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ല�ോകമോകക മുത�ോളിത്ത- സോമ്ോ
ജ്യത്വ സമ്പദ്ഘടന ആടിയു�യുകയോ
ണ് എന്നകതോരു രഹസ്യമല്ല. ലകോവി
ഡ് 19കറെ വ്യോപനകത്തത്തുടർന്ന് ഏർ
കപെടുത്തിയ ല�ോക്ഡൗൺ ആണ് രൂ
ക്ഷമോയ ഈ പ്രതിസന്ിക്് കോരണ
കമന്ന് മുത�ോളിത്ത ഭരണോധികോരിക
ളും അവരുകട വക്ോ�ത്തുകോരുും വോദി
ക്കുന്നു. സോമ്പത്തികമോയ കമകല്ലലപെോ
ക്് എന്നോണ് ഈ പ്രതിസന്ികയ 
അവർ വിലേഷിപെിക്കുന്നത്. ല�ോ
ക്ഡൗൺ സമ്പദ്ഘടനകയ പ്രതികൂ�
മോയി ബോധിച്ചു എന്നത് േരിതകന്ന. 

എന്നോൽ, ലകോവിഡ് 19 കപോട്ിപ്പുറകപെ
ടുന്നതിനുമുമ്പ് എല്ലോും ഭദ്രമോയിരുന്നു 
എന്നോലണോ ഇതിനർത്ും? വസ്തുത
കൾ പറയുന്നത് മറിച്ോണ്. അദ്്വോനി
ച്് ജീവിക്കുന്നവകര വഴിയോധോരമോക്കു
ന്ന തരത്തിലുള്ള സോമ്പത്തിക പ്രതി
സന്ിയോണ് പതിറ്ോണ്ടുകളോയി ഈ 
ഏകധ്രുവ ല�ോകത്ത് നി�നിന്നുലപോരു
ന്നത്. ലകോവിഡ്-19 ഈ 
പ്രതിസന്ിക്് ആക്ും കൂട്ടുകയുും സോ
ധോരണ ജനങ്ങളകട ജീവിതത്തിൽ 
വ�ിയ നോേമുണ്ോക്കുകയുും കെയ്ിരി
ക്കുന്നു. എന്നോൽ ഈ പകർച്വ്യോധി 
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കപോട്ിപ്പുറകപെട്ലപെോഴും ഭീഷണമോുംവി
ധും പടർന്നലപെോഴും അത് ഗൗരവമോ
കയടുക്ോൻ വിവിധ രോജ്യങ്ങളിക� ഭര
ണോധികോരികൾ തയ്ോറോയില്ല എന്ന
കതോരു വസ്തുതയോണ്. തങ്ങൾ കക
കക്ോണ് ധനപരവും സോമ്പത്തികവമോ
യ നടപടികളിലൂകട സോമ്പത്തിക രുംഗ
ത്ത് തിരിച്ചുവരവണ്ോകുകമന്ന കപോള്ള
യോയ ശുഭോപ്ി വിേ്വോസും 
പ്രകടിപെിക്കുക മോത്രമോണ് അധികോര 
ലസോപോനങ്ങളിൽ വിരോജിക്കുന്ന 
അവർ കെയ്ത്. ഇവികടയുും യോഥോർ
ത്്യും ലനർവിപരീതമോയിരുന്നു. വസ്തു
നിഷ്ഠ സോഹെര്യങ്ങളില�യ്ക് ഒന്ന് 
കല്ോടിച്ോൽ ഇത് വ്യക്തമോകുും.

ക�ോവിഡ് 19ന് മുകപേതന്നെയുള്ള 
സോപേത്ി� പ്രതിസന്ി 

ബൂർഷ്വോ സോമ്പത്തിക േോസ്ത്രജ്ഞർ 
സമ്പദ്ഘടനയുകട സുസ്ിതി സ്ോപി

ക്ോനോയി ഉയർത്തിക്ോണിക്കുന്നത് 
ജിഡിപി കണക്കുകളോണ്. 2020ൽ 3.1 
േതമോനും ആലഗോള സോമ്പത്തിക 
വളർച് പ്രവെിച്ിരുകന്നങ്ിലുും ജനുവ
രിയിൽ അതികറെ പകുതിയോയ 1.6 
േതമോനമോണ് പ്രതീക്ഷിച്ത്. 2007-
09 കോ�കത്ത ആലഗോള സോമ്പത്തിക 
പ്രതിസന്ിക്കുലേഷമുള്ള ഏറ്വും ദുർ
ബ�മോയ അവസ്യോണിത്. 2020ൽ 
ജിഡിപി വളർച് പ്രതീക്ഷിച്ത് -2 
േതമോനത്തിനുും +2.7 േതമോനത്തി
നുും ഇടയ്കോണ്. അതോയത്, ആലഗോള 
മുത�ോളിത്ത സമ്പദ്ഘടനയിക� മോ
ന്്യും ലകോവിഡ് 19-ന് മുമ്പുതകന്ന അും
ഗീകരിച്ിട്ടുള്ളതോണ്. ആലഗോള സമ്പ
ദ്ഘടന മോന്്യത്തി�ോലണോ എന്ന് സോ
മ്പത്തിക വിദഗ്ദ്ധലരോട് 2020 മോർച്് 
ആദ്യും ആരോഞ്ഞലപെോൾ അലമരിക്
യിലുും യൂലറോപെിലുമുള്ള മുക്ോൽ പങ്് 
ആളകളും പലരോക്ഷമോയി അത് സമ്മ
തിക്കുകയോണുണ്ോയത്. ''ആലഗോള 
സോമ്പത്തിക വികോസും 
മുരടിച്ിരിക്കുന്നു'' എന്നോണവർ അഭി
പ്രോയകപെട്ത്. 2020 അവസോനലത്തോ

അദ്ധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കുന്നവ
രെ വഴിയവാധവാെമവാക്കുന്ന 
സവാമ്പത്ിക പ്രതിസന്ി 
യവാണച് പതിറ്വാണ്ടുകളവായി 
ഈ ഏകധ്രുവ ല�വാകത്ച് 
നി�നിന്നുലപവാരുന്നതച്. 
ലകവാവിഡച്-19 ഈ പ്രതിസ
ന്ിക്ച് ആക്കം കൂട്ടുകയകം 
സവാധവാെണ ജനങ്ങളുരെ 
ജീവിതത്ിൽ വ�ിയ നവാ
ശമുണ്വാക്കുകയകം രെയ്ിെി
ക്കുന്നു. പകർച്വ്വാധി 
രപവാട്ിപ്പുറരപെട്ലപെവാഴകം ഭീ
ഷണമവാകംവിധകം പെർന്ന
ലപെവാഴകം അതച് ഗൗെവമവാ
രയടുക്വാൻ വിവിധ െവാജ്
ങ്ങളിര� ഭെണവാധികവാെി
കൾ തയ്വാറവായില്ല.

ap-X-em-fn-¯ temI-s¯
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കട അലമരിക് മോന്്യത്തികറെ പിടിയി
�ോകുകമന്ന് 2018 ഒക് ലടോബറിൽ അവി
ടുകത്ത സോമ്പത്തിക വിദഗ്ദ്ധർ പ്രതീ
ക്ഷിച്ിരുന്നു. ഈ വർഷകത്ത ആദ്യ മൂ
ന്ന് മോസും 0.1 േതമോനും വികോസവും 
അടുത്ത മൂന്നുമോസും 0.3 േതമോനും ചു
രുങ്ങലുമോണ് ലകോവിഡ് വ്യോപനത്തി
നുമുമ്പുതകന്ന ബ്ിട്ീഷ് സമ്പദ്ഘടന 
പ്രതീക്ഷിച്ിരുന്നത്. 2019 അവസോന
മോയലപെോലഴയ്കും വല്ലോകത 
ചുരുങ്ങിയിരുന്ന ജപെോകറെ സമ്പദ്ഘട
ന 2020 ഏപ്രി�ിൽ തുടങ്ങുന്ന പുതിയ 
സോമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ കവറും 0.1 
േതമോനും വളർച് മോത്രമോണ് പ്രതീ
ക്ഷിച്ിരുന്നകതന്ന് ലറോയിലട്ഴ് സ് സർ
ലവേ കകണ്ത്തിയിരുന്നു. 2020 മോർച്് 
ആദ്യും നടന്ന ഒരു സർലവേപ്രകോരും 
യൂലറോ ലമഖ�യിക� മോന്്യസോദ്്യത 
ഇരട്ിയോയിരുന്നു. 
പ്രതിവിപ്ലവോനന്തരും വമ്പൻ സോമ്ോ
ജ്യത്വ േക്തിയോയി മോറിയ കെനയു
കട സമ്പദ്ഘടന കഴിഞ്ഞ ദേകത്തി
ക� ഏറിയ പങ്ും മന്ഗതിയി�ോയിരു
ന്നു എന്നോണ് 2019 കസപ്ുംബറിൽ റി
ലപെോർട്് കെയ്കപെട്ത്. റഷ്യൻ സോമ്ോ
ജ്യത്വ സമ്പദ്ഘടന 2020ൽ മോന്്യ
ത്തികറെ പിടിയി�ോകുകമന്ന് 2019 
ജൂക� മോസും പ്രവെിക്കപെട്ിരുന്നു. 
സോമ്പത്തികരുംഗത്ത് വളർന്നുവരുന്ന 
മന്ഗതി ഒരു ആലഗോള മോന്്യത്തികറെ 
രൂപകമടുക്കുന്നത് തടയോനുള്ള തത്രപെോ
ടി�ോയിരുന്നു 2019ൽ ല�ോകകമമ്പോടുമു
ള്ള നയരൂപീകർത്തോക്ൾ. �ോറ്ിൻ 
അലമരിക്യിക� വൻകിട രോജ്യങ്ങകള
ല്ലോുംതകന്ന ദുരവസ്യി�ോയിരുന്നു. 
2019ൽ ബ്സീ�ികറെ കമോത്തും കടബോ
ദ്്യത എക്ോ�കത്തയുും ഉയർന്ന നി�
യിൽ ജിഡിപിയുകട 78.7 േതമോനമോ
യിരുന്നു. കപോതുനിലക്ഷപും ഏറ്വും 
തോഴ്ന്ന നി�യി�ോയിരുന്നു. നിയമപരമോ
യി ബോദ്്യതകപെട് ലമഖ�കളിൽലപോ
ലുും കെ�വഴിച്ത് കവറും 95 ബില്ല്യൻ 
റിയൽ (ബ്സീ�ികറെ കറൻസി) 
ആയി തോഴ്ന്നു. ലമഖ�യിക� മൂന്നോമകത്ത 
വ�ിയ സമ്പദ്ഘടനയോയ അർജറെീന
യുും 2019ൽ രൂക്ഷമോയ സോമ്പത്തിക, 
ധന കലമ്പോള പ്രതിസന്ിയില�യ്ക് കൂ
പ്പുകുത്തി. അർജറെീനയുകട സോമ്പത്തി
ക തകർച്യ്ക് മുമ്പുതകന്ന ലമഖ�യിക� 
വളർച്ോവീക്ഷണും ഇരുൾ മൂടിയതോയി
രുന്നു. അന്തർലദേീയ നോണ്യനിധി 
�ോറ്ിൻ അലമരിക്യുകട 2019-20 വർ
ഷലത്തയ്ക് നടത്തിയ സോമ്പത്തിക 
വളർച്ോപ്രവെനും കവറും 0.6 േതമോ
നും മോത്രമോയിരുന്നു. 2019 ഏപ്രി�ിൽ 

ഇത് 1.4 േതമോനമോയിരുന്നു. നോ�ോമ
കത്ത േക്തിയോയ കകോളുംബിയയിൽ 
ബജറ്് കമ്മി ജിഡിപിയുകട 2.4 േത
മോനമോയിരുന്നു. കകോളുംബിയയുകട 
കറൻസിയോയ പീലസോയുകട വി�യി
ടിവും പ്രതീക്ഷിച്ിരുന്നു. മോദ്്യമ വോർ
ത്തകകള അടിസ്ോനമോക്ിയുള്ള ഈ 
നിരീക്ഷണും, ലകോവിഡ് 19 വ്യോപന
ത്തിന് വളകര മുമ്പുതകന്ന ആലഗോള 
സോമ്ോജ്യത്വ-മുത�ോളിത്ത സമ്പദ്ഘട
ന മോന്്യത്തില�യ്ക് വഴതിവീണിരുന്നു 
എന്നകോര്യും േരിവയ്കന്നതോണ.് മോ
ന്്യും സോമ്പത്തിക തകർച്യുകട �ക്ഷ
ണമോണ്. സോധോരണ ജനങ്ങകള 
സമ്പൂർ് തകർച്യില�യ്ക് തള്ളിയിടു
ന്ന, മരണോസന്നമോയ ഒരു മുത�ോളി
ത്ത-സോമ്ോജ്യത്വ സുംവിധോനത്തിൽ 
ഈ മോന്്യും അനിവോര്യമോണുതോനുും. 

വളരുനെ അസമത്വം  
സോമ്ോജ്യത്-മുതലോളിത്  
സപേദ്ഘടനയുന്ട മുഖമുദ്ര

കഴിഞ്ഞ രണ്് ദേകങ്ങളോയി, വി
ലേഷിച്് ആലഗോളീകരണത്തികറെ 
ആഗമനലത്തോകട പ്രതിസന്ിഗ്രസ്തമോ 
യ മുത�ോളിത്തത്തിക� അസമത്വവും 
ദുരിതങ്ങളും കണക്റ്് വർദ്ിച്ചുകകോ
ണ്ിരിക്കുകയോണ്. 2017ൽ 
സൃഷ്ിക്കപെട് സമ്പത്തികറെ 82 േത

2017ൽ സൃഷ്ിക്രപെട് 
സമ്പത്ിരറെ 82 ശതമവാന
വകം ഏറ്വകം സമ്പന്നെവായ 
ഒരു ശതമവാനത്ിരറെ പക്
ല�യ്കവാണച് ലപവായരതന്നവാ
ണച് ഓകച് സച്ഫവാകം നെത്ിയ 
പഠനകം പറയന്നതച്. ല�വാക
രത് ഏറ്വകം ദെിദ്രെവായ 
50 ശതമവാനത്ിരറെ പക്
ലുള്ളതിനച് സമവാനമവായ 
സമ്പത്ച് ഏറ്വകം സമ്പന്ന
െവായ എട്ച് വ്ക്ികളുരെ 
പക്ലുണ്ച്. 380 ലകവാെി ദെി
ദ്രരുലെതിനച് സമവാനമവായ 
സമ്പത്ച് ഏറ്വകം സമ്പന്ന
െവായ 26 വ്ക്ികൾ കയ്വാ
ളുന്നു. രതവാഴിര�ടുക്കുന്നവ
രുരെ വരുമവാനകം 2006നകം 
2015നമിെയ്കച് ശെവാശെി 
ഒരു വർഷകം െണ്ച് ശതമവാ
നകം വർദ്ിച്ലപെവാൾ ശത
ലകവാെീശധ്െന്വാരുലെതച് 600 
ശതമവാനമവാണച് വർദ്ിച്തച്.
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മോനവും ഏറ്വും സമ്പന്നരോയ ഒരു 
േതമോനത്തികറെ പക്ല�യ്കോണ് ലപോ
യകതന്നോണ് ഓക് സോും നടത്തിയ പഠ
നും പറയുന്നത്. ല�ോകകത്ത ഏറ്വും 
ദരിദ്രരോയ 50 േതമോനത്തികറെ പക്
ലുള്ളതിന് സമോനമോയ സമ്പത്ത് ഏറ്
വും സമ്പന്നരോയ എട്് വ്യക്തികളകട 
പക്ലുണ്്. 380 ലകോടി ദരിദ്രരുലടതി
ന് സമോനമോയ സമ്പത്ത് ഏറ്വും 
സമ്പന്നരോയ 26 വ്യക്തികൾ കയ്ോള
ന്നു. കതോഴിക�ടുക്കുന്നവരുകട വരുമോ
നും 2006നുും 2015നുമിടയ്ക് േരോേരി 
ഒരു വർഷും രണ്് േതമോനും വർദ്ിച്
ലപെോൾ േതലകോടീേ്വരന്ോരുലടത് 600 
േതമോനമോണ് വർദ്ിച്ത്. ല�ോകജന
സുംഖ്യയുകട 10 േതമോനും വരുന്ന 73.4 
ലകോടി ആളകളകട ഒരു ദിവസകത്ത 
വരുമോനും കവറും 145 രൂപയിൽ തോകഴ
യോണ്. ല�ോകകത്ത ഏറ്വും ദരിദ്രരുകട 
പകുതിയുും അധിവസിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ, 
കനജീരിയ, ലകോുംലഗോ, എലത്യോപ്യ, 
ബുംഗ്ോലദേ് എന്നീ അഞ്് രോജ്യങ്ങളി
�ോണ്. വികസിത മുത�ോളിത്ത രോജ്യ
ങ്ങളിക� സ്ിതിയുും നിരോേോജനകും 
തകന്ന. അലമരിക്യിൽ ഏഴ് ലപരിൽ 
ഒരോൾ, അതോയത് 4 ലകോടി 47 �ക്ഷും 
ലപർ അഥവോ ജനസുംഖ്യയുകട 13.9 
േതമോനും, ആ രോജ്യകത്ത മോനദണ്ും 
അനുസരിച്് ദോരിദ്ര്യ ലരഖയ്ക് തോകഴ

യോണ്. ഇതികറെ ഇരട്ിയിൽ തോകഴമോ
ത്രും വരുമോനമുള്ളവരോണ് മകറ്ോരു 
29.6 േതമോനും അഥവോ 9.53ലകോടി 
വരുന്ന കുറഞ്ഞ വരുമോനക്ോർ. അതോ
യത്, അവിടുകത്ത ജനസുംഖ്യയിൽ  
43.5 േതമോനും ലപരുും ദരിദ്രലരോ കുറ
ഞ്ഞ വരുമോനക്ോലരോ ആണ്. അതു
ലപോക�തകന്ന, �ണ്ൻ നഗരത്തിക� 
കതോഴി�ോളി കുടുുംബങ്ങളിൽ 58 േത
മോനുംലപരുും ദരിദ്രരോണ്. രണ്് ദേോ
ബ്ും മുമ്പ് ഇത് 28 േതമോനമോയിരുന്നു. 

സമ്പന്ന രോജ്യങ്ങളിക� കുട്ികളിൽ 
അഞ്ിക�ോന്നുും ദരിദ്രരോകണന്നുും എട്ി
ക�ോന്നുലപർ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഇല്ലോത്തവ
രോകണന്നുും യൂണികസഫ് റിലപെോർട്് 
പറയുന്നു. ല�ോക ജനസുംഖ്യയുകട 11.3 
േതമോനും വരുന്ന 80 ലകോടി ആളകൾ 
വിേപെ് അനുഭവിക്കുന്നവരുും ദിവലസ
ന ആവേ്യമോയ 2100 കോ�റിയിൽ 
തോകഴ മോത്രും �ഭിക്കുന്ന, ലപോഷകോ
ഹോരക്കുറവ് ലനരിടുന്നവരുമോണ്. 
ആകകയുള്ള 700 ലകോടിയില�കറ വരു
ന്ന ആളകകളയുും തീറ്ിലപെോറ്ോനുള്ള 
ഭക്ഷണും ല�ോകത്ത് ഉല്ോദിപെിക്കപെടു
ന്നുണ്്. എന്നോൽ കൃഷിയിടലമോ ഭക്ഷ
ണും വോങ്ങോൻ പണലമോ ഇല്ലോത്തവർ 
വിേന്നുകഴിയുന്നു. ദോരിദ്ര്യമോണ് പട്ി
ണിയുകട മുഖ്യകോരണും. ദോരിദ്ര്യത്തി
കറെ കോരണമോകകട് വിഭവങ്ങളില്ലോത്ത
തുും. നിർദ്ദയമോയ മുത�ോളിത്ത ചൂഷണ
വും അതിക� അലങ്ങയറ്ും അസമമോയ 
വരുമോനത്തികറെയുും സമ്പത്തികറെയുും 
വിതരണവമോണ് ഇതിന് കോരണും. 
ഇവികട അദ്്വോനിച്് ജീവിക്കുന്ന ജന
ലകോടികൾക്് അർഹതകപെട്ത് മോത്രമ
ല്ല, ജീവിക്ോനോവേ്യമോയ മിനിമും വി
ഭവങ്ങൾ ലപോലുും നിലഷധിക്കപെടുക
യോണ്. 

ക�ോവിഡ് 19 ബോധന്െ  
തുടർന്നുള്ള സോഹചര്യവം 

ലകോവിഡ് 19 കറെ ആഘോതകത്ത
ത്തുടർന്ന് സമ്പദ്ഘടന മോസങ്ങലളോ
ളും അടച്ിട്ലതോകട ആലഗോളമോന്്യും 

2019ൽ ല�വാകത്വാരക 
18.8 ലകവാെി രതവാഴിൽെഹി
തരുണ്വായിരുന്നതച് ലകവാ
വിഡച് 19 മൂ�കം 2.5 ലകവാെി 
വർദ്ിക്കുരമന്നച് ഐഎൽ 
ഒ പ്രവെിക്കുന്നു. 2008-09 
ര� സബച്  പപ്രകം പ്രതിസ
ന്ിമൂ�കം ല�വാകരത് രതവാ
ഴിൽെഹിതരുരെ എണ്കം 
2.2 ലകവാെി വർദ്ിച്ിരു
ന്നു. ല�വാകരത് 330 
ലകവാെി രതവാഴിര�ടുക്കുന്ന
വെിൽ 200 ലകവാെിയകം 
അസകംഘെിത ലമഖ�യി
�വാണച്. രതവാഴിൽ കലമ്പവാള
ത്ിര� ഏറ്വകം ദുർബ� 
വിഭവാഗമവാണിവർ.

ap-X-em-fn-¯ temI-s¯
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ഭീ�രമോയ സോമ്പത്ി� അസമത്വത്ിയനതിയര 
ഫ്ോൻസില് അലയടിച് മഞ്ഞക്കു്ോയക്ോരുയട  

പ്രതികേധം. കമോണ്് യപല്ിയറില് നിന്നുള്ള ദൃശ്ം, 
2019 നവംബര്
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തീവ്രമോയി. മൂന്നുമോസും മുമ്പുതകന്ന 
ല�ോകകത്ത പ�രോജ്യങ്ങളും സമ്പദ്ഘ
ടന തുറക്ോൻ തുടങ്ങികയങ്ിലുും സോ
ധോരണ നി� പുനഃസ്ോപിക്ോൻ ഇനി
യുും കഴിഞ്ഞിട്ില്ല. 1930കളിൽ മുത�ോ
ളിത്ത-സോമ്ോജ്യത്വ ല�ോകമോകക ഒരു 
മഹോമോന്്യത്തികറെ പിടിയി�മർന്ന 
കോര്യും അറിയോമലല്ലോ? രൂക്ഷമോയ 
ഈ കലമ്പോള പ്രതിസന്ിയോണ,് 
രണ്് സോമ്ോജ്യത്വ ലെരികൾക്ിട
യിൽ കലമ്പോളും പിടിച്ടക്കുന്നതിനു
ലവണ്ി നടന്ന രണ്ോും ല�ോകയുദ്ത്തി
ല�യ്ക് നയിച്ത്. ലകോവിഡ് 19 അന
ന്തര കോ�കത്ത സോമ്പത്തികമോന്്യും 
അതിലനക്ോൾ വ�ിയ അളവിലുള്ള
തോയിരിക്കുകമന്ന് ബൂർഷ്വോല�ോകും 
ഭയകപെടുന്നുണ്്. അലമരിക്ൻ സമ്പ
ദ്ഘടനയിൽ വർഷുംലതോറമുണ്ോകുന്ന 
ഇടിവ് 32.9 േതമോനമോകണന്ന് വോ
ണിജ്യവകുപെിന് കീഴിലുള്ള സോമ്പത്തി
ക വിേക�ന വിഭോഗും പറയുന്നു. 
ഏപ്രി�ിനുും ജൂണിനുമിടയ്ക് 20.4 േത
മോനും ചുരുങ്ങുുംവിധും ബ്ിട്കറെ സമ്പ
ദ്ഘടന കടുത്ത മോന്്യത്തിൽ പതിച്ി
രിക്കുകയോണ്. ല�ോക്ഡൗൺകോ�ത്ത് 
ഇതുവകര അവികട 6,49,000 ലപർക്് 
കതോഴിൽ നഷ്കപെട്ടു. ഏറ്വും വ�ിയ മൂ
ന്ന് സോമ്പത്തിക േക്തികളിൽ അലമ
രിക്യുകടയുും യൂലറോ ലമഖ�യുകടയുും 
ജിഡിപി ഇന്നുവകര ഉണ്ോകോത്ത തര
ത്തിൽ കനഗറ്ീവ് ആകുകമന്നുും കെന
യുകട വളർച് കവറും 1.5 േതമോനും മോ

ത്രമോയിരിക്കുകമന്നുും മോർച്് മോസും 
ആരുംഭത്തിൽ ബോങ്് ഓഫ് അലമരി
ക്യുകട ലഗ്ോബൽ ഇക്ലണോമിക് സ് 
ത�വൻ ഇതൻ ഹോരിസ് പറയുകയു
ണ്ോയി. ബ്സീൽ, െി�ി, കമക് സി
ലക്ോ എന്നീ രോജ്യങ്ങൾ കറൻസിയു
കട വിനിമയ മൂ�്യും വൻലതോതിൽ കുറ
ച്തുവഴി ഉണ്ോയ മൂ�ധനത്തികറെ 
ബഹിർഗമനും വ്യക്തമോക്കുന്നത് �ോ
റ്ിൻ അലമരിക്ൻ സമ്പദ്ഘടനയിൽ 
ഈ പ്രതിസന്ി സൃഷ്ിച്ിട്ടുള്ള മോരക
മോയ പ്രത്യോഘോതങ്ങൾ തകന്നയോണ്. 
അർജറെീനയുകട സോമ്പത്തിക തകർച്
യോകകട്, ആ ലമഖ�യി�ോകകയുണ്ോകു
ന്ന ദുരിതങ്ങളകട പ്രതിഫ�നും വ്യക്ത
മോക്ിത്തരുന്നുമുണ്്.

ന്തോഴിലില്ോയ്മെിലവം ന്തോഴിൽ 
നഷ്ടത്ിലവം അഭൂതപൂർവ്വമോെ  
വർദ്ധന

2019ൽ ല�ോകത്തോകക 18.8 ലകോടി 
കതോഴിൽരഹിതരുണ്ോയിരുന്നത് ലകോ
വിഡ് 19 മൂ�ും 2.5 ലകോടി വർദ്ിക്കുകമ
ന്ന് ഐഎൽഒ പ്രവെിക്കുന്നു. 2008-
09 ക� സബ് കപ്രും പ്രതിസന്ിമൂ�ും 
ല�ോകകത്ത കതോഴിൽരഹിതരുകട 
എ്ും 2.2ലകോടി വർദ്ിച്ിരുന്നു. ല�ോ

2020 അവസവാനലത്വാ
രെ ആരക വരുമവാന 
നഷ്കം 86,000 ലകവാെി 
ലഡവാളർ മുതൽ 3,40,000 
ലകവാെി ലഡവാളർ വരെയവാ
കവാരമന്നുകം പഠനകം പറയ
ന്നു. ഇതച് ജനങ്ങളുരെ ക്ര
യലശഷിയിൽ വ�ിയ കുറ
വണ്വാക്കുകയകം സവാധന
ങ്ങളുരെയകം ലസവനങ്ങളു
രെയകം ഉപലഭവാഗത്ിൽ 
വ�ിയ ഇെിവണ്വാക്കുകയകം 
രെയ്കം. ഇതുമൂ�കം അലന
കകം വ്വസവായങ്ങൾ അെ
ഞ്ഞുലപവാകുകയകം �ക്ഷക്
ണക്ിനച് രതവാഴി�വാളികൾ 
രതവാഴിൽെഹിതെവായിത്ീ
രുകയകം രെയ്കം. രതവാഴി�ി
ല്ലവായച്മ രപരുകുന്നലതവാരെ 
ജനങ്ങളുരെ ക്രയലശഷി 
വ�ിയ അളവിൽ ചുരുങ്ങു
കയകം മുത�വാളിത് ക 
ലമ്പവാളപ്രതിസന്ി വീണ്ടുകം 
രൂക്ഷമവാകുകയകം രെയ്കം.

ap-X-em-fn-¯ temI-s¯
s]-cp-Ip-¶ Zp-cn-X-§Ä

സോമ്പത്ി� അസമത്വത്ിനം വിലക്യറ്റത്ിന
യമതിയര ചിലിയിയല സോന്ിയോക�ോയില് നടന്ന  
പ്രതികേധം, 2019 ഒക്ോബര്
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കകത്ത 330 ലകോടി കതോഴിക�ടുക്കുന്ന
വരിൽ 200 ലകോടിയുും അസുംഘടിത 
ലമഖ�യി�ോണ്. കതോഴിൽ കലമ്പോള
ത്തിക� ഏറ്വും ദുർബ� വിഭോഗമോണി
വർ. ല�ോക്ഡൗണികറെ കകടുതികൾ 
ഏറ്വും കൂടുതൽ അനുഭവിലക്ണ്ിവരു
ന്നതുും ഇവർക്ോകണന്നുും ഐഎൽഒ 
പറയുന്നു. മോർച്് അവസോനും മുതൽ 
ഏപ്രിൽ അവസോനും വകരയുള്ള ആദ്യ 
ല�ോക്ഡൗൺ മോസത്തിൽത്തകന്ന 
ഇവരുകട വരുമോനത്തിൽ 60 േതമോ
നും ഇടിവണ്ോയി. ലരോഗവ്യോപനത്തി
കറെ സോമ്പത്തിക പ്രത്യോഘോതകമന്ന 
നി�യിൽ കതോഴിൽ സമയത്തിലുും ലവ
തനത്തിലുും കുറവണ്ോകുന്നതിനോൽ 
കതോഴി�ില്ലോയ്മയുും വൻലതോതിൽ വർ
ദ്ിക്കുും. പ്രവോസി കതോഴി�ോളികൾ, കു
തിരവണ്ിക്ോർ, ല� ഓഫ് കെയ്കപെട് 
കതോഴി�ോളികൾ തുടങ്ങി വ�ികയോരു 

വിഭോഗത്തിന് കതോഴിൽരഹിതരുകട 
പട്ികയിൽ ഇടമില്ല. അവർക്് കതോ
ഴിൽരഹിതരുകട ആനുകൂ�്യങ്ങളമില്ല, 
കതോഴി�ിനോയി കവബ് കസറ്റുകളിൽ 
രജിസ്റ്റർ കെയ്ോനുമോവില്ല. അതുകകോ
ണ്ടുതകന്ന അലമരിക്യിൽ യഥോർത്
ത്തിൽ കതോഴിൽ നഷ്കപെടുന്നവരുകട 
എ്ും 3 ലകോടിയല്ല, 5 ലകോടിയോണ്. 
അതോയത്, അലമരിക്യിക� ആകക 
കതോഴി�ോളികളിൽ മൂന്നിക�ോന്നിന് 
കതോഴിൽ നഷ്കപെട്ിരിക്കുന്നു എന്നതോ
ണ് വസ്തുത.

അലമരിക്ൻ സോമ്പത്തിക വിദഗ്ദ്ധ
നോയ ക്ിസ്  റപ് ലക ഏപ്രിൽ 1ന് എഴ
തി: ''ല�ഓഫും അനുബന് 
പ്രേ് നങ്ങളും െരിത്രത്തിക�ോരിടത്തുും 
കോണോത്തവിധും കപരുകുകയോണ്.... 
ഇത് േരിക്കുും വഷളോയ സ്ിതി 
തകന്ന.... അലമരിക് സോമ്പത്തിക മോ
ന്്യത്തിൽനിന്ന് സോമ്പത്തികത്തകർച്
യില�യ്ക് വഴതി വീണിരിക്കുന്നു 
എന്നോണിത് കോണിക്കുന്നത്.'' സ്വിസ്് 
കക്ഡിറ്് എന്ന സ്ോപനത്തിക� സോ
മ്പത്തിക േോസ്ത്രജ്ഞർ കജയിുംസ് സ്വീ
നിയുകട ലനതൃത്വത്തിൽ മോർച്് അവ

ല�വാകരത് 94 ശതമവാനകം 
രതവാഴി�വാളികൾ അധിവ
സിക്കുന്ന െവാജ്ങ്ങളിലുകം 
രതവാഴി�ിെങ്ങൾ അെച്ചുപൂ
ട്ൽ ഭീഷണി ലനെിടുന്നു
ണ്ച്. രതവാഴിൽ സമയ
ത്ിൽ 10.7 ശതമവാനത്ി
രറെ കുറവച് വന്നിട്ടുണ്ച്. 
ഇതച്, 30 ലകവാെി 50 �ക്ഷകം 
ഫുൾപെകം രതവാഴിൽ സമ
യത്ിനച് തു�്മവാണച്. പ്രവവാ
സി രതവാഴി�വാളികളിൽ 70 
ശതമവാനലത്വാളകം 30 വയ
സ്ിൽ തവാരഴയള്ളവെവാ
ണച്. ഇവർക്ച് വീണ്ടുകം രതവാ
ഴി�ിൽ പ്രലവശിക്വാലനവാ 
സധ്ന്കം വീടുകളിൽ എത്ി
ലച്െവാലനവാ കഴിയവാതിെി
ക്കുകയവാണച്.

ap-X-em-fn-¯ temI-s¯
s]-cp-Ip-¶ Zp-cn-X-§Ä

ക�ോവിഡ് ബോധിച്് മരണമടഞ്ഞ സഹപ്രവര്ത്
�ര്ക്് ബ്രസീലിയന് തലസ്ോനമോയ ബ്രസീലിയ

യില് നഴ് സുമോര് ആദരവ് അര്്ിക്കുന്നു.  മരണമട
ഞ്ഞവരുയട കപര്  എഴുതി പ്രദര്ശി്ിച്ിരിക്കുന്നു. 

2020 യമയ് 12.
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സോനും നിരീക്ഷിച്ത് ഇപ്രകോരമോണ്: 
''ല�ോക വ്യോപോരും ഇടിയുലമ്പോൾ 
ആലഗോളമോയി ല�ഓഫ് ഉയരുും.... സോ
മ്പത്തിക വിവരങ്ങൾ 
ശുഭസൂെകമോയിരിക്ികല്ലന്നുമോത്രമല്ല, 
അവ തിരിച്റിയോനോകോത്തവിധും കപ
രുകുകയുും കെയ്ും.... ഇന്നകത്ത പ്രതി
സന്ി സമോനതകളില്ലോത്തതോണ്.... 
ലരോഗവ്യോപനകത്തക്കുറിച്ചുും അതികറെ 
സോമ്പത്തിക 
പ്രത്യോഘോതങ്ങകളക്കുറിച്ചുമുള്ള അനി
ശ്ിതത്വും അനന്തമോയി തുടരുകയോ
ണ്.'' വികസ്വര രോജ്യങ്ങളിൽ കപകട്
ന്നുണ്ോകുന്ന മോറ്ങ്ങളകട ആഘോതും കു
റയ്കോൻ ഉപകരിച്ിരുന്ന സ്വയുംകതോ
ഴിൽ സുംരുംഭങ്ങളും ഇവികട ഉപകരി
ക്ില്ല. ആളകളകട സഞ്ോരത്തിനുും 
െരക്കുനീക്ത്തിനുും ഏർകപെടുത്തിയി
രിക്കുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾതകന്ന കോര
ണും. കതോഴി�വസരങ്ങൾ കുറയുന്ന
ലതോകട കതോഴി�ോളികളകട വരുമോന
വും വൻലതോതിൽ ഇടിയുന്നു. 2020 
അവസോനലത്തോകട ആകക വരുമോന 
നഷ്ും 86,000 ലകോടി ലഡോളർ മുതൽ 
3,40,000 ലകോടി ലഡോളർ വകരയോകോ
കമന്നുും പഠനും പറയുന്നു. ഇത് ജനങ്ങ
ളകട ക്യലേഷിയിൽ വ�ിയ കുറവ
ണ്ോക്കുകയുും സോധനങ്ങളകടയുും ലസ
വനങ്ങളകടയുും ഉപലഭോഗത്തിൽ വ�ി
യ ഇടിവണ്ോക്കുകയുും കെയ്ും. ഇതുമൂ
�ും അലനകും വ്യവസോയങ്ങൾ അട
ഞ്ഞുലപോകുകയുും �ക്ഷക്ണക്ിന് 
കതോഴി�ോളികൾ കതോഴിൽരഹിതരോ
യിത്തീരുകയുും കെയ്ും. കതോഴി�ില്ലോ
യ്മ കപരുകുന്നലതോകട ജനങ്ങളകട ക്യ
ലേഷി വ�ിയ അളവിൽ ചുരുങ്ങുകയുും 
മുത�ോളിത്ത കലമ്പോളപ്രതിസന്ി വീ
ണ്ടുും രൂക്ഷമോകുകയുും കെയ്ും.

ദോരിദ്ര്യത്ിലവം 
പട്ിണിെിലമുണ്ോകുനെ കുതിപ്്

ഭക്ഷണത്തിനുള്ള ഡിമോറെിലുണ്ോ
യ കുറവമൂ�ും 2020 കഫബ്രുവരിക്കുും 
മോർച്ിനുമിടയിൽ ആലഗോള ഭക്ഷ്യവി
� സൂെിക 4.3 േതമോനവും ആലഗോള 
ധോന്യവി� സൂെിക 1.9 േതമോനവും 
ഇടിഞ്ഞതോയി ഫഡ് ആറെ് അഗ്രി
ക്ൾച്റൽ ഓർഗകനലസഷൻ ചൂണ്ി
ക്ോണിക്കുന്നു. എന്തോയോലുും, അരിയു
കടയുും ലഗോതമ്പികറെയുും െില്ലറ വില്ന
വി� മോർച്് മോസും പടിഞ്ഞോറൻ രോ
ജ്യങ്ങളിൽ ഉയർന്നുകകോണ്ിരുന്നു. മനു
ഷ്യൻ നി�നിൽപിനോയി പിടയു
ലമ്പോൾ, അവേ്യസോധനങ്ങളകട വ്യോ
പകമോയ കരിഞ്ന്തയുും പൂഴ്തിവയ്ും നട

ക്കുന്നു എന്നോണിത് സൂെിപെിക്കുന്നത്. 
സോമ്പത്തിക പ്രതിസന്ി ഏറ്വും പ്ര
കടമോയ ആഫ്ിക്യിലുും അലമരിക്
യിലുും �ോറ്ിൻ അലമരിക്യിലുും വരു
മോനത്തിൽ 80 േതമോനത്തില�കറയോ
ണ് കുറവണ്ോയിരിക്കുന്നത്. യുലറോപെി
ലുും മദ്്യ ഏഷ്യയിലുും 70 േതമോനും 
കുറവണ്ോയിട്ടുള്ളതോയുും ഐഎൽഒ 
പറയുന്നു. ആലഗോളവ്യോപോരത്തിൽ 

2020ൽ പ്രതീക്ഷിച്ിരുന്നതിലനക്ോൾ 
മൂന്നിരട്ി, അതോയത് 15 േതമോനും കുറ
വോണ് കണക്ോക്കപെടുന്നത്. റീകട്
യിൽ രുംഗും, ഉല്ോദനരുംഗും തുടങ്ങി 
ഏറ്വമധികും ആഘോതലമൽലക്ണ്ി
വരുന്ന ലമഖ�കളിൽ 43 ലകോടിയില�
കറ സ്ോപനങ്ങളോണ് തകർച്കയ ലന
രിടുന്നകതന്ന് ഐക്യരോഷ്ട്ര സഭയുകട 
ഒരു ഏജൻസി പറയുന്നു. ല�ോകകത്ത 
94 േതമോനും കതോഴി�ോളികൾ അധി
വസിക്കുന്ന രോജ്യങ്ങളിലുും കതോഴി�ിട
ങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ൽ ഭീഷണി ലനരിടുന്നു
ണ്്. കതോഴിൽ സമയത്തിൽ 10.7 േത
മോനത്തികറെ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്്. ഇത്, 
30 ലകോടി 50 �ക്ഷും ഫൾകടും കതോ
ഴിൽ സമയത്തിന് തു�്യമോണ്. പ്രവോ
സി കതോഴി�ോളികളിൽ 70 േതമോന
ലത്തോളും 30 വയസ്ിൽ തോകഴയുള്ളവ
രോണ്. ഇവർക്് വീണ്ടുും കതോഴി�ിൽ 
പ്രലവേിക്ോലനോ സ്വന്തും വീടുകളിൽ 
എത്തിലച്രോലനോ കഴിയോതിരിക്കുക
യോണ്. ദിവസും 145 രൂപയിൽ തോകഴ 
വരുമോനമുള്ള ല�ോകകത്ത 4 ലകോടി 90 
�ക്ഷും ലപരോണ് കടുത്ത ദോരിദ്ര്യത്തി
ല�യ്ക് അടിഞ്ഞുലപോകുകമന്ന് കണക്ോ
ക്കപെടുന്നത്. ലകോവിഡ് 19 
സൃഷ്ിക്കുന്ന സോമ്പത്തികത്തകർച്യു

കഴിഞ്ഞ 12 വർഷത്ി 
ല�രറയവായി മൂ�ധനവകം 
സമ്പത്തുരമല്ലവാകം വളരെ 
ചുരുക്കം പകകളിൽ ലക
ന്ദീകെിക്കുന്ന പ്രവണത 
ശക്മവാണച്. ഈ ലകന്ദീ
കെണകം യഥവാർത്ഥ സവാമ്പ
ത്ിക പുലെവാഗതി ഉണ്വാ
ക്കുന്നില്ല എന്നുമവാത്രമല്ല, 
അധികമവായ രതവാഴിൽ
ലസനരയ നിർദ്ദയകം മുത
ര�ടുത്ച് സമ്പത്ച് കുന്നു
കൂട്ടുന്നു എന്നതുകം വസ്തുത
യവാണച്. ഭെണമുത�വാളിവർ
ഗ്ഗത്ിരറെ വക്വാ�ത്തു
കവാർ ഇതച് അകംഗീകെിക്ി
രല്ലന്നുമവാത്രകം.

ജന്മഗ്ോമത്ികലയ്ക് വോഹനങ്ങള് �ോത്തുനില്
ക്കുന്ന ഇതരസംസ്ോനയത്ോഴിലോളി�ള്, 
ഡല്ഹിയില്നിന്നുള്ള ദൃശ്ം



B-K-Ìv    2020

8

ഏപ്രിൽ മവാസത്ിൽ മവാ
ത്രകം 12.8 ലകവാെി രതവാഴിൽ 
നഷ്രപെട്തവായി രസറെർ 
ലഫവാർ ലമവാണിറ്റികംഗച് 
ഇന്്ൻ ഇലക്വാണമിയ
രെ പഠനകം പറയന്നു. 
ഏപ്രിൽ ഏഴിര� മവാദ്്മ 
വവാർത്കൾ പ്രകവാെകം പട്
ണങ്ങളിര� രതവാഴി�ില്ലവാ
യച്മ 30.9 ശതമവാനമവായി 
ഉയർന്നു. രമവാത്കം രതവാഴി
�ില്ലവായച്മ 23.4 ശതമവാന
വകം. അനൗപെവാെിക ലമഖ
�യി�വാണച് ഏറ്വമധികകം 
പ്രത്വാഘവാത ങ്ങൾ ഉണ്വാ
യിെിക്കുന്നതച്. ഇന്്യിര� 
84 ശതമവാനകം കുടുകംബ ങ്ങ
ളുരെയകം വരുമവാനകം ഗണ്
മവായി കുറഞ്ഞു.

ap-X-em-fn-¯ temI-s¯
s]-cp-Ip-¶ Zp-cn-X-§Ä

കട ആഘോതും ലനരിട്് ഏറ്റുവോങ്ങുന്നവ
രോണിവർ. ഇതിൽ 1 ലകോടി 20 �ക്ഷും 
ആളകളമോയി ഇന്ത്യയോണ് ഒന്നോും
സ്ോനത്ത്. അലമരിക്-കെന വ്യോ
പോരയുദ്ുംലപോലുള്ള വിഭോഗീയ രോഷ്ട്രീ
യ തോല്ര്യങ്ങൾ ലകോവിഡ് അനന്തര 
കോ�കത്ത തിരിച്ചുവരവിന് തിരിച്ടി
യോകുകമന്ന ഭയവും നി�നിൽക്കുന്നു.

ബൂർഷ്ോ ഭരണോധി�ോരി�ൾ 
സത്യവം അമർച്ചന്ചയ്യുന്നു

കകോലറോണ വ്യോപനും തുടങ്ങിയ
ലതോകട ബൂർഷ്വോ ഭരണോധികോരികൾ 
സത്യും മറച്ചുവയ്കോനുള്ള ഒരു ഉത്ോഹ
ത്തി�ോയിരുന്നു. വൻകിട ബിസിനസ്ി
കന ബോധിക്ോതിരിക്ോനോയി വിവര
ങ്ങൾ മറച്ചുവയ്കകയുും ലരോഗവ്യോപനും 
തടയോനോയി മുൻകൂർ നടപടികകളടു
ക്ോതിരിക്കുകയുും ഉത്തരവോദിത്തരോ
ഹിത്യും പ്രകടിപെിക്കുകയുകമോകക് കെ
യ്തികറെ വ്യക്തമോയ ഉദോഹരണങ്ങളമു
ണ്്. സമ്പദ്ഘടനകയ സുംരക്ഷിക്ോ
നോയി െി� രോജ്യങ്ങൾ യുദ് സോഹെ
ര്യത്തിന് സമോനമോയ നടപടികൾ 
കകകക്ോള്ളുകയുും ജനങ്ങലളോട് കൂടു

തൽ ത്യോഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്ോൻ ആവ
േ്യകപെടുകയുും കെയ്തു. പ്രേ് നും മറച്ചുവ
യ്കന്നതിലുും സോമൂഹികമോയ ഭീതി പര
ത്തുന്നതിലുും മോദ്്യമങ്ങളും പങ്് വഹി
ച്ചു. വഞ്നോപരമോയ ഈ നോടകങ്ങള
കടകയോകക് ഉത്തരവോദിത്വും ഏകതങ്ി
ലുും ബ�ിയോടുകളിൽ കകട്ിവയ്കോനുും 

സ്വന്തും തടി രക്ഷിക്ോനുും പ്രബ�ർ 
ശ്രമും നടത്തികക്ോണ്ിരുന്നു. പ്രതിസ
ന്ികൾകക്ല്ലോും കോരണും കകോലറോ
ണ കവറസ് ആകണന്നുും എല്ലോും തോ
റമോറോയതിൽ മുത�ോളിത്ത വ്യവസ്
യ്ക് പങ്് ഒന്നുമികല്ലന്നുും വരുത്തിത്തീർ
ക്ോൻ അധികോരത്തികറെ ഇടനോഴിക
ളിൽ കകോണ്ടുപിടിച് ശ്രമും നടന്നു. 
കകോലറോണ ആലരോഗ്യരുംഗത്ത് വ�ിയ 
ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നുകണ്ങ്ിലുും സർവേ
ത്ര പടർന്നിട്ടുള്ളതുും നിരന്തരഭീഷണി 
ഉയർത്തുന്നതുമോയ വ്യോധി മുത�ോളി
ത്ത വ്യവസ്യോകണന്നുും അതിൽ നി
ന്നോണ് ലമോെിതരോലകണ്കതന്നുമുള്ള 
അവലബോധമോണ് യഥോർത്ത്തിൽ 
ആർജ്ിലക്ണ്ത്.

ഈ പ�ർച്ചവ്യോധിക്ിടെിലവം  
സപേനെർ കൂടുതൽ സപേനെരുവം  
ദരിദ്രർ കൂടുതൽ ദരിദ്രരുമോകുന്നു

ഈ പകർച്വ്യോധി സമ്പദ്ഘടന
കകള തകർക്കുകയുും ജനങ്ങകള പോപെ
രോക്കുകയുും ജീവലനോപോധികകളല്ലോും 
നേിപെിക്കുകയുും കെയ്തുകകോണ്ിരിക്കു
ലമ്പോൾതകന്ന ല�ോകകത്ത അതിസമ്പ
ന്നർ കഴിഞ്ഞ മോർച്് മോസും മുതലുള്ള 
കോ�യളവിൽ വൻലതോതിൽ സമ്പത്ത് 
കുന്നുകൂട്ടുകയോണ്. മോർച്് അവസോനും 
മുതൽ ജൂക� ആദ്യും വകരയുള്ള കോ�
യളവിൽ അലമരിക്യിക� േതലകോടീ
േ്വരന്ോർ 56500 ലകോടി ലഡോളറികറെ 
ലനട്മോണുണ്ോക്ിയത്. ലകോവിഡ് 19 

ധോക്യില് ക�ോവിഡ് വ്ോപനയത്ത്തുടര്ന്ന് 
പിരിച്ചുവിടയ്ട്ട തുണിമില്യത്ോഴിലോളി�ള്  

സഹോയോഭ്ര്ത്ഥനയുമോയി ക�നീട്ടി നില്ക്കുന്നു. 
10ലക്ഷകത്ോളം തുണിമില് യതോഴിലോളി�ള്ക്ോണ് 

പണി നഷ്ടയ്ട്ടിരിക്കുന്നത്, അതില്  
80ശതമോനവം സ്തീ�ളോണ്.
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''സവാമ്പത്ിക തകർച്, പ്ര
തിസന്ി, യദ്ഭീതി, മുെ
െിപെച് തുെങ്ങിയവരയവാ 
രക്യവാണച് മുത�വാളിത് 
വ്വസ്ഥ നൽകിയതച്... 
പെിഹവാെലമവാ... വിപ്ലവ 
രതവാഴി�വാളിവർഗ്ഗത്ിനച് 
അധികവാെകം പകമവാറുക 
മവാത്രകം. രതവാഴി�വാളിവർഗ്ഗ
ത്ിനമവാത്രലമ ഭൂെിഭവാഗകം 
ജനങ്ങളുരെയകം പിന്തുണ 
ലനെിരക്വാണ്ച് എല്ലവാ െവാ
ജ്ങ്ങളിലുകം വിപ്ലവകം വിജ
യകെമവായി പൂർത്ിയവാ 
ക്വാൻ കഴിയൂ, അതുവഴി 
മവാനവെവാശിരയ മുത�വാളി
ത് നകത്ിൽനിന്നുള്ള 
വിലമവാെത്ില�യ്കകം ശവാശധ്
തമവായ സമവാധവാനത്ില�
യ്കകം നയിക്വാനകം.''

മൂ�മുള്ള കതോഴിൽ നഷ്ും 2 ലകോടി 85 
�ക്ഷത്തില�യ്ക് കുതിച്ചുയർന്ന സമയ
ത്തോണ് ഈ ലനട്ും കകോയ്ിരിക്കുന്ന
ത്. 2008ക� ധനപ്രതിസന്ിയുകട 
ഘട്ത്തിലുണ്ോയതികറെ 
മൂന്നിരട്ിയോണിത്. ഏതോണ്് 4 ലകോടി 
30 �ക്ഷും അലമരിക്ക്ോരോണ് കതോ
ഴിൽ രഹിതരുകട ആനുകൂ�്യങ്ങൾക്ോ
യി അലപക്ഷ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 
അലമരിക്യിക� കതോഴി�ില്ലോയ്മ 20 
േതമോനമോയിരിക്കുന്നു. 1930 കളിക� 
മഹോ മോന്്യത്തിന് ലേഷമുള്ള കോ�ഘ
ട്ത്തിക� ഏറ്വും ഉയർന്ന നിരക്ോ
ണിത്. ഇന്ത്യയിക� ഏറ്വും സമ്പന്ന
നോയ വ്യവസോയി മുലകഷ് അുംബോനി
യുകട ഈ വർഷും ഇതുവകരയുള്ള സോ
മ്പത്തികലനട്ും 2230 ലകോടി ലഡോളറി
ലറെതോണ്. ല�ോകകത്ത ഏറ്വും സമ്പ
ന്നനോയ അഞ്ോമകത്ത വ്യക്തിയോയി 
ഉയർന്ന ഇലദ്ദഹത്തികറെ സമ്പത്ത് 
7740 ലകോടി ലഡോളറോണ്. കഴിഞ്ഞ 12 
വർഷത്തില�കറയോയി മൂ�ധനവും 
സമ്പത്തുകമല്ലോും വളകര ചുരുക്ും കക
കളിൽ ലകന്ദീകരിക്കുന്ന പ്രവണത 
േക്തമോണ്. ഈ ലകന്ദീകരണും 
യഥോർത് സോമ്പത്തിക പുലരോഗതി 
ഉണ്ോക്കുന്നില്ല എന്നുമോത്രമല്ല, അധിക
മോയ കതോഴിൽലസനകയ നിർദ്ദയും മുത
ക�ടുത്ത് സമ്പത്ത് കുന്നുകൂട്ടുന്നു എന്ന
തുും വസ്തുതയോണ്. ഭരണമുത�ോളിവർ
ഗ്ഗത്തികറെ വക്ോ�ത്തുകോർ ഇത് അും
ഗീകരിക്ികല്ലന്നുമോത്രും. മോരകമോയ 
ഈ പ്രതിസന്ിഘട്ത്തിലുും ചുരുക്ും 
െി�ർ സമ്പത്ത് കുന്നുകൂട്ടുന്നതിൽനി 
ന്ന് വ്യക്തമോകുന്നത് േവുംതീനി കഴക
ന്ോകരലപെോക� ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന 
വരുകട ലെോരയൂറ്ിക്കുടിച്ോണ് കുത്തക
കളും ബഹുരോഷ്ട്ര ലകോർപലറഷനുകളും 
തടിച്ചുകകോഴക്കുന്നത് എന്ന വസ്തുതയോ
ണ്. മുത�ോളിത്തും മരണോസന്ന ഘട്
ത്തിൽ അലങ്ങയറ്ും ക്രൂരവും മനുഷ്യത്വ
രഹിതവും പിന്തിരിപെനുമോയി തീർന്നി
രിക്കുന്നു. 

ക�ോവിഡ് 19ന് മുമ്പുള്ള ഇന്്യൻ 
സോഹചര്യവം ദുരിതപൂർണമോെിരുന്നു

സമ്പന്നർ കൂടുതൽ സമ്പന്നരുും ദരി
ദ്രർ കൂടുതൽ ദരിദ്രരുും ആകുന്ന തര
ത്തിൽ, പ്രതിസന്ിയി�കകപെട് മുത
�ോളിത്ത സമ്പദ്ഘടനയുകട എല്ലോ 
സവിലേഷതകളും ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്ഘ
ടനയുും പ്രകടിപെിച്ചുകകോണ്ിരിക്കുക 
യോയിരുന്നു. ജീർണമോയ മുത�ോളിത്ത 
വ്യവസ്യിൽ അസമത്വും വൻലതോ
തിൽ വളരുകയോണ്. 2017ൽ 

സൃഷ്ിക്കപെട് സമ്പത്തികറെ 73 േതമോ
നവും ഒരു േതമോനും അതിസമ്പന്നരു
കട കകകളില�യ്കോണ് എത്തിയത്. 
േതലകോടീേ്വരന്ോരുകട സമ്പത്ത് 
ഏതോണ്് പത്തിരട്ിയോണ് വർദ്ിച്
ത്. 2018-19 ക� ഇന്ത്യോഗവകമെറെികറെ 
24,42,200 ലകോടി വരുന്ന ബജറ്ികറെ 
ആകകത്തുകലയക്ോൾ വലുതോണ് 
ഇന്ന് ഇവരുകട ആകക സമ്പത്ത്. 

എന്നോൽ 6.8 �ക്ഷും സുംരുംഭങ്ങൾ രോ
ജ്യത്ത് അടഞ്ഞുലപോയതോയി 2019 
ജൂക� 1ന് ഗവകമെറെ് പോർ�കമറെിൽ 
സമ്മതിക്കുകയുണ്ോയി. ആകക രജി
സ്റ്റർ കെയ് കമ്പനികളകട 36.07 േത
മോനമോണിത്. 2016ക� ലനോട്ടുനിലരോധ
നകത്തയുും തുടർന്നുവന്ന ജിഎസ്ികയ
യുും തുടർന്നുതകന്ന അലനകും കെറകിട
-ഇടത്തരും ബിസിനസ്് സ്ോപന
ങ്ങൾ  പൂട്ിലപെോയിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ 
സമ്പദ്ഘടനയിൽ 2019ൽ ഉണ്ോയ പ്ര
കടമോയ സോമ്പത്തിക മോന്്യകത്തത്തു
ടർന്ന് കതോഴി�ില്ലോയ്മ കുത്തകന ഉയർ
ന്നു. രോജ്യകത്ത കതോഴി�ില്ലോയ്മ 2017-
18 ൽ കഴിഞ്ഞ 45 വർഷകത്ത ഏറ്വും 
ഉയർന്ന നിരക്ിക�ത്തികയന്ന് 
2019ൽ ലെോർന്നുകിട്ിയ ഒരു ഗവകമെ
റെ് റിലപെോർട്് വ്യക്തമോക്കുകയുണ്ോയി. 
�ഭ്യമോയ കതളിവകകളല്ലോും േരിവയ്ക
ന്നത് ഇന്ത്യയിക� കതോഴി�ില്ലോയ്മ 
അടുത്ത കോ�ത്ത് കൂടുതൽ വഷളോയിട്ടു
ണ്് എന്നോണ്. 94 േതമോനും ലപകര
യുും നിസ്ോര പ്രതിഫ�ത്തിന് കരോർ 
അടിസ്ോനത്തിൽ പണികയടുപെിക്കു
ന്ന അനൗപെോരിക ലമഖ�യി�ോണ് 
ഏറ്വമധികും കതോഴിൽ നഷ്ും ഉണ്ോ
യിരിക്കുന്നത്. ഉല്ോദന ലേഷി കണ
ക്ിക�ടുത്തോൽ വമ്പൻ സുംരുംഭങ്ങള
ള്ള സുംഘടിത ലമഖ�യുകട വ�ികയോ
രു ഭോഗവും, കതോഴി�ോളികളകട നിയമ
നത്തികറെയുും ലവതനത്തികറെയുും കോ

ടുണീേ്യുയട തലസ്ോനമോയ ടുണീസില് ഭക്ഷണ
വം യതോഴിലം ധനസഹോയവം ആവശ്യ്ട്ട് കലോ
�്ഡൗണിനിടയിലം യതരുവിലിറങ്ങിയ ജനങ്ങള്.
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ര്യകമടുത്തോൽ, അനൗപെോരിക ലമഖ
�യുകട അലത സ്വഭോവുംതകന്നയോണ് 
പ്രകടമോക്കുന്നത്. ഓലട്ോകമോകബൽ 
വ്യവസോയും ഉദോഹരണമോകയടുത്തോൽ 
ഇത് വ്യക്തമോകുും. ഇവികട നകല്ലോരു 
പങ്് കതോഴി�ോളികളും യോകതോരു 
ആനുകൂ�്യങ്ങളും കതോഴിൽ സുരക്ഷിത
ത്വവമില്ലോത്ത കരോർ കതോഴി�ോളികളോ
ണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള അനൗപെോരിക 
ലമഖ�യുകടയുും പ്രവോസി കതോഴി�ോളി
കളകടയുകമോകക് കോര്യും പരിഗണിക്കു
ലമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നകല്ലോരു പങ്് 
ആളകൾക്് ജീവിതത്തിൽ രണ്റ്വും 
കൂട്ിമുട്ിക്ോൻ വളകര 
പ്രയോസമോകണന്ന് കോണോനോകുും. 
2011-12 ൽ േരോേരി ഇന്ത്യക്ോരുകട 
ഉപലഭോഗ കെ�വികറെ പകുതിയുും ഭക്ഷ
ണത്തിനോയിരുന്നു. ജനസുംഖ്യയുകട 
തോകഴപകുതിയിൽ ഇത് ഏറിയിരി
ക്കുും. നോഷണൽ സ്റ്റോറ്ിസ്റ്റിക്ൽ 
ഓഫീസ് (എൻഎസ്ഒ) നടത്തിയ 
2017-18 ക� ഉപലഭോഗ കെ�വ് സുംബ
ന്ിച് സർലവേയുകട കകണ്ത്തലുകൾ 
ഗവകമെറെ് പുറത്തുവിട്ിട്ില്ലോത്തതി 
നോൽ ഏറ്വും പുതിയ കണക്കുകൾ 
�ഭ്യമല്ല. തീർച്യോയുും ഇത് ഗണ്യമോ
യി വർദ്ിച്ിട്ടുണ്്. ല�ോക്ഡൗൺ ഏർ
കപെടുത്തുന്നതിന് വളകര മുമ്പുതകന്ന 
ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്ഘടന ദീർഘമോയ 

ഒരു മോന്്യത്തികറെ പിടിയി�ോയിരുന്നു 
എന്നകോര്യും ഇതിൽനികന്നല്ലോും വ്യ
ക്തമോണ്.

ഇതികറെകയല്ലോും ഫ�മോയി, 
അദ്്വോനിച്് ജീവിക്കുന്ന സോധോരണ 
ജനങ്ങളകട, വിലേഷിച്് കതോഴി�ോളി
കളകടയുും കർഷകരുകടയുും സ്ിതി 
അനുദിനും വഷളോകുകയോയിരുന്നു. 
ഓലരോ കസക്റെിലുും രണ്ടുലപർ വീതും 
ദോരിദ്ര്യത്തില�യ്ക് തള്ളിയിടകപെട്ടുകകോ
ണ്ിരിക്കുന്നു. ഒരോൾ മിനിമും കഴിലക്
ണ് ഭക്ഷണത്തികറെ അളവ് ഉറപെോ
ക്ോൻ കഴിയോത്തവരോണ് ഇന്ത്യയിൽ 
ഭൂരിപക്ഷവും. ജനസുംഖ്യയുകട 67-68 
േതമോനത്തികറെ ദിവസവരുമോനും 

കവറും 150 രൂപയിൽ തോകഴയോണ്. 
ഇതിൽത്തകന്ന 30 േതമോനത്തികറെ 
വരുമോനും കവറും 100 രൂപയിൽ തോകഴ
യുും. ഇവർ പരമദരിദ്രരോയോണ് കണ
ക്ോക്കപെടുന്നത്. കടുത്ത വിേപെ് 
അനുഭവിക്കുന്ന ല�ോകകത്ത 82 ലകോടി 
ആളകളിൽ മൂന്നിക�ോന്ന് ഇന്ത്യയി�ോ
ണ് വസിക്കുന്നത്. ഫഡ് ആറെ് അഗ്രി
കൾച്ർ ഓർഗകനലസഷകറെ 
2006ക� റിലപെോർട്് പ്രകോരും ദിവലസ
ന 7000 ഇന്ത്യക്ോർ പട്ിണി മൂ�ും 
മരിക്കുന്നു. മറവേത്ത്, 1400 ലകോടി 
ലഡോളറികറെ ഭക്ഷണും ഓലരോ വർഷ
വും ഇന്ത്യയിൽ ഉപലയോഗശൂന്യമോക്ി
ക്ളയുന്നുകണ്ന്ന് ഗവകമെറെ് കണക്കു
കൾ പറയുന്നു. േരോേരി 10 കർഷകർ 
ഇന്ത്യയിൽ ദിവലസന അത്മഹത്യ 
കെയ്ന്നുണ്്. ഈ കണക്് കൃത്രിമമോ
യി കുറച്ചുകോണിക്കുന്നു എന്ന ആലരോപ
ണമുണ്്. അതോയത് യഥോത് കണക്് 
ഇതിലുും അധികമോയിരിക്കുും എന്നർ
ത്ും. 

ക�ോവിഡ് 19ന് കേഷവം ഇന്്യൻ 
സപേദ്ഘടന തോറുമോറോെി

ഇങ്ങകനകയോരു പശ്ോത്ത�ും നി�
നിൽക്കുലമ്പോഴോണ് ഇന്ത്യോഗവകമെറെ് 
ലകോവിഡ് 19 വ്യോപനും തടയോനോയി 
മോർച്് 25ന് 21 ദിവസകത്ത ല�ോ
ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യോപിക്കുന്നത്. അവേ്യ 
സർവേീസുകകളോഴികക മകറ്ല്ലോും ഈ 
കോ�യളവിൽ 
പ്രവർത്തനരഹിതമോയി. ല�ോ
ക്ഡൗൺ പിന്നീട് ലമയ് 31 വകര നീ
ട്ി. അതിനുലേഷും ഭോഗികവും പ്രോലദ
േികവമോയി ല�ോക്ഡൗൺ തുടർന്നു. 
അഞ്ചുമോസമോയി ഇത് തുടരുന്നു. 40 ദി
വസകത്ത ല�ോക്ഡൗൺ കകോണ്ടുത
കന്ന ജിഡിപിയിൽ 20 േതമോനത്തി
കറെ ഇടുവണ്ോകുകമന്നോണ് ബോുംഗ്ലൂരി
ക� നോഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്്യൂട്് ഓഫ് 
അഡ്വോൻസ്ഡ് സ്റ്റഡീസ് നടത്തിയ 
പഠനും പറയുന്നത്. 66 ദിവസകത്ത 
ല�ോക്ഡൗൺ ആകുലമ്പോൾ ഇത് 33 
േതമോനമോകുും. ലകോവിഡ് 19 വ്യോപ
നും ആരുംഭിച് ഉടൻ ഏഷ്യൻ ഡവ�
പ് കമറെ് ബോങ്് നടത്തിയ പഠനും സു
െിപെിച്ത് ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്ഘടനയിൽ 
2990 ലകോടി ലഡോളറികറെ ആഘോതമു
ണ്ോകുകമന്നോണ്. ഒരു സമീപകോ� 
പഠനും പറയുന്നത് ല�ോക്ഡൗണികറെ 
നഷ്ും 12,000 ലകോടി ലഡോളറിലറെതോ
ണ് എന്നകത്ര. ഇത് ജിഡിപിയുകട 4 
േതമോനമോണ്. ലററ്ിുംഗ് ഏജൻസിയോ
യ ഐസിആർഎ ആേങ്കപെടുന്നത് 

യ�ോടിയ അസമത്വത്ിനം വംശയവറിക്കുയമതിയര 
കജോര്ജ്ഫ് കളോയിഡിയന് യ�ോലപോത�യത്ത്തുടര്
ന്ന് അകമരിക്യില് യപോട്ടിപ്പുറയ്ട്ട പ്രകക്ഷോഭം, നയൂ

കയോര്ക്ില്നിന്നുള്ള ദൃശ്ം, 2020 ജൂൺ.

 രതവാഴിൽ നഷ്ത്ിരറെ 
രകവാടുങ്വാറ്െിച്ലപെവാൾ 
കണ് ഹൃദയലഭദകമവായ 
കവാഴ്ചകളിര�വാന്നച്, ഭക്ഷണ
വകം അഭയസ്ഥവാനവകം വരു
മവാനവമില്ലവാത് �ക്ഷക്
ണക്ിനച് പ്രവവാസി രതവാഴി
�വാളികൾ വിദൂെസ്ഥമവായ 
സധ്ന്കം ഗ്വാമങ്ങളില�യ്കച് 
കവാൽനെയവായി സഞ്ചെി
ക്കുന്നതവായിരുന്നു. ഈ യവാ
ത്രയിൽ വിശന്നച്, തളർ
ന്നച്, അപകെങ്ങളിൽരപെട്ച് 
971 ലപർ മെിച്ചുവീണു.
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9.5 േതമോനത്തികറെ നഷ്മോണ്. റി
സർവ് ബോങ്ോകകട് സോമ്പത്തിക വളർ
ച്കയലയോ തളർച്കയലയോ സുംബന്ി
ച് പ്രവെനകമോകക് നിർത്തിവച്ിരി
ക്കുകയോണ്. 7 �ക്ഷത്തില�കറ വ്യോ
പോര സ്ോപനങ്ങളോണ്  ല�ോ
ക്ഡൗൺമൂ�ും അടഞ്ഞുലപോയത്. 6.5 
ലകോടി സൂക്ഷ്മ-കെറകിട-ഇടത്തരും സും
രുംഭങ്ങളിൽ 35 േതമോനും ഉടനടികയോ
ന്നുും ഒരു തിരിച്ചുവരവണ്ോകില്ല എന്ന 
കണക്കുകൂട്�ിൽ അടച്ചുപൂട്ോൻ തുടങ്ങി
യിരിക്കുന്നു എന്നോണ് ആൾ ഇന്ത്യ മോ
നുഫോക്െലറഴ് സ് ഓർഗകനലസഷൻ 
ജൂൺ ആദ്യും കവളികപെടുത്തിയത്. 
46-47 ലകോടി കതോഴി�ോളികളിൽ മു
ക്ോൽപങ്ും ഇത്തരും സുംരുംഭങ്ങളിലുും 
കോർഷികലമഖ�യിലുമോണ് പണികയ
ടുക്കുന്നകതന്ന് അസുംഘടിതലമഖ�യി
ക� നോഷണൽ കമ്മീഷൻ ലഫോർ 
എറെർകപ്രസസ് അുംഗമോയ കപ്രോഫ.
കക.പി.ക്ൻ പറയുന്നു. 10 കതോഴി�ോ
ളികളിൽ തോകഴയോണ് ലമല്റഞ്ഞ സും
രുംഭങ്ങളിൽ പ�തിലുും പണികയടുക്കു
ന്നത്. നോഷണൽ സ്റ്റോറ്ിസ്റ്റിക്ൽ ഓർ
ഗകനലസഷൻ(എൻഎസ്ഒ) ആഗസ്റ്റ് 
12ന് പറഞ്ഞത്, ഏപ്രിൽ-ജൂൺ കോ�
യളവിൽ വ്യോവസോയിലകോല്ോദന
ത്തിൽ 35.9 േതമോനത്തികറെ കുറവ
ണ്ോയിട്ടുണ്് എന്നോണ്. കസൻട്രൽ 
സ്റ്റോറ്ിസ്റ്റിക്ൽ ഓർഗകനലസഷകറെ 
(സിഎസ്ഒ) കണക്നുസരിച്് വ്യോവ
സോയിലകോത്പോദന സൂെിക ലമയ് മോ
സത്തിൽ 88.4 ൽ നിൽക്കുകയോണ്. 
കഴിഞ്ഞ വർഷും ലമയ് മോസത്തിൽ 
ഇത് 135.4 ആയിരുന്നു. അതോയത് 
34.7 േതമോനത്തികറെ കുറവ്. നിരവ
ധി സ്ോപനങ്ങൾ അടയുകയുും അവയു
കട ലസവനും നി�ക്കുകയുും കെയ്ന്ന
ലതോകട ഡിമോറെ് വീണ്ടുും കുറയുകയുും 
കലമ്പോളപ്രതിസന്ിക്് ആക്ും വർ
ദ്ിക്കുകയുും കെയ്ും. 21 ദിവസകത്ത 
ല�ോക്ഡൗണിനുലേഷും എല്ലോും സോ
ധോരണ നി�യി�ോകുകമന്ന കണക്കുകൂ
ട്�ിൽ ലകോൺകഫഡലറഷൻ ഓഫ് 
ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ടി (സിഐഐ) 
ഏപ്രിൽ ആദ്യവോരും നൽകിയ മുന്നറി
യിപെ്, ലകോവിഡ് 19 കറെ ആഘോത
ത്തിൽനിന്ന് സോമ്പത്തിക ലമഖ� ലമോ
െിതമോകോൻ ആറമോസകമങ്ിലുും ലവ
ണ്ിവരുകമന്നോണ്. എന്നോൽ ല�ോ
ക്ഡൗൺ നീണ്ടുലപോകുകയുും അൺ
ല�ോക് പ്രക്ിയ അരലങ്ങറകയുകമോ
കക് കെയ്ലതോകട എല്ലോ 
പ്രവെനങ്ങളും വൃഥോവി�ോയിരിക്കുക 
യോണ്. കുതിച്ചുയരുന്ന വി�യുും സമ്പ

ദ്ഘടനയിൽ വർദ്ിച്ചുവരുന്ന മുരടിപ്പുും 
കൂടിലച്ർന്ന് രോജ്യും സ്റ്റോഗ്ഫ് ലളഷൻ 
എന്ന സ്ിതിയിക�ത്തിയിരിക്കുന്നു 
എന്നുറപെോക്ോും. മരണോസന്ന മുത�ോ
ളിത്തഘട്ത്തികറെ ഒരു സവിലേഷത
യോണിത്. മുത�ോളിത്തും സ്വയും പടച്ചു
ണ്ോക്ിയ നിയമങ്ങളകട കുരുക്ിൽ 
നിന്ന് പുറത്തുകടക്ോനോ കോകത ഉഴറ
കയോണ്.

പ്രതിസന്ി പടരുകയുും ആഴും 
വയ്കകയുും കെയ്ന്നതുമൂ�ും ഇന്ത്യയിക� 
40 ലകോടി കതോഴിൽലസനയിൽ 
നകല്ലോരു പങ്ിന് കതോഴില�ോ വരുമോന
ലമോ ഇല്ലോതോയിരിക്കുകയോണ്. ഇന്ത്യ
യിൽ ഒരോൾക്് നി�നിന്നുലപോകോൻ 
ദിവസും 220 രൂപ ലവണ്ിവരുകമന്ന 
കണക്കുകൂട്�ി�ോണ് ല�ോകബോങ്് ദോ
രിദ്ര്യലരഖ നിർണയിച്ിട്ടുള്ളത്. അതോ
യത് ഏപ്രിൽ 15 ഓടുകൂടി ഇന്ത്യയിക� 
50 ലകോടി ആളകളകട കകയിൽ യോ
കതോരു കരുതൽ ധനവും ഇല്ലോതോകുക
യുും മകറ്ോരു 50ലകോടി ആളകളകട വിഭ
വങ്ങൾ പകുതിയോയി ചുരുങ്ങുകയുും 
കെയ്കമന്ന് കണക്ോക്കപെട്ിരുന്നു. 
ല�ോക്ഡൗൺ നീണ്ടുലപോയലതോകട 
സ്ിതി കൂടുതൽ വഷളോയി. ഏപ്രിൽ 
അവസോനലത്തോകട നി�വിലുള്ള 10-11 
ലകോടി കതോഴിൽരഹിതരുകട ലസനയി
ല�യ്ക് മകറ്ോരു 14ലകോടി കൂടി വന്നുലെ
രുകമന്ന സ്ിതിയോയി. ല�ോക്ഡൗ
ണികറെ ആദ്യ ആഴ്ചയിൽത്തകന്ന 
ഏതോണ്് 80 �ക്ഷും കതോഴി�ോണ് 
നഷ്കപെട്ത്. ഏപ്രിൽ മോസത്തിൽ മോ
ത്രും 12.8 ലകോടി കതോഴിൽ നഷ്കപെട്

തോയി കസറെർ ലഫോർ ലമോണിറ്റിുംഗ് 
ഇന്ത്യൻ ഇലക്ോണമിയുകട പഠനും പറ
യുന്നു. ഏപ്രിൽ ഏഴിക� മോദ്്യമ വോർ
ത്തകൾ പ്രകോരും പട്ണങ്ങളിക� കതോ
ഴി�ില്ലോയ്മ 30.9 േതമോനമോയി ഉയർ
ന്നു. കമോത്തും കതോഴി�ില്ലോയ്മ 23.4 
േതമോനവും. അനൗപെോരിക ലമഖ�
യി�ോണ് ഏറ്വമധികും പ്രത്യോഘോത 
ങ്ങൾ ഉണ്ോയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയി
ക� 84 േതമോനും കുടുുംബങ്ങളകടയുും 
വരുമോനും ഗണ്യമോയി കുറഞ്ഞു. യോ
കതോരു തയ്ോകറടുപ്പുമില്ലോകത കവറും 
നോ�് മണിക്കൂർ സമയും നൽകി ല�ോ
ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യോപിച് ലകന്ദഗവകമെ
റെ് അനൗപെോരിക ലമഖ�യിൽ 
പണികയടുക്കുന്ന ജന�ക്ഷങ്ങളകടയുും 
സോധോരണക്ോരുകടയുും കോര്യും െിന്തി
ച്ലതയില്ല. അവർ വീട്ി�ിരുന്നോൽ 
കതോഴിലുണ്ോകില്ല. 12 ലകോടി പ്രവോസി 
കതോഴി�ോളികളോണ് ഉള്ളത്. ല�ോ
ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യോപിച്് 48 മണിക്കൂർ 
കഴിഞ്ഞലപെോൾ സോധോരണക്ോരിക�ോ
രുവനോയ ഒരു ഡൽഹി നിവോസി പറ
ഞ്ഞത് ''ഞോൻ കകോലറോണ വന്ന് മരി
ക്ില്ല, പലക്ഷ പട്ിണികിടന്ന് മരിക്കു
കമന്ന് ഉറപെോണ്'' എന്നകത്ര. കതോഴിൽ 
നഷ്ത്തികറെ കകോടുങ്ോറ്ടിച്ലപെോൾ 
കണ് ഏറ്വും ഹൃദയലഭദകമോയ കോഴ്ചക

�ടയക്ണിയില് ആടിയുലഞ്ഞിരുന്ന സോമ്പത്ി
�രം�ം ക�ോവിഡിയനത്തുടര്ന്ന് മോന്്ത്ികലയ്ക് 
കൂപ്പുകുത്ിയക്ോള് അര്ജന്ീനയുയട തലസ്ന
മോയ ബയൂണസ് അയറിസില് പ്രതികേധവമോയി 
ജനങ്ങള് യതരുവിലിറങ്ങി. 2020 യമയ്
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ളിക�ോന്ന്, ഭക്ഷണവും അഭയസ്ോന
വും വരുമോനവമില്ലോത്ത �ക്ഷക്ണ
ക്ിന് പ്രവോസി കതോഴി�ോളികൾ വിദൂ
രസ്മോയ സ്വന്തും ഗ്രോമങ്ങളില�യ്ക് 
കോൽനടയോയി സഞ്രിക്കുന്നതോയിരു
ന്നു. ഈ യോത്രയിൽ വിേന്ന്, തളർ
ന്ന്, അപകടങ്ങളിൽകപെട്് 971 ലപർ 
മരിച്ചുവീണു. ഇവർക്കുപുറലമ, ആക്ി 
കപറക്കുന്നവർ, റിക്ഷോ വ�ിക്കുന്നവർ, 
വഴിലയോര കച്വടക്ോർ, വീട്ടുലജോ�ി
ക്ോർ, ബോർബർമോർ, കസക്യൂരിറ്ി ജീ
വനക്ോർ, കരൈവർമോർ, കഡ�ിവറി 
ഏജന്റുമോർ തുടങ്ങി കരോർ കതോഴി�ോ
ളികളും ദിവസകൂ�ിക്ോരുും സ്വയും 
കതോഴിൽ കെയ്ന്നവരുമടക്ും തുച്ഛവരു
മോനക്ോരോയ അലനകോയിരങ്ങൾ 
ലവകറ. 2011ക� കസൻസസ് പ്രകോരും 
കതരുലവോരങ്ങളിൽ കഴിയുന്നവർ 2 
ലകോടിയില�കറയോണ്. കഴിഞ്ഞ 9 
വർഷുംകകോണ്് ഇവരുകട എ്ും വള
കരലയകറ വർദ്ിച്ിട്ടുണ്്. ദുരിതമയമോ
യ ജീവിതും നയിക്കുന്ന ഇവകര സുംബ
ന്ിച്ിടലത്തോളും കപോടുന്നകനയുള്ള 
ല�ോക്ഡൗൺ ഒരു മരണവോററെ് 
ആയിരുന്നു. ഇവകരലപെോലുള്ള അലന

കോയിരങ്ങളകട ജീവിതമോണ് ഞോ
ണിൻലമൽ തൂങ്ങുന്നത്. 

വ്യോവസോയിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ 
പുനരുദ്രിക്ോൻ ഉലത്തജക-സഹോയ
ക പോലക്ജുകൾ ആവേ്യകപെട്ടുകകോ
ണ്് േക്തരോയ വ്യവസോയ ല�ോബി
കൾ വ�ിയ ലകോ�ോഹ�മുണ്ോക്ിയ
ലപെോൾ, 2 മോസമോയി ഒരു വരുമോനവ
മില്ലോകത കഷ്കപെടുന്ന കതോഴി�ോളികള
കട കോര്യും ബികജപി നയിക്കുന്ന ലക
ന്ദഗവകമെറെ് പോകട അവഗണിച്ചു. 
എല്ലോവലരോടുും വീട്ി�ിരിക്ോൻ നട
ത്തിയ ആഹ്വോനവും സ്വകോര്യലമഖ�
യിക� ജീവനക്ോർക്് േമ്പളും മുടങ്ങ
രുകതന്ന് മുത�ോളിമോലരോട് നടത്തിയ 
ഉദ് ലബോധനവും ഈ പോവകപെട്വരുകട 
ജീവിതത്തിൽ ഒരു മോറ്വും വരുത്തി
യിട്ില്ല. ലരോഗകമോന്നുമികല്ലങ്ിലുും സമ്പ
ന്നകര അലപക്ഷിച്് ദരിദ്രരുകട മരണ
സോധ്യത ഇരട്ിയോകണന്ന് ഇന്ത്യോ ഹ്യൂ
മൻ ഡവ�പ് കമറെ് സർകവ നടത്തിയ 
പഠനും പറയുന്നു. ലരോഗുംകൂടി വന്നോൽ 
അത് മൂന്നിരട്ിയോകുും. ഇത് ലവകറോരു 
തരത്തിലുും വോയികച്ടുക്ോും. ജനസും
ഖ്യയില�റ്വും ദരിദ്രരോയ 20 േതമോന
ത്തിൽ കപടുന്ന ഒരോൾക്് ലരോഗും 
വന്നോൽ മരിക്ോനുള്ള സോധ്യത 1.9 
ആണ്. ഒരു മോരകലരോഗും മരണും വി
തച്് ചുറ്ി നടക്കുലമ്പോൾ, ജീവിതമോർഗ
കമല്ലോും അടഞ്ഞിരിക്കുലമ്പോൾ, ആലരോ

ഗ്യപരിപോ�ന സുംവിധോനങ്ങകളല്ലോും 
�ോഭകക്ോതിയന്ോരോയ 
മുത�ോളിമോരുകട കകപെിടിയി�ോയിരി
ക്കുലമ്പോൾ, ഈ ദുരിതക്യത്തിൽ 
കഴിയുന്നവരുകട ഗതികയന്തോകുകമന്ന് 
ആല�ോെിക്ോൻലപോലുമോകില്ല. കതോ
ഴിൽ നഷ്കപെട്് അ�യുന്ന അലനകോ
യിരങ്ങളകട ദുരവസ്യുും അത് സമ്പ
ദ്ഘടനയിലുണ്ോക്കുന്ന 
പ്രത്യോഘോതങ്ങളും വിനോേകരകമന്നു
മോത്രമല്ല ഹൃദയലഭദകുംകൂടിയോണ്.

ദരിദ്രന്രയുവം സഹോെവം  
ആവേ്യമുള്ളവന്രയുവം  
പോന്ട അവഗണിച്ച് ഗവന്മെന്്  
അതിസപേനെന്ര കസവിക്കുന്നു

ലകോവിഡ് ഭീഷണി ഒഴിഞ്ഞോൽ, 
സോമ്പത്തികരുംഗത്ത് ഒരു ഉയിർകത്ത
ഴലന്നല്് ഉണ്ോകുകമന്ന് പറഞ്ഞ് ജന
ങ്ങകള കബളിപെിക്കുകയോണ് ല�ോക
കമമ്പോടുമുള്ള മുത�ോളിത്ത ഭരണോധി
കോരികൾ. അലമരിക്ൻ 
പ്രസിഡറെോകകട്, ഏറ്വും കൂടുതൽ ലരോ
ഗബോധിതരുും മരണവും റിലപെോർട്് കെ
യ്ിട്ടുും തകറെ രോജ്യകത്ത ജനങ്ങകളലയോ 
സമ്പദ്ഘടനകയലയോ ഇകതോന്നുും ബോ
ധിച്തോയിലപെോലുും അുംഗീകരിക്കുന്നി
ല്ല. ബ്ിട്ീഷ് പ്രധോനമന്ത്രിയുും സമോന
മോയ വോെകക്സർത്ത് നടത്തി. സോമൂ
ഹ്യ-സോമ്പത്തിക വികോസനിയമങ്ങൾ 

2020 മോര്ച്് 8 വനിതോദിനത്ില് തുല്ോവ�ോശവം 
നീതിയും പൗരോവ�ോശങ്ങളം ആവശ്യ്ട്ട് ചിലി
യില് സോന്ിയോക�ോയിയല ഡിഗ്ിറ്റി പ്ോസയില് 

10ലക്ഷം വനിത�ള് ഒത്തുകൂടിയക്ോള്
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പ്രകോരും സോമ്ോജ്യത്വ-മുത�ോളിത്തും 
അനിവോര്യമോയ പതനത്തില�യ്ക് നീ
ങ്ങുന്നത് കവകിപെിക്ോനോയി, െി� 
ബൂർഷ്വോ ഗവകമെന്റുകൾ കകനീ
ഷ്യൻ സിദ്ോന്തപ്രകോരമുള്ള െി� സോ
മ്പത്തിക ഉലത്തജക നടപടികൾ ജന
ങ്ങൾക്ോയി കകകക്ോള്ളുകയുും ലകോ
വിഡ് 19 കതോടുത്തുവിട് രൂക്ഷമോയ 
കലമ്പോള പ്രതിസന്ികയ മറികട
ക്ോൻ ശ്രമിക്കുകയുമോണ്. എന്നോൽ 
ബികജപി നയിക്കുന്ന ലകന്ദഗവകമെ
റെ് ആ മോർഗും അവ�ുംബിക്ോൻ 
തയ്ോറോയിട്ില്ല. ഡിമോറെ് വൻലതോ
തിൽ ഇടിഞ്ഞതിന് നിരവധി കതളിവ
കൾ ഉള്ളലപെോഴും അവരകതല്ലോും പോകട 
നിലഷധിക്കുകയോണ്. ഇലപെോഴകത്ത 
പ്രതിസന്ി െോക്ികമോയ പ്രതിഭോസ
മോകണന്നുും ഉടൻ തിരിച്ചുവരവണ്ോകു
കമന്നുമോണ് അവരുകട അവകോേവോ
ദും. എന്നോൽ, ഉലത്തജക നടപടികളും 
ക്യോഷ് സബ് സിഡികളകമോകക്യോ
യി കലമ്പോളത്തിക� ഡിമോറെ് വർദ്ി
പെിക്ോൻ ഗവകമെറെിൽനിന്ന് ഉെിത
മോയ ഇടകപടൽ ഉണ്ോകുന്നികല്ലങ്ിൽ, 
സമ്പദ്ഘടന കൂടുതൽ കഞരുക്ും ലന
രിലടണ്ിവലന്നക്ോും. എന്നോൽ ഗവ
കമെറെികറെ മുഴവൻ ശ്രദ്യുും കുത്തക
കളകട �ോഭും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതി�ോ
ണ്. ഇതിനോയി പ� മോർഗ്ഗങ്ങളും അവ
�ുംബിക്കുന്നുണ്്. കിട്ോക്ടും കപരുകു
ലമ്പോഴും ഉദോര വ്യവസ്യിൽ വീണ്ടുും 
വോയ്പ നൽകോൻ ബോങ്കലളോട് ആവ
േ്യകപെടുക, വീഴ്ച വരുത്തുന്ന വൻകിട
ക്ോരുകട കടങ്ങൾ എഴതിത്തള്ളുക, 
കതോഴി�ോളികകള പിരിച്ചുവിടോനുും 
സ്ോപനും അടച്ചുപൂട്ോനുും അനുവദിക്കു
ക, കതോഴിൽനിയമ പരിഷ് കോരങ്ങകള
യുും കോർഷിക പരിഷ് കോരങ്ങകളയുും 
സോമ്പത്തിക പരിഷ് കോരങ്ങകളയുും 
പിൻപറ്ികക്ോണ്് ഏറ്വും കുറഞ്ഞ 
ലവതനും നിശ്യിക്കുകയുും വി�കൾ 
വർദ്ിപെിക്കുകയുും കെയ്ക, കപോതുലമ
ഖ�ോ സ്ോപനങ്ങകള വൻലതോതിൽ 
സ്വകോര്യവൽക്രിക്കുക 
തുടങ്ങിയവകയോകക് നിർബോധും നട
ക്കുന്നുണ്്. പ്രതിലരോധും, എ്, 
ആലരോഗ്യും, വിദ്യോഭ്യോസും, ഖനനും, 
കറയിൽകവ, ഇൻഫ്ോസ്ടക്െർ, കട�ി
ലഫോൺ, ഡിജിറ്ൽ വോർത്തോവിനിമ
യും തുടങ്ങിയ കപോതുജനലക്ഷമ ലമഖ
�കളിക�ോകക് സ്വലദേ-വിലദേ കു
ത്തകകൾക്് അവസരകമോരുക്കുന്നു
ണ്്. എന്നോൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ജന
ങ്ങകളക്കുറിച്് ഇവർക്് ഒരു ആേങ്യു
മില്ല. കുറച്ചുകോ�ലത്തയ്ക് കുറച്് അരി

യുും പയറകമോകക് സൗജന്യമോയി 
നൽകിയകതോഴിച്ോൽ, പകർച്വ്യോധി 
കകോണ്് കപോറതിമുട്ിയ സോധോരണ
ക്ോരുകടയുും കതോഴി�ോളികളകടയുും ദു
രിതമകറ്ോൻ യോകതോരു ആേ്വോസനട
പടിയുും ഗവകമെറെ് കകകക്ോള്ളുന്നി
ല്ല. എന്നുമോത്രമല്ല ജനങ്ങകള പിഴിഞ്ഞൂ
റ്ോൻ എല്ലോ മോർഗവും അവ�ുംബിക്കുക
യുും കണക്കുകളിൽ കൃത്രിമും കോണിച്് 
യോഥോർത്്യും മറച്ചുവയ്കകയുും കെയ്ന്നു. 
ജൂൺ 15 കറെ ലപ്രോ�ിലറ്റിയൻ ഇറ
യിൽ (യൂണിറ്ിയുകട ജൂൺ �ക്ത്തി
ലുും) ഗവകമെറെ് കകോട്ിലഘോഷിച് 2 
�ക്ഷും ലകോടി രൂപയുകട ഉലത്തജക 
പോലക്ജ് കവറും തട്ിപെോകണന്നുും 
കതോഴി�ോളികകളയുും കർഷകകരയുും 
മറ്് സോധോരണക്ോകരയുും ദോരിദ്ര്യ
ത്തിൽനിന്നുും ദുരിതങ്ങളിൽനിന്നുും 
കരകയറ്ോനുള്ള ഒരു നടപടിയുും അത് 
ഉൾകക്ോള്ളുന്നികല്ലന്നുും വ്യക്തമോക്ി
യിരുന്നു. 

മോർ�് സിസവം-ന്ലനിനിസത്ിന്ന് 
പോഠങ്ങൾ സ്ിരീ�രിക്ന്പ്ടുന്നു

''മുത�ോളിത്തസമൂഹും മുമ്പുും ഭീതിജ
നകമോയിരുന്നു, ഇന്നുും എന്നുും അങ്ങ
കനതകന്നയോയിരിക്കുും'' എന്ന ക�നി
കറെ നിരീക്ഷണും േരിവയ്കന്നതോണ് 
ആലഗോള-ലദേീയ സോഹെര്യും. (ദ മി
�ിറ്റി ലപ്രോഗ്രോും ഓഫ് ദ ലപ്രോ�ിലറ്റി 
യറ്്, സമോഹൃത കൃതികൾ, വോള്യും 23) 

മുത�ോളിത്തും അകകപെട്ിരിക്കുന്ന മോ
ന്്യും, കതോഴി�ില്ലോയ്മ, കതോഴിൽ നഷ്ും 
തുടങ്ങിയ പ്രതസന്ികകളോന്നുും ലസോ
വിയറ്് ലസോഷ്യ�ിസത്തിൽ ഉണ്ോയി
രുന്നില്ല. 1930കളിൽ മുത�ോളിത്ത 
ല�ോകമോകക മോന്്യത്തികറെ പിടിയി�
മർന്നലപെോഴും ലസോവിയറ്് യൂണിയൻ 
വ്യവസോയ, കോർഷിക ലമഖ�കളിൽ 
മുലന്നറ്ും തുടർന്നു. 1929 മുതൽ മുത�ോ
ളിത്ത രോജ്യങ്ങകളല്ലോും വ്യോവസോയിക 
തകർച്കയ ലനരിടുകയുും 1933 ൽ മോ
ത്രും അതിൽനിന്ന് പുറലത്തയ്ക് വരോൻ 
തുടങ്ങുകയുും പഴയ സ്ിതിയിക� 
ത്തോൻ കഴിയോതിരിക്കുകയുും കെയ്
ലപെോൾ ലസോവിയറ്് യൂണിയൻ കകവ
രിച്ത് അനുസ്യൂതമോയ പുലരോഗതിയോ
ണ്. 1934ൽ വ്യോവസോയിലകോല്ോദനും 
അലമരിക്യിൽ 64.9 േതമോനവും 
ബ്ിട്ണിൽ 86.1 േതമോനവും ജർമ്മനി
യിൽ 66.8 േതമോനവും ആയിരുന്ന
ലപെോൾ ലസോവിയറ്് യൂണിയനിൽ 
അത് 201.6 േതമോനമോയിരുന്നു. 
അതോയത് വ്യോവസോയിലകോല്ോദനും 
ഈ കോ�യളവിൽ ഇരട്ിച്ചു. ഒന്നോും
ല�ോക യുദ്ത്തിനുമുമ്പുള്ള 1913 അടി
സ്ോനമോക്ിയോലുും 290 േതമോനും 
വർദ്നയോണ് ലസോവിയറ്് യൂണിയ
നിൽ ഉണ്ോയത്. ലസോഷ്യ�ിസ്റ്റ് സമ്പ
ദ്ഘടനയ്ക് മുത�ോളിത്ത സമ്പദ്ഘടന
യ്ക് ലമലുള്ള ലമധോവിത്വും വിളിലച്ോതു
ന്നതോണിത്.

മുത�ോളിത്തത്തിൽനിന്നുള്ള വി
ലമോെനത്തികറെ പോത വരച്ചുകോണിച്ചു
കകോണ്് ക�നിൻ പറഞ്ഞു: ''സോമ്പ
ത്തിക തകർച്, പ്രതിസന്ി, യുദ്ഭീ
തി, മുരടിപെ് തുടങ്ങിയവകയോകക് 
യോണ് മുത�ോളിത്തവ്യവസ് നൽകി
യത്... പരിഹോരലമോ... വിപ്ലവ കതോഴി
�ോളിവർഗ്ഗത്തിന് അധികോരും കകമോ
റക മോത്രും. കതോഴി�ോളിവർഗ്ഗത്തിനുമോ
ത്രലമ ഭൂരിഭോഗും ജനങ്ങളകടയുും പിന്തു
ണ ലനടികക്ോണ്് എല്ലോ രോജ്യങ്ങളി
ലുും വിപ്ലവും വിജയകരമോയി പൂർത്തി
യോക്ോൻ കഴിയൂ, അതുവഴി മോനവരോ
േികയ മുത�ോളിത്ത നുകത്തിൽനിന്നു 
ള്ള വിലമോെത്തില�യ്കും േോേ്വതമോയ 
സമോധോനത്തില�യ്കും നയിക്ോനുും.'' 
(ഓണസ്റ്റ് ഡിഫൻസിസും റിവീൽഡ് 
ഇറ്് കസൽഫ്, സമോഹൃത കൃതികൾ, 
വോള്യും 24) ഈ സത്യമോണ് ല�ോക
കത്ത അടിച്മർത്തകപെടുന്ന ജനങ്ങൾ 
സ്വോുംേീകരിലക്ണ്ത്. അതികറെ 
അടിസ്ോനത്തിൽ ആയിരിക്ണും 
സ്വന്തും വിലമോെന ലപോരോട്ങ്ങൾ 
വളർത്തികയടുലക്ണ്ത്.

1934ൽ വ്വാവസവായിലകവാ
ല്വാദനകം അലമെിക്യിൽ 
64.9 ശതമവാനവകം ബ്ിട്
ണിൽ 86.1 ശതമവാനവകം 
ജർമ്മനിയിൽ 66.8 ശത
മവാനവകം ആയിരുന്നലപെവാൾ 
ലസവാവിയറ്ച് യൂണിയനിൽ 
അതച് 201.6 ശതമവാനമവാ
യിരുന്നു. ഒന്നവാകംല�വാക യ
ദ്ത്ിനമുമ്പുള്ള 1913 
അെിസ്ഥവാനമവാക്ിയവാലുകം 
290 ശതമവാനകം വർദ്ന
യവാണച് ലസവാവിയറ്ച് യൂണി
യനിൽ ഉണ്വായതച്. ലസവാ
ഷ്�ിസ്റച് സമ്പദച്ഘെനയ്കച് 
മുത�വാളിത് സമ്പദച്ഘെ
നയ്കച് ലമലുള്ള ലമധവാവിതധ്കം 
വിളിലച്വാതുന്നതവാണിതച്.

ap-X-em-fn-¯ temI-s¯
s]-cp-Ip-¶ Zp-cn-X-§Ä
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ഇന്ത്യയുകട ജനോധിപത്യ െരിത്ര
ത്തിൽ കറത്ത ദിനങ്ങളിൽ ഒന്നോയി
ട്ോണ് 1992  ഡിസുംബർ 6 അടയോള
കപെടുത്തുന്നത്. ബി.കജ.പിയുകടയുും വി
േ്വഹിന്ദു പരിഷത്തിലറെയുും ലനതൃത്വ
ത്തിൽ 450 വർഷും പഴക്മുണ്ോയിരു
ന്ന ബോബറി മസ്ജിദ് തകർക്കപെട്ത് 
ആ ദിനത്തി�ോയിരുന്നു. ശ്രീരോമകറെ 
ജൻമസ്�ത്ത് നിർമ്മിച് ലക്ഷത്രും 
തകർത്തോണ് ബോബറി മസ്ജിദ് നിർ
മ്മിച്കതന്നോയിരുന്നു അവർ 
മുലന്നോട്ടുവച് വോദും. പകക്ഷ െരിത്രലര
ഖകൾ ഒന്നു ലപോലുും അവരുകട വോദ
ങ്ങകള പിന്തുണച്ിരുന്നില്ല. നമ്മുകട രോ
ജ്യത്ത് നി�നിന്നിരുന്ന നിയമവോഴ്ച

കയ ദുർബ്ബ�കപെടുത്തി, നിയമവിരുദ്
മോയി അരലങ്ങറിയ ഈ കിരോത നട
പടികയ തുടർന്നുണ്ോയ വർഗ്ഗീയ ക�ോ
പത്തിൽ 1000 ത്തിൽ അധികും ലപർ 
വിവിധ സുംസ്ോനങ്ങളി�ോയി കകോല്ല
കപെട്ടു. ലവട്യോടകപെട്തിൽ ബഹുഭൂരിപ
ക്ഷവും ന്യൂനപക്ഷ വിഭോഗത്തിൽകപെട് 
പോവകപെട് ജനങ്ങളോയിരുന്നു. 

വർഷങ്ങൾ നീണ്ണ് നിയമ വ്യവ
ഹോരത്തിന് വിരോമമിട്് സുപ്രീും ലകോട
തി കഴിഞ്ഞ നവുംബർ മോസത്തിൽ 
വിധി പറഞ്ഞു. ബോബറി മസജിദ് 
തകർത്തതികന നിയമവിരുദ് പ്രവർ
ത്തികയന്ന് പരലമോന്നത ലകോടതി ആ 
വിധിയിൽ വിമർേിച്ചു. കകട്ിടത്തിന
കലത്തക്് രോമവിഗ്രഹും കടത്തിയ നട

പടിയുും അത് തുറന്നു കകോടുത്ത നടപ
ടിയുും കതറ്ോകണന്ന് ലകോടതി അഭി
പ്രോയകപെട്ടു. പകക്ഷ നിയമ �ുംഘകകര 
േിക്ഷിക്കുന്നതിനു പകരും ല�ോകകത്ത
വികടയുമുള്ള ജനോധിപത്യ മലതതര 
വിേ്വോസികകള അത്ഭുതകപെടുത്തി 
കകോണ്ണ്് ആധുനിക നിയമ േോസ്ത്ര
ത്തികറെ കോഴ്ചപെോടിനു വിരുദ്മോയി- 
മത വിേ്വോസകത്ത രോജ്യത്തു നി�വി
�ിരിക്കുന്ന നിയമസുംഹിതയ്കും, െരി
ത്രത്തി�ധിഷ്ഠിതമോയ കതളിവിനുും മു
കളി�ോയി വിേ്വോസകത്ത 
പ്രതിഷ്ഠിച്ചുകകോണ്ടു പള്ളി കപോളിച് 
സ്�ത്തു തകന്ന രോമലക്ഷത്രും നിർമ്മി
ക്ോൻ അനുവോദും നൽകുകയോയിരു
ന്നു. ആർ എസ് എസ്, ബികജപി സും

A-tbm-[y-bn-se 
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C-´y F-t§m-«v ?
ഇന്്യരെ ജനവാധിപത് െെിത്രത്ിൽ കറുത് ദിനങ്ങളിൽ ഒന്നവായിട്വാണച് 1992  ഡിസകം
ബർ 6 അെയവാളരപെടുത്രപെട്ിെിക്കുന്നതച്. ബി.രജ.പിയരെയകം വിശധ്ഹിന്ദു പെിഷത്ിരറെ
യകം ലനതൃതധ്ത്ിൽ 450 വർഷകം പഴക്മുണ്വായിരുന്ന ബവാബറി മസച്ജിദച് തകർക്രപെട്തച് 
ആ ദിനത്ി�വായിരുന്നു. ശ്ീെവാമരറെ ജന്സ്ഥ�ത്ച് നിർമ്മിച് ലക്ഷത്രകം തകർത്വാണച് 
ബവാബറി മസച്ജിദച് നിർമ്മിച്രതന്നവായിരുന്നു അവർ മുലന്നവാട്ടുവച് വവാദകം. പരക്ഷ െെിത്ര
ലെഖകൾ ഒന്നു ലപവാലുകം അവരുരെ വവാദങ്ങരള പിന്തുണച്ിരുന്നില്ല. നമ്മുരെ െവാജ്ത്ച് നി
�നിന്നിരുന്ന നിയമവവാഴ്ചരയ ദുർബ്ബ�രപെടുത്ി, നിയമവിരുദ്മവായി അെലങ്ങറിയ ഈ 
കിെവാത നെപെിരയ തുെർന്നുണ്വായ വർഗ്ഗീയ ക�വാപത്ിൽ 1000 ത്ിൽ അധികകം ലപർ 
വിവിധ സകംസ്ഥവാനങ്ങളി�വായി രകവാല്ലരപെട്ടു. ലവട്യവാെരപെട്തിൽ ബഹുഭൂെിപക്ഷവകം നയൂന
പക്ഷ വിഭവാഗത്ിൽരപെട് പവാവരപെട് ജനങ്ങളവായിരുന്നു. 
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ഭെണഘെനവാപെമവായി െവാ
ജ്രത് മലതതെ, ജനവാധി
പത് നിയമ സകംഹിതരയ 
സകംെക്ഷിക്വാൻ ബവാദ്്ത
രപെട് പ്രധവാനമന്തി തരന്ന 
എല്ലവാ മലതതെ ജനവാധിപ
ത് കീഴച് വഴക്ങ്ങരളയകം 
�കംഘിച്ചുരകവാണ്ച് ഭൂമി പൂജ
യിൽ പങ്വാളിയവായി. എല്ലവാ
വിധ മതവിശധ്വാസങ്ങലളവാ
ടുകം നിഷ്പക്ഷത പവാ�ിക്വാൻ 
ബവാധ്തരപെട് പ്രധവാനമ
ന്തി ഒരു പ്രലത്ക മതത്ി
രറെ തീവ്രപ്രലയവാക്വാവവാ
യി പ്രത്ക്ഷത്ിൽ തരന്ന 
മവാറുന്നുരവന്നതച് ഭെണഘ
െനയരെ തതധ്ങ്ങൾക്ച് വി
രുദ്മവാണച്. 

ഘങ്ങൾക്് ഏകറ ആഹ് ളോദും പകർ
ന്നതോയിരുന്നു ഈ വിധി. ആധുനിക 
ല�ോക രോഷ്ട്രങ്ങൾ അനുവർത്തിച്ചു ലപോ
രുന്ന നിയമ േോസ്ത്രത്തികറെ അടിസ്ോ
ന തത്വങ്ങകള ബ�ി കഴിക്കുന്നതുും പു
തിയ കീഴ് വഴക്ങ്ങൾ നിയമ രുംഗ
ത്ത് സൃഷ്ിക്കുന്നതുമോയിരുന്നു ഈ 
ലകോടതി വിധി. കതളിവിന് മുകളി�ോ
യി വിേ്വോസകത്ത പ്രതിഷ്ഠിക്കുകകയ 
ന്നത് ആധുനിക നിയമ കോഴ്ചപെോടിന് 
വിരുദ്മോണ്. കവരുദ്്യങ്ങൾ നിറ
ഞ്ഞ ഈ വിധിയിലൂകട പുറത്തുവന്നത് 
നമ്മുകട ജുഡീഷ്യറി ഇകന്നത്തി നിൽ
ക്കുന്ന അപകടകരമോയ സ്ിതിവിലേ 
ഷമോയിരുന്നു. അതിലുള്ള ആേങ് പ്രമു
ഖരോയ നിയമജ്ഞരുും, എഴത്തുകോരുും, 
സോമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരുും അലപെോൾ 
തകന്ന പ്രകടിപെിക്കുകയുണ്ോയി.

കപോതു ധനും ധൂർത്തടിച്ചുകകോണ്്, 
വ�ിയ പ്രെരണ ലകോ�ോഹ�ങ്ങലളോ
കടയോണ് പള്ളി കപോളിച് സ്�ത്തു 
തകന്ന ആഗസ്റ്റ് 5 ന്, രോമലക്ഷത്രും 
നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ഭൂമിപൂജ അര
ലങ്ങറിയത്. ഭരണഘടനോപരമോയി രോ
ജ്യകത്ത മലതതര, ജനോധിപത്യ നിയ
മ സുംഹിതകയ സുംരക്ഷിക്ോൻ ബോ
ദ്്യതകപെട് പ്രധോനമന്ത്രി തകന്ന എല്ലോ 
മലതതര ജനോധിപത്യ കീഴ്വഴക്ങ്ങകള
യുും �ുംഘിച്ചുകകോണ്്, ലനരിട്ടു തകന്ന 
ഈ ഭൂമി പൂജയിൽ പങ്ോളിയോയി. 
എല്ലോവിധ മതവിേ്വോസങ്ങലളോടുും നി
ഷ്പക്ഷത പോ�ിക്ോൻ ബോധ്യതകപെട് 
പ്രധോനമന്ത്രി ഒരു പ്രലത്യക മതത്തി
കറെ തീവ്രപ്രലയോക്തോവോയി 
പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തകന്ന മോറന്നുകവന്ന
ത് നി�വിലുള്ള ഭരണഘടനയുകട 
തത്വങ്ങൾക്് വിരുദ്വും, കീഴ് വഴക്
ങ്ങളകട �ുംഘനവമോണ്. ഇവികടയോ
ണ് രോജ്യും ലനരിടുന്ന ഭീഷണമോയ 
അപകടും പതിയിരിക്കുന്നത്. കതര
കഞ്ഞടുപെ് രോഷ്ട്രീയത്തികറെ ലനട്ങ്ങ
ളിൽ മോത്രും അഭിരമിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷ 
പോർട്ികൾ ലക്ഷത്ര നിർമ്മോണകത്ത 
സ്വോഗതും കെയ്തുും, ജനോധിപത്യ സും
വിധോനത്തികറെ നി�നിൽപെിനോവേ്യ
മോയ മലതതരത്വകത്ത സുംരക്ഷിലക്
ണ് അവരുകട കടമകൾ മനപൂർവമോ
ലയോ, അല്ലോകതലയോ മറന്നു ലപോയതുവ
ഴി നോമമോത്രമോകയങ്ിലുും നി�നിന്നി
രുന്ന മലതതരത്വും അന്യോധീനമോക്
കപെട്ടു. 'ജനോധിപത്യും അനോഥമോക്
കപെട്തികറെ ഭീഷണമോയ ആലഘോഷും' 
എന്നോണ് ഇന്ത്യയിൽ അറിയകപെടുന്ന 
ഒരു കവി ആഗസ്റ്റ് 5 സുംഭവകത്ത വി
ലേഷിപെിച്ത്. 

െരിത്രത്തിൽ കഴിഞ്ഞുലപോയ സും
ഭവങ്ങകള ആധുനിക സമൂഹും വി�യി
രുത്തുന്നത് േോസ്ത്രീയമോയ മോനദണ്
ങ്ങളകട അടിസ്ോനത്തി�ോണ്. ഒരു 
നിശ്ിത സോമൂഹ്യക്മും പുതിയ ഒന്നി
ല�ക്് മോറന്നലതോകട പഴയ നിയമ
ങ്ങൾ, രോഷ്ട്രീയ രൂപങ്ങൾ, സമ്പദ്ഘട
ന, മൂ�്യസങ്ൽപെങ്ങൾ എല്ലോും മോറി 
മറിയുന്നു. പുതിയ സമൂഹത്തിന് അനു
ലരോധമോയ രോഷ്ട്രീയും, നിയമും, സോമ്പ
ത്തിക രൂപങ്ങൾ എല്ലോും ആവിർഭവി
ക്കുന്നു. പഴയ നീതിലബോധത്തികറെ 
സ്ോനത്ത് പുതിയ നീതിലബോധമോയി
രിക്കുും പുതിയ സമൂഹത്തിക� മനുഷ്യ
കര നയിക്കുന്നത്. മനുഷ്യൻ െരിത്ര
ത്തികറെ സൃഷ്ിയോണ്. പുതിയ സമൂഹ
ത്തികറെ നീതിലബോധും ഉയർന്നതോയ
തുകകോണ്്, ആ നീതിലബോധത്തികറെ 
മോനദണ്മനുസരിച്് പഴയ സമൂഹ
ത്തികറെ കോഴ്ചപെോടുകൾ പ�തുും നമുക്് 
കതറ്ോയി ലതോന്നോും. അന്നകത്ത സമൂ
ഹത്തികറെ നീതിലബോധകമന്തോയിരു
ലന്നോ, അതികറെയടിസ്ോനത്തി�ോണ് 
പഴയ സമൂഹകത്ത വി�യിരുലത്തണ്
ത്. ഉദോഹരണും, മദ്്യകോ� ഇന്ത്യയി
ക� ആെോരങ്ങൾ, �ിുംഗ ബന്ങ്ങൾ, 
സ്വത്തവകോേങ്ങൾ, കുറ്വിെോരണ 
ഇവകയല്ലോും ഇന്നകത്ത നിയമസുംഹി
തയനുസരിച്് പ�തുും കുറ്കരമോണ്. 
പകക്ഷ, അന്നകത്ത സമൂഹത്തിൽ നി
�നിന്നിരുന്ന നിയമ മനുസരിച്് അവ

കയല്ലോും അക്ോ�ഘട്ത്തിക� േരിക
ളോയിരുന്നു. മദ്്യകോ�ഘട്ത്തിൽ രോ
ജോക്ന്ോർ നടത്തിയ പടലയോട്ങ്ങളും 
പിടികച്ടുക്ലുകളും അക്ോ�കത്ത രോ
ഷ്ട്രീയ നീതിലബോധത്തികറെ ധോരണ
കയന്തോയിരുന്നുകവന്നതികറെ അടി
സ്ോനത്തി�ോണ്  പരിലേോധിലക്ണ്
ത്. പടലയോട്ങ്ങളിൽ അന്തർഹിതമോ
യിരുന്നത് രോഷ്ട്രീയവും സോമ്പത്തികവ
മോയ തോല്ര്യങ്ങളോയിരുന്നു. മുസീും രോ
ജോക്ന്ോർ ഹിന്ദു ലക്ഷത്രങ്ങൾ കകോ
ള്ളയടിക്കുകയുും തകർക്കുകയുും കെയ്
ത് മതതോല്ര്യങ്ങളമോയി ബന്കപെടു
ത്തുകയുും മതകവരമോയി െിത്രീകരി
ക്കുകയുും കെയ്ന്നവർ, ഇന്ത്യയിൽ ഹി
ന്ദു രോജോക്ന്ോർ ഹിന്ദു ലക്ഷത്രങ്ങൾ 
തകർത്ത കോര്യും പറയോലറയില്ല. തങ്ങ
ളകട സങ്െിത രോഷ്ട്രീയ �ക്ഷ്യങ്ങൾ
ക്് അത് ഉതകില്ലോകയന്നതുകകോണ്ോ
കോും. നോും ഒരു കോര്യും മനസ്ി�ോണും. 
ലക്ഷത്രും, പള്ളി, ബുദ് കജന വിഹോര
ങ്ങൾ ഇവകയല്ലോും ലകവ�ും ആരോധന 
ലകന്ദങ്ങൾ മോത്രമോയിരുന്നില്ല; അത്  
ഭരിക്കുന്ന രോജോവികറെ അധികോരത്തി
കറെ ഔന്നത്യകത്തയുും പ്രൗഢികയയുും 
കൂടി പ്രതിഫ�ിപെിക്കുന്നവ കൂടിയോയി
രുന്നു. ഒരു രോജോവ് മകറ്ോരു രോജോവി
കറെ ലമൽ വിജയും ലനടുലമ്പോൾ തകറെ 
ദ്വിഗ്വിജയും അടയോളകപെടുത്തുന്നത് 
പ�ലപെോഴും കീഴടക്കപെട് രോജോവികറെ 
അഭയുദയകോുംക്ഷിത്വത്തികറെ പ്രതീക
മോയ ലക്ഷത്രും തകർത്തു കകോണ്ോയി
രുന്നു. െരിത്രത്തിൽ നിന്ന് നിരവധി 
ഉദോഹരണങ്ങൾ  െരിത്രകോരന്ോർ ചൂ
ണ്ിക്ോണിക്കുന്നു. ഉദോഹരണും, 
പത്തോും നൂറ്ോണ്ികറെ ആരുംഭത്തിൽ 
രോഷ്ട്രകൂട രോജോവ് ഇന്ദൻ മൂന്നോമൻ പ്ര
തിഹരന്ോകര പരോജയകപെടുത്തിയ
ലപെോൾ കൽപെയിക� ഒരു പ്രതിഹര 
ലക്ഷത്രവും തകർക്കുകയുണ്ോയി. ഈ 
നടപടിയി ലൂകട രോഷ്ട്രകൂട രോജോവ് 
തകറെ വിജയും അടയോളകപെടുത്തുകയോ
യിരുന്നു. മോൾവയിക� പരമോര രോജോ
വ് ശുഭതവർമ്മൻ,  െോലൂക്യന്ോർ കജ
നന്ോർക്കു ലവണ്ി പണിത ലക്ഷത്രങ്ങ 
ളും അറബികൾക്ോയി തീർത്ത പള്ളി
കളും നേിപെിക്കുകയുണ്ോയി. കോശ്ീരി 
രോജോവ് ലക്ഷത്രങ്ങൾ കകോള്ളയടിക്കു
ന്നതികനപെറ്ിയുും ഹർഷലദവൻ എന്ന 
രോജോവ് ഇത്തരും കകോള്ളകൾക്കു ലമൽ
ലനോട്ും വഹിക്കുന്നതിനോയി ഒരു ഉലദ്യ
ോഗസ്കന നിയമിക്കുന്നതികനപെറ്റി
യുമുള്ള വിവരണങ്ങൾ രോജതരുംഗിണി
യുകട കർത്തോവോയ കൽഹണൻ എഴ
തുന്നുണ്്. ഇകതല്ലോും മദ്്യകോ�ഘട്
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ത്തികറെ മോത്രും രോഷ്ട്രീയ നീതീകരണ
മോയിരുന്നു. െി� ലക്ഷത്രങ്ങൾ അളവറ് 
സ്വത്തികറെ ലകന്ദങ്ങളോയിരുന്നു. ഈ 
സമ്പത്തിൽ ഒരു ഭോഗും കച്വടത്തിലുും 
മറ്റുും നിലക്ഷപിച്ിരുന്നതികറെ  കതളി
വകൾ െരിത്രലരഖകളിൽ കോണോും. 
ഈ സ്വത്തുക്ൾ കകോള്ളയടിക്കുകകയ
ന്ന �ക്ഷ്യവും  പടലയോട്ങ്ങൾ നടത്തു
ന്ന രോജോക്ന്ോർക്കുണ്ോയിരുന്നു. 
ആരോധനോ�യങ്ങൾ നേിപെിക്കുന്നതുും 
കകോള്ളയടിക്കുന്നതുും ഇന്ത്യൻ  ഉപഭൂ
ഖണ്ത്തിൽ മോത്രമോയി നടന്ന സുംഭ
വമല്ല. അക്ോ�ത്ത് ല�ോകത്തികറെ 
എല്ലോ ഭോഗത്തുമുള്ള സമൂഹങ്ങളിൽ രോ
ജോക്ന്ോരുകട പടലയോട്ങ്ങളും കകോള്ള
യടികളും നടന്നിട്ടുണ്്. മലധ്യഷ്യയിക� 
മുസീും പള്ളികകളോകക് മുംലഗോളിയർ 
പടലയോട്ത്തിൽ നേിപെിക്കപെട്ടു. സ്ോ
നിഷ് ആക്മണകോരികൾ കമക് സി
ലക്ോയിലുും, ഗ്വോട്ിമോ�യിലുും തലദ്ദേ
വോസികളകട ആരോധനോ സ്�ങ്ങളോ
യ പിരമിഡുകളകട മുകൾ ഭോഗും തകർ
ത്ത് അവികട ക്ിസ്ത്യൻ പള്ളികൾ 
നിർമ്മിച്ചു. മധ്യകോ�ഘട്ത്തികറെ രോ
ഷ്ട്രീയ സുംസ് കോരത്തികറെ സോമോന്യ 
സ്വഭോവമോണ് ഇതിൽ നികന്നല്ലോും 
നോും വോയികച്ടുലക്ണ്ത്. മറിച്് ആ 
കോ�ഘട്ത്തികറെ െരിത്രകത്ത നിന�
നിന്നിരുന്ന സോമൂഹ്യസോഹെര്യവമോ
യി ബന്കപെടുത്തി, വസ്തുനിഷ്ഠമോയി 
മനസ്ി�ോക്കുന്നതിനു പകരും ഇവ
യ് കക്ല്ലോും മതപരമോയ വ്യഖ്യോന
ങ്ങൾ നൽകുന്നവരുകട �ക്ഷ്യും െരിത്ര 
സുംഭവങ്ങകള വക്ീകരിച്ചുകകോണ്് 
തങ്ങളകട സങ്െിതമോയ രോഷട്രീയ 
�ക്ഷ്യും ലനടുകകയന്നതോണ്.

പഴയ ഫ്യൂഡൽ രോജവോഴ്ചയുകട കോ
�ഘട്ും അവസോനിക്കുന്നലതോടുകൂടി 
അന്നകത്ത സമൂഹകത്ത നയിച്ിരുന്ന 
നീതിലബോധവും അസ്തമിക്കുന്നു. പഴയ 
സമൂഹും െരിത്രപരമോയി കോ�ഹരണ
കപെടുന്നലതോടുകൂടി അത് സൃഷ്ിച് സദോ
െോര, നിയമ, ധോർമ്മികനീതിലബോധ
വും െരിത്രത്തിന് വഴിമോറന്നു. പഴയ 
ലക്ഷത്രങ്ങളും, പള്ളികളും, പഴയ സമൂ
ഹത്തികറെ ക�ോസോുംസ് കോരിക നിർ
മ്മിതികളും എടുപ്പുകളകമല്ലോും പുതിയ 
സമൂഹത്തികറെ  കപോതു കപതൃകസ്വ
ത്തോയി മോറന്നു. അങ്ങകനയോണ് അവ
കയല്ലോും സുംരക്ഷിക്കപെലടണ് െരിത്ര 
സ്ോരകങ്ങളോയി മോറന്നത്. ആധുനിക 
കോ�ഘട്ത്തിൽ ഒരു രോജ്യത്തുും ഒരു 
െരിത്ര സ്ോരകവും ഏകതങ്ിലുും ഒരു 
മത വിഭോഗത്തിലറെതു മോത്രമോയി കോ
ണുന്നില്ല. ഇന്ത്യയിക� എല്ലോ െരിത്ര 

സ്ോരകങ്ങളും രോഷ്ട്രത്തികറെ കപോതുസ്വ
ത്തോണ്. ബോബറി മസ്ജിദികറെ നി�
യുും അതോയിരുന്നു. അത്തരകമോരു െരി
ത്ര സ്ോരകും തകർത്ത് അവികട പുതി
യ രോമലക്ഷത്രും പണിയുന്നതികറെ യു
ക്തി ആധുനിക നീതിലബോധത്തിലറെ
തല്ല. അന്യമതവിലദ്വഷവും കവറിയുും 
കൃത്രിമമോയ സൃഷ്ിക്കപെടുന്ന മതോഭിമോ
നവും അടിസ്ോനമോക്ിയ ഫോസിസ്റ്റ് 
മലനോഘടനയി�ോണ് ഈ തകർക്�ി
കറെ ലവരുകൾ ഉള്ളത്. 'പഴയ കതറ്റുകൾ 
തിരുത്തുക' എന്ന വർത്തമോനകോ� മു
ദ്രോവോക്യും  െരിത്രപരമോയി അസുംബ
ന്മോണ്. അത് മുലന്നോട്ടു വയ്കന്നവരുകട 
�ക്ഷ്യും സോമൂഹ്യ പുലരോഗതിയല്ല.

ലമോദി ഭരണത്തികറെ രണ്ോമൂഴ
ത്തിൽ, ആർ എസ് എസ്, ബികജപി 
ലനതൃത്വും അതിസമർത്മോയി, വളകര 
ലവഗത്തിൽ തങ്ങളകട അജണ്കൾ 
ഒലരോന്നോയി നടപെോക്കുകയോണ്. അവ
രുകട �ക്ഷ്യങ്ങകളോന്നുും തകന്ന പോവ
കപെട് ജനങ്ങളകട ജീവിതും കമച്കപെടു
ത്തുന്നതുമോയി ബന്കപെട്തല്ല. കർഷ
ക ആത്മഹത്യയ്ക് പരിഹോരലമോ, യുവോ
ക്ൾ ഇന്നഭിമുഖീകരിക്കുന്ന കതോഴി�ി
ല്ലോയ്മയുകട പ്രേ് ന പരിഹോരലമോ, 
നോടുും വീടുും ഉലപക്ഷിച്് കതോഴിൽ 
ലതടി അ�യുന്ന പ്രവോസി കതോഴി�ോ
ളികൾക്കുള്ള ആേ്വോസ നടപടികലളോ 
ഒന്നുും ഈ ഹിന്ദുത്വ വോദികളകട പരി

ഗണനോ വിഷയലമ അല്ല. മറിച്് രൂക്ഷ
മോയ സോമ്പത്തിക പ്രതിസന്ിയി 
�കകപെട്ിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിക� ലകോർ
പെലററ്് മൂ�ധനത്തികറെ �ോഭവും അവ
രുകട മുലന്നോട്ടുള്ള കുതിപ്പുും സുഗമമോക്കു 
കകയന്നതോണ് അവരുകട കർമ്മപരി
പോടി. അതുകകോണ്ോണ് ഈ മഹോമോ
രിയുകട കോ�ത്തുും, പര്യോപ്മോയ െികി
ത് കിട്ോകത പോവകപെട് ജനങ്ങൾ മരി
ക്കുലമ്പോഴും മുത�ോളിമോരുകട നിർദ്ദയ
മോയ ചൂഷണത്തിനു വഴികയോരുക്കുന്ന
തിനോയി രോജ്യത്ത് നി�വിലുള്ള കതോ
ഴിൽ നിയമങ്ങൾ റദ്ദുകെയ്ന്നത്. രോജ്യ
ത്തികറെ കപോതുസമ്പത്തോയ എ്കപെ
ട് കപോതുലമഖ� സ്ോപനങ്ങളും, പ്രകൃ
തിസമ്പത്തുും കുത്തക മുത�ോളിമോർക്് 
കകമോറന്നത് നോും കോണുന്നു.

യുപിയിക� ജനങ്ങൾക്് ലവണ്ത് 
ലക്ഷത്രമല്ല, ആശുപത്രിയോണ്. ജനങ്ങ
ൾക്കുലവണ്ത് ജീവിലതോപോധികളോ
ണ്. സ്ത്രീകൾക്കുും കുട്ികൾക്കുുംലവണ്ത് 
സുരക്ഷിതമോയി ജീവിക്ോനുും പ്രോഥമി
ക ആവേ്യങ്ങകളങ്ിലുും നിർവേഹിക്ോ
നുമുള്ള അവസരമോണ്. ല�ോക്കഡൗ
ണികറെ തുടക്ത്തിൽ പണിയിടങ്ങളി
ൽനിന്ന് കോൽനടയോയി സ്വന്തുംഗ്രോമ
ങ്ങളില�യ്ക് യോത്രയോയവരിൽ നകല്ലോ
രുപങ്ും യുപി നിവോസികളോയിരുന്നു. 
രോമലക്ഷത്രവും വർഗ്ഗീയതയുും വയറനി
റയ്കില്ല എന്ന പരമോർത്ും സ്വന്തും ജീ
വിതുംകകോണ്് തിരിച്റിഞ്ഞവർക്് 
പണിയലന്വഷിച്് ഇന്ത്യയുകട നോനോ
ഭോഗങ്ങളില�യ്കും യോത്രയോകോകത തര
മില്ലോയിരുന്നു. ലകോവിഡ് മൂ�ും രണ്് 
മന്ത്രിമോർതകന്ന യുപിയിൽ മരണമട
ഞ്ഞു. ലകോവിഡ് ലരോഗികൾ ലറോഡിൽ 
മരിച്ചുവീഴന്ന വോർത്തകളും യുപിയി
ൽനിന്നുവന്നു. സ്ത്രകീൾക്കുും 
കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുുംലനകരയുള്ള അതിക്മ
ങ്ങളകട ബീഭത്മോയ വോർത്തകൾക്് 
അറതിലയതുമില്ല. ഇങ്ങകനലപോകുന്നു 
യുപിയുകട സോമൂഹ്യസോുംസ്ോരിക നി�
വോരും. ഇവികട ജനങ്ങൾക്കുലവണ്ത് 
ലക്ഷത്രമല്ല, മനുഷ്യകനലപെോക� ജീവി
ക്ോനുള്ള ഉപസ്ിതിയോണ്. സർക്ോ
ർ  ഈ ലകോവിഡ് കോ�ും വ�ിയ ജനോ
ധിപത്യ ധ്വുംസനത്തികറെ കോ�മോയി 
മോറിയിരിക്കുന്നു. നിരവധി പ്രമുഖ മനു
ഷ്യോവകോേ പ്രവർത്തകലരയുും എഴ
ത്തുകോലരയുും, സോമൂഹ്യ പ്രവർത്ത 
കലരയുും അറസ്റ്റ് കെയ്് ജയി�ിൽ അട
ച്ിരിക്കുകയോണ്. സിഎഎ എൻആ
ർസി സമരക്ോർക്കുലനകരയുളള ലവട്
യോടൽ തുടരുന്നു.

പരിമിതമോയിലപെോലുും നി�നിൽ

െെിത്രരത് വി�യിരുത്തു
ന്നതച് ശവാസ്തീയമവായ മവാന
ദണ്ഡങ്ങളുരെ അെിസ്ഥവാ
നത്ി�വാണച്. ഒരു നിശ്ി
ത സവാമൂഹ്ക്രമകം പുതിയ 
ഒന്നില�ക്ച് മവാറുന്നലതവാ
രെ പഴയ നിയമങ്ങൾ, െവാ
ഷ്ടീയ രൂപങ്ങൾ, സമ്പ
ദച്ഘെന, മൂ�്സങ്ൽപെ 
ങ്ങൾ എല്ലവാകം മവാറുന്നു. പു
തിയ സമൂഹത്ിനച് അന
ലെവാധമവായ െവാഷ്ടീയകം, നി
യമകം, സവാമ്പത്ിക രൂപ
ങ്ങൾ എല്ലവാകം ആവിർഭവി
ക്കുന്നു. പഴയ നീതിലബവാധ
ത്ിരറെ സ്ഥവാനത്ച് പുതി
യ നീതിലബവാധമവായിെി
ക്കുകം പുതിയ സമൂഹത്ിര� 
മനഷ്രെ നയിക്കുന്നതച്.
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ക്കുന്ന മലതതര ജനോധിപത്യ സുംവി
ധോനകത്ത ഇല്ലോയ്മ കെയ്തുകകോണ്ടു മോത്ര
കമ ആർഎസ്എസ്-ബികജപി ലനതൃ
ത്വത്തിന് തങ്ങൾ വിഭോവനും കെയ്ന്ന 
ഒരിന്ത്യകയ കകട്ിപെടുക്ോനോകൂ. അതി
ല�ക്കുള്ള  ആസൂത്രിത നീക്മോണ് രോ
മലക്ഷത്ര നിർമ്മോണവും, പൗരത്വ ലഭദ
ഗതി നിയമവും, കോശ്ീരികറെ സുംസ്ോ
ന പദവി എടുത്തു കളഞ്ഞതുകമല്ലോും. 
തങ്ങളകട പ്രതില�ോമ അജണ്ണ് നട
പെോക്കുന്നതിനോയുള്ള രോഷ്ട്രീയ പ്രത്യയ
േോസ്ത്രമോണ് അവർ നിർമ്മികച്ടുത്തിരി
ക്കുന്ന ഹിന്ദുത്വ രോഷ്ട്രീയും. രോഷ്ട്രീയവും 
ഭൂരിപക്ഷ മത വർഗ്ഗീയതയുും കൂട്ിക്
�ർത്തികക്ോണ്ടുള്ള ഒരു ഫോസിസ്റ്റ് പ്ര
ത്യയേോസ്ത്രും സ്ോപികച്ടുക്കു ന്നതിനു
ലവണ്ി ലദേീയത, ലദേ സ് ലനഹും, 
മതും, െരിത്രും, പോരമ്പര്യും ഇവയ് കക്
ല്ലോും പുതിയ വ്യഖ്യോനങ്ങൾ നൽകുന്നു. 
യഥോർത് െരിത്ര വസ്തുതകൾക്് ഒട്ടുും 
നിരക്കുന്നതല്ല ഈ വ്യോഖ്യോനങ്ങകളോ
ന്നുും തകന്ന. 

ലകോളനി പൂർവ ഇന്ത്യയിൽ ജന
ങ്ങൾ ഒരിക്ലുും മതോടിസ്ോനത്തിൽ 
ലവർതിരിഞ്ഞ് സുംഘർഷമുണ്ോക്ിയ
തിലറെതോയ െരിത്രമില്ല. പതികനട്ോും 
നൂറ്ോണ്ിൽലപോലുും ഇന്ത്യൻ സമൂഹ
ത്തിൽ മതലത്തക്ൾ ജോതിക്ോയിരു
ന്നു പ്രോമുഖ്യും. ജോതി, കതോഴിൽ, ഭോഷ, 
വിഭോഗും, പ്രലദേും എന്നീ ഘടകങ്ങകള 
മോനദണ്മോക്ിയോയിരുന്നു ഒരോളകട 
സ്വത്വും നിർ്യിക്കപെട്ിരുന്നത്. 
ഇന്ത്യൻ സമൂഹകത്ത മതോടിസ്ോന
ത്തിൽ ലവർതിരിച്് പറയോൻ തുടങ്ങി
യത് ബ്ിട്ീഷ് കകോലളോണിയൽ െരി
ത്രകോരന്ോരോയിരുന്നു. ഇസോുംമത പ്ര
െോരകർ ഇന്ത്യയില�ക്് എത്തിയ
ലതോകട ഹിന്ദു മതവും, ഇസോും മതവും 
തമ്മിൽ സുംഘർഷങ്ങൾ ആരുംഭിക്കുക
യുും അങ്ങകന മതോടിസ്ോനത്തിൽ 
ജനങ്ങൾ ലവർതിരിഞ്ഞു എകന്നോകക്
യുള്ള വ്യോഖ്യോനങ്ങൾ ബ്ിട്ീഷ് കകോ
ലളോണിയൽ െരിത്രകോരന്ോരുലടതോ
ണ്. അവരോണ് ഇന്ത്യൻ െരിത്രകത്ത 
മതോടിസ്ോനത്തിൽ ഘട്ങ്ങളോയി 
ലവർതിരിച്് പറയോനോരുംഭിച്ത്. 19-ോും 
നൂറ്ോണ്ികറെ തുടക്ത്തിൽ ഹിസ്റ്ററി 
ഓഫ് ബ്ിട്ീഷ് ഇന്ത്യയുകട രെനയിൽ 
കജ.എസ്.മിൽ ആണ് ഇന്ത്യയുകട ഭൂത
കോ�കത്ത ആദ്യമോയി ഹിന്ദു സും
സ് കോരും, മുസീും സുംസ് കോരും, ബ്ിട്ീ
ഷ് കോ�ഘട്ും എന്നിങ്ങകന ലവർതിരി
ച്ത്. ഏകതങ്ിലുകമോരു മതകത്ത അടി
സ്ോനമോക്ിയുള്ള ഏകോത്മകമോകയോ
രു ഭോരതീയ സുംസ് കോരും ഇന്ത്യയുകട 

പ്രോെീന ഭൂതകോ�ത്തില�ോ, പിൽക്ോ
� െരിത്ര ഘട്ങ്ങളിക�ോ ഇവികട നി�
നിന്നിരുന്നില്ല. ജോതി വ്യവസ്യുും ജോ
തീയമോയ മർദ്ദനവും േക്തമോയിരുന്ന 
ബ്ിട്ീഷ് കോ�ഘട്ത്തിന് മുമ്പുള്ള 
ഇന്ത്യയിൽ, ഇന്നു നോും വിവക്ഷിക്കുന്ന 
ഏകോത്മകമോകയോരു ഹിന്ദുമതും ഒരി
ക്ലുും നി�നിന്നിരുന്നില്ല; കേവും, 
കവഷ്ണവും, േോലക്തയും, മറ്് ആരോധ
നോരീതികൾ എന്നിവകയല്ലോമോണ്  
അന്നുണ്ോയിരുന്നത്. ഇവകയല്ലോും ഒരു 
നിശ്ിത കോ�ഘട്ത്തിൽ സ്വതന്ത്രമോ

യി വികസിച്ചുവന്നവയോണ്. ബ്ിട്ീഷ് 
ഭരണോധികോരികളോണ് ഇവകയകയ
ല്ലോും ഒകരോറ് മതത്തികറെ ല�ബ�ിൽ, 
കസമിറ്ിക് മതങ്ങളമോയി തു�നും കെ
യ്് ഹിന്ദുമതകമകന്നോരു ഏകോത്മക 
ഔലദ്യോഗിക മതസങ്ല്ും രൂപകപെടു 
ത്തിയത്. ഒലരോ മതത്തിൽകപെട്വകര 
ലവർതിരിച്ചു കണകക്ടുക്കുന്ന രീതി 
ബ്ിട്ീഷ് കോ�ഘട്ത്തിന് മുൻപ് 
ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ോയിരുന്നില്ല. 1872 ൽ 
ബ്ിട്ീഷ് ഭരണകൂടും ആദ്യമോയി ഇന്ത്യ
യിൽ നടപെി�ോക്ിയ കലനഷുമോരി
യിൽ ഒലരോ വ്യക്തിയുും അവരുകട മതും 
കവളികപെടുത്തണമോയിരുന്നു. അങ്ങകന
യോണ് ഒരു ഏകോത്മക ഔലദ്യോഗിക 
ഹിന്ദുമതും രൂപകപെടുന്നത്.

'ഹിന്ദു' എന്ന പദത്തികറെ ഉത്ഭവും 
ഭൂമിേോസ്ത്രപരമോണ്. എ.ഡി ഒന്നോും 
സഹസ്ോബ്ത്തികറെ ആരുംഭത്തിൽ 
ഹിന്ദു എന്ന പദും പ്രലയോഗത്തി�ില്ലോ 
യിരുന്നു. ആ പദത്തികറെ പ്രലയോഗും 
എ.ഡി. എട്ോും നൂറ്ോണ്ിനു ലേഷും സി
ന്ധുവിനപ്പുറും പോർത്തിരുന്ന ഇന്ത്യൻ 
ഉപഭൂഖണ്ത്തിക� നിവോസികകള 
പരോമർേിച്ചുകകോണ്് അറബികൾ ഉപ
ലയോഗിക്ോൻ തുടങ്ങിയലതോകടയോണ് 
വ്യോപകമോകുന്നത്. വളകര കോ�ത്തിനു 
ലേഷമോണ് അതിന് മതപരമോകയോരു 
അർത്ും കകവരുന്നത്. കസമിറ്ിക് 
മതങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമോയി 
ഇന്ത്യയിക� തലദ്ദേീയ മതങ്ങളകടകയ
ല്ലോും അനുയോയികകള ഒന്നോകക സൂെി
പെിക്ോൻ പോകത്തിൽ ആ പദത്തിന് 
മതപരമോകയോരു വ്യോപതി കകവന്നു. 
പതിനോ�ോും നൂറ്ോണ്ടു മുത�ോണ് വിജ
യനഗര രോജോക്ന്ോരിക�ോരോൾ 'ഹിന്ദു

ലവദങ്ങൾ, ഉപനിഷത്തു
കൾ, ഇതിഹവാസങ്ങളവായ 
െവാമവായണകം, മഹവാഭവാെതകം 
എന്നിവയിര�വാന്നുകം ഹിന്ദു 
മതരത്ക്കുറിച്ചുള്ള പെവാ
മർശലമവാ, ഹിന്ദു എന്ന 
പെവാമർശലമവാ ഇല്ല. പ്രവാെീ
ന കവാ�ത്ച് പവദിക 
ബ്വാഹ്മണമതവകം, ശ്മണ
മതങ്ങളുകം (ബുദ് പജന 
മതങ്ങൾ) നി�നിന്നിരുന്നു. 
ഹിന്ദുമതരമന്നച് ഇന്നച് നവാകം 
വിവക്ഷിക്കുരന്നവാരു മതകം 
അന്നച് നി�വി�ില്ലവായിരുന്ന
തുരകവാണ്വാണച് ഈ പ്രവാെീ
ന ഗ്ന്ഥങ്ങളി ര�വാന്നുകം 
ഇങ്ങരനരയവാരു പെവാമർ
ശകം ഇല്ലവാരത ലപവായതച്.
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ഇന്്യരെ മലതതെ ജനവാ
ധിപത് ഘെനയ്കച് ഏൽക്കു
ന്ന ഒലെവാ തിെിച്െിയകം ആ 
ത്ന്ികമവായി ബവാധിക്കുക 
ഇന്്യിര� എല്ലവാ വിഭവാഗ
ത്ിലുമുള്ള  സവാധവാെണ 
ജനങ്ങരളയവായിെിക്കുകം. 
െവാജ്ത്ച്  ജനവാധിപത് 
മലതതെ അന്െീക്ഷകം പു
�ർന്നവാൽ മവാത്രരമ, സവാമൂ
ഹ് സവാകംസച് കവാെിക പവ
ജ്വാനിക ലമഖകളിലുൾ
രപെരെ പുലെവാഗതി സവാധ്
മവാവകയള്ളു. 

A-tbm-[y-bn-se 
cm-a-t£-{X \nÀ-am-Ww:
C-´y F-t§m-«v ?

രോയ സുരത്രോണ' എന്ന് സ്വയും വിലേ
ഷിപെിക്കുന്നത്. ഇതോദ്യമോയോണ് ഒരു 
ഇന്ത്യൻ രോജോവ് മുസീുംങ്ങളിൽ നിന്ന് 
തങ്ങകള ലവർതിരിച്ചു കോണിക്ോൻ 
ഹിന്ദു എന്ന പദും പ്രലയോഗിക്കുന്നത്. 
പുറത്തുള്ളവർ ഇന്ത്യോക്ോകരപെറ്ി കപോ
തുകവ പ്രലയോഗിച്ിരുന്ന ഒരു 
ഭൂമിേോസ്ത്രനോമും അങ്ങകന  ആന്തരിക
വൽക്രിക്കപെട്ടു. അലപെോഴും ബ്ോഹ്മ
ണകരയുും, ശൂദ്രകനയുും, കതോട്ടുകൂടോത്ത
വകരയുകമല്ലോും ലെർത്ത് ഹിന്ദു മതത്തി
ക� തു�്യ അുംഗങ്ങളോയി പരിഗണിക്കു
കകയന്നത് ഉപഭൂഖണ്ത്തിൽ നി�നി
ന്നിരുന്ന മതലബോധത്തിന് അന്യമോ
യിരുന്നു. ബ്ോഹ്മണ വിഭോഗങ്ങൾക്് 
അത് തീർച്യോയുും അലരോെകമോയിരി
ന്നുതോനുും. ഇന്ന് ആർ എസ് എസ് 
അവകോേകപെടുന്നതു ലപോക� ഒരു ഹി
ന്ദുമത സ്വത്വലബോധും ഇന്ത്യയുകട പ്രോ
െീന കോ�ഘട്ങ്ങളിക�ോന്നുും ഇവികട 
നി�നിന്നിരുന്നില്ല. ഇന്നകത്ത ഹിന്ദു 
വിഭോഗങ്ങൾ എന്നവകോേകപെടുന്നവരു
കട പൂർവേികർ തങ്ങളകട മതകത്ത തി
രിച്റിഞ്ഞത്  കേവും, കവഷ്ണവും, ഭോ
ഗവതും, പോശുപതും എന്നിങ്ങകനയു
ള്ള വിഭോഗങ്ങളകട സ്വത്വലബോധത്തി
ലൂകടയോണ്. അതോയത് എല്ലോ വിഭോഗ
ങ്ങകളയുും ഉൾകക്ോള്ളിച്ചുകകോണ്ടുള്ള 
ഒകരോറ് മതത്തിലറെതോയിരുന്നില്ലോകയ
ന്ന് ചുരുക്ും. ഇന്ത്യയുകട പുരോതന ഗ്ര
ന്ഥങ്ങളോയ ലവദങ്ങൾ, ഉപനിഷത്തു
കൾ, ഇതിഹോസങ്ങളോയ രോമോയണും, 
മഹോഭോരതും എന്നിവയിക�ോന്നുും ഹി
ന്ദു മതകത്തക്കുറിച്ചുള്ള പരോമർേലമോ 
എന്തിന് ഹിന്ദു എന്ന പരോമർേലമോ 
ലപോലുും നമ്മുക്് കോണോനോവില്ല. പ്രോ
െീന കോ�ത്ത് കവദിക ബ്ോഹ്മണമ
തവും, ശ്രമണമതങ്ങളും (ബുദ് കജന 
മതങ്ങൾ) നി�നിന്നിരുന്നു. ഹിന്ദുമത
കമന്ന് ഇന്ന് നോും വിവക്ഷിക്കുകന്നോരു 
മതും അന്ന് നി�വി�ില്ലോയിരുന്നതു
കകോണ്ോണ് ഈ പ്രോെീന ഗ്രന്ഥങ്ങളി 
ക�ോന്നുും ഇങ്ങകനകയോരു പരോമർേും 
ഇല്ലോകത ലപോയത്.

ആധുനിക കോ�ഘട്ത്തിൽ, ഭരണ
ഘടനോപരമോയി മലതതര ജനോധിപ
ത്യ ഭരണവും അതികറെ അടിസ്ോന
ത്തിലുള്ള നിയമവോഴ്ചയുും നി�നിന്നിരു
ന്ന ഒരു രോജ്യത്തോണ് ബോബറി 
മസ്ജിദ് ലപോക�ോരു െരിത്ര സ്ോരകും 
നിയമവിരുദ്മോയി ഇല്ലോയ്മ കെയ്കപെട്
ത്. അവികട പുതികയോരു രോമലക്ഷത്രും 
പണിയുന്നതിക� നീതിയുും, െരിത്ര 
സോുംഗത്യവും ഇതിലനോടകും തകന്ന 
ല�ോകകത്ത ജനോധിപത്യവിേ്വോസിക

ളോൽ ഒന്നടങ്ും ലെോദ്യും കെയ്കപെട്ിരി
ക്കുകയോണ്. ഏത് വിേ്വോസത്തിൽ
കപെട്വർക്കുും അവരുകട ആരോധനോ�
യങ്ങൾ പണിയോൻ ഇന്ത്യയിൽ അവ
കോേമുണ്്. പകക്ഷ, ഇവികട മധ്യകോ�
ഘട്ത്തിക� കതറ്റുതിരുത്തുകയോകണ
ന്ന വ്യോലജന ആർ എസ് എസ് അവ
രുകട രോഷ്ട്രീയ �ക്ഷ്യും നടപെി�ോക്ി
കയടുക്കുകയോണ്. അതിന് ഇന്ത്യയി
ക� പോവകപെട് ഹിന്ദു മതവിേ്വോസിക
ളകട തോല്ര്യവമോയി യോകതോരു ബന്
വമികല്ലന്ന കോര്യും നോും മനസ്ി�ോക്
ണും. ഇന്ത്യയുകട മലതതര ജനോധിപ
ത്യ ഘടനയ്ക് ഏൽക്കുന്ന ഒലരോ തിരിച്
ടിയുും ആത്യന്തികമോയി ബോധിക്കുക 
ഇന്ത്യയിക� എല്ലോ വിഭോഗത്തിലുമുള്ള  
സോധോരണ ജനങ്ങകളയോയിരിക്കുും. 
ഒരു രോജ്യത്ത്  ജനോധിപത്യ മലതതര 
അന്തരീക്ഷും പു�ർന്നോൽ മോത്രകമ, 
അവികട സോമൂഹ്യ സോുംസ് കോരിക 
കവജ്ഞോനിക ലമഖകളിലുൾകപെകടയു
ള്ള പുലരോഗതി സോധ്യമോവകയുള്ളു. 
ജനങ്ങളകട  കഷ്പെോടുകൾ പരിഹരി
ക്കുന്നതിനു ലവണ്ിയുള്ള പ്രലക്ഷോഭ 
ങ്ങൾ സുംഘടിപെിക്ോനുും അതിൽ 
അണിനിരക്കുവോനുും മലതതര ജനോധി
പത്യ അന്തരീക്ഷും ആവേ്യമോണ്. 
നമ്മുകട രോജ്യത്ത് നോമമോത്രമോകയങ്ി
ലുും നി�നിൽക്കുന്ന മലതതര ജനോധി
പത്യത്തികറെ അവേിഷ്ങ്ങൾ ലമോദി 
ഭരണത്തിൽ സമ്പൂർണമോയുും തുടച്ചു 
നീക്കപെടുകയോണ്.

ആധുനിക ഇന്ത്യകയ രൂപകപെടു 
ത്തിയത് ഇന്ത്യൻ നലവോത്ോനവും 
സ്വോതന്ത്ര്യ സമര പ്രസ്ോനവമോണ്. 
ഈ പ്രസ്ോനങ്ങളി ക�ോന്നുും ആർഎ

സ്എസ് പകങ്ടുത്തിരുന്നില്ല. അന്നവർ 
ബ്ിട്ീഷ് വോഴ്ചയ് കക്തികര വളർന്നു 
വന്ന ലദേീയ പ്രസ്ോനത്തി നുതകന്ന 
എതിരോയിരുന്നു.  

ഇന്ത്യയുകട മലതതരത്വകത്ത 
സമ്പൂർ്മോയി തകർക്കുന്ന പൗരത്വ
ലഭദഗതിനിയമവും ലദേീയ പൗരത്വ 
രജിസ്റ്ററും വന്നുകഴിഞ്ഞു. ഇത് ഫോസി
സ്റ്റ് ജർമ്മനിയിൽ കകോണ്ടുവന്ന 1935 
ക� ന്യൂകറുംബർഗ് നിയമങ്ങളകട ഒരി
ന്ത്യൻ പതിപെോകണന്ന് പറയോും. പൗര
ത്വ ലരഖകളും, പോരമ്പര്യ ലരഖകളും 
ഉള്ളവർക്് മോത്രമോയി ജർമ്മൻ പൗര
ത്വും പരിമിതകപെടുത്തിയ നിയമമോയി
രുന്നു അത്. കോശ്ീർ ജനത ഒരു വർഷ
മോയി തടവറയി�ോണ്. ലകന്ദ സർ
ക്ോർ അവികട നിയമ �ുംഘനങ്ങളകട 
പരമ്പര തുടരുകയോണ്. ജനങ്ങളകട 
ജീവിത ദുരിതും വർദ്ിപെിച്ചുകകോണ്ടു 
സമ്പദ്ഘടനയുും തകരുകയോണ്. കോ
ശ്ീരി ജനതലയോട്  ഐക്യദോർഢ്യും 
പ്രഖ്യോപിച്ചുകകോണ്് അവികട സും
സ്ോന പദവിയുും ജനോധിപത്യവും പു
നസ്ോപിക്കുന്നതിനു ലവണ്ി എല്ലോ 
പ്രതിപക്ഷ രോഷ്ട്രീയ സുംഘടനകളും 
ലനതോക്ളും കോശ്ീർ ജനതയ്കോയി കത
രുവി�ിറങ്ങണും. ഇന്ത്യയുകട കഫഡ
റൽ സമ്പ്രദോയവും മലതതര േോസ്ത്രീയ 
വിദ്യോഭ്യോസവും  തകർന്നടിയുകയോ
ണ്. നമ്മുകട സങ്ൽപെത്തിക� മലതത
ര ജനോധിപത്യ ഇന്ത്യ വളകര ലവഗും 
അസ്തമിക്കുന്നു. നമ്മുകട രോജ്യും സമ്പൂർ
ണ ഫോസിസത്തില�ക്കുള്ള പോതയി
�ോണ്. സമ്പൂർണ ഫോസിസും വന്നു 
കഴിഞ്ഞോൽ മനുഷ്യകനന്ന ലപരിനർ
ഹമോയ വളകര കുറച്ചുലപർമോത്രലമ 
അവലേഷിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന വോക്കു
കൾ മഹോനോയ മോർക് സിസ്റ്റ് ആെോര്യ
നുും നമ്മുകട പോർട്ിയുകട സ്ോപക 
ജനറൽ കസക്ട്റിയുമോയ സഖോവ് േി
ബ്ോസ് ലഘോഷിലറെതോണ്. അതി
നോൽ ഫോസിസത്തികനതിരോയ ലപോ
രോട്ും മനുഷ്യകനന്ന നി�നിൽപെിനോയു
ള്ളതോണ്. ഈ ലപോരോട്കത്ത അത്ര
ലമൽ ഗൗരവലത്തോകട പരിഗണിക്ണ
കമന്ന് ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ിക്കുന്നു.

റഫറൻസ്: 1. ആദിമ ഇൻഡ്യോ െരി
ത്രും-കറോമീ�ോ ഥോപെർ 2. Religion in 
Indian History-Edited by Irfan Habib 3. 
റിബൽ സുൽത്തോന്ോർ-മനു എസ്. പി
ള്ള 4. വർഗ്ഗീയത ഇൻഡ്യയിൽ-ലഡോ.
കക.എൻ.പണിക്ർ 5. A history of 
ancient and early medieval India - Dr. 
Upinder Singh
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എസ് യുസിഐ(�മ്മയൂണിസ്റ്) ജനറല് 
യസക്രട്ടറി സഖോവ് പ്രവോേ്  ക�ോേ്  

പുറയ്ടുവിച് പ്രസ്തവോന

പ്രേസ്ത അഭിഭോഷകൻ പ്രേോന്ത് 
ഭൂഷൺ ട്വിറ്റിലൂകട പങ്വച് അഭിപ്രോ
യങ്ങൾ സ്വന്തും യേസ്ിനുും അന്തസ്ി
നുും ഭീഷണിയോകുകമന്ന് കരുതുലവോളും 
രോജ്യകത്ത പരലമോന്നത നീതിപീഠമോ
യ  സുപ്രീുംലകോടതിക്് സ്വന്തും ധോർ
മ്മികതയിലുും ആർജ്വത്തിലുമുള്ള വി
േ്വോസും നഷ്കപെട്ിരിക്കുന്നുകവന്നുള്ളത് 
വളകര ഗൗരവമുള്ള വിഷയമോണ്. 

ജനങ്ങളകട ജനോധിപത്യ, പൗരോവ
കോേങ്ങളമോയി ബന്കപെട്തുും അടിയ
ന്തര പ്രോധോന്യമുള്ളതുമോയ  നിരവധി 

ലകസുകൾ നി�നിൽകക്, ബഞ്ിലുണ്ോ
യിരുന്ന മൂന്ന് ജഡ്ജിമോരുും അവലഹള
നപരും എന്ന് സ്വലമധയോ ചൂണ്ിക്ോട്ി 
ഈ ലകസ് എടുക്ോൻ കോണിച് തിടു
ക്ും നിരവധി ലെോദ്യങ്ങളയർത്തുന്നു. 

സുപ്രീുംലകോടതി ജഡ്ജിമോർകക്തി
കര അഴിമതി ആലരോപണങ്ങൾ ഉയരു
ന്നത് ഇതോദ്യമല്ല. പ്രേോന്ത് ഭൂഷൺത
കന്ന ഒമ്പത് വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ് സമോന
മോയ ആലരോപണും ഉന്നയിച്ിരുന്നു. 
ഒരു അപോകവും അന്ന് ലകോടതിക്് 
ലതോന്നിയിരുന്നില്ല. പിന്ന് എന്തുകകോ
ണ്ോണ് ഇലപെോൾ. നിർഭയനുും സത്യസ
ന്നുമോയ ഈ അഭിഭോഷകൻ എല്ലോ
വിധ അനീതികൾക്കുകമതികര േബ്മു

യർത്തുന്നു എന്നതല്ലോകത മകറ്ന്തോണ് 
ലകോടതികയ കെോടിപെിച്ിരിക്കുന്നത്.

ഫോസിസ്റ്റ് കേ�ിയിൽ ജനോധിപ
ത്യസുംവിധോനങ്ങൾ തച്ചുടയ്കകപെടുക
യുും അഭിപ്രോയസ്വോതന്ത്ര്യും നിലഷധി
ക്കപെടുകയുും കെയ്ന്ന ഇക്ോ�ത്ത് 
ഈ സുപ്രീുംലകോടതി വിധി ഏകോധി
പത്യഭരണേക്തികകള ദൃഢകപെടുത്തുക 
മോത്രലമ കെയ്യൂ എന്ന് ഉറപെിച്് പറ
യോൻ സോധിക്കുും. പ്രേോന്ത് ഭൂഷകണ
തിരോയ വിധി പിൻവ�ിക്കുകയുും 
അലദ്ദഹത്തികനതിരോയ േിക്ഷോ നടപ
ടികളിൽനിന്ന് പിൻമോറകയുും കെയ്
ണകമന്ന് എസ് യുസിഐ കമ്മ്യൂണി
സ്റ്റ് ആവേ്യകപെടുന്നു.

{]-im-´v `q-j-Wv F-Xn-cm-b  
tIm-S-Xn-b-e-£y hn-[n ]n³-h-en-¡p-I
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എസ്.യു.സി.ഐ(�മ്മയൂണിസ്റ്) സംസ്ോ
ന യസക്രട്ടറി കഡോ.വി.കവണുക�ോപോല് 
ആ�സ്റ് 8 ന് പുറയ്ടുവിച് പ്രസ്തോവന

ആവർത്തിക്കപെടുന്ന പ്രകൃതി ദു
രന്തങ്ങളിൽനിന്നുും ജനങ്ങകള രക്ഷി
ക്ോൻ പ്രകൃതിക്കുലമൽനടക്കുന്ന കക
ലയറ്ങ്ങൾ അവസോനിപെിക്ണും.

ഇടുക്ിയിക� കപട്ിമുടിയിൽ 65 
ലപർ മരണകപെടുകയുും അഞ്് ലപർ 
ഇനിയുും കകണ്ത്തകപെടോതിരിക്കുക
യുും കെയ്ന്ന അലങ്ങയറ്ും ദോരുണമോയ 
സുംഭവും സർക്ോറികറെ കണ്ണു 
തുറപെിലക്ണ്തോണ്. അവികട കപോ�ി
ഞ്ഞത്, ത�മുറകളോയി ലതോട്ും കുത്ത
കകൾക്കുലവണ്ി വിയർപെ് ഒഴക്ിയ 
കതോഴി�ോളികളകടയുും അവരുകട കുടുും
ബങ്ങളലടയുും ജീവനോണ്. ക്ൻ ലദ
വൻ ഹിൽസ് പ്ലോലറെഷൻ ലപോലുള്ള 
കുത്തക കമ്പനികൾ ഇന്നുും കകോലളോ
ണിയൽ കോ� പ്ലോൻ ലറഷൻ ചൂഷണ
രീതിയോണ് കതോഴി�ോളികളകട ലമൽ 
അടിലച്ൽപെിച്ിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റോറ്്യൂട്റി 
അവകോേങ്ങൾലപോലുും ഇവർക്് നി
ലഷധിക്കപെടുന്നു. സ്വന്തമോയി ഒരടിമ
ല്ോ കൂരലയോ ഇല്ലോകത നൂറ്ോണ്ടുകൾ 
പഴക്മുള്ള, �യങ്ങൾ എന്ന ലപരി�റി
യകപെടുന്ന പ്രോകൃത വോസസ്�ങ്ങളി

ൽ ഒറ്മുറി വീടുകളിൽ തിങ്ങി കഞരു
ങ്ങി കഴിയുകയോണ് ഈ കതോഴി�ോളി
കൾ.  കകോട്ിലഘോഷിക്കപെടുന്ന സോമൂ
ഹ്യലക്ഷമ-കതോഴി�ോളിലക്ഷമ സൂെിക
കൾ ഈ ലമഖ�യിൽ കകോണ്ടുവരോൻ 
സർക്ോറകൾക്് തോല്ര്യമില്ല. 2015 ൽ 
നടന്ന കപമ്പികള ഒരുമയുകട സമര 
കോ�ത്ത് ഇത്തരും കോര്യങ്ങൾ ലകരളും 
െർച് കെയ്തോണ്. പ്ലോലറെഷൻ രുംഗ
ത്ത് പരമ്പരോഗതമോയി തുടരുന്ന കു
ത്തക-രോഷ്ട്രീയ അവിശുദ് 
കൂട്ടുകകട്ികറെ പരിണിതഫ�മോയിലട് 
ഈ ദുരന്തങ്ങകള ഒരു ആധുനിക സമൂ
ഹത്തിന് വീക്ഷിക്ോൻ കഴിയൂ.

പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ മുൻകൂട്ി തടയു
ന്നതിനുും, ചുരുങ്ങിയ പക്ഷും ആൾനോ
േും ഒഴിവോക്കുന്നതിനുും നിരവധി നിർ
ലദ്ദേങ്ങളും പദ്തികളും വിദഗ്ദ്ധരുകട 
ഭോഗത്തുനിന്നുും ഉണ്ോയിട്ടുണ്്. അവ
കയോന്നുും സർക്ോർ പരിഗണിക്കുന്നി
കല്ലന്നു മോത്രമല്ല, ലനർ വിപരീതദിേ
യിൽ നീങ്ങുകയുും കെയ്ന്നു. 
കഴിഞ്ഞവർഷും പുത്തുമ�-കവളപെോറ 
ദുരന്തമുണ്ോയലപെോൾ ഞടുക്ും പ്രകടി
പെിച് സർക്ോർ, കതോട്ടുത്ത മോസങ്ങ
ളി�ോണ് ക്വോറി നിയമങ്ങൾ അവിേ്വ
സനീയമോുംവിധും തിരുത്തി നൂറകണ
ക്ിന് പുതിയ ക്വോറികൾക്് പോറ 

കപോളിക്ോൻ അനുവോദും നൽകിയത്. 
ക്വോറി-മണൽ മോഫിയകളകട  ത�
കതോട്പെകനലന്നോണും നടത്തുന്ന ഈ 
നടപടികൾ  തിരുത്തുവോൻ സർക്ോർ 
തയ്ോറോകണും.

കഴിഞ്ഞ രണ്ടു പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളി 
ലുണ്ോയ കനത്ത നഷ്ത്തിൽ നിന്നുും 
ജനങ്ങള രക്ഷകപെടുത്തുവോൻ എന്ന ലപ
രിൽ കകോണ്ടുവന്ന റീ ബിൽഡ് ലകരള 
എന്ന പദ്തി യഥോർത് ഗുണലഭോക്തോ
ക്ൾക്് എന്തുമോത്രും ഗുണും കെയ്തു 
എന്നത് അലന്വഷണ വിലധയമോലക്
ണ്തോണ്. യഥോർത് അവകോേികൾ
ക്് �ഭിക്കുന്നതിനു പകരും, അധികോര
ത്തികറെ ഇടനോഴികളിൽ ഇഴയുന്ന 
അവതോരങ്ങൾക്കുും കൺസൾട്ൻസി 
എന്ന സ്വജനപക്ഷപോതത്തികറെയുും  
അഴിമതിയുകടയുും കൂട്ടുകകട്ടുകൾക്കു 
മോണ് ദുരന്തങ്ങളകട ലപരിൽ ലപോലുും 
കകോണ്ടുവന്ന ഇത്തരും പദ്തികൾ 
കകോണ്് ലനട്മുണ്ോകുന്നത്.

ഇത്തരും കോര്യങ്ങളിൽ സത്യസ
ന്മോയ പരിലേോധന നടത്തി തിരു
ത്തലുകൾ വരുത്തുന്നികല്ലങ്ിൽ ദുരന്ത
ങ്ങൾ ഉണ്ോകുലമ്പോൾ നടത്തുന്ന ലഖദ
പ്രകടനങ്ങള ആെോര സുംതൃപ്ിയോയി 
മോത്രലമ കോണോൻ കഴിയൂ എന്നുും പ്ര
സ്തോവനയിൽ അലദ്ദഹും പറഞ്ഞു.

B-hÀ-¯n-¡-s¸-Sp-¶ {]-Ir-Xn-Zp-c-´-§Ä
{]-Ir-Xn-Nq-j-W-¯n-sâ {]-Xym-LmXw
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തിരുവനന്പുെകം ഉൾരപെരെ മൂന്നച് െവാജ്വാന്െ വിമവാന
ത്വാവളങ്ങൾ രപവാതു-സധ്കവാെ് പങ്വാളിത്ലത്വാരെ വി
കസിപെിക്കുന്നതിരറെ ഭവാഗമവായി 50 വർഷലത്യ്കച് അദവാനി
ഗ്രൂപെിനച് പവാട്ത്ിനച് നൽകവാൻ ലകന്ദസർക്വാർ തീരുമവാ
നിച്ിെിക്കുന്നു. ജയച്പൂർ, ലഗവാഹത്ി വിമവാനത്വാവളങ്ങളവാ
ണച് മറ്റുള്ളവ.

നമ്മുകട നോടികറെ കപോതുസ്വത്തോയ 
തിരുവനന്തപുരും അന്തോരോഷ്ട്ര വിമോന
ത്തോവളും അദോനിയുകട കകപെിടി
യിൽ ഒതുങ്ങുന്നലതോകട സ്ിതിഗതി
കൾ ആകക മോറും. ജനങ്ങൾ വിട്ടുകകോ
ടുത്ത 636.57 ഏക്ർ ഭൂമിയുും ഏകറ്ടു
ക്ോൻ ലപോകുന്ന 18 ഏക്റും വിമോന
ത്തോവളവമുൾകപെകടയോണ് അദോനിക്് 
കകമോറന്നത്. ആയിരക്ണക്ിന് കു
ടുുംബങ്ങകള കുടികയോഴപെിച്ചുകകോണ്ോ 
ണ് വിമോനത്തോവളത്തിന് സ്�ും 
കകണ്ത്തിയത്. സുംസ്ോന സർക്ോ
രിനുകൂകട അവകോേമുള്ള ഭൂമിയോണി
ത്. 2017-18 കോ�യളവിൽ 169ലകോടി
രൂപയുും 2018-19 കോ�യളവിൽ 
176ലകോടിയുമോയിരുന്നു വിമോനത്തോവ
ളത്തിൽനിന്നുള്ള �ോഭും. 10 വർഷും
കകോണ്് യോത്രക്ോരുകട എ്ും ഇരട്ി
യോയിരിക്കുന്നു. 30000ലകോടിരൂപ 
മതിപെ് വി�വരുന്ന സ്ോപനമോണ് ചു
ളവി�യ്ക് അദോനിക്് തീകറഴതുന്നത്. 
ഈ നടപടികക്തികര ഉയർന്നിരിക്കു
ന്ന പ്രതിലഷധും ലകരളജനതയുകട 
ഒന്നോകകയുള്ള പ്രതിലഷധ സമരമോയി 
മോലറണ്തുണ്്.

നലരന്ദലമോദിയുകട ഭരണത്തണ

�ിൽ ചുരുങ്ങിയ കോ�ുംകകോണ്് അതി
ലവഗതയിൽ വളർന്ന് അതിസമ്പന്ന
നോയി മോറിയ ഗൗതും അദോനിക്് ഒരു 
പ്രലദേും തീകറഴതകപെട്ോൽ സുംഭവി
ക്കുന്നത് വ�ിയ സോമൂഹ്യ ദുരന്തമോയി 
രിക്കുും എന്ന അനുഭവമോണ് വിഴി
ഞ്ഞും പദ്തി കോട്ിത്തരുന്നത്. ത�മു
റകളോയി കട�ികന ആശ്രയിച്ചുകഴി
ഞ്ഞിരുന്ന ഒരു സമൂഹകത്ത അപെോകട 
വികസനത്തികറെ ലപരിൽ തുടച്ചുനീ 
ക്ികക്ോണ്ോണ് വിഴിഞ്ഞത്ത് നിർ
മ്മോണും ആരുംഭിച്ത.് കടൽ നികത്ത
ലുും കടൽ മണൽകുഴിക്ലുും ഇലപെോഴും 
തുടർന്നുകകോണ്ിരിക്കുന്നു. പൂന്തുറ, ബീ
മോപള്ളി, വ�ിയതുറ, േുംഖുമുഖും, ലവളി 
ഉൾകപെകടയുള്ള പ്രലദേങ്ങളിൽ കടൽ 
കയറി നോലുും അഞ്ചുും നിരകളിലുള്ള 
നൂറകണക്ിന് വീടുകളോണ് തകർന്ന
ത്. ആസന്നമോയ വിപത്തികനക്കുറിച്ചു
ള്ള മുന്നറിയിപ്പുകൾ തള്ളിക്ളഞ്ഞു
കകോണ്് ഭരണ-പ്രതിപക്ഷ സമവോയ
ത്തിലൂകടയോണ് വിഴിഞ്ഞും അദോനി
ക്് നൽകകപെട്ത്.

വിഴിഞ്ഞും പദ്തിലപോക� വിമോന
ത്തോവളവും അദോനിയുകട സ്വകോര്യലമ
ഖ�യോകുും. തിരുവനന്തപുരും നഗര

ത്തിക� തീരലമഖ� ഉൾകപെകടയുള്ള 
അതിവിേോ�മോയ പ്രലദേങ്ങളിക� 
ജനങ്ങൾ വ�ിയ പ്രതിസന്ിയി� 
കകപെടുും. വിമോനത്തോവള വികസനകമ
ന്ന ലപരിൽ പ്രലദേകത്ത �ക്ഷക്ണ
ക്ിന് ജനങ്ങളകട ജീവിതമോർഗ്ഗങ്ങളും 
ആവോസഭൂമിയുും നഷ്കപെടുും. അദോനി
യുകട സ്വകോര്യ സോമ്ോജ്യത്തിന് നടു
വിലൂകടയുള്ള കഴക്കൂട്ും-വിഴിഞ്ഞും 
കഹലവ പണി പൂർത്തിയോകുലമ്പോൾ 
ചുങ്പോതയോക്ി മോറ്കപെടികല്ലന്ന് ഒരു
റപ്പുും ആരുും തന്നിട്ില്ല. അങ്ങകന പ്ര
ലദേമോകക അദോനിയുകട തോൽപര്യ
ങ്ങൾക്് മോത്രും നിയന്ത്രണമുള്ള ഒരു 
പ്രലത്യക സോമ്പത്തികലമഖ�ലപോക� 
ക്ലമണ മോറകയോണ്. 

ലകോവിഡ് മഹോമോരിയുകട പശ്ോ
ത്ത�ത്തിൽ ജനങ്ങളകട പ്രതിലഷധ 
ങ്ങൾക്കുവകര കർക്േമോയ നിയന്ത്ര
ണലമർകപെടുത്തിയിരിക്കുലമ്പോഴോണ് 
ഈ കപോതുമുതൽകക്ോള്ള. സ്വകോര്യവ
ത്ക്രണത്തിനുള്ള കടൻഡർ 2019 
മോർച്ിൽ പൂർത്തിയോയതോകണങ്ിലുും 
ലകരള സർക്ോരികറെ എതിർപെ് പരിഗ
ണിച്് നീട്ിവയ്കകയോണ് ഉണ്ോയത്. 
എന്നോൽ സ്വകോര്യവത്ക്രണനീക്ും 
സമ്പൂർ്മോയുും ഉലപക്ഷിക്ോൻ 
സമ്മർദ്ദും കെലുത്തുന്നതിന് പകരും 
സ്വകോര്യവത്ക്രണകത്ത അനുകൂ�ി
ക്കുകയുും അുംഗീകരിക്കുകയുും കെയ്മോ
റ് ട്രിവോൻരൈും ഇറെർനോഷണൽ 
എയർലപോർട്് �ിമിറ്ഡ്(ടിയോൽ) 
എന്ന കമ്പനി രൂപീകരിച്ചുകകോണ്് 
അദോനികക്ോപെും ല��ത്തിൽ പകങ്ടു
ക്കുകയോണ് സുംസ്ോന സർക്ോർ കെ
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ല��ത്ിനച് സകംസ്ഥവാന 
സർക്വാർ കൺസൾട്റെവാ
ക്ിയ സിറിൾ അമർെന്ച് 
മകംഗൾദവാസച്(സിഎഎകം) 
എന്ന കമ്പനി വിമവാന
ത്വാവളകം ല��ത്ിൽപിെി
ച് അദവാനിയരെ ഉറ്ബന്ധു
വിരറെ സ്ഥവാപനമവാണച്. 55 
�ക്ഷകംരൂപയവാണച് കൺ
സൾട്ൻസി ഫീസവായി 
ലകെള ലസ്ററ്ച് ഇൻഡസച്്ി
യൽ രഡവ�പെച് രമറെച് 
ലകവാർപെലറഷൻ(രകഎ
സച് ഐഡിസി) സിഎഎകം
നച് നൽകിയതച്. 

യ്ത്.                                                
വിദഗ് ലദ്ോപലദേും ലതടി കെന്നതോക
കട് അദോനിയുകടതകന്ന കമ്പനിയിലുും. 
വിമോനത്തോവളങ്ങൾ അദോനിയുകട 
കകകവള്ളയിൽ എത്തിക്ോൻലവണ്ി 
മോത്രും ആസൂത്രണും കെയ് ല��
ത്തിൽ പകങ്ടുത്തുകകോലണ്ോ, ലകന്ദ
സർക്ോരിന് കകത്തഴതിലയോ കഹ
ലക്ോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിലയോ 
സ്വകോര്യവത്ക്രണകത്ത തടയോനോ
കില്ല. 

ല��ത്തിന് സുംസ്ോന സർക്ോർ 
കൺസൾട്റെോക്ിയ സിറിൾ അമർെ
ന്് മുംഗൾദോസ്(സിഎഎും) എന്ന കമ്പ
നി വിമോനത്തോവളും ല��ത്തിൽപിടി
ച് അദോനിയുകട ഉറ്ബന്ധുവികറെ സ്ോ
പനമോണ്. 55 �ക്ഷുംരൂപയോണ് കൺ
സൾട്ൻസി ഫീസോയി ലകരള ലസ്റ്ററ്് 
ഇൻഡസ്ടിയൽ കഡവ�പെ് കമറെ് ലകോർ
പെലറഷൻ(കകഎസ് ഐഡിസി) സിഎ
എുംന് നൽകിയത്. സിഎഎുംകനോപെും 
കകപിഎുംജിയുും സുംസ്ോനസർക്ോരി
നുലവണ്ി ല��ത്തിൽ പകങ്ടുത്തിരു
ന്നു. കകപിഎുംജിക്് ഒന്നരലക്ോടിയുും 
ഫീസിനത്തിൽ നൽകിയലത്ര! 

എന്നോൽ നിയലമോപലദേും മോത്രമോ
ണ് സിഎഎുംൽനിന്നുും ലതടിയകത
ന്നോണ് ഇലപെോൾ കകഎസ് ഐഡിസി 
പറയുന്നത്. സിഎഎും സുംസ്ോന 
സർക്ോരിന് വളകര ലവണ്കപെട് കമ്പ
നിയോണ്. കിഫ്ബി മസോ� ലബോണ്ി
കറെ സമയത്തുും സുംസ്ോന സർക്ോരി
കറെ കൺസൾട്ൻസി സിഎഎുംആയി
രുന്നു. ലകരളത്തികറെ പ�ലകസുകളും 
ഇതിനകും സിഎഎും കകകോര്യും കെ
യ്ിട്ടുണ്് എന്ന് ഇ.പി.ജയരോജൻ ഉൾ
കപെകടയുള്ള ലനതോക്ൻമോർ സമ്മതി
ക്കുലമ്പോൾ സിഎഎുംകറെ പശ്ോത്ത�ും 
അറിയില്ലോയിരുന്നു എന്നു പറയുന്നത് 

എത്ര പരിഹോസ്യമോണ്. 
പിപിപി(പബ്ിക്-കപ്രവറ്് പോർട്ി

സിലപെഷൻ, കപോതുസ്വകോര്യപങ്ോളി
ത്തും) എന്നത് ആലഗോളവത്ക്രണ
ത്തികറെ സൂത്രവോക്യമോണ്. ജനങ്ങളകട 
അധ്വോനുംകകോണ്് പടുത്തുയർത്തിയ 
വമ്പൻ കപോതുലമഖ�ോസ്ോപനങ്ങളി
ല�യ്ക് നുഴഞ്ഞു കയറോനുും ക്ലമണ 
അത് കകവേകപെടുത്തോനുമുള്ള കുറ
ക്കുവഴി. പുറലമയ്ക് പറയുന്നതോകകട് 
വരോനിരിക്കുന്ന ലകോരിത്തരിപെിക്കുന്ന 
വികസനകത്തക്കുറിച്ചുും സർക്ോർ സും
വിധോനങ്ങളകട കഴിവില്ലോയ്മകയക്കുറി
ച്ചുും. സ്വകോര്യവത്ക്രണത്തികറെ വി
ളിലപെരോണ് വികസനും. ജനസോമോന്യ
ത്തിന് അവരുകട ജീവിലതോപോധിക
ളും കൂരകളും കപോതുഇടങ്ങളും നഷ്മോകു
ക എന്നുും മുത�ോളിമോരുകട കവർച്ധ

നും കപരുക്കുക എന്നുും ഇടനി�ക്ോരോ
യ രോഷ്ട്രീയക്ോരുകട ആസ്തി വർദ്ിക്കു
ക എന്നുമോണ് വികസനും അർത്മോ
ക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരും വിമോന
ത്തോവളത്തിനുുംപുറലമ �ഖ് നൗവിക� 
ൌധരി െരൺസിുംഗ് രോജ്യോന്തര വി
മോനത്തോവളും, ജയ്പൂർ വിമോനത്തോവളും 
എന്നിവയുും നടത്തിപെിനുള്ള അവകോ
േും ഇതിനകും അദോനി എറെർകപ്രസ
സ് ലനടിയിട്ടുണ്്.

കപോതുസ്വത്തോയ വിമോനത്തോവളും 
സ്വകോര്യവത്ക്രിക്ോൻ അനുവദിക്ി
ല്ല എന്ന ഡിമോന്റുയർത്തികക്ോണ്് വി
മോനത്തോവളത്തിലുും അനുബന്മോയുും 
പണികയടുക്കുന്ന കതോഴി�ോളികകളയുും 
ബഹുജനങ്ങകളയുും ലകരളകമോന്നോകക 
ലയോജിക്ോവന്ന മുഴവൻ േക്തികകള
യുും സങ്െിതമോയ കക്ഷി രോഷ്ട്രീയ
തോൽപര്യത്തിനതീതമോയി ഒന്നിപെിച്് 
പ്രലക്ഷോഭരുംഗത്ത് അണിനിരത്തുക
കയന്നത് മോത്രമോണ് നമ്മുകട 
മുന്നിലുള്ള ഒലരകയോരു മോർഗ്ഗും.  വിമോ
നത്തോവളും വിട്ടുകകോടുക്ില്ല എന്ന് 
സുംസ്ോന സർക്ോർ പ്രഖ്യോപിച്ിരി 
ക്കുന്ന നി�പോടിൽ തരികമ്പങ്ിലുും 
ആത്മോർത്തയുകണ്ങ്ിൽ ജനങ്ങലളോ
ട് മോപെ് പറഞ്ഞ് സുതോര്യമോയ കെറ
ത്തു നിൽപെ് നടപടികൾ സ്വീകരിക്
ണും. അദോനിക്് വിമോനത്തോവളും വി
ട്ടുകകോടുക്ില്ല എന്ന് ജനങ്ങൾ തീരുമോ
നകമടുത്തോൽ അതികന തകർക്ോലനോ 
മറികടക്ോലനോ ഒരു ഭരണോധികോരി
ക്കുും സോധിക്ില്ല. ധോർമ്മികതയുും 
സത്യസന്തയുും ഉയർത്തിപെിടിച്ചു
കകോണ്് നമ്മുകട നോടികനയുും കപോതു
സ്വത്തികനയുും കപോതുജീവിതകത്തയുും 
സുംരക്ഷിക്ോൻ ജനകീയ സമരക്മ്മി
റ്ികളിൽ ഒരുമിക്കുവോൻ ഏവലരോടുും 
അഭ്യർത്ിക്കുന്നു.
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കസപ്റ്ുംബർ, ഒല്ോബർ മോസ
ങ്ങളിൽ ലകോവിഡ് വ്യോപനും ഭീതിദ
മോയ ലതോതിൽ ഉയരുകമന്ന് സർക്ോ
രുും ആലരോഗ്യരുംഗത്തുള്ള സുംഘടനക
ളും മുന്നറിയിപെ് നൽകിയിരിക്കുന്നതി
കറെ  പശ്ോത്ത�ത്തിൽ ഒല്ോബർ 
മോസും നടത്തുകമന്നു പ്രഖ്യോപിച്ിരി 
ക്കുന്ന തലദ്ദേസ്വയുംഭരണ സ്ോപന
ങ്ങളില� ക്കുള്ള കതരകഞ്ഞടുപെ് ആറ 
മോസലത്തകക്ങ്ിലുും നീട്ിവയ്കണകമ
ന്ന് എസ്.യു.സി.ഐ (കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) 
സുംസ്ോന കമ്മിറ്ി ലയോഗും ആവേ്യ
കപെട്ടു.

ലകോവിഡ് പ്രതിലരോധത്തിന് ലവ
ണ്ി ഇലപെോൾ തകന്ന ആലരോഗ്യലമഖ� 
മോത്രമല്ല, സർക്ോർ ഭരണ സുംവിധോ
നും ആകക മുഴകിയിരിക്കുകയോണ്. 
പഞ്ോയത്ത് ഭരണസുംവിധോനങ്ങൾ
ക്ോണ് ഫസ്റ്റ് ക�ൻ ട്രീറ്്കമറെ് കസ
റെറകളകട നടത്തിപെ് അടക്മുള്ള ലകോ
വിഡ് പ്രതിലരോധ പ്രവർത്തനത്തികറെ 
ചുമത� നൽകിയിരിക്കുന്നത്. റവന്യൂ 
ഭരണസുംവിധോനവും അലതലപോക�ത
കന്ന സുപ്രധോന ചുമത� നിർവഹിക്കു
ന്നു. ലപോ�ീസ് സുംവിധോനും ആകകട് 
പൂർണമോയുും ലകോവിഡ് പ്രതിലരോധ 
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ആണ്. കൂടോകത 
അധ്യോപകരുും സർക്ോർ ജീവനക്ോ
രുും അതിൽ പങ്ോളികളോയിരിക്കുന്നു.  

മൂന്നു തട്ടുകളള്ള പഞ്ോയത്ത് കതര
കഞ്ഞടുപെിൽ നിയമസഭോ/പോർ�കമറെ് 
കതരകഞ്ഞടുപ്പുകലളക്ോൾ വ�ിയ സും
വിധോനമോണ് ലവണ്ിവരുന്നത്. ലകോ
വിഡ് പ്രതിലരോധത്തികറെ  മുൻനിര
യിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആലരോഗ്യ പ്ര
വർത്തകർക്കുും ലപോ�ീസുകോർക്കുും 
വൻലതോതിൽ ലകോവിഡ് ബോധിച്ചു 
കകോണ്ിരിക്കുന്നതിനോൽ പകരും കൂടു
തൽ ആളകകള നിലയോഗിലക്ണ്ിവരു
ന്ന സോഹെര്യവമുണ്്. വ്യോപനും ഏറ്
വും മൂർദ്ന്യത്തിൽ  എത്തുന്ന ഈ കോ
�യളവിൽ പ്രതിലരോധ സുംവിധോന
കത്തയോകക  പിൻവ�ിച്ചു കതരകഞ്ഞടു
പെ് പ്രക്ിയയില�ക്് കകോണ്ടുലപോകുന്ന
ത് അത്യന്തും ഭീഷണമോയ സോഹെ
ര്യും സൃഷ്ിക്കുും.

ലകോവിഡ് വ്യോപനത്തികറെ ലപ
രിൽ സർക്ോരുും ലകോടതിയുും ൂകപോതു
ജനങ്ങൾക്് മുന്നിലുള്ള തുറന്ന രോഷ്ട്രീ
യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ോകക വി�ക്് 
ഏർകപെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സോഹെര്യ
മോണിത്. ഏറ്വും പ്രോഥമിക ത�ത്തി
ക� വോർഡ് ത�ത്തിൽ ഗ്രോമീണ ലമഖ
�യിൽ നടക്കുന്ന ഈ കതരകഞ്ഞടു
പെിൽ ജനങ്ങളമോയി ലനരിട്് ബന്കപെ
ട് പ്രെോരണ പ്രവർത്തനമോണ് നടക്ോ
റള്ളത്. വ�ിയ സോമ്പത്തിക ലേഷിയു
ള്ള പോർട്ികൾക്് പ�വിധ ആധുനിക 

സുംവിധോനങ്ങളും ദൃേ്യ മോധ്യമങ്ങളും 
സോമൂഹിക മോധ്യമങ്ങളും ഉപലയോഗ
കപെടുത്തി പ്രെോരണ പ്രവർത്തനും നട
ത്തോനോകുും. പലക്ഷ പഞ്ോയത്ത്  കത
കരകഞ്ഞടുപെിൽ പ്രധോന ഘടകമോയ 
സ്വതന്ത്ര സ്ോനോർത്ികൾക്കുും, കെറ 
പോർട്ികൾക്കുും പ്രെരണും ലപോലുും നട
ത്തോനോവോത്ത സോഹെര്യമോണ് നി�
നിൽക്കുന്നത്. 

സുംസ്ോനത്ത് നിരവധി പ്രലദേ
ങ്ങളിൽ വീടിനു പുറത്തിറങ്ങോൻ 
ലപോലുും ആവോത്ത വിധും കണ്യ്കന്
റെ് ലസോണുകളോണ്. സുംസ്ോനവും 
ജനങ്ങളമോകക ലകോവിഡ് സൃഷ്ിച് 
സോമ്പത്തിക പ്രതിസന്ികളിൽകപട്ടു 
ഴലുലമ്പോഴോണ് നൂറകണക്ിന് ലകോടി 
രൂപ സർക്ോരുും പോർട്ികളും കതര
കഞ്ഞടുപെിനുലവണ്ി കെ�വഴിക്കുന്നത്.

സോഹെര്യത്തികറെ സമ്മർദ്ദ
ത്തോൽ, ജനങ്ങൾക്് സ്വസ്മോയി 
കതരകഞ്ഞടുപെ് പ്രക്ിയയിൽ പകങ്ടു
ക്ോൻ ആവോത്തതിനോൽ മോത്രും നീട്ി 
കവലക്ണ്ി വരുന്ന ഈ സോഹെര്യും 
യോകതോരു കോരണവേോലുും മറ്റു സന്ർ
ഭങ്ങളിൽ ജനോധിപത്യപരമോയ കതര
കഞ്ഞടുപ്പുകൾ നീട്ികവക്ോനുള്ള കീഴ് 
വഴക്ും ആയി കോണരുകതന്നുും എസ്.
യു.സി.ഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) സുംസ്ോന 
കമ്മിറ്ി മുന്നറിയിപ്പു നൽകുന്നു.
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