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പിണറായി സർക്ാരിന്റെ ഭീ
കരമായ പ�ാലീസ് അടിച്ചമർത്ത
ലിന്െ പെരിട്ടും പകാവിഡ് മഹാ
മാരിന്യ അതിജീവിച്ടും ആലപ്പു
ഴയുന്ട തീരത്ത് കരിമണൽ ഖെ
െവിരുദ്ധ സമരടും മുപനേറുകയാണ്. 
തീരവടും തീരവാസികളുന്ട ജീവി
തവടും തകർക്കുനേ, തികച്ടും അശാ
സ്തീയമായ ഖെെവടും സാമൂഹ്യ 
വിരുദ്ധമായ മണൽകടത്ടും തട
ഞ്ഞ സമരസമിതി പ്രവർത്തക
ന്ര ക്രൂരമായാണ് പ�ാലീസ് തല്ി
ച്ചതച്ചത്. 

ക്രൂരമർദ്ദെത്തിെിരയായ 
എസ് യുസിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്) 
പെതാവടും കരിമണൽ ഖെെവി
രുദ്ധ ഏപകാ�െ സമിതി വവസ് 
ന്െയർമാനുമായ ബി.ഭദ്രന്െയുടും 
സമിതി എക് സിക്യൂട്ീവ് കമ്മിറ്ി 
അടുംഗടും രാജു പവലായിലിന്െയുടും 
ആലപ്പുഴ ന്മഡിക്ൽ പകാപേജ് 
പരോമാന്കയർ യൂണിറ്ിൽ പ്രപവ
ശിപ്ിച്. വി�ിൻ വിശ്ടുംഭരൻ, 
പ്രണവ്, പ്രിൻസ് എനേിവന്ര വി
ദഗ്ദ്ധ െികിത്സയ്ക് വിപേയരാക്ി. 
സമിതി ന്െയർമാൻ എസ.്സുപരഷ് 

കുമാർ  അടക്മുള്ള  ജെപെതാ
ക്ന്േ പ�ാലീസ് വകകാര്യടും 
ന്െയ്ത രീതി തീരപദശപമഖലയി
ലടും സടുംസ്ാെത്ടെീേവടും കടു
ത്ത പ്രതിപഷേത്തിെിടയാക്ി 
യിട്ണ്്. സമരടും അടിച്ചമർത്താ

ന്മനേ സർക്ാരിന്റെ വ്യാപമാഹടും 
െടപ്ിലായിന്ല്നേ് മാത്രമല് കൂടു
തൽ �ങ്ാേിത്തപത്താന്ട മുപനേ
റുകയുമാണ്.

ജൂവല 29െ് സമരത്തിന്റെ 
അമ്പതാടും ദിവസമാെരിച്ന്കാ

`o-I-c aÀ-±-\-s¯ A-Xn-Po-hn-¨v  
I-cn-a-WÂ J-\-\-hn-cp-² k-a-cw

ണ്് 50 സത്യാഗ്രഹികന്േയുടും സമ
രത്തിൽ ന്�ാലീസ് മർദ്ദെപമറ്വ
ന്രയുടും ആദരിച്. പതാട്പ്ള്ളിയിൽ 
കരിമണൽ ഖെെന്ത്ത തുടർനേ്  
തകർന്നുപ�ായ കുട്ികളുന്ട �ാർ
ക്് വൃത്തിയാക്ി അതിലാണ് 
അനുപമാദെ െടങ്് െടനേത്. 
അത് പ�ാലീസ് മർദ്ദെത്തിന്െ
തിരായ ശക്തമായ താക്ീതായി 
മാറി. സത്യാഗ്രഹികളുടും സമര 
പസൊെികളുടും കുടുടുംബാടുംഗങ്ളുടും 
എത്തിപച്ചർനേ പ്രരൗഢ സദസ്് 
സമരത്തിന്റെ തീവ്രത ഏറ്റുവാങ്ങു
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കരിമണല് ഖനനവിരുദ്ധ ഏശകാേന സമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്ില് 
ആഗസ്റ്റ് 9ന്റ് നെന്ന ടസക്രശടേറിയറ്്റ് മാർച്ിടന എസ്റ് യുസിഐ(കമ്മ്യൂ
ണിസ്റ്റ്) സംസ്ാന ടസക്രശടേറിയറ്ംഗം  സഖാവ്റ് ആർ.കുമാർ അഭി
വാദ്യം ടെയ്യുന്നു

നേ ഒനോയിരുന്നു. എഐഡിഎ
സ്ഒ പെതാക്ോയ ആർ.ജതിൻ, 
വി.�ി.വിദ്യ, ആർ.മീൊക്ി എനേി
വരുന്ട പെതൃത്ത്തിന്ലത്തിയ 
വിദ്യാർഥിസടുംഘടും സമരന്ത്ത 
അഭിവാദ്യടും ന്െയ്തത് കരൗതുകക
രവടും ആപവശകരവമായിരുന്നു. 
ഗായത്രി സ്ാമി ൊഥന്റെ ഗാൊ
ലാ�െപത്താന്ടയാണ് െടങ്് തു
ടങ്ിയത്. 

കരിമണൽ ഖെെ വിരുദ്ധ 
ഏപകാ�െ സമിതി ന്െയർമാൻ 

നിത്യവൃത്തിക്കുള്ള വരുമാെടും 
സൃഷ്ിക്കുനേ എല്ാ ഉറവിടങ്ളുടും 
അടഞ്ഞുപ�ായി എനേത ്സടുംസ്ാ
െന്ത്ത മൂപനേകാൽ പകാടിവരുനേ 
ജെസടുംഖ്യയുന്ട മഹാഭൂരി�ക്
ന്ത്തയുടും ഗതിന്കട്വരാക്ിക്ഴി
ഞ്ഞു.  ഇരുേടഞ്ഞ ഈ സാഹെ
ര്യത്തിനുമപ്പുറടും പ്രതീക്യുന്ട 
ന്െറുകിരണടുംപ�ാലടും കാണാൊ
വാന്ത, ജീവന്ൊടുക്കുനേ ഗൃഹൊ
ഥന്ാരുന്ടയുടും കുടുടുംബങ്ളുന്ടയുടും 
വാർത്തകൾ െിരന്തരടും പ്രവഹി

ക്കുകയാണ്. ന്െറുകിട വ്യാ�ാരി
കൾ മാത്രടും ഇതിപൊടകടും 29 
പ�ർ ആത്മഹത്യ ന്െയ്തു എനേ 
ഹൃദയപഭദകമായ വസ്തുത വ്യാ�ാ
രികളുന്ട സടുംഘടെ പവദെപയാ
ന്ട െന്മ്മ അറിയിക്കുന്നു.  

 ഈ മഹാവ്യാേി െിമിത്തടും 
ജെങ്ൾ പെരിടുനേ അതീവഗുരു
തരമായ ജീവിത പ്രതിസന്ിന്യ  
പെരിടാൻ സർക്ാരുകൾ എന്താ
ണ് ന്െയ്യുനേത്? പകാവിഡ് സൃ
ഷ്ിച്ചിട്ള്ള സാമ്പത്തിക തകർച്ച

യുന്ട ആഴടും ശാസ്തീയമായി �ഠി
ക്ാപൊ അതിെനുസൃതമായ �രി
ഹാരടും കന്ണ്ത്താപൊ ഒരു ന്െ
റു�രിശ്രമടുംപ�ാലടും സടുംസ്ാെ
സർക്ാരിന്റെ  ഭാഗത്െിന്നുണ്ാ
കുനേില്. ന്സറെർ പ�ാർ പമാണി
റ്റിടുംഗ് ഇൻഡ്യൻ ഇക്പണാമി
യുന്ട സർപവേ പ്രകാരടും 55 ശത
മാെടും ജെങ്ളുന്ടയുടും ഗാർഹിക 
വരുമാെടും ഇടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വരു
മാെത്തിൽ എന്ന്തങ്ിലടും വർദ്ധ

tIm-hn-Uv a-lm-hym[n

cq-£-am-Ip-¶ Pohn-X{]-XnkÔn;
I-cp-Wb-äv kÀ-¡m-cpIÄ
ക�ോവിഡ് മഹാവ്ാധിമൂലം സൃഷ്ിക്കപ്പെട്ിരിക്കുന്ന സാമ്പത്ിക പ്രതിസ
ന്ി, അളക്കാനാവാത് അനിശ്ിതത്വത്ിലലക്കും ജീവിതലലേശങ്ങളിലലക്കും 
ജനങ്ങപ്ള എടുപ്ത്റിഞ്ിരിക്കുകയാണ്. സംസ്ാനപ്ത് കുപ്റയധികം 
കുടുംബങ്ങപ്ളലയാ വ്ക്ികപ്ളലയാ മാത്രമല്ല, മറിച്് ജനങ്ങപ്ള ഒന്നാപ്ക 
അടിമുടി ഉലച്ിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ിയുപ്ട സ്വഭാവമാണ് അതിനുള്ളത്. വ്ാ
പാര-വ്വസായ-പ്താഴിൽ ലമഖലകളുപ്ട തകർച് പരസ്പരം സ്വാധീനിക്കു
ന്നതിനാൽ അവയുപ്ട സഞ്ിതമായ ആഘാതം, ആഴമാർന്നതം വ്ാപക
വുമായ അസാധാരണ പ്രതിസന്ിയുപ്ട രൂപത്ിലലക്ക് വളർന്നിരിക്കുന്നു.

അഫ്റ്ഗാനിസ്ാനിടെ സംഭവ 
വികാസങ്ങളില് അത്യധികം 
ആേങ്ക പ്രകെിപ്ിച്ചുടകാണ്്റ്  

എസ്റ് യുസിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് )  
ജനറല് ടസക്രടേറി സഖാവ്റ്  

ടപ്രാവാഷ്റ്ശഘാഷ്റ് പുറടപ്ടുവിച് 
 പ്രസ്ാവന.

അപമരിക്യുന്ടതന്നേ അ 
തീവ ഗുരുതരമായ സാമ്പത്തിക 
പ്രതിസന്ിയുടും, യുഎസ് സാ
മ്ാജ്യത്വാദികളുന്ട  യുദ്ധന്വ
റിപൂണ്  െട�ടികൾന്ക്തിന്ര 
സ്ജെതയിൽ െിന്നുയരുനേ 
ശക്തമായ പരാഷവടും അപതാ
ന്ടാപ്ടും,  ജെങ്ോൽ ന്വറുക്
ന്പ്ട്വരുടും  അഴിമതിയിൽ മു
ങ്ിയതുമായ അ�്ഗാെിന്ല 
അപമരിക്ൻ �ാവസർക്ാറി
ന്െ സടുംരക്ിക്ാൻ കഴിയാത്ത 
സാഹെര്യവടും പെരിടുനേ യു 
എസ് സാമ്ാജ്യത്ടും,  സമകാ
ലിക പലാകന്ത്ത ഏറ്വടും �ി
ന്തിരിപ്ൻ ഇസ്ാമിക മതമരൗലി
കവാദ ശക്തികോയ താലിബാ
നുമായി രഹസ്യകരാർ ഉണ്ാ
ക്ിന്ക്ാണ്് അേികാരടും അവർ
ക്് വിട്ന്കാടുത്തിരിക്കുന്നു.

അ�്ഗാെിസ്ാെിൽ ഒരി
ക്ൽ ഉയർന്നുവനേ ജൊേി�
ത്യ പ്രസ്ാെന്ത്ത തകർക്കുവാ
ൊയി ഇപത താലിബാൻ െയി
ച്ച പ്രതിപലാമ മതമരൗലിക ശക്തി
കന്േ �ാലൂട്ിവേർത്തിയതുടും 
അപമരിക്ൻ സാമ്ാജ്യത്ടും 
തന്നേയായിരുന്നു. ഇന്നുമതിന്െ 
�ിൻതുണക്കുനേത് സാമ്ാജ്യ
ത്ത്തിന്റെ സ്ന്തടും താല്പര്യടും 
സടുംരക്ിക്ാൻ പവണ്ിത്തന്നേ
യാണ്. അത്തരന്മാരു ന്െയ്തി
യിലൂന്ട സ്ാതന്ത്യ കാടുംക്ിക
ോയ അ�്ഗാൻ ജെതന്യ മൃഗീയ 
ശക്തി ഉ�പയാഗിച്ച് ഭയവിഹ്
ലരാക്ി പവട്യാടുനേ അപങ്യ
റ്ടും മേ്യയുഗീെമായ ഭീകര ശക്തി
കളുന്ട കീഴിപലക്് എറിഞ്ഞു 

ന്കാടുത്ന്വനേത് ന്െട്ലേവാ
ക്കുനേ കാര്യമാണ്. 

അേികാരടും വകയടക്ാൻ 
താലിബാെ് അവസരടും ഒരുക്ി
ന്കാടുത്തതിലൂന്ട അവർക്് ഏറ്
വടും അ�രിഷകൃതമായ മേ്യകാല 
ഇസ്ാമിക രാഷ്ടടും �ടുത്യർ
ത്താനുടും അ�്ഗാൻ ജെതയുന്ട 
എല്ാ വിേത്തിലമുള്ള ജൊേി
�ത്യാഭിലാഷങ്ന്േ െവിട്ി ന്മ
തിക്ാനുടും ഇടെൽകിയിരിക്കു
ന്നു. എന്നുമാത്രമല്, ശക്തമായ 
മുൻകാല പസാഷ്യലിസ്റ് പെരി
യുപടയുടും ന്താേിലാേിവർഗ്ഗ സമ
രങ്ളുന്ടയുടും സാമ്ാജ്യത് വി
രുദ്ധ മുപനേറ്ങ്ളുന്ടയുടും  അഭാ
വന്ത്ത മുതന്ലടുത്ന്കാണ്ടും 
സാമ്ാജ്യത് -�ാസിസ്റ് ശക്തി
കളുന്ട രക്ാകർത്തൃത്പത്താ
ന്ടയുടും,  ആപഗാേ മത മരൗലിക 
ശക്തികന്േ ഊട്ി വേർത്തി ശാ
സ്തീയ ജൊേി�ത്യ മപതതര 
െിന്തകന്േ  തടയാൻ  ഇത് വഴി
ന്യാരുക്കുന്മന്നു െങ്ൾ ആശ
ങ്ന്പ്ടുന്നു.

ഈ സാഹെര്യത്തിൽ, 
അ�്ഗാെിസ്ാെിന്ല പുപരാ
ഗമെ ജൊേി�ത്യ ശക്തികൾ 
ജൊേി�ത്യ ശയങ്ളുന്ട �ാത 
സ്ീകരിച് ന്കാണ്് തങ്ളുന്ട 
സ്ന്തടും രാജ്യത്ത് വിപ്ലവ മുപനേ
റ്ങ്ൾ വേർത്തിന്യടുക്കുക എനേ 
ലക്്യപത്താന്ട �ിന്തിരിപ്ൻ 
താലിബാൻ ഭരണകൂടന്ത്ത �രാ
ജയന്പ്ടുത്താൊയി സടുംഘടി
തമായി ഉയർന്നു വരുന്മന്നുടും 
മുപനേറുന്മന്നുടും െങ്ൾ പ്രത്യാ
ശിക്കുന്നു. പ്രതിസന്ി െിറഞ്ഞ 
ഈ ൊളുകേിൽ അ�്ഗാെിന്ല 
ജെങ്പോന്ടാപ്ടും െിലന്കാള്ള
ണന്മനേ് പലാകന്മമ്പാടുമുള്ള 
പെർദിശയിൽ െിന്തിക്കുനേ ജെ
ങ്പോട് െങ്ൾ അഭ്യർത്ി
ക്കുന്നു.

A^vKm\nØm\nse kw`h 
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(1-ാം ശേജില് നിന്ന്റ്)

െവ് ഉണ്ായിട്ള്ളത്, ന്വറുടും മൂനേ 
ശതമാെടുംപ�ർക്് മാത്രമാണ്. 
�ഴയ�ടി തുടരുനേ 42 ശതമാെ
ത്തിന്റെ വരുമാെടും �ണന്പ്രുപ്
വടും വിലക്യറ്വടും െിമിത്തടും ഇടി
ഞ്ഞതായിത്തന്നേ കരുതാടും. അതാ
യത് ജെസടുംഖ്യയുന്ട 97 ശതമാ
െത്തിന്റെയുടും വരുമാെടും ഇടിയു
കയാണ ്ഉണ്ായിട്ള്ളന്തനേ ന്െ
ട്ിപ്ിക്കുനേ െിത്രമാണ് ഈ സർ
പവേ െൽകുനേത്. തരടുംതാണ പ�ാ
പ്പുലാരിറ്ിക്കുടും കൃത്രിമമായ പ്രതി
ഛായ െിർമ്മാണത്തിനുടുംപവണ്ി 
സ്ീകരിക്കുനേ തുഛമായ സഹാ
യപ്രവർത്തെങ്ളുന്ട ന്താലിപ്പു
റന്മയുള്ള െട�ടികേിലൂന്ട �രി
ഹാരടും കാണാവനേ പ്രതിസന്ി
യല് പകരേടും പെരിടുനേന്തനേ ്ഇത് 
വ്യക്തമാക്കുന്നു. 

നിശ്ചലമോയ ത�ോഴിൽ 
കമഖല

�തിറ്ാണ്കോയിത്തന്നേ 
പകരേടും അതിരൂക്മായ ന്താഴി
ലില്ായ്മന്യ അഭിമുഖീകരിക്കുനേ 
സടുംസ്ാെങ്േിന്ലാനോണ്. 
പകാവിഡ് മഹാവ്യാേി ന്താഴിൽ 
പമഖലയിൽ സൃഷ്ിച്ച ആഘാത
മാകന്ട്, ഈ സാമൂഹ്യപ്രശ ്െന്ത്ത 
ന്െട്ിപ്ിക്കുനേ മാെത്തിപലക്് 
വേർത്തിയിരിക്കുന്നു. ജീവിതവ്യ
വഹാരങ്ൾ വിലക്ന്പ്ട്ിട് ്ഏതാ
ണ്് ഒനേര വർഷപത്താേമാകുന്നു. 
സൂക്ഷ്മ-ന്െറുകിട വ്യവസായടും, 
വ്യാ�ാര രടുംഗടും ഒനേടങ്ടും, ഗതാ
ഗതടും, െിർമ്മാണടും, രോവൽ ആറെ് 
ടൂറിസടും, വിപൊദടും എനേീ പമഖ
ലകൾ മാഹാവ്യാേി സൃഷ്ിച്ച ദു
രന്തത്തിെ് പ്രത്യക് ഇരയാണ്. 
ഈ രടുംഗങ്േിൽ �ണിന്യടുക്കു
നേ ലക്ണക്ിെ് ന്താഴിലാേി
കൾ �ണിെഷ്ന്പ്ട്് െരകിക്കു
കയാണ്. ന്െറുതുടും വലതുമായ 
എണ്ണമറ് ന്താഴിലിടങ്ളുടും സ്യടും
ന്താഴിൽ സടുംരടുംഭങ്ളുടും പൂർണ്ണ
മായി ഒടുങ്ി. ഓപട്ാ-ടാക് സി- 
ബസ് ന്താഴിലാേികൾ, അസടും
ഘടിത പമഖലയിന്ല ന്താഴിലാ
േികൾ, പഹാട്ൽ-റപസ്റാററെ് ഉട
മകൾ, ന്താഴിലാേികൾ, കരാർ 
ന്താഴിലാേികൾ എന്നുപവണ് 
എങ്ന്െന്യങ്ിലടും ജീവിതടും 
കരുപ്ിടിപ്ിക്ാൻ മാർഗ്ഗമപെ്
ഷിച്ചിറങ്ിയ സമൂഹത്തിന്റെ 
ഗണ്യമാന്യാരു വിഭാഗടും അെി
ശ്ിതമായ ജീവിതസാഹെര്യ
ങ്ന്േ പെരിടാൻ വഴികാണാന്ത 
ഉഴലകയാണ്.

ന്കാല്ത്ത് മിൽമയിൽ വരൈ
വർ തസ്ികയിപലക്കുള്ള ഒരു താൽ
ക്ാലിക ഒഴിവിപലയ്ക് ഇറെർവ്യൂ
വിന്െത്തിയ ആയിരത്തിപലന്റ 
ഉപദ്യാഗാർത്ികളുന്ട െീണ് ക്യൂ 
പകരേടും ഇനേ് കടന്നുപ�ാകുനേ 
ആശങ്ാജെകമായ സാഹെര്യ
ത്തിന്റെ പെർകാഴ്ചയാണ്. തന്നേ 
ആശ്രയിക്കുനേവന്ര �ട്ിണികൂ

ടാന്ത െിലെിർത്താൻ എവേിേ
വടും ഒരു ന്താഴിൽ ലഭിപച്ച മതി
യാകൂ എനേ സമ്മർദ്ദത്തിൽ വീർ
പ്പുമുട്കയാണ് പകരേത്തിന്ല യു
വാക്ന്ോനോന്ക. സടുംസ്ാെന്മ
മ്പാടുടും വഴിപയാരങ്േിൽ എന്ന്ത
ങ്ിലടും ഉൽപ്നേവടും െിരത്തിവച്ച്, 
ഒരിക്ലടും െടക്ാെിടയില്ാത്ത 
കച്ചവടവടും പ്രതീക്ിച്ച്, തലയുടും 
വകയ്ിൽത്താങ്ി െിരാശപയാ
ന്ട കാത്തിരിക്കുനേ �തിൊയി
രങ്ളുന്ട ദൃശ്യടും ഒരു പകാവിഡാ
െന്തര ദുരന്തമാണ്. അവർ െിര
ത്തിവച്ചിരിക്കുനേ ഉൽപ്നേങ്ളുന്ട 
ആന്ക വില ആയിരടും രൂ�യ്ക്കു 
താന്ഴ മാത്രപമ ഉള്ളുന്വങ്ിൽ അവ
രുന്ട ഒരു ദിവസന്ത്ത വരുമാെടും 
എത്ര തുഛമായിരിക്കുടും. എങ്ിലടും 
അപങ്യറ്ടും അെിശ്ിതമായ വഴി
പയാരക്ച്ചവട രടുംഗപത്തക്് കട
ന്നുവരുനേവരുന്ട എണ്ണടും കുതിക്കു
കയാണ്. അതിരാവിന്ല മുതൽ 
�ാതിരാത്രി വന്ര ഇരുെക്രവാഹ
െത്തിൽ ഓൺവലൻ ഫുഡ് ന്ഡ
ലിവറി െടത്നേ ന്െറുപ്ക്ാർ 
ഒരു ദിെടും സമ്പാദിക്കുനേത് വേന്ര 
തുഛമായ തുകയാണ്. എങ്ിലടും 
ആ രടുംഗത്ത് വിയർന്പ്ാഴുക്ാൻ 
ആയിരക്ണക്ിെ് യുവാക്ൾ 
തയ്ാറാകുനേത് ന്താഴിൽ ലഭ്യത
യുന്ട രടുംഗത്ത് അവർ പെരിടുനേ 
അരക്ിതാവസ് അത്രപമൽ കഠി
െമാന്ണനേതിൊലാണ്. െമ്മുന്ട 
സടുംസ്ാെന്ത്ത ഗ്രസിച്ചിരിക്കുനേ 
ന്താഴിലില്ായ്മയുന്ടയുടും വരുമാെ
ത്തകർച്ചയുന്ടയുടും യഥാർത് 
സ്ിതി വ്യക്തമാകാൻ ഈ ഉദാ
ഹരണങ്ൾ മാത്രടും മതി. പകാ
വിഡിന്റെ പ�രിൽ മരവിക്ന്പ്
ട്തിൊൽ അർഹമായ െിയമെടും 
ലഭിക്ാന്തപ�ായ റാങ്് പഹാൾ
പഡഴ് സ് ഉൾന്പ്ടുനേ ലിസ്റ് റദ്ദാ
ക്ന്പ്ടുനേത് ന്താഴിൽരഹിതരു
ന്ട കണ്ണീന്രാഴുകുനേ ഈ സടുംസ്ാ
െത്താന്ണനേത് ൊടും വിസ്മരിക്
രുത്. പകരേീയസമൂഹടും പ�റുനേ 
ഏറ്വടും ഗുരുത പ്രശ് െമായ ന്താ
ഴിലില്ായ്മ ഇപപ്ാൾ സടുംസ്ാെടും 
ഭരിക്കുനേ സർക്ാരിെ് ഒരു �രി
ഗണൊവിഷയടും പ�ാലമല് എനോ
ണ് ഇതു ന്തേിയിക്കുനേത്.

��ർന്നടിഞ്ഞ്  
തെറു�ിട വ്ോപോരം 

പകാവിഡ് മഹാമാരിന്യത്
ടർനേ് ന്െറുകിട വ്യാ�ാരപമഖല 
കടുത്ത പ്രതിസന്ിയിലാണ്. 
2020 മാർച്ചിൽ അപ്രതീക്ിതമാ
യി പ്രഖ്യാ�ിക്ന്പ്ട് പദശീയ
പലാക്ഡരൗൺ മുതൽ കടകൾ 
ഏതാണ്് അടച്ചിട്ിരിക്കുനേ അവ
സ്യിലാണ്. കടകൾക്് മുടക്
മാന്ണങ്ിലടും വാടക, കററെ് ൊർ
ജ്്, വായ്പ തവണ ഇവയ് ന്ക്ാ
നേിനുടും മുടക്മില്. െിത്യെിദാെ
ന്ച്ചലവകൾക്കുപ�ാലടും മാർഗ്ഗമി
ല്ാത്തവരായി ന്െറുകിട കച്ചവട
ക്ാർ തകർന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷടും, 

െീണ്കാലടും കടകൾ ന്�ാടുനേന്െ 
അടച്ചിട്തു വഴി പസ്റാക്കുന്െയ്തിരുനേ 
സാേെങ്േിൽ വലിന്യാരു �ങ്ടും 
�ാഴായി, ലക്ങ്ളുന്ട െഷ്മുണ്ാ
യി. 2020 വർഷാവസെപത്താന്ട 
പകാവിഡ് െിയന്തണങ്േിൽ 
ഇേവകൾ വനേപതാന്ട കടകൾ 
തുറക്കുനേതിനുപവണ്ി ഭീമമായ 
വായ്പ എടുത്ത് വീണ്ടും പസ്റാക്് 
ന്െയ്തു. 2021 ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ 
സടുംസ്ാെ പലാക്്ഡരൗണിപല
ക്് പകരേടും പ�ായി. ഏതാണ്് 
രണ്് മാസപത്താേടും പൂർണ്ണമായുടും 
അടച്ചിപടണ് ദുരവസ് വീണ്ടും 
സടുംജാതമായി. കടുത്ത െിയന്ത
ണങ്േിലായിരുന്നു വ്യാ�ാരസ്ാ

�െങ്ൾ. തുറക്കുവാൻ അനുമതി
യുള്ളതുതന്നേ ചുരുക്ടും ദിെങ്
േിൽ. തിരപക്റുനേ സായാഹ്നസ
മയത്ത് കട അടയ്ക്കുകയുടും പവണടും. 
ശെിയുടും ൊയറുടും  സമ്പൂർണ്ണ 
പലാക്ഡരൗൺ. പ്രാപദശിക െിയ
ന്തണങ്ൾ പവന്റ. അടച്ചിപടണ്ി 
വനേപതാന്ടാപ്ടും വൻപതാതിൽ 
കച്ചവടടും കുറഞ്ഞതുവഴിയുടും വിൽ
പ്െവസ്തുക്േിൽ �കുതിയിലേി
കവടും ഒരിക്ൽകൂടി െഷ്ന്പ്ട്പതാ
ന്ട വ്യാ�ാരികളുന്ട-പ്രപത്യകിച്ടും 
ന്െറുകിട വ്യാ�ാരികളുന്ട-സ്ി
തി �രമദയെീയമായി. ഈ വ്യാ
�ാരികളുന്ട തലയിപലക്ാണ് 
കട അടയ്കാൻ വവകി എനേ കുറ്ടും 
ആപരാ�ിച്ച് പ�ാലീസ് ആയിര
ങ്ളുന്ട �ിഴ അടിപച്ചൽപ്ിക്കുനേ
ത്. പകാവിഡ് െിയന്തണന്മനേ 
സാമൂഹ്യ ഉത്തരവാദിത്തത്തിന്റെ 
പ�രിൽ ഏറ്വമേികടും െഷ്വടും 
പലേശവടും പെരിട് ഒരു വിഭാഗത്തി
നുപെന്രയാണ് ഈ ക്രൂരത കാട്
നേന്തനേ് ൊടും വിസ്മരിക്രുത്.  

തിരന്ക്ാഴിവാക്ാൻ എല്ാ
ദിവസവടും കൂടുതൽ സമയടും കട
കൾ തുറന്നുപ്രവർത്തിക്കുവാൻ 
അനുവദിക്കുകയാണ് പവണ്ന്ത
നേ് ഐ.എടും.എ ആവശ്യന്പ്ട്ിട്ടും 
േിക്ാരപൂർവേടും ഈ െിയന്തണ
ങ്ൾ തുടരുകയാണ് ന്െയ്തത്. 
വ്യാ�ാരികൾ ന്�ാറുതിമുട്ി, പ�ാ
ലീസിപൊട് ഏറ്റുമുട്നേ സ്ിതി 
ഉണ്ാകുനേിടടുംവന്ര സർക്ാർ കാ
ത്തിരുന്നു. സർക്ാരിന്െ െയി
ക്കുനേ വിവരപക്ടിന്റെ അൽപ്
ത്തരത്തിനുടും വിപവകരാഹിത്യ

ത്തിനുടും അഹന്തയ്ക്കുടും വ്യാ�ാരികൾ 
വില െൽപകണ്ി വന്നു. ശാസ്ാടും
പകാട്യിന്ല കുരങ്ിന്റെയുടും ന്ത
രുവിൽ അലയുനേ �ട്ികേയുന്ട
യുടും ഭക്ണടും ഉറപ്ാക്ാൻ �ത്ര
സപമ്മേെടും െടത്തിയ മുഖ്യമന്തി, 
ആത്മഹത്യ ന്െയ്യുനേ വ്യാ�ാരി
കളുന്ട ദുരിതടും അറിഞ്ഞപതയില്. 

ന്െറുകിട കടകളുന്ട ഉടമക
പോന്ടാപ്ടും അതിപലന്റ തകർനേ
ത് ഈ സ്ാ�െങ്േിൽ �ണി
ന്യടുക്കുനേ ലക്ക്ണക്ിെ ്ന്താ
ഴിലാേികളുടും  ജീവെക്ാരുടും അനു
ബന് രടുംഗങ്േിൽ �ണിന്യടു
ക്കുനേവരുമാണ്. പ്രതിസന്ി 
മറികടക്ാൊകാന്ത ഇരു�തി

ൊയിരത്തിപലന്റ കടകൾ പൂട്ി
യിട്ന്ണ്നോണ് സർക്ാർകണ
ന്ക്ങ്ിലടും പൂട്ന്പ്ട് വ്യാ�ാരസ്ാ
�െങ്ളുന്ട എണ്ണടും അതിനുടുംപമ
ന്ലയാണ്. ആത്മഹത്യ ന്െയ്ത 
വ്യാ�ാരികേിൽ ആരുടുംതന്നേ 
ജീവിച്ച് ന്കാതിതീർനേവരല്, 
അകന്പ്ട്പ�ായിരിക്കുനേ പ്രതി
സന്ിന്യ മറികടക്ാൻ ഉ�ായടും 
കാണാന്ത ജീവിതടും അവസാെി
പ്ിച്ചവരാണ്. രണ്ാടും വരവിന്റെ 
ഉന്ത്തതയിൽ മതിമറനേിരിക്കു
നേ �ിണറായി വിജയൻ സർക്ാർ 
ഇത് വിസ്മരിക്കുയാണ്.

വ്യാ�ാരികളുന്ട ശക്തമായ 
പ്രതിപഷേന്ത്തത്ടർനേ ്ഒടുവിൽ 
ന്കാണ്വനേിട്ള്ള ഇേവകൾ യഥാർ
ത്ത്തിൽ കടുത്ത െിബന്െക
ോണ്.  രാത്രി ഒമ്പതുമണിവന്ര 
കടകൾ തുറക്ാടും, കടകൾ മാത്ര
മല്, മാർക്റ്റുകൾ, ബാങ്കൾ, േെ
കാര്യ സ്ാ�െങ്ൾ, �ാക്ടറി
കൾ, വ്യവസായ യൂണിറ്റുകൾ, 
ടൂറിസടും പകന്ദ്രങ്ൾ എല്ാടും തി
ങ്ൾ മുതൽ ശെിവന്ര തുറക്ാടും. 
�പക് ആളു കയറില്. കാരണടും 
ആളുകൾക് ്പുറത്തിറങ്ണന്മങ്ിൽ 
കർശെ െിബന്െകൾ മറികട
ക്ണടും. ഒരു പഡാസ് വാക് സി
ന്െടുത്ത് �തിൊല് ദിവസടും �ി
നേിട്വർ, പകാവിഡ് പ�ാസിറ്ീവ് 
ആയി ഒരു മാസടുംകഴിഞ്ഞവർ, 
ആർ.ടി.�ി.സി.ആർ ന്ടസ്റ് ന്െയ്ത് 
ന്െഗറ്ീവ് ആയവർ ഇവർന്ക്ാ
ന്ക് മാത്രപമ പുറത്തിങ്ാൻ അനു
വാദമുള്ളൂ. ഇത് ഗുരുതരമായ �രൗ
രാവകാശ ലടുംഘെമാണ്. പ്രത്യ

ക്ത്തിൽ കരുതലള്ള ഇേവകൾ 
എന്നുപതാന്നുന്മങ്ിലടും സദാ 
പ�ാലീസ് െിരീക്ണത്തിലാണ് 
തങ്ന്േനേ് ഓപരാ �രൗരെിലടും 
പബാേടും സൃഷ്ിന്ച്ചടുക്കുനേ പ്രക്രി
യയാണ് െിബന്െകളുന്ട �ി
നേിൽ ഒേിച്ചിരിക്കുനേത്. ഒപ്ടും വാ
ക് സിപെഷനുപവണ്ി ജെങ്ൾ 
സ്കാര്യ ആശു�ത്രികന്േ ആശ്ര
യിക്ാനുടും െിർബന്ിതരാകുടും. 
�രമാവേി ആളുകൾ െിയമങ്ളുടും 
െിബന്െകളുടും ന്തറ്ിച്കാണണ
ന്മന്നു ആഗ്രഹിക്കുനേ വികലമ
പൊഗതിയാണ ്സർക്ാരിനുള്ളത.്

മഹാവ്യാേിയുന്ട സാഹെര്യടും 
ഉ�പയാഗന്പ്ടുത്തി ഓൺവലൻ 
വ്യാ�ാരടും വൻകുതിപ്ിലാണ്.  
കടകൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്ാൻ 
അനുവദിക്ാതിരിക്കുകയുടും ഓൺ
വലൻ വ്യാ�ാരടും യപഥഷ്ടും അനു
വദിക്ന്പ്ടുകയുടും ന്െയ്തത് ന്െറു
കിട വ്യാ�ാരന്ത്ത വൻപതാതിൽ 
പ്രതികൂലമായി ബാേിക്കുകയുണ്ാ
യി. പൊട്െിപരാേെവടും ജിഎസ്ി
യുടുംമൂലടും െടുന്വാടിഞ്ഞ വ്യാ�ാ
രപമഖലയാണ ്പകാവിഡിൽ മൂക്കുടും 
കുത്തി വീണിരിക്കുനേത്. മുൻവർ
ഷങ്േിലണ്ായ പ്രേയവടും ന്െറു
കിടവ്യാ�ാരപമഖലയ്ക് കെത്ത 
ആഘാതപമൽപ്ിച്ചാണ് കടന്നു
പ�ായത്. 

ന്െറുകിട വ്യാ�ാരപമഖലയു
ന്ട സടുംരക്ണത്തിെ് സർക്ാർ 
അടിയന്തരമായി ഇടന്�ടണടും. 
വ്യാ�ാരസ്ാ�െങ്ളുടും ബാങ്ക
ളുടും ആഴ്ചയിൽ ആറുദിവസവടും തു
റക്ാൻ അനുവദിക്കുനേതിന്ൊ
പ്ടും ന്െറുകിടവ്യാ�ാരികളുന്ടയുടും 
ന്െറുകിട വ്യവസായികളുന്ടയുടും 
വായ്പ സമ്പൂർണമായുടും സർക്ാർ 
ഏന്റ്ടുക്ണടും. പലാക്ഡരൗൺ കാ
ലന്ത്ത വാടകയുടും കററെ് ൊർജ്ടും  
സർക്ാർ ഏന്റ്ടുക്ണടും. 

കമോക്ോർ ത�ോഴിലോളി�ൾ  
ഗുരു�രമോയ ത�ോഴിൽ  
പ്ര�ിസന്ിയിൽ 

പലാക്ഡരൗൺ, ഗതാഗതന്ത്ത 
െിശ്ലമാക്ിയപതാന്ട ഈ രടും
ഗത്ത് �ണിന്യടുക്കുനേ �ത്ത് 
ലക്പത്താേടും വരുനേ ഓപട്ാ 
ടാക് സി ന്താഴിലാേികൾ മുന്മ്പാ
രിക്ലടും പെരിട്ിട്ില്ാത്ത ന്താഴിൽ 
പ്രതിസന്ിയാണ് പെരിടുനേത്. 
ന്താഴിൽ െഷ്ന്പ്ട് ബസ് ന്താ
ഴിലാേികളുന്ട എണ്ണടും ഇതിൽ 
ഉൾന്പ്ട്ിട്ില്. ഗതാഗത പമഖല
യുന്ട അനുബന്മായ വർക് പഷാ
പ്് ന്താഴിലടും െിലച്ചപതാന്ട അവി
ന്ടയുടും �ണി െഷ്ന്പ്ട്വർ ആയി
രങ്ോണ്. വായ്പന്യടുത്ടും വാട
കയ്ക്കുടും വാഹെടും വാങ്ി ആരടുംഭിച്ച 
ഒരു ന്താഴിൽ മാർഗ്ഗടും അടഞ്ഞ
പതാന്ട െിത്യവൃത്തിക്് വകയി
ല്ാന്തയായി എന്നു മാത്രമല് വാ
യ്പാത്തവണ മുടങ്ിയതിൊൽ 
വാഹെവടും െഷ്ന്പ്ടുന്മനേ സ്ി

kakv-X ta-J-e-I-fn-sebpw X-IÀ¨  
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മടങ്ങിപ്യത്ിയിരിക്കുന്ന പ്രവാസികളിൽ അധി
കവും ദാരിദ്്ലരഖയ്ക ്താപ്ഴയുള്ളവരാപ്ണന്നും 51 
ശതമാനത്ിനും സ്വന്തമായി കിടപൊടമിപ്ല്ലന്നും 
ലകന്ദ്രവിലദശകാര്വകുപെ് നടത്ിയ സർലവേ പറ
യുന്നു. അറബ ്രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ മാത്രം ആപ്ക പ്താഴിൽ 
സാധ്തയുപ്ട 33 ശതമാനവും  ഇല്ലാതാകും എന്ന് 
2020 ഏപ്രിലിൽ ബിബിസി പ്രസിദ്ീകരിച് പഠനം 
ചൂണ്ിക്കാണിക്കുന്നു. മടങ്ങിവരുന്ന  പ്രവാസിക
ളുപ്ട എണ്ം ഇനിയും വർദ്ലച്ക്കാം.  വരാനിരി
ക്കുന്ന വലിയ ആപത്ിപ്റെ സൂചനയാണിത്.

tIm-hn-Uv 
{]-XnkÔn

(ശേഷം 3-ാം ശേജില്)
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തിയാണ് ഉണ്ായിട്ള്ളത്. ന്താ
ഴിലമില്, വരുമാെവമില്. എങ്ി
ലടും വാഹെത്തിന്റെ ന്മയ്റെെൻ
സിനുടും ഇൻഷ്റൻസിനുടും �ണടും 
കന്ണ്ത്കയുടും പവണടും. പമാപട്ാർ 
ന്താഴിലാേികൾ അക്രാർത്
ത്തിൽ എല്ാ ഗതിയുടും അടഞ്ഞ
വരായി മാറിയിരിക്കുന്നു. 

ഇന്െവിലയിലണ്ായിരിക്കു
നേ ഭീമമായ വർദ്ധെവ് ന്താഴി
ലാേികളുന്ട പ്രതിസന്ി മൂർച്ി
പ്ിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓടിക്ിട്നേ തുക 
ഇന്െന്ച്ചലവിനുപ�ാലടും മതി
യാകുനേില്. വാഹെങ്േിൽ 
പകാവിഡ് സുരക്ാ ക്രമീകരണ
ങ്ൾ ഒരുക്ാനുടും ന്െലവ് ഏന്റ
യാണ്. പ്രപദശിക പലാക് ഡരൗ
ണുകളുടും റയിൽപവപസ്റഷൻ, ബസ് 
സ്റാൻഡുകൾ എനേിവ അടഞ്ഞു
കിടക്കുനേതുടും പ്രതിസന്ി വർ
ദ്ധിപ്ിക്കുന്നു. 60 വയസ്സുകഴിഞ്ഞ
വർ പമാപട്ാർ ന്താഴിലാേി പക്
മെിേിയിൽെിനേ് പുറത്താക്ന്പ് 
ടുനേതിൊൽ  സർക്ാർ െൽകുനേ 
ൊമമാത്രമായ ആനുകൂല്യങ്ൾ
പ�ാലടും അവർക്് ലഭിക്കുനേില്. 
സർക്ാരിന്റെ ശക്തമായ ഇടന്�
ടലില്ാന്ത ഈ പമഖലയിന്ല 
ന്താഴിലാേികൾക്് �ിടിച്െിൽ
ക്ാൊകില്. വായ്പയ്ക് ന്മാപറാപട്ാ
റിയടും പ്രഖ്യാ�ിക്കുകയല് പവണ്
ത്, വായ്പ സമ്പൂർണമായുടും സർ
ക്ാർ ഏന്റ്ടുക്ണടും. ന്മാപറാപട്ാ
റിയടും ന്താഴിലാേികളുന്ട സാമ്പ
ത്തിക ബാേ്യത വർദ്ധിപ്ിക്ാൻ 
മാത്രപമ ഉതകൂ. ന്താഴിലാേികളുന്ട 
പകാടിക്ണക്ിെ് രൂ� െിപക്
�മായി വകവശമുള്ള പമാപട്ാർ 
ന്താഴിലാേി പക്മെിേിപബാർഡുടും 
സർക്ാരുടും പെർനേ് പ്രതിമാസടും 
ഗരൗരവന്പ്ട് ഒരു തുക സഹായ
േെടും പ്രതിസന്ി അവസാെി
ക്കുടും വന്ര െൽകണടും. 

ഭോഗി�മോയി നിശ്ചലമോയ 
നിർമ്ോണ കമഖല 

സടുംസ്ാെത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര 
ഉൽപ്ാദെത്തിന്റെ 15 ശതമാെ
വടും ന്താഴിലിന്റെ 20 ശതമാെവടും 
െിർമ്മാണപമഖലയുന്ട സടുംഭാവ
െയാണ്. പകാവിഡ് അടച്പൂട്ൽ 
ഈ പമഖലന്യ വൻപതാതിൽ 
സ്ടുംഭിപ്ിക്കുകയുണ്ായി. െിർമ്മാ
ണന്ത്താഴിലാേികളുടും കൂലിപ്ണി
ക്ാരുമായ വലിന്യാരു വിഭാഗടും 
സാോരണജെങ്ൾ കൂട്പത്താന്ട 
െിലയില്ാകയത്തിപലയ്ക് തള്ളി
വിടന്പ്ട്. െിർമ്മാണരടുംഗത്ടും 
അനുബന് പമഖലയിലമായി 
�ണിന്യടുക്കുനേ ലക്ക്ണക്ി
െ് ന്താഴിലാേികൾക്് �ണിെ
ഷ്ന്പ്ട് കഴിഞ്ഞു. െിർമ്മാണരടും
ഗത്ത് സ്ടുംഭൊവസ്യുണ്് എനേ
ത് ചൂണ്ിക്ാണിക്ന്പ്ടു പമ്പാൾ
ത്തന്നേ െിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ
ക്് വൻപതാതിൽ വിലവർദ്ധിച്ചി
രിക്കുന്നു എനേ വി�ര്യയവമുണ്്. 

സിമിന്ടും കമ്പിയുമുൾപ്ന്ടയുള്ള 
എല്ാ സാേെ സാമഗ്രികളുന്ടയുടും 
വില  30 മുതൽ 80 വന്ര ശതമാ
െടും വന്ര വർദ്ധിച്ചിച്ചിരിക്കുന്നു. 
പകാവിഡ് ഒനോടുംതരടുംഗത്തിെ് 
മുമ്പുള്ള െിരക്കുമായി തട്ിച്പൊ
ക്ിയാൽ വർദ്ധെവ് ഇതിലടും 
ഉയർനേതാണ്. മഹാവ്യാേിപയാ
ന്ടാപ്ടും ഈ വിലവർദ്ധെവടും െിർ
മ്മാണ പമഖലന്യ െിശ്ലമാക്ി
യിരിക്കുന്നു. ഏകപദശടും 40 ശത
മാെപത്താേടും െിർമ്മാണങ്ൾ 
�ാതിവഴിയിൽ െിലച്ചിരിക്കുക
യാന്ണനേ് വ്യവസായികളുന്ട 
സടുംഘടെയ്ക്കുപവണ്ി ഒരു ഏജൻ
സി തയ്ാറാക്ിയ �ഠെടും വ്യക്ത
മാക്കുന്നു. പുതിയ െിർമ്മാണങ്
ോകന്ട് തുടങ്ാനുടും സാേിക്കുനേി
ല്. െിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾക്് 
കൃതിമമായി വിലവർദ്ധിപ്ിക്കുനേ 
മുതലാേിമാർന്ക്തിന്ര ന്െറുവി
രലെക്ാൻ പ�ാലടും സർക്ാരു
കൾ തയ്ാറാകുനേില്.   

െിർമ്മാണ രടുംഗന്ത്ത പ്രതി
സന്ി �രിഹരിക്ാൻ സർക്ാ
രിന്റെ അടിയന്തര ഇടന്�ടൽ 
ഉണ്ാപകണ്തുണ്്. െിർമ്മാണ 
സാമഗ്രികളുന്ട വിലക്യറ്ടും തട
യാൻ സർക്ാർ സത്ര െട�ടി 
സ്ീകരിക്ണടും. 

ത�ോഴിൽ നഷ്ടതപെ്ഞ്  
മടങ്ിവന്ന�ഞ് പത്ഞ് ലക്ം 
പ്രവോസി�ൾ!

പകാവിഡ് മഹാമാരി ആപഗാ
േതലത്തിൽ സൃഷ്ിച്ച സാമ്പത്തിക 
പ്രതിസന്ി, രാജ്യത്തിെ് പുറത് 
പജാലി ന്െയ്തിരുനേ ലക്ക്ണ
ക്ിെ് മലയാേികളുന്ട ജീവിത
മാർഗ്ഗന്ത്ത െിപശഷടും ഇല്ാതാ
ക്ിയിരിക്കുന്നു. 40 ലക്പത്താ
േമുള്ള പ്രവാസികേിൽ 25 ലക്
വടും ഗൾ�് ൊടുകേിലാണ് പജാലി 
കന്ണ്ത്തിയിരുനേത.് 2020 ന്മയ് 
മുതൽ 2021 ജൂൺവന്ര സടുംസ്ാ
െത്ത് മടങ്ിന്യത്തിയിരിക്കുനേ
ത് പൊർക്യുന്ട കണക്് പ്രകാ
രടും 14.63 ലക്ടും പ്രവാസികോണ്. 
തിരിന്ക എത്തിയവരിൽ 96 ശത
മാെവടും യുഎഇ, ഖത്തർ, സരൗദി 
അപറബ്യ, ഒമാൻ തുടങ്ിയ രാ
ജ്യങ്േിൽെിന്നുള്ളവരാണ.് ഇതിൽ 
10.45 ലക്ടുംപ�രുടും ന്താഴിൽ 
െഷ്ന്പ്ട്് എത്തിയിരിക്കുനേവരാ
ണപത്ര! പജാലി െഷ്മായവരുടും 
യാത്രാവിലക്കുകന്േ തുടർനേ് മട
ങ്ിപപ്ാകാൻ കഴിയാന്ത പജാലി 
െഷ്പ്ട്വരുടും വിസ കാലാവേി 
കഴിഞ്ഞവരുന്മല്ാടും ഈ എണ്ണ
ത്തിലണ്്. പ്രവാസികേിൽ 90 
ശതമാെവടും ഭീമമായ വായ്പാക്കു
രുക്ിൽ അകന്പ്ട്വരാണ്. തി
കച്ടും അപ്രതീക്ിതമായി പജാലി 
െഷ്ന്പ്ട്തുവഴി െിലെിൽപ്ിന്റെ 
മാർഗ്ഗടും അസ്മിച് എന്നു മാത്രമ
ല്, ഈ വായ്പാ ബാേ്യതകൾ 
അവന്ര പവട്യാടുകയുടും ന്െയ്യുന്നു. 
യരൗവെകാലടും മണലാരണ്യത്തിൽ  

എരിച്കേഞ്ഞ ്തിരിന്കന്യത്തിയ 
ഈ പ്രവാസികേിൽ വലിന്യാരു 
�ങ്ടും ൊട്ിൽ ഒരു ന്താഴിൽ കന്ണ്
ത്താൊവാത്തവിേടും പ്രായ�രി
േി കഴിഞ്ഞവരുടും പരാഗങ്ോൽ 
വലയുനേവരുമാന്ണനേതാണ് 
ഏന്റയുടും ദരൗർഭാഗ്യകരടും. മടങ്ി
ന്യത്തിയിരിക്കുനേവരിൽ അേി
കവടും ദാരിദ്ര്യപരഖയ്ക് താന്ഴയുള്ള
വരാന്ണന്നുടും 51 ശതമാെത്തിനുടും 
സ്ന്തമായി കിടപ്ാടമിന്ല്ന്നുടും 
പകന്ദ്രവിപദശകാര്യവകുപ്് െട
ത്തിയ സർപവേ �റയുന്നു. അറബ് 
രാഷ്ടങ്േിൽ മാത്രടും ആന്ക 
ന്താഴിൽ സാേ്യതയുന്ട 33 ശത
മാെവടും  ഇല്ാതാകുടും എനേ് 2020 
ഏപ്രിലിൽ ബിബിസി പ്രസിദ്ധീ
കരിച്ച �ഠെടും ചൂണ്ിക്ാണിക്കുന്നു. 
വരാെിരിക്കുനേ വലിയ ആ�ത്തി
ന്റെ സൂെെയാണിത്. മടങ്ിവരു
നേ  പ്രവാസികളുന്ട എണ്ണടും വർ

ദ്ധപച്ചക്ാടും. ന്താഴിൽ പമഖലയി
ന്ല പ്രതിസന്ി അതീവ രൂക്
മാകുടും എനോണ് ഇന്താന്ക്  കാ
ണിക്കുനേത്. 

സടുംസ്ാെത്തിന്റെ സാമ്പത്തി
കെിലന്യ ഗരൗരവതരമയി �ി
പനോട്ടിപ്ിക്കുനേ ഒനോയി പ്രവാ
സികളുന്ട മടക്ടും മാറുടും. സടുംസ്ാെ 
ജിഡി�ിയുന്ട ഇരു�ത് ശതമാ
െപത്താേടും പ്രവാസികൾ അയയ്ക്കു
നേ �ണമാണ്. ഈ സാഹെര്യ
ത്തിൽ അതിൽ ഗണ്യമായ കുറ
വവരുടും. �ണത്തിന്റെ ക്രയവിക്ര
യത്തിൽ ഇത് കെത്ത ആഘാ
തപമൽപ്ിക്കുടും എനേതാണ് മന്റ്ാ
രു കാര്യടും. 

പകരേത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക 
െന്ട്ല്ായിരുനേ പ്രവാസികന്േ 
പുെരേിവസിപ്ിക്കുക എനേത് 
വേന്രപയന്റ പ്രാോെ്യപത്താന്ട 
സർക്ാർ ഏന്റ്ടുപക്ണ് പ്രവർ
ത്തെമാണ്. ൊട്ിൽ ജീവിതടും 
കരുപ്ിടിപ്ിക്ാൻ ആവശ്യമായ 
ക്രമീകരണങ്ൾ സർക്ാർ ഒരു
ക്കുകയാണ് പവണ്ത്. പ്രവാസി
കൾക്ായി പ്രപത്യക പുെരേി
വാസ പ്രവർത്തെങ്ൾ പവണടും. 
പ്രവാസി പക്മെിേിയിൽെിനേ് 
പ്രതിമാസ ന്�ൻഷൻ അനുവദി

ക്ണടും. െിലവലിൽ പ്രവാസികൾ 
എടുത്തിട്ള്ള വായ്പകൾ സർക്ാർ 
ഏന്റ്ടുക്കുകയുടും പവണടും.

ക�ോവിഡഞ് �ോലത്ഞ് ജനങ്ൾ
ക്ഞ് എ�ിതര സോമ്പത്ി�  
അ�ിക്രമങ്ൾ പ്രവഹിക്കുന്നു

ഈ സാഹെര്യങ്പോ ആശ
ങ്കപോ ഒന്നുടുംതന്നേ െമ്മുന്ട ഭര
ണാേികാരികന്േ ന്തല്ടും അലട്
നേില്. െിലയില്ാത്ത ദുരിതക്യ
ത്തിപലക്് വീണുകഴിഞ്ഞ ജെ
ങ്പോട് തരിമ്പുടും കരുണകാട്നേി
ന്ല്ന്നു മാത്രമല്, അവന്ര കുത്തി
ക്വരുനേതിൽ പകന്ദ്രത്തിന്ലയുടും 
സടുംസ്ാെന്ത്തയുടും സർക്ാരുകൾ 
മൽസരിക്കുന്നു. വദെടുംദിെ 
ജീവിതടും മുപനോട്ന്കാണ്പ�ാകാൻ 
ഒരു വഴിയുമില്ാന്ത അസ്പ്രജ്ഞ
രായി െിൽക്കുനേ ജെങ്ൾക്കു
പമൽ ന്�പരോൾ ഡീസൽ ൊർ
ജ്് വർദ്ധെവകൾ അടിപച്ചൽപ്ി
ച്ച് ക്രൂരതയുന്ട കൃത്യമാർനേ �ര്യാ
യമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് 

പകന്ദ്രസർക്ാർ. അവശ്യെിപത്യാ 
�പയാഗ സാേെങ്ളുന്ട വിലക്
യറ്ടും വറെട്ിയിൽെിനേ് എരിതീ
യിപലയ്ക് ജെങ്ന്േ എടുന്ത്തറി
ഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതിെിടയിൽ �ാ
െകവാതസബ് സിഡിയുടും െിർ
ത്തലാക്ി. െികുതി ഇേവന്െയ്ത് 
ജെങ്ൾക് ്തരിന്മ്പങ്ിലടും ആശ്ാ
സടും െൽകുനേതിന്െക്കുറിച്ച് സടും
സ്ാെ സർക്ാരുടും െിന്തിക്കുനേി
ല്. 2018ൽ തുടക്ടും കുറിച്ച പ്രേയ
ന്സസ്് ഈ പകാവിഡ് ദുരിതത്തി
ന്റെ �തിപെഴ ്മാസവടും സടുംസ്ാെ 
സർക്ാർ െിലെിർത്തി. പകാട
തിയിൽ െിനേ് പ്രതികൂല �രമാർ
ശടും വനേതുന്കാണ്മാത്രടും ഏതാനുടും 
ആഴ്ചകൾക്കുമുമ്പാണ് പ്രേയന്സ
സ് ്അവസാെിപ്ിക്ാൻ സർക്ാർ 
തീരുമാെിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ഒനേര 
വർഷത്തിനേിടയിൽ പകാവിഡ് 
െിയന്തണങ്ൾ �ഠിപ്ിക്ാന്െ
നേ പ�രിൽ വ�ൻ ചുമത്തി, ജെ
ങ്ന്േ �ിഴിഞ്ഞ് സടുംസ്ാെസർ
ക്ാർ ഖജൊവിപലക്് കുന്നുകൂട്ി
യത് എത്ര പകാടികോണ്. വീടി
നുള്ളിൽ പൂട്ിയിടന്പ്ട്് ഒരു െി
ല്ക്ാശിനുപ�ാലടും വകയില്ാതാ
യതിൊൽ ന്�ാറുതിമുട്ി, പവലയുടും 
പതടി വലഞ്ഞ �ാവന്പ്ട്വന്ര

യാണ് സർക്ാർ �ിടിച്�റിയ്ക് 
ഇരകോകക്ിയത്. സർക്ാരുക
ളുന്ട മനുഷ്യത്രാഹിത്യടും പമൽ
ക്കുപമൽ ന്തേിയിക്കുകയുടും ന്െയ്യു
നേ ഒനോയി പകാവിഡ് കാലടും 
മാറി. 

ക�ോവിഡഞ് പോകക്ജു�ൾ-  
രോഷ്ട്രീയ പ്രെോര കവലയ്ക്കുകവണ്ി
യുള്ള �ൗശലങ്ൾ മോത്ം

ഒനോടും �ിണറായി സർക്ാ
രിന്റെ കാലത്താണ് ഇരു�തിൊ
യിരടും പകാടി രൂ�യുന്ട ആദ്യന്ത്ത 
പകാവിഡ് �ാപക്ജ് പ്രഖ്യാ�ി 
ക്ന്പ്ട്ത്. ഈ �ാപക്ജ് എങ്ി
ന്െയാണ് സാമ്പത്തിക മണ്ഡല
ത്തിൽ വിെിപയാഗിക്ന്പ്ട്ത്? 
െീക്ിവയ്കന്പ്ട് തുകകൾ കടലാ
സിനു പുറത്ത് എന്ത് �ങ്ാണ് 
വഹിച്ചത്? ഈ വക കാര്യങ്ളു
ന്ട വസ്തുെിഷ്ഠ സ്ിതി അറിയാ
െിട ഇല്ാതിരിന്ക്, രണ്ാടും �ി
ണറായി സർക്ാർ വീണ്ടും ഇരു
�തിൊയിരടും പകാടി രൂ�യുന്ട 
പകാവിഡ് �ാപക്ജ് പ്രഖ്യാ�ി 
ച്ചിരിക്കുകയാണ്. അസാോര
ണായ ജീവിതപ്രതിസന്ിന്യ 
മറികടക്ാൻ ജെങ്ന്േ ഒട്ടും 
സഹായിക്കുനേ െട�ടികേല് മറി
ച്ച് രാഷ്ടീയ പ്രൊര പവലക്കുപവ
ണ്ിയുള്ള കരൗശലടും മാത്രമാണ് 
പ്രഖ്യാ�ിക്ന്പ്ടുനേ ഈ �ാപക്
ജുകൾ. ഇരു�തിൊയിരടും പകാടി 
രൂ�യിന്ല സിടുംഹഭാഗടും തുകയുടും 
ജെങ്ൾക്് വായ്പ െൽകാൊയി 
ബാങ്കൾ െീക്ിവയ്കണന്മനേ 
ഉ�പദശടും മാത്രമായിരുന്നു ആദ്യ 
�ാപക്ജ.് അനേ ്പ്രഖ്യാ�ിക്ന്പ്ട് 
തുകയിൽ 30 ശതമാെത്തിൽ 
താന്ഴ മാത്രമാണ് വായ്പ െൽക
ന്പ്ട്ന്തനേ് ന്െറുകിട വ്യവസാ
യികളുന്ട സടുംഘടെയുന്ട അെരൗ
പദ്യാഗിക കണക്കുകൾ വ്യക്തമാ
ക്കുന്നു. വായ്പ എടുത്ത് ഉൽപ്ാദെ
രടുംഗത്ത് മുതൽമുടക്ാൻ ആന്രയുടും 
പപ്രരിപ്ിക്ാത്ത വിേടും വി�ണി 
തകർനേതായി അവർ ചൂണ്ിക്ാ
ട്ി. പവലയുടും കൂലിയുടും തകർനേ് 
ജെങ്ളുന്ട വരുമാെടും െിലച്ചതി
ൊലാണ് വി�ണി തകർനേത്. 
പകാവിഡ് സൃഷ്ിച്ച ഈ തകർച്ച 
�രിഹരിക്ാൻ ജെങ്ളുന്ട 
വകവശടും �ണന്മത്തിക്കുകയാ
ണ് ആദ്യടും ന്െപയ്ണ്ന്തനേ െി
രവേിയായ വിദഗ്ദരുന്ടയുടും മനു
ഷ്യസ് പെഹികളുന്ടയുടും െിരന്തര
മായ അഭ്യർത്െ പകന്ദ്രത്തിന്ല
യുടും സടുംസ്ാെന്ത്തയുടും സർക്ാ
രുകൾ െിഷ് കരുണടും തള്ളിക്േ
ഞ്ഞു. രാജ്യന്ത്ത മുഴുവൻ ജെങ്
ന്േയുടും കബേിപ്ിക്കുനേ പകന്ദ്ര 
സർക്ാരിന്റെ പകാവിഡ് �ാപക്
ജിന്റെ അപത മാതൃകയിൽ പകര
േസർക്ാരുടും �ാപക്ജുകൾ പ്ര
ഖ്യാ�ിക്കുകയാണ് ന്െയ്യുനേത്. 
ഇപപ്ാൾ പ്രഖ്യാ�ിച്ചിട്ള്ള സടും
സ്ാെ സർക്ാരിന്റെ രണ്ാടും �ാ

P\§Ä-¡v t\-sc-bpÅ  km¼¯nI 
AXn{I-a-§Ä¡v tImhnUv Im-e¯pw i-a-\-anÃ

ദദനംദിന ജീവിതം മുലന്നാട്് പ്കാണ്ടുലപാകാ
നാകാപ്ത അസ്തപ്രജ്ഞരായി നിൽക്കുന്ന ജന
ങ്ങൾക്കുലമൽ പ്പലരോൾ-ഡീസൽ ചാർജ്് വർ
ദ്നവുകൾ അടിലച്ൽപെിച്് ക്രൂരതയുപ്ട പര്ായ
മായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ലകന്ദ്രസർക്കാർ. 
അവശ്നിലത്ാപലയാഗ സാധനങ്ങളുപ്ട വില
ക്കയറ്ം വറചട്ിയിൽനിന്ന് എരിതീയിലലയ്ക് ജന
ങ്ങപ്ള എടുപ്ത്റിഞ്ിരിക്കുന്നു. നികുതി ഇളവു
പ്ചയ്് ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്നതിപ്ന
ക്കുറിച്് സംസ്ാന സർക്കാരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല.

tIm-hn-Uv {]-XnkÔn

(ശേഷം 4-ാം ശേജില്)

(2-ാം ശേജില് നിന്ന്റ്)
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tIm-hn-Uv 
{]-XnkÔn

പക്ജുടും ശുദ്ധമായ തട്ിപ്് മാത്ര
മാണ്. സരൗജെ്യ വാക് സിൻ െൽ
കാൻ 1000 പകാടി രൂ�യുടും അതി
നുള്ള ഉ�കരണങ്ൾ വാങ്ാൊ
യി െീക്ിവച്ചിട്ള്ള 500 പകാടി 
രൂ�യുടും ഒഴിന്കയുള്ള തുക ജെ
ങ്ൾക്് പെരിട്് സഹായടും െൽ
കാൻ വിെിപയാഗിക്കുന്മനേ ോരണ 
െിയമസഭയിൽ സൃഷ്ിച്ചവർ, പു
റത്വനേിട്്, കരാറുകാരുന്ട കുടി
ശ്ിക അടയ്കാനുടും ജെങ്ൾക്് 
വായ്പ െൽകാനുടും പ്രസ്തുത തുക 
വിെിപയാഗിക്കുന്മനേ് തിരുത്തി
പ്റഞ്ഞു.

വ്യാ�ാര-വ്യവസായ രടുംഗത്ത് 
ശക്തമായ മാന്്യടും അനുഭവന്പ്ടു
നേ ഈ സാഹെര്യത്തിൽ വായ്പ 
എടുത്ത് മുതൽമുടക്് െടത്നേത് 
ആത്മഹത്യാ�രമാന്ണനേ് സർ
ക്ാരിനുടും അതിന്റെ വിവിേ ഏജൻ
സികൾക്കുടും ഉത്തമപബാദ്ധ്യമുള്ള 
വസ്തുതയാണ്. എനോൽ അത് മറ
ച്വച്ച്  സർക്ാരുകൾ  െിരാലടും
ബരായ ജെങ്ന്േ �രമാവേി 
വായ്പ എടുക്ാൻ പപ്രരിപ്ിക്കുക 
യാണ്. അടച്പൂട്ന്പ്ട്  ആയിര
ക്ണക്ിെ് വ്യാ�ാര-വ്യവസായ 
സ്ാ�െങ്ളുന്ടയുടും അടച്പൂട്ി
യിട്ിന്ല്ങ്ിലടും തകർച്ചയുന്ട 
വക്ിൽ െിൽക്കുനേ �തിൊയി
രക്ണക്ിെ ്സ്ാ�െങ്ളുന്ടയുടും 
വായ്പാതിരിച്ചടവ് മുടങ്ിയിരിക് 
കുയാണ്.  പമാറപട്ാറിയടും പ്രഖ്യാ
�ിക്ന്പ്ട് കാലയേവിന്ല �ലി
ശയുടും പെർത്ത് വായ്പാത്ക അതി
ഭീമമായ ഒനോയി ന്�രുകിയതി
ന്െത്ടർനേ് സടുംരടുംഭങ്ൾ ആരടും
ഭിച്ചവർ വായ്പ തിരിച്ചടയ്കാൻ വഴി
കാണാന്ത �കച്െിൽക്കുകയാ
ണ്. കടന്ക്ണിയുടും ജപ്ിഭീഷണി
യുടും െിരാശ്രയരായ സാോരണ
ക്ാന്ര ആത്മഹത്യയിപലക്് 
തള്ളിവിടുന്നു. പകാട്യടും ജില്യിൽ 
ആത്മഹത്യ ന്െയ്ത ഇരട് സപഹാ
ദരങ്ൾ സടുംസ്ാെന്ത്ത ജെങ്ൾ 
അകന്പ്ട്ിട്േേ സാമ്പത്തിക പ്ര
തിസന്ിയുന്ട പവദെയാർനേ പ്ര
തീകങ്ോണ്. പകാവിഡ് കാല
ത്ത് വർദ്ധിച്ന്കാണ്ിരിക്കുനേ 
ആത്മഹത്യകളുന്ട  മുഖ്യമായ 
�ങ്ടും കടന്ക്ണിയായിരിന്ക്
യാണ് �ാപക്ജിന്റെ പ�രിൽ 
പുതിയ വായ്പാക്കുരുക്കുകളുമായി 
സർക്ാർ രടുംഗത്വരുനേത്. ഇത് 
പകാവിഡ് ദുരിതങ്ന്േ മറികട
ക്ാനുള്ള ആശ്ാസ �ദ്ധതിയല്, 
വൻപതാതിൽ ജെങ്ന്േ കബേി
പ്ിക്കുനേതിൊയുള്ള വ്യാജപ്രഖ്യാ
�െങ്ോണ്. സഹായഹസ്ടും െീ
ട്നേ സർക്ാന്രനേ പ്രതിഛായ 
സൃഷ്ിക്ാനുള്ള തരടുംതാണ �ബ്ി
ക് റിപലഷൻ പവല മാത്രമാണ്. 
സർക്ാരിന്റെ പെതൃത്ത്തിൽ 
െടമാടുനേ ന്െട്ിപ്ിക്കുനേ മാ�ിയ 
പ്രവർത്തെങ്ന്േയുടും കാട്ന്കാ
ള്ളയുന്ട സ്ഭാവത്തിൽ െടക്കുനേ 
അഴിമതികന്േയുടും ജെങ്ളുന്ട 
െിന്താമണ്ഡലത്തിൽ െിന്നുടും തു

ടച്മാറ്ാനുള്ള സങ്െിതമായ രാ
ഷ്ടീയ തന്തമാണിത്. 

അ�്രീവഗുരു�രമോയ പ്ര�ിസ
ന്ിയ്കഞ് ആനുപോ�ി�മോയ 
സഹോയനടപടി�ൾ അടിയ
ന്തരമോയി സ്്രീ�രിക്ണം

പകാവിഡ് മഹാവ്യാേി സാ
ോരണ ജെങ്ൾക് ്സൃഷ്ിച്ചിട്ള്ള 
അസാോരണമായ ജീവിത പ്ര
തിസന്ിന്യ മറികടക്ാൻ സഹാ
യകരമായ ഒരു വിേ െട�ടികളുടും 
സർക്ാരുകളുന്ട ഭാഗത്െിനേ് 
ഈ െിമിഷടും വന്രയുടും ഉണ്ായി

ട്ില്. പകന്ദ്രത്തിന്ലയുടും സടുംസ്ാ
െന്ത്തയുടും സർക്ാരുകൾക് ്ജൊ
നുകൂലമായ എന്ന്തങ്ിലടും െട�ടി 
വകന്ക്ാള്ളുനേതിലല്, കൃത്രിമ
മായി സൽപപ്ര് സൃഷ്ിക്ാനുള്ള 
വൻ�ിച്ച പ്രൊരപവല സടുംഘടി
പ്ിക്കുനേതിലാണ് ഊനേലത്രയുടും. 
ഒന്രാറ് ഉദാഹരണടും മതി ഇക്ാ
ര്യടും വ്യക്തമാക്ാൻ. സരൗജെ്യ 
വാക് സിൊയി ജെങ്ൾ മാസ
ങ്ോയി കാത്തിരിക്കുപമ്പാൾ, 
�ണടും മുടക്ാൻ തയ്ാറാകുനേ 
ഏന്താരാൾക്കുടും വാക് സിൻ സ്
കാര്യ ആശു�ത്രയിൽ ലഭ്യമാകു
നേ കാഴ്ചയാണ് രാജ്യന്മമ്പാടുമുള്ള
ത്. ജെസടുംഖ്യയിന്ല ഗണ്യമായ 
ഒരു വിഭാഗടും ജെങ്ൾ വില െൽകി 
വാക് സിൻ സ്ീകരിച്ന്കാണ്ി
രിക്കുകയാണ്. 

എനോൽ, സമസ്മാേ്യമങ്േി
ലൂന്ടയുടും പകന്ദ്ര സർക്ാർ പകാടി
കൾ ന്െലവഴിച്ന്കാണ്് െടത്
നേ �രസ്യപ്രേയടും വഴി സ്ാ�ി
ക്കുനേത്, പ്രോെമന്തി സരൗജെ്യ
മായി വാക് സിൻ െൽകുന്നുന്വ
നോണ്. അക്ാര്യത്തിെ് പ്രോ
െമന്തിയ്ക് െന്ി പ്രകാശിപ്ിക്കു 
നേതാകന്ട് അപദ്ദഹത്തിന്റെതന്നേ 
സർക്ാരുടും. നൂറുശതമാെവടും തു
ല്യമായ പ്രവർത്തെമാണ് �ിണ
റായി വിജയൻ സർക്ാർ പകര
േത്തിലടും െടത്നേത്. സരൗജെ്യ 
വാക് സിൻ െൽകാൻ, വാക് സിൻ 
െലന്ചെനേ പ�രിൽ �ിരിവ് െട
ത്തി 826 പകാടി രൂ� സാമഹരി
ച്ച സടുംസ്ാെസർക്ാർ അതിൊ
യി ന്െലവഴിച്ചത് ഏകപദശടും 30 
പകാടി രൂ�മാത്രടും. െമ്മുന്ട സടും
സ്ാെത്ടും സ്കാര്യആശു�ത്രി
കളുന്ട വാക് സിൻ കച്ചവടന്ക്ാ

ള്ള യപഥഷ്ടും െടക്കുകയാണ.് ഏറ്
വടും കുറഞ്ഞ �ക്ടും സ്കാര്യആ
ശു�ത്രികേിന്ല വാക് സിന്റെ വി
ലന്യങ്ിലടും െൽകാൻ, വാക് സി
പെഷന്റെ പ�രു�റഞ്ഞ് �ിരിച്ച 
വലിന്യാരു തുക വകവശമുള്ള 
സടുംസ്ാെ സർക്ാർ തയ്ാറാപക
ണ്ിയിരുന്നു.  വലിയവായിൽ പ്ര
ൊരണടും െടത്നേത് സരൗജെ്യ
മായി വാക് സിൻ െൽകുനേ സർ
ക്ാന്രനോണ.് ‘ഇപമജ് ബിൽഡിടും
ഗ്’ ന്തരന്ഞ്ഞടുപ്് വിജയത്തിൽ 
വഹിച്ച �ങ്് തിരിച്ചറിഞ്ഞ സർ
ക്ാരുടും ഭരണകക്ിയുടും പ്രസ്തുത 

പ്രവർത്തെടും ഊർജ്ിതമാക്ി
യിരിക്കുകയാണ്. പകാവിഡ് ദുരി
താശ്ാസ പ്രവർത്തെന്മനോൽ 
ഈ പ്രൊരണപ്രവർത്തെടും മാ
ത്രമായിരിക്കുന്നു. സരൗജെ്യ ഓണ
ക്ിറ്് വിതരണത്തിന്റെ ഉൽഘാ
ടെടും പറഷൻ കടകേിൽ സ്ല
ന്ത്ത ഒരു പ്രമുഖന്െന്ക്ാണ്് ന്െ
യ്ിപ്ിക്ണന്മനേ് വകുപ്് ഉത്ത
രവ് പുറന്പ്ടുവിക്കുനേതുടും മന്തി
തന്നേ കിറ്റുടും ചുമനേ് സെിെിമാ
െടന്റെ വീട്ിന്ലത്നേതുന്മല്ാടും 
ഈ പ്രൊരണതന്തത്തിന്റെ ഭാ
ഗമാണ്. 

കഴിഞ്ഞ സർക്ാർ ഏതാണ്് 
ഒനേരലക്ടും പകാടി രൂ� കടടും 
വാങ്ി െമ്മുന്ട ന്�ാതുകടന്ത്ത 
മൂനേ് ലക്ടും പകാടിയാക്ി വർദ്ധി
പ്ിച്ചിരുന്നു. ഇത്രയുടും ന്�രുത്ത 
ഒരു തുക കടടും വാങ്ിയ സർക്ാർ, 
പ്രസ്തുത തുകയിൽ എത്ര പകാടി 
രൂ�യാണ് പകാവിഡ് ദുരിതബാ
േിതർക്് െൽകിയത്? ജെങ്ൾ
ക് ്സത്യസ്ിതി മെസ്ിലാക്ാൻ 
ഒരു േവേ�ത്രടും പുറന്പ്ടുവിക്ാൻ 
തയ്ാറുപണ്ാ? കടടും വാങ്ിയ ഒനേര 
ലക്ടും പകാടിയിൽ കുറഞ്ഞത് 
ഒരു ലക്ടും പകാടിന്യങ്ിലടും വി
കസെന്മനേ പ�രിൽ വൻകിട 
േെികരുന്ട അക്രൗണ്ിന്ലത്തി
ച്ച സർക്ാർ, പകാവിഡ് സഹാ
യപ്രവർത്തെത്തിന്ല മുന്തിയ 
ഇെമായ സരൗജെ്യ കിറ്ിനുപവ
ണ്ി ന്െവഴിച്ചത് പകവലടും 4000 
പകാടി രൂ� മാത്രമാണ്. ൊട്കാ
രിൽ െിനേ് �ിരിന്ച്ചടുത്ടും ജീവ
െക്ാരുന്ട ശമ്പേടും �ിടിന്ച്ചടുത്ടും 
ദുരിതാശ്ാസെിേിയിപലക്് കൂ
ട്ിയ തുക ഇതിലമേികമാണപല്ാ. 
കഴിഞ്ഞ 17 മാസത്തിെിന്ട പ�ാ

ലീസിന്റെ ‘ത്യാഗടും’  ഉ�പയാഗ
ന്പ്ടുത്തി �ിഴ എനേ പ�രിൽ �ി
ടിച്�റിച്ചത് എത്ര പകാടിയാണ്? 
പ്രേയന്സസ്് എനേ പ�രിൽ കഴി
ഞ്ഞ മൂനേ് വർഷത്തിനുള്ളിൽ �ി
രിന്ച്ചടുത്ത പകാടികന്േത്ര? രാജ്യ
ന്ത്ത െിരവേി സടുംസ്ാെങ്ൾ, 
ആപരാഗ്യ പ്രവർത്തകർക് ്  ഗണ്യ
മായ തുകകളുന്ട പകാവിഡ് അല
വൻസ് െൽകിയപപ്ാൾ െമ്മുന്ട 
സടുംസ്ാെത്ത് കരാറടിസ്ാെ
ത്തിൽ പകാവിഡ് ഡ്യൂട്ി എടുത്ത 
പഡാക്ടർമാർ പ്രതി�ലടും ലഭിക്കു
നേതിൊയി പകാടതിയിൽ ഹർജി 

െൽപകണ്ി വന്നു. കമ്യൂണിറ്ി കി
ച്ചൻ പ്രവർത്തിപ്ിക്ാനുടും സനേ
ദ്ധ പ്രവർത്തകന്രനേ പമൽവിലാ
സത്തിൽ വഴിവിട്് ഒരു വിഭാഗടും 
സി�ിഐ(എടും) അണികൾക്് 
വണ്ിക്കൂലിയുടും അലവൻസുടും െൽ
കാനുടും ഗ്രാമ�ചൊയത്കൾക്് 
സ്ന്തടും �ണ്് ന്െലവഴിച്ച് തീർ
പക്ണ്ി വന്നു. മഹത്തരന്മനേ് വാ
ഴ്ത്തന്പ്ട് പകാവിഡ് �ാപക്ജുകളുന്ട 
യഥാർത്സിഥിതി മുകേിൽ വി
ശദീകരിച്ചിട്ണ്പല്ാ. പകാവിഡ് 
മഹാവ്യാേി െിമിത്തടും സൃഷ്ിക്
ന്പ്ട് സാമ്പത്തികത്തകർച്ചയ്ക് 
ആനു�ാതികവടും അർഹവമായ 
െിലയിലള്ള ആശ്ാസപ്രവർത്ത
െമാണ ്സടുംസ്ാെ സർക്ാരിന്റെ 
ഭാഗത്െിനേ് ഉണ്ാപകണ്ിയിരു
നേത്. പഖദകരന്മന്നു�റയന്ട്, 
ഇപപ്ാൾപ�ാലടും അതുണ്ായിട്ില്. 

�രസ്പര ബന്ിതമായ ഒരു 
പ്രതിസന്ിയുന്ട വലയിൽന്പ്ട്് 
പുറത്കടക്ാൊവാന്ത വലയു
നേ സാോരണ ജെങ്ളുന്ട 
വകവശടും �ണന്മത്തിക്കുകയാ
ണ് ഏറ്വടും അടിയന്തരമായി െിർ
വേഹിപക്ണ് കടമ. 400 രൂ�യു
ന്ട ഒരു സരൗജെ്യ കിറ്റുന്കാണ്് 
�രിഹരിക്ാവനേ ദുരിതപമയല് 
ജെങ്ൾ പെരിടുനേത്. ജീവിത
ത്തിന്റെ എണ്ണമറ് ആവശ്യങ്ൾ 
അവന്ര ശ്ാസടും മുട്ിക്കുകയാണ്. 
ആദായെികുതി െൽകുനേവരല്ാ
ത്ത എല്ാവർക്കുടും  പ്രതിമാസടും 
�തിൊയിരടും രൂ�യുന്ട േെസ
ഹായടും െൽകുക എനേ ഡിമാറെ് 
രാജ്യന്മമ്പാടുടും മനുഷ്യസ് പെഹി
കൾ ഉയർത്തിയത് ഈ സാഹ
െര്യത്തിലാണ്. ജെങ്ളുന്ട വരു
മാെത്തകർച്ചന്കാണ്് െിശ്ല

മായ വി�ണിന്യ െലിപ്ിക്ാൻ 
അവരുന്ട ഉയരുനേ ക്രയപശഷി 
സഹായിക്കുകയുടും ന്െയ്യുടും. ദുരിത
ത്തിനേിരയായ മുഴുവൻ സാോര
ണക്ാരന്റെയുടും വായ്പകൾ പൂർണ്ണ
മായി എഴുതിത്തള്ളണടും. പകാർ
പ്പററ്റുകളുന്ടയുടും വൻകിട വ്യവ
സായികളുന്ട ആറ് ലക്ടും പകാടി 
രൂ�യുന്ട കടടും ഒരു ദശാബ്ദത്തി
നുള്ളിൽ എഴുതിത്തള്ളാന്മങ്ിൽ 
അത് അസാേ്യമായ കാര്യപമയ
ല്. പ്രസ്തുത െട�ടി ജെങ്ളുന്ട 
സാമ്പത്തിക ഭദ്രതന്യ സഹായി
ക്കുന്മന്നു മാത്രമല്, രാജ്യത്തിന്റെ 
സാമ്പത്തിക ഘടെയിൽത്തന്നേ 
അതിന്റെ സദ്�ലങ്ൾ കാണാനുടും 
കഴിയുടും. അതിൊൽ ഈ ആവ
ശ്യങ്ൾ അടുംഗീകരിക്ാൻ സർ
ക്ാരുകൾ തയ്ാറാകണടും. അവന്യ 
അടുംഗീകരിപ്ിക്ാൻ സുശക്തമായ 
പ്രപക്ാഭത്തിന്റെ പവദിയിൽ 
അണിെിരക്കുകയാണ ്വർത്തമാെ 
ദുരിതപവേയിന്ല ജെങ്ളുന്ട കടമ.

ഇടതു�ക്ന്മനേ് പമെി െടി
ക്കുനേ സടുംസ്ാെന്ത്ത സർക്ാർ, 
പകാവിഡിന്റെ വർത്തമാെ ദുരി
തകാലത്ത് ജെങ്പോട് ഉയർനേ 
ജൊേി�ത്യ സമീ�െടും കാട്ാൻ 
തയ്ാറാകണടും. െിയന്തണങ്ളു
ന്ട പ�രിൽ ജെങ്ൾ വീടുകൾ
ക്കുള്ളിൽ പൂട്ിയിടന്പ്ടുനേ ഈ 
സാഹെര്യത്തിൽ, സടുംഘടിത
മായ ജൊേി�ത്യ പ്രവർത്തെ
ത്തിന്റെ വിലന്പ്ട് അവകാശടും 
െിപഷേിക്ന്പ്ട്ിരിക്കുനേ ഈ 
സന്ർഭത്തിൽ അഭിപ്രായഐ
ക്യത്തിെ് ഇടെൽകുനേതല്ാത്ത 
എല്ാത്തരടും െയ�രമായ തീരു
മാെങ്േിൽ െിനേ് സർക്ാർ വി
ട്െിൽക്ണടും. ജെങ്ൾക്് സ്
തന്തമായ അഭിപ്രായടും പരഖന്പ്
ടുത്താനുടും ആപരാഗ്യകരമായ 
സടുംവാദടും വേർത്തിന്യടുക്ാനുടും 
ജൊേി�ത്യ അന്തരീക്വടും അവ
സരവടും ഉണ്ാകുനേിടടും വന്ര തങ്ൾ 
പുതിയ െയങ്ളുടും തീരുമാെങ്
ളുടും വകന്ക്ാള്ളുനേതന്ല്നേ് ഒരി
ടതു സർക്ാർ പ്രഖ്യാ�ിക്ാൻ 
തയ്ാറാകണടും. പ്രപത്യകിച്ടും ജെ
ങ്ൾ എതിർപ്് പരഖപ്ടുത്നേ 
വിഷയങ്േിൽ.  ന്ക ന്റയിൽ 
അതിപവഗ�ാത ഉൾപ്ന്ടയുള്ള 
�ദ്ധതികളുന്ട പ്രഖ്യാ�െവടും കരി
മണൽ ഖെെടും പ�ാലള്ള െട�
ടികളുടും �ിൻവലിക്ണടും. പ�ാ
ലീസിന്െ കയറൂരിവിടുനേത് അവ
സാെിപ്ിക്ണടും. വീടുവിട്് പുറ
ത്വരുനേവർ ക്രിമിെലകേല്, 
എല്ാ ഗതിയുടുംന്കട് �ാവന്പ്ട്
വരാണ്. പകാവിഡ് ഒരു ക്രമസ
മാോെ പ്രശ് െമല്, അന്താരു 
ആപരാഗ്യപ്രശ് െമാണ് ഇത് െമ്മു
ന്ട അയൽസടുംസ്ാെമായ തമി
ഴ് ൊട്ിന്ല ആപരാഗ്യമന്തിയുയ
ന്ട വാക്കുകോണ്. ഇത്രയുന്മങ്ി
ലടും ജൊേി�ത്യ സമീ�െടും പ്ര
ദർശിപ്ിക്ാൻ െങ്ൾ �ിണ
റായി വിജയൻ സർക്ാരിപൊട് 
ആവശ്യന്പ്ടുന്നു.

X-cwXm-W {]-Nm-c-th-e-IÄ- D-t]-£n¨v {]-Xn-k-Ôn-¡v-
B\p-]m-Xn-Iam-b k-lm-b-\-S-]-SnIÄ kzo-I-cn¡Ww

ഇടതപക്ഷപ്മന്ന് ലമനി നടിക്കുന്ന സംസ്ാന സർക്കാർ ഉയർന്ന ജനാ
ധിപത് സമീപനം കാട്ാൻ തയ്ാറാകണം. നിയന്ത്രണങ്ങളുപ്ട ലപരിൽ 
ജനങ്ങൾ വീടുകൾക്കുള്ളിൽ പൂട്ിയിടപ്പെടുന്ന സാഹചര്ത്ിൽ, സംഘടി
തമായ ജനാധിപത് പ്രവർത്നത്ിപ്റെ വിലപ്പെട് അവകാശം നിലേധി
ക്കപ്പെട്ിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്ിൽ അഭിപ്രായഐക്ത്ിന് ഇടനൽകുന്നത
ല്ലാത് എല്ലാത്രം നയപരമായ തീരുമാനങ്ങളിൽനിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കണം. 
ജനങ്ങൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായ അഭിപ്രായം ലരഖപ്പെടുത്ാനും ആലരാഗ്ക
രമായ സംവാദം വളർത്ിപ്യടുക്കാനും ജനാധിപത് അന്തരീക്ഷവും അവ
സരവും ഉണ്ാകുന്നിടംവപ്ര തങ്ങൾ പുതിയ നയങ്ങളും തീരുമാനങ്ങളും 
ദകപ്ക്കാള്ളുന്നതപ്ല്ലന്ന് പ്രഖ്ാപിക്കാൻ തയ്ാറാകണം.

(3-ാം ശേജില് നിന്ന്റ്)
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hjfmIp¶ tImhnUv kmlNcyw; 
hjfm¡p¶ kÀ¡mÀ \b§Ä

ല�ോകന്ത്തയാന്ക വിറപ്ി
ച്ച, പകാവിഡിന്റെ ഒനോടും തരടുംഗ
ന്ത്ത സവേര്യടും പെരിടുകയുടും, 
പകസുകളുന്ടയുടും മരണങ്ളുന്ടയുടും 
എണ്ണടും �ിടിച്ന്കട്കയുടും ന്െയ്ത
തിെ് പകരേത്തിന്റെ ന്�ാതുജൊ
പരാഗ്യസടുംവിോെടും അന്താരാഷ്ട
തലത്തിൽതന്നേ ഏന്റ പ്രശടുംസ 
പെടിയിരുന്നു. എനോൽ ആ അവ
സ്യിൽെിന്നുടും ഇപപ്ാഴന്ത്ത 
ദുപര്യാഗത്തിപലക്് പകരേടും  വന്നു
വീണത് എങ്ന്െയാണ്? അതി
പവഗടും �ടരുനേ, പകാവിഡിന്റെ 
ന്ഡൽറ് വകപഭദവവറസുന്കാണ്് 
മാത്രമാപണാ ഇപപ്ാഴന്ത്ത ഈ 
തീവ്രപരാഗവ്യാ�െടും? വേന്രയ
േികടും െിയന്തണങ്ളുടും ന്�ാലീസ് 
�രിപശാേെകളുടുംന്കാണ്് ജെ
ജീവിതന്ത്ത അപങ്യറ്ടും ബുദ്ധി
മുട്ിച്ചിട്ടും, എന്തുന്കാണ്ാണ് പക
സുകളുന്ട എണ്ണടും കുറയാത്തത്? 
മാറിയ സാഹെര്യത്തിെനുസരി
ച്ച് ആപരാഗ്യപമഖലന്യ ശക്തി
ന്പ്ടുത്താൻ, പ്രഖ്യാ�െങ്ൾക് 
പ്പുറടും എന്താണ് സർക്ാർ ന്െയ്ത
ത്? സടുംസ്ാെസർക്ാരിന്റെ 
പകാവിഡ് െയടും ഇവിന്ട പൊദ്യടും 
ന്െയ്ന്പ്ടുകയാണ്.

അതുപ�ാന്ലതന്നേയാണ് 
പകാവിഡ്കാലവടും അടച്ചിടലടും 
ജെങ്ളുന്ട ജീവിതത്തിൽ സൃഷ്ി
ക്കുനേ സാമൂഹികവടും സാമ്പത്തി
കവമായ ദുരിതടും. കഴിഞ്ഞ ഒനേ
രമാസത്തിെിന്ട, പകാവിഡ് സൃ
ഷ്ിച്ച സാമ്പത്തികപ്രതിസന്ി
മൂലടും വിവിേ തുറകേിലള്ള ഇരു
�പതാേടും പ�രാണ് ആത്മഹത്യ 
ന്െയ്തത്. പകാവിഡ് സൃഷ്ിക്കുനേ 
ന്താഴിൽെഷ്ടും ഭീകരമാണ്. കിറ്് 
െൽകുനേതിൽ പമെി െടിക്കുനേ
തിെപ്പുറടും, രണ്റ്വടും കൂട്ിമുട്ിക്ാൻ 
ന്െപട്ാട്പമാപടണ്ിവരുനേ ബഹു
ഭൂരി�ക്ടും സാോരണക്ാരുന്ട
യുടും ജീവിതദുരിതടും ലഘൂകരിക്കു
വാൻ ഒന്നുടുംതന്നേ സർക്ാർ ന്െ
യ്യുനേില്  എനേതാണ് യാഥാർ
ത്്യടും. പകാവിഡ് പ്രതിപരാേത്തി
ന്റെ പ�രിൽ ന്�ാലീസിന്െ അഴി
ച്വിട്് വ�ൻ ചുമത്തി ജെങ്ന്േ 
�ിഴിയുക മാത്രമാണ് സർക്ാർ 

ന്െയ്യുനേത്. സടുംസ്ാെന്ത്ത ജെ
ങ്ന്േന്യാ ആപരാഗ്യപ്രവർത്ത
കന്രന്യാ, ന്�ാതുജൊപരാഗ്യവി
ദഗ്ദ്ധന്രന്യാ വിശ്ാസത്തിന്ലടു
ക്ാന്ത, സടുംസ്ാെ സർക്ാർ 
അനുവർത്തിക്കുനേ വികലമായ 
ഇത്തരടും െയങ്ൾതന്നേയാണ് 
പകാവിഡ് മൂലമുള്ള ആപരാഗ്യപ്ര
തിസന്ിയുടും സാമൂഹികപ്രതിസ
ന്ിയുടും വഷോക്കുനേന്തനേ് സടും
ശയപലശമന്െ്യ �റയാടും.

ഇകപെോഴതത് പ്ര�ിസന്ി
പകരേടും ഇന്നു പെരിടുനേ 

പകാവിഡ് പ്രതിസന്ി ജെിത
കവ്യതിയാെടുംവനേ വവറസ് 
അതിപവഗടും �ടർനേതുന്കാണ്് 
സ്ാഭാവികമായി ഉണ്ായതല്, 
സർക്ാരിന്റെ ന്തറ്ായ സമീ�
െങ്ൾമൂലടും അതിപവഗടും പരാഗടും 
�ടരാനുള്ള സാഹെര്യടും സൃഷ്ി
ക്ന്പ്ട്തുന്കാണ്് ഉണ്ായതാണ് 
എനേതപല് വസ്തുത? എനോൽ 
സർക്ാർ ജെങ്ന്േ കുറ്ന്പ്ടുത് 
കയാണ് ന്െയ്യുനേത്.

പകാവിഡിന്റെ രണ്ാടുംഘട്ടും 
ആരടുംഭിച്ചതിനുപശഷടും സർക്ാർ 
പുറത്തിറക്ിയ െിർപദ്ദശങ്ൾ 
െിഷ്പക്മായി �രിപശാേിച്ചാൽ 
എങ്ന്െയാണ ്പ്രതിസന്ിയുന്ട 
ഈ ഘട്ത്തിന്ലത്തിയന്തനേ് 
മെസ്ിലാകുടും. െില കാര്യങ്ൾ
മാത്രടും െമുന്ക്ാന്നു പൊക്ാടും. 
പരാഗസാേ്യതയുള്ളവന്രയുടും അവ
രുന്ട സമ്പർക്പ്ട്ികയുടും കൃത്യ
മായി കന്ണ്ത്തി അവന്ര പ്രപത്യ
കടും �ാർപ്ിക്കുനേ പ്രവർത്തെടും 
ആദ്യഘട്ത്തിൽ ആപരാഗ്യവകു
പ്് കൃത്യമായി െടത്തിയിരുനേതു 
ന്കാണ്ാണ് അനേ് പരാഗവ്യാ�
െടും വലിന്യാരേവവന്ര െിയന്തി
ച്െിർത്താൻ കഴിഞ്ഞത്. �പക് 
ഈ പ്രവർത്തെടും ഇത്തവണ കാ
ര്യക്മമായിരുനേില്. വിപദശത്
െിന്നുടും വരുനേവർക്കുപ�ാലടും �രി
പശാേെകപോ, ക്ാറവറെൻ െി
ബന്െപയാ ഇല്ാന്ത വീടുകേി
പലക്് പ�ാകാൻ സാേിച്ചിരുന്നു. 
ഇൻസ്റിറ്്യൂഷണൽ ക്ാറവറെൻ 
എനേ സടുംവിോെടും ആദ്യഘട്

ത്തിൽതന്നേ ഇല്ാതായിരുന്നു. 
പരാഗസാേ്യതയുള്ളവന്ര പെര
പത്ത സർക്ാരിന്റെ മുൻവകയിൽ 
�രിപശാേിച്ചിരുന്നുന്വങ്ിൽ ഇത്ത
വണ അത് മിക്വാറുടും ഇല്ാതാ
യി. ജെങ്ൾക്് �രിപശാേെ
കൾക്ായി സ്കാര്യലാബുകന്േ 
കൂടുതൽ ആശ്രയിപക്ണ്ിവന്നു. 
പരാഗടും സ്ിരീകരിക്കുനേവന്ര 
ആശു�ത്രികേിപലാ, എ�്എൽ
ടിസി കേിപലാ പ്രപവശിപ്ിക്കുനേ 
തിനു�കരടും, പരാഗലക്ണങ്േി
ല് എനേപ�രിൽ വീടുകേിൽ �ാർ
പ്ിച്ചാൽ മതി എന്നു�റഞ്ഞ് വി
ടുകയാണ് ഉണ്ായത്. എനോൽ 
മാെദണ്ഡങ്ൾ �ാലിച്ന്കാണ്് 
പരാഗികന്േ �ാർപ്ിക്ാൻ പകര
േത്തിന്ല എത്ര വീടുകേിൽ സരൗ
കര്യടും ഉന്ണ്നേത് �രിഗണിച്ചി
രുപനോ? പരാഗികൾ വീടുകേിന്ല
ത്തിയപപ്ാൾ വീടുകേിൽ പരാഗ
വ്യാ�െമുണ്ായി. ഇത്തവണ വൻ
പതാതിൽ പരാഗവ്യാ�െമുണ്ാകാ
നുള്ള പ്രോെകാരണടും കുടുടുംബ
ങ്േിൽ പരാഗടും വ്യാ�കമായതാ
ണ്. ലക്ണമില് എന്നു�റഞ്ഞ് 
വീടുകേിപലക്് വിട്വരിൽതന്നേ 
ന്�ന്ട്നേ് പരാഗടും മൂർച്ിച്ചപപ്ാൾ 
സമയത്ത് ആശു�ത്രിയിന്ലത്തി
ക്ാൊകാന്ത മരണടും സടുംഭവിച്ചി
ട്ണ്്. തീർനേില്, പരാഗടും മാറി 
ന്െഗറ്ീവ് ആപയാ  എനേറിയാ
നുള്ള രണ്ാമന്ത്ത �രിപശാേെ 
പവണ് എനേതുടും പുതിയ െയമാ
ണ്. ന്െഗറ്ീവ് ആയി എനേ സർ
ട്ി�ിക്റ്് �ലതിനുടും അത്യാവ
ശ്യമായിരിന്ക്, ഈ െീക്ത്തി
ലൂന്ട അതിൊയി സ്കാര്യലാബു
കന്േ ആശ്രയിക്ാൻ ജെങ്ന്േ 
തള്ളിവിടുകയാണ്. അതില�രി
യായി, എന്ത് െ്യായടും �റഞ്ഞാ
ലടും, പരാഗടും മാറിന്യനേ് ഉറപ്ാ
ക്ാന്ത ആളുകന്േ �റഞ്ഞുവിടു
നേതിന്റെ അ�കടടും ഗുരുതരമാണ.് 

ഇതിനുപുറപമയാണ് പലാ
ക്്ഡരൗൺ കർശെമാക്ാന്െനേ
പ�രിൽ െടപ്ാക്ിയ തലതിരി
ഞ്ഞ  െയങ്ളുന്ട പ്രത്യാഘാത
ങ്ൾ. ആഴ്ച്ചയിൽ ഏതാനുടും 
മണിക്കൂറുകൾമാത്രടും കടകൾ തു

റന്നുന്വച്ചപപ്ാൾ ആ ദിവസടും ജെ
ങ്ൾക് ്കൂട്മായി പുറത്തിറപങ്ണ്ി 
വന്നു. പറഷൻ കടകേിലടും ബാങ്
കേിലടും അത്യാവശ്യത്തിെ ്എപത്ത
ണ്ിവരുനേ ജെങ്പോട ്പകാവിഡ് 
മാെദണ്ഡത്തിന്റെപ�രിൽ തട്ി
ക്യറാനുടും ന്�റ്ിയടിക്ാനുടും 
ന്�ാലീസ് ഉണ്ായിരുന്നു. അപത
സമയടുംതന്നേ, സർക്ാർതന്നേ 
യാന്താരു തത്ദീക്യുമില്ാന്ത 
തുറന്നുന്കാടുത്ത ബിവപറജസ് 
പഷാപ്പുകൾക്കുമുനേിൽ ആളുകൂടു
നേത് ന്�ാലീസ് കണ്ിന്ല്ന്നു 
െടിച്.

വിദ്യാർത്ികൾ തങ്ളുന്ട സു
രക്ന്യ കരുതി ഏന്റ അപ�ക്ി
ച്ചിട്ടും ോർഷ്്യപത്താന്ട സർവേക
ലാശാല �രീക്കൾ െടത്ക
യാണ് സർക്ാർ ന്െയ്തത്. എന്തി
പെന്റ �റയുന്നു, സാോരണക്ാ
രന്റെ മരണത്തിപൊ വിവാഹത്തി
പൊ 20 പ�രിൽ കൂടുതൽ �ന്ങ്
ടുത്താൽ പകസാക്കുനേ സർക്ാർ, 
രണ്ാടും �ിണറായി സർക്ാരിന്റെ 
സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക് നൂറുകണക്ി
നുപ�ന്ര �ന്ങ്ടുപ്ിച് ന്കാണ്് 
എന്തുമാതൃകയാണ് കാണിച്ചത്? 
�ചൊയത്ത്, െിയമസഭാ ന്തര
ന്ഞ്ഞടുപ്പുപവേകേിലടും പകാവിഡ് 
പപ്രാപട്ാപക്ാൾ വ്യാ�കമായി 
ലടുംഘിക്ന്പ്ട്. പെതാക്ന്ാർത്ത
ന്നേ പപ്രാപട്ാപക്ാൾ ലടുംഘെ
ത്തിെ് മുൻവകന്യടുക്കുനേത് വ്യാ
�കമായ വിമർശെങ്ൾക്കുടും വി
പേയമാക്ന്പ്ട്താണ്. 

െടത്നേ ആന്ക ന്ടസ്റ്റുകേിൽ 
എത്ര എണ്ണടും പ�ാസിറ്ീവായി 
എനേ ന്ടസ്റ് പ�ാസിറ്ിവിറ്ി െി
രക്ിന്െ മാത്രടും അടിസ്ാെന്പ്
ടുത്തിയാണ് ഇതുവന്ര െിയന്ത
ണങ്ളുടും കന്ണ്യിൻന്മറെ് പസാ
ണുകളുടും തീരുമാെിച്ചിരുനേത്. 
ഇത് വേന്ര അശാസ്തീയ സമീ�
െമാന്ണനേ് �ല പകാണുകേിലടും 
െിനേ് വിമർശെമുണ്ായിട്ടും തി
രുത്താൻ സർക്ാർ തയ്ാറായി
രുനേില്. �പക് വിവിേ വിഭാഗ
ങ്േിൽെിന്നുടും ആപരാഗ്യവിദഗ്ദ്ധ
രിൽെിന്നുമുള്ള വിമർശെവടും, 
അനുദിെടും വഷോകുനേ പകാവിഡ് 
സാഹെര്യവടും തിരുത്തലിെ് സർ
ക്ാരിന്െ െിർബന്ിതരാക്ി. 
�പക് തിരുത്പമ്പാഴുടും ജെങ്
ളുന്ട പ്രശ് െങ്ൾ മെസ്ിലാകാ
ത്ത തലതിരിഞ്ഞ െിർപദ്ദശങ്
ോണ് വീണ്ടും വരുനേത്. കടക
േിൽ അവശ്യസാേെങ്ൾ വാ
ങ്ാൻ പ�ാകുനേവർ ആർടി-�ിസി
ആർ �രിപശാേെ െടത്തിയ ന്െ
ഗറ്ീവ ്സർട്ി�ിക്പറ്ാ, വാക ്സിൻ 
എടുത്ത സർട്ി�ിക്പറ്ാ, അതു
മന്ല്ങ്ിൽ ഒരു മാസടും മുപനേ 
പകാവിഡ് പ�ാസിറ്ീവ് ആയിരു
ന്നു എനേതിന്റെ പരഖപയാ 
വകയിൽ കരുതണമപത്ര. സർ
ക്ാരിനുപവണ്ി െീ�് ന്സക്രട്റി 

ഇറക്ിയ ഉത്തരവാണിത്. വിവാ
ദമായിട്ടും ഉത്തരവിന്െ െ്യായി
കരിച്ന്കാണ്്, വരുടുംൊളുകേിൽ 
പകാവിഡ് കൂടുതൽ രൂക്മാകുടും 
എന്നു�റഞ്ഞ് ഭീതി വിതയ്കാൊ
ണ് ആപരാഗ്യവകുപ്പു മന്തി ശ്രമി
ച്ചത്. വർേിക്കുനേ പകസുകൾ പെ
രിടാൻ സർക്ാർ എന്ത് മുന്നോ
രുക്ടും െടത്ടും എനേതു�പക് 
മന്തി �റയുനേില്. സ്ിതി വഷ
ോകുപമ്പാൾ �ഴി ജെത്തിനുടും, 
പെട്മുണ്ാക്ിയാൽ അതിന്റെ 
കർതൃത്ടും സർക്ാരിനുമാത്രവടും 
എനേതാണ് സമീ�െടും. 

ക�ോവിഡഞ് ഒന്നോംഘ്ം-  
മറന്ന പോഠങ്ൾ

ആപഗാേീകരണെയങ്ന്േതു
ടർനേ് സ്കാര്യപമഖലക്് കീഴട
ങ്ിന്ക്ാണ്ിരിക്കുകയായിരുനേ 
പകരേത്തിന്റെ ന്�ാതുജൊപരാഗ്യ 
സടുംവിോെത്തിന്റെ പ്രസക്തിയുടും 
പ്രാോെ്യവടും കരുത്ടും വീണ്ടും 
ന്വേിവാക്ിയത്, 2018ൽ പകാഴി
പക്ാട്, മലപ്പുറടും ജില്കേിലായി 
റിപപ്ാർട്് ന്െയ്ന്പ്ട് െിപ് പരാ
ഗബാേയായിരുന്നു. തീവ്രമായി 
�ടർനേ ്മരണടും സുെിശ്ിതമാക്കുനേ 
ഈ ഗുരുതരപരാഗന്ത്ത അതിപവ
ഗടും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പവണ് കരുതൽ 
െട�ടികന്േടുക്ാനുടും, സടുംക്രമണ
വടും മരണങ്ളുടും െിയന്തിക്കുവാ
നുടും, �രാേീെതകൾക്കുെടുവിലടും 
ഉണർന്നുപ്രവർത്തിച്ച  െമ്മുന്ട 
ന്�ാതുജൊപരാഗ്യസടുംവിോെ
ത്തിൊയി. 2019 അവസാെടും വെ
െയിന്ല വഹാെിൽ ന്�ാട്ിപ്പുറ
ന്പ്ട് പകാവിഡ് മഹാമാരിയുന്ട 
ഇന്ത്യയിന്ലതന്നേ ആദ്യപകസ് 
പകരേത്തിലാണ് റിപപ്ാർട്് ന്െ
യ്തത്. 2020 ജനുവരി 30െ്. എനേി
ട്ടും, പകാവിഡിന്റെ ആദ്യതരടുംഗ
ത്തിന്െതിപര ഏറ്വടും ശക്തമായ 
പ്രതിപരാേടുംതീർത്ത സ്ലങ്േി
ന്ലാനേ് പകരേമായിരുന്നു. അന്താ
രാഷ്ടതലത്തിലടും പകരേത്തിന്റെ 
ന്�ാതുആപരാഗ്യസടുംവിോെത്തി
ന്റെ ഈ പെട്ടും െർച്ചാവിഷയ
മായിരുന്നു. വാസ്വത്തിൽ എങ്
ന്െയാണ്, അന്ല്ങ്ിൽ എന്തു
ന്കാണ്ാണ് പകാവിഡ് ആദ്യത
രടുംഗത്തിൽ �ിടിച്െിൽക്ാൻ 
പകരേത്തിനു സാേിച്ചത്? അതിൽ
െിന്നുടും �ഠിപക്ണ്ിയിരുനേ 
എന്ന്താന്ക് �ാഠങ്ോണ് ഭര
ണാേികാരികൾ മറന്നുപ�ായ
ത്? വസ്തുെിഷ്ഠമായി അതു �രി
പശാേിന്ച്ചങ്ിൽ മാത്രപമ, ഇപപ്ാ
ഴന്ത്ത പ്രതിസന്ിയുന്ട കാര
ണങ്ൾ െമുക്് ശരിയായി കന്ണ്
ത്താൻ സാേിക്കൂ. 

സ്ാതന്ത്യത്തിനുമുപനേ തന്നേ, 
ന്കാപോണിയൽ-രാജഭരണ-െപവാ
ത്ാെ കാലഘട്ത്തിൽ അടിത്തറ 
�ാകിയ ന്�ാതുജൊപരാഗ്യ-ശുെി

ആ ഗസ്റ് 6 വപ്ര ലകരളത്ിൽ ലകാവിഡ് ബാധിച്വരുപ്ട 
എണ്ം 35,13,551 ആയി. 17,515 ജീവനുകളും പ്പാലിഞ്ിരിക്കു
ന്നു. രാജ്ത്് ഇലപൊൾ റിലപൊർട്് പ്ചയ്യുന്നതിൽ പകുതിയിലല
പ്റ ലകസുകളും ആറിപ്ലാന്ന് മരണങ്ങളും നമ്മുപ്ട സംസ്ാ
നത്ാണ് എന്നതാണ് അവസ്. തന്മൂലം, ലകരളത്ിൽ നി
ന്നുള്ളവർക്ക് മറ്് പല സംസ്ാനങ്ങളും യാത്രാവിലക്കുകൾ 
ഏർപ്പെടുത്തുന്നു. ലകാവിഡിപ്റെ രണ്ാം തരംഗം രാജ്പ്ത്
മ്പാടും തീക്ഷ്ണമായിനിന്ന ലമയ് മാസത്ിൽ സംസ്ാനത്് 
30000ൽ അധികം പ്രതിദിന ലകസുകൾ റിലപൊർട് ്പ്ചയ്ിരുന്നുപ്വങ്ിലം, ജൂൺ 
ആദ്വാരം ഇത് 10000ൽ താപ്ഴയായി കുറഞ്ിരുന്നു. പലക്ഷ, കഴിഞ് ഏപ്റ
ദിവസങ്ങളായി പ്രതിദിനം ഇരുപതിനായിരത്ിനടുത്് പുതിയ ലകസുകളും 
നൂറിനുലമപ്ല മരണങ്ങളും സംസ്ാനത്് റിലപൊർട്് പ്ചയ്പ്പെടുകയാണ്. 

tIm-hn-Uv 
{]-XnkÔn

(ശേഷം 6-ാം ശേജില്)
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(5-ാം ശേജില് നിന്ന്റ്)

(ശേഷം 7-ാം ശേജില്)

ത് സടുംവിോെമാണ് പകരേന്മ
നേ പ്രപദശത്ള്ളത്. തിരുവിതാടും
കൂർ ഭാഗന്ത്ത ന്�ാതുപ്രതിപരാേ 
കുത്തിന്വയ്പ്് സടുംവിോെത്തി
നുപ�ാലടും �ന്ത്താമ്പതാടും നൂറ്ാ
ണ്ന്താട്ള്ള െരിത്രടും �റയാനു
ണ്്. സ്ാതന്ത്യാെന്തരടും വനേ 
ഭരണാേികാരികൾ ന്�ാതുജൊ
പരാഗ്യസടുംവിോെത്തിെ് െൽ
കിയ പ്രാോെ്യടും, പകരേത്തിന്റെ 
ന്�ാതുജൊപരാഗ്യ സടുംവിോെ
ന്ത്ത പലാകെിലവാരത്തിന്ലത്തി
ച്. �പക്, ആപഗാേീകരണെയ
ങ്ൾ പകരേത്തിന്ല ഇടതുടും വല
തുമായ അേികാരമുനേണികൾ 
മത്സരിച്ച് െടപ്ാക്ിയപപ്ാൾ, 
ആപരാഗ്യരടുംഗടും സ്കാര്യമൂലേ
െത്തിന്റെ ന്കാള്ളലാഭത്തിനുള്ള 
പകേീരടുംഗമായി. കാലാനുസൃതമാ
യി പവണ്ത്ര സ്ിരടും ആപരാഗ്യ
പ്രവർത്തകന്ര സർവേീസിൽ െി
യമിക്ാന്തയുടും, അടിസ്ാെസരൗ
കര്യങ്ൾ ശ്രദ്ധപയാന്ട വികസി
പ്ിക്ാന്തയുടും, അൊവശ്യമായ 
െിർമ്മാണപ്രവർത്തെങ്േിപലക്് 
�ണ്് വകമാറ്ിയുന്മാന്ക് ന്�ാ
തുജൊപരാഗ്യ പമഖലയുന്ട �രാ
േീെതകന്േ വർേിപ്ിക്കുനേ െട
�ടികൾ മാത്രപമ ഈ സർക്ാ
രുകൾ കഴിഞ്ഞ രണ് �തിറ്ാണ്
കോയി വകന്ക്ാണ്ിരുന്നുള്ളൂ. 
�പക് �രിമിതികൾക്കുള്ളിലടും 
അർപ്ണപബാേപത്താന്ട പജാലി 
ന്െയ്യുനേ വലിന്യാരു െിര ആപരാ
ഗ്യപ്രവർത്തകരുന്ട കഠിൊേ്ാ
െത്തിലൂന്ട പകരേത്തിന്ല ന്�ാ
തുജൊപരാഗ്യസടുംവിോെടും െില
െിന്നു. ആ സടുംവിോെത്തിന്റെ 
അേ്ാെത്തിന്റെ ബലത്തിലാണ് 
െിപ്യുടും പകാവിഡിന്റെ ആദ്യത
രടുംഗന്ത്തയുന്മാന്ക് പകരേടും അതി
ജീവിച്ചത് എനേതാണ് യാഥാർ
ത്്യടും.  പ്രാഥമികാപരാഗ്യ പകന്ദ്ര
ങ്ൾമുതൽ ന്മഡിക്ൽ പകാപേ
ജുകൾവന്രയുള്ള വിവിേ തലങ്
േിന്ല ആശു�ത്രികേിന്ല പഡാ
ക്ടർമാർ, െഴ് സുമാർ, മറ്് ജീവെ
ക്ാർ, �ചൊയത്ത്-വാർഡ് തല
ങ്േിൽ പ്രവർത്തിക്കുനേ അസടും
ഖ്യടും ന്ഹൽത്ത് ഇൻസ് ന്�ക്ടർ
മാരുടും ആശ പ്രവർത്തകരുമടക്മുള്ള 
ആപരാഗ്യപ്രവർത്തകർ, ഇവർ
ന്ക്ാപ്ടും സനേദ്ധപസവെടും െട
ത്തിയ വിവിേ കക്ികേിൽന്പ്
ട് ന്�ാതുപ്രവർത്തകർ, സടുംഘട
െകൾ തുടങ്ി സാോരണജെ
ങ്ൾ വന്രയുള്ളവരുന്ട ഒറ്ന്ക്
ട്ായ പ്രവർത്തെത്തിലൂന്ടയാണ് 
പകാവിഡിന്റെ ആദ്യഘട് ആക്ര
മണന്ത്ത പകരേടും ന്െറുത്തത്. 
ഇതാണ് �ിണറായി വിജയൻ 
സർക്ാർ മറന്നുപ�ായ ഒനോമ
ന്ത്ത �ാഠടും. 

ഈ ജെകീയ ഉദ്യമത്തിന്ൊ
പ്ടും അമരത്െിന്നുന്കാണ്ള്ള 
ക്രിയാത്മകപ്രവർത്തെങ്ൾ തു
ടക്ത്തിൽ സർക്ാരിന്റെ ഭാഗ
ത്െിന്നുണ്ായിരുന്നു. വെെ

യിൽ അസുഖത്തിന്റെ തീവ്രത 
റിപപ്ാർട്് ന്െയ്ന്പ്ട്പപ്ാൾ തുട
ങ്ി അതിന്െ െിരീക്ിക്കുനേതി
െ് െമ്മുന്ട ആപരാഗ്യവകുപ്് ശ്ര
ദ്ധ ന്വച്. ജനുവരി 30െ് ആദ്യ
പകസ് റിപപ്ാർട്് ന്െയ്യുനേതിനു
മുപനേതന്നേ െികിത്സയ്ക്കു െട�ടി
കേടക്ടും, അനേ് ലഭ്യമായ വിദ
ഗ്ദ്ധാഭിപ്രായങ്േനുസരിച്ച,് ആപരാ

ഗ്യവകുപ്് തയ്ാറാക്ിയിരുന്നു. 
പുറത്െിനേ ്വരുനേവന്രയുടും അവ
രുന്ട സമ്പർക്ങ്ന്േയുടും കന്ണ്
ത്തി ക്ാറവറെെിലാക്കുവാനുടും
,അവന്ര െിരീക്ിക്കുവാനുടും, കൃ
ത്യമായി �രിപശാേെക്കു വിപേ
യരാക്കുവാനുടും താപഴത്തലത്തിൽ 
സടുംവിോെടും ഒരുക്ി. ന്�ാതുജ
െങ്ളുന്ടയുടും തപദ്ദശസ്ാ�െങ്
ളുന്ടയുടും മറ്് സർക്ാർ വകുപ്പുകളു
ന്ടയുടും സഹകരണപത്താന്ട ആപരാ
ഗ്യവകുപ്ിെ ്െടപ്ിലാക്ാൻ �റ്ിയ 
ഈ സടുംവിോെത്തിലൂന്ട, കാര്യ
ക്മമായി പരാഗമുള്ളവന്രയുടും പരാ
ഗസാേ്യതയുള്ളവന്രയുടും തിരിച്ച
റിഞ്ഞ് ക്ാറവറെൻ ന്െയ്ാനുടും 
�രിപശാേെ െടത്വാനുടും കഴി
ഞ്ഞതുന്കാണ്ാണ് പകരേത്തിൽ 
അതിരൂക്മാകുമായിരുനേ പരാ
ഗപ്കർച്ചന്യ െിയന്തിച് െിർ
ത്താൻ െമുക് ്സാേിച്ചത.് ഇതാണ് 
സർക്ാർ ഓർപക്ണ്ിയിരുനേ 
രണ്ാമന്ത്ത �ാഠടും.

 പരാഗടും സ്ിരീകരിക്കുനേവന്ര 
ഉടെടി ഐന്സാപലറ്് ന്െയ്ത് െി
കിത്സയാരടുംഭിക്കുവാൻ �സ്റ ്വലൻ 
രേീറ്് ന്മറെ് ന്സറെറുകളുടും, പരാഗടും 
മൂർച്ിക്കുനേവർക്ായി പ്രപത്യക 
ആശു�ത്രികളുടും ആരടുംഭിച്. പരാ
ഗ�രിപശാേെയുടും െിരീക്ണവടും 
െികിത്സയുന്മല്ാടും അപപ്ാൾ ന്�ാ
തുപമഖലയിൽ തന്നേയായിരുന്നു. 
ആപരാഗ്യവകുപ്ിന്റെ മുഴുവൻ 
പശഷിയുടും ഉ�പയാഗിച്ള്ള കാ
ര്യക്മതപയാന്ട, ഈ സടുംവിോ
െടും പ്രവർത്തിപ്ിച്ച ന്�ാതുപമഖ
ലയുന്ട പ്രതിബദ്ധത ന്കാണ്ാണ്  
പരാഗപ്കർച്ചന്യയുടും, പരാഗടും മൂ
ലമുണ്ായ മരണങ്ന്േയുടും �ിടി
ച്െിർത്താൻ െമുക്് സാേിച്ചത്. 
ഇതാണ് സർക്ാർ മറന്നുപ�ായ 
മൂനോമന്ത്ത �ാഠടും. 

കഠിൊേ്ാെടും ന്െയ്ത ആപരാ
ഗ്യപമഖലയ്ക് മതിയായ �ിന്തുണ 
ന്കാടുക്കുക എനേതായിരുന്നു സർ

ക്ാർ ന്െപയ്ണ്ിയിരുനേ കടമ. 
ഒപ്ടും, ക്ാറവറെെിലായി ഒറ്ന്പ്
ട്് പ�ാകുനേവർക്കുടും അടച്പൂട്ൽ
മൂലടും ദുരിതമനുഭവിക്കുനേവർക്കുടും 
പവണ്സഹായങ്ൾ െൽകുക 
എനേതുടും. തുടക്ത്തിൽ ഇതിനു
ള്ള ശ്രമങ്ൾ സമൂഹഅടുക്േക
േിലൂന്ടയുടും ഭക്്യകിറ്റുകേിലൂന്ടയുടും 
െൽകാൻ ശ്രമിന്ച്ചങ്ിലടും അന്താരു 

താത്കാലിക �രിഹാരടും മാത്ര
മായിരുന്നു. രാജ്യവ്യാ�കമായി 
മഹാമാരിയുന്ട സാഹെര്യങ്ൾ 
വഷോയ അവസ്യിൽ ക്രപമണ 
ഇത്തരടും ഉത്തരവാദിത്തങ്േിൽ
െിന്നുടും സർക്ാർ �ിൻവാങ്ങുക
യാണ് ഉണ്ായത്. സരൗജെ്യകിറ്റു 
വിതരണത്തിപലക്് സാമൂഹിക 
ഉത്തരവാദിത്തടും ചുരുങ്ി. ആപരാ
ഗ്യപമഖലയിലാകന്ട്, സർക്ാർ 
ന്െപയ്ണ്ിയിരുനേ അടിയന്തര
സഹായടും, പഡാക്ടർമാരുന്ടയുടും 
െഴ് സുമാരുന്ടയുടും ഉൾപ്ന്ട, കാ
ലങ്ോയി െികത്തന്പ്ടാന്തകി
ടനേ ആയിരക്ണക്ിെ് ഒഴിവ
കേിപലക്് സ്ിരടും െിയമെടും യു
ദ്ധകാലാടിസ്ാെത്തിൽ െടത്ക 
എനേതായിരുന്നു. എനോൽ അതിെ് 
എന്ത് െട�ടി വകന്ക്ാണ്? 
ഒന്നുമില്, �കരടും താത്കാലിക
മായി കുറച്പ�ന്ര െിയമിച്. 
�ലപമാ, അർപ്ണപബാേപത്താ
ന്ട പജാലി ന്െയ്ത ആപരാഗ്യപ്രവർ
ത്തകർക് ്പവണ് വിശ്രമടുംപ�ാലടും 
അനുവദിക്ാന്ത കൂടുതൽ പജാലി 
ന്െപയ്ണ്ിവന്നു. തുടർച്ചയായി 
ഏന്റ്ടുപക്ണ്ിവനേ അമിതപജാ
ലിഭാരടും, ആപരാഗ്യപ്രവർത്തകരു
ന്ട തന്നേ ആപരാഗ്യന്ത്ത ബാേി
ച്ചിട്ണ്്. െിരവേി ആപരാഗ്യപ്ര
വർത്തകന്ര പരാഗടും ബാേിച്. 

ഇന്താന്ക് കണ്ിട്ടും കണ്ി
ന്ല്നേ് െടിക്കുകയാണ് ആദ്യ 
എൽഡിഎ�് സർക്ാരുടും രണ്ാടും 
സർക്ാരുടും ന്െയ്തുപ�ാരുനേത്. 
ആപരാഗ്യവകുപ്ിന്റെ മനുഷ്യവി
ഭവപശഷി വർേിപ്ിക്കുന്മന്നുള്ള 
പ്രഖ്യാ�െങ്ന്ോന്ക് കടലാ
സിൽ ഒതുങ്ങുന്നു. ആപരാഗ്യപ്രവർ
ത്തകരുന്ട ഭാഗത് െിന്നുള്ള വീ
ഴ്ച്ചകൾക്കുടും കാലതാമസങ്ൾ
ക്കുടും �രസ്യമായിവന്ര അവന്ര 
ശാസിച്ച് വകയ്ടി വാങ്ിയ 
മന്തിമാർ, �പക് ആപരാഗ്യവകു
പ്് പെരിടുനേ ആൾക്ാമടും �രി

ഹരിക്ാൻ എന്തു െട�ടിന്യടു
ത്? പകാവിഡിന്റെ ഒനോടും തരടും
ഗന്ത്ത അതിജീവിക്ാൻ ഗണ്യ
മായി �ണിന്യടുത്ത ആപരാഗ്യ
പ്രവർത്തകർക്് ആവശ്യമായ 
�ിന്തുണ െൽകുനേതിൽ ആത്മാർ
ത്തയില്ാത്ത സമീ�െമാണ് 
�ിണറായി വിജയന്റെ ആദ്യന്ത്ത
യുടും ഇപപ്ാേന്ത്തയുടും സർക്ാർ 

പുലർത്തിപപ്ാനേത് എന്നുതന്നേ 
�റപയണ്ി വരുന്നു. പരാഗത്തിന്റെ 
രണ്ാടും തരടുംഗത്തിന്ല കൂടുതൽ 
ഉത്തരവാദിത്തങ്ൾ കാര്യക്മ
തപയാന്ട വകകാര്യടും ന്െയ്ാനു
ള്ള ന്�ാതുജൊപരാഗ്യപമഖലയു
ന്ട പശഷിന്യ വർേിപ്ിക്കുനേതി
നു�കരടും, അതിന്െ ദുർബ്ബലമാക്ി 
എനേതാണ ്സർക്ാരിന്റെ ആത്മാർ
ത്തയില്ാത്ത സമീ�െത്തിന്റെ 
�രിണത�ലടും. ഓർക്കുക, പകാ
വിഡിൽ �ിടിച്െിന്നു എനേതിൽ 
സടുംസ്ാെന്ത്ത ന്�ാതുജൊപരാ
ഗ്യരടുംഗത്തിന്റെ മികവല് പ്രകടമാ
യത്. മറിച്ച്, അതിന്റെ �രിമിതി
കളുടും �രാേീെതകളുടും പുറത് 
വരികയാണ് ഉണ്ായത്. 

ആപരാഗ്യപമഖലന്യ ശക്തി
ന്പ്ടുത്തി പരാഗന്ത്ത പെരിടുനേ
തിനു�കരടും, പലാക്്ഡരൗൺ കർ
ശെമാക്ി ജെങ്ന്േ പെരിടുനേ 
െയമാണ് �ിണറായി സർക്ാ
രുകൾ വകന്ക്ാണ്ത്. ഇന്തത്ര
പത്താേടും �രാജയമായി എനേത് 
ഇനേ് വിശദീകരിപക്ണ് കാര്യ
മില്. സർക്ാരിെ് തത്ത്തിന്ല
ങ്ിലടും െയടും തിരുപത്തണ്ിവന്നു. 
ഇത്തരത്തിന്ലാരു ആപരാഗ്യപ്ര
തിസന്ിയിൽ പരാഗന്ത്തയാണ് 
പെരിപടണ്ത്, അല്ാന്ത ജെങ്
ന്േയല് എനേതാണ് ഇവിന്ട സർ
ക്ാർ �ഠിപക്ണ് അടുത്ത �ാഠടും. 

പകാവിഡിന്െതിരായ പ്രവർ
ത്തെങ്ളുന്ട പെതൃത്ടും മുഖ്യമന്തി 
പെരിട്് ഏന്റ്ടുത്തപപ്ാൾ തന്നേ, 
ആപരാഗ്യപ്രവർത്തകപരയുടും ന്�ാ
തുജെങ്ന്േയുടും �ിനേണിയിപല
ക്് മാറ്ി ന്�ാലീസിനുടും ഉനേതഉ
പദ്യാഗസ്ർക്കുടും പമൽവക് െൽ
കുനേ പ്രവണത ദൃശ്യമായിരുന്നു. 
ആപരാഗ്യരടുംഗന്ത്ത വിദഗ്ദ്ധർന്ക്ാ
ന്നുടും െയരൂ�ീകരണത്തിൽ സ്ാ
െമില്ാത്ത അവസ്. പഡാക്ടർമാ
രുപടന്യാ െഴ് സുമാരുപടന്യാ സടും
ഘടെകളുമാപയാ, ഐഎടുംഎ 

പ�ാന്ലയുള്ളവരുമാപയാ പ�രി
നുപ�ാലടും കൂട്ായ െർച്ചപയാ പ്ര
വർത്തെപമാ െടത്താൻ സർക്ാർ 
തയ്ാറായില്. ഉപദ്യാഗസ്രുടും 
ന്�ാലീസുടും സർക്ാരിെ് വിശ്ാ
സമുള്ള െില ഉ�പദശകരുടും െയി
ച്ച വഴിപയ മാത്രമാണ് കാര്യങ്ൾ 
പ�ായത്. െിയമസഭാ ന്തരന്ഞ്ഞ
ടുപ്് പ്രഖ്യാ�ിച്ച് ന്�രുമാറ്ച്ചട്ടും 
െിലവിൽ വനേപതാന്ട രാഷ്ടീയ
പെതൃത്ത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ ന്തരന്ഞ്ഞ
ടുപ്ിപലക്ായി. പകാവിഡിന്റെ 
രണ്ാടും തരടുംഗടും രാജ്യത്ത് ആരടും
ഭിച്ച 2021 മാർച്ച് മുതലള്ള ഇപത 
കാലത്ത്, പകാവിഡ് പ്രതിപരാേ
വമായി ബന്ന്പ്ട് െയ�രമായ 
കാര്യങ്ൾപ�ാലടും ഉപദ്യാഗസ്
രുടും ന്�ാലീസുടും പെർനേ് തീരുമാ
െിക്കുനേതു പ�ാന്ലയായി കാര്യ
ങ്ൾ. ഇതാകന്ട്, ഐഎടുംഎ അട
ക്മുള്ള സടുംഘടെകളുടും ആപരാ
ഗ്യപ്രവർത്തകരുടും വിദഗ്േരുടും 
�ലവട്ടും �ാേിച്ചകൾ ചൂണ്ിക്ാ
ട്ിയിട്ടും െിർപദ്ദശങ്ൾ െൽകി
യിട്ടും, അത് പകൾക്ാൻകൂടി തയ്ാ
റാകാത്ത ോർഷ്്യമാണ ്സർക്ാർ 
പുലർത്തിയത്. 

ആപരാഗ്യസടുംവിോെത്തിന്റെ 
കരുത് കൂട്നേതിനു �കരടും, 
പകാവിഡ് പ്രതിപരാേത്തിന്റെ 
പ�രിൽ ജെങ്ൾക്കുപമൽ കുതി
രകയറാൻ ന്�ാലീസിന്െ അഴി
ച്വിട്തുപ�ാന്ലയായി കാര്യങ്ൾ. 
ജീവിതദുരിതത്തിനു മുനേിൽ �ക
ച്െിൽക്കുനേ സാോരണക്ാരനു 
പമൽ െിർദ്ദയടും �ിഴ ചുമത്നേതാണ് 
പ്രോെ പ്രതിപരാേമപത്ര. ജെ�
ക്ത്െിനേ് ഇത് തടയുനേതിനു
�കരടും ഈ ഉപദ്യാഗസ്-ന്�ാലീ
സ് പമോവിത്ന്ത്ത പപ്രാത്സാ
ഹിപ്ിച്ന്കാ ടുക്കുകയാണ് �ി
ണറായി സർക്ാർ. ഇപപ്ാഴുടും ഇത് 
തുടരുന്നു.  ഇതാണ് ഓഗസ്റ് ആദ്യ
വാരത്തിൽ, അശാസ്തീയമായ പലാ
ക്്ഡരൗൺ െയത്തിൽ തിരുത്തൽ 
വരുത്താനുള്ള തീരുമാെടും, ആപരാ
ഗ്യവകുപ്പുമന്തി െിയമസഭയിൽ 
പ്രസ്ാവിച്ചതിന്റെ അന്തതഃസത്തയ്ക് 
വിരുദ്ധമായി െീ�് ന്സക്രട്റി 
ഉത്തരവിറക്ിയതിലടും കാണുനേ
ത്. എനോൽ ഉപദ്യാഗസ്ന്ര തി
രുത്നേതിനു�കരടും അവർക്കുവ
ഴങ്ി കുട�ിടിച്ന്കാടുക്കുനേതാണ് 
�ിണറായി സർക്ാരിന്റെ സമീ
�െടും. പകാവിഡ് ഒരു ആപരാഗ്യ
പ്രതിസന്ിയാണ്, അല്ാന്ത 
ന്�ാലീസിന്െ ഉ�പയാഗിച്ച് വക
കാര്യടും ന്െപയ്ണ് ഒരു ക്രമസമാ
ോെപ്രശ് െമല്, എനേ തമിഴ് ൊ
ട് േെകാര്യവകുപ്പുമന്തി �േെി
പവൽ ത്യാഗരാജപറെതായി റി
പപ്ാർട്് ന്െയ്ന്പ്ട് അഭിപ്രായടും 
ഇവിന്ട ശ്രദ്ധിപക്ണ്തുണ്്. ന്�ാ
ലീസിന്െ ഉ�പയാഗിച്ച് പെരിപട
ണ് ഒനേല് പരാഗപ്കർച്ച എനേ
തുടും, അതിെ് ജെന്ത്ത വിശ്ാസ
ത്തിന്ലടുക്കുകയുടും പ്രതിപരാേത്തി
ന്റെ പെതൃത്ടും ആപരാഗ്യരടുംഗന്ത്ത 

tIm-hn-Uv 
{]-XnkÔn

kÀ¡m-cn-sâ sXäm-b k-ao-]-\-§Ä A-Xn-th-Kw  
tcm-Kw ]-S-cm-³ A-hk-c-sam-cp¡n

സ്വാതന്ത്ര്ത്ിനുമുമ്പുതപ്ന്ന, പ്കാലളാണിയൽ-രാജഭരണ-നലവാത്ാന 
കാലഘട്ത്ിൽ അടിത്റ പാകിയ പ്പാതജനാലരാഗ്-ശുചിത്വ സംവിധാ
നമാണ് ലകരളത്ിലള്ളത്. തിരുവിതാംകൂർ ഭാഗപ്ത് പ്പാതപ്രതിലരാധ 
കുത്ിപ്വയ്പെ് സംവിധാനത്ിനുലപാലം പപ്ത്ാമ്പതാം നൂറ്ാണ്ടുപ്താട്ടുള്ള 
ചരിത്രം പറയാനുണ്്. സ്വാതന്ത്ര്ാനന്തരം വന്ന ഭരണാധികാരികൾ പ്പാ
തജനാലരാഗ്സംവിധാനത്ിന് നൽകിയ പ്രാധാന്ം, ലകരളത്ിപ്റെ 
പ്പാതജനാലരാഗ് സംവിധാനപ്ത് ലലാകനിലവാരത്ിപ്ലത്ിച്ചു. പലക്ഷ, 
ആലഗാളീകരണനയങ്ങൾ ലകരളത്ിപ്ല ഇടതം വലതമായ അധികാര
മുന്നണികൾ മത്സരിച്് നടപൊക്കിയലപൊൾ, ആലരാഗ്രംഗം സ്വകാര്മൂല
ധനത്ിപ്റെ പ്കാള്ളലാഭത്ിനുള്ള ലകളീരംഗമായി.
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(1-ാം ശേജില് നിന്ന്റ്)

(6-ാം ശേജില് നിന്ന്റ്)

വിദഗ്ദ്ധർക്് െൽകിന്ക്ാണ്്, 
ന്�ാലീസ് അടക്മുള്ള ഭരണെിർ
വേഹണ സടുംവിോെങ്ൾ അവർ
ക്് ആവശ്യമായ �ിന്തുണ െൽ
കുകയുമാണ് പവണ്ിയിരുനേത് 
എനേതാണ് മറനേ ഒരു പ്രോെ
�ാഠടും.  

സർക്ോർ �ത്ോഴിയുന്നു, 
സ്�ോര്കമഖല ലോഭം ത�ോയ്യുന്നു

സർക്ാർ ഈ �ാഠങ്ൾ മറ
ക്കുപമ്പാൾ മറുവശത്ത് പെട്മുണ്ാ
ക്കുനേതാര് എനേത് കാണാന്ത 
പ�ാകരുത്. കഴിഞ്ഞ പകാവിഡ് 
കാലത്തന്നേ െികിത്സക്കുടും �രി
പശാേെകൾക്കുടും സ്കാര്യ ആശു
�ത്രികൾക്കുടും ലാബുകൾക്കുടും 
അനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു. �പക് 
പകാവിഡിന്റെ പ�രിൽ യാന്താരു 
മാെദണ്ഡവമില്ാത്ത െിരക്കുക
ോണ് സ്കാര്യ ആശു�ത്രികളുടും 
ലാബുകളുടും ജെങ്േിൽെിനേ് 
ഈടാക്ിയത.് പ്രതിപഷേങ്ന്േയുടും 
പകാടതി ഉത്തരവിന്െയുടും തുടർ
നേ് ഏകീകൃത െിരക്കുകൾ സർ
ക്ാരിെ് പ്രഖ്യാ�ിപക്ണ്ി വന്നു. 
�പക് ഈ െിരക്കുകൾതന്നേയുടും 
െീതിപക്ാ യുക്തിപക്ാ െിരക്കു
നേതായിരുനേില്. �പക്, ഇത്ത
വണ സർക്ാർ സടുംവിോെത്തിൽ 
പരാഗികന്േ ഉൾന്ക്ാള്ളുനേത് ചു
രുക്ി അവന്ര വീടുകേിപലക്് 
�റഞ്ഞയച്ചപപ്ാൾ സ്കാര്യ 
ആശു�ത്രികന്േ ആശ്രയിക്ാൻ 
ജെങ്ൾ െിർബന്ിതരായി. 
സർക്ാർതന്നേ �രിപശാേെകൾ
കൂടി ചുരുക്ിയപപ്ാഴുടും, ന്െഗറ്ീവ് 
ആപയാ എനേറിയാനുള്ള ന്ടസ്റ് 
െടത്താന്ത വനേപപ്ാഴുടും, ഇന്താ
ന്ക് �ണടും മുടക്ി സ്കാര്യ ലാ
ബുകേിൽ ന്െപയ്ണ്ിവരുന്നു. 

പകാവിഡ ്കാലത്ത ്മറ്റുപരാഗങ്ൾ 
കുറയുകയുടും, െികിത്സക്ായി ജെ
ങ്ൾ ന്�ാതുപമഖലന്യ കൂടുതലാ
യി ആശ്രയിച്തുടങ്ങുകയുടും ന്െ
യ്തപപ്ാൾ കച്ചവടടും കുറഞ്ഞ സ്
കാര്യ ആശു�ത്രി മുതലാേിമാർ
ക്് കച്ചവടടും സൃഷ്ിച് ന്കാടുക്കു
നേതായി സർക്ാരിന്റെ െയങ്ൾ. 
െില മുതലാേിത്തരാജ്യങ്ൾ ന്െ
യ്തതു പ�ാന്ല, സ്കാര്യ ആശു�
ത്രികന്േയടക്ടും താത്കാലികമാ
യി സർക്ാർ ഏന്റ്ടുത്ത ്പകാവിഡ് 
െികിത്സന്യാരുക്ണടും എന്നുപ�ാ
ലടും െർച്ചവനേ സ്ാെത്താണ്, 
ഇപപ്ാൾ െികിത്സക്കുടും �രിപശാ
േെക്കുമായി സ്കാര്യപമഖലയു
ന്ട ലാഭന്ക്ാതിന്യ ആശ്രയി
പക്ണ് ഗതിപകട് ജെങ്ൾക്കു
ണ്ായിരിക്കുനേത്. ഇപതാന്ടാപ്ടും, 
ഇപപ്ാൾ കടയിൽ പ�ാകാൻപ�ാ
ലടും �രിപശാേെയുപടന്യാ വാക ്സി
പെഷന്റെപയാ സർട്ി�ിക്റ്് െിർ
ബന്മാക്കുകയുടും, എനോൽ ഇതി
നുള്ള സരൗകര്യടും ന്�ാതുപമഖലയിൽ 
ഇല്ാന്തയാക്കുകയുടും ന്െയ്യുനേ സർ
ക്ാർ െയങ്ൾ ആർക്ാണ് ലാ
ഭമുണ്ാക്കുനേത്? സ്കാര്യ മൂലേ
െശക്തികൾക്് ലാഭമുണ്ാക്ി 
ന്കാടുക്കുനേതിൽ പകന്ദ്ര-സടുംസ്ാെ 
സർക്ാരുകൾക്കുള്ള ഔത്സുക്യടും 
ഒരു പുതിയ കാര്യമല്. ഇവിന്ട 
അതിെ് ജെങ്ളുന്ട ജീവന്റെ വി
ലയുണ്് എന്നു മാത്രടും. 

കുത്ഴിഞ് വോ�ഞ് സികനഷൻ
പകാവിഡ ്പരാഗവ്യാ�െപത്താ

ട് പെർത്തന്നേ പ്രതിപരാേ കു
ത്തിന്വയ്പ്ിന്റെ അവസ്യുടും 
�രിപശാേിപക്ണ്തുണ്്. ഏറ്വടും 
ഒടുവിൽ ലഭ്യമായ കണക്നുസ
രിച്ച്, 43 ശതമാെത്തിലേികടും
പ�ർക് ്പകരേത്തിൽ ഒരു പഡാസ് 

വാക ്സിന്െങ്ിലടും ലഭ്യമായിട്ണ്.് 
18% പ�ർക്് രണ്് പഡാസുടും സ്ീ
കരിക്ാൊയി. �പക്, സടുംസ്ാ
െത്ത് എല്ാവർക്കുടും സരൗജെ്യവാ
ക് സിൻ െൽകുന്മനേ് മുഖ്യമന്തി 
പ്രഖ്യാ�ിച്ചിട്ടും പ്രപയാഗതലത്തിൽ 
അതല് അവസ്. ആദ്യഘട്ത്തിൽ 
മുൻഗണെ വിഭാഗങ്ൾക്കുമാത്രടും 
െൽകിയ പവേയിൽ താരതപമ്യെ 
െല് രീതിയിൽ െടനേ വാക് സിൻ 
വിതരണടും ഇനേ് കുത്തഴിഞ്ഞ 
അവസ്യിലാണ്. താപഴത്തല

ത്തിന്ല വാക് സിൻ വിതരണടും 
ഏന്റക്കുന്റ വീതടുംന്വപ്ായി മാ
റുന്നു. �ലയിടത്ടും വാക് സിൻ 
പസ്റാക്ില് എന്നു�റഞ്ഞ് സർ
ക്ാർ സടുംവിോെടും വകമലർത്
പമ്പാൾ ന്താട്ടുത്ത സ്കാര്യ 
ആശു�ത്രിയിൽ യാന്താരു ക്ാ
മവമില്ാന്ത വിലന്കാടുത് വാ
ങ്ാവനേ വാക് സിൻ ലഭ്യമാകുന്നു. 
�ല കാരണങ്ൾ ന്കാണ്ടും െി
ശ്ിതസമയത്ത് വാക് സിൻ എടു
പക്ണ് ജെങ്ൾക്് സർക്ാർ 
സടുംവിോെത്തിൽ അത് ലഭ്യമാ
കാന്ത സ്കാര്യ ആശു�ത്രിക
ളുന്ട കച്ചവടത്തിെ് തല ന്വച്

ന്കാടുപക്ണ്ിവരുന്നു. മറുവശത്ത് 
പെരായ വഴിയിൽ വാക് സിൻ 
ബുക്കുന്െയ്ാൊയി കാത്തിരിക്കു
നേവർ െിരാശരാകുന്നു. അവിന്ട
യുടും ലാഭടും സ്കാര്യപമഖലയ്ക് 
എന്നുറപ്ാക്ി കണ്ണടക്കുകയാണ് 
സർക്ാർ. �പക് വാക് സിപെ
ഷന്റെ പവഗടും ഇങ്ന്െ കുറയു
പമ്പാൾ, അർഹരായ അെവേി
യാളുകൾ ഇെിയുടും വാക് സിന്െ
ടുക്ാതിരിക്കുപമ്പാൾ, അത് പരാ
ഗന്ത്ത അതിജീവിക്ാനുള്ള സമൂ

ഹത്തിന്റെ പശഷിന്യയാണ് ബാ
േിക്കുനേത്.

സർക്ോർ ജനവിരുദ്ധസമ്രീപനം 
�ിരുത്ികയ മ�ിയോകൂ

ആപരാഗ്യപ്രവർത്തകരുടും എല്ാ
വിഭാഗടും ജെങ്ളുടും ഒത്പെർനേ് 
പകാവിഡിന്റെ ഒനോടും ഘട്ന്ത്ത 
പെരിട്പപ്ാൾ അത് തന്റെയുടും 
തന്റെ �ാർട്ിയുന്ടയുടും മാത്രടും പ്ര
വർത്തെമായി ചുരുക്ി ന്തരന്ഞ്ഞ
ടുപ്് പെട്ത്തിനുള്ള പ്രൊരണമാ
യി മാറ്റുകയപല് മുഖ്യമന്തി ന്െയ്ത
ത്? പകന്ദ്രസർക്ാരിന്റെ മാതൃക
യിലള്ള പ്രൊരണ പ്രവർത്തെങ് 

േല്, ജെ�ക്ത്െിന്നുള്ള പ്രവൃ
ത്തിയാണ ്പകരേടും മുഖ്യമന്തിപയാട് 
ആവശ്യന്പ്ടുനേത്. സർക്ാരിലടും 
ന്�ാതുജൊപരാഗ്യസടുംവിോെ
ത്തിലടും ജെങ്ൾക്കുള്ള വിശ്ാ
സവടും, തിരിന്ക ജെങ്ന്േ വി
ശ്ാസത്തിന്ലടുത്ള്ള സർക്ാർ 
െട�ടികളുമാണ് �ലപ്രദമായി 
പകാവിഡ് പ്രതിസന്ിന്യ പെ
രിടാനുള്ള ഒപരന്യാരു മാർഗ്ഗടും. 
എനോൽ ജെങ്ളുന്ട വിശ്ാസടും 
തകർക്കുനേ െട�ടികളുമായാണ് 
സടുംസ്ാെ സർക്ാർ മുപനോട് 
പ�ാകുനേത്. ഇതുന്കാണ്് ആത്യ
ന്തികമായി പെട്മുണ്ാക്കുനേത്, 
ആപരാഗ്യപമഖലയിന്ല സ്കാര്യ 
പലാബികളുടും മൂലേെ ശക്തികളു
മാണ്. ഇത് അടുംഗീകരിക്ാൻ 
�റ്ില്. ഇത്തരടും സമീ�െവടും 
െയവടും പ്രവൃത്തിയുടും തിരുത്തിപയ 
മതിയാകൂ. മഹാമാരിന്യ ന്െറു
ക്ാൻ ആപരാഗ്യരടുംഗന്ത്ത വിദ
ഗ്ദ്ധന്ര ഉൾന്പ്ടുത്തിന്ക്ാണ്് രൂ
�ീകരിക്കുനേ െയവടും �രി�ാടി
യുടും, അത് െടപ്ാക്ാൻ ആപരാ
ഗ്യവകുപ്ിന്റെ പെതൃത്ത്തിൽ 
എല്ാ വകുപ്പുകന്േയുടും ജെങ്ന്േ
യുടും ഒരുമിച് പെർത്ന്കാണ്േേ 
പ്രവർത്തെവമാണ് ആവശ്യടും. 
യുദ്ധകാലാടിസ്ാെത്തിൽ ആപരാ
ഗ്യവകുപ്ിന്ല ഒഴിവകൾ െികത്തി 
ന്�ാതുജൊപരാഗ്യപമഖലന്യ 
ശക്തിന്പ്ടുത്താനുള്ള അടിയന്തര 
െട�ടികൾ ഒപ്ടും സർക്ാർ വക
ന്ക്ാള്ളണടും. പകാവിഡ് സൃഷ്ി
ക്കുനേ ആപരാഗ്യ-സാമൂഹിക പ്ര
തിസന്ിന്യ കൂട്ായി െമുക്് മറി
കടക്കുനേതിൊയി െിലവിന്ല 
ജെവിരുദ്ധ സമീ�െടും തിരുത്തി, 
ഈ ജെകീയസമീ�െത്തിപല
ക്് സർക്ാർ എത്തണടും എനേ് 
െങ്ൾ ആവശ്യന്പ്ടുന്നു.
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പ്രാഥമികാലരാഗ് ലകന്ദ്രങ്ങൾമുതൽ പ്മഡിക്കൽ 
ലകാലളജുകൾവപ്രയുള്ള ആശുപത്രികളിപ്ല 
ലഡാക്ടർമാർ, നഴ് സുമാർ, മറ്് ജീവനക്കാർ, 
പ്ഹൽത്് ഇൻസ് പ്പക്ടർമാരും ആശ പ്രവർ
ത്കരുമടക്കമുള്ള ആലരാഗ്പ്രവർത്കർ, 
സന്നദ്ലസവനം നടത്ിയ പ്പാതപ്രവർത്
കർ, സംഘടനകൾ തടങ്ങി സാധാരണജന
ങ്ങൾ വപ്രയുള്ളവരുപ്ട ഒറ്പ്ക്കട്ായ പ്രവർത്
നത്ിലൂപ്ടയാണ ്ലകാവിഡിപ്റെ ആദ്ഘട് ആക്ര
മണപ്ത് ലകരളം പ്ചറുത്ത്.

എസ്.സുപരഷ് കുമാർ അേ്യക്ത 
വഹിച്. ജെറൽ കൺവീെർ 
ആർ.അർജുെൻ സ്ാഗതടും �റ
ഞ്ഞു. സ്ടീറ്് ബാൻഡ് ഗായികയുടും 
എഐഡിഎസ്ഒ പെതാവമായ 
അൊമിക എസ്.പഗാ�ാലിന്റെ  
ഗാെങ്ൾ ഏന്റ ശ്രപദ്ധയമായിരുന്നു. 

വിേപ്ിൽശാല സമരൊയകൻ 
എസ്.ബുർഹാൻ സപമ്മേെടും 
ഉദ്ഘാടെടും ന്െയ്തു. കരിമണൽ 
ഖെെ വിരുദ്ധ സമരടും ക്രപമണ 
ആർജിക്കുനേ ബഹുജെ �ിന്തുണ
യുടും ശക്തിയുടും വിേപ്ിൽശാല സമ
രത്തിന്ല സ്ന്തടും അനുഭവങ്ളു
ന്ട ന്വേിച്ചത്തിൽ വിശദീകരിച്ച

ത് ആപവശമുണർത്തി. ആർ.�ാർ
ത്സാരഥി വർമ്മ സത്യാഗ്രഹി
കന്േയുടും മർദ്ദെപമറ്വന്രയുടും പ�ാ
രാേികന്േയുടും പവദിയിപലക്ാെ
യിച് �രിെയന്പ്ടുത്തി. ജി.
പഗാമതി ഷാേണിയിച്ടും �തക്
ങ്ൾ കഴുത്തിലണിഞ്ഞുടും പൂന്ച്ച
ണ്കൾ െൽകിയുടും ആദരിച്. ബി. 
ഭദ്രൻ, എസ്.സുേിലാൽ, എടും.
എച്ച്.ഉവവസ്, ൊസർ ആറാട്
പുഴ, ഷിബു പ്രകാശ് എനേിവർ 
പ്രസടുംഗിച്. എടും.സ്രാജ് കൃത
ജ്ഞത �റഞ്ഞു. �ാനൂരിൽെിനേ് 
എത്തിയ കുട്ികൾ ന്െയ്ത സമര 
നൃത്തശില്പടും സമരത്തിന്റെ തീവ്ര
തയുടും നൃത്തത്തിന്റെ െടുലതയുടും 
സടുംഗീതത്തിന്റെ മപൊഹാരിത
യുടും സപമ്മേിപ്ിക്കുനേതായിരുന്നു.

ക്ിറ്് ഇന്ത്യാ ദിെമായ ആഗ
സ്റ് 9െ് കരിമണൽ ഖെെവിരു
ദ്ധ ഏപകാ�െ സമിതിയുന്ട ആഭി
മുഖ്യത്തിൽ ഉജ്്ലമായ ന്സക്ര
പട്റിയറ്് മാർച്ച് െടന്നു. പ്രതി�

ശതാടേപ്ള്ിയില് കരിമണല് ഖനന വിരുദ്ധ ഏശകാേനസമിതി 
വവസ്റ് ടെയർമാനം എസ്റ് യുസിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) ശനതാവുമായ 
സഖാവ്റ് ബ.ഭദ്രന്റ് ശനടര നെന്ന ശോെീസ്റ് അതിക്രമം

കരിമണല് ഖനന വിരുദ്ധ ഏശകാേനസമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്ില് 
ശതാടേപ്ള്ിയില് നെക്കുന്ന സത്യാഗ്രഹത്ിടറെ 50-ാം ദിവസം സംഘ
െിപ്ിച് സശമ്മളനം വിളപ്ില്ോെ സമരനായകന് എസ്റ്.ബുർഹാന് 
ഉദ്റ്ഘാെനം ടെയ്യുന്നു

ക് പെതാവ് വി.ഡി.സതീശൻ 
ഉദ്ഘാടെടും ന്െയ്തു. സമരസമിതി 
ന്െയർമാൻ എസ്.സുപരഷ് കുമാർ 
അദ്ധ്യക്ത വഹിച്. എടും.വിൻ
സറെ ്എടുംഎൽഎ മുഖ്യപ്രഭാഷണടും 
െടത്തി. െടൻ പപ്രടുംകുമാർ, ന്ക. 
എ.ന്ഷ�ീഖ്, ആർ.കുമാർ, എടും
.ഷാജർഖാൻ, മാഗ്ിൻ �ിപലാ

മിെ, അജിത് ശടുംഖുമുഖടും, സുേി
ലാൽ തൃക്കുനേപ്പുഴ, ആർ.അർജു
െൻ, ൊസർ ആറാട്പുഴ, ആർ.
�ാർത്സാരഥി വർമ്മ, ബി.ഭദ്രൻ, 
�ി.ന്ക.സുഭദ്രാമണി, ആശാ രു
ദ്രാണി, ന്ഹൻറി, ന്ക.ന്ജ.ഷീല, 
എസ്.മധു, പ�ാൾ എനേിവർ പ്ര
സടുംഗിച്.
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8 ആഗസ്റ്റ് 2021

(ശേഷം 9-ാം ശേജില്)

ആഗസ്റ് 4െ് അവസാെിക്കു
നേ റാങ്് �ട്ിക െീട്ിന്ക്ാണ്്, 
െിയമെടും െടത്തണന്മനേ ആവ
ശ്യവമായാണ ്ലാസ്റ ്പഗ്രഡ ്ന്സർ
വറെ്, വെിത സിവിൽ പ�ാലീസ് 
ഓ�ീസർ റാങ്് ലിസ്റിലള്ളവർ 
സമരത്തിന്െത്തിയത്. എനോൽ, 
ആഗസ്റ് 23െ് മുഖ്യമന്തി �ിണ
റായി വിജയൻ, കാലാവേി അവ
സാെിക്കുനേ 493 ലിസ്റ്റുകളുന്ട 
കാലാവേി െീട്ില് എനേ് തിക
ഞ്ഞ ോർഷ്്യപത്താന്ട പ്രഖ്യാ�ി
ച്ചപതാന്ട, ഗവൺന്മറെിന്റെ സമീ
�െടും എന്ന്തനേ് വ്യക്തമായിരു
ന്നു. എനേിട്ടും വീപറാന്ട മുദ്രാവാ
ക്യടും വിേിച്ന്കാണ്വർ സമരരടും
ഗത്ത് തുടർന്നു. അേികാരികളുന്ട 
ബേിരകർണ്ണങ്ൾ തുറക്കുന്മനേ 
പ്രതീക്പയാന്ട അവർ ന്സക്ര
പട്റിയറ്ിെ് മുനേിന്ല സമരപ്ന്ത
ലിൽ തുടർന്നു. ഇതിെിടയിൽ ലാ
സ്റ് പഗ്രഡ് ലിസ്റിന്റെ കാലാവേി 
രണ്് മാസപത്തയ്ക് െീട്ിന്ക്ാണ്് 
പകരോ അഡ്ിെിസ് പരേറ്ീവ് രേി
ബ്യൂണലിന്റെ വിേി വനേത് ഉപദ്യാ 
ഗാർത്ികൾക്് പ്രതീക്യ്ക് വക 
െൽകി. സർക്ാരാവന്ട്, ലിസ്റി
ന്റെ കാലാവേി െീട്ിയ രേിബ്യൂ
ണൽ ഉത്തരവിന്െതിന്ര �ിഎ
സ് സിന്യന്ക്ാണ്് വഹപക്ാട
തിയിൽ അപ്ീൽ െൽകുകയാണു
ണ്ായത്. വഹപക്ാടതി, സർ
ക്ാർ വാദങ്ൾ കണ്ണടച് വിശ്
സിച്ന്കാണ്് രേിബ്യൂണൽ ഉത്ത
രവ് റദ്ദ് ന്െയ്തു. മാത്രമല്, പകരേ
ത്തിന്ല ന്താഴിൽ രഹിതരായ 
ലക്ക്ണക്ിെ് ഉപദ്യാഗാർത്ി
കന്േ ആപക്�ിക്കുനേ െിരീക്
ണങ്ൾ െടത്തിന്ക്ാണ്്, സർ
ക്ാർ െില�ാടുകൾക്് ശക്തി 
�കർന്നു.

എൽജിഎസഞ് ഉക്്ോഗോർത്ി
�കളോടഞ് സർക്ോർ തെയ്ത�ഞ് 
�ി�ഞ് അന്ോയം

െിയമസഭാ തിരന്ഞ്ഞടുപ്ിെ് 
മുൻ�് െടനേ ഉപദ്യാഗാർത്ികളു
ന്ട അതിശക്തമായ പ്രപക്ാഭടും 
എൽഡിഎ�് ഗവൺന്മറെിെ് 
സൃഷ്ിച്ച പ്രതിസന്ികൾ വേന്ര 
വലതായിരുന്നു. പകരേ മെതഃസാ
ക്ി സ്ിരടും ന്താഴിന്ലനേ ഉപദ്യ
ാഗാർത്ികളുന്ട ഡിമാറെിപൊ
ന്ടാപ്ടും അടിയുറച്ച് െിലന്കാണ്. 
സിവിൽ പ�ാലീസ് ഓ�ീസർ, 

ലാസ്റ് പഗ്രഡ് ന്സർവറെ്, ന്കഎ
സ്ആർടിസി വരൈവർ, ന്മക്ാ
െിക്, പ�ാറസ്റ് വാച്ചർ തുടങ്ിയ 
െിരവേി ലിസ്റ്റുകേിന്ല ഉപദ്യാ
ഗാർത്ികൾ വീറുറ് പ്രപക്ാഭടും 
െടത്തി.ലാസ്റ് പഗ്രഡ് ന്സർവറെ് 
(എൽജിഎസ്) ഉപദ്യാഗാർത്ി
കളുന്ട സമരടും 35 ദിവസടും �ിനേി
ട്കഴിഞ്ഞപപ്ാൾ ഗത്യന്തരമില്ാ
ന്ത സർക്ാർ,  ഉപദ്യാഗാർത്ി
കളുമായി െർച്ചയ്ക് തയ്ാറായി. ആ 
െർച്ചയിൽ െിയമവകുപ്് മന്തി 
എ.ന്ക.ബാലൻ  എൽജിഎസ് 
ഉപദ്യാഗാർത്ികൾക്് െൽകിയ 
ഉറപ്ിൻപമലാണ് അവർ സമരടും 
അവസാെിപ്ിച്ചത്. വെറ്് വാ
ച്ച്മാൻമാരുന്ട പജാലി സമയടും 16 
മണിക്കൂറിൽെിന്നുടും 8 മണിക്കൂ
റായി കുറച്ന്കാണ്് അവിന്ട വരു
നേ ഒഴിവകേിൽ എൽജിഎസ് 
ലിസ്റിൽെിന്നുടും ഇലക്ൻ കമ്മീ
ഷന്റെ അനുമതിപയാന്ട െിയമ
െടും െടത്താടും എനേ് െിയമമന്തി 
എ.ന്ക.ബാലൻ ഉറപ്പുെൽകി. 
ന്താട്ടുത്ത ദിവസടും തന്നേ, '�ി
എസ് സിയ്ക് െിയമെ െട�ടികൾ 
െടത്നേതിനുടും വിവിേ സർക്ാർ 
വകുപ്പുകേിന്ല ഒഴിവകൾ �ിഎ
സ്ിക്് റിപപ്ാർട്് ന്െയ്യുനേതിനുടും 
തടസ്മിന്ല്നേ്' െീ�് ഇലക്ടറൽ 
ഓ�ീസർ വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ാ
യി. എനോൽ, എൽജിഎസ് ലി
സ്റിന്ല െിയമെക്ാര്യത്തിൽ സർ
ക്ാർ ന്മന്ല്പപ്ാക്് െയടും തുടരു
കയാണുണ്ായത്. വെറ്് വാച്ചർ
മാരുന്ട തസ്ികകൾ സൃഷ്ിക് 
ന്പ്ട്ാൽതന്നേ പുരുഷ ഉപദ്യാഗാർ
ത്ികൾക്ായിരിക്കുടും പജാലി 
ലഭിക്കുകന്യനേതുടും ലിസ്റിന്ല 
ബഹുഭൂരി�ക്ടും വരുനേ വെിത
കളുന്ട െിയമെത്തിന്ല അെിശ്ി
തത്ടും തുടരുകതന്നേ ന്െയ്യുന്മന്നുടും 
അപനേ, എഐഡിവവഒ ചൂണ്ി
ക്ാണിച്ചിരുന്നു.

യൂണിപവഴ് സിറ്ികേിന്ല ലാ
സ്റ് പഗ്രഡ് െിയമെടും �ിഎസ് സി
യ്ക് വിന്ട്ങ്ിലടും സ് ന്�ഷ്യൽ റൂൾ 
ഇറക്ാത്തതിൊൽ െിയമെങ്ൾ 
െടക്കുനേില് എനേ പ്രശ ്െവടും ഉപദ്യ
ാഗാർത്ികൾ െർച്ചയിൽ ചൂണ്ി
ക്ാണിച്ചിരുന്നു. അതുടും �രിഗ
ണിക്ാടും എനേ മന്തിയുന്ട വാഗ്ദാ
െവടും ജലപരഖയായി മാറി. 14 
ജില്കേിലായി 46,285 പ�രുള്ള 
ലിസ്റിൽെിന്നുടും ആന്ക െിയമി

ച്ചത് 6788 മാത്രമാണ്. 2012ന്ല 
ലിസ്റിൽെിന്നുടും 12,959ഉടും 2015ന്ല 
ലിസ്റിൽെിന്നുടും 11,455ഉടും പ�ന്ര 
െിയമിച്ചിരുന്നു എനേതുടും ഓർപക്
ണ്തുണ്്. �രീക് എഴുതി റാങ്് 
ലിസ്റിൽ ഉൾന്പ്ട് 39,497 ഉപദ്യാ 
ഗാർത്ികൾ െിലെിൽന്ക്യാ
ണ് �ട്ിക റദ്ദായത്. 493 ലിസ്റ്റു
കേിൽ ഉൾന്പ്ട് ലക്ക്ണക്ി
െ് യുവജെങ്ളുന്ട സർക്ാർ പജാ
ലിന്യനേ പ്രതീക്യ്ക്കു പമന്ലയാണ് 
�ിണറായി സർക്ാർ കരിെിഴൽ 
വീഴ്ത്തിയത്. 

എൽജിഎസഞ് ലിസ്റിതറെ  
�ോലോവധി ന്രീ്ിതക്ോണ്ടുള്ള 
ട്ിബ്യൂണൽ വിധി ഹഹകക്ോട�ി 
റദ്ോക്ിയ�ഞ് ഇരു്ടി

റാങ്് ലിസ്റിന്റെ കാലാവേി 
2 മാസപത്തയ്ക് െീട്ിന്ക്ാണ്് 
പകരോ അഡ്ിെിസ് പരേറ്ീവ് രേി
ബ്യൂണലിന്റെ ഉത്തരവ് വനേത്, 
സമരടും ന്െയ്യുനേ ഉപദ്യാഗാർത്ി
കൾക്് പെരിന്യാരാശ്ാസടും 
െൽകി.എനോൽ, ഉപദ്യാഗാർത്ി
കന്േ പദ്രാഹിക്ാനുറച്ന്കാണ്് 
ന്കഎറ്ി ഉത്തരവിന്െതിന്ര സർ
ക്ാർ �ിഎസ് സിവഴി വഹപക്ാ

ടതിയിൽ അപ്ീൽ െൽകി. �ി
എസ ്സിയുന്ട അപ്ീലിപന്ൽ വനേ 
വഹപക്ാടതി വിേിയുടും �രാമർ
ശങ്ളുടും ഉപദ്യാഗാർത്ികന്േ മാ
ത്രമല്, ന്താഴിൽ രഹിതരായ യു
വജെങ്ന്േ ആകമാെടും അ�മാ
െിക്കുടും വിേമുള്ളതായിരുന്നു. സർ
ക്ാർ വാദങ്ന്േ കണ്ണടച്ച് വിശ്
സിച്ന്കാണ് ്എൽജിഎസ ്ലിസ്റ് 
െീട്ിയ രേിബ്യൂണൽ ഉത്തരവ് 
പകാടതി റദ്ദ് ന്െയ്തു. റാങ്് �ട്ിക
യുന്ട കാലാവേി െീട്നേതിനുള്ള 
അസാോരണ സാഹെര്യന്മാന്നുടും 
െിലവിലില് എനേ സർക്ാർ വാദടും 
പകാടതി എന്തുന്കാണ്ാണ് അടും
ഗീകരിച്ചത.് പകാവിഡിന്റെ അസാ
ോരണ സാഹെര്യടും െിലെിൽ
ക്കുന്നുന്വനേ് െിരന്തരടും �റഞ്ഞു
ന്കാണ്ിരിക്കുനേ സർക്ാർതന്നേ, 
െിയമെടും െടക്ാത്ത അസാോ
രണ സാഹെര്യന്മാന്നുമില് എന്നു
�റഞ്ഞതിൽ,  പകാടതിക് ്അസ്ാ
ഭാവികമാന്യാന്നുടും പതാനേിയില്. 
പകാവിഡ് കാരണടും, കഴിഞ്ഞ 
രണ് വർഷമായി സർക്ാർ സ്ാ

�െങ്ളുന്ട പ്രവർത്തെങ്ൾ കൃ
ത്യമായി െടനേിട്ില്. അതുന്കാ
ണ്തന്നേ ഒഴിവകൾ റിപപ്ാർട്് 
ന്െയ്യുനേതിൽ വലിയ കുറവാണു
ണ്ായിട്ള്ളത.് ഒഴിവകൾ റിപപ്ാർ
ട്് ന്െയ്ന്പ്ടുനേില് എനേ് �റഞ്ഞു
ന്കാണ്ാണ് െിയമെ ശു�ാർശ
കൾ അയയ്കാത്തത് എനേതാണ് 
�ിഎസ് സിയുന്ട വാദടും. പകാടതി
ക്് കാര്യങ്ൾ പബാദ്ധ്യന്പ്ടാ
ൊന്ണങ്ിൽ ദൂന്രന്യങ്ങുടും പ�ാ
പകണ്തില്, പകരേത്തിന്ല പകാ
ടതികേിൽ ഒഴിവള്ള ലോർക്് 
പ�ാസ്റ്റുകൾ എത്രയുന്ണ്നേ ്അപെ്
ഷിച്ചാൽ മാത്രടും മതി. അങ്ന്െ 
എല്ാ ഡിപ്ാർട്് ന്മന്കേിലടും 
വലിയ പതാതിൽ ഒഴിവകൾ െി
ലെിൽന്ക്യാണ് എൽജിഎസ് 
അടക്മുള്ള 493 ലിസ്റ്റുകളുന്ട കാ
ലാവേി അവസാെിച്ചത്. ഒഴിവ
കൾ കൃത്യമായി റിപപ്ാർട്് ന്െ
യ്ാത്ത ഉപദ്യാഗസ്ർന്ക്തിന്ര 
െട�ടി സ്ീകരിക്കുന്മനേ് സർ
ക്ാർ �റയുന്നുണ്.് എനോൽ, കഴി
ഞ്ഞ അചെര വർഷത്തിെിടയിൽ 
ഒഴിവകൾ റിപപ്ാർട്് ന്െയ്ാത്ത 
ഏന്തങ്ിലടും ഉപദ്യാഗസ്ൻ/ഉപദ്യ
ാഗസ് ശിക്ിക്ന്പ്ട്ിട്പണ്ാ? 

പകാടതി അപെ്ഷിപക്ണ്തായി
രുന്നു. �ിഎസ് സി �രീക്കൾ 
െടത്തിന്ക്ാണ്് െിയമെത്തിനു
ള്ള െട�ടികൾ പുപരാഗമിക്കുന്നു, 
അതിൊൽ ലിസ്റിന്റെ കാലാവേി 
െീട്ി െൽകരുത് എനോണ് സർ
ക്ാർ പകാടതിയിൽ വാദിച്ചത്. 
സർക്ാർവാദടും വസ്തുെിഷ്ഠമാപണാ 
എന്നു �രിപശാേിക്കുവാൻ പകാടതി 
തയ്ാറായിട്ില് എനേതാണ് യാ
ഥാർത്്യടും. പകാവിഡ് കാരണടും, 
2021 ഏപ്രിൽ മുതൽ ജൂൺ വന്ര
യുള്ള രണ് മാസക്ാലയേവിൽ 
40 �ിഎസ് സി �രീക്കോണ് 
സർക്ാർ മാറ്ിവച്ചത്. ഇെിയുടും 
കുറഞ്ഞത് ഒരു വർഷന്മങ്ിലടും 
കഴിയാന്ത പുതിയ റാങ്് �ട്ിക
കൾ െിലവിൽ വരില്. എന്നു�
റഞ്ഞാൽ, െടപ്പു വർഷത്തിൽ െി
യമെ മരവിപ്ാകുടും സടുംഭവിക്കുനേ
ത.് സർക്ാർ െില വിഭാഗങ്േിൽ 
�രീക് െടത്തിയിട്ണ്്. അത് 
പ്രിലിമിെറി �രീക്കൾ മാത്ര
മായിരുന്നു. വലിന്യാരു വിഭാഗടും 
ഉപദ്യാഗാർത്ികൾക്് അപയാ

ഗ്യത കൽപ്ിച്ച് �ിഎസ് സി �രീ
ക് എഴുതുനേതിൽെിന്നുടും അവന്ര 
വർഷങ്പോേടും മാറ്ി െിർത്താ
നുള്ള ഗൂഢാപലാെെയുന്ട ഭാഗമാ
യി െടക്കുനേതാണ് പ്രിലിമിെറി 
�രീക്കൾ.

സർക്ാർ വാദന്ത്ത കണ്ണടച്ച് 
വിശ്സിച്ന്കാണ്് വഹപക്ാട
തി െടത്തിയ വിേി െീതിയുക്ത
മായിരുനേില് എന്നു െങ്ൾ ചൂ
ണ്ിക്ാണിക്കുന്നു. എൽജിഎസ് 
ലിസ്റ് െിലവിൽ വനേതിനുപശഷടും 
രൂ�ന്പ്ട് െിരവേി ഒഴിവകൾ 
അവപശഷിക്കുപമ്പാഴാണ് സർ
ക്ാരുടും പകാടതിയുടും ലിസ്റ് റദ്ദാ
ക്ിയത്. റാങ്് �ട്ിക െിലെിൽ
ക്കുനേ കാലത്ത് രൂ�ന്പ്ട് ഒന്രാ
ഴിവപ�ാലടും െികത്താന്ത �ട്ിക 
റദ്ദാക്ാൊവില് എനോയിരുന്നു 
വഹപക്ാടതി സർക്ാരിപൊട് 
�റപയണ്ിയിരുനേത്. എനോൽ, 
അതുണ്ായിന്ല്നേ് മാത്രമല്, ന്താ
ഴിൽരഹിതന്ര മുഴുവനുടും ആപക്
�ിക്കുടും വിേത്തിലള്ള �രാമർശ
ങ്ളുടും ജസ്റിസ് അലക് സാണ്ർ 
പതാമസിന്റെ ഭാഗത്െിന്നുമുണ്ാ
യി. 'സർക്ാർ പജാലി തന്നേ പവ
ണന്മനേ യുവാക്ളുന്ട മപൊഭാ
വടും മാറണടും. എടുംഎസ് സി ഉള്ള
യാൾ ആടിന്െ വേർത്തിയാൽ 
സ്റാറ്സ് പ�ാകുപമാ? സർക്ാർ 
പജാലിയിന്ല്ങ്ിൽ പലാകാവസാ
െമില്. എപപ്ാഴുടും സർക്ാർ 
പജാലിന്യ ആശ്രയിക്ാൊവില് 
'തുടങ്ിയ ആപക്�കരമായ പ്ര
സ്ാവെകൾ യുവാക്ളുന്ടപമൽ 
വർഷിക്കുവാൻ പകാടതിന്യ പപ്ര
രിപ്ിച്ച സാഹെര്യന്മാന്നുടും െങ്ൾ
ക്് പബാദ്ധ്യന്പ്ടുനേില്. സർക്ാർ 
പജാലിയ്ക്കുപവണ്ി യുവജെങ്ൾ 
�രിശ്രമിക്കുനേത്, സ്ിരടും പജാ
ലിന്യനേ മരൗലികാവകാശത്തിെ് 
പവണ്ിയാണ്. ഒരു വ്യക്തിന്യ 
സ്ന്തടും കാലിൽ െിൽക്കുവാൻ 
പ്രാപ്ൊക്കുനേത ്സ്ിരടും പജാലിയുടും 
മാെ്യമായ വരുമാെവമാണ്. ഒരു 
മാതൃകാ ന്താഴിൽ ദാതാന്വനേ 
െിലയിൽ പകന്ദ്ര-സടുംസ്ാെ സർ
ക്ാരുകൾ അത് െിർവേഹിപക്
ണ്ത് രാജ്യത്തിന്റെ പുപരാഗതി
ക്് അെിവാര്യവമാണ.് എനോൽ, 
സ്ിരടും ന്താഴിൽ ഇല്ാതാക്ി
ന്ക്ാണ്്, അേികാരസ്ാെങ്
േിലിരിക്കുനേവർ തങ്ൾക്ിഷ്
ന്പ്ട്വന്ര താൽക്ാലികക്ാരാ
യി െിയമിക്കുനേത ്�രീക് എഴുതി 
പജാലി  കാത്തിരിക്കുനേവപരാട് 
ന്െയ്യുനേ വചെെയാണ്. സ്ിരടും 
ന്താഴിൽ സമ്പ്രദായടും ഇല്ാതാ
ക്കുനേ െയന്ത്ത പൊദ്യടും ന്െയ്യു
കയായിരുന്നു പകാടതി ന്െപയ്
ണ്ിയിരുനേത്. അഭ്യസ്വിദ്യരായ 
യുവാക്ൾ ആടിന്െ വേർത്തി
യാൽ സ്റാറ്സ് പ�ാകുപമാ എനേ് 
പൊദിക്കുനേ പകാടതി ദയവ ്ന്െയ്ത് 
�ിഎസ് സി �രീക് എഴുതുനേ 
ഉപദ്യാഗാർത്ികളുന്ട �ശ്ാത്ത

D-tZym-KmÀ-°n-I-sf \n-c-´-cw h-©n-¡p-¶ FÂ-Un-F-^v 
kÀ-¡m-cn-s\-Xn-sc bp-h-P-\ tcm-jw D-b-c-Ww
തസ ക്രലട്റിയറ്ിന് മുന്നിപ്ല 
സമരവഴികളിൽ ഉലദ്ാഗാർ
ത്ികളുപ്ട കണ്ണുനീർ വീണ്ടും 
വീഴുന്നു. വലിയ പ്രതീക്ഷകലളാപ്ട 
അധികാരസമക്ഷപ്മത്ിയ 
പിഎസ് സി റാങ്് ലഹാൾലഡ
ഴ് സ് മുഖം പ്പാത്ിക്കരഞ്ഞു 
പ്കാണ്ാണ് തലസ്ാന നഗ
രിയിൽനിന്നും മടങ്ങിയത്. 

ടസക്രശടേറിയറ്ിന്റ് മുന്നില് നെന്ന ഉശദ്യാഗാർതികളുടെ  
സമരടത് എഐഡിവവഒ സംസ്ാന ടസക്രടേറി സഖാവ്റ്  
ഇ.വി.പ്രകാേ്റ് അഭിവാദ്യം ടെയ്യുന്നു
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ലടും അപെ്ഷിക്കുവാൻ തയ്ാറാ
വണടും. �ാറ ന്�ാട്ിച്ടും മീൻ �ി
ടിച്ടും കൂലിപ്ണി ന്െയ്തുന്മാന്ക് 
ജീവിക്കുനേവരാണ് കഷ്ന്പ്ട്് 
�രീക് എഴുതി �ട്ികയിൽ ഇടടും 
�ിടിച്ചിട്ള്ളവരിൽ അേികവടും. 
അവന്രന്യാന്ക്യുടും അടച്ചാപക്
�ിയ്ക്കുനേതിനുമുൻ�് വസ്തുതകൾ 
മെസ്ിലാപക്ണ്തായിരുന്നു.

യുവജനങ്ൾ ത�ോഴിൽ രഹി
�രുതട അഖികലന്ത്ോ സമര
കവ്ിയിൽ അണിനിരക്കു�

2018ൽ ൊഷണൽ സാമ്പിൾ 
സർപവ ഓർഗവെപസഷന്റെ റി
പപ്ാർട്് ചൂണ്ിക്ാണിച്ചത,് രാജ്യടും 
45 വർഷന്ത്ത െരിത്രത്തിന്ല 
ഏറ്വടും രൂക്മായ ന്താഴിലില്ാ
യ്മന്യ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു എനോ
ണ്.  പകന്ദ്ര-സടുംസ്ാെ സർക്ാ
രുകൾ സ്ിര െിയമെടും കുറച്ചതുടും 
പകാർപ്പററ്് അനുകൂല െയങ്ൾ 
കൂടുതൽ ശക്തിന്പ്ടുത്തിയതുമാ
ണ് ന്താഴിലില്ായ്മ ഗുരുതരമാകു

ല�ോവിഡിന്റെ ആദ്യഘട് 
വ്യാ�െ സമയത്ത,് സമ്പദ്ഘടെ 
രൂക്മായ പ്രതിസന്ിയിൽ ന്�
ട്ിരുനേപപ്ാഴുടും ഓഹരിക്പമ്പാേ
ത്തിൽ വേർച്ചയാണുണ്ായത്. 
പകാവിഡിന്റെ രണ്ാടും തരടുംഗത്തി
ലടും അത് തുടരുകയാണ.് ഓഹ
രിക്പമ്പാേത്തിന്ല ഈ കുതിപ്് 
സമ്പദ്ഘടെയുന്ട പുെരുജ്ീവ
െത്തിന്റെ സൂെെയായി തൽ�
രകക്ികൾ വ്യാഖ്യാെിക്കുന്നുണ്.് 
ബിന്ജ�ി െയിക്കുനേ പകന്ദ്രഗ
വൺന്മൻറ് വകന്ക്ാള്ളുനേ വീ
ന്ണ്ടുക്ൽ െട�ടികളുന്ട �ല
മായി വരുടുംവർഷങ്േിൽ സമ്പ
ദ്ഘടെയിലണ്ാകാൻ പ�ാകുനേ 
വേർച്ചന്യ സടുംബന്ിച്ച െർച്ചക
േിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ ്വിവിേ 
സാമ്പത്തിക ഏജൻസികളുടും പറ
റ്ിടുംഗ് ഏജൻസികളുന്മാന്ക്. 
എനോൽ ഓഹരിക്പമ്പാേത്തി
ന്ല ഈ കുതിച്ൊട്വടും മറ്റുടും തങ്
ളുന്ട ജീവിതത്തിൽ ഒരു ആശ്ാ
സവടും ഉണ്ാക്കുനേില് എനേത് രാ
ജ്യന്ത്ത സാോരണക്ാന്ര ഏന്റ 
ആശ്ര്യന്പ്ടുത്ന്നുണ്്. ൊൾ
ന്െല്പന്താറുടും ദരിദ്രർ കൂടുതൽ ദരി
ദ്രരുടും സമ്പനേർ കൂടുതൽ സമ്പനേ
രുമായിന്ക്ാണ്ിരിക്കുപമ്പാൾ, 
സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ിന്യ 
മറികടക്കുന്നു എനേ അവകാശവാ
ദവടും അവന്ര അത്ഭുതന്പ്ടുത്ന്നു.

യഥാർത്ത്തിൽ സമ്പദ്ഘട
െയുന്ട വേർച്ചയുടും ഓഹരിക്പമ്പാ
േത്തിന്ല കുതിപ്പുമായി ബന്ന്മാ
ന്നുമില്. ഇതല്പടും വിശദമാക്ാടും. 
ഒരു കമ്പെി  ഓഹരി വിറ്ഴിച്
ന്കാണ് ് മൂലേെടും സമാഹരിക്ാൻ 
തയ്ാറാകുപമ്പാൾ ആ ഓഹരികൾ 

െിശ്യിക്ന്പ്ട് വിലയ്ക് െിപക്
�കർ, വിപശഷിച്ച് പകാർപ്പററ്റു
കളുടും സമ്പനേരായ വ്യക്തികളുടും 
മ്യൂെ്ൽ �ണ്് െിപക്�കരുടും 
ന്�ൻഷൻ�ണ്കാരുന്മാന്ക് 
വാങ്ിക്കുന്നു. അങ്ന്െ ഓഹരി
ക്പമ്പാേത്തിന്ല വപ്രമറി മാർ
ക്റ്ിൽ ഓഹരികളുന്ട കച്ചവടടും 
െടക്കുന്നു. ഇപ്രകാരടും ലിസ്റ്റു ന്െ
യ്ന്പ്ടുനേ ഓഹരികൾ ന്സക്ൻ
ഡറി മാർക്റ്ിൽ ക്രയവിക്രയടും 
ന്െയ്ന്പ്ടുന്നു. അതായത് ഓഹ
രികൾ കയ്ിലള്ളവർ താല്പര്യമു
ള്ളവർക്് അത് വിൽക്കുന്നു. ഈ 
ഓഹരികൾക്് ഭാവിയിൽ ഉണ്ാ
കാൻ സാേ്യതയുള്ള ഡിമാൻഡ് 
മുനേിൽകണ്ാണ് വിൽക്കുനേവർ 
വില ഇടുനേത.് അത് വാങ്ങുനേ
യാൾക്കുടും അപത പ്രതീക്യാണു 
ള്ളത്. ഡിമാൻഡ് കൂടിയാൽ വില 
ഉയരുടും. അപപ്ാൾ കൂടിയ വിലയ്ക് 
അവ വിറ്് ലാഭടും പെടാടും. എനോൽ 
ഭാവിയിൽ ഡിമാൻഡ് കുറപഞ്ഞ
ക്കുന്മനേ കണക്കുകൂട്ലിലാണ് 
അത്  വില്പെകാരൻ വിറ്ഴിക്കു
നേത.് ന്സക്ൻഡറി മാർക്റ്ിന്ല 
ക്രയവിക്രയത്തിറെ രീതി ഇതാണ.് 
മുതലാേിത്ത വ്യവസ്യുന്ട സഹ
ജമായ പ്രതിസന്ിക്് ആഴടുംവ
ച്വരുനേ ഇക്ാലത്ത് ഊഹക്
ച്ചവടടും മുതലാേിത്തത്തിന്റെ അപഭ
ദ്യഭാഗമായി തീർനേിരിക്കുന്നു.

 പ്രതിസന്ി കൂടുപന്താറുടും ഊഹ
കച്ചവടവടും ന്കാഴുക്കുടും.ലാഭ സാ
േ്യത കൂടുതൽ കൽപ്ിക്ന്പ്ടുനേ 
െില ഓഹരികൾ െിരന്തരടും ക്ര
യവിക്രയടും ന്െയ്ന്പ്ട്ന്കാണ്ിരി
ക്കുടും. പസ്റാക്് എക് സ് പെഞ്ചുകൾ 
�ലതുന്ണ്ങ്ിലടും പബാടുംന്ബ പസ്റാ

ക് ്എക ്സ ്പെചെിലടും ൊഷണൽ 
പസ്റാക്് എക് സ് പെചെിലമാണ് 
�രമാവേി ഇട�ാടുകൾ െടക്കു
നേത്. പബാടുംന്ബ പസ്റാക്് 
എക് സ് പെചെിന്ല 30 ഓഹരിക
ളുന്ട വില സൂെിപ്ിക്കുനേതാണ് 
ന്സൻന്സക് സ.് ൊഷണൽ പസ്റാ
ക്് എക് സ് പെചെിന്ല 50 ന്ഷ
യറുകളുന്ട വില സൂെിപ്ിക്കുനേത് 
െിഫ്റി എനേ പ�രിലടും. ഈ സൂ
െകങ്ളുന്ട ഉയർച്ചതാഴ്ചകോണ് 
ഓഹരിക്പമ്പാേത്തിന്ല കയറ്ി
റക്ങ്ന്േ സൂെിപ്ിക്കുനേത.്ആഭ്യ
ന്തര െിപക്�കരുടും വിപദശ ഇൻ
സ്റിറ്്യൂഷണൽ െിപക്�കരുടും പ്ര
ോെമായുടും ഈ ഓഹരികേിലാ
ണ് ഇട�ാടുകൾ െടത്നേത.് ഈ 
ഓഹരികൾ വാങ്ിക്ാൻ കൂടുതൽ 
�ണടും ഒഴുക്ാൻ െിപക്�കർ 
തയ്ാറാകുനേത് ഓഹരികളുന്ട 
വില ഉയരുനേതിന്റെ സൂെെയാ
ണ്.ഉദാഹരണത്തിെ് 30 ഓഹ
രികൾക് ്3000 രൂ� മുടക്കുപമ്പാൾ 
ഒരു ഓഹരിയുന്ട ശരാശരി വില 
100 രൂ� രൂ�. എനോൽ മുപ്തി
ൊയിരടും രൂ� മുടക്ാൻ തയ്ാറാ
യാൽ ഓഹരി വില 1000 രൂ�
യായി ഉയരുടും. ഒരു കമ്പെിയുന്ട 
വിറ്ഴിക്ാൻ ന്വച്ചിരിക്കുനേ ഓഹ
രികളുന്ട എണ്ണവടും ഒരു ഓഹരി
യുന്ട കപമ്പാേ വിലയുടും തമ്മിൽ 
ഗണിച് കിട്നേതാണ് മാർക്റ്് 
ക്യാ�ിറ്വലപസഷൻ എനേ ്അറി
യന്പ്ടുനേത്. ഉദാഹരണത്തിെ് 
ഒരു കമ്പെി ആയിരടും ഓഹരികൾ 
ലിസ്റ ്ന്െയ്യുകയുടും അതിന്റെ കപമ്പാ
േവില 50 രൂ�യുമാന്ണങ്ിൽ ആ 
കമ്പെിയുന്ട അപനേ ദിവസന്ത്ത 
മാർക്റ്് ക്യാ�ിറ്വലപസഷൻ 
50,000 രൂ�യാണ്(1000:50). 
അതായത് ഓഹരി കപമ്പാേത്തി
പലയ്ക ്കൂടുതൽ �ണന്മാഴുകുപമ്പാൾ 
കമ്പെികളുന്ട മാർക്റ്് ക്യാ�ി
റ്വലപസഷൻ ഉയരുന്നു. ബൂർഷ്ാ 
സാമ്പത്തിക ശാസ്തത്തിൽ വിദ
ഗ്േരായ സാമ്പത്തിക വിശാരദ
ന്ാർ  ഈ മാർക്റ്് ക്യാ�ിറ്വല
പസഷൻ വർദ്ധെന്യ ഒരു കമ്പ
െിയുന്ട സാമ്പത്തിക സുസ്ിതി
യായി െിത്രീകരിക്കുന്നു. യഥാർ
ത്ത്തിൽ, വ്യവസായടും, റിയാൽ

റ്ി, വാണിജ്യ സടുംരടുംഭങ്ൾ തുട
ങ്ി ഉൽ�ാദെക്മമായ െിപക്
�ങ്േിൽെിന്നുള്ള ലാഭത്തിന്റെ 
കാര്യന്മടുത്താൽ ആ കമ്പെി 
പരാഗാതുരമായ അവസ്യിലാ
യിരിക്ാടും. ഓഹരി കപമ്പാേടും 
എനേതിന്െ സാോരണ കപമ്പാ
േടും എനേ രീതിയിൽ അവതരിപ്ി
ച്ന്കാണ്് ഇവർ ജെങ്േിൽ 
ആശയക്കുഴപ്ടും സൃഷ്ിക്കുന്നു.

ഓഹരി കപമ്പാേത്തിപലയ്ക് 
ഇത്രയുടും �ണടും എന്തുന്കാണ്് ഒഴു
കുന്നു ? ജെങ്ളുന്ട വരുമാെടും കു
റയുനേതിെനുസരിച്ച് അവരുന്ട 
ക്രയപശഷി കുറയുകയുടും വ്യവസാ
യിക ഉൽപ്നേങ്ളുന്ടയുടും ഉ�പഭാ
ക്തൃവസ്തുക്ളുന്ടയുടും കപമ്പാേത്തിൽ 
ഇടിവണ്ാകുകയുടും ന്െയ്യുന്നു. അതു
ന്കാണ്തന്നേ െിപക്�കർ 
അഥവാ പ്രോെമന്തിയുന്ട ഭാഷ
യിൽ 'സമ്പത്ല്പാദകർ' ഉൽപ്ാ
ദെക്മമായ പമഖലകേിൽ െി
പക്�ടും െടത്താൻ മടിക്കുന്നു.  
എനോൽ ഇവർ കുന്നുകൂട്നേ മൂല
േെടും െിഷ് ക്രിയമായിരിക്ാൻ 
അനുവദിക്ാനുമാവനേില്. കാരണടും 
മൂലേെടും െിപക്�ിച്ച് �രമാവ
േി ലാഭടും ന്കായ്തുണ്ാക്കുകയാണ
പല്ാ മുതലാേിമാരുന്ട ഒപരന്യാരു 
ലക്്യടും. അതിൊൽ, ഈ മാന്്യ
കാലത്ത് െിഷ് ക്രിയമാകുനേ മൂല
േെത്തിന്റെ െന്ല്ാരു �ങ്് ഊഹ
ക്ച്ചവട പമഖലയിപലയ്ക് വഴിതി
രിച്വിട്് �രമാവേി പെട്മുണ്ാ
ക്ാൻ അവർ ശ്രമിക്കുകയാണ്.

ഓഹരിക്പമ്പാേത്തിൽ ഒഴു
കിന്യത്നേത് പ്രോെമായുടും 
വിപദശ െിപക്�കരുന്ട �ണടും 
ആന്ണങ്ിലടും ഇപപ്ാഴന്ത്ത കു
തിപ്ിനു�ിനേിൽ ആഭ്യന്തര െി
പക്�കരുന്ട (ന്ഡാമസ്റിക് ഇൻ
സ്റിറ്്യൂഷണൽ ഇൻന്വപസ്റഴ് സ്) 
�ങ്ടും ന്െറുതല്. മ്യൂച്ചൽ�ണ്്, 
ഇൻഷുറൻസ് കമ്പെികൾ, ബാ
ങ്കൾ തുടങ്ിയവന്യാന്ക് ഇത്ത
രടും െിപക്�കരാണ്. ബാങ്കൾ 
കിട്ാക്ടടുംന്കാണ്് വലഞ്ഞിരി
ക്കുകയാണ്. ഓഹരിക്പമ്പാേ
ത്തിൽ െിപക്�ിച്ച്, വായ്പ െൽ
കുനേതല്ാന്തയുള്ള മാർഗത്തിൽ 
�ണടും സ്രൂ�ിച്ച് പ്രതിസന്ി

ക്് കുറന്ച്ചങ്ിലടും ശമെടും ഉണ്ാ
ക്ാൊണ ്ബാങ്കൾ ശ്രമിക്കുനേത.് 
ബാങ്കൾ വ്യവസായികൾക്് 
വായ്പ െൽകി ഉൽ�ാദെ�രമായ 
പമഖലയിൽ ഉണർവണ്ാക്ാൻ 
ശ്രമിക്കുനേതിൊയി �ലിശ െി
രക്് കുറയ്ക്കുന്നു എനോണ് അവ
കാശന്പ്ടുനേത്. എനോൽ െിര
ന്തരടും �ലിശെിരക്് കുറയ്ക്കുനേതി 
ലൂന്ട ബാങ്ിൽ �ണടും െിപക്�ി
ക്കുനേവന്രയുടും ഓഹരി കപമ്പാേ
ത്തിപലക്് തിരിച്വിടാൊണ് 
ഗവൺന്മൻറ് ശ്രമിക്കുനേത്. ഉൽ
�ാദെ�രമായ പമഖലയിൽ ഉണർ
വണ്ാക്കുകന്യനേത് മുതലാേിത്ത 
പ്രതിസന്ി ഘട്ത്തിൽ അസാ
േ്യമായിരിന്ക്, �ലിശെിരക്് 
കുറയ്ക്കുനേതിനുള്ള ക�ട െ്യായടും 
മാത്രമാണിത.് മ്യൂച്ചൽ �ണ്,് ഇൻ
ഷുറൻസ് സ് കീമുകൾ എനേിവ
ന്യാന്ക്യാണ ്ഇതിൊയി അവർ 
മുപനോട്വയ്ക്കുനേത്. പെരന്ത്ത 
ഗവൺന്മൻറ് ന്സക്യൂരിറ്ികേിൽ 
ന്�ൻഷൻ�ണ്ടും ന്പ്രാവിഡറെ്  
�ണ്ടും ഒന്ക് െിപക്�ിച്ചിരുനേ 
ഗവൺന്മൻറ് ഇപപ്ാൾ ഓഹരി 
കപമ്പാേത്തിപലയ്ക് തിരിഞ്ഞിരി
ക്കുകയാണ.് ഒരു കൃത്രിപമാപത്തജെടും 
സൃഷ്ിക്കുക എനേതാണ്  ഉപദ്ദശടും. 
അതായത് സമ്പദ്ഘടെയുന്ട 
സ്ിതിയുടും ഓഹരിക്പമ്പാേത്തി
ന്ല കുതിപ്പുമായി ബന്ന്മാന്നു
മിന്ല്നേർത്ടും.  അത് സമ്പദ്ഘ
ടെയുന്ട ആപരാഗ്യസ്ിതിന്യപയാ 
പുെരുജ്ീവെത്തിന്െപയാ ഒന്നുടും 
പ്രതി�ലിപ്ിക്കുനേില്. എന്നുമാ
ത്രമല്, സമ്പദ്ഘടെയുന്ട സമ്പൂർ
ണ്ണ തകർച്ചന്യ സൂെിപ്ിക്കുനേി 
ന്ല്ങ്ിലടും ഗുരുതരമായ പരാഗാവ
സ്ന്യ പ്രതി�ലിപ്ിക്കുന്നുണ്് 
എനേതാണ് യാഥാർത്്യടും. അതി
ൊൽ ജെങ്പോട് െങ്ൾക്് 
അഭ്യർത്ിക്ാനുള്ളത് ഓഹരി
ക്പമ്പാേത്തിന്ല ഉയർച്ച ചൂണ്ി
ക്ാണിച്ച് സമ്പദ്ഘടെ പുെരു
ജ്ീവെത്തിന്റെ �ാതയിലാണ് 
എനേ വ്യാജ പ്രൊരണടും െടത്നേ 
ഭരണവർഗ്ഗത്തിന്റെയുടും അവരുന്ട 
ആനുകൂല്യടും �റ്റുനേ സാമ്പത്തിക 
വിശാരദന്ാരുന്ടയുടും ന്കണിയിൽ 
വീഴരുത് എനോണ്.
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വാൻ കാരണമായത്. പകാവിഡ് 
മഹാമാരികൂടി വനേപതാന്ട 
ന്താഴിൽ െഷ്ന്പ്ട്വരുന്ട എണ്ണടും 
ഭയാെകമായി വർദ്ധിച്.2020 ൽ 
13 പകാടി ആളുകൾക്ാണ ്ന്താഴിൽ 
െഷ്ന്പ്ട്ത.് യുവജെങ്ൾ, അക്
രാർത്ത്തിൽ ന്തരുവകേിപലക്് 
എടുന്ത്തറിയന്പ്ട്ിരിക്കുന്നു. ന്താ
ഴിലില്ായ്മയ് ന്ക്തിന്ര ശക്തമായ 
പ്രപക്ാഭടും വേർത്തിന്യടുക്കുക
യല്ാന്ത മന്റ്ാരു മാർഗ്ഗവടും അവ
രുന്ട മുനേിലില്.

അതിരൂക്മാകുനേ ന്താഴിലി
ല്ായ്മയ് ന്ക്തിരായി പദശീയ തല
ത്തിൽ പ്രപക്ാഭ പ്രവർത്തെങ്ൾ 

സടുംഘടിപ്ിക്കുവാൻ ലക്്യമിട്
ന്കാണ്്  ന്താഴിൽ രഹിതരുന്ട 
അഖിപലന്ത്യാ പ്രപക്ാഭ പവദി 
(ആൾ ഇന്ത്യാ അൺ എടുംപപ്ലാ
യ്ഡ് യൂത്ത്  സ്ടഗിൾ കമ്മിറ്ി)ക്്  
ജൂവല 18െ് ഓൺവലൊയി 
െടത്തിയ പദശീയ കൺവൻഷ
െിൽ രൂ�ടും െൽകി. ന്താഴിലി
ല്ായ്മ അതിരൂക്മാക്കുനേ പകന്ദ്ര
-സടുംസ്ാെ സർക്ാരുകളുന്ട 
െയങ്ൾന്ക്തിന്ര എഐഡി
വവഒ(ആൾ ഇന്ത്യാ ന്ഡപമാക്രാ
റ്ിക് യൂത്ത് ഓർഗവെപസഷൻ)
യുന്ട ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സടുംഘടി
പ്ിച്ച കൺവൻഷെിൽ 24 സടും

സ്ാെങ്േിൽ െിനോയി, �തി
ൊയിരക്ണക്ിെ് യുവാക്ൾ 
�ന്ങ്ടുത്. പകാവിഡ് മാെദണ്ഡ
ങ്ൾ �ാലിച്ന്കാണ്് രാജ്യന്മ
മ്പാടുടും നൂറുകണക്ിെ് പകന്ദ്രങ്
േിൽ  ന്െറിയ പയാഗങ്േിൽ ഒപര 
സമയടും ഒരുമിച്ച് പെർന്നുന്കാണ്ാ
ണ് യുവജെങ്ൾ കൺവൻഷ
െിൽ �ങ്ാേികോയത്. പദശവ്യാ
�കമായി വീറുറ് പ്രപക്ാഭങ്ൾ 
വ േ ർ ത്ത ി ന് യ ടു ത് ന് ക ാ ണ്് , 
ന്താഴിൽ എനേ അവകാശടും പെ
ടിന്യടുക്കുവാൻ യുവജെങ്ൾ 
എഐയുവവഎസ ്സി പവദിയിൽ 
ഒനേിക്കുക.

സോമ്പത്ിക വളർച്യുപ്ട സൂചകങ്ങളായ 
പ്മാത്ം ആഭ്ന്തലരാൽപാദനം, വ്ാവസായി
ലകാൽപൊദനം എന്നിവപ്യാപ്ക്ക ഇടിയുകയും 
പണപ്പെരുപെം, പ്താഴിലില്ലായ്മ, പ്താഴിൽനഷ്ം, 
വീട്ടുപ്ചലവ്, ദാരിദ്്ം എന്നിവപ്യാപ്ക്ക വർദ്ി
ക്കുകയും പ്ചയ്യുലമ്പാഴും രാജ്പ്ത് ഓഹരി കലമ്പാ
ളത്ിപ്റെ രണ്് പ്രധാന സൂചകങ്ങളായ പ്സൻ
പ്സക് സിലം നിഫ്റ്ിയിലം തടർച്യായ വളർ
ച്യാണ് ഉണ്ായിപ്ക്കാണ്ിരിക്കുന്നത്.

bp-h-P-\ tcm-jw  
D-b-c-s«...
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(ശേഷം 11-ാം ശേജില്)

1991ൽ രാജ്യത്ത് ആരടുംഭിച്ച 
ആപഗാേവൽക്രണ-ഉദാരവൽ
ക്രണ-സ്കാര്യവൽക്രണ െയ
ത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ാണ് വവദയു
തി പമഖലയുന്ട സ്കാര്യവൽക്
രണത്തിനുടും തുടക്മിടുനേത്. വാ
ജ് പ�യുന്ട പെതൃത്ത്തിൽ അേി
കാരത്തിലിരുനേ എൻഡിഎ സർ
ക്ാർ 2000ൽ വവദയുതി പമഖല
യുന്ട സ്കാര്യവൽക്രണന്ത്ത 
പുതിയ തലത്തിപലക്കുയർത്തി 
ശക്തിന്പ്ടുത്തി. ഊർജ് പമഖ
ലയുന്ട സ്കാര്യവൽക്രണത്തി
നുള്ള സമഗ്ര �ദ്ധതിയായി വവ
ദയുതി ബിൽ-2000 ന്കാണ്വന്നു. 
ഇതിന്െതിന്ര വവദ്യതി പമഖ
ലയിൽ പജാലിന്െയ്യുനേ ജീവെ
ക്ാരുന്ടയുടും എചെിെീയർമാരു
ന്ടയുടും വിശാലമായ ന്�ാതുപവദി 
രൂ�ീകരിച്ന്കാണ്് പ്രപക്ാഭ
ണങ്ളുടും െടന്നു.

എനോൽ, െില വ്യത്യാസ
ങ്ൾ വരുത്തിന്ക്ാണ്് ആ ബിൽ 
2003ൽ പകന്ദ്ര സർക്ാർ �ാസ്ാ
ക്ി. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി സടും
സ്ാെ വവദയുതി പബാർഡുകൾ 
ഇല്ാതാക്കുകയുടും, ന്�ാതുപമഖലാ 
കമ്പെികൾ തൽസ്ാെടും ഏന്റ്
ടുക്കുകയുടും ന്െയ്തു. മാത്രമല്, വവ
ദയുതി ഉല്പാദെ രടുംഗത്ത് അപെകടും 
സ്കാര്യ ഉല്പാദെ െിലയങ്ൾ 
സ്ാ�ിക്ന്പ്ടുകയുടും ന്െയ്തു. ഇത്ത
രടും ഉല്പാദെ െിലയങ്ൾ സ്ാ
�ിക്കുവാൻ രാജ്യന്ത്ത ന്�ാതു
പമഖലാ ബാങ്കൾ സ്കാര്യ 
കമ്പെികൾക്് വൻതുക വായ്പ
യായി െൽകിയിരുന്നു. ഈ സ്
കാര്യ െിലയങ്േിൽെിന്നേല്ാടും 
ഉല്പാദിപ്ിച്ച വവദയുതിക്് ആവ
ശ്യമായ മാർക്റ്് ഇല്ാതാകുക
യുടും, ഏതാണ്് 50,000 ന്മഗാവാ
ട്് പശഷിയുള്ള െിലയങ്ൾ അട
ച്പൂട്കയുമുണ്ായി. സ്കാര്യ 
കമ്പെികൾ വായ്പന്യടുത്ത 75,000 
പകാടിപയാേടും രൂ� ന്�ാതുപമഖ
ലാ ബാങ്കേിൽ കിട്ാക്ടമായി 
(NPA) കിടക്കുകയാണ്!

ഇപ്രകാരടും, വവദയുതി വിത
രണ പമഖല സ്കാര്യവൽക്രി
ച്ചതിന്റെ അനുഭവടും െമ്മുന്ട മുനേി
ലണ്്. ഒറീസ്യിലടും ഇരു�പതാ
േടും െഗരങ്േിലടും വിതരണരടുംഗ
ത്ത് സ്കാര്യവൽക്രണടും െട
ത്തിയതിന്റെ തിക്താനുഭവടും െി

ലെിൽന്ക്യാണ്, രാജ്യന്മാട്ാ
ന്കയുള്ള വിതരണപമഖല സ്
കാര്യവൽക്രിക്ാൻ പകന്ദ്രസർ
ക്ാർ ഒരുന്മ്പടുനേത്. വിതരണ
പമഖല സ്കാര്യവൽക്രിച്ച ഒറീ
സ്യിൽ ജെങ്ൾ വവദയുതി 
കിട്ാന്തയുടും ഉയർനേ താരീ�് 
െൽകിയുടും ഗതിന്കട് അവസ്
യിന്ലത്കയുണ്ായി. പ്രപത്യകി
ച്ച്,  പ്രേയകാലത്ത് തകർനേ 
വലനുകൾ പുെതഃസ്ാ�ിക്ാൻ 
തയ്ാറാകാന്ത സ്കാര്യ കമ്പ
െികൾ രടുംഗടും വിന്ട്ാഴിഞ്ഞപപ്ാൾ 
മാസങ്പോേടും വവദയുതി ലഭി
ക്ാന്ത ജെങ്ൾ കഷ്ന്പ്ട്. സ്
കാര്യവൽക്രണടും െടപ്ാക്ിയ 
െഗരങ്േിന്ല ഫ്ാവചെസി 
സമ്പ്രദായവടും തികഞ്ഞ �രാജ
യമായിരുന്നു.

2014ൽ അേികാരത്തിൽ വനേ 
ഒനോടും പമാദി സർക്ാർ ഇലക്ടി
സിറ്ി (പഭദഗതി) ബിൽ 2014 
പലാകസഭയിൽ അവതരിപ്ിക്കു
കയുണ്ായി. എനോൽ, �ാർലന്മ
റെിെകത്ടും പുറത്മുള്ള കടുത്ത 
എതിർപ്് കാരണടും അത് �ാസ്ാ
ക്ാൻ കഴിഞ്ഞില്. പകാർപ്പറ
റ്റുകളുന്ട ഭാഗത്െിന്നുള്ള സമ്മർ
ദ്ദത്തിനു വഴങ്ി 2018 ലടും 2020 
ലടും ഇതിനുള്ള �രിശ്രമടും സർ
ക്ാർ തുടർന്നു. ഇതിന്റെ ഏറ്വടും 
ഒടുവിലന്ത്ത െീക്മാണ ്ഇപപ്ാൾ 
�ാർലന്മറെിൽ അവതരിപ്ിക്കു
നേ വവദയുതി (പഭദഗതി) ബിൽ-
2021. ഈ ബിൽ �ാസ്ാക്കുനേ
തിലള്ള ആഹ്ാദത്തിമർപ്ിലാണ് 
പകാൺ�ഡപറഷൻ ഓ� ്ഇന്ത്യൻ 
ഇൻഡസ്ടിയുടും (CII) �വേർ ന്സക്ടർ 
ഭീമൻമാരുന്മല്ാടും. 

ഈ ബിൽ െിയമമായിക്ഴി
ഞ്ഞാൽ ജെങ്ൾക്കുണ്ാകുനേ 
വലിയ പെട്മായി സർക്ാർ പ്ര
െരിപ്ിക്കുനേത്, രാജ്യന്ത്ത വവ
ദയുതി ഉ�പഭാക്താക്ൾക്് അവർ
ക്ിഷ്മുള്ള  വിതരണകമ്പെിക
ന്േ ന്തരഞ്ഞടുക്കുവാൻ അവസരടും 
ലഭിക്കുന്നുന്വനേതാണ്. ഇലക്ടി
സിറ്ി റഗുപലറ്റി കമ്മീഷനുക
േിൽ െിയമ�രിജ്ഞാെമുള്ള അടും
ഗന്ത്ത െിയമിക്ണടും എനേത് 
െിർബ്ബന്മാക്കുടും, ദീർഘകാല
മായി തീർപ്ാകാന്ത കിടക്കുനേ 
പകസ്സുകൾ സമയബന്ിതമായി 
തീർപ്ാക്കുനേതിെ് അപ്ലറ്് രേി

ബ്യൂണൽ പ�ാർ ഇലക്ടിസിറ്ി 
(APTEL) ശക്തമാക്കുടും, �ാരീസ്് 
ഉടമ്പടി പ�ാലള്ള അന്താരാഷ്ട 
െിബന്െകൾ �ാലിക്കുനേതി
െ് ആവർത്തൊർഹമായ ഊർ
ജ്ടും വാപങ്ണ്നേ ബാദ്ധ്യത 
(Renewable Purchase Obligation) 
വ്യവസ് ന്െയ്യുടും തുടങ്ിയ ലക്്യ
ങ്ളുടും ഈ െിയമത്തിന്റെ പ്രപത്യ
കതകോയി �റയുന്നുണ്്.

വവദയുതി ഉ�പഭാക്താക്ൾ
ക്് ഇഷ്മുള്ള വിതരണ കമ്പെി
കന്േ ന്തരന്ഞ്ഞടുക്ാനുള്ള അവ
സരമുന്ണ്ന്നുള്ള പമാഹിപ്ിക്കുനേ 
പമന് യഥാർത്ത്തിൽ എന്താ
ന്ണനേ് മെസ്ിലാക്ണടും. ബി
എസ്എൻഎൽ എനേ ന്�ാതുപമ
ഖലാ സ്ാ�െന്ത്ത ന്�ാേിച്ചടു
ക്ാൻ സർക്ാർ മുപനോട്് വച്ചത് 
ഇപത തന്തമായിരുന്നു. ഉ�പഭാ
ക്താക്ൾക്് റിലയൻസിന്െ ന്ത
രന്ഞ്ഞടുക്കുവാൻ അവസരമുണ്ാ
ക്കുകയായിരുന്നു. ഓ�റുകളുന്ട 

പമാഹവലയത്തിപലക്് രാജ്യ
ന്ത്ത വലിയ വിഭാഗടും ഉ�പഭാ
ക്താക്ളുടും വീണുകഴിഞ്ഞപപ്ാൾ, 
ബിഎസ്എൻഎൽ പ�ാലള്ള 
ഒരു ന്�ാതുപമഖലാ സ്ാ�െടും 
െിലെില്പിൊയി കിതയ്ക്കുനേത് 
െമ്മൾ കാണുന്നു. റിലയൻസി
ന്റെ യഥാർത്മുഖടും മറെീക്ി പു
റത്വരികയുടും ന്െയ്തിരിക്കുന്നു. 
ഇതുതന്നേയാണ് വവദയുതി വി
തരണരടുംഗത്ടും സടുംഭവിക്കുക.

വവദയുതി വിതരണ രടുംഗന്ത്ത
ത്നേ സ്കാര്യ കമ്പെികൾ വി
തരണത്തിെ് ആവശ്യമായ വല
നുകപോ ഭൂഗർഭ പകബിളുകപോ 
സ്ാ�ിപക്ണ്തിന്ല്നേ് െിയ
മത്തിൽ വ്യവസ്യുണ്്. പുതിയ 

രോൻസ് പ�ാമറുകപോ വിതരണ 
ശടുംഖലയ്ക് ആവശ്യമായ മറ്് സാ
പങ്തിക ഉ�കരണങ്പോ സ്ാ
�ിപക്ണ്തില്. വലനുകൾ ഉൾ
ന്പ്ന്ട ഉള്ളവയുന്ട �രി�ാലെ
വടും അവർ െടപത്തണ്തില്. െി
ലവിലള്ള ന്�ാതുപമഖലാ കമ്പ
െികൾ (State Discoms) സ്ാ
�ിച്ചതുടും �രി�ാലിച് വരുനേതു
മായ വലനുകളുടും പകമ്പിളുകളുടും 
ഉൽന്പ്ന്ട വിതരണ ശടുംഖല 
ആന്കയുടും വിതരണ രടുംഗപത്ത
ക്് വരുനേ എല്ാ സ്കാര്യ കമ്പ
െികൾക്കുടും ഉ�പയാഗിക്ാൻ 
കഴിയുടും. െിലവിലള്ള ഡിസ് പകാ
മുകളുന്ട വകവശമുള്ള വവദയു
തിയുടും ഇത്തരടും വപ്രവറ്് കമ്പ
െികൾ ആവശ്യന്പ്ടുകയാന്ണ
ങ്ിൽ അവർക്് �ങ്വച്ച് െൽകു
കയുടും പവണടും. ചുരുക്ത്തിൽ, 
വവദയുതി വിതരണരടുംഗപത്തക്് 
വരുനേ സ്കാര്യകമ്പെികൾ ബി
ല്ിടുംഗിൊവശ്യമുള്ള ഓ�ീസ്സുടും 
സാമഗ്രികളുടും ജീവെക്ാന്രയുടും  
മാത്രടും തയ്ാറാക്ിയാൽ മതിയാ
കുടും. വല് കാരണവശാലടും കുറച് 
കാലടും െടത്തിയിട്് വിൊരിച്ച 
തരത്തിൽ ലാഭടും ലഭിക്കുനേിന്ല്
ങ്ിൽ അവർക്് കച്ചവടടും മതി
യാക്ി പ�ാകാനുടും കഴിയുടും. ഇതി
ന്റെന്യാന്ക് �ലടും വിതരണ 
പമഖലയിൽ തികഞ്ഞ അരാജ
കത്മായിരിക്കുടും.

ഉ�പഭാക്താവിെ് ഇഷ്മുള്ള 
വിതരണകമ്പെിന്യ ന്തരന്ഞ്ഞ

ടുക്ാന്മന്നുടും, ഗുണപമന്യുടും തട
സ്വമില്ാത്ത വവദയുതി ലഭ്യമാ
ക്കുന്മന്നുടും �റയുനേത് ജെങ്ന്േ 
കമ്പേിപ്ിക്ാൻ പവണ്ിയാണ്. 
െിലവിലള്ള ന്�ാതുപമഖലാ കമ്പ
െികളുന്ട അടിസ്ാെ സരൗകര്യ
ങ്ളുടും അവരുന്ട വകവശമുള്ള 
വവദയുതിയുടും ഉ�പയാഗിച്ന്കാ
ണ്് ന്വറുടും ബില്് മുറിച്ച് െൽകി
ന്ക്ാണ്് മാത്രടും ഇന്താന്നുടും സാ
ദ്ധ്യമന്ല്നേ് ആർക്കുടും മെസ്ിലാ
കുനേപതയുള്ളൂ. 

സ്കാര്യകമ്പെികൾ ലക്്യടും 
ന്വക്കുനേത് �ാവന്പ്ട് ഗാർഹിക 
ഉ�പഭാക്താക്ൾക്കുടും കർഷകർ
ക്കുടും ഇടത്തരടും-ന്െറുകിട വ്യവ
സായ സടുംരടുംഭകർക്കുടും വവദയുതി 

െൽകുക എനേതല്. മറിച്ച്, െഗ
രങ്േിന്ല പമപലകിട ഉ�പഭാ
ക്താക്ന്േയുടും വൻകിട വ്യവ
സായ-വാണിജ്യ സ്ാ�െങ്ന്േ
യുടും തങ്ളുന്ട ഉ�പഭാക്താക്ോ
ക്ി വലവീശിപ്ിടിക്കുക എനേ
താണ്. 

സ്ാഭാവികമായുടും ഇത്തരടും 
വൻകിട ഉ�പഭാക്താക്ൾ ഇന്നു
ള്ള ന്�ാതുപമഖലാ കമ്പെികന്േ 
ഒഴിവാക്ി സ്കാര്യ കമ്പെിക
ളുന്ട ഉ�പഭാക്താക്ോകുനേപതാ
ന്ട ന്�ാതുപമഖലാ കമ്പെികളു
ന്ട പ്രോെന്പ്ട് വരുമാെടും ഇടി
യുകയുടും അവയുന്ട െിലെില്പ് 
തന്നേ ഭീഷണിയിലാകുകയുടും 
ന്െയ്യുടും. മാത്രമല്, ഇനേ് െിലെി
ല്ക്കുനേ പക്രാസ്് സബ് സിഡി (പമ
പലകിട ഉ�പഭാക്താക്േിൽെി
ന്നുടും കൂടിയ താരീ�് ഇെത്തിൽ 
ലഭിക്കുനേ തുക, താപഴകിട �ാ
വന്പ്ട് ഗാർഹിക ഉ�പഭാക്താ
ക്ൾക്കുടും കർഷകർക്കുടും ന്െറു
കിട വ്യവസായ സടുംരടുംഭകർക്കുടും 
കുറഞ്ഞ താരി�് െിശ്യിച്ന്കാ
ണ്് സബ് സിഡിയായി െൽകു
നേ രീതി) തുടരാൻ െിവൃത്തിയി
ല്ാതാകുടും. പക്രാസ്് സബ് സിഡി 
െിർത്തലാക്ി �കരടും ഡയറക്ട് 
ന്ബെി�ിറ്് രോൻസ്ഫർ (ഡിബിടി) 
െടപ്ാക്കുന്മനോണ് പകന്ദ്ര സർ
ക്ാർ �റയുനേത്. �ാെക വാതക 
സബ് സിഡി െിർത്തലാക്ിന്ക്ാ
ണ്് പകന്ദ്ര സർക്ാർ ഡിബിടി 
ന്കാണ്വനേതിെ് �ിനേിന്ല 
വചെെ ജെങ്ൾക്് െനോയി 
അറിയാടും. വവദയുതിയുന്ട കാ
ര്യത്തിലടും ഇതുതന്നേ സടുംഭവി
ക്കുന്മനേ് ഉറപ്ാണ്.

ഇപപ്ാഴുടും െമ്മുന്ട രാജ്യത്ത് 
25 ദശലക്ടും വീടുകന്േങ്ിലടും 
വവദയുതി കണക്ൻ ലഭിക്ാ
ത്തതായി ഉണ്്. ഗ്രാമീണ- ആദി
വാസി പമഖലകേിൽ വവദയുതി 
എത്തിച്ന്കാണ്ിരുനേ ന്�ാതു
പമഖലാ കമ്പെികൾക്് ഇെിമു
തൽ അതിെ് കഴിയാന്ത വരുടും. 
സ്കാര്യ കമ്പെികളുന്ട വരപവാ
ന്ട സടുംസ്ാെ ന്�ാതുപമഖലാ 
കമ്പെികൾ �ാപ്രാകുകയുടും, പക്ര
ാസ്് സബ് സിഡി ഇല്ാതാകുക
യുടും, ഗ്രാമീണരുടും കർഷകരുടും 
കൂടിയ വിലയ്ക് വവദയുതി വാപങ്
ണ്ി വരികയുടും, ന്െറുകിട-ഇടത്ത
രടും സടുംരടുംഭങ്ൾ വ്യാ�കമായി 
അടച്പൂട്ന്പ്ടുകയുടും ന്െയ്യുടും. 
ഇപതാന്ട ന്താഴിലില്ായ്മ �തി
ന്ടങ്ാകുന്മനേ് ഉറപ്ാണ്.

ഇലക്ടിസിറ്ി ആക്ട് 2003 ഉല്പാ
ദെരടുംഗത്ത് ഡി-വലസൻസിടും
ഗ് ന്കാണ്വനേതുപ�ാന്ല, വവ
ദയുതി (പഭദഗതി) ബിൽ 2021 വി
തരണരടുംഗത്ത് ഡി-വലസൻ
സിടുംഗ് െടപ്ാക്ി സ്കാര്യവൽ
ക്രണടും സമ്പൂർണ്ണമാക്ാൊണ് 

sXm-gn-em-fn-IÄ {]-t£m-`-¯nÂ

ssh-Zyp-Xn ta-J-e-bp-sS k¼qÀ® kzIm-cy-hÂ-¡c-W-¯n-\v 
C-S-h-cp-¯p¶ ssh-Zyp-Xn(t`-Z-K-Xn) _nÂ 2021 ]n³-h-en¡pI

രോ ജ്പ്ത് ദവദയുതി വിതരണലമഖലയും സ്വകാര് കമ്പനികൾക്ക ്തീപ്റഴുത
ന്ന തിരക്കിലാണ ്ബിപ്ജപിയുപ്ട ലകന്ദ്രസർക്കാർ. ഇതിനുലവണ്ി തയ്ാറാക്കിയ 
ദവദയുതി (ലഭദഗതി) ബിൽ 2021 നടപെ ്പാർലപ്മറെ ്പ്സേനിൽ പാസ്ാക്കിപ്യ
ടുക്കുകയാണ ്ലമാദി സർക്കാരിപ്റെ ലക്ഷ്ം. രാജ്പ്ത് ഊർജ്രംഗത് ്പ്ര
വർത്ിക്കുന്ന വിവിധ പ്ഫഡലറേനുകൾ ലചർന്ന ്രൂപം പ്കാടുത് ്2000 മുതൽ  
പ്രവർത്ിച്ചുവരുന്ന ലനേണൽ ലകാഡിലനേൻ കമ്ിറ്ി ഓഫ ്ഇലക്ടിസിറ്ി എം
ല്ായീസ ്ആറെ ്എഞ്ിനീലയഴ ്സ ്(NCCOEEE) പ്റെ ലനതൃത്വത്ിൽ ഇതിപ്ന
തിപ്ര പ്താഴിലാളികൾ ലദശവ്ാപകമായി പ്രലക്ഷാഭത്ിലാണ.്

ടതാഴിൊളിവിരുദ്ധ ശെബർ ശകാഡുകള്ട്കെതിടര ആഗസ്റ്റ് 9ന്റ് ടസക്രശടേ
റിയറ്ിടറെ മുന്നില് നെന്ന ശസവ്റ് ഇന്്യ ശഡ ആെരണത്ില് എഐയുെിയു
സി സംസ്ാന ടസക്രടേറി സഖാവ്റ് വി.ടക.സദാനന്ദന് പ്രസംഗിക്കുന്നു
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(10-ാം ശേജില് നിന്ന്റ്)

ssh-Zyp-Xn ta-J-e-bp-sS kzIm-cy-hÂ-¡c-W-w

പമാദി സർക്ാറിന്റെ ലക്്യടും. 
താങ്ാവനേ  െിരക്ിൽ വവദയു
തി എല്ാവർക്കുടും െൽകുകന്യനേ 
രാജ്യത്തിന്റെ പ്രഖ്യാ�ിത ലക്്യടും 
ഇതിലൂന്ട അട്ിമറിക്ന്പ്ടുടും. ദൂ
രവ്യാ�കമായ ഭവിഷ്യത്താണ് 
ഈ ബില്് സൃഷ്ിക്കുക. മനുഷ്യ
ശരീരത്തിന്ല രക്തേമെികൾ
പ�ാന്ല പ്രോെ്യമുള്ളതാണ് ഒരു 
രാജ്യന്ത്ത സടുംബന്ിച്ചിടപത്താ
േടും വവദയുതി. അത് ജെങ്ൾ
ക്് അപ്രാ�്യമാക്കുടും വിേമുള്ള 
ഈ െിയമടും രാജ്യന്ത്ത എല്ാ 
െിലയിലടും �ിറപകാട്ടിക്കുടും.

2020 ഏപ്രിൽ 7െ് പകന്ദ്ര ഊർ
ജ് മന്താലയടും ഇലക്ടിസിറ്ി (പഭ
ദഗതി) ബിൽ 2020 മുപനോട്് വച്. 
12 സടുംസ്ാെങ്ളുടും പകന്ദ്ര ഭരണ
പ്രപദശങ്ളുടും ഇതിൽ ശക്തമായ 
വിപയാജിപ്പുകൾ പ്രകടിപ്ിക്കുക 
യുണ്ായി. എനോൽ ഇന്താന്നുടും 
�രിഗണിക്ാന്ത 2021 �ിബ്രവ

രി 5െ് പുതിയ കരട് (പഭദഗതി) 
െിയമടും പ്രസിദ്ധീകരിച്. �ാർല
ന്മറെിന്റെ സ്റാറെിടുംഗ് കമ്മിറ്ിയുന്ട 
�രിഗണയ്ക് വിടാനുള്ള ജൊേി
�ത്യമര്യാദപ�ാലടും സർക്ാർ �ാ
ലിച്ചില്. പകന്ദ്രത്തിനുടും സടുംസ്ാ
െങ്ൾക്കുടും തുല്യാേികാരമുള്ള 

കൺകറൺറെ് ലിസ്റിൽ ന്�ട്താ
ണ് വവദ്യതി. എനോൽ ഈ ബി
ല്ിലൂന്ട പകന്ദ്ര സർക്ാർ വവദയു
തിയുന്ട പമലള്ള പൂർണ്ണാേികാരടും 
വകക്ലാക്ിന്ക്ാണ്്, രാജ്യ
ത്തിന്റെ ന്�ഡറലിസടുംതന്നേ 
തകർക്കുകയാണ്.

ഇന്ത്യയിന്ല വവദയുതി പമഖ
ലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുനേ 15 ലക്ടും 
ജീെക്ാരുടും എചെിെീയർമാരുടും 

ഈ ബില്ിന്െതിന്ര ഒറ്ന്ക്ട്ാ
യി സമരത്തിലാണ്. 8 മാസടും �ി
നേിട് ഡൽഹിയിന്ല ഐതിഹാ
സികമായ കർഷക സമരടും, ജെ
വിരുദ്ധ കാർഷിക െിയമങ്ൾ 
�ിൻവലിക്ണന്മനേ് ആവശ്യ
ന്പ്ടുനേതിന്ൊപ്ടും, വവദയുതി 
(പഭദഗതി) ബിൽ 2021 �ിൻവലി
ക്ണന്മന്നുടും ആവശ്യന്പ്ടുന്നുണ്.് 
ഈ ബിൽ രാജ്യന്ത്ത കർഷക

ന്ര മാരകമായി ബാേിക്കുന്മനേ് 
കർഷകർക്് െനോയി അറിയാടും. 
രാജ്യന്ത്ത വവദയുതി വിതരണ
രടുംഗടും ന്�ാതുപമഖലയിൽ െില
െിർത്താനുള്ള പ�ാരാട്ത്തിൽ, 
വവദയുതി പമഖലയിന്ല ജീവെ
ക്ാർ മാത്രമല്, എല്ാ പമഖലയി
ലടും �ണിന്യടുക്കുനേ ന്താഴിലാ
േികളുടും ബഹുജെങ്ളുടും അണി
െിരപക്ണ്തുണ്്.

ആശാ വർക്ർമാന്ര ആപരാ
ഗ്യ വകുപ്ിൽ സ്ിരന്പ്ടുത്ക, 
സുപ്രീടും പകാടതിയുടും ഐഎൽസി 
യുടും െിർപദ്ദശിച്ച മിെിമടും പവതെ
മായ 21,000 രൂ� പ്രതിമാസടും 
െൽകുക, പകാവിഡ് റിസ് ക് അല
വൻസ് 15,000 രൂ� പ്രതിമാസടും 
െൽകുക, പകാവിഡ് പ്രതിപരാേ 
പ്രവർത്തെങ്ൾക് ്ആവശ്യമായ 
സുരക്ാ സടുംവിോെങ്ൾ െൽ
കുക, വാക് സിൻ ഡ്യൂട്ിക്് ആശ
മാർക്കുടും അലവൻസ് അനുവദി
ക്കുക, വാക് സിപെഷെിന്ല അൊ
വശ്യ രാഷ്ടീയ ഇടന്�ടൽ അവ
സാെിപ്ിക്കുക തുടങ്ിയ അടിയ
ന്തര പ്രാോെ്യമുള്ള ഡിമാന്കൾ 
പകരേ ആശാ ന്ഹൽത്ത് വർപക്
ഴ് സ് അപസാസിപയഷന്റെ (ഗഅ
ഒണഅ) പെതൃത്ത്തിൽ െിരന്ത
രമായി സർക്ാരിന്റെയുടും ആപരാ
ഗ്യ വകുപ്ിന്റെയുടും ശ്രദ്ധയിൽ ന്�
ടുത്തിയിട്ടും യാന്താരു �രിഗണ
െയുടും െൽകുവാൻ സർക്ാർ തയ്ാ
റായിട്ില്. ആയിരക്ണക്ിെ് 
ആശമാർ ഒപ്ിട് ഭീമ ഹർജി സമർ
പ്ിച്ചിട്ടും സർക്ാരിന്റെ െിപഷോ
ത്മക െില�ാട് തുടരുനേതിൽ 
ആശാ വർക്ർമാർ കടുത്ത പ്രതി
പഷേത്തിലാണ്.

കഴിഞ്ഞ 14 വർഷമായി ആപരാ
ഗ്യപമഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുനേ 
ആശാ വർക്ർമാർ ആപരാഗ്യ 
സടുംവിോെത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ
ഘടകമാണ്. ആപരാഗ്യ സടുംവി
ോെത്തിന്റെ ഏറ്വടും അടിത്ത
ട്ിൽ പ്രവർത്തിക്കുനേ ആശാ പ്രർ
ത്തകരിലൂന്ടയാണ് കൃത്യമായ 
സ്ിതിവിവര കണക്കുകൾ ലഭി
ക്കുനേത.് പകാവിഡ് കാലടും ആശാ 
പ്രവർത്തകരുന്ട പ്രവർത്തെ 
മികവ് ന്തേിയിച്ച കാലഘട്മാ

ണ്. ആ വസ്തുത അേികാരികൾ 
അടുംഗീകരിക്കുകയുടും പ്രശടുംസിക്കു 
കയുടും ന്െയ്യുന്നുണ്.് എനോൽ ആശാ 
വർക്ർ മാർക് ്ലഭിക്കുനേ പവതെടും 
വേന്ര തുച്മാണ്. അതാകന്ട് മാ
സങ്ൾ കുടിശ്ികയുടും. ഓപരാ തവ
ണയുടും സമരടും ന്െയ്താപല അത് 
ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എനേതാണ് െി
ലവിന്ല അവസ്. പകരേ ആശാ 
ന്ഹൽത്ത്  വർപക്ഴ് സ് അപസാ
സിപയഷന്റെ (KAHWA) പെതൃത്
ത്തിൽ ഈ അവഗണെന്ക്തി
ന്ര ആശാ വർക്ർമാർ െിരന്തര 
സമരത്തിലാണ്.

പകരേത്തിൽ പകാവിഡ് റി
പപ്ാർട്് ന്െയ്ന്പ്ട്തിനുപശഷടും 
കഴിഞ്ഞ ഒനേര വർഷമായി പകാ
വിഡിന്െ പ്രതിപരാേിക്കുവാനുള്ള 
പ്രയത് െങ്േിൽ എല്ാടും മറന്നു
ന്കാണ്ള്ള പജാലിയാണ് ആശാ 
വർക്ർമാർ െടത്നേത്. കൃത്യ
മായ പജാലി സമയപമാ മതിയായ 
സുരക്ാസടുംവിോെങ്പോ ലഭ്യ
മല്ാത്ത സാഹെര്യത്തിലടും 
പകാവിഡ് പരാഗികളുന്ടയുടും ക്ാ
റൻറീെിൽ കഴിയുനേവരുന്ടയുടും 
ഭവെ സന്ർശെടും മുതൽ ആശു
�ത്രി പജാലികൾവന്ര ന്െയ്തുവ
രുന്നു.' �കൽ �ീൽഡ് പ്രവർ
ത്തെവടും ആശു�ത്രി ഡ്യൂട്ിയുടും 
കഴിഞ്ഞാൽ സമയക്രമമില്ാന്ത 
പ�ാണിലൂന്ട �രിഹാര െിർപദ്ദ
ശവടും െൽകണടും. അമിതപജാ
ലിഭാരടുംമൂലടും െന്ല്ാരു ശതമാെടും 
ആശാ വർക്ർമാർക്കുടും �ല 
ആപരാഗ്യ പ്രശ് െങ്ളുടും ഉണ്ാ
വന്നുണ്്.

പകാവിഡ് പ്രതിപരാേ പ്രവർ
ത്തെത്തിെിടയിൽ ോരാേടും ആശ
മാരുടും പകാവിഡ് പരാഗികോയി. 
െിലർ മരണമടഞ്ഞു. കുടുടുംബാടും

ഗങ്ളുടും അവരിലൂന്ട പരാഗികോ
യി. എനോൽ എൻഎച്ച്എടും കീ
ഴിലള്ള മന്റ്ലാ പജാലിക്ാർക്കുടും 
പകാവിഡ് റിസ് ക് അലവൻസ് 

െൽകുപമ്പാൾ ആശാ വർക്ർമാ
ന്ര മാത്രടും െിർദ്ദാക്ിണ്യടും അവ
ഗണിച്ചിരിക്കുകയാണ.് പകാവിഡ് 
പ്രതിപരാേ പ്രവർത്തെടും ആരടും
ഭിച്ചപപ്ാൾത്തന്നേ െമ്മുന്ട സടും
ഘാടെ പകാവിഡ് റിസ് ക് അല
വൻസ് 15,000 രൂ� ആവശ്യന്പ്
ട്ന്കാണ്് െിരവേി സമര �രി
�ാടികൾ െടത്തിന്യങ്ിലടും അത് 
�രിഗണിക്കുവാൻ സർക്ാർ ഇതു
വന്ര തയ്ാറായിട്ില്.

 വാക് സിപെഷനുമായി ബന്
ന്പ്ട്് െിരവേി പ്രശ് െങ്ോണ് 
പുതുതായി ഉദയടും ന്െയ്തിരിക്കുനേ
ത്. വാക് സിപെഷൻ എടുപക്ണ്
വരുന്ട ലിസ്റ് �ീൽഡ് പ്രവർത്ത
െത്തിലൂന്ട മുൻഗണെ ക്രമത്തിൽ 
ആശാ വർക്ർമാർ തയ്ാറാക്ി 
െൽകിയിരുനേതിന്റെ അടിസ്ാ
െത്തിൽ വേന്ര സുഗമമായി െട
നേിരുനേ സടുംവിോെന്ത്ത രാഷ്ടീയ 
ഇടന്�ടലകേിലൂന്ട തകിടടും മറി

ച്ചിരിക്കുകയാണിപപ്ാൾ. ഇത് 
ജെങ്േിൽ പ്രതിപഷേത്തിെി 
ടയാക്ി. ആശാ വർക്ർമാന്ര 
വേന്രയേികടും മാെസിക സമ്മർ

ദ്ദത്തിലന്മത്തിച്ചിരിക്കുന്നു.സടും
സ്ാെന്ത്താട്ാന്ക ആപരാഗ്യ 
പ്രവർത്തകർ പഡാക്ടർമാരടക്ടും  
മർദ്ദെത്തിെ് ഇരകോകുന്നു. വാ
ക് സിപെഷൻ ഡ്യൂട്ിക്് രാഷ്ടീയ 
പവാേറെിയർമാർക്് 300 രൂ� 
അലവൻസ ്െൽകുപമ്പാൾ അതിൽ
െിന്നുടും ആശമാന്ര ഒഴിവാക്ിയി
രിക്കുന്നു.

ദിവസടുംപ്രതി പുതിയ പുതിയ 
പജാലികൾ ഏൽപ്ിച്ന്കാണ്ി
രിക്കുന്നു. ഇത്തരന്മാരു സാഹെ
ര്യത്തിലാണ് ആശാ വർക്ർമാർ 
സമരസനേദ്ധരായിരിക്കുനേത്. 
പകാവിഡ് പപ്രാപട്ാപക്ാൾ െില
െിൽക്കുനേതിൊൽ ജില്ാ അടി
സ്ാെത്തിൽ കേപക്ടറ്് േർണ്ണയുടും 
ഡിഎടുംഓ ഓ�ീസുകൾക് ്മുനേിൽ 
േർണ്ണയുടും െടത്തി അേികാരി
കൾക്് െിപവദെവടും െൽകിന്ക്ാ
ണ്ിരിക്കുകയാണ്.

തിരുവെെന്തപുരത്ത് ന്സക്ര

പട്റിയറ്ിനുമുനേിൽ െടനേ േർണ്ണ 
സടുംസ്ാെ ജെറൽ ന്സക്രട്റി 
എടും.എ.ബിന്ദു ഉദ്ഘാടെടും ന്െയ്തു.
സടുംസ്ാെ കൺവീെർ എസ്. 

മിെി അദ്ധ്യക്ത വഹിച്. എഐ
യുറ്ിയുസി സടുംസ്ാെ പ്രസിഡറെ് 
ആർ.കുമാർ, ജയശ്രീ, ഝാൻസി 
റാണി, ന്ജയിൻ പറാസ്, ഗീത, 
ബിന്ദു, ഓമെ എനേിവർ പ്രസടും
ഗിച്. ന്കാല്ടും, ആലപ്പുഴ, പകാട്
യടും ജില്കേിലടും ജില്ാതലത്തിൽ 
സമര�രി�ാടികൾ െടന്നു. തുടർ 
ദിവസങ്േിൽ എല്ാ ജില്കേി
ലടും �രി�ാടികൾ െടക്കുടും. പകരോ 
ആശാ ന്ഹൽത്ത് വർപക്ഴ് സ് 
അപസാസിപയഷന്റെ പെതൃത്
ത്തിൽ പകരേത്തിന്ല ആശാ വർ
ക്ർമാർ ഉനേയിച്ചിരിക്കുനേ െ്യാ
യമായ ഡിമാൻറുകൾ അനുഭാവ
പൂർവേടും �രിഗണിക്കുവാൻ സർ
ക്ാർ തയ്ാറായിന്ല്ങ്ിൽ �ണി
മുടക്് അടക്മുള്ള സമര �രി�ാ
ടികളുമായി ശക്തമായി മുപനോട്് 
പ�ാകൊണ് പകരേ ആശ ന്ഹൽ
ത്ത് വർപക്ഴ് സ് അപസാസിപയ
ഷന്റെ തീരുമാെടും.
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ടസക്രശടേറിയറ്ിനമുന്നില് ജൂവെ 19ന്റ് നെന്ന ആോ വർ്കെർമാരുടെ ധർണ്ണ ടകഎഎെ്റ് ഡബ്ല്യുഎ  
സംസ്ാന ജനറല് ടസക്രടേറി എം.എ.ബിന്ദു ഉദ്റ്ഘാെനം ടെയ്യുന്നു

എന്ശഡാസള്ഫാന് ദുരിതബാധിതരുടെ അഞ്ചുമാസമായി മുെങ്ങി്കെിെക്കുന്ന ടേന്ഷ
ന് കുെിേിക തീർത്്റ് ഉെന് വിതരണം ടെയ്യണടമന്നാവേ്യടപ്ടേ്റ് സംസ്ാന വ്യാേക
മായി നെന്ന ഉേവാസ സമരത്ിടറെ ഭാഗമായി ശകാടേയത്്റ് പ്ാശറെഷന് ശകാർപ്ശറ
ഷന്റ് മുന്നില് നെന്ന ധർണ. തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണന് എംഎല്എ, ശസാണിയ ശജാ
ർജ്റ്, ഫാ.വ ർഗീസ്റ് മുഴുശത്റ്്റ്, മിനി.ടക.ഫിെിപ്്റ്, അഡ്വ.ശജാർജ്ജുകുടേി കെപ്ാ്കെല്,  
േേിക്കുടേന്വാകത്ാനം, ഇ.വി.പ്രകാേ്റ്, ആർ.മീനാക്ി എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.

മദ്യോെകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്ി്കൊനള് നീ്കെത്ിടന
തിടര മദ്യവിരുദ്ധ ജനകീയ സമരസമിതി ആഗസ്റ്റ് 18 പ്ര
തിശഷധ ദിനമായി ആെരിച്ചു. ടകാല്ം എവസൈസ്റ് ഓഫീ
സിന്റ് മുന്നില് നെന്ന ധർണയില് സമിതി സംസ്ാന 
കണവീനർ വഷെ ടക.ശജാണപ്രസംഗിക്കുന്നു. പ്രസിഡ
ണ്്റ് ഷറഫ്റ് കുണ്റ, െ്വി ങ്കിള് പ്രഭാകർഎന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.
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ജൊേി�ത്യത്തിന്റെ പുറടുംപമാടി െി
ലെിർത്തിന്ക്ാണ്് എങ്ന്െയാണ് ഇന്ത്യ
യിൽ �ാസിസ്റ് ഏകാേി�ത്യടും അതിന്റെ 
വിഷപ്ല്കൾ പുറത്കാട്നേത് എനേതി
പലയ്കാണ് �ാദർ സ്റാൻ സ്ാമിയുന്ട മര
ണത്തിപലക്കുെയിച്ച സാഹെര്യങ്ൾ വിരൽ 
ചൂണ്നേത്. ന്ജസ്യൂട്് പുപരാഹിതനുടും, ആദി
വാസികളുന്ട അവകാശസടുംരക്ണ പ�ാ
രാേിയുമായിരുനേ സ്റാൻ സ്ാമി എനേ 
84-കാരൊയ വപയാവൃദ്ധന്െ, റാചെിയിന്ല 
അപദ്ദഹത്തിന്റെ വസതിയിൽെിന്നുടും 2020 
ഒക ്പടാബർ 12െ,് യുഎ�ിഎ ചുമത്തി പദശീയ 
അപെ്ഷണ ഏജൻസി അറസ്റ്റുന്െയ്തു. ഭീമ 
ന്കാപറഗാവ് സടുംഭവത്തിൽ പ്രതിപെർത്ത് 
രാജ്യപദ്രാഹക്കുറ്ടും, മാപവാവാദി ബന്ടും, 
ഭരണകൂട അട്ിമറി ഗൂഢാപലാെെ ഒന്ക് 
ആപരാ�ിച്ചായിരുന്നു അറസ്റ്. അന്നുമുതൽ 
അപദ്ദഹടും ജാമ്യടും െിപഷേിക്ന്പ്ട്് ജയി
ലിലായിരുന്നു. രാജ്യന്ത്ത മറ്റുതടവറകൾ 
പ�ാന്ലതന്നേ തിങ്ിെിറഞ്ഞ, െവി മുടും
വബയിന്ല തപലാജ ജയിലിലായിരുന്നു 
അപദ്ദഹന്ത്ത തടവിൽ �ാർപ്ിച്ചത്. 

�ാർക്ിൻസൺസ് പരാഗി, പകാവിഡ് 
ബാേിതൻ, കാഴ്ചയുടും പകൾവിയുടും മങ്ി, 
തെിന്യ െടക്ാപൊ, ഭക്ണടും കഴിക്ാ
പൊ, ഒരു ഗ്ാസ് ്ന്വള്ളടും കുടിക്ാപൊപ�ാലടും 
പ്രാപ്ിയില്ാന്ത �ലവട്ടും ജയിലിൽ കുഴ
ഞ്ഞുവീഴുടുംവിേടും പരാഗാതുരൊയ �ാദർ 
സ്റാൻ സ്ാമിക്്  രണ്തവണയാണ് 
എൻഐഎ പകാടതി ജാമ്യടും െിപഷേിച്ച
ത്. ജാമ്യടുംമാത്രമല് ന്വള്ളടും കുടിക്ാൻ ഒരു 
പസ്ടാ അഥവാ സിപ്ർവന്ര അപദ്ദഹത്തിെ് 
െിപഷേിക്ന്പ്ട്. ഗുരുതരമായ എന്ന്തങ്ി
ലടും ഒരു പരാഗടും അപദ്ദഹത്തിെ് ഉള്ളതായി 
എൻഐഎ പകാടതിക്് പബാേ്യന്പ്ട്ില്. 
ന്തേിവില്പത്ര.

കസ്റഡിയിൽവച്ച് അപദ്ദഹത്തിന്റെ 
കണ്ണട െഷ്ന്പ്ടുകയുണ്ായി. കണ്ണടയില്ാ
ന്ത അപദ്ദഹത്തിെ് കാഴ്ച തീന്രപ്റ്ില് എനേ് 
വേന്ര വ്യക്തമായിരുനേിട്ടും പുതിയ കണ്ണ
ടകൾ ലഭ്യമാക്ാൻ അേികാരികൾ തയ്ാ
റായില്. അങ്ന്െയാണ് മുടുംന്ബ വഹ
പക്ാതിന്യസമീ�ിക്കുനേത്. വഹപക്ാട
തി ജഡ്ജിക്കുമുമ്പാന്ക കൂപ്പുവകകളുമായി 
ഇടക്ാല ജാമ്യത്തിൊയി വികാരതീവ്രമാ

യി അപ�ക്ിക്കുനേ സ്റാൻ സ്ാമിന്യ ൊടും 
കണ്. ജാമ്യമിന്ല്ങ്ിൽ ജയിലിൽ കിടന്നു 
മരിക്ാടും എനേ് അപദ്ദഹടും ന്�ാട്ിന്ത്തറി
ക്കുനേതുടും ൊടും കണ്. വഹപക്ാടതി ഉത്ത
രവിന്െത്ടർനോണ് അപദ്ദഹത്തിെ് 
പകാവിഡ ്വാക്ിൻപ�ാലടും കുത്തിവയ്ക്കുനേത.് 
വഹപക്ാടതി െിപയാഗിച്ച പഡാക്ടർമാരു
ന്ട �ാെലാണ് സ്റാൻ സ്ാമിയുന്ട യഥാ
ർത് അവസ് ന്വേിയിൽകണ്വരുനേത്.  
ജൂവല ൊലിെ് അപബാോവസ്യിലായ 
അപദ്ദഹന്ത്ത അടുത്ള്ള പഹാേി �ാമിലി 
ആശു�ത്രിയിന്ലത്തിക്കുകയുടും അവിന്ട 
ന്വറെിപലറ്റിലാക്കുകയുടും ന്െയ്തു. ന്താട്ടുത്ത 
ദിവസമായിരുന്നു പകാടതി അപദ്ദഹത്തി
ന്റെ പകസ് പകൾക്ാൻ െിശ്യിച്ചിരുനേ
ത.് �പക്, ഏന്റക്ാത്തിരുനേ ജാമ്യടും ആവ
ശ്യടും വരാന്ത, ജൂവല 5െ് സ്റാൻ സ്ാമി 
അന്ത്യശ്ാസടും വലിച്. 

മനുഷ്യാവകാശ ലടുംഘെങ്ളുന്ട െരി
ത്രത്തിൽ ഹീെമായ ഒരു അേ്യായടും കൂടി 
എഴുതിപച്ചർത്ത ഈ സടുംഭവ�രമ്പര കണ്് 
ന്െട്ിത്തരിച്ചിരിക്കുകയാണ് പലാകന്മാ
ട്ാന്കയുള്ള ജൊേി�ത്യ മെസ്സുകളുടും ശരി
യായി െിന്തിക്കുനേ ജെങ്ളുടും. ഐക്യരാ
ഷ്ടസടുംഘടെയുടും യൂപറാ�്യൻ യൂണിയനുടും 
ഉൾന്പ്ന്ട, രാജ്യത്തിെകത്ടും പുറത്മുള്ള 
സടുംഘടെകളുടും വ്യക്തികളുടും, സ്റാൻ സ്ാമി 
പെരിട് ക്രൂരതക്കുടും മനുഷ്യത്രഹിതമായ 
ന്�രുമാറ്ത്തിനുന്മതിന്ര ശക്തമായ ോർ
മ്മികപരാഷടും പ്രകടിപ്ിച്ചിരിക്കുന്നു. യുദ്ധ
ത്തിൽ �രിപക്റ്റു �ിടിക്ന്പ്ടുനേ ശത്രുഭ
ടനുപ�ാലടും തടവിൽ സുരക് ഉറപ്ാക്ണ
ന്മന്നുടും മതിയായ െികിത്സയുടും �രിെരണ
വടും െൽകണന്മന്നുടും ആപഗാേതലത്തിൽ 
അടുംഗീകരിക്ന്പ്ട് ഉടമ്പടിയുണ്്. രണ്ാടും 
പലാകമഹായുദ്ധത്തിൽ തടവകാരാക്ന്പ്
ട് വസെികർക്കുടും അവരുന്ട ആപരാഗ്യവടും 
ശുെിത്വടും ഉറപ്ാക്ാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ൾ 
അനുവദിക്ന്പ്ട്ിരുന്നു. �പക് െമ്മുന്ട 
�രിഷ് കൃത ഇന്ത്യയിൽ, കസ്റഡിയിന്ലടു
ക്കുനേ പ്രതിക്് അടിസ്ാെ ശുശ്രൂഷപ�ാ
ലടും െൽകാന്ത മരണത്തിപലക്് തള്ളിവി
ടുന്നു. �ാദർ സ്ാമിപയാന്ടാപ്ടും ഭീമ ന്കാ
പറഗാവ്-എൽഗാർ �രിഷദ് പകസിൽ പ്ര
തിപെർക്ന്പ്ട് മറ്റുള്ളവരുന്ട ബന്ധുക്ളുടും 
സുഹൃത്ക്ളുടും, �ാദർ സ്റാൻ സ്ാമിയുന്ട 
മരണന്ത്ത അേികാരെിയുക്തമായ ന്കാ
ല�ാതകടും എനോണ് വിപശഷിപ്ിച്ചത്. 
തടവിൽ �ാർപ്ിച്ചിരിക്കുനേ മറ്റുള്ളവരുന്ട 
ആപരാഗ്യന്ത്തയുടും ജീവന്െയുടും സടുംബന്ി

ച്ച് തങ്ൾക്് ഭയമുന്ണ്ന്നുടും അവർ �റയു
ന്നു. അങ്ന്െ, �ാദർ സ്ാമിക്് കസ്റഡി
യിലണ്ായ ദയെീയ മരണടും ഉത്തരടും കി
ട്ാത്ത ഒരു�ാട് പൊദ്യങ്ളുയർത്ന്നു. 

 യുഎ�ിഎ ചുമത്തി �ാദർ സ്ാമിന്യ 
അറസ്റ് ന്െയ്തത് െിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തെ
ങ്ൾ തടയാൊന്ണനോണ ്�റയുനേത.് െിർ
ദ്ദയമായ കരിെിയമമാന്ണങ്ിലടും �ാർലന്മ
റെിന്ല െട്ങ്ൾ പ്രകാരടും �ാസ്ാക്ിന്യടുത്ത 
െിയമടും തന്നേയപല് ഇത.് വിൊരണ കൂടാന്ത 
ആന്രയുടും തടവിലിടാൻ ഭരണകൂടത്തിെ് 
ഇത ്ഏകാേി�ത്യ�രമായ അവകാശടും െൽ
കുന്നുണ്ാകാടും. �പക്, െിയമ�രമായ െട
�ടിക്രമങ്ളുന്ട അടിസ്ാെെട്ങ്ന്േ മറി
കടക്ാനുടും, തടവിലാക്ന്പ്ട്വർക്് ജീവ
പൊന്ടയിരിക്ാനുള്ള, കുറഞ്ഞ �ക്ടും മനു
ഷ്യത്�രമായ സമീ�െടും ലഭിക്ാനുള്ള, 
അടിസ്ാെ അവകാശങ്ൾപ�ാലടും െിപഷ
േിക്ാനുമുള്ള അനുമതി യുഎ�ിഎ അേി
കാരികൾക്് െൽകുന്നുപണ്ാ? പ്രതികൾ 
കുറ്ടും ന്െയ്തു എനേ് ന്തേിയിക്ന്പ്ട്ിട്ില്. 
�ിന്നേ എന്തിൊണ് അവന്ര തടവശിക്
ക്കു വിേിക്ന്പ്ട് പ്രഖ്യാ�ിത 
കുറ്വാേികന്േപപ്ാന്ല വകകാര്യടും ന്െയ്യുനേ
ത്? എവിന്ടയാണ്�ിന്നേ െിയമത്തിന്റെ
യുടും മര്യാദയുന്ടയുടും മുറകൾ. ൊർജ്ഷീറ്് 
�യൽ ന്െയ്യുനേതിെ് പകവലടും ഒരു ദിവസടും 
മുമ്പാണ് സ്ാമിന്യ എൻഐഎ അറസ്റ് 
ന്െയ്യുനേത്. കസ്റഡിയിന്ലടുത്ത് പൊദ്യടും 
ന്െപയ്ണ് ആവശ്യടും പ�ാലടും അപദ്ദഹന്ത്ത
ന്ക്ാണ്് അവർക്് ഉണ്ായിരുനേിന്ല്നോ
ണ് ഇത് കാണിക്കുനേത്. അപപ്ാൾ സ്ാമി
ക് ്ജാമ്യടും കിട്ിയാലടും അപെ്ഷണത്തിന്റെ 
പുപരാഗതിന്യ അത് തടസ്ന്പ്ടുത്തില്ായി
രുന്നു. �പക്, ഗുരുതരമായ ആപരാഗ്യപ്രശ ്െ
ങ്ളുള്ള, പകാവിഡ് മഹാമാരി ആേിപ്ടരു
പമ്പാൾ തടവിലാക്ന്പ്ട് ഈ 84 വയസ്സു
കാരന്റെ ജാമ്യാപ�ക്ന്യ  എൻഐഎ 
അതിശക്തമായി എതിർക്കുകയാണ് ഉണ്ാ
യത്. ഇത് ന്കാടിയ അെീതിയപല്? 

പകസ ്പകൾക്കുനേ ജഡ്ജിയാണ ്ജാമ്യടും 
െൽകുനേത് തീരുമാെിപക്ണ്ത് എനേ 
തത്ടും െിലെിൽക്കുന്നു. തത്�ലമായി, 
ക്രിമിെൽ െീതിെ്യായസടുംവിോെത്തിന്റെ 
�രിഷ് കൃത സ്ഭാവത്തിന്റെ അടയാേമാ
യി ജാമ്യടും മാറുന്നു. പരാഗിയുടും അവശനുമായ 
ഒരു എൺ�തുകാരെ് തുടർച്ചയായി ജാമ്യടും 
െിപഷേിക്കുനേ ഒരു സടുംവിോെടും അതി
ന്റെതന്നേ അ�രിഷ് കൃതസ്ഭാവമപല് ന്വ
േിവാക്കുനേത്? ഒരു മാേ്യമടും കൃത്യമായി 

െിരീക്ിച്ചതുപ�ാന്ല, “പപ്രാസിക്യൂട്ർമാർ
ക്കുടും ജഡ്ജിമാർക്കുടും തങ്ളുന്ടതന്നേ മനു
ഷ്യത്ടും ഉപ�ക്ിക്കുനേതിനുള്ള ന്താടുെ്യാ
യമാവരുത് ജാമ്യത്തിനു പമലള്ള െിയമടും. 
െിർഭാഗ്യവശാൽ, െീതിെ്യായസടുംവിോ
െത്തിന്ല കാലതാമസടും സാോരണ സടും
ഭവമാക്ിത്തീർക്ാൻ അതയുത്സാഹമുള്ള 
പപ്രാസിക്യൂഷനുടും ഭീരുത്മുള്ള ജുഡീഷ്യ
റിയുടും ഉദാസീെമായ �രൗരസമൂഹവടും ഉള്ള
പപ്ാൾ, കൃത്യമായുടും സടുംഭവിക്കുക ഇതുത
ന്നേയാണ്. അപദ്ദഹടും എന്ന്തങ്ിലടും കുറ്ടും 
ന്െയ് പതാ ഇല്പയാ എനേതിന്റെ ഉത്തരടും 
എന്തു തന്നേയുമാകന്ട്, അത് ഇെിപമലിൽ 
ന്തേിയിക്ന്പ്ടാൻ പ�ാകുനേില്. ഇതിലടും 
സരൗമ്യമായി ഇക്ാര്യടും �റയാൻ സാേി
ക്കുകയില്.”

ഈ പകസിൽ ഇതുവന്രയുള്ള െിയമ�
രമായ െട�ടിക്രമങ്ന്േ സടുംബന്ിച്ചിട
പത്താേടും, െീതിെ്യായത്തിന്റെ യാന്താരു 
വ്യവസ്ാ�ിത രീതികളുടും �ാലിക്ന്പ്ട്ി
ട്ില്. ശരിയായ അപെ്ഷണത്തിെ് സ്ാമി
ന്യ വിപേയൊക്ിയില്, ൊർജ്ഷീറ് ്�യൽ 
ന്െയ്തില്, അറസ്റ് ന്െയ്യുനേതിനുമുമ്പ് കുറ്ടും 
ന്െയ്തതിന്റെ ന്തേിവകളുടും ഹാജരാക്ിയി
ല്. രാജ്യത്തിനുടും അതിന്റെ എക് സിക്യൂട്ീ
വ് ഭരണകർത്താക്ൾക്കുടും അതു പ�ാന്ല
തന്നേ െീതിെ്യായസടുംവിോെത്തിനുടും സടും
ഭവിച്ച അ�െയന്ത്തയാണ് ഇന്തല്ാടും കാ
ണിക്കുനേത്. ബൂർഷ്ാ സർക്ാർ എപപ്ാഴുടും 
ആവർത്തിക്കുനേ ഒരു കാര്യമുണ്;് സ്തന്ത 
െീതിെ്യായ സടുംവിോെവടും ലടുംഘെങ്ൾ 
െിരീക്ിക്കുനേതിൊയി പദശീയതലത്തി
ലടും സടുംസ്ാെതലത്തിലമുള്ള മനുഷ്യാവ
കാശ കമ്മീഷനുകളുടും സ്തന്തമാേ്യമങ്ളുടും 
ഒപ്ടും ഊർജ്സ്ലവടും ശബ്ദമുയർത്നേതു
മായ ന്�ാതുസമൂഹവടും ഇന്ത്യയുന്ട ജൊേി
�ത്യ-ഭരണഘടെ രാഷ്ടസടുംവിോെത്തിെ് 
�രിപൂരകമാണ് എനേതാണത്. �പക് 
എനേിട്പ�ാലടും �ാദർ സ്ാമിക്കുണ്ായ ദു
പര്യാഗടും രാജ്യത്ത് ഇെിയാർക്കുടും ഉണ്ാവി
ല് എന്നുറപ്ാക്ാൻ സാേിക്കുനേില്.

ഝാർഖണ്ഡിൽ ആദിവാസികന്േ സടും
ഘടിപ്ിച്ച് അദാെിന്ക്തിന്ര സമരടും ന്െയ്തു 
എനേതാണ ്ഭരണകൂടന്ത്ത പ്രപകാ�ിപ്ിച്ചത.് 
ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഏകാേി�ത്യെയങ്ൾ
ന്ക്തിപര സാേ്യമായ പ്രതിപരാേടും തീർ
ക്കുവാൻ മെതഃസാക്ിയുള്ള �രൗരന്ാർ തീ
രുമാെന്മടുന്ത്തങ്ിൽമാത്രപമ, ഇത്തരടും സടും
ഭവങ്ളുന്ട ആവർത്തെടും െമുക്് തടയാൻ 
സാേിക്കൂ.

Ìm³ kzm-an-bp-sS a-c-W-hpw
A-Xp-bÀ-¯p-¶ tNm-Zy-§-fpw

ല�ന്ദ്ര-സടുംസ്ാെ സർക്ാരു
കളുന്ട ഖജൊവിൽ കഴിഞ്ഞ സാ
മ്പത്തിക വർഷന്മത്തിയത ്6,71,461 
പകാടി രൂ�. 2020-21 വർഷടും പക
ന്ദ്രത്തിെ് 4,53,812 പകാടിയുടും സടും
സ്ാെ സർക്ാരുകൾക് ്2,17,650 
പകാടിയുടും വരുമാെടും ലഭിച്. 2019-
20 കാലത്ത് ഇത് യഥാക്രമടും 
3,34,315 പകാടി, 2,21,056 പകാടി 
എനേിങ്ന്െയായിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തികവർഷടും 
ന്�ാതുപമഖലാ എണ്ണക്മ്പെിക
ളുന്ട ലാഭവടും മുൻവർഷന്ത്തക്ാൾ 
എട്ിരട്ിപയാേടും കൂടി. ഇന്ത്യൻ 

ഓയിൽ പകാർപ്പറഷൻ(21,836 
പകാടി), ഭാരത് ന്�പരോേിയടും 
പകാർപ്പറഷൻ(19,042 പകാടി), 
ഹിന്ദുസ്ാൻ ന്�പരോേിയടും പകാർ
പ്പറഷൻ(10,664 പകാടി) എനേി
വമാത്രടും പെർനേ് പെടിയ അറ്ാ
ദായടും 51,542 പകാടി രൂ�. 2019-
20 വർഷടും മൂന്നുകമ്പെികളുടും പെർ
നേ് പെടിയത് 6633 പകാടി രൂ�
യായിരുന്നു. 2018-19 കാലത്ത് 
അടുംസ് കൃത എണ്ണവില വീപ്യ്ക് 
69.88 പഡാേർ എനേത് ഏതാ
ണ്് അപതെിലയിൽ(68.78പഡാ
േർ) െിൽക്കുപമ്പാഴാണ് ഈ വരു

മാെ വ്യത്യാസടും. െികുതിയിന്ല 
വർദ്ധെയാണ് ഇതിനുകാരണന്മ
നേ് പകന്ദ്രസർക്ാർ കണക്കുകൾ 
വ്യക്തമാക്കുന്നു.

അന്തർപദ്ദശീയ മാർക്റ്ിൽ 
ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ വില ഏതാനുടും 
ആഴ്ചകോയി ബാരലിെ് 70പഡാ
േറിൽ താന്ഴെിൽക്കുപമ്പാൾ ന്�
പരോേിന്റെയുടും ഡീസലിന്റെയുടും 
വില കുറയ്ക്കുനേില് എന്നുമാത്രമല്, 
�ാെകവാതകത്തിന്റെ സബ്സി
ഡി െിർത്തലാക്കുകയുടും വില ഉയ
ർത്കയുടും ന്െയ്തിരിക്കുന്നുന്വനേ
ത് അ�ല�െീയമാണ്.

ഇന്്യ എഗയ്റ്ന്സ്റ്റ് ഫ്യുവല് വപ്രസ്റ് വഹ്കെിടറെ ശനതൃത്വത്ില് 
ആഗസ്റ്റ് 6ന്റ് ശകാടേയത്്റ് നെന്ന പ്രതിശഷധ േരിോെി

s]t{SmÄþUokÂ \nIpXnhÀ²\bneqsS kÀ¡mÀ hcpam\¯nÂ Ignª hÀjw D @mbncn¡p¶Xv h³hÀ²\



13ആഗസ്റ്റ് 2021

'ലേപര �്യാപര പദശ് വാസി 
പയാടും!' രാജ്യന്ത്ത പ്രോെമന്തിയുന്ട 
ഈ വ്യാജ അഭിസടുംപബാേെ 
ൊടും ഏന്റ പകട്താണ.് രാജ്യന്ത്ത 
ജെങ്ന്േ ന്�ാതുന്വയുടും കർഷ
കന്ര പ്രപത്യകിച്ടും തീരാദുരിത
ത്തിപലയ്ക് തള്ളിവിടാൻ അറിഞ്ഞു
ന്കാണ്് കരുക്ൾ െീക്ിയ, അല്
പയാ പ്രോെമന്തി, താങ്ൾന്ക്
ങ്ന്െ ''എന്റെ പ്രീയന്പ്ട് ജെ
ങ്ന്േ'' എനേ് വിേിക്ാൻ കഴിയു
ന്നു? കാർഷിക പമഖല പൂർണ്ണമാ
യുടും വൻകിട പകാർപ്പററ്റുകളുന്ട 
െിയന്തണത്തിലാക്കുവാൻ ലക്്യടും
വച്ച് ന്കാണ്വനേ മൂനേ് കർഷക 
വിരുദ്ധ െിയമങ്ളുടും വവദയുതി 
(പഭദഗതി) ബിൽ 2020ഉടും �ിൻ
വലിക്കുവാൻ ആവശ്യന്പ്ട്് എട്് 
മാസടും �ിനേിട് കർഷക സമര
പത്താട് എന്തിൊണിത്ര അസ
ഹിഷ്ണുത പ്രകടിപ്ിക്കുനേത്? പകാർ
പ്പററ്് ഭീമൻമാരുന്ട ന്െറിയ 
കുടുടുംബ വിപശഷങ്േിൽപ�ാലടും 
അതിഥിയായി എത്താൻ സമയടും 
കന്ണ്ത്നേ താങ്ൾക്് കർഷക 
പെതാക്ളുമായി മുഖാമുഖടും ഇരു
നേ് മുൻവിേിയില്ാന്ത ഒരു െർ
ച്ചെടത്വാൻ എപന്ത ഇെിയുടും 
കഴിയാത്തത്? 

താങ്ന്േയുടും താങ്ളുന്ട സടുംഘ
ടെയുപടതുൾന്പ്ന്ട രാജ്യന്ത്ത മു
ഴുവൻ ജെങ്ന്േയുടും തീറ്ിപപ്ാറ്റു
വാൻ അപഹാരാത്രടും �ണിന്യടു
ക്കുനേവരുന്ട െിലെിൽക്കുവാനു
ള്ള അവകാശന്ത്ത െവിട്ിന്മതി
ക്കുവാൻ ആരാണ് താങ്ൾക്് 
അേികാരടും െൽകിയത്? ശത്രു
രാജ്യന്ത്ത വസെ്യപത്താന്ടനേ
പ�ാന്ല ൊടിന്റെ അനേദാതാക്
പോട് ന്�രുമാറുനേ താങ്ൾ യഥാർ
ത്ത്തിൽ ആരുന്ട പ്രോെമന്തി
യാണ്?

ഡൽഹി വ്രീണ്ടും സമരച്ചൂടിൽ
�ാർലന്മറെിന്റെ മൺസൂൺ 

ന്സഷൻ ആരടുംഭിച്ച ജൂവല 22െ് 
കർഷകരുന്ട �ാർലന്മറെ് മാർച്ച് 
െടത്വാനുടും തുടർനേ് സപമ്മേ
െടും തീരുനേതുവന്ര (ആഗസ്റ് 13) 

എല്ാ ദിവസവടും പ്രതിപഷേ സമരടും  
െടത്വാനുടും തയ്ാന്റടുത്ത ്ഡൽഹി 
അതിർത്തികേിൽ രോക്ടറുകളുമായി 
കർഷകർ ആയിരങ്ോയി വന്നു
ന്കാപണ്യിരുന്നു. എനോൽ കർ
ഷക സമരന്ത്ത ഭയന്പ്ടുനേ ഭര
ണാേികാരികൾ എവേിേവടും �ാർ
ലന്മറെ ്മാർച്ച ്തടയുവാനുള്ള െീക്ടും 
െടത്തി. പ�ാലീസുമായി െിരവേി
വട്ടും െടത്തിയ െർച്ചകൾന്ക്ാടു
വിൽ ദിവപസെ 200 കർഷകന്ര
വീതടും മാത്രടും ജന്തർമന്തറിൽ സമരടും 
ന്െയ്ാൻ അനുവദിച്. എനോൽ 
ജൂവല 22 എത്തിയപപ്ാൾ ഡൽഹി 
പൂർണ്ണമായുടും പ�ാലീസ് െിയന്ത
ണത്തിലായി. 200 കർഷക സര
മക്ാന്ര പെരിടാൻ മുപ്തിമായിരടും 
പ�ാലീസ്-അർദ്ധവസെിക വി
ഭാഗങ്ന്േ വിെ്യസിച്. ഏഴ് സ്
ലങ്േിൽ കർഷകന്ര തടഞ്ഞുവച്ച് 
െടത്തിയ �രിപശാേെകൾ പെ
രിട് പശഷമാണ് ആദ്യദിെടും ജന്തർ

മന്തറിൽ സമരഭടൻമാർക്് എത്
വാൻ കഴിഞ്ഞത്. അതിൊൽ 
മൂനേ് മണിക്കൂർ വവകിയാണ് 
സമരടും ആരടുംഭിച്ചത്.

കർഷക വിരുദ്ധ െിയമങ്ളുടും 
വവദയുതിബില്ടും അനുബന് വി

ഷയങ്ളുടും ഇഴകീറി �രിപശാേി
ക്കുനേ 'കിസാൻ �ാർലന്മറെ്' ന്ത
രുവിൽ സടുംഘടിപ്ിച്ന്കാണ്ാണ് 
സടുംയുക്ത കിസാൻ പമാർച്ച കർ
ഷകരുന്ട പ്രതിപഷേത്തിെ് രൂ
�ടുംെൽകിയത്. എ�ിഎടുംസിക

േിൽ വില െിശ്യിക്കുപമ്പാൾ, 
കർഷക കുടുടുംബത്തിന്ല സ്തീകളു
ന്ട, വീടുകേിന്ല അദ്ധ്ാെടുംകൂടി 

വിലമതിക്ണന്മനേ് വെിതാ 
�ാർലന്മറെ ്ആവശ്യന്പ്ട്. ജൂവല 
22െ് െടനേ കിസാൻ �ാർലന്മ
റെിന്െ എഐന്കന്കഎടുംഎസ് 
പ്രസിഡറെ് സഖാവ് സത്യവാൻ 
അഭിസടുംപബാേെ ന്െയ്തു.

കർഷക വിരുദ്ധ െിയമങ്ന്േ
ല്ാടും കിസാൻ �ാർലന്മറെ് പവാ
ട്ിെിട്് തള്ളി. ന്തരുവിൽതന്നേ 
ഭക്ണടും കഴിച്ടും മുദ്രാവാക്യടും വി
േിച്ടും സമരടും മുപനേറുകയാണ്. 
എല്ാ സടുംസ്ാെങ്േിൽെിന്നുടും 
എല്ാ കർഷക സടുംഘടെകേിൽ
െിന്നുടും പ്രാതിെിേ്യടും ഉണ്ാകത്ത
ക്വിേമാണ് �ങ്ാേിത്തടും ക്രമീ
കരിച്ചത്. അടുത്ത ലക്്യടും യു�ി 
ന്തരന്ഞ്ഞടുപ്ാന്ണന്നുടും ബിന്ജ
�ിന്യ അവിന്ട �രാജയന്പ്ടുത്
കയാണ് ലക്്യന്മന്നുടും സടുംയുക്ത 
കിസാൻപമാർച്ച പ്രഖ്യാ�ിച് കഴി
ഞ്ഞു. അതിൊയി ന്സപ്ടുംബറിൽ 
ആയിരക്ണക്ിെ് കർഷകർ 
�ന്ങ്ടുക്കുനേ കിസാൻ മഹാ�
ചൊയത്കൾ യു�ിയിൽ  സടും
ഘടിപ്ിക്കുവാനുള്ള െീക്ത്തിലാ
ണ് സടുംയുക്ത കിസാൻ പമാർച്ച.

കർഷകരുന്ട �ാർലന്മറെ് മാർ
ച്ചിന്റെ ഭാഗമായുടും തുടർന്നുടും പക
രേത്തിലടും വിവിേ ജില്കേിൽ 

ഓൺവലൊയുടും ഓ�് വലൊ
യുടും സമര�രി�ാടികൾ സടുംഘ
ടിപ്ിക്ന്പ്ട്. ജൂവല 22െ് പക
രേത്തിലടെീേടും ഡൽഹി പൊപലാ 
കർഷക സമര എക്യദാർഢ്യ സമി
തികളുന്ട ആഭിമുഖ്യത്തിലടും എഐ
ന്കന്കഎടുംഎസ്, കർഷക പ്രതി
പരാേ സമിതി തുടങ്ിയ സടുംഘ
ടെകളുന്ട ആഭിമുഖ്യത്തിലടും �ാർ
ലന്മറെ് മാർച്ചിെ് ഐക്യദാർഢ്യടും 
പരഖന്പ്ടുത്തി. പകന്ദ്ര സർക്ാർ 
ഓ�ീസുകൾക്കുമുനേിൽ േർണ്ണ
കളുടും പയാഗങ്ളുടും െടത്തി. അചെ് 
മാസടും തുടർച്ചയായി ഐക്യദാർ
ഢ്യ സമരങ്ൾ സടുംഘിപ്ിച്ച ആല
പ്പുഴയിൽ ന്ഹഡ് പ�ാസ്റ് ഓ�ീ
സിനുമുനേിൽ െടനേ േർണ്ണ പകാ
-ഓർഡിപെറ്ർ ടി.മുരേി ഉദ്ഘാ
ടെടും ന്െയ്തു. കണ്ണൂർ ന്ഹഡ് പ�ാ
സ്റ് ഓ�ീസിനുമുനേിൽ െടനേ 
േർണ്ണ പഡാ.ഡി.സുപരന്ദ്രൊഥ് 
ഉദ്ഘാടെടും ന്െയ്തു. ന്താടുപുഴ ബി
എസ്എൻഎൽ ഓ�ീസിനുമുനേിൽ 
െടനേ േർണ്ണ മദ്യവിരുദ്ധ ജെകീയ 
സമരസമിതി സടുംസ്ാെ പ്രസി
ഡറെ് പഡാ.വിൻസറെ് മാേിപയ
ക്ൽ ഉദ്ഘാടെടും ന്െയ്തു. മാപവ
ലിക്രയിൽ െടനേ േർണ്ണ ജെ
കീയ പ്രതിപരാേ സമിതി ജില്ാ 
പ്രസിഡറെ ്അഡ്.മാതയു പവേങ്ാ
ടൻ ഉദ്ഘാടെടും ന്െയ്തു. ൊലക്കു
ടിയിൽ െടനേ േർണ്ണ കർഷക കൂ
ട്ായ്മ പെതാവ് സി.എൽ.ആപറൊ 
ഉദ്ഘാടെടും ന്െയ്തു. ന്കാടുമണിൽ 
െടനേ േർണ്ണ കർഷക പ്രതിപരാേ 
സമിതി സടുംസ്ാെ പ്രസിഡറെ് 
പജാർജ് മാതയു ന്കാടുമൺ ഉദ്ഘാ
ടെടും ന്െയ്തു. പകാഴിക്ാട,് ന്കാല്ടും, 
തിരുവെന്തപുരടും ജില്കേിലടും കർ
ഷകരുന്ട �ാർലന്മറെ് മാർച്ചിെ് 
ഐക്യദാർഢ്യടും പ്രകടിപ്ിച്ച് സമ
ര�രി�ാടികൾ സടുംഘടിപ്ിച്.
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കർഷക സമര ഐക്യദാർഢ്യ സമിതി ടതാടുപുഴയില് സംഘെിപ്ിച് 
'കിസാന് ോർെടമറെി'ല് സുകുമാർ അരിക്കുഴ പ്രസംഗിക്കുന്നു

ഡല്ഹി ജന്ർമന്ദറില് നെന്ന 'കിസാന് ോർെടമറെി'ല് സംയുക്ത 
കിസാന് ശമാർച് ശനതാവ്റ് രാശകഷ്റ് െികായത്്റ് പ്രസംഗിക്കുന്നു

ത�ോഴിൽ രഹിതരുന്ട അഖി
പലന്ത്യാ സമരപവദിയായ ആൾ 
ഇന്ത്യാ അൺ എടുംപപ്ലായ്ഡ് 
യൂത്ത് സ്ടഗിൾ കമ്മിറ്ി (AIUYSC) 
ആഹ്ാെടും ന്െയ്ത ആൾ ഇന്ത്യാ 
ഡിമാൻ്റ് പഡ യുന്ട ഭാഗമായി 
വിവിേ ജില്കേിൽ പ്രത്യക് 
സമര�രി�ാടികൾ െടന്നു.തിരു
വെന്തപുരടും, ന്കാല്ടും, �ത്തെടും

തിട്, ആലപ്പുഴ, പകാട്യടും, കണ്ണൂർ 
ജില്കേിൽ െടനേ �രി�ാടിക
േിൽ െിരവേി യുവാക്ൾ �ന്ങ്
ടുത്.തിരുവെന്തപുരടും ന്സക്രപട്
റിയറ്ിനു മുനേിൽ സടുംഘടിപ്ിച്ച 
േർണ AIUYSC അഖിപലന്ത്യാ 
വവസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഇ.വി.പ്ര
കാശ് ഉദ്ഘാടെടും ന്െയ്തു. AIDYO 
ജില്ാക്മ്മിറ്ിയടുംഗടും  എ.വഷ

ജു അേ്യക്ത വഹിച്.�ി.എസ.്
പഗാ�കുമാർ, ടി.ഷിജിൻ, അജിത് 
മാതയു എനേിവർ സടുംസാരിച്. 
ന്കാല്ത്ത ്െടനേ �രി�ാടി AIDYO 
സടുംസ്ാെ വവസ് പ്രസിഡൻ്റ് 
�ി.�ി.പ്രശാന്ത് കുമാർ ഉദ്ഘാ
ടെടും ന്െയ്തു.AIDYO ജില്ാ ന്സക്ര
ട്റി മപഹഷ് അേ്യക്ത വഹി
ച്.സതീശൻ ആയൂർ, രാഹുൽ 
ന്ക എനേിവർ പ്രസടുംഗിച്.പകാ
ട്യത്ത് കേപക്ടറ്ിനു മുനേിൽ സടും
ഘടിപ്ിച്ച േർണ AIDYO സടും
സ്ാെ പ്രസിഡൻ്റ് എൻ.ന്ക.
ബിജു ഉദ്ഘാടെടും ന്െയ്തു. AIDYO 
ജില്ാ പ്രസിഡൻ്റ ്രജിത ജയറാടും 
അേ്യക്ത വഹിച്. അെില 
പബാസ്, അരവിന്്. വി എനേിവർ 
പ്രസടുംഗിച്. മാനോറിൽ െടനേ 
പ്രതിപഷേ േർണ AIDYO ജില്ാ 
പ്രസിഡൻറ് ്ന്ക.ബിമൽജി ഉദ്ഘാ
ടെടും ന്െയ്തു. പ്രവീൺ കുമാർ, 

കണ്ണൂർ ൌണില് ഡിമാറെ്റ് ശഡ ആെരണത്ിടറെ ഭാഗമായി എഐ
യുവവഎസ്റ് സിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്ില് അവതരിപ്ിച് ടതരുവുനാെകം

ശകാടേയം കളശട്രേറ്ിന്റ്  മുന്നില് എഐയുവവഎസ്റ് സിയുടെ ആഭിമു
ഖ്യത്ിലുള് പ്രതിശഷധശയാഗം എഐഡിവവഒ സംസ്ാന പ്രസി
ഡറെ്റ് സഖാവ്റ് എന്.ടക.ബിജു ഉദ്റ്ഘാെനം ടെയ്യുന്നു
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സുെിൽ എനേിവർ സടുംസാരിച്.
കണ്ണൂർ കേപക്ടറ്ിനു മുനേിൽ െട
നേ േർണ AIUYSC വർക്ിടുംഗ് 
കമ്മിറ്ി അടുംഗടും �ി.സി.വിപവക് 
ഉദ്ഘാടെടും ന്െയ്തു. ഇ.സനൂ�് 
അേ്യക്ത വഹിച്.ആർ.അ�ർണ 
പ്രസടുംഗിച്. ന്താഴിലില്ായ്മന്യ 
മുൻെിർത്തിയുള്ള ന്തരുവ് ൊട
കവടും AIUYSC പ്രവർത്തകർ രണ് 

സ്ലങ്േിൽ അവതരിപ്ിച്.
ഗരൗതടും �ിണറായി, സുവഹൽ, 
അകിൽ മുരേി എനേിവർ പെതൃ
ത്ടും െൽകി. �ത്തെടുംതിട്യിൽ 
എസ് യുസിഐ(സി) ജില്ാ ന്സ
ക്രട്റി സഖാവ് എസ്.രാജീവൻ 
ഉദ്ഘാടെടും ന്െയ്തു. ലക്ഷ്മി ആർ.
പശഖർ, ശരണ്യ രാജ് എനേിവർ 
പ്രസടുംഗിച്.
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�ോസ് പരോ ഗവൺന്മറെിന്െ  
അട്ിമറിക്ാൊയി ഒരു�റ്ടും ക്യൂ
ബൻ അഭയാർത്ികൾക്് ആയു
േവടും ആയുേ �രിശീലെവടും െൽ
കുനേ ഒരു �ദ്ധതിക്് സിഐഎ
യ്ക് 1960 മാർച്ചിൽ അനേന്ത്ത 
അപമരിക്ൻ പ്രസിഡറെ ് ഐസൻ 
പഹാവർ അനുമതി െൽകിയിരു
ന്നു.1961 ഏപ്രിലിൽ പജാൺ എ�് 
ന്കനേഡി പ്രസിഡൻറ് ആയിരു
നേപപ്ാഴാണ് പബ ഓ�് �ിഗ് സ് 
ഇൻപവഷൻ എനേ ഈ അതിക്ര
മിച്കയറൽ �ദ്ധതി അരപങ്റു
നേത്. ക്യൂബയിൽ െിനേ് ൊടുക
ടത്തന്പ്ട് 140 പ�രാണ് ഇതിൽ 
�ന്ങ്ടുത്തത്. എനോൽ ഇവരുന്ട 
അട്ിമറി ശ്രമടും �രാജയന്പ്ട്. 
പസാഷ്യലിസത്തിന്റെ അന്തസ്സുടും 
വിപ്ലവത്തിന്റെ പെട്ങ്ളുടും കാത് 
പുലർത്താൻ ക്യൂബക്ാർ സർവ
വടും സമർപ്ിച്ച ്ന്�ാരുതി.കാസ ്പരോ 
യ്ക് പശഷവടും അടിസ്ാെ വർഗ്ഗ
സ്ഭാവത്തിൽ ക്യൂബ പസാഷ്യ
ലിസ്റ് ആയി തുടരുകയാണ്. പസാ
ഷ്യലിസപത്താടുള്ള ജെങ്ളുന്ട 
വവകാരികാഭിമുഖ്യവടും ശക്തമാ
ണ്. അതുന്കാണ്ാണ് ക്യൂബന്യ 
തകർക്ാൻ അപമരിക്ൻ സാമ്ാ
ജ്യത്വടും കൂട്ാേികളുടും െിരന്തരടും 
ശ്രമിച്ചിട്ടും വിജയടും കാണാത്തത്.

ക്യൂബയ്ക്കുപമലള്ള കിരാതമായ  
അപമരിക്ൻ ഉ�പരാേത്തിെ് 
ആറു �തിറ്ാണ്ിപലന്റ �ഴക്മു
ന്ണ്നേ് അറിയാമപല്ാ. പടാറിന്സ
ല്ി ആക്ട്, ന്ഹടുംസ് ബട്ൺ ആക്ട് 
തുടങ്ിയ െിയമങ്േിലൂന്ട ഇത് 
�ലതവണ കൂടുതൽ കടുപ്ിക്കുക
യുടും ന്െയ്തിട്ണ്്. പകാവിഡ് �കർ
ച്ചവ്യാേിക്ിടയിലടും രേടും�് ഭരണടും 
ഉ�പരാേടും കർക്ശമാക്കുനേ െി
ല�ാന്ടടുക്കുകയുണ്ായി. ക്യൂബ
ന്യയുടും അതിന്റെ പസാഷ്യലിസ്റ് 
പുെർെിർമാണന്ത്തയുടും ഇല്ായ്മ 
ന്െയ്യുക എനേ ലക്്യടും ന്വച്ള്ള 
യുദ്ധടും തന്നേയാണ് സാമ്പത്തിക 
ഉ�പരാേന്മനേ പ�രിൽ അപമരി
ക് െടത്തിന്ക്ാണ്ിരിക്കുനേത്.
ഉ�പരാേത്തിൽ  പജാ വബഡൻ 
ഗവൺന്മൻറുടും ഒട്ടും ഇേവ് വരു
ത്നേില്. അപമരിക്യുമായി വ്യാ
�ാരബന്ടും ആഗ്രഹിക്കുനേ രാ

ജ്യങ്ന്േ, ക്യൂബയുമായി വ്യാ�ാ
രടും െടത്നേതിൽെിനേ് ഈ ഉ�
പരാേടും വിലക്കുന്നു. പകാവിഡ് 
വ്യാ�െടും രൂക്മായിരുനേിന്ല്ങ്ിലടും 
യാത്രാ വിലക്കുകൾ ക്യൂബയുന്ട 
പ്രോെ സാമ്പത്തിക ൊലകങ്
േിൽ ഒനോയ ടൂറിസടും പമഖലന്യ 
തകർത്കേഞ്ഞു. പകാവിഡ് 
�കർച്ചവ്യാേി കൂടുതൽ വഷോ
ക്കുകയുടും ന്െയ്തു. ക്യൂബയുന്ട പ്ര
ോെ കയറ്റുമതി െരക്കുകേിൽ 
ഒനോണ് �ചെസാര. കരിമ്പ് കൃ
ഷിയുന്ട തകർച്ച ഇതിന്െയുടും ബാ
േിച്. ഇതുമൂലടും ഭക്്യവസ്തുക്ളുന്ട
യുടും മരുനേിന്റെയുടും മറ്് അത്യാവ
ശ്യ വസ്തുക്ളുന്ടയുടും പശഖരത്തി
ലടും കുറവ് വന്നു. വവദയുപതാല്പാ
ദെടുംപ�ാലടും ഇടിഞ്ഞു.

ദീർഘകാലന്ത്ത അപമരിക്ൻ 
ഉ�പരാേടുംമൂലടും സമ്പദ്ഘടെയിൽ 
വലിയ ൊശടും സടുംഭവിച്ചിട്ന്ണ്
ങ്ിലടും പഡാക്ടർമാരുടും സരൗജെ്യ 
െികിത്സാ സടുംവിോെവടും പലാ
കന്ത്ത ഏന്താരു സമ്പനേരാജ്യ
ന്ത്തക്ാൾ മികച്ചതായിരുന്നു. 
മറ്് രാജ്യങ്ൾക്് വവദ്യസഹാ
യടും െൽകുനേതിനുടും പഡാക്ടർമാ
ന്ര ലഭ്യമാക്കുനേതിനുടും ക്യൂബയ്ക് 
ദീർഘകാലന്ത്ത വീപരാെിതമായ 
�ാരമ്പര്യമുണ്്. പകാവിഡ് �ടർ
ന്നു�ിടിക്ാൊരടുംഭിച്ച 2020 മാർ
ച്ച് അവസാെടുംതന്നേ പരാഗബാ
േിതമായ 59 രാജ്യങ്േിപലയ്കാ

ണ ്ക്യൂബ ന്മഡിക്ൽ സടുംഘന്ത്ത 
അയച്ചത്. പകാവിഡിന്റെ �ടുകു
ഴിയായി മാറിയ ഇറ്ലിയിന്ല 
ന്ലാടുംബാർഡി പമഖലയുടും ഇതി
ലൾന്പ്ടുടും. ഉ�പരാേടുംമൂലടും അപമ
രിക്ൻ മരുന്നുകമ്പെികൾ ക്യൂബ
യ്ക് മരുനേ് വിൽക്കുനേതിനുടും വി
ലക്കുണ്്. എനോൽ 90% �ലദാ
യകമായ വാക് സിനുകൾ ക്യൂബ 
വികസിപ്ിന്ച്ചടുത്. ക്യൂബയുന്ട 
പസാഷ്യലിസ്റ് ആപരാഗ്യ �രി�ാ
ലെ സടുംവിോെടും ഒരു രൂ� പ�ാലടും 
ലാഭടും ഉണ്ാക്ാന്തയാണ് ന്�ാ
തുെന്യ്ക്കുപവണ്ി ഇന്തല്ാടും ന്െ
യ്തത.് �പക് വാക ്സിൻ െൽകാൻ 
സിറിചെ് പവണമപല്ാ. ഉ�പരാ
േടുംമൂലടും അതുടും അപമരിക്യിൽ, 
െിനേ് ഇറക്കുമതി ന്െയ്ാൊവില്. 
രണ്പകാടി സിറിഞ്ചുകൾക്് ആവ
ശ്യമായ �ണടും സ്രൂ�ിക്കുനേതി
നുള്ള പ്രവർത്തെങ്ൾ അപമരി
ക്യിന്ലയുടും കാെഡയിന്ലയുടും 
ക്യൂബൻ ഐക്യദാർഢ്യ പ്രവർ
ത്തകർ െടത്കയുണ്ായി. ഭക്
ണടും, മരുനേ്, കാലാവസ്ാവ്യതി
യാെന്ത്ത പെരിടൽ തുടങ്ി ജീ
വിതത്തിന്റെ സർവേമാെപമഖല
കേിലടും സാമ്പത്തിക ഉ�പരാേടും 
ൊശടും വിതച്ചിട്ണ്്. പകാവിഡ് 
മഹാമാരി സാഹെര്യടും കൂടുതൽ 
വഷോക്ി. മന്റ്ല്ായിടന്ത്തയുടും
പ�ാന്ല ക്യൂബയിലടും ന്താഴിൽ
പമഖലകേിന്ലാന്ക് അരക്ിതാ

വസ് െിലെിൽക്കുന്നുണ്്.
ഉ�പരാേടും അവസാെിപ്ിക്

ണന്മനോവശ്യന്പ്ട്ന്കാണ് ്ക്യൂബ 
അവതരിപ്ിച്ച പ്രപമയടും ഇപ്രകാ
രടും �റയുന്നു: 'കഴിഞ്ഞ ൊല് വർ
ഷത്തിെിടയിൽ ക്യൂബൻ ജെത
യ്ക്കുടും അവരുന്ട ഗവൺന്മറെിനുന്മ
തിന്ര 240പലന്റ പ്രതികാര െട
�ടികോണ് അപമരിക്ൻ ഗവൺ
ന്മൻറ് വകന്ക്ാണ്ത്. ഇന്നുടും 
തുടരുനേ ഈ െട�ടികൾ െില
വിലള്ള ഉ�പരാേടും ശക്തിന്പ്ടു
ത്ക മാത്രമല് പുതിയ സാമ്പ
ത്തിക ആക്രമണ�ദ്ധതികൾക്് 
രൂ�ടും ന്കാടുക്കുകയുടും ന്െയ്തിട്ണ്്. 
ക്യൂബൻ �രൗരന്ാരുന്ട വദെടും
ദിെ ജീവിതത്തിൽപ�ാലടും പ്രതി
സന്ി സൃഷ്ിക്ാൻ പ�ാനേവയാ
ണ് ഇവയിൽ �ലതുടും.' ഉ�പരാേടും 
അവസാെിപ്ിക്ണന്മനേ പ്രപമ
യന്ത്ത 184 രാജ്യങ്ൾ �ിന്തുണ
ച്ചപപ്ാൾ അപമരിക്യുടും സയണി
സ്റ ്ഇസ്രപയലടും മാത്രമാണ ്എതിർ
ത്തത്. അങ്ന്െ 29-ാടും തവണ
യുടും ഈ വിഷയത്തിൽ അപമരിക് 
ഒറ്ന്പ്ട്. എനേിട്ടും അപമരിക്ൻ 
ഭരണകൂടടും ഉ�പരാേടും �ിൻവലി
ക്ാൻ തയാറായിട്ില്.

ക്യൂബയിന്ല പസാഷ്യലിസ്റ് 
ഭരണകൂടന്ത്ത അട്ിമറിക്ാൻ െി
രന്തരമായി ശ്രമിച്ന്കാണ്ിരിക്കുനേ 
അപമരിക് ഇക്കുറി പുതിന്യാരു 
വിഷയവമായി ൊടിവീണിരിക്കു
കയാണ.് അവശ്യസാേെങ്ളുന്ട 
ദരൗർലഭ്യവടും സ്ാതന്ത്യെിപഷേ
വന്മാന്ക് ക്യൂബയിൽ െടമാടുന്നു 
എനേ പ�രിൽ ഒരു പകാലാഹലടും 
ഉണ്ാക്ാൊണ് അവർ ശ്രമിച്ച
ത്. ഇത് ഒരു ബഹേത്തിെിടയാ
ക്കുടും എനോണ് അവർ കണക്് 
കൂട്ിയത്. മറ്റു രാജ്യങ്േിൽ ഇട
പങ്ാലിടാനുടും ഭരണ വ്യവസ്ക
ന്േ അട്ിമറിക്ാനുന്മാന്ക് അപമ
രിക്ൻ സാമ്ാജ്യത്ടും ഉ�പയാ
ഗന്പ്ടുത്നേ കുപ്രസിദ്ധമായ 
സിഐഎ എനേ ഏജൻസിന്യ 
തന്നേയാണ് ഇവിന്ടയുടും കാര്യ
ങ്ൾ ഏൽപ്ിച്ചത്. ക്യൂബൻ വി
മതൻമാരായ കലാകാരന്ാരുന്ട 

കൂട്ായ്മയിലടും ൊടുകടത്തന്പ്ട് 
വലതു�ക് ഗ്രൂപ്ായ ക്യൂബന്ല
ക് സിലന്മാന്ക് അടുംഗങ്ോയവ
രുടും റിബലകോയി വേർത്തിന്യ
ടുക്ന്പ്ട്വരുടും അപമരിക്യുന്ട 
�ിന്തുണയുടും �രിശീലെവടും പെ
ടിയവരുന്മാന്ക്യായ െിലർ 
അസടുംതൃപ്ന്രനേ പ�രിൽ ക്യൂബൻ 
സർക്ാരിന്െതിന്ര പ്രതിപഷേി
ക്കുകയുണ്ായി. വലിയ ജെ�ിന്തു
ണയുള്ള പ്രപക്ാഭമായി വ്യാഖ്യാ
െിച്ന്കാണ്് മാേ്യമങ്ൾ ഇതിെ് 
�ിന്തുണ െൽകി. കഴിഞ്ഞ ജൂവല 
11െ് റിബലകളുന്ട പവഷടും ന്കട്ിയ 
ഏതാനുടും ആയിരങ്ൾ സടുംഘടി
ച്ച് പസാഷ്യലിസത്തിന്െതിന്ര 
മുദ്രാവാക്യങ്ൾ മുഴക്കുകയുടും അക്ര
മങ്ൾ െടത്കയുടും ന്െയ്തു. ഉടൻ
തന്നേ അപമരിക്ൻ ഭരണകർ
ത്താക്ളുടും അവരുന്ട െങ്ാതിമാ
രായ ബ്രസീലിന്റെ പ്രസിഡൻറ് 
പബാൾസൊപരാന്യ പ�ാലള്ള
വരുടും ഇവരുന്ട പ്രപക്ാഭത്തിെ് 
''ഐക്യദാർഢ്യടും'' പ്രഖ്യാ�ിച്.

ക്യൂബ ''ക്രൂരമായ പസ്ച്ാേി
�ത്യത്തിലാണ്'' എന്നുടും അവർ 
ഉദ് പഘാഷിച്. ക്യൂബയിന്ല 'ദുരി
തമനുഭവിക്കുനേവരുടും  അസടുംതൃ
പ്രുമായ' ആളുകന്േ സഹായിക്ാ
നുടും അപമരിക്യിന്ല അേികാര
വർഗ്ഗടും തയ്ാറായി. ആസൂത്രണടും 
ന്െയ്ന്പ്ട് ഈ പ്രതിപഷേന്ത്ത 
ചൂണ്ികാണിച്ന്കാണ്് അപമരി
ക് വിഷയത്തിൽ പെരിട്ിടന്�ട
ണന്മന്നുടും അവർ ആവശ്യന്പ്ട്. 
മിയാമി പമയർ ഫ്ാൻസിസ് സു
വാരസ് ഇക്ാര്യത്തിൽ തുറനേ 
െില�ാന്ടടുത്: ''ക്യൂബൻ ജെത
യ്ക ്അന്തർപദശീയ സഹായടും ആവ
ശ്യമുന്ണ്ന്നുടും അത് ഏന്തങ്ിലടും 
വിേത്തിലള്ള പെരിട്ള്ള അപമരി
ക്ൻ ഇടന്�ടലാകാന്മന്നുടും അത് 
മരുനേിന്റെപയാ ആഹാരത്തിന്റെ
പയാ വസെികപമാ ആയ സഹാ
യകമാകുന്മന്നുടും'' അപദ്ദഹടും �റ
ഞ്ഞു. ഇടന്�ടൽ എന്നു�റഞ്ഞാൽ 
അത് ഒരു പ്രതിവിപ്ലവ പ്രപക്ാ
ഭന്ത്ത തുടർനേ് വരുനേ ഒരു 
വസെിക അട്ിമറി തന്നേയാന്ണ
നേ് മെസ്ിലാക്ാൻ ബുദ്ധിമുട്ില്.

അപമരിക്ൻ ഇടന്�ടൽ കാ
ര്യങ്ൾ വഷോക്ാന്ത െല് �ലടും 
ഉേവാക്കുനേത ്ആയിരിക്കുടും എനേ് 
പ്രതീക്ിക്കുനേവർ യാഥാർഥ്യ
ങ്ളുമായി ബന്ടും ഇല്ാത്തവരാ
ണ് എപനേ �റയാൻ കഴിയൂ. 
അയൽരാജ്യമായ ന്ഹയ്തിയുന്ട 
കാര്യന്മടുത്താൽതന്നേ ഇത് വ്യ
ക്തമാകുടും. 2004ന്ല ന്ഹയ്തിയിന്ല 
അപമരിക്ൻ ഇടന്�ടൽ അവരു
ന്ട പ്രസിഡണ്ിന്െ െീക്ടും ന്െ
യ്യുനേതിലാണ് കലാശിച്ചത്. ക്യൂ
ബയിൽ അപമരിക് ഇടന്�ട്ാൽ 
സുസ്ിരവടും അഭിവൃദ്ധികരവടും 
ഉദാരവടും ആയ ജൊേി�ത്യടും ഉറ
പ്ാക്കുന്മനേ് കരുതുനേവർ, ന്ഹ

�യൂ ബ അലമരിക്കയിൽനിന്ന് കഷ്ിച്് 90 ദമൽ 
അകപ്ല സ്ിതിപ്ചയ്യുന്ന രാജ്മാണ.് ഫിദൽ കാസ ്ലരോ 
യുപ്ട ലനതൃത്വത്ിൽ 1959ൽ വി്വത്ിലൂപ്ട ലസാേ്
ലിസം സ്ാപിതമായത് മുതൽ ആ രാജ്ം അലമരിക്ക
യുപ്ട കണ്ിപ്ല കരടാണ്. ഈ വി് വത്ിപ്റെ ലനട്ങ്ങ
പ്ള തകർക്കാൻ തറന്ന യുദ്ം ഒഴിപ്കയുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങ
പ്ളാപ്ക്ക അവർ അവലംബിച്ചുപ്കാലണ്യിരിക്കുന്നു. സാ
മ്പത്ിക അട്ിമറി, വ്ാപാര ഉപലരാധം, ദജവായുധ 
പ്രലയാഗം, ഫിദൽ കാസ് ലരോപ്യ വകവരുത്ാനുള്ള 
തടർച്യായ പദ്തികൾ തടങ്ങിയവപ്യാപ്ക്ക ഇതിൽ പ്പടും. സാമ്പത്ിക 
ഉപലരാധം മൂലം  70 ബില്ൺ യൂലറായുപ്ട നഷ്മാണ് കയൂബയ്ക് ഉണ്ായിട്ടുള്ളത്.

 അപമരിക്ൻ സാമ്ാജ്യത്ടും പസാഷ്യലിസ്റ് 
ക്യൂബയിൽ കുത്തിത്തിരിപ്പുകാന്ര തിരുകിക്യറ്ി 
ആശയക്കുഴപ്വടും അസ്സ്തയുടും കുത്തിന്പ്ാക്ിയ 
െട�ടിന്യ െങ്ൾ ശക്തമായി അ�ല�ിക്കുന്നു. 
ലാറ്ിൻ അപമരിക്ൻ രാജ്യങ്േിൽ അപമരിക്യു
ന്ട പമോവിത്ന്ത്തയുടും ന്കാള്ളന്യയുടും ന്െറുക്ാൻ 
പ്രപൊദെടും െൽകുനേ പസാഷ്യലിസ്റ് ക്യൂബന്യ 
അപമരിക്ൻ സാമ്ാജ്യത്ടും ഒരു വി�ത്തായാണ് 
കാണുനേത്. വസെിക ഇടന്�ടലിലൂന്ടയുടും സാ
മ്പത്തിക ഉ�പരാേത്തിലൂന്ടയുടും പസാഷ്യലിസ്റ് 
ക്യൂബന്യ ഇല്ായ്മ ന്െയ്ാൻ അവർ �ലവട്ടും ഗൂഢാ
പലാെെ െടത്തി. ഈ ഗൂഢെീക്ങ്ന്േന്യല്ാടും 
ന്െറുത്ത് �രാജയന്പ്ടുത്തിയ ക്യൂബൻ ജെതന്യ 
അനുപമാദിക്കുനേപതാന്ടാപ്ടും, ത്യാഗപൂർണമായ 

പ�ാരാട്ങ്േിലൂന്ട സ്ാ�ിന്ച്ചടുത്ത പസാഷ്യലി
സ്റ് വ്യവസ്ന്യ സടുംരക്ിക്കുനേതിൊയി ജാഗ
രൂകരായിരിക്ാൻ അഭ്യർത്ിക്കുകയുടും ന്െയ്യുന്നു.

ഒരു പസാഷ്യലിസ്റ് രാജ്യന്ത്ത അസ്ിരന്പ്ടു
ത്താനുള്ള സാമ്ാജ്യത് സനോഹത്തിന്െതിന്ര 
ഒറ്ന്ക്ട്ായി പ്രതിപഷേടും ഉയർത്താനുടും ക്യൂബൻ 
ജെതയ്ക് ഐക്യദാർഢ്യടും പ്രകടിപ്ിച്ച് ശക്തമായി 
െിലന്കാള്ളാനുടും പലാകന്മമ്പാടുമുള്ള സാമ്ാജ്യത്
വിരുദ്ധരുടും സമാോെപപ്രമികളുടും ജൊേി�ത്യവി
ശ്ാസികളുമായ ജെങ്പോട് െങ്ൾ അഭ്യർത്ി
ക്കുന്നു. ജൂവല �തിൊലിെ് ഇന്ത്യയിന്ല എല്ാ 
സടുംസ്ാെ തലസ്ാെങ്േിലടും പ്രതിപഷേ പ്രക
ടെങ്ൾ െടത്നേതാന്ണന്നുടും സഖാവ് ന്പ്രാവാ
ഷ് പഘാഷ് പ്രഖ്യാ�ിച്.
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യ്തിയിൽ എന്തുന്കാണ്ാണ് കടു
ത്ത ദാരിദ്ര്യവടും അസമത്വടും അഴി
മതിയുടും രാഷ്ടീയഅക്രമങ്ളുന്മാ
ന്ക് െടമാടുനേത് എനേ പൊദ്യ
ത്തിെ് ഉത്തരടും �റപയണ്തുണ്്. 
അ�്ഗാെിസ്ാെിൽ അപമരിക് 
െടത്നേ യുദ്ധടും രണ്�തിറ്ാണ്് 
കഴിഞ്ഞിട്ടും തുടരുകയാണ്. 
2003ന്ല അപമരിക്യുന്ട ഇറാഖ് 
അേിെിപവശടും സൃഷ്ിച്ച രക്തന്ച്ചാ
രിച്ചിലടും അെിശ്ിതത്വടും െമു
ക്കുമുനേിലണ്്. സിറിയക്കുപമൽ 
െടത്തിയ ആക്രമണടും മന്റ്ാരുദാ
ഹരണമാണ്. അപപ്ാൾപ്ിന്നേ 
ഈ 2021ൽ ക്യൂബയിന്ല അപമ
രിക്ൻ ഇടന്�ടൽ ഗുണകരമാകുടും 
എനേത് �ാസിസ്റ് ആശയപ്രൊ
രണമല്ാന്ത മന്റ്ാന്നുമല്. അപമ
രിക്ൻ ഗവൺന്മൻറിെ് ക്യൂബൻ 
ജെതന്യ സഹായിക്ണന്മന്നു
ന്ണ്ങ്ിൽ െിസ്ാരമായി ന്െയ്ാ
വനേ ഒരു കാര്യമുണ്്; ക്യൂബക്കുപമ

ലള്ള ഉ�പരാേടും അവസാെിപ്ി
ക്കുക. പ്രതിപഷേക്ാർ ഉയർത്തി
ക്ാട്നേ ഇല്ായ്മകളുന്ടയുടും �രാേീ
െതകളുന്ടയുന്മാന്ക് പ്രോെ 
കാരണടും അപമരിക് ഏർന്പ്ടുത്തിയ 
ഉ�പരാേടും തന്നേയാണ്.

ഇനേ് ക്യൂബയിൽ കുത്തിന്പ്ാ
ക്ി ന്കാണ്വരുനേ അസ്സ്ത
കപോട് പ്രതികരിച്ന്കാണ്് ക്യൂ
ബൻപ്രസിഡൻറ ്മിഗപയൽ ഡയസ് 
കാെൽ െടത്തിയ ന്ടലിവിഷൻ 
പ്രഭാഷണത്തിൽ ജെങ്പോട് 
�റഞ്ഞത് എല്ാ കുഴപ്ങ്ൾക്കുടും 
ഉത്തരവാദി അപമരിക് തന്നേയാ
ണ് എനേന്ത്ര. ''ക്യൂബന്യ ശ്ാസടും
മുട്ിച്ന്കാല്നേ സാമ്പത്തിക ഉ�
പരാേത്തിലൂന്ട രാജ്യത്ത് അസ്
സ്ത വിതയ്കാൊണ് അപമരിക് 
ശ്രമിക്കുനേ''ന്തനേ് അപദ്ദഹടും വ്യ
ക്തമായി �റഞ്ഞു. ഒരു ന്െറിയ 
വിഭാഗടും വരുനേ പ്രതിവിപ്ലവകാ 
രികൾ ഇതിൽ കരുക്ൾ ആകു
ന്നു.  രാജ്യന്ത്ത അസ്ിരന്പ്ടു

ത്താൻ ഇവന്ര ൊപവറുകോയി 
ഉ�പയാഗിക്കുകയാണ് അപമരി
ക്. കമ്മ്യൂണിസ്റ് ഭരണടും സ്ാ�ി
ച്ച 1959ന്ല ജെകീയ ഉയർന്ത്ത
ഴുപനേൽപ്് ഓർമ്മിപ്ിച്ന്കാണ്് 
പസാഷ്യലിസന്ത്ത സടുംരക്ിക്ാ
ൊയി മുപനോട്വരാൻ അപദ്ദഹടും 
ജെങ്പോട് ആഹ്ാെടും ന്െയ്തു. 
''വിപ്ലവകാരികോയ ജെങ്ൾ പ്ര
തിവിപ്ലവ ശക്തികന്േ പെരിടുന്നു
ണ്്. െമ്മുന്ട രാജ്യത്ത് അരാജക
ത്ടും സൃഷ്ിക്ാൻ അപമരിക്ൻ 
സാമ്ാജ്യത്ത്തിന്റെ കൂലി�ട്ാേ
ക്ാന്രപയാ വാടകന്ക്ാലയാേി
കന്േപയാ െമ്മൾ അനുവദിക്ില്'' 
എന്നുടും അപദ്ദഹടും കൂട്ിപച്ചർത്. 
ഇനേന്ത്ത കുഴപ്ങ്ൾന്ക്ല്ാടും 
കാരണടും അപമരിക്യുന്ട �ണടും
�റ്ി പ്രവർത്തിക്കുനേ വരാണ് 
എനേ ്വിപദശകാര്യമന്തി ബ്രൂപണാ 
പറാരൈിഗസുടും �റഞ്ഞു. ക്യൂബയു
മായി സരൗഹൃദടും പുലർത്നേ ന്വ
െപസ്ലയുന്ട പ്രസിഡൻറ് െി

പക്ാോസ് മഡുപറായ് ന്ക്തിപര 
2019 ൽ അപമരിക്ൻ ഒത്താശ
പയാന്ട െടനേ പ്രതിപഷേപത്താടാണ് 
ഈ െീക്ങ്ന്േ, ക്യൂബൻ കമ്മ്യൂ
ണിസ്റ് �ാർട്ിയിന്ല ഒരു ഉനേത
ൊയ ന്റാപഗലിപയാ ന്�ാോൻപകാ 
ഷുവറെസ് ഉ�മിച്ചത്.

ക്യൂബയിന്ല ഗവൺന്മൻറ് 
വിരുദ്ധ പ്രതിപഷേങ്ന്േ മുതലാ
േിത്ത മാേ്യമങ്ൾ ഉയർത്തികാ
ട്ന്നു എനേതുടും ശ്രപദ്ധയമാണ്. 11 
മില്യൺ ജെങ്ൾ ഉള്ള രാജ്യത്ത് 
''ആയിരങ്ൾ'' പ്രതിപഷേിക്കുന്നു 
എനേ് അവകാശന്പ്ട്ത് െ്യൂപയാർ
ക് വടടുംസ് ആണ്. എത്ര ആയി
രങ്ൾ എനേ് വ്യക്തമാക്കുകപയാ 
അത് വ്യക്തമാക്കുനേ വീഡിപയാ 
ദൃശ്യങ്ൾ കാണിക്കുകപയാ ന്െ
യ്തിട്ില്താനുടും. എനോൽ ''ഈ ന്ത
രുവകൾ �ിദലിപറെതാണ'്' എനേ് 
വിേിപച്ചാതിന്ക്ാണ്് ഗവൺന്മ
റെിെ് �ിന്തുണയുമായി ജെങ്ൾ 
പ്രകടെടും െടത്നേ വീഡിപയാ 

Ata-cn¡-bv¡v Iyq-_³ P\-X-tbm-Sv k-lm-\p-`q-Xn 
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ക്യൂബൻ സർക്ാർ പുറത്വിട്ിട്ണ്.് 
ക്യൂബൻവിരുദ്ധ മപൊഭാവടും മന്റ്ാ
രു തരത്തിലടും മാേ്യമങ്ൾ പ്രക
ടിപ്ിക്കുന്നുണ്്. ക്യൂബൻ ജെത 
അഭിമുഖീകരിക്കുനേ ദരൗർലഭ്യത്തി
ന്റെയുടുംമറ്റുടും യഥാർത് കാരണന്മ
ന്ത്് എനേ വിഷയടും അവരാരുടും 
െർച്ച ന്െയ്യുനേില്. കഴിഞ്ഞ ജൂവല 
11െ് ആയിരക്ണക്ിെ് ക്യൂബൻ 
വിപ്ലവകാരികൾ തലസ്ാെമായ 
ഹവാെയിൽ ''ൊൻ �ിദലാണ'്' 
എനേ മുദ്രാവാക്യവമായി പ്രകടെടും 
െടത്നേ വീഡിപയാ ദൃശ്യങ്ൾ 
ട്ിറ്റിൽ പ�ാസ്റ് ന്െയ്തിട്ണ്്.

ഉജ്്ലമായ സാമ്ാജ്യത്വി
രുദ്ധ സമര�ാരമ്പര്യമുള്ള മുഴുവൻ 
ഇന്ത്യക്ാരുടും ക്യൂബൻ ജെതപയാ
ടുടും ക്യൂബൻ പസാഷ്യലിസപത്താ
ടുടും ഐക്യദാർഢ്യവടും സാപഹാ
ദര്യവടും പ്രഖ്യാ�ിച്ന്കാണ്് െി
ലന്കാള്ളുകയാണ്. അപമരിക്ൻ 
സാമ്ാജ്യത്ടും ക്യൂബന്യ ന്താട്
പ�ാകരുത്.

തെ�്റ്ടുംബർ 6 മുതൽ െട
ത്താൻ തീരുമാെിച്ചിരിക്കുനേ പ്ലസ് 
വൺ �രീക്കൾ ഒഴിവാക്ണ
ന്മന്നുടും ഓൺവലൊയി  രാവിന്ല 
+1 ലോസുകളുടും ഉച്ചയ്ക് പശഷടും +2 
ലോസുകളുടും െടത്തി വിദ്യാർത്ി
കന്േ മാെസികമായി �ീഡിപ്ി
ക്കുനേ അശാസ്തീയമായ �രി�ാടി 
ഉടൻ െിർത്തണന്മന്നുടും ആവശ്യ
ന്പ്ട്ന്കാണ്് പകരേത്തിന്ല പ്ലസ് 
വൺ വിദ്യാർത്ികൾ സടുംസ്ാെ 
വ്യാ�കമായ പ്രപക്ാഭത്തിലാണ.്

മലപ്പുറത്ത് െടനേ ഹയർ ന്സ
ക്റെറി വിദ്യാർത്ികളുന്ട പ്രതി
പഷേടും എഐഡിഎസ്ഒ സടും
സ്ാെ ന്സക്രട്റി �ി.ന്ക.പ്രഭാ
ഷ് ഉദ്ഘാടെടും ന്െയ്തു. ഉനേത വി
ദ്യാഭ്യാസ രടുംഗപത്തക്കുള്ള െവിട് 
�ടിയാണ് ഹയർ ന്സക്റെറി. 
എനോൽ ഗരൗരവപത്താന്ട ഈ 
ബാച്ചിന്െ സർക്ാർ �രിഗണി
ച്ചില്. വലിന്യാരു വിഭാഗടും വി
ദ്യാർത്ികൾക്കുടും പുസ്കങ്ൾ 
ലഭിച്ചിട്ില്. കഴിഞ്ഞ വർഷടും �ല 
വിഷയങ്ൾക്കുടും അേ്യാ�കർ 
ഉണ്ായിരുനേില്. സിലബസിന്റെ 
�ത്ത് ശതമാെടുംപ�ാലടും ഓൺ 
വലൻ ലോസ്ിലൂന്ട ലഭ്യമായിട്ി

ല്. ഓൺവലൻ ലോസ്സുകേിലൂന്ട 
വിദ്യാർത്ികൾക്് യാന്താന്നുടും 
മെസ്ിലാകുനേില് എനേ് �റയു
പമ്പാഴുടും സർക്ാപരാ ഹയർ ന്സ
ക്റെറി പബാർപഡാ അത് �രി
ഗണിക്ാൻ തയ്ാറാകുനേില്. മറി
ച്ച് �രീക് െടത്ന്മനേ ഏക�
ക്ീയമായ പ്രഖ്യാ�െടും ആണ് 
സർക്ാർ െടത്തിയിരിക്കുനേത്. 
ഹയർ ന്സക്റെറിയിലൂന്ട െൽ
പകണ് മിെിമടും അറിവ് െൽകുവാ
നുള്ള കൃത്യമായ മാർഗങ്ൾ ആവി

ഷ് കരിച്ച് െടപ്ിലാക്ിന്ക്ാണ്് 
ശരിയാടുംവണ്ണടും പ്ലസ് ടു �രീക് 
െടത്വാൊണ് സർക്ാർ തയാ
റാപകണ്ത്. പകാവിഡ് വ്യാ�െടും 

അെിയന്തിതമായി തുടരുനേ സാ
ഹെര്യവടും സർക്ാർ കണക്ി
ന്ലടുക്ണന്മന്നുടും �ി.ന്ക.പ്രഭാ
ഷ് ആവശ്യന്പ്ട്. എസ്.അലീെ 
അദ്ധ്യക്ത വഹിച്. ന്ക.റഹീടും, 
പകാർ കമ്മിറ്ി അടുംഗടും ലസിൻ, 
സൽമാൻ തുടങ്ിയവർ പ്രസടും
ഗിച്.

ആഗസ്റ് 5െ് എറണാകുേടും 
വഹപക്ാടതി ജടുംഗ്ഷെിൽ െട
നേ പ്രതിപഷേ �രി�ാടി എഐ
ഡിഎസ്ഓ ജില്ാ ന്സക്രട്റി 
െിലീെ പമാഹൻകുമാർ ഉദ്ഘാ
ടെടും ന്െയ്തു. പ്ലസ് വൺ സ്റ്റുഡറെ

സ് കേക്റീവ് അടുംഗടും എസ്.കൃഷ്ണ, 
അേ്യക്ത വഹിച്. ജില്ാ പകാർ

ഡിപെറ്ർ എടും.െിേ, എഐഡി
എസ്ഒ ജില്ാ വവസ് പ്രസിഡ
റെ് അഞ്ജലി സുപരന്ദ്രൻ, പ്ലസ് 
വൺ സ്റ്റുഡൻസ് കേക്ടീവ് അടും
ഗങ്ോയ അമൽ പഗാവിന്്, 
�ായിസ,് ഭരത,് അക്ിത,് പദവിക 
എനേിവരുടും പ്രസടുംഗിച്.

കണ്ണൂർ കലപക്ടറ്ിെ് മുനേിൽ 
െടനേ പ്രതിപഷേ േർണ്ണ എഐ
ഡിഎസ്ഒ സടുംസ്ാെ കമ്മിറ്ി
യടുംഗടും എമിൽ ബിജു ഉദ്ഘാടെടും 
ന്െയ്തു. ജില്ാ കമ്മിറ്ിയടുംഗടും ന്ക. 

എസ.്സഞ്ജയ് അദ്ധ്യക്ത വഹി
ച്. അർജുൻ സുപരഷ്, �ി.പ്രണ
വ്, ന്ക.വി.അർജുൻ, എടും.അഷി
ൊദ,് ന്ക.രമിത,് അനുവിന്് എനേി
വർ പ്രസടുംഗിച്. ജില്ാ ന്സക്രട്റി 
അകിൽ മുരേി സ്ാഗതവടും ആർ.അ
�ർണ്ണ െന്ിയുടും �റഞ്ഞു. 

പകാട്യടും ടരൗണിൽ െടനേ 
�രി�ാടി എഐഡിഎസ്ഓ സടും
സ്ാെ കമ്മിറ്ിയടുംഗടും ആർ.മീൊ
ക്ി ഉദ്ഘാടെടും ന്െയ്തു. പ്ലസ് 
വൺ വിദ്യാർത്ിെി ബിയാ ന്െ
റിയാൻ അദ്ധ്യക്ത വഹിച്ച പയാ
ഗത്തിൽ എഐഡിഎസ്ഒ സടും
സ്ാെ കമ്മിറ്ിയടുംഗടും എമിൽ 

ബിജു, പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ി
െിയായ െിതു കൃഷ്ണ തുടങ്ിയവർ 
പ്രസടുംഗിച്.

പസാഷ്യൽ മീഡിയയിലൂന്ട വേർ
ന്നുവനേ പ്രതിപഷേടും ന്തരുവിപല
ക് ്വ്യാ�ിപ്ിക്കുകയാന്ണനേ ്സമര 
പെതാക്ൾ പ്രഖ്യാ�ിച്. െിരവേി 
വിദ്യാർത്ികളുടും എഐഡിഎസഓ് 
ഭാരവാഹികളുടും ന്�ാതുജെങ്ളുടും 
സമരത്തിെ് ഐക്യദാർഢ്യടും പ്ര
ഖ്യാ�ിച്ന്കാണ്് മുപനോട്് വന്നു
ന്കാണ്ിരിക്കുന്നു.

l-bÀ-sk-¡³-U-dn hn-ZymÀ-°n-IÄ k-a-c-¯nÂ
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മെപ്പുറത്്റ് നെന്ന ഹയർ ടസ്കെറെറി വിദ്യാർതികളുടെ പ്രതിശഷധം എഐ
ഡിഎസ്റ്ഒ സംസ്ാന ടസക്രടേറി േി.ടക.പ്രഭാഷ്റ് ഉദ്റ്ഘാെനം ടെയ്യുന്നു

എറണാകുളത്്റ് നെന്ന പ്രതിശഷധ േരിോെി എഐഡിഎസ്റ്ഓ ജില്ാ 
ടസക്രടേറി നിെീന ശമാഹന്കുമാർ ഉദ്റ്ഘാെനം ടെയ്യുന്നു

ടസക്രശടേറിയറ്ിന്റ് മുമ്ില് നെന്ന പ്രതിശഷധത്ില് എഐഡിഎസ്റ്ഒ 
ജില്ാ പ്രസിഡറെ്റ് ശഗാവിന്ദ്റ് േേി പ്രസംഗിക്കുന്നു

കണ്ണൂർ ൌണില് നെന്ന പ്രതിശഷധ പ്രകെനം
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�രുവന്നൂർ സഹകരണ ബാ
ങ്ിൽെിന്നുടും 100 പകാടിയുന്ട 
തട്ിപ്് െടത്തിയവന്ര ഉടൻ െി
യമത്തിന്റെ മുനേിൽ ന്കാണ്വ
നേ് ശിക്ിക്ണടും എനേത് സ്ാ
ഭാവികെീതിെടത്തിപ്് ആവശ്യ
ന്പ്ടുനേ മിെിമടും കാര്യമാണ്. 
ജെങ്ൾ വിയർന്പ്ാഴുക്ി ഉണ്ാ
ക്ിയ െിപക്�ങ്ോണ് ജീവ
െക്ാരിൽ െിലരുടും ഭരണസമി
തിയുടും സഹകരണവകുപ്ിന്ല 
അേികാരികളുടും പെർനേ് �ങ്ി
ന്ട്ടുത്തിരിക്കുനേത്. ഓഡിറ്് റി
പപ്ാർട്കളുടും �രിപശാേെകളുടും 

�ല തരത്തിലള്ള �രാതികളു
ന്മാന്ക് പ്രതികന്േ സ്പർശിക്ാ
ന്ത 20 വർഷക്ാലടും ന്കാള്ളക്് 
സടുംരക്ണന്മാരുക്ിന്ക്ാണ്് 
ഔപദ്യാഗിക സടുംവിോെങ്ൾ
തന്നേ പ്രവർത്തിച് എനേത് 
അക്ന്തവ്യമാണ.് അതുന്കാണ്് 
ഈ ന്കാള്ളയ്ക ്കൂട്െിനേവന്രക്കൂടി 
പ്രതി പെർത്ത് പവണടും അപെ്
ഷണടും െടപത്തണ്ത്. 40 വർ
ഷമായി ഒപര മുനേണിതന്നേ 
ഭരണടും െടത്തിയ ബാങ്ിൽ, തട്ി
പ്ിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തടും മറ്ാരു
ന്ടയുടും തലയിൽ ന്കട്ിവച്ച് രക്

ന്പ്ടാൻ കഴിയില്. ബാങ്ിന്ല 
മുൻ ജീവെക്ാരുടും ജില്ാ രജി
സ്ടാറുടും �ല തരത്തിലള്ള ശു�ാർ
ശകളുടും �രാതികളുടും െൽകിയി
ട്ടും  അന്തല്ാടും മൂടിവക്കുകയാണ് 
സടുംസ്ാെ സർക്ാർ ന്െയ്തുവ
നേത്. ഭരണ �ാർട്ികളുന്ട ആളു
കൾ തന്നേയാണ് തട്ിപ്് െട
ത്തിയിരിക്കുനേത് എനേ വസ്തുത, 
അപെ്ഷണന്ത്ത പ്രതികൂലമാ
യി ബാേിക്കുപമാ എനേ സടുംശ
യവടും െ്യായമാണ.് ഈ സടുംശയടും 
ദൂരീകരിക്ാനുള്ള ഉത്തരവാദി
ത്തടും സടുംസ്ാെ സർക്ാരിനു

ണ്്. പ�ാലീസ് അപെ്ഷണ
പത്താന്ടാപ്ടും ഭരണസടുംവിോെ
ത്തിൽെിനേ ്സ്തന്തമായ അപെ്
ഷണവടും ഇക്ാര്യത്തിൽ െടപക്
ണ്ിയിരിക്കുന്നു. നൂറിപലന്റ ബാ
ങ്കേിൽെിനേ് സമാെസ്ഭാവ
ത്തിൽ തട്ിപ്ിന്റെ വാർത്തകൾ 
ഇതിെകടും പുറത്വന്നുകഴിഞ്ഞു.

ഈ �ശ്ാത്തലത്തിൽ സടും
സ്ാെന്ത്ത മുഴുവൻ സഹകരണ 
ബാങ്കേിലടും പ്രപത്യക �രി
പശാേെകൾ െടത്തണന്മനേ് 
എസ് യുസിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്) 
ആവശ്യന്പ്ടുന്നു. അപതാന്ടാ

പ്ടും, സടുംസ്ാെ ഭരണവടും സഹ
കരണ വകുപ്പുടും ബാങ്് ഭരണസ
മിതിയുടും ജീവെക്ാരുടും എല്ാടും 
ഒരു പകന്ദ്രപത്താട് വിപേയന്പ്
ട്് െിൽക്കുനേ തരത്തിലള്ള സഹ
കരണ ബാങ്കളുന്ട ഇനേന്ത്ത 
ഘടൊ�രമായ �രിമിതിയുടും 
അപെ്ഷണ വിപേയമാപക്ണ്
തുണ്്. കൂടുതൽ സുതാര്യത ഈ 
രടുംഗത്ത് ന്കാണ്വരാൻ ആവ
ശ്യമായ �രിഷ ്കാരങ്ൾ എന്ന്താ
ന്ക്ന്യനേ വിഷയത്തിൽ ഒരു 
ന്�ാതുവായ െർച്ചയുടും ഇനേ് 
ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു.

Icph¶qÀ klI-c-W _m¦v X«n¸v: IpähmfnIsfbpw Iq«p\n¶hscbpw  
DS³ AdÌv sN¿pI, \nt£]IÀ¡p@ mb apgph³ \ãhpw DS³ \nI-¯pI

േഹാൊയ ന്താഴിലാേിവർഗ്ഗ 
ആൊര്യനുടും എസ് യുസിഐ(ക
മ്മ്യൂണിസ്റ്) �ാർട്ിയുന്ട സ്ാ�ക 
ജെറൽ ന്സക്രട്റിയുമായ സഖാവ് 
ശിബ ്ദാസ ്പഘാഷിന്റെ 45-ാടും െര
മവാർഷിക ദിെടും രാജ്യന്മമ്പാടുടും 
സമുെിതടും ആെരിക്ന്പ്ട്. പകാവിഡ് 
മഹാമാരിമൂലടും ബഹുജെ �ങ്ാേി
ത്തപത്താന്ടയുള്ള ന്�ാതു�രി�ാ
ടികൾ െടത്താൻ കഴിഞ്ഞിന്ല്ങ്ി
ലടും ഓൺവലൻ മീറ്ിടുംഗുകൾ വ്യാ
�കമായി സടുംഘടിപ്ിക്ന്പ്ട്. 
�ാർട്ി ഓ�ീസുകളുടും ന്സറെറുകളുടും 
പകന്ദ്രീകരിച്ച് െടനേ ആഴമാർനേ 
�ഠെ �രി�ാടികേിലടും ഗരൗരവാ
വഹമായ ആെരണ �രി�ാടിക
േിലടും പെതാക്ളുടും പ്രവർത്തകരുടും 
സജീവമായി �ന്ങ്ടുത്.

ആഗസ്റ് 5െ് രാവിന്ല െടനേ 
സടുംസ്ാെതല ഓൺവലൻ അനു
സ്മരണ പയാഗത്തിൽ �ാർട്ി ന്�ാ
േിറ്് ബ്യൂപറാ ന്മമ്പർ സഖാവ് ന്ക. 
രാോകൃഷ്ണ മുഖ്യപ്രഭാഷണടും െട
ത്തി. ജെങ്ളുന്ട ജീവിത ദുരിത

ങ്ൾ ൊൾക്കുൊൾ വർദ്ധിക്കുക
യാന്ണന്നുടും പകാവിഡ് മഹാമാരി 
അത ്കൂടുതൽ രൂക്മാക്ിയിരിക്കു 
ന്നുന്വന്നുടും സൂെിപ്ിച്ന്കാണ്ാണ് 
സഖാവ് രാോകൃഷ്ണ പ്രസടുംഗടും 
ആരടുംഭിച്ചത.് ദീർഘകാലടും രാജ്യടും
ഭരിച്ച പകാൺഗ്രസ് ഗവൺന്മന്
കൾപക്ാ ബിന്ജ�ി ഗവൺന്മന്
കൾപക്ാ ജെങ്ളുന്ട പ്രശ ്െങ്ൾ
ന്ക്ാന്നുടും �രിഹാരമുണ്ാക്ാൻ 
കഴിയാന്തപ�ായത് െിലെിൽ
ക്കുനേ മുതലാേിത്ത വ്യവസ്യാ
ണ് പ്രശ് െങ്ളുന്ട മൂലകാരണടും 
എനേതിൊലാണ.് അേികാരപമൽ
ക്കുനേവർ മുതലാേിവർഗ്ഗ താല്പര്യടും 
സടുംരക്ിക്കുനേതിൽമാത്രടും വ്യാ
പൃതരാകുന്നു. പകാവിഡ് കാലവടും 
ഈ യാഥാർത്്യടും സുവ്യക്തമാക്ി 
ത്തിരികയുണ്ായി. മുതലാേിത്ത 
വ്യവസ്ന്യ മാറ്ിത്തീർക്ാന്ത 
ജീവിത പ്രശ്നങ്ൾക്് ശാശ്ാത 
�രിഹാരടും കന്ണ്ത്താൊവില് 
എന്നുടും ഇതിലൂന്ട വ്യക്തമാണ്. 

ജൊേി�ത്യ-മപതതര രാഷ്ടടും 

ന്കട്ിപ്ടുക്കുനേതിൊയി രാജ്യ
ന്ത്ത ജെങ്ൾ ത്യാപഗാജ്്ല
മായ പ�ാരാട്ങ്ൾ െടത്തിന്യ
ങ്ിലടും അന്തല്ാടും വൃഥാവിലായി. 
പമാദി ഗവൺന്മറൊകന്ട് ജൊ
േി�ത്യ-മപതതര ഘടെന്യത്ത
ന്നേ തകർക്കുനേ �ദ്ധതിയാണ് 
െടപ്ിലാക്ിന്ക്ാണ്ിരിക്കുനേത.് 
ഈ �ാസിസ്റ് െയങ്ൾ പമാദി

യുന്ടമാത്രടും സവിപശഷതയന്ല്
ന്നുടും മരണാസനേ മുതലാേിത്ത 
വ്യവസ്യുന്ട വർഗ്ഗ�രമായ ആവ
ശ്യകതയിൽെിനേ് ഉടന്ലടുത്ത
താന്ണന്നുടും സഖാവ് രാോകൃഷ്ണ 
ചൂണ്ിക്ാണിച്. അതുന്കാണ്ത
ന്നേ മുഴുവൻ മുതലാേിത്ത രാജ്യ
ങ്ളുന്ടയുടും ന്�ാതുപ്രവണതയാ
യി �ാസിസടും പ്രത്യക്ന്പ്ട്ി 
രിക്കുന്നു. സാമ്പത്തിക-രാഷ്ടീയ
-സാടുംസ്ാരിക പമഖലകന്േയാന്ക 
ഉൾന്ക്ാള്ളുനേ സമഗ്രമായ പ്രതി
വിപ്ലവ �ദ്ധതിയാണ് �ാസിസ
ന്മന്നുടും അത് ഒരു ജെതന്യയാ
ന്ക �ാസിസ്റ് മപൊഭാവത്തിനുടും 
അഭിരുെികൾക്കുടും അടിമന്പ്ടു
ത്ന്മന്നുടും സഖാവ് പഘാഷ് വി
ശകലെടും ന്െയ്തിട്ണ്്. മുഴുവൻ ബൂ
ർഷ്- ന്�റ്ിബൂർഷ് �ാർട്ികളുടും 
ക�ട ഇടതു�ക് �ാർട്ികൾപ�ാ
ലടും ഇനേ് ഈ െയങ്ളുന്ട െട
ത്തിപ്പുകാരായി മാറിയിരിക്കുന്നു. 
ന്താഴിലാേിവർഗ്ഗ സമരങ്ളുടും ന്�ാ
തുജെ മുപനേറ്ങ്ളുടും വേർത്തിന്യ

ടുത്ന്കാപണ് ഈ സാഹെര്യ
ന്ത്ത മറികടക്ാൊകൂ. അതിെ് 
ശരിയായ കമ്മ്യൂണിസ്റ ്�ാർട്ിന്യ 
ശക്തിന്പ്ടുപത്തണ്തുണ്്.

ആഗസ്റ് 5 അനുസ്മരണ പവേ  
ഉൾ�ാർട്ി സമരന്ത്തയുടും വ്യക്തി
ജീവിതത്തിന്ല  സമരന്ത്തയുടും 
ശക്തിന്പ്ടുത്താനുള്ള പവേകൂടി
യാന്ണനേ്  ഓർമ്മിപ്ിച്ന്കാണ്ാ
ണ് സഖാവ് രാോകൃഷ്ണ പ്രസടുംഗടും 
അവസാെിപ്ിച്ചത്.

സടുംസ്ാെ ന്സക്രപട്റിയറ്് 
അടുംഗടും സഖാവ ്ജയ ്സൺ പജാസ�് 
അദ്ധ്യക്ത വഹിച്. വർത്തമാെ
കാല പദശീയ, അന്തർപദ്ദശീയ സാ
ഹെര്യങ്ൾ ഹ്രസ്മായി പ്രതി
�ാദിച്ച സഖാവ ്ജയ ്സൺ പജാസ�് 
അടിയന്തരമായി ഏന്റ്ടുപക്ണ് 
കർത്തവ്യങ്ൾ സഖാക്ന്േ ഓർ
മ്മിപ്ിച്.  ശിബ് ദാസ് പഘാഷ് 
ഗാെടും ആല�ിച്ന്കാണ്് ആരടും
ഭിച്ച പയാഗടും ന്താഴിലാേിവർഗ്ഗ 
സാർവേപദശീയ ഗാൊലാ�െ
പത്താന്ട സമാ�ിച്.
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െംസ്ാെ സർക്ാർ െടപ്ിലാക്കു
ന്മനേ് പ്രഖ്യാ�ിച്ചിരിക്കുനേ കാസർപകാ
ട്-തിരുവെന്തപുരടും അർദ്ധ  അതിപവഗ
�ാതന്ക്തിന്ര സടുംസ്ാെ വ്യാ�കമായി 
സമരടും ശക്തമാകുന്നു. പകരേത്തിന്റെ �രി
സ്ിതിന്യയുടും ആവാസവ്യവസ്ന്യയുടും 
തകർക്കുനേ, ഒരു ലക്ത്തിപലന്റ ജെങ്
ന്േ കുടിന്യാഴിപ്ിക്കുനേ, തലമുറകന്േ കട
ന്ക്ണിയിലാക്കുനേ, പകരേന്ത്ത ഭീകര
മായ ദുരന്തത്തിപലക്് െയിക്കുനേ ന്ക 
ന്റയിൽ �ദ്ധതി ഉപ�ക്ിക്ണന്മനേ് 
ആവശ്യന്പ്ട്് സടുംസ്ാെ ന്ക ന്റയിൽ 
വിരുദ്ധ ജെകീയ സമിതിയുന്ട ആഭിമുഖ്യ
ത്തിൽ ക്ിറ്ിന്ത്യാ ദിെമായ ആഗസ്റ് 9 
മുതൽ സ്ാതന്ത്യ ദിെമായ ആഗസ്റ് 15 
വന്ര 'ക്ിറ്് സിൽവർവലൻ, പസവ് പകരേ' 
മുദ്രാവാക്യടും ഉയർത്തിന്ക്ാണ്് വാരാെര
ണടും പ്രഖ്യാ�ിച്. 

ആഗസ്റ് 9െ് വാരാെരണത്തിന്റെ ഔ�
ൊരികമായ ഉദ്ഘാടെടും ഓൺവലൊ
യി പ്രശസ് ശാസ്ത-സാമൂഹിക പ്രവർത്ത

കൊയ ആർ.വി.ജി. പമപൊൻ െിർവഹി
ച്. സാമൂഹികമായുടും സാമ്പത്തികമായുടും 
�ാരിസ്ിതികമായുടും പകരേത്തിെ് െിര
ക്ാത്ത ഒരു �ദ്ധതി വേന്ര ദുരൂഹമായ 
രീതിയിൽ ജൊേി�ത്യവിരുദ്ധമായി െട
പ്ിലാക്ാൻ ശ്രമിക്കുനേ സമീ�െമാണ് 
സർക്ാർ സ്ീകരിച്ചിരിക്കുനേന്തന്നുടും പവ
ഗതാപ്രശ്നടും �രിഹരിക്ാൻ െിലവിലള്ള 
ഇന്ത്യൻ ന്റയിൽപവയുന്ട സടുംവിോെങ്ൾ 
�രിഷ്കരിക്കുനേതിലൂന്ട കഴിയുന്മന്നുടും അപദ്ദ
ഹടും �റഞ്ഞു. �ദ്ധതിന്ക്തിന്ര ശക്തമായ 
ബഹുജെ മുപനേറ്ടും വേർത്തിന്യടുപക്ണ്
താന്ണന്നുടും അതിൊയി ന്�ാതുസമൂഹടും 
മുപനോട്് വരണന്മന്നുടും അപദ്ദഹടും അഭ്യർ
ത്ിച്. സമിതി പ്രസിഡണ്് എടും.�ി.ബാ
ബുരാജിന്റെ അേ്യക്തയിൽ പെർനേ 
പയാഗത്തിൽ പഡാ.എടും.വി.മത്തായി, 
എൻഎ�ിഎടും സടുംസ്ാെ പകാ-ഓർഡി
പെറ്ർ ന്പ്രാ�സർ കുസുമടും പജാസ�് 
സമിതി രക്ാേികാരികോയ എടും.ടി. 
പതാമസ്, ന്ക.എസ്.ശിവപ്രസാദ്, സടും

സ്ാെ സമിതി അടുംഗടും ന്ക. എസ്.ഹരി
കുമാർ തുടങ്ിയവർ പ്രസടുംഗിച്.

സടുംസ്ാെ സമിതി ജെറൽ കൺവീ
െർ എസ്. രാജീവൻ തുടർ സമര�രി�ാ
ടികൾ വിശദീകരിച്. �ദ്ധതി കടന്നുപ�ാ
കുനേ 135 തപദ്ദശസ്യടുംഭരണസ്ാ�െങ്
ളുന്ട മുനേിൽ ന്സ�്റ്ടുംബർ മാസത്തിൽ 
പ്രതിപഷേ �രി�ാടികൾ െടത്ടും. പ്രെ
ണ്ഡമായ പ്രൊരണ പ്രവർത്തെങ്ൾക്് 
പശഷടും ഒപക്ടാബർ 27െ് ആയിരങ്ന്േ 

അണിെിരത്തി ന്സക്രപട്റിയറ്് മാർച്ച് െട
ത്ടും. �ദ്ധതി െടപ്ിലാക്ാനുള്ള ന്ക 
ന്റയിൽ െീക്ന്ത്ത ന്െറുത്ത് �രാജയ
ന്പ്ടുത്വാൻ ഇരകോക്ന്പ്ടുനേവർ മാ
ത്രമല് മന്റ്ല്ാ  ജെവിഭാഗങ്ന്േയുടും ഉൾ
ന്പ്ടുത്തി സങ്െിത കക്ിരാഷ്ടീയത്തിനുടും 
ജാതി-മത �രിഗണെകൾക്കുടും അതീത
മായ ജെകീയ മുപനേറ്ടും വേർത്തിന്യടുക്കു
ന്മന്നുടും  സടുംസ്ാെ ന്ക.ന്റയിൽ വിരുദ്ധ 
ജെകീയ സമിതി പ്രഖ്യാ�ിച്.
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മാെപ്ള്ിയിടെ റിശെ സത്യാഗ്രഹടത് ശഡാ.ഗീവർഗീസ്റ് മാർ കൂറിശൊസ്റ്  
ടമത്ാശോെീത് അഭിസംശബാധന ടെയ്യുന്നു


