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ഭകോഗരം 1: ആമുഖരം

ഗ്വെയ്ലജാപ്രവിശ്യയിഗേഒരുവിദൂരഗ്രാമത്ിൽഇരുനൂറ്വർഷംപഴക്മുള്ള
വരീട്ടിോണ്പങ്ോൻഹവൊഎന്നുലപരുള്ളമുത്ശ്ിതാമസിക്കുന്നത്.1935-ൽ
ജനിചെഅവർജാപെനരീസ്അധിനിലവശത്ിനകരീഴിോയിരുന്നചൈനയിൽ
വെർന്നു.ചൈനരീസ്വിപ്ലവകാേത്്കൗമാരത്ിലേയ്ക്്പ്രലവശിച്ചു.

മരം ഗകാണ്ടുണ്ാക്ിയ വരീട് ഗപാെിഞ്ഞുവരീഴാറായ അവസ്ഥയിോണ്. വരീട്
വാസലയാ്്യമഗ്ന്ന്സർക്ാർപരിലശാധനയിൽകഗണ്ത്ിയിട്ംസർക്ാ
രിഗന്റ ോരിദ്്യനിർമാർജനപദ്ധതിയുഗട ോ്മായിസ്ഥേം മാറാൻആഗ്രഹി
ക്ാത്ചുരുക്ംൈിേരിൽഒരാൊണ്പങ്.2013മുതൽ,ഈഗ്രാമത്ിഗേ86
കുടുംബങ്ങഗെഒരുമണിക്കൂർയാത്ഗൈയ്ത്എത്ാവുന്നസ്ഥേത്്പുതുതായി
സ്ഥാപിചെപാർപെിടലമഖേയിലേയ്ക്് മാറ്ിപൊർപെിചെിട്ണ്്.വരീടുകൾഅപക
ടനിേയിോഗണലന്നാപ്രാലേശികമായിഅവർക്ായിഗതാഴിലുകൾഉത്പാേി
പെിക്ാനാകിഗ്ലന്നാ സർക്ാർ കണക്ാക്ിയവരായിരുന്നു ഇവർ. പഗക്
പങ്ങിന് തഗന്റ വരീട്ടിൽ നിന്നും മാറാതിരിക്ാൻ കാരണങ്ങളുണ്്. പങ്ങിന്
86വയസ്സുണ്്,അവർഅൽറ്്ചഷലമഴ്സ് ലരാ്ിയുമാണ്.കുറഞ്ഞവരുമാന
ക്ാർക്കുള്ളഇൻഷുറൻസംഗൈറിഗയാരുഗപൻഷനംഅവർക്്േേിക്കുന്നുണ്്.
കൂടാഗത,അവരുഗടകുടുംബത്ിഗന്റഭൂമിപാട്ടത്ിഗനടുത്ഒരുപുതിയഗൈറുമ
ധുരനാരങ്ങാകമ്പനിയിൽനിന്നുംഅവർക്്അനബന്ധവരുമാനവുംേേിക്കു
ന്നു.പ്രാലേശികകാർഷികവ്യവസായംവികസിപെിക്കുന്നതിനായിസ്ഥാപിചെ
ഈകമ്പനിയുഗടോേവിഹിതം,ലേശരീയോരിദ്്യനിർമാർജനപരിപാടിയുഗട
ോ്മായിപങ്ങിഗനലപൊഗേയുള്ളഗ്രാമരീണർക്്വിതരണംഗൈയ്യുന്നു.ഗതാട്ടടു
ത്്സർക്ാർസബ്സിഡിഉപലയാ്ിച്ചുനിർമിചെരണ്ടുനിേവരീട്ടിൽപങ്ങിഗന്റ
മകളുംമരുമകനംതാമസിക്കുന്നുണ്്.പങ്ങിഗന്റമക്ൾക്്ലജാേിയുണ്്.മഗറ്ാരു
വിധത്ിൽപറഞ്ഞാൽ,അവരുഗടഅടിസ്ഥാനആവശ്യങ്ങൾക്്ബുദ്ധിമുട്ടി്,
സ്ഥേംമാറ്ംനിർബന്ധവുമ്.

“മാറിത്ാമസിക്ാൻ ഞങ്ങൾക്് ആഗരയും നിർബന്ധിക്ാൻ കഴിയി്.
എന്നിരുന്നാലും ഞങ്ങൾ നൽലകണ് “മൂന്ന് ്്യാരന്റികളും രണ്് ഉറപ്പുകളും”
ഉണ്്,” തരീവ്രോരിദ്്യത്ിൽ നിന്നുംഎ്ാ കുടുംബങ്ങളും കരകയറുന്നുഎന്ന്
ഉറപെ്വരുത്തുന്നതിനായിആഗ്രാമത്ിൽതാമസിചെ്പ്രവർത്ിക്ാൻഅയ
യ്ക്ഗപെട്ടപാർട്ടിപ്രവർത്കനായലേ്യായുവൻഷുഗവപറയുന്നു.സർക്ാരി
ഗന്റോരിദ്്യനിർമാർജനപദ്ധതി്്യാരന്റിഗൈയ്യുന്നസരക്ിതമായപാർപെിടം,



ആലരാ്്യപരിരക്,വിേ്യാേ്യാസംഎന്നിവയും, േക്ണവുംവസ്ത്വുംേേ്യ
മാക്കുഗമന്നഉറപ്പുംആണ്അലദേഹംപരാമർശിക്കുന്നത്.ലേ്യാഎ്ാമാസവും
പങ്ങിലന്റത്ഉൾഗപെഗടഗ്രാമത്ിഗേഎ്ാകുടുംബങ്ങഗെയുംസന്ദർശിക്കുന്നു.
ഈസന്ദർശനങ്ങെിലൂഗട,ഓലരാവ്യക്ിയുഗടയുംജരീവിതഗത്പെറ്ിയുള്ളവിശ
ോംശങ്ങൾഅലദേഹംമനസ്ിോക്കുന്നു.

“നിേംവൃത്ിലകടായികിടക്കുകയാണ്,” മരം ഗകാണ്്നിർമിചെവേിയവരീ
ട്ടിലേയ്ക്് പ്രലവശിക്കുലമ്പാൾ ലേ്യാ തമാശയായി പങ്ങിഗന്റ മരുമകഗെ
ശാസിച്ചു. അവരും കമ്മ്യൂണിസ്റ് പാർട്ടി ഓഫ്ചൈനഅം്മാണ്. ഗൈയർ
മാൻമാലവായുഗടയുംപ്രസിഡന്റ്ഷിജിൻപിങ്ങിഗന്റയുംൈിത്ങ്ങൾചുമരിൽ
തൂക്ിയിട്ടിരിക്കുന്നു—പങ്ങിഗന്റജരീവിതത്ിഗന്റആേ്യകാേഗത്യുംപിഗന്ന
ഇലപൊഴഗത്യുംചൈനയിഗേരണ്്ലസാഷ്യേിസ്റ്ലനതാക്ളുഗടൈിത്ങ്ങൾ.
ൈിത്ങ്ങൾക്കു താഗഴയായി പഴയ ഒരു ലമശയും കുടിഗവള്ളം സൂക്ിക്ാൻ
ഉപലയാ്ിക്കുന്ന ഗപാടി പിടിചെ ഒരു ഗടറാലക്ാട്ട ജഗ്ം. അവയ്ക്രിഗക
വചെിരിക്കുന്നഇന്റർഗനറ്്റൗട്ടറിൽപചെഗവെിചെംകത്ിനിൽക്കുന്നു.ഈഥർ
ഗനറ്് ലകബിളുകളുംകുഗറവയറുകളുംവരീടിഗന്റവിവിധ ലകാണുകെിലേയ്ക്്
നരീണ്ടുകിടക്കുന്നു(രജിസ്റർഗൈയ്തഎ്ാേരിദ്കുടുംബങ്ങൾക്കുംഇന്റർഗനറ്്
കണക്നംസിസിടിവിസാറ്ചേറ്് ഗടേിവിഷനംആേ്യ മൂന്ന് വർഷലത്
യ്ക്് സൗജന്യമായും പിന്നരീട് സബ്സിഡി നിരക്ിലും ഗകാടുക്കുന്നുണ്് ).
ഓലരാ മുറിയിലും കുറഞ്ഞചവേയുതിയിൽ പ്രവർത്ിക്കുന്നബൾബുകളുണ്്.
ഗടറസിൽ തുണി വിരിചെിടുന്നയിടത്ിനടുത്് സാറ്ചേറ്് ഡിഷും കാണാം.
സൗലരാർജംഉപലയാ്ിചെ്ചൂടാക്കുന്നഗവള്ളംേേിക്കുന്നഷവലറാട്കൂടിയഒരു
കുെിമുറിവരീടിലനാട്കൂട്ടിലചെർത്്പണിതിട്ണ്്.അതിഗന്റമണ്ണുഗകാണ്ടുള്ളതറ
യ്ക്കുലമഗേലകാൺക്രീറ്്ലകാരിഗയാഴിചൊണ്പണിതിരിക്കുന്നത്.ഗേനിഗന്റ
പ്രശസ്തമായവാൈകമുണ്്:“കമ്മ്യൂണിസംഎന്നത്ലസാവിയറ്്ശക്ിയുംരാ
ജ്യവ്യാപകമായചവേയുതരീകരണവുമാണ് ”.ഗ്രാമങ്ങെിൽപാർട്ടിഗയശക്ിഗപെ
ടുത്തുന്നതുംജനങ്ങളുഗടമൂർത്മായആവശ്യങ്ങൾനിറലവറ്റുന്നതുംോരിദ്്യത്ി
ഗനതിരായിട്ള്ളചൈനയുഗടലപാരാട്ടത്ിഗന്റഗനടുംതൂണുകൊണ്.പങ്ങിഗന്റ
വരീട്ടിലേയ്ക്കുള്ളലേ്യായുഗടസന്ദർശനംആപ്രക്ിയയുഗടോ്മായിട്ള്ളഒരു
ചേനംേിനകാഴ്ൈമാത്മാണ്.

അരനൂറ്ാണ്ടുകാേമായിഈവരീട്ടിൽപങ് ജരീവിക്കുന്നുഎന്നതുംവിപ്ലവത്ി
ഗന്റഫേമായിസംേവിചെതാണ്.1970-കെിൽസാംസ്കാരികവിപ്ലവത്ിഗന്റ
സമയത്്ഒരുസമ്പന്നജന്ിയുഗടപക്ൽനിന്ന്പിടിഗചെടുത്്പങ്ങിലന്റത്
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അടക്ം മൂന്നു പാവഗപെട്ട കർഷക കുടുംബങ്ങൾക്ായി പുനർവിതരണം ഗൈ
യ്തതാണ്ഈ വരീട്. ലേ്യാഗയലപൊഗേയുള്ള പാർട്ടി പ്രവർത്കർഅവഗര
മാസത്ിൽഒരിക്ൽസന്ദർശിക്കുന്നതുംവരീട്വാസലയാ്്യമാക്കുന്നതിനായി
പുതുക്ി പണിയുന്നതും, ഉൾഗ്രാമങ്ങെിഗേ ഏറ്വും പാവഗപെട്ട ജനങ്ങൾക്
ടക്ം ഇന്റർഗനറ്് സംവിധാനം േേ്യമാക്കുന്നതും ഈ വിപ്ലവൈരിത്ത്ിഗന്റ
തുടർചെയാണ്. രാജ്യത്് പങ്ങിഗനലപൊഗേയുള്ള കർഷകർക്കും ഗതാഴിോെി
കൾക്കുംപാർപെിടം,േക്ണം,വസ്ത്ം,പരിൈരണംഎന്നിവഉറപെ്വരുത്തുക
എന്നത് ോരിദ്്യത്ിഗനതിരായിട്ള്ളചൈനയുഗട േരീർഘകാേ ലപാരാട്ടത്ി
ഗന്റോ്മാണ്.ലസാഷ്യേിസ്റ്സമൂഹംഗകട്ടിപെടുക്കുന്നതിഗന്റഒരുപ്രധാനഗപെട്ട
ഘട്ടംകൂടിയാണിത്.

ചരിത്ത്തിൽ ദകോരിദ്്യത്തിനെതിരകോയിട്ടുള്ള ഏറ്റവരം വൈിയ വിജയരം

140 ലകാടി ജനസംഖ്യയുള്ളചൈനയിൽ നിന്നുംഅതിോരിദ്്യം നിർമാർജ
നം ഗൈയ്തതായി 2021 ഗഫബ്രുവരി 25-ന്ചൈനരീസ്സർക്ാർപ്രഖ്യാപിച്ചു.
1949-ഗേചൈനരീസ്വിപ്ലവലത്ാഗടആരംേിചെഏഴുപതിറ്ാണ്്നരീണ്ടുനിന്ന
പ്രക്ിയയുഗടഫേമാണ്ഈൈരിത്വിജയം. ലസാഷ്യേിസത്ിലേയ്ക്കുള്ള
പാതയിഗേ ആേ്യ പതിറ്ാണ്ടുകൾ ഇതിന് അടിത്റയിടുകയും പരിഷ്കാ
രകാേഘട്ടത്ിൽ ഈ പ്രവർത്നങ്ങൾ ദൃഢരീകരിക്ഗപെടുകയും ഗൈയ്തു.
ഈകാേഘട്ടത്ിൽ85ലകാടിജനങ്ങൾോരിദ്്യത്ിൽനിന്നുംകരകയറി.
അതായത്, ലോകത്് 1978 മുതൽ 2020വഗരനടന്നഗമാത്ം ോരിദ്്യനിർ
മാർജനത്ിൽ70ശതമാനവുംചൈനയിൽആണ്നടന്നത്.2013-ൽആരംേി
ചെതാണ്അതിോരിദ്്യനിർമാർജനത്ിഗന്റഏറ്വുംഒടുവിേഗത്,േക്്യത്ിലൂ
ന്നിയ(“targeted”)ഘട്ടം.ഈഘട്ടത്ിൽചൈനരീസ്സർക്ാർഗ്രാമങ്ങെിൽ11
േക്ംകിലോമരീറ്ർലറാഡുകൾനിർമിച്ചു.േരിദ്ഗ്രാമങ്ങെിൽ98ശതമാനത്ി
ലുംഇന്റർഗനറ്്േേ്യമാക്ി,2.57ലകാടിജനങ്ങളുഗടവരീടുകൾപുതുക്ിപെണിതു,
96േക്ംലപർക്്പുതുതായിവരീടുകൾനിർമിച്ചു.ഈപ്രവർത്നങ്ങൾഗക്്ാ
മായിസർക്ാർ1.6േക്ംലകാടിയുവാൻഅഥവാ24,600ലകാടിയു.എസ്.
ലഡാെർഗൈേവഴിച്ചു.2013-ൽഅതരീവോരിദ്്യംഅനേവിചെിരുന്നവർ9ലകാടി
89േക്ംലപരായിരുന്നു.832കൗണ്ികെിലും 128,000ഗ്രാമങ്ങെിലുംആയി
ജരീവിചെിരുന്നഈജനങ്ങൾഅതിോരിദ്്യത്ിൽ നിന്നും കരകയറുന്നതിനാ
യിേശേക്ക്ണക്ിനജനങ്ങളുംഗപാതുലമഖോസ്ഥാപനങ്ങളുംസവെകാര്യ
സ്ഥാപനങ്ങളുംസമൂഹത്ിഗേ നാനാ വിോ്ങ്ങളും ഒത്തുലൈർന്നു. ഇടയ്ക്്
ലകാവിഡ്-19മഹാമാരിഉണ്ായിട്കൂടി,അതിോരിദ്്യംനിർമാർജനംഗൈയ്യഗപെ
ടാൻഈപ്രയത്ംഇടയാക്ി.1
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2019-ൽ, ചൈന ോരിദ്്യനിർമാർജന പദ്ധതിയുഗട അവസാന ഘട്ടത്ിലേ
യ്ക്് കടന്നലതാഗടഐക്യരാഷ്ട്രസേയുഗട ഗസക്ട്ടറി ജനറൽഅല്ാണി
ലയാ ഗുലത്ഗരസ് പറഞ്ഞു, “ഓലരാ തവണയുംചൈനസന്ദർശിക്കുലമ്പാൾ
ചൈനയുഗടപുലരാ്തിയുഗടലവ്തയുംമുലന്നറ്വുംഎഗന്നആശ്ചര്യഗപെടുത്തു
കയാണ്. 80 ലകാടി ജനങ്ങഗെ ോരിദ്്യത്ിൽ നിന്നും കരകയറാൻസഹാ
യിക്കുകയും അലതാഗടാപെം ലോകത്് ഏറ്വും ൈേനാത്മകമായ സമ്പ
േ്വ്യവസ്ഥകെിഗോന്ന് ഗകട്ടിപെടുക്കുകയും ഗൈയ്തു എന്നത് ൈരിത്ത്ിൽ
ോരിദ്്യത്ിഗനതിരായഏറ്വുംമഹത്രമായലനട്ടമാണ്.”2

ചൈന ോരിദ്്യത്ിഗനതിരായി ലപാരാടുലമ്പാൾ ലോകം, പ്രലത്യകിചെ്
ആല്ാെേക്ിണ(Global South)രാജ്യങ്ങൾ,കൂടുതൽോരിദ്്യത്ിലേയ്ക്്
കൂപ്പു കുത്തുകയാണ് ഉണ്ായത്.ഐക്യരാഷ്ട്രസേയുഗട ഏജൻസികളുഗട റി
ലപൊർട്കൾ,ചൈനഗയാഴിഗകയുള്ള ലോകരാജ്യങ്ങെിൽ ോരിദ്്യനിർമാർജന
പദ്ധതികൾക്് വേിയ പ്രഹരലമറ്തായാണ് കാണിക്കുന്നത്. 2020-ൽ 7.1
ലകാടിജനങ്ങൾ—അവരിൽഭൂരിോ്വുംസബ്-സഹാറൻആഫ്ിക്യിലും
േക്ിലണഷ്യയിലുംആണ്—ോരിദ്്യത്ിലേയ്ക്്വരീണുലപായതായുംഈ
റിലപൊർട്കൾപറയുന്നു.ആല്ാെതേത്ിൽോരിദ്്യം1998-നലശഷംആേ്യ
മായിട്ടാണ്വർധിക്കുന്നത്.3

ലകാവിഡ്-19മഹാമാരിആക്ംകൂട്ടിയസാമ്പത്ികപ്രതിസന്ധി2030-ഓഗട
25.1 ലകാടി ജനങ്ങഗെഅതിോരിദ്്യത്ിലേയ്ക്്തള്ളിവിടുഗമന്ന്കണക്ാ
ക്ഗപെടുന്നു.4 അതുവഴി ലോകത്് അതിോരിദ്്യത്ിൽ ജരീവിക്കുന്ന ജനങ്ങ
ളുഗട എണ്ം 100 ലകാടി കവിയും. ഇത്രഗമാരു സാഹൈര്യത്ിൽ ചൈന
ോരിദ്്യത്ിഗനതിരായിലപാരാടിവിജയിച്ചുഎന്നത്ഒരുഅേ്ഭുതപ്രതിോസ
ലമാ യാദൃൈ്ഛികതലയാഅ്, മറിചെ് ലസാഷ്യേിസലത്ാട് ചൈനയ്ക്കുള്ള
പ്രതിബദ്ധതഗയയാണ് അത് കാണിക്കുന്നത്. മഹാമാരിക്ാേത്് കൂടുതൽ
ദുരിതത്ിലേയ്ക്്വരീണുലപായേരിദ്വിോ്ങ്ങളുഗടയുംഅധവൊനിക്കുന്നജന
വിോ്ങ്ങളുഗടയും ആവശ്യങ്ങലൊട് മുതോെിത് സമൂഹങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന
നിസ്ം്തയ്ക്്ലനർവിപരരീതമാണ്ഈസമരീപനം.

ലസാഷ്യേിസംഗകട്ടിപെടുക്കുന്നതിഗന്റഒരുഅടിസ്ഥാനഘട്ടമായിഅതിോരി
ദ്്യംചൈനഎങ്ങഗനതുടച്ചുനരീക്ിഎന്നത്ഈപഠനംപരിലശാധിക്കുന്നു.
നിരവധിചൈനരീസ്,ഇംഗ്രീഷ്ല്ാതസ്സുകളുഗടഅടിസ്ഥാനത്ിൽനടത്ി
യിരിക്കുന്നഈപഠനത്ിന്അഞ്ചുോ്ങ്ങൊണുള്ളത്:ൈരിത്പരമായസന്ദർ
േം,ോരിദ്്യനിർമാർജനത്ിഗന്റസിദ്ധാ്വുംപ്രലയാ്വും,േക്്യലകന്ദരീകൃത



ോരിദ്്യനിർമാർജനം,ലകസ്സ്റഡികൾ,മുന്നിലുള്ളഗവല്ലുവിെികളുംൈക്വാെ
ങ്ങളും.ചരൈലക്ാണ്ിഗനന്റൽ:ഇൻസ്റിറ്്യൂട്ട്ലഫാർലസാഷ്യൽറിസർചെ്,പ്രമുഖ
ചൈനരീസ്, അ്ർലദേശരീയ വിേ്്ധരുമായി അേിമുഖങ്ങൾ നടത്തുകയും,
ഏറ്വുംഅവസാനം ോരിദ്്യത്ിൽനിന്ന്കരകയറിയഒമ്പത്കൗണ്ികൾ
സ്ഥിതിഗൈയ്യുന്ന ഗ്വെയ്ലജാ പ്രവിശ്യയിഗേ ോരിദ്്യ നിർമാർജന പ്രലേശ
ങ്ങൾസന്ദർശിക്കുകയുംഗൈയ്തു.അവിഗടഞങ്ങൾേരിദ്ഗ്രാമങ്ങൾ,വ്യവസായ
പദ്ധതികൾ, ജനങ്ങഗെ മാറ്ിത്ാമസിപെിചെിരിക്കുന്ന സ്ഥേങ്ങൾ എന്നിവ
സന്ദർശിച്ചു. ോരിദ്്യനിർമാജനപദ്ധതിയുഗട ഗുണഫേങ്ങൾ ലനരിട്ട് അനേ
വിചെവലരാഅതിൽപഗകെടുത്വലരാആയകർഷകർ,പാർട്ടിപ്രവർത്കർ,
ബിസിനസ് ഉടമകൾ, ഗതാഴിോെികൾ, യുവാക്ൾ, സ്തരീകൾ, മുതിർന്നവർ
എന്നിവരുമായിഞങ്ങൾലനരിട്ട്സംസാരിച്ചു.ൈരിത്പ്രാധാന്യമുള്ളഈപ്ര
ക്ിയയ്ക്്സംോവനനൽകിയേശേക്ക്ണക്ിന്ആളുകെിൽൈിേരുഗട
മാത്ംകഥകൊണ്ഇതിൽഇഴലൈർത്ിട്ള്ളത്.
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മകോകവകോ റ്റട്ട് ക�-കതകോങ്ങിനന്റ ഒരു ചുവർചിത്രം, നഗ്യട്കജകോ പ്രവിശ്യയിനൈ വകോൻഷകോൻ 
ജില്ലയിലുള്ള ഒരു ഗ്കോമത്തിൽ. “ചുവപ്പൻ ടൂറി�”ത്തിൽ തകോതട്പര്യമുള്ള 

�ഞ്കോരികനള ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു കകന്ദരം കൂടിയകോണട് ഈ ഗ്കോമരം.



ഭകോഗരം 2: ചരിത് പശ്കോത്തൈരം

നമച്നപ്പട് ജലീവിതത്തിെകോയി ജെങ്ങളനട വർദ്ിച്ചുവരുന്ന ആവശ്യങ്ങൾ െിറ
കവറ്റുന്നതട് എങ്ങനെ?

“എഗന്റ അമ്മയ്ക് രണ്ടു ഗപൺമക്ളും ഇലപൊൾ കവൊങ്ലജായിൽ
(Guangzhou) ലജാേി ഗൈയ്യുന്നഒരുഇെയ മകനംഏഴ് ലപരക്കുട്ടികളു
മുണ്്.തഗന്റമൂന്നുമക്ളുഗടവിേ്യാേ്യാസംസാധ്യമാക്ാൻഅവർവെഗര
യധികം അദ്ധവൊനിചെിരുന്നു. രണ്ാം ക്ാസ് പഠനം പൂർത്ിയാക്ാലന
അവർക്് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. അതിന ലശഷം അധികകാേം കഴിയും മുലമ്പ
അവർലജാേിഗൈയ്തുതുടങ്ങി.അതിരാവിഗേവരീട്ടിൽനിന്നുംഇറങ്ങി
പചെക്റി വിൽക്കുകയും രാത്ിചവകി വരീട്ടിൽ തിരിഗചെത്തുകയുമാണ്
അവർഗൈയ്തുഗകാണ്ിരുന്നത്.ഞാൻഗൈറുപെമായിരുന്നലപൊൾജരീവിതം
കഷ്ടപൊട് നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. നറുക്ിയ ലൈാെംആയിരുന്നുഞങ്ങൾ
കഴിചെിരുന്നത്.ഒരിക്ലുംലൈാറ്കഴിചെിരുന്നി്.അമ്മഇലപൊൾഇവിഗട
യുണ്്.അവർകുട്ടികൾക്കുലവണ്ിേക്ണംപാകംഗൈയ്യുന്നു,അവശ്യസാ
ധനങ്ങൾവാങ്ങാൻലപാകുന്നു,ഇടയ്ക്്നടക്ാൻലപാകുന്നു.അമ്മഒറ്
യ്ക്്പഴയവരീട്ടിൽതാമസിക്കുകയായിരുഗന്നകെിൽഞങ്ങൾക്്ആധി
ആകുമായിരുന്നു. വരീട്ടിലേയ്ക്് ലപാകണഗമകെിൽ ഇലപൊൾ രണ്ടുമൂന്ന്
മണിക്കൂറുകൾ മാത്ലമ എടുക്കുകയുള്ളൂ. അതുഗകാണ്് തിരിച്ചുലപാകാൻ
അമ്മയ്ക്്എളുപെമാണ്.വിലശഷാവസരങ്ങെിൽഅമ്മപഴയവരീട്ടിലേ
യ്ക്്ലപാകും.അച്ഛഗന്റഏറ്വുംവേിയആഗ്രഹമായിരുന്നുഇവിടംസന്ദർ
ശിക്ണംഎന്നത്.പലക്അതുസാധിക്കുന്നതിനമുലമ്പഅലദേഹംമരിച്ചു.
രണ്ടുവർഷംമുമ്പ്തേലചൊറിഗേരക്്ാവംമൂേമായിരുന്നുമരണം.”

—ഹ്യിങ്. (ഓൾചൈനാവിമൻസ് ഗഫഡലറഷഗന്റ ഗൈയർലപഴ്സ
ണും ഗതാഗങവെൻന്രത്ിഗേവാൻഷാൻജി്യിലുള്ളവങ്ജിയയിലു
ള്ളപാർപെിടസമൂഹത്ിഗേപാർട്ടിബ്ാഞ്ിഗന്റഗഡപ്യൂട്ടിഗസക്ട്ടറിയും
ആണ്ഹ്യിങ്.)

വങ്ജിയയിലേയ്ക്്മാറ്ിപൊർപെിക്ഗപെട്ടവരിൽഒരാൊയഹ്യിങ്അവിഗട
പാർട്ടിലനതാവായിവെർന്നു.അവരുഗടഅമ്മയ്ക്്69വയസ്സുണ്്—ചൈനരീസ്
വിപ്ലവഗത്ക്ാൾമൂന്നുവയസ്സുമാത്ംകുറവ്.ോരിദ്്യത്ിഗനതിരായിരാജ്യം
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ഏഗറ്ടുത്തേമുറകൾനരീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ലപാരാട്ടഗത്അവരുഗട ജരീവിത
കാേംഅടയാെഗപെടുത്തുന്നു. 1949 ഒല്ാബർ 1-ന് ജനകരീയ ജനാധിപത്യ
ചൈനയുഗട സ്ഥാപനം ഔലേ്യാ്ികമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് ഏതാനം
േിവസങ്ങൾക്കുമുമ്പ്ഗൈയർമാൻമാലവാറ്്ലസ-ലതാങ്പറഞ്ഞു,“ചൈനരീസ്
ജനത — മനഷ്യരാശിയുഗട നാേിഗോന്ന് — ഇതാ എഴുലന്നറ്റു നിന്നിരിക്കു
ന്നു.”5 ചൈനയുഗട ലേശരീയ വിലമാൈനം ആ്തമായത്, യൂലറാപ്യൻ ഗകാ
ലൊണിയൽ ശക്ികൾ അടിലചെൽപെിചെ “അപമാനത്ിഗന്റ നൂറ്ാണ്ി”നം,
ലേശരീയവാേി ശക്ികളുമായുള്ള രക്രൂഷിതമായ ആേ്യ്രയുദ്ധത്ിനം,
മൂന്നരലക്ാടി ചൈനക്ാരുഗട ജരീവഗനടുത്തും 14 വർഷം നരീണ്ടു നിന്നതു
മായജാപെനരീസ്ഫാഷിസത്ിഗനതിരായഗൈറുത്തുനിൽപെിനംഒടുവിോണ്.6
ലകവൊമിൻതാങ്ം(ലേശരീയവാേികക്ി)യുദ്ധപ്രഭുക്ളും(warlords)ജന്ികളും
രാജ്യത്ിഗന്റയുംജനങ്ങളുഗടയുംലക്മത്ിനപകരംതങ്ങളുഗടവർ്താത്പ
ര്യങ്ങൾക്ായിരുന്നുമുൻ് ണനനൽകിയത്.

ലോകഗത്ഏറ്വും വേിയ സാമ്പത്ിക ശക്ി എന്ന നിേയിൽ നിന്നും
ചൈനഈകാേഘട്ടത്ിൽലോകഗത്ഏറ്വുംേരിദ്രാജ്യങ്ങെിഗോന്നായി
മാറി.രാജ്യത്ിഗന്റആേ്യ്രഉത്പാേനം(Gross Domestic Product, GDP)
പഗത്ാമ്പതാം നൂറ്ാണ്ിഗന്റ തുടക്ത്ിൽ ആല്ാെ സമ്പേ്വ്യവസ്ഥയുഗട
മൂന്നിഗോന്ന് എന്നതിൽ നിന്ന് ജനകരീയ ജനാധിപത്യ ചൈനയുഗടസ്ഥാ
പനത്ിഗന്റസമയത്്അഞ്ചുശതമാനത്ിൽതാഗഴയായി. രണ്്ഏഷ്യൻ
രാജ്യങ്ങൾക്കുംഎട്ട്ആഫ്ിക്ൻ രാജ്യങ്ങൾക്കും — മ്യാൻമർ, മംല്ാെിയ,
ലബാത്സവൊന,ബുറുണ്ി,എലത്യാപ്യ,്ിനി,്ിനിബിസ്ൗ,ഗേലസാലത്ാ,
മോവി,ടാൻസാനിയഎന്നിവ—മാത്മാണ്1950-ൽചൈനഗയക്ാൾകുറവ്
ആലൊഹരി ആേ്യ്ര ഉത്പാേനം (per capita GDP) ഉണ്ായിരുന്നത്.7
അതായത്, ലോകഗത്ഏറ്വും േരിദ്മായപതിഗനാന്നാമഗത്രാജ്യമായി
രുന്നു1950-ൽചൈന.കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർഅധികാരത്ിൽവരുന്നസമയത്്,
രാജ്യത്ിഗന്റ േരീർഘകാേസാമ്പത്ിക-സാമൂഹികഅധഃപതനത്ിന തട
യിടുകഎന്ന ഗവല്ലുവിെിയാണ്അവർക്കു മുമ്പിലുണ്ായിരുന്നത്. രാജ്യഗത്
േരിദ്രായകർഷകരുഗടയുംഗതാഴിോെികളുഗടയുംഅടിസ്ഥാനആവശ്യങ്ങൾ
നിറലവറ്റുകഎന്നതായിരുന്നുഈഗവല്ലുവിെിഏഗറ്ടുക്കുന്നതിഗന്റോ്മായി
ആേ്യംഗൈയ്യാനണ്ായിരുന്നത്.

1949മുതൽ 1976വഗരയുള്ളകാേഘട്ടത്ിൽചൈനയുഗടജനസംഖ്യ54.2
ലകാടിയിൽ നിന്നും 93.7 ലകാടിയായി വെർന്നു. മാലവായുഗട ലനതൃതവെത്ി
ലുള്ളചൈനരീസ്സർക്ാർഇക്ാേയെവിൽജനങ്ങളുഗടജരീവിതനിേവാരം



ഉയർത്തുന്നതിൽശ്രദ്ധ ഗൈലുത്ി.8ഈകാേഘട്ടത്ിഗന്റആേ്യ വർഷങ്ങ
െിൽ ചൈന ോരിദ്്യഗത് ലനരിട്ടത്, സവെകാര്യ ഉടമസ്ഥതയിോയിരുന്ന
ഉത്പാേലനാപാധികൾഗപാതുഉടമസ്ഥതയിലേയ്ക്്മാറ്റുകയുംജന്ികളുഗട
യുംയുദ്ധപ്രഭുക്ളുഗടയുംകയ്യിൽനിന്നുംപിടിഗചെടുത്ഭൂമിപാവഗപെട്ടകർഷ
കർക്്പുനർവിതരണംഗൈയ്യുകയുംഗൈയ്തുഗകാണ്ാണ്. ോരിദ്്യംവർ്സ
മരവുമായി ബന്ധഗപെട്ട വിഷയമാണ്. 1956 ആയലപൊലഴയ്ക്കും രാജ്യഗത്
90ശതമാനംകർഷകർക്കുംകൃഷിഗൈയ്യാൻഭൂമിേേിച്ചു,10ലകാടികർഷകർ
കാർഷിക സഹകരണസംഘങ്ങെിൽസംഘടിപെിക്ഗപെട്, സവെകാര്യ ഉടമ
സ്ഥതയിലുള്ളവ്യവസായങ്ങൾഎന്നസമ്പ്രോയം തഗന്നഅവസാനിപെിച്ചു.
ജനങ്ങളുഗടകമ്മ്യൂണുകൾഭൂമിയുഗടയും ഉത്പാേലനാപാധികളുഗടയുംകൂട്ടായ
ഉടമസ്ഥാവകാശം ഏഗറ്ടുക്കുകയും ഗപാതുസമ്പത്് വിതരണം ഗൈയ്യുകയും
ഗൈയ്തു.ഇതുവഴികാർഷികലമഖേയിലുണ്ാകുന്നമിചെം(agricultural surplus)
വ്യാവസായിക വികസനത്ിനം സാമൂഹ്യ ലക്മത്ിനമായി നിലക്പി
ക്ാൻസാധിച്ചു.9

സാമ്പത്ികപരിഷ്കാരങ്ങൾആരംേിക്കുന്നതിന മുമ്പുള്ള 29 വർഷക്ാേ
ത്് (1949-1978)ചൈനയിൽ ജനങ്ങളുഗട ശരാശരിആയുർചേർഘ്യം 32
വർഷം വർദ്ധിച്ചു. അതായത്, വിപ്ലവത്ിനലശഷം ഓലരാ വർഷവും ഒരു
ശരാശരിചൈനരീസ് വ്യക്ിയുഗടആയുർചേർഘ്യം ഒരുവർഷത്ിേധികം
വർദ്ധിച്ചു. 1949-ൽരാജ്യഗത്ജനസംഖ്യയിൽ80ശതമാനവുംനിരക്രരാ
യിരുന്നു. മൂന്ന് പതിറ്ാണ്ിനള്ളിൽ നിരക്രരുഗട എണ്ം ന്രപ്രലേശങ്ങ
െിൽ16.4ശതമാനമായുംഗ്രാമപ്രലേശങ്ങെിൽ34.7ശതമാനമായുംകുറഞ്ഞു;
വിേ്യാേയങ്ങെിൽപ്രലവശനംലനടുന്നകുട്ടികളുഗടഎണ്ം20ശതമാനമായി
രുന്നത്90ശതമാനമായിഉയർന്നു;ആശുപത്ികളുഗടഎണ്ംമൂന്നിരട്ടിയായി.
ആലരാ്്യരക്ാ-വിേ്യാേ്യാസ സംവിധാനങ്ങൾ വലരണ്യ ന്രപ്രലേശങ്ങ
െിൽലകന്ദരീകരിക്ഗപെട്ടിരുന്നത്േരിദ്ഗ്രാമപ്രലേശങ്ങെിലേയ്ക്്വിലകന്ദരീ
കരിക്ഗപെട്. ഗതാഴിോെികൾക്കും കർഷകർക്കുമായി മിഡിൽ സ്കൂളുകൾ
(അപെർചപ്രമറിസ്കൂളുകൾ)സ്ഥാപിക്കുക,േശേക്ക്ണക്ിന്നഗ്നപാേ
ലഡാ്ർമാഗര(അടിസ്ഥാനപരമായചവേ്യപരിശരീേനംഗകാടുത്്ഗ്രാമങ്ങ
െിൽ ലസവനമനഷ്ഠിക്ാൻനിലയാ്ിക്ഗപെട്ടകർഷകരും മറ്റുസാധാരണ
ക്ാരും)നാട്ടിൻപുറങ്ങെിലേയ്ക്്അയയ്ക്കുകഎന്നിവഈപ്രക്ിയയുഗട
ോ്മായിരുന്നു.പുരുഷാധിപത്യപരമായവിവാഹആൈാരങ്ങൾനിർത്ോ
ക്കുകയും വിേ്യാേ്യാസം,ആലരാ്്യ പരിരക്, ശിശുസംരക്ണംഎന്നിവ
സ്ത്രീകൾക്് കൂടുതോയി േേ്യമാക്കുകയും ഗൈയ്തലതാഗട സമൂഹത്ിൽ
സ്ത്രീകളുഗട പകൊെിത്ത്ിൽ ്ണ്യമായ മുലന്നറ്മുണ്ായി.10 1952 മുതൽ
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1977വഗരവ്യാവസായിക ഉത്പാേനത്ിഗന്റശരാശരിവാർഷികവെർചൊ
നിരക്് 11.3 ശതമാനമായിരുന്നു.11 ഉത്പാേനലശഷിയുഗടയും സാലകെതിക
വിേ്യയുഗട വികാസത്ിഗന്റയും കാര്യം ലനാക്ിയാൽ, 1949-ൽ ഒരു കാർ
ലപാലും ആേ്യ്രമായി നിർമിക്ാൻ കഴിയാത് അവസ്ഥയിോയിരുന്ന
ചൈന, 1970-ൽ തങ്ങളുഗടആേ്യഗത് ഉപഗ്രഹംബഹിരാകാശലത്യ്ക്്
വിലക്പിച്ചു.ഇരുപത്ിഗയട്ട് േിവസംഭ്രമണപഥത്ിൽആയിരുന്നസമയ
ത്്ഗതാങ്ഫാങ്ഗഹാങ്(“കിഴക്്ചുവപൊണ് ”എന്നർത്ം)എന്നഈഉപ
ഗ്രഹംഅലതലപരിലുള്ളവിപ്ലവ്ാനംനിര്രംആേപിച്ചുഗകാണ്ിരുന്നു.12
മാലവായുഗട കരീഴിൽ ലസാഷ്യേിസത്ിലേയ്ക്കുള്ള പരിവർത്നത്ിഗന്റ
ോ്മായിവ്യാവസായിക,സാമ്പത്ിക,സാമൂഹ്യലമഖേകെിൽചകവരിചെ
ലനട്ടങ്ങൾ1978-ന്ലശഷമുള്ളകാേഘട്ടത്ിഗന്റഅടിത്റയായിമാറി.

1970-കലൊഗട,ചൈനയുഗടസമ്പേ്വ്യവസ്ഥയ്ക്്കൂടുതൽസാലകെതികവിേ്യ
യുംമൂേധനവുംആവശ്യമാഗണന്നുംലോകവിപണിയിൽഒറ്ഗപെട്ടഅവസ്ഥ
യിൽനിന്നുംപുറത്തുകടലക്ണ്തുഗണ്ന്നുംവ്യക്മായി.ചൈനയുഗടലനതാവ്
തങ്ഷ്യാലവാപിങ്പിന്നരീട്എഴുതി,“ോരിദ്്യംലസാഷ്യേിസമ്,കമ്മ്യൂണി
സം ഒട്മ്.”13അങ്ങഗനസമ്പേ്വ്യവസ്ഥഗയ ലോകവിപണിക്ായി തുറന്നു
ഗകാടുക്കുന്നത്ഉൾഗപെഗടനിരവധിസാമ്പത്ികപരിഷ്കാരങ്ങൾസർക്ാർ
ഗകാണ്ടുവന്നു.എന്നാൽചൈന ഒരു ലസാഷ്യേിസ്റ് രാജ്യമായി തുടർന്നതി
നാൽഗപാതുലമഖേയുഗടആധിപത്യംതുടർന്നു.ഗപാതുലമഖേവിലേശലമൽ
ലക്ായ്മയിൽനിന്നുംമുക്മായിത്ഗന്നനിേഗകാള്ളുകയുംഗൈയ്തു.

ഈ കാേയെവിൽ,ചൈനയുഗട സമ്പേ്വ്യവസ്ഥ മനഷ്യൈരിത്ം മുഗമ്പാരി
ക്ലുംകണ്ിട്ടി്ാത്,സസ്ഥിരമായലവ്തയിൽവെർന്നു. 1978-നം2017-
നംഇടയിൽ,ചൈനയുഗടശരാശരിസാമ്പത്ികവെർചെപ്രതിവർഷം9.5
ശതമാനംആയിരുന്നു.സമ്പേ്വ്യവസ്ഥയുഗടവേിപെം35മടലങ്ങാെംവർദ്ധി
ച്ചു.14സാമ്പത്ികവെർചെഅതിൽത്ഗന്നഅവസാനിക്കുന്നഒരുേക്്യമ്;
മറിചെ്,ജനജരീവിതംഗമചെഗപെടുത്തുന്നതിനള്ളഒരുമാർ്മാണ്.1978-നം2011-
നംഇടയിൽസമ്പൂർണ്ോരിദ്്യത്ിൽകഴിയുന്നവരുഗടഎണ്ം77ലകാടിയിൽ
(ജനസംഖ്യയുഗട 80 ശതമാനം) നിന്ന് 12.2 ലകാടി (9.1 ശതമാനം)ആയി
കുറഞ്ഞു.പ്രതിവർഷം2,300യുവാൻവഗരവരുമാനമുള്ളവഗരയാണ്ോരിദ്്യ
ലരഖയ്ക്കുതാഗഴയുള്ളവരായികണക്ാക്കുന്നത്.15

അലതസമയം, ദ്രുത്തിയിലുള്ളസാമ്പത്ിക വെർചെയ്ക്് പാരിസ്ഥിതിക
വുംസാമൂഹികവുമായിവേിയവിേഗകാടുലക്ണ്ിവന്നു.ന്രങ്ങെിലേയ്ക്്



നടന്ന വേിയ ലതാതിലുള്ള കുടിലയറ്ം, ഗ്രാമങ്ങളും ന്രങ്ങളും തമ്മിലുള്ള
വികസന അസമതവെം പിഗന്നയും വർദ്ധിക്ാനിടയാക്ി. കിഴക്ൻ തരീരലേ
ശത്തുള്ളവ്യവസായങ്ങെിൽശ്രദ്ധ ലകന്ദരീകരിചെതുമൂേംപടിഞ്ഞാറൻ, മധ്യ
ലമഖേകൾ വെഗരയധികം അവികസിതമായി തുടരാൻ ഇടയായി. ലോക
ബാകെിഗന്റകണക്നസരിചെ്,ചൈനയുഗടജിനിസൂൈകം (Gini coefficient
—വരുമാനത്ിലുള്ളഅസമതവെത്ിഗന്റഅെവ് )1981-ൽ29ശതമാനംആയി
രുന്നത് 2007-ൽ 49 ശതമാനമായി ഉയർന്നു; 2012ആയലപൊലഴയ്ക്കും 47
ശതമാനമായികുറഞ്ഞു.16സാമൂഹ്യലമഖേയിൽ,ഗപൻഷൻ,സാമൂഹികഇൻ
ഷുറൻസ്,വിേ്യാേ്യാസം,ആലരാ്്യപരിരക്മുതോയഗപാതുലസവനങ്ങളുഗട
േേ്യതയിൽഅസമതവെംസൃഷ്ടിക്ഗപെടുന്നതിനാണ്ഇക്ാേയെവ്സാക്്യം
വഹിചെത്.അതിലവ്ത്ിലുള്ളവികസനംപാരിസ്ഥിതികപ്രത്യാഘാതങ്ങ
ളുണ്ാക്ി—അത് രാജ്യത്ിഗന്റവായു,ജേം,ഭൂമിഎന്നിവഗയസാരമായി
ബാധിച്ചു.

അസമതവെഗത്അേിസംലബാധനഗൈയ്യുന്നത്പ്രസിഡന്റ്ഷിയുഗടകാേത്്
(2013മുതൽഇന്നുവഗര)ഒരുപ്രധാനേൗത്യമായിമാറിയതിൽഅതിശയമി്.
ലേശരീയനയേക്്യങ്ങളുഗടനിർണയവുംഉന്നതലനതൃതവെത്ിഗന്റഗതരഗഞ്ഞ
ടുപ്പുംനടക്കുന്ന,അഞ്ചുവർഷത്ിഗോരിക്ൽനടക്കുന്നസലമ്മെനമാണ്കമ്മ്യൂ
ണിസ്റ്പാർട്ടിഓഫ്ചൈനയുഗട(സിപിസി)ലേശരീയലകാൺഗ്രസ്.2017-ൽ
നടന്നസിപിസിയുഗടപഗത്ാമ്പതാമത്ലേശരീയലകാൺഗ്രസിൽ,ലസാഷ്യ
േിസത്ിഗന്റപുതുയു്ഗത്പെറ്ിയുംഅലതാഗടാപെംചൈനരീസ്സമൂഹംലനരി
ടുന്നപ്രധാനചവരുദ്ധ്യത്ിഗന്റപരിണാമഗത്പെറ്ിയുംഷിസംസാരിച്ചു:

“ചൈനരീസ്സവിലശഷതകലൊഗടയുള്ളലസാഷ്യേിസംഒരുപുതിയയു
്ത്ിലേയ്ക്്കടന്നിരിക്കുകയാണ്.ഈപുതിയയു്ത്ിഗന്റആവിർ
ോവലത്ാഗടചൈനരീസ്സമൂഹംലനരിടുന്നഏറ്വുംപ്രധാനഗപെട്ടചവ
രുദ്ധ്യത്ിലും മാറ്മുണ്ായിട്ണ്്. അസന്തുേിതവും അപര്യാപ്തവുമായ
വികസനവും ഗമചെഗപെട്ട ജരീവിതത്ിനായി ജനങ്ങളുഗട വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന
ആവശ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ളചവരുദ്ധ്യമാണ് നമ്മൾ ഇലപൊൾഅേിമുഖരീ
കരിക്കുന്നത്. ചൈന നൂറു ലകാടിയിേധികം ജനങ്ങളുഗട അടിസ്ഥാന
ആവശ്യങ്ങൾനിറലവറ്ിയിട്ണ്്.ആളുകൾക്്മാന്യമായജരീവിതംനയി
ക്കുകസാധ്യമാക്ിയിട്ണ്്. താമസിയാഗതതഗന്ന മിതമായ ലതാതിൽ
സമൃദ്ധിയുള്ള ഒരു സമൂഹത്ിഗന്റ നിർമാണം വിജയകരമായി പൂർത്രീ
കരിക്കും. ജനങ്ങൾക്് ഗമചെഗപെട്ട ജരീവിതം നയിക്ാൻ നിറലവലറ്ണ്
ആവശ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വിപുേമാവുകയാണ്. ജനങ്ങളുഗട േൗതികവും
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സാംസ്കാരികവുമായആവശ്യങ്ങൾവെർന്നുഎന്ന് മാത്മ്; ജനാധി
പത്യം,നിയമവാഴ്ൈ,നരീതിയുംന്യായവും,സരക്,ഗമചെഗപെട്ടപരിസ്ഥി
തിഎന്നിവയ്ക്ായുള്ളആവശ്യങ്ങളും വർദ്ധിച്ചുഗകാണ്ിരിക്കുകയാണ്.
അലതസമയം, ചൈനയിൽ ഗമാത്ത്ിലുള്ള ഉത്പാേന ശക്ികൾ
്ണ്യമായി ഗമചെഗപെട്ടിട്ണ്്;പേ ലമഖേകെിലും ഉത്പാേനലശഷിയുഗട
കാര്യത്ിൽനമ്മൾലോകത്ിഗന്റമുൻപ്ിയിോണ്.കൂടുതൽപ്രധാന
ഗപെട്ടപ്രശ്ം, നമ്മുഗടവികസനംഅസന്തുേിതവുംഅപര്യാപ്തവുമാണ്
എന്നതാണ്.ഇതാണ്ഗമചെഗപെട്ടജരീവിതത്ിനായിജനങ്ങളുഗടവർദ്ധി
ച്ചുവരുന്നആവശ്യങ്ങൾനിറലവറ്റുന്നതിഗനപരിമിതഗപെടുത്തുന്നഏറ്വും
പ്രധാനഗപെട്ടഘടകം.”17

അതിനാൽ,ചൈനയിൽപരിഷ്കാരങ്ങളുഗടകാേംഒരുആധുനികലസാഷ്യ
േിസ്റ്രാജ്യംഗകട്ടിപെടുക്കുന്നതിനള്ളഒരുചുവടുഗവപൊയിട്ടാണ്കാണുന്നത്.
ചൈന മൂന്ന് തന്ത്രപരമായേക്്യങ്ങൊയിഔലേ്യാ്ികമായികണക്ാക്കു
ന്നവയിൽരഗണ്ണ്ംഈകാേയെവിൽചകവരിചെിട്ണ്്.ജനങ്ങൾക്്മാ
ന്യമായ ജരീവിതനിേവാരമുഗണ്ന്നും, അവരുഗട അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ
നിറലവറുന്നുണ്്എന്നുംഉറപ്പുവരുത്തുന്നതാണ്ഈരണ്ടുേക്്യങ്ങൾ.ോരിദ്്യ
നിർമാർജനപ്രവർത്നങ്ങൾതുടരുകയുംജനങ്ങൾ“സാമാന്യംഅേിവൃദ്ധിയു
ള്ളഒരുസമൂഹത്ി”ലേയ്ക്്(ഷ്യാഗവാകാങ് )പ്രലവശിക്കുന്നുഗവന്ന്ഉറപൊ
ക്കുകയുംഗൈയ്യുന്നതാണ്ഈകാേഘട്ടത്ിഗേഅവസാനഗത്പടികെിൽ
ഒന്ന്.ഷിയുഗടപ്രസം്ത്ിനലശഷമുള്ളവർഷങ്ങെിൽ,ചൈനതങ്ങളുഗടജന
ങ്ങഗെയും—പ്രലത്യകിച്ചും േരിദ്ഗരത്ഗന്നയും—സർക്ാരിഗനയുംകലമ്പാ
െഗത്യും അതിോരിദ്്യം ഇ്ാതാക്കുന്ന േൗത്യത്ിനായി അണിനിരത്ി.
ലസാഷ്യേിസത്ിലേയ്ക്കുള്ളപരിവർത്നത്ിഗന്റഒരുപ്രധാനഘട്ടമായി
അടയാെഗപെടുത്ാവുന്നപ്രയത്മാണിത്.



ഒരു ട്ജവ മുളക്കൂൺ കമ്പെിയനട ഭൂമിയിൽ കജകോൈി നചയ്യുന്ന കർഷകനത്തകോഴിൈകോളികൾ. 
നഗ്യട്കജകോ പ്രവിശ്യയിനൈ വകോൻഷകോൻ ജില്ലയിലുള്ള കൈകോങട്നമന്നകോ ഒ എന്ന ഗ്കോമരം 
പകോവനപ്പട് ഗ്കോമമകോയി ഔകദ്യകോഗികമകോയി രജി�ട് റ്റർ നചയ്യനപ്പട് ഒന്നകോയിരുന്നു. ഗ്കോമനത്ത 
ദകോരിദ്്യത്തിൽ െിന്നുരം കരകയറ്റകോെകോയി സ്കോപി്നപ്പട്തകോണട് ഈ മുളക്കൂൺ കമ്പെി. 
2021 ഏപ്രിൽ.
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ഭകോഗരം 3: ദകോരിദ്്യ െിർമകോർജെത്തിനന്റ �ിദ്കോന്തവരം 
പ്രകയകോഗവരം

ഒരു വരുമകോെരം, രണ്ട് ഉറപ്പുകൾ, മൂന്നട് ഗ്യകോരന്റികൾ

ചൈനയുഗട അതിോരിദ്്യ നിർമാർജനം സസ്ഥിര വികസനത്ിനായുള്ള
യുഎൻ2030അജണ്യുഗടസമയപരിധിക്്ഒരുപതിറ്ാണ്്മുലമ്പപൂർത്ി
യായി. “കടുത്ോരിദ്്യംഅടക്ംഎ്ാരൂപങ്ങെിലുംമാനങ്ങെിലുമുള്ളോ
രിദ്്യഗത്തുടച്ചുനരീക്കുക”എന്നത്പ്രധാനേക്്യമായിട്ള്ളതാണ്സസ്ഥിര
വികസനത്ിനായുള്ളയുഎൻ2030അജണ്.18ദ്രുത്തിയിലുള്ളസാമ്പത്ിക
വെർചെയുഗടഘട്ടത്ിോണ്ചൈനയിഗേലകാടിക്ണക്ിനജനങ്ങൾോരി
ദ്്യത്ിൽനിന്ന്കരകയറിയത്എകെിലുംസാമ്പത്ികശാസ്ത്ത്ിനമാത്
മായിഈലനട്ടംവിശേരീകരിക്ാൻകഴിയി്.

ഈപഠനത്ിഗന്റോ്മായി,ലോകബാകെിഗന്റമുൻൈരീഫ്ഇലക്ാണമിസ്റ്റും
(ലഗ്ാബൽസൗത്ിൽനിന്നുള്ളആേ്യഗത്ലോകബാകെ്ൈരീഫ്ഇലക്ാണ
മിസ്റ് )ന്യൂസ്രൈക്ൈറൽഇക്ലണാമിക്സിഗന്റഉപജ്ാതാവുമായജസ്റിൻ
േിൻയിഫുവുമായിഞങ്ങൾസംസാരിച്ചു.ചൈനരീസ് പരീപെിൾസ് ഗപാെിറ്ി
ക്ൽകൺസൾലട്ടറ്രീവ്ലകാൺഗ്രസ്നാഷണൽകമ്മിറ്ിയുഗടസ്റാൻഡിം്്
കമ്മിറ്ിഅം്വുംപരീക്ിം്്സർവകോശാേയിഗേഗപ്രാഫസറുമാണ്േിൻ.
ോരിദ്്യം കുറച്ചുഗകാണ്ടുവരുന്നതിഗന സംബന്ധിചെ സമരീപനങ്ങഗെ േിൻ
രണ്ായിതരംതിരിക്കുന്നു.ഒന്ന്,രക്ംകയറ്ൽ (blood transfusion);രണ്്,
രക്ം സൃഷ്ടിക്ൽ (blood generation). അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ നിറ
ലവറുന്നുഎന്ന്ഉറപ്പുനൽകുന്നതിനള്ളമാനഷികസഹായലമാലക്മസംവി
ധാനങ്ങലൊഉൾഗപെടുന്നമാതൃകയാണ്ആേ്യലത്ത്.പാശ്ചാത്യ ലോകത്്
ഗപാതുവിൽ മുൻതൂക്മുള്ള മാതൃകയാണിത്. അലതസമയം, ഗതാഴിേവസ
രങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും േരിദ്രുഗട വരുമാനം വർദ്ധിപെിക്കുകയും ഗൈയ്യുന്ന,
വികസനഗത്അടിസ്ഥാനമാക്ിയുള്ളോരിദ്്യനിർമാർജനംആണ് രണ്ാ
മലത്ത്.എന്നാൽഈരണ്്സമരീപനങ്ങൾക്കും മാത്മായിചൈനയിഗേ
ഏറ്വും േരിദ്മായഇടങ്ങെിഗേ ോരിദ്്യംഇ്ാതാക്ാൻകഴിഞ്ഞി്. േിൻ
പറയുന്നു, “പ്രകൃതിവിേവങ്ങളുഗടേൗർേേ്യം ലനരിടുന്ന,വിപണിയിൽനിന്ന്
വെഗരഅകഗേസ്ഥിതിഗൈയ്യുന്ന,ലമാശം്താ്തസൗകര്യങ്ങളുംലമാശം
അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങളുംഉള്ളപ്രലേശങ്ങെിൽ (“മൂന്ന്പ്രലേശങ്ങളുംമൂന്ന്



പ്രിഗഫക്ൈറുകളും”19 എന്ന് വിെിക്ഗപെടുന്നവ ഉോഹരണം), േക്്യലകന്ദരീ
കൃത (targeted) സഹായംആവശ്യമാണ്.

േക്്യലകന്ദരീകൃത ോരിദ്്യ നിർമാർജനംഎന്നസമഗ്രമായആശയം, പതി
റ്ാണ്ടുകളുഗട ലേശരീയ,അ്ർലേശരീയഅനേവങ്ങഗെഅടിസ്ഥാനമാക്ിയാ
ണ് വികസിപെിക്കുകയും നവരീകരിക്കുകയും ഗൈയ്തിട്ള്ളത്.ഈപരിപാടി
2015-ൽഔലേ്യാ്ികമായിനടപെിോക്ിത്തുടങ്ങി,2020-ൽപൂർത്ിയാക്ി.
“ചൈനയുഗട ോരിദ്്യ നിർമാർജനം, വെർചെയിൽ ഊന്നിയതും സർക്ാർ
നയിക്കുന്നതുമായ ഒരു തന്ത്രമാണ് ഉപലയാ്ിക്കുന്നത്.അത്സാമൂഹ്യ പി
ന്തുണയുംകർഷകരുഗടസവെ്ംപരിശ്രമവുംസംലയാജിപെിക്കുന്ന ഒന്നാണ്.
“രക്ംസൃഷ്ടിക്കുന്ന”,അഥവാ വികസന ലകന്ദരീകൃതമായഈപരിപാടി,
സാമൂഹ്യ സരക്യിലൂഗട അടിസ്ഥാനപരമായ ആവശ്യങ്ങൾ നിറലവറുന്നു
എന്ന് ഉറപ്പു നൽകുന്നു,” േിൻ പറഞ്ഞു.സർക്ാരിഗന്റ ലനതൃപരമായ പകെ്
അലദേഹംഊന്നിപെറയുന്നു:“ലോകത്ിഗന്റമറ്റുോ്ങ്ങെിൽനിന്ന്വ്യത്യസ്തമാ
യി,ചൈനയിൽസർക്ാർനിർണായകമായപകൊണ്വഹിക്കുന്നത്.േരിദ്
രുഗടപ്രശ്നങ്ങെിൽസർക്ാർവേിയശ്രദ്ധഗൈലുത്ിയി്ായിരുഗന്നകെിൽ,
ലകവേംകലമ്പാെത്ിഗന്റപ്രവർത്നംവഴിോരിദ്്യനിർമാർജനംസാധ്യമാ
കുമായിരുന്നി്.”മഗറ്ാരുവിധത്ിൽപറഞ്ഞാൽ,സമൂഹത്ിഗേവ്യത്യസ്ത
വുംവിശാേവുമായവിോ്ങ്ങഗെഅണിനിരത്തുന്നതിഗനാപെം“ദൃശ്യവുംഅദൃ
ശ്യവുമായചക”കളുഗടസംലയാജനമാണ്ചൈനയുഗടോരിദ്്യനിർമാർജന
പദ്ധതിയുഗടേക്്യത്ിലൂന്നിയഘട്ടത്ിഗന്റമുഖമുദ്.

ചൈനയുഗട േക്്യലകന്ദരീകൃത ോരിദ്്യ നിർമാർജന പരിപാടിഗയ ഒഗരാറ്
മുദ്ാവാക്യം ഉപലയാ്ിചെ്സംഗ്രഹിക്ാം: “ഒരുവരുമാനം, രണ്് ഉറപ്പുകൾ,
മൂന്ന് ്്യാരന്റികൾ.” ഇവിഗട വരുമാനംഎന്നതുഗകാണ്ടുലദേശിക്കുന്നത്, ോരി
ദ്്യലരഖയ്ക്കു മുകെിൽ എത്ാൻ ലവണ് വരുമാനഗത്യാണ്. ലോകഗത്
ഏറ്വും േരിദ്മായ 15 രാജ്യങ്ങളുഗട ശരാശരി ോരിദ്്യലരഖകഗെഅടിസ്ഥാ
നമാക്ി, 2011-ഗേ വിേകളുഗടഅെവിൽഅ്ാരാഷ്രൈ ോരിദ്്യലരഖയായി
ലോകബാകെ് നിശ്ചയിചെിരിക്കുന്നത് പ്രതിേിനം 1.90 യുഎസ് ലഡാെറാണ്.
ചൈനയുഗടോരിദ്്യലരഖഏറ്വുഗമാടുവിൽഉയർത്ിയത്2011-ോണ്(2010-
ഗേ വിേകളുഗട അടിസ്ഥാനത്ിൽ) — പ്രതിവർഷം 2,300 യുവാൻ എന്ന
നിേയിലേയ്ക്്.ഇത്പ്രതിേിനം 2.30യുഎസ് ലഡാെറിന് (പർലചെസിം്്
പവർപാരിറ്ി (PPP)അെവിൽ)തത്തുേ്യമാണ്.അതായത്ലോകബാകെ്നി
ശ്ചയിചെിരിക്കുന്നോരിദ്്യലരഖഗയക്ാൾകൂടുതൽ.2020വിേകെിൽഅെക്കു
ലമ്പാൾ,വാർഷികമിനിമംവരുമാനം4,000യുവാൻആണ്.എന്നാൽചൈന
േക്്യമിടുന്നോരിദ്്യനിർമാർജനപദ്ധതിപ്രകാരമുള്ളപ്രതിശരീർഷവരുമാനം
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ഇതിലുംവെഗരക്കൂടുതോണ്—10,740യുവാൻ.20

വരുമാനവിതരണത്ിലൂഗടമാത്ംോരിദ്്യംഎന്നപ്രശ്നംപരിഹരിക്ാനാ
വി്എന്നതിരിചെറിവിഗന്റഅടിസ്ഥാനത്ിൽ,ചൈനഒരുബഹുമുഖസമരീപ
നമാണ്സവെരീകരിചെിരിക്കുന്നത്.

ഗനാലബൽസമ്മാനലജതാവായഅമർത്യാഗസൻആണ്ബഹുമുഖോരിദ്്യം
(multidimensional poverty)എന്നസകെല്പനഗത്ആേ്യമായിചസദ്ധാ്രീ
കരിചെത്. വരുമാനം തിട്ടഗപെടുത്തുകഎന്നതിനപ്പുറം ോരിദ്്യവുമായി പരസ്പ
രം ബന്ധഗപെട്ടതും സകെരീർണ്വുമായ ഘടകങ്ങഗെ പരിലശാധിക്കുകയാണ്
ഈസമരീപനത്ിൽഗൈയ്യുക.ഗസന്നിഗന്റപഠനങ്ങളുഗടഅടിസ്ഥാനത്ിൽ,
ആലരാ്്യം,വിേ്യാേ്യാസം,അടിസ്ഥാനസൗകര്യലസവനങ്ങൾഎന്നരീഘട
കങ്ങെിഗേ 10 സൂൈകങ്ങൾ കണക്ിഗേടുത്തുഗകാണ്ടുള്ള ബഹുമുഖ ോരിദ്്യ
സൂൈിക(Multidimensional Poverty Index, MPI)ഐക്യരാഷ്രൈവികസന
പരിപാടി (United Nations Development Programme, UNDP), Oxford 
Poverty and Human Development Initiativeഎന്നിവലൈർന്ന്2010-ൽഅം
്രീകരിച്ചു.അവരുഗട2020-ഗേറിലപൊർട്ട്എംപിഐഅം്രീകരിചെ്ഒരുേശാ
ബ്േത്ിനലശഷവുംഐക്യരാഷ്രൈസേയുഗടസസ്ഥിരവികസനേക്്യങ്ങൾ
(SustainableDevelopmentGoals,SDG)ചകവരിക്കുന്നതിന്നിശ്ചയിചെസമ
യപരിധിക്് ഒരു േശാബ്േം മുഗമ്പയുംപ്രസിദ്ധരീകരിചെതാണ്.ഈറിലപൊർ
ട്ട് പറയുന്നത്, 130 ലകാടി ജനങ്ങൾ,അതായത് ലോകജനസംഖ്യയുഗട 22
ശതമാനംആളുകൾബഹുമുഖോരിദ്്യത്ിോണ്ജരീവിക്കുന്നത്എന്നാണ്.21

പ്രതിേിനവരുമാനം 1.90 യുഎസ് ലഡാെർഎന്ന ോരിദ്്യലരഖഅനസരിചെ്
മഹാമാരിക്്മുൻപ്2017-ൽ68.9ലകാടിജനങ്ങൾ—ആല്ാെജനസംഖ്യ
യുഗട9.2ശതമാനം—അതിോരിദ്്യത്ിോണ്കഴിഞ്ഞിരുന്നത്എന്നുംകാ
ണാവുന്നതാണ്.22

മിനിമം വരുമാനത്ിഗനാപെം ചൈനയുഗട ോരിദ്്യ നിർമാർജന പരിപാടി
മറ്്അഞ്് കാര്യങ്ങളും കൂടി ഉറപൊക്കുന്നു. േക്ണം, വസ്ത്ംഎന്നരീ രണ്ടു
കാര്യങ്ങഗെ സംബന്ധിചെ “ഉറപ്പുകൾ”, അടിസ്ഥാന ആലരാ്്യ ലസവന
ങ്ങൾ,കുടിഗവള്ളവുംചവേയുതിയുംഉള്ളസരക്ിതമായേവനം,ഒമ്പതുവർ
ഷലത്യ്ക്്സൗജന്യവുംനിർബന്ധിതവുമായവിേ്യാേ്യാസംഎന്നരീ “മൂന്ന്
്്യാരന്റികൾ”എന്നിവയാണ്ഈഅഞ്ചുകാര്യങ്ങൾ.ചൈനയുഗടഈസൂൈ
കങ്ങളുംബഹുമുഖ ോരിദ്്യംഎന്ന ൈട്ടക്കൂടും തമ്മിലുള്ളബന്ധഗത്ക്കുറിചെ്
ഗറൻമിൻ സർവകോശാേയിഗേ ലേശരീയ ോരിദ്്യനിർമാർജന ്ലവഷണ
സ്ഥാപനത്ിഗന്റഡരീൻആയവാങ്സാൻഗുയിയുമായിഞങ്ങൾസംസാരി



ച്ചു: “ബഹുമുഖോരിദ്്യംഎന്നത്ഒരു്ലവഷണസമരീപനമായിട്ടാണ്കണ
ക്ാക്ഗപെടുന്നത്,”അലദേഹംപറഞ്ഞു.“വെഗരസകെരീർണമായഒന്നായതുഗകാ
ണ്് ലേശരീയ തേത്ിൽ േരിദ്ർഎത്ലപരുണ്്എന്ന് കണക്ാക്ാൻ ഒരു
രാജ്യവുംഇതുവഗരഈസമരീപനംസവെരീകരിചെിട്ടി്.”എന്നിരുന്നാലുംലമൽസൂ
ൈിപെിചെഅഞ്്പ്രധാനസൂൈകങ്ങൾഉൾഗപെടുത്ിഗക്ാണ്്“ോരിദ്്യനിർമാർ
ജനത്ിൽചൈനഒരുബഹുമുഖസമരീപനമാണ്പിന്തുടർന്നത് ”എന്നലദേഹം
കൂട്ടിലചെർത്തു. ോരിദ്്യ നിർമാർജനത്ിനള്ള ലസ്ററ്് കൗൺസിൽ േരീഡിം്്
ഗ്രൂപെ് ഓഫിസിഗന്റ ഒരു വിേ്്ലധാപലേശകഗനന്ന നിേയിൽ, ചൈനയുഗട
പരിപാടിയുഗടമാനേണ്ഡങ്ങൾവികസിപെിക്ാൻവാങ്സഹായിച്ചു.“കുടിഗവ
ള്ളംസരക്ിതമാണ്എന്ന്എങ്ങഗനയാണ്കണക്ാക്കുക?ഒന്നാമതായി,
ജേവിതരണത്ിൽക്ാമം ഉണ്ാകരുത് എന്നതാണ് അവശ്യം ലവണ്ത്.
രണ്ാമതായി,ജേല്ാതസ്്വെഗരദൂഗരയായിരിക്രുത്—ലപായിഗവള്ളം
ഗകാണ്ടുവരുന്നതിന്ഗമാത്ംഇരുപത്മിനിറ്ിൽക്കൂടുതൽഎടുലക്ണ്അവ
സ്ഥയുണ്ാകരുത്. അവസാനമായി, സരക്ിതമായ ജേം ആയിരിക്ണം;
ലോഷകരമായവസ്തുക്ഗൊന്നുംഅതിൽകേർന്നിരിക്ാൻപാടി്.ജേം
സരക്ിതമാഗണന്ന്സ്ഥിരരീകരിക്കുന്നപരിലശാധനാറിലപൊർട്കൾഞങ്ങൾ
ക്് നിർബന്ധമാണ്. അങ്ങഗനലയ നിഷ്കർഷിചെിരിക്കുന്ന മാനേണ്ഡങ്ങൾ
പാേിക്ഗപെടുന്നുഎന്ന്പറയാൻകഴിയൂ.”



�സ്റട് ന�ക്രട്റി കൈ്യകോ യവൻഷുനവ, നഗ്യട്കജകോ പ്രവിശ്യയിനൈ വകോൻഷകോൻ 
ജില്ലയിലുള്ള തകോെ്യകോങട് ഗ്കോമത്തിൽ പതിവള്ള ഭവെ�ന്ദർശെത്തിെിനട 

ഒരു ഗ്കോമലീണ �ട് ത്ലീകയകോടട് �രം�കോരിക്കുന്നു. 2021 ഏപ്രിൽ.



ഭകോഗരം 4: ൈക്്യകകന്ദലീകൃതമകോയ ദകോരിദ്്യെിർമകോർജെരം

“2018ഓ്സ്റ് 28-ന്ഞാൻതാന്യാങ്ങിൽഎത്ി.അവിഗട പാർട്ടി
സംഘടന“ദുർബേവുംഅയഞ്ഞതും”ആഗണന്നുംപ്രവർത്നങ്ങൾലവ
ണ്ത്മുലന്നാട്ട്ഗകാണ്ടുലപായിട്ടിഗ്ന്നുംവിേയിരുത്ൽഉള്ളതിനാോ
ണ്സംഘടനശക്ിഗപെടുത്തുന്നതിന്ഉന്നതതേഅധികാരികൾഎഗന്ന
അവിലടയ്ക്യചെത്.സംഘടനആേ്യംഗ്രാമരീണഗരക്കുറിചെ്ഹ്രസവെമായ
ഒരു റിലപൊർട്ട് എനിക്് നൽകി. ോരിദ്്യ നിർമാർജനത്ിൽ േക്്യം
വചെിരിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങഗെപെറ്ി അറിയുന്നതിന് ഞാൻ ആളുകളുമായി
ഇടപഴകാൻതുടങ്ങി.അ്ാത്പക്ംപ്രവർത്നങ്ങൾശരിയായിനട
ക്ി്.ആളുകളുമായികൂടുതൽഅടുക്കുന്നതിന്എനിക്്മനഷ്യസവെോവം
നന്നായിമനസ്ിോലക്ണ്ിവന്നു[…]പ്രലേശവാസികൾേരിദ്രായിരിക്കു
ന്നതിന്ജേക്ാമം,കുറഞ്ഞവിെവ്,ലരാ്ങ്ങൾ,ചവകേ്യങ്ങൾ,കുട്ടിക
ളുഗടവിേ്യാേ്യാസക്കുറവ്എന്നിവയുൾഗപെഗടനിരവധികാരണങ്ങളുണ്ാ
യിരുന്നു.അവരുഗടപ്രശ്നങ്ങളുംസംഘർഷങ്ങളുംതേമുറതേമുറകൊയി
ചകമാറഗപെട്ടിരുന്നു.”

—ലേ്യായുവൻഷുഗവ,ഗ്വെയ്ലജാപ്രവിശ്യയിഗേഗതാഗങവെൻന്രത്ി
ഗന്റവാൻഷാൻജി്യിലുള്ളതാന്യാങ്എന്നഗ്രാമത്ിൽനിലയാ്ിക്
ഗപെട്ടിരിക്കുന്നഫസ്റ്ഗസക്ട്ടറി.

ഈച്നയ നകകോല്ലകോൻ ഗ്കെഡട് ഉപകയകോഗി്രുതട്

2013നവംബറിൽഹൂനാൻപ്രവിശ്യയിഗേഷ്-പാഗതാങ്ഗ്രാമത്ിൽപ്രസി
ഡന്റ് ഷി നടത്ിയ സന്ദർശനത്ിനിഗടയാണ് സൂക്്മമായ ോരിദ്്യനിർ
മാർജനം എന്നുകൂടി അറിയഗപെടുന്ന േക്്യലകന്ദരീകൃത ോരിദ്്യ നിർമാർജ
നംആേ്യമായിഅവതരിപെിക്ഗപെട്ടത്. “ഒരുഈചെഗയഗകാ്ാൻഗ്രലനഡ്
ഉപലയാ്ിക്രുത്,” ോരിദ്്യത്ിഗന്റ മൂേകാരണങ്ങഗെ അേിസംലബാധന
ഗൈയ്യുന്നതിഗനസംബന്ധിചെ്പ്രാലേശികസർക്ാരിഗനഉപലേശിക്ലവഷി
പറഞ്ഞു.പകരം,സകെരീർണ്മായഒരുഎംലബ്ായിഡറിഡിചസൻഗൈയ്യുന്ന
യാളുഗടസമരീപനംസവെരീകരിക്കുക.ഈസമരീപനംസർക്ാരിഗന്റതന്ത്രമായി
2015-ൽനടപൊക്ിത്തുടങ്ങി.നാലുലൈാേ്യങ്ങൊണ്ഈസമരീപനത്ിനവഴി
കാട്ന്നത്:ആഗരയാണ് ോരിദ്്യത്ിൽ നിന്നും കരകയലറ്ണ്ത്?ആരാണ്
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ഈലജാേിനിർവഹിക്കുന്നത്?ോരിദ്്യംപരിഹരിക്കുന്നതിന്എഗ്ാഗക്
നടപടികൊണ്സവെരീകരിലക്ണ്ത്?ആളുകൾവരീണ്ടുംോരിദ്്യത്ിൽവരീണു
ലപാകുന്നി് എന്നുറപൊക്ാൻ ആവശ്യമായ വിേയിരുത്ലുകൾ എങ്ങഗന
നടത്ാം?

ദകോരിദ്്യത്തിനന്റ െിർവചെരം: ആരകോണട് കരകയറ്റനപ്പടുന്നതട്? 

140 ലകാടി ജനങ്ങളുള്ള ഒരു രാജ്യത്് േരിദ്ർആഗരാഗക്യാഗണന്ന് മന
സ്ിോക്കുക തഗന്ന ഒരു വേിയ ഉേ്യമമാണ്. എ്ാ പാവഗപെട്ടവരുഗടയും
കണഗക്ടുക്ാൻസാമ്പിൾസർലവകൾമതിയാകി്എന്നതിനാൽചൈന
്ാർഹികാടിസ്ഥാനത്ിലുള്ള കണഗക്ടുപെിലേയ്ക്് നരീങ്ങി. രാജ്യഗത്
എ്ാേരിദ്രുഗടയുംജരീവിതാവസ്ഥകളുംആവശ്യങ്ങളുംഅറിയുകഎന്നതാ
ണ് ഇതുവഴി േക്്യം വചെത്. ആളുകഗെ ഗ്രാമങ്ങെിലേയ്ക്് അയയ്ക്കുക,
താഗഴത്ട്ടിൽജനാധിപത്യപ്രവർത്നങ്ങൾനടത്തുക,ഡിജിറ്ൽസാലകെ
തികവിേ്യകൾവിന്യസിക്കുകഎന്നിവയിലൂഗടയാണ്ഇത്സാധ്യമാക്ിയത്.
2014-ൽേരിദ്ഗരതിരിചെറിയുന്നതിനായിരാജ്യഗത്ഓലരാവരീടുംസന്ദർശിചെ്
സർലവനടത്ാൻ8േക്ംപാർട്ടിപ്രവർത്കർനിലയാ്ിക്ഗപെട്.1,28,000
ഗ്രാമങ്ങെിൽ,29.48േശേക്ംകുടുംബങ്ങെിൽഗപെടുന്ന89.62േശേക്ംേരി
ദ്ഗരഈസർലവകൾവഴിതിരിചെറിഞ്ഞു.ലശഖരിചെവിവരങ്ങൾപരിലശാ
ധിച്ചുറപെിക്ാൻ2ലകാടിലപഗരയാണ്ചുമതേഗപെടുത്ിയത്.ഈപരിലശാ
ധനയുഗടോ്മായിഗതറ്ായിഉൾഗപെടുത്ിയലകസകൾനരീക്ംഗൈയ്യുകയും
പുതിയവകൂട്ടിലചെർക്കുകയുംഗൈയ്തു.23

“ോരിദ്്യബാധിത കുടുംബങ്ങൾ” ഏഗതാഗക് എന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നതിനള്ള
പ്രാഥമികമായ നിർണായകഘടകം വരുമാനമാഗണകെിലും, പാർപെിടം, വി
േ്യാേ്യാസം,ആലരാ്്യംഎന്നിവയുംകണക്ിഗേടുക്കുന്നുണ്്.ഓലരാകുടുംബ
ത്ിഗന്റയുംഅവസ്ഥവിേയിരുത്തുന്നതിന്വില്ജ്കമ്മിറ്ികഗെയുംടൗൺ
ഷിപെ് സർക്ാരുകഗെയും ഗ്രാമരീണഗരയും അണിനിരത്തുന്നതാണ് രരീതി.
ഉോഹരണത്ിന്, ഓലരാ കുടുംബത്ിഗന്റയും അവസ്ഥഗയക്കുറിചെ് ൈർചെ
ഗൈയ്യുന്നതിനം അവഗര ോരിദ്്യ രജിസ്ലരൈഷൻ പട്ടികയിൽ ലൈർക്ലണാ
നരീക്ം ഗൈയ്യലണാ എന്ന് തരീരുമാനിക്കുന്നതിനമായി നാട്കാരുഗട ൈർചെ
യുംനടത്തുന്നു.അതിനായിജനാധിപത്യരരീതിയിലുള്ളകൂടിയാലോൈനകൾ
നടത്ി ഗപാതു മൂേ്യനിർണയം നടത്തുന്നു.24 രാജ്യത്തുടനരീെമുള്ള ോരിദ്്യ
നിർമാർജനപ്രക്ിയയുഗടഎ്ാോ്ങ്ങഗെയുംസ്പർശിച്ചുഗകാണ്്നിർമിക്
ഗപെട്ടിരിക്കുന്നആധുനികമായഒരുവിവരമാലനജ്ഗമൻറ്സംവിധാനവുമായി



താഗഴത്ട്ടിലുള്ളഈപ്രവർത്നങ്ങഗെകൂട്ടിലചെർത്തു.ഏതാണ്് 10 ലകാടി
വ്യക്ികെിൽഓലരാരുത്രുഗടയുംസ്ഥിതിനിരരീക്ിക്കുന്നതിനംസർക്ാർ
വകുപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വിവരങ്ങളുഗട ചകമാറ്ം സ്മമാക്കുന്നതിനം
ോരിദ്്യത്ിഗന്റ പ്രധാന പ്രവണതകളും കാരണങ്ങളും തിരിചെറിയുന്നതിനം
ബി്് ലഡറ് ഉപലയാ്ിക്കുന്നു.25 ജനങ്ങഗെ അണിനിരത്തുന്നതും
ഗപാതുജനപിന്തുണലനടിഗയടുക്കുന്നതുംഈപരിശ്രമങ്ങൾനടപൊക്കുന്നതിന്
പ്രധാനമാണ്.
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അണിെിരത്തൽ: ദകോരിദ്്യത്തിൽ െിന്നുരം കരകയറ്റുന്ന 
കജകോൈി നചയ്യുന്നതട് ആരട്?

കടൈിൽ മത്്യരം െലീന്തുന്നതുകപകോനൈ ജെങ്ങൾ്ിടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുക

“2019ജൂൺ10,സന്ദർശനത്ിഗന്റഗറലക്ാർഡ്:ഇന്ന്ഹ്ല്വൊഛ്യാങ്
എഗന്നവിെിച്ചു.പുനരധിവാസത്ിഗന്റ ോ്മായിേേിചെതഗന്റപുതിയ
ഫ്ാറ്ിഗന്റ ഒരു വാതിൽപ്പൂട്ട് ലകടായതായി അലദേഹം പറഞ്ഞു. ഞാൻ
അലദേഹത്ിഗന്റവരീട്ടിൽലപൊയിഅറ്കുറ്പെണികൾക്ായിസ്ഥേത്ിഗന്റ
മാലനജ്ഗമന്റ്ടരീമുമായുംനിർമാണസംഘവുമായുംബന്ധഗപെടാൻസഹാ
യിച്ചു.ഒരുവരീട്ടമഎന്നനിേയിൽതഗന്റഅവകാശങ്ങൾവിനിലയാ്ി
ക്ാനം സ്ഥേത്ിഗന്റ മാലനജ്ഗമന്റുമായും നിർമ്മാണ സംഘവുമായും
ബന്ധഗപെടാനംഅലദേഹഗത്പഠിപെിക്ാൻഈഅവസരംഞാൻഉപ
ലയാ്ിച്ചു.അടുത്തവണഇത്രഗമാരുപ്രശ്നം ലനരിടുലമ്പാൾഅത്
എങ്ങഗന പരിഹരിക്ണഗമന്ന് തനിക്് മനസ്ിോയതായി ഹ് ല്വൊ
ഛ്യാങ്പറഞ്ഞു.”26

—ഹ് ൈയുൻലേ്യാ, 2018-നം 2020-നംഇടയിൽേിലബാകൗണ്ിയിൽ
ോരിദ്്യ-ദുരിതാശവൊസ പ്രവർത്കയായി നിലയാ്ിക്ഗപെട്ട ലപായ്ലയ
(Bouyei)വംശജയായമുപെത്ിനാലുകാരി.

സംഘാടകരി്ാഗത സംഘടനയി്. 2021 ജൂണിഗേ കണക്കു പ്രകാരം,
കമ്മ്യൂണിസ്റ്പാർട്ടിഓഫ്ചൈനയിൽ (സിപിസി) 9.51 ലകാടിയിേധികം
അം്ങ്ങളുണ്് —അവരിൽ 2.745 ലകാടി ലപർസ്തരീകൊണ്. ഗ്രാമരീണരുഗട
സമിതികൾ, ഗപാതുസ്ഥാപനങ്ങൾ,സർക്ാർഅനബന്ധസ്ഥാപനങ്ങളും
സംരംേങ്ങളും,സാമൂഹികസംഘടനകൾഎന്നിവയടക്ം49േക്ംപ്രാഥ
മികതേപാർട്ടിസംഘടനകൾസിപിസിയുഗടോ്മാണ്.27സിപിസിഒരു
രാജ്യമായിരുന്നുഗവകെിൽ, അത് ലോകത്് ഏറ്വുമധികം ജനസംഖ്യയുള്ള
പതിനാറാമഗത്രാജ്യമാകുമായിരുന്നു.

ോരിദ്്യ നിർമാർജനത്ിഗന്റ േക്്യലകന്ദരീകൃതഘട്ടത്ിൽ പാർട്ടിയും ഗ്രാ
മപ്രലേശങ്ങെിഗേ ജനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും വിശവൊസവും വെർത്ി
ഗയടുക്കുന്നതും പാർട്ടി സംഘടനഗയ താലഴത്ട്ടിൽ ശക്ിഗപെടുത്തുന്നതും



ആവശ്യമാണ്എന്നത്വ്യക്മായിരുന്നു.പ്രവിശ്യ,ന്രം,കൗണ്ി, ടൗൺ
ഷിപെ്,ഗ്രാമംഎന്നരീഅഞ്്സർക്ാർതേങ്ങെിൽോരിദ്്യനിർമാർജനചുമ
തേയ്ക്്ലമൽലനാട്ടംവഹിക്ാൻപാർട്ടിഗസക്ട്ടറിമാഗരചുമതേഗപെടുത്ി.

ഏറ്വുംപ്രധാനമായി,ശ്രദ്ധാപൂർവംഗതരഗഞ്ഞടുക്ഗപെട്ട30േക്ംപ്രവർത്
കർഉൾഗപെടുന്ന2,55,000സംഘങ്ങൾേരിദ്ഗ്രാമങ്ങെിൽതാമസിചെ്പ്രവർ
ത്ിക്ാൻനിലയാ്ിക്ഗപെട്.28േെിതമായചുറ്റുപാടിോണ്അവർജരീവിക്കു
ന്നത്.ഗപാതുവിൽഒന്നുമുതൽമൂന്നുവർഷംവഗരഗ്രാമങ്ങെിൽതാമസിക്കുന്ന
ഈസംഘങ്ങൾ,ഓലരാകുടുംബവുംോരിദ്്യത്ിൽനിന്നുംകരകയറ്ഗപെടുന്ന
തുവഗര പാവഗപെട്ട കർഷകർ, പ്രാലേശിക ഉലേ്യാ്സ്ഥർ, സന്നദ്ധപ്രവർത്
കർഎന്നിവർഗക്ാപെംപ്രവർത്ിച്ചു.ഈപ്രക്ിയയുഗടോ്മായഅലനകം
പാർട്ടിപ്രവർത്കർക്്തങ്ങളുഗടകുടുംബങ്ങഗെസന്ദർശിക്ാനായിനാട്ടിലേ
യ്ക്്മടങ്ങാൻേരീർഘകാേലത്യ്ക്്കഴിഞ്ഞി്.ഗ്രാമരീണലമഖേകെിഗേ
കഠിനമായസാഹൈര്യങ്ങെിൽൈിേർ ലരാ്ബാധിതരായി. ോരിദ്്യത്ിഗന
തിരായലപാരാട്ടത്ിൽ1,800-േധികംപാർട്ടിഅം്ങ്ങൾക്കുംഉലേ്യാ്സ്ഥർ
ക്കും ജരീവൻ നഷ്ടഗപെട്.29 2013-ോണ് ആേ്യഗത് സംഘങ്ങഗെ അയചെത്.
2015ആയലപൊലഴയ്ക്കുംഎ്ാ േരിദ് ഗ്രാമങ്ങെിലുംഅവിഗടത്ഗന്നതാമ
സിക്കുന്നഒരുസംഘംഉണ്ായിരുന്നു;ഒപെംഓലരാേരിദ്കുടുംബത്ിനംോ
രിദ്്യത്ിൽനിന്നുംകരകയറുന്നതിന്സഹായിക്കുന്നതിനായി—പ്രധാനമാ
യുംസവെയംോരിദ്്യത്ിൽനിന്നുംഉയരുന്നതിനായി—ഒരുപ്രവർത്കഗന/
പ്രവർത്കഗയചുമതേഗപെടുത്ി.302020-ഗന്റഅ്്യലത്ാഗടഅതിോരിദ്്യം
തുടച്ചുമാറ്റുകഎന്നേക്്യംചകവരിക്ഗപെട്.

ഗതക്കുപടിഞ്ഞാറൻപ്രവിശ്യയായ ഗ്വെയ്ലജായിൽസ്ഥിതി ഗൈയ്യുന്നഗ്രാമ
മാണ്താന്യാങ്. 2,855 ലപർഅധിവസിക്കുന്നതാന്യാങ്ങിലേയ്ക്് 2018-
ൽനിലയാ്ിക്ഗപെട്ടപാർട്ടിഗസക്ട്ടറിമാരിൽഒരാൊണ്ലേ്യായുവൻഷുഗവ.
ചഹസ്കൂെിൽപഠിക്കുന്നഒരുമകളുണ്്ഈനാൽപെത്ിലയഴുകാരന്. 805
കുടുംബങ്ങെിൽ137എണ്ംേരിദ്മായികണക്ാക്ഗപെട്ടിരുന്നതാന്യാങ്ഗ്രാ
മത്ിലേയ്ക്്അവിടുഗത്പ്രാലേശികോഷസംസാരിക്ാത്താൻഎത്ി
യതിഗനപെറ്ി ലേ്യാവിവരിക്കുന്നു.ആഗ്രാമത്ിലേയ്ക്്നിലയാ്ിക്ഗപെട്ട
52പാർട്ടിപ്രവർത്കരിൽഒരാൊയിരുന്നുഅലദേഹം.ഓലരാരുത്ർക്കുംവ്യ
ത്യസ്തഉത്രവാേിതവെങ്ങൊണുണ്ായിരുന്നത്.തഗന്റചേനംേിനപ്രവർത്
നങ്ങഗെക്കുറിചെ്അലദേഹംഞങ്ങലൊട്പറഞ്ഞു:
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“അഞ്്േരിദ്കുടുംബങ്ങളുഗടഉത്രവാേിതവെംഎനിക്ായിരുന്നു.ഒരാൾ
മരിചെലതാഗട ഇലപൊൾ ഇത് നാോയി കുറഞ്ഞു. അക്ാേത്് ഞാൻ
ഓലരാകുടുംബഗത്യുംഇേക്രൈിക്ചബക്്ഓടിച്ചുലപായിസന്ദർശിക്കു
കയുംഅവർക്്ഒട്ടനവധികാര്യങ്ങൾഗൈയ്തുഗകാടുക്കുകയുംഗൈയ്യുമായി
രുന്നു. ഗൈറുപെക്ാരുമായിവിൈാറ്ിലൂഗടയും (WeChat) മുതിർന്നവരുമായി
ലഫാണിലൂഗടയുംഞാൻബന്ധംനിേനിർത്ി.അവർക്്എഗന്നഏതാവ
ശ്യത്ിനംവിെിക്ാം.ആലരാഗടാഗക്യാണ്ഇടഗപടാൻഎളുപെഗമന്നും
ബുദ്ധിമുഗട്ടന്നും മനസ്ിോക്ാൻഞാൻഓലരാ ഗ്രാമരീണസംഘത്ിലും
ലപായി.ഗ്രാമരീണരുഗമാത്്പാനരീയങ്ങൾകുടിച്ചുഗകാണ്ടുള്ളകൂടിക്ാഴ്ൈ
കെിലൂഗടയുംസംോഷണങ്ങെിലൂഗടയുംഞാൻപ്രശ്നങ്ങൾപരിഹരിച്ചു.
അവർക്്ഇഗന്നലന്നാട്ന്ബന്ധമാണുള്ളത്.ഇലപൊൾസർക്ാർ,േരിദ്
കുടുംബങ്ങഗെഗത്ഗന്നപാവഗപെട്ടകുടുംബങ്ങൾ,ോരിദ്്യത്ിന്അരിഗക
നിൽക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾ, കാതോയ ശ്രദ്ധലവണ് കുടുംബങ്ങൾ എന്നരീ
വിോ്ങ്ങൊയിതിരിചെിട്ള്ളഒരുരജിസ്റർസൂക്ിക്കുന്നുണ്്.ആളുകൾക്്
അസഖംവരുന്നത്അറിയാനംഗതാഴിൽഗൈയ്യാൻകഴിയുന്നവർക്്ഗതാ
ഴിലുലണ്ാഎന്നറിയാനം മറ്റുംഡിജിറ്ൽസാലകെതികവിേ്യസർക്ാരി
ഗനസഹായിക്കുന്നു.ഗ്രാമരീണരുഗടശരിയായഅവസ്ഥകൂടുതൽനന്നായി
മനസ്ിോക്ാൻഞങ്ങൾഎ്ാമാസവുംഅവഗരസന്ദർശിക്ാറുണ്്.”

പൗരന്ാഗര അണിനിരത്തുന്നതിോണ് ചൈനയുഗട ോരിദ്്യ നിർമാർജന
പദ്ധതിയുഗട ശക്ി. സർക്ാരിതര സംഘടനകഗെയും (എൻ.ജി.ഓ.കൾ)
അ്ാരാഷ്രൈസഹായഗത്യുംവെഗരയധികംആശ്രയിക്കുന്നമാതൃകകെിൽ
നിന്ന്വ്യത്യസ്തമാണിത്.സർക്ാർനയംനടപെിോക്കുന്നതിനംജനങ്ങളു
ഗട മൂർത്മായഅവസ്ഥകളുംആവശ്യങ്ങളും മനസ്ിോക്കുന്നതിനം ഇടയി
ലുള്ളഒരുപ്രധാനപാേമാണ് ലേ്യാഗയലപൊഗേയുള്ളപാർട്ടിപ്രവർത്കർ.
ഗ്രാമപ്രലേശങ്ങെിൽഅണിനിരത്ഗപെട്ടഒരുലകാടിയിേധികംപാർട്ടിപ്രവർ
ത്കരും ഉലേ്യാ്സ്ഥരും, പാർട്ടിയിലും സർക്ാരിലും ഗപാതുജനങ്ങൾക്്
വിശവൊസംവെർത്തുന്നതിനംപാർട്ടിക്കുംസർക്ാരിനംഗപാതുജനപിന്തുണ
വർദ്ധിപെിക്കുന്നതിനംഅവശ്യമായപങ്കുവഹിച്ചു.

2020-ൽ ഹാർവാർഡ് സർവകോശാേ Understanding CCP Resilience: 
Surveying Chinese Public Opinion Through Time (ചൈനരീസ്കമ്മ്യൂണിസ്റ്
പാർട്ടിഇത്കാേമായിശക്മായിത്തുടരുന്നഗതങ്ങഗന:ചൈനയിഗേഗപാതു
ജനാേിപ്രായംവർഷങ്ങെിലൂഗട)എന്നലപരിൽഒരുപഠനറിലപൊർട്ട്പ്രസിദ്ധരീ
കരിച്ചു.ഇതിനായി2003-നം2016-നംഇടയിൽന്രങ്ങെിലുംഗ്രാമങ്ങെിലും



നഗ്യട്കജകോ പ്രവിശ്യയിനൈ നതകോനങ്ൻ െഗരത്തിലുള്ള വങട്ജിയ 
പകോർപ്പിട�മൂഹത്തികൈയട് ് ട് തകോമ�രം മകോറിയവരിൽ അവിനട സ്കോപി്നപ്പട്  
ഒരു തുണി�കോക്റ്ററിയിൽ കജകോൈി നചയ്യുന്നവർ. 2021 ഏപ്രിൽ.
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താമസിക്കുന്ന 31,000 ലപരുമായി അേിമുഖം നടത്ി, അവർ കമ്മ്യൂണിസ്റ്
പാർട്ടി ഓഫ്ചൈനഗയഎത്ലത്ാെം പിന്തുണയ്ക്കുന്നുഎന്നതിഗനപെറ്ി
ആരാഞ്ഞു.31ഇക്ാേയെവിൽ,സർക്ാരിഗനപെറ്ിസംതൃപ്തിപ്രകടിപെിചെവ
രുഗടഎണ്ം86.1ശതമാനത്ിൽനിന്ന്93.1ശതമാനമായിഉയർന്നു.സർ
ക്ാരിഗനപെറ്ിസംതൃപ്തിപ്രകടിപെിചെവരുഗടശതമാനത്ിൽഏറ്വുംവേിയ
വർധനയുണ്ായത് ഗ്രാമരീണ ടൗൺഷിപെ് പ്രലേശങ്ങെിോണ് — ഇത് 43.6
ശതമാനത്ിൽനിന്ന് 70.2ശതമാനമായി ഉയർന്നു.പ്രലത്യകിച്ചും,താഴ്ന്ന
വരുമാനക്ാർക്ിടയിലുംേരിദ്മായഉൾനാടൻപ്രലേശങ്ങെിൽനിന്നുള്ളവർ
ക്ിടയിലും സർക്ാരിഗനപെറ്ിയുള്ള സംതൃപ്തിയുഗട വർദ്ധന കൂടുതോയി
കാണഗപെട്.ആലരാ്്യരക്ാസംവിധാനങ്ങൾ,വിേ്യാേ്യാസം,സാമൂഹ്യലസ
വനങ്ങൾഎന്നിവയുഗടഗുണനിേവാരവുംേേ്യതയുംവർധിചെതും,പ്രാലേശിക
സർക്ാർ ഉലേ്യാ്സ്ഥരുഗട ഗമചെഗപെട്ടപ്രതികരണങ്ങളും കൂടുതൽഫേപ്രേ
മായഇടഗപടലുകളുംവർദ്ധിതമായഈപിന്തുണയ്ക്്കാരണമായി.പഠനം
അവസാനിചെത് 2016-ോണ്, അതായത് ോരിദ്്യനിർമാർജന പദ്ധതി പൂർ
ത്ിയാകുന്നതിനമുമ്പ്.ോരിദ്്യനിർമാർജനപദ്ധതിയുംലകാവിഡ്-19-ഗനതി
ഗരയുള്ള സർക്ാരിഗന്റ ഫേപ്രേമായ പ്രതിലരാധനടപടികളും ഗപാതുജന
പിന്തുണകൂടുതൽഉയരുന്നതിന്കാരണമായിട്ണ്്.32

വുഹാനിൽ ലകാവിഡ്-19 ലോക്്ഡൗൺ അവസാനിചെതിന് ലശഷം,
ലയാർക്്സർവകോശാേയിഗേഗപ്രാഫസർകാരിവൂചൈനയിഗേ31പ്ര
വിശ്യകെിലും േരണ ലമഖേകെിലുമായി 19,816 ലപരുഗടയിടയിൽ സർലവ
നയിക്കുകയുംപഠനഫേംവാഷിം്്ടൺലപാസ്റ് േിനപെത്ത്ിൽപ്രസിദ്ധരീ
കരിക്കുകയുംഗൈയ്തു.ലകാവിഡ്-19പകർചെവ്യാധിഗക്തിഗരയുള്ളസർക്ാർ
പ്രതിലരാധനടപടികൾക്കു ലശഷം 49 ശതമാനം ആളുകളും സർക്ാരിഗന
കൂടുതൽ വിശവെസിക്കുന്നതായി പഠനം കഗണ്ത്ി. ഗമാത്ത്ിൽ സർക്ാ
രിലുള്ളവിശവൊസം,ലേശരീയതേത്ിൽ98ശതമാനമായുംടൗൺഷിപെ്തേ
ത്ിൽ91ശതമാനമായുംവർദ്ധിച്ചു.33 ോരിദ്്യംഇ്ാതാക്ിയതുംമഹാമാരി
ഗയപിടിച്ചുഗകട്ടിയതുംചൈനയുഗടയുംഅവിടുഗത്ജനങ്ങളുഗടയും2020-ഗേ
പ്രധാനഗപെട്ടരണ്ടുവിജയങ്ങൊയികണക്ാക്ാം.



ദകോരിദ്്യെിർമകോർജെത്തിെകോയള്ള ഐക്യ മുന്നണി

കിഴക്ൻന്രമായസൂലജായിൽനിന്നുള്ള്്ഗവൻ,അവിഗടഒരുകൾ
ചെർആന്റ് ടൂറിസംകമ്പനിയുഗടഗസയിൽസ്വിോ്ത്ിഗന്റഗഡപ്യൂട്ടി
ഡയറക്ടറാണ്.ചൈനയുഗടകിഴക്ൻപ്രലേശങ്ങൾവ്യവസായവൽക്
രിക്ഗപെട്ടവയാണ്.രാജ്യത്തുടനരീെംസമരീകൃതമായവികസനംനടപെിൽ
വരുത്തുന്നതിന് ഈ പ്രലേശങ്ങളും വികസനം കുറഞ്ഞ പടിഞ്ഞാറൻ
പ്രലേശങ്ങളുംതമ്മിൽലയാജിച്ചുള്ളപ്രവർത്നങ്ങൾസർക്ാർലപ്രാത്ാ
ഹിപെിച്ചു.ഈശ്രമത്ിഗന്റോ്മായി,ഒരുഎലക്ാടൂറിസംറിലസാർട്ട്
വികസിപെിക്കുന്നതിനംപ്രലേശഗത്ടൂറിസംവ്യവസായഗത്ഉലത്ജി
പെിക്കുന്നതിനമായി ഗ്വെയ്ലജാപ്രവിശ്യയിഗേ ഒരുവിദൂരഗ്രാമവുമായി
്്ഗവൻലജാേിഗൈയുന്നകമ്പനിഗയപകൊെികൊക്ി.അടിസ്ഥാനസൗ
കര്യങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നതിനം വരീടുകൾ പുതുക്ിപെണിയുന്നതിനമായി
കമ്പനി 13 ലകാടിയുവാൻനിലക്പിച്ചു.ഈവരീടുകൾഗ്രാമവാസികൾ
ഇരുപതുവർഷലത്യ്ക്്പാട്ടത്ിന്നൽകുകയാണ്ഗൈയ്യുന്നത്.ഗ്രാമ
ത്ിഗേ 107 കുടുംബങ്ങെിൽ, ഗതാങ് വംശരീയ ന്യൂനപക്ത്ിൽഗപെട്ടവ
രുംൈാങ്എന്ന്സർഗനയിംഉള്ളവരുമായ20കുടുംബങ്ങൾമാത്മാണ്
പദ്ധതി ആരംേിക്കുലമ്പാൾ അവിഗട താമസിചെിരുന്നത്. പാട്ടക്ാോ
വധിഗക്ാടുവിൽ വരീടുകളും അനബന്ധ സൗകര്യങ്ങളും ഗ്രാമരീണർക്്
തിരിഗകനൽകും.അവരിൽൈിേഗരറിലസാർട്ടിൽഗതാഴിോെികൊയി
നിയമിചെിട്മുണ്്.സൂലജായിൽനിന്ന്ഇലങ്ങാട്ട്സ്ഥേംമാറിത്ാമസിചെ്
ഈപദ്ധതിനടപെിോക്കുന്നതിനായികമ്പനിനിലയാ്ിചെഎട്ട്ജരീവന
ക്ാരിൽ ഒരാൊണ് ്് ഗവൻ.ഈ ചുമതേ ഗവല്ലുവിെികെി്ാത്ത്.
മൂന്നുവർഷംനരീണ്തായിരുന്നുഅവരുഗടകാോവധി.ഇക്ാേത്്വരീട്ടി
ലേയ്ക്കുള്ളസന്ദർശനങ്ങൾഅപൂർവമായി.സാംസ്കാരിക,ോഷാ,കാ
ോവസ്ഥാവ്യത്യാസങ്ങളുംഗവല്ലുവിെികളുയർത്ി.“ഇവിടുലത്തുലപാഗേ
ഈർപെമുള്ളകാോവസ്ഥഎനിക്്പരിൈയമുള്ളത്,”അവർഞങ്ങലൊട്
പറഞ്ഞു.പർവതനിരകളുള്ളഗ്വെയ്ലജായിഗേഈഉയർന്നപ്രലേശത്്
മഴക്ാേം മാസങ്ങലൊെംനരീളും.ഈപ്രലേശംവിദൂരമാണ്. റിലസാർട്ട്
നിർമിക്കുന്നസമയത്്,ഇലങ്ങാട്ട്ഗക്യിനകൾഗകാണ്ടുവരാൻകഴിയി്
എന്നതിനാൽ്്ഗവന്നിനംസംഘത്ിനംചസറ്ിലേക്കുള്ളടാർലറാഡ്
കായികാധവൊനം ഉപലയാ്ിചെ് ഗവട്ടിയുണ്ാലക്ണ്ി വന്നു. ഇന്നാട്കാർ
പറയാറുണ്്,“മൂന്നുേിവസത്ിൽകൂടുതൽആകാശംഗതെിഞ്ഞുനിൽക്ാ
ത്തുംപരന്നഭൂമിമൂന്നുേി-യിൽ(1.5കിലോമരീറ്ർ)കൂടുതൽനരീൊത്തു
മായപ്രലേശമാണ്ഗ്വെയ്ലജാ.”
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പാർട്ടിയുംജനപിന്തുണയുംവെർത്തുന്നതിനപ്പുറം,ോരിദ്്യനിർമാർജനപദ്ധതി
സമൂഹത്ിഗേവിവിധവിോ്ങ്ങഗെ ഒരുഐക്യമുന്നണിയുഗടകുടക്രീഴിൽ
ഗകാണ്ടുവന്നു.“നമ്മുഗടപാർട്ടിയുഗടയുംനമ്മുഗടരാജ്യത്ിഗന്റയുംമുഴുവൻസമൂ
ഹത്ിഗന്റയുംഊർജംസമാഹരിക്കുകയും ോരിദ്്യ േഘൂകരണവുംനിർമാർ
ജനപരിപാടികളുംനടപൊക്കുന്നത്തുടരുകയും ലവണം,”പഗത്ാമ്പതാമത്
ലേശരീയലകാൺഗ്രസിൽനടത്ിയപ്രസം്ത്ിൽപ്രസിഡന്റ്ഷിപറഞ്ഞു.
“ജനങ്ങൾക്്ോരിദ്്യത്ിൽനിന്നുംസവെയംകരകയറാനള്ളകഴിവിഗനസം
ബന്ധിചെ് അവർക്കുള്ള ആത്മവിശവൊസം വർദ്ധിപെിക്ാൻ സഹായിക്കുന്ന
തിൽനമ്മൾപ്രലത്യകശ്രദ്ധഗൈലുത്തും.”

സമ്പന്നരാകുന്നവർ — പ്രലത്യകിച്ചും വ്യവസായവൽക്രിക്ഗപെട്ട കിഴക്ൻ
തരീരപ്രലേശങ്ങെിലുള്ളവർ—മറ്റുള്ളവഗരഉയരാൻസഹായിക്കുംഎന്നപ്രതരീ
ക്ഈസമരീപനത്ിഗന്റകാതോയഒരുഘടകമാണ്.ഗപാതുവായഅേിവൃ
ദ്ധി (common prosperity)ചകവരിക്കുകഎന്നേക്്യത്ിഗന്റോ്മാണിത്.
തങ് ഷ്യാലവാപിങിഗന്റ പേലപൊഴും ഗതറ്ായി വ്യാഖ്യാനിക്ഗപെടുന്ന ഒരു
ഉദ്ധരണിയാണ്“കുറച്ചുലപർആേ്യംസമ്പന്നരാകഗട്ട”എന്നത്.ലമൽവിവരിചെ
സമരീപനമാണ്ഈഉദ്ധരണിയുഗടയുംപിന്നിൽ.ോരിദ്്യനിർമാർജനപദ്ധതി
ഈതതവെംതഗന്നയാണ്പിന്തുടർന്നത്.മാലവായുഗടകാേഘട്ടഗത്അനസ്മ
രിപെിക്കുന്നരരീതിയിൽകിഴക്കുംപടിഞ്ഞാറുംതമ്മിൽസഹകരണംസ്ഥാപി
ക്കുന്നതിന്ബഹുജനങ്ങഗെഅണിനിരത്തുകയാണ്ഇതിൽഗൈയ്തത്.343
കൗണ്ികഗെപ്രതിനിധരീകരിക്കുന്നഒമ്പത്കിഴക്ൻപ്രവിശ്യാതേേരണഘട
കങ്ങൾപടിഞ്ഞാറൻപ്രലേശങ്ങെിൽസർക്ാർ-സാമൂഹ്യസഹായങ്ങൾനൽ
കുന്നതിനായി 2015മുതൽ2020വഗര 10,050ലകാടിയുവാൻനിലക്പിച്ചു.
അവർ22,000പ്രാലേശികസംരംേങ്ങഗെഅണിനിരത്ി1.1രൈിേ്യൺയുവാൻ
അധികമായിനിലക്പിക്കുകയും1.31േക്ംഉലേ്യാ്സ്ഥഗരയുംസാലകെതിക
ജരീവനക്ാഗരയുംചകമാറ്ംഗൈയ്യുകയുംഗൈയ്തു.34

ഹ്യിങ്താമസംമാറ്ിയതുംലേ്യായുവൻഷുഗവയുഗടഗ്രാമംസ്ഥിതിഗൈയ്യുന്നതു
മായപ്രവിശ്യയാണ്ഗതക്കുപടിഞ്ഞാറൻപ്രവിശ്യയായഗ്വെയ്ലജാ.2013-ൽ,
ഗ്വെയ്ലജായിലുള്ളഗതാഗങവെൻന്രഗത്കിഴക്ൻതരീരലേശപ്രവിശ്യയായ
ജ്യാങ്സവിഗന്റസാമ്പത്ിക ലകന്ദമായസൂലജായുമായി ലജാഡി ലൈർത്തു.
സാമ്പത്ിക,അടിസ്ഥാനസൗകര്യ,വിേ്യാേ്യാസ,സാലകെതികലമഖേകെിലു
ള്ളവിനിമയംഉൾഗപെടുന്നതാണ്ഈസഹകരണം.2017ഏപ്രിൽമുതൽ2020
വഗര 1,240പദ്ധതികൾനടപെിോക്ാൻസൂലജാന്രം 171 ലകാടിയുവാൻ
സാമ്പത്ികസഹായവും24ലകാടിയുവാൻസാമൂഹികസഹായവുംനൽകി.



ഇതുകൂടാഗത,285കിഴക്ൻസംരംേങ്ങൾ2,641ലകാടിയുവാൻനിലക്പിചെ്
ഗതാഗങവെനിൽപദ്ധതികൾവികസിപെിച്ചു.ഇതുവഴി44,400ലപർക്്ോരിദ്്യ
നിർമാർജനപദ്ധതിയിൽ ഗതാഴിേവസരങ്ങൾസൃഷ്ടിച്ചു.ഈപ്രക്ിയയിൽ
19വ്യാവസായിക,കാർഷികപാർക്കുകൾസൃഷ്ടിക്ഗപെട്.േക്്യാടിസ്ഥാന
ത്ിലുള്ളപദ്ധതികൾപ്രാലേശികടൂറിസത്ിൽ30ശതമാനംവർദ്ധനയുണ്ാ
ക്ി.രാഷ്രൈരീയവുംവിേ്യാേ്യാസപരവുമായവിനിമയംകൂടുതൽആഴത്ിലുള്ള
താക്കുന്നതിന്5,345പാർട്ടിപ്രവർത്കഗരയുംസർക്ാർഉലേ്യാ്സ്ഥഗരയും
സൂലജായിൽനിന്നും ഗതാഗങവെനിലേയ്ക്്സ്ഥേം മാറ്ി.35 ോരിദ്്യനിർമാർ
ജനപ്രവർത്നങ്ങൾക്്ലനതൃതവെംനൽകാനായിജ്യാങ്സവിൽനിന്നുംഗ്വെ
യ്ലജായിലേയ്ക്്സ്ഥേംമാറിഗയത്ിഗതാഗങവെനിഗേഗഡപ്യൂട്ടിലമയറായി
ചുമതേലയറ്ൈായിങ്ഗതാങ്ഇക്കൂട്ടത്ിൽഗപെട്ടയാൊണ്.

കിഴക്കുംപടിഞ്ഞാറുംതമ്മിലുള്ളസഹകരണത്ിനപ്പുറം,ഗപാതുലമഖോസം
രംേങ്ങൾ,സവെകാര്യസംരംേങ്ങൾ, വിേ്യാേ്യാസസ്ഥാപനങ്ങൾ,ചസന്യം,
പൗരസമൂഹംഎന്നിവയും്ണ്യമായസംോവനകൾനൽകി. ലകന്ദവകുപ്പു
കൾ4,276ലകാടിയുവാൻനിലക്പിച്ചു.ഇത്10,664ലകാടിയുവാൻമൂേധനം
ഗകാണ്ടുവരുന്നതിനംതാലഴത്ത്ട്ടിൽപ്രവർത്ിക്കുന്ന36.9േക്ംസാലകെ
തികവിേ്്ധർക്കുംഉലേ്യാ്സ്ഥർക്കുംപരിശരീേനംനൽകുന്നതിനംസഹാ
യകരമായി.36അലതസമയം,സർക്ാർഉടമസ്ഥതയിലുള്ള94സ്ഥാപനങ്ങൾ
246കൗണ്ികെിോയി1,350ലകാടിയിേധികംയുവാൻനിലക്പംനടത്ി,
പതിനായിരലത്ാെംസഹായപദ്ധതികൾനടപെിോക്ി. രാജ്യഗത് 2,301
ലേശരീയസാമൂഹികസംഘടനകെിൽ686എണ്ംഔപൈാരികമായിത്ഗന്ന
ോരിദ്്യനിർമാർജനപദ്ധതികൾആരംേിച്ചു.37ഈപദ്ധതികളുഗടോ്മായി
അവർൈാരിറ്ബിൾഫണ്ടുകൾസവെരൂപിക്കുകയുംസന്നദ്ധലസവനങ്ങൾനൽ
കുകയും ഗൈയ്തു. പതിനായിരം ഗ്രാമങ്ങഗെ സഹായിക്ാൻ പതിനായിരം
സംരംേങ്ങൾഎന്നക്യാമ്പയിനിലൂഗട 1.27േക്ംസവെകാര്യസ്ഥാപനങ്ങൾ
1,39,100 േരിദ്ഗ്രാമങ്ങൾക്്സഹായംനൽകുന്നതിൽപഗകെടുത്തു.ഇത് 1.8
ലകാടി ജനങ്ങൾക്് പ്രലയാജനം ഗൈയ്തു.38 ചസന്യവും ോരിദ്്യ നിർമാർ
ജനപദ്ധതിയുഗട ോ്മായി.ചസന്യം 4,100 േരിദ്ഗ്രാമങ്ങെിോയി 9.24
േക്ംലപഗരസഹായിക്കുകയുംവിേ്യാേയങ്ങൾ,ആശുപത്ികൾ,പ്രലത്യക
വ്യവസായപദ്ധതികൾഎന്നിവനിർമിക്കുന്നതിൽപങ്കുലൈരുകയുംഗൈയ്തു.
വിേ്യാേ്യാസമന്ത്രാേയം44ലകാലെജുകഗെയുംസർവകോശാേകഗെയുംഈ
ക്യാമ്പയിനിഗന്റ ോ്മാക്ി —അവർ്ലവഷണഗപ്രാജക്റ്റുകൾനടത്തുക
യുംകൃഷി,ആലരാ്്യം, ന്രാസൂത്ണം,ഗ്രാമരീണാസൂത്ണം, വിേ്യാേ്യാസം
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തുടങ്ങിയ ലമഖേകെിൽവിേ്്ധരായവരുഗടയുംപരിശരീേനംനൽകുന്നവരു
ഗടയുംസംഘങ്ങഗെഅയയ്ക്കുകയുംഗൈയ്തു.

ഇത്രത്ിൽകൂട്ടായഒരുപ്രവർത്നമായിരുന്നുയുന്നാൻപ്രവിശ്യയിഗേഹ്
-ബ്യാൻഗ്രാമത്ിൽനടന്നത്.39പ്രധാനമായുംയാഒവംശജരായജനങ്ങൾ
അധിവസിക്കുന്നഹ്-ബ്യാനിലേയ്ക്്സർവകോശാേയിൽനിന്നുള്ളവിേ
്്ധഗരയുംവിേ്യാർത്ികഗെയുംഗകാണ്ടുവന്നു.ചൈനാകാർഷികസർവകോ
ശാേയിഗേഗൈയർഗപ്രാഫസറായേരീഷാഗവായുന്നിഗന്റലനതൃതവെത്ിലുള്ള
സംഘം,നാട്കാരുഗടവരുമാനംവർദ്ധിപെിക്കുന്നതിനംചവവിധ്യവൽക്രി
ക്കുന്നതിനമായി ്ലവഷണംനടത്തുന്നതിനം, ധനസമാഹരണംനടത്തുന്ന
തിനം, ടൂറിസം,വിേ്യാേ്യാസം,കൃഷിഎന്നരീ ലമഖേകെിൽപദ്ധതികൾവി
കസിപെിക്കുന്നതിനം സഹായിച്ചു. േരീയുമായുള്ളഞങ്ങളുഗടഅേിമുഖത്ിൽ,
ബഹുജനങ്ങഗെഅണിനിരത്ിയതിഗനപെറ്ിഅലദേഹംസംസാരിച്ചു:

“കഴിഞ്ഞഎട്വർഷക്ാേഗത്ോരിദ്്യനിർമാർജനപരിപാടിഗയപെറ്ി
—പ്രലത്യകിചെ്അത്എങ്ങഗനസംഘടിപെിച്ചു,അതിനായിജനങ്ങഗെയും
സ്ഥാപനങ്ങഗെയും സംഘടനകഗെയും അണിനിരത്ിയത് എങ്ങഗന
എന്നത്—ചൈനയ്ക്കുപുറത്തുള്ളആളുകൾക്്മനസിോക്ാൻവെഗര
ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.എഗന്റസഹൃത്്എലന്നാടുലൈാേിചെഏറ്വുംബുദ്ധിമുട്ള്ള
ലൈാേ്യം, “വിേവങ്ങൾ സംോവന ഗൈയ്യുന്നതിനം േരിദ് പ്രലേശങ്ങെി
ലേയ്ക്് ലപാകുന്നതിനംആളുകഗെ ലബാധ്യഗപെടുത്ാൻ സർക്ാരിന്
എങ്ങഗന കഴിഞ്ഞു?” എന്നതാണ്. ഇതിനള്ള ഉത്രമായി ഇതാണ്
ഞങ്ങൾ എലപൊഴും േെിതമായി പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്: ഇതാണ്
ചൈനരീസ് സവിലശഷതകലൊഗടയുള്ള ലസാഷ്യേിസം. ചൈനരീസ്
സമൂഹം പാശ്ചാത്യ സമൂഹങ്ങെിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. കാരണം
അത് വ്യക്ിപരതയിേ്, കൂട്ടായ്മഗയ അടിസ്ഥാനമാക്ിയുള്ളതാണ്.
സമൂഹം സംഘടിപെിക്ഗപെട്ടിരിക്കുന്ന രരീതിയിൽ ഇത് പ്രതിഫേിക്കു
ന്നു. സർക്ാർ സാമൂഹിക സംഘടനകളുമായി ലൈർന്ന് പ്രവർത്ിക്കു
ന്നു. ഇവിഗട രാഷ്രൈരീയ-സാമൂഹിക ശംഖേകൾ േയിചെ് േംബമായും
തിരശ്ചരീനമായും സംഘടിപെിക്ഗപെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ലനതൃശക്ിയായി
മാറുന്നു.എ്ാവഗരയുംഈസാമൂഹികക്യാമ്പയിനിൽപങ്കുലൈരാൻഇത്
പ്രാപ്തമാക്കുന്നു.”

ചുരുക്ിപെറഞ്ഞാൽ,ോരിദ്്യനിർമാർജനപദ്ധതിസമൂഹത്ിഗന്റഎ്ാലകാ
ണുകഗെയുംസ്പർശിച്ചു.അതുഗകാണ്ടുതഗന്നഅതിോരിദ്്യത്ിഗനതിരായ



വിജയംപാർട്ടിക്കുംസർക്ാരിനംകരീഴിൽഏകതാനമായഒരുഅനശാസന
പ്രകാരംനടന്നപരിപാടിആയികാണാൻസാധിക്ി്.മറിചെ്,ചൈനരീസ്
സമൂഹത്ിഗേ ഒട്ടനവധി വിോ്ങ്ങെിൽഗപെട്ട ബഹുജനങ്ങളുഗട അണിലൈ
രൽആയിലവണംഇതിഗനകാണാൻ.വ്യാപ്തിയിലുംവേിപെത്ിലുംമനഷ്യ
ൈരിത്ത്ിൽഅഭൂതപൂർവമായലതാതിൽ,ചവവിധ്യപൂർണവുംവിലകന്ദരീകൃ
തവുമായമാർ്ങ്ങൾഉപലയാ്ിചൊണ്ഇത്സാധ്യമാക്ിയത്.
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എങ്ങനെയകോണട് ട്ചെ അതിദകോരിദ്്യരം െിർമകോർജെരം 
നചയട് തതട്?

വ്യവ�കോയരം

പാവഗപെട്ടകർഷകർക്്അധികവരുമാനംലനടാൻസഹായിക്കുന്നയ്
-ഷ്-ജ്-ഫു(Yishizhifu) എന്നഗൈറുവിഡിലയാപ്ലാറ്്ലഫാമിൽനിന്ന്ഏറ്
വുമധികംവരുമാനംലനടുന്നവരിൽഒരാൊണ്ലേ്യാ.കർഷകയുംഅമ്മയു
മായഅവർവിഡിലയാകൾനിർമിചെ്ഇന്റർഗനറ്ിൽലപാസ്റ്റുഗൈയ്യുകവഴി
2േക്ംഗക്ഡിറ്്സ്(ഏകലേശം20,000യുവാന്തുേ്യം)ലനടിയിട്ണ്്.
ഈഗക്ഡിറ്്സ്ഇലതപ്ലാറ്്ലഫാംവഴിസാധനങ്ങൾവാങ്ന്നതിനായി
ചകമാറ്ം ഗൈയ്യാൻകഴിയും.ചറസ്കുക്റും,ചമലക്ാലവവ്ഓവനം
ലപാഗേസമയംോേിക്ാൻസഹായിക്കുന്നഉപകരണങ്ങൾലനടുകവഴി
വിഡിലയാകൾ അവർക്് അനബന്ധ വരുമാനമുണ്ാക്ാൻ സഹായി
ക്കുന്നുഎന്നുമാത്മ്,തഗന്റകോൈാതുരിപ്രകടിപെിക്കുന്നതിനള്ളഒരു
ഉപാധിയുമായി പ്രവർത്ിക്കുന്നു. ഗതാങ് വംശരീയ ന്യൂനപക്ത്ിഗേ
ആേ്യഗത്വനിതാഡ്രമ്മർമാരിൽഒരാൊണ്ലേ്യാ.ഗതാങ്സം്രീതം,
കരകൗശേവസ്തുക്ൾ,ഫാഷൻ,ഡ്രമ്മിം്്എന്നിവയുഗടവിഡിലയാ
കൾ ലപാസ്റ്റു ഗൈയ്യാൻഅവർ യ്-ഷ്-ജ്-ഫു പ്ലാറ്്ലഫാം ഉപലയാ്ിക്കു
ന്നു.ഒരുവിഡിലയായിൽ,പ്രാലേശികമായിനിർമിചെഒരുഗടേിവിഷൻ
നാടകത്ിൽഅവർഅേിനയിക്കുന്നത്കാണാം.“ഞങ്ങൾഇത്സവെയം
ൈിത്രീകരിചെതാണ്,” ലേ്യാഞങ്ങലൊട്പറഞ്ഞു. “ഇത്ഞങ്ങൾഎങ്ങ
ഗനയാണ്ഗൈയ്തഗതന്ന്ഞാൻനിങ്ങലൊട്പറഞ്ഞാൽ,അത്നിങ്ങഗെ
വെഗരയധികംസ്പർശിക്കും.”സ്ക്രീനിലേയ്ക്്ചൂണ്ിക്ാണിച്ചുഗകാണ്്
അവർ പറഞ്ഞു, “ഇത് ഞാൻ, ഇത് എഗന്റ ഇെയസലഹാേരൻ, ഇത്
സലഹാേരഗന്റോര്യ,ഇത്എഗന്റഅയൽവാസി.”അവർഒരുമിചൊണ്തി
രക്ഥഗയഴുതിയത്. ോര്യയായി ഒരുഗപൺകുട്ടിഗയകഗണ്ത്ാൻകഴി
യാത്തുമൂേംഒരുപകൊെിഗയആകർഷിക്ാൻസർ്ാത്മകമായമാർ്
ങ്ങൾസവെരീകരിലക്ണ്ിവന്ന ഒരുപാവഗപെട്ട ഗൈറുപെക്ാരഗനപെറ്ിയാണ്
കഥ.

ഗ്രാമരീണ ലമഖേയിൽ ഇ-ഗകാലമഴ്സ് ആരംേിചെത് ോരിദ്്യ നിർമാർജന
പദ്ധതിയുഗടപ്രധാനഗപെട്ടഒരുോ്മായിരുന്നു.2016-നം2020-നംഇടയിൽ,
പാവഗപെട്ട കൗണ്ികെിഗേ ഓൺചേൻ ബിസിനസ്സുകളുഗട എണ്ം 13.2



േക്ത്ിൽനിന്ന്31.1േക്മായിഉയർന്നു.40ഇത്ഗ്രാമരീണഗരഓൺചേൻ
വിപണികളുമായി ബന്ധിപെിക്കുകയും ഗ്രാമരീണ കുടുംബങ്ങളുഗട വരുമാനം
വർദ്ധിപെിക്ാൻസഹായിക്കുകയുംഗൈയ്തു.ഇത്രത്ിലുള്ളഒരുപ്ലാറ്്ലഫാ
മാണ് 2020ജൂണിൽഗതാഗങവെനിൽആരംേിചെയ്-ഷ്-ജ്-ഫു.സർക്ാരിന്
നാൽപെത് ശതമാനം ഓഹരിയുള്ളസവെകാര്യ സംരംേമാണിത്. ഗതാഗങവെൻ
ന്രത്ിഗേയും ചുറ്റുമുള്ളഗ്രാമങ്ങെിഗേയും േരിദ്സമൂഹങ്ങെിൽ ഇരുപതി
േധികംൈിത്രീകരണസ്റ്റുഡിലയാകൾസ്ഥാപിചെ്ഗൈറുവിഡിലയാകൾനിർ
മിക്ാൻ കർഷകഗര പരിശരീേിപെിക്കുകയാണ് യ്-ഷ്-ജ്-ഫു ഗൈയ്യുന്നത്.
ഉപലയാക്ാക്ൾക്് തങ്ങളുഗട വിഡിലയാകൾ യ്-ഷ്-ജ്-ഫു ഗമാചബൽ
ആപ്ലിലക്ഷനിലേയ്ക്്അപ്ലോഡ് ഗൈയ്യാം. വിഡിലയാകൾഎത് ലപർ
കാണുന്നു എന്നതിനനസരിചെ് കിട്ന്ന ലപായിന്റുകൾ പ്ലാറ്്ലഫാമിൽ േേ്യ
മായഉത്പന്നങ്ങൾവാങ്ങാനായിചകമാറാൻകഴിയും.ആളുകൾഒരുമിനിട്ട്
വിഡിലയാകണ്ാൽഅതിന്പത്്ഗക്ഡിറ്്സ്േേിക്കും—ആറുഗക്ഡി
റ്്സ് വിഡിലയാ നിർമാതാവിന്, ഒന്ന് കാഴ്ൈക്ാരന്, രണ്് സ്റ്റുഡിലയാ
യ്ക്്,ഒന്ന്യ്-ഷ്-ജ്-ഫുപ്ലാറ്്ലഫാമിന്.

വസ്ത്ങ്ങൾ,വരീട്പകരണങ്ങൾ,കാർഷിലകാത്പന്നങ്ങൾ,കാർഷിലകാപക
രണങ്ങൾ,കാറുകൾതുടങ്ങിയസാധനങ്ങൾസർക്ാർ,സവെകാര്യസംരംേങ്ങളു
മായുള്ളപകൊെിത്ത്ിലൂഗടേേ്യമാക്കുന്നു.ഈസംരംേങ്ങൾനികുതിയിെവ്
കിട്ന്നതിലനാ, അധികമുള്ള ലസ്റാക്് ഒഴിവാക്കുന്നതിലനാ പ്ലാറ്്ലഫാമിലേ
യ്ക്്സാധനങ്ങൾസംോവനഗൈയ്യുന്നു.സൗജന്യപരസ്യത്ിനള്ളല്ാ
തസ്ായി യ്-ഷ്-ജ്-ഫു പ്ലാറ്്ലഫാം ഉപലയാ്ഗപെടുത്തുകയും ഗൈയ്യാറുണ്്
ഈസംരംേങ്ങൾ.ഇ-ഗകാലമഴ്സ്,ഇൻറർഗനറ്്േേ്യതഎന്നിവയാൽസാ
ധ്യമാക്കുകലയാസ്മമാക്ഗപെടുകലയാഗൈയ്യുന്നവ്യാവസായികവികസനം,
ഗ്രാമപ്രലേശങ്ങഗെന്രങ്ങളുമായിബന്ധിപെിക്കുന്നതിനംഗതാഴിേവസരങ്ങ
ളുംഅനബന്ധവരുമാനവുംസൃഷ്ടിക്കുന്നതിനംകൃഷിക്ാർക്കുംേരിദ്ർക്കും
സാംസ്കാരികമായആത്മവിശവൊസംവെർത്തുന്നതിനമുള്ളഒരുമാർ്മാണ്.
അതിഗന്റഎണ്മറ്ഉോഹരണങ്ങെിൽഒന്നാണ്ലമൽവിവരിചെത്.

േക്്യലകന്ദരീകൃതോരിദ്്യനിർമാർജനതന്ത്രംപാവഗപെട്ടവഗരോരിദ്്യത്ിൽ
നിന്നുംകരകയറ്റുന്നതിന്,അഥവാഅവർക്് ോരിദ്്യത്ിൽനിന്നുംസവെയം
കരകയറുന്നതിന്,അഞ്ചുപ്രധാന മാർ്ങ്ങൊണ് ഉപലയാ്ിചെത്: വ്യവസാ
യം, മാറ്ിപൊർപെിക്ൽ, പാരിസ്ഥിതിക നഷ്ടപരിഹാരം, വിേ്യാേ്യാസം,
ലസാഷ്യേിസ്റ് സഹായം. അഞ്് പ്രധാന മാർ്ങ്ങെിൽആേ്യലത്ത് പ്രാ
ലേശിക ഉത്പാേനം വികസിപെിക്കുകഎന്നതാണ്.ഈേക്്യം മനസ്ിൽ



നഗ്യട്കജകോ പ്രവിശ്യയിനൈ വകോൻഷകോൻ ജില്ലയിലുള്ള തകോെ്യകോങട് ഗ്കോമത്തിൽ ഭക്ണരം 
വിൽക്കുന്ന ഒരകോൾ യട്-ഷട്-ജട്-ഫു എന്ന നചറുവിഡികയകോ പ്കോറ്റട്ക�കോരം ഉപകയകോഗിച്ട്  

തനന്റ പകോചകട്വദഗട്ധ്യരം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. 2021 ഏപ്രിൽ.



വച്ചുഗകാണ്്,പാവഗപെട്ടവർക്്ധനസഹായം(വായ്പ,സബ്സിഡി,സൂക്്മ
വായ്പ(microcredit)),സാലകെതികപരിശരീേനം,ഉപകരണങ്ങൾ,വിപണി
എന്നിവേേ്യമാക്കുന്നതിന്ഗപാതുലമഖേയുംസവെകാര്യലമഖേയുംരം്ത്ിറ
ങ്ങി.േക്്യലകന്ദരീകൃതപരിപാടിയുഗടോ്മായിനടപൊക്ിയവ്യാവസായിക
ോരിദ്്യനിർമാർജനനയങ്ങൾേരിദ്കുടുംബങ്ങെിൽ98ശതമാനത്ിഗനയും
സ്പർശിച്ചു.ഇതിഗന്റോ്മായികാർഷിലകാത്പാേനത്ിനംമൃ്ങ്ങഗെവെർ
ത്തുന്നതിനം കാർഷിലകാത്പന്നങ്ങൾസംസ്കരിക്കുന്നതിനമുള്ള 3 േക്ം
വ്യവസായലകന്ദങ്ങൾ832േരിദ്കൗണ്ികെിലുംസ്ഥാപിച്ചു.2.2ലകാടിയിേ
ധികംപാവഗപെട്ടവർഈലകന്ദങ്ങെിൽലജാേിഗൈയ്യുന്നു.കൂടാഗത1.3ലകാടി
ലപർഗ്രാമരീണസംരംേങ്ങെിലുംലജാേിഗൈയ്യുന്നു.ോരിദ്്യനിർമാർജനവർ
ക്്ലഷാപ്പുകൾ (ഉപലയാ്ിക്ഗപെടാഗത കിടക്കുന്ന ഭൂമിയിലോ ആളുകളുഗട
വരീടുകെിലോസംഘടിപെിക്ഗപെടുന്നഗൈറുകിടഉത്പാേനലകന്ദങ്ങൊണിവ)
2015 മുതൽ 2019 വഗരയുള്ള കാേഘട്ടത്ിൽ േരിദ് കുടുംബങ്ങളുഗട പ്രതി
വർഷആലൊഹരിവരുമാനംമൂന്നിരട്ടിലയാെംവർദ്ധിപെിചെ്9,808യുവാനിഗേ
ത്ിക്ാൻസഹായിച്ചു.41ടൂറിസവുംഹരിതസമ്പേ്വ്യവസ്ഥയുമായിബന്ധഗപെ
ടുത്ിയുള്ളപുതിയോരിദ്്യനിർമാർജനമാതൃകകൾവികസിപെിക്ാൻഇത്
സഹായിചെിട്ണ്്.
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സിൈവൊൻപ്രവിശ്യയിഗേ പർവതപ്രലേശത്തുള്ള ഒരുഗ്രാമമാണ്അ-ഥു
-േവൊർ. യുദ്ധകാേത്് പർവതങ്ങെിൽ കൃഷിഗൈയ്യുന്നത് തന്ത്രപരമായ
നടപടിയായി കണക്ാക്ഗപെട്ടിരുന്ന യുവാൻ രാജവംശകാേലത്ാെം
(എ.ഡി.1271-1368)പഴക്മുള്ളതാണ്ഈഗ്രാമം. 1400മരീറ്ർഉയരത്ി
ോണ്അ-ഥു-േവൊർഗ്രാമംസ്ഥിതി ഗൈയ്യുന്നത്. മേഗഞ്രുവിഗന്റഅരി
കുകെിൽതൂങ്ങിക്ിടക്കുന്നചൂരൽ ഗകാണ്ടുള്ള 800 മരീറ്ലറാെം നരീെമുള്ള
“ആകാശല്ാവണികെിലൂഗട”മാത്ലമഅടുത്ിഗടവഗരഈഗ്രാമത്ി
ലേയ്ക്്എത്ിഗപെടാൻകഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ.ഈല്ാവണികൾഅത്
ബേവത്ായിനിർമിചെതായിരുന്നി്താനം.വിേ്യാേയങ്ങൾ,നാട്ൈ്
കൾ,ആലരാ്്യ ലസവനലകന്ദങ്ങൾ, ഗപാതു്താ്തംഎന്നിവിടങ്ങെി
ലേയ്ക്കുള്ളയാത്മണിക്കൂറുകലൊെംനരീണ്തുംഅപകടംനിറഞ്ഞതുമാ
യിരുന്നു.അവിടുഗത്താമസക്ാരിഗോരാൊയിരുന്നമൂസ്്പറഞ്ഞു,“ഒരു
പാക്റ്്ഉപെ്വാങ്ങാൻമേഗഞ്രിവിലൂഗടഇറങ്ങിവരാൻഎനിക്്അര
േിവസഗമടുക്കുമായിരുന്നു.”നാലുവർഷംമുമ്പ്,ഈല്ാവണിക്്പകരം
സർക്ാർ 10േക്ംയുവാൻഗൈേവഴിചെ്ഉരുക്കുഗകാണ്ടുള്ളസരക്ിത
മായഒരുസംവിധാനംനിർമിച്ചു. 2020 ഗമയ് മാസത്ിൽ മൂസ്ിഗനയും
അ-ഥു-േവൊറിഗേമറ്്83കുടുംബങ്ങഗെയുംോരിദ്്യനിർമാർജനപരിപാടി
യുഗടോ്മായിമാറ്ിപൊർപെിച്ചു.42

അലങ്ങയറ്ംവിദൂരപ്രലേശങ്ങെിൽതാമസിക്കുന്നവലരാ,കൂഗടക്കൂഗടപ്രകൃതിദു
ര്ങ്ങൾഅനേവിലക്ണ്ിവരുന്നവലരാആയകുടുംബങ്ങഗെസംബന്ധിചെിട
ലത്ാെം,കൂടുതൽവാസലയാ്്യമായസ്ഥേങ്ങെിലേയ്ക്് മാറാഗതോരിദ്്യ
ത്ിഗന്റൈക്ംതകർക്കുകഅസാധ്യമാണ്. 96േക്ംലപർ—അതായത്,
ോരിദ്്യത്ിൽ നിന്നും കരകയറ്ഗപെട്ട ഗമാത്ം ആളുകെിൽ ഏകലേശം 10
ശതമാനംലപർ—ഗ്രാമങ്ങെിൽനിന്ന്പുതുതായിനിർമിചെന്രപാർപെിട
സമൂഹങ്ങെിലേയ്ക്് മാറി. 6,100കിന്റർ്ാർട്ടനകൾ,പ്രാഥമിക, മാധ്യമിക
വിേ്യാേയങ്ങൾ എന്നിവയ്ഗക്ാപെം പുതിയ േവനങ്ങളും നിർമിച്ചു. 12,000
ആശുപത്ികളുംസാമൂഹ്യആലരാ്്യലകന്ദങ്ങളും3,400വൃദ്ധപരിൈരണലക
ന്ദങ്ങളും40,000സാംസ്കാരികലകന്ദങ്ങളുംലവേികളുംനിർമിക്കുകലയാവി
പുേരീകരിക്കുകലയാഗൈയ്തു.

നാട്ടിൻപുറങ്ങെിൽനിന്ന്ന്രങ്ങെിലേയ്ക്്കുടുംബങ്ങഗെമാറ്ിത്ാമസിപെി
ക്കുലമ്പാൾഉണ്ാകുന്നപ്രധാനഗവല്ലുവിെി,അവർക്്ഗതാഴിൽകഗണ്ത്തുക



എന്നതാണ്. മാറ്ിപൊർപെിചെ കുടുംബങ്ങൾക്് ഗതാഴിൽ കഗണ്ത്തുന്നതിന്
സർക്ാർപരിശരീേനപരിപാടികളുംപുതിയവ്യവസായങ്ങളുംവികസിപെിച്ചു.
തത്ഫേമായി, താമസം മാറിയവരിഗേ ലജാേി ഗൈയ്യാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളവ
രിൽ73.7ശതമാനംലപർക്കുംലജാേിേേിച്ചു.മാറിത്ാമസിചെകുടുംബങ്ങെിൽ
ലജാേി ഗൈയ്യാൻ കഴിയുന്നഅം്ങ്ങളുള്ള 94.1 ശതമാനം കുടുംബങ്ങെിലും
ഒരാൾഗക്കെിലുംലജാേിേേിച്ചു.

പകോരിസ്ിതിക െഷട് ടപരിഹകോരരം

ആേിലപയ്-യുഗട ഗമാചബൽ ആപെ് ആയ ആന്റ് ലഫാറസ്റിലുള്ള
ഗൈറിയപചെബട്ടൺഗഞക്ിയാൽനടുവിൽൈേിക്കുന്നഒരുഗൈറുഗൈടിയു
ള്ളസ്ക്രീനിഗേത്തും.സവെകാര്യവാഹനംഉപലയാ്ിക്കുന്നതിനപകരം
ചസക്ിൾ പകെിടുന്നസംവിധാനം ഉപലയാ്ിക്കുകലയാ നടക്കുകലയാ
ഗൈയ്താൽഉപലയാക്ാക്ൾക്്ഗ്രരീൻഗക്ഡിറ്്സ്േേിക്കും.ഈഗക്
ഡിറ്്സ്,മരങ്ങൾനട്പിടിപെിക്കുന്നതിന്ഒരുഗമാചബൽആപ്ലിലക്ഷൻ
ഉപലയാ്ിചെ്ചകമാറ്ംഗൈയ്യാനാകും.വൻകിടഇന്റർഗനറ്്കമ്പനിയായ
ആേിബാബയുഗട കരീഴിലുള്ള ആന്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവിസസ് ഗ്രൂപെ്
2016-ൽആരംേിചെഓൺചേൻപണമിടപാട്സംവിധാനമാണ്ആന്റ്
ലഫാറസ്റ്.തങ്ങളുഗട55ലകാടിഉപലയാക്ാക്ഗെകാർബൺഫുട്പ്രിന്റ്
കുറയ്ക്ാൻആന്റ്ലഫാറസ്റ്ലപ്രാത്ാഹിപെിക്കുന്നു.ഇതിഗന്റരൂപകൽ
പെന വിഡിലയാ ഗ്യിം ലപാഗേ ലതാന്നാം. പലക് മരങ്ങൾസാകെൽ
പെികമ്. 2020 മാർചെ് വഗരയുള്ളകണക്നസരിചെ്, 112,000 ഗഹക്ടർ
സ്ഥേത്്12.2ലകാടിമരങ്ങൾആന്റ്ലഫാറസ്റ്വഴിവച്ചുപിടിപെിചെിട്ണ്്.
ഇതിൽഭൂരിോ്വുംഇന്നർമംല്ാെിയ,്ാൻസ,ഛിൻഹായ്,ഷാൻസി
പ്രലേശങ്ങെിഗേവരണ്സ്ഥേങ്ങെിോണ്.തത്ഫേമായി,പരിസ്ഥിതി
സംരക്ണഗത്ോരിദ്്യനിർമാർജനവുമായിബന്ധിപെിക്കുന്ന4േക്ം
ഗതാഴിലുകൾഗപാതുലക്മഗത്മുൻനിർത്ിസംരക്ിക്ഗപെട്ടിരിക്കുന്ന
പ്രലേശങ്ങെിലുംനാട്കാർക്് വരുമാനംേേിക്ാൻസഹായിക്കുന്നപാ
രിസ്ഥിതികസാമ്പത്ികവനങ്ങെിലുംസൃഷ്ടിക്ഗപെട്. 2019-ൽആന്റ്
ലഫാറസ്റ്,യുഎൻപരിസ്ഥിതിപരിപാടിയുഗടപരലമാന്നതപുരസ്കാര
മായൈാമ്പ്യൻസ്ഓഫ്േിഎർത്ിന്അർഹരായി.43
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പരിസ്ഥിതി സംരക്ണവും പുനഃസ്ഥാപനവും — പ്രലത്യകിചെ് േരിദ് പ്രലേ
ശങ്ങൊയി അടയാെഗപെടുത്ഗപെട്ടസ്ഥേങ്ങെിൽ — ോരിദ്്യഗത്അേിസം
ലബാധന ഗൈയ്യുന്നതിനള്ള പ്രധാന മാർ്ങ്ങെിൽ ഒന്നാണ്. പ്രധാനമായും
പാരിസ്ഥിതികലമഖേയിൽഗതാഴിേവസരങ്ങൾസൃഷ്ടിക്കുന്നതുവഴിയാണ്
ഇത്സാധ്യമാക്കുന്നത്.2013മുതലുള്ളകാേത്്േരിദ്പ്രലേശങ്ങെിഗേ49.7
േക്ം ഗഹക്ടർ കൃഷിയിടങ്ങൾ വനങ്ങലൊ പുൽലമടുകലൊ ആയി പുനഃ
സ്ഥാപിച്ചു.ഈപ്രക്ിയയിൽ 11 േക്ം േരിദ്ഗര ലഫാറസ്റ് ലറഞ്ർമാരായി
നിയമിച്ചു.23,000ോരിദ്്യനിർമാർജനസഹകരണസംഘങ്ങളുംവനവൽക്
രണത്ിനള്ള(പുതിയവനങ്ങൾസൃഷ്ടിക്ൽ)സംഘങ്ങളുംരൂപരീകരിച്ചു.44
കഴിഞ്ഞരണ്ടുപതിറ്ാണ്ടുകൊയിചൈനനടത്ിവരുന്നതുടർചെയായഹരി
തവൽക്രണശ്രമങ്ങളുഗടോ്മാണിത്.യുഎൻഫുഡ്ആൻഡ്അഗ്രിക്ൾ
ചെർഓർ്ചനലസഷഗന്റ(എഫ്എഒ)വിശകേനപ്രകാരംചൈനവനങ്ങളു
ഗടപുനഃസ്ഥാപനത്ിഗന്റ (reforestation)കാര്യത്ിൽആല്ാെതേത്ിൽ
മുൻപ്ിയിോണ്. 1990-നം 2020-നംഇടയിൽ ലോകത്്ഹരിതലമഖേ
യുഗട(leafarea)വെർചെയിൽ25ശതമാനവുംഉണ്ായത്ചൈനയിോണ്.45
ഹരിതവൽക്രണശ്രമങ്ങൾസർക്ാരിഗന്റലനരിട്ള്ളപ്രവർത്നങ്ങൾവഴി
മാത്മ്,ആേിലപയ്-യുഗടകാര്യത്ിഗേന്നലപാഗേസവെകാര്യലമഖേയുഗട
വകയായിട്ള്ളശ്രമങ്ങൾവഴിയുംനടപെിോക്ഗപെടുന്നു.



വിദ്യകോഭ്യകോ�രം

1951-ൽ ടിഗബറ്ിഗന ഔലേ്യാ്ികമായി ജനകരീയ ജനാധിപത്യ
ചൈനയുഗടോ്മാക്ിയലപൊൾ,വിേ്യാേ്യാസംനിയന്ത്രിചെിരുന്നത്ആശ്ര
മങ്ങൾആയിരുന്നു,ഏതാനംസവെകാര്യവിേ്യാേയങ്ങളുഗടകാര്യത്ിഗോ
ഴിഗക. വിേ്യാേയങ്ങൾ സന്യാസിമാർക്കും ഉലേ്യാ്സ്ഥർക്കും ലവണ്ി
നരീക്ിവചെിരുന്നു.തത്ഫേമായി,സ്കൂെിൽലപാലകണ്പ്രായമുള്ളകുട്ടിക
െിൽരണ്ടുശതമാനംമാത്മാണ്വിേ്യാേയങ്ങെിൽപഠിചെിരുന്നത്. 1951
മുതൽ2021വഗരആധുനികമായഒരുവിേ്യാോസസംവിധാനംവികസിപെി
ക്കുന്നതിനായി10,000ലകാടിയുവാൻആണ്ചൈനൈിേവഴിചെത്.2021-
ഗേ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, പ്രാഥമിക വിേ്യാേയങ്ങെിൽ പഠിക്ാനള്ള
പ്രായമുള്ളവരിൽ99.5ശതമാനം ലപരുംവിേ്യാേ്യാസസ്ഥാപനങ്ങെിൽ
ലൈർന്ന്പഠിക്കുന്നുണ്്.മാധ്യമികവിേ്യാേയങ്ങളുഗട(middleschool)കാ
ര്യത്ിൽഈശതമാനം99.51ആണ്;തൃതരീയവിേ്യാേ്യാസസ്ഥാപനങ്ങ
ളുഗടകാര്യത്ിൽ39.18ശതമാനവും.2012-ൽ,അധ്യയനം,താമസം,പാ
ഠപുസ്തകങ്ങൾ,േക്ണം,്താ്തം, മറ്് ഗൈേവുകൾഎന്നിവഗയ്ാം
ഉൾഗപെഗട പ്രരീ-സ്കൂൾ മുതൽസരീനിയർചഹസ്കൂൾ വഗര പതിനഞ്ചു
വർഷഗത്വിേ്യാേ്യാസംസൗജന്യമായിനൽകുന്നപരിപാടിആരംേിചെ
ചൈനയിഗേആേ്യഗത്പ്രലേശമായിമാറിടിഗബറ്്.46േരിദ്കുടുംബങ്ങൾ
ആയിരജിസ്റർഗൈയ്തിട്ള്ളഗ്രാമരീണകുടുംബങ്ങെിഗേവിേ്യാർത്ികൾ
ക്്സർവകോശാോതേത്ിൽക്കൂടിസൗജന്യവിേ്യാേ്യാസംനൽകുന്ന
തരത്ിൽഈനയംവിപുേരീകരിച്ചു.2016മുതൽ2020വഗര46,700േരിദ്
രായബിരുേവിേ്യാർത്ികൾക്്ഈനയംപ്രലയാജനഗപെട്.47

തേമുറകൊയി നിേനിൽക്കുന്ന ോരിദ്്യത്ിഗന്റ ൈങ്ങേ തകർക്കുന്നതിൽ
വിേ്യാേ്യാസംപ്രധാനപകെ്വഹിക്കുന്നു.വിേ്യാേ്യാസംനിർത്ിലപൊലകണ്ി
വന്നേരിദ്കുടുംബങ്ങെിൽനിന്നുള്ള2േക്ംവിേ്യാർത്ികൾക്്(2013-ഗേ
കണക്നസരിചെ് ) വിേ്യാേയങ്ങെിലേയ്ക്് മടങ്ന്നതിന് ആവശ്യമായ
സഹായംഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന്േക്്യലകന്ദരീകൃതോരിദ്്യനിർമാർജനപരി
പാടിയുഗടോ്മായിവേിയപരിശ്രമങ്ങൾനടന്നു.2020ആയലപൊലഴയ്ക്കും
ചൈനയിഗേചപ്രമറി,ഗസക്ൻഡറിസ്കൂളുകെിൽ99.8ശതമാനത്ിനം
അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും അധ്യാപകരും മറ്റു ജരീവനക്ാരും ഉൾഗപെഗട
അവശ്യം ലവണ്ഗത്ാം ഉഗണ്ന്ന് ഉറപ്പുവരുത്ിയിരുന്നു. 95.3 ശതമാനം
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വിേ്യാേയങ്ങെിൽ ഇന്റർഗനറ്് സൗകര്യവും മൾട്ടിമരീഡിയ ക്ാസ് മുറികളുമു
ണ്്.വേിയസർക്ാർധനസഹായപരിപാടികൾ64ലകാടിലപർക്്വിേ്യാ
േ്യാസസഹായവുംസ്കൂളുകെിൽലപാഷകാഹാരവുംനൽകുന്നു.പ്രതിവർഷം
4ലകാടിവിേ്യാർത്ികെിലേയ്ക്്ഈസഹായങ്ങൾഎത്തുന്നു.48

ന് നിേവാരം പുേർത്തുന്ന അധ്യാപകഗര പരിശരീേിപെിക്കുന്നതിനം മുൻ
് ണനനൽകി:ബിരുേപഠനത്ിന ലശഷം േരിദ്പ്രലേശങ്ങെിൽപഠിപെി
ക്കുന്നതിന് 9.5 േക്ംഅധ്യാപകഗരപ്രലത്യകതസ്തിക പരിപാടി വഴി
നിയമിച്ചു. 1.7 ലകാടി ഗ്രാമരീണഅധ്യാപകഗര വികസനത്ിൽ പിന്നാക്ം
നിൽക്കുന്നമധ്യ-പശ്ചിമലമഖേകെിലേയ്ക്്ലേശരീയപരിശരീേനപരിപാടി
യുഗടോ്മായിനിയമിച്ചു.അവരിൽ1.9േക്ംലപഗരപ്രലത്യകമായിവിദൂര,
േരിദ്,വംശരീയന്യൂനപക്പ്രലേശങ്ങെിലേയ്ക്്അയച്ചു.ലസാഷ്യേിസ്റ്പാര
മ്പര്യത്ിന്അനസൃതമായഈശ്രമങ്ങൾ,ഗൈറുപെക്ാർക്്ഗ്രാമപ്രലേശങ്ങെി
ഗേജരീവിതഗത്ക്കുറിചെ്ലനരിട്ള്ളഅറിവ്നൽകുന്നു;അലതസമയംഅടുത്
തേമുറയിഗേഅധ്യാപകഗരവെർത്തുകയുംഗൈയ്യുന്നു.

വിേ്യാേ്യാസരം്ഗത്ഈലനട്ടങ്ങൾഗ്രാമങ്ങെിൽമാത്മ്,രാജ്യത്തുടനരീെം
പ്രതിഫേിച്ചു.2020-ൽനടന്നഏഴാംലേശരീയഗസൻസസ്പ്രകാരം,ജനങ്ങളു
ഗടവിേ്യാേ്യാസത്ിഗന്റകാേയെവ്ശരാശരി9.08വർഷംആയിരുന്നത്9.91
വർഷമായിഉയർന്നു.തൃതരീയവിേ്യാേ്യാസംലനടിയവരുഗടഎണ്ം2010-ൽ
ഒരുേക്ത്ിൽ8,930ലപർഎന്നനിേയിൽനിന്നും2020-ൽേക്ത്ിൽ
15,467 ലപരായി — മുമ്പലത്തിഗന്റ ഇരട്ടിലയാെം.49 തൃതരീയ വിേ്യാേ്യാസം
ലനടാൻസാധിചെവർഏത്സാമ്പത്ിക-സാമൂഹികപശ്ചാത്േങ്ങെിൽനി
ന്നുള്ളവരാണ്എന്നുപരിലശാധിക്കുലമ്പാൾഅതിലുംമാറ്ങ്ങൾപ്രകടമാണ്.
ചൈനയിഗേ ലകാലെജ് വിേ്യാർത്ികളുഗടയിടയിൽ സിൻഹവെ സർവകോ
ശാേനടത്ിയസർലവപ്രകാരം,2011മുതൽ2018വഗരയുള്ളകാേഘട്ടത്ിൽ
ചൈനരീസ്സർവകോശാേകെിഗേഒന്നാംവർഷവിേ്യാർത്ികൊയിരുന്നവ
രിൽ70ശതമാനത്ിേധികംലപർഅവരുഗടകുടുംബങ്ങെിൽനിന്നുംഏഗത
കെിലുംസർവകോശാേയിൽലൈരുന്നആേ്യഗത്ആളുകൊയിരുന്നു.50ഇതിൽ
70ശതമാനവുംഗ്രാമപ്രലേശങ്ങെിൽനിന്നുള്ളവരാണ്. ലോകസാമ്പത്ിക
ലഫാറത്ിഗന്റ 2020-ഗേ ലഗ്ാബൽ ഗജൻഡർ ്്യാപ് റിലപൊർട്ട് പ്രകാരം,
സ്ത്രീകൾ തൃതരീയ വിേ്യാേ്യാസത്ിൽ പ്രലവശിക്കുന്നതിലും, ഗപ്രാഫഷ
ണൽ, സാലകെതിക ജരീവനക്ാരുഗടയിടയിൽ സ്ത്രീകളുഗട അനപാതത്ി
ലുംചൈന ഒന്നാംസ്ഥാനഗത്ത്ി.51 കഴിഞ്ഞേശകത്ിഗേവിേ്യാേ്യാസ



പരിഷ്കാരങ്ങൾോരിദ്്യത്ിഗന്റബഹുമുഖഘടകങ്ങൾ,ന്രങ്ങളുംഗ്രാമങ്ങ
ളുംതമ്മിലുള്ളഅ്രം,േിം്ലേേംഎന്നിവഗയഎതിരിട്എന്നത്വ്യക്ം.

�കോമൂഹ്യ �ഹകോയരം

ോരിദ്്യം േഘൂകരിക്കുന്നതിന് ചൈന അവേംബിചെ അഞ്് പ്രധാന മാർ
്ങ്ങെിൽ അവസാനലത്ത് സാമൂഹ്യ സഹായം നൽകുക എന്നതാണ്.
ചൈനയുഗടആേ്യഗത്സാമൂഹ്യസരക്ാപദ്ധതിയുഗടൈരിത്ംഷാങ്ഹാ
യ്-യിൽ1993-ൽആരംേിചെഅർബൻമിനിമംേിവിം്്്്യാരന്റിസിസ്റത്ി
ലേയ്ക്്(േരീപാഒ)നരീളുന്നതാണ്.1999-ൽഎ്ാന്രപ്രലേശങ്ങെിലേയ്ക്കും
2007-ൽ ഗ്രാമപ്രലേശങ്ങെിലേയ്ക്കും ഇത് വ്യാപിപെിച്ചു.52 ഈ പരിപാടി
പ്രകാരം,ആലൊഹരിവരുമാനംപ്രാലേശികോരിദ്്യലരഖലയക്ാൾകുറവുള്ള
ഏഗതാരുകുടുംബത്ിനംസാമൂഹ്യസഹായത്ിന്അലപക്ിക്ാനള്ളഅവ
കാശമുണ്ായിരുന്നു. ലോകത്് പണമായി നൽകഗപെടുന്ന ഏറ്വും വേിയ
സാമൂഹ്യസഹായപദ്ധതിയായിഇത്കണക്ാക്ഗപെടുന്നു.53വിേ്യാേ്യാസം,
ആലരാ്്യരക്, പാർപെിടം,അം്പരിമിതിയുള്ളവർക്കുള്ളസഹായം, താൽ
ക്ാേികസഹായങ്ങൾഎന്നിവയ്ക്ായുള്ളമറ്റുപരിപാടികൾക്്പരസ്പ
രപൂരകമായിട്ടാണ് േരീപാഒ പ്രവർത്ിചെത്. 2009-ൽ ഗ്രാമപ്രലേശങ്ങെിലും
2011-ൽ ന്രപ്രലേശങ്ങെിലും ആളുകൾക്ായി ഗപൻഷൻ സംവിധാനം
ഏർഗപെടുത്ി.

ഗ്രാമരീണ ഉപജരീവന ലവതനം (rural subsistence allowance) 2012-ൽ പ്ര
തിവർഷം 2068 യുവാൻ ആയിരുന്നത് 2020 ആയലപൊലഴയ്ക്കും 5962
യുവാൻആയിവർധിച്ചു.54ഈഫണ്ടുകലൊഅതിോരിദ്്യആശവൊസഫലണ്ാ
93.6 േക്ം ലപർക്് േേ്യമാകുന്നു. 60.98 േശേക്ം ലപർക്്അടിസ്ഥാന
ഗപൻഷൻ േേിക്കുന്നു. ഏഗറക്കുഗറ എ്ാ ഗ്രാമരീണഗരയും ഗതാഴിൽരഹിത
രായന്രവാസികഗെയുംഉൾഗക്ാള്ളുന്നതാണ്ഈപരിപാടികൾ.55

എന്നിരുന്നാലുംചൈനയുഗടസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥവേിയസമ്മർദേത്ിോണ്.
ചൈനയിൽ ജനന നിരക്് താഴുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ഗസൻസസ് അനസ
രിചെ് ഒരു സ്ത്രീക്് 1.3 എന്ന ലതാതിോണ് കുട്ടികൾ ജനിച്ചുഗകാണ്ിരി
ക്കുന്നത്. അതിനനസരിചെ് സമൂഹത്ിൽ പ്രായമായവരുഗട അനപാതം
കൂടുകയാണ്. ഇതിഗന്റ ഫേമായി ചൈന കഴിഞ്ഞ വർഷം ൈരിത്ത്ിൽ
ആേ്യമായി സാമൂഹിക ഇൻഷുറൻസ് കമ്മി ലരഖഗപെടുത്ി. 2025-ഓഗട
പ്രായമായവരുഗട (60 വയസ്ിന മുകെിലുള്ളവർ) എണ്ം 30 ലകാടിയാകും
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നഗ്യട്കജകോ പ്രവിശ്യയിലുള്ള നതകോനങ്ൻ െഗരത്തിനൈ വങട്ജിയ 
പകോർപ്പിട�മൂഹത്തിലുള്ള �ട് കൂളിൽ െിന്നുരം നതകോട്ടുത്തുള്ള തങ്ങളനട 
വലീടുകളികൈയട് ് ട് െടക്കുന്ന കുട്ികൾ. 2021 ഏപ്രിൽ.



എന്നും, 2050-ഓഗട ചൈനയിഗേ ജനസംഖ്യ കുറയാൻ തുടങ്ഗമന്നുമാ
ണ് കണക്ാക്ഗപെടുന്നത്. ഗപൻഷൻ കമ്മി അടുത് േശകത്ിനള്ളിൽ
8 േക്ം ലകാടി യുവാൻ ആലയക്കും. ഇത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് ചൈന
നിേവിൽന്രഗത്ാഴിോെിഗപൻഷൻസമ്പ്രോയത്ിൽപരിഷ്കാരങ്ങൾ
നടപെിോക്ിഗക്ാണ്ിരിക്കുകയാണ്.56

ലരാ്വും ലമാശംആലരാ്്യവുംഗ്രാമങ്ങെിൽ ോരിദ്്യത്ിന്കാരണമാകുന്ന
പ്രധാനഘടകങ്ങൊയതിനാൽ,ഗ്രാമപ്രലേശങ്ങെിഗേആലരാ്്യരക്ാസംവി
ധാനങ്ങൾഗമചെഗപെടുത്തുന്നത്േക്്യലകന്ദരീകൃതോരിദ്്യനിർമാർജനപരിപാ
ടിയുഗടപ്രധാന ോ്മാണ്. േരിദ്പ്രലേശങ്ങെിൽആലരാ്്യരക്ാ ലസവന
ങ്ങൾഗമചെഗപെടുത്തുന്നതിനായി1,007ലനതൃതേആശുപത്ികൾ1,172കൗണ്ി
തേആശുപത്ികളുമായിലജാഡിലൈർത്തു.രാജ്യഗത്ാട്ടാഗക53,000പദ്ധ
തികൾആരംേിക്ാൻലനതൃതേആശുപത്ികൾ1.18േക്ംആലരാ്്യപ്രവർ
ത്കഗരഅയച്ചു.ഈലഡാക്ടർമാർ5.5ലകാടിപുറംലരാ്ികൾക്്ൈികിത്
നൽകുകയും19േക്ംശസ്ത്ക്ിയകൾനടത്തുകയുംഗൈയ്തു.അലതസമയം,
ബിരുേംലനടിയതിനലശഷംഗ്രാമരീണലമഖേകെിഗേൈികിത്ാസ്ഥാപന
ങ്ങെിൽലസവനംഗൈയ്യുഗമന്നഉറപെിഗന്റഅടിസ്ഥാനത്ിൽ60,000ഗമഡി
ക്ൽവിേ്യാർത്ികൾക്്സൗജന്യപരിശരീേനംേേിച്ചു.57
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വിൈയിരുത്തൽ: ദകോരിദ്്യ െിർമകോർജെരം 
അളക്കുന്നനതങ്ങനെ?

“ഗ്രാമങ്ങെിഗേ പാർട്ടി പ്രവർത്കരുഗട അടുത് ബന്ധുക്ളുഗട കുടും
ബങ്ങഗെ േരിദ്രായി കണക്ാക്ാൻ കഴിയുലമാ?,” പിം്്ബിയൻ യി
എത്നിക് ടൗൺഷിപെിഗേ പ്രാലേശിക ഉലേ്യാ്സ്ഥലരാട് സാഹൈ
ര്യങ്ങൾ പരിലശാധിക്ാഗനത്ിയ വിേ്യാർഥികൾ ലൈാേിക്കുന്നു. ലൈാ
ങ്ഛിങ്ങിലുള്ളസൗത്് ഗവസ്റ്സർവകോശാേയിഗേ വിേ്യാർഥികളും
ഗപ്രാഫസർമാരും 300കിലോമരീറ്ർസഞ്രിചെ്സിൈവൊനിഗേഗ്രാമരീണ
ലമഖേയിൽഎത്ിയിരിക്കുകയാണ്.പ്രാലേശിക ോരിദ്്യ നിർമാർജന
ശ്രമങ്ങളുഗട വിജയങ്ങളും കുറവുകളും വിേയിരുത്തുന്നതിന് സർക്ാർ
അവഗരപരിശരീേിപെിക്കുകയുംചുമതേഗപെടുത്തുകയുംഗൈയ്തിരിക്കുകയാ
ണ്. തലേേിവസം രാത്ി മാത്മാണ്അവർഗ്രാമങ്ങെിഗേപ്രാലേശിക
ഉലേ്യാ്സ്ഥഗരപരിലശാധനയുഗടകാര്യംഅറിയിക്കുന്നത്.ക്മരഹിത
മായി(random)തരീരുമാനിക്ഗപെടുന്നഈഅപ്രഖ്യാപിതപരിലശാധന
കെിൽ,വിേ്യാർഥികൾവരീടുകൾസന്ദർശിക്കുകയുംഅവരുഗടലൈാേ്യാവ
േിക്്േേിക്കുന്നഉത്രങ്ങൾഒരുലകന്ദരീകൃതആപ്ലിലക്ഷനിൽരജിസ്റർ
ഗൈയ്യുകയും,ബാകെ്ലസ്ററ്്ഗമന്റുകളുംേവനമൂേ്യനിർണയസർട്ടിഫിക്റ്റുക
ളുംഅവലോകനം ഗൈയ്യുകയും, േവനങ്ങളുഗടഅവസ്ഥസർലവഗൈയ്യുക
യും,സൂൈകങ്ങൾേക്്യമിട്ടതേത്ിൽഎത്ിലയാഎന്ന്പരിലശാധി
ക്കുകയുംഗൈയ്യുന്നു.58

ഇത്ബൃഹത്ായലതാതിൽഒരുപരിപാടിനടപെിോക്കുന്നതിന്എ്ാതേ
ത്ിലുംഎ്ാപ്രലേശങ്ങെിലുംപരിലശാധനകൾനടത്ാനള്ളസംവിധാനം
ആവശ്യമാണ്.ഇത്രംപരിലശാധനകൾഅതത്പ്രലേശങ്ങെിഗേസർക്ാരു
ലേ്യാ്സ്ഥർതഗന്നനടത്ിയാൽമതിയാവുകയി്.ലസ്ററ്്കൗൺസിൽോരി
ദ്്യേഘൂകരണഓഫിസ്,ലകന്ദസംഘടനാവകുപെ്,ോരിദ്്യനിർമാർജനവും
വികസനവുംസംബന്ധിചെലസ്ററ്്കൗൺസിൽലനതൃസംഘത്ിഗേഅം്ങ്ങ
ൊയയൂണിറ്റുകൾഎന്നിവയുഗടലനതൃതവെത്ിൽ2016മുതൽഎ്ാവർഷവും
ലേശരീയതേത്ിൽ ഒരുവിേയിരുത്ൽനടന്നു ലപാരുന്നുണ്്.59 ്ാർഹിക
വിവരങ്ങളുഗടകൃത്യത,സവെരീകരിചെനടപടികളുഗടപര്യാപ്തത,ഫണ്ടുകളുഗട
ഉൈിതമായഉപലയാ്ംഎന്നിവഉറപ്പുവരുത്തുന്നത്ഉൾഗപെഗടഓലരാ ലമഖ
േയിഗേയും ോരിദ്്യ േഘൂകരണത്ിഗന്റഫേപ്രാപ്തി വിേയിരുത്ോണ്



അവരുഗട ചുമതേ. പ്രധാനമായും മൂന്ന് തരത്ിോണ് വിേയിരുത്ൽ നട
ത്തുന്നത്:പ്രവിശ്യാ്രപരസ്പരവിേയിരുത്ൽ,മൂന്നാംകക്ിവിേയിരു
ത്ൽ,സാമൂഹ്യലമൽലനാട്ടം.

പ്രവിശ്യകോന്തര പരസ്പര വിൈയിരുത്തൽ: തങ്ങളുഗടപ്രവർത്നങ്ങളും,പുലരാ്
തിയും, റിലപൊർട് ഗൈയ്തഫേങ്ങളുഗടവിശവൊസ്യതയുംപരസ്പരംപരിലശാ
ധിക്കുന്നതിനള്ളകരാറിൽ ഒപ്പുവചെത് പടിഞ്ഞാറൻചൈനയിഗേയും മധ്യ
ചൈനയിഗേയും22പ്രവിശ്യകൊണ്.60ോരിദ്്യരജിസ്ലരൈഷൻപട്ടികയിൽ
കുടുംബങ്ങഗെ ശരിയായി ലൈർത്ിട്ലണ്ാ അഗ്കെിൽ നരീക്ം ഗൈയ്തിട്
ലണ്ാ,മതിയായസഹായംനൽകിയിട്ലണ്ാ,എഗ്ാഗക്പ്രശ്നങ്ങൊണ്
ലനരിലടണ്ിവന്നത്,എഗ്ാഗക്പാഠങ്ങൊണ്പഠിചെത്—ഇഗത്ാംഅറി
യാനായിസ്ഥേങ്ങൾസന്ദർശിചെ്വിേയിരുത്ൽനടത്ാൻഓലരാപ്രവിശ്യ
യുംഡസൻകണക്ിന്പാർട്ടിപ്രവർത്കഗരഅയയ്ക്കുന്നു.

മൂന്നകോരം കക്ി വിൈയിരുത്തൽ: ഒരു കൗണ്ി ോരിദ്്യത്ിൽ നിന്നും മുക്മാ
ഗണന്ന്പ്രാലേശികഅധികാരികൾപ്രഖ്യാപിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽഅത്സ്ഥിരരീ
കരിക്ാൻ ോരിദ്്യ നിർമാർജനഗത്യും വികസനഗത്യും സംബന്ധിചെ
ലനതൃസംഘത്ിഗന്റഓഫിസ്(LeadingGroupOfficeofPovertyAlleviation
andDevelopment)അനലയാജ്യമായശാസ്ത്്ലവഷണസ്ഥാപനങ്ങഗെയും
സാമൂഹ്യസംഘടനകഗെയുംചുമതേഗപെടുത്തുന്നു.വിവരങ്ങളുഗടവിശവൊസ്യത
വിേയിരുത്തുന്നതിന്ഈസംഘങ്ങൾസർലവകളുംഫരീൽഡ്പരിലശാധനക
ളുംനടത്തുന്നു.മൂന്നാംകക്ിവിേയിരുത്േിനള്ളഏജൻസികഗെനിർണയി
ക്കുന്നത്ഒരുഗപാതുലേേത്ിലൂഗടയാണ്.61പരിപാടിയുഗടോ്മായി,ആഗക
22മൂന്നാംകക്ിഏജൻസികൾ531കൗണ്ികൾ,3,200-േധികംഗ്രാമങ്ങൾ,
1.16േക്ംകുടുംബങ്ങൾഎന്നിവിടങ്ങെിൽസർലവനടത്ി.62

�കോമൂഹ്യ കമൽ കെകോട്രം:ഔലേ്യാ്ിക വിേയിരുത്ലുകൾക്കും മൂന്നാം കക്ി
വിേയിരുത്ലുകൾക്കും അപ്പുറം, പാർട്ടി പ്രവർത്കർ നടത്ിയ റാൻഡം
പരിലശാധനകെിലൂഗടയും ോരിദ്്യ നിർമാർജന പ്രവർത്നങ്ങൾ വിേയി
രുത്ി. ഉോഹരണത്ിന്, കുടുംബങ്ങളുഗട സാഹൈര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി റി
ലപൊർട് ഗൈയ്തിട്ലണ്ാ എന്നറിയാൻ പാവഗപെട്ട വരീടുകെിൽ സന്ദർശനം
നടത്ിവരുമാന ല്ാതസ്സുകൾഉൾഗപെഗടയുള്ളകാര്യങ്ങൾപരിലശാധിചെ്
ഉറപ്പുവരുത്ി.63
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വിൈയിരുത്തൈിനന്റ �ൈങ്ങൾ: 

ലമൽവിവരിചെൈിട്ടയായവിേയിരുത്ൽപ്രക്ിയ,ോരിദ്്യേഘൂകരണപരി
പാടിയുഗടപ്രശ്നങ്ങൾഗവെിചെത്തുഗകാണ്ടുവന്നു.ോരിദ്്യംകുറയ്ക്കുന്നതിന
ള്ളവാർഷികേക്്യങ്ങൾനിറലവറ്റുന്നതിലുള്ളപരാജയം,ഫണ്് ദുരുപലയാ
്ം, വ്യാജ വിവരങ്ങൾ ലൈർക്കുന്നത്, േരിദ്കുടുംബങ്ങഗെ രജിസ്ലരൈഷൻ
പട്ടികയിൽ ലൈർക്കുന്നതിലും നരീക്ം ഗൈയ്യുന്നതിലുമുള്ള കൃത്യതയി്ായ്മ,
മറ്്അചെടക്േംഘനങ്ങൾഎന്നിവഇങ്ങഗനതുറന്നുകാട്ടഗപെട്ടപ്രശ്നങ്ങെിൽ
ഗപെടും.64ഇക്കൂട്ടത്ിൽഗപെട്ടഒരുപ്രശ്നമാണ്അഴിമതി.പ്രസിഡന്റ്ഷിയുഗട
ലനതൃതവെത്ിൽപാർട്ടിപരസ്യമായിഅേിസംലബാധനഗൈയ്യുകയുംവിമർശി
ക്കുകയുംഗൈയ്തിട്ള്ളവിഷയമാണിത്.ചൈനയിഗേപരലമാന്നതഅചെടക്
സംവിധാനമായ ഗസൻരൈൽ കമ്മരീഷൻ ലഫാർ ഡിസിപ്ലിൻ ഇൻഗസ്പക്ൻ
(സിസിഡിഐ) ോരിദ്്യ നിർമാർജന പരിപാടിയിഗേഅഴിമതിഗക്തിഗര
ലപാരാടുന്നതിനള്ളഒരുക്യാമ്പയിൻ2018-ൽആരംേിച്ചു. 2013-ൽഅധികാ
രലമറ്തുമുതൽഷിഅഴിമതിവിരുദ്ധപ്രവർത്നങ്ങൾക്്ഉയർന്നമുൻ് ണന
യാണ്നൽകിയിട്ള്ളത്.ഗൈറുമരീനകഗെമാത്മ്,വൻമരീനകഗെയുംേക്്യമി
ടുന്നതാണ്ഈപ്രവർത്നങ്ങൾ.2012മുതൽ2020-ഗന്റആേ്യപകുതിവഗര
32േക്ത്ിേധികം ഉലേ്യാ്സ്ഥർഅഴിമതിയുമായിബന്ധഗപെട്ടകുറ്ങ്ങൾ
ക്്ശിക്ിക്ഗപെട്.65 2020ജനവരി മുതൽ2020നവംബർവഗര ലരഖഗപെ
ടുത്ി മുലന്നാട്ഗകാണ്ടുലപായ 1,61,500അഴിമതിലക്സകെിൽ മൂന്നിഗോന്ന്
ോരിദ്്യ നിർമാർജനവുമായിബന്ധഗപെട്ടതാഗണന്ന്സർക്ാർകഗണ്ത്ി.66
പതിഗനട്ട്ഉന്നതഉലേ്യാ്സ്ഥരുംഈലകസകെിൽഉൾഗപെട്ടിട്ള്ളവരിൽഗപെ
ടും. ലസാഷ്യേിസം ഗകട്ടിപെടുക്കുന്നപ്രക്ിയയിൽഅഴിമതിഗക്തിഗര ലപാ
രാടുന്നത് വർ്സമരത്ിഗന്റ തുടർപ്രവർത്നത്ിഗന്റ ോ്ം തഗന്നയാണ്.
ഗപാതുഖജനാവിൽനിന്ന്നിയമവിരുദ്ധമായിോേംഗകായ്യുന്നവഗരഎതിരി
ടുകയാണ്ഇതുവഴിഗൈയ്യുന്നത്.അഴിമതിവിരുദ്ധക്യാമ്പയിൻവ്യാപകമായ
ജനപിന്തുണയാണ്ലനടിയിട്ള്ളത്.ഇതിൽഅത്ഭുതമി്.ജനങ്ങഗെലസവി
ക്കുകഎന്നകർത്വ്യലത്ാട്പാർട്ടിയുംസർക്ാരുംവിശവെസ്തതപുേർത്തും
എന്നകാര്യത്ിൽജനങ്ങൾക്കുള്ളവിശവൊസംവെർത്തുകയാണ്ഈക്യാമ്പ
യിൻഗൈയ്തത്.



ഭകോഗരം 5: കക�ട് സ്റഡലീ�ട്

തകോെ്യകോങട് ഗ്കോമരം

ഗതക്കുപടിഞ്ഞാറൻചൈനയിഗേ ഗ്വെയ്ലജാപ്രവിശ്യയിലുള്ള ഗതാഗങവെൻ
ന്രത്ിഗന്റവാൻഷാൻജി്യിലുള്ളഏറ്വുംവേിയഗ്രാമങ്ങെിഗോന്നാണ്
താന്യാങ്. 18.9 ൈതുരശ്രകിലോമരീറ്ർ വിസ്തൃതി, 2,850 ജനസംഖ്യ (825
കുടുംബങ്ങൾ).ജേക്ാമം,കുറഞ്ഞവിെവ്,ലരാ്ങ്ങൾ,അം്പരിമിതികൾ,
കുട്ടികൾക്് വിേ്യാേ്യാസത്ിഗന്റ കുറവ് തുടങ്ങി വിവിധ കാരണങ്ങളുണ്്
താന്യാങ്ങിഗേ ോരിദ്്യത്ിന്. നിരവധി ഗൈറുപെക്ാർ ലജാേി കഗണ്ത്ാ
നായി ഗ്രാമത്ിൽ നിന്ന് ന്രങ്ങെിലേയ്ക്് ലപായി. അങ്ങഗന അവർ
ലപാകുലമ്പാൾ കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും ഗ്രാമത്ിൽ ബാക്ിയാകുന്നത്
പതിവായിരുന്നു.

ോരിദ്്യ നിർമാർജനത്ിനം പാർട്ടി സംഘടന ശക്ിഗപെടുത്തുന്നതിനം
ലവണ് ശ്രമങ്ങെിൽ ശ്രദ്ധ ലകന്ദരീകരിചെ് പ്രവർത്ിക്കുന്നതിന് 47 വയസ്സു
കാരനായജി്ാസർക്ാർഉലേ്യാ്സ്ഥൻലേ്യായുവൻഷുഗവഗയ2018ഓ്
സ്റിൽഫസ്റ്ഗസക്ട്ടറിയായി(പാർട്ടിയിഗേഒരുപ്രാലേശികലനതൃസ്ഥാനം)
താന്യാങ്ഗ്രാമത്ിലേയ്ക്്അയച്ചു.േക്്യലകന്ദരീകൃതോരിദ്്യനിർമാർജന
പരിപാടിയുഗട ോ്മായി കുറഞ്ഞത് രണ്് വർഷഗമകെിലുംപ്രവർത്ിക്ാൻ
2013മുതൽ30േക്ത്ിേധികംപാർട്ടിഫസ്റ്ഗസക്ട്ടറിമാഗരയും2,55,000
സംഘങ്ങഗെയുംരാജ്യഗമമ്പാടുംഅയച്ചു.

ലേ്യാ താന്യാങ്ങിൽ എത്ിയലപൊൾ അവിഗടയുണ്ായിരുന്ന 825 കുടുംബ
ങ്ങെിൽ 137 എണ്ം േരിദ് കുടുംബങ്ങൊയിരുന്നു. ഈ 137 കുടുംബങ്ങെിൽ
ഗമാത്ം443ലപരാണുണ്ായിരുന്നത്.ഗ്രാമത്ിഗേപാർട്ടിയിലുണ്ായിരുന്ന
ത്58അം്ങ്ങൊയിരുന്നു—ഒരുേരിദ്അം്ം,അഞ്്വനിതാഅം്ങ്ങൾ,
60വയസ്ിനമുകെിൽപ്രായമുള്ള17അം്ങ്ങൾഎന്നിവരുൾഗപെഗട.ശക്ി
ഗപെടുലത്ണ്പതിനായിരക്ണക്ിന്പാർട്ടിഘടകങ്ങളുഗടപട്ടികയിൽഉൾ
ഗപെടുത്ഗപെട്ടിരുന്നതാണ്താന്യാങ്ങിഗേപാർട്ടിസംഘടന.

താന്യാങ്ങിഗേപാവഗപെട്ടകുടുംബങ്ങഗെസഹായിക്കുന്നതിനായി ടൗൺഷി
പെ്,ജി്ാതേസർക്ാരുകെിൽനിന്ന്ആഗക52പാർട്ടിപ്രവർത്കഗരഅയ
ചെതായി ലേ്യാപറഞ്ഞു.ഓലരാകുടുംബഗത്യുംആഴ്ൈയിൽനാലുതവണ
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സന്ദർശിക്ണം എന്നാണ് അവർക്കുള്ള നിർലദേശം. പാർപെിടം, ഗതാഴിൽ,
ആലരാ്്യപരിരക്എന്നിങ്ങഗനയുള്ളപ്രശ്നങ്ങൾഈസന്ദർശനങ്ങൾക്ി
ഗടഅവർഅേിസംലബാധനഗൈയ്യണം. “അവരുഗടഗതാഴിൽപ്രശ്നങ്ങളും
സാമൂഹികപ്രശ്നങ്ങളുംപരിഹരിക്കുന്നതിന്പാർട്ടിസംഘടനമുന്നിട്ടിറങ്ങ
ണം,”ലേ്യാപറഞ്ഞു.

താന്യാങ്ങിൽഗ്രാമവാസികൾഅവരുഗടസവെ്ംഭൂമിയിോണ് ലജാേിഗൈ
യ്തിരുന്നത്.എന്നാൽ2017-ൽ,പഴങ്ങളുംപചെക്റികളുംഉത്പാേിപെിക്കുന്നതു
മുതൽപന്നിവെർത്ലും,എ്ിന്,ഇ-ഗകാലമഴ്സ്വഗരയുംനടത്തുന്നതിനാ
യിവ്യവസായങ്ങൾവികസിപെിക്കുന്നതിന്ഗ്രാമം ഒരുസഹകരണസംഘം
സ്ഥാപിച്ചു.“കൃഷിക്ാഗരസംഘടിപെിചെ്,ൈിതറിക്ിടക്കുന്നഭൂമിയുഗടഗൈറിയ
തുണ്ടുകഗെ ഒരുമിച്ചു ലൈർത്് വൻകിടകൃഷിയാക്ി മാറ്റുന്നതിലൂഗട മാത്ലമ
ഗ്രാമരീണ വ്യവസായം ലവ്ത്ിലും ന് രരീതിയിലും വെരുകയുള്ളൂ,” ലേ്യാ
ഞങ്ങലൊട്പറഞ്ഞു.“ഗ്രാമത്ിൽനിന്നുള്ളഎ്ാവർക്കുംവികസനത്ിഗന്റ
പ്രലയാജനംേേിക്കുന്നുഗവന്ന്നമ്മൾഉറപൊലക്ണ്തുണ്്.”

ഉോഹരണത്ിന്, 2017-ൽ താന്യാങ്ങിഗേ 48 കർഷകർ പചെക്റിയുത്പാ
േനത്ിന് ഹരിതഗൃഹങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നതിനായി തങ്ങളുഗട 100 മു (6.7
ഗഹക്ടർ)ഭൂമിപാട്ടത്ിന്നൽകുന്നതിന്സഹകരണസംഘവുമായി10വർ
ഷഗത്കരാറിൽഒപ്പുവച്ചു.കൃഷിക്ാർഒരുമുഭൂമിക്്വർഷം800യുവാൻ
ആണ്പാട്ടത്തുകയായിഈടാക്ിയത്.ഹരിതഗൃഹങ്ങൾലനാക്ിനടത്ാൻ
സഹകരണ സംഘം 10 കർഷകഗര നിയമിക്കുകയും ഗൈയ്തു. 2020 ആയ
ലപൊലഴയ്ക്കും ോേവിഹിതമായി ഗമാത്ം 2,42,000 യുവാൻഗ്രാമരീണർക്്
േേിച്ചു.സർക്ാർസബ്സിഡികളുംകമ്പനിവായ്പകളുംവഴിസമാഹരിചെ
48േക്ംയുവാൻമുതൽമുടക്ിഈഗ്രാമരീണസഹകരണസംഘം13മുസ്ഥ
േത്്ഒരുപന്നിഫാമുംസ്ഥാപിച്ചു.ഗവൻസ്ഫുഡ്സ്റഫ്്ഗ്രൂപെ്കമ്പനിേിമിറ്
ഡുമായിസഹകരിചൊയിരുന്നുഈസംരംേം.(സർക്ാർഫണ്ിം്്ഉള്ളഒരു
സവെകാര്യസംരംേമാണ്ഗവൻസ്ഫുഡ്സ്റഫ്സ്കമ്പനി.)സാലകെതികവിേ്യ
കമ്പനിനൽകും,ഒപെംപന്നികഗെയും.ഭൂമിനൽകുന്നതുംജരീവനക്ാഗരേേ്യ
മാക്കുന്നതുംസഹകരണസംഘമാണ്.പ്രതിവർഷം6,000പന്നികഗെയാണ്
ഫാമിൽവെർത്തുന്നത്.431 ലപരടങ്ന്ന132കുടുംബങ്ങഗെ2014-നം2018-
നംഇടയിൽോരിദ്്യത്ിൽനിന്ന്കരകയറ്ി.ബാക്ിയുണ്ായിരുന്നത്അഞ്ചു
േരിദ്കുടുംബങ്ങെിോയി 11 ലപരായിരുന്നു.അവഗര 2019-ൽ ോരിദ്്യത്ിൽ
നിന്ന്കരകയറ്ി.



വങട്ജിയ പുെരധിവകോ� പ്രകദശരം

ഗതാഗങവെനിഗേഏറ്വുംവേിയപുനരധിവാസപ്രലേശമാണ്വങ്ജിയസമൂഹ
ത്ിലന്റത്.663മു(44.2ഗഹക്ടർ)സ്ഥേത്ാണ്ഇത്സ്ഥിതിഗൈയ്യുന്നത്.
2016 മുതൽസ്-നാൻ,ഷ്-ൈ്യാൻ,യിൻജ്യാങ്കൗണ്ികെിഗേഉൾഗ്രാമങ്ങ
െിൽനിന്ന്4,322കുടുംബങ്ങഗെ(18,379ലപർ)ഇലങ്ങാട്ട്മാറ്ിപൊർപെിചെിട്ണ്്.
മാറ്ിപൊർപെിചെതിൽ65ശതമാനംലപരും18ഹാൻ-ഇതരവംശസമൂഹങ്ങെിൽ
ഗപെടുന്നവരാണ്.(ചൈനയിഗേജനങ്ങെിൽഭൂരിോ്വുംഹാൻവംശജരാണ്.)
ഈസമൂഹഗത്ലസവിക്ാൻപതിഗനാന്ന്പാർട്ടിപ്രവർത്കഗരനിലയാ
്ിചെിട്ണ്്. ഗതാഴിൽഉൾഗപെഗടജരീവിതത്ിഗന്റഎ്ാ ലമഖേകളുംപാർട്ടി
വെർത്ലുംഇവരുഗടചുമതേകൊണ്.ഇവിഗടതാമസിക്കുന്നആളുകൾഓലരാ
അഞ്ചുവർഷം കൂടുലമ്പാഴും പാർട്ടി പ്രവർത്കരുഗടയിടയിൽ നിന്നും ഗതര
ഗഞ്ഞടുക്കുന്നവരാണ്ഈപ്രവർത്കരിൽഭൂരിോ്വും.

താമസം മാറിയ ലശഷം, താമസക്ാർക്്ഓലരാരുത്ർക്കും 1,500 യുവാൻ
വരീതംജരീവിതഗചെേവിനള്ളസബ്സിഡിയായിേേിക്കും.അവർമുമ്പ്താമ
സിചെിരുന്നവരീട്ഗപാെിച്ചുമാറ്ിയിട്ഗണ്കെിൽ3,000യുവാൻഅധികനഷ്ട
പരിഹാരവുംേേിക്കും.ഈതുകയിൽനിന്നുംഓലരാവ്യക്ിയുംഒരുൈതുരശ്ര
മരീറ്റിന് 100യുവാൻഎന്നകണക്ിൽ2000യുവാൻവരീതംഒരുഇരുപത്
ൈതുരശ്ര മരീറ്ർ വേിപെമുള്ളഅപൊർട്ട്ഗമന്റ് േേിക്കുന്നതിനായിഅടയ്ക്കുന്നു
(ൈതുരശ്രമരീറ്റിന് 4,000യുവാൻഎന്നഗതാഗങവെനിഗേവിപണിവിേഗയ
ക്ാൾകുറവാണിത് ). ഗവള്ളം,ചവേയുതി, പാൈകവാതകംഎന്നിവആേ്യ
ഗത്ആറുമാസലത്യ്ക്്സൗജന്യമാണ്.

മൂന്ന് കിന്റർ്ാർട്ടനകൾ, ഒരു പ്രാഥമിക വിേ്യാേയം, ഗുണനിേവാരമുള്ള
സൗകര്യങ്ങളുംഅധ്യാപകരുമുള്ളഒരുമാധ്യമികവിേ്യാേയംഎന്നിവസർ
ക്ാർനിർമിച്ചു.ഗമാത്ംഏകലേശം2,800വിേ്യാർത്ികഗെഉൾഗക്ാള്ളാൻ
കഴിയുന്നവയാണ് ഈ വിേ്യാേയങ്ങൾ. ഗ്രാമവാസികൾക്് ആശുപത്ിയി
ഗേത്ാൻ നാൽപെത് മിനിട്ട് ബസ്ിൽ യാത് ഗൈലയ്യണ്ി വരുമായിരുന്നു.
സ്കൂെിഗേത്ാൻകുറഞ്ഞത്ഒലന്നാരലണ്ാമണിക്കൂർകാൽനടയായിലപാക
ണമായിരുന്നു.അവർക്ിലപൊൾഅഞ്ചുമിനിട്ട്നടന്നാൽസാമൂഹ്യആലരാ്്യ
ലകന്ദങ്ങെിലുംവിേ്യാേയങ്ങെിലുംഎത്ാം.

എന്നാൽസ്ഥേംമാറ്ത്ിനലശഷംഎ്ാവർക്കുംന്രജരീവിതവുമായിഎളു
പെത്ിൽ ഗപാരുത്ഗപെടാൻ കഴിഗഞ്ഞന്നു വരി്. പ്രലത്യകിചെ് തങ്ങളുഗട



കകോർഷിക വ്യവ�കോയത്തിെട് ഉണർവപകരകോൻ സ്കോപി്നപ്പട്ിരിക്കുന്ന  
ഹരിതഗൃഹങ്ങൾ. നഗ്യട് കജകോ പ്രവിശ്യയിലുള്ള വകോൻഷകോൻ ജില്ലയിനൈ  

തകോെ്യകോങട് ഗ്കോമത്തിൽ െിന്നുള്ള ദൃശ്യരം. 2021 ഏപ്രിൽ.



ജരീവിതത്ിൽഏതാണ്്മുഴുവൻകാേവുംഗ്രാമങ്ങെിൽഗൈേവഴിചെപ്രായമാ
യവർക്്.മാറിത്ാമസിക്കുന്നആളുകഗെന്രജരീവിതവുമായിഗപാരുത്ഗപെ
ടാൻസഹായിക്കുന്നതിനലവണ്ിപാർപെിടസമൂഹത്ിഗേപാർട്ടിബ്ാഞ്്“six 
firsts”എന്നലപരിൽപദ്ധതികൾആരംേിച്ചു.ഇതിഗന്റോ്മായി,പുതുതായി
സ്ഥേംമാറിഗയത്ിയ താമസക്ാഗര സരീബ് ലക്ാസിംഗുകളും േിഫ്റ്റുകളും
എങ്ങഗനഉപലയാ്ിക്ാംഎന്നതുമുതൽസൂപെർമാർക്റ്ിൽഎങ്ങഗനസാ
ധനങ്ങൾവാങ്ങാംഎന്നതുവഗരനിരവധികാര്യങ്ങൾപഠിപെിച്ചു.പ്രായമായ
വഗരപരിപാേിക്കുന്നതിനായിപ്രലേശത്തുള്ളവിേ്യാർഥികഗെ“സന്നദ്ധലപര
ക്കുട്ടികൾ”ആയിസംഘടിപെിച്ചു.ഈപ്രവർത്നങ്ങെിൽപകൊെികൊകാൻ
അരിക്് പകരംചകമാറ്ം ഗൈയ്യാവുന്ന ഗക്ഡിറ്്സ് നൽകി മുതിർന്നവഗര
ലപ്രാത്ാഹിപെിക്കുന്നു.ജനങ്ങഗെലസവിക്കുകഎന്നത്ഗൈറുപെക്ാരുംപ്രായ
മായവരുംഒരുലപാഗേവെർത്ിഗയടുക്കുന്നഒരുമൂേ്യവുംപ്രലയാ്വുമാണ്.

പുതിയഗതാഴിേവസരങ്ങൾസൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി,തലദേശസർക്ാർമൂന്നു
നിേയുള്ള ഒരു ഓഫരീസ് ഗകട്ടിടഗത് വ്യവസായങ്ങൾ വികസിപെിക്കുന്ന
തിനള്ള ോരിദ്്യ േഘൂകരണഗൈറുവ്യവസായശാേയാക്ി (മിനിഫാക്റ്ററി)
പുതുക്ിപെണിതു.ഈമിനിഫാക്റ്ററിആറുസ്ഥാപനങ്ങെിോയി600ഗതാഴി
േവസരങ്ങൾസൃഷ്ടിച്ചു.എംലബ്ായിഡറിവർക്്ലഷാപെ്,വസ്ത്നിർമാണ
ശാേകൾ,ചൈനയിഗേ മുൻനിര ഗടക് േരീമൻആേിബാബയുഗടകരീഴിലുള്ള
ഒരുനിർമിതബുദ്ധി(Artificial Intelligence)പദ്ധതിഎന്നിവഈസ്ഥാപ
നങ്ങെിൽഗപെടും.ഗ്രാമരീണസ്ത്രീകൾക്്ലജാേികഗണ്ത്ാനംസവെ്മായി
ബിസിനസ് തുടങ്ങാനം കുടുംബത്ിലേയ്ക്് വരുമാനം ഗകാണ്ടുവരാനം
അലതാഗടാപെംതങ്ങളുഗടആത്മവിശവൊസവുംസവൊതന്ത്ര്യലബാധവുംവെർത്ി
ഗയടുക്ാനംഈസമൂഹംലപ്രാത്ാഹിപെിക്കുന്നു.ഉോഹരണത്ിന്,വനിതാ
ഗഫഡലറഷഗന്റപ്രാലേശികഘടകംസ്ത്രീകഗെവരീട്ടിൽകരകൗശേവസ്തു
ക്ൾനിർമിക്ാനംഅവവിൽക്ാനംപരിശരീേിപെിക്ാൻസഹായിക്കുന്നു.

സമരീപത്തുള്ളഒരുകൗണ്ിയിൽജനിചെയാൊണ്ഒരുവ്യവസായശാേയുഗട
ഉടമയായഗകാങ്ൈാൻഛവൊൻ.1997-ൽഅലദേഹംവരീടുവിട്,രാജ്യത്ിഗന്റഗത
ക്കുകിഴക്ൻലമഖേയിലുള്ളകവൊങ്ഗതാങ്,ഫൂജ്യാൻപ്രവിശ്യകെിൽലജാേി
ഗൈയ്തു. 2017-ൽ തലദേശ സർക്ാരിഗന്റ ലപ്രാത്ാഹനത്ിഗന്റ ഫേമായി,
ോരിദ്്യ നിർമാർജന പരിപാടിയ്ക്് തലന്റതായ സംോവന നൽകാൻ
അലദേഹം നാട്ടിലേയ്ക്് മടങ്ങി. നാൽപെത്ിമൂന്നുകാരനായ ഗകാങ് 2019
ജൂണിൽസവെ്മായി18േക്ംയുവാനംസർക്ാർധനസഹായമായിേേിചെ
1േക്ംയുവാനംനിലക്പിചെ്1,500ൈതുരശ്രമരീറ്ർവേിപെമുള്ളഒരുഫാക്റ്ററി
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സ്ഥാപിച്ചു.പരീക്്സരീസണിൽരാജ്യത്ിനള്ളിൽനിന്നുംപുറത്തുനിന്നുമുള്ള
ഓർഡറുകൾനിറലവറ്ാൻേിവലസന5,000വസ്ത്ങ്ങൾനിർമിക്ാൻലശഷി
യുള്ളതാണ്ഈഫാക്റ്ററി.അലദേഹം ഗകാടുലക്ണ്വാടക മൂന്നുവർഷലത്
യ്ക്്സർക്ാർഎഴുതിത്ള്ളി.ഗകാങ്നാട്ടിൽനിന്നും67ലപഗരലജാേിക്്
നിയമിച്ചു. രണ്് മാസഗത് പരിശരീേനത്ിന് ലശഷം ഓലരാരുത്ർക്കും
മാസം2000മുതൽ3000യുവാൻവഗരശമ്പെംഗകാടുക്കുന്നുണ്്.

2021ഗമയിഗേകണക്കുപ്രകാരം,വങ്ജിയസമൂഹത്ിഗേഗതാഴിഗേടുക്കുന്ന
പ്രായത്ിലുള്ള7,000ലപരിൽ98ശതമാനവുംഗതാഴിൽഗൈയ്യുന്നുണ്്.കുട്ടി
കഗെയുംഅം്പരിമിതിയുള്ളവഗരയുംപരിപാേിക്കുന്നവർഉൾഗപെഗടയുള്ളവ
രാണ്ബാക്ിവരുന്നരണ്ടുശതമാനം.അം്പരിമിതിയുള്ളേമ്പതികൾഅട
ങ്ന്ന ഒരു കുടുംബം മാത്മാണ് പുനരധിവാസസ്ഥേത്തുനിന്നും തങ്ങളുഗട
ഗ്രാമത്ിലേയ്ക്്മടങ്ങാൻതരീരുമാനിചെത്.



ഭകോഗരം 6: നവല്ലുവിളികളരം ചക്രവകോളങ്ങളരം

നവല്ലുവിളികളരം മുകന്നകോട്ടുള്ള പകോതയരം

ചൈനഅതിോരിദ്്യഗത്മറികടന്നത്ൈരിത്ത്ിൽഇതുവഗരകണ്ിട്ടി്ാത്
ത്ബൃഹത്ായലനട്ടമാണ്.ഇതിവിഗടഅവസാനിക്കുകയ്.ലസാഷ്യേിസം
ഗകട്ടിപെടുക്കുന്നപ്രക്ിയയിഗേഒരുഘട്ടമാണിത്.അതിനിയുംആഴഗപെടുത്തു
കയുംവിപുേരീകരിക്കുകയും ഗൈലയ്യണ്തുണ്്.ഗ്രാമപ്രലേശങ്ങെിൽഅേിവൃദ്ധി
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി,ചൈനരീസ്സർക്ാർഗ്രാമരീണപുനരുജ്രീവനത്ി
നായിട്ള്ളഒരുപരിപാടിമുലന്നാട്വചെിട്ണ്്.ോരിദ്്യനിർമാർജനത്ിൽചക
വരിചെലനട്ടങ്ങൾശക്ിഗപെടുത്തുന്നതിനംവിപുേരീകരിക്കുന്നതിനമായിട്ടാണ്
ഈ പരിപാടി. കാർഷിലകാത്പാേനം ആധുനികവൽക്രിക്കുക, ലേശരീയ
േക്്യസരക്സംരക്ിക്കുക,ഉയർന്നനിേവാരമുള്ളകൃഷിലയാ്്യമായഭൂമി
വികസിപെിക്കുക,ന്ര-ഗ്രാമവിടവ്അവസാനിപെിക്കുകഎന്നിവഗ്രാമരീണ
പുനരുജ്രീവനത്ിഗന്റേക്്യങ്ങെിൽപ്രധാനഗപെട്ടവയാണ്.67

2025-ൽ പതിന്നാോം പഞ്വത്ര പദ്ധതിയുഗട കാേയെവ് അവസാനി
ക്കുന്നലതാഗട ഉയർന്ന വരുമാനമുള്ള രാജ്യമായി മാറുന്നതിഗന്റ പാതയിോ
ണ്ചൈന. 2020-ഗേ മാനേണ്ഡമനസരിചെ്, പ്രതിശരീർഷ ഗമാത് ലേശരീയ
വരുമാനം 12,696യുഎസ് ലഡാെലറാഅതിൽക്കൂടുതലോ ഉള്ളരാജ്യങ്ങഗെ
യാണ്ഉയർന്നവരുമാനമുള്ളരാജ്യങ്ങൊയിലോകബാകെ്നിർവൈിചെിരിക്കു
ന്നത്.68ചൈനയുഗടആലൊഹരിആേ്യ്രഉത്പാേനം (Per capita Gross 
Domestic Product) ആേ്യമായി 10,000 യുഎസ് ലഡാെർ കടന്നത് 2019-
ോണ്.69ലകാവിഡ്-19മഹാമാരിയുഗടപ്രത്യാഘാതങ്ങൾഉണ്ായിട്ം2020-
ൽചൈനഇത്നിേനിർത്ി.രാജ്യത്ിഗന്റആലൊഹരിആേ്യ്രഉത്പാേ
നംഇരുപതുവർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ്1,000യുഎസ്ലഡാെറിലുംതാഗഴയായിരുന്നു.
അതിനലശഷമുള്ളകാേത്്പത്തുമടങ്ങ്വർധനയാണ്ഉണ്ായത്.ഉയർന്ന
വരുമാനമുള്ളരാജ്യമായിമാറുകയുംസാമാന്യംഅേിവൃദ്ധിയുള്ളഒരുസമൂഹം
(Moderately prosperous societyഅഥവാഷ്യാഗവാകാങ് )ഗകട്ടിപെടുക്കുകയും
ഗൈയ്യുന്നലതാഗടഗവല്ലുവിെികളുഗടഒരുപുതിയയു്ഗത്യാണ്ചൈനഅേി
മുഖരീകരിക്ാൻലപാകുന്നത്.ോരിദ്്യത്ിൽനിന്നുംകരകയറ്ഗപെട്ടജനങ്ങൾ
ോരിദ്്യത്ിലേയ്ക്് വരീണ്ടും വരീണുലപാകുന്നി് എന്ന് ഉറപൊക്കുന്നതിഗനാ
പെം,ലകവേംഅതിജരീവനത്ിനപ്പുറംകടന്ന്(അതായത്,അതിോരിദ്്യഗത്
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മറികടക്കുകഎന്നതിനപ്പുറംനരീങ്ങിഗക്ാണ്് )എ്ാവർക്കുംഗമചെഗപെട്ടജരീവി
തനിേവാരംസൃഷ്ടിക്ാനംരാജ്യംേക്്യമിടുന്നു.

ചൈനയുഗടശ്രദ്ധഇലപൊൾഅതിോരിദ്്യത്ിൽനിന്ന്ആലപക്ികോരിദ്്യ
ത്ിലേയ്ക്്നരീങ്ങിക്ഴിഞ്ഞു.കൂടുതൽജനങ്ങൾക്്സാമൂഹ്യ-സാമ്പത്ിക
ജരീവിതത്ിൽപഗകെടുക്ാനംഅതിൽനിന്ന്പ്രലയാജനംലനടാനംകഴിയു
ന്നുഎന്നുറപൊക്കുകയാണ് ഇതുവഴി ഗൈയ്യാൻ ഉലദേശിക്കുന്നത്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്
പാർട്ടിഓഫ്ചൈനയുഗടപഗത്ാമ്പതാംലകന്ദകമ്മിറ്ിയുഗടനാോംപ്ലരീനറി
ഗസഷൻ2019-ൽനടന്നലപൊൾൈർചെകളുഗടഒരുപ്രധാനവിഷയമായിരുന്നു
ആലപക്ിക ോരിദ്്യഗത് അേിസംലബാധന ഗൈയ്യുക എന്നത്. ോരിദ്്യം
ഇ്ാതാക്കുക എന്നത് േരീർഘകാേ േക്്യവും തുടർന്നുഗകാണ്ിരിക്കുന്ന പ്ര
ക്ിയയുമാണ്. അത് സാധ്യമാക്കുന്നതിന് അവശ്യം ലവണ് കാര്യങ്ങൊണ്
സാമൂഹ്യസഹായംഗമചെഗപെടുത്തുന്നതും,കുട്ടികൾക്കുംമുതിർന്നവർക്കുംപരി
ൈരണം, വിേ്യാേ്യാസം, ഗതാഴിൽ,ആലരാ്്യ ലസവനങ്ങൾ, പാർപെിടം തുട
ങ്ങിയഗപാതുലസവനങ്ങൾഉറപൊക്കുന്നതും.70

ോരിദ്്യ നിർമാർജനത്ിഗന്റഅടുത്ൈരിത്ഘട്ടത്ിലേയ്ക്്ചൈനനരീ
ങ്ലമ്പാൾഅത്ലോകഗത്മറ്റുരാജ്യങ്ങൾക്്നൽകുന്നസൂൈനഗയ്ാണ്?
ചൈന അതിോരിദ്്യം ഉന്മൂേനം ഗൈയ്യുകയും ലകാവിഡ്-19 മഹാമാരിഗയ
പിടിച്ചുഗകട്കയുംഗൈയ്തരരീതിമറ്്രാജ്യങ്ങൾക്്ലനരിട്ട്പകർത്ാൻസാ
ധിക്കുന്ന മാതൃകയ്. എ്ാ രാജ്യങ്ങൾക്കുംഅവരവരുഗട വ്യതിരിക്മായ
ൈരിത്വുംസവെരീകരിലക്ണ്പാതകളുമുണ്്.എന്നാൽലോകത്ിന്,പ്രലത്യകി
ചെ്ആല്ാെേക്ിണ(Global South)രാജ്യങ്ങൾക്്,ചൈനയുഗടഅനേവ
ങ്ങൾപാഠങ്ങളുംപ്രലൈാേനവുംനൽകുന്നുണ്്. “മനഷ്യരാശിക്്ഗപാതുവായ
ോവി” ഗകട്ടിപെടുക്കുകഎന്നചൈനയുഗട നിർലദേശത്ിഗന്റ കാതോയ ഒരു
ോ്മാണ് ലോകഗത് പാവഗപെട്ടവഗര ോരിദ്്യത്ിൽ നിന്നും കരകയറ്റുക
എന്നത്.71പ്രസിഡന്റ്ഷിമുലന്നാട്വയ്ക്കുന്നഈേർശനം,പാശ്ചാത്യആധി
പത്യത്ിന്ബേോയിബഹുപക്രീയതയിലും(multilateralism) എ്ാവരും
പകെിടുന്നസമൃദ്ധിയിലുംഅടിസ്ഥാനമാക്ിയുള്ളഒരുോവിയാണ്വിോവനം
ഗൈയ്യുന്നത്.

ചസനികഇടഗപടലുകഗെക്ാൾരാജ്യങ്ങൾതമ്മിൽന്ബന്ധംപരിലപാ
ഷിപെിക്കുന്നതിലും,സവെകാര്യവൽക്രണലത്ക്ാൾആലരാ്്യസാർവലേശരീ
യതയ്ക്കും, കടുത് നിബന്ധനകളുഗട അടിസ്ഥാനത്ിലുള്ളത്ാത് ധന
സഹായത്ിനം, അടിസ്ഥാനസൗകര്യ നിലക്പങ്ങൾക്കും ആണ് ചൈന



അ്ാരാഷ്രൈബന്ധങ്ങെിൽമുൻ്ണനഗകാടുത്ിട്ള്ളത്.ചൈനആല്ാെ
േക്ിണരാജ്യങ്ങൾക്കുമുന്നിൽവയ്ക്കുന്നവരീക്ണംലപാഗോന്ന്മുലന്നാട്
വയ്ക്ാൻഅഞ്ഞൂറുവർഷഗത്മുതോെിത്ത്ിനംപാശ്ചാത്യസാമ്ാജ്യതവെ
ത്ിനംകഴിഞ്ഞിട്ടി്.ചൈനയുഗടൈരിത്പ്രാധാന്യമുള്ളഗബൽറ്്ആൻഡ്
ലറാഡ്ഇനിലഷ്യറ്ിവിഗനപെറ്ിലോകബാകെ്പറയുന്നത്,അതിൽപഗകെടുക്കു
ന്നരാജ്യങ്ങെിഗേ 76േക്ംആളുകഗെകടുത്ോരിദ്്യത്ിൽനിന്നും 3.2
ലകാടിജനങ്ങഗെരൂക്തകുറഞ്ഞോരിദ്്യത്ിൽനിന്നുംകരകയറ്ാൻഈ
സംരംേംലനരിട്ട്സഹായിക്കുംഎന്നാണ്.ആല്ാെേക്ിണരാജ്യങ്ങളുഗട
യുംജനങ്ങളുഗടയുംവികസനത്ിന് മുതൽക്കൂട്ടാകുന്നതരത്ിൽവ്യാപാരം,
അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾ, ഹരിത വ്യവസായങ്ങൾ, വിേ്യാേ്യാസം, കൃഷി,
ആലരാ്്യരക്ാ രം്ംഎന്നിങ്ങഗനയുള്ളലമഖേകെിൽബഹുപക്രീയമായ
സഹകരണത്ിഗന്റഅടിസ്ഥാനത്ിലുള്ള മറ്റുനൂറുകണക്ിന്പദ്ധതികളും,
ജനങ്ങൾതമ്മിലുള്ളവിനിമയവുംചൈനലപ്രാത്ാഹിപെിക്കുന്നു.72

“ോരിദ്്യനിർമാർജനം, ചൈനയ്ക്് ലോകലത്ാട് പറയാനള്ള ഏറ്വും
മികചെകഥയാണ്.കാരണം,ഇത്ലോകഗത്്ായിടത്തുംപ്രാധാന്യമുള്ളവി
ഷയമാണ്;ചൈനയുഗടഅനേവംനൽകുന്നപാഠങ്ങൾഏഗറവിേയുള്ളവയു
മാണ്,”ചൈനാവിേഗ്ദ്ധനംVoices from the Frontline: China’s War on Poverty
(മുൻനിരയിൽ നിന്നുള്ള സവെരങ്ങൾ: ോരിദ്്യത്ിഗനതിരായ ചൈനയുഗട
ലപാരാട്ടം) (2020) എന്ന ലഡാകയുഗമന്ററിയുഗട രൈയിതാവുമായ ലറാബർട്ട്
ലോറൻസ് കൂൺ ചരൈലക്ാണ്ിഗനന്റൽ: ഇൻസ്റിറ്്യൂട്ട് ലഫാർ ലസാഷ്യൽ
റിസർച്ചുമായുെെസംോഷണത്ിൽ പറഞ്ഞു. പലക്, പാശ്ചാത്യ നിയന്ത്ര-
ണത്ിലുള്ളമാധ്യമങ്ങൾഈകഥകഗെഅമർചെ ഗൈയ്യുകയും ലോകത്ിന
മുമ്പിൽഎത്തുന്നതിൽനിന്ന്തടയുകയുംഗൈയ്തു.ഇത്രത്ിലുള്ളനിരവധി
ഉോഹരണങ്ങെിൽ ഒന്നാണ് യുഎസിഗേ പിബിഎസം ചൈനയിഗേ
സിജിടിഎന്നും സംയുക്മായി നിർമിചെ കൂണിഗന്റ ലഡാകയുഗമന്ററിക്്
സംേവിചെത്.“എഡിലറ്ാറിയൽആർജവത്ിഗന്റഅം്രീകൃതമാനേണ്ഡങ്ങൾ
പാേിചെിട്ടി്” എന്ന ന്യായം പറഞ്ഞ് ഈ ലഡാകയുഗമന്ററി പ്രലക്പണം
ഗൈയ്യുന്നതിൽ നിന്നും തടയുകയാണുണ്ായത്, കൂൺ പറഞ്ഞു. “ഞങ്ങളുഗട
[അതായത്,ലറാബർട്ട്കൂണിഗന്റയുംസംഘത്ിഗന്റയും]4,000പരിപാടികൾ
പിബിഎസിൽപ്രലക്പണംഗൈയ്തിട്ണ്്.ചവരുധ്യംഎഗ്ന്നുവചൊൽ,
ഏറ്വും നിഷ്പക്മായതും ലോകത്ിന് ഏറ്വും പ്രലയാജനകരമായ
ോരിദ്്യ നിർമാർജനം എന്ന വിഷയം ചകകാര്യം ഗൈയ്തതുമായ
ലഡാകയുഗമന്ററിയാണ് വെഗരയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിചെത്



എന്നുള്ളതാണ്.ഇത്കാേത്ിഗന്റഅടയാെമാണ്.ഇത്ഉപരിപ്ലവമായഒരു
പ്രശ്മ്,വെഗരഗുരുതരമായപ്രശ്മാണ്.”

ോരിദ്്യത്ിൽ നിന്ന് കരകയറ്ഗപെട്ടവഗരയും കരകയറിയവഗരയും കുറിച്ചും,
ോരിദ്്യനിർമാർജനംനടത്ാൻസഹായിചെവഗരക്കുറിച്ചുംഉള്ളൈിേയഥാർഥ
കഥകൾമുലന്നാട്ഗകാണ്ടുവരികഎന്നതാണ്ഈപഠനംവഴിേക്്യമിട്ടത്.
ഈൈരിത്ലനട്ടത്ിൽഉൾഗപെട്ടിട്ള്ളൈിേസകെരീർണതകൾ,സിദ്ധാ്ങ്ങൾ,
പ്രലയാ്ഗത്സംബന്ധിചെകാര്യങ്ങൾഎന്നിവയിലേയ്ക്്ഗവെിചെംവരീശുക
എന്നതായിരുന്നു േക്്യം. ോരിദ്്യമി്ാത് ഒരു ലോകം ഗകട്ടിപെടുക്കുക
എന്നത് ലസാഷ്യേിസത്ിഗന്റ നിർമാണത്ിൽ അവശ്യമായിട്ള്ള ഒരു
ോ്മാണ്. വിേ്യാേ്യാസം ലനടുക, പാർപെിടം ഉണ്ാവുക, ന് േക്ണം
കഴിക്ാൻ സാധിക്കുക, കേയും സംസ്കാരവും ആസവെേിക്കുക, ഇഗത്ാം
ലോകത്്എ്ായിടത്തുമുള്ളഗതാഴിോെിവർ്വുംപാവഗപെട്ടവരുംപകെിടുന്ന
അേിോഷങ്ങൊണ്.മനഷ്യനാവുകഎന്നപ്രക്ിയയുഗടതഗന്നോ്മാണിത്.



െകോട്ിൻപുറത്തു െിന്നുരം നഗ്യട് കജകോ പ്രവിശ്യയിലുള്ള  
നതകോനങ്ൻ െഗരത്തികൈയട് ് ട്. 2021 ഏപ്രിൽ.
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ഹ്യിങ്എന്നുംരാവിഗേ 7.30-ന്എഴുലന്നൽക്കും.അടുത്യിഗടതാമസം
മാറിയ 18,000 ലപരുഗട പാർപെിടസമൂഹത്ിന (community) ലവണ്ി
പ്രവർത്ിക്ാൻ തയ്യാഗറടുക്കും. ചവകുലന്നരം നാേരയ്ക്് ഏറ്വും ഇെയ
മകഗനകൂട്ടിഗക്ാണ്ടുവരാൻസ്കൂെിഗേത്തും.അപൊർട്ട്ഗമന്റിൽനിന്നുംഅഞ്ചു
മിനിട്ട്നടക്ാനള്ളദൂരലമയുള്ളൂസ്കൂെിലേയ്ക്്.“മുകെിേഗത്നിേയിോണ്
ഞാൻതാമസിക്കുന്നത്, ലജാേി ഗൈയ്യുന്നത് താഴഗത്നിേയിലും,”അവർ
ഞങ്ങലൊടു പറഞ്ഞു. അവർ ഗ്രാമത്ിൽ ജരീവിചെിരുന്നലപൊൾ, വരീട്ടിൽ
നിന്നുംസ്കൂെിഗേത്ാൻ ഒന്നര മണിക്കൂർഎടുക്കുമായിരുന്നു. കുടുംബഗത്
ലപാറ്ാൻ ഹ് യിങ് ഗതക്ൻ പ്രവിശ്യയായ കവൊങ്ഗതാങ്ങിൽ കുടിലയറ്
ഗതാഴിോെിയായിലപായി.

ഈ സമയത്്, അവരുഗട രണ്ടു മക്െിൽ ആേ്യഗത്യാൾ അവരുഗട
അമ്മയുഗട കൂഗട ഗ്രാമത്ിോണ് താമസിചെത്. ഹ് യിങ്ങിന്
വർഷത്ിൽ ഒരിക്ൽ മാത്ലമ വരീട്ടിൽലപൊയി അവഗര സന്ദർശിക്ാൻ
കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ. ചൈനയിഗേ നാട്ടിൻപുറങ്ങെിൽ മാതാപിതാക്ൾക്്
വിട്ടിട് ലപാലരണ്ിവരുന്ന േശേക്ക്ണക്ിന് കുട്ടികളുഗട
യാഥാർത്്യമാണിത്.73 അവസരം േേിചെലപൊൾ വങ്ജിയയിലേയ്ക്്
സ്ഥിരമായി താമസം മാറ്ാൻ ഹ് യിങ് തരീരുമാനിചെതിഗന്റ ഒരു പ്രധാന
കാരണംകൂടിയാണിത്.മാറിത്ാമസിക്കുന്നതിഗനതിഗരഅവരുഗടഅമ്മയും
അൈ്ഛനം അമ്മായിയമ്മയും തുടക്ത്ിൽ പ്രകടിപെിചെ എതിർപെിഗന
അതിജരീവിലക്ണ്ിയുംവന്നു.

“ന്രജരീവിതവുമായിഎങ്ങഗനഗപാരുത്ഗപെടണഗമന്ന്അറിയാത്തിനാൽ
ൈിേ മുതിർന്നവർ കുറച്ചു േിവസലത്യ്ക്് ഗ്രാമങ്ങെിലേയ്ക്് മടങ്ങി;
എന്നിട്ട് സ്ഥിരമായി ഗ്രാമങ്ങെിലേയ്ക്കു തഗന്ന താമസം മാറി,” അവർ
പറഞ്ഞു. “ൈിേർക്് ഗതരുവു മുറിച്ചുകടക്ാൻ അറിയി്. മറ്റു ൈിേർക്്
േിഫ്റ് എങ്ങഗന ഉപലയാ്ിക്ണം എന്നറിയി്.” മാറിത്ാമസിചെ ഒരു
പാവഗപെട്ടവ്യക്ിയാണ്ഹ്യിങ്.ോരിദ്്യത്ിൽനിന്ന്സവെയംകരകയറുന്ന
പ്രക്ിയയ്ക്ിഗട തഗന്ന അവർ ഒരു പാർട്ടി ലനതാവായി. ഹ് യിങ്
ഇലപൊൾവങ്ജിയപുനരധിവാസസമൂഹത്ിഗേഒരുലനതാവാണ്.ലറാഡ്
മുറിച്ചു കടക്ാനം േിഫ്റ് ഉപലയാ്ിക്ാനം പഠിപെിക്ാൻ എണ്മറ് വട്ടം
മുതിർന്നവരുഗടചകകൾപിടിചെ്ഹ്യിങ്സഹായിചെിട്ണ്്.



പുനരധിവാസസമൂഹത്ിഗേപാർട്ടിഓഫരീസ്ൈിത്ങ്ങളുംമുദ്ാവാക്യങ്ങളും
ഗകാണ്് അേകെരിചെിരിക്കുന്നു. േിത്ിയിൽ “ലനേഹമുള്ള ഹൃേയങ്ങളുഗട
സലകെതം” എഗന്നഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു ലപാസ്റർ. പാൈക ക്ാസകൾ,
സാക്രതാ പരിപാടികൾ, സാംസ്കാരിക പ്രവർത്നങ്ങൾ എന്നിവ
നയിക്കുന്ന ഗതാഴിോെികഗെ അേിനന്ദിച്ചു ഗകാണ്ടുള്ള ൈിത്ങ്ങൊണ്
ലപാസ്ററിൽ. വേിയ അക്രങ്ങെിൽ സവൊ്തലമാതുന്ന വാക്കുകൾ:
“ക്രീണമുള്ളലപൊൾഇവിഗടവിശ്രമിക്കുക,ോഹിക്കുലമ്പാൾഇവിഗടഗവള്ളം
കുടിക്കുക,ലഫാണിൽൈാർജ്തരീർന്നുലപാകുലമ്പാൾഇവിഗടൈാർജ്ഗൈയ്യുക,
േക്ണംതണുത്തുലപാകുലമ്പാൾഇവിഗടചൂടാക്കുക.”ഞങ്ങൾഹ്യിങ്മായി
സംസാരിക്ാൻ കാത്ിരിക്കുന്ന സമയത്്, ഞങ്ങൾ സന്ദർശകരാഗണന്ന്
അറിയാഗതപ്രായമായഒരുസ്ത്രീഅടുലത്യ്ക്കുവന്ന്അവരുഗട്്യാസ്
സ്റൗവ് എങ്ങഗന ഓണാക്ാഗമന്ന് ഞങ്ങലൊട് ലൈാേിക്ാൻ തുടങ്ങി.
അവർക്്അലന്നവഗരസവെ്മായിസ്റൗവ്ഇ്ായിരുന്നു.

പുതുതായികുടിലയറിവന്നിരിക്കുന്നകർഷകസ്ത്രീകൾക്്തങ്ങൾലനരിടുന്ന
നിരവധി ഗവല്ലുവിെികഗെ അതിജരീവിക്ാൻ ലവണ് ആത്മവിശവൊസം
ലനടുന്നതിന് അഖിേ ചൈനാ വനിതാ ഗഫഡലറഷൻ വഴി ഹ് യിങ്
സഹായിക്കുന്നു.ഗ്രാമത്ിൽനിന്ന്ന്രത്ിലേയ്ക്കുതാമസംമാറുലമ്പാൾ
ആളുകൾക്കുണ്ാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്കൾ സവെ്ം അനേവത്ിലൂഗട ഹ് യിങ്
തിരിചെറിയുന്നുണ്്. മാറിത്ാമസിചെതിഗന്റ ആേ്യ മാസങ്ങെിൽ, ഒരു
ലനതാഗവന്നനിേയിൽതഗന്റോര്യലനടിയപുതുസവൊതന്ത്ര്യംഹ്യിങ്ങിഗന്റ
േർത്ാവിഗന അസവെസ്ഥനാക്ി. എന്നാൽ അലദേഹം ഇലപൊൾ കാര്യങ്ങൾ
മനസ്ിോക്ിയിട്ണ്്,പ്രലത്യകിച്ചുംലകാവിഡ്-19ഗനതിരായലപാരാട്ടത്ിൽ
പുനരധിവാസസമൂഹംഅണിനിരക്കുന്നതിന്സാക്്യംവഹിചെലതാഗട.

“ഞാൻ അവലരാടു [പ്രലേശഗത് സ്ത്രീകലൊട്] പറഞ്ഞു, പകുതി
ആകാശംസ്ത്രീകൾക്കുള്ളതാഗണന്ന്,”ഹ്യിങ്പറഞ്ഞു. “അവർ ലജാേി
ഗൈയ്യുകയാഗണകെിൽ,അവർക്്േർത്ാക്ന്ാരിൽനിന്ന്കൂടുതൽബഹുമാനം
േേിക്കും;കുടുംബങ്ങളുഗടസാമ്പത്ികോരംകുറയുകയുംഗൈയ്യും.”80ൈതുരശ്ര
മരീറ്ർവിസ്തരീർണമുള്ളവരീട്ടിൽതിങ്ങിഗഞരുങ്ങിയാണ്പത്തുലപരടങ്ന്ന
ഹ് യിങിഗന്റ കുടുംബം താമസിചെിരുന്നത്. ഇലപൊഴവർ ആഗക 200
ൈതുരശ്രമരീറ്ർവിസ്തരീർണമുള്ളമൂന്ന്അപൊർട്ട്ഗമന്റുകെിൽതാമസിക്കുന്നു.
ന് സൗകര്യങ്ങളുള്ളതും ആവശ്യത്ിന് ജരീവനക്ാരുള്ളതുമായ മൂന്ന്
കിന്റർ്ാർട്ടനകൾ, ഒരുപ്രാഥമികവിേ്യാേയം, ഒരു മാധ്യമികവിേ്യാേയം
എന്നിവയുള്ളഒരുപാർപെിടസമൂഹത്ിോണ്അവർതാമസിക്കുന്നത്.അഞ്്
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മിനിറ്്നടന്നാൽഎത്ാവുന്നദൂരത്്രണ്്സാമൂഹ്യആലരാ്്യലകന്ദങ്ങളുണ്്.
ഹ് യിങ്ങിഗന്റ അമ്മ ഇലപൊഴും ന്രജരീവിതവുമായി ഗപാരുത്ഗപെട്ടിട്ടി്.
ഒരുപലക്അവർക്്അതിന്ഒരിക്ലുംസാധിക്ി്ായിരിക്ാം.എന്നാലും
അവർകാര്യങ്ങൾപഠിച്ചുവരികയാണ്:“ഇവിഗടയുള്ളപുതിയജരീവിതലത്ാട്
പതുഗക്ഞാൻഗപാരുത്ഗപെട്വരികയാണ്.കുട്ടികൾക്്േക്ണംപാകം
ഗൈയ്തുഗകാടുക്ാഗനകെിലുംഎനിക്്സാധിക്കുന്നുണ്്,”അവർഞങ്ങലൊട്
പറഞ്ഞു.

ഒരു വരിയിൽ നടക്കുന്ന തഗന്റ ഏഴ് ഗകാച്ചുമക്ഗെയും നയിച്ചുഗകാണ്്
നടക്കുന്ന തഗന്റഅമ്മയുഗട ഒരു വിഡിലയാ ഹ് യിങ് തഗന്റ ഗമാചബൽ
ലഫാണിൽ ഞങ്ങൾക്് കാണിച്ചു തന്നു. ആ ഗകാച്ചുമക്െിഗോരാൾ ഹ്
യിങ്ങിഗന്റമൂത്മകനാണ്-ഹ്യിങ്കുടിലയറ്ഗതാഴിോെിയായിരുന്നലപൊൾ
അമ്മയുഗടഗയാപെംവിട്ടിട്ലപാലരണ്ിവന്നകുട്ടി.അയാെിലപൊൾന്രത്ിഗേ
ഒരു ഗവാലക്ഷണൽ സ്കൂെിൽ േിഫ്റ് ഗമയിന്റനൻസ് പഠിക്കുകയാണ്.
“പഠനത്ിന ലശഷം തിരിച്ചു വന്ന് അവന് ഈ സമൂഹത്ിഗേ
ജനങ്ങൾക്കു ലവണ്ി ലസവനം ഗൈയ്യാൻ കഴിയും എന്നാണ് എഗന്റ
പ്രതരീക്,”അവർഞങ്ങലൊട്പറഞ്ഞു.പേകുടുംബങ്ങളുംആേ്യമായിട്ടാണ്
േിഫ്റ് ഉപലയാ്ിക്കുന്നത്. പാർപെിടസമൂഹത്ിലുള്ള 64 േിഫ്റ്റുകൾക്്
അറ്കുറ്പെണികൾ നടത്ാൻ ഗടക്നരീഷ്യന്ാഗര ആവശ്യമാണ്, അവർ
പറഞ്ഞു.

ഗ്രാമത്ിഗേതഗന്റമരംഗകാണ്ടുള്ളപഴകിഗപൊെിഞ്ഞവരീടിഗന്റൈിത്ങ്ങൾ
ഹ് യിങ്ങിഗന്റ ലഫാണിലുണ്്. ഗ്രാമഗത്ക്കുറിചെ് സംസാരിക്കുലമ്പാൾ
ഗ്രാമലത്ാടുള്ളഅവരുഗടകൂറ്വ്യക്മാണ്;എന്നാൽകാല്പനികതഗയാന്നുമി്
താനം. “ഞാഗനാരിക്ൽ എഗന്റ മക്ഗെ എഗന്റ പഴയ ഗ്രാമത്ിലേയ്ക്്
ഗകാണ്ടുലപാകും.ഇന്നഗേകെിഗേജരീവിതഗത്പെറ്ിഓർമിപെിക്ാനംഇന്നുള്ള
ജരീവിതംഎത്മാത്ംവിേഗപെട്ടതാണ്എന്നവർമനസ്ിോക്ാനം.”



നഡപ്യൂട്ി ന�ക്രട്റി ഹട് യിങട് തനന്റ ഏറ്റവരം ഇളയ മകനെ �ട് കൂളിൽ െിന്നുരം  
കൂട്ിന്കോണ്ടുവരകോനെത്തുകമ്പകോഴുള്ള കകോഴട് ച. നഗ്യട് കജകോ പ്രവിശ്യയിലുള്ള നതകോനങ്ൻ 
െഗരത്തിനൈ വങട്ജിയ പകോർപ്പിട�മൂഹത്തിൽ െിന്നുള്ള ദൃശ്യരം. 2021 ഏപ്രിൽ.
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