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36 തിനാൽ മനുഷ്യരാശിയെ സംബന്ി
ച്ിടത്ാളം തരാഗം പുതിെതാണ്. 
ഈ മഹാവ്യാധി ബാധിച്്, തരാഗം തേ
ദമാകുത്ാള് ലേിക്കുന്ന, ആര്ജിത
മാെ പ്രതിതരാധതശഷി അതിനാൽ
്യന്ന ഭൂമുഖ്് ആര്ക്കുമില്ലതാനും. 
യ�ാത�ാണ വവ�സിയറെ വ്യാപനതശ
ഷി വളയര തീവ്രമാണ്. എല്ലാ രാജ്യ
ങ്ങളിയലയം ദരിദ്രര്, പണയച്ലതവ�ി
െ സ്വ�ാര്യ ചി�ിൽസാ സംവിധാന
ങ്ങളുയട പരിധിക്കു പു�്ായണ ന്നതു
കൂടി ആെത്ാള് ത�ാവിഡ്-19 എന്ന 
തരാഗം മനുഷ്യ സമൂഹ്ിയറെ ചരിത്ര

sIm-tdm-W(tIm-hn-Uv-þ19)

a-lm-am-cn \Â-Ip-¶
cm-jv-{So-b ]mT-§Ä
ഭൂതഗാള്ിലുള്ള മുഴുവൻ രാജ്യങ്ങ
ളും ത�ാവിഡ്-19 എന്ന മഹാമാരിയകെ
തിയര  യപാരുതു�ൊണ്. തരാഗംമൂലം 
മരണയ്ട്ടവരുയട എണ്ം ഒന്നര ല 
ക്ം പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ വാക്കു�ള് 
കു�ികെയ്ടുത്ാള് തരാഗബാധിതരു
യട എണ്ം 22 ലക്വം �ടന്നിരിക്കു�
ൊണ്. മരുന്നുമില്ല, വാ�് സിനുമില്ല 
എന്നതിനാലാണ് തരാഗം ഇത്രതമൽ 
േീഷണിൊെി പരിണമിച്ിരിക്കുന്ന
ത്. ജനിത�മാറ്ം സംേവിച് സാര്സ് 
ത�ാവ്-2(SARS-CoV-2) എന്ന ഒരിനം 
പുതിെ വവ�സ് വഴിയള്ളതായണന്ന

ചൈനയില് ബീജിംഗ് നഗര
ത്ിലെ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളി
ലൊന്് അണുവിമുക്തമാക്കു
ന് സുരക്ാ വസ്ത്രങ്ങളണി
ഞ്ഞ സന്ദ്ധപ്രവർത്േർ. 
മാർച്ച് 5 2020.

കേരളത്തിന് മാതൃേയാോൻ  
േഴതിഞ്ഞത് എന്തുകോണ്്? 

ക�ാക്് ഡൗൺ എന്ന  
ഒറ്റ നടപടതികോണ്ടുമാത്രം  
കോവതിഡതികന കനരതിടാനാവതില്ല. 

ക�ാഷ്യ�തിസ്റ് േയൂബ: 
മനുഷ്യ�ാക�ാദര്യത്തികറെ  
ഉദാത് മാതൃേ

മുത�ാളതിത് ഭരണക്രമങ്ങൾ  
ജനങ്ങകള മ�ാമാരതിയുകട  
നതിസ്സ�ായരായ ഇരേളാക്കുന്നു
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്ിയല ഏറ്വം വലിെ 
പ്രതിസന്ി�ളിയലാന്നാെി മാ�ി. 

വി�സിത രാഷ്ട്രങ്ങളിയല േരണക്ര
മങ്ങള് തരാഗബാധയ്ക്കുമു്ിൽ പരാജെ
യ്ട്ടുയവന്നുതയന്ന പ�ൊം. കൃത്യമാെ 
ആസൂത്രണത്ായട, അപൂര്വ്ം ചില 
രാജ്യങ്ങള് ഈ സാഹചര്യയ് ഫല
പ്രദമാെ നിലെിൽ തനരിടുന്നതിൽ വി
ജെിക്കുന്നുയവന്നയതാഴിച്ചു നിര്്ി
ൊൽ, ആതരാഗ്യതമഖലയെ �ച്വട
മാര്ഗ്ഗമാകെി മാത്രം വി�സി്ിച് യൂ
ത�ാ്ിയല വി�സിത രാജ്യങ്ങളാെ 
ഇറ്ലിയം സ് യപെിനും ബ്ിട്ടനും 
ഫ്ാൻസം  അതമരികെയള്്യടയള്ള 
വ്ൻ രാഷ്ട്രങ്ങളും എന്തുയചയ്യണയമ
ന്ന�ിൊയത സ്ംേിച്ചുനിന്നത് സങ്കട 
കൊഴ്ചൊെി. തങ്ങളുയട പൗരന്ാര്-പ്ര
തത്യ�ിച്ചും വൃദ്ധജനങ്ങള് -നിസ്സഹാെ
രാെ ഇര�ളാെി മരിച്ചുവീഴുന്നത് മുത
ലാളി് രാഷ്ട്രങ്ങളിയല േരണകൂട
ങ്ങള് നിര്വ്ി�ാരമാെി തനാകെിനിൽ
ക്കു�ൊണ്. ഭൂതഗാളയ് പിടികൂടിെ 
മഹാമാരി രാഷ്ട്രങ്ങളിൽനിന്ന് രാഷ്ട്രങ്ങ
ളിതലക്കും ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽനിന്ന് ഭൂഖ
ണ്ഡങ്ങളിതലക്കും അതിതവഗം പടര്ന്നു
�ഴിഞ്ഞു. 

മാര്ച്് 31ന്, അതമരികെൻ പ്രസിഡ
റെ് യഡാണാള്ഡ് ട്ംപ് നട്ിെ വി
തവ�ശൂന്യമാെ പ്രസംഗ്ിൽ അതമ
രികെെിൽ 2.5 ലക്ത്ാളം ആളു
�ള് മരിതച്കൊം എന്ന് പ്രസ്ാവിച്ത്, 
ആധുനി� മുതലാളി്തലാ�ം എത്ര
തമൽ മനുഷ്യവിരുദ്ധമാെി്ീര്ന്നിരി
ക്കുന്നുയവന്നതിയറെ ഉദാഹരണമാണ്.  

വചനെിയല വഹാനിൽ യ�ാത�ാ

ണയയട ആദ്യയ് സ്ിരീ�രികെയ്ട്ട 
ത�സ്, തലാ�ാതരാഗ്യ സംഘടന �ി
ത്ാര്ട്ടു യചയ്യുന്നത് 2019 ഡിസംബര് 
8നാണ്. യ�ാത�ാണ വവ�സ് മൂലമു
ള്ള മരണ്ിയറെ ഔതദ്യാഗി� വാര്
് വരുന്നത് ഡിസംബര് 27നും. 
അതന്ന ദിവസം വചനെിയല ഹയൂയബ 
പ്രവിശ്യ ആശുപത്രിയയട ശ്വാസത�ാ
ശതരാഗ വിോഗം തലവൻ തഡാ. 
ജാംഗ് സിൊൻ, ഒരു പുതിെ ഇനം 
യ�ാത�ാണ വവ�സ് ബാധിച്് 180 
തപര് ചി�ിൽസെിലായണന്ന വിവരം 
തലാ�യ് അ�ിെിച്ചു. ഡിസംബര് 

30-നുതയന്ന തരാഗി�ളുയട യതാണ്ടെി
യല സ്രവം തശഖരിച്് യടസ്റ് നട്ി 
വവ�സിയന തവര്തിരിയച്ടുകൊൻ   
�ഴിഞ്ഞുയവന്നത് സപ്രധാന ചുവടുവ
യ്ാെിരുന്നു. വചനീസ് ശാസ്ത്രജ്ഞരു
യട അതിതവഗ നീകെ്ിയനാടുവിൽ 
2020 ജനുവരി 12ന് തലാ�ാതരാഗ്യസം
ഘടന വവ�സിയറെ  ജനിത� സ്വോ
വം മനസ്സിലാക്കു�യം അതിന് സാര്
സ് ത�ാവ്-2 എന്ന് തപര് നൽകു�യം 
തുടര്ഗതവഷണങ്ങള്കെ് ശാസ്ത്രതലാ�
യ് തപ്രരി്ിക്കു�യം യചയ്തു. തരാഗ
്ിനു മരുന്ന് �യണ്ട്ാനുളള പരി
ശ്രമങ്ങള്, വാ�് സിൻ വി�സി്ികൊ
നുള്ള നീകെങ്ങള്, തരാഗപ്രതിതരാധ
്ിനുള്ള മുൻ�രുതലു�ള്, വവ�സി
യന നിര്മ്ാര്ജനം യചയ്യുവാൻ, 
അതിന് മുതന്നാടിൊെി നിെന്തിച്് 
നിര്ത്തുവാൻ സ്വീ�രിതകെണ്ടുന്ന ഉപാ
ധി�ള്, വവ�സ് വന്ന വഴി�ള് 
�യണ്ട്ാനുള്ള സൂചന�ള്,  വ്യാപ
നം തടൊൻ തലാകെ് ഡൗൺ തപായല
യള്ള പഴുതടച് മാര്ഗ്ഗങ്ങള് അങ്ങയന 
പലതും അടങ്ങിെ പാതകെജ് തലാ�ാ
തരാഗ്യസംഘടന തയ്യാ�ാകെി. ഈ 
തരാഗ്ിയറെ പ്ര�ടമാെ ലക്ണങ്ങ
യളയതെന്നും വവ�സ് പ�രുന്ന സമ്പ്ര
ദാെങ്ങളും വ്യാപിക്കുന്ന രീതിയം 
അതിയറെ ജീൻ ഘടനയം ശാസ്ത്രജ്ഞര് 
വിശദീ�രിച്ചു. തരാഗ വ്യാപന്ിയറെ 
അത്ഭുതയ്ടുത്തുന്ന തവഗത വഹാൻ 
നഗര്ിൽ അത് പടര്ന്നുപിടി
ക്കുന്ന തതാതിൽ നിന്നും തലാ
�്ിന് മനസ്സിലാെി. മതി
ൊെ തയ്യായ�ടുപ്പു�ള് നട്ാ
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ആര�ോഗ്യരേഖലയെ ലോ
ഭോധിഷ്ിത വ്യവസോെേോ
െി േോത്രം വികസിപ്ിച്ച യൂ
ര�ോപ്ിയല വികസിത �ോ
ജ്യങ്ങളോെ ഇറ്റലിയരം 
സ് യെെിനരം ബ്ിട്ടനരം 
ഫ്ോൻസരം, അരേ�ിക്ക
യൾപ്യെയള്ള വമ്പൻ �ോ
ഷ്ട്രങ്ങളരം ഈ േഹോേോ�ിയ
യെ മുൻെിൽ െകച്ചുനിൽ
ക്കുകെോണ് . തങ്ങളയെ 
ൌ�ന്ോർ നിസ്സഹോെ�ോ
െ ഇ�കളോെി േ�ിച്ചുവീഴു
ന്നത് മുതലോളിത്ത �ോഷ്ട്ര
ങ്ങളിയല ഭ�ണകൂെങ്ങൾ 
നിർവ്ികോ�േോെി രനോക്കി
നിൽക്കുന്നു.

ലോക�ാണ  
ചവ�സിലറെ 
േമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്ാഫിേ് സ് 
മാതൃേ
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നുള്ള വിലയ്ട്ട സമെമാെിരുന്നു ജനു
വരിയം യഫബ്രുവരിയം. ആസന്നമാെി
രിക്കുന്ന അപ�ട്ിയറെ ഗൗരവം തി
രിച്�ിഞ്ിട്ടും ദക്ിണ യ�ാ�ിെയം 
ജര്മ്നിയംതപാലുള്ള അപൂര്വ്ം ചില 
രാജ്യങ്ങയളാഴിയ� തലാ�യ് ഭൂരിോ
ഗം രാജ്യങ്ങള്ക്കും വവ�സിയന തന
രിടാനുള്ള ഫലപ്രദമാെ സംവിധാന
ങ്ങള് ഒരുകൊൻ �ഴിഞ്ില്ല. അയത
ന്തുയ�ാണ്ടായണന്ന് നാം പരിതശാധി
തകെതുണ്ട്.

മുത�ാളതിത് ഭരണക്രമങ്ങൾ  
ജനങ്ങകള മ�ാമാരതിയുകട  
നതിസ്സ�ായരായ ഇരേളാക്കുന്നു

െഥാര്ത്ഥ്ിൽ ത�ാവിഡ്-19 
അതിമാര�മാെ ഒരു തരാഗമല്ല. ശരാ
ശരി അതിയറെ മരണനിരകെ് 3 മുതൽ 
6 ശതമാനംവയര മാത്രമാണ്. വസൂരി 
അഥവാ സ് തമാള് തപാ�് സിയറെ മര
ണനിരകെ് 17 ശതമാനമാെിരുന്നുയവ
ന്ന് ഓര്ക്കു�. മതല�ിെ, തലേഗ്, സ്ാനി
ഷ് ഫ് ളൂ തുടങ്ങിെ മഹാവ്യാധിയയട
യെല്ലാം മരണനിരകെ് ഇത്ാള് തനരി
ടുന്ന ത�ാവിഡിതനകൊള് വളയര ഉെര്
ന്നതാെിരുന്നു. ഇവെ് യകൊന്നിനും 
പ്രാഥമി� ഘട്ട്ിൽ മരുന്നും വാ
�് സിനുമില്ലാെിരുന്നുതാനും. അതിനാ
ലാണ് ഈ മഹാവ്യാധി�ള് ലക്ങ്ങ
യള യ�ായന്നാടുകെിെത്. എന്നാൽ മര
ണനിരകെ് വളയര കു�വാെിരുന്നിട്ടും, 
മാനവരാശി തലേഗിയനയം മല്നി
യെയം ത�ാള�ായെയം തനരിട്ട �ാല
ത്കൊള് വളയര വി�സിതമാെ ശാ
സ്ത്ര-സാതങ്കതി� സംവിധാനങ്ങള് 
ലേ്യമാെിരുന്നിട്ടും ഇകെഴിഞ് 10 ദിവ
സങ്ങള്ക്കുള്ളിൽ എങ്ങയനൊണ് 
ത�ാവിഡ്-19 അരലക്ംതപയര യ�ാ
യന്നാടുകെിെത്? യവറം 30 ദിനങ്ങള്
ക്കുള്ളിൽ 95,000 തപര് മരണയ്ട്ടയത
ന്തുയ�ാണ്ടാണ്?  പ്രതിതരാധ നടപടി
�ള്കെ് ട്ംപ് േരണകൂടം തകെസമെ
്് തുടകെം കു�ികൊതിരുന്നതാണ് 
അതമരികെെിൽ പതിനാെിരങ്ങയള 
മരണ്ിതലകെ് തള്ളിവിട്ടത് എന്ന് 
തനാം തചാസ്കി ഈെിയട വിമര്ശിച്ി
രുന്നു. ഇതിന് ഉ്രം നൽ�ായത മുത
ലാളി് േരണക്രമങ്ങള്കെ് മുതന്നാട്ടു 
തപാ�ാനാ�ില്ല. 

വചനയ്ക്കു പു�തമ വവ�സിയറെ തവ
ദനാ�രമാെ തഹാട്ട് സ് തപാട്ട് ഇറ്ലി 
ആണ്. ഇറ്ലിെിൽ നിന്ന് പാഠം പഠി
കൊൻ വിസമ്തിച് സ് യപെിൻ, ബ്ി
ട്ടൻ, അതമരികെ തുടങ്ങിെ രാജ്യങ്ങള്
കെ്  വവ�സിയറെ സമൂഹ വ്യാപന

യ് തടൊനാെില്ല. വചനീസ് വവ
�സ് എന്ന്  �ളിൊകെിെ അതമരി
കെൻ പ്രസിഡറെ് ട്ംപിന് പിന്നീട് 

വചനയയട സഹാെം അേ്യര്ത്ഥിതകെ
ണ്ടി വന്നു. ബ്ിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്തിക്കും  
ബ്ിട്ടീഷ് രാജകുമാരനും യ�ാത�ാണ  
ബാധിച്ത് ആ രാജ്യ്ിയറെ അലംോ
വ്ിയറെ  തനര്സാക്്യമാെി മാ�ി. 
സ് യപെിനിയല രാജകുമാരി യ�ാത�ാ
ണ ബാധിച്് മരിച്തതായട ജനങ്ങള് 
േൊശങ്കെിലാെി. രാജ്യങ്ങള് വാതിലു
�ള് യ�ാട്ടിെടച്ചു. സമ്പൂര്ണ തലാ
കെ്ഡൗൺ തലാ�യ് നിശ്ചലമാകെി. 
സാ്്ി� പ്രതിസന്ിയം സ്
ദ്ഘടനയയട  തളര്ച്യം  ആതഗാളമാ
ന്്യ്ിയറെ ആഴം കൂട്ടി. ആണവ ക്ലബ്ബു
�ളിൽ അംഗങ്ങളാെ വൻശക്ി രാഷ്ട്ര
ങ്ങള് തപാലും മാസ് ക്കും അണുനാശി
നി�ളും ജീവൻ രക്ാ ഔഷധങ്ങളും 
യവറെിതലറ്റം  ഇല്ലായത യനതട്ടാട്ടതമാടു
ന്ന ദെനീെമാെ �ാഴ്ചയ്ക് തലാ�ം സാ
ക്ിൊെി. ഇറ്ലിെിൽ പ്രാെമാെ 
മനുഷ്യരുയട യവറെിതലറ്ര് എടുത്തുമാറ്ി 
അവയര മരണ്ിന് വിട്ടുയ�ാടുക്കുന്ന 

ക�ാമില് താല്ക്ാെിേമായി പണിേഴിപ്ിച്ച ലോളം 
ബസ് കോവിഡ് 2 ആശുപത്ിയിലെ തീവ്രപരിൈരണ 
വിഭാഗത്ികെയ്ക് കരാഗിയുമായി കപാകുന് ആകരാഗ്യ
പ്രവർത്േർ.  മാർച്ച് 16.

മുതലോളിത്ത�ോഷ്ട്രങ്ങളിൽ 
ജനങ്ങളയെ ആര�ോഗ്യവരം 
ചികിൽസയരം  സ്വകോ�്യമൂ
ലധനശക്ികളയെ ക�
ങ്ങളിൽ അേർന്നി�ിക്കു
ന്നു. ര�ോഗനിർണ്ണെവരം ചി
കിൽസയരം ഔഷധനിർ
മ്ോണവരം വിെണനവരം പു
തിെ േരുന്നുകളയെ ഗരവ
ഷണവരം യേഡിക്കൽ വി
ദ്യോഭ്യോസവരം എലോരം ലക്ഷ
ക്കണക്കിന് ബില്യൺ 
രഡോളർ ലോഭരം യകോയ്യുന്ന  
അതിവിപുലേോെ ആര�ോ
ഗ്യവ്യവസോെത്തിയറെ വി
വിധ രേഖലകൾ േോത്േോ
െി�ിക്കുന്നു.
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സാഹചര്യം വി�െതലായട വിശദീ�രി
ക്കുന്ന നഴ് സമാരുയട അവസ്യെക്കു
�ിച്് ചിതെിച്ചുതനാക്കൂ. വി�സിതം 
എന്ന് വീ്ിളക്കുന്ന മുതലാളി് രാ
ജ്യങ്ങളുയട തനിസ്വരൂപമാണ് ഇതിലൂ
യട പു�ത്തു�ാട്ടയ്ടുന്ന ത്. സ്വരാജ്യ
യ് ജനങ്ങള്കെ് മരണശയ്യെിൽ നി
ന്ന് തരാഗമുക്ി പ്രദാനം യചയ്യാനാവാ
് വി�സിത രാജ്യങ്ങള് എന്തുവി�
സനമാണ് വ�വരിച്ിട്ടുള്ളത്?  

മരിച്ചുവീഴുന്ന പൗരന്ാരുയട ദൗര്ോ

ഗ്യം�ണ്ട് മനസ്സലിഞ്് ഒരു േരണാ
ധി�ാരി എത്ര ആത്ാര്ത്ഥമാെി പരി
ശ്രമിച്ാലും ഈ ദുരതെം ഒഴിവാകൊനാ
വില്ല. അതിയറെ �ാരണം മയറ്ാന്നല്ല. 
മുതലാളി്രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ജനങ്ങളുയട 
ആതരാഗ്യവം ചി�ിൽസയം  സ്വ�ാ
ര്യമൂലധനശക്ി�ളുയട ബലിഷ്ഠങ്ങളാ
െ �രങ്ങളിൽ അമര്ന്നിരിക്കുന്നു. തരാ
ഗനിര്ണ്െവം ചി�ിൽസയം ഔഷധ
നിര്മ്ാണവം വിപണനവം പുതിെ 
മരുന്നു�ളുയട ഗതവഷണവം യമഡി
കെൽ വിദ്യാേ്യാസവം എല്ലാം ലക്കെ
ണകെിന് ബില്യൺ തഡാളര് ലാേം 
യ�ായ്യുന്ന അതിവിപുലമാെ ആതരാഗ്യ
വ്യവസാെ്ിയറെ വിവിധ തമഖല
�ള് മാത്രമാെിരിക്കുന്നു. അവിയട മനു
ഷ്യനും അവയറെ ദുരിതങ്ങളും �രുണ 
അര്ഹിക്കുന്ന പരിഗണനാ വിഷെതമ 
അല്ല. അവരുയട മു്ിൽ ഈൊംപാറ്
�യളത്ായല ത�ാവിഡ് തരാഗി�ള് 
മരിച്ചുവീഴും.

അതമരികെെിൽ ഒരു ത�ാവിഡ് 
തരാഗി, ചി�ിൽസയ്കാെി 27 ലക്ം മു
തൽ 50 ലക്ം രൂപവയര യചലവഴി
തകെണ്ടി വരുന്നതാൊണ്  വാര്്. 
ഇൻഡ്യെിൽ സ്വ�ാര്യ ലാബിയല 
ത�ാവിഡ് പരിതശാധനയ്കാെി ത�ന്ദ്ര 
സര്കൊര് നിശ്ചെിച്ിരിക്കുന്ന ഫീസ് 
4500 രൂപൊണ്!  സ്വ�ാര്യ ആശുപ
ത്രി�യള നിലനിര്്ിയകൊണ്ട് ത�ാ
വിഡിയന തനരിടാനാവിയല്ലന്ന് തിരി
ച്�ിഞ് സ് യപെിൻ, രാജ്യയ് മുഴു

വൻ സ്വ�ാര്യ ആശുപത്രി�യളയം തദ
ശസാൽകെരിച്ചുയ�ാണ്ടാണ് ത�ാവി
ഡിയന പ്രതിതരാധികൊനുള്ള നടപടി
�ള്ക്കു തുടകെം കു�ിച്തുതയന്ന. 
ആതരാഗ്യപരിരക്ാ തമഖല�ളിൽ, ദു
രമൂ് മുതലാളി് ശക്ി�ള് ഇകൊ
ലമത്രയം നട്ിയകൊണ്ടിരുന്ന പിടി
ച്ചുപ�ി രാജ്യയ് മരണ മുഖമാകെിമാറ്റു 
ന്നതിന് �ാരണമായെന്ന് വവ�ിയെ
ങ്കിലും സ് യപെിൻ തിരിച്�ിഞ്ഞുയവ
ന്നാണ് ഇത് വ്യക്മാക്കുന്നത്. അതമ
രികെയം യൂത�ാ്ിയല ഇറ്ലി, സ് യപ
െിൻ, ഫ്ാൻസ്, ബ്ിട്ടൻ, ബൽജിെം 
തുടങ്ങിെ രാജ്യങ്ങളും ത�ാവിഡ് തരാ
ഗബാധയ്ക്കു മു്ിൽ ദെനീെമാെി പരാ
ജെയ്ടാനിടൊെ പ്രഥമ �ാരണം 
ആതരാഗ്യതമഖലയയട അടിമുടിയള്ള 
ഇൻഷ്വ�ൻസ് വൽകെരണവം അന്നാടു
�ളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ത�ാര്്ത�റ്് 
ചി�ിൽസാ സംവിധാനങ്ങളുമാണ്. 
ത�ാവിഡ് ബാധയയട വ്യാപനത്ാട് 
അന്നാടു�ളിയല േരണകൂടങ്ങള് സ്വീ�
രിച് കുറ്�രമാെ അലംോവവം മുൻ�
രുതലു�ള് എടുക്കുന്നതിൽ വരു്ിെ 
വീഴ്ച�ളും ആധുനി� വവദ്യശാസ്ത്ര്ി
യറെ  മുന്ന�ിെിപ്പു�ള് ഗൗരവ്ിൽ 
�ണകെിയലടുകൊ്തും ജനങ്ങളുയട 
അ�ിവില്ലായ്മയം ഒയകെ അതിനുതശഷ
തമ വരൂ.  

വതി�കപെട്ട �മയരം പാഴാക്തി ഇൻഡ്യയുരം    
2020 ജനുവരി 30 ന് ഇൻഡ്യെി

യല ആദ്യയ് ത�ാവിഡ്-19 ത�സ് 
ത�രള്ിൽനിന്നും �ിത്ാര്ട്ടു യചയ്യ
യ്ട്ടു. അന്നുതയന്നൊണ് തലാ�ാതരാ
ഗ്യ സംഘടന യ�ാത�ാണ വ്യാപന
യ് മുൻനിര്്ി ആതഗാള അടിെതെ
രാവസ് പ്രഖ്യാപിച്ത്. വചനയ്ക്കു പു�
ത്കെ് തരാഗം പടരുന്ന സ്ിതി 
ഉണ്ടാെതിയനത്തുടര്ന്നാണ് ഡബ്ല്യു.
എച്്.ഒ ഇപ്ര�ാരം ഒരു പ്രഖ്യാപനം 
നട്ിെത്. ഇൻഡ്യൻ പ്രധാനമന്തി 
നതരന്ദ്ര തമാദി രാജ്യയ് അേിസം
തബാധന യചയ്തുയ�ാണ്ട് യ�ാത�ാണ 
വ്യാപനവമാെി ബന്യ്ട്ട തയറെ 
ആദ്യയ് പ്രസംഗം നട്ിെത് മാര്
ച്് 19നാണ്. അതാെത് ഇൻഡ്യെി
യല ആദ്യയ് ത�സ് �ിത്ാര്ട്ടു യച
യ്്, നീണ്ട 48 ദിവസങ്ങള്ക്കുതശഷമാ
ണ് പ്രധാനമന്തി രാജ്യത്ാടാെി പ്ര
സംഗിക്കുന്നത്. ഇൻഡ്യെിയല വിമാന
്ാവളങ്ങളിൽ വന്നി�ങ്ങുന്ന എല്ലാ 
ൊത്രകൊയരയം സ് ക്രീനിംഗ് നട
്ാൻ  വ�യകൊണ്ട തീരുമാനമല്ലാ
യത ഇകൊലെളവിനുള്ളിൽ ഈ തരാഗ

കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഏറ്റവുമധിേം ആളുേൾ മരണ
ലപ്ട്ട ന്യൂകയാർക്് നഗരത്ിലെ ഒരു ആശുപത്ി ദൃശ്യം

സ്വകോ�്യ ആശുെത്ിക
യള നിലനിർത്തിയക്കോണ്് 
രകോവിഡിയന രന�ിെോ
നോവിയലന്ന് തി�ിച്ച�ിഞ്ഞ 
സ് യെെിൻ, �ോജ്യയത്ത മു
ഴുവൻ സ്വകോ�്യ ആശുെ
ത്ികയളയരം രദശസോൽ
ക്ക�ിച്ചുയകോണ്ോണ് രകോ
വിഡിയന പ്രതിര�ോധിക്കോ 
നള്ള നെെെികൾക്കു തുെ
ക്കരം കു�ിച്ചത് . ദു�മൂത്ത മു
തലോളിത്ത ശക്ികൾ 
ആര�ോഗ്യെ�ി�ക്ഷോ രേഖ
ലകളിൽ, നെത്തിയക്കോ
ണ്ിരുന്ന െിെിച്ചുെ�ി �ോജ്യ
യത്ത േ�ണ മുഖേോക്കിേോ 
റ്റുന്നതിന് കോ�ണേോയെ
ന്ന് വവകിയെങ്ിലരം 
സ് യെെിൻ തി�ിച്ച�ിഞ്ഞു.



G{]nÂ    2020

5a-lm-am-cn \Â-Ip-¶
cm-jv-{So-b ]mT-§Ä

യ് പ്രതിതരാധികൊൻ ത�ന്ദ്രസര്
കൊര് ഗൗരവപൂര്വ്മുള്ള ഒരു നടപടി
യം സ്വീ�രിച്ിരുന്നില്ല. ഇകൊലെള
വിൽ അതൊരാഷ്ട്രതല്ിൽ നിരവധി 
മുന്ന�ിെിപ്പു�ള് വന്നുയ�ാണ്ടിരുന്നു. 
2020 യഫബ്രുവരി 20 ആെത്ാള് 
തരാഗം വചനയ്ക്കു പു�ത്കെ് പടര്ന്ന് 
31 രാജ്യങ്ങയള ബാധിച്ചു �ഴിഞ്ിരു
ന്നു. മാര്ച്് 11ന് തലാ�ാതരാഗ്യ സംഘ
ടന ഈ തരാഗയ് മഹാമാരിൊെി 
പ്രഖ്യാപിച്ചു. മയറ്ാരു ഏഷ്യൻ രാജ്യമാ
െ യതകെൻ യ�ാ�ിെ യഫബ്രുവരി 
അവസാനത്ായട യ�ാത�ാണയെ 
തനരിടാനാെി സ്വീ�രിച് നടപടി�ള് 
നമുക്കു മു്ിൽ ദൃഢമാെ ഉദാഹരണമാ
െിരുന്നു. അവെിൽ നിന്നു പാഠം പഠി
കൊതനാ മുന്ന�ിെിപ്പു�യള അര്ഹമാെ 
ഗൗരവത്ായട സമീപികൊതനാ ത�
ന്ദ്രസര്കൊരിന് �ഴിഞ്ില്ല. മാര്ച്് 
13ന് ത�ന്ദ്ര ആതരാഗ്യവകു്് പു�യ്ടു
വിച് പത്രപ്രസ്ാവനെിൽ രാജ്യ്് 
ആതരാഗ്യ അടിെതെരാവസ് നില
നിൽക്കുന്നിയല്ലന്ന് അേിപ്രാെയ്ട്ടു. 

യദ്ധ�ാല തവഗതെിൽ സ്വീ�രി
തകെണ്ടിെിരുന്ന നടപടി ത�ാവിഡ്-19 
തരാഗനിര്ണ്െ പരിതശാധനൊെിരു
ന്നു. ഇൻഡ്യ തപായലാരു രാജ്യ്ിയറെ 
സങ്കീര്ണ്ത�ള് പരിഗണിക്കുത്ാഴും 
തരാഗ്ിയറെ വ്യാപനതശഷി �ണ
കെിയലടുക്കുത്ാഴും അതിവിപുലമാെ 
പരിതശാധനയയട ആവശ്യ�ത പല

രും ചൂണ്ടികൊട്ടിെിരുന്നു. തരാഗലക്
ണങ്ങള് �ാട്ടാ് തരാഗവാഹ�രുയട 
ത�സ�ളും �ിത്ാര്ട്ടു യചയ്യയ്ടുന്നു
യവന്നതിനാൽ �ാൻഡം യടസ്റിയറെ 
പ്രാധാന്യവം വര്ദ്ധിച്ിരുന്നു. തരാഗ
ബാധയള്ളവയര തിരിച്�ിയ�യം 
അവയര ഐയസാതലറ്് യചയ്യു�യമാ
ണ് യതകെൻ യ�ാ�ിെയം ജര്മ്നി
യം സ്വീ�രിച് ഏറ്വം വിജെ�രമാെ 

മാര്ഗ്ഗം. അതിനാെി അവര് രാജ്യം മുഴു
വൻ പരിതശാധനാ ബൂത്തു�ളും യമാ
വബൽ ലാബു�ളും സ്ാപിച്ചുയ�ാണ്ട് 
�ഴിയന്നത്ര പൗരന്ായരയം പരിതശാ
ധനയ്ക്കു വിതധെമാക്കു� എന്ന തന്തം 
സ്വീ�രിച്ചു. അതിയറെ വിജെം ദര്ശി
ച്ിട്ടാണ് തലാ�ാതരാഗ്യ സംഘടന യട
സ്റ്, യടസ്റ്, യടസ്റ് എന്ന മുദ്രാവാ�്യം 
തലാ�ം മുഴുവൻ പ്രചരി്ിച്ത്. ഈ 
വ� �ാര്യങ്ങള് അതീവ പ്രാധാന്യ 
ത്ായട �ണകെിയലടുത്തുയ�ാണ്ട് 
തവഗതെിലും വിപുലമായം രാജ്യയമ
്ാടും തരാഗനിര്ണ്െ പരിതശാധന
�ള് നടത്തുന്നതിനാെി ആേ്യതെരവം 
ബാഹ്യവമാെ ഉ�വിടങ്ങളിൽനിന്ന് 
പരിതശാധനാ �ിറ്റു�ള് �ഴിയന്നത്ര 
ലേ്യമാക്കു�, അതിനാെി പണം അനു
വദിക്കു�, രാജ്യം മുഴുവൻ ലാബു�ള് 
ക്രമീ�രിക്കു� എന്നിവൊെിരുന്നു 
യചതയ്യണ്ടിെിരുന്നത്. ഇകൊര്യ്ിൽ 
ത�ന്ദ്രസര്കൊര് ഉണര്ന്നു പ്രവര്്ി 
ച്ില്ല എന്നത് പ�ൽതപായല വ്യക്മാ
ണ്. വളയര വവ�ിവന്ന തീരുമാനങ്ങ
ളിയലാന്ന് സ്വ�ാര്യ ആശുപത്രി�ളുയട 
പരിതശാധനെകെ് 4500 രൂപ എന്ന 
ഫീസ് നിശ്ചെിച്ചുയ�ാണ്ടുള്ള ഉ്ര
വാെിരുന്നു. അതാെത് സൗജന്യമാെ 
പരിതശാധന ഉ�്ാകൊൻതപാലും സര്
കൊരിനു �ഴിഞ്ില്ല എന്നു ചുരുകെം.   

2020 ഏപ്രിൽ 11 വയര ഇൻഡ്യ
െിൽ ആയ� നടന്നിട്ടുള്ള യടസ്റിയറെ 

ര�ോഗനിർണ്ണെ െ�ിരശോ
ധന നെന്നോൽ േോത്രേ 
ര�ോഗവോഹകരുയെ 
െഥോർത്ഥചിത്രം വ്യക്േോ
വകയള്ളൂ. ര�ോഗലക്ഷണ
ങ്ങൾ പ്രകെേോക്കോത്ത 
ര�ോഗവോഹകർ നി�വധി
െോയണന്ന വിവിധ �ോജ്യ
ങ്ങളയെ അനഭവങ്ങൾ 
െ�ിഗണിക്കുരമ്പോൾ ര�ോ
ഗനിർണ്ണെ െ�ിരശോധന 
േോത്േോണ് ഏറ്റവരം പ്രഥേ
േോെ ര�ോഗപ്രതിര�ോധ പ്ര
വർത്തനരം എന്നത്് സ്ി
�ീക�ിക്കയപ്ടുകെോണ്. 
ഈ �രംഗത്ത് ഇൻഡ്യ 
ഏയ� െിന്നിലോണ്്.
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എണ്ം 1,89,111 മാത്രമാണ്. ഇതന്ന ദിവ
സം വയര, ഏറ്വം കു�ഞ്ത് ഇൻഡ്യ
െിൽ ആയ� �്വാ�റെെിൻ യചയ്യയ്ട്ടി
ട്ടുള്ളവയരയെങ്കിലും പരിതശാധികൊൻ 
തീരുമാനിച്ിരുയന്നങ്കിൽ ലക്കെണ
കെിന് യടസ്റ്റു�ള് നടത്ണ്ടിെിരുന്നു. 
പ്രതിതരാധ പ്രവര്്നങ്ങളുയട താരത
മ്യ പഠന്ിനാെി തലാ�ം അംഗീ�
രിച്ിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡമാണ് ഒരു ദശല
ക്ം ജനസംഖ്യയ്ക് എത്ര യടസ്റ് നടന്നു 
എന്നത്. 211 തപര് മാത്രം മരിച്ിട്ടുള്ള 
യതകെൻ യ�ാ�ിെെിൽ 10 ലക്ം 
തപര്കെ് 9,957 യടസ്റ് നട്ാൻ �ഴി
യന്നു. ജര്മ്നിെിൽ അത് 15,730 
ആണ്. വളയര ഉെര്ന്ന  ജനസംഖ്യ 
ഉള്ള ഇൻഡ്യ തപായലാരു രാജ്യ്് 
ഇത്രയം യടസ്റ്റു�ള് നടത്തു� പ്രാതൊ
ഗി�ല്ല എന്നു വാദിച്ാൽത്ാലും ഒരു 
ദശലക്ം ജനങ്ങളിൽ 1000 തപയര
യെങ്കിലും യടസ്റ്റു യചയ്യു� എത്രതൊ 
പ്രാതൊഗി�മാണ്. എന്നാൽ അതി
യറെ പ്ിയലാന്നുതപാലും യചയ്യാൻ 
നമുകെ് �ഴിയന്നില്ല! യ�ാത�ാണ വ്യാ
പനം രൂക്മാകുന്നുയവന്നതിയറെ അടി
സ്ാന്ിൽ 15 ജില്ല�ള് പൂര്ണ്മാ
െി അടച്ിട്ടിരിക്കുന്ന ഉ്ര് പ്രതദശ് 

സംസ്ാന്് ഏപ്രിൽ 10 വയര നട
ന്ന ആയ� യടസ്റ് യവറം 2232 മാത്രമാ
ണ്! രാജ്യയ് ത�ാവിഡ് തഹാട്ട് 
സ് തപാട്ടാെ ദില്ലിതൊട് തചര്ന്നു �ിട
ക്കുന്ന ഈ സംസ്ാനത്യ്കാണ് 
ലക്കെണകെിന് കുടിതെറ് യതാഴിലാ

ളി�ള് �ാൽനടൊെി തലാകെ് 
ഡൗൺ തവളെിൽ ഒഴു�ിെത്. അവി
യട ൊയതാരുവിധ പരിതശാധയം നട
ക്കുന്നില്ല.

ത�രള്ിൽ ഒരു ദശലക്ം ജന
ങ്ങള്കെ് 358 യടസ്റ് ആണ് നടക്കുന്ന
യതങ്കിൽ യപിെിൽ അത് യവറം 9.6 
മാത്രമാണ്. മധ്യപ്രതദശാ�യട്ട, ഒരു 
ദെനീെ ചിത്രമാെി മാ�ിെിരിക്കുന്നു. 
കൂറമാറ്്ിലൂയട േരണം സംഘടി്ി
യച്ടു് ബിയജപിയ്ക് അവിയട മന്തി
സേ രൂപീ�രികൊൻ �ഴിഞ്ിട്ടില്ല 
എന്നതിനാൽ ആതരാഗ്യവകു്ിനു 
മന്തിയമില്ല. അതതായടാ്ം അവിയട 
ആതരാഗ്യവകു്ിയല ഉെര്ന്ന ഉതദ്യാഗ
സ്രിൽ അറപതിലധി�ം തപര് ത�ാ
വിഡ് ബാധിച്് ചി�ിൽസെിലുമാണ്. 
അതിതവഗം തരാഗം പടരുന്ന മധ്യപ്ര
തദശിലും ആനുപാതി�മാെ പരിതശാ
ധന നടക്കുന്നില്ല. തരാഗനിര്ണ്െ പരി
തശാധന നടന്നാൽ മാത്രതമ തരാഗം 
പടരുന്നത് തടൊൻ വഴിയതളിയൂ. തരാ
ഗവാഹ�രുയട െഥാര്ത്ഥചിത്രം പു�
ത്തുവരി�യള്ളൂ. പ്രതത്യ�ിച്ചും തരാഗല
ക്ണങ്ങള് പ്ര�ടമാകൊ് തരാഗവാ
ഹ�ര് നിരവധിൊയണന്ന വിവിധ രാ
ജ്യങ്ങളുയട അനുേവങ്ങള്കൂടി പരിഗ
ണിക്കുത്ാള് തരാഗനിര്ണ്െ പരി
തശാധന മാത്രമാണ് ഏറ്വം പ്രഥമമാ
െ തരാഗപ്രതിതരാധ പ്രവര്്നം 
എന്ന് സ്ിരീ�രികെയ്ടു�ൊണ്. 
ഈ രംഗ്ാണ് ഇൻഡ്യ ഏയ� പി
ന്നിലാെിരിക്കുന്നത്. 

മാര്ച്് 25 മുതൽ തലാകെ് ഡൗൺ 
നട്ാകെിെിരുന്നിയല്ലങ്കിൽ രാജ്യ്് 
8.5 ലക്ം ത�ാവിഡ് തരാഗി�ളുണ്ടാ
കുമാെിരുന്നു എന്ന് ത�ന്ദ്ര ആതരാഗ്യ 
മന്തി പ്രസ്ാവിക്കു�യണ്ടാെി. ഈ പ്ര
സ്ാവനയയട മറവശം ഇത്ാള് സ്ി
രീ�രികെയ്ട്ട 10,000 ത�സ്സു�ള് മാ
ത്രമാണ് െഥാര്ത്ഥ്ിൽ രാജ്യത്തു
ള്ളത് എന്നാണ്. തലാ�്് ജനസം
ഖ്യെിൽ രണ്ടാം സ്ാനത്തുള്ള ഒരു രാ
ജ്യം ത�വലം 2 ലക്ം പരിതശാധന
�ള്മാത്രം നട്ിെിട്ട് വളയര കു�ച്ചു
മാത്രം തരാഗി�തളയള്ളൂ എന്ന് വിശദീ
�രിക്കുന്നത് എത്രമാത്രം ൊഥാര്ത്ഥ്യ
യ് പ്രതിഫലി്ിക്കുന്നുണ്ട്. എത്ര 
മാത്രം പരിതശാധന കു�ച്ചു യചയ്യുതന്നാ 
അത്രമാത്രം തരാഗബാധയയട എണ്
വം കു�ഞ്ിരിക്കുയമന്നത് ആതഗാളത
ല്ിയല അനുേവമാണ്. തരാഗബാധ
യയട എണ്ം കു�ച്ചു�ാണിക്കുന്നതി 
നാെി പരിതശാധന കു�ച്ചുയചയ്യു� 
എന്ന മാര്ഗ്ഗം ചില േരണകൂടങ്ങള് 

ലപറുവിലെ െിമയില് ആകരാഗ്യ മന്താെയം  
ലോക�ാണ പ്രതികരാധത്ിലറെ ഭാഗമായി സജ്ീേ

രിച്ചിരിക്കുന് ലമാചബല് ആശുപത്ി. ഫെബ്രുവരി 27.

ര�ോഗബോധയള്ളവയ� 
കയണ്ത്തുകയരം അവയ� 
ഐയസോരലറ്റ് യചയ്യുകയ
േോണ് യതക്കൻ യകോ�ിെ
യരം ജർമ്നിയരം സ്വീക�ി
ച്ച േോർഗ്രം. അതിനോെി 
അവർ �ോജ്യരം മുഴുവൻ 
െ�ിരശോധനോ ബൂത്തുകളരം 
യേോവബൽ ലോബുകളരം 
സ്ോെിച്ചുയകോണ്് കഴിയ
ന്നത് ൌ�ന്ോയ�യരം െ�ി
രശോധനയ്ക്കു വിരധെേോ
ക്കി. അതിയറെ വിജെരം 
ദർശിച്ചിട്ടോണ് രലോകോ
ര�ോഗ്യ സരംഘെന യെസ്റ്, 
യെസ്റ്, യെസ്റ് എന്ന മുദ്ോ
വോക്യരം രലോകരം മുഴുവൻ 
പ്രച�ിപ്ിച്ചത്. 
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സ്വീ�രിക്കുന്നുയവന്ന ആതരാപണം 
തപാലും ഉെര്ന്നവന്നിട്ടുണ്ട്. 

ത�ന്ദ്ര ആതരാഗ്യ മന്തി ഏപ്രിൽ 13 
ന് പ്രസ്ാവിച്ത് ആ�ാഴ്ചകൂടി യടസ്റ്റു
�ള് നട്ാനുള്ള �ിറ്റു�ള് തസ്റാക്കു 
ണ്ട് എന്നാണ്. ഇത്ാള് നട്ിവരു
ന്ന യടസ്റ്റു�ളുയട എണ്ം പ്രതിദിനം 
15,000 മാത്രമാണ്. അങ്ങിയനയെ
ങ്കിൽ പരിതശാധനാ �ിറ്റു�ളുയട തസ്റാ
കെ് രാജ്യ്് 6 ലക്ം മാത്രമാണ്. 
അതതായടാ്ം �ാൻഡം യടസ്റ് നട
്ാ്തിയറെ �ാരണമാെി മന്തി ചൂ
ണ്ടികൊട്ടിെത് പരിതശാധനാ �ിറ്റു
�ള് നഷ്ടയ്ടുയമന്നാണ്. അതിയറെ
െര്ത്ഥം പല രാജ്യങ്ങളും യചയ് �ാൻ
ഡം യടസ്റ്, പരിതശാധനാ �ിറ്ിയറെ കു
�വ�ാരണം നമ്ള് നട്ില്ല എന്നാ
ണ്. എത്ര ദെനീെമാണ് രാജ്യ്ി
യറെ സ്ിതി എന്ന് ചിതെിക്കു�. 
ഒന്നാംഘട്ട തലാകെ് ഡൗണിയറെ 21 ദി
വസയ് �ാലെളവിനുള്ളിൽ രാജ്യ
്ിന് ആവശ്യമാെ പരിതശാധനാ 
�ിറ്റു�ള് സമാഹരികൊൻ �ഴിഞ്ിട്ടി
ല്ല എന്നാണ് ഇത് സംശെരഹിതമാ
െി സ്ാപിക്കുന്നത്. അതിവിപുലമാെ 
പബ്ലികെ് �ിതലഷൻ വഴി രാജ്യയ് 
അേിസംതബാധന യചയ്യാൻ ഒരു പ്രധാ
നമന്തികെ് 5 തവണെല്ല 50 തവണ 
സാധ്യമായെന്നു വരാം. എന്നാൽ രാ
ജ്യ്ിന�ിതെണ്ടത് സര്കൊര് എത്ര
ലക്ം പരിതശാധനാ �ിറ്റു�ള് തശഖ
രിച്ചുയവന്നാണ്. ആതരാഗ്യ പ്രവര്്
�ര്ക്കുള്ള വ്യക്ിഗത സരക്ാ ഉപ�

രണങ്ങള് (പി.പി.ഇ) എത്ര  ഉൽ്ാദി
്ിച്ചുയവന്നാണ്. സ്വ�ാര്യതമഖലയള്
യ്യട അതിബൃഹ്ാെ ഉൽ്ാദന 
സംവിധാനങ്ങളുയട യപ്രാഡക്ൻ ട്ാ
കെ് മാറ്ിയകൊണ്ട് പി.പി.ഇ ഉൽ്ാദി
്ികൊനുള്ള നടപടി�ള് സര്കൊര്  
സ്വീ�രിതച്ാ എന്നാണ്. ത�ര്ന്ന സര്
കൊര് ചി�ിൽസാ സംവിധാനങ്ങയള 
�ാര്യക്മമാകൊൻ വ�യകൊണ്ട യ
ദ്ധ�ാലനടപടി�ള് എയതൊയകെ 
എന്നാണ് ജനങ്ങള്കെ് അ�ിതെണ്ടത്. 
മുംവബെിയല സ്വ�ാര്യ ആശുപത്രി

�ളിൽ പണിയെടുക്കുന്ന നൂ�ിലധി�ം 
നഴ് സമാര്കെ് സരക്ാ ഉപ�രണ
ങ്ങള് ലേ്യമാെില്ല എന്നതിനാൽ ത�ാ
വിഡ് ബാധയണ്ടാെ യെട്ടി്ിക്കുന്ന 
സംേവം, നമ്മുയട േരണാധി�ാരി�ളു
യട കുറ്�രമാെ വീഴ്ചയെ മാത്രമാണ് 
പ്രതിനിധാനം യചയ്യുന്നത്. 

സ്വതതവ ദുര്ബ്ബലമാെിരുന്ന, ഇൻ
ഡ്യെിയല യപാതുജനാതരാഗ്യ സംവി
ധാനം �ഴിഞ് രണ്ടര പതിറ്ാണ്ടിനി
ടെിൽ നട്ാകെിെ ആതഗാളവത്കെര
ണ സാ്്ി� നെനടപടി�ളിൽ
യ്ട്ട് നിലംപതിക്കുന്ന തവളെിലാണ് 
യ�ാത�ാണ േീഷണി ഉണ്ടാെിട്ടുള്ളത്.  
ആതരാഗ്യതമഖലയ്ക്കുള്ള ബജറ്് വിഹി
തം വര്ഷംതതാറം യവട്ടിക്കു�യ്കയ്ടു�
ൊെിരുന്നു. ഇന്നും ജിഡിപിയയട 1.2 
ശതമാനം മാത്രമാണ് ആതരാഗ്യതമഖ
ലയ്ക് നീകെിവയ്ക്കുന്നത്. പ്രാഥമി� ചി
�ിൽസയയട ആശ്വാസംതപാലും �ട
ന്നുയചല്ലാ് എത്രതൊ ഗ്ാമങ്ങള് 
ഇൻഡ്യെിൽ ഇത്ാഴും അവതശഷി
ക്കുന്നു. ആെിരം തപര്കെ് 0.5 ആശുപ
ത്രി�ിടകെൊണ് രാജ്യത്തുള്ളത്. തലാ
�ത്തുതയന്ന ഏറ്വം താഴ്ന്ന നിരകൊണി
ത്. മഹാരാഷ്ട്രെിൽ ത�ാവിഡ് തരാഗി
�ളുയട എണ്ം യവറം 2000 ആെ
ത്ാള്, മുംവബെിയല സര്കൊര് 
ആശുപത്രി�ളിയല  ഇതരതരാഗി�യള 

മുംചബയിലെ ടാറ്റാ ലമക്ാ�ിയല് ആശുപത്ിയില് 
നിന്ം ലോക�ാണ ബാധിതരല്ാത് കരാഗിേലള ഹി
ന്മാതാ ഫ് ചള ഓവ�ിന് േീഴികെയ്ക് മാറ്റിയകപ്ാൾ. 
ഏപ്ിൽ 12.

ഇൻഡ്യെിൽ  ആര�ോഗ്യ
രേഖലയ്ക്കുള്ള ബജറ്റ് വിഹി
തരം വർഷരംരതോറരം യവട്ടി
ക്കു�യ്ക്കയപ്ട്ടുയകോണ്ി�ിക്കു 
കെോണ്. ജിഡിെിയയെ 
1.2 % േോത്േോണ് ആര�ോ
ഗ്യരേഖലയ്ക്ക് നീക്കിവയ്ക്കുന്ന
ത്. പ്രോഥേിക ചികിൽസ
രെോലരം എത്തോത്ത നി�വ
ധി ഗ്ോേങ്ങൾ ഇരപ്ോഴുരം 
ഇൻഡ്യെിൽ ഉണ്്. ആെി
�രം രെർക്ക് 0.5 ആശുെ
ത്ികിെക്കെോണ് �ോജ്യ
ത്തുള്ളത്. രലോകത്തുത
യന്ന ഏറ്റവരം തോഴ്ന്ന നി�
ക്കോണിത്.
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തു�ന്ന യതരുവിൽ ഓവര് ബ്ിഡ്ജിനു 
�ീഴിൽ ത�െിൽ �ിട്ിെിരിക്കുന്ന 
ചിത്രം എല്ലാ തദശീെ മാധ്യമങ്ങളും പ്ര
സിദ്ധീ�രിച്ിരുന്നു. യ�ാത�ാണയെ 
പ്രതിതരാധികൊൻ തയ്യായ�ടു്ിട്ടുള്ള 
ഈ രാജ്യ്ിയറെ െഥാര്ത്ഥസ്ിതി
യയട ചിത്രമാണത്. ഒരു തടസ്സവമില്ലാ
യത പണം ലേ്യമാകെി, യപാതുജനാ
തരാഗ്യ സംവിധാനയ് അടിമുടി 
ശക്ിയ്ടുത്തു�ൊെിരുന്നു സര്കൊര് 
യചതയ്യണ്ടിെിരുന്നത്.

മുകന്നാരുക്മതില്ലാകത  
പ്രഖ്യാപതിച്ച ക�ാക്് ഡൗൺ  
ദരതിദ്രരകര നതിരാ�രംബരാക്തി

മാര്ച്് 24നു രാത്രി പ്രഖ്യാപിച്, 
നാലു മണിക്കൂ�ിനുള്ളിൽ നട്ാകെിെ 
തലാകെ് ഡൗണിന് ൊയതാരുവിധ മു
യന്നാരുകെങ്ങളും നട്ിെിരുന്നില്ല. 
ഫലപ്രദമാെ തലാകെ് ഡൗണിന് വിപു
ലമാെ തയ്യായ�ടുപ്പു�ള് നടത്ണ്ടി
െിരുന്നു. എന്നാൽ ഇൻഡ്യതപായലാരു   
മഹാരാജ്യം അടച്ിടാൻ  ത�വലം 4 
മണിക്കൂര്മു്് മാത്രം പ്രധാനമന്തി 
ആവശ്യയ്ടുത്ാള് ഏറ്വം തായഴ
്ട്ടിൽ അന്നന്നയ് ഉപജീവന്ി
നാെി അദ്ധ്വാനം വിറ്് �ഴിയന്ന ജന
ത�ാടി�ളുയട ജീവിതാവസ്�യളക്കു
�ിച്് പരിഗണിച്ിരുതന്നാ എന്ന തചാ
ദ്യം രാജ്യ്ിയറെ മനസ്സാക്ി നൂ�ാ
െിരം ആവര്്ി രാജ്യം വാഴുന്നവതരാ

ട് തചാദിക്കു�ൊണ്. 
നമ്മുയട രാജ്യ്ിയറെ മഹാനഗര

ങ്ങളിൽ സ്വതെമാെി ഒന്നുമില്ലായത, 
ദൂയര ഇടങ്ങളിൽനിന്നുവന്ന്  പണിയെ
ടുത്തുയ�ാണ്ടിരിക്കുന്ന ജനലക്ങ്ങള് 
ഒറ് രാത്രി യ�ാണ്ട് എതങ്ങാട്ട് 
തപാകും? ആ  തചാദ്യ്ിന് തൃപ്ി�ര
മാെ ഉ്രം ആരും അതന്വഷിച്ില്ല. 
അവര്കെ് േക്ണം നൽ�ാനും ശുദ്ധ

ജലം ഉ�്ാകൊനുമുള്ള നീകെയമാന്നുമി
ല്ലായത, യ�ാട്ടിതഘാഷികെയ്ടുന്ന സാ
മൂഹ്യ അ�ലം പാലികൊനുള്ള മുൻകൂര് 
തയ്യായ�ടുപ്പു�യളാന്നും സര്കൊര് നട
്ിെില്ല. അവനവയന തരാഗ്ിൽ
നിന്നും പ്രതിതരാധിതകെണ്ടത് ഫല
്ിൽ പൗരയറെ തയന്ന ഉ്രവാദി
്മാെി മാ�ി. തലാകെ് ഡൗൺ തുട
ങ്ങി ഏതാനും ദിനങ്ങള് പിന്നിട്ട
ത്ാള് ലക്കെണകെിന് കുടിതെറ് 
യതാഴിലാളി�ള് സ്വതെം നാടു�ളിതല
കെ് തിരിയ�ത്ാ�ാനാെി യവ്ൽപൂ
�ി രാജ്യതലസ്ാന്് യതരുവിലി�
ങ്ങിെ സംേവം, എത്ര നിരു്രവാദ
പരമാൊണ് തലാകെ് ഡൗൺ പ്രഖ്യാ
പിച്ത് എന്നതിയറെ യതളിവാെി. യ�
ട്ടിട ഉടമ�ളും �രാറ�ാരും വ�യവടി
ഞ് പതിനാെിരകെണകെിന് കുടിതെ
റ് യതാഴിലാളി�ള് വിശന്നുവലഞ്് 
നൂറ�ണകെി ന്  �ിതലാമീറ്റ�ള് 
അ�യലയള്ള തങ്ങളുയട ഗ്ാമങ്ങയള 
ലക്്യമാകെി വ�ക്കുഞ്ഞുങ്ങയളയം 
തതാളിതലറ്ി നടന്നു. ചിലര് വഴിെിൽ 
വീണു മരിച്ചു. മറ്റു ചിലര് വാഹനം �െ
�ി മരിച്ചു. തങ്ങളുയട അദ്ധ്വാന്ിയറെ 
വിെര്പ്പുയ�ാണ്ട് യ�ട്ടി ഉെര്്ിെ 
അംബരചുംബി�ളാെ യ�ട്ടിടങ്ങള്കെി
ടെിലൂയടൊണ് തലചായ്കാൻ ഇടമില്ലാ
യത അവര് തളര്ന്നു നീങ്ങിെത്. 
ലക്്യം സ്വതെം ജന് ഗ്ാമങ്ങള് ആെി
രുന്നു. ജനിച് മണ്ിൽ വീണുമരികൊൻ 
ഒരു ൊത്ര. അവതശഷിച്വര് യ.പി 
സര്കൊര് ക്രമീ�രിച് ബസ്സു�ളുയട മു�
ളിലിരുന്നും തൂങ്ങികെിടന്നും തിങ്ങിനി

a-lm-am-cn \Â-Ip-¶
cm-jv-{So-b ]mT-§Ä

യകട്ടിെ ഉെേകളരം ക�ോറ
കോരുരം വകയവെിഞ്ഞ 
െതിനോെി�ക്കണക്കിന് 
കുെിരെറ്റ യതോഴിലോളി
കൾ വിശന്നുവലഞ്ഞ് നൂ
റകണക്കിന്  കിരലോേീറ്ററ
കൾ അകയലയള്ള തങ്ങ
ളയെ ഗ്ോേങ്ങയള ലക്ഷ്യ
േോക്കി വകക്കുഞ്ഞുങ്ങയള
യരം രതോളിരലറ്റി നെന്നു. 
ചിലർ വഴിെിൽ വീണു 
േ�ിച്ചു. േറ്റു ചിലർ വോഹനരം 
കെ�ി േ�ിച്ചു. തങ്ങളയെ 
അദ്്വോനരംയകോണ്്  യകട്ടി 
ഉെർത്തിെ അരംബ�ചരം
ബികളോെ യകട്ടിെങ്ങൾ
ക്കിെെിലൂയെെോണ് തലചോ
യ്ക്കോൻ ഇെേിലോയത അവർ 
തളർന്നു നീങ്ങിെത്.

ഗ്ാമങ്ങളികെയ്ക് ോല്നടയായി കപാകുന് 
 കുടികയറ്റ ലതാഴിൊളി കുടംബങ്ങൾ. 

 അഹ്ദാബാദില്നിന്ള്ള ോഴ്ച. മാർച്ച് 26.
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�ഞ്് സ്വതെം സംസ്ാനത്കെ് മട
ങ്ങിത്ാെി. അവരിൽ എത്രതപര്കെ് 
ത�ാവിഡ് തരാഗബാധയണ്ടാെി, നാട്ടി
യല്ിെതശഷം എത്ര തപര് മരണ
യ്ട്ടു ഇയതാന്നും ആര്ക്കും അ�ിെില്ല. 
തൊഗി ആദിത്യ നാഥിയറെ നാട്ടിൽ 
പരിതശാധന നടയന്നങ്കിൽ മാത്രമതല്ല 
ഇ്രം വിവരങ്ങള് പു�ംതലാ�ം 
അ�ിയൂ. 

ഏപ്രിൽ 9ന് സൂ�്ിൽ കുടിതെറ് 
യതാഴിലാളി�ള് അക്രമാസക്രാെി 
നഗര്ിൽ വാഹനങ്ങള്കെ് തീെിട്ടു. 
ഏപ്രിൽ 14ന് മുംവബെിൽ ബാന്ദ്ര യ�
െിൽതവ തസ്റഷനുമു്ിൽ വിശപ്പുയ�ാ
ണ്ട് യപാറതിമുട്ടിെ യതാഴിലാളി�ള് 
പ്രതിതഷധവമാെി യതരുവിലി�ങ്ങിെ
ത്ാള് തപാലീസ് ലാ്ി ചാര്ജ്ജുനട
്ി. 10 ത�ാടി കുടിതെറ് യതാഴിലാളി
�ള് രാജ്യ്ിയറെ എല്ലാ ത�ാണിലും 
തലാകെ് ഡൗൺ സൃഷ്ടിച് ൊതനാ 
നിര്േരമാെ ദിനങ്ങള് തള്ളിനീക്കു�
ൊണ്. ഒന്നാംഘട്ട തലാകെ് ഡൗൺ 
പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനുമു്് നിരാലംബ
രാെ ഈ യതാഴിലാളി�ളുയട ജീവൻ 
നിലനിര്്ാൻ ത�ന്ദ്ര സര്കൊര് ഒരു 
വിധ ആസൂത്രണവം നട്ിെിരുന്നി
ല്ല. അടഞ്ഞു�ിടക്കുന്ന നൂറ�ണകെിനു 
സ് കൂളു�ളും മതസ്ാപനങ്ങളുയട യ�
ട്ടിടങ്ങളും ത�ാൺഫ�ൻസ് ഹാളു�ളും 
ഈ പാവങ്ങള്കൊെി 

തു�ന്നുയ�ാടുത്തും അവിയട മുടങ്ങായത 
േക്ണയമ്ിച്ചും ചി�ിൽസ നൽ�ി
യം അവയര സംരക്ികൊൻ തലാകെ് 
ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച് സര്കൊരിന് പ്രാ
ഥമി� ബാധ്യതയണ്ടാെിരുന്നു. അവര് 
അത് നി�തവറ്ിെില്ല. ഒന്നാം ഘട്ട 
തലാകെ് ഡൗൺ പിന്നിട്ടിട്ടുതപാലും കു

ടിതെറ് യതാഴിലാളി�ളുയട പട്ടിണി മാ
റ്ാൻ നടപടി ഉണ്ടാെിട്ടില്ല എന്നതതല്ല 
മുംവബെിയല യതാഴിലാളി പ്രതിതഷ
ധം സൂചി്ിക്കുന്നത്. മാധ്യമങ്ങളിലൂ
യട തലാകെ് ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിക്കു� 
ആൊസരഹിതമാെ നടപടിൊണ്. 
ഒരു മനുഷ്യൻതപാലും പട്ടിണി �ിട
കൊൻ ഇടവരാതിരികെ്കെവിധം കു
റ്മറ് മുയന്നാരുകെങ്ങള് നടത്തുന്നിട
്ാണ് ഒരു സര്കൊരിയറെ �ാര്യക്മ
തയം ജനങ്ങതളാടുള്ള മിനിമം കൂറം 
വ്യക്മാകുന്നത്.  ആൊസ�രമാെ 
ഈ ദൗത്യം നി�തവറ്ാൻ ത�ന്ദ്ര സര്
കൊര് പരാജെയ്ട്ടുയവന്നാണ് രാജ്യ
്ിയറെ വിവിധ ോഗങ്ങളിൽ നിന്നു
ള്ള �ിത്ാര്ട്ടു�ള് വ്യക്മാക്കുന്നത്. 
തലാ�യ് ഏറ്വം ജനസാന്ദ്രതയള്ള 
രാജ്യങ്ങളിയലാന്നാെ ഇതെ്യെിൽ 
യ�ാത�ാണാ വവ�സിയന പ്രതിതരാ
ധികൊൻ സാമൂഹി� അ�ലം പാലി
കൊൻ നടപടി�ള് സ്വീ�രിക്കു� 
എന്ന് പ�ഞ്ാൽ അതിൽ ഏറ്വം പ്ര
ധാനയ്ട്ട മുന്നുപാധി കുടിതെറ് യതാ
ഴിലാളി�യള പുനരധിവസി്ിക്കു� 
എന്നതായണന്ന്  തിരിച്�ിൊനുള്ള 
വിതവ�ം രാജ്യം േരിക്കുന്ന നമ്മുയട േര
ണാധി�ാരി�ള്കെ് ഇല്ല എന്നതാണ് 
ഏറ്വം ദുുഃഖ�രം.

ഈ പാവയ്ട്ട യതാഴിലാളി�യള 
അതിഥി�യളന്ന് വിളിച്ിയല്ലങ്കിലും 

a-lm-am-cn \Â-Ip-¶
cm-jv-{So-b ]mT-§Ä

വൻനഗ�ങ്ങളിയല യതരു
വകളിരലക്ക് വലിയച്ച�ിെ
യപ്ട്ട യതോഴിലോളികളയെ 
കണ്ണീ�ിയറെയരം െോതനക
ളയെയരം ഉത്ത�വോദിത്തരം 
പൂർണ്ണേോയരം രകന്ദ്ര സർ
ക്കോ�ിനോണ്. സോമൂഹ്യ സ
�ക്ഷിതത്വരം പ്രദോനരം യച
യ്ോനോവന്നിയലങ്ിൽ സോ
മൂഹ്യ അകലരം െോലിക്കുക 
എന്നത് ഒരു വൃഥോ സ്വ
െ് നരം േോത്േോകുയേന്ന െോ
ഠേോണ് ഇതിൽ നിന്നുരം 
െഠിരക്കണ്ത്.

മുംചബ-അഹ്ദാബാദ് ചഹകവ 
യിലൂലട ചേക്കുഞ്ഞുങ്ങലളയും കതാളികെ

ന്ി നടന്നീങ്ങുന് കുടികയറ്റ  
ലതാഴിൊളിേൾ. മാർച്ച് 30.
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തവണ്ട, അവയര മനുഷ്യരാെി പരിഗ
ണികൊൻ േരണ�ര്്ാകെള്കെ് �ഴി
ഞ്ാൽ മതി. വൻനഗരങ്ങളിയല യത
രുവ�ളിതലകെ് വലിയച്�ിെയ്ട്ട യതാ
ഴിലാളി�ളുയട �ണ്ീരിയറെയം ൊതന
�ളുയടയം ഉ്രവാദി്ം പൂര്ണ്മാ
െി ത�ന്ദ്ര സര്കൊര് ഏയറ്ടുത് മതി
ൊകൂ. സാമൂഹ്യ സരക്ിതത്വം പ്രദാ
നം യചയ്യാനാവന്നിയല്ലങ്കിൽ സാമൂഹ്യ 
അ�ലം പാലിക്കു� എന്നത് ഒരു 
വൃഥാ സ്വപ്ം മാത്രമാകുയമന്ന വിലയ്
ട്ട പാഠമാണ് ഇതെ്യെിയല എല്ലാ േര
ണാധി�ാരി�ളും ഇതിൽ നിന്നും പഠി
തകെണ്ടത്. 

ക�ാക്് ഡൗൺ എന്ന  
ഒറ്റ നടപടതികോണ്ടുമാത്രം  
കോവതിഡതികന കനരതിടാനാവതില്ല. 

തരാഗവ്യാപന്ിയറെ തവഗതയെ 
വരുതിെിൽ നിര്്ാൻ ഫലപ്രദമാെ 
മാര്ഗ്ഗയമന്ന നിലെിൽ തലാകെ്ഡൗൺ 
ഒട്ടുമികെ രാജ്യങ്ങളും നട്ാക്കുന്നു. ത�ാ
വിഡ് 19 മാര�മാെ തരാഗമയല്ലങ്കിലും 
അതിയറെ വ്യാപന്ിയറെ തവഗത വള
യര വലുതാണ്. ഗണിതശാസ്ത്ര്ിയല 
എ�് സ് യപായണൻഷ്യൽ യപരുകെ്ി
യറെ തവഗതതൊടാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞര് 

വ്യാപനയ് തുലനയ്ടുത്തുന്നത്. 
അതിനാലാണ് പ്രതിതരാധ്ിയറെ 
ശക്മാെ മാര്ഗ്ഗയമന്ന നിലെിൽ തസാ
ഷ്യൽ ഡിസ്റൻസിംഗ് വി�സിച്ചുവന്ന
ത്. പൗരൻ സ്വെം തബാദ്ധ്യയ്ട്ട് പാ
ലിക്കുന്നതിനു പു�യമ, േരണാധി�ാര
ബലം കൂടി ഉപതൊഗയ്ടു്ി തസാ
ഷ്യൽ ഡിസ്റൻസിംഗ് നട്ാകൊനുള്ള 
േൗതി� സാഹചര്യം സൃഷ്ടികെൽ കൂടി
ൊണതല്ലാ തലാകെ് ഡൗൺ. എന്നാൽ 
ജനങ്ങള് എല്ലാ്രം ഉൽ്ാദനപ്രവര്
്നങ്ങളും സാമൂഹ്യ ഇടയപടലു�ളും 
അവസാനി്ിച്് വീടു�ളിൽ്യന്ന 
�ഴിയ� എന്നത് പരിമിതമാെ ഒരു 
�ാലത്യ്ക്കുതപാലും ഗുരുതരമാെ പ്ര
ത്യാഘാതങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുന്ന നടപടി
ൊണ്.  മഹാമാരിമൂലം മരികൊൻ സാ
ധ്യതയള്ളതിയനകൊള് കൂടുതൽ ജന
ങ്ങള് പട്ടിണി�ിടന്ന് മരിതകെണ്ട സ്ി
തി, തലാകെ് ഡൗൺ സൃഷ്ടിക്കുയമന്ന 
തിൽ സംശെമില്ല. അതിനാൽ �ഴിയ
ന്നത്ര തവഗതെിൽ തലാകെ് ഡൗൺ 
അവസാനി്ിക്കു� എന്നതാെിരികെ
ണം ദീര്ഘവീക്ണമുള്ള ഒരു േരണകൂ
ടം സ്വീ�രിതകെണ്ട സമീപനം. 

തരാഗബാധിതയന തിരിച്�ിയ�, 
ഐയസാതലറ്് യചയ്യു� എന്നതാണ് 
തലാ�ാതരാഗ്യ സംഘടന പ്രഖ്യാപി 
ച്ിട്ടുള്ള പ്രതിതരാധ മന്തം. അങ്ങിയന

യെങ്കിൽ തരാഗബാധിതരാെ മുഴുവൻ 
ആളു�യളയം  �യണ്ട്ാനും അവയര 
സ്ര്കെവിലകെിൽ പാര്്ികൊനും 
ഏറ്വം അനുകൂലമാെ സാഹചര്യമാ
െി തലാകെ് ഡൗണിയന മാറ്റു�ൊണ് 
�ാര്യക്മതയം ആസൂത്രണവവേവവ
മുള്ള ഒരു സര്കൊര് യചതയ്യണ്ടത്. നമ്മു
യട രാജ്യയ് സംബന്ിച്ിടത്ാളം 
തലാകെ് ഡൗൺവഴി ലേിച് വിലയ്ട്ട 

ജനങ്ങൾ എലോത്ത�രം ഉൽ
പ്ോദനപ്രവർത്തനങ്ങളരം 
സോമൂഹ്യ ഇെയെെലകളരം 
അവസോനിപ്ിച്ച് വീടുക
ളിൽത്തയന്ന കഴിയക 
എന്നത് െ�ിേിതേോെ ഒരു 
കോലരത്തക്കുരെോലരം ഗുരുത
�േോെ പ്രത്യോഘോതങ്ങൾ 
സൃഷ്ിക്കുന്ന നെെെിെോണ.് 
േഹോേോ�ി മൂലരം േ�ിക്കോൻ 
സോധ്യതയള്ളതിയനക്കോൾ 
കൂടുതല ്ജനങ്ങൾ െട്ടിണി
കിെന്ന ്േ�ിരക്കണ് സ്ിതി, 
രലോക്ക ്ഡൗൺ സൃഷ്ിക്കുയേ 
ന്നതിൽ സരംശെേില.ലോക�ാണ നിയന്തണങ്ങലള തുടർന്് 

വിജനമായ ലമക്ാ തീർത്ാടന കേന്ദ്രം. മാർച്ച് 5.
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21 ദിവസയ് �ാലെളവിൽ, തരാഗ
ബാധിതയര തിരിച്�ിയ� എന്ന 
ലക്്യത്ായടയള്ള പ്രവര്്നം വള
യര മന്ഗതിെിലാണ് നടന്നിട്ടുള്ളയത
ന്ന് തഖദപൂര്വ്ം പ�തെണ്ടി വരും. 

രാജ്യയ് മുഴുവൻ ആതരാഗ്യപ്രവര്
്�രും, ലക്കെണകെിന് സന്നദ്ധ 
പ്രവര്്�രും ഉള്്യട എല്ലാ വിേവ
ങ്ങളും ഒയരാറ് ലക്്യ്ിതലകെ് ത�
ന്ദ്രീ�രിച്ചുയ�ാണ്ട് സര്വ്സന്നാഹങ്ങളു
യമാരുകെി 21 ദിവസയ് ഒരു �ര്മ് 
പദ്ധതി, തലാകെ് ഡൗണിയറെ തവള 
ഉപതൊഗയ്ടു്ിയകൊണ്ട് ഇഛാശ
ക്ിതൊയട നട്ാകെിെിരുയന്നങ്കിൽ 
രാജ്യയ് തരാഗബാധിതയര മുഴുവൻ 
തിരിച്�ിഞ്ഞുയ�ാണ്ട് ചി�ിൽസികൊ
നും അവരുയട വപ്രമ�ി, യസകെറെ�ി 
ത�ാറൊക്ടു�യള ഉള്്യട ഏവയരയം 
�്വാ�വറെൻ യചയ്യാനും �ഴിയമാെിരു
ന്നു. ഇൻഡ്യയയട അത്രയം �ര്ശനമാ
െ തലാകെ് ഡൗൺ ഇല്ലായതതയന്ന 
യതകെൻ യ�ാ�ിെ വിജെ�രമാെി 
പൂര്്ിൊകെിെത് ഈ ദൗത്യമാണ്. 
ഏറ്വം കു�ഞ്ത് ത�രള സംസ്ാനം 
യചയ് നടപടി�യളയെങ്കിലും മാതൃ�
ൊക്കു�ൊെിരുയന്നങ്കിൽ രാജ്യ്് 
ഇത്രെധി�ം തഹാട്ട് സ് തപാട്ടു�ള് 
ഉണ്ടാകുമാെിരുന്നില്ല. അങ്ങയനയെ
ങ്കിൽ തമെ് 3 വയരയള്ള തലാകെ് ഡൗ
ണിയറെ അടു് ഘട്ടം ഒഴിവാക്കു�യം 
യചയ്യാമാെിരുന്നു. മുംവബെിയല ധാ
രാവി തചരിെിൽ  മരണം �ിത്ാര്ട്ടു 
യചയ്തുതുടങ്ങിെിട്ട് 2 ആഴ്ച�ള് പിന്നിട്ടു. 
പ�ര്ച് വ്യാധിയയട വടംതബാംബാ
െി മാ�ിെിട്ടുള്ള ധാരാവിെിൽ ഗുരുതര
മാെ സ്ിതിവിതശഷ്ിന് ആനുപാ
തി�മാെ തരാഗനിര്ണ്െ പരിതശാധ
ന നടക്കുന്നതതെില്ല. മഹാരാഷ്ട്ര സം
സ്ാന്് ആയ� നടന്നിട്ടുളള പരി
തശാധന ഏപ്രിൽ 11 വയര 30,229 
ആണ്! വരാനിരിക്കുന്ന ദിനങ്ങളിൽ 
ധാരാവിെിൽ നിന്നും ഉ്ര്പ്രതദശി
യറെയം മധ്യപ്രതദശിയറെയം ഗ്ാമങ്ങ 
ളിൽനിന്നും ഹൃദെതേദ�മാെ എയതൊ
യകെ വാര്്�ള് ത�ള്തകെണ്ടി വരു
യമന്നത് �ാ്ിരുന്ന് �ാണു�തയന്ന.  

തേർന്നടതിയുന്ന ജനത... 
കേത്ാങ്ങാോൻ തയ്ാറല്ലാത്  
കേന്ദ്ര �ർക്ാർ

ഒരു രാഷ്ട്ര്ിയറെ സ്ത്തും വിേവ
ങ്ങളുയമല്ലാം ജനതയയട നിലനിൽ്ി
നാെി വിനിതൊഗികെയ്തടണ്ട സാ
ഹചര്യമാണ് യ�ാത�ാണ തരാഗബാധ 
വഴി സൃഷ്ടികെയ്ട്ടിരിക്കുന്നത്. ഉൽ്ാ

ദനരംഗം മുഴുവൻ നിശ്ചലാവസ്െിലാ
െിരിക്കുന്നു. ഓതരാ ദിവസയ്യം 
വരുമാനംയ�ാണ്ട് അതതു ദിവസം നി
ലനിന്നു തപാകുന്ന കൂലി്ണികൊരും 
അര്ദ്ധ്ട്ടിണികൊരും ഈ രാജ്യ്് 
40 ത�ാടിൊണ്. തവലയം കൂലിയം 
നിലച്്  അക്രാര്ത്ഥ്ിൽ അവരു
യട ജീവിതം വഴിമുട്ടിെിരിക്കുന്നു. യച
�ിെ നീകെിെിരുപ്പു�ളും ലഘു സ്ാ
ദ്യങ്ങളും തീര്ന്നതിയനത്തുടര്ന്ന് 
താതഴ ഇട്രകൊരനും നിരാലംബ

െകർച്ച വ്യോധിയയെ 
വെരംരബോരംബോെി േോ�ി
െിട്ടുള്ള ധോ�ോവിെിൽ ഗു
രുത�േോെ സ്ിതിവിരശ 
ഷത്തിന് ആനെോതികേോ
െ ര�ോഗനിർണ്ണെ െ�ി
രശോധന നെക്കുന്നരതെി
ല. േഹോ�ോഷ്ട്ര സരംസ്ോന
ത്ത് ആയക നെന്നിട്ടുളള 
െ�ിരശോധന ഏപ്രിൽ 11 
വയ� 30,229 ആണ്!

കോവിഡ് 19 കരാഗിലയ ആംബുെൻസില്നിന്്  
ആശുപത്ിയികെയ്ക് മാറ്റുന് ആകരാഗ്യ പ്രവർത്േർ. 
ദക്ിണ ലോ�ിയിലെ കസാളില് നിന്ള്ള ദൃശ്യം.  
മാർച്ച് 9.
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നാെിരിക്കുന്നു. ത�ാവിഡ് തരാഗബാധ 
സൃഷ്ടിക്കുന്ന അത്യസാധാരണമാെ 
ഈ സാ്്ി� പ്രതിസന്ിയയട 
പശ്ചാ്ല്ിൽ സര്കൊരിയറെ 
സഹാെം ഏറ്വം അനിവാര്യമാെിരി
ക്കുന്നു. എന്നാൽ ക്ാമ്ിയറെയം വറ
തിയയടയം ദുരിതദിനങ്ങളിലൂയട �ട
ന്നുതപാകുന്ന ജനങ്ങള്കെ് ആശ്വാസ
്ിയറെ ഒരു ഗണനീെമാെ വ�്ാ
ങ്ങ് നൽ�ാൻ ത�ന്ദ്രസര്കൊര് തയ്യാ
�ാകുന്നില്ല. ജനതാ �ര്ഫ്യു പ്രഖാപി 
ച്ചുയ�ാണ്ട്  പ്രധാനമന്തി മാര്ച്് 19ന് 
നട്ിെ പ്രസംഗ്ിൽ ഏവരും പ്ര
തീക് അര്്ിച്ിരുന്നു. ഒരു സാ്
്ി� സഹാെവം പ്രഖ്യാപികൊയത 
പ്രധാനമന്തി ജനങ്ങയള ആയ� നിരാ
ശയ്ടു്ി. മഹാമാരി സൃഷ്ടിച്ിട്ടുള്ള 
സാ്്ി� പ്രതിസന്ി വ��ാര്യം 
യചയ്യാൻ ഒരു ടാസ് �് തഫാഴ് സ് രൂപീ
�രിക്കുയമന്നു മാത്രമാണ് അന്നു പ്രധാ
നമന്തി പ�ഞ്ത്. വളയര വവ�ി 
അതിനു രൂപം നൽ�ിയെങ്കിലും ഒരു 
ആശ്വാസവം പ്രഖ്യാപികെയ്ട്ടില്ല. 
ധനമന്തി  വലിെ ഇളവ�ള് പ്രഖ്യാ
പിക്കുയമന്ന പ്രതീതി സൃഷ്ടിയച്ങ്കിലും 
ഒന്നുമുണ്ടാെില്ല. ബാങ്ക് അകൌണ്ടിൽ 

മിനിമം ബാലൻസ് ഇയല്ലങ്കിൽ ഈടാ
കെിെിരുന്ന പിഴ ഒഴിവാക്കു� തുടങ്ങി 
ജനങ്ങയള പരിഹസിക്കുന്ന പ്രഖ്യാപ
നങ്ങളാണ് ധനമന്തി നട്ിെത്. വാ
യ്ാതിരിച്ടവിയറെതമൽ യമാ�തട്ടാ�ിെം 
എന്ന യ�ാട്ടിതഘാഷികെയ്ട്ട പ്രഖ്യാ
പനം, ദുരിത�ാലയ് പലിശ പന്നീട് 
ഈടാക്കുയമന്ന തീരുമാനത്ായട 
ജനങ്ങള്കെ് ഇരുട്ടടിൊെി. 

പിന്നീട് പ്രധാനമന്തിയയട ഊഴമാ
െി. അതദേഹം 'പ്രധാൻമന്തി ഗരീബ് 
�ല്യാൺ പാതകെജ്' എന്ന തപരിൽ 

ആയ� 1.7 ലക്ം ത�ാടിയയട സഹാ
െങ്ങള് പ്രഖ്യാപിച്ചു. െഥാര്ത്ഥ്ിൽ 
ഈ തു� ഇൻഡ്യയയട ജിഡിപിയയട 
0.8 ശതമാനം മാത്രമാണ്. തലാ�യ് 
ഒട്ടു മികെ രാജ്യങ്ങളും നട്ിൽ വരുത്തു
ന്ന ത�ാവിഡ് പാതകെജ്, ആ രാജ്യങ്ങ
ളുയട ആേ്യതെര ഉൽ്ാദന്ിയറെ 10 
മുതൽ 20 ശതമാനംവയര ആെിരികെ
യവൊണ് പട്ടിണി്ാവങ്ങളുയട രാജ്യ
മാെ ഇൻഡ്യെിൽ ഇത്ര തുഛമാെ 
തു� നീകെി വച്ിരിക്കുന്നത്. 'രാജ്യ
്ിയറെ മുഴുവൻ സ്ത്തും വിനിതൊ
ഗിതകെണ്ടി വന്നാലും ജനങ്ങളുയട ജീ
വൻ രക്ിക്കും' എന്ന ജര്മ്ൻ ചാൻ
സലര് ആഞ്ജല മര്കെലിയറെ പ്രഖ്യാപ
നം ഇവിയട നമ്ള് സ്മരിക്കു�. ഇ്ര
യമാരു പ്രസ്ാവനയയട ഉള്ളടകെ്ി
യറെ ഒരംശയമങ്കിലും ഉള്യകൊള്ളാൻ 
ഇൻഡ്യൻ പ്രധാനമന്തികെ് ആെില്ല. 
ജൻധൻ അകൌണ്ട് ഉള്ള സ്ത്രീ�ള്കെ് 
500 രൂപ വീതം ധനസഹാെം മൂന്നു 
മാസത്കെ്, യതാഴിലു�്് പദ്ധതിെി
യല അംഗങ്ങള്കെ് പ്രതിമാസം 20 രൂ
പയയട വര്ദ്ധനവ് ഈ സഹാെ പ്ര
ഖ്യാപനങ്ങള് വിശക്കുന്നവയറെ തമലു
ള്ള ക്രൂരമാെ പരിഹാസമാെി മാറ�
ൊണ്. ഓതരാ വ്യക്ിക്കും സൗജന്യ
മാെി, നിലവിൽ ലേിക്കുന്നതിയറെ ഇര
ട്ടി േക്്യധാന്യം എന്നതു മാത്രമാണ് 

ദിവസവരുേോനരംയകോണ്് 
നിലനിന്നു രെോകുന്ന കൂലി
പ്ണിക്കോരുരം അർദ്െട്ടി
ണിക്കോരുരം ഇൻഡ്യെിൽ 
40 രകോെിെോണ്. രവലയരം 
കൂലിയരം നിലച്ച്  അക്ഷ
�ോർത്ഥത്തിൽ അവരുയെ 
ജീവിതരം വഴിമുട്ടിെി�ിക്കു
ന്നു. യച�ിെ നീക്കിെിരുപ്പു
കളരം ലഘു സമ്പോദ്യങ്ങളരം 
തീർന്നതിയനത്തുെർന്ന് 
തോരഴ ഇെത്ത�ക്കോ�നരം 
നി�ോലരംബനോെി�ിക്കുന്നു.

ലബയ്ജിംഗിലെ ആലളാഴിഞ്ഞ ലതരുവില്  
മുഖാവരണമണിഞ്ഞ ലതാഴിൊളിയുലട  

ശരീകരാഷ്ാവ് പരികശാധിക്കുന്. ഫെബ്രുവരി 12.
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യചറയതങ്കിലും ഒരാശ്വാസനടപടി 
എന്നു വിളികൊൻ അര്ഹതയള്ളത്. 
ചലനം നിലച് ഉൽ്ാദന പ്രക്രിെ 
എത്ാള് പഴെനിലെിൽ തിരിച്വരു
യമന്നു പ്രവചനംതപാലും അസാധ്യമാ
കുത്ാള് കൂലി്ണികൊരും ദരിദ്ര 
യതാഴിലാളി�ളും പട്ടിണി�ിടന്ന് മരി
ക്കുയമന്നു�്ാണ്. പണി നഷ്ടയ്ട്ട് 
വരുമാന തസ്രാതസ്സ് മുഴുവൻ അസ്മിച് 
യതാഴിലാളിയയട നഷ്ടം, അര്ഹമാെ 
നിലെിൽ നി�്ാൻ നടപടി സ്വീ�
രിക്കു�ൊണ് സര്കൊര് യചതയ്യണ്ടത്. 
ഈ വരി�ള് കു�ിക്കുന്ന ഏപ്രിൽ 17 
വയരയം അപ്ര�ാരം ഒരു പ്രഖ്യാപനം 
സര്കൊര് നട്ിെിട്ടില്ല. ഏപ്രിൽ 
14യറെ പ്രസംഗ്ിലും ജനങ്ങളുയട 
ത്യാഗയ്യം സഹനയ്യം 
പു�ഴ്ത്തുന്ന പ്രധാനമന്തി, െഥാര്ത്ഥ
്ിൽ ജനങ്ങളുയട ജീവന് വിലപ�യ
�ൊണ് യചയ്യുന്നത്.

കേരളത്തിന് മാതൃേയാോൻ  
േഴതിഞ്ഞത് എന്തുകോണ്്? 

 ത�ാവിഡ് മഹാമാരി തലാ�വ്യാപ
�മാെി പ�ര്ന്നുതന്ന വിലയ്ട്ട 
പാഠം ആതുരശുശ്രൂഷ സര്കൊരിയറെ 
�രങ്ങളിലാെിരികെണയമന്നതാണ്. 
ത�രള്ിയറെ തനട്ടവം അതിയന അടി
വരെിടുന്നു.  ഇത്ാഴയ് യ�ാത�ാണ
േീഷണിയെയം ഇതിനു മുമ്പുണ്ടാെ നി
പയെയം ത�രള്ിന് മ�ി�ടകൊനാ
െത് നമ്മുയട ശക്മാെ യപാതുജനാ
തരാഗ്യസംവിധാന്ിയറെ �രുത്തു
യ�ാണ്ടാണ്.  നതവാത്ഥാന പ്രസ്ാന
്ിലൂയട വ�വന്ന വിദ്യാേ്യാസ മു
തന്നറ്വം അതിയന ആധാരമാകെി വി
�സിച്ചുവന്ന ആതരാഗ്യഅവതബാധവം 
ഏറ്വം മി�ച് യപാതുജനാതരാഗ്യസം
വിധാനം രൂപയ്ടുത്തുന്നതിനുള്ള േൗ
തി�സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ചു. വ്യക്ിശു
ചിത്വം പാലിതകെണ്ട ആവശ്യ�ത 
നമ്മുയട നതവാത്ഥാനനാെ�ന്ായര
ല്ലാം ജനങ്ങയള ആവര്്ിച്് തബാധ്യ
യ്ടു്ിെിരുന്നതാെി ചരിത്രം വ്യ
ക്മാക്കുന്നു. 

ആതരാഗ്യ അവതബാധം സമൂഹ
യ് ആയ� സ്ര്ശിക്കുന്ന ഒരു പ്ര
സ്ാനമാെി മാറന്നത് ഇരുപതാം നൂ
റ്ാണ്ടിയറെ ആദ്യദശ�ങ്ങളിൽ്യന്ന 
�ാണാം. പയ്ാൻപതാം നൂറ്ാണ്ടി 
യറെ അതെ്യദശ�ങ്ങളിൽ തതാട്ടം തമഖ
ലെിൽ യതാഴിലാളി�ള്ക്കുണ്ടാെ 
വ്യാധി�യള തനരിടുന്നതിനാെി ബ്ിട്ടീ
ഷ് അധി�ാരി�ള് തതാട്ടം ഉടമ�ളുമാ
െിതച്ര്ന്ന് ത�രള്ിയറെ മൂന്ന് ജില്ല�

ളിൽ ആശുപത്രി�ള് സ്ാപിച്താെി 
തരഖ�ളിൽ �ാണാം. ക്രിസ്്യൻ മിഷ
ണ�ിമാരുയട ഈ രംഗയ് സവിതശ
ഷമാെ സംോവന�ള് എടുത്തുപ�തെ
ണ്ടതാണ്. ആതുരശുശ്രൂഷാ രംഗയ് 

പ്രവര്്നങ്ങളുയട ധാര്മ്ി�മാെ മൂ
ല്യയ് തഘാഷിക്കുന്ന വാക്കു�ള് മി
ഷണി�ിമാരുയട കൃതി�ളിലും പ്രവര്
്നങ്ങിലും �ാണാം. പ�ര്ച് വ്യാധി
�യള തനരിടുന്നതിനാെി നാട്ടുരാജാകെ
ന്ാരുയട �ാലത്തുതയന്ന നിരവധിൊ
െ ധര്മ്ാശുപത്രി�ള് നാട്ടുരാജ്യങ്ങ
ളിൽ പ്രവര്്ിച്ചുതുടങ്ങി. ത�രള്ി�
വിക്കുമുമ്പുതയന്ന എണ്്ിൽ പരിമി
തമാെിരുയന്നങ്കിലും ത�രള്ിൽ ജന
�ൽ ആശുപത്രി�ള്  പ്രവര്്ിച്ിരുന്നു. 
വാക്ിതനഷൻ പ്രവര്്നങ്ങള്തപാലും 
ത�രള്ിൽ തുടകെംകു�ിച്ിരുന്നു. 

നതവാത്ഥാന്ിലൂയടയം മിഷണ
�ിമാരുയട പ്രവര്്നങ്ങളിലൂയടയം 
സൃഷ്ടികെയ്ട്ട ആതരാഗ്യ അവതബാധ
യ് അവഗണികൊനാവില്ല എന്ന 
സാഹചര്യ്ിൽ പിന്നീട് ത�രള്ി�
വികെ് തശഷംവന്ന ജനാധിപത്യ സര്
കൊരു�ള് ജതനഛയെ പ്രതിനിധാനം 
യചയ്തുയ�ാണ്ട് ഈ രംഗ്് ശ്രതദ്ധെ

ചലനരം നിലച്ച ഉൽപ്ോദന 
പ്രക്ിെ എരപ്ോൾ െഴെനി
ലെിൽ തി�ിച്ചവരുയേന്ന 
പ്രവചനരംരെോലരം അസോ
ധ്യേോകുരമ്പോൾ കൂലിപ്ണി 
ക്കോരുരം ദ�ിദ് യതോഴിലോളി
കളരം െട്ടിണികിെന്ന് േ�ി
ക്കുയേന്നു�പ്ോണ്. െണി 
നഷ്യപ്ട്ട് വരുേോന രരേോ
തസ്സ് മുഴുവൻ അസ്തേിച്ച 
യതോഴിലോളിയയെ നഷ്രം, 
അർഹേോെ നിലെിൽ നി
കത്തോൻ നെെെി സ്വീക�ി
ക്കുകെോണ് സർക്കോർ യച
രയ്ണ്ത്. 

തീർത്ാടേരില്ാലത വിജനമായ ലസറെ് പീകറ്റഴ് സ് 
ൈത്വരലത് ആശിർവദിക്കുന് ഫ്ാൻസിസ് മാർപ്ാപ്. 
മാർച്ച് 15.
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മാെ പ്രവര്്നങ്ങള് നട്ാൻ തപ്ര
രിത രാെി. ആദ്യ�ാലയ് സര്കൊ
രു�ള് ആതരാഗ്യതമഖലയ്ക്കു ബജറ്ിൽ 
ഗണനീെമാെ തു� നീകെിവച്ചു. തി�
ഞ് സമര്്ണ മതനാോവത്ായട 
പ്രവര്്ിച് പ്രഗത്ഭമതി�ളാെ തഡാ
ക്ടര്മാരും ആതരാഗ്യപ്രവര്്�രും 
യപാതുജനാതരാഗ്യതമഖലയെ കൂടുതൽ 
ശക്ിയ്ടു്ി. എന്നാൽ 80�ള്ക്കു 
തശഷം പുതിെ സാ്്ി� നെങ്ങളു
യട കു�ി്ടി പ്ര�ാരം ആതരാഗ്യതമഖ
ലയ്ക്കുള്ള ഫണ്ട് വിഹിതം ക്രതമണ യവ
ട്ടിക്കു�ക്കുന്നതിൽ ഇടതു വലതു സര്
കൊരു�ള് തമ്ിൽ തേദമില്ലാെിരുന്നു. 
ഈ സര്കൊരു�ളുയട അളവറ് തപ്രാൽ
സാഹനം മൂലമാണ് ആതരാഗ്യതമഖല
െിൽ സ്വ�ാര്യ മുതൽ മുടകെ് അനുദി
നം വര്ദ്ധിച്ത്. 

നവ ഉദാരവൽകെരണനെങ്ങള്ക്കു
തശഷം സംസ്ാനയ് സ്വ�ാര്യ ചി
�ിൽസാ തമഖല 40 ശതമാനത്ാളം 
വളര്ന്നത്ാള് യപാതുജനാതരാഗ്യ തമ
ഖലയയട വളര്ച് ത�വലം 6 ശതമാ
നം മാത്രമാെിരുന്നുയവന്ന് സി.ഡി.
എസ്സിയറെ പഠനങ്ങള് സ്ിരീ�രിക്കു 
ന്നു. യപാതുജനാതരാഗ്യ രംഗ്് നിെ
മനങ്ങയളല്ലാം മരവിച് അവസ്െിലാ
െിരുന്നു. 1965യല സ്റാഫ് പാതറ്ൺ 
അനുസരിച്ചുതപാലും തഡാക്ടര്മാരും 
നഴിംഗ് സ്റാഫം മറ്് ജീവനകൊരും 
മരുന്നും ചി�ിത്ാ സംവിധാനങ്ങളും, 
പിഎച്്സി മുതൽ യമഡികെൽ ത�ാള

ജു�ള്വയര പടര്ന്നു �ിടക്കുന്ന ത�രള
്ിയല സര്കൊര് ആശുപത്രി�ളിൽ 
നിലവിലില്ല എന്നതാണ് ൊഥാര്
ത്ഥ്യം.  വി�സിത മുതലാളി് രാജ്യ
ങ്ങളിയല മാതൃ�െിൽ ആതരാഗ്യ തസ
വനയ് ഇൻഷ്വ�ൻസാകെി മാറ്റുന്ന
തിൽ സംസ്ാനസര്കൊരു�ളും ത�
ന്ദ്രസര്കൊരും ഒത്തുതചര്ന്നു പ്രവര്്ി
ച്ചു. ഇത്ാള് ത�ാവിഡ് പ്രതിതരാധ

്ിയറെ തപരിൽ തമനി നടിക്കുന്നവ
രും പ്രതിപക്്ിരിക്കുന്നവരുയമല്ലാം 
ഈ നെങ്ങളുയട വക്ാകെളാണ്. 
ഇത്ാള് ലേിക്കുന്ന 'മി�വിയറെ സര്ട്ടി
ഫികെറ്്'നായള ഇതത നെങ്ങള് തുടരാ
നുള്ള അനുമതി പത്രമാവാതിരികൊൻ 
നാം ശ്രദ്ധികെ ണം. ആതഗാളവൽകെര
ണനെങ്ങള്കെിണങ്ങുംവിധം ആതരാ
ഗ്യതമഖലയെ ത�ര്കൊൻ  ശ്രമങ്ങളു 
ണ്ടാെത്ായഴല്ലാം അതിയന യചറത്തു
യ�ാണ്ട് �ാവലാെിനിന്ന ജനജാഗ്ത
ൊണ് സംസ്ാനയ് യപാതുജനാ
തരാഗ്യ സംവിധാനയ് ഇപ്ര�ാരയമ
ങ്കിലും നിലനിര്്ാൻ ഇടൊകെിെിട്ടു
ള്ളത്.   

ഒരു നൂറ്ാണ്ടിതലയ� പാര്ര്യമുള്ള
തും ക്രതമണ വി�സിച്ചുവന്നതുമാെ സ
ശക്മാെ യപാതുജനാതരാഗ്യ സംവി
ധാന്ിയറെ സാന്നിദ്ധ്യമാണ് ത�ാവി
ഡ് പ്രതിതരാധ്ിൽ സംസ്ാന്ി
ന് തനട്ടം സൃഷ്ടിക്കുവാനിടൊകെിെ പ്ര
ഥമമാെ �ാരണം. ഈ സംവിധാന
യ് ഏത�ാപി്ികൊനും ചലി്ി
കൊനും ത�രള്ിൽ ഇത്ാള് നില
വിലുള്ള സര്കൊരിനു സാധ്യമാെി 
എന്നതിയന വിലമതിക്കുന്നു. എന്നാൽ 
ത�ാവിഡ് പ്രതിതരാധ മുതന്നറ്്ിയറെ 
ഒതരയൊരു �ാരണം ഈ സര്കൊരാ
യണന്ന നിലെിലുള്ള പ്രചാരണം സങ്കു
ചിതമാെ രാഷ്ട്രീെ ലക്്യങ്ങതളായടയ
ള്ളതാണ്. പരിമിതി�ള്ക്കും പരാധീ
നത�ള്ക്കുമിടെിലും രാജ്യ്ിന് മാ
തൃ�ൊകുന്ന വിധ്ിൽ തയന്നൊണ് 
ത�രളം മുൻ�രുതലു�ള് സ്വീ�രിച്
ത്. അതിൽ ഏറ്വം പ്രധാനം യ�ാ

നവ ഉദോ�വൽക്ക�ണ 
നെങ്ങൾക്കുരശഷരം സരം
സ്ോനയത്ത സ്വകോ�്യ ചി
കിൽസോ രേഖല 40 ശത
േോനരത്തോളരം വളർന്ന
രപ്ോൾ യെോതുജനോര�ോഗ്യ 
രേഖലയയെ വളർച്ച രകവ
ലരം 6 ശതേോനരം േോത്േോ 
ണ് . 1965യല സ്റോഫ് െോ
രറ്റൺ അനസ�ിച്ചുരെോലരം 
രഡോക്ടർേോരുരം നഴ്സിരംഗ് 
സ്റോഫരം േറ്റ് ജീവനക്കോരുരം 
േരുന്നുരം ചികിത്ോ സരംവി
ധോനങ്ങളരം, െിഎച്ച്സി മു
തൽ യേഡിക്കൽ രകോള
ജുകൾവയ� െെർന്നു കിെ
ക്കുന്ന രക�ളത്തിയല സർ
ക്കോർ ആശുെത്ികളിൽ 
നിലവിലില എന്നതോണ് 
െോഥോർത്ഥ്യരം. 

ജർ്നിയിലെ കഗ്ാസ്ഗീക�ായില് ോർ  
യാത്ിേയുലട സ്രവം പരികശാധനയ് ലക്ടക്കുന് 

കഡാക്ടർ. മാർച്ച് 9.
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ത�ാണ വവ�സിയറെ സമൂഹ വ്യാപ
നം തടൊൻ സമതൊചിതം ഇടയപടു
വാൻ ത�രള്ിയല ആതരാഗ്യതമഖല
യ്ക് �ഴിഞ്ഞുയവന്നതാണ്. കു�ഞ്പ
ക്ം തരാഗാണുവാഹ�രാ�ൊൽ  
സംേവിക്കുന്ന അപ�ടങ്ങയള സംബ
ന്ിക്കുന്ന അവതബാധം യപാതുസമൂഹ
്ിൽ സൃഷ്ടികൊൻ �ഴിഞ്ഞുയവന്നത് 
യച�ിെ �ാര്യമല്ല. സംസ്ാനയ് 
ആതരാഗ്യ പ്രവര്്�ര് ഒറ്യകെട്ടാെി 
സമര്്ിതമാെി 24 മണിക്കൂറം പണി
യെടുത്തുയ�ാണ്ടാണ് ഈ തനട്ടം വ�
വരിച്ത്.

ക�ാഷ്യ�തിസ്റ് േയൂബ:  
മനുഷ്യ�ാക�ാദര്യത്തികറെ  
ഉദാത് മാതൃേ

'വി�സിത' മുതലാളി് രാജ്യ
ങ്ങള് വവ�സിയറെ വരവിൽ അശാ
തെിെലമര്ന്നത്ാള്, മനുഷ്യസാതഹാ
ദര്യ്ിയറെ പ്രതിരൂപമാെി യ�ാച്ചു 
�യൂബ പ്രത്യക്യ്ട്ടത് യ�ാത�ാണ 
പഠി്ിച് വലിെ പാഠങ്ങളിയലാന്നാ
ണ്. എത്ര മഹ്ാെ ദൗത്യമാണ് 
അവര് ത�ാവിഡ്-19 യനതിയര നട
്ിയകൊ ണ്ടിരിക്കുന്നയതന്ന് തലാ�ം 
ആദരപൂര്വ്ം വീക്ിക്കു�ൊണ്.

യ�ാത�ാണ വവ�സിയറെ വ്യാപന
്ിൽ യൂത�ാ്് വി�ങ്ങലിച്ചുനിൽക്കു
ന്ന സമെം. ബ്ിട്ടനിൽ നിന്ന് 682 ൊ
ത്രകൊരുമാെി പു�യ്ട്ട ട്ാൻസ് 
അറ്് ലാറെികെ് �്ലിയല അഞ്് തപര്
കെ് യ�ാത�ാണ ബാധിച് വിവരം പു�

ത്തുവരുന്നു. അതിയനത്തുടര്ന്ന,് �രീ
ബിെൻ �ടലിടുക്കു�ളിൽയ്ട്ടുതപാെ 
�്ൽ നിരവധി രാജ്യങ്ങളിയല തു�മു
ഖങ്ങളിൽ അടുകൊൻ തനാകെിയെങ്കി
ലും ഒരു രാജ്യവം അനുമതി നൽ�ിെി
ല്ല. അതമരികെെിൽ നിന്ന്, 'വചനീസ് 
വവ�സ് ' ബാധിച് വിതദശപൗരന്ാ
യര പു�്ാക്കു വാൻ നീകെം നടത്തു
ന്നതിയറെ ക്രൂരമാെ വാര്്�ള് പു�
ത്തുവരുന്ന സമെമാെിരുന്നു അത്.

ഒരു വി�സിത മുതലാളി് രാജ്യ
വം അവയര സ്വീ�രിയ്കായത നടുകെട
ലിൽ തള്ളിെത്ാഴാണ്, �യൂബ ആ 
�്ലിയല മുഴുവൻ ൊത്രകൊയരയം 
ഇരുവ�യം നീട്ടി സ്വീ�രിക്കുവാൻ മു

തന്നാട്ടുവന്നത്. �യൂബെ് യകെതിയര 
അതമരികെ ഏര്യ്ടു്ിെ ഉപതരാധ
യ് ശക്മാെി പിന്തുണച് രാജ്യമാ
ണ് ബ്ിട്ടൻ. �യൂബൻ തലസ്ാനമാെ 
ഹവാനെിയല തു�മുഖം �്ലടു്ിയ്കാ
നാെി തു�ന്നുയ�ാടുത്തു. എന്നുമാത്രമ
ല്ല, അതിലുണ്ടാെിരുന്ന തരാഗബാധിത
രാെ മുഴുവനാളു�യളയം വിവിധ ആശു
പത്രി�ളിൽ പ്രതവശി്ിച്് ചി�ിത് 
നൽ�ി ഫിദൽ �ാസ് തട്ായയട തസാ
ഷ്യലിസ്റ് �യൂബ. ആതരാഗ്യമുണ്ടാെിരു
ന്ന മുഴുവൻ തപര്ക്കും അവരവരുയട രാ
ജ്യങ്ങളിതലെകെ് തപാകുവാൻ വിമാനം 
ഏര്്ാടാകെിയകൊടുക്കു�യം യചയ്തു. 

താരതതമ്യന, ദരിദ്രവം 
ഭൂമിശാസ്ത്രപരമാെി വളയര യച�ിെതു
മാെ ഒരു രാജ്യമാണ് �യൂബ. ജനസം
ഖ്യൊ�യട്ട ഒന്നരത�ാടി മാത്രം. 
അതിയനകൊളുപരി, അതമരികെ ഏര്
യ്ടു്ിെിരിക്കുന്ന �ര്ശനമാെ സാ
്്ി� ഉപതരാധയ്  60 വര്ഷമാ
െി തനരിട്ടുയ�ാണ്ടിരിക്കുന്ന രാജ്യം. 
�യൂബയെ ത�ര്കൊൻ അതമരികെൻ 
സാമ്ാജ്യത്വം നട്ിെ ഹീനമാെ 
നീകെങ്ങള് ഒരികെലും മ�കൊനാവന്ന
തല്ല. ആ രാജ്യ്് നിന്നാണ് 52 
തഡാക്ടര്മാരുയടയം ആതരാഗ്യപ്രവര്
്�രുയടയം ഒരു സംഘം ഇറ്ലിെി
യല തരാഗബാധിതയര സഹാെികൊ
നാെി സന്നദ്ധരാെി മുതന്നാട്ടുവന്നയത 

'വികസിത' മുതലോളിത്ത 
�ോജ്യങ്ങൾ വവ�സിയറെ 
െിെിെിലേർന്നരപ്ോൾ േന
ഷ്യസോരഹോദ�്യത്തിയറെ 
പ്രതിരൂെേോെി കയൂബ പ്ര
ത്യക്ഷയപ്ട്ടു. 60 വർഷേോ
െി അരേ�ിക്കയയെ കർ
ശന സോമ്പത്തിക ഉെര�ോ
ധയത്ത  രന�ിട്ടുയകോണ്ി
�ിക്കുന്ന കയൂബയയെ യേ
ഡിക്കൽ സരംഘരം 37 �ോ
ജ്യങ്ങയള സഹോെിക്കോൻ 
മുരന്നോട്ടുവന്നി�ിക്കുന്നു. 

ഇറ്റെിയികെയ്ക് പു�ലപ്ടന് േ്യൂബൻ  
കഡാക്ടർമാരുലട സംഘം. മാർച്ച് 21.
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തന്നാര്കെണം. അവര് ഇത്ാഴും ഇറ്ലി
െിയല ആശുപത്രി�ളിൽ �ര്മ്നിരത
രാെി നിലയ�ാള്ളുന്നു. പശ്ചിമ ആഫ്ി
കെെിൽ 2014 ൽ എതബാള വവ�സ് 
യപാട്ടിപ്പു�യ്ട്ടത്ാഴും �യൂബൻ യമഡി
കെൽ സംഘം വലിെ തസവനം നൽ
�ിെിരുന്നു. ഇത്ാള് 37 രാജ്യങ്ങയള 
സഹാെികൊൻ ആ രാജ്യ്ിയറെ യമ
ഡികെൽ സംഘം മുതന്നാട്ടുവന്നിരിക്കു 
ന്നു. 67 രാജ്യങ്ങളിലാെി �യൂബയയട 
37,000ഓളം ആതരാഗ്യപ്രവര്്�ര് 
വിവിധ ദൗത്യങ്ങളുമാെി �ര്മ്നിരത
രാണ്. എല്ലാ �രങ്ങളും ഒരുമിച്് ദുരതെ
മുഖ്് പ്രവര്്ിക്കു�യെന്ന തസാ
ഷ്യലിസ്റ് സംസ് �ാരമാണ് �യൂബ പ്ര
ദര്ശി്ിക്കുന്നത്. യച�ിെ രാജ്യമാ
യണങ്കിലും വളയര മി�ച് യപാതുജനാ
തരാഗ്യ പരിപാലന സംവിധാനമാണ് 
�യൂബയ്ക്കുള്ളത്. അവര് മനുഷ്യയന ചി
�ിത്ിക്കുന്നത് ലാതേച്ഛയയട അടി
സ്ാന്ിലല്ല. ആതരാഗ്യതമഖല തസ്റ
റ്ിയറെ പരിപൂര്ണ് നിെന്തണ്ിൽ 
പ്രവര്്ിക്കുന്നു. എത്ര യചലതവ�ിെ 
ചി�ിത്യം തസ്ററ്ിയറെ ഉ്രവാദി
്മാണ്.

സമാനമാെ ഒരു വാര്്ൊണ് 
വിെറ്് നാമിൽനിന്നും നാം ത�ള്ക്കുന്ന
ത്. മൂന്നുത�ാടി മാസ് കു�ളുമാെി ഒരു 
�്ൽ വിെറ്് നാമിൽനിന്ന് അതമരി
കെെിതലയ്ക് പു�യ്ട്ടു�ഴിഞ്ഞു. അതമ
രികെൻ സാമ്ാജ്യത്വം നട്ിെ മൂന്ന് 
പതിറ്ാതണ്ടാളം നീണ്ടുനിന്ന യദ്ധ്ി 
യറെ യ�ടുതി�ളിൽനിന്ന് ഇനിയം മു
ക്മാെിട്ടില്ലാ് വിെറ്് നാം എന്ന 
യച�ിെ രാജ്യവം സാതഹാദര്യ്ിയറെ 
ഉദാ്മാതൃ�ൊണ് �ാഴ്ചവച്ിരി
ക്കുന്നത്.

എതൊൊലും, �യൂബെിലും തനാര്
്് യ�ാ�ിെെിലും �ഷ്യെിലും ത�ാ
വിഡ് 19 വലിെ അളവിലുള്ള പ�ര്ച്
വ്യാധിൊെി മാ�ിെില്ല. �ാരണം, 
ഈ രാജ്യങ്ങള്കെ് സേദ്രമാെ തരാഗ
നിര്ണ്െ ആതരാഗ്യപരിപാലന സം
വിധാനമുണ്ട്. പൗരയറെ ആതരാഗ്യ്ി
ന് ഒന്നാമയ് പരിഗണന നൽകുന്ന 
രാജ്യങ്ങളാണിവ. �ഷ്യ ഒരു മുതലാളി
് രാജ്യമാണ്. എങ്കിലും തസാഷ്യലി
സ്റ് �ാലഘട്ട്ിൽ പണിതുെര്്ി
െ ശക്മാെ യപാതുജനാതരാഗ്യ സം
വിധാന്ിയറെ അവതശഷിപ്പു�ളുയട 
�രു്് അവിയട നിലനിൽക്കുന്നു. 
ഇന്ന്, �ഷ്യയെകൊള് മാതൃ�ാപരമാ
െി �യൂബ തലാ�്ിന് വഴി�ാട്ടിൊ
െത് മുതലാളി്ക്രമ്ിൽ നിന്നു േി
ന്നമാെ തസാഷ്യലിസ്റ് വ്യവസ് 

അവിയടയള്ളതിനാലാണ്.

മാനവരാശതിയുകട അജയ്മായ  
ആയുധരം ആധുനതിേശാസ്തരം;  
ഒരുമകയാകട നാരം മ�ാമാരതികയ  
കനരതിടരം.

യപയട്ടന്ന് പ്രത്യക്യ്ട്ട് തലാ�യമ
്ാടും വ്യാപിച് ത�ാവിഡ്-19 തരാഗ
്ിയറെ വ്യാപന്ിന് മുൻപിൽ ശാ

സ്ത്ര-സാതങ്കതി� വി�ാസ്ിൽ മുൻ
നിരെിലുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങള് പതറന്നത് 
നാം �ാണുന്നു. ആപത്ശങ്കയം ആശ
ങ്കയമാണ് എവിയടയം. തരാഗങ്ങള് 
പടര്ന്നുപിടിക്കുന്ന പ്രതിോസം ചരിത്ര
്ിൽ ആദ്യമല്ല. േീ�രമാെ പ�ര്ച്
വ്യാധി�ള് മനുഷ്യസമൂഹയ്  തുടര്
ച്ൊെി ബാധിച്ിരുന്ന ഒരു �ാലഘട്ട
മുണ്ടാെിരുന്നു. തലേഗും ത�ാള�യം വസൂ
രിയം ക്െതരാഗവം എല്ലാം ത�ാടി�
ളുയട �ണകെിൽ മനുഷ്യജീവൻ എടു
്ിരുന്ന േെയ്ടുത്തുന്ന മഹാമാരി
�ള് ആെിരുന്നു ഒരികെൽ. ആധുനി� 
ശാസ്ത്ര്ിയറെ വരവിനുതശഷം ജീവ
തലാ�യ് പ്രതിോസങ്ങയള ശാസ്ത്രീ
െമാെി തനാകെികൊണുന്ന രീതി വന്ന
ത്ാഴാണ് നാശ�ാരി�ളാെ തരാഗങ്ങ
യള പിടിച്ചുയ�ട്ടാനാെത്. 

 എങ്ങയനൊണ് ശാസ്ത്രം അത് സാ
ധിച്ത്? എതൊണ് ശാസ്ത്ര്ിയറെ മാര്
ഗ്ഗം? ഒരു�ാല്് വിധിയെന്ന് �രുതി 
നിസ്സംഗതതൊയട വീക്ിച്ിരുന്ന ഒരു 
പ്രശ് നയ് അദമ്യമാെ �ര്മ്തശഷി
തൊയട തനരിടാൻ മാനവരാശിയെ 
പ്രാപ്മാകെിെ എതെ് വിദ്യൊണ് ശാ
സ്ത്ര്ിയറെ വ�െിലുള്ളത് ? ശാസ്ത്ര
്ിന് നിഗൂഢമാെ രീതി�ളില്ല. 
ഏയതാരാള്ക്കും മനസ്സിലാകൊവന്ന, 
തചാദ്യം യചയ്യാവന്ന, പരീക്ണങ്ങളി
ലൂയട യതളിെികെയ്ടാവന്ന മാര്ഗ്ഗങ്ങ
ളാണ് ശാസ്ത്ര്ിനുള്ളത്. തരാഗ�ാര
ണമാെ തരാഗാണുവിയന തിരിച്�ിയ
�, ആ തരാഗാണുവിയറെ ജീവിതചക്രം 
മനസ്സിലാക്കു�, അത് മനുഷ്യ ശരീര
്ിൽ പ്രതവശിക്കുന്ന രീതി മനസ്സി
ലാക്കു�, തരാഗാണുവാഹ�രാെ �ീട
ങ്ങളും മറ്റു ജീവി�ളും വഹിക്കുന്ന പങ്ക് 
മനസ്സിലാക്കു�, മനുഷ്യനിൽനിന്ന് 
മനുഷ്യനിതലകെ് പ�രുന്നുയണ്ടങ്കിൽ 
ഏത് വഴിയകെന്ന് മനസ്സിലാക്കു�, 
ഇ്രം �ാര്യങ്ങള് മനസ്സിലാകെി
യകൊണ്ട് ഉചിതമാെ നിെന്തണ നട
പടി�ള് എടു്ത്ാഴാണ് ഓതരാ 
തരാഗവം നിെന്തണ വിതധെമാെത്. 
ഒ്ം തയന്ന ആൻ�ിബതൊട്ടി�് �ണ്ടു
പിടു്ത്ായട തരാഗബാധിതനാെ 
ഒരായള ചി�ിത്ിച്ചു തേദമാകൊനുള്ള 
വഴിയം തു�ന്നു.  ഈ ശാസ്ത്രീെ മാര്ഗ
ങ്ങളാണ് മഹാമാരി�ള് പിടിച്ചുയ�
ട്ടാൻ ഉപതൊഗയ്ട്ടത്. ചി�ിൽസ, 
തരാഗനിെന്തണ്ിയല ഒരു മാര്ഗ്ഗം 
മാത്രമാണ്, തരാഗം വരായത തനാക്കു
ന്ന മാര്ഗ്ഗങ്ങള് ഏയ�ൊണ് എന്ന് വ്യ
ക്മാകും.

ആണവോയധങ്ങളയെ 
കരുത്തിൽ രലോകയത്ത 
മുൾമുനെിൽ നിർത്തുന്ന  
മുതലോളിത്ത സോമ്ോജ്യത്വ 
�ോജ്യങ്ങളയെ ആയധരശ
ഖ�ങ്ങൾ അപ്രസക്േോ
െി�ിക്കുന്നു. ഏയതോരു �ോ
ജ്യയത്തയരം മുഴുവൻ ജന
ങ്ങൾക്കുരം േനഷ്യയനരപ്ോ
യല ജീവിക്കോൻ െ�്യോപ്തേോ
െ ജീവിത സോഹച�്യയേോ
രുക്കുകെോണ് രവണ്ത്, 
െെരക്കോപ്പുകൾ രശഖ�ി
ക്കുകെല.

കസാളില് യാങ്ജി കഹാസ്ിറ്റെിന്  
പു�ത്് സജ്ീേരിക്ലപ്ട്ടിട്ടുള്ള  
ബൂത്ില് ചവ�സ് പരികശാധനയ്ക്  
സ്രവലമടക്കുന്. മാർച്ച് 17.
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ക�ാഷ്യ�തി�ത്തികറെ പതാേ  
വാ�രാകുേ, മാനവരാശതിയുകട  
രക്ഷേരാകുേ 

ത�ാവിഡ് മഹാമാരി ഭൂതഗാളയ് 
ഈ വിധ്ിൽ പിടിമുറക്കുന്നതിനു മു
മ്പുള്ള തലാ�്ിയറെ തനര്കൊഴ്ചയെ
തൊെിരുന്നു? ചരിത്ര്ിൽ ഇതന്നാളം 
ഉണ്ടാെിട്ടില്ലാ് യതാഴിലില്ലായ്മ, ജന
ത�യള ഭൂതലാ�ം മുഴുവൻ അലഞ്ഞുതി
രിൊൻ നിര്ബ്ബന്ിതരാകെി. മഹാമാ
ന്്യ്ിയറെ ൊതന�യള അത് �ട
്ിയവട്ടി. വംശീെ �ലാപങ്ങളും 
വപശാചി�മാെ മത യവ�ി�ളും സാ
മ്ാജ്യത്വ ശക്ി�ള് സ് തപാൺസര് 
യചയ്യുന്ന പ്രാതദശി� യദ്ധങ്ങളും ലക്
ങ്ങയള അേൊര്ത്ഥി�ളാകെി. മധ്യധര
ണ്യാഴിയം ബര്മ്ീസ് �ടലിടുക്കും ഈ 
അേൊര്ത്ഥി�ളുയട മൃതശരീരങ്ങയളാഴു 
�ി നടക്കുന്ന �ണ്ീര്കെെങ്ങളാെി. 
ക്ാമവം പഞ്വം വ്യാധി�ളും 
ആഫ്ികെൻ വൻ�രയെ വിഴുങ്ങി. പ്ര
തിതലാമ ആശെങ്ങളും നവനാസി പ്ര
സ്ാനങ്ങളും തലാ�യ്വിയടയമുള്ള 
നിരാലംബരാെ ന്യുനപക്ങ്ങയള യ�ാ
യന്നാടുക്കുന്നു; നമ്മുയട ോരത്ിലുള്്
യട. മനുഷ്യയന ത�ന്ദ്ര ബിന്ദുവാകെി വി

�സിച്ചുവന്ന ധാര്മ്ി�തയം സം
സ് �ാരവം സാഹനുഭൂതിയം മനുഷ്യോ
വങ്ങളും പണ്ിയറെയം േൗതി�ാര്
്ിയയടയം പ്രളെ്ിൽ മുങ്ങിമരി 
ക്കുന്നു. മഹ്ാെ തസാഷ്യലിസ്റ് തച
രിയയട പതന്ിനുതശഷം തലാ�
ത്തു�ാണുന്നത് മുതലാളി്ം സൃഷ്ടി
ക്കുന്ന സങ്കൽ്ികൊനാവാ് അസമ
ത്വ്ിയറെ മൃഗീെവാഴ്ചൊണ്. അത് 
300 ത�ാടിതൊളം ജനങ്ങയള പരമദ
രിദ്രരാകെിെിരിക്കുന്നു. ഈ ഭുമുഖത് 
കൊണ് യ�ാത�ാണയയട ആക്രമണം 
ഉണ്ടാെിട്ടുള്ളത്. വര്ഗ്ഗവിേജിതമാെ 
സമൂഹ്ിയറെ നിലനിൽ്്, എങ്ങി
യനൊണ് മാനവകുലയ്്യന്ന 
ഇല്ലാതാക്കുന്നയതന്ന് യ�ാത�ാണ 
നയമ് തവദനാപൂര്വ്ം പഠി്ിക്കുന്നു.       

ആണവായധങ്ങളുയട �രു്ിൽ 
തലാ�യ് മുള്മുനെിൽ നിര്ത്തുന്ന മു
തലാളി് സാമ്ാജ്യത്വ രാജ്യങ്ങളുയട 
ആയധതശഖരങ്ങള് മാനവരാശിക്കുതമ
ലുള്ള ക്രൂരമാെ പരിഹാസമാെി േവി
ക്കുന്നു. കൃത്രിമമാെി �ത്ാളംസൃഷ്ടി
കൊനാെി നശീ�രണായധങ്ങള് കു
ന്നുകൂട്ടുന്ന മുതലാളി് ശക്ി�ള്കെ് 
മനുഷ്യസമൂഹയ് രക്ികൊനാവില്ല. 
പടതകൊപ്പു�ള് തശഖരിക്കു�െല്ല, 
ഏയതാരു രാജ്യയ്യം മുഴുവൻ ജന
ങ്ങള്ക്കും മനുഷ്യയനത്ായല ജീവി
കൊൻ പര്യാപ്മാെ ജീവിത സാഹച
ര്യയമാരുക്കു�ൊണ് തവണ്ടയതന്ന് 

ത�ാവിഡ്�ാലം നയമ് ഓര്മ്യ്ടു
ത്തുന്നു. ലാേതാൽ്ര്യങ്ങയള പരിപൂര്
ണ്മായം മാറ്ിവച്ചുയ�ാണ്ട് മനുഷ്യനന് 
മാത്രം ത�ന്ദ്രബിന്ദുവാെ ഒരു സാമൂഹ്യ
വ്യവസ്യയട ആവശ്യ�ത യ�ാത�ാ
ണ നയമ് തബാദ്ധ്യയ്ടുത്തുന്നു. ആ 
സാമൂഹ്യവ്യവസ്, തസാഷ്യലിസം മാ
ത്രമായണന്ന് ചരിത്രപ്രക്രിെ നയമ് 
പഠി്ിക്കുന്നു. 

തരാഗബാധിതനാെ ഒരുവയന ചി
�ിൽസിച്് ആതരാഗ്യവാനാകെി മാറ്റു� 
എന്നത് വ്യക്ിയയട ആവശ്യയമന്നതി
നുമപ്പു�ം സമൂഹ്ിയറെ ആവശ്യ�ത
ൊണ്. മാനസി�വം ശാരീരി�വമാ
െി പൂര്ണ ആതരാഗ്യവാന്ാരാെ ജന
തൊണ് ഒരു രാജ്യ്ിയറെ ഏറ്വം 
വലിെ സ്്്. അതിനാൽ ചി�ിൽ
സയെ ഒരു സാമൂഹ്യദൗത്യമാെി �ാ
ണുന്ന തസാഷ്യലിസ്റ് വ്യവസ്യ്ക്കു മാ
ത്രതമ ആത്യതെി�മാെി മനുഷ്യയറെ 
തരാഗങ്ങയളയം തജന്യമാെ ദുരിത
ങ്ങയളയം അ�റ്ാൻ �ഴിയൂ. തസാഷ്യ
ലിസ്ിയറെ തുരുത്തു�ള് അത് 
നയമ് പഠി്ിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രീെ തസാ
ഷ്യലിസ്ിയറെ പാതെിൽ നാം മു
തന്നാട്ടു കുതിച്ാൽ, ഒരു മഹാവ്യാധിക്കു 
മു്ിലും പരാജെയ്ടാ്, നീചമാെ 
ലാേതാൽ്ര്യങ്ങളിൽനിന്ന് മുക്മാെ 
ഒരു മനുഷ്യസമൂഹയ് നമുകെ് സൃഷ്ടി
കൊനാവം. അതിനാൽ തസാഷ്യലിസ
്ിയറെ പതാ�വാഹ�രാകു� എന്ന
താണ് യ�ാത�ാണ നൽകുന്ന ഏറ്വം 
വിലയ്ട്ട രാഷ്ട്രീെ പാഠം.

മാനവരാശി ഇത്ാള് തനരിടുന്ന 
പ്രതിസന്ി അനിതരസാധാരമായണ
ന്നതിൽ തര്കെമില്ല. തലാ�യമ്ാടും 
ആെിരകെണകെിന് ആതരാഗ്യപ്രവര്
്�ര് ജീവാപാെസാധ്യത�ള് പരി
ഗണികൊയത ത�ാവിഡിന് എതിയര
യള്ള തപാരാട്ട്ിലാണ്. പ്രഗത്ഭരും 
ഊര്ജ്വസ്വലരുമാെ നിരവധി തഡാ
ക്ടര്മാരും ആതരാഗ്യപ്രവര്്�രും 
ഇതിന�ം ഈ തപാരാട്ട്ിൽ ജീ
വൻ ബലിെര്്ിച്ചു. ഇറ്ലിെിൽ തഡാ
ക്ടര്മാര് മാത്രം നൂ�ിതലയ� മരണയ്ട്ടു 
എന്നാണ് വാര്്. ഈ ജീവത്യാഗ
ങ്ങള് വൃഥാവിലാ�ില്ല. വസ്തുനിഷ്ഠമാെ 
പരിതശാധനെിലൂയട ഈ സാഹചര്യ
്ിയറെ സവിതശഷത�ള് മനസ്സിലാ
കെി, പ്രതിസന്ിെിൽ നിന്ന് �ര�െ
�ാൻ �ഴിയയമന്ന �ാര്യ്ിൽ സതന്
ഹിതകെണ്ടതില്ല. യമഡികെൽ വിജ്ഞാ
ന്ിയറെ പാഠങ്ങതളായടാ്ം യ�ാത�ാ
ണ നൽകുന്ന രാഷ്ട്രീെ പാഠങ്ങളും ഉള്
യകൊള്ളാൻ നാം തയ്യാ�ാ�ണം. 

ഇ�ാനിലറെ തെസ്ാനമായ ലടഹ് �ാനില്  
സബ് കവ ലരെയിൻ അണുവിമുക്തമാക്കുന്  

ആകരാഗ്യപ്രവർത്േർ. ഫെബ്രുവരി 26.
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എച് ഐവി ഒരു ഇനം ആള് കു
രങ്ങിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. എതബാള 
കുരങ്ങു�ളിൽ നിന്നും വവ്ാലു�ളിൽ 
നിന്നും, നിപാ പന്നി�ളിൽ നിന്നും 
മാര്ബര്ഗ് വവ്ാലു�ളിൽ നിന്നും 
വയന്നങ്കിൽ, MERS ഒട്ട�ങ്ങളിൽ നി
ന്നും SERS വവ്ാലു�ളിൽ നിന്നും ZIKA 
കുരങ്ങിൽ നിന്നും ലസ്സാ പനി എലി�
ളിൽ നിന്നും വന്നവൊണ്. ഐ�്യരാ
ഷ്ട്രസേയയട (UNO) വജവവവവിധ്യ
്ിനും ആവാസ വ്യവസ്ാ തസവന
്ിനുമുള്ള രാജ്യാതെര ശാസ്ത്ര നെ 
തവദി (Intergovernmental Science 
Policy Platform of Biodiversity and 
Ecosystem Services) യയട അേിപ്രാെ
്ിൽ വനങ്ങളുയടയം നീര്്ടങ്ങളു
യടയം അഭൂതപൂര്വ്മാെ നശീ�രണ
വം വ്യാപാര ആവശ്യങ്ങള്കൊെി 
വന്യമൃഗങ്ങയള യ�ാല്ലു�യം �ടത്തു�
യം യചയ്യുന്നതും ഈ രണ്ട് ദശ�ങ്ങ
ളിൽ നടന്നിരുന്നു. 10 ലക്ത്ാളം 
സസ്യ-ജന്തു ജീവജാതി�ള് വംശനാ

{]Ir-Xn-¡p-ta-epÅ 
\nÀ-±-bam-b apX-em-fn¯
Nq-j-Whpw
{]-Xym-Lm-X-§fpw

രലോകത്തോയക െിെിമുറക്കിെി�ിക്കുന്ന യകോര�ോണ 
ആരഗോള െകർച്ചവ്യോധിയയെ ആവിർഭോവരം തീർത്തുരം 
അപ്രതീക്ഷിതേോെിരുന്നുരവോ? ഒരു െരക്ഷ അല. 1966 
നരം 2005 നരം ഇെെിൽ ഉെർന്നുവന്ന 355 പുതിെ ര�ോഗ
ങ്ങളിൽ 60% വിവിധ വന്യമൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നതോ
യണന്ന് 2008 ൽ തയന്ന പ്രശസ്ത ശോസ്ത്ര രജർണൽ രന
ച്ചർ പ്രസിദ്ീക�ിച്ച ഒരു രലഖനത്തിൽ ചൂണ്ിക്കോട്ടിെിരു 
ന്നു. േോത്േല ഇരുെതോരം നൂറ്റോണ്ിയറെ അവസോന �ണ്് 
ദശകങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷയപ്ട്ടതുരം വലിെ വിനോശരം വരു
ത്തോൻ രശഷിയള്ളതുേോെ 175 ഓളരം, െകരുന്ന ര�ോഗോ
ണുക്കളിൽ 75% വന്യജന്തുക്കളിൽ നിന്ന് േനഷ്യന്  
െകർന്നു കിട്ടിെതോണ്.

ശ്ിയറെ വകെിലാണ്. 2011നും 2019 
നും ഇടെിൽ 12,000 ചതുരശ്ര �ിതലാ
മീറ്ര് വനം നശി്ികെയ്ട്ടതാെി സര്
തവ്�ള് വ്യക്മാകെി. മിത-നിബിഢ 
വനങ്ങളുയട നശീ�രണവം തു�ന്ന വന

ങ്ങള് ഏ�ിവരുന്നതും എല്ലാം തചര്ന്ന് 
മനുഷ്യനും വന്യജീവി�ളും തമ്ിലുള്ള 
ദൂരം കു�യ്ക്കുന്നു. വനങ്ങള് നശിച്് 
മയണ്ാലി്് അനിെന്തിതമാൊൽ 
വന്യമൃഗങ്ങളുയട സ്വാോവി� വാസ

ോട്ടുതീ വിഴുങ്ങിയ  
ഓസ് കരെെിയയിലെ  
േംഗാരു ദ്വീപ് 
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സ്ലങ്ങള് ത�രുന്നു. അങ്ങയന വരു
ത്ാള് അതുവയര വന്ിയല പരി
സ്ിതിെിൽ സസ്യങ്ങളിലും ജന്തുകെ
ളിലും �ഴിഞ്ിരുന്ന സൂക്ഷ്മജീവി�ള് 
(ബാക്ടീരിെ, വവ�സ്) മനുഷ്യശരീര
്ിൽ ഇടം �യണ്ട്ാൻ 
ശ്രമിക്കു�യം, പലമടങ്ങ് അവയയട 
സാംക്രമി� തശഷി വര്ദ്ധി്ിക്കുന്ന 
ത്വരിത ജനിത� മാറ്ങ്ങള്കെ് വിതധ
െമാവ�യം യചയ്യുന്നു. അതിനാൽ മൃഗ
ങ്ങളിൽ നിന്ന് ( യപാതുയവ നയട്ടല്ലുള്ള 
വലിെ മൃഗങ്ങളിൽനിന്ന് ) മനുഷ്യനി
തലകെ് �ടന്നു�െറന്ന ഉപദ്രവ�ാരി�
ളാെ സൂക്ഷ്മജീവി�ള് (വവ�സ്, ബാ
ക്ടീരിെ, ഫംഗസ�ള്, പരാദങ്ങള്) 
ഉണ്ടാക്കുന്ന ജന്തുജന്യതരാഗങ്ങള് 
(zoonotic diseases) ഇയന്നാരു േീഷ
ണിൊെി മാ�ിയകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു 
ജന്തുവിയറെ ശരീര്ിൽ നിരുപദ്രവ
�ാരിൊെി �ഴിയന്ന ഒരു വവ�സ്/ 
ബാക്ടീരിെ മയറ്ാരു ജന്തുവിയറെ ശരീര
്ിൽ �െ�ി്റ്ിൊൽ പലത്ാഴും 
വളയര അപ�ട�ാരിൊെി മാറന്നു. 
ഇതിയന സ്ീഷീസ�ള്കെിടെിയല 
തരാഗസംക്രമണം അയല്ലങ്കിൽ വവ�
സ് സംക്രമണം എന്ന് പ�യന്നു. ചി
തൊശൂന്യവം അനിെന്തിതവമാെ വന
നശീ�രണവം, സമുദ്രതീരം നി�്ി 
നിര്മ്ിതി�ള് ഉണ്ടാക്കുന്നതും, 
�ണ്ടൽ�ാട് യവട്ടി നശി്ിക്കുന്നതും, 
കുന്നിടികെലും, നദി�യള വഴിമാറ്ി ഒഴു
ക്കുന്നതും എത്ര�ണ്ട് വര്ദ്ധിക്കുന്നുതവാ, 

അത്ര�ണ്ട്, ജന്തുകെളിലും സസ്യങ്ങളി
ലും പാര്ക്കുന്ന, പ്രത്യക്്ിൽ നിരു
പദ്രവ�ാരി�ളാെ വവ�സ�ളും ബാ
ക്ടീരിെ�ളും മനുഷ്യ ശരീര്ിതലയ്ക് 
കൂടുമാ�ി, മനുഷ്യ നാഗരി�തയ്ക് തയന്ന 
ഗൗരവതരമാെ േീഷണി ഉെര്്ി

യകൊണ്ടിരിക്കും. കൂടായത മാംസ വില്പ
നയ്ക്കും, അവെവങ്ങള് നീകെം യചയ്ത് 
ഉപതൊഗികൊനും, തതാലുരികൊനും 
മറ്റുമുള്ള വ്യാപാര ഉതദേശ്യങ്ങള്കൊെി 
വൻതതാതിൽ മൃഗങ്ങയള തവട്ടൊടു�
യം നിെമവിരുദ്ധമാെി �ടത്തു�യം 
യചയ്യുന്നുണ്ട്.  ഇതിയനായകെ വിതധരാ
കെയ്ടുന്ന ജന്തുകെള് അവെനുേവിക്കു
ന്ന പിരിമുറകെവം, തന്മൂലമുണ്ടാകുന്ന പ്ര
തിതരാധതശഷി കു�വം മൂലം സ്വതെം 
ശരീര്ിയല തരാഗാണുകെയള പു�തെ
ള്ളു�യം യചയ്യും. മാര്കെറ്ിൽ ഈ മൃഗ
ങ്ങളുയട ശരീര സ്രവങ്ങളുമാെി വലിെ
തതാതിൽ ആളു�ള് സ്ര്കെ്ിൽ 
വരി�യം പല തരാഗങ്ങളുയടയം 
ആവിര്ോവ്ിനും സംക്രമണ്ിനും 
അത് �ാരണമാവ�യം യചയ്യുന്നു, മാര
�മാെവ ഉള്യ്യട.

നമ്മുയട ആതരാഗ്യം വലിയൊരള
വിൽ �ാലാവസ്യെയം ഭൂമിെിൽ 
നതമ്ായടാ്ം സഹവസിക്കുന്ന മറ്റു ജീ
വി�യളയം ആശ്രെിച്ിരിക്കുന്നു. 
പതക് അ്രപ്പുണ്ടാക്കുന്ന വസ്തുതയെ
യതെന്നാൽ, ത�ാര്്ത�റ്് അധി�ാരി�
ളുയട അത്യാഗ്ഹം പൂര്്ീ�രിക്കു 
വാൻ അതെംവിട്ട മനുഷ്യനിര്മ്ിതമാ
െ മാറ്ിമ�ികെലു�ള്, പ്രതത്യ�ിച്് നഗ
രവൽകെരണ്ിയറെയം വി�സന
്ിയറെയം തപരിൽ വൻതതാതിലുള്ള  
വനനശീ�രണം �ടിഞ്ാണില്ലായത 
നടക്കുന്നു. വ്യവസാെങ്ങളുയട ഉൽ്ാദ
ന യചലവ് കു�യ്കാനും, ലാേം വര്ധി്ി

ചിന്ോശൂന്യവരം അനിെ
ന്തിതവേോെ വനനശീക
�ണവരം, സമുദ്തീ�രം നിക
ത്തി നിർമ്ിതികൾ ഉണ്ോ
ക്കുന്നതുരം, കണ്ൽകോെ് 
യവട്ടി നശിപ്ിക്കുന്നതുരം, കു
ന്നിെിക്കലരം, നദികയള 
വഴിേോറ്റി ഒഴുക്കുന്നതുരം 
എത്കണ്് വർദ്ിക്കുന്നു
രവോ, അത്കണ്്, ജന്തുക്ക
ളിലരം സസ്യങ്ങളിലരം െോർ
ക്കുന്ന, പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നി
രുെദ്വകോ�ികളോെ 
വവ�സകളരം ബോക്ടീ�ി
െകളരം േനഷ്യ ശ�ീ�ത്തി
രലക്ക് കൂടുേോ�ി, േനഷ്യ 
നോഗ�ികതയ്ക്ക് തയന്ന ഗൗ
�വത�േോെ ഭീഷണി 
ഉെർത്തിയക്കോണ്ി�ിക്കുരം.

എകബാളയുലട പിടിയിെമർന് 
ആഫ്ിക്യിലെ കോംകഗായില് 
നിന്ള്ള ദൃശ്യം
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കൊനും തവണ്ടി, അവ പു�ത്തു വിടുന്ന 
വിഷവാത�ങ്ങള്യകെതിയരയള്ള സം
രക്ണതമാ ശരിൊെ മാലിന്യ സംസ്ക
രണതമാ ഇല്ലായത അവ സ്ാപിക്കുന്നു.  
മണ്് തുരയന്നടുത്തും മാലിന്യം തള്ളി
യം  ഫലഭൂെിഷ്ഠതയള്ള ഭൂമി നശി്ി
ക്കുന്നതും, ആണവ വി�ിരണമുള്ള പാ
��ളും ഖനിജങ്ങളുമുള്യ്യട ഖനി�ള് 
പു�ംതള്ളുന്ന വസ്തുകെള് കുടിയവള്ളം 
മലിനമാക്കുന്നതും ഉള്്യട, അപ�ട�
രവം അശ്രദ്ധവമാെ ഖനനം, ഖനി 
യതാഴിലാളി�ള്ക്കും സമീപ ജനസമൂ
ഹങ്ങള്ക്കും പ്രതത്യ� അപാെ സാധ്യ
ത�ള് സൃഷ്ടിച്ചുയ�ാണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതി
നുപു�തമ വൻ സാമ്ാജ്യത്വശക്ി�ള് 
സ്ദ് വ്യവസ്യയട വസനി�വൽ�
രണ്ിറെയം പ്രാതദശി�, ോഗി� യ
ദ്ധങ്ങളും അതിനിതവശ യദ്ധങ്ങളും കു
്ിയ്ാക്കുന്നതിയറെയം ോഗമാെി 
വൻതതാതിൽ ആണവ വജവായധ 
നിര്മ്ാണം നടത്തുന്നു. വഴിവിട്ടതും കു
റ്�രവമാെ ഇ്രം പ്രവര്്നങ്ങ 
ളുയട ആയ� ഫലമാെി പാരിസ്ിതി� 
സന്തുലനം ത�ര്ക്കുന്ന വിവിധ സൂക്ഷ്മ
ജീവി�ളുയടയം ഹാനി�രമാെ രാസവ
സ്തുകെളുയടയം ലതബാ�ട്ട�ി നിര്മ്ാണ
്ിന് പു�തമ, ഹരിതഗൃഹവാത�ങ്ങളു
യട വ്ിച് പു�തെള്ളൽ, മാസങ്ങതളാ
ളം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന വ്ിച് �ാട്ടുതീ, 
ഹിമ നദി�ളും ധ്രുവങ്ങളിയല ഹിമപാ
ളി�ളും ഉരുകുന്നത്, വര്ദ്ധിച്ചുവരുന്ന 
ജല ദൗര്ലേ്യം, നദീ ജല മലിനീ�ര
ണം എന്നിവയണ്ടാകുന്നു. ഇതിന് പു�
തമൊണ് ജീവനും സ്വ്ിനും വൻനാ
ശനഷ്ടം വരുത്തുന്ന പ്രകൃതി ദുരതെ
ങ്ങള്. ഭൂ�്ങ്ങള്, വരള്ച്�ള്, ഇട
യ്കിയടയള്ള ചുഴലികൊറ്റു�ള് വലിെ പ്ര
ളെങ്ങള്, സനാമി�ള് തുടങ്ങിെവ. 
ഇതിയനല്ലാം പു�തമ, �ാലാവസ്ാ മാ
റ്്ിയറെ മറ്് ദൂഷ്യഫലങ്ങളാെ വര്ദ്ധി
ച്ചുവരുന്ന �ീടങ്ങളുയട ആക്രമണം, മഴ
യയട താളം യതറ്ൽ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന 
വരള്ച്യം പ്രളെവം, തീവ്ര �ാലാവ
സ് സംേവങ്ങളുയട ശക്ിയം എണ്
വം വര്ദ്ധിക്കുന്നത് തുടങ്ങിെവ. ഇവ
യെല്ലാംതയന്ന േക്്യശംഖല യയട നി
ലവാരയ് ബാധിക്കു�യം �ാര്ഷി� 
ഉത്പാദനം കു�യ്ക്കു�യം സര്തവാപരി 
ദരിദ്ര �ര്ഷ�രുയട ജീവനും ജീവതനാ
പാധി�ളും ത�ര്ക്കു�യം യചയ്തുയ�ാ
ണ്ടിരിക്കു�ൊണ്.

നമ്ള് പ്രകൃതിെിൽ വലിെ സമ്ര്
ദേം ഏൽ്ിക്കുത്ാള് പ്രകൃതിെിൽ നി
ന്ന് തിരിയ�, തുടരുന്ന �ാലാവസ് പ്ര
തിസന്ി നമുകെ് ഏൽതകെണ്ടി വരു

ന്നു. SARS, MERS, HIV, മുതലാെ പ�ര്
ച്വ്യാധി�ളും മഹാമാരി�ളും ഇടയ്കി
യട യപാട്ടിപ്പു�യ്ടുന്നതിലൂയട നമുകെ് 
ദീര്ഘ�ാലമാെി പ്രതി�ാര സൂചന
�ള് നൽകു�ൊെിരുന്നു. യ�ാത�ാണാ 
വവ�സ് തപാലുള്ള തരാഗങ്ങളുയട 
ആവിര്ോവം അടിസ്ാനപരമാെി 
ചില പ്രതദശങ്ങളും വ്യക്ി�ളും തരാഗ
്ിന് വിതധെമാകും വിധം പ്രാതദശി
� �ാരണങ്ങള് പ്രവര്്ിക്കു�യം പി
ന്നീട് ആതഗാള തവ്യാമ ഗതാഗത ശം
ഖല തപായല ആതഗാളവൽകെരണം 
സൃഷ്ടിച്ിട്ടുള്ള വ്യാപാര വാണിജ്യ  ഘട
ന�ളിലൂയട നഗരങ്ങളിൽ നിന്ന് നഗര
ങ്ങളിതലകെ് വ്യാപിക്കുന്നതുമാെി 
ബന്യ്ട്ട പ്രതിോസമാണ്. 1918 ൽ 
നയൂതൊര്കെിലും യമക്ിതകൊ സിറ്ിെി
ലും ഉണ്ടാെ സ്ാനിഷ് ഫ്ലൂ, പശ്ചിമ 
ആഫ്ികെെിൽ 2014 ൽ ഉണ്ടാെ 
എതബാള വവ�സ് തരാഗം തുടങ്ങിെ 
പ�ര്ച്വ്യാധി�ളുയട നീണ്ട ലിസ്റിൽ 
ഇത്ാള് ത�ാവിഡ്-19 ഉം ഉള്യ്ട്ടിരി
ക്കുന്നു. നഗര ജീവിത്ിയറെ ഇടങ്ങ
ളിൽ അത് നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന മാറ്ം 
വരുത്തുയമന്നു�്ാണ്. 

രാഷ്ട്രീെ സ്ദ്ശാസ്ത്രവം ശാസ്ത്രവം 
പഠിക്കുന്ന ഏയതാരു വിദ്യാര്ഥിക്കുമ�ി
ൊം പ്രകൃതിെിൽ ഒന്നും ഒറ്യ്ട്ട് സം
േവിക്കുന്നില്ല. ഏയതാന്നും മയറ്ല്ലാ്ി
യനയം  സ്വാധീനിക്കുന്നു, അവൊൽ 
സ്വാധീനികെയ്ടു�യം യചയ്യുന്നു. പ്രകൃ
തി ദ്വന്ാത്�മാൊണ് നിലനിൽക്കു

ന്നത്, ദ്വന്ാത്�മാൊണ് 
പ്രവര്്ിക്കുന്നതും. അതിനാൽ മനു
ഷ്യൻ മറ്് മൃഗങ്ങയളത്ായല തയറെ നി
ലനിൽപ്പും പ്രവര്്നവം മൂലം പരി
സ്ിതിയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു, ദ്വന്ാത്
�മാെി അതിനാൽ സ്വാധീനികെയ്ടു
�യം യചയ്യുന്നു. പതക് മൃഗങ്ങള് പരി
സ്ിതിയെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് ഉതദേശ 
പൂര്ണമാെല്ല. മനുഷ്യന്, മുൻകൂട്ടി �ാ
ണുന്ന ലക്്യം തനടാനാെി, മുൻനിശ്ച
െിച് ആസൂത്രിതമാെ പ്രവര്്ന ങ്ങ
ളിലൂയട അത് യചയ്യാൻ �ഴിയം അങ്ങ
യനൊണവൻ യചയ്യുന്നത്. എങ്കിലും 
മനുഷ്യന് തയറെ ഇച്ഛയെ മാത്രം അടി
സ്ാനമാകെി അത് യചയ്യാനാവില്ല. 
മഹാനാെ എംഗൽസ്, ചൂണ്ടികൊട്ടി 
െതുതപായല മനുഷ്യന് ഒരു ചക്രവര്
്ിയെത്ായലതൊ, മയറ്ാരു രാജ്യ
യ് �ീഴടകെിെ തജതാവിയന തപാ
യലതൊ പ്രകൃതിയയടതമൽ വാഴാനാവി
ല്ല. മനുഷ്യന് പ്രകൃതിനിെമങ്ങള് സൃ
ഷ്ടികൊനാവില്ല. അവന് ശാസ്ത്ര്ിയറെ 
സഹാെത്ായട പ്രകൃതിനിെമങ്ങള് 
�യണ്ട്ാതന �ഴിയൂ. ഒരു പ്രകൃതി നി
െമ്ിയറെ തദാഷഫലങ്ങള്കെ് തടെി
ടാൻ മയറ്ാരു പ്രകൃതി പ്രക്രിെ ഉപതൊ
ഗികൊനും അതിയറെ പാതെിൽ പ്രവര്
്ിച്ചുയ�ാണ്ട് അതിയന തനികെനുകൂ
ലമാെി ഉപതൊഗികൊനുതമ മനുഷ്യന് 
�ഴിയൂ. ഇതത വിധ്ിൽ �ാലം �ഴി
യതതൊറം പരിസ്ിതിയെ രൂപയ്ടു 
ത്തുന്നതിനും പാ�യ്ടുത്തുന്നതിനും 
പിന്നിൽ പ്രവര്്ിക്കുന്ന വിവിധ നി
െമങ്ങള് നാം മനസ്സിലാകെിയകൊണ്ടി
രിക്കു�ൊണ്. നമ്ള് നടത്തുന്ന വിവി
ധ ഉൽപാദന പ്രവര്്നങ്ങളുയട ഉടന
ടിയള്ള ഫലങ്ങളും ദീര്ഘ�ാല ഫല
ങ്ങളും അ�ിൊനും, അവ എങ്ങയനൊ
ണ് പ്രകൃതിയയട പാതയെ തടസ്സയ്ടു
ത്തുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാകൊനും പറ്റും 
വിധം ഓതരാ ദിവസവം നമ്ള് ഈ 
നിെമങ്ങയളക്കു�ിച്് കൂടുതൽ യമച്യ്
ട്ട ധാരണ ആര്ജിച്ചു യ�ാണ്ടിരിക്കു�
ൊണ്. അതുയ�ാണ്ടാണ് മഹാനാെ 
മാര്ക്് ഇങ്ങയന നിരീക്ിച്ത്: "ചരി
ത്രം തയന്ന പ്രകൃതിയയട ഒരു െഥാര്
ത്ഥ ോഗമാണ് - പ്രകൃതി മനുഷ്യനാെി 
വി�സിക്കുന്ന ോഗമാണത്" (സാ്
്ി�, തത്വചിതൊ �യയ്യഴുത്തുപ്രതി
�ള് 1844)

മാര്ക്ിയറെ ഉറ് സഖാവം ദ്വന്ാത്�
േൗതി�വാദയമന്ന ശാസ്ത്രീെ തത്വചി
തെയയട സഹസ്ാപ�നുമാെ മഹാ
നാെ എംഗൽസ് 137 വര്ഷം മു്് ഒരു 
മുന്ന�ിെി്് നൽ�ി: "മനുഷ്യൻ പ്രകൃ

 പ്രകൃതിെിൽ ഒന്നുരം ഒറ്റ
യപ്ട്ട് സരംഭവിക്കുന്നില. 
ഏയതോന്നുരം േയറ്റലോത്തി
യനയരം  സ്വോധീനിക്കുന്നു, 
അവെോൽ സ്വോധീനിക്ക
യപ്ടുകയരം യചയ്യുന്നു. പ്രകൃ
തി ദ്വന്ോത്മകേോെോണ് നി
ലനിൽക്കുന്നത്, ദ്വന്ോത്മ
കേോെോണ് 
പ്രവർത്തിക്കുന്നതുരം. അതി
നോൽ േനഷ്യൻ േറ്റ് മൃഗ
ങ്ങയളരപ്ോയല തയറെ നില
നിൽപ്പുരം പ്രവർത്തനവരം 
മൂലരം െ�ിസ്ിതിയെ സ്വോ
ധീനിക്കുന്നു, ദ്വന്ോത്മകേോ
െി അതിനോൽ സ്വോധീനി
ക്കയപ്ടുകയരം യചയ്യുന്നു.
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തിയെ �ീഴടകെിെതിയറെ തപരിൽ നമു
കെ് ഏയ� സ്വെം പു�ഴ്താതിരികൊം. 
എയതെന്നാൽ അ്ര്ിലുള്ള ഓതരാ 
വിജെവം നമുക്കുതമൽ അതിയറെ പ്രതി
�ാരം യചയ്യും. അവെിൽ ഓതരാന്നി
നും ഒന്നാമതാെി നമ്ള് �ണകൊകെി
െ ഫലങ്ങളുണ്ട് എന്നത് ശരിൊണ്. 
എന്നാൽ രണ്ടാമതും മൂന്നാമതും ആെി 
അതിന് തീര്ത്തും വ്യത്യസ്മാെ മുൻകൂ
ട്ടി �ാണാനാവാതിരുന്ന ഫലങ്ങളുണ്ട്, 
പലത്ാഴും അതിയറെ ഒന്നാമയ് 
ഫലയ് നിഷ്ഫലമാക്കുന്ന മുൻകൂട്ടി �ാ
ണാതിരുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങള്. യമസ
യ്ാതട്ടമിെ, ഗ്ീസ്, ഏഷ്യാവമനര് തു
ടങ്ങിെ നാടു�ളിൽ കൃഷിഭൂമി പാ�
യ്ടു്ാനാെി വനം നശി്ിച് ജന
ങ്ങള് സ്വപ്്ിൽ തപാലും �രുതിെി
രുന്നില്ല, തങ്ങള് വനത്ായടാ്ം നീ
രു�വ�ളുയട തശഖരണ സ്ലവം സംേ
രണിയമാണ് നീകെം യചയ്യുന്നയതന്നും, 
അതിലൂയട, �ാര്ഷി� തമഖലയൊന്നാ
യ� നാശമയവാൻതപാകുന്ന പദ്ധതി
കൊണ് അടി്� ഇടുന്നയതന്നും. 
ആൽപ്് പര്വ്ത നിര�ളുയട വടയകെ 
യചരിവ�ളിൽ ശ്രദ്ധാപൂര്വ്ം സംരക്ി
കെയ്ടുന്ന അതത വപൻ�ാടു�ള് യത
തകെ യചരുവ�ളിൽ ഇറ്ലികൊര് ഉപ
തൊഗിച്് തീര്്ത്ാള് അവര് അ�ി
ഞ്ില്ല, തങ്ങളുയട പ്രതദശയ് പാൽ 
വ്യവസാെ്ിയറെ തവരാണ് അറ്് 
മാറ്റുന്നത് എന്ന്. തങ്ങളുയട പര്വ്തനീ
രു�വ�ള്കെ് വര്ഷ്ിയല പ്രധാന 
ോഗവം ജലം നിതഷധിക്കു�ൊണ് 
തങ്ങയളന്ന് അവര് അത്ര തപാലും �രു
തിെില്ല. ഫലതമാ വര്ഷ�ാല്് 
ഇതത നീരു�വ�ള് കൂടുതൽ രൂക്മാെ 
പ്രളെജലം സമതലങ്ങളിതലകെ് ഒഴു
കെിവിടുന്നു. അതുയ�ാണ്ട് ഒരു വിതദശ 
ജനതയെ �ീഴടകെിെ വിജെിയെത്ാ
യല, പ്രകൃതികെ് പു�ത്തുനിൽക്കുന്ന 
ഒരായളത്ായല, പ്രകൃതിക്കുതമൽ നമു
കെ് വാഴാനാവില്ല എന്ന് ഓതരാ ചുവടി
ലും നാം ഓര്മ്ി്ികെയ്ടുന്നുണ്ട്. മ�ി
ച്് നമ്ള്, മാംസവം രക്വം മസ്ിഷ്ക
വം ഉള്യ്യട പ്രകൃതിയതടതാണ്, 
അതിനു നടുവിൽ ജീവിക്കുന്നു. മറ്റു ജീ
വി�യള അതപക്ിച്് പ്രകൃതിയയട നി
െമങ്ങയള അ�ിൊനും ശരിൊെി പ്ര
തൊഗികൊനും �ഴിയന്നു എന്നതിനാ
ലാണ് നമുകെ് പ്രകൃതിക്കുതമൽ തമധാ
വിത്വം സ്ാപികൊനാകുന്നത്. ഉൽ്ാ
ദനവം വിതരണവം നിെന്തിക്കുന്ന മു
തലാളിമാര് അവരുയട പ്രവൃ്ി�ളുയട 
ഉടനടിയള്ള ഫലം മാത്രതമ പരിഗണി
ക്കുന്നുള്ളൂ. തീര്ച്ൊയം ഈ ഗുണഫല

വം ക്രതമണ അവരുയട വീക്ണത�ാ
ണിൽ പശ്ചാ്ല്ിതലകെ് പിന്ാറ
ന്നു. ഒതര ഒരു പ്രതചാദനം വിൽക്കു
ത്ാള് �ിട്ടുന്ന ലാേം ആെി മാറന്നു. 
പ്രകൃതിയമായള്ള ബന്്ിൽ, സമൂ
ഹത്ാട് എന്നതുതപായലതയന്ന ഇന്ന
യ് ഉൽപാദന സമ്പ്രദാെ്ിന് ഉട

േയറ്റോരു �ോജ്യയത്ത കീഴെ
ക്കിെ രജതോവിയനരപ്ോ
യല േനഷ്യന് പ്രകൃതിയയെ 
രേൽ വോഴോനോവില. പ്രകൃ
തിനിെേങ്ങൾ സൃഷ്ിക്കോ 
നേോവില. ശോസ്ത്രത്തിയറെ 
സഹോെരത്തോയെ പ്രകൃതി
നിെേങ്ങൾ കയണ്ത്തോ
രന കഴിയൂ. ഒരു പ്രകൃതി 
നിെേത്തിയറെ രദോഷഫല
ങ്ങൾക്ക് തെെിെോൻ േയറ്റോ
രു പ്രകൃതി പ്രക്ിെ ഉെ
രെോഗിക്കോനരം അതിയറെ 
െോതെിൽ പ്രവർത്തി ച്ചു
യകോണ്് അതിയന തനിക്ക
നകൂലേോെി ഉെരെോഗി
ക്കോനരേ േനഷ്യന് കഴിയൂ.

യനയള്ള ഏറ്വം പ്ര�ടമാെ ഫലയ്
ക്കു�ിച്് മാത്രതമ ചിതെയള്ളു. പിന്നീട് 
പ്രവൃ്ിയയട വിദൂര ഫലങ്ങള് വിരുദ്ധ 
സ്വോവ്ിൽ ഉള്ളതാണതല്ലാ എന്ന് 
അവര് അത്ഭുതയ്ടു�യം യചയ്യുന്നത് 
�ാണാം". (വാനരനിൽ നിന്ന് നരനി
തലക്കുള്ള പരിവര്്ന്ിൽ അദ്ധ്വാ
നം വഹിച് പങ്ക്) അതദേഹ്ിയറെ 
സങ്കല്പനങ്ങള് പ്രവചന തുല്യം സത്യമാ
െി തീര്ന്നിരിക്കുന്നത് നാം �ാണുന്നു. 

അതിനാൽ പ്രാകൃതമാെ അത്യാഗ്
ഹവം ആര്്ിയം ആണ്, നഗ്നരൂപ
്ിൽ നാണംയ�ട്ട �ിരാതത്വം ആെി 
മാ�ിെ ലാോര്്ിൊണ് മാര�മാെ 
ഈ വവ�സിയന മനുഷ്യ നാഗരി�ത
യെ വി�്ിച്ചുയ�ാണ്ട് യവല്ലുവിളി ഉെര്
്ാൻ പാ�്ിൽ അഴിച്ചുവിട്ടത്. 
ഇത് ഒരുവട്ടം കൂടി ശരിയെന്ന് ത�ാവി
ഡ്-19 മഹാമാരി യതളിെിക്കുന്നു. നിര്ദേ
െമാെ മര്ദേ� സ്വോവമുള്ള, പിതെിരി്
നും തീര്ത്തും അഴിമതി ഗ്സ്വമാെ, 
അതങ്ങെറ്ം മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധമാെ മു
തലാളി്വം, പണിയെടുക്കുന്ന ജന
ങ്ങയള മാത്രമല്ല പ്രകൃതിയെയം ചൂഷ
ണം യചയ്് പരമാവധി ലാേം തനടുവാൻ 
ലക്്യമിട്ടുള്ള അതിറെ നെങ്ങളുമാണ് 
മാര�മാെതും അല്ലാ്തുമാെ ആതരാ
ഗ്യ േീഷണി�ള് ഒന്നിന് പി�ത� ഒന്നാ
െി മനുഷ്യനുതമൽ അഴിച്ചുവിടുന്നതിന് 
പൂര്ണ്മാെ ഒതരയൊരു ഉ്രവാദി.

േത്ിലയരിയുന് ആമകസാൺ ോടേൾ



തലാ�യമാട്ടായ� വ്യാപിക്കുന്ന 
യ�ാത�ാണ വവ�സ് മഹാമാരിയം, 
വര്ധിച്ചുയ�ാതണ്ടെിരിക്കുന്ന മരണ
സംഖ്യയം, ഇതെ്യെിലും അത് തവഗ
്ിൽ പടരുന്നത് ജനങ്ങള്കെിടെിൽ 
േീതിയം നിസ്സഹാെതയം സൃഷ്ടിക്കു 
ന്നതും, അത്യധി�ം ഉത്�ണ്ഠതൊടു 
കൂടി െങ്ങള് നിരീക്ിക്കു�ൊണ്. 
ത�ന്ദ്ര-സംസ്ാന സര്കൊരു�ളുയട പ്ര
ധാനശ്രദ്ധ, അസഖയ് സംബന്ി
ക്കുന്ന മുന്ന�ിെിപ്പു�ള് ജനങ്ങള്കെിട
െിൽ പ്രചരി്ിക്കുന്നതിതലകെ് ഒതുങ്ങു
�ൊണ്. തരാഗബാധിതരാകുന്ന ആളു
�ള്കെ് സൗജന്യ മരുന്നും, സൗജന്യ 
പരിതശാധനയം ശരിൊെ ചി�ിത്
യം നൽകുന്നതിനുള്ള സര്കൊര് സം
വിധാനങ്ങള് തുതലാം പരിമിതമാണ്. 

നിലവിയല അവസ്യയട ആവശ്യ
�ത �ണകെിയലടുത്തു യ�ാണ്ട് 
െങ്ങള് തായഴ്�യന്ന നിര്തദേശങ്ങ
ള് മുതന്നാട്ടുവയ്ക്കുന്നു:

1. അടിെതെിരമാെി ത�ന്ദ്രതല
്ിൽ, തശ്രഷ്ഠരാെ തഡാക്ടര്മാര് 
(വവ�ൽ തരാഗ വിദഗ്ദ്ധര്), സര്കൊര്
-സ്വ�ാര്യ യമഡികെൽ അതസാസിതെ
ഷനു�ള്, വവദ്യശാസ്ത്രരംഗയ് ശാ
സ്ത്രജ്ഞര് എന്നിവരുയട തൊഗം വിളി
ച്ചുതചര്ക്കു�യം അവരുയട നിര്തദേശ
ങ്ങള് സ്വീ�രിക്കു�യം യചയ്യു�. ഒ്ം 
മറ്് രാജ്യങ്ങള് വ�യകൊണ്ട നടപടി
�ള് സംബന്ിച് അതൊരാഷ്ട്ര വിവര
ങ്ങള് തശഖരിക്കു�. അയതല്ലാം പരിഗ
ണിച്ചു യ�ാണ്ട്, വ�യകൊതള്ളണ്ട നട
പടി�ള് തീരുമാനിക്കു�. 

2. വിതദശത്തു നിന്നും എത്തുന്നവ
യര ലാബ് പരിതശാധനയ്ക്കും �്വാ�വറെ
നും വിതധെരാക്കു�. അവരുമാെി സം
സര്ഗ്ിൽ ഏര്യ്ട്ടവയര സൂക്ഷ്മനി
രീക്ണ്ിനാെി ഐയസാതലഷ
നിൽ യവക്കു�. 

3. അണുബാധ തടയന്നതിനാെി 
ആശുപത്രി�ളിയല തഡാക്ടര്മാരുയട
യം ആതരാഗ്യപ്രവര്്�രുയടയം 
എണ്ം വര്ധി്ിക്കു�. ജനങ്ങള്കെ് 
സൗജന്യ യഫെ്സ് മാസ് ക്കു�ള് വി
തരണം യചയ്യു�. വ��ള് അണുവിമു
ക്മാക്കുന്നതിന്, തസാ്ിയറെയം സാ
നിവറ്സ�ിയറെയം കൃത്യമാെ വിതര
ണം ഉ�്ാക്കു�. എല്ലാ സംസ്ാനങ്ങ

ളിലും യ�ാത�ാണ അണുബാധയ്ക്കുള്ള 
പരിതശാധന ത�ന്ദ്രങ്ങളുയട എണ്ം കു
�വാണ്. അതുയ�ാണ്ട് തലസ്ാനനഗ
രം തുടങ്ങി സബ്-ഡിവിഷൻ ആശുപ
ത്രിതലം വയര യ�ാത�ാണ പരിതശാധ
ന ത�ന്ദ്രങ്ങള് തു�ക്കുന്നത് ഉ�്ാക്കു�. 
പരിതശാധന സൗജന്യമാെിരികെണം. 

4. ചില ആര്എസ്എസ്സ്-ബിയജ
പി പ്രവര്്�ര്, യ�ാത�ാണക്കുള്ള 
മരുയന്നന്ന നിലെിൽ തഗാമൂത്രം കുടി
ക്കു�, ചാണ�്ിൽ വ�മുക്കു� 
എയന്നായകെ പ്രചരി്ിക്കുന്നത് 
അതങ്ങെറ്ം അശാസ്ത്രീെവം കുറ്�രവ
മാണ്. ജനങ്ങളുയട അ�ിവില്ലായ്മയെ
യം നിസ്സഹാെതയെയം മുതയലടു്് 
നടത്തുന്ന ഇ്രം പ്രചാരണങ്ങളും 

അന്വിശ്വാസപ്രവര്്നങ്ങളും ഉട
നടി അവസാനി്ിക്കുവാൻ നടപടി 
സ്വീ�രികെണം. 

5. മുതിര്ന്ന പൗരന്ാതരയം, പ്രതമ
ഹം, ആസ്ത്മ തുടങ്ങിെ അസഖ
ങ്ങള് നിലവിലുള്ളവയരയമാണ് ഈ 
അസഖം യപയട്ടന്നു ബാധിക്കുന്നതും, 
തരാഗം ഗുരുതരമാെി, മരണം സംേവി
ക്കുന്നതുയമന്നു �ണ്ടുവരുന്നു. ഇവര്കെ് 
പ്രതത്യ� ശ്രദ്ധ നൽ�ണം.

6. യതാഴിലില്ലായ്മ പ്രശ് നം അനുേ
വിക്കുന്ന നമ്മുയട രാജ്യ്്, സാ്
്ി�മാന്്യം മൂലം ഇത്ാള്തയന്ന 
ദശലക്കെണകെിന് യതാഴിലാളി�ള്
കെ് തജാലി നഷ്ടയ്ട്ടു �ഴിഞ്ഞു. നിര
തെരമാെ വിലകെെറ്ം ജനങ്ങളുയട ജീ
വിതയ് അപ�ട്ിലാകെിെിട്ടുണ്ട്. 
ഈ അവസ്െിൽ, യ�ാത�ാണ വവ
�സ് പടരുന്നത് തടൊനാെി എടു് 
ചില നടപടി�ള് പല സ്ാപനങ്ങളും 
- പ്രധാനമായം അസംഘടിതതമഖല
െിൽ, അടച്ിടുന്നതിതലകെ് നെിച്ിട്ടു
ണ്ട്. ഇത് പലരുതടയം യതാഴിൽ നഷ്ട
മാകെിെിട്ടുണ്ട്. ദാരിദ്ര്യതരഖയ്ക്കു തായഴ
യള്ളവര്, ദരിദ്രരും താഴ്ന്ന വരുമാനകൊ
രുമാെവര്, �ിക്ായം ഓതട്ടായം ഓടി
ച്ചു �ഴിയന്നവര്, യചറ�ിട �ച്വട
കൊര്, �രാര് യതാഴിലാളി�ള് തുടങ്ങി 
യതാഴിൽ നിര്്ാൻ നിര്ബന്ിതരാ
െവര്യകൊയകെ, സൗജന്യ േക്ണവം 
ത�ഷനും അടു് നാല് ആഴ്ച്ത്
യകെങ്കിലും നൽ�ണം. 

അവസാനമാെി, എല്ലാ രാഷ്ട്രീെ 
പാര്ട്ടി�തളാടും, ബഹുജനസംഘടന�
തളാടും, ക്ലബു�തളാടും ഗ്ന്ഥശാല� 
തളാടും, മറ്് സംഘടന�തളാടുയമായകെ, 
മുതന്നാട്ട് വന്ന് യ�ാത�ാണ വവ�സി
യറെ ഈ യവല്ലുവിളിതൊടു യപാരുതാൻ 
െങ്ങള് അതപക്ിക്കുന്നു. ത�ന്ദ്ര തല
്ിലും, സംസ്ാന-ജില്ലാ തലങ്ങളി
ലും സര്വ്�ക്ി �മ്ിറ്ി�ള് രൂപീ�
രിച്്, ആ സംവിധാനയ് ഉപതൊഗി
ച്് സാഹചര്യയ് തനരിടാനുള്ള മുൻ
വ� സര്കൊര് തയന്ന വ�യകൊതള്ള
ണ്ടതുണ്ട്.

എസ് യുസിഐ(േ്്യൂണിസ്റ്) 
ജന�ല് ലസക്രട്ട�ി സഖാവ് 

ലപ്രാവാഷ് കഘാഷ് 2020 മാർച്ച് 19ന്  
പു�ലപ്ടവിച്ച പ്രസ്ാവന
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യപതട്ാള്-ഡീസൽ വിപണിവി
ലയ്ക്കുതമലുള്ള എ�് വസസ് ഡയൂട്ടിയം 
യസസ്സും വര്ധി്ിച് നടപടിെിൽ 
എസ് യസിഐ (�മ്യൂണിസ്റ്) ശക്മാ
െ പ്രതിതഷധം തരഖയ്ടുത്തുന്നു. വര്
ദ്ധനവ് ഉടനടി പിൻവലികൊൻ ആവ
ശ്യയ്ടുന്നു. ത�ന്ദ്ര ബിയജപി സര്
കൊര്, തങ്ങളുയട ജനവിരുദ്ധ സ്വോവം 

വീണ്ടും യവളിവാകെിയകൊണ്ട് 39,000 
ത�ാടി രൂപയയട അധി�വരുമാനം 
തനടിയെടുകൊനാെി, യപതട്ാളിയറെയം 
ഡീസലിയറെയംതമലുള്ള എ�് വസസ് 
ഡയൂട്ടി ലിറ്�ിന് 3 രൂപ വീതം വര്ധി്ി
ച്ിരിക്കുന്നു. ആേ്യതെര വിപണിെിയല 
എണ്വില�ള് കു�യ്ക്കുയമന്ന് ഉ�പ്പുള്ള 
അതൊരാഷ്ട്ര എണ്വിപണിെിയല കു
്യനയള്ള ഇടിവിയറെ തനട്ടം, ജന
ങ്ങള്ക്കു നിതഷധിക്കുവാനാണ് സര്
കൊര് ഇത് യചയ്ത്. ബിയജപി സര്
കൊര് ജനങ്ങയള വഞ്ിക്കുന്നതിയറെ വ്യ

ക്മാെ ഉദാഹരണമാണിത്. 
ഇതിലൂയട, യപതട്ാളിനുതമലുള്ള 

യമാ്ം എ�് വസസ് ഡയൂട്ടി 22.98 
രൂപൊയം, ഡീസലിന് 18.83 രൂപൊ
യം വര്ധിച്ിരിക്കുന്നു. ത�ാര്്ത�റ്റു�
തളാട് ഉദാരസമീപനം �ാണിക്കുന്ന 
സര്കൊര് ജനങ്ങള്ക്കുതമൽ നികുതി
ോരം അടിതച്ൽ്ിക്കുന്നു. ഈ ജനവി
രുദ്ധ നടപടിെിൽ െങ്ങള് ശക്മാെ 
പ്രതിതഷധം തരഖയ്ടുത്തുന്നു. വര്ദ്ധ
നവ് അടിെതെരമാെി പിൻവലികൊൻ 
ആവശ്യയ്ടുന്നു.

2020 മാർച്ച് 15ന് എസ് യുസിഐ(േ്്യൂ
ണിസ്റ്) ജന�ല് ലസക്രട്ട�ി സഖാവ് ലപ്രാ

വാഷ് കഘാഷ് പു�ലപ്ടവിച്ച പ്രസ്ാവന
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വിവിധ സംസ്ാനങ്ങളിൽ കുടു
ങ്ങികെിടക്കുന്ന, സ്വതെം വീടു�ളിൽനി
ന്ന് അ�ന്ന് േക്ണവം അേെത�ന്ദ്ര
വം ഇല്ലായത വലയന്ന, ലക്കെണകെി
ന് വരുന്ന കുടിതെറ് യതാഴിലാളി�ളു
യട പ്രശ് നങ്ങള് പരിഹരികൊൻ മൂര്
്മാെ നടപടി�ള് സ്വീ�രികെണ
യമന്ന്, യ�ാത�ാണ പ്രതിസന്ിയയട 
തുടകെംമുതൽ െങ്ങള് ആവര്്ിച്് 
ആവശ്യയ്ട്ടുയ�ാണ്ടിരിക്കു�ൊെിരു
ന്നു. എന്നാൽ ത�വലം വാക്കു�ളിലൂയട
യള്ള അനുോവപ്ര�ടനമല്ലായത പ്രശ്ന
പരി ഹാര്ിന് ഗവൺയമറെ് ഒന്നും 
യചയ്ില്ല എന്നത് ഏയ� നിരാശാജന
�മാണ്. ഇത്ാള് ഈ യതാഴിലാളി�
ളുയട സ്ിതി ഏയ� നിസ്സഹാെമാണ്. 
വീട്ടിയല്ാൻ നൂറ�ണകെിന് വമലു
�ള് നടകൊൻ അവര് നിര്ബന്ിതരാ
െി്ീര്ന്നിരിക്കുന്നു. കുടിതെറ് യതാ
ഴിലാളി�ള് പണിയെടു്ിരുന്ന സം
സ്ാനങ്ങളിയല അടച്ിടയ്ട്ടിരുന്ന 
വിദ്യാേ്യാസസ്ാപനങ്ങളിൽ, താൽ
കൊലി� അേെത�ന്ദ്രങ്ങള് ഒരുകെി 
േക്ണവം മരുന്നും നൽ�ി അവയര 
സംരക്ിക്കു�ൊെിരുന്നു ഗവൺയമ
റെ്  യചതയ്യണ്ടിെിരുന്നത്.

ത�ാടികെണകെിനാളു�ള് വരുമാന
മില്ലായത, നിത്യവൃ്ികെ് വഴിെില്ലാ
്വരാെിമാ�ിെിരിക്കുന്നു. ത�ന്ദ്ര
-സംസ്ാന സര്കൊരു�ള് പ്രഖ്യാപി 
ച് തുച്ഛമാെ ദുരിതാശ്വാസ വസ്തുകെള്
ത്ാലും ബഹുഭൂരിപക്്ിനും ലേ്യ
മാെിട്ടില്ല. തലസ്ാന്ടകെം ഇതെ്യ
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അനുസരിച്ചുള്ള വഹതരോക്ി-തക്ലാ
ത�ാ�്വിനിയറെ ദൗര്ലേ്യംതുടങ്ങിെവ
യൊയകെ േൊന�മാെ സാഹചര്യ
യ്ൊണ് യവളിവാക്കുന്നത്. ത�ാൺ
ഗ്സ്-ബിയജപി ഗവൺയമന്റു�ള് വൻ
തു� പ്രതിതരാധ ബജറ്ിനും, ഉെര്ന്ന 
ഉതദ്യാഗസ്ര്, എംപിമാര്, മന്തിമാര് 
തുടങ്ങിെവര്കെ് നിരതെരമാെി ശ്ളം 
വര്ദ്ധി്ിക്കുന്നതിനും നീകെിവയ്ക്കു
ത്ാള് ആതരാഗ്യതമഖലയെ അവഗ
ണിച്തിയറെ ദുരതെഫലമാണിത്.

ഇ്രം പ�ര്ച്വ്യാധി�യള തനരി
ടാൻ സര്കൊര് രാജ്യവ്യാപ�മാെി 
ശക്മാെ നിരീക്ണം, പരിതശാധന
�ള്, രാജ്യയമ്ാടും ആശുപത്രി�
ളിൽ അവശ്യചി�ിത്ാസംവിധാനം 
എന്നിവ ഏര്യ്ടുത്ണ്ടിെിരുന്നു. 
തപാലീസ്, അര്ദ്ധവസനി�വിോഗ
ങ്ങള്, വസന്യം തുടങ്ങിെവയര നി
തൊഗിച്് യദ്ധ�ാലടിസ്ാന്ിൽ 
നടപടി�ള് സ്വീ�രിതകെണ്ടിെിരുന്നു. 
പ�രം തുടര്ച്ൊയള്ള തലാ�് 
ഡൗൺ മാത്രമാണ് സര്കൊര് സ്വീ�
രിച്ിട്ടുള്ളത്. ഈ സമീപനം ദീര്ഘവീ
ക്ണമില്ലാ്തും നിസ്സംഗതയം 
അലംോവവം നി�ഞ്തുമാണ്. 

കുടിതെറ് യതാഴിലാളി�യളയം മറ്് 
ദിവസവരുമാനം നഷ്ടയ്ട്ട ദരിദ്രജന
ങ്ങയളയം സഹാെികൊൻ അടിെതെര 
േരണനടപടി�ള് വ�യകൊള്ളണയമ
ന്ന് െങ്ങള് ആവശ്യയ്ടുന്നു. യ�ാ
ത�ാണയകെതിരാെ യദ്ധ്ിൽ മു
ന്നിൽനിന്ന് യപാരുതുന്ന ആതരാഗ്യ പ്ര
വര്്�ര്കെ് ആവശ്യ്ിന്, ഗുണനി
ലവാരമുള്ള സരക്ാസൗ�ര്യങ്ങളും 
മറ്റും ഉ�്ാകൊനും െങ്ങള് ആവശ്യ
യ്ടുന്നു. ചി�ിത്യ്ക് തവണ്ട അവശ്യ 
അടിസ്ാനസൗ�ര്യങ്ങള് പര്യാപ്മാ
െ അളവിൽ ഉ�്ാകെണയമന്നും 
െങ്ങള് ആവശ്യയ്ടുന്നു.

െിയല വിവിധ നഗരങ്ങളുയട യതരുവ
�ളിൽ ആെിരകെണകെിന് കുടിതെറ് 
യതാഴിലാളി�ള് തജാലിയം വീടും 
ഇല്ലാ്വര്, ദിവസങ്ങളാെി േക്ണം 
�ിട്ടാ്വര് എല്ലാം അലയ�ൊണ്. 
ഈ യതാഴിലാളി�ള്കെ് േക്ണവം 
അേെവം നൽ�ി, പരിതശാധന�ള് 
നട്ി ആവശ്യഘട്ടങ്ങളിൽ �്വാ�
വറെനിൽ വിടു�യം യചയ്യുന്നിയല്ല
ങ്കിൽ ത�ാവിഡ്-19, നമ്മുയട രാജ്യ്് 
�ാട്ടുതീതപായല പടരും. അതുവഴി തലാ
കെ് ഡൗൺ നിഷ്പ്രതൊജനമാകു�യം 
പട്ടിണിമൂലം നിരവധിതപര് മരിക്കു�
യം യചയ്യും. കുടിതെറ് യതാഴിലാളി�
യളയം മറ്് ദിവസവരുമാനം നഷ്ടയ്ട്ട 
ദരിദ്രജനങ്ങയളയം സഹാെികൊൻ 
അടിെതെര േരണനടപടി�ള് വ�
യകൊള്ളണയമന്ന് െങ്ങള് ആവശ്യ
യ്ടുന്നു.

ആതരാഗ്യപ്രവര്്�ര് ആവതശ്യാ
പ�രണങ്ങളുയട അപര്യാപ്തയെക്കു�ി
ച്് പരാതി�ള് ഉന്നെിക്കുന്നു. പരി
തശാധനാ�ിറ്റു�ള് ആവശ്യ്ിന് 
ലേ്യമാകുന്നില്ല. പിപിഇ(തപഴണൽ 
യപ്രാട്ടക്ൻ എ�്യു്്യമറെ്)യയട താണ 
ഗുണനിലവാരയ്ക്കു�ിച്് ഇതിന�ം
തയന്ന പരാതി ഉെര്ന്നിട്ടുണ്ട്. എൻ95 
മാസ് �്, പ്രതിതരാധ ഗൗൺ, ഗ്ൗസ്, 
ഹാൻഡ് �ബ്, ശുചീ�രതണാപ�രണ 
ങ്ങള്, മാലിന്യനിര്മ്ാര്ജന ഉപ�ര
ണങ്ങള് എന്നിവ അടങ്ങിെ ചി�ി
ത്ാസൗ�ര്യങ്ങള് വിതശഷിച്ചും 
ആശുപത്രി �ിടകെ�ള്, തീവ്രപരിചര
ണ �ിടകെ�ള്, യവറെിതലറ്ര് മറ്് അവ
തശ്യാപ�രണങ്ങള് ഇവയയട അപര്യാ
പ്ത, ഐസിഎംആര് മാര്ഗ്ഗനിര്തദേശം 

2020 മാർച്ച് 29ന് എസ് യുസിഐ(േ്്യൂ
ണിസ്റ്) സഖാവ് ജന�ല് ലസക്രട്ട�ി ലപ്രാ

വാഷ് കഘാഷ് നടത്ിയ പ്രസ്ാവന

s]-t{SmÄ-þ-Uo-kÂ: FIvssk-kv Xo-cp-h hÀ-²-\-hv ]n³-h-en-¡p-I



24 imkv{Xt¯msSm¸w  
a\pjy³ Pbn¡p¶p

G{]nÂ    2020

ആതരാഗ്യ ഇൻഷു�ൻസിയറെ �ട
ന്നു�െറ്ത്ായട വൻതതാതിൽ ഉെര്
ന്ന ചി�ിത്ാ യചലവ�ളും, �ഴു്റ
്ൻ ലാേം മാത്രം ലക്്യമിട്ടുള്ള സ്വ�ാ
ര്യ ആതരാഗ്യ പരിരക്ാ സംവിധാന
ങ്ങളുമുള്ള യത�ാപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും 
അതമരികെയയമായകെ ഈ മഹാമാരി
യ്ക് മുന്നിൽ ആടിയലയ�ൊണ്. 
എയതൊയകെ പരിമിതി�ളുയണ്ടങ്കിലും 
നമ്മുയട നതവാത്ഥാന സങ്കല്പങ്ങളുയട 
സൃഷ്ടിയെന്ന് പ�ൊവന്ന യപാതു 
ആതരാഗ്യസംവിധാനങ്ങള് നിലനിൽ
ക്കുന്ന നമ്മുയട യ�ാച്ചു ത�രളം ഈ 
വ്യാധിയെ എത്ര ആത്വിശ്വാസ
ത്ായടൊണ് തനരിടുന്നയതന്ന വസ്തു
ത സ്വ�ാര്യവത്കെരണ്ിന് മു�വി
ളി കൂട്ടുന്നവയരയള്യ്യട വഴിമാ�ി ചി
തെി്ിക്കുന്നുണ്ട്. ആതരാഗ്യം, വിദ്യാ
േ്യാസം, ശുദ്ധജലവിതരണം തുടങ്ങിെ 
അടിസ്ാന യപാതുജന തസവന തമഖ
ല�ള് സ്വ�ാര്യവത്കെരികെയ്ടുന്നത് 
ആപത്കെരമായണന്ന ധാരണ ഉ�യ്ക്കു�
ൊണ്. മുഴുവൻ ആശുപത്രി�ളും തദശ
സാൽകെരിക്കു�െല്ലായത മയറ്ാരുമാര്
ഗ്ഗവം യസ്െിനിന് മുന്നിലില്ലായതവന്നു.

എന്നാൽ ഏറ്വം ആശാവഹമാെ 
�ാര്യം, ശാസ്ത്ര്ിയറെ രീതി�ളിൽക്കൂ
ടി മാത്രമാണ് ഈ വിധപ്രശ്നങ്ങള്കെ് 
പരിഹാരം എന്ന ധാരണ ഉ�ച്ിരിക്കു
ന്നു എന്നതാണ്. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിയല
യം ആതരാഗ്യപ്രവര്്�ര് തരാഗബാ
ധിതരുയട ജീവൻ രക്ികൊനും 
തരാഗം പടരാതിരികൊനും വിശ്രമമി
ല്ലായത തജാലിയചയ്യുന്നു. തസാപ്പുപതൊ
ഗിച്് വ��ഴുകുന്നതുള്്യടയള്ള വ്യ
ക്ി ശുചിത്വശീലങ്ങയളക്കു�ിച്് �മ്യൂ
ണിറ്ി യമഡിസിൻ രംഗത്തുള്ള വിദഗ്ദ്ധ
രും മുൻനിര പ്രവര്്�രും ദീര്ഘ�ാ
ലമാെി പ�യന്നുയണ്ടങ്കിലും ഇയതാരു 
ശീലമാകൊൻ ഇന്ന് യപാതു പ്രവര്്
�രും ആതരാഗ്യപ്രവര്്�രും പ്രചാ
രണ പ്രവര്്നങ്ങള് നടത്തുന്നു. 
അത് പ്രാവര്്ി�മാകൊനുള്ള ശുദ്ധ
ജല്ിയറെ വിതരണം ഉ�്ാകെയ്
തടണ്ടതുമുണ്ട്. തലാ�യ്്ാടുമുള്ള 
ശാസ്ത്രജ്ഞര് ഈ വ്യാധിയെ പിടിച്ചു
യ�ട്ടാനുള്ള വാക്ിൻ നിര്മ്ികൊൻ 
ഏ�മനതസ്സായട സ്വെം അര്്ിക്കുന്നു.

തരാഗവ്യാപന്ിയറെ 
തുടകെ�ാല്് നമ്മുയട രാജ്യ്്, പ്ര
തിതരാധ്ിനാെി തഗാമൂത്ര പാര്ട്ടി�
ളുമാെി പലരും വന്നു. യ�ാത�ാണയെ 
നശി്ികൊൻ ‘പു�യ്ട്ട തീ’യെക്കു�ി
ച്ചുള്ള വചനപ്രതഘാഷണങ്ങള് വന്നു. 
മതതദ്രാഹം നട്ിെ വചനയയ്കതി

യര വദവി�തല്ിൽവന്ന ‘ഇടയപട
ലാണ്’ നടന്നയതന്ന യവളിപാടു�ളും 
നാം ത�ട്ടു. ഫലസിദ്ധി യതളിെികെയ്
ടാ് ആയഷ്, തഹാമിതൊ, യനാനി 
മരുന്നു�ള് പ്രതിതരാധ്ിനാെി ഉപ
തൊഗികൊൻ ത�ന്ദ്രസര്കൊര് തയന്ന 
അനുമതിയ�ാടുക്കു�യം യചയ്തു. പതക് 
തരാഗനിെന്തണം വ�വിട്ടു തപാകുയമ
ന്ന ഘട്ട്ിൽ എല്ലാവര്ക്കും പിൻവാ
തങ്ങണ്ടി വന്നു. ആള്വദവങ്ങളും തരാ
ഗശാതെി ശുശ്രൂഷ�രും ഒറ്മൂലികൊരു
യമല്ലാം തത്കൊലം �ടെടച്ിരു്ാെി.

�ഴിഞ് നൂറ്ാണ്ടിൽ്യന്ന 
�യണ്ട്യ്ട്ട യ�ാത�ാണ വവ�സി
യറെ പുതിെ ഒരു ഉള്്രിവര്്ിത രൂ
പമാണ് ഇത്ാഴയ് വില്ലനാെ സാര്

വാക്ിനു�ളുയട യതരയഞ്ടു്്, നില
നിൽക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങള്കെനുസരി
ച്ചുള്ള ക്ലിനികെൽ പരിതശാധന�ള്, 
അവയയട ഫലങ്ങളുയട വിശ�ലന
ങ്ങള് അങ്ങയന നിരവധി തമഖല�ളി
യല വിദഗ്ദ്ധരുയട വനപുണ്യം ഉപതൊ
ഗയ്ടു്ിയകൊതണ്ട വാക്ിനും മരു
ന്നും വി�സി്ിയച്ടുകൊനാവൂ. യതളി
വ�ളുയട അടിസ്ാന്ിലുള്ള ശാസ്ത്രം 
മാത്രമാണ് ഇവിയട സഹാെ്ിയന
ത്തു�. സാധ്യത�ളുയട അടിസ്ാന
്ിലുള്ള (arbitrary) ആയര്തവദ, 
തഹാമിതൊ മരുന്നു�ളുയട ഉപതൊഗ
യമായകെ അപ�ട�രമാ�ാം. യ.യ�. 
നാഷണൽ യഹൽ്്സര്വ്ീസസ് 
അേിപ്രാെയ്ടുന്നത് വാക്ിൻ വി�
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േനഷ്യച�ിത്രം രകോവിഡ്- 19 ന് മുൻപുരം രശഷവരം എന്ന 
േട്ടിൽ വിഭജിക്കയപ്ടുകെോണ്. ര�ോഗബോധിത�ിൽ ഏക
രദശരം മൂന്ന് ശതേോനത്തിനടുത്തോണ് േ�ണനി�യക്കങ്ി
ലരം രലോകയത്തവിയെയമുള്ള ദ�ിദ് ജനങ്ങളയെ ജീവിതരം 
ഏതോണ്് തകർത്ത ഈ േഹോേോ�ി െോശ്ോത്യ �ോഷ്ട്രങ്ങള
രെതുൾപ്യെയളള സമ്പദ്ഘെനകൾയക്കോയക്ക ഭീഷണി 
ഉെർത്തുന്നുണ്്. ഇരുളെഞ്ഞു രെോരെക്കോവന്ന നമ്മുയെ 
ഭോവി ജീവിതത്തിന് യവളിച്ചരം െകരുന്ന വിലയപ്ട്ട െല ഉൾ
ക്കോഴ്ചകളരം നൽകുന്നു എന്നതോണ് ഈ ദു�ന്കോല ത്തി
യറെ പ്രസന്നേോെ വശരം. ഈ ഘട്ടവരം നമ്ൾ േ�ികെക്കുരം.

സ്-ത�ാവ്-2 വവ�സ്. ഇതിയന യചറ
കൊനുള്ള വാക്ിനും, ബാധിച്ാൽ ചി
�ിത്ികൊനുള്ള മരുന്നും �യണ്ട്ി
െിട്ടില്ല. മറ്റു വവ�സ്സു�ള്യകെതിയര 
ഉപതൊഗിച് മരുന്നു�ള് പല രാജ്യ
ങ്ങളിലും പരീക്ിച്ചുതനാകെിയകൊണ്ടി
രിക്കു�ൊണ്. പലതര്ിലുള്ള യവല്ലു
വിളി�ളാണ് ചി�ിത്യ്ക്കും ഗതവഷണ
്ിനും മുൻനിരെിലുള്ളവര് തനരിടുന്ന
ത്. ഏയതങ്കിലുയമാരു പ്രതത്യ� തമഖല
െിയല വിദഗ്ദ്ധര് മാത്രം ശ്രമിച്ാൽ സാ
ധ്യമാവന്നതല്ല വാക്ിൻ �ണ്ടുപിടി
കെൽ. ഉള്്രിവര്്ന്ിലൂയട ഈ 
വവ�സിയറെ പുതിെരൂപങ്ങള് 
(Strains) ഉണ്ടാ�ാനുള്ള സാധ്യത�യള
ക്കു�ിച്ചുള്ള അ�ിവ്, അതിയറെ ജീതനാം
ത�ാഡിങ്്, ഉപതൊഗസാധ്യതയള്ള 

സി്ിയച്ടുകൊൻ 18 മാസയമങ്കിലും 
തവണ്ടിവതന്നകൊം എന്നാണ്. തലാ�
യ് അടിസ്ാന ഗതവഷണ രംഗങ്ങ
ളിയല പല പ്രവണത�ളും ഇവിയട വി
ലങ്ങുതടിൊ�ാനുള്ള സാധ്യതയെയം 
ആശങ്കതൊയട �ാണണം. വൻ�ിട 
ത�ാര്്ത�റ്റു�ളും സ്വ�ാര്യ ഫൗതണ്ട
ഷനു�ളുയമായകെൊണ് ഇന്ന് പ്രധാന
മായം ഗതവഷണ്ിന് ഫണ്ട് നൽകു
ന്നത്. സര്കൊരു�ള് ഈരംഗത്തുനി
ന്ന് മാ�ിനിൽക്കു�ൊണ്. യപാതുജനാ
തരാഗ്യം അപ�ട്ിലാെിരിക്കുന്ന 
ഈ നിര്ണാെ� സന്ര്േ്ിൽ 
ഏയതങ്കിലുയമാരു സ്വ�ാര്യ സ്ാപന
മാണ് മരുതന്നാ വാക്ിതനാ �ണ്ടുപിടി
ക്കുന്നയതങ്കിൽ, ആതഗാളവത്കെരണ
�ാലയ് തപറ്റെ് നിെമങ്ങളുയട 
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പശ്ചാ്ല്ിൽ, ചി�ിത്ായച്ലവ
�ളിൽ അയതങ്ങയന പ്രതിഫലിക്കു 
യമന്നത് ആശങ്കയണര്ത്തുന്ന �ാര്യമാ
ണ്. പുതിെ ത�ാവിഡ്-19 വാക്ിന് കു
്�ാവ�ാശം തനടാൻ ജര്മ്ൻ 
ഫാര്മസയൂട്ടികെൽ �്നികെ് അതമരി
കെൻ പ്രസിഡണ്ട് ത�ാടികെണകെിനു 
തഡാളര് വാഗ്ാനം യചയ്തുയവന്ന വാര്
് ഇതതാടുതചര്ത്തു വാെികൊം. ഒരു 
യപാതുവിപ്ിയന ഒന്നിച്ചു തനരിടുന്ന
തിനു പ�രം അതും ലാേമുണ്ടാകൊനു
ള്ള അവസരമാെി ഉപതൊഗികൊൻ 
ശ്രമിക്കുന്ന �ച്വടതാല്പര്യം തയന്നൊ
ണിത്. നമ്മുയട രാജ്യ്ാ�യട്ട നാഷ
ണൽ ഇൻസ്റിറ്യൂട്ട് ഓഫ് വവത�ാളജി 
തപാലുള്ള സ്ാപനങ്ങള് അേിമാന
സ്ംേങ്ങളാെി നിലയ�ാള്ളുന്നുയവങ്കി
ലും അവയ്ക്കുള്ള സര്കൊര് പിന്തുണ 
ഇനിയം വര്ദ്ധി്ിതകെണ്ടതാെിട്ടുണ്ട്. 
ഐ.ഐ. ടി.�ള് ഉള്്യടയള്ള നമ്മു
യട മുൻനിര വിദ്യാേ്യാസ ഗതവഷണ 
സ്ാപനങ്ങതളാട് സ്വതെം ഗതവഷണ
ഫലങ്ങള് വിറ്റു നിലനില്പിനുള്ള പണം 
�യണ്ട്ണയമന്നു സര്കൊര് പ�ഞ്ഞു 
�ഴിഞ്ഞു. ഈ ആപത്ഘട്ടയ് തര
ണം യചയ്യാൻ ശാസ്ത്രം മാത്രമാണ് 
ആശ്രെം എന്നു മാത്രമല്ല, ശാസ്ത്രഗതവ
ഷണയ് യ�ട്ടുപാടു�ളില്ലായത, സ്വ
തന്തമാെി പ്രവര്്ികൊൻ അനുവദി
ക്കു�യം തവണയമന്നും ഈ യ�ാത�ാ
ണകൊലം നയമ് പഠി്ിക്കുന്നുണ്ട്.

തരാഗം ഒരു സാമൂഹി�വ്യാപന
്ിയറെ ഘട്ട്ിതലക്കു �ടന്നിയല്ല
ങ്കിൽതപാലും ഒരു സമൂഹ്ിയറെ 
ആതരാഗ്യപരിരക്ാ സംവിധാനങ്ങളു
യട പരിധി �ടക്കുന്ന തര്ിൽ തരാ
ഗി�ളുയട എണ്ം വര്ധിച്ാൽ വീണ്ടും, 
വിവിധ വവദഗ്ദ്ധ്യ തമഖല�ളുയട 
ഏത�ാപനം ആവശ്യമാെി വരും. യ
ദ്ധ�ാലാടിസ്ാന്ിൽ പുതിെ 
ആശുപത്രി വാര്ഡു�ളും യവറെിതലറ്റ
�ള് തപായലയള്ള ഉപ�രണങ്ങളും 
നിര്മ്ിതകെണ്ടിവരും. വിവിധ തമഖല
�ളിയല എൻജിനീെ�ിങ് വിദഗ്ദ്ധയര
യം മറ്റു സാതങ്കതി� വിദഗ്ദ്ധയരയം 
ഇതിനാെി വിനിതൊഗിതകെണ്ടി 
വരും. മറ്റു കുറക്കുവഴി�യളാന്നും ഇതിന് 
പ�രമാെി ഇല്ല. ഈ തര്ിലുള്ള 
തയ്യായ�ടു്് എത്രത്ാളയമ്ി എന്ന
തും പരിതശാധികെയ്തടണ്ടതുണ്ട്.

ഈ തയ്യായ�ടുപ്പു�യള സഹാെിക്കു
ന്നതാ�യട്ട തരാഗ വ്യാപനയ്ക്കു�ി
ച്ചുള്ള ൊഥാര്ത്ഥ്യതബാധത്ായടയ
ള്ള തിട്ടയ്ടു്ലു�ളുമാണ്. തപാപ്പു
തലഷൻ വഡനാമിക്ിയറെയൊയകെ 

സിദ്ധാതെങ്ങളുപതൊഗിച്ചു യ�ാണ്ടുള്ള 
സൂക്ഷ്മമാെ ഗണിതശാസ്ത്ര മാതൃ��ള് 
ഇതിനാെി വി�സി്ികെയ്ട്ടിട്ടുണ്ട്. 
'എക്്യപാണൻഷ്യൽ തഗ്ാ്് ', 
'ഫ്ളാറ്നിങ് ദ �ര്വ് ' തുടങ്ങിെ പ്ര
തൊഗങ്ങള് ഇന്ന് സമൂഹമാധ്യങ്ങളിൽ 
വ്യാപ�മാെിട്ടുണ്ട്. വചനയെത്ായല
യള്ള രാജ്യങ്ങള് യമാവബൽ ആലേി
തകെഷനു�ള് വഴി പൗരന്ാരുയട ശരീ
രതാപം തുടങ്ങിെ വ്യക്ിഗത വിവര
ങ്ങളും സഞ്ാര ചരിത്രവം സാമൂഹി� 
ബന്ങ്ങളുംവയര തശഖരിച്്, ബിഗ് 
തഡറ്ാ വിശ�ലന്ിനുള്ള അൽതഗാ
രിതങ്ങളുപതൊഗിച്ാണ് യ�ാത�ാണാ 
വ്യാപനയ്ക്കു�ിച്ചുള്ള പ്രവചനം നട
്ിെതും മുൻ�രുതലു�ളും പ്രതിവിധി
�ളും വ�യകൊണ്ടതും എന്നാണു �ി
ത്ാര്ട്ടു യചയ്യയ്ട്ടിട്ടുള്ളത്. േിന്നതമഖ
ലാ വിജ്ഞാന വവദഗ്ദ്ധ്യം സമന്വെി
്ിച്ചുയ�ാതണ്ട ഇകൊല്് ഒരു സാമൂ
ഹി� ദുരതെയ് തനരിടാൻ �ഴിയൂ.

ഈ �ാലഘട്ട്ിയല പ്രമുഖ സാമൂ
ഹി� ചിതെ�നാെ യവാൽ തനാവ 
ഹരാരി ഫിനാൻഷ്യൽ വടംസിൽ 
എഴുതിെ ഒരു തലഖന്ിൽ പങ്കുയവ
ച് ചില ആശങ്ക�യളക്കു�ിച്ചും ഓര്ക്കു
ന്നത് നന്നാെിരിക്കും. സാധാരണ 
ഘട്ടങ്ങളിൽ വര്ഷങ്ങള് യ�ായണ്ടടുക്കു
ന്ന ചില തീരുമാനങ്ങള് മണിക്കൂറ�ള്
ക്കുള്ളിയലടുതകെണ്ടി വരും എന്നത് 
ഇ്രം ആപത്ഘട്ടങ്ങളുയട പ്രതത്യ�
തൊണ്. പൗരന്ാരുയട വ്യക്ിഗത 
വിവരങ്ങള് തശഖരിക്കുന്നത് ഇന്ന് 
ആവശ്യ�തൊയണങ്കിൽ നായളയം 
അതുതുടരാനും നിര്ബന്ിതമാകൊനും 
സാധ്യതയണ്ട്. പൗരയറെ ആതരാഗ്യ 
സംരക്ണമാതണാ സ്വ�ാര്യതയയട 
സംരക്ണമാതണാ മുഖ്യം എന്ന യത
റ്ാെ തചാദ്യം തയന്ന ഉെര്ന്നുവരാം. 
മയറ്ാരു അടിസ്ാനപ്രശ്നം അതൊരാ
ഷ്ട്രസഹ�രണയ് നമ്യളങ്ങയനൊ
ണ് ഇനിയള്ള �ാല്് �ാണാൻ 
തപാകുന്നത് എന്നതാണ്. ഓതരാ രാ
ജ്യവം അവരുയട അതിരു�ള് അടച്ചു
യ�ാണ്ട് ഒറ്യകൊറ്യ്കാെി പരിഹാര
്ിന് ശ്രമിക്കുതമാ അതതാ ആതഗാള 
സൗഹൃദ്ിയറെ പാത സ്വീ�രിക്കു
തമാ? �ത്ാള താത്പര്യങ്ങള് പല 
രാജ്യങ്ങതളയം ആദ്യയ് വഴിെിതല
കെ് തള്ളിവിതട്ടകൊം. ശാസ്ത്ര്ിയറെ 
സാര്വത്രി�തയ്ക്കും വിശാല 
മൂല്യങ്ങള്ക്കുമനുസരിച്ചു ചിതെിക്കു
ത്ാള്, പ്രതിസന്ിയെക്കു�ിച്ചുള്ള 
എല്ലാ വിവരങ്ങളും പൗരന്ാര്ക്കു നൽ
കു�യം അവയര ശാക്ീ�രിക്കു�യം 

സ്വതമധൊ ആവശ്യമാെവിവരങ്ങള് 
അവര് േരണ�ര്്ാകെള്ക്കു നൽകു
�യം യചയ്യുന്ന അവസ് സംജാതമാ
�ണം. അതതായടാ്ം വിജ്ഞാന്ി
യറെ വാതാെനങ്ങയളല്ലാം തു�ന്നിട്ടുയ�ാ 
ണ്ട് സാര്വ്ലൗ�ി� സാതഹാദര്യ
ത്ായട പ്രതിസന്ിയെ മ�ി�ടകൊ
നും ശ്രമികെണം. നാം പഠിച് ശാസ്ത്രം 
ഈ ധാരണൊണു നമുക്കു നൽകുന്നത്.

ചരിത്രവം അതുതയന്നൊണ് പഠി
്ിക്കുന്നത്. തപാളിതൊ വാക്ിൻ 
�ണ്ടുപിടിച്വരിയലാരാളാെ തജാനാ
സ് സാൽ�് തയറെ �ണ്ടുപിടു്്ി
ന് തപറ്റെ്തനടാൻ വിസമ്തിച് ആളാ
ണ്. ഹംഫ്ിതഡവി, മാഡം�യൂ�ി തുട
ങ്ങിെ ചരിത്ര്ിയല മഹദ്ശാസ്ത്രജ്ഞ
രുയട പാത പിന്തുടരു�ൊെിരുന്നു 
അതദേഹവം. തതാറ്റുതപാെ ഒരു യദ്ധം 
നെിച് ഒരാളാെിരുന്നു വ��ഴു�ി 
അണുവിമുക്മാകൊൻ പഠി്ിച്, ഹം
തഗ�ിെൻ തഡാക്ടര് ഇഗ്നസ് യസ
യമ്ൽയവെ്സ്. ആശുപത്രി�ളിൽ പ്ര
സവയമടുകൊൻ വരുന്ന തഡാക്ടര്മാരും 
വവദ്യവിദ്യാര്ത്ഥി�ളും വ��ഴു�ി 
വരണയമന്നു നിര്ബ്ബന്ിച് അതദേഹ
്ിന് പ്രസവത്ാടനുബന്ിച് മര
ണ നിരകെ് ഗണൃമാെി കു�യ്കാൻ �ഴി
ഞ്ഞു. ഫ്തളാ�ൻസ് വനറ്ിംതഗൽ 
ഇതിന് പിന്നീടു പ്രചാരം നൽ�ി. 
ഏ�തദശം ഒന്നര നൂറ്ാണ്ടിനുതശഷവം 
നമ്ളിത് ജനങ്ങയള പഠി്ികൊൻ ശ്ര
മിക്കുന്നു. ഈ മഹദ് വ്യക്ി�യളായകെ 
യവട്ടിത്തു�ന്ന ശാസ്ത്ര്ിയറെ പാതത
യന്നൊണ് നമുക്കും പിന്നിടാനുള്ളത്. 
നമ്മുയട േരണഘടനയയട 51-എ അനു
തഛദ പ്ര�ാരം ശാസ്ത്രീെ സമീപനരീ
തി വളര്്ിയെടുക്കു� എന്നത് പൗര
യറെ ധര്മ്മാണ്. എന്നാൽ പതിറ്ാണ്ടു
�ളാെി ഈ വസ്തുത വിസ്മൃതിെിലാെി
രുന്നു. േരണഘടനയയട അനുശാസനം 
സമൂഹം ശിരസ്സാവഹിക്കുയമന്ന് നമുകെ് 
പ്രതീക്ികൊം. പ്രശ്ന പരിഹാര്ിനു
ള്ള ശാസ്ത്ര്ിയറെ മാര്ഗം സ്വീ�രിച്് 
പ്രാവര്്ി�മാകെിയകൊണ്ടുതവണം 
സര്കൊരും സന്നദ്ധപ്രവര്്�രും 
യപാതുജനങ്ങളും സ്വാര്ത്ഥതെില്ലായത 
തലാ�യമ്ാടും രാപ�ൽ അദ്ധ്വാനിച്ചു
യ�ാണ്ടിരിക്കുന്ന ആതരാഗ്യ പ്രവര്്
�യര ആദരിതകെണ്ടത്.

ഡ�ോ. പി.എസ്. ബോബു
പ്രസിഡണ്ട്, തബ്�് ത്രൂ സെൻസ്  
യസാവസറ്ി, ത�രള ചാപ്റ്ര്
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ആൽകെതഹാള് വിത് തരോവൽ 
ലക്ണങ്ങള് �ാണിക്കുന്ന മദ്യപൻ
മാര്കെ് തഡാക്ടര്മാര് മദ്യം  നിര്തദേശി
കെണയമന്ന സര്കൊര് തീരുമാനം 
അപലപനീെവം പ്രതിതഷധാര്ഹവം 
മാത്രമല്ല കുറ്�രവമാണ് എന്ന് 
എസ് യസിഐ �മ്യൂണിസ്റ് സംസ്ാ
ന യസക്രട്ട�ി തഡാ.വി.തവണുതഗാ
പാൽ പ്രസ്ാവിച്ചു.   

 യ�ാത�ാണയയട സാമൂഹ്യവ്യാപ
നം തടയന്നതിനുള്ള മുൻ�രുതലിയറെ 
ോഗമാൊണ് മദ്യശാല�ള് അടച്ിട്ട
ത്. യപാടുന്നനയവ മദ്യം ലേ്യമല്ലാതാ
െ സാഹചര്യ്ിൽ  4 തപര് ഇതിന
�ം ആത്ഹത്യ യചയ്താെി പ�െ
യ്ടുന്നു. അമിത മദ്യാസക്ി ഒരു തരാ
ഗമാെി മാ�ിെിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് 
ൊഥാര്ത്ഥ്യം. മദ്യപൻമാര്കെ് യപയട്ട
ന്ന് മദ്യം ലേികൊതാൊൽ അസ്വസ്
ത പ്ര�ടി്ിക്കു� സ്വാോവി�മാണ്. 
ഈ അസ്വസ്ത�ള് തരാഗലക്ണ
മാണ്. അവയര എത്രയം തവഗം ആശു
പത്രിെിയല്ിച്്  വവദ്യസഹാെം 
തതടു�ൊണ് തവണ്ടത്. മദ്യാസക്ി
െിൽ നിന്ന് അവയര തമാചി്ികൊനുള
ള ശാസ്ത്രീെവം വിദഗ്ദ്ധവമാെ ചി�ിത് 
എതൊെിരികെണം എന്ന് തീരുമാനി
തകെണ്ടത് തഡാക്ടര്മാരാണ്. പിൻവാ
ങ്ങൽ ലക്ണം �ാണിക്കുന്നവര്കെ് 
മദ്യം കു�ി്ടിൊെി എഴുതണം എന്ന് 
നിര്തദേശിക്കുന്നത് അശാസ്ത്രീെമാണ്, 
യമഡികെൽ എ്ി�് സിന് നിരക്കുന്ന
തുമല്ല. അ്രയമാരു ഉ്രവ് തഡാ
ക്ടര്മാര്കെ് നൽ�ാൻ രാഷ്ട്രീെതനതൃ
ത്വം തുനിയന്നുയവന്നത് ശുദ്ധ അസം
ബന്വം ദുരുതദേശപരവമാണ്.

തസാഷ്യൽ ഡിസ്റൻസിംഗിയറെ ോ

ഗമാെി വിദ്യാലെങ്ങളും സര്കൊര് 
ആഫീസ�ളും വ്യാപാരസ്ാപനങ്ങ
ളും ആരാധനാലെങ്ങളും അടച്ിടാൻ 
നിര്തദേശിച് സര്കൊര് ഏറ്വയമാടു
വിൽ  മദ്യശാല�ള് അടച്ിടാൻ തീരു
മാനിക്കുന്നത് ശക്മാെ ജന�ീെ 
സമ്ര്ദേയ്ത്തുടര്ന്നാണ്. മദ്യശാല
�ള് അടച്ിട്ടാൽ മദ്യപൻമാര് തനരി
ടാൻ തപാകുന്ന പ്രശ് നങ്ങയളക്കു�ിച്ചു
ള്ള ഉത്കെണ്ഠ മന്തിമാര് മുൻകൂട്ടിതയന്ന 
മാധ്യമങ്ങളിലൂയട  പങ്കുവച്ചു തുടങ്ങിെി 
രുന്നു. മദ്യം ലേികൊയതൊൊൽ മദ്യ
പൻമാര്ക്കുണ്ടാകുന്ന ശാരീരി� മാന
സി� പ്രശ് നങ്ങയളകൊള് മദ്യശാല
�ള് അടച്ിടുന്ന �ാലെളവയ�ാണ്ട് 
മദ്യപാനശീല്ിൽനിന്ന് അവര് മു
ക്രാെിത്ാകുയമന്ന േെമാതണാ ഈ 
ആശങ്ക�ള്ക്കുപിന്നിൽ എന്ന് സംശ
െിതകെണ്ടിെിരിക്കുന്നു. പണിെില്ലാ
യത ജനങ്ങള് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന തലാ
�്ഡൗൺ �ാല്് നിത്യനിദാനയച
ലവ�ള്തയന്ന ബുദ്ധിമുട്ടി ലാെിരിക്കു 
�ൊണ്. ഈ സാഹചര്യ്ിൽ മദ്യ
്ിന് പണം �യണ്ട്ാൻ നടത്തുന്ന 
നീകെങ്ങള് കുടുംബഛിദ്രങ്ങളടകെം നി
രവധി പ്രത്യാഘാതങ്ങള്കെ് ഇടവരു
ത്തും. മദ്യവര്ജനമാണ് സര്കൊര് 
നെം എന്ന് ആവര്്ിച്ാവര്്ിച്് 
പ്രഖ്യാപിക്കു �യം വിമുക്ിക്കുതവണ്ടി 
ത�ാടികെണകെിന് രൂപ യചലവഴിക്കു
�യം യചയ്യുന്ന സര്കൊര്,  മദ്യലേ്യത 
ഉ�്ാകൊനും മദ്യപന്ായര അങ്ങയന
തയന്ന നിലനിര്്ാനും നടത്തുന്ന നീ
കെങ്ങള് വഞ്നാപരമാണ്. മദ്യവര്
ജനം സര്കൊരിയറെ നെമാെിരിക്കു
ന്നു എന്നതും വളയര വിചിത്രമാണ്. 

ഏതാനും ആളു�ളുയട ആത്ഹത്യ
യെ ഉെര്്ികൊട്ടുന്ന മുഖ്യമന്തിതൊ 
ബന്യ്ട്ട മന്തിമാരുതമാ നിതത്യന 
മദ്യപൻമാരുയട വ��ള്യ�ാണ്ട് 

യ�ാല്ലയ്ടുന്നവയരക്കു�ിച്ചും മദ്യം സൃ
ഷ്ടിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ വിപത്തു�യളക്കു�ി
ച്ചും ഇതുവയരയം പ്രതി�രിച്ചു�ണ്ടിട്ടി 
ല്ല. മകെളും മാതാപിതാകെളും സതഹാദ
രങ്ങളും സഹുത്തുകെളും ോര്യയമുള്യ്
യട മദ്യപരാൽ യ�ാല്ലയ്ടുന്നു എന്നത് 
ത�രളയ് സംബന്ിച്് നിത്യവാര്
്�ളിയലാന്നാണ് എന്നത് േരണാ
ധി�ാരി�യള യതല്ലും അതലാസരയ്ടു
ത്തുന്നില്ല. കുറ്കൃത്യങ്ങളും യ�ാലപാത
�ങ്ങളും ആത്ഹത്യ�ളും കുടുംബ ഛി
ദ്രങ്ങളും വാഹനാപ�ടങ്ങളും അനിെ
ന്തിതമാെി വര്ദ്ധിച്ചുവരുന്നു എന്നതി
ലും അധി�ാരി�ള്കെ് പ്രൊസമില്ല. 
ഏതാനും ആഴ്ച�ള് മദ്യശാല�ള് അട
ച്ിട്ടാലുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടയ്ക്കു�ിച്ചുമാ
ത്രമാണ് മുഖ്യമന്തിയം കൂട്ടാളി�ളും 
തവവലാതിയ്ടുന്നത്.  ആറലക്
ത്ാളമാണ് ത�രള്ിൽ അമിതമ
ദ്യപാനി�ളുയട എണ്ം എന്ന �ണക്കു
�ള് അേിമാനാര്ഹമല്ല.

 യ�ജിഎംഒഎ, ഇതെ്യൻ വസ
കെ്യാട്ി�് യസാവസറ്ി തുടങ്ങി തഡാ
ക്ടര്മാരുയട സംഘടന�ള് സര്കൊരി
യറെ ഈ തീരുമാന്ിയനതിയര രംഗ
ത്തുവന്നു�ഴിഞ്ഞു. അഡിക്ന് �ാര
ണമാകുന്ന ഒരു വസ്തു തഡാക്ടര്മാര് 
നിര്തദേശിക്കുന്നത് അധാര്മ്ി�വം നി
െമവിരുദ്ധവമായണന്നും  യഡലീരിെ
്ിന് മദ്യം നൽകു� എന്നത് അശാ
സ്ത്രീെമായണന്നും ഈ രംഗ്് പ്രവര്
്ിക്കുന്ന വിദഗ്ദ്ധര് ഇതിന�ം ചൂണ്ടി
കൊട്ടിെിട്ടുണ്ട് മദ്യശാല�ള് അടച്ിതട
ണ്ടിവന്ന ഈ അവസരം ഫലപ്രദമാ
െി വിനിതൊഗിച്് നമ്മുയട നാട്ടിൽ 
മദ്യ ഉപതോഗം കു�ച്ചു യ�ാണ്ടുവരാനും 
മദ്യാസക്ികെടിയ്ട്ടുതപാെവയര ക്ര
തമണമുക്മാകൊനുമുളള സത്വര നടപ
ടി�ള്സ്വീ�രികെണയമന്ന് സര്കൊരി
തനാട് ആവശ്യയ്ടുന്നു.
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kÀ¡mÀ Xocpam\w ]n³hen¡pI

kwØm\ I-½n-än {]-kv-Xm-h-\IÄ

എസ് യുസിഐ(േ്്യൂണിസ്റ് )  
സംസ്ാന േ്ിറ്റി 2020  

ഏപ്രില് 1ന് പു�ത്ി�ക്ിയ പ്രസ്ാവന 



അതിഥി യതാഴിലാളി�ളുയട മി
നിമം ജീവിതാവശ്യങ്ങള് ഉ�പ്പുവരു
ത്തുന്നതിൽ വന്ന വീഴ്ചൊണ് ത�ാട്ടെം 
ജില്ലെിൽ  പാെി്ാട് നടന്ന സംേവ
ങ്ങള് യവളിവാക്കുന്നയതന്ന് എസ് യ
സിഐ(�മ്യൂണിസ്റ്) സംസ്ാന 
�മ്ിറ്ി അേിപ്രാെയ്ട്ടു. ത�രള്ി
യറെ വി�സന പ്രവര്്നങ്ങളിൽ 
ഗണ്യമാെ പങ്കാളി്ം വഹിക്കുന്ന, 
സ്വതെം നാട്ടിൽ നിന്ന�ന്നു �ഴിയന്ന 
അതിഥിയതാഴിലാളി�യള യ�ാത�ാണ 
ബാധയയട ഈ സന്നിഗ്ദ്ധ ഘട്ട്ിൽ 
സംരക്ിതകെണ്ടത് സംസ്ാന സര്
കൊരിയറെ ബാധ്യതൊണ്. ഇകൊര്യ

്ിൽ സംസ്ാന സര്കൊര് നിരവ
ധി നടപടി�ള് സ്വീ�രിക്കുന്നുയണ്ടങ്കി
ലും പ്രതിതഷധവമാെി രംഗത്തുവന്ന 
യതാഴിലാളി�ള്യകെതിയര ത�യസടു
്ത് മനുഷ്യത്വവിരുദ്ധമാെ നടപടി
ൊണ്. തങ്ങള് അനുേവിക്കുന്ന പ്രൊ
സങ്ങള് അവതരി്ികൊനാെി യതാ
ഴിലാളി�ള് യതരുവിലി�ങ്ങിെതിയന 
സഹാനുഭൂതിതൊയട �ാണണം. തലാ
�യമങ്ങും ഇതത വിധമുള്ള സാഹചര്യ
്ിൽ  �ഴിഞ്ഞുതപാരുന്ന ലക്കെണ
കൊെ പ്രവാസി മലൊളി�ള്കെ് നാം 
പ്രതീക്ിക്കുന്ന സൗ�ര്യങ്ങള്, മാതൃ
�ാപരമാെി, ത�രള്ിയല അതിഥി 
യതാഴിലാളി�ള്ക്കും നൽ�ണം. 
അവര്കെ് േക്ണമുള്യ്യടയള്ള സൗ
�ര്യങ്ങയളാരുകൊനുള്ള ഉ്രവാദി

്ം വാട� വീടിയറെ ഉടമസ്യരയം 
�രാറ�ായരയം ഏൽ്ികൊയത സര്
കൊരിയറെ ഉ്രവാദി്്ിൽ നി�
തവറ്ണം. ഡൽഹിെിലും മറ്റും നടക്കു
ന്നതുതപാലുള്ള  കൂട്ട്ലാെന്ിയറെ 
സാഹചര്യം ൊയതാരു �ാരണവശാ
ലും സൃഷ്ടികൊൻ പാടുള്ളതല്ല. നാട്ടിതല
കെ് മടങ്ങി തപാ�ാൻ സൗ�ര്യയമാരു
കെണയമന്ന അവരുയട ആവശ്യം ഇന്ന
യ് പ്രതത്യ� സാഹചര്യ്ിൽ 
അപ്രാതൊഗി�മാണ്. സംസ്ാന
യ് മുഴുവൻ അതിഥി യതാഴിലാളി
�ള്ക്കും താമസം, േക്ണം, ചി�ി
ത്, തഫാൺ ചാര്ജ് യചയ്യാനുള്ള സൗ
�ര്യം എന്നിവ സര്കൊര് തല്ിൽ 
ഉ�്ാകെണയമന്നും എസ് യസിഐ 
(�മ്യൂണിസ്റ്) ആവശ്യയ്ട്ടു.

സാധാരണകൊര്, പ്രതത്യ�ിച്ചും 
ഉ�പ്പുള്ള സ്ിരവരുമാനമില്ലാ്വര് 
അനുേവിക്കുന്ന ഗുരുതരമാെ സാ്
്ി� ബുദ്ധിമുട്ടു�ള് പരിഹരികൊൻ 
സംസ്ാന സര്കൊര് അടിെതെിര 
സഹാെ പദ്ധതി�ള് നട്ിലാകെണ
യമന്ന് എസ് യസിഐ (�മ്യൂണിസ്റ്) 
സംസ്ാന യസക്രട്ട�ി തഡാ.വി.തവണു
തഗാപാൽ ആവശ്യയ്ട്ടു. വീടു�ള്ക്കു
ള്ളിൽ �ഴിൊനും സാമൂഹി� സ്ര്
കെങ്ങള് ഒഴിവാകൊനും സര്കൊര്ത

യന്ന ആവശ്യയ്ട്ടിരിക്കു�ൊണതല്ലാ. 
േീതിയയടതൊ ജാഗ്തയതടതൊ ഈ 
സാഹചര്യം എല്ലാ്ര്ിലുള്ള സാ
്്ി� പ്രവര്്നയ്യം സാരമാ
െി ബാധിച്ിട്ടുണ്ട്. നിത്യവൃ്ികെ് 
തവണ്ടിവരുന്ന വരുമാനം �യണ്ടത്
ണ്ട സാധാരണ യതാഴിലാളി കുടുംബ
ങ്ങയളൊണ് ഇത് ഗുരുതരമാെി ബാ
ധിച്ിളളത്. ഈ പശ്ചാ്ല്ിൽ 
തായഴ്�യന്ന നിര്തദേശങ്ങള് അടിെ
തെിരമാെി നട്ിലാകെണയമന്ന് ആവ
ശ്യയ്ടുന്നു.

1. സാധാരണകൊര്കെ് േക്്യ സാധ
നങ്ങള്, തസാ്്/ അണുനാശിനി�ള് 

എന്നിവ ഉള്യ്യട അവശ്യ നിതത്യാ
പതൊഗ സാധനങ്ങള് ത�ഷൻ �ട
�ള് വഴി സൗജന്യമാെി വിതരണം 
യചയ്യു�.

2. വായ് തിരിച്ടവ�ള്കെ് പലിശര
ഹിത യമായ�ാതട്ടാ�ിെം പ്രഖ്യാപിക്കു�.

3. സാധാരണ ജനങ്ങള്കെ് അധി
� സാ്്ി� ബാധ്യത വരുന്ന 
ഒരു നടപടിയം സര്കൊര് തീരുമാനി
കെരുത്.

4 . കുടുംബ ജീവിത യചലവ�യള 
ബാധിക്കുന്ന തര്ിലുള്ള മദ്യപാ
നം  തടൊനാെി മദ്യശാല�ള് അട
ച്ചുപൂട്ടു�.
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എസ് യുസിഐ(േ്്യൂണിസ്റ് )  
സംസ്ാന േ്ിറ്റി 2020  

മാർച്ച് 18ന് പു�ത്ി�ക്ിയ പ്രസ്ാവന 

എസ് യുസിഐ(േ്്യൂണിസ്റ് )  
സംസ്ാന േ്ിറ്റി 2020  

മാർച്ച് 18ന് പു�ത്ി�ക്ിയ പ്രസ്ാവന 

sImtdmW: km¼¯nI\ne XIÀ¶ km[mcW¡mÀ¡v 
kÀ¡mÀ ASnb´cambn klmb ]²Xn {]Jym]n¡pI

AXnYn sXmgnemfnIfpsS PohnX kuIcy§Ä  
Dd¸m¡Ww; tIkpIÄ ]n³hen¡Ww

േീമാ യ�ായ�ഗാതവാൺ ത�
സിൽ �ള്ളചാര്ജ്ജു�ള് ചുമ്ി 
യപ്രാഫ.ആനന്് യതൽതുംബ്യഡയെ
യം ഗൗതം നവ് ലഖയെയം എൻ. 
ഐ.എ അ�സ്റ് യചയ് നടപടിയെ 
െങ്ങള് ശക്മാെി അപലപിക്കുന്നു.

പ്രതിതഷധങ്ങയള അമര്ച് യചയ്യു
വാനും പ്രതിതഷധ സ്വരമുെര്ത്തുന്ന
വരിൽ േീതി നി�യ്ക്കുവാനുമുള്ള ഫാ
സിസ്റ് നീകെമാണിത്. ത�ാവിഡ് 19 
മഹാമാരി േീഷണികെിടെിൽ തയന്ന 
അവയര തടങ്കലിലാകെിെത് അതങ്ങ
െറ്ം അപലപനീെമാണ്. യപ്രാഫ.
ആനന്് യതൽതുംബ്യഡ അ�ിെയ്
ടുന്ന ബുദ്ധിജീവി യം പൗരാവ�ാശ 

പ്രവര്്�നും ജാതിവിതവചനങ്ങള്
ക്കും രാജ്യയ് ഹിന്ദുത്വ ശക്ി�ളു
യട ജനാധിപത്യവിരുദ്ധ, ഫാസിസ്റ്റു 
നീകെങ്ങള്യകെതിയരയമുള്ള തപാരാ
ളിൊയണന്നും ഏവര്ക്കുമ�ിൊം. 
യപ്രാഫ.ആനന്് യതൽതുംബ്യഡയെ
യം ഗൗതം നവ് ലഖയെയം ഉടൻ 
തമാചി്ികെണയമന്ന് െങ്ങള് ആവ
ശ്യയ്ടുന്നു.

s{]m^.B\µv sXÂXpw_vsUbpsSbpw  
KuXw \hveJbpsSbpw AdÌnÂ {]Xntj[n¡pI

എസ് യുസിഐ(േ്്യൂണിസ്റ്) കേന്ദ്ര 
േ്ിറ്റി പ്രസ്ാവന. 2020 ഏപ്ിൽ 18
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ത�ാവിഡ് �ാലയ് സാ്്ി
� പ്രതിസന്ി മ�ി�ടകൊൻ ജീവന
കൊര് ഒരു മാസയ് ശ്ള്ിൽ കു
�ൊ് തു� സാല�ി ചലഞ്ാെി 
ഏയറ്ടുകെണയമന്ന സര്കൊര് അേ്യര്
ത്ഥന ജീവനകൊര്കെിടെിൽ സമ്ിശ്ര 
പ്രതി�രണമാണ് ഉണ്ടാകെിെിട്ടുള്ള
യതന്ന് െങ്ങള് �രുതുന്നു. സംസ്ാന
യ് ഒരു ശരാശരി സര്കൊര് ജീവന
കൊരയറെ വരുമാനം, ജീവിതയച്ലവ
�ള്, അേിവൃദ്ധി എന്നിവ സംബന്ി
ച്് സര്കൊരിനുള്ള �ാഴ്ച്ാട് ൊഥാര്
ത്ഥ്യത്ാട് തചരുന്നതാതണാ എന്ന 
ആശങ്ക ഉെരുന്ന നിലൊണിന്നുള്ളത്. 
അകൊരണ്ാൽ ജീവനകൊരുയട 
പക്ത്തുനിന്നുയ�ാണ്ട് വ്യത്യസ് വകു
പ്പു സംവിധാനങ്ങയള്റ്ിയം സാല�ി 
ചലഞ്ിൽ അതെര്േവിച്ിരിക്കുന്ന പ്രശ്ന
ങ്ങയള സംബന്ിച്ചും ചില അേിപ്രാെ
ങ്ങള് മുതന്നാട്ടുവയ്കാതിരികൊൻ �ഴി
ൊ് സാഹചര്യമാണിയതന്ന് 
െങ്ങള് ഉ�ച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു.

ത�ാവിഡ് എന്ന മഹാമാരിയെ പ്ര
തിതരാധികൊൻ വിവിധ സര്കൊര് 
വകുപ്പു�യള ഏത�ാപി്ിച്ചുയ�ാണ്ട് 
ത�രള സര്കൊര് നടത്തുന്ന   പ്രവ
ര്്നങ്ങള് ഏയ�ക്കുയ� മാതൃ�ാപര
മാണ്. പ്രതിതരാധ്ിയറെ മുന്നണി 
െിൽ തവണ്ടത്ര സരക്ാ ഉപ�രണങ്ങ
ളില്ലായത ജീവൻതപാലും അപ�ട്ി
ലാകെി പ്രവര്്ിക്കുന്ന, ആതരാഗ്യം, 
ആേ്യതെരം തുടങ്ങിെ സര്കൊര് വകുപ്പു
�ളിയല ജീവനകൊര് ഈ പ്രതിസ
ന്ിഘട്ട്ിൽ യപാതുസമൂഹ്ിന് 
പ�രുന്ന സരക്ാതബാധം വിലമതി
കൊനാവാ്താണ്. �ാലങ്ങളാെി 
സര്കൊര് ഉതദ്യാഗസ്ര്യകെതിയര നട
ക്കുന്ന സംഘടിത പ്രചാരതവല�ള്കെ് 
ഒരു മറപടിൊണ് സര്കൊരുതദ്യാഗ
സ്രുയട നിസ്വാര്ത്ഥമാെ പ്രവര്് 
നം. ഇതിലും അപ�ടം പിടിച് സാഹ
ചര്യങ്ങളിലും യപാതുസമൂഹ്ിയറെ 
സരക്യെകെരുതി മുന്നണിെിലി 
�ങ്ങി പ്രവര്്ിക്കുന്നതിന് ആതരാ

ഗ്യ- ആേ്യതെര വകുപ്പു�ള് മാത്രമല്ല 
എല്ലാ സര്കൊര് ജീവനകൊരും ബാ
ധ്യസ്രാണ്. ത�രള്ിയറെ സരക്ാ 
�വചമാണ് സര്കൊര് ഉതദ്യാഗസ്ര്.

സര്കൊര് സംവിധാനങ്ങള് മുഴുവൻ 
അതീവ ജാഗ്തെിലാണ്. പിഎച്്സി 
മുതൽ ജില്ലാ ആശുപത്രി�ള് വയര 
ആതരാഗ്യ വകു്ിയറെ സംസ്ാനം മുഴു
വനുള്ള ശംഖല അതിയറെ തശഷികെ
പ്പു�ം പ്രവര്്ിച്ചു യ�ാണ്ടിരിക്കുന്നു. 
24,500 ഓളംവരുന്ന ആശാവര്കെര്മാ
രും ഫീൽഡിൽ �ര്മ്നിരതരാണ്. 
എന്നാൽ ത�ാവിഡ് വരുന്നതിന് മു
മ്പും ഈ സംവിധാനം നിരവധി ദൗ
ത്യങ്ങള് ഏയറ്ടുത്തുയ�ാണ്ട് സജീവമാ
െി പ്രവര്്ിക്കു�ൊെിരുന്നു. നിപ
യം ത�ാവിഡും തപാലുള്ള മഹാമാരി�
യള വ��ാര്യം യചയ്യാൻ പ്രതിതരാധ 
സംവിധാനങ്ങളുള്ള ഒരു യപാതുജനാ
തരാഗ്യ സംവിധാനം സര്കൊര് തമഖല
െിൽ നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന ൊഥാര്
ത്ഥ്യം മുൻപതെിെിതലകെ് വന്നിരിക്കു
ന്നു. യദ്ധ�ാലാടിസ്ാന്ിൽ പ്ര
തത്യ�ിച്് അടിസ്ാന സൗ�ര്യങ്ങ
യളാന്നും ഒരുകൊയത തയന്ന ഈ മഹാ
മാരിയെ യചറകൊൻ �ഴിയന്നു എന്ന 
സത്യം സര്കൊര് മ�ച്ചുവയ്ക്കുന്നയതതെി
നാണ്? സര്കൊര് സംവിധാനങ്ങള് 
മറ്റു സംസ്ാനങ്ങളുമാെി തട്ടിച്ചു തനാ
ക്കുത്ാള്, ത�രള്ിൽ യപാതുയവ 
ജനാനുകൂലമാൊണ് പ്രവര്്ിക്കുന്ന 
ത്. ഇവിടയ് ജനാധിപത്യ അതെരീ
ക്ം, ഉെര്ന്ന സാക്രത, നതവാത്ഥാ
ന പാര്ര്യം ഇവയൊയകെ ഇതിന് 
നിദാനമാണ്.

യപാതുജന തക്മ സംവിധാനങ്ങ
ള് �ാര്യക്മമാെ രീതിെിൽ നിലനി
ര്ത്ണ്ടുന്നതിയറെ ആവശ്യ�തെിതല
കൊണ് ഇ്രം പ്രതിസന്ിഘട്ടങ്ങ 
ള് ചൂണ്ടുന്നത്. എന്നാൽ േരണപരമാെ 
സ്വജനപക്പാതം, ആതഗാളീ�രണ 
നെങ്ങളുയട നട്ിലാകെൽ, യ�ടു�ാ
ര്യസ്ത, ദീര്ഘ വീക്ണമില്ലായ്മ തുട
ങ്ങിെവ സര്കൊര് വകുപ്പു�യള ത�ര്
ച്െിതലകെ് നെിച്ിട്ടുയണ്ടന്നത് വസ്തുത
ൊണ്. ആതരാഗ്യവകുപ്പുതപാലും ആവ
ശ്യ്ിന് ജീവനകൊതരാ മറ്് േൗതി� 
സൗ�ര്യങ്ങതളാ ഇല്ലായതൊണ് ഈ 
പ്രതിസന്ി�ാലത്തും പ്രവര്്ിക്കു 
ന്നത്. യ�ാത�ാണ വവ�സ് പടര്ന്ന് 
പിടിച്തിനുതശഷമാണ് തഡാക്ടര്മാരു
യട ഒഴിഞ്് �ിടക്കുന്ന തസ്ി��ള് 
നി�്ണയമന്ന തബാധംതപാലും േര
ണാധി�ാരി�ള്ക്കുണ്ടാെയതന്ന വസ്തു
ത സര്കൊരിയറെ യപാതുയവയള്ള ഉദാ

സാെ�ി ൈാെഞ്് സംബന്ിച്ച് ലജപിഎ(കജായിറെ് പ്ാറ്റ്കഫാം ഓഫ് ആക്ൻ ഓഫ്  
ഗവൺലമറെ് ആറെ് അക്ാസികയറ്റ് സർവീസ് എംകപ്ായീസ് ഓർഗചനകസഷൻ)  
കേരളാ  ൈാപ്റ്റർ പു�ലപ്ടവിക്കുന് പ്രസ്ാവന.
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സീനതയ്ക് ഉദാഹരണമാണ്. ലാേമില്ല 
എന്ന് പ�ഞ്് യപൻഷനും ശ്ളവം 
നിതഷധികെയ്ടുന്ന യ�എസ്ആര്ടി
സി ജീവനകൊരുയട സഹാെം യ�ാ
ത�ാണകൊല്് വിമാന്ാവളങ്ങ
ളിൽനിന്ന് ഐയസാതലഷനിതലകെ് 
ൊത്രി�യര  യ�ാണ്ടുതപാ�ാൻ തവണ്ടി
വന്നു എന്നത ്�ാവ്യ നീതിൊണ.്

യ�ാത�ാണ മാത്രമല്ല നാമിന്ന് തന
രിടുന്ന യവല്ലുവിളി�ള്. ദുഷ്കരമാെ സാ
്്ി� പ്രതിസന്ി തലാ�യമ്ാടും 
പടരു�ൊണ്. ത�രളയ് ഈ പ്രതി
സന്ി തനരത് തയന്ന ബാധിച്ിരു
ന്നു. ത�ന്ദ്ര സര്കൊര് ഒരു സപ്രോത
്ിൽ GST അടിതച്ൽ്ിച്ചു. കുതിച്ചു 
ചാടുന്ന നികുതി സ്ാബിയറെ നില
തൊര്്് �ണ്ണു മഞ്ളിച് ബഹു: ത�
രള ധന�ാര്യ മന്തി, ലേികൊൻ തപാ
കുന്ന നികുതി വിഹിത്ിയറെ വലു്ം 
സ്വപ്ം�ണ്ട് ആദ്യതമ തയന്ന GST യെ 
പിന്തുണച്ചു. �ള്ള്ണം, തീവ്രവാദം 
തപാലുള്ള യപായ്കാഴ്ച്�ള് �ാട്ടി ത�
ന്ദ്രം തനാട്ടു പിൻവലിച്ത്ാഴും ഫല
്ിൽ അതിയന പിന്തുണച്ചു. അവസാ
നം യഫഡ�ലിസവം സ്ദ് രംഗവം 
ത�ര്ന്ന് ഒരു തരം അരാജ�ത്വം 
അടിമുടി വ്യാപിച്ചു �ഴിഞ്ത്ാള് �ി
ട്ടാനുള്ള GST വിഹിത്ിനു തവണ്ടി 
വിലപിച്ചു നടക്കു�ൊണ് സര്കൊരും 
ധനമന്തിയയമായകെ. സമ്തി തന്ന 
ജനങ്ങളിൽ പൂര്ണ് വിശ്വാസമര്്ിച്് 
ഇ്രം തദശവിരുദ്ധ നടപടി�ള്യകെ
തിയര തപാരിനി�ങ്ങിെിരുന്നുയവങ്കിൽ 
ജനങ്ങളും ജീവനകൊരും ത�രള സര്
കൊരിയറെ കൂയട നിൽക്കുമാെിരുന്നു. 
നിരവധി മാസങ്ങളാെി നിത്യനിദാന 
യചലവ�ള് നട്ാനാവായത ട്ഷ�ി 
�ടു് സമ്ര്ദേ്ിനു വിതധെമാെി
രിക്കുന്നു. ഈ ദുരവസ്യ്ക് ജീവനകൊര് 
ഉ്രവാദി�ളാതണാ എന്ന് ഗൗരവ
ത്ായട ചിതെികെണം. ൊയതാരു 
തത്വദീക്യമില്ലായത തലാ�ബാങ്ക് 
ഉള്യ്യടയള്ള സാമ്ാജ്യത്വ ധന�ാ
ര്യ സ്ാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് വായ്�ള് 
വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നതിയറെ തിരിച്ടവം പലി
ശയം നാട്ടു�ാരുയട തലെിൽ വച്് പു�
തെിരിഞ്് നിൽക്കുന്ന കുറ്�രമാെ 
സമീപനം സര്കൊര് യവടിെണം.

400 ത�ാടി മുടക്കുന്നതിന് ജീവന
കൊരിൽ നിന്ന് 3200 ത�ാടി പിരിക്കു
ന്നയതതെിയനന്ന പ്രതിപക് എം
.എൽ.എയയട തചാദ്യ്ിന് തയറെ 
തഫസ്ബുകെ് തപജിൽ  ബഹുമാനയ്
ട്ട ധനമന്തി നൽ�ിെ മറപടിെിൽ 
ചില സത്യങ്ങള് യവളിച്ത്തു വരുന്നു

ണ്ട്. ആതരാഗ്യ വകു്ിനുള്ള മരുന്നു 
സവലേയയട സര്കൊര് സംവിധാനമാ
െിരുന്ന ജില്ലാ യമഡികെൽ തസ്റാറ�ള് 
യമാ്ം അടച്ചു പൂട്ടിെിട്ട് ഇടതു സര്
കൊരുണ്ടാകെിെ യമഡികെൽ സര്വ്ീ
സ് ത�ാര്്ത�ഷൻ, ഇന്ന് വ്ൻ മരു
ന്നു �്നി�ളുയട താവളമാണ്. നികു
തി്ണം യ�ാള്ളെടികൊൻ സംവിധാ
നമുണ്ടാകെിെിട്ട് അതിയറെ യചലവ പ�
ഞ്് ജനങ്ങയള പറ്ികെരുത്. 

മയറ്ാന്ന് 4200 ത�ാടി തക്മയപൻ
ഷൻ അനുവദിച്ചു എന്ന വാദമാണ്. 
ഒരു മഹാമാരി വന്ന് മരികൊൻ മാത്രം 
ഗതിയ�ട്ടാതല യപൻഷൻ നൽകൂ 
എന്നാതണാ സര്കൊരുതദേശിക്കുന്നത്? 
4200 ത�ാടിതൊളം കുടിശ്ി�ൊകുന്ന 
തുവയര പാവങ്ങള്കെ് യപൻഷൻ യ�ാ
ടുകൊതിരുന്നിട്ട്, ഒടുവിൽ ആ ബാധ്യത
യം ജീവനകൊരുയട തലെിലാകൊൻ 
ആതലാചിക്കുന്നു.  ഇങ്ങയനയൊയകെ 
സംേവിച്ിട്ടും സര്കൊരിയറെ ആഡംബ
ര്ിനും ദുഷ്യചലവ�ള്ക്കും ൊയതാ
രു കു�വമില്ല എന്നതാണ് സങ്കട�രം. 
ദീര്ഘവീക്ണം തപാെിട്ട് സാമാന്യ
ബുദ്ധിതപാലും തീണ്ടാ് നടപടി�ളി
ലൂയട ഈ പ്രതിസന്ിെിതലകെ് നെി
ച്തിനു്രവാദി്ം നമ്മുയട േരണാ
ധി�ാരി�ള്കെ് തയന്നൊണ്. �ണ
കെില്ലായത �ടം വാങ്ങിക്കൂട്ടി പലിശ
യപരുകുന്നത് ഒരുവശ്്, മന്തിമാ
ര്ക്കും ഉന്നതഉതദ്യാഗസ്ര്ക്കും തവ
ണ്ടി വരുന്ന ശ്തളതര യചലവ് മറവ
ശ്്. സര്കൊരിന് സമാതെരമാെി 
തവണ്ടത്ര ഓഡിറ്ിതങ്ങാ സതാര്യതതൊ 
ഇല്ലായത പ്രവര്്ിക്കുന്ന �ിഫ്ബി 
വരു്ി വയ്ക്കുന്ന സാ്്ി� ബാധ്യ
ത�ളും മറ്റും ഇനിയം പൂര്ണ്മായം യവ
ളിച്്് വന്നിട്ടില്ല . ഈ വിഷമസന്ി
െിൽ നിന്നും രക്യ്ടുന്നതിനുള്ള മാ
ര്ഗ്ഗം �ാണുന്നതിന് പ�രം ഈ യചല

യവല്ലാം സര്കൊരുതദ്യാഗസ്ന് ശ്
ളവം യപൻഷനും നല്കുന്നതാണ് എന്ന് 
യപാതുസമൂഹയ് യതറ്ിദ്ധരി്ിച്് 
സര്കൊര് ജീവനകൊയരാഴിയ�യള്ള മു
ഴുവൻ ജനങ്ങയളയം ഈ സംവിധാന
്ിന് എതിരാക്കുന്നതിനാണ് േരണ
്ിയറെ തല്്ിരിക്കുന്ന സാ്
്ി� വിശാരദന്ാര് ശ്രമിക്കുന്നത്. 
ആ പരിശ്രമ്ിൽ അവര് ഒരു പരി
ധിവയര വിജെിച്ിട്ടുമുണ്ട്.

യ�ാത�ാണ തലാകെ്ഡൗണിന്  
തശഷം ത�രള സമൂഹം കൂടുതൽ രൂക്
മാെ സാ്്ി� പ്രതിസന്ി തനരി
തടണ്ടി വരും. ഒരു മാസത്ാളം യതാ
ഴിൽ നഷ്ടയ്ട്ട ദിവസകൂലികൊരും 
കൃഷി നഷ്ടം വന്ന �ര്ഷ�നും സമൂഹ
്ിയല സാ്്ി� ക്രെവിക്രെ 
്ിൽ നിന്നും പിതെള്ളയ്ടുന്ന അവ
സ്യണ്ടാകും. ഇത് �ത്ാള്ിൽ 
പണ്ിന് ദൗര്ലേ്യമുണ്ടാക്കു�യം 
ഒരു ശംഖലാ പ്രവര്്നം തപായല 
സമൂഹ്ിയറെ എല്ലാ്ട്ടു�യളയം 
ബാധിക്കു�യം യചയ്യും. അസംഘടിത 
തമഖലെിൽയ്ട്ടവര്കെ് തലാകെ്ഡൗ 
ൺ�ാലം �ണകൊകെി നഷ്ടയ്ട്ട പ്ര
തിഫലം പണമാെി നല്കുന്നതാണ് 
ഇതിന് ഒരു പരിഹാരം. എന്നാൽ 
നമ്മുയട േരണാധി�ാരി�ള് അ്രം 
ജനതക്മ�രമാെ നടപടി�ള്കെ് 
പ�രം �ത്ാള്ിതലകെ് ആയ� പ്ര
വഹികൊൻ സാധ്യതയള്ള തസ്രാത
സ്സാെ ജീവനകൊരുയട ശ്ള്ിലും 
�്ിവയ്ക്കു�ൊണ്. താരതതമ്യന 
യതാഴിൽ സരക്ിതത്വം ഉള്ള 
സര്കൊരുതദ്യാഗസ്യറെ ശ്ള്ണ
മാണ് മാര്കെറ്ിൽ പാല്, പച്കെ�ി, 
പലവ്യഞ്ജനം തുടങ്ങി ഓതട്ടാക്കൂലി 
വയരൊെി യചലവാകുന്നത്. ശ്ളമാ
െി നൽകുന്നതു കൂടായത ോവിവരുമാ
നം പണെയ്ടു്ിയെടുക്കുന്ന വായ്
�ളുംകൂയട സര്കൊരുതദ്യാഗസ്ൻ 
�ത്ാള്ിൽ യചലവഴിക്കു�ൊണ്. 
സര്കൊരുതദ്യാഗസ്ൻ യചലവ് ചുരു
ക്കുന്നത് �ത്ാളയ് ഏതളവവയര 
ബാധിക്കുയമന്ന് 2002 യല സമര�ാല
്് നാം �ണ്ടതാണ്.

തലാട്ട�ിയയടയം മദ്യ്ിയറെയം 
വരുമാനം നിലച്ചു, നികുതി വരുമാനം 
നിന്നു, ജീവനകൊര് ഒരു മാസ ശ്ളം 
സംോവന യചയ്ാതല �ാര്യങ്ങള് നട
ക്കൂ എന്നാണ് ധനമന്തിയയട വാദം.
തലാട്ട�ിയം മദ്യവം സര്കൊര് തനതൃ
ത്വം നൽകുന്ന സാമൂഹ്യവിരുദ്ധ പ്രവൃ
്ി�ളാണ്. വരുമാനം കു�ൊതിരി 
കൊൻ മദ്യം വീട്ടിൽ യ�ാണ്ടുയചന്ന് 

െോയതോരു തത്വദീക്ഷയേി
ലോയത രലോകബോങ്് ഉൾ
യപ്യെയള്ള സോമ്ോജ്യത്വ 
ധനകോ�്യ സ്ോെനങ്ങ 
ളിൽ നിന്ന് വോെ്െകൾ 
വോങ്ങിക്കൂട്ടുന്നതിയറെ തി�ി
ച്ചെവരം െലിശയരം നോട്ടുകോ
രുയെ തലെിൽ വച്ച് പു�
ന്ി�ിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന കുറ്റ
ക�േോെ സേീെനരം സർ
ക്കോർ യവെിെണരം.
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നൽ�ാൻ തയ്യാ�ാകുന്ന സര്കൊര് 
സാംസ്കാരി� ത�രള്ിന് അപമാന
മാണ്. തലാട്ട�ിയം മദ്യവം വിറ്് �ാര്യ
ങ്ങള് നട്ണയമന്നാതണാ സര്കൊര് 
ഉതദേശിക്കുന്നത്? നിരവധി അവസര
ങ്ങള് �ിട്ടിെിട്ടും ത�രള്ിയറെ സാ്
്ി� സ്ിതി യമച്യ്ടുത്തുന്നതിൽ 
ഒരു യചറ സംോവന തപാലും നല്ാതി
രുന്ന ധനമന്തി അതദേഹ്ിയറെ ോഗം 
തൃപ്ി�രമായണന്ന  ോവ്ിലാണിരി
ക്കുന്നത്. തലാകെ്ഡൗൺ ആരംേിച്
യതന്നുമുതലാണ്? അതിന് മു്് വയര
യള്ള നികുതി വരുമാന്ിയറെ അവ
സ്യെതൊണ്? ധനമന്തി മറപടി പ�
ൊൻ ബാധ്യസ്നാണ്. ജി.എസ്.ടി 
ത�രള്ിന് ഗുണ�രമാെിരിക്കുയമ 
ന്ന് ആദ്യം മുതതല വാദിച്ിരുന്ന അതദേ
ഹ്ിന് ഈ സാ്്ി� പ്രതിസ
ന്ിയയട ഉ്രവാദി്്ിൽനിന്ന് 
ഒഴിൊൻ �ഴിെില്ല.

ഒരു യതാഴിൽ ദാതായവന്ന നിലെി
ൽ േരണകൂടം യപാതുസമൂഹ്ിന് മാ
തൃ�ൊത�ണ്ട ഒന്നാണ്. എന്നാൽ ത�
രള്ിയല സര്കൊര് ജീവനകൊരുയട 
അവസ്യെതൊണ്? അര്ഹമാെ 12%  
ഡിഎ ഇത്ാള് കുടിശ്ി�ൊണ്. 
അതാെത് ഒരു മാസം ലേിതകെണ്ട 
ശ്ള്ിൽ 10 ശതമാനം കു�ച്ാണ് 
ജീവനകൊര് ഇത്ാള് വാങ്ങിയകൊ
ണ്ടിരിക്കുന്നത്. പുതിെ യപൻഷൻ
�ാര്കെ്  കു�വ് 20 ശതമാനം ആണ്. 
2019 ജൂവലെിൽ നിലവിൽ വതരണ്ടി
െിരുന്ന ശ്ളപരിഷ്കരണം ഇതുവയര 
നട്ിലാകെിെിട്ടില്ല. എൻപിഎസ് പു
നുഃപരിതശാധികൊനുണ്ടാകെിെ സമി
തി �ാലങ്ങളടെിരുന്നി�കെിെ തചാ
ദ്യാവലി തയന്ന അതിയറെ ദുരുതദേശ്ം 
യവളിവാക്കുന്നു. 

മറ്റു യതാഴിലാളി�യളത്ായല സാ
്്ി� ബുദ്ധിമുട്ടിലൂയടൊണ് 
സര്കൊര് ജീവനകൊരും �ടന്നു തപാ
കുന്നത്. ഉെര്ന്ന യസ്കെിലു�ളിൽ ഉള്ള 
ഒരു നയൂനപക്ം ഉതദ്യാഗസ്യര മാറ്ി 
നിര്്ിൊൽ ഭൂരിപക്ം തപര്ക്കും 
സാല�ി ചലഞ്് തപാെിട്ട് ജീവിത്ി
ലുണ്ടാകുന്ന ചലഞ്ചു�ള് തപാലും ഏയറ്
ടുകൊനുള്ള സാ്്ി�തശഷി ഇയല്ല
ന്നതാണ് വസ്തുത. ഈ വസ്തുത അംഗീ
�രികെണം. ത�ാവിഡ് �ാല്് സ്വ
�ാര്യതമഖലെിയല യതാഴിലാളി�ളുയട 
ശ്ളം  യവട്ടി കു�യ്കരുത് എന്ന് ഉ്
രവിടുന്ന സര്കൊര്, സ്വതെം യതാഴിലാ
ളി�ളുയട ശ്ളം പിടിയച്ടു്് മാതൃ
�ൊവ�ൊണ്. സര്കൊരിയറെ ചുവട് 
പിടിച്് സ്വ�ാര്യമുതലാളിമാരും യതാ

ഴിലാളി�ളുയട ശ ്ള്ിൽ വ�വ
ച്ാലുള്ള അവസ്യെതൊകും. ഇത്ാള് 
തയന്ന നിരവധി സ്വ�ാര്യ ആശുപത്രി�
ള് ജീവനകൊരുയട ശ്ളം യവട്ടിക്കു�യ്ക്കു
ന്നത് സംബന്ിച് വാര്്�ള് വന്നുതു
ടങ്ങിെിട്ടുണ്ട.്

ഇങ്ങയന നിര്ബന്ിച്് വാങ്ങിയെ
ടുക്കുന്ന ഫണ്ട് യചലവഴിക്കുന്നതിയല 
അപാ�ത�ളിതലകെ് അധി�ം �ടക്കു
ന്നില്ല. സതാര്യം ആയണന്ന് പലതവ
ണ സര്കൊര് ആണെിടുന്നുയണ്ടങ്കിലും 
�ഴിഞ് പ്രളെദുരതെ ഫണ്ട് തുടകെം മു
തൽതകെ വ�മാറ്ി യചലവഴിക്കു�ൊ
െിരുന്നു. േരണ�ക്ി അംഗങ്ങള് 
ഉള്്യട പലരും തട്ടിച്് യ�ാണ്ടുതപാകു
ന്നത് തവയ�. ധനമന്തി പ�യന്നത് പ്ര
�ാരം ആ ഫണ്ടിയല 6000 ത�ാടിതൊ
ളം രൂപ (5979.O2 ത�ാടി) ഇതുവയര 
യചലവഴിച്ിട്ടില്ല. അതാെത് തു��ള് 
അര്ഹരാെവരിതലകെ് എ്ിെിട്ടില്ല. 

രാജ്യയ് മയറ്ാരു സംസ്ാന 
സര്കൊരും ജീവനകൊതരാട് ഇത്രയം 
തമാശമാെി യപരുമാറന്നില്ല. സംസ്ാ
നയ് നിസ്സഹാെരാെ ജനങ്ങതളാടു
ള്ള ദീനാനു�്യെ മുതയലടു്് ജീവ
നകൊയര ബ്ലാകെ്യമെിൽ യചയ്യാൻ 
സര്കൊര് മുതിരുന്നത് ലജാ�രമാണ്. 
ത�ാവിഡ് പ്രതിതരാധം താങ്ങാനാവാ
് സാ്്ി�ോരം അടിതച്ൽ്ിട്ടു
യണ്ടന്ന ോതവന സര്കൊര്  വ�യകൊ
ള്ളുന്ന സംോവന പിരിവ് ന്യാെീ�രി
കൊവന്ന ഒന്നല്ല. നിര്ബന്പൂര്വ്ം  വാ
ങ്ങിച്് എടുകൊൻ പഴുതടച് ശ്രമം നട
ത്തു�യം സംോവന മാത്രതമ വാങ്ങുന്നു
ള്ളൂ എന്ന് നാട�മാടു�യം യചയ്യുന്നത് 
ജനങ്ങള് തിരിച്�ിയന്നുണ്ട്. 

ത�ാവിഡ് പ്രതിതരാധ്ിന് ഉപ
തൊഗികൊനല്ല സര്കൊര് ഈ ചലഞ്് 
മുതന്നാട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. മുന്നണിെിൽ തപാ
രാടിയകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇരുപ്യ്യാ
െിരത്ാളം  ആശാവര്കെര്മാരുയട 
പ്രതിമാസ തവതനം ഈെിയട നാമമാ
ത്രമാെി കൂട്ടിെിട്ടുയണ്ടങ്കിലും ഇത്ാഴും 
തുച്ഛമാെ നിലെിൽ തുടരു�ൊണ്. 
ത�ാവിഡ് പ്രതിതരാധ്ിയറെ മുൻപ
തെിെിൽ പ്രവര്്ിക്കുന്ന ആതരാഗ്യ
വകു്ിതലതൊ മറ്് വകുപ്പു�ളിതലതൊ 
ജീവനകൊര്കെ് ഇൻസൻ�ീവ�ള് 
സര്കൊര് പ്രഖ്യാപിച്ിട്ടില്ല. സൗജന്യ
ത�ഷൻ തുടങ്ങിെവയ്ക് യചലവാകുന്ന 
തു� സര്കൊരിയറെ അടിെതെിര 
ഫണ്ടിൽ നിന്ന് �യണ്ട്ാവ
ന്നതതയള്ളൂ.

ത�ാവിഡിയനതിയര എടു്ിരിക്കു
ന്ന നടപടി�യള ആദരതവായട �ാണു
ത്ാഴും മന്തിമാരുയടയം മറ്റും പ്രതി�
രണങ്ങളും സമീപനങ്ങളും ജീവനകൊ
യര സംബന്ിച് മുൻവിധി�ളും യതറ്ി
ദ്ധാരണ�ളും പടര്ത്തുന്നവൊയണന്ന് 
പ�ൊതിരികൊനാവില്ല. “ജീവനകൊര് 
ആൊസരഹിതമാെ ചുമതല�ള് യച
യ്് ദീര്ഘ�ാലാടിസ്ാന്ിൽ സ്ി
രവരുമാനയ് സ്്ാകെി മാറ്ി സ
ഖമാെി ജീവിക്കുന്നു, ഈ ജീവിതം 
അന്യമാകെയ്ട്ട ഇനങ്ങള്ക്കു തവണ്ടി 
അതിൽ നിന്ന് ഒരല്പം എടുത്തു യ�ാടു
്ാലും തചതമില്ല” എന്ന യതറ്ിദ്ധാര
ണ സര്കൊര് ഉതപക്ികെണം. താൻ 
യ�ാടുക്കുന്ന കൂലിെിൽ നിന്ന് യതാഴി
ലാളിയയട ജീവിത്ിൽ ഏയതങ്കിലും 
തര്ിലുള്ള അേിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നു
തണ്ടാ എന്ന് ചുഴിഞ്് തനാക്കുന്നത് ചൂ
ഷ�നാെ മുതലാളിയയട മതനാോവമാ
ണ്. അതു യ�ാണ്ടു തയന്ന ജനാധിപ
ത്യവിരുദ്ധവം.

ആെതിനാൽ സ്വെംകൃതാനര്ത്ഥം 
വരു്ിവച് സാ്്ി� പ്രതിസ
ന്ി ജീവനകൊരുയട തലെിൽ യ�ട്ടി
വച്് രക്യ്ടാനുള്ള ശ്രമ്ിൽനി 
ന്നും സര്കൊര് പിന്ാ�ണയമന്നും ത�ാ
വിഡിയന പ്രതിതരാധികൊൻ മുന്നണി
െിൽ പ്രവര്്ിക്കുന്ന സര്കൊര് വകു
പ്പു�ളിയല ജീവനകൊര്കെ് സാ്്ി
�ാനുകൂല്യങ്ങള് പ്രഖ്യാപികെണയമ 
ന്നും െങ്ങള് ആവശ്യയ്ടുന്നു.

യ�ാത�ാണ�ാലയ് പ്രതിതരാധ 
പ്രവര്്നങ്ങളിലൂയട തനടിയെടു് 
െശസ്സ് മയറ്ാരു സംസ്ാനങ്ങളിലുമി
ല്ലാ് കു്ി�വര്ച്യയ്കാരുങ്ങി നഷ്ട
യ്ടു്രുയതന്ന് െങ്ങള് സര്കൊരി
തനാട് അേ്യര്ത്ഥിക്കുന്നു.

സരംസ്ോനയത്ത നിസ്സഹോ
െ�ോെ ജനങ്ങരളോടുള്ള ദീ
നോനകമ്പയെ മുതയലടു
ത്ത് ജീവനക്കോയ� ബ്ോക്  
യേെിൽ യചയ്ോൻ സർ
ക്കോർ മുതിരുന്നത് ലജ്ോ
ക�േോണ്. രകോവിഡ് പ്രതി
ര�ോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 
സർക്കോ�ിനരേൽ തോങ്ങോ
നോവോത്ത സോമ്പത്തികഭോ
�രം അെിരച്ചൽപ്ിച്ചിട്ടുണ്് 
എന്ന ഭോരവന  വകയക്കോ
ള്ളുന്ന സരംഭോവന െി�ിവ് 
ന്യോെീക�ിക്കോവന്നതല.



നിര്മ്ാണം, �ശുവണ്ടി, മത്്യം, 
ചുമട്ട് യതാഴിൽ, �ാര്ഷി� യതാഴിൽ, 
ഗാര്ഹി� യതാഴിൽ, തഷാപ്പു�ളും മറ്റു 
സ്ാപനങ്ങളും, യതരുവ് �ച്വടം തുട
ങ്ങിെ അസംഘടിത തമഖല�ളിൽ 
പണിയെടുക്കുന്ന രജിസ് തറ്ഡ് യതാഴി
ലാളി�ള്ക്കും രജിസ് തറ്ഡ് അല്ലാ് 
യതാഴിലാളി�ള്ക്കും സര്കൊരിയറെ 
ോഗത്തുനിന്നും, വരുന്ന മൂന്നു മാസങ്ങ
ളിതലകെ് അടിെതെര ധനസഹാെം 
ഉ�്ാകെണയമന്നാവശ്യയ്ട്ടുയ�ാണ്ട് 
എഐയറ്ിയസി സംസ്ാന �മ്ിറ്ി 
യതാഴിൽമന്തി ടി.പി.രാമ�ഷ്ണന് നി
തവദനം സമര്്ിച്ചു. 

പര്രാഗത തമഖല ഉള്യ്യട 
ബഹുഭൂരിപക്ം വരുന്ന അസംഘടിത 
തമഖലെിയല യതാഴിലാളി�ളും വിവി
ധ തമഖല�ളിൽ പണിയെടുക്കുന്ന  ദി
വസകൂലികൊര്, �രാര്-�ാഷ്വൽ യതാ
ഴിലാളി�ളും യപാടുന്നയന വരുമാനം 
നിലച്തിയനത്തുടര്ന്ന് �ടു് സാ്
്ി� പ്രൊസം തനരിട്ടുയ�ാണ്ടിരിക്കു
�ൊണ്. സ്വ�ാര്യ തമാതട്ടാര് ട്ാൻ
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നിര്മ്ാണ യതാഴിലാളി�ള്
കെ് മുഖ്യമന്തി പ്രഖ്യാപിച് 1000 രൂ
പയയട സഹാെധനം, തിരിച്ചുപിടി
ക്കുന്ന വായ്ൊകെി മാറ്ിെ തക്മനി
ധി തബാര്ഡിയറെ നടപടിെിൽ ത�
രള �ൺസ്ട്രക്ൻ വര്തകെഴ് സ് യൂ
ണിെൻ(എഐയടിയസി) പ്രതി
തഷധിച്ചു. 

യതാഴിലാളി�ള് വിരമിക്കു
ത്ാള് മടകെി നൽകുന്ന അംശാദാ
െ �ീഫണ്ട് തു�െിൽനിന്നും തിരി
ച്ചുപിടിക്കുയമന്ന ഉപാധിെിലാണ് 
1000 രൂപ അനുവദിക്കുന്നയതന്ന് 
നിര്മ്ാണ യതാഴിലാളി തക്മനി
ധി തബാര്ഡ് ഇ�കെിെ ഉ്രവിൽ 
പ�യന്നു. യതാഴിലാളി�ള് പ്രതിമാ
സം അടയ്ക്കുന്ന അംശാദാെ ഫണ്ടിൽ
നിന്നും  വായ് അനുവദികെണയമന്ന് 
ആരും ആവശ്യയ്ട്ടിട്ടില്ല. മ�ിച്്, 
യപാടുന്നയന പ്രഖ്യാപി കെയ്ട്ട 

തലാകെ് ഡൗൺ �ാല സാ്
്ി� പ്രൊസങ്ങയള മ�ി�ടകൊൻ 
�ശുവണ്ടി യതാഴിലാളി�ള്കെ് അടി
െതെരമാെി ധനസഹാെം പ്രഖ്യാപി 
കെണം എന്നാവശ്യയ്ട്ട് ഫിഷ�ീസ്
-ഹാര്ബര്-�ശുവണ്ടി വ്യവസാെവകു
്് മന്തി യജ.തമഴ് സിക്കുട്ടിെമ്യ്ക് 
�ശുവണ്ടി യതാഴിലാളി യസറെര്(എ
ഐയറ്ിയസി) നിതവദനം സമര്്ിച്ചു. 

മാര്ച്്, ഏപ്രിൽ, യമെ് മാസങ്ങ
ളിൽ പ്രതിമാസം അയ്യാെിരം രൂപ 
വരുമാനസഹാെം നൽ�ണയമന്നും 
ഇഎസ് ഐ വിഹിതം സംസ്ാന 
സര്കൊര് അടച്ചുയ�ാണ്ട് �ശുവണ്ടി 
യതാഴിലാളി�ളുയട ചി�ിത് ഉ�്ാകെ
ണയമന്നുമുള്ള ആവശ്യമാണ് പ്രധാന
മായം നിതവദന്ിൽ ഉള്യകൊള്ളി
ച്ിരിക്കുന്നയതന്നും ഈ ദുഷ് കെര സാ
ഹചര്യ്ിൽ സര്കൊരിയറെ സഹാ
െം ഉയണ്ടങ്കിൽ മാത്രതമ യതാഴിലാളി
�ള്കെ് മുതന്നാട്ടുതപാ�ാനാകൂ എന്നും 
ജന�ൽ യസക്രട്ട�ി എസ്.രാധാകൃഷ്ണൻ 
അ�ിെിച്ചു.

Iiph@- n sXm-gn-em-fn-IÄ-¡v 
A-Snb-́ -c [-\-k-lm-bw  
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യ് നിസ്തുലതസവനം പരിഗണിച്് 
അവര്ക്കും ഈ വരുമാന സഹാെം 
നൽകു�, സംസ്ാനയ് അസംഘ
ടിത തമഖലെിൽ പണിയെടുക്കുന്ന മുഴു
വൻ അതിഥി യതാഴിലാളി�ള്ക്കും, 
അതാതു പ്രതദശങ്ങളിയല സ് കൂള്, 
ത�ാതളജ്, തഹാസ്റൽ തുടങ്ങിെ സ്ാ
പനങ്ങളിൽ �്യാമ്പു�ള് സ്ാപിച്ചു 
യ�ാണ്ട് ത�ാവിഡ് തരാഗ വ്യാപനം 
തടയംവിധ്ിലുള്ള താമസസൗ�ര്യ
വം, ആവശ്യമാെ േക്ണം, വവദ്യ 
സഹാെം, തഫാൺ �ീ-ചാര്ജിംഗ് 
സൗ�ര്യം എന്നിവയം യദ്ധ�ാലാടി 
സ്ാന്ിൽ ഏര്യ്ടുത്തു�, ഇ.
എസ്.ഐ െിൽ അംഗങ്ങളാെ യതാ
ഴിലാളി�ള്കെ് ചി�ിത്യം മറ്് യമ
ഡികെൽ ആനു�ല്യങ്ങളും ഉ�്ാക്കും 
വിധം ഇ.എസ്.ഐ വിഹിതങ്ങള് 
സര്കൊര് അടയ്ക്കു� തുടങ്ങിെ ആവശ്യ
ങ്ങളാണ് നിതവദന്ിൽ ഉന്നെിച്ി
രിക്കുന്നത്. ത�ന്ദ്ര തട്ഡ് യൂണിെൻ 
സംയക് സമിതി ഈ ആവശ്യങ്ങള് 
ത�ന്ദ്ര സര്കൊ�ിയറെ ശ്രദ്ധെിൽ യപടു
്ിെിട്ടുണ്ട് എന്ന് എഐയറ്ിയസി 
സംസ്ാന യസക്രട്ട�ി വി.യ�.സദാന
ന്ൻ പ�ഞ്ഞു.

\nÀ½mW sXmgn-em-fn-IÄ¡v  
hmbv]-bÃ klm-b-amWv th@ Xv

തലാകെ് ഡൗൺ �ാരണം സാ്
്ി� പ്രതിസന്ിെിൽ യ്ട്ട നിര്
മ്ാണ യതാഴിലാളി�ള്കെ് മാര്ച്്, 
ഏപ്രിൽ, തമെ് മാസങ്ങളിൽ 5000 
രൂപ വീതം സര്കൊര് വരുമാന 
സഹാെം (ഇൻ�ം സത്ാര്ട്ട്) നൽ
�ണയമന്നാണ്  യതാഴിലാളി�ള് 
ആവശ്യയ്ട്ടത്. സംസ്ാന്് 
ഏറ്വം കൂടുതൽ യതാഴിലാളി�ളുയട 
അംശാദാെം യ�ാണ്ടും (പ്രതിമാസം 
50 രൂപ) നിര്മ്ാണ പ്രവര്്ന 
്ിൽനിന്നുള്ള യസസ്സുയ�ാണ്ടും പ്ര
വര്്ി ക്കുന്ന നിര്മ്ാണ യതാഴി
ലാളി തക്മനിധി തബാര്ഡ്, യതാ
ഴിലാളി�ള് ഇ്രയമാരു പ്രൊസ
യ് തനരിടുത്ാള് വരുമാന 
സഹാെം നൽ�ാൻ  തയ്യാ�ാ�
ണം. ഈ മൂന്ന് മാസങ്ങളിൽ 5000 
രൂപ വീതം നൽ�ണയമന്നും യൂണി
െൻ ആവശ്യയ്ട്ടു.

സ് തപാര്ട്ട് തമഖലെിയല യതാഴിലാളി
�ള്കെ് സംസ്ാന തക്മനിധി 
തബാര്ഡ് ആനുകൂല്യങ്ങള് പ്രഖ്യാപി 
ച്ിട്ടുയണ്ടങ്കിലും യ�.എസ്.ആര്.ടി.സി
െിയല എം.പാനൽ, �ാഷ്വൽ യതാഴി
ലാളി�ള്കെ് ൊയതാരു സഹാെവം 
ഇതുവയര പ്രഖ്യാപികെയ്ട്ടിട്ടില്ല.

ഈ സാഹചര്യ്ിൽ, അസംഘ
ടിത-പര്രാഗത തമഖലെിയല മുഴു
വൻ യതാഴിലാളി�ള്ക്കും, സംഘടിത 
തമഖലെിയല ദിവസക്കൂലി-�രാര്
-�ാഷ്വൽ യതാഴിലാളി�ള്ക്കും മാര്
ച്്, ഏപ്രിൽ, തമെ് മാസങ്ങളിൽ 
5000 (അയ്യാെിരം) രൂപ വീതയമങ്കി
ലും വരുമാന സഹാെം (income 
support) നൽ�ണം. തക്മനിധി 
തബാര്ഡു�ളിൽ രജിസ്റര് യചയ് യതാ
ഴിലാളി�ള്കെ് തബാര്ഡു�ള് മുഖാ
തെിരം ഇത് നട്ാകൊവന്നതാണ്. 
യതാഴിലു�്് യതാഴിലാളി�ള്ക്കും 
(MGNREGA) ഈ ആനുകൂല്യം നൽ�
ണം. വളയര തുച്ഛമാെ പ്രതിഫലം പറ്റു
ന്ന ആശ വര്കെര്മാരുയട ഇത്ാഴ



ആവശ്യയ്ട്ടു.
നിര്ോഗ്യവശാൽ സംേവിച് ഏതാ

നും ആത്ഹത്യ�ള് മദ്യം  എത്ര
ത്ാളമാണ് അവരുയട ജീവിത
്ിൽ പിടിമുറകെി, നശി്ിച്് യ�ാ
ണ്ടിരുന്നത് എന്നതാണ് വ്യക്മാക്കു
ന്നത്.  തലാകെ് ഡൗണിയല മദ്യനിതരാ
ധനം, െഥാര്ത്ഥ്ിൽ രണ്ട് തരാഗാവ
സ്�ള്യകെതിയരൊണ് തപാരാടി
യകൊണ്ടിരുന്നത്.  മഹാമാരി പടര്ന്നു 
പിടികൊതിരികൊനും, കുടുംബങ്ങളിൽ 
നഷ്ടയ്ട്ടു തപാെിരുന്ന സമാധാനം തി
രിയ�  യ�ാണ്ടുവരാനും ഈ നടപടി 
സഹാെ�മാെിട്ടുണ്ട്. ത�രള്ിയല മു
ഴുവൻ സ്ത്രി�ളും, ഒരു വലിെ വിോഗം 
മദ്യപൻമാരും ബഹുജനങ്ങളും ഈ 

�ാര്യം ശരിവയ്ക്കുന്നു. വാഹനാപ�ടങ്ങ
ളും, വാതകെറ്വം, ആക്രമണങ്ങളുയമ
ല്ലാം മാ�ി നിന്ന ഒരു സാംസ്കാരി�, 
സാമൂഹ്യ അതെരീക്ം തുടര്ന്നും പുലര്
ന്നു �ാണണയമന്ന് ത�രള സമൂഹം 
ആഗ്ഹിക്കുന്നുണ്ട്. സര്കൊര് �ര്ശന 
നടപടി�ള് സ്വീ�രിച്ാൽ, വ്യാജമദ്യ
വം തടൊൻ �ഴിയന്നതാണ്. ആെ
തിനാൽ തലാകെ്   ഡൗൺ �ാലാവധി 
�ഴിഞ്ാലും മദ്യശാല�ള് തു�കെരു
യതന്നും മദ്യാസക്ര്കെ് ശാസ്ത്രീെ ചി
�ിത് ഉ�്ാക്കുവാനും വ്യാജമദ്യനി
ര്മ്ാണവം മെക്കുമരുന്ന് �ച്വടവം 
�ര്ശനമാെി തടയവാനും  നടപടി�ള് 
സ്വീ�രികെണയമന്നും സംഘടന ആവ
ശ്യയ്ട്ടു.

ത�ാവിഡ് പ്രതിതരാധ പ്രവര്
്നങ്ങളിൽ ഏര്യ്ട്ടിരിക്കുന്ന 
ആശാവര്കെര്മാരുയട പ്രശ് നങ്ങള് 
അടിെതെരമാെി പരിഹരിക്കുവാൻ 
ആവശ്യയ്ട്ടുയ�ാണ്ട് ത�രള ആശാ
യഹൽ്് വര്തകെഴ് സ് അതസ്സാസി
തെഷൻ ആതരാഗ്യമന്തി യ�.യ�.
വശലജയ്ക് നിതവദനം സമര്്ിച്ചു. 

പ്രതിതരാധ പ്രവര്്നങ്ങളിൽ 
ഏര്യ്ട്ടിരിക്കുന്ന ആശാവര്തകെഴ് സി
യറെ ശാരീരി�വം മാനസി�വമാെ 
ആതരാഗ്യപ്രശ് നങ്ങളും അവര് അേിമു
ഖീ�രിക്കുന്ന സാ്്ി� പ്രൊസ

പ്രവൃ്ി സമെം 8 മണിക്കൂ�ിൽ 
നിന്ന് 12 മണിക്കൂ�ാകെി വര്ദ്ധി്ിക്കു
വാനുള്ള ത�ന്ദ്ര ഗവയമെറെിയറെ നീകെ
്ിൽ �ടു് ആശങ്ക അ�ിെിച്ചു 
യ�ാണ്ട്, ആള് ഇതെ്യ യവണറ്ഡ് തട്
ഡ് യൂണിെൻ യസറെര് (എഐയറ്ിയ
സി) ജന�ൽ യസക്രട്ട�ി ശങ്കര്ദാസ് ഗു
പ് പു�യ്ട്ടുവിച് പ്രസ്ാവന:

യ�ാത�ാണാ വവ�സ് വ്യാപന
്ിയറെ ‘അസാധാരണ സാഹചര്യം’ 
ചൂണ്ടികൊണിച്ചുയ�ാണ്ട്, ഫാക്ട�ി നി

sXm-gnÂ k-a-bw 12 a-Wn-¡q-dm-¡m-\p-Å  
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തലാകെ്ഡൗൺ �ാല്് ത�ര
ള്ിയല മദ്യശാല�ള് അടച്ിടാനു
ള്ള തീരുമാനം, ആശങ്കയ്ട്ടതുതപാ
യല ഗുരുതരമാെ സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാ
തങ്ങള് ഉണ്ടാകെിെിട്ടില്ലായെന്നതും, 
വളയരതെയ�ത്ര് ഈ �ാലെളവിൽ 
മദ്യവിമുക്ി തനടിയകൊണ്ടിരിക്കുന്നു
യവന്നതും ശ്രതദ്ധെമാെ �ാര്യമാണ്. 
മദ്യ വിപ്ിൽ നിന്ന് നാടിയന മുക്
മാകൊൻ മദ്യവര്ജന മല്ല, ലേ്യത 
ഇല്ലായതൊക്കു�ൊണ് തവണ്ടയതന്ന് 
തലാ�് ഡൗൺ യതളിെിച്ിരിക്കുന്നു. 
ഈ സാഹചര്യ്ിൽ അടച്ിട്ടിരിക്കു
ന്ന മദ്യശാല�ള് വീണ്ടും തു�കെരുത് 
എന്ന് അഖിതലതെ്യ മഹിളാ സാംസ്കാ
രി� സംഘടന സംസ്ാന�മ്ിറ്ി 

AS¨n«ncn¡p¶ aZyimeIÄ Xpd¡-cpXvþFsF-Fw-F-kvFkv

െമം-1948യറെ 51-ാം വകു്് തേദഗതി 
യചയ്,് പ്രവൃ്ി സമെം 8 മണിക്കൂ
�ിൽ നിന്ന് 12 മണിക്കൂ�ാകെി വര്ദ്ധി
്ിക്കുവാനുള്ള ത�ന്ദ്ര ബിയജപി സര്
കൊരിയറെ നീകെ്ിൽ െങ്ങള് ശക്
മാെി പ്രതിതഷധിക്കുന്നു. തലാ
കെ്ഡൗൺ സാഹചര്യ്ിൽ യതാഴി
ലാളി�ള് പ്രത്യക്സമര്ിനു് പു�
്ി�ങ്ങു�െില്ല എന്ന ചിതെെിലാണ്,  
ഗവയമെറെ്  ത�ാര്പത�റ്റു�ള്ക്കുതവ
ണ്ടി, യതാഴിലാളി�ള്യകെതിയര നി

ന്്യമാെ  ഈ നടപടി സ്വീ�രിച്ിരി
ക്കുന്നത്. പിൻവാതിലിലൂയടയള്ള ഈ 
കുത്ിത നീകെ്ിൽ നിന്ന്  പിതെിരി
െണയമന്ന് ഗവയമെണ്ടിതനാട് 
െങ്ങള് ആവശ്യയ്ടുന്നു. 12 മണി
ക്കൂര് യതാഴിയലടുക്കുവാൻ വിസമ്തി
ച്ചുയ�ാണ്ട്, ഈ നീകെയ് തായഴ 
തലം മുതൽ കൂട്ടാെി യചറ്് പരാജ
െയ്ട്ടു്ണയമന്ന് മുഴുവൻ യതാഴിലാ
ളി�തളാടും എഐയറ്ിയസി അേ്യര്
ത്ഥിക്കുന്നു.

ങ്ങളും സര്കൊര് ഗൗരവമാെി പരിഗ
ണികെണം എന്ന് സംഘടന നിതവദന
്ിൽ ആവശ്യയ്ട്ടു. 

ആശാവര്കെര്മാരുയട തമാശയ്ട്ട 
വരുമാന സ്ിതിയം ൊത്രയ്ക്കും മറ്റും തവ
ണ്ടി വരുന്ന അധി�യച്ലവം പരിഗ
ണിച്് �ിസ് �് അലവൻസ്, വരുമാന 
സഹാെം എന്ന നിലെിൽ കു�ഞ്ത് 
പതിനാെിരം രൂപ ഉടൻ അനുവദിക്കു
�, ത�ാവിഡ് തപ്രാതട്ടാതകൊള് അനുസ
രിച്് തജാലി സമെ്് ഉപതൊഗിതകെ
ണ്ട മാസ് �്, ഗ്ൗസ്, സാനിവറ്സര്, 
എന്നിവെടങ്ങുന്ന �ിറ്റു�ള് മതിൊെ 

അളവിൽ വിതരണം യചയ്യു�, ഫീൽ
ഡ് പ്രവര്്ന്ിനി ടെിൽ തനരിതട
ണ്ടിവരുന്ന വ�തെറ്ങ്ങളുയടയം 
തമാശം യപരുമാറ്ങ്ങളുയടയം പശ്ചാ്
ല്ിൽ പിഎച്് സി തല്ിൽ പ്രവര്
്ിക്കുന്ന മറ്് ആതരാ ഗ്യ പ്രവര്്�
രിൽ ഒരായളക്കൂയട തചര്്് സ് �്വാഡ് 
പ്രവര്്ന ്ിനുള്ള അവസരം 
ഉണ്ടാക്കു� എന്നീ ആവശ്യങ്ങളാണ് 
നിതവദന്ിൽ ഉ ന്നെിച്ിരിക്കുന്നത് 
എന്ന് പ്രസിഡറെ് വി.യ�.സദാനന്ൻ 
യസക്രട്ട�ി അഡ്വ.എം.എ.ബിന്ദു എന്നി
വര് അ�ിെിച്ചു. 



ത�ാളജ് അധ്യാപ� തസ്ി�
�ള് ഗണ്യമാെി കു�യ്കാൻ �ാരണമാകു
ന്ന സംസ്ാന സര്കൊര് 
പു�്ി�കെിെ ഏപ്രിൽ ഒന്നിയറെ 
ഉ്രവ് പിൻവലികെണയമന്ന് എഐ
ഡിഎസ്ഒ ആവശ്യയ്ട്ടു. ആഴ്ചെിൽ 
പതിനാ�് മണിക്കൂര് അധ്യാപന്ിന് 
ഒരു അധ്യാപ� തസ്ി�ൊണ് നിലവി
ലുളളത്. അധി�മാെി വരുന്ന ഒൻപത് 
മണിക്കൂ�ിന് അധ്യാപ� തസ്ി��ള് 
ഉണ്ടാ�ണയമന്നതാണ് നിലവിലുണ്ടാ
െിരുന്ന രീതി. ഇതുകൂടായത പിജി ക്ലാ
സ�ളിയല അധ്യാപന്ിന് അധി� 
യവെ്തറ്ജും നൽ�ിെിരുന്നു. അതാെ
ത് പിജി ക്ലാസ�ളിയല ഒരു മണിക്കൂര് 
അധ്യാപനം ഒന്നര മണിക്കൂ�ാെി �ണ
കൊകെിെിരുന്നു. വിദ്യാേ്യാസ്ിയറെ 
ഗുണനിലവാരം ഉ�്ാക്കുവാൻ നിലവി
ലുണ്ടാെിരുന്ന അധ്യാപ� തസ്ി��ള് 
അനുതപക്ണീെമാണ്. എന്നാൽ സാ
്്ി� ബാധ്യതയയട തപരുപ�ഞ്് 
ഈ സമ്പ്രദാെം �ീഴ്തമൽ മ�ിക്കുന്ന
താണ് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് സംസ്ാന 
സര്കൊര് യ�ാണ്ടുവന്ന ഉ്രവ്.

ഇനിമുതൽ പതിനാറ മണിക്കൂറയണ്ട
ങ്കിൽ മാത്രതമ തസ്ി��ള് ഉണ്ടാകു�യ
ളളൂ. പിജി യവെിതറ്ജ് ഉണ്ടാകു�യമില്ല. 
തത്ഫലമാെി രണ്ടാെിരത്ാളം 
തസ്ി��ള് ഇല്ലായത വരാൻ സാധ്യത
യണ്ട്. ോഷാ വിഷെങ്ങളിൽ പ്രതത്യ
�ം ത�ാഴിയല്ലങ്കിൽ കൂടി ഡിഗ്ി വി
ദ്യാര്ത്ഥി�ള്ക്കു ഫസ്റ് ലാംതഗ്വജ്, യസ
കെറെ് ലാംതഗ്വജ് ക്ലാസ�ളിതല ക്കുളള 
അധ്യാപ�രുയട തസ്ി��ള് നിലവിലു
ളള സ്ാപനങ്ങളിൽ ഉണ്ട്. ഈ തസ്ി
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സംസ്ാനയ് ജനങ്ങളുയട 
ആതരാഗ്യ വിവരങ്ങള്, ത�ാവിഡിയറെ 
മ�വിൽ, കുപ്രസിദ്ധ അതമരികെൻ �്
നി സ്പിങ്കക്ല�ിന് നൽ�ിെത് സംബന്ി
ച് വിവാദ്ിൽ നിഷ്പക്മാെ അതന്വ
ഷണം നട്ണയമന്ന് എസ് യസി
ഐ(�മ്യൂണിസ്റ്) സംസ്ാന യസക്രട്ട
�ി വി.തവണുതഗാപാൽ ആവശ്യയ്ട്ടു.

ത�ാവിഡ്-19 പ�ര്ച്വ്യാധിമൂലം 
�്വാ�വറെനിലാെ ഒതന്നമുകൊൽ ലക്
ത്ാളം വരുന്ന ത�രള്ിയല ജന
ങ്ങളുയട, വിവിധങ്ങളാെ വിവരങ്ങള് 
ഈ �്നികെ് തശഖരിക്കുവാനും, സൂ
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ക്ിക്കുവാനും, മറ്് �ാര്യങ്ങള്ക്കു തവ
ണ്ടി ഉപതൊഗിക്കുവാനുമുള്ള ധാരണാ
പത്രം ഏപ്രിൽ 2 ന് ഐ.ടി. യസക്രട്ട
�ി ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നത് മുൻ�ാല പ്രാബല്യ 
ത്ായടൊണ്. �രാര് ഒ്ിടുന്നതിന് 
മുമ്പുതയന്ന വിവരങ്ങള് വ�മാ�ിത്തുട
ങ്ങിെിരുന്നു എന്ന് ഐടി യസക്രട്ട�ിത
യന്ന സമ്തിച്ിരിക്കു�ൊണ്. അതമ
രികെൻ പ്രസിഡൻ�് ട്ംപിയറെ യതര
യഞ്ടു്് പ്രചാരണ �ാല്് 350 
ത�ാടി രൂപയയട വിവര സാതങ്കതി� 
തിരിമ�ി നട്ിെ സ്പിങ്കക്ലര് �്നിയം 
ത�രള സര്കൊരും തമ്ിലുള്ള ബന്

്ിൽ ദുരൂഹതയണ്ട്. പൗരയറെ വിവര
ങ്ങള് അൊളുയട അനുവാദമില്ലായത 
വ�മാറ്ം യചയ്യുന്നത്  മനുഷ്യാവ�ാശ 
ലംഘനമായണന്ന സാര്വ്തദശീെ മാ
നദണ്ഡവം ഇതിലൂയട സര്കൊര് �ാ
റ്ിൽ്�ത്തു�ൊണ്. ത�ഷൻ �ാര്ഡു
�ളിയല ഡാറ്യം സ്പിങ്കക്ലര് എന്ന ഐ ടി 
�്നികെ് വ�മാ�ിെതാൊണ് സൂച
ന. ഈ വിഷെങ്ങയളക്കു�ിച്് നിക്്പ
ക്വം സത്യസന്വമാെ അതന്വഷ
ണം നട്ി വസ്തുത�ള് ജനസമക്ം 
അവതരി്ികെണയമന്നും അതദേഹം 
ആവശ്യയ്ട്ടു.

��ളും ഇതതായട ഇല്ലാതാകും. തപാളി
യടക്ികെ് ഉള്്യടയള്ള ോഷാ വിഷെ
ങ്ങളിൽ ഡിഗ്ി-പിജി ത�ാഴ്സു�ളില്ലാ് 
ത�ാളജു�ളിൽ ോഷാധ്യാപനം ആഴ്ച
െിൽ പതിനാറ മണിക്കൂറണ്ടാകു� ചുരു
കെമാണ്. ഇ്രം ഏ�ാധ്യാപ� ഡി
്ാര്ട്ട്യമന്റു�ളില്ലാതാകും.

അധ്യാപനയ് കൂടായത ത�ന്ദ്രീകൃ
ത മൂല്യനിര്ണെം, പരീക്ാ ഡയൂട്ടി, 
ഇതറെണൽ വാലുതവഷയറെ 
പ്രവര്്നങ്ങള് തുടങ്ങി നിരവധി 
ഉ്രവാദി്ങ്ങള് നിര്വഹിതകെണ്ട
വരാണ് അ ധ്യാപ�ര്. കൂടായത അകൊ
ദമി� യസമിനാറ�ളിയല പങ്കാളി്ം 
പുതിെ പഠനങ്ങളും തപ്രാജക്ടു�ളും 
ഏയറ്ടുക്കു�, പബ്ലിതകെഷൻസ് തയ്യാ�ാ
ക്കു� തുടങ്ങിെ വവജ്ഞാനി� പ്രവര്
് നങ്ങള്കൂടി അധ്യാപ�രുയട ഉ്
രവാദി്മാണ്. ഈ ഉ്രവ് നട്ി
ലാൊൽ അധ്യാപ�രുയട തജാലിോരം 
വര്ദ്ധിക്കു�യം വിദ്യാേ്യാസ്ിയറെ നി
ലവാരയ് പ്രതികൂലമാെി ബാധിക്കു�
യം യചയ്യും. സര്വ�ലാശാല�ള്ക്കുകൂ
ടി ബാധ�മാെ ഉ്രവാണിത്. ദൂര
വ്യാപ�മാെ പ്രത്യാഘാതങ്ങള് ഇതുമൂ
ലം സൃഷ്ടികെയ്ടും.

അധി�മാെി വരുന്ന ടീച്ിംഗ് 
അതവഴിതലകെ് ഗസ്റ് അധ്യാപ�യര നി
െമികൊനാണ് സര്കൊര് നിര്തദേശിക്കു
ന്നത്. ഉന്നതവിദ്യാേ്യാസ രംഗയ് 
യതാഴിൽ ചൂഷണ്ിയറെ ഇര�ളാണ് 
ഗസ്റ് അധ്യാപ�ര്. യതാഴിലാവ�ാശ
ങ്ങയളാന്നുമില്ലാ് അേ്യസ്വിദ്യരാെ 
യചറ്കൊരുയട കൂലി്ടയെ 
സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു പ�രം സ്ിരം യതാ

ഴിലിനുളള സാധ്യത�ള് വര്ദ്ധി്ിക്കു�
ൊണ് തവണ്ടത്.

സ്ിരം തസ്ി��ള് പരമാവധി യവ
ട്ടിക്കു�യ്കാനും ത�ാൺട്ാക്ട് തലബ�ിയന 
വ്യവസ്ാപിതമാകൊനുമുളള നീതി 
ആതൊഗിയറെയം പുതിെ തദശീെ വി
ദ്യാേ്യാസ നെ്ിന്യടയം ശുപാര്ശ�
ളാണ് ഏപ്രിൽ ഒന്നിയറെ ഉ്രവിലൂയട 
നട്ിലാക്കുവാൻ തപാകുന്നത്. യനറ്് 
�്വാളിഫിതകെഷനും പിഎച്്ഡിയമുളള 
നിരവധി യചറ്കൊര് യ�ാളിജിതെറ്് 
പരീക്യ്കാെി പ്രതീക്തൊയട തയ്യാ
യ�ടുക്കുത്ാഴാണ് തസ്ി��ള് ഇല്ലാ
താകെിയകൊണ്ടുളള സര്കൊര് തീരുമാ
നം. യ�ാത�ാണ പ്രതിസന്ിയയടയം 
തലാ�്ഡൗണിയറെയം �ാല്് ഉന്നത
വിദ്യാേ്യാസ രംഗ്് അപ്രഖ്യാപിത 
നിെമന നിതരാധന്ിനു �ാരണമാകു
ന്ന ഉ്രവ്, പ്രതിതഷധങ്ങയളാന്നു മി
ല്ലായത നട്ിലാക്കുവാനുളള നിന്്യമാെ 
ശ്രമമാണ് സര്കൊര് നടത്തുന്നത്. ഇതി
യനതിയര വിദ്യാര്ത്ഥി�ളും അധ്യാപ�
രും ഉതദ്യാഗാര്ത്ഥി�ളും വിദ്യാേ്യാസ 
തനേഹി�ളും സംഘടിതമാെി രംഗ്് 
വരണയമന്നു എഐഡിഎസ്ഒ ആവ
ശ്യയ്ട്ടു. ഉന്നതവിദ്യാേ്യാസരംഗ്് ദൂ
രവ്യാപ�മാെ പ്രത്യാഘാതങ്ങള് സൃ
ഷ്ടിക്കു ന്ന ഈ ഉ്രവ് നിരുപാധി�ം 
പിൻവലികെണയമന്നും എല്ലാ സര്കൊര്
-എെ്ഡഡ് ത�ാളജു�ളിലും ഒഴിഞ്ഞു
�ിടക്കുന്ന എല്ലാ തസ്ി��ളിതലക്കും 
പി.എസ്.സി മുതഖന എത്രയം തവഗം 
നിെമനം നട്ണയമന്നും എഐഡി
എസ്ഒ സംസ്ാന സര്കൊരിതനാട് 
ആവശ്യയ്ടുന്നു.



എല്ലാദിനങ്ങളും സ്ത്രീസമൂഹ്ിന് 
എപ്ര�ാരമാെിരികെണം എന്നതിയന
ക്കു�ിച്് ചിതെിക്കുവാൻ  സ്ത്രീസമൂഹ 
്ിനും യപാതുസമൂഹ്ിനും മാര്ച്് 
8 അവസരയമാരുക്കുന്നു.  എങ്ങയനൊ
ണ് ജീവിതയ് തനാകെികൊണു�യം 
രൂപയ്ടു ത്തു�യം യചതയ്യണ്ടയതന്ന് 
വനിതാദിനം സ്ത്രീ�യള പ്രതത്യ�ിച്ചും 
ഓര്മ്യ്ടുത്തുന്നു. 

163 വര്ഷങ്ങള്ക്കുമു്് , 1857 മാര്
ച്് 8ന് നയൂതൊര്കെിയല തുണിമിൽ 
യതാഴിലാളി�ളാെ സ്ത്രീ�ള്  യതാഴി
ലിടങ്ങളിയല പ്രശ് നങ്ങളും തവാട്ടവ�ാ
ശവമുള്യ്യട, സാമൂഹ്യ രഷ്ട്രീെ രംഗ
ങ്ങളുമാെി ബന്യ്ട്ട നിരവധി ആവ
ശ്യങ്ങള് ഉെര്്ിയകൊണ്ട് ആരംേിച് 
പ്രതക്ാേണം ചരിത്ര്ിയലതയന്ന 
നാഴി�കെല്ലാെി. 'തലബര് യൂണിെൻ 
ഓഫ് യട�് വസ്റൽ വിമൻ വര്തകെ
ഴ് സ്' എന്ന സംഘടനയ്ക് രൂപംനൽ�ി
യകൊണ്ട് യൂത�ാ്ിയലയം അതമരികെ
െിയലയം സ്ത്രീയതാഴിലാളി�ള് നിരതെ
രം യതരുവിലണിനിരന്നു. എണ്മറ് പ്ര
തിസന്ി�യളയം പ്രതിബന്ങ്ങ 
യളയം തനരിട്ടുയ�ാണ്ട് സ്ത്രീ�ള് നട
്ിെ ഈ പ്രതക്ാേങ്ങളാണ് ചരിത്ര
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്ിൽ സാര്വ്തദശീെ വനിതാദിന
്ിന് നാന്ിൊെത്.

1909ൽ തസാഷ്യലിസ്റ് പാര്ട്ടി 
ഓഫ് അതമരികെയയട മുൻവ�െിൽ 
ഒരു ദിനം വനിത�ള്കൊെി നീകെിവ
ച്ചുയ�ാണ്ട് പ്രതത്യ� പരിപാടി�ള് സം
ഘടി്ികെയ്ട്ടു. 1910 യഡൻമാര്കെി
യല ത�ാ്ൻതഹഗനിൽ നടന്ന രണ്ടാമ
ത് സാര്വ്തദശീെ വനിതാ സതമ്ളന
്ിൽവച്് ജര്മ്ൻ �മ്യൂണിസ്റ് പാര്
ട്ടിതനതാവാെിരുന്ന ക്ലാരാ യസ്വറ്്�ിൻ 
സാര്വ്തദശീെ വനിതാ ദിനം എന്ന 
ആശെം മുതന്നാട്ടുവച്ചുയ�ാണ്ടുള്ള പ്രതമ
െം അവതരി്ിച്ചു. യലനിൻ പയങ്കടു

് രണ്ടാം ഇറെര്നാഷണലും ഈ 
ആശെയ് സര്വ്ാത്നാ പിന്തുണ
ച്ചു. സാര്വത്രി� തവാട്ടവ�ാശം, യതാ
ഴിലിടങ്ങളിയല സ്ത്രീപുരുഷ തുല്യത തുട
ങ്ങിെ ആവശ്യങ്ങളും പ്രസ്തുത സതമ്ള
നം ചര്ച് യചയ്തു. 1911 മുതൽ ഓസ്ട്രിെ, 
യഡൻമാര്കെ്, ജര്മ്നി, �ഷ്യ തുടങ്ങി
െ രാജ്യങ്ങളിലാെി ആരംേിച് വനി
താദിനാചരണം ക്രതമണ എല്ലാ രാജ്യ
ങ്ങളും ഏയറ്ടുത്തു. 1917 മാര്ച്് 8ന് 'യപ
തട്ാഗ്ാഡ് വമൺ യട�് വസ്റൽ വര്
തകെഴ് സി'യറെ ആേിമുഖ്യ്ിൽ സ്ത്രീ
യതാഴിലാളി�ളുയട വ്ിച് �ാലി നട
ന്നു. സാര്ചക്രവര്്ിയെ സ്ാനഭ്രഷ്ട 

േോർച്ച് 8 സോർവ്രദശീെ വനിതോദിനേോെി ആച�ിച്ചു തുെ
ങ്ങിെിട്ട് ഒരു നൂറ്റോണ്രം ഏതോനരം വർഷങ്ങളരം െിന്നിട്ടി�ി
ക്കുന്നു. എലോ രേഖലകളിലരം സ്ത്രീകളയെ അവകോശങ്ങൾ, 
അവരുയെ ആവശ്യങ്ങൾ, സോമൂഹ്യവികോസപ്രക്ിെെിൽ 
സ്ത്രീകളയെ തുല്യെങ്്, അവരുയെ വ്യക്ിത്വരം, അസ്തിത്വരം, 
സ�ക്ഷിതത്വരം തുെങ്ങിെവയെോയക്ക അരംഗീക�ിക്കുകയരം 
ആദ�ിക്കുകയരം യചയ്യുക എന്നതോണ് വനിതോദിനോച�
ണരംയകോണ്് അർത്ഥേോക്കുന്നതുരം ഉരദേശിക്കയപ്ട്ടിട്ടുള്ളതുരം.
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നാകെിെ വിലേവ്ിന് ആകെംപ�ര്
ന്നതിൽ ഈ പ്രതക്ാേങ്ങള്കെ് നിര്
ണാെ� പങ്കുണ്ട്. തുടര്ന്ന് നടന്ന 
തസാഷ്യലിസ്റ് വിലേവ്ിലൂയട സ്ാ
പിതമാെ തലാ�്ിയല ആദ്യ യതാ
ഴിലാളിവര്ഗ്ഗ േരണകൂടം മാര്ച്് 8 വനി
താദിനമാെി പ്രഖ്യാപിച്ചു. 1975ൽ 
ഐ�്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയം മാര്ച്് 8 
സാര്വ്തദശീെ വനിതാദിനമാെി പ്ര
ഖ്യാപിച്ചു. മാര്ച്് 8 സാര്വ്തദശീെത
ല്ിൽ വനിതാദിനമാെി ആചരികെ
യ്ട്ടുതപാരുന്നതിയറെ ചരിത്രമിയതാ
യകെൊണ്. 

ഇന്്യയതിൽ സ്ത്രീേളുകട അവസ്ഥ
നമ്മുയട നാടിയന സംബന്ിച്ിട

ത്ാളം ഒരു ചടങ്ങിനപ്പു�ത്യ്ക് സാ
ധാരണഗതിെിൽ വനിതാദിനാചര
ണം തപാ�ാ�ില്ല. വര്ഷ്ിൽ ഒരുദി
നം തപരിയലങ്കിലും വനിത�ള്കൊയ
ണ്ട് എന്നത് അ�ിൊൻതയന്ന എല്ലാ
വര്ക്കും അവസരമില്ല. തലാ�്ിയല 
ഏറ്വം വലിെ ജനാധിപത്യരാജ്യ്് 
സ്ത്രീ�ളുയട സ്ിതി അത്ര �ഠിനമാണ്.

'സ്ത്രീ�ള് സരക്ിതരല്ലാ് ഇടങ്ങ
ളിൽ തലാ�്് ഒന്നാംസ്ാനമാണ് 
ഇതെ്യയ്ക്കുള്ളത് എന്നാണ് തഫാബ് സ് 
മാഗസിൻ നട്ിെ സര്തവയയട �ി
ത്ാര്ട്ട്. അതമരികെയം ബ്ിട്ടനും അട
കെമുള്ള രാജ്യങ്ങള് ഇതെ്യെിതലയ്ക് 
സന്ര്ശന്ിനുതപാകുന്ന സ്വതെം രാ
ജ്യയ് വനിത�ള്കൊെി പ്രതത്യ� 
നിര്തദേശങ്ങള് ഇ�ക്കുന്നു. അതെര്തദേ
ശിെ തല്ിൽ ഇതാണ് ഇതെ്യയ്ക്കുള്ള 
ഖ്യാതി. 

'തബഠീ ബഛാതവാ' 'തബഠീ പഠാ
തവാ' എന്ന് േരണാധി�ാരി�ള് നിര
തെരം വായ്താരിെിടുന്നുയണ്ടങ്കിലും 
ആെത് നട്ാക്കുന്നതിൽ അതശഷം 
താൽപര്യമില്ല. സ്ത്രീ�ള്ക്കും യപൺകു
ട്ടി�ള്ക്കുംതനയരയള്ള അതിക്രമങ്ങള് 
വര്ദ്ധിച്ചുയ�ാതണ്ടെിരിക്കുന്നു എന്നതാ
ണ് നിതത്യനയള്ള �ിത്ാര്ട്ട്. തജാലി
സ്ലങ്ങളിൽത്ാലും തുല്യമാെ പരി
ഗണന�ളില്ല. 

2013യല നാഷണൽ വക്രം �ി
തകൊര്ഡ് സ് ബയൂത�ായയട �ണകെനു
സരിച്് 24,923 ബലാത്ംഗത�സ�
ളാണ് 2012ൽ ഇതെ്യെിൽ ഉണ്ടാെത്. 
2016യല �ണകെനുസരിച്് പ്രതിദിനം 
106 ബലാത്ംഗത�സ�ളാണ് �ി
ത്ാര്ട്ട് യചയ്യയ്ടുന്നത്. ഇതിൽ 
40ശതമാനവം പ്രാെപൂര്്ിൊ�ാ 
് യപൺകുട്ടി�ള്ക്കുതനയര നടന്ന 
ആക്രമണങ്ങളാണ്. 

ആതഗാളതല്ിൽ്യന്ന സ്ത്രീ
�ള്ക്കുതനരയള്ള അതിക്രമങ്ങളിൽ 
മുൻനിരെിലാണ് ഇതെ്യയയട സ്ാനം. 
2016ൽ ത�ാടതിെിൽ വിചാരണ �ാ
ത്തു�ിടന്നത് 1,18,537 ബലാത്ംഗ ത�
സ�ളാണ്. വര്ഷാവസാനമാെത്ാള് 
ത�സ�ളുയട എണ്ം 1,33,813 ആെി. 
12.5ശതമാന്ിയറെ വര്ദ്ധനവ്! 21 
തപരാണ് സ്ത്രീധന്ിയറെ തപരിൽ നി
തത്യന ഇതെ്യെിൽ യ�ാല യചയ്യയ്ടു
ന്നത്. നാഷണൽ വക്രം �ിതകൊര്
ഡ് സ് ബയൂത�ായയട �ണക്കുപ്ര�ാരം 
2014-15 �ാലെളവിൽ മാത്രം ദുരേിമാ
നയകൊലെിൽ 789ശതമാന്ിയറെ 
വര്ദ്ധനവാണ് ഉണ്ടാെത്. 15 ലക്
ത്ാളം യപൺകുട്ടി�ള് പ്രാെപൂര്
്ിയെത്തുന്നതിന് മു്് വിവാഹിത
രാകുന്നു, നമ്മുയട നാട്ടിൽ. 63,407 കുട്ടി
�യളൊണ് 2016ൽ �ാണായതൊെ
ത്. ഒരുപതക് �ിത്ാര്ട്ട് യചയ്യയ്ടാ
യതതപാെ സംേവങ്ങള് ഇതിലുതമയ�
യണ്ടാ�ാം. യപൺഭ്രൂണഹത്യ, യപൺ
ശിശുഹത്യ തുടങ്ങിെവയ്ക്കും കു�യവാ
ന്നുമില്ല നമ്മുയട നാട്ടിൽ. 2019 ജനുവ
രി 1 മുതൽ ജൂൺവയരയള്ള ചുരുങ്ങിെ 
�ാലെളവിനുള്ളിൽ 24,212 ത�സ�
ളാണ് കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്കുതനയരയണ്ടാെ 
ആക്രമണങ്ങള് രജിസ്റര് യചയ്ത്. ഒരു 
മാസ്ിൽ 4,000 ത�സ�ള്, ഒരു ദി
വസം 130 ത�സ�ള്, അതാെത് 
ഓതരാ അഞ്ചുമിനിട്ടിലും ഒരു ത�സ്! കു
ഞ്ഞുങ്ങയളത്ാലും യവറയത വിടാ് 
നമ്മുയട സമൂഹ്ിയറെ തനര്�ാഴ്ച�ളാ
ണ് തമൽ പ്രസ്ാവിച് �ണക്കു�ള്. 

300 ആസിഡ് ആക്രമണങ്ങളാണ് 

പ്രതിവര്ഷം നടക്കുന്നത്. 1.75 ലക്ം 
ഗാര്ഹി� പീഡനത�സ�ളാണ് രാ
ജ്യയ് അഞ്ചു സംസ്ാനങ്ങളിൽനി
ന്നാെി ഒരു വര്ഷം �ിത്ാര്ട്ട് യചയ്
ത്. വിവിധ ത�ാടതി�ളിലാെി യ�ട്ടി
കെിടക്കുന്ന സ്ത്രീപീഡനത�സ�ള് 
12,04,786! 9-ാം ക്ലാസ്സിയലത്തുന്നതി 
നുമു്് 30 ശതമാനം യപൺകുട്ടി�ളും 
യ�ാഴിഞ്ഞുതപാകുന്നു. ഇയതായകെൊ
ണ് ജനാധിപത്യ ഇതെ്യെിയല സ്ത്രീജീ
വിതങ്ങള്. ഇവിയടൊണ് എല്ലാവര്ഷ
വം നാം വനിതാദിനം യ�ാണ്ടാടുന്ന
ത്. സ്ത്രീ�ളുയട അവ�ാശങ്ങയളക്കു�ിച്് 
വാതതാരായത പ്രതഘാഷിക്കുന്നത്.

എന്നാൽ 2020യല വനിതാദിനം 
ഇതെ്യയെ സംബന്ിച്ിടത്ാളം 
നവീനമാെ അനുേവമാെിരുന്നു. വനി
താദിന്ിയറെ ചരിത്ര്ിന് നിര
ക്കുംവിധം ഇതെ്യെിയല സ്ത്രീ�ള് തങ്ങ
ളുയട തശഷിയം തശമുഷിയം പ്രദര്ശി
്ിച്് സമരപഥ്ിലാെിരുന്നു. മത
്ിയറെ അടിസ്ാന്ിൽ രാജ്യ
യ്യം ജനങ്ങയളയം വിേജിക്കുന്ന 
പൗരത്വനിെമതേദഗതിയകെതിയര രാ
ജ്യയമ്ാടും ഷഹീൻബാഗ് തമാഡലു
�ള് തീര്ക്കു�ൊെിരുന്നു. സ്വതന്ത
ോരതം ചരിത്ര്ിയല ഏറ്വം �ഠിന
മാെ �ാല്ിലൂയട �ടന്നുതപാകു
ത്ാള് അടുകെള�ളും അതെ:പുരങ്ങളും 
യവടിഞ്് സ്ത്രീ�ള് യതരുവിലി�ങ്ങി. 
അവരുയട പ്രതിതഷധം സഹജവം 
സ്വാോവി�വമാെിരുന്നു. 

2019 ഡിസംബര് 14 നാണ് 
ഷഹീൻ ബാഗിൽ സമരം ആരംേിക്കു
ന്നത്. തുടകെ്ിൽ അവര് ഏതാനും
തപയര ഉണ്ടാെിരുന്നുള്ളൂ. പത്ാ 
പതിനതഞ്ാ തപര്. പിതറ്ദിവസമാണ് 
ജാമിെ മിലിെെിയല വിദ്യാര്ത്ഥി�ള്
ക്കുതനയര നരനാൊട്ട് നടന്നത്. സിഎ
എയം എൻആര്സിയം പിൻവലികെ
ണം എന്നാവശ്യയ്ട്ട് യതരുവിലി�
ങ്ങിെവയരൊണ് തപാലീസ് തല്ലിച്ത
ച്ത്. നിരവധി വിദ്യാര്ത്ഥി�ള്കെ് 
അതിക്രൂരമാെ മര്ദേനതമറ്റു. യപൺകുട്ടി
�യളയം യവറയത വിട്ടില്ല. രാജ്യയമ്ാ
ടും �ന് പ്രതിതഷധമുെര്ന്നു. വി
ദ്യാര്ത്ഥി�ള് �ലാലെങ്ങളും യൂണി
തവഴ് സിറ്ി�ളും വിട്ടി�ങ്ങി. യതരുവ
�ള് പ്രതക്ാേ്ാൽ തിളച്ചുമ�ിഞ്ഞു. 
യതരുവാെ യതരുവ�യളായകെ മുദ്രാവാ
�്യങ്ങളാലും തദശേക്ി ഗാനങ്ങളാലും 
പ്ര�്നം യ�ാണ്ടു. ഈ പ്രതിതഷധ 
ങ്ങളുയടയെല്ലാം സിരാത�ന്ദ്രമാെി 
ഷഹീൻ ബാഗ് മാ�ി.

സമീപപ്രതദശയ് സാധാരണ

ശി�സ്സുെർത്തി രതോളരു
മ്ി രഭദങ്ങരളതുേിലോയത 
േനഷ്യൻ ഒരുേിക്കുന്നെിെ
ങ്ങളോെി ഷഹീൻബോഗു
കൾ േോ�ി. ജീവിതരം സേ
�േോയണന്നുരം സേ�രംത
യന്നെോണ് ജീവിതരം 
എന്നുരം ഷഹീൻ ബോഗ് 
ഓർമ്യപ്ടുത്തി. സൗഹൃദ
വരം സോരഹോദ�്യവരം സേ
� രവദികളിൽ ഊട്ടിയ�
പ്ിക്കയപ്ട്ടു. ആത്മവിശ്വോ
സവരം പ്രതീക്ഷയരം ആരവ
ശവരം സേര�ോർജ്വരം 
അവർ പ്രസ�ിപ്ിച്ചു.
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കൊരും വീട്ടമ്മാരുമാെ സ്ത്രീ�ള് 
ഷഹീൻബാഗിൽ ഒത്തുതചര്ന്നു. ഹിജാ
ബും ബുര്കെയം പര്ദേയം ധരിച്വരും 
വ�ക്കുഞ്ഞുങ്ങളുമാെി വന്നവരും 
അക്കൂട്ട്ിലുണ്ടാെിരുന്നു.  സ്ത്രീ�ള് 
ആെിരങ്ങളാെി യതരുവിൽ വരി�, 
രാപ�ൽ സമരമിരിക്കു�, വളയര പുതു
മയള്ള �ാഴ്ച�ളാെിരുന്നു അത്. എണ്
മറ് പ്രതിബന്ങ്ങളാണ് അവര്കെ് തന
രിതടണ്ടിവന്നത്. തപാലീസ്, ആര്എ
സ്എസ് ബിയജപി ഗുണ്ട�ള്, അപ
വാദ പ്രചാരണങ്ങള് ഇതിയനയെല്ലാം  
ചങ്കൂറ്ത്ായടൊണ് അവര് തനരിട്ടത്. 
ഗാര്ഹി� ഉ്രവാദി്ത്ായടാ്
തമാ അതിതലയ�തൊ  പ്രാധാന്യത്ാ 
യട സമരപ്രവര്്നയ് അവര് മന
സ്സിലാകെി. ജനാധിപത്യ്ിയറെ �ാ
വൽകൊരാെി, തങ്ങളുയടയം വരുംതല
മു�യയടയം സരക്ിതമാെ ോവികൊ
െി അവര് യതരുവിയലാരുമിച്ചു. ആത്
വിശ്വാസവം പ്രതീക്യം ആതവശവം 
സമതരാര്ജവം അവര് പ്രസരി്ിച്ചു. 
ഇതിൽ പ്രതചാദിതരാെി പുരുഷൻമാ
രും ആെിരങ്ങളാെി അവതരായടാ്ം 
തചര്ന്നു. സ്ത്രീ�ളുയട സരക്ിതത്വം, വി
ലകെെറ്ം, യതാഴിലില്ലായ്മ, ദാരിദ്ര്യം തു
ടങ്ങി ജനജീവിതയ് ബാധിക്കുന്ന 
നിരവധി വിഷെങ്ങളും ഇതതായടാ്ം 
അവര് ഉെര്്ി. 

ഈ സമരതവദി�ളിൽ ഊട്ടിയ�്ി
കെയ്ട്ടത് സൗഹൃദവം സാതഹാദര്യവ
മാണ്. ശിരസ്സുെര്്ി തതാളുരുമ്ി തേ
ദങ്ങതളതുമില്ലായത മനുഷ്യൻ ഒരുമിക്കു
ന്നെിടങ്ങളാെി സമരതവദി�ള് മാ�ി. 
ജീവിതം സമരമായണന്നും സമരംത
യന്നൊണ് ജീവിതം എന്നും ഷഹീൻ 
ബാഗ് ഓര്മ്യ്ടു്ി. ഇതെ്യയെ്ാ
ടുമുളള സമനസ്സു�ളുയട അ�മഴിഞ് 
ആദരവം പിന്തുണയം നിര്തല്ലാേം ഒഴു
�ിയെ്ി. പഞ്ാബിൽനിന്നുവന്ന് 
ആഴ്ച�തളാളം സമരകൊര്കെ് േക്ണം 
ഉ�്ാകെിെ സികെ് സതഹാദരന്ാരും 
അതിനാെി സ്വതെം സ്ാദ്യം വിൽ
ക്കുന്ന യവവ്യവസാെിയം നിതത്യന 
ഷഹീൻബാഗിന് പിന്തുണയമാെി 
എത്തുന്ന അതന�ാെിരങ്ങളുയമല്ലാം 
മനുഷ്യര് തമ്ിലുള്ള സഹജമാെ 

സ് തനഹസൗഹാര്ദേങ്ങളുയട  പ്രതഘാ
ഷണമാെി. അദ്ധ്യാപ�രും ശാസ്ത്ര
ജ്ഞരും ചരിത്ര�ാരന്ാരും തഡാക്ടര്
മാരും നിെമജ്ഞരും എഴുത്തു�ാരും 
പത്രപ്രവര്്�രും സാമൂഹി�-പൗരാ
വ�ാശ പ്രവര്്�രും സിനിമാ പ്ര
വര്്�രും തനാബൽ സമ്ാനം 
വയരയള്ള അതൊരാഷ്ട്ര പുരസ് �ാരം 
തനടിെവരുയമായകെെടങ്ങുന്ന ബുദ്ധി
ജീവി സമൂഹം സാധാരണകൊതരാടും 
�ര്ഷ�തരാടും യതാഴിലാളി�തളാടും 
തചര്ന്നുനിന്നുയ�ാണ്ട് സര്കൊരിയറെ
യം തപാലീസിയറെയം ഗുണ്ട�ളുയടയം 
�ണ്ണുരുട്ടലു�യള യതല്ലും വ�വയ്കായത 
പ്രതക്ാേണയ് മുതന്നാട്ട് യ�ാണ്ടു
തപാകുവാൻ സഹാെിച്ചു. മരംത�ാച്ചുന്ന 
മഞ്് വ�വയ്കായത വ�ക്കുഞ്ഞുങ്ങളു
മാെി അമ്മാര്, വീൽയചെ�ിൽ 
വതൊധി�ര്, സമര്ിന് തനതൃത്വം 

നൽകുന്ന 80 വെസ്സും പിന്നിട്ട മഹതി
�ള്, സിഖ് സതഹാദരങ്ങള് ഒരുകെി
െിരിക്കുന്ന 'ലങ്കര്' അട്ിച്് പാത്രങ്ങ
ളും അടുപ്പു�ളും തഗാതമ്പുമാവം തപാലീ
സ് എടുത്തുയ�ാണ്ടുതപാെത്ാള് രാ
യ്ക് രാമാനം തപാെയതല്ലാം തങ്ങളുയട 
വീടു�ളിൽനിന്നു സമാഹരിച്ചു നൽ�ി
െ സമീപവാസി�ള്, ആക്രമിക്കുവാൻ 
ലാ്ിതൊങ്ങുന്ന തപാലീസിന് പു
ഞ്ിരിച്ചുയ�ാണ്ട് പൂകെള് നൽകുന്ന 
യപൺകുട്ടി, ഉന്നംപിടിച് നി�തതാക്കു
മാെി ക്രുദ്ധനായെത്തുന്ന അക്രമിക്കു
തനയര നിര്േെനാെി നടന്നടുക്കുന്ന 
യചറ്കൊരൻ, ഷഹീൻ ബാഗിയല 
സമരപതെലിൽ സാവിത്രിബാെ് ഫ
യലയെയടയം ഫാ്ിമ യഷയ്കിയറെ
യം തപരിൽ പ്രവര്്ിച്ിരുന്ന വല
ബ്�ി, കുട്ടി�ള്കൊെി പ്രവര്്ിച്ചു 

വന്ന സമാതെര വിദ്യാലെം അങ്ങയന 
നവ്യമാെ ഒട്ടനവധി മുഹൂര്്ങ്ങളും 
അനുഭൂതി�ളും സമ്ാനിച്ചു ഷഹീൻ
ബാഗിയല പ്രതക്ാേം. 

നാലുമാസം പ്രാെമുള്ള ജഹാൻ 
എന്ന കുഞ്ിയറെ മരണം സമര്ിനി
ടെിയല സങ്കടമാെി മാ�ി. ജഹാനും 
സതഹാദരങ്ങളും മാതാപിതാകെളും 
സമരതവദിെിയല സ്ിരസാന്നിദ്ധ്യമാ 
െിരുന്നു. �ര്്വ്യതബാധം മ�കൊ
് അമ്, കുഞ്ിയറെ മരണതശഷം 
ദിവസങ്ങള്ക്കുള്ളിൽ സമര്തെലിൽ 
തിരിയ� എ്ി. ജഹാൻ എന്ന യനാ
്രയ്യം ആതവശവം ഇച്ഛാശക്ി
യമാകെി പരിവര്്നയ്ടുത്തുന്ന, തവ
ദനയെ �ര്്വ്യതബാധമാകെിമാറ്റുന്ന 
അമ്മാര് നൽകുന്ന പ്രതീക് യചറത
ല്ല. അയത, നമ്മുയട നാട് ഇന്ന് സാ
ക്്യം വഹിക്കുന്നത് ഇയതായകെൊണ്. 

േരതത� മൂല്യങ്ങളെർത്തി 
പ്ിെിച്ച് ജനോധിെത്യ മുദ്ോ
വോക്യങ്ങളേോെി ലക്ഷക്ക
ണക്കിന് സ്ത്രീകൾ അനിശ്ി
തേോെി സേ��രംഗത്ത് 
അണിനി�ക്കുന്നത് സ്വോത
ന്ത്യോനന്� ഇന്്യെിൽ 
ആദ്യേോണ്.  സ്വോതന്ത്യസ
േ�കോലയത്ത അനസ്മ�ിപ്ി
ക്കുരംവിധരം ചലനോത്മകവരം 
സജീവവേോെിേോ�ിെ സോ
മൂഹ്യ അന്�ീക്ഷരം, രനതോ
ജി, ഭഗത് സിരംഗ്, േഹോത്മോ
ഗോന്ി, സോവിത്ി ബോെ് 
ഫൂയല, േോഡരം കോേ,  പ്രീതി
ലത, ദുർഗ്ോരദവി തുെങ്ങിെ 
േഹോ�ഥന്ോർ അനശ്വ�േോ
ക്കിെ കോലഘട്ടയത്ത അന
സ്മ�ിപ്ിക്കുന്നതോെിരുന്നു.



ഏതാണ്ട് ഇരുനൂ�ിതലയ� സ്ല
ങ്ങളിലാണ് ഷഹീൻബാഗ് മാതൃ�
െിൽ സമരമരതങ്ങ�ിെത്. �ൽകെ്
െിൽ പാര്�് സര്കെസ്, പൂനെിൽ 
തഖാണ്ടുവ,  മുംവബെിൽ ആസാദ് 
വമതാൻ, വഹദരാബാദ് ധര്ണ 
ചൗ�്, ബാംഗ്ലൂരിൽ ടൗൺഹാള്, 
അലാഹബാദിൽ ത�ാഷൻ ബാഗ്, പാ
ട് നെിൽ സബ് സി ബാഗ്, �ാൺപൂ
രിൽ ചമൻ ഗഞ്്, ഗെെിൽ ശാതെി
ബാഗ്, രാജസ്ാനിയല ത�ാട്ടെിൽ 
ഈദ് ഗ്ൗണ്ട്, ല�് നൗവിൽ തക്ലാ
�്ഗ്ൗണ്ട്, യചവന്നെിൽ മ�ീന ബീ
ച്്, തിരുവനതെപുര്് യസക്രതട്ട�ിെ
റ്് നടെിയല വിദ്യാര്ത്ഥി കൂട്ടായ്മ തുട
ങ്ങിെവ ഇവെിൽ ചിലതുമാത്രം. ഡൽ
ഹിെിൽ ജതെര്മന്ര് ഉള്യ്യട എട്ട് 
സ്ലങ്ങളിലാണ് ഷഹീൻ ബാഗ് മാതൃ
�ൊെിരിക്കുന്നത്. ഷഹീൻ ബാഗി
ൽനിന്ന്  പ്രതചാദനമുള്യകൊണ്ട് രാജ്യ

്് ഇതിന�ം 96,000 വ്ൻ പ്ര�ട
നങ്ങള് നടന്നതാൊണ് �ിത്ാര്ട്ടു�ള്. 

മതതതര മൂല്യങ്ങളുെര്്ി്ിടിച്് 
ജനാധിപത്യ മുദ്രാവാ�്യങ്ങളുമാെി 
ലക്കെണകെിന് സ്ത്രീ�ള് രാപ�ൽ, 
അനിശ്ചിതമാെി സമരരംഗ്് 
അണിനിരക്കു� എന്നത് സ്വാതന്ത്യാ
നതെര ഇതെ്യെിൽ ആദ്യമാണ് സംേ
വിക്കുന്നത്.  സ്വാതന്ത്യസമര�ാല
യ് അനുസ്മരി്ിക്കുംവിധം ചലനാ
ത്�വം സജീവവമാെ സാമൂഹ്യ 
അതെരീക്ം. തനതാജിയം േഗത് 
സിംഗും ഖുദി�ാംതബാസം മഹാത്ാഗാ
ന്ിയം, സാവിത്രി ബാെ് ഫൂയല, 
മാഡം �ാമ, �ന�ലത, പ്രീതിലത, 
ദുര്ഗ്ഗാതദവി അങ്ങയന നിരവധി മഹാര
ഥന്ാര് അനശ്വരമാകെിെ ആ �ാലഘ
ട്ടയ് നാം ഇന്ന് യനതഞ്റ്റുവാ
ങ്ങു�ൊണ്.

�ത്വയം ഉന്നാവയം തഡാ.പ്രിെങ്ക

യം വാളൊറയമായകെ യനാ്രയ്ടു
്ിയകൊതണ്ടെിരിക്കുത്ാള്, മനു
ഷ്യൻ എന്ന നിലെിൽ നമ്മുയട �ടമ
�ളും �ര്്വ്യങ്ങളും ഈ യപൺകു
ഞ്ഞുങ്ങള് സദാ ഓര്മ്യ്ടു്ിയകൊ
ണ്ടിരിക്കുത്ാള്, ഏതുസമെവം തവട്ട
ൊടയ്തട്ടകൊവന്ന ഒരു ഇരയയട മാന
സി� ോവങ്ങതളായട, സ്വതെം ശരീര
യ് സംരക്ിക്കുവാൻ േെയ്ട്ട്, തല
കുനിച്്, അബലയം വിവശയമാെി 
ഒതുങ്ങിക്കൂടു�െല്ല, ആെിരങ്ങളാെി 
പതിനാെിരങ്ങളും ലക്ങ്ങളുമാെി 
യതരുവിൽ അണിനിരക്കു�ൊണ് പ്ര
ശ് നപരിഹാര്ിനുള്ള തപാംവഴി 
എന്ന് ഇതെ്യെിൽ പൗരത്വനിെമതേദഗ
തിയകെതിയര സമരരംഗ്ണിനിരന്നു
യ�ാണ്ട് സ്ത്രീ�ള് �ാണിച്ചുതന്നു. അേി
വാദ്യങ്ങള്. തമാചനവം സ്വാതന്ത്യവം 
യപാരുതിതനതടണ്ടതാണ്, ദാനമാെി 
ആര്ക്കും അത് ലേികെില്ല.
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രാജ്യ്ിന് മുഴുവൻ ആതവശവം 
പ്രതീക്യം നല്ിയകൊണ്ട് ഉെര്ന്നുവ
ന്ന സിഎഎ വിരുദ്ധ പ്രതക്ാേയ്, 
മുൻകൂര് തയ്യാ�ാകെിെ തിരകെഥ പ്ര
�ാരം നട്ിെ �ലാപ്ിലൂയട 
അടിച്മര്്ാൻ നടന്ന ഹീനനീകെ
മാണ് ഏതാനും ആഴ്ച�ള്ക്കുമു്് 
നാം �ണ്ടത്. അക്രമി�ളുയട അഴി
ഞ്ാട്ടം തമഖലയെ വരിഞ്ഞുമുറകെിെ
ത്ാള് തീവ്രമാെ േീ�രതയ്ക്കും േെ
്ിനുമാണ് വടക്കു�ിഴകെൻ ഡൽ
ഹി സാക്്യം വഹിച്ത്. അസംഖ്യം 
വീടു�ള് അഗ്നികെിരൊെി, എല്ലാ തര
ഖ�ളും വസ്തുകെളും ചാരമാെി. പല കു
ടുംബങ്ങള്ക്കും അവരുയട പ്രിെയ്ട്ട 
വയര നഷ്ടമാെി, അതിലുമധി�മാളു�

ള്കെ്  പരിതകെറ്റു. വര്ഗ്ഗീെഭ്രാതെ് 
അനവധി കുടുംബങ്ങയള ത�ര്യ്�ി
ഞ്ഞു. സതഹാദരി�ള്കെ് സതഹാദര
ന്ായരയം, അമ്മാര്കെ് മകെയളയം 
നഷ്ടമാെി. സ്വതെം മകെളുയട മൃതശരീ
രയമങ്കിലു യമാന്നു �ിട്ടാൻ �ാ്ിരി
ക്കുന്ന അമ്മാരുണ്ട്. 

ഒരായസ്സുയ�ാടു്് പടു്ിെ
ര്്ിെയതല്ലാം വര്ഗ്ഗീെഭ്രാതെിൽ നി
മിഷതനരംയ�ാണ്ട് ചാ്ലാെി. സ്ത്രീ
�ള്ക്കും കുട്ടി�ള്ക്കും ഗര്േിണി�
ള്ക്കും വൃദ്ധര്ക്കും തരാഗി�ള്ക്കും 
ആര്ക്കും രക്യണ്ടാെില്ല. തപാലീസ് 
�ലാപ�ാരി�തളായടാ്ം തചര്ന്നു, 
അവര്കെ് ഒ്ാശ യചയ്തുയ�ാടുത്തു. 
പരിതകെറ്വയര ആശുപത്രിെിയല്ി

കൊൻ അര്ദ്ധരാത്രിെിൽ ത�ാടതി 
ഉ്രവി�തകെണ്ടിവന്നു. 

�ലാപദിനങ്ങളിയല �ാഴ്ച�ള്വാ
ക്കു�ള്ക്കുമപ്പു�മാണ്. �ലാപ്ിൽ 
ഒറ്യ്ട്ട കുട്ടി�ള്കെിടെിൽ, അവര്
കെ് തവണ്ട പഠനസഹാെവം പഠന
സാമഗ്ി�ളും, ഏറ്വം അത്യാവശ്യമാ
െ മാനസി�പിന്തുണയം നൽ�ാനു
ള്ള പരിശ്ര മവമാെി എഐഡിഎ
സ്ഒയയട പ്രവര്്�ര് �ടന്നുയചന്നു.  
വിദ്യാര്ത്ഥി�ളുയടയം സമീപവാസി
�ളുയടയം സഹാെത്ായട പുസ്�
ങ്ങളും ഇതര പഠനസാമഗ്ി�ളും തശ
ഖരിച്് കുട്ടി�ള്കെ് വിതരണം യചയ്യു
�യം സൗജന്യ പഠനസഹാെ ക്ലാസ്സു
�ള് സംഘടി്ിക്കു�യംയചയ്തു. 



മധ്യപ്രതദശിൽ അധി�ാര്ിലുണ്ടാ
െിരുന്ന ത�ാൺഗ്സ് പാര്ട്ടി, മുതലാ
ളിവര്ഗ്ഗ്ിയറെ വിശ്വസ് പാദതസവ�
രായണങ്കിൽതപാലും, ആേ്യതെര �ലഹ
ങ്ങളുയട ആധി�്യ്ാൽ പരിതാപ�ര
മാെ അവസ്െിലാെിരുന്നു. േരണവര്
ഗത്ാട് അത്രതയന്ന വിശ്വസ്ത പു
ലര്ത്തുന്ന, തങ്ങളുയട പ്രത്യെശാസ്ത്ര 
യ്യം ആദര്ശയ്യം കു�ിച്് വീ
്ിളക്കുന്ന ബിയജപി ഈ സാഹചര്യം 
മുതയലടുത്തുയ�ാണ്ട് യതരയഞ്ടുകെ
യ്ട്ട ത�ാൺഗ്സ് സര്കൊരിയന പു�
്ാകെി അധി�ാര്ിതല�ാൻ ഗൂഢാ
തലാചന നട്ി. �ഴിഞ് യതയര
യഞ്ടു്ിൽ തങ്ങള്കെ് നഷ്ടയ്ട്ട 
അധി�ാരം വീയണ്ടടുകൊൻ നിെമസേ
െിൽ ഭൂരിപക്ം തനടിയെടുകൊനാെി 
എംഎൽഎമായര വിലയയ്കടുക്കു�യം 
മറ്് യന�ിയ�ട്ട മാര്ഗങ്ങള് അവലംബി
ക്കു�യം യചയ്തു.

മധ്യപ്രതദശിയല ഏറ്വം പ്രമുഖ 
ത�ാൺഗ്സ് തനതാകെളിയലാരാളാെ 
തജ്യാതിരാദിത്യ സിന്്യയെ ബിയജ
പി ഉന്നംയവച്ചു. രണ്ടാഴ്ച മുമ്പുവയര അതദേ
ഹം ബിയജപിയെ �ടന്നാക്രമിക്കുന്ന
തിലും തയറെ അന്നയ് പാര്ട്ടിൊെ 
ത�ാൺഗ്സ്സിൽ പൂര്ണവിശ്വാസ മര്
്ിക്കുന്നതിലും വാചാലനാെിരുന്നു. 
ത�ാൺഗ്സ്സ് സ്ാനാര്ഥിൊെി നിെ
മസേെിതലകെ് രണ്ട് തവണ  മത്രിച്ചു 
ജെിക്കു�യം ഒരികെൽ ത�ന്ദ്ര മന്തി 
സ്ാനം വഹിക്കു�യം യചയ് സിന്്യ 
ഇത്ാള് ഏറ്വം നല്ല വാക്കു�ള് ഉപ
തൊഗിച്് പ�യ�ൊയണങ്കിൽ 'തരം
തപായല രൂപം മാറന്നവൻ' ആെിരിക്കു
�ൊണ്. ഒരു രാജ്യസോ സീറ്് സമ്ാ
നമാെി നൽ�ിയകൊണ്ട്  സിന്്യയെ 
പാര്ട്ടിെിൽ തചര്ക്കുന്നതിൽ ബിയജ
പി വിജെിച്ചു.

വ്യക്ിപരമാെ അേിലാഷങ്ങളും 
അധി�ാര്ിതനാടുള്ള  ആസക്ിയം 
�ാരണമാണ് സിന്്യ നിെമസേെിൽ 
നിന്നും രാജിയവച്ത്. ആ�് മന്തിമാ
രുള്യ്യട അസംതൃപ്രാെ 20-22 എം
എൽഎമായരയം തതന്നായടാ്ം 
ത�ാൺഗ്സിൽ നിന്ന് രാജിയവ്ികൊ
നും അതദേഹ്ിന് സാധിച്ചു. തത്ഫല
മാെി ത�ാൺഗ്സിന് ഭൂരിപക്ം 

ഇല്ലാതാെി. അങ്ങിയന ത�ാൺഗ്സ്സ് 
സര്കൊര്  അട്ടിമ�ികെയ്ട്ടു. ഉപയത
യരയഞ്ടു്ിൽ ബിയജപി സ്ാനാര്
ത്ഥി�ളാെി മത്രികൊനുള്ള സാധ്യത
ൊണ് ത�ാൺഗ്സ്സിൽനിന്നും പു�ത്തു
വന്ന എംഎൽഎമാര്കെ് പ്രതലാേനമാ
െയതന്നത് പ്ര�ടമാണ്. �ലകെയവള്ള
്ിൽ മീൻ പിടിച്ചുയ�ാണ്ട് അതങ്ങെ
റ്ം നികൃഷ്ടമാെ പ്രവൃ്ി�ളിലൂയട എം
എൽഎമാരുയട എണ്ം വര്ധി്ിച്ചു
യ�ാണ്ട് നിെമസേെിൽ ഭൂരിപക്ം 
യതളിെിക്കുവാനായള്ള ശ്രമ്ിതലര് 
യ്ട്ടിരിക്കു�ൊെിരുന്നു ഇരു പാര്ട്ടി
�ളും. കുതിരകെച്വടത്ായടാ്ം 
തങ്ങളുയട എംഎൽഎമായര എതിര് 
പാര്ട്ടി വശീ�രിക്കുന്നത് തടൊനാെി 
അവയര �ിതസാര്ട്ടു�ളിതലാ സഖവാസ
ത�ന്ദ്രങ്ങളിതലാ താമസി്ിക്കു�യെ
ന്ന ലജാ�രമാെ പ്രവൃ്ിെിലും  
ഇരു പാര്ട്ടി�ളും ഏര്യ്ടു�യണ്ടാെി. 
അവസാനം നിെമസേെിൽ ഭൂരിപ
ക്ം യതളിെിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തയന്ന 
ത�ാൺഗ്സ് മുഖ്യമന്തി രംഗം വിട്ടു.

എല്ലാ ജനാധിപത്യരീതി�ളും ധ്വം
സിച്ചുയ�ാണ്ട് കുതിരകെച്വട്ിലും 
അതതായടാ്മുള്ള മറ്് അധാര്മി� പ്ര
വൃ്ി�ളിലും ഏര്യ്ടു�യെന്നത് 
നമ്മുയട രാജ്യയ് സംബന്ിച്ിട
ത്ാളം ഒരു പുതുമയള്ള �ാര്യമല്ല..
�ഴിഞ് പാര്ലയമറെ് യതയരയഞ്ടുപ്പു 
�ാല്് പ്രധാനമന്തി നതരന്ദ്രതമാദി 
തയന്ന തൃണമൂൽ ത�ാൺഗ്സ്സ് തനതാ
കെള് താനുമാെി ബന്ം പുലര്ത്തുന്നു 
യണ്ടന്ന് വീരവാദം മുഴകെിെിരുന്നു. കു�
ച്ചുമാസങ്ങള്ക്കുമു്് മാത്രമാണ് അര്ദ്ധ
രാത്രി രാഷ്ട്രപതി േരണം അവസാനി
്ിച്ചുയ�ാണ്ട്  ബിയജപിെിയല  തദതവ
ന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസിന്  മുഖ്യമന്തിൊെി  
അധി�ാരതമൽകൊൻ  ഗവര്ണര് 
സത്യപ്രതിജ്ഞ യചാല്ലിയകൊടു് സം

േവ്ിന്  മഹാരാഷ്ട്ര സാക്്യം വഹി
ച്ത്. അതുതപായലയള്ള ആസൂത്രിതമാ
െ നീകെങ്ങളിലൂയട യതയരയഞ്ടുകെ
യ്ട്ട സര്കൊരു�യള അട്ടിമ�ിച് പട്ടി
�െിൽ മണിപ്പൂര്, അരുണാചൽ, �ര്
ണാട� എന്നീ സംസ്ാനങ്ങളുമുണ്ട്. 
ബിയജപി വാഴ്ച ഇ്രം ഹീനമാെ 
�ളി�ള് സര്വ്വ്യാപിയം എളു്മുള്ള
വയമാെി മാറ്ിെിരിക്കു�ൊണ്. 
പണം യ�ാടുത്തു സ്വാധീനിക്കു�, സി
ബിഐ അതന്വഷണ്ിന് വിതധെ
മാകെിയ�ാണ്ട് േീഷണിയ്ടുത്തു� തുട
ങ്ങിെ ദുഷിച്തും അന്യാെമാെതുമാെ 
പ്രവൃ്ി�ളിലൂയട തങ്ങളുയട പ്രതിതൊ
ഗി�യള ദുര്ബലമാകൊനും സ്വെം 
ശക്ി പ്രാപികൊനും ബിയജപി �ച്
യ�ട്ടിെി�ങ്ങിെിരിക്കു�ൊണ്.

മുതലാളി്തിയറെ ആരംേദശ
െിൽ പാര്ലയമൻ��ി ജനാധിപത്യം 
ഒരു വ്യവസ് എന്ന നിലെിൽ നില
വിൽ വന്ന സമെത്തു് ഇ്രം രീതി�
യളാന്നും ഉണ്ടാെിരുന്നില്ല. അകൊല
ത്തു ബൂര്ഷ്വാ രാഷ്ട്രീെ്ിൽ തപാലും 
അതി�ാെന്ാരാെ തനതാകെള് തങ്ങ
ളുയട സ്വോവഗുണംയ�ാണ്ടും സദാചാര
-വനതി� നിലവാരംയ�ാണ്ടും ജന
ങ്ങളുയട അഗാധമാെ ആദരവം വിശ്വാ
സവം പിടിച്ചുപറ്ിെിരുന്നു. അകൊല
ത്തു ഏയതങ്കിലുയമാരു ബൂര്ഷ്വാ-യപറ്ി 
ബൂര്ഷ്വാ പാര്ലയമറെ�ി പാര്ട്ടിയയട 
സ്ാനാര്ത്ഥിത്വ്ിൽ ഒരാള് ജനപ്ര
തിനിധിൊെി നിെമനിര്മാണ സേ
െിതലകെ് യതരയഞ്ടുകെയ്ട്ടാൽ ആ 
പാര്ട്ടിതൊട് അൊള് കൂറപുലര് ്
ണം എന്നത് നിഷ് �ര്ഷികെയ്
ട്ടിരുന്നു.

പയക് ഇന്ന് മുതലാളി്്ിയറെ 
ജീര്ണാവസ്െിൽ, മൂല്യങ്ങളും സദാ
ചാരവം വനതി�തയം അതങ്ങെറ്ം 
ക്െിച്ിരിക്കുന്ന സമെത്തു ബൂര്ഷ്വാ 
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ബൂർഷ്വോ �ോഷ്ട്രീെത്തിയറെ പ്രരെോക്ോക്കൾ മുതലോളി വർ
ഗ് ഭ�ണരം നിലനിർത്തോനള്ള  െ�ിശ്രേത്തിൽ അരങ്ങെ
റ്റരം അെലെനീെവരം ത�രംതോണതുേോെ എലത്ത�രം േോർഗ
ങ്ങളരം സ്വീക�ിക്കുയേന്നത് ഒരു �ഹസ്യേല.  േധ്യപ്രരദശി
യല  ഇരപ്ോഴയത്ത  നികൃഷ്കോഴ്ചകൾ ഇത് ഒ�ിക്കൽകൂെി 
തു�ന്നു കോട്ടിെി�ിക്കുകെോണ്. 



�ണ്ണൂര് ജില്ലെിയല കൂത്തുപ�്ിൽ 
നാലാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്ത്ഥിനിയെ പീ
ഡി്ിച് അധ്യാപ�ൻ പത്രാജന് മാ
തൃ�ാപരമാെ ശിക് ഉ�പ്പുവരു്ണ
യമന്ന് എഐഡിഎസ്ഒ ആവശ്യയ്ട്ടു.

തപാതക്ാ നിെമപ്ര�ാരം ത�സ് 
രജിസ്റര് യചയ്് ഇരുപ്ിെഞ്് ദിവ
സങ്ങള് �ഴിഞ്ിട്ടും പ്രതിയെ അ�സ്റ് 
യചയ്യാതിരുന്ന അലംോവം ആവര്്ി
കെരുത്. പീഡന്ിനിരൊെ കുട്ടി
യം സഹപാഠിയം വ്യക്മാെ യമാഴി
നൽ�ിെിട്ടും, യപൺകുട്ടിയെ പുനരാ
വര്്ി തചാദ്യം യചയ്യു�യം മാനസി

രാഷ്ട്രീെവം ജീര്ണതയയട പടുകുഴി
െിൽ വീണിരിക്കു�ൊണ്. അപകൃഷ്ട
മാെ രാഷ്ട്രീെ താല്പര്യങ്ങളാലും  അവ
സരവാദ്ാലും നിെന്തികെയ്ടുന്നവ
രും,   പ്രധാനമായം പണത്ാടും 
അധി�ാരത്ാടുമുള്ള അത്യാര്്ി
ൊൽ നെികെയ്ടുന്നവരുമാെ ബൂര്
ഷ്വാ രാഷ്ട്രീെകൊര് ഒരികെൽ മഹ്ാ
െയതന്ന് ഗണിച്ിരുന്ന രാഷ്ട്രീെയ് 
�ളങ്കയ്ടു്ിെിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ 
ഇന്ന്  േരിക്കുന്ന കു്��ളുയട വിശ്വ
സ് പാദതസവ�രാെി ബൂര്ഷ്വാ പാര്ല
യമറെ�ി രാഷ്ട്രീെ്ിൽ തഴച്ചുവളരുന്ന 
രാഷ്ട്രീെകൊര് അധി�ാരശക്ി�തളാ
യടാ്ം നിൽകൊൻതവണ്ടി �ളം മാറ
ന്നതിൽ ഒരു മനുഃസാക്ിക്കുത്തും അനു
േവിക്കുന്നില്ല. രാജ്യയ്ല്ലാെിടത്തും 
ഇതാണ് അവസ്. മധ്യപ്രതദശിയല 
ഇത്ാഴയ് പ്രക്ഷുബ്ധമാെ രാഷ്ട്രീെ
സാഹചര്യം ഇതിയറെ ഒടുവിലയ് 
ഉദാഹരണം മാത്രമാണ്. അധി�ാര
്ിനും പണ്ിനും തവണ്ടി മത്രി
ക്കുന്ന ഇ്ര്ിലുള്ള പാര്ട്ടി�ളിയല 
തനതാകെളുയട അവസരവാദപരവം 
സങ്കുചിതവമാെ താല്പര്യങ്ങള് തമ്ിലു
ള്ള വവരുധ്യമായം യചറതും വലുതുമാ
െ ത�ാര്്ത�റ്് ഹൗസ�ള് തമ്ിലുള്ള 

വവരുധ്യമായമാണ് ഇതിയന നാം �ാ
തണണ്ടത്. ഇവിയട കൂട്ടിതച്ര്കെ്തടണ്ട 
മയറ്ാരു �ാര്യയമയതെന്നാൽ പാവനയമ
ന്ന് പ�െയ്ടുന്ന ബൂര്ഷ്വാ പാര്ലയമ
റെ�ി രാഷ്ട്രീെ്ിൽ ജനപ്രതിനിധി
�ള് വിശ്വാസവഞ്ന യചയ്ാൽ അവ
യര തിരിച്ചുവിളികൊൻ ജനങ്ങള്കെ് 
അധി�ാരമില്ല എന്നതാണ്. തസാഷ്യ
ലിസ്ിൽ ഈ വ്യവസ് നിലവിലു
ണ്ടാെിരുന്നു. 

എല്ലാ ജനാധിപത്യ മര്യാദ�യളയം 
മൂല്യങ്ങയളയം ചവിട്ടിയമതിക്കുന്ന, രാ
ഷ്ട്രീെ്ിയല ഈ അധുഃപതനം അതി
ൊെ വവഷമ്യമുളവാക്കുന്നതാണ്. വി
ദ്യാേ്യാസം, ആതരാഗ്യം, യതാഴിൽ 

എന്നീതമഖല�ളിൽ ജനങ്ങള് തനരിടു
ന്ന പ്രശ് നങ്ങള്കെ് പരിഹാരം �ാണു
ന്നതിൽ ഈ ബൂര്ഷ്വാ പാര്ട്ടി�ള് 
പരാജെയ്ടുന്നുയവന്ന് മാത്രമല്ല ഏത് 
ഘട്ട്ിലും അവര് മുതലാളി വര്ഗ്ഗ്ി
യറെ പാദതസവ�രും, പണ്ിനും 
അധി�ാര്ിനും തവണ്ടി എത്രമാത്രം 
അധുഃപതികൊനും മടിെില്ലാ്വരുമാ
ണ്. ഈ �ാര്യം മനസ്സിലാകൊൻ തന
രാെി ചിതെിക്കുന്ന എല്ലാ പൗരൻമാ
തരാടും, പുതരാഗമന ചിതൊഗതികൊ
തരാടും വിദ്യാര്ത്ഥി�തളാടും യവാകെ
തളാടും അധ്വാനിക്കുന്ന ജനവിോഗ്ി
യറെ വിലേവ പാര്ട്ടിൊെ എസ് യസി
ഐ(സി) അേ്യര്ത്ഥിക്കുന്നു. അധുഃപതി
ച് ബൂര്ഷ്വാ പാര്ലയമറെ�ി രാഷ്ട്രീെ
്ിയറെ നീരാളി്ിടു്്ിൽ നിന്നും 
ജനങ്ങയള തമാചി്ിച്ചുയ�ാണ്ട് അവയര 
നീറന്ന ജീവിതപ്രശ് നങ്ങള് മുൻനിര്
്ിയ ള്ള പ്രതക്ാേണങ്ങളിൽ അണി
നിര്ണയമന്ന് ഈ സാഹചര്യരം 
നമ്തളാട് ആവശ്യയപടുന്നു. വിലേവരാ
ഷ്ട്രീെയ് ശക്ിയ്ടു്ിയകൊണ്ടു 
ജീര്ണിച് മുതലാളി് വ്യവസ്യെ 
ത�ര്യ്�ിയ� എന്നതാവണം ഈ 
പ്രതക്ാേണങ്ങളുയട അതെിമമാെ 
ലക്്യം.
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�ാതരാഗ്യത�ന്ദ്ര്ിൽ പരിതശാധന
യ്ക് വിതധെമാക്കു�യം യചയ്തു. തപാ
തക്ാ നിെമപ്ര�ാരം ത�സ് രജിസ്റര് 
യചയ്ാലുടൻ ഇരൊെ കുട്ടിയെ മജി
തസ്ട്രറ്ിന് മുൻപിൽ ഹാജരാകെി യമാഴി 
തരഖയ്ടുത്തു�യം പ്രസ്തുത യമാഴി പ്രാ
ഥമി�മാെ യതളിവാെി പരിഗണിച്് 
പ്രതിയെ അ�സ്റ് യചയ്യു�യമാെിരുന്നു 
തവണ്ടത്. എന്നാൽ ഈ ത�സിൽഅ
തുണ്ടാെില്ല.

പ്രതി �ര്ണാട�െിതലകെ് �ടന്നു 
�ളഞ്തിനാലാണ് അ�സ്റ് വവ�
ന്നയതന്നാെിരുന്നു തപാലീസിയറെ ോ

ഷ്യം. യപാതുജന സമ്ര്ദേതമ�ിെത്ാ
ളാണ് പ്രതിയെ അ�സ്റ് യചയ്ത്. 

പ്രതി ബിയജപി തനതാവായണന്നി
രിയകെ രാഷ്ട്രീെ്ിലും അധി�ാരതല
്ിലുമുളള സ്വാധീനമുപതൊഗിച്് 
ത�സ് അട്ടിമ�ികൊൻ സാധ്യത�തള
യ�ൊണ്. ത�സതന്വഷണ്ിയറെ 
പ്രാഥമി� തല്ിൽ സംശൊസ്ദമാ
െ നിലപാടു�യളടു് അതന്വഷണ 
ഉതദ്യാഗസ്ര്യകെതിയര വകുപ്പുതല 
നടപടിയെടുകൊനും കുറ്മറ് വിധ
്ിൽ അതന്വഷണം പൂര്്ിൊകെി 
പ്രതികെ് �ര്ശന ശിക് ഉ�പ്പുവരത്തു
വാനും ആേ്യതെരവകു്് തയ്യാ�ാ�
ണം. വാളൊര് ത�സിതലതുതപായല 
പ്രതി�ള്കെനുകൂലമാെി ത�സ് അട്ടിമ
�ികെയ്ടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാ�ാതി
രികൊൻ യപാതു സമൂഹവം ജാഗ്ത പു
ലര്്ണം.

എഐഡിഎസ്ഒ നടത്ിയ  
ഓൺചെന്േ്യാമ്പയിനില് നിന്്

മുതലോളിത്തത്തിയറെ 
ജീർണോവസ്െിൽ,  
മൂല്യങ്ങളരം സദോചോ�
വരം വനതികതയരം 
അരങ്ങെറ്റരം ക്ഷെിച്ചി
�ിക്കുന്ന ഇന്ന് ബൂർഷ്വോ 
�ോഷ്ട്രീെരം ജീർണതയ
യെ െടുകുഴിെിൽ വീണി
�ിക്കുകെോണ്. 



G{]nÂ    2020

േഹോനോെ കോൾ േോർ
ക് സിയറെ 200-ോരം ജന്
വോർഷിക രവളെിൽ, കയൂ
ബൻ കമ്യൂണിസ്റ് െോർട്ടി
യയെ മുഖെത്േോെ 'ഗ്ോൻ
േ ഇറെർനോഷണലി'ൽ 
2018 യേെ് 16ന് യസർജി
രെോ അലൻരരേോ രഗോേ
സ് എഴുതിെ രലഖനരം 
േോർക് സിയറെ 138-ോേത് 
അനസ്മ�ണദിനരം അച�ി
ക്കുന്ന ഈ രവളെിൽ, 
ഞങ്ങൾ പ്രസിദ്ീക�ി 
ക്കുകെോണ്.

മാര്�് സിയറെ വിശ�ലനങ്ങയള നി
രാ�രിക്കുന്ന പ്രചാരണങ്ങള് യ�ാണ്ടു
പിടിച്്  നടക്കുത്ാഴും �ാല്ിയറെ 
യവല്ലുവിളി�യള അതിജീവിച്ചുയ�ാണ്ട് 
അത് മുതന്നറ�ൊണ്. സാ്്ി� 
പ്രതിസന്ിയണ്ടാകുന്ന ഘട്ടങ്ങളിയല
ല്ലാം മാര്�് സിയറെ കൃതി�ളുയട വില്പന 
കുതിച്ചുെരുന്നു. മുതലാളി്്ി യറെ 
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പ്രവര്്ന പദ്ധതിയം അത് മാനവ
രാശിക്കുതമൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രത്യാഘാ
തങ്ങളും സംബന്ിച്് 19-ാം 
നൂറ്ാണ്ടിയല ഈ ജര്മ്ൻ തത്വചിതെ
�യനത്ായല ആഴ്ിൽ മനസ്സിലാ
കെിെവര് അപൂര്വ്മാണ്. ഒരു ജീവി
തം മുഴുവൻ സമര്്ിച്് അതദേഹം വി�
സി്ിയച്ടു് ആശെങ്ങള് നിരാ�
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രിച്ചുയ�ാണ്ടും അവയയട മരണമണി മു
ഴകെിയകൊണ്ടും സാമ്ാജ്യത്വ ശക്ി
�ള് തീവ്രമാെ പ്രചാരണം നടത്തു
ത്ാഴും �ാലയ് അതിജീവിച്് നില
യ�ാള്ളു�ൊണ് ആ ആശെങ്ങള്. 
തലാ�യ് മനസ്സിലാകൊനുള്ള ഒരു 
രീതി എന്ന നിലെിൽ മാത്രമല്ല, തലാ
�യ് മാറ്ി്ീര്കൊനുള്ള ഒരു ഉപാ
ധി എന്ന നിലെിലും മാര്�് സിസം 
അതിയറെ സാധുത യതളിെിച്ചു�ഴി
ഞ്ിരിക്കുന്നു.

മാര്�് സ് ജനിച്ിട്ട് രണ്ട് നൂറ്ാണ്ടു 
�ള് �ഴിഞ് ഈ തവളെിൽ, 21-ാം 
നുറ്ാണ്ടിയറെ ോഗതധെം നിര്ണെിച് 
അതദേഹ്ിയറെ പ്രവചനങ്ങളിൽ നി
ന്ന് 10 എണ്ം 'ഗ്ാൻമ ഇറെര്നാഷ
ണൽ' പ്രസിദ്ധീ�രിക്കു�ൊണ്. 

മൂ�ധനത്തികറെ �രംകയാജനവരം 
കേന്ദ്ര്രീേരണവരം
മാര്�് സ് തയറെ വിഖ്യാത കൃതി
ൊെ മൂലധന്ിൽ, മുതലാളി

് സമൂഹ്ിയല 
സ്്ിയറെ പുനരുൽ 

പാദനയ് നിര്വ്
ചിക്കു�യം അതി
യറെ സംതൊജന
്ിനും ത�ന്ദ്രീ�ര
ണ്ിനുമുള്ള പ്ര
വണത�ള് പ്രവ
ചിക്കു�യം യച
യ്ിട്ടുണ്ട്. 

യതാഴിലാളി
�ള് കൂലിക്കുതവ 
ണ്ടി യചയ്യുന്ന അ 

ദ്ധ്വാന്ിന് പു�തമ 
നടത്തുന്ന അദ്ധ്വാന

്ിലൂയട സൃഷ്ടികെയ് 
ടുന്നതും മുതലാളിമാര് ലാേ
മാെി �വര്യന്നടുക്കുന്നതു
മാെ മിച്മൂല്യ്ിയറെ കു

മിഞ്ഞുകൂടലാണ് സംതൊജ
ന്ിതലയ്ക് നെിക്കുന്നത്. പാ്

രീ�രണവം സാ്്ി� പ്രതിസ
ന്ി�ളുംമൂലം വ്യക്ിഗത മൂലധന
ങ്ങള് കൂടിതച്ര്ന്നാണ് മൂലധന്ിയറെ 
ത�ന്ദ്രീ�രണം സംേവിക്കുന്നത്. സ്
്് പങ്കിടുന്ന ''�ത്ാള്ിയറെ അദൃ
ശ്യ �രങ്ങങ്ങളു''യട ശക്ിെിൽ വിശ്വാ
സമര്്ിക്കു�യം അതിയറെ വക്ാകെ
ളാെിരിക്കു�യം യചയ്യുന്നവയര സംബ
ന്ിച്ിടത്ാളം മാര്�് സിയറെ വിശ
�ലനങ്ങള് വിനാശഫലം ഉളവാക്കു

ന്നതാണ്. 
21-ാം നൂറ്ാണ്ടിയല 

മുതലാളി്്ിയറെ 
ഒരു സവിതശഷതൊ
െി മാര്�് സ് പ്രവചി
ച്ത് സ്ന്നരും ദരി
ദ്രരും തമ്ിലുള്ള വിട
വ് വര്ദ്ധിക്കുയമന്നതാ
ണ്. 2017-ൽ തലാ�
്ായ� സൃഷ്ടികെയ് 
ട്ട സ്്ിയറെ 82 
ശതമാനവം ഏറ്വം 
സ്ന്നരാെ ഒരു 
ശതമാന്ിയറെ തപാ 
കെറ്ിതലയ്ക് തപാെ
ത്ാള് 370 ത�ാടി 
ദരിദ്രരുയട സ്
്ിൽ ഒരു വര്ദ്ധന
യം ഉണ്ടാെിട്ടിയല്ലന്ന് 
ഓ�് സ്ാമിയറെ ഏറ്
വം പുതിെ പഠനം 
പ�യന്നു. 

മുത�ാളതിത്ത്തികറെ  
അ�ന്തു�തിതാവസ്ഥയുരം  
ചാക്രതിേമായ പ്രതതി�ന്തിേളുരം

സാ്്ി� പ്രതിസന്ി എന്നത് 
മുതലാളി് വ്യവസ്യയട എയതെങ്കി
ലും പിശ�യല്ലന്നും അതിയറെ സഹജ
സ്വോവമായണന്നും ആദ്യം മനസ്സിലാ
കെിെവരിൽ ഒരാളാെിരുന്നു �ാള് മാ
ര്ക്്. ഇന്നും ഇതിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്മാ
െ ആശെങ്ങള്കൊണ് തമൽവകെ. 

എതൊൊലും 1929യല ഓഹരി 
�ത്ാള്ിയറെ ത�ര്ച് മുതൽ 
2007-08യല പ്രതിസന്ി 
വയരയള്ള �ാര്യങ്ങള് 
പരിതശാധിക്കു
ത്ാള്, മാര്
�് സ് വിശ
ദീ�രി
ച്

തുതപായലയള്ള ഒരു പ്ര
ക്രിെൊണ് മുതലാളി
് വ്യവസ് പിന്തുടരു
ന്നത് എന്ന് വ്യക്മാ
ണ്. അതുയ�ാണ്ടാണ് 
വാള് സ്ട്രീറ്ിയല സാ്
്ി� വിശാരദന്ാര്
തപാലും പ്രതിസ 
ന്ിയയട പരിഹാരം
തതടി മാര്�് സിയറെ കൃ
തി�ള് പരതുന്നത്.

      വർഗ്ഗ�മരരം
�ാള് മാര്�് സം 

യഫ്ഡ�ി�് ഏംഗൽ
സം തചര്ന്ന് 1848ൽ 
രചിച് �മ്യൂണിസ്റ് മാ
നിയഫതസ്റാ പ�യന്നു: 
''മനുഷ്യ സമൂഹങ്ങളുയട 
ഇന്നുവയരയള്ള ചരി
ത്രം വര്ഗ്ഗസമരങ്ങളുയട 

ചരിത്രമാണ്'' മാര്�് സിസ്ിയറെ 
ഏറ്വം വിലേവ�രമാെ �ണ്ട്ലു�
ളിൽ ഒന്നാണിത്.

ഈ സിദ്ധാതെം പു�ത്തുവന്നതതാ 
യട ലിബ�ൽ മുതലാളി് ആശെ
ങ്ങള് പ്രതിസന്ിെിലാെി. മാര്�് സി
യന സംബന്ിച്ിടത്ാളം മുതലാളി
് േരണകൂടം എന്നത് ആധിപത്യം 
യചലുത്തുന്ന വര്ഗ്ഗ്ിന് അതിയറെ 
അധി�ാരവം മൂല്യങ്ങളുയമായകെ മറ്് 
വര്ഗ്ഗങ്ങളുയടതമൽ അടിതച്ൽപികൊനു
ള്ള ഉപാധിൊണ്. 
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മുതലോളിത്തത്തിയറെ 
ക്ിെോത്മകവരം വിനോ
ശക�വേോെ വശ
ങ്ങൾ േോർക് സരം ഏരം
ഗൽസരം േനസ്സിലോ
ക്കിെിരുന്നു. എന്് വി
ലയകോടുത്തുരം ഉല്ോദന
ക്ഷേത വർദ്ിപ്ി
ക്കോൻ ശ്രേിക്കുന്നത് 
ഉല്ോദനത്തിയറെയരം 
ഉെരഭോഗത്തിയറെയരം 
രേഖലകളിൽ വിനോ
ശക�േോെ ഫലങ്ങൾ 
ഉളവോക്കുയേന്ന് 
അവർ നി�ീക്ഷിച്ചു.
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ഒന്നര നൂറ്ാണ്ട് പിന്നിടുത്ാള്, 
ആധിപത്യം യചലുത്തുന്ന ഒരുശതമാന
വം അതിന് വിതധെരാത�ണ്ടിവരുന്ന 
99ശതമാനവം തമ്ിലുള്ള സാമൂഹി� 
സംഘര്ഷങ്ങള് മൂര്ച്ഛിച്ിരിക്കുന്നു. 

വ്യവ�ായത്തിക�  
േരുതൽ ക�ന

പരമാവധി ലാേം ഉ�്ാകൊൻതവ
ണ്ടി കൂലി പരമാവധി താഴ്താൻ മുതലാ
ളി ശ്രമിക്കുന്നു എന്നാണ് മാര്�് സ് 
പ�യന്നത്. മുതലാളിയയട വ്യവസ്
�ള് അംഗീ�രികൊൻ തയ്യാ�ാ�ാ് 
യതാഴിലാളിയയട സ്ാനം ഏയറ്ടു
കൊൻ തയ്യാ�ാെി മയറ്ാരു യതാഴിലാ
ളി �ാത്തുനിൽക്കുന്നുയവങ്കിൽ മാത്രതമ 
ഇത് സാദ്ധ്യമാകൂ. ഇവയരൊണ് ''വ്യവ
സാെ്ിയല �രുതൽ തസന'' എന്ന് 
വിളിക്കുന്നത്.

19-ാം നൂറ്ാണ്ടുമുതൽ ഇന്നുവയര, വി
തശഷിച്് വി�സിത രാജ്യങ്ങളിൽ, 
സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങളിലും തട്ഡ് 
യൂണിെൻ സമരങ്ങളിലുയമായകെ പല 
മാറ്ങ്ങളും ഉണ്ടാെിട്ടുയണ്ടങ്കിലും കൂലി 
താഴ്താനുള്ള ശ്രമങ്ങള് മാത്രം ഒരു മാറ്
വമില്ലായത ബിസിനസ്സ് രംഗ്് തുട
രു�ൊണ്. 

20-ാം നൂറ്ാണ്ടിൽ, കു�ഞ് കൂലി
കെ് �ിട്ടുന്ന വിദഗ്ദ്ധ യതാഴിലാളി�യള 
ലക്്യംവച്്, യൂത�ാ്ിലും അതമരികെ
െിലുയമായകെയള്ള വൻ�ിട �്നി
�ള് ഏഷ്യെിതലയ്ക് മാറ്ി സ്ാപിക്കു 

ന്ന സ്ിതിയണ്ടാെി.
അടു്ിയട യഡാണാള്ഡ് ട്ംപി

തറെതുതപായല ചില ഗവയമെന്റു�ള് 
ഇതുവഴിയണ്ടാകുന്ന യതാഴിൽ നഷ്ട
യ്ക്കു�ിച്് സംസാരിക്കുന്നുയണ്ടങ്കി
ലും വിലകു�ഞ് അദ്ധ്വാനതശഷി ചൂഷ
ണം യചയ്യു�വഴി ഈ �്നി�ള്കെ് 
ഉെര്ന്ന വളര്ച്ാനിരകെ് നിലനിര്
്ാൻ �ഴിഞ്ഞു എന്നയതാരു വസ്തുത
ൊണ്. തവതനം എത്രൊൊലും, 
െഥാര്ത്ഥ തവതനം അഥവാ യതാഴി
ലാളി�ളുയട വാങ്ങൽതശഷി �ഴിഞ് മു
്ത് വര്ഷമാെി കു�ഞ്ഞുവരി�ൊയണ 
ന്നയത്ര ആനു�ാലി� പഠനങ്ങയളായകെ 
സൂചി്ിക്കുന്നത.്

എന്നുമത്രമല്ല, എ�് സി�യൂട്ടീവ് 
തല്ിലുള്ളവരും താതഴകെിടെിലുള്ള 
ജീവനകൊരും തമ്ിലുള്ള വരുമാന
്ിയല അതെരവം വളയര വലുതാണ്. 
�ഴിഞ് രണ്ട് പതിറ്ാണ്ടു�ാലമാെി 
അതമരികെ തപാലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ 
യതാഴിലാളി�ളുയട തവതന്ിൽ ൊ
യതാരു വര്ദ്ധനവം ഉണ്ടാെിട്ടിയല്ലന്നും 
എന്നാൽ എ�് സി�യൂട്ടിവ് തല്ിലു
ള്ളവരുയട ശ്ളം 40 മുതൽ 110 ഇരട്ടി
വയര വര്ദ്ധിച്ിട്ടുയണ്ടന്നും 'ദി ഇകെ
തണാമിസ്റി'ൽ വന്ന ഒരു തലഖനം പ�
യന്നു. 

ഫതിനാൻ�് മൂ�ധനത്തികറെ  
നതികഷധാത്മേ പങ്് 

മൂലധന ത�ന്ദ്രീ�രണ പ്രക്രിെ 

െിൽ ഉള്ളടങ്ങിെിട്ടുള്ള ചൂഷണപദ്ധ
തി വിശദമാകെയവ, ഫിനാൻസ് മൂലധ
ന്ിയറെ പങ്ക് മാര്�് സ് എടുത്തുപ�
യന്നുണ്ട്. സ്ദ്ഘടനെിൽ അത് തന
രിട്ട് േൗതി�മാെ ഒരു ഇടയപടൽ നട
ത്തുന്നില്ല. തപ്രാമിസ�ി തനാട്ട്, തബാ
ണ്ട് തുടങ്ങിെ ഉപാധി�ളിലൂയട പതരാ
ക്മാൊണ് അത് സ്ദ്ഘടനെിൽ 
സ്വാധീനം യചലുത്തുന്നയതന്നും അതദേ
ഹം വിശദമാക്കുന്നു. 

സ്ദ്ഘടനയയട ഈ രംഗ്് 
ഇന്ന് ഉണ്ടാെിട്ടുള്ള വി�ാസം അതദേഹ
്ിയറെ �ാല്് സങ്കല്പികൊൻതപാ
ലും �ഴിയന്നതല്ല. സാ്്ി� ഇട
പാടു�ള് ഇന്ന് പ്ര�ാശ തവഗതെിലാ
ണ് നടക്കുന്നത്. �്യൂട്ടര് രംഗത്തും 
മറ്റുമുണ്ടാെ വി�ാസത്ാടാണ് ഇത് 
�ടയ്ട്ടിരിക്കുന്നത്. ''സബ് വപ്രം'' 
തപായലയള്ള സങ്കീര്ണമാെ സാ്
്ി� പ്രവര്്നങ്ങളും ഊഹകെച്വ
ടപരമാെ ഇടപാടു�ളുയമായകെ ഇന്ന് 
വിപുലമാെിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 2007-
08ൽ ഈ രംഗത്തുണ്ടാെ പ്രതിസന്ി 
മാര്�് സിയറെ ആശങ്ക�ള് അരകെിട്ടു�
്ിക്കുന്നതാെിരുന്നു. 

കൃത്തിമമായതി സൃഷ്തിക്കപെടന്ന  
ഡതിമാറെ് 

ത�ഡിതൊെിലൂയടയം യടലിവിഷ
നിലൂയടയം മറ്റുമുള്ള വാണിജ്യ പരസ്യ
ങ്ങള് 19-ാം നൂറ്ാണ്ടിന് പരിചിതമാ
െിരുന്നില്ല. ഇറെര്യനറ്ിലൂയട, വ്യക്ി
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െിതലയ്ക് ഇ�ങ്ങിയച്ല്ലുന്ന പരസ്യങ്ങളു
യട �ാര്യം പ�ൊനുമില്ല. എന്നാൽ, 
ജനങ്ങള്കെിടെിൽ അന്യവൽകെരണ
വം കൃത്രിമമാെ ഡിമാന്റും സൃഷ്ടികൊനു 
ള്ള മുതലാളി് വ്യവസ്യയട തശഷി
യെക്കു�ിച്് മാര്�് സ് മുന്ന�ിെി്് 
നൽ�ിെിട്ടുണ്ട്.

''ഉല്പന്നങ്ങള് വര്ദ്ധിക്കുന്നതിനനു
സരിച്് ഡിമാന്റും കൂടിതെ തീരൂ. അത് 
കൃത്രിമമാെി സൃഷ്ടിയച്ടുക്കുന്നു. ഇതി
നാെി അസ്വാോവി�വം സാങ്കല്പി�
വം നിര്ദേെവമായൊരു ആസക്ികെ് 
മനുഷ്യയര വിതധെരാക്കുന്നു.'' 150 വര്
ഷങ്ങള്കെ് മു്ാണ് മാര്�് സ് ഇത് 
പ്രവചിച്ത്. ഇന്ന് യസൽതഫാണു�ള് 
ഏതാനും മാസങ്ങള്ക്കുള്ളിൽ �ാലഹ
രണയ്ടുന്നു. ഏറ്വം പുതിെ തമാഡൽ 
വാങ്ങിതകെണ്ടത് അനിവാര്യമായണ
ന്ന് ഉപതൊക്ാകെയള പരസ്യങ്ങള് 
തബാദ്ധ്യയ്ടുത്തുന്നു. ഗൃതഹാപ�രണ 
ങ്ങളാ�യട്ട, കു�ച്ചുനാള് ഉപതൊഗിച്ചു�
ഴിയത്ാള് ത�ടാകുയമന്നും പുതിെത് 
വാങ്ങിതകെണ്ടിവരുയമന്നും ഉ�്ാകും
വിധമാണ് നിര്മ്ിച്ിട്ടുള്ളത്.

ആക�ാള്രീേരണരം
മാര്�് സം ഏംഗൽസം �മ്യൂണി

സ്റ് മാനിയഫതസ്റാെിൽ എഴുതി: ''ഉല്പ
ന്നങ്ങള്കെ് നിരതെരം വി�സിക്കുന്ന 
�ത്ാളം ആവശ്യമായണന്ന വസ്തുത മു
തലാളിവര്ഗ്ഗയ് ഭൂതലാ�ം മുഴുവൻ 
അലൊൻ നിര്ബന്ിതരാക്കുന്നു. 
അതിന് എല്ലാെിടത്തും കൂടുകൂട്ടണം, 
എല്ലാെിടത്തും ത്ടികെണം, എല്ലാ
െിടത്തും ബന്ങ്ങള് ഉണ്ടാകെണം.''

�ത്ാള്ിയറെ ആതഗാളീ�രണ
വം അതതത്തുടര്ന്ന് ഉപതോഗ സം
സ് �ാരം അടിതച്ല്പികെയ്ടുന്നതും 
എത്ര കൃത്യമാെിട്ടാണ് അവര് ചിത്രീ
�രിച്ിരിക്കുന്നയതന്ന് തനാക്കൂ. 

കുത്േേളുകട പ്രാമുഖ്യരം
ഈ പ്രവണതതൊയടാ്ംതയന്ന 

ബഹുരാഷ്ട്ര കു്��ളും നിലവിൽവ
ന്നു. മൽസരം നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ 
ഉടമസ്തയയട ബഹുത്വവം നിലനിൽ
ക്കുയമന്നാെിരുന്നു പര്രാഗത ഉദാര 
മുതലാളി് സങ്കല്പം. എന്നാൽ ബല
വാൻ അതിജീവിക്കും എന്ന തത്വപ്ര
�ാരം വലിെ മൂലധനത്ാട് തചരു�
തെ യച�ിെവയ്ക് നിവര്്ിയള്ളൂ 
എന്ന് മാര്�് സ് മുൻകൂട്ടികെണ്ടു. 
�ത്ാള്ിയല പ്രവണത വിശ�ല
നം യചയ്തുയ�ാണ്ടാണ് അതദേഹം ഈ 
നിഗമന്ിൽ എ്ിെത്. 
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മാര്�് സിയറെ വിലെിരു്ൽ സാ
ധൂ�രിക്കുംവിധം വൻ�ിട മാദ്ധ്യമ
ങ്ങള്, യടലിതഫാൺ, എണ് കു്�
�ള് തുടങ്ങിെ തമഖല�ളിയലായകെ 
ഈ പ്രവണത ഇന്ന് ദൃശ്യമാണ്.

മുത�ാളതിത്രം പ്രേടമാക്കുന്ന  
ആത്മ�ത്യാപരമായ പ്രവണത

�മ്യൂണിസ്റ് മാനിയഫതസ്റാെിൽ 
മുതലാളി്യ് വിശ�ലനം യചയ്യ
യവ, ''ഇന്ന് ഖരമാെിരിക്കുന്നയതല്ലാം 
നായള ഉരുകു�യം അതെരീക്്ിൽ 
ലെിക്കു�യം യചയ്യും.'' എയന്നാരു 
ഉജ്വലമാെ പ്രതൊഗമുണ്ട്. മുതലാളി
്്ിയറെ ക്രിൊത്�വം വിനാശ�
രവമാെ വശങ്ങള് മാര്�് സം ഏംഗൽ
സം മനസ്സിലാകെിെിരുന്നു. എതെ് വി
ലയ�ാടുത്തും ഉല്പാദനക്മത വര്ദ്ധി്ി
കൊൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഉല്പാദന്ിയറെ
യം ഉപതോഗ്ിയറെയം തമഖല�
ളിൽ മനുഷ്യത്വരഹിതവം വിനാശ�ര
വമാെ ഫലങ്ങള് ഉളവാക്കുയമന്ന് 
അവര് നിരീക്ിച്ചു. 

ഭൂമിയയട നിലനിൽപ്പുതയന്ന ഈ 
വിനാശ�രമാെ പ്രവണതമൂലം ഇന്ന് 
അപ�ട്ിലാെിരിക്കു�ൊണ്. 
അതമരികെൻ പ്രസിഡറെിയന തപാലു

ള്ളവര് നിതഷധിക്കുയമങ്കിലും ആതഗാള
താപനം മനുഷ്യജീവിത്ിൽ മാര�
മാെ പ്രത്യാഘാതം സൃഷ്ടിക്കുന്നു യവ
ന്നത് ശാസ്ത്രീെമാെി യതളിെികെയ്ട്ട 
�ാര്യമാണ്. 

കതാഴതി�ാളതിവർഗ്ഗത്തികറെ  
വതിപ്ലവക്ഷമത

മുതലാളി് വ്യവസ്യയട വവരു
ദ്ധ്യങ്ങള് വിശ�ലനം യചയ്തുവഴിെ
ല്ല, �മ്യൂണിസയ് ആധാരമാകെി 
ഒരു പുതിെ സമൂഹം യ�ട്ടി്ടുകൊൻ 
ആഹ്വാനം യചയ്തുവഴിൊണ് മാര്
�് സ് ചരിത്രയ് ഏറ്വം മഹ്രമാ
െി സ്വാധീനിച്ത്. അടിച്മര്്ലിൽ
നിന്നും അസമത്വ്ിൽനിന്നും ശാശ്വ
തമാെ തമാചനം സ്വെം തനടിയെടു
കൊൻ യതാഴിലാളിവര്ഗ്ഗ്ിന് �ഴി
യം എന്ന അതദേഹ്ിയറെ വിലെിരു
്ൽ ഇരുപതാം നൂറ്ാണ്ടിയന ഇള
കെിമ�ിക്കു�യം �ഷ്യ, വചന, വിെ
റ്് നാം, �യൂബ തുടങ്ങി നിരവധി രാജ്യ
ങ്ങളിയല വിലേവങ്ങള്കെ് പ്രതചാദനമ
രുളു�യം യചയ്തു. യതാഴിലാളിവര്ഗ്ഗം ഒറ്
യകെട്ടാെി നിലയ�ാള്ളണയമന്ന അതദേ
ഹ്ിയറെ ആഹ്വാനം 21-ാം നൂറ്ാണ്ടി 
ലും അതങ്ങെറ്ം പ്രസക്മാണ്.
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േോർക് സിസ്റ് ദർശനത്തിലധിഷ്ിതേോെ സോമ്പത്തികശോസ്ത്ര
യത്തപ്റ്റി സേഗ്ധോ�ണ ലഭ്യേോക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യരത്തോ
യെ, സഖോവ് സ്റോലിയറെ രനതൃത്വത്തിൽ രസോവിെറ്റ് യൂണിെ
നിയല പ്രഗത്ഭ�ോെ സോമ്പത്തികശോസ്ത്രജ്ഞൻേോർ 13 വർ
ഷരംയകോണ്് പൂർത്തിെോക്കിെതുരം 1954-ൽ പ്രസിദ്ീക�ിച്ച 
തുേോെ യെോളിറ്റിക്കൽ ഇരക്കോണേി എന്ന ഗ്ന്ഥത്തിയറെ 
സരംഗ്ഹിത രൂെരം യൂണിറ്റിയയെ ഈ ലക്കരം മുതൽ ഖണ്ഡശ്ശ 
പ്രസിദ്ീക�ിച്ച് തുെങ്ങുകെോണ്.

ലെനിനം സ്റാെിനം



സ്ദ് വ്യവസ്യയട വി�ാസ
്ിയറെ നിെമങ്ങള് വസ്തുനിഷ്ഠ നിെമ
ങ്ങളാണ്. മനുഷ്യയറെ ആഗ്ഹങ്ങളിൽ 
നിന്ന് സ്വതന്തമാെി സനിശ്ചിതമാെ 
സാ്്ി�ാവസ്യയട അടിസ്ാന
്ിൽ ആ നിെമങ്ങള് ഉടയലടുക്കു�
യം പ്രതൊഗിക്കു�യം യചയ്യയ്ടുന്നു. 
മനുഷ്യന്, ഈ നിെമങ്ങള് മനസ്സിലാ
ക്കു�യം അവ സമൂഹതാൽപര്യങ്ങള്
കൊെി ഉപതൊഗയ്ടുത്തു�യം യച
യ്യാം. പയക് സാ്്ി� നിെമങ്ങ
യള �ദോകൊതനാ സൃഷ്ടികൊതനാ �ഴി
െില്ല. 

ചരിത്ര്ിൽ അ�ിെയ്ടുന്ന താ
യഴ്�യന്ന അടിസ്ാന ഉൽപാദനബ
ന്ങ്ങയള്റ്ിൊണ് യപാളിറ്ികെൽ 
ഇതകൊണമി പഠനവിതധെമാക്കുന്നത്: 
1. പ്രാകൃത �മ്യൂൺ വ്യവസ് 
2. അടിമ-ഉടമ വ്യവസ് 
3. ജന്ി്ം 4. മുതലാളി്ം  
5. തസാഷ്യലിസം.

പ്രാകൃത�മ്യൂൺ വ്യവസ് വര്ഗ്ഗ
ങ്ങള് ഉടയലടുക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള വ്യവ
സ്ൊണ്. അടിമ-ഉടമ വ്യവസ്, 
ജന്ി്ം, മുതലാളി്ം എന്നിവ 
പണിയെടുക്കുന്ന ബഹുജനങ്ങയള അടി
മയ്ടുത്തു�യം ചൂഷണ്ിന് വിതധ
െമാക്കു�യം യചയ്യുന്നതിൽ അടിസ്ാ
നയ്ടു്ിയകൊണ്ടുള്ള വിവിധ സാമൂ
ഹ്യരൂപങ്ങളാണ്. തസാഷ്യലിസയമന്ന
ത്, മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനുതമൽ നടത്തുന്ന 
ചൂഷണ്ിൽ നിന്ന് മുക്മാെ സാമൂ
ഹ്യവ്യവസ്ിതിൊണ്. 

സാമൂഹി� ഉല്പാദനം താഴ്ന്ന ഘട്ട
്ിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഉെര്ന്ന ഘട്ടങ്ങ
ളിതലയ്ക് വി�സിക്കുന്നയതങ്ങയനയെ
ന്നും മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനുതമൽ നടത്തു
ന്ന ചൂഷണ്ിൽ അധിഷ്ഠിതമാെ സാ
മൂഹി�ക്രമങ്ങള് എങ്ങയനൊണ് ഉട
യലടുക്കുന്നയതന്നും ഇല്ലാതാവന്നയത
ന്നും യപാളിറ്ികെൽ ഇകെതണാമി 
അതന്വഷണം നടത്തുന്നു. ചരിത്രവി�ാ
സ്ിയറെ പ്രവാഹം എങ്ങയനൊണ് 
തസാഷ്യലിസ്റ് ഉല്പാദന്ിയറെ വിജെ
്ിൽ വയന്നത്തുന്നയതന്നും അത് വി
ശദീ�രിക്കുന്നു. തസാഷ്യലിസ്റ് സാ്

്ി� നിെമങ്ങയളയം തുടര്ന്നുള്ള വി
�ാസ്ിലൂയട-�മ്യൂണിസ്ിയറെ 
ഉെര്ന്ന ഘട്ടങ്ങളിലൂയട-എങ്ങയനൊ
ണത് മുതന്നറന്നയതന്നും യപാളിറ്ികെൽ 
ഇകെതണാമി പഠനവിതധെമാക്കുന്നു. 

മാര്�് സിസ്റ് യപാളിറ്ികെൽ 
ഇതകൊണമിയയട പഠനപദ്ധതി വവ
രുദ്ധ്യാത്� േൗതി�വാദ്ിയറെ പദ്ധ
തി തയന്നൊണ്. വവരുദ്ധ്യാത്�വം 
ചരിത്രപരവമാെ േൗതി�വാദ്ിയറെ 
അടിസ്ാന ധാതുകെയള്യന്നൊണ് 
സമൂഹ്ിയറെ സാ്്ി�ഘടനയെ 
പഠികൊനും ഉപതൊഗിച്ിരിക്കുന്നത്. 

മനുഷ്യയനയം സമൂഹയ്യം വര്
ഗ്ഗങ്ങയളയം ബാധിക്കുന്ന ജീവൽപ്രധാ
നമാെ വിഷെങ്ങയളൊണ് യപാളിറ്ി
കെൽ ഇതകൊണമി പഠനവിതധെമാക്കു
ന്നത്. മുതലാളി്്ിയറെ ത�ര്ച്യം 
തസാഷ്യലിസ്ിയറെ വിജെവം 
അനിവാര്യമാതണാ? മുതലാളി് താ
ല്പര്യങ്ങള് സമൂഹ്ിയറെയം മനുഷ്യരാ

ശിയയട പുതരാഗനാത്� 
മുതന്നറ്്ിയറെയം താല്പര്യങ്ങള്കെ് വി
രുദ്ധമാതണാ? യതാഴിലാളിവര്ഗ്ഗമാതണാ 
മുതലാളി്്ിയറെ ശവക്കുഴി തതാണ്ടു
ന്ന വര്ഗ്ഗം? ഇങ്ങയനയള്ള തചാദ്യങ്ങള്
കെ് സനിശ്ചിതവം ശാസ്ത്രീെവമാെ 
ഉ്രങ്ങള് യപാളിറ്ികെൽ ഇതകൊണ
മി പ്രദാനം യചയ്യുന്നു. 

യതാഴിലാളിവര്ഗ്ഗ്ിയറെ അഗ്ിമാ
ചാര്യന്ാരാെ �ാള് മാര്�് സം യഫ്ഡ
�ികെ് എംഗൽസമാണ് യതാഴിലാളി
വര്ഗ്ഗ സാ്്ി� സിദ്ധാതെങ്ങളുയട 
ആവിഷ് �ര്്ാകെള്. മുതലാളി് 
്ിയറെ ആവിര്ോവ്ിയറെയം വി�ാ
സ്ിയറെയം ത�ര്ച്യയടയം  നിെമ
ങ്ങള് 'മൂലധനം' എന്ന മഹ്ാെ കൃ
തിെിൽ ഉജ്വലമാെി വിശദീ�രിക്കു
ന്നു. തസാഷ്യലിസ്റ് വിലേവ്ിയറെയം 
യതാഴിലാളിവര്ഗ്ഗ സര്വ്ാധിപത്യ്ി
യറെയം അനിവാര്യതയെ്റ്ിയം 
അതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. മഹാനാെ 
യലനിൻ, സാമ്ാജ്യത്വഘട്ട്ിയല മുത
ലാളി്്ിയറെ മാര്�് സിസ്റ് സാ്
്ി� സിദ്ധാതെങ്ങള് അവതരി്ിച്ചു. 
തസാഷ്യലിസവം �മ്യൂണിസവം യ�
ട്ടി്ടുക്കുന്നതിയറെ അടിസ്ാന വിഷെ
ങ്ങള് ശാസ്ത്രീെവ്യക്തതൊയട അതദേ
ഹം വിശദീ�രിച്ചു. തസാവിെറ്് യൂണി
െനിൽ തസാഷ്യലിസ്റ് നിര്മ്ാണ്ി
നും തസാഷ്യലിസ്റ് സ്ദ്ക്രമ്ിയറെ 
അതിശെ�രമാെ വളര്ച്യ്ക്കും ചുകൊൻ 
പിടിച്ചുയ�ാണ്ട് തലാ�യ് വിസ്മെി
്ിച്  സഖാവ് സ്റാലിനും തസാഷ്യലി
സ്റ്  സാ്്ി� സിദ്ധാതെമാെ യപാ
ളിറ്ികെൽ ഇതകൊണമിയ്ക് വലിെ സം
ോവന�ള് നൽ�ിെിട്ടുണ്ട്. 

മുതലാളി് മര്ദേന്ിൽനിന്നുള്ള 
തമാചന്ിനായള്ള സമര്ിൽ യതാ
ഴിലാളിവര്ഗ്ഗ്ിയറെയം  അദ്ധ്വാനിക്കു
ന്ന മനുഷ്യരാശിയയടൊയ�്യന്ന
യം മുന്നിലുള്ള അതിശക്മാെ ആശ
ൊയധമാണ് മാര്�് സിസ്റ്-യലനിനി
സ്റ് യപാളിറ്ികെൽ ഇതകൊണമി. സമൂ
ഹ്ിയറെ സാ്്ി� വി�ാസ്ി
യറെ നിെമങ്ങളുയട വിജ്ഞാനം യ�ാ
ണ്ട് അത് യതാഴിലാളിവര്ഗ്ഗയ്യം 
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സോമൂഹികജീവിത 
ത്തിയറെ അെിസ്ോനരം  
ഭൗതിരകോൽപ്ോദനേോണ്. 
േനഷ്യജീവിതത്തിന് ഭക്ഷ
ണവരം വസ്ത്രവരം േറ്റ് ഭൗതി
കവസ്തുക്കളരം ആവശ്യേോ
ണ്. ഇവ ലഭ്യേോക്കോനോെി, 
അദ്്വോനരം നൽകി ഉൽെോ
ദിപ്ിരക്കണ്തുണ്്. ഉല്ോദന
ത്തിനോെി പ്രകൃതിയേോെി 
ഇെയെരെണ്തുണ്്. ഒറ്റയപ്
ട്ട വ്യക്ികയളന്ന നിലയ്ക്ക
ല, സരംഘരം രചർന്നുരം സോമൂ
ഹികവേോെോണ് അത് 
നിർവഹിക്കയപ്ടുന്നത്. 
അതിനോൽ ഉൽെോദനരം 
എരപ്ോഴുരം, എലോ സോഹച
�്യത്തിലരം സോമൂഹിരകോൽ
െോദനേോണ്.



അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന ബഹുജനങ്ങയളയം 
ആയധമണെിക്കുന്നുയവന്നതിലാണ് 
മാര്�് സിസം-യലനിനിസ്ിയറെ സാ
്്ി� സിദ്ധാതെ്ിയറെ വജവശ
ക്ി കുടിയ�ാള്ളുന്നത്. തസാഷ്യലിസ്റ് 
രാഷ്ട്രങ്ങളുയട ത�ര്ച് താൽകൊലി�മാ
യണന്നതും അതെിമ വിജെ്ിലുള്ള 
ആത്വിശ്വാസവം സവ്യക്മാെ ദൂര
കൊഴ്ചയം അത് പ്രദാനം യചയ്യുന്നു. 

മനുഷ്യസമൂഹം വ്യത്യസ് ഘട്ടങ്ങളി
ലൂയടൊണ് വി�സിച്ത്. േൗതി�സ
്്ിയറെ സാമൂഹി� ഉൽപാദനയ്
യം അവയയട വിതരണയ്യം സം
ബന്ിച് നിെമങ്ങളുയട പഠനമാണ് 
യപാളിറ്ികെൽ ഇതകൊണമി. പരിചിത
മാെ, കൃത്യമാെ അര്ത്ഥവിവക് നൽ
കുന്ന മലൊള പദം പ്രചാര്ിൽ 
ഇല്ലാ്തുയ�ാണ്ട് യപാളിറ്ികെൽ 
ഇതകൊണമി എന്ന് തയന്ന പ്രതൊഗി 
ക്കുന്നതാവം ഉചിതം. ഗൗരവപൂര്ണ്മാ
െ പഠന്ിയറെ ആമുഖമാെി ചില 
സംജ്ഞ�ളുയട അര്ത്ഥതലങ്ങള് മന
സ്സിലാതകെണ്ടതുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് 
ആരംേികൊം.  

സാമൂഹി�ജീവിത്ിയറെ അടി
സ്ാനം േൗതിത�ാൽ്ാദനമാണ്. 
മനുഷ്യജീവിത്ിന് േക്ണവം വസ്ത്ര
വം മറ്് േൗതി�വസ്തുകെളും ആവശ്യമാ
ണ്. ഇവ ലേ്യമാകൊനാെി, അദ്ധ്വാനം 
നൽ�ി അവ ഉൽപാദി്ിതകെണ്ടതു
ണ്ട്. ഉല്പാദന്ിനാെി പ്രകൃതിയമാെി 
ഇടയപതടണ്ടതുണ്ട്. സമര്ിതലര്യ്
തടണ്ടതുണ്ട്. ഒറ്യ്ട്ട വ്യക്ി�യളന്ന 
നിലയ്കല്ല, സംഘം തചര്ന്നും സാമൂഹി
�വമാൊണ് അത് നിര്വഹികെയ്ടു
ന്നത്. അതിനാൽ ഉൽപാദനം എത്ാ
ഴും, എല്ലാ സാഹചര്യ്ിലും സാമൂഹി
ത�ാൽപാദനമാണ്; അദ്ധ്വാനം സാമൂ
ഹി�മനുഷ്യയറെ പ്രവര്്നവമാണ്. 

േൗതി�സ്്ിയറെ ഉൽപാദന
്ിനാെി - മനുഷ്യഅദ്ധ്വാനം, 
അദ്ധ്വാനം പ്രതൊഗിതകെണ്ട വസ്തു
(Subject of Labour), അദ്ധ്വാതനാപാധി 
- എന്നിവ മുന്നുപാധി�ളാണ്.

അദ്ധ്ോനം(Labour):  മനുഷ്യവംശ
്ിയറെ ഉതദേശപൂര്ണ്മാെ പ്രവൃ്ി 
ൊണ് അദ്ധ്വാനം. ആ പ്രക്രിെെിലൂയട 
അവൻ പ്രകൃതിെിൽ ലേ്യമാെ വസ്തുകെ
യള സ്വതെം ആവശ്യ�ത�ള് തൃപ്ിയ് 
ടു്ാനാെി സ്വീ�രിക്കു�യം പരിവര്
്നയ്ടുത്തു�യം യചയ്യുന്നു. അദ്ധ്വാ
നം സ്വോവി�മാെ ആവശ്യ�തൊ
ണ്, മനുഷ്യയറെ നിലനിൽ്ിനുതവണ്ടി
യള്ള അനുതപക്ണീെമാെ ഉപാധി. 
അദ്ധ്വാനമില്ലായത മനുഷ്യജീവിതം 

തയന്ന അസാദ്ധ്യമാണ്. 
അദ്ധ്ോന വസ്തു(Subject of 

Labour): മനുഷ്യാദ്ധ്വാനം പ്രതൊഗി 
തകെണ്ടത് എതെിയലായകെൊതണാ 
അവയെൊണ് അദ്ധ്വാനവസ്തു എന്ന് 
പ�യന്നത്. അവ പ്രകൃതി ലേ്യമാക്കുന്ന
വൊവാം. ഉദാ: തടി, അെിരു�ള്. മുൻ
പ് അദ്ധ്വാന്ിന് വിതധെമാെവയെ 
അസംസ് കൃത വസ്തുകെള് എന്നാണ് 
പ�യ�. ഉദാ: നൂലുൽപാദി്ിക്കുന്ന മി
ല്ലിയല പഞ്ി, തുണിമില്ലിയല നൂല് തു
ടങ്ങിെവ.

അദ്ധ്ോഡനോപോധി(Means of 
Labour): തമൽ്�ഞ് അദ്ധ്വാനവസ്തു
വിയന പരിവര്്നയ്ടു്ാനാെി 
പ്രതൊഗിക്കുന്ന അദ്ധ്വാന്ിന് മനു
ഷ്യന് സഹാെ�രമാകുന്ന എല്ലാ സം
ഗതി�ളും അദ്ധ്വാതനാപാധി എന്ന 
ഗണ്ിൽയ്ടും. ഉൽപാദതനാപ�ര
ണങ്ങളും, ഭൂമി, യ�ട്ടിടങ്ങള്, ത�ാഡു
�ള് ഇവയൊയകെ ഉദാഹരണങ്ങള്. 

ഇവെിൽ ഉൽപാദന ഉപ�രണങ്ങ
ളാണ് നിര്ണ്ാെ�മാെ പങ്ക് വഹിക്കു
ന്നത്. ആദിമമനുഷ്യൻ ഉപതൊഗിച്ി
രുന്ന പരുകെനാെ �ല്ലുപ�രണങ്ങള് 
മുതൽ ആധുനി� ഉപ�രണങ്ങള് വയര
യള്ള വ്യത്യസ് പണിൊയധങ്ങള് 
ഇതിൽയ്ടും. ഉൽപാദന ഉപ�രണ
ങ്ങളുയട വി�ാസ്ിയറെ നിലവാരമാ
ണ് പ്രകൃതിക്കുതമൽ സമൂഹം തനടിെ 
നിെന്തണതശഷിയെയം ഉൽപാദനവ
ളര്ച്യയട അളവിയനയം നിര്ണ്െിക്കു
ന്നത്. സാ്്ി�ാടിസ്ാന്ിലുള്ള 
�ാലഘട്ടങ്ങയള തമ്ിൽ തവര്തിരിക്കു
ന്നത് ഓതരാ �ാലത്തും ഉൽപാദി്ി
ക്കുന്നയതതെ് എന്നുയവച്ല്ല; മ�ിച്് 
എങ്ങയനൊണ് േൗ
തി�സ്്് ഉൽപാ
ദി്ിക്കുന്നത്, എതെ് 
ഉൽപാദന ഉപ�രണ
ങ്ങള് യ�ാണ്ടാണ് 
എന്ന് തനാകെിൊണ്.

ഉൽപോദഡനോപോധി
കൾ(Means of 
Production): അദ്ധ്വാ
നവസ്തുവം അദ്ധ്വാ
തനാപാധിയം കൂയട
തചരുന്നതാണ് ഉൽ
പാദതനാപാധി. 
അദ്ധ്വാനശക്ികൂയട 
യചലു്ായത ഉൽപാ
ദതനാപാധികെ് ഒന്നും 
തയന്ന ഉൽപാദി്ി
കൊനാവില്ല. ഉൽപാദ
തനാപ�രണത്ാ

യടാ്ം അദ്ധ്വാനശക്ികൂയട തചര്ന്നാ
തല േൗതി�സ്്ിയറെ ഉൽപാദനം 
നടക്കൂ. 

അദ്ധ്ോനശക്ി(Labour power): പ്ര
വര്്ികൊനുള്ള,  പണിയെടുകൊനു
ള്ള മനുഷ്യയറെ തശഷിൊണ് അദ്ധ്വാ
നം. �ാെി�വം ബുദ്ധിപരവമാെ 
ശക്ിയയട ആയ�ത്തു�ൊണത്. 
അദ്ധ്വാനതശഷിയള്ളതുയ�ാണ്ടാണ് 
മനുഷ്യന് േൗതി�സ്്് ഉൽപാദി
്ികൊനാകുന്നത്.  ഉൽപാദന്ിയല 
സക്രിെമാെ ഘട�മാണ് അദ്ധ്വാനശ
ക്ി. അതാണ് ഉൽപാദതനാപാധി�
യള ചലനക്മമാക്കുന്നത്.  

ഉൽപാദന ഉപ�രണങ്ങളുയട വി
�ാസത്ായട മനുഷ്യയറെ പണിയെടു
കൊനുള്ള തശഷിയം വനപുണിയം 
അദ്ധ്വാനശീലങ്ങളും ഉൽപാദന പരിച
െവം വര്ദ്ധിക്കുന്നു.

സമൂഹത്ിന്റെ ഉൽപോദനശക്ി
കൾ(Productive Forces of Society): 
േൗതി�സ്്് ഉൽപാദി്ിക്കുവാനു
ള്ള ഉപാധിൊെ ഉൽപാദതനാപ�ര
ണങ്ങളും, ഈ ഉപ�രണങ്ങയള പ്രവര്
്നക്മമാക്കു�യം േൗതി�മൂല്യമു
ള്ള വസ്തുകെള് ഉൽപാദി്ിക്കു�യം 
യചയ്യുന്ന, ഉൽപാദനശീലവം പരിചെ
മുളള ആളു�ളും തചര്ന്നതാണ് സമൂഹ
്ിയറെ ഉൽപാദനശക്ി�ള്. മനുഷ്യ
സമൂഹ്ിയറെ വി�ാസ്ിയറെ എല്ലാ 
ഘട്ടങ്ങളിലും അദ്ധാനിക്കുന്ന ബഹുജന
ങ്ങളാണ് അടിസ്ാന ഉൽപാദനശ
ക്ി. േൗതി�സ്്ിയറെ ഉൽപാദന
്ിനാെി ഉപതൊഗിക്കുന്ന പ്രകൃതിശ
ക്ിതൊടും വസ്തുകെതളാടുമുള്ള മനുഷ്യ
യറെ ബന്യ്ൊണ് ഉൽപാദനശ

ക്ി�ള് പ്രതിഫലി
്ിക്കുന്നത്. 

ഉൽപോദനബന്ധ
ങ്ങൾ(Relations of 
Production): പ്രകൃതി
യയടതമൽ മാത്രമല്ല, 
മനുഷ്യര് തമ്ിൽ 
തമ്ിലും പരസ്രം 
ബന്യ്ട്ട് പ്രവര്
്ിക്കുന്നുണ്ട്. 

'ചില പ്രതത്യ� രീ
തിെിൽ സഹ�രിച്ചും 
പ്രവൃ്ി�യള പരസ്
രം വിനിമെം യചയ്തു
യ�ാണ്ടും മാത്രതമ 
അവര്കെ് ഉൽപാദി
്ികൊനാവൂ. ഉൽപാദ
നം നട്ാനാെി, 
അവര് പരസ്രം സനി
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േനഷ്യസമൂഹത്തിയറെ 
വികോസത്തിയറെ എലോ 
ഘട്ടങ്ങളിലരം അദ്ോനി
ക്കുന്ന ബഹുജനങ്ങളോ
ണ് അെിസ്ോന ഉൽ
െോദനശക്ി. ഭൗതിക
സമ്പത്തിയറെ ഉൽെോദ
നത്തിനോെി ഉെരെോ
ഗിക്കുന്ന പ്രകൃതിശക്ി 
രെോടുരം വസ്തുക്കരളോടുമു
ള്ള േനഷ്യയറെ ബന്
യത്തെോണ് ഉൽെോദന
ശക്ികൾ പ്രതിഫലി
പ്ിക്കുന്നത്. 



ശ്ചിതമാെ കൂട്ടുയ�ട്ടിലും ബന്ങ്ങളി
ലും ഏര്യ്ടുന്നു. ഈ സാമൂഹി� കൂട്ടു
യ�ട്ടു�ള്ക്കും ബന്ങ്ങള്ക്കും ഉള്ളിൽ 
നിന്നുയ�ാണ്ടു മാത്രതമ 
പ്രകൃതിക്കുതമലുള്ള പ്രവൃ്ിയം ഉൽപാ
ദനവം നട്ാനാവൂ.' (മാര്�് സ്-'കൂലി
യം അദ്ധ്വാനവം മൂലധനവം')

േൗതി�സ്്ിയറെ ഉൽപാദനപ്ര
ക്രിെെിൽ ആളു�ള് ഏര്യ്ടുന്ന സ
നിശ്ചിതമാെ സാമൂഹി�ബന്ങ്ങയള
യം കൂട്ടുയ�ട്ടു�യളയമാണ് ഉൽപാദന
ബന്ങ്ങള് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. 

ഉൽപോദനബന്ധങ്ങളിൽന്പെടുന്നവ:-
(a)ഉൽപാദതനാപാധി�ളുയട ഉടമ

സ്തയയട രൂപങ്ങള്. 
(b)ഈ ഉടമസ്രൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് 

ഉൽപാദന്ിൽ ഉടയലടുക്കുന്ന വിവി
ധ സാമൂഹി�വിോഗങ്ങളുയട സ്ാനം. 

(c)ഉൽപാദതനാപാധി�ളുയട ഉടമ
സ്തയയടയം ഉൽപാദന്ിൽ ആളു
�ളുയട സ്ാന്ിയറെയം അടിസ്ാന
്ിൽ ഉടയലടുക്കുന്ന ഉൽ്ന്നവിതര
ണ സമ്പ്രദാെം. 

ഭൂമി, അസംസ് കൃതവസ്തുകെള്, ഉൽ
പാദതനാപ�രണങ്ങള്, വാര്്ാവി
നിമെ ഉപാധി�ള്, ഗതാഗതം തുടങ്ങി
െ ഉൽപാദതനാപാധി�ള് ആരുയട ഉട
മസ്തെിലാണ് എന്നതിയന ആശ്ര
െിച്ാണ് ഉൽപാദനബന്ങ്ങളുയട സ്വ
ോവം നിര്ണ്െികെയ്ടുന്നത്. അദ്ധ്വാ
നിക്കുന്ന ജനങ്ങയള ചൂഷണം യചയ്യാ
നാെി അവ വ്യക്ി�ളുയടതൊ, സംഘ
ങ്ങളുയടതൊ, വര്ഗ്ഗ്ിയറെതൊ സ്വ�ാ
ര്യസ്വ്ാെി മാ�ിെിരിക്കു�ൊ
തണാ? അതതാ, സമൂഹ്ിയറെൊയ�
യള്ള േൗതി�വം സാംസ് �ാരി�വമാ
െ ആവശ്യ�ത�യള തൃപ്ിയ്ടുത്തുന്ന 
തിന് തവണ്ടിൊതണാ? ഇയതായകെ 
ഉൽപാദനബന്ങ്ങളുയട സ്വോവയ് 
നിര്ണ്െിക്കുന്നു. ഉൽപാദതനാപാധി�
ളും ജനങ്ങള് ഉൽപാദി്ിക്കുന്ന േൗതി
�സ്ത്തും എവ്ിധമാണ് സമൂഹ്ി
യല അംഗങ്ങള്കെിടെിൽ വിതരണം 
യചയ്യയ്ടുന്നത് എന്നും ഉൽപാദനബ
ന്ങ്ങളുയട അവസ് �ാട്ടി്രുന്നു. 
അതാെത് ഉൽപാദതനാപാധി�ളുയട 
സ്വ്ിയറെ രൂപമാണ് ഉൽപാദനബ
ന്്ിയറെ സ്വോവം നിര്ണ്െിക്കു
ന്നത്. 

ഉൽപാദനബന്ം അതിന് അനുപൂ
ര�മാെ വിതരണബന്യ്യം നി
ശ്ചെിക്കുന്നു. ഉൽപാദനവം ഉപതോഗ
വം തമ്ിൽ ബന്ി്ിക്കുന്ന �ണ്ിൊ
ണ് വിതരണം. 

സമൂഹ്ിൽ ഉൽപാദി്ിക്കുന്ന 

ഉൽ്ന്നങ്ങള് അവൻ 
വ്യക്ിപരമാെ ഉപതോ
ഗ്ിതനാ ഉൽപാദനപ
രമാെ ഉപതോഗ്ിതനാ 
പ്രതൊജനയ്ടു ത്തുന്നു. 
വ്യക്ിപരമാെ ഉപതോ
ഗയമന്നാൽ ആഹാരം, 
വസ്ത്രം, പാര്്ിടം തുട
ങ്ങി മനുഷ്യയറെ വ്യക്ി
പരമാെ ആവശ്യങ്ങയള 
തൃപ്ിയ്ടുത്തുന്നു. ഉൽ
പാദനപരമാെ ഉപതോ
ഗമാ�യട്ട, േൗതി�സ്
്് സൃഷ്ടികൊനാെി 
ഉൽപാദതനാപാധി�യള 
ഉപതൊഗയ്ടുത്തുന്ന
താണ്. 

വ്യക്ിപരമാെ ഉപ
തോഗ്ിനാെി ഉൽപാ
ദി്ികെയ്ടുന്ന വസ്തുകെ
ളുയട വിതരണം ഉൽപാദതനാപാധി�ളു
യട വിതരണയ് ആശ്രെിച്ിരിക്കു
ന്നു. മുതലാളി് സമൂഹ്ിൽ ഉൽപാ
ദതനാപാധി�ള് മുതലാളിമാരുയട ഉടമ
സ്തെിലാണ്. തൽഫലമാെി,  
അദ്ധ്വാന്ിയറെ ഫലമാെ ഉൽ്ന്ന
ങ്ങളും മുതലാളിമാരുയട ഉടമസ്തെി
ലാെിരിക്കുന്നു. യതാഴിലാളി�ള്കെ് 
ഉൽപാദതനാപാധി�ള് നിതഷധിച്ിരി
ക്കുന്നതിനാൽ മുതലാളിമാര്ക്കുതവണ്ടി 
പ്രവര്്ികൊൻ നിര്ബന്ിതമാെിരി
ക്കുന്നു. അവരുയട അദ്ധ്വാന്ിയറെ 
ഫലമായണ്ടാകുന്ന ഉൽ്ന്നവം മുതലാ
ളിമാര് തട്ടിയെടുക്കുന്നു. തസാഷ്യലിസ്റ് 
വ്യവസ്െിൽ ഉല്പാദതനാപാധി�ള് 
യപാതുസ്വ്ാണ്. അതിനാൽ്യന്ന 
അദ്ധ്വാന്ിയറെ ഫലമായണ്ടാകുന്ന 
ഉൽ്ന്നവം അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന ജനങ്ങള്
കെ് അവ�ാശയ്ട്ടതാണ്. 

ചരക്കുൽപാദനം നിലവിലുള്ള സമൂ
ഹങ്ങളിൽ, േൗതി�സ്്ിയറെ വിത
രണം, ചരക്കു�ളുയട പരസ്രവിനിെമ
്ിലൂയടൊണ് നടക്കുന്നത്. ഉൽപാദ
നം, വിതരണം, വിനിമെം, ഉപതോഗം 
എന്നിവ കൂടിതച്ര്ന്നാണ് നിലയ�ാള്ളു
ന്നത്. അതിൽ നിര്ണ്ാെ� പങ്ക് നിര്
വഹിക്കുന്നത് ഉൽപാദനമാണ്. വിതര
ണ്ിയറെയം വിനിമെ്ിയറെയം 
ഉപതോഗ്ിയറെയം പ്രതത്യ�ത�ളും 
സമ്പ്രദാെങ്ങളും അനുതരാധമാെ സ്വാ
ധീനം ഉല്പാദന്ിലും യചലുത്തുന്നു, 
അത് ഉൽപാദന്ിയറെ വളര്ച്െ് തകൊ 
തടസ്സ്ിതനാ �ാരണമാകുന്നു.

അടിത്റയം ഉപരിഘടനയം(Base 
and Superstructure): 'ഉല്പാദനബന്

ങ്ങളുയട ആയ�ത്തു�
ൊണ് സമൂഹ്ിയറെ 
സാ്്ി�ഘടന, 
അതാെത് െഥാര്ത്ഥ 
അടി്�യ്ക് രൂപം 
നൽകുന്നത് സാ്്ി
�ഘടനൊണ്. അതി
തന്ലാണ് നിെമരാഷ്ട്രീ
െ ഉപരിഘടനയം സാ
മൂഹ്യതബാധ്ിയറെ 
നിശ്ചിത രൂപങ്ങളും 
പണിതുെര്ത്തുന്നത്.' 
(മാര്�് സ്, 'അര്ത്ഥശാ
സ്ത്ര നിരൂപണ്ിന് 
ഒരാമുഖം.')

നിലവിൽ വന്നതി
ന് തശഷം ഉപരിഘട
ന, തിരിച്്, അടി്�
െിതന്ൽ അനുപൂര�മാ
െ സജീവസ്വാധീനം 

യചലുത്തുന്നു. അതുവഴി അടി്�യയട 
വി�ാസയ് ത്വരിതയ്ടുത്തു�തൊ 
തടയ�തൊ യചയ്യുന്നു. 

ഉൽപാദന്ിന് ഒരു സാതങ്കതി�
വശവം സാമൂഹി�വശവമുണ്ട്. സാതങ്ക
തി�വശയ് ഊര്ജതന്തം, രസത
ന്തം, എൻജീനിെ�ിംഗ്, കൃഷിശാസ്ത്രം 
തുടങ്ങിെ പ്രകൃതിശാസ്ത്രങ്ങള് പഠനവി
തധെമാക്കുന്നു. 

ഉൽപാദന്ിയറെ സാമൂഹി�വശ
യ്, അതാെത് ജനങ്ങള് തമ്ിലുള്ള 
സാ്്ി� ബന്യ് യപാളിറ്ി
കെൽ ഇതകൊണമി പഠനവിതധെമാക്കു
ന്നു. യലനിൻ പ�യന്നു: 'ഉൽപാ
ദന'യ്്റ്ി 'യപാളിറ്ികെൽ ഇതകൊ
ണമിയ്ക്' താൽപര്യതമെില്ല,  മ�ിച്് 
ഉൽപാദന്ിൽ, ഉൽപാദന്ിയറെ 
സാമൂഹി� വ്യവസ്െിൽ ജനങ്ങള് 
തമ്ിലുള്ള സാമൂഹി�ബന്യ്ൊ
ണ് അത് പഠനവിതധെമാക്കുന്നത്.' 
(യലനിൻ, '�ഷ്യെിയല മുതലാളി്ം')

ഉൽ്ാദനബന്വം ഉൽപാദനശ
ക്ി�ളുമായള്ള പരസ്രബന്യ് 
'യപാളിറ്ികെൽ ഇതകൊണമി പഠനവി
തധെമാക്കുന്നു.'ഉൽ്ാദനശക്ി�ളും 
ഉൽപാദനബന്വം കൂടിതച്ര്ന്നതാണ് 
ഉൽപോദനരീതി(Mode of Production).

ഉൽപാദന്ിയല ഏറ്വം ചടുലവം 
വിലേവ�രവമാെ ഘട�ം ഉൽപാദന
ബന്മാണ്. ഉൽപാദനശക്ി�ളുയട 
മാറ്ത്ായട ഉൽപാദനവി�ാസം 
ആരംേിക്കുന്നു. തുടകെ്ിൽ ഉൽപാദ
തനാപ�രണ്ിയറെ വി�ാസ്ിലും 
തുടര്ന്ന് അനുതരാധമാെ മാറ്ങ്ങള് ഉൽ
പാദനബന്്ിയറെ തമഖലെിലും 
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ഉല്ോദനബന്ങ്ങള
യെ ആയകത്തുകെോ
ണ് സമൂഹത്തിയറെ 
സോമ്പത്തികഘെന, 
അതോെത് െഥോർ
ത്ഥ അെിത്ത�യ്ക്ക് 
രൂെരം നൽകുന്നത് 
സോമ്പത്തികഘെന
െോണ്. അതിരന്ലോ
ണ് നിെേ�ോഷ്ട്രീെ 
ഉെ�ിഘെനയരം സോ
മൂഹ്യരബോധത്തിയറെ 
നിശ്ിത രൂെങ്ങളരം 
െണിതുെർത്തുന്നത്.



സംേവിക്കുന്നു. ഉൽപാദനശക്ി�ളുയട 
വി�ാസ്ിയന ആശ്രെിച്് വി�സി
ക്കുന്ന ഉൽപാദനബന്ങ്ങള് തിരിച്് 
ഉൽപാദനശക്ി�യളയം സജീവമാെി 
സ്വാധീനിക്കുന്നു. 

ഉൽപാദനബന്ങ്ങള് ഉൽപാദനശ
ക്ി�ളുയട സ്വോവ്ിനനുസൃതമാെി
രിക്കുന്നെിടത്തുമാത്രതമ സമൂഹ്ി
യറെ ഉൽപാദനശക്ി�ള് തടസ്സമില്ലാ
യത വി�സിക്കൂ. 

ഉൽപാദനശക്ി�ളുയട വി�ാസ
്ിയറെ ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ അത് നില
വിലുളള ഉൽപാദനബന്്ിയറെ ചട്ട
ക്കൂടിനുമപരിൊെി വളരു�യം അതു
മാെി വവരുദ്ധ്യ്ിലാവ�യം യചയ്യു
ന്നു. ഉൽപാദനശക്ി�ളുയട വി�ാസ
്ിയറെ രൂപങ്ങയളന്നതിൽ നിന്ന് മാ�ി 
ഉൽപാദനബന്ങ്ങള് അവയയട വി�ാ
സം തടയന്ന ചങ്ങല�ളാെിമാറന്നു. 

തൽഫലമാെി, ഉടയനെയല്ലങ്കിൽ 
പിന്നീട് പഴെ ഉല്പാദനബന്ങ്ങള് പു
തിെവയ്ക് വഴിമാറന്നു. സമൂഹ്ിയറെ 
ഉൽപാദനശക്ി�ളുയട സ്വോവ്ിന,് 
അത് എ്ിതച്ര്ന്നിരിക്കുന്ന വളര്ച്

യയട തല്ിനും അനുസൃതമാെിട്ടാെി
രിക്കും ആ ഘട്ട്ിയല ഉൽപാദനബ
ന്ങ്ങളുയട സ്വോവം. സമൂഹ്ിയറെ 
അടി്�യയട മാറ്്ിനനുസരിച്് 
അതിയറെ ഉപരിഘടനയം മാറന്നു. പഴ
െ ഉൽപാദനബന്ങ്ങയള മാറ്ി പുതി
െ ഒന്നിയന സ്ാപിക്കുന്നതിയറെ േൗ
തി�സാഹചര്യം രൂപം യ�ാള്ളുന്നതും 
വളര്ച് പ്രാപിക്കുന്നതും പഴെ ഉൽപാദ
നബന്്ിയറെ ഗര്േപാത്ര്ിനു
ള്ളിൽ നിന്നുതയന്നൊണ്. പുതിെ ഉൽ
പാദനബന്ങ്ങള് ഉൽപാദനശക്ി�
ളുയട വി�ാസ്ിന് തവണ്ടിയള്ള സാ
ഹചര്യയമാരുക്കുന്നു. 

ഒരു സമൂഹ്ിയറെ, സാ്്ി� 
വി�ാസ്ിയറെ നിെമയമന്നത് ഉൽ
പാദനശക്ിയയട പ്രകൃതത്ാട് നിര്
ബന്പൂര്വ്ം സാമ്യയ്ട്ടിരിക്കുന്ന ഉൽ
പാദനബന്്ിയറെ നിെമമാണ്. 

സ്വ�ാര്യസ്വ്ിലും മനുഷ്യൻ മനു
ഷ്യയന ചൂഷണം യചയ്യുന്നതിലും അടി
സ്ാനയ്ടു്ിെിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂ
ഹ്ിൽ, ഉൽപാദന ശക്ി�ളും ഉൽ
പാദനബന്ങ്ങളും തമ്ിലുള്ള പരസ്ര 

സംഘര്ഷം വര്ഗ്ഗസമര്ിയറെ രൂപ
്ിലാണ് പ്ര�ാശിതമാകുന്നത്. ഈ 
സാഹചര്യ്ിൽ പഴെ ഉൽപാദനസ
മ്പ്രദാെ്ിറെ സ്ാന്് പുതിെ 
ഒന്ന് സ്ാപികെയ്ടുന്നത് ഒരു സാമൂ
ഹി�വിലേവ്ിലൂയടൊണ്.

യതാഴിലാളിവര്ഗ്ഗ്ിയറെയം 
അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന മുഴുവൻ മനുഷ്യവംശ
്ിയറെയം വ�െിലുള്ള ശക്മാെ 
ആശൊയധമാണ് മാര്�് സിസ്റ്
-യലനിനിസ്റ് യപാളിറ്ികെൽ ഇതകൊ
ണമി എന്ന സാമൂഹി�ശാസ്ത്രം. 

മാര്�് സിസ്റ്-യലനിനിസ്റ് സാ്
്ി� പ്രത്യെശാസ്ത്ര്ിയറെ വജവശ
ക്ി കുടിയ�ാള്ളുന്നത് അത് യതാഴിലാ
ളിവര്ഗ്ഗയ്യം അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന ബഹു
ജനങ്ങയളയം സമൂഹ്ിയറെ സാ്
്ി� വി�ാസ്ിയറെ നിെമങ്ങളുയട 
വിജ്ഞാനംയ�ാണ്ട് ആയധമണിെി
ക്കു�യം, �മ്യൂണിസ്ിയറെ അതെിമ
വിജെയ്്റ്ി സവ്യക്ധാരണയം 
ആത്വിശ്വാസവം നൽകു�യം യചയ്യു
ന്നു എന്ന അനിതഷധ്യമാെ വസ്തുതെി
ലാണ്.
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മനുഷ്യ�മൂ�ത്തികറെ  
ആവതിർഭാവരം

ഭൂമിയയട ചരിത്ര്ിയല �്വാതട്ടണ
�ി പീരിതെഡ് എന്ന�ിെയ്ടുന്ന ഈ 
�ാലഘട്ട്ിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു ദശല
ക്ം വര്ഷം, ചൂടും ഈര്്വംയ�ാണ്ട് 
സവിതശഷമാകെയ്ട്ട ഏഷ്യെിയലയം 
ആഫ്ികെെിയലയം വിവിധ പ്രതദശ
ങ്ങളിൽ, ആതന്താത്ാെിഡ് വാനര

ന്ാരിൽ വളയര വി�സിതമാെ ഒരു 
സ്ീഷിസ്(ഇനം) ജീവിച്ചുവന്നിരുന്നു. 
വളയര ദീര്ഘ�ാലയ് പലവിധ പരി
വര്്നങ്ങളിലൂയടയം പരിണാമങ്ങളി
ലൂയടയം ഈ അ�ന്ന പൂര്വ്ി�രിൽ നി
ന്ന് മനുഷ്യൻ ആവിര്േവിച്ചു. 

പ്രകൃതിയയട വി�ാസ്ിയറെ ഏറ്
വം മഹ്ാെ വഴി്ിരിവാെിരുന്നു 
മനുഷ്യയറെ ആവിര്ോവം. മനുഷ്യയറെ 
പൂര്വ്ി�ര് പണിൊയധങ്ങള് നിര്മ്ി

കൊൻ തുടങ്ങിെതതായടൊെിരുന്നു 
ഈ വഴി്ിരിവ് സംേവിച്ത്. മനു
ഷ്യനും മൃഗങ്ങളും തമ്ിലുള്ള അടിസ്ാ
നപരമാെ തവര്തിരിവ്, പണിൊയധ
ങ്ങള് നിര്മ്ിച്ചുതുടങ്ങിെതതായട മാത്ര
മാണ് എളിെ തതാതിലായണങ്കിലും, 
ആരംേിച്ത്. മര്ിൽ നിന്ന് പഴ
ങ്ങള് തട്ടിതായഴെിടാതനാ, ആക്രമണ
്ിൽ നിന്ന് രക്യ്ടാതനാ മനുഷ്യ
ക്കുരങ്ങു�ള് (apes)യവടിതൊ, �തല്ലാ 
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ചിലത്ാള് ഉപതൊഗികൊറണ്ട് എന്ന
ത് നമുകെ�ിവള്ള �ാര്യമാണ്. പതക് 
ഒരു ജന്തുവം ഏറ്വം അപരിഷ് കൃതമാ
െ പണിൊയധംതപാലും നിര്മ്ിച്ിട്ടി
ല്ല. മനുഷ്യയറെ  പൂര്വ്ി�ൻമാരുയട വദ
നംദിന ജീവിതാവശ്യങ്ങള് പണിൊ
യധങ്ങള് നിര്മ്ിക്കുന്നതിതലയ്ക് അവ
യര നെിച്ചു. കൂര്്ിയച്ടു് �ല്ലു�ള്
യ�ാണ്ട് ആക്രമണങ്ങയള പ്രതിതരാധി 
കൊനും മൃഗങ്ങയള തവട്ടൊടാനും പ്ര
തൊജനയ്ടു്ായമന്നും അനുേവ
ങ്ങള് അവയര പഠി്ിച്ചു. മനുഷ്യയറെ 
പൂര്വ്ി�ര് ഒരു �ല്ല് മയറ്ാരു �ല്ലിൽ 
ഉരസ്സിയ�ാണ്ട് �ൽ്ണിൊയധങ്ങള് 
നിര്മ്ികൊൻ തുടങ്ങി. ഇങ്ങയന പണി
ൊയധങ്ങളുയട നിര്മ്ാണത്ായട 
അദ്ധ്വാനം എന്ന പ്രക്രിെയ്ക് ആരംേം 
കു�ിച്ചു. 

ആതന്താത്ാെിഡ് ആള്ക്കുരങ്ങ
യറെ മുൻപാദങ്ങള് മനുഷ്യയറെ �രങ്ങ
ളാെി പരിവര്്നയ്ടുന്നതിന് �ാര
ണം അദ്ധ്വാനമാണ്. വാനരനിൽ നി
ന്ന് മനുഷ്യരിതലയ്ക്കുള്ള പരിണാമഘട്ട
്ിയല ആള്ക്കുരങ്ങിയറെ തഫാസിൽ 
അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇത് സംബ
ന്ിച്് യതളിവ് ലേിച്ിട്ടുണ്ട്. ആള്ക്കുര
ങ്ങിയറെ മസ്ിഷ് �ം മനുഷ്യയറെ മസ്ി
ഷ് �ത്കൊള് വളയര യചറതാെിരി
ക്കുന്നു. പയക് അവയറെ �രങ്ങള്കെ് 
താരതമ്യാര്ത്ഥ്ിൽ മനുഷ്യയറെ �ര
ങ്ങയളകൊള് യച�ിെ വ്യത്യാസം മാത്ര
തമ ഉണ്ടാെിരുന്നുള്ളൂ. �രങ്ങള് അദ്ധ്വാ
ന്ിയറെ അവെവമായണന്ന് മാത്രമ
ല്ല, അത് അദ്ധ്വാന്ിയറെ ഉൽപന്ന
വം കൂടിൊയണന്നാണ് ഇത് യതളിെി
ക്കുന്നത്. 

അദ്ധ്വാന�ര്മ്ങ്ങളിൽ മുഴു�ാൻ 
ഉതകുന്ന വിധ്ിൽ �രങ്ങള് സ്വത
ന്തമാെതതായട, മനുഷ്യയറെ പൂര്വ്ി�ര് 
നിവര്ന്ന നട് രീതി വ�വരിച്ചു. 
മനുഷ്യൻ ഉടയലടുക്കുന്നതിൽ �രങ്ങള് 
ഉപതൊഗിച്ചുള്ള അദ്ധ്വാന്ിന് സപ്ര
ധാനമാെ ഒരു പങ്കാണ് നിര്വ്ഹികൊ
നുണ്ടാെിരുന്നത്.  

മനുഷ്യയറെ പൂര്വ്ി�ര് അലഞ്ഞുനട
ക്കു�യം പറ്ങ്ങളാെി ജീവിക്കു�യം 
യചയ്വരാെിരുന്നു. ആദ്യ�ാല മനുഷ്യ
നും പറ്ങ്ങളാെിട്ടാണ് ജീവിച്ത്. 
പയക്, ജന്തുവര്ഗ്ഗ്ിനിടെിൽ 
അസാദ്ധ്യമാെ ഒരു പരസ്ര ബന്ം 
മനുഷ്യര് തമ്ിൽ ഉണ്ടാെിവന്നു. 
അദ്ധ്വാനം വഴിയള്ള ബന്മാെിരുന്നു 
അത്. മനുഷ്യര് കൂട്ടാെിതചര്ന്ന് പണി
ൊയധങ്ങളുണ്ടാകെി; കൂട്ടാെി തചര്ന്നു
തയന്ന അത് പ്രതൊഗിച്ചു. തൽഫലമാ

െി മനുഷ്യയറെ ആവിര്ോവം മനുഷ്യസ
മൂഹ്ിയറെയം ഉദെമാെി മാ�ി. 
അതാെത് ജന്തുത്വപരമാെ അവസ്
െിൽ നിന്ന് സാമൂഹ്യജീവിതാവസ്
െിതലയ്ക്കുള്ള പരിവര്്നം.

മനുഷ്യര് കൂടിതചര്ന്നുള്ള അദ്ധ്വാനം 
ആശെവ്യക്തതൊയടയള്ള  സംസാ
ര്ിയറെ ആവശ്യ�തെിതലയ്ക്കും അതി
യറെ ആവിര്ോവ്ിതലയ്ക്കും വി�ാസ
്ിതലയ്ക്കും നെിച്ചു. ോഷയെന്നത്, പര
സ്രം ആശെവിനിെമം നടത്തുന്നതി
നും അേിപ്രാെങ്ങള് വ�മാറന്നതിനും 
പരസ്രധാരണ ആര്ജികൊനുമുള്ള 
ഉപാധിൊണ്. 

ചിതെ�ളുയട വിനിമെം നിരതെരവം 
ജീവൽപ്രധാനവമാെ ആവശ്യ�തൊ
ണ്. അതില്ലായത പ്രകൃതിശക്ി�ളുമാ 
യളള സമര്ിൽ മനുഷ്യൻ യചതയ്യ
ണ്ടിവരുന്ന പ്രവര്്ി�ള് നടകെില്ല. 
സാമൂഹിത�ാൽപാദന്ിയറെ നില
നിൽപ്പുതയന്ന അസാദ്ധ്യവമാണ്. 

അദ്ധ്വാനവം ആശെവ്യക്തതൊ
യടയളള സംസാരവം മനുഷ്യയറെ അവ
െവഘടനയെ പൂര്ണ്തെിയല്ിക്കു 
ന്നതിൽ, അവയറെ മസ്ിഷ് �്ിയറെ 
വി�ാസ്ിൽ നിര്ണ്ാെ�മാെ സ്വാ
ധീനം യചലു്ി. ോഷയയട വി�ാസം 
ചിതെയയട വി�ാസവമാെി അതേദ്യമാ
െി ബന്യ്ട്ടിരിക്കുന്നു. അദ്ധ്വാനപ്ര
ക്രിെെിലൂയട മനുഷ്യയറെ ഇന്ദ്രിെജ്ഞാ
നവം അവതബാധവം വിശാലമാെി. 
അവയറെ ഇന്ദ്രിെ അവെവങ്ങള് പൂര്
ണവളര്ച്െിയല്ി. മനുഷ്യയറെ 

അദ്ധ്വാനം ജന്തുകെളുയട സഹജവാസന
ൊൽ തപ്രരിതമാെ പ്രവൃ്ിെിൽ നി
ന്ന് വിേിന്നമാെി സതബാധതൊര്ന്ന 
പ്രവൃ്ിൊെി മാ�ി. 

അങ്ങയന അദ്ധ്വാനം 'എല്ലാ മനു
ഷ്യരുയടയം നിലനിൽ്ിയറെ മുഖ്യവം 
അടിസ്ാനപരവമാെ അവസ്ൊ
ണ്. ഒരര്ത്ഥ്ിൽ മനുഷ്യയന സൃഷ്ടി
ച്ത് അദ്ധ്വാനമായണന്ന് പ�ൊവന്ന
താണ്.' (എംഗൽസ്, വാനരനിൽ നി
ന്ന് നരനിതലയ്ക്കുള്ള പരിവര്്ന
്ിൽ അദ്ധ്വാന്ിയറെ പങ്ക്)

അദ്ധ്വാനയമാന്നു�ാരണം, മനുഷ്യ
സമൂഹം ഉടയലടുക്കു�യം വി�ാസം 
പ്രാപികൊനാരംേിക്കു�യം യചയ്തു.

അദ്ധ്ാകനാപേരണങ്ങളുകട  
വതിോ�രം

ആദിമ�ാല്് മനുഷ്യൻ തയറെ 
പ്രകൃത്യാലുള്ള ചുറ്റുപാടു�യള തീര്ത്തും 
ആശ്രെിച്ചുതപാത�ണ്ടിവന്നു. പ്രകൃതി
യമായള്ള തപാരാട്ട്ിയറെ വവതര
ണി�ളുമാെി ഉഴലു�ൊെിരുന്ന 
അവൻ, പ്രകൃതിയയട അടിസ്ാന 
ശക്ി�യള �ീഴടക്കുന്നതിനുള്ള തശ
ഷി�ളാര്ജിക്കുന്ന പ്രക്രിെെിൽ വള
യര വളയര സാവ�ാശമാണ് മുതന്ന�ി
െിരുന്നത്. അദ്ധ്വാതനാപ�രണങ്ങള് 
അതങ്ങെറ്ം പ്രാകൃതമാെിരുന്നതാണ് 
ഇതിന് �ാരണം. മനുഷ്യയറെ ആദ്യ 
ഉപ�രണങ്ങള് പരുകെനാെി യച്ി
െ �ല്ലു�ളും വടി�ളുമാെിരുന്നു. അവ
യൊയകെ തയറെ ശരീരോഗങ്ങളിൽ കൃ
ത്രിമമാെി കൂട്ടിതച്ര്്തുതപായലൊ 
െിരുന്നു; �ല്ല് തയറെ മുഷ്ടിയയട, വടി 
തയറെ നീട്ടിെ വ�യയട. അങ്ങയന. 

മനുഷ്യൻ കൂട്ടങ്ങളാെി ജീവിച്ചു. 
അത് ഏതാനും ഡസനു�ളിലധി�മു
ണ്ടാവില്ല. അതിയനകൊള് കൂടുതൽ 
തപര്കെ് നൽ�ാൻ േക്ണമുണ്ടാവില്ല 
എന്നതുതയന്ന �ാരണം. ഈ സംഘ
ങ്ങള് കൂട്ടിമുട്ടുത്ാള് പലത്ാഴും 
തമ്ിൽ സംഘര്ഷങ്ങളുണ്ടാവമാെിരു
ന്നു. പല സംഘങ്ങളും പട്ടിണിയ�ാണ്ട് 
നാശമടയ�തൊ അയല്ലങ്കിൽ വന്യജീ
വി�ളുയട  ഇര�ളാെി്ീരു�തൊ 
യചയ്തു. ഈ സാഹചര്യ്ിൽ കൂട്ടാെ 
അദ്ധ്വാനം മാത്രതമ സാദ്ധ്യമാവമാെി
രുന്നുള്ളൂ. നിലനിൽ്ിന് അത് അതങ്ങ
െറ്ം അനിവാര്യവമാെിരുന്നു. 

ദീര്ഘ�ാലം ആദിമമനുഷ്യൻ 
ആഹാരവസ്തുകെള് തശഖരിച്ചും തവട്ടൊ
ടി�ിട്ടുന്നതുയ�ാണ്ടും ജീവിച്ചുതപാെി. 
ഏറ്വം ലളിതമാെ ആയധങ്ങളുപതൊ

േനഷ്യർ കൂെിരചർന്നുള്ള 
അദ്്വോനരം ആശെവ്യക്
തരെോയെയള്ള  സരംസോ�
ത്തിയറെ ആവശ്യകതെി
രലയ്ക്കുരം അതിയറെ ആവിർ
ഭോവത്തിരലയ്ക്കുരം വികോസ
ത്തിരലയ്ക്കുരം നെിച്ചു. ഭോഷ, 
െ�സ്പ�രം ആശെവിനിെ
േരം നെത്തുന്നതിനരം അഭി
പ്രോെങ്ങൾ വകേോറന്ന
തിനരം െ�സ്പ�ധോ�ണ 
ആർജ്ിക്കോനമുള്ള ഉെോ
ധിെോണ്. ചിന്കളയെ വി
നിേെരം നി�ന്�വരം ജീ
വൽപ്രധോനവേോെ ആവ
ശ്യകതെോണ്. 
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ഗിച്്, കൂട്ടാെ പ്രവര്്
ന്ിലൂയടൊ ണ് ഇത് 
രണ്ടും നട്ിെത്. കൂട്ടാ
െി തനടിെത് കൂട്ടാെി 
േക്ിച്ചു. േക്്യവസ്തുകെളു
യട ദൗര്ലേ്യവം അനി
ശ്ചിതാവസ്യം �ാര
ണം ആദിമമനുഷ്യര്കെി
ടെിൽ നരമാംസതോജ
നം നടക്കുമാെിരുന്നു. 
ആെിരകെണകെിന് വര്
ഷങ്ങള്യ�ാണ്ട് വഴിത
്ി്ടഞ്ഞുമുതന്നറന്നതു
തപായല വളയര പതിയെ 
പരിചെമാര്ജിച്്, 
ആക്രമികൊനും മു�ികൊ
നും കുഴികൊനും തപാലു
ള്ള യച�ിെ പണി�ള്
കൊയളള ആയധങ്ങള് 
നിര്മ്ികൊൻ മനുഷ്യൻ 
പഠിച്ചു. 

തീയയട �ണ്ടുപിടി
്ം പ്രകൃതിയമായള്ള സമര്ിൽ 
ആദിമമനുഷ്യയറെ മഹ്ാെ വിജെ
മാെിരുന്നു. സ്വോവി�മാെി ഉണ്ടാെി
വന്ന തീയെ ഉപതൊഗയ്ടുത്തുവാൻ 
തുടകെ�ാല ്് പഠിച്ചു. മിന്നൽ മര
്ിന് തീ യ�ാടുക്കുന്നത് അവൻ 
�ണ്ടു. അഗ്നിപര്വ്തം യപാട്ടിയൊലി
ക്കുന്നതും, �ാട്ടുതീയെയം അവൻ നിരീ
ക്ിച്ചു. ൊദൃശ്ചി�മാെി �ിട്ടിെ തീയെ 
ദീര്ഘ�ാലത്യ്ക് �ാത്തുസൂക്ിച്ചു. 
ആെിരകെണകെിന് വര്ഷങ്ങള്കെ് തശ
ഷതമ മനുഷ്യൻ തീ നിര്മ്ിക്കുന്ന രഹ
സ്യം മനസ്സിലാകെിയൂള്ളൂ. കൂടുതൽ മു
തെിെ തരം  പണിൊയധങ്ങളുയട നിര്
മ്ാണത്ായടൊണ്, രണ്ട് വസ്തുകെള് 
തമ്ിലുരസത്ാള് തീ ഉണ്ടാകുന്നുയവ
ന്ന വിദ്യ �യണ്ട്ിെത്. തുടര്ന്ന് 
അത് ഉണ്ടാകൊനും പഠിച്ചു. 

തീയയട �ണ്ടുപിടി്വം അതി
യറെ പ്രതൊഗവംയ�ാണ്ട് പ്രകൃതി 
ശക്ി�ളിൽ ചിലതിന് മനുഷ്യൻ മുൻ
വ� തനടി. ജന്തുതലാ�്് നിന്നും 
അതെിമമാെി ആദിമമനുഷ്യൻ പു�ത്തു
ചാടി. അങ്ങയന മനുഷ്യനാവാൻ തവ
ണ്ടിയെടു് സദീര്ഘഘട്ടം പൂര്്ി
ൊെി. തീയയട �യണ്ട്തലായട മനു
ഷ്യയറെ േൗതി� ജീവിതസാഹചര്യം 
അടിസ്ാനപരമാെി മാ�ി. ഒന്നാമതാ
െി, േക്ണം പാ�ം യചയ്യാനാെി തീ 
ഉപതൊഗികൊയമന്നാെി. തൽഫലമാ
െി േക്്യതൊഗ്യമാെ വസ്തുകെളുയട 
എണ്ം കൂടി. മീൻ, മാംസം, �ിഴങ്ങുവര്
ഗ്ഗങ്ങള് എന്നിവ തീെിൽ പാ�ം യചയ്തു 

�ഴിയ്കായമന്നാെി. 
രണ്ടാമതാെി, പണി
ൊയധനിര്മ്ാണ
്ിൽ തീ ഒരു സപ്ര
ധാന പങ്ക് വഹി
കൊൻ തുടങ്ങി. മൂന്നാമ
താെി, തണു്ിൽ നി
ന്ന് രക് തനടാൻ �ഴി
ഞ്ഞു. അതുവഴി മനു
ഷ്യന് തലാ�യമ്ാടും 
വ്യാപികൊൻ സാധി
ച്ചു. നാലാമതാെി, 
വന്യമൃഗങ്ങയള പ്രതി
തരാധി കൊൻ തീ 
സഹാെിച്ചു. 

മനുഷ്യജീവിതം 
നിലനിന്ന് തപാ�ാനു
ള്ള ഉപാധിൊെി തവ
ട്ടൊടൽ ദീര്ഘ�ാലം 
തുടര്ന്നു. തതാൽയ�ാ
ണ്ട് വസ്ത്രമുണ്ടാകൊനും, 
എല്ലുയ�ാണ്ട് പണി

ൊയധം നിര്മ്ികൊനും അത് സഹാ
െ�രമാെി. മാംസേക്ണം മനുഷ്യാവ
െവങ്ങളുയട, പ്രതത്യ�ിച്ചും മനുഷ്യമസ്ി
ഷ് �്ിയറെ ഉെര്ന്ന തല്ിതലയ്ക്കു
ള്ള വി�ാസയ് സ്വാധീനിച്ചു. 

ശാരീരി�വം മാനസി�വമാെ വി
�ാസം, പുതരാഗതി പ്രാപിച്തതായട, 
മനുഷ്യന്, തയറെ പണിൊയധങ്ങയള 
കൂടുതൽ പൂര്ണതെിതലെ് യകെ്ി 
കൊൻ സാധിച്ചു. കൂര്്ിച് മരയകൊ്് 
തവട്ടൊടാൻ ഉപതൊഗയ്ട്ടു. തുടര്ന്ന്, 
കൂര്്ിച് �ല്ലിയന വടിയമാെി തചര്
ത്തു�്ികൊനാരംേിച്ചു. അറ്്് �ല്ല് 
വച്ചുതചര്് കുതെങ്ങള്, �ൽമഴു, മൺ
യവട്ടി, പിച്ാ്ി, മീൻ പിടികൊനുള്ള 
ചാട്ടുളി, ചൂണ്ട എന്നിവ പ്രത്യക്യ്ട്ടു. 
വലിെ മൃഗങ്ങയള തവട്ടൊടാനും മത്്യ
ബന്നം നട്ാനും ഈ ഉപ�രണ
ങ്ങള് �ാരണമാെി. ഉപ�രണനിര്മ്ാ
ണ്ിനുള്ള മുഖ്യ ഉപാധിൊെി �ല്ല് 
തയന്ന ദീര്ഘ�ാലം നിലനിന്നു. �ല്ല് 
യ�ാണ്ടുള്ള പണിൊയധങ്ങള് മുഖ്യമാ
െി നിലവിലുണ്ടാെിരുന്ന, ആെിരമാ
െിരം വര്ഷങ്ങള് നീണ്ട �ാലഘട്ടം 
ശിലായഗയമന്ന് വിളികെയ്ടുന്നു. പി
ന്നീയടാരു �ാല്് മാത്രമാണ് തലാ
ഹംയ�ാണ്ടുള്ള പണിൊയധം നിര്മ്ി
കൊൻ മനുഷ്യൻ പഠിച്ത്. തുടകെ 
്ിൽ, യചമ്പും(യച്് ബലം കു�ഞ് 
തലാഹമാെതിനാൽ പണിൊയധങ്ങള് 
ഉണ്ടാകൊൻ വിപുലമാെി ഉപതൊഗിച്ി
ല്ല) പിന്നീട് യവങ്കലവം(യച്ിയറെയം 
ഈെ്ിയറെയം ഒരു തലാഹക്കൂട്ട്), ഒടു

വിൽ ഇരുമ്പും �യണ്ട്ി. അങ്ങയന, 
ശിലായഗയ് തുടര്ന്ന് യവങ്കലയഗവം 
ഇരു്് യഗവം �ടന്നുവന്നു. (ഏഷ്യ
െിൽ ബി.സി അഞ്ചും നാലും സഹസ്രാ
ബ്ദങ്ങള്കെിടെിലും മദ്ധ്യയൂത�ാ്ിൽ 
ബി.സി മൂന്ം രണ്ടും സഹസ്രാബ്ദ
ങ്ങള്കെിടെിലും യചമ്പുണ്ടാകെിെതി
യറെ ആദ്യയ് യതളിവ�ള് ലേ്യമാ
ണ്.  ബി.സി നാലാം സഹസ്രാബ്ദ
ങ്ങള്കെിടെിൽ യമസയ്ാതട്ടാമിെ
െിൽ യവങ്കലം പ്രത്യക്യ്ട്ടു. ബി.സി 
2000 മുതൽ ഈജിപ്ിലും യമയസയ്ാ
തട്ടാമിെെിലും ഇരു്് �യണ്ട്ി. 
ഏതാണ്ട്, ബി.സി 1000 മുതലാണ് 
പടിഞ്ാ�ൻ യൂത�ാ്ിൽ ഇരു്് 
�യണ്ട്ിെത്.)

അമ്പും വില്ലും �ണ്ടുപിടിച്തതായട, 
തവട്ടൊടൽ വഴി കൂടുതൽ ജീവിതാവ
ശ്യങ്ങള് നി�തവറ്ാനാെി. അത് 
അദ്ധ്വാനയ് ലഘൂ�രിക്കുന്ന പണി
ൊയധങ്ങള് യമച്യ്ടുത്തുന്നതിയറെ 
പാതെിൽ ഒരു സപ്രധാന നാഴി�കെ
ല്ലാെി മാ�ി. തവട്ടൊടലിയറെ വി�ാസം 
ആദിമരീതിെിലുള്ള �ന്നു�ാലി വളര്
്ലിയറെ ആവിര്ോവ്ിന് �ാരണ
മാെി. തവട്ടകൊര് മൃഗങ്ങയള വീട്ടിൽ 
വളര്്ാനാരംേിച്ചു. മറ്് ജന്തുകെള്കെ് 
മുൻപാെി, നാെ�യളൊണ് വീട്ടിൽ 
വളര്്ാൻ തകെവണ്ം ഇണകെിയെടു
്ത്. പിന്നീട് ആട്, �ന്നു�ാലി, 
പന്നി, കുതിര എന്നിവയെയം. പ്രാകൃത
സമ്പ്രദാെ്ിലുള്ള കൃഷിയയട ആവിര്
ോവം സമൂഹ്ിയറെ ഉൽപാദനശക്ി
�ളുയട വി�ാസ്ിയറെ വലിെ കുതി
്ിന് �ാരണമാെി. മണ്ിൽ വീഴുന്ന 
ധാന്യങ്ങള് മുളച്ചുവരുന്നതാെി, പഴങ്ങ
ളും ധാന്യങ്ങളും തശഖരികെയവ, ആദിമ
മനുഷ്യൻ ശ്രദ്ധികൊൻ തുടങ്ങി. ആെി
രമാവര്്ി �യണ്ടങ്കിലും ഇതിയറെ 
രഹസ്യമവന് പിടി�ിട്ടിെില്ല. പതക്, 
ഒരു നാള് ഈ പ്രതിോസ്ിയറെ 
�ണ്ി�ള്, ആദിമമനുഷ്യയറെ മന
സ്സിൽ യവളിവാെതതായട അവൻ യചടി
�ള് വളര്്ാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങയന 
കൃഷി ആവിര്േവിച്ചു. 

ദീര്ഘ�ാലം കൃഷി അതങ്ങെറ്ം 
പ്രാകൃതമാെ വിധ്ിലാെിരുന്നു. 
ആദ്യയമായകെ യവറം �മ്പുയ�ാണ്ടും, 
പിന്നീട് വളഞ് അറ്മുള്ള, മൺയവട്ടി
യ�ാണ്ടുമുള്ള വ�തവലെിലൂയടയമാണ് 
മണ്ിളകെിെിരുന്നത്. നദീതാഴ് വര�
ളിൽ മലയവള്ളം യ�ാണ്ടുവന്ന യചളി
െിൽ വി്് വിത�ി. �ന്നു�ാലി�യള 
ഇണകെിയെടുകൊനാെതതായട, അവ
യെ മണ്ിലുഴുവാനാെി ഉപതൊഗയ്ടു

തീയയെ കണ്െിെിത്ത
വരം അതിയറെ പ്രരെോ
ഗവരംയകോണ്് പ്രകൃതി
ശക്ികളിൽ ചിലതി
ന് േനഷ്യൻ മുൻവക 
രനെി. ജന്തുരലോകത്ത് 
നിന്നുരം അന്ിേേോെി 
ആദിേേനഷ്യൻ പു�
ത്തുചോെി. േനഷ്യനോ
വോൻ രവണ്ിയെടുത്ത 
സദീർഘഘട്ടരം പൂർ
ത്തിെോെി. തീയയെ 
കയണ്ത്തരലോയെ േന
ഷ്യയറെ ഭൗതിക ജീവി
തസോഹച�്യരം അെി
സ്ോനെ�േോെി േോ�ി. 
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്ായമന്ന് വന്നു. പിന്നീട്, തലാഹമുരു
കൊൻ പഠിച്തതായട തലാഹ്ിലുള്ള 
പണിൊയധങ്ങള് വരവാെി.  അവയ
യട പ്രതൊഗത്ായട �ാര്ഷി� 
അദ്ധ്വാനം കൂടുതൽ ഉൽപാദനക്മമാ
െി. ഇതതായട ആദിമതഗാത്രങ്ങള് ഒരി
ട്് സ്ിരമാെി പാര്പ്പു�്ികൊൻ തു
ടങ്ങി. 

ആദതിമ�മൂ�ത്തികറെ ഉൽപാദന 
ബന്ങ്ങൾ, പ്രകൃത്യായുള്ള 
കതാഴതിൽ വതിഭജനരം

ഉൽപാദനബന്യ് നിര്ണ്െി
ക്കുന്നത് ഉൽപാദനശക്ി�ളുയട സ്വോ
വവം അവസ്യമാണ്. ആദിമ 
�മ്യൂൺ സമൂഹ്ിൽ ഉല്പാദനബന്
്ിയറെ അടിസ്ാനം ഉല്പാദതനാപാ
ധി�ളിതന്ലുള്ള �മ്യൂൺ ഉടമസ്ത
െിലാണ്. �മ്യൂൺ സമൂഹ്ിയറെ 
സ്വ്് ആ �ാലഘട്ട്ിയല ഉൽപാദ
നശക്ി�ളുയട സ്വോവ്ിന് അനു
തരാധമാെിരിക്കുന്നു. പണിൊയധ
ങ്ങള് ആദിമസമൂഹ്ിൽ വളയര പ്രാ
കൃതമാെിരുന്നതിനാൽ, പ്രകൃതിശക്ി 
�ളുമായം വന്യമൃഗങ്ങളുമായം ഒറ്കെ് 
യപാരുതുന്നതിന് ആദിമമനുഷ്യൻ മു
തിര്ന്നില്ല. പ്രാകൃതരൂപ്ിലുള്ള ഈ 
സഹ�രണവം കൂട്ടായ്മയം തീര്ച്ൊ
യം വ്യക്ിയയട ദൗര്ബല്യ്ിൽ നി
ന്നുണ്ടാെതാണ്. അല്ലാ
യത ഉൽപാദന്ിയറെ 
സാമൂഹ്യവൽകെരണം 
യ�ാണ്ടുണ്ടാെതയല്ലന്ന് 
മാര്�് സ് പ�ഞ്ഞു. (മാര്
�് സ്-തവര 
സസലിച്ിന് എഴുതിെ 
�്ിൽ നിന്ന്). അങ്ങ
യനൊണ് കൂട്ടാെ 
അദ്ധ്വാനം, ഭൂമിയയടയം 
മറ്് ഉൽപാദതനാപാധി
�ളുയടയം അദ്ധ്വാനം 
സൃഷ്ടിച് ഉൽപന്നങ്ങളു
യടയം യപാതുഉടമസ്
ത, എന്നിവയയട ആവ
ശ്യ�ത സമൂഹ്ിലു
ണ്ടാെത്. ഉൽപാദതനാ
പാധി�ളുയട സ്വ�ാര്യഉ
ടമസ്തയെ്റ്ിയള്ള 
ആവശ്യ�താതബാധ
യമാന്നും ആദിമമനുഷ്യ
നുണ്ടാെിരുന്നില്ല. വന്യ
മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 
സ്വെരക്യ്ക് തവണ്ടിയ
ള്ള ആയധമടകെമുള്ള 

ചില പണിൊയധങ്ങള് മാത്രമാണ് 
സ്വ�ാര്യസ്വ്ായണ്ടാെിരുന്നത്. 
അത് മാത്രമാണ് �മ്യൂൺ സംഘ്ി
യല അംഗങ്ങള് പ്രതത്യ�മാെി ഉപ
തൊഗിച്ിരുന്നത്. 

ജീവിച്ചുതപാ�ാൻ അത്യാവശ്യമാെ
തിൽക്കൂടുതയലാന്നും ആദിമമനുഷ്യയറെ 
അദ്ധ്വാന്ിന് സൃഷ്ടികൊനാെില്ല. 
ഉൽപന്നങ്ങയളാന്നും മിച്ംവയ്കാനുണ്ടാ
െിരുന്നില്ല. അ്രയമാരു സാഹചര്യ
്ിൽ ആദിമസമൂഹ്ിൽ വര്ഗ്ഗങ്ങള്
തകൊ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനുതമൽ നടത്തു
ന്ന ചൂഷണ്ിതനാ സാദ്ധ്യതയണ്ടാ
െിരുന്നില്ല. സാമൂഹി� ഉടമസ്ത, 
തമ്ിൽ തമ്ിൽ താരതതമ്യന അ�ന്നു
�ഴിഞ്ിരുന്ന യച�ിെ സമുദാെങ്ങള്
ക്കുള്ളിയല �ാര്യം മാത്രമാെി ഒതുങ്ങി
നിന്നു. യലനിൻ പ�ഞ്തുതപായല, 
ഉൽപാദന്ിയല സാമൂഹി� സ്വോ
വം ഒരു സമുദാെ്ിയല അംഗങ്ങയള 
മാത്രമാണ് ഉള്യകൊണ്ടത്. 

ആദിമസമൂഹ്ിയല അദ്ധ്വാനപ്ര
വൃ്ി�ള് ലളിതമാെ സഹ�രണ
്ിയറെ അടിസ്ാന്ിലുള്ളതാെിരു
ന്നു. ഒതര വിധ്ിലുള്ള ഒരു പ്രവൃ്ി 
യചയ്യാനാവശ്യമാെ വ്ൻ അദ്ധ്വാന
ശക്ി ഒരുമിച്ചുതചര്ന്ന് പ്രതൊഗിക്കു 
ന്നതിയനൊണ് ലളിതമാെ സഹ�ര
ണയമന്നതുയ�ാണ്ട് അര്ത്ഥമാക്കുന്നത്. 

ഒരു മനുഷ്യന് ഒറ്യ്ക് 
യചയ്യുന്നതിയന്റ്ി 
ആതലാചികൊൻ 
പറ്ാ് തര്ിലു
ള്ള �ാര്യങ്ങള് 
ഇ്ര്ിലുള്ള 
ലളിതമാെ സഹ�
രണം യ�ാണ്ട് സാ
ദ്ധ്യമാെി.(ഉദാഹര
ണ്ിന് വലിെ മൃ
ഗങ്ങയള തവട്ടൊടു
ന്നത്)

ഉൽപാദന 
ശക്ി�ളുയട പരി
താപ�രമാംവിധം 
താഴ്ന്ന നിലവാര
്ിൽ, അന്ന് ലേ്യ
മാെ ഇ്ിരി േക്
ണം തുല്യമാെി വീ
തികെയ്ട്ടു. മയറ്ാരു 
തര്ിലുള്ള വീതം
വയ്ം സാദ്ധ്യമാെി
രുന്നില്ല. ഏറ്വം 
അത്യാവശ്യം നി�
തവറ്ാനുള്ള ഉൽപ
ന്നങ്ങള് മാത്രതമ 

അന്നയ് അദ്ധ്വാനതശഷിയ�ാണ്ട് 
സാദ്ധ്യമാവമാെിരുന്നുള്ളൂ. തുല്യമാെി 
വീതികൊവന്നതിയനകൊള് കൂടുതൽ 
ഒരംഗ്ിന് നൽ�ിൊൽ, അത്, തവ
യ�ാരാള് പട്ടിണി�ിടന്നുചാവാനിടൊ
ക്കും. അതിനാൽ യപാതുവാെ അദ്ധ്വാ
ന്ിയറെ ഫലമായണ്ടാെ ഉൽപന്നം 
തുല്യമാെി വീതിക്കുന്നത് അനിവാര്യ
മാെി്ീര്ന്നു. 

തുല്യമാെി വീതം വയ്ക്കുന്നത് ആദിമ 
ജനതയ്കിടെിൽ ആഴ്ിൽ തവരുന്നി
െ ആചാരമാെിരുന്നു. സാമൂഹ്യവി�ാ
സ്ിയറെ താഴ്ന്നപടിെിൽ നിൽക്കുന്ന 
തഗാത്രങ്ങള്കെിടെിൽ ജീവിച് സഞ്ാ
രി�ള് ഇകൊര്യം നിരീക്ിച്ിട്ടുണ്ട്. നൂ
റ്്ത് വര്ഷങ്ങള്കെ് മു്് മഹാനാെ 
പ്രകൃതി ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഡാര്വിൻ ഒരു  
തലാ�സഞ്ാരം നടത്തു�യണ്ടാെി. 
തിതെര യദൽ ഫയൂതഗാെിയല തഗാത്ര
ജീവിതയ്്റ്ി വിവരികെയവ, ഒരു 
സംേവം അതദേഹം ചൂണ്ടികൊണിക്കു 
ന്നുണ്ട്. അവര്കെ് ഒരു പീസ് �ാൻവാ
സ് നൽ�ി. എല്ലാതപര്ക്കും തുല്യവീ
തം �ിട്ടുന്ന വിധ്ിൽ അവര് ആ 
�ാൻവാസിയന പൂര്ണമായം തുല്യോഗ
ങ്ങളാകെി മു�ിച്ചു. 

പ്രാകൃതമാെ ഉൽപാദതനാപ�രണ
ങ്ങളുയട സഹാെത്ായട, ഉൽപാദ
തനാപാധി�ളുയട സാമൂഹി� ഉടമസ്
തയയട അടിസ്ാന്ിൽ, യപാതുവാ
െ അദ്ധ്വാന്ിയറെയം ഉൽപന്നങ്ങളു
യട തുല്യവിതരണ്ിയറെയം നീതിെി
ലൂയട, നിലനിൽ്ിനാവശ്യമാെ ജീ
വൽപ്രധാനമാെ ആവശ്യ�ത�ള് തന
ടിയെടുക്കു� എന്നതാെിരുന്നു ആദിമ 
�മ്യൂൺ സമൂഹ്ിയല അടിസ്ാന 
സാ്്ി� നിെമം.

ഉല്പാദതനാപ�രണങ്ങള് വി�സിച്
തതായട യതാഴിൽ വിേജനം ഉദെംയ�ാ
ണ്ടു. അതിയറെ ഏറ്വം ലളിതമാെ 
രൂപം പ്രകൃത്യായള്ള യതാഴിൽ വിേജ
നമാെിരുന്നു. അതാെത്, സ്ത്രീ-പുരുഷ 
വിേജനവം പ്രാെപൂര്്ിൊെവരും 
കുട്ടി�ളും വൃദ്ധരുയമന്നുള്ള വിേജനവം.

പയ്ാ്താം നൂറ്ാണ്ടിയറെ ഉ്
രാര്ത്ഥ്ിൽ പാപ്പുവ-നയൂഗിനിെെി
യല ജീവിതയ് പഠനവിതധെമാകെി
െ �ഷ്യൻ സഞ്ാരി മികെലുതഖാ 
മ�് ലാെി, നിലമുഴുന്നതിയറെ കൂട്ടാെ 
അദ്ധ്വാനപ്രക്രിെയെ്റ്ി വിശദീ�രി
ക്കുന്നുണ്ട്. നിരവധി പുരുഷന്ാര് ഒരു 
നിരൊെി നിന്ന് കൂര്്ിച് �മ്പുയ�ാ
ണ്ട് മണ്ിൽ ആഴ്ിൽ കു്ിെി�കെി 
ധാരാളം മണ്് ഇളകെിെിടുന്നു. സ്ത്രീ�ള് 
മുട്ടിലിഴഞ്ഞുയ�ാണ്ട് അവയര പിന്തുടരു

പ്രോകൃതേോെ ഉൽെോദ
രനോെക�ണങ്ങളയെ 
സഹോെരത്തോയെ, 
ഉൽെോദരനോെോധിക
ളയെ സോമൂഹിക ഉെേ
സ്തയയെ അെിസ്ോ
നത്തിൽ, യെോതുവോെ 
അദ്്വോനത്തിയറെയരം 
ഉൽെന്നങ്ങളയെ തുല്യ
വിത�ണത്തിയറെയരം 
നീതിെിലൂയെ, നില
നിൽപ്ിനോവശ്യേോെ 
ജീവൽപ്രധോനേോെ 
ആവശ്യകതകൾ രന
െിയെടുക്കുക എന്നതോ
െിരുന്നു ആദിേ 
കമ്യൂൺ സമൂഹത്തി
യല അെിസ്ോന സോ
മ്പത്തിക നിെേരം.
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ന്നു. ഇളകെിെിടയ്ട്ട മണ്ിയന അവരു
യട വ�െിലുള്ള തടികെമ്പുയ�ാണ്ട് 
യപാട്ടിക്കുന്നു. പല പ്രാെ്ിലുള്ള കുട്ടി
�ള് സ്ത്രീ�ളുയട പി�ത�തപാെി വ�
യ�ാണ്ട് യെരടി മണ്ിയന യപാടിച്ിടു
ന്നു. ഇങ്ങയന മണ്ിയന പതയ്ടു്ി
െതശഷം സ്ത്രീ�ള് അവരുയട വ�െി
ലുള്ള �മ്പുയ�ാണ്ട് കുഴി�ളുണ്ടാകെി വി
ത്ാ, യചടികെത്ാ അതിൽ നടുന്നു. 
അദ്ധ്വാനം അവിയട കൂട്ടായ്മയതടതാണ്. 
അതതസമെം ലിംഗ-പ്രാെ വ്യത്യാസ
്ിയറെ അടിസ്ാന്ിലുള്ള യതാ
ഴിൽ വിേജനവമുണ്ട്. 

ഉൽപാദനശക്ി�ള് വി�സിച്
തതായട, പ്രകൃത്യായള്ള യതാഴിൽ വിേ
ജനം ഉ�്ിക്കു�യം അത് സ്ിരത
ൊര്ജിക്കു�യം യചയ്തു. പുരുഷന്ാര് 
തവട്ടൊടലിലും സ്ത്രീ�ള് മലകെ�ി�ളും 
േക്ണവം തതടലിലും വീടുപണി�ള് 
തനാക്കുന്നതിലും പ്രാവീണ്യം തനടിെ
തതായട അദ്ധ്വാന്ിയറെ ഉൽപാദന
ക്മതെിലും ചില വര്ദ്ധനയവായകെ 
ഉണ്ടാകുന്നതിനിടൊെി. 

ക�ാത്�മൂ�രം: മാതൃകേന്ദ്രതിത  
ക�ാത്വരം, പതിതൃകേന്ദ്രതിത ക�ാത്വരം

ജന്തുതലാ�വമായള്ള മനുഷ്യയറെ 
തവര്പിരിെലിയറെ പ്രക്രിെ നടന്നുവരു
ത്ാള്, മുൻഗാമി�യളത്ായലതയന്ന 
പറ്ങ്ങളായം അലഞ്ഞുതിരിയന്നവരാ
യമാൊണ് ജീവിച്ചുതപാന്നത്. അതത
ത്തുടര്ന്ന്, പ്രാകൃത സ്ദ് വ്യവസ്യ
യട ആവിര്ോവത്ായടയം ജനസം
ഖ്യാവളര്ച്തൊയടയം ക്രതമണ സമൂഹ
്ിയറെ തഗാത്രസംഘടന നിലവിൽ 
വന്നു.  അകൊല്്, പരസ്രം കുടുംബ
ബന്മുള്ളവര്കെ് മാത്രതമ കൂട്ടാെ 
അദ്ധ്വാന്ിൽ പങ്കുതചരാനാവമാെി
രുന്നുള്ളൂ. കുടുംബ്ാലും ഒരുമിച്ചുള്ള 
ജീവിത്ാലും ബന്ി്ികെയ്ട്ട ഇടു
ങ്ങിെ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിയല കൂട്ടാെ 
അദ്ധ്വാന്ിയറെ സാദ്ധ്യത ഉൽപാദ
തനാപ�രണങ്ങളുയട പ്രകൃതാവസ് 
�ാരണം വളയര ചുരുങ്ങിെ നിലെിലാ
െിരുന്നു. കുടുംബബന്്ാലും ഒരുമി
ച്ചുള്ള ജീവിത്ാലും ബന്ി്ികെയ്
ടാ് ഏയതാരുവതനാടും സാധാരണ
ഗതിെിൽ ആദിമമനുഷ്യൻ ശത്രുത 
വച്ചുപുലര്്ിെിരുന്നു. ആദ്യ�ാല്് 
തഗാത്രയമന്നത് രക്ബന്്ാൽ കൂട്ടി
തൊജി്ികെയ്ട്ട, ഏ�ിൊൽ  ഏതാ
നും ഡസൻ എണ്ം ആളു�ള് അടങ്ങു
ന്ന സംഘമാെിരുന്നു. അ്ര്ിലു
ള്ള ഓതരാ സംഘവം മറ്് സംഘങ്ങ
ളിൽ നിന്ന് തവര്പിരിഞ്ാണ് നില

യ�ാണ്ടത്. �ാലം �ടന്നുതപായ�, തഗാ
ത്ര അംഗങ്ങളുയട സംഖ്യ നൂറ�ണകെി 
ന് തപരാവന്നതര്ിൽ വര്ദ്ധിച്ചു. കൂ
ട്ടാെ അദ്ധ്വാനം വഴി ലേിക്കുന്ന തനട്ട
ങ്ങള് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വര്ദ്ധിച് സാ
ഹചര്യം മനുഷ്യയന ഒരുമിച്് ജീവി
കൊൻ നിര്ബന്ിതമാകെി. 

ആദിമ ജനത�ളുയട ജീവിതം പഠ
നവിതധെമാകെിെ തമാര്ഗൻ 19-ാം നൂ
റ്ാണ്ടിയറെ മദ്ധ്യ�ാല്് ഇത�ാകെി
തൊസ് ഇതെ്യകൊരുയടെിടെിൽ നില
നിന്നിരുന്ന തഗാത്രസംഘടനയെ്റ്ി 
വിവരിച്ിട്ടുണ്ട്. തവട്ടൊടലും, മത്്യബ
ന്നവം, പഴവര്ഗ്ഗതശഖരണവം ഭൂമികൃ
ഷികെ് ഉപയക്മാകെലുമാെിരുന്നു 
അവരുയട മുഖ്യയതാഴിൽ. 
പുരുഷന്ാര്ക്കും സ്ത്രീ�ള്ക്കും യതാഴിൽ 
വിേജിച്ചുനൽ�ി. തവട്ടൊടലും, മത്്യ
ബന്നവം, ആയധവം യതാഴിലുപ�ര
ണങ്ങളുമുണ്ടാകെൽ, കുടിലു�ളും ത�ാട്ട
�ളുമുണ്ടാക്കു� എന്നിവയൊയകെൊെി
രുന്നു പുരുഷന്ാരുയട ചുമതല�ള്. സ്ത്രീ
�ളാവയട്ട, വിളയവടുക്കു�യം അത് സൂ
ക്ിച്ചുവയ്ക്കു�യം, പാച�ം യചയ്യു�യം 
വസ്ത്രങ്ങളും, മൺപാത്രങ്ങളുമുണ്ടാക്കു�
യം, �ാട്ടുപഴങ്ങളും, �ിഴങ്ങു�ളും തശഖ
രിക്കു�യം യചയ്തു. ഭൂമി തഗാത്ര്ിയറെ 
യപാതുസ്വ്ാെിരുന്നു. മരം മു�ിക്കു�, 
കൃഷികെ് ഉപതൊഗികെ്കെവിധം 
�ാട് യവട്ടിയ്ളിക്കു�യം വലിെ മൃഗ
ങ്ങയള തവട്ടൊടു�യം യചയ്യു� എന്നി
ങ്ങയനയള്ള �ടു് പണി�ള് കൂട്ടാെി 
നിര്വ്ഹിച്ചു. 'വ്ൻ വീടു�ള്'എന്ന�ി
െയ്ട്ടിരുന്ന, ഇരുപതതാ അതിലധി�
തമാ കുടുംബങ്ങയള താമസി്ികൊനാവ
ന്ന പാര്്ിടങ്ങളിലാെിരുന്നു ഇത�ാ

കെിതൊസ് ജീവിച്ചുവന്നത്. അ്രം 
സംഘങ്ങള്കെ് സാധനസാമഗ്ി�ള് 
സൂക്ിച്ചുവയ്കാനുതകുന്ന യപാതുതസ്റാറ
�ള് ഉണ്ടാെിരുന്നു. സംഘ്ിയറെ 
തല്ത്തുണ്ടാെിരുന്ന സ്ത്രീ വിവിധ കു
ടുംബങ്ങള്കൊെി േക്ണം വീതിച്ചു
നൽ�ി. യദ്ധസമെ്് യദ്ധം നെി
കൊനുള്ള ഒരു തനതാവിയന തഗാത്രം 
തയന്ന യതരയഞ്ടുത്തു. അതിനൊള്
കെ് േൗതി�തനട്ടയമാന്നുമുണ്ടാെില്ല. യ
ദ്ധം അവസാനിച്ചു�ഴിഞ്ാൽ അൊളു
യട അധി�ാരവം അവസാനിക്കും. 

തഗാത്രസമൂഹ്ിയറെ ആദ്യദശ
െിൽ സ്ത്രീകെ് നാെ�സ്ാനമാണുണ്ടാ
െിരുന്നത്. പുരുഷൻമാരുയട ജീവിത
്ിയറെ േൗതി�സാഹചര്യമാണ് 
അതിന് �ാരണമാെത്. ഏറ്വം പ്രാകൃ
തമാെ ആയധങ്ങള് വച്ചുള്ള പുരുഷ
യറെ �ര്്വ്യമാെ തവട്ടൊടൽ വഴി 
സമൂഹ്ിയറെ ജീവിതാവശ്യങ്ങയള
ല്ലാം നിര്വഹികൊൻ പര്യാപ്മാെിരു
ന്നില്ല. �ിട്ടിൊൽ �ിട്ടി അത്ര തയന്ന. 
അ്രയമാരു സാഹചര്യ്ിൽ കൃഷി
യം �ന്നു�ാലി വളര്്ലും(മൃഗങ്ങയള 
ഇണകെിയെടുകെൽ) എത്രത്ാളം ഭ്രൂ
ണാവസ്െിലാെിരുന്നാലും അവയ്ക് 
വലിെ സാ്്ി�മാനങ്ങളുണ്ടാെിരു
ന്നു. തവട്ടൊടലിയനകൊളും കൂടുതൽ ഉ�
പ്പുളളതും സ്ിരതയള്ളതുമാെ ജീവിത
മാര്ഗ്ഗമാെിരുന്നു അത്. പയക്, കൃഷി
കെ് നിലയമാരുകെലും �ന്നു�ാലി വളര്
്ലും പ്രാകൃതരീതെിൽ യചയ്ിരുന്നി
ടത്ാളം �ാലം, അത്, പുരുഷന്ാര് 
തവട്ടൊടലിന് തവണ്ടി തപാകുത്ാള് 
കുടുംബ�ാര്യങ്ങളുമാെികെഴിഞ്ിരുന്ന 
സ്ത്രീ�ളുയട ചുമതലൊെി മാ�ി. സദീര്
ഘമായൊരു �ാലത്തുടനീളം തഗാത്ര
സമൂഹ്ിൽ സ്ത്രീ�ള് പ്രമുഖ സ്ാനം 
വഹിച്ചു. ബന്ധുത്വം മാതാവിയറെ, വഴി
െിൽ നിശ്ചെികെയ്ട്ടു. ഇതാണ് മാതൃ
ത�ന്ദ്രിത തഗാത്ര വ്യവസ് എന്ന് പ�
യന്നത്. 

ഉൽപാദനശക്ി�ളുയട തുടര്ന്നുള്ള 
വി�ാസം അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞുള്ള �ന്നു
�ാലി വളര്്ലിനും(�ാലിതമച്ിൽ 
സ്ദ് വ്യവസ്) കു�ച്ചുകൂടി വി�സിത
മാെ കൃഷിക്കും(തചാളം കൃഷി) �ാരണ
മാെി. ഇയതായകെ, പുരുഷയറെ തമഖല
ൊെിരുന്നു. ഇത് ആദിമമനുഷ്യയറെ 
ജീവിത്ിൽ നിര്ണ്ാെ� സ്വാധീ
നം യചലുത്തു�യം മാതൃത�ന്ദ്രീത തഗാ
ത്ര്ിയറെ സ്ാന്് പിതൃത�ന്ദ്രീത 
തഗാത്രവ്യവസ് നിലവിൽ വരി�യം 
യചയ്തു. പ്രമുഖസ്ാനം പുരുഷനിതലയ്ക് 
വ�മാറ്യ്ട്ടു. അവൻ സ്വെം തയന്ന

ജന്തുരലോകവേോയള്ള  
േനഷ്യയറെ രവർെി�ിെലി
യറെ പ്രക്ിെ നെന്നുവരു
രമ്പോൾ, മുൻഗോേികയള 
രപ്ോയലതയന്ന െറ്റങ്ങളോ
യരം അലഞ്ഞുതി�ിയന്നവ
�ോയേോെോണ് ജീവിച്ചുരെോ
ന്നത്. അരതതുെർന്ന്, പ്രോ
കൃത സമ്പദ് വ്യവസ്യ
യെ ആവിർഭോവരത്തോയെ
യരം ജനസരംഖ്യോവളർച്ച
രെോയെയരം ക്രേണ സമൂ
ഹത്തിയറെ രഗോത്സരംഘെ
ന നിലവിൽ വന്നു.
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്യന്ന തഗാത്ര്ിയറെ നാെ�സ്ാന
്് പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. ബന്ധുത്വം പിതാവി
യറെ വഴികെ് നിശ്ചെികൊൻ തുടങ്ങി. 
പിതൃത�ന്ദ്രിത തഗാത്രങ്ങള് പ്രാകൃത 
�മ്യൂൺ സമൂഹ്ിയറെ അവസാന�ാ
ലഘട്ട്ിലാണ് നിലവിൽ വന്നത്. 

സ്വ�ാര്യസ്വ്ിയറെയം സമൂഹ
്ിൽ വര്ഗ്ഗപരമാെ വിേജന്ിയറെ
യം മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനുതമൽ നടത്തു
ന്ന ചൂഷണ്ിയറെയം അോവം േരണ
കൂടം പ്രത്യക്യ്ടുന്നതിയറെ സാദ്ധ്യത
യെ തടഞ്ഞുനിര്്ി. 

'ആദിമസമൂഹ്ിൽ േരണകൂടം നി
ലനിന്നതിയറെ ൊയതാരു സൂചനയം 
അത്ാഴുമില്ലാെിരുന്നു. ആചാരങ്ങളുയട
യം ആദരവിയറെയം തഗാത്ര്ിയല 
�ാരണവന്ാര് വഹിച്ിരുന്ന അധി�ാ
ര്ിയറെയം പ്രമുഖ സ്ാനം നാം �ാ
ണുന്നു. ഈ അധി�ാരങ്ങള് ചില
ത്ാള് സ്ത്രീ�ള്ക്കും അനുവദിച്ചുനൽ
�ി. പയക്, ഒരിടത്തും മറ്റുള്ളവയര േരി
കൊനും േരണ്ിയറെ താൽപര്യാര്
ത്ഥം ആസൂത്രിതമായം സ്ിരസ്വോ 
വത്ായടയം അടിച്മര്്ാനും 
ഹിംസ യചയ്യാനുമുള്ള ഒരു സംവിധാന
യ് നെിക്കുന്ന ഒരു പ്രതത്യ� ജനവി
ോഗയ് നാം �ണ്ടില്ല.' ('േരണകൂ
ടം'-യലനിൻ).

അദ്ധ്ാനത്തികറെ, �ാമൂ�തിേ  
കതാഴതിൽ വതിഭജനത്തികറെയുരം  
വതിനതിയമത്തികറെയുരം ആവതിർഭാവരം

�ന്നു�ാലി വളര്്ലും കൃഷിയം മു
തന്ന�ിെതതായട അദ്ധ്വാന്ിയറെ സാ
മൂഹി� യതാഴിൽ വിേജന്ിന് തുട
കെം കു�ിച്ചു. അ്ര്ിലുള്ള യതാ
ഴിൽ വിേജന്ിയറെ ആരംേ്ിൽ 
വിവിധ സമൂഹങ്ങളും പിന്നീട് സമൂഹ
്ിയല വ്യക്ി�ളാെ അംഗങ്ങളും 
വവവിധ്യമാര്ന്ന രൂപങ്ങളിലുള്ള ഉൽ
പാദന പ്രവൃ്ി�ളിൽ ഏര്യ്ട്ടുതുട
ങ്ങി. �ാലിതമയ്ക്കുന്ന തഗാത്രങ്ങളുയട 
തവര്പിരിെലാണ് ആദ്യയ് വ്ിച് 
സാമൂഹി� യതാഴിൽ വിേജനം. 

�ാലിവളര്്ലിൽ ഏര്യ്ട്ട തഗാ
ത്രങ്ങള് ഗണ്യമാെ തനട്ടങ്ങളുണ്ടാകെി. 
കൂടുതൽ മാംസവം �്ിളിയം പാലും 
ലേിക്കുന്ന തര്ിൽ �ാലി�യള പരി
പാലികൊൻ അവര് പഠിച്ചു. ആദ്യയ് 
ഈ സാമൂഹി� യതാഴിൽ വിേജനം 
വഴി അന്നയ് �ാലയ് സംബന്ി
ച്ിടത്ാളം യതാഴിൽശക്ിയയട 
ഉല്പാദനക്മതെിൽ ശ്രതദ്ധെമാെ 
ഉെര്ച്ൊണുണ്ടാെത്. 

ദീര്ഘമായൊരു �ാലെളവിൽ ഉൽ
പന്ന വിനിെമ്ിന് ൊയതാരാവശ്യ
�തയമുണ്ടാെിരുന്നില്ല. ലേ്യമാെ ഉൽ
പന്നമാ�മാനം യപാതുവാെി ഉപതൊ
ഗിച്ചുതീര്ക്കു�ൊണുണ്ടാെത്. വിനിമ
െം തുടകെ്ിൽ ആരംേം കു�ിച്തും 
അത് വി�സിച്തും തഗാത്രസമൂഹ
ങ്ങള് തമ്ിലാെിരുന്നു. സദീര്ഘമാ
യൊരു �ാലെളവിൽ അത് ൊദൃശ്ചി� 
സംേവങ്ങയളന്ന മട്ടിലാെിരുന്നു. 

ആദ്യയ് വൻസാമൂഹി� യതാ
ഴിൽ വിേജനം പ്രത്യക്യ്ട്ടതതായട 
സാഹചര്യങ്ങള് മാ�ി. �ന്നു�ാലി 
വളര്ത്തുന്ന തഗാത്രങ്ങള്കെ് �ന്നു�ാ
ലി�ളുയടയം പാലുല്പന്നങ്ങളുയടയം മാം
സ്ിയറെയം തതാലിയറെയം �്ിളി
തരാമ്ിയറെയം മിച്സ്ാദ്യം ഉണ്ടാ
െി വന്നു. അതതസമെം അവര്കെ് 
മണ്ിൽ നിന്നുൽപാദി്ിക്കുന്ന ഉൽപ
ന്നങ്ങളുയട ആവശ്യ�തയം തനരിട്ടു. 
�ാര്ഷി�വൃ്ിെിതലര്യ്ട്ട തഗാത്ര
ങ്ങള്കൊവയട്ട, �ാലം യചല്ലുതതൊറം 
�ാര്ഷിത�ാല്പന്നങ്ങളുയട ഉൽപാദന
്ിൽ ഗണ്യമാെ വളര്ച് തനടാനാെി. 
മണ്ിൽ പണിയെടുക്കുന്നവര്ക്കും �ാ
ലിവളര്്ലിതലര്യ്ട്ട തഗാത്രങ്ങള്
ക്കും അവരുയട സ്വതെം സ്ദ് വ്യവ
സ്യ്ക�്് ഉൽപാദി്ികൊനാവാ് 
ഉൽപന്നങ്ങളുയട ആവശ്യ�തയണ്ടാ
െി. ഈ സാഹചര്യങ്ങയളല്ലാം വിനിമ

െ്ിയറെ ആവശ്യ�തെിതലയ്ക്കും 
അതിയറെ വളര്ച്െിതലക്കും നെിച്ചു. 
�ാര്ഷി� വൃ്ിതൊടും �ന്നു�ാലി 
വളര്്ലിതനാടും ഒ്്ിയനാ്ം മറ്റു
വിധ്ിലുള്ള ഉല്പാദനപ്രവര്്നങ്ങ
ളും മുതന്ന�ി. ശിലായഗ്ിയറെ �ാലം 
മുതൽയകെ �ളിമണ്ിൽ നിന്ന് പാത്ര
ങ്ങളുണ്ടാകൊൻ മനുഷ്യൻ പഠിച്ിരുന്നു. 
പിൽകൊല്്, വ�യ�ാണ്ടുള്ള തുണി
യനയ്ത് പ്രത്യക്യ്ട്ടു. ഒടുവിൽ, ഇരു്് 
ഉരുക്കുന്ന വിദ്യ �ണ്ടുപിടിച്തതായട 
അദ്ധ്വാനയ് സഹാെിക്കുന്ന തലാഹ 
പണിൊയധങ്ങള് നിര്മ്ികൊൻ സാ
ധിക്കുയമന്നാെി. ഇരു്് യ�ാഴു പിടി
്ിച് തടികെല്യം ഇരു്് മഴുവം 
അതുതപായല ഇരു്് വാളുതപാലുള്ള 
ആയധങ്ങളും നിര്മ്ികെയ്ട്ടു. ഈ 
തര്ിലുള്ള യതാഴിലിയന മണ്ിയല 
അദ്ധ്വാനത്ാതടാ �ാലിവളര്്ലി
തനാതടാ ഒത്തുതപാ�ാൻ കൂടുതൽ കൂടു
തൽ പ്രൊസമാെിത്തുടങ്ങി. വ�
ത്ാഴിലു�ളിതലര്യ്ട്ടവര് ക്രതമണ 
തവര്യപടു്യ്ട്ടു. യ�ാല്ലന്ാര്, ആയ
ധപണികൊര്, മൺപാത്ര പണികൊര് 
എന്നിങ്ങയനയള്ള വ�യ്ാഴിലു�ാ
രുയട ഉൽപന്നങ്ങള് കൂടുതൽ കൂടുതൽ 
പതിവാെി വിനിമെ്ിന് തവണ്ടി 
എ്ാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങയന വിനിെമ
്ിനുള്ള �ളം കൂടുതൽ വിശാലമാെി. 

�ധ്ോര്യ�ധ്ത്തികറെയുരം  
വർഗ്ഗങ്ങളുകടയുരം ആവതിർഭാവരം. 
പ്രാകൃത േമ്മയൂൺ �മൂ�ത്തികറെ 
തേർച്ച

പ്രാകൃത �മ്യൂൺ സമുഹം ഏറ്വം 
വി�സിതമാെത് മാതൃത�ന്ദ്രീത തഗാ
ത്രങ്ങളുയട �ാല്ാെിരുന്നു. പിതൃത�
ന്ദ്രീകൃത തഗാത്രങ്ങള്ക്കുള്ളിൽ തയന്ന 
പ്രാകൃത �മ്യൂൺ സമൂഹ്ിയറെ 
ത�ര്ച്യയട വിത്തു�ള് തപറന്നുണ്ടാ
െിരുന്നു. പ്രാകൃത �മ്യൂൺ സമൂഹ്ി
യറെ ഉൽപാദന ബന്ങ്ങള് ഒരു പ്ര
തത്യ� ഘട്ടം വയര ഉൽപാദനശക്ി�
ളുയട വി�ാസ്ിയനാ്വണ്മാെിരു
ന്നു. എന്നാൽ, പിതൃത�ന്ദ്രീത തഗാത്ര
ങ്ങളുയട അവസാന ദശെിൽ പുതിെ
തും കൂടുതൽ യമച്യ്ട്ടതുമാെ പണി
ൊയധങ്ങളുയട വരതവായട(ഇരു്് 
യഗം) ആദിമസമൂഹ്ിയല ഉൽപാദ
നബന്ങ്ങള് പുതിെ ഉൽപാദനശക്ി
�ള്കെ് അനുപൂര�മല്ലാതാെി മാ�ി. 
�മ്യൂൺ സ്വ്ിയറെ ഇടുങ്ങിെ ചട്ടക്കൂ
ടും, അദ്ധ്വാന്ാലുള്ള ഉൽപന്നങ്ങളു
യട തുല്യവിതരണവം പുതിെ ഉൽപാദ

ഉല്ദനശക്ികളയെ വി
കോസവരം സ്വകോ�്യസ്വ
ത്തിയറെ ആവിർഭോവവരം 
രഗോത്ങ്ങളയെ തകർച്ച
െിരലയ്ക്ക് നെിച്ചു. രഗോത്
ങ്ങൾ വലിെ െിതൃരകന്ദ്രീ
ത കുടുരംബങ്ങളോെി രവർ
െി�ിയകയരം കുടുരംബങ്ങൾ
ക്കുള്ളിൽത്തയന്ന, വ്യക്ി
െ�േോെ കുടുരംബയൂണിറ്റു 
കളോെി വിഭജിച്ചുേോറക
യരം ഉൽെോദരനോെക�ണ
ങ്ങയളയരം വീട്ടുെക�ണ
ങ്ങയളയരം കന്നുകോലിക
യളയരം അവരുയെ സ്വകോ
�്യസ്വത്തോെി െ�ിവർത്ത
നയപ്ടുത്തുകയരം യചെ്തു. 



നശക്ി�ളുയട വി�ാസ്ിന് തടൊ
െി മാ�ാൻ തുടങ്ങി. മുൻ�ാലങ്ങളിൽ 
ഒരു കൃഷി ഭൂമിെിൽ ഏതാനും ഡസൻ 
ആളു�ളുയട കൂടിതച്ര്ന്നുള്ള അദ്ധ്വാനം 
യ�ാണ്ട് മാത്രതമ പണിതീര്കൊമാെി
രുന്നുള്ളൂ. അ്രം സാഹര്യ്ിൽ കൂ
ട്ടാെ അദ്ധ്വാനം ഒരു ആവശ്യ�തൊ
െിരുന്നു. ഉൽപാദതനാപ�രണങ്ങളുയട 
വി�ാസത്ായടയം അദ്ധ്വാന്ിയറെ 
ഉൽപാദനക്മതയയട വളര്ച്തൊയട
യം ഒയ�ാറ് കുടുംബ്ിന് പരസഹാെ
മില്ലായത ഒരു �ണ്ടം ഭൂമിെിൽ പണി
തീര്കൊനും നിലനിൽ്ിനായള്ള 
അവശ്യസാധനങ്ങള് തനടിയെടുകൊ
നും സാധിക്കും എന്ന നില വ�വന്നു. 
അങ്ങയന, ഉൽപാദന്ിനാവശ്യമാെ 
പണിൊയധങ്ങള് കൂടുതൽ തി�വള്ള
താെതതായട വ്യക്ിെധിഷ്ഠിത സ്
ദ്ക്രമ്ിതലകെ് മുതന്ന�ാൻ �ളയമാരു
കെി. അന്നയ് ചരിത്രസാഹചര്യ
്ിൽ അത് കൂടുതൽ ഉൽപാദനക്മ
വമാെിരുന്നു. കൂട്ടാെ അദ്ധ്വാന്ിയറെ
യം �മ്യൂൺ സ്ദ്ക്രമ്ിയറെയം 
ആവശ്യം കു�ഞ്ഞു കു�ഞ്ഞു വന്നു. കൂട്ടാ
െ അദ്ധ്വാനം ഉൽപാദതനാപാധി�ളു
യട യപാതുഉടമസ്ത ആവശ്യയ്യട്ട
ങ്കിൽ, വ്യക്ിെധിഷ്ഠിത അദ്ധ്വാനം 
സ്വ�ാര്യസ്വ്ാണ് ആവശ്യയ്ട്ടത്. 

സ്വ�ാര്യസ്വ്ിയറെ ആവിര്ോവം 
യതാഴിലിയറെ സാമൂഹി� വിേജനവമാ
യം വിനിമെ്ിയറെ വളര്ച്യമായം 
അതേദ്യമാെി ബന്യ്ട്ടിരിക്കുന്നു. 
ആരംേ്ിൽ വിനിെമങ്ങയളല്ലാം 
വ��ാര്യം യചയ്ിരുന്നത് �ാരണവ
ന്ാതരാ തലമുതിര്ന്നവതരാ ആെിരു
ന്നു.  �മ്യൂൺ സമുദാെ്ിയറെ പ്രതി
നിധി�യളന്ന നിലെിൽ അവരാെിരു
ന്നു വ�മാറ്-�ച്വട ഇടപാടിൽ 
പയങ്കടു്ിരുന്നത്. അവര് വ�മാറ്ം 
യചയ്താവയട്ട �മ്യൂൺ സമുദാെ്ി
യറെ സ്വത്തുമാെിരുന്നു. പയക്, യതാഴി
ലിയറെ സാമൂഹി� വിേജനം കൂടുതൽ മു
തന്ന�ിെതതായട തഗാത്ര്ലവന്ാര് 
�മ്യൂണിയറെ സ്വ്് അവരുയട സ്വ
്് എന്നതപായല യപരുമാ�ിത്തുടങ്ങി. 

ആരംേ്ിൽ, വിനിമെ്ിയറെ 
പ്രധാന ഇനം, �ന്നു�ാലി�ള് ആെി
രുന്നു. �ാലി വളര്ത്തുന്ന സമുഹങ്ങള്
കെ് വലിയൊരു പറ്മുണ്ടാെിരുന്നു. 
അതിതനാട�ം തയന്ന, സമൂഹ്ിൽ 
വ്ിച് അധി�ാരം വ�ൊളിെിരുന്ന 
തഗാത്ര്ലവന്ാരും �ാരണവന്ാരും 
ഈ �ാലിക്കൂട്ടങ്ങയള സ്വതെം സ്വയ്
ന്നതപായല വിറ്ഴികൊൻ ശീലിച്ചു�ഴി
ഞ്ിരുന്നു. വാസ്വ്ിൽ, �ാലി�യള 

വിൽകൊനുള്ള അവരുയട അവ�ാശം 
സമുദാെ്ിയല ഇതര അംഗങ്ങളും 
അംഗീ�രിക്കു�ൊണുണ്ടാെത്. അങ്ങ
യന, തുടകെ്ിൽ �ന്നു�ാലി�ളും പി
ന്നീട് ക്രതമണ എല്ലാ ഉല്പാദതനാപ�ര
ണങ്ങളും സ്വ�ാര്യസ്വ്ാെി മാ�ി. ഭൂ
മിെിൻതമലുള്ള യപാതുഉടമസ്തൊ
ണ് ഏറ്വം ദീര്ഘ�ാലം സംരക്ികെ
യ്ട്ടത്. 

ഉല്പദനശക്ി�ളുയട വി�ാസവം 
സ്വ�ാര്യസ്വ്ിയറെ ആവിര്ോവവം 
തഗാത്രങ്ങളുയട ത�ര്ച്െിതലയ്ക് നെി
ച്ചു. തഗാത്രങ്ങള് വലിെ പിതൃത�ന്ദ്രീത 
കുടുംബങ്ങളാെി തവര്പിരിയ�യം കു
ടുംബങ്ങള്ക്കുള്ളിൽ്യന്ന, വ്യക്ിപ
രമാെ കുടുംബയൂണിറ്റു�ളാെി വിേജിച്ചു
മാറ�യം ഉൽപാദതനാപ�രണങ്ങയള
യം വീട്ടുപ�രണങ്ങയളയം �ന്നു�ാലി
�യളയം അവരുയട സ്വ�ാര്യസ്വ്ാ
െി പരിവര്്നയ്ടുത്തു�യം യചയ്തു. 
സ്വ�ാര്യസ്വ്ിയറെ വളര്ച്തൊയട, 
തഗാത്ര്ിയറെ യ�ട്ടു�്് ദുര്ബലമാെി 
്ീര്ന്നു. തഗാത്രസമൂഹ്ിയറെ സ്ാ
നം ഗ്ാമസമുദാെം വഹികൊൻ തുട
ങ്ങി. ഗ്ാമം അഥവാ അെൽക്കൂട്ടം, 
തഗാത്ര്ിൽ നിന്ന് വിേിന്നമാെി കു
ടുംബബന്്ാൽ ബന്ി്ികെയ്ട്ടവ
രല്ലാ് ജനങ്ങയളയം കൂയട ഉള്യകൊ
ള്ളുന്നതാെിരുന്നു. വീടും, വീട്ടുപ�രണ
ങ്ങളും �ന്നു�ാലി�ളും വ്യത്യസ്കുടും
ബങ്ങളുയട സ്വ�ാര്യസ്വ്ിൽയ്ടുമാ
െിരുന്നു. മറവശ്്, �ാട്, പുൽവമ
താനങ്ങള്, യവള്ളവം മറ്് പ്രകൃതിദ് 
സൗ�ര്യങ്ങളും സമുദാെ സ്വ്ാെി 
നിലനിന്നു. കൃഷി നിലവം കു�ച്ചു�ാലം 
കൂയട സമുദാെ്ിയറെ യപാതുസ്വ്ാ
െി തുടര്ന്നു. ആരംേ്ിൽ, കൃഷി 
നിലം നിശ്ചിത �ാലെളവിനിടെിൽ 

സമുദാൊംഗങ്ങള്കെിടെിൽ വീതംവച്് 
പുതുകെി നിശ്ചെിച്ിരുന്നു. പിന്നീടത്, 
സ്വ�ാര്യസ്വ്ാെി മാ�ാൻ തുടങ്ങി. 

സ്വ�ാര്യസ്വ്ിയറെയം വിനിമെ
സമ്പ്രദാെ്ിയറെയം ആവിര്ോവം 
ആദിമസമൂഹ്ിയറെ ആ�മാനഘടന
യ്ക് സംേവിച് വ്ിച് വഴി്ിരിവിയറെ 
ആരംേമാെിരുന്നു. സ്വ�ാര്യസ്വ്ി
യറെ വളര്ച്യം സ്വ്ടിസ്ാന്ിലു
ള്ള തവര്തിരിവ�ളും സമുദാെ്ിനു
ള്ളിൽ്യന്ന വിവിധ സംഘങ്ങളിൽ 
വ്യത്യസ് താൽപര്യങ്ങള് ജനി്ിക്കു
ന്നതിതലയ്ക് നെിച്ചു. ഈ സാഹചര്യ
്ിൽ, സമുദാെ്ിന�്് �ാരണ
വന്ാരും, വസനി� തനതാകെളുയടയം 
പുതരാഹിതന്ാരുയടയം സ്ാനം വഹി
ച്ിരുന്നവരും ആ പദവി�യള സ്വെം 
ധനി�രാ�ാൻ തവണ്ടി ഉപതൊഗിച്ചു. 
സമുദാെ സ്വ്ിയറെ ഗണ്യമായൊരു 
പങ്ക് അവര് വ�കെലാകെി. സമുദാെ
്ിൽ ഈ പദവി�ള് വഹിച്ിരുന്ന
വര് സമുദാെ്ിയല ബഹുഭൂരിപക്ം 
അംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ കൂടുതൽ 
തവ�ിട്ട് മാ�ിനിന്നു. അവര് തഗാത്ര പ്രഭു
വര്ഗ്ഗമാെി രൂപം പ്രാപിക്കു�യം അവ
രുയട അധി�ാരം പിന്തുടര്ച്ാവ�ാശി
�ള്കെ് വ�മാറന്ന പ്രവണതയം കൂടു
തൽ കൂടുതൽ പ്ര�ടമാെി വന്നു. പ്രഭുകു
ടുംബങ്ങള് ഒതര സമെം ഏറ്വം ധനി
�രാെ കുടുംബങ്ങളുമാെി്ീര്ന്നു. 
സമുദാെ്ിയല ബഹുഭൂരിപക്ം വരു
ന്ന അംഗങ്ങള് ക്രതമണ ഒന്നയല്ലങ്കിൽ 
മയറ്ാരു വിധ്ിലുള്ള സാ്്ി� 
ആശ്രിതത്വംമൂലം ഈ ഉന്നതതശ്രണി
െിലുള്ള ധനി� പ്രഭു വിോഗത്ാട് 
വിതധെത്വമുള്ളവരാെി മാ�ി. 

ഉല്പദാനശക്ി�ളുയട വളര്ച്തൊ
യട �ാലിവളര്്ലിലും കൃഷിെിലും 
മനുഷ്യൻ യചലു്ിെ അദ്ധ്വാനം മൂലം 
മനുഷ്യയറെ ജീവിതം നിലനിര്്ാനാ
വശ്യമാെതിതനകൊള് കൂടുതൽ അവ
ശ്യസാധനങ്ങള് ലേികൊൻ തുടങ്ങി. 
അധി� അദ്ധ്വാനവം അധി� ഉല്പാദന
വം, അതാെത്, പണിയെടുക്കുന്നവനും 
അവയറെ കുടുംബ്ിനും നിലനിൽകൊ
നാവശ്യമാെതിതനകൊള് കൂടുതൽ വരു
ന്ന അധി� അദ്ധ്വാനവം ഉല്പാദനവം 
വ�െടകൊനുള്ള സാദ്ധ്യത യതളിഞ്ഞു
വന്നു. ഈ സാഹചര്യ്ിൽ, മുൻപ് 
യചയ്ിരുന്നതുതപായല തടവ�ാരാെി 
പിടിക്കുന്നവയര യ�ാന്നു�ളയന്നതിന് 
പ�രം അവയരയകൊണ്ട് പണിയെടു്ി
ക്കുന്നതിനാെി അടിമ�ളാകെി മാറ്റുന്ന
താണ് പ്രതൊജന�രം എന്നുവന്നു. 
വലിെ പ്രഭുകെളും ധനി�രും കൂടുതൽ 

കൂട്ടോെ അദ്്വോനരം വ്യക്ി
െ�േോെ അദ്്വോനത്തിനരം 
സോമൂഹ്യസ്വത്ത് സ്വകോ�്യ
സ്വത്തിനരം രഗോത്സമൂഹരം 
വർഗ്സമൂഹത്തിനരം വഴി
േോ�ിയക്കോടുത്തു. ഈ കോല
ഘട്ടരം മുതൽ ഇരങ്ങോട്ട് 
രസോഷ്യലിസ്റ് സമൂഹരം യക
ട്ടിയപ്ടുക്കുകയരം വയ�യള്ള 
േനഷ്യ�ോശിയയെ ച�ിത്
േോകേോനരം വർഗ്സേ�ങ്ങ
ളയെ ച�ിത്േോെി േോ�ി. 
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അടി�മ�യള പിടിയച്ടുത്തു. അടിമ�
യള വച്ചുപണിയെടു്ിക്കുന്ന കുടുംബ
ങ്ങള് യപയട്ടന്ന് ധനി�രാെിമാ�ിെതി
നാൽ അടിമ്ണി അസമത്വം വര്ദ്ധി
്ിക്കുവാനും ഇടൊകെി. സ്വ്ിയറെ 
അസമത്വം വര്ദ്ധിച് സാഹചര്യ്ിൽ 
ധനി�ര് തടവ�ായര മാത്രമല്ല തങ്ങളു
യടതയന്ന തഗാത്ര്ിയല ദരിദ്രരും �ട
കൊരുമാെി മാ�ിെ  സഹജീവി�യള
ക്കൂടി അടിമ�ളാകെി പരിവര്്നം 
യചയ്തു. അങ്ങയന സമുൂഹ്ിൽ ആദ്യ
മാെി വര്ഗ്ഗവിേജനം ഉടയലടുത്തു; അടി
മ�ളും അടിമഉടമ�ളും എന്ന വിേജ
നം. മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനുതമൽ നടത്തു
ന്ന, അതാെത് പ്രതിഫലം നൽ�ായത 
മറ്റുള്ളവരുയട അദ്ധ്വാനം വഴി സൃഷ്ടികെ 
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യ്ടുന്ന ഉൽപന്നം വ�െടക്കുന്ന 
സമ്പ്രദാെം അവിയട ആരംേിച്ചു. 

ആദിമ �മ്യൂൺ സമൂഹ്ിയറെ 
�ാല്് നിലവിലുണ്ടാെിരുന്ന ഉല്പാദ
നബന്ങ്ങള് ത�ര്ന്നുവീഴു�യം നാശ
മടയ�യം പുതിെ ഉൽപാദനശക്ി
�ള്കെ് നിരക്കുംപടിയള്ള പുതിെ ഉൽ
പാദനബന്ങ്ങള്കെ് വഴിയൊരുക്കു�
യം യചയ്തു. കൂട്ടാെ അദ്ധ്വാനം വ്യക്ിപ
രമാെ അദ്ധ്വാന്ിനും സാമൂഹ്യസ്വ
്് സ്വ�ാര്യസ്വ്ിനും തഗാത്രസമൂ
ഹം വര്ഗ്ഗസമൂഹ്ിനും വഴിമാ�ി
യകൊടുത്തു. ഈ �ാലഘട്ടം മുതൽ 
ഇതങ്ങാട്ട് തസാഷ്യലിസ്റ് സമൂഹം യ�
ട്ടി്ടുക്കുന്നതു വയരയള്ള മനുഷ്യരാശി
യയട ചരിത്രമാ�മാനം വര്ഗ്ഗസമരങ്ങളു

യട ചരിത്രമാെി മാ�ി. 
സ്വ�ാര്യസ്വ്് ചിരതെനമാെി നി

ലനിന്നതാണ് എന്ന മട്ടിലാണ് ബൂര്
ഷ്വാ വസദ്ധാതെി�ര് �ാര്യങ്ങയള 
അവതരി്ിക്കുന്നത്. ചരിത്രം അ്
രം �ണ്ടുപിടു്ങ്ങയള നിരാ�രിക്കു
ന്നു. മാത്രമല്ല സമൂഹ്ിയറെ സ്വത്തുടമ
സ്തയെ അടിസ്ാനയ്ടു്ി, സ്വ
�ാര്യസ്വ്ിയന്റ്ി അ�ിയ�തപാ
ലും യചയ്യായതയള്ള പ്രാകൃത �മ്യൂൺ 
സമൂഹയമന്ന ഘട്ട്ിലൂയടൊണ് 
എല്ലാ ജനസമൂഹങ്ങളും �ടന്നുതപാെ
യതന്ന ൊഥാര്ത്ഥ്യം ഉ�ച് തബാദ്ധ്യ
ത്ായട ചരിത്രം സാക്്യയ്ടുത്തുന്നു.

അടത് െക്ത്ില് തുടരും

ോൾ മാർേ്സും  
ലഫ്ഡ�ിേ് ഏംഗല്സും


