ചൈനയില് ബീജിംഗ് നഗര
ത്തിലെ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളി
ല�ൊന്ന് അണുവിമുക്തമാക്കു
ന്ന സുരക്ഷാ വസ്ത്രങ്ങളണി
ഞ്ഞ സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ.
മാർച്ച് 5 2020.
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ഗ�ോളത്തിലുള്ള മുഴുവൻ രാജ്യങ്ങ
ളും ക�ോവിഡ്-19 എന്ന മഹാമാരിക്കെ
തിരെ പ�ൊരുതുകയാണ്. ര�ോഗംമൂലം
മരണപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം ഒന്നര ല
ക്ഷം പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ വാക്കുകൾ
കുറിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ര�ോഗബാധിതരു
ടെ എണ്ണം 22 ലക്ഷവും കടന്നിരിക്കുക
യാണ്. മരുന്നുമില്ല, വാക്സിനുമില്ല
എന്നതിനാലാണ് ര�ോഗം ഇത്രമേൽ
ഭീഷണിയായി പരിണമിച്ചിരിക്കുന്ന
ത്. ജനിതകമാറ്റം സംഭവിച്ച സാർസ്
ക�ോവ്-2(SARS-CoV-2) എന്ന ഒരിനം
പുതിയ വൈറസ് വഴിയുള്ളതാണെന്ന

amÀ-Iv-kn-k-¯n-tâ-Xv
Im-e-s¯
A-Xn-Po-hn-¡p-¶
{]m-am-Wn-I-X

40
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മുതലാളിത്ത ഭരണക്രമങ്ങൾ
ജനങ്ങളെ മഹാമാരിയുടെ
നിസ്സഹായരായ ഇരകളാക്കുന്നു

10

ല�ോക്ക് ഡൗൺ എന്ന
ഒറ്റ നടപടിക�ൊണ്ടുമാത്രം
ക�ോവിഡിനെ നേരിടാനാവില്ല.

13

തിനാൽ മനുഷ്യരാശിയെ സംബന്ധി
ച്ചിടത്തോളം ര�ോഗം പുതിയതാണ്.
ഈ മഹാവ്യാധി ബാധിച്ച്, ര�ോഗം ഭേ
ദമാകുമ്പോള് ലഭിക്കുന്ന, ആര്ജ്ജിത
മായ പ്രതിര�ോധശേഷി അതിനാൽ
ത്തന്നെ ഭൂമുഖത്ത് ആർക്കുമില്ലതാനും.
ക�ൊറ�ോണ വൈറസിന്റെ വ്യാപനശേ
ഷി വളരെ തീവ്രമാണ്. എല്ലാ രാജ്യ
ങ്ങളിലെയും ദരിദ്രർ, പണച്ചെലവേറി
യ സ്വകാര്യ ചികിൽസാ സംവിധാന
ങ്ങളുടെ പരിധിക്കു പുറത്താണെ ന്നതു
കൂടി ആയപ്പോൾ ക�ോവിഡ്-19 എന്ന
ര�ോഗം മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ ചരിത്ര

കേരളത്തിന് മാതൃകയാകാൻ
കഴിഞ്ഞത് എന്തുക�ൊണ്ട്?

15

സ�ോഷ്യലിസ്റ്റ് ക്യൂബ:
മനുഷ്യസാഹ�ോദര്യത്തിന്റെ
ഉദാത്ത മാതൃക

G{]nÂ 2020
ത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ
പ്രതിസന്ധികളില�ൊന്നായി മാറി.
വികസിത രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ ഭരണക്ര
മങ്ങൾ ര�ോഗബാധയ്ക്കുമുമ്പിൽ പരാജയ
പ്പെട്ടുവെന്നുതന്നെ പറയാം. കൃത്യമായ
ആസൂത്രണത്തോടെ, അപൂർവ്വം ചില
രാജ്യങ്ങൾ ഈ സാഹചര്യത്തെ ഫല
പ്രദമായ നിലയിൽ നേരിടുന്നതിൽ വി
ജയിക്കുന്നുവെന്നത�ൊഴിച്ചു നിർത്തി
യാൽ, ആര�ോഗ്യമേഖലയെ കച്ചവട
മാർഗ്ഗമാക്കി മാത്രം വികസിപ്പിച്ച യൂ
റ�ോപ്പിലെ വികസിത രാജ്യങ്ങളായ
ഇറ്റലിയും സ്പെയിനും ബ്രിട്ടനും
ഫ്രാൻസും അമേരിക്കയുൾപ്പടെയുള്ള
വമ്പൻ രാഷ്ട്രങ്ങളും എന്തുചെയ്യണമെ
ന്നറിയാതെ സ്തംഭിച്ചുനിന്നത് സങ്കട
ക്കാഴ്ചയായി. തങ്ങളുടെ പൗരന്മാർ-പ്ര
ത്യേകിച്ചും വൃദ്ധജനങ്ങൾ -നിസ്സഹായ
രായ ഇരകളായി മരിച്ചുവീഴുന്നത് മുത
ലാളിത്ത രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ ഭരണകൂട
ങ്ങൾ നിർവ്വികാരമായി ന�ോക്കിനിൽ
ക്കുകയാണ്. ഭൂഗ�ോളത്തെ പിടികൂടിയ
മഹാമാരി രാഷ്ട്രങ്ങളിൽനിന്ന് രാഷ്ട്രങ്ങ
ളിലേക്കും ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽനിന്ന് ഭൂഖ
ണ്ഡങ്ങളിലേക്കും അതിവേഗം പടർന്നു
കഴിഞ്ഞു.
മാർച്ച് 31ന്, അമേരിക്കൻ പ്രസിഡ
ന്റ് ഡ�ൊണാൾഡ് ട്രംപ് നടത്തിയ വി
വേകശൂന്യമായ പ്രസംഗത്തിൽ അമേ
രിക്കയിൽ 2.5 ലക്ഷത്തോളം ആളു
കൾ മരിച്ചേക്കാം എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചത്,
ആധുനിക മുതലാളിത്തല�ോകം എത്ര
മേൽ മനുഷ്യവിരുദ്ധമായിത്തീർന്നിരി
ക്കുന്നുവെന്നതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ്.
ചൈനയിലെ വുഹാനിൽ ക�ൊറ�ോ

ആര�ോഗ്യമേഖലയെ ലാ
ഭാധിഷ്ഠിത വ്യവസായമാ
യി മാത്രം വികസിപ്പിച്ച യൂ
റ�ോപ്പിലെ വികസിത രാ
ജ്യങ്ങളായ ഇറ്റലിയും
സ്പെയിനും ബ്രിട്ടനും
ഫ്രാൻസും, അമേരിക്ക
യുൾപ്പടെയുള്ള വമ്പൻ രാ
ഷ്ട്രങ്ങളും ഈ മഹാമാരിയു
ടെ മുൻപിൽ പകച്ചുനിൽ
ക്കുകയാണ്. തങ്ങളുടെ
പൗരന്മാർ നിസ്സഹായരാ
യ ഇരകളായി മരിച്ചുവീഴു
ന്നത് മുതലാളിത്ത രാഷ്ട്ര
ങ്ങളിലെ ഭരണകൂടങ്ങൾ
നിർവ്വികാരമായി ന�ോക്കി
നിൽക്കുന്നു.

ണയുടെ ആദ്യത്തെ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട
കേസ്, ല�ോകാര�ോഗ്യ സംഘടന റി
പ്പോർട്ടു ചെയ്യുന്നത് 2019 ഡിസംബർ
8നാണ്. ക�ൊറ�ോണ വൈറസ് മൂലമു
ള്ള മരണത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക വാർ
ത്ത വരുന്നത് ഡിസംബർ 27നും.
അന്നേ ദിവസം ചൈനയിലെ ഹ്യൂബെ
പ്രവിശ്യ ആശുപത്രിയുടെ ശ്വാസക�ോ
ശര�ോഗ വിഭാഗം തലവൻ ഡ�ോ.
ജാംഗ് സിയാൻ, ഒരു പുതിയ ഇനം
ക�ൊറ�ോണ വൈറസ് ബാധിച്ച് 180
പേർ ചികിൽസയിലാണെന്ന വിവരം
ല�ോകത്തെ അറിയിച്ചു. ഡിസംബർ

ക�ൊറ�ോണ
വൈറസിന്റെ
കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സ
 ്
മാതൃക
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30-നുതന്നെ ര�ോഗികളുടെ ത�ൊണ്ടയി
ലെ സ്രവം ശേഖരിച്ച് ടെസ്റ്റ് നടത്തി
വൈറസിനെ വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ
കഴിഞ്ഞുവെന്നത് സുപ്രധാന ചുവടുവ
യ്പായിരുന്നു. ചൈനീസ് ശാസ്ത്രജ്ഞരു
ടെ അതിവേഗ നീക്കത്തിന�ൊടുവിൽ
2020 ജനുവരി 12ന് ല�ോകാര�ോഗ്യസം
ഘടന വൈറസിന്റെ ജനിതക സ്വഭാ
വം മനസ്സിലാക്കുകയും അതിന് സാർ
സ് ക�ോവ്-2 എന്ന് പേര് നൽകുകയും
തുടർഗവേഷണങ്ങൾക്ക് ശാസ്ത്രല�ോക
ത്തെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ര�ോഗ
ത്തിനു മരുന്ന് കണ്ടെത്താനുളള പരി
ശ്രമങ്ങൾ, വാക്സിൻ വികസിപ്പിക്കാ
നുള്ള നീക്കങ്ങൾ, ര�ോഗപ്രതിര�ോധ
ത്തിനുള്ള മുൻകരുതലുകൾ, വൈറസി
നെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുവാൻ,
അതിന് മുന്നോടിയായി നിയന്ത്രിച്ച്
നിർത്തുവാൻ സ്വീകരിക്കേണ്ടുന്ന ഉപാ
ധികൾ, വൈറസ് വന്ന വഴികൾ
കണ്ടെത്താനുള്ള സൂചനകൾ, വ്യാപ
നം തടയാൻ ല�ോക്ക് ഡൗൺ പ�ോലെ
യുള്ള പഴുതടച്ച മാർഗ്ഗങ്ങൾ അങ്ങനെ
പലതും അടങ്ങിയ പാക്കേജ് ല�ോകാ
ര�ോഗ്യസംഘടന തയ്യാറാക്കി. ഈ
ര�ോഗത്തിന്റെ പ്രകടമായ ലക്ഷണങ്ങ
ളെന്തെന്നും വൈറസ് പകരുന്ന സമ്പ്ര
ദായങ്ങളും വ്യാപിക്കുന്ന രീതിയും
അതിന്റെ ജീൻ ഘടനയും ശാസ്ത്രജ്ഞർ
വിശദീകരിച്ചു. ര�ോഗ വ്യാപനത്തിന്റെ
അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന വേഗത വുഹാൻ
നഗരത്തിൽ അത് പടർന്നുപിടി
ക്കുന്ന ത�ോതിൽ നിന്നും ല�ോ
കത്തിന് മനസ്സിലായി. മതി
യായ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്താ
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നുള്ള വിലപ്പെട്ട സമയമായിരുന്നു ജനു
വരിയും ഫെബ്രുവരിയും. ആസന്നമായി
രിക്കുന്ന അപകടത്തിന്റെ ഗൗരവം തി
രിച്ചറിഞ്ഞിട്ടും ദക്ഷിണ ക�ൊറിയയും
ജർമ്മനിയുംപ�ോലുള്ള അപൂർവ്വം ചില
രാജ്യങ്ങള�ൊഴികെ ല�ോകത്തെ ഭൂരിഭാ
ഗം രാജ്യങ്ങൾക്കും വൈറസിനെ നേ
രിടാനുള്ള ഫലപ്രദമായ സംവിധാന
ങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതെ
ന്തുക�ൊണ്ടാണെന്ന് നാം പരിശ�ോധി
ക്കേതുണ്ട്.

മുതലാളിത്ത ഭരണക്രമങ്ങൾ
ജനങ്ങളെ മഹാമാരിയുടെ
നിസ്സഹായരായ ഇരകളാക്കുന്നു

യഥാർത്ഥത്തിൽ ക�ോവിഡ്-19
അതിമാരകമായ ഒരു ര�ോഗമല്ല. ശരാ
ശരി അതിന്റെ മരണനിരക്ക് 3 മുതൽ
6 ശതമാനംവരെ മാത്രമാണ്. വസൂരി
അഥവാ സ്മ�ോൾ പ�ോക്സിന്റെ മര
ണനിരക്ക് 17 ശതമാനമായിരുന്നുവെ
ന്ന് ഓർക്കുക. മലേറിയ, പ്ലേഗ്, സ്പാനി
ഷ് ഫ്ളൂ തുടങ്ങിയ മഹാവ്യാധിയുടെ
യെല്ലാം മരണനിരക്ക് ഇപ്പോൾ നേരി
ടുന്ന ക�ോവിഡിനേക്കാൾ വളരെ ഉയർ
ന്നതായിരുന്നു. ഇവയ്ക്കൊന്നിനും
പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിൽ മരുന്നും വാ
ക്സിനുമില്ലായിരുന്നുതാനും. അതിനാ
ലാണ് ഈ മഹാവ്യാധികൾ ലക്ഷങ്ങ
ളെ ക�ൊന്നൊടുക്കിയത്. എന്നാൽ മര
ണനിരക്ക് വളരെ കുറവായിരുന്നിട്ടും,
മാനവരാശി പ്ലേഗിനെയും മലമ്പനി
യെയും ക�ോളറായെയും നേരിട്ട കാല
ത്തേക്കാൾ വളരെ വികസിതമായ ശാ
സ്ത്ര-സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങൾ
ലഭ്യമായിരുന്നിട്ടും ഇക്കഴിഞ്ഞ 10 ദിവ
സങ്ങൾക്കുള്ളിൽ എങ്ങനെയാണ്
ക�ോവിഡ്-19 അരലക്ഷംപേരെ ക�ൊ
ന്നൊടുക്കിയത്? വെറും 30 ദിനങ്ങൾ
ക്കുള്ളിൽ 95,000 പേർ മരണപ്പെട്ടതെ
ന്തുക�ൊണ്ടാണ്? പ്രതിര�ോധ നടപടി
കൾക്ക് ട്രംപ് ഭരണകൂടം തക്കസമയ
ത്ത് തുടക്കം കുറിക്കാതിരുന്നതാണ്
അമേരിക്കയിൽ പതിനായിരങ്ങളെ
മരണത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടത് എന്ന്
ന�ോം ച�ോസ്ക്കി ഈയിടെ വിമർശിച്ചി
രുന്നു. ഇതിന് ഉത്തരം നൽകാതെ മുത
ലാളിത്ത ഭരണക്രമങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ടു
പ�ോകാനാകില്ല.
ചൈനയ്ക്കു പുറമേ വൈറസിന്റെ വേ
ദനാകരമായ ഹ�ോട്ട്സ്പ�ോട്ട് ഇറ്റലി
ആണ്. ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് പാഠം പഠി
ക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച സ്പെയിൻ, ബ്രി
ട്ടൻ, അമേരിക്ക തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ
ക്ക് വൈറസിന്റെ സമൂഹ വ്യാപന

മുതലാളിത്തരാഷ്ട്രങ്ങളിൽ
ജനങ്ങളുടെ ആര�ോഗ്യവും
ചികിൽസയും സ്വകാര്യമൂ
ലധനശക്തികളുടെ കര
ങ്ങളിൽ അമർന്നിരിക്കു
ന്നു. ര�ോഗനിർണ്ണയവും ചി
കിൽസയും ഔഷധനിർ
മ്മാണവും വിപണനവും പു
തിയ മരുന്നുകളുടെ ഗവേ
ഷണവും മെഡിക്കൽ വി
ദ്യാഭ്യാസവും എല്ലാം ലക്ഷ
ക്കണക്കിന് ബില്യൺ
ഡ�ോളർ ലാഭം ക�ൊയ്യുന്ന
അതിവിപുലമായ ആര�ോ
ഗ്യവ്യവസായത്തിന്റെ വി
വിധ മേഖലകൾ മാത്രമാ
യിരിക്കുന്നു.
ത്തെ തടയാനായില്ല. ചൈനീസ് വൈ
റസ് എന്ന് കളിയാക്കിയ അമേരി
ക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ട്രംപിന് പിന്നീട്

a-lm-am-cn \Â-Ip-¶
cm-jv-{So-b ]mT-§Ä

റ�ോമിൽ താൽക്കാലികമായി പണികഴിപ്പിച്ച ക�ൊളം
ബസ് ക�ോവിഡ് 2 ആശുപത്രിയിലെ തീവ്രപരിചരണ
വിഭാഗത്തിലേയ്ക്ക് ര�ോഗിയുമായി പ�ോകുന്ന ആര�ോഗ്യ
പ്രവർത്തകർ. മാർച്ച് 16.

ചൈനയുടെ സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കേ
ണ്ടി വന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിക്കും
ബ്രിട്ടീഷ് രാജകുമാരനും ക�ൊറ�ോണ
ബാധിച്ചത് ആ രാജ്യത്തിന്റെ അലംഭാ
വത്തിന്റെ നേർസാക്ഷ്യമായി മാറി.
സ്പെയിനിലെ രാജകുമാരി ക�ൊറ�ോ
ണ ബാധിച്ച് മരിച്ചത�ോടെ ജനങ്ങൾ
ഭയാശങ്കയിലായി. രാജ്യങ്ങൾ വാതിലു
കൾ ക�ൊട്ടിയടച്ചു. സമ്പൂർണ ല�ോ
ക്ക്ഡൗൺ ല�ോകത്തെ നിശ്ചലമാക്കി.
സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും സമ്പ
ദ്ഘടനയുടെ തളർച്ചയും ആഗ�ോളമാ
ന്ദ്യത്തിന്റെ ആഴം കൂട്ടി. ആണവ ക്ലബ്ബു
കളിൽ അംഗങ്ങളായ വൻശക്തി രാഷ്ട്ര
ങ്ങൾ പ�ോലും മാസ്ക്കും അണുനാശി
നികളും ജീവൻ രക്ഷാ ഔഷധങ്ങളും
വെന്റിലേറ്ററും ഇല്ലാതെ നെട്ടോട്ടമ�ോടു
ന്ന ദയനീയമായ കാഴ്ചയ്ക്ക് ല�ോകം സാ
ക്ഷിയായി. ഇറ്റലിയിൽ പ്രായമായ
മനുഷ്യരുടെ വെന്റിലേറ്റർ എടുത്തുമാറ്റി
അവരെ മരണത്തിന് വിട്ടുക�ൊടുക്കുന്ന
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സാഹചര്യം വിറയല�ോടെ വിശദീകരി
ക്കുന്ന നഴ്സുമാരുടെ അവസ്ഥയെക്കു
റിച്ച് ചിന്തിച്ചുന�ോക്കൂ. വികസിതം
എന്ന് വീമ്പിളക്കുന്ന മുതലാളിത്ത രാ
ജ്യങ്ങളുടെ തനിസ്വരൂപമാണ് ഇതിലൂ
ടെ പുറത്തുകാട്ടപ്പെടുന്ന ത്. സ്വരാജ്യ
ത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് മരണശയ്യയിൽ നി
ന്ന് ര�ോഗമുക്തി പ്രദാനം ചെയ്യാനാവാ
ത്ത വികസിത രാജ്യങ്ങൾ എന്തുവിക
സനമാണ് കൈവരിച്ചിട്ടുള്ളത്?
മരിച്ചുവീഴുന്ന പൗരന്മാരുടെ ദൗർഭാ

അമേരിക്കയിൽ ഒരു ക�ോവിഡ്
ര�ോഗി, ചികിൽസയ്ക്കായി 27 ലക്ഷം മു
തൽ 50 ലക്ഷം രൂപവരെ ചെലവഴി
ക്കേണ്ടി വരുന്നതായാണ് വാർത്ത.
ഇൻഡ്യയിൽ സ്വകാര്യ ലാബിലെ
ക�ോവിഡ് പരിശ�ോധനയ്ക്കായി കേന്ദ്ര
സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ഫീസ്
4500 രൂപയാണ്! സ്വകാര്യ ആശുപ
ത്രികളെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ക�ോ
വിഡിനെ നേരിടാനാവില്ലെന്ന് തിരി
ച്ചറിഞ്ഞ സ്പെയിൻ, രാജ്യത്തെ മുഴു

വൻ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളെയും ദേ
ശസാൽക്കരിച്ചുക�ൊണ്ടാണ് ക�ോവി
ഡിനെ പ്രതിര�ോധിക്കാനുള്ള നടപടി
കൾക്കു തുടക്കം കുറിച്ചതുതന്നെ.
ആര�ോഗ്യപരിരക്ഷാ മേഖലകളിൽ, ദു
രമൂത്ത മുതലാളിത്ത ശക്തികൾ ഇക്കാ
ലമത്രയും നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന പിടി
ച്ചുപറി രാജ്യത്തെ മരണ മുഖമാക്കിമാറ്റു
ന്നതിന് കാരണമായെന്ന് വൈകിയെ
ങ്കിലും സ്പെയിൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞുവെ
ന്നാണ് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അമേ
രിക്കയും യൂറ�ോപ്പിലെ ഇറ്റലി, സ്പെ
യിൻ, ഫ്രാൻസ്, ബ്രിട്ടൻ, ബൽജിയം
തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളും ക�ോവിഡ് ര�ോ
ഗബാധയ്ക്കു മുമ്പിൽ ദയനീയമായി പരാ
ജയപ്പെടാനിടയായ പ്രഥമ കാരണം
ആര�ോഗ്യമേഖലയുടെ അടിമുടിയുള്ള
ഇൻഷ്വറൻസ്വൽക്കരണവും അന്നാടു
കളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ക�ോർപ്പറേറ്റ്
ചികിൽസാ സംവിധാനങ്ങളുമാണ്.
ക�ോവിഡ് ബാധയുടെ വ്യാപനത്തോട്
അന്നാടുകളിലെ ഭരണകൂടങ്ങൾ സ്വീക
രിച്ച കുറ്റകരമായ അലംഭാവവും മുൻക
രുതലുകൾ എടുക്കുന്നതിൽ വരുത്തിയ
വീഴ്ചകളും ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തി
ന്റെ മുന്നറിയിപ്പുകൾ ഗൗരവത്തിൽ
കണക്കിലെടുക്കാത്തതും ജനങ്ങളുടെ
അറിവില്ലായ്മയും ഒക്കെ അതിനുശേഷ
മേ വരൂ.

വിലപ്പെട്ട സമയം പാഴാക്കി ഇൻഡ്യയും

ക�ോവിഡ് ബാധിച്ച് ഏറ്റവുമധികം ആളുകൾ മരണ
പ്പെട്ട ന്യൂയ�ോർക്ക് നഗരത്തിലെ ഒരു ആശുപത്രി ദൃശ്യം

ഗ്യംകണ്ട് മനസ്സലിഞ്ഞ് ഒരു ഭരണാ
ധികാരി എത്ര ആത്മാർത്ഥമായി പരി
ശ്രമിച്ചാലും ഈ ദുരന്തം ഒഴിവാക്കാനാ
വില്ല. അതിന്റെ കാരണം മറ്റൊന്നല്ല.
മുതലാളിത്തരാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ജനങ്ങളുടെ
ആര�ോഗ്യവും ചികിൽസയും സ്വകാ
ര്യമൂലധനശക്തികളുടെ ബലിഷ്ഠങ്ങളാ
യ കരങ്ങളിൽ അമർന്നിരിക്കുന്നു. ര�ോ
ഗനിർണ്ണയവും ചികിൽസയും ഔഷധ
നിർമ്മാണവും വിപണനവും പുതിയ
മരുന്നുകളുടെ ഗവേഷണവും മെഡി
ക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസവും എല്ലാം ലക്ഷക്ക
ണക്കിന് ബില്യൺ ഡ�ോളർ ലാഭം
ക�ൊയ്യുന്ന അതിവിപുലമായ ആര�ോഗ്യ
വ്യവസായത്തിന്റെ വിവിധ മേഖല
കൾ മാത്രമായിരിക്കുന്നു. അവിടെ മനു
ഷ്യനും അവന്റെ ദുരിതങ്ങളും കരുണ
അർഹിക്കുന്ന പരിഗണനാ വിഷയമേ
അല്ല. അവരുടെ മുമ്പിൽ ഈയാംപാറ്റ
കളെപ്പോലെ ക�ോവിഡ് ര�ോഗികൾ
മരിച്ചുവീഴും.
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സ്വകാര്യ ആശുപത്രിക
ളെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട്
ക�ോവിഡിനെ നേരിടാ
നാവില്ലെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ
സ്പെയിൻ, രാജ്യത്തെ മു
ഴുവൻ സ്വകാര്യ ആശുപ
ത്രികളെയും ദേശസാൽ
ക്കരിച്ചുക�ൊണ്ടാണ് ക�ോ
വിഡിനെ പ്രതിര�ോധിക്കാ
നുള്ള നടപടികൾക്കു തുട
ക്കം കുറിച്ചത്. ദുരമൂത്ത മു
തലാളിത്ത ശക്തികൾ
ആര�ോഗ്യപരിരക്ഷാ മേഖ
ലകളിൽ, നടത്തിക്കൊ
ണ്ടിരുന്ന പിടിച്ചുപറി രാജ്യ
ത്തെ മരണ മുഖമാക്കിമാ
റ്റുന്നതിന് കാരണമായെ
ന്ന് വൈകിയെങ്കിലും
സ്പെയിൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
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2020 ജനുവരി 30 ന് ഇൻഡ്യയി
ലെ ആദ്യത്തെ ക�ോവിഡ്-19 കേസ്
കേരളത്തിൽനിന്നും റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യ
പ്പെട്ടു. അന്നുതന്നെയാണ് ല�ോകാര�ോ
ഗ്യ സംഘടന ക�ൊറ�ോണ വ്യാപന
ത്തെ മുൻനിർത്തി ആഗ�ോള അടിയന്ത
രാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ചൈനയ്ക്കു പുറ
ത്തേക്ക് ര�ോഗം പടരുന്ന സ്ഥിതി
ഉണ്ടായതിനെത്തുടർന്നാണ് ഡബ്ല്യു.
എച്ച്.ഒ ഇപ്രകാരം ഒരു പ്രഖ്യാപനം
നടത്തിയത്. ഇൻഡ്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി
നരേന്ദ്ര മ�ോദി രാജ്യത്തെ അഭിസം
ബ�ോധന ചെയ്തുക�ൊണ്ട് ക�ൊറ�ോണ
വ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തന്റെ
ആദ്യത്തെ പ്രസംഗം നടത്തിയത് മാർ
ച്ച് 19നാണ്. അതായത് ഇൻഡ്യയി
ലെ ആദ്യത്തെ കേസ് റിപ്പോർട്ടു ചെ
യ്ത്, നീണ്ട 48 ദിവസങ്ങൾക്കുശേഷമാ
ണ് പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തോടായി പ്ര
സംഗിക്കുന്നത്. ഇൻഡ്യയിലെ വിമാന
ത്താവളങ്ങളിൽ വന്നിറങ്ങുന്ന എല്ലാ
യാത്രക്കാരെയും സ്ക്രീനിംഗ് നട
ത്താൻ കൈക്കൊണ്ട തീരുമാനമല്ലാ
തെ ഇക്കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ ര�ോഗ
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ത്തെ പ്രതിര�ോധിക്കാൻ കേന്ദ്രസർ
ക്കാർ ഗൗരവപൂർവ്വമുള്ള ഒരു നടപടി
യും സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല. ഇക്കാലയള
വിൽ അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ നിരവധി
മുന്നറിയിപ്പുകൾ വന്നുക�ൊണ്ടിരുന്നു.
2020 ഫെബ്രുവരി 20 ആയപ്പോൾ
ര�ോഗം ചൈനയ്ക്കു പുറത്തേക്ക് പടർന്ന്
31 രാജ്യങ്ങളെ ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞിരു
ന്നു. മാർച്ച് 11ന് ല�ോകാര�ോഗ്യ സംഘ
ടന ഈ ര�ോഗത്തെ മഹാമാരിയായി
പ്രഖ്യാപിച്ചു. മറ്റൊരു ഏഷ്യൻ രാജ്യമാ
യ തെക്കൻ ക�ൊറിയ ഫെബ്രുവരി
അവസാനത്തോടെ ക�ൊറ�ോണയെ
നേരിടാനായി സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ
നമുക്കു മുമ്പിൽ ദൃഢമായ ഉദാഹരണമാ
യിരുന്നു. അവയിൽ നിന്നു പാഠം പഠി
ക്കാന�ോ മുന്നറിയിപ്പുകളെ അർഹമായ
ഗൗരവത്തോടെ സമീപിക്കാന�ോ കേ
ന്ദ്രസർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞില്ല. മാർച്ച്
13ന് കേന്ദ്ര ആര�ോഗ്യവകുപ്പ് പുറപ്പെടു
വിച്ച പത്രപ്രസ്താവനയിൽ രാജ്യത്ത്
ആര�ോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥ നില
നിൽക്കുന്നില്ലെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
യുദ്ധകാല വേഗതയിൽ സ്വീകരി
ക്കേണ്ടിയിരുന്ന നടപടി ക�ോവിഡ്-19
ര�ോഗനിർണ്ണയ പരിശ�ോധനയായിരു
ന്നു. ഇൻഡ്യ പ�ോല�ൊരു രാജ്യത്തിന്റെ
സങ്കീർണ്ണതകൾ പരിഗണിക്കുമ്പോഴും
ര�ോഗത്തിന്റെ വ്യാപനശേഷി കണ
ക്കിലെടുക്കുമ്പോഴും അതിവിപുലമായ
പരിശ�ോധനയുടെ ആവശ്യകത പല

ര�ോഗനിർണ്ണയ പരിശ�ോ
ധന നടന്നാൽ മാത്രമേ
ര�ോഗവാഹകരുടെ
യഥാർത്ഥചിത്രം വ്യക്തമാ
വുകയുള്ളൂ. ര�ോഗലക്ഷണ
ങ്ങൾ പ്രകടമാക്കാത്ത
ര�ോഗവാഹകർ നിരവധി
യാണെന്ന വിവിധ രാജ്യ
ങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ
പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ര�ോ
ഗനിർണ്ണയ പരിശ�ോധന
മാത്രമാണ് ഏറ്റവും പ്രഥമ
മായ ര�ോഗപ്രതിര�ോധ പ്ര
വർത്തനം എന്നത്് സ്ഥി
രീകരിക്കപ്പെടുകയാണ്.
ഈ രംഗത്ത് ഇൻഡ്യ
ഏറെ പിന്നിലാണ്്.
രും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. ര�ോഗലക്ഷ
ണങ്ങൾ കാട്ടാത്ത ര�ോഗവാഹകരുടെ
കേസുകളും റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യപ്പെടുന്നു
വെന്നതിനാൽ റാൻഡം ടെസ്റ്റിന്റെ
പ്രാധാന്യവും വർദ്ധിച്ചിരുന്നു. ര�ോഗ
ബാധയുള്ളവരെ തിരിച്ചറിയുകയും
അവരെ ഐസ�ൊലേറ്റ് ചെയ്യുകയുമാ
ണ് തെക്കൻ ക�ൊറിയയും ജർമ്മനി
യും സ്വീകരിച്ച ഏറ്റവും വിജയകരമായ
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മാർഗ്ഗം. അതിനായി അവർ രാജ്യം മുഴു
വൻ പരിശ�ോധനാ ബൂത്തുകളും മ�ൊ
ബൈൽ ലാബുകളും സ്ഥാപിച്ചുക�ൊണ്ട്
കഴിയുന്നത്ര പൗരന്മാരെയും പരിശ�ോ
ധനയ്ക്കു വിധേയമാക്കുക എന്ന തന്ത്രം
സ്വീകരിച്ചു. അതിന്റെ വിജയം ദർശി
ച്ചിട്ടാണ് ല�ോകാര�ോഗ്യ സംഘടന ടെ
സ്റ്റ്, ടെസ്റ്റ്, ടെസ്റ്റ് എന്ന മുദ്രാവാക്യം
ല�ോകം മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിച്ചത്. ഈ
വക കാര്യങ്ങൾ അതീവ പ്രാധാന്യ
ത്തോടെ കണക്കിലെടുത്തുക�ൊണ്ട്
വേഗതയിലും വിപുലമായും രാജ്യമെ
മ്പാടും ര�ോഗനിർണ്ണയ പരിശ�ോധന
കൾ നടത്തുന്നതിനായി ആഭ്യന്തരവും
ബാഹ്യവുമായ ഉറവിടങ്ങളിൽനിന്ന്
പരിശ�ോധനാ കിറ്റുകൾ കഴിയുന്നത്ര
ലഭ്യമാക്കുക, അതിനായി പണം അനു
വദിക്കുക, രാജ്യം മുഴുവൻ ലാബുകൾ
ക്രമീകരിക്കുക എന്നിവയായിരുന്നു
ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ
കേന്ദ്രസർക്കാർ ഉണർന്നു പ്രവർത്തി
ച്ചില്ല എന്നത് പകൽപ�ോലെ വ്യക്തമാ
ണ്. വളരെ വൈകിവന്ന തീരുമാനങ്ങ
ളില�ൊന്ന് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളുടെ
പരിശ�ോധനയക്ക് 4500 രൂപ എന്ന
ഫീസ് നിശ്ചയിച്ചുക�ൊണ്ടുള്ള ഉത്തര
വായിരുന്നു. അതായത് സൗജന്യമായ
പരിശ�ോധന ഉറപ്പാക്കാൻപ�ോലും സർ
ക്കാരിനു കഴിഞ്ഞില്ല എന്നു ചുരുക്കം.
2020 ഏപ്രിൽ 11 വരെ ഇൻഡ്യ
യിൽ ആകെ നടന്നിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റിന്റെ
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പെറുവിലെ ലിമയിൽ ആര�ോഗ്യ മന്ത്രാലയം
ക�ൊറ�ോണ പ്രതിര�ോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി സജ്ജീക
രിച്ചിരിക്കുന്ന മ�ൊബൈൽ ആശുപത്രി. ഫെബ്രുവരി 27.

എണ്ണം 1,89,111 മാത്രമാണ്. ഇന്നേ ദിവ
സം വരെ, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഇൻഡ്യ
യിൽ ആകെ ക്വാറന്റയിൻ ചെയ്യപ്പെട്ടി
ട്ടുള്ളവരെയെങ്കിലും പരിശ�ോധിക്കാൻ
തീരുമാനിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ലക്ഷക്കണ
ക്കിന് ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തേണ്ടിയിരുന്നു.
പ്രതിര�ോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ താരത
മ്യ പഠനത്തിനായി ല�ോകം അംഗീക
രിച്ചിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡമാണ് ഒരു ദശല
ക്ഷം ജനസംഖ്യയ്ക്ക് എത്ര ടെസ്റ്റ് നടന്നു
എന്നത്. 211 പേർ മാത്രം മരിച്ചിട്ടുള്ള
തെക്കൻ ക�ൊറിയയിൽ 10 ലക്ഷം
പേർക്ക് 9,957 ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ കഴി
യുന്നു. ജർമ്മനിയിൽ അത് 15,730
ആണ്. വളരെ ഉയർന്ന ജനസംഖ്യ
ഉള്ള ഇൻഡ്യ പ�ോല�ൊരു രാജ്യത്ത്
ഇത്രയും ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തുക പ്രായ�ോ
ഗികല്ല എന്നു വാദിച്ചാൽപ്പോലും ഒരു
ദശലക്ഷം ജനങ്ങളിൽ 1000 പേരെ
യെങ്കിലും ടെസ്റ്റു ചെയ്യുക എത്രയ�ോ
പ്രായ�ോഗികമാണ്. എന്നാൽ അതി
ന്റെ പത്തില�ൊന്നുപ�ോലും ചെയ്യാൻ
നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല! ക�ൊറ�ോണ വ്യാ
പനം രൂക്ഷമാകുന്നുവെന്നതിന്റെ അടി
സ്ഥാനത്തിൽ 15 ജില്ലകൾ പൂർണ്ണമാ
യി അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ഉത്തർ പ്രദേശ്
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ര�ോഗബാധയുള്ളവരെ
കണ്ടെത്തുകയും അവരെ
ഐസ�ൊലേറ്റ് ചെയ്യുകയു
മാണ് തെക്കൻ ക�ൊറിയ
യും ജർമ്മനിയും സ്വീകരി
ച്ച മാർഗ്ഗം. അതിനായി
അവർ രാജ്യം മുഴുവൻ
പരിശ�ോധനാ ബൂത്തുകളും
മ�ൊബൈൽ ലാബുകളും
സ്ഥാപിച്ചുക�ൊണ്ട് കഴിയു
ന്നത്ര പൗരന്മാരെയും പരി
ശ�ോധനയ്ക്കു വിധേയമാ
ക്കി. അതിന്റെ വിജയം
ദർശിച്ചിട്ടാണ് ല�ോകാ
ര�ോഗ്യ സംഘടന ടെസ്റ്റ്,
ടെസ്റ്റ്, ടെസ്റ്റ് എന്ന മുദ്രാ
വാക്യം ല�ോകം മുഴുവൻ
പ്രചരിപ്പിച്ചത്.
സംസ്ഥാനത്ത് ഏപ്രിൽ 10 വരെ നട
ന്ന ആകെ ടെസ്റ്റ് വെറും 2232 മാത്രമാ
ണ്! രാജ്യത്തെ ക�ോവിഡ് ഹ�ോട്ട്
സ്പ�ോട്ടായ ദില്ലിയ�ോട് ചേർന്നു കിട
ക്കുന്ന ഈ സംസ്ഥാനത്തേയ്ക്കാണ്
ലക്ഷക്കണക്കിന് കുടിയേറ്റ ത�ൊഴിലാ
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ളികൾ കാൽനടയായി ല�ോക്ക്
ഡൗൺ വേളയിൽ ഒഴുകിയത്. അവി
ടെ യാത�ൊരുവിധ പരിശ�ോധയും നട
ക്കുന്നില്ല.
കേരളത്തിൽ ഒരു ദശലക്ഷം ജന
ങ്ങൾക്ക് 358 ടെസ്റ്റ് ആണ് നടക്കുന്ന
തെങ്കിൽ യുപിയിൽ അത് വെറും 9.6
മാത്രമാണ്. മധ്യപ്രദേശാകട്ടെ, ഒരു
ദയനീയ ചിത്രമായി മാറിയിരിക്കുന്നു.
കൂറുമാറ്റത്തിലൂടെ ഭരണം സംഘടിപ്പി
ച്ചെടുത്ത ബിജെപിയ്ക്ക് അവിടെ മന്ത്രി
സഭ രൂപീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല
എന്നതിനാൽ ആര�ോഗ്യവകുപ്പിനു
മന്ത്രിയുമില്ല. അത�ോട�ൊപ്പം അവിടെ
ആര�ോഗ്യവകുപ്പിലെ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗ
സ്ഥരിൽ അറുപതിലധികം പേർ ക�ോ
വിഡ് ബാധിച്ച് ചികിൽസയിലുമാണ്.
അതിവേഗം ര�ോഗം പടരുന്ന മധ്യപ്ര
ദേശിലും ആനുപാതികമായ പരിശ�ോ
ധന നടക്കുന്നില്ല. ര�ോഗനിർണ്ണയ പരി
ശ�ോധന നടന്നാൽ മാത്രമേ ര�ോഗം
പടരുന്നത് തടയാൻ വഴിതെളിയൂ. ര�ോ
ഗവാഹകരുടെ യഥാർത്ഥചിത്രം പുറ
ത്തുവരികയുള്ളൂ. പ്രത്യേകിച്ചും ര�ോഗല
ക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാക്കാത്ത ര�ോഗവാ
ഹകർ നിരവധിയാണെന്ന വിവിധ രാ
ജ്യങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾകൂടി പരിഗ
ണിക്കുമ്പോൾ ര�ോഗനിർണ്ണയ പരി
ശ�ോധന മാത്രമാണ് ഏറ്റവും പ്രഥമമാ
യ ര�ോഗപ്രതിര�ോധ പ്രവർത്തനം
എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുകയാണ്.
ഈ രംഗത്താണ് ഇൻഡ്യ ഏറെ പി
ന്നിലായിരിക്കുന്നത്.
മാർച്ച് 25 മുതൽ ല�ോക്ക് ഡൗൺ
നടപ്പാക്കിയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്ത്
8.5 ലക്ഷം ക�ോവിഡ് ര�ോഗികളുണ്ടാ
കുമായിരുന്നു എന്ന് കേന്ദ്ര ആര�ോഗ്യ
മന്ത്രി പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ പ്ര
സ്താവനയുടെ മറുവശം ഇപ്പോൾ സ്ഥി
രീകരിക്കപ്പെട്ട 10,000 കേസ്സുകൾ മാ
ത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ രാജ്യത്തു
ള്ളത് എന്നാണ്. ല�ോകത്ത് ജനസം
ഖ്യയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഒരു രാ
ജ്യം കേവലം 2 ലക്ഷം പരിശ�ോധന
കൾമാത്രം നടത്തിയിട്ട് വളരെ കുറച്ചു
മാത്രം ര�ോഗികളേയുള്ളൂ എന്ന് വിശദീ
കരിക്കുന്നത് എത്രമാത്രം യാഥാർത്ഥ്യ
ത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എത്ര
മാത്രം പരിശ�ോധന കുറച്ചു ചെയ്യുന്നോ
അത്രമാത്രം ര�ോഗബാധയുടെ എണ്ണ
വും കുറഞ്ഞിരിക്കുമെന്നത് ആഗ�ോളത
ലത്തിലെ അനുഭവമാണ്. ര�ോഗബാധ
യുടെ എണ്ണം കുറച്ചുകാണിക്കുന്നതി
നായി പരിശ�ോധന കുറച്ചുചെയ്യുക
എന്ന മാർഗ്ഗം ചില ഭരണകൂടങ്ങൾ
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സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്ന ആര�ോപണം
പ�ോലും ഉയർന്നവന്നിട്ടുണ്ട്.
കേന്ദ്ര ആര�ോഗ്യ മന്ത്രി ഏപ്രിൽ 13
ന് പ്രസ്താവിച്ചത് ആറാഴ്ചകൂടി ടെസ്റ്റു
കൾ നടത്താനുള്ള കിറ്റുകൾ സ്റ്റോക്കു
ണ്ട് എന്നാണ്. ഇപ്പോൾ നടത്തിവരു
ന്ന ടെസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം പ്രതിദിനം
15,000 മാത്രമാണ്. അങ്ങിനെയെ
ങ്കിൽ പരിശ�ോധനാ കിറ്റുകളുടെ സ്റ്റോ
ക്ക് രാജ്യത്ത് 6 ലക്ഷം മാത്രമാണ്.
അത�ോട�ൊപ്പം റാൻഡം ടെസ്റ്റ് നട
ത്താത്തതിന്റെ കാരണമായി മന്ത്രി ചൂ
ണ്ടിക്കാട്ടിയത് പരിശ�ോധനാ കിറ്റു
കൾ നഷ്ടപ്പെടുമെന്നാണ്. അതിന്റെ
യർത്ഥം പല രാജ്യങ്ങളും ചെയ്ത റാൻ
ഡം ടെസ്റ്റ്, പരിശ�ോധനാ കിറ്റിന്റെ കു
റവുകാരണം നമ്മൾ നടത്തില്ല എന്നാ
ണ്. എത്ര ദയനീയമാണ് രാജ്യത്തി
ന്റെ സ്ഥിതി എന്ന് ചിന്തിക്കുക.
ഒന്നാംഘട്ട ല�ോക്ക് ഡൗണിന്റെ 21 ദി
വസത്തെ കാലയളവിനുള്ളിൽ രാജ്യ
ത്തിന് ആവശ്യമായ പരിശ�ോധനാ
കിറ്റുകൾ സമാഹരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടി
ല്ല എന്നാണ് ഇത് സംശയരഹിതമാ
യി സ്ഥാപിക്കുന്നത്. അതിവിപുലമായ
പബ്ലിക്ക് റിലേഷൻ വഴി രാജ്യത്തെ
അഭിസംബ�ോധന ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രധാ
നമന്ത്രിക്ക് 5 തവണയല്ല 50 തവണ
സാധ്യമായെന്നു വരാം. എന്നാൽ രാ
ജ്യത്തിനറിയേണ്ടത് സർക്കാർ എത്ര
ലക്ഷം പരിശ�ോധനാ കിറ്റുകൾ ശേഖ
രിച്ചുവെന്നാണ്. ആര�ോഗ്യ പ്രവർത്ത
കർക്കുള്ള വ്യക്തിഗത സുരക്ഷാ ഉപക

ഇൻഡ്യയിൽ ആര�ോഗ്യ
മേഖലയ്ക്കുള്ള ബജറ്റ് വിഹി
തം വർഷംത�ോറും വെട്ടി
ക്കുറയ്ക്കപ്പെട്ടുക�ൊണ്ടിരിക്കു
കയാണ്. ജിഡിപിയുടെ
1.2 % മാത്രമാണ് ആര�ോ
ഗ്യമേഖലയ്ക്ക് നീക്കിവയ്ക്കുന്ന
ത്. പ്രാഥമിക ചികിൽസ
പ�ോലും എത്താത്ത നിരവ
ധി ഗ്രാമങ്ങൾ ഇപ്പോഴും
ഇൻഡ്യയിൽ ഉണ്ട്. ആയി
രം പേർക്ക് 0.5 ആശുപ
ത്രികിടക്കയാണ് രാജ്യ
ത്തുള്ളത്. ല�ോകത്തുത
ന്നെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിര
ക്കാണിത്.
രണങ്ങൾ (പി.പി.ഇ) എത്ര ഉൽപ്പാദി
പ്പിച്ചുവെന്നാണ്. സ്വകാര്യമേഖലയുൾ
പ്പെടെ അതിബൃഹത്തായ ഉൽപ്പാദന
സംവിധാനങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ട്രാ
ക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ട് പി.പി.ഇ ഉൽപ്പാദി
പ്പിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സർക്കാർ
സ്വീകരിച്ചോ എന്നാണ്. തകർന്ന സർ
ക്കാർ ചികിൽസാ സംവിധാനങ്ങളെ
കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ കൈക്കൊണ്ട യു
ദ്ധകാലനടപടികൾ എന്തൊക്കെ
എന്നാണ് ജനങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത്.
മുംബൈയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രി
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കളിൽ പണിയെടുക്കുന്ന നൂറിലധികം
നഴ്സുമാർക്ക് സുരക്ഷാ ഉപകരണ
ങ്ങൾ ലഭ്യമായില്ല എന്നതിനാൽ ക�ോ
വിഡ് ബാധയുണ്ടായ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന
സംഭവം, നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികളു
ടെ കുറ്റകരമായ വീഴ്ചയെ മാത്രമാണ്
പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത്.
സ്വതവേ ദുർബ്ബലമായിരുന്ന, ഇൻ
ഡ്യയിലെ പ�ൊതുജനാര�ോഗ്യ സംവി
ധാനം കഴിഞ്ഞ രണ്ടര പതിറ്റാണ്ടിനി
ടയിൽ നടപ്പാക്കിയ ആഗ�ോളവത്ക്കര
ണ സാമ്പത്തിക നയനടപടികളിൽ
പ്പെട്ട് നിലംപതിക്കുന്ന വേളയിലാണ്
ക�ൊറ�ോണ ഭീഷണി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്.
ആര�ോഗ്യമേഖലയ്ക്കുള്ള ബജറ്റ് വിഹി
തം വർഷംത�ോറും വെട്ടിക്കുറയ്ക്കപ്പെടുക
യായിരുന്നു. ഇന്നും ജിഡിപിയുടെ 1.2
ശതമാനം മാത്രമാണ് ആര�ോഗ്യമേഖ
ലയ്ക്ക് നീക്കിവയ്ക്കുന്നത്. പ്രാഥമിക ചി
കിൽസയുടെ ആശ്വാസംപ�ോലും കട
ന്നുചെല്ലാത്ത എത്രയ�ോ ഗ്രാമങ്ങൾ
ഇൻഡ്യയിൽ ഇപ്പോഴും അവശേഷി
ക്കുന്നു. ആയിരം പേർക്ക് 0.5 ആശുപ
ത്രികിടക്കയാണ് രാജ്യത്തുള്ളത്. ല�ോ
കത്തുതന്നെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിരക്കാണി
ത്. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ക�ോവിഡ് ര�ോഗി
കളുടെ എണ്ണം വെറും 2000 ആയ
പ്പോൾ, മുംബൈയിലെ സർക്കാർ
ആശുപത്രികളിലെ ഇതരര�ോഗികളെ
മുംബൈയിലെ ടാറ്റാ മെമ്മോറിയൽ ആശുപത്രിയിൽ
നിന്നും ക�ൊറ�ോണ ബാധിതരല്ലാത്ത ര�ോഗികളെ ഹി
ന്ദ്മാതാ ഫ്ളൈ ഓവറിന് കീഴിലേയ്ക്ക് മാറ്റിയപ്പോൾ.
ഏപ്രിൽ 12.
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തുറന്ന തെരുവിൽ ഓവർ ബ്രിഡ്ജിനു
കീഴിൽ തറയിൽ കിടത്തിയിരിക്കുന്ന
ചിത്രം എല്ലാ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളും പ്ര
സിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. ക�ൊറ�ോണയെ
പ്രതിര�ോധിക്കാൻ തയ്യാറെടുത്തിട്ടുള്ള
ഈ രാജ്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥസ്ഥിതി
യുടെ ചിത്രമാണത്. ഒരു തടസ്സവുമില്ലാ
തെ പണം ലഭ്യമാക്കി, പ�ൊതുജനാ
ര�ോഗ്യ സംവിധാനത്തെ അടിമുടി
ശക്തിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു സർക്കാർ
ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്.

മുന്നൊരുക്കമില്ലാതെ
പ്രഖ്യാപിച്ച ല�ോക്ക് ഡൗൺ
ദരിദ്രരരെ നിരാലംബരാക്കി

മാർച്ച് 24നു രാത്രി പ്രഖ്യാപിച്ച,
നാലു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നടപ്പാക്കിയ
ല�ോക്ക് ഡൗണിന് യാത�ൊരുവിധ മു
ന്നൊരുക്കങ്ങളും നടത്തിയിരുന്നില്ല.
ഫലപ്രദമായ ല�ോക്ക് ഡൗണിന് വിപു
ലമായ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തേണ്ടി
യിരുന്നു. എന്നാൽ ഇൻഡ്യപ�ോല�ൊരു
മഹാരാജ്യം അടച്ചിടാൻ കേവലം 4
മണിക്കൂർമുമ്പ് മാത്രം പ്രധാനമന്ത്രി
ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഏറ്റവും താഴെ
ത്തട്ടിൽ അന്നന്നത്തെ ഉപജീവനത്തി
നായി അദ്ധ്വാനം വിറ്റ് കഴിയുന്ന ജന
ക�ോടികളുടെ ജീവിതാവസ്ഥകളെക്കു
റിച്ച് പരിഗണിച്ചിരുന്നോ എന്ന ച�ോ
ദ്യം രാജ്യത്തിന്റെ മനസ്സാക്ഷി നൂറാ
യിരം ആവർത്തി രാജ്യം വാഴുന്നവര�ോ
ഗ്രാമങ്ങളിലേയ്ക്ക് കാൽനടയായി പ�ോകുന്ന
കുടിയേറ്റ ത�ൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങൾ.
അഹമ്മദാബാദിൽനിന്നുള്ള കാഴ്ച. മാർച്ച് 26.
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കെട്ടിട ഉടമകളും കരാറു
കാരും കൈവെടിഞ്ഞ
പതിനായിരക്കണക്കിന്
കുടിയേറ്റ ത�ൊഴിലാളി
കൾ വിശന്നുവലഞ്ഞ് നൂ
റുകണക്കിന്കില�ോമീറ്ററു
കൾ അകലെയുള്ള തങ്ങ
ളുടെ ഗ്രാമങ്ങളെ ലക്ഷ്യ
മാക്കി കൈക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ
യും ത�ോളിലേറ്റി നടന്നു.
ചിലർ വഴിയിൽ വീണു
മരിച്ചു. മറ്റു ചിലർ വാഹനം
കയറി മരിച്ചു. തങ്ങളുടെ
അദ്ധ്വാനംക�ൊണ്ട്കെട്ടി
ഉയർത്തിയ അംബരചും
ബികളായ കെട്ടിടങ്ങൾ
ക്കിടയിലൂടെയാണ് തലചാ
യ്ക്കാൻ ഇടമില്ലാതെ അവർ
തളർന്നു നീങ്ങിയത്.
ട് ച�ോദിക്കുകയാണ്.
നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ മഹാനഗര
ങ്ങളിൽ സ്വന്തമായി ഒന്നുമില്ലാതെ,
ദൂരെ ഇടങ്ങളിൽനിന്നുവന്ന് പണിയെ
ടുത്തുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനലക്ഷങ്ങൾ
ഒറ്റ രാത്രി ക�ൊണ്ട് എങ്ങോട്ട്
പ�ോകും? ആ ച�ോദ്യത്തിന് തൃപ്തികര
മായ ഉത്തരം ആരും അന്വേഷിച്ചില്ല.
അവർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകാനും ശുദ്ധ
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ജലം ഉറപ്പാക്കാനുമുള്ള നീക്കമ�ൊന്നുമി
ല്ലാതെ, ക�ൊട്ടിഘ�ോഷിക്കപ്പെടുന്ന സാ
മൂഹ്യ അകലം പാലിക്കാനുള്ള മുൻകൂർ
തയ്യാറെടുപ്പുകള�ൊന്നും സർക്കാർ നട
ത്തിയില്ല. അവനവനെ ര�ോഗത്തിൽ
നിന്നും പ്രതിര�ോധിക്കേണ്ടത് ഫല
ത്തിൽ പൗരന്റെ തന്നെ ഉത്തരവാദി
ത്തമായി മാറി. ല�ോക്ക് ഡൗൺ തുട
ങ്ങി ഏതാനും ദിനങ്ങൾ പിന്നിട്ട
പ്പോൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് കുടിയേറ്റ
ത�ൊഴിലാളികൾ സ്വന്തം നാടുകളിലേ
ക്ക് തിരികെപ്പോകാനായി വെമ്പൽപൂ
കി രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് തെരുവിലിറ
ങ്ങിയ സംഭവം, എത്ര നിരുത്തരവാദ
പരമായാണ് ല�ോക്ക് ഡൗൺ പ്രഖ്യാ
പിച്ചത് എന്നതിന്റെ തെളിവായി. കെ
ട്ടിട ഉടമകളും കരാറുകാരും കൈവെടി
ഞ്ഞ പതിനായിരക്കണക്കിന് കുടിയേ
റ്റ ത�ൊഴിലാളികൾ വിശന്നുവലഞ്ഞ്
നൂറുകണക്കി ന്കില�ോമീറ്ററുകൾ
അകലെയുള്ള തങ്ങളുടെ ഗ്രാമങ്ങളെ
ലക്ഷ്യമാക്കി കൈക്കുഞ്ഞുങ്ങളെയും
ത�ോളിലേറ്റി നടന്നു. ചിലർ വഴിയിൽ
വീണു മരിച്ചു. മറ്റു ചിലർ വാഹനം കയ
റി മരിച്ചു. തങ്ങളുടെ അദ്ധ്വാനത്തിന്റെ
വിയർപ്പുക�ൊണ്ട് കെട്ടി ഉയർത്തിയ
അംബരചുംബികളായ കെട്ടിടങ്ങൾക്കി
ടയിലൂടെയാണ് തലചായ്ക്കാൻ ഇടമില്ലാ
തെ അവർ തളർന്നു നീങ്ങിയത്.
ലക്ഷ്യം സ്വന്തം ജന്മ ഗ്രാമങ്ങൾ ആയി
രുന്നു. ജനിച്ച മണ്ണിൽ വീണുമരിക്കാന്
ഒരു യാത്ര. അവശേഷിച്ചവർ യു.പി
സർക്കാർ ക്രമീകരിച്ച ബസ്സുകളുടെ മുക
ളിലിരുന്നും തൂങ്ങിക്കിടന്നും തിങ്ങിനി
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റഞ്ഞ് സ്വന്തം സംസ്ഥാനത്തേക്ക് മട
ങ്ങിപ്പോയി. അവരില് എത്രപേർക്ക്
ക�ോവിഡ് ര�ോഗബാധയുണ്ടായി, നാട്ടി
ലെത്തിയശേഷം എത്ര പേർ മരണ
പ്പെട്ടു ഇത�ൊന്നും ആർക്കും അറിയില്ല.
യ�ോഗി ആദിത്യ നാഥിന്റെ നാട്ടിൽ
പരിശ�ോധന നടന്നെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ
ഇത്തരം വിവരങ്ങൾ പുറംല�ോകം
അറിയൂ.
ഏപ്രിൽ 9ന് സൂറത്തിൽ കുടിയേറ്റ
ത�ൊഴിലാളികൾ അക്രമാസക്തരായി
നഗരത്തിൽ വാഹനങ്ങൾക്ക് തീയിട്ടു.
ഏപ്രിൽ 14ന് മുംബൈയിൽ ബാന്ദ്ര റെ
യിൽവേ സ്റ്റേഷനുമുമ്പിൽ വിശപ്പുക�ൊ
ണ്ട് പ�ൊറുതിമുട്ടിയ ത�ൊഴിലാളികൾ
പ്രതിഷേധവുമായി തെരുവിലിറങ്ങിയ
പ്പോൾ പ�ോലീസ് ലാത്തി ചാർജ്ജുനട
ത്തി. 10 ക�ോടി കുടിയേറ്റ ത�ൊഴിലാളി
കൾ രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ ക�ോണിലും
ല�ോക്ക് ഡൗൺ സൃഷ്ടിച്ച യാതനാ
നിർഭരമായ ദിനങ്ങൾ തള്ളിനീക്കുക
യാണ്. ഒന്നാംഘട്ട ല�ോക്ക് ഡൗൺ
പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് നിരാലംബ
രായ ഈ ത�ൊഴിലാളികളുടെ ജീവൻ
നിലനിർത്താൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒരു
വിധ ആസൂത്രണവും നടത്തിയിരുന്നി
ല്ല. അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന നൂറുകണക്കിനു
സ്കൂളുകളും മതസ്ഥാപനങ്ങളുടെ കെ
ട്ടിടങ്ങളും ക�ോൺഫറൻസ് ഹാളുകളും
ഈ പാവങ്ങൾക്കായി

മുംബൈ-അഹമ്മദാബാദ് ഹൈവേ
യിലൂടെ കൈക്കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ത�ോളിലേ
ന്തി നടന്നുനീങ്ങുന്ന കുടിയേറ്റ
ത�ൊഴിലാളികൾ. മാർച്ച് 30.

തുറന്നുക�ൊടുത്തും അവിടെ മുടങ്ങാതെ
ഭക്ഷണമെത്തിച്ചും ചികിൽസ നൽകി
യും അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ ല�ോക്ക്
ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ച സർക്കാരിന് പ്രാ
ഥമിക ബാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു. അവർ
അത് നിറവേറ്റിയില്ല. ഒന്നാം ഘട്ട
ല�ോക്ക് ഡൗൺ പിന്നിട്ടിട്ടുപ�ോലും കു

വൻനഗരങ്ങളിലെ തെരു
വുകളിലേക്ക് വലിച്ചെറിയ
പ്പെട്ട ത�ൊഴിലാളികളുടെ
കണ്ണീരിന്റെയും യാതനക
ളുടെയും ഉത്തരവാദിത്തം
പൂർണ്ണമായും കേന്ദ്ര സർ
ക്കാരിനാണ്. സാമൂഹ്യ സു
രക്ഷിതത്വം പ്രദാനം ചെ
യ്യാനാവുന്നില്ലെങ്കിൽ സാ
മൂഹ്യ അകലം പാലിക്കുക
എന്നത് ഒരു വൃഥാ സ്വ
പ്നം മാത്രമാകുമെന്ന പാ
ഠമാണ് ഇതിൽ നിന്നും
പഠിക്കേണ്ടത്.
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ടിയേറ്റ ത�ൊഴിലാളികളുടെ പട്ടിണി മാ
റ്റാൻ നടപടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നതല്ലേ
മുംബൈയിലെ ത�ൊഴിലാളി പ്രതിഷേ
ധം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മാധ്യമങ്ങളിലൂ
ടെ ല�ോക്ക് ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിക്കുക
ആയാസരഹിതമായ നടപടിയാണ്.
ഒരു മനുഷ്യൻപ�ോലും പട്ടിണി കിട
ക്കാൻ ഇടവരാതിരിക്കത്തക്കവിധം കു
റ്റമറ്റ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നിട
ത്താണ് ഒരു സർക്കാരിന്റെ കാര്യക്ഷമ
തയും ജനങ്ങള�ോടുള്ള മിനിമം കൂറും
വ്യക്തമാകുന്നത്. ആയാസകരമായ
ഈ ദൗത്യം നിറവേറ്റാൻ കേന്ദ്ര സർ
ക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നാണ് രാജ്യ
ത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നു
ള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
ല�ോകത്തെ ഏറ്റവും ജനസാന്ദ്രതയുള്ള
രാജ്യങ്ങളില�ൊന്നായ ഇന്ത്യയിൽ
ക�ൊറ�ോണാ വൈറസിനെ പ്രതിര�ോ
ധിക്കാൻ സാമൂഹിക അകലം പാലി
ക്കാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഏറ്റവും പ്ര
ധാനപ്പെട്ട മുന്നുപാധി കുടിയേറ്റ ത�ൊ
ഴിലാളികളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുക
എന്നതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള
വിവേകം രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഭര
ണാധികാരികൾക്ക് ഇല്ല എന്നതാണ്
ഏറ്റവും ദുഃഖകരം.
ഈ പാവപ്പെട്ട ത�ൊഴിലാളികളെ
അതിഥികളെന്ന് വിളിച്ചില്ലെങ്കിലും
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വേണ്ട, അവരെ മനുഷ്യരായി പരിഗ
ണിക്കാൻ ഭരണകർത്താക്കൾക്ക് കഴി
ഞ്ഞാൽ മതി. വൻനഗരങ്ങളിലെ തെ
രുവുകളിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെട്ട ത�ൊ
ഴിലാളികളുടെ കണ്ണീരിന്റെയും യാതന
കളുടെയും ഉത്തരവാദിത്തം പൂർണ്ണമാ
യി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തേ മതി
യാകൂ. സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വം പ്രദാ
നം ചെയ്യാനാവുന്നില്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ
അകലം പാലിക്കുക എന്നത് ഒരു
വൃഥാ സ്വപ്നം മാത്രമാകുമെന്ന വിലപ്പെ
ട്ട പാഠമാണ് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ഭര
ണാധികാരികളും ഇതിൽ നിന്നും പഠി
ക്കേണ്ടത്.

ല�ോക്ക് ഡൗൺ എന്ന
ഒറ്റ നടപടിക�ൊണ്ടുമാത്രം
ക�ോവിഡിനെ നേരിടാനാവില്ല.

ര�ോഗവ്യാപനത്തിന്റെ വേഗതയെ
വരുതിയിൽ നിർത്താൻ ഫലപ്രദമായ
മാർഗ്ഗമെന്ന നിലയിൽ ല�ോക്ക്ഡൗൺ
ഒട്ടുമിക്ക രാജ്യങ്ങളും നടപ്പാക്കുന്നു. ക�ോ
വിഡ് 19 മാരകമായ ര�ോഗമല്ലെങ്കിലും
അതിന്റെ വ്യാപനത്തിന്റെ വേഗത വള
രെ വലുതാണ്. ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലെ
എക്സ്പ�ൊണെൻഷ്യൽ പെരുക്കത്തി
ന്റെ വേഗതയ�ോടാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ
കൊറോണ നിയന്ത്രണങ്ങളെ തുടർന്ന്
വിജനമായ മെക്കാ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം. മാർച്ച് 5.
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വ്യാപനത്തെ തുലനപ്പെടുത്തുന്നത്.
അതിനാലാണ് പ്രതിര�ോധത്തിന്റെ
ശക്തമായ മാർഗ്ഗമെന്ന നിലയിൽ സ�ോ
ഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിംഗ് വികസിച്ചുവന്ന
ത്. പൗരൻ സ്വയം ബ�ോദ്ധ്യപ്പെട്ട് പാ
ലിക്കുന്നതിനു പുറമെ, ഭരണാധികാര
ബലം കൂടി ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തി സ�ോ
ഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിംഗ് നടപ്പാക്കാനുള്ള
ഭൗതിക സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കൽ കൂടി
യാണല്ലോ ല�ോക്ക് ഡൗൺ. എന്നാൽ
ജനങ്ങൾ എല്ലാത്തരം ഉൽപ്പാദനപ്രവർ
ത്തനങ്ങളും സാമൂഹ്യ ഇടപെടലുകളും
അവസാനിപ്പിച്ച് വീടുകളിൽത്തന്നെ
കഴിയുക എന്നത് പരിമിതമായ ഒരു
കാലത്തേയ്ക്കുപ�ോലും ഗുരുതരമായ പ്ര
ത്യാഘാതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന നടപടി
യാണ്. മഹാമാരിമൂലം മരിക്കാൻ സാ
ധ്യതയുള്ളതിനെക്കാൾ കൂടുതല് ജന
ങ്ങൾ പട്ടിണികിടന്ന് മരിക്കേണ്ട സ്ഥി
തി, ല�ോക്ക് ഡൗൺ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന
തിൽ സംശയമില്ല. അതിനാൽ കഴിയു
ന്നത്ര വേഗതയിൽ ല�ോക്ക് ഡൗൺ
അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നതായിരിക്ക
ണം ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള ഒരു ഭരണകൂ
ടം സ്വീകരിക്കേണ്ട സമീപനം.
ര�ോഗബാധിതനെ തിരിച്ചറിയുക,
ഐസ�ൊലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ്
ല�ോകാര�ോഗ്യ സംഘടന പ്രഖ്യാപി
ച്ചിട്ടുള്ള പ്രതിര�ോധ മന്ത്രം. അങ്ങിനെ
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യെങ്കിൽ ര�ോഗബാധിതരായ മുഴുവൻ
ആളുകളെയും കണ്ടെത്താനും അവരെ
സമ്പർക്കവിലക്കിൽ പാർപ്പിക്കാനും
ഏറ്റവും അനുകൂലമായ സാഹചര്യമാ
യി ല�ോക്ക് ഡൗണിനെ മാറ്റുകയാണ്
കാര്യക്ഷമതയും ആസൂത്രണവൈഭവവ
മുള്ള ഒരു സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മു
ടെ രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം
ല�ോക്ക് ഡൗൺവഴി ലഭിച്ച വിലപ്പെട്ട

ജനങ്ങൾ എല്ലാത്തരം ഉൽ
പ്പാദനപ്രവർത്തനങ്ങളും
സാമൂഹ്യ ഇടപെടലുകളും
അവസാനിപ്പിച്ച് വീടുക
ളിൽത്തന്നെ കഴിയുക
എന്നത് പരിമിതമായ ഒരു
കാലത്തേക്കുപ�ോലും ഗുരുത
രമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ
സൃഷ്ടിക്കുന്ന നടപടിയാണ്.
മഹാമാരി മൂലം മരിക്കാൻ
സാധ്യതയുള്ളതിനെക്കാൾ
കൂടുതല് ജനങ്ങൾ പട്ടിണി
കിടന്ന് മരിക്കേണ്ട സ്ഥിതി,
ല�ോക്ക് ഡൗൺ സൃഷ്ടിക്കുമെ
ന്നതിൽ സംശയമില്ല.

G{]nÂ 2020
21 ദിവസത്തെ കാലയളവിൽ, ര�ോഗ
ബാധിതരെ തിരിച്ചറിയുക എന്ന
ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള പ്രവർത്തനം വള
രെ മന്ദഗതിയിലാണ് നടന്നിട്ടുള്ളതെ
ന്ന് ഖേദപൂർവ്വം പറയേണ്ടി വരും.
രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ആര�ോഗ്യപ്രവർ
ത്തകരും, ലക്ഷക്കണക്കിന് സന്നദ്ധ
പ്രവർത്തകരും ഉള്പ്പടെ എല്ലാ വിഭവ
ങ്ങളും ഒര�ൊറ്റ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കേ
ന്ദ്രീകരിച്ചുക�ൊണ്ട് സർവ്വസന്നാഹങ്ങളു
മ�ൊരുക്കി 21 ദിവസത്തെ ഒരു കർമ്മ
പദ്ധതി, ല�ോക്ക് ഡൗണിന്റെ വേള
ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇഛാശ
ക്തിയ�ോടെ നടപ്പാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ
രാജ്യത്തെ ര�ോഗബാധിതരെ മുഴുവൻ
തിരിച്ചറിഞ്ഞുക�ൊണ്ട് ചികിൽസിക്കാ
നും അവരുടെ പ്രൈമറി, സെക്കന്ററി
ക�ോന്റാക്ടുകളെ ഉൾപ്പടെ ഏവരെയും
ക്വാറന്റൈന് ചെയ്യാനും കഴിയുമായിരു
ന്നു. ഇൻഡ്യയുടെ അത്രയും കർശനമാ
യ ല�ോക്ക് ഡൗൺ ഇല്ലാതെതന്നെ
തെക്കൻ ക�ൊറിയ വിജയകരമായി
പൂർത്തിയാക്കിയത് ഈ ദൗത്യമാണ്.
ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് കേരള സംസ്ഥാനം
ചെയ്ത നടപടികളെയെങ്കിലും മാതൃക
യാക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ രാജ്യത്ത്
ഇത്രയധികം ഹ�ോട്ട് സ്പ�ോട്ടുകൾ
ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെയെ
ങ്കിൽ മേയ് 3 വരെയുള്ള ല�ോക്ക് ഡൗ
ണിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടം ഒഴിവാക്കുകയും
ചെയ്യാമായിരുന്നു. മുംബൈയിലെ ധാ
രാവി ചേരിയിൽ മരണം റിപ്പോർട്ടു
ചെയ്തുതുടങ്ങിയിട്ട് 2 ആഴ്ചകള് പിന്നിട്ടു.
പകർച്ച വ്യാധിയുടെ ടൈംബ�ോംബാ
യി മാറിയിട്ടുള്ള ധാരാവിയിൽ ഗുരുതര
മായ സ്ഥിതിവിശേഷത്തിന് ആനുപാ
തികമായ ര�ോഗനിർണ്ണയ പരിശ�ോധ
ന നടക്കുന്നതേയില്ല. മഹാരാഷ്ട്ര സം
സ്ഥാനത്ത് ആകെ നടന്നിട്ടുളള പരി
ശ�ോധന ഏപ്രിൽ 11 വരെ 30,229
ആണ്! വരാനിരിക്കുന്ന ദിനങ്ങളിൽ
ധാരാവിയിൽ നിന്നും ഉത്തർപ്രദേശി
ന്റെയും മധ്യപ്രദേശിന്റെയും ഗ്രാമങ്ങ
ളിൽനിന്നും ഹൃദയഭേദകമായ എന്തൊ
ക്കെ വാർത്തകൾ കേൾക്കേണ്ടി വരു
മെന്നത് കാത്തിരുന്ന് കാണുകതന്നെ.

തകർന്നടിയുന്ന ജനത...
കൈത്താങ്ങാകാൻ തയ്യാറല്ലാത്ത
കേന്ദ്ര സർക്കാർ

ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സമ്പത്തും വിഭവ
ങ്ങളുമെല്ലാം ജനതയുടെ നിലനിൽപ്പി
നായി വിനിയ�ോഗിക്കപ്പെടേണ്ട സാ
ഹചര്യമാണ് ക�ൊറ�ോണ ര�ോഗബാധ
വഴി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഉൽപ്പാ

പകർച്ച വ്യാധിയുടെ
ടൈംബ�ോംബായി മാറി
യിട്ടുള്ള ധാരാവിയിൽ ഗു
രുതരമായ സ്ഥിതിവിശേ
ഷത്തിന് ആനുപാതികമാ
യ ര�ോഗനിർണ്ണയ പരി
ശ�ോധന നടക്കുന്നതേയി
ല്ല. മഹാരാഷ്ട്ര സംസ്ഥാന
ത്ത് ആകെ നടന്നിട്ടുളള
പരിശ�ോധന ഏപ്രിൽ 11
വരെ 30,229 ആണ്!
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ക�ോവിഡ് 19 ര�ോഗിയെ ആംബുലൻസിൽനിന്ന്
ആശുപത്രിയിലേയ്ക്ക് മാറ്റുന്ന ആര�ോഗ്യ പ്രവർത്തകർ.
ദക്ഷിണ ക�ൊറിയിലെ സ�ോളിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യം.
മാർച്ച് 9.

ദനരംഗം മുഴുവൻ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലാ
യിരിക്കുന്നു. ഓര�ോ ദിവസത്തെയും
വരുമാനംക�ൊണ്ട് അതതു ദിവസം നി
ലനിന്നു പ�ോകുന്ന കൂലിപ്പണിക്കാരും
അർദ്ധപ്പട്ടിണിക്കാരും ഈ രാജ്യത്ത്
40 ക�ോടിയാണ്. വേലയും കൂലിയും
നിലച്ച് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അവരു
ടെ ജീവിതം വഴിമുട്ടിയിരിക്കുന്നു. ചെ
റിയ നീക്കിയിരുപ്പുകളും ലഘു സമ്പാ
ദ്യങ്ങളും തീർന്നതിനെത്തുടർന്ന്
താഴേ ഇടത്തരക്കാരനും നിരാലംബ
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ബെയ്ജിംഗിലെ ആള�ൊഴിഞ്ഞ തെരുവിൽ
മുഖാവരണമണിഞ്ഞ ത�ൊഴിലാളിയുടെ
ശരീര�ോഷ്മാവ് പരിശ�ോധിക്കുന്നു. ഫെബ്രുവരി 12.

നായിരിക്കുന്നു. ക�ോവിഡ് ര�ോഗബാധ
സൃഷ്ടിക്കുന്ന അത്യസാധാരണമായ
ഈ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെ
പശ്ചാത്തലത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ
സഹായം ഏറ്റവും അനിവാര്യമായിരി
ക്കുന്നു. എന്നാൽ ക്ഷാമത്തിന്റെയും വറു
തിയുടെയും ദുരിതദിനങ്ങളിലൂടെ കട
ന്നുപ�ോകുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസ
ത്തിന്റെ ഒരു ഗണനീയമായ കൈത്താ
ങ്ങ് നൽകാൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ തയ്യാ
റാകുന്നില്ല. ജനതാ കർഫ്യു പ്രഖാപി
ച്ചുക�ൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി മാർച്ച് 19ന്
നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ ഏവരും പ്ര
തീക്ഷ അർപ്പിച്ചിരുന്നു. ഒരു സാമ്പ
ത്തിക സഹായവും പ്രഖ്യാപിക്കാതെ
പ്രധാനമന്ത്രി ജനങ്ങളെ ആകെ നിരാ
ശപ്പെടുത്തി. മഹാമാരി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള
സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കൈകാര്യം
ചെയ്യാൻ ഒരു ടാസ്ക് ഫ�ോഴ്സ് രൂപീ
കരിക്കുമെന്നു മാത്രമാണ് അന്നു പ്രധാ
നമന്ത്രി പറഞ്ഞത്. വളരെ വൈകി
അതിനു രൂപം നൽകിയെങ്കിലും ഒരു
ആശ്വാസവും പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടില്ല.
ധനമന്ത്രി വലിയ ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാ
പിക്കുമെന്ന പ്രതീതി സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിലും
ഒന്നുമുണ്ടായില്ല. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ
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ദിവസവരുമാനംക�ൊണ്ട്
നിലനിന്നു പ�ോകുന്ന കൂലി
പ്പണിക്കാരും അർദ്ധപട്ടി
ണിക്കാരും ഇന്ഡ്യയില്
40 ക�ോടിയാണ്. വേലയും
കൂലിയും നിലച്ച് അക്ഷ
രാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ
ജീവിതം വഴിമുട്ടിയിരിക്കു
ന്നു. ചെറിയ നീക്കിയിരുപ്പു
കളും ലഘു സമ്പാദ്യങ്ങളും
തീർന്നതിനെത്തുടർന്ന്
താഴേ ഇടത്തരക്കാരനും
നിരാലംബനായിരിക്കുന്നു.
മിനിമം ബാലൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈടാ
ക്കിയിരുന്ന പിഴ ഒഴിവാക്കുക തുടങ്ങി
ജനങ്ങളെ പരിഹസിക്കുന്ന പ്രഖ്യാപ
നങ്ങളാണ് ധനമന്ത്രി നടത്തിയത്. വാ
യ്പാതിരിച്ചടവിന്റെമേൽ മ�ൊറട്ടോറിയം
എന്ന ക�ൊട്ടിഘ�ോഷിക്കപ്പെട്ട പ്രഖ്യാ
പനം, ദുരിതകാലത്തെ പലിശ പന്നീട്
ഈടാക്കുമെന്ന തീരുമാനത്തോടെ
ജനങ്ങൾക്ക് ഇരുട്ടടിയായി.
പിന്നീട് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഊഴമാ
യി. അദ്ദേഹം 'പ്രധാൻമന്ത്രി ഗരീബ്
കല്യാൺ പാക്കേജ്' എന്ന പേരിൽ

a-lm-am-cn \Â-Ip-¶
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ആകെ 1.7 ലക്ഷം ക�ോടിയുടെ സഹാ
യങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. യഥാർത്ഥത്തിൽ
ഈ തുക ഇൻഡ്യയുടെ ജിഡിപിയുടെ
0.8 ശതമാനം മാത്രമാണ്. ല�ോകത്തെ
ഒട്ടു മിക്ക രാജ്യങ്ങളും നടപ്പിൽ വരുത്തു
ന്ന ക�ോവിഡ് പാക്കേജ്, ആ രാജ്യങ്ങ
ളുടെ ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദനത്തിന്റെ 10
മുതൽ 20 ശതമാനംവരെ ആയിരിക്ക
വെയാണ് പട്ടിണിപ്പാവങ്ങളുടെ രാജ്യ
മായ ഇൻഡ്യയിൽ ഇത്ര തുഛമായ
തുക നീക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത്. 'രാജ്യ
ത്തിന്റെ മുഴുവൻ സമ്പത്തും വിനിയ�ോ
ഗിക്കേണ്ടി വന്നാലും ജനങ്ങളുടെ ജീ
വൻ രക്ഷിക്കും' എന്ന ജർമ്മൻ ചാൻ
സലർ ആഞ്ജല മർക്കലിന്റെ പ്രഖ്യാപ
നം ഇവിടെ നമ്മൾ സ്മരിക്കുക. ഇത്തര
മ�ൊരു പ്രസ്താവനയുടെ ഉള്ളടക്കത്തി
ന്റെ ഒരംശമെങ്കിലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ
ഇൻഡ്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ആയില്ല.
ജൻധൻ അക്കൗണ്ട് ഉള്ള സ്ത്രീകൾക്ക്
500 രൂപ വീതം ധനസഹായം മൂന്നു
മാസത്തേക്ക്, ത�ൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയി
ലെ അംഗങ്ങൾക്ക് പ്രതിമാസം 20 രൂ
പയുടെ വർദ്ധനവ് ഈ സഹായ പ്ര
ഖ്യാപനങ്ങൾ വിശക്കുന്നവന്റെ മേലു
ള്ള ക്രൂരമായ പരിഹാസമായി മാറുക
യാണ്. ഓര�ോ വ്യക്തിക്കും സൗജന്യ
മായി, നിലവിൽ ലഭിക്കുന്നതിന്റെ ഇര
ട്ടി ഭക്ഷ്യധാന്യം എന്നതു മാത്രമാണ്
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ചെറുതെങ്കിലും ഒരാശ്വാസനടപടി
എന്നു വിളിക്കാൻ അർഹതയുള്ളത്.
ചലനം നിലച്ച ഉൽപ്പാദന പ്രക്രിയ
എപ്പോൾ പഴയനിലയിൽ തിരിച്ചവരു
മെന്നു പ്രവചനംപ�ോലും അസാധ്യമാ
കുമ്പോൾ കൂലിപ്പണിക്കാരും ദരിദ്ര
ത�ൊഴിലാളികളും പട്ടിണികിടന്ന് മരി
ക്കുമെന്നുറപ്പാണ്. പണി നഷ്ടപ്പെട്ട്
വരുമാന സ്രോതസ്സ് മുഴുവൻ അസ്തമിച്ച
ത�ൊഴിലാളിയുടെ നഷ്ടം, അർഹമായ
നിലയിൽ നികത്താൻ നടപടി സ്വീക
രിക്കുകയാണ് സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ടത്.
ഈ വരികൾ കുറിക്കുന്ന ഏപ്രിൽ 17
വരെയും അപ്രകാരം ഒരു പ്രഖ്യാപനം
സർക്കാർ നടത്തിയിട്ടില്ല. ഏപ്രിൽ
14ന്റെ പ്രസംഗത്തിലും ജനങ്ങളുടെ
ത്യാഗത്തെയും സഹനത്തെയും
പുകഴ്ത്തുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി, യഥാർത്ഥ
ത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ ജീവന് വിലപറയു
കയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

കേരളത്തിന് മാതൃകയാകാൻ
കഴിഞ്ഞത് എന്തുക�ൊണ്ട്?

ക�ോവിഡ് മഹാമാരി ല�ോകവ്യാപ
കമായി പകർന്നുതന്ന വിലപ്പെട്ട
പാഠം ആതുരശുശ്രൂഷ സർക്കാരിന്റെ
കരങ്ങളിലായിരിക്കണമെന്നതാണ്.
കേരളത്തിന്റെ നേട്ടവും അതിനെ അടി
വരയിടുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ ക�ൊറ�ോണ
ഭീഷണിയെയും ഇതിനു മുമ്പുണ്ടായ നി
പയെയും കേരളത്തിന് മറികടക്കാനാ
യത് നമ്മുടെ ശക്തമായ പ�ൊതുജനാ
ര�ോഗ്യസംവിധാനത്തിന്റെ കരുത്തു
ക�ൊണ്ടാണ്. നവ�ോത്ഥാന പ്രസ്ഥാന
ത്തിലൂടെ കൈവന്ന വിദ്യാഭ്യാസ മു
ന്നേറ്റവും അതിനെ ആധാരമാക്കി വി
കസിച്ചുവന്ന ആര�ോഗ്യഅവബ�ോധവും
ഏറ്റവും മികച്ച പ�ൊതുജനാര�ോഗ്യസം
വിധാനം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഭൗ
തികസാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ചു. വ്യക്തിശു
ചിത്വം പാലിക്കേണ്ട ആവശ്യകത
നമ്മുടെ നവ�ോത്ഥാനനായകന്മാരെ
ല്ലാം ജനങ്ങളെ ആവർത്തിച്ച് ബ�ോധ്യ
പ്പെടുത്തിയിരുന്നതായി ചരിത്രം വ്യ
ക്തമാക്കുന്നു.
ആര�ോഗ്യ അവബ�ോധം സമൂഹ
ത്തെ ആകെ സ്പർശിക്കുന്ന ഒരു പ്ര
സ്ഥാനമായി മാറുന്നത് ഇരുപതാം നൂ
റ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യദശകങ്ങളിൽത്തന്നെ
കാണാം. പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടി
ന്റെ അന്ത്യദശകങ്ങളിൽ ത�ോട്ടം മേഖ
ലയിൽ ത�ൊഴിലാളികൾക്കുണ്ടായ
വ്യാധികളെ നേരിടുന്നതിനായി ബ്രിട്ടീ
ഷ് അധികാരികൾ ത�ോട്ടം ഉടമകളുമാ
യിച്ചേർന്ന് കേരളത്തിന്റെ മൂന്ന് ജില്ലക

ളിൽ ആശുപത്രികൾ സ്ഥാപിച്ചതായി
രേഖകളിൽ കാണാം. ക്രിസ്ത്യൻ മിഷ
ണറിമാരുടെ ഈ രംഗത്തെ സവിശേ
ഷമായ സംഭാവനകൾ എടുത്തുപറയേ
ണ്ടതാണ്. ആതുരശുശ്രൂഷാ രംഗത്തെ

ചലനം നിലച്ച ഉൽപ്പാദന
പ്രക്രിയ എപ്പോൾ പഴയനി
ലയിൽ തിരിച്ചവരുമെന്ന
പ്രവചനംപ�ോലും അസാ
ധ്യമാകുമ്പോൾ കൂലിപ്പണി
ക്കാരും ദരിദ്ര ത�ൊഴിലാളി
കളും പട്ടിണികിടന്ന് മരി
ക്കുമെന്നുറപ്പാണ്. പണി
നഷ്ടപ്പെട്ട് വരുമാന സ്രോ
തസ്സ് മുഴുവൻ അസ്തമിച്ച
ത�ൊഴിലാളിയുടെ നഷ്ടം,
അർഹമായ നിലയിൽ നി
കത്താൻ നടപടി സ്വീകരി
ക്കുകയാണ് സർക്കാർ ചെ
യ്യേണ്ടത്.
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പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ധാർമ്മികമായ മൂ
ല്യത്തെ ഘ�ോഷിക്കുന്ന വാക്കുകൾ മി
ഷണിറിമാരുടെ കൃതികളിലും പ്രവർ
ത്തനങ്ങിലും കാണാം. പകർച്ച വ്യാധി
കളെ നേരിടുന്നതിനായി നാട്ടുരാജാക്ക
ന്മാരുടെ കാലത്തുതന്നെ നിരവധിയാ
യ ധർമ്മാശുപത്രികൾ നാട്ടുരാജ്യങ്ങ
ളിൽ പ്രവർത്തിച്ചുതുടങ്ങി. കേരളപ്പിറ
വിക്കുമുമ്പുതന്നെ എണ്ണത്തിൽ പരിമി
തമായിരുന്നെങ്കിലും കേരളത്തിൽ ജന
റൽ ആശുപത്രികൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു.
വാക്സിനേഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾപ�ോലും
കേരളത്തിൽ തുടക്കംകുറിച്ചിരുന്നു.
നവ�ോത്ഥാനത്തിലൂടെയും മിഷണ
റിമാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും
സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ആര�ോഗ്യ അവബ�ോധ
ത്തെ അവഗണിക്കാനാവില്ല എന്ന
സാഹചര്യത്തിൽ പിന്നീട് കേരളപ്പിറ
വിക്ക് ശേഷംവന്ന ജനാധിപത്യ സർ
ക്കാരുകൾ ജനേഛയെ പ്രതിനിധാനം
ചെയ്തുക�ൊണ്ട് ഈ രംഗത്ത് ശ്രദ്ധേയ
തീർത്ഥാടകരില്ലാതെ വിജനമായ സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ
 ്
ചത്വരത്തെ ആശിർവദിക്കുന്ന ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ.
മാർച്ച് 15.
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മായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ പ്രേ
രിത രായി. ആദ്യകാലത്തെ സർക്കാ
രുകൾ ആര�ോഗ്യമേഖലയ്ക്കു ബജറ്റിൽ
ഗണനീയമായ തുക നീക്കിവച്ചു. തിക
ഞ്ഞ സമർപ്പണ മന�ോഭാവത്തോടെ
പ്രവർത്തിച്ച പ്രഗത്ഭമതികളായ ഡ�ോ
ക്ടർമാരും ആര�ോഗ്യപ്രവർത്തകരും
പ�ൊതുജനാര�ോഗ്യമേഖലയെ കൂടുതൽ
ശക്തിപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ 80കൾക്കു
ശേഷം പുതിയ സാമ്പത്തിക നയങ്ങളു
ടെ കുറിപ്പടി പ്രകാരം ആര�ോഗ്യമേഖ
ലയ്ക്കുള്ള ഫണ്ട് വിഹിതം ക്രമേണ വെ
ട്ടിക്കുറക്കുന്നതിൽ ഇടതു വലതു സർ
ക്കാരുകൾ തമ്മിൽ ഭേദമില്ലായിരുന്നു.
ഈ സർക്കാരുകളുടെ അളവറ്റ പ്രോൽ
സാഹനം മൂലമാണ് ആര�ോഗ്യമേഖല
യിൽ സ്വകാര്യ മുതൽ മുടക്ക് അനുദി
നം വർദ്ധിച്ചത്.
നവ ഉദാരവൽക്കരണനയങ്ങൾക്കു
ശേഷം സംസ്ഥാനത്തെ സ്വകാര്യ ചി
കിൽസാ മേഖല 40 ശതമാനത്തോളം
വളർന്നപ്പോൾ പ�ൊതുജനാര�ോഗ്യ മേ
ഖലയുടെ വളർച്ച കേവലം 6 ശതമാ
നം മാത്രമായിരുന്നുവെന്ന് സി.ഡി.
എസ്സിന്റെ പഠനങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കു
ന്നു. പ�ൊതുജനാര�ോഗ്യ രംഗത്ത് നിയ
മനങ്ങളെല്ലാം മരവിച്ച അവസ്ഥയിലാ
യിരുന്നു. 1965ലെ സ്റ്റാഫ് പാറ്റേൺ
അനുസരിച്ചുപ�ോലും ഡ�ോക്ടർമാരും
നഴ്സിംഗ് സ്റ്റാഫും മറ്റ് ജീവനക്കാരും
മരുന്നും ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങളും,
പിഎച്ച്സി മുതൽ മെഡിക്കൽ ക�ോള
ജർമ്മനിയിലെ ഗ്രോസ്ഗീറ�ോയിൽ കാർ
യാത്രികയുടെ സ്രവം പരിശ�ോധനയ്ക്കെടുക്കുന്ന
ഡ�ോക്ടർ. മാർച്ച് 9.
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ജുകൾവരെ പടർന്നു കിടക്കുന്ന കേരള
ത്തിലെ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ
നിലവിലില്ല എന്നതാണ് യാഥാർ
ത്ഥ്യം. വികസിത മുതലാളിത്ത രാജ്യ
ങ്ങളിലെ മാതൃകയിൽ ആര�ോഗ്യ സേ
വനത്തെ ഇൻഷ്വറൻസാക്കി മാറ്റുന്ന
തിൽ സംസ്ഥാനസർക്കാരുകളും കേ
ന്ദ്രസർക്കാരും ഒത്തുചേർന്നു പ്രവർത്തി
ച്ചു. ഇപ്പോൾ ക�ോവിഡ് പ്രതിര�ോധ

നവ ഉദാരവൽക്കരണ
നയങ്ങൾക്കുശേഷം സം
സ്ഥാനത്തെ സ്വകാര്യ ചി
കിൽസാ മേഖല 40 ശത
മാനത്തോളം വളർന്ന
പ്പോൾ പ�ൊതുജനാര�ോഗ്യ
മേഖലയുടെ വളർച്ച കേവ
ലം 6 ശതമാനം മാത്രമാ
ണ്. 1965ലെ സ്റ്റാഫ് പാ
റ്റേൺ അനുസരിച്ചുപ�ോലും
ഡ�ോക്ടർമാരും നഴ്സിംഗ്
സ്റ്റാഫും മറ്റ് ജീവനക്കാരും
മരുന്നും ചികിത്സാ സംവി
ധാനങ്ങളും, പിഎച്ച്സി മു
തൽ മെഡിക്കൽ ക�ോള
ജുകൾവരെ പടർന്നു കിട
ക്കുന്ന കേരളത്തിലെ സർ
ക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ
നിലവിലില്ല എന്നതാണ്
യാഥാർത്ഥ്യം.
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ത്തിന്റെ പേരിൽ മേനി നടിക്കുന്നവ
രും പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കുന്നവരുമെല്ലാം
ഈ നയങ്ങളുടെ വക്താക്കളാണ്.
ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന 'മികവിന്റെ സർട്ടി
ഫിക്കറ്റ്'നാളെ ഇതേ നയങ്ങൾ തുടരാ
നുള്ള അനുമതി പത്രമാവാതിരിക്കാൻ
നാം ശ്രദ്ധിക്ക ണം. ആഗ�ോളവൽക്കര
ണനയങ്ങൾക്കിണങ്ങുംവിധം ആര�ോ
ഗ്യമേഖലയെ തകർക്കാൻ ശ്രമങ്ങളു
ണ്ടായപ്പോഴെല്ലാം അതിനെ ചെറുത്തു
ക�ൊണ്ട് കാവലായിനിന്ന ജനജാഗ്രത
യാണ് സംസ്ഥാനത്തെ പ�ൊതുജനാ
ര�ോഗ്യ സംവിധാനത്തെ ഇപ്രകാരമെ
ങ്കിലും നിലനിർത്താൻ ഇടയാക്കിയിട്ടു
ള്ളത്.
ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലേറെ പാരമ്പര്യമുള്ള
തും ക്രമേണ വികസിച്ചുവന്നതുമായ സു
ശക്തമായ പ�ൊതുജനാര�ോഗ്യ സംവി
ധാനത്തിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യമാണ് ക�ോവി
ഡ് പ്രതിര�ോധത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തി
ന് നേട്ടം സൃഷ്ടിക്കുവാനിടയാക്കിയ പ്ര
ഥമമായ കാരണം. ഈ സംവിധാന
ത്തെ ഏക�ോപിപ്പിക്കാനും ചലിപ്പി
ക്കാനും കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ നില
വിലുള്ള സർക്കാരിനു സാധ്യമായി
എന്നതിനെ വിലമതിക്കുന്നു. എന്നാൽ
ക�ോവിഡ് പ്രതിര�ോധ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ
ഒരേയ�ൊരു കാരണം ഈ സർക്കാരാ
ണെന്ന നിലയിലുള്ള പ്രചാരണം സങ്കു
ചിതമായ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങള�ോടെയു
ള്ളതാണ്. പരിമിതികൾക്കും പരാധീ
നതകൾക്കുമിടയിലും രാജ്യത്തിന് മാ
തൃകയാകുന്ന വിധത്തിൽ തന്നെയാണ്
കേരളം മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിച്ച
ത്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ക�ൊ
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റ�ോണ വൈറസിന്റെ സമൂഹ വ്യാപ
നം തടയാൻ സമയ�ോചിതം ഇടപെടു
വാൻ കേരളത്തിലെ ആര�ോഗ്യമേഖല
യ്ക്ക് കഴിഞ്ഞുവെന്നതാണ്. കുറഞ്ഞപ
ക്ഷം ര�ോഗാണുവാഹകരാകയാൽ
സംഭവിക്കുന്ന അപകടങ്ങളെ സംബ
ന്ധിക്കുന്ന അവബ�ോധം പ�ൊതുസമൂഹ
ത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്നത്
ചെറിയ കാര്യമല്ല. സംസ്ഥാനത്തെ
ആര�ോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ഒറ്റക്കെട്ടായി
സമർപ്പിതമായി 24 മണിക്കൂറും പണി
യെടുത്തുക�ൊണ്ടാണ് ഈ നേട്ടം കൈ
വരിച്ചത്.

സ�ോഷ്യലിസ്റ്റ് ക്യൂബ:
മനുഷ്യസാഹ�ോദര്യത്തിന്റെ
ഉദാത്ത മാതൃക

'വികസിത' മുതലാളിത്ത രാജ്യ
ങ്ങൾ വൈറസിന്റെ വരവിൽ അശാ
ന്തിയലമർന്നപ്പോൾ, മനുഷ്യസാഹ�ോ
ദര്യത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമായി ക�ൊച്ചു
ക്യൂബ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ക�ൊറ�ോണ
പഠിപ്പിച്ച വലിയ പാഠങ്ങളില�ൊന്നാ
ണ്. എത്ര മഹത്തായ ദൗത്യമാണ്
അവർ ക�ോവിഡ്-19 നെതിരെ നട
ത്തിക്കൊ ണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ല�ോകം
ആദരപൂർവ്വം വീക്ഷിക്കുകയാണ്.
ക�ൊറ�ോണ വൈറസിന്റെ വ്യാപന
ത്തിൽ യൂറ�ോപ്പ് വിറങ്ങലിച്ചുനിൽക്കു
ന്ന സമയം. ബ്രിട്ടനിൽ നിന്ന് 682 യാ
ത്രക്കാരുമായി പുറപ്പെട്ട ട്രാൻസ്
അറ്റ്ലാന്റിക്ക് കപ്പലിലെ അഞ്ച് പേർ
ക്ക് ക�ൊറ�ോണ ബാധിച്ച വിവരം പുറ

'വികസിത' മുതലാളിത്ത
രാജ്യങ്ങൾ വൈറസിന്റെ
പിടിയിലമർന്നപ്പോൾ മനു
ഷ്യസാഹ�ോദര്യത്തിന്റെ
പ്രതിരൂപമായി ക്യൂബ പ്ര
ത്യക്ഷപ്പെട്ടു. 60 വർഷമാ
യി അമേരിക്കയുടെ കർ
ശന സാമ്പത്തിക ഉപര�ോ
ധത്തെ നേരിട്ടുക�ൊണ്ടി
രിക്കുന്ന ക്യൂബയുടെ മെ
ഡിക്കൽ സംഘം 37 രാ
ജ്യങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ
മുന്നോട്ടുവന്നിരിക്കുന്നു.
ത്തുവരുന്നു. അതിനെത്തുടർന്ന,് കരീ
ബിയൻ കടലിടുക്കുകളിൽപ്പെട്ടുപ�ോയ
കപ്പൽ നിരവധി രാജ്യങ്ങളിലെ തുറമു
ഖങ്ങളിൽ അടുക്കാൻ ന�ോക്കിയെങ്കി
ലും ഒരു രാജ്യവും അനുമതി നൽകിയി
ല്ല. അമേരിക്കയിൽ നിന്ന്, 'ചൈനീസ്
വൈറസ് ' ബാധിച്ച വിദേശപൗരന്മാ
രെ പുറത്താക്കു വാൻ നീക്കം നടത്തു
ന്നതിന്റെ ക്രൂരമായ വാർത്തകൾ പുറ
ത്തുവരുന്ന സമയമായിരുന്നു അത്.
ഒരു വികസിത മുതലാളിത്ത രാജ്യ
വും അവരെ സ്വീകരിയ്ക്കാതെ നടുക്കട
ലിൽ തള്ളിയപ്പോഴാണ്, ക്യൂബ ആ
കപ്പലിലെ മുഴുവൻ യാത്രക്കാരെയും
ഇരുകൈയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുവാൻ മു
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ഇറ്റലിയിലേയ്ക്ക് പുറപ്പെടുന്ന ക്യൂബന്
ഡ�ോക്ടര്മാരുടെ സംഘം. മാർച്ച് 21.

ന്നോട്ടുവന്നത്. ക്യൂബയ്ക്കെതിരെ
അമേരിക്ക ഏർപ്പെടുത്തിയ ഉപര�ോധ
ത്തെ ശക്തമായി പിന്തുണച്ച രാജ്യമാ
ണ് ബ്രിട്ടൻ. ക്യൂബൻ തലസ്ഥാനമായ
ഹവാനയിലെ തുറമുഖം കപ്പലടുപ്പിയ്ക്കാ
നായി തുറന്നുക�ൊടുത്തു. എന്നുമാത്രമ
ല്ല, അതിലുണ്ടായിരുന്ന ര�ോഗബാധിത
രായ മുഴുവനാളുകളെയും വിവിധ ആശു
പത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച് ചികിത്സ
നൽകി ഫിദൽ കാസ്ട്രോയുടെ സ�ോ
ഷ്യലിസ്റ്റ് ക്യൂബ. ആര�ോഗ്യമുണ്ടായിരു
ന്ന മുഴുവൻ പേർക്കും അവരവരുടെ രാ
ജ്യങ്ങളിലേയക്ക് പ�ോകുവാൻ വിമാനം
ഏർപ്പാടാക്കിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു.
താരതമ്യേന, ദരിദ്രവും
ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി വളരെ ചെറിയതു
മായ ഒരു രാജ്യമാണ് ക്യൂബ. ജനസം
ഖ്യയാകട്ടെ ഒന്നരക�ോടി മാത്രം.
അതിനെക്കാളുപരി, അമേരിക്ക ഏർ
പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കർശനമായ സാ
മ്പത്തിക ഉപര�ോധത്തെ 60 വർഷമാ
യി നേരിട്ടുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാജ്യം.
ക്യൂബയെ തകർക്കാൻ അമേരിക്കൻ
സാമ്രാജ്യത്വം നടത്തിയ ഹീനമായ
നീക്കങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കാനാവുന്ന
തല്ല. ആ രാജ്യത്ത് നിന്നാണ് 52
ഡ�ോക്ടർമാരുടെയും ആര�ോഗ്യപ്രവർ
ത്തകരുടെയും ഒരു സംഘം ഇറ്റലിയി
ലെ ര�ോഗബാധിതരെ സഹായിക്കാ
നായി സന്നദ്ധരായി മുന്നോട്ടുവന്നതെ
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ന്നോർക്കണം. അവർ ഇപ്പോഴും ഇറ്റലി
യിലെ ആശുപത്രികളിൽ കർമ്മനിരത
രായി നിലക�ൊള്ളുന്നു. പശ്ചിമ ആഫ്രി
ക്കയിൽ 2014 ൽ എബ�ോള വൈറസ്
പ�ൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടപ്പോഴും ക്യൂബൻ മെഡി
ക്കൽ സംഘം വലിയ സേവനം നൽ
കിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ 37 രാജ്യങ്ങളെ
സഹായിക്കാൻ ആ രാജ്യത്തിന്റെ മെ
ഡിക്കൽ സംഘം മുന്നോട്ടുവന്നിരിക്കു
ന്നു. 67 രാജ്യങ്ങളിലായി ക്യൂബയുടെ
37,000ഓളം ആര�ോഗ്യപ്രവര്ത്തകര്
വിവിധ ദൗത്യങ്ങളുമായി കര്മ്മനിരത
രാണ്. എല്ലാ കരങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ദുരന്ത
മുഖത്ത് പ്രവർത്തിക്കുകയെന്ന സ�ോ
ഷ്യലിസ്റ്റ് സംസ്കാരമാണ് ക്യൂബ പ്ര
ദർശിപ്പിക്കുന്നത്. ചെറിയ രാജ്യമാ
ണെങ്കിലും വളരെ മികച്ച പ�ൊതുജനാ
ര�ോഗ്യ പരിപാലന സംവിധാനമാണ്
ക്യൂബയ്ക്കുള്ളത്. അവർ മനുഷ്യനെ ചി
കിത്സിക്കുന്നത് ലാഭേച്ഛയുടെ അടി
സ്ഥാനത്തിലല്ല. ആര�ോഗ്യമേഖല സ്റ്റേ
റ്റിന്റെ പരിപൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിൽ
പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എത്ര ചെലവേറിയ
ചികിത്സയും സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഉത്തരവാദി
ത്തമാണ്.
സമാനമായ ഒരു വാർത്തയാണ്
വിയറ്റ്നാമിൽനിന്നും നാം കേൾക്കുന്ന
ത്. മൂന്നുക�ോടി മാസ്കു
 കളുമായി ഒരു
കപ്പൽ വിയറ്റ്നാമിൽനിന്ന് അമേരി
ക്കയിലേയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞു. അമേ
രിക്കൻ സാമ്രാജ്യത്വം നടത്തിയ മൂന്ന്
പതിറ്റാണ്ടോളം നീണ്ടുനിന്ന യുദ്ധത്തി
ന്റെ കെടുതികളിൽനിന്ന് ഇനിയും മു
ക്തമായിട്ടില്ലാത്ത വിയറ്റ്നാം എന്ന
ചെറിയ രാജ്യവും സാഹ�ോദര്യത്തിന്റെ
ഉദാത്തമാതൃകയാണ് കാഴ്ചവച്ചിരി
ക്കുന്നത്.
എന്തായാലും, ക്യൂബയിലും ന�ോർ
ത്ത് ക�ൊറിയയിലും റഷ്യയിലും ക�ോ
വിഡ് 19 വലിയ അളവിലുള്ള പകർച്ച
വ്യാധിയായി മാറിയില്ല. കാരണം,
ഈ രാജ്യങ്ങൾക്ക് സുഭദ്രമായ ര�ോഗ
നിർണ്ണയ ആര�ോഗ്യപരിപാലന സം
വിധാനമുണ്ട്. പൗരന്റെ ആര�ോഗ്യത്തി
ന് ഒന്നാമത്തെ പരിഗണന നൽകുന്ന
രാജ്യങ്ങളാണിവ. റഷ്യ ഒരു മുതലാളി
ത്ത രാജ്യമാണ്. എങ്കിലും സ�ോഷ്യലി
സ്റ്റ് കാലഘട്ടത്തിൽ പണിതുയർത്തി
യ ശക്തമായ പ�ൊതുജനാര�ോഗ്യ സം
വിധാനത്തിന്റെ അവശേഷിപ്പുകളുടെ
കരുത്ത് അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നു.
ഇന്ന്, റഷ്യയെക്കാൾ മാതൃകാപരമാ
യി ക്യൂബ ല�ോകത്തിന് വഴികാട്ടിയാ
യത് മുതലാളിത്തക്രമത്തിൽ നിന്നു ഭി
ന്നമായ സ�ോഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥ
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സ�ോളിൽ യാങ്ജി ഹ�ോസ്പിറ്റലിന്
പുറത്ത് സജ്ജീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള
ബൂത്തിൽ വൈറസ് പരിശ�ോധനയ്ക്ക്
സ്രവമെടുക്കുന്നു. മാര്ച്ച് 17.

ആണവായുധങ്ങളുടെ
കരുത്തിൽ ല�ോകത്തെ
മുൾമുനയിൽ നിർത്തുന്ന
മുതലാളിത്ത സാമ്രാജ്യത്വ
രാജ്യങ്ങളുടെ ആയുധശേ
ഖരങ്ങൾ അപ്രസക്തമാ
യിരിക്കുന്നു. ഏത�ൊരു രാ
ജ്യത്തെയും മുഴുവൻ ജന
ങ്ങൾക്കും മനുഷ്യനെപ്പോ
ലെ ജീവിക്കാൻ പര്യാപ്തമാ
യ ജീവിത സാഹചര്യമ�ൊ
രുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്,
പടക്കോപ്പുകൾ ശേഖരി
ക്കുകയല്ല.
അവിടെയുള്ളതിനാലാണ്.

മാനവരാശിയുടെ അജയ്യമായ
ആയുധം ആധുനികശാസ്ത്രം;
ഒരുമയ�ോടെ നാം മഹാമാരിയെ
നേരിടും.
പെട്ടെന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ല�ോകമെ
മ്പാടും വ്യാപിച്ച ക�ോവിഡ്-19 ര�ോഗ
ത്തിന്റെ വ്യാപനത്തിന് മുൻപിൽ ശാ
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സ്ത്ര-സാങ്കേതിക വികാസത്തിൽ മുൻ
നിരയിലുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങൾ പതറുന്നത്
നാം കാണുന്നു. ആപത്ശങ്കയും ആശ
ങ്കയുമാണ് എവിടെയും. ര�ോഗങ്ങൾ
പടർന്നുപിടിക്കുന്ന പ്രതിഭാസം ചരിത്ര
ത്തിൽ ആദ്യമല്ല. ഭീകരമായ പകർച്ച
വ്യാധികൾ മനുഷ്യസമൂഹത്തെ തുടർ
ച്ചയായി ബാധിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ട
മുണ്ടായിരുന്നു. പ്ലേഗും ക�ോളറയും വസൂ
രിയും ക്ഷയര�ോഗവും എല്ലാം ക�ോടിക
ളുടെ കണക്കിൽ മനുഷ്യജീവൻ എടു
ത്തിരുന്ന ഭയപ്പെടുത്തുന്ന മഹാമാരി
കൾ ആയിരുന്നു ഒരിക്കൽ. ആധുനിക
ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വരവിനുശേഷം ജീവ
ല�ോകത്തെ പ്രതിഭാസങ്ങളെ ശാസ്ത്രീ
യമായി ന�ോക്കിക്കാണുന്ന രീതി വന്ന
പ്പോഴാണ് നാശകാരികളായ ര�ോഗങ്ങ
ളെ പിടിച്ചുകെട്ടാനായത്.
എങ്ങനെയാണ് ശാസ്ത്രം അത് സാ
ധിച്ചത്? എന്താണ് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ മാർ
ഗ്ഗം? ഒരുകാലത്ത് വിധിയെന്ന് കരുതി
നിസ്സംഗതയ�ോടെ വീക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരു
പ്രശ്നത്തെ അദമ്യമായ കർമ്മശേഷി
യ�ോടെ നേരിടാൻ മാനവരാശിയെ
പ്രാപ്തമാക്കിയ എന്ത് വിദ്യയാണ് ശാ
സ്ത്രത്തിന്റെ കൈയിലുള്ളത് ? ശാസ്ത്ര
ത്തിന് നിഗൂഢമായ രീതികളില്ല.
ഏത�ൊരാൾക്കും മനസ്സിലാക്കാവുന്ന,
ച�ോദ്യം ചെയ്യാവുന്ന, പരീക്ഷണങ്ങളി
ലൂടെ തെളിയിക്കപ്പെടാവുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങ
ളാണ് ശാസ്ത്രത്തിനുള്ളത്. ര�ോഗകാര
ണമായ ര�ോഗാണുവിനെ തിരിച്ചറിയു
ക, ആ ര�ോഗാണുവിന്റെ ജീവിതചക്രം
മനസ്സിലാക്കുക, അത് മനുഷ്യ ശരീര
ത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന രീതി മനസ്സി
ലാക്കുക, ര�ോഗാണുവാഹകരായ കീട
ങ്ങളും മറ്റു ജീവികളും വഹിക്കുന്ന പങ്ക്
മനസ്സിലാക്കുക, മനുഷ്യനിൽനിന്ന്
മനുഷ്യനിലേക്ക് പകരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ
ഏത് വഴിക്കെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക,
ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി
ക്കൊണ്ട് ഉചിതമായ നിയന്ത്രണ നട
പടികൾ എടുത്തപ്പോഴാണ് ഓര�ോ
ര�ോഗവും നിയന്ത്രണ വിധേയമായത്.
ഒപ്പം തന്നെ ആൻറിബയ�ോട്ടിക് കണ്ടു
പിടുത്തത്തോടെ ര�ോഗബാധിതനായ
ഒരാളെ ചികിത്സിച്ചു ഭേദമാക്കാനുള്ള
വഴിയും തുറന്നു. ഈ ശാസ്ത്രീയ മാർഗ
ങ്ങളാണ് മഹാമാരികൾ പിടിച്ചുകെ
ട്ടാൻ ഉപയ�ോഗപ്പെട്ടത്. ചികിൽസ,
ര�ോഗനിയന്ത്രണത്തിലെ ഒരു മാർഗ്ഗം
മാത്രമാണ്, ര�ോഗം വരാതെ ന�ോക്കു
ന്ന മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഏറെയാണ് എന്ന് വ്യ
ക്തമാകും.
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സ�ോഷ്യലിസത്തിന്റെ പതാക
വാഹരാകുക, മാനവരാശിയുടെ
രക്ഷകരാകുക
ക�ോവിഡ് മഹാമാരി ഭൂഗ�ോളത്തെ
ഈ വിധത്തിൽ പിടിമുറുക്കുന്നതിനു മു
മ്പുള്ള ല�ോകത്തിന്റെ നേർക്കാഴ്ചയെ
ന്തായിരുന്നു? ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നോളം
ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത ത�ൊഴിലില്ലായ്മ, ജന
തകളെ ഭൂല�ോകം മുഴുവൻ അലഞ്ഞുതി
രിയാൻ നിർബ്ബന്ധിതരാക്കി. മഹാമാ
ന്ദ്യത്തിന്റെ യാതനകളെ അത് കട
ത്തിവെട്ടി. വംശീയ കലാപങ്ങളും
പൈശാചികമായ മത വെറികളും സാ
മ്രാജ്യത്വ ശക്തികൾ സ്പ�ോൺസർ
ചെയ്യുന്ന പ്രാദേശിക യുദ്ധങ്ങളും ലക്ഷ
ങ്ങളെ അഭയാർത്ഥികളാക്കി. മധ്യധര
ണ്യാഴിയും ബർമ്മീസ് കടലിടുക്കും ഈ
അഭയാർത്ഥികളുടെ മൃതശരീരങ്ങള�ൊഴു
കി നടക്കുന്ന കണ്ണീർക്കയങ്ങളായി.
ക്ഷാമവും പഞ്ഞവും വ്യാധികളും
ആഫ്രിക്കൻ വൻകരയെ വിഴുങ്ങി. പ്ര
തില�ോമ ആശയങ്ങളും നവനാസി പ്ര
സ്ഥാനങ്ങളും ല�ോകത്തെവിടെയുമുള്ള
നിരാലംബരായ ന്യുനപക്ഷങ്ങളെ ക�ൊ
ന്നൊടുക്കുന്നു; നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലുൾപ്പ
ടെ. മനുഷ്യനെ കേന്ദ്ര ബിന്ദുവാക്കി വി
ഇറാനിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ടെഹ്റാനിൽ
സബ് വേ ട്രെയിൻ അണുവിമുക്തമാക്കുന്ന
ആര�ോഗ്യപ്രവർത്തകർ. ഫെബ്രുവരി 26.

കസിച്ചുവന്ന ധാർമ്മികതയും സം
സ്കാരവും സാഹനുഭൂതിയും മനുഷ്യഭാ
വങ്ങളും പണത്തിന്റെയും ഭൗതികാർ
ത്തിയുടെയും പ്രളയത്തിൽ മുങ്ങിമരി
ക്കുന്നു. മഹത്തായ സ�ോഷ്യലിസ്റ്റ് ചേ
രിയുടെ പതനത്തിനുശേഷം ല�ോക
ത്തുകാണുന്നത് മുതലാളിത്തം സൃഷ്ടി
ക്കുന്ന സങ്കൽപ്പിക്കാനാവാത്ത അസമ
ത്വത്തിന്റെ മൃഗീയവാഴ്ചയാണ്. അത്
300 ക�ോടിയ�ോളം ജനങ്ങളെ പരമദ
രിദ്രരാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഈ ഭുമുഖത്തേ
ക്കാണ് ക�ൊറ�ോണയുടെ ആക്രമണം
ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. വർഗ്ഗവിഭജിതമായ
സമൂഹത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ്, എങ്ങി
നെയാണ് മാനവകുലത്തെത്തന്നെ
ഇല്ലാതാക്കുന്നതെന്ന് ക�ൊറ�ോണ
നമ്മെ വേദനാപൂർവ്വം പഠിപ്പിക്കുന്നു.
ആണവായുധങ്ങളുടെ കരുത്തിൽ
ല�ോകത്തെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തുന്ന മു
തലാളിത്ത സാമ്രാജ്യത്വ രാജ്യങ്ങളുടെ
ആയുധശേഖരങ്ങൾ മാനവരാശിക്കുമേ
ലുള്ള ക്രൂരമായ പരിഹാസമായി ഭവി
ക്കുന്നു. കൃത്രിമമായി കമ്പോളംസൃഷ്ടി
ക്കാനായി നശീകരണായുധങ്ങൾ കു
ന്നുകൂട്ടുന്ന മുതലാളിത്ത ശക്തികൾക്ക്
മനുഷ്യസമൂഹത്തെ രക്ഷിക്കാനാവില്ല.
പടക്കോപ്പുകൾ ശേഖരിക്കുകയല്ല,
ഏത�ൊരു രാജ്യത്തെയും മുഴുവൻ ജന
ങ്ങൾക്കും മനുഷ്യനെപ്പോലെ ജീവി
ക്കാൻ പര്യാപ്തമായ ജീവിത സാഹച
ര്യമ�ൊരുക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന്
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ക�ോവിഡ്കാലം നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടു
ത്തുന്നു. ലാഭതാൽപ്പര്യങ്ങളെ പരിപൂർ
ണ്ണമായും മാറ്റിവച്ചുക�ൊണ്ട് മനുഷ്യനന്മ
മാത്രം കേന്ദ്രബിന്ദുവായ ഒരു സാമൂഹ്യ
വ്യവസ്ഥയുടെ ആവശ്യകത ക�ൊറ�ോ
ണ നമ്മെ ബ�ോദ്ധ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ആ
സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ, സ�ോഷ്യലിസം മാ
ത്രമാണെന്ന് ചരിത്രപ്രക്രിയ നമ്മെ
പഠിപ്പിക്കുന്നു.
ര�ോഗബാധിതനായ ഒരുവനെ ചി
കിൽസിച്ച് ആര�ോഗ്യവാനാക്കി മാറ്റുക
എന്നത് വ്യക്തിയുടെ ആവശ്യമെന്നതി
നുമപ്പുറം സമൂഹത്തിന്റെ ആവശ്യകത
യാണ്. മാനസികവും ശാരീരികവുമാ
യി പൂർണ ആര�ോഗ്യവാന്മാരായ ജന
തയാണ് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും
വലിയ സമ്പത്ത്. അതിനാൽ ചികിൽ
സയെ ഒരു സാമൂഹ്യദൗത്യമായി കാ
ണുന്ന സ�ോഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയ്ക്കു മാ
ത്രമേ ആത്യന്തികമായി മനുഷ്യന്റെ
ര�ോഗങ്ങളെയും തജ്ജന്യമായ ദുരിത
ങ്ങളെയും അകറ്റാൻ കഴിയൂ. സ�ോഷ്യ
ലിസത്തിന്റെ തുരുത്തുകൾ അത്
നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രീയ സ�ോ
ഷ്യലിസത്തിന്റെ പാതയിൽ നാം മു
ന്നോട്ടു കുതിച്ചാൽ, ഒരു മഹാവ്യാധിക്കു
മുമ്പിലും പരാജയപ്പെടാത്ത, നീചമായ
ലാഭതാൽപ്പര്യങ്ങളിൽനിന്ന് മുക്തമായ
ഒരു മനുഷ്യസമൂഹത്തെ നമുക്ക് സൃഷ്ടി
ക്കാനാവും. അതിനാൽ സ�ോഷ്യലിസ
ത്തിന്റെ പതാകവാഹകരാകുക എന്ന
താണ് ക�ൊറ�ോണ നൽകുന്ന ഏറ്റവും
വിലപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ പാഠം.
മാനവരാശി ഇപ്പോൾ നേരിടുന്ന
പ്രതിസന്ധി അനിതരസാധാരമാണെ
ന്നതിൽ തർക്കമില്ല. ല�ോകമെമ്പാടും
ആയിരക്കണക്കിന് ആര�ോഗ്യപ്രവർ
ത്തകർ ജീവാപായസാധ്യതകൾ പരി
ഗണിക്കാതെ ക�ോവിഡിന് എതിരെ
യുള്ള പ�ോരാട്ടത്തിലാണ്. പ്രഗത്ഭരും
ഊർജ്വസ്വലരുമായ നിരവധി ഡ�ോ
ക്ടർമാരും ആര�ോഗ്യപ്രവർത്തകരും
ഇതിനകം ഈ പ�ോരാട്ടത്തിൽ ജീ
വൻ ബലിയർപ്പിച്ചു. ഇറ്റലിയിൽ ഡ�ോ
ക്ടർമാർ മാത്രം നൂറിലേറെ മരണപ്പെട്ടു
എന്നാണ് വാർത്ത. ഈ ജീവത്യാഗ
ങ്ങൾ വൃഥാവിലാകില്ല. വസ്തുനിഷ്ഠമായ
പരിശ�ോധനയിലൂടെ ഈ സാഹചര്യ
ത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ മനസ്സിലാ
ക്കി, പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് കരകയ
റാൻ കഴിയുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സന്ദേ
ഹിക്കേണ്ടതില്ല. മെഡിക്കൽ വിജ്ഞാ
നത്തിന്റെ പാഠങ്ങള�ോട�ൊപ്പം ക�ൊറ�ോ
ണ നൽകുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാഠങ്ങളും ഉൾ
ക്കൊള്ളാൻ നാം തയ്യാറാകണം.
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കാട്ടുതീ വിഴുങ്ങിയ
ഓസ്ട്രേലിയയിലെ
കംഗാരു ദ്വീപ്

എച് ഐവി ഒരു ഇനം ആൾ കു

രങ്ങിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. എബ�ോള
കുരങ്ങുകളിൽ നിന്നും വവ്വാലുകളിൽ
നിന്നും, നിപാ പന്നികളിൽ നിന്നും
മാർബർഗ് വവ്വാലുകളിൽ നിന്നും
വന്നെങ്കിൽ, MERS ഒട്ടകങ്ങളിൽ നി
ന്നും SERS വവ്വാലുകളിൽ നിന്നും ZIKA
കുരങ്ങിൽ നിന്നും ലസ്സാ പനി എലിക
ളിൽ നിന്നും വന്നവയാണ്. ഐക്യരാ
ഷ്ട്രസഭയുടെ (UNO) ജൈവവൈവിധ്യ
ത്തിനും ആവാസ വ്യവസ്ഥാ സേവന
ത്തിനുമുള്ള രാജ്യാന്തര ശാസ്ത്ര നയ
വേദി (Intergovernmental Science
Policy Platform of Biodiversity and
Ecosystem Services) യുടെ അഭിപ്രായ
ത്തിൽ വനങ്ങളുടെയും നീർത്തടങ്ങളു
ടെയും അഭൂതപൂർവ്വമായ നശീകരണ
വും വ്യാപാര ആവശ്യങ്ങൾക്കായി
വന്യമൃഗങ്ങളെ ക�ൊല്ലുകയും കടത്തുക
യും ചെയ്യുന്നതും ഈ രണ്ട് ദശകങ്ങ
ളിൽ നടന്നിരുന്നു. 10 ലക്ഷത്തോളം
സസ്യ-ജന്തു ജീവജാതികൾ വംശനാ
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ല�ോകത്താകെ പിടിമുറുക്കിയിരിക്കുന്ന ക�ൊറ�ോണ
ആഗ�ോള പകർച്ചവ്യാധിയുടെ ആവിർഭാവം തീർത്തും
അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നുവ�ോ? ഒരു പക്ഷേ അല്ല. 1966
നും 2005 നും ഇടയിൽ ഉയർന്നുവന്ന 355 പുതിയ ര�ോഗ
ങ്ങളിൽ 60% വിവിധ വന്യമൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നതാ
ണെന്ന് 2008 ൽ തന്നെ പ്രശസ്ത ശാസ്ത്ര ജേർണൽ നേ
ച്ചർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു ലേഖനത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരു
ന്നു. മാത്രമല്ല ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാന രണ്ട്
ദശകങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതും വലിയ വിനാശം വരു
ത്താൻ ശേഷിയുള്ളതുമായ 175 ഓളം, പകരുന്ന ര�ോഗാ
ണുക്കളിൽ 75% വന്യജന്തുക്കളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യന്
പകർന്നു കിട്ടിയതാണ്.
ശത്തിന്റെ വക്കിലാണ്. 2011നും 2019
നും ഇടയിൽ 12,000 ചതുരശ്ര കില�ോ
മീറ്റർ വനം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടതായി സർ
വ്വേകൾ വ്യക്തമാക്കി. മിത-നിബിഢ
വനങ്ങളുടെ നശീകരണവും തുറന്ന വന
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ങ്ങൾ ഏറിവരുന്നതും എല്ലാം ചേർന്ന്
മനുഷ്യനും വന്യജീവികളും തമ്മിലുള്ള
ദൂരം കുറയ്ക്കുന്നു. വനങ്ങൾ നശിച്ച്
മണ്ണൊലിപ്പ് അനിയന്ത്രിതമായാൽ
വന്യമൃഗങ്ങളുടെ സ്വാഭാവിക വാസ
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സ്ഥലങ്ങൾ തകരുന്നു. അങ്ങനെ വരു
മ്പോൾ അതുവരെ വനത്തിലെ പരി
സ്ഥിതിയിൽ സസ്യങ്ങളിലും ജന്തുക്ക
ളിലും കഴിഞ്ഞിരുന്ന സൂക്ഷ്മജീവികൾ
(ബാക്ടീരിയ, വൈറസ്) മനുഷ്യശരീര
ത്തിൽ ഇടം കണ്ടെത്താൻ
ശ്രമിക്കുകയും, പലമടങ്ങ് അവയുടെ
സാംക്രമിക ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന
ത്വരിത ജനിതക മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേ
യമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ മൃഗ
ങ്ങളിൽ നിന്ന് ( പ�ൊതുവെ നട്ടെല്ലുള്ള
വലിയ മൃഗങ്ങളിൽനിന്ന് ) മനുഷ്യനി
ലേക്ക് കടന്നുകയറുന്ന ഉപദ്രവകാരിക
ളായ സൂക്ഷ്മജീവികൾ (വൈറസ്, ബാ
ക്ടീരിയ, ഫംഗസുകൾ, പരാദങ്ങൾ)
ഉണ്ടാക്കുന്ന ജന്തുജന്യര�ോഗങ്ങൾ
(zoonotic diseases) ഇന്നൊരു ഭീഷ
ണിയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു
ജന്തുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിരുപദ്രവ
കാരിയായി കഴിയുന്ന ഒരു വൈറസ്/
ബാക്ടീരിയ മറ്റൊരു ജന്തുവിന്റെ ശരീര
ത്തിൽ കയറിപ്പറ്റിയാൽ പലപ്പോഴും
വളരെ അപകടകാരിയായി മാറുന്നു.
ഇതിനെ സ്പീഷീസുകൾക്കിടയിലെ
ര�ോഗസംക്രമണം അല്ലെങ്കിൽ വൈറ
സ് സംക്രമണം എന്ന് പറയുന്നു. ചി
ന്താശൂന്യവും അനിയന്ത്രിതവുമായ വന
നശീകരണവും, സമുദ്രതീരം നികത്തി
നിർമ്മിതികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും,
കണ്ടൽകാട് വെട്ടി നശിപ്പിക്കുന്നതും,
കുന്നിടിക്കലും, നദികളെ വഴിമാറ്റി ഒഴു
ക്കുന്നതും എത്രകണ്ട് വർദ്ധിക്കുന്നുവ�ോ,

ചിന്താശൂന്യവും അനിയ
ന്ത്രിതവുമായ വനനശീക
രണവും, സമുദ്രതീരം നിക
ത്തി നിർമ്മിതികൾ ഉണ്ടാ
ക്കുന്നതും, കണ്ടൽകാട്
വെട്ടി നശിപ്പിക്കുന്നതും, കു
ന്നിടിക്കലും, നദികളെ
വഴിമാറ്റി ഒഴുക്കുന്നതും
എത്രകണ്ട് വർദ്ധിക്കുന്നു
വ�ോ, അത്രകണ്ട്, ജന്തുക്ക
ളിലും സസ്യങ്ങളിലും പാർ
ക്കുന്ന, പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നി
രുപദ്രവകാരികളായ
വൈറസുകളും ബാക്ടീരി
യകളും മനുഷ്യ ശരീരത്തി
ലേക്ക് കൂടുമാറി, മനുഷ്യ
നാഗരികതയ്ക്ക് തന്നെ ഗൗ
രവതരമായ ഭീഷണി
ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും.
അത്രകണ്ട്, ജന്തുക്കളിലും സസ്യങ്ങളി
ലും പാർക്കുന്ന, പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നിരു
പദ്രവകാരികളായ വൈറസുകളും ബാ
ക്ടീരിയകളും മനുഷ്യ ശരീരത്തിലേയ്ക്ക്
കൂടുമാറി, മനുഷ്യ നാഗരികതയ്ക്ക് തന്നെ
ഗൗരവതരമായ ഭീഷണി ഉയർത്തി

ക്കൊണ്ടിരിക്കും. കൂടാതെ മാംസ വില്പ
നയ്ക്കും, അവയവങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്തത്
ഉപയ�ോഗിക്കാനും, ത�ോലുരിക്കാനും
മറ്റുമുള്ള വ്യാപാര ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾക്കായി
വൻത�ോതിൽ മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടുക
യും നിയമവിരുദ്ധമായി കടത്തുകയും
ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിന�ൊക്കെ വിധേരാ
ക്കപ്പെടുന്ന ജന്തുക്കൾ അവയനുഭവിക്കു
ന്ന പിരിമുറുക്കവും, തന്മൂലമുണ്ടാകുന്ന പ്ര
തിര�ോധശേഷി കുറവും മൂലം സ്വന്തം
ശരീരത്തിലെ ര�ോഗാണുക്കളെ പുറന്ത
ള്ളുകയും ചെയ്യും. മാർക്കറ്റിൽ ഈ മൃഗ
ങ്ങളുടെ ശരീര സ്രവങ്ങളുമായി വലിയ
ത�ോതിൽ ആളുകൾ സമ്പർക്കത്തിൽ
വരികയും പല ര�ോഗങ്ങളുടെയും
ആവിർഭാവത്തിനും സംക്രമണത്തിനും
അത് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു, മാര
കമായവ ഉൾപ്പെടെ.
നമ്മുടെ ആര�ോഗ്യം വലിയ�ൊരള
വിൽ കാലാവസ്ഥയെയും ഭൂമിയിൽ
നമ്മോട�ൊപ്പം സഹവസിക്കുന്ന മറ്റു ജീ
വികളെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.
പക്ഷേ അമ്പരപ്പുണ്ടാക്കുന്ന വസ്തുതയെ
ന്തെന്നാൽ, ക�ോർപ്പറേറ്റ് അധികാരിക
ളുടെ അത്യാഗ്രഹം പൂർത്തീകരിക്കു
വാൻ അന്തംവിട്ട മനുഷ്യനിർമ്മിതമാ
യ മാറ്റിമറിക്കലുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് നഗ
രവൽക്കരണത്തിന്റെയും വികസന
ത്തിന്റെയും പേരിൽ വൻത�ോതിലുള്ള
വനനശീകരണം കടിഞ്ഞാണില്ലാതെ
നടക്കുന്നു. വ്യവസായങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദ
ന ചെലവ് കുറയ്ക്കാനും, ലാഭം വർധിപ്പി

എബ�ോളയുടെ പിടിയിലമർന്ന
ആഫ്രിക്കയിലെ ക�ോംഗ�ോയിൽ
നിന്നുള്ള ദൃശ്യം
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ക്കാനും വേണ്ടി, അവ പുറത്തു വിടുന്ന
വിഷവാതകങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള സം
രക്ഷണമ�ോ ശരിയായ മാലിന്യ സംസ്ക
രണമ�ോ ഇല്ലാതെ അവ സ്ഥാപിക്കുന്നു.
മണ്ണ് തുരന്നെടുത്തും മാലിന്യം തള്ളി
യും ഫലഭൂയിഷ്ഠതയുള്ള ഭൂമി നശിപ്പി
ക്കുന്നതും, ആണവ വികിരണമുള്ള പാ
റകളും ഖനിജങ്ങളുമുൾപ്പെടെ ഖനികൾ
പുറംതള്ളുന്ന വസ്തുക്കൾ കുടിവെള്ളം
മലിനമാക്കുന്നതും ഉൾപ്പടെ, അപകടക
രവും അശ്രദ്ധവുമായ ഖനനം, ഖനി
ത�ൊഴിലാളികൾക്കും സമീപ ജനസമൂ
ഹങ്ങൾക്കും പ്രത്യേക അപായ സാധ്യ
തകൾ സൃഷ്ടിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതി
നുപുറമേ വൻ സാമ്രാജ്യത്വശക്തികൾ
സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ സൈനികവൽക
രണത്തിന്റയും പ്രാദേശിക, ഭാഗിക യു
ദ്ധങ്ങളും അതിനിവേശ യുദ്ധങ്ങളും കു
ത്തിപ്പൊക്കുന്നതിന്റെയും ഭാഗമായി
വൻത�ോതിൽ ആണവ ജൈവായുധ
നിർമ്മാണം നടത്തുന്നു. വഴിവിട്ടതും കു
റ്റകരവുമായ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങ
ളുടെ ആകെ ഫലമായി പാരിസ്ഥിതിക
സന്തുലനം തകർക്കുന്ന വിവിധ സൂക്ഷ്മ
ജീവികളുടെയും ഹാനികരമായ രാസവ
സ്തുക്കളുടെയും ലബ�ോറട്ടറി നിർമ്മാണ
ത്തിന് പുറമേ, ഹരിതഗൃഹവാതകങ്ങളു
ടെ വമ്പിച്ച പുറന്തള്ളൽ, മാസങ്ങള�ോ
ളം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന വമ്പിച്ച കാട്ടുതീ,
ഹിമ നദികളും ധ്രുവങ്ങളിലെ ഹിമപാ
ളികളും ഉരുകുന്നത്, വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന
ജല ദൗർലഭ്യം, നദീ ജല മലിനീകര
ണം എന്നിവയുണ്ടാകുന്നു. ഇതിന് പുറ
മേയാണ് ജീവനും സ്വത്തിനും വൻനാ
ശനഷ്ടം വരുത്തുന്ന പ്രകൃതി ദുരന്ത
ങ്ങൾ. ഭൂകമ്പങ്ങൾ, വരൾച്ചകൾ, ഇട
യ്ക്കിടെയുള്ള ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ വലിയ പ്ര
ളയങ്ങൾ, സുനാമികൾ തുടങ്ങിയവ.
ഇതിനെല്ലാം പുറമേ, കാലാവസ്ഥാ മാ
റ്റത്തിന്റെ മറ്റ് ദൂഷ്യഫലങ്ങളായ വർദ്ധി
ച്ചുവരുന്ന കീടങ്ങളുടെ ആക്രമണം, മഴ
യുടെ താളം തെറ്റൽ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന
വരൾച്ചയും പ്രളയവും, തീവ്ര കാലാവ
സ്ഥ സംഭവങ്ങളുടെ ശക്തിയും എണ്ണ
വും വർദ്ധിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയവ. ഇവ
യെല്ലാംതന്നെ ഭക്ഷ്യശൃംഖല യുടെ നി
ലവാരത്തെ ബാധിക്കുകയും കാർഷിക
ഉത്പാദനം കുറയ്ക്കുകയും സർവ�ോപരി
ദരിദ്ര കർഷകരുടെ ജീവനും ജീവന�ോ
പാധികളും തകർക്കുകയും ചെയ്തുക�ൊ
ണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
നമ്മൾ പ്രകൃതിയിൽ വലിയ സമ്മർ
ദ്ദം ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ പ്രകൃതിയിൽ നി
ന്ന് തിരികെ, തുടരുന്ന കാലാവസ്ഥ പ്ര
തിസന്ധി നമുക്ക് ഏൽക്കേണ്ടി വരു
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പ്രകൃതിയിൽ ഒന്നും ഒറ്റ
പ്പെട്ട് സംഭവിക്കുന്നില്ല.
ഏത�ൊന്നും മറ്റെല്ലാത്തി
നെയും സ്വാധീനിക്കുന്നു,
അവയാൽ സ്വാധീനിക്ക
പ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രകൃ
തി ദ്വന്ദാത്മകമായാണ് നി
ലനിൽക്കുന്നത്, ദ്വന്ദാത്മ
കമായാണ്
പ്രവർത്തിക്കുന്നതും. അതി
നാൽ മനുഷ്യൻ മറ്റ് മൃഗ
ങ്ങളെപ്പോലെ തന്റെ നില
നിൽപ്പും പ്രവർത്തനവും
മൂലം പരിസ്ഥിതിയെ സ്വാ
ധീനിക്കുന്നു, ദ്വന്ദാത്മകമാ
യി അതിനാൽ സ്വാധീനി
ക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.
ന്നു. SARS, MERS, HIV, മുതലായ പകർ
ച്ചവ്യാധികളും മഹാമാരികളും ഇടയ്ക്കി
ടെ പ�ൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നതിലൂടെ നമുക്ക്
ദീർഘകാലമായി പ്രതികാര സൂചന
കൾ നൽകുകയായിരുന്നു. ക�ൊറ�ോണാ
വൈറസ് പ�ോലുള്ള ര�ോഗങ്ങളുടെ
ആവിർഭാവം അടിസ്ഥാനപരമായി
ചില പ്രദേശങ്ങളും വ്യക്തികളും ര�ോഗ
ത്തിന് വിധേയമാകും വിധം പ്രാദേശി
ക കാരണങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും പി
ന്നീട് ആഗ�ോള വ്യോമ ഗതാഗത ശൃം
ഖല പ�ോലെ ആഗ�ോളവൽക്കരണം
സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള വ്യാപാര വാണിജ്യ ഘട
നകളിലൂടെ നഗരങ്ങളിൽ നിന്ന് നഗര
ങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നതുമായി
ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതിഭാസമാണ്. 1918 ൽ
ന്യൂയ�ോർക്കിലും മെക്സിക്കോ സിറ്റിയി
ലും ഉണ്ടായ സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ, പശ്ചിമ
ആഫ്രിക്കയിൽ 2014 ൽ ഉണ്ടായ
എബ�ോള വൈറസ് ര�ോഗം തുടങ്ങിയ
പകർച്ചവ്യാധികളുടെ നീണ്ട ലിസ്റ്റിൽ
ഇപ്പോൾ ക�ോവിഡ്-19 ഉം ഉൾപ്പെട്ടിരി
ക്കുന്നു. നഗര ജീവിതത്തിന്റെ ഇടങ്ങ
ളിൽ അത് നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന മാറ്റം
വരുത്തുമെന്നുറപ്പാണ്.
രാഷ്ട്രീയ സമ്പദ്ശാസ്ത്രവും ശാസ്ത്രവും
പഠിക്കുന്ന ഏത�ൊരു വിദ്യാർഥിക്കുമറി
യാം പ്രകൃതിയിൽ ഒന്നും ഒറ്റപ്പെട്ട് സം
ഭവിക്കുന്നില്ല. ഏത�ൊന്നും മറ്റെല്ലാത്തി
നെയും സ്വാധീനിക്കുന്നു, അവയാൽ
സ്വാധീനിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രകൃ
തി ദ്വന്ദാത്മകമായാണ് നിലനിൽക്കു
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ന്നത്, ദ്വന്ദാത്മകമായാണ്
പ്രവർത്തിക്കുന്നതും. അതിനാൽ മനു
ഷ്യൻ മറ്റ് മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ തന്റെ നി
ലനിൽപ്പും പ്രവർത്തനവും മൂലം പരി
സ്ഥിതിയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു, ദ്വന്ദാത്മ
കമായി അതിനാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടു
കയും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ മൃഗങ്ങൾ പരി
സ്ഥിതിയെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് ഉദ്ദേശ
പൂർണമായല്ല. മനുഷ്യന്, മുൻകൂട്ടി കാ
ണുന്ന ലക്ഷ്യം നേടാനായി, മുൻനിശ്ച
യിച്ച ആസൂത്രിതമായ പ്രവർത്തന ങ്ങ
ളിലൂടെ അത് ചെയ്യാൻ കഴിയും അങ്ങ
നെയാണവൻ ചെയ്യുന്നത്. എങ്കിലും
മനുഷ്യന് തന്റെ ഇച്ഛയെ മാത്രം അടി
സ്ഥാനമാക്കി അത് ചെയ്യാനാവില്ല.
മഹാനായ എംഗൽസ്, ചൂണ്ടിക്കാട്ടി
യതുപ�ോലെ മനുഷ്യന് ഒരു ചക്രവർ
ത്തിയെപ്പോലെയ�ോ, മറ്റൊരു രാജ്യ
ത്തെ കീഴടക്കിയ ജേതാവിനെ പ�ോ
ലെയ�ോ പ്രകൃതിയുടെമേൽ വാഴാനാവി
ല്ല. മനുഷ്യന് പ്രകൃതിനിയമങ്ങൾ സൃ
ഷ്ടിക്കാനാവില്ല. അവന് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ
സഹായത്തോടെ പ്രകൃതിനിയമങ്ങൾ
കണ്ടെത്താനേ കഴിയൂ. ഒരു പ്രകൃതി നി
യമത്തിന്റെ ദ�ോഷഫലങ്ങൾക്ക് തടയി
ടാൻ മറ്റൊരു പ്രകൃതി പ്രക്രിയ ഉപയ�ോ
ഗിക്കാനും അതിന്റെ പാതയിൽ പ്രവർ
ത്തിച്ചുക�ൊണ്ട് അതിനെ തനിക്കനുകൂ
ലമായി ഉപയ�ോഗിക്കാനുമേ മനുഷ്യന്
കഴിയൂ. ഇതേ വിധത്തിൽ കാലം കഴി
യുന്തോറും പരിസ്ഥിതിയെ രൂപപ്പെടു
ത്തുന്നതിനും പാകപ്പെടുത്തുന്നതിനും
പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിവിധ നി
യമങ്ങൾ നാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടി
രിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ നടത്തുന്ന വിവി
ധ ഉൽപാദന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉടന
ടിയുള്ള ഫലങ്ങളും ദീർഘകാല ഫല
ങ്ങളും അറിയാനും, അവ എങ്ങനെയാ
ണ് പ്രകൃതിയുടെ പാതയെ തടസ്സപ്പെടു
ത്തുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റും
വിധം ഓര�ോ ദിവസവും നമ്മൾ ഈ
നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെ
ട്ട ധാരണ ആർജിച്ചു ക�ൊണ്ടിരിക്കുക
യാണ്. അതുക�ൊണ്ടാണ് മഹാനായ
മാർക്സ് ഇങ്ങനെ നിരീക്ഷിച്ചത്: "ചരി
ത്രം തന്നെ പ്രകൃതിയുടെ ഒരു യഥാർ
ത്ഥ ഭാഗമാണ് - പ്രകൃതി മനുഷ്യനായി
വികസിക്കുന്ന ഭാഗമാണത്" (സാമ്പ
ത്തിക, തത്വചിന്താ കയ്യെഴുത്തുപ്രതി
കൾ 1844)
മാർക്സിന്റെ ഉറ്റ സഖാവും ദ്വന്ദാത്മക
ഭൗതികവാദമെന്ന ശാസ്ത്രീയ തത്വചി
ന്തയുടെ സഹസ്ഥാപകനുമായ മഹാ
നായ എംഗൽസ് 137 വർഷം മുമ്പ് ഒരു
മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി: "മനുഷ്യൻ പ്രകൃ
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തിയെ കീഴടക്കിയതിന്റെ പേരിൽ നമു
ക്ക് ഏറെ സ്വയം പുകഴ്ത്താതിരിക്കാം.
എന്തെന്നാൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഓര�ോ
വിജയവും നമുക്കുമേൽ അതിന്റെ പ്രതി
കാരം ചെയ്യും. അവയിൽ ഓര�ോന്നി
നും ഒന്നാമതായി നമ്മൾ കണക്കാക്കി
യ ഫലങ്ങളുണ്ട് എന്നത് ശരിയാണ്.
എന്നാൽ രണ്ടാമതും മൂന്നാമതും ആയി
അതിന് തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായ മുൻകൂ
ട്ടി കാണാനാവാതിരുന്ന ഫലങ്ങളുണ്ട്,
പലപ്പോഴും അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ
ഫലത്തെ നിഷ്ഫലമാക്കുന്ന മുൻകൂട്ടി കാ
ണാതിരുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ. മെസ
പ്പൊട്ടേമിയ, ഗ്രീസ്, ഏഷ്യാമൈനർ തു
ടങ്ങിയ നാടുകളിൽ കൃഷിഭൂമി പാക
പ്പെടുത്താനായി വനം നശിപ്പിച്ച ജന
ങ്ങൾ സ്വപ്നത്തിൽ പ�ോലും കരുതിയി
രുന്നില്ല, തങ്ങൾ വനത്തോട�ൊപ്പം നീ
രുറവകളുടെ ശേഖരണ സ്ഥലവും സംഭ
രണിയുമാണ് നീക്കം ചെയ്യുന്നതെന്നും,
അതിലൂടെ, കാർഷിക മേഖലയ�ൊന്നാ
കെ നാശമയുവാന്പോകുന്ന പദ്ധതി
ക്കാണ് അടിത്തറ ഇടുന്നതെന്നും.
ആൽപ്സ് പർവ്വത നിരകളുടെ വടക്കെ
ചെരിവുകളിൽ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം സംരക്ഷി
ക്കപ്പെടുന്ന അതേ പൈൻകാടുകൾ തെ
ക്കേ ചെരുവുകളിൽ ഇറ്റലിക്കാർ ഉപ
യ�ോഗിച്ച് തീർത്തപ്പോൾ അവർ അറി
ഞ്ഞില്ല, തങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തെ പാൽ
വ്യവസായത്തിന്റെ വേരാണ് അറുത്ത്
മാറ്റുന്നത് എന്ന്. തങ്ങളുടെ പർവ്വതനീ
രുറവകൾക്ക് വർഷത്തിലെ പ്രധാന
ഭാഗവും ജലം നിഷേധിക്കുകയാണ്
തങ്ങളെന്ന് അവർ അത്ര പ�ോലും കരു
തിയില്ല. ഫലമ�ോ വർഷകാലത്ത്
ഇതേ നീരുറവകൾ കൂടുതൽ രൂക്ഷമായ
പ്രളയജലം സമതലങ്ങളിലേക്ക് ഒഴു
ക്കിവിടുന്നു. അതുക�ൊണ്ട് ഒരു വിദേശ
ജനതയെ കീഴടക്കിയ വിജയിയെപ്പോ
ലെ, പ്രകൃതിക്ക് പുറത്തുനിൽക്കുന്ന
ഒരാളെപ്പോലെ, പ്രകൃതിക്കുമേൽ നമു
ക്ക് വാഴാനാവില്ല എന്ന് ഓര�ോ ചുവടി
ലും നാം ഓർമ്മിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. മറി
ച്ച് നമ്മൾ, മാംസവും രക്തവും മസ്തിഷ്ക
വും ഉൾപ്പെടെ പ്രകൃതിയുടേതാണ്,
അതിനു നടുവില് ജീവിക്കുന്നു. മറ്റു ജീ
വികളെ അപേക്ഷിച്ച് പ്രകൃതിയുടെ നി
യമങ്ങളെ അറിയാനും ശരിയായി പ്ര
യ�ോഗിക്കാനും കഴിയുന്നു എന്നതിനാ
ലാണ് നമുക്ക് പ്രകൃതിക്കുമേല് മേധാ
വിത്വം സ്ഥാപിക്കാനാകുന്നത്. ഉൽപ്പാ
ദനവും വിതരണവും നിയന്ത്രിക്കുന്ന മു
തലാളിമാർ അവരുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ
ഉടനടിയുള്ള ഫലം മാത്രമേ പരിഗണി
ക്കുന്നുള്ളൂ. തീർച്ചയായും ഈ ഗുണഫല

കത്തിയെരിയുന്ന ആമസ�ോൺ കാടുകൾ

മറ്റൊരു രാജ്യത്തെ കീഴട
ക്കിയ ജേതാവിനെപ്പോ
ലെ മനുഷ്യന് പ്രകൃതിയുടെ
മേൽ വാഴാനാവില്ല. പ്രകൃ
തിനിയമങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാ
നുമാവില്ല. ശാസ്ത്രത്തിന്റെ
സഹായത്തോടെ പ്രകൃതി
നിയമങ്ങൾ കണ്ടെത്താ
നേ കഴിയൂ. ഒരു പ്രകൃതി
നിയമത്തിന്റെ ദ�ോഷഫല
ങ്ങൾക്ക് തടയിടാൻ മറ്റൊ
രു പ്രകൃതി പ്രക്രിയ ഉപ
യ�ോഗിക്കാനും അതിന്റെ
പാതയിൽ പ്രവർത്തി ച്ചു
ക�ൊണ്ട് അതിനെ തനിക്ക
നുകൂലമായി ഉപയ�ോഗി
ക്കാനുമേ മനുഷ്യന് കഴിയൂ.
വും ക്രമേണ അവരുടെ വീക്ഷണക�ോ
ണിൽ പശ്ചാത്തലത്തിലേക്ക് പിന്മാറു
ന്നു. ഒരേ ഒരു പ്രച�ോദനം വിൽക്കു
മ്പോൾ കിട്ടുന്ന ലാഭം ആയി മാറുന്നു.
പ്രകൃതിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ, സമൂ
ഹത്തോട് എന്നതുപ�ോലെതന്നെ ഇന്ന
ത്തെ ഉൽപാദന സമ്പ്രദായത്തിന് ഉട
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നെയുള്ള ഏറ്റവും പ്രകടമായ ഫലത്തെ
ക്കുറിച്ച് മാത്രമേ ചിന്തയുള്ളു. പിന്നീട്
പ്രവൃത്തിയുടെ വിദൂര ഫലങ്ങൾ വിരുദ്ധ
സ്വഭാവത്തിൽ ഉള്ളതാണല്ലോ എന്ന്
അവർ അത്ഭുതപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത്
കാണാം". (വാനരനിൽ നിന്ന് നരനി
ലേക്കുള്ള പരിവർത്തനത്തിൽ അദ്ധ്വാ
നം വഹിച്ച പങ്ക്) അദ്ദേഹത്തിന്റെ
സങ്കല്പനങ്ങൾ പ്രവചന തുല്യം സത്യമാ
യി തീർന്നിരിക്കുന്നത് നാം കാണുന്നു.
അതിനാൽ പ്രാകൃതമായ അത്യാഗ്ര
ഹവും ആർത്തിയും ആണ്, നഗ്നരൂപ
ത്തിൽ നാണംകെട്ട കിരാതത്വം ആയി
മാറിയ ലാഭാർത്തിയാണ് മാരകമായ
ഈ വൈറസിനെ മനുഷ്യ നാഗരികത
യെ വിറപ്പിച്ചുക�ൊണ്ട് വെല്ലുവിളി ഉയർ
ത്താൻ പാകത്തിൽ അഴിച്ചുവിട്ടത്.
ഇത് ഒരുവട്ടം കൂടി ശരിയെന്ന് ക�ോവി
ഡ്-19 മഹാമാരി തെളിയിക്കുന്നു. നിർദ്ദ
യമായ മർദ്ദക സ്വഭാവമുള്ള, പിന്തിരിപ്പ
നും തീർത്തും അഴിമതി ഗ്രസ്തവുമായ,
അങ്ങേയറ്റം മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധമായ മു
തലാളിത്തവും, പണിയെടുക്കുന്ന ജന
ങ്ങളെ മാത്രമല്ല പ്രകൃതിയെയും ചൂഷ
ണം ചെയ്ത് പരമാവധി ലാഭം നേടുവാന്
ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള അതിന്റ നയങ്ങളുമാണ്
മാരകമായതും അല്ലാത്തതുമായ ആര�ോ
ഗ്യ ഭീഷണികൾ ഒന്നിന് പിറകേ ഒന്നാ
യി മനുഷ്യനുമേൽ അഴിച്ചുവിടുന്നതിന്
പൂർണ്ണമായ ഒരേയ�ൊരു ഉത്തരവാദി.
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എസ്യു
 സിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്)
ജനറൽ സെക്രട്ടറി സഖാവ്
പ്രൊവാഷ് ഘ�ോഷ് 2020 മാർച്ച് 19ന്
പുറപ്പെടുവിച്ച പ്രസ്താവന

ല�ോ

കമ�ൊട്ടാകെ വ്യാപിക്കുന്ന
ക�ൊറ�ോണ വൈറസ് മഹാമാരിയും,
വർധിച്ചുക�ൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന മരണ
സംഖ്യയും, ഇന്ത്യയിലും അത് വേഗ
ത്തില് പടരുന്നത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ
ഭീതിയും നിസ്സഹായതയും സൃഷ്ടിക്കു
ന്നതും, അത്യധികം ഉത്കണ്ഠയ�ോടു
കൂടി ഞങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുകയാണ്.
കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ പ്ര
ധാനശ്രദ്ധ, അസുഖത്തെ സംബന്ധി
ക്കുന്ന മുന്നറിയിപ്പുകൾ ജനങ്ങൾക്കിട
യിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിലേക്ക് ഒതുങ്ങു
കയാണ്. ര�ോഗബാധിതരാകുന്ന ആളു
കൾക്ക് സൗജന്യ മരുന്നും, സൗജന്യ
പരിശ�ോധനയും ശരിയായ ചികിത്സ
യും നൽകുന്നതിനുള്ള സർക്കാർ സം
വിധാനങ്ങൾ തുല�ോം പരിമിതമാണ്.
നിലവിലെ അവസ്ഥയുടെ ആവശ്യ
കത കണക്കിലെടുത്തു ക�ൊണ്ട്
ഞങ്ങൾ താഴെപ്പറയുന്ന നിര്ദ്ദേശങ്ങ
ള് മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നു:
1. അടിയന്തിരമായി കേന്ദ്രതല
ത്തിൽ, ശ്രേഷ്ഠരായ ഡ�ോക്ടർമാർ
(വൈറൽ ര�ോഗ വിദഗ്ദ്ധർ), സർക്കാർ
-സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ അസ�ോസിയേ
ഷനുകൾ, വൈദ്യശാസ്ത്രരംഗത്തെ ശാ
സ്ത്രജ്ഞർ എന്നിവരുടെ യ�ോഗം വിളി
ച്ചുചേര്ക്കുകയും അവരുടെ നിർദ്ദേശ
ങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഒപ്പം
മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ട നടപടി
കൾ സംബന്ധിച്ച അന്താരാഷ്ട്ര വിവര
ങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക. അതെല്ലാം പരിഗ
ണിച്ചു ക�ൊണ്ട്, കൈക്കൊള്ളേണ്ട നട
പടികൾ തീരുമാനിക്കുക.
2. വിദേശത്തു നിന്നും എത്തുന്നവ
രെ ലാബ് പരിശ�ോധനയ്ക്കും ക്വാറന്റൈ
നും വിധേയരാക്കുക. അവരുമായി സം
സർഗത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടവരെ സൂക്ഷ്മനി
രീക്ഷണത്തിനായി ഐസ�ൊലേഷ
നിൽ വെക്കുക.
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3. അണുബാധ തടയുന്നതിനായി
ആശുപത്രികളിലെ ഡ�ോക്ടർമാരുടെ
യും ആര�ോഗ്യപ്രവർത്തകരുടെയും
എണ്ണം വർധിപ്പിക്കുക. ജനങ്ങൾക്ക്
സൗജന്യ ഫെയ്സ് മാസ്ക്കു
 കൾ വി
തരണം ചെയ്യുക. കൈകൾ അണുവിമു
ക്തമാക്കുന്നതിന്, സ�ോപ്പിന്റെയും സാ
നിറ്റൈസറിന്റെയും കൃത്യമായ വിതര
ണം ഉറപ്പാക്കുക. എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങ

പ്രൊവാഷ് ഘ�ോഷ്

ളിലും ക�ൊറ�ോണ അണുബാധയ്ക്കുള്ള
പരിശ�ോധന കേന്ദ്രങ്ങളുടെ എണ്ണം കു
റവാണ്. അതുക�ൊണ്ട് തലസ്ഥാനനഗ
രം തുടങ്ങി സബ്-ഡിവിഷൻ ആശുപ
ത്രിതലം വരെ ക�ൊറ�ോണ പരിശ�ോധ
ന കേന്ദ്രങ്ങൾ തുറക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കുക.
പരിശ�ോധന സൗജന്യമായിരിക്കണം.
4. ചില ആർഎസ്എസ്സ്-ബിജെ
പി പ്രവർത്തകർ, ക�ൊറ�ോണക്കുള്ള
മരുന്നെന്ന നിലയിൽ ഗ�ോമൂത്രം കുടി
ക്കുക, ചാണകത്തിൽ കൈമുക്കുക
എന്നൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്
അങ്ങേയറ്റം അശാസ്ത്രീയവും കുറ്റകരവു
മാണ്. ജനങ്ങളുടെ അറിവില്ലായ്മയെ
യും നിസ്സഹായതയെയും മുതലെടുത്ത്
നടത്തുന്ന ഇത്തരം പ്രചാരണങ്ങളും
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അന്ധവിശ്വാസപ്രവർത്തനങ്ങളും ഉട
നടി അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ നടപടി
സ്വീകരിക്കണം.
5. മുതിർന്ന പൗരന്മാരേയും, പ്രമേ
ഹം, ആസ്ത്മ തുടങ്ങിയ അസുഖ
ങ്ങൾ നിലവിലുള്ളവരെയുമാണ് ഈ
അസുഖം പെട്ടെന്നു ബാധിക്കുന്നതും,
ര�ോഗം ഗുരുതരമായി, മരണം സംഭവി
ക്കുന്നതുമെന്നു കണ്ടുവരുന്നു. ഇവർക്ക്
പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകണം.
6. ത�ൊഴിലില്ലായ്മ പ്രശ്നം അനുഭ
വിക്കുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യത്ത്, സാമ്പ
ത്തികമാന്ദ്യം മൂലം ഇപ്പോൾതന്നെ
ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ത�ൊഴിലാളികൾ
ക്ക് ജ�ോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. നിര
ന്തരമായ വിലക്കയറ്റം ജനങ്ങളുടെ ജീ
വിതത്തെ അപകടത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഈ അവസ്ഥയിൽ, ക�ൊറ�ോണ വൈ
റസ് പടരുന്നത് തടയാനായി എടുത്ത
ചില നടപടികൾ പല സ്ഥാപനങ്ങളും
- പ്രധാനമായും അസംഘടിതമേഖല
യിൽ, അടച്ചിടുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചിട്ടു
ണ്ട്. ഇത് പലരുടേയും ത�ൊഴിൽ നഷ്ട
മാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്കു താഴെ
യുള്ളവർ, ദരിദ്രരും താഴ്ന്ന വരുമാനക്കാ
രുമായവർ, റിക്ഷായും ഓട്ടോയും ഓടി
ച്ചു കഴിയുന്നവർ, ചെറുകിട കച്ചവട
ക്കാർ, കരാർ ത�ൊഴിലാളികൾ തുടങ്ങി
ത�ൊഴിൽ നിർത്താൻ നിർബന്ധിതരാ
യവർക്കൊക്കെ, സൗജന്യ ഭക്ഷണവും
റേഷനും അടുത്ത നാല് ആഴ്ച്ചത്തേ
ക്കെങ്കിലും നൽകണം.
അവസാനമായി, എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ
പാർട്ടികള�ോടും, ബഹുജനസംഘടനക
ള�ോടും, ക്ലബുകള�ോടും ഗ്രന്ഥശാലക
ള�ോടും, മറ്റ് സംഘടനകള�ോടുമ�ൊക്കെ,
മുന്നോട്ട് വന്ന് ക�ൊറ�ോണ വൈറസി
ന്റെ ഈ വെല്ലുവിളിയ�ോടു പ�ൊരുതാൻ
ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കേന്ദ്ര തല
ത്തിലും, സംസ്ഥാന-ജില്ലാ തലങ്ങളി
ലും സർവ്വകക്ഷി കമ്മിറ്റികൾ രൂപീക
രിച്ച്, ആ സംവിധാനത്തെ ഉപയ�ോഗി
ച്ച് സാഹചര്യത്തെ നേരിടാനുള്ള മുൻ
കൈ സർക്കാർ തന്നെ കൈക്കൊള്ളേ
ണ്ടതുണ്ട്.
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2020 മാർച്ച് 15ന് എസ്യു
 സിഐ(കമ്മ്യൂ
ണിസ്റ്റ്) ജനറൽ സെക്രട്ടറി സഖാവ് പ്രൊ
വാഷ് ഘ�ോഷ് പുറപ്പെടുവിച്ച പ്രസ്താവന

പെ

ട്രോൾ-ഡീസൽ വിപണിവി
ലയ്ക്കുമേലുള്ള എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടിയും
സെസ്സും വർധിപ്പിച്ച നടപടിയിൽ
എസ്യുസിഐ (കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) ശക്തമാ
യ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. വർ
ദ്ധനവ് ഉടനടി പിൻവലിക്കാൻ ആവ
ശ്യപ്പെടുന്നു. കേന്ദ്ര ബിജെപി സർ
ക്കാർ, തങ്ങളുടെ ജനവിരുദ്ധ സ്വഭാവം

വീണ്ടും വെളിവാക്കിക്കൊണ്ട് 39,000
ക�ോടി രൂപയുടെ അധികവരുമാനം
നേടിയെടുക്കാനായി, പെട്രോളിന്റെയും
ഡീസലിന്റെയുംമേലുള്ള എക്സൈസ്
ഡ്യൂട്ടി ലിറ്ററിന് 3 രൂപ വീതം വർധിപ്പി
ച്ചിരിക്കുന്നു. ആഭ്യന്തര വിപണിയിലെ
എണ്ണവിലകൾ കുറയ്ക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള
അന്താരാഷ്ട്ര എണ്ണവിപണിയിലെ കു
ത്തനെയുള്ള ഇടിവിന്റെ നേട്ടം, ജന
ങ്ങൾക്കു നിഷേധിക്കുവാനാണ് സർ
ക്കാർ ഇത് ചെയ്തത്. ബിജെപി സർ
ക്കാർ ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുന്നതിന്റെ വ്യ
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2020 മാർച്ച് 29ന് എസ്യു
 സിഐ(കമ്മ്യൂ
ണിസ്റ്റ്) സഖാവ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രൊ
വാഷ് ഘ�ോഷ് നടത്തിയ പ്രസ്താവന

വി

വിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കുടു
ങ്ങിക്കിടക്കുന്ന, സ്വന്തം വീടുകളിൽനി
ന്ന് അകന്ന് ഭക്ഷണവും അഭയകേന്ദ്ര
വും ഇല്ലാതെ വലയുന്ന, ലക്ഷക്കണക്കി
ന് വരുന്ന കുടിയേറ്റ ത�ൊഴിലാളികളു
ടെ പ്രശ്ന
 ങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ മൂർ
ത്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണ
മെന്ന്, ക�ൊറ�ോണ പ്രതിസന്ധിയുടെ
തുടക്കംമുതൽ ഞങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച്
ആവശ്യപ്പെട്ടുക�ൊണ്ടിരിക്കുകയായിരു
ന്നു. എന്നാല് കേവലം വാക്കുകളിലൂടെ
യുള്ള അനുഭാവപ്രകടനമല്ലാതെ പ്രശ്ന
പരി ഹാരത്തിന് ഗവൺമെന്റ് ഒന്നും
ചെയ്തില്ല എന്നത് ഏറെ നിരാശാജന
കമാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ത�ൊഴിലാളിക
ളുടെ സ്ഥിതി ഏറെ നിസ്സഹായമാണ്.
വീട്ടിലെത്താൻ നൂറുകണക്കിന് മൈലു
കൾ നടക്കാൻ അവർ നിർബന്ധിതരാ
യിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. കുടിയേറ്റ ത�ൊ
ഴിലാളികൾ പണിയെടുത്തിരുന്ന സം
സ്ഥാനങ്ങളിലെ അടച്ചിടപ്പെട്ടിരുന്ന
വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങളിൽ, താൽ
ക്കാലിക അഭയകേന്ദ്രങ്ങൾ ഒരുക്കി
ഭക്ഷണവും മരുന്നും നൽകി അവരെ
സംരക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു ഗവൺമെ
ന്റ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്.
ക�ോടിക്കണക്കിനാളുകൾ വരുമാന
മില്ലാതെ, നിത്യവൃത്തിക്ക് വഴിയില്ലാ
ത്തവരായിമാറിയിരിക്കുന്നു. കേന്ദ്ര
-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ പ്രഖ്യാപി
ച്ച തുച്ഛമായ ദുരിതാശ്വാസ വസ്തുക്കൾ
പ്പോലും ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിനും ലഭ്യ
മായിട്ടില്ല. തലസ്ഥാനത്തടക്കം ഇന്ത്യ

യിലെ വിവിധ നഗരങ്ങളുടെ തെരുവു
കളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് കുടിയേറ്റ
ത�ൊഴിലാളികൾ ജ�ോലിയും വീടും
ഇല്ലാത്തവർ, ദിവസങ്ങളായി ഭക്ഷണം
കിട്ടാത്തവർ എല്ലാം അലയുകയാണ്.
ഈ ത�ൊഴിലാളികൾക്ക് ഭക്ഷണവും
അഭയവും നൽകി, പരിശ�ോധനകൾ
നടത്തി ആവശ്യഘട്ടങ്ങളിൽ ക്വാറ
ന്റൈനിൽ വിടുകയും ചെയ്യുന്നില്ലെ
ങ്കിൽ ക�ോവിഡ്-19, നമ്മുടെ രാജ്യത്ത്
കാട്ടുതീപ�ോലെ പടരും. അതുവഴി ല�ോ
ക്ക് ഡൗൺ നിഷ്പ്രയ�ോജനമാകുകയും
പട്ടിണിമൂലം നിരവധിപേർ മരിക്കുക
യും ചെയ്യും. കുടിയേറ്റ ത�ൊഴിലാളിക
ളെയും മറ്റ് ദിവസവരുമാനം നഷ്ടപ്പെട്ട
ദരിദ്രജനങ്ങളെയും സഹായിക്കാൻ
അടിയന്തര ഭരണനടപടികൾ കൈ
ക്കൊള്ളണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആവശ്യ
പ്പെടുന്നു.
ആര�ോഗ്യപ്രവർത്തകർ ആവശ്യോ
പകരണങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തതയെക്കുറി
ച്ച് പരാതികൾ ഉന്നയിക്കുന്നു. പരി
ശ�ോധനാകിറ്റുകൾ ആവശ്യത്തിന്
ലഭ്യമാകുന്നില്ല. പിപിഇ(പേഴ്സണൽ
പ്രൊട്ടക്ഷൻ എക്യുപ്പ്മെന്റ്)യുടെ താണ
ഗുണനിലവാരത്തെക്കുറിച്ച് ഇതിനകം
തന്നെ പരാതി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. എൻ95
മാസ്ക്, പ്രതിര�ോധ ഗൗൺ, ഗ്ലൗസ്,
ഹാൻഡ് റബ്, ശുചീകരണ�ോപകരണ
ങ്ങൾ, മാലിന്യനിർമ്മാർജന ഉപകര
ണങ്ങൾ എന്നിവ അടങ്ങിയ ചികി
ത്സാസൗകര്യങ്ങൾ വിശേഷിച്ചും
ആശുപത്രി കിടക്കകൾ, തീവ്രപരിചര
ണ കിടക്കകൾ, വെന്റിലേറ്റർ മറ്റ് അവ
ശ്യോപകരണങ്ങൾ ഇവയുടെ അപര്യാ
പ്തത, ഐസിഎംആർ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം
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ക്തമായ ഉദാഹരണമാണിത്.
ഇതിലൂടെ, പെട്രോളിനുമേലുള്ള
മ�ൊത്തം എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി 22.98
രൂപയായും, ഡീസലിന് 18.83 രൂപയാ
യും വർധിച്ചിരിക്കുന്നു. ക�ോർപ്പറേറ്റുക
ള�ോട് ഉദാരസമീപനം കാണിക്കുന്ന
സർക്കാർ ജനങ്ങൾക്കുമേൽ നികുതി
ഭാരം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നു. ഈ ജനവി
രുദ്ധ നടപടിയിൽ ഞങ്ങൾ ശക്തമായ
പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. വർദ്ധ
നവ് അടിയന്തരമായി പിൻവലിക്കാൻ
ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
അനുസരിച്ചുള്ള ഹൈഡ്രോക്സി-ക്ലോ
റ�ോക്വിനിന്റെ ദൗർലഭ്യംതുടങ്ങിയവ
യ�ൊക്കെ ഭയാനകമായ സാഹചര്യ
ത്തെയാണ് വെളിവാക്കുന്നത്. ക�ോൺ
ഗ്രസ്-ബിജെപി ഗവൺമെന്റുകൾ വൻ
തുക പ്രതിര�ോധ ബജറ്റിനും, ഉയർന്ന
ഉദ്യോഗസ്ഥർ, എംപിമാർ, മന്ത്രിമാർ
തുടങ്ങിയവർക്ക് നിരന്തരമായി ശമ്പളം
വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും നീക്കിവയ്ക്കു
മ്പോൾ ആര�ോഗ്യമേഖലയെ അവഗ
ണിച്ചതിന്റെ ദുരന്തഫലമാണിത്.
ഇത്തരം പകർച്ചവ്യാധികളെ നേരി
ടാൻ സർക്കാർ രാജ്യവ്യാപകമായി
ശക്തമായ നിരീക്ഷണം, പരിശ�ോധന
കൾ, രാജ്യമെമ്പാടും ആശുപത്രിക
ളിൽ അവശ്യചികിത്സാസംവിധാനം
എന്നിവ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടിയിരുന്നു.
പ�ോലീസ്, അർദ്ധസൈനികവിഭാഗ
ങ്ങൾ, സൈന്യം തുടങ്ങിയവരെ നി
യ�ോഗിച്ച് യുദ്ധകാലടിസ്ഥാനത്തിൽ
നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടിയിരുന്നു.
പകരം തുടർച്ചയായുള്ള ല�ോക്
ഡൗൺ മാത്രമാണ് സർക്കാർ സ്വീക
രിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ സമീപനം ദീർഘവീ
ക്ഷണമില്ലാത്തതും നിസ്സംഗതയും
അലംഭാവവും നിറഞ്ഞതുമാണ്.
കുടിയേറ്റ ത�ൊഴിലാളികളെയും മറ്റ്
ദിവസവരുമാനം നഷ്ടപ്പെട്ട ദരിദ്രജന
ങ്ങളെയും സഹായിക്കാൻ അടിയന്തര
ഭരണനടപടികൾ കൈക്കൊള്ളണമെ
ന്ന് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ക�ൊ
റ�ോണക്കെതിരായ യുദ്ധത്തിൽ മു
ന്നിൽനിന്ന് പ�ൊരുതുന്ന ആര�ോഗ്യ പ്ര
വർത്തകർക്ക് ആവശ്യത്തിന്, ഗുണനി
ലവാരമുള്ള സുരക്ഷാസൗകര്യങ്ങളും
മറ്റും ഉറപ്പാക്കാനും ഞങ്ങൾ ആവശ്യ
പ്പെടുന്നു. ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ട അവശ്യ
അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾ പര്യാപ്തമാ
യ അളവിൽ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും
ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
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ആര�ോഗ്യ ഇൻഷുറൻസിന്റെ കട

ന്നുകയറ്റത്തോടെ വന്തോതില് ഉയർ
ന്ന ചികിത്സാ ചെലവുകളും, കഴുത്തറു
പ്പൻ ലാഭം മാത്രം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള സ്വകാ
ര്യ ആര�ോഗ്യ പരിരക്ഷാ സംവിധാന
ങ്ങളുമുള്ള യുറ�ോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും
അമേരിക്കയുമ�ൊക്കെ ഈ മഹാമാരി
യ്ക്ക് മുന്നിൽ ആടിയുലയുകയാണ്.
എന്തൊക്കെ പരിമിതികളുണ്ടെങ്കിലും
നമ്മുടെ നവ�ോത്ഥാന സങ്കല്പങ്ങളുടെ
സൃഷ്ടിയെന്ന് പറയാവുന്ന പ�ൊതു
ആര�ോഗ്യസംവിധാനങ്ങൾ നിലനിൽ
ക്കുന്ന നമ്മുടെ ക�ൊച്ചു കേരളം ഈ
വ്യാധിയെ എത്ര ആത്മവിശ്വാസ
ത്തോടെയാണ് നേരിടുന്നതെന്ന വസ്തു
ത സ്വകാര്യവത്ക്കരണത്തിന് മുറവി
ളി കൂട്ടുന്നവരെയുള്പ്പെടെ വഴിമാറി ചി
ന്തിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ആര�ോഗ്യം, വിദ്യാ
ഭ്യാസം, ശുദ്ധജലവിതരണം തുടങ്ങിയ
അടിസ്ഥാന പ�ൊതുജന സേവന മേഖ
ലകൾ സ്വകാര്യവത്ക്കരിക്കപ്പെടുന്നത്
ആപത്ക്കരമാണെന്ന ധാരണ ഉറയ്ക്കുക
യാണ്. മുഴുവൻ ആശുപത്രികളും ദേശ
സാൽക്കരിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റൊരുമാർ
ഗ്ഗവും സ്പെയിനിന് മുന്നിലില്ലാതെവന്നു.
എന്നാൽ ഏറ്റവും ആശാവഹമായ
കാര്യം, ശാസ്ത്രത്തിന്റെ രീതികളിൽക്കൂ
ടി മാത്രമാണ് ഈ വിധപ്രശ്നങ്ങൾക്ക്
പരിഹാരം എന്ന ധാരണ ഉറച്ചിരിക്കു
ന്നു എന്നതാണ്. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലെ
യും ആര�ോഗ്യപ്രവർത്തകർ ര�ോഗബാ
ധിതരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനും
ര�ോഗം പടരാതിരിക്കാനും വിശ്രമമി
ല്ലാതെ ജ�ോലിചെയ്യുന്നു. സ�ോപ്പുപയ�ോ
ഗിച്ച് കൈകഴുകുന്നതുൾപ്പടെയുള്ള വ്യ
ക്തി ശുചിത്വശീലങ്ങളെക്കുറിച്ച് കമ്മ്യൂ
ണിറ്റി മെഡിസിൻ രംഗത്തുള്ള വിദഗ്ദ്ധ
രും മുൻനിര പ്രവർത്തകരും ദീർഘകാ
ലമായി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത�ൊരു
ശീലമാക്കാൻ ഇന്ന് പ�ൊതു പ്രവർത്ത
കരും ആര�ോഗ്യപ്രവർത്തകരും പ്രചാ
രണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നു.
അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാനുള്ള ശുദ്ധ
ജലത്തിന്റെ വിതരണം ഉറപ്പാക്കപ്പെ
ടേണ്ടതുമുണ്ട്. ല�ോകത്തെമ്പാടുമുള്ള
ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഈ വ്യാധിയെ പിടിച്ചു
കെട്ടാനുള്ള വാക്സിൻ നിർമ്മിക്കാൻ
ഏകമനസ്സോടെ സ്വയം അർപ്പിക്കുന്നു.
ര�ോഗവ്യാപനത്തിന്റെ
തുടക്കകാലത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത്, പ്ര
തിര�ോധത്തിനായി ഗ�ോമൂത്ര പാർട്ടിക
ളുമായി പലരും വന്നു. ക�ൊറ�ോണയെ
നശിപ്പിക്കാൻ ‘പുറപ്പെട്ട തീ’യെക്കുറി
ച്ചുള്ള വചനപ്രഘ�ോഷണങ്ങൾ വന്നു.
മതദ്രോഹം നടത്തിയ ചൈനയ്ക്കെതി
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രെ ദൈവികതലത്തിൽവന്ന ‘ഇടപെട
ലാണ്’ നടന്നതെന്ന വെളിപാടുകളും
നാം കേട്ടു. ഫലസിദ്ധി തെളിയിക്കപ്പെ
ടാത്ത ആയുഷ്, ഹ�ോമിയ�ോ, യുനാനി
മരുന്നുകൾ പ്രതിര�ോധത്തിനായി ഉപ
യ�ോഗിക്കാൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ തന്നെ
അനുമതിക�ൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ
ര�ോഗനിയന്ത്രണം കൈവിട്ടു പ�ോകുമെ
ന്ന ഘട്ടത്തിൽ എല്ലാവർക്കും പിൻവാ
ങ്ങേണ്ടി വന്നു. ആൾദൈവങ്ങളും ര�ോ
ഗശാന്തി ശുശ്രൂഷകരും ഒറ്റമൂലിക്കാരു
മെല്ലാം തത്ക്കാലം കടയടച്ചിരുപ്പായി.
കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽത്തന്നെ
കണ്ടെത്തപ്പെട്ട ക�ൊറ�ോണ വൈറസി
ന്റെ പുതിയ ഒരു ഉൾപ്പരിവർത്തിത രൂ
പമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വില്ലനായ സാർ

വാക്സിനുകളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, നില
നിൽക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസരി
ച്ചുള്ള ക്ലിനിക്കൽ പരിശ�ോധനകൾ,
അവയുടെ ഫലങ്ങളുടെ വിശകലന
ങ്ങൾ അങ്ങനെ നിരവധി മേഖലകളി
ലെ വിദഗ്ദ്ധരുടെ നൈപുണ്യം ഉപയ�ോ
ഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേ വാക്സിനും മരു
ന്നും വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാനാവൂ. തെളി
വുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രം
മാത്രമാണ് ഇവിടെ സഹായത്തിനെ
ത്തുക. സാധ്യതകളുടെ അടിസ്ഥാന
ത്തിലുള്ള (arbitrary) ആയുർവേദ,
ഹ�ോമിയ�ോ മരുന്നുകളുടെ ഉപയ�ോഗ
മ�ൊക്കെ അപകടകരമാകാം. യു.കെ.
നാഷണൽ ഹെൽത്ത്സർവ്വീസസ്
അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് വാക്സിൻ വിക

a\pjy³ Pbn¡p¶p;
imkv{Xt¯msSm¸w
മനുഷ്യചരിത്രം ക�ോവിഡ്- 19 ന് മുൻപും ശേഷവും എന്ന
മട്ടിൽ വിഭജിക്കപ്പെടുകയാണ്. ര�ോഗബാധിതരിൽ ഏക
ദേശം മൂന്ന് ശതമാനത്തിനടുത്താണ് മരണനിരക്കെങ്കി
ലും ല�ോകത്തെവിടെയുമുള്ള ദരിദ്ര ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം
ഏതാണ്ട് തകർത്ത ഈ മഹാമാരി പാശ്ചാത്യ രാഷ്ട്രങ്ങളു
ടേതുൾപ്പടെയുളള സമ്പദ്ഘടനകൾക്കൊക്കെ ഭീഷണി
ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. ഇരുളടഞ്ഞു പ�ോയേക്കാവുന്ന നമ്മുടെ
ഭാവി ജീവിതത്തിന് വെളിച്ചം പകരുന്ന വിലപ്പെട്ട പല ഉൾ
ക്കാഴ്ചകളും നൽകുന്നു എന്നതാണ് ഈ ദുരന്തകാല ത്തി
ന്റെ പ്രസന്നമായ വശം. ഈ ഘട്ടവും നമ്മൾ മറികടക്കും.
സ്-ക�ോവ്-2 വൈറസ്. ഇതിനെ ചെറു
ക്കാനുള്ള വാക്സിനും, ബാധിച്ചാൽ ചി
കിത്സിക്കാനുള്ള മരുന്നും കണ്ടെത്തി
യിട്ടില്ല. മറ്റു വൈറസ്സുകൾക്കെതിരെ
ഉപയ�ോഗിച്ച മരുന്നുകൾ പല രാജ്യ
ങ്ങളിലും പരീക്ഷിച്ചുന�ോക്കിക്കൊണ്ടി
രിക്കുകയാണ്. പലതരത്തിലുള്ള വെല്ലു
വിളികളാണ് ചികിത്സയ്ക്കും ഗവേഷണ
ത്തിനും മുൻനിരയിലുള്ളവർ നേരിടുന്ന
ത്. ഏതെങ്കിലുമ�ൊരു പ്രത്യേക മേഖല
യിലെ വിദഗ്ദ്ധർ മാത്രം ശ്രമിച്ചാൽ സാ
ധ്യമാവുന്നതല്ല വാക്സിൻ കണ്ടുപിടി
ക്കൽ. ഉൾപ്പരിവർത്തനത്തിലൂടെ ഈ
വൈറസിന്റെ പുതിയരൂപങ്ങൾ
(Strains) ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകളെ
ക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, അതിന്റെ ജീന�ോം
ക�ോഡിങ്്, ഉപയ�ോഗസാധ്യതയുള്ള
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സിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ 18 മാസമെങ്കിലും
വേണ്ടിവന്നേക്കാം എന്നാണ്. ല�ോക
ത്തെ അടിസ്ഥാന ഗവേഷണ രംഗങ്ങ
ളിലെ പല പ്രവണതകളും ഇവിടെ വി
ലങ്ങുതടിയാകാനുള്ള സാധ്യതയെയും
ആശങ്കയ�ോടെ കാണണം. വൻകിട
ക�ോർപ്പറേറ്റുകളും സ്വകാര്യ ഫൗണ്ടേ
ഷനുകളുമ�ൊക്കെയാണ് ഇന്ന് പ്രധാന
മായും ഗവേഷണത്തിന് ഫണ്ട് നൽകു
ന്നത്. സർക്കാരുകൾ ഈരംഗത്തുനി
ന്ന് മാറിനിൽക്കുകയാണ്. പ�ൊതുജനാ
ര�ോഗ്യം അപകടത്തിലായിരിക്കുന്ന
ഈ നിർണായക സന്ദർഭത്തിൽ
ഏതെങ്കിലുമ�ൊരു സ്വകാര്യ സ്ഥാപന
മാണ് മരുന്നോ വാക്സിന�ോ കണ്ടുപിടി
ക്കുന്നതെങ്കിൽ, ആഗ�ോളവത്ക്കരണ
കാലത്തെ പേറ്റന്റ് നിയമങ്ങളുടെ
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പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ചികിത്സാച്ചെലവു
കളിൽ അതെങ്ങനെ പ്രതിഫലിക്കു
മെന്നത് ആശങ്കയുണർത്തുന്ന കാര്യമാ
ണ്. പുതിയ ക�ോവിഡ്-19 വാക്സിന് കു
ത്തകാവകാശം നേടാൻ ജർമ്മൻ
ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനിക്ക് അമേരി
ക്കൻ പ്രസിഡണ്ട് ക�ോടിക്കണക്കിനു
ഡ�ോളർ വാഗ്ദാനം ചെയ്തുവെന്ന വാർ
ത്ത ഇത�ോടുചേർത്തു വായിക്കാം. ഒരു
പ�ൊതുവിപത്തിനെ ഒന്നിച്ചു നേരിടുന്ന
തിനു പകരം അതും ലാഭമുണ്ടാക്കാനു
ള്ള അവസരമായി ഉപയ�ോഗിക്കാൻ
ശ്രമിക്കുന്ന കച്ചവടതാല്പര്യം തന്നെയാ
ണിത്. നമ്മുടെ രാജ്യത്താകട്ടെ നാഷ
ണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറ�ോളജി
പ�ോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ അഭിമാന
സ്തംഭങ്ങളായി നിലക�ൊള്ളുന്നുവെങ്കി
ലും അവയ്ക്കുള്ള സർക്കാർ പിന്തുണ
ഇനിയും വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്.
ഐ.ഐ. ടി.കൾ ഉൾപ്പടെയുള്ള നമ്മു
ടെ മുൻനിര വിദ്യാഭ്യാസ ഗവേഷണ
സ്ഥാപനങ്ങള�ോട് സ്വന്തം ഗവേഷണ
ഫലങ്ങൾ വിറ്റു നിലനില്പിനുള്ള പണം
കണ്ടെത്തണമെന്നു സർക്കാർ പറഞ്ഞു
കഴിഞ്ഞു. ഈ ആപത്ഘട്ടത്തെ തര
ണം ചെയ്യാൻ ശാസ്ത്രം മാത്രമാണ്
ആശ്രയം എന്നു മാത്രമല്ല, ശാസ്ത്രഗവേ
ഷണത്തെ കെട്ടുപാടുകളില്ലാതെ, സ്വ
തന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദി
ക്കുകയും വേണമെന്നും ഈ ക�ൊറ�ോ
ണക്കാലം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
ര�ോഗം ഒരു സാമൂഹികവ്യാപന
ത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിലേക്കു കടന്നില്ലെ
ങ്കിൽപ�ോലും ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ
ആര�ോഗ്യപരിരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളു
ടെ പരിധി കടക്കുന്ന തരത്തിൽ ര�ോ
ഗികളുടെ എണ്ണം വർധിച്ചാൽ വീണ്ടും,
വിവിധ വൈദഗ്ദ്ധ്യ മേഖലകളുടെ
ഏക�ോപനം ആവശ്യമായി വരും. യു
ദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ പുതിയ
ആശുപത്രി വാർഡുകളും വെന്റിലേറ്ററു
കൾ പ�ോലെയുള്ള ഉപകരണങ്ങളും
നിർമ്മിക്കേണ്ടിവരും. വിവിധ മേഖല
കളിലെ എൻജിനീയറിങ് വിദഗ്ദ്ധരെ
യും മറ്റു സാങ്കേതിക വിദഗ്ദ്ധരെയും
ഇതിനായി വിനിയ�ോഗിക്കേണ്ടി
വരും. മറ്റു കുറുക്കുവഴികള�ൊന്നും ഇതിന്
പകരമായി ഇല്ല. ഈ തരത്തിലുള്ള
തയ്യാറെടുപ്പ് എത്രത്തോളമെത്തി എന്ന
തും പരിശ�ോധിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്.
ഈ തയ്യാറെടുപ്പുകളെ സഹായിക്കു
ന്നതാകട്ടെ ര�ോഗ വ്യാപനത്തെക്കുറി
ച്ചുള്ള യാഥാർത്ഥ്യബ�ോധത്തോടെയു
ള്ള തിട്ടപ്പെടുത്തലുകളുമാണ്. പ�ോപ്പു
ലേഷൻ ഡൈനാമിക്സിന്റെയ�ൊക്കെ

സിദ്ധാന്തങ്ങളുപയ�ോഗിച്ചു ക�ൊണ്ടുള്ള
സൂക്ഷ്മമായ ഗണിതശാസ്ത്ര മാതൃകകൾ
ഇതിനായി വികസിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
'എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് ',
'ഫ്ളാറ്റനിങ് ദ കർവ് ' തുടങ്ങിയ പ്ര
യ�ോഗങ്ങൾ ഇന്ന് സമൂഹമാധ്യങ്ങളിൽ
വ്യാപകമായിട്ടുണ്ട്. ചൈനയെപ്പോലെ
യുള്ള രാജ്യങ്ങൾ മ�ൊബൈൽ ആപ്ലി
ക്കേഷനുകൾ വഴി പൗരന്മാരുടെ ശരീ
രതാപം തുടങ്ങിയ വ്യക്തിഗത വിവര
ങ്ങളും സഞ്ചാര ചരിത്രവും സാമൂഹിക
ബന്ധങ്ങളുംവരെ ശേഖരിച്ച്, ബിഗ്
ഡേറ്റാ വിശകലനത്തിനുള്ള അൽഗ�ോ
രിതങ്ങളുപയ�ോഗിച്ചാണ് ക�ൊറ�ോണാ
വ്യാപനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനം നട
ത്തിയതും മുൻകരുതലുകളും പ്രതിവിധി
കളും കൈക്കൊണ്ടതും എന്നാണു റി
പ്പോർട്ടു ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഭിന്നമേഖ
ലാ വിജ്ഞാന വൈദഗ്ദ്ധ്യം സമന്വയി
പ്പിച്ചുക�ൊണ്ടേ ഇക്കാലത്ത് ഒരു സാമൂ
ഹിക ദുരന്തത്തെ നേരിടാൻ കഴിയൂ.
ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രമുഖ സാമൂ
ഹിക ചിന്തകനായ യുവാൽ ന�ോവ
ഹരാരി ഫിനാൻഷ്യൽ ടൈംസിൽ
എഴുതിയ ഒരു ലേഖനത്തിൽ പങ്കുവെ
ച്ച ചില ആശങ്കകളെക്കുറിച്ചും ഓർക്കു
ന്നത് നന്നായിരിക്കും. സാധാരണ
ഘട്ടങ്ങളിൽ വർഷങ്ങൾ ക�ൊണ്ടെടുക്കു
ന്ന ചില തീരുമാനങ്ങൾ മണിക്കൂറുകൾ
ക്കുള്ളിലെടുക്കേണ്ടി വരും എന്നത്
ഇത്തരം ആപത്ഘട്ടങ്ങളുടെ പ്രത്യേക
തയാണ്. പൗരന്മാരുടെ വ്യക്തിഗത
വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നത് ഇന്ന്
ആവശ്യകതയാണെങ്കിൽ നാളെയും
അതുതുടരാനും നിർബന്ധിതമാക്കാനും
സാധ്യതയുണ്ട്. പൗരന്റെ ആര�ോഗ്യ
സംരക്ഷണമാണ�ോ സ്വകാര്യതയുടെ
സംരക്ഷണമാണ�ോ മുഖ്യം എന്ന തെ
റ്റായ ച�ോദ്യം തന്നെ ഉയർന്നുവരാം.
മറ്റൊരു അടിസ്ഥാനപ്രശ്നം അന്താരാ
ഷ്ട്രസഹകരണത്തെ നമ്മളെങ്ങനെയാ
ണ് ഇനിയുള്ള കാലത്ത് കാണാൻ
പ�ോകുന്നത് എന്നതാണ്. ഓര�ോ രാ
ജ്യവും അവരുടെ അതിരുകൾ അടച്ചു
ക�ൊണ്ട് ഒറ്റക്കൊറ്റയ്ക്കായി പരിഹാര
ത്തിന് ശ്രമിക്കുമ�ോ അത�ോ ആഗ�ോള
സൗഹൃദത്തിന്റെ പാത സ്വീകരിക്കു
മ�ോ? കമ്പോള താത്പര്യങ്ങൾ പല
രാജ്യങ്ങളേയും ആദ്യത്തെ വഴിയിലേ
ക്ക് തള്ളിവിട്ടേക്കാം. ശാസ്ത്രത്തിന്റെ
സാർവത്രികതയ്ക്കും വിശാല
മൂല്യങ്ങൾക്കുമനുസരിച്ചു ചിന്തിക്കു
മ്പോൾ, പ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ചുള്ള
എല്ലാ വിവരങ്ങളും പൗരന്മാർക്കു നൽ
കുകയും അവരെ ശാക്തീകരിക്കുകയും
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സ്വമേധയാ ആവശ്യമായവിവരങ്ങൾ
അവർ ഭരണകർത്താക്കൾക്കു നൽകു
കയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ സംജാതമാ
കണം. അത�ോട�ൊപ്പം വിജ്ഞാനത്തി
ന്റെ വാതായനങ്ങളെല്ലാം തുറന്നിട്ടുക�ൊ
ണ്ട് സാർവ്വലൗകിക സാഹ�ോദര്യ
ത്തോടെ പ്രതിസന്ധിയെ മറികടക്കാ
നും ശ്രമിക്കണം. നാം പഠിച്ച ശാസ്ത്രം
ഈ ധാരണയാണു നമുക്കു നൽകുന്നത്.
ചരിത്രവും അതുതന്നെയാണ് പഠി
പ്പിക്കുന്നത്. പ�ോളിയ�ോ വാക്സിൻ
കണ്ടുപിടിച്ചവരില�ൊരാളായ ജ�ോനാ
സ് സാൽക് തന്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തി
ന് പേറ്റന്റ്നേടാൻ വിസമ്മതിച്ച ആളാ
ണ്. ഹംഫ്രിഡേവി, മാഡംക്യൂറി തുട
ങ്ങിയ ചരിത്രത്തിലെ മഹദ്ശാസ്ത്രജ്ഞ
രുടെ പാത പിന്തുടരുകയായിരുന്നു
അദ്ദേഹവും. ത�ോറ്റുപ�ോയ ഒരു യുദ്ധം
നയിച്ച ഒരാളായിരുന്നു കൈകഴുകി
അണുവിമുക്തമാക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച, ഹം
ഗേറിയൻ ഡ�ോക്ടർ ഇഗ്നസ് സെ
മ്മെൽവെയ്സ്. ആശുപത്രികളിൽ പ്ര
സവമെടുക്കാൻ വരുന്ന ഡ�ോക്ടർമാരും
വൈദ്യവിദ്യാർത്ഥികളും കൈകഴുകി
വരണമെന്നു നിർബ്ബന്ധിച്ച അദ്ദേഹ
ത്തിന് പ്രസവത്തോടനുബന്ധിച്ച മര
ണ നിരക്ക് ഗണൃമായി കുറയ്ക്കാൻ കഴി
ഞ്ഞു. ഫ�്ളോറൻസ് നൈറ്റിംഗേൽ
ഇതിന് പിന്നീടു പ്രചാരം നൽകി.
ഏകദേശം ഒന്നര നൂറ്റാണ്ടിനുശേഷവും
നമ്മളിത് ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്ര
മിക്കുന്നു. ഈ മഹദ് വ്യക്തികള�ൊക്കെ
വെട്ടിത്തുറന്ന ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പാതത
ന്നെയാണ് നമുക്കും പിന്നിടാനുള്ളത്.
നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ 51-എ അനു
ഛേദ പ്രകാരം ശാസ്ത്രീയ സമീപനരീ
തി വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നത് പൗര
ന്റെ ധർമ്മമാണ്. എന്നാൽ പതിറ്റാണ്ടു
കളായി ഈ വസ്തുത വിസ്മൃതിയിലായി
രുന്നു. ഭരണഘടനയുടെ അനുശാസനം
സമൂഹം ശിരസ്സാവഹിക്കുമെന്ന് നമുക്ക്
പ്രതീക്ഷിക്കാം. പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിനു
ള്ള ശാസ്ത്രത്തിന്റെ മാർഗം സ്വീകരിച്ച്
പ്രാവർത്തികമാക്കിക്കൊണ്ടുവേണം
സർക്കാരും സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരും
പ�ൊതുജനങ്ങളും സ്വാർത്ഥതയില്ലാതെ
ല�ോകമെമ്പാടും രാപകൽ അദ്ധ്വാനിച്ചു
ക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആര�ോഗ്യ പ്രവർത്ത
കരെ ആദരിക്കേണ്ടത്.

ഡ�ോ. പി.എസ്. ബാബു

പ്രസിഡണ്ട്, ബ്രേക് ത്രൂ സയന്സ്
സ�ൊസൈറ്റി, കേരള ചാപ്റ്റര്
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aZy]³amÀ¡v tUmÎÀamÀ aZyw \nÀt±in¡Wsa¶
kÀ¡mÀ Xocpam\w ]n³hen¡pI
എസ്യു
 സിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് )
സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി 2020
ഏപ്രില് 1ന് പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവന

ആ

ൽക്കഹ�ോൾ വിത്ഡ്രോവൽ
ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന മദ്യപൻ
മാർക്ക് ഡ�ോക്ടർമാർ മദ്യം നിർദ്ദേശി
ക്കണമെന്ന സർക്കാർ തീരുമാനം
അപലപനീയവും പ്രതിഷേധാർഹവും
മാത്രമല്ല കുറ്റകരവുമാണ് എന്ന്
എസ്യുസിഐ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സംസ്ഥാ
ന സെക്രട്ടറി ഡ�ോ.വി.വേണുഗ�ോ
പാൽ പ്രസ്താവിച്ചു.
ക�ൊറ�ോണയുടെ സാമൂഹ്യവ്യാപ
നം തടയുന്നതിനുള്ള മുൻകരുതലിന്റെ
ഭാഗമായാണ് മദ്യശാലകൾ അടച്ചിട്ട
ത്. പ�ൊടുന്നനവെ മദ്യം ലഭ്യമല്ലാതാ
യ സാഹചര്യത്തിൽ 4 പേർ ഇതിന
കം ആത്മഹത്യ ചെയ്തതായി പറയ
പ്പെടുന്നു. അമിത മദ്യാസക്തി ഒരു ര�ോ
ഗമായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ്
യാഥാർത്ഥ്യം. മദ്യപൻമാർക്ക് പെട്ടെ
ന്ന് മദ്യം ലഭിക്കാതായാൽ അസ്വസ്ഥ
ത പ്രകടിപ്പിക്കുക സ്വാഭാവികമാണ്.
ഈ അസ്വസ്ഥതകൾ ര�ോഗലക്ഷണ
മാണ്. അവരെ എത്രയും വേഗം ആശു
പത്രിയിലെത്തിച്ച് വൈദ്യസഹായം
തേടുകയാണ് വേണ്ടത്. മദ്യാസക്തി
യിൽ നിന്ന് അവരെ മ�ോചിപ്പിക്കാനുള
ള ശാസ്ത്രീയവും വിദഗ്ദ്ധവുമായ ചികിത്സ
എന്തായിരിക്കണം എന്ന് തീരുമാനി
ക്കേണ്ടത് ഡ�ോക്ടർമാരാണ്. പിൻവാ
ങ്ങൽ ലക്ഷണം കാണിക്കുന്നവർക്ക്
മദ്യം കുറിപ്പടിയായി എഴുതണം എന്ന്
നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് അശാസ്ത്രീയമാണ്,
മെഡിക്കൽ എത്തിക്സിന് നിരക്കുന്ന
തുമല്ല. അത്തരമ�ൊരു ഉത്തരവ് ഡ�ോ
ക്ടർമാർക്ക് നൽകാൻ രാഷ്ട്രീയനേതൃ
ത്വം തുനിയുന്നുവെന്നത് ശുദ്ധ അസം
ബന്ധവും ദുരുദ്ദേശപരവുമാണ്.
സ�ോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിംഗിന്റെ ഭാ

26

ഗമായി വിദ്യാലയങ്ങളും സർക്കാർ
ആഫീസുകളും വ്യാപാരസ്ഥാപനങ്ങ
ളും ആരാധനാലയങ്ങളും അടച്ചിടാൻ
നിർദ്ദേശിച്ച സർക്കാർ ഏറ്റവുമ�ൊടു
വിൽ മദ്യശാലകൾ അടച്ചിടാൻ തീരു
മാനിക്കുന്നത് ശക്തമായ ജനകീയ
സമ്മർദ്ദത്തെത്തുടർന്നാണ്. മദ്യശാല
കൾ അടച്ചിട്ടാൽ മദ്യപൻമാർ നേരി
ടാൻ പ�ോകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചു
ള്ള ഉത്ക്കണ്ഠ മന്ത്രിമാർ മുൻകൂട്ടിതന്നെ
മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പങ്കുവച്ചു തുടങ്ങിയി
രുന്നു. മദ്യം ലഭിക്കാതെയായാൽ മദ്യ
പൻമാർക്കുണ്ടാകുന്ന ശാരീരിക മാന
സിക പ്രശ്നങ്ങളെക്കാൾ മദ്യശാല
കൾ അടച്ചിടുന്ന കാലയളവുക�ൊണ്ട്
മദ്യപാനശീലത്തിൽനിന്ന് അവർ മു
ക്തരായിപ്പോകുമെന്ന ഭയമാണ�ോ ഈ
ആശങ്കകൾക്കുപിന്നിൽ എന്ന് സംശ
യിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പണിയില്ലാ
തെ ജനങ്ങൾ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ല�ോ
ക്ഡൗൺ കാലത്ത് നിത്യനിദാനചെ
ലവുകൾതന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടി ലായിരിക്കു
കയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മദ്യ
ത്തിന് പണം കണ്ടെത്താൻ നടത്തുന്ന
നീക്കങ്ങൾ കുടുംബഛിദ്രങ്ങളടക്കം നി
രവധി പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്ക് ഇടവരു
ത്തും. മദ്യവർജ്ജനമാണ് സർക്കാർ
നയം എന്ന് ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച്
പ്രഖ്യാപിക്കു കയും വിമുക്തിക്കുവേണ്ടി
ക�ോടിക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവഴിക്കു
കയും ചെയ്യുന്ന സർക്കാർ, മദ്യലഭ്യത
ഉറപ്പാക്കാനും മദ്യപന്മാരെ അങ്ങനെ
തന്നെ നിലനിർത്താനും നടത്തുന്ന നീ
ക്കങ്ങൾ വഞ്ചനാപരമാണ്. മദ്യവർ
ജ്ജനം സർക്കാരിന്റെ നയമായിരിക്കു
ന്നു എന്നതും വളരെ വിചിത്രമാണ്.
ഏതാനും ആളുകളുടെ ആത്മഹത്യ
യെ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയ�ോ
ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രിമാരുമ�ോ നിത്യേന
മദ്യപൻമാരുടെ കൈകൾക�ൊണ്ട്
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ക�ൊല്ലപ്പെടുന്നവരെക്കുറിച്ചും മദ്യം സൃ
ഷ്ടിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ വിപത്തുകളെക്കുറി
ച്ചും ഇതുവരെയും പ്രതികരിച്ചുകണ്ടിട്ടി
ല്ല. മക്കളും മാതാപിതാക്കളും സഹ�ോദ
രങ്ങളും സുഹുത്തുക്കളും ഭാര്യയുമുൾപ്പെ
ടെ മദ്യപരാൽ ക�ൊല്ലപ്പെടുന്നു എന്നത്
കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിത്യവാർ
ത്തകളില�ൊന്നാണ് എന്നത് ഭരണാ
ധികാരികളെ തെല്ലും അല�ോസരപ്പെടു
ത്തുന്നില്ല. കുറ്റകൃത്യങ്ങളും ക�ൊലപാത
കങ്ങളും ആത്മഹത്യകളും കുടുംബ ഛി
ദ്രങ്ങളും വാഹനാപകടങ്ങളും അനിയ
ന്ത്രിതമായി വർദ്ധിച്ചുവരുന്നു എന്നതി
ലും അധികാരികൾക്ക് പ്രയാസമില്ല.
ഏതാനും ആഴ്ചകൾ മദ്യശാലകൾ അട
ച്ചിട്ടാലുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടത്തെക്കുറിച്ചുമാ
ത്രമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയും കൂട്ടാളികളും
വേവലാതിപ്പെടുന്നത്. ആറുലക്ഷ
ത്തോളമാണ് കേരളത്തിൽ അമിതമ
ദ്യപാനികളുടെ എണ്ണം എന്ന കണക്കു
കൾ അഭിമാനാർഹമല്ല.
കെജിഎംഒഎ, ഇന്ത്യൻ സൈ
ക്ക്യാട്രിക് സ�ൊസൈറ്റി തുടങ്ങി ഡ�ോ
ക്ടർമാരുടെ സംഘടനകൾ സർക്കാരി
ന്റെ ഈ തീരുമാനത്തിനെതിരെ രംഗ
ത്തുവന്നുകഴിഞ്ഞു. അഡിക്ഷന് കാര
ണമാകുന്ന ഒരു വസ്തു ഡ�ോക്ടർമാർ
നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് അധാർമ്മികവും നി
യമവിരുദ്ധവുമാണെന്നും ഡെലീരിയ
ത്തിന് മദ്യം നൽകുക എന്നത് അശാ
സ്ത്രീയമാണെന്നും ഈ രംഗത്ത് പ്രവർ
ത്തിക്കുന്ന വിദഗ്ദ്ധർ ഇതിനകം ചൂണ്ടി
ക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട് മദ്യശാലകൾ അടച്ചിടേ
ണ്ടിവന്ന ഈ അവസരം ഫലപ്രദമാ
യി വിനിയ�ോഗിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ
മദ്യ ഉപഭ�ോഗം കുറച്ചു ക�ൊണ്ടുവരാനും
മദ്യാസക്തിക്കടിപ്പെട്ടുപ�ോയവരെ ക്ര
മേണമുക്തമാക്കാനുമുളള സത്വര നടപ
ടികൾസ്വീകരിക്കണമെന്ന് സർക്കാരി
ന�ോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
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sImtdmW: km¼¯nI\ne XIÀ¶ km[mcW¡mÀ¡v
kÀ¡mÀ ASnb´cambn klmb ]²Xn {]Jym]n¡pI
എസ്യു
 സിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് )
സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി 2020
മാര്ച്ച് 18ന് പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവന

സാധാരണക്കാർ, പ്രത്യേകിച്ചും

ഉറപ്പുള്ള സ്ഥിരവരുമാനമില്ലാത്തവർ
അനുഭവിക്കുന്ന ഗുരുതരമായ സാമ്പ
ത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പരിഹരിക്കാൻ
സംസ്ഥാന സർക്കാർ അടിയന്തിര
സഹായ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കണ
മെന്ന് എസ് യുസിഐ (കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്)
സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഡ�ോ.വി.വേണു
ഗ�ോപാൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. വീടുകൾക്കു
ള്ളിൽ കഴിയാനും സാമൂഹിക സമ്പർ
ക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും സർക്കാർത

ന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ.
ഭീതിയുടെയ�ോ ജാഗ്രതയുടേയ�ോ ഈ
സാഹചര്യം എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള സാ
മ്പത്തിക പ്രവർത്തനത്തെയും സാരമാ
യി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിത്യവൃത്തിക്ക്
വേണ്ടിവരുന്ന വരുമാനം കണ്ടെത്തേ
ണ്ട സാധാരണ ത�ൊഴിലാളി കുടുംബ
ങ്ങളെയാണ് ഇത് ഗുരുതരമായി ബാ
ധിച്ചിളളത്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ
താഴെപ്പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അടിയ
ന്തിരമായി നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് ആവ
ശ്യപ്പെടുന്നു.
1. സാധാരണക്കാർക്ക് ഭക്ഷ്യ സാധ
നങ്ങൾ, സ�ോപ്പ്/ അണുനാശിനികള്

എന്നിവ ഉള്പ്പെടെ അവശ്യ നിത്യോ
പയ�ോഗ സാധനങ്ങൾ റേഷൻ കട
കൾ വഴി സൗജന്യമായി വിതരണം
ചെയ്യുക.
2. വായ്പ തിരിച്ചടവുകൾക്ക് പലിശര
ഹിത മ�ൊറ�ൊട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിക്കുക.
3. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് അധി
ക സാമ്പത്തിക ബാധ്യത വരുന്ന
ഒരു നടപടിയും സർക്കാർ തീരുമാനി
ക്കരുത്.
4 . കുടുംബ ജീവിത ചെലവുകളെ
ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള മദ്യപാ
നം തടയാനായി മദ്യശാലകൾ അട
ച്ചുപൂട്ടുക.

AXnYn sXmgnemfnIfpsS PohnX kuIcy§Ä
Dd¸m¡Ww; tIkpIÄ ]n³hen¡Ww
എസ്യുസിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് )
സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി 2020
മാര്ച്ച് 18ന് പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവന

അതിഥി ത�ൊഴിലാളികളുടെ മി

നിമം ജീവിതാവശ്യങ്ങൾ ഉറപ്പുവരു
ത്തുന്നതിൽ വന്ന വീഴ്ചയാണ് ക�ോട്ടയം
ജില്ലയില് പായിപ്പാട് നടന്ന സംഭവ
ങ്ങൾ വെളിവാക്കുന്നതെന്ന് എസ് യു
സിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) സംസ്ഥാന
കമ്മിറ്റി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കേരളത്തി
ന്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ
ഗണ്യമായ പങ്കാളിത്തം വഹിക്കുന്ന,
സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്നകന്നു കഴിയുന്ന
അതിഥിത�ൊഴിലാളികളെ ക�ൊറ�ോണ
ബാധയുടെ ഈ സന്നിഗ്ദ്ധ ഘട്ടത്തിൽ
സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് സംസ്ഥാന സർ
ക്കാരിന്റെ ബാധ്യതയാണ്. ഇക്കാര്യ

ത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിരവ
ധി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കി
ലും പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തുവന്ന
ത�ൊഴിലാളികൾക്കെതിരെ കേസെടു
ത്തത് മനുഷ്യത്വവിരുദ്ധമായ നടപടി
യാണ്. തങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാ
സങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനായി ത�ൊ
ഴിലാളികള് തെരുവിലിറങ്ങിയതിനെ
സഹാനുഭൂതിയ�ോടെ കാണണം. ല�ോ
കമെങ്ങും ഇതേ വിധമുള്ള സാഹചര്യ
ത്തിൽ കഴിഞ്ഞുപ�ോരുന്ന ലക്ഷക്കണ
ക്കായ പ്രവാസി മലയാളികൾക്ക് നാം
പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ, മാതൃ
കാപരമായി, കേരളത്തിലെ അതിഥി
ത�ൊഴിലാളികൾക്കും നൽകണം.
അവർക്ക് ഭക്ഷണമുൾപ്പെടെയുള്ള സൗ
കര്യങ്ങള�ൊരുക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദി

ത്തം വാടക വീടിന്റെ ഉടമസ്ഥരെയും
കരാറുകാരെയും ഏൽപ്പിക്കാതെ സർ
ക്കാരിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിറ
വേറ്റണം. ഡൽഹിയിലും മറ്റും നടക്കു
ന്നതുപ�ോലുള്ള കൂട്ടപ്പലായനത്തിന്റെ
സാഹചര്യം യാത�ൊരു കാരണവശാ
ലും സൃഷ്ടിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. നാട്ടിലേ
ക്ക് മടങ്ങി പ�ോകാൻ സൗകര്യമ�ൊരു
ക്കണമെന്ന അവരുടെ ആവശ്യം ഇന്ന
ത്തെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ
അപ്രായ�ോഗികമാണ്. സംസ്ഥാന
ത്തെ മുഴുവൻ അതിഥി ത�ൊഴിലാളി
കൾക്കും താമസം, ഭക്ഷണം, ചികി
ത്സ, ഫ�ോൺ ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള സൗ
കര്യം എന്നിവ സർക്കാർ തലത്തിൽ
ഉറപ്പാക്കണമെന്നും എസ് യുസിഐ
(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) ആവശ്യപ്പെട്ടു.

s{]m^.B\µv sXÂXpw_vsUbpsSbpw
KuXw \hveJbpsSbpw AdÌnÂ {]Xntj[n¡pI
എസ്യു
 സിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) കേന്ദ്ര
കമ്മിറ്റി പ്രസ്താവന. 2020 ഏപ്രില് 18

ഭീ

മാ ക�ൊറെഗാവ�ോൺ കേ
സിൽ കള്ളചാർജ്ജുകൾ ചുമത്തി
പ്രൊഫ.ആനന്ദ് തെൽതുംബ്ഡെയെ
യും ഗൗതം നവ് ലഖയെയും എൻ.
ഐ.എ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത നടപടിയെ
ഞങ്ങൾ ശക്തമായി അപലപിക്കുന്നു.

പ്രതിഷേധങ്ങളെ അമർച്ച ചെയ്യു
വാനും പ്രതിഷേധ സ്വരമുയർത്തുന്ന
വരിൽ ഭീതി നിറയ്ക്കുവാനുമുള്ള ഫാ
സിസ്റ്റ് നീക്കമാണിത്. ക�ോവിഡ് 19
മഹാമാരി ഭീഷണിക്കിടയിൽ തന്നെ
അവരെ തടങ്കലിലാക്കിയത് അങ്ങേ
യറ്റം അപലപനീയമാണ്. പ്രൊഫ.
ആനന്ദ് തെൽതുംബ്ഡെ അറിയപ്പെ
ടുന്ന ബുദ്ധിജീവി യും പൗരാവകാശ

kwØm\ I-½n-än
]-kv-Xm-h-\IÄ

പ്രവർത്തകനും ജാതിവിവേചനങ്ങൾ
ക്കും രാജ്യത്തെ ഹിന്ദുത്വ ശക്തികളു
ടെ ജനാധിപത്യവിരുദ്ധ, ഫാസിസ്റ്റു
നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെയുമുള്ള പ�ോരാ
ളിയാണെന്നും ഏവർക്കുമറിയാം.
പ്രൊഫ.ആനന്ദ് തെൽതുംബ്ഡെയെ
യും ഗൗതം നവ് ലഖയെയും ഉടൻ
മ�ോചിപ്പിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആവ
ശ്യപ്പെടുന്നു.
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Poh-\-¡m-cp-sS-taÂ
km-¼-¯n-I-`m-cw
A-Sn-t¨Â-¸n-¡-cpXv
സാലറി ചാലഞ്ച് സംബന്ധിച്ച് ജെപിഎ(ജ�ോയിന്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓഫ് ആക്ഷന് ഓഫ്
ഗവണ്മെന്റ് ആന്റ് അസ്സോസിയേറ്റ് സര്വീസ് എംപ്ലോയീസ് ഓര്ഗനൈസേഷന്)
കേരളാ ചാപ്റ്റർ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന പ്രസ്താവന.

ക�ോവിഡ് കാലത്തെ സാമ്പത്തി

ക പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ ജീവന
ക്കാർ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളത്തിൽ കു
റയാത്ത തുക സാലറി ചലഞ്ചായി
ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന സർക്കാർ അഭ്യർ
ത്ഥന ജീവനക്കാർക്കിടയിൽ സമ്മിശ്ര
പ്രതികരണമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള
തെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു. സംസ്ഥാന
ത്തെ ഒരു ശരാശരി സർക്കാർ ജീവന
ക്കാരന്റെ വരുമാനം, ജീവിതച്ചെലവു
കൾ, അഭിവൃദ്ധി എന്നിവ സംബന്ധി
ച്ച് സർക്കാരിനുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് യാഥാർ
ത്ഥ്യത്തോട് ചേരുന്നതാണ�ോ എന്ന
ആശങ്ക ഉയരുന്ന നിലയാണിന്നുള്ളത്.
അക്കാരണത്താൽ ജീവനക്കാരുടെ
പക്ഷത്തുനിന്നുക�ൊണ്ട് വ്യത്യസ്ത വകു
പ്പു സംവിധാനങ്ങളെപ്പറ്റിയും സാലറി
ചലഞ്ചിൽ അന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രശ്ന
ങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും ചില അഭിപ്രായ
ങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കാതിരിക്കാൻ കഴി
യാത്ത സാഹചര്യമാണിതെന്ന്
ഞങ്ങൾ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു.
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ക�ോവിഡ് എന്ന മഹാമാരിയെ പ്ര
തിര�ോധിക്കാന് വിവിധ സര്ക്കാര്
വകുപ്പുകളെ ഏക�ോപിപ്പിച്ചുക�ൊണ്ട്
കേരള സര്ക്കാര് നടത്തുന്ന പ്രവ
ര്ത്തനങ്ങള് ഏറെക്കുറെ മാതൃകാപര
മാണ്. പ്രതിര�ോധത്തിന്റെ മുന്നണി
യില് വേണ്ടത്ര സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങ
ളില്ലാതെ ജീവന്പോലും അപകടത്തി
ലാക്കി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന, ആര�ോഗ്യം,
ആഭ്യന്തരം തുടങ്ങിയ സര്ക്കാര് വകുപ്പു
കളിലെ ജീവനക്കാര് ഈ പ്രതിസ
ന്ധിഘട്ടത്തില് പ�ൊതുസമൂഹത്തിന്
പകരുന്ന സുരക്ഷാബ�ോധം വിലമതി
ക്കാനാവാത്തതാണ്. കാലങ്ങളായി
സര്ക്കാര് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കെതിരെ നട
ക്കുന്ന സംഘടിത പ്രചാരവേലകള്ക്ക്
ഒരു മറുപടിയാണ് സർക്കാരുദ്യോഗ
സ്ഥരുടെ നിസ്വാര്ത്ഥമായ പ്രവര്ത്ത
നം. ഇതിലും അപകടം പിടിച്ച സാഹ
ചര്യങ്ങളിലും പ�ൊതുസമൂഹത്തിന്റെ
സുരക്ഷയെക്കരുതി മുന്നണിയിലി
റങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ആര�ോ
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ഗ്യ- ആഭ്യന്തര വകുപ്പുകള് മാത്രമല്ല
എല്ലാ സര്ക്കാര് ജീവനക്കാരും ബാ
ധ്യസ്ഥരാണ്. കേരളത്തിന്റെ സുരക്ഷാ
കവചമാണ് സര്ക്കാര് ഉദ്യോഗസ്ഥര്.
സര്ക്കാര് സംവിധാനങ്ങള് മുഴുവന്
അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ്. പിഎച്ച്സി
മുതൽ ജില്ലാ ആശുപത്രികൾ വരെ
ആര�ോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ സംസ്ഥാനം മുഴു
വനുള്ള ശൃംഖല അതിന്റെ ശേഷിക്ക
പ്പുറം പ്രവർത്തിച്ചു ക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
24,500 ഓളംവരുന്ന ആശാവർക്കർമാ
രും ഫീല്ഡില് കർമ്മനിരതരാണ്.
എന്നാല് ക�ോവിഡ് വരുന്നതിന് മു
മ്പും ഈ സംവിധാനം നിരവധി ദൗ
ത്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തുക�ൊണ്ട് സജീവമാ
യി പ്രവര്ത്തിക്കുകയായിരുന്നു. നിപ
യും ക�ോവിഡും പ�ോലുള്ള മഹാമാരിക
ളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പ്രതിര�ോധ
സംവിധാനങ്ങളുള്ള ഒരു പ�ൊതുജനാ
ര�ോഗ്യ സംവിധാനം സർക്കാർ മേഖല
യിൽ നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന യാഥാർ
ത്ഥ്യം മുന്പന്തിയിലേക്ക് വന്നിരിക്കു
ന്നു. യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്ര
ത്യേകിച്ച് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങ
ള�ൊന്നും ഒരുക്കാതെ തന്നെ ഈ മഹാ
മാരിയെ ചെറുക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്ന
സത്യം സർക്കാർ മറച്ചുവയ്ക്കുന്നതെന്തി
നാണ്? സര്ക്കാര് സംവിധാനങ്ങൾ
മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി തട്ടിച്ചു ന�ോ
ക്കുമ്പോൾ, കേരളത്തില് പ�ൊതുവെ
ജനാനുകൂലമായാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന
ത്. ഇവിടത്തെ ജനാധിപത്യ അന്തരീ
ക്ഷം, ഉയര്ന്ന സാക്ഷരത, നവ�ോത്ഥാ
ന പാരമ്പര്യം ഇവയ�ൊക്കെ ഇതിന്
നിദാനമാണ്.
പ�ൊതുജന ക്ഷേമ സംവിധാനങ്ങ
ള് കാര്യക്ഷമമായ രീതിയില് നിലനി
ര്ത്തേണ്ടുന്നതിന്റെ ആവശ്യകതയിലേ
ക്കാണ് ഇത്തരം പ്രതിസന്ധിഘട്ടങ്ങ
ള് ചൂണ്ടുന്നത്. എന്നാല് ഭരണപരമായ
സ്വജനപക്ഷപാതം, ആഗ�ോളീകരണ
നയങ്ങളുടെ നടപ്പിലാക്കൽ, കെടുകാ
ര്യസ്ഥത, ദീര്ഘ വീക്ഷണമില്ലായ്മ തുട
ങ്ങിയവ സര്ക്കാര് വകുപ്പുകളെ തകർ
ച്ചയിലേക്ക് നയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നത് വസ്തുത
യാണ്. ആര�ോഗ്യവകുപ്പുപ�ോലും ആവ
ശ്യത്തിന് ജീവനക്കാര�ോ മറ്റ് ഭൗതിക
സൗകര്യങ്ങള�ോ ഇല്ലാതെയാണ് ഈ
പ്രതിസന്ധികാലത്തും പ്രവര്ത്തിക്കു
ന്നത്. ക�ൊറ�ോണ വൈറസ് പടര്ന്ന്
പിടിച്ചതിനുശേഷമാണ് ഡ�ോക്ടര്മാരു
ടെ ഒഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന തസ്തികകള്
നികത്തണമെന്ന ബ�ോധംപ�ോലും ഭര
ണാധികാരികള്ക്കുണ്ടായതെന്ന വസ്തു
ത സര്ക്കാരിന്റെ പ�ൊതുവെയുള്ള ഉദാ
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സീനതയ്ക്ക് ഉദാഹരണമാണ്. ലാഭമില്ല
എന്ന് പറഞ്ഞ് പെന്ഷനും ശമ്പളവും
നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന കെഎസ്ആര്ടി
സി ജീവനക്കാരുടെ സഹായം ക�ൊ
റ�ോണക്കാലത്ത് വിമാനത്താവളങ്ങ
ളിൽനിന്ന് ഐസ�ൊലേഷനിലേക്ക്
യാത്രികരെ ക�ൊണ്ടുപ�ോകാന് വേണ്ടി
വന്നു എന്നത് കാവ്യ നീതിയാണ്.
ക�ൊറ�ോണ മാത്രമല്ല നാമിന്ന് നേ
രിടുന്ന വെല്ലുവിളികള്. ദുഷ്കരമായ സാ
മ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ല�ോകമെമ്പാടും
പടരുകയാണ്. കേരളത്തെ ഈ പ്രതി
സന്ധി നേരത്തേ തന്നെ ബാധിച്ചിരു
ന്നു. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒരു സുപ്രഭാത
ത്തിൽ GST അടിച്ചേൽപ്പിച്ചു. കുതിച്ചു
ചാടുന്ന നികുതി സ്ലാബിന്റെ നില
യ�ോർത്ത് കണ്ണു മഞ്ഞളിച്ച ബഹു: കേ
രള ധനകാര്യ മന്ത്രി, ലഭിക്കാൻ പ�ോ
കുന്ന നികുതി വിഹിതത്തിന്റെ വലുപ്പം
സ്വപ്നംകണ്ട് ആദ്യമേ തന്നെ GST യെ
പിന്തുണച്ചു. കള്ളപ്പണം, തീവ്രവാദം
പ�ോലുള്ള പ�ൊയ്ക്കാഴ്ച്ചകൾ കാട്ടി കേ
ന്ദ്രം ന�ോട്ടു പിൻവലിച്ചപ്പോഴും ഫല
ത്തിൽ അതിനെ പിന്തുണച്ചു. അവസാ
നം ഫെഡറലിസവും സമ്പദ് രംഗവും
തകർന്ന് ഒരു തരം അരാജകത്വം
അടിമുടി വ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കി
ട്ടാനുള്ള GST വിഹിതത്തിനു വേണ്ടി
വിലപിച്ചു നടക്കുകയാണ് സർക്കാരും
ധനമന്ത്രിയുമ�ൊക്കെ. സമ്മതി തന്ന
ജനങ്ങളിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമർപ്പിച്ച്
ഇത്തരം ദേശവിരുദ്ധ നടപടികൾക്കെ
തിരെ പ�ോരിനിറങ്ങിയിരുന്നുവെങ്കിൽ
ജനങ്ങളും ജീവനക്കാരും കേരള സർ
ക്കാരിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുമായിരുന്നു.
നിരവധി മാസങ്ങളായി നിത്യനിദാന
ചെലവുകൾ നടത്താനാവാതെ ട്രഷറി
കടുത്ത സമ്മർദ്ദത്തിനു വിധേയമായി
രിക്കുന്നു. ഈ ദുരവസ്ഥയ്ക്ക് ജീവനക്കാർ
ഉത്തരവാദികളാണ�ോ എന്ന് ഗൗരവ
ത്തോടെ ചിന്തിക്കണം. യാത�ൊരു
തത്വദീക്ഷയുമില്ലാതെ ല�ോകബാങ്ക്
ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാമ്രാജ്യത്വ ധനകാ
ര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് വായ്പകൾ
വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നതിന്റെ തിരിച്ചടവും പലി
ശയും നാട്ടുകാരുടെ തലയില് വച്ച് പുറ
ന്തിരിഞ്ഞ് നില്ക്കുന്ന കുറ്റകരമായ
സമീപനം സർക്കാർ വെടിയണം.
400 ക�ോടി മുടക്കുന്നതിന് ജീവന
ക്കാരിൽ നിന്ന് 3200 ക�ോടി പിരിക്കു
ന്നതെന്തിനെന്ന പ്രതിപക്ഷ എം
.എൽ.എയുടെ ച�ോദ്യത്തിന് തന്റെ
ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ബഹുമാനപ്പെ
ട്ട ധനമന്ത്രി നൽകിയ മറുപടിയിൽ
ചില സത്യങ്ങൾ വെളിച്ചത്തു വരുന്നു

ണ്ട്. ആര�ോഗ്യ വകുപ്പിനുള്ള മരുന്നു
സപ്ലൈയുടെ സർക്കാർ സംവിധാനമാ
യിരുന്ന ജില്ലാ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകൾ
മ�ൊത്തം അടച്ചു പൂട്ടിയിട്ട് ഇടതു സർ
ക്കാരുണ്ടാക്കിയ മെഡിക്കൽ സർവ്വീ
സ് ക�ോർപ്പറേഷന്, ഇന്ന് വമ്പൻ മരു
ന്നു കമ്പനികളുടെ താവളമാണ്. നികു
തിപ്പണം ക�ൊള്ളയടിക്കാൻ സംവിധാ
നമുണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിന്റെ ചെലവു പറ
ഞ്ഞ് ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കരുത്.
മറ്റൊന്ന് 4200 ക�ോടി ക്ഷേമപെൻ
ഷൻ അനുവദിച്ചു എന്ന വാദമാണ്.
ഒരു മഹാമാരി വന്ന് മരിക്കാൻ മാത്രം
ഗതികെട്ടാലേ പെൻഷൻ നല്കൂ
എന്നാണ�ോ സർക്കാരുദ്ദേശിക്കുന്നത്?
4200 ക�ോടിയ�ോളം കുടിശ്ശികയാകുന്ന
തുവരെ പാവങ്ങൾക്ക് പെൻഷൻ ക�ൊ
ടുക്കാതിരുന്നിട്ട്, ഒടുവില് ആ ബാധ്യത
യും ജീവനക്കാരുടെ തലയിലാക്കാൻ
ആല�ോചിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയ�ൊക്കെ
സംഭവിച്ചിട്ടും സര്ക്കാരിന്റെ ആഡംബ
രത്തിനും ദുഷ്ചെലവുകള്ക്കും യാത�ൊ
രു കുറവുമില്ല എന്നതാണ് സങ്കടകരം.
ദീര്ഘവീക്ഷണം പ�ോയിട്ട് സാമാന്യ
ബുദ്ധിപ�ോലും തീണ്ടാത്ത നടപടികളി
ലൂടെ ഈ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നയി
ച്ചതിനുത്തരവാദിത്തം നമ്മുടെ ഭരണാ
ധികാരികള്ക്ക് തന്നെയാണ്. കണ
ക്കില്ലാതെ കടം വാങ്ങിക്കൂട്ടി പലിശ
പെരുകുന്നത് ഒരുവശത്ത്, മന്ത്രിമാ
ര്ക്കും ഉന്നതഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കും വേ
ണ്ടി വരുന്ന ശമ്പളേതര ചെലവ് മറുവ
ശത്ത്. സര്ക്കാരിന് സമാന്തരമായി
വേണ്ടത്ര ഓഡിറ്റിങ്ങോ സുതാര്യതയ�ോ
ഇല്ലാതെ പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന കിഫ്ബി
വരുത്തി വയ്ക്കുന്ന സാമ്പത്തിക ബാധ്യ
തകളും മറ്റും ഇനിയും പൂർണ്ണമായും വെ
ളിച്ചത്ത് വന്നിട്ടില്ല. ഈ വിഷമസന്ധി
യില് നിന്നും രക്ഷപ്പെടുന്നതിനുള്ള മാ
ര്ഗ്ഗം കാണുന്നതിന് പകരം ഈ ചെല

യാത�ൊരു തത്വദീക്ഷയുമി
ല്ലാതെ ല�ോകബാങ്ക് ഉൾ
പ്പെടെയുള്ള സാമ്രാജ്യത്വ
ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങ
ളിൽ നിന്ന് വായ്പകൾ
വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നതിന്റെ തിരി
ച്ചടവും പലിശയും നാട്ടുകാ
രുടെ തലയില് വച്ച് പുറ
ന്തിരിഞ്ഞ് നില്ക്കുന്ന കുറ്റ
കരമായ സമീപനം സർ
ക്കാർ വെടിയണം.

Poh-\-¡m-cp-sS-taÂ
km-¼-¯n-I-`m-cw
A-Sn-t¨Â-¸n-¡-cpXv

വെല്ലാം സര്ക്കാരുദ്യോഗസ്ഥന് ശമ്പ
ളവും പെന്ഷനും നല്കുന്നതാണ് എന്ന്
പ�ൊതുസമൂഹത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച്
സര്ക്കാര് ജീവനക്കാര�ൊഴികെയുള്ള മു
ഴുവന് ജനങ്ങളെയും ഈ സംവിധാന
ത്തിന് എതിരാക്കുന്നതിനാണ് ഭരണ
ത്തിന്റെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന സാമ്പ
ത്തിക വിശാരദന്മാര് ശ്രമിക്കുന്നത്.
ആ പരിശ്രമത്തില് അവര് ഒരു പരി
ധിവരെ വിജയിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.
ക�ൊറ�ോണ ല�ോക്ക്ഡൗണിന്
ശേഷം കേരള സമൂഹം കൂടുതല് രൂക്ഷ
മായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരി
ടേണ്ടി വരും. ഒരു മാസത്തോളം ത�ൊ
ഴില് നഷ്ടപ്പെട്ട ദിവസകൂലിക്കാരും
കൃഷി നഷ്ടം വന്ന കര്ഷകനും സമൂഹ
ത്തിലെ സാമ്പത്തിക ക്രയവിക്രയ
ത്തില് നിന്നും പിന്തള്ളപ്പെടുന്ന അവ
സ്ഥയുണ്ടാകും. ഇത് കമ്പോളത്തില്
പണത്തിന് ദൗര്ലഭ്യമുണ്ടാക്കുകയും
ഒരു ശൃംഖലാ പ്രവര്ത്തനം പ�ോലെ
സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാത്തട്ടുകളെയും
ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അസംഘടിത
മേഖലയിൽപ്പെട്ടവര്ക്ക് ല�ോക്ക്ഡൗ
ൺകാലം കണക്കാക്കി നഷ്ടപ്പെട്ട പ്ര
തിഫലം പണമായി നല്കുന്നതാണ്
ഇതിന് ഒരു പരിഹാരം. എന്നാല്
നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികള് അത്തരം
ജനക്ഷേമകരമായ നടപടികള്ക്ക്
പകരം കമ്പോളത്തിലേക്ക് ആകെ പ്ര
വഹിക്കാന് സാധ്യതയുള്ള സ്രോത
സ്സായ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തിലും
കത്തിവയ്ക്കുകയാണ്. താരതമ്യേന
ത�ൊഴില് സുരക്ഷിതത്വം ഉള്ള
സര്ക്കാരുദ്യോഗസ്ഥന്റെ ശമ്പളപ്പണ
മാണ് മാര്ക്കറ്റില് പാല്, പച്ചക്കറി,
പലവ്യഞ്ജനം തുടങ്ങി ഓട്ടോക്കൂലി
വരെയായി ചെലവാകുന്നത്. ശമ്പളമാ
യി നൽകുന്നതു കൂടാതെ ഭാവിവരുമാ
നം പണയപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്ന വായ്പ
കളുംകൂടെ സർക്കാരുദ്യോഗസ്ഥൻ
കമ്പോളത്തിൽ ചെലവഴിക്കുകയാണ്.
സര്ക്കാരുദ്യോഗസ്ഥന് ചെലവ് ചുരു
ക്കുന്നത് കമ്പോളത്തെ ഏതളവുവരെ
ബാധിക്കുമെന്ന് 2002 ലെ സമരകാല
ത്ത് നാം കണ്ടതാണ്.
ല�ോട്ടറിയുടെയും മദ്യത്തിന്റെയും
വരുമാനം നിലച്ചു, നികുതി വരുമാനം
നിന്നു, ജീവനക്കാർ ഒരു മാസ ശമ്പളം
സംഭാവന ചെയ്താലേ കാര്യങ്ങൾ നട
ക്കൂ എന്നാണ് ധനമന്ത്രിയുടെ വാദം.
ല�ോട്ടറിയും മദ്യവും സർക്കാർ നേതൃ
ത്വം നൽകുന്ന സാമൂഹ്യവിരുദ്ധ പ്രവൃ
ത്തികളാണ്. വരുമാനം കുറയാതിരി
ക്കാന് മദ്യം വീട്ടില് ക�ൊണ്ടുചെന്ന്
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നല്കാന് തയ്യാറാകുന്ന സര്ക്കാര്
സാംസ്കാരിക കേരളത്തിന് അപമാന
മാണ്. ല�ോട്ടറിയും മദ്യവും വിറ്റ് കാര്യ
ങ്ങൾ നടത്തണമെന്നാണ�ോ സർക്കാർ
ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നിരവധി അവസര
ങ്ങള് കിട്ടിയിട്ടും കേരളത്തിന്റെ സാമ്പ
ത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതില്
ഒരു ചെറു സംഭാവന പ�ോലും നല്കാതി
രുന്ന ധനമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗം
തൃപ്തികരമാണെന്ന ഭാവത്തിലാണിരി
ക്കുന്നത്. ല�ോക്ക്ഡൗൺ ആരംഭിച്ച
തെന്നുമുതലാണ്? അതിന് മുമ്പ് വരെ
യുള്ള നികുതി വരുമാനത്തിന്റെ അവ
സ്ഥയെന്താണ്? ധനമന്ത്രി മറുപടി പറ
യാന് ബാധ്യസ്ഥനാണ്. ജി.എസ്.ടി
കേരളത്തിന് ഗുണകരമായിരിക്കുമെ
ന്ന് ആദ്യം മുതലേ വാദിച്ചിരുന്ന അദ്ദേ
ഹത്തിന് ഈ സാമ്പത്തിക പ്രതിസ
ന്ധിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തില്നിന്ന്
ഒഴിയാന് കഴിയില്ല.
ഒരു ത�ൊഴില് ദാതാവെന്ന നിലയി
ല് ഭരണകൂടം പ�ൊതുസമൂഹത്തിന് മാ
തൃകയാകേണ്ട ഒന്നാണ്. എന്നാല് കേ
രളത്തിലെ സര്ക്കാര് ജീവനക്കാരുടെ
അവസ്ഥയെന്താണ്? അര്ഹമായ 12%
ഡിഎ ഇപ്പോള് കുടിശ്ശികയാണ്.
അതായത് ഒരു മാസം ലഭിക്കേണ്ട
ശമ്പളത്തിൽ 10 ശതമാനം കുറച്ചാണ്
ജീവനക്കാർ ഇപ്പോൾ വാങ്ങിക്കൊ
ണ്ടിരിക്കുന്നത്. പുതിയ പെൻഷൻ
കാർക്ക് കുറവ് 20 ശതമാനം ആണ്.
2019 ജൂലൈയിൽ നിലവിൽ വരേണ്ടി
യിരുന്ന ശമ്പളപരിഷ്കരണം ഇതുവരെ
നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല. എന്പിഎസ് പു
നഃപരിശ�ോധിക്കാനുണ്ടാക്കിയ സമി
തി കാലങ്ങളടയിരുന്നിറക്കിയ ച�ോ
ദ്യാവലി തന്നെ അതിന്റെ ദുരുദ്ദേശ്ശം
വെളിവാക്കുന്നു.
മറ്റു ത�ൊഴിലാളികളെപ്പോലെ സാ
മ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടിലൂടെയാണ്
സര്ക്കാര് ജീവനക്കാരും കടന്നു പ�ോ
കുന്നത്. ഉയർന്ന സ്കെയിലുകളിൽ ഉള്ള
ഒരു ന്യൂനപക്ഷം ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മാറ്റി
നിർത്തിയാൽ ഭൂരിപക്ഷം പേർക്കും
സാലറി ചലഞ്ച് പ�ോയിട്ട് ജീവിതത്തി
ലുണ്ടാകുന്ന ചലഞ്ചുകള് പ�ോലും ഏറ്റെ
ടുക്കാനുള്ള സാമ്പത്തികശേഷി ഇല്ലെ
ന്നതാണ് വസ്തുത. ഈ വസ്തുത അംഗീ
കരിക്കണം. ക�ോവിഡ് കാലത്ത് സ്വ
കാര്യമേഖലയിലെ ത�ൊഴിലാളികളുടെ
ശമ്പളം വെട്ടി കുറയ്ക്കരുത് എന്ന് ഉത്ത
രവിടുന്ന സർക്കാർ, സ്വന്തം ത�ൊഴിലാ
ളികളുടെ ശമ്പളം പിടിച്ചെടുത്ത് മാതൃ
കയാവുകയാണ്. സര്ക്കാരിന്റെ ചുവട്
പിടിച്ച് സ്വകാര്യമുതലാളിമാരും ത�ൊ
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സംസ്ഥാനത്തെ നിസ്സഹാ
യരായ ജനങ്ങള�ോടുള്ള ദീ
നാനുകമ്പയെ മുതലെടു
ത്ത് ജീവനക്കാരെ ബ്ലാക്
മെയില് ചെയ്യാന് സർ
ക്കാർ മുതിരുന്നത് ലജ്ജാ
കരമാണ്. ക�ോവിഡ് പ്രതി
ര�ോധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
സര്ക്കാരിനുമേല് താങ്ങാ
നാവാത്ത സാമ്പത്തികഭാ
രം അടിച്ചേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്
എന്ന ഭാവേന കൈക്കൊ
ള്ളുന്ന സംഭാവന പിരിവ്
ന്യായീകരിക്കാവുന്നതല്ല.
ഴിലാളികളുടെ ശ മ്പളത്തില് കൈവ
ച്ചാലുള്ള അവസ്ഥയെന്താകും. ഇപ്പോള്
തന്നെ നിരവധി സ്വകാര്യ ആശുപത്രിക
ള് ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കു
ന്നത് സംബന്ധിച്ച വാര്ത്തകള് വന്നുതു
ടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
ഇങ്ങനെ നിര്ബന്ധിച്ച് വാങ്ങിയെ
ടുക്കുന്ന ഫണ്ട് ചെലവഴിക്കുന്നതിലെ
അപാകതകളിലേക്ക് അധികം കടക്കു
ന്നില്ല. സുതാര്യം ആണെന്ന് പലതവ
ണ സർക്കാർ ആണയിടുന്നുണ്ടെങ്കിലും
കഴിഞ്ഞ പ്രളയദുരന്ത ഫണ്ട് തുടക്കം മു
തല്ക്കേ വകമാറ്റി ചെലവഴിക്കുകയാ
യിരുന്നു. ഭരണകക്ഷി അംഗങ്ങള്
ഉള്പ്പടെ പലരും തട്ടിച്ച് ക�ൊണ്ടുപ�ോകു
ന്നത് വേറെ. ധനമന്ത്രി പറയുന്നത് പ്ര
കാരം ആ ഫണ്ടിലെ 6000 ക�ോടിയ�ോ
ളം രൂപ (5979.O2 ക�ോടി) ഇതുവരെ
ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല. അതായത് തുകകള്
അര്ഹരായവരിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല.
രാജ്യത്തെ മറ്റൊരു സംസ്ഥാന
സർക്കാരും ജീവനക്കാര�ോട് ഇത്രയും
മ�ോശമായി പെരുമാറുന്നില്ല. സംസ്ഥാ
നത്തെ നിസ്സഹായരായ ജനങ്ങള�ോടു
ള്ള ദീനാനുകമ്പയെ മുതലെടുത്ത് ജീവ
നക്കാരെ ബ്ലാക്ക്മെയില് ചെയ്യാന്
സർക്കാർ മുതിരുന്നത് ലജ്ജാകരമാണ്.
ക�ോവിഡ് പ്രതിര�ോധം താങ്ങാനാവാ
ത്ത സാമ്പത്തികഭാരം അടിച്ചേൽപ്പിട്ടു
ണ്ടെന്ന ഭാവേന സർക്കാർ കൈക്കൊ
ള്ളുന്ന സംഭാവന പിരിവ് ന്യായീകരി
ക്കാവുന്ന ഒന്നല്ല. നിർബന്ധപൂർവ്വം വാ
ങ്ങിച്ച് എടുക്കാൻ പഴുതടച്ച ശ്രമം നട
ത്തുകയും സംഭാവന മാത്രമേ വാങ്ങുന്നു
ള്ളൂ എന്ന് നാടകമാടുകയും ചെയ്യുന്നത്
ജനങ്ങള് തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്.
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ക�ോവിഡ് പ്രതിര�ോധത്തിന് ഉപ
യ�ോഗിക്കാനല്ല സർക്കാർ ഈ ചലഞ്ച്
മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. മുന്നണിയില് പ�ോ
രാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇരുപത്തയ്യാ
യിരത്തോളം ആശാവർക്കർമാരുടെ
പ്രതിമാസ വേതനം ഈയിടെ നാമമാ
ത്രമായി കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോഴും
തുച്ഛമായ നിലയിൽ തുടരുകയാണ്.
ക�ോവിഡ് പ്രതിര�ോധത്തിന്റെ മുന്പ
ന്തിയില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ആര�ോഗ്യ
വകുപ്പിലേയ�ോ മറ്റ് വകുപ്പുകളിലേയ�ോ
ജീവനക്കാര്ക്ക് ഇന്സന്റീവുകള്
സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. സൗജന്യ
റേഷന് തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ചെലവാകുന്ന
തുക സര്ക്കാരിന്റെ അടിയന്തിര
ഫണ്ടില് നിന്ന് കണ്ടെത്താവു
ന്നതേയുള്ളൂ.
ക�ോവിഡിനെതിരെ എടുത്തിരിക്കു
ന്ന നടപടികളെ ആദരവ�ോടെ കാണു
മ്പോഴും മന്ത്രിമാരുടെയും മറ്റും പ്രതിക
രണങ്ങളും സമീപനങ്ങളും ജീവനക്കാ
രെ സംബന്ധിച്ച മുൻവിധികളും തെറ്റി
ദ്ധാരണകളും പടർത്തുന്നവയാണെന്ന്
പറയാതിരിക്കാനാവില്ല. “ജീവനക്കാർ
ആയാസരഹിതമായ ചുമതലകൾ ചെ
യ്ത് ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥി
രവരുമാനത്തെ സമ്പത്താക്കി മാറ്റി സു
ഖമായി ജീവിക്കുന്നു, ഈ ജീവിതം
അന്യമാക്കപ്പെട്ട ഇനങ്ങൾക്കു വേണ്ടി
അതിൽ നിന്ന് ഒരല്പം എടുത്തു ക�ൊടു
ത്താലും ചേതമില്ല” എന്ന തെറ്റിദ്ധാര
ണ സർക്കാർ ഉപേക്ഷിക്കണം. താൻ
ക�ൊടുക്കുന്ന കൂലിയിൽ നിന്ന് ത�ൊഴി
ലാളിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും
തരത്തിലുള്ള അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നു
ണ്ടോ എന്ന് ചുഴിഞ്ഞ് ന�ോക്കുന്നത് ചൂ
ഷകനായ മുതലാളിയുടെ മന�ോഭാവമാ
ണ്. അതു ക�ൊണ്ടു തന്നെ ജനാധിപ
ത്യവിരുദ്ധവും.
ആയതിനാൽ സ്വയംകൃതാനര്ത്ഥം
വരുത്തിവച്ച സാമ്പത്തിക പ്രതിസ
ന്ധി ജീവനക്കാരുടെ തലയില് കെട്ടി
വച്ച് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ശ്രമത്തില്നി
ന്നും സര്ക്കാര് പിന്മാറണമെന്നും ക�ോ
വിഡിനെ പ്രതിര�ോധിക്കാന് മുന്നണി
യില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന സര്ക്കാര് വകു
പ്പുകളിലെ ജീവനക്കാര്ക്ക് സാമ്പത്തി
കാനുകൂല്യങ്ങള് പ്രഖ്യാപിക്കണമെ
ന്നും ഞങ്ങള് ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
ക�ൊറ�ോണകാലത്തെ പ്രതിര�ോധ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളിലൂടെ നേടിയെടുത്ത
യശസ്സ് മറ്റൊരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമി
ല്ലാത്ത കുത്തികവര്ച്ചയ്ക്കൊരുങ്ങി നഷ്ട
പ്പെടുത്തരുതെന്ന് ഞങ്ങള് സര്ക്കാരി
ന�ോട് അഭ്യര്ത്ഥിക്കുന്നു.
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നിർമ്മാണം, കശുവണ്ടി, മത്സ്യം,

ചുമട്ട് ത�ൊഴിൽ, കാർഷിക ത�ൊഴിൽ,
ഗാർഹിക ത�ൊഴിൽ, ഷ�ോപ്പുകളും മറ്റു
സ്ഥാപനങ്ങളും, തെരുവ് കച്ചവടം തുട
ങ്ങിയ അസംഘടിത മേഖലകളിൽ
പണിയെടുക്കുന്ന രജിസ്റ്റേഡ് ത�ൊഴി
ലാളികൾക്കും രജിസ്റ്റേഡ് അല്ലാത്ത
ത�ൊഴിലാളികൾക്കും സർക്കാരിന്റെ
ഭാഗത്തുനിന്നും, വരുന്ന മൂന്നു മാസങ്ങ
ളിലേക്ക് അടിയന്തര ധനസഹായം
ഉറപ്പാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുക�ൊണ്ട്
എഐയുറ്റിയുസി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി
ത�ൊഴില്മന്ത്രി ടി.പി.രാമകഷ്ണന് നി
വേദനം സമര്പ്പിച്ചു.
പരമ്പരാഗത മേഖല ഉൾപ്പെടെ
ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന അസംഘടിത
മേഖലയിലെ ത�ൊഴിലാളികളും വിവി
ധ മേഖലകളിൽ പണിയെടുക്കുന്ന ദി
വസകൂലിക്കാർ, കരാർ-കാഷ്വൽ ത�ൊ
ഴിലാളികളും പ�ൊടുന്നനെ വരുമാനം
നിലച്ചതിനെത്തുടര്ന്ന് കടുത്ത സാമ്പ
ത്തിക പ്രയാസം നേരിട്ടുക�ൊണ്ടിരിക്കു
കയാണ്. സ്വകാര്യ മ�ോട്ടോർ ട്രാൻ

സ്പ�ോർട്ട് മേഖലയിലെ ത�ൊഴിലാളി
കൾക്ക് സംസ്ഥാന ക്ഷേമനിധി
ബ�ോർഡ് ആനുകൂല്യങ്ങള് പ്രഖ്യാപി
ച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി
യിലെ എം.പാനൽ, കാഷ്വൽ ത�ൊഴി
ലാളികൾക്ക് യാത�ൊരു സഹായവും
ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.
ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, അസംഘ
ടിത-പരമ്പരാഗത മേഖലയിലെ മുഴു
വൻ ത�ൊഴിലാളികൾക്കും, സംഘടിത
മേഖലയിലെ ദിവസക്കൂലി-കരാർ
-കാഷ്വൽ ത�ൊഴിലാളികൾക്കും മാർ
ച്ച്, ഏപ്രിൽ, മേയ് മാസങ്ങളിൽ
5000 (അയ്യായിരം) രൂപ വീതമെങ്കി
ലും വരുമാന സഹായം (income
support) നൽകണം. ക്ഷേമനിധി
ബ�ോർഡുകളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ത�ൊ
ഴിലാളികൾക്ക് ബ�ോർഡുകൾ മുഖാ
ന്തിരം ഇത് നടപ്പാക്കാവുന്നതാണ്.
ത�ൊഴിലുറപ്പ് ത�ൊഴിലാളികൾക്കും
(MGNREGA) ഈ ആനുകൂല്യം നൽക
ണം. വളരെ തുച്ഛമായ പ്രതിഫലം പറ്റു
ന്ന ആശ വർക്കർമാരുടെ ഇപ്പോഴ
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നിർമ്മാണ ത�ൊഴിലാളികൾ

ക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ച 1000 രൂ
പയുടെ സഹായധനം, തിരിച്ചുപിടി
ക്കുന്ന വായ്പയാക്കി മാറ്റിയ ക്ഷേമനി
ധി ബ�ോർഡിന്റെ നടപടിയിൽ കേ
രള കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കേഴ്സ് യൂ
ണിയൻ(എഐയുടിയുസി) പ്രതി
ഷേധിച്ചു.
ത�ൊഴിലാളികൾ വിരമിക്കു
മ്പോൾ മടക്കി നൽകുന്ന അംശാദാ
യ റീഫണ്ട് തുകയിൽനിന്നും തിരി
ച്ചുപിടിക്കുമെന്ന ഉപാധിയിലാണ്
1000 രൂപ അനുവദിക്കുന്നതെന്ന്
നിർമ്മാണ ത�ൊഴിലാളി ക്ഷേമനി
ധി ബ�ോർഡ് ഇറക്കിയ ഉത്തരവിൽ
പറയുന്നു. ത�ൊഴിലാളികൾ പ്രതിമാ
സം അടയ്ക്കുന്ന അംശാദായ ഫണ്ടിൽ
നിന്നും വായ്പ അനുവദിക്കണമെന്ന്
ആരും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. മറിച്ച്,
പ�ൊടുന്നനെ പ്രഖ്യാപി ക്കപ്പെട്ട

ല�ോക്ക് ഡൗൺ കാരണം സാമ്പ
ത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ പ്പെട്ട നിർ
മ്മാണ ത�ൊഴിലാളികൾക്ക് മാർച്ച്,
ഏപ്രിൽ, മേയ് മാസങ്ങളിൽ 5000
രൂപ വീതം സർക്കാർ വരുമാന
സഹായം (ഇൻകം സപ്പോർട്ട്) നൽ
കണമെന്നാണ് ത�ൊഴിലാളികൾ
ആവശ്യപ്പെട്ടത്. സംസ്ഥാനത്ത്
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ത�ൊഴിലാളികളുടെ
അംശാദായം ക�ൊണ്ടും (പ്രതിമാസം
50 രൂപ) നിർമ്മാണ പ്രവർത്തന
ത്തിൽനിന്നുള്ള സെസ്സുക�ൊണ്ടും പ്ര
വർത്തി ക്കുന്ന നിർമ്മാണ ത�ൊഴി
ലാളി ക്ഷേമനിധി ബ�ോർഡ്, ത�ൊ
ഴിലാളികൾ ഇത്തരമ�ൊരു പ്രയാസ
ത്തെ നേരിടുമ്പോൾ വരുമാന
സഹായം നൽകാൻ തയ്യാറാക
ണം. ഈ മൂന്ന് മാസങ്ങളിൽ 5000
രൂപ വീതം നൽകണമെന്നും യൂണി
യൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

{]-kv-Xm-h-\IÄ

ത്തെ നിസ്തുലസേവനം പരിഗണിച്ച്
അവർക്കും ഈ വരുമാന സഹായം
നൽകുക, സംസ്ഥാനത്തെ അസംഘ
ടിത മേഖലയിൽ പണിയെടുക്കുന്ന മുഴു
വൻ അതിഥി ത�ൊഴിലാളികൾക്കും,
അതാതു പ്രദേശങ്ങളിലെ സ്കൂൾ,
ക�ോളേജ്, ഹ�ോസ്റ്റൽ തുടങ്ങിയ സ്ഥാ
പനങ്ങളിൽ ക്യാമ്പുകൾ സ്ഥാപിച്ചു
ക�ൊണ്ട് ക�ോവിഡ് ര�ോഗ വ്യാപനം
തടയുംവിധത്തിലുള്ള താമസസൗകര്യ
വും, ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം, വൈദ്യ
സഹായം, ഫ�ോൺ റീ-ചാർജിംഗ്
സൗകര്യം എന്നിവയും യുദ്ധകാലാടി
സ്ഥാനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തുക, ഇ.
എസ്.ഐ യിൽ അംഗങ്ങളായ ത�ൊ
ഴിലാളികൾക്ക് ചികിത്സയും മറ്റ് മെ
ഡിക്കൽ ആനുകല്യങ്ങളും ഉറപ്പാക്കും
വിധം ഇ.എസ്.ഐ വിഹിതങ്ങൾ
സർക്കാർ അടയ്ക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യ
ങ്ങളാണ് നിവേദനത്തില് ഉന്നയിച്ചി
രിക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര ട്രേഡ് യൂണിയൻ
സംയുക്ത സമിതി ഈ ആവശ്യങ്ങള്
കേന്ദ്ര സർക്കാറിന്റെ ശ്രദ്ധയില് പെടു
ത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് എഐയുറ്റിയുസി
സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വി.കെ.സദാന
ന്ദന് പറഞ്ഞു.

Iiph@-n sXm-gn-em-fn-IÄ-¡v
A-Snb-´c- [-\k
- l
- m-bw
{]-Jym-]n¡p-I

ല�ോ

ക്ക് ഡൗൺ കാല സാമ്പ
ത്തിക പ്രയാസങ്ങളെ മറികടക്കാൻ
കശുവണ്ടി ത�ൊഴിലാളികൾക്ക് അടി
യന്തരമായി ധനസഹായം പ്രഖ്യാപി
ക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഫിഷറീസ്
-ഹാർബർ-കശുവണ്ടി വ്യവസായവകു
പ്പ് മന്ത്രി ജെ.മേഴ്സ
 ിക്കുട്ടിയമ്മയ്ക്ക്
കശുവണ്ടി ത�ൊഴിലാളി സെന്റർ(എ
ഐയുറ്റിയുസി) നിവേദനം സമർപ്പിച്ചു.
മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ, മെയ് മാസങ്ങ
ളിൽ പ്രതിമാസം അയ്യായിരം രൂപ
വരുമാനസഹായം നൽകണമെന്നും
ഇഎസ്ഐ

വിഹിതം സംസ്ഥാന
സർക്കാർ അടച്ചുക�ൊണ്ട് കശുവണ്ടി
ത�ൊഴിലാളികളുടെ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്ക
ണമെന്നുമുള്ള ആവശ്യമാണ് പ്രധാന
മായും നിവേദനത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളി
ച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും ഈ ദുഷ്ക്കര സാ
ഹചര്യത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ സഹാ
യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ത�ൊഴിലാളി
കൾക്ക് മുന്നോട്ടുപ�ോകാനാകൂ എന്നും
ജനറൽ സെക്രട്ടറി എസ്.രാധാകൃഷ്ണൻ
അറിയിച്ചു.
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sXm-gnÂ k-a-bw 12 a-Wn-¡q-dm-¡m-\p-Å
\o-¡-s¯ ]-cm-P-b-s¸-Sp-¯p-I
പ്രവൃത്തി സമയം 8 മണിക്കൂറിൽ

നിന്ന് 12 മണിക്കൂറാക്കി വർദ്ധിപ്പിക്കു
വാനുള്ള കേന്ദ്ര ഗവണ്മെന്റിന്റെ നീക്ക
ത്തിൽ കടുത്ത ആശങ്ക അറിയിച്ചു
ക�ൊണ്ട്, ആൾ ഇന്ത്യ യുണൈറ്റഡ് ട്രേ
ഡ് യൂണിയൻ സെന്റർ (എഐയുറ്റിയു
സി) ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശങ്കർദാസ് ഗു
പ്ത പുറപ്പെട്ടുവിച്ച പ്രസ്താവന:
ക�ൊറ�ോണാ വൈറസ് വ്യാപന
ത്തിന്റെ ‘അസാധാരണ സാഹചര്യം’
ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുക�ൊണ്ട്, ഫാക്ടറി നി

യമം-1948ന്റെ 51-ാം വകുപ്പ് ഭേദഗതി
ചെയ്ത,് പ്രവൃത്തി സമയം 8 മണിക്കൂ
റിൽ നിന്ന് 12 മണിക്കൂറാക്കി വർദ്ധി
പ്പിക്കുവാനുള്ള കേന്ദ്ര ബിജെപി സർ
ക്കാരിന്റെ നീക്കത്തിൽ ഞങ്ങൾ ശക്ത
മായി പ്രതിഷേധിക്കുന്നു. ല�ോ
ക്ക്ഡൗൺ സാഹചര്യത്തിൽ ത�ൊഴി
ലാളികൾ പ്രത്യക്ഷസമരത്തിനു് പുറ
ത്തിറങ്ങുകയില്ല എന്ന ചിന്തയിലാണ്,
ഗവണ്മെന്റ് ക�ോർപറേറ്റുകൾക്കുവേ
ണ്ടി, ത�ൊഴിലാളികൾക്കെതിരെ നി

ന്ദ്യമായ ഈ നടപടി സ്വീകരിച്ചിരി
ക്കുന്നത്. പിൻവാതിലിലൂടെയുള്ള ഈ
കുത്സിത നീക്കത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരി
യണമെന്ന് ഗവണ്മെണ്ടിന�ോട്
ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. 12 മണി
ക്കൂർ ത�ൊഴിലെടുക്കുവാൻ വിസമ്മതി
ച്ചുക�ൊണ്ട്, ഈ നീക്കത്തെ താഴെ
തലം മുതൽ കൂട്ടായി ചെറുത്ത് പരാജ
യപ്പെട്ടുത്തണമെന്ന് മുഴുവൻ ത�ൊഴിലാ
ളികള�ോടും എഐയുറ്റിയുസി അഭ്യർ
ത്ഥിക്കുന്നു.

B-im-hÀ-¡À-am-cp-sS {]-iv-\-§Ä
A-Sn-b-´-c-am-bn ]-cn-l-cn-¡p-I
ക�ോവിഡ് പ്രതിര�ോധ പ്രവർ

ത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന
ആശാവർക്കർമാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ
അടിയന്തരമായി പരിഹരിക്കുവാൻ
ആവശ്യപ്പെട്ടുക�ൊണ്ട് കേരള ആശാ
ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സ് അസ്സോസി
യേഷൻ ആര�ോഗ്യമന്ത്രി കെ.കെ.
ശൈലജയ്ക്ക് നിവേദനം സമർപ്പിച്ചു.
പ്രതിര�ോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ
ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആശാവർക്കേഴ്സി
ന്റെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ
ആര�ോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും അവർ അഭിമു
ഖീകരിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രയാസ

ങ്ങളും സർക്കാർ ഗൗരവമായി പരിഗ
ണിക്കണം എന്ന് സംഘടന നിവേദന
ത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ആശാവർക്കർമാരുടെ മ�ോശപ്പെട്ട
വരുമാന സ്ഥിതിയും യാത്രയ്ക്കും മറ്റും വേ
ണ്ടി വരുന്ന അധികച്ചെലവും പരിഗ
ണിച്ച് റിസ്ക് അലവൻസ്, വരുമാന
സഹായം എന്ന നിലയിൽ കുറഞ്ഞത്
പതിനായിരം രൂപ ഉടൻ അനുവദിക്കു
ക, ക�ോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾ അനുസ
രിച്ച് ജ�ോലി സമയത്ത് ഉപയ�ോഗിക്കേ
ണ്ട മാസ്ക്, ഗ്ലൗസ്, സാനിറ്റൈസർ,
എന്നിവയടങ്ങുന്ന കിറ്റുകൾ മതിയായ

അളവിൽ വിതരണം ചെയ്യുക, ഫീൽ
ഡ് പ്രവർത്തനത്തിനി ടയിൽ നേരിടേ
ണ്ടിവരുന്ന കൈയേറ്റങ്ങളുടെയും
മ�ോശം പെരുമാറ്റങ്ങളുടെയും പശ്ചാത്ത
ലത്തിൽ പിഎച്ച്സി തലത്തിൽ പ്രവർ
ത്തിക്കുന്ന മറ്റ് ആര�ോ ഗ്യ പ്രവർത്തക
രിൽ ഒരാളെക്കൂടെ ചേർത്ത് സ്ക്വാഡ്
പ്രവർത്തന ത്തിനുള്ള അവസരം
ഉണ്ടാക്കുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങളാണ്
നിവേദനത്തിൽ ഉ ന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്
എന്ന് പ്രസിഡന്റ് വി.കെ.സദാനന്ദൻ
സെക്രട്ടറി അഡ്വ.എം.എ.ബിന്ദു എന്നി
വർ അറിയിച്ചു.

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

ക്ക്ഡൗണ് കാലത്ത് കേര
ളത്തിലെ മദ്യശാലകൾ അടച്ചിടാനു
ള്ള തീരുമാനം, ആശങ്കപ്പെട്ടതുപ�ോ
ലെ ഗുരുതരമായ സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാ
തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലായെന്നതും,
വളരെയേറെപ്പേർ ഈ കാലയളവില്
മദ്യവിമുക്തി നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു
വെന്നതും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യമാണ്.
മദ്യ വിപത്തിൽ നിന്ന് നാടിനെ മുക്ത
മാക്കാൻ മദ്യവർജ്ജന മല്ല, ലഭ്യത
ഇല്ലാതെയാക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന്
ല�ോക് ഡൗൺ തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഈ സാഹചര്യത്തില് അടച്ചിട്ടിരിക്കു
ന്ന മദ്യശാലകള് വീണ്ടും തുറക്കരുത്
എന്ന് അഖിലേന്ത്യ മഹിളാ സാംസ്കാ
രിക സംഘടന സംസ്ഥാനകമ്മിറ്റി
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ആവശ്യപ്പെട്ടു.
നിര്ഭാഗ്യവശാല് സംഭവിച്ച ഏതാ
നും ആത്മഹത്യകള് മദ്യം എത്ര
ത്തോളമാണ് അവരുടെ ജീവിത
ത്തിൽ പിടിമുറുക്കി, നശിപ്പിച്ച് ക�ൊ
ണ്ടിരുന്നത് എന്നതാണ് വ്യക്തമാക്കു
ന്നത്. ല�ോക്ക് ഡൗണിലെ മദ്യനിര�ോ
ധനം, യഥാർത്ഥത്തിൽ രണ്ട് ര�ോഗാവ
സ്ഥകൾക്കെതിരെയാണ് പ�ോരാടി
ക്കൊണ്ടിരുന്നത്. മഹാമാരി പടർന്നു
പിടിക്കാതിരിക്കാനും, കുടുംബങ്ങളിൽ
നഷ്ടപ്പെട്ടു പ�ോയിരുന്ന സമാധാനം തി
രികെ ക�ൊണ്ടുവരാനും ഈ നടപടി
സഹായകമായിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലെ മു
ഴുവൻ സ്ത്രികളും, ഒരു വലിയ വിഭാഗം
മദ്യപൻമാരും ബഹുജനങ്ങളും ഈ

{]-kv-Xm-h-\IÄ

കാര്യം ശരിവയ്ക്കുന്നു. വാഹനാപകടങ്ങ
ളും, വാക്കേറ്റവും, ആക്രമണങ്ങളുമെ
ല്ലാം മാറി നിന്ന ഒരു സാംസ്ക്കാരിക,
സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷം തുടർന്നും പുലർ
ന്നു കാണണമെന്ന് കേരള സമൂഹം
ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. സർക്കാർ കർശന
നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചാൽ, വ്യാജമദ്യ
വും തടയാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ആയ
തിനാൽ ല�ോക്ക് ഡൗണ് കാലാവധി
കഴിഞ്ഞാലും മദ്യശാലകള് തുറക്കരു
തെന്നും മദ്യാസക്തര്ക്ക് ശാസ്ത്രീയ ചി
കിത്സ ഉറപ്പാക്കുവാനും വ്യാജമദ്യനി
ര്മ്മാണവും മയക്കുമരുന്ന് കച്ചവടവും
കര്ശനമായി തടയുവാനും നടപടികള്
സ്വീകരിക്കണമെന്നും സംഘടന ആവ
ശ്യപ്പെട്ടു.

G{]nÂ 2020

P\§fpsS BtcmKy hnhc§Ä Ip{]kn² Atacn¡³ I¼\n kv{]n¦vfdn\v
ssI-amdnb \S]Snsb¡pdn¨v \njv]£amb At\zjWw \S¯pI
ത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ട്. പൗരന്റെ വിവര
ക്ഷിക്കുവാനും, മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കു വേ
സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങളുടെ

ആര�ോഗ്യ വിവരങ്ങൾ, ക�ോവിഡിന്റെ
മറവിൽ, കുപ്രസിദ്ധ അമേരിക്കൻ കമ്പ
നി സ്പ്രിങ്ക്ലറിന് നൽകിയത് സംബന്ധി
ച്ച വിവാദത്തിൽ നിഷ്പക്ഷമായ അന്വേ
ഷണം നടത്തണമെന്ന് എസ് യുസി
ഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) സംസ്ഥാന സെക്രട്ട
റി വി.വേണുഗ�ോപാൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ക�ോവിഡ്-19 പകർച്ചവ്യാധിമൂലം
ക്വാറന്റൈനിലായ ഒന്നേമുക്കാൽ ലക്ഷ
ത്തോളം വരുന്ന കേരളത്തിലെ ജന
ങ്ങളുടെ, വിവിധങ്ങളായ വിവരങ്ങൾ
ഈ കമ്പനിക്ക് ശേഖരിക്കുവാനും, സൂ

ണ്ടി ഉപയ�ോഗിക്കുവാനുമുള്ള ധാരണാ
പത്രം ഏപ്രിൽ 2 ന് ഐ.ടി. സെക്രട്ട
റി ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നത് മുൻകാല പ്രാബല്യ
ത്തോടെയാണ്. കരാര് ഒപ്പിടുന്നതിന്
മുമ്പുതന്നെ വിവരങ്ങള് കൈമാറിത്തുട
ങ്ങിയിരുന്നു എന്ന് ഐടി സെക്രട്ടറിത
ന്നെ സമ്മതിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അമേ
രിക്കൻ പ്രസിഡൻറ് ട്രംപിന്റെ തെര
ഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ കാലത്ത് 350
ക�ോടി രൂപയുടെ വിവര സാങ്കേതിക
തിരിമറി നടത്തിയ സ്പ്രിങ്ക്ലര് കമ്പനിയും
കേരള സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധ

ങ്ങൾ അയാളുടെ അനുവാദമില്ലാതെ
കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യാവകാശ
ലംഘനമാണെന്ന സാർവ്വദേശീയ മാ
നദണ്ഡവും ഇതിലൂടെ സർക്കാർ കാ
റ്റിൽപ്പറത്തുകയാണ്. റേഷൻ കാർഡു
കളിലെ ഡാറ്റയും സ്പ്രിങ്ക്ലര് എന്ന ഐ ടി
കമ്പനിക്ക് കൈമാറിയതായാണ് സൂച
ന. ഈ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിക്ഷ്പ
ക്ഷവും സത്യസന്ധവുമായ അന്വേഷ
ണം നടത്തി വസ്തുതകൾ ജനസമക്ഷം
അവതരിപ്പിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം
ആവശ്യപ്പെട്ടു.
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ളജ് അധ്യാപക തസ്തിക
കൾ ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാൻ കാരണമാകു
ന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാർ
പുറത്തിറക്കിയ ഏപ്രിൽ ഒന്നിന്റെ
ഉത്തരവ് പിൻവലിക്കണമെന്ന് എഐ
ഡിഎസ്ഒ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആഴ്ചയിൽ
പതിനാറ് മണിക്കൂർ അധ്യാപനത്തിന്
ഒരു അധ്യാപക തസ്തികയാണ് നിലവി
ലുളളത്. അധികമായി വരുന്ന ഒൻപത്
മണിക്കൂറിന് അധ്യാപക തസ്തികകൾ
ഉണ്ടാകണമെന്നതാണ് നിലവിലുണ്ടാ
യിരുന്ന രീതി. ഇതുകൂടാതെ പിജി ക്ലാ
സുകളിലെ അധ്യാപനത്തിന് അധിക
വെയ്റ്റേജും നൽകിയിരുന്നു. അതായ
ത് പിജി ക്ലാസുകളിലെ ഒരു മണിക്കൂർ
അധ്യാപനം ഒന്നര മണിക്കൂറായി കണ
ക്കാക്കിയിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ
ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കുവാൻ നിലവി
ലുണ്ടായിരുന്ന അധ്യാപക തസ്തികകൾ
അനുപേക്ഷണീയമാണ്. എന്നാൽ സാ
മ്പത്തിക ബാധ്യതയുടെ പേരുപറഞ്ഞ്
ഈ സമ്പ്രദായം കീഴ്മേൽ മറിക്കുന്ന
താണ് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് സംസ്ഥാന
സർക്കാർ ക�ൊണ്ടുവന്ന ഉത്തരവ്.
ഇനിമുതൽ പതിനാറു മണിക്കൂറുണ്ടെ
ങ്കിൽ മാത്രമേ തസ്തികകൾ ഉണ്ടാകുകയു
ളളൂ. പിജി വെയിറ്റേജ് ഉണ്ടാകുകയുമില്ല.
തത്ഫലമായി രണ്ടായിരത്തോളം
തസ്തികകൾ ഇല്ലാതെ വരാൻ സാധ്യത
യുണ്ട്. ഭാഷാ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രത്യേ
കം ക�ോഴ്സില്ലെങ്കിൽ കൂടി ഡിഗ്രി വി
ദ്യാർത്ഥികൾക്കു ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ്, സെ
ക്കന്റ് ലാംഗ്വേജ് ക്ലാസുകളിലേ ക്കുളള
അധ്യാപകരുടെ തസ്തികകൾ നിലവിലു
ളള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഉണ്ട്. ഈ തസ്തി

കകളും ഇത�ോടെ ഇല്ലാതാകും. പ�ോളി
ടെക്നിക്ക് ഉൾപ്പടെയുള്ള ഭാഷാ വിഷയ
ങ്ങളിൽ ഡിഗ്രി-പിജി ക�ോഴ്സുകളില്ലാത്ത
ക�ോളജുകളിൽ ഭാഷാധ്യാപനം ആഴ്ച
യിൽ പതിനാറു മണിക്കൂറുണ്ടാകുക ചുരു
ക്കമാണ്. ഇത്തരം ഏകാധ്യാപക ഡി
പ്പാർട്ട്മെന്റുകളില്ലാതാകും.
അധ്യാപനത്തെ കൂടാതെ കേന്ദ്രീകൃ
ത മൂല്യനിർണയം, പരീക്ഷാ ഡ്യൂട്ടി,
ഇന്റേണൽ വാലുവേഷന്റെ
പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങി നിരവധി
ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിർവഹിക്കേണ്ട
വരാണ് അ ധ്യാപകർ. കൂടാതെ അക്കാ
ദമിക സെമിനാറുകളിലെ പങ്കാളിത്തം
പുതിയ പഠനങ്ങളും പ്രോജക്ടുകളും
ഏറ്റെടുക്കുക, പബ്ലിക്കേഷൻസ് തയ്യാറാ
ക്കുക തുടങ്ങിയ വൈജ്ഞാനിക പ്രവർ
ത്ത നങ്ങൾകൂടി അധ്യാപകരുടെ ഉത്ത
രവാദിത്തമാണ്. ഈ ഉത്തരവ് നടപ്പി
ലായാൽ അധ്യാപകരുടെ ജ�ോലിഭാരം
വർദ്ധിക്കുകയും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ നി
ലവാരത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുക
യും ചെയ്യും. സർവകലാശാലകൾക്കുകൂ
ടി ബാധകമായ ഉത്തരവാണിത്. ദൂര
വ്യാപകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഇതുമൂ
ലം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും.
അധികമായി വരുന്ന ടീച്ചിംഗ്
അവേഴ്സിലേക്ക് ഗസ്റ്റ് അധ്യാപകരെ നി
യമിക്കാനാണ് സർക്കാർ നിർദ്ദേശിക്കു
ന്നത്. ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ
ത�ൊഴിൽ ചൂഷണത്തിന്റെ ഇരകളാണ്
ഗസ്റ്റ് അധ്യാപകർ. ത�ൊഴിലാവകാശ
ങ്ങള�ൊന്നുമില്ലാത്ത അഭ്യസ്തവിദ്യരായ
ചെറുപ്പക്കാരുടെ കൂലിപ്പടയെ
സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു പകരം സ്ഥിരം ത�ൊ
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ഴിലിനുളള സാധ്യതകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക
യാണ് വേണ്ടത്.
സ്ഥിരം തസ്തികകൾ പരമാവധി വെ
ട്ടിക്കുറയ്ക്കാനും ക�ോൺട്രാക്ട് ലേബറിനെ
വ്യവസ്ഥാപിതമാക്കാനുമുളള നീതി
ആയ�ോഗിന്റെയും പുതിയ ദേശീയ വി
ദ്യാഭ്യാസ നയത്തിന്ടെയും ശുപാർശക
ളാണ് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന്റെ ഉത്തരവിലൂടെ
നടപ്പിലാക്കുവാൻ പ�ോകുന്നത്. നെറ്റ്
ക്വാളിഫിക്കേഷനും പിഎച്ച്ഡിയുമുളള
നിരവധി ചെറുപ്പക്കാർ ക�ൊളിജിയേറ്റ്
പരീക്ഷയ്ക്കായി പ്രതീക്ഷയ�ോടെ തയ്യാ
റെടുക്കുമ്പോഴാണ് തസ്തികകൾ ഇല്ലാ
താക്കിക്കൊണ്ടുളള സർക്കാർ തീരുമാ
നം. ക�ൊറ�ോണ പ്രതിസന്ധിയുടെയും
ല�ോക്ഡൗണിന്റെയും കാലത്ത് ഉന്നത
വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് അപ്രഖ്യാപിത
നിയമന നിര�ോധനത്തിനു കാരണമാകു
ന്ന ഉത്തരവ്, പ്രതിഷേധങ്ങള�ൊന്നു മി
ല്ലാതെ നടപ്പിലാക്കുവാനുളള നിന്ദ്യമായ
ശ്രമമാണ് സർക്കാർ നടത്തുന്നത്. ഇതി
നെതിരെ വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപക
രും ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും വിദ്യാഭ്യാസ
സ്നേഹികളും സംഘടിതമായി രംഗത്ത്
വരണമെന്നു എഐഡിഎസ്ഒ ആവ
ശ്യപ്പെട്ടു. ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസരംഗത്ത് ദൂ
രവ്യാപകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സൃ
ഷ്ടിക്കു ന്ന ഈ ഉത്തരവ് നിരുപാധികം
പിൻവലിക്കണമെന്നും എല്ലാ സർക്കാർ
-എയ്ഡഡ് ക�ോളജുകളിലും ഒഴിഞ്ഞു
കിടക്കുന്ന എല്ലാ തസ്തികകളിലേക്കും
പി.എസ്.സി മുഖേന എത്രയും വേഗം
നിയമനം നടത്തണമെന്നും എഐഡി
എസ്ഒ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന�ോട്
ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

33

G{]nÂ 2020

j-lo³-_m-Kv {]-t£m-`w:

N-cn-{X-sa-gp-Xn C-´y³ kv-{Xo-IÄ
എല്ലാദിനങ്ങളും സ്ത്രീസമൂഹത്തിന്

എപ്രകാരമായിരിക്കണം എന്നതിനെ
ക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാൻ സ്ത്രീസമൂഹ
ത്തിനും പ�ൊതുസമൂഹത്തിനും മാര്ച്ച്
8 അവസരമ�ൊരുക്കുന്നു. എങ്ങനെയാ
ണ് ജീവിതത്തെ ന�ോക്കിക്കാണുകയും
രൂപപ്പെടു ത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്
വനിതാദിനം സ്ത്രീകളെ പ്രത്യേകിച്ചും
ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു.
163 വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ് , 1857 മാർ
ച്ച് 8ന് ന്യൂയ�ോർക്കിലെ തുണിമിൽ
ത�ൊഴിലാളികളായ സ്ത്രീകൾ ത�ൊഴി
ലിടങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങളും വ�ോട്ടവകാ
ശവുമുൾപ്പെടെ, സാമൂഹ്യ രഷ്ട്രീയ രംഗ
ങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി ആവ
ശ്യങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ആരംഭിച്ച
പ്രക്ഷോഭണം ചരിത്രത്തിലെതന്നെ
നാഴികക്കല്ലായി. 'ലേബർ യൂണിയൻ
ഓഫ് ടെക്സ്റ്റൈൽ വിമൻ വർക്കേ
ഴ്സ്' എന്ന സംഘടനയ്ക്ക് രൂപംനൽകി
ക്കൊണ്ട് യൂറ�ോപ്പിലെയും അമേരിക്ക
യിലെയും സ്ത്രീത�ൊഴിലാളികൾ നിരന്ത
രം തെരുവിലണിനിരന്നു. എണ്ണമറ്റ പ്ര
തിസന്ധികളെയും പ്രതിബന്ധങ്ങ
ളെയും നേരിട്ടുക�ൊണ്ട് സ്ത്രീകൾ നട
ത്തിയ ഈ പ്രക്ഷോഭങ്ങളാണ് ചരിത്ര
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മാർച്ച് 8 സാർവ്വദേശീയ വനിതാദിനമായി ആചരിച്ചു തുട
ങ്ങിയിട്ട് ഒരു നൂറ്റാണ്ടും ഏതാനും വർഷങ്ങളും പിന്നിട്ടിരി
ക്കുന്നു. എല്ലാ മേഖലകളിലും സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾ,
അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ, സാമൂഹ്യവികാസപ്രക്രിയയിൽ
സ്ത്രീകളുടെ തുല്യപങ്ക്, അവരുടെ വ്യക്തിത്വം, അസ്തിത്വം,
സുരക്ഷിതത്വം തുടങ്ങിയവയ�ൊക്കെ അംഗീകരിക്കുകയും
ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് വനിതാദിനാചര
ണംക�ൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നതും ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും.
ത്തിൽ സാർവ്വദേശീയ വനിതാദിന
ത്തിന് നാന്ദിയായത്.
1909ൽ സ�ോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി
ഓഫ് അമേരിക്കയുടെ മുൻകൈയിൽ
ഒരു ദിനം വനിതകൾക്കായി നീക്കിവ
ച്ചുക�ൊണ്ട് പ്രത്യേക പരിപാടികൾ സം
ഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. 1910 ഡെൻമാർക്കി
ലെ ക�ോപ്പൻഹേഗനിൽ നടന്ന രണ്ടാമ
ത് സാർവ്വദേശീയ വനിതാ സമ്മേളന
ത്തിൽവച്ച് ജർമ്മൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർ
ട്ടിനേതാവായിരുന്ന ക്ലാരാ സ്വെറ്റ്കിൻ
സാർവ്വദേശീയ വനിതാ ദിനം എന്ന
ആശയം മുന്നോട്ടുവച്ചുക�ൊണ്ടുള്ള പ്രമേ
യം അവതരിപ്പിച്ചു. ലെനിൻ പങ്കെടു
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ത്ത രണ്ടാം ഇന്റർനാഷണലും ഈ
ആശയത്തെ സർവ്വാത്മനാ പിന്തുണ
ച്ചു. സാർവത്രിക വ�ോട്ടവകാശം, ത�ൊ
ഴിലിടങ്ങളിലെ സ്ത്രീപുരുഷ തുല്യത തുട
ങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളും പ്രസ്തുത സമ്മേള
നം ചർച്ച ചെയ്തു. 1911 മുതൽ ഓസ്ട്രിയ,
ഡെൻമാർക്ക്, ജർമ്മനി, റഷ്യ തുടങ്ങി
യ രാജ്യങ്ങളിലായി ആരംഭിച്ച വനി
താദിനാചരണം ക്രമേണ എല്ലാ രാജ്യ
ങ്ങളും ഏറ്റെടുത്തു. 1917 മാർച്ച് 8ന് 'പെ
ട്രോഗ്രാഡ് വുമൺ ടെക്സ്റ്റൈൽ വർ
ക്കേഴ്സ
 ി'ന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സ്ത്രീ
ത�ൊഴിലാളികളുടെ വമ്പിച്ച റാലി നട
ന്നു. സാർചക്രവർത്തിയെ സ്ഥാനഭ്രഷ്ട
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നാക്കിയ വിപ്ലവത്തിന് ആക്കംപകർ
ന്നതിൽ ഈ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് നിർ
ണായക പങ്കുണ്ട്. തുടർന്ന് നടന്ന
സ�ോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിലൂടെ സ്ഥാ
പിതമായ ല�ോകത്തിലെ ആദ്യ ത�ൊ
ഴിലാളിവർഗ്ഗ ഭരണകൂടം മാർച്ച് 8 വനി
താദിനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. 1975ൽ
ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയും മാർച്ച് 8
സാർവ്വദേശീയ വനിതാദിനമായി പ്ര
ഖ്യാപിച്ചു. മാർച്ച് 8 സാർവ്വദേശീയത
ലത്തിൽ വനിതാദിനമായി ആചരിക്ക
പ്പെട്ടുപ�ോരുന്നതിന്റെ ചരിത്രമിത�ൊ
ക്കെയാണ്.

ഇന്ത്യയിൽ സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥ

നമ്മുടെ നാടിനെ സംബന്ധിച്ചിട
ത്തോളം ഒരു ചടങ്ങിനപ്പുറത്തേയ്ക്ക് സാ
ധാരണഗതിയിൽ വനിതാദിനാചര
ണം പ�ോകാറില്ല. വർഷത്തിൽ ഒരുദി
നം പേരിലെങ്കിലും വനിതകൾക്കായു
ണ്ട് എന്നത് അറിയാൻതന്നെ എല്ലാ
വർക്കും അവസരമില്ല. ല�ോകത്തിലെ
ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യരാജ്യത്ത്
സ്ത്രീകളുടെ സ്ഥിതി അത്ര കഠിനമാണ്.
'സ്ത്രീകൾ സുരക്ഷിതരല്ലാത്ത ഇടങ്ങ
ളിൽ ല�ോകത്ത് ഒന്നാംസ്ഥാനമാണ്
ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ളത് എന്നാണ് ഫ�ോബ്സ്
മാഗസിൻ നടത്തിയ സർവേയുടെ റി
പ്പോർട്ട്. അമേരിക്കയും ബ്രിട്ടനും അട
ക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേയ്ക്ക്
സന്ദർശനത്തിനുപ�ോകുന്ന സ്വന്തം രാ
ജ്യത്തെ വനിതകൾക്കായി പ്രത്യേക
നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇറക്കുന്നു. അന്തർദ്ദേ
ശിയ തലത്തിൽ ഇതാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ള
ഖ്യാതി.
'ബേഠീ ബഛാവ�ോ' 'ബേഠീ പഠാ
വ�ോ' എന്ന് ഭരണാധികാരികൾ നിര
ന്തരം വായ്ത്താരിയിടുന്നുണ്ടെങ്കിലും
ആയത് നടപ്പാക്കുന്നതിൽ അശേഷം
താൽപര്യമില്ല. സ്ത്രീകൾക്കും പെൺകു
ട്ടികൾക്കുംനേരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ
വർദ്ധിച്ചുക�ൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്നതാ
ണ് നിത്യേനയുള്ള റിപ്പോർട്ട്. ജ�ോലി
സ്ഥലങ്ങളിൽപ്പോലും തുല്യമായ പരി
ഗണനകളില്ല.
2013ലെ നാഷണൽ ക്രൈം റി
ക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറ�ോയുടെ കണക്കനു
സരിച്ച് 24,923 ബലാത്സംഗകേസുക
ളാണ് 2012ൽ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായത്.
2016ലെ കണക്കനുസരിച്ച് പ്രതിദിനം
106 ബലാത്സംഗകേസുകളാണ് റി
പ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഇതിൽ
40ശതമാനവും പ്രായപൂർത്തിയാകാ
ത്ത പെൺകുട്ടികൾക്കുനേരെ നടന്ന
ആക്രമണങ്ങളാണ്.

ശിരസ്സുയർത്തി ത�ോളുരു
മ്മി ഭേദങ്ങളേതുമില്ലാതെ
മനുഷ്യൻ ഒരുമിക്കുന്നയിട
ങ്ങളായി ഷഹീന്ബാഗു
കൾ മാറി. ജീവിതം സമ
രമാണെന്നും സമരംത
ന്നെയാണ് ജീവിതം
എന്നും ഷഹീൻ ബാഗ്
ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. സൗഹൃദ
വും സാഹ�ോദര്യവും സമ
ര വേദികളില് ഊട്ടിയുറ
പ്പിക്കപ്പെട്ടു. ആത്മവിശ്വാ
സവും പ്രതീക്ഷയും ആവേ
ശവും സമര�ോർജ്ജവും
അവർ പ്രസരിപ്പിച്ചു.
ആഗ�ോളതലത്തിൽത്തന്നെ സ്ത്രീ
കൾക്കുനേരയുള്ള അതിക്രമങ്ങളിൽ
മുൻനിരയിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം.
2016ൽ ക�ോടതിയിൽ വിചാരണ കാ
ത്തുകിടന്നത് 1,18,537 ബലാത്സംഗ കേ
സുകളാണ്. വർഷാവസാനമായപ്പോൾ
കേസുകളുടെ എണ്ണം 1,33,813 ആയി.
12.5ശതമാനത്തിന്റെ വർദ്ധനവ്! 21
പേരാണ് സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പേരിൽ നി
ത്യേന ഇന്ത്യയിൽ ക�ൊല ചെയ്യപ്പെടു
ന്നത്. നാഷണൽ ക്രൈം റിക്കോർ
ഡ്സ
 ് ബ്യൂറ�ോയുടെ കണക്കുപ്രകാരം
2014-15 കാലയളവിൽ മാത്രം ദുരഭിമാ
നക്കൊലയിൽ 789ശതമാനത്തിന്റെ
വർദ്ധനവാണ് ഉണ്ടായത്. 15 ലക്ഷ
ത്തോളം പെൺകുട്ടികൾ പ്രായപൂർ
ത്തിയെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് വിവാഹിത
രാകുന്നു, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ. 63,407 കുട്ടി
കളെയാണ് 2016ൽ കാണാതെയായ
ത്. ഒരുപക്ഷേ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാ
തെപ�ോയ സംഭവങ്ങൾ ഇതിലുമേറെ
യുണ്ടാകാം. പെൺഭ്രൂണഹത്യ, പെൺ
ശിശുഹത്യ തുടങ്ങിയവയ്ക്കും കുറവ�ൊ
ന്നുമില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ. 2019 ജനുവ
രി 1 മുതൽ ജൂൺവരെയുള്ള ചുരുങ്ങിയ
കാലയളവിനുള്ളിൽ 24,212 കേസുക
ളാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുനേരെയുണ്ടായ
ആക്രമണങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. ഒരു
മാസത്തിൽ 4,000 കേസുകൾ, ഒരു ദി
വസം 130 കേസുകൾ, അതായത്
ഓര�ോ അഞ്ചുമിനിട്ടിലും ഒരു കേസ്! കു
ഞ്ഞുങ്ങളെപ്പോലും വെറുതെ വിടാത്ത
നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ നേർകാഴ്ചകളാ
ണ് മേൽ പ്രസ്താവിച്ച കണക്കുകൾ.
300 ആസിഡ് ആക്രമണങ്ങളാണ്
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പ്രതിവർഷം നടക്കുന്നത്. 1.75 ലക്ഷം
ഗാർഹിക പീഡനകേസുകളാണ് രാ
ജ്യത്തെ അഞ്ചു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനി
ന്നായി ഒരു വർഷം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത
ത്. വിവിധ ക�ോടതികളിലായി കെട്ടി
ക്കിടക്കുന്ന സ്ത്രീപീഡനകേസുകൾ
12,04,786! 9-ാം ക്ലാസ്സിലെത്തുന്നതി
നുമുമ്പ് 30 ശതമാനം പെൺകുട്ടികളും
ക�ൊഴിഞ്ഞുപ�ോകുന്നു. ഇത�ൊക്കെയാ
ണ് ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീജീ
വിതങ്ങൾ. ഇവിടെയാണ് എല്ലാവർഷ
വും നാം വനിതാദിനം ക�ൊണ്ടാടുന്ന
ത്. സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച്
വാത�ോരാതെ പ്രഘ�ോഷിക്കുന്നത്.
എന്നാൽ 2020ലെ വനിതാദിനം
ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം
നവീനമായ അനുഭവമായിരുന്നു. വനി
താദിനത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിന് നിര
ക്കുംവിധം ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീകൾ തങ്ങ
ളുടെ ശേഷിയും ശേമുഷിയും പ്രദർശി
പ്പിച്ച് സമരപഥത്തിലായിരുന്നു. മത
ത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രാജ്യ
ത്തെയും ജനങ്ങളെയും വിഭജിക്കുന്ന
പൗരത്വനിയമഭേദഗതിക്കെതിരെ രാ
ജ്യമെമ്പാടും ഷഹീൻബാഗ് മ�ോഡലു
കൾ തീർക്കുകയായിരുന്നു. സ്വതന്ത്ര
ഭാരതം ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും കഠിന
മായ കാലത്തിലൂടെ കടന്നുപ�ോകു
മ്പോൾ അടുക്കളകളും അന്ത:പുരങ്ങളും
വെടിഞ്ഞ് സ്ത്രീകൾ തെരുവിലിറങ്ങി.
അവരുടെ പ്രതിഷേധം സഹജവും
സ്വാഭാവികവുമായിരുന്നു.
2019 ഡിസംബർ 14 നാണ്
ഷഹീൻ ബാഗിൽ സമരം ആരംഭിക്കു
ന്നത്. തുടക്കത്തിൽ അവർ ഏതാനും
പേരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പത്തോ
പതിനഞ്ചോ പേർ. പിറ്റേദിവസമാണ്
ജാമിയ മിലിയയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ
ക്കുനേരെ നരനായാട്ട് നടന്നത്. സിഎ
എയും എൻആർസിയും പിൻവലിക്ക
ണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് തെരുവിലിറ
ങ്ങിയവരെയാണ് പ�ോലീസ് തല്ലിച്ചത
ച്ചത്. നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്
അതിക്രൂരമായ മർദ്ദനമേറ്റു. പെൺകുട്ടി
കളെയും വെറുതെ വിട്ടില്ല. രാജ്യമെമ്പാ
ടും കനത്ത പ്രതിഷേധമുയർന്നു. വി
ദ്യാർത്ഥികൾ കലാലയങ്ങളും യൂണി
വേഴ്സിറ്റികളും വിട്ടിറങ്ങി. തെരുവു
കൾ പ്രക്ഷോഭത്താൽ തിളച്ചുമറിഞ്ഞു.
തെരുവായ തെരുവുകള�ൊക്കെ മുദ്രാവാ
ക്യങ്ങളാലും ദേശഭക്തി ഗാനങ്ങളാലും
പ്രകമ്പനം ക�ൊണ്ടു. ഈ പ്രതിഷേധ
ങ്ങളുടെയെല്ലാം സിരാകേന്ദ്രമായി
ഷഹീൻ ബാഗ് മാറി.
സമീപപ്രദേശത്തെ സാധാരണ
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മതേതര മൂല്യങ്ങളുയർത്തി
പ്പിടിച്ച് ജനാധിപത്യ മുദ്രാ
വാക്യങ്ങളുമായി ലക്ഷക്ക
ണക്കിന് സ്ത്രീകൾ അനിശ്ചി
തമായി സമരരംഗത്ത്
അണിനിരക്കുന്നത് സ്വാത
ന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യയിൽ
ആദ്യമാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യസ
മരകാലത്തെ അനുസ്മരിപ്പി
ക്കുംവിധം ചലനാത്മകവും
സജീവവുമായിമാറിയ സാ
മൂഹ്യ അന്തരീക്ഷം, നേതാ
ജി, ഭഗത് സിംഗ്, മഹാത്മാ
ഗാന്ധി, സാവിത്രി ബായ്
ഫൂലെ, മാഡം കാമ, പ്രീതി
ലത, ദുർഗ്ഗാദേവി തുടങ്ങിയ
മഹാരഥന്മാർ അനശ്വരമാ
ക്കിയ കാലഘട്ടത്തെ അനു
സ്മരിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു.
ക്കാരും വീട്ടമ്മമാരുമായ സ്ത്രീകൾ
ഷഹീൻബാഗിൽ ഒത്തുചേർന്നു. ഹിജാ
ബും ബുർക്കയും പർദ്ദയും ധരിച്ചവരും
കൈക്കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി വന്നവരും
അക്കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. സ്ത്രീകൾ
ആയിരങ്ങളായി തെരുവിൽ വരിക,
രാപകൽ സമരമിരിക്കുക, വളരെ പുതു
മയുള്ള കാഴ്ചകളായിരുന്നു അത്. എണ്ണ
മറ്റ പ്രതിബന്ധങ്ങളാണ് അവർക്ക് നേ
രിടേണ്ടിവന്നത്. പ�ോലീസ്, ആർഎ
സ്എസ് ബിജെപി ഗുണ്ടകൾ, അപ
വാദ പ്രചാരണങ്ങൾ ഇതിനെയെല്ലാം
ചങ്കൂറ്റത്തോടെയാണ് അവർ നേരിട്ടത്.
ഗാർഹിക ഉത്തരവാദിത്തത്തോട�ൊപ്പ
മ�ോ അതിലേറെയ�ോ പ്രാധാന്യത്തോ
ടെ സമരപ്രവർത്തനത്തെ അവർ മന
സ്സിലാക്കി. ജനാധിപത്യത്തിന്റെ കാ
വൽക്കാരായി, തങ്ങളുടെയും വരുംതല
മുറയുടെയും സുരക്ഷിതമായ ഭാവിക്കാ
യി അവർ തെരുവില�ൊരുമിച്ചു. ആത്മ
വിശ്വാസവും പ്രതീക്ഷയും ആവേശവും
സമര�ോർജ്ജവും അവർ പ്രസരിപ്പിച്ചു.
ഇതിൽ പ്രച�ോദിതരായി പുരുഷൻമാ
രും ആയിരങ്ങളായി അവര�ോട�ൊപ്പം
ചേർന്നു. സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷിതത്വം, വി
ലക്കയറ്റം, ത�ൊഴിലില്ലായ്മ, ദാരിദ്ര്യം തു
ടങ്ങി ജനജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്ന
നിരവധി വിഷയങ്ങളും ഇത�ോട�ൊപ്പം
അവർ ഉയർത്തി.
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ഈ സമരവേദികളിൽ ഊട്ടിയുറപ്പി
ക്കപ്പെട്ടത് സൗഹൃദവും സാഹ�ോദര്യവു
മാണ്. ശിരസ്സുയർത്തി ത�ോളുരുമ്മി ഭേ
ദങ്ങളേതുമില്ലാതെ മനുഷ്യൻ ഒരുമിക്കു
ന്നയിടങ്ങളായി സമരവേദികൾ മാറി.
ജീവിതം സമരമാണെന്നും സമരംത
ന്നെയാണ് ജീവിതം എന്നും ഷഹീൻ
ബാഗ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. ഇന്ത്യയെമ്പാ
ടുമുളള സുമനസ്സുകളുടെ അകമഴിഞ്ഞ
ആദരവും പിന്തുണയും നിർല്ലോഭം ഒഴു
കിയെത്തി. പഞ്ചാബിൽനിന്നുവന്ന്
ആഴ്ചകള�ോളം സമരക്കാർക്ക് ഭക്ഷണം
ഉറപ്പാക്കിയ സിക്ക് സഹ�ോദരന്മാരും
അതിനായി സ്വന്തം സമ്പാദ്യം വിൽ
ക്കുന്ന യുവവ്യവസായിയും നിത്യേന
ഷഹീൻബാഗിന് പിന്തുണയുമായി
എത്തുന്ന അനേകായിരങ്ങളുമെല്ലാം
മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള സഹജമായ

നൽകുന്ന 80 വയസ്സും പിന്നിട്ട മഹതി
കൾ, സിഖ് സഹ�ോദരങ്ങൾ ഒരുക്കി
യിരിക്കുന്ന 'ലങ്കർ' അടപ്പിച്ച് പാത്രങ്ങ
ളും അടുപ്പുകളും ഗ�ോതമ്പുമാവും പ�ോലീ
സ് എടുത്തുക�ൊണ്ടുപ�ോയപ്പോൾ രാ
യ്ക്ക്രാമാനം പ�ോയതെല്ലാം തങ്ങളുടെ
വീടുകളിൽനിന്നു സമാഹരിച്ചു നൽകി
യ സമീപവാസികൾ, ആക്രമിക്കുവാൻ
ലാത്തിയ�ോങ്ങുന്ന പ�ോലീസിന് പു
ഞ്ചിരിച്ചുക�ൊണ്ട് പൂക്കൾ നൽകുന്ന
പെൺകുട്ടി, ഉന്നംപിടിച്ച നിറത�ോക്കു
മായി ക്രുദ്ധനായെത്തുന്ന അക്രമിക്കു
നേരെ നിർഭയനായി നടന്നടുക്കുന്ന
ചെറുപ്പക്കാരൻ, ഷഹീൻ ബാഗിലെ
സമരപന്തലിൽ സാവിത്രിബായ് ഫു
ലെയുയടെയും ഫാത്തിമ ഷെയ്ക്കിന്റെ
യും പേരിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ലൈ
ബ്രറി, കുട്ടികൾക്കായി പ്രവർത്തിച്ചു

സ്നേഹസൗഹാർദ്ദങ്ങളുടെ പ്രഘ�ോ
ഷണമായി. അദ്ധ്യാപകരും ശാസ്ത്ര
ജ്ഞരും ചരിത്രകാരന്മാരും ഡ�ോക്ടർ
മാരും നിയമജ്ഞരും എഴുത്തുകാരും
പത്രപ്രവർത്തകരും സാമൂഹിക-പൗരാ
വകാശ പ്രവർത്തകരും സിനിമാ പ്ര
വർത്തകരും ന�ോബൽ സമ്മാനം
വരെയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര പുരസ്കാരം
നേടിയവരുമ�ൊക്കെയടങ്ങുന്ന ബുദ്ധി
ജീവി സമൂഹം സാധാരണക്കാര�ോടും
കർഷകര�ോടും ത�ൊഴിലാളികള�ോടും
ചേർന്നുനിന്നുക�ൊണ്ട് സർക്കാരിന്റെ
യും പ�ോലീസിന്റെയും ഗുണ്ടകളുടെയും
കണ്ണുരുട്ടലുകളെ തെല്ലും വകവയ്ക്കാതെ
പ്രക്ഷോഭണത്തെ മുന്നോട്ട് ക�ൊണ്ടു
പ�ോകുവാൻ സഹായിച്ചു. മരംക�ോച്ചുന്ന
മഞ്ഞ് വകവയ്ക്കാതെ കൈക്കുഞ്ഞുങ്ങളു
മായി അമ്മമാർ, വീൽചെയറിൽ
വയ�ോധികർ, സമരത്തിന് നേതൃത്വം

വന്ന സമാന്തര വിദ്യാലയം അങ്ങനെ
നവ്യമായ ഒട്ടനവധി മുഹൂർത്തങ്ങളും
അനുഭൂതികളും സമ്മാനിച്ചു ഷഹീൻ
ബാഗിലെ പ്രക്ഷോഭം.
നാലുമാസം പ്രായമുള്ള ജഹാൻ
എന്ന കുഞ്ഞിന്റെ മരണം സമരത്തിനി
ടയിലെ സങ്കടമായി മാറി. ജഹാനും
സഹ�ോദരങ്ങളും മാതാപിതാക്കളും
സമരവേദിയിലെ സ്ഥിരസാന്നിദ്ധ്യമാ
യിരുന്നു. കർത്തവ്യബ�ോധം മറക്കാ
ത്ത അമ്മ, കുഞ്ഞിന്റെ മരണശേഷം
ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സമരപ്പന്തലിൽ
തിരികെ എത്തി. ജഹാൻ എന്ന ന�ൊ
മ്പരത്തെയും ആവേശവും ഇച്ഛാശക്തി
യുമാക്കി പരിവർത്തനപ്പെടുത്തുന്ന, വേ
ദനയെ കർത്തവ്യബ�ോധമാക്കിമാറ്റുന്ന
അമ്മമാർ നൽകുന്ന പ്രതീക്ഷ ചെറുത
ല്ല. അതെ, നമ്മുടെ നാട് ഇന്ന് സാ
ക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത് ഇത�ൊക്കെയാണ്.
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ഏതാണ്ട് ഇരുനൂറിലേറെ സ്ഥല
ങ്ങളിലാണ് ഷഹീൻബാഗ് മാതൃക
യിൽ സമരമരങ്ങേറിയത്. കൽക്കത്ത
യിൽ പാർക് സർക്കസ്, പൂനയിൽ
ഖ�ോണ്ടുവ, മുംബൈയിൽ ആസാദ്
മൈതാൻ, ഹൈദരാബാദ് ധർണ
ചൗക്, ബാംഗ്ലൂരിൽ ടൗൺഹാൾ,
അലാഹബാദിൽ റ�ോഷൻ ബാഗ്, പാ
ട്ന
 യിൽ സബ്സി ബാഗ്, കാൺപൂ
രിൽ ചമൻ ഗഞ്ച്, ഗയയിൽ ശാന്തി
ബാഗ്, രാജസ്ഥാനിലെ ക�ോട്ടയിൽ
ഈദ് ഗ്രൗണ്ട്, ലക്നൗവിൽ ക്ലോ
ക്ഗ്രൗണ്ട്, ചെന്നൈയിൽ മറീന ബീ
ച്ച്, തിരുവനന്തപുരത്ത് സെക്രട്ടേറിയ
റ്റ് നടയിലെ വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മ തുട
ങ്ങിയവ ഇവയിൽ ചിലതുമാത്രം. ഡൽ
ഹിയിൽ ജന്തർമന്ദർ ഉൾപ്പെടെ എട്ട്
സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഷഹീൻ ബാഗ് മാതൃ
കയായിരിക്കുന്നത്. ഷഹീൻ ബാഗി
ല്നിന്ന് പ്രച�ോദനമുൾക്കൊണ്ട് രാജ്യ

ത്ത് ഇതിനകം 96,000 വമ്പൻ പ്രകട
നങ്ങൾ നടന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
മതേതര മൂല്യങ്ങളുയർത്തിപ്പിടിച്ച്
ജനാധിപത്യ മുദ്രാവാക്യങ്ങളുമായി
ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്ത്രീകൾ രാപകൽ,
അനിശ്ചിതമായി സമരരംഗത്ത്
അണിനിരക്കുക എന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യാ
നന്തര ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമാണ് സംഭ
വിക്കുന്നത്. സ്വാതന്ത്ര്യസമരകാല
ത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുംവിധം ചലനാ
ത്മകവും സജീവവുമായ സാമൂഹ്യ
അന്തരീക്ഷം. നേതാജിയും ഭഗത്
സിംഗും ഖുദിറാംബ�ോസും മഹാത്മാഗാ
ന്ധിയും, സാവിത്രി ബായ് ഫൂലെ,
മാഡം കാമ, കനകലത, പ്രീതിലത,
ദുർഗ്ഗാദേവി അങ്ങനെ നിരവധി മഹാര
ഥന്മാർ അനശ്വരമാക്കിയ ആ കാലഘ
ട്ടത്തെ നാം ഇന്ന് നെഞ്ചേറ്റുവാ
ങ്ങുകയാണ്.
കത്വയും ഉന്നാവയും ഡ�ോ.പ്രിയങ്ക

യും വാളയാറുമ�ൊക്കെ ന�ൊമ്പരപ്പെടു
ത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ, മനു
ഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ കടമ
കളും കർത്തവ്യങ്ങളും ഈ പെൺകു
ഞ്ഞുങ്ങൾ സദാ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊ
ണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ഏതുസമയവും വേട്ട
യാടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന ഒരു ഇരയുടെ മാന
സിക ഭാവങ്ങള�ോടെ, സ്വന്തം ശരീര
ത്തെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ ഭയപ്പെട്ട്, തല
കുനിച്ച്, അബലയും വിവശയുമായി
ഒതുങ്ങിക്കൂടുകയല്ല, ആയിരങ്ങളായി
പതിനായിരങ്ങളും ലക്ഷങ്ങളുമായി
തെരുവിൽ അണിനിരക്കുകയാണ് പ്ര
ശ്നപരിഹാരത്തിനുള്ള പ�ോംവഴി
എന്ന് ഇന്ത്യയിൽ പൗരത്വനിയമഭേദഗ
തിക്കെതിരെ സമരരംഗത്തണിനിരന്നു
ക�ൊണ്ട് സ്ത്രീകൾ കാണിച്ചുതന്നു. അഭി
വാദ്യങ്ങൾ. മ�ോചനവും സ്വാതന്ത്ര്യവും
പ�ൊരുതിനേടേണ്ടതാണ്, ദാനമായി
ആർക്കും അത് ലഭിക്കില്ല.
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ജ്യത്തിന് മുഴുവന് ആവേശവും
പ്രതീക്ഷയും നല്കിക്കൊണ്ട് ഉയര്ന്നുവ
ന്ന സിഎഎ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭത്തെ,
മുന്കൂര് തയ്യാറാക്കിയ തിരക്കഥ പ്ര
കാരം നടത്തിയ കലാപത്തിലൂടെ
അടിച്ചമര്ത്താന് നടന്ന ഹീനനീക്ക
മാണ് ഏതാനും ആഴ്ചകള്ക്കുമുമ്പ്
നാം കണ്ടത്. അക്രമികളുടെ അഴി
ഞ്ഞാട്ടം മേഖലയെ വരിഞ്ഞുമുറുക്കിയ
പ്പോള് തീവ്രമായ ഭീകരതയ്ക്കും ഭയ
ത്തിനുമാണ് വടക്കുകിഴക്കൻ ഡൽ
ഹി സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. അസംഖ്യം
വീടുകൾ അഗ്നിക്കിരയായി, എല്ലാ രേ
ഖകളും വസ്തുക്കളും ചാരമായി. പല കു
ടുംബങ്ങൾക്കും അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട
വരെ നഷ്ടമായി, അതിലുമധികമാളുക

ള്ക്ക് പരിക്കേറ്റു. വർഗ്ഗീയഭ്രാന്ത്
അനവധി കുടുംബങ്ങളെ തകർത്തെറി
ഞ്ഞു. സഹ�ോദരികൾക്ക് സഹ�ോദര
ന്മാരെയും, അമ്മമാർക്ക് മക്കളെയും
നഷ്ടമായി. സ്വന്തം മക്കളുടെ മൃതശരീ
രമെങ്കിലു മ�ൊന്നു കിട്ടാൻ കാത്തിരി
ക്കുന്ന അമ്മമാരുണ്ട്.
ഒരായുസ്സുക�ൊടുത്ത് പടുത്തിയ
ര്ത്തിയതെല്ലാം വര്ഗ്ഗീയഭ്രാന്തില് നി
മിഷനേരംക�ൊണ്ട് ചാമ്പലായി. സ്ത്രീ
കള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും ഗര്ഭിണിക
ള്ക്കും വൃദ്ധര്ക്കും ര�ോഗികള്ക്കും
ആര്ക്കും രക്ഷയുണ്ടായില്ല. പ�ോലീസ്
കലാപകാരികള�ോട�ൊപ്പം ചേര്ന്നു,
അവര്ക്ക് ഒത്താശ ചെയ്തുക�ൊടുത്തു.
പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിലെത്തി
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ക്കാന് അര്ദ്ധരാത്രിയില് ക�ോടതി
ഉത്തരവിറക്കേണ്ടിവന്നു.
കലാപദിനങ്ങളിലെ കാഴ്ചകള്വാ
ക്കുകള്ക്കുമപ്പുറമാണ്. കലാപത്തില്
ഒറ്റപ്പെട്ട കുട്ടികള്ക്കിടയില്, അവർ
ക്ക് വേണ്ട പഠനസഹായവും പഠന
സാമഗ്രികളും, ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമാ
യ മാനസികപിന്തുണയും നൽകാനു
ള്ള പരിശ്ര മവുമായി എഐഡിഎ
സ്ഒയുടെ പ്രവര്ത്തകര് കടന്നുചെന്നു.
വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെയും സമീപവാസി
കളുടെയും സഹായത്തോടെ പുസ്തക
ങ്ങളും ഇതര പഠനസാമഗ്രികളും ശേ
ഖരിച്ച് കുട്ടികള്ക്ക് വിതരണം ചെയ്യു
കയും സൗജന്യ പഠനസഹായ ക്ലാസ്സു
കള് സംഘടിപ്പിക്കുകയുംചെയ്തു.

37

G{]nÂ 2020

a[y{]tZiv Akw»nbnse \mWwsI«
IpXnc¡¨hS¯nÂ _nsP]n hnPbn¨ncn-¡p¶p
മധ്യപ്രദേശിൽ അധികാരത്തിലുണ്ടാ

യിരുന്ന ക�ോൺഗ്രസ് പാർട്ടി, മുതലാ
ളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ വിശ്വസ്ത പാദസേവക
രാണെങ്കിൽപ�ോലും, ആഭ്യന്തര കലഹ
ങ്ങളുടെ ആധിക്യത്താൽ പരിതാപകര
മായ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. ഭരണവർ
ഗത്തോട് അത്രതന്നെ വിശ്വസ്ഥത പു
ലർത്തുന്ന, തങ്ങളുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്ര
ത്തെയും ആദർശത്തെയും കുറിച്ച് വീ
മ്പിളക്കുന്ന ബിജെപി ഈ സാഹചര്യം
മുതലെടുത്തുക�ൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുക്ക
പ്പെട്ട ക�ോൺഗ്രസ് സർക്കാരിനെ പുറ
ത്താക്കി അധികാരത്തിലേറാൻ ഗൂഢാ
ല�ോചന നടത്തി. കഴിഞ്ഞ തെരെ
ഞ്ഞെടുപ്പിൽ തങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട
അധികാരം വീണ്ടെടുക്കാന് നിയമസഭ
യിൽ ഭൂരിപക്ഷം നേടിയെടുക്കാനായി
എംഎൽഎമാരെ വിലയ്ക്കെടുക്കുകയും
മറ്റ് നെറികെട്ട മാർഗങ്ങൾ അവലംബി
ക്കുകയും ചെയ്തു.
മധ്യപ്രദേശിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖ
ക�ോൺഗ്രസ് നേതാക്കളില�ൊരാളായ
ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയെ ബിജെ
പി ഉന്നംവെച്ചു. രണ്ടാഴ്ച മുമ്പുവരെ അദ്ദേ
ഹം ബിജെപിയെ കടന്നാക്രമിക്കുന്ന
തിലും തന്റെ അന്നത്തെ പാർട്ടിയായ
ക�ോൺഗ്രസ്സിൽ പൂർണവിശ്വാസ മർ
പ്പിക്കുന്നതിലും വാചാലനായിരുന്നു.
ക�ോൺഗ്രസ്സ് സ്ഥാനാർഥിയായി നിയ
മസഭയിലേക്ക് രണ്ട് തവണ മത്സരിച്ചു
ജയിക്കുകയും ഒരിക്കൽ കേന്ദ്ര മന്ത്രി
സ്ഥാനം വഹിക്കുകയും ചെയ്ത സിന്ധ്യ
ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല വാക്കുകൾ ഉപ
യ�ോഗിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ 'തരം
പ�ോലെ രൂപം മാറുന്നവൻ' ആയിരിക്കു
കയാണ്. ഒരു രാജ്യസഭാ സീറ്റ് സമ്മാ
നമായി നൽകിക്കൊണ്ട് സിന്ധ്യയെ
പാർട്ടിയിൽ ചേർക്കുന്നതിൽ ബിജെ
പി വിജയിച്ചു.
വ്യക്തിപരമായ അഭിലാഷങ്ങളും
അധികാരത്തിന�ോടുള്ള ആസക്തിയും
കാരണമാണ് സിന്ധ്യ നിയമസഭയിൽ
നിന്നും രാജിവെച്ചത്. ആറ് മന്ത്രിമാ
രുൾപ്പെടെ അസംതൃപ്തരായ 20-22 എം
എൽഎമാരെയും തന്നോട�ൊപ്പം
ക�ോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് രാജിവെപ്പിക്കാ
നും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. തത്ഫല
മായി ക�ോൺഗ്രസിന് ഭൂരിപക്ഷം
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ബൂർഷ്വാ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പ്രയ�ോക്താക്കൾ മുതലാളി വർ
ഗ്ഗ ഭരണം നിലനിർത്താനുള്ള പരിശ്രമത്തിൽ അങ്ങേയ
റ്റം അപലപനീയവും തരംതാണതുമായ എല്ലത്തരം മാർഗ
ങ്ങളും സ്വീകരിക്കുമെന്നത് ഒരു രഹസ്യമല്ല. മധ്യപ്രദേശി
ലെ ഇപ്പോഴത്തെ നികൃഷ്ടകാഴ്ചകൾ ഇത് ഒരിക്കൽകൂടി
തുറന്നു കാട്ടിയിരിക്കുകയാണ്.
ഇല്ലാതായി. അങ്ങിനെ ക�ോൺഗ്രസ്സ്
സർക്കാർ അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടു. ഉപതെ
രെഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി സ്ഥാനാർ
ത്ഥികളായി മത്സരിക്കാനുള്ള സാധ്യത
യാണ് ക�ോൺഗ്രസ്സിൽനിന്നും പുറത്തു
വന്ന എംഎൽഎമാർക്ക് പ്രല�ോഭനമാ
യതെന്നത് പ്രകടമാണ്. കലക്കവെള്ള
ത്തിൽ മീൻ പിടിച്ചുക�ൊണ്ട് അങ്ങേയ
റ്റം നികൃഷ്ടമായ പ്രവൃത്തികളിലൂടെ എം
എൽഎമാരുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിച്ചു
ക�ൊണ്ട് നിയമസഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷം
തെളിയിക്കുവാനായുള്ള ശ്രമത്തിലേർ
പ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇരു പാർട്ടി
കളും. കുതിരക്കച്ചവടത്തോട�ൊപ്പം
തങ്ങളുടെ എംഎൽഎമാരെ എതിർ
പാർട്ടി വശീകരിക്കുന്നത് തടയാനായി
അവരെ റിസ�ോർട്ടുകളില�ോ സുഖവാസ
കേന്ദ്രങ്ങളില�ോ താമസിപ്പിക്കുകയെ
ന്ന ലജ്ജാകരമായ പ്രവൃത്തിയിലും
ഇരു പാർട്ടികളും ഏർപ്പെടുകയുണ്ടായി.
അവസാനം നിയമസഭയിൽ ഭൂരിപ
ക്ഷം തെളിയിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ
ക�ോൺഗ്രസ് മുഖ്യമന്ത്രി രംഗം വിട്ടു.
എല്ലാ ജനാധിപത്യരീതികളും ധ്വം
സിച്ചുക�ൊണ്ട് കുതിരക്കച്ചവടത്തിലും
അത�ോട�ൊപ്പമുള്ള മറ്റ് അധാർമിക പ്ര
വൃത്തികളിലും ഏർപ്പെടുകയെന്നത്
നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിട
ത്തോളം ഒരു പുതുമയുള്ള കാര്യമല്ല..
കഴിഞ്ഞ പാർലമെന്റ് തെരെഞ്ഞെടുപ്പു
കാലത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമ�ോദി
തന്നെ തൃണമൂൽ ക�ോൺഗ്രസ്സ് നേതാ
ക്കൾ താനുമായി ബന്ധം പുലർത്തുന്നു
ണ്ടെന്ന് വീരവാദം മുഴക്കിയിരുന്നു. കുറ
ച്ചുമാസങ്ങൾക്കുമുമ്പ് മാത്രമാണ് അർദ്ധ
രാത്രി രാഷ്ട്രപതി ഭരണം അവസാനി
പ്പിച്ചുക�ൊണ്ട് ബിജെപിയിലെ ദേവേ
ന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസിന് മുഖ്യമന്ത്രിയായി
അധികാരമേൽക്കാൻ ഗവർണർ
സത്യപ്രതിജ്ഞ ച�ൊല്ലിക്കൊടുത്ത സം

a[y{]tZiv Akw»n-bnse
\mWwsI« IpXnc¡¨h-S¯nÂ
_nsP]n hnPbn¨ncn-¡p¶p

ഭവത്തിന് മഹാരാഷ്ട്ര സാക്ഷ്യം വഹി
ച്ചത്. അതുപ�ോലെയുള്ള ആസൂത്രിതമാ
യ നീക്കങ്ങളിലൂടെ തെരെഞ്ഞെടുക്ക
പ്പെട്ട സർക്കാരുകളെ അട്ടിമറിച്ച പട്ടി
കയിൽ മണിപ്പൂർ, അരുണാചൽ, കർ
ണാടക എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളുമുണ്ട്.
ബിജെപി വാഴ്ച ഇത്തരം ഹീനമായ
കളികൾ സർവ്വവ്യാപിയും എളുപ്പമുള്ള
വയുമായി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്.
പണം ക�ൊടുത്തു സ്വാധീനിക്കുക, സി
ബിഐ അന്വേഷണത്തിന് വിധേയ
മാക്കിക�ൊണ്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക തുട
ങ്ങിയ ദുഷിച്ചതും അന്യായമായതുമായ
പ്രവൃത്തികളിലൂടെ തങ്ങളുടെ പ്രതിയ�ോ
ഗികളെ ദുർബലമാക്കാനും സ്വയം
ശക്തി പ്രാപിക്കാനും ബിജെപി കച്ച
കെട്ടിയിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്.
മുതലാളിത്തതിന്റെ ആരംഭദശ
യിൽ പാർലമെൻററി ജനാധിപത്യം
ഒരു വ്യവസ്ഥ എന്ന നിലയിൽ നില
വിൽ വന്ന സമയത്തു് ഇത്തരം രീതിക
ള�ൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അക്കാല
ത്തു ബൂർഷ്വാ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ�ോലും
അതികായന്മാരായ നേതാക്കൾ തങ്ങ
ളുടെ സ്വഭാവഗുണംക�ൊണ്ടും സദാചാര
-നൈതിക നിലവാരംക�ൊണ്ടും ജന
ങ്ങളുടെ അഗാധമായ ആദരവും വിശ്വാ
സവും പിടിച്ചുപറ്റിയിരുന്നു. അക്കാല
ത്തു ഏതെങ്കിലുമ�ൊരു ബൂർഷ്വാ-പെറ്റി
ബൂർഷ്വാ പാർലമെന്ററി പാർട്ടിയുടെ
സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തിൽ ഒരാൾ ജനപ്ര
തിനിധിയായി നിയമനിർമാണ സഭ
യിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാൽ ആ
പാർട്ടിയ�ോട് അയാൾ കൂറുപുലർ ത്ത
ണം എന്നത് നിഷ്കര്ഷിക്കപ്പെ
ട്ടിരുന്നു.
പക്ഷെ ഇന്ന് മുതലാളിത്തത്തിന്റെ
ജീർണാവസ്ഥയിൽ, മൂല്യങ്ങളും സദാ
ചാരവും നൈതികതയും അങ്ങേയറ്റം
ക്ഷയിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്തു ബൂർഷ്വാ
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രാഷ്ട്രീയവും ജീർണതയുടെ പടുകുഴി
യിൽ വീണിരിക്കുകയാണ്. അപകൃഷ്ട
മായ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങളാലും അവ
സരവാദത്താലും നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നവ
രും, പ്രധാനമായും പണത്തോടും
അധികാരത്തോടുമുള്ള അത്യാർത്തി
യാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവരുമായ ബൂർ
ഷ്വാ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഒരിക്കൽ മഹത്താ
യതെന്ന് ഗണിച്ചിരുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തെ
കളങ്കപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ
ഇന്ന് ഭരിക്കുന്ന കുത്തകകളുടെ വിശ്വ
സ്ത പാദസേവകരായി ബൂർഷ്വാ പാർല
മെന്ററി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തഴച്ചുവളരുന്ന
രാഷ്ട്രീയക്കാർ അധികാരശക്തികള�ോ
ട�ൊപ്പം നിൽക്കാൻവേണ്ടി കളം മാറു
ന്നതിൽ ഒരു മനഃസാക്ഷിക്കുത്തും അനു
ഭവിക്കുന്നില്ല. രാജ്യത്തെല്ലായിടത്തും
ഇതാണ് അവസ്ഥ. മധ്യപ്രദേശിലെ
ഇപ്പോഴത്തെ പ്രക്ഷുബ്ധമായ രാഷ്ട്രീയ
സാഹചര്യം ഇതിന്റെ ഒടുവിലത്തെ
ഉദാഹരണം മാത്രമാണ്. അധികാര
ത്തിനും പണത്തിനും വേണ്ടി മത്സരി
ക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള പാർട്ടികളിലെ
നേതാക്കളുടെ അവസരവാദപരവും
സങ്കുചിതവുമായ താല്പര്യങ്ങൾ തമ്മിലു
ള്ള വൈരുധ്യമായും ചെറുതും വലുതുമാ
യ ക�ോർപ്പറേറ്റ് ഹൗസുകൾ തമ്മിലുള്ള

മുതലാളിത്തത്തിന്റെ
ജീർണാവസ്ഥയിൽ,
മൂല്യങ്ങളും സദാചാര
വും നൈതികതയും
അങ്ങേയറ്റം ക്ഷയിച്ചി
രിക്കുന്ന ഇന്ന് ബൂർഷ്വാ
രാഷ്ട്രീയം ജീർണതയു
ടെ പടുകുഴിയിൽ വീണി
രിക്കുകയാണ്.
വൈരുധ്യമായുമാണ് ഇതിനെ നാം കാ
ണേണ്ടത്. ഇവിടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പടേണ്ട
മറ്റൊരു കാര്യമെന്തെന്നാൽ പാവനമെ
ന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ബൂർഷ്വാ പാർലമെ
ന്ററി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ജനപ്രതിനിധി
കൾ വിശ്വാസവഞ്ചന ചെയ്താൽ അവ
രെ തിരിച്ചുവിളിക്കാൻ ജനങ്ങൾക്ക്
അധികാരമില്ല എന്നതാണ്. സ�ോഷ്യ
ലിസത്തിൽ ഈ വ്യവസ്ഥ നിലവിലു
ണ്ടായിരുന്നു.
എല്ലാ ജനാധിപത്യ മര്യാദകളെയും
മൂല്യങ്ങളെയും ചവിട്ടിമെതിക്കുന്ന, രാ
ഷ്ട്രീയത്തിലെ ഈ അധഃപതനം അതി
യായ വൈഷമ്യമുളവാക്കുന്നതാണ്. വി
ദ്യാഭ്യാസം, ആര�ോഗ്യം, ത�ൊഴിൽ

എന്നീമേഖലകളില് ജനങ്ങള് നേരിടു
ന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണു
ന്നതിൽ ഈ ബൂർഷ്വാ പാർട്ടികൾ
പരാജയപ്പെടുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല ഏത്
ഘട്ടത്തിലും അവർ മുതലാളി വർഗ്ഗത്തി
ന്റെ പാദസേവകരും, പണത്തിനും
അധികാരത്തിനും വേണ്ടി എത്രമാത്രം
അധഃപതിക്കാനും മടിയില്ലാത്തവരുമാ
ണ്. ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ നേ
രായി ചിന്തിക്കുന്ന എല്ലാ പൗരൻമാ
ര�ോടും, പുര�ോഗമന ചിന്താഗതിക്കാ
ര�ോടും വിദ്യാർത്ഥികള�ോടും യുവാക്ക
ള�ോടും അധ്വാനിക്കുന്ന ജനവിഭാഗത്തി
ന്റെ വിപ്ലവ പാർട്ടിയായ എസ്യുസി
ഐ(സി) അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അധഃപതി
ച്ച ബൂർഷ്വാ പാർലമെന്ററി രാഷ്ട്രീയ
ത്തിന്റെ നീരാളിപ്പിടുത്തത്തിൽ നിന്നും
ജനങ്ങളെ മ�ോചിപ്പിച്ചുക�ൊണ്ട് അവരെ
നീറുന്ന ജീവിതപ്രശ്നങ്ങൾ മുൻനിർ
ത്തിയു ള്ള പ്രക്ഷോഭണങ്ങളിൽ അണി
നിരത്തണമെന്ന് ഈ സാഹചര്യരം
നമ്മള�ോട് ആവശ്യപെടുന്നു. വിപ്ലവരാ
ഷ്ട്രീയത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടു
ജീർണിച്ച മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയെ
തകർത്തെറിയുക എന്നതാവണം ഈ
പ്രക്ഷോഭണങ്ങളുടെ അന്തിമമായ
ലക്ഷ്യം.
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ണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കൂത്തുപറമ്പിൽ
നാലാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്ത്ഥിനിയെ പീ
ഡിപ്പിച്ച അധ്യാപകൻ പത്മരാജന് മാ
തൃകാപരമായ ശിക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തണ
മെന്ന് എഐഡിഎസ്ഒ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
പ�ോക്സോ നിയമപ്രകാരം കേസ്
രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ദിവ
സങ്ങള് കഴിഞ്ഞിട്ടും പ്രതിയെ അറസ്റ്റ്
ചെയ്യാതിരുന്ന അലംഭാവം ആവർത്തി
ക്കരുത്. പീഡനത്തിനിരയായ കുട്ടി
യും സഹപാഠിയും വ്യക്തമായ മ�ൊഴി
നൽകിയിട്ടും, പെൺകുട്ടിയെ പുനരാ
വർത്തി ച�ോദ്യം ചെയ്യുകയും മാനസി

കാര�ോഗ്യകേന്ദ്രത്തിൽ പരിശ�ോധന
യ്ക്ക് വിധേയമാക്കുകയും ചെയ്തു. പ�ോ
ക്സോ നിയമപ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ
ചെയ്താലുടൻ ഇരയായ കുട്ടിയെ മജി
സ്ട്രേറ്റിന് മുൻപിൽ ഹാജരാക്കി മ�ൊഴി
രേഖപ്പെടുത്തുകയും പ്രസ്തുത മ�ൊഴി പ്രാ
ഥമികമായ തെളിവായി പരിഗണിച്ച്
പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു
വേണ്ടത്. എന്നാല് ഈ കേസില്അ
തുണ്ടായില്ല.
പ്രതി കർണാടകയിലേക്ക് കടന്നു
കളഞ്ഞതിനാലാണ് അറസ്റ്റ് വൈക
ന്നതെന്നായിരുന്നു പ�ോലീസിന്റെ ഭാ

ഷ്യം. പ�ൊതുജന സമ്മർദ്ദമേറിയപ്പോ
ളാണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
പ്രതി ബിജെപി നേതാവാണെന്നി
രിക്കെ രാഷ്ട്രീയത്തിലും അധികാരതല
ത്തിലുമുളള സ്വാധീനമുപയ�ോഗിച്ച്
കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ സാധ്യതകളേ
റെയാണ്. കേസന്വേഷണത്തിന്റെ
പ്രാഥമിക തലത്തിൽ സംശയാസ്പദമാ
യ നിലപാടുകളെടുത്ത അന്വേഷണ
ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ വകുപ്പുതല
നടപടിയെടുക്കാനും കുറ്റമറ്റ വിധ
ത്തിൽ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി
പ്രതിക്ക് കർശന ശിക്ഷ ഉറപ്പുവരത്തു
വാനും ആഭ്യന്തരവകുപ്പ് തയ്യാറാക
ണം. വാളയാർ കേസിലേതുപ�ോലെ
പ്രതികൾക്കനുകൂലമായി കേസ് അട്ടിമ
റിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാതി
രിക്കാൻ പ�ൊതു സമൂഹവും ജാഗ്രത പു
ലർത്തണം.
എഐഡിഎസ്ഒ നടത്തിയ
ഓണ്ലൈന്ക്യാമ്പയിനില് നിന്ന്
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മഹാനായ കാൾ മാർ
ക്സിന്റെ 200-ാം ജന്മ
വാർഷിക വേളയിൽ, ക്യൂ
ബൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി
യുടെ മുഖപത്രമായ 'ഗ്രാൻ
മ ഇന്റർനാഷണലി'ൽ
2018 മെയ് 16ന് സെർജി
യ�ോ അലൻഡ്രോ ഗ�ോമ
സ് എഴുതിയ ലേഖനം
മാർക്സ
 ിന്റെ 138-ാമത്
അനുസ്മരണദിനം അചരി
ക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ,
ഞങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരി
ക്കുകയാണ്.

amÀ-Iv-kn-k-¯n-tâ-Xv
Im-e-s¯ A-Xn-Po-hn-¡p-¶
{]m-am-Wn-I-X
മാ

40

ർക്സിന്റെ വിശകലനങ്ങളെ നി
രാകരിക്കുന്ന പ്രചാരണങ്ങൾ ക�ൊണ്ടു
പിടിച്ച് നടക്കുമ്പോഴും കാലത്തിന്റെ
വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിച്ചുക�ൊണ്ട്
അത് മുന്നേറുകയാണ്. സാമ്പത്തിക
പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാകുന്ന ഘട്ടങ്ങളിലെ
ല്ലാം മാർക്സിന്റെ കൃതികളുടെ വില്പന
കുതിച്ചുയരുന്നു. മുതലാളിത്തത്തി ന്റെ
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പ്രവർത്തന പദ്ധതിയും അത് മാനവ
രാശിക്കുമേൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രത്യാഘാ
തങ്ങളും സംബന്ധിച്ച് 19-ാം
നൂറ്റാണ്ടിലെ ഈ ജർമ്മൻ തത്വചിന്ത
കനെപ്പോലെ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാ
ക്കിയവർ അപൂർവ്വമാണ്. ഒരു ജീവി
തം മുഴുവൻ സമർപ്പിച്ച് അദ്ദേഹം വിക
സിപ്പിച്ചെടുത്ത ആശയങ്ങൾ നിരാക

G{]nÂ 2020
രിച്ചുക�ൊണ്ടും അവയുടെ മരണമണി മു
ഴക്കിക്കൊണ്ടും സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തി
കൾ തീവ്രമായ പ്രചാരണം നടത്തു
മ്പോഴും കാലത്തെ അതിജീവിച്ച് നില
ക�ൊള്ളുകയാണ് ആ ആശയങ്ങൾ.
ല�ോകത്തെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു
രീതി എന്ന നിലയിൽ മാത്രമല്ല, ല�ോ
കത്തെ മാറ്റിത്തീർക്കാനുള്ള ഒരു ഉപാ
ധി എന്ന നിലയിലും മാർക്സിസം
അതിന്റെ സാധുത തെളിയിച്ചുകഴി
ഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
മാർക്സ് ജനിച്ചിട്ട് രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടു
കൾ കഴിഞ്ഞ ഈ വേളയിൽ, 21-ാം
നുറ്റാണ്ടിന്റെ ഭാഗധേയം നിർണയിച്ച
അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവചനങ്ങളിൽ നി
ന്ന് 10 എണ്ണം 'ഗ്രാൻമ ഇന്റർനാഷ
ണൽ' പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയാണ്.

1

മൂലധനത്തിന്റെ സംയ�ോജനവും
കേന്ദ്രീകരണവും

മാർക്സ് തന്റെ വിഖ്യാത കൃതി
യായ മൂലധനത്തിൽ, മുതലാളി
ത്ത സമൂഹത്തിലെ
സമ്പത്തിന്റെ പുനരുൽ
പാദനത്തെ നിർവ്വ
ചിക്കുകയും അതി
ന്റെ സംയ�ോജന
ത്തിനും കേന്ദ്രീകര
ണത്തിനുമുള്ള പ്ര
വണതകൾ പ്രവ
ചിക്കുകയും ചെ
യ്തിട്ടുണ്ട്.
ത�ൊഴിലാളി
കൾ കൂലിക്കുവേ
ണ്ടി ചെയ്യുന്ന അ
ദ്ധ്വാനത്തിന് പുറമേ
നടത്തുന്ന അദ്ധ്വാന
ത്തിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെ
ടുന്നതും മുതലാളിമാർ ലാഭ
മായി കവർന്നെടുക്കുന്നതു
മായ മിച്ചമൂല്യത്തിന്റെ കു
മിഞ്ഞുകൂടലാണ് സംയ�ോജ
നത്തിലേയ്ക്ക് നയിക്കുന്നത്. പാപ്പ
രീകരണവും സാമ്പത്തിക പ്രതിസ
ന്ധികളുംമൂലം വ്യക്തിഗത മൂലധന
ങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്നാണ് മൂലധനത്തിന്റെ
കേന്ദ്രീകരണം സംഭവിക്കുന്നത്. സമ്പ
ത്ത് പങ്കിടുന്ന ''കമ്പോളത്തിന്റെ അദൃ
ശ്യ കരങ്ങങ്ങളു''ടെ ശക്തിയിൽ വിശ്വാ
സമർപ്പിക്കുകയും അതിന്റെ വക്താക്ക
ളായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ സംബ
ന്ധിച്ചിടത്തോളം മാർക്സിന്റെ വിശ
കലനങ്ങൾ വിനാശഫലം ഉളവാക്കു

ന്നതാണ്.
21-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ
മുതലാളിത്തത്തിന്റെ
ഒരു സവിശേഷതയാ
യി മാർക്സ് പ്രവചി
ച്ചത് സമ്പന്നരും ദരി
ദ്രരും തമ്മിലുള്ള വിട
വ് വർദ്ധിക്കുമെന്നതാ
ണ്. 2017-ൽ ല�ോക
ത്താകെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെ
ട്ട സമ്പത്തിന്റെ 82
ശതമാനവും ഏറ്റവും
സമ്പന്നരായ ഒരു
ശതമാനത്തിന്റെ പോ
ക്കറ്റിലേയ്ക്ക് പ�ോയ
പ്പോൾ 370 ക�ോടി
ദരിദ്രരുടെ സമ്പ
ത്തിൽ ഒരു വർദ്ധന
യും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന്
ഓക്സ്ഫാമിന്റെ ഏറ്റ
വും പുതിയ പഠനം
പറയുന്നു.
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മുതലാളിത്തത്തിന്റെ
ക്രിയാത്മകവും വിനാ
ശകരവുമായ വശ
ങ്ങൾ മാർക്സ
 ും ഏം
ഗൽസും മനസ്സിലാ
ക്കിയിരുന്നു. എന്ത് വി
ലക�ൊടുത്തും ഉല്പാദന
ക്ഷമത വർദ്ധിപ്പി
ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്
ഉല്പാദനത്തിന്റെയും
ഉപഭ�ോഗത്തിന്റെയും
മേഖലകളിൽ വിനാ
ശകരമായ ഫലങ്ങൾ
ഉളവാക്കുമെന്ന്
അവർ നിരീക്ഷിച്ചു.

മുതലാളിത്തത്തിന്റെ
അസന്തുലിതാവസ്ഥയും
ചാക്രികമായ പ്രതിസന്ധികളും

സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി എന്നത്
മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയുടെ എന്തെങ്കി
ലും പിശകല്ലെന്നും അതിന്റെ സഹജ
സ്വഭാവമാണെന്നും ആദ്യം മനസ്സിലാ
ക്കിയവരിൽ ഒരാളായിരുന്നു കാള് മാ
ര്ക്സ്. ഇന്നും ഇതിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമാ
യ ആശയങ്ങൾക്കാണ് മേൽക്കൈ.
എന്തായാലും 1929ലെ ഓഹരി
കമ്പോളത്തിന്റെ തകർച്ച മുതൽ
2007-08ലെ പ്രതിസന്ധി
വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ
പരിശ�ോധിക്കു
മ്പോൾ, മാർ
ക്സ് വിശ
ദീകരി
ച്ച
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തുപ�ോലെയുള്ള ഒരു പ്ര
ക്രിയയാണ് മുതലാളി
ത്ത വ്യവസ്ഥ പിന്തുടരു
ന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാ
ണ്. അതുക�ൊണ്ടാണ്
വാൾ സ്ട്രീറ്റിലെ സാമ്പ
ത്തിക വിശാരദന്മാർ
പ�ോലും പ്രതിസ
ന്ധിയുടെ പരിഹാരം
തേടി മാർക്സിന്റെ കൃ
തികൾ പരതുന്നത്.

3

വർഗ്ഗസമരം

കാൾ മാർക്സും
ഫ്രെഡറിക് ഏംഗൽ
സും ചേർന്ന് 1848ൽ
രചിച്ച കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാ
നിഫെസ്റ്റോ പറയുന്നു:
''മനുഷ്യ സമൂഹങ്ങളുടെ
ഇന്നുവരെയുള്ള ചരി
ത്രം വർഗ്ഗസമരങ്ങളുടെ
ചരിത്രമാണ്'' മാർക്സ
 ിസത്തിന്റെ
ഏറ്റവും വിപ്ലവകരമായ കണ്ടത്തലുക
ളിൽ ഒന്നാണിത്.
ഈ സിദ്ധാന്തം പുറത്തുവന്നത�ോ
ടെ ലിബറൽ മുതലാളിത്ത ആശയ
ങ്ങൾ പ്രതിസന്ധിയിലായി. മാർക്സി
നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുതലാളി
ത്ത ഭരണകൂടം എന്നത് ആധിപത്യം
ചെലുത്തുന്ന വർഗ്ഗത്തിന് അതിന്റെ
അധികാരവും മൂല്യങ്ങളുമ�ൊക്കെ മറ്റ്
വർഗ്ഗങ്ങളുടെമേൽ അടിച്ചേൽപിക്കാനു
ള്ള ഉപാധിയാണ്.
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ഒന്നര നൂറ്റാണ്ട് പിന്നിടുമ്പോൾ,
ആധിപത്യം ചെലുത്തുന്ന ഒരുശതമാന
വും അതിന് വിധേയരാകേണ്ടിവരുന്ന
99ശതമാനവും തമ്മിലുള്ള സാമൂഹിക
സംഘർഷങ്ങൾ മൂർച്ഛിച്ചിരിക്കുന്നു.

4

വ്യവസായത്തിലെ
കരുതൽ സേന

പരമാവധി ലാഭം ഉറപ്പാക്കാൻവേ
ണ്ടി കൂലി പരമാവധി താഴ്ത്താൻ മുതലാ
ളി ശ്രമിക്കുന്നു എന്നാണ് മാർക്സ്
പറയുന്നത്. മുതലാളിയുടെ വ്യവസ്ഥ
കൾ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകാത്ത
ത�ൊഴിലാളിയുടെ സ്ഥാനം ഏറ്റെടു
ക്കാൻ തയ്യാറായി മറ്റൊരു ത�ൊഴിലാ
ളി കാത്തുനിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ മാത്രമേ
ഇത് സാദ്ധ്യമാകൂ. ഇവരെയാണ് ''വ്യവ
സായത്തിലെ കരുതൽ സേന'' എന്ന്
വിളിക്കുന്നത്.
19-ാം നൂറ്റാണ്ടുമുതൽ ഇന്നുവരെ, വി
ശേഷിച്ച് വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ,
സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങളിലും ട്രേഡ്
യൂണിയൻ സമരങ്ങളിലുമ�ൊക്കെ പല
മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കൂലി
താഴ്ത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ മാത്രം ഒരു മാറ്റ
വുമില്ലാതെ ബിസിനസ്സ് രംഗത്ത് തുട
രുകയാണ്.
20-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ, കുറഞ്ഞ കൂലി
ക്ക് കിട്ടുന്ന വിദഗ്ദ്ധ ത�ൊഴിലാളികളെ
ലക്ഷ്യംവച്ച്, യൂറ�ോപ്പിലും അമേരിക്ക
യിലുമ�ൊക്കെയുള്ള വൻകിട കമ്പനി
കൾ ഏഷ്യയിലേയ്ക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കു
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ന്ന സ്ഥിതിയുണ്ടായി.
അടുത്തിടെ ഡ�ൊണാൾഡ് ട്രംപി
ന്റേതുപ�ോലെ ചില ഗവണ്മെന്റുകൾ
ഇതുവഴിയുണ്ടാകുന്ന ത�ൊഴിൽ നഷ്ട
ത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കി
ലും വിലകുറഞ്ഞ അദ്ധ്വാനശേഷി ചൂഷ
ണം ചെയ്യുകവഴി ഈ കമ്പനികൾക്ക്
ഉയർന്ന വളർച്ചാനിരക്ക് നിലനിർ
ത്താൻ കഴിഞ്ഞു എന്നത�ൊരു വസ്തുത
യാണ്. വേതനം എത്രയായാലും,
യഥാർത്ഥ വേതനം അഥവാ ത�ൊഴി
ലാളികളുടെ വാങ്ങൽശേഷി കഴിഞ്ഞ മു
പ്പത് വർഷമായി കുറഞ്ഞുവരികയാണെ
ന്നത്രെ ആനുകാലിക പഠനങ്ങള�ൊക്കെ
സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
എന്നുമത്രമല്ല, എക്സ
 ിക്യൂട്ടീവ്
തലത്തിലുള്ളവരും താഴേക്കിടയിലുള്ള
ജീവനക്കാരും തമ്മിലുള്ള വരുമാന
ത്തിലെ അന്തരവും വളരെ വലുതാണ്.
കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകാലമായി
അമേരിക്ക പ�ോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ
ത�ൊഴിലാളികളുടെ വേതനത്തിൽ യാ
ത�ൊരു വർദ്ധനവും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും
എന്നാൽ എക്സിക്യൂട്ടിവ് തലത്തിലു
ള്ളവരുടെ ശമ്പളം 40 മുതൽ 110 ഇരട്ടി
വരെ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും 'ദി ഇക്ക
ണ�ോമിസ്റ്റി'ൽ വന്ന ഒരു ലേഖനം പറ
യുന്നു.
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ഫിനാൻസ് മൂലധനത്തിന്റെ
നിഷേധാത്മക പങ്ക്

മൂലധന കേന്ദ്രീകരണ പ്രക്രിയ
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യിൽ ഉള്ളടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചൂഷണപദ്ധ
തി വിശദമാക്കവെ, ഫിനാൻസ് മൂലധ
നത്തിന്റെ പങ്ക് മാർക്സ് എടുത്തുപറ
യുന്നുണ്ട്. സമ്പദ്ഘടനയിൽ അത് നേ
രിട്ട് ഭൗതികമായ ഒരു ഇടപെടൽ നട
ത്തുന്നില്ല. പ്രോമിസറി ന�ോട്ട്, ബ�ോ
ണ്ട് തുടങ്ങിയ ഉപാധികളിലൂടെ പര�ോ
ക്ഷമായാണ് അത് സമ്പദ്ഘടനയിൽ
സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നതെന്നും അദ്ദേ
ഹം വിശദമാക്കുന്നു.
സമ്പദ്ഘടനയുടെ ഈ രംഗത്ത്
ഇന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വികാസം അദ്ദേഹ
ത്തിന്റെ കാലത്ത് സങ്കല്പിക്കാൻപ�ോ
ലും കഴിയുന്നതല്ല. സാമ്പത്തിക ഇട
പാടുകൾ ഇന്ന് പ്രകാശ വേഗതയിലാ
ണ് നടക്കുന്നത്. കമ്പ്യൂട്ടർ രംഗത്തും
മറ്റുമുണ്ടായ വികാസത്തോടാണ് ഇത്
കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ''സബ് പ്രൈം''
പ�ോലെയുള്ള സങ്കീർണമായ സാമ്പ
ത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളും ഊഹക്കച്ചവ
ടപരമായ ഇടപാടുകളുമ�ൊക്കെ ഇന്ന്
വിപുലമായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 200708ൽ ഈ രംഗത്തുണ്ടായ പ്രതിസന്ധി
മാർക്സിന്റെ ആശങ്കകൾ അരക്കിട്ടുറ
പ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു.

6

കൃത്രിമമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന
ഡിമാന്റ്

റേഡിയ�ോയിലൂടെയും ടെലിവിഷ
നിലൂടെയും മറ്റുമുള്ള വാണിജ്യ പരസ്യ
ങ്ങൾ 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിന് പരിചിതമാ
യിരുന്നില്ല. ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ, വ്യക്തി
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യിലേയ്ക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുന്ന പരസ്യങ്ങളു
ടെ കാര്യം പറയാനുമില്ല. എന്നാൽ,
ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അന്യവൽക്കരണ
വും കൃത്രിമമായ ഡിമാന്റും സൃഷ്ടിക്കാനു
ള്ള മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയുടെ ശേഷി
യെക്കുറിച്ച് മാർക്സ് മുന്നറിയിപ്പ്
നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
''ഉല്പന്നങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നതിനനു
സരിച്ച് ഡിമാന്റും കൂടിയേ തീരൂ. അത്
കൃത്രിമമായി സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്നു. ഇതി
നായി അസ്വാഭാവികവും സാങ്കല്പിക
വും നിർദ്ദയവുമായ�ൊരു ആസക്തിക്ക്
മനുഷ്യരെ വിധേയരാക്കുന്നു.'' 150 വർ
ഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് മാർക്സ് ഇത്
പ്രവചിച്ചത്. ഇന്ന് സെൽഫ�ോണുകൾ
ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കാലഹ
രണപ്പെടുന്നു. ഏറ്റവും പുതിയ മ�ോഡൽ
വാങ്ങിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെ
ന്ന് ഉപയ�ോക്താക്കളെ പരസ്യങ്ങൾ
ബ�ോദ്ധ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ഗൃഹ�ോപകരണ
ങ്ങളാകട്ടെ, കുറച്ചുനാൾ ഉപയ�ോഗിച്ചുക
ഴിയുമ്പോൾ കേടാകുമെന്നും പുതിയത്
വാങ്ങിക്കേണ്ടിവരുമെന്നും ഉറപ്പാകും
വിധമാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്.

7

ആഗ�ോളീകരണം

മാർക്സും ഏംഗൽസും കമ്മ്യൂണി
സ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ എഴുതി: ''ഉല്പ
ന്നങ്ങൾക്ക് നിരന്തരം വികസിക്കുന്ന
കമ്പോളം ആവശ്യമാണെന്ന വസ്തുത മു
തലാളിവർഗ്ഗത്തെ ഭൂല�ോകം മുഴുവൻ
അലയാൻ നിർബന്ധിതരാക്കുന്നു.
അതിന് എല്ലായിടത്തും കൂടുകൂട്ടണം,
എല്ലായിടത്തും തമ്പടിക്കണം, എല്ലാ
യിടത്തും ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം.''
കമ്പോളത്തിന്റെ ആഗ�ോളീകരണ
വും അതേത്തുടർന്ന് ഉപഭ�ോഗ സം
സ്കാരം അടിച്ചേല്പിക്കപ്പെടുന്നതും
എത്ര കൃത്യമായിട്ടാണ് അവർ ചിത്രീ
കരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ന�ോക്കൂ.
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കുത്തകകളുടെ പ്രാമുഖ്യം

ഈ പ്രവണതയ�ോട�ൊപ്പംതന്നെ
ബഹുരാഷ്ട്ര കുത്തകകളും നിലവിൽവ
ന്നു. മൽസരം നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ
ഉടമസ്ഥതയുടെ ബഹുത്വവും നിലനിൽ
ക്കുമെന്നായിരുന്നു പരമ്പരാഗത ഉദാര
മുതലാളിത്ത സങ്കല്പം. എന്നാൽ ബല
വാൻ അതിജീവിക്കും എന്ന തത്വപ്ര
കാരം വലിയ മൂലധനത്തോട് ചേരുക
യേ ചെറിയവയ്ക്ക് നിവർത്തിയുള്ളൂ
എന്ന് മാർക്സ് മുൻകൂട്ടിക്കണ്ടു.
കമ്പോളത്തിലെ പ്രവണത വിശകല
നം ചെയ്തുക�ൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ
നിഗമനത്തിൽ എത്തിയത്.

മാർക്സിന്റെ വിലയിരുത്തൽ സാ
ധൂകരിക്കുംവിധം വൻകിട മാദ്ധ്യമ
ങ്ങൾ, ടെലിഫ�ോൺ, എണ്ണ കുത്തക
കൾ തുടങ്ങിയ മേഖലകളില�ൊക്കെ
ഈ പ്രവണത ഇന്ന് ദൃശ്യമാണ്.
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മുതലാളിത്തം പ്രകടമാക്കുന്ന
ആത്മഹത്യാപരമായ പ്രവണത

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ
മുതലാളിത്തത്തെ വിശകലനം ചെയ്യ
വെ, ''ഇന്ന് ഖരമായിരിക്കുന്നതെല്ലാം
നാളെ ഉരുകുകയും അന്തരീക്ഷത്തിൽ
ലയിക്കുകയും ചെയ്യും.'' എന്നൊരു
ഉജ്ജ്വലമായ പ്രയ�ോഗമുണ്ട്. മുതലാളി
ത്തത്തിന്റെ ക്രിയാത്മകവും വിനാശക
രവുമായ വശങ്ങൾ മാർക്സും ഏംഗൽ
സും മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. എന്ത് വി
ലക�ൊടുത്തും ഉല്പാദനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പി
ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഉല്പാദനത്തിന്റെ
യും ഉപഭ�ോഗത്തിന്റെയും മേഖലക
ളിൽ മനുഷ്യത്വരഹിതവും വിനാശകര
വുമായ ഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കുമെന്ന്
അവർ നിരീക്ഷിച്ചു.
ഭൂമിയുടെ നിലനിൽപ്പുതന്നെ ഈ
വിനാശകരമായ പ്രവണതമൂലം ഇന്ന്
അപകടത്തിലായിരിക്കുകയാണ്.
അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിനെ പ�ോലു

amÀ-Iv-kn-k-¯n-tâ-Xv
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ള്ളവർ നിഷേധിക്കുമെങ്കിലും ആഗ�ോള
താപനം മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ മാരക
മായ പ്രത്യാഘാതം സൃഷ്ടിക്കുന്നു വെ
ന്നത് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ട
കാര്യമാണ്.
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ത�ൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ
വിപ്ലവക്ഷമത

മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയുടെ വൈരു
ദ്ധ്യങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്തതുവഴിയ
ല്ല, കമ്മ്യൂണിസത്തെ ആധാരമാക്കി
ഒരു പുതിയ സമൂഹം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ
ആഹ്വാനം ചെയ്തതുവഴിയാണ് മാർ
ക്സ് ചരിത്രത്തെ ഏറ്റവും മഹത്തരമാ
യി സ്വാധീനിച്ചത്. അടിച്ചമർത്തലിൽ
നിന്നും അസമത്വത്തിൽനിന്നും ശാശ്വ
തമായ മ�ോചനം സ്വയം നേടിയെടു
ക്കാൻ ത�ൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന് കഴി
യും എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിലയിരു
ത്തൽ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിനെ ഇള
ക്കിമറിക്കുകയും റഷ്യ, ചൈന, വിയ
റ്റ്നാം, ക്യൂബ തുടങ്ങി നിരവധി രാജ്യ
ങ്ങളിലെ വിപ്ലവങ്ങൾക്ക് പ്രച�ോദനമ
രുളുകയും ചെയ്തു. ത�ൊഴിലാളിവർഗ്ഗം ഒറ്റ
ക്കെട്ടായി നിലക�ൊള്ളണമെന്ന അദ്ദേ
ഹത്തിന്റെ ആഹ്വാനം 21-ാം നൂറ്റാണ്ടി
ലും അങ്ങേയറ്റം പ്രസക്തമാണ്.
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മാർക്സ
 ിസ്റ്റ് ദർശനത്തിലധിഷ്ഠിതമായ സാമ്പത്തികശാസ്ത്ര
ത്തെപ്പറ്റി സമഗ്രധാരണ ലഭ്യമാക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോ
ടെ, സഖാവ് സ്റ്റാലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ�ോവിയറ്റ് യൂണിയ
നിലെ പ്രഗത്ഭരായ സാമ്പത്തികശാസ്ത്രജ്ഞൻമാർ 13 വർ
ഷംക�ൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കിയതും 1954-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച
തുമായ പ�ൊളിറ്റിക്കൽ ഇക്കോണമി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ
സംഗ്രഹിത രൂപം യൂണിറ്റിയുടെ ഈ ലക്കം മുതല് ഖണ്ഡശ്ശ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് തുടങ്ങുകയാണ്.

ലെനിനും സ്റ്റാലിനും
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മ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ വികാസ
ത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ വസ്തുനിഷ്ഠ നിയമ
ങ്ങളാണ്. മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ
നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി സുനിശ്ചിതമായ
സാമ്പത്തികാവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാന
ത്തിൽ ആ നിയമങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുക
യും പ്രയ�ോഗിക്കുകയും ചെയ്യപ്പെടുന്നു.
മനുഷ്യന്, ഈ നിയമങ്ങൾ മനസ്സിലാ
ക്കുകയും അവ സമൂഹതാൽപര്യങ്ങൾ
ക്കായി ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെ
യ്യാം. പക്ഷെ സാമ്പത്തിക നിയമങ്ങ
ളെ റദ്ദാക്കാന�ോ സൃഷ്ടിക്കാന�ോ കഴി
യില്ല.
ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന താ
ഴെപ്പറയുന്ന അടിസ്ഥാന ഉൽപാദനബ
ന്ധങ്ങളെപ്പറ്റിയാണ് പ�ൊളിറ്റിക്കൽ
ഇക്കോണമി പഠനവിധേയമാക്കുന്നത്:
1. പ്രാകൃത കമ്മ്യൂൺ വ്യവസ്ഥ
2. അടിമ-ഉടമ വ്യവസ്ഥ
3. ജന്മിത്തം 4. മുതലാളിത്തം
5. സ�ോഷ്യലിസം.
പ്രാകൃതകമ്മ്യൂൺ വ്യവസ്ഥ വർഗ്ഗ
ങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള വ്യവ
സ്ഥയാണ്. അടിമ-ഉടമ വ്യവസ്ഥ,
ജന്മിത്തം, മുതലാളിത്തം എന്നിവ
പണിയെടുക്കുന്ന ബഹുജനങ്ങളെ അടി
മപ്പെടുത്തുകയും ചൂഷണത്തിന് വിധേ
യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ അടിസ്ഥാ
നപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള വിവിധ സാമൂ
ഹ്യരൂപങ്ങളാണ്. സ�ോഷ്യലിസമെന്ന
ത്, മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനുമേൽ നടത്തുന്ന
ചൂഷണത്തിൽ നിന്ന് മുക്തമായ സാമൂ
ഹ്യവ്യവസ്ഥിതിയാണ്.
സാമൂഹിക ഉല്പാദനം താഴ്ന്ന ഘട്ട
ത്തിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഉയർന്ന ഘട്ടങ്ങ
ളിലേയ്ക്ക് വികസിക്കുന്നതെങ്ങനെയെ
ന്നും മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനുമേൽ നടത്തു
ന്ന ചൂഷണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ സാ
മൂഹികക്രമങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഉട
ലെടുക്കുന്നതെന്നും ഇല്ലാതാവുന്നതെ
ന്നും പ�ൊളിറ്റിക്കൽ ഇക്കണ�ോമി
അന്വേഷണം നടത്തുന്നു. ചരിത്രവികാ
സത്തിന്റെ പ്രവാഹം എങ്ങനെയാണ്
സ�ോഷ്യലിസ്റ്റ് ഉല്പാദനത്തിന്റെ വിജയ
ത്തിൽ വന്നെത്തുന്നതെന്നും അത് വി
ശദീകരിക്കുന്നു. സ�ോഷ്യലിസ്റ്റ് സാമ്പ

ത്തിക നിയമങ്ങളെയും തുടർന്നുള്ള വി
കാസത്തിലൂടെ-കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ
ഉയർന്ന ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ-എങ്ങനെയാ
ണത് മുന്നേറുന്നതെന്നും പ�ൊളിറ്റിക്കൽ
ഇക്കണ�ോമി പഠനവിധേയമാക്കുന്നു.
മാർക്സിസ്റ്റ് പ�ൊളിറ്റിക്കൽ
ഇക്കോണമിയുടെ പഠനപദ്ധതി വൈ
രുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദത്തിന്റെ പദ്ധ
തി തന്നെയാണ്. വൈരുദ്ധ്യാത്മകവും
ചരിത്രപരവുമായ ഭൗതികവാദത്തിന്റെ
അടിസ്ഥാന ധാതുക്കളെത്തന്നെയാണ്
സമൂഹത്തിന്റെ സാമ്പത്തികഘടനയെ
പഠിക്കാനും ഉപയ�ോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.
മനുഷ്യനെയും സമൂഹത്തെയും വർ
ഗ്ഗങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്ന ജീവൽപ്രധാ
നമായ വിഷയങ്ങളെയാണ് പ�ൊളിറ്റി
ക്കൽ ഇക്കോണമി പഠനവിധേയമാക്കു
ന്നത്. മുതലാളിത്തത്തിന്റെ തകർച്ചയും
സ�ോഷ്യലിസത്തിന്റെ വിജയവും
അനിവാര്യമാണ�ോ? മുതലാളിത്ത താ
ല്പര്യങ്ങൾ സമൂഹത്തിന്റെയും മനുഷ്യരാ

സാമൂഹികജീവിത
ത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം
ഭൗതിക�ോൽപ്പാദനമാണ്.
മനുഷ്യജീവിതത്തിന് ഭക്ഷ
ണവും വസ്ത്രവും മറ്റ് ഭൗതി
കവസ്തുക്കളും ആവശ്യമാ
ണ്. ഇവ ലഭ്യമാക്കാനായി,
അദ്ധ്വാനം നൽകി ഉൽപാ
ദിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഉല്പാദന
ത്തിനായി പ്രകൃതിയുമായി
ഇടപെടേണ്ടതുണ്ട്. ഒറ്റപ്പെ
ട്ട വ്യക്തികളെന്ന നിലയ്ക്ക
ല്ല, സംഘം ചേർന്നും സാമൂ
ഹികവുമായാണ് അത്
നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത്.
അതിനാൽ ഉൽപാദനം
എപ്പോഴും, എല്ലാ സാഹച
ര്യത്തിലും സാമൂഹിക�ോൽ
പാദനമാണ്.
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ശിയുടെ പുര�ോഗനാത്മക
മുന്നേറ്റത്തിന്റെയും താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വി
രുദ്ധമാണ�ോ? ത�ൊഴിലാളിവർഗ്ഗമാണ�ോ
മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ശവക്കുഴി ത�ോണ്ടു
ന്ന വർഗ്ഗം? ഇങ്ങനെയുള്ള ച�ോദ്യങ്ങൾ
ക്ക് സുനിശ്ചിതവും ശാസ്ത്രീയവുമായ
ഉത്തരങ്ങൾ പ�ൊളിറ്റിക്കൽ ഇക്കോണ
മി പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു.
ത�ൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ അഗ്രിമാ
ചാര്യന്മാരായ കാൾ മാർക്സും ഫ്രെഡ
റിക്ക് എംഗൽസുമാണ് ത�ൊഴിലാളി
വർഗ്ഗ സാമ്പത്തിക സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ
ആവിഷ്കർത്താക്കൾ. മുതലാളിത്ത
ത്തിന്റെ ആവിർഭാവത്തിന്റെയും വികാ
സത്തിന്റെയും തകർച്ചയുടെയും നിയമ
ങ്ങൾ 'മൂലധനം' എന്ന മഹത്തായ കൃ
തിയിൽ ഉജ്ജ്വലമായി വിശദീകരിക്കു
ന്നു. സ�ോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിന്റെയും
ത�ൊഴിലാളിവർഗ്ഗ സർവ്വാധിപത്യത്തി
ന്റെയും അനിവാര്യതയെപ്പറ്റിയും
അതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. മഹാനായ
ലെനിൻ, സാമ്രാജ്യത്വഘട്ടത്തിലെ മുത
ലാളിത്തത്തിന്റെ മാർക്സിസ്റ്റ് സാമ്പ
ത്തിക സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു.
സ�ോഷ്യലിസവും കമ്മ്യൂണിസവും കെ
ട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാന വിഷയ
ങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയവ്യക്തതയ�ോടെ അദ്ദേ
ഹം വിശദീകരിച്ചു. സ�ോവിയറ്റ് യൂണി
യനിൽ സ�ോഷ്യലിസ്റ്റ് നിർമ്മാണത്തി
നും സ�ോഷ്യലിസ്റ്റ് സമ്പദ്ക്രമത്തിന്റെ
അതിശയകരമായ വളർച്ചയ്ക്കും ചുക്കാൻ
പിടിച്ചുക�ൊണ്ട് ല�ോകത്തെ വിസ്മയി
പ്പിച്ച സഖാവ് സ്റ്റാലിനും സ�ോഷ്യലി
സ്റ്റ് സാമ്പത്തിക സിദ്ധാന്തമായ പ�ൊ
ളിറ്റിക്കൽ ഇക്കോണമിയ്ക്ക് വലിയ സം
ഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
മുതലാളിത്ത മർദ്ദനത്തിൽനിന്നുള്ള
മ�ോചനത്തിനായുള്ള സമരത്തിൽ ത�ൊ
ഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെയും അദ്ധ്വാനിക്കു
ന്ന മനുഷ്യരാശിയുടെയാകെത്തന്നെ
യും മുന്നിലുള്ള അതിശക്തമായ ആശ
യായുധമാണ് മാർക്സിസ്റ്റ്-ലെനിനി
സ്റ്റ് പ�ൊളിറ്റിക്കൽ ഇക്കോണമി. സമൂ
ഹത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വികാസത്തി
ന്റെ നിയമങ്ങളുടെ വിജ്ഞാനം ക�ൊ
ണ്ട് അത് ത�ൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തെയും
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അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന ബഹുജനങ്ങളെയും
ആയുധമണയിക്കുന്നുവെന്നതിലാണ്
മാർക്സിസം-ലെനിനിസത്തിന്റെ സാ
മ്പത്തിക സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ജൈവശ
ക്തി കുടിക�ൊള്ളുന്നത്. സ�ോഷ്യലിസ്റ്റ്
രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ തകർച്ച താൽക്കാലികമാ
ണെന്നതും അന്തിമ വിജയത്തിലുള്ള
ആത്മവിശ്വാസവും സുവ്യക്തമായ ദൂര
ക്കാഴ്ചയും അത് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു.
മനുഷ്യസമൂഹം വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങളി
ലൂടെയാണ് വികസിച്ചത്. ഭൗതികസ
മ്പത്തിന്റെ സാമൂഹിക ഉൽപാദനത്തെ
യും അവയുടെ വിതരണത്തെയും സം
ബന്ധിച്ച നിയമങ്ങളുടെ പഠനമാണ്
പ�ൊളിറ്റിക്കൽ ഇക്കോണമി. പരിചിത
മായ, കൃത്യമായ അർത്ഥവിവക്ഷ നൽ
കുന്ന മലയാള പദം പ്രചാരത്തില്
ഇല്ലാത്തതുക�ൊണ്ട് പ�ൊളിറ്റിക്കൽ
ഇക്കോണമി എന്ന് തന്നെ പ്രയ�ോഗി
ക്കുന്നതാവും ഉചിതം. ഗൗരവപൂർണ്ണമാ
യ പഠനത്തിന്റെ ആമുഖമായി ചില
സംജ്ഞകളുടെ അർത്ഥതലങ്ങൾ മന
സ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന്
ആരംഭിക്കാം.
സാമൂഹികജീവിതത്തിന്റെ അടി
സ്ഥാനം ഭൗതിക�ോൽപ്പാദനമാണ്.
മനുഷ്യജീവിതത്തിന് ഭക്ഷണവും വസ്ത്ര
വും മറ്റ് ഭൗതികവസ്തുക്കളും ആവശ്യമാ
ണ്. ഇവ ലഭ്യമാക്കാനായി, അദ്ധ്വാനം
നൽകി അവ ഉൽപാദിപ്പിക്കേണ്ടതു
ണ്ട്. ഉല്പാദനത്തിനായി പ്രകൃതിയുമായി
ഇടപെടേണ്ടതുണ്ട്. സമരത്തിലേർപ്പെ
ടേണ്ടതുണ്ട്. ഒറ്റപ്പെട്ട വ്യക്തികളെന്ന
നിലയ്ക്കല്ല, സംഘം ചേർന്നും സാമൂഹി
കവുമായാണ് അത് നിർവഹിക്കപ്പെടു
ന്നത്. അതിനാൽ ഉൽപാദനം എപ്പോ
ഴും, എല്ലാ സാഹചര്യത്തിലും സാമൂഹി
ക�ോൽപാദനമാണ്; അദ്ധ്വാനം സാമൂ
ഹികമനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനവുമാണ്.
ഭൗതികസമ്പത്തിന്റെ ഉൽപാദന
ത്തിനായി - മനുഷ്യഅദ്ധ്വാനം,
അദ്ധ്വാനം പ്രയ�ോഗിക്കേണ്ട വസ്തു
(Subject of Labour), അദ്ധ്വാന�ോപാധി
- എന്നിവ മുന്നുപാധികളാണ്.
അദ്ധ്വാനം(Labour): മനുഷ്യവംശ
ത്തിന്റെ ഉദ്ദേശപൂർണ്ണമായ പ്രവൃത്തി
യാണ് അദ്ധ്വാനം. ആ പ്രക്രിയയിലൂടെ
അവൻ പ്രകൃതിയിൽ ലഭ്യമായ വസ്തുക്ക
ളെ സ്വന്തം ആവശ്യകതകൾ തൃപ്തിപ്പെ
ടുത്താനായി സ്വീകരിക്കുകയും പരിവർ
ത്തനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അദ്ധ്വാ
നം സ്വഭാവികമായ ആവശ്യകതയാ
ണ്, മനുഷ്യന്റെ നിലനിൽപ്പിനുവേണ്ടി
യുള്ള അനുപേക്ഷണീയമായ ഉപാധി.
അദ്ധ്വാനമില്ലാതെ മനുഷ്യജീവിതം
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ട�ൊപ്പം അദ്ധ്വാനശക്തികൂടെ ചേർന്നാ
തന്നെ അസാദ്ധ്യമാണ്.
ലേ ഭൗതികസമ്പത്തിന്റെ ഉൽപാദനം
അദ്ധ്വാന വസ്തു(Subject of
നടക്കൂ.
Labour): മനുഷ്യാദ്ധ്വാനം പ്രയ�ോഗി
അദ്ധ്വാനശക്തി(Labour power): പ്ര
ക്കേണ്ടത് എന്തില�ൊക്കെയാണ�ോ
വർത്തിക്കാനുള്ള, പണിയെടുക്കാനു
അവയെയാണ് അദ്ധ്വാനവസ്തു എന്ന്
ള്ള മനുഷ്യന്റെ ശേഷിയാണ് അദ്ധ്വാ
പറയുന്നത്. അവ പ്രകൃതി ലഭ്യമാക്കുന്ന
നം. കായികവും ബുദ്ധിപരവുമായ
വയാവാം. ഉദാ: തടി, അയിരുകൾ. മുൻ
ശക്തിയുടെ ആകെത്തുകയാണത്.
പ് അദ്ധ്വാനത്തിന് വിധേയമായവയെ
അദ്ധ്വാനശേഷിയുള്ളതുക�ൊണ്ടാണ്
അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ എന്നാണ്
മനുഷ്യന് ഭൗതികസമ്പത്ത് ഉൽപാദി
പറയുക. ഉദാ: നൂലുൽപാദിപ്പിക്കുന്ന മി
പ്പിക്കാനാകുന്നത്. ഉൽപാദനത്തിലെ
ല്ലിലെ പഞ്ഞി, തുണിമില്ലിലെ നൂല് തു
സക്രിയമായ ഘടകമാണ് അദ്ധ്വാനശ
ടങ്ങിയവ.
ക്തി. അതാണ് ഉൽപാദന�ോപാധിക
അദ്ധ്വാന�ോപാധി(Means of
ളെ ചലനക്ഷമമാക്കുന്നത്.
Labour): മേൽപ്പറഞ്ഞ അദ്ധ്വാനവസ്തു
ഉൽപാദന ഉപകരണങ്ങളുടെ വി
വിനെ പരിവർത്തനപ്പെടുത്താനായി
കാസത്തോടെ മനുഷ്യന്റെ പണിയെടു
പ്രയ�ോഗിക്കുന്ന അദ്ധ്വാനത്തിന് മനു
ക്കാനുള്ള ശേഷിയും നൈപുണിയും
ഷ്യന് സഹായകരമാകുന്ന എല്ലാ സം
അദ്ധ്വാനശീലങ്ങളും ഉൽപാദന പരിച
ഗതികളും അദ്ധ്വാന�ോപാധി എന്ന
യവും വർദ്ധിക്കുന്നു.
ഗണത്തിൽപ്പെടും. ഉൽപാദന�ോപകര
സമൂഹത്തിന്റെ ഉൽപാദനശക്തി
ണങ്ങളും, ഭൂമി, കെട്ടിടങ്ങൾ, റ�ോഡു
കൾ(Productive Forces of Society):
കൾ ഇവയ�ൊക്കെ ഉദാഹരണങ്ങൾ.
ഭൗതികസമ്പത്ത് ഉൽപാദിപ്പിക്കുവാനു
ഇവയിൽ ഉൽപാദന ഉപകരണങ്ങ
ള്ള ഉപാധിയായ ഉൽപാദന�ോപകര
ളാണ് നിർണ്ണായകമായ പങ്ക് വഹിക്കു
ണങ്ങളും, ഈ ഉപകരണങ്ങളെ പ്രവർ
ന്നത്. ആദിമമനുഷ്യൻ ഉപയ�ോഗിച്ചി
ത്തനക്ഷമമാക്കുകയും ഭൗതികമൂല്യമു
രുന്ന പരുക്കനായ കല്ലുപകരണങ്ങൾ
ള്ള വസ്തുക്കൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കുകയും
മുതൽ ആധുനിക ഉപകരണങ്ങൾ വരെ
ചെയ്യുന്ന, ഉൽപാദനശീലവും പരിചയ
യുള്ള വ്യത്യസ്ത പണിയായുധങ്ങൾ
മുളള ആളുകളും ചേർന്നതാണ് സമൂഹ
ഇതിൽപ്പെടും. ഉൽപാദന ഉപകരണ
ത്തിന്റെ ഉൽപാദനശക്തികൾ. മനുഷ്യ
ങ്ങളുടെ വികാസത്തിന്റെ നിലവാരമാ
സമൂഹത്തിന്റെ വികാസത്തിന്റെ എല്ലാ
ണ് പ്രകൃതിക്കുമേൽ സമൂഹം നേടിയ
ഘട്ടങ്ങളിലും അദ്ധാനിക്കുന്ന ബഹുജന
നിയന്ത്രണശേഷിയെയും ഉൽപാദനവ
ങ്ങളാണ് അടിസ്ഥാന ഉൽപാദനശ
ളർച്ചയുടെ അളവിനെയും നിർണ്ണയിക്കു
ക്തി. ഭൗതികസമ്പത്തിന്റെ ഉൽപാദന
ന്നത്. സാമ്പത്തികാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള
ത്തിനായി ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന പ്രകൃതിശ
കാലഘട്ടങ്ങളെ തമ്മിൽ വേർതിരിക്കു
ക്തിയ�ോടും വസ്തുക്കള�ോടുമുള്ള മനുഷ്യ
ന്നത് ഓര�ോ കാലത്തും ഉൽപാദിപ്പി
ന്റെ ബന്ധത്തെയാണ് ഉൽപാദനശ
ക്കുന്നതെന്ത് എന്നുവെച്ചല്ല; മറിച്ച്
ക്തികൾ പ്രതിഫലി
എങ്ങനെയാണ് ഭൗ
പ്പിക്കുന്നത്.
തികസമ്പത്ത് ഉൽപാ മനുഷ്യസമൂഹത്തിന്റെ
ഉൽപാദനബന്ധ
ദിപ്പിക്കുന്നത്, എന്ത്
വികാസത്തിന്റെ എല്ലാ ങ്ങൾ(Relations
of
ഉൽപാദന ഉപകരണ
ഘട്ടങ്ങളിലും അദ്ധാനി Production): പ്രകൃതി
ങ്ങൾ ക�ൊണ്ടാണ്
യുടെമേൽ മാത്രമല്ല,
എന്ന് ന�ോക്കിയാണ്. ക്കുന്ന ബഹുജനങ്ങളാ
മനുഷ്യർ തമ്മിൽ
ഉൽപാദന�ോപാധി ണ് അടിസ്ഥാന ഉൽ
തമ്മിലും പരസ്പരം
കൾ(Means of
പാദനശക്തി. ഭൗതിക ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർ
Production): അദ്ധ്വാ
സമ്പത്തിന്റെ ഉൽപാദ ത്തിക്കുന്നുണ്ട്.
നവസ്തുവും അദ്ധ്വാ
'ചില പ്രത്യേക രീ
ന�ോപാധിയും കൂടെ
നത്തിനായി ഉപയ�ോ
തിയിൽ സഹകരിച്ചും
ചേരുന്നതാണ് ഉൽ
ഗിക്കുന്ന പ്രകൃതിശക്തി പ്രവൃത്തികളെ പരസ്പ
പാദന�ോപാധി.
യ�ോടും വസ്തുക്കള�ോടുമു രം വിനിമയം ചെയ്തു
അദ്ധ്വാനശക്തികൂടെ
ക�ൊണ്ടും മാത്രമേ
ചെലുത്താതെ ഉൽപാ ള്ള മനുഷ്യന്റെ ബന്ധ
ദന�ോപാധിക്ക് ഒന്നും ത്തെയാണ് ഉൽപാദന അവർക്ക് ഉൽപാദി
പ്പിക്കാനാവൂ. ഉൽപാദ
തന്നെ ഉൽപാദിപ്പി
നം നടത്താനായി,
ക്കാനാവില്ല. ഉൽപാദ ശക്തികൾ പ്രതിഫലി
പ്പിക്കുന്നത്.
അവർ പരസ്പരം സുനി
ന�ോപകരണത്തോ
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ശ്ചിതമായ കൂട്ടുകെട്ടിലും ബന്ധങ്ങളി
ലും ഏർപ്പെടുന്നു. ഈ സാമൂഹിക കൂട്ടു
കെട്ടുകൾക്കും ബന്ധങ്ങൾക്കും ഉള്ളിൽ
നിന്നുക�ൊണ്ടു മാത്രമേ
പ്രകൃതിക്കുമേലുള്ള പ്രവൃത്തിയും ഉൽപാ
ദനവും നടത്താനാവൂ.' (മാർക്സ്-'കൂലി
യും അദ്ധ്വാനവും മൂലധനവും')
ഭൗതികസമ്പത്തിന്റെ ഉൽപാദനപ്ര
ക്രിയയിൽ ആളുകൾ ഏർപ്പെടുന്ന സു
നിശ്ചിതമായ സാമൂഹികബന്ധങ്ങളെ
യും കൂട്ടുകെട്ടുകളെയുമാണ് ഉൽപാദന
ബന്ധങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.
ഉൽപാദനബന്ധങ്ങളിൽപ്പെടുന്നവ:(a)ഉൽപാദന�ോപാധികളുടെ ഉടമ
സ്ഥതയുടെ രൂപങ്ങൾ.
(b)ഈ ഉടമസ്ഥരൂപങ്ങളിൽ നിന്ന്
ഉൽപാദനത്തിൽ ഉടലെടുക്കുന്ന വിവി
ധ സാമൂഹികവിഭാഗങ്ങളുടെ സ്ഥാനം.
(c)ഉൽപാദന�ോപാധികളുടെ ഉടമ
സ്ഥതയുടെയും ഉൽപാദനത്തിൽ ആളു
കളുടെ സ്ഥാനത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാന
ത്തിൽ ഉടലെടുക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നവിതര
ണ സമ്പ്രദായം.
ഭൂമി, അസംസ്കൃതവസ്തുക്കൾ, ഉൽ
പാദന�ോപകരണങ്ങൾ, വാർത്താവി
നിമയ ഉപാധികൾ, ഗതാഗതം തുടങ്ങി
യ ഉൽപാദന�ോപാധികൾ ആരുടെ ഉട
മസ്ഥതയിലാണ് എന്നതിനെ ആശ്ര
യിച്ചാണ് ഉൽപാദനബന്ധങ്ങളുടെ സ്വ
ഭാവം നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നത്. അദ്ധ്വാ
നിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യാ
നായി അവ വ്യക്തികളുടെയ�ോ, സംഘ
ങ്ങളുടെയ�ോ, വർഗ്ഗത്തിന്റെയ�ോ സ്വകാ
ര്യസ്വത്തായി മാറിയിരിക്കുകയാ
ണ�ോ? അത�ോ, സമൂഹത്തിന്റെയാകെ
യുള്ള ഭൗതികവും സാംസ്കാരികവുമാ
യ ആവശ്യകതകളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന
തിന് വേണ്ടിയാണ�ോ? ഇത�ൊക്കെ
ഉൽപാദനബന്ധങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെ
നിർണ്ണയിക്കുന്നു. ഉൽപാദന�ോപാധിക
ളും ജനങ്ങൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ഭൗതി
കസമ്പത്തും എവ്വിധമാണ് സമൂഹത്തി
ലെ അംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ വിതരണം
ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നും ഉൽപാദനബ
ന്ധങ്ങളുടെ അവസ്ഥ കാട്ടിത്തരുന്നു.
അതായത് ഉൽപാദന�ോപാധികളുടെ
സ്വത്തിന്റെ രൂപമാണ് ഉൽപാദനബ
ന്ധത്തിന്റെ സ്വഭാവം നിർണ്ണയിക്കു
ന്നത്.
ഉൽപാദനബന്ധം അതിന് അനുപൂ
രകമായ വിതരണബന്ധത്തെയും നി
ശ്ചയിക്കുന്നു. ഉൽപാദനവും ഉപഭ�ോഗ
വും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണിയാ
ണ് വിതരണം.
സമൂഹത്തിൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന

ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അവൻ
ഉല്പാദനബന്ധങ്ങളു ങ്ങളുടെ ആകെത്തുക
യാണ് സമൂഹത്തിന്റെ
വ്യക്തിപരമായ ഉപഭ�ോ
ടെ
ആകെത്തുകയാ
സാമ്പത്തികഘടന,
ഗത്തിന�ോ ഉൽപാദനപ
അതായത് യഥാർത്ഥ
രമായ ഉപഭ�ോഗത്തിന�ോ ണ് സമൂഹത്തിന്റെ
പ്രയ�ോജനപ്പെടു ത്തുന്നു. സാമ്പത്തികഘടന, അടിത്തറയ്ക്ക് രൂപം
നൽകുന്നത് സാമ്പത്തി
വ്യക്തിപരമായ ഉപഭ�ോ
അതായത് യഥാർ
കഘടനയാണ്. അതി
ഗമെന്നാൽ ആഹാരം,
ത്ഥ അടിത്തറയ്ക്ക്
ന്മേലാണ് നിയമരാഷ്ട്രീ
വസ്ത്രം, പാർപ്പിടം തുട
രൂപം
നൽകുന്നത്
യ ഉപരിഘടനയും സാ
ങ്ങി മനുഷ്യന്റെ വ്യക്തി
പരമായ ആവശ്യങ്ങളെ
സാമ്പത്തികഘടന മൂഹ്യബ�ോധത്തിന്റെ
രൂപങ്ങളും
തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നു. ഉൽ
യാണ്. അതിന്മേലാ നിശ്ചിത
പണിതുയർത്തുന്നത്.'
പാദനപരമായ ഉപഭ�ോ
(മാർക്സ്, 'അർത്ഥശാ
ഗമാകട്ടെ, ഭൗതികസമ്പ ണ് നിയമരാഷ്ട്രീയ
ത്ത് സൃഷ്ടിക്കാനായി
ഉപരിഘടനയും സാ സ്ത്ര നിരൂപണത്തിന്
ഉൽപാദന�ോപാധികളെ മൂഹ്യബ�ോധത്തിന്റെ ഒരാമുഖം.')
ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തുന്ന
നിലവിൽ വന്നതി
നിശ്ചിത രൂപങ്ങളും ന് ശേഷം ഉപരിഘട
താണ്.
പണിതുയർത്തുന്നത്. ന, തിരിച്ച്, അടിത്തറ
വ്യക്തിപരമായ ഉപ
ഭ�ോഗത്തിനായി ഉൽപാ
യിന്മേൽ അനുപൂരകമാ
ദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വസ്തുക്ക
യ സജീവസ്വാധീനം
ളുടെ വിതരണം ഉൽപാദന�ോപാധികളു
ചെലുത്തുന്നു. അതുവഴി അടിത്തറയുടെ
ടെ വിതരണത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കു
വികാസത്തെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുകയ�ോ
ന്നു. മുതലാളിത്ത സമൂഹത്തിൽ ഉൽപാ
തടയുകയ�ോ ചെയ്യുന്നു.
ദന�ോപാധികൾ മുതലാളിമാരുടെ ഉടമ
ഉൽപാദനത്തിന് ഒരു സാങ്കേതിക
സ്ഥതയിലാണ്. തൽഫലമായി,
വശവും സാമൂഹികവശവുമുണ്ട്. സാങ്കേ
അദ്ധ്വാനത്തിന്റെ ഫലമായ ഉൽപ്പന്ന
തികവശത്തെ ഊർജ്ജതന്ത്രം, രസത
ങ്ങളും മുതലാളിമാരുടെ ഉടമസ്ഥതയി
ന്ത്രം, എൻജീനിയറിംഗ്, കൃഷിശാസ്ത്രം
ലായിരിക്കുന്നു. ത�ൊഴിലാളികൾക്ക്
തുടങ്ങിയ പ്രകൃതിശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠനവി
ഉൽപാദന�ോപാധികൾ നിഷേധിച്ചിരി
ധേയമാക്കുന്നു.
ക്കുന്നതിനാൽ മുതലാളിമാർക്കുവേണ്ടി
ഉൽപാദനത്തിന്റെ സാമൂഹികവശ
പ്രവർത്തിക്കാൻ നിർബന്ധിതമായിരി
ത്തെ, അതായത് ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള
ക്കുന്നു. അവരുടെ അദ്ധ്വാനത്തിന്റെ
സാമ്പത്തിക ബന്ധത്തെ പ�ൊളിറ്റി
ഫലമായുണ്ടാകുന്ന ഉൽപ്പന്നവും മുതലാ
ക്കൽ ഇക്കോണമി പഠനവിധേയമാക്കു
ളിമാർ തട്ടിയെടുക്കുന്നു. സ�ോഷ്യലിസ്റ്റ്
ന്നു. ലെനിൻ പറയുന്നു: 'ഉൽപാ
വ്യവസ്ഥയിൽ ഉല്പാദന�ോപാധികൾ
ദന'ത്തെപ്പറ്റി 'പ�ൊളിറ്റിക്കൽ ഇക്കോ
പ�ൊതുസ്വത്താണ്. അതിനാൽത്തന്നെ
ണമിയ്ക്ക്' താൽപര്യമേയില്ല, മറിച്ച്
അദ്ധ്വാനത്തിന്റെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന
ഉൽപാദനത്തിൽ, ഉൽപാദനത്തിന്റെ
ഉൽപ്പന്നവും അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ
സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥയിൽ ജനങ്ങൾ
ക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ്.
തമ്മിലുള്ള സാമൂഹികബന്ധത്തെയാ
ചരക്കുൽപാദനം നിലവിലുള്ള സമൂ
ണ് അത് പഠനവിധേയമാക്കുന്നത്.'
ഹങ്ങളിൽ, ഭൗതികസമ്പത്തിന്റെ വിത
(ലെനിൻ, 'റഷ്യയിലെ മുതലാളിത്തം')
രണം, ചരക്കുകളുടെ പരസ്പരവിനിയമ
ഉൽപ്പാദനബന്ധവും ഉൽപാദനശ
ത്തിലൂടെയാണ് നടക്കുന്നത്. ഉൽപാദ
ക്തികളുമായുള്ള പരസ്പരബന്ധത്തെ
നം, വിതരണം, വിനിമയം, ഉപഭ�ോഗം
'പ�ൊളിറ്റിക്കൽ ഇക്കോണമി പഠനവി
എന്നിവ കൂടിച്ചേർന്നാണ് നിലക�ൊള്ളു
ധേയമാക്കുന്നു.'ഉൽപ്പാദനശക്തികളും
ന്നത്. അതിൽ നിർണ്ണായക പങ്ക് നിർ
ഉൽപാദനബന്ധവും കൂടിച്ചേർന്നതാണ്
വഹിക്കുന്നത് ഉൽപാദനമാണ്. വിതര
ഉൽപാദനരീതി(Mode of Production).
ണത്തിന്റെയും വിനിമയത്തിന്റെയും
ഉൽപാദനത്തിലെ ഏറ്റവും ചടുലവും
ഉപഭ�ോഗത്തിന്റെയും പ്രത്യേകതകളും
വിപ്ലവകരവുമായ ഘടകം ഉൽപാദന
സമ്പ്രദായങ്ങളും അനുര�ോധമായ സ്വാ
ബന്ധമാണ്. ഉൽപാദനശക്തികളുടെ
ധീനം ഉല്പാദനത്തിലും ചെലുത്തുന്നു,
മാറ്റത്തോടെ ഉൽപാദനവികാസം
അത് ഉൽപാദനത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കോ
ആരംഭിക്കുന്നു. തുടക്കത്തിൽ ഉൽപാദ
തടസ്സത്തിന�ോ കാരണമാകുന്നു.
ന�ോപകരണത്തിന്റെ വികാസത്തിലും
അടിത്തറയും ഉപരിഘടനയും(Base
തുടർന്ന് അനുര�ോധമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉൽ
and Superstructure): 'ഉല്പാദനബന്ധ
പാദനബന്ധത്തിന്റെ മേഖലയിലും
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സംഭവിക്കുന്നു. ഉൽപാദനശക്തികളുടെ
വികാസത്തിനെ ആശ്രയിച്ച് വികസി
ക്കുന്ന ഉൽപാദനബന്ധങ്ങൾ തിരിച്ച്
ഉൽപാദനശക്തികളെയും സജീവമായി
സ്വാധീനിക്കുന്നു.
ഉൽപാദനബന്ധങ്ങൾ ഉൽപാദനശ
ക്തികളുടെ സ്വഭാവത്തിനനുസൃതമായി
രിക്കുന്നയിടത്തുമാത്രമേ സമൂഹത്തി
ന്റെ ഉൽപാദനശക്തികൾ തടസ്സമില്ലാ
തെ വികസിക്കൂ.
ഉൽപാദനശക്തികളുടെ വികാസ
ത്തിന്റെ ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ അത് നില
വിലുളള ഉൽപാദനബന്ധത്തിന്റെ ചട്ട
ക്കൂടിനുമപരിയായി വളരുകയും അതു
മായി വൈരുദ്ധ്യത്തിലാവുകയും ചെയ്യു
ന്നു. ഉൽപാദനശക്തികളുടെ വികാസ
ത്തിന്റെ രൂപങ്ങളെന്നതിൽ നിന്ന് മാറി
ഉൽപാദനബന്ധങ്ങൾ അവയുടെ വികാ
സം തടയുന്ന ചങ്ങലകളായിമാറുന്നു.
തൽഫലമായി, ഉടനെയല്ലെങ്കിൽ
പിന്നീട് പഴയ ഉല്പാദനബന്ധങ്ങൾ പു
തിയവയ്ക്ക് വഴിമാറുന്നു. സമൂഹത്തിന്റെ
ഉൽപാദനശക്തികളുടെ സ്വഭാവത്തിന,്
അത് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന വളർച്ച
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യുടെ തലത്തിനും അനുസൃതമായിട്ടായി
രിക്കും ആ ഘട്ടത്തിലെ ഉൽപാദനബ
ന്ധങ്ങളുടെ സ്വഭാവം. സമൂഹത്തിന്റെ
അടിത്തറയുടെ മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച്
അതിന്റെ ഉപരിഘടനയും മാറുന്നു. പഴ
യ ഉൽപാദനബന്ധങ്ങളെ മാറ്റി പുതി
യ ഒന്നിനെ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്റെ ഭൗ
തികസാഹചര്യം രൂപം ക�ൊള്ളുന്നതും
വളർച്ച പ്രാപിക്കുന്നതും പഴയ ഉൽപാദ
നബന്ധത്തിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിനു
ള്ളിൽ നിന്നുതന്നെയാണ്. പുതിയ ഉൽ
പാദനബന്ധങ്ങൾ ഉൽപാദനശക്തിക
ളുടെ വികാസത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സാ
ഹചര്യമ�ൊരുക്കുന്നു.
ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ, സാമ്പത്തിക
വികാസത്തിന്റെ നിയമമെന്നത് ഉൽ
പാദനശക്തിയുടെ പ്രകൃതത്തോട് നിർ
ബന്ധപൂർവ്വം സാമ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഉൽ
പാദനബന്ധത്തിന്റെ നിയമമാണ്.
സ്വകാര്യസ്വത്തിലും മനുഷ്യൻ മനു
ഷ്യനെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിലും അടി
സ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂ
ഹത്തിൽ, ഉൽപാദന ശക്തികളും ഉൽ
പാദനബന്ധങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര

സംഘർഷം വർഗ്ഗസമരത്തിന്റെ രൂപ
ത്തിലാണ് പ്രകാശിതമാകുന്നത്. ഈ
സാഹചര്യത്തിൽ പഴയ ഉൽപാദനസ
മ്പ്രദായത്തിന്റ സ്ഥാനത്ത് പുതിയ
ഒന്ന് സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നത് ഒരു സാമൂ
ഹികവിപ്ലവത്തിലൂടെയാണ്.
ത�ൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെയും
അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന മുഴുവൻ മനുഷ്യവംശ
ത്തിന്റെയും കൈയിലുള്ള ശക്തമായ
ആശയായുധമാണ് മാർക്സിസ്റ്റ്
-ലെനിനിസ്റ്റ് പ�ൊളിറ്റിക്കൽ ഇക്കോ
ണമി എന്ന സാമൂഹികശാസ്ത്രം.
മാർക്സിസ്റ്റ്-ലെനിനിസ്റ്റ് സാമ്പ
ത്തിക പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ ജൈവശ
ക്തി കുടിക�ൊള്ളുന്നത് അത് ത�ൊഴിലാ
ളിവർഗ്ഗത്തെയും അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന ബഹു
ജനങ്ങളെയും സമൂഹത്തിന്റെ സാമ്പ
ത്തിക വികാസത്തിന്റെ നിയമങ്ങളുടെ
വിജ്ഞാനംക�ൊണ്ട് ആയുധമണിയി
ക്കുകയും, കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ അന്തിമ
വിജയത്തെപ്പറ്റി സുവ്യക്തധാരണയും
ആത്മവിശ്വാസവും നൽകുകയും ചെയ്യു
ന്നു എന്ന അനിഷേധ്യമായ വസ്തുതയി
ലാണ്.

apXemfn¯¯n\v ap³]pÅ
DÂ]mZ\ k{¼Zmb§Ä
Pre-capitalist Mode of Production

A²ymbw 1

BZna kmaqlnI DÂ]mZ\ k{¼Zmbw
(Primitive Communal Mode of Production)

മനുഷ്യസമൂഹത്തിന്റെ
ആവിർഭാവം
ഭൂമിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ക്വാട്ടേണ
റി പീരിയേഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ
കാലഘട്ടത്തിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു ദശല
ക്ഷം വർഷം, ചൂടും ഈർപ്പവുംക�ൊണ്ട്
സവിശേഷമാക്കപ്പെട്ട ഏഷ്യയിലെയും
ആഫ്രിക്കയിലെയും വിവിധ പ്രദേശ
ങ്ങളിൽ, ആന്ത്രോപ്പോയിഡ് വാനര

48

ന്മാരിൽ വളരെ വികസിതമായ ഒരു
സ്പീഷിസ്(ഇനം) ജീവിച്ചുവന്നിരുന്നു.
വളരെ ദീർഘകാലത്തെ പലവിധ പരി
വർത്തനങ്ങളിലൂടെയും പരിണാമങ്ങളി
ലൂടെയും ഈ അകന്ന പൂർവ്വികരിൽ നി
ന്ന് മനുഷ്യൻ ആവിർഭവിച്ചു.
പ്രകൃതിയുടെ വികാസത്തിന്റെ ഏറ്റ
വും മഹത്തായ വഴിത്തിരിവായിരുന്നു
മനുഷ്യന്റെ ആവിർഭാവം. മനുഷ്യന്റെ
പൂർവ്വികർ പണിയായുധങ്ങൾ നിർമ്മി
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ക്കാൻ തുടങ്ങിയത�ോടെയായിരുന്നു
ഈ വഴിത്തിരിവ് സംഭവിച്ചത്. മനു
ഷ്യനും മൃഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അടിസ്ഥാ
നപരമായ വേർതിരിവ്, പണിയായുധ
ങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചുതുടങ്ങിയത�ോടെ മാത്ര
മാണ് എളിയ ത�ോതിലാണെങ്കിലും,
ആരംഭിച്ചത്. മരത്തിൽ നിന്ന് പഴ
ങ്ങൾ തട്ടിതാഴെയിടാന�ോ, ആക്രമണ
ത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാന�ോ മനുഷ്യ
ക്കുരങ്ങുകൾ (apes)െവടിയ�ോ, കല്ലോ

G{]nÂ 2020
ചിലപ്പോൾ ഉപയ�ോഗിക്കാറുണ്ട് എന്ന
ത് നമുക്കറിവുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷേ
ഒരു ജന്തുവും ഏറ്റവും അപരിഷ്കൃ
 തമാ
യ പണിയായുധംപ�ോലും നിർമ്മിച്ചിട്ടി
ല്ല. മനുഷ്യന്റെ പൂർവ്വികൻമാരുടെ ദൈ
നംദിന ജീവിതാവശ്യങ്ങൾ പണിയാ
യുധങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിലേയ്ക്ക് അവ
രെ നയിച്ചു. കൂർപ്പിച്ചെടുത്ത കല്ലുകൾ
ക�ൊണ്ട് ആക്രമണങ്ങളെ പ്രതിര�ോധി
ക്കാനും മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടാനും പ്ര
യ�ോജനപ്പെടുത്താമെന്നും അനുഭവ
ങ്ങൾ അവരെ പഠിപ്പിച്ചു. മനുഷ്യന്റെ
പൂർവ്വികർ ഒരു കല്ല് മറ്റൊരു കല്ലിൽ
ഉരസ്സിക�ൊണ്ട് കൽപ്പണിയായുധങ്ങൾ
നിർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇങ്ങനെ പണി
യായുധങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തോടെ
അദ്ധ്വാനം എന്ന പ്രക്രിയയ്ക്ക് ആരംഭം
കുറിച്ചു.
ആന്ത്രോപ്പോയിഡ് ആൾക്കുരങ്ങ
ന്റെ മുൻപാദങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ കരങ്ങ
ളായി പരിവർത്തനപ്പെടുന്നതിന് കാര
ണം അദ്ധ്വാനമാണ്. വാനരനിൽ നി
ന്ന് മനുഷ്യരിലേയ്ക്കുള്ള പരിണാമഘട്ട
ത്തിലെ ആൾക്കുരങ്ങിന്റെ ഫ�ോസിൽ
അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇത് സംബ
ന്ധിച്ച് തെളിവ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൾക്കുര
ങ്ങിന്റെ മസ്തിഷ്കം മനുഷ്യന്റെ മസ്തി
ഷ്കത്തേക്കാൾ വളരെ ചെറുതായിരി
ക്കുന്നു. പക്ഷെ അവന്റെ കരങ്ങൾക്ക്
താരതമ്യാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ കര
ങ്ങളെക്കാൾ ചെറിയ വ്യത്യാസം മാത്ര
മേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. കരങ്ങൾ അദ്ധ്വാ
നത്തിന്റെ അവയവമാണെന്ന് മാത്രമ
ല്ല, അത് അദ്ധ്വാനത്തിന്റെ ഉൽപന്ന
വും കൂടിയാണെന്നാണ് ഇത് തെളിയി
ക്കുന്നത്.
അദ്ധ്വാനകർമ്മങ്ങളിൽ മുഴുകാൻ
ഉതകുന്ന വിധത്തിൽ കരങ്ങൾ സ്വത
ന്ത്രമായത�ോടെ, മനുഷ്യന്റെ പൂർവ്വികർ
നിവർന്ന നടത്ത രീതി കൈവരിച്ചു.
മനുഷ്യൻ ഉടലെടുക്കുന്നതിൽ കരങ്ങൾ
ഉപയ�ോഗിച്ചുള്ള അദ്ധ്വാനത്തിന് സുപ്ര
ധാനമായ ഒരു പങ്കാണ് നിർവ്വഹിക്കാ
നുണ്ടായിരുന്നത്.
മനുഷ്യന്റെ പൂർവ്വികർ അലഞ്ഞുനട
ക്കുകയും പറ്റങ്ങളായി ജീവിക്കുകയും
ചെയ്തവരായിരുന്നു. ആദ്യകാല മനുഷ്യ
നും പറ്റങ്ങളായിട്ടാണ് ജീവിച്ചത്.
പക്ഷെ, ജന്തുവർഗ്ഗത്തിനിടയിൽ
അസാദ്ധ്യമായ ഒരു പരസ്പര ബന്ധം
മനുഷ്യർ തമ്മിൽ ഉണ്ടായിവന്നു.
അദ്ധ്വാനം വഴിയുള്ള ബന്ധമായിരുന്നു
അത്. മനുഷ്യർ കൂട്ടായിചേർന്ന് പണി
യായുധങ്ങളുണ്ടാക്കി; കൂട്ടായി ചേർന്നു
തന്നെ അത് പ്രയ�ോഗിച്ചു. തൽഫലമാ

മനുഷ്യർ കൂടിചേർന്നുള്ള
അദ്ധ്വാനം ആശയവ്യക്ത
തയ�ോടെയുള്ള സംസാര
ത്തിന്റെ ആവശ്യകതയി
ലേയ്ക്കും അതിന്റെ ആവിർ
ഭാവത്തിലേയ്ക്കും വികാസ
ത്തിലേയ്ക്കും നയിച്ചു. ഭാഷ,
പരസ്പരം ആശയവിനിയ
മം നടത്തുന്നതിനും അഭി
പ്രായങ്ങൾ കൈമാറുന്ന
തിനും പരസ്പരധാരണ
ആർജ്ജിക്കാനുമുള്ള ഉപാ
ധിയാണ്. ചിന്തകളുടെ വി
നിമയം നിരന്തരവും ജീ
വൽപ്രധാനവുമായ ആവ
ശ്യകതയാണ്.
യി മനുഷ്യന്റെ ആവിർഭാവം മനുഷ്യസ
മൂഹത്തിന്റെയും ഉദയമായി മാറി.
അതായത് ജന്തുത്വപരമായ അവസ്ഥ
യിൽ നിന്ന് സാമൂഹ്യജീവിതാവസ്ഥ
യിലേയ്ക്കുള്ള പരിവർത്തനം.
മനുഷ്യർ കൂടിചേർന്നുള്ള അദ്ധ്വാനം
ആശയവ്യക്തതയ�ോടെയുള്ള സംസാ
രത്തിന്റെ ആവശ്യകതയിലേയ്ക്കും അതി
ന്റെ ആവിർഭാവത്തിലേയ്ക്കും വികാസ
ത്തിലേയ്ക്കും നയിച്ചു. ഭാഷയെന്നത്, പര
സ്പരം ആശയവിനിയമം നടത്തുന്നതി
നും അഭിപ്രായങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിനും
പരസ്പരധാരണ ആർജ്ജിക്കാനുമുള്ള
ഉപാധിയാണ്.
ചിന്തകളുടെ വിനിമയം നിരന്തരവും
ജീവൽപ്രധാനവുമായ ആവശ്യകതയാ
ണ്. അതില്ലാതെ പ്രകൃതിശക്തികളുമാ
യുളള സമരത്തിൽ മനുഷ്യൻ ചെയ്യേ
ണ്ടിവരുന്ന പ്രവർത്തികൾ നടക്കില്ല.
സാമൂഹിക�ോൽപാദനത്തിന്റെ നില
നിൽപ്പുതന്നെ അസാദ്ധ്യവുമാണ്.
അദ്ധ്വാനവും ആശയവ്യക്തതയ�ോ
ടെയുളള സംസാരവും മനുഷ്യന്റെ അവ
യവഘടനയെ പൂർണ്ണതയിലെത്തിക്കു
ന്നതിൽ, അവന്റെ മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ
വികാസത്തിൽ നിർണ്ണായകമായ സ്വാ
ധീനം ചെലുത്തി. ഭാഷയുടെ വികാസം
ചിന്തയുടെ വികാസവുമായി അഭേദ്യമാ
യി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അദ്ധ്വാനപ്ര
ക്രിയയിലൂടെ മനുഷ്യന്റെ ഇന്ദ്രിയജ്ഞാ
നവും അവബ�ോധവും വിശാലമായി.
അവന്റെ ഇന്ദ്രിയ അവയവങ്ങൾ പൂർ
ണവളർച്ചയിലെത്തി. മനുഷ്യന്റെ
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അദ്ധ്വാനം ജന്തുക്കളുടെ സഹജവാസന
യാൽ പ്രേരിതമായ പ്രവൃത്തിയിൽ നി
ന്ന് വിഭിന്നമായി സബ�ോധതയാർന്ന
പ്രവൃത്തിയായി മാറി.
അങ്ങനെ അദ്ധ്വാനം 'എല്ലാ മനു
ഷ്യരുടെയും നിലനിൽപ്പിന്റെ മുഖ്യവും
അടിസ്ഥാനപരവുമായ അവസ്ഥയാ
ണ്. ഒരർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടി
ച്ചത് അദ്ധ്വാനമാണെന്ന് പറയാവുന്ന
താണ്.' (എംഗൽസ്, വാനരനിൽ നി
ന്ന് നരനിലേയ്ക്കുള്ള പരിവർത്തന
ത്തിൽ അദ്ധ്വാനത്തിന്റെ പങ്ക്)
അദ്ധ്വാനമ�ൊന്നുകാരണം, മനുഷ്യ
സമൂഹം ഉടലെടുക്കുകയും വികാസം
പ്രാപിക്കാനാരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു.

അദ്ധ്വാന�ോപകരണങ്ങളുടെ
വികാസം
ആദിമകാലത്ത് മനുഷ്യൻ തന്റെ
പ്രകൃത്യാലുള്ള ചുറ്റുപാടുകളെ തീർത്തും
ആശ്രയിച്ചുപ�ോകേണ്ടിവന്നു. പ്രകൃതി
യുമായുള്ള പ�ോരാട്ടത്തിന്റെ വൈതര
ണികളുമായി ഉഴലുകയായിരുന്ന
അവൻ, പ്രകൃതിയുടെ അടിസ്ഥാന
ശക്തികളെ കീഴടക്കുന്നതിനുള്ള ശേ
ഷികളാർജ്ജിക്കുന്ന പ്രക്രിയയിൽ വള
രെ വളരെ സാവകാശമാണ് മുന്നേറി
യിരുന്നത്. അദ്ധ്വാന�ോപകരണങ്ങൾ
അങ്ങേയറ്റം പ്രാകൃതമായിരുന്നതാണ്
ഇതിന് കാരണം. മനുഷ്യന്റെ ആദ്യ
ഉപകരണങ്ങൾ പരുക്കനായി ചെത്തി
യ കല്ലുകളും വടികളുമായിരുന്നു. അവ
യ�ൊക്കെ തന്റെ ശരീരഭാഗങ്ങളിൽ കൃ
ത്രിമമായി കൂട്ടിച്ചേർത്തതുപ�ോലെയാ
യിരുന്നു; കല്ല് തന്റെ മുഷ്ടിയുടെ, വടി
തന്റെ നീട്ടിയ കൈയുടെ. അങ്ങനെ.
മനുഷ്യൻ കൂട്ടങ്ങളായി ജീവിച്ചു.
അത് ഏതാനും ഡസനുകളിലധികമു
ണ്ടാവില്ല. അതിനെക്കാൾ കൂടുതൽ
പേർക്ക് നൽകാൻ ഭക്ഷണമുണ്ടാവില്ല
എന്നതുതന്നെ കാരണം. ഈ സംഘ
ങ്ങൾ കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോൾ പലപ്പോഴും
തമ്മിൽ സംഘർഷങ്ങളുണ്ടാവുമായിരു
ന്നു. പല സംഘങ്ങളും പട്ടിണിക�ൊണ്ട്
നാശമടയുകയ�ോ അല്ലെങ്കിൽ വന്യജീ
വികളുടെ ഇരകളായിത്തീരുകയ�ോ
ചെയ്തു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കൂട്ടായ
അദ്ധ്വാനം മാത്രമേ സാദ്ധ്യമാവുമായി
രുന്നുള്ളൂ. നിലനിൽപ്പിന് അത് അങ്ങേ
യറ്റം അനിവാര്യവുമായിരുന്നു.
ദീർഘകാലം ആദിമമനുഷ്യൻ
ആഹാരവസ്തുക്കൾ ശേഖരിച്ചും വേട്ടയാ
ടികിട്ടുന്നതുക�ൊണ്ടും ജീവിച്ചുപ�ോയി.
ഏറ്റവും ലളിതമായ ആയുധങ്ങളുപയ�ോ
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ഗിച്ച്, കൂട്ടായ പ്രവർത്ത
തീയുടെ കണ്ടുപിടിത്ത കഴിയ്ക്കാമെന്നായി.
രണ്ടാമതായി, പണി
നത്തിലൂടെയാ ണ് ഇത്
വും
അതിന്റെ
പ്രയ�ോ
യായുധനിർമ്മാണ
രണ്ടും നടത്തിയത്. കൂട്ടാ
ഗവുംക�ൊണ്ട് പ്രകൃതി ത്തിൽ തീ ഒരു സുപ്ര
യി നേടിയത് കൂട്ടായി
ധാന പങ്ക് വഹി
ഭക്ഷിച്ചു. ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളു ശക്തികളിൽ ചിലതി
ടെ ദൗർലഭ്യവും അനി
ന് മനുഷ്യൻ മുൻകൈ ക്കാൻ തുടങ്ങി. മൂന്നാമ
തായി, തണുപ്പിൽ നി
ശ്ചിതാവസ്ഥയും കാര
ന്ന് രക്ഷ നേടാൻ കഴി
ണം ആദിമമനുഷ്യർക്കി നേടി. ജന്തുല�ോകത്ത്
നിന്നും
അന്തിമമായി
ഞ്ഞു. അതുവഴി മനു
ടയിൽ നരമാംസഭ�ോജ
ഷ്യന് ല�ോകമെമ്പാടും
നം നടക്കുമായിരുന്നു.
ആദിമമനുഷ്യൻ പുറ
വ്യാപിക്കാൻ സാധി
ആയിരക്കണക്കിന് വർ
ത്തുചാടി. മനുഷ്യനാ
ച്ചു. നാലാമതായി,
ഷങ്ങൾക�ൊണ്ട് വഴിത
വാൻ
വേണ്ടി
യ
െടുത്ത
വന്യമൃഗങ്ങളെ പ്രതി
പ്പിത്തടഞ്ഞുമുന്നേറുന്നതു
ര�ോധി ക്കാൻ തീ
പ�ോലെ വളരെ പതിയെ സുദീർഘഘട്ടം പൂർ
സഹായിച്ചു.
പരിചയമാർജ്ജിച്ച്,
ത്തിയായി. തീയുടെ
മനുഷ്യജീവിതം
ആക്രമിക്കാനും മുറിക്കാ
കണ്ടെത്തല�ോടെ മനു നിലനിന്ന് പ�ോകാനു
നും കുഴിക്കാനും പ�ോലു
ഷ്യന്റെ ഭൗതിക ജീവി ള്ള ഉപാധിയായി വേ
ള്ള ചെറിയ പണികൾ
ട്ടയാടൽ ദീർഘകാലം
ക്കായുളള ആയുധങ്ങൾ
തസാഹചര്യം അടി
ത�ോൽക�ൊ
നിർമ്മിക്കാൻ മനുഷ്യൻ
സ്ഥാനപരമായി മാറി. തുടർന്നു.
ണ്ട് വസ്ത്രമുണ്ടാക്കാനും,
പഠിച്ചു.
എല്ലുക�ൊണ്ട് പണി
തീയുടെ കണ്ടുപിടി
യായുധം നിർമ്മിക്കാനും അത് സഹാ
ത്തം പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമരത്തിൽ
യകരമായി. മാംസഭക്ഷണം മനുഷ്യാവ
ആദിമമനുഷ്യന്റെ മഹത്തായ വിജയ
യവങ്ങളുടെ, പ്രത്യേകിച്ചും മനുഷ്യമസ്തി
മായിരുന്നു. സ്വഭാവികമായി ഉണ്ടായി
ഷ്കത്തിന്റെ ഉയർന്ന തലത്തിലേയ്ക്കു
വന്ന തീയെ ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തുവാൻ
ള്ള വികാസത്തെ സ്വാധീനിച്ചു.
തുടക്കകാല ത്ത് പഠിച്ചു. മിന്നൽ മര
ശാരീരികവും മാനസികവുമായ വി
ത്തിന് തീ ക�ൊടുക്കുന്നത് അവൻ
കാസം, പുര�ോഗതി പ്രാപിച്ചത�ോടെ,
കണ്ടു. അഗ്നിപർവ്വതം പ�ൊട്ടിയ�ൊലി
മനുഷ്യന്, തന്റെ പണിയായുധങ്ങളെ
ക്കുന്നതും, കാട്ടുതീയെയും അവൻ നിരീ
കൂടുതൽ പൂർണതയിലേയ്ക്കെത്തി
ക്ഷിച്ചു. യാദൃശ്ചികമായി കിട്ടിയ തീയെ
ക്കാൻ സാധിച്ചു. കൂർപ്പിച്ച മരക്കൊമ്പ്
ദീർഘകാലത്തേയ്ക്ക് കാത്തുസൂക്ഷിച്ചു.
വേട്ടയാടാൻ ഉപയ�ോഗപ്പെട്ടു. തുടർന്ന്,
ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേ
കൂർപ്പിച്ച കല്ലിനെ വടിയുമായി ചേർ
ഷമേ മനുഷ്യൻ തീ നിർമ്മിക്കുന്ന രഹ
ത്തുറപ്പിക്കാനാരംഭിച്ചു. അറ്റത്ത് കല്ല്
സ്യം മനസ്സിലാക്കിയൂള്ളൂ. കൂടുതൽ മു
വച്ചുചേർത്ത കുന്തങ്ങൾ, കൽമഴു, മൺ
ന്തിയ തരം പണിയായുധങ്ങളുടെ നിർ
വെട്ടി, പിച്ചാത്തി, മീൻ പിടിക്കാനുള്ള
മ്മാണത്തോടെയാണ്, രണ്ട് വസ്തുക്കൾ
ചാട്ടുളി, ചൂണ്ട എന്നിവ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു.
തമ്മിലുരസുമ്പോൾ തീ ഉണ്ടാകുന്നുവെ
വലിയ മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടാനും മത്സ്യ
ന്ന വിദ്യ കണ്ടെത്തിയത്. തുടർന്ന്
ബന്ധനം നടത്താനും ഈ ഉപകരണ
അത് ഉണ്ടാക്കാനും പഠിച്ചു.
ങ്ങൾ കാരണമായി. ഉപകരണനിർമ്മാ
തീയുടെ കണ്ടുപിടിത്തവും അതി
ണത്തിനുള്ള മുഖ്യ ഉപാധിയായി കല്ല്
ന്റെ പ്രയ�ോഗവുംക�ൊണ്ട് പ്രകൃതി
തന്നെ ദീർഘകാലം നിലനിന്നു. കല്ല്
ശക്തികളിൽ ചിലതിന് മനുഷ്യൻ മുൻ
ക�ൊണ്ടുള്ള പണിയായുധങ്ങൾ മുഖ്യമാ
കൈ നേടി. ജന്തുല�ോകത്ത് നിന്നും
യി നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന, ആയിരമാ
അന്തിമമായി ആദിമമനുഷ്യൻ പുറത്തു
യിരം വർഷങ്ങൾ നീണ്ട കാലഘട്ടം
ചാടി. അങ്ങനെ മനുഷ്യനാവാൻ വേ
ശിലായുഗമെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. പി
ണ്ടിയെടുത്ത സുദീർഘഘട്ടം പൂർത്തി
ന്നീട�ൊരു കാലത്ത് മാത്രമാണ് ല�ോ
യായി. തീയുടെ കണ്ടെത്തല�ോടെ മനു
ഹംക�ൊണ്ടുള്ള പണിയായുധം നിർമ്മി
ഷ്യന്റെ ഭൗതിക ജീവിതസാഹചര്യം
ക്കാൻ മനുഷ്യൻ പഠിച്ചത്. തുടക്ക
അടിസ്ഥാനപരമായി മാറി. ഒന്നാമതാ
ത്തിൽ, ചെമ്പും(ചെമ്പ് ബലം കുറഞ്ഞ
യി, ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാനായി തീ
ല�ോഹമായതിനാൽ പണിയായുധങ്ങൾ
ഉപയ�ോഗിക്കാമെന്നായി. തൽഫലമാ
ഉണ്ടാക്കാൻ വിപുലമായി ഉപയ�ോഗിച്ചി
യി ഭക്ഷ്യയ�ോഗ്യമായ വസ്തുക്കളുടെ
ല്ല) പിന്നീട് വെങ്കലവും(ചെമ്പിന്റെയും
എണ്ണം കൂടി. മീൻ, മാംസം, കിഴങ്ങുവർ
ഈയത്തിന്റെയും ഒരു ല�ോഹക്കൂട്ട്), ഒടു
ഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവ തീയിൽ പാകം ചെയ്തു
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വിൽ ഇരുമ്പും കണ്ടെത്തി. അങ്ങനെ,
ശിലായുഗത്തെ തുടർന്ന് വെങ്കലയുഗവും
ഇരുമ്പ് യുഗവും കടന്നുവന്നു. (ഏഷ്യ
യിൽ ബി.സി അഞ്ചും നാലും സഹസ്രാ
ബ്ദങ്ങൾക്കിടയിലും മദ്ധ്യയൂറ�ോപ്പിൽ
ബി.സി മൂന്നൂം രണ്ടും സഹസ്രാബ്ദ
ങ്ങൾക്കിടയിലും ചെമ്പുണ്ടാക്കിയതി
ന്റെ ആദ്യത്തെ തെളിവുകൾ ലഭ്യമാ
ണ്. ബി.സി നാലാം സഹസ്രാബ്ദ
ങ്ങൾക്കിടയിൽ മെസപ്പൊട്ടോമിയ
യിൽ വെങ്കലം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ബി.സി
2000 മുതൽ ഈജിപ്തിലും മെസെപ്പൊ
ട്ടോമിയയിലും ഇരുമ്പ് കണ്ടെത്തി.
ഏതാണ്ട്, ബി.സി 1000 മുതലാണ്
പടിഞ്ഞാറൻ യൂറ�ോപ്പിൽ ഇരുമ്പ്
കണ്ടെത്തിയത്.)
അമ്പും വില്ലും കണ്ടുപിടിച്ചത�ോടെ,
വേട്ടയാടൽ വഴി കൂടുതൽ ജീവിതാവ
ശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനായി. അത്
അദ്ധ്വാനത്തെ ലഘൂകരിക്കുന്ന പണി
യായുധങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ
പാതയിൽ ഒരു സുപ്രധാന നാഴികക്ക
ല്ലായി മാറി. വേട്ടയാടലിന്റെ വികാസം
ആദിമരീതിയിലുള്ള കന്നുകാലി വളർ
ത്തലിന്റെ ആവിർഭാവത്തിന് കാരണ
മായി. വേട്ടക്കാർ മൃഗങ്ങളെ വീട്ടിൽ
വളർത്താനാരംഭിച്ചു. മറ്റ് ജന്തുക്കൾക്ക്
മുൻപായി, നായകളെയാണ് വീട്ടിൽ
വളർത്താൻ തക്കവണ്ണം ഇണക്കിയെടു
ത്തത്. പിന്നീട് ആട്, കന്നുകാലി,
പന്നി, കുതിര എന്നിവയെയും. പ്രാകൃത
സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള കൃഷിയുടെ ആവിർ
ഭാവം സമൂഹത്തിന്റെ ഉൽപാദനശക്തി
കളുടെ വികാസത്തിന്റെ വലിയ കുതി
പ്പിന് കാരണമായി. മണ്ണിൽ വീഴുന്ന
ധാന്യങ്ങൾ മുളച്ചുവരുന്നതായി, പഴങ്ങ
ളും ധാന്യങ്ങളും ശേഖരിക്കവെ, ആദിമ
മനുഷ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആയി
രമാവർത്തി കണ്ടെങ്കിലും ഇതിന്റെ
രഹസ്യമവന് പിടികിട്ടിയില്ല. പക്ഷേ,
ഒരു നാൾ ഈ പ്രതിഭാസത്തിന്റെ
കണ്ണികൾ, ആദിമമനുഷ്യന്റെ മന
സ്സിൽ വെളിവായത�ോടെ അവൻ ചെടി
കൾ വളർത്താൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ
കൃഷി ആവിർഭവിച്ചു.
ദീർഘകാലം കൃഷി അങ്ങേയറ്റം
പ്രാകൃതമായ വിധത്തിലായിരുന്നു.
ആദ്യമ�ൊക്കെ വെറും കമ്പുക�ൊണ്ടും,
പിന്നീട് വളഞ്ഞ അറ്റമുള്ള, മൺവെട്ടി
ക�ൊണ്ടുമുള്ള കൈവേലയിലൂടെയുമാണ്
മണ്ണിളക്കിയിരുന്നത്. നദീതാഴ്വരക
ളിൽ മലവെള്ളം ക�ൊണ്ടുവന്ന ചെളി
യിൽ വിത്ത് വിതറി. കന്നുകാലികളെ
ഇണക്കിയെടുക്കാനായത�ോടെ, അവ
യെ മണ്ണിലുഴുവാനായി ഉപയ�ോഗപ്പെടു
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ചില പണിയായുധങ്ങൾ മാത്രമാണ്
സ്വകാര്യസ്വത്തായുണ്ടായിരുന്നത്.
അത് മാത്രമാണ് കമ്മ്യൂൺ സംഘത്തി
ലെ അംഗങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി ഉപ
യ�ോഗിച്ചിരുന്നത്.
ജീവിച്ചുപ�ോകാൻ അത്യാവശ്യമായ
തില്ക്കൂടുതല�ൊന്നും ആദിമമനുഷ്യന്റെ
അദ്ധ്വാനത്തിന് സൃഷ്ടിക്കാനായില്ല.
ഉൽപന്നങ്ങള�ൊന്നും മിച്ചംവയ്ക്കാനുണ്ടാ
ആദിമസമൂഹത്തിന്റെ ഉൽപാദന
യിരുന്നില്ല. അത്തരമ�ൊരു സാഹചര്യ
ബന്ധങ്ങൾ, പ്രകൃത്യായുള്ള
ത്തിൽ ആദിമസമൂഹത്തിൽ വർഗ്ഗങ്ങൾ
ത�ൊഴിൽ വിഭജനം
ക്കോ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനുമേൽ നടത്തു
ന്ന ചൂഷണത്തിന�ോ സാദ്ധ്യതയുണ്ടാ
ഉൽപാദനബന്ധത്തെ നിർണ്ണയി
യിരുന്നില്ല. സാമൂഹിക ഉടമസ്ഥത,
ക്കുന്നത് ഉൽപാദനശക്തികളുടെ സ്വഭാ
തമ്മിൽ തമ്മിൽ താരതമ്യേന അകന്നു
വവും അവസ്ഥയുമാണ്. ആദിമ
കഴിഞ്ഞിരുന്ന ചെറിയ സമുദായങ്ങൾ
കമ്മ്യൂൺ സമൂഹത്തിൽ ഉല്പാദനബന്ധ
ക്കുള്ളിലെ കാര്യം മാത്രമായി ഒതുങ്ങി
ത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഉല്പാദന�ോപാ
നിന്നു. ലെനിൻ പറഞ്ഞതുപ�ോലെ,
ധികളിന്മേലുള്ള കമ്മ്യൂൺ ഉടമസ്ഥത
ഉൽപാദനത്തിലെ സാമൂഹിക സ്വഭാ
യിലാണ്. കമ്മ്യൂൺ സമൂഹത്തിന്റെ
വം ഒരു സമുദായത്തിലെ അംഗങ്ങളെ
സ്വത്ത് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഉൽപാദ
മാത്രമാണ് ഉൾക്കൊണ്ടത്.
നശക്തികളുടെ സ്വഭാവത്തിന് അനു
ആദിമസമൂഹത്തിലെ അദ്ധ്വാനപ്ര
ര�ോധമായിരിക്കുന്നു. പണിയായുധ
വൃത്തികൾ ലളിതമായ സഹകരണ
ങ്ങൾ ആദിമസമൂഹത്തിൽ വളരെ പ്രാ
ത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതായിരു
കൃതമായിരുന്നതിനാൽ, പ്രകൃതിശക്തി
ന്നു. ഒരേ വിധത്തിലുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തി
കളുമായും വന്യമൃഗങ്ങളുമായും ഒറ്റക്ക്
ചെയ്യാനാവശ്യമായ വമ്പൻ അദ്ധ്വാന
പ�ൊരുതുന്നതിന് ആദിമമനുഷ്യൻ മു
ശക്തി ഒരുമിച്ചുചേർന്ന് പ്രയ�ോഗിക്കു
തിർന്നില്ല. പ്രാകൃതരൂപത്തിലുള്ള ഈ
ന്നതിനെയാണ് ലളിതമായ സഹകര
സഹകരണവും കൂട്ടായ്മയും തീർച്ചയാ
ണമെന്നതുക�ൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.
യും വ്യക്തിയുടെ ദൗർബല്യത്തിൽ നി
ഒരു മനുഷ്യന് ഒറ്റയ്ക്ക്
ന്നുണ്ടായതാണ്. അല്ലാ
ചെയ്യുന്നതിനെപ്പറ്റി
തെ ഉൽപാദനത്തിന്റെ
പ്രാകൃതമായ ഉൽപാദ ആല�ോചിക്കാൻ
സാമൂഹ്യവൽക്കരണം
ന�ോപകരണങ്ങളുടെ പറ്റാത്ത തരത്തിലു
ക�ൊണ്ടുണ്ടായതല്ലെന്ന്
ള്ള കാര്യങ്ങൾ
മാർക്സ് പറഞ്ഞു. (മാർ സഹായത്തോടെ,
ഇത്തരത്തിലുള്ള
ക്സ്-വേര
ഉൽപാദന�ോപാധിക ലളിതമായ സഹക
സുസുലിച്ചിന് എഴുതിയ
ളുടെ സാമൂഹിക ഉടമ രണം ക�ൊണ്ട് സാ
കത്തിൽ നിന്ന്). അങ്ങ
സ്ഥതയുടെ അടിസ്ഥാ ദ്ധ്യമായി.(ഉദാഹര
നെയാണ് കൂട്ടായ
അദ്ധ്വാനം, ഭൂമിയുടെയും നത്തിൽ, പ�ൊതുവായ ണത്തിന് വലിയ മൃ
ഗങ്ങളെ വേട്ടയാടു
മറ്റ് ഉൽപാദന�ോപാധി
അദ്ധ്വാനത്തിന്റെയും
ന്നത്)
കളുടെയും അദ്ധ്വാനം
ഉൽപാദന
ഉൽപന്നങ്ങളുടെ തുല്യ
സൃഷ്ടിച്ച ഉൽപന്നങ്ങളു
ശക്തികളുടെ പരി
വിതരണത്തിന്റെയും
ടെയും പ�ൊതുഉടമസ്ഥ
താപകരമാംവിധം
ത, എന്നിവയുടെ ആവ
നീതിയിലൂടെ, നില
താഴ്ന്ന നിലവാര
ശ്യകത സമൂഹത്തിലു
നിൽപ്പി
ന
ാവശ്യമായ
ത്തിൽ, അന്ന് ലഭ്യ
ണ്ടായത്. ഉൽപാദന�ോ
മായ ഇത്തിരി ഭക്ഷ
പാധികളുടെ സ്വകാര്യഉ ജീവൽപ്രധാനമായ
തുല്യമായി വീ
ടമസ്ഥതയെപ്പറ്റിയുള്ള
ആവശ്യകതകൾ നേ ണം
തിക്കപ്പെട്ടു. മറ്റൊരു
ആവശ്യകതാബ�ോധ
ടിയെടുക്കുക എന്നതാ തരത്തിലുള്ള വീതം
മ�ൊന്നും ആദിമമനുഷ്യ
വയ്പും സാദ്ധ്യമായി
യിരുന്നു ആദിമ
നുണ്ടായിരുന്നില്ല. വന്യ
രുന്നില്ല. ഏറ്റവും
കമ്മ്യൂൺ സമൂഹത്തി
മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള
അത്യാവശ്യം നിറ
സ്വയരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയു
ലെ അടിസ്ഥാന സാ
വേറ്റാനുള്ള ഉൽപ
ള്ള ആയുധമടക്കമുള്ള
മ്പത്തിക നിയമം.
ന്നങ്ങൾ മാത്രമേ
ത്താമെന്ന് വന്നു. പിന്നീട്, ല�ോഹമുരു
ക്കാൻ പഠിച്ചത�ോടെ ല�ോഹത്തിലുള്ള
പണിയായുധങ്ങൾ വരവായി. അവയു
ടെ പ്രയ�ോഗത്തോടെ കാർഷിക
അദ്ധ്വാനം കൂടുതൽ ഉൽപാദനക്ഷമമാ
യി. ഇത�ോടെ ആദിമഗ�ോത്രങ്ങൾ ഒരി
ടത്ത് സ്ഥിരമായി പാര്പ്പുറപ്പിക്കാൻ തു
ടങ്ങി.
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അന്നത്തെ അദ്ധ്വാനശേഷിക�ൊണ്ട്
സാദ്ധ്യമാവുമായിരുന്നുള്ളൂ. തുല്യമായി
വീതിക്കാവുന്നതിനെക്കാൾ കൂടുതൽ
ഒരംഗത്തിന് നൽകിയാൽ, അത്, വേ
റ�ൊരാൾ പട്ടിണികിടന്നുചാവാനിടയാ
ക്കും. അതിനാൽ പ�ൊതുവായ അദ്ധ്വാ
നത്തിന്റെ ഫലമായുണ്ടായ ഉൽപന്നം
തുല്യമായി വീതിക്കുന്നത് അനിവാര്യ
മായിത്തീർന്നു.
തുല്യമായി വീതം വയ്ക്കുന്നത് ആദിമ
ജനതയ്ക്കിടയിൽ ആഴത്തിൽ വേരുന്നി
യ ആചാരമായിരുന്നു. സാമൂഹ്യവികാ
സത്തിന്റെ താഴ്ന്നപടിയിൽ നിൽക്കുന്ന
ഗ�ോത്രങ്ങൾക്കിടയിൽ ജീവിച്ച സഞ്ചാ
രികൾ ഇക്കാര്യം നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. നൂ
റ്റമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മഹാനായ
പ്രകൃതി ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഡാർവിൻ ഒരു
ല�ോകസഞ്ചാരം നടത്തുകയുണ്ടായി.
തിയേര ദെൽ ഫ്യൂഗ�ോയിലെ ഗ�ോത്ര
ജീവിതത്തെപ്പറ്റി വിവരിക്കവെ, ഒരു
സംഭവം അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കു
ന്നുണ്ട്. അവർക്ക് ഒരു പീസ് കാൻവാ
സ് നൽകി. എല്ലാപേർക്കും തുല്യവീ
തം കിട്ടുന്ന വിധത്തിൽ അവർ ആ
കാൻവാസിനെ പൂർണമായും തുല്യഭാഗ
ങ്ങളാക്കി മുറിച്ചു.
പ്രാകൃതമായ ഉൽപാദന�ോപകരണ
ങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ, ഉൽപാദ
ന�ോപാധികളുടെ സാമൂഹിക ഉടമസ്ഥ
തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, പ�ൊതുവാ
യ അദ്ധ്വാനത്തിന്റെയും ഉൽപന്നങ്ങളു
ടെ തുല്യവിതരണത്തിന്റെയും നീതിയി
ലൂടെ, നിലനിൽപ്പിനാവശ്യമായ ജീ
വൽപ്രധാനമായ ആവശ്യകതകൾ നേ
ടിയെടുക്കുക എന്നതായിരുന്നു ആദിമ
കമ്മ്യൂൺ സമൂഹത്തിലെ അടിസ്ഥാന
സാമ്പത്തിക നിയമം.
ഉല്പാദന�ോപകരണങ്ങൾ വികസിച്ച
ത�ോടെ ത�ൊഴിൽ വിഭജനം ഉദയംക�ൊ
ണ്ടു. അതിന്റെ ഏറ്റവും ലളിതമായ
രൂപം പ്രകൃത്യായുള്ള ത�ൊഴിൽ വിഭജ
നമായിരുന്നു. അതായത്, സ്ത്രീ-പുരുഷ
വിഭജനവും പ്രായപൂർത്തിയായവരും
കുട്ടികളും വൃദ്ധരുമെന്നുള്ള വിഭജനവും.
പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഉത്ത
രാർത്ഥത്തിൽ പാപ്പുവ-ന്യൂഗിനിയയി
ലെ ജീവിതത്തെ പഠനവിധേയമാക്കി
യ റഷ്യൻ സഞ്ചാരി മിക്കലുഖ�ോ
മക്ലായി, നിലമുഴുന്നതിന്റെ കൂട്ടായ
അദ്ധ്വാനപ്രക്രിയയെപ്പറ്റി വിശദീകരി
ക്കുന്നുണ്ട്. നിരവധി പുരുഷന്മാർ ഒരു
നിരയായി നിന്ന് കൂർപ്പിച്ച കമ്പുക�ൊ
ണ്ട് മണ്ണിൽ ആഴത്തിൽ കുത്തിയിറക്കി
ധാരാളം മണ്ണ് ഇളക്കിയിടുന്നു. സ്ത്രീകൾ
മുട്ടിലിഴഞ്ഞുക�ൊണ്ട് അവരെ പിന്തുടരു
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ന്നു. ഇളക്കിയിടപ്പെട്ട മണ്ണിനെ അവരു
ടെ കൈയിലുള്ള തടിക്കമ്പുക�ൊണ്ട്
പ�ൊട്ടിക്കുന്നു. പല പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടി
കൾ സ്ത്രീകളുടെ പിറകേപ�ോയി കൈ
ക�ൊണ്ട് ഞെരടി മണ്ണിനെ പ�ൊടിച്ചിടു
ന്നു. ഇങ്ങനെ മണ്ണിനെ പതപ്പെടുത്തി
യശേഷം സ്ത്രീകൾ അവരുടെ കൈയി
ലുള്ള കമ്പുക�ൊണ്ട് കുഴികളുണ്ടാക്കി വി
ത്തോ, ചെടിക്കമ്പോ അതിൽ നടുന്നു.
അദ്ധ്വാനം അവിടെ കൂട്ടായ്മയുടേതാണ്.
അതേസമയം ലിംഗ-പ്രായ വ്യത്യാസ
ത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ത�ൊ
ഴിൽ വിഭജനവുമുണ്ട്.
ഉൽപാദനശക്തികൾ വികസിച്ച
ത�ോടെ, പ്രകൃത്യായുള്ള ത�ൊഴിൽ വിഭ
ജനം ഉറപ്പിക്കുകയും അത് സ്ഥിരത
യാർജ്ജിക്കുകയും ചെയ്തു. പുരുഷന്മാർ
വേട്ടയാടലിലും സ്ത്രീകൾ മലക്കറികളും
ഭക്ഷണവും തേടലിലും വീടുപണികൾ
ന�ോക്കുന്നതിലും പ്രാവീണ്യം നേടിയ
ത�ോടെ അദ്ധ്വാനത്തിന്റെ ഉൽപാദന
ക്ഷമതയിലും ചില വർദ്ധനവ�ൊക്കെ
ഉണ്ടാകുന്നതിനിടയായി.

ഗ�ോത്രസമൂഹം: മാതൃകേന്ദ്രിത
ഗ�ോത്രവും, പിതൃകേന്ദ്രിത ഗ�ോത്രവും
ജന്തുല�ോകവുമായുള്ള മനുഷ്യന്റെ
വേർപിരിയലിന്റെ പ്രക്രിയ നടന്നുവരു
മ്പോൾ, മുൻഗാമികളെപ്പോലെതന്നെ
പറ്റങ്ങളായും അലഞ്ഞുതിരിയുന്നവരാ
യുമായാണ് ജീവിച്ചുപ�ോന്നത്. അതേ
ത്തുടർന്ന്, പ്രാകൃത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയു
ടെ ആവിർഭാവത്തോടെയും ജനസം
ഖ്യാവളർച്ചയ�ോടെയും ക്രമേണ സമൂഹ
ത്തിന്റെ ഗ�ോത്രസംഘടന നിലവിൽ
വന്നു. അക്കാലത്ത്, പരസ്പരം കുടുംബ
ബന്ധമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ കൂട്ടായ
അദ്ധ്വാനത്തിൽ പങ്കുചേരാനാവുമായി
രുന്നുള്ളൂ. കുടുംബത്താലും ഒരുമിച്ചുള്ള
ജീവിതത്താലും ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഇടു
ങ്ങിയ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിലെ കൂട്ടായ
അദ്ധ്വാനത്തിന്റെ സാദ്ധ്യത ഉൽപാദ
ന�ോപകരണങ്ങളുടെ പ്രകൃതാവസ്ഥ
കാരണം വളരെ ചുരുങ്ങിയ നിലയിലാ
യിരുന്നു. കുടുംബബന്ധത്താലും ഒരുമി
ച്ചുള്ള ജീവിതത്താലും ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെ
ടാത്ത ഏത�ൊരുവന�ോടും സാധാരണ
ഗതിയിൽ ആദിമമനുഷ്യൻ ശത്രുത
വച്ചുപുലർത്തിയിരുന്നു. ആദ്യകാലത്ത്
ഗ�ോത്രമെന്നത് രക്തബന്ധത്താൽ കൂട്ടി
യ�ോജിപ്പിക്കപ്പെട്ട, ഏറിയാൽ ഏതാ
നും ഡസൻ എണ്ണം ആളുകൾ അടങ്ങു
ന്ന സംഘമായിരുന്നു. അത്തരത്തിലു
ള്ള ഓര�ോ സംഘവും മറ്റ് സംഘങ്ങ
ളിൽ നിന്ന് വേർപിരിഞ്ഞാണ് നില
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ജന്തുല�ോകവുമായുള്ള
മനുഷ്യന്റെ വേർപിരിയലി
ന്റെ പ്രക്രിയ നടന്നുവരു
മ്പോൾ, മുൻഗാമികളെ
പ്പോലെതന്നെ പറ്റങ്ങളാ
യും അലഞ്ഞുതിരിയുന്നവ
രായുമായാണ് ജീവിച്ചുപ�ോ
ന്നത്. അതേതുടർന്ന്, പ്രാ
കൃത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയു
ടെ ആവിർഭാവത്തോടെ
യും ജനസംഖ്യാവളർച്ച
യ�ോടെയും ക്രമേണ സമൂ
ഹത്തിന്റെ ഗ�ോത്രസംഘട
ന നിലവിൽ വന്നു.
ക�ൊണ്ടത്. കാലം കടന്നുപ�ോകെ, ഗ�ോ
ത്ര അംഗങ്ങളുടെ സംഖ്യ നൂറുകണക്കി
ന് പേരാവുന്നതരത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു. കൂ
ട്ടായ അദ്ധ്വാനം വഴി ലഭിക്കുന്ന നേട്ട
ങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വർദ്ധിച്ച സാ
ഹചര്യം മനുഷ്യനെ ഒരുമിച്ച് ജീവി
ക്കാൻ നിർബന്ധിതമാക്കി.
ആദിമ ജനതകളുടെ ജീവിതം പഠ
നവിധേയമാക്കിയ മ�ോർഗൻ 19-ാം നൂ
റ്റാണ്ടിന്റെ മദ്ധ്യകാലത്ത് ഇറ�ോക്കി
യ�ോസ് ഇന്ത്യക്കാരുടെയിടയിൽ നില
നിന്നിരുന്ന ഗ�ോത്രസംഘടനയെപ്പറ്റി
വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വേട്ടയാടലും, മത്സ്യബ
ന്ധനവും, പഴവർഗ്ഗശേഖരണവും ഭൂമികൃ
ഷിക്ക് ഉപയുക്തമാക്കലുമായിരുന്നു
അവരുടെ മുഖ്യത�ൊഴിൽ.
പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും ത�ൊഴിൽ
വിഭജിച്ചുനൽകി. വേട്ടയാടലും, മത്സ്യ
ബന്ധനവും, ആയുധവും ത�ൊഴിലുപകര
ണങ്ങളുമുണ്ടാക്കൽ, കുടിലുകളും ക�ോട്ട
കളുമുണ്ടാക്കുക എന്നിവയ�ൊക്കെയായി
രുന്നു പുരുഷന്മാരുടെ ചുമതലകൾ. സ്ത്രീ
കളാവട്ടെ, വിളവെടുക്കുകയും അത് സൂ
ക്ഷിച്ചുവയ്ക്കുകയും, പാചകം ചെയ്യുകയും
വസ്ത്രങ്ങളും, മൺപാത്രങ്ങളുമുണ്ടാക്കുക
യും, കാട്ടുപഴങ്ങളും, കിഴങ്ങുകളും ശേഖ
രിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭൂമി ഗ�ോത്രത്തിന്റെ
പ�ൊതുസ്വത്തായിരുന്നു. മരം മുറിക്കുക,
കൃഷിക്ക് ഉപയ�ോഗിക്കത്തക്കവിധം
കാട് വെട്ടിത്തെളിക്കുകയും വലിയ മൃഗ
ങ്ങളെ വേട്ടയാടുകയും ചെയ്യുക എന്നി
ങ്ങനെയുള്ള കടുത്ത പണികൾ കൂട്ടായി
നിർവ്വഹിച്ചു. 'വമ്പൻ വീടുകൾ'എന്നറി
യപ്പെട്ടിരുന്ന, ഇരുപത�ോ അതിലധിക
മ�ോ കുടുംബങ്ങളെ താമസിപ്പിക്കാനാവു
ന്ന പാർപ്പിടങ്ങളിലായിരുന്നു ഇറ�ോ
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ക്കിയ�ോസ് ജീവിച്ചുവന്നത്. അത്തരം
സംഘങ്ങൾക്ക് സാധനസാമഗ്രികൾ
സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കാനുതകുന്ന പ�ൊതുസ്റ്റോറു
കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. സംഘത്തിന്റെ
തലപ്പത്തുണ്ടായിരുന്ന സ്ത്രീ വിവിധ കു
ടുംബങ്ങൾക്കായി ഭക്ഷണം വീതിച്ചു
നൽകി. യുദ്ധസമയത്ത് യുദ്ധം നയി
ക്കാനുള്ള ഒരു നേതാവിനെ ഗ�ോത്രം
തന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. അതിനയാൾ
ക്ക് ഭൗതികനേട്ടമ�ൊന്നുമുണ്ടായില്ല. യു
ദ്ധം അവസാനിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ അയാളു
ടെ അധികാരവും അവസാനിക്കും.
ഗ�ോത്രസമൂഹത്തിന്റെ ആദ്യദശ
യിൽ സ്ത്രീക്ക് നായകസ്ഥാനമാണുണ്ടാ
യിരുന്നത്. പുരുഷൻമാരുടെ ജീവിത
ത്തിന്റെ ഭൗതികസാഹചര്യമാണ്
അതിന് കാരണമായത്. ഏറ്റവും പ്രാകൃ
തമായ ആയുധങ്ങൾ വച്ചുള്ള പുരുഷ
ന്റെ കർത്തവ്യമായ വേട്ടയാടൽ വഴി
സമൂഹത്തിന്റെ ജീവിതാവശ്യങ്ങളെ
ല്ലാം നിർവഹിക്കാൻ പര്യാപ്തമായിരു
ന്നില്ല. കിട്ടിയാൽ കിട്ടി അത്ര തന്നെ.
അത്തരമ�ൊരു സാഹചര്യത്തിൽ കൃഷി
യും കന്നുകാലി വളർത്തലും(മൃഗങ്ങളെ
ഇണക്കിയെടുക്കൽ) എത്രത്തോളം ഭ്രൂ
ണാവസ്ഥയിലായിരുന്നാലും അവയ്ക്ക്
വലിയ സാമ്പത്തികമാനങ്ങളുണ്ടായിരു
ന്നു. വേട്ടയാടലിനെക്കാളും കൂടുതൽ ഉറ
പ്പുളളതും സ്ഥിരതയുള്ളതുമായ ജീവിത
മാർഗ്ഗമായിരുന്നു അത്. പക്ഷെ, കൃഷി
ക്ക് നിലമ�ൊരുക്കലും കന്നുകാലി വളർ
ത്തലും പ്രാകൃതരീതയിൽ ചെയ്തിരുന്നി
ടത്തോളം കാലം, അത്, പുരുഷന്മാർ
വേട്ടയാടലിന് വേണ്ടി പ�ോകുമ്പോൾ
കുടുംബകാര്യങ്ങളുമായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്ന
സ്ത്രീകളുടെ ചുമതലയായി മാറി. സുദീർ
ഘമായ�ൊരു കാലത്തുടനീളം ഗ�ോത്ര
സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീകൾ പ്രമുഖ സ്ഥാനം
വഹിച്ചു. ബന്ധുത്വം മാതാവിന്റെ, വഴി
യിൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടു. ഇതാണ് മാതൃ
കേന്ദ്രിത ഗ�ോത്ര വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറ
യുന്നത്.
ഉൽപാദനശക്തികളുടെ തുടർന്നുള്ള
വികാസം അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞുള്ള കന്നു
കാലി വളർത്തലിനും(കാലിമേച്ചിൽ
സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ) കുറച്ചുകൂടി വികസിത
മായ കൃഷിക്കും(ച�ോളം കൃഷി) കാരണ
മായി. ഇത�ൊക്കെ, പുരുഷന്റെ മേഖല
യായിരുന്നു. ഇത് ആദിമമനുഷ്യന്റെ
ജീവിതത്തിൽ നിർണ്ണായക സ്വാധീ
നം ചെലുത്തുകയും മാതൃകേന്ദ്രീത ഗ�ോ
ത്രത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് പിതൃകേന്ദ്രീത
ഗ�ോത്രവ്യവസ്ഥ നിലവിൽ വരികയും
ചെയ്തു. പ്രമുഖസ്ഥാനം പുരുഷനിലേയ്ക്ക്
കൈമാറ്റപ്പെട്ടു. അവൻ സ്വയം തന്നെ
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ത്തന്നെ ഗ�ോത്രത്തിന്റെ നായകസ്ഥാന
ത്ത് പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. ബന്ധുത്വം പിതാവി
ന്റെ വഴിക്ക് നിശ്ചയിക്കാൻ തുടങ്ങി.
പിതൃകേന്ദ്രിത ഗ�ോത്രങ്ങൾ പ്രാകൃത
കമ്മ്യൂൺ സമൂഹത്തിന്റെ അവസാനകാ
ലഘട്ടത്തിലാണ് നിലവിൽ വന്നത്.
സ്വകാര്യസ്വത്തിന്റെയും സമൂഹ
ത്തിൽ വർഗ്ഗപരമായ വിഭജനത്തിന്റെ
യും മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനുമേൽ നടത്തു
ന്ന ചൂഷണത്തിന്റെയും അഭാവം ഭരണ
കൂടം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിന്റെ സാദ്ധ്യത
യെ തടഞ്ഞുനിർത്തി.
'ആദിമസമൂഹത്തിൽ ഭരണകൂടം നി
ലനിന്നതിന്റെ യാത�ൊരു സൂചനയും
അപ്പോഴുമില്ലായിരുന്നു. ആചാരങ്ങളുടെ
യും ആദരവിന്റെയും ഗ�ോത്രത്തിലെ
കാരണവന്മാർ വഹിച്ചിരുന്ന അധികാ
രത്തിന്റെയും പ്രമുഖ സ്ഥാനം നാം കാ
ണുന്നു. ഈ അധികാരങ്ങൾ ചില
പ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്കും അനുവദിച്ചുനൽ
കി. പക്ഷെ, ഒരിടത്തും മറ്റുള്ളവരെ ഭരി
ക്കാനും ഭരണത്തിന്റെ താൽപര്യാർ
ത്ഥം ആസൂത്രിതമായും സ്ഥിരസ്വഭാ
വത്തോടെയും അടിച്ചമർത്താനും
ഹിംസ ചെയ്യാനുമുള്ള ഒരു സംവിധാന
ത്തെ നയിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ജനവി
ഭാഗത്തെ നാം കണ്ടില്ല.' ('ഭരണകൂ
ടം'-ലെനിൻ).

അദ്ധ്വാനത്തിന്റെ, സാമൂഹിക
ത�ൊഴിൽ വിഭജനത്തിന്റെയും
വിനിയമത്തിന്റെയും ആവിർഭാവം

കന്നുകാലി വളർത്തലും കൃഷിയും മു
ന്നേറിയത�ോടെ അദ്ധ്വാനത്തിന്റെ സാ
മൂഹിക ത�ൊഴിൽ വിഭജനത്തിന് തുട
ക്കം കുറിച്ചു. അത്തരത്തിലുള്ള ത�ൊ
ഴിൽ വിഭജനത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ
വിവിധ സമൂഹങ്ങളും പിന്നീട് സമൂഹ
ത്തിലെ വ്യക്തികളായ അംഗങ്ങളും
വൈവിധ്യമാർന്ന രൂപങ്ങളിലുള്ള ഉൽ
പാദന പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടുതുട
ങ്ങി. കാലിമേയ്ക്കുന്ന ഗ�ോത്രങ്ങളുടെ
വേർപിരിയലാണ് ആദ്യത്തെ വമ്പിച്ച
സാമൂഹിക ത�ൊഴിൽ വിഭജനം.
കാലിവളർത്തലിൽ ഏർപ്പെട്ട ഗ�ോ
ത്രങ്ങൾ ഗണ്യമായ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാക്കി.
കൂടുതൽ മാംസവും കമ്പിളിയും പാലും
ലഭിക്കുന്ന തരത്തിൽ കാലികളെ പരി
പാലിക്കാൻ അവർ പഠിച്ചു. ആദ്യത്തെ
ഈ സാമൂഹിക ത�ൊഴിൽ വിഭജനം
വഴി അന്നത്തെ കാലത്തെ സംബന്ധി
ച്ചിടത്തോളം ത�ൊഴിൽശക്തിയുടെ
ഉല്പാദനക്ഷമതയിൽ ശ്രദ്ധേയമായ
ഉയർച്ചയാണുണ്ടായത്.

ദീർഘമായ�ൊരു കാലയളവിൽ ഉൽ
പന്ന വിനിയമത്തിന് യാത�ൊരാവശ്യ
കതയുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ലഭ്യമായ ഉൽ
പന്നമാകമാനം പ�ൊതുവായി ഉപയ�ോ
ഗിച്ചുതീർക്കുകയാണുണ്ടായത്. വിനിമ
യം തുടക്കത്തിൽ ആരംഭം കുറിച്ചതും
അത് വികസിച്ചതും ഗ�ോത്രസമൂഹ
ങ്ങൾ തമ്മിലായിരുന്നു. സുദീർഘമാ
യ�ൊരു കാലയളവിൽ അത് യാദൃശ്ചിക
സംഭവങ്ങളെന്ന മട്ടിലായിരുന്നു.
ആദ്യത്തെ വൻസാമൂഹിക ത�ൊ
ഴിൽ വിഭജനം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത�ോടെ
സാഹചര്യങ്ങൾ മാറി. കന്നുകാലി
വളർത്തുന്ന ഗ�ോത്രങ്ങൾക്ക് കന്നുകാ
ലികളുടെയും പാലുല്പന്നങ്ങളുടെയും മാം
സത്തിന്റെയും ത�ോലിന്റെയും കമ്പിളി
ര�ോമത്തിന്റെയും മിച്ചസമ്പാദ്യം ഉണ്ടാ
യി വന്നു. അതേസമയം അവർക്ക്
മണ്ണിൽ നിന്നുൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപ
ന്നങ്ങളുടെ ആവശ്യകതയും നേരിട്ടു.
കാർഷികവൃത്തിയിലേർപ്പെട്ട ഗ�ോത്ര
ങ്ങൾക്കാവട്ടെ, കാലം ചെല്ലുന്തോറും
കാർഷിക�ോല്പന്നങ്ങളുടെ ഉൽപാദന
ത്തിൽ ഗണ്യമായ വളർച്ച നേടാനായി.
മണ്ണിൽ പണിയെടുക്കുന്നവർക്കും കാ
ലിവളർത്തലിലേർപ്പെട്ട ഗ�ോത്രങ്ങൾ
ക്കും അവരുടെ സ്വന്തം സമ്പദ്വ്യവ
സ്ഥയ്ക്കകത്ത് ഉൽപാദിപ്പിക്കാനാവാത്ത
ഉൽപന്നങ്ങളുടെ ആവശ്യകതയുണ്ടാ
യി. ഈ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം വിനിമ

ഉല്പദനശക്തികളുടെ വി
കാസവും സ്വകാര്യസ്വ
ത്തിന്റെ ആവിർഭാവവും
ഗ�ോത്രങ്ങളുടെ തകർച്ച
യിലേയ്ക്ക് നയിച്ചു. ഗ�ോത്ര
ങ്ങൾ വലിയ പിതൃകേന്ദ്രീ
ത കുടുംബങ്ങളായി വേർ
പിരിയുകയും കുടുംബങ്ങൾ
ക്കുള്ളിൽത്തന്നെ, വ്യക്തി
പരമായ കുടുംബയൂണിറ്റു
കളായി വിഭജിച്ചുമാറുക
യും ഉൽപാദന�ോപകരണ
ങ്ങളെയും വീട്ടുപകരണ
ങ്ങളെയും കന്നുകാലിക
ളെയും അവരുടെ സ്വകാ
ര്യസ്വത്തായി പരിവർത്ത
നപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.
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യത്തിന്റെ ആവശ്യകതയിലേയ്ക്കും
അതിന്റെ വളർച്ചയിലേക്കും നയിച്ചു.
കാർഷിക വൃത്തിയ�ോടും കന്നുകാലി
വളർത്തലിന�ോടും ഒപ്പത്തിന�ൊപ്പം മറ്റു
വിധത്തിലുള്ള ഉല്പാദനപ്രവർത്തനങ്ങ
ളും മുന്നേറി. ശിലായുഗത്തിന്റെ കാലം
മുതൽക്കെ കളിമണ്ണിൽ നിന്ന് പാത്ര
ങ്ങളുണ്ടാക്കാൻ മനുഷ്യൻ പഠിച്ചിരുന്നു.
പിൽക്കാലത്ത്, കൈക�ൊണ്ടുള്ള തുണി
നെയ്ത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ഒടുവിൽ, ഇരുമ്പ്
ഉരുക്കുന്ന വിദ്യ കണ്ടുപിടിച്ചത�ോടെ
അദ്ധ്വാനത്തെ സഹായിക്കുന്ന ല�ോഹ
പണിയായുധങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ സാ
ധിക്കുമെന്നായി. ഇരുമ്പ് ക�ൊഴു പിടി
പ്പിച്ച തടിക്കലപ്പയും ഇരുമ്പ് മഴുവും
അതുപ�ോലെ ഇരുമ്പ് വാളുപ�ോലുള്ള
ആയുധങ്ങളും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു. ഈ
തരത്തിലുള്ള ത�ൊഴിലിനെ മണ്ണിലെ
അദ്ധ്വാനത്തോട�ോ കാലിവളർത്തലി
ന�ോട�ോ ഒത്തുപ�ോകാൻ കൂടുതൽ കൂടു
തൽ പ്രയാസമായിത്തുടങ്ങി. കൈ
ത്തോഴിലുകളിലേർപ്പെട്ടവർ ക്രമേണ
വേർപെടുത്തപ്പെട്ടു. ക�ൊല്ലന്മാർ, ആയു
ധപണിക്കാർ, മൺപാത്ര പണിക്കാർ
എന്നിങ്ങനെയുള്ള കൈത്തൊഴിലുകാ
രുടെ ഉൽപന്നങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ
പതിവായി വിനിമയത്തിന് വേണ്ടി
എത്താൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ വിനിയമ
ത്തിനുള്ള കളം കൂടുതൽ വിശാലമായി.

സ്വകാര്യസ്വത്തിന്റെയും
വർഗ്ഗങ്ങളുടെയും ആവിർഭാവം.
പ്രാകൃത കമ്മ്യൂൺ സമൂഹത്തിന്റെ
തകർച്ച
പ്രാകൃത കമ്മ്യൂൺ സമുഹം ഏറ്റവും
വികസിതമായത് മാതൃകേന്ദ്രീത ഗ�ോ
ത്രങ്ങളുടെ കാലത്തായിരുന്നു. പിതൃകേ
ന്ദ്രീകൃത ഗ�ോത്രങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ
പ്രാകൃത കമ്മ്യൂൺ സമൂഹത്തിന്റെ
തകർച്ചയുടെ വിത്തുകൾ പേറുന്നുണ്ടാ
യിരുന്നു. പ്രാകൃത കമ്മ്യൂൺ സമൂഹത്തി
ന്റെ ഉൽപാദന ബന്ധങ്ങൾ ഒരു പ്ര
ത്യേക ഘട്ടം വരെ ഉൽപാദനശക്തിക
ളുടെ വികാസത്തിന�ൊത്തവണ്ണമായിരു
ന്നു. എന്നാൽ, പിതൃകേന്ദ്രീത ഗ�ോത്ര
ങ്ങളുടെ അവസാന ദശയിൽ പുതിയ
തും കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ടതുമായ പണി
യായുധങ്ങളുടെ വരവ�ോടെ(ഇരുമ്പ്
യുഗം) ആദിമസമൂഹത്തിലെ ഉൽപാദ
നബന്ധങ്ങൾ പുതിയ ഉൽപാദനശക്തി
കൾക്ക് അനുപൂരകമല്ലാതായി മാറി.
കമ്മ്യൂൺ സ്വത്തിന്റെ ഇടുങ്ങിയ ചട്ടക്കൂ
ടും, അദ്ധ്വാനത്താലുള്ള ഉൽപന്നങ്ങളു
ടെ തുല്യവിതരണവും പുതിയ ഉൽപാദ
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നശക്തികളുടെ വികാസത്തിന് തടയാ
യി മാറാൻ തുടങ്ങി. മുൻകാലങ്ങളിൽ
ഒരു കൃഷി ഭൂമിയിൽ ഏതാനും ഡസൻ
ആളുകളുടെ കൂടിച്ചേർന്നുള്ള അദ്ധ്വാനം
ക�ൊണ്ട് മാത്രമേ പണിതീർക്കാമായി
രുന്നുള്ളൂ. അത്തരം സാഹര്യത്തിൽ കൂ
ട്ടായ അദ്ധ്വാനം ഒരു ആവശ്യകതയാ
യിരുന്നു. ഉൽപാദന�ോപകരണങ്ങളുടെ
വികാസത്തോടെയും അദ്ധ്വാനത്തിന്റെ
ഉൽപാദനക്ഷമതയുടെ വളർച്ചയ�ോടെ
യും ഒറ�ൊറ്റ കുടുംബത്തിന് പരസഹായ
മില്ലാതെ ഒരു കണ്ടം ഭൂമിയിൽ പണി
തീർക്കാനും നിലനിൽപ്പിനായുള്ള
അവശ്യസാധനങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാ
നും സാധിക്കും എന്ന നില കൈവന്നു.
അങ്ങനെ, ഉൽപാദനത്തിനാവശ്യമായ
പണിയായുധങ്ങൾ കൂടുതൽ തികവുള്ള
തായത�ോടെ വ്യക്തിയധിഷ്ഠിത സമ്പ
ദ്ക്രമത്തിലേക്ക് മുന്നേറാൻ കളമ�ൊരു
ക്കി. അന്നത്തെ ചരിത്രസാഹചര്യ
ത്തിൽ അത് കൂടുതൽ ഉൽപാദനക്ഷമ
വുമായിരുന്നു. കൂട്ടായ അദ്ധ്വാനത്തിന്റെ
യും കമ്മ്യൂൺ സമ്പദ്ക്രമത്തിന്റെയും
ആവശ്യം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്നു. കൂട്ടാ
യ അദ്ധ്വാനം ഉൽപാദന�ോപാധികളു
ടെ പ�ൊതുഉടമസ്ഥത ആവശ്യപ്പെട്ടെ
ങ്കിൽ, വ്യക്തിയധിഷ്ഠിത അദ്ധ്വാനം
സ്വകാര്യസ്വത്താണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്.
സ്വകാര്യസ്വത്തിന്റെ ആവിർഭാവം
ത�ൊഴിലിന്റെ സാമൂഹിക വിഭജനവുമാ
യും വിനിമയത്തിന്റെ വളർച്ചയുമായും
അഭേദ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
ആരംഭത്തിൽ വിനിയമങ്ങളെല്ലാം
കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത് കാരണവ
ന്മാര�ോ തലമുതിർന്നവര�ോ ആയിരു
ന്നു. കമ്മ്യൂൺ സമുദായത്തിന്റെ പ്രതി
നിധികളെന്ന നിലയിൽ അവരായിരു
ന്നു കൈമാറ്റ-കച്ചവട ഇടപാടിൽ
പങ്കെടുത്തിരുന്നത്. അവർ കൈമാറ്റം
ചെയ്തതാവട്ടെ കമ്മ്യൂൺ സമുദായത്തി
ന്റെ സ്വത്തുമായിരുന്നു. പക്ഷെ, ത�ൊഴി
ലിന്റെ സാമൂഹിക വിഭജനം കൂടുതൽ മു
ന്നേറിയത�ോടെ ഗ�ോത്രത്തലവന്മാർ
കമ്മ്യൂണിന്റെ സ്വത്ത് അവരുടെ സ്വ
ത്ത് എന്നപ�ോലെ പെരുമാറിത്തുടങ്ങി.
ആരംഭത്തിൽ, വിനിമയത്തിന്റെ
പ്രധാന ഇനം, കന്നുകാലികൾ ആയി
രുന്നു. കാലി വളർത്തുന്ന സമുഹങ്ങൾ
ക്ക് വലിയ�ൊരു പറ്റമുണ്ടായിരുന്നു.
അതിന�ോടകം തന്നെ, സമൂഹത്തിൽ
വമ്പിച്ച അധികാരം കൈയാളിയിരുന്ന
ഗ�ോത്രത്തലവന്മാരും കാരണവന്മാരും
ഈ കാലിക്കൂട്ടങ്ങളെ സ്വന്തം സ്വത്തെ
ന്നപ�ോലെ വിറ്റഴിക്കാൻ ശീലിച്ചുകഴി
ഞ്ഞിരുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ, കാലികളെ
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കൂട്ടായ അദ്ധ്വാനം വ്യക്തി
പരമായ അദ്ധ്വാനത്തിനും
സാമൂഹ്യസ്വത്ത് സ്വകാര്യ
സ്വത്തിനും ഗ�ോത്രസമൂഹം
വർഗ്ഗസമൂഹത്തിനും വഴി
മാറിക്കൊടുത്തു. ഈ കാല
ഘട്ടം മുതൽ ഇങ്ങോട്ട്
സ�ോഷ്യലിസ്റ്റ് സമൂഹം കെ
ട്ടിപ്പെടുക്കുകയും വരെയുള്ള
മനുഷ്യരാശിയുടെ ചരിത്ര
മാകമാനം വർഗ്ഗസമരങ്ങ
ളുടെ ചരിത്രമായി മാറി.
വിൽക്കാനുള്ള അവരുടെ അവകാശം
സമുദായത്തിലെ ഇതര അംഗങ്ങളും
അംഗീകരിക്കുകയാണുണ്ടായത്. അങ്ങ
നെ, തുടക്കത്തിൽ കന്നുകാലികളും പി
ന്നീട് ക്രമേണ എല്ലാ ഉല്പാദന�ോപകര
ണങ്ങളും സ്വകാര്യസ്വത്തായി മാറി. ഭൂ
മിയിൻമേലുള്ള പ�ൊതുഉടമസ്ഥതയാ
ണ് ഏറ്റവും ദീർഘകാലം സംരക്ഷിക്ക
പ്പെട്ടത്.
ഉല്പദനശക്തികളുടെ വികാസവും
സ്വകാര്യസ്വത്തിന്റെ ആവിർഭാവവും
ഗ�ോത്രങ്ങളുടെ തകർച്ചയിലേയ്ക്ക് നയി
ച്ചു. ഗ�ോത്രങ്ങൾ വലിയ പിതൃകേന്ദ്രീത
കുടുംബങ്ങളായി വേർപിരിയുകയും കു
ടുംബങ്ങൾക്കുള്ളിൽത്തന്നെ, വ്യക്തിപ
രമായ കുടുംബയൂണിറ്റുകളായി വിഭജിച്ചു
മാറുകയും ഉൽപാദന�ോപകരണങ്ങളെ
യും വീട്ടുപകരണങ്ങളെയും കന്നുകാലി
കളെയും അവരുടെ സ്വകാര്യസ്വത്താ
യി പരിവർത്തനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.
സ്വകാര്യസ്വത്തിന്റെ വളർച്ചയ�ോടെ,
ഗ�ോത്രത്തിന്റെ കെട്ടുറപ്പ് ദുർബലമായി
ത്തീർന്നു. ഗ�ോത്രസമൂഹത്തിന്റെ സ്ഥാ
നം ഗ്രാമസമുദായം വഹിക്കാൻ തുട
ങ്ങി. ഗ്രാമം അഥവാ അയൽക്കൂട്ടം,
ഗ�ോത്രത്തിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായി കു
ടുംബബന്ധത്താൽ ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ടവ
രല്ലാത്ത ജനങ്ങളെയും കൂടെ ഉൾക്കൊ
ള്ളുന്നതായിരുന്നു. വീടും, വീട്ടുപകരണ
ങ്ങളും കന്നുകാലികളും വ്യത്യസ്തകുടും
ബങ്ങളുടെ സ്വകാര്യസ്വത്തിൽപ്പെടുമാ
യിരുന്നു. മറുവശത്ത്, കാട്, പുൽമൈ
താനങ്ങൾ, വെള്ളവും മറ്റ് പ്രകൃതിദത്ത
സൗകര്യങ്ങളും സമുദായ സ്വത്തായി
നിലനിന്നു. കൃഷി നിലവും കുറച്ചുകാലം
കൂടെ സമുദായത്തിന്റെ പ�ൊതുസ്വത്താ
യി തുടർന്നു. ആരംഭത്തിൽ, കൃഷി
നിലം നിശ്ചിത കാലയളവിനിടയിൽ
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സമുദായാംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ വീതംവച്ച്
പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. പിന്നീടത്,
സ്വകാര്യസ്വത്തായി മാറാൻ തുടങ്ങി.
സ്വകാര്യസ്വത്തിന്റെയും വിനിമയ
സമ്പ്രദായത്തിന്റെയും ആവിർഭാവം
ആദിമസമൂഹത്തിന്റെ ആകമാനഘടന
യ്ക്ക് സംഭവിച്ച വമ്പിച്ച വഴിത്തിരിവിന്റെ
ആരംഭമായിരുന്നു. സ്വകാര്യസ്വത്തി
ന്റെ വളർച്ചയും സ്വത്തടിസ്ഥാനത്തിലു
ള്ള വേർതിരിവുകളും സമുദായത്തിനു
ള്ളിൽത്തന്നെ വിവിധ സംഘങ്ങളിൽ
വ്യത്യസ്ത താൽപര്യങ്ങൾ ജനിപ്പിക്കു
ന്നതിലേയ്ക്ക് നയിച്ചു. ഈ സാഹചര്യ
ത്തിൽ, സമുദായത്തിനകത്ത് കാരണ
വന്മാരും, സൈനിക നേതാക്കളുടെയും
പുര�ോഹിതന്മാരുടെയും സ്ഥാനം വഹി
ച്ചിരുന്നവരും ആ പദവികളെ സ്വയം
ധനികരാകാൻ വേണ്ടി ഉപയ�ോഗിച്ചു.
സമുദായ സ്വത്തിന്റെ ഗണ്യമായ�ൊരു
പങ്ക് അവർ കൈക്കലാക്കി. സമുദായ
ത്തിൽ ഈ പദവികൾ വഹിച്ചിരുന്ന
വർ സമുദായത്തിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം
അംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ കൂടുതൽ
വേറിട്ട് മാറിനിന്നു. അവർ ഗ�ോത്ര പ്രഭു
വർഗ്ഗമായി രൂപം പ്രാപിക്കുകയും അവ
രുടെ അധികാരം പിന്തുടർച്ചാവകാശി
കൾക്ക് കൈമാറുന്ന പ്രവണതയും കൂടു
തൽ കൂടുതൽ പ്രകടമായി വന്നു. പ്രഭുകു
ടുംബങ്ങൾ ഒരേ സമയം ഏറ്റവും ധനി
കരായ കുടുംബങ്ങളുമായിത്തീർന്നു.
സമുദായത്തിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരു
ന്ന അംഗങ്ങൾ ക്രമേണ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ
മറ്റൊരു വിധത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക
ആശ്രിതത്വംമൂലം ഈ ഉന്നതശ്രേണി
യിലുള്ള ധനിക പ്രഭു വിഭാഗത്തോട്
വിധേയത്വമുള്ളവരായി മാറി.
ഉല്പദാനശക്തികളുടെ വളർച്ചയ�ോ
ടെ കാലിവളർത്തലിലും കൃഷിയിലും
മനുഷ്യൻ ചെലുത്തിയ അദ്ധ്വാനം മൂലം
മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം നിലനിർത്താനാ
വശ്യമായതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവ
ശ്യസാധനങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ തുടങ്ങി.
അധിക അദ്ധ്വാനവും അധിക ഉല്പാദന
വും, അതായത്, പണിയെടുക്കുന്നവനും
അവന്റെ കുടുംബത്തിനും നിലനിൽക്കാ
നാവശ്യമായതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വരു
ന്ന അധിക അദ്ധ്വാനവും ഉല്പാദനവും
കൈയടക്കാനുള്ള സാദ്ധ്യത തെളിഞ്ഞു
വന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, മുൻപ്
ചെയ്തിരുന്നതുപ�ോലെ തടവുകാരായി
പിടിക്കുന്നവരെ ക�ൊന്നുകളയുന്നതിന്
പകരം അവരെക്കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പി
ക്കുന്നതിനായി അടിമകളാക്കി മാറ്റുന്ന
താണ് പ്രയ�ോജനകരം എന്നുവന്നു.
വലിയ പ്രഭുക്കളും ധനികരും കൂടുതൽ
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അടികമകളെ പിടിച്ചെടുത്തു. അടിമക
ളെ വച്ചുപണിയെടുപ്പിക്കുന്ന കുടുംബ
ങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ധനികരായിമാറിയതി
നാൽ അടിമപ്പണി അസമത്വം വർദ്ധി
പ്പിക്കുവാനും ഇടയാക്കി. സ്വത്തിന്റെ
അസമത്വം വർദ്ധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ
ധനികർ തടവുകാരെ മാത്രമല്ല തങ്ങളു
ടെതന്നെ ഗ�ോത്രത്തിലെ ദരിദ്രരും കട
ക്കാരുമായി മാറിയ സഹജീവികളെ
ക്കൂടി അടിമകളാക്കി പരിവർത്തനം
ചെയ്തു. അങ്ങനെ സമുൂഹത്തിൽ ആദ്യ
മായി വർഗ്ഗവിഭജനം ഉടലെടുത്തു; അടി
മകളും അടിമഉടമകളും എന്ന വിഭജ
നം. മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനുമേൽ നടത്തു
ന്ന, അതായത് പ്രതിഫലം നൽകാതെ
മറ്റുള്ളവരുടെ അദ്ധ്വാനം വഴി സൃഷ്ടിക്ക

കാള് മാര്ക്സും
ഫ്രെഡറിക് ഏംഗല്സും

പ്പെടുന്ന ഉൽപന്നം കൈയടക്കുന്ന
സമ്പ്രദായം അവിടെ ആരംഭിച്ചു.
ആദിമ കമ്മ്യൂൺ സമൂഹത്തിന്റെ
കാലത്ത് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഉല്പാദ
നബന്ധങ്ങൾ തകർന്നുവീഴുകയും നാശ
മടയുകയും പുതിയ ഉൽപാദനശക്തി
കൾക്ക് നിരക്കുംപടിയുള്ള പുതിയ ഉൽ
പാദനബന്ധങ്ങൾക്ക് വഴിയ�ൊരുക്കുക
യും ചെയ്തു. കൂട്ടായ അദ്ധ്വാനം വ്യക്തിപ
രമായ അദ്ധ്വാനത്തിനും സാമൂഹ്യസ്വ
ത്ത് സ്വകാര്യസ്വത്തിനും ഗ�ോത്രസമൂ
ഹം വർഗ്ഗസമൂഹത്തിനും വഴിമാറി
ക്കൊടുത്തു. ഈ കാലഘട്ടം മുതൽ
ഇങ്ങോട്ട് സ�ോഷ്യലിസ്റ്റ് സമൂഹം കെ
ട്ടിപ്പടുക്കുന്നതു വരെയുള്ള മനുഷ്യരാശി
യുടെ ചരിത്രമാകമാനം വർഗ്ഗസമരങ്ങളു
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ടെ ചരിത്രമായി മാറി.
സ്വകാര്യസ്വത്ത് ചിരന്തനമായി നി
ലനിന്നതാണ് എന്ന മട്ടിലാണ് ബൂർ
ഷ്വാ സൈദ്ധാന്തികർ കാര്യങ്ങളെ
അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ചരിത്രം അത്ത
രം കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെ നിരാകരിക്കു
ന്നു. മാത്രമല്ല സമൂഹത്തിന്റെ സ്വത്തുടമ
സ്ഥതയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി, സ്വ
കാര്യസ്വത്തിനെപ്പറ്റി അറിയുകപ�ോ
ലും ചെയ്യാതെയുള്ള പ്രാകൃത കമ്മ്യൂൺ
സമൂഹമെന്ന ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ്
എല്ലാ ജനസമൂഹങ്ങളും കടന്നുപ�ോയ
തെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ഉറച്ച ബ�ോദ്ധ്യ
ത്തോടെ ചരിത്രം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.
അടുത്ത ലക്കത്തില് തുടരും
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