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2021 കേരള നിയമസഭാ ജനവിധി പുതിയ പാഠങ്ളം നവചരിത്രവം പ്രദാനം മചയ്യുന്നു.  ഇക്ാര്യത്ിൽ പത്ര-ടിവി
-നവമാധ്യമങ്ൾ പഠികക്ണ് പാഠമുണ്്. മാധ്യമങ്ൾ ോഞ്ഞിരം കുത്ിച്ചകപ്ാൾ ജനങ്ൾ ചന്ദനം മുളപ്ിച്ചു. 

പത്രങ്ളം ചാനലേളം അവരുമട മൂശയിൽ വാർമത്ടുത് ഭരണസാരഥിമയ അല്ല നാട് സത്വീേരിച്ചത്. ഞങ്ൾ േല്ിച്ചാൽ 
തടുക്ാൻ ഇന്ദ്രനും ബ്രഹ്നും ഇമല്ലന്ന ഹുങ്് േളയാനും അഹങ്ാരവം ഗർവ്ം ഉകപഷേിക്ാനും സമയമായിരിക്കുന്നു എന്ന 
സകന്ദശമാണ് നയൂസ് റൂമുേൾക്് നൽകുന്നത്.

 രണ്ാം പിണറായി വിജയൻ സർക്ാരിമറെ വരവ് തടയാനുളള വൻ അ്ിമറി പ്രവർത്നമാണ് മുഖ്യധാര ഉൾമപ്മട 
നമല്ലാരു പങ്് മാധ്യമങ്ൾ നടത്ിയത്. എമന്ാമക് മചയ്തു, അതിൽ മചയ്തുകൂടാത് എമന്ല്ലാമുണ്ായിരുന്നു എന്ന 
ആത്മപരികശാധനയം സത്വയം വിമർശനവം നന്നാണ്. അങ്മന മചയ്യുന്നതിലൂമട ജനാധിപത്യമത് നമുക്് അല്മമങ്ിലം 
മാനിക്ാം. മൂന്ന് കചാദ്യങ്ളം ഉത്രങ്ളം ഇവിമട പ്രസക്തമാകുന്നു. 

 ഒന്ന്) എൽഡിഎ�് സർക്ാരിനും മുഖ്യമന്തിക്കും എതിമര 'സത്യാനന്ര' പ്രവർത്നം നടത്ിയത് ശരിയാകയാ? 

 പ്രശസ്തമായ ഓേ് സ്�ഡ് ഡിഷേനറിയമട പ്രസിദ്ീേരണശാല 2016ൽ മതരമഞ്ഞടുത് വാക്ാണ് 'Post truth' 
അഥവാ 'സത്യാനന്രം'. അസത്യമത് സത്യമായം സത്യമത് അസത്യമായം പ്രചരിപ്ിക്കുന്ന രാഷ്ടീയ വ്യവഹാരങ്മള 
വികശഷിപ്ിക്ാനാണ് ഈ വാക്്. അത് ബാലറ്് യദ്ത്ിൽ മാധ്യമങ്ൾ പ്രകയാഗിച്ചു. ജനങ്ളമട ആകക്രാശമാണ് 
കയശുവിമന കുരിശികലറ്ിയത്. ജനങ്മള കരാഷാകുലരാക്ി പിണറായി വിജയൻ നയിക്കുന്ന എൽഡിഎ�് സർക്ാരിമന 
പുറത്ാക്ാനാണ് മാധ്യമങ്ൾ മപാതുവിൽ ആവംവിധം ഉറഞ്ഞാടിയത്. അതുവഴി യഡിഎ�്-ബിമജപി പ്രതിപഷേത്ിന് 
കന്മുണ്ാക്ാനും എൽഡിഎ�ിമന ഷേീണിപ്ിക്ാനും ആയിരുന്നു ലഷേ്യം.

 നയതന്തസത്വർണ്ക്ളളക്ടത്്, േി�്ബി, വല�്, ഗൾ�് ഈന്പ്ഴം തുടങ്ിയവമയമയല്ലാം മറയാക്ി നിർമിത 
േഥേൾ ചമച്ചു. മുഖ്യമന്തിയം മന്തിമാരും അറസ്റിലാകും എന്ന സംഭ്രമ ജനേമായ വാർത്േൾ കപാലം നൽേി. േല്ിതേഥാ 
നിർമിതിക്് കുമറയധിേം മാധ്യമസ്ാപനങ്മള വാടേ ഗർഭപാത്രങ്ളാക്ാൻ കേന്ദ്ര അകനത്വഷണ ഏജൻസിേൾക്്് 
േഴിഞ്ഞു.  വഴിവി് 'പ്രകലാഭന'ത്ിന് വഴങ്ിയതിൽ രാഷ്ടീയ പഷേപാതിതത്വത്ിന് അപ്പുറമുളള ഇടപാടുേൾ മാധ്യമസ്ാ
പനങ്ളമായി നടന്നിട്ടുകണ്ാ എന്ന ോര്യം മാധ്യമപ്രവർത്േർ തമന്ന അകനത്വഷികക്ണ്താണ്. 
 
 മാധ്യമങ്ൾ ആവംവിധം പത്രസ്ലവം മടലിവിഷൻ സമയവം നൽേി എങ്ിലം സർക്ാരിമനതിമര പ്രചരിപ്ിച്ച 
അഴിമതി ആകഷേപങ്ൾ 2% കവാ്ർമാർ കപാലം ശ്രദ്ിച്ചിമല്ലന്നാണ് കലാേ് നീതി-സിഎസ്ഡിസി-ദ്ഹിന്ദു സർമവെ 
റികപ്ാർ്് ചൂണ്ിക്ാട്ടുന്നത്. അകപ്ാൾ പിണറായി സർക്ാരിമനതിമര മാധ്യമങ്ൾ പ്രചരിപ്ിച്ച അഴിമതി വാർത്േൾ 
ജനങ്ൾ പാകട നിരാേരിച്ചു എന്ന് സാരം. 

എഡിറ്റോറിയൽ

കുമ്സരിക്ണ്ട, 
മാധ�മങ്ങൾ ചതറ്റുതിരുത്തണം

എഡിക്ാറിയൽ 
കേൾക്ാൻ  േയു ആർ 

കോഡ് സ് ോൻ 
ചെയ്യുേ 
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 ഇപ്രോരം ജനാധിപത്യമത് അ്ിമറിക്ാൻ നടത്ിയ മാധ്യമകവ്, ജനാധിപത്യത്ിമറെ ജീവവായ എന്ന് വികശഷി
പ്ിക്മപ്ടുന്ന മാധ്യമങ്ളമട വിശത്വാസ്യത ഇല്ലാതാക്ി. എൽഡിഎ�് സർക്ാരിമനതിമര ഇല്ലാത് അഴിമതിേളമടയം 
കുംഭകോണങ്ളമടയം ക�ാഷയാത്ര സം�ടിപ്ിച്ചതിൽ മാധ്യമങ്ൾ ആത്മപരികശാധന നടത്ണം.
 
 രണ്്) പിണറായി വിജയമറെ ജനേീയതമയ താഴ്ത്ിമക്്ാനും പ്രതിപഷേകനതാക്ളമട ഇകമജ് കൃത്രിമമായി വർ
ദ്ിപ്ിക്ാനും നടത്ിയ മാധ്യമേൗശലമത് ഇനിമയങ്ിലം തളളിപ്റയകമാ? രണ്് പ്രളയം, നിപ, മോവിഡ് എന്നിവ 
കനരി്തിലൂമട സംസ്ാനസർക്ാരും മുഖ്യമന്തിയം കൂടുതൽ ജനപ്രിയമായി. ഇതിനു പുറമമ നടക്ിമല്ലന്ന് േരുതിയ 
മഗയ്ൽ വപപ്് വലൻ, കറാഡ് വിേസനം തുടങ്ിയവമയല്ലാം നടപ്ാക്ി വിേസനക്കുതിപ്് സൃഷ്ിച്ചു. ഇങ്മന ഒരു 
ഭാഗത്് കഷേമത്ിനും മമറ്ാരു ഭാഗത്് വിേസനത്ിനും ഭരണേിരീടത്ിൽ മപാൻതൂവൽ കനടി. 

 പ്രളയം-മോവിഡ് ോലങ്ളിമല വാർത്ാസകമ്മളനങ്ളിലൂമട കലാേത്തുതമന്ന ഏറ്വം കൂടുതൽ വാർത്ാസ
കമ്മളനം നടത്ിയ ഭരണാധിോരി എന്ന വികശഷണം പിണറായിമയ കതടിമയത്തുേയായി. ഏറ്വം ജനപ്രീതിയളള 
മടലിവിഷൻ താരമായി അകദേഹം മാറി. വിഷയങ്ളമട സൂക്ാംശങ്ളികലക്് േടക്കുന്നത് കപ്രഷേേർ ഇഷ്മപ്ടുന്നു. 
വപ്രം വടം ഏഴു മണി മുതലാമണന്ന മപാതുതതത്വം മലയാള മടലിവിഷനുേളിൽ ആറ് മണിയാക്ി മുഖ്യമന്തി മാറ്ി. ഈ 
ജനേീയതമയ ഉലയ്കാൻ സർക്ാരിമനയം മുഖ്യമന്തിമയയം കുടുംബാംഗങ്മളയം ആകഷേപ പുേമറയിൽ ആഴ്ത്ാൻ 
പ്രതിപഷേവമായി കചർന്ന് ഒരു പങ്് മാധ്യമങ്ൾ നിഗൂഢമായി പ്രവർത്ിച്ചു. 

 േസ്റംസം ഇഡിയമമല്ലാം നിറഞ്ഞാടിയ രാഷ്ടീയനാടേമായ സത്വർണ്ക്ളളക്ടത്് കേസിമന വൻഭൂേമ്പമായി ചി
ത്രീേരിച്ചത് ഗൂഢലഷേ്യകത്ാമട ആയിരുന്നകല്ലാ. പിണറായിമയയം കുടുംബാംഗങ്മളയം വസബർ ഗുണ്ായിസത്ിന് 
എറിഞ്ഞുമോടുക്ാൻ മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ൾ വിയർമപ്ാഴുക്ിയത് ഒന്നും ോണാമതയല്ല. അകമരിക്ൻ മലയാളിയമട 
ഐടി േമ്പനിയായ സ്പിംഗ് ളറിമനപ്റ്ി അവമതികപ്ാമട വ്യാജ വാർത്ാപരമ്പര സൃഷ്ിച്ചു. എന്നാൽ സ്പിംഗ് ളർ കലാേത്ിമല 
ഏറ്വം വിശത്വസ്തതയളള വൻ േമ്പനിയാമണന്ന് അകത മാധ്യമങ്ൾ ഇകപ്ാൾ റികപ്ാർട്ടുമചയ്യുന്നു. വ്യാജ ഒപ്് എന്ന 
കബ്രക്ിംഗ് നയൂസം ലീഡ് തലമക്ട്ടും മുഖ്യമന്തിമക്തിമര മവടിമക്ട്ടും മത്ാപ്പും ആക്ിയിരുന്നകല്ലാ. ഇലക്രോണിേ് 
യഗത്ിൽ ഇ-�യൽ വന്നതുകപാലം വിസ്മരിച്ച്  വാർത് മോടുത്കപ്ാൾ ചൂണ്ടുവിരൽ നീണ്ത് മാധ്യമ വിവരകക്ടിന് 
കനമരയാണ്. ഇമതല്ലാം മചയ്ിട്ടും പിണറായി വിജയൻ നയിച്ച എൽഡിഎ�ിന് മൂന്നിൽ രണ്ിലധിേം ഭൂരിപഷേം ജനം 
നൽേി. മുഖ്യമന്തി സ്ാനകത്ക്് പ്രതിപഷേത്തുനിന്ന് വന്ന കപരുോരമനക്ാൾ മൂന്നിര്ികയാ അഞ്ിര്ികയാ പതിന
ഞ്ിര്ികയാ ജനപ്രീതി പിണറായി നിലനിർത്ിമയന്ന് മതരമഞ്ഞടുപ്നന്ര സർമവെ റികപ്ാർട്ടുേൾ ചൂണ്ിക്ാ്ി. 

 മാധ്യമങ്ൾ പ്രതിക്കൂ്ിലാക്ാൻ കനാക്ിയിട്ടും ജനങ്മള ഒപ്ം കൂ്ിയ പിണറായി മാജിേ് നാളമത് മാധ്യമപഠന
ത്ിമലയം വിഷയമാണ്. കലാേത്ിമല ലഷേണമമാത് അര ഡസൻ ഇടതുപഷേ ഭരണാധിോരിേളിമലാരാളായി 
പിണറായി മാറിയിരിക്കുേയാണ്. 

 മൂന്ന്) എൽഡിഎ�് സർക്ാരിമന പുറത്ാക്ാൻ മാധ്യമ അജണ് മസറ്് മചയ്ത് ശരിയായിരുകന്നാ? ഇടതുപഷേ
ത്ിമനതിമര ജാതി-മതശക്തിേളമട ഏകോപനത്ിന് മാധ്യമങ്ൾ യത് നിച്ചു. അതിന് ശബരിമലയം ശരണംവിളിയം 
സ്തീപ്രകവശവം വിശത്വാസവമമാമക് സജീവ വിഷയങ്ളാക്ാൻ പരിശ്രമിച്ചു. ഇകത കവളയിൽ ഇന്്യ കനരിടുന്ന മതനിര
കപഷേ മവല്ലുവിളിയം േർഷേസമരവമമാമക് പിന്നാമ്പുറകത്ക്് മാറ്ാൻ കനാക്ി.

 2001മല നിയമസഭാ മതരമഞ്ഞടുപ്ിൽ നാദാപുരത്് ഒരു മുസിം വീ്മ്മമയ ബലാത്ംഗം മചയ്തു എന്ന േഥ 
മാധ്യമങ്ൾ 'നാട്ടുതീ' ആക്ിയിരുന്നു. അതിനു തുടർച്ചയായി നിരപരാധിയായ ഒരു മചറുപ്ക്ാരമന മോന്നു. അന്ന് 
എൽഡിഎ�ിന് ഭരണം കപായി. അതിനുകശഷമാണ് അങ്മനമയാരു ബലാത്ംഗകമ നടന്നി്ില്ല എന്ന് ഇര എന്ന് വി
കശഷിപ്ിക്മപ്്വരും മപാലീസം മവളിമപ്ടുത്ിയത്. അതുകപാലളള േളളക്ഥേൾ പുതുരൂപത്ിൽ ചമച്ച് ജാതി-മത 
ശക്തിേമള ഇടതുപഷേത്ിമനതിമര ഏകോപിപ്ിക്ാനാണ് ഇക്കുറിയം കനാക്ിയത്. പകഷേ, മാധ്യമേഥേളമട 
ഉളളേളളി മനസ്ിലാക്ിയ ജനങ്ൾ എൽഡിഎ�ിന് തുടർഭരണത്ിന് മനസ്മ്മതം നൽേി. ഇവിമട കതാറ്ത് യാഥാ
സ്ിതിേ-പിന്ിരിപ്ൻ-വലതുപഷേ മാധ്യമങ്ൾ കൂടിയാണ്. വിശത്വാസ്യത വീമണ്ടുത്തുമോകണ് ഈ വീഴ്ചയിൽ നിന്ന് 
മാധ്യമങ്ൾക്് േരേയറാനാവൂ. 

 

ആർ എസ് ബാബു
എഡിറ്ർ ഇൻ ചീ�്

എൽഡിഎഫ് സർക്ാരിചനതിചര ഇല്ാത്ത അഴിമതിേളുചെയം കുംഭകോണങ്ങളുചെയം 
ക�ാഷയാത്ര സം�െിപ്ിച്ചതിൽ മാധ�മങ്ങൾ ആത്മപരികശാധന നെത്തണം. മാധ�മങ്ങൾ 

പ്രതിക്കൂട്ി�ാക്ാൻ കനാക്ിയിട്ം ജനങ്ങചള ഒപ്ം കൂട്ിയ പിണറായി മാജിേ് നാളചത്ത 
മാധ�മപഠനത്തിച�യം വിഷയമാണ്.
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ആർട്ിസ്റ്്റ നമ്പൂതിരി

ചിത്രേലയമട വിസ്മയപ്രപഞ്മാണ് 95 േഴിഞ്ഞ ആർ്ിസ്റ് 
നമ്പൂതിരി. ഇല്ലത്ിമറെ ചുമരിൽ േരിക്്യിൽ വരച്ചുതുടങ്ിയ 
ചിത്രേലാ ജീവിതം.

ചിത്രേല അഭ്യസിച്ചത് മദിരാശിയിൽ.

േഴിഞ്ഞ നൂറ്ാണ്ിൽ നിന്നും ഈ നൂറ്ാണ്ികലക്് മലയാളത്ിമറെ 
മഹാചിത്രോരനായി നമ്പൂതിരി വളർന്നത് ഏമറ ദൂരം സഞ്രിച്ചാണ്. 
അവിമട യാതനയമടയം േഷ്പ്ാടിമറെയം പ്രതിബദ്തയമടയം േണ്ീരും 
വിയർപ്പുമുണ്്. 

മാതൃഭൂമി, േലാേൗമുദി വാരിേേളിമല വരേളിലൂമടയം വിവിധ 
കേന്ദ്രങ്ളിമല ശില്ം, ചിത്രം തുടങ്ിയവയിലൂമടയം മലയാളിയമട  
മാത്രമല്ല ചിത്രേലമയ സ് കനഹിക്കുന്ന ഏവരുമടയം മനസ്ിൽ ഇടം കനടി. 

കേരള ലളിത േലാ അക്ാദമി പ്രസിഡറൊയി.

മഹാസാഹിത്യോരന്മാരുമട രചനേകളക്ാൾ പ്രസിദ്മായി 
നമ്പൂതിരിയമട കരഖാചിത്രങ്ൾ.

ശൂന്യതയിൽ നിന്നല്ല ജീവിതത്ിൽ നിന്നാണ് നമ്പൂതിരി ചിത്രങ്ൾ 
പിറവി മോളളന്നത്. ഒരാമള കനരിട്ടുോണുകമ്പാമല പേർത്ിവയ്കലല്ല, 
ചരിത്രപരമായ പശ്ാത്ലത്ിൽ അവതരിപ്ിക്കുന്നതാണ് നമ്പൂതിരിയമട 

പിണറായിയമട 
നമ്പൂതിരിച്ചിത്രം

ചിത്രേല.

മലയാളത്ിമറെ മഹാനായ 
ചിത്രോരൻ നമ്പൂതിരി 
വരച്ച മുഖ്യമന്തി പിണറായി 
വിജയമറെ ചിത്രം സാധാരണ 
േണ്ടുവരുന്ന ക�ാക്ാ പേർപ്ല്ല. 
സമരനായേനായിരുന്ന 
കേരളത്ിമറെ ഭരണനായേമന 
എങ്മന തമറെ മനസ്ിൽ 
ചാലിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിമറെ 
വിളംബരമാണ് നമ്പൂതിരി വരച്ച 
വ്യത്യസ്തതയളള ഈ േവർചിത്രം. 

േലയമട ഭാവേതത്വം 
വിളിച്ചറിയിക്കുന്ന നമ്പൂതിരിയമട 
ബ്രഷിൽ മതളിഞ്ഞ രണ്് 
ചിത്രങ്ളം ഉൾത്ാളേളിൽ 
ഉൾമപ്ടുത്ിയിട്ടുണ്്. 

പത്രാധിപർ
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കേരള നിയമസഭ മതരമഞ്ഞടുപ്ിൽ പിണറായി വിജയമറെ 
കനതൃതത്വത്ിൽ എൽഡിഎ�് കനടിയ ഉജ്ത്വല വിജയം 
മാധ്യമങ്മള കൂടി തളളിപ്റയന്നതായി. മാധ്യമങ്മള

മയല്ലാം അടച്ചുപറയേയല്ല. പകഷേ, ജനവിധി മപാതുവിൽ മാധ്യമങ്മള 
നിരാേരിക്കുന്നതായി.

അതായത് മാധ്യമങ്ൾ ആ വ്യക്തിമയപ്റ്ി പറഞ്ഞതല്ല വാസ്തവം. ഞങ്ൾ
ക്റിയാം ഞങ്ൾമക്ന്ാ ലഭിച്ചത് എന്ന്. ഒരു പ്രതിസന്ി വന്നകപ്ാൾ' 
who gave us food? Who gave us shelter? who gave us medical 
attention?' എമന്നാമക് ഞങ്ൾക്് വളമര കൃത്യമായി അറിയാം. മാധ്യ
മങ്ൾ എമന്ങ്ിലം അടികച്ചൽപ്ിച്ചാൽ അതിൽ വീഴാൻ ജനം തയ്ാറല്ല 
എന്നത് വ്യക്തമാണ്. മാധ്യമങ്ൾ ഒപ്ം നിന്നാൽ തിരമഞ്ഞടുപ്ിൽ 
കതാറ്റുകപാകും എന്ന അവസ്യണ്ികപ്ാൾ. മാധ്യമങ്ളാണ് പ്രശ് നം എന്നു 
േരുതുന്ന ഒരു ജനത വളർന്നുവരുന്നു എന്നാണ് കതാന്നുന്നത്. മാധ്യമ

കവർ സ്റ റ്റോറി 

ജനം മാധ്യമങ്മള 
തളളിയത് എന്തുമോണ്്?

ങ്ളമട വിശത്വാസ്യതമയ മാത്രമല്ല 
അവയമട നിലനില്ിമന തമന്ന 
ബാധിക്കുന്ന ഒരു അവസ്യാണ് 
സംജാതമാകുന്നത്. അത് ശരിയായ 
പ്രവണതയല്ല. നിർഭാഗ്യവശാൽ 
അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അതിൽ 
ആശങ്യണ്്. അതിന് മറ്ാമരയം കു
റ്ംപറഞ്ഞിട്ടു ോര്യമില്ല. ജനങ്ൾക്് 
മാധ്യമങ്കളാട് വികരാധമമാന്നുമില്ല. 
പകഷേ, ചില മാധ്യമനിലപാടുേൾ 
ോണുകമ്പാൾ , ചില മുൻവിധി
േകളാമട നാം പ്രവർത്ിക്കുകമ്പാൾ 
ജനം അത് തിരിച്ചറിയം. ജനം വി
ഡ്ിേളല്ലകല്ലാ. തങ്ളാണ് അവസാ
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നവാക്് എന്ന് േരുതുന്ന ചില മാധ്യമ
ങ്ളാൽ മാധ്യമങ്ൾക്് ഒ്ാമേ ഒരു 
ചീത്കപ്ര് വന്നുതുടങ്ി എന്നതാണ് 
സത്യം. 

കരേക്ിംഗ് നയൂസുേളുചെ 
ആധിോരിേത

കബ്രക്ിംഗ് നയൂസ് എന്നാൽ 
വിശത്വാസ്യവം പുതിയതുമായ വാർത്
മയന്നാണ്. അല്ലാമത വാർത്മയ 
വിഭജിക്കുേ എന്നല്ല. മത്രത്ി
കറെതായ കലാേത്ിൽ ആദ്യം േിട്ടുന്ന 
വിവരം അപ്കപ്ാൾ ജനങ്മള 
അറിയിക്കുേ എന്നത് ശരിയായ 
ോര്യമാണ്. പകഷേ, മതറ്റുപറ്ിയാൽ 
തിരുത്ണം. അതാണ് മാധ്യമധർമം. 
ഒരു സംഭവം നടക്കുകമ്പാൾ ഒരുപാട് 
വിവരങ്ൾ പല കസാഴ് സേളിൽ 
നിന്ന് ലഭിക്കും. അപ്കപ്ാൾ കബ്രക്് 
മചയ്യും. മതറ്റുവന്നുകൂടിമയന്ന് 
ഉറപ്ായാൽ തിരുത്ണം. ഡിജിറ്ൽ 
മീഡിയയിമലാമക് അങ്മനയകല്ല. 
അവർ ആദ്യം േി്ിയ വിവരങ്ൾ 
കപാസ്റ്റുമചയ്യുന്നു. പിന്നീട് കൃത്യമായ 
വിവരം ലഭിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച 
അപ് കഡറ്് മചയ്യുന്നു. കമാസസിമന 
കപാമല നമുക്് വദവേല്ന ലഭി
ക്കുേയല്ലകല്ലാ. നമ്മളാരും വദവ
ങ്ളമല്ല. അകപ്ാൾ ആദ്യം േി്ിയ 
വിവരം മതറ്ാമണന്നു വന്നാൽ തിരു
ത്ാനുളള ആർജ്വം ഉണ്ാേണം. 
അതാണ് പലകപ്ാഴും ഇല്ലാമത 
കപാകുന്നത്. ഇതിൽ കസാഷ്യൽ മീഡി
യയകടതായ പങ്ം മചറുതല്ല. ോരണം 

ശശികുമാർ

 കറ്ിംഗാണ് മുഖ�ചമന്ാണ് മാധ�മപ്രവർത്തേചര 
പഠിപ്ിക്കുന്ത്. അതിനായി എന്ം ചെയാം. ജനങ്ങൾക്ിത് 

മനസ്ി�ാകുന്നുണ്ട്. അതവർ ഒരു കഷാചയന് കപാച� 
ആസ്വദിക്കുന്നു. അല്ാചത മാധ�മങ്ങൾ ജനവിധിചയ 

സ്വാധിനിക്കുന്ില്. അങ്ങചനയായിരുചന്ങ്ിൽ പിണറായി 
വിജയൻ വീണ്ം മുഖ�മന്തിയാകുമായിരുന്ില്.

ശശികുമാർ എഴുതിയ 
ക�ഖനം കേൾക്ാൻ  

േയു ആർ കോഡ് 
സ് ോൻ ചെയ്യുേ
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യിരുന്നില്ല. അകദേഹത്ിമനാപ്ം ഏത് 
മാധ്യമമാണ് നിന്നത്? വേരളിയം 
കദശാഭിമാനിയം എന്ന് കവണമമങ്ിൽ 
പറയാം. ആർക്ാണ് അതുമോണ്് 
ഇടിവ് പറ്ിയത്-മാധ്യമങ്ൾക്കല്ല? 
അവരുമട വിശത്വാസ്യതമയയകല്ല 
ബാധിച്ചത്. ആര്, എങ്മന പ്ര
വർത്ിക്കുന്നു എന്നത് ജനത്ിന് 
കൃത്യമായം അറിയാം. എന്നുവച്ചാൽ 
എല്ലാ മാധ്യമങ്ളം പിണറായി 
വിജയന് സ്തുതിപാടണം എന്നല്ല 
പറയന്നത്. തീർച്ചയായം വിമർശനാ
ത്മേമായിരിക്ണം. എന്നാകല ഭരണ
കൂടത്ിന് ജാഗ്രത ഉണ്ാകൂ. പകഷേ, 
യാമതാരു അടിസ്ാനവമില്ലാമത 
കൃത്യമായ അജണ്കയാമടയളള 
പ്രവർത്നമാണ് മാധ്യമങ്ൾ നട
ത്ിയമതന്നത് വ്യക്തമകല്ല. എേ് സി
റ്് കപാളേൾ വന്നകപ്ാൾ, അമതാന്നും 
ശരിയമല്ലന്ന മ്ിൽ എന്നാൽ അത് 
ശരിയമല്ലന്ന് പറയാനുളള വധര്യവ
മില്ലാമത ഒരു മുഖ്യധാരാ പത്രത്ിമറെ 
ശത്വാസംമു്ൽ പ്രേടമായിരുന്നുവകല്ലാ. 
ആ ഉരുണ്ടുേളി തമന്ന ഒരു നയൂസ് 
�ീച്ചറാക്ാം. 

ദുരന്�്ങ്ളിൽ മാധ്യമങ്ൾക്് 
ഒരു ആക്ടിവിസ്റ് കറാളം ഉണ്്. 
മാധ്യമങ്ൾ അത്രം സാഹചര്യ
ങ്ളിൽ നമുമക്ങ്മന സമൂഹമത് 
സഹായിക്ാം എന്നാണ് ചിന്ികക്
ണ്ത്. അതായത് �യർ വ�റ്ിംഗ് 
നടക്കുകമ്പാൾ മമണ്ണ് ഒഴിക്കണാ 
മവളളമമാഴിക്കണാ എന്ന് തീരുമാ

ധാരാളം കപരുളള ഒരു കമഖലയാണത്. കസാഷ്യൽ മീഡിയയിലളളവരുമട 
ഉകദേശങ്ൾ പലതാണ്. മനപ്പൂർവെം വ്യാജവാർത്േൾ പ്രചരിപ്ിക്ാം. 
പമണ്ാമക് ചാനലേളമട മഹഡ് വലൻസ് ആണ് കസാഷ്യൽ മീഡിയയിൽ 
വവറലായിരുന്നത്. ഇകപ്ാൾ തിരിച്ചാണ് കസാഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വവറലാ
കുന്നതാണ് ചാനലേളമട മഹഡ് വലൻ. അങ്മന വരുകമ്പാൾ മതറ്റുേൾ 
വരാം. അത് തിരുത്ാൻ േഴിയണം. 

കറ്ിംഗ് മത്സരം?

കററ്ിംഗ് മത്രം മാധ്യമപ്രവർത്േരുമട പ്രശ് നം തമന്നയാണ്. ഇകപ്ാൾ 
മാധ്യമപ്രവർത്േരായി്ല്ല അവമര പരിശീലിപ്ിക്കുന്നത് മറിച്ച് മാർക്റ്് 
മസയിൽസ് പീപ്ിളായി്ാണ്. അവർ വാർത് വിൽക്കുേയാണ്. യഥാർ
ത്ഥത്ിൽ നമുക്് ചുറ്റും എന്ാണ് സംഭവിക്കുന്നമതന്ന് അറിയിക്കുേയാണ് 
മാധ്യമപ്രവർത്േമറെ ധർമം. ആ ഒരു വധര്യവം ദൃഢവിശത്വാസവം കവണം. 
ഐഎസ്ആർഒ ചാരകക്സ് മതറ്ാമണന്ന് ഞാൻ ഒരു ചാനൽ നടത്തുന്ന 
സമയത്് ആദ്യം മുതകല കബാധ്യമുണ്ായിരുന്നു. ഞങ്ളതിൽ ഉറച്ചുനിന്നു. 
അകപ്ാൾ മപാലീസോർ പറഞ്ഞു നിങ്ളീ പറയന്നത് മതറ്ാണ്. ഭാവിയിൽ 
അനുഭവിക്കും. വിശത്വാസ്യത കപാകും എമന്നാമക്. ഇറെലിജറെ് സ് സ് കറ്റ്് മമ
ന്റുണ്ായി. രാഷ്ടീയക്ാമരാമക് ഉപകദശരൂകപണ പറഞ്ഞു. എനിക്് മുൻകൂർ 
ജാമ്യം വമര എടുകക്ണ്ി വന്നു. പകഷേ, ഞങ്ളാണ് ശരിമയന്നു മതളിഞ്ഞു. 
അതായത് നമ്മുമട വേയിലളള മതളിവേൾ പ്രോരം അത് മതറ്ാണ് 
അതുമോണ്് മതറ്ാമണന്നു തമന്ന പറഞ്ഞു. അങ്മനയളള മാധ്യമപ്രവർ
ത്നം എവിമടയാണ്?

ഒരാൾ വിളിച്ചുപറഞ്ഞാൽ മമറ്ാരാൾ അതിലം ഉച്ചത്ിൽ വിളിച്ചുപറയം. 
അത്രതമന്ന. വപ്രവറ്് ബസികലക്് ആളേമള േയറ്റുന്നതുകപാമല 
(ബസോമര കുറ്ംപറയേയല്ല). അതാകണാ മാധ്യമപ്രവർത്നം?നിങ്ൾ 
മചയ്യുന്നത് വളമര ഉത്രവാദിതത്വമുളള കജാലിയാണ്. ജനാധിപത്യത്ിമറെ 
നാലാം തൂണിമറെ ഭാഗമാണ് നിങ്ൾ. ആ കബാധ്യം കവണം. അത്
രത്ിമലാരു പരിശീലനം ഇന്നില്ല. പേരം കററ്ിംഗാണ് മുഖ്യമമന്നാണ് 
മാധ്യമപ്രവർത്േമര പഠിപ്ിക്കുന്നത്. അതിനായി എന്തും മചയ്ാം. 
ജനങ്ൾക്ിത് മനസ്ിലാകുന്നുണ്്. അതവർ ഒരു കഷാമയന്ന കപാമല 
ആസത്വദിക്കുന്നു. അല്ലാമത മാധ്യമങ്ൾ ജനവിധിമയ സത്വാധിനിക്കുന്നില്ല. 
അങ്മനയായിരുമന്നങ്ിൽ പിണറായി വിജയൻ വീണ്ടും മുഖ്യമന്തിയാകുമാ

കവർ സ്റ റ്റോറി 
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നിക്ണം. പ്രളയോലത്് ആ രീതിയിലാണ് മാധ്യമങ്ൾ പ്രവർത്ിച്ചത്. 
മോവിഡ് ോലത്് അത് അത്രകത്ാളം ദൃശ്യമാകുന്നില്ല. അവർ ഒരു 
തവണമത് പ്രവർത്നം മോണ്് ഷേീണിതരായിട്ടുണ്ാവണം. മോവിഡ് 
ഒരു കദശീയ ദുരന്മാമണന്ന രീതിയിലളള പ്രവർത്നം മാധ്യമങ്ളിൽ നി
ന്നുണ്ാകുന്നില്ല. ആ ഒരു മസൻസ് ഓ�് അർജൻസിയില്ല എന്നാണ് എമറെ 
ശ്രദ്യിൽമപ്്ത്.

കദശീയമാധ�മങ്ങളുചെ ഇെചപെൽ

കദശീയമാധ്യമങ്ളമട ഇടമപടലിമനപ്റ്ി ചൂണ്ിക്ാ്ാനുണ്്. നിരവധി മാധ്യ
മങ്ൾ ഇന്്യൻ അവസ് ചൂണ്ിക്ാട്ടുന്നില്ല. നമ്മുമട മതറ്റുേമള തിരുത്ാൻ 
ശ്രമിക്കുന്നില്ല. പ്രകത്യേിച്ചും കേന്ദ്രസർക്ാരിമറെ മോവിഡ് സംബന്ിച്ച 
നിലപാടും തിേച്ചും അശാസ്തീയവം യക്തിരഹിതവമായിരുന്നു. വ്യക്തമായ 
ോഴ്ചപ്ാകടാ കറാഡ്മാകപ്ാ ഇല്ലാമത, ഒരു പ്രശ് നം വരുകമ്പാൾ പരിഹരി
ക്ാൻ ശ്രമിക്കുേ. അതും നന്നായി പരിഹരിക്ാൻ ശ്രമിക്ാമത രാഷ്ടീയം 
േളിക്കുേ...ഇമതാമക് മാധ്യമങ്ൾ ഇടമപകടണ് വിഷയങ്ളാണ്. പകഷേ, 
മാധ്യമങ്ൾക്് പേരം സപ്രീം കോടതിയം കോടതിേളമാണ് ഇകപ്ാൾ 
അത് മചയ്യുന്നത്. അടുത്ോലത്് ചില സംഭവവിോസങ്ൾ ോണുകമ്പാൾ 
കോടതിേളാണ് ഭരണം നടത്തുന്നത് എന്ന് കതാന്നികപ്ാകുന്നു. ഓേ് സിജൻ 
പ്രശ് നത്ിൽ തുടങ്ി ഇത് പ്രേടമാണ്. ഇവിമട ഒരു ഭരണേഷേിയകണ്ാ 
എന്നു തമന്ന സംശയമാണ്. ഈ സാഹചര്യത്ിൽ മാധ്യമങ്ൾ പ്രകത്യേി
ച്ചും മടലിവിഷൻ മാധ്യമങ്ൾ അവരുമട േടമ നിർവെഹിച്ചില്ല എന്ന ോര്യം 
പറയാമത വയ്. അവർക്ികപ്ാഴും സർക്ാരിമന കപടിയാണ്. ഭരണകൂടം 
വിമർശിക്മപ്കടണ്തല്ല അതിമന നമ്മൾ ഒളിഞ്ഞു നടക്ണം എന്ന 
രീതിയിലാണ് മാധ്യമപ്രവർത്നം. അത്രത്ിൽ മാധ്യമപ്രവർത്നത്ിൽ 
ഒരു മൂല്യചയുതി വന്നിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അക്ാര്യത്ിൽ ഡിജിറ്ൽ മീഡിയ 
ഏറക്കുമറ സത്വതന്തമാണ്. വികദശമാധ്യമങ്ൾക്കും ഇത്രം പ്രശ് നങ്ളില്ല. 
മോവിഡ് എന്നത് ഒരു ആകഗാള പ്രശ് നമായാണ് വികദശമാധ്യമങ്ൾ 
പരിഗണിക്കുന്നത് അതായത് you cannot defeat the virus by only 
defeating a part of it or in one place. നയൂസിലൻഡിൽ ഇകപ്ാൾ വവറസ് 
ബാധിതരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞി്് ോര്യമില്ല. അതങ്മന തുടരാൻ അവർ 
ഇകക്ാണമിമയ അടച്ചികടണ്ിവരും. അത് തുറന്നാൽ വവറസ് തീർച്ചയായം 
തിരിമേമയത്തും. അകപ്ാൾ ആ ഒരു തിരിച്ചറികവാമടയാണ് എല്ലാ 
prestigious journals ഉം ഇന്്യയിൽ നടക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്നു പറയന്നത്. 

അത് വികദശ ഗൂഢാകലാചനയാണ്, 
സാമ്ാജ്യതത്വമാണ്, മോകളാണിയ
ലിസമാണ് എമന്നാമക് പറയന്നത് 
വിഡ്ിത്മകല്ല?  ഇന്്യയിൽ തമന്ന 
എമന്ങ്ിലം മിണ്ികപ്ായാൽ കദശ
വിരുദ്മാമണന്ന് പറഞ്ഞുേളയം. 
വികദശമാധ്യമങ്കളാട് അത് 
നടക്ില്ല. മറിച്ച് അവരുമട റികപ്ാർ
ട്ടുേൾ മഷയർ മചയ്ാൽ ക�ാർകവഡ് 
മചയ്ാമലാമക് കദശവിരുദ്ത 
ആകരാപിക്കുന്നത് ശരിയാകണാ. 
തീർച്ചയായം നിലവിലളളത് വലിയ 
ഒരു പ്രതിസന്ിയാണ്. അത് നമ്മുമട 
കേന്ദ്രഭരണകൂടം തമന്ന വരുത്ി
വച്ചതാണ്. അത് മനസ്ിലാക്ി 
ഇനിമയങ്ിലം കയാജ്യമായ പരിഹാരം 
േമണ്ത്തുേയാണ് കവണ്ത്. 

 ഇത് ഇര്ത്ാപ്ാണ്. ഭീരുതത്വമാണ്. 
കേന്ദ്രത്ിൽ ഒന്നും പറയാൻ 
വധര്യമില്ല. കജാലി കപാകും പരസ്യം 
കപാകും എമന്നാമക് ഭയമാണ്. കജ
ണലിസത്ിന് കവണ്ത് നമ്ല്ലാണ്. 
എന്നാൽ ഒരു സംസ്ാനമത് മുഖ്യ
മന്തികയാ, മന്തികയാ ഇടമപ്ാൽ 
അവർമക്തിമര വിമർശനമാണ്. 
പറ്ിമല്ലങ്ിൽ ഇറങ്ികപ്ാകടാ എമന്നാ
മക്യാണ് വിളിച്ചുപറയന്നത്. 
ഇമതാമക് വപ്രം വടം ഡ്ാമയാ
മണന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്ിലാകും. 

 (അന്തർകദ്ശീയ പ്രശസ്തനായ മാധ�മ
പ്രവർത്തേനം ഏഷ�ൻ സ് കൂൾ ഓഫ് 

കജണ�ിസം സ്ാപേ ചെയർമാനമാണ് 
ക�ഖേൻ)
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ബംഗാൾ ജനവിധിയിൽ അദ്ഭുതമപ്ടുത്ിയത്, 
ഹിന്ദു ധ്രുവീേരണത്ിന് ബി.മജ.പി ആവന്നത്ര 
ശ്രമിമച്ചങ്ിലം അത് നടന്നില്ല എന്നതിലാണ്. 

മുസിങ്ൾ മാത്രം കവാട്ടുമചയ്ാൽ മമതയ്ക് ബംഗാളിൽ ഭരണം 
േിട്ടുമായിരുന്നില്ല. ഹിന്ദുക്ൾ മതത്ിമറെ അടിസ്ാനത്ിൽ ബിമജപിക്് 
കവാട്ടുമചയ്ില്ല. മുസിങ്ൾ അബ്ാസ് സിദേിഖിയമട ഐഎസ്എ�ിനും 
സഖ്യത്ിനുമമാപ്ം കപായില്ല.അടിമയാഴുക്് മമതയ്ക് അനുകൂലമാക്ാൻ 
നിരവധി പ്രവർത്നങ്ൾ ബംഗാളിൽ നടന്നു. ബിമജപിക്് കവാ്ില്ല 
(No vote to BJP) എന്ന ബാനറിന് േീഴിൽ മചറുപ്ക്ാരുമട പ്രസ്ാനം 
പ്രവർത്ിച്ചു. 

 ബിമജപിക്് കവാട്ടുമചയ്രുമതന്ന് സിനിമയിമല തിരകക്റിയ 
താരങ്ൾ കപാലം പരസ്യമായി ആഹത്വാനം നൽേിയത് 
ആശ്ര്യംപേർന്നു. വലിയ റിസ് ോണ് സിനിമാക്ാരടക്മുളള 
ബംഗാളി േലാോരന്മാർ എടുത്ത്. ഭരണത്ിമലത്ിയാൽ ഇക്കൂ്മര 
പാഠംപഠിപ്ിക്കുമമന്ന ബിമജപി കനതാക്ളമട ഭീഷണി അവമര 
കുലക്ിയില്ല. ഇന്്യയിമല മകറ്മതങ്ിലം സംസ്ാനത്് സിനിമാ 
കലാേത്തുളളവർ ഇത്ര വ്യക്തമായ ഒരു രാഷ്ടീയനിലപാട് എടുക്കുകമാ എന്ന് 
സംശയമാണ്. േരിയറിമറെ പീക്ിൽ നിൽക്കുന്നവരായിരുന്നു പലരും. 

 2024മല കലാേ് സഭാ തിരമഞ്ഞടുപ്ിൽ മതനിരകപഷേ കചരി ഒന്നിച്ചു 
നിൽക്ണമമന്ന ഓർമ്മമപ്ടുത്ൽ ഇടതുപഷേത്ിനും കോൺഗ്രസിനും 
ഈ ജനവിധി നൽകുന്നുണ്്. ബിമജപിയമട പടകയാ്ം േണ്് 
കദശീയ മാധ്യമങ്ൾ പേച്ചുകപായിരുന്നു. ബിമജപി അഭൂതപൂർവെമായ 
മുകന്നറ്മുണ്ാക്കുേയാമണന്ന് ഹിന്ദി-ഇംഗ്ീഷ് മാധ്യമങ്ൾ 
റികപ്ാർട്ടുമചയ്തു. എന്നാൽ, ബംഗാളിേൾ അവരുമട മനസ്ിനനുസരിച്ച് 
കവാട്ടുമചയ്തു. ബിമജപിമയ ബംഗാളി പത്രങ്ൾ പകരാഷേമായി 
കപാലം സകപ്ാർ്് മചയ്ില്ല. സകവന്ദു അധിോരിയമട കപരു കപാലം 
മോടുക്ാമത 'കൂറുമാറ്ക്ാരൻ' എന്ന് പതിവായി എഴുതിയ ഒരു ബംഗാളി 
പത്രമുണ്ായിരുന്നു.

 ബംഗാളിമല അടിമയാഴുക്് നിങ്ൾക്് മനസ്ിലാകുന്നിമല്ലന്ന് 
കവാ്ിമറെ തകലന്ന് ഒരാൾ മടലിഗ്രാ�ിമറെ ഓ�ീസികലക്് ക�ാൺ 
മചയ്തു പരാതി പറഞ്ഞു. അടിമയാഴുക്് പ്രവചിക്കുേയല്ല, ശരി 
ചൂണ്ിക്ാണിക്കുേയാണ് പത്രതത്ിമറെ പണിമയന്ന് മറുപടി നൽേി. 

തിരമഞ്ഞടുപ്് �ലം വന്നകപ്ാൾ 
മടലിഗ്രാ�ിമറെ നിലപാടിമന 
ഒരുപാടുകപർ അഭിനന്ദിച്ചു. 

 ആര് കതാൽക്കും, ജയിക്കും 
എന്നതല്ല നാമള എന്് 
സംഭവിക്ാൻ കപാകുന്നു എന്നതിമറെ 
മുന്നറിയിപ്് നൽോനുളള 
ഉത്രവാദിത്ം പത്രങ്ൾക്കുണ്്. 
സത്വാതന്ത്യത്ിന് മുമ്പുളള 
േലാപ നാളേളിൽ ബംഗാൾ 
എങ്മനയായിരുന്നുമവന്ന് ഒരു 
ദിവസം മടലിഗ്രാ�ിൽ നിറമയ 
എഴുതി. പുജയ്ക് കപാലം ബിരിയാണി 
േഴിക്കുന്നവരാണ് ബംഗാളിേൾ. 
മുസിങ്ൾ അടിത്റയി് 
ഹിന്ദുസ്ാനി സംഗീതമത് 
മനഞ്ികലറ്റുന്ന ബംഗാളിക്് 
അവമര ഒഴിച്ചുനിർത്ി ഒരു 
ജീവിതം സങ്ല്ിക്ാനാവില്ല. 
അതിമനപ്റ്ിയളള സ് മപഷ്യൽ 
കസ്റാറിയായിരുന്നു മമറ്ാരു ദിവസം.

 ചില രാഷ്ടീയക്ാർക്് നാല് 
കവാ്് േി്ാൻ കവണ്ി ജനങ്മള 
ഭിന്നിപ്ിക്കുേയം ആ്ികയാടിക്കുേയം 
മചയ്യുന്നതാവരുത് മാധ്യമങ്ളമട 
പണി. 

(തിരുവനന്തപുരം സ്വകദശിയായ 
ആർ.രാജകഗാപാൽ ചോൽക്ത്ത 
ആസ്ാനമായ ഇംഗ്ീഷ് ദിനപത്രം 

ദി ചെ�ിഗ്ാഫിചറെ എഡി്റാണ്്. 
ത�ചക്ട്േൾ ചോണ്ട് വിസ്മയം 

തീർക്കുന് കദശീയ അംഗീോരമുളള 
മാധ�മസാരഥി)

 ബിചജപിക്് കവാട്ചെയരുചതന്് 
സിനിമയിച� തിരകക്റിയ താരങ്ങൾ 

കപാലം പരസ�മായി ആഹ്വാനം 
നൽേിയത് ആശ്ചര�ംപേർന്നു. 

ഇന്ത�യിച� മക്ചതങ്ിലം സംസ്ാനത്ത് 
സിനിമാ ക�ാേത്തുളളവർ ഇത്ര വ�ക്തമായ 

ഒരു രാഷ്ടീയനി�പാെ് എടുക്കുകമാ എന്് 
സംശയമാണ്. 

ആർ.രാജകഗാപാൽ

ആർ.രാജകഗാപാല
മായള്ള  അഭിമുഖം 

കേൾക്ാൻ േയു ആർ 
കോഡ് സ് ോൻ 

ചെയ്യുേ
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വിജയശില്ി  
ഒപ്ം, ഉറപ്് എന്നീ വാക്കുേളമട 

ജനിതേമാറ്ം 
എം മുകുന്ദൻ എഴുതുന്നു...

കവർ സ്റ റ്റോറി 
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ഇടതുജനാധിപത്യമുന്നണി വിജയിക്കുമമന്ന ോര്യത്ിൽ 
എനിമക്ാട്ടും സംശയമുണ്ായിരുന്നില്ല. എൺപതിനും എൺപ
ത്ിയഞ്ിനും ഇടയ്ക്  സീറ്റുേൾ ലഭിക്കുമമന്നായിരുന്നു എമറെ 

േണക്കുകൂ്ൽ. കൂ്ിയം േിഴിച്ചും ഗുണിച്ചും േി്ിയ സംഖ്യയായിരുന്നു 
അത്. എന്നാൽ, മതരമഞ്ഞടുപ്പു�ലം വന്നകപ്ാൾ അതിമന തേിടം മറി
ച്ചുമോണ്്, മതാണ്ണൂറ്ി ഒമ്പത് സീറ്റുേളിൽ ഇടതുപഷേം വിജയമുറപ്ിച്ചു. 
തുടർഭരണം വേവരിച്ചു. ഐതിഹാസിേ വിജയമമന്നല്ലാമത എന്തു
പറയാൻ!

 ഉറപ്ാണ്.

 ഈ വാക്ിന് ഇകപ്ാൾ ഒരു പുതിയ അർത്ഥമുണ്്. നിങ്ളിൽ ആരും 
പ്ിണി േിടകക്ണ്ി വരില്ല. സർക്ാർ ഭഷേണക്ിറ്റുേൾ നിങ്ളമട വീ്ി
മലത്ിക്കും. എല്ലാ പാവങ്ൾക്കും സർക്ാർ മാസകന്ാറും ധനസഹായ
മമത്ിക്കും. േിടപ്പുകരാഗിേമള ചിേിത്ിക്ാൻ ഞങ്ളമട കഡാക്ടർമാർ 
നിങ്ളമട വീ്ിൽ മരുന്നുമാമയത്തും. നിങ്ൾക്് യാത്രമചയ്ാൻ ഞങ്ൾ 
നല്ല പാലങ്ളം കറാഡുേളം നിർമ്മിച്ചുതരും. നിങ്ൾക്് കുടിമവളളത്ിന് 
ഷോമമുണ്ാേില്ല. ചുരുക്ിപ്റഞ്ഞാൽ, ജനങ്ളമട കഷേമം എന്നാണ് 
ഉറപ്് എന്ന പദത്ിമറെ പുതിയ നിർവചനം. അതു നമുക്് നൽേിയത് 
പിണറായി വിജയനാണ്. സമൂഹത്ിൽ വരാൻ കപാകുന്ന വലിയ പരിവർ
ത്നങ്ൾ ഭാഷയാണ് ആദ്യം വിളംബരം മചയ്യുേ. ഉറപ്് എന്ന വാക്ിനു
ണ്ായ ജനിതേപരിവർത്നം അതാണ് സൂചിപ്ിക്കുന്നത്. 

 തുടർഭരണം ഉറപ്ാണ് എന്നുപറഞ്ഞകപ്ാൾ പലരും പരിഹസിച്ചു. 
കതാൽവി തീർച്ചയാണ് എന്ന മ്ിൽ അതിമന ദുർവ്യാഖ്യാനം മചയ്വരുമു

തുെർഭരണം ഉറപ്ാണ് എന്നുപറഞ്ഞകപ്ാൾ 
പ�രും പരിഹസിച്ചു. കതാൽവി തീർച്ചയാണ് 

എന് മട്ിൽ അതിചന ദുർവ�ാഖ�ാനം 
ചെയ്തവരുമുണ്ടായിരുന്നു. പ്രീകപാൾ സർകവേളും 
എേ് സി്് കപാളുേളും ഇെതുപക്ഷമുന്ണിയചെ 

വിജയം പ്രവെിച്ചകപ്ാൾ അതിചന 
പരിഹസിച്ചു തളളിയവരുമുണ്ടായിരുന്നു. 

ഇെതുജനാധിപത�മുന്ണി 
വിജയിക്കുചമന് ോര�ത്തിൽ എനിചക്ാട്ം 

സംശയമുണ്ടായിരുന്ില്. എൺപതിനം 
എൺപത്തിയഞ്ിനം ഇെയ്ക്  സീറ്റുേൾ 

�ഭിക്കുചമന്ായിരുന്നു എചറെ േണക്കുകൂട്ൽ. 
കൂട്ിയം േിഴിച്ചും ഗുണിച്ചും േിട്ിയ 

സംഖ�യായിരുന്നു അത്. എന്ാൽ, 
ചതരചഞ്ഞടുപ്പുഫ�ം വന്കപ്ാൾ അതിചന 
തേിെം മറിച്ചുചോണ്ട്, ചതാണ്ണൂ്ി ഒമ്ത് 
സീറ്റുേളിൽ ഇെതുപക്ഷം വിജയമുറപ്ിച്ചു. 

തുെർഭരണം കേവരിച്ചു. ഐതിഹാസിേ 
വിജയചമന്ല്ാചത എന്പറയാൻ

എം മുകുന്ദൻ

ണ്ായിരുന്നു. പ്രീകപാൾ സർകവേളം 
എേ് സിറ്് കപാളേളം ഇടതുപഷേമു
ന്നണിയമട വിജയം പ്രവചിച്ചകപ്ാൾ 
അതിമന പരിഹസിച്ചു തളളിയവരുമു
ണ്ായിരുന്നു.

 ഈ വിജയത്ിമറെ ശിൽപി 
പിണറായി വിജയനാമണന്ന് 
അസന്ദിഗ്ദ്ധമായി പറയാൻ 
േഴിയം. േമ്മയൂണിസ്റ് പാർ്ിയിൽ 
വ്യക്തിപ്രഭാവത്ിന് സ്ാനമില്ലാ
യിരിക്ാം. എങ്ിലം പറയാമത വയ്. 
ഈ വിജയം നാടിന് നൽേിയത് 
അകദേഹം തമന്നയാണ്. അകദേഹം 
സർക്ാരിമറെ തലപ്ത്് ഇല്ലാ
യിരുന്നുമവങ്ിൽ ഇടതുപഷേ 
ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്് തിരമഞ്ഞ
ടുപ്ിൽ ഇങ്മനമയാരു മിന്നും 
പ്രേടനം ോഴ്ചവയ്ക്കുവാൻ ഒരിക്ലം 
േഴിയമായിരുന്നില്ല. 

 പാർ്ി എന്നത് ഒരു 
ആശയമാണ്. നമുക്ാർക്കും 
എത്ര ശ്രമിച്ചാലം േണ്ണുമോണ്് 
ഒരാശയമത് ഒട്ടും ോണാൻ േഴി

എം മുകുന്ദൻ എഴുതിയ 
ക�ഖനം കേൾക്ാൻ 

േയു ആർ കോഡ്  
സ് ോൻ ചെയ്യുേ
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യേയില്ല. നമ്മുമട േൺമവ്ത്ിൽ പാർ്ി മതളിഞ്ഞുവരുന്നത് അതിമറെ 
കനതാക്ളമട രൂപത്ിലാണ്. ഇക്ഴിഞ്ഞ മതരമഞ്ഞടുപ്ിൽ കൂ്മായി 
കപാളിംഗ് ബൂത്തുേളികലക്് കപായ സമ്മതിദായേർ പാർ്ിമയ േണ്ത് 
പിണറായി വിജയമറെ രൂപത്ിലായിരുന്നു. തിരമഞ്ഞടുപ്് ബൂത്ിൽ 
കപാകുന്ന പ്രബുദ്രായ ഓകരാ കവാ്റുമടയം മനസ്ിലണ്ായിരുന്നത് 
സ.വിജയനായിരുന്നു. അങ്മന പാർ്ിയം കനതാവം ഒന്നുതമന്നയായി. 
അകദേഹത്ിന് പൂർണ പിന്തുണ നൽകുവാൻ വശലജ ടീച്ചമറകപ്ാമല ജന
കസവനത്ിനായി ആത്മാർപ്ണം മചയ് പ്രഗത്ഭരായ മന്തിമാരുമുണ്ായി
രുന്നു. ഇത്രം തലമയടുപ്പും ഔന്നത്യവമുളള കനതാക്ൾ ഒത്തുകചരുന്നത് 
അപൂർവമാണ്. അതു പിണറായി വിജയന് േർമ്മമണ്ഡലത്ിൽ കൂടുതൽ 
ഊർജ്ം പേർന്നു നൽേി.

 േഴിഞ്ഞ ോൽനൂറ്ാണ്ടുോലമായി ഞാൻ പിണറായി വിജയമന 
അടുത്തും അേന്നും പിന്തുടരുേയായിരുന്നു. അകദേഹത്ിമറെ വാക്കും 
പ്രവൃത്ിയം ശ്രദ്ിച്ചുകപാന്നിരുന്നു. ഇത് ആരാധനയല്ല. ഞാൻ ഒരു പാർ്ി
കനതാവിമനയം ആരാധിക്കുന്നില്ല. ഭക്തിയം ആരാധനയം ഞാൻ ഈശത്വര
മാർക്കു കവണ്ി മാറ്ിമവച്ചിരിക്കുേയാണ്. 

പിണറായി വിജയൻ കനതൃതത്വം നൽകുന്ന ഇടതുജനാധിപത്യമുന്നണി 
ചരിത്രവിജയം കനടിയ ഈയവസരത്ിൽ ഞാമനാന്ന് തിരിഞ്ഞുകനാക്കു
േയാണ്.

 ആദ്യം ഒരു എഴുത്തുോരമറെ േണ്ിലൂമടയാണ് ഞാൻ അകദേഹമത് 
േണ്ത്. ദാരിദ്്യവം േഷ്പ്ാടും നിറഞ്ഞതായിരുന്നു അകദേഹത്ിമറെ 
ബാല്യവം േൗമാരവം. താകഴക്ിടയിൽ നിന്നാണ് പിണറായി വിജയൻ 
ഉയർന്ന് ആകഗാളതലത്ിൽ അറിയമപ്ടുന്ന ഒരു കനതാവായി മാറിയി
രിക്കുന്നത്. പഴയോലത്് സായധവിപ്വങ്ൾ നടത്ിമക്ാണ്ാണ് 

കവർ സ്റ റ്റോറി 

േമ്മയൂണിസ്റ്റുപാർ്ിയിൽ വലിയ 
കലാേകനതാക്ൾ ഉണ്ായത്. 
�ിദൽ ോസ് കരോ അങ്മനയാണ് 
കനതാവായത്. ഇനിയളള ോലത്് 
േമ്മയൂണിസ്റ്റുപാർ്ി  ഒരിടത്തും സാ
യധവിപ്വം നടത്തുേയില്ല. അതും 
ോലഹരണമപ്ട്ടു കപായി. മാത്രമല്ല, 
അത്രം പ്രവർത്നങ്ൾക്് പാർ
്ിയികപ്ാൾ എതിരുമാണ്. അങ്മന
മയങ്ിൽ ഇനി േമ്മയൂണിസ്റ്റുപാർ്ിക്് 
കലാേകനതാക്ൾ ഉണ്ാകുേയികല്ല? 

 നമുക്റിയാം, റഷ്യയികലാ 
േയൂബയികലാ നടന്നതുകപാലളള 
വിപ്വങ്ൾ നമ്മുമട രാജ്യത്് നട
ന്നിരുന്നില്ല എന്ന്. ഇനി നടക്ാൻ 
കപാകുന്നുമില്ല. ഒരുപകഷേ, അതു
മോണ്ായിരിക്ാം ഇ.എം.എസ് 
ഒഴിമേ ഗതോല കേരളത്ിൽ 
ഒരു ആകഗാള േമ്മയൂണിസ്റ് കനതാവ് 
ഉണ്ാോതിരുന്നത്. ഇനിയികപ്ാൾ 
അങ്മനമയാരു പരാതിക്് പ്രസ
ക്തിയില്ല. കനതാവ് എന്ന വാക്ിമറെ 
വിവഷേേളം കനതാവിമനക്കുറിച്ചുളള 
സങ്ൽപ്ങ്ളം മാറിയകല്ലാ. ഇനി 
വിപ്വവം ഒളിയദ്ങ്ളം കവണ്, 
കനതാവാകുവാൻ. 
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 നമുക്് വലിയ പാർ്ി കനതാക്ൾ ഉണ്ായിരുന്നു. ആകഗാള കനതാ
ക്ളമല്ലങ്ിലം അവർ നമ്മുമട സത്വന്ം കനതാക്ളായിരുന്നു. ലഷേക്ണ
ക്ിന് മലയാളിേൾ അവമര മനഞ്ികലറ്ി നടന്നിരുന്നു. കപാലീസിമറെ 
കതാക്കുേൾക്് മുമ്പിൽ മനഞ്ചുവിരിച്ചുോ്ിയം വലിയ ജനമുകന്നറ്
ങ്ൾക്് കനതൃതത്വം നൽേിയം കോരിത്രിപ്ിക്കുന്ന പ്രസംഗങ്ൾ മചയ്് 
അണിേമള ആകവശംമോള്ിച്ചും ആയിരുന്നു അവർ നമ്മുമട പ്രിയ
ങ്രരായ കനതാക്ളായത്.

 മുേളിൽ സൂചിപ്ിച്ചതുകപാമല, ഇനിയളള ോലത്് ആരും അങ്മന 
കനതാവാകുേയിമല്ലന്നാണ് എമറെ വിശത്വാസം. കലാേം മാറുന്നകതാമട കന
താവിമനക്കുറിച്ചുളള സങ്ല്വം മാറുേയാണ്. പുതിയ ോലമത് കനതാവ് മു
ഷ്ിചുരു്ി മുദ്ാവാേ്യം വിളിച്ച് ജാഥ നയിക്കുന്ന ആളായിരിക്ില്ല. വാഗ് കധാ
രണിേൾമോണ്് അണിേമള കോരിത്രിപ്ിക്കുന്ന ആളമായിരിക്ില്ല.

 പുതിയോലമത് കനതാവ് ോകലാചിതമായി സത്വയം നവീേരിക്കുന്ന 
ആളായിരിക്കും. നാടിമറെ വളർച്ചയ്്ക്് ശാസ്ത സാകങ്തിേവിദ്യ ഉപകയാ
ഗിക്കുന്ന ആളായിരിക്കും. ജനങ്ളമട പ്രശ് നങ്ൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവ 
പരിഹരിക്ാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളായിരിക്കും. പ്രളയങ്ളം മഹാമാരിേളം 
കപാലളള ദുരന്ങ്ളണ്ാകുകമ്പാൾ ജനങ്ളമട ജീവനും സത്വത്തും സംര
ഷേിക്കുന്ന ആളായിരിക്കും. പ്രകൃതി സംരഷേണത്ിനുകവണ്ി പ്രയത് നി
ക്കുന്ന ആളായിരിക്കും. തമറെ മുന്നിൽ തിക്ിത്ിരക്ി നിൽക്കുന്ന ചാനൽ 
േ്യാമറേളമട മുമ്പിൽ നിന്നുമോണ്് വീരവാദം പറയന്ന ആളായിരിക്ില്ല 
പുതിയ കനതാവ്.

 ഒരു ആധുനിേ കനതാവിന് ആവശ്യമായ ഗുണങ്ൾ പിണറായി 
വിജയനിൽ സമനത്വയിക്കുന്നതായി നമുക്് ോണാം.

 വളമര മുമ്പുതമന്ന അകദേഹത്ിമറെ രാഷ്്രേീയ സങ്ൽപ്ങ്ളം 

ഈ വിജയത്തിചറെ ശിൽപി 
പിണറായി വിജയനാചണന്് 

അസന്ദിഗ്ദ്ധമായി 
പറയാൻ േഴിയം. 

േമ്മയൂണിസ്റ്റ് പാർട്ിയിൽ 
വ�ക്തിപ്രഭാവത്തിന് 

സ്ാനമില്ായിരിക്ാം. 
എങ്ിലം പറയാചത വയ. 

ഈ വിജയം നാെിന് 
നൽേിയത് അകദ്ഹം 

തചന്യാണ്. അകദ്ഹം 
സർക്ാരിചറെ ത�പ്ത്ത് 

ഇല്ായിരുന്നുചവങ്ിൽ 
ഇെതുപക്ഷ ജനാധിപത� 

മുന്ണിക്് തിരചഞ്ഞടുപ്ിൽ 
ഇങ്ങചനചയാരു മിന്നും 

പ്രേെനം ോഴ്ചവയ്ക്കുവാൻ 
ഒരിക്ലം േഴിയമായിരുന്ില്. 
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കവർ സ്റ റ്റോറി 

ഇച്ാശക്തിയം നിർഭയതത്വവം ജനങ്ൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു. അവരിൽ 
ഒരാളാകുവാൻ എനിക്കു േഴിഞ്ഞിരുന്നുമവന്നാണ് എമറെ വിശത്വാസം. 
അതുമോണ്ാണ് രണ്ടുപതിറ്ാണ്ടുേൾക്് മുമ്പ് ദുബായിമല മീഡിയ 
മസറെറിൽ വച്ച് ഒരു മാധ്യമസഹൃത്് കേരളത്ിമല ഭാവി മുഖ്യമന്തി 
ആരായിരിക്ണമമന്ന് കചാദിച്ചകപ്ാൾ, അതു പിണറായി വിജയനായിരി
ക്ണം എന്ന് ഞാൻ നിസ്ംശയം മറുപടി പറഞ്ഞത്. അതിമറെ കപരിൽ 
എനിക്് ഒരുപാട് പഴികേൾകക്ണ്ി വന്നിരുന്നു.

 എമറെ അറിവിൽ പിണറായി വിജയമനകപ്ാമല എതിർപ്പുേൾ 
കനരികടണ്ി വന്ന മമറ്ാരു കനതാവ് കേരളത്ിലണ്ായി്ില്ല. മാധ്യമങ്ളം 
ബുദ്ിജീവിേളം സാംസ് ോരിേനായേന്മാരുമമാമക് അകദേഹമത് 
സം�ടിതമായി ആക്രമിച്ചുമോണ്ിരുന്നു. ചില എഴുത്തുോർ അസ്പൃശ്യ
മനന്നകപാമല അകദേഹവമായി അേൽച്ച പാലിച്ചു. മകനാബലം മോണ്ടും 
നിശ്യദാർഢ്യംമോണ്ടും തമറെ വഴി ശരിയാമണന്നുളള പൂർണകബാധ്യം 
മോണ്ടും അകദേഹം എതിർപ്പുേമള മുഴുവൻ അതിജീവിച്ചു. ആ ോലത്് 
ഏറ്വം ഏോേിയായ കനതാവായിരുന്നു പിണറായി വിജയൻ.

 ഇകപ്ാൾ ോലം മാറി. ഒരുവ്ം അകദേഹം മുഖ്യമന്തിയായി. രണ്ാം വ്ം 

അനായാസമായി ജയിച്ചുേയറി. 
ഇന്ന് അകദേഹം ഏോേിയല്ല. പ്രബു
ദ്രായ കേരളീയജനത മുഴുവൻ 
അകദേഹത്ിമറെ കൂമടയണ്്. അവർ 
അകദേഹമത് തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 
ഭൂരിഭാഗം എഴുത്തുോരും അകദേഹ
കത്ാമടാപ്മാണിന്ന്. എഴുത്തുോർ 
അകദേഹത്ിമറെ കൂമടനിന്നുമോണ്് 
സാംസ് ോരിേപ്രതികരാധം 
തീർക്കുന്നു. അകദേഹമത് ബലമപ്ടു
ത്തുന്നു.

 ജീർണത ബാധിച്ച കേരള രാഷ്ടീ
യമത് നവീേരിച്ചു വീമണ്ടുത് ഈ 
കശ്രഷ്ഠകനതാവിന് അഭിവാദ്യങ്ൾ. 

(േെപ്ാെ്: പ്രഭാതരശ്ി മാസിേ)
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പുതിയോ�ചത്ത കനതാവ് 
ോക�ാെിതമായി 

സ്വയം നവീേരിക്കുന് 
ആളായിരിക്കും. നാെിചറെ 

വളർച്ചയ്്ക്് ശാസ്ത്ര 
സാകങ്തിേവിദ� 
ഉപകയാഗിക്കുന് 
ആളായിരിക്കും. 

ജനങ്ങളുചെ പ്രശ് നങ്ങൾ 
തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവ 

പരിഹരിക്ാൻ ശ്രമിക്കുന് 
ആളായിരിക്കും. പ്രളയങ്ങളും 

മഹാമാരിേളും കപാലളള 
ദുരന്തങ്ങളുണ്ടാകുകമ്ാൾ 

ജനങ്ങളുചെ ജീവനം 
സ്വത്തും സംരക്ഷിക്കുന് 
ആളായിരിക്കും. പ്രകൃതി 

സംരക്ഷണത്തിനകവണ്ടി 
പ്രയത് നിക്കുന് 

ആളായിരിക്കും. തചറെ മുന്ിൽ 
തിക്ിത്തിരക്ി നിൽക്കുന് 

ൊനൽ േ�ാമറേളുചെ മുമ്ിൽ 
നിന്നുചോണ്ട് വീരവാദം 
പറയന് ആളായിരിക്ില് 

പുതിയ കനതാവ്.
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For almost four decades, power in Kerala has alternated 
between the Communist Party of India (Marxist)-led Left 
Democratic Front (LDF) and the Congress-led United 
Democratic Front (UDF). If this practice had continued, 

the UDF should have been voted to power in the just-concluded 
elections. But the voters gave a clear mandate for a second 
term to the LDF. For the LDF this was a key success in the 
wider context of national politics in general and the future of 
the Left parties in particular. For the UDF, this election has given 
it a second term in the Opposition and has proven to be a 
setback for the Congress, which was hoping to find a pathway 
for national recovery. The Bharatiya Janata Party (BJP)-led 

Sandeep Shastri,  K.M. Sajad Ibrahim
Vibha Attrir, Girish Kumar

How the Left Front bucked a 
decades-old trend in Kerala
Welfare measures, the Pinarayi factor and good governance 

helped the LDF overcome allegations of corruption

was hoping to emerge as an 
important third force, but it was 
left without a representative in 
the newly elected Assembly.

The LDF won a decisive 
mandate, clinching 99 seats 
and surpassing its tally in the 
previous House. It also saw 
an increase in its vote share 
compared to five years ago. 
The UDF won only 41 seats 
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(a decline of six seats) but managed to retain more or less 
the same vote share that it had secured in the last Assembly 
elections (Table 1). The BJP-led alliance lost the one seat it had 
and only saw a marginal increase in its vote share. While the 
BJP’s vote share rose marginally, the vote share of its alliance 
partner, the Bharath Dharma Jana Sena, fell by 2.8%

A second chance
In the Lokniti-CSDS post-poll survey, when asked whether 
the LDF should get another term, 51% of the respondents 
categorically stated that it should, 27% were of the view that it 
should not, and 22% did not respond to the question. Five years 
ago, the Lokniti-CSDS post-poll survey showed that 49% did 
not favour a second term for the incumbent UDF government 
and only 42% supported a second term for the sitting UDF.

The post-poll data clearly indicate that the second term for the 
LDF was a by-product of the public perception that the Chief 
Minister and the government had done a reasonably good job. 
Three-fourths of the respondents (73%) expressed satisfaction 
with the work done by the government. This was much higher 
than the satisfaction levels with the UDF government five years 
ago (59%). The net satisfaction (those fully satisfied minus 
those fully dissatisfied) with the LDF government was 23% as 
opposed to -6% in the case of the UDF government in 2016 
(Table 2).

In a separate question, voters 
were asked to compare the 
present LDF government 
with the previous UDF 
government. Close to half 
the respondents (45%) rated 
the LDF government better, 
whereas only three of every 10 
respondents (28%) rated the 
UDF government as better. Two 
of every 10 felt that both were 
equally good or bad (Table 3).

The data further reveal that 
the respondents rated the 
LDF government high on most 

The post-poll data 
clearly indicate that the 

second term for the 
LDF was a by-product 

of the public perception 
that the Chief Minister 
and the government 

had done a reasonably 
good job. Three-fourths 

of the respondents 
(73%) expressed 

satisfaction with the 
work done by the 

government. This was 
much higher than the 

satisfaction levels with 
the UDF government 
five years ago (59%).
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parameters (Table 4).

Pinarayi’s popularity
In his five-year tenure, Chief Minister Pinarayi Vijayan had to 
face two floods as well as the Nipah outbreak and the COVID-19 
pandemic. The welfare schemes launched by his government 
to give relief to the people during the national lockdown also 
appeared to bring the ruling alliance closer to the people. All 
but 6% of the respondents claimed to have benefited from the 
free food kits distributed by the government.

Due to his government’s work, Mr. Vijayan remained extremely 
popular and he was the preferred chief ministerial choice 
for 36% of the respondents. Former Chief Minister Oommen 
Chandy secured a distant second place with the support of 
18%. No other leader in the State was able to secure even 5% of 
the total support for the chief ministerial candidate. State Health 
Minister K.K. Shailaja was placed third, with 3% supporting her. 
The Opposition leader, Ramesh Chennithala, was the choice 
for 3% of the respondents. The BJP’s move of roping in E. 
Sreedharan, the ‘Metro man’, did not work well; he was a choice 
for only 2% of the voters.

The Opposition parties had mounted an attack on the 
CPI(M)-led Left government for the various scams that had 
taken place during its time in power. However, there is little 
evidence of any negative impact of these scams on voting 
preferences. People’s awareness about these scams seemed 
to be low. Given the literacy rates in Kerala and the high level 
of public awareness in general, the fact that a huge proportion 
of voters had either not heard of the scams or did not know 
whether the accusations were correct or not (41%-51%) is 
indicative of the limited impact of these accusations (Table 5). 

The data show that the Left 
was the preferred vote choice 
for many of these voters as 
well. The scams failed to 
negatively impact the LDF and 
the people focused more on 
welfare schemes such as free 
food kits and other measures. 
Corruption and scams was an 
election issue for a mere 2% of 
the voters

Party or candidate?
Given the traditional rivalry 
between the LDF and UDF 
and the entry of the BJP as a 
third force, it was interesting 
to observe whether the party 
or candidate was more critical 
in defining electoral choice. 
Six of every 10 respondents 
(61%) said that they voted on 
the basis of party, while three in 
every 10 (29%) said they voted 
on the basis of the candidate.

Mr. Vijayan was seen asking 
people to vote for the Left in 
the name of development. 
When people were asked what 
was the main voting issue in 
these elections, development 
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emerged as the biggest issue. Development was also the 
biggest issue in 2016, with a much larger proportion of voters 
saying it was an issue for them back then (17%). Though 
the BJP tried hard, it failed to capitalise on the Sabarimala 
issue; this was a crucial factor for a mere 1% of the people. 
Surprisingly, close to seven of every 10 voters did not respond 
to the question on what constituted the biggest issue for them.

The Left also had an edge among first-time voters and the 
poor. In fact, the biggest issue reported by the first-time voters 
was not development but the government’s performance in 
the State. On the caste front, though the LDF lost some of its 
Nair votes (as compared to 2016), possibly due to how the 
government handled the Sabarimala issue, it gained votes in 
the Ezhava community (53% of their vote). The election saw 
an increase in support for the LDF among both Muslims and 
Christians.

In terms of reaching out to 
people during the election 
campaign, the data show that 
six in every 10 voters reported 
being approached by all the 
three alliances, which is a clear 
testimony that all the parties 
were making sure that no stone 
was left unturned in terms of 
campaigning and visibility. 
However, among those who 
were approached by all the 
three alliances, the LDF clearly 
had an advantage as 44% voted 
for the party, 37% voted for the 
UDF and 16% for the National 
Democratic Alliance.

The LDF’s victory is a 
strong endorsement of the 
performance of its government 
and leadership. The UDF was 
not able to present a chief 
ministerial face and the BJP 
failed to move beyond the 
margins in what continues 
to be an intense two alliance 
competition.

(Courtesy: The Hindu)
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Election is always a battle.  Battle of words, battle of ideas, 
battle of ideologies, battle of political programmes, battle 
of manifestos, battle of voting etc.  So there is nothing 

wrong in calling it a battle.  Hence certain news channels were 
reporting under the tagline ‘Election Battle’.  But when we 
watch the ways by which the news channels were reporting, 
we are forced to doubt whether it was an election battle or 
television channel battle.  

 The recently concluded Assembly elections in Kerala 
witnessed a vociferous reportage not only by the print media 
but by the visual and the social media also.  As visual media 
seems to be playing an ever more vital role in our day-today 
life, people are more inclined to watch various television news 
channels to have a detailed account of the daily happenings 
related to election campaign. Now a days television has 
become the easiest source of accessible media in the 
country.  Parallel to this, the television viewership has also 
increased to a great extent.  According to a study conducted 
by  Business Application Research Centre (BARC), TV owning 
households in India grew to 210 million by the end of 2020 
and the number of TV-viewing individuals also witnessed 
an increase.  It reached 892 million during this period. It is 
expected that by 2023, the number of television households 
will be 300 million.  Proportionately Kerala is also having high 
density of television viewers.  Television ownership as per 
2011 census is 76.80%.  And this accounts for 5th  rank in 
the country,  the first being Delhi.  As of now, this figure must 
have gone to a higher level.  Some are of the opinion that even 

Election Battle or                    
Channel Battle

those addicted to newspaper 
reading are now resorting 
to television news channels 
to get updates of various 
events.  As the news channels 
are capable of catering to 
the news related needs, 
more people are inclined to 
watch TV. Since the election 
campaign and the counting of 
votes took place amidst the 
complexities related to the 
Covid-19 pandemic, majority 
of the people were destined 
to remain in their households.  
This proved to be a blessing 
for the news channels to 
bring more audience to the TV 
programmes. 

 We all very well know that 
Kerala is a highly politicised 
society. Those who are not 
directly  affiliated to any 
political parties also take keen 
interest during election times.   
Almost all the political parties, 
rather political fronts, put forth 
manifesto, in which a lot of 
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promises are made to uplift the society. And concerning these 
promises a lot of dialogues, discussions and debates would 
be taking place.  Every day, some times, every hour, there 
can be many changes, twists and turns, many confusions and 
controversies related to these promises.  So, within a day itself 
there can be many ups and downs.  This tends everybody to 
sit in front of the TV news channels for hours Now a days the 
Malayalees are so tied up with the television programmes, 
nobody can even think of a life sans television.  From breath to 
dreams our life is intertwined with the spectacles on TV.  The 
food, dress, ideas, response to social issues etc are seemed 
to be determined by television.  The whole of our actions and 
reactions are regulated, rather conditioned by television.  In 
short, we are not simply watching television.  Instead we are 
living inside the television.                                  

 Now coming to our present assembly elections, days 
before the declaration of the election dates, all media, 
especially the visual media started their news coverage.The 
channel began to telecast curtain raisers in varius formats. 
The history of former elections, the winners and losers there, 
statistics related to seats and votes, the ruling front and the 
opposition etc. were brought to the attention of the TV viewers. 
To make these details more convincing, graphics was also 
used to a great extent.  Political speeches by various leaders, 
controversial statements by them, allegations and attributions 
on multifarious issues, comments and discussions on them 
in different formats etc were there in plenty on TV channels. 
In every news bulletin, the different TV channels were very 
particular to see that some kind of novelty is shown. The 
news items and reports were of usual happenings.  But to 
make it more attractive, a lot of gimmicks were made use of. 
For example, Asianet news channel sent two of its reporters 
riding on bicycles, wearing shorts and T shirts to the field. 
Automatically a cameraman also will be following them.  
Seeing reporters on bicycle was a new experience to the 
reporters as well as to the general public.  Even if on cycles, 
was it necessary for them to wear shorts like small kids, is 
another thing to ponder over.

 If one channel brings in an experiment, then the others 
also will be tempted to go for some innovation. Immediately, 
after the ‘bicycle reporters’,  the audience could watch some 
lady scribes on two-wheelers on Mathrubhoomi news channel.  
The difference was only related to their speedy journey.  The 
dissemination of information in both these experiments was 
more or less the same.

 Then to excel this, 24 News Channel sent a reporter 
(and that was a familiar anchor himself) riding on a horse. A 
reporter going over a horse to see voters and leaders along 
with candidates seemed to be something unimaginable in the 
history of journalistic reporting, atleast in Kerala. But  using 
horses for reporting is a new genre.  In globalised media a 
new genre of journalism namely “Horse race Journalism”  has 
been formed.  It has been classified as a political journalism 
of elections. Now here, the 24 News Channel has introduced 
reporting on horseback. Horseback reporting had nothing 
more to say.  Nothing except the visual impact and the curiosity 
it instilled, could be witnessed as far as the content of reporting 
is concerned.

 Finally, 24 News Channel 
came in with a more 
spectacular way of reporting.  
The channel head himself 
travelled in a helicopter to 
various assembly segments 
to see voters and candidates.  
Here also, the questions 
asked, news stories delivered 
etc were of the same nature. 
Only exception was that it 
proved to be an unforeseen 
and startling visual reporting to 
the audience.  Quite naturally, 
it should have carried the 
audience away to a great 
extent. But does this make 
any serious contribution 
to journalistic content, is 
something debatable.

  Reporting using drones and 
helicopters is not a novel thing 
in the history of journalism.  

The news presenters 
appeared to be good 

actors also. Most 
of them could display 
their histrionic talents 
too. To add colour to 
the studio-ambience, 

Augmented Reality, Virtual 
Reality, 12 K vistara 

techniques etc were also 
made use of.
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Earlier this drone journalism or   helicopter journalism was 
used to report from slums, forest or deserts where the other 
forms of travel seems to be difficult, rather risky.  During certain 
plane crashes certain media channels like BBC have resorted 
to the  helicopter reporting.  This simply means that this type 
of reporting only adds to the colour and flavour of the event.  It 
just attracts or capture the audience.

 This is something invariably related to the rating of the 
channels.  Channels are always at loggerheads regarding 
their TAM rating.  It is pointed out that the perpetual rating 
battle between newsrooms prompts them to use every tool at 
their disposal.  Choppers are an appealing resource and the 
quickest way to get to a news scene, but they should be used 
sparingly.

But here the 24 News Channel  made use of this chopper not 
out of any exigency.  It was simply to beguile the audience.  
This channel conducted this chopper journey just two or 
three days before the voting took place.  So it proved to be 
impossible for any other channel to surpass the 24 News 
Channel.  To do something to beat the horseback journalism 
also was beyond imagination as far as the other news channels 
are concerned.

 So, in these two respects, this channel could outshine 
the others.  But the question is, content wise, what extra 
contribution has been there on the part of this channel.  The 
people met, the questions posed and the answers they got 
etc were all the same.  That means, in form and display,  there 
were a lot to enjoy.  But content-wise,  there was nothing grave.

 This type of astounding news coverage was used by various 
channels during the election times.  The augmented reality 
(AR) and Virtual reality (VR) presentation was first used by the 
24 News Channel  in the studio where the news was broadcast.  
After this, to compete with 24 News Channel, the others also 
began to emulate.  Various channels have already utilised 
this technique in their morning time news-presentation also.   
The AR incorporates a combination of real and virtual world, 
real-time interaction and accurate 3D registration of virtual and 
real objects. 

Virtual Reality (VR) creates a simulated artificial environment 
in which the user is able to have a realistic-feeling experience.  
Whereas virtual reality replaces what people see and 
experience, augmented reality actually adds to it.

 The reporters and candidates from various parts of the 
country were brought to the news studio and they interacted 
with the news presenter as if they were on the same ground.  
This proved to be a novel as well as attractive experience to the 
audience; especially to younger generation.  That is why, the 
24 News Channel  particularly commented on their viewership 
related to youth, while talking about the TAM rating. 

 Then there were a lot of pre-poll surveys.    But none of the 
poll surveys conducted by various channels proved to be 
foolproof.  It need not be cent percent correct.  But no survey 
could prophesy a thumping victory for LDF. The Axis My India 
survey made an unbelievable projection of seats for LDF.  Their 
exit poll survey said that the LDF might get 104-120 seats.  
Since LDF could win 99 seats, in a sense, this survey can be 

treated more factual.  And on 
the 2nd of May, the day when 
counting of votes took place, 
the Mathrubhoomi channel 
which associated with the Axis 
My India survey, came with 
the claim that their survey was 
almost correct.  The common 
aspect is that all the surveys, 
whether it is pre-poll or exit-poll 
or post-poll, showed that LDF 
would be re-elected to power.  
Manorama news-VMR survey, 
while attributing a slight victory 
to LDF, (77-82 seats) projected 
the score of NDA as 0 to 3 
seats.  0 to 1 seat was given 
to others also.  Most probably 
it might be about the victory 
of Janapaksham candidate 
P.C.George in Poonjar.  But 
now we know that P.C.George 
met with a desperate mandate.  
This survey professed that the 
ruling LDF would be, meeting 
with a setback in Idukki and 
Thrissur districts, which 
was totally disproved by the 
election result. Almost same 
was the fate of prophesy in 
Palakkad District.

Asianet-C-Fore survey 
predicted that the comeback 
for LDF Government would 
be with a comfortable margin 
(82-91) seates) and UDF would 
get 46- 54 seats. This may 
seem to be somewhat factual.  
But attribution of three to seven 
seats to NDA proved to be 
totally illogical.
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In the surveys conducted by CNN-News 18 and NDTV also, 
LDF returning to power was predicted. But CNN-News 18 gave 
one to five and NDTV two seats to NDA which proved to be 
incorrect.

 But all the surveys can boast of their prediction related to 
the second coming of the LDF government.  And in the case of 
the preference given to Pinarayi  Vijayan as the next incumbent 
Chief Minister also seemed to be in tune with the election 
mandate

 Now coming to the last phase of the election reporting, that 
is on the counting day also, various channels tried to resort 
to all kinds of techniques to make the audience cling to their 
channels.  The counting started at 8 am on the 2nd of May.  
Notwithstanding this, they started live-reporing at 5 am.  And 
during the three hours from 5 to 8 am, they were repeating, 
replaying, rehashing and reiterating the history related to 
votes, losers and winners etc. during the previous elections.  
No doubt, as a result of this, a great many historical materials 
were brought to the memory of the viewers.  But from 5 to 8 
am, how many could watch this is another question. Certainly 
the candidates, party workers and those who were associated 
with the electioneering might have watched all this. But such a 
keen interest might not be shown by the ordinary people. Then 
again the channels were very particular to see that live-telecast 
started during such early hours.

 Once the result began to be declared, every channel 
seemed crazy to announce the latest updates.  So, most 
of them were not ready to listen to the official result by the 
election commission.  They stuck to their reporters at the 
counting centres for the ‘breakings.’ Channel like 24 news was 
not even bothered about the commercial breaks also. After 
three or four hours of counting, it appeared to be very clear 
about who would come off with flying colours.  But even then 
the news-presenters on various channels were announcing 
each breaking vociferously.

 Earlier, whatever be the nature or tone of news, the 
news-presenter used to render news items steadily watching 
the teleprompter.  But here such practices become outdated.  

The news presenters appeared 
to be good actors also. Most 
of them could display their 
histrionic talents too. To add 
colour to the studio ambience, 
Augmented Reality, Virtual 
Reality, 12 K vistara techniques 
etc were also made use of. 

 All these are the facts.  
And no doubt, we cannot do 
away with all these marvellous 
presentations,  since the 
current trends demand such 
things.  At the same time, 
reporting and journalism have 
to be made more serious in 
content.  So reimagining and 
re-defining the contours of 
journalism, especially that of 
the news channels appear 
to be a topic of debate and 
discussion.
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അടുത്ിമട ഒരു ഓൺവലൻ ചാനലിന് നൽേിയ അഭിമുഖ
ത്ിൽ പ്രശസ്ത മാധ്യമപ്രവർത്േനും അധ്യാപേനുമായ
ശശികുമാർ ഇങ്മന പറഞ്ഞു: 

  ''തിരമഞ്ഞടുപ്് �ലങ്ളിലൂമട ജനം മാധ്യമങ്മളക്കൂടിയാണ് തളളിപ്
റയന്നത്. അതായത്, നിങ്ൾ ആ വ്യക്തിമയപ്റ്ി പറഞ്ഞതല്ല വാസ്തവം. 
ഞങ്ൾക്റിയാം ഞങ്ൾമക്ന്ാ ലഭിച്ചത് എന്ന്. ഒരു പ്രതിസന്ി 
വന്നകപ്ാൾ, who gave us food? who gave us shelter? who gave 
us medical attention? എമന്നാമക് ഞങ്ൾക്് വളമര കൃത്യമായി 
അറിയാം.' മാധ്യമങ്ൾ എമന്ങ്ിലം അടികച്ചൽപ്ിച്ചാൽ അതിൽ 
വീഴാൻ ജനം തയ്ാറല്ല എന്നത് വ്യക്തമാണ്. മാധ്യമങ്ൾ ഒപ്ം നിന്നാൽ 
തിരമഞ്ഞടുപ്ിൽ കതാറ്റുകപാകും എന്ന അവസ്യമുണ്ികപ്ാൾ.... ചില 
മാധ്യമനിലപാടുേൾ ോണുകമ്പാൾ, ചില മുൻവിധിേകളാമട നാം പ്രവർ
ത്ിക്കുകമ്പാൾ ജനം അത് തിരിച്ചറിയം. ജനം വിഡ്ിേളല്ലകല്ലാ. തങ്ളാണ് 
അവസാനവാക്് എന്ന് േരുതുന്ന ചില മാധ്യമങ്ളാൽ മാധ്യമങ്ൾക്് 
ഒ്ാമേ ഒരു ചീത്കപ്ര് വന്നുതുടങ്ി എന്നതാണ് സത്യം'' 

 േഴിഞ്ഞ കുമറക്ാലമായി മാധ്യമങ്ളമട കലാേമത് സൂക്മായി നി
രീഷേിക്കുേയം പല ോര്യങ്ളം തുറന്നുപറയേയം മചയ്യുന്ന ആളാണകല്ലാ
ശശികുമാർ. അകദേഹത്ിമറെ നിഗമനങ്ൾ പൂർണമായം ശരിയാമണന്ന് 
സ്ാപിക്കുന്ന ജനവിധിയാണ് കേരളത്ിൽ േഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ 
തിരമഞ്ഞടുപ്ിലം അതിനു മതാട്ടുമുമ്പ് നടന്ന തകദേശ തിരമഞ്ഞടുപ്ിലം 
ഉണ്ായത്.

 മാധ്യമ അജൻഡേൾ കൂടുതൽ സൃഷ്ിക്മപ്ടുന്ന ഒരു നാടാണ് 
നമ്മുകടത്. മാധ്യമ സിൻഡികക്റ്് ഉമണ്ന്നു കതാന്നിപ്ിക്കുന്ന തരത്ിലള് 
മപരുമാറ്മാണ് പലകപ്ാഴും മാധ്യമങ്ളമട മാകനജ് മമറെിമറെ ഭാഗത്തു
നിന്നും മാധ്യമപ്രവർത്േരുമട ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ാകുന്നത്. സത്വന്ം 
താല്ര്യം സംരഷേിക്ാൻ വിരുദ് ധ്രുവങ്ളിൽ നിൽക്കുന്ന മാധ്യമങ്ളമട 
മാകനജ് മമന്റുേൾ കപാലം ഒരുമിച്ചു വേകോർക്ാറുണ്്. മാധ്യമപ്രവർത്

 മാധ്യമങ്ൾ 
സ്വന്തം ശവക്കുഴി കതാണ്ന്നു

പി.വി.മുരുേൻ

േരുമട താല്ര്യം സംരഷേിക്ാൻ 
യൂണിയനുേളമട കനതൃതത്വത്ിൽ 
ജീവനക്ാരും ഒത്തുകചരാറുണ്്. 
പകഷേ, അമതാന്നും അജൻഡ നിർ
മ്മാണത്ിമറെ ഭാഗമല്ല. എന്നാൽ, 
രാഷ്ടീയ താത്പര്യങ്ൾ ഉണ്ാകു
കമ്പാൾ, അധിോരത്ിമറെ അപ്ം 
വയ്ക്കുന്ന അവസരമുണ്ാകുകമ്പാൾ, 
കൃത്യമായ അജൻഡേൾ സൃഷ്ിക്
മപ്ടുന്നത് ോണാം. ആ അവസര
ത്ിൽ മാധ്യമ മാകനജ് മമന്റുേളം 
മാധ്യമപ്രവർത്േരും തങ്ളമട 
വർഗശത്രുത മറന്ന് കയാജിച്ചു പ്രവർ
ത്ിക്കുന്നതും േണ്ിട്ടുണ്്.

 കേരളത്ിമല പ്രമുഖ മാധ്യമ
ങ്ളമട ഗതോല ചരിത്രമമടുത്തു 
പരികശാധിച്ചാൽ ോണാവന്ന 
ഒരു ോര്യമുണ്്. 1957 മുതൽക്കുള് 
തിരമഞ്ഞടുപ്പുേളിൽ ഒരിക്ൽ
കപ്ാലം വലിയ സർക്കുകലഷനുള് 
പത്രങ്ൾ (പാർ്ി പത്രങ്ൾ 
ഒഴിമേ) ഒന്നുകപാലം േമ്മയൂണിസ്റ് 
പാർ്ിേമളകയാ അവരുൾമപ്് 
ഇടതുപഷേ പ്രസ്ാനമത്കയാ 
സംസ്ാനത്് അധിോരത്ിൽ 
വരാൻ സഹായിച്ചി്ില്ല. എന്നിട്ടും 
എത്രകയാ തവണ ഇടതുപഷേം 
ഇവിമട ഭരിച്ചു. 1970നുകശഷമുള് 
അരനൂറ്ാണ്ിമല ചരിത്രമമടു

 1957 മുതൽക്കുള്ള തിരചഞ്ഞടുപ്പുേളിൽ ഒരി
ക്ൽകപ്ാലം വ�ിയ സർക്കുക�ഷനള്ള പത്രങ്ങൾ 
(പാർട്ി പത്രങ്ങൾ ഒഴിചേ) ഒന്നുകപാലം േമ്മയൂണി
സ്റ്റ് പാർട്ിേചളകയാ അവരുൾചപ്ട് ഇെതുപക്ഷ 
പ്രസ്ാനചത്തകയാ സംസ്ാനത്ത് അധിോര

ത്തിൽ വരാൻ സഹായിച്ചിട്ില്. എന്ിട്ം എത്രകയാ 
തവണ ഇെതുപക്ഷം ഇവിചെ ഭരിച്ചു.

പി വി മുരുേൻ 
എഴുതിയ ക�ഖനം  

കേൾക്ാൻ േയു ആർ 
കോഡ്  സ് ോൻ 

ചെയ്യുേ  
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ത്ാൽ, അടിയന്രാവസ്യമട സാഹചര്യത്ിനുകശഷമുള് ഒരുതവണ 
മാത്രമാണ് ഐേ്യജനാധിപത്യ മുന്നണിക്് ഇവിമട ഭരണത്തുടർച്ച 
ഉണ്ായിട്ടുള്ത്. മാധ്യമ പരിലാളനകയാ പിന്തുണകയാ ഇല്ലാമതയാണ് 
ഇടതുപഷേം എന്നും അധിോരത്ിൽ വന്നിട്ടുള്ത്. എന്നുതമന്നയല്ല, 
പലകപ്ാഴും നല്ല താഡനമാണ് മാധ്യമങ്ൾ ഇടതുപഷേ പ്രസ്ാനത്ിന് 
നൽേിയിട്ടുള്തും.

 എന്നിട്ടും എന്തുമോണ്് കേരളത്ിൽ ഇടതുപഷേ പാർ്ിേൾ 
പതിവായി അധിോരത്ിൽ വരുന്നു?

ഈ കചാദ്യം ഒരിക്ൽകപ്ാലം അത്രം മാധ്യമങ്ൾ സത്വയം കചാദിച്ചി്ില്ല. 
തല്ലും തകലാടലം പരിലാളനയം ഇല്ലാമതതമന്ന, മാധ്യമങ്ളമട മമാത്ം 
എതിർപ്ിമന മറിേടന്ന് കേരളത്ിൽ ആദ്യമായി ഇടതുപഷേത്ിനു ഭര
ണത്തുടർച്ചയണ്ായ ഈ കവളയിലം അത്രം മാധ്യമങ്ൾ ഈ കചാദ്യം 
സത്വയം കചാദിക്കുമമന്ന് കതാന്നുന്നില്ല.

 കേരളത്ിമല മാധ്യമങ്ൾക്കും മാധ്യമപ്രവർത്േർക്കും ഇഷ്മപ്
്താണ് ഈ നാടൻ ശീമലന്ന് േരുതണം:

“മോമണ് നടത്തുന്നതും നീകയ ചാപ്ാ, 
മോമണ്മക്ാല്ലിക്കുന്നതും നീകയ ചാപ്ാ..'

 വ്യക്തിേമളയം പ്രസ്ാനങ്മളയം വളർത്ാനും മോല്ലാനുമുള് 
സിദ്ിേൾ മാധ്യമങ്ൾക്കുണ്് എമന്നാരു ധാരണ അടുത്ിമടവമര 
എങ്മനകയാ ഇവിമട പരന്നിരുന്നു. അതു മതറ്ാമണന്ന് അമ്പതു
വർഷമായി മതളിഞ്ഞിട്ടും പാണന്മാർ ആ പാട്ടുതമന്ന പാടിനടക്കുന്നു. 
ഇതാദ്യമായി ആ പാണപ്ാ്് മപാളിഞ്ഞുവീണിരിക്കുന്നു.

 ജനമനസ്സുേൾ അളക്കുന്ന യന്തങ്ൾ പത്രങ്ളിൽ സ്ാപിക്മപ്
്ിരുന്ന ഒരു ോലമുണ്ായിരുന്നു. ഇന്നും മാധ്യമങ്ൾക്കുള് ആ േഴിവ് 
പൂർണമായം നഷ്മപ്്ിട്ടുമണ്ന്ന് ഞാൻ േരുതുന്നില്ല. എന്നാൽ, ആ 
യന്തമത് സത്വയം തേർകക്ണ്ിവന്നിരിക്കുന്നു ചില മാധ്യമങ്ൾക്്.

 ഒരുദാഹരണം മോണ്് വിശദീേരിക്ാം. മലയാളത്ിമല മുന്നിൽ
നിൽക്കുന്ന ഒരു മടലിവിഷൻ ചാനൽ, ഒന്നാം പിണറായി സർക്ാരിമറെ 
നാലാംവർഷം പിന്നി്കവളയിൽ ഒരു സർകവ നടത്തുേയണ്ായി. 
ഓഖിക്കും രണ്ടുപ്രളയങ്ൾക്കും നിപ്യ്ക്കുമമല്ലാം കശഷമുള് സർക്ാരിമന 
വിലയിരുത്തുന്ന സർകവ. ജനമനസ്സുേൾ അളക്കുന്ന ആ ചാനലിമറെ 
യന്തത്ിനു തുരുമമ്പാന്നും പിടിച്ചി്ിമല്ലന്ന് ആ സർകവ മവളിവാക്ി. കേര
ളരാഷ്ടീയത്ിൽ പ്രമുഖ കനതാക്ൾക്കുള് സ്ാനമമന്് എന്ന് ആ സർകവ 
ോണിച്ചുതന്നു.

 ആ സർകവ �ലം വന്ന് അധിേനാൾ പിന്നി്ില്ല. കേരളത്ിമല 
വലതുപഷേ മാധ്യമ മനസ്സുേൾക്് തീപിടിച്ചു. പിന്നീട് േണ്മതന്ാണ്?  മര
ണമവപ്രാളങ്ൾ, വിറളിപിടിപ്പുേൾ, ഇരിക്മപ്ാറുതിയില്ലായ്മേൾ, സത്വയം 
േയമറടുത്തു മേ്ിത്തൂങ്ണമമന്ന വിചാരവിപ്വങ്ൾ...

 അതിമറെ �ലമമന്ായിരുന്നു? അടുത് ഒരു വർഷം മാധ്യമ അജൻ
ഡേളമട മൂശേൾ ഒന്നിനുപുറമേ ഒന്നായി മവന്തുതുടങ്ി. ഇനിയള് 
ഒരു വർഷം മതി, ആ മൂശേളിൽ വാർമത്ടുക്കുന്ന പാത്രങ്ളിൽ വച്ചു 
കവവിക്കുന്ന നുണേൾ വിളമ്പി ജനമനസ്സുേമള അ്ിമറിക്ാൻ േഴിയം 
എന്ന് ചില മാധ്യമങ്ൾ ഉറച്ചുവിശത്വസിച്ചു. 

 അങ്മനയള് എത്രകയാ നുണേൾ വിളമ്പിയ  ഒരു മുത്ശ്ി 
ഭരണത്തുടർച്ചയമട രണ്ാംനാൾ ഇപ്രോരം ഉവാച: 'ആോശം ഇടി
ഞ്ഞുവീണാലം ഒരുവേമോണ്് താങ്ാൻ താനുണ്് എന്ന ആത്മവധ
ര്യമാണ് ദുരിതങ്ളമട പരമ്പരക്ാലത്് അകദേഹം (പിണറായി-കലഖേൻ) 
കേരളത്ിമല ജനങ്ൾക്് നൽേിയത്. അതുല്യനായ സം�ാടേനും 
ോര്യകശഷിയള് ഭരണാധിോരിയം എന്ന വികശഷണത്ിൽനിന്ന്, 

കവർ സ്റ റ്റോറി 
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കേരളമത് ോത്തുസംരഷേിക്കുന്ന 
േപ്ിത്ാൻ എന്ന പരികവഷത്ി
കലക്് ഇക്ഴിഞ്ഞ നാളേളിൽ 
പിണറായി മാറി. ആ പേർന്നാ്
ത്ിനു പേരം നൽോൻ കേരളം 
ോത്തുവച്ചതാണ് ചരിത്രം തിരു
ത്ിമയഴുതിയ ഈ വിജയം...ഈ 
വിജയന് അകപ്ാൾ പരാജയമില്ല.''

 ഇതാണ് അത്യപൂർവമായ 
സിദ്ിവികശഷം. നിന്നനില്ിൽ 
മലക്ം മറിയാനുള് ഇന്ദ്രജാലം. 
ോടടച്ചു മവടിവച്ച്, ജീവനുള്ത് 
എമന്ങ്ിലം ോ്ിൽ ോണാമറ
യത്് ഉമണ്ങ്ിൽ അതിമനക്കൂടി 
സംഹരിക്ാനുള് കവ്ക്ാരമറെ 
രൗദ്മനസ്്, എത്രമപമ്ന്നാണ് 
മാൻകു്ികയാട് സഹതപിക്കുന്ന 
അതികലാല ഹൃദയമുള്തായി 
മാറുന്നത് എന്നു കനാക്കൂ. ഇൗ 
വവഭവം കുമറക്ാലമായി ഇവിമട 
ചില മാധ്യമങ്ൾ ആർജിച്ചുവച്ചി
ട്ടുണ്്. അതുമോണ്ാണ് വിശത്വാസ്യ
താനഷ്ം (മക്രഡിബിലിറ്ി കലാസ്) 
ഉണ്ായിട്ടും സർക്കുകലഷൻ കൂടുന്നതും 
ടാംകററ്ിംഗ് വർധിക്കുന്നതും.

(മാധ�മപ്രവർത്തേനം അധ�ാപേ
നമാണ് ക�ഖേൻ)

മ�യാളത്തിച� മുന്ിൽ
നിൽക്കുന് ഒരു ചെ�ിവിഷൻ 
ൊനൽ, ഒന്ാം പിണറായി 

സർക്ാരിചറെ നാ�ാംവർഷം 
പിന്ിട്കവളയിൽ ഒരു 

സർകവ നെത്തുേയണ്ടായി. 
ഓഖിക്കും രണ്പ്രളയ

ങ്ങൾക്കും നിപ്യ്ക്കുചമല്ാം 
കശഷമുള്ള സർക്ാരിചന 
വി�യിരുത്തുന് സർകവ. 

ജനമനസ്സുേൾ അളക്കുന് 
ആ ൊന�ിചറെ യന്തത്തിന 

തുരുചമ്ാന്നും പിെിച്ചിട്ിചല്ന്് 
ആ സർകവ ചവളിവാക്ി. കേ
രളരാഷ്ടീയത്തിൽ പ്രമുഖ കന
താക്ൾക്കുള്ള സ്ാനചമന്ത് 
എന്് ആ സർകവ ോണിച്ചു

തന്നു.
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തിരമഞ്ഞടുപ്ിൽ വിജയപരാജയങ്ൾ നിർണയിക്കുന്നതിൽ 
വാർത്ാ ചിത്രങ്ൾക്കും പങ്ണ്്. മിേച്ച ഭരണമായിരുന്നി
ട്ടും ചില വാർത്ാചിത്രങ്ൾ ഉയർത്ിവി് ഭരണവിരുദ് 

വിോരമത് മചറുക്ാൻ ഇ.എം.എസിനും ഇ.മേ.നായനാർക്കും 
കപാലം സാധിച്ചില്ല. അവിമടയാണ് മുഖ്യമന്തി പിണറായി വിജയൻ 
നയിച്ച ഇടത് സർക്ാരിമറെ തുടർഭരണത്ിമറെ പ്രസക്തി.

തിരമഞ്ഞടുപ്ിലൂമട അധിോരകമറ് കലാേത്ിമല ആദ്യ േമ്മയൂണിസ്റ് 
മന്തിസഭയായിരുന്നു  ഇ.എം.എസ്. നയിച്ച 1957മല സർക്ാർ. 
സാധാരണക്ാർക്കും േർഷേരടക്മുള് മതാഴിലാളിേൾക്കും 
ഗുണേരമാകുന്ന ഭൂപരിഷ് േരണവം വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ് േരണവം 
ഉൾമപ്മടയള് നടപടിേളമായി മുകന്നാ്് കപായ ആ സർക്ാരി
മനതിമര പ്രതിപഷേം പ്രകഷോഭം ആരംഭിച്ചു. വികമാചനസമരമമന്ന 
കപരിൽ വൻ പ്രതികഷധമാണ് സംസ്ാനത്് സം�ടിപ്ിച്ചത്. 
കേരളത്ിമല പ്രമുഖ സമുദായ സം�ടനേളമട ഒത്ാശകയാമട 
നടത്ിയ ആ പ്രകഷോഭങ്ൾക്ിമടയാണ് കപാലീസ് കസ്റഷന് 
കനമര ആക്രമണമുണ്ായത്. അക്രമിേൾക്് കനമര കപാലീസ് 
മവടിമവച്ചു. മവടിമവപ്ിൽ മോല്ലമപ്്വരിൽ മചറിയതുറ 
സത്വകദശിയായ �് കളാറിമയന്ന ഗർഭിണിയമുണ്ായിരുന്നു. 1959ൽ 
ആ സർക്ാരിമന പിരിച്ചുവി്് പ്രസിഡറെ് ഭരണം ഏർമപ്ടുത്ി. 
1960 ൽ നടന്ന തിരമഞ്ഞടുപ്ിൽ ഗർഭിണിയായ  �് കളാറിയമട 
മരണം പ്രധാന പ്രചാരണ വിഷയമായി. മവടിമവപ്ിമനതിമരയള് 
പ്രതികഷധങ്ളമട ക�ാക്ായം വാർത്േളം പത്രത്ാളേളിൽ 
നിറഞ്ഞു. 

തുടർഭരണത്ിമറെ 
ക�ാക്ാ രഹസ്യം

കവർ സ്റ റ്റോറി 
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എല്ലാം തുറന്ന് പറഞ്ഞ്.... മുഖ്യമന്തിയമട               
പത്രസകമ്മളനം
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_'മതക്് മതമക്ാരു കദശത്്
തിരമാലേളമട തീരത്്
ഭർത്ാവില്ലാ കനരത്്
 �് കളാറിമയമന്നാരു ഗർഭിണിമയ
ചു്്േരിമച്ചാരു സർക്ാകര
പേരം ഞങ്ൾ കചാദിക്കും
വദവത്ിനാമണ േ്ായം'_

എന്ന മുദ്ാവാേ്യവമായാണ് ഐേ്യമുന്നണി ആ തിരമഞ്ഞടുപ്് കനരി്ത്. 
�ലം അവർക്നുകൂലമായി. 95 സീറ്റുമായി അവർ അധിോരം പിടിച്ചു.

മൂന്നു തവണ കേരളം ഭരിച്ച മുഖ്യമന്തി ഇ.മേ.നായനാർക്് തുടർഭരണം 
േി്ാമത കപായതിന് പിന്നിലം ചില വാർത്ാ ചിത്രങ്ൾ പ്രധാന പങ്് 
വഹിച്ചിട്ടുണ്്. കവാ്് മചയ്യുന്നതിനിമട ബാലറ്് കപപ്ർ ഉയർത്ിക്ാ്ിയത്, 
മതാഴിലാളി കനതാവായ വി.എസ്.അചയുതാനന്ദൻ അകമരിക്യിൽ ശസ്ത
ക്രിയക്് കപായത്, മമഡിക്ൽ മചക്പ്ിനായി നായനാർ അകമരിക്യിൽ 
കപായത്, നാദാപുരത്്  വീ്മ്മ ബലാത്ംഗം മചയ്മപ്ട്ടു എന്ന (മേട്ടുേ
ഥമയന്ന് പിന്നീട് മതളിഞ്ഞ) കേസമായി ബന്മപ്് പ്രതികഷധത്ിമറെ 
ചിത്രങ്ൾ, കോവളത്് ടൂറിസ്റ്റുേൾ ആക്രമിക്മപ്് സംഭവം. ചായ 
കുടിക്കുന്നകപാമലയാണ് അകമരിക്യിൽ ബലാത്ംഗം നടക്കുന്നമതന്ന 
പരാമർശം ഉയർത്ിവി് പ്രതികഷധ ചിത്രങ്ൾ, തിരുവനന്പുരം ജനറൽ 
ആശുപത്രിയിമല ഒമ്പതാം വാർഡ്... തുടങ്ി നിരവധി സംഭവങ്ളമായി 
ബന്മപ്് വാർത്ാ ചിത്രങ്ൾ മൂന്നു നായനാർ മന്തിസഭേൾക്് തുടർച്ച 
ലഭിക്ാതിരിക്ാൻ ോരണമായിട്ടുണ്്.

ബി.െന്ദ്രകുമാർ
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35'േകണ് മടങ്ങുേ' എന്ന അടിക്കുറികപ്ാമട മാതൃഭൂമിയിൽ പ്രസിദ്ീേരിച്ച, ക�ാക്ാ
ഗ്രാ�ർ ജി.ബിനുലാൽ എടുത്, ജനറലാശുപത്രിയിമല ഒമ്പതാം വാർഡിമറെ ചിത്രം.

ബീ െന്ദ്രകുമാർ 
എഴുതിയ ക�ഖനം 

കേൾക്ാൻ  േയൂ ആർ 
കോഡ് സ് ോൻ 

ചെയ്യുേ
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2016മല പിണറായി സർക്ാരും പ്രതികൂല വാർത്േളിൽ നിന്ന് മുക്ത
മായിരുന്നില്ല. ഭരണത്ിമറെ തുടക്ം തമന്ന ദുരന്ങ്ളമട പരമ്പരകയാ
മടയായിരുന്നു. ഓഖിയം നിപ്യം രണ്് മഹാപ്രളയങ്ളം പിമന്ന കലാേം 
േണ് ഏറ്വം വലിയ മഹാമാരിയായ കോവിഡും. ഇതിമനല്ലാം പുറമമ 
കേരളമത് ഇളക്ിമറിച്ച ശബരിമല വിഷയവം. ബിഷപ്ിമറെ അറസ്റ്, 
നടിമയ പീഡിപ്ിച്ച കേസ്, ദുരഭിമാനമക്ാല, പത്രപ്രവർത്േമറെ ദുരൂഹ 
സാഹചര്യത്ിലള് അപേടമരണം, സത്വർണ് േള്ക്ടത്്, സ്പിൻക്ലർ 
അഴിമതിയാകരാപണം.. തുടങ്ി മചറുതും വലതുമായ വിവാദങ്ളമട 
ചിത്രങ്ളം വാർത്േളിൽ നിറഞ്ഞു. ഒരു മന്തിസഭ വീഴാനും തുടർഭരണം 
ലഭിക്ാതിരിക്ാനും ഇമതാമക് തമന്ന ധാരാളമായിരുന്നു.  

ോലങ്ളായി ചില മാധ്യമങ്ളാൽ നിർമ്മിതമായ വില്ലൻ പരികവഷവമായി 
നിൽക്കുന്ന പിണറായി സർക്ാർ എങ്മന ഇമതല്ലാം വേോര്യം മചയ്യു
മമന്നത് ജനം അശങ്കയാമടയായിരുന്നു തുടക്ത്ിൽ കനാക്ിയിരുന്നത്. 
പമഷേ ക്രകമണ ആശങ്േൾ മാറി. ഓകരാന്നും അകദേഹം സമർത്ഥമായി 
കനരിടുന്നത് മലയാളി േണ്ടു. ഒരുവശത്് വിവാദങ്ൾക്് വസ്തുതേൾ 
നിരത്ി മറുപടി പറഞ്ഞു. മറുവശത്് ഭരണപരമായ തമറെ ഉത്രവാദി
തത്വങ്ളിൽ നിതാന്മായ ജാഗ്രത പുലർത്ി. മഹാമാരിമയ തുടർന്നുള് 
അടച്ചിടൽ ോരണം ജനങ്ളമടയം സർക്ാരിമറെയം വരുമാന 
കരോതമസല്ലാം അടഞ്ഞകപ്ാഴും നാടിമന പ്ിണിക്ിടാമത  ോത്തി
മനാപ്ം അടിസ്ാന വിേസനത്ിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചതുമില്ല. കൃത്യമായ 
കനതൃപാടവകത്ാമട എല്ലാ വകുപ്് മന്തിമാർക്കും പ്രവർത്നസത്വാതന്ത്യവം 

കവർ സ്റ റ്റോറി 

പിന്തുണയം നൽേി. അതിറെ �ലം 
േണ്ടു.   

പ്രതിപഷേത്ിമറെ എല്ലാ പ്രകഷോഭ
ങ്മളയം കനരിടാൻ സർക്ാരിമറെ 
വിേസന പ്രവർത്നങ്ളമട 
വാർത്ാ ചിത്രങ്ൾ മാത്രം 
മതിമയന്നായി. വാർത്േളിൽ 
പ്രതിപഷേം ഉയർത്ിവി് വിവാ
ദങ്ളമട ോഴ്ചേമളക്ാൾ ജനം 
പ്രാധാന്യം നൽേിയത് പ്രതിസന്ി
�്ങ്ളിൽ സർക്ാരിൽ നിന്ന് 
കനരി്് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ യാഥാർഥ്യ
ങ്ൾക്ാണ്. 

േഴിഞ്ഞ സർക്ാർ മുടക്ം 
വരുത്ിയ കഷേമമപൻഷൻ 
വാങ്ിയ കശഷം സകന്ാഷം പങ്മവ
യ്ക്കുന്നവരുമട ചിത്രങ്ൾ.  സൗജന്യ 
കറഷനും ഭഷേ്യ േിറ്റും ഏറ്റുവാങ്ിയ 
സ് കൂൾ കു്ിേളമട സകന്ാഷങ്ൾ. 
വല�് പദ്തിയിലൂമട നിർമ്മിച്ചു 
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സത്വോര്യ മൾ്ി സ് മപഷ്യലിറ്ി ആശുപത്രിേകളാട് േിടപിടി
ക്കുന്ന സർക്ാർ താലൂക്് ആശുപത്രി

അസാധ്യമമന്ന് പലരും വിധിമയഴുതിയ മഗയിൽ വപപ്് വലൻ 
യാഥാർഥ്യമായതിമറെ ദൃശ്യം

ദുരിതോലത്് മുടങ്ാമത േി്ിയ കഷേമ മപൻഷനുേൾ...                   
മാധ്യമങ്ളിൽ നിറവിമറെ ചിരിേളായി നിറഞ്ഞു
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നൽേിയ വീടുേളമടയം വില്ലേളമടയം �്ളാറ്് സമുച്ചയങ്ളമടയം 
ചിത്രങ്ൾ. പ്രളയത്ിൽ തേർന്ന കശഷം പുനർനിർമ്മിച്ച കറാഡുേളമടയം 
പാലങ്ളമടയം ദൃശ്യങ്ൾ. സത്വോര്യ മൾ്ി സ് മപഷ്യലിറ്ി ആശുപത്രി
േകളാട് കപാലം േിടപിടിക്കുന്ന സർക്ാർ ആശുപത്രിേളമട ക�ാക്ാേൾ. 
പുതിയതും നവീേരിച്ചതുമായ സർക്ാർ സ് കൂൾ മേ്ിടങ്ളം സ്മാർ്് 
ക്ലാസ് റൂമുേളം. മൽസ്യ മതാഴിലാളിേൾക്ായി നിർമ്മിച്ച ഭവനപ
ദ്തിേൾ. ലാഭത്ികലാടുന്ന മപാതുകമഖലാ സ്ാപനങ്ളമട ചിത്രങ്ൾ. 
ഒരിക്ലം നടക്ിമല്ലന്ന് േരുതിയ മഗയിൽ വപപ്് വലൻ യാഥാർഥ്യമായ 
ചിത്രം. അഴിമതിയമട സ്മാരേമായി മാറിയ പാലാരിവ്ം പാലം പുനർ
നിർ്മ്മിച്ചത്, പിമന്നയം എത്രമയത്ര നിർമ്മിതിേൾ.... അങ്മന നീളന്നു 
സർക്ാരിമറെ മിേച്ച ഭരണം ജനങ്മള കബാധ്യമപ്ടുത്ിയ വാർത്ാ 
ചിത്രങ്ളമട പ്ിേ. 

നിപ്യം രണ്് മഹാപ്രളയവം കേരളത്ിമറെ നമ്ല്ല് തേർത്കപ്ാഴും 
കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരിയിൽ കലാേം വിറങ്ലിച്ചു നിന്നകപ്ാഴും അതിന് 
പരിഹാരം േമണ്ത്ാൻ ജനങ്ളം സർക്ാർ സംവിധാനങ്ളം 
സന്നദ് സം�ടനേളം ഒകരമനകസാമട, ഒറ്മക്്ായി നിന്ന എത്രമയത്ര 
ോഴ്ചേൾ. ദുരിതാശത്വാസ േ്യാമ്പുേൾ, േമ്മയൂണിറ്ി േിച്ചണുേൾ, പ്രളയ
ത്ിൽ കുടുങ്ികപ്ായവർക്് വള്ത്ിൽ േയറാൻ സത്വന്ം ശരീരം ചവി്് 
പടിയാക്ിയ മത്്യമത്ാഴിലാളി മുതൽ പ്രളയത്ിൽ മുങ്ിയ വീടുേൾ 
ശുചീേരിക്ാൻ കപാകുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രതികരാധ കുത്ിമവപ്് എടുക്കുന്ന 
കമയർ കബ്രാ വമരയള്വരുമട എത്രമയത്ര വാർത്ാ ചിത്രങ്ൾ. ദുരി
തക്യങ്ളിൽ  നിന്ന് ഓകരാ ജീവിതങ്മളയം വേപിടിച്ചുയർത്ാൻ 
നടത്ിയ പരിശ്രമങ്മളല്ലാം വാർത്ാ ചിത്രങ്ളായി മാധ്യമങ്ളിൽ 
നിരന്നത് ഓകരാ മലയാളിയമടയം ആത്മവിശത്വാസം ഉയർത്തുേയം 
സർക്ാരിമറെ പ്രതിച്ായ വർധിപ്ിക്കുേയം മചയ്തു. അതിമറെ പ്രതി�
ലനമാണ് അണ്ാറക്ണ്നും തന്നാലായത് എന്നകപാമല മുഖ്യമന്തിയമട 
ദുരിതാശത്വാസ നിധിയികലക്് സമ്മാനിച്ച സ് കനഹവായ്പ്് സൂചിപ്ിക്കുന്നത്. 
കുടുക്മപാ്ിച്ച പണം മുഖ്യമന്തിക്് നൽകുന്ന പിഞ്ചു കു്ിേൾ മുതൽ 
സത്വന്ം ഭൂമി പാവമപ്്വർക്് വീട് മവച്ച് നൽോൻ സർക്ാരിമന ഏൽ
പ്ിക്കുന്ന ോരണവർ വമര വാർത്ാ ചിത്രങ്ളായി മാറി. മുഖ്യമന്തിമയ 
ആകലേഷിക്കുന്ന ഗീതാ നസീർ മുതൽ ഹസ്തദാനത്ിന് പേരം പാദദാനം 
നൽകുന്ന ഇരുവേയമില്ലാത് യവാവ് വമര സർക്ാരിന് കപാസിറ്ിവ് 
എനർജി നൽകുന്ന വാർത്ാ ചിത്രങ്ളായി.

േണ്ണൂരിൽ നിന്നുള് ജനാർദേനൻ എന്ന ബീഡി തീർപ്പുോരൻ തമറെ സമ്പാ
ദ്യമായ രണ്് ലഷേം രൂപ മുഖ്യമന്തിയമട ദുരിതാശത്വാസ നിധിയികലക്് 
സംഭാവന നൽേിയത് വലിയ സകന്ദശമാണ് നൽേിയത്. ആ ക�ാക്ാ 
സർക്ാരിമറെ പ്രതിച്ായക്് തിളക്ം കൂ്ിമയങ്ിൽ

 ഏപ്രിൽ - ചമയ്   2021

www.keralamediaacademy.org

37
ആധുനിേ സൗേര്യങ്ളമായി സ്മാർ്് ക്ലാസ്് റൂമുേളായി മാറിയ സർക്ാർ 
പള്ിക്കൂടങ്ളമട ദൃശ്യം.

പ്രളയ രഷോപ്രവർത്നത്ിനിമട 
കബാ്ിൽ ചവി്ിക്യറാൻ സത്വയം കുനിഞ്ഞു
മോടുത് മൽസ്യമത്ാഴിലാളിയമട ചിത്രം.

ആമേയള് സമ്പാദ്യമായ രണ്് ലഷേം രൂപ 
മുഖ്യമന്തിയമട ദുരിതാശത്വാസ നിധിയികലക്് 
സംഭാവന മചയ് േണ്ണൂർോരനായ ബീഡി 
മതാഴിലാളി ജനാർദനൻ.
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കവർ സ്റ റ്റോറി 

ദുരിതാശത്വാസ നിധിയികലക്് 
സംഭാവന നൽേരുമതന്ന് പറഞ്ഞ് 
സർക്ാർ ഉത്രവ് േത്ിച്ചവരുമട 
ക�ാക്ാ പ്രതിപഷേത്ിന് അവമ
തിയാണുണ്ാക്ിയത്. പി.എസ്.സി. 
റാങ്് കഹാൾഡർമാരുമട സമര 
ചിത്രവം േടൽതീരം വിറ്റുമവന്ന 
വ്യാജ ആകരാപണം ഉയർത്ി തിര
മഞ്ഞടുപ്ിമറെ മതാ്് മുമ്പ് നടത്ിയ 
പ്രകഷോഭങ്ളമട ചിത്രങ്ളമമാന്നും 
കവണ്ത്ര �ലം േണ്ില്ല.

േഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവർഷത്ിനിമട 
പ്രതിപഷേം ഉയർത്ിമക്ാണ്് വന്ന 
വിവാദ വാർത്േൾമക്ാന്നും സർ
ക്ാരിമറെ പ്രതിച്ായക്് ോര്യമായ 
മങ്കലൽപ്ിക്ാൻ സാധില്ല.

ദുരിതാശത്വാസ േ്യാമ്പിൽ 
സാധനങ്ൾ എത്ിച്ചതിനുള് 
വണ്ിക്കൂലിയായ 70 രൂപ കചാദിച്ച 
പാർ്ി പ്രവർത്േമറെ ദൃശ്യം മുതൽ 
കേന്ദ്രഗവമമെറെിമറെ നിയന്തണ
ത്ിലള് വിമാനത്ാവളത്ിൽ 
നടന്ന സത്വർണക്ടത്് പ്രതിേളമട 
ദൃശ്യം വമര പ്രതിപഷേം സർക്ാ
രിമനതിമര പ്രതികഷധിക്ാൻ 
വിനികയാഗിച്ചു. പ്രതിപഷേവം ചില 
മാധ്യമങ്ളം കചർന്ന് മേ്ിമപ്ാ
ക്ിയ വ്യാജ നിർമ്മിതിേമളല്ലാം 
മുഖ്യമന്തിയമട വാർത്ാ സകമ്മളന
ത്ിൽ തേർന്നടിയന്ന ോഴ്ച്ചയാണ് 
ജനം േണ്ത്.

പ്രതിപഷേത്ിമറെ എല്ലാത്രം 

ഇരുവേയമില്ലാത് േലാോരൻ, പ്രണവ് റിയാലിറ്ി കഷായിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച പ്രതി�ലം മുഖ്യമന്തിയമട ദുരിതാശത്വാസ 
നിധിയികലക്് സംഭാവന മചയ് കശഷം മുഖ്യമന്തിമക്ാപ്ം മസൽ�ിമയടുക്കുന്നു. 

കനേഹ സഖാവ് ..... എൻ  ഇ ബലറാം ജൻമശതാബ്ിയമട ഭാഗമായി സി പി ഐ 
സം�ടിപ്ിച്ച മസമിനാർ സമാപനസകമ്മളനം ഉദ്�ാടനം മചയ്ാമനത്ിയ മുഖ്യ
മന്തി പിണറായി വിജയമന ബലറാമിമറെ   മേൾ ഗീതാ നസീർ ആകലേഷിക്കുന്നു. 
"മാധ്യമം ക�ാക്ാഗ്രാ�ർ പി.സന്ദീപ് എടുത് ഈ ചിത്രവം ഏമറ ശ്രദ്ിക്മപ്ട്ടു.
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1959 ൽ നടന്ന വികമാചന സമരത്ിമറെയം 2018മല ശബരിമല സ്തീ പ്രകവശന വിധിമയത്തുടർന്ന് സംസ്ാനത്തു നടന്ന പ്രതികഷധവം.

1959മല വികമാചന സമരത്ിനിമടയണ്ായ കപാലീസ് കസ്റഷൻ ആക്രമണത്ിന് കനമര കപാലീസ് നടത്ിയ മവടിമവയ്പ്ിൽ 
മോല്ലമപ്് ഗർഭിണിയായ ക്ാറിയമട മൃതകദഹത്ിനരിമേ കുടുംബാംഗങ്ളമട വിലാപം. അക്ാലത്് കവാ്ർമാമര 
സത്വാധീനിച്ച ചിത്രം.

ആകരാപണങ്ൾക്കും മുഖ്യമന്തിയമട അടുത് പത്രസകമ്മളനം വമര 
മാത്രകമ ആയസള്ളൂ എന്ന അവസ് കേരള ജനത ആദ്യമായാണ് അനു
ഭവിക്കുന്നത്. പ്രതിപഷേം ഉന്നയിക്കുന്ന ഓകരാ ആകരാപണങ്ൾക്കും 
കൃത്യമായ േണക്കുേൾ നിരത്ി തൽഷേണം മറുപടി നൽകുന്ന ഒരു 
ഭരണാധിോരിമയയം മലയാളി ആദ്യമായി പരിചയമപ്ടുേയായിരുന്നു. 
മഹാമാരിക്ാലത്് ഓകരാ വീടേങ്ളം സന്്യാകനരങ്ൾ നീക്ിമവ
ച്ചത് മുഖ്യമന്തിയമട പത്രസകമ്മളനം ോണാനായിരുന്നു. മടലിവിഷമറെ 
മുന്നിലിരുന്ന് രാമായണവം മഹാഭാരതവം ആസത്വദിച്ച അകത താല്ര്യ
കത്ാമടയാണ് മുഖ്യമന്തിയമട പത്രസകമ്മളനത്ിമറെ തത്മയ ദൃശ്യം 
േണ്ത്. സത്വന്ം കുടുംബത്ിമല ോരണവരുമട വാക്കുേൾ കപാമലയാണ് 
മിക്വരും അത് ശ്രവിച്ചത്.

സംഭവബഹുലമായ അഞ്് വർഷങ്ൾക്് കശഷം കപാളിംഗ് ബൂത്ികലക്് 
കപായ ബഹുഭൂരിപഷേം കവാ്ർമാരുമട മനസിലം വാർത്േകളാ 
വിവാദങ്കളാ ഉണ്ായിരുന്നില്ല. ശബരിമല അയ്പ്കനാ സത്വർണ്ക്ട

ത്ിമല നായിേ സത്വപ്നകയാ ഉണ്ാ
യിരുന്നില്ല. ആപത്് ോലത്് 
ഉപോരമപ്് ഒരു സർക്ാരും ആ 
സർക്ാരിന് കനതൃതത്വം നൽേി 
അന്നന്നുള് ോര്യങ്ൾ ജനങ്ളമട 
മുന്നിൽ അവതരിപ്ിക്കുന്ന പിണറായി 
വിജയനും മാത്രമായിരുന്നു. 
അതായിരുന്നു തുടർഭരണത്ിമറെ 
രഹസ്യം.

 (പ്രശസ്ത കഫാകട്ാഗ്ാഫറം കേരള 
മീഡിയ അക്ാദമി കോഴ് സ് കോ

-ഓർഡികന്റമാണ് ക�ഖേൻ)
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നവകേരള ഗീതാഞ്ജലിക്് 
െരിത്രേിരീെം

കവർ സ്റ റ്റോറി 
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രണ്ാം പിണറായി വിജയൻ സർക്ാരിന് ഭാവേകമേിയ 
നവകേരള ഗീതാഞ്ജലിക്് ചരിത്രേിരീടം. ഏറ്വം കൂടുതൽ 
കപർ േണ് മലയാളത്ിമല സംഗീത ആൽബം എന്ന ചരിത്ര

കന്ത്ിന് അർഹത കനടി. 

 മഹാന്മാരും പ്രശസ്തരുമായ 54 ഗായേരും സംഗീതജ്ഞരും 
അണികചർന്ന 22 മിനി്ിമല അപൂർവെ സാംസ് ോരിോനുഭവം 
മന്തിസഭാ സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക് മതാട്ടുമുമ്പായി മസൻരേൽ കസ്റഡി
യത്ിമല സ് ക്രീനിൽ മവർച്ചത്വലായി മതളിഞ്ഞകപ്ാൾ പുതിമയാരു 
മായാകലാേം സൃഷ്ിച്ചു. കലാേമാമേ േണ് രണ്ാം പിണറായി സർക്ാ
രിമറെ അധിോരകമൽക്ൽ ചടങ്ിമനാപ്ം ഈ സംഗീതവിരുന്നും ജന
മനസ്സുേൾ സകന്ാഷകത്ാമട സത്വീേരിച്ചു. രകണ്ോൽ കോടി കപർ 
ഇതിനേം ഈ സംഗീതപരിപാടി ആസത്വദിച്ചു. ഒരു സംഗീത ആൽബം  
ഇത്രമമാരു കന്മാർജ്ിക്കുന്നത് മലയാളത്ിൽ നടാമടയാണ്. 

 മുഖ്യമന്തി പിണറായി വിജയമറെ ക�സ്ബുക്് കപജിൽ സത്യപ്ര
തിജ്ഞാചടങ്ിമറെ ( മസൻരേൽ കസ്റഡിയത്ിൽ മുഖ്യമന്തി ോറിൽ 
നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നതു മുതൽ മന്തിമാർ ഉൾമപ്മട സത്യവാചേം മചാ
ല്ലുന്നതുവമരയളള നിമിഷങ്ൾ) ഉൾമക്ാളളന്ന കപാസ്റ് േണ്ത് 19 
ലഷേം കപർ. അന്ന് (മമയ് 20) രാത്രി 10ന് ഇകത ക�സ്ബുക്് കപജിൽ 
നവകേരള ഗീതാഞ്ജലി പ്രകത്യേമായി കപാസ്റ് മചയ്ിരുന്നു. അത് 
ഇതിനേം വീഷേിച്ചത് 15 ലഷേം കപർ. അങ്മന 34 ലഷേം കപർ മുഖ്യമ
ന്തിയമട ക�സ്ബുക്് കപജിൽ നിന്ന് മാത്രം ഇത് ആസത്വദിച്ചു. 

 വേരളി, ഏഷ്യാമനറ്് നയൂസ്, മകനാരമ നയൂസ് തുടങ്ിയവയമട 
ക�സ്ബുക്്, യടയൂബ് ചാനലേളിലായി 18 ലഷേം കപർ മയൂസിേ് 

അഡ്വ. റൂബി രാജ് ോമ്ികശേരിൽ 
രകണ്ടോൽ 

കോെി കപർ േണ്ട 
ദൃശ�വിരുന്്
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ലകൃഷ്ണൻ, കശത്വതാകമാഹൻ, ഔകസ
പ്ച്ചൻ, എം. ജയചന്ദ്രൻ, ശരത്, 
ബിജിബാൽ, രമ്യാനമ്പീശൻ, 
മഞ്ജരി, സധീപ്കുമാർ, നജിം 
അർഷാദ്, ഹരിചരൻ, മധുശ്രീ, 
രാജശ്രീ, േല്ലറ കഗാപൻ, അപർണ 
രാജീവ്, വവക്ം വിജയലക്ി, 
സിതാര, ഹരികൃഷ്ണൻ,   രഞ്ജിനി 
കജാസ് ,പി മേ കമദിനി,മുരുേൻ 
ോ്ാക്ട എന്നിവരടക്ം ചലച്ചി

ആൽബം േണ്ടു. വേരളിയമട ക�സ്ബുക്് കപജിൽ രണ്ര ലഷേം 
കപരും യടയൂബിൽ ഒരു ലഷേം കപരും േയറി. ഏഷ്യാമനറ്് നയൂസിമറെ 
യടയൂബ് ചാനലിൽ 2.75 ലഷേം കപർ കപ്രാഗ്രാം േണ്ടു. വിവിധ 
നയൂസ് ചാനലേളിൽ മന്തിസഭാ സത്യപ്രതിജ്ഞയം സംഗീതപരി
പാടിയം ഉൾമപ്മട വീഷേിച്ചത് ഒരു കോടി എഴുപത്ിയാറുലഷേം 
കപരാണ്. ഇന്്യയമട ചരിത്രത്ിൽ തമന്ന ഒരു സംസ്ാനത്ിമറെ 
സ്ാനാകരാഹണം ഇത്രയധിേംകപർ ോണുന്നത് ആദ്യമാണ്. 

 രണ്ാം പിണറായി വിജയൻ സർക്ാരിമറെ സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക് മു
കന്നാടിയായി്ായിരുന്നു അത്യപൂർവെ സംഗീതാവിഷ് ോരം. മഹാന്മാരും 
പ്രശസ്തരുമായ 54 ഗായേരും സംഗീതജ്ഞരും അണികചരുന്ന 
നവകേരള ഗീതാഞ്ജലി  മമയ് 20 വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയ്ക് 2.45 മുതൽ 
മസൻരേൽ കസ്റഡിയത്ിമല സ് ക്രീനിൽ മവർചത്വലായി മതളിഞ്ഞു.

 കഡാ. മേ.മജ. കയശുദാസ്, എ.ആർ. റഹ്ാൻ, ഹരിഹരൻ, പി.
ജയചന്ദ്രൻ, മേ.എസ്. ചിത്ര, സജാത, എം.ജി ശ്രീകുമാർ,  ശങ്ർ 
മഹാകദവൻ, അംജദ് അലിഖാൻ, ഉമയാൾപുരം ശിവരാമൻ, 
ശിവമണി, കമാഹൻലാൽ, ജയറാം, േരുണാമൂർത്ി, സ്റീ�ൻ കദവസ്യ, 
ഉണ്ികമകനാൻ, ശ്രീനിവാസ്, ഉണ്ികൃഷ്ണൻ, വിജയ് കയശുദാസ്, മധുബാ

കവർ സ്റ റ്റോറി 
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ത്രരംഗമത് പ്രമുഖരാണ് തുടർഭരണത്ിന് സംഗീതത്ിലൂമട ഭാവേ
കമേിയത്. സമർപ്ണാവതരണം നടത്ിയത് മമ്മൂ്ിയാണ്.

 ഇ.എം.എസ് മുതൽ പിണറായിവമരയള്വർ നയിച്ച സർ
ക്ാരുേൾ എങ്മന കേരളമത് മാറ്റുേയം വളർത്തുേയം മചയ്തു 
എന്ന് വിളംബരം മചയ്യുന്നതാണ് ഈ സംഗീത ആൽബം. ഇത്രയധിേം 
ഗായേരും സംഗീതജ്ഞരും പങ്ാളിേളാകുന്ന ഒരു സംഗീത ആൽബം 
മലയാളത്ിൽ ആദ്യകത്താണ്. പ്രസിദ് ചലച്ചിത്ര സംവിധായേൻ 
ടി.മേ. രാജീവ്കുമാറാണ് ആശയാവിഷ് ോരം നിർവഹിച്ചത്. 
രകമശ് നാരായണൻ സംഗീതം ചി്മപ്ടുത്ി.  ആർ എസ് ബാബു 

ആണ് കപ്രാജക്ട് കോഡികനറ്ർ. 
മൺമറഞ്ഞ േവിേളകടതിന് 
പുറമമ പ്രഭാവർമ്മ, റ�ീഖ് 
അഹമ്മദ് എന്നിവരുമട വരിേളം 
ഉപകയാഗിച്ചു.

 ആൽബം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് 
ഇൻ�ർകമഷൻ ആൻഡ് പബ്ിേ് 
റികലഷൻസ് വകുപ്പും കേരള 
മീഡിയ അക്ാദമിയമാണ്.
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എൽഡിഎ�ിമറെ സീറ്് 91-ൽനിന്നു 99 ആയി ഉയർത്ിയം മണ്ഡ
ലങ്ളിമല ഭൂരിപഷേം വർദ്ിപ്ിച്ചും ഭരണത്തുടർച്ച നൽേിയ 
2021-മല നിയമസഭാമതരമഞ്ഞടുപ്പും �ലവം മാറിയ ോലമത് 

കേരള സമൂഹത്ിമല മാധ്യമസത്വാധീനതയമട ഉരേല്ലുകൂടിയാണ്. 
മാറിയോലം എന്ന സൂചേത്ിമറെ ഗുണമാനദണ്ഡങ്ൾ പരികശാധിച്ചാകല 
ആ സത്വാധീനത വിശേലനം മചയ്ാനാകൂ.

 നമ്മുമട രാജ്യമത് രാഷ്ടീയോര്യങ്ളിമല സമൂഹമാധ്യമസത്വാധീനത 
പരികശാധിക്കുകമ്പാൾ ഇവയിൽ ക�സ്ബുക്കും വാ്്സാപ്പുമാണ് പ്രധാ
നപരിഗനന അർഹിക്കുന്നത്. ടത്വിറ്ർ പിറവിമോണ് ോലകത് നിർണ്
യിക്മപ്് വർഗ്ഗസത്വഭാവം വകരണ്യതയകടതാണ്. ക�സ്ബുക്ിമനയം 
ടത്വിറ്റിമനയം താരതമ്യം മചയ്് അക്ാലത്് അകമരിക്യിൽ നടന്ന വിശേ
ലനങ്ളിൽ ടത്വിറ്ർ റിപ്ബ്ിക്ൻസിമറെയം ക�സ്ബുക്് മഡകമാക്രാറ്റുേള
മടയം ആമണന്നുവമര വിലയിരുത്മപ്ട്ടു. ഏതായാലം നമ്മുമട രാജ്യമത് 
ജനസാമാന്യത്ിമറെ മാധ്യമം ക�സ്ബുക്കുതമന്ന ആണ്.

 ക�സ്ബുക്ിനു കലാേത്് ഏറ്വം സത്വീോരം ഇന്്യയിലാണ്-41 കോടി 
ഉപകയാക്താക്ൾ. ഈ മ�ബ്രുവരി 25-ന് ഐ.റ്ി. നയം പ്രഖ്യാപിക്മവ 
ഐ.റ്ി. മന്തി രവിശങ്ർ പ്രസാദ് പറഞ്ഞ േണക്ാണിത്. ഇവരിൽ 
സ്തീേളിൽ 75-ഉം പുരുഷന്മാരിൽ 63-ഉം ശതമാനം ആകഗാളതലത്ിൽ 
സജീവമാമണങ്ിൽ ഇന്്യയിൽ കനമര മറിച്ചാണ്. ഇതിനു ോരണമായ 
പുരുഷാധിപത്യം, സ്തീസാഷേരതയമട കുറവ് തുടങ്ിയ �ടേങ്ൾ 
കേരളത്ിൽ വിേസിത സമൂഹത്ിമനാപ്ം ആയതിനാൽ ഇവിമട 
അത്രം വ്യത്യാസമില്ല. ഉണ്ായിരുന്ന കനരിയ വ്യത്യാസംതമന്ന മാറിവരു
ന്നതായം ോണാം.

 ഇന്ന് രാജ്യമത് ആമേ രജികസ്റഡ് ഉപകയാക്താക്ളിൽ 66 
ശതമാനവം 15-നും 29-നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്വരാണ്. ജനസംഖ്യയമട 
27 ശതമാനമാണ് ഈ പ്രായക്ാർ. ഇവർ 19 കോടി വരും. ഇവരിൽത്മന്ന 
സിംഹഭാഗവം 20-േളമട തുടക്ക്ാരും. സമൂഹമാദ്്യമങ്ളിൽ ഇടമപ
ടുന്നവരിൽ 33 ശതമാനമാണ് 30 വയസിനു മുേളിലള്വർ. നീൽമസൻ 
2015ൽ നടത്ിയ പഠനപ്രോരം ഇൻസ്റാഗ്രാമിലം ഈ പ്രായക്ാർത
മന്നയാണ് ഏറ്വം സജീവം. കേരളത്ിൽ യവാക്ളം മുതിർന്നവരും 
തമ്മിലള് അനുപാതത്ിൽ കനരിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ാകയക്ാം.

 േഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ മതരമഞ്ഞടുപ്പു നടന്ന 2016-ൽ ഇക്കണാമിേ് 
മറവയൂ പ്രോരം കേരളത്ിൽ 3.2 കോടി മമാവബൽ ക�ാൺ േണ
ഷേനുണ്്. കബ്രാഡ്ബാൻഡായി 20-ഉം മമാവബൽ ക�ാൺ വഴി 15-ഉം 
(ആമേ 35%) ശതമാനം വീടുേളിൽ ഇറെർമനറ്് എത്ിയിരുന്നു. വീ്ിമല 

പഴയ മാധ�മങ്ങചള തളളി 
ഇെതുപക്ഷ ചത്ത കൂട്ിയത് 

എന്ചോണ്ട്?

നവമാദ്�മങ്ങളുചെയം ജനാധിപത�ത്തിചറെ തൂണ് അല്ാതാ
യിരിക്കുന് കോർപ്കറ്് മാദ്�മങ്ങളുചെയം കേരളസമൂഹ
ത്തിച� സ്വാധീനത സംബന്ിച്ച് കേരളനിയമസഭാ ചതര

ചഞ്ഞടുപ്് ഫ�ത്തിചറെ  ചവളിച്ചത്തിൽ ഒരു െിന്ത

േണഷേനുേൾ ഒന്നികലമറകപ്ർ 
ഉപകയാഗിക്കുമകല്ലാ.

 ഇറെർമനറ്് ആൻഡ് 
മമാവബൽ അകസാസികയഷൻ 
ഓ�് ഇന്്യയമട േണക്കുപ്രോരം 
2016 കമയിൽ 20 ശതമാനത്ി
ലധിേം കവാ്ർമാർക്് ക�സ്ബുക്് 
അക്ൗണ്് ഉണ്ായിരുന്നു. ഇതിൽ 90 
ശതമാനംകപരും മതരമഞ്ഞടുപ്ിമന 
ഗൗരവമായി പിൻതുടരുന്നതായം 
േണ്ടു. 'കസാഷ്യൽ മീഡിയ ഇംപാക്റ് 
ഓൺ ദ് കേരള ഇലഷേൻസ് 2016' 
എന്ന ആ പഠനത്ിൽ േണ്ത് 
സമൂഹമാധ്യമങ്ൾ �ലങ്മള സത്വാ
ധീനിക്കുന്ന 'വഹ ഇംപാക്റ് ' മണ്ഡല
ങ്ളാണ് 140-ൽ 71-ഉംഎന്നാണ്.

 ഈ സത്വാധീനത 2021-ൽ 
എങ്മന വർദ്ിച്ചു എന്നതിമറെ 
പഠനങ്ൾ വരാനിരിക്കുന്നകതയ
മള്ങ്ിലം സമൂഹമാധ്യകമാപകയാ
ഗത്ിമല വർദ്ന കനാക്ിയാൽ 
ഏറക്കുമറ മനസ്ിലാകും. 
േണക്ിമറെ അഭാവത്ിൽ ഇതിനു 
മമറ്ാരു സൂചേം എടുക്ാം. ഇൻ�് ല
വൻസർമാർ എന്നു വിളിക്മപ്ടുന്ന 
സമൂഹമാധ്യമ താരങ്ളമട ജനപ്രീതി
യാണത്. ഇത് എഴുതുന്ന 2021 ജൂൺ 
6-ന് യൂറ്ിയൂബിൽ 'േരിക്് ' എന്ന 
ചാനലിനു 70.2 ലഷേം സബ്സ് വക്ര
ബർമാരുണ്്. ക�സ്ബുക്ിൽ ഒന്നാം 
സ്ാനം കമാഹൻലാലിനാണ്. 
അകദേഹത്ിമറെ കപജിന് 65.7 
ലഷേം ക�ാകളാകവഴ് സം 49 

മകനാജ് ചേ. പുതിയവിള

കവർ സ്റ റ്റോറി 

മകനാജ് ചേ 
പുതിയവിള എഴുതിയ 
ക�ഖനം കേൾക്ാൻ 

േയൂ ആർ കോഡ് 
സ് ോൻ ചെയ്യുേ 
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ലഷേം വലക്കുമുണ്്. മമ്മൂ്ിയമട ക�ാകളാകവഴ് സ് 46.6 ലഷേമാണ്. ടിേ് 
കടാക്ിമല ഒന്നാമകത്തായ ഫുക്രുവിനു 35 ലഷേമാണു ക�ാകളാവർമാർ. 
ക�സ്ബുക്ിമല മുൻനിര ഗ്രൂപ്ായ ജി.എൻ.പി.സി.യിൽ 22 ലഷേം അംഗങ്
ളണ്്.

 മലയാളം കോമഡി യൂറ്യൂബ് ചാനലിന് 70 ലഷേം. വരി കചരാമത 
ോണുന്ന ലഷേങ്മളക്കൂടി കചർത്ാൽ കുറഞ്ഞത് ഒരുകോടി ആളേ
മളങ്ിലം ഉണ്ാവികല്ല? ഒരു യൂറ്യൂബ് ചാനലിനുതമന്ന ഇത്ര കപ്രഷേേരു
മണ്ങ്ിൽ...! അത്രം വിശേലനങ്ളം പറയന്നത് സജീവ ഇറെർമനറ്് 
ഉപകയാക്താക്ൾ 80 ലഷേമമങ്ിലം ഉണ്് എന്നാണ്. ഇവരിൽ മിക്വരും 
സമൂഹമാധ്യമങ്ളിൽ ഇടമപടുന്നവരാണ്. ഒരു സമൂഹമാധ്യമ അക്ൗണ്ടും 
ഇല്ലാത്വർക്കുകപാലമുള്താണു വാ്് സാപ്്. ഏറ്വം കൂടുതൽകപർ ഉപ
കയാഗിക്കുന്നതും അതാണ്. ഇവർ മിക്വരും പ്രതിദികനാപകയാഗക്ാരാണ്. 
ഇതരമാധ്യമങ്ളിമല ഉള്ടക്ം അവയിൽ അക്ൗണ്് ഇല്ലാത്വർക്കുകൂടി 
എത്ിക്കുന്ന ഇണക്കുേണ്ികൂടിയാണ് വാ്് സാപ്്. ഇമതല്ലാം ോണിക്കു
ന്നത് 3.48 കോടി ജനസംഖ്യയള് കേരളത്ിമറെ സമൂഹമാധ്യമങ്ളിമല 
ഇടമപടലാണ്.

 കേരളത്ിൽ ഇന്ന് ഇറെർമനറ്് ഉപകയാക്താക്ൾ 54 ശതമാനമാണ്. 
ഇവരുമട എണ്ം 1.8 കോടി വരും. ഇതിൽ 80 ലഷേം കപമരങ്ിലം പ്രതിദിന 

സജീകവാപകയാക്താക്ളാണ്. 
മമാവബൽക�ാൺ എണ്ം ജന
സംഖ്യമയക്ാൾ കൂടുതലാണ് ! 
കേരളത്ിൽ േണക്റിവിറ്ിയില്ലാത് 
പ്രകദശങ്ളില്ല. സർകവാപരി, 
കേരളം 2019-ൽ ഇറെർമനറ്് 
പൗരാവോശമായി പ്രഖ്യാപിച്ച സം
സ്ാനവമാണ്. നമ്മുമട ഇറെർമനറ്് 
സാഷേരത 75 ശതമാനമാണ്. സമൂ
ഹമാധ്യമങ്ളിൽ മലയാളം ഇംഗ്ിഷി
മനക്ാൾ 85 ശതമാനം കൂടുതൽ ഉപ
കയാഗിക്കുന്നു. ഇതു പങ്ാളിത്ത്ിമല 
ജനേീയതയമട സൂചേമാണ്. സമൂ
ഹമാധ്യമങ്ളിൽ ഉള്ത് ഏറക്കുമറ 
കവാ്ർമാരാമണന്നു േരുതാം. 
നിലവിമല 2,74,46,039 കവാ്ർ
മാരിൽ അഞ്ിമലാകന്നാളം കപർ 
കനരിട്ടും അവരുമട കുടുംബാംഗങ്ൾ 
പകരാഷേമായം സമൂഹമാധ്യമ സത്വാധീ
നത്ിലാണ് എന്നർത്ഥം.
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 2016 അവസാനം മൂന്നുകോടികയാളം മസൽ ക�ാണുള് കേരളത്ിൽ 
700 റ്ിബിയിൽ ഏമറ ആയിരുന്നു കഡറ്ാ ഉപകയാഗം. മടലികോം 
മറഗുകലറ്റി അകതാറിറ്ിമയ ഉദ്രിച്ച് മകനാരമ ഓൺവലൻ നൽേിയ 
േണക്ിൽ കേരളീയർ ദിവസം ശരാശരി 75 തവണ വാ്് സാപ് 
കനാക്കുമമന്നു ോണുന്നു. അതായത് ഒന്നാം പിണറായി മന്തിസഭ അധി

ചതരചഞ്ഞടുപ്പുപാഠം രാഷ്ടീയമാണ്
എൽഡിഎ�ിമറെ സീറ്് 91-ൽനിന്നു 99 ആയി ഉയർത്ി ഭരണ
ത്തുടർച്ച നൽേി എന്നതും ആ കവളയിൽ മലയാള വാർത്ാ
ചാനലേൾ വേമക്ാണ് സവികശഷസമീപനവം ആണകല്ലാ 
മതരമഞ്ഞടുപ്ിമല മാധ്യമ സത്വാധീനത വിശേലനം മചയ്ാൻ 
സമൂഹമത് കപ്രരിപ്ിക്കുന്നത്. അകപ്ാൾ വിഷയം രാഷ്ടീയംത
മന്നയാണ്. ഇടത്-വലത് കപാരാ്മായിരുന്നകല്ലാ ഈ മതര
മഞ്ഞടുപ്്. അതിൽ ജനസമ്മതി കനടിയത് ഇടതുപഷേം. അതു 
മാധ്യമസത്വാധീനതമയപ്റ്ിയള് ചർച്ചയ്ക്കു ോരണമാകുന്നത് മാധ്യമ
നിലപാടിനു വിരുദ്മായ ജനവിധി ആയതുമോണ്ാണ്. അങ്മന 
സമൂഹം ോണുന്നതിനു ോരണം പത്രമാധ്യമങ്ൾ നിഷ്ഷേമായല്ല 
പ്രവർത്ിച്ചത് എന്നതാണ്. രാഷ്ടീയേഷേിേളമട മാധ്യമങ്ൾ 
ഒഴിച്ചുള്, നിഷ്ഷേ മാധ്യമങ്ളായിരിക്ണം എന്നു േരുതമപ്ടുന്ന, 
മാധ്യമങ്ളമട ോര്യത്ിലാണ് ഈ ആകഷേപമുള്ത്. ഇവമയ 

വലതുപഷേ 'മപ്രാപ്ഗാൻഡാ'മാധ്യമ
ങ്ളായാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ളിമല 
ഇടതുപഷേ ഹാൻഡിലേളം 
കേരളത്ിമല ഇടതുപഷേവം വില
യിരുത്ിയിട്ടുള്ത്. അത്രമമാരു 
നഗ് നമായ പഷേം കചരലാണ് ആ 
നിലയിമലാരു ബ്രാൻഡിങ്ിന് 
ഇടയാക്ിയത്. അതുമോണ്ടുതമന്ന 
ഇടതുസമൂഹമാധ്യമങ്ളമട ഊന്നൽ 
സത്വാഭാവിേമായം അത്രം മാധ്യ
മങ്മള തുറന്നുോട്ടുേ എന്നതായി
രുന്നു. സമൂഹത്ിമറെ നാരുകവകരാളം 
മചമന്നത്തുമാറു വളർന്ന ഇടതു സമൂ
ഹമാധ്യമശംഖല ആ സത്വാധീനതമയ 
ലഘൂേരിക്കുേയം നമല്ലാരളവ് അപ്ര

കവർ സ്റ റ്റോറി 

ോരത്ിൽ വന്ന മതരമഞ്ഞടുപ്പുസ
മയത്തുതമന്ന സമൂഹമാധ്യമങ്ൾ 
കേരളീയമര ഗണ്യമായി സത്വാധീനിച്ചു
േഴിഞ്ഞിരുന്നു. അതു പിന്നീടു കൂടിയി
ക്യള്ളൂ.

ഇടതുകമൽവക്
ഈ സത്വാധീനതയിൽ രാഷ്ടീയാടിസ്ാനത്ിലള് വ്യതിയാനംകൂടി കനാക്ാം. രാഷ്ടീയത്ിമല ഏറ്വം 

പ്രധാനമപ്് ചില ക�സ്ബുക്് കപജുേളമട വിവരങ്ൾ അതിനു സഹായമാകും.

കപജ് രാഷ്ടീയാഭിമുഖ�ം കഫാകളാകവഴ് സ് ക�ക്്
ചീ�് മിനികസ്റഴ് സ് ഓ�ീസ് കേരള സത്വതന്തം 9,52,051 8,41,702
പിണറായി വിജയൻ എൽഡിഎ�് 15,37,887 13,34,272
സിപിഐഎം കേരള എൽഡിഎ�് 7,02,983 6, 14,195
എൽഡിഎ�് കേരളം എൽഡിഎ�് 2,10,696  1,99,679
രകമശ് മചന്നിത്ല യഡിഎ�്  12,08,476 11,98,545
ഇൻഡ്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് കേരള യഡിഎ�്  3,10,807  2,89,579
യഡിഎ�് കേരളം യഡിഎ�്  35,682  32,874
ഉമ്മൻ ചാണ്ി യഡിഎ�്  1,109,924 1,101,842
കഡാ. റ്ി.എം. കതാമസ് ഐസക്് എൽഡിഎ�് 7,37,011  7,27,176
മേ.മേ. വശലജ ടീച്ചർ എൽഡിഎ�് 8,91,990  7,66,375
(2021 ജൂൺ 6-മല വിവരം. മവരിവ�ഡ് കപജുേൾ മാത്രം)

കവർ സ്റ റ്റോറി 
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സക്തമാക്കുേയം മചയ്തു എന്നതാണു വ്യക്തമാകുന്നത്.

 ഇടതുവിരുദ് പ്രചണ്ഡപ്രചാരണത്ാൽ അല്മമങ്ിലം മതറ്ി
ദ്രിക്ാൻ സാദ്്യതയള്ത് സ്മാർ്് ക�ാണും മനറ്് േണഷേനും 
വാ്് സാപ്പും ഇല്ലാത് ഒരു വിഭാഗമാണ് എന്ന നില എത്ി. അവരികല
ക്കുകൂടി ഇടതു സമൂഹമാധ്യമപ്രചാരണം സത്വാഭാവിേമായം േിനിഞ്ഞിറ
ങ്ങുേയം മപാതുമണ്ഡലങ്ളിൽ മാധ്യമവാർത്േൾ വിചാരണമചയ്
മപ്ടുേയം മചയ്തു.

 ഇമതാമക്മക്ാണ്് അഭിപ്രായരൂപവത്ക്രണത്ിൽ മാധ്യമസത്വാ
ധീനതയ്ക്കു പരിഗണനാർഹമായ പമങ്ാന്നും ഉണ്ായില്ല എന്നാണു മത
രമഞ്ഞടുപ്പു�ലം ോണിക്കുന്നത്. സത്വാധീനത ഇല്ലാതാകുേ എന്നാൽ, 
മാധ്യമങ്ൾ പറയന്ന ോര്യങ്ൾ ജനങ്ൾ േണക്ിമലടുക്കുന്നില്ല 
എന്നാണ്. ഇതു മാധ്യമങ്ളമട പ്രസക്തിതമന്ന ഇല്ലാതാക്കുന്ന 
അവസ്യാണ്.

കവർ സ്റ റ്റോറി 

 ''ഞാൻ േണ് പാഠം ോല
ത്ിനനുസരിച്ചുള് മാറ്ത്ിനു 

സി.പി.എം. കനതാക്ൾ ോട്ടുന്ന 
അസാധാരണ കവഗമാണ്, 
മിേവാണ്. മുഖ്യധാരാ മാധ്യ
മങ്ളമട ഇടം പരമാവധി 
ഉപകയാഗിക്കുേ. അവമയ 

നിയന്തിക്ാനും തിരുത്ാനും 
മറുമരുന്നിടാനും അതിലം 

കവഗത്ിൽ വസബർ ശംഖല 
സജ്മാക്ി ഒപ്ം കൂട്ടുേ. 

അതിൽ സിപിഎം കനതാക്ൾ 
ഏറക്കുമറ വിജയിക്കുന്നതു

ോണാം. അതുമോണ്ടുതമന്ന 
സർക്ാരും പാർ്ിയം പറയന്ന 

80 ശതമാനം ോര്യങ്ളം 
പൂർണ്മായം ജനങ്ളിമല

ത്തുേയം പ്രതിപഷേം പറയന്ന 
അമ്പതു ശതമാനം കപാലം 

ജനങ്ൾ ഉൾമക്ാള്ാതിരി
ക്കുേയം മചയ്യുന്നു.''

-പി.ജി.സുകരഷ് കുമാർ,                       
ഏഷ്യാമനറ്് നയൂസ്

മറ്റുള് കനതാക്ൾക്കുമുണ്് ഇത്രം കപജുേൾ. ലഷേങ്ളം പതിനാ
യിരങ്ളം വലക്് മചയ്തു പിന്തുടരുന്ന അനൗകദ്യാഗിേ കപജുേളം 
അക്ൗണ്ടുേളം കവമറയം. പാർ്ിേൾക്കു ജില്ലകതാറും കപജുണ്്. മതര
മഞ്ഞടുപ്പുകവളയിൽ മണ്ഡലം തിരിച്ചു സ്ാനാർത്ഥിേളമട കപജുേളം ശക്ത
മായിരുന്നു. ഗ്രൂപ്പുേളാണു മമറ്ാരു മാനദണ്ഡം. സിപിഐഎം വസബർ 
േമ്മയൂൺ എന്ന ഗ്രൂപ്ിമല അംഗസംഖ്യ 3,20,177 ആണ്. കോൺഗ്രസ് 
വസബർ ടീം എന്ന ഔകദ്യാഗിേഗ്രൂപ്ിൽ 1,04,240 അംഗങ്ളം. ഉള്ടക്
സൃഷ്ിയം വ്യാപനവം നടത്ി സജീവമായി രാഷ്ടീയപ്രചാരണത്ിൽ ഏർ
മപ്ടുന്നവരാണിവർ. ഇത്രം അനൗകദ്യാഗിേഗ്രൂപ്പുേളം നിരവധി. സമൂഹ
മാധ്യമരംഗം രാഷ്ടീയമായി എത്ര സജീവമായിരുന്നു എന്നാണ് ഇമതല്ലാം 
ോണിക്കുന്നത്.

ഒരാൾ വലക്കു മചയ്യുേകയാ ക�ാകളാ മചയ്യുേകയാ സബ്സ് വക്രബ് 
മചയ്യുേകയാ മചയ്യുന്ന ക�സ്ബുക്് കപജുേളിലം യൂറ്ിയൂബ് ചാനലേളിലം 
ഒമക് എമന്ങ്ിലം പുതിയ കപാസ്റിങ് നടന്നാൽ അയാൾക്കു കനാ്ി�ി
കക്ഷൻ കപാകും. മിക്വരും അകപ്ാൾത്മന്ന അവ കനാക്കും. അതു മറ്റു
ള്വമര അറിയികക്ണ്താണ് എന്നു കതാന്നിയാൽ അവർ അതിമറെ ലിങ്് 
അവർമക്ല്ലാം അയയ്ക്കും. രാഷ്ടീയ പാർ്ിേൾക്് ഇതിമനാമക് പ്രകത്യേം 
വാ്് സാപ്, മടലിഗ്രാം, സിഗ് നൽ ശംഖലേൾതമന്നയണ്്. മണിക്കൂറുേൾ
ക്േം ദശലഷേങ്ളികലക്് എത്തുന്നവയാണവ.

ഇകതപ്റ്ി ഏഷ്യാമനറ്് നയൂസിമല പി.ജി. സകരഷ് കുമാർ ക�സ്ബുക്ിൽ 
എഴുതിയ ഒരു സംഭവം പറയാം. മ്ന്നൂരിൽ മതരമഞ്ഞടുപ്പുപ്രചാരണം േവർ 
മചയ്യുന്നതിനിമട ഒരു വൃദ് വശലജ ടീച്ചമറ പ്രശംസിച്ചു സംസാരിക്കുന്നത് 
ഷൂ്് മചയ്തു. മ്ന്നൂരിമല പരിപാടിേഴിഞ്ഞു വാഹനത്ിൽ മടങ്ങുകമ്പാൾ 
േ്യാമറമാൻ വാട്സാപ്ിൽ േി്ിയ ഒരു വീഡികയാ ോണിച്ചു. ബാക്ി സകരഷ് 
പറയമ്: ''ഞാൻ ആ വൃദ്കയാട് സംസാരിക്കുന്ന വീഡികയാ സമൂഹമാധ്യമ
ങ്ളിൽ വവറലായി േഴിഞ്ഞു. ഇടത് ഹാൻഡിലേളിമലല്ലാം അതു പറപറ
ക്കുന്നു.'' അമത, ഇതാണു സമൂഹമാധ്യമ ഇടമപടലിമറെ നഖചിത്രം.

 ഞാൻ അധിേം എഴുതുന്നത് ഒഴിവാക്ാൻ സകരഷ് കുമാറിമറെ നിരീഷേ
ണംകൂടി കചർക്ാം: ''ഞാൻ േണ് പാഠം ോലത്ിനനുസരിച്ചുള് മാറ്ത്ിനു 
സി.പി.എം. കനതാക്ൾ ോട്ടുന്ന അസാധാരണ കവഗമാണ്, മിേവാണ്. 
മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ളമട ഇടം പരമാവധി ഉപകയാഗിക്കുേ. അവമയ നിയ
ന്തിക്ാനും തിരുത്ാനും മറുമരുന്നിടാനും അതിലം കവഗത്ിൽ വസബർ 

ശംഖല സജ്മാക്ി ഒപ്ം കൂട്ടുേ. 
അതിൽ സിപിഎം കനതാക്ൾ 
ഏറക്കുമറ വിജയിക്കുന്നതുോണാം. 
അതുമോണ്ടുതമന്ന സർക്ാരും 
പാർ്ിയം പറയന്ന 80 ശതമാനം 
ോര്യങ്ളം പൂർണ്മായം ജനങ്ളി
മലത്തുേയം പ്രതിപഷേം പറയന്ന 
അമ്പതു ശതമാനം കപാലം ജനങ്ൾ 
ഉൾമക്ാള്ാതിരിക്കുേയം മചയ്യുന്നു.''

 അവസാനവാേ്യം പ്രതിപഷേവം 
ജനങ്ളം എന്നു തിരുത്ിയാൽ ഈ 
കലഖനത്ിൽ പറയാൻ ഉകദേശിക്കു
ന്നത് അതിൽ തീരും. ഉൾമക്ാള്ാ
തിരിക്കുേ എന്നതു വിശത്വസിക്ാതിരി
ക്കുേ എന്നുകൂടി തിരുകത്ണ്ിവരും 
വസ്തുതേൾവച്ചു കനാക്കുകമ്പാൾ. 
ഈ ോണലേളിൽ നമല്ലാരുപങ്് 
േണക്ിൽ വരാറുമില്ല. ലിങ്േ
ളിലൂമട പ്രചരിക്കുന്ന വീഡികയാേൾ 
യൂറ്യൂബികലാ ക�സ്ബുക്ികലാ 
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കപാോമത ോണാൻ പിേ്ചർ ഇൻ പിേ്ചർ എന്ന സംവിധാനം 
ഉള്തിനാൽ അങ്മന ോണുന്ന ലഷേങ്ൾ ആ വീഡികയായമട വയൂവിമറെ 
േണക്ിൽ വരില്ല. അതടക്മാണ് ോണലിമറെ യഥാർത്ഥ വ്യാപ്ി.

പരമ്രാഗതമാധ�മങ്ങൾ -െിവി

സമൂഹമാധ്യമത്ിനു സമാനമായ വളർച്ചയം ജനേീയതയം പരമ്പരാഗതമാ
ധ്യമങ്ൾക്് ഇക്ാലയളവിൽ ഉണ്ായി്ില്ല എന്നതാണ് ഇതികനാടു കചർത്തു 
വായികക്ണ്ത്. ചാനൽ കററ്ിങ് േണക്ാക്കുന്ന ബാർക്ി (Broadcast 
Audience Research Council of India  BARC)മറെ േണക്ിമല േള്ത്
രങ്ൾ പുറത്ായകതാമട വാർത്ാ ചാനലേൾ സംബന്ിച്ച പ്രതിവാരറി
കപ്ാർ്് പ്രസിദ്ീേരിക്കുന്നത് 2020 ഒകക്റാബർ മുതൽ നിർത്ിവച്ചിരിക്കു
ന്നതിനാൽ ഈ മതരഞ്ഞടുപ്പുോലമത് അതിമറെ േണക്കുേൾ േി്ാൻ 
നിർവാഹമില്ല.

 സാച്ചുകറഷൻ �്ം േഴിഞ്ഞാൽ ടിവിയമട വില്നയമടയം 
ോണലിമറെയം വളർച്ച സത്വാഭാവിേമായം കുറയം. മറ്റു കരോതസേൾ 
വാർത്യ്ക് ഉണ്ാകുന്നതും വളർച്ചക്കുറവിനും വളർച്ച നിലയ്കാനും ോണൽ 
കുറയാനും ോരണമാകും.

സത�ം ചെരിപ്ിട് നില്ാണ്

 ഇനി ഈ മതരമഞ്ഞടുപ്പുോലത്തുണ്ായ സവികശഷോര്യത്ികലക്കു 
വരാം. സമൂഹമാധ്യമങ്ൾ അഭൂതപൂർവമായ വളർച്ചയം സത്വാധീനതയം 
വേവരിക്കുേയം പരമ്പരാഗതമാധ്യമങ്ൾ അതിമറെ പ്രത്യാ�ാതങ്ൾ 
ഏറ്റുവാങ്ി ഷേീണിച്ചുതുടങ്ങുേയം മചയ്യുന്ന �്ത്ിൽ സംഭവിച്ച വി
ശത്വാസ്യതാനഷ്വം സമൂഹനിരാസവമാണത്. സത്വതകവ ദുർബല, പിമന്ന 
ഗർഭിണിയം എന്ന അവസ്. മതരമഞ്ഞടുപ്ിന് ഏതാനും മാസം മുമ്പുമുതൽ 
കേരളത്ിൽ ആടിത്തുടങ്ിയ അസംബന്നാടേത്ിൽ അലർച്ചയം 
കഗാഗത്വായം ഒമക്യായി വില്ലൻകവഷംമേ്ിയകതാമടയാണ് ഇതു 
സംഭവിച്ചത്.

ഈ �്ത്ിൽ അനിയന്തിതമായി വന്ന വ്യാജവാർത്േകളാമടാപ്ം സം
ഭവിച്ചുമോണ്ിരുന്ന മമറ്ാരു പ്രതിഭാസമാണ് മണിക്കൂറുേൾക്േം അവ 
വ്യാജമാമണന്നു മതളിയന്നത്. സത്യം മചരിപ്ിടുകമ്പാകഴക്കു നുണ ഉലേം 
ചുറ്ിയിരിക്കും എന്ന അവസ് മാറി. വാർത് ആദ്യം അറിയിക്കുന്നവർ എന്ന 
പദവി പത്രത്ിനു പിന്നാമല മടലിവിഷനും നഷ്മപ്്ിരിക്കുന്നു. സമൂഹമാ
ധ്യമവം ഓൺവലൻ മാധ്യമങ്ളമാണ് ആ സ്ാനത്്.

 അവിമട വ്യാജവാർത് പിറക്കുകമ്പാകഴ അറിയാനും അതു പരമ്പരാ
ഗതമാധ്യമങ്ളിൽ വാർത്യാകുകമ്പാകഴക്കു നിജസ്ിതി ജനങ്ളിൽ 
എത്ിക്ാനും ഇന്നു േഴിയം. ഈ അനുഭവം പതിവായകതാമട വസ്തുതാ
പരികശാധന നടത്ാൻ സത്വീേർത്ാവ് തയ്ാറാകുന്നു. �ാക്റ് മചക്് 

എമന്നാരു കമഖലതമന്ന വിേസിച്ചിരി
ക്കുന്നു. ചുരുക്ത്ിൽ, വാർത്യമട 
അധിോരിപ്്ം ജനങ്ൾ ഏമറ്
ടുക്കുേയാണ്. അസത്യം, ഊഹം, 
മേട്ടുേഥ എന്നിവ വാർത്യമട 
സ്ാനം വേയടക്കുന്നതും അതു 
ജനങ്ൾ തിരിച്ചറിയന്നതും അത്രം 
വാർത്ാമാധ്യമങ്മള അസത്വീോര്യ
മാക്കുന്നു. അതാണ് ഈ മതരമഞ്ഞടു
പ്പുോലം നൽകുന്ന പാഠം.

 പരമ്പരാഗതമാധ്യമസത്വാധീ
നമത് ഇടതുപഷേത്ിനു ബദൽമാ
ധ്യമങ്ളിലൂമട നല്ലയളവ കനരിടാൻ 
േഴിയന്നുണ്് എന്നു പറയകമ്പാൾ
ത്മന്ന സമൂഹമാധ്യമങ്ളിൽ 
ഇടതുവിരുദ്ശക്തിേൾക്കും പങ്ണ്് 
എന്നതു ോണണം. വർഗ്ഗീയശ
ക്തിേളമട ഇടമപടലാണ് ഇതിൽ 
പ്രധാനം. ആമേയള് ആശത്വാസം 

സത�ം ചെരിപ്ിടുകമ്ാകഴക്കു നണ ഉ�േം 
ചു്ിയിരിക്കും എന് അവസ് മാറി. വാർത്ത 

ആദ�ം അറിയിക്കുന്വർ എന് പദവി 
പത്രത്തിന പിന്ാച� ചെ�ിവിഷനം നഷ്ടചപ്
ട്ിരിക്കുന്നു. സമൂഹമാദ്�മവം ഓൺക�ൻ 

മാദ്�മങ്ങളും ആണ് ആ സ്ാനത്ത്.
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അവരുമട പ്രചാരണസാമഗ്രിേൾ പലതും ഭൂരിപഷേത്ിനും സത്വീേരിക്ാ
നാവാത്തരം വർഗ്ഗീയവികദത്വഷം പരത്തുന്നവകയാ അന്വിശത്വാസങ്ളം 
അശാസ്തീയതേളം നിറഞ്ഞകതാ അപ്രസക്തമായവകയാ ോലഹരണമപ്
്വകയാ ആമണന്നതാണ്.

 സമൂഹമാധ്യമങ്ളമടയം ഉടമാവോശവം അതിമറെ കുത്േവത്ക്
രണവം പുതിയ പ്രശ് നങ്ൾ സൃഷ്ിക്കുന്നുണ്്. നമ്മുമട രാജ്യത്തുതമന്ന കവ്
ക്ാർക്കുള് സഹായസംവിധാനമായി ക�സ്ബുക്് മാറിയതു നാം േണ്ടു. വി
കദത്വഷപ്രചാരണത്ിനും അപേീർത്ിമപ്ടുത്ലിനുമമാമക് എതിരാമണന്ന 
പ്രമാണങ്ൾ എഴുതി മനറ്ിമക്ാ്ിച്ചു നിൽക്കുന്ന അവർ അതിമനല്ലാം 
േടേവിരുദ്മായി നഗ് നമായി പഷേം കചരുന്നതാണു നാം േണ്ത്. 
മ്യാന്മറിൽ പതിനായിരക്ണക്ിനു കറാഹിങ്്യൻ വംശജരുമട കൂ്മക്ാലയ്ക്കും 
ബലാത്ംഗത്ിലം അതിക്രമങ്ൾക്കും ഏഴുലഷേകത്ാളംകപരുമട പലാ
യനത്ിനും വഴിമതളിച്ചത് വ്യാജ-വികദത്വഷവാർത് പരികശാധനകൂടാമത 
ക�സ്ബുക്ിൽ പ്രചരിച്ചതാമണന്നതും നമുക്റിയാം. ക�സ്ബുക്് അതിനു 
മാപ്പു പറകയണ്ിയംവന്നു. 

 ഇന്നു സമൂഹമാധ്യമങ്ളിമല നിഷ്ഷേരും വിദ്യാസമ്പന്നരും പുകരാഗമ
നാശയക്ാരുമായ ജനവിഭാഗങ്ൾതമന്ന അതു കുമറമയല്ലാം തുറന്നുോ
ട്ടുേയം നിരസിക്കുേയം മചയ്യുന്നുണ്്. ഇടതുപഷേ വസബർപ്രവർത്േരും 

ഇക്ാര്യത്ിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തു
ന്നുണ്്. എന്നാലം വിേസിതമനസ് േ
രല്ലാത് ഗണ്യമായ ഒരു വിഭാഗമത് 
അവ സത്വാധീനിക്കുന്നുണ്്. 
വിദ്യാഭ്യാസം കനടിയവരും ഇറെർ
മനറ്് എന്ന വാതായനങ്ളിലൂമട 
കലാേമത് അറിയന്നവരുമായ 
പുതുതലമുറ വളരുന്നതിനനുസരിച്ചു 
കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞ് ഇല്ലാതാകേണ് 
പ്രതിഭാസം മാത്രമാണത്. അതിനു 
കബാധപൂർവമായ പ്രവർത്നം 
ആവശ്യമാണ്. എങ്ിലം സമൂഹമാ
ധ്യമത്ിമറെ ഇതുവമരയള് സ്ിതി 
ോണിക്കുന്നത് ആപത്ിമനക്ാൾ 
ശുഭപ്രതീഷേയ്കാണു കൂടുതൽ 
വേയള്ത് എന്നാണ്.

(പി.ആർ.ഡി മുൻ ഇൻഫർകമഷൻ 
ഓഫീസറം പ്രശസ്ത എഴുത്തുോരനമാണ് 

ക�ഖേൻ)
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ഇലഷേൻ ോലം ോർട്ടൂണുേളമട വിളമവടുപ്് ോലം എന്ന് 
കവണമമങ്ിൽ വികശഷിപ്ിക്ാം. ഈ സമയത്ാണകല്ലാ ഏറ്വം 
കൂടുതൽ ോർട്ടൂണുേൾ പ്രസിദ്ീേരിക്മപ്ടുന്നത്. 

ഇകപ്ാൾ ോരികക്ച്ചറുേൾക്ാണ് കൂടുതൽ ഡിമാറെ് ോർട്ടൂണുേമള
ക്ാൾ ോരികക്ച്ചറുേൾക്ാണ് ഇകപ്ാൾ അവസരം നൽകുന്നത്. മുൻ 
ോലങ്ളിൽ നിന്ന് തിേച്ചും വ്യത്യസ്തമായി ഡിജിറ്ൽ സാകങ്തിേ വിദ്യ 
ഉപകയാഗിച്ച് വരയ്ക്കുന്ന ോരികക്ച്ചറുേൾക്് വലിയ പ്രാധാന്യമാണ്.

2020 നവംബറിൽ നടന്ന കേരളത്ിമല തകദേശ ഭരണ തിരമഞ്ഞടുപ്് 
ോലത്് ോർട്ടൂണുേളം ോരികക്ച്ചറുേളം മാധ്യമങ്ളിൽ നിറഞ്ഞിരുന്നു. 

കവർ സ്റ റ്റോറി 

ഇലഷേൻ ോലം േണ് 
ോർട്ടൂണുേൾ

പമഷേ നിയമസഭാ തിരമഞ്ഞടുപ്് 
നടന്ന 2021 ഏപ്രിലിൽ ോർട്ടൂണു
േളമട എണ്ം കുറഞ്ഞു. തിരമഞ്ഞ
ടുപ്് പ്രചരണത്ിന് ദിവസങ്ൾ 
മാത്രം ഉണ്ായതാണ് അതിന് 
ോരണമമന്ന് ആശത്വസിക്ാം. തി
രമഞ്ഞടുപ്് ോലത്് ഏമറ ചർച്ച 
മചയ്മപ്് േിറ്്, സത്വർണക്ടത്്, 
വല�് മിഷൻ, ആഴക്ടൽ മത്്യ
ബന്നം, പിൻവാതിൽ നിയമനം 
തുടങ്ിയവയായിരുന്നു മപാതുവായി 
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ോർട്ടൂണുേളിലം കൂടുതൽ ചർച്ച മചയ്മപ്്ത്. 

എല്ലാ വിഷയങ്ളിലം വരയ്കമപ്് ോർട്ടൂണുേളിലം രാഷ്ടീയ പഷേപാതം 
ോണുവാൻ സാധിക്കും. മപാതു സമൂഹം ചിന്ിക്കുന്നതിമനാപ്ം പല ോർ
ട്ടൂണിസ്റ്റുേൾക്കും വരയ്കാൻ സാധിച്ചില്ല. വലതു പഷേ കനതാക്ളം , ബി.മജ.
പി. കനതാക്ളം പിണറായി സർക്ാരിമന വിമർശിക്കുന്ന സമയത്്, 
അതിന് അനുകൂലമായ നിലപാട് സത്വീേരിച്ചാണ് വരച്ചത്. ഇടത് പഷേത്ിന് 
അനുകൂലമായി ോർട്ടൂണുേൾ വരയ്കമപ്്ത് വളമര കുറവായിരുന്നു.

മലയാള ോർട്ടൂണിമറെ ചരിത്രം പരികശാധിക്കുേയാമണങ്ിലം നമുക്് ഈ 
പ്രവണത ോണാം. വികമാചന സമരോലത്് മലയാളത്ിമല ഒട്ടുമിക് 
മാധ്യമങ്ളിലം വലതു പഷേ ോർട്ടൂണുേൾ വളമര പ്രാധാന്യത്ിൽ വന്നു. 
അക്ാലമത് ഏറ്വം പ്രമുഖനായ ോർട്ടൂണിസ്റ് മേ.എസ്. പിള് മലയാള
ത്ിമല അഞ്് പത്രങ്ളിൽ ഒകര ദിവസം േമ്മയൂണിസ്റ് സർക്ാരിമനതിമര 
ോർട്ടൂൺ വരച്ചു. അക്ാലമത് മിക് ോർട്ടൂണിസ്റ്റുേളം വലത് പഷേത്ാ
യിരുന്നു. ജനയഗത്ിൽ കയശുദാസൻ വന്നകതാമട ഇടത് പഷേ ോർട്ടൂൺ 
രചനേൾക്് തുടക്മായി. ജനയഗത്ിൽ ഒക്മറ മറ്് ോർട്ടൂണിസ്റ്റുേളം 
ഇടത് പഷേം കചർന്നു വരച്ചു. മലയാള മാധ്യമ ചരിത്രത്ിൽ പിന്നീട് ഇടത് 
പഷേ ോർട്ടൂണിസ്റ്റുേളമട കമൽവക് തമന്ന ഉണ്ായി. 

ഉറപ്ാണ് എൽ.ഡി. എ�്. എന്നതായിരുന്നു ഇടതുപഷേ ജനാധിപത്യമു
ന്നണിയമട മുദ്ാവാേ്യം. വലതു പഷേം ഉയർത്ിയ മുദ്ാവാേ്യം നാട് 
നന്നാവാൻ യ.ഡി.എ�് എന്നായിരുന്നു. ബി.മജ.പി. കനതൃതത്വത്ിൽ 
കേരളത്ിൽ മത്ര രംഗത്് എത്ിയ എൻ.ഡി.എ. മുന്നണിക്കും ഒരു 
മുദ്ാവാേ്യം ഉണ്ായിരുന്നു. പുതിയ കേരളം കമാദിമക്ാപ്ം എന്നതായിരുന്നു 
അത്. ോർട്ടൂണുേളിൽ പമഷേ ഏമറ വിമർശിച്ച് വരയ്കമപ്്ത് ഉറപ്ാണ് 

എൽ.ഡി.എ�്. എന്ന മുദ്ാവാ
േ്യമാണ്. ഒരു തുടർ ഭരണം പല 
മാധ്യമങ്ളം പ്രതീഷേിച്ചില്ല എന്നത് 
വാസ്തവമാണ്.

2021 നിയമസഭാ തിരമഞ്ഞടുപ്ിമറെ 
ോലത്് ഏമറ ോർട്ടൂണുേൾ 
വരയ്കമപ്്ില്ല എങ്ിലം, വരച്ചതിൽ 
ഭൂരിപഷേവം ഇടത് പഷേത്ിമന 
വിമർശിച്ചുള്വയായിരുന്നു. ോർട്ടൂ
ണിസ്റ്റുേൾക്് പ്രതിപഷേം ആവശ്യ
ത്ികലമറ വിഭവങ്ൾ നൽകുേയം 
മചയ്തു. എൽ.ഡി.എ�് മുന്നണിമയ 
നയിച്ച പിണറായി വിജയനും, 
യ.ഡി.എ�് മുന്നണിമയ തിരമഞ്ഞ
ടുപ്ിൽ നയിച്ച ഉമ്മൻ ചാണ്ിയം, 
രകമശ് മചന്നിത്ലയം, എൻ.ഡി.
എയമട പ്രചരണ കനതൃതത്വം വഹിച്ച 
സകരന്ദ്രനും ഇലഷേൻ ോലത്് 
ോർട്ടൂണിൽ കൂടുതൽ വരയ്കമപ്ട്ടു. 
രാഹുൽ ഗാന്ിയം, നകരന്ദ്ര കമാദിയം 
മലയാള ോർട്ടൂൺ കലാേത്് 
ഇലഷേൻ ോലത്് വരച്ച ോർട്ടൂ
ണുേളിൽ പ്രത്യഷേമപ്ട്ടു.

ഉപ്് തിന്നവൻ മവള്ം കുടിക്കും 
എന്ന മുഖ്യമന്തി പിണറായമട 
പ്രസ്താവനമയ അടിസ്ാനമാക്ി 
മലയാള മകനാരമ പത്രത്ിൽ 
വബജു പൗകലാസ ി മറെ ോർട്ടൂൺ 
പ്രകോപനപരമായിരുന്നു. 

സുധീർ നാഥ് 

സുധീർനാഥ് എഴുതിയ 
ക�ഖനം കേൾക്ാൻ 

േയൂ ആർ കോഡ് 
സ് ോൻ ചെയ്യുേ 



 ഏപ്രിൽ - മെയ്   2021

www.keralamediaacademy.org

52

കവർ സ്റ റ്റോറി 
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2021 നിയമസഭാ തിരഞ്ഞടുപ്് 
ോലത്് പ്രസിദ്ീേരിക്മപ്് 
നൂറികലമറ ോർട്ടൂണുേളിൽ മേ. 
ഉണ്ികൃഷ്ണൻ വരച്ച മാതൃഭൂമി പ്ര
സിദ്ീേരിച്ച ോർട്ടൂൺ ഏറ്വം 
മിേച്ചതായി. മമറ്ല്ലാ ആകരാപണ
ങ്ളം നിഷ്പ്രഭമാക്ി മുഖ്യമന്തി 
പിണറായി വിജയൻ വല്ലതും േഴികച്ചാ 
എന്ന് സാധാരണക്ാരകനാട് 
കചാദിക്കുന്ന ോർട്ടൂൺ വർത്
മാനോല യാഥാർത്ഥ്യമായി.

(ോർട്ടൂണിസ്റം  എഴുത്തുോരനമാണ് 
ക�ഖേൻ. ോർട്ടൂണുേൾക്്  മ�യാള 

ദിനപത്രങ്ങകളാെ് േെപ്ാെ്.)

നിയമസഭാ തിരഞ്ഞടുപ്് 
ോലത്് പ്രസിദ്ീേരിക്മപ്് 
നൂറികലമറ ോർട്ടൂണുേളിൽ 

മേ. ഉണ്ികൃഷ്ണൻ വരച്ച 
മാതൃഭൂമി പ്രസിദ്ീേരിച്ച 

ോർട്ടൂൺ ഏറ്വം മിേച്ചതായി. 
മമറ്ല്ലാ ആകരാപണങ്ളം 
നിഷ്പ്രഭമാക്ി മുഖ്യമന്തി 

പിണറായി വിജയൻ 
വല്ലതും േഴികച്ചാ എന്ന് 
സാധാരണക്ാരകനാട് 
കചാദിക്കുന്ന ോർട്ടൂൺ 

വർത്മാനോല                            
യാഥാർത്ഥ്യമായി.
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മറോധ്യമവിചറോരം

ജനാധിപത്യ ഇന്്യയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്നം നിയമവിരുദ് 
പ്രവർത്നമാകുന്നു. മടലിവിഷൻ ചർച്ചയിൽ ഉപകയാഗിച്ച 
ഒരു വാക്ിമറെ കപരിലാണ് വഹകക്ാടതിയമട പരിമിതമായ 

പരിരഷേ ഉണ്ായിരുന്നിട്ടും ആയിഷ സൽത്ാന കവ്യാടമപ്ടുന്നത്. 
ചാനൽ ചർച്ച പേർമപ്ടുക്ാൻ േഴിയന്ന കരഖയായതിനാൽ അതിമറെ 
അടിസ്ാനത്ിൽ കേമസടുക്കുേകയാ കേസ് മോടുക്കുേകയാ മചയ്ാം. 
അതിനുപേരം പുതുതായി  എമന്ങ്ിലം തടയകമാ എന്ന മ്ിലള് 
മപാലീസിമറെ ചൂണ്യിടൽ ഒരു സ്തീയമട സത്വോര്യത ഉൾമപ്മടയള് 
മൗലിേ സത്വാതന്ത്യങ്ളമട ലം�നമാകുന്നു. വാക്ല്ല, പ്രവൃത്ിയാണ് ശി
ഷോർഹമാകേണ്ത്. വാക്ിനുകമൽ നിയന്തണമുണ്ാകുന്നത് സമഗ്രാധിപ
ത്യത്ിലാണ്. 

 കേരളത്ിമല കോടതിേളിൽനിന്ന് മാധ്യമപ്രവർത്േർ ഗളഹസ്തം മച
യ്മപ്് ോലത്് മാധ്യമസത്വാതന്ത്യത്ിമറെ ഭരണ�ടനാപരമായ പവിത്രത 

വാക്ിന വി�ങ്ങുവീഴുന് ോ�ം

സംശയാ്പദമായി. അങ്മനമയാരു 
സത്വാതന്ത്യം ഉകണ്ാ എന്ന ോര്യം 
വിവരമുള്വർ ഗൗരവകത്ാമട 
ഉന്നയിച്ചു. അനുകേദം 19(1)(എ) 
ആവർത്ിച്ച് വായിച്ചിട്ടും അവരുമട 
സംശയങ്ൾ അവസാനിച്ചില്ല. 
മതാഴിമലന്ന നിലയികലാ വ്യവസാ
യമമന്ന നിലയികലാ മാധ്യമപ്രവർ
ത്നത്ിനുള് പരിരഷേ �ലസിദ്ി
യില്ലാമത കചാദ്യം മചയ്ാമമങ്ിലം 
സംസാരിക്കുന്നതിനും എഴുതുന്ന
തിനുമുള് മാധ്യമപ്രവർത്േമറെ 
സത്വാതന്ത്യമത് ആർക്കും കചാദ്യം 
മചയ്ാനാവില്ല. ോരണം അവർ 
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കഡാ.ചസബാസ്റ്റ�ൻ കപാൾ

ഭരണ�ടനയിൽ പരാമർശിക്കുന്ന പൗരന്മാരാണ്. പകഷേ, ഇകപ്ാൾ ആ 
സത്വാതന്ത്യം അപേടത്ിലായിരിക്കുന്നു. സിദേിഖ് ോപ്ൻ തുടങ്ി കപരുേൾ 
നീളന്നു. അവർക്കുകവണ്ി മാധ്യമപ്രവർത്േനായ ശശികുമാറിന് സപ്രീം 
കോടതിമയ സമീപികക്ണ്ിവന്നു. സത്വതന്തമായി മാധ്യമപ്രവർത്നം 
നടത്തുന്നവർ അനഭിമതരാകുകമ്പാൾ അവർമക്തിമര രാജ്യകദ്ാഹക്കുറ്ം 
ചുമത്തുന്നതിമനതിമരയാണ് ശശികുമാറിമറെ ഹർജി. രാജാവം രാജ്യവം 
ഒന്നാകുകമ്പാഴാണ് രാജനിന്ദ രാജ്യകദ്ാഹമാകുന്നത്.

 ദാവീദിമറെ കനകര കുറ്ാകരാപണത്ിമറെ വിരൽചൂണ്ിയ പ്രവാചേൻ 
ശിഷേിക്മപ്്ില്ല. പകഷേ കഹകറാകദസിന് അനഭിമതനായ സ് നാപേൻ 
തുറുങ്ിൽ അടയ്കമപ്ട്ടു. സമീപനത്ിമല വ്യത്യാസമാണിത്. അനുവദനീയ
മായിരികക്ണ് അഭിപ്രായപ്രേടന സത്വാതന്ത്യത്ിമറെ പ്രതീേമാണ് 'ആ 
മനുഷ്യൻ നീ തമന്ന' എന്നു രാജാവിമറെ മുഖത്തുകനാക്ി പറഞ്ഞ നാഥാൻ 
പ്രവാചേൻ. വിമർശനത്ിലം തുറന്നുപറച്ചിലേളിലം അസഹിഷ്ണുവാകുന്ന 
ഏോധിപതിയാണ് കഹകറാകദസ്. വിമർശേരുമട ശിരസ് കേദിക്കുന്ന 
കഹകറാകദസമാർക്് ജനാധിപത്യത്ിൽ ഇടമില്ല. കുറ്മപ്ടുത്ലിൽനിന്ന് 
ഒഴിയന്നതിന് ആധുനിേ കഹകറാകദസമാർ നിയമമത് മറയാക്കുന്നു. അങ്
മനയള് േകഠാരമായ മറയാണ് യഎപിഎ എന്നറിയമപ്ടുന്ന നിയമവിരുദ് 
പ്രവർത്ന നികരാധന നിയമം.

 സ്റാൻ സത്വാമി എന്ന ജസത്വിറ്് പുകരാഹിതമറെ േസ്റഡി മരണം യഎപിഎ 
നിയമമത്ക്കുറിച്ച് തീവ്രമായ ചർച്ചയ്ക് വിഷയമായി. ജാമ്യം അസാധ്യമാ
ക്കുംവിധമുള് േർക്ശവ്യവസ്േൾ ഉൾമക്ാള്ളുന്ന മനുഷ്യതത്വമില്ലാത് 
നിയമമാണ് യഎപിഎ. തമറെ പ്രവർത്നകമഖലയായ ജാർഖണ്ഡിമല 
കഗാത്രവർഗക്ാരുമട സാമീപ്യത്ിൽ തമറെ ഒറ്മുറിക്കുടിലിൽ മരിക്ാനാഗ്ര
ഹിച്ച ആ പുകരാഹിതന് മുംവബ ആശുപത്രിയിമല മവൻറികലറ്റിൽ തടവ
ോരനായി അപമാനിതനായി മരികക്ണ്ിവന്നു. നിയമവിരുദ് പ്രവർത്ന 
നികരാധന നിയമം എന്നാണറിയമപ്ടുന്നമതങ്ിലം ഇന്്യയിമല മുന്ിയ 
ഭീേരവിരുദ് നിയമമാണ് യഎപിഎ എന്ന ഭീേരനിയമം.

 നേ് സൽബാരിയിമല േർഷേേലാപം ഭീേരതയായി നാമടങ്ങും 

പടർന്നകപ്ാൾ അതിമന കനരിടുന്ന
തിനുള് നിയമനിർമാണ പരിശ്ര
മങ്ളിൽനിന്നാണ് 1967മല നിയ
മവിരുദ് പ്രവർത്ന നികരാധന 
നിയമം ഉണ്ായത്. നിയമവിരുദ് 
പ്രവർത്നങ്ളിൽ ഏർമപ്ടുന്ന 
സം�ടനേമള നികരാധിക്കുന്നതി
നുള് വ്യവസ് നിയമത്ിൽ ഉൾമപ്
ടുത്ി. നികരാധനം സാധുകവാ എന്നു 
പരികശാധിക്കുന്നതിന് സപ്രീംകോടതി 
നിർകദശിച്ചതനുസരിച്ച് രേിബയൂണൽ 
രൂപീേരിക്കുന്നതിനുള് വ്യവസ്യം 
നിയമത്ിൽ ഉൾമപ്ടുത്ി. 
രാജ്യത്ിമറെ പരമാധിോരവം 
അഖണ്ഡതയം സംരഷേിക്കുന്നതിന് 
ഏതുതരത്ിലള് നിയമവം പാസാ
ക്ിമക്ാടുക്ാൻ പാർലമമൻറ് സദാ 
സന്നദ്മാണ്. രാജ്യസ് കനഹവം 
രാജ്യസരഷേയം എല്ലാവരുമടയം 
വിോരമാണ്.

നേ് സവലറ്റുേളമട പ്രത്യയശാ
സ്തമായ മാകവാവാദത്ിൽനിന്ന് 
ഭീേരപ്രവർത്നമത് വേോര്യം 
മചയ്ാൻ പ്രാപ്മായ നിയമമായി 
യഎപിഎമയ വളർത്ിമയടു
ക്കുന്നതിന് പല കഭദഗതിേളം 
കവണ്ിവന്നു. 2004, 2009, 2013 
എന്നീ വർഷങ്ളിലണ്ായ 
കഭദഗതിേൾ ശ്രകദ്യമാണ്. കപാ് 
എന്നറിയമപ്ടുന്ന ഭീേരവിരുദ് 

വിമർശേരുചെ ശിരസ് കേദിക്കുന് 
കഹകറാകദസുമാർക്് ജനാധിപത�ത്തിൽ ഇെമില്. 
കു്ചപ്ടുത്ത�ിൽനിന്് ഒഴിയന്തിന് ആധുനിേ 

കഹകറാകദസുമാർ നിയമചത്ത മറയാക്കുന്നു. 
അങ്ങചനയള്ള േകഠാരമായ മറയാണ് യഎപിഎ 

എന്റിയചപ്ടുന് നിയമവിരുദ് പ്രവർത്തന 
നികരാധന നിയമം.

ചസബാസ്റ്റ�ൻ കപാൾ 
എഴുതിയ ക�ഖനം  

കേൾക്ാൻ േയു ആർ 
കോഡ് സ് ോൻ 

ചെയ്യുേ 
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നിയമം 2002ൽ റദോക്മപ്്തിനുകശഷം ഭീേരവിരുദ്പ്രവർത്നം 
വേോര്യം മചയ്യുന്നതിനുള് നിയമം ഇമല്ലന്ന പരാതി വ്യാപേമായ
ണ്ായിരുന്നു. അതിനു പര്യാപ്മായ നിയമനിർമാണം നടത്ണമമന്ന 
യഎൻ മസേയൂരിറ്ി േൗൺസിൽ നിർകദശങ്ൾ േരിനിയമത്ിമറെ 
നിർമാണത്ിനും സമ്പുഷ്ീേരണത്ിനും ന്യായീേരണമായി. ഭീേരപ്രവർ
ത്നം നടത്തുന്ന സം�ടനേമള നികരാധിക്കുന്നതിനുള് നിയമത്ിമറെ 
പരിധിയിൽ വ്യക്തിേമളക്കൂടി ഉൾമപ്ടുത്ി.

 മുംവബയിമല ഭീേരാക്രമണത്ിമറെ പശ്ാത്ലത്ിലാണ് 2008ൽ 
യഎപിഎ നിയമത്ിനു മൂർച്ചകൂ്ിയത്. അജ്മൽ േസബിനുകവണ്ി 
ഒരുക്ിയത് സ്റാൻ സത്വാമിക്് വിനയായി. ക്രിമിനൽ നടപടിക്രമത്ിമല 
മനുഷ്യതത്വപരമായ വ്യവസ്േൾ ഒഴിവാക്ി ദുർവഹമായവ കൂ്ികച്ചർത്തുമവ
ന്നതാണ് യഎപിഎയമട വിമർശനവികധയമായ സവികശഷത. റിമാൻഡ് 
ോലാവധി പതിനഞ്ചു ദിവസത്ിൽനിന്ന് മുപ്തായി ഉയർത്ിയതിമനാപ്ം 
കുറ്പത്രം സമർപ്ിക്കുന്നതിനുള് സമയം 90 ദിവസത്ിൽനിന്ന് 180 
ദിവസമായി ഉയർത്ി. ജാമ്യത്ിനു വിലകക്ർമപ്ടുത്തുന്ന വകുപ്ിനുപുറകമ 
വിചാരണ സമയബന്ിതമായി പൂർത്ിയാക്ാൻ േഴിയാത് സാഹച
ര്യങ്ൾ കൂടിയാകുകമ്പാൾ വിചാരണയില്ലാത് തടവായി മാറുന്നു യഎപിഎ 
തടവോരമറെ ജീവിതം.

ഭരണകൂടത്ിനു അനഭിമതമാകുന്ന വാക്കുേൾ ശിഷോർഹമാക്കുന്ന 
മമറ്ാരു വകുപ്ാണ് ഐപിസി 124എ. യഎപിഎയിമല ഭീേരപ്രവർത്നം 
ഐപിസിയിമലത്തുകമ്പാൾ രാജ്യകദ്ാഹമായി മാറുന്നു. ഭരണകൂടവമായി 
േലഹിക്കുന്ന പൗരസമൂഹമാണ് ജനാധിപത്യത്ിമറെ ശക്തി എന്നിരികക് 
ഭരണകൂടമത് വിമർശിക്കുന്നത് രാജ്യകദ്ാഹമാക്കുന്ന വ്യവസ് 
അകങ്യറ്ം വിചിത്രവം അപലപനീയവമാമണന്ന് പ്രകത്യേം പറകയണ്
തില്ല. അഭിപ്രായപ്രേടനസത്വാതന്ത്യവമായി മപാരുത്മപ്ടാത് വകുപ്പുേൾ 

മറോധ്യമവിചറോരം

ഇൻഫർകമഷൻ ചെേ് കനാളജി 
നിയമത്തിച� 66എ വകുപ്് സുപ്രീംകോെതി 

ഭരണ�െനാവിരുദ്മായി പ്രഖ�ാപിച്ചിട്് 
ആറ വർഷമായി. അഭിപ്രായപ്രേെന 

സ്വാതന്ത�വമായി ചപാരുത്തചപ്ടുന്ില് 
എന്തായിരുന്നു ോരണം. എന്ാൽ ഈ 
വകുപ്നസരിച്ച് ഇകപ്ാഴും കേസ് ൊർജ് 
ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിചെയം വാക്കുേളാണ് 

പ്രശ് നം. 

എവിമടയമണ്ങ്ിലം അവ നീക്ം 
മചയ്മപ്ടണം. അഭിപ്രായപ്രേട
നസത്വാതന്ത്യം പരിമിതമാകുകമ്പാൾ 
ഭരണ�ടനയമട വചതന്യമാണ് 
ഇല്ലാതാകുന്നത്. ഭരണ�ടന 
ഇല്ലാതായാലം നിലനിൽകക്
ണ്താണ് അഭിപ്രായപ്രേടന 
സത്വാതന്ത്യം. ആതൻസിൽ നിലനി
ന്നിരുന്ന അഭിപ്രായപ്രേടന സത്വാത
ന്ത്യത്ിൽനിന്നാണ് ജനാധിപത്യം 
സംജാതമായത്. ആതൻസിമല 
അമരകയാപ്ാഗസ് പ്രഭാഷേർക്കു
കവണ്ിയള് കുന്നായിരുന്നു. വ്യത്യ
സ്തമായ അഭിപ്രായം പ്രേടിപ്ിക്കു
ന്നവർ സമാദരണീയരായി.

 നിയമം ഇല്ലാതാകുകമ്പാഴും 
അറികയണ്വർ അറിയന്നില്ല. 
കശ്രയാ സിങ്ഗാൾ കേസിൽ 
ഇൻ�ർകമഷൻ മടേ് കനാളജി 
നിയമത്ിമല 66എ വകുപ്് 
സപ്രീംകോടതി ഭരണ�ടനാ
വിരുദ്മായി പ്രഖ്യാപിച്ചി്് ആറു 
വർഷമായി. അഭിപ്രായപ്രേടന സത്വാ
തന്ത്യവമായി മപാരുത്മപ്ടുന്നില്ല 
എന്നതായിരുന്നു ോരണം. എന്നാൽ 
ഈ വകുപ്നുസരിച്ച് ഇകപ്ാഴും കേസ് 
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ചാർജ് മചയ്യുന്നുണ്്. ഇവിമടയം വാക്കുേളാണ് പ്രശ് നം. അകരാചേമായ 
വാക്കുേൾ േംപയൂ്റിൽ അയച്ചാൽ മൂന്നുവർഷം വമര തടവ് ശിഷേയായി 
ലഭിക്കും. സപ്രീംകോടതി വിധിയമട അർത്ഥവം പ്രാധാന്യവം മപാലീസിനു 
മനസ്ിലാോമതകപാോം. പകഷേ കോടതിേളിൽ ആ കേസേൾ സത്വീ
േരിക്കുന്നമതന്ിമനന്ന് മനസിലാകുന്നില്ല. ഐപിസി 500 അനുസരിച്ച് 
സത്വോര്യ അന്യായത്ിമറെ അടിസ്ാനത്ിൽ മാത്രകമ കേസ് ഉണ്ാോവൂ 
എന്ന് സപ്രീംകോടതി പറഞ്ഞിട്ടുമണ്ങ്ിലം വിലക്ിമനക്കുറിച്ചറിയാമത 
മപാലീസ് ഇകപ്ാഴും അപേീർത്ികക്സേളിൽ എ�് ഐആർ ഇടുന്നുണ്്. 
ഐടി ച്ങ്ളമട ഭീേരതയിൽ കസാഷ്യൽ മീഡിയ പ്ാറ്് ക�ാമുേൾമക്ാപ്ം 
നയൂസ് മീഡിയമയക്കൂടി ഉൾമപ്ടുത്ിയതിമനതിമര നാഷണൽ കബ്രാഡ്ോ
സ് കറ്ഴ് സ് അകസാസികയഷന് കേരള വഹകക്ാടതിമയ സമീപികക്ണ്ി
വന്നു.

 നിയമവാഴ്ചയിൽ അഭിഭാഷേർ വഹിക്കുന്ന പങ്് വളമര വലതാണ്. 
പലരും അതറിയന്നില്ല എന്നുമാത്രം. 2021മല അടിയന്രാവസ്ാ ദിനത്ിൽ 
ബാർ േൗൺസിൽ ഓ�് ഇന്്യ പുറത്ിറക്ിയ മപരുമാറ്ച്ച്മനുസരിച്ച് 
കോടതിക്കും ബാർ േൗൺസിലിനുമമതിമര അഹിതേരമായ പരാമർ
ശങ്ൾ നടത്ിയാൽ അച്ചടക്നടപടിക്് വികധയനാകേണ്ിവരും. 
വിമർശനം മപരുമാറ്ദൂഷ്യമാകുമമന്നർത്ഥം. പതികനഴുലഷേം അഭിഭാഷ
േരുമട സംസാരവം മപരുമാറ്വം പരികശാധിക്ാൻ അധിോരമുള് ബാർ 
േൗൺസിലാണ് അഭിപ്രായപ്രേടനസത്വാതന്ത്യമത് പരിമിതമപ്ടുത്ാൻ 
അച്ചടക്ത്ിമറെ വാമളടുക്കുന്നത്. അനുകേദം 19(1)(എ)യമട അർത്ഥവം 
പ്രാധാന്യവം അഭിഭാഷേർ മനസ്ിലാക്മ്. വാക്കുേൾ വിലക്മപ്ടാനു
ള്തല്ല. വാക്ാലല്ല പ്രവൃത്ിയാലാണ് ഒരാൾ വിലയിരുത്മപ്ടുേയം വിധി
ക്മപ്ടുേയം മചകയ്ണ്ത്. 

(മുൻ എംപിയം മാധ�മനിരൂപേനമാണ് ക�ഖേൻ)

പതികനഴു�ക്ഷം 
അഭിഭാഷേരുചെ 

സംസാരവം ചപരുമാ്വം 
പരികശാധിക്ാൻ 

അധിോരമുള്ള ബാർ 
േൗൺസി�ാണ് 

അഭിപ്രായപ്രേെന 
സ്വാതന്ത�ചത്ത 

പരിമിതചപ്ടുത്താൻ 
അച്ചെക്ത്തിചറെ 
വാചളടുക്കുന്ത്. 
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പത്രപ്രവർത്നത്ിമല പ്രോശകഗാളമായി 

കടാർച്ചും ോൾ കക്രാസം

എൻ.ഇ. സുധീർ 

 ഇരുപതാം നൂ്ാണ്ടിചറെ ആദ�ോ�ത്ത് 
വിയന്യിൽനിന്നും പ്രസിദ്ീേരിച്ചിരുന് 

ഒരു അസാധാരണ പത്രചത്തയം അതിചറെ 
പത്രാധിപകരയം പരിെയചപ്ടുേ. അത് പുതിയ 

ോ�ത്തിചറെ പിഴവേൾക്കുള്ള തിരുത്തായി 
മാറികയക്കും എന്് ക�ഖേൻ.  

റേഖനം 

എൻ.ഇ. സുധീർ 
എഴുതിയ ക�ഖനം 

കേൾക്ാൻ േയൂ ആർ 
കോഡ് സ് ോൻ 

ചെയ്യുേ   
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1919ൽ ജർമ്മനിയിമല പ്രശസ്ത എഴുത്തുോരനായ പീറ്ർ 
ആൾമടൻബർഗ് അന്രിച്ചു. അടുത് ദിവസമത് എല്ലാ 
പത്രങ്ളിലം അതു പ്രധാന വാർത്യായിരുന്നു. വളമര 

പ്രശസ്തനായ എഴുത്തുോരനായിരുന്നിട്ടും അകദേഹത്ിമറെ നിര്യാണവം 
ശവസംസ് ോരവം വിയന്നയിമല പ്രമുഖ പത്രമായ ദി നയു ഫ്ീപ്രസ്ിൽ 
മാത്രം വാർത്യായില്ല. അതിമറെ ോരണം അവരുമട റൂൾബുക്ിമല 
ഒരു നിബന്നയായിരുന്നു. ോൾ കക്രാസ് എന്ന കപര് ഒരുോരണവ
ശാലം പത്രത്ിൽ അച്ചടിച്ചുവരാൻ പാടില്ല എന്നതായിരുന്നു നയൂ ഫ്ീപ്ര
സ്ിമറെ  നിബന്ന. അവരുമട റൂൾബുക്ിമലഴുതിവച്ച, നിശ്യമായം 
പാലിച്ചിരികക്ണ്തായ കൃത്യമായ ഒരു നിബന്ന. ആൾമടൻബർഗിമറെ 
ശവസംസ് ോര ചടങ്ിൽ ശ്മശാനപ്രസംഗം (Eulogy) നടത്ിയത് ോൾ 
കക്രാസായിരുന്നു. 

 അതിനാൽ മരിച്ചയാൾ വലിയ പ്രധാനിയായിട്ടും ആ വാർത് അവർ 
പാകട ഉകപഷേിക്കുേയായിരുന്നു. അമന്നാമക് മരണവാർത്കയാമടാപ്ം 
നിശ്യമായം ശ്മശാനപ്രസംഗം മചയ്യാളിമനപ്റ്ി പരാമർശിക്കുമായി
രുന്നു. ോൾ കക്രാസിമറെ കപരച്ചടിക്ാതിരിക്ാൻ ആ ചരമവാർത്മയ 
അപ്ാമട ഒഴിവാക്ി. ോൾ കക്രാസികനാട് അവർക്് അത്രമാത്രം വികരാധ
മായിരുന്നു. 

 ആരാണീ ോൾ കക്രാസ്? നമ്മുമട പുതിയോല മാധ്യമപ്രവർത്േർ 
അങ്മനമയാരു കപര് കേ്ിട്ടുകണ്ാ എമന്നനിക്് സംശയമാണ്. 
കജണലിസം കോഴ് സേളിൽ അങ്മനമയാരാമളപ്റ്ി പഠിപ്ിക്കുന്നുകണ്ാ 
എന്നുമമനിക്റിയില്ല. ഞാൻ കജണലിസം പഠിച്ച ഒരാളല്ല. ഏതായാലം 
അങ്മനമയാരാൾ ജർമ്മനിയിമല മാധ്യമരംഗത്് േഴിഞ്ഞനൂറ്ാ
ണ്ിമറെ ആദ്യഭാഗത്് നിറഞ്ഞുനിന്നിരുന്നു. അയാൾ കജണലിസത്ിൽ 
പുതിമയാരു വഴി തുറന്നി്ിരുന്നു. ആ വഴി മമറ്ന്നകത്ക്ാളം പ്രസ
ക്തമായ ോലത്ിലൂമടയാണ് കലാേം ഇകപ്ാൾ േടന്നുകപാകുന്നത്. 
സത്യാനന്ര ോലമത് കനരിടുകമ്പാൾ ഈ മനുഷ്യമന ഓർമത്ടുകത് 
മതിയാവൂ. അയാൾ ഒകരസമയം കപാരാളിയം ദീർ�ദർശിയമായിരുന്നു. 

 ഞാൻ ോൾ കക്രാസിമനപ്റ്ി കേൾക്കുന്നത് പ്രശസ്ത എഴുത്തു
ോരനായ എലിയാസ് േകനറ്ിയിൽ നിന്നാണ്. സാഹിത്യത്ിനുള് 
കനാബൽ പുരസ് ോരം കനടിയ ബൾകഗറിയൻ എഴുത്തുോരനാണ് 
േകനറ്ി. േകനറ്ിയമട ആത്മേഥയമട രണ്ാംഭാഗത്ിമറെ കപര് 'A 
Torch in My Ear' എന്നായിരുന്നു. അതിമല Torch ോൾ കക്രാസിമറെ 
പത്രത്ിമറെ കപരായിരുന്നു. 1924ൽ േകനറ്ി വിയന്നയിമലത്ിയകപ്ാൾ 
കേ് പ്രധാന കപരുേളിമലാന്ന് ോൾ കക്രാസിമറെതായിരുന്നു. ' He was, I 
heard, the strictest and greatest man living in Vienna today. No one 
found grace in his eyes …. It was like a court of law. He brought the 
charges and he passed judgement. Kraus never made a mistake; 
he couldn't make a mistake.' 

 എന്ാണ് ോൾ കക്രാസ് മചയ്ത്? മലീമസമായ അക്ാലമത് മാധ്യമ 
പ്രവർത്നകത്ാട് കോർത്തുമോണ്് 'ദി കടാർച്ച് ' (Die Fackel) എന്ന 
കപരിൽ സത്വന്മായി ഒരു ബദൽ മാധ്യമം അകദേഹം ആരംഭിച്ചു. കടാർച്ച് 
ഒരു വാരിേയായിരുന്നു. ആഴ്ചയിൽ ഒരുദിവസം മാത്രം വന്നുമോണ്ി
രുന്ന ആ വാരിേയ്ക്കുകവണ്ി അക്ാലത്തു ോത്ിരുന്നവരുമട കപരുേൾ 
കൂടി കേൾക്കുേ. സിഗ്മണ്് കഫ്ായ്ഡ്, ഫ്ാൻസ് ോ�്േ, വാൾ്ർ 
മബൻജമിൻ.. 1899 ലാണ് കക്രാസ് 'ദി കടാർച്ച് ' തുടങ്ങുന്നത്. 1936ൽ 
അകദേഹം മരിക്കുന്നതുവമര അതു തുടരുേയംമചയ്തു. വിചിത്രവം സവികശ
ഷവമായ പലതും അതിനവോശമപ്ടാനുണ്്. 1911 മുതൽ ോൾ കക്രാസ് 
മാത്രകമ ആ വാരിേയിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. പൂർണമായം അകദേഹം തയ്ാറാ
ക്ിയ ഒന്നായി വാരിേ മാറി. ഒരു ഒറ്യാൾ പ്ാളം വലൻ! കുറിക്കുമോ
ള്ളുന്നതും ചിന്ിപ്ിക്കുന്നതും ചിരിപ്ിക്കുന്നതുമായ ധാരാളം പ്രസ്താവനേൾ 
അകദേഹം ഓകരാ ലക്ത്ിലം എഴുതി. ഒരു ഉദാഹരണം കനാക്കുേ: 'ഉറപ്ാ
യിട്ടു പറയേയാമണങ്ിൽ നായ്കൾ വികധയരാണ്. എന്നാലമതന്ിനാണ് 
നമ്മൾ ഉദാഹരണമായി പറയന്നത്? അവ മനുഷ്യകരാട് വികധയരാണ്, 
പകഷേ മറ്റു നായ്കകളാടല്ല.' 

 താൻ മവറുക്കുന്ന ോര്യങ്മള 
കൂടുതൽ ആഴത്ിൽ പഠിക്ാൻ 
അകദേഹം ശ്രദ്ിച്ചുകപാന്നു. എന്നാകല 
അതിമന ആധിോരിേതകയാമട 
മവറുക്ാൻ േഴിയൂ എന്നായി
രുന്നു അകദേഹത്ിമറെ നിലപാട്. 
ശത്രുക്ൾ ഉണ്ാവേ എന്നത് 
സത്യകത്ാടു അടുക്കുന്നു എന്നതിമറെ 

പുതിയക�ാേം കരോസിചറെ 
നി�പാടുേളിക�ക്കും 

അകദ്ഹത്തിചറെ പത്രം 
മുകന്ാട്ചവച്ച മൂ��ങ്ങളിക�ക്കും 

തിരിച്ചുകപാകേണ്ടതുണ്ട്. 
നഷ്ടചപ്ടുത്തിയ വിശ്വാസ�ത 

തിരിച്ചുപിെിക്ാൻ നമ്മുചെ 
മാധ�മ ക�ാേം സ്വയം 

കൊർച്ചായി മാകറണ്ടതുണ്ട്.

എ�ിയാസ് േകന്ി
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മതളിവായാണ് അകദേഹം േണ്ത്. അതയാമള മതല്ലും അല്ിയില്ല. 

 എന്ായിരുന്നു കടാർച്ചിമറെ ഉള്ടക്ം? കപരു സൂചിപ്ിക്കുന്നതുകപാമല 
മവളിച്ചംവീശുേ എന്നതു തമന്നയാണ് അതു മചയ്തുമോണ്ിരുന്നത്. 
പ്രധാനമായം മറ്റുപത്രങ്ൾ പ്രചരിപ്ിച്ച അവാസ്തവ വാർത്േളമട പി
ന്നാമലമചന്ന് അതിമറെ പുറേിമല സത്യാവസ് ജനങ്ളമട മുന്നിമലത്ി
ക്കുേ എന്നതായിരുന്നു കടാർച്ച് ഏമറ്ടുത് ദൗത്യം. അതകദേഹം ഭംഗിയായി 
നിർവഹിച്ചുകപാന്നു. കടാർച്ച് സത്യത്ിമറെ അവസാനവാക്ായി ജർമ്മ
നിയിൽ നിലമോണ്ടു. ഒരിക്ലം മതറ്റുപറ്ാമത, ഒരു പ്രകലാഭനകത്ാടും 
സന്ിയാവാമത ആ പത്രം മുകന്നറി. രാഷ്ടീയത്ിമലയം സാംസ് ോരിേ 
രംഗത്ിമലയം  എല്ലാ േള്നാണയങ്മളയം പിച്ചിച്ചീന്ി തുറന്നുോ്ി. 
ഇതികലറ്വം കൂടുതൽ ആക്രമിക്മപ്്ത് മുേളിൽ സൂചിപ്ിച്ച ദ നയൂ ഫ്ീപ്രസ്് 
എന്ന പത്രമായിരുന്നു. അതുമോണ്ാണ് ോൾ കക്രാസ് എന്ന പത്രാധിപർ 
അവരുമട േണ്ിമല േരടായത്. അങ്മനയാണ് അവരുമട റൂൾബുക്ിൽ 
ഒഴിവാക്മപ്കടണ് ഒരു കപരായി അകദേഹം മാറിയത്. എന്നാൽ, 
ഇമതാന്നും കക്രാസിമന അകദേഹം ഏമറ്ടുത് ദൗത്യത്ിൽനിന്നും പിന്ിരി
പ്ിക്ാൻ സാധിക്കുന്നവയായിരുന്നില്ല. അകദേഹം ശക്തമായി സത്യങ്ളമട 
പിന്നാമല സഞ്രിച്ചുമോണ്ിരുന്നു. അങ്മനയാണ് അക്ാലമത് പ്രശ
സ്തരായ വ്യക്തിേളമടമയല്ലാം പ്രിയമപ്് വാരിേയായി അതു മാറിയത്. 

 ഒരുകവള നമ്മളിന്നനുഭവിക്കുന്ന സത്യാനന്ര വാർത്േകളാടുള് 
അക്ാലമത് ഇടമപടൽ എന്നുകവണം ഇതിമന േരുതാൻ. അസത്യം 
ഉപകയാഗിച്ചുള് സാമൂഹ്യനിർമ്മിതിേൾ അന്നും ഉണ്ായിരുന്നു. അതിമന 
കനരിടാൻ ോൾ കക്രാസ് േമണ്ത്ിയ വഴിയാണ് ദി കടാർച്ച്. ഇന്നമത് 
ോലവമായി ത്ിച്ചുകനാക്കുകമ്പാൾ ഇരുപതാം നൂറ്ാണ്ിമറെ ആദ്യോ
ലത്് അസത്യത്ിമറെ പ്രചാരണ കവഗത കുറവായിരുന്നു എന്നുോണാം. 
അതുമോണ്് സത്യം ഉപകയാഗിച്ചുള് പ്രതികരാധം അക്ാലത്് സാധ്യമാ
യിരുന്നു. അത് സൂക്തകയാമടയം േരുതകലാമടയം കക്രാസ് നിർവെഹിച്ചു
കപാന്നു. ഒരുകവള മാധ്യമരംഗത്് അത്രമമാരിടമപടൽ ആദ്യകത്തുമാ
യിരുന്നു. അതിൽനിന്ന് വർത്മാനോലത്ിന് പലതും പഠിക്ാനുണ്്. 

 ോൾ കക്രാസ് (1874-1936) പത്രപ്രവർത്േൻ എന്നതിലപരി എഴുത്തു
ോരനായിരുന്നു. ആസ്രേിയൻ േവിയം നാടേകൃത്തുമായിരുന്നു. ഹാസ്യ
സാഹിത്യോരമനന്ന നിലയിലം പ്രശസ്തനായി. അകദേഹം രചിച്ച The Last 
Days of Mankind എന്ന നാടേം കലാേസാഹിത്യത്ിമല മിേച്ച രചന
േളിമലാന്നായി േണക്ാക്മപ്ടുന്നു. ഒന്നാം കലാേയദ്ത്ിമറെ പശ്ാ
ത്ലത്ിലാണ് ഈ നാടേം രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതുകൂടാമത ധാരാളം 
േവിതേളം ഉപന്യാസങ്ളം ോൾ കക്രാസ് രചിച്ചിട്ടുണ്്. മൂന്നുതവണ 
അകദേഹത്ിമറെ കപര് സാഹിത്യത്ിനുള് കനാബൽ സമ്മാനത്ിന് 
പരിഗണിച്ചതായി പറയമപ്ടുന്നു. ഇന്നും ആ രചനേൾ മുഴുവനായം ഇംഗ്ീ
ഷികലക്് പരിഭാഷമപ്ടുത്മപ്്ി്ില്ല. അകദേഹത്ിമറെ ജർമ്മൻ വശലി 
അത്ര കേമമായിരുന്നു എന്നാണ് വിദഗ്ദ്ധാഭിപ്രായം. എന്നിട്ടും, 85 വർഷത്ി
നിപ്പുറവം അകദേഹം കലാേത്ിമറെ ഓർമ്മയിൽ നിലമോള്ളുന്നു. 

 നിയമപഠനത്ിൽ ഏർമപ്്ിരിക്കുകമ്പാഴാണ് അകദേഹം എഴുത്ികലക്കു 
േടന്നത്. വിയന്നയിമല ചില പത്രങ്ളിൽ അകദേഹം കലഖനങ്ൾ എഴുതി. 
ആയിടയ്ക്കുവച്ച് നിയമപഠനം നിർത്ി സാഹിത്യവം ദർശനവം പഠിക്ാൻ 
കപായി. 1896 ൽ പഠനം പൂർണമായം ഉകപഷേിച്ചു. തുടർന്ന് യംങ്് വിയന്ന 
ഗ്രൂപ്ിമറെ പ്രവർത്നങ്ളിൽ മുഴുേി. പിന്നിട് മബ്രകസാർ വസതുങ് 
എന്ന പത്രത്ിൽ കജാലി മചയ്തു. അക്ാലത്തു തമന്ന മപാതുവായ ോര്യ
ങ്ളിൽ ഇടമപട്ടുതുടങ്ിയിരുന്നു. സികയാണിസത്ിമറെ കപരിൽ അതിമറെ 
കനതാവായ തികയാകഡാർ മഹർസലമാമയാമക് ഏറ്റുമു്ി. പിന്നിട് 
ഇരോകയലിനു സാധ്യതമയാരുക്ിയ പ്രശസ്തനായ ജൂതനായിരുന്നു 
മഹർസൽ. 

 1899ൽ കക്രാസ് ജൂതയിസം ഉകപഷേിച്ചു. പിന്നീടാണ് സത്വന്മായി പത്രം 
ആരംഭിച്ചത്. പത്രത്ിലൂമട ഒരുപാടു ശത്രുക്മള കനടി. കോടതിേളിൽ 
കക്രാസിമനതിരായ കേസേൾ കുന്നുകൂടി. അക്ാലമത് എല്ലാ പ്രമുഖ 
വ്യക്തിേളം ആദ്യോലത്് കടാർച്ചിൽ എഴുതിയിരുന്നു. 1911 മുതലാണ് 

കക്രാസ് മാത്രം എഴുതുന്ന രീതി 
അവലംബിച്ചത്. എഴുത്ല്ല, ആ 
പത്രത്ിമറെ എല്ലാം അകദേഹമായി
രുന്നു. അകദേഹത്ിമറെ പ്രൂ�് വായന 
പ്രശസ്തമായിരുന്നു. ഓകരാ കുത്തും 
കോമയം അകദേഹത്ിന് പ്രധാന
മായിരുന്നു. ഒന്നും വിട്ടുകപാവാത് 
ആ ശ്രദ് മറ്റുള്വമര വായിക്കു
ന്നതിലം അകദേഹം പുലർത്ി. മറ്റുപ
ത്രങ്ളിമല പരസ്യങ്മളകപ്ാലം 
കക്രാസ് വിമർശിച്ചു. കടാർച്ചിമറെ 922 
ലക്ങ്ളാണ് പുറത്ിറങ്ിയത്. 
അവയിമലാന്നും ഒരുമതറ്റും േണ്ടുപി
ടിക്ാൻ ആർക്കും സാധിച്ചില്ല. അത്ര 
േണിശതയായിരുന്നു അതിമറെ 
പത്രാധിപർക്്. 

 കടാർച്ചിമറെ എല്ലാ ലക്വം ഒരു 
ജർമ്മൻ മവബ് വസറ്ിൽ സൂഷേി
ച്ചുവച്ചിട്ടുണ്്. ജർമ്മൻ സംസ് ോ
രത്ിമറെ ഒരു പ്രത്യകഷോദാഹര
ണമായി അതു േണക്ാക്മപ്ടുന്നു; 
ആധുനിേ മാധ്യമ സംസ് ോ
രത്ിമറെയം. പുതിയകലാേം 
കക്രാസിമറെ നിലപാടുേളികലക്കും 
അകദേഹത്ിമറെ പത്രം മുകന്നാട്ടുമവച്ച 
മൂല്യങ്ളികലക്കും തിരിച്ചുകപാകേണ്
തുണ്്. നഷ്മപ്ടുത്ിയ വിശത്വാസ്യത 
തിരിച്ചുപിടിക്ാൻ നമ്മുമട മാധ്യമ 
കലാേം സത്വയം കടാർച്ചായി മാകറ
ണ്തുണ്്. ോൾ കക്രാസിമന അറി
യന്നതിലൂമട അതിനുള് ആർജവം 
കനടാനാകയക്കും.  

(എഴുത്തുോരനം കോളമിസ്റം ആണ് 
ക�ഖേൻ.)

റേഖനം 
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ANJAN BANDOPADHYAY      
(1965 -2021)

Shoma A. Chatterji

Column

Anjan Bandopadhyay, one 
of the leading stars in 
digital journalism who 

became as big a success there 
as he was in print journalism, 
passed away of post-Covid 
complications in Kolkata earlier 
this month. Bandopadhyay was 
one of the leading names in 
Bengali journalism today over a 
painstakingly worked over career 
of 33 years though he shifted 
gears mid-way and still made a 
success of it. He stuck to Bengali 
journalism, so his name is lesser 
known in other parts of the 
country. But that does not take 
away from his grit, determination 
and integrity as a journalist who 
remained completely rooted to 
the ground, modest, unassuming 
and accessible to all.

He traversed all the three paths 
of journalism, print, digital media 
and television and stood out 
in all three with equal success. 
His ever smiling face became 
very popular as a TV presenter 
as much as his byline was in 

AnjanBandopadhyay was a firebrand journalist 
with over three decades of experience, who 

always used to take the middle path in a 
story, giving versions of both sides, which 
lacks a lot in today’s media in West Bengal. 

He always upheld editorial supremacy 
in a commercial-driven news company 

environment existing nowadays.
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Ananda Bazar Patrika where he began his journey after graduating 
with Bengali Honours from the Presidency College with a first 
class and retaining the excellence in his Masters Degree in 
Bengali. 

In the beginning of the career, he worked for news media and 
channels like Anandabazar Patrika, ETV Bangla, Akash Bangla 
and  Zee 24 Ghanta etc. In 2015 he resigned from Zee 24 Ghanta 
and joined Anandabazar Patrika (Digital). He rejoined the Zee 24 
Ghanta in November 2020. Before rejoining Zee 24 Ghanta, he 
was also associated with TV9 Bangla as its first editor.

He went back to Anand Bazar Patrika in 2015. Under his guidance 
and supervision, by June 2020, Anandbazar Digital received 90 
lakh visitors per day and became the largest digital platform in 
the Bengali media in the country. In print, he wrote mainly on 
current affairs, both analytical writing and investigative stories. On 
camera, his range was far and deep. 

He was a firebrand journalist with over three decades of 
experience, who always used to take the middle path in a 
story, giving versions of both sides, which lacks a lot in today’s 
media in West Bengal. He always upheld editorial supremacy 
in a commercial-driven news company environment existing 
nowadays. As an editorhe always used to appreciatehis 
colleagues for their work and was always open to fresh ideas. His 
command over both television and digital was praiseworthy and 
set a milestone for journalists in West Bengal to follow. He quickly 
got his website as the most read news website in the Bengali 
language and the entire credit goes to him.

He once said at a conference, “Journalism does not depend on 
any of the media platforms. Finally, content reigns supreme in 
every case and there is no substitute for it,” adding, “According 
to the needs of the people and the news, the medium of delivery 
shifts as well.” (Media Next 2020 Conclave oganised by Adamas 
University, April 2020). At the time of his demise, he was the editor 
of Bengali news channel Zee 24 Ghanta.

Explaining the secret of the tremendous success of the channel he 
headed, Anjan Bandopadhyay said, “There is no tactic or strategy 
of making a news agency more credible. Readers understand 
everything. They are well informed as they live in a digital age. 
Therefore, our duty as a journalist is to give them the truth and 
unbiased opinion. But I do realise that many journalists today 
are highly unethical. Therefore, we must consider our readers as 
our God and always serve them with the right information. News 
should be presented in a balanced way and the truth should be 
presented to the reader.”                                                 

He felt that the emergence of fake news in the country is one of 
the negative fall outs of the digital age. Unethical people and news 
organizations he believed, always tried to morph and manufacture 
news that is untrue and takes a while to differentiate and recognize 
the fake from the fact.  Credible news agencies need to keep their 
audience aware all the time about the current hoax and the actual 
truth. 

In his opnion, television usually showcases what is going on 

currently on a particular news 
update. It is the responsibilty 
of the print houses to use their 
strength and gather as much 
analytics as possible and 
highlight the key reasons on why 
a piece of news becomes news, 
what are the factors behind it 
and more. 

Anjan Bandopadhyay was the 
younger brother of Alapan 
Bandopadhyay, IAS, currently 
Chief Secretary, West Bengal. 
But the younger brother 
never mentioned the name 
of his brother for any kind of 
introduction, much less as any 
form of recognition. 

His friend and erstwhile 
colleague, Ayanjit Sen, 
remembers him as “a thorough 
gentleman and always used 
to interact with all his junior 
colleagues, hearing them out 
and then solving any problem 
that came in the way.”

Alapan Bandopadhyay, following 
his illustrious younger brother’s 
sudden and tragic demise, wrote 
a beautiful memoir dedicated to 
his brother in a leading Bengali 
newspaper. He traces their 
growing up years in a small 
colliery town far away from 
Kolkata and how they went 
to a distanced school shifting 
farther to a different school, and 
their boyhood spent near the 
Ajoy river where their parents 
were simple, small town folk 
leading simple small time lives. 
He laments why, when being 
the older brother, he was first to 
graduate from school, college 
and university, why did he decide 
to go first to another world? 

Sen adds the last word. “West 
Bengal lost one of the best 
journalists it has ever produced 
in history.” Rest in Peace, Anjan 
Bandopadhyay.

(Writer is a freelance 
journalist, author and film                                         
scholar based in kolkata)
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Column

Reporting on negatives 
is a sign of optimism

Journalistic exposés have led to timely course corrections
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A.S. Panneerselvan

ethics. These letters come in 
different forms. Sometimes 
readers tend to use an 
ideological lens. In other 
instances, they tend to invoke 
the vaguest binary of optimism 
and pessimism. This week, 
Gopal Bipin, a reader who 
did not mention his place of 
residence, asked the paper to 
refrain from carrying excessive 
negative news on COVID-19, 
which has been acknowledged 

The most compelling reason for devoting substantial 
space for media literacy in this column is not to defend 
journalism but to defend the wellspring of journalism.

The atmosphere in which journalists can do their work is getting 
vitiated by the minute. Governmental decrees, overt and covert 
gag orders, efforts to undermine sustainable revenue models, 
rumour mills, and the pitting of social media rants against news 
are some of the methods that have been unleashed to bring 
down trust in mainstream media. It would be suicidal if we did 
not address these issues as many citizens absorb elements of 
these sly criticisms and internalise them. 

A vague binary

 I get at least one letter a week questioning journalistic work 

Former U.S. 
President 
Theodore 

Roosevelt, in 
his speech on 
April 14, 1906, 

pejoratively 
called journalists 

and critics 
“muckrakers”.
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as one of the biggest health and economic challenges that 
humanity is facing in a century. 

He wrote: “The Hindu has become intolerably negative in 
its reporting these days with an overdose of criticism and 
pessimism at a time when the world needs positivity and hope. 
Its coverage of COVID-19 simply borders on relentless hype 
and hyperbole, un-wittingly creating panic and fear psychosis 
in the minds of its readers. Do not think that this kind of fear 
mongering has no impact, even on patients recovering from 
COVID-19. Wise counsel needs to prevail among the re-porters 
of The Hindu. I know of so many people who have discontinued 
subscription of The Hindu purely on this account... Lives have 
been ruined from job losses, businesses have gone bankrupt... 
It is time to think beyond COVID-19. The Hindu should stop 
its intellectual one-upmanship and return to balanced news 
reporting. It should not forget that it is not a scientific journal...” 
While one can understand the angst of a citizen living under 
the shadow of a pandem-ic that has not just threatened lives 
but also the livelihood of millions, it is important to remember 

the fundamental role of a 
new-spaper. It has to constantly 
fulfil three Ts: inform, interpret 
and illuminate. One of the 
tasks that journalists do is to 
confront the distortions from 
the top to restore the space 
for a dispassionate look at 
events, policies and the people 
shaping our livelihoods. 

The need for muckrakers 

Former U.S. President 
Theodore Roosevelt, in his 
speech on April 14, 1906, 
pejoratively called journalists 
and critics “muckrakers”. 
According to historians, this 
particular reference was taken 

Column

Journalists for 
over a century 

have known 
that reporting 
on negative 

developments, 
scrutinizing 
ineffective 

governmental 
measures, 

and holding 
those in power 

to account 
are signs of 

optimism, not 
pessimism.
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from John Bunyan’s The Pilgrim’s Progress. Bunyan wrote: 
“the Man with the Muck Rake... who could look no way but 
downward.” Journalists were quick to convert the pejorative 
term to a respectable one that denotes social concern and 
courageous exposition.

Journalists for over a century have known that reporting on 
negative developments, scrutinizing ineffective governmental 
measures, and holding those in power to account are signs 
of optimism, not pessimism. John Keane, co-founder of the 
Sydney Democracy Network and Professor of Politics at the 
University of Sydney, said that every generation needs its 
share of muckrakers. His argument is that muckrakers put 
their finger on a perennial problem for which democracy is a 
solution: the power of elites always thrives on secrecy, silence 
and invisibility. He wrote: “Gathering behind closed doors and 
deciding things in peace and private quiet is their specialty. 
Little wonder then that in media-saturated societies, to put 
things paradoxically, muckrakers ensure that unexpected 
‘leaks’ and revelations be-come predictably commonplace.” 

As a journalist for nearly four 
decades, I have been witness 
to countless instances where 
journalistic exposes have led 
to timely course corrections. I 
am convinced that if journalists 
were pessimists, that would 
show in their journalism. It is 
often called ‘fluff’ or `public 
relations journalism’ and tends 
to become an apology for the 
ruling elites. On the other hand, 
if journalists are optimists, 
they will aggressively point out 
failures and hope for course 
corrections. 

Courtesy:The Hindu 
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വർത്തമാനം

കതാമസ് കജക്ബ്ഒരാൾ എഴുതിയ പുസ്തേം മമറ്ാരാളമട കപരിൽ 
പ്രസിദ്ീേരിക്മപ്ടുന്നത് ഒരു പുതുമയല്ല. അവയിൽ മിക്തും 
അടുത്റിയാത് ഒരാൾക്കുകവണ്ി വലിമയാരു എഴുത്തുോരൻ 

മചയ്യുന്ന കൂലിമയഴുത്ായിരിക്കും. പകഷേ, കേരളത്ിൽ തമന്ന 
അപ്രശസ്തരായ ആളേൾക്കുകവണ്ി പ്രശസ്തരായ ആളേൾ തങ്ളമട 
കപരുേൾ നൽേിയ ഉദാഹരണങ്ളണ്്. 

 ആദ്യമായി എനിക്് ഓർമ്മ വരുന്നത് മേ.സി.മാമ്മൻ 
മാപ്ിളമയയാണ്. അകദേഹം മലയാള മകനാരമയമട ചീ�് എഡിറ്ർ 
ആയിരിമക് തമന്ന ആദ്യവർഷങ്ളിൽ കോ്യമത് എം.ഡി 
മസമിനാരി വഹസ് കൂളിമല മഹഡ്മാസ്ററായിരുന്നു. അന്ന് മോല്ലമത് 
ഗവമമെറെ് വഹസ് ക്കൂളിൽ നിന്ന് ഏഴ് കു്ിേമള നിർബന്ിത ടിസി 
മോടുത്് പുറത്ാക്ി. ആ കു്ിേളമട മാതാപിതാക്മളല്ലാവരും 
കൂടി വന്ന് നികവദനം നൽേിയകപ്ാൾ മാമ്മൻ മാപ്ിള അവർക്് 
എം.ഡി.മസമിനാരിയിൽ പ്രകവശനം നൽേി. അതിൽ മോ്ാരക്ര 
നല്ലിലക്ാരനായ ഒരു എസ്.കൃഷ്ണപിളള എന്ന പയ്മന മാമ്മൻ മാപ്ിളയ്ക് 
വളമര ഇഷ്മപ്ട്ടു. പഠിക്ാമനാമക് വളമര സമർത്ഥനായ കു്ി. 

 ആ കു്ിയമട വീ്ിൽ സാമ്പത്ിേബുദ്ിമുട്ടുേളണ്് 
എന്നറിയാവന്നതുമോണ്് സ് കൂളിൽ പഠിക്കുകമ്പാഴും എ�് എയ്ക് 
കോ്യത്് പഠിക്കുകമ്പാഴും കോ്യമത് ഒരു വീ്ിൽ താമസിക്ാനും 
അവിമട നിന്ന് ഭഷേണം ക്രമീേരിക്ാനും ഇതിമനാമക് പേരമായി 
ആ വീ്ിമല കു്ിേൾക്് ടയൂഷമനടുക്ാനുമുളള സൗേര്യം മാമ്മൻ മാപ്ിള 
സം�ടിപ്ിച്ചു. പിന്നീട് തിരുവനന്പുരത്് ബിഎയ്ക് കചർന്നകപ്ാഴും 
ഇതുകപാമലാരു വീട് മാമ്മൻ മാപ്ിള സം�ടിപ്ിച്ചുമോടുത്തു. അങ്മന 
അവർ തമ്മിൽ നിരന്രബന്ം പുലർത്ി. കൃഷ്ണപിളള പിന്നീട് 
മസക്രക്റിയറ്ിൽ കജാലിക്ാരനായി. പകഷേ, മസക്രക്റിയറ്ിൽ കജാലി 
കനാക്കുകമ്പാഴും കൃഷ്ണപിളള സാമ്പത്ിേ ബുദ്ിമു്് അനുഭവിക്കുന്നതായി 
മാമ്മൻ മാപ്ിള അറിഞ്ഞകപ്ാൾ അകദേഹം പറഞ്ഞു: 'കൃഷ്ണപിളള ഒരു 
ോര്യം മചയ്്, നമല്ലാരു പുസ്തേം എഴുതിമക്ാണ്ടു വാ. ഞാനത് സ് കൂൾ 
ഇൻസ് മപക്ടറായ അയ്പ്ൻപിളളകയാട് പറഞ്ഞ്, അകദേഹം എമറെ 
സഹൃത്ാണ്, അത് പാഠപുസ്തേമാക്ാകമാ എന്ന് കനാക്മ്''.  അങ്മന 
കൃഷ്ണപിളള ഒരു പുസ്തേം എഴുതി. മാമ്മൻ മാപ്ിള അത് അയ്പ്ൻ 
പിളളമയ ഏൽപ്ിച്ചു. പുസ്തേം വായിച്ചകശഷം അയ്പ്ൻ പിളള പറഞ്ഞു 
: ''പുസ്തേത്ിന് കുഴപ്മമാന്നുമില്ല. പകഷേ, അറിയമപ്ടാത് ഒരു 
കൃഷ്ണപിളളയമട കൃതി പാഠപുസ്തേമാക്ാൻ പ്രയാസമാണ്. മേ.സി.മാമ്മൻ 
മാപ്ിളയമട ഒരു കൃതി, മലയാള മകനാരമയമട പ്രസിദ്ീേരണമാണ് 
എന്നു പറഞ്ഞു താൻ പാഠപുസ്തേമാക്ാം.'' അകപ്ാൾ മേ.സി.മാമ്മൻ 
മാപ്ിള മചയ്മതന്ാമണന്നു വച്ചാൽ, കൃഷ്ണപിളളയമട പുസ്തേത്ിന് 
വളമര വിശദമായ ഒരു ആമുഖം എഴുതികച്ചർത്കശഷം മേ.സി.
മാമ്മൻമാപ്ിളയമട കപരിൽതമന്ന മകനാരമ പുസ്തേമാക്ി പ്രസിദ്ീേരിച്ചു. 
അത് അയ്പ്ൻപിളളയ്ക് നൽേി. അകദേഹം അതു പാഠപുസ്തേമാക്ി. 
തത്�ലമായി അന്നമത് ോലത്്, എന്നുപറയകമ്പാൾ േഴിഞ്ഞ 
നൂറ്ാണ്ിമല ആദ്യവർഷങ്ളിമല ോര്യമാണ്, ോര്യമായ ഒരു 
തുേ കൃഷ്ണപിളളയ്്ക്് ലഭിച്ചു. ആ കൃഷ്ണപിളള പിന്നീട് വടക�ായ്ഡ് 
പിടിച്ച് മരിച്ചതിമനപ്റ്ി വളമര സങ്ടകത്ാമടയാണ് മാമ്മൻ മാപ്ിള 

അകദേഹത്ിമറെ ആത്മേഥയിൽ 
എഴുതിയിട്ടുള്ത്. 

 'ബാലചന്ദ്രൻ' എന്ന 
കപരിലിറങ്ിയ ഒരു പുസ്തേത്ിമറെ 
േഥ കൂടി പറയമ്. ോരൂർ 
നീലേണ്ഠപിളള ഒരു ദിവസം 
രാവിമല വീ്ിലിരുന്ന് പത്രം 
വായിക്കുകമ്പാൾ തമറെ 
വീ്ിലിരുന്ന് ഡിസിയം പത്രം 
വായിക്കുേയായിരുന്നു. അതിമല 
ഒരു മചറിയ വാർത്യിൽ 
ഡിസിയമട േണ്ണുടക്ി. 
സംഗതി എന്ാമണുവച്ചാൽ 
പാഠപുസ്തേേമ്മിറ്ി 
പാഠപുസ്തേങ്ളാക്കുന്നതിനായി 
കൃതിേൾ ഷേണിച്ചിരിക്കുന്നു. 
27-ാം തീയതിയാണ് അവസാന 
ദിവസം. ഡിസി ഉടമന തമന്ന 
ോരൂരിമറെ വീ്ികലക്് 
മചന്നു. കുശലപ്രശ് നമമാമക് 
േഴിഞ്ഞകപ്ാൾ ഡിസി പറഞ്ഞു: 
'സാകറ, അകപ്ാകഴ, പാഠപുസ്തേത്ിന് 
അകപഷേിക്ാനുളള അവസാന 
തീയതി 27 ആമണന്ന് 
ദാ പത്രത്ിലണ്്. നമുക്് 
പാഠപുസ്തേമാക്കുന്നതിന് ഒരു 
പുസ്തേം എത്ിച്ചുമോടുക്ണം.''

 അകപ്ാൾ ോരൂർ പറഞ്ഞു: 
'അകയ്ാ, അതിനു പറ്ിയ 
പുസ്തേങ്മളാന്നും നമ്മുമട 
േയ്ിലില്ലകല്ലാ?'' 

അറിയാത് കൂലിമയഴുത്ിമറെ േഥ,
ോരൂരിമറെ 'ബാ�െന്ദ്രൻ' 

പിറന്നകപ്ാൾ

കതാമസ് കജക്ബ് 
എഴുതിയ ക�ഖനം 
കേൾക്ാൻ േയൂ 

ആർ കോഡ് സ്ാൻ 
ചെയ്യുേ.
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'ഇല്ല പകഷേ നമ്മളണ്ാക്ണം. 27-ാം തീയതിക്കു മുമ്പ് അച്ചടിച്ച് കോപ്ി 
എത്ിക്കുേയം കവണം.''-ഡി സി പറഞ്ഞു. 

 അങ്മനമയാമരണ്ം എഴുതാൻ ആശയമമാന്നുമിമല്ലന്നായി ോരൂർ. 
ഡിസി പറഞ്ഞു:''സാറിന് ആശയമമാന്നും കവണ് ഞാൻ അതിമനാമക് 
ഒരു പദ്തി തയ്ാറാക്ിയിട്ടുണ്്.''

 ോരൂർ : 'എന്ാ? കേൾക്മ്.''

ഡിസി: 'തിരുവല്ലയ്കടുത്് വളളംകുളത്് എൻ.കേശവപിളള 
എമന്നാരാളണ്്. കു്ിേളമട സാഹിത്യമമാമക് എഴുതുന്നയാളാണ്. 
മപാതുമവ അകദേഹത്ിമറെ എഴുത്ിമനപ്റ്ി നല്ല അഭിപ്രായമാണ്. 
ഒരു സ് കൂൾ അധ്യാപേനാണ്. അധിേം അറിയമപ്ടുന്നയാളല്ല. 
അകദേഹമത് മോണ്് കു്ിേൾക്കുളള ഒരു പുസ്തേം ഞാമനഴുതിക്ാം.
പ്രതി�ലവം മോടുക്ാം. പകഷേ, ോരൂർ സാറിമറെ കപരിൽ പുസ്തേം 
പ്രസിദ്ീേരിക്ണം. എന്നാകല അത് പാഠപുസ്തേമാക്ി േിട്ടൂ.''

'' കവമറ വല്ലവരും എഴുതിയ പുസ്തേം എമറെ കപരിൽ 
പ്രസിദ്ീേരിക്കുേകയാ? അതിമനാന്നും എമന്ന േി്ില്ല.''-ോരൂർ 
പ്രതിേരിച്ചു. 

ഡിസി പറഞ്ഞു:'' ഇത് സാഹിത്യപ്രവർത്േസഹേരണസം�ം 
രഷേമപ്ടാനുളള മാർഗ്ഗമാണ്. പാഠപുസ്തേമായാൽ ലഭിക്കുന്ന 
വരുമാനമത്പ്റ്ി ആകലാചിച്ചു കനാക്ികയ? നമുമക്ാരു സം�ത്ിനായി 
സത്വന്ം മേ്ിടം പണിയാം. അങ്മന പല സൗേര്യങ്ളമുണ്്.''

 അങ്മന കുകറകനരമത് വാദപ്രതിവാദത്ിനുകശഷം 
ോരൂർ സമ്മതിച്ചു. രണ്ടുകപരും കൂടി ോറിൽ തിരുവല്ലയിൽ 
മചന്ന് കേശവപിളളമയ േണ്ടു പറഞ്ഞു: 'ഒരാഴ്ചക്കുളളിൽ ഒരു േഥ 
എഴുതിത്രണം. അത് പ്രസിദ്ീേരിക്കുന്നത് താങ്ളമട കപരിലായിരിക്ില്ല, 
ോരൂർ സാറിമറെ കപരിലായിരിക്കും. ഉകദേശം ഇതാണ്. താങ്ൾക്് 100 
രൂപ പ്രതി�ലം തരും.''

 1950മല ോര്യമാണ്. അന്ന് നൂറു രൂപ എന്നു പറഞ്ഞാൽ വലിയ 
തുേയാണ്. 

 പറഞ്ഞതുകപാമല ഒരാഴ്ചക്കുളളിൽ കേശവപിളള േഥമയഴുതി നൽേി. 
ഡിസി അത് അച്ചടിച്ച് പാഠപുസ്തേേമ്മിറ്ിക്് കവണ് കോപ്ിേമളല്ലാം 
തിരുവനന്പുരത്് 27-ാം തീയതിക്് മുമ്പ് എത്ിച്ചു. ോരൂർ സാറിമറെ 
പുസ്തേമായതുമോണ്് അത് പാഠപുസ്തേമായി. അതിൽ 20,000 രൂപ 
സാഹിത്യപ്രവർത്േ സഹേരണ സം�ത്ിന് ലാഭമുണ്ാമയന്നാണ് 
േണക്്. ോരൂരിന് ഒരു രൂപ കപാലം േി്ിയില്ല. അതിമറെ മിനി്് സിൽ 
പറയന്നത് 'ബാലചന്ദ്രൻ' എന്നുപറയന്ന ഈ േഥ ോരൂർ സാറിൽ നിന്ന് 
നൂറ് രൂപ കറായൽറ്ിക്് സാഹിത്യപ്രവർത്േ സഹേരണസം�ം 
ഏമറ്ടുത്ിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. അത് കേശവപിളളയ്ക് മോടുത് 
തുേയാണ്. കരഖേളിൽ ോരൂർ സാറിമറെ കപരാണ്. പുസ്തേം 
പാഠപുസ്തേമായി േഴിഞ്ഞകപ്ാൾ അതിമനപ്റ്ി നിരൂപണങ്ൾ വന്നു. 
ചില നിരൂപേർ ോരൂരിമറെ ഏറ്വം മിേച്ച ബാലസാഹിത്യകൃതി 
ഇതാണ് എമന്നാമക് എഴുതിയകപ്ാൾ അകദേഹത്ിന് ചിരിമപാ്ി. 
''വദവകമ ഇത് എവിമട മചന്ന് അവസാനിക്കും?'' ഏതായാലം മറ്് 
അപേടങ്മളാന്നുമില്ലാമത േടന്നുകപായി. 

 ഇത് തീർത്തും രഹസ്യമായിരിക്കുേയായിരുന്നു. മപരുന്ന മേ.എൻ 
നായർ എന്ന പത്രപ്രവർത്േൻ,പിഐബിയിൽ പ്രവർത്ിച്ച ഒരു 
മാന്യകദഹം, വർഷങ്ൾക്കുകശഷം മകനാരമയിൽ ഒരു പത്രാധിപർക്കുളള 
േത്ിൽ ഇങ്മന ഒരു സംഭവം നടന്നായി സൂചന നൽേി. ഈ വിവരം 
ഡിസികയാട് കചാദിച്ചകപ്ാൾ ഡിസി സമ്മതിച്ചു. അങ്മനയാണ് ഇത് 
പുറത്ായത്. 

െി� നിരൂപേർ 
ോരൂരിചറെ ഏ്വം മിേച്ച 

ബാ�സാഹിത�കൃതി 
'ബാ�െന്ദ്രൻ' ആണ് 

എചന്ാചക് എഴുതിയകപ്ാൾ 
അകദ്ഹത്തിന് െിരിചപാട്ി. 

തിരുവല് കേശവപിള്ള എഴുതി 
ോരൂരിചറെ കപരുവച്ചതാണ് 

അക്ഥ. 

 അന്നായത് മോണ്് രഷേമപ്ട്ടു. 
ഇമന്നങ്ാനുമായിരുമന്നങ്ികലാ? 
ബാലചന്ദ്രൻ എന്ന കൃതിക്് 
ഇന്നമത് ോലമത് അവാർഡിമറെ 
മപരുപ്ം ോരണം മിേച്ച 
ബാലസാഹിത്യകൃതിക്കുളള പകത്ാ 
ഇരുപകതാ അവാർഡ് േി്ാൻ ഒരു 
പ്രയാസവമില്ല. അന്ന് അത്രകത്ാളം 
അവാർഡുേമളാന്നുമില്ലാത്തു 
നന്നായി. അമല്ലങ്ിൽ അവാർഡ് 
വിവരം പറഞ്ഞ് സം�ാടേർ 
വിളിക്കുകമ്പാൾ അതിൽനിന്ന് 
രഷേമപ്ടാൻ ോരൂർ സാർ 
പുസ്തേം തകറെതല്ല, തിരുവല്ല 
കേശവപിളളയകടതാമണന്ന് 
പറകഞ്ഞമന. 

(മലയാള മകനാരമ മുൻ എഡികറ്ാറിയൽ 
ഡയറക്ടർ ആണ് കലഖേൻ)
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ജനകരാഷത്ിനു മുന്നിൽ ആർക്കും പിടിച്ചുനിൽക്ാനാവില്ല-
കലാേത്ിമറെ മാധ്യമചക്രവർത്ി റുപർട് മർകഡാക്കും 
അതിശക്ത ഭരണകൂടങ്ളം ആ പാഠം പഠിച്ചി്് ഒരു ദശേം 

പിന്നിടുന്നു. കലാേത്ിമല ഏറ്വം വലിയ പത്രം, കലാേത്ിമല ഏറ്വം 
പഴക്ംമചന്ന പത്രം എന്നീ അവോശവാദങ്ളള് നയൂസ് ഓ�് ദ് കവൾഡ്, 
നാണകക്ടും കലാേത്ിമറെ കരാഷവം സഹിക്ാനാവാമത നിരുപാധിേം 
അടച്ചുപൂ്ിയത് 2011 ജുവല പത്ിനാണ്. മൂന്നര നൂറ്ാണ്ിമറെ ചരിത്രമുള് 
ബ്രി്ീഷ് പത്രകലാേമത് മഞ്ിച്ച സംഭവത്ിമറെ മുഴുവൻ ഉള്ളുേള്ിേൾ 
ഇകപ്ാഴും പുറത്തുവന്നി്ില്ല. എന്നാൽ, മവളിച്ചത്തുവന്ന വിവരങ്ൾ 
മഞ്ിക്കുന്നവയായിരുന്നു.

 1843 മുതൽ പ്രവർത്ിക്കുന്ന ഞായറാഴ്ചപ്ത്രമായ നയൂസ് ഓ�് ദ് കവൾഡ് 
1969-ലാണ് മർകഡാക്ിമറെ ഉടമസ്തയിമലത്ികച്ചരുന്നത്. ഒരു �്ത്ിൽ 
അതായിരുന്നു കലാേത്ിമല ഏറ്വം പ്രചാരമുള് പ്രസിദ്ീേരണം. അച്ചടി 
നിർത്തുകമ്പാഴും നയൂസ് ഓ�് ദ് കവൾഡ് ആയിരുന്നു ബ്രി്നിൽ ഒന്നാം 
സ്ാനത്്.  2011-ൽ വിനാശം സൃഷ്ിച്ച വിവാദോലത്് എഡിറ്ർ ആയിരുന്ന 
കോളിൻ വമലർ മതാട്ടുമുമമ്പാരു ദിവസം അവോശമപ്്ത്, കലാേത്ിമല 
ഏറ്വം മഹത്ായ പത്രം നയൂസ് ഓ�് ദ് കവൾഡ് ആണ് എന്നായിരുന്നു. ആ 
വർഷമത് ബ്രി്ീഷ് പ്രസ് അവാർഡുേളിൽ പ്രധാനമപ്് നാമലണ്ം നയൂസ് 
ഓ�് ദ് കവൾഡ് പത്രപ്രവർത്േരാണ് കനടിയത്. അതാണ് എഡിറ്മറ 
ഇത്രയം ആകവശഭരിതനാക്ിയത്. പത്രത്ിന് മിേച്ച റികപ്ാർ്ർമാരും 
എഡിറ്ർമാരും ഉണ്ായിരുന്നു എന്നമതാരു യാഥാർത്ഥ്യംതമന്ന. 
മാസങ്ൾക്േം പത്രം അടച്ചുപൂ്മപ്ടുമമന്നും കലാേത്ിനുമുന്നിൽ 
താൻ പരിഹാസ്യനായ ഒരു കുറ്വാളിയാകുമമന്നും ആ എഡിറ്ർ ഒരു 
ദു:സത്വപ്നത്ിൽകപ്ാലം േണ്ടുോണില്ല.

മീഡിയ ബൈ്്റ സ്റ

 പൂട്ിയ നയൂസ് ഓഫ് ദ് കവൾഡ്-
പതി്ാണ്ടിന കശഷം...

 നയൂസ് ഓ�് ദ് കവൾഡ് 
2010-ൽ ശരാശരി 28.12 
ലഷേം കോപ്ിയാണ് 
വിറ്ിരുന്നത്. മവറും മസക്ം 
വക്രമും മാത്രം വിറ്റുണ്ാക്ിയ 
സത്വാധീനമായിരുന്നില്ല അത്. 
പലകപ്ാഴും പരിധി വിമ്ങ്ിലം, 
അവരുമട റികപ്ാർട്ടുേൾ 
മിക്തും നല്ല ഇൻമവസ്റികഗറ്ീവ് 
റികപ്ാർട്ടുേൾ ആയിരുന്നു. 
ഒരുപാട് മാന്യന്മാരുമട, 
അധിോരിേളമട അഴിമതിയം 
അക്രമവം വലംഗിോപവാദങ്ളം 
മതളിവേകളാമട 
ജനമധ്യത്ിൽ മോണ്ടുവന്ന് 
അവമര തുറന്നുോ്ിയ 
പ്രസിദ്ീേരണം എന്ന നിലയിൽ 
അതിമന ധാരാളമാളേൾ 
ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു. വാർത്േൾക്് 
പിന്നിമല രഹസ്യങ്ൾ എങ്മന 
അവർ പുറത്തുമോണ്ടുവരുന്നു 
എന്ന് ജനങ്ൾ ോര്യമാമയാന്നും 
അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല.
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എൻ.പി രാകജന്ദ്രൻ

എക്് േ്ളൂസീവ് കുതന്തങ്ങൾ

 എന്നാൽ, രഹസ്യം േമണ്ത്ാൻ പത്രം സത്വീേരിക്കുന്ന കുതന്തങ്ളമട 
േഥേൾ 2006 മുതൽ ജനങ്ൾ അറിഞ്ഞുതുടങ്ിയിരുന്നു. ഉന്നതരുമട 
ക�ാൺ സംഭാഷണങ്ൾ കചാർത്ിയാണ് രഹസ്യം േണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നത് 
എന്ന ആകഷേപമത് ജനങ്ൾ ആദ്യം അത്ര ോര്യമാക്ിയിരുന്നില്ല. 
അത് കുറ്ാകനത്വഷേർ സാധാരണയായി മചയ്യുന്നതകല്ല, 
കുറ്മകനത്വഷിക്കുന്ന പത്രപ്രവർത്േരും അങ്മന മചമയ്ങ്ിൽ 
അതിമലന്തു മതറ്് എകന്ന ജനങ്ൾ േരുതിക്ാണൂ. എന്നാൽ, 
ഭരണാധിോരിേളമടയം ഉകദ്യാഗസ്രുമടയം മാത്രമല്ല, കജാലിയിലള് 
വസനിേരുമടയം അഭിഭാഷേരുമടയം മപാലീസ് ഉകദ്യാഗസ്രുമടയം 
സാധാരണക്ാരുമടതമന്നയം ക�ാൺ കചാർത്മപ്ടുന്നു എന്ന അറിവ് 
അവമര മഞ്ിച്ചു. രാജകുടുംബാംഗം പ്രിൻസ് വില്യത്ിമറെ ഒരു ക�ാൺ 
സംഭാഷണം കചാർത്ി അകദേഹത്ിമറെ ചിേിത് സംബന്മായ 
വിവരങ്ൾ വാർത്യാക്ിയത് വലിയ ചർച്ചയായി. കുറ്കൃത്യങ്ൾ 
പുറത്തുമോണ്ടുവരലല്ല, അപവാദങ്ളം അപഖ്യാതിേളം പ്രസിദ്മപ്ടുത്ി 
ോശുണ്ാക്ലാണ് പത്രത്ിമറെ ലഷേ്യമമന്ന് കബാധ്യമപ്്കതാമട 
ജനം കഷോഭിച്ചു. പത്തു വർഷം മുമ്പ്് ോണാതായ, പിന്നീട് മരിച്ചതായി 
േമണ്ത്ിയ ഒരു മപൺകു്ിയമട സംഭാഷണം കചാർത്ിയിരുന്നു 
എന്നു കൂടി അറിഞ്ഞതാണ് അവസാനമത് അടിയായി നയൂസ് ഓ�് ദ 
കവൾഡിമറെ  നില മതറ്ിച്ചത്.

 ജനങ്ൾ പത്രം ബഹിഷ് േരിച്ചു, സ്ാപനങ്ൾ പരസ്യം നികഷധിച്ചു. 
നാണം മറയ്കാൻ ഒരുതുണ്് തുണികപാലം ഇല്ലാതായകപ്ാഴാണ് റുപർ്് 
മർകഡാക്് പരസ്യമായി മാപ്പുപറഞ്ഞതും നയൂസ് ഓ�് ദ് കവൾഡ് പത്രം 
എന്നകന്നക്കുമായി അടച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ചതും. ഇത്രയം പഴക്മുള് 
ഒരു പത്രം ഇത്രയം വലിയ അപവാദത്ിൽമപ്്് അടച്ചുപൂട്ടുന്നത് 
ആദ്യമായിരുന്നു. പത്രത്ിമറെ ആദ്യകപജിൽ Thank you Good Bye  
എന്നു വലിയ അഷേരങ്ളിൽ യാത്ര പറഞ്ഞായിരുന്നു ആ വിടവാങ്ൽ. 
തങ്ളമട േഴിഞ്ഞ ോല കസവനങ്ൾ വിവരിക്കുന്നതിനു കൂടിയായി 
പതിവിലം ഇര്ികയാളം കൂടുതൽ കപജുേൾ ഉണ്ായിരുന്നു അവസാന 
ലക്ത്ിൽ. ആ ലക്ം വിറ്ത് 38 ലഷേം കോപ്ിേളാണ്. സാധാരണ 
വിൽക്കുന്നതികനക്ാൾ പത്തു ലഷേം കൂടുതൽ.

 ഇതിൽനിന്നു തലയൂരാൻ മർകഡാക്് കുടുംബം പരക്ംപാഞ്ഞു. 
അച്മനയം മേമനയം പാർലമമറെികലക്കു വിളിച്ചുവരുത്ി 
ജനപ്രതിനിധിേൾ നിഷ് േരുണം വിചാരണ മചയ്ത് കൂ്ത്ിൽ 
നിസ്ാരമമന്നു പറയാം. എഡിറ്ർ ഉൾമപ്മട പല പ്രധാനിേളം 
അറസ്റ് മചയ്മപ്ട്ടു. പുറത്തുവന്ന അപവാദങ്ൾ പലതും അവർ പണം 
മോടുത്് ഒതുക്ി. അതിമറെ മചലവ് എത്ര എന്ന് അവർകക് അറിയൂ. 
കേസ് നടത്ിപ്ിന് പത്തുകോടി പൗണ്് മചലവവന്നു എന്നാണ് 
േണക്ാക്ിയിട്ടുള്ത്. നിയമസഹായ �ീസ് ആയി 2.67 കോടി പൗണ്് 
നൽകേണ്ി വന്നതായി നയൂസ് ഗ്രൂപ്് അധികൃതർ മവളിമപ്ടുത്ിയിരുന്നു. 
നയൂസ് ഓ�് ദ് കവൾഡ് അടച്ചതുമൂലമുള് 2012-മല നഷ്ം  6.8 
കോടി പൗണ്് ആയിരുന്നു. ഇനി ഓകരാ വർഷവം തുടരുന്ന നഷ്ം. 
അഞ്ചുവർഷകത്ാളം മർകഡാക്കും മക്ളം മപാതുകവദിേളിൽനിന്നു 
മാറിനിന്നു. മറ്റു പ്രസിദ്ീേരണങ്ൾ മാറ്മില്ലാമത തുടർന്നതുമോണ്് 
മർകഡാക്ിമറെ സത്വാധീനത്ിന് ഒട്ടും കോ്മുണ്ായില്ല. 
2016-ൽ മഡാണാൾഡ് രേംപ് പ്രസിഡറെ് സ്ാനാർത്ഥിയായി 
രംഗത്ിറങ്ിയകപ്ാൾ, പകണ് സഹൃത്ായ മർകഡാക്് പിന്തുണയമായി 
കൂമടക്കൂടി. അകപ്ാകഴക്കും കേസേൾ ഏതാണ്് അവസാനിച്ചിരുന്നു. 
മർകഡാക്് കുടുംബത്ിൽ ആരും ശിഷേിക്മപ്്ില്ല.

കപ്രവ്് ഇൻചവസ്റ്റികഗ്ർ!

 അകനത്വഷണാത്മേ പത്രപ്രവർത്നത്ിന് എത്രകത്ാളം അധഃപതനം 
സംഭവിക്ാം എന്നതിമറെ വ്യക്തമായ ചിത്രമാണ് ഈ സംഭവങ്ൾ 
എടുത്തുോ്ിയത്. വർഷം ഒരുലഷേം പൗണ്് പ്രതി�ലം നൽേിയാണ് 
ഒരാമള വപ്രവറ്് ഇൻമവസ്റികഗറ്ർ ആയി നികയാഗിച്ചിരുന്നത്. ആ 

കു്കൃത�ങ്ങൾ 
പുറത്തുചോണ്വര�ല്, 

അപവാദങ്ങളും 
അപഖ�ാതിേളും 
പ്രസിദ്ചപ്ടുത്തി 

ോശുണ്ടാക്�ാണ് 
റപർട്് മർകഡാക്ിചറെ 

പത്രത്തിചറെ �ക്ഷ�ചമന്് 
കബാധ�ചപ്ട്കതാചെ ജനം 
കക്ഷാഭിച്ചു. പത്തു വർഷം 

മുമ്്് ോണാതായ, പിന്ീെ് 
മരിച്ചതായി േചണ്ടത്തിയ ഒരു 
ചപൺകുട്ിയചെ സംഭാഷണം 

വചര കൊർത്തിയിരുന്നു 
എന്കതാചെയാണ്  

നയൂസ് ഓഫ് ദ കവൾഡിന് 
അവസാനചത്ത അെിയായത്.

കതാമസ് കജക്ബ് 
എൻ.പി രാകജന്ദ്രൻ 
എഴുതിയ ക�ഖനം 
കേൾക്ാൻ േയൂ 

ആർ കോഡ് സ്ാൻ 
ചെയ്യുേ
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ആൾ പത്രപ്രവർത്േനല്ല. ആരുമട ക�ാൺ സംഭാഷണം കചാർത്ണം 
എന്നു നയൂസ് വിഭാഗം നിർകദേശിക്കും. ഇൻമവസ്റികഗറ്ർ അതു കശഖരിച്ച് 
എത്ിച്ചുമോടുക്കും. കചാർത്ിയതു സംബന്ിച്ച മുഴുവൻ വിവരങ്ളം 
അയാൾ കരഖമപ്ടുത്ിയിരുന്നു. വപ്രവറ്് ഇൻമവസറ്ികഗറ്ർമാമര 
2002 മുതൽതമന്ന നികയാഗിച്ചിരുന്നതായം അതിമലാരാമള ക�ാൺ 
കചാർത്ിയതിന് മുൻപ് ശിഷേിച്ചിട്ടുമണ്ന്നും സ്ിരീേരിച്ചിട്ടുണ്്. ആമേ 
എത്ര കപരുമട സംഭാഷണം കചാർത്ിയിരിക്കും എന്നു കൃത്യമായി ആർക്കും 
അറിയില്ല. ആയിരക്ണക്ിനു കപരുമട എകന്ന പറയാനാവൂ. 2011-ൽ 
കേസ് നടക്കുകമ്പാൾ വാദിഭാഗത്ിനു കവണ്ി ഹാജരായ അകറ്ാർണി 
ആകരാപിച്ചത് ഏഴായിരം കപരുമട ക�ാൺ സംഭാഷണങ്ൾ നയൂസ് ഓ�് ദ് 
കവൾഡ് കചാർത്ിയിട്ടുണ്് എന്നാണ്. അതു പ്രതിഭാഗം നികഷധിച്ചകതയില്ല!  

  വിവരങ്ൾ ലഭിക്ാനും ഉകദേശിച്ച രീതിയിൽ വാർത്േൾ 
സൃഷ്്ടിക്ാനും പണംമുടക്ാൻ ഈ പത്രം ഒട്ടും മടിച്ചിരുന്നില്ല. കോടതിയിൽ 
പ്രകത്യേ രീതിയിൽ കേസ് വഴിതിരിക്ാനും അവർ പണം മുടക്ി. മചക്് 
ബുേ് കജണലിസത്ിമറെ ആശാന്മാരായിരുന്നു മർകഡാക്ിമറെ പത്രങ്ൾ.  
2006-ൽ ഉണ്ായ ഒരു ഇടമപടൽ തീർത്തും അസാധാരണമായിരുന്നു. 
ആയിമട ഏമറ കോലാഹലം ഉണ്ാക്ിയ സംഭവമായിരുന്നു അഞ്് 
വലംഗിേ മതാഴിലാളിേളമട മോലപാതേം. ഈ സംഭവത്ിൽ 
കുറ്വാളിേമള േമണ്ത്ാൻ സഹായേമായ മതളിവേൾ 
നൽകുന്നവർക്് രണ്രലഷേം പൗണ്് പ്രതി�ലം നൽകുമമന്നായിരുന്നു 
പത്രത്ിമറെ പ്രഖ്യാപനം. പ്രകയാജനമമാന്നുമുണ്ായിമല്ലന്നത് 
മമറ്ാരു ോര്യം. പ്രശസ്തിയം പ്രചാരവം ഉണ്ാക്ാൻ ഏതറ്ം വമരയം 
കപാോൻ അവർ സന്നദ്രായിരുന്നു എന്നുമാത്രം. േണ്ടച്ച് 
പ്രസിദ്മപ്ടുത്ിയ സ് കൂപ്് വാർത്േൾമക്തിമര ഉയർന്നുവന്ന 

മീഡിയ ബൈ്്റ സ്റ

 വിവരങ്ങൾ �ഭിക്ാനം 
ഉകദ്ശിച്ച രീതിയിൽ 

വാർത്തേൾ സൃഷ്്െിക്ാനം 
പണംമുെക്ാൻ ഈ പത്രം ഒട്ം 
മെിച്ചിരുന്ില്. കോെതിയിൽ 
പ്രകത�േ രീതിയിൽ കേസ് 

വഴിതിരിക്ാനം അവർ 
പണം മുെക്ി. ചെക്് 

ബുേ് കജണ�ിസത്തിചറെ 
ആശാന്ാരായിരുന്നു 

മർകഡാക്ിചറെ പത്രങ്ങൾ.

മഞ്ഞപ്ത്രം എന്നുതചന് 
വിളിക്ാവന് ക�ാേത്തിച� 

ഏ്വം വ�ിയ പത്രം 
നാമാവകശഷമാചയങ്ിലം ആ 
പത്രസംസ് ോരത്തിന് വ�ിയ 

ക്ഷതചമാന്നും സംഭവിച്ചില്. 
ഇന്നും, രേിട്നിച� 
ഏ്വം പ്രൊരമുള്ള 
പത്തു പത്രങ്ങളിൽ 
പകുതിയിക�ചറയം 

ൊക്ായ്ഡുേളാണ്. 

മാനനഷ്കക്സേളം അതിനു 
നൽകേണ്ിവന്ന നഷ്പരിഹാരവം 
കുറമച്ചാന്നുമായിരുന്നില്ല.

 നയൂസ് ഓ�് ദ് കവൾഡ് 
പൂ്ിമയങ്ിലം ഏതാണ്് അകത 
സത്വഭാവമുള് മമറ്ാരു മർകഡാക്് 
പത്രം-സൺ ഓൺ സൺമഡ- 2012 
മ�ബ്രുവരിയിൽ പ്രസിദ്ീേരണം 
തുടങ്ിയിരുന്നു. എഡിറ്ർ ഉൾമപ്മട 
മിക്വാറും എല്ലാവരും അടച്ചുപൂ്മപ്് 
നയൂസ് ഓ�് ദ് കവൾഡിൽ 
പ്രവർത്ിച്ചവരായിരുന്നു. നല്ല 
പ്രചാരം ഈ ബദൽ പത്രത്ിനും 
േി്ി. 2019 േഴിയകമ്പാൾ അതിമറെ 
പ്രചാരം പതിമനാന്ന് ലഷേം 
േവിഞ്ഞിരുന്നു. കുമറ നഷ്ം ഇങ്മന 
നിേത്ാനായി.  

 നാലാമമതാരു വിവാഹം േഴിച്ച 
റുപർ്് മർകഡാക്് പുതുതായി 
വാങ്ിയ ഒരു വൻമോ്ാരത്ിൽ 
ഏതാണ്് ഒളിവിമലന്നകപാമല 
കുമറക്ാലം മചലവഴിച്ചകപ്ാൾ 
കുടുംബത്ിലം അസത്വാരസ്യങ്ൾ 
മൂർേിച്ചു. ോര്യങ്ൾ ഇങ്മന 
പിടിവിട്ടുകപാോൻ ോരണം, അച്ൻ 
എഡിറ്ർമാർക്കും മറ്റും നൽേിയ 
ഫ്ീ വലസൻസ് ആമണന്നു മേൻ 
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മജയിംസ് മർകഡാക്് കുറ്മപ്ടുത്തുേതമന്ന മചയ്തു. കുഴപ്ങ്മള 
അതിജീവിക്ാൻ നടത്ിയ ശ്രമങ്ളമായി മേൻ സഹേരിച്ചില്ല എന്ന് 
അച്നും കുറ്മപ്ടുത്ി. ജയിംസിമന പുറത്ാക്കുന്നതിമറെ വക്ത്തുവമര 
എത്ിമയങ്ിലം രണ്ാമമത് മേൻ ലാച്ാൻ ഇടമപടുേയം അച്മന 
സമാധാനിപ്ിക്കുേയം മചയ്തുമോണ്് കുടുംബം കുത്മന പിളർന്നില്ല.  

 മഞ്ഞപ്ത്രം എന്നുതമന്ന വിളിക്ാവന്ന കലാേത്ിമല ഏറ്വം 
വലിയ പത്രം നാമാവകശഷമാമയങ്ിലം ആ പത്രസംസ് ോരത്ിന് 
വലിയ ഷേതമമാന്നും സംഭവിച്ചില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. ഇന്നും, 
ബ്രി്നിമല ഏറ്വം പ്രചാരമുള് പത്തു പത്രങ്ളിൽ പകുതിയികലമറയം 
ടാകബ്ായ്ഡുേളാണ്. കമന്മയള് പത്രങ്ളമട കൂ്ത്ിൽ 
മുന്നിൽനിൽക്കുന്ന ദ് സൺമഡ വടംസിന് ആറാം സ്ാനകമ ഉള്ളൂ. 
ദ് സൺ, ദ് സൺ ഓൺ സൺമഡ, മഡയ്ി മമയിൽ, മമയിൽ ഓൺ 
സൺമഡ, മമകരോ എന്നിവ ഏറ്വം മുന്നിൽനിൽക്കുന്നു. ഇവമയല്ലാം 
ടാകബ്ായ്ഡ് വലപ്ത്ിലള്വയാമണങ്ിലം എല്ലാം മുഴുനീള മഞ്ഞയല്ല.

 നയൂസ് ഓ�് ദ് കവൾഡ്് തേർന്നത് മർകഡാേ് കുടുംബമത് 
തേർമത്ാന്നുമില്ല. കലാേത്ിമല 500 സമ്പന്നന്മാരുമട പ്ിേയിൽ 
272-ാം സ്ാനത്് ആ കുടുംബമായിരുന്നു 2005-ൽ. അന്ന് 2.3 ബില്യൻ 
കഡാളർ ആയിരുന്നു അവരുമട ആസ്തി. 2020-ൽ റാങ്് 375-കലക്കു 
താഴ്മന്നങ്ിലം ആസ്തി 5.2 ആയി വളർന്നിരുന്നു.   

മഞ്ഞപ്ത്രം എന്നുതചന് 
വിളിക്ാവന് ക�ാേത്തിച� 

ഏ്വം വ�ിയ പത്രം 
നാമാവകശഷമാചയങ്ിലം ആ 
പത്രസംസ് ോരത്തിന് വ�ിയ 

ക്ഷതചമാന്നും സംഭവിച്ചില്. 
ഇന്നും, രേിട്നിച� 
ഏ്വം പ്രൊരമുള്ള 
പത്തു പത്രങ്ങളിൽ 
പകുതിയിക�ചറയം 

ൊക്ായ്ഡുേളാണ്. 
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നയൂസ് ഓ�് ദ് കവൾഡ് വിവാദം ഉയർത്ിയ മോടുങ്ാറ്് ഗുണപരമായി 
പരിണമിക്ണമമന്ന സദുകദേശ്യകത്ാമടയാണ് അന്നമത് 

പ്രധാനമന്തി കഡവിഡ് ോമറൂൺ ഭരണകൂടം ജസ്റിസ് മലവ്സൺ 
എന്ന മുതിർന്ന ജഡ്ജി അദ്്യഷേനായി ഒരു അകനത്വഷണേമ്മീഷമന 
നിയമിച്ചത്. ബ്രി്നിമല പത്രപ്രവർത്നരീതിയം മാധ്യമസംസ് ോരവം 
ധാർമിേതയം പഠിക്കുേയാണ് േമ്മീഷനു നൽേിയ ചുമതല. പത്രങ്ളം 
മപാതുജനവമായള് ബന്ം, ക�ാൺ കചാർത്ൽ ഉൾമപ്മട 
മാധ്യമരംഗത്തു നടക്കുന്ന നിയമവിരുദ് നടപടിേൾ, പത്രങ്ളം 
മപാലിസം തമ്മിലം പത്രങ്ളം രാഷ്ടീയക്ാരും തമ്മിലമുള് ബന്ം എന്നീ 
ോര്യങ്ൾ േമ്മീഷൻ പഠിച്ചു. അധിേം സമയമമടുക്ാമത േമ്മീഷൻ 
2012-ൽ രണ്ായിരത്ികലമറ കപജുള് റികപ്ാർ്് ഗവമമെറെിനു 
സമർപ്ിച്ചു. പ്രധാനമപ്് ശുപാർശേൾ ചുവമട-

• തീർത്തും ഹാനിേരമായ രീതിയിൽ മാധ്യമങ്ൾ മസൻകസഷൻ 
വാർത്േൾക്് പിറമേ കപാകുന്നു. അകനേം വ്യക്തിേൾക്കും 
സ്ാപനങ്ൾക്കും ഇതുോരണം ഗുരുതരമായ ഹാനി സംഭവിച്ചിട്ടുണ്്.

• പത്രങ്ൾ സത്വയംനിയന്തിതമായി തുടരണം. എന്തു 
പ്രസിദ്മപ്ടുത്ണം എന്ന ോര്യത്ിൽ ഗവമമെറെിന് ഒരു 
നിയന്തണവം ഉണ്ാവരുത്.

• വാർത്േളമായി ബന്മപ്് പ്രശ്നങ്ളം പരാതിേളം 
പരികശാധിക്കുന്നതിന് ഒരു സത്വതന്തസംവിധാനം ഉണ്ാവണം. 
ഇതിമറെ മപരുമാറ്ച്ച്ം മാധ്യമങ്ൾ തമന്ന തീരുമാനിക്ണം. 
ഇക്ാര്യത്ിൽ ഗവമമെറെ് നിയമനിർമാണം നടത്ണം. നിലവിലള് 
സംവിധാനം ഒട്ടും �ലപ്രദമല്ല.

 

• ഗുരുതരമായ വീഴ്ചേൾക്് 
മാധ്യമങ്ളിൽനിന്ന് 
മമാത്ം കടകണാവറിമറെ 
ഒരു ശതമാനകമാ, കൂടിയാൽ 
ദശലഷേം പൗകണ്ാ പിഴ 
ഈടാക്ാം.

• സത്വതന്തസമിതിയമട 
പ്രവർത്നത്ിന് ബലവം 
സത്വാതന്ത്യവം ഉണ്ാോൻ 
ഗവമമെറെ് നിയമനിർമാണം 
നടത്ണം.

• പത്രപ്രവർത്നം 
സംബന്ിച്ചുള്  പരാതിേൾ 
ഗൗരവപൂർവം വേോര്യം 
മചയ്യുമമന്ന ഉറപ്് ജനങ്ൾക്കും 
മറ്റു ഇടമപടലേളിൽനിന്ന്് 
സംരഷേിക്മപ്ടുമമന്ന ഉറപ്് 
പ്രസിദ്ീേരണങ്ൾക്കും 
ഉണ്ാക്ാനുള് നടപടിേൾ 
സത്വീേരിക്ണം.

 ഗവമമെറെ് നിയമനിർമാണം 
നടത്ണമമന്ന നിർകദേശം 
പ്രധാനമന്തി കഡവിഡ് ോമറൂൺ 
നിരസിച്ചു. മാധ്യമസത്വാതന്ത്യത്ിലള് 

ച�വ്സൺ റികപ്ാർട്ിന് എന് സംഭവിച്ചു?

മീഡിയ ബൈ്്റ സ്റ
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ഇടമപടലാവം അമതന്നും അതിരുേടന്നുള് ഒരു നടപടിക്കും 
തയ്ാറമല്ലന്നും അകദേഹം വ്യക്തമാക്ി. ക�ാൺ കചാർത്ൽ 
വിവാദമത്ത്തുടർന്ന് പത്രങ്ൾമക്തിമര അണിനിരന്ന മുഴുവനാളേളം 
ഇതിൽ ക്ഷുഭിതരായി. തുടർന്ന്, ചില നടപടിേൾക്് ഗവമമെറെ് തുടക്മിട്ടു.

 മാധ്യമങ്ൾക്കുകമൽ എന്തുതരം നിയന്തണ സംവിധാനമാണ് 
ഉണ്ാകക്ണ്ത് എന്നതു സംബന്ിച്ച് ചർച്ചേളം തർക്ങ്ളം പിമന്നയം 
തുടർന്നു. നിലവിലണ്ായിരുന്ന പ്രസ് േംമപ്യ്റെ്സ് േമ്മീഷൻ(പി.സി.സി.) 
അവസാനിപ്ിക്ണമമന്നും കൂടൂതൽ �ലപ്രദമായ പുതിയ സംവിധാനം 
ഉണ്ാേണമമന്നും പി.സി.സി മചയർമാൻ തമന്ന നിർകദേശിച്ചിരുന്നു. ഒട്ടും 
�ലപ്രദമല്ല നിലവിലള് സംവിധാനമമന്നും, ശിഷോധിോരമുള്-സത്വതന്ത, 
േർശന, 'പല്ലുള്'- സംവിധാനം കവണം എന്നുമായിരുന്നു അകദേഹത്ിമറെ 
നിർകദേശം.

 പ്രധാനമന്തി ോര്യം ഗൗരവമായാണ് എടുത്ത്. പരാതിേൾ 
കനരാംവണ്ം അകനത്വഷിക്ാനും ച്ലം�നങ്ൾക്് േനത് പിഴ 
ഈടാക്ാനും ശിഷോനടപടിേൾ പത്രങ്ളിൽ പരസ്യമപ്ടുത്ാനും 
വ്യവസ്യണ്ാേണമമന്നാണ് അകദേഹം നിർകദേശിച്ചത്. 
ഇതുമോമണ്ാന്നും ആശയക്കുഴപ്ങ്ൾ തീർന്നില്ല. ജസ്റിസ് മലവ്സൺ 
േമ്മീഷമറെ റികപ്ാർ്് പത്രങ്ൾക്കു മാത്രമാണ് ബാധേമായിരുന്നത്. 
ദൃശ്യമാധ്യമങ്ൾക്് നിയമപ്രാബല്യമുള് സംവിധാനം ഉണ്്. 
എന്നാൽ, നവമാധ്യമങ്ൾക്് പഴയ പീനൽ കോഡ് മാത്രമാണ് 
ബാധേമായിരുന്നത്. ഇങ്മനമയാരു കുഴഞ്ഞ സംവിധാനം കപാമരന്ന 
നിലപാട് പലരും ഉന്നയിച്ചു.

 നീണ് ചർച്ചേൾക്കും നിയമനിർമാണങ്ൾക്കുംകശഷം 
നിലവിലണ്ായിരുന്ന പ്രസ് േംപ്മളയൻസ് േമ്മീഷൻ 
ഇല്ലാതാവേയം പേരം ഇൻഡിമപൻഡറെ് പ്രസ് സ്റാൻകഡഡ്സ് 
ഓർഗവനകസഷൻ(ഐ.പി.എസ്.ഒ) രൂപവൽക്രിക്കുേയം മചയ്തു. 
മചറുേിട മാധ്യമങ്ൾക്ായി ഇംപ്രസ് (ദ് ഇൻഡിമപൻഡറെ് 

കമാണിറ്ർ ക�ാർ ദ് പ്രസ്) 
എന്ന മമറ്ാരു സംവിധാനമാണ് 
നിലവിലള്ത്. ജസ്റിസ് മലവ്സൺ 
േമ്മീഷമറെ ശിപാർശേൾ 
അനുസരിച്ചുതമന്നയാകണാ ഈ 
സംവിധാനങ്ൾ പ്രവർത്ിക്കുന്നത് 
എന്നു നിരീഷേിക്ാൻ ഗവമമെന്റു 
തലത്ിൽ പ്രസ് റിക്ഗ് നിഷൻ 
പാനലം പ്രവർത്ിക്കുന്നുണ്്. ഐ.പി.
എസ്.ഒ.യം ഇംപ്രസം ഗവമമെറെ് 
നിയമിതമമല്ലങ്ിലം പി.ആർ.പി.മയ 
നിയമിച്ചതും നിയന്തിക്കുന്നതും 
ഗവമമെറെ്  ആണ്.

 സത്വതന്ത പത്രപ്രവർത്നത്ിന് 
കദാഷേരമായ നടപടിേമളാന്നും 
പത്രവിരുദ്വിോരം ഉണർത്ിയ 
ഈ വിവാദം മൂലം ഉണ്ായില്ല 
എന്നത് ശരിയാണ്. ഒപ്ം, ബ്രി്ീഷ് 
പൗരന്മാർക്് മസൻകസഷനൽ 
മാധ്യമങ്ളിൽനിന്ന് മതിയായ 
സംരഷേണം ഉറപ്പുനൽോൻ 
ഇകപ്ാഴും േഴിയന്നില്ല എന്ന പരാതി 
തുടരുേയാണ്.  

(കേരള മീഡിയ അക്ാദമി മുൻ 
ചെയർമാനം മാതൃഭൂമി മുൻ ചഡപയൂട്ി 

എഡി്റമാണ് ക�ഖേൻ)
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വിത്്റ േവ്റ ഫ്ം വർമ്റോജി 

ഇരുപത്ിമയാന്നാം നൂറ്ാണ്ിമല ഈ രണ്ാം ദശേത്ിൽ സമൂഹത്ിമല 
എല്ലാ കമഖലേളിലം  മഹാരഥന്മാരായ, തങ്ളമട േഴിവിലം മിടുക്ിലം 
പദവിയിലം അനുഭവസമ്പത്ിലം ബുദ്ിയിലം പാരമ്പര്യത്ിലമമല്ലാം 

കടാപ് ആയ, എല്ലാവരും ഭയമപ്ടുന്ന ഒരു വസ്തുതയണ്്. 
 അത് സാകങ്തിേകമഖലയിമല േഴിഞ്ഞ 40 വർഷമായി ഉണ്ായിമക്ാണ്ി
രിക്കുന്ന അഭൂതപൂർവമായ, സത്വപ്നസദൃശമായ േണ്ടുപിടിത്ങ്ൾ ആയിരുന്നു. 
പകഷേ, മപമ്ന്നികപ്ാൾ അതിന് തിടുക്ം കൂടിയിരിക്കുേയാണ്. ഇന്നു നാം 
കലാേമമമ്പാടും അനുഭവിച്ചുമോണ്ിരിക്കുന്ന അപ്രതീഷേിതവം ഒന്നര വർഷ
മായിട്ടും നമുക്കു പൂർണമായി മനസ്ിലാക്ാൻ േഴിയാത്തുമായ കോവിഡ് 
മഹാമാരിയമട വ്യാപ്ിയം ശക്തിയമാണ് ഇതിനുോരണം. 
 
ത�മുറ മാ്ം 
 
 ചരിത്രാതീതോലം മുതൽ വളർത്ിമയടുത്, എല്ലാ കമഖലേളിമലയം 
സിസ്റമത് മാറ്ിമറിക്ാൻ  തയ്ാറാകുന്ന തലമുറ മാറ്ം..പുതിയ തലമുറ വരുന്നത് 
പ്രകൃതിനിയമമാണ്. അതിമല അനിവാര്യത ആയർവദർ�്യവമായി  ബന്മപ്
്തിനാൽ പണ്ടുമുതകല ഉണ്ായിരുന്നു. ബാല്യം, േൗമാരം, യൗവനം, വാർദ്േ്യം. 
ഏറിയാൽ 80-90വർഷം. തലമുറമാറ്ം ആചാരങ്ളമട പിൻബലകത്ാമട 
തുടർന്നുവന്നു. 
അടിസ്ാനപരമായ ഒരു മാറ്ം കുറഞ്ഞോലംമോണ്്  വിവിധ കമഖലേളിൽ 
ഒകരസമയം കവണ്ിവരുന്ന സന്ദർഭം ഇന്നുവമര ഉണ്ായിരുന്നില്ല.  
 

ോ�യളവ്  
 
 ോലയളവിൽ ഒരു ഏേകദ
ശേണക്് ഉണ്ായിരുന്നു. പകഷേ, 
ഇകപ്ാൾ മപമ്ന്ന് ഈ തലമുറയമട 
ജീവിതോലം ചുരുങ്ി. എല്ലായിടവം 
മാറ്ം. സത്വാഭാവിേമായം തലമുറയമട 
വദർ�്യത്ിലം മാറ്ം വരാം.  
പകഷേ, ഇകപ്ാൾ നടക്കുന്ന മാറ്ം 
തലമുറയമട വദർ�്യം കുറയന്നത് 
അടിസ്ാന കമഖലേമള തേിടം
മറിക്കുന്ന രീതിയിൽ മചറുതായി 
വരുേയാണ് എന്നുള്താണ്.  
ഈ കലഖനത്ിൽ ഒരു കമഖലമയക്കു
റിച്ചു മാത്രകമ ചിന്ിക്ാൻ ഞാൻ ഉകദേ
ശിക്കുന്നുള്ളൂ.  
 
വായന മീഡിയ 
 
 അച്ചടിച്ചകതാ എഴുതിയകതാ 
ഡിജിറ്കലാ ആയ, അഷേരാഭ്യാസം 
ഉമണ്ങ്ിൽമാത്രം സംകവദന
ഷേമത ഉള് വാർത്ാവിനിമയ 

മീഡിയയിൽ ത�മുറ മാ്ം
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ചേ. എൽ. കമാഹനവർമ്മ 

കമഖലയായി ഇതു മാറിയി്് ഒന്നരനൂറ്ാണ്ടുകപാലം ആയി്ില്ല. എഴുതുന്ന പ്രക്രി
യയ്ക് വാർത്േൾ മപമ്ന്ന് േടലാസ്, അച്ചടി, രോൻസ് കപാർക്ഷൻ ഈ 
രംഗങ്ളിൽ വന്ന േണ്ടുപിടിത്ങ്ൾ അനുനിമിഷം വളർത്ിമക്ാണ്ടുവന്നു.  
നൂറുവർഷംമുമ്പ് വാർത്ാവിനിമയം കറഡികയാ വഴി മമമല്ല ആരംഭിമച്ചങ്ിലം 
വർത്മാനപ്ത്രം നൽകുന്ന വാർത്േൾ മാത്രമായിരുന്നു കേ്റിവിനപ്പുറം 
നമുക്് വാർത്േൾ മനസ്ിലാക്ിത്ന്നിരുന്നത്. 
 
സാക്ഷരതയചെ ബാ��ോ�ം 
 
 തിരുവിതാംകൂറിമല മലയാളം പത്രത്ിമല വാർത്േൾ മോച്ചി രാജ്യത്തും, 
മദ്ാസ് പ്രവിശ്യയമട  ഭാഗമായിരുന്ന മലബാർ ജില്ലയിമല പൗരന്മാർക്കും 
വാർത് ആയിരുന്നില്ല. അതുകപാമല തിരിച്ചും. വാർത്േളിൽ പ്രധാനമായം 
ഉണ്ായിരുന്നത് ഒരു വിഷത്വൽ സീനിമറെ യഥാർത്ഥരൂപം അഷേരങ്ളിലൂമട 
വരയ്ക്കുേ എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു.  മീറ്ിങ്ിമറെ വാർത്േളിൽ ബ്രാക്റ്ിൽ 
േയ്ടി, പമങ്ടുക്കുന്ന വ്യക്തിേളമട കവഷഭൂഷാദിേളമട വർണ്ന എല്ലാം പതി
വായിരുന്നു.  
 
പത്രം വായനക്ാരനം എഴുത്തുോരനം

 പുസ്തേങ്ളിലൂമട ലഭിച്ച വിജ്ഞാനത്ിലം ഉണ്ായിരുന്നു. ഒപ്ംതമന്ന 
സാഹിത്യ േലാരംഗമത് രചനേളം പത്രത്ിമറെ ഒരു രൂപവശലി 
നിർണയിച്ചു. എഡികറ്ാറിയൽ  കപജ് പ്രധാന കപജ് ആയി മാറി. പാണ്ഡിത്യവം 

തിരുവിതാംകൂറിച� മ�യാളം 
പത്രത്തിച� വാർത്തേൾ 
ചോച്ചി രാജ�ത്തും, മദ്ാസ് 

പ്രവിശ�യചെ  
ഭാഗമായിരുന് മ�ബാർ 
ജില്യിച� പൗരന്ാർക്കും 

വാർത്ത ആയിരുന്ില്. 
അതുകപാച� തിരിച്ചും. വാ
ർത്തേളിൽ പ്രധാനമായം 

ഉണ്ടായിരുന്ത് ഒരു വിഷ്വൽ 
സീനിചറെ യഥാർത്ഥരൂപം 

അക്ഷരങ്ങളിലൂചെ  
വരയ്ക്കുേ എന്ത് മാത്രമായി

രുന്നു.

ചേ എൽ കമാഹനവർമ്മ 
എഴുതിയ ക�ഖനം 

കേൾക്ാൻ േയൂ ആർ 
കോഡ് സ്ാൻ ചെയ്യുേ. 
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പുേഴ്ത്ലേളം വാഗത്വാദങ്ളം വർത്മാനപ്ത്രത്ിമല ബഹുഭൂരിഭാഗവം 
സ് കപസ്  വേയടക്ി. വാർത്േൾക്കുള് ഇടങ്ളിലം സാമൂഹ്യമായ 
ജാതിമത വ്യത്യാസങ്ളം േനേം മൂലം ോമിനി മൂലം ഉണ്ാകുന്ന രസേരമായ 
വാർത്േളം സംഭവങ്ളമട വിവരണങ്ളം ആയിരുന്നു അന്നു മുൻതൂക്ം 
കനടിയിരുന്നത്.  

 വാസ്തവത്ിൽ മീഡിയയ്ക് പലതരം മാറ്ങ്ൾ വരുന്നുമണ്ങ്ിലം അടി
സ്ാനപരമായി ജനത്ിന് കവണ് വാർത്േൾ നൽകുന്ന രീതിയികലക്് 
മീഡിയയിൽ വിപ്വേരമായ മാറ്ങ്ൾ  സംഭവിക്കുന്നുകണ്ാ എന്ന് 
സംശയമാണ്.
 
      ഇകതക്കുറിച്ച്  ഒരു സത്യ േഥ പറയാം. 
      നൂറുവർഷം മുമ്പാണ്. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ 1922 ജനുവരി. റഷ്യൻ വിപ്
വത്ിനുകശഷം  േമ്മയൂണിസം എന്ന ആശയം രാജ്യഭരണ സംവിധാനത്ിൽ 
പ്രാകയാഗിേമായി വിജയിപ്ിക്ാമമന്ന് ോ്ിയ ോലം. േഴിഞ്ഞ നൂറ്ാണ്ിമല 
കലാേംേണ് രാഷ്ടീയ കനതാക്ന്മാരിൽ അതയുന്നതനായ മലനിൻ റഷ്യ 
ഭരിക്കുന്ന ോലം. അച്ചടിച്ച േടലാസേളമട അഷേരകലാേത്ിൽനിന്ന് വാ
ർത്ാവിനിമയം മമമല്ല മടലിഗ്രാ�,് മടലിക�ാൺ, കറഡികയാ വഴിയിലൂമട 
മാറ്ങ്ൾ വരാൻ തുടങ്ിയ ോലം. അവമയല്ലാം  
അഷേരങ്ൾക്കുപേരം ശബ്മത്യാണ് ആയധമാക്ിയത്. നിരഷേരർക്കും 
അകപ്ാൾ വാർത്േൾ എത്ിക്ാം.

 അകപ്ാഴാണ് എവിമടയം മചന്ന് ോണിക്ാവന്ന, ചലിക്കുന്ന ചിത്രങ്
ളിലൂമട ആശയം പേരാവന്ന മൂവി �ിലിം േടമന്നത്ിയത്. ക്രാന്ദർശിയായ 

മലനിൻ ഈ മീഡിയത്ിമറെ വിപ്വ
േരമായ േമയൂണികക്ഷൻ സാധ്യത 
േണ്ടു. നിരഷേരരായ ബഹുഭൂരിപഷേ
ത്ിനും ദരിദ്രായ ോർഷിേ-വ്യാ
വസായിേ രംഗമത് മതാഴിലാളിേ
ൾക്കും ഉപോരം ആകുന്നത് ഈ മൂവി 
മാധ്യമം ആകുമമന്ന് അകദേഹം േണ്ടു. 
രാഷ്ടീയമായം  ഈ ദൃശ്യമാധ്യമത്ിമറെ 
ലളിതവം അകതസമയം, അത്യാേ
ർഷേവമായ ജനേീയ അംഗീോരം 
ഭാവിയിൽ വളമര ഉപേരിക്കുമമന്ന് 
അകദേഹം മനസ്ിലാക്ി. അതിമറെ                                                                       
കപ്രാത്ാഹനത്ിന് പ്രവർത്
നവശലി സർക്ാർ മലവലിൽ 
രൂപീേരിച്ചു.

 അകദേഹത്ിമറെ രസേരമായ ചില 
േർശനമായ തീരുമാനങ്ൾ ഇന്നും 
പ്രസക്തമാണ്. 
 ഈ �ിലിം പരിപാടി ബ്ാക്് 
ആൻഡ് വവറ്് മാറി നിറം വന്നു. 
ചലനത്ിൽ ശബ്കരഖ വന്നു. 
പിന്നാമല മടലിവിഷൻ വന്നു. ഇറെ
ർമനറ്് വന്നു. ഡിജിറ്ൽ വിപ്വം വന്നു. 
ഇന്ന് അതു മമാവബൽ വിപ്വത്ിൽ 

വിത്്റ േവ്റ ഫ്ം വർമ്റോജി 
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കലാേമമമ്പാടും ഏറ്വം ദരിദ്രും മുൻമപാരിക്ലം സമൂഹത്ിമറെ ഭാഗമായി 
ോണാതിരുന്ന മനുഷ്യരിമലല്ലാം എത്ികച്ചർന്നു. 

 അകദേഹം ഈ മീഡിയയമട കപ്രാത്ാഹനത്ിനായി േമ്മിറ്ിേൾ ഉണ്ാക്ി. 
അവർക്് ചില നിർകദേശങ്ൾ നൽേി. അവയിൽ ചിലത്: 

• ഒന്ന്, സിനിമ വ്യവസായമത് എങ്മന കപ്രാത്ാഹിപ്ിക്ണം.

• രണ്്, േഴിയന്നത്ര ഉൾനാടൻ ഗ്രാമങ്ളിൽ കൂ്ായ്മേളിലം അതു 
എത്ിക്ണം.

 
 ഇതിനായി സർക്ാരിമനാപ്ം വ്യവസായിേമളയം �ിലിം നിർമാണ
ത്ിനും പ്രദർശനത്ിനും കപ്രാത്ാഹിപ്ിക്ണം. ബിസിനസോർക്് ഇതിമന 
ആേർഷേമായ ഒരു മതാഴിലായി എടുക്ാൻ ോണിേളിൽനിന്ന് പണം ഈടാ
ക്ാവന്നതാണ.് രസേരമായ േഥേളിലൂമട സർക്ാർ നയങ്ൾക്കും പ്രവർത്
നങ്ൾക്കും പ്രാധാന്യം നൽേണം. വികനാദത്ിനുള് പ്രാധാന്യം കുറയ്കരുത്. 
അകതസമയം, സർക്ാർ സത്വന്ം രീതിയിൽ മറ്റുപല രാഷ്ടങ്ളിലള് ഭരണവ്യവ
സ്േളമട അപേടം തുറന്നുോട്ടുേയം കവണം. അകദേഹം ഇന്്യയിമല ബ്രി്ീഷ് 
സർക്ാർ നടത്തുന്ന ചൂഷണമത്ക്കുറിച്ച് ഒരുദാഹരണമായി  എടുത്തുോ
ട്ടുേയം മചയ്തു.

 
 

(ക�ഖേൻ പ്രമുഖ കനാവ�ിസ്റം വീക്ഷണം മുൻ െീഫ് എഡി്റമാണ്)

മീഡിയയ്ക് പ�തരം 
മാ്ങ്ങൾ വരുന്നുചണ്ട
ങ്ിലം ജനത്തിനകവണ്ട 
വാർത്തേൾ നൽകുന് 

രീതിയിക�ക്് വിപ്ലവ
േരമായ മാ്ങ്ങൾ സം
ഭവിക്കുന്നുകണ്ടാ എന്് 

സംശയമാണ്.
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ഒരു വറോക്്റ

ജനാധിപത്യത്ിമറെ ഉത്വമാണ് ഓകരാ തിരമഞ്ഞടുപ്പും. 
ജനപ്രീതിയം സമ്മതിയം അതുവഴി ഭരണസാരഥ്യവം കനടാനായി 
രാഷ്ടീയേഷേിേളം വ്യക്തിേളം നടത്തുന്ന പരിശ്രമങ്ളമട ഒരു 

മഹാകമള. മാദ്്യമങ്ൾക്ാേമ്, എഴുത്ിലം റികപ്ാർ്ിംഗിലമമാമക്യള് 
മിേവ് മതളിയിക്ാനുള് അവസരമാണ് തിരമഞ്ഞടുമപ്ന്ന മഹാ വാർത്ാ
സംഭവം.
 ഒരു മാദ്്യമ ഉത്വം കൂടിയായ തിരമഞ്ഞടുപ്പുമായി ബന്മപ്് പല 
വാർത്േളം പത്രങ്ളിൽ സംജാതമാക്കുന്നത് ഒരു തിേഞ്ഞ കപാരാ്
ത്ിമറെ പ്രതീതിയാണ് ! 'ഇനി അങ്ത്്ിൽ' എന്ന് ഒരിടത്് േണ്കപ്ാൾ, 

േനമലാന്നുകപാകര 
മവളിച്ചം വീശാൻ?

രണ്ിടത്് 'പടമയാരുക്ം' എന്നും 
'അടർക്ളം' എന്നും േണ്ടു. തിര
മഞ്ഞടുപ്ിമറെ ആംഗലം 'കപാൾ' 
ആയതിനാൽ ചിലരുമട ഭാവന 
'കപാൾക്ളം' ആയം വിരിഞ്ഞു. 
തിരമഞ്ഞടുപ്പുതീയതി ഏപ്രിൽ ആറ് 
എന്നുകേ്കതാമട 'ആറു േടക്ാൻ' 
എമന്നഴുതി, മുഖ്യമത്രാർത്ഥിേൾ 
വഞ്ിതുഴയന്ന ചിത്രവംമോടുത്് 

പ്രിൻസ്

ഇത്തവണ പരസ�വാേ�ം 'ഉറപ്ാണ് ' എന്ായിരുന്തിനാൽ 
ഉറപ്ിചറെയം ചുവപ്ിചറെയം കമളമായിരുന്നു. 'ഉറപ്ികന്ൽ 

ചുവപ്് ', 'ചുവപ്ഴേിൽ കമയ് 2', 'ചുവന് കേരളം', 'വിജയച്ചുവപ്് ' 
എന്ിങ്ങചന മ�യാളപത്രങ്ങൾ ഉറകപ്ാചെ ചുവന്കപ്ാൾ ഒരു 
ആംഗ�പത്രം എഴുതിയത് Red Alert  എന്ായിരുന്നു. അകത 
പത്രം Keep Left, Stay Safe എന്നും എഴുതി  ഇെതുകെർന്് 

സുരക്ഷിതം എന് അർത്ഥത്തിൽ

പ്രിൻസ് എഴുതിയ ക�ഖനം 
കേൾക്ാൻ േയൂ ആർ 

കോഡ് സ്ാൻ ചെയ്യുേ      
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രണ്ർത്ഥവം കൂ്ിമു്ിച്ചവരുമുണ്്. അർത്ഥവ്യാപ്ിക്കുകവണ്ിയള് അതിപ്ര
യത് നം!
ഒരു ചെറപുഞ്ിരി
 തിരമഞ്ഞടുപ്പു�ലം വന്നദിവസം കലാേ ചിരിദിനമായിരുന്നു. അക്ാര്യം 
ഉയർത്ിക്ാ്ി ഒരു പത്രം തിരക്ിയത് 'ജനവിധി അറിഞ്ഞ് ആമരല്ലാം 
ചിരിക്കും?' എന്നായിരുന്നു. ഉള്ിലിരിപ്് പുറത്തുോണിക്ാത് കവാ്റുമട 
ഗൂഢസ്മിതം തമന്നയകല്ല അകതാമടാപ്മുണ്ായിരുന്ന സ് വമലിയിൽ 
േണ്ത്?
ചപാതുകബാധത്തിനം ഉയചര
തിരമഞ്ഞടുപ്പുോലത്് ചർച്ചയായ കപരുേൾ, വിഷയങ്ൾ, താരതമ്യം, 
പ്രകയാഗങ്ൾ എന്നിവമയ കേന്ദ്രീേരിച്ചായിരുന്നു �ലപ്രഖ്യാപനകവളയിമല 
വാർത്ാവതരണവശലി. 'ചുവപ്് ', 'തരംഗം', 'േ്യാപ്റ്ൻ', 'ഉറപ്് ' തുടങ്ിയ 
ഈ വാക്കുേൾ ഒത്ിരി കേ്തിനാൽ, �ലം വന്നുതുടങ്ിയകപ്ാൾത്മന്ന 
അടുത് ദിവസമത് തലമക്ട്ടുേൾ എന്ാവമമന്നതിമറെ സൂചന വ്യക്ത
മായിരുന്നു. കപാരാഞ്ഞ്, വിജയശിൽപ്ിയമട കപരുതമന്ന വിജയൻ എന്നാ
യിരിമക് വിജയവം വിജയനുമില്ലാത് ഒരു ശീർഷേമത് സങ്ൽപ്ിക്ാൻ 
പത്രവായനയിലൂമട േിട്ടുന്ന മപാതുകബാധം അത്ര എളപ്ം സമ്മതിക്കുേയമി
ല്ലകല്ലാ.
 പകഷേ, ആ മപാതുകബാധമത് അതിജീവിച്ച് 'ഉയകര കേരളം' എന്ന് ഒരു 
പത്രം എഴുതി. കവമറാരു പത്രം 'ചരിത്രവിജയം' എന്ന പഴയ, പതിവ പ്രകയാഗ
ത്ിനുപേരം 'ചരിത്രവിജയൻ' എമന്നഴുതി. മമറ്ാരിടത്് േണ്ത് 'വിജയനി
സം'ആയിരുന്നു.
സൂപ്ർ ോ�ം
 ഇക്ാലത്് മിേച്ചമതന്തും നമുക്് 'സൂപ്ർ' ആണകല്ലാ. ഈ വിജയവം 
സൂപ്ർ തമന്നമയന്ന് ോണിക്ാൻ ഒന്നാം കപജിൽ 'വിജയ് സൂപ്ർ' 
എമന്നഴുതി, കേരളമത് ഒരുവിരലിൽ താങ്ിനിർത്തുന്ന സൂപ്ർമാനായി 
വിജയശിൽപ്ിമയ അവതരിപ്ിച്ചു ഒരു പത്രം. അേമത്ാരു കപജിൽ 'സൂപ്ർ 
പിണറായി' എന്നു രണ്ടു നിറത്ിൽ ശീർഷേം. അതിമല ചുവന്ന അഷേരം
മാത്രം കനാക്ിയാൽ 'സൂപ്റായി' എന്നു വായിക്ാം.
 മുൻ തിരമഞ്ഞടുപ്ിൽ എൽഡിഎ�് ജയിച്ചകപ്ാൾ 'എല്ലാം ശരിയാവം' 
എന്ന ഇടതുമുന്നണിയമട പരസ്യവാേ്യമത് അധിേരിച്ച് 'കേരളം ശരിവച്ചു' 
എന്നു ഇകതപത്രം എഴുതിയിരുന്നു. ഇത്വണ പരസ്യവാേ്യം 'ഉറപ്ാണ് ' 
എന്നായിരുന്നതിനാൽ ഉറപ്ിമറെയം ചുവപ്ിമറെയം കമളമായിരുന്നു. 'ഉറ
പ്ികന്മൽ ചുവപ്് ', 'ചുവപ്ഴേിൽ കമയ് 2', 'ചുവന്ന കേരളം', 'വിജയച്ചുവപ്് ' 
എന്നിങ്മന മലയാളപത്രങ്ൾ ഉറകപ്ാമട ചുവന്നകപ്ാൾ ഒരു ആംഗലപത്രം 
എഴുതിയത് Red Alert എന്നായിരുന്നു. അകതപത്രം Keep Left, StaySafe 
എന്നും എഴുതി,  ഇടതുകചർന്ന് സരഷേിതം എന്ന അർത്ഥത്ിൽ.
തരംഗത്തിനമീകത േ�ാപ്്ൻ
 വിജയതരംഗം, രണ്ാം വിജയതരംഗം, ഇടതുതരംഗം, ചുവപ്പുതരംഗം കപാ
ലള്വയമട സാധാരണ ഒഴുക്ിനിടയിൽ 'േ്യാപ്റ്ൻ' അൽപ്ം കമജറായി
ത്മന്ന ഉയർന്നുനിന്നു. ഒരിടത്് 'േ്യാപ്റ്ൻ' എമന്നഴുതിയ മതാപ്ി ധരിച്ച് തു
ഴച്ചിൽക്ാമര നയിക്കുന്നയാളിമറെ ചിത്രം േണ്ടു. മമറ്ാരു പത്രം 'േ്യാപ്റ്ൻ ദ 
കഗ്രറ്് ' എന്ന ചുവപ്ൻ ശീർഷേവം ചിത്രവം നൽേി. ഈ ആംഗലപ്രകയാഗം 
വന്ന മലയാളപത്രത്ിൽ എൽഡിഎ�്, യ ഡിഎ�് എന്നമതാമക് 
ഇംഗ്ീഷിൽ എഴുതിയത് അൽപം മോഴുക്മ് എന്ന് േരുതിയാവാം.
മ�യാളവം ചോഴുപ്ിക്കും
 വാർത്ാവതരണം മോഴുപ്ിക്ാനായി മലയാളപത്രങ്ൾ ഇംഗ്ീഷ് 
പ്രകയാഗിക്കുന്ന ഇക്ാലത്് അല്ം മലയാളം കചർത്് തലമക്ട്ടു മോഴു
പ്ിക്ാൻ ഒരു ആംഗലപത്രം മുകന്നാട്ടുവന്നത് രസേരമായികത്ാന്നി. ആ 
ശീർഷേം ഇങ്മനയായിരുന്നു: Captain's knock : It's Pinarayi's Vijayam.
 വിജയത്ിന് ഇംഗ്ീഷിൽ 'വിക്ററി'യം 'രേയംഫു'മമാമക് ഉണ്ായിട്ടും 
അതിനുപേരം അവസകരാചിതമായി 'വിജയം' എന്ന മലയാളം തമന്ന ഉപ
കയാഗിച്ചതിമല മിടുക്ിമന ോണാതിരിക്കുന്നമതങ്മന?

േന�ിചറെ ചവട്ം
 വിജയം എല്ലാവമരയം 
ഒരുകപാമല സകന്ാഷിപ്ിക്ണമമ
ന്നില്ല എന്ന് ചിലതു ോണുകമ്പാൾ 
കതാന്നും. കേരളത്ിമല ഇടതുവിജയ
വമായി ബന്മപ്്് 'ഇര്മച്ചങ്നൽ' 
എമന്നാരു ശീർഷേം നൽേിയത് 
മമറ്ാരു പതിവപ്രകയാഗമത് ഓർമ്മ
യിമലത്ിക്ാൻ കവണ്ിയാമണന്ന് 
ആർക്റിയില്ല? അതിനടുത്ായി, 
മമറ്ാരു സ്ലമത് ഇടതിമറെ 
അവസ് ഒകന്നാർമിപ്ിക്ാനായി ഒരു 
വരിേണ്ടു: 'േനമലാരു തരികപാലമില്ല 
ബംഗാളിൽ'.
 ഇങ്മന ഒരു േനൽത്രി 
മതിയകല്ലാ മനസ്ിലിരിപ്ികലക്് മവ്ം 
വീശാൻ.
 തിരമഞ്ഞടുപ്പും ജനാധിപത്യവ
മമാമക് വിജയിേളമട മാത്രം േഥ
യല്ലകല്ലാ. പരാജിതരുമട വാക്ിനും 
ഇവിമട വിലയണ്്. 'ജനവിധി 
ആദരകവാമട അംഗീേരിക്കുന്നു' 
എന്നായിരുന്നു പ്രതിപഷേത്ിമറെ 
പ്രസ്താവനയായി ഒരു പത്രത്ിൽക്
ണ്ത്. 'ആദരകമാമട', അമല്ലങ്ിൽ 
'ആദരകത്ാമട,' അതുമമല്ലങ്ിൽ 
'സാദരം ' എന്നായിരുന്നു കവണ്ത്. 
ശരിയായ മലയാളം അമതാമക് 
ആയിട്ടും 'ആദരവ് ' എന്ന മതറ്ിമന 
(ശീലമമന്നും പറയാം) ശരിയാക്ാൻ 
എമന്ാരു ഉത്ാഹമാണ് ചിലർക്് ! 
പിശേിമന അച്ചടിച്ച് ശരിയാക്ാ
മമന്ന് ആർക്ാണാകവാ ഉറപ്്? 

(മാധ�മപ്രവർത്തേനം രാജ്ഭവൻ 
പിആർഒയമാണ് ക�ഖേൻ)

മച്ാരു സ്�ചത്ത 
ഇെതിചറെ അവസ് 

ഒകന്ാർമിപ്ിക്ാനായി 
ഒരു വരിേണ്: 

'േനച�ാരു തരികപാലമില് 
ബംഗാളിൽ'. ഇങ്ങചന ഒരു 

േനൽത്തരി മതിയകല്ാ 
മനസ്ി�ിരിപ്ിക�ക്് ചവട്ം 

വീശാൻ.
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ഡാർമനല്ല കഫ്സിയറുമട ജീവിതം മാറ്ിമറിച്ചത് 
അവളമായി ബന്മില്ലാത് മറ്റു രണ്ടു 
കപരായിരുന്നു; അതിമലാരാൾ മമറ്ാരാളമട 

ജീവമനടുക്കുേയമായിരുന്നു.

2020 കമയ് 25-നു വവകുകന്നരം അകമരിക്യിൽ മിനിയാമപാലീസിമല 
മപൗഡർകഹാൺ പാർക്ിനു സമീപം ഷിക്ാകഗാ അവനയുവിൽ 
നിൽക്കുകമ്പാഴാണ് 17 വയസ്സുോരിയായ ഡാർമനല്ല ആ ോഴ്ച േണ്ത്. 
ഒരു കപാലീസ് ോറിനു സമീപം നിലത്തുേിടക്കുന്ന േറുത്വർഗക്ാരമറെ 
േഴുത്ിൽ മുട്ടുമോണ്് അമർത്ി നിൽക്കുന്ന കപാലീസോരൻ. 
നിലത്തു േിടക്കുന്നയാൾ ''എനിക്് ശത്വാസംമുട്ടുന്നു''മവന്ന് ഉറമക് 
വിളിച്ചു പറയന്നുണ്്.  അയാമള ഉപദ്വിക്ാതിരിക്കൂമവന്ന് ചുറ്റും 
നിൽക്കുന്നവർ വിളിച്ചുപറയന്നത് കപാലീസോരാരും ശ്രദ്ിക്കുന്നില്ല. 
ഈ രംഗങ്മളല്ലാം ോമറയിൽ പേർത്ാൻ ഡാർമനല്ലയ്ക് മപമ്ന്നു 
കതാന്നിയത് കലാേമമമ്പാടും ചലനമുണ്ാക്ാൻ കപാകുന്ന തീരുമാനമായി 
മാറുേയായിരുന്നു.

കപാലീസിമറെ അടിച്ചമർത്ലേൾമക്തികരയം 
വർണവികവചനത്ിമനതികരയം ആകഗാളമായി 
പ്രതിേരണങ്ളണ്ാക്ിയ കജാർജ് �് കളായ്ഡ് മോലപാതേത്ിമറെ 
ദൃശ്യങ്ളായിരുന്നു അവൾ ോമറയിൽ പേർത്ിയത്. ഒരു 
മനുഷ്യമന, അയാൾ മരണത്ിമറെ വക്ിലാമണന്ന് ഉറപ്ായ 
നിമിഷം കപാലം കമാചിപ്ിക്ാമത ഇഞ്ിഞ്ായി മോല്ലുന്ന രംഗങ്ൾ 
അകമരിക്മയ ഇളക്ിമറിച്ചു. അത് സൃഷ്ിച്ച  ചലനങ്ൾ കലാേത്ിമറെ 
ഓകരാ മുക്ിലം മൂലയിലമമത്ി. �് കളായിഡിമന വധിച്ച  മഡമറേ് 
മചൗവിമന കുറ്ക്ാരമനന്നു േണ്് തടവിലാക്കുന്നതിനു മുൻപ് 
നടത്ിയ വിചാരണയിലം ഡാർമനല്ല സാഷേിയായി. ഒടുവിൽ 
ചരിത്രം സൃഷ്ിച്ചുമോണ്് പ്രശസ്തമായ പുലിറ്് സർ സമ്മാനവം അവമള 
കതടിമയത്ി, പതിമന്ാം വയസ്ിൽ.

'ബ്ാക്് വല�് സ് മാറ്ർ' എന്ന കപരിൽ കലാേത്ിമറെ വിവിധ 
ഭാഗങ്ളിൽ വർണവികവചനത്ിമനതികര പ്രതികഷധ പരമ്പര 
ഉണർത്ിവിടാൻ ോരണമായ ഈ വീഡികയാ ചിത്രീേരിച്ചതിമറെ 
കപരിൽ പുലിറ്് സർ പുരസ് ോരം സമ്മാനിച്ചത് ചരിത്രത്ിമല ഒരു 
അപൂർവതയായിരുന്നു. പ്ര�ഷണൽ പത്രപ്രവർത്േയല്ലാത് ഒരു 
ടീകനജർക്് അകമരിക്ൻ പത്രപ്രവർത്ന രംഗമത് ഈ ഉന്നത 
ബഹുമതി ഇതിനു മുൻപ് നൽേിയി്ില്ല. ഇന്്യൻ വംശജയായ കമ� 
രാജകഗാപാലന്  അവാർഡ് കനടിമക്ാടുത് റികപ്ാർട്ടുേളടക്ം 
ശ്രകദ്യമാണ് ഇത്വണമത് അവാർഡ് പ്രഖ്യാപനം.

ചരിത്രമായ വീഡികയാ ഒൻപതു വയസ്സുള് ബന്ധുവമമാത്് േപ് 
�ീഡ് സ് എന്ന സ്ാപനത്ികലക്് എത്തുകമ്പാഴായിരുന്നു ഡാർമനല്ല 
ആ രംഗം േണ്ത്. ജീവനുകവണ്ി കേഴുന്ന ഒരാളമട േഴുത്ിൽ 
ോൽമുട്ടുമോണ്് അമർത്ി ഉപദ്വിക്കുന്ന കപാലീസോരമന േണ്് 

അവൾ മഞ്ി. 'അകമരിക്യിൽ ഒരു 
േറുത് വർഗക്ാരമറെ ജീവിതം 
എത്രകത്ാളം അപേടേരമാണ് 
എന്നാണ് എനിക്് അകപ്ാൾ 
കതാന്നിയത് ' എന്നായിരുന്നു 
ആ രംഗം േണ്തിമനക്കുറിച്ച് 
അവൾ പിന്നീടു പ്രതിേരിച്ചത്. 
കൂമടയള് ബാലിേ ഇതു േണ്് 
ഭയക്രുത് എന്നു കതാന്നിയതിനാൽ 
അവമള േടയ്ക്കുള്ികലക്കു 
പറഞ്ഞയച്ചു. ഈ േടയിൽ 
കജാർജ് �് കളായ്ഡ് നൽേിയത് 
േള്കനാ്ായിരുന്നുമവന്ന് 
ഒരു ജീവനക്ാരനു സംശയം 
കതാന്നിയതിൽ നിന്നായിരുന്നു 
സംഭവങ്ളമട തുടക്വം.

തമറെ മതാട്ടു മുന്നിൽ നടക്കുന്ന 
ഒരു അനീതി മറകക്ാഡ് 
മചകയ്ണ്തുമണ്ന്ന് ആ 
േൗമാരിക്ാരിക്് അതികവഗം 
കതാന്നുേയായിരുന്നു. അവളതു 
മചയ്ില്ലായിരുമന്നങ്ിൽ 
ഒരു പകഷേ, �് കളായ്ഡിമറെ 
മോലപാതേം മിനിയാകപാലിസിൽ 
കപാലം ശ്രദ്ിക്മപ്ടാമത 
കപാകുമായിരുന്നു. ''അവിമട 
നടക്കുന്നത് ശരിയമല്ലന്ന് എനിക്് 
കബാധ്യമായിരുന്നു. അയാൾ ആമേ 
ബുദ്ിമുട്ടുേയായിരുന്നു.'' താൻ 
ആ രംഗം ചിത്രീേരിക്ാനുണ്ായ 
സാഹചര്യം ഡാർമനല്ല 
കോടതിയിൽ വിശദീേരിച്ചത് 
ഇങ്മനയാണ്. വിചാരണയ്കിടയിൽ 
പലകപ്ാഴും അവൾ മപാ്ിക്രഞ്ഞു. 

െരിത്രം കുറിച്ച് പു�ി്് സർ
പത്തു മിനിറ്് ഒൻപതു 

മസക്ൻഡ്...
ഇ.പി. ഷാജുദീൻ

റേഖനം

ഇ.പി.ഷാജുദ്ീൻ എഴുതിയ 
ക�ഖനം കേൾക്ാൻ 

േയൂ ആർ കോഡ് സ്ാൻ 
ചെയ്യുേ
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സഹജീവികയാടുണ്ായ സഹാനുഭുതിയിൽ അവൾ മചയ്തിമന പുലിറ്് സർ 
സമ്മാന സമിതിയം എടുത്തുപറഞ്ഞു. ''പത്രപ്രവർത്നത്ിമറെ 
അടിസ്ാന തതത്വമാണ് അവളമട പ്രവൃത്ിയിൽ മതളിയന്നത്. മുന്നിൽ 
നടക്കുന്നത് എത്ര ഭീേരമാമണങ്ിലം അതു മറകക്ാഡ് മചയ്ാനുള് 
മന:സാന്നിധ്യം അവൾ ോ്ി. സത്യത്ിനും നീതിക്കും കവണ്ിയള് 
പത്രപ്രവർത്േരുമട അകനത്വഷണത്ിൽ മപാതുജനങ്ളമട പങ്ിമറെ 
പ്രാധാന്യം ഇതു വ്യക്തമാക്കുന്നു. ' -മസൽക�ാണിൽ ചിത്രീേരിച്ച ഒരു 
വീഡികയായ്ക് ആദ്യമായി ബഹുമതി പത്രം നൽോനുള് ോരണമായി 
സമിതി ചൂണ്ിക്ാണിച്ചത് ഇക്ാര്യമാണ്.

പത്രപ്രവർത്േരും സിറ്ിസൺ കജണലിസ്റ്റുേളം തമ്മിലള് പാര്പര്യം 
എത്രമാത്രം ഇഴയടുപ്മുള്തായിരിക്ണമമന്നു വിളിച്ചുപറയന്നതാണ് 
ഡാർമനല്ലയമട അവാർഡ്. കുറ്ക്ാരൻ ശിഷേിക്മപ്ടാൻ അവളമട 
വീഡികയാ ോരണമായി. അതില്ലായിരുന്നുമവങ്ിൽ ഒരു പകഷേ, 
മപാലീസ് നൽകുന്ന പത്രക്കുറിപ്ിൽ ആ വാർത് ഒതുങ്ികയകന എന്നു 

 വിൊരണയ്കിെയിൽ 
പ�കപ്ാഴും അവൾ 

ചപാട്ിക്രഞ്ഞു. 
സഹജീവികയാടുണ്ടായ 

സഹാനഭുതിയിൽ 
അവൾ ചെയ്തതിചന 
പു�ി്് സർ സമ്മാന 

സമിതിയം എടുത്തുപറഞ്ഞു. 
''പത്രപ്രവർത്തനത്തിചറെ 
അെിസ്ാന തത്വമാണ് 
അവളുചെ പ്രവൃത്തിയിൽ 

ചതളിയന്ത്. മുന്ിൽ 
നെക്കുന്ത് എത്ര 

ഭീേരമാചണങ്ിലം അതു 
ചറകക്ാഡ് ചെയാനള്ള 
മന:സാന്ിധ�ം അവൾ 

ോട്ി. സത�ത്തിനം 
നീതിക്കും കവണ്ടിയള്ള 
പത്രപ്രവർത്തേരുചെ 

അകന്വഷണത്തിൽ 
ചപാതുജനങ്ങളുചെ 
പങ്ിചറെ പ്രാധാന�ം 
ഇതു വ�ക്തമാക്കുന്നു. 
' -ചസൽകഫാണിൽ 

െിത്രീേരിച്ച ഒരു വീഡികയായ്ക് 
ആദ�മായി ബഹുമതി പത്രം 
നൽോനള്ള ോരണമായി 

സമിതി ചൂണ്ടിക്ാണിച്ചത് 
ഇക്ാര�മാണ്

കജാർജ് ഫ് കളായ്ഡ്

വിശത്വസിക്കുന്നവകരമറ. ഈ 
വർഷം തമന്ന പ്രശസ്തമായ മപൻ 
മനുഷ്യാവോശ പുരസ് ോരവം 
ഡാർമനല്ലയ്കായിരുന്നു. പകഷേ, 
അവാർഡുേൾക്പ്പുറം മറ്റു 
പലതും തമന്ന ഇകപ്ാൾ 
ആകുലമപ്ടുത്തുേയാമണന്ന് 
അവൾ പറയന്നു. ''കജാർജ് 
�് കളായ്ഡിൽ ഞാമനമറെ 
പിതാവിമനയം സകഹാദരന്മാമരയം 
അമ്മാവന്മാമരയം ബന്ധുക്മളയം 
ോണുന്നു. ോരണം, അവമരല്ലാം 
േറുത്വർഗക്ാരാണ്. വീഡികയാ 
എടുക്കുന്ന സമയത്് ഞാൻ 
ഇടമപ്ില്ലകല്ലാ എന്നകതാർത്് 
ഞാൻ മിക്കപ്ാഴും കജാർജ് 
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�് കളായ്ഡികനാട് മാപ്പു പറയാറുണ്്. പകഷേ, എനിക്കപ്ാൾ മചയ്ാനുള്ത് 
അതുമാത്രമായിരുന്നു.''

ഡാർമനല്ലമയ കതടി പുലിറ്് സർ വരുകമ്പാൾ ചരിത്രത്ിനു പറയാൻ 
ഏമറയണ്്. നൂറ്ിനാല വർഷം പിന്നിടുകമ്പാഴും ആമേ പുലിറ്് സർ 
സമ്മാനം കനടിയ േറുത്വർഗക്ാർ 32 കപർ മാത്രം. 1977-ൽ മാത്രമാണ് 
ഒരു േറുത്വർഗക്ാരൻ ആദ്യമായി അവാർഡിനർഹനായത്. 
അകമരിക്ൻ പത്രപ്രവർത്ന രംഗത്് മോടുങ്ാറ്റു കപാമല 
ശക്തയായിരുന്ന ഐഡ ബി. മവൽസ് തിളങ്ി നിൽക്കുന്ന സമയത്തു 
കപാലം പുലിറ്് സർ നൽേിയിരുന്നില്ല. അവാർഡ് ഏർമപ്ടുത്ിയ 1917-ലം 
പിന്നീട് 1920-ലം അകമരിക്മയ മഞ്ിക്കുേയം ഇളക്ിമറിക്കുേയം മചയ് 
റികപ്ാർട്ടുേളണ്ായിരുന്നിട്ടും അവർ അവഗണിക്മപ്ട്ടു. ഒടുവിൽ േഴിഞ്ഞ 
വർഷമാണ് അവർക്് മരണാനന്രം, അതും മരിച്ച് 89 വർഷം േഴിഞ്ഞ്, 
പ്രകത്യേ ബഹുമതി നൽേിയത്.

മറ്് കജതാക്ൾക്കു നൽകുന്നതു കപാമല തമന്ന സമ്മാനത്തുേയായ 
15000 കഡാളർ ഡാർമനല്ലയ്ക്കും നൽകും. ''ഈ അവാർഡുേൾക്കും 

ഈ ചിരിക്കും ഈ പ്രശസ്തിക്കും 
ഒമക് പിന്നിൽ, എല്ലാ ദിവസവം 
ഓർത്തുമോണ്ിരിക്കുന്ന ഒരു 
സംഭവത്ിൽ നിന്ന് കമാചനം 
കനടാൻ മോതിക്കുന്ന ഒരു 
മപൺകു്ി മാത്രമാണ് ഞാൻ. 
കജാർജ് �് കളായ്ഡിമറെ മരണം 
മറകക്ാഡ് മചയ് മപൺകു്ിമയ 
കുറിച്ച് എല്ലാവരും പറയന്നു. പകഷേ, 
യഥാർഥത്ിൽ അവളകടത് മമറ്ാരു 
േഥയാണ്. എല്ലാവരും എമന്ന ഒരു 
ഹീകറാ ആയി ോണുന്നു. പകഷേ, 
ഞാൻ അങ്മന വിചാരിക്കുന്നില്ല. 
കൃത്യസമയത്് കൃത്യസ്ലത്് 
എത്ിമപ്് ഒരാൾ മാത്രമാണ് 
ഞാൻ.'' തമറെ  ജീവിതമത്ക്കുറിച്ച് 
ഡാർമനല്ല ക�സ്ബുക്ിൽ കുറിച്ചത് 
ഇങ്മന.

കജാർജ് �് കളായ്ഡിമറെ 
മോലപാതേം കബ്രക്ിങ് നയൂസ് 
ആയി നൽകുേയം തുടർന്നു 
മിനിയാകപാലിസിലണ്ായ വംശീയ 
േലാപം വിശദമായി റികപ്ാർ്് 
മചയ്യുേയം മചയ് സ്റാർ രേിബയൂൺ 
പത്രത്ിനും ഇത്വണ പുലിറ്് സർ 
സമ്മാനം ലഭിച്ചിരുന്നു.

വ്യത്യസ്തങ്ളായ റികപ്ാർട്ടുേൾക്് 
പ്രശസ്തമായ 'ബസ് �ീഡ് ' 
മവബ് വസറ്് ഇറെർനാഷണൽ 
റികപ്ാർ്ിങ് വിഭാഗത്ിൽ കനടിയ 
സമ്മാനം വിവിധ ോരണങ്ളാൽ 
ശ്രകദ്യമാണ്. തമിഴ് വംശജയായ 
കമ�ാ രാജകഗാപാലൻ അവാർഡ് 
സത്വന്മാക്ി എന്നത് ഒന്ന്. 
ആധുനിേ സാകങ്തിേവിദ്യേൾ 
പത്രപ്രവർത്നത്ിമറെ മൂല്യം 
വർധിപ്ിക്ാൻ ഏമതാമക് 
തരത്ിൽ സഹായിക്കുന്നു 
എന്നു വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് 
ഈ അവാർഡിന് അർഹമായ 
റികപ്ാർ്്. പരമ്പരാഗത 
പത്രപ്രവർത്നത്ിമറെ 
അടിത്റയായ കനരിട്ടുള് 
വിവരകശഖരണത്ിമനാപ്ം 
ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ളം ത്രിഡി 
ചിത്രങ്ളം ഒമക് ഉപകയാഗിച്ച് 
കമ� സൃഷ്ിച്ച റികപ്ാർട്ടുേൾ 
വായനക്ാമര മാത്രമല്ല, 
വചനകയയം മഞ്ിച്ചു.

സിൻജിയാങ് പ്രവിശ്യയിമല 
മുസിങ്മള വചന 
തടവിലാക്കുേയം പീഡിപ്ിക്കുേയം 
മചയ്യുന്നതു സംബന്ിച്ചായിരുന്നു 
കമ�യമട റികപ്ാർട്ടുേൾ. 2017-ൽ 
സിൻജിയാങ്ിമല മുസിങ്മള 
വചന വ്യാപേമായി അറസ്റ് 

റേഖനം



 ഏപ്രിൽ - മെയ്   2021

www.keralamediaacademy.org

85

മചയ്ാൻ തുടങ്ിയതിമറെ പിന്നാമല അവിടം ആദ്യം സന്ദർശിച്ച  
വികദശ പത്രപ്രവർത്േരിൽ ഒരാളായിരുന്നു കമ�. ഇതു വ്യാജ 
പ്രചാരണമാമണന്ന് വചന ആവർത്ിക്കുന്നതിനിടയിൽ മുസിങ്മള 
പാർപ്ിച്ചിരിക്കുന്ന േ്യാമ്പിൽ നിന്ന് കമ� ആമരയം മഞ്ിക്കുന്ന റികപ്ാർ്് 
പുറത്തു വിട്ടു. വിസ റദോക്ി അവമര പുറത്ാക്ിമക്ാണ്ായിരുന്നു 
വചന പ്രതിേരിച്ചത്. ചുരുങ്ിയ സമയത്ിനുള്ിൽ എല്ലാമമടുത്് 
രാജ്യത്ിനു പുറത്തുകപാോനായിരുന്നു അവകരാട് അധികൃതർ 
ആവശ്യമപ്്ത്. മാത്രമല്ല, വചനീസ് സർക്ാർ അവരുമട ഔകദ്യാഗിേ 
തിരിച്ചറിയൽ നമ്പർ ഉൾമപ്മടയള് വ്യക്തിഗത വിവരങ്ൾ ടത്വിറ്റിൽ 
പ്രസിദ്മപ്ടുത്തുേയം മചയ്തു.

വിട്ടുമോടുക്ാൻ തയാറാോതിരുന്ന കമ�, ലണ്ൻ കേന്ദ്രമാക്ി 
പ്രവർത്ിച്ചു. ഇവിമട അവർക്് രണ്് സഹപ്രവർത്േമര േി്ി, 
ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ൾ വമര ഉപകയാഗിച്ച് മേ്ിടങ്ളമട ക�ാറൻസിേ് 
വിശേലനം നടത്തുന്ന വാസ്തുശിൽപിയായ അലിസൺ േില്ലിങ്ങും കഡറ്ാ 
കജണലിസ്റ്റുേൾക്് ഉപകയാഗപ്രദമായ േമ്പയൂ്ർ കപ്രാഗ്രാമുേളണ്ാക്കുന്ന 
ക്രികസ്റാ ബുമഷക്കുമായിരുന്നു അവർ. സിൻജിയാങ്ിമല പത്തു 
ലഷേകത്ാളം ഉയ്ഗൂർ മുസിങ്മളയം മറ്് മുസിം വംശജമരയം വചന 
തടവിൽ പാർപ്ിച്ചിരിക്കുന്നത് എവിമടമയന്നു േമണ്ത്തുേയായിരുന്നു 
അവരുമട ലഷേ്യം. കേരളവം തമിഴ് നാടും കചരുന്നതിമനാപ്ം 
വലിപ്മുള് സിൻജിയാങ് പ്രവിശ്യയമട ആയിരക്ണക്ിന് ഉപഗ്രഹ 
ചിത്രങ്ൾ അവർ വിശേലനം മചയ്തു. വചന മസൻസർ 
മചയ് ഉപഗ്രഹ ദൃശ്യങ്ളമട ഉള്ടക്മറിയാൻ പലവിധ കസാ�്റ്് 
മവയറുേൾഉപകയാഗികക്ണ്ി വന്നു. മാസങ്കളാളം മചലവഴിച്ച കശഷം 
അവർ 50,000 മേ്ിടങ്ൾ േമണ്ത്ി. പിന്നീട് ഇവമയക്കുറിച്ചുള് 
പഠനമായി. അതിൽ നിന്ന് 260 മേ്ിടങ്ൾ തടങ്ൽപാളയങ്ളാമണന്ന് 
അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഇവയിൽ പലതും പതിനായിരത്ിലധിേം കപമര 
പാർപ്ിക്ാൻ സൗേര്യമുള്തായിരുന്നു.

വചനയിൽ പ്രകവശനം നികഷധിക്മപ്്തിനാൽ അടുത്തുള് 
േസഖ്സ്ാനിൽ മചന്ന് വിവരങ്ൾ കശഖരിക്ാനായി അടുത്ശ്രമം. 
വചനയിൽ നിന്ന് രഷേമപ്് ധാരാളം മുസിങ്ൾ അഭയം കതടിയത് 
ഇവിമടയായിരുന്നു. വികദശ മണ്ിലായിരുമന്നങ്ിലം വചനമയ വല്ലാമത 
ഭയമപ്്ിരുന്ന അവർ കമ�കയാട് സംസാരിക്ാൻ കപാലം ആദ്യം 
തയാറായിരുന്നില്ല. ഒടുവിൽ ദിവസങ്കളാളം അനുനയിപ്ിച്ചതിമന 
തുടർന്ന് അവർ കമ�യ്ക്കു മുന്നിൽ മനസ്സുതുറന്നു. കലാേ മനസ്ാഷേിമയ 

നാല �ക്ങ്ങളായായിരുന്നു 
കമ�ാ രാജകഗാപാ�ചറെ 

റികപ്ാർട്േൾ. 
അതിച�ാന്ിൽ 

അ�ിസൺ േില്ിങ് സൃഷ്ടിച്ച 
തെങ്ൽ പാളയങ്ങളുചെ 

ത്രിഡി കമാഡലം 
പ്രസിദ്ീേരിച്ചു. ഇത്രനാളും 

ഉപകയാഗിക്ാതിരുന് 
സാകങ്തിേവിദ�േൾ 
പത്രപ്രവർത്തനചത്ത 

െടു�മാക്കുന്ത് 
എങ്ങചനചയന്് ക�ാേം 
അങ്ങചന മനസ്ി�ാക്ി. 

വ�ത�സ്തമായ  റികപ്ാർട്േൾ 
സൃഷ്ടിചച്ചങ്ിലം പു�ി്് സർ 

സമ്മാനം േിട്ചമന്് തീചര 
േരുതിയിരുന്ിചല്ന്ാണ് 
കമ�ാ രാജകഗാപാ�ൻ 

പ്രതിേരിച്ചത്

മഞ്ിച്ച പീഡനേഥേളായിരുന്നു 
അവർക്് പറയാനുണ്ായിരുന്നത്. 
അന്യായ തടങ്ലിലാക്മപ്്വമര 
മോണ്് നിർബന്ിതമായി േഠിന 
കജാലിേൾ മചയ്ിക്കുന്ന വിവരങ്ൾ 
പുറത്തു വന്നകപ്ാൾ വചന 
മചയ്യുന്നത് മനുഷ്യതത്വത്ിമനതിരായ 
ക്രൂരതേളാമണന്ന് 
പുറംകലാേത്ിനു 
വ്യക്തമാവേയായിരുന്നു.

നാല ലക്ങ്ളായായിരുന്നു കമ�ാ 
രാജകഗാപാലമറെ റികപ്ാർട്ടുേൾ. 
അതിമലാന്നിൽ അലിസൺ േില്ലിങ് 
സൃഷ്ിച്ച തടങ്ൽ പാളയങ്ളമട 
ത്രിഡി കമാഡലം പ്രസിദ്ീേരിച്ചു. 
ഇത്രനാളം ഉപകയാഗിക്ാതിരുന്ന 
സാകങ്തിേവിദ്യേൾ 
പത്രപ്രവർത്നമത് 
ചടുലമാക്കുന്നത് എങ്മനമയന്ന് 
കലാേം അങ്മന മനസ്ിലാക്ി. 
വ്യത്യസ്തമായ  റികപ്ാർട്ടുേൾ 
സൃഷ്ിമച്ചങ്ിലം പുലിറ്് സർ 
സമ്മാനം േിട്ടുമമന്ന് തീമര 
േരുതിയിരുന്നിമല്ലന്നാണ് കമ�ാ 
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രാജകഗാപാലൻ പ്രതിേരിച്ചത്. ''അവാർഡ് പ്രഖ്യാപനത്ിമറെ തത്മയ 
സംകപ്രഷണം ഞാൻ േണ്ിരുന്നില്ല. പിന്നീട് സഹൃത്തുക്ൾ വിളിച്ചു 
പറഞ്ഞകപ്ാഴാണ് വിവരം അറിഞ്ഞത്. മഞ്ികപ്ാമയന്നു പറയാം.''  

വലിയ പണമച്ചലവള്തായിരുന്നു ഈ ദൗത്യം. മാസങ്കളാളം 
കവണ്ിവരുമമന്ന് അറിയമായിരുന്നിട്ടും അതുമായി ബസ് �ീഡ് 
മുകന്നാട്ടുകപായി. അകനത്വഷണാത്മേ പത്രപ്രവർത്നത്ിമറെ സാധ്യതേൾ 
എമന്ാമക് അതിനുള് മാർഗങ്ളം രീതിേളം എമന്ാമക് എന്നതിമറെ 
പാഠപുസ്തേമായി കമ�ാ രാജകഗാപാലമറെ സിൻജിയാങ് റികപ്ാർട്ടുേമള 
ോണാം. എന്നാൽ, വിപുലമായ സൗേര്യങ്ളം സാഹചര്യങ്ളം 
ഒരുക്ാനായതാണ് അതിമറെ വിജയത്ിന് ഒരു ോരണം. അകമരിക്യ്ക് 
പുറത്് അധിേം സ്ാപനങ്ൾക്കു േഴിയന്നതല്ല ഇത്രം റികപ്ാർ്ിങ്. 
ഗൗരവപൂർണമായ റികപ്ാർട്ടുേൾ േമണ്ത്ാൻ സാമ്പത്ിേ സഹായം 
നൽകുന്ന അകനേം സ്ാപനങ്ൾ അകമരിക്യിലണ്്. അവയിൽ 
മൂമന്നണ്ം  ഓപ്ൺ മടേ് കനാളജി �ണ്്, പുലിറ്് സർ മസറെർ, ഐ 
ബീം മസറെർ ക�ാർ ദ് �യൂച്ചർ ഓ�് കജണലിസം എന്നിവ- കമ�യ്ക് 
പിന്തുണകയോൻ ഉണ്ായിരുന്നു.  കമ�മയ കൂടാമത മമറ്ാരു ഇന്്യൻ 
വംശജനും ഇത്വണ അവാർഡ് കനടിയവരിലണ്്. ടാംപാ കബ 
വടംസിമല നീൽ കബഡി. കലാക്ൽ  റികപ്ാർ്ിങ്ിലായിരുന്നു നീലിമറെ 
അവാർഡ്.

മോകറാണാ വവറസ് ബാധ തുടങ്ിയ സമയം മുതൽ 
നയൂകയാർക്് വടംസിമറെ റികപ്ാർട്ടുേൾ അകമരിക്യ്ക്കു പുറത്തും 
മപാതുസമൂഹത്ിമറെയം മാധ്യമങ്ളമടയം ശ്രദ് പിടിച്ചു 
പറ്ിയതായിരുന്നു. കലാേത്ിമറെ വിവിധ ഭാഗത്തു നിന്നുള് 
റികപ്ാർട്ടുേൾ, വിശേലനങ്ൾ, ജീവൻ തുടിക്കുന്ന ക�ാക്ാേൾ, 
ഇൻക�ാഗ്രാ�ിേ് സേൾ എന്നിങ്മന വടംസിമറെ കോവിഡ് 
റികപ്ാർ്ിങ് അവയമട സമഗ്രതയം വിവര സമ്പുഷ്തയം മോണ്് 
ശ്രകദ്യമായി. പുലിറ്് സർ അവാർഡുേളിൽ ഏറ്വം വിലമപ്്ത് എന്നു 
േരുതുന്ന മപാതുകസവനത്ിനുള് അവാർഡ് ഇത്വണ വടംസിമറെ 
കോവിഡ് റികപ്ാർ്ിങ്ിനായിരുന്നു. വടംസിന് ആമേ 132 പുലിറ്് സർ 
സമ്മാനം േി്ിയിട്ടുള്തിൽ മപാതുകസവനത്ിനുള് അവാർഡ് 
ആറാമകത്താണ്.

വടംസ് 24 മണിക്കൂറും കോവിഡിനു കവണ്ി മാറ്ിവച്ചുമവന്നു 
പറയാം. മവബ് വസറ്ിൽ ഓകരാ നിമിഷവം അപ് കഡറ്റുേൾ 
നിരന്നു. വീഡികയാേളം കഡറ്ാ കജണലിസത്ിമറെ പുതിയ 
സാകങ്തിേ സാധ്യതേളമമല്ലാം ഉപകയാഗിച്ചു. പുതിയ 
വിവരങ്ൾ ഉൾമക്ാള്ിച്ചുള് കപാഡ്ോസ്റ്റുേളായിരുന്നു 
മമറ്ാരു പ്രകത്യേത. എേ് സിേയു്ീവ് എഡിറ്ർ ഡീൻ ബാേത്വറ്ിമറെ 
കനതൃതത്വത്ിൽ എഡികറ്ാറിയൽ ജീവനക്ാമരല്ലാം ഒത്തുകചർന്നുള് 
ശ്രമമായിരുന്നു അവിമട നടന്നത്. ഓകരാ ജീവനക്ാരനും തമറെ 
േർത്വ്യത്ിനപ്പുറകത്ക്് കസവനസന്നദ്രായതാണ് ഈ 
കന്ത്ിനു പിന്നിമലന്നായിരുന്നു ബാേത്വറ്ിമറെ പ്രതിേരണം. 
ഭൂരിപഷേം ജീവനക്ാരും വീടുേളിലിരുന്നായിരുന്നു ഈ ദൗത്യത്ിൽ 
പങ്ാളിേളായമതന്നതായിരുന്നു മമറ്ാരു പ്രകത്യേത.

വവറസ് ബാധ സംബന്ിച്ച് കഡറ് രോക്് മചയ്തുള് റികപ്ാർ്ായിരുന്നു 
ഇതിൽ പ്രകത്യേതയള് ഒന്ന്. അൻപകതാളം ഫ്ീലാൻസർമാരും 
വിദ്യാർഥിേളം അടക്ം നൂറികലമറ കപർ ഒരുമിച്ചു കചർന്നായിരുന്നു 
കഡറ്ാ കശഖരണം. മമഡിക്ൽ രംഗത്തുള്വരും ഗകവഷേരും 
സർക്ാർ ഉകദ്യാഗസ്രുമമാമക് ഈ കഡറ്മയ വളമരയധിേം 
ആശ്രയിച്ചിരുന്നു. മൂവായിരത്ിലധിേം രോക്ിങ് കപജുേളാണ് ഇതുവമര 
ഈ ടീം തയാറാക്ിയത്. വിവിധ തലങ്ളിൽ നിന്നു േിട്ടുന്ന വിവരങ്ൾ 
വിശേലനം മചയ്് അവതരിപ്ിക്ാൻ വടംസ് എൻജിനിയർമാരുമട 
പ്രകത്യേ സം�മത് തമന്ന നികയാഗിച്ചു.

അകമരിക്യിൽ കോവിഡ് മരണം ഒരു ലഷേമമത്ിയകപ്ാൾ വടംസ് 
തയാറാക്ിയ ഒന്നാം കപജ് കലാേ ശ്രദ് പിടിച്ചുപറ്ിയിരുന്നു. മരിച്ച 

മുഴുവനാളേളമടയം കപര് 
ഒന്നാം കപജിൽ പ്ിേയായി 
മോടുക്കുേയായിരുന്നു വടംസ് 
മചയ്ത്. വടംസിമറെ നാഷണൽ 
മഡസ് േിമറെ സംരംഭമായിരുന്നു 
അത്. നയൂകയാർക്ിമല ഒരു 
കോവിഡ് വാർഡിൽ നിന്ന് 
72 മണിക്കൂർ തുടർച്ചയായി 
വടംസ് നടത്ിയ വീഡികയാ 
സംകപ്രഷണവം പുലിറ്് സർ 
സമിതി എടുത്തു പറഞ്ഞിരുന്നു. 
അകമരിക്യിൽ ആദ്യമായി 
കോവിഡ് വ്യാപനത്ിമറെ 
ഭീഷണിമയക്കുറിച്ച് സൂചന 
നൽേിയത് വടംസിമറെ സയൻസ് 
റികപ്ാർ്ർ കഡാണൾഡ് മജ. 
മേ്ൾനീൽ ജൂനിയർ ആയിരുന്നു. 
കഡാണൾഡിമറെ റികപ്ാർട്ടുേളം 
അവാർഡികലക്കു നയിച്ചു. (മുൻപ് 
ഉണ്ായ ഒരു വാക്കുപിഴയമട കപരിൽ 
കഡാണൾഡ് പിന്നീട് വടംസിൽ 
നിന്ന് രാജിവച്ചു.)

പ്രധാനമായം അകമരിക്യിമല 
പത്രങ്ളമട മിേവ് വിലയിരുത്ി 
1917 മുതൽ നൽേി വരുന്ന 
പുലിറ്് സർ സമ്മാനം 21 
വിഭാഗങ്ളിലായാണുള്ത്. 
മോളംബിയ സർവേലാശാല 
നൽകുന്ന പുരസ് ോരം പുസ്തേം, 
സംഗീതം, നാടേം എന്നിവയ്ക്കുമുണ്്. 
അകമരിക്ൻ പത്രപ്രവർത്േനും 
പ്രസാധേനുമായിരുന്ന കജാസ�് 
പുലിറ്് സറിമറെ സ്മരണാർഥം 
നൽകുന്നതാണ് ഈ അവാർഡ്. 
15000 കഡാളർ സമ്മാനത്തുേ. 

അകമരിക്യികലക്് അയൽ 
രാജ്യങ്ളിൽ നിന്ന് വൻകതാതിൽ 
കുടികയറ്ശ്രമം നടക്കുന്ന 
സമയമാണിത്. മോളംബിയയിൽ 
നിന്നും പാനമയിൽ നിന്നുമുള് 
ഇത്രം കുടികയറ്ങ്കളക്കുറിച്ച് 
വിശദ റികപ്ാർ്ിങ് നടത്ിയ 
േലിക�ാർണിയ സൺകഡ 
മാഗസിന് �ീച്ചർ ആർ്ിക്ിൾ 
വിഭാഗത്ിൽ അവാർഡ് 
കനടാനായി. എന്നാൽ, പുരസ് ോരം 
പ്രഖ്യാപിക്കുകമ്പാകഴക്കും മാഗസിൻ 
അകമരിക്ൻ വായനാ കലാേത്ിൽ 
നിന്ന് അപ്രത്യഷേമായിരിക്കുന്നു. 
േഴിഞ്ഞ ഒകക്ടാബറിൽ അവർ 
പ്രസിദ്ീേരണം അവസാനിപ്ിച്ചു. 
സാമ്പത്ിേ ബാധ്യത തമന്ന 
ോരണം.

(മംഗളം ദിനപത്രം െീഫ് നയൂസ് 
എഡി്റാണ് ക�ഖേൻ)

റേഖനം
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കപ്ലഗ് പേർന്നു പിെിച്ച ോ�ത്താണ് അൽ കബർ േമ്മയു കപ്ലഗ് എന് 
കനാവച�ഴുതിയത്. അതുകപാച�ാരു മഹാമാരിയചെ നടുവിൽ നിൽക്കുകമ്ാൾ 

ആ കനാവ�ിൽ േമ്മയു അവതരിപ്ിച്ച ഭയവം കവദനയം ക�ാേത്തിചറെ 
യാഥാർഥ�മായി തീരുേയാചണന്് എനിക്കു കതാന്നുന്നു. ജീവിതവം മരണവം 

മുഖാമുഖം കനാക്ി നിൽക്കുന് ഈചയാരു �ട്ത്തിൽ കോവിഡുണ്ടാക്ിയ 
ഡിപ്രഷനിൽ നിന്് എനിക്ികതവചരയം മുക്തനാവാൻ േഴിഞ്ഞില്. 

എഴുതാനണ്ടായിരുചന്ങ്ിലം ഇന്നു ഞാചനാന്നും എഴുതുന്ില്.

ഇന്കത്തത് കപ്ലഗ് കപാച�ാരു ോ�ം - എം.െി
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പ്രളയം കപാലള് വാർത്േൾ വേോര്യം 
മചയ്യുന്നതിൽ മടലിവിഷൻ ചാനലേൾ 

അച്ചടി മാധ്യമങ്മളക്ാൾ മിേവ് ോ്ിമയന്ന് 
എം.ടി. വാസകദവൻ നായർ പറഞ്ഞു. 
ദൂരദർശചറെ മുൻ അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ 
ജനറൽ ചേ.കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ എഴുതി കേരള 
മീഡിയ അക്ാദമി പ്രസിദ്ീേരിച്ച 'ചെ�ിവിഷൻ: 
വീക്ഷണം, വിശേ�നം' എന്ന പുസ്തേം 
പ്രോശനം മചയ്് സംസാരിക്കുേയായിരുന്നു 
അകദേഹം. എം.ടി. യമട മേളം നർത്േിയം 
സാംസ് ോരിേ പ്രവർത്േയമായ 
അശത്വതിയാണ് പുസ്തേം ഏറ്റുവാങ്ിയത്.
ആദ്യ ോലത്് അത്ഭുതവം ഇന്ന് 
സർവെസാധാരണവമായ മടലിവിഷമറെ 
വികശഷങ്ൾ പങ്മവക്കുന്ന പുസ്തേം 
കപ്രഷേേർക്് വളമര പ്രകയാജനമപ്ടുമമന്ന് 
എംടി പറഞ്ഞു.. ഇന്്യയിമല വിവിധ ദൂരദർശൻ 
കേന്ദ്രങ്ളിമല പ്രവൃത്ി പരിചയവം 
തിരുവനന്പുരം കേന്ദ്രത്ിമറെ തുടക്ം 
മുതലള് ഓർമ്മേളമുള്  മേ.കുഞ്ഞികൃഷ്ണമറെ 
ഈ പുസ്തേം മടലിവിഷമറെ പ്രാധാന്യം, 
പരിമിതിേൾ, സാധ്യതേൾ എന്നിവമയാമക് 
സാധാരണക്ാർക്കും മനസ്ിലാവന്ന തരത്ിൽ അവതരിപ്ിച്ചിട്ടുണ്്. 
എല്ലാർക്കും പ്രകയാജനമുള് ഈ പുസ്തേം പ്രസിദ്ീേരിച്ച മീഡിയ 
അക്ാദമി അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നുമവന്നും എം.ടി. പറഞ്ഞു.
ദൃശ്യമാധമങ്ളമട വരവ് കലാേത്ിമറെ ഗതി മാറ്ിയ 
വിപ്വമായിരുന്നുമവന്ന് പുസ്തേം സത്വീേരിച്ച അശത്വതി അഭിപ്രായമപ്ട്ടു. 
അച്മനകപ്ാമല ആദരിക്കുന്ന ആൾ എഴുതിയ മടലിവിഷൻ എന്ന 
മാധ്യമമത്ക്കുറിച്ചുള് ഈ പഠനഗ്രന്ം അച്മറെ േയ്ിൽ നിന്ന് 
സത്വീേരിക്ാൻ അവസരം നൽേിയതിൽ സകന്ാഷമുമണ്ന്നും അശത്വതി 
പറഞ്ഞു.
ഇന്നമത് മലയാളം ചാനൽ ചർച്ചേളം സീരിയലേളം 
അറപ്പുളവാക്കുന്നുമവന്ന് മുൻ ചീ�് മസക്ര്റിയം ചലച്ചിത്ര 

എം.െി. പ്രോശനം ചെയ്തു,  മേൾ ഏറ്റുവാങ്ങി
ഗാനരചയിതാവമായ 
മേ.ജയകുമാർ ഐ. എ. എസ്. 
പറഞ്ഞു. 'അവൾ ഇഞ്ിഞ്ായി 
ചാവണം. അതാമണമറെ 
ലഷേ്യം' എന്ന് സീരിയലിമല 
േഥാപാത്രമത്മക്ാണ്് 
പറയിക്കുകമ്പാൾ ആ സീരിയൽ 
സമൂഹത്ിന് നൽകുന്ന 
സകന്ദശമമന്ാമണന്ന് 
ചിന്ിക്ണം. ഒരുകോടി രൂപ 
േയ്ിലണ്ായിരുമന്നങ്ിൽ വിഷം 
വമിക്ാത് മിേച്ച സീരിയൽ 
എങ്മന ഉണ്ാക്ാമമന്ന് 
ോണിച്ചുമോടുക്ാമായിരുന്നു. 
മടലിവിഷൻ മാധ്യമരംഗമത് 
മവല്ലുവിളിേളം അപഭ്രംശങ്ളം 
തുറന്നുോട്ടുന്ന ഒന്നാണ് 
പുസ്തേമമന്ന് മേ.കുഞ്ഞികൃഷ്ണമറെ 
പുസ്തേമത്ക്കുറിച്ച് അകദേഹം 
അഭിപ്രായമപ്ട്ടു.
മടലിവിഷൻ മാധ്യമരംഗമത് 
കേരള ഗുരു എന്ന വികശഷണത്ിന് 
കയാഗ്യനായ മേ.കുഞ്ഞികൃഷ്ണമറെ 
ഈ പുസ്തേം ഒരു വലിയ റ�റൻസ് 
ഗ്രന്മായി മാറുമമന്ന് കേരള 
മീഡിയ അക്ാദമി അധ്യഷേൻ 
ആർ.എസ്.ബാബു പറഞ്ഞു. 
ചടങ്ിൽ മേ.കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ 
മറുവാക്് പറഞ്ഞു. അക്ാദമി 
മസക്ര്റി ചന്ദ്രഹാസൻ വടുതല 
സത്വാഗതവം അസിസ്ററെ് മസക്ര്റി 
േല നന്ദിയം പറഞ്ഞു.

പുസ്തകപ്രകറോശനം
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തിരുവനന്പുരം: സിനിമകയാട് 
അഭിനികവശം ഉള്തുമോണ്ാണ് 

ോലത്ിമറെ പുതിയ സകങ്തങ്ൾ 
ഉൾമക്ാണ്് പുതുതലമുറയ് മക്ാപ്ം 
മുകന്നറാൻ േഴിയന്നമതന്ന് കദശീയ 
അവാർഡ് കജതാവായ സംവിധായേൻ 
വി.മേ.പ്രോശ് പറഞ്ഞു. 
 കേരള മീഡിയ അക്ാദമി 
ക�ാക്ാകജർണലിസം കോഴ് സിമറെ 
പ്രകവശകനാദ്�ാടനചടങ്ിൽ 
അക്ാദമി പ്രസിദ്ീേരിച്ച ടി.മേ.
സജീവ്കുമാറിറെ 'പത്രരൂപേല്ന' എന്ന 
പുസ്തേം ഇൻ�ർകമഷൻ ആൻഡ് പബ്ിേ് 
റികലഷൻസ് ഡയറക്ടർ എസ്. ഹരിേികഷാർ 
ഐ.എ.എസിൽ നിന്ന് സത്വീേരിച്ച് 
മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുേയായിരുന്നു 
അകദേഹം. മചറുപ്രായക്ാർ 
സിനിമമയടുക്കുന്ന ഈ ോലമത് എങ്മന 
ോണുന്നു എന്നു ഉദ്�ാടേനായ പബ്ിേ് 
റികലഷൻസ് ഡയറക്ടറുമട കചാദ്യത്ിനും 
വിദ്യാർത്ഥിേളമട മറ്് കചാദ്യങ്ൾക്കും 
അകദേഹം മറുപടി നൽേി. താത്പര്യവം 
പ്രതിബദ്തയമാണ് പ്രതിബന്ങ്മള 
കനരിടാൻ സഹായിക്കുന്നത്. 
പ്രായം ഇമന്നാരു പ്രതിസന്ിയല്ല. 
എന്നാൽ, തിരമഞ്ഞടുത് വഴികയാട് 
അഭിനികവശകത്ാമട നീങ്ിയാൽ 
ഏതുരംഗത്തും വിജയിക്ാനാവം-അകദേഹം 
പറഞ്ഞു. ഓൺവലനിൽ നടന്ന ചടങ്് 
സിനിമാസംബന്ിയായ സംവാദമായി 

മാറുേയായിരുന്നു.
 ദൃശ്യാസത്വാദനത്ിന് സത്വീോര്യതകയറിയ 
ഈ ോലത്് ക�ാക്ാഗ്രാ�ിയമട സാധ്യത 
അനന്മാമണന്ന് എസ്. ഹരിേികഷാർ 
ഐ.എ.എസ്. അഭിപ്രായമപ്ട്ടു. േലാലയങ്ൾ 
നൽകുന്ന അവസരം, സത്വാതന്ത്യം, അനുഭവം 
എന്നിവ വിനികയാഗിച്ച് അവരവരുമട വഴി 
സത്വയം തിരമഞ്ഞടുക്ണം. ലളിതഭാഷയിൽ 
ഒഴുകക്ാമട വിഷയം അവതരിപ്ിച്ചിരിക്കുന്ന 
'പത്രരൂപേല്ന' എന്ന പുസ്തേം ചികന്ാദേീപേവം 
വിജ്ഞാനപ്രദവമാമണന്നും അകദേഹം 
കൂ്ികച്ചർത്തു.  
 ചിത്രങ്ൾ പേർത്തുേ എന്നതിനപ്പുറം 
സമൂഹമത് ഉടച്ചുവാർക്കുന്ന ചിത്രങ്ൾ സൃഷ്ിക്കുേ 
എന്നതാണ് ക�ാക്ാ കജർണലിസ്റിമറെ ദൗത്യമമന്ന് 
ചടങ്ിൽ അധ്യഷേത വഹിച്ച അക്ാദമി 
അധ്യഷേൻ ആർ.എസ്.ബാബു പറഞ്ഞു. പുലിറ്് സർ 
വപ്രസ് കനടിയ ക�ാക്ാ കജണലിസ്റ്റുേളായ 
നിക്കൂ്് മുതൽ  ബാർബറ കഡവിഡ് സൺ 
വമരയള്വമര പുതിയ ക�ാക്ാ കജർണലിസ്റ്റുേൾ 
മാതൃേയാക്ണമമന്നും അകദേഹം പറഞ്ഞു. 
 ടി.മേ സജീവ് കുമാർ, അക്ാദമി മസക്ര്റി 
ചന്ദ്രഹാസൻ വടുതല, അസിസ്റൻറ് മസക്ര്റി 
േല, കോഴ്സ് കോർഡികനറ്ർമാരായ ലീൻ 
കതാബിയാസ്, ബി.ചന്ദ്രകുമാർ എന്നിവരും 
സംസാരിച്ചു. ഗൾ�ിമല ഖലീജ് വടംസ് 
പത്രത്ിമറെ ചീ�് ക�ാക്ാഗ്രാ�ർ ഷിഹാബ് 
പത്ര ക�ാക്ാഗ്രാ�ി രംഗമത് അനുഭവങ്ൾ 
വിദ്യാർത്ഥിേളമായി പങ്വച്ചു.

കേരള മീഡിയ അക്ാദമി പ്ര
സിദ്ീേരിച്ച  കഡാ. പി മേ 

രാജകശഖരൻ എഴുതിയ ഗകവഷണ ഗ്രന്ം 
പഷേിക്കൂ്ങ്ൾ : ലിറ്ിൽ മാഗസിനും മല
യാളത്ിമല ആധുനിേതയം പ്രോശനം 
മചയ്തു.
കേരള യൂണികവഴ്സിറ്ി  മസറെർ ക�ാർ 
േൾച്ചറൽ സ്റഡീസ് സം�ടിപ്ിച്ച  ലിറ്ിൽ 
മാഗസിൻ ആൻഡ് കമാകഡണിസം ഇൻ 
മലയാളം എന്ന മവബിനാറികനാടനു
ബന്ിച്ച്   നടന്ന ചടങ്ിൽ അക്ാദമി 
മചയർമാൻ ആർ എസ് ബാബു പ്രോശനം 
നിർവഹിച്ചു. ലിറ്ിൽ മാഗസിനുേളമട 
കശഖരം ഡിജിറ്വലസ് മചയ്് അക്ാദമി 
ആരംഭിക്കുന്ന് നയൂസിയത്ിൽ സംരഷേി
ക്കുമമന്നും ലിറ്ിൽ മാഗസിൻ പ്രസാധ
േരുമട കോകക്ലവെ് സം�ടിപ്ിക്കുമമന്നും 

പ്രോശനം നിർവെഹിച്ച് ആർ.എസ് ബാബു 
പറഞ്ഞു. മസറെർ ക�ാർ േൾച്ചറൽ സ്റഡീസ് 
ഡയറക്ടർ മീന ടി. പിള് അധ്യഷേത വഹിച്ചു.
 കേരളത്ിമല ബദൽ ചിന്േൾ രൂപമപ്ടുത്തുതി
മറെയം മലയാള സാഹിത്യത്ിമല ആധുനിേതാ 
പ്രസ്ാനം വളർന്ന് വിേസിച്ചതിമറെയം മാധ്യമമാ
യിരുന്നു ലിറ്ിൽ മാഗസിനുേമളന്ന് മവബിനാറിൽ 
മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്ിയ പി മേ.രാജകശഖരൻ 
പറഞ്ഞു. ലിറ്ിൽ മാഗസിൻ എഡിറ്ർമാരായ 
സിവിേ് ചന്ദ്രൻ, മേ.എൻ ഷാജി  എന്നിവരും 
പ്രഭാഷണം നടത്ി.
എം.ജി.രാധാകൃഷ്ണൻ, അക്ാദമി മുൻ മചയർമാൻ 
എൻ.പി രാകജന്ദ്രൻ, എതിരൻ േതിരവൻ, പ്ര�.
എം.വി നാരായണൻ, പ്ര� ഷാജി കജക്ബ്്, 
പ്ര�.മേ.എം. കൃഷ്ണൻ , തുടങ്ി നിരവധി പ്രമുഖർ 
മവബിനാറിൽ പമങ്ടുത്തു.

മാ്ം ഉൾചക്ാണ്ട് ോ�ത്തിചനാപ്ം നെക്കുേ- വി.ചേ.പ്രോശ്

പി ചേ രാജകശഖരചറെ 'പക്ഷിക്കൂട്ങ്ങൾ' : �ി്ിൽ മാഗസിനം 
മ�യാളത്തിച� ആധുനിേതയം പ്രോശനം ചെയ്തു
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ഇന്നമത് ോലത്ിൽ സത്വകദശാഭിമാനിമയ നാം ഓർമത്ടുക്കുന്നത് 
ജീവചരിത്രത്ിലൂമടയളള സഞ്ാരത്ിനുകവണ്ി മാത്രമല്ല. 

മാധ്യമദൗത്യം എന്ായിരിക്ണമമന്നതിമനക്കുറിച്ച് ഒരു പുതുക്ിപ്ണിക്കു 
കൂടിയാമണന്ന് ധനമന്തി പി.രാജീവ് ചൂണ്ിക്ാ്ി. 

 കേരള മീഡിയ അക്ാദമി പ്രസിദ്ീേരിച്ച 
മാധ്യമ ഹാൻഡ് ബുക്് പരമ്പരയിമല 
മലയിൻേീഴ് കഗാപാലകൃഷ്ണൻ രചിച്ച 
'സത്വകദശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണ പിള്' എന്ന 
കൃതിയമട പ്രോശനം നിർവഹിക്കുേയായിരുന്നു 
മന്തി രാജീവ്. ഇകപ്ാൾ നാം ോണുന്ന 
മാധ്യമങ്ൾതമന്ന എത്രോലം ഇങ്മന 
നിൽക്കുമമന്നുളള ആശങ്േൾ പങ്വച്ച മന്തി, 
മാധ്യമങ്ൾ പുതിയ സത്വഭാവത്ിൽ വരുകമ്പാൾ 
മാധ്യമ ഉത്രവാദിതത്വമത് സംബന്ിച്ച ഒരു 
പുതുക്ിപ്ണിയൽ ആവശ്യമായി വരുമമന്ന് 
അഭിപ്രായമപ്ട്ടു. 

 മഹദ് വ്യക്തിേളമട ജീവിതമത് 
പരിചയമപ്ടുത്തുേവഴി സത്വയം 
പുതുക്ിപ്ണിയന്നതിനുളള സാഹചര്യമാണ് 
കേരള മീഡിയ അക്ാദമി ഒരുക്കുന്നമതന്ന് മന്തി 
രാജീവ് പറഞ്ഞു. വളമര നല്ല രീതിയിൽ അത്രം 
പ്രവർത്നങ്ൾക്് കനതൃതത്വം നൽേിയ 
കേരള മീഡിയ അക്ാദമിമയ മന്തി പ്രകത്യേം 
അഭിനന്ദിച്ചു. 

  ഏറ്റുമു്ലേൾ പ്രശ് നങ്ളികന്മലാണ,് 
വ്യക്തിേൾ തമ്മിലല്ല. എന്നും മൂല്യങ്ൾ വളമര 
ശക്തമായി ഉയർത്ിപ്ിടിച്ച വ്യക്തിയാണ് 
സത്വകദശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിളള. ജർമനിയിമല രേിയറിലളള ോറൽ 
മാർേ് സിമറെ ജന്മഗൃഹം ഇന്ന് എേ് സിബിഷൻ കേന്ദ്രമാണ്. അവികടക്് 
പ്രകവശിക്കുന്ന മുറിയിൽ കലാേത്് വ്യത്യസ്തഭാഷേളിൽ ഇറങ്ിയ 
േമ്മയൂണിസ്റ് മാനിമ�കസ്റായമട ആദ്യമത് പതിപ്പുേൾ പ്രദർശിപ്ിച്ചിട്ടുണ്്. 
അവിമട മലയാളത്ിലളള ഒരു പുസ്തേം ഉണ്്. അത് മാർേ് സിമനക്കുറിച്ച് 
സത്വകദശാഭിമാനി എഴുതിയതാണ്. മലയാളത്ിൽ ആദ്യമായി ോറൽ 
മാർേ് സിമനക്കുറിച്ച് എഴുതിയത് സത്വകദശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിളളയാണ്-
മന്തി അനുസ്മരിച്ചു.

 അക്ാദമി മചയർമാൻ ആർ.എസ്.ബാബു മുകന്നാട്ടുവച്ച നയൂസിയം എന്ന 
ആശയം യാഥാർത്ഥ്യമാക്ാൻ േഴിഞ്ഞാൽ അത് മാധ്യമരംഗത്ിന് 
വിലമപ്് സംഭാവനയായിരിക്കുമമന്ന് പുസ്തേം സത്വീേരിച്ചുമോണ്് 

മാധ�മ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ 
പുതുക്ിപ്ണികയണ്ടതുണ്ട്: 

മന്തി പി.രാജീവ്

എഷ്യാമനറ്് നയൂസ് ചീ�് എഡിറ്ർ 
എം.ജി രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. 
മലയാളം േണ്, കലാേം േണ് 
അത്ഭുത മനുഷ്യരിമലാരാളാണ് 
സത്വകദശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിളള. 
ഇന്നമത്കപ്ാമല ഒരു 
സകങ്തങ്ളം ഇല്ലാത് ോലത്് 
കലാേത്ിമറെ ഏമതാമക് 
കോണുേളിൽ നിന്ന് എമന്ാമക് 
വിവരങ്ളാണ് അകദേഹം 
മലയാളിക്് നൽേിയത്.

 കേരള മന്തിസഭയിൽ 
മാധ്യമസമൂഹത്ിമറെ കൂടി 
പ്രതിനിധിയാണ് പി.രാജീവ് 
എന്ന് അക്ാദമി മചയർമാൻ 
ആർ.എസ്.ബാബു പറഞ്ഞു. 
മോച്ചിയിൽ പത്രകമഖലയിൽനിന്നും 
മമറ്ാരാൾ മന്തിയായിട്ടുണ്്. അത് 
സകഹാദരൻ അയ്പ്നാണ്. ഒരു 
ജാതി, ഒരു മതം, ഒരു വദവം 
മനുഷ്യന് എന്ന് ശ്രീനാരായണഗുരു 
പറഞ്ഞകപ്ാൾ അകദേഹത്ിമറെ 
ശിഷ്യനായ സകഹാദരൻ അയ്പ്ൻ 
പറഞ്ഞത് ജാതി കവണ്, മതം 
കവണ്, വദവം കവണ് മനുഷ്യന് 
എന്നാണ്. സാമൂഹ്യപരിഷ് ക്രണ 
പ്രസ്ാനത്ിലം 
ചിന്യിലമമല്ലാം വിപ്വം 
സൃഷ്ിച്ച സത്വകദശാഭിമാനിയമട 
പാരമ്പര്യമത് ഉൾമക്ാണ്് 
ഈ സ്ാനമത്ത്ിയിരിക്കുന്ന 
പി.രാജീവ് ഈ പുസ്തേപ്രോശനം 
നിർവഹിക്കുന്നതിൽ കേരള മീഡിയ 
അക്ാദമിക്് സകന്ാഷമുണ്്. 

പത്രപ്രവർത്േയൂണിയൻ 
തിരുവനന്പുരം ജില്ലാ പ്രസിഡറെ് 
സകരഷ് മവളളിമംഗലം, ജില്ലാ 
രേഷറർ അനുപമ ജി നായർ 
എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.

പുസ്തകപ്രകറോശനം
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വലിയ നഷ്ങ്ളമട ോലം

പ്രശസ്ത ോയാഗ്ാഹേൻ ശിവൻ  
ആ േ്യാമറക്ണ്ണുേൾ ഇനി ഓർമ്മേളിൽ...

പ്രശസ്ത ോയാഗ്രാഹേനും സംവിധായേനുമായ 
ശിവൻ ഓർമ്മയായി. 89 വയസായിരുന്നു. സിനിമ, 

സാഹിത്യം, നാടേം, കഡാേയുമമറെറി തുടങ്ിയ വിവിധ 
കമഖലേളിൽ സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്ന അകദേഹത്ിന് 
മൂന്നുതവണ കദശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ് ോരം ലഭിച്ചു.  

 പ്രധാനമന്തി ജവഹർലാൽ മനഹ്റു മുതൽ നിരവധി 
കനതാക്ളമട രാഷ്ടീയ ജീവിതം ോമറയിൽ പേർത്ിയി
ട്ടുണ്്. മചമ്മീൻ സിനിമയമട സ്റിൽ ക�ാക്ാഗ്രാ�റായി
രുന്നു. 1959 ൽ തിരുവനന്പുരത്് സ്ാപിച്ച ശിവൻസ് 
സ്റ്റുഡികയായമട ഉടമയാണ്.

 തിരുവിതാംകൂറിമലയം തിരു-മോച്ചിയിമലയം പിന്നീട് 
കേരളത്ിമലയം ആദ്യ ഗവൺമമൻറ് പ്രസ് ക�ാക്ാഗ്രാ�
റായിരുന്നു. കേരളത്ിമല ആദ്യ ഇ.എം.എസ് മന്തിസഭയമട 
സത്യപ്രതിജ്ഞയടക്ം നിരവധി പ്രധാനമുഹൂർത്ങ്ൾ 
േ്യാമറയിൽ പേർത്ാൻ അവസരം ലഭിച്ചു.

 മലയാളത്ിമല ആദ്യമത് കു്ിേളമട ചിത്രമായ 
അഭയത്ിമറെ സംവിധായേനായിരുന്നു .  സത്വപ്നം, യാഗം, 
മോച്ചു മോച്ചു കമാഹങ്ൾ, േിളിവാതിൽ, കേശു, ഒരു 
യാത്ര എന്നിവയാണ് പ്രധാന ചിത്രങ്ൾ.

 ഹരിപ്ാട് പടീറ്തിൽ വീ്ിൽ കഗാപാലപിള്യമടയം 
മവട്ടുവിളഞ്ഞതിൽ വീ്ിൽ ഭവാനിയമ്മയമടയം ആറു 
മക്ളിൽ രണ്ാമനാണ് ശിവൻ. പകരതയായ ചന്ദ്രമ
ണിയാണ് ഭാര്യ. സംവിധായേരും ോയാഗ്രാഹേരുമായ 
സകന്ാഷ് ശിവൻ, സംഗീത് ശിവൻ, സഞ്ജീവ് ശിവൻ, 
സരിതാ രാജീവ്  എന്നിവർ മക്ളം ജയശ്രീ, ദീപ, ദീപ്ി, 
രാജീവ് എന്നിവർ മരുമക്ളമാണ്.

സകന്താഷ് ശിവൻ കേരള മീഡിയ അക്ാദമിക്് 
കവണ്ടി തയാറാക്ിയ 'ശിവനയനം' എന് കഡാേയുഫി

ക്ഷചറെ പ്രദർശനം ഉെൻ.

ൈറോഷ്റോഞ്ജേി 
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ൈറോഷ്റോഞ്ജേി 

'ഇത് സ്റ്റിൽസല്, എല്ാം ആക്ഷനാണ്'

'ഇത് സ്റിൽസല്ല, എല്ലാം ആഷേനാണ്'-മാർക്സ് ബാർ്്ലി ശിവമറെ 
സ്റിൽക�ാക്ാ േണ്ി്് പറഞ്ഞ അഭിനന്ദനവാക്കുേളാണിത്. മചമ്മീമറെ 
ോയാഗ്രാഹേനായിരുന്നു  മാർക്സ് ബാർ്്ലി.

മചമ്മീൻ ഷൂ്ിങ്ിനിടയിമല ഒരു പ്രഭാതം.രാമുോര്യാട്ടും ബാർ്്ലിയം 
വന്ന് ശിവമന മേ്ിപ്ിടിച്ചു. അന്ംവിട്ടുകപായ ശിവൻ വിചാരിച്ചത് 
അവർ രാവിമലതമന്ന രമണ്ണ്ം അേത്ാക്ിമയന്നായിരുന്നു. 
ോര്യം പിന്നീടാണ് മനസ്ിലായത്. ശിവമനടുത് നിശ്ലചിത്രങ്ളമട 
പ്രിറെ് കബാംമബയിൽ നിന്ന് വന്നതു േണ്തിമറെ സകന്ാഷമായിരുന്നു. 
അകപ്ാഴാണ് ബാർ്്ലിയമട അഭിനന്ദനവാക്കുേൾ.

 മചമ്മീൻ നിർമ്മിക്കുന്ന ോലത്് രാമുോര്യാട്ടും  മാർക്സ് ബാർ്്ലിയം  
തിരുവനന്പുരമത് വസതിയിൽ ശിവമന കതടിമച്ചന്നു. ശിവമറെ വലിയ 
സഹൃത്ായിരുന്നു രാമു ോര്യാ്്. താൻ േളറിൽ ഒരു സിനിമ മചയ്ാൻ 
കപാകുേയാമണന്നും സ്റിൽ ക�ാക്ാഗ്ര�ി ശിവൻ മചയ്ണമമന്നും 
രാമു ോര്യാ്് ആവശ്യമപ്ട്ടു. നയൂസ് വീക്്, വല�് മാഗസിനുേളമട 
ക�ാക്ാഗ്രാ�മറന്ന നിലയിൽ പ്രസിദ്നായ ശിവന് അന്ന് വലിയ 
തിരക്ായിരുന്നു. ഒരാഴ്ചേഴിഞ്ഞ് വന്ന് ചിത്രങ്ൾ എടുത്തുതരാമമന്ന് 
ശിവൻ പറഞ്ഞു.  എന്നാൽ, ഷൂ്ിംഗിലടനീളം ശിവൻ ഒപ്ം കവണമമന്ന് 
രാമുോര്യാട്ടും ബാർ്്ലിയം നിർബന്ം പിടിച്ചു. അങ്മന അവർക്് 
വഴകങ്ണ്ിവന്ന ശിവനും മചമ്മീനിമറെ ചരിത്രത്ിമറെ ഭാഗമായി.  

 ശിവൻ പിന്നീട് സംവിധായേനായം വ്യക്തിമുദ് പതിപ്ിമച്ചങ്ിലം 
മചമ്മീമറെ നിശ്യോയാഗ്രാഹേൻ എന്ന നിലയിലാണ് ചലച്ചിത്രരം
ഗത്് അറിയമപ്ട്ടുതുടങ്ിയത്..

മചമ്മീമറെ നിർമ്മാണോലത്് ഒറ്ക്ാര്യം മാത്രമാണ് ശിവൻ രാമുോ
ര്യാ്ികനാട് ആവശ്യമപ്്ത്. എടുത്ാൽ മപമ്ന്നു ക�ാക്ാ ോണാൻ 
പറ്റുന്ന ഒരു കപാളകറായ്ഡ് േ്യാമറ. ബാബുകസ്് അകമരിക്യിൽനിന്ന് 
അതു വരുത്ിമക്ാടുത്തു.

ബിസിനസ് ദിനപത്രമായ 
�ിനാൻഷ്യൽ എേ് സ്പസ് 

മാകനജിങ് എഡിറ്ർ സനിൽ 
മജയിൻ(58) വിടവാങ്ി. കോവിഡ് 
ബാധിച്ച് ഡൽഹിയിമല എയിംസ് 
ആശുപത്രിയിൽ ചിേിത്യിൽ േഴി
യന്നതിനിമടയാണ് മരണം. 

ഏമറക്ാലമായി �ിനാൻഷ്യൽ 
എേ് സ്പസിലായിരുന്നു സനിൽ 
മജയിൻ. ഡൽഹി സ് കൂൾ ഓ�് 
ഇക്കണാമിേ് സിൽനിന്ന് ബിരുദാ
നന്രബിരുദ പഠനത്ിനുകശഷം 
േൺസൾ്റൊയി കജാലി മചയ്തു. 
തുടർന്ന് എ�് ഐസിസിഐയിലം 
പ്രവർത്ിച്ചു. 1991ലാണ് മാധ്യമപ്ര
വർത്ന കമഖലയികലക്് േടക്കുന്നത്. 
ഇന്്യ ടുകഡ മാഗസിൻ ആയിരുന്നു 
ആദ്യ ത്േം. ഒരു വർഷത്ിനുകശഷം 
ഇന്്യൻ എേ് സ്പസ് ഗ്രൂപ്ിൽ കചർന്നു. 
പിന്നീട് ബിസിനസ് സ്റാകറെഡിൽ 
കജാലി മചയ്ിരുമന്നങ്ിലം 2010 മുതൽ 
വീണ്ടും എേ് സ്പസ് ഗ്രൂപ്ിമനാപ്മായി
രുന്നു കസവനം. 

 സനിൽ മജയിനിമറെ മരണത്ിൽ 
പ്രധാനമന്തി നകരന്ദ്രകമാദി, രാഷ്ടപതി 
രാംനാഥ് കോവിന്ദ്, ധനമന്തി 
നിർമല സീതാരാമൻ തുടങ്ിയവർ 
അനുകശാചിച്ചു. 

സനിൽ മജയ്ൻ 
�ിനാൻഷ്യൽ എേ് സ്പസ് 

മാകനജിംഗ് എഡിറ്ർ
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േമ്മയൂണിസ്റ്റുോരനായ 
പത്രപ്രവർത്േൻ വി.ഐ കതാമസ് 

മോല്ലം പ്രസ് ക്ലബ്് മുൻ പ്രസിഡന്റും  ഇന്്യൻ എേ് സ് പ്രസ്,  ജനയഗം 
പത്രങ്ളിൽ പത്രാധിപരുമായിരുന്ന വി.ഐ.കതാമസിമറെ 

കവർപാട് ഈ ോലയളവിൽ സംഭവിച്ച അപരിഹാര്യമായ ഒരു നഷ്മാണ്. 
ചാത്ന്നൂർ താഴം വടക്് മവ്ിക്ാട് ഹൗസിൽ വി.ഐ കതാമസ് അറുപത്ികയഴാം 
വയസ്ിലാണ് വിടവാങ്ിയത്. ഹൃകദാഗ ബാധിതനായിരുന്നു. ഇന്്യൻ എേ്സ്പസ് 
മോല്ലം ബയൂകറാ ചീ�ായം ജനയഗം ജനറൽ എഡിറ്റായം പ്രവർത്ിച്ചു.

 കമരി കതാമസാണ് ഭാര്യ. ടിഷാ സൂസൻ കതാമസ്, ടിന ആൻ കതാമസ് 
എന്നിവർ മക്ളം തനൂജ് മാതയു, അനിത് കജാർജ് കജാൺ എന്നിവർ 
മരുമക്ളമാണ്.

 കതാമസ് േമയൂണിസ്റ് പാർ്ിയമട വിദ്യാർത്ഥി  യവജനപ്രസ്ാനങ്ളമട 
കനതൃനിരയിൽ പ്രവർത്ിച്ചിരുന്നു. കമാസ് കോ, മബർലിൻ എന്നിവിടങ്ളിൽ 
രാഷ്ടീയ വിദ്യാഭ്യാസം കനടുേയം നിരവധി രാഷ്ടീയ ഗ്രന്ങ്ൾ പരിഭാഷ 
മപ്ടുത്തുേയം മചയ്ിട്ടുണ്്.

മുംവബയിമല വടംസ് ഗ്രൂപ്് മചയർപഴ് സൻ ഇന്ദു മജയ്ൻ(83) 
ആണ് ഈ ോലയളവിൽ ോലയവനിേയിൽ മറഞ്ഞ 

മമറ്ാരു മാധ്യമപ്രവർത്േ. കോവിഡ് മുക്തയായ കശഷമുള് 
ആകരാഗ്യപ്രശ് നങ്മളത്തുടർന്നാണ് അന്്യം. 2016ൽ രാജ്യം 
പത്മഭൂഷൺ നൽേി ആദരിച്ച വനിതയാണ് ഇന്ദു മജയ്ൻ. പ്രധാനമന്തി 
നകരന്ദ്ര കമാദി അടക്മുള് പ്രമുഖർ ഇന്ദുവിമറെ വികയാഗത്ിൽ 
അനുകശാചിച്ചു. ഇന്്യയമട പുകരാഗതി ഒരു വിോരമായി മോണ്ടുനടന്ന 
വ്യക്തിമയന്ന നിലയിലാകും അവർ ഓർമിക്മപ്ടുേമയന്ന് 
പ്രധാനമന്തി ടത്വിറ്റിൽ കുറിച്ചു.

 2000 ൽ വടംസ് �ൗകണ്ഷൻ സ്ാപിച്ചത് ഇന്ദു മജയ് നാണ്. 
പ്രളയം, ഭൂചലനം, ചുഴലിക്ാറ്് തുടങ്ിയ പ്രകൃതി ദുരന്ങ്ളിൽ 
വേത്ാങ്ാോൻ വടംസ് റിലീ�് �ണ്് ആരംഭിച്ചു. ഇന്്യയിമല 
സ്തീേളിമല സംരംഭേമയ േമണ്ത്ി പരികപാഷിപ്ിക്ാൻ 1983 
ൽ എ�് ഐസിസി കലഡീസ് ഓർഗവനകസഷൻ (എ�്എൽഒ) 
സ്ാപിച്ചതും ഇന്ദു മജയ്ൻ ആണ്. 

 തമറെ അവയവങ്ൾ ദാനം മചയ്ണമമന്നതായിരുന്നു ഇന്ദു 
മജയ് മറെ അവസാന ആഗ്രഹങ്ളിമലാന്ന്. എന്നാൽ മോവിഡ് 
മുക്തയായതിനുകശഷം ആകരാഗ്യപ്രശ് നങ്ൾ നിലനിന്നിരുന്നതിനാൽ 
ഇത് സാധ്യമാോമത കപായി. 

 വ�സാബാദിൽ 1936 മസപ്റ്ംബർ എ്ിനാണ് ഇന്ദുവിമറെ 
ജനനം. 1999ൽ ആണ് വടംസ് ഗ്രൂപ്് മചയർകപഴ് സൺ സ്ാനത്് 
എത്തുന്നത്. �ിക്ിയമട വനിതാ വിഭാഗമായ എ�്.എൽ.ഒയമട 
സ്ാപേ പ്രസിഡറെ്, ഭാരതീയ ജ്ഞാനപീഠ് രേസ്റ് മചയർകപഴ് സൺ 
തുടങ്ിയ പദവിേൾ വഹിച്ചിട്ടുണ്്. 

ഇന്ദു മജയ് മറെ നിറകവറാമത കപായ അന്്യാഭിലാഷം
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ൈറോഷ്റോഞ്ജേി 

പൂവച്ചൽ ഖാദർ (മുഹമ്മദ് അബ്ദുൾ ഖാദർ, 72) വിടവാങ്ി. കോവിഡാണ് 
ആ പ്രതിഭയമട ജീവൻ അപഹരിച്ചത്. തിരുവനന്പുരം പൂവച്ചൽ ആലമുക്് 

ഇടവഴി തലയ്കൽ വീ്ിൽ അബൂകബക്ർ കുഞ്ഞികറെയം റാബിയത്തുൽ അദബിയാ 
ബീവിയകടയം മേനായി 1948 ഡിസംബർ 25നാണ് ജനനം. ആര്യനാട് ഗവ. 
വഹസ് കൂൾ, തൃശൂർ വലപ്ാട് കപാളിമടേ് നിേ് കോകളജ്, തിരുവനന്പുരം 
എൻജിനീയറിങ് കോകളജ് എന്നിവിടങ്ളിലായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസം. പഠനകശഷം  
പിഡബ്ലുഡിയിൽ എൻജിനിയറായി സർക്ാർ സർവീസിൽ പ്രകവശിച്ചു. ഭാര്യ: 
അമീന. മക്ൾ: തുഷാര, പ്രസൂന. മരുമക്ൾ: സലീം, മഷറിൻ

 1973 -ൽ വിജയനിർമല സംവിധാനം മചയ് 'േവിത' എന്ന സിനിമയിലൂമടയാ
യിരുന്നു തുടക്ം. 'ോറ്റുവിതച്ചവൻ' എന്ന ചിത്രത്ിമല 'നീ എമറെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു', 
'മഴവില്ലിനജ്ഞാതവാസം' തുടങ്ിയ ഗാനങ്ളിലൂമട ശ്രകദ്യനായി. തുടർന്ന് 
ആയിരത്ികലമറ ഗാനങ്ൾ പിറന്നു. നാഥാ നീ വരും ോമലാച്ച കേൾക്കുവാൻ, 
ശരറാന്ൽ തിരിതാണു, സിന്ദൂര സന്്യയ്ക് മൗനം, ഏകതാ ജന്മ േൽപനയിൽ, 
മൗനകമ,നാണമാവന്നു കമനി കനാവന്നു, ചിത്ിരകത്ാണിയിൽ, മലരും േിളിയം 
ഒരു കുടുംബം തുടങ്ി മലയാളിേൾ എക്ാലവം മനഞ്റ്റുന്ന ഗാനങ്ൾ പൂവച്ചലി
കറെതാണ്. എൺപതുേളിൽമാത്രം എണ്ണൂകറാളം പാട്ടുേൾ രചിച്ചു.

 ോൽപനിേത പൂത്ത ോവ�ഭാവന

എൺപതുേളമട തുടക്ത്ിൽ ഒ.എൻ.വിയം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിയം യൂസ�ലി 
കേകച്ചരിയം ഇടമക്കപ്ാകഴാ പി ഭാസ് േരനുമമല്ലാം  അനശത്വരമാക്ിയ പാ്ിമറെ 
വഴിയിലൂമടയാണ് പൂവച്ചൽഖാദറും നടന്നത്. ശുദ് ോൽപനിേതയികലക്്  
വേപിടിച്ചുനടത്തുന്ന നിരവധി ഗാനങ്ൾ അകദേഹം സമ്മാനിച്ചു. എഴുതിയവ 
കൂടുതലം മിേച്ച സിനിമേളിലല്ലാത്തിനാൽ ശ്രദ്ിക്മപ്്ില്ല. എന്നാൽ എം ബി 
ശ്രീനിവാസൻ, ജി കദവരാജൻ, എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നിവരുമട കൂമട അവസരം 
ലഭിച്ചകപ്ാമഴാമക് ആ ോവ്യഭാവന വിടർന്നുവിലസി.

 ഗാനത്ിൽ േവിതയം േവിതയിൽ ഗാനാത്മേതയം കവണമമന്ന് കദവരാജൻ 
മാഷ് പറയാറുണ്് . ''എമറെ വരിേൾ മാഷ്എങ്മന ോണുകമാമയന്ന് അറിയില്ലാ
യിരുന്നു. ഭയകത്ാമടയാണ് എഴുതിമക്ാടുത്ത്. നിർമാതാക്ൾ എമറെ ോര്യം 
പറഞ്ഞകപ്ാൾ 'ആമള അറിയാം വരിേൾ മോണ്ടുവരൂ' എന്നായിരുന്നു മറുപടി.  
വരിേൾ േണ്് മറുമത്ാന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്നറിഞ്ഞകപ്ാഴാണ് ആശത്വാസമായത്. 
േകന്ദാബദ്മായ വരിേൾകക് അകദേഹം ഈണമിടുേയള്ളു എന്ന ധാരണ  

ഉണ്ായതിനാൽ ആ മുറുക്ത്ിലം ലാ
ളിത്യത്ിലമാണ് സന്ദർകഭാചിതം ആ 
ഗാനമമാരുക്ാനായത്.''പൂവച്ചൽ ഖാദർ 
ഒരിക്ൽ ഇങ്മന പറഞ്ഞു.

�ിലിം ക്രി്ിേ് സ് അവാർഡ്, 
സംഗീതനാടേ അക്ാദമി പുരസ് ോരം, 
മാപ്ിള സംഗീത അക്ാദമിയമട പി.ഭാ
സ് േരൻ അവാർഡ് തുടങ്ിയവ ലഭിച്ചി
ട്ടുണ്്. േളിവീണ, പാടുവാൻ പഠിക്കുവാൻ 
തുടങ്ിയ േവിതാസമാഹാരങ്ളം 'ചി
ത്ിരകത്ാണി' എന്ന ഗാനസമാഹാരവം 
പ്രസിദ്ീേരിച്ചിട്ടുണ്്.  

കേൾക്ാൻ ചോതിക്കുന് പാട്േൾ

സിന്ദൂര സന്്യയം ശരറാന്ലം 
ോയകലാളവം മഞ്ഞും മൗനവമമല്ലാം തഴുേി 
തകലാടിയ പാട്ടുേൾ. അവയിൽ പ്രകൃതിയം 
പ്രണയം തളിരിട്ടു. വേരളിയമട പ്രകൃതി 
ലാവണ്യം വശ്യമകനാഹാരിത തീർത്തു. 
മലയാളത്ിമറെ ോൽപനിേ സൗന്ദര്യം 
നറുമണം മപാഴിക്കുന്ന ആ ഗാനങ്ളാണ് 
പൂവച്ചൽ ഖാദറിമന  ആസത്വാദേർക്് പ്രിയ
ങ്രനാക്ിയത്. 'അനുരാഗിണീ ഇതാ എൻ 
േരളിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്ൾ, 'ആദ്യസമാഗമ 
ലജ്യിൽ, 'ശരറാന്ൽ തിരിതാണു 
മുേിലിൻ കുടിൽ, 'മൗനകമ നിറയം മൗനകമ 
തുടങ്ി എന്നും കേൾക്ാൻ മോതിക്കുന്ന 
ഒക്മറ പാട്ടുേൾ സമ്മാനിച്ച തൂലിേ.

മലയാള ചലച്ചിത്രഗാനരംഗത്് കുല
പതിേൾവാണ സവർണോലത്ിനു 
പിന്നാമലയാണ് ഖാദർ വന്നത്. വയലാറും 

അണഞ്ഞു പാ്ിമറെ ശരറാന്ൽ ;                               
പൂവച്ചൽ ഖാദർ ഓർമയായി
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പി ഭാസ് േരനും തുടങ്ിമവച്ച ക്ലാസിക്ൽ പാരമ്പര്യം ഏമറ്ടുക്ാൻ അകദേഹത്ിന് 
േഴിഞ്ഞു. ോൽപനിേ ജനപ്രിയത മൂർധന്യമമത്ിയ അക്ാലത്് പാട്ടുേൾ 
പ്രധാന ആേർഷണമായി. മേ എസ് കസതുമാധവനും ഐ വി ശശിയം ഭരതനും 
പത്മരാജനുമമല്ലാം പാ്ിമറെ മർമമറിഞ്ഞ ചലച്ചിത്ര പ്രതിഭേളം. അവർക്് 
തൃപ്ിേരമായ പാമ്ഴുത്് മവല്ലുവിളിയായി ഏമറ്ടുക്ാൻ സാധിച്ചു എന്നതാണ് 
ഖാദറിമറെ വിജയം. എൺപതുേളമട ഗാനരചയിതാവായിരുന്നു അകദേഹം. എൻ
ജിനിയറാവാനാണ്പഠിച്ചത്. ആദ്യനിയമനം ലഭിച്ച് കോഴികക്ാമ്ത്ി 'ഏകതാ 
ജന്മേൽപനയാ'ലാേണം മചന്നുമപ്ത്.

സിനിമക്ാരുമടയം പാട്ടുോരുമടയമിടയിൽ. ആനുോലിേങ്ളിൽ േവിതമയ
ഴുതിയ അകദേഹത്ിന്  'ചന്ദ്രിേ'ഓ�ീസായിരുന്നു താവളം. അവിമട തുടങ്ങുന്നു 
എഴുത്തും പാട്ടുമായള് ദൃഢബന്ം. പത്രാധിപർ ോകനഷ് പൂനൂർ,  ഐ വി ശശിമയ 
പരിചയമപ്ടുത്ി. അകദേഹം വാരിേയിൽ ഇലസ് കരേഷൻ മചയ്ിരുന്നു. എൻ എൻ 
േക്ാടും തികക്ാടിയനും എം ടി വാസകദവൻ നായരും  എൻ പി മുഹമ്മദും  എം എൻ 
ോരകശരിയമമല്ലാം കൂ്ായി. ആോശവാണിയിൽ ലളിതഗാനം. കോഴികക്ാമ് 
നാടേകവദിക്കും അകദേഹത്ിമറെ സംഭാവന വലത്. നാടക്ാരനായ സരാസവം 
സിനിമക്ാരനായ സലാം ോരകശരിയം  സംഗീതോരൻ എം എസ് ബാബുരാജു
മായള് സൗഹൃദവം നഗരത്ിമല നാടേസംഗീത സദസ്സുേളം എൻജിനിയറിങ്് 
വി്് പാ്ികലക്് വഴിോ്ി.

ഐ വി ശശി േലാസംവിധാനം നിർവഹിച്ച 'േവിത', 'ോറ്റുവിതച്ചവർ'എന്നീ 
ചിത്രങ്ൾക്ായിരുന്നു ആദ്യമത് പാമ്ഴുത്്. 'േവിത' 1972ൽനിർമിമച്ചങ്ിലം 

മുതിർന്ന മാധ്യമപ്രവർത്േനും ദ് ഹിന്ദു കേരള 
ബയൂകറാ ചീഫുമായ എസ്.അനിൽ രാധാകൃഷ്ണമറെ 

(54) കവർപാട് അപ്രതീഷേിതമായിരുന്നു. േവടിയാർ 
കുറവൻകോണം മാർക്റ്് കറാഡിമല വസതിയായ 
സതി ഭവനത്ിൽ ഹൃദയാ�ാത
മത്ത്തുടർന്നായിരുന്നു അന്്യം. 
ഉച്ചഭഷേണത്ിനുകശഷം ഉറങ്ാൻ 
േിടന്നതായിരുന്നു. ഭാര്യ കജാലി േഴി
ഞ്ഞുവന്നു വിളിക്കുകമ്പാഴാണ് മരണം 
അറിഞ്ഞത്. 1996 മുതൽ ദ് ഹിന്ദുവിൽ 
പ്രവർത്ിച്ചു വരിേയായിരുന്നു. 
സംസ്ാനമത് വികനാദസഞ്ാരം, 
റയിൽകവ തുടങ്ിയ കമഖലേമളക്കു
റിച്ച് വിേസകനാന്മുഖമായ നിരവധി 
കലഖനങ്ൾ അകദേഹത്ികറെതായണ്്. 
ഒരു പ്രമുഖ പത്രത്ിൽ ഒക്മറ ബീറ്റുേൾ 
ഒകരസമയം കനാക്ിയിരുന്ന മമറ്ാരു 
മാധ്യമപ്രവർത്േനില്ല.

 കേരള പത്രപ്രവർത്േയൂണിയൻ 
തിരുവനന്പുരം ജില്ലാ പ്രസിഡ
റൊയി പ്രവർത്ിച്ചിട്ടുണ്്. േവടിയാർ 
റസിഡറെ് സ് അകസാസികയഷൻ മസക്ര്റിയായി
രുന്നു. പകരതനായ രാധാകൃഷ്ണൻ നായരുമടയം സതി 
കദവിയമടയം മേനാണ്. ഭാര്യ: സിന്ധു എസ്.എസ്. 
(അധ്യാപിേ, കോ്ൺഹിൽ സ് കൂൾ). മേൻ: നാരയൺ 
എസ്.എ. (റിലയൻസ് മപകരോളിയം ഗുജറാത്്).

 അനിൽ രാധാകൃഷ്ണമറെ നിര്യാണത്ിൽ ഗവർണർ 
ആരി�് മുഹമ്മദ് ഖാൻ അനുകശാചനം കരഖമപ്ടുത്ി. 
മൂല്യാധിഷ്ഠിത മാധ്യമപ്രവർത്നം നിർവഹിച്ച അകദേഹ
ത്ിമറെ കലഖനങ്ൾ കേരളത്ിമറെ വിേസനത്ിലം 

ഉത്രവാദിത് വികനാദസഞ്ാര 
കമഖലയിലം മുദ് പതിപ്ിച്ചവയാമണന്്ന 
ഗവർണർ പറഞ്ഞു.

 അനിൽ രാധാകൃഷ്ണമറെ നിര്യാണ
ത്ിൽ മുഖ്യമന്തി പിണറായി വിജയൻ 
അനുകശാചിച്ചു. മാധ്യമ പ്രവർത്ന
ത്ിമറെ മൂല്യങ്ൾ മുറുമേപ്ിടിച്ച വ്യ
ക്തിയായിരുന്നു അനിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ. 
അകദേഹത്ിമറെ ആേസ്മിേ വികയാഗം 
മാധ്യമ കലാേത്ിനും സമൂഹത്ിനും 
വലിയ നഷ്മാമണന്നും അനുകശാചന 
സകന്ദശത്ിൽ മുഖ്യമന്തി പറഞ്ഞു. 
്പീക്ർ എം.ബി. രാകജഷ്, മപാതുവിദ്യാ
ഭ്യാസ-മതാഴിൽ മന്തി വി. ശിവൻകു ി്, 
റവനയൂ മന്തി മേ.രാജൻ, വ്യവസായ 
മന്തി പി.രാജീവ്, പ്രതിപഷേ കനതാവ് 

വി.ഡി.സതീശൻ, ബിമജപി സംസ്ാന 
അധ്യഷേൻ മേ.സകരന്ദ്രൻ, കോൺഗ്രസ് കനതാവ് രകമശ് 
മചന്നിത്ല, കേരള കോൺഗ്രസ് എം മചയർമാൻ 
കജാസ് മേ മാണി തുടങ്ിയവരും അനുകശാചിച്ചു. തിരു
വനന്പുരം പ്രസ് ക്ലബിൽ അനുകശാചന സകമ്മളനം 
കചർന്നു.

ആദ്യം ഇറങ്ിയത്  'ോറ്റുവിതച്ചവർ' 
(1973). അതിമല 'മഴവില്ലിനജ്ഞാതവാസം 
േഴിഞ്ഞൂ', 'സൗന്ദര്യ പൂജയ്ക് ', 'സത്വർഗത്ി
ലകല്ലാ വിവാഹം തുടങ്ിയ ഗാനങ്ൾ 
ആസത്വാദേ പ്രിയങ്ളായി. എൻ പി  
തിരക്ഥയം സലാം സംഭാഷണവമമഴുതിയ 
'ചുഴി' അടുത്ത്. സംഗീത സംവിധാനം 
ബാബുരാജ്. 'ഹൃദയത്ിൽ നിറയന്ന 
മിഴിനീരിൽ ഞാൻ തൃക്ാൽ േഴുകുന്നു 
നാഥാ', 'അക്ൽദാമയിൽ പാപം കപറിയ', 
'ോ്ിമല മന്തി വേക്കൂലി വാങ്ങുവാൻ 
എന്നിവയം ശ്രകദ്യം. അതുേഴിഞ്ഞാണ് 
ഐ വി ശശിയമട ആദ്യ ചിത്രം 'ഉത്വം'. 
അതിമല 'ആദ്യസമാഗമ ലജ്യിൽ 
ആതിരാ താരം േണ്ടയകമ്പാൾ' മല
യാളത്ിമല എക്ാലമത്യം മിേച്ച 
പ്രണയഗാനമായി. 'സത്വയംവരത്ിനു 
പന്മലാരുക്ി', 'േരിമ്പുമോമണ്ാരു', 
'ഏോന്തയമട േടവിൽ' എന്നിവയം 
ഉത്വമത് ധന്യമാക്ി. മേ എസ് കഗാ
പാലകൃഷ്ണൻ സംവിധാനംമചയ് 'ോയലം 
േയറും' ഗാനങ്ൾമോണ്് ഹിറ്്.

   അനിൽ രാധാകൃഷ്ണമറെ അപ്രതീഷേിത കവർപാട്
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കോവിഡിമനതിമര മലയാളത്ിൽ ഏറ്വമധിേം കബാധവൽക്രണ 
ോർട്ടൂണുേൾ വരച്ച പ്രശസ്ത ോർട്ടൂണിസ്റ്റും ോരികക്ച്ചറിസ്റ്റുമായ 

ഇബ്രാഹിം ബാദുഷ (38)യം ഒടുവിൽ ആ മഹാമാരിക്കു േീഴടങ്ി. 

കോവിഡ് മനഗറ്ീവായകശഷം വീണ്ടും പനിയം നയൂകമാണിയയം ബാധിക്കുേയാ
യിരുന്നു.  കലാേസമാധാന ദിനത്ിൽ 42 മിനിറ്ിനുള്ിൽ 100 ോർട്ടൂണുേൾ 
വരച്ചു മറകക്ാർഡ് സ്ാപിച്ച ോർട്ടൂണിസ്റാണ് ബാദുഷ. വരയമട സിദ്ിമയ 
സാമ്പത്ിേകന്ത്ിന് ഉപകയാഗിച്ചില്ല അകദേഹം.

 കേരള ോർട്ടൂൺ അക്ാദമി മുൻ വവസ് മചയർമാനും ോർട്ടൂൺ ക്ലബ് 
ഓ�് കേരള കോഓർഡികനറ്റുമാണ്. ആദ്യ കലാേ്ഡൗൺ ോലത്് അകദേഹം 
വരച്ച കോവിഡ് കബാധവൽക്രണ ോർട്ടൂണുേൾ ശ്രദ് കനടി. ോർട്ടൂൺ, ോ
രികക്ച്ചർ വരയമായി രാജ്യത്ിനേത്തും പുറത്തും നിരന്രം സഞ്രിച്ച ബാദുഷ 
വിദ്യാർഥിേൾക്ായി ആയിരത്ികലമറ ോർട്ടൂൺ ക്ലാസേളം മടലിവിഷൻ 
പരിപാടിേളം സം�ടിപ്ിച്ചു. കു്ിേൾക്കു വരച്ചുപഠിക്ാൻ ഒക്മറ ോർട്ടൂൺ 
പുസ്തേങ്ളം പ്രസിദ്ീേരിച്ചു.

 വിവിധ ഭാഷേളിമല അഷേരങ്ൾ ഉപകയാഗിച്ച് എളപ്ത്ിൽ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്ന 
'ഡൂഡിൾ' േലാരൂപത്ിമറെ പ്രചാരേനായിരുന്നു. ഒരുനിമിഷം മോണ്് ആരുമടയം 
മുഖം േടലാസിൽ പേർത്തുന്ന 'വൺ മിനിറ്് കഷാ' പരിപാടി ബാദുഷയ്ക്കു 'ോർട്ടൂൺമാൻ' 
എന്ന കപരു കനടിമക്ാടുത്തു. സ് കൂളേളിലം കോകളജുേളിലം മാളേളിലം അകദേഹം 
'വലവ് ോരികക്ച്ചറു'േളമട വിസ്മയം തീർത്തു. ജീവോരുണ്യ പ്രവർത്നത്ിനു 
പണം േമണ്ത്ാൻ വിവിധ സം�ടനേൾക്കുകവണ്ി സൗജന്യ ോരികക്ച്ചർ 
േ്യാംപുേളം സം�ടിപ്ിച്ചു.  കു്ിേമള ചിത്രേല പഠിപ്ിക്കുന്നതു ബാദുഷയ്ക്കു 
ഹരമായിരുന്നു. തമറെ േഴിവേൾ അതിനു കവണ്ി പരമാവധി വിനികയാഗിച്ചു. 
ആയിരത്ികലമറ ക്ലാസേൾ സം�ടിപ്ിച്ചു. കരാഗബാധിതനാകുന്നതു വമര 
മടലിവിഷനിലം ഓൺവലനിലം അതു തുടർന്നു. എളപ്ത്ിൽ വരച്ചു പഠിക്ാൻ 
സഹായിക്കുന്ന നൂറികലമറ പുസ്തേങ്ൾ പ്രസിദ്ീേരിച്ചു. വിവിധ ഭാഷേളിമല 
അഷേരമാലേൾ ഉപകയാഗിച്ചു ചിത്രങ്ളം ോരികക്ച്ചറുേളം വരയ്ക്കുന്ന 'ഡൂഡിൽ' 
േലാരൂപത്ിമറെ ഉപാസേൻ കൂടിയായിരുന്നു ബാദുഷ.

ഉ എന്ന അഷേരം ഉമ്മൻചാണ്ിയായി 
മാറുന്നതും എ എന്ന അഷേരത്ിൽ നിന്ന് 
ആറെ് (ഉറുമ്പ്) പിറക്കുന്നതും ഇസഡ് 
എന്ന അഷേരം സീബ്രയായി മാറുന്നതും 
കു്ിേമള മാത്രമല്ല, മുതിർന്നവമരയം 
ആ േർഷിച്ചു.  മമകരോ മകനാരമയിൽ 
'നിങ്ൾക്കും വരച്ചു പഠിക്ാം' എന്ന പംക്തി 
ഏമറക്ാലം വേോര്യം മചയ്തു. അഷേ
രങ്ൾ ഉപകയാഗിച്ചു മുഖ്യമന്തി പിണറായി 
വിജയമറെയം നടൻ മമ്മൂ്ിയമടയം 
മമകരോമാൻ ഇ. ശ്രീധരമറെയമമാമക് 
ോരികക്ച്ചർ തയാറാക്ി. േണ്ടുമുട്ടുന്ന 
ഏതു സാധാരണക്ാരനും ആവശ്യമപ്
്ാൽ ബാദുഷ അവരുമട ോരികക്ച്ചർ 
സൗജന്യമായി വരച്ചു നൽകുമായിരുന്നു.

 ആളേമള മുന്നിലിരുത്ി നിമിഷങ്ൾ
ക്കുള്ിൽ അവരുമട മുഖം േ്ിക്ടലാസിൽ 
പേർത്ി നൽകുന്ന 'വൺ മിനിറ്് വലവ് 
ോരികക്ച്ചർ കഷാ'യാണു ബാദുഷമയ 
ജനപ്രിയനാക്ിയത്. 2013ൽ തിരുവന
ന്പുരം രാജ്യാന്ര ചലച്ചികത്രാത്വ 
കവദിയിൽ വിശ്രുത സംവിധായേൻ േിം 
േി ഡുക്ിമന നിമിഷകനരം മോണ്ാണു 
ബാദുഷ വരച്ചത്. േടലാസം കപനയം 
കചാദിച്ചുവാങ്ിയ േിം േി ഡൂക്് അതിലം 
കുറഞ്ഞ സമയത്ിനുള്ിൽ ബാദുഷമയ 
വരച്ചു തിരിമേ നൽേി. 

 ഇന്്യൻ എേ് ്പസ് പത്രത്ിലാണ് 
ബാദുഷയമട ആദ്യ ോർട്ടൂൺ അച്ചടിച്ചുവ
ന്നത്. വഹസ് കൂൾ വിദ്യാർഥിയായിരുന്നു 
അന്ന്. പഠനം േഴിഞ്ഞയടൻ വിവിധ 
ഭാഷേളിൽ കു്ിേളമട പ്രസിദ്ീേരണ
ങ്ൾക്കു ചിത്രേഥ തയാറാക്കുന്ന സായ് 
�ീച്ചർ സിൻഡിക്റ്ിൽ ചിത്രോരനായി 
കചർന്നു. 10 വർഷം അവിമട പ്രവർ
ത്ിച്ചു. പിന്നീടു മാധ്യമ സ്ാപനങ്ളിൽ 
സ്ിരം കജാലി വാഗ്ാനം ലഭിമച്ചങ്ിലം 
സത്വീേരിച്ചില്ല. സമൂഹമാധ്യങ്ളിൽ 10 
ലഷേത്ികലമറ ക�ാകളാകവഴ് സ് ഉണ്ാ
യിരുന്നു.

ോർട്ടൂണും ോരികക്ച്ചറുമായി ഇന്്യയിലം 
വികദശത്തും നിരന്രം സഞ്രിച്ച 
ബാദുഷയ്ക്കു യാത്രയമട ഹരം മാറിയി
രുന്നില്ല. കോവിഡ്, യാത്രയ്ക്കു വിലങ്ി
്കപ്ാൾ അകദേഹം കുറിച്ചു: 'കപാോൻ 
ഏമറ സ്ലങ്ൾ ഉണ്്. ോണാൻ ഏമറ 
ോഴ്ചേളം. പകഷേ...' 

 ഖത്റിൽ വസനിേ മന്ത ാലയത്ിൽ 
മഷ�് ആയിരുന്ന അന്രിച്ച കതാട്ടുമുഖം 
േല്ലുങ്ൽ ഹംസയമടയം നബീസയമടയം 
മേനാണ്. ഭാര്യ: �സീന. മക്ൾ: സനാൻ, 
ഐഷ, അമാൻ. 

ഇബ്രാഹിം ബാദുഷ 
എന്ന ോർട്ടൂൺമാൻ 

ൈറോഷ്റോഞ്ജേി 
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 വിപിൻചന്ദിന് േണ്ീർ പ്രണാമം

മാതൃഭൂമി നയൂസ് ചാനൽ സീനിയർ ചീ�് റി
കപ്ാർ്ർ വിപിൻ ചന്ദിന് (42) േണ്ീകരാമട 

വിട നൽകേണ്ിവന്നത് കോവിഡ് മൂലമാണ്. 
കോവിഡിമന തുടർന്ന് നയുകമാണിയ ബാധിച്ചായി
രുന്നു വിപിൻ ചന്ദിമറെ മരണം. സൗമ്യതമോണ്ടും 
സാമർത്ഥ്യംമോണ്ടും മാധ്യമരംഗത്് ശ്രകദ്യ
നായിരുന്നു. പറവൂർ ആലങ്ാട് മോടുവഴങ് 
സത്വകദശിയാണ്. മോടുവഴങ് പാലപ്പുറത്് 
ചന്ദ്രമറെയം രാധയമടയം മേനാണ്. ഭാര്യ: 
ശ്രീകദവി. മേൻ: മകഹശത്വർ. 

 2005-ൽ ഇന്്യാവിഷനിലൂമടയാണ് 
മാധ്യമ പ്രവർത്നം തുടങ്ിയത്. 2012-ൽ 
കോ്യത്് മാതൃഭൂമി നയൂസിമറെ റികപ്ാർ്റായി. 

പിന്നീട് നയൂസ് മഡസ് േികലക്് മാറി. നിയമസഭാ തിരമഞ്ഞടുപ്ിമറെ ഭാഗമായി 
മധ്യകേരളത്ിമല മപാളിറ്ിക്ൽ റികപ്ാർ്ിങ്ിൽ സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു.

എൽ.മേ കൃഷ്ണൻകു്ി:                    
വികനാബാ ഭാമവയമട വലംവേ

മാതൃഭൂമി മുൻ ബയൂകറാ ചീഫും സ് മപഷ്യൽ േറസ് കപാണ്ന്റുമായിരുന്ന 
എൽ.മേ. കൃഷ്ണൻകു്ി (86) വാർദ്േ്യസഹജമായ അസഖങ്മളത്തുടർന്ന് 

സത്വവസതിയിൽ അന്രിച്ചു. മാതൃഭൂമിയിൽനിന്ന് വിരമിച്ചകശഷം ദീർ�ോലം 
എറണാകുളം േരകയാഗം പ്രസിഡറൊയി കസവനമനുഷ്ിച്ചു. 

ഭാര്യ: മേ. സരളാകദവി (റി്.മേ.എസ്.ഇ.ബി. ഉകദ്യാഗസ്). ഭാരതീയ വിദ്യാഭവൻ 
(എരൂർ) അധ്യാപിേയായ കൃഷ്ണപ്രിയ മേളാണ്. മാതാ അമൃതാനനന്ദമയി 

മഠത്ിമല സത്വാമി ധ്യാനാമൃതാനന്ദ മേനാണ്. നയൂ 
ഇന്്യാ അഷത്വറൻസ് മുൻ ഡപയൂ്ി മാകനജർ സഞ്ജീവ് 
കുമാർ മരുമേനാണ ്.  എറണാകുളം കുമ്പളത്് 
ജനിച്ച കൃഷ്ണൻകു്ി മഹാരാജാസ് കോകളജ് വിദ്യാർ
ഥിയായിരുന്നു. 

ബിരുദധാരിയായകശഷം മഹാത്മാഗാന്ിയമട 
വാർധയിമല ആശ്രമത്ിലം പിന്നീട് സാബർമതി 
ആശ്രമത്ിലമമത്ി. സാബർമതിയിൽ 
നിന്നാണ് കൃഷ്ണൻകു്ി സത്വന്ം ജീവിതം മാറ്ിമറിച്ച 
വികനാബാജിയമട അടുമത്ത്തുന്നത്.   
കേളപ്ജിയമട നിർകദശ പ്രോരമാണ് കൃഷ്ണൻകു്ി 
'മാതൃഭൂമി'യിൽ പത്രപ്രവർത്േനായി എത്തുന്നത്. 
''ഇമതാരു കജാലിയല്ല, സാമൂഹിേ കസവനമാണ് '' 
എന്ന് കേളപ്ജി പറഞ്ഞോര്യം എന്നും കൃഷ്ണൻകു

്ിയിമല പത്രപ്രവർത്േൻ ഓർത്തു. 'മാതൃഭൂമി'യിൽ 30 വർഷം നീണ് പത്രപ്ര
വർത്ന ജീവിതത്ിൽ നഗരത്ിമല ഓകരാ തുടിപ്പും അകദേഹം ഒപ്ിമയടുത്തു. 
അകതാമടാപ്ം സത്വർണക്ടത്തും �ാക്ടിമല പ്രതിസന്ിയം അടക്മുള് മപാ
തുവാർത്േൾ അകദേഹത്ിമല അകനത്വഷണാത്മേ പത്രപ്രവർത്േമനയം 
ഉണർത്ി.

 'മാതൃഭൂമി'യിൽനിന്ന് വിരമിച്ചകശഷം േരകയാഗത്ിമറെ കനതൃപദവിയി
കലക്് എത്ിയകതാമട നഗരത്ിമറെ സത്വന്ം കച്നായി കൃഷ്ണൻകു്ി മാറി. 
വിവാഹമായാലം മരണമായാലമമാമക് നഗരവാസിേൾ കൃഷ്ണൻ കു്ിമയയാണ് 
ആദ്യം അറിയിച്ചത്. 'കച്ൻ എല്ലാം ഭംഗിയായി നടത്ിമക്ാള്ളും' എന്നായിരുന്നു 
അവരുമടമയല്ലാം വിശത്വാസം. ആ വിശത്വാസമത് 101 ശതമാനം ഭംഗിയാക്ി 
കൃഷ്ണൻകു്ി ഓകരാ ചടങ്ിമറെയം അമരക്ാരനായി.

ജനയഗം മുൻ പത്രാധിപർ 
എം.എസ് രാകജന്ദ്രൻ
സിപിഐ സംസ്ാന േൗൺസിൽ 

അംഗവം ജനയഗത്ിമറെ മുൻ
പത്രാധിപരുമായ  എം.എസ് രാകജന്ദ്രൻ 
(91) അന്രിച്ചു. സിപിഐ സംസ്ാന 
എേ് സിേയൂ്ീവ് അംഗം, വിദ്യാഭ്യാസ 
സബ്േമ്മിറ്ി അംഗം, േൺകരോൾ 
േമ്മിഷൻ അംഗം, നവയഗം പത്രാധിപർ 
തുടങ്ിയ നിലേളിലം പ്രവർത്ിച്ചിട്ടുണ്്.  
എറണാകുളത്ായിരുന്നു അന്്യം. 

 1931 നവംബർ 13 ന് പിറവത്് 
ശങ്രപ്ിള്യമടയം അമ്മുക്കു്ിയമടയം 
രണ്ാമമത് മേനായി പിറവത്ാണ് 
ജനിച്ചത്. സ് കൂൾ പഠനത്ിനുകശഷം 
ആലവ യസി കോളജിൽ വിദ്യാർത്ഥി
യായിരികക്യാണ് വിദ്യാർത്ഥി മ�ഡകറ
ഷനുമായം  േമ്മയൂണിസ്റ് പാർ്ിയമായം 
ബന്മപ്ടുന്നത്. തുടർന്ന് കോളജിൽനിന്ന് 
പുറത്ാക്മപ്ട്ടു. 1949ൽ ഇറെർമീഡി
യറ്് വിദ്യാർത്ഥിയായി തിരുവനന്പു
രമത്ത്ി. അവിമട തിരുവിതാംകൂർ 
വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയമറെ ഭാഗമായി. 
തുടർന്ന് രൂപീകൃതമായ തിരു-മോച്ചി 
വിദ്യാർത്ഥി മ�ഡകറഷൻ മസക്ര്
റിയായി.

 എസ്എ�ിമറെ കദശീയ മസക്ര്
റിയായി ഡൽഹിയിലം പ്രവർത്ിച്ചു. 
1956ൽ കസാവിയറ്് ലാൻഡിമറെ മലയാള
വിഭാഗത്ിൽ കചർന്നു. പിന്നീട് കപ്രാഗ്രസ് 
പബ്ികഷഴ് സിമറെ ചുമതലയമായി കമാ
സ് കോയിമലത്ി. 1982ൽ കേരളത്ിൽ 
തിരിമച്ചത്ി ജനയഗം ദിനപത്രത്ിമറെ 
ചീ�് എഡിറ്റായി. അവിവാഹിതനാണ്. 
എം എസ് മസൻ (റി്. മേഎ�്സി), 
പകരതരായ രവീന്ദ്രൻ, കഗാകുൽനാഥ് 
എന്നിവർ സകഹാദരങ്ൾ.
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The Great British Bake Off presenter Noel Fielding and 
Ryan Giggs’s brother Rhodri have accepted “substantial 
damages” from the News of the World over phone hacking 

by journalists.

They are among a number of celebrities and members of the 
public who have won compensation after the News of the World 
was closed down in 2011 when it was revealed that reporters at 
the paper had been hacking people’s phones.

 News Group Newspapers apologised for distress caused by 
the illegal interception of voicemails, which were used to obtain 
stories.

 At a court hearing in London, Fielding’s solicitor, Alex 
Cochrane, said the comedian claimed a number of articles 
published between 2006 and 2010 had contained his private 
information and were “suspicious”.

 “During this time, Mr Fielding used his voicemail extensively 
and he would regularly receive and leave voicemail messages 
for his family and close friends,” Cochrane told the court. 
“It was alleged that the publication of the articles generated 
distrust which impacted his relationships and caused him 
considerable distress.”

 Sir Elton John and the actor Elizabeth Hurley are among 
those who have already settled their cases.

 The legal costs for NGN have run into hundreds of millions 
of pounds. The publisher has never admitted liability in relation 
to alleged phone hacking at the Sun.

News of the World phone hacking
Credibility of the Media

Below there are a variety 
of statistical charts related 
to the credibility of media 
outlets and news sources.But 
keep in mind: “Essentially, all 
models are wrong, but some 
are useful.” (George Box; 
statistician).

 One may get the 
impression, that Fox News 
is the most trusted news 
network in the US, but if you 
look at the original source, the 
Quinnipiac University National 
Poll, it states that:”FOX News 
offers the most trusted network 
and cable news coverage, 29 
percent of American voters 

say, when asked to compare 
the major TV news outlets in a 
Quinnipiac University National 
poll.

But when network news is 
examined on a case-by-case 
basis, FOX drops in the 
ratings”. 

Stop Press 
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 FOX News is definitely the Republican choice as 58 percent 
of GOP voters say they trust FOX the most, while 13 percent 
turn to CNN, with 7 percent each for NBC and CBS, 5 percent 
for ABC and 2 percent for MSNBC. Only 3 percent of Democrats 
trust FOX the most, with 32 percent for CNN, 15 percent for 
NBC, 14 percent each for CBS and MSNBC and 8 percent for 
ABC”

RSF’s 2021 “Press freedom predators”
Reporters Without Borders (RSF) is publishing a gallery of grim 
portraits, those of 37 heads of state or government who crack 
down massively on press freedom. Some of these “predators 
of press freedom” have been operating for more than two 
decades while others have just joined the blacklist, which for 
the first time includes two women and a European predator.

 Nearly half (17) of the predators are making their first 

appearance onthe 2021 list, which RSF is publishing five 
years after the last one, from 2016. All are heads of state or 
government who trample on press freedom by creating a 
censorship apparatus, jailing journalists arbitrarily or inciting 
violence against them, when they don’t have blood on their 
hands because they have directly or indirectly pushed for 
journalists to be murdered.

 Nineteen of these predators rule countries that are coloured 
red on the RSF’s press freedom map, meaning their situation 
is classified as “bad” for journalism, and 16 rule countries 
coloured black, meaning the situation is “very bad.” The 
average age of the predators is 66. More than a third (13) of 
these tyrants come from the Asia-Pacific region.

 “There are now 37 leaders from around the world in RSF’s 
predators of press freedom gallery and no one could say this 
list is exhaustive,” RSF secretary-general Christophe Deloire 
said. “Each of these predators has their own style. Some 
impose a reign of terror by issuing irrational and paranoid 
orders. Others adopt a carefully constructed strategy based on 
draconian laws.

 The most notable of the list’s 
new entrants is undoubtedly 
Saudi Arabia’s 35-year-old 
crown prince, Mohammed bin 
Salman, who is the center of all 
power in his hands and heads 
a monarchy that tolerates no 
press freedom. His repressive 
methods include spying and 
threats that have  sometimes 
led to abduction, torture and 
other unthinkable acts. Jamal 
Khashoggi’s horrific murder 
exposed a predatory method 
that is simply barbaric.

 The new entrants also 
include predators of a very 

different nature such as 
Brazilian President Jair 
Bolsonaro, whose aggressive 
and crude rhetoric about the 
media has reached new heights 
since the start of the pandemic, 
and a European prime minister, 
Hungary’s Viktor Orbán, the 
self-proclaimed champion 
of “illiberal democracy” who 
has steadily and effectively 
undermined media pluralism 
and independence since being 
returned to power in 2010.

 The first two women 
predators are both from Asia. 
One is Carrie Lam, who heads 
a government that was still 
democratic when she took over. 
The chief executive of the Hong 
Kong Special Administrative 
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Region since 2017, Lam has proved to be the puppet of 
Chinese President Xi Jinping, and now openly supports his 
predatory policies towards the media. They led to the closure 
of Hong Kong’s leading independent newspaper, Apple Daily, 
on 24 June and the jailing of its founder, Jimmy Lai, a 2020 RSF 
Press Freedom laureate.

 The other woman predator is Sheikh Hasina, Bangladesh’s 
prime minister since 2009 and the daughter of the country’s 
independence hero. Her predatory exploits include the adoption 
of a digital security law in 2018 that has led to more than 70 
journalists and bloggers being prosecuted.

 Some of the predators have been on this list since RSF 
began compiling it 20 years ago. Syria’s President Bashar 
al-Assad and Ali Khamenei, the Supreme Leader of Iran’s 
Islamic Revolution, were on the very first list, as were two 
leaders from the Eastern Europe and Central Asia region, 
Russia’s Vladimir Putin and Belarus’s Alexander Lukashenko, 
whose recent predatory inventiveness has won him even more 
notoriety. In all, seven of the 37 leaders on the latest list have 
retained their places since the first list  RSF published in 2001.

 RSF published a list of Digital Press Freedom Predators in 
2020 and plans to publish a list of non-state predators before 
the end of 2021. 

                                                         

RSF INFORMATION 
HERO

M. V. Kaanamylnathan 
(One among the 100 

Information Heroes of RSF)

M. V. Kaanamylnathan had 
50 years’ tough experience in 
journalism and had worked 
for every Tamil-language 
newspaper in Sri Lanka when 
he took the helm of the main 
Tamil daily Uthayan in 1985, 
two years after the civil war 
flared up. Dozens of members 
of the paper’s staff were 
among the conflict’s 100,000 
dead. Bombings, shootings, 
grenade attacks and murders 
were used to try to silence a 
voice that tried to keep to a 
middle course between the 
central government and the 
Tamil rebels. Five years after 
the official end of the conflict, 
Kaanamylnathan, who himself 
escaped an attack in 2001, and 
his newspaper are still making 
waves. Last year, a series of 
articles on land seizures by the 
Sri Lankan army was followed 
by a brutal attack on the 
paper’s offices by six masked 
men.

Stop Press 

“There are now 37 leaders from around 
the world in RSF’s predators of press 

freedom gallery.Nineteen of these 
predators rule countries now.The first two 
women predators are both from Asia. One 
is Carrie Lam, who heads a government 
that was still democratic when she took 

over. The other woman predator is Sheikh 
Hasina, Bangladesh’s prime minister 
since 2009 and the daughter of the 

country’s independence hero.
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Media Academy

BOOK SHELF

Data for Journalists: A Practical Guide 
for Computer-Assisted Reporting
by  Brant Houston
Published by:   Routledge
Price : 3680.00

[This straightforward and effective how-to guide 
provides the basics for any reporter or journalism 

student beginning to use data for 
news stories. It has step-by-step 
instructions on how to do basic 
data analysis in journalism while 
addressing why these digital 
tools should be an integral part 
of reporting in the 21st century. 
In an ideal core text for courses 
on data-driven journalism or 
computer-assisted reporting, 
Houston emphasizes that 
journalists are accountable for 
the accuracy and relevance of the 

data they acquire and share.

With a refreshed design, this updated new edition 
includes expanded coverage on social media, scraping 
data from the web, and text-mining, and provides 
journalists with the tips and tools they need for working 
with data.]

Documentary, Performance and Risk
by  James Lyons 
Published by:   Routledge
Price : 3680.00

[Documentary, Performance and Risk explores how 
some of the most significant recent American feature 

documentaries use performance 
to dramatically animate major 
categories of risk.

The fact that these documentaries 
do rely on such performance is 
revealing both in terms of trends 
in American feature documentary, 
and in relation to the currency of 
ideas about risk in contemporary 
Western societies. The book 

takes a detailed look at the performance of risk and 
demonstrates the rewards of close critical attention 
to formal composition and performance. Covering 
An Inconvenient Truth, Super Size Me, Capitalism: A 
Love Story and Jackass: The Movie, it explores how 
these high-profile films offer up compelling narratives 
and images of individuals ‘acting on risk’. The films 
seek to both confront and control the contours of 
their environments in ways that reveal much about 
how a particular set of beliefs about risk and the 
individual have come to inform our lives.

This wide-ranging analysis of feature documentary 
is ideal for scholars and postgraduate students 
studying documentary film, film and media studies.]

Media Audiences: Effects, Users, 
Institutions, and Power (2nd Edition)
by  John L. Sullivan 
Published by:   Sage
Price : 6494.00

[Whether we are watching TV, surfing the Internet, 
listening to our iPods, or reading a novel, we 
all engage with media as an audience. Despite 
the widespread use of this term in our popular 

culture, the meaning of the 
"audience" is complex, and 
it has undergone significant 
historical shifts as new forms 
of mediated communication 
have developed from print, 
telegraphy, and radio to film, 
television, and the Internet. John 
L. Sullivan′s second edition 
of Media Audiences: Effects, 
Users, Institutions, and Power 
explores the concept of media 

audiences from four broad 
perspectives: as "victims" of mass media, as market 
constructions & commodities, as users of media, and 
as producers & subcultures of mass media. The goal 
is for students to be able to think critically about the 
role and status of media audiences in contemporary 
society, reflecting on their relative power in relation to 
institutional media producers.]



 ഏപ്രിൽ - മെയ്   2021

www.keralamediaacademy.org

102

കലാേം േണ് വര

അന്തർകദശീയ രംഗചത്ത 
പ്രശസ്തമായ ോർട്ടൂണുേൾ 
പരിെയചപ്ടുത്തുേയാണ്  
ഈ പംക്തിയിൽ. 
മാതൃഭൂമി ോർട്ടൂണിസ്റ്റ് 
കഗാപീകൃഷ്ണനാണ് 
ഇവ തിരചഞ്ഞടുത്ത് 
അവതരിപ്ിക്കുന്ത് 

Marian Kamensky 

Marian Kamensky was born in Czechoslovakia in 1957. In 1980 he went 
to Hamburg, studied at the Academy of Arts and worked for various 
magazines, newspapers and publishing houses as an illustrator and 

cartoonist .This cartoon is on the middle east ceasefire.
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കേരള മീഡിയ അക്ാദമി

പത്രരൂപേല്ന 
െി.ചേ.സജീവ്കുമാർ

പഷേിക്കൂ്ങ്ൾ
പി ചേ രാജകശഖരൻ

മടലിവിഷൻ: 
വീഷേണം, വിശേലനം

 ചേ. കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ

വായനയുടെ 
സുവർണ്ണകാലം

www.keralamediaacademy.org
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