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6.

പാപം ചെയ്യാത്തവർ കല്ലെറിയട്ടെ...

8.

ന്യൂസ്റൂമുകൾ തിണ്ണബലം കാണിക്കാനുള്ള വേദിയല്ല
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ക�ോവിഡിന�ൊപ്പം ചൂഷണവ
 ും;
പ�ൊരുതാൻ കൈക�ോർക്കാം
ക�ോവിഡ് 19 മഹാമാരിയുടെ രണ്ടാം തരംഗം രാ

4

ജ്യത് ത് നിയന്ത്രണാതീതമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാ
ണല്ലോ. പ്രതിര�ോധം തീർക്കാൻ
  കഴിയാതെ നാടാ
കെ എതാണ്ട് വിറങ്ങലിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. മഹാ
മാരിയുടെ രണ്ടാം വരവ�
 ോടെ കൂടുതൽ ആഴമേ
 റിയ  
പ്രതിസന്ധികളിലേക്കാണ് രാജ്യത്തെ മാധ്യമപ്രവ
ർത്തകരും വീണുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
ക�ോവിഡിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ മലയാളി
കളട ക്കം നിരവധി മാധ്യപ്രവർത്ത
 കർക്ക് ജീവൻ ന
ഷ്ടപ്
 പെട്ടു.  ഇതിനിടയിൽ ത�ൊഴിൽ സ്ഥാപനങ്ങളി
ലെ ചൂഷണങ്ങൾ മാധ്യമപ്രവർ
 ത്ത
 കരുടെ നിലനി
ൽപിനെപ്പോലും അപകട ത്തിലാക്കിയിരിക്കുകയാ
ണ്.  നിർബന്ധിത പിരിച്ചുവിടൽ, ശമ്പളം നിഷേധി
ക്കൽ, ആനുകൂല്യങ്ങൾ വെട്ടിച്ചുരുക്കൽ തുടങ്ങിയ
ത�ൊഴിലാളിവിരുദ്ധ നടപ
 ടികളുമായി മിക്ക മാനേജ്
മെന്റുകളും മത്സരബുദ്ധിയ�ോടെ  പ്രവർത്തിച്ചുക�ൊ
ണ്ടിരിക്കയാണ്. അച്ചടി മാധ്യമ രംഗത്ത് മാത്രമല്ല 

ദൃശ്യമാധ്യമരംഗത്തും പിരിച്ചുവിടൽ അതിശക്ത
 
മായി തുടർന്നുക�ൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കേരള
 ത്തി
ലെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ സംബന്ധിച്ചിട ത്തോളം 
ഇപ്പോഴത്തെ 

സാഹചര്യം ഒരു ജീവന്മരണ പ�ോരാ
ട്ടത്തിന്റേ
 ത് തന്നെയാണ്.  ക�ോവിഡിന്റെ രണ്ടാംവ
രവിൽ നിന്ന് രക്ഷനേ
 ടണം.  
ത�ൊഴിൽപ
 രമായ പ്രത്യേകത മൂലം മറ്റ് മേഖല
 ക
ളിലെപ്പോലെ പ

ൂർണ്ണമായും പുറത്തിറങ്ങാ
 തെ  ജ�

ോ
ലി നിർവഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇതിന�ോട�ൊപ്പം ശമ്പ
ളം ഉൾപ്പെടെ മുടങ്ങി ജീവിതം മുന്നോട്ട് ക�ൊണ്ടു
പ�ോവാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുടെ എണ്ണം ദിനംപ്ര
തി വർദ്ധി
 ച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
മുൻപ് പല ഘട്ടങ്ങളിലും ചർച്ച ചെയ്തതുപ�ോ
ലെ, കേന്ദ്രസർക്കാർ ക�ൊണ്ടുവ
 ന്ന ത�ൊഴിൽ നിയ
മദേഗതിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരു
ടെ അസ്ത
 ിത്വം തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുന്നത്.  മാധ്യമ
പ്രവർത്തകരുടെ സേവനവേതന വ്യവസ്ഥകൾ
പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനും ത�ൊഴിൽ സുരക്ഷ
 ഉറപ്പാ
 
ക്കുന്നതിനുമായി 1955ൽ പാർലമെന്റ്  പാസാക്കി 
ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമാക്കിയ വർക്കിം
ഗ് ജേർണലിസ്റ്റ് ആക്ട് ഇല്ലാതാക്കിയ നടപ
 ടി സ്വ
തന്ത്ര ഇന്ത്യയ
 ുടെ ചരിത്രത്തിൽ
   മാധ്യമപ്രവർത്ത
 
കർക്ക് എതിരായ ഏറ്റവും കിരാത നടപടിയായി.

മാധ്യമപ്രവർത്ത
 ക
 രെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അ
ഞ്ചോ അതിലധികമ�ോ വർഷം കൂടുമ്പോൾ പ്രഖ്യാ
പിക്കുന്ന വേജ്ബോർഡായിരുന്നു വല്ലപ്പോഴും  ല
ഭിക്കുന്ന ശമ്പള വർദ്ധന ഉൾപ്
 പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങ
ൾക്ക് അടിസ്ഥാനം.  ത�ൊഴിൽ നിയമഭേദഗതിയി
ലൂടെ ഈ അവ
 കാശവ
 ും ഇല്ലാതായി.
കേരളത്തിലെ  
 ചില മാനേജ്മെന്റുകൾ ക�ോടതി
നിർദ് ദേശത്തെ പ�ോലും ലംഘിച്ചാണ് ജീവനക്കാ
 രു
ടെ അവകാശം കവർന്നുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വിവി
ധ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ശമ്പള കുടിശ്ശിക നൽകുന്നത് 
സംബന്ധിച്ച് കേരള പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയൻ
നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിച്ച ഹൈക്കോടതിയുടെ   
നിർദ് ദേശത്തെ തുടർന്ന് വിവിധ സ്ഥാപന
 ങ്ങ
 ളി
ലെ യൂണിയനുകളുമായി ഉണ്ടാക്കി
 യ കരാർ മാനേ
ജ്മെന്റുകൾ ലംഘിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കയാണ്. ഇതി
നെതിരെ ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ യൂ
ണിയൻ നിർബന്ധിതമ ായിരിക്കുകയാണ്.
ക�ോവിഡിന്റെ മറവിലാണ് ചില മാനേജ്
 മെന്റു
കൾ ജീവനക്കാർക്കെതിരായ ചൂഷണം തുടർന്നു
ക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ശമ്പളം നിഷേധിക്കലും വെട്ടി
ക്കുറയ്ക്കലും നിർബന്ധിത പിരിച്ചുവിടലുമെല്ലാം
ഒരു മടിയുമില്ലാതെ നടപ്പിലാക്കുകയാണ്. ഇപ്പോ
ഴത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യക്ഷ സമരത്തിനുള്ള
പരിമിതികൾ മുതലെടുക്കുക
 യാണ് മാനേജ്മെന്റു
 
കൾ. ഈ നിഷേധ
 ാത്മക നിലപാടിന് നേരെ കാഴ്
ചക്കാരായി ന�ോക്കി നിൽക്കാ
 ൻ കെയുഡബ്യുജെ
യ്ക്ക് കഴിയില്ല.
ക�ോവിഡ്  ഉയ ർ ത്തിയ
 ിട്ടുള്ള
  പരിമിതികൾക്കു
ള്ളിൽ നിന്നു ക�ൊണ്ടു തന്നെ 

മാനേ ജ് മെ ന്റു
 കളു
ടെ ചൂഷണത്തിന് എതിരായും മാധ്യമപ്രവർത്ത
 
കരുടെ അവകാശങ്ങ
 ൾക്കു വേണ്ടിയും  കേരള
  പ
ത്രപ്രവർത്തക യൂണിയൻ പ്രത്യക്ഷമ ായും നിയമ
പരമായുമുള്ള പ�ോരാട്ടം തുടരുകതന്നെ ചെയ
 ്യും.
ഇക്കാര്യത്തിൽ ആവശ്യമായിവരുന്നപക്ഷം മറ്റ് ട്രേ
ഡ് യൂണിയനുകളുമായി യ�ോജിച്ച പ്രക്ഷോഭത്തി
നും യൂണിയൻ മുൻകൈ

യെടുക്കും.
അഭിവാദ്യങ്ങള�
 ോടെ,

ഇ. എസ്. സുഭാഷ്
ജനറൽ
 സെക്രട്ടറി
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ചർച്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള
ചർച്ചയ്
 ക്കു പിന്നിൽ...
ന്യൂസ് ചാനലുകളിലെ ബ്രേക്കിങ് ന്യൂസുകള
 ും പ്രൈം ടൈം ചർച്ചകള
 ും ഇടയ്ക്കിടെ
ചൂടേറിയ ചർച്ചാവിഷയമാകാറുണ്ട് കേരളത്തിൽ. ചാനൽ ചർച്ചകൾ പക്ഷപാതപരമാണെന്ന്
ഒരു വിഭാഗം വിമർശകർ ആര�ോപിക്കുന്നു. എന്നാൽ, ശരിയുടെ പക്ഷത്താണ് തങ്ങളെന്ന്
മാധ്യമപ്രവർത്തകർ
 വ്യക്തമാക്കുന്നു. ചർച്ചക
 ൾ
 ആര�ോഗ്യകരമാകണമെന്ന് നിരീക്ഷകർ.
ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ സംവാദങ്ങൾ
 അനിവാര്യമെന്ന് അവതാരക
 ർ.
ടെലിവിഷൻ സംവാദങ്ങള
 ുടെ പ്രസക്തിയെന്ത്? അവ ആവശ്യമ�ോ അനാവശ്യമ�ോ?
എങ്ങനെയാകണം ചാനൽ ചർച്ചകൾ
 ? വാർത്താവതാരക
 രും ചാനൽ പ്രതിനിധികളും
പാനലിസ്റ്റുകള
 ും നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുന്നു...
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ടെലിവിഷൻ മാധ്യമത്തിലെ ചർച്ചകൾതന്നെ ചർച്ചയാ

ക്കുന്നവർ പൊതുവേ മാധ്യമവിചാരണ എന്നാണ് പ്രയോ
ഗിക്കാറുളളത്.  വിചാരണ എന്ന ഈ വിചാരത്തിനു പിന്നി
ൽ ഞങ്ങളെ 
 ആരും വിചാരണ ചെയ്യാ
 ൻ പാടില്ല എന്ന മു
ൻവിധിയുണ്ട്. കോട തിയിലാ
 യാല
 ും പുറത്തായാല
 ും വി
ചാരണ എന്നതിനെ സത്യം അറിയാനുളള മാർഗമായ
 ും 
കാണാം. ചോദ്യം ചെയ്യ
 ൽ അതിെൻറ ഭാഗമാണ്.  നിഷേ
 
ധാർത്ഥത്തിൽ മാത്രം അതു കാണേണ്ടതുണ്ടോ? കുറ്റപ്പെ
ടുത്താനല്ലാതെ സത്യം പറയാനുളള അവസരമായി ടെലി
വിഷൻ ചർച്ചകൾ മാറ്റിയെടുക്കാൻ അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന
രാഷ്ട്രീയപാർട്ടി പ്രതിനിധികൾക്കും ഉത്തരവാദിത്തമില്ലേ?
ഏതു പാർട്ടിയായാലും തെറ്റെന്ന് അവർക്കും ജനങ്ങൾ
ക്കും പൂർണബോധ്യമുളള കാര്യങ്ങൾ തെറ്റെന്ന് അതു വി
വാദമാകുന്ന സമയത്തുതന്നെ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അന്നു 
മാധ്യമങ്ങളെ 
 മഝരിച്ച് ആക്ഷേപിച്ചിട്ട് പ
 ിന്നീ
 ട് എന്നെങ്കി
ലും ആ തെറ്റുക
 ൾ ഒരു റിപ്പോ
 ർട്ടി
 ല
 ൂടെ അല്ലെങ്കിൽ വേദി
യിലെ കുമ്പസാരത്തിലൂടെ ഏറ്റുപറയുന്ന രീതിയാണ് പാ
ർട്ടികൾക്ക്. ഒരു പാർട്ടിയുടെ ടിക്കറ്റിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെ
ടുന്ന ജനപ്രതിനിധികളും, പാർട്ടി തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയും 
ഗവർണറും പോലത്തെ ഉന്നതസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരുത്തി
യ നേതാക്ക
 ളും പ്രത്യയശ
 ാസ്ത്ര
 ത്തിെ
 ൻറയോ ധാർമിക
 
തയുടെയോ ചെറിയ കുത്തൽപോലും ഇല്ലാതെ നേരേ 
എതിർപക്ഷത്തേക്കു കൂറുമാറിയതിന് എത്രയോ ഉദാഹ
രണങ്ങളുണ്ട്.  അപ്പോഴും പക്ഷേ ടെലിവിഷൻ ചർച്ചയി
ലെ നിലപാടിൽ കൂറുമാറിയ ഒരു പാർട്ടി
 നേ
 താവിനെ
 യും 
കണ്ടിട്ടില്ല
 . എന്തു തോന്ന്യാസത്തെയും ന്യായീകരിക്കുക 

എന്നതാണ് ചർച്ചയിൽ തങ്ങളുടെ ജോലി എന്നവർ കരു
തുന്നു. അതിൽ ഇടപെടേണ്ടിവരുന്ന അവതാരകരെ വി
ചാരണക്കാരും എതിർപക്ഷത്തിെൻറ വക്താക്കളുമായി
ചിത്രീ
 കരിക്കേ
 ണ്ടത് അവരുടെ ആവശ്യമായി വരുന്നു.
മുമ്പ് മാധ്യമസ്ഥാപനങ്ങളെയാണ് പൊതുവേദികളി
ൽ ആക്ഷേപിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായും 
സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെത്തന്നെ 
വ്യകതിപരമായി ആക്ര
 മിക്കുന്നതിലേക്കു തിരിഞ്ഞു. ഓ
രോ മാധ്യമപ്രവർത്തകെൻറയും ജാതിയും പഠനകാല
ത്തെ രാഷ്ട്രീയവുമൊക്കെ തപ്പിയെടുത്ത് അവർ നിഷ്പ
 
ക്ഷരല്ല എന്നു സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഓരോ പ

്രതി
നിധിക്കും സംസാരിക്കാൻ കിട്ടിയ സമയത്തിെൻറ സെ
ക്കൻഡു കണക്കുവരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് കണക്കുക്കൂട്ടിയാണ്
ചിലർ അവതാരകരിൽ പക്ഷപാതം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്.
അവതാരകർ ചർച്ചയിൽ കക്ഷി ആവരുത് എന്നതിനോ
ട് യോജിക്കുന്നു. എന്നുവച്ച് വ്യത്യസ്താഭിപ്രാ
 യത്തിൽ
ഈന്നി
 യുള്ള ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൂടേ?
ഈ സത്യാനന്തരകാലത്തിൽ ഓരോരുത്തരെയും സ്വ
ന്തം ഭകതസംഘത്തിൽ അംഗമാക്കാനാണ് രാഷ്ട്രീയപാ
ർട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘടിത പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ശ്ര
മിക്കു
 ന്നത്. ഒപ്പം നിൽക്കാത്ത
 വരെല്ലാം അവർക്കു 
 ശത്രുക്ക
 ളാണ്. ചർച്ച
 യിലോ 

സംഭാഷണത്തിലോ സ
മന്വയത്തിലോ ഒന്നും അവർക്കൊരു വിശ്വാസവുമില്ല.  അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളെ ശരിവയ്ക്കുന്ന കാര്യ
ങ്ങൾ മാത്രമാണ് അവർ ചർച്ചയിൽ തിരയുന്നത്. അല്ലാത്തതിനെയൊക്കെ നിരാകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയാ
ണ് ടെലിവിഷനു മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ മാധ്യമങ്ങളെ പഴിക്കുന്നതിൽ മാത്രം 
 രണ്ടുപക്ഷവും ഒ
ന്നിക്കും
 . ഒരേ 
 സമയത്ത
 ല്ല എന്നുമാത്രം
 .
ഡയലോഗ് എന്ന സങ്കൽപ്പത്തിലാണ് ടെലിവിഷൻ ചർച്ചകൾ തുടങ്ങിയതെങ്കിലും അതു വാദപ്രതിവാ
ദമായി ചുരുങ്ങിയെ
 ന്നത് വാസ്തവമാണ്. അർണാബ് ഗോസ്വാമിയും അദ്ദേഹത്തെപ്പോലെ
 യാകാൻ ശ്ര
മിക്കുന്ന ചില ആങ്കർമാരും ടെലിവിഷൻ ചർച്ചകളുടെ നിലവാരത്തകർച്ചയ്ക്കു കാരണമായിട്ടുണ്ടാവാം.
പക്ഷേ ടെലിവിഷൻ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ചിലരുടെ നിലവാരം ഇതിലും താഴെയാണ് എന്നത് കാ
ണാതിരുന്നുകൂടാ. ടെലിവിഷൻ വിയോജിപ്പുകൾ വിദ്വേഷമായി പ്രകടിപ്പിക്കു
 ന്ന ഇടമാക്കിയത് അവതാ
രക
 രല്ല. അപരവിദ്വേ
 ഷം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിെൻറതന്നെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവമായി മാറുന്നതിെൻറ പ്ര
തിഫലനമാണത്. ചാനലുക
 ളെ ക

ുറ്റം പറയുന്നവർതന്നെ എല്ലാത്ത
 രം ചേരിതിരിവുകളെ
 യും േപ്രാഝാ
ഹിപ്പിക്കുകയാണ്. സത്യാനന്തരകാലത്ത് നമ്മൾ എന്തായിരിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ ഓരോ വസ്തുത
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അർണാബ്
ഗോസ്വാമിയും അദ്ദേഹ
ത്തെപ്പോലെയാകാൻ ശ്രമി
ക്കുന്ന ചില ആങ്കർമാരും ടെലിവി
ഷൻ ചർച്ചകളുടെ നിലവാരത്തക
ർച്ചയ്ക്കു കാരണമായിട്ടുണ്ടാവാം.
പക്ഷേ ടെലിവിഷൻ ചർച്ച
 യിൽ പ
ങ്കെടുക്കുന്ന ചിലരുടെ നിലവാരം
ഇതിലും താഴെയാണ് എന്നത്
കാണാതിരുന്നുകൂടാ
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യും സ്വീകരിക്കുന്നു. അല്ലാതെ വസ്തു
തകളെ വസ്തുതകളായിത്തന്നെ സ്വീ
കരിക്കുകയല്ല.  പ്രതികരണത്തിൽ പ്ര
കോപനമാണ് ഫലിക്കുന്നത് എന്നു ക
ണ്ട ചിലർ ടിവി സ്ക്രീനിനെ സംഘർഷ
ത്തിനും വികാ
 രവേ
 ല
 ിയേറ്റ ത്തിനും വേദി
യാക്കു
 ന്നു. സത്യം അറിയാവുമ്പോഴും അ
തു മറച്ചുവയ്ക്കുന്ന കൗശലമാണ് ഏറെപ്പേ
രും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. ഓരോ പാർട്ടിയും പ്രസ്
ഥാനവും അവർക്കു വേണ്ടതു മാത്രം ചർച്ചയിൽ
കൊണ്ടു
 വരുന്നു
 .  േപ്രക്ഷക
 ർ അവരുടെ സാമൂഹി
കവും രാഷ്ട്രീയവുമായ വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് അനുസ
രിച്ച് വേണ്ടതുമാത്രം പിടിച്ചെടുക്കാൻ ടിവിക്കുമു
ന്നിൽ ഇരിക്കുന്നു. അവർ സമയവും സന്ദർഭവും 

KUWJ

അനുസരിച്ച് സർക്കാരിെൻറയോ പ്രതിപക്ഷത്തി
െൻറയോ ഭാഗത്താവും. ചിലപ്പോൾ അവർ ചാന
ലിെൻറ പക്ഷത്തും നിൽക്കും
 . അവരുടെ വിശ്വാസ
ത്തിനും വാദത്തിനും യോജിക്കാ
 ത്ത 
 ചർച്ച
 ക
 ളോ
 
ട് മുഖം തിരിക്കും. അപ്പോൾ
 പിന്നെ ആദ്യം ചെയ്യേ
 
ണ്ടത് അവതാരകരുടെ ചോദ്യങ്ങളെ ചോദ്യം ചെ
യ്യുകയാണ് എന്നു പലരും കരുതുന്നു.  ഇതുകൊ
ണ്ടൊക്കെയാണ് വെളിച്ചം കൂടിയതുകൊണ്ട് കണ്ണു 
കാണാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ ടിവി ചർച്ചകൾക്കു 
വന്നു
 പെട്ടു എന്നു പറയുന്നത്. ടെലിവിഷൻ ചാന
ലുകളെ
 യും അവതാരകരെ
 യും കല്ലെറിഞ്ഞോളൂ.
പക്ഷേ അതിനുള്ള ആദ്യ അവസരം നമ്മളിൽ പാ
പമില്ലാ
 ത്തവർക്ക് കൊ

ട ുത്തുകൂടേ
 ?

കേരള പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയൻ മുഖമാസിക

KUWJ

ന്യൂസ്റൂമുകൾ തിണ്ണബലം
കാണിക്കാനുള്ള വേദിയല്ല
ദ്രുതഗതിയിൽ മാറുന്ന മേഖലകൾ എടുത്താൽ

COVER

ST

RY

ജോൺ ബ്രിട്ടാസ്

ആദ്യപട്ടികയിൽ വരുന്നത് മാധ്യമരംഗമായിരിക്കും.
കണ്ണു ചിമ്മുന്ന വേഗതയിൽ ഈ മേഖല മാറ്റങ്ങൾ
ക്ക് വിധേയമാവുകയാണ്. മാധ്യമത്തിനും വാർത്ത
യ്ക്കും എന്തിനേറെ മാധ്യമപ്രവർത്തകനു പോലും 
നിർവചനം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് വാ
ർത്ത, ഏതാണ് വാർത്ത എന്ന ചോദ്യത്തിന് കാ
ക്കത്തൊ

ള്ളായിരം മറുപടിക
 ൾ ലഭിക്കും
 . അത്രക
 
ണ്ട് സങ്കീർണ്ണവും വ്യതിരികതവുമാണ് മാധ്യമ മേ
ഖലയിലെ 
 ഓരോ ചേരുവയും.
മുമ്പൊ

ക്കെ മാധ്യമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മു
ടെ മനസ്സിൽ പത്രവും റേഡിയോയും ടെലിവിഷനു
മൊക്കെ ഉയർന്നു വരുമായിരുന്നു. ഇന്ന് എസ്എം
എസ്മുതൽ നവമാധ
 ്യമ കുറിപ്പ് 
 വരെ 
 മാധ്യമ ശൃം
ഖലയിലെ അവിഭാജ്യ കണ്ണികളാണ്. ഏറ്റവും വലി
യ അച്ചുകൂടത്തെക്കാൾ പ്രഹരശേഷിയുള്ള ഉപക
രണമാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ എന്ന പേരിൽ ന
മ്മുടെ കൈയിലിരിക്കുന്നത്. ഭീമൻ മാധ്യമങ്ങളുടെ
സർക്കുലേഷനെയും വ്യൂവർഷിപ്പിനെയും കടത്തി
വെട്ടുന്ന ശകലങ്ങൾ തൊടുത്തുവിടുന്ന ഉപകരണ
ങ്ങളായി മൊബൈൽഫോണുകൾ ഭവിച്ചിരിക്കുക
യാണ്. ഡിജിറ്റൽ മാധ്യമം പോലെതന്നെ 
 ഇന്ത്യയി
ൽ ശക്തമായ വളർച്ചയ്ക്ക് പാത്രമാകുന്ന രംഗമാ
ണ് ടെലിവിഷൻ. ടെലിവിഷൻ ജേർണല
 ിസത്തിെ
ൻറ അലകും പിടിയും അനുദിനം മാറിക്കൊണ്ടി
രിക്കുന്നു
 . അഞ്ചുവർഷംമുമ്പ് 
 ന്യൂസ്റൂമിലെ കൊ
ട്ടയിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചിരുന്ന വാർത്ത ഇന്ന് േബ്ര
ക്കിങ്ന്യൂസ്ആണ്.
ടെലിവിഷൻ ജേണല
 ിസം സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാ
ട് വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നുവരുന്ന കാലം കൂടിയാ
ണിത്. ചാനൽ റേറ്റിങ് ലക്ഷ്യമാക്കി 
 മഝരത്തിൽ
വ്യാപൃതരാകുന്ന മാധ്യമങ്ങൾ േപ്രക്ഷകരുടെ ക
ൺമിഴിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിനിടയിൽ സ
മൂഹം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന മൂല്യങ്ങളെ കടപുഴക്കു
ന്നു എന്നതാണ് പ്രധാന പരാതി. മാറുന്ന സമൂഹ
ത്തിൽ മൂല്യങ്ങളും മാറുന്നു
 ണ്ട്. ആളുകളുടെ സെ
ൻസിബിലിറ്റിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന പ്രവണതകൾ
ടെലിവിഷൻ മേഖലയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വാർത്താമേ
ഖലയിൽ കയറിക്കൂടിയിട്ടുമുണ്ട്.  വിവാദങ്ങൾ സൃ
ഷ്ടിച്ച് അതുമായി യാത്രചെയ്യുകയും  അതിലൂടെ
സെൻസേഷണലിസം ഉണ്ടാക്കി ജനങ്ങളെ ആക
ർഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് മറ്റൊ
 രു വിമ
ർശനം. ഇത്തരം വിമർശങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ശരിക
ളുണ്ട്. അടിസ്ഥാനപരമായി മനുഷ്യനെ 
 ഏറ്റവും 
കൂടുതൽ ആകർഷിക്കുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളാണ്. അ
ച്ചടിമാധ്യമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെക്കാൾ പതിന്മ
ടങ്ങ് ഇംപാക്ട് ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാ
 ക്കാൻ
സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങൾ
മുഖ്യധാരയിലേക്ക് വന്ന ഇക്കാലത്ത്  അച്ചടിമ ാ
ധ്യമങ്ങളുടെ സ്വഭാവം മാറിയത്. ദൃശ്യഭംഗിക്കും ഇ
ലസ്േട്രഷനും പ്രാമുഖ്യം നൽകും വിധം  പേജുക
 
ളുടെ രൂപകൽപ്പന അടിമുടി മാറിയിരിക്കുന്നു. വാ
ർത്താചാനല
 ുകളുടെ മാറ്റം ഗുണപരമാണോ ദോ


ഷമോ എന്ന ചർച്ച സജീവമാവുന്നത് ഈ പശ്ചാ
ത്തലത്തിലാണ്.

നായകനും സഹനടനും
കോമാളിയും !
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ടെലിവിഷൻ ചർച്ചകൾ ജനങ്ങളുടെ സെൻസി
ബിലിറ്റിക്ക് അനുസൃതമായാണോ നടക്കുന്നത് എ
ന്നത് ഗൗരവമേറിയ ചോദ്യമാണ്. നമ്മുടെ സ്റ്റുഡി

യോ മുറികൾ ഭയങ്കരമായി കലുഷിതമായിരിക്കു
 
ന്നു.  അതിഥികളെ ഇരുത്തി സംഘർഷവും സംഘ
ട്ടനവും ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ചർച്ചകൾ എന്ന മിഥ്യാ
ധാരണയിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെത്തിയിരിക്കുന്നു. പല
രും വളെര പക്ഷപാതപരമായാണ് ചർച്ച നയിക്കു
ന്നത്. ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി ഈ പ്രവണതയോട്
യോജിക്കുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്. ‘എ
നിക്ക് 
 രാഷ്ട്രീയമില്ലെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു രാ
ഷ്ട്രീയമാണ്.  ഒരാൾക്ക് രാഷ്്ട്രീയമുണ്ടാകുന്നതി
ൽ തകരാറില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, രാഷ്ട്രീയം വേണമെ
ന്നു തന്നെയാണ്  എെൻ
 റ നില
 പാട്.  സമൂഹത്തി
ലെ സംഭവവികാസങ്ങളെ അർഥപൂർണമായി നോ
ക്കികാണാനുള്ള ജാലകങ്ങളാണ് അവരവരുടെ രാ
ഷ്ട്രീയ കാഴ്ചപ്പാട്. രാഷ്ട്രീയമില്ലാത്ത ഏതെങ്കില
 ും 
മാധ്യമപ്രവർത്തകനെ നമ്മൾ സ്മരിക്കാറുണ്ടോ?
പ്രധാനപ്പെട്ട പത്രാധിപന്മാർക്കെല്ലാം രാഷ്ട്രീയമു
ണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തകരാറില്ല. എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയ
മില്ലെന്ന് പറയുന്നവരുടെ താത്പര്യം  മൂലധനമിറ
ക്കുന്നവരോടാണ്.
രാഷ്ട്രീയമില്ലെന്ന് പറയുന്നവർ  ന്യൂസ് റൂമിൽ
കാണിക്കുന്ന കോമാളിത്തരങ്ങൾ അതിഭീകരമായ
അപചയത്തിെൻറ പ്രതിഫലനങ്ങളാണ്. ചർച്ചക
ളിൽ സംഘർഷത്തിെൻറ  സാധ്യതകൾ വേണോ
യെന്നത് ആലോചിക്കേണ്ട വിഷയമാണ്. സംഘ
ർഷവും അസഭ്യതയും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ റേറ്റിങ് 
കിട്ടൂ 
 എന്ന ധാരണയോ തെറ്റിധാരണയോ 

മാധ്യമ
പ്രവർത്ത
 കരെ 
 വല്ലാതെ ബാധിച്ചിട്ടു
 ണ്ട്.
പല അവതാരകരും നായകനെയും സഹനടനെ
യും കോമാളിയെയും വില്ല
 നെയും ചർച്ച
 യിലേ
 ക്ക് 
അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. അവരെ പരമാവധി ഉപ
യോഗിക്കുന്നതിന് തന്ത്രങ്ങൾ പയറ്റുകയാണ്. ഇ
തിനൊക്കെ പുറമേ അവതാരകർ വിധികർത്താക്ക
ളായി മാറുന്നുവെന്ന വിമർശനം പുതിയ കാല
 ത്ത്
ശക്തവുമാണ്. ഒരിക്കല
 ും ഒരു അവതാരകനും വി
ധി നിർണയിക്കാനുള്ള അധികാരമില്ല. മാത്ര
 മല്ല,  
അവതാരകെ
ൻ
 റ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്ത
 രം 
പറയാനോ പ്രതികരിക്കാനോ ഉള്ള ബാധ്യത പ
ങ്കെടുക്കുന്നയാൾക്കും ഇല്ല.  അവതാരകന് സവി
ശേഷമായ  ഒരു അധികാരവുമില്ല. ഇല്ലാത്ത അധി
കാരം ഉണ്ടെന്ന് കാണിച്ച് ചർച്ചകളെ കൂടുതൽ മ
ലീമസമാക്കുന്നുവെന്ന പരാതി അസ്ഥാനത്തല്ല.

അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനുള്ളതല്ല
ആശയങ്ങൾ
എനിക്ക് എേൻറ് തായ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടാകും.  
ഞാൻ ചർച്ച  നയിക്കുമ്പോൾ ഈ നിലപാടുകളും 
ആശയങ്ങളും  മറ്റൊരാളുടെ നാവിൽ അടിച്ചേൽപ്പി
ക്കാനുള്ളതല്ല. വളരെ 
 സ്വതന്ത്രമായി  സ്റ്റുഡിയോ
 
യിൽ  വന്നുപോകുന്നതാണവ. അതാകണം ചർച്ച
യുടെ അന്തസ്സത്ത.   എെൻറ സ്റ്റുഡിയോയിൽ നി
ന്ന്  മാനസികവിഷമത്തോ

ടെ പോകാൻ ഞാൻ അ
തിഥികളെ അനുവദിക്കാറില്ല.  ഒരു ദിവസത്തെ, അ
ല്ലെങ്കിൽ  പത്ത് ദിവസത്തെ 

ചർച്ച കൊ

ണ്ട് 
 ഉമ്മൻ
ചാണ്ടി
 യുടെയോ പിണറായി വിജയ
 െൻ
 റയോ  ഭാ
വി തീരുമാനിച്ചുകളയാമെ
 ന്ന ധാർഷ്
 ട്യമൊന്നും 

ന
മുക്ക്  വേണ്ട.  ടെലിവിഷൻ അവതാരകർക്കിടയി
ൽ അത് വല്ലാ
 തെ കൂടിയിട്ടു
 ണ്ട്. അതൊരു പക്ഷേ 

അവർക്കു മുകളിലെ സമർദ്ദം  കാരണമാകാം. പ
ക്ഷേ അപ്പോ
 ഴും സ്വന്തം രാഷ്ട്രീയം മറ്റൊ
 രാളുടെമേ
 
ൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനുള്ള അധികാരം ആർക്കുമി
ല്ലെന്ന കാര്യം കൂടി ഓർമിക്കണം.

കേരള പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയൻ മുഖമാസിക

സാധാരണക്കാരനായ മനുഷ്യനുള്ള അധികാ
 
രവും അവകാശവും മാത്രമേ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ
ക്കുമുള്ളൂ
 . അമേരിക്ക
 യിൽ മാധ്യമസ്വാതന്ത്ര്യം ഉറ
പ്പുവരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ അത്തരമൊരു സ
വിശേഷ അധികാരമൊന്നും മാധ്യമപ്രവർത്തകർ
ക്കില്ല. സാധാരണ ജനത്തിനുള്ള ഭരണഘടനയു
ടെ ആർട്ടിക്കിൾ 19 പ്രകാരമുള്ള  മൗല
 ികാവകാ
 ശ
ത്തിെൻറ പരിധി മാത്രമേ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കു
മുള്ളൂ. അവതാരകർക്ക് മാത്രമല്ല, സ്റ്റുഡിയോ മുറി
കളിൽ അതിഥികളായെത്തുന്നവർക്കും ഇതേ അ
ധികാരമാണുള്ളത്.

തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ട്,
അസംബന്ധങ്ങളും
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മാധ്യമങ്ങളെക്കുറിച്ചു പല അബദ്ധധാരണക
ളും സാധാരണക്കാരെ
 ക്കൊണ്ട്  
 നാം ഏറെ ഭക്ഷി
 
പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനം ജനാധിപത്യത്തിെൻ
റ നാലാം തൂൺ എന്നതാണ്. ഒപ്പം സ്വതന്ത്ര മാധ്യ
മപ്രവർത്തനം, നിക്ഷപക്ഷ മാധ്യമപ്രവർത്തനം എ
ന്നിങ്ങനെ
 യുള്ള
 സംകളും. ഇതൊക്കെ അസംബ
ന്ധങ്ങളാണ്. പലപ്പോഴും ജനാധിപത്യത്തെ തകർ
ക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുന്നവരാണ്
മാധ്യമങ്ങൾ. ഇന്ത്യയുടെ ഇന്നത്തെ സാമൂഹിക രാ
ഷ്ട്രീയ അവസ്ഥയ്ക്ക് പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുള്ളത്
മാധ്യമങ്ങളാണ്. ധ്രുവീകരണത്തിെൻറ രാഷ്ട്രീയം 
വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഇവിടുത്തെ മണ്ണ് പാകപ്പെടു
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ത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ മാധ്യമങ്ങൾക്കും പങ്കുണ്ട്.
ആരാണോ മുതൽമുടക്കുന്നത് അവരുടെ താൽ
പര്യങ്ങളാണ് എഡിറ്റോറിയൽ പോളിസിയായി വ
രുന്നത്.  ഒരു മാധ്യമത്തിെൻറ മൂലധനമാണ് അവ
രുടെ എഡിറ്റോറിയൽ പോളിസി.  ഏത് വ്യവസായ
ത്തെപ്പോലെയും മുതൽമുടക്കുന്നവെൻറ  താൽപ
ര്യം സംരക്ഷിക്കാനുതകുന്ന തരത്തിൽ ഒരു ഉപക
രണമായി മാധ്യമങ്ങൾ മാറിക്ക
 ഴിഞ്ഞു

.

ഓരോ വാക്കും വിചാരണ
ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്
മാധ്യമങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയേ
 റെ 
 വി
ചാരണയ്ക്ക് വിധേയരാകുന്നത് എന്നത് ഗൗരവ
തരമായ ചോദ്യമാണ്. അത് വിശ്വാസ്യതയുടെ  പ്ര
ശ്നം കൂടിയാണ്. ഇന്ന് സമൂഹം ഏറ്റവും കുടുതൽ
സംശയത്തോടെ നോക്കിക്കാണുന്ന വിഭാഗം മാധ്യ
മപ്രവർത്തകരും മാധ്യമങ്ങളുമാണ്. അച്ചടിമാധ്യമ
പ്രവർത്തകരെക്കാളും സമൂഹവിചാരണയ്ക്ക് വി
ധേയരാകുന്നവർ ദൃശ്യമാധ്യമപ്രവർത്തകരാണ്.
അവരുടെ  നാവിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഓരോ വാക്കും 
പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയൊരു ജാഗ്ര
ത ജനസമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ വളർന്നുവരുന്നുണ്ട്.  
ആ ജാഗ്രത നല്ലതാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇ
ത്തരം സംശയങ്ങളിൽനിന്നും ജാഗ്രതയിൽനിന്നും 
മാത്ര
 മേ 
 ഒരു  ദൃശ്യമാധ്യമപ്രവർത്ത
 കന് സ്വയം ന
വീകരിക്കാൻ സാധിക്കൂ. അതിനാൽ വിമർശനങ്ങ

കേരള പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയൻ മുഖമാസിക
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ളോട് ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്ത
 നും അസഹിഷ്ണ

ത കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല
 .
ഞാൻ ചെയ്യുന്ന അഭിമുഖങ്ങളോടും പരിപാടികളോടും വിമർശനങ്ങളുണ്ട്. അത്തരം വിമർശനങ്ങളെ 
സ്വയം നവീകരണത്തിനുള്ള ഉപാധിയായാണ് കാണുന്നത്. ഇന്ന് ഏകപക്ഷീയമായി ആര് ചർച്ചവെച്ചാ
ലും അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള തേൻ്റടം ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്കുണ്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ അത്
കാണുന്നവർക്കുണ്ട്. മാറ്റം അനിവാര്യമാണെന്നതിലേക്കാണ് ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ വിരൽചൂണ്ടു
 ന്നത്.
മാധ്യമവിചാരണയിൽ കൊടുംകുറ്റവാളിയായി മുദ്രകുത്തപ്പെടുന്നവരെ ജനം നെഞ്ചേറ്റി നടക്കുന്നത് കാ
ണുന്നില്ലേ. എന്തെങ്കിലും അസംബന്ധം ആരെങ്കിലും അടിച്ചിറക്കിയാൽ നൈമിഷികമായ സുഖമുണ്ടാ
കാം. എന്നാൽ ആത്യന്തികമായി ആ അസംബന്ധത്തെ ഖണ്ഡിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള തിരിച്ച
റിവും അവബോധവും നമ്മുടെ േപ്രക്ഷക
 ർക്ക് 
 അല്ലെങ്കിൽ വായനക്കാ
 രന് കിട്ടി
 ക്കൊ

ണ്ടിരിക്കുക
 യാണ്.

മുന്നിലിരിക്കുന്നവർ വിഡ്ഢികളല്ല
ചർച്ചയ്ക്കിരിക്കുമ്പോൾ മുന്നിലിരിക്കു
 ന്നവരൊന്നും വിഡ
 ്ഢികളല്ലെന്ന്  മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. 30
ഉം 40 ഉം വർഷം പൊതുപ്രവർത്തനം നടത്തിയ അവരൊക്കെ വിഡ്ഢികളാണെന്ന രീതിയിൽ അഞ്ചു 
വർഷം മാത്രം ശീതീകരിച്ച മുറിയിൽ ഇരുന്ന് 
 മാധ്യമപ്രവർത്തനം  നടത്തിയവർ പെരുമ ാറിയാൽ അത്
അപക്വമാവും. ഇതൊക്കെ തിരിച്ചറിയേണ്ട കാലം കഴിഞ്ഞു.  വേണമെങ്കിൽ  ചെറിയൊരു ന്യൂനപക്ഷം 
കൈയടിച്ചേക്കാം. ഒരാളെ അതിഥിയായി വിളിച്ച് കയറ്റിയിട്ട് തിണ്ണബലം കാണിക്കുമ്പോൾ  നിങ്ങൾ അ
പഹാസ്യരാകുകയാണെ
 ന്നു മനസ്സിലാ
 ക്കണം.

വേണ്ടത് ഉത്തരവാദിത്ത മാധ്യമപ്രവർത്തനം
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മാധ്യമവ്യവസായം മനസ്സിെൻറ വ്യവസായം കൂടിയാണ്. അതിനാൽ തെറ്റായ ധാരണകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ
പാടില്ല. സമൂഹത്തിെൻറ പൊതുനന്മകൾക്ക് വിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുമുണ്ടാകരുത്. നാനാജാതി മത
സ്ഥർ കഴിയുന്ന ഇടമാണ്  കേരളം. ഇതിന് പിന്നിൽ   സാമൂഹ്യപരിഷ്കർത്താകളുടെയും  രാഷ്്ട്രീയക്കാ
രുടെയുമെല്ലാം പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ട പരിശ്രമങ്ങളുണ്ട്.  ഇതിനെയെല്ലാം ഒരു സ്ഫടികപാത്രം പോലെ ത
ല്ലിത്തകർക്കാൻ കഴിയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ പോകാൻ പാടില്ല. സ്വതന്ത്രമാധ്യമപ്ര
വർത്തനമല്ല, ഉത്തരവാദിത്ത മാധ്യമപ്രവർത്തനമാണ് വേണ്ടത്. അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്ത
ണം. സമൂഹം ആർജിച്ചിട്ടുള്ള നന്മകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രയത്നങ്ങളായിരിക്കണം മാധ്യമങ്ങൾ
നടത്തേണ്ടത്. വർഗീയ കലാപത്തിന് വഴിവെക്കുന്നതാണ് തെൻറ വാർത്തകളെങ്കിൽ അത്തരം വാർത്ത 
നൽകാതിരിക്കുന്നതാകണം ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തകനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തരവാദിത്തം.
ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യസമരക്കാല
 ത്ത് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും പത്ര
 ങ്ങളും കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നു
 .
വളരെ ചെറിയ പത്രങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശശുദ്ധി വളരെ വലുതായിരുന്നു. കടുകുമണിയോളം വല
 ിപ്പ
 മുള്ളവർ
ക്ക് പക്ഷേ  ഹിമാലയത്തിെൻറ അത്ര ഉയരുമുള്ള ഉദ്ദേശശുദ്ധിയുണ്ടായിരുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം  വ്യ
വസായ വിപ്ലവത്തിെൻറയും മൂലധന നിക്ഷേപത്തിെൻറയും പിൻബലത്തിൽ സ്വകാര്യ സംരംഭങ്ങൾ ത
ഴച്ച് വളരുകയും ചെറിയ പത്രങ്ങളൊക്കെ മഹാമേ
 രുക്കളായി വളരുകയും ചെയ്തു. അപ്പോഴാകെ
 ട്ട ഉദ് ദേ
ശശുദ്ധി കടുകുമണിയോളം ചെറുതായി. അതിനെയാണ്  മാധ്യമപ്രവർത്തകർ പ്രതേ
 ിരാധിക്കേ
 ണ്ടതും 
ചെറുത്തുനിൽക്കേണ്ടതും. ഓരോ മാധ്യമപ്രവർത്തകനും ചെറിയ ഇടങ്ങളെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. ആ ഇട
ങ്ങൾ ഉപ
 യോഗിച്ചാൽ ഉത്ത
 രവാദിത്ത ജേ

ണലിസം നിർവഹിക്ക
 ാം.

കേരള പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയൻ മുഖമാസിക

KUWJ

ഈ കാലവും
നമ്മൾ മറികടക്കും
രാത്രി 
 ചർച്ചകളെക്കുറിച്ചു മാത്രമല്ല, പൊതുവെ 
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വാർത്തയെ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാക്കാര്യത്തിലും 
വിമർശനം ഉണ്ടാകാം. രാത്രി ചർച്ചകൾ സമീപകാ
ലത്ത് ഒരു അജണ്ട സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുവെന്ന വിമർശ
നമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ

്രശ്നം. അടുത്തിടെ കർഷ
ക സമരത്തിലേക്ക് ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ മൈ
ക്കും പിടിച്ച് പോകുന്ന കാർട്ടൂ
 ൺ കണ്ടിരുന്നു. അ
യാളെ തടയുന്ന പൊലീസുകാരൻ ആരാണെന്ന് 
ചോദിക്കുമ്പാൾ മാധ്യമപ്രവർത്തകനാണെ
 ന്ന് മ
റുപടി നൽകുന്നു. പൊലീസുകാരെൻറ അടുത്ത 

ചോദ്യം ‘ഏത് പാർട്ടിയുടെ?’ എന്നതാണ്. ഇത്ത
 
രം നിലയിലേക്ക് എത്തിച്ചതിന് പിന്നി
 ൽ ഒരു വല
 ി
യ അജണ്ട
 യുണ്ട്.
91ന് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ സംഭവിച്ച 
 ഉദാരവത്ക
 
രണ നയത്തിലൂടെ സ്വതന്ത്ര മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം ത
ന്നെ അപ്രത്യക്ഷമായതാണ് അതിന് കാരണം. കു
ത്തക കോർപറേറ്റുകൾ മാധ്യമങ്ങളെ വാങ്ങിക്കൂ
ട്ടുന്നു. ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ
തുടങ്ങിയതോ 

ഓഹരി വിൽക്ക
 പ്
 പെടാത്ത
 തോ ആ
യ ഒരു ചാനൽ ഉള്ളതായി കാണുന്നില്ല. ‘റിപ്പോർ
ട്ടർ’ പോലെ അപൂർവം മാധ്യമസ്ഥാപനങ്ങൾ മാ
ത്രമേ ഇത്തരത്തിലുള്ളൂ. അതിെൻറ തന്നെ നിലനി
ൽപ് ഇല്ലാതാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങ
ൾ പല 
 ഭാഗത്തു നിന്നും 

ഉണ്ടാ
 ക
 ുന്നു.
കോർപ
 റേറ്,റ് മതം, രാഷ്്ട്രീയ പാർട്ടി
 കൾ എന്നി
വ നിയന്ത്രിക്കുന്ന തരത്തിലായി മാധ്യമമേഖല. അ
തോടെ അജണ്ട വരും. മാനേജ്മെൻറ് നിശ്ചയിക്കു
ന്ന വിഷയങ്ങൾ ചില അജണ്ടകളോടെ ചർച്ചയ്ക്ക് 
എടുക്കുന്ന സ്ഥിതി വന്നതോടെയാണ് ചാനലുക
ളുടെ രാത്രി ചർച്ച വിമർശിക്കപ്പെടുന്നത്.
ഇതിനോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ട വിഷയമാണ് അ
ർണബ് ഗോസ്വാമിയുടേ
 ത്. അദ്ദേഹം പൊളിറ്റിക്ക
ൽ അജണ്ടയോടെ ടെലിവിഷൻ ചാനൽ തുടങ്ങി.
അതിൻറ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടെലിവിഷൻ ചർച്ച 
നടത്തി. അതിെൻറ മാർക്കറ്റ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്
വേണ്ടി 
 ‘ബാർക്കി
 ’ൽ ഇടപെട്ടു. ഇതെല്ലാം ചാനല
 ു
കളുടെ വിശ്വാസ്യതയെ വല്ലാത്ത രീതിയിൽ ബാ
ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ, മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തെ സം
ബന്ധിച്ച് ഇതൊരു കാലഘട്ടം മാത്രമാണ്. ഇതി
നെ നമ്മൾ മറികടക്കും. ജേണലിസത്തിൽ പല 
പ്രതിസന്ധികളും മാറ്റങ്ങളും പലകാലഘട്ടത്തി
ലും ഉണ്ടായിട്ടു
 ണ്ട്.
ഒരുമണിക്കൂർ ചർച്ച ഫലപ്രദമായ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫേ
ാമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതിലൂടെ എ
ല്ലാ വാദങ്ങളും കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. എെൻറ
അഭിപ്രായത്തിൽ വിഷ്വൽ മീഡിയയുടെ എഡിറ്റോ
റിയൽ   ഈ ചർച്ച
 യാണ്. നാലു പാർട്ടിക
 ൾക്ക് 
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മിനിട്ട് വീതം വീതിച്ചുകൊടുക്കുന്നതല്ല ചർച്ചയു
ടെ ഉദ്ദേശം. അങ്ങനെയല്ല ചർച്ച ഞാൻ കൈകാ
ര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ശരിയായ നിലപാട് എടുത്ത്
അവതാരകൻ ചർച്ചയെ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരി
കയാണ് വേണ്ടത്. സ്വാഭാവികമായും എല്ലാ ഭാഗ
ങ്ങളും ഉൾക്കൊ

ള്ളണം. അത് പറയുമ്പോൾ നമു
ക്ക് അതിെൻ
 റ ശരിതെറ്റുക
 ൾ ചൂണ്ടിക്കാ
 ട്ടാ
 ൻ കഴി
യും. വിമർശനം അനിവാര്യമാണ്. ശരിയായ വിമർ
ശനം മനസിലാക്കി തെറ്റുകൾ തിരുത്താൻ ഓരോ 

ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളും അവതാരകരും തയാ
റാകണമെന്നാണ് എെൻറ നിലപാട്. വിമർശനങ്ങ
ൾ ഉണ്ടാകാൻ കാരണങ്ങൾ വളരെ കൂടുതലാണ്.

രാഷ്ട്രീയ പക്ഷപാതം
അവതാരകന് രാഷ്ട്രീയമായ അവബോധം ഉണ്ടാ

കും. ഞാൻ പാർട്ടി
 യാഫീസ് പോലുള്ളാരു വീട്ടി
 ൽ
പെറ്റുവീണയാളാണ്. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പി
ൽ മഝരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയം ഉ
ണ്ട്. എങ്കിലും വാർത്താവതാരകെൻറ കസേരയിൽ
ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞാൽ സ്വയം 
വിഡ്ഢിയാകും. രാഷ്ട്രീയത്തിെൻറ പേരിൽ ചോ
ദ്യം ചോദിക്കാതിരുന്നാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിലുള്ള
രാഷ്ട്രീയത്തിെൻറ പേരിൽ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഈ
ജോല
 ിക്ക് 
 ഞാൻ കൊള്ളാത്ത
 വനാകും. രാഷ്ട്രീയ
പക്ഷപാതം എന്നത് പരിപാടിയിൽ കാണിക്കാൻ
പറ്റില്ല. പക്ഷെ, അവതാരകന് രാഷ്ട്രീയമാകാം. സ്വ
ന്തം രാഷ്ട്രീയം ചാനൽ പരിപാടിയിൽ കൊണ്ടുവ
ന്നാൽ ആ അവതാരകനും ചാനലിനും നഷ്ടമേ ഉ
ണ്ടാകൂ. അങ്ങനെയാകാതിരിക്കാ
 ൻ ഞാൻ പരമാ
വധി ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. എനിക്ക് രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടെ
 ങ്കി
ലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലും അംഗമല്ല. എല്ലാ ക


ക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിനും വാർത്തകളിൽ ഇടം നൽകു
വാൻ ശ്രമിക്കാ
 റുണ്ട്
 .

എല്ലാവർക്കും അവസരം
എല്ല പക്ഷങ്ങൾക്കും അവസരം കൊടുക്കാറു
ണ്ട്. ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിക്കൂട്ടിലാ
ണ് എങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും അവരോടാകും കൂ
ടുതൽ ചോദ്യം. ബാക്കി പാനലിസ്റ്റുകൾ ഒരു ബാ
ക്കപ് മാത്ര
 മായ
 ിരിക്കും. ബോധപൂർവം ആരെയെ
ങ്കിലും അവഗണിക്കാറില്ല. ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ
പ്രതിനിധിയെ മറക്കാറുമില്ല. വിഷയത്തിെൻറ മെ
റിറ്റ് അതുപോലെ ചർച്ചയിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കണം.
എല്ലാ പക്ഷ
 ങ്ങൾക്കും 

ഒരുപോലെ പ്രാധാന്യം എ
ന്നതല്ല, ചർച്ചക്ക് ആവശ്യമായ സമയം ആർക്കൊ
ക്കെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന നിലയിലാണ്
ഞാൻ ക്രമീക
 രിക്കു
 ക
 .

ചർച്ചയിൽ
പങ്കെടുക്കുന്നവർ
ലഭിക്കാവുന്നതിൽ മികച്ചവരെ തെരഞ്ഞെടുക്കു
ക എന്നതാണ് മാനദണ്ഡം. മികച്ച രീതിയിൽ കാ
ര്യങ്ങൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നവരാകണം. പ്ര
ത്യേക പ്രസംഗ വൈഭവം ഉള്ളവരെയാണ് വിളി
ക്കുക. പലയാളുകളും പറയുന്ന ശൈലി േപ്രക്ഷ
കർക്ക് 
 ഇഷ്ടമാണ്. ഒമ്പതോ പത്തോ 

ചാനല
 ുകളി
ൽ ന്യൂസ്അവറുകളുണ്ട്. എല്ലാവരും ഏതാണ്ട് ഒ
രേസമയത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്തരം കഴിവുള്ള
നേതാക്കൾ ഒരു രാഷ്്ട്രീയ പാർട്ടിയിലും പത്തുപേ
ർ ഉണ്ടാകില്ല എന്നതാണ് പ്രശ്നം. ചുരുങ്ങിയ സമ
യത്തിനുള്ളിൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പ്രതിഫലിപ്പി
 
ക്കാൻ കഴിവു വേണം. അവരെ തെരഞ്ഞെടുക്കു
ന്നതിൽ വ്യകതി താൽപര്യങ്ങളോ മാനേജ്മെൻറ്
താൽപര്യങ്ങളോ ആർക്കും ആരോപിക്കാ
 ൻ പോ
ലും കഴിയില്ല. കാരണം ചർച്ച വിജയിക്കേണ്ടത് അ
വതാരകെൻറയും ആ മണിക്കൂറിലെ ബിസിനസി
െൻറയും ആവശ്യമാണ്.

വിഷയങ്ങളുടെ
തിരഞ്ഞെടുപ്പ്
വിഷയം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ ഒരു കോർപ
 
റേറ്റ് ചാനലിൽ മാനേജ്മെൻറിെൻറ ഇടപെടൽ ഉ
ണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എേൻറ് ത് സ്വതന്ത്ര
ചാനലാണ്. ഞാൻ ഒരു അവതാരകനും മാനേജ്

കേരള പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയൻ മുഖമാസിക

മെൻറിെൻറ ഭാഗവുമാണ്
 . എെൻറ ചാനല
 ില
 ൂടെ വ
രുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടണം എന്നതാണ് താൽപര്യം.
പ്രസക്തമായ വിഷയമാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കുക.
കേരളത്തിലെ ചാനലുകളെ സംബന്ധിച്ച് വള
രെ അപൂർവമായി മാത്രമേ ഇങ്ങനെയൊരു ചോ
ദ്യം പ്രസകതമാകൂ. എന്നാൽ ദേശീയ ചാനൽ എ
ന്ന് വിളിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനലുകൾ എ
ല്ലാം അജണ്ട വച്ച് തന്നെയാണ് സംവാദ വിഷയ
ങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുക
 . എന്നെങ്കില
 ും ഒരു സൗ
ത്ത് ഇന്ത്യൻ വിഷയം അവർ ചർച്ചചെയ്തിട്ടുണ്ടോ.
സൗത്തിന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തെ അപകീർത്തിപ്പെ
ടുത്താൻ കഴിയുന്ന വിഷയമല്ലാതെ അവർ ചർച്ച 
ചെയ്ത
 തായി ഐൻറ അറിവില
 ില്ല. അതേ
 സമയം,
മലയാള ചാനലുകൾ ദേശീയവും അന്തർദേശീയവു
മായ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച
 ചെ
 യ്യാൻ ഒരു മട ിയും കാ
ണിക്കാറില്ല. കോർപറേറ്റ് അജണ്ടയ്ക്ക് കീഴടങ്ങു
ന്ന പ്രവണത ഇവിടെയും വരുന്നുണ്ട്
 . സംവാദ വി
ഷയത്തിൽ മാത്രമല്ല, എഡിറ്റോറിയലിെൻറ ആകെ 
കാര്യത്തിൽ തന്നെ പ്രശ്നമുണ്ട്. വഴങ്ങി
 നിന്നാ
 ൽ
മാത്രമേ മാർക്കറ്റ് നിങ്ങളിലേക്ക് വരൂ എന്ന ബോ
ധ്യപ്പെടുത്തൽ എനിക്ക് പോലുമുണ്ട്.

സംവാദങ്ങളും
ശത്രുതയും
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ചർച്ചയ്ക്കിടെ പലരും പലരീതിയിൽ പ്രതികരി
ക്കും. നമ്മളും പ്രതികരിക്കും. വാക്കുകൾ വിട്ടുപോ
കാതിരിക്കാൻ എെൻറ കരിയറിെൻറ തുടക്കം മുത
ൽ അതീവ കരുതൽ എടുക്കാറുണ്ട്. ഇതുവരെ ഖേ
ദം പ്രകട ിപ്പി
 ക്കേണ്ടി വന്നി
 ട്ടി
 ല്ല.
ആരുടെയെങ്കിലും വാക്കുകൾ നമ്മെ വിഷമിപ്പി
ച്ചാൽ സ്വാഭാവികമായ അകൽച്ചയുണ്ടാകും. മിത്ര
ങ്ങളും ഉണ്ടാകും. എം.ഐ. ഷാനവാസ്വയനാട്ടി
ൽ മൽസരിക്കാൻ പോയ സമയത് പ
ത് റഞ്ഞത്, അ
ദ്ദേഹത്തെ സ്വീകാര്യനാക്കിയത് ടെലിവിഷൻ ചാ
നൽ ആണെന്നാണ്. വി.ഡി. സതീശനും പറഞ്ഞി


ട്ടുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തെ പൊതുമധ്യത്തിലേക്ക് കൊ
ണ്ടുവന്നത് നിയമസഭാ സാമാജികൻ എന്ന നില
യിലല്ല, ടെലിവിഷൻ ചാനലായിരുന്നു എന്ന്. ആ
ദ്യകാലത്തെ ചാനൽ ചർച്ച പാനലിസ്റ്റുകളാണ് ഇ
വരൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രസകരമായ സൗ
ഹൃദം പല
 രുമായി ഉണ്ടാ
 കും. ഒരു പത്രക്കാ
 രന് ഇ
ല്ലാത്ത സൗഹൃദം സംവാദ ചർച്ച നടത്തുന്ന അവ
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താരകന് ഉണ്ടാകും. അത് പെട്ടെന്ന് ഇല്ലാതാകുക
യും ചെയ്യും. അവർക്ക് എതിരായ വാർത്ത വരുന്ന
ത് നമ്മൾ തടഞ്ഞില്ല എന്ന പേരിലാകും അത്. പ
ണ്ട് കടുത്ത ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ പാനലിസ്റ്റു
കൾ പ്രശ്നത്തിലാക
 ുമായിരുന്നു
 . ഇപ്പോൾ അങ്ങ
നെയില്ല, വളരെ സ്പോർട്സ്മാൻ സ്പിരിറ്റിലാണ്
എല്ലാവരും അതിനെ കാണുന്നത്.
ഒരുപാട് ചാനലുകളും ചർച്ചകളുമായതോടെ
ജനപ്രീതി കുറഞ്ഞു. ഒരേയാളുകളെ കണ്ടും ഒരേ 

വർത്ത
 മാനങ്ങൾ കേട്ടുമാക
 ും ജനപ്രീതി ഇല്ലാതാ
യത്. സോഷ്യൽ മീഡിയ സജീവമായതും ഒരു കാ
രണമാകാം.

ചർച്ച ഫലപ്രദമാക്കാൻ
ജാതി, മത, വർഗീയ താൽപര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി
ക്കൊണ്ടേ അത് സാധ്യമാകൂ. ഫലപ്രദമാക്കുക എ
ന്നത് ഒരോരുത്തർക്കും കുറേ നേരം സംസാരിക്കാ
ൻ സമയം കൊടുക്കുക എന്നതല്ല. വളരെ ചട ുല
മായ രീതിയിൽ ചർച്ചകൾ പോയാൽ മാത്രമേ ആ
ളുകൾക്ക് കാണാൻ താൽപര്യം ഉണ്ടാകൂ. എല്ലാ
 
വരും ആ നില
 യിൽ സംസാരിക്കാൻ തയാറായിട്ടു
 
ണ്ട്. നല്ല വിഷയങ്ങൾ എടുക്കണം. കേരളത്തിൽ
നിന്ന് എന്തുകൊണ്ട് കുറേക്കൂടി ദേശീയ വിഷയങ്ങ
ൾ ചർച്ചയ്ക്ക് എടുക്കുന്നില്ലെന്നതിൽ ഒരു അവതാ
രകൻ എന്ന നില
 യിൽ ഞാൻ ചോദ്യങ്ങൾ നേരിട്ടി
ട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലായതുകൊണ്ട് എെൻറ പഞ്ചാ
യത്തിലും സംസ്ഥാനത്തുമുള്ള വിഷയം മാത്രമേ 
ചർച്ച
 ചെ
 യ്യൂ, അതിന് മാത്ര
 മേ 
 മാർക്ക
 റ്റുള്ളൂ എന്ന
തോന്നൽ ഞാൻ അടക്കമുള്ള അവതാരകർക്കു
ണ്ട്. അന്താരാഷ്ട്ര വിഷയങ്ങൾ കേരളീയർക്ക് സ്വ
ന്തം കാര്യം പോലെ 
 അറിയാവുന്ന
 താണ്. പക്ഷെ,
മാർക്കറ്റ് കംപൽഷൻ എന്നെത്തന്നെ ബാധിക്കാ
റുണ്ട്. ആ വിഷയങ്ങളിലെ ചർച്ച റേറ്റിങ്ങിലും യൂ
ട്യൂബിലും താഴെയായിരിക്കും
 .
ആളുകളുടെ ടേസ്റ്റ്ബ

ഡിന് ആവശ്യമായ കാര്യ
ങ്ങൾ മാത്രം കൊടുക്കുക എന്ന നിലയിൽ നിന്ന് 

മാറണമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ
വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. കേരളത്തിലെ ന്യൂസ്ചാനലു
കൾ വന്നിട്ട് കുറച്ച് വർഷങ്ങളേ ആയിട്ടുള്ളൂ. പ്രാ
യപൂർത്തി എത്താത്ത സംവിധാനമാണ് ഇപ്പോ
ഴും. കാലക്രമേ
 ണ മാറ്റങ്ങൾ വരും.

കേരള പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയൻ മുഖമാസിക
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ചർച്ചക
 ൾക്കും വേണം
ആത്മനിയന്ത്രണം
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ചാനൽ ചർച്ചകളിലെ അവതാരകർ ദൈവങ്ങ
ളാണോ? അവർ വിമർശനവിധേയരല ്ലേ? ചർച്ചയി
ൽ പങ്കെടുക്കാൻ വരുന്ന രാഷ്ട്രീയകക്ഷി പ

്രതിനി
ധികളോടും പൊതുപ്രവർത്ത
 കരോടും സാമൂഹി
ക നിരീക്ഷകരോടും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തക
രോടും മര്യാദയ്
 ക്ക് പെരുമാറാനുള്ള ബാധ്യത അ
ഥവാ മാന്യത അവതാരകർക്കില്ലേ?– അടുത്തിടെ
ഉയർന്ന ചോദ്യങ്ങളാണിവ. അർണാബ് ഗോസാ
മിയുടെ ആക്രമണ സ്വഭാവമുള്ള ചർച്ചകളും ചർ
ച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരെ നിലംപരിശാക്കുന്ന മ
റുപടികളും എത്രകണ്ട് ആശാസ്യമാണ്? വിശന്നു 

നിൽക്കുന്ന സിംഹം പേടമാനിെൻറ മുകളിലേക്ക് 
ചാടി വീഴുന്ന ആക്രമണോഝുകതയോ
 ടെ ചർച്ച
കളിലും അഭിമുഖങ്ങളിലും നിറഞ്ഞാടുന്ന കരൺ
ഥാപ്പർ എത്രമാത്രം അഭിമതനാണ്? ഈ ചോദ്യവും 
പൊതു സമൂഹത്തിൽ നിന്നു മാത്രമല്ല
 , മാധ്യമ വി
ദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നും മാധ്യമ പ്രവർത്ത
 കരിൽ നി
ന്നും ഉയരുന്നതാണ്. ഇന്ന് പൊത
 ുസമ ൂഹവും രാ
ഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും പ്രവർത്ത
 കരും ഒക്കെത്ത
 ന്നെ 
ഈ വിഷയ
 ം ചർച്ച ചെയ്യു
 ന്നുണ്ട്.
അവതാരക
 രുടെ രാഷ്ട്രീയവും ശകതിദൗർബല
 ്യ
ങ്ങളും വ്യക്തിബന്ധ
 ങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ ചർച്ച
 ക
ളുടെ പിന്നാലെ വിശകലത്തിന് വിധേയമാകുന്നു 
എന്നു മാത്രമല്ല, അത് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും ഇടം 
കണ്ടെത്തുന്നു. വ്യാപകമായ ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയ
മാകുന്നു. ഈ അവസരത്തിലാണ് ചർച്ചയുടെ നി
ഷ്പക്ഷതയെ ക

ുറിച്,ച് നിഷ്പക്ഷ മാധ്യമപ്രവർത്ത
നത്തെ കുറിച്ച് ആഴ ത്തിലുള്ള ഒരു ചിന്ത അനിവാ
ര്യമാകുന്നത്. വർത്തമ ാനകാല സാഹചര്യത്തിൽ
കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിലുടനീളം എല്ലാ പ
ത്രങ്ങൾ
 ക്കും ചാനല
 ുകൾക്കും 

അതിെൻറ ഉടമസ്
ഥന്മാർക്കും വ്യകതമായ രാഷ്ട്രീയവും രാഷ്ട്രീയ പ
ക്ഷപാതവ
 ുമുണ്ട്. ഉടമസ്ഥരുടെ രാഷ്ട്രീയമാറ്റത്
 തി
ന് അനുസര
 ിച്ച് പത്രത്തിെ
 ൻറ നയത്തിൽ മാറ്റം വ
രുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് പത്രങ്ങള
 ിലും മലയ
 ാളം പത്രങ്ങ
ളിലും ഒരേപോലെ നാം കണ്ടിട്ടുള്ള
 താണ്. ഇത്
മാധ്യമങ്ങളെയും മാധ്യമപ്രവർത്തകരെയ
 ും സ്വാ
ധീനിക്കുന്നില്ല എന്നു പറയുന്നത് സത്യസന്ധ
 ത
യില്ലാ യ്മ യാണ് . മാനേ ജ്മ െ ൻറിെൻറ രാഷ്ട്രീയം 

പത്രങ്ങളുടെ നയങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് 
 എന്ന
സത്യം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടു തന്നെ വേണം നി
ഷ്പക്ഷ മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തെ ക

ുറിച്ച് ആലോ
ചിക്കാൻ. ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തില
 ും കാലഘട്ട
ത്തിലും നിഷ്പക്ഷ മാധ്യമപ്രവർത്ത
 നം ആശാസ്യ
മാണോ, സാധ്യമാണോ? അല്ല എന്ന കാര്യത്തിൽ
ഒരു സംശയവുമില്ല. കാരണം നിഷ്പക്ഷം എന്ന
ഒരു പക്ഷം ഇല്ല എന്നതുതന്നെ
 .
ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ട്രസ്റ്റിഷിപ് സമ്പ്ര
ദായ മോ  നിഷ്പ ക്ഷ സ്വത ന്ത്ര മാനേജ്മ
 െൻറുക
ളോ ഇല്ലാത്ത സാഹച
 ര്യത്തിൽ ചാനലുകളുടെ റേ
റ്റിംഗും പത്രങ്ങളുടെ സർക്കുലേ
 ഷനും ഡെമോക്ലീ
സിെൻറ വാളു പോലെ മുകളിൽ തൂങ്ങി നിൽക്കു
മ്പോൾ സത്യത്തിനോട് അടുത്തു നിൽക്കുന്ന രീ
തിയിലെങ്കിലും മാധ്യമപ്രവർത്ത
 നത്തെ കൊ

ണ്ടു
പോകാൻ കഴിയണം. സത്യത്തിനൊപ്പം 
 നിൽക്കു
മെന്ന് ഉറപ്പി
 ച്ചെങ്കിലും മുന്നോട്ടു പോകാ
 ൻ കഴിയ
ണം. ഇവിടെ ഇത്തര
 ം ചർച്ച
 കളിൽ അവതാരകരു
ടെ പക്ഷപാ
 തിത്വം എവിടെ വരെ ആകാം? കേരള

ത്തെ പോലെ രാഷ്ട്രീയപരമായി ധാരണ
 യുള്ളതും 
രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം രകതത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേ
ർന്നതുമായ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഏതെങ്കില
 ും ഒരു
അവതാരകനോ പത്ര
 പ്രവർത്തകനോ 

രാഷ്ട്രീയമി
ല്ല എന്നുപറഞ്ഞാൽ അവൻ വകയ്ക്കു കൊള്ളാ
ത്തവനെന്നു വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം 
ഉണ്ടാകും. രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടായാലും ചർച്ചയിൽ പ
ങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും അ
ല്ലെങ്കിൽ സംഘടനകളുടെയും പ്രതിനിധികളെ 
 ഒ
രേ രീതിയിൽ കാണാനുള്ള ആർജവം പ്രകടിപ്പിച്ചാ
ൽ ഈ പ്രശ്നത്തിന് ഒരുപര
 ിധി വരെ പര
 ിഹാരമ ാ
കും എന്നുതോന്നുന്നു.
ചർ ച്ച  നയിക്കു ന്ന അവതാരകൻ അല്ലെങ്കിൽ
ആങ്കർമാർ ചർച്ച
 യിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രതിനിധി
കളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും ആശയങ്ങള
 ും പരമാവ
ധി പുറത്തുവരാൻ അവസരം നൽക
 ണം. ചർച്ച
 യി
ൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ അവതാരക
 െ
 ൻറ മനോധർമ്മ
ത്തിനനുസരിച്ച് വേണം സംസാരിക്കാനെന്ന് വാ
ശി പിടിക്കുന്നത് ശരിയാണോ? അവതാരകെൻറ
രാഷ്ട്രീയം എന്തുമാകട്ടെ, ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കു
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ന്നവരുടെ ഏറ്റുമുട്ടലല്ലേ േപ്രക്ഷ
കർ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന
ത്. ഒരു പൊതുവിഷയത്തിൽ
അല്ലെ ങ്കി ൽ സാമൂഹിക പ്ര
ശ്നത്തിൽ ഓരോ രാഷ്ട്രീയ
പാർ ട്ടി ക ളും അല്ലെങ്കിലും 
ഓരോ  ധാര ക ളിലും പെട്ട
സംഘട നക
 ൾ സ്വീകരിക്കു
ന്ന പൊതു നയം നമ്മുടെ
സമൂഹത്തിെൻറ അനുസ്യൂ
തമായ പ്രവാഹത്തിന്
 , ജീവി
ത വിന്യാസ ത്തിന് ഉചിതമ ാ
ണോ എന്ന അവബോ

ധം സൃ
ഷ്ടിക്കൽ തന്നെയാണ് ഓരോ അ
വതാരകെൻറയും അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യ
മപ്രവർത്തകെൻറയും ലക്ഷ്യം. ഷോൺ
മാക് ൈബ്രഡിനെ പോലെ പ

ത്ര
 പ്രവർത്ത
 ന
 ത്
 തി
െൻറ ലക്ഷ്യമെന്തെന്ന് അന്വേഷിച്ച വിദഗ്ദ്ധരും ഇക്കാര്യം 
തന്നെയാണ് ചൂണ്ടിക്കാ
 ട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ 
 അ
വതാരകെ
 ൻറ രാഷ്ട്രീയത്തിനുപരിയായി ചർച്ചയിൽ പങ്കെ
ടുക്കുന്നവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ, ആശയങ്ങൾ, ചിന്താഗ
തി, ആദർശധാര, അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ എന്നിവ പുറ
ത്തു വരികയും കൂട്ടിമുട്ടുകയും സമൂഹത്തിന് അഭികാമ്യമാ
യത് സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ സം
ജാതമ ാക്കാൻ അവതാരക
 ർക്ക് 
 ബാധ്യതയ
 ുണ്ട്.
തെൻറ രാഷ്ട്രീയല
 ക്ഷ്യം വെച്ച് ചർച്ച
 യിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവ
ർ പറയുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളെ ഖണ്ഡിക്കാ
 നും അവരുടെ അഭി
പ്രായങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായി പറയാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കുകയും 
ചെയ്യുന്നത് നല്ല കീഴവ
് ഴക്ക
 മാണ് എന്നു തോന്നു
 ന്നില്ല
 . എതിരാളിക
ൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ആശയങ്ങളെ ഖണ്ഡിക്കാനുള്ള ശേഷി അവതാരക
െൻറ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പെട്ടവ
 ർക്ക് 
 ഇല്ലെങ്കിൽ
 അത് പരാജയപ്പെടാൻ അനുവ
ദിക്കു ക യാ
ണ് വേണ്ടത്. കാരണ
 ം, ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരെ തീരുമാനിക്കാനുള്ള ഉത്തരവ
 ാ
ദിത്തം അവതാരകർക്കുണ്ട്. വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലാത്തവരെ കൊണ്ടു
 വന്ന് ഇ
രുത്തിയിട്ട് അവതാരകൻ രാഷ്ട്രീയ പക്ഷപാതം കാണിക്കുന്നത് ആശാസ്യമല്ല
 . അവതാരകൻ പൂർണ്ണമാ
യും നിർമമനാകണം എന്നല്ല പറയുന്നത്. ഒരേപോലെ 
 എല്ലാവർക്കും പ്രാപ്യനാകുമ്പോൾ തന്നെ ആ
രുടെ തെറ്റും ശരിയും തുറന്നുകാട്ടാനും അനുമോദിക്കാനുമുള്ള ആർജ്ജവം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് സമൂ
ഹത്തിൽ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കു
 ക എന്ന മഹാദൗത്യത്തിലേ
 ക്ക് അവതാരക
 ർക്ക് 
 എത്താൻ കഴിയുക.
അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉയർത്തുമ്പോൾ സത്യത്തിെൻറ മുഖം മൂടിക്കൊണ്ട് അ
തിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന അവതാരകർ മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തോട് തന്നെ അനീതിയാണ് കാട്ടുന്ന
 ത്. ന
രേന്ദ്രമോദിയെയോ പിണറായി വിജയനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെയോ മാത്രം ലക്ഷ്യ
 മ ിടുന്ന
ഏക മുഖമ ായ ചർച്ച
 ക
 ൾ അപ്രസക
 തങ്ങ
 ള
 ാണ്. പല ചർച്ച
 കൾക്കും 

മറുപടി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വരു
ന്നതും അതിെൻറ പേരിൽ ഉയരുന്ന വിമർശനങ്ങളും കൂടി മാധ്യമപ്രവർത്തർ/ അവതാരകർ കാണേണ്ട
തുണ്ട്. ശ്രീജിത് പണിക്കരുടെയും അഡ്വ. ജയശങ്ക
 റ
 ിെൻറയും കെ. എം. ഷാജഹാെൻറയും ഒക്കെ കാര്യ
ത്തിൽ ചില ചാനലുകളും അവതാരകരും സ്വീകരിച്ച നിലപാടുകൾക്ക് എതിരെ ഉയർന്നുവന്ന പ്രതികര
ണം നമ്മൾ കാണേണ്ടത
 ാണ്.
ദി ആർഗ്യുമെേൻറ് റ്റീവ് ഇന്ത്യൻ എന്ന പുസ്തക
 ത്തിൽ അമർത്യാസെൻ പറയും പോലെ സ്വതന്ത്രവും 
ഋജുവുമായ വാദപ്രതിവാദങ്ങ
 ൾ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിെൻറ ഭാഗമാണ്. പരമ മായ ശാശ്വത സത്യം ക
ണ്ടെത്താൻ നടത്തിയിരുന്ന ആത്മ് ാന്വേഷണത്തിെൻറ ഭാഗം തന്നെയായിരുന്നു ഈ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ.
ഗാർഗിയും മൈേത്രയിയും നേതി നേതി എന്നുപറ
 ഞ്ഞ് മുന്നോട്ടു വെച്ചതും ഈ വാദപ്രതിവാദത്
 തിെ
 ൻറ
അന്തസ്സത്ത തന്നെയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു 
 തന്നെ നമ്മുടെ ചർച്ച
 കൾക്ക് 
 ഒരു മാറ്റം അനിവാര്യമാണ്.
എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ സമയം കൊടുത്ത് എല്ലാ ആശയധാരകളെയും ഒരേപോലെ പരിഗണിക്കു
ന്ന, അവതാരക
 ർ പക്ഷം പിടിക്കാത്ത, അട്ടഹാസങ്ങ
 ളില്ലാത്ത, സമൂഹത്തെ പഠ
 ിപ്പിക്കു
 കയും സംസ്കാ
രചിത്തരാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ചർച്ച. അതാണ് വേണ്ടത്. അത്തരമൊരു പരിവർത്ത
 നത്തിന് ഇന്ന് ജന
ങ്ങൾ  കാതോർക്കുന്നു.
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വാർ ത്താസംവാദങ്ങൾക്ക
 തീതമായ വിമ
ർശനങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാറില്ല. വാർത്താ
സംവാദങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗൗരവത്തി
ൽ വരുന്ന വിമർശനങ്ങളെ 
 അതേ നിലയ്ക്കാ
ണ് എടുക്കാറ്. തിരുത്താനുള്ളതെങ്കിൽ തിരു
ത്താറുമുണ്ട്,
ചിലർക്ക് അവതാരക എന്ന നിലയ്
 ക്ക് ന
മ്മുടെ ശൈലി ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് വരും. ചി
ലർക്കാകട്ടെ കുറച്ചു കൂടി കടുപ്പിക്കേണ്ടത
 ു
ണ്ട് എന്ന അഭിപ്രായവും. എല്ലാം കേൾക്കും
 .
ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് ഉൾക്കൊള്ളും. അല്ലാത്ത
ത് അവഗണിക്കാറാണ് പതിവ്. ഒരു ചർച്ച 
 വി
വാദമാകണം എന്ന് ബോധപ
 ൂർവം തീരുമാന
മെടുത്ത് ഒരു ചർച്ച ചെ

യ്യാറില്ല. ചില വിഷയ
 
ങ്ങൾ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ വിവാദ
മാക്കാറാണ് പതിവ്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് കാ
ഴ്ചക്കാരും.
പക്ഷേ, അവതാരക എന്ന നിലയ
 ിൽ സ്വ
യം വിമർശനപ
 രമായി ചില കാര്യങ്ങൾ പ
റയേണ്ടതുണ്ട് എന്നുതോന്നുന്നു. ഒരു
വിഷയം തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ, അതി
ൽ ചർച്ച നടത്തുമ്പോൾ അത് ആത്യ
ന്തികമായി ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എ
ന്ന ബോധ്യത്തോടെ ആണ് ചെയ്യാ
റ്. അങ്ങനെ ജനങ്ങൾക്ക് വേ

ണ്ടി 

എന്ന് കരുതി തുടർച്ച
 യായി നട
ത്തിയ ചില ചർച്ച
 കൾ ജനം ത
ള്ളിക്കളഞ്ഞു എന്നത് എന്നെ  
ആത്്മപരിശോധനയ്ക്ക് േപ്ര
രിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റുള്ളവര
 ും അത്
ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുതന്നെയാ
ണ് കരുതുന്നത്. ഞാനുദ്ദേശിച്ചത്
സ്വർണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെ
ട്ട് വന്ന വാർത്തകൾക്കു 

പിറകെ
 യുള്ള ഓ
ട്ടത്തെയാണ്. ത
ദ്ദേശ തിരഞ്ഞെ
ടു പ്പ്  ഫലം  വ
ന്ന പ്പോ ൾ ആ
രോ പ ണമുന
യിൽ നിന്ന ഇട
തുപക്ഷം വലി
യ നേട്ടമുണ്ടാ
ക്കി. അപ്പോഴാ
ണ് ജനം ചിന്തി
ക്കു ന്ന ത്  വേറെ
യാ ണോ  എന്നു 
ചിന്തിക്കേണ്ടിവരു
ന്നത്.
അവ താരകർക്ക് 

രാ ഷ്ട് രീ യ  പ ക്ഷ മു
ണ്ടോ എന്ന് ചോദി

ച്ചാൽ  ശരിയുടെ പക്ഷമ ാണ് എെൻറ രാഷ്ട്രീ
യം എന്ന് പറയും. ഒരു വിഷയം ചർച്ചയ്ക്ക് 
തീരുമാനിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ അതുമായി ബന്ധ
പ്പെട്ട  വിവരങ്ങൾ പരമാവധി ശേഖരിക്കും, അ
പ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ബോധ്യമാണ് അ
ന്നത്തെ എെൻറ രാഷ്ട്രീയ ശരി. ചില അപൂർ
വ സന്ദർ
 ഭങ്ങളിൽ അതിഥികൾ നൽകുന്ന ഉ
ൾക്കാഴ്ചയിൽ നിലപാട് മാറിയ സന്ദർഭങ്ങളു
മുണ്ട്. അല്ലാതെ കക്ഷി
 രാഷ്ട്രീയ പക്ഷം പിടി
ച്ചൊരു ചർച്ച 
 ഞാൻ നടത്താറില്ല.
അതിഥികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും 

തുല്യ സമ
യം വീതിച്ചുനൽകുക എന്നത് ഒരു മണിക്കൂ
ർ ചർച്ചയിൽ സാധ്യമായ കാര്യമല്ല, അങ്ങനെ 
ചെയ്താൽ ചർച്ച വിരസമാവുകയും ചെയ്യും.
നന്നായി മുന്നേറുന്ന അതിഥി കൂടുതൽ സമ
യം നേടും. അത് അവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകേ
ണ്ട മഝരമ ാണ്.
മനഃപൂർവം ഒരാൾക്ക് സമയം നൽകേണ്ട 
എന്ന് തീരുമാനിച്ച് ഒരു ചർച്ച നടത്താറില്ല. ച
ർച്ചകളിൽ പൊതുവെ 3 രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്ര
തിനിധികൾ, ഒരു സ്ഥിരം നിരീക്ഷകൻ എ
ന്ന സ്ഥിതിയുണ്ട്  എന്ന കാര്യം സമ്മതി
ക്കുന്നു. ഇതിലൊരുമാറ്റം ഞാനും ആഗ്ര
ഹിക്കുന്നുണ്ട്. നിരീക്ഷകനു പകരം  
നിരീക്ഷക എത്തുന്ന ദിവസവ
 ും വ
രേണ്ടതുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയ പ്രതിനിധി
കളായും സ്ത്രീകളെ

കൂടുത ൽ ആഗ്ര ഹിക്കുന്നു
ണ്ട്. പല പ്പോ ഴും ശ്രമിച്ചിട്ടും 
വനിതാ രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്ത
കർ വരാൻ തയ്യാറാകാറി
ല്ല എന്നതും നിരാശപ്പെടു
ത്തുന്ന കാര്യമാണ്.
ചർച്ചയ്ക്കുള്ള വിഷ
യം പൂർ ണ മായും 
എഡിറ്റോ റിയ ൽ
തീരുമാന മാണ്.
അതി ൽ മാ നേ
ജ്മെൻ്റ് ഇടപെട
ൽ ഉണ്ടാ കാറില്ല.
സംവാദങ്ങളുടെ
നില നിൽ പിനെ
ക്കുറിച്ച് ആശങ്ക
യില്ല . പക്ഷേ, നി
ലവിലെ  സ്ഥിരം 
രീതിയിൽ മാറ്റങ്ങ
ൾ വരേണ്ട
 ത
 ുണ്ട്.
സംവാദങ്ങൾ സു
ഹൃത്തുക്കളെ ഒന്നും ഉ
ണ്ടാക്കി യിട്ടില്ല
 . ശത്രു
ക്കൾ ഉണ്ടാകാം. അവ
ർ അദൃശ്യരായിരിക്കും.
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പത്ര
 ത്തിലെ 
 എഡിറ്റോറിയലിെൻറ പ്രധാന്യം ടെ
ലിവിഷനിലെ ൈപ്രം ടൈം ചർച്ചയ്ക്കുണ്ട്. ചാന
ലിെൻറ നിലപാടിെൻറ പ്രതിഫല
 നം കൂടി ചർച്ച
 ക
ളിൽ കാണാം. വാർത്ത നിഷ്പക്ഷവും വീക്ഷണം 
സ്വതന്ത്രവും ആകണമെന്നാണല്ലോ മാധ്യമപ്രവർ
ത്തനത്
 തിലെ സുവർണ നിയമം. എഡിറ്റോറിയൽ
നിലപാടുകൾ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോ

ൾ ഉണ്ടാ
 
കുന്ന വിയോജിപ്പുകളും ഏറ്റുമുട്ടലുകളുമാണ് ച
ർച്ചകളെ വിവാദമാക്കുന്നത്.
മുഖപ്രസംഗ
 വും ചാനൽ ചർച്ച
 യും തമ്മിലുള്ള
വ്യത്യാസം, ചർച്ചയിൽ തത്സമയം പ്രതികരണം അ
റിയിക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷികൾ ഉണ്ടാകും എന്ന
താണ്. പത്ര
 ത്തിെൻറ മുഖപ്രസംഗം വായിച്ച്, വാ
യനക്കാരുടെ കത്തുകളിലേക്ക് പ്രതികരണം അ
റിയിക്കാം എന്നതാണ് പരമാവധി ചെയ്യാൻ കഴി
യുക. ചർച്ചയിൽ അവതാരകെൻറ വാദങ്ങളെ അ
പ്പോൾ തന്നെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാം, വിയോജിപ്പു
 ക
ൾ ഉറക്കെ പറയാം, ഇതാണ് പലപ്പോഴും വാഗ്വാ
ദമായി മാറുന്നത്. ജനാധിപത്യപരമായി ചർച്ച നട
ത്താനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം അവതാരകന്/അവതാ
രക
 യ്ക്ക് ഉണ്ട്. എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഒരേപോലെ കേ
ൾക്കാനും എല്ലാ നിലപാടുകൾക്കും ഇടം കൊടു
ക്കാനും ബാധ്യതയുണ്ട്. േപ്രാസിക്യൂട്ടറും ജഡ്ജി
യും ആരാച്ചാരും ഞാൻ തന്നെ എന്ന മട്ടി
 ൽ വാദി
ക്കുക
 യും വിധിക്കു
 ക
 യും ശിക്ഷ നടപ്പാ
 ക്കുക
 യും 
ചെയ്താൽ അത് വിമർശിക്കപ്പെടും. ആങ്കറാണ് ച
ർച്ച നിയന്ത്രിക്കു
 ന്നത്, വാദങ്ങളെ പ
 ്രതിരോ
 ധിക്കു
 
ന്നതിനും നിലപാടുകളിലെ പൊള്ളത്തരവും സത്യ
സന്ധതയില്ലായ്മയും തുറന്നുകാണിക്കുന്നതിനും 
ആങ്കർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. അത് ഏകപക്ഷീയമാ
യി തെൻറ അഭിപ്രായം മറ്റുള്ളവരിൽ അടിച്ചേൽപ്പി
ക്കലാക്കി മാറ്റരുത്. അവതാരകരുടെ ജനാധിപത്യ

വിരുദ്ധമായ പെരുമാറ്റം പൊതുസമൂഹത്തിൽ  നി
ന്ന് വിമർശനം ക്ഷണിച്ചുവരുത്തും. ആങ്കർക്ക് അ
ഭിപ്രാ
 യംപറയാനുള്ള അവകാ
 ശം പോലെ 
 മറ്റുള്ള
വർക്കും ഉണ്ട് എന്ന സ്വാഭാവികതയിൽ കാണാവു
ന്നതേ
 യുള്ളൂ അത്
 .
വിമർശനത്തിെൻറ പരിധിവിട്ട് 
 അവതാരകരെ 
വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്യു
 ന്ന പ്രവണതയാണ് ഈ അടു
ത്ത് കാണുന്നത്. ആസൂത്രി
 തമായ ഈ ആൾക്കൂ
ട്ട ആക്രമണത്തെ നേരത്തേ പറഞ്ഞ ജനാധിപത്യ
പരമായ വിയോ
 ജിപ്പായി കാണാൻ കഴിയില്ല. വിമ
ർശനങ്ങളെയും സൈബർ ഇടങ്ങളിലെ ആൾക്കൂ
ട്ട ആക്രമണങ്ങളെ
 യും രണ്ടായി തന്നെയാണ് കാ
ണേണ്ടത്. താൻ വിമർശനത്തിന് അതീതനാണ് എ
ന്ന് ഒരു ആങ്ക
 റും കരുതും എന്ന് 
 വിചാരിക്കാ
 നാകി
ല്ല. പക്ഷേ, വിമർശനം എന്ന ഭാവത്തിൽ നിശബ്്ദ
മാക്കാനുള്ള ക്വട്ടേഷൻ വരുമ്പോൾ അതിന് നിന്നു
കൊടുക്കേണ്ട
 തില്ല.
സംവാദത്തിൽ പങ്കെടുക്കു
 ന്ന അതിഥ
 ികൾക്ക് 
മതിയായ അവസരവും സമയവും കൊടുക്കുക 
എന്നത് ഒരു സാമാന്യ മര്യാദയാണ്. പാനലിെൻറ
ബഹുസ്വരത ഉറപ്പാക്കലും സംവാദത്തിൽ പരാമ
ർശിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാ വിഭ ാഗങ്ങളുടെയും പ്രാതി
നിധ്യം ഉറപ്പാക്കലും ആങ്കറുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാ
ണ്. സംവാദത്തിൽ സ്ത്രീ വിരുദ്ധമോ വർഗീയമോ 
സഭ്യേതരമോ ആയ പരാമർശങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ശ
കതമായി ഇടപെടാനും തിരുത്താനും കൂടിയുള്ള
ഉത്തരവാദിത്തം ആങ്കർക്കുണ്ട്. അത് ചെയ്യുന്നത്
പരിധിവിട ലാ
 ണ് എന്ന് 
 വിമർശ
 ിക്കാൻ കഴ ിയില്ല
 .
സംവാദവിഷയം തീരുമാനിക്കുന്നത് ചാനലു
കളിലെ എഡിറ്റോറിയൽ യോഗത്തിലാണ്. ഏത്
വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിക്കു
 ന്ന
ത് പ്രാധാന്യവും ജനപ്രി
 യതയും മാനദണ്ഡ
 മാക്കി
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യാണ്. പരമാവധി കാഴ്ച
 ക്കാരെ ടിവിക്ക് 
 മുന്നിലിരുത്തുക എന്നതുകൂടി ൈപ്രം ടൈം പരിപാടികളുടെ
ദൗത്യമാണ്. ബഹളവും ഏറ്റുമുട്ടലും തർക്കവും ആളുകളെ രസംപിട ിപ്പി
 ക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്, സ്വാ
ഭാവികമായും അത്തരം സംവാദങ്ങൾക്ക് കാഴ്ചക്കാർ കൂടും. ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളുടെ ബിസിനസ്
മോഡൽ ടിആർപ
 ി റേറ്റിങ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ, കാഴ്ച
 ക്കാരുടെ അ
ഭിരുചികൾക്കനുസൃതമായാണ് പരിപാടികൾ ഒരുക്കപ്പെടുക. ആരാണ് മനോഹരമായ ഒരു വെടിക്കെ
 ട്ട് 
ആസ്വദിക്കാത്തത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോലെയാണ് വാർത്താ മുറികളിലെ വെടിക്കെ
 ട്ടിെൻറ കാര്യവും.
മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങളെക്കാൾ അഭിപ്രാ
 യ രൂപീകരണത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ പങ്കുവഹിക്കു
 ന്ന കാ
ലമാണിത്. സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ സ്വാധീനവും വാർത്താ ചർച്ച
 ക
 ളിൽ കാണാം. വാട്സാ

പ്പ് അടക്ക
മുള്ള മെസേജിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ചെറിയ ദൈർഘ്യമുള്ള വീ
ഡിയോകൾ രാഷ്ട്രീയപ്രചാരണത്തിെൻറ പ്രധാന ഉപാധിയാണിപ്പോൾ. ചാനൽ സംവാദ
ങ്ങളുടെ ക്ലിപ്പുകളാണ് ഇതിലെ പ്രധാന ഇനം. അനുയായികൾക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ത
ക്കവിധമുള്ള പഞ്ച് ഡയലോഗുകൾ പറയുക എന്നത് പാർട്ടി വക്താക്കളുടെയും മു
ൻഗണനയായിട്ടുണ്ട്. ചർച്ചയുടെ ഉള്ളടക്കത്തെക്കാൾ അണികളെ പ്രചോദിപ്പി
 
ക്കൽ പരിഗണനയാകുമ്പോ

ൾ നിലവാരവും താഴും. പരസ്പര ബഹുമാനമില്ലാ
ചാനൽ ചർച്ചയി
ത്ത വാക് പ്രയോഗങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറക്കുന്നത് ഗ്യാലറിക്ക് വേ


ൽ തത്സമയം പ്രതികരണം
ണ്ടി കളിക്കു
 മ്പോ

ഴാണ്.
അറിയിക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷി
സംവാദമാണ് ജനാധിപത്യത്തിെൻറ സത്ത. കേരളം പോലുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീ
കൾ ഉണ്ടാകും. പത്രത്തിെൻറ മു
യ സമൂഹത്തിൽ എല്ലാ കാ

ലത്തും സംവാദത്തിന് ഇടമുണ്ട്. ഉള്ളടക്കത്തി
ഖപ്രസംഗം വായിച്ച്, വായനക്കാരുടെ
െൻറ ബലം ക

ൂട്ടി, ആഴത്തിലുള്ള വിശക
 ല
 നത്തിെൻറ ഇടമായി ചർച്ച
 ക
 ളെ 

കത്തുകളിലേക്ക് പ്രതികരണം അറിയി
മാറ്റുക എന്നതാണ് അവതാരകർ ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ദൗത്യം. ചർച്ചകളുടെ നി
ക്കാം എന്നതാണ് പരമാവധി ചെയ്യാൻ ക
ലവാരത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഉയരുന്ന വിമർശനങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് സ്വയം 
ഴിയുക. ചർച്ചയിൽ അവതാരകെൻറ
പുതുക്കുക എന്നതാണ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ടെലിവിഷൻ ന്യൂസ്റൂമുകൾ കൂ
ടുതൽ ബഹുസ്വരവും സ്വതന്ത്രവും സംവാദാത്മ് കവുമാകും വരും നാളുക
വാദങ്ങളെ അപ്പോൾ തന്നെ കൗണ്ടർ
ളിൽ എന്ന് പ
 ്രതീക്ഷി
 ക്ക
 ാം.
ചെയ്യാം, വിയോജിപ്പുകൾ ഉറക്കെ പ

റയാം, ഇതാണ് പലപ്പോഴും വാ
ഗ്വാദമായി മാറുന്നത്.

17

കേരള പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയൻ മുഖമാസിക

KUWJ

COVER

ST

RY

കഴിയില്ല,
ചര്ച്ചകളുടെ കാലം

അപര്ണ എസ് കുറുപ്പ്

18

സംവാദങ്ങള് എക്കാലവും ജനങ്ങളെ പിട ിച്ചു
നിര്ത്തുന്ന, അല്ലെങ്കില് അവരുടെ ശ്രദ്ധയെ ആ
കര്ഷിക്കുന്ന സംഗതി തന്നെയാണ്. വിഷയത്തി
നനുസരിച്ച് അതിന്റെ സ്വീകാര്യത ഏറിയും കുറ
ഞ്ഞും ഇരിക്കുമെ
 ന്നു മാത്രം.
വാര്ത്താചാനലുകള് സജീവമായ നാള് മുതല് 
വാര്ത്താസംവാദങ്ങളും വാര്ത്താമുറിയില്നിന്നു 
വിളമ്പുന്ന ഏറ്റവും ജനപ്രിയ വിഭവങ്ങളില�ൊന്നാ
ണ്. രാഷ്ട്രീയ ചേരിതിരിവുകള് വളരെ പ
 ്രകട മായ,
കുറച്ചുകൂടി കൃത്യമായി പറഞ്ഞാല് അട ിമുട ി രാ
ഷ്ട്രീയം നിറഞ്ഞ കേരളത്തില് വാര്ത്താസംവാദ
ങ്ങളും സ്വാഭാവികമായും വിമര്ശനങ്ങളുടെ കു
ന്തമുനയിലാണ്. അടുത്തിടെയായി ആ വിമര്ശ
 ന
ങ്ങള്ക്കു 

മൂര്ച്ച ക

ൂട ിയിട്ടു
 ണ്ടു താനും.
വിമര്ശനങ്ങള് ഒരു പരിധി വരെ 
 ഡിബേ
 റ്റുകളു
ടെ റേറ്റിങിന് നല്ല
 താണ്. പക്ഷേ, കേരളത്തില് ആ
ഘട്ടവും കടന്നു. അവതാരകരെ ഏതെങ്കിലും രാ
ഷ്ട്രീയ പക്ഷത്ത് തളച്ചിട്ട് ആക്രമിക്കാനുള്ള മുന്വി
ധിയുമായാണ് സൈബര് പ�

ോരാളിക
 ള് വരുന്നത്.
അത് കൂടുതല് ബാധ്യതയും അസ്വസ്ഥതയും സമ്മ
ര്ദവും സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതില് സംശയമില്ല
 .
ഏത് വിഷയത്തിനും ഏത് ചര്ച്ചയ്ക്കും കൂടുത
ല് ന്യായവുമായി ചേര്ന്ന് നില്ക്കുന്ന ഒരു പക്ഷമു
ണ്ടാകുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. ആ നിലപാട് ചര്ച്ച
യില് ധ്വനിച്ചുപ�ോയാല് പ്രതിര�ോധത്തിലാകുന്ന
രാഷ്ട്രീയപാര്ട്ടികളുടെ പുതിയ ആയുധമാണ് അ
വതാരകരുടെ മേല് രാഷട്രീയ ചായ്വ് അടിച്ചേ
 
ല്പിക്കല്. അതുതന്നെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില
 ും 
തുടരുന്നു. രാഷട്രീയനിലപാട്  വ്യക്തമായി ഓണ് 

എയറില് കാണിക്കുന്ന അവതാരകര് ഇല്ലെന്നല്ല,
പക്ഷെ തുല�ോം കുറവാണ്. മിക്കപ്പോഴും സംഭ
വിക്കുന്നത് മുകളില് പറഞ്ഞതുപ�ോലയാണ്. വ്യ
ക്തിപരമായി പറഞ്ഞാല്, സംവാദങ്ങളില് 
 എല്ലാ 
പക്ഷങ്ങള്ക്കും മതിയായ അവസരം ക�ൊടുക്കു
ന്നതില് ജാഗ്രത പുലര്ത്തുന്ന ഒരാളാണു ഞാന്.
കൃത്യമായി സമയം വീതിച്ചുനല്കിയില്ലെങ്കില് അ
തു കണക്കുപറഞ്ഞ് ച�ോദിച്ചുവാങ്ങാന് ചര്ച്ച
 യി

ല് പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ പാനലിസ്റ്റുകള്ക്കും അറി
യുന്ന കാലം ക

ൂട ിയാണിത്. അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ 
ജാഗ്രത കാണിച്ചേ പ

റ്റൂ, അതാണല ്ലോ ബാലന്സി
ങ്. ടെല
 ിവിഷന് സംവാദങ്ങളില് സ്ഥിരം അംഗങ്ങ
ള് അല്ലെങ്കില് സ്ഥിരം മുഖങ്ങള് വരുന്നത് അവരു
ടെ ചര്ച്ചകളിലെ ഫ്ളെക്സിബിലിറ്റി ക�ൊണ്ട് കൂടി
ത്തന്നെയാണ്. പുതിയ മുഖങ്ങളെ ഉള്പ്പെ

ടുത്താ
ന് കഴിയുന്നത്ര ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്.
ചര്ച്ചയ്ക്കിടെ നടത്തിയ പരാമര്ശത്തില് പിന്നീ
ട് ഖേദം ത�ോന്നിയ അനുഭവങ്ങള് ഇതുവരെ ഉണ്ടാ
യിട്ടില്ല. പരമാവധി ജാഗ്രതയും സൂക്ഷ്മതയും പു
ലര്ത്തുന്നതുക�ൊണ്ടുതന്നെയാവാം ഇത്. രാഷ
ട്രീയപരമായി പലപ്പോഴും നിലപാടുകള് 
 എട ുക്കു
ന്നോ എന്ന് പലരും ച�ോദിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ സു
ഹൃത്തുക്കളാരും അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാത്തവര
ല്ല. നിലപാടുകളില് വിയ�ോജിപ്പുള്ളവരും സുഹൃ
ദ്പട്ടി
 ക
 യില് 
 ധാരാളമുണ്ട്
 .
കൂടുതല് ജനകീയ വിഷയങ്ങള് ചര്ച്ച ചെ

യ്യ
പ്പൈട്ടങ്കില് മാത്രമേ വാര്ത്താസംവാദങ്ങള് കൂ
ടുതല് ഫലപ്രദമാവൂ എന്നാണു കരുതുന്നത്. പ
ക്ഷേ, അതിന് പ്രേക്ഷകര് 
 ഉണ്ടാ
 കണം. അങ്ങനെ
യാണെങ്കില് ചര്ച്ചകള്ക്ക് കൃത്യമായ ഒരു ലക്ഷ്യ
വും ലക്ഷ്യബ�ോധവുമുണ്ടാ
 കും.
തീവ്ര രാഷ്ട്രീയ  പക്ഷ ങ്ങ ള് എന്തുതന്നെ പറ
ഞ്ഞാലും വാര്ത്താ സംവാദങ്ങള് ഇപ്പോ
 ഴും ജന
പ്രിയമാണ്. പലവിധ വിമര്ശനങ്ങള് ഉയര്ന്നുവ
രിക
 യും വിവാദമാവുകയും ചെയ്യുന്നു
 ണ്ടെങ്കി
 ല
 ും 
ആസന്നഭാവിയില് വാര്ത്താസംവാദങ്ങളുടെ കാ
ലം കഴിഞ്ഞുപ�ോകും എന്നു കരുതാനാവില്ല. കാര
ണം ഇത് കേരളമാണ്, ജനങ്ങള്ക്ക് രാഷ്ട്രീയം ക
ഴിഞ്ഞേയുള്ളൂ മറ്റേത് വിഷയവും. അതുക
 �ൊണ്ടു
തന്നെ വലിയ മാറ്റമുണ്ടാകാന് കുറേ
 ക്കാലം പിട ി
ച്ചേക്കും
 . ഇപ്പോഴും ചര്ച്ച
 ക
 ള് കാ

ണാന് തന്നെയ
ല്ലേ ന്യൂസ് ചാനല
 ുകള്ക്ക് ക

ൂടുതല് പ്രേക്ഷകര് 
 ?
പെട്ടെന്നൊരു നാള് അത് അവസാനിക്കാന് സാ
ധ്യത കാണുന്നില്ല
 .

കേരള പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയൻ മുഖമാസിക

KUWJ

മാധ്യമമേഖലയില് വേണ്ടത്
സംഹാരമല്ല, സൃഷ്ടി
മല യ ാള ദൃശ്യമാധ്യമര ംഗത്
 ത് ഇരുപത്
 തിമൂ
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ന്നാം വര്ഷ ത്തിലെത്തി നില്ക്കു ന്നു  എന്റെ
യാത്ര . വ്യത്യസ്ത മായ അനുഭ വങ്ങ
 ള്ക്കൊ


പ്പം തികച്ചും യാദൃച്ഛികമായി, കേരളത്തെ പ

ി
ടിച്ചുകുലുക്കി യ ചില  വിവാദ ങ്ങ ളുടെ സഹ
യാത്രികനായിത്തീര്ന്നുവെന്നതും എന്റെ മാ
ധ്യമസരണിയെ വേറിട്ടതാക്കുന്നു. വാര്ത്തക
ള് തേടിയുള്ള ഓട്ടപ്പാ
 ച്ചില
 ില് സ്വയം വാര്ത്ത
യാകുകയെന്ന ഭാഗ്യമ�ോ നിര്ഭാഗ്യമ�ോ അനുഭ
വിക്കാനും  വെല്ലുവിളികള് 
 നിറഞ്ഞ മാധ്യമപ്ര
വര്ത്തന
 ത്
 തില് എനിക്ക് സാധിച്ചു.
2002 ല് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തില് 
 ഏറെ ക�ോളി
ളക്കമുണ്ടാക്കിയ വ്യാജരേ
 ഖ
 കേസില് ക്രൈം
ബ്രാഞ്ച് പ്രതി ചേര്ത്തത�
 ോടെ കരിയര് പാതി
വഴിയില് കെട്ടട ങ്ങുമെന്ന് കരുതി. വാര്ത്തയ
 ു
ടെ നിജസ്ഥിത
 ി ഉറപ്പു 
 വരുത്താതെ ഭരണ
 ക
 ൂട
ത്തെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താന് അത് സംപ്രേഷ
ണം ചെയ്തെന്ന
 അപര
 ാധമ ാണ് എന്നില് ചു
മത്തപ്പെട്ട ത്. ശക്ത മായ തെളിവുകളുടെ അ
ഭാവത്തില് വിചാരണ
 യ്ക്ക് പ�ോലും വിടാതെ 

ക�ോടതി കേസ് തീര്പ്പാക്കിയെ
 ങ്കിലും  രണ്ട് പ
തിറ്റാണ്ടെത്തുമ്പോഴും വ്യാജരേഖയുടെ പേരി
ല് ഞാന് കല ്ലേറ് ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക
യാണ്. സത്യം വെളിപ്പെടുമ്പോഴേക്കും നുണ
ബഹുദൂരം സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന
  പറച്
 ചി
ല് അര്ത്ഥവത്താക്കും വിധം എത്രയെ
 ത്ര കെ
ട്ടുക ഥ ക ള് പ്രച രിപ്പി ക്കപ്പെട്ടു! എന്നിട്ടും  സൂ
ര്യ ടിവി കൂടെ നിര്ത്തിയ തിനാല് ഇന്നും മാ
ധ്യമപ്രവര്ത്തനത്തില് സക്രിയമാകാന് എനി
ക്ക് സാധിക്കുന്നു.
വ്യാജരേഖ കേസിലെ പ്രതിസ്ഥാനത്
 ത് നി
ന്നും എന്നെ ഒഴിവാക്കണമെന്ന
 നിയമ�
 ോപദേ
ശം ലഭിച്ചിട്ടും അന്നത്തെ സര്ക്കാര് 
 കേസ് മു
ഴുവനായും കുഴിച്ചുമൂടിയതിലെ രാഷ്ട്രീയവും 
സജീവമായി ചര്ച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു. എനിക്കും സ
ണ് ടിവി എംഡി കലാനിധി മാരന
 ുമെത
 ിരെ മു
ന്മന്ത്രി കെ വി ത�ോമസ് ഫയല് ചെയ്ത ഒരു
ക�ോടി രൂപയുടെ മാനനഷ്ടക്കേസ് അദ്ദേഹം 
നിരുപാധികം പിന്വലിച്ചതും അധികമാര്ക്കു
മറിയാത്തത
 ാണ്.
സ്വര്ണ്ണക്കടത്ത് കേസില് കസ്റ്റംസിന് മ�ൊ
ഴി നല്കാന് പ�ോയതിനും ഞാന് വിചാരണ
ചെയ്യപ്പെട്ടു. കേസിലെ ഒരു പ്രതിയെ വാര്ത്താ
സംബന്ധമായി ഒരേയ�ൊരു തവണ മ�ൊബൈ
ല് ഫ�ോണില് ബന്ധപ്പെട്ടതിനാണ് ഞാന് പ
ഴി കേട്ടത്. കഥയറിയാതെ ആട്ടം കണ്ട സഹ
പ്രവര്ത്ത

ക
 രില് ഒരാള് പ�ോലും വാസ്തവമറി
യാന് എന്നെ ബന്ധപ്
 പെട്ടില്ല. വര്ത്തമാനകാല
ത്ത്, വീണു കിടക്കുന്നവന് കൈത്താങ്ങാവുന്ന
തിനു പകരം അവന്റെ ശവമടക്കില് ആനന്ദം 

കണ്ടെത്തുന്നവ
 രായി ചില മാധ്യമപ്രവര്ത്തക

ര് അധഃപതിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ സാഡിസ്റ്റ് സ്വഭാ
വം മാറ്റാതെ,  സമൂഹനിര്മിതിയില് ഒരു കാല
ത്ത് സമഗ്രമായി സംഭാവന ചെയ്തിരുന്ന മാ
ധ്യമപ്രവര്ത്ത

കര്ക്ക് ആ നിലവ
 ാരം വീണ്ടെടു
ക്കാന് കഴിയില്ല.
സമകാലിക രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ സംഭവങ്ങ
ള് പരിശ�ോധിച്ചാല് നിഷ്പക്ഷമെ
 ന്നവകാശ
പ്പെടുന്ന ചില വാര്ത്താചാനലുകള് 
 നാരദന്റെ
റ�ോളാണ് സമര്ത്ഥമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന
തെന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം. എരിതീയില് എ
ണ്ണയ�ൊഴിച്ച് അതിഥികളെ തമ്മിലടിപ്പിക്കുക
യും പരസ്പരം തെറി വിളിപ്പിക്കുകയും ചെ
യ്യുന്നതല്ലാതെ ക്രിയാത്മകമായ സംവാദങ്ങ
 
ളിലൂടെ ഗുണപരമായ പരിവര്ത്തനത്തിന്റെ
പതാകാവാഹകരാവാനുള്ള എളിയ ശ്രമമെ
 
ങ്കിലുമുണ്ടാവുന്നുണ്ടോ

? Media can make
or break  എന്നാ ണ ല്ലോ  ച�ൊല്ല് . നിര്മിക്കു
 
ന്നതിന് പകരം നശിപ്പിക്കാനുള്ള ഉപകരണ
ങ്ങളായി ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളെ 
 ഉടച്ചുവാര്ക്കുന്ന
 
തില് ചിലര�ൊക്കെ സ്പെഷ
 ലൈ

സ്
  ചെയ്യുക
യാണ�ോയെന്ന് ആരെങ്കിലും സംശയിച്ചാല് 
കുറ്റം പറയാനാവില്ല.
സമൂഹത്തെ 

നവീകരിക്കുന്നത�ോട�ൊപ്പം സ്വ
യം നവീകരിക്കപ്പെടാനുള്ള ഊര്ജം ഉള്ക്കൊ
ള്ളാന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകര് തയ്യാറാകണം. ഇ
ല്ലെങ്കില് അപര
 ിഷ്കൃതത
 ്വത്തിന്റെ കേളിക�ൊ
ട്ടുകാരായി നാം മുദ്രക
 ുത്തപ്പെടും. കക്ഷിരാഷ്ട്രീ
യത്തിന്റെ കാലുവാരലുകളും കുതികാല്വെ
ട്ടുകളും ഒരപസര്പ്പക സിനിമയിലെ ചേരുവ
യെന്ന വിധം ഒപ്പിയെടുക്കുന്നത�
 ോട�ൊപ്പം ന
ന്മയുടെ പ്രകാശം പരത്താനും നാം ക്യാമറക
ളുപയ�ോഗിക്കണം.
നഗരക േന്ദ്രീകൃതമ ാവുന്നു വാര്ത്താ ശേഖ
 
രണമെന്ന ആക്ഷേപത്തിനറ
 ുതിവരുത്തി നാ
ട്ടിന്പു റ ങ്ങ ളിലെ കൂട്ടാ യ്മകളില്  രൂപപ്പെടു
ന്ന വികസനക്കാ
 ഴ്ചകളും കൃഷിയും മൃഗസ
 ം
രക്ഷണവും ഒറ്റയാള് പ�ോരാട്ടങ്ങളും സ്ത്രീ ശാ
ക്തീകരണവുമെല്ല
 ാം പ്രേക്ഷക 
 സമക്ഷമെത്തി
ക്കണം. ഭരണനിര്വ്വഹണത്തിലെ പ�ോരായ്മക
ള് ചൂണ്ടിക്കാ
 ണിക്കുന്നത�ോട�ൊപ്പം സര്ക്കാരി
ന്റെ ജനക്ഷേമകരമായ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കും 
ഇടം ക�ൊടുക്കണം. അണ്ണാറക്ക
 ണ്ണനും തന്നാ
ലായത് എന്നതുപ�ോലെ ഒരു മാധ്യമപ്രവര്ത്ത
കന്റെ ആത്മാര്ത്ഥമായ ഇടപെടലുകളിലൂടെ
അത്ഭുതങ്ങ
 ള് 
 സംഭവിക്കും.
മനുഷ്യസ്നേ
 ഹത്തിന്റെയും സഹാനുഭൂതി
യുടെയും അനുകമ്പയുടെയും ഉദാത്ത മാതൃ
കകളാവണം മാധ്യമപ്രവര്ത്തകര്. ആത്യന്തി
കമായി സൃഷ്ടിയാണ് സംഹാരമല്ല ക
 ര്മ
 മേഖ
ലയെന്ന തിരിച്ചറിവാകണം ഓര�ോ മാധ്യമപ്രവ
ര്ത്തകനെയ
 ും മുന്നോട്ട് നയിക്കേണ്ടത്
 .
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രുന്ന കാലമാണിത്. പ്രത്യേകിച്ചും കോവിഡ് മൂല
മുള്ള ലോക്ഡൗൺ തുടങ്ങിയ ശേഷം കുടുംബേ
പ്രക്ഷകർ കൂടി. വിരസമായ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾ എ
ന്ന ചിന്ത മാറി സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടക്കമുള്ള
വർ ചർച്ചകൾ ആസ്വദിച്ചു തുടങ്ങി എന്നാണ് കേ
രളത്തിലും പുറത്തുമുളള മലയാളികളുടെ പ്രതി
കരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ
 ത്.
പലപ്പോഴും തമാശകളും വാക്പോരുമെല്ലാം കട
ന്നുവരുന്നതുകൊണ്ടു തന്നെ റിയാല
 ിറ്റി ഷോ കാ
ണുന്ന കൗതുകത്തോടെയും ആളുകൾ സംവാദ
ങ്ങൾ കാണ
 ുന്നു
 ണ്ട്.
ഓരോ വിഷയത്തിലും വേണ്ട തയാറെടുപ്പുക
ളോടെ പോകാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നയാളാണ് ഞാൻ.
ഈ സർക്കാർ വന്നതിനു ശേഷം യുഡിഎഫ് നേ
താക്കൾ അക്കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാറു
ണ്ട്. ശാസ്ത്രീയമായി നടത്തുന്ന അഴിമതികളെ തു
റന്നുകാട്ടാൻ ശാസ്ത്രീയമായി തന്നെ സംസാരിക്ക
ണം. സ്പ്രിങ്ക്ലർ ഇടപാടിനെക്കുറിച്ചു പറയുമ്പോൾ
ഡേറ്റയുടെ വിലയെന്തെന്ന് സാധാരണക്കാരന് മന
സിലാവുന്ന തരത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കണം. ഇത്ത
രം കാര്യങ്ങൾ വളരെ ല

ളിതമായി ചുരുങ്ങിയ സമ
യത്തിനുള്ളിൽ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നത് വല
 ിയ
വെല്ലു
 വിളിയാണ്.
പലപ്പോഴും തയാറെടുപ്പുകളുടെ ഭാഗമായി നിര
വധി രേഖകൾ, കോട തി ഉത്ത
 രവുകൾ ഇതെല്ലാം
പരിശോധിച്ച് പഠിക്കേണ്ടി വരും. ബന്ധപ്പെട്ട മേ
ഖലകളിലെ വിദഗ്ധരുമായി കൂടി ആലോചിച്ചാ
ണ് പോയിൻറ്സ്തയാറാക്കുന്നത്. അതു തന്നെ
 
യാണ് ആത്്മവിശ്വാസം നൽകുന്നതും. നിർഭാഗ്യ
വശാൽ ഭരണകക്ഷിയിലെ പുതുതലമുറയിൽപ്പെ
ട്ട ചില
 ർ പോല
 ും ഇത്തരത്തിൽ തയാറെ
 ടുപ്പോടെ
വന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളെ വൈകാരികമാ
യി എതിരിടാനാണ് നോക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രീയത്തെ 

രാഷ്ട്രീയമായും വസ്തുതകളെ വസ്തുതകളായും 
നേരിട്ട് ഉത്തരം പറയാൻ പലർക്കും കഴിയുന്നില്ല എ
ന്നതാണ് വസ്തുത. അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയുന്ന
മുതിർന്ന തലമുറ നേതാക്കൻമാർ ചർച്ചകളിൽ നി
ന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുന്നത് പരിപാടിയുടെ ആകെ നില
വാരത്ത
 യും ബാധിക്കാ
 റുണ്ട്
 .
ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ നടക്കുന്ന ഏറ്റമുട്ടലുകളെ 
വ്യക്തിപരമായി എടുക്കാ
 റില്ല. എപ്പോഴെങ്കിലും വാ
ക്കുകൾ കടുത്തുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത നിമി
ഷം അതെക്കുറിച്ച് മനസ്താപവുമുണ്ടാകും. ആർ
ക്കെങ്കിലും വേദനയുണ്ടാക്കുന്ന പ്രയോഗങ്ങൾ വ
ന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചർച്ചയ്ക്കിടയിലോ അതിന് ശേഷ
മോ അവരെ 
 വിളിച്ച് ഖേദം പറയാറുമുണ്ട്
 . ചാനൽ
ചർച്ച
 യിലെ 
 വാക്പോ

ര് വ്യക്തിപരമായ സൗഹൃദ
ങ്ങളെ ബാധിക്കാ
 റുമില്ല.
എല്ലാ പക്ഷത്തോടും ഒരുപോ
 ലെ നീതി പുലർ
ത്താൻ കഴിയുന്നുണ്ടോയെന്ന് മാധ്യമസുഹൃത്
 തു
ക്കളും ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ചില 
അവതാരകരും പക്ഷം ചേരുന്നതായി തോന്നാ
റുണ്ട്. ചിലർ കൃത്യമായി എല്ലാവരെയും ഒരുപോ
ലെ പരിഗണിക്കാറുമുണ്ട്. ജനാധിപത്യത്തിൽ പ്ര
തിപക്ഷത്തിെൻറ സ്വരം അടിച്ചമർത്തുന്നത് ആ
ശാസ്യമല്ല. എതിർസ്വരങ്ങൾ പുറത്തു കേൾക്കാ
തെ വന്നാൽ ജനാധിപത്യം ഏകാധിപത്യത്തിന്
വഴി മാറും. സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിന് പര
സ്യവരുമാനം പ്രധാനമാണ് എന്നത് ശരിതന്നെ.
പക്ഷേ സ്വതന്ത്ര, നിഷ്പക്ഷ മാധ്യമപ്രവർത്തനം 
ജനാധിപത്യത്തിൻറെ ആണിക്കല്ലാണ് എന്നത്
നാം മറക്കരുത്. മാധ്യമങ്ങൾ ഭരണകക്ഷിക്ക് വി
ധേയപ്പെട്ടാൽ ജനാധിപത്യം അന്ത്യശ്വാസം വലി
ച്ചു തുടങ്ങും. കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങൾ ഇന്നും 
പൂർണമായി ആ വഴിക്കായിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ആവ
രുത് എന്നാണ് ജനാധിപത്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കു
ന്ന ഏതൊ
 രാളും പ്രതീക്ഷിക്കു
 ന്നത്.
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നടക്കുന്ന ചർച്ചകൾ വിമർശനാത്മകമായി ശ്രദ്ധി
ക്കുന്നവരാണ് മലയാളികളിൽ നല്ലൊരുപങ്കാളുക
ൾ. കാഴ്ചക്കാരും ചർച്ചകളിലെ പങ്കാളികളും ചാ
നൽ ചർച്ചകളെക്കുറിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രാ
യ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട്. അത്തരം അഭിപ്രാ
യ പ്രകടനങ്ങളിൽ ചിലതെങ്കിലും ഗൗരവപൂർവ്വ
മായി പരിശ�ോധിക്കപ്പെടേണ്ട
 ത
 ാണ്. ചാനല
 ുകളു
ടെയും അവയിലെ അവതാരകരുടെയും അഭിപ്രാ
യപ്രകടനങ്ങളുടെ കാരണങ്ങൾ മനസിലാക്കാൻ
അത് സഹായിക്കും.
ല�ോകത്തെവിടെയായാലും മാധ്യമങ്ങൾ പ്രവ
ർത്തിക്കു ക  അതിന്റെ മൂല ധന താൽപര
 ്യത്തിന
നുസരിച്ചായിരിക്കും. അതിൽ അച്ചടിമാധ്യമം, ദൃ
ശ്യമാധ്യമം എന്നിങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യാസങ്ങള�ൊ
 
ന്നുമില്ല. മൂലധന താൽപര്യത്തിനെതിരായി വരു
ന്ന ഒന്നിനെയും മാധ്യമങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കി
 
ല്ല. സർ വ്വ ത ന്ത്ര സ്വത ന്ത്രരും നിഷ്പക്ഷ
 ര
 ുമെന്ന
 
പ�ോലെ ചാനൽ
 മുറികളിലിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന
അവതാരകരെന്നാൽ ചാനലിലെ ത�ൊഴിലാളിയാ
ണ്. മുതലാ
 ളിയുടെ ലാഭം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള
കഴിവനുസരിച്ചായിരിക്കും അവരുടെ അവിടുത്തെ 
ത�ൊഴിൽ തുടരാനാകുക. നിഷ്പക്ഷ നാട്യത്തിലാ
കുമ്പോഴാണ് വാർത്തകളുടെ വിപണന സാധ്യത
കൂടുകയെന്നത് മൂലധന ശക്തിക
 ൾക്കറിയാം. ഇട
തുപക്ഷ
 അനുകൂല നാട്യത്തോടെയുള്ള വാർത്ത
 
കൾ മൂലധന താൽപര്യം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പര
സ്യതന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കും. അതിനായി വ
രുന്ന നീക്കിവെക്കലുകൾ ചാനലിന്റെ പരസ
 ്യച്ചെ
ലവായാണ് കാണേണ്ടത്
 .
ദൃശ്യമാധ്യമ ചർച്ചക
 ളിൽ ഇടയ്ക്കുമാത്രമായി പ
ങ്കെടുക്കാറുള്ള ആളുകളില�ൊരാളാണ് ഞാൻ. ആ
രു പങ്കെടുക്കുന്നു
 , അല്ങ്കി
ലെ ൽ, അയാളുടെ രാഷ്ട്രീ
യ നിലപാടെന്തെന്നതിനെ അടിസ്ഥാനപ്
 പെടുത്തിയ
ല്ല മാധ്യമ നിലപാടുകൾ രൂപപ്പെടുക. കാരണം മൂല
ധന താൽപര്യത്തിൽ നിന്നും ഒരുവേളപ�
 ോലും മാ

റിനിൽക്കാൻ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് സാധിക്കില്ല. മൂലധന
താൽപര്യങ്ങളെ എതിരിടാൻ തീരുമാനിക്കുന്ന നി
മിഷം ചാനല
 ിലെ ത�ൊഴിലാളിയെ ലാഭ�
 ോൽപാ
 ദന
ശേഷിയില്ലാത്തയാളായി ഉടമ വിലയിരുത്തും. അ
ത്തരക്കാരെ പ�ൊറുപ്പിക്കുന്നതിന് മൂലധനത്തിന്റെ
ലാഭാർത്തി ഒരിക്കലും അനുവദിക്കില്ല. എവിടെയും 
ലാഭം മാത്രമാണ് മൂലധനം അന്വേഷിച്ചുക�ൊണ്ടി
രിക്കുക. അതിന്റെ മികച്ച 
 ഉദാഹരണ
 മ ായി കേരള

ത്തിലെ ചാനല
 ുകളെ കാണാനാകും.
ചൂഷണങ്ങൾക്കെ
 തിരായി ശബ്ദിക്കുന്ന മനുഷ്യ
രുടെ കണ്ണിയിലേക്ക് ചാനൽ മുറികളിലെ ത�ൊഴി
ലാളികളും മാറുമെന്നതിൽ എനിക്ക് സംശയമില്ല.
ചാനല
 ുകളിലെ അവതാരക
 ർ പ്രധാനമായും രണ്ടു
തരക്കാരാണ്. ഒരുകൂട്ടർ ഉടമയുടെ വാക്കുകൾക്ക
നുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. മറ്റൊരു കൂട്ടരാക
ട്ടെ തങ്ങളെ പിന്തുടരാൻ ഉടമകളെ നിർബന്ധിത
രാക്കുന്ന നിലയിൽ ഉടമകളുടെ താൽപര്യം നടപ്പി
 
ലാക്കുന്നു. ലാഭാർത്തിയാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന മൂല
ധനം ഏതാണ് ലാഭ�ോൽപാ
 ദനത്തിന്
  കൂടുതൽ ഉ
പയുക്തമായ ചരക്കെന്ന് ന�

ോക്കി അതായിരിക്കും 
ഉപയ�ോഗിക്കുക. ലാഭംകുറയുന്നതിന് കാരണമാ
കുമെന്ന് കണ്ടാൽ അവയുടെ സ്ഥാനത്
 ത് പകരം
വെക്കാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊന്നിനെ ഉൽപാദന�
 ോപാധി
കൾ കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന വർഗം അന്വേഷിച്ചു
ക�ൊണ്ടിരിക്കും. പുതുതായ�ൊന്ന് കണ്ടെ
 ത്തിയാ
ൽ പകരംവെക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും.
ചാനൽ ചർച്ചയിൽ ഞാനുൾപ്പെടെയുള്ളവർ
പുലർത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ച്ചപ്പാടിന�ോട് അവമ
തിപ്പോടെ പ്രതികരിച്ചവര�ൊക്കെ മനസ്സിലുണ്ട്. എ
ന്നാൽ അവരെയാരെയെങ്കിലും വ്യക്തിപരമായി
വിദ്വേഷത്തോടെ കാണേണ്ടതാണെന്ന് ത�ോന്നു
ന്നില്ല. എന്നാൽ, ചാനലിന്റെ താൽപര്യത്തിൽ നി
ന്നു മാറി ഒരു വേളയെങ്കി
 ലും താനുമ�ൊരു ത�ൊഴി
ലാളിയാണെന്ന തിരിച്ചറിവ�ോടെ കൈകൾ നീട്ടിവ
ന്ന സൗഹൃദങ്ങളും അനുഭവങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ്.
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KUWJ

സ്മരണാഞ്ജ
 ലി

ഡി. വിജയമോഹൻ

പ്രഭാവർമ്മ

എെൻറ
വിജയമോഹൻ

എക്സ്ക്ലൂസീവ് വാർത്തകൊണ്ടു വായനാസമൂ
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ഹത്തെ ഞെട്ടിക്കുകയും അതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന
െക്രഡിറ്റിൽ  അതിരുവിട്ട് അഭിമാനിക്കു
 കയും ചെ
യ്യാൻ താൽപര്യപ്പെടുന്നവരാണ് പൊതുവെ പത്ര
ക്കാർ. വാർത്ത കൊ

ടുക്കുന്നതില
 ല്ലാതെ അത് വ്യ
ക്തിമനസ്സുകളെ, വ്യക്തിജീവിതങ്ങളെ എങ്ങനെ 
ബാധിക്കും 

എന്നത് അധികം പേർ ചിന്തി
 ക്കാറില്ല 

എന്നർത്ഥം. എന്നാൽ, ബാധിക്കാനിട യുള്ള ജീവി
തങ്ങളെ കൂടി മനസ്സിൽ  കണ്ട് വാർത്തയെ സമീപി
ക്കുന്ന മനുഷ്യത്വത്തിെൻറ സമുന്നതമായ രീതിയാ
ണ് ഡി. വിജയമോഹൻ എന്നും അനുവർത്തിച്ചത്.
ഉദാഹരണങ്ങൾ എത്ര വേണമെങ്കിലുമുണ്ട്. ഒന്നു
മാത്രം 
 ചൂണ്ടി
 ക്കാട്ട
 ാം.
സ്വിറ്റ്സർലണ്ടിലെ പാർലമെൻറാണ് ഫെഡറ
ൽ  അസംബ്ലി. അതിൽ അംഗമായിട്ടു
 ള്ള ‘നിക്’ എ
ന്ന നിക്കോളാസ്സാമുവൽ  ഒരു മലയാളി അമ്മ
യുടെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട മകനാണെന്നു വിജയമോ
ഹൻ കണ്ടെത്തി. ഉഡുപ്പി ലൊബാർഡ് ആശുപത്രി
ക്കു മുമ്പിൽ ജനിച്ചതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെ തന്നെ 
കുഞ്ഞിനെ കൈവിടുകയായിരുന്നുവെത്ര അനസൂ
യ എന്നു പേരുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീ. ഉത്തര മ

ലബാറിലെ നെ

ട്ടൂ
 ർ ടെക്നിക്കൽ  െട്രയിനിങ് ഫൗ
ണ്ടേഷനിൽ  പരിശീലകരായിരുന്ന ഫ്രീറ്റ്സ്–എലി
സബത്ത് ജർമൻ ദമ്പതികൾ ആ കുട്ടിയെ ഏറ്റുവാ
ങ്ങി ജർമനിയിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി. പിന്നീട് സ്വി
റ്റ്സർലണ്ടിലേക്കും. അങ്ങനെ പോയ മലയാളിക്കു
ട്ടിയാണ് പിന്നീട് എംപ
 ിയായത്.
ഈ വാർത്ത എംപിയുമായുള്ള അഭിമുഖം ഉൾ
പ്പെടെ നടത്തി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വിജയമോഹനോടു
ഞാൻ പിന്നീടു ചോദിച്ചു. ‘നമുക്ക് ഈ അനസൂയ
യെ ഒന്ന് 
 അന്വേ
 ഷിച്ചു പോയാലോ
 ? നല്ല 
 ഒരു ഫോ
ളോഅപ്പ് ആവില്ലേ?’ ‘ഞാൻ അന്വേഷിക്കില്ല; വർ
മ അന്വേഷിക്കുക
 യും വേണ്ട
 ’. ഇതായിരുന്നു വിജ
യമോഹെൻറ മറുപടി. അനസൂയയെ കണ്ടെത്തി
യാൽ  അത് നല്ല ഒരു ഫോളോഅപ്പ് ആയിരിക്കും
 .
സംശയമില്ല. എന്നാൽ, അവരെ കണ്ടെത്തി വാർ
ത്ത കൊട ുത്താൽ  പിന്നീ
 ട് അവരുടെ ജീവിതം എ
ന്താവും? ഭർത്താവും കുട്ടിക
 ളുമൊക്കെ
 യായി സ്വ
സ്ഥമായി എവിടെയോ കുടുംബജീവിതം നയിക്കു
കയാവും അവർ– വിജയമോഹൻ വിശദീകരിച്ചു. മ
റ്റുള്ളവരെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ കരുതൽ, ഈ സ്നേഹം 
വിജയമോഹെൻറ മനസ്സിെൻറ മുദ്രയായിരുന്നു എ

കേരള പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയൻ മുഖമാസിക

വിജയമോഹനും സണ്ണിക്കുട്ടി
എബ്രഹാമും ഞാനും ഏതാണ്ട്
ഒരേ ഘട്ടത്തിലാണ് ഡെൽഹിയിൽ
പത്രപ്രവർത്തനത്തിനെത്തിയത്.
അതുകൊണ്ടു കൂടിയാവാം
ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ വലിയ ഒരു
സൗഹൃദം രൂപപ്പെട്ടുവന്നു. ടി വി
ആർ ഷേണായി, വി കെ മാധവൻ
കുട്ടി, നരേന്ദ്രൻ എന്ന നായർ സാർ
എന്നീ അതികായന്മാരുടെ തണലിലു
ള്ള ഒരു സൗഹൃദം. വിജയമോഹനും
സണ്ണിക്കുട്ടിക്കും എനിക്കും മക്കളു
ണ്ടായത് ഒരേ വർഷം ഒരേ മാസം
ഒരേ ആഴ്ചയാണ് എന്നതുകുടി
ഇതിനോടു ചേർത്തുവെയ്ക്കട്ടെ.
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ന്നും. അതിനെ പത്രപ്രവർത്തനത്തിെൻറ ധാർമിക 
മൂല്യമാക്കി ലയിപ്പി
 ച്ചു ചേർത്തുതന്നെ കൊണ്ടുന
ടന്നു അദ് ദേഹം എല്ലാ
 യ്പ്പോഴും.
കവിയായിരുന്നു വിജയമോഹൻ എന്ന് അധി
കം പേർക്ക് അറിയില്ല. ‘ചെന്താർക്കഴൽ’ എന്ന പേ
രുള്ള ഒരു കാവ്യസമാഹാരം അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധീക
രിച്ചിട്ടു പോ

ല
 ുമുണ്ട്
 . എഴുതിവെച്ച
 തും പ്രസിദ്ധീ
 ക
 
രിക്കാനയക്കാതിരുന്നതുമായ കവിതകളിൽ നിന്ന് 
ചെന്താർക്കഴലിലേക്കുള്ള കവിതകൾ തെരഞ്ഞെ
ടുത്തത് വിജയ
 മോഹനും ഞാനും കൂടിയാണ്. നി
രവധി വർഷങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു നടന്നിട്ടും കവിതക
ളെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് ചർച്ച ചെ

യ്തിട്ടും 
 എെൻറ ത
ന്നെ കവിതകളെക്കുറിച്ച് പലകുറി അഭിപ്രാ
 യം പ
റഞ്ഞിട്ടും താൻ കവിത എഴുതുമെന്ന് വിജയമോ
ഹൻ അതുവരെ എന്നോടു സൂചിപ്പിച്ചിട്ടു പോലു
മില്ല. പുസ്തകമാകുന്ന ഘട്ടത്തിലേ ആ ‘രഹസ്യം’
വെളിപ്
 പെടുത്തിയുള്ളു.
നോക്കിയപ്പോൾ ഒന്നാന്തരം കവിതകൾ. സം
സ്കൃത വൃത്തത്തിലുള്ളതുണ്ട്; ദ്രാവിഡ വൃത്ത
ത്തിലുള്ളതുമുണ്ട്. എല്ലാം ഭാവാത്്മകമായ, ശി
ൽപപ്പൊരുത്തയുള്ള കവിതകൾ... പത്രപ്രവർത്ത
നത്തിെൻറ നടുക്കയത്തിലേക്കെടുത്തു ചാടിയിരു
ന്നില്ലെങ്കിൽ  വിജയമോഹനിലെ പ്രഗൽഭനായ ക
വിയെ നമുക്കു ലഭിച്ചേനേ. ‘ശ്യാമമാധവം’ പുറത്തു
വന്നപ്പോൾ അതേക്കുറിച്ച് ആദ്യം പ്രബന്ധമെഴുതി
യവരിലൊരാൾ വിജയമോഹനാണ്. ഡെൽഹി പ്ര
സ്ഇൻഫർമേ
 ഷൻ ബ്യൂറോ ഹാളിൽ വെച്ചും 
 മറ്റു 
പലയിടങ്ങളിൽ വച്ചും എെൻറ കവിതയുടെ ആദ്യ
ആസ്വാദകനായി വിജയമോഹൻ. അങ്ങനെ എത്ര
യോ അപരാങ്ങൾ... ‘അർക്കപൂർണിമ’ വായിച്ചുകേ
ട്ടിട്ട് എന്നോടു പറഞ്ഞു: ‘ഇതിനു വർമയ്ക്കു സാ
ഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് കിട്ടും. അതു ഫലി
ച്ചു. ‘ശ്യാമമാധവം’ വായിച്ചിട്ട് എനിക്കെഴുതി: ‘ഇ
തിനു വയലാർ അവാർഡ് കിട്ടും’. അതും ഫലിച്ചു.
തത്ത്വചിന്ത വിജയമോഹെൻറ വ്യക്തിത്വത്തില
ലിഞ്ഞു ചേർന്ന ഒന്നായിരുന്നു. ജീവിതത്തെ ദാർ
ശനികമായി കാണുന്ന പരിപാകം എന്നും ആ വാ
ക്കുകളിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ മനോഭാവമാ
വണം ഉപനിഷദ് ചിന്തകളിലേക്കും പൗരസ്ത്യ ദാ
ർശനികതയിലേക്കും വിജയമോഹനെ അടുപ്പിച്ചത്.
ആ അടുപ്പമാവാം ‘സ്വാമി രംഗനാഥാനന്ദ’യുടെ ജീ
വചരിത്ര
 മെഴുതുന്നതിലേക്കു നയിച്ചതും. ആ കൃ
തി തത്ത്വചിന്താപരമായ നിരീക്ഷണങ്ങ
ൾ കൊണ്ടു
 കൂടി ശ്രദ്ധേ
 യമായിരിക്കു
 ന്നു
 .
ശാസ്ത്രീയ സംഗീതത്തിൽ  നല്ല ജ്ഞാ
നമുണ്ടായിരുന്നു വിജയമോഹന്. എം ഡി
ആറിെൻറയും അരയക്കുടിയുടെയ
 ും ഒ
ക്കെ ആലാപനത്തെക്കുറിച്ച് മൗല
 ികമാ
യ അഭിപ്രാ
 യങ്ങൾ പറയുമായിരുന്നു
 . എ
ന്നാൽ, തനിക്ക് സംഗീതത്തിൽ അറിവു
ണ്ടെന്ന കാര്യമേ അദ്ദേഹം പുറത്തൊരാ
ളോടും പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. ആര് എന്തു 
പറഞ്ഞാലും മൂളിക്കേൾക്കും. തിരുത്താ
ൻ പോലും നിൽക്കില്ല. അത്രയ്ക്കായിരു
ന്നു വിന
 യം.
പാർലമെൻറിലെ എത്രയോ 

നിർണായ
ക മുഹൂർത്തങ്ങൾക്കു വിജയമോഹൻ സാ
ക്ഷിയായിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ, അതിനിടയി
ലും അവിടെയുണ്ടാകുന്ന നർമത്തിെൻറ മു
ഹൂർത്തങ്ങൾ മാത്രം കോർത്തുവെച്ച ഒരു
പുസ്തകം തന്നെ എഴുതി വിജയമോഹൻ.
പിലുമോ
 ഡി, വാജ്പേയി, മധു ദന്തവാതെ,
രാംജത്മലാനി തുടങ്ങിയ പ്രഗൽഭരുടെ പ്ര
സംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ  സഭയിലുണ്ടാവുന്ന
നർമ സംവാദങ്ങൾ ആ കൃതിയിൽ  വിജയ
മോഹൻ രേഖപ്
 പെടുത്തിവെച്ചു.
വിജയമോഹനും സണ്ണിക്കുട്ടി എബ്രഹാ
മും ഞാനും ഏതാണ്ട് 
 ഒരേ 
 ഘട്ടത്തിലാ
 ണ്
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ഡെൽഹിയിൽ  പത്രപ്രവർത്തനത്തിനെത്തിയത്.
അതുകൊണ്ടു ക

ൂടിയാവാം ഞങ്ങൾക്കി
 ട യിൽ  വ
ലിയ ഒരു സൗഹൃദം രൂപപ്പെട്ടുവന്നു. ടി വി ആർ
ഷേണായി, വി കെ മാധവൻകുട്ടി, നരേ
 ന്ദ്രൻ എ
ന്ന നായർ സാർ എന്നീ അതികായന്മാരുടെ തണ
ലിലുള്ള ഒരു സൗഹൃദം. വിജയമോഹനും സണ്ണി
 
ക്കുട്ടിക്കും എനിക്കും മക്കളുണ്ടായത് ഒരേ വർഷം 
ഒരേ മാസം ഒരേ ആഴ്ചയാണ് എന്നതുകുടി ഇതി
നോടു ചേർത്തുവെ
 യ്ക്കട്ടെ.
ഇന്ദിരാഗാന്ധി വധത്തെത്തുടർന്ന് ഡെൽഹി
യിൽ  നടന്ന സിഖ് വേട്ടയുടെ പശ്ചാത്ത
 ലത്തിൽ,
രാജീവ്ഗാന്ധി വധിക്കപ്പെട്ട ഘട്ടത്തിൽ  ‘മദ്രാ
 സി
വേട്ട’ ഉണ്ടാ
 വുമോ 
 എന്നു ഡെൽഹി മല
 യാളിക
 ൾ
വ്യാപകമായി ഭയന്നു. വിജയമോഹൻ കുടുംബസ
മേതം താമസിച്ച പ്രദേശത്ത് ഇത്തരം ചില സൂച
നകൾ കാണുകയും ചെയ്തു. അവിടെ തുടരുന്ന
ത് ഉചിതമല്ല 
 എന്നു തോന്നി
 യ വിജയ
 മോഹൻ അ
തേത്തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ  ഭാര്യ ജയശ്രീയെ
യും മകൻ വിഷ്ണുവിനെയും എെൻറ കുടുംബ
ത്തോടൊപ്പം കൊണ്ടുവന്നു പാർപ്പിച്ചു. താരതമ്യേ
ന സുരക്ഷിതമായ മേഖലയിലായിരുന്നു ഞാനും 
കുടുംബവും. ആ കുടുംബത്തിൽ  അവരും അംഗ
ങ്ങളായി. എന്നാൽ, അതിനൊക്കെ എത്രയോ മു
മ്പുതന്നെ ഒരേ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളായിക്ക
ഴിഞ്ഞിരുന്നു ഞങ്ങളൊക്കെ. മറ്റുള്ളവരുടെ ഉൽ
ക്കർഷത്തിൽ  അങ്ങേയറ്റം സന്തോഷിക്കുന്നയാ
ൾ. ഒരാളെക്കു
 റിച്ചും നെഗറ്റീവായി അഭിപ്രായം പ
റയാത്തയാൾ. അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ  ഒരുപാട്
അർത്ഥത്തിൽ  ഉത്തമനായ മനുഷ്യൻ കൂട ിയ
 ായി
രുന്നു രാഷ്ട്രീയ അപഗ്രഥനത്തിൽ  അന്യാദൃശ്യമാ
യ പാടവമുണ്ടായിരുന്ന ഈ പത്രപ്രവർത്തകൻ.
എനിക്ക് ആരായിരുന്നു വിജയമോഹൻ? സുഹൃ
ത്ത്, സഹപ്രവർത്തകൻ, സഹോദരൻ... എന്നാൽ,
ഇതിനൊക്കെയപ്പുറം എനിക്കു ഞാൻ തന്നെയായി
രുന്നു വിജയമോഹൻ.
വിജയമോഹൻ കോവിഡ് ബാധിതനായതു മു
തൽ  ഓരോ 
 ദിവസവുമെ
 ന്നോണം ജോസ് പനച്ചി
പ്പുറത്തെയും ജോമിയെയും ഒക്കെ വിളിച്ചു ഞാൻ
വിവരങ്ങൾ ആരാഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. നൂറുശത
മാനവും വെൻറിലേറ്ററിെൻറ സഹായത്തിൽ  എ
ന്നു കേട്ടപ്പോഴും ഞാൻ വിജയമോഹൻ മടങ്ങിവ
രുമെന്നു തന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചു... ഒടുവിൽ  ഇങ്ങനെ!

കേരള പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയൻ മുഖമാസിക
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സ്മരണാഞ്ജ
 ലി

ടി വി പത്മനാഭൻ

എൻ. മധു
സീനിയർ ന്യൂസ്എഡിറ്റർ,
ദേശാഭിമാനി
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മായാസ്മൃതികളായി
ഒരു മഹാശിൽപി

മൂന്നു പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കപ്പുറം മഞ്ഞ
 ണിഞ്ഞ 

ഒ
രു പ്രഭാതം. 1987 ഡിസംബർ ഒന്ന്. സബ്എഡിറ്റ 
ർറിപ്പോർട്ടർ െട്രയിനികളായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെ
ട്ട ഞങ്ങളുടെ ബാച്ചിെ
 ൻറ പരിശീല
 നം അന്ന് കൊ


ച്ചി ദേശാഭിമാനിയിൽ തുടങ്ങുകയാണ്. (ഇന്നത്തെ 
പ്രമുഖ മാധ്യമപ്രവർത്തകരായ ജോൺബ്രിട്ടാസ്,
പി എം മനോ
 ജ് എന്നിവരൊ
 ക്കെ ഈ ബാച്ചിൽ വ
ന്നവർ). രാവിലെ അസിസ്റ്റൻറ് എഡിറ്റർ അപ്പു
ക്കുട്ടൻ വള്ളിക്കുന്നിെൻറ ആമുഖ
 ം, തുടർന്ന് ചീ
ഫ്എഡിറ്റർ എസ്രാമചന്ദ്രൻപിള്ളയുടെ ക്ലാസ്.
വേദിയിൽ അപ്പുക്കുട്ടനടുത്ത് ഒതുങ്ങി
 ക്കൂടിയിരു
ന്ന ആളെ തുടക്കത്തിലേ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. പത്്മ
നാഭൻ എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയെ
ങ്കിലും ചെറുചിരിയല്ലാതെ അദ്ദേഹം ഒന്നും പറ
ഞ്ഞില്ല. പക്ഷേ, ആ മുഖത്ത് വല്ലാത്തൊരു പിരി
മുറുക്കം കാണാമായിരുന്നു. ഇടയ്ക്കിടെ അദ്ദേ
ഹം താഴേ
 ക്ക് ഓട ും. പിന്നെ 

തിരിച്ചു വരും. വന്നാ
 
ലും ഇരിപ്പുറയ്ക്കാത്തപോലെ
 .  
അന്നുകണ്ട ആ ഓട്ടം വാർത്തകൾക്ക് പിന്നാലെ  
ഒരു മനുഷ്യെൻറ  നിരന്തരമായ പരക്കംപാച്ചിലായി
രുന്നു. പിടിഐ, യുഎൻഐ വാർത്താ ഏജൻസി

കൾ ടെലിപ്രിൻററിലൂടെ അടിച്ചുതള്ളുന്ന വാർത്ത
കൾ നോക്കാ
 നും താഴെ  ഫോ

ൺ കോളുക
 ൾ എടു
ക്കാനുമായിരുന്നു 
 ആ ഓട്ടം
 . ജീവിതം മുഴുവൻ വാ
ർത്തയ്ക്ക് പിന്നാലെ ഓടിയ ഒരു  പത്രാധിപരെ ആ
ദ്യംകണ്ട നിമിഷങ്ങളുടെ ഓർമച്ചിത്രമാണ് കോറി
യിടാ
 ൻ ശ്രമിച്ചത്. ടി വി പത്്മന
 ാഭൻ എന്ന ആ  പ
ത്രാധിപർ ഈ ജനുവരി അഞ്ചിന് കാലത്തിന് പി
ന്നിലേ
 ക്ക് മറഞ്ഞു

. എത്രയോ 

മാധ്യമ പ്രവർത്ത
 ക
രുടെ പ്രിയപ്
 പെട്ട ഗുരുനാഥൻ. വാർത്ത
 കളുടെ ഉൾ
ത്തുടിപ്പു
 കൾ തൊട്ടറിഞ്ഞ പ

 ധിപ
ത്രാ
 ർ.
ടി വി പത്മ് നാഭൻ എന്ന ഈ  പേര് മലയാള പത്ര
വായനക്കാരുടെ മനസ്സിൽ എളുപ്പം  ഓടിയെത്തുന്ന
ഒരു പേരാവില്ല
 .  മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്ത
 കരിൽ
പലരും  ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും. വായനക്കാർ എപ്പോ
ഴും ഓർത്തുവയ്ക്കുന്നത് വാർത്താ തലക്കെട്ടിനു
ചുവടെ വരുന്ന ലേഖകെൻറയോ ചിത്രത്തിനടിയി
ൽ വരുന്ന ഫോട്ടോ
 ഗ്രാ
 ഫറുടെയോ പേ

രാവും.  പ
ത്രത്തിൽ ദിവസവും കാണുന്നതുകൊണ്ട് ആളെ 
അറിയില്ലെങ്കിലും വായനക്കാരുടെ ഓർമകളിൽ
ഈ പേരുകൾ എന്നുമുണ്ടാകും. എന്നാൽ,  വാർ
ത്തകൾ വായനക്കാർക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകു

കേരള പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയൻ മുഖമാസിക
ന്ന ഭാഷയിലാക്കി, ചുരുക്കേണ്ടതു ചുരുക്കി, ദുർമേദസ്സുകൾ കളഞ്ഞ് 
നല്ല തല
 ക്കെട്ടോ
 ടെ, നന്നായി രൂപകല്പന ചെയ്ത് പത്രം 
 ഇറക്കുന്ന
ഒരു വിഭാഗമുണ്ടല്ലോ. ഡസ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ. സബ് എഡി
റ്റർമാർ മുതൽ മുതിർന്ന പത്രാധിപർമാർവരെ നീളുന്ന അാത കരങ്ങ
ൾ. അങ്ങനെ
 , ഒരു പത്ര
 ത്തിെ
ൻ
 റ അണിയറ ശിൽപിയായി പ്രവർത്തി
ച്ച പ്രമുഖ പത്രാധിപ
 രായിരുന്നു ട

ി വി പത്്മനാഭൻ. പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ
പപ്പനാഭൻ സഖാവ്. പിന്നെ ചില
 രുടെ പപ്പേ
 ട്ടൻ.
നാലുപതിറ്റാണ്ടോളം ദേശാഭിമാനി പത്രാധിപ സമിതിയ
 ിലെ 
 അ
മരക്കാരിൽ പ്രധാനിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 2002ൽ സീനിയർ ന്യൂസ്
എഡിറ്ററായി വിരമിച്ച് വീട്ടി
 ൽ വിശ്ര
 മിക്കു
 മ്പോ

ഴും പത്്മനാഭൻ സഖാ
വ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻതന്നെയായിരുന്നു.  പ്രായത്തിെൻറയും രോ
ഗത്തിെൻറയും അവശതകളെ തെല്ലും വകവയ്ക്കാതെ വർത്തമാന
കാലത്തെ രാഷ്ടീയത്തെയും മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തെയും നിരന്തര
മായി നിരീക്ഷിച്ചു,  വില
 യിരുത്
 തി,  ഇടപെട്ടു. അവസാന നാളുകളിൽ
പ്പോലും ഫെയ്സ്ബുക്ക് അടക്കമുള്ള സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ അദ്ദേ
ഹം സജീവമായിരുന്നു.
ഓർമച്ചിത്രത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ബാച്ചിെൻ
 റ  ആദ്യദിനം വീണ്ടും തെ
ളിയുക
 യാണ്. രാവില
 ത്തെ ക്ലാസിന
 ു ശേഷം  ഞങ്ങൾ താഴെ ഡെസ്
കിലെത്തി. ഡെസ്കിെൻറ ഒരറ്റത്ത് മേശയ്ക്ക് പിന്നിലെ  മരക്കസേ
 ര
യിൽ ആ മനുഷ്യനുണ്ട്
 . രാവിലെ ഇടയ്ക്കിടെ താഴേക്ക് ഓട ിയ ആൾ.
ഇരുനിറത്തിൽ മെലിഞ്ഞ ശരീരമുള്ള, മുഖത്തെ കണ്ണട എപ്പോഴും എ
ടുക്കുകയും വയ്ക്കുകയും  ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന   അദ്ദേഹം ചുറ്റും 
നടക്കുന്ന ബഹളത്തിലേക്കൊന്നും കാതു കൊടുക്കുന്നില്ല. കൈയി
ലിരിക്കുന്ന കടലാസിൽ മാത്രം ശ്ര

ദ്ധ. അതിനിടെ തുടരെത്തുട രെ ചി
ലതൊക്കെ വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്.    പറയുന്ന പലതും കേൾ
ക്കുമ്പോ

ൾ, ആദ്യമായി ഈ ലോകത്തെ

ത്തിയ ഞങ്ങൾ
ക്ക് വിസ്മയം.‘വർമാ, അത് നാലിൽ കൊടുക്കാം.
ചന്ദ്രനോട് മാറ്റം പറയണം. ആ കട്ടിങ് നോക്കി
യോ, നായനാരുടെ ഒന്നരക്കോളം നീട്ടിക്കൊ
ടുക്കണം.. എന്നൊക്കെയാണ്  പറഞ്ഞുകൊ
ണ്ടിരുന്നത്.   ഒരു പിടിയും കിട്ടാതെ അന്തി
 
ച്ച് നിൽക്കു
 മ്പോ

ൾ, ഡസ്കില
 ുണ്ടായിരുന്ന
രവിവർമ (തൃപ്പൂണിത്തുറ) പറഞ്ഞു: അത്
ന്യൂസ്എഡിറ്റർ പത്്മനാഭൻ സഖാവ്. പി
ന്നെ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരായി സഖാവി
നെ പരിചയപ്പെട്ടു. പത്രപ്രവർത്തനത്തി
ൽ ഞങ്ങളുടെയെല്ലാം ഗുരുനാഥനായി മാ
റിയ പത്്മനാഭൻ സഖാവുമായി  ആത്്മബ
ന്ധത്തിന് ഇവിടെ തുട ക്കം.  
ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ദേശാഭിമാ
നിയിലെത്തിയ പത്്മനാഭൻ സഖാവിെൻറ ജീ
വിതം അക്ഷരാർഥത്തിൽ പത്രപ്രവർത്തനത്തിന്
സമർപ്പിച്ചതായിരുന്നു. വാർത്ത കണ്ടെത്തുന്നതിൽ,
എഴുതിക്കുന്നതിൽ, അത് വിന്യസിക്കുന്നതിൽ ഓരോ നി
മിഷവും ഇത്രയേറെ ഇടപെട്ട പത്രാധിപന്മാർ വിരളമാവും. ടെ
ലിപ്രിൻററിൽനിന്ന്,  പാഞ്ചാലിയുടെ ചേലപോലെ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന
യുഎൻഐ, പിടിഐ കട്ടിങ്ങുകൾ കെട്ടുകണക്കിനു വരുമ്പോൾ മടു
പ്പുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മട ിപ
 ിട ിച്ചാല
 ും ചില
 ത് രണ്ടു വരിയെ
 ങ്കിലും കൊ
ടുക്കാതെ അദ്ദേഹം സമ്മതിക്കില്ല. വാർത്തയല്ലാത്ത ഒരു കട്ടിങ്ങും ആ
പത്രാധിപർ എഴുതാൻ തന്നിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം  തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പ
ത്രത്തിൽ  കൊട ുക്കേണ്ടത് മാത്രം
 . അത്രയ്ക്ക് വൈഭവം നിറഞ്ഞതാ
യിരുന്നു എഴുതാനുള്ള വാർത്തയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. അത് കൊടു
ത്തില്ലെങ്കിൽ മിസ്സായി എന്ന് പിറ്റേന്ന് സങ്കടപ്പെടേണ്ടി വരും. തുടക്ക
ത്തിൽ ചെറിയ വാർത്ത
 യെന്ന് തോന്നിച്ച 
 എത്രയോ വാർത്ത
 കൾ പി
ന്നീട് സംഭവ ബഹുലമായി മാറി. വാർത്ത 
 മണത്തറിയാൻ (Nose for
a news)അത്രയ്ക്ക് ശേഷിയായിരുന്നു 
 ഈ പത്രാധിപ
 ർക്ക്.
രാവിലെ ഓഫീസിലെത്തിയാൽ  പത്രം അച്ചടി തീർന്ന് അവസാ
ന കെട്ടും പോകുന്നതുവരെ ഓഫീസിൽ തുടരുന്ന പത്രാധിപരായി
രുന്നു അദ്ദേഹം. ഓഫീസിൽ നിന്നു പോയാൽ മണിക്കൂറുകൾക്കകം 
തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും.  ആദ്യകാലം 
 മുഴുവൻ അങ്ങനെയായ
 ിരു
ന്നു.  വാർത്തയുടെ ആരംഭബിന്ദു മുതൽ അത് എത്തേണ്ടിടത്ത് എ
ത്തുംവരെ ഓരോ പോ

യിൻറിലും ഇടപെ
 ട്ട പത്രാധിപ
 ർ.  വാർത്ത 
 എ
ത്ര നന്നായി ആവുന്നത്ര വേ

ഗത്തിൽ വായനക്കാ
 രിലെ
 ത്തിക്കാനാവു
മെന്ന്  ആലോചിച്ച് തിരക്കിട്ട് ഓടി നടക്കുന്ന പത്്മനാഭൻ സഖാവി
നെ മാത്രമേ ആരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവൂ. വാർത്താ ലോകത്ത് എല്ലാം മറ
ക്കുന്ന പത്്മനാഭൻസഖാവിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാടു തമാശകളും കേട്ടി
ട്ടുണ്ട്. സ്വന്തം കുട്ടിയുടെ വിവരമറിയാൻ ആശുപത്രിയിലേ
 ക്ക് ഫോ
ൺ
 അന്തംവിട്ടു നിന്ന കഥ മി
25വിളിച്ച അദ്ദേഹം കുട്ടിയുടെ പേര് മറന്ന് 
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ക്കപ്പോ
 ഴും കേട്ടു
 . അങ്ങനെ 
 എത്രയോ ക

ഥകൾ...
കൊടുങ്കാറ്റായി ആഞ്ഞുവീശിയ എത്രയെത്ര വാർത്തകൾ ആ കൈ
കളിലൂടെ പത്രത്താളിലേക്ക് കടന്നുപോയി.  ഇന്നത്തെ പത്രം ഇന്ന
ലത്തെ ചരിത്ര
 മാണല്ലോ. അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ, നാലു പതിറ്റാണ്ട
 
ത്തെ ദേശാഭിമാനിയുടെ ചരിത്ര
 ത്താളുകളിൽ ഈ മനുഷ്യെൻറ കര
സ്പർശമില്ലാത്ത ദിവസമുണ്ടാകില്ല. ഒരു വാർത്തയുടെ തുമ്പെറിഞ്ഞ്  
ലേഖകന്മാരെ വട്ടം ചുറ്റിച്ച’ ന്യൂസ്എഡിറ്ററായാണ് പത്്മനാഭൻ സ
ഖാവ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അത് അദ്ദേഹത്തിെൻറ മികച്ച പത്രാധിപശേ
ഷി.  സൂചനകളിൽനിന്ന് അനന്തമായ അന്വേഷണങ്ങളിലേക്ക് റിപ്പോ
ർട്ടർമാരെ ഓടിച്ചോടിച്ച് പരമാവധി വിവരങ്ങൾ കിട്ടുന്നതുവരെ ഈ
പത്രാധിപ
 ർ അടങ്ങിയിരുന്നി
 ട്ടി
 ല്ല
 . സബ് എഡിറ്റർമാരെക്കൊണ്ട് 
 വാർ
ത്ത എഴുതിക്കുമ്പോഴും പത്രം 
 രൂപകൽപന ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോഴും പ
ത്രാധിപ
 ർ പിന്നി
 ല
 ുണ്ടാക
 ും. അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുന്നതുപോലെ  വാ
ർത്ത എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, പരിഭാഷപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ  നന്നേ 
പണിപ്പെടേണ്ടി വരും. അദ്ദേഹം മനസ്സിൽ കാണുന്ന പേജിലേക്കെത്ത
ണമെങ്കിൽ എത്രയോ 

വട്ടം പേ

ജ് മാറ്റി വരയ്ക്കേണ്ടി വരും. (അന്ന് ഡ
മ്മി കടലാസിൽ പേജ് വരച്ചു വേണമായിരുന്നു  പേജിെൻറ ലേ ഔട്ട് 
തയ്യാറാക്കാൻ). പ്രധാന അഭിമുഖങ്ങൾക്ക് റിപ്പോർട്ടർക്കൊപ്പം ഈ
ന്യൂസ്എഡിറ്ററും ഉണ്ടാ
 യിരുന്നതായി ദേശാഭിമാനിയുടെ മുൻ റിപ്പോ
 
ർട്ടർമാരിലൊരാളായ പി ജയനാഥ് എഴുതിക്കണ്ടു. എല്ലാ 
 തയ്യാ
 റെടു
പ്പുകളോ
 ടെയുമാണ് അദ്ദേഹം എത്തുക
 .
റേഡിയോ
 യെ 
 ഇത്രയേ
 റെ 
 സ്നേ
 ഹിച്ച പത്രാധിപ
 ന്മാരും വേറെയു
ണ്ടോ എന്നറിയില്ല. പഴയൊരു റേഡിയോ എപ്പോ
 ഴും അദ്ദേഹത്തിനടു
ത്തു കാണും. മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലുമുള്ള   എല്ലാ വാർത്തകളും 
കേൾക്കും.  ചിലപ്പോൾ ഏജൻസി വാർത്തകൾ കിട്ടാതെവന്നാ
ൽ റേഡിയോ കേട്ട് പത്രത്തിന് വാർത്തയുണ്ടാക്കും. റേ
ഡിയോ
 യിൽ നിന്ന് 
 ഇംഗ്ലീഷ്  വാർത്ത 
 ഞങ്ങളെ
 ക്കൊ


ണ്ട് എഴുതിയെടുപ്പിച്ചിരുന്നു
 . അതൊരു റിപ്പോ
 ർട്ടി
 
ങ് പരിശീലനമായിരുന്നുവെന്ന് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ തി
രിച്ചറിയുന്നു
 .   ഇങ്ങനെ അനേകം കാര്യങ്ങൾ
പറയാനുണ്ട്. ഒരു കാര്യം തീർച്ച; ഈ ആശാ
നു കീഴിൽ പത്രപ്രവർത്തനം പഠിച്ചവർ ഈ
ജോലി പഠിച്ചിരിക്കും. ഇന്ന് മാധ്യമ പ്രവർ
ത്തനത്തിെൻറ വിവിധ മേഖലകളിൽ പത്മ് 
നാഭൻ സഖാവിെൻ
 റ ശിഷ്യരുണ്ട്.
മത്തായി മാഞ്ഞൂരാെൻറ കേരള സോ
ഷ്യലിസ്റ്റ് പാർടിയുടെ ‘കേരള പ്രകാശം’ പ
ത്രത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ 

സി
പിഐ എം നേതാവ് ടി കെ രാമക
 ൃഷ്ണനാ
ണ്  പത്്മനാഭനെ ദേശാഭിമാനിയിലെത്തിച്ച
ത്. അത് 1966–ൽ. ടി കെയുടെ ജന്മദേശമായ
തൃപ്പൂണിത്തുറ എരൂരാണ് ടി വി പത്്മനാഭെൻറ
യും ജന്മനാട്. അവിടെ  പാർട്ടി പ്രവർത്തകനായിരു
ന്നു  പത്്മനാഭൻ.
ടി കെയുടെ  കണ്ടെത്തൽ ദേശാഭിമാനിയുടെ കരുത്തും ജീ
വനുമായി മാറിയെന്നത് പത്രത്തിെൻറ  ചരിത്രവഴിയിൽ പരതുമ്പോ


ൾ നാമറിയും. ആദ്യകാ
 ലത്ത് പാർട്ടി പ്രവർത്തനത്തിെൻറ ഭാഗമായി
നിയോഗിക്കുന്നവരായിരുന്നു ദേശാഭിമാനിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചത്. കമ്യൂ
ണിസ്റ്റുകാരെന്ന നിലയിൽ എന്തും പഠിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധതയോടെ
അവരെല്ലാം ചേർന്ന് പത്രമിറക്കി. അത്തരമൊരു കാലയളവിലാണ്
പത്രപ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് അറിവുള്ള ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വേണ
മെന്ന് പത്രത്തിെൻറ ചുമതലയിലെത്തിയ പി ഗോവിന്ദപ്പിള്ള പറഞ്ഞ
ത്. അങ്ങനെയാണ്  പത്്മനാഭനെ ടി കെ കണ്ടെത്തിയത്. പാർടിയു
ടെ മുഖപത്രമായിരിക്കുമ്പോൾത്തന്നെ ദേശാഭിമാനിയെ പൊതുവാർ
ത്താ പത്ര
 മാക്കി 
 മാറ്റാൻ  അദ്ദേഹം ഒട്ടേറെ ശ്ര

മങ്ങൾ നടത്തി.  ദേശാ
ഭിമാനിയെ ഇന്നത്തെ നില
 യിലേക്കെത്തിച്ച
 തിൽ പത്്മനാഭൻ സഖാ
വ്  വഹിച്ച പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്. അടിയന്തരാവസ്ഥക്കാലത്ത്  ‘ദേ
ശാഭിമാനിയെ ജനങ്ങളിലേക്കെത്തിച്ച പ്രധാന കരങ്ങളിലൊന്ന്  ഈ
പത്രാധിപ
 രുടേതായിരുന്നു
 .
അടുത്ത കാലത്ത് ഒരുനാൾ  ആ പ്രിയ ഗുരുനാഥെൻറ അടുക്ക
 ൽ
പോയിരുന്നു
 . ഇന്നു രാവിലെ 
 റിപ്പോ
 ർട്ടർമാര
 ിൽ തുടങ്ങി നാളെ രാവി
ലെ ഏജൻറുമാർ വീട്ടു 
 വാതിൽക്ക
 ൽ പത്രം എത്തിക്കുന്നതു വരെ 
 നീ
ളുന്ന പത്രാധിപ ജോലിയെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ആവേശത്തോടെ വർ
ത്തമാനം മുഴുവൻ. കേരളീയ സമൂഹത്തിലും മാധ്യമ ലോകത്തും വി
പ്ലവകരമായ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിവേറ്റിയ ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തകനായി
രുന്നു എല്ലാവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട പത്മ് നാഭൻ സഖാവ്.  അതെ, വിട
വാങ്ങി
 യത് മാധ്യമമേ
 ഖലയിലെ 
 ഒരു സമർപ്പിത ജീവിതം.

കേരള പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയൻ മുഖമാസിക

KUWJ

പുസ്തകപ്പുര

‘ദാഇശ്’

ഒരു
മാലയിൽ കോർത്ത
സത്യവും ഭാവനയും

കെ.പി.എം. റിയാസ്
(കെയുഡബ്ല്യുജെ 
 
മലപ്പുറം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി)
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നേരനുഭവങ്ങളും ഭാവനയും ഒരു മാലയിൽ
കോർത്ത് ചരിത്ര സത്യങ്ങളുടെ അകക്കാമ്പി
ലേക്ക് വായനക്കാരനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകു
ന്ന ആഖ്യാന ചാരുതയാണ് ശംസുദ്ദീൻ മുബാ
റക്കിെൻറ ‘ദാഇശ്’ എന്ന നോവൽ സമ്മാനി
ക്കുന്നത്.  ഓരോ അധ്യായങ്ങളില
 ും ഒളിഞ്ഞും 

തെളിഞ്ഞും പിന്തുടരുന്ന ചരിത്ര ബോ

ധത്തിെ

ൻറ നിഴലാട്ടം 
 വസ്തുതയും ഭാവനയും സമ്മേ
 
ളിക്കു
 ന്ന രചനാതന്ത്രമായി മാറുന്നു
 . എഴുത്തു
കാരെൻറ ഭാവനയ്ക്കും വർണനകൾക്കും പ്രാ
ധാന്യമുള്ള സർഗാത്മ് ക രചനാശൈലിയിൽനി
ന്നു മാറി സമകാലിക യാഥാർഥ്യങ്ങളെ 
 ചരിത്ര
 
ത്തിെൻറ അകമ്പടിയോടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന
പുത്തൻ ആഖ്യാനശൈലിയാണ് ശംസുദ്ദീൻ
സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
നാടകീയതയും ക്ലൈമാക്സും നിറഞ്ഞ സംഭ
വബഹുലമായ ഒരു സിനിമാക്കഥ പോലെ നോ
വലിൽ ദൃശ്യങ്ങൾ മാറിമറിയുന്നു. ഒപ്പം, യമനും 
ഇറാഖും സിറിയയും അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളി
ലേക്ക് ദേശാന്തരയാത്ര നടത്തി തിരിച്ചെത്തി
യതിെൻ
 റ പ്രതീതിയും.
മികച്ച പത്രപ്രവർത്തകെൻറ അന്വേ
 ഷണ
ബുദ്ധിയുടെയും കയ്യടക്കമുള്ള എഴുത്തുകാര
െൻറ ഭാഷാവിന്യാസത്തിെൻറയും ആകെത്തു
കയാണ് ‘ദാഇശ്’ എന്ന നോവൽ. വായനക്കാ
രെൻറ ഒട്ടേറെ മുൻവിധികളെ മാറ്റിമറിക്കുക
യും പല തെറ്റിധാരണകളെയും പൊളിച്ചടുക്കു

ശംസുദ്ദീൻ മുബാറ ക്
മനോരമ ബുക്സ്
വില: 270

കയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് 
ഈ നോവൽ. വായ
നക്കാരന് അന്യമായ
ഭീകരതയുടെ നിഗൂ
ഢ രഹസ്യങ്ങൾ ച
രിത്രവും യാഥാർഥ്യ
വും കൈകോർത്ത 
രചനാശൈലിയിലൂ
ടെ തുറ ന്നു കൊ ടു
ക്കുക യാണ് എഴു
ത്തുകാരൻ.
ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് 
പ്രമേയമാക്കിയുള്ള

ശംസുദ്ദീൻ മുബാറക്
മലയാളത്തിലെ ആ
ദ്യ നോവലെ
 ന്ന ഖ്യാതിയോടെയാണ് മനോരമ
ബുക്സ്‘ദാഇശ്’ പുറത്തിറക്കിയത്. കേരളത്തി
ൽനിന്ന് ഐഎസിൽ ചേരാൻ പോയ യുവാക്ക
ളെ പിന്തുടർന്ന് ദമ്മാജിലേക്കും ഇറാഖിലേക്കും 
പിന്നെ സിറിയയിലേക്കുമുള്ള യാത്ര
 യാണ് ദാ
ഇശ് എന്ന നോവലിലെ ഇതിവൃത്തം. യുവാക്ക
ൾക്കുണ്ടായ ദുരന്താനുഭവങ്ങളും അവർ കണ്ട 
ഭീകരക്കാഴ്ചകളും ഒടുവിൽ അവരുടെ തിരിച്ചറി
വുകളുമാണ് ദാഇശ്. ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന സ
മസ്യയെ മുൻനിർത്തി ഭീകരവാദത്തിെൻറ പിറ
വിയും അതിെൻറ കാരണങ്ങളും അവരുടെ പ്ര
വർത്തന രീതികളും വിവരിക്കുന്നതോടൊപ്പംത
ന്നെ രാജ്യങ്ങൾ എല്ലാ കാലത്തും ഭീകരതയെ 

കേരള പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയൻ മുഖമാസിക

കേരളത്തിൽനിന്ന് ഐഎസിൽ
ചേരാൻ യുവാക്കൾ പോയ സംഭവ
മാണ് ‘ദാഇശ്’ എന്ന നോവലിനു
കാരണമായത്. ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിെൻറ
ഉള്ളറകളിലേക്ക് നടത്തുന്ന അന്വേഷ
ണയാത്രയാണ് ഈ നോവൽ.
ദാഇശിെൻറ കശാപ്പുശാലകളായി
മാറിയ ഇറാഖിലും സിറിയയിലും ലോ
കത്തിെൻറ എല്ലാ ക്രൂരതകളും ഒറ്റ
വിപണിയിലെന്നപോലെ കണ്ടു ജീവി
ക്കുമ്പോഴും കഥാനായകനായ മുഹ
മ്മദ് റഫീഖിെൻറയും സുഹൃത്ത്
അഷ്ക്കറിെൻറയും ഉള്ളിൽ പ്രണ
യത്തിെൻറ ഒരു കടൽ ഇരമ്പുന്നത്
വായനക്കാരനു കാണാനാകും
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വളർത്താനുള്ള വെള്ളവും വളവും എങ്ങനെ ഒഴിക്കുന്നു എന്നും 

ഭീകരവാദത്തിെൻറ സാമ്പത്തി
ക, രാഷ്ട്രീയ ലാഭങ്ങൾ രാജ്യങ്ങളെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കു
 ന്നുവെ
 ന്നും അക്കമിട്ട് 
 നിരത്തുന്നുണ്ട്
 .
യുദ്ധവും പ്രണയവും സമ്മിശ്രമായി അനാവരണം ചെയ്യാനാണ് നോവലിൽ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഐഎസിെൻറ മാത്രമല്ല, എല്ലാതരത്തിലുമുള്ള ഭീകരവാദത്തിെൻറയും അയുകതിയിലേക്ക് വിരൽ
ചൂണ്ടുന്നുണ്ട് ഈ രചന. മതത്തിെൻറ പേരിലുള്ള കപടവും അദൃശ്യവുമായ ഈ സാമ്രാജ്യം ഏതു
തരം സന്ദേ
 ശമാണ് ലോക
 ത്തിനു നൽകുന്നതെ
 ന്നും ഈ നോ
 വൽ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു
 .
ദുരൂഹതകളുടെ വഴികളിലൂടെയാണ് ദാഇശിെൻറ പിറവിയും വളർച്ചയും സംഭവിച്ചതെന്ന് നോ
വൽ പറയുന്നു. പല കാലങ്ങളിലായി പല രാജ്യങ്ങളിൽ പലരായി വിതറിയിട്ട ഭീകരതയുടെ വിത്തു
കൾ മുളപൊട്ടിയാണ് ദാഇശെന്ന മഹാവിഷവൃക്ഷം 

വളർന്നത്. അതിനു പക്ഷേ

, വളക്കൂ
 റുള്ള മണ്ണ് 

ഒരുക്കിയത് ഇറാഖിലും സിറിയയിലുമാണെന്നു മാത്രം. ഭരണത്തിലും വ്യവസ്ഥാപിത നിയമങ്ങളി
ലും, മത ജീവിതത്തിലും സമൂഹത്തില
 ും കുട ുംബ ബന്ധങ്ങളില
 ും അസംതൃപ്തരായവർ ഓരോ 
 രാ
ജ്യങ്ങളിലും ദാഇശ് എന്ന വിത്തിന് വെള്ളവും വളവും നൽകി. ഭീകരതയുടെ നാമ്പുകൾ മുളപൊ
ട്ടുന്നതും വളരുന്നതും അറിയാതെ ഭരണകൂടങ്ങൾ വയലുകൾ ഉഴുതുമറിച്ചു. ലോകത്തെ ഭയത്തിെ
ൻറ വാൾമുനയിൽ നിർത്തി അങ്ങനെ 
 ദാഇശ് എന്ന മഹ
 ാമരം വളർന്നു.
കേരളത്തിൽനിന്ന് ഐഎസിൽ ചേരാൻ യുവാക്കൾ പോയ സംഭവമാണ് ‘ദാഇശ്’ എന്ന നോവ
ലിനു കാരണമായതെന്ന് എഴുത്തുകാരൻ ആമുഖത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. 15 വർഷമായി പത്ര
 പ്രവർ
ത്തകനായി വാർത്തകളുടെ ലോകത്തു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശംസുദ്ദീൻ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിെൻറ ഉള്ളറ
കളിലേ
 ക്ക് നട ത്തുന്ന അന്വേഷണയാത്ര
 യാണ് ഈ നോവൽ.
ദാഇശിെൻ
 റ കശാപ്പു
 ശാലകളായി മാറിയ ഇറാഖിലും സിറിയയിലും ലോകത്തിെ
ൻ
 റ എല്ലാ ക്രൂര
തകളും ഒറ്റ വിപണിയിലെന്നപോലെ കണ്ടു ജീവിക്കു
 മ്പോഴും കഥാനായകനായ മുഹമ്മദ് റഫീഖി
െൻറയും സുഹൃത്ത് അഷ്ക്കറിെൻറയും ഉള്ളിൽ പ്രണയത്തിെൻറ ഒരു കടൽ ഇരമ്പുന്നത് വായന
ക്കാരനു കാണാനാകും. പുറത്ത് യുദ്ധത്തിെൻറ കെടുതികൾ പെരുമഴ പോലെ പെയ്യുമ്പോൾതന്നെ
യാണ് റഫീഖിെൻറ മനസ്സിൽ ജന്നയോടുള്ള സ്നേഹം 
കുളിർമഴ പോലെ പെയ്തിറങ്ങുന്നത്. പ്രണയം 
പല യുദ്ധങ്ങളെയും മായ്ച്ചുകളഞ്ഞിട്ടു
ണ്ടെന്ന ചരിത്രസത്യം ശംസുദ്ദീൻ ഓ
ർമിപ്പിക്കുന്നു. ഒടുവിൽ ദാഇശ് ആ
രാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോഴേ
ക്കും പ്രിയപ്പെട്ട പലരും അ
വർ ക്കു  നഷ് ട പ്പെട്ടു കഴി
ഞ്ഞിരുന്നു . അപ്പോ ഴും 
അുത ങ്ങ ൾ  പ്രവ ർ ത്തി
ക്കാൻ  പ്രണ യ ത്തിനു
കഴിയുമെന്നുതന്നെ റ
ഫീഖ് വിശ്വസിച്ചു. ആ
അദ്ഭുതമാണ് പിന്നീ
 
ട് മുഹമ്മദ് 
 റഫീഖിെ
ൻറ തുടർയാത്രകളു
ടെ വിധി നിർണയ
 ി
ച്ച് നോവൽ പര്യവ
സാനിപ്പിക്കുന്നത്.
ഡിസി ബുക്സ്
പുറത്തിറക്കിയ ‘മ
രണപര്യന്തംറൂഹ
 ി
െൻറ നാൾമൊഴിക
ൾ’ എന്ന നോവലി
നു ശേഷം ശംസുദ്ദീ
 
ൻ മുബാറക് എഴുതി
യ നോവ ലാ ണ് ദാഇ
ശ്. വിഷ യ ത്തിലെ  വ്യ
ത്യസ്തതയും അവതര
ണത്തിലെ പുതുമയുംകൊ
ണ്ട് ‘മരണപര്യന്തം’ 2018ൽ
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെ
യ്യപ്പെട്ട നോവലുകളിൽ ഒന്നാ
യി മാറി. പ്രമേയത്തിെൻറ വ്യത്യ
സ്തയും ഭാഷയുടെയും അവതര
ണത്തിെൻറയും പുതുമയും കൊണ്ട് 
ദാഇശും മലയാളി വായനക്കാർക്ക് അ
പരിചിതമായ വായനാലോകം തുറന്നി
ടുകയാണ്.
മലയാള മനോരമയുടെ മലപ്പുറം എഡിഷ
നിൽ സീനിയർ സബ് എഡിറ്ററായ ശംസുദ്ദീ
 ൻ മു
ബാറക് കേരള പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയൻ മലപ്പുറം 
ജില്ലാ പ
 ്രസിഡൻ്റാണ്.

കേരള പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയൻ മുഖമാസിക
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പുസ്തകപ്പുര

‘ചരിത്രത്തിെ
 ൻറ
വർഗീയവത്ക്കരണം
മതനിരപേക്ഷ
ഇന്ത്യയിൽ’

വർഗീയവത്കരിക്കപ്പെടുന്ന

ഇന്ത്യൻ ചരിത്രം
ലോ

ഇ.പി. ഷാജുദീൻ
ചീഫ് ന്യൂസ്എഡിറ്റർ,
മംഗളം ദിനപത്രം
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കത്തെ  മുഴുവൻ കോവിഡ്
പ്രതിസന്ധിയിലാ
 ക്കി യപ്പോ
ൾ അതിനെ ചില പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾക്ക് പഴു
താക്കിയവരുമുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ ഒൻപതു മുത
ൽ 12 വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലെ 
 സിബിഎസ്
ഇ സിലബസിൽ പാഠഭാഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയ
ത് ഇത്തരമൊരു നീക്ക
 മായിരുന്നു
 .
ബഹുസ്വരമായ ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തെ പൂർണ
മായും നിരാകരിക്കുന്ന സംഘപരിവാർ ആശ
യത്തോ

ട് ചേർന്നു 
 നിൽക
 ുന്നതായിരുന്നു 
 ഈ
പ്രവൃത്തി. രാജ്യത്തിെൻറ ഫെഡറൽ സംവിധാ
നം, ദേശീയത, മതേ
 തരത്വം തുടങ്ങി
 യ വിഷയ
ങ്ങൾ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിെൻറ സിലബസി
ൽ നിന്ന് പൂർണമായും നീക്കി. ആദിമകാല സമൂ
ഹങ്ങൾ, വ്യത്യസ്തമായ സംസ്കാരങ്ങൾ എ
ന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള പാഠങ്ങൾ ലോക ചരിത്ര
ത്തിൽ നിന്നും ഇന്ത്യൻ കാർഷികവൃത്തി, സെ
മീന്ദാരി സമ്പ്രദായം തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങൾ ഇന്ത്യ
ൻ ചരിത്ര
 ത്തിൽ നിന്നും നീക്കി. സംഘപരിവാ
റിെൻറ കീഴിലുള്ള വിവിധ സംഘടനകൾ പാ
ഠഭാഗങ്ങളോടുള്ള അസഹിഷ്ണു

ത പലവട്ടം 
പ്രക
 ട ിപ്പി
 ച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ത്യയെ അതിെൻറ തനത് സ്വത്വത്തിൽ നി
ന്ന് അകറ്റി തങ്ങളുടെ വീക്ഷണത്തിലുള്ള രാജ്യ
മാക്കി മാറ്റാൻ അനുയോ
 ജ്യമായ വഴി സംഘപ
 
രിവാർ കണ്ടെത്തിയത് ചരിത്ര
 ത്തിൽ കൈവ
ച്ചു കൊണ്ടാണ്. ഇന്ത്യാചരിത്രം മാറ്റിയെഴുത

ചെറുകര സണ്ണി ലൂക് കോസ്
സാഹിത്യപ്രവർത്തക
സഹകരണസംഘം
വില: 230

ണമെന്ന് ബിജെപി–
സംഘപരിവാർ നേ
താക്കൾ തുറന്നു പ
റയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 
ഏറെ  നാളായി. ഏ
താനും വർഷമായി
ഇന്ത്യ യിൽ നട ക്കു
ന്ന ഇത്ത രം നീക്ക
 
ങ്ങളിലേ ക്ക് വെളി സണ്ണി ലൂക്കോസ്
ച്ചം വീശുന്ന കൃതി
യാണ് കേരളശബ്്ദം സീനിയർ പൊളിറ്റിക്കൽ
കറസ്പോ
 ണ്ട
 ൻ്റ് ചെറുക
 ര സണ്ണി ലൂക്കോ

സ്
എഴുതിയ ‘ചരിത്രത്തിെൻറ വർഗീയവത്കരണം 
മതനിരപേക്ഷ ഇന്ത്യയിൽ’ എന്ന പുസ്തകം
 .
23 അധ്യായങ്ങളിലായാണ് ഈ പുസ്തകം 
അതിപ്രധാനമായ ഈ വിഷയത്തെ സമീപിക്കു
ന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ മതേതരത്വത്തിലൂന്നിയ മഹ
നീയ ചരിത്ര
 വും അതിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന പ
ശ്ചാത്തലവും വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചരി
ത്രം തിരുത്താനുള്ള പുതിയ പ്രവണതയിലേ
ക്ക് എത്തുന്നത്. ഈ പ്രക്രിയയിൽ സംഘപ
രിവാറിനു മുന്നി
 ൽ ഒരു വല
 ിയ ശത്രുവുണ്ട്
 – ജ
വാഹർലാ
 ൽ നെഹ്റു. അവർ കൊതിച്ച 
 ഹിന്ദു 

രാജ്യത്തെ മതേതരത്വം വിളയുന്ന ഒരു രാജ്യമാ
ക്കി മാറ്റിയതും വളർത്തിയെടുത്തതും നെഹ്റു
വാണ്. ആ ഒറ്റക്കാരണത്താൽ തന്നെ നെഹ്റു
വിനെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാക്കുക എ

കേരള പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയൻ മുഖമാസിക
ന്നത് പരിവാർ ശക്തിക

ളുടെ സ്വപ്നവും ലക്ഷ്യ
വുമാണ്. ഈ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ള ഒരു സംഭവം വിവ
രിച്ചുകൊണ്ടാണ് പുസ്തകത്തിെൻറ തുടക്കം. അ
ലാഹാബാദിലെ തെരുവിൽ നിന്ന് നെഹ്റുവിെൻ
റ പൂർണകായ പ്രതിമ യോഗി ആദിത്യനാഥിെൻറ
സർക്കാർ 2018–ൽ എടുത്തു മാറ്റിയത് ഇത്തരം ഒ
രു നീക്കത്തിെൻറ ഭാഗമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ 2020
ഡിസംബർ ആകുമ്പോഴേക്കും  പാർലമെൻറ്നവീ
കരണത്തിെൻറ ഭാഗമായി മഹാത്മ് ാഗാന്ധിയുടെ
പ്രതിമയും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിലെത്തി നിൽക്കുന്നു,
ഗാന്ധിജിയുടെ പൈതൃകം ഏറ്റെടുക്കാൻ കൊണ്ടു
പിടിച്ച ശ്ര

മം നട ക്കുന്നു
 ണ്ടെങ്കിലും.
പ്രാചീന ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കാരം, യൂറോപ്യന്മാ
രുടെ വരവ്, ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനി ഇന്ത്യയിൽ ആ
ധിപത്യം നേടിയ മാർഗം, ആദ്യ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം,
ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിെൻറ വളർച്ച, ഇന്ത്യാ വിഭജ
നത്തിെൻ
 റ ഉള്ളറക
 ൾ, ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ വിഭജന
ഭരണം എന്നിങ്ങനെ ക്രമാനുഗതമായി ചരിത്രത്തി
െൻറ പിൻബലത്തോടെയാണ് പുസ്തകത്തിലെ ഉ
ള്ളട ക്കം അണിനിരത്തിയിരിക്കുന്നത്.  
ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ കാതലായ ഒരു സത്യം ചൂ
ണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ടാണ് പുസ്തകത്തിെൻറ ആര
 ം
ഭം തന്നെ: ‘‘ബ്രിട്ടീ
 ഷുകാരിൽ നിന്നും 

രാജ്യത്തിനു
സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുക്കുന്നതിനുവേണ്ടി നടന്നി
ട്ടുള്ള ത്യാഗോജ്വലമായ പോരാട്ടങ്ങളിൽ ആർഎസ്
എസ്നിസംഗരായ വെറും കാഴ്ചക്കാ
 രായിരുന്നു 
എന്നത് ചരിത്രസത്യമാണ്. മാത്രമല്ല, പല ഘട്ടങ്ങ
ളില
 ും ദേശീയപ്രസ്ഥാനത്തോ

ട് വിയോ
 ജിപ്പ് പ
 ്രക
ടിപ്പിക്കുകയുമാണവർ ചെയ്തത്.
ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൽ സംഘപരിവാറിനുള്ള അ
തൃപ്തി അവർ വെളിപ്പെടുത്തിയതിെൻറ വിവിധ ഉ
ദാഹരണങ്ങൾ ഇതിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. 2014–ൽ
നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബിജെ
 പി
സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതോടെയാണ് പു
തിയ ചരിത്രമെഴുത്തിന് നീക്കം തുടങ്ങുന്നത്. മഹാ
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ത്്മാഗാന്ധിയെക്കുറിച്ചുള്ളതടക്കം പല ഔദ്യോഗി
ക രേഖകളും നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിനു തുടക്കം 
കുറിച്ചു. ഇത്തരം സമീപനങ്ങൾ എവിടേക്കാകും 
എത്തുകയെന്നത് പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു: തി
രുത്തിയെഴുതുന്ന ചരിത്രത്തിൽ ഹിന്ദു ദേശീയത
യ്ക്കായി നില
 കൊള്ളാത്ത
 , മതേ
 തരവാദികളായ,
മതസൗഹാർദ്ദത്തിനായി നിലപാട് എടുത്ത സ്വാത
ന്ത്ര്യ സമരനായകരുടെയും ഹിന്ദു ഇതര മതവിശ്വാ
സികളായിരുന്ന നേതാക്കളുടെയും പങ്കിനെക്കുറി
ച്ച് ചെറിയ പരാമർശങ്ങളേ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതുള്ളൂ.
ഇനി ഒരു മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്: ഇവരിൽ ചിലരെങ്കി
ലും ദേശവിരുദ്ധരോ രാജ്യത്തിെൻ
 റ ഒറ്റുകാ
 രോ 
 ഒ
ക്കെയായി ചിത്രീ
 ക
 രിക്ക
 പ്പെടാം
 . ഇങ്ങനെ ധാരാളം 
നിരീക്ഷണങ്ങളും മുന്നറിയിപ്പുകളും ഒക്കെയടങ്ങു
ന്ന പുസ്തകമാണ് ‘ചരിത്രത്തിെൻറ വർഗീയവത്ക
രണം മതേതര ഇന്ത്യ
 യിൽ’.
ഭാവി ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് കാതലുള്ള ആശങ്ക ഈ
പുസ്തകം പങ്കുവയ്ക്കുന്നു
 . കാരണം, പാഠപ
 ുസ്
തകങ്ങളും ചരിത്രപുസ്തകങ്ങളുമടക്കം ഗൂഢോ
ദ്ദേശ്യത്തോടെ തിരുത്തപ്പെടുകയാണ്. ഇവ പഠിച്ചു 
വളരുന്ന തലമുറ വലിയതോതിൽ വിഭാഗീയ ചിന്ത
കളുടെ അടിമകളായിമാറാം. വലിയൊരു വിഭാഗം 
കുട്ടികൾ വംശീയവും വർഗീയവുമായ ഒറ്റപ്പെട ു
ത്തലുകളുടെയും കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളുടെയും ഇ
രകളായി മാറാം.
അവതാരികയിൽ ചരിത്രകാരനായ ഡോ. രാജ
ൻ ഗുരുക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കു
 ന്നതു പോലെ കാ


ലികപ്രാധാന്യമുള്ള പരിശോധനയും ആഖ്യാനവു
മാണ് ഈ പുസ്തകത്തിെൻറ പ്രത്യേകത. എല്ലാ 
വിഭാഗത്തിലും പെടുന്ന വായനക്കാരെ ആകർഷി
ക്കുകയും ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഗ്രമാണിത്.
ഇന്ത്യയുടെ നിലനിൽപിനെക്കുറിച്ച് ഗൗരവമാ
യി ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ആശങ്കയേകുന്ന ഒട്ടേറെ 
ചോദ്യങ്ങൾ ഈ പുസ്തകത്തിലുണ്ട്.
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പുസ്തകപ്പുര

‘നിപ
 : സാക്ഷികൾ
സാക്ഷ്യങ്ങൾ’
എം. ജഷീന
പേരക്ക 
 ബുക്ക്സ്
വില: 150

നിപാ നാളുകളുടെ
ഹൃദയസാക്ഷ്യം

മ

സി. പി. ബിനീഷ
 ്
സീനിയർ കറസപോ
് ണ്ടൻറ്, 
മാധ്യമം ദിന
 പത്രം
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രണത്തിെൻറ കൂരിരുൾ എളുപ്പം പടർന്ന
മഹാവ്യാധിയുടെ പകർച്ചക്കാലം കോ
ഴിക്കോടിെൻറ മനസിൽ നിന്ന് അടുത്ത കാല
ത്തൊന്നും മായില്ല. എവിടെയോ കേട്ട നിപ എ
ന്ന മാരക രോ

ഗം കേരളത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമാ
യിരുന്നു. ആരോഗ്യ മന്ത്രിക്കും ആരോഗ്യ പ്രവർ
ത്തകർക്കും 

ജില്ലാ 
 ഭരണകൂടത്തിനുമൊപ്പം 
 നി
പയ്ക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ മാധ്യമ പ്രവർ
ത്തകരും തുടക്കം മുതലുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് 
നേരിട്ട് കണ്ടതും പിന്നീട് തേടിപ്പിടിച്ച് കണ്ടെ
ത്തിയതുമായ അനുഭവങ്ങൾ പുസ്തക രൂപ
ത്തിലേക്ക് പകർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ദേശാഭി
മാനി’ കോഴിക്കോട് ബ്യൂറോയിലെ റിപ്പോർട്ടർ
എം. ജഷീന
 . ‘നിപ
 : സാക്ഷി
 ക
 ൾ, സാക്ഷ്യ
 ങ്ങൾ
എന്ന പുസ്തകം കോവിഡ് 19 എന്ന ആഗോ
ളമാരിക്കൊ

 ജീവിക്കുന്ന നമ്മളെല്ലാം വായി
പ്പം 
ച്ചിരിക്കേ
 ണ്ട ഒന്നാണ്. ആരോ
 ഗ്യ മന്ത്രി കെ.കെ 

ശൈലജ മുതൽ കോഴിക്കോ

ട് ഗവ. മെഡിക്ക
 ൽ
കോളജ് ആശുപത്രിയിലെ 
 ശുചീക
 രണ തൊഴി
ലാളി ബി.പ
 ി.എം. രജീഷ് വരെയുള്ളവരുടെ അ
നുഭവങ്ങൾ കോർത്തു വെച്ചാണ് മല
 പ്പുറം പേ
രക്ക ബുക്സ്നിപ
 : സാക്ഷി
 കൾ, സാക്ഷ്യങ്ങൾ’
പുറത്തിറക്കിയത്.
പത്രപ്രവർത്തകയായ എഴുത്തുകാ
 രി കന
പ്പെട്ട വാക്കുകളില്ലാതെ, ഗവേഷണഭംഗിയോ
 
ടെ എഴുതിയ പുസ്തകത്തിൽ കഥ പറയുകയ
ല്ല, ഞെട്ടി
 വിറയ്ക്കുന്ന അനുഭവ സാക്ഷ്യ
 ങ്ങൾ

ചൂര് ചോരാതെ എ
ഴുതുകയാണ്. അവ
താരിക യിലൊ രിട
ത്ത് മന്ത്രി ശൈലജ
ടീച്ചർ പറയുന്നു
 ണ്ട്:
‘പലപ്പോഴും ഒരു ക
ഥയുടെ, അല്ലെ ങ്കി
ൽ ഒരു നോവലിെൻ
റ ഒഴുക്കോടെ ഓർമ
കൾ ഇങ്ങനെ പലരി
ലൂടെയും കണ്ണിചേ
രുകയാണ്. മറ്റ് ചില എം. ജഷീന
പ്പോൾ ഒരു മെഡിക്ക
 ൽ–അക്കാദമിക് തലത്തി
ലും അന്വേഷണാത്്മകമായും ആ ദിനങ്ങൾ
മനസിലെത്തുന്നു. അപ്പോഴും നിപയുടെ ഭീതി
യിലും ഗൗരവത്തില
 ും വായനയെ 
 ബന്ധിച്ചിടാ
 
തെ ലാളിത്യമുള്ള ഒരു തുടർച്ച സാധ്യമാകുന്നു
ണ്ട്’. 2018 മെയ് മൂന്നാം വാരം മുതൽ നിപമുക
ത പ്രഖ്യാപനം വരെ ഏറെക്കുറെ എല്ലാ ദിവസ
ങ്ങളിലും കോഴിക്കോട്ടുണ്ടാ
 യിരുന്ന ആരോഗ്യ
മന്ത്രിയുടെ അനുഭവങ്ങൾ പുസ്തകത്തിെൻറ
മറ്റൊ
 രിട ത്തുണ്ട്.     
പേരാമ്പ്ര ചങ്ങരോത്തെ സ്വാല
 ിഹിന് നിപ 
വൈറസ്ബാധയാണെന്ന് ആദ്യം സംശയിച്ച 
ബേബി മെമ്മോ
 റിയൽ ആശുപ
 ത്രിയിലെ  ഡോ

.
എ. എസ്. അനൂപ് കുമാർ,  മിക
 ച്ച 
 നിർദേ
 ശങ്ങ
ളും ബോധവത്കരണവും നൽകിയ അന്നത്തെ 

കേരള പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയൻ മുഖമാസിക
മണിപ്പാൽ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡയറക്ടർ
പ്രഫ. അരുൺ കുമാർ, കോഴിക്കോട് ഗവ. മെഡി
ക്കൽ കോളജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ. വി. ആർ. രാ
ജേന്ദ്രൻ, ജില്ല കലക്ടറായിരുന്ന യു.വി. ജോസ്,
മൃതദേഹങ്ങൾ സംസ്കരിക്കാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ
കോഴിക്കോട് കോർപ
 റേഷൻ ഹെൽത്ത് ഓഫിസ
ർ ഡോ. ആർ.എസ്. ഗോപ
 കുമാർ തുടങ്ങി 16 പേ
രുടെ അനുഭവങ്ങളാണ് ഹൃദയ ഭാഷയിൽ ജഷീന
രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്.
മറ്റൊരിടത്തും രേഖപ്പെടുത്താത്ത വിവരങ്ങളും 
വിവരണങ്ങളും ഈ ഗ്രത്തെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നു.
മരണം 200 ലെത്തുമെന്ന അന്നത്തെ രഹസ്യ വർ
ത്തമാനങ്ങൾ പലരും വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. നി
യന്ത്രണ വിധേയമാകുമെന്ന ആത്മ് വിശ്വാസം ശാ
സ്ത്രീയ തെളിവുക
 ളോടെ നൽക
 ിയതും അത് യാ
ഥാർഥ്യമായപ്പോൾ ആശ്വസിച്ചതും പ്രഫ. അരുൺ
കുമാർ ഓർക്കുന്നു
 .
നിപ രോഗിയെ പ

രിചരിച്ച് മരണം വരിച്ച 
 നഴ്സ്
ലിനിയുടെ ഓർമകൾ വിങ്ങലായി പുസ്തകത്താ
ളുകളിലുണ്ട്. എന്നാ റോക്കറ്റിൽ പോയാൽ സ്വർ
ഗത്തിൽ എത്തൂലേ
 , അമ്മേടെ അടു
ത്ത് എന്ന് ലിനിയുടെ മൂത്ത മകൻ റി
തുൽ (കുഞ്ഞു) ചോദിച്ചത് ഭർത്താ
വ് സജീഷ് പുത്തൂരിെൻറ വാ
ക്കുകൾ പകർത്തി ജഷീന
എഴുതുന്നു. അന്ന് മാധ്യ
മങ്ങളിലൂടെ കണ്ണീരണി
ഞ്ഞ് വായിച്ച സജീഷേട്ടാ,
അയാം ഓൾമോ
 സ്റ്റ് ഓൺ
ദ വേ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ലി
നിയുടെ കത്തിനെക്കുറി
ച്ചും പുസ്തകത്തിൽ വി
വരിക്കുന്നു. വിത്ത് ലോ
ട്ട്സ്ഓഫ് ലവ്, ഉമ്മ എ
ന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന
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കത്ത് മരണം മുന്നിലുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പിച്ച ഒരു ആരോ
ഗ്യ പ്രവർത്തകയുടെ വിറയാർന്ന അക്ഷരങ്ങളുടെ
സാക്ഷാ
 ത്കാ

രമായിരുന്നു.
നിപ
 യെ അതിജീവിച്ച 
 നഴ്സി
 ങ് 
 വിദ്യാർഥിനി അ
ജന്യയുടെ അനുഭവങ്ങൾ വായിച്ച് തീരുമ്പോൾ ആ
ശ്വാസവും സന്തോഷവും വായനക്കാരിലേക്കും പ
ടരും. ഒടുവിലാണെങ്കിലും പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ദ് 
ഹിന്ദു’ ദിനപത്രത്തിെൻറ പ്രിൻസിപ്പൽ കറസ്പോ
ണ്ടൻറ് എ.എസ.് ജയന്തിെൻറ കുറിപ്പ്. നാടിെൻറ
നന്മക്കായി മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ഒത്തൊരുമിച്ച് നി
ന്ന കാല
 മായിരുന്നു 
 അത്. കോഴിക്കോ

ട് ഗവ. ഗസ്റ്റ് 
ഹൗസിലെ  വാർത്താസമ്മേളനങ്ങൾ  ഈ പുസ്
തകം വായിക്കുമ്പാൾ മാധ്യമപ്രവർത്തകനെന്ന
നിലയിൽ ഓർമയിലെത്തുന്നു. പിൻബെഞ്ചിലെ 
വിക
 ൃതിക്കുട്ടി
 ക
 ളെ
 പ്പോലെ ഏത് വാർത്താ സമ്മേ
ളനത്തിനിടയിലും കലപില കൂട്ടുന്ന മാധ്യമപ്രവർ
ത്തകരെല്ലാം ശ്വാസമടക്കിപ്പിടിച്ചായിരുന്നു 
 അവി
ടെ ഇരിപ്പുറപ്പിച്ചത്. സർക്കാരിനൊപ്പം നിന്ന് പ്രവ
ർത്തിച്ച കോഴിക്കോട്ടെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ പേ
ടിപ്പിക്കാതെ പക്വതയോടെ ജോലി ചെയ്തു. ജയ
ന്ത് പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഒന്നും എ
ക്സ്ക്ലൂസീവായിരുന്നില്ല. കോഴിക്കോട്ടെ പത്രക്കാ
 
രൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ സഹകരിച്ചിരുന്നെന്നാണ്
ആരോഗ്യ മന്ത്രി ഈ പുസ്തകത്തിൽ സാക്ഷ്യ
 പ്പെ
ടുത്തുന്നത്. പേരാമ്പ്രയെ പലരും ഒറ്റപ്പെടുത്തിയ
പ്പോൾ മാധ്യമങ്ങൾ നൽകിയ പിന്തുണ ഏറെയാ
യിരുന്നു. വാട്സാപ്പ് വഴി പ്രചരിച്ച ചില വ്യാജസ
ന്ദേശങ്ങളുടെ സത്യാവസ്ഥ ബോധിപ്പിച്ചതും മാ
ധ്യമങ്ങളായിരുന്നു.
നിപക്കാലം ഓർമപ്പെടുത്തിയ ‘വൈറസ്’ എന്ന
സിനിമ പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു
 . എന്നാൽ, സിനി
മയുടെ അനിവാര്യ വ്യാകരണത്തിൽ കുടുങ്ങിയ
‘വൈറസി’നെക്കാൾ നേരറിവിെൻറ കരുത്തു വ്യ
ക്തമാക്കുന്നതാണ് ‘നിപ: സാക്ഷികൾ, സാക്ഷ്യ
 
ങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകം
 .
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പുസ്തകപ്പുര

‘ന്യൂറ�ോ 
 ഏരിയ’

ശിവന് എടമന
ഡി.സി ബുക്ക്സ്
വില: 299

ന്യൂറ�ോ ഏരിയയിലൂടെ
ഒരു യാത്ര
നടന്നു വഴി വെട്ടുന്നവരെ പ്രവാ
മുചന്പേ 
കരായി കണക്കാക്കാമെങ്കില് മലയാ

ആൽവിൻ ജോർജ്ജ്
സബ്എഡിറ്റർ
എം.എം. പബ്ലിക്കേഷൻസ്
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ള ക്രൈം ത്രില്ലറുകളിലെ പ്രവാചക ശബ്ദമാണ്
ശിവന് എടമന  എഴുതിയ ‘ന്യൂറ�ോ ഏരിയ’ എ
ന്ന പുതിയ ന�ോവല്.
അഗത ക്രിസ്റ്റി എന്ന ല�ോക�ോത്ത
 ര ത്രില്ലര് 
ന�ോവലിസ്റ്റിന്റെ എഴുത്തിന്റെ നൂറാം വാര്ഷി
 
കത്തോട് അനുബന്ധിച്ചു ഡിസി ബുക്സ് ന
ടത്തിയ ത്രില്ലര് ന�ോവല് മത്സരത്തില് ഒന്നാ
 മ
ത്തെത്തിയ ന�ോവലാണിത്. ല�ോകനിലവാരമു
ള്ള ത്രില്ല
 റുകളുടെ ഇടയിലേ
 ക്ക് മല
 യാളി എഴു
ത്തിന്റെ രംഗപ്രവേശമായി ഈ എഴുത്തിനെ കാ
ണാം. പ്രമേയം, എഴുത്തു രീതി എന്നിങ്ങനെ ഏ
ത�ൊക്കെ അളവുക�ോലുകള് ക�ൊണ്ട് അളന്നാ
ലും ന്യൂറ�ോ ഏരിയ ആഴവും പരപ്പുമുള്ള ഒരു
വായനാ സമുദ്രം തന്നെ ഒരുക്കിവച്ചിരിക്കുന്നു.
ത്രില്ല
 ര് ന�ോവല് എന്തായിരിക്കണം? ഈ ച�ോ
ദ്യത്തിന് ലളിതമായ ഒരു ഉത്തരം ഉണ്ട്. അത് വാ
യനക്കാരനെ ത്രില്ലടിപ്പിക്കണം!  കൈയിലെടു
ത്താല് താഴെ വയ്ക്കാന് ത�ോന്നിപ്പിക്കാതെ 
ഊണും ഉറക്കവും, ചിലപ്പോ
 ള് ശ്വാസവും പ�ോ
ലും ഉപേക്ഷിച്ചു കഥാപരിസരങ്ങളിലേക്കും ക
ഥാപാത്രങ്ങളിലേക്കും നമ്മളെ വലിച്ചുക�ൊണ്ട് 
പ�ോകാ
 ന് കഴിയണം.  അവസാന പേജിലേ
 ക്ക് 
എത്താനുള്ള ഒരു വെപ്രാളം വായനയില് ത�ോ
ന്നണം. ഇത�ൊക്കെ ഒരുക്കുന്നതില് ന്യൂറ�ോ ഏ
രിയ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് മലയാളത്തില് ച

ര്ച്ച ചെയ്യ പ്പെടുന്ന
ക്രൈം ഫിക്ഷന് ന�ോ
വലുകളുടെ എല്ലാം
തലപ്പത്താണ് ശിവ
ന്റെ ന്യൂറ�ോ ഏരിയ
യുടെ സ്ഥാനം. സ
യന്സിന്റെ സാധ്യത
കളെ വേണ്ടു
 വ�ോളം 
ചേര്ത്ത്  യുക്തി യു
ടെ ച�ോദ്യചിഹ്നങ്ങ
ളെ  തലപ�ൊക്കാന് 
സമ്മതിക്കാതെ മന�ോ ശിവന് എടമന
ഹരമായ ഭാഷയില് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ന�ോവ
ല്. ചടുലമായ വാക്കുകളിലൂടെ, ഉദ്യോഗം ജ
നിപ്പിക്കുന്ന മുഹൂര്ത്തങ്ങളിലൂടെ വായനക്കാ
രന്റെ കഴുത്തില് തുടലിട്ട് വലിച്ചുക�ൊണ്ട് ഓടു
ന്ന ഒരു എഴുത്ത്. വായിക്കുമ്പോള് 
 നമ്മള് ക
 ഥ
യെ തേടി നില്ക്കേ

ണ്ട
 തില്ല
 , കഥ നമ്മു
 ടെ മുന്നി
 
ല് പിടിതരാതെ ഓടുകയാണ്. അതിനെ കീഴട
ക്കാനുള്ള ഒരു വായനയുടെ വെപ്രാളമുണ്ടല്ലോ,
അതാണ് ന്യൂറ�ോ ഏരിയയുട
 െ മാജിക്. പതിയെ 
സ്റ്റാര്ട്ട് ചെ

യ്ത് ഗിയറുക
 ള് 
 ഒന്നൊന്നായി മാറ്റി 
വേഗം ആര്ജിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ വണ്ടി അ
ല്ല ഇത്. കയറുമ്പോള് തന്നെ കുതിച്ചു പാഞ്ഞു
ക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്ന്. ആ വേഗത്തിന�ൊപ്പം 
എത്തുക എന്നതാണ് വായനാമനസ്സിന്റെ ആ
ദ്യ വെല്ലുവിളി. ഭാവനയുടെ തൂലിക പിടിച്ചുക�ൊ

കേരള പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയൻ മുഖമാസിക
ണ്ടു മാത്രം 
 ഒരു ത്രില്ല
 ര് എഴുതുക അത്ര എളുപ്പമ
ല്ല. അതില് ശാസ്ത്ര

വും ശാസ്ത്രീ

യതയും ചേരു
മ്പോഴാണ് മാറ്റു കൂടുക. സാധാരണ വായനക്കാ
രന് അല്പം ദഹിക്കാന് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു പ്രമേ
യം. അതാണ് ന്യൂറ�ോ ഏരിയ ചര്ച്ച ചെയ്യുന്നത്.
ഓര�
 ോ തലയില
 ും വ്യത്യസ്തമായ ചിന്ത
 കള് 
 വിരി
യിക്കുന്ന ന്യൂറ�ോണുകള്. അതിന്റെ സങ്കീര്ണമാ
യ വിവരകൈമാറ്റ രീതികള് മനസിലാക്കിയാല് മ
നുഷ്യന് ലഭിക്കാ
 വുന്ന അനന്തമായ ശക്തി. ചിന്ത
 
കള് ക�ൊണ്ടു പ�ോലും ല�ോകം നിയന്ത്രിക്കാവു
ന്ന അവസ്ഥ. ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഗവേഷണ മേഖ
ലകളില് 
 ഏറെ കൗതുകം 
 ജനിപ്പിക്കു
 ന്ന ഈ ഏരി
യയിലേക്കാണ് വായനക്കാരന് കടന്നു ചെല്ലുന്ന
ത്. ക�ൊച്ചിയില്, റ�ോബ�ോട്ടുകള് നിയന്ത്രിക്കുന്ന
ഒരു ആശുപത്രിയില് നടക്കുന്ന സംഭവ വികാ
 സ
ങ്ങള്. അതിന്റെ പരിസമാപ്തി
 യില് ന്യൂറ�ോണുക
ള് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ല�ോകത്തേക്കുള്ള വാതില് 
തുറന്നു വരുന്നു. ഇതിനിടയില് 
 ദുഖവും സന്തോ
ഷവും പ്രണയവും പകയും കാമവും ആര്ദ്രതയും 
നിസ്സഹായതയും ആര്ത്തിയും ഒക്കെയുള്ള ഒരുപ
റ്റം കഥ
 ാപാത്രങ്ങള്.
ഏത് ന�ോവലിന്റെയും വായനാ സുഖത്തെ നി
ര്ണയിക്കുന്നതില് പ്രധാനമാണ് അവ മനസ്സില് ഉ
യര്ത്തുന്ന കാഴ്ചകള്. വായിക്കുന്നവന് കൂടുതല് 
ആയാസപ്പെടാതെ മനസ്സില് ചലിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങ
ളെ രൂപപ്പെടുത്താന് എഴുത്തുകാരന് കഴിയുക ചി
ല്ലറക്കാര്യമല്ല. ന്യൂറ�ോ ഏരിയ ഇക്കാര്യത്തില് വാ
യനക്കാരനെ നിരാശപ്പെടുത്തില്ല. മൂന്നു വാക്കെഴു
താം എന്നു വിചാരിക്കുന്നിട ത്ത് തേച്ചു മിനുക്കിയ
രണ്ടോ രണ്ടരയ�ോ വാക്കു
 ക
 ള് 
 വയ്ക്കുമ്പോള് എ
ഴുത്തിനു കിട്ടുന്ന ഒരു തിളക്കമുണ്ട്
 . ന്യൂറ�
 ോ ഏരി
യയുടെ ഓര�ോ പേജിലും ആ തിളക്കം കാണാം.
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എഴുത്തുകാരന് മികച്ച ഒരു എഡിറ്റര് കൂടിയാണെ
ന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കു
 ന്ന കൃതിയാണിത്. ഭ്രമിപ്പി
 ക്കു
 
ന്ന വര്ണനകള�ോ, ആവശ്യമില്ലാത്ത നാടകീയതക
ള�ോ ചേര്ക്കാ

തെ 
 അതിശയ�
 ോക്തി
 യുടെ രസം ചാ
ലിക്കാതെ പറഞ്ഞു പ�ോയിരിക്കുന്ന ഒരു കഥ. ചി
ലയിടങ്ങളില�ൊ
 ക്കെ 'ഡാന് ബ്രൗണ്' ത്രില് അനു
ഭവപ്പെടുമെന്നുറപ്പ്.
എഴുത്തിനു വേണ്ടി എഴുത്തുകാരന് 
 നടത്തിയ
ഗവേഷണങ്ങള് അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതു തന്നെ
യാണ്. കുട്ടികളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണമായ ബാല
രമയില് സീനിയര് സബ് എഡിറ്ററായ ശിവന് സ
ര്ഗാത്മക എഴുത്തില് മുന്പുതന്നെ കഴിവ് തെ
ളിയിച്ച ആളാണ്. കുട്ടികള്ക്ക് വേണ്ടി എഴുതുന്ന
എഴുത്തുകാര് കടലിനെ കൈക്കുമ്പിളില് ഒതുക്കാ
ന് കഴിവുള്ള മജീഷ്യന്മാരാണെന്ന് ഇത് കാട്ടിത്ത
രും. പത്തുവാചകത്തില് എഴുതേണ്ടതിനെ പകു
തി വാചകത്തില് പ

തിന്മടങ്ങ് ഭംഗിയ�
 ോടെ പറ
 യാ
ന് സാധിക്കുന്നവരാണവര്. സങ്കീര്ണതകളെ സാ
ധാരണക്കാരന്
 റെ ഭാഷയിലേ
 ക്ക് മാറ്റിയെ
 ടുത്ത ശി
വന്
 റെ കൈവഴക്കം ശ്ര

ദ്ധേ
 യം തന്നെ. ത്രില്ലറുകള് 

ഏതു വഴിക്ക് സഞ്ചരിക്കണം എന്ന് ന്യൂറ�ോ ഏരിയ
കൃത്യമായി പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു.  പ്രാദേശിക ഭാഷ
യുടെ ചില പ്രയ�ോഗങ്ങളില് സൂക്ഷ്മതക്കുറവ് അ
നുഭവപ്പെട്ടേക്കാം എന്നു ത�ോന്നാമെങ്കിലും ന�ോവ
ലിന്റെ വായനാസുഖത്തില് അത് മുങ്ങിപ്പോ
 ക
 ും.
അഗതാ ക്രിസ്റ്റി ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നെ
 ങ്കി
ല്..? ഈ പുസ്തകം വായിച്ചപ്പോള് ത�ോന്നിയ ഒ
രു കുസൃതി ചിന്ത 
 അതാണ്. ന്യൂറ�ോ ഏരിയ വായി
ക്കുന്ന അവര് പുസ്തക
 മട യ്ക്കുമ്പോള് ഒരു ചിരി
ചിരിക്കുമെന്നുറപ്പ്. താന് വെട്ടിയ വഴി വിശാലമാ
യതിന്
 റെ സന്തോഷത്തിലുള്ള ചിരി!

കേരള പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയൻ മുഖമാസിക
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തിളക്കമില്ലാത്ത
ദൃശ്യങ്ങള്

താരപരിവേഷം ക�ൊണ്ട് ഏറ്റവ ും കൂടുതല് ചെ



റുപ്പക്കാ
 ര് ആകര്ഷിക്ക
 പ്പെടുന്ന മാധ്യമമേ
 ഖല
 യാ
ണ് ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങള്
 . എന്നാല്
 , രാജ്യത്തെ മറ്റേതു
മേഖല
 യേക്കാളും കടുത്ത ത�ൊഴ ിലാളി ചൂഷണ
 ം 
ഈ മേഖല
 യില് അരങ്ങേറുന്നതായി പഠനങ്ങളും 
അനുഭവങ്ങളും തെളിയിക്കുന്നു
 . ഈ പശ്ചാത്തല
ത്തിലാണ് ദൃശ്യമാധ്യമ മേഖലയ
 ിലെ പ്രതിസന്
 ധി
കള് പഠിക്കാന് കേരള പത്രപ്രവര്ത്തക യൂണിയ
ന് ഒരു സമിതിയെ നിയ�ോഗിച്ചത്. പരിമിതികള്ക്കും 
വെല്ലുവിളികള്ക്കുമിടയിലും സമിതിക്കു കണ്ടെ
ത്താനായത് അത്യന്തം ഗൗരവതരമായ വസ്തു
തകളായിരുന്നു.

ചൂഷണത്തിന്റെ നേര്ക്കാഴ്ച
‘‘ഇപ്പോള് എനിക്കറിയാം ഈ മേഖല ഒട്ടും സു
രക്ഷി ത മ ല്ലെ ന്ന് . ചെറിയ ശമ്പള ത്തില് പ�

ോലും 
ദൃശ്യമാധ്യമ മേഖലയിലെ
ത�ൊഴിൽ പ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ചു
പഠിക്കാന് കേരള പത്രപ്രവര്ത്തക
യൂണിയന് നിയ�ോഗിച്ച സമിതിയുടെ
കണ്ടെത്തലുകളിൽ ചിലത്
സമിതി ചെയര്മാനും യൂണിയന്
മുന് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റുമായ

ബ�ോബി എബ്രഹാം
പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.
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ജ�ോലി ചെയ്യാന് ആളുണ്ട്. എന്നിട്ടും എന്തുക�ൊ
ണ്ട് ഈ മേഖലയില് തുടരുന്നു എന്നു ച�ോദിച്ചാ
ല് ഒറ്റ ഉത്തരമേയുള്ളു. ഇത് ഒരു പാഷന് ആണ്’’.
- 2009ല് എംഎ മാസ് കമ്യൂണിക്കേഷന് ക

ഴിഞ്ഞ് 
ദൃശ്യമാധ്യമ മേഖലയില് ജ�ോലി ചെയ്യുന്ന യുവാ
വ് പറഞ്ഞ വാക്കുകളില് സങ്കടവും നിരാശയുമു
ണ്ട്. വിട്ടുപ�ോകാനാവാത്തതിന്റെ മാനസിക സം
ഘര്ഷവ
 ും.
അച്ചടി മാധ്യമങ്ങള് 
 സജീവമായി നിന്ന ഇന്ത്യയി
ലെ മാധ്യമല�
 ോകത്തേ

ക്ക് ട
 ിവി ഉള്പ്പെടെയുള്ള പു
തിയ ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമങ്ങള് സജീവമായി ക
ടന്നുവന്നിട്ട് കാ

ല് 
 നൂറ്റാണ്ടോളമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇ
ലക്ട്രോണിക് മീഡിയയിലെ തന്നെ പുതിയ സംരം
ഭങ്ങളായ ഓണ്ലൈന് മീഡിയയും മറ്റും രംഗത്തെ
ത്തിയിട്ട് അതിലും കുറഞ്ഞ കാ

ലം 
 മാത്രവും. എങ്കി
ലും കാല് നൂറ്റാണ്ട് എന്നു പറയുന്നത് ചെറിയ കാ

കേരള പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയൻ മുഖമാസിക
ലയളവ് അല്ല. ഈ കാലയളവില് സാങ്കേതിക രംഗ
ത്ത് വന് വളര്ച്ച 
 ഉണ്ടായെങ്കിലും ആ സാങ്കേത
 ിക 
വിദ്യ ഫലപ്രദമായി ഉപയ�ോഗിക്കേണ്ട ത�ൊ

ഴിലാളി
ക്ക് അടിക്കടി തളര്ച്ച മാത്രമാണ് ഉണ്ടായത്. കേരള

ത്തില് പുതിയ ടിവി ചാനലുകള് 
 വന്നപ്പോള് മെച്ച
മായ ശമ്പളവ
 ും അവസരങ്ങളും പ്രതീക്ഷിച്ച് അവി
ടേക്ക് കൂടുമാറിയ അച്ചടി മാധ്യമ പ്രവര്ത്തകരുമു
ണ്ട്. ആദ്യകാലത്
 ത് അങ്ങനെ കളം മാറിയ മിക്കവ
രും വലിയ തട്ടുകേടില്ലാതെ പ�ോയെങ്കില് ഇപ്പോ
ള് കാര്യങ്ങള് വ്യത്യസ്തമാണ്. ദൃശ്യമാധ്യമ മേഖ
ലയിലെ യഥാര്ഥ സ്ഥിതി കണ്ടെത്തുന്നതിനാണ്
കേര ള  പത്ര പ്രവ ര്ത്ത ക യൂണിയ ന് സംസ്ഥാന
കമ്മി റ്റി ഏതാനും വര്ഷം മുമ്പ്  ഒരു സബ് കമ്മി
റ്റിയെ നിയ�ോഗിച്ചത്. ബ�ോബി ഏബ്രഹാം ചെയ
ര്മാനും രാജമ�ോഹന് കണ്വീ

നറും ശശികാന്,ത് ര
ഞ്ജിത് അമ്പാട ി, സുരേഷ് വെള്ളിമംഗലം, കിരണ് 

ബാബു എന്നിവര് അംഗങ്ങളുമായ സമിതി മൂന്നു 
സ്ഥലങ്ങ
 ളില് സിറ്റിങ് 
 നടത്തി. ദൃശ്യ മാധ്യമ മേഖ
ലയിലെ ജിവനക്കാരുമായി സംസാരിച്ചു. പ്രധാന
മായും ജേര്ണലിസ്റ്റുകളുടെ വിഷയം പഠിക്കാനാ
ണ് സമിതി പ�ോയതെങ്കിലും പരാതികളുമായി വ
ന്നവരില് നിരവധി ന�ോണ് ജേര്ണലിസ്റ്റുകളുമു
ണ്ടായിരുന്നു.  ഏതാനും മുന്നിര സ്ഥാപനങ്ങള് 

ഒഴികെ ആരും ന്യായമായ ശമ്പളം ക�ൊടുക്കുന്നി
ല്ലെന്നു 
 മാത്രമല്ല
 , ത�ൊഴില് ചെയ്യാനുള്ള സാഹച
 
ര്യവും ഒരുക്കുന്നില്ലെന്നാണ് തെളിവെട ുപ്പില് പ�ൊ


തുവെ വ്യക്തമ ായത്.

ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട പ്രധാന പരാതികള്:

● ശമ്പളമില്ല. ഉള്ള ശമ്പള
 ം തന്നെ കൃത്യമായി
ക�ൊടുക്കില്ല
 . മാസങ്ങള് ക
 ുടിശികയാണ് പല സ്ഥാ
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പനങ്ങ
 ളിലും.
● ജ�ോലി സമയത്തില് 
 ക്ലിപ്തത
 യ
 ില്ല.
● നിയമന ഉത്തര
 വ്
  ക�ൊടുക്കില്ല
 . സ്ഥാപന
 ത്
 തി
ല് ജ�ോലി ചെയ്യുന്നതിന് രേഖയ
 ില്ല.
● പരാതിപ്പെട്ടാല് സ്ഥലം മാറ്റി പീഡിപ്പിക്കും. രാ
ജിവയ്ക്കാന് നിര്ബന്ധിതര
 ാക്കും.
● പിഎഫും ഇഎസ്ഐയും പല സ്ഥാപനങ്ങ
ളിലും ഇല്ല.
● ജേര്ണ ലിസ്റ്റുകള�ോട് സ്ഥാപന മേധാവിക
ള് സംസാരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും തരംതാണ ഭാ
ഷയില്.
2015 മുതല് 
 ഒരു ചാനല
 ില് പ്രവര്ത്തി

ക്കു
 ന്ന
യാള് പറ
 ഞ്ഞത് സ്ഥാനം ഉണ്ട്, ശമ്പള
 മ ില്ല എന്നാ
ണ്. നിയമന ഉത്തരവുണ്ട്. എന്നാല് കണ്ഫര്മേ
ഷന് ഇല്ല. ന്യൂസിന�ൊപ്പം പര
സ
 ്യവും ന�ോക്കണം.
30000 രൂപ ശമ്പളവും 5000 രൂപ അലവന്സും പറ
ഞ്ഞ് ജ�ോലിക്കു കയറി. പിന്നീട് 5000 രൂപ കുറച്
 ചു.  
2017 ഡിസംബര് വരെ ശമ്പള
 ം കിട്ടി. പിന്നെ മാസ
ങ്ങള് കുടിശിക. ഒന്പതു വര്ഷമായി ജ�ോലി ചെ
യ്ത പരസ
 ്യ വിഭാഗം ജീവനക്കാ
 രന് 
 രാജിവയ്ക്കാ
ന് നിര്ബന്ധിതനായി. നേരത്തേ 

മൂന്നു ജീവനക്കാ
 
രുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോള് 
 ഒന്നായി ചുരുങ്ങി. വീക്ക്
ലി ഓഫ് പ�ോലും ഇല്ല. കാരണം പകരം ആളില്ല.
ഈ പ്രഫഷന് 
 ഒരു പാഷന് 
 ആണ്. അതുക�ൊണ്ടു
മാത്രമാണ് മുന്നോട്ടുപ�ോകുന്നത്.

ഉയര്ന്ന ചില നിര്ദേശങ്ങള്:

1. കൃത്യമായി ശമ്പളം ക�ൊടുക്കുന്നവരുടെ ലൈ
സന്സ് മാത്രമേ പുതുക്കാവൂ.
2. ശമ്പള
 രജിസ്റ്റര് സൂക്ഷിക്കണം
3. പുതിയ ചാനലുകള് തുടങ്ങുന്നത് സംബന്ധി

കേരള പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയൻ മുഖമാസിക
ച്ച് കൃത്യമായ നിയമനിര്മാണം വേണം.
4. ശമ്പള
 ം കൃത്യമാക്കണം.
5. വിഷ്വല് മീഡിയയ്ക്ക് പ്രസ് ക്ലബ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് സഹ
 ായ പ
ദ്ധതികള് ഉണ്ടാക്കണം.
6. ചെറുകിട ചാനലുകള് പ്രതിസന്ധിയില് ആണ്. വേതനം കി
ട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് സര്ക്കാര് 
 ഉറപ്പാ
 ക്കണം.
7. മറ്റുള്ളവര്ക്കു വേണ്ടി ശബ്ദം ഉയര്ത്തുന്ന
 രാഷ്ട്രീയക്കാര് ഭ
രിക്കുന്ന ചാനലുകളിലും ശമ്പള
 ം ഇല്ല. ഇതില് കൃത്യമായ ഇട
പെടല് ഉണ്ടാവണം.
8. ഇന്ഷുറന്സ് വേ

ണം. കരാര് ത�ൊഴിലാളികള്ക്കും പെന്ഷ
 
ന് കിട്ടാന് സംവിധാനം വേണം.

ജ�ോലി സമയം
വേജ് ബ�ോര്ഡില് ഉള്പ്പെടുത്താത്തത
 ിനാല് ഷ�ോപ് ആന്ഡ് 
എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ്  ആക്ട് ആണ് ദൃശ്യമാധ്യമ മേഖലയ്
 ക്ക് ബാ
ധകം. ഇതു തീര്ത്തും അശാസ്ത്രീയമാണ്. മാധ്യമ രംഗത്ത് ഏ
റ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഇടപെടലുകള് നടത്തുന്ന ദൃശ്യമാധ്യമ മേ
ഖല ഉള്പ്പെടെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമങ്ങളെ വേജ് ബ�ോ
ര്ഡ് പരിധിയില് തന്നെയാണ് ഉള്പ്പെടുത്തേണ്ടത്
 . ഇനി ഷ�ോപ്
ആന്ഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് 
 ആക്ട് ആണ് ബാധക
 മെങ്കി
 ല്  
 അതു
പ�ോലും പാലിക്കാന് 
 തയാറല്ലെന്നാ
 ണ് ഒരു വിഭാഗം ദൃശ്യമാധ്യമ
ഉടമകള് വ്യക്തമ ാക്കുന്നത്.

ശമ്പളം
കടകളില് സാധനം എടുത്തുക�ൊടുക്കാന് 
 നില്ക്കുന്നവര്ക്കു 

ലഭിക്കുന്ന ശമ്പളം പ�ോലും പല ദൃശ്യമാധ്യമ പ്രവര്ത്ത

കര്ക്കും 
ലഭിക്കുന്നില്ല
 . 7000 മുതല് 15000 വരെയാണ് ഈ മേഖലയിലെ 
ശരാശരി ശമ്പളം. പ്രമുഖ ചാനല
 ുകള് മാത്രമാണ് മികച്ച ശമ്പളം 
നല്കുന്നത്. മാധ്യമപ്രവര്ത്ത

നം പഠിച്ചിറങ്ങു
 ന്നവരെ ഒരു പരിശീ
ലനവുമില്ലാതെ പണ
 ിയെടുക്കാന് നിയ�ോഗിക്കുകയാണ് ചില ചാ
നല് മാനേജ്
 മെന്റുകള്. ശമ്പള
 ം ഇല്ലാതെ ജ�ോലി ചെയ്യിക്കാം എ
ന്നതാണ് മെച്ചം. അഞ്ചോ ആറ�ോ മാസം കിട്ടിയാല് അതു മതി
എന്ന ഈ നയ
 ം ദൃശ്യമാധ്യമ മേഖലയ
 ില് പല
 ര
 ും സ്വീകരിക്കുന്ന
ത് ഭാവിയില് ഈ മേഖലയുടെ തകര്ച്ചയ്ക്കു തന്നെ കാരണമാ
കും. മാത്രമല്ല, ദീര്ഘകാലം ഈ മേഖലയില് ജ�ോലി ചെയ്ത പ
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കേരള പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയൻ മുഖമാസിക

ബിരുദവും ബിരുദാനന്തര ബിരു
ദവും ഡിപ്ലോമയും ആണ് റിപ്പോര്ട്ട
ര്/ സബ് എഡിറ്റര് തസ്തികയില് യ�ോ
ഗ്യത. ഈ മേഖലയിലെ തസ്തികകള്
നിര്വചിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തതിനാല് ഓ
ര�ോ ചാനലിനും ത�ോന്നുന്ന തസ്തിക
കള് നിശ്ചയിക്കുകയ
 ാണ്. അതുക�ൊ
ണ്ടുതന്നെ സമാന തസ്തികയില് പ്രി
ന്റ് മീഡിയിയില് ഉള്ളവരുടെ തസ്തി
കയുമായി താരതമ ്യം പ�ോലും സാധി
ക്കുന്നില്ല. സര്ക്കാര് ജീവനക്കാര്ക്ക്
കൃത്യമായി ശമ്പള വര്ധനയും ക്ഷാ
മബത്ത
 വര്ധനയും ഉറപ്പാക്കുന്ന സ
ര്ക്കാര് പക്ഷേ ദൃശ്യമാധ്യമ മേഖലയി
ല് ശമ്പളം ക�ൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എ
ന്നു പ�ോലും ന�ോക്കുന്നില്ല.
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ലരും ശമ്പള
  കുടിശിക പ�ോലും കിട്ടാതെ പ്രതിസ
ന്ധിയിലാണ്. ഇത്രയ
 ും ചെറിയ ശമ്പളത്തില് ആ
ളുകള് എങ്ങനെ 
 ജീവിച്ചുപ�ോകുന്നു എന്നതു ത
ന്നെ അദ്ഭുതമാണ്. സര്ക്കാര് പ
 ്രഖ്യാപിച്ച മിനിമം 
വേതനം പ�ോലും ഈ മേഖലയില് ലഭ്യമല്ല. ത�ൊഴി
ലുറപ്പുകാര്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന വേതനം പ�ോലും ഇവ
ര്ക്ക്  ഉറപ്പാക്കാന് കഴിയുന്നില്ല എന്ന കാര്യത്തില് 
സര്ക്കാര് ലജ്ജിക്കുക തന്നെ വേണം.
അതേസമയം, മറ്റു ഭാഷാ ചാനല
 ുകളിലും ഇം
ഗ്ലിഷ് ചാനലുകളിലും താരതമ്യേന ഭേദപ്പെട്ട ശമ്പ
ളം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.  എന്നാല് കൃത്യമായ ഒരു കണ
ക്ക് ഈ സമ ിതിക്കു ലഭിച്ചിട്ടില്ല.
ബിരുദവും ബിരുദാനന്തര ബിരുദവ
 ും ഡിപ്ലോ
മയും ആണ് റിപ്പോര്ട്ടര്/ സബ് എഡിറ്റര് തസ്തി
കയില് യ�ോഗ്യത.
ഈ മേഖല
 യിലെ തസ്തികകള് നിര്വചിക്കപ്
 പെ
ട്ടിട്ടില്ലാ
 ത്ത
 തിനാല് ഓര�ോ ചാനല
 ിനും ത�ോന്നുന്ന
തസ്തികകള് നിശ്ചയിക്കുകയാണ്. അതുക�ൊണ്ടു
തന്നെ സമാന തസ്തികയില് പ്രിന്റ് മീഡിയിയില് 
ഉള്ളവരുടെ തസ്തിക
 യുമായി താരതമ്യം പ�ോലും 
സാധിക്കുന്നില്ല
 . സര്ക്കാര് 
 ജീവനക്കാ
 ര്ക്ക് ക

ൃത്യമാ
യി ശമ്പള
 വര്ധന
 യ
 ും ക്ഷാമബത്ത വര്ധനയ
 ും ഉ
റപ്പാക്കുന്ന സര്ക്കാര് പക്ഷേ ദൃശ്യമാധ്യമ മേഖല
യില് ശമ്പള
 ം ക�ൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നു പ�ോലും 
ന�ോക്കുന്നില്ല.
മുന്നി ര ചാനല
 ുകള്  ഒഴികെ  ആരും പിഎഫ്
 ,
ഇഎ സ് ഐ വിഹിതം അടയ്ക്കുന്നില്ല
 . പിഎഫ്
വിഹിതം കുടിശിക വരുത്തിയാല് ജപ്തി നടപടി
ക്കുവരെ പിഎഫ് കമ്മിഷണര്ക്ക് 
 അധികാരമുണ്ടെ
ന്നിരിക്കെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവര് 
 ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ലെ
ന്നു നടിക്കുക
 യാണ്. നാളുകള്ക്കു മുമ്പ് ജീവന് ട
 ി
വിയിലെ ഒരു മാധ്യമപ്രവര്ത്തകന് അടിയന്ത
 ര ശ
സ്ത്രക്രി യ മുട ങ്ങു ന്ന സാഹച ര്യം ഉണ്ടായ കാ
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ര്യം യൂണിയന് മുന് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡ
ന്റ് ആര്. ഗ�ോപകുമാര് ചൂണ്ടിക്കാ
 ട്ടി
 .  ടിവി ന്യൂ ചാ
നല് പൂട്ടിപ്പോയ സ്ഥാപനമാണ്. ഇവിടെ ജ�ോലി
ചെയ്തവര്ക്ക് ലേബര് ക�ോടതി ഇടപെട്ട് അനുവ
ദിച്ച ശമ്പള കുടിശിക ത�ൊഴില് മന്ത്രി ഇടപെട്ടി
 ട്ടു 
പ�ോലും കിട്ടിയില്ല എന്ന വസ്തുതയ
 ും ഇപ്പോഴും 
നിലന
 ില്ക്കുകയാണ്.
നിസാര കാരണങ്ങള് പ
 റഞ്ഞ് 

ഉദ്യോഗസ്ഥര് 
 ന
ടപടി വൈകിച്ചു. ഉത്തര
വ
 ിന്റെ ക�ോപ്പിയില് ഡിജി
റ്റല് ഒപ്പില്ല 
 തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്.
ഒടുവില് റവന്യു റിക്കവറിക്ക് പ�ോയവര് പ
 റഞ്ഞ
 ത്
ഇങ്ങനെയ�ൊരു സ്ഥാപനം പ്രവര്ത്തിക്കുന്നില
 ്ലെ
ന്നും ഉടമകള് ആരെന്ന് അറിയില്ലെന്നുമാണ്. കെ
എസ്ഐഡിസി എന്ന സ്ഥാപനത്തില് നിന്ന് 80
ലക്ഷം രൂപ വായ്പയെടുത്ത സ്ഥാപനത്
 തിന്
 റെ ഉ
ടമകള് 
 ആരെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാന് കഴിയുന്നില്ല എ
ന്ന വാദം വിശ്വസന
 ീയമല്ല.
നമ്മുടെ ചാനല
 ുകളുടെ കാര്യത്തില് സര്ക്കാര് 

പിന്തുടരുന്നത് എത്ര നിസംഗമ ായ സമീപന
 മ ാണ്
എന്ന് മനസ്സിലാക്കാന് ഈ ഉദാഹരണം മാത്രം മ
തിയെന്നും ഗ�ോപകുമാര് ചൂണ്ടിക്കാ
 ട്ടി
 .

ജ�ോലി സ്ഥിരത

ഇങ്ങനെയ�ൊരു കാര്യം സ്വപ്നം കാണാന് പ�ോ
ലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ്. 1000 രൂപ ശമ്പളം 
കൂട്ടിക്കിട്ടുമെന്നു പ

റഞ്ഞാ

ല് ഉടന് നിലവിലെ സ്ഥാ
പനം വിട്ട് മറ്റൊരു സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് പ�ോകുന്ന
പ്രവണത
 ഈ മേഖല
 യ
 ിലുണ്ട്.
എന്നാല് പുതിയതായി ചേരാന് പ�ോകുന്ന സ്ഥാ
പന ത്തിന്റെ സാമ്പ ത്തിക  ഭദ്ര തയ�
 ോ നടത്തിപ്പു
 
കാര്  ആരെ ന്ന ത�ോ ന�ോക്കാതെ യാണ്  പല പ്പോ
ഴും മാറ്റം. കരാര് നിയമനം എന്ന സൗകര്യം കൂടി
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വിഷ്വല് മീഡി
യയിലുള്ള എല്ലാ പ്രശ്
നങ്ങളും സമീപ ഭാവിയില്
ഉണ്ടാകും. അതുക�ൊണ്ടുത
ന്നെ ഓണ്ലൈന് മീഡിയ വ്യവ
സ്ഥാപിതമ ായി പ്രവര്ത്തിക്കു
ന്നതിനുള്ള സംവിധാനം സ
ര്ക്കാര് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്
അത്യാവശ്യമാണ്.
യായത�
 ോടെ ആരെ
യും എപ്പോള് വേണ
മെങ്കി ലും പിരിച്ചുവിടാ
മെന്ന സ്ഥിതിയും രംഗം വ
ഷളാക്കുന്നു.

ചില ശുപാര്ശകള്

ദീര്ഘകാലാടിസ്ഥാനത്
 തില്

ചെയ്യേണ്ടവ


1. ഈ മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങ
 ള് പ
 ഠ
 ിക്കാ
ന് സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് മുന്കൈ എടുത്ത്
റിട്ട. ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി ചെയര്മാനായി
മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരും ട്രേഡ് യൂണിയന് പ
 ്ര
തിനിധികളും ഉള്പ്പെടുന്ന സമിതിയെ നിയ�ോ
ഗിക്കുക.
2. ഈ മേഖല
 യ്
 ക്കായി പ്രത്യേക 
 നിയമനി
ര്മാണം നടത്തുക.
3. ത�ൊഴില്  നിയമങ്ങള് ലം

ഘിക്കുന്നു
 
ണ്ടോ എന്ന റിയാന് കൃത്യമായ  പരിശ�ോധ
ന നടത്തുക
4. പിഎ ഫ് , ഇഎസ്
 ഐ എന്നിവ മാധ്യമ
സ്ഥാപന
 ങ്ങ
 ളില് ഉറപ്പാ
 ക്കുക.
5. മെഡിക്കല് ഇന്ഷുറ
 ന്സ് ഉറപ്പാ
 ക്കുക.
6. ത�ൊഴില് നിയമങ്ങള് പാ

ല
 ിക്കാതിരിക്കു
ക, ശമ്പളം നല്കാതിരിക്കുക തുടങ്ങിയ പ്ര
ശ്നങ്ങള് ഉണ്ടാകുമ്പോള് പര
 ാതിപ്പെടാനും 
പരിഹാരം കാണാനുമായി അതിവേഗ സംവി
ധാനം ഉണ്ടാക്കുക. ശമ്പളം നല്കാതെയും 
പിഎഫ്, ഇഎസ്ഐ
 വിഹിതം അടയ്ക്കാതെ
യും കബളിപ്പിക്കല് നടത്തുന്ന മാധ്യമ സ്ഥാ
പനങ്ങള്ക്കെതിരെ ക്രിമിനല് 
 നിയമപ്രകാരം 
കേസ് എടുക്കുക.
7. ദൃശ്യമാധ്യമ പ്രവര്ത്ത

കരുടെ പ്രശ്നം 

1. ദൃശ്യമാധ്യമപ്രവര്ത്തകരെ
 യും വേജ്
ബ�ോര്ഡ് പര
 ിധിയില് ഉള്പ്പെടുത്തുക.
2. പുതിയ തായി ചാന ല്  തുട ങ്ങുന്ന
 വരു
ടെ സാമ്പത്
 തിക ഭദ്രത ഉറപ്പാ
 ക്കാന് 
 ആവശ്യ
മായ നിയമനിര്മാണം നടത്തുക. ആദ്യ അ
ഞ്ചുവര്ഷ
 മെങ്കിലും കൃത്യമായി ശമ്പളം ക�ൊ
ടുക്കാന് കഴിവുള്ളവരാണ് ചാനല് 
 നടത്തി
പ്പുകാര് 
 എന്ന് ഉറപ്പാ
 ക്കുക
 .

അടിയന്തരമായി ചെയ്യേണ്ടവ
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നിയമസഭയിലും പാ
ര്ലമെ ന്റി ലും ഉന്നയി
ക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമത്തി
ന് യൂണിയന് 
 മുന്കൈ എ
ടുക്കുക

ഓണ്ലൈന് മീഡിയ
താര ത മ്യേ ന  പുതിയ മേഖലയാണ് ഓ
ണ്ലൈന്  മീഡിയ എങ്കി ലും അതിലേക്കും 

ധാരാളം ജേര്ണ ലിസ്റ്റുക ള് കടന്നുവരുന്നു
ണ്ട്. എന്നാല് ടിവി ചാനലുകള്ക്കുള്ളതുപ�ോ
ലെ ലൈസന്സ് പ�ോലും ഈ മീഡിയയ്ക്ക് 
വേണ്ട എന്നത് മറ്റൊര
 ു പ്രശ്നമ ാണ്.
വിഷ്വല് മീഡിയയിലുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങ
 
ളും സമീപ ഭാവിയില് ഇവിടെയും ഉണ്ടാകും.
അതുക�ൊണ്ടു ത ന്നെ  ഓണ്ലൈ ന്  മീഡിയ
വ്യവ സ്ഥാ പിത മായി പ്രവ ര്ത്തി

ക്കു
 ന്ന
 ത
 ിനു
ള്ള സംവിധാനം സര്ക്കാര് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്
അത്യാവശ്യമാണ്.
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സിദ്ദീഖ് കാപ്പന്റെ മോചനത്തിനായി

കരിദിനം

ഉത്തർപ്രദേശ് പ�ോലീസിന്റെ തടങ്കലിൽ ര�ോഗബാ
ധിതനായി നരകയാതന അനുഭവിക്കുന്ന മാധ്യമ പ്ര
വർത്തകൻ സിദ്ദീഖ് കാപ്പന്റെ ജീവൻ
 രക്ഷിക്കണമെ
ന്നും അദ്ദേഹത്തെ മോചിപ്പിക്കണമെന്നും ആവശ്യ
പ്പെട്ട് കേരള പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയൻ തുടക്ക

മിട്ട പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഏപ്രിൽ 26ന് ക
രിദിനം ആചരിച്ചു. ജില്ലാ കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃത്വ
ത്തിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധം സംഘടി
പ്പിച്ചു. പ്രതിഷേധത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാ
പിച്ച് പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും പങ്കെടുത്തു.

സിദ്ദീഖ് കാപ്പന് റെ ജീവന് രക്ഷിക്ക
 ണ
 മെന്നാവശ്യപ്പെ
 ട്ട് കേരള പത്രപ്രവര്ത്ത
 ക
 യൂണിയന് കാസർക�ോട ് ജില്ലാ കമ്മിറ് റി നട ത്
 തിയ
 പ്രതിഷേധ സംഗമം

സിദ്ദിഖ് കാപ്പന് നീതി നിഷേധിക്കുന്നതില് പ്രതിഷേധിച്ച് കേരള പത്രപ്രവർത്തക
യൂണിയന് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കമ്മിറ്റി നടത്തിയ ധർണ
തൃശൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില് പ്രസ് ക്ലബ്ബിന് മുന്പില് ചേര്ന്ന യ�ോഗം

41രള പത്രപ്രവർ ത്തക യൂണിയൻ ജില്ലാ കമ്മിറ് റി മലപ്പു
കേ
 റ ം പ്രസ് ക്ലബ്ബിന് മുന്നിൽ സംഘടിപ്പിച്ച 
 പ്രതിഷേധം
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സിദ്ദീഖ് കാപ്പന്റെ മോചനത്തിനായി

കരിദിനം

സിദ്ദീഖ് കാപ്പന് നീതി ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കേരള പത്രപ്രവര്ത്തക യൂണിയന് കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തില് പ്രസ്ക്ലബിനു മുന്നില് നടത്തിയ  പ്രതിഷേധ സംഗമം

സിദ്ദീഖ് കാപ്പന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കണ
 മെന്നാവശ്യപ്പെ
 ട്ട് കേരള പത്രപ്രവർ ത്തക
 യൂണിയൻ ക�ൊല ്ലം ജില്ലാ കമ്മിറ് റി പ്രസ്സ് ക്ലബ്ബിനു മുന്നിൽ നടത്
 തിയ
   ധർണ
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സിദ്ദീഖ് കാപ്പന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കണ
 മെന്നാവശ്യപ്പെ
 ട്ട് കേരള പത്രപ്രവർ ത്ത
 ക
 യൂണിയൻ ആലപ്പു
 ഴ ജില്ലാ കമ്മിറ് റി നടത്
 തിയ
 പ്രതിഷേധം

കേരള പത്രപ്രവർത്തക
യൂണി
ൻ മുഖമാസി
സിദ്ദീഖ് കാപ്പന്റെ മോച
നത്തിന
ായയ
ി ക

കരിദിനം

KUWJ

സിദ്ദീഖ് കാപ്പന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതിനും മോചന
 ത്
 തിന
 ുമായി കേരള പത്രപ്രവർ ത്ത
 ക
 യൂണിയൻ നടത്
 തിയ
 കരിദിനാചര ണത്തിന് റെ ഭാഗമായി തിരുവനന്ത
 പു
 ര ത്ത് 
ജിപിഒക്കു മുന്നിൽ ചേർന്ന
 പ്രതിഷേധ സംഗമം പ്രതിപക്ഷ നേത
 ാവ് രമേശ
 ് ചെന്നിത്തല ഉദ്ഘാടന
 ം ചെയ്യുന്നു


സിദ്ദീഖ് കാപ്പന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കണ
 മെന്നാവശ്യപ്പെ
 ട്ട് കേരള പത്രപ്രവർ ത്ത
 ക
 യൂണിയൻ ക�ോട്ട യം ജില്ലാ കമ്മിറ് റി നടത്തിയ
 പ്രതിഷേധം തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ എംഎൽഎ
ഉദ്ഘാടന
 ം ചെയ്യുന്നു
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സിദ്ദീഖ് കാപ്പന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കണ
 മെന്നാവശ്യപ്പെ
 ട്ട് കേരള പത്രപ്രവർ ത്തക
 യൂണിയൻ കോഴിക്കോട് നടത്
 തിയ
 പ്രതിഷേധ സംഗമം എം.കെ. രാഘവൻ 
 എംപി ഉദ്ഘാടന
 ം ചെയ്യുന്നു
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