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യാസിർഫയാസ്

ലോ കംആലോഷങ്ങളിൽമുങ്ങിയ2015ലേബേിലെരുന്ാൾ
ദിനത്ിോണ്ഈസഅേിമുഹമ്മദ്അേിഎന്യമനിയു

വാവിലൻറഹിജറ(െോയനം)തുടങ്ങുന്ത്.െേമാനങ്ങളുള്ളെുതുകാേെ
ോയനം.യുദ്ംലകാടുമ്ിരിലകൊണ്ടനഗരത്ിൽഭാര്യലയയുംെിഞ്ുമകെ
ലളയുംതനിച്ാകെിസൻആയിലേലതരുവിലേകെിറങ്ങുലമ്ാൾഈസയുലടമു
ന്ിൽദുർേടങ്ങൾഏലറയായിരുന്ു.തേകെക്മുകളിൽഇരമ്ിപ്ായുന്ലൊ
ർവിമാനങ്ങൾ,തകർന്ടിഞ്ഞലറാഡുകൾ,ലവടിലയാച്കൾ,മരണംെതിയി
രികെുന്ലെകലൊയൻറുകൾ,അവകടലന്ത്ിയാൽആർത്ിരമ്ുന്ലെ
ങ്കടൽ..െലഷേ,ഉള്ളിൽേഷേ്യസ്ാനംമാതതലമലതളിഞ്ഞുള്ളളൂ,സങ്കടകെടേി
നപ്ുറംതെതീഷേയുലടെച്ത്ുരുത്ുലൊലേഒരുലകാച്ുനാട്.ലകരളം.ലവ
ടിലയാച്കൾകെക്നടുവിേൂലടജീവനുംൈകയിൽെിടിച്ക്ഈസഅന്ക്നടത്ി
യഅതിസാഹസികഹിജറഇന്ക്േഷേ്യത്ിലേത്ിയിരികെുന്ു.തിരുവനന്ത
െുരംകാര്യവട്ടലത്െുേ്ാനിവിളയിലേെണിതീരാത്വാടകവീട്ടിൽഒരുയമ
നിച്ായയുലടമധുരഗന്ംെകർന്ക്ആകഥെറയുലമ്ാൾഈസയുലടമുഖ
ത്ക്ഒന്ാംറാങ്കുകാരലൻറതിളകെമുണ്ടക്.വടകെൻയമനിലേഅൽഹൗറിതഗാ
മവാസിയായലെറുപ്കൊരൻലകരളസർവകോശാേയിൽനിന്ക്എം.എേിം
ഗ്ിസ്റ്ികസിൽഒന്ാംറാങ്കക്ലനടിയകഥ.യമനിൽആടുലമയ്കൊൻലൊകു
ന്മേയാളികലളകെുറിച്ുള്ളവാർത്കൾകെിലടയുദ്വുംകോെവുംതകർ
ത്നാട്ടിൽനിന്ക്വിദ്യലതടിനമ്മുലടനാട്ടിലേകെക്സാഹസികയാതതനടത്ി
യയമനിയുവാവിലൻറവിജയകഥകെക്തിളകെലമലറയാണ്.

വടകെൻയമനിലേഅൽഹൗറിതഗാമത്ിലേഇടത്രംകുടുംബത്ിോണ്
ഈസയുലടജനനം.െിതാവ്അധ്യാെകൻ.ആറ്മകെളിൽമൂത്യാളാണ്ഈ
സ.നാല്സലഹാദരിമാരുംസലഹാദരനും.െഠനത്ിൽമിടുകെനായിരുന്ുഈ
സ.എേ്ാക്ാസുകളിേുംഒന്ാമൻ.െലഷേ,ഹയർലസകെൻഡറികഴിഞ്ഞലതാ
ലടെഠനംനിർലത്ണ്ടിവന്ു.ലൊളിലയാബാധിച്ക്കിടകെയിോയിലപ്ായഇ
ളയലെങ്ങളുലടദുരിതജീവിതംഈസലയദുഃഖിതനാകെി.കുടുംബലച്േവു
കൾകൂട്ടിമുട്ടികൊൻതലന്ബാപ്യുലടശമ്ളംലകാണ്ടക്കഴിയുന്ിേ്.എങ്ങ
ലനലയങ്കിേുംെികിത്സകെക്െണംകലണ്ടത്ണം.െഠനസ്പനങ്ങൾമാറ്ിലവ
ച്ക്ആകൗമാരകൊരൻ2005ൽതേസ്ഥാനമായസൻആയിലേകെക്വണ്ടികയ
റി.അവിലടതുച്ഛവരുമാനമുള്ളെേെേലജാേികൾ.െച്കെറികെടയിേുംശീ
തളൊനീയകെടയിേുംലടേിലഫാൺബൂത്ിേുലമാലകെമാറിമാറിരാപ്കൽ
ലജാേിലെയ്തു.േഷേ്യത്ിലേകെക്ലെറുവരുമാനങ്ങൾകൂട്ടിലവച്ു.2008ൽ
ഈസസലഹാദരിലയസൻആയിലേകെക്ലകാണ്ടുവന്ക്െികിത്സിച്ു.ശസ്തത
തകിയനടത്ി.കുഞ്ഞുലെങ്ങളുലടആലരാഗ്യംലമച്ലപ്ട്ടലപ്ാൾഈസതലൻ
റസ്പനങ്ങൾലൊടിതട്ടിലയടുത്ു.െഠികെണം.അന്ക്സൻആയിലേലടേി
ലഫാൺബൂത്ിോണ്ഈസകെക്ലജാേി.ഉടമയുമായിസംസാരിച്ലപ്ാൾഅ
ലദേഹത്ിനുംസമ്മതം.അങ്ങലനസൻആയൂനിലവഴസിറ്ിയിലേലകാളജഓ
ഫ്ോംലഗ്ജസിൽതടാൻസ്ലേഷൻഡിതഗികെക്ലെർന്ു.െകൽെഠനം,രാതതി
ലജാേി.െേദിവസങ്ങളിേുംഒലന്ാരലണ്ടാലനരംമാതതമായിരുന്ുഭഷേണം.
തുച്ഛവരുമാനത്ിൽനിന്ക്മിച്ംെിടിച്ക്ൊഠെുസ്തകങ്ങൾവാങ്ങി.നാല്വർ
ഷലത്ലകാഴസ്അവസാനികെുലമ്ാൾഈസയുലടകഠിനെരിതശമത്ിന്ഫ
േമുണ്ടായി.92ശതമാനംമാർലകൊലടഫസ്റ്ക്റാങ്കക്!

മുല്ലപ്പൂവിപ്ലവംതന്നപങ്കാളി
യമനിലേനിയമതെകാരംഫസ്റ്ക്റാങ്കക്േഭികെുന്യാൾകെക്ലകാഴസ്കഴിഞ്ഞ

യുടൻഅലതവകുപ്ിൽലഡലമാൺസ്ലതടറ്റായിലജാേികിട്ടും.െലഷേ,അവ
സാനലസമസ്റ്റിൽെഠികെുലമ്ാൾ2011ജനുവരിയിൽയമനിൽവിപ്ലവംലൊ
ട്ടിപ്ുറലപ്ട്ടിരുന്ു.അലതാലടലകാളജുകളുംസ്കൂളുകളുംസർകൊർഓഫിസു
കളുലമാലകെഅടച്ു.അറബ്വസന്തത്ിലൻറഅേലയാേികൾയമനിലതരുവു
കലളതെഷേുബ്ധമാകെിയആലറഴമാസലത്ാളംലകാളജഅവധിയായിരുന്ു.
െലഷേ,ആവിപ്ലവകാേഇടലവളഈസകെക്തലൻറജീവിതെങ്കാളിലയസമ്മാ
നിച്ു.ലതകെൻയമനിലേോഹിജതഗാമവാസിയുംസഹൊഠിയുമായഅബീർ
ഈസയുലടജീവിതസഖിയായി.ആൺ-ലെൺഇടെഴകേുകൾവളലരെരിമി
തമാണ്യമനിലേകാമ്സുകളിലേന്ക്ഈസ.െഠനത്ിൽമിടുകെനായഈ

സക്ാസ്കൗൺസിൽലെയർമാനായിരിലകെഅബീറുംഅതിൽഅംഗമായി
രുന്ു.അബീറിലൻറലെരുമാറ്വുംകഠിനാധ്ാനവുലമാലകെഈസയിൽമതി
പ്ുണ്ടാകെി.അങ്ങലനഇവൾതലന്ജീവിതെങ്കാളിലയന്ുറപ്ിച്ു.വിപ്ലവകാ
േത്ക്വിവാഹംനടത്ി.വിപ്ലവത്ിലൻറഅേലയാേികൾഅടങ്ങിക്ാസ്തു
ടങ്ങിയലപ്ാൾഈസയുംഅബീറുംസൻആയിൽഒരുമിച്ക്താമസിച്ക്െഠിച്ു.

യുദ്ംകവർന്നസ്വപ്നങ്ങൾ
ഒന്ാംറാങ്കക്േഭിച്തിലൻറഅടിസ്ഥാനത്ിൽവകുപ്ിൽഅധ്യാെകനാ

യിഈസലജാേിലെയ്തുതുടങ്ങിലയങ്കിേുംഔലദ്യാഗികനിയമനംേഭിച്ിേ്.
വിപ്ലവംആഭ്യന്തരകോെത്ിന്വഴിമാറിയലതാലടകാര്യങ്ങൾകീഴലമൽമറി
ഞ്ഞു.ഓഫിസുകൾഅടച്ു.ശമ്ളമിേ്ാലതമൂന്ക്വർഷലത്ാളമാണ്ഈസ
ലജാേിലെയ്തത്.ഒഴിവുലവളകളിൽസ്കാര്യലകാളജുകളിൽെഠിപ്ിച്ുംട്യൂ
ഷൻഎടുത്ുലമാലകെയാണ്വരുമാനംകലണ്ടത്ിയത്.യുദ്വുംആഭ്യന്തര
യുദ്വുംജീവിതംദുസ്സഹമാകെി.തഗാമങ്ങളുംനഗരങ്ങളുംഒറ്ലപ്ട്ടു.രണ്ടാമ
ലത്കുഞ്ഞിന്അന്ക്ആറുമാസലമതൊയമുള്ളളൂ.ലൊർവിമാനങ്ങളുലടഇര
മ്േിൽമരണംകാത്ക്തേസ്ഥാനലത്വാടകവീട്ടിൽനാല്ആത്ാകെൾഒ
തുങ്ങികെൂടി.കുട്ടികലളട്യൂഷന്ലൊേുംആരുംഅയകൊതായി.അലതാലടഅ
വസാനവരുമാനവുംനിേച്ു.

വവളിച്ംപകർന്ന്സ്കകകാളർഷിപ്
മരണംവർഷികെുന്ലബാംബറുകൾഈസയിൽആധിലയറ്ി.എങ്ങലന

ലയങ്കിേുംെുറത്ക്കടകെണലമന്െിന്തയായി.അങ്ങലനയിരികെുലമ്ാഴാണ്
2015ലേബേിലെരുന്ാൾവരുന്ത്.ലസപറ്ംബർ26ന്ലെരുന്ാളിലൻറമൂ
ന്ാംദിനംസുഹൃത്ുകെലളകാണാൻെുറത്ിറങ്ങിയലപ്ാഴാണ്അതെതീ
ഷേിതമായിജിബൂതിയിലേഇന്ത്യൻഎംബസിയിൽനിന്ക്ലകാൾവന്ത്.തി
രിച്ുവിളിച്ലപ്ാൾലഎ.സി.സി.ആർ(ഇന്ത്യൻകൗൺസിൽലഫാർകൾെറൽ
റിലേഷൻസ്)സ്ലകാളർഷിപേഭിച്ത്അറിയിച്ുള്ളലമയിേിന്എന്താണ്മ
റുെടിനൽകാതിരുന്ലതന്ക്ലൊദിച്ു.കറൻറുംഇൻറർലനറ്ുലമാന്ുംഇേ്ാ
തിരുന്തിനാൽലമയിൽകണ്ടിരുന്ിേ്.ലസാളാർൈവദ്യുതിയുള്ളസുഹൃത്ി
ലൻറവീട്ടിൽലെന്ക്ലമയിൽതുറന്ലപ്ാൾലനരലത്വന്ുകിടകെുന്ലസേക
ഷൻലമയിൽകണ്ടു.യുദ്ംതുടങ്ങുന്തിന്മുമ്ക്ലഎ.സി.സി.ആർസ്ലകാ
ളർഷിപ്ിന്അലെഷേികെുകയുംെരീഷേഎഴുതുകയുംലെയ്തിരുലന്ങ്കിേും
യുദ്വുംഎംബസിമാറ്വുലമാലകെയായലതാലടതെതീഷേനഷ്ടലപ്ട്ടിരുന്ു.
2000ലെർഎഴുതിയെരീഷേയിൽനിന്ക്ലതരലഞ്ഞടുകെലപ്ട്ട38ലെരിൽതാ
നുമുലണ്ടന്ുംലസപറ്ംബർ31നകംലകരളയൂനിലവഴസിറ്ിയിൽലെരണലമ
ന്ുമായിരുന്ുലമയിൽ.അലേ്ങ്കിൽസ്ലകാളർഷിപനഷ്ടലപ്ടും.മുങ്ങിത്ാ
ഴുന്വലൻറമുന്ിലേഅവസാനകച്ിത്ുരുമ്ക്ലൊോയിരുന്ുആലമയിൽ.
യുദ്ലകെടുതികളാണ്െുറ്ുൊടും.ലൊകാൻൈകയിൽെണമിേ്.അെൂർവ
മായിമാതതമുള്ളൈലൈറ്ിന്എട്ടക്ഇരട്ടിയാണ്ൊർജ.മരണംെതിയിരികെുന്
ലറാഡുകളാണ്മുന്ിൽ.എങ്കിേുംഈസലൊകാൻതലന്ഉറപ്ിച്ു.31ന്ലക
രളത്ിലേത്ണലമങ്കിൽആദ്യംജിബൂതിയിലേഇന്ത്യൻഎംബസിയിലേത്ി
വിസവാങ്ങണം.എങ്ങലനഅവിലടഎത്ുലമന്ക്ഒരുെിടിയുമിലേ്ങ്കിേുംഓ
ഫർസ്ീകരിച്ക്വിസകെക്അലെഷേഅയച്ു.അവലശഷികെുന്ത്അഞ്ക്ദിവ
സംമാതതം.ഈസരണ്ടുംകൽെിച്ക്െുറലപ്ടാൻതീരുമാനിച്ു.

യുദ്ംനീണ്ടക്,ലജാേിഇേ്ാതായലപ്ാൾകുട്ടികലളലൊറ്ാൻഒരുകാറ്വാ
ങ്ങിയിരുന്ു.ടാകസിയായിഓടികൊൻ.കാറുമായിസനയിലേെഴയലതാഴിേു
ടമയായസുഹൃത്ിലനലെന്ുകണ്ടക്കാര്യംെറഞ്ഞു.കാറ്വിൽകൊൻലതൊ
കസിലേറ്ർനൽകികുറച്ക്െണംവാങ്ങി.ഭാര്യയുലടഅവലശഷിച്സ്ർണ
വുംവിറ്ു.ലസപറ്ംബർ27ന്നാോംലെരുന്ാൾദിനത്ിൽകുറച്ക്വസ്തത
ങ്ങളുംസർട്ടിഫികെറ്ുകളുംബാഗിോകെിഈസഇറങ്ങി,അേ്ാഹുവിൽഭാര
ലമൽെിച്ക്.േഷേ്യത്ിലേത്ുലമന്ക്ഒരുറപ്ുംഇേ്ാത്യാതതയിലേകെക്തെിയ
തമൻവിടെറയുലമ്ാൾഅബീറുംകുഞ്ഞുങ്ങളുംലതങ്ങി.ഏദൻലൊർട്ടിലേ
കെക്ലൊകാനാണ്ആദ്യംതീരുമാനിച്ിരുന്ത്.അവിലടനിന്ക്ഹൂതിവിമതലര
ൈസന്യംെുറന്തള്ളിയിരുന്ു.എന്ാൽ,വടകെൻയമൻകാരനായതാൻലതകെ
ൻയമനിലേഏദനിലേകെുള്ളയാതതയിൽഎവിലടലവച്ുംലകാേ്ലപ്ടാലമന്ക്
സുഹൃത്ുകെൾതാകെീത്ലെയ്തു.അങ്ങലനവിദൂരലമങ്കിേുംസുരഷേിതലമ
ന്ക്ലതാന്ിയലമാഖലൊർട്ടിലേകെക്ലൊകാൻതീരുമാനിച്ു.ആദ്യംഅൽഹു

ലദയ്ദയിലേകെക്ബസിൽ.ഹുലദയ്ദയിലേത്ുലമ്ാൾരാതതിയായി.െിലറ്ന്ക്രാ
വിലേഅടുത്െട്ടണമായതാഇസിലേകെക്െുറലപ്ട്ടു.അവിലടനിന്ക്വീണ്ടുംര
ണ്ടക്മണികെൂർയാതതലെയ്ത്ലമാഖലൊർട്ടിലേത്ി.അധികൃതലരകണ്ടക്ആവ
ശ്യംെറലഞ്ഞങ്കിേുംഅവർൈകമേർത്ി.നാലളലയഇനിലബാട്ടുള്ളളൂ.സ്ലകാ
ളർഷിപനഷ്ടമാകുലമന്ക്െറഞ്ഞിട്ടുംഅവർസമ്മതിച്ിേ്.നിരാശനായിറൂമി
ലേകെക്മടങ്ങിതൊർഥിച്ിരികെുലമ്ാഴാണ്അഭയാർഥികലളയുംലകാണ്ടക്ജിബൂ
തിയിലേയു.എൻദുരിതാശ്ാസക്യാമ്ിലേകെക്െുറലപ്ടുന്ലബാട്ടിലനകെുറിച്ക്
ലകട്ടത്.ഒാടിലൊർട്ടിലേത്ി.ജിബൂതിയിൽനിന്ക്കന്ുകാേികലളലകാണ്ടുവ
രുന്ലബാട്ടാണ്.അതിൽതെതീഷേവറ്ിയകണ്ുകലളാലട,ഇളകിമറിയുന്ലെ
ങ്കടൽലനാകെിയിരികെുകയാണ്സ്തതീകളുംകുട്ടികളുംഅടങ്ങുന്നൂറിലേലറ
അഭയാർഥികൾ.അധികൃതരുലടൈകയുംകാേുംെിടിച്ലപ്ാൾയാതതാനുമതി
േഭിച്ു.സൗകര്യങ്ങലളാന്ുമിേ്ാത്െഴയലബാട്ടിൽകന്ുകാേികളുലടവിസ
ർജ്യങ്ങളാണ്നിറലയ.സർട്ടിഫികെറ്ുകൾെേപ്ലാസ്റ്ികകവറുകളിൽലൊതി
ഞ്ഞക്ശരീരലത്ാട്ലെർത്ക്ലകട്ടി.മനസ്സിലനൊകലപ്ടുത്ിആടിയുേയുന്
ലബാട്ടിലേകെക്കയറി.എേ്ാവരുലടയുംലമാൈബൽലഫാണുകൾഓഫ്ലെ
യ്ാൻലബാട്ടക്അധികൃതർെറഞ്ഞു.സന്്യലയാലടഇരുട്ടുവീണലെങ്കടേിേൂലട
ലബാട്ടക്യാതതതുടങ്ങി.17മണികെൂർയാതതലെയ്താലേജിബൂതിയിലേഒബഹ്
ലൊർട്ടിലേത്ൂ.യാതതതുടങ്ങികുറച്ുകഴിഞ്ഞലതാലടകടൽലഷോഭംരൂഷേമാ
യി.വൻതിരമാേകളിൽആലെറുലബാട്ടക്കടേിൽഅമ്മാനമാടി.ലബാട്ടിൽകൂ
ട്ടനിേവിളിയുയർന്ു.എേ്ാവരുംഛർദിച്വശരായി.നാല്വശത്ുനിന്ുംതി
രമാേകൾഇരച്ുകയറുകയാണ്.എന്ിട്ടുംലബാട്ടക്അതിലവഗംൊഞ്ഞുലകാ
ണ്ടിരുന്ു.ലവഗംകുറച്ാൽലബാട്ടക്മറിയുലമന്ക്ജീവനകൊർെറഞ്ഞു.ഈരാ
തതിലെങ്കടേിൽഒടുങ്ങാനാണ്തങ്ങളുലടവിധിലയന്ുതലന്എേ്ാവരുംഉറപ്ി
ച്ു.ലബാട്ടിൽകരച്ിേുംതൊർഥനയുംമാതതം.ഓലരാതിരമാേയുംലബാട്ടിേുള്ള
യാതതികലരഎടുലത്റിഞ്ഞുലകാണ്ടിരുന്ു.തൊർഥികൊൻഓലരാതവണഎഴു
ലന്റ്ലപ്ാഴുംശക്തമായതിരയിൽലതറിച്ുവീഴുകയായിരുന്ു.ഒടുവിൽെുേർ
ച്ലയാലടകടൽഅൽെംശാന്തമായി.ഉച്കെക്12ഒാലടഒബഹ്ലൊർട്ടിലേത്ി.

ദൈവംസുഹൃത്കായിമുന്നിൽ
ലരഖകൾെരിലശാധിച്ലശഷംലഫാൺലകാളിന്എേ്ാവർകെുംഅനുവാദം

േഭിച്ു.ഇന്ത്യൻഎംബസിയിലേകൊണ്ഈസവിളിച്ത്.ൊസ്ലൊർട്ടുംടികെ
റ്ുമായിവന്ാൽഒറ്മണികെൂറിൽവിസേഭ്യമാകൊലമന്ക്അവർഅറിയിച്ു.അ
തിനിലടസർവകോശാേയിൽലെരാനുള്ളസമയംഅഞ്ക്ദിവസംകൂടിനീട്ടി
യതായിഅറിയിപ്ക്േഭിച്ു.അടുത്തെതിസന്ിവിമാനടികെറ്ായിരുന്ു.700
ലഡാളർലവണംടികെറ്ിന്.ൈകയിൽആലക150ലഡാളലറഉള്ളളൂ.കാറ്വിൽ
കൊലനൽെിച്സുഹൃത്ിലനവിളിച്ക്ബാകെിൈെസലൊദിച്ു.െലഷേ,െ
ണംഎത്ികൊൻഒരുവഴിയുംഇേ്.വിഷണ്നായിലടേിലഫാൺബൂത്ിന്െു
റത്ക്നിൽകെുലമ്ാൾൈദവംെറഞ്ഞയച്ലൊലേഒരുെഴയസുഹൃത്ക്മുന്ി
ലേത്ി.കാര്യംെറഞ്ഞലപ്ാൾ,അയാൾസഹായികൊലമലന്റ്ു.900ലഡാളർ
നൽകി.അങ്ങലനജിബൂതി–ആഡിസ്അബബ–മുംലലബവഴിതിരുവനന്തെു
രലത്കെക്ടികെറ്ക്ബുകെക്ലെയ്തു.ഒകലടാബർഅഞ്ിന്ഉച്കെക്ലശഷംതിരുവ
നന്തെുരത്ക്വിമാനമിറങ്ങുലമ്ാൾഈസകെക്സംഭവിച്ലതാന്ുംവിശ്സികൊ
നാവുമായിരുന്ിേ്.വിമാനത്ിലൻറജാേകച്ിേ്ിേൂലടലനാകെുലമ്ാൾതകർ
ന്ലകട്ടിടങ്ങൾകെുംദുരിതംനിറഞ്ഞലതരുവിനുംെകരംകണ്ിൽെച്പ്ക്നിറ
ഞ്ഞു.എയർലൊർട്ടിൽസ്ീകരികൊൻലഎ.സി.സി.ആർതെതിനിധികൾഎത്ി
യിരുന്ു.ലതാട്ടടുത്ദിവസംതലന്കാര്യവട്ടംകാമ്സിൽഎം.എേിംഗ്ിസ്
റ്ികസ്ലകാഴസിന്ലെർന്ു.

മലയകാളവമന്നസൗഭകാഗ്ം
വിലദശിയായതനികെക്ലകരളത്ിൽഒരുമണികെൂർലൊേുംഒറ്ലപ്ട്ടതായി

ലതാന്ിയിലേ്ന്ക്ഈസെറഞ്ഞു.യുദ്ംതുടരുന്സൻആയിലേവാടകമുറി
യിൽതനിച്ുകഴിഞ്ഞഅബീറിലനയുംകുഞ്ഞുങ്ങലളയുംലഎ.സി.സി.ആറില
ൻറയുംഇന്ത്യൻഎംബസിയുലടയുംസഹായലത്ാലടഒരുമാസത്ിനകംഇ
വിലടലയത്ികൊനായത്നന്ിലയാലടഈസഅനുസ്മരികെുന്ു.ലകരളയൂനി
ലവഴസിറ്ിയിൽനിന്ക്ഒന്ാംറാലങ്കാലടഎം.എൊസായഈസഇലപ്ാൾെിഎ
ച്ക്.ഡിലെയ്ാനുള്ളഒരുകെത്ിോണ്.ലോകംഅറിയുന്ഭാഷാവിദഗധനുംതഗ
ന്ഥകാരനുമാവുകയാണ്ഈസയുലടസ്പനം.എന്ിട്ടക്യമനിലേകെക്മടങ്ങിത
ലൻറനാട്ടുകാലരലസവികെണം.മൂത്മകൾമറാംകാര്യവട്ടത്ക്എൽ.ലക.ജിയി
േുംഇളയമകൾമനാംലപ്ലസ്കൂളിേുംലൊകുന്ുണ്ടക്.ആറുമാസംഗർഭിണിയാ
യഅബീറുംെഠനംതുടരാനുള്ളഒരുകെത്ിോണ്.
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പശ്ചിമേഷ്യയചിലെസംഘർഷഭൂേചിയചിൽനചിന്ന്ഇന്്യയചിമെക്ന്
പൊയനംലെയന്ലെത്ചിയരണ്ന്വചിദ്യാർഥചികളുലെകഥയാണന്ഇൗെക്ത്ചിൽ.യേൻസ്വമദശചി

ഈസഅെചിേുഹമ്മദന്അെചിയുംഗസ്സയചിൽനചിന്ുള്ളേഫാസന്യൂസഫന്സാെചിഹും.
മകരളസർവകൊശാെയചിൽനചിന്ന്എം.എെചിംഗ്വചിസന്റ്ചികന്സചിൽ

ഒന്ാംറാങ്ന്മനെചിയഇൗസഅെചിഇമപോൾപചിഎച്ന്.ഡചിക്ുള്ളഒരുക്ത്ചിൊ
ണന്.ഡൽഹചിജാേചിഅേചിെ്ചിയ്യയചിൽപീസന്ആൻഡന്മകാൺഫ്ചികന്െന്
ലറസെൂഷൻവചിഭാഗത്ചിൽവചിദ്യാർഥചിയാണന്േഫാസന്

മൊൽപചിക്ാനാവചിെ്ഞങ്ങലള.... മപജന്രണ്ചിൽ>>>>

#WeAreGauriLankesh
‘‘എലൻറരാജ്യലത്ഭരണേടനഎലന്െഠിപ്ികെുന്ത്

മതനിരലെഷേതൊേികെുന്ൌരിയാകാനാണ്.അേ്ാലത
വർഗീയവാദിയാകാനേ്.അതുലകാണ്ടക്,വർഗീയവാദികലളഎതിർലകെണ്ടത്

എലൻറകടമയാലണന്ക്ഞാൻവിശ്സികെുന്ു’’
–ഗൗരചിെമങ്ഷന്

04 >>

ഈസഅലിമുഹമ്മദ്അലി
ഭാര്യകുുംമകൾകുമമാപ്ും

ഈസഅലിമുഹമ്മദ്അലി ചിത്രങ്ങൾ:യാസചിർഫയാസന്

മഫാസ്
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വാരാദ്യോധ്യേത്ചിമെക്ുള്ളകത്ുകൾവാെന്സന്ആപന്വഴചിയും
രെനകൾഇ-ലേയചിെചിെൂലെയുംഅയക്ാം.
whatsapp:9645006105,e-mail:varadyam@madhyamam.in
്രപാൽവിലാസും:പതൊധചിപർ,വാരാദ്യോധ്യേം,
ലവള്ളചിോെന്കുന്ന്,പചി.ഒ.മകാഴചിമക്ാെന്-12

കത്തുകൾ

മറന്നുകപകാകുന്നജീവിതങ്ങൾ
േഹരിയുലടഇരകളായകുടുംബങ്ങൾനമുകെുെുറ്ുംകൂ
ടുകയാണ്.കുടിയലൻറരൂെവുംഭാവവുംമാതതംകാണു
ന്സമൂഹംമറന്ുലൊകുന്വരാണ്അവനുെുറ്ുമുള്ള
ജീവിതങ്ങലള.വാരാദ്യമാധ്യമംേകെം1527ൽഅസ്സോം
െി.എഴുതിയ‘കുടിയലൻറലെണ്ുങ്ങൾ’എന്ഫീച്ർആ
ജീവിതങ്ങളുലടതുറന്ുകാണികെോയി.െുനർജനിയിലേ
സങ്കടകെഥകൾകണ്ക്നനയിച്ു.േഹരിയുലടനീരാളിപ്ിടി
ത്ത്ിൽനിന്ക്ലമാെിതരാവലട്ടഅതിനടിലപ്ട്ടവർഎന്ക്
തൊർഥികൊം.േഹരിലകെതിരായെേലബാധവത്കരണെ
രിൊടികളുംഫേതൊപതിയിേ്ാലതെരാജയലപ്ടുന്ുഎ
ന്സത്യവുംവിസ്മരികൊവുന്തേ്.മദ്യംതീർകെുന്വിെ
ത്ിലനതിലരസമൂഹത്ിലൻറയുംഅധികാരികളുലടയും
അകകെണ്ക്തുറലകെണ്ടിയിരികെുന്ു.

അമ്ിളിമെ.മൊടുങ്ങല്ലൂർ

വപൺപൂവുകളുവെൈുരന്തചിതതം
േഹരിയിൽതിടംലവച്വന്മരങ്ങളിൽനിന്ടർന്ുവീണുക
രിഞ്ഞുണങ്ങിയലെൺെൂവുകളുലടദുരന്തെിതതംഅസ്സോ
മിലൻറതൂേികയിേൂലടവരച്ുലവച്ലപ്ാൾഅതിലൻറവ്യാ
പതിയുംആോതങ്ങളുംമനസ്സിൽലവദനെടർത്ുന്താ
യി.ഇച്ഛാശക്തിലകാണ്ടുമാതതംജീവിതത്ിലേകെക്െിടിച്ു
കയറിയലജാൺസലനലൊേുള്ളെുരുകെംെിേർനലമ്മ
അത്ുതലപ്ടുത്ുന്ുലണ്ടങ്കിേുംനിഴൽജീവിതങ്ങളുലട
എണ്ംകൂടുകയാണ്.മദ്യലമാഴുകൊൻഅവസരംഒരുകെു
ന്സർകൊർനയത്ിലൻറെശ്ാത്േത്ിൽസാമൂഹി
കതെസകതമായവിഷയംഅവതരിപ്ിച്വാരാദ്യമാധ്യമ
ത്ിന്അഭിനന്നങ്ങൾ.

ഹുംസെുട്ിപുളികപറമ്്,പലൂകാട്ിരി

കകാലികതപസക്തം
േകെം1527ൽഅസ്സോംെി.എഴുതിയഫീച്ർഅതിശയ
ലപ്ടുത്ുന്തുംകാേികതെസക്തവുമാണ്.ഭർത്ാവുംമ
കെളുംഅച്ഛനുംമദ്യെികെുന്കാരണത്ാൽലവദനയനുഭ
വികെുന്ഒരുൊട്ഭാര്യമാരുംരഷേിതാകെളുംമകെളുംനമു
കെക്െുറ്ുമുണ്ടക്.നമ്മുലടനാട്ടിൽമദ്യൊനംമൂേമുണ്ടാകെുന്
വിെത്ുകൾഎതതെറഞ്ഞാേുംതീരിേ്.‘െുനർജനി’യുലട
തെവർത്നങ്ങൾഇനിയുംഒരുൊട്ലെർകെക്ഉെകാരലപ്ട
ലട്ടഎന്ക്ആത്ാർഥമായിതൊർഥികെുന്ു.

എം.എസ്.ലഷബീർ,വടലകെകൊട്,തൃശൂർ

പച്പ്ിവൻറകകാവലകാൾ
ഹരിതകവെത്ിലൻറകാവോൾഎന്തേലകെട്ടിൽരാ
േവൻകടന്പ്ള്ളിഎഴുതിയ(േകെം1527)ലേഖനംരാ
ജൻമാഷിലനലൊേുള്ളവരുലടതെകൃതിസ്ലനഹികലള
യുംതെവർത്നങ്ങലളപ്റ്ിയുംമനസ്സിോകൊനുംഈലമ
ഖേയിൽഇലപ്ാൾതെവർത്ികെുന്െുതുതേമുറകെക്തെ
ലൊദനമാകാനുംവഴിലയാരുകെും.

ലത്തീഫ്്രിരുനാവായ

കരയിപ്ിക്ുന്നവപൺജീവിതങ്ങൾ
കുടിയലൻറലെണ്ുങ്ങൾഎന്ഫീച്ർഅലനകംസ്തതീക
ളുലടജീവിതങ്ങൾആവിഷ്കരികെുന്ു.തളർച്യിേുംത
ളരാലതജീവിച്ആജീവിതങ്ങൾനമ്മുകെക്ഒരുമാതൃകയാ
ണ്.ജീവിതതെതിസന്ികളിൽനിന്ക്ഒഴിഞ്ഞുമാറാലതഅ
തിലനതരണംലെയ്തുമുലന്റിയനിരവധിസ്തതീജീവിത
ങ്ങലളെരാമർശിച്ഈേകെംമികച്ുനിന്ു.

അമാനഅമതീർപി.്രലശ്ശേരി

കജകാൺസനുംരകാജിയുംമകാതൃകയകാകവട്ട
ലബാധമിേ്ാലതജീവികെുകയുംനേ്ഒാർമകലളാന്ുംബാ
കെിലവകൊലതമരിച്ുലൊവുകയുംലെയ്ുന്വരാണ്ഒാ
ലരാകുടിയനും.അതിലൻറദുരന്തംഏറ്ുവാങ്ങുന്ത്എ
ന്ുംസ്തതീകളും.കുടിയലൻറഭാര്യ,അമ്മ,മകെൾഎന്ി
ങ്ങലനസമൂഹത്ിൽനാണംലകട്ടക്ജീവികെുന്വർനിരവധി.
നിത്യലവദനയിലേകെക്ഉറ്വലരതള്ളിയിട്ടക്േഹരിയിൽമുഴു
കുന്െുരുഷന്മാർനമുകെുെുറ്ുംഎതതലയാകാണാം.ആ
രുംആജീവിതങ്ങലളഅറിയിേ്.നിശ്ശബ്ദമാകെലപ്ട്ടഅവ
രുലടെകർത്ിലയഴുതോയികുടിയലൻറലെണ്ുങ്ങൾഎ
ന്ഫീച്ർ.സ്തതീമനസ്സുകലളതുറന്ുകാട്ടിയലേഖകനും
അവകെക്ഇടംനൽകിയവാരാദ്യമാധ്യമത്ിനുംകൂപ്ുൈക.

തപിയജി.വാര്യർ,െുറ്ിപ്ുറും

വപൺമനസ്ുകളുവെകനവരഴുത്്
‘കുടിയലൻറലെണ്ുങ്ങൾ’വിങ്ങുന്ലെൺമനസ്സുകളുലട
ലനലരഴുത്ായി.ഹാസ്യെരിൊടികളിേുംനിരത്ിേുംെി
രിയുണർത്ുന്ഭാവങ്ങലളാലടതെത്യഷേലപ്ടുന്കുടിയ
ന്മാലരലയനമ്മൾെേലപ്ാഴുംകാണുന്ുള്ളളൂ.സമൂഹത്ി
നുമുന്ിൽമാന്യന്മാരായിനടികെുന്മറ്ുെിേലരയും.ഇ
വലരാലകെയുംഭാര്യലയാടുംമകെലളാടുംഅമ്മലയാടുംലെ
രുമാറുന്ത്എങ്ങലനലയന്ക്അടുപ്മുള്ളവർമാതതലമഅ
റിയാറുള്ളളൂ.നിശ്ശബ്ദമായിവീടിലൻറഅകത്ളങ്ങളിൽക
ഴിയുന്അത്രംലെണ്ുങ്ങളുലടജീവിതംതുറന്ുകാണി
കെുന്തായി‘കുടിയലൻറലെണ്ുങ്ങൾ’.സമൂഹത്ിലൻറ
തശദ്െതിലയണ്ടവിഷയംഅവതരണത്ിേുംനന്ായി.

വിജി്രത്തീജി,്രൃ് ലൂർ

ത്രദ്ിക്വപ്െുന്നകവിത
േിയനാർലഡാഡാവിഞ്ിലമാണാേിസലയാട്െറഞ്ഞത്
എന്ശീർഷകത്ിൽേകെം1527ൽലഡാ.ദിവ്യഎൻ.
എഴുതിയകവിതഏലറതശദ്ികെലപ്ടുന്നേ്കവിതയാ
ണ്.അർഥമിേ്ായ്മയുലടഅർഥമായിമാറുന്ഈകവിത
തെവാെകലൻയുംഉന്മാദിയുലടയുംസ്രങ്ങളാണ്.ലവദന
നിറഞ്ഞമനുഷ്യജീവിതത്ിലൻറകാവ്യംേളിതഭാഷയി
ൽവരച്ിടുന്ു.

വി.മെ.എും.െുട്ിഈസ്റ്്മലയമ്മ

മണുംകൃഷിയും
വാരാദ്യമാധ്യമം1527മണ്ുംകൃഷിയുംഅടങ്ങിയതെകൃ
തിെതിപ്ായി.തെകൃതിഎന്ാൽസ്തതീയാണലേ്ാ.കുടിയ
നുംലെണ്ുംകുടുംബവുംഉലണ്ടന്ഓർമലപ്ടുത്ൽഉള്ളി
ൽതട്ടുന്തായി.െച്പ്ിലൻറകൂട്ടുലതടിയുള്ളയാതതകളും
ലെറുലേഖനമായിഒതുകൊനുള്ളതേ്.ഭൂലോകംെരകൊ
നുള്ളതാണ്.ഇവിലടഇതിലൻറതുടകെമാവലട്ട.

ഷരതീഫ്പിലാപറമ്ിൽ

പി.വകപുരസ്കകാരം,
ഗുപ്തൻനകായർപുരസ്കകാരം
െി.ലക.െരലമശ്രൻനായർസ്മാരകതടസ്റ്ിലൻറ2017ലേ
െി.ലക.സ്മാരകജീവെരിതതെുരസ്കാരത്ിനും(ഇരുെതിനാ
യിരംരൂെയുംതെശസ്തിഫേകവും)ഗുപതൻനായർസ്മാര
കസാഹിത്യനിരൂെണതഗന്ഥെുരസ്കാരത്ിനും(െതിനായി
രംരൂെയുംതെശസ്തിഫേകവും)തഗന്ഥങ്ങൾഷേണികെുന്ു.
2011ഡിസംബർ31നും2017ജനുവരിഒന്ിനുംഇടകെക്തെസി
ദ്ീകരിച്ജീവെരിതതതഗന്ഥമാണ്െി.ലകസ്മാരകെുരസ്കാ
രത്ിനുെരിഗണികെുക.2013ഡിസംബർ31നും2017ജനു
വരിഒന്ിനുംഇടകെക്തെസിദ്ീകരിച്തഗന്ഥമാണ്സാഹിത്യ
നിരൂെണതഗന്ഥെുരസ്കാരത്ിനുെരിഗണികെുക.െുസ്ത
കങ്ങളുലടനാേുതെതിവീതംലസപറ്ംബർ30ന്മുമ്ക്തെസിഡ
ൻറ്,െി.ലകതടസ്റ്ക്,116,ൈകരളി,ഗാന്ിനഗർ,വഴുതകൊട്,
തിരുവനന്തെുരം^695014എന്വിോസത്ിൽഅയകെണം.

നഹീമെൂലന്താട്ടത്ിൽ

ലോ കത്ിനുമുന്ിൽഒരിറ്ുകണ്ീർത്ുള്ളി
യാണ്ഫേസ്തീൻ,ഏത്നിമിഷവുംലൊ

ട്ടിച്ിതറാൻലവമ്ിനിൽകെുന്കണ്ുനീർത്ുള്ളി.എന്ാ
ൽ,ആജനതലയസംബന്ിച്ിടലത്ാളംതെതീഷേയുലട
യുംലൊരാട്ടത്ിലൻറയുംെളുങ്കുമണികളാണ്ഓലരാക
ണ്ുനീർത്ുള്ളിയും.ഫേസ്തീനിലേഓലരാെുേരികളും
െിറകെുന്ത്അതിജീവനത്ിലൻറെുതുആകാശങ്ങൾകെു
കീലഴയാണ്.െിറകിലേലനാവൂറുന്കാഴെകൾകണ്ടക്ഉ
ള്ളംെിടയുലമങ്കിേുംഅത്െുറലമകെക്തെകടിപ്ികൊലതഅ
വർമുലന്ാട്ടക്തെയാണംനടത്ുകയാണ്;എലന്ാെുേരു
ന്സ്ാതതന്ത്യത്ിലൻറലതളിഞ്ഞുെിരികെുന്െതകവാള
ങ്ങളിലേകെക്.ലൊരാളികളുലടെറുദീസയായഗസ്സയിലേ
കുരുന്ുകൾലൊേുംവീറുറ്ലൊരാട്ടങ്ങളുലടെുതുഗാഥ
കൾരെികെുന്വരാണ്.ഗസ്സയുലടലൊരാട്ടവുംഅതിജീവ
നവുംതെതിഫേികെുന്അലനകജീവിതങ്ങളിലോന്ാണ്
മഫാസ്യൂസഫ്സാേിഹിലൻറത്.ഹമാസിലൻറസജീവ
തെവർത്കനായലഡാ.അഹമദ്യൂസഫിലൻറയുംലമഹ
ദിയയുലടയുംമകളായിജനിച്ക്,ഡൽഹിയിൽജീവികെുന്
മഫാസ്അൽജസീറലകാളമിസ്റ്ുംഫേസ്തീൻവിലമാെ
നലൊരാളിയുമാണ്.കണ്ീരനുഭവങ്ങലളകെുറിച്ക്,ഗസ്സയി
ലേഅതിജീവനലൊരാട്ടങ്ങലളകെുറിച്ക്,തലൻറഅഭയാ
ർഥിജീവിതലത്കെുറിച്ക്ഈ26കാരിസംസാരികെുന്ു.

കൂട്ടികച്ർക്ലിവൻറവിവകാഹം;
കവർവപെുത്ലിവൻറയും

ഗസ്സയിൽ17വർഷങ്ങൾകെുമുമ്ക്നടന്ഒരുവിവാഹം
ഒരുലെൺകുട്ടിലയസ്ന്തംകുടുംബത്ിൽനിന്ക്അതിനി
ർദയംലവർലെടുത്ുകയായിരുന്ു.മഫാസിലൻറമൂത്
സലഹാദരിഷിറാസിലൻറതായിരുന്ുആവിവാഹം.ലവ
സ്റ്ക്ബാങ്കിോയിരുന്ുവരലൻറകുടുംബം.അവളുലടവി
വാഹംകഴിഞ്ഞക്ഒരാഴെകെകംരണ്ടാംഇൻതിഫാദ(ഫേ
സ്തീനിലേഇതസാലയൽഅധിനിലവശത്ിലനതിലരഈ
ജനതനടത്ുന്ലൊരാട്ടവുംഉയിർലത്ഴുലന്ൽെുമാ
ണ്ഇൻതിഫാദ)അരലങ്ങറി.അന്ക്സയണിസ്റ്ക്ൈസ
ന്യംഗസ്സകെുംലവസ്റ്ക്ബാങ്കിനുംഇടയിൽവിഭജനത്ി
ലൻറമതിൽെണിതു.രണ്ടുെട്ടണങ്ങളിലേയുംആയിര
കെണകെിനാളുകലളലപ്ാലേആമതിൽഭൗതികമായിവിഭ
ജിച്ത്ഷിറാസിലനയുംഅവളുലടകുടുംബലത്യുമാണ്.
ഗസ്സയിൽനിന്ക്ലവസ്റ്ക്ബാങ്കിലേലകൊതിരിലച്ായാതത
ലെയ്ാൻൈസന്യംആലരയുംഅനുവദിച്ിേ്.അവൾകെക്ഗ
സ്സയിലേകുടുംബത്ിലേകെക്വരണലമങ്കിൽലവസ്റ്ക്ബാ
ങ്കിൽനിന്ക്ലജാർഡനിലേകെും,ലജാർഡനിൽനിന്ക്ഈജി
പതിലേകെുംവരണം.ഈജിപതിൽഗസ്സയിലേകെുള്ളഅ
തിർത്ികവാടംതുറകെുന്തുവലരകാത്ിരികെണം.െി
േലപ്ാൾമാസങ്ങലളാലകെകാത്ിരിലകെണ്ടിവരും.ലനരി
ട്ടക്യാതതലെയ്ുലമ്ാൾഅരമണികെൂർദൂരമുള്ളിടത്ാണ്
െുറ്ിവളഞ്ഞക്വരുലമ്ാൾഒന്രദിവസംഎടുകെുന്ത്,
അതുംഅതിർത്ിതുറന്ുകിടകെുന്ുലണ്ടങ്കിൽമാതതം.

ഒരികെൽഷിറാസ്കടുത്അസുഖവുമായിശയ്ാവ
േംബിയായികിടകെുലമ്ാൾസന്ർശികൊനായിതശമിച്
മഫാസിലൻറമാതാവ്ലമഹദിയകെക്ആറുമാസമാണ്അ
നാവശ്യമായനടെടിതകമങ്ങൾെൂർത്ിയാകൊലനടുത്ത്.

17വർഷത്ിനിടകെക്ഒരികെൽമാതതമാണ്ഷിറാസിന്
ഗസ്സയിലേസ്ന്തംവീട്ടിലേത്ാൻകഴിഞ്ഞത്.രക്തബ
ന്ുകെലളഏലറകൊേംെിരിഞ്ഞിരികെുന്തിലൻറലവദ
നആയുവതിലയഏലറതളർത്ി.കടുത്വിഷാദവും
ലമാഹഭംഗവുംഅവലളലെലട്ടലന്ാരുദിവസംമരണത്ി
ലേകെക്നയിച്ു.ഈവർഷമായിരുന്ുഅത്.ഇന്ത്യയിോയി
രുന്മഫാസ്ലവസ്റ്ക്ബാങ്കിലേകെക്ലൊവാൻഒലട്ടലറെ
രിതശമങ്ങൾനടത്ിലയങ്കിേുംനിരാശയായിരുന്ുഫേം.
ലമഹ്ദിയകെുലൊേുംഅവലളഅവസാനമായികാണാ
നായിേ്.അവർകരഞ്ഞക്കാേുെിടിച്ക്െറലഞ്ഞങ്കിേുംഇ
തസാലയേിഅധികൃതർഅലതാന്ുംലെവിലകാണ്ടിേ്.ഹ
മാസ്ലനതാവായലഡാ.അഹമദിലനാടുള്ളെകയുംൈവ
കാരികമായിതകർന്ുനിൽകെുന്ആകുടുംബത്ിനുലമ
ൽതെലയാഗികെുകയായിരുന്ുൈസന്യം.അന്ത്യകർമങ്ങ
ൾെൂർത്ിയായിെിലന്യുംദിവസങ്ങൾകഴിഞ്ഞാണ്
ആമാതാവിന്ലവസ്റ്ക്ബാങ്കിലേത്ാനായത്.ദിവസങ്ങ
ൾകെുലശഷംലവസ്റ്ക്ബാങ്കിലേത്ിയലമഹ്ദിയകെക്കാ
ണാനായത്ഷിറാസിലൻറവിലയാഗത്ിൽകരഞ്ഞുതള
ർന്ിരികെുന്നാേുമകെലളയാണ്.അതിൽഇളയരണ്ടു
കുട്ടികലളതലൻറകൂലടവളർത്ാനാതഗഹിച്ക്വീട്ടിലേകെക്
ലകാണ്ടുവരാൻതശമിലച്ങ്കിേുംഅവിലടയുംനിരാശയായി
രുന്ുഫേം.അതിൽഇളയരണ്ടുമകെലളകാണാൻലൊ
േുംമഫാസിനുകഴിഞ്ഞിേ്.

കപകാരകാട്ടംതവന്നജീവിതം
ലകാളറാലഡാസർവകോശാേയിൽനിന്ക്ലഡാകടലററ്ക്

ലനടിയലഡാ.അഹമദ്യൂസഫ്ഹമാസിലൻറസജീവതെ
വർത്കനുംഅകൊദമീഷ്യനുംഎഴുത്ുകാരനുമാണ്.ഗ
സ്സയിലേരാഷ്തടീയവിഷയങ്ങലളയുംഅതിജീവനലൊരാ
ട്ടങ്ങലളയുംഹമാസിലനയുംകുറിച്ക്തുർകെിലനതാവ്ഉർ
ദുഗാലനകെുറിച്ും35ലേലറെുസ്തകങ്ങൾഅലദേഹംഎ
ഴുതിയിട്ടുണ്ടക്.ഇതസാലയൽവിേകെിലനത്ുടർന്ക്ലഡാ.അ
ഹമദ്യൂസഫിന്17വർഷമാണ്യു.എസിൽകഴിലയണ്ടി
വന്ത്.ഷിറാസ്,തസ്നീം,അരീജ,ഇഷ്റാഖ്എന്ിങ്ങ
ലനനാല്സലഹാദരിമാരുംഅഹമദ്,യഖീൻ,ഇസുദേീൻ
എന്ിങ്ങലനമൂന്ക്സലഹാദരങ്ങളുംഅടങ്ങുന്താണ്മ
ഫാസിലൻറകുടുംബം.മഫാസുംരണ്ടക്സലഹാദരങ്ങളും
ജനിച്ത്യു.എസിോണ്.

2005ൽഗസ്സഅധിനിലവശകൊരിൽനിന്ക്സ്തതന്തമാ
വുകയും2006ൽലതരലഞ്ഞടുപ്ിൽഹമാസ്വിജയികെു
കയുംലെയ്തലപ്ാൾലഡാ.അഹമദ്ഗസ്സയിൽതിരിലച്

ത്ി.തെധാനമതന്തിഇസ്മയിൽഹനിയ്യുലടരാഷ്തടീയ
കാര്യഉെലദഷ്ടാവായാണ്ലഡാ.അഹമദ്ഫേസ്തീനി
ലേത്ിയത്.വിലദശകാര്യലഡെ്യൂട്ടിഡയറകടർകൂടിയാ
യഅലദേഹത്ിനാണ്ഗസ്സകെക്ഐക്യദാർഢ്യവുമായിഎ
ത്ിലച്രുന്ഏഷ്യയിൽനിന്ുംമറ്ുമുള്ളതെതിനിധിസം
േലത്സ്ീകരികെുന്െുമതേയുണ്ടായിരുന്ത്.വിലദശ
കാര്യമതന്താേയത്ിനുകീഴിൽമാധ്യമതെവർത്കയായിരി
ലകെ,2011ൽഏഷ്യ^ഗസ്സകാരവനിലേത്ിയഇന്ത്യകൊര
നായബദർഖാൻസൂരിലയയാണ്മഫാസ്ജീവിതെങ്കാളി
യാകെിയത്.യു.െിയിലേസഹാറൻെുർസ്ലദശിയായഅ
ലദേഹംജാമിഅമിേ്ിയയിൽെീസ്ആൻഡ്ലകാൺലൈികടി
ൽമാസ്റ്ർബിരുദംലെയ്തുലകാണ്ടിരികെുലമ്ാഴാണ്ഗ
സ്സയിലേത്ിയത്.ഒരുമിച്ക്ഫേസ്തീൻവിലമാെനതെവർ
ത്നങ്ങൾനടത്ിലകൊണ്ടിരികെുന്തിനിലട2012ോയിരു
ന്ുവിവാഹം.ഒന്രവയസ്സുള്ളമകന്വിലമാെനലൊരാ
ട്ടത്ിലൻറതെതീകമായയാസിർഅറഫാത്ിലൻറഓർമ
കൊയിഅറഫാത്ക്എന്ലെരാണ്നൽകിയത്.

ഗസ്സയിൽജീവികെുന്ഓലരാകുടുംബത്ിനുംവിഭജന
ത്ിലൻറമുറിവുള്ളകഥകൾെറയാനുണ്ടക്.ഗസ്സകെുംലവ
സ്റ്ക്ബാങ്കിനുംഇടയിലേഎരീസ്ലബാർഡർകൂടാലതഗ
സ്സകെുംഈജിപതിനുംഇടയിൽഒരുഅതിർത്ിയുണ്ടക്.റ
ഫാഎന്ഈഅതിർത്ികവാടംകഴിഞ്ഞഅഞ്ുമാസ
മായിഅടച്ിട്ടിരികെുകയാണ്.എരീസ്അതിർത്ിയിേൂലട
ഫേസ്തീനികൾകെക്യാതതലെയ്ാനാവിേ്.ഈജിപത്ലബാ
ർഡർവളലരകുറച്ുനാളുകൾകെുമാതതലമതുറന്ുലകാടു
കെുകയുള്ളളൂ.ഹജ്ക്ലൊേുള്ളആവശ്യങ്ങൾകെുമാതതമാ
ണ്അതിേൂലടകടത്ിവിടുന്ത്.ബാകെികാേങ്ങളിലേ
േ്ാംമാസങ്ങലളാളംകവാടംതുറകെുന്തിനായികാത്ി
രിലകെണ്ടിവരും.2012ലേയുദ്ത്ിനുലശഷംകുടുംബ
ലത്സന്ർശിച്ുമടങ്ങാലനാരുങ്ങിയമഫാസ്മാസങ്ങ
ളാണ്ഈജിപത്അതിർത്ിയിൽകുടുങ്ങികെിടന്ത്.ലെ
രുന്ാളിന്നാട്ടിലേകെക്ലൊവാനാതഗഹിച്മഫാസിലനഅ
തിർത്ിതെശനംതെതിലരാധത്ിോകെുകയായിരുന്ു.അ
വരുലടവേിയകുടുംബത്ിൽവളലരകുറച്ുലെർമാതതമാ
ണ്ഗസ്സയിൽജീവികെുന്ത്.രണ്ടക്സലഹാദരിമാരുംഒരു
സലഹാദരനുംകുടുംബമായിഗസ്സയിൽതാമസികെുന്ു.

ഹൃൈയത്ിൽമുറികവറ്്മൂന്നുനകാളുകൾ...
ലെറുപ്ത്ിൽഇതസാലയേിൈസന്യംതങ്ങലളാടുകാ

ണിച്തകൂരമായഒരുഅനുഭവംമഫാസ്ഓർകെുന്ു.
‘‘ഒലരസമയംമൂന്ക്ലറാഡുകൾവ്യക്തമായിദൃശ്യമാവു

ന്തരത്ിേുള്ളലകട്ടിടമായിരുന്ുഗസ്സയിലേഞങ്ങളുലട
വീട്.2004ൽറഫഅധിനിലവശകാേത്ക്വീട്ൈസന്യംവ
ളഞ്ഞു.യുദ്ടാങ്കുകളുംലതാകെുകളുംമറ്ുമായാണ്അവ
ർഇടിച്ുലകറിയത്.30ലേലറആളുകളുണ്ടായിരുന്ു.വള
ലരലെറിയകുട്ടിയായിരുന്ുഞാനന്ക്.24ലെരുണ്ടായിരു
ന്ുകുടുംബത്ിൽ.ഞങ്ങലളേ്ാവലരയുംഅവർഒരുഇ
ടുങ്ങിയബാത്ക്റൂമിലേകെക്തള്ളിയിട്ടക്വാതിേടച്ു.ഒന്ാ
ലോെിച്ുലനാകെൂ,24ലെർഒട്ടുംവേുപ്മിേ്ാത്ഒരുബാ

ത്ക്റൂമിൽഎങ്ങലനകഴിയാനാണ്.ഭഷേണമിേ്,ലവള്ളമി
േ്.ഞാനുൾലപ്ലടഒരുൊട്കുട്ടികൾകൂട്ടത്ിേുണ്ടക്.എ
ലന്കൊളിളയവർകരയാൻതുടങ്ങി.അവർഞങ്ങളുലട
അമ്മാവനുലനലരലതാകെക്െിടിച്ക്വീടിനകംമുഴുവൻെ
രിലശാധനതുടങ്ങി.ഞങ്ങളാലരങ്കിേുംവീട്ടിൽആലരലയ
ങ്കിേുംഒളിപ്ിച്ുതാമസിപ്ികെുന്ുലണ്ടാഎന്ായിരുന്ു
അവർകെറിലയണ്ടത്.ആഭാഗത്ക്വിമതരായകുലറലെർ
തെവർത്ികെുന്ുണ്ടായിരുന്ു.ആലരയുംകാണാത്തി
നാൽഅവർഞങ്ങളുലടകൂട്ടത്ിലേആൺകുട്ടികലളവി
ളിപ്ിച്ക്എേ്ാവരുലടയുംമുന്ിൽലവച്ക്വസ്തതമഴികൊൻ
ആവശ്യലപ്ട്ടു.ലെറിയകുട്ടികൾമാതതമേ്,എലൻറഅമ്മാ
വലനാടുലൊേുംഅവർആജ്ാെിച്ു.കടുത്അെമാ
നമായിരുന്ുഅത്.ഇത്മൂന്ുദിവസംതുടർന്ു.കുട്ടിക
ൾവിശന്ക്ൊേിനുംഭഷേണത്ിനുംലവണ്ടികരഞ്ഞു.മൂ
ന്ുനിേകളുള്ളവീടിലൻറതാലഴനിേയിേുംമൂന്ാംനിേ
യിേുംഅവർനിേയുറപ്ിച്ു.രണ്ടാംനിേയിൽഅവരുലട
കൂട്ടത്ിലേഅഞ്ുലെർഞങ്ങൾകെുെുറ്ുംലതാകെുകളു
മായിനിന്ു.രണ്ടാംദിവസംഞങ്ങലളമുറികളിലേകെക്തി
രിച്ുലകാണ്ടുവന്ു.എേ്ാമുറികളുലടയുംെുമരുകളിൽ
വേിയദ്ാരങ്ങളുണ്ടാകെിഅവർഞങ്ങളുലടഅയൽവാ
സികലളലവടിലവച്ുലകാണ്ടിരുന്ു.17ലെലരയാണ്അ
വർലവടിലവച്ുവീഴത്ിയത്.അതിൽെിേർലകാേ്ലപ്
ട്ടു.രണ്ടക്അയൽവീടുകൾെൂർണമായുംതീലവച്ക്നശികെ
ലപ്ട്ടു.ഞങ്ങളുലടലസാഫ,കട്ടിേുകൾ,ടി.വിതുടങ്ങിയ
വലയേ്ാംലവടിലവച്ക്നശിപ്ിച്ു.ആഭരണങ്ങൾ,വിേലപ്
ട്ടവസ്തുകെൾതുടങ്ങിയവലയേ്ാംഅവർകവർലന്ടു
ത്ു.മൂന്ാംദിവസംഅവർഞങ്ങൾകെക്െൂപ്ൽെിടിച്,
െഴകിയഭഷേണംതന്ു,അത്കഴികൊൻനിർബന്ിച്ു
ലകാണ്ടിരുന്ു.യുദ്ംനിർത്ൽതെഖ്യാെനലത്ത്ുടർ
ന്ക്അവർെിൻവേിഞ്ഞു.’’

തപകായമകായവർമരിക്ും,യുവകാക്ൾമറക്ില്ല...
ലെറുപ്ത്ിൽഉമ്മൂമ്മസഫിയയുലടൈകെിടിച്ക്അവ

രുലടഓർമകളിേൂലടഗസ്സയുലടതഗാമീണവഴികളിേൂലടനട
കെുമായിരുന്ുകുഞ്ഞുമഫാസ്.ലൊരാട്ടത്ിലൻറയുംതെ
തിലരാധത്ിലൻറയുംതെതീകമായിരുന്ുഅവർ.മരികെു
ന്തിനുമുമ്ക്അവർമഫാസിലനാട്െറയുമായിരുന്ു;ജ
ന്മനാട്ടിലേകെക്തിരിലച്ത്ുംമുമ്ക്ഞാൻമരിച്ുലൊയാൽ
നീഫേസ്തീനിലേഒരുെിടിമലണ്ടുത്ക്എലൻറകുടീര
ത്ിനുമുകളിൽവിതറണം.

എനികെക്ആമണ്ിലൻറമണംആസ്ദികൊനാണ്.’’ഇതു
ലകട്ടക്െിരിച്ുലകാണ്ടക്മഫാസ്ലൊദിച്ു‘‘മരിച്ുലൊയാൽ
നിങ്ങലളങ്ങലനയാണ്ഉമ്മൂമ്മാമണംആസ്ദികെുക’’.അ
വർശാന്തമായിമറുെടിെറഞ്ഞു‘‘മഫാസ്,എലൻറതെിയ
ലപ്ട്ടകുട്ടീ,ആത്ാവ്ഒരികെേുംമരികെിേ്’’.

സ്ന്തംനാട്തിരിച്ുെിടികൊനുള്ളലൊരാട്ടത്ിൽഓ
ലരാരുത്ർകെുംതെലൊദനമാവുന്ത്ഇതുലൊേുള്ളമു
ൻതേമുറയാണ്,അവരുലടവാകെുകളാണ്.സഫിയമാ
തതമേ്,ആതേമുറയിലേഓലരാവേ്യുമ്മമാരുംവേ്യുപ്
മാരുംലെറുമകെലളെറഞ്ഞുെഠിപ്ികെുന്ത്തെതിലരാധ
ത്ിലൻറആലവശമുണർത്ുന്ൊഠങ്ങളാണ്.

ഇതസാലയേിലൻറആദ്യതെധാനമതന്തിലഡവിഡ്ലബ
ൻഗുരിയൻഒരികെൽെറഞ്ഞത്‘‘തൊയമായവർമരികെും,
യുവാകെൾമറകെും’’എന്ാണ്.ഫേസ്തീനിലേവരുംത
േമുറതങ്ങളുലടലൊരാട്ടവീര്യലത്വഴിയിേുലെഷേികെു
ലമന്ാണ്അലദേഹംകണകെുകൂട്ടിയത്.എന്ാൽമരിച്ു
ലൊയമുൻതേമുറയുലടസ്ലനഹവുംഓർമകളുംവാകെു
കളുമാണ്ഫേസ്തീനിലേഓലരാെുതിയകുട്ടികെുംഊ
ർജംെകരുന്ത്.ഗസ്സയിലേഒേീവുലതാട്ടങ്ങൾകെുംഓ
റഞ്ക്ലതാട്ടങ്ങൾകെുമിടയിൽകളികെുന്ബാേ്യലത്കെു
റിലച്ാർത്ക്ഗൃഹാതുരലപ്ടുന്,തങ്ങളുലടമകെൾഅവി
ലടസ്തതന്തമായികളിച്ുവളരുന്തിലനകെുറിച്ക്സ്പനം
കാണുന്മഫാസിലനലപ്ാേുള്ളആയിരകെണകെിന്ആളു
കളുലടതകർകൊനാവാത്മലനാൈധര്യംതലന്യാണ്
ആജനതകെക്ഇന്ുംതെതീഷേയുലടലവളിച്ംെകരുന്ത്.

l
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ഗസ്സയുലെമപാരാട്ടവും
അെചിജീവനവുംതപെചിഫെചിക്ുന്
അമനകജീവചിെങ്ങളചിലൊന്ാണന്
േഫാസന്യൂസഫന്സാെചിഹചിമൻറെന്.
ഫെസന്െീനചിലെഅെചിജീവന
മപാരാട്ടങ്ങലളക്ുറചിച്ന്,െലൻറ
അഭയാർഥചിജീവചിെലത്ക്ുറചിച്ന്
അവർസംസാരചിക്ുന്ു

മഫാസുുംമെൻഅറഫാത്ുും

ചിത്രും:പചി.അഭചിജചിത്ന്
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കൈയൊപ്പ്(ജീവചരിത്രം)
സുധമേമോൻ,വി.ആർ.ഫിമോസപ്
മേജപ്:304,വില:325.00
ഡി.സികലഫപ്

തെതിസന്ികലളതരണം
ലെയ്ത്ജീവിതത്ിൽവ്യക
തിമുതദെതിപ്ിച്ഭിന്ലശഷി
കൊരായ15ലെരുലടതെലൊ
ദനാത്കജീവിതകഥകൾ.

േൂജ്രം(മോവൽ)
രവിവർമ്മ്മ്ുരാൻ
മേജപ്:175,വില:170.00
ോഷേൽബുക്പ്സപ്റ്ാൾ

യുക്തിലബാധത്ിൽഉൗന്ി
യമാനുഷികമാനങ്ങലളജീ
വിതത്ിലൻറസാമൂഹികബ
ന്ങ്ങളിലേകെുംസാംസ്കാ
രികലബാധത്ിലേകെുംെക
ർത്ുകയാണ്ലനാവേിസ്റ്ക്.
ജീവിതതത്്ങ്ങളുലടതെസരി
പ്ക്അടയാളലപ്ടുത്ുന്ു.

യോളിച്ചടുക്ൽ^വളരുന്നമൈരളരം
ോേുന്നേലൊളരം(േഠേരം)
എരം.എൻ.ൈാരമശേരി
മേജപ്:94,വില:90.00
ഡി.സിബുൈപ്സപ്

ലകരളത്ിലൻറ60ലകാേ്
ത്ിലനാപ്ംമേയാളഭാഷകെക്
എലന്തേ്ാംെരിവർത്നങ്ങ
ൾവന്ുഎന്ക്അലന്ഷികെു
ന്ു.മേയാളിയുലടമാതൃഭാ
ഷഇന്ക്എവിലടഎത്ിനിൽ
കെുന്ുഎന്തുംലരഖലപ്ടു
ത്ുന്ു.

ആചാരങ്ങൾക്പ്ൈിേുക്ു
േിടിക്ുമമ്ാൾ(മലഖേരം)
േുരളിസഹ്ാത്ി
മേജപ്:128,വില:130.00
യെസപ്തേസപ്ബുൈപ്സപ്

ലോകലത്മ്ാടുമുള്ളആ
ൊരങ്ങളിലേകെക്ലവളിച്ംവീ
ശുന്കൃതി.അനാവശ്യഭയ
ത്ിൽനിന്ുംഅബദ്വിശ്ാ
സങ്ങളിൽനിന്ുംരഷേലപ്ടാ
ൻഇൗവായനസഹായികെു
ലമന്ാണ്കൃതിയുലടഅവ
കാശവാദം.

രാേച്ചി(ൈഥ)
വിമോെപ്മ്ാേസപ്
മേജപ്:151
വില:140.00
ഡി.സിബുൈപ്സപ്

കഥാൊതതങ്ങലളയുംഅവ
യുലടഅനുഭവങ്ങലളയുംെ
ശ്ാത്േലത്യുംഅവ
ലയാട്ബന്ലപ്ട്ടസാന്ിധ്യ
ങ്ങലളയുംസൂഷേമമമായിെ
കർത്ുന്ഏഴുകഥകളുലട
സമാഹാരം.

ോടൈത്ിയൻേോോർത്ഥങ്ങൾ
(േഠേരം)
േി.ജി.സ് ാേന്ദൻ
മേജപ്:190,വില:125.00
മൈരളഭാഷഇൻസപ്റ്ിട്ട്ൂട്പ്

നാടകകേകൊയിജീവിതമു
ഴിഞ്ഞുലവച്നാടകാൊര്യ
ലരയുംഅവരുലടതെവർത്
നങ്ങലളയുംഅെതഗഥികെുന്
തഗന്ഥം.

മചാക്ുൈളുയടൈരച്ചിൽ(ൈഥ)
വി.എച്ചപ്.േിഷാ് പ്
മേജപ്:48,വില:45.00
ചിന്തേബ്ിമഷഴപ്സപ്

സ്ാഭാവികെരിസരത്ുനി
ന്ക്തിരലഞ്ഞടുകെുന്അസാ
ധാരണജീവിതങ്ങളാണ്വി.
എച്ക്.നിഷാദിലൻറകഥകൾ.
ലൊകെുകളുലടകരച്ിൽ,അ
ലശാകൻരണ്ടാമലൻറകഥാ
ജീവിതം,െിേകുറിപ്ുകൾ
തുടങ്ങിഎട്ടക്കഥകൾ.

വിജെരം,ഇേിഎേിക്പ്സ്വന്തരം
യസബിൻഎസപ്.യൈാട്ാരരം
മേജപ്:168,വില:160.00
മഡാൾഫിൻബുൈപ്സപ്

കുടുംബജീവിതംമുതൽബി
സിനസ്വലരയുള്ളവിവിധ
ലമഖേകളിൽഉന്തവിജയ
ത്ിലേത്ാനുള്ളവഴികലള
െരിെയലപ്ടുത്ുന്,ആത്മ
വിശ്ാസവുംതെലൊദനവുമാ
കുന്കുറിപ്ുകൾ.
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തെശാന്തക്ടി.വള്ളികെുന്ക്

ന േ്കാറ്ുംലവളിച്വുലമാലകെയുള്ളഇട
ത്ിേൂലടകടന്ുലൊകാലമന്ിരിലകെമന

സ്സക്െിേലപ്ാൾെുതിയതുരങ്കങ്ങൾകലണ്ടത്ും.
ഒരുഉൗരുെുറ്ിയുലടഅനിശ്ിതത്ലത്ാലടകൗ
മാരവഴിയിൽഅേഞ്ഞുജീവികെണലമന്ക്ലതാ
ന്ും.അലതാലകെനിനകെുംഅറിയാലോ.ലെടി
കൊലനാന്ുമിേ്.െതന്തണ്ടാംനിേയിലേബാൽ
കെണിയിലേകെക്കാലറ്ത്ുലമ്ാലഴാലകെസംസാ
രത്ിനിടയിൽഅയാൾലെറുമയകെത്ിന്തശമി
ച്ു.സമയംെത്ുമണിയായിരികെുന്ു.

നഗരത്ിലൻറവടകെുഭാഗലത്വേിയെുട്ടു
കുറ്ിലൊേുള്ളലൈാറ്ിലേകെക്അവർതാമസംമാ
റിയിട്ടക്വർഷംരണ്ടായി.അവളാണ്അയാലളഅ
തിന്നിർബന്ിച്ത്.മകന്ലമഡിസിന്അഡ്മി
ഷൻകിട്ടണലമങ്കിൽനഗരത്ിലേലകാച്ിങ്ലസ
ൻററിൽതലന്െഠികെണം.

ജീവിതംതലന്സങ്കീർണമാലയാരുകളിയാ
ലണന്ിരിലകെെിേവൃത്ിലകട്ടവന്മാർഅതിേും
വേുതുമായിഇറങ്ങിയിരികെുകയാലണന്ക്അവ
ർെരിതെിച്ു.അതിനിതിമിംഗേത്ിലൻറലെരി
ോയാേുംകാണ്ടാമൃഗത്ിലൻറലെരിോയാേും.

‘‘അവൻഎന്തുലെയ്ുന്ു?’’
അയാൾലനറ്ിെുളിച്ക്ലൊദിച്ു.
‘‘െഠനത്ിോലണാഎന്റിയിേ്.മികെവാറും

സമയവുംവാതിേടച്ിരികെും.െുേർലച്മൂന്ി
ലനാലകെഅകത്ക്ലവളിച്മുണ്ടക്.ലഫാണിൽഅ
ൽെംകളികൂടുന്ുലണ്ടാലയന്ക്ഒരുസംശയം.’’

ഇന്ുരാവിലേഅവലളാരുസൂതതലമാപ്ിച്ു.മ
കൻകിടകെുന്വാതിേിലൻറെിൻഭാഗലത്ലകാ
ളുത്ിൽെുറ്ികലകാണ്ടടിച്ക്രൂെമാറ്ംവരുത്ി.
ഇനിവാതിേടകൊൻെറ്ിേ്.

‘‘െഠനത്ിന്സ്മാർട്ടക്ലഫാണുംലനറ്ുംഅത്യാ
വശ്യമാലണന്ുെറഞ്ഞത്നീയാണ്.’’

അയാൾകുറ്ലപ്ടുത്േിലൻറഇൗർച്വാൾ
അവളിലേകെക്വേിച്ിട്ടു.െിലന്നിവർന്ിരുന്ക്
ലഫാൺതുറന്ു.ഇനിമണികെൂറുകലളാളംഅ
യാൾലസാഷ്യൽമീഡിയയുലടെുഴിയിോയിരി
കെുലമന്ക്അവൾകെുറപ്ാണ്.അവൾകെുമുണ്ടക്സു
രഷേിതമായിനീന്താൻെറ്ിയെിേൊനേുകൾ.

‘‘കിടകെണിലേ്!നാലളനിങ്ങലളതള്ളലയകാ
ണാൻലൊവണംന്ലേ്െറഞ്ഞത്?’’

അവൾഅകലത്തണുപ്ിലേകെക്ഒഴുകി.
‘‘അലത.ലൊയിട്ടക്മാസംനാോയിലേ്.ഒന്ു

കാണണം.’’
അവൾകെക്കിടന്ിട്ടക്ഉറകെംവന്ിേ്.കിടകെു

ന്ത്ഏലതാകടോഴത്ിോലണന്ക്ലതാന്ിലപ്ാ
കുന്ു.ഇടലകൊലകെഅസ്ാസ്ഥ്യത്ിലൻറവ
േിയതിമിംഗേങ്ങൾവാലൊളിച്ക്മുന്ിൽനിൽ
കെുന്ു.അവളുലടഉള്ളംെേതരംലൊദ്യങ്ങൾ
ലകാണ്ടക്നിറഞ്ഞു.

ൈവകീട്ടക്െത്ുമിനിറ്ക്അവൻഷട്ടിേുകളികെു

മായിരുന്ു.അതുനിന്ിട്ടക്ആഴെകളായി.മിനി
ഞ്ഞാന്ക്ഒറ്കെുകടേുകാണാൻലൊയി.ൊൻ
റ്സിൽഒട്ടിപ്ിടിച്െൂഴിത്രികളിൽനിന്ാണ്അ
ത്മനസ്സിോയത്.ബാൽകെണിയുലടവീതികുറ
ഞ്ഞഭിത്ിയിൽഇന്ലേഒറ്കൊേിൽനിൽകെു
ന്തുകണ്ടു.എലന്തന്ക്ലൊദിച്ലപ്ാൾെറഞ്ഞ
ത്ഏകാതഗതെരിശീേികെുകയാലണന്ാണ്.അ
വൾകണ്ടച്ു.കുട്ടികൾഅരിതൊവുകളാണ്.വി
ഷംലതച്അരിമണികൾഇട്ടുലകാടുത്ാേുംഅ
വലകാത്ിത്ിന്ാൻതാലഴയിറങ്ങും.

ലനരംെതന്തണ്ടായി.അവൾെതിലയഎഴുലന്
റ്ക്മകലൻറമുറിയിലേത്ി.അവൻലഫാണിൽവി
ഡിലയാകാണുകയാണ്.അവലളകണ്ടതുംമക
ൻെറഞ്ഞു.

‘‘വരൂഅലമ്മ,മുത്ശ്ശിലയകാണുകയായിരു
ന്ു.ലനാകെിലകെ,കഴിഞ്ഞതവണലൊയലപ്ാ
ലടറസിലൻറൊരപ്റ്ിൽസാഹസികമായിനിന്ക്
എനികെുലവണ്ടിെഴുത്ഉറുമാങ്കായെറികെുക
യാമുത്ശ്ശി.എലന്താരുകമ്നിയായിരുന്ു.ആ
ശ്ാസവും.’’ലനരംലവളുത്ലപ്ാൾതലന്അയാ
ൾനാട്ടിലേകെുലൊകാൻധിറുതിലപ്ട്ടു.ഉച്കൊ
ണ്അവിലടലയത്ിയത്.തുരുലമ്ാട്ടാൻതുടങ്ങി

യലഗറ്ിലൻറഒാടാമ്ൽനീകെിയലപ്ാൾവയറ്ത്ക്
കുലത്റ്ലൊലേഅതിലൻറലതാണ്ടകീറി.ലകാ
ോയിലേകെക്കയറിലബേ്ടിച്ു.കറൻറിേ്.അയാ
ൾഅമ്മലയഉറലകെവിളിച്ു.മകൻമുത്ശ്ശിലയ
ന്ും.ലെറുതായിെൂതേിച്ക്തുടങ്ങിയരണ്ടുലൊ
ളിവാതിേിലൻറവിടവിേൂലടഅകലത്കെക്ലനാ
കെിയലപ്ാൾകലസരയിൽഅമ്മൊരിയിരികെുന്
ത്അയാൾതശദ്ിച്ു.ഇൗലനരത്ക്ജനാേകൾഅ
ടകൊറിലേ്ന്കാര്യംഅയാളിൽെരിതഭമംനിറച്ു.
ഭാര്യയുംഅകലത്കെക്ലനാകെി.

‘‘ഉറങ്ങുകയാവും,ലെടികൊലനാന്ുമിേ്.’’
അവൾെറഞ്ഞതുലകൾകൊലതഅയാൾലവ

തൊളലത്ാലടമുറ്ലത്കെിറങ്ങി.കനത്ലവയിേി
ൽമുടിയിഴകൾകരിഞ്ഞുലൊകുന്ലൊലേലതാ
ന്ി.അമ്മലയകെുറിച്ുള്ളെിന്തലവതൊളത്ിലൻറ
കറുത്മഷിെവിട്ടിഅയാളുലടമനസ്സിലൻറഇട
നാഴിയിൽഒാട്ടംതുടരലവ,മകൻലതാട്ടപ്ുറലത്
വിറകെുരയിൽനിന്ക്എടുത്ുലകാണ്ടുവന്െി
കൊസിലൻറവീതികൂടിയഅറ്ംലകാണ്ടക്െിതേു
കാകൊൻതുടങ്ങിയമരവാതിേിലൻറഒന്ാംലൊ
ളിതകർത്ിട്ടു.

l

ആര്യാലഗാെി
മതംമാറിയ
ഒരുകവിത

ആരുമറിയാലത
അവിഹിതവാകെുകളിലോന്ിലന

ഗർഭത്ിൽലെറി.

ലൊകെിൾലകൊടി
െുറ്ിയിറങ്ങിലകെറി

നിത്യവുംഅത്
അമ്മയുലടനാവിലേ

ഭതദകാളിയായി.

ഇടയ്ലകൊലകെ
ഇടനാഴിയിേൂലട

നൂഴന്ിറങ്ങി
അവിശ്ാസങ്ങളുലട

തീവഴിയിൽ
കനോയിലൊഴിഞ്ഞു.

മറ്ുെിേലപ്ാൾ
അനകെമിേ്ാത്

തെതിമയായി

അടച്ുറപ്ിേ്ാത്ിടത്ക്
ശ്ാസംമുട്ടി.

ആരുമാരും
െങ്കിലട്ടടുകൊത്
തെസവലവദനയുലടആഴം
തെവാെകന്മാരറിയാലത
ഭൂമിയുലടലമൽ
െുളഞ്ഞുകിടന്ു.

ൈകയുംകാേുംമുറിഞ്ഞ
സൃഷ്ടിയുലടലമൽ
െുറ്ിപ്ിടിച്ക്
അേറാൻമാതതമായി
ആലരാലകെലയാ
െതുങ്ങിനടന്ു.

മരണംഭയന്ക്
മതമായിമാറിയവാകെക്
െരിണാമകഥയ്കെക്
വിെരീതമായി
രൂൊന്തരംതൊെിച്ക്
മാതൃലകാശത്ിൽ
ലൊട്ടിലത്റിച്ു!

l

സജിതലഗാെി

അ ന്തഃെുരത്ിലേകവിതകലളമണ്ിലേകെിറ
കെിയമേയാളത്ിലേജനതെിയകവികളി

ൽഒരാളായഒ.എൻ.വിയുലടകൃതികലളകവിതകലള
ന്ുംസിനിമാഗാനങ്ങലളന്ുംലവർതിരിച്ക്വിളികെു
ന്തിൽഅർഥമുലണ്ടന്ക്ലതാന്ുന്ിേ്.കവിതയേ്ാ
ത്ലതാന്ുംഒ.എൻ.വിഎഴുതിയിട്ടിേ്.ഒ.എൻ.വിയു
ലടൊട്ടുലോകലത്ഏലറയടുത്ക്െരിെയലപ്ടുത്ു
ന്താണ്ലഡാ.എം.ഡി.മലനാജരെിച്‘ആലരാമധു
രമായ്ൊടിവിളികെുന്ു-,ഒ.എൻ.വിയുലടൊട്ടുലോ
കം’.സിനിമയിലേയുംനാടകത്ിലേയുംഒ.എൻ.വി
യുലടൊട്ടുലോകലത്യാണ്എഴുത്ുകാരൻതുറ
ന്ുലവകെുന്ത്.മേയാളസിനിമാഗാനങ്ങൾനാടകീ
യതയിേൂന്ിവീർപ്ുമുട്ടുന്കാേത്ാണ്നവകാൽ
െനികതയിേൂന്ിയഗാനങ്ങളുമായിഒ.എൻ.വിയുലട
രംഗതെലവശം.െിന്ീടലങ്ങാട്ടുള്ളഒ.എൻ.വിയുലടഗാ
നതെയാണംമേയാളസിനിമാഗാനങ്ങൾകെക്ജീവിത
ത്ിലൻറസമസ്തഭാവങ്ങളുംെകർന്ുനൽകി.തെ
യുക്തകവിതയാണ്സിനിമാപ്ാലട്ടന്ക്ഒ.എൻ.വിത
ലന്െറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ടക്.ഈണങ്ങളുലടഅളവുകളിൽ
ഒ.എൻ.വിയുലടവരികൾഎങ്ങലനസുഭതദമാകുന്ു
എന്തിന്ഉദാഹരണങ്ങലളലറയുണ്ടക്.

‘‘ഇതുവലരകാണാത്കരയിലേലകൊ
ഇനിലയാരുജന്മത്ിൻകടവിലേലകൊ
മധുരമായ്ൊടിവിളികെുന്ു...ആലരാ
മധുരമായ്ൊടിവിളികെുന്ു’’
ഒ.എൻ.വിയുലടൊട്ടിലേതെണയം,തെകൃതി,വിര

ഹം,അങ്ങലനഓലരാന്ിലനയുംസൂഷേക്മമായിവിശ
കേനംലെയ്ുന്ുണ്ടക്ഇൗകൃതി.ൊട്ടക്ലകൾകെുന്

യാലളവിരഹിയുംതെണയിനിയുംഒലകെയാകെിത്ീ
ർകെുന്മാതന്തികതയുണ്ടക്ഒ.എൻ.വികെക്.

‘‘മുറ്ത്ക്ഞാൻനട്ടലെമ്കപ്ളൂവിൽനിന്ാദ്യലത്

ലമാട്ടുവിരിഞ്ഞനാളിൽ
സ്നിഗദ്മാംആരുലടലയാമുടിച്ാർത്ിലേൻ
മുഗദ്സങ്കൽെംതലോടിനിൽലകെ’’-എന്വ

രികളിൽതെണയത്ിലൻറഅതിലോേമായെൂവി
തൾസ്െർശംഅനുഭവികൊനാവുന്ു.അങ്ങലന
എതതലയതത.

ഒ.എൻ.വിഎങ്ങലനഒലരസമയംക്ാസികെേും
കാൽെനികവുംആകുന്ുലവന്തിലൻറഅടയാ
ളലപ്ടുത്ോണ്എം.ഡി.മലനാജിലൻറലെറുതും
ആഴത്ിേുള്ളതുമായകുറിപ്ുകൾ.സംഗീതം,സാ
ഹിത്യം,നൃത്ം,െിതതകേതുടങ്ങിസർഗാത്കത
യുലടഒരുസമാന്തരലോകലത്എങ്ങലനഒ.എൻ.
വിതലൻറഗാനങ്ങളിൽസന്ിലവശിപ്ിച്ിരുന്ുലവ
ന്ത്സുതെധാനമാണ്.‘‘നർത്നമാടുവാൻലമാഹ
മാലണങ്കിേീഹൃത്ടംലവദിയാകെൂ’’എന്വരികൾ
ഒരുദാഹരണംമാതതം.കവിതയുംസംഗീതവുംെിതത
കേയുലമേ്ാംതുറന്ുെറയാനുള്ളഒരുലവദിയായാ
ണ്ഒ.എൻ.വിതലൻറഗാനങ്ങലളകരുതിയിരുന്ത്.

ഒ.എൻ.വിഗാനങ്ങളിൽമൗനംഎങ്ങലനഒരുഅ
മൂർത്േിെിയായിരികെുന്ുലവന്ക്െറയാലനാരുഅ
ധ്യായംലൊരാലതവരും.മൗനത്ിൽനിന്ുംലമാഴി
യിലേകെുള്ളദൂരംഎതതലയാവരച്ുകാട്ടിയിരികെു
ന്ുകവി.

‘‘നിലൻറശാേീനമൗനമാകുമീലൊൻമണിലച്
പ്ിനുള്ളിോയ്,

മൂടിലവച്നിഗൂഢഭാവങ്ങൾെൂകെളായ്ശേഭങ്ങ
ളായ്...’’

അനുരാഗത്ിനുംവിരഹലവദനകെുംമൗനത്ിൽ
ൊട്ടിലൻറസ്പനഭൂമികവിഒരുകെുന്ു.മൗനത്ി
ലൻറസാതന്മായവിനിലയാഗങ്ങൾസമൃദ്മാണ്ഒ.
എൻ.വിയുലടൊട്ടുലോകത്ിൽ.

സ്ന്തംൊട്ടുകലളവിശദീകരികൊൻഒ.എൻ.വിഉ
െലയാഗിച്ിരുന്ബിംബങ്ങലളവിശദമായിതലന്
എം.ഡി.മലനാജവിശകേനംലെയ്ുന്ുണ്ടക്.ആകാ
ശമാണ്കവിഏറ്വുംഅധികംഉെലയാഗിച്ബിംബ
ലമന്ക്മലനാജെരിെയലപ്ടുത്ുന്ു.ആകാശംക
വികെക്തെെഞ്വായനകൂടിയായിരുന്ു.‘ഈആകാ
ശംലൊലേജീവിതവുമൊരംഅനന്തമജ്ാതം’എ
ലന്ഴുതിയിട്ടുണ്ടക്കവി.ഒ.എൻ.വിയുലടആകാശത്ി
ൽതെണയവുംശാന്തിയുംവിരഹവുംസൗന്ര്യവും
സ്ാതതന്ത്യവുംെേകുറിഅനുഭവലവദ്യമായതാണ്.

ഭാഷ,സംസ്കാരം,ൊരമ്ര്യം,ഭാവുകത്ംഎ

ന്ിവലയേ്ാംഒ.എൻ.വിയുലടൊട്ടക്ശാഖലയാട്ഇ
ണങ്ങിനിൽകെുന്താണ്.മണ്ിലൻറരാഷ്തടീയംെ
റയുന്വരികൾഒ.എൻ.വിലയമനുഷ്യലൻറൊട്ടു
കാരനാകെുന്ു.അലദേഹത്ിലൻറആദ്യകാേഗാന
ങ്ങളിൽഅടിയാളജീവിതത്ിലൻറൈദന്യതശുതിക
ൾലകൾകൊം.അധികാരലത്ഉടച്ുവാർത്അധ്ാ
നത്ിലൻറമാലറ്ാേിലകൾകൊം.

‘‘അവിലടയീമണ്ിൽമടയ്കെുംമനുഷ്യർതൻ
അധികാരത്ിൻലകാടിൊറും’’-എലന്ഴുതിയ

തിൽമനുഷ്യലൻറവിയർപ്ുമണമുണ്ടക്.ഒ.എൻ.വിശ
ബ്ദമിേ്ാത്വലൻറകവിയാകുന്ത്ഇവിലടയാണ്.

ഓർമകളുലടകേയാണ്ൊലട്ടങ്കിൽഒ.എൻ.വി
യുലടൊട്ടുകലളാലരാന്ുംഓർമലച്പ്ുകളാണ്.തു
റന്ാൽഗൃഹാതുരമായസ്മരണകളുലടസുഗന്ം
െരത്ുന്ലെപ്ക്.എതതലയതതഗാനങ്ങൾ...ൊട്ടും
ഓർമയുംമനുഷ്യസത്യവുംഒന്ാകുന്അനുഭവം.

‘‘അരികിൽനീഉണ്ടായിരുലന്ങ്കിലേന്ക്ഞാൻഒ
രുമാതതലവറുലതനിനച്ുലൊയി’’എന്വരികളിൽ
ഗൃഹാതുരസ്മരണകളുലടഏറ്വുംസാതന്മായഭാ
വമുണ്ടക്.െിന്ിട്ടകാേങ്ങലളഎതതലയാതവണഒ.എ
ൻ.വിയുലടൊട്ടുലോകംതിരിലകവിളിച്ിരികെുന്ു.

സന്്യലയ,നിറങ്ങലള,ഓർമകലളഎതതവർണി
ച്ാേുംമതിവരാത്കവിവീണ്ടുംവീണ്ടുംആസ്ാ
ദകലനലമാഹിപ്ികെുന്ു.ലകരളസമൂഹലത്ൈവ
കാരികമായിഏലറസ്ാധീനിച്നാടകഗാനങ്ങലള
യുംഎം.ഡി.മലനാജവിട്ടുലൊകുന്ിേ്.ഒ.എൻ.വി
യുലടനാടകഗാനലോകവുംലക.െി.എ.സിയിലേ
ജീവിതവുലമേ്ാംകുറഞ്ഞവാകെുകളിൽവരച്ിടു
ന്ുണ്ടക്എഴുത്ുകാരൻ.ഓലരാനാടകഗാനവുംെ
േച്ിതതഗാനങ്ങൾലൊലേകാവ്യമുതദയുലടെുതുമ
കൾസമ്മാനികെുന്ുലവന്ക്വിേയിരുത്ുകയുംലെ
യ്ുന്ു.തെിയകവിയുലടതിരലഞ്ഞടുത്ഗാനങ്ങളു
ലടയുംകവിതകളുലടയുംെരിെയംെുതുകെിയാണ്
‘ഒ.എൻ.വിയുലടൊട്ടുലോകം’എം.ഡി.മലനാജഅട
ച്ുലവകെുന്ത്.കാതിൽലതന്മഴയായിെതിഞ്ഞ,ഒരി
കെേുംമറകൊനാവാത്ഗാനതെെഞ്മാണ്ഒ.എൻ.
വിമേയാളത്ിന്സമ്മാനിച്ലതന്ക്അടിവരയിട്ടുറപ്ി
കെുന്ു‘ആലരാമധുരമായ്ൊടിവിളികെുന്ു-ഒ.എ
ൻ.വിയുലടൊട്ടുലോകം’എന്അെതഗഥനതഗന്ഥം.
ഗാനസാഹിത്യത്ിലേഒ.എൻ.വിയുലടസംഭാവനക
ൾവിേയിരുത്ുന്െുസ്തകംെിന്തെബ്ിലഷഴസാ
ണ്വായനകൊരിലേത്ികെുന്ത്.

H.F³.hnbpsS
]m«ptemIw

ആമരാേധുരോെപ്ോടിവിളിക്ുന്നു-
ഒ.എൻ.വിെുയടോട്ുമലാൈരം

മഡാ.എരം.ഡി.േമോജപ്
തേസാധൈർ:ചിന്തേബ്ിമഷഴപ്സപ്

വില:110
മേജപ്:12-0
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Calicut Rd,PERINTHALMANNA

Nr.Grand Bazaar,CALICUT
Beach Road,CALICUT
Opp.Intnl.Stadium,COCHIN

0495 4060506, 864 1 999955
0484 2533555, 864 2 999955
0493 3223377, 864 6 999955

0495 2727778, 864 7 999955

Head Office : Ruby Mehar Apparel, Chadranagar, Palakkad-7
Cont: 0491-2573586, 2970256,     8640999955

THE COMPLETE MODEST CLOTHING STORE

MAHIBAH
Introducing

New Genaration
Modest Abaya Design

For Beautiful
women
who wears
modesty as her
jewellery 

Make perfection
your favorite style,
b’coz that is your
modern identity.
Perfect crafmanship
using latest technology
& innovative thoughts.

 creates
new styles for you,
as your style speaks
what you are !

Mehar Hijab

മ�ാ്പ്യസ
േരിച്ചിയട്ാന്നുേില്ല
ലമഹദ്മഖ്ബൂൽ
അയാളിന്ലേം
ഒരു‘രാജ്യലതദാഹി’ലയകൂടി
ലവടിയുതിർത്ക്ലകാന്ലതത!
-ലഗാദ്ലസയുലടമകെൾെറഞ്ഞതാണ്.
എേ്ാംവിേകെിയും
നിലരാധിച്ും
അവരപ്ുറത്ക്
‘രാജാവ്കളികെുക’യായിരുന്ു.
ഉടുമുണ്ടിേ്ാത്
രാജാവിലനഅവർ
സ്തുതികെുന്തുംലകട്ടു:
‘‘എന്താ,ലനഞ്ളവ്,ലേ്’’

#WeAreGauriLankesh

#WeAreGauriLankesh

t]mb³dv»m¦nse
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പചിൊവചിലൻറനചിഴെചിൽ,ഒരുസാധാരണ
ോധ്യേതപവർത്കയായചിഒെുങ്ങചിമപോകുോയചിരുന്
ആജീവചിെംസംഭവബഹുെോക്ചിയെന്അവരുലെ
ഇെലപെെുകൾെലന്യായചിരുന്ു.
രകന്െസാക്്യത്ചിെൂലെമപായൻറന്ബ്ാങ്ചിൽ
നചിെച്ുമപായആശബന്ദംേലറ്ാരായചിരം
ശബന്ദങ്ങളായചിഉയർന്ുമകട്ടുലകാണ്ചിരചിക്ുന്ു

വി ഖ്യാതലജ്യാതിശാസ്തതജ്നായലഡാ.നർേികെർഇന്ത്യയിലേ
ലജ്യാതിഷികലളലവേ്ുവിളിച്ുലകാണ്ടക്മുംൈബയിൽഒരുെരി

ൊടിസംേടിപ്ിച്ിരുന്ു.2009ോയിരുന്ുഅത്.മഹാരാഷ്തടയിൽനിന്ു
ള്ളസമർഥരായ100കുട്ടികളുലടയുംമലനാൈവകേ്യമുള്ള100കുട്ടികളു
ലടയുംജാതകംനർേികെറുംസംേവുംലശഖരിച്ു.അവലജ്യാതിഷിക
ൾകൊയിവിതരണംലെയ്തു.ഇൗജാതകംലനാകെിഅതിൽ‘സമർഥലര
യും’അേ്ാത്വലരയുംഅവർലവർതിരിച്ുമനസ്സിോകൊൻകഴിയുലമാ
എന്തായിരുന്ുലവേ്ുവിളി.നർേികെറുലടലവേ്ുവിളിസ്ീകരിച്ക്എത്ി
യത്27ലെരായിരുന്ു.40ജാതകങ്ങൾവീതമാണ്അവർകെക്നൽകിയത്.
27ലെരുംദയനീയമായിെരാജയലപ്ട്ടുലവന്ക്െറലയണ്ടതിേ്ലേ്ാ.ഇൗെ
രീഷേണത്ിന്ലമൽലനാട്ടംവഹിച്ത്നർേി
കെറായിരുന്ുലവങ്കിേുംഅതിലൻറസംോ
ടനംനലരതന്ദാലഭാൽകർകൊയിരുന്ു.നമ്മു
ലടരാജ്യത്ക്അന്വിശ്ാസനിലരാധനനിയ
മംലകാണ്ടുവരുന്തിലൻറആവശ്യകതെൂ
ണ്ടികൊണികെുകയായിരുന്ുനർേികെറുംദാ
ലഭാൽകറുലമേ്ാംഇൗെരീഷേണത്ിേൂലട.
ഇവരുലടലയാലകെതശമഫേമായിമഹാരാഷ്
തടസർകൊർഅത്രലമാരുബിേ്ിന്രൂെംന
ൽകിലയങ്കിേുംഅതിലപ്ാഴുംഎവിലടയുലമ
ത്ാലതകിടകെുന്ു.ഇൗെരീഷേണത്ില
ൻറതുടർച്ദാലഭാൽകറിൽനിന്ക്വീണ്ടുംഉ
ണ്ടായി.ആൾൈദവരാഷ്തടീയലത്യുംഹി
ന്ുത്വാദത്ിലൻറഅെകടങ്ങലളയുംതു
റന്ുകാട്ടിയദാലഭാൽകലറ2013ആഗസ്റ്ക്
20ന്‘അജ്ാതർ’ലവടിലവച്ുവീഴത്ി.ദാ
ലഭാൽകർകെുെിന്ാലേലഗാവിന്ക്െൻസാ
ലരയുംഎം.എം.കൽബുർഗിയുംഇലത‘അ
ജ്ാതരുലട’ലവടിലയറ്ുമരിച്ു;ഇലപ്ാഴി
താഗൗരിേലങ്കഷും.

മാറുന്ഇന്ത്യയുലടസൂെകങ്ങളായി
ഇൗനാേുലെരുലടയുംലകാേൊതകങ്ങ

സുൽഹഫ്

ലളനമുകെക്കാണാനാകുലമാ?ലമാദികാേലത്ഇന്ത്യ(ദാലഭാൽകർസാലങ്കതികമായി
ലമാദികാേത്േ്)ഇങ്ങലനയാണ്.ആൾകെൂട്ടങ്ങളുംലതാകെുധാരികളുമാണ്ഇവിലടഇ

ലപ്ാൾകാര്യങ്ങൾനിയതന്തികെുന്ത്.ഭരണകൂടത്ിലൻറെരസ്യെിന്തുണയുംഇവർകെുണ്ടക്.
ഹിന്ുത്സഹയാതതികനുംആൾൈദവവുമായഗുർമീത്റാംറഹീംസിങ്ങിന്സ്തതീെീഡനലകെ

സിൽലകാടതിതടവുശിഷേവിധിച്തിലനതുടർന്ക്ഡൽഹിയിേുംഹരിയാനയിേുംെഞ്ാ
ബിേുമുണ്ടായആൾകെൂട്ടആതകമണത്ിലൻറഅേലയാടുങ്ങുംമുമ്ാണ്,ലതാകെുധാരി
കൾഗൗരിേലങ്കഷിലനലകാേലപ്ടുത്ിയത്.ഇൗആൾകെൂട്ടവുംലതാകെുധാരികളുംര
ണ്ടലേ്ന്ക്ഗൗരിയുലടമരണവാർത്െുറത്ുവന്തിനുലശഷമുള്ളെിേതെതികരണ
ങ്ങൾവ്യകതമാകെുന്ു.ലകാടതിവിധികെുലശഷവുംറാംറഹീംസിങ്ങിലനന്യായീകരി
ച്അലതരാഷ്തടീയമാണ്‘ഗൗരിേലങ്കഷ്ആമരണംഅർഹികെുന്ു’ലവന്ക്െറഞ്ഞത്.
ആൾബേലമാവേിയരാഷ്തടീയെിന്തുണലയാഉണ്ടായിരുന്മാധ്യമതെവർത്കയായി
രുന്ിേ്ഗൗരി.അവരുലടതീയഷേരങ്ങൾതലന്യാണ്ആലതാകെുധാരികലളതെലകാെി

പ്ിച്ലതന്ക്വ്യകതം.
<

ഗൗരിയുലടെിതാവ്േലങ്കഷ്െടുത്ുണ്ടാകെിയേലങ്കഷ്െതതികഎ
ന്വാരിക90കളിൽകർണാടകയിൽവേിയവിപ്ലവംതലന്സൃഷ്ടിച്ി
ട്ടുണ്ടക്.വാരികയിലേെേറിലപ്ാർട്ടുകളുംഅന്ലത്സർകൊറുകലളെി

ടിച്ുകുേുകെി.മഞ്ഞപ്തതംഎന്ുവിലശഷിപ്ിച്ക്അതിലനതള്ളിമാറ്ാൻലനാ
കെിയരാഷ്തടീയകൊർവലരഒടുവിൽകീഴടലങ്ങണ്ടിവന്ിട്ടുണ്ടക്.2000ത്ിൽേ
ലങ്കഷ്മരികെുലമ്ാൾേലങ്കഷ്െതതികയുലടസർകെുലേഷൻ70,000കടന്ിരു
ന്ുവലതത.േലങ്കഷ്െതതികയുലടസാരഥ്യംഏലറ്ടുകൊനാണ്അതുവലരഡ

ൽഹിയിൽമാധ്യമതെവർത്കയായിരുന്ഗൗരിവീണ്ടുംബംഗളളൂരുവിലേ
ത്ുന്ത്.അന്ക്അതതലയാന്ുംആത്മവിശ്ാസംഅവർകെിേ്ായിരുന്ു.
ഒരുഅഭിമുഖത്ിൽഅവർഇങ്ങലനെറഞ്ഞു:‘‘എലൻറെിതാവിലൻറ
ൊതെിൻെറ്ാനാകുലമാഎന്ക്എനികെറിയിേ്.അലദേഹത്ിലൻറഷൂ
വളലരവേുതാണ്.അത്ഞാൻധരിച്ാേുംഅതിൽഒരുൊട്സ്ഥേം
ബാകെിയാകും.െതതലത്കുറച്ുകൂടിതെഫഷനൽആകെുകഎന്
താണ്എലൻറതൊഥമികേഷേ്യം.’’

േലങ്കഷ്െതതികയുലടസാമ്ത്ികകാര്യങ്ങൾലനാകെിയിരുന്ത്
ഗൗരിയുലടസലഹാദരൻഇതന്ജിത്ായിരുന്ു.വാരികരണ്ടാംതേ
മുറയിലേകെക്മാറുന്ലതാലടആതെസിദ്ീകരണത്ിലൻറഅന്ത്യം
തെവെിച്വരുണ്ടായിരുന്ു.ഏറകെുലറആതെവെനംശരിയുമായി.
2005ൽഇതന്ജിത്ുംഗൗരിയുംലതറ്ി.ഗൗരിസ്ന്തംനിേയിൽ‘ഗൗ
രിേലങ്കഷ്െതതിക’എന്ലെരിൽെുതിയഒരുതെസിദ്ീകരണംതുട
ങ്ങി.ഒന്ുമിേ്ായ്മയിൽനിന്ായിരുന്ുതുടകെം.സർകൊർെരസ്യം
ലൊേുംേഭിച്ിരുന്ിേ്.െലഷേ,ഏറ്വുംവേിയമൂേധനംഅവർമു
ലന്ാട്ടുലവച്ആശയങ്ങൾതലന്യായിരുന്ു.സർകെുലേഷനിൽെ
ഴയേലങ്കഷ്െതതികലയകടത്ിലവട്ടാൻആതെസിദ്ീകരണത്ിന്

സാധിച്തിന്െിന്ിൽമലറ്ാന്ായിരുന്ിേ്.െിതാവിലൻറനിഴേിൽ,ഒ
രുസാധാരണമാധ്യമതെവർത്കഎന്നിേയിൽഒതുങ്ങിലപ്ാകുമാ
യിരുന്ആജീവിതംസംഭവബഹുേമാകെിയത്അവരുലടഇടലെടേു
കൾതലന്യായിരുന്ു.ഇലപ്ാൾഇൗരകതസാഷേ്യത്ിേൂലടലൊയൻ

റ്ബ്ാങ്കിൽനിേച്ുലൊയആശബ്ദംമലറ്ാരായിരംശബ്ദങ്ങളായിഉയ
ർന്ുലകട്ടുലകാണ്ടിരികെുന്ു.
ഗൗരിലതാകെിൻമുനകെുമുന്ിൽനിൽകെുന്ത്ഇതാദ്യമേ്.ഗൗരിയുലട

റിലപ്ാർട്ടുകളുംലേഖനങ്ങളുംമാലവാവാദികലളസഹായികെുന്താലണന്ക്
ആലരാെിച്ക്ഇതന്ജിത്ക്രംഗത്ുവന്ിരുന്ു.തലൻറസാമൂഹികതെതിബ
ദ്തലയബിസിനസ്താൽെര്യംമുൻനിർത്ിഇതന്ജിത്ക്ഹനികെുന്ുലവ
ന്ക്െൂണ്ടികൊട്ടിഗൗരിയുംതിരിച്ടിച്ു.അന്ക്സലഹാദരികെുലനലരഅയാ
ൾലതാകെുെൂണ്ടി.െലഷേ,അതുലകാലണ്ടാന്ുംനിേൊട്മാറ്ാൻഅവർ
തയാറായിരുന്ിേ്.ഇൗസംഭവംനടന്ക്ഏതാനുംദിവസങ്ങൾകെുലശഷമാ
ണ്‘ഗൗരിേലങ്കഷ്െതതിക’െിറകെുന്ത്.െിന്ീട്അന്താരാഷ്തടമാധ്യമങ്ങ
ൾവലരെർച്യാകെിയഒലട്ടലറസംഭവങ്ങൾആവാരികയിൽലവളിച്ംക
ണ്ടു.ബാബാബുദാൻഗിരിയിലേസൂഫിദർഗഹിന്ുത്വാദികൾൈക
ലയറാൻതശമിച്തുമുതൽഹാദിയസംഭവംവലരഅതിൽഉൾലപ്ടുന്ു.

<
ലനരലത്സൂെിപ്ിച്അഭിമുഖത്ിൽ,തലൻറെിതാവിനുണ്ടായതു

ലൊലേതനികെുലനലരവധഭീഷണിലയാന്ുംഉണ്ടാകാൻവഴിയിലേ്ന്ാ
ണ്ഗൗരിെറഞ്ഞത്.താലനാരുസ്തതീയായതുലകാണ്ടുതലന്ആതകമികെലപ്

ടുകയിലേ്ന്ക്അവർകരുതി.െലഷേ,ഇൗധാരണഏലറൈവകാലതതലന്അവർകെക്തിരുലത്ണ്ടിവ
ന്ിട്ടുണ്ടക്.ലമാദിയുലടഇന്ത്യയിൽതലന്അവർകെുലനലരെേഭീഷണികളുംഉയർന്ിരുന്ു;ലനരലത്
തലന്ആലതാകെുധാരികൾഅവലരലനാട്ടമിട്ടിരുന്ു.കഴിഞ്ഞവർഷംഅെകീർത്ിലകെസിൽഅവ
ർകെക്തടവുശിഷേവിധിച്ലപ്ാൾഅതിലൻറസൂെനകളുണ്ടായി.അന്ക്,ബി.ലജ.െിയുലടലഎ.ടിലസ
ൽതേവൻഅമിത്മാളവ്യെറഞ്ഞത്‘‘ഗൗരിയുലടശിഷേഎേ്ാമാധ്യമതെവർത്കർകെുംഒരുൊഠ
മായിരികെും’’എന്ാണ്.ഭരണകൂടലത്യുംഅതിലനനയികെുന്ആശയങ്ങലളയുംവിമർശികെുന്
വർശിഷേികെലപ്ടുകതലന്ലെയ്ുലമന്ക്മാളവ്യെറയാലതെറഞ്ഞു.ലസാഷ്യൽമീഡിയയിൽഗൗ
രിനടത്ിയഅവസാനഇടലെടേുകളിൽഒന്ക്ലറാഹിങ്ക്യൻവിഷയമായിരുന്ു.ലോകത്ിലേഏറ്
വുംഅടിച്മർത്ലപ്ട്ടവിഭാഗമായലറാഹിങ്ക്യകലളഇന്ത്യയുംൈകലയാഴിയുലമന്േട്ടത്ിോയിരു

ന്ുആഇടലെടൽ;അതുംതെധാനമതന്തിമ്യാന്മർസന്ർശികെുന്തിലൻറതലേദി
വസം.വംശീയഉന്മൂേനത്ിലൻറതെത്യയശാസ്തതവിമർശനംസഹികൊവുന്തി
േുംഅപ്ുറമായിരികെും.

ഗൗരിലയഅനുസ്മരിച്ക്തെമുഖമാധ്യമതെവർത്കൻആശിഷ്ലഖതൻഎഴുതി
യകുറിപ്ിൽഅലദേഹംതനികെുലനലരയുണ്ടായവധഭീഷണികലളകെുറിച്ക്െറയു
ന്ുണ്ടക്.രണ്ടുതവണെരാതിലപ്ട്ടിട്ടും(ഒരികെൽസുതെീംലകാടതിവലരലൊയി)അ
തിന്ലെവിലകാടുകൊൻഅധികാരികൾതയാറായിേ്ലതത.അലപ്ാൾനമ്മുലടസു
രഷേആരുലടനിയതന്തണത്ിോണ്?ദാലഭാൽകറിൽതുടങ്ങിയെുതിയഇന്ത്യയു
ലടഅടുത്ഇരആരായിരികെും?
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