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2017

ൽ ഗ്രാഫ് താഴേ
 ക്കാണ്. മാന്ദ്യം 
മൂടിയ സാമ്പത്തികസ്ഥിതി. സം
ഘർഷത്തിെൻറ ഇരുൾവീണ സാമൂഹികസ്
ഥിതി. രാഷ്ട്രീയ സംവാദങ്ങൾ പോലും പൊ
തുസമൂഹം ആഗ്ര
 ഹിക്
 കുന്ന നിലവാരമില
 ്ലാ
തെ കൂപ്പുകുത്തി.
നിതീഷ്കുമാർ
മാന്ദ്യത്തിന്  ആക്കംകൂട്ടിയത് പ്രധാനമാ ശരദ്യാദവ്
യും നോട്ട് അസാധുവാക്കലും ജി.എസ്.ടിയു
മാണ്. അതിെൻറ കെടുതി അനുഭവിക്കാത്തവ നിൽക്കാനായില്ല. ദലിത്മുന്നേറ്റ ത്തിെൻറ ച
രില്ല. കൃഷിയും തൊഴിലും വ്യാപ
 ാരവുമെ
 ല്ലാം  രിത്രംതന്നെ അട്ടിമറിച്ച്മായാവതി, യു.പിയു
മരവിച്ചു നിൽക്കുന്നു. നോട്ട്അസാധുവാക്കി ടെ മണ്ണിൽ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയവും പ്ര
യത്എന്തിനായിരുന്നുവെന്ന്യുക്തിസഹമാ തിസന്ധിയും ഏറ്റുവാങ്ങി. അടിവേരു പണ്ടേ 

യി തെളിയിക്കാൻ സർക്കാറിന്കഴിഞ്ഞില്ല. വ്യ നഷ്ടപ്പെട്ട കോൺഗ്രസിെൻറ പ്രകടനവും ദ
ക്തമായ ചട്ടക്കൂട്രൂപപ്പെടുത്താതെ, മുന്നൊ യനീ
 യമായി.
രുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാതെ ചരക്കു സേവ
ബി.ജെ.പി യുടെ 
 രാഷ്ട്രീയത്തെ പ്രതിപ
ന നികുതി സമ്പ്രദായം തിരക്കിട്ടു നടപ്പാക്കിയ ക്ഷത്തിെൻറ വിശാലസഖ്യം കൊണ്ടു നേരിട്ടു 
ത്എന്തിനെന്ന ചോദ്യത്തിനുമില്ല തക്ക മറുപ തോൽപിക്കുന്നതിൽ മാതൃക സംസ്ഥാനമാ
ടി. ജനം കെടുതി അനുഭവിച്ചു
 , അത്ര
 തന്നെ. യി മാറിയ ബിഹാർ, രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുന്ന
നോട്ട്അസാധുവാക്കുേമ്പാൾ, എല്ലാമൊ തും പിന്നെ കണ്ടു. നരേന്ദ്ര മോദിക്ക്ബിഹാ
ന്ന്ശരിയാക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോ റിൽ കാലുകുത്താൻ ഇടം കൊടുക്കാതിരുന്ന
ദി ചോദിച്ചത്50 ദിവസത്തെ സാവകാശമാ ജനതാദൾ^യു നേതാവ് നിതീഷ്കുമാർ, േമാ
യിരുന്നു. ആ കാലാവധി പിന്നിട്ടിട്ടും അവസാ ദിയുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരാൻ തീരുമാ
നിക്കാതെ നോട്ടിന
 ുവേണ്ടി രാജ
 ്യമെമ്പാട ും ജ നിച്ചത്രാഷ്ട്രീയ സമസ്യതന്നെ. യു.പി ഫലം
നം ക്യൂനിൽക്കുന്നതു കണ്ടുകൊണ്ടാണ്2017 കണ്ട നിതീഷിന
 ു പക്ഷേ, ഇനിയങ്ങേ
 ാട് മേ
ട് ാദി
പിറന്നത്. നോട് റേ
ട് ഷൻ പിന്നെ
 യും മാസങ്ങ ക്കാലമാണെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമുണ്ടാ
ൾ തുടർന്നു. ഡിജിറ്റൽ പണമിടപാടിെൻറ മാ യിരുന്നില്ല. തെൻറ രാഷ്ട്രീയ ഭദ്ര
 ത, ബി.ജ
 െ.
ഹാത്മ്യം സർക്കാർ വിളമ്പുന്നതിനിടയിൽ, പിക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്നതാണെന്ന്അദ്ദേഹം
ആവശ്യത്തിന് നോട്ടില്ലാതെ വ്യാപ
 ാരം മരവി ഉറപ്പിച്ചു . ജനതാദൾ^യുവും ലാലുപ്രസാദിെ
ച്ചു. തൊഴിൽ നഷ്ടം കൂടി. കൂലിപ്പണിക്കാർ ൻറ രാഷ്ട്രീയ ലോക്ദളും കോൺഗ്രസും ചേ
ക്ക് പണിയില്ലാതായി. വ്യവസായികൾക്ക് ഉൽ ർന്നുണ്ടാക്കിയ വിശാല മതേതര സഖ്യം പൊ
പന്നങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതി. ളിഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രിപ
 ദത്തിൽനിന്നുള്ള രാജി
ബാങ്കുകൾക്ക് വായ്പ കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത  നാടകത്തിനു പിന്നാ
 ലെ രായ്ക്കുരാമാനം നി
സ്ഥിതി; മാന്ദ്യം മുറുകിയതിനാൽ വായ്പയെ തീഷ്ബി.ജെ.പിയുമായി കൈകേ
 ാർത്തു. എ
ടുക്കാനും ആളില്ലാതായി. ഉൽപാദനത്തെയും ല്ലാം നേരേത്തതന്നെ പറഞ്ഞുറപ്പിച്ചിരുന്നു.
നിർമാണത്തെയും കയറ്റുമതിെയയുമെല്ലാം  അങ്ങനെ ജനതാദളും ബി.ജെ.പിയും ചേർ
നോട്ട് അസാധുവാക്കൽ ബാധിച്ചു . എ.
ന്ന് നിതീഷിെൻറ നേതൃത്വത്തിൽ പുതി
ടി.എമ്മുകളിൽ പണം നിറഞ്ഞുതുട
യ സർക്കാറുണ്ടാക്കി.  നിതീഷിെൻ
ങ്ങാൻ പിന്നെയുമേറെ കാത്തിരി
റ തീരുമാനത്തെ എതിർത്ത മുതി
ക്കേണ്ടിവന്നു. കള്ളനോട്ടും കള്ള
ർന്ന നേതാവ്ശരദ്യാദവ് പാ
പ്പണവുമൊന്നും ഇല്ലാതാക്കാൻ
ർട്ടിയിൽ നിന്നും രാജ്യസഭയി
കഴിയാതെ
 , കുറെ ന
 ോട്ടുകൾ
  പി
ൽ നിന്നും പ

ുറത്തായി. അതി
ൻവലിച്ച്, വേറെ കുറെ നോട്ടുക
െൻറ അനുരണനങ്ങൾ കേരള
ൾ ഇറക്കാൻ 16,000 കോ
ത്തിലുമുണ്
 ടായി. നിതീഷിെനാ
ടി രൂപ ഖജനാവിൽനി
പ്പം നിന്ന എം.പി വീരേന്ദ്രകുമാ
ന്ന് തുലച്ച ഭരണദുര
റും സംഘവും അവിടം വിട്ടിറങ്ങി.
ന്തമായി നോട്ട്അസാ
ഇതിനെല്ലാമിടയിൽ മോദിസർ
ധുവാക്ക
 ൽ മാറി.
ക്കാർ അടുത്ത പരിഷ്കാരത്തിലേ
ജന സംഖ്യയിൽ മാത്ര
 മല്ല,
ക്ക് ചുവടുവെച്ചിരുന്നു. ജൂലൈ ഒ
രാഷ്ട്രീയമായും ഇന്ത്യയിലെ ഒ
ന്നു മുതൽ ചരക്കു സേവന നികുതി 
ഹാർദിക്

പേട്ടൽ
ന്നാം നമ്പർ സംസ്ഥാനമായ ഉത്ത
(ജി.എസ്.ടി) സമ്പ്രദായം നടപ്പാ
 ക്കി.
ർപ്രദേശ് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേ
ഫെബ്രുവരി 28ൽ നിന്ന് കേന്ദ്രബജറ്റ് തീയ
ക്ക് നീങ്ങിയത്ഇൗ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരു തി ഫെബ്രുവരി ഒന്നി
 ലേ
 ക്കു മാറ്റുകയും പൊ
ന്നു. നോട്ട്അസാധുവാക്കൽ എങ്ങനെ തിരി തു, റെയിൽ ബജറ്റുകൾ സംയോജിപ്പിക്കുക
ച്ചടിക്കുമെന്ന്സർക്കാർ ആശങ്കിച്ചു . ജനം തി യും ചെയ്തതു പോലൊരു ചെറുപരിഷ്കാര
രിച്ചടിക്കുമെന്നായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷം കണ ത്തിെൻറ ലാഘവത്തോടെയാണ് ജി.എസ്.ടി 
ക്കുകൂട്ടിയത്. എന്നാൽ, ജയിച്ചത്ബി.ജ
 െ.പി
  നടപ്പാക്കുന്നതിനെ സർക്കാർ സമീപിച്ചത്. ഒ
യാണ്. സമാജ്വാദി പാർട്ടിയും ബി.എസ്.പി രു രാജ്യം ഒരൊറ്റ നികുതിയെന്ന സങ്കൽപത്തി
യും കോൺഗ്രസുമൊക്കെയായി പ്രതിപക്ഷം  ലേക്ക് എടുത്തുചാടുേമ്പാൾ, നികുതി പിരിവി
പലവഴി ചിതറി നിന്നതിനിടയിൽ വിശാല െൻറ ജി.എസ്.ടി^നെറ്വ
റ് ർക്സജ്ജമായിരുന്ന
സഖ്യമൊന്നും 

താഴെത്ത
 ട്ടിൽ പ്രാവർ തുപോലുമില്ല. ഇൗടാക്കേണ്ട നികുതിയെത്ര
ത്തികമായില്ല. ജനത്തിെൻറ കെ യെന്ന്വ്യാപാരിക്കും കൊടുക്കേണ്ടത്എത്ര
 
ടുതികൾക്കുമേൽ ബി.ജെ.പി വ യെന്ന്ഉപയോക്താവിനും അറിവില്ലാതിരു
ർഗീയതയുടെ മേ

െ
 മ്പാടി വിതറി. ന്ന മാസങ്ങൾ. ഉയർന്ന നികുതി നിരക്കുക
കെടുതി കാര്യമാക്കാതെ ബഹു ൾ. നോട് ടു നിരേ
 ാധനത്തിനു പിന്നാലെ
 , അടു
ഭൂരിപക്ഷം കാവിച്ചിന്തയിൽ അ ത്ത പൊല്ലാപ്പായി ജി.എസ്.ടി 
 മാറി. ജി.എസ്.
മർന്നു. യോഗി ആദിത്യനാഥ്വ ടിയെന്ന ആശയത്തോട്കാര്യമായ എതിർപ്പി
ലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ യു.പി ല്ലാതിരുന്നിട്ടു കൂടി, അതു ധിറുതി പിടിച്ചു ന
യിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയായി. മു ടപ്പാക്കിയ രീതി സർക്കാറിെൻറ കുതികാലി
ലായമിനെ തള്ളിമാറ്റി  ലെ കുരുക്കായി. നികുതി നിരക്കിലെ അപാ
സമാജ്വാദി പാർട്ടി കതകൾ വ്യാപാരി^ഉപേഭാക്തൃ ബന്ധത്തെ 
യുടെ നി യ ന്ത്ര ണം ബാധിച്ചു . ഇടപാടുകൾ മരവിച്ചു . സർക്കാറി
ഏറ്റെടുത്തിട്ടും അഖി ന് നികുതി വരുമാനം കുറഞ്ഞു. ജി.എസ്.ടി
ലേഷ്യാദവിന് പിടിച്ചു
പേജ്രണ്ടിൽ >>>
ജിഗ്േനഷ്മേവാനി

വയലാർ ഗോപകുമാർ

ഓ

 ി തളർത്തിയ 2017, കേരളത്തെ വി
ഖ
ട്ടുപിരിയുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ കേരള
ം
പുതിയ കൊടുങ്കാറ്റുകൾക്കു കാതോർക്കുക
യാണ്. കെ.എം. മാണിയുടെ ചാഞ്ചാട്ടം, വീ
രേന്ദ്രകുമാറിെൻറ കൂടുമാറ്റം, വെള്ളാപ്പള്ളിയു
ടെ ബി.ഡി.ജെ.എസ
 ിെൻറ ഇടഞ്ഞാട്ടം, കോ
ൺഗ്രസിലെ പുതിയ ദേശീയനേതൃത്വത്തിെ
ൻറ പശ്ചാത്തല
 ത്
 തിൽ
  കേരള
 ത്
 തിൽ വരാനി
രിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവ നൽകുന്ന  സസ്
പെൻസിൽ പുതുവർഷം അവതര
 ിക്കുന്നു.
  യു.ഡി.എഫിനും എൽ.ഡി.എഫിനും ഒ
രുപോലെ ഭാഗ്യനി ർ ഭാഗ്യങ്ങ ൾ സമ്മാനിച്ച
വർഷമായിരുന്നു 2017. സോളാർ കമീഷെൻ
റ പ്രഹരത്
 തിൽ യു.ഡി.എഫ്
  നേതൃത്വം പത
റിയ വർഷം. എന്നാൽ, വേങ്ങരയിലും മലപ്പു
റത്തും അവർ നേട്ടം കൊയ്ത വർഷം. ഈ ഉ
പതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഹൈന്ദവ വർഗീയ
ഫാഷിസ്റ്റുകൾക്ക് മലപ്പു
 റം ജിലയ
്ല ിൽ ഒരു
മുത ലെ ടുപ്പി നും സാധ്യത  നൽ കിയില്ലെന്ന
താണ് അതിൽ എടുത്തുപറയേണ്ട കാര്യം.
അതേസമയം, ഇടതുമുന്നണി ഭരണത്തിലെ 
രണ്ടു മന്ത്രിമാർക്ക് രാജിെവക്കേണ്ട നിർബ
ന്ധിതാവസ് ഥ ഈ വർ ഷമുണ്ടായി. ഇരുമു
ന്നണികളും ബി.ജെ.പിയും ഉന്നത
ദേശീയനേതാക്കളെ അണിനിര
ത്തി രാഷ്ട്രീയ യാത്രകൾ ന
ടത്തി ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ച വ
ർഷവും കൂടിയായി ഇത്.
ലൈംഗി കാരേ ാപ
ണങ്ങ ളുടെ  കുത്തൊ
ഴുക്കാണ്  നേതാക്ക
ൾക്കെ തിരെ  പോയ
വർ ഷം ഉണ്ടായ ത്.
ഉമ്മ ൻ ചാ ണ് ടിയ ട
ക്കമുള്ള  ഉന്നതന േ
താക്കൾ യു.ഡി.എ
ഫിലും ഇടതുമന്ത്രി
സഭയിലെ മന്ത്രിയും
ആരോപണത്തിൽ ഉ
ലഞ്ഞു. ഒരു മന്ത്രിസ
ഭയിൽ ഒരേ  വർ ഷം ര
ണ്ടുമ ന്ത്രിമാർ രാജിെവ
ക്കേണ്ടിവ രുക എന്ന ത് ഒര
പൂർവതയാണ്. അതും ഒരേ 
കാനം
പാർട്ടിയിലെ ആകെയുള്ള ര
ണ്ട് എം.എൽ.എമാരാണ് ഇ
രാജേന്ദ്രൻ
രുവരും എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാ
ണ്. അതിൽ തന്നെ എ.കെ. ശശീന്ദ്രൻ രാജി
െവ ച്ച ത് തരംതാഴ്ന്ന ലൈംഗികാരോപണ
ങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണെങ്കിൽ തോ
മസ്  ചാണ്ടിയുടെ  രാജി , കൈയേറ്റ ത്
 തിെൻ
റയും അഴിമതിയുടെയും ആരോപണങ്ങ
 ള
 ു
ടെ തള്ളിച്ചയിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാനാകാതെ
യായിരുന്നു. ഈ പ്രശ്നത്തിൽ മാർക്സിസ്
റ്റ് പാർട്ടി തോമസ്ചാണ്ടിക്ക് പര
 ിപൂർണ പി
ന്തുണ നൽകിയപ്പോൾ സി.പി.ഐയുടെ ക
ടുത്ത നിലപാടുകളും മന്ത്രിസഭ ബഹിഷ്ക
രണവും സി.പി.എമ്മുമായുള്ള യുദ്ധപ്രഖ്യാ
പനവുമെല്ലാം അതിനു മേമ്പൊടിയായി. ഇ
തു സംബന്ധിച്ചു
 ണ്ടായ വിവാദങ്ങളുടെ ആര
വം അടങ്ങിയില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, മൂർച്ഛിക്കുന്ന
ലക്ഷണവും പ്രകടമാണ്. ഭൂമികൈയേറ്റം  ഒ
ഴിപ്പിക്കാനുള്ള സി.പി.ഐയുടെ നീക്ക
 ത്തിെ
ൻറ പേരിൽ സി.പി.എം സർക്കാർ വന്നയുടൻ
തുടങ്ങിയ കൊമ്പുകോർക്കലിെൻറ അവസാ
ന എപ്പിസോഡായിരുന്നു, തോമസ്ചാണ്ടിയു
ടെ രാജിയിൽ കലാശിച്ചത്. മൂന്നാറിലെ വിവാ
ദ കൈയേറ്റങ്ങ
 ൾ ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിനെത
 ിരെ ഒ
രു പ്രതിരോധമെന്നമട്ടിൽ മന്ത്രിസ്ഥാനം ലഭി
ച്ച എം.എം. മണിയും ഈവക സംഭവവികാ
സങ്ങൾക്ക് എരിവും പുളിയും മറ്റു മസാലക
ളും നൽകിവരുന്നു.
  സി.പി.എമ്മും 
 സി.പി.ഐയും തമ്മിലുള്ള 
അപസ
 ്വരങ്ങ
 ളുടെ പശ്
 ചാത്തല
 ത്
 തില
 ാണ് വീ
രേന്ദ്രകുമാറിെൻറ രാജ്യസഭാംഗത്വ രാജിയും

തോമസ്ചാണ്ടി
കെ.എം. മാണിയുടെ ഇടതുപ്രവേശന സാധ്യ
തയുമൊക്കെ ചർച്ചാ
 വിഷയമാകുന്നത്. ഇടതു
മുന്നണിയിൽ സി.പി.ഐ രണ്ടാംകക്ഷി
 യാ
ണ്. സി.പി.എമ്മിന് പിടികൊടുക്കാത്ത കാർ
ക്കശ്യം പ്രകട മാക്കിക്കൊണ്ട് വീറുകാട്ടുന്ന ക
ക്ഷി. എന്നാൽ, സി.പി.ഐ മുന്നണിവിട്ടാലും
മന്ത്രിസഭ യെ നി

ലനി
 ർത്താനുള്ള ഭൂരിപക്ഷം 

ഇടതുമുന്നണിക്ക് കഷ്ടിച്ചു ണ്ട്. ആ നിലക്
 ക്
ഒരുകരുതല
 ായി മറ്റു ഘടകകക്ഷി
 കളെ ചേ

ർ
ത്ത് ഭദ്രത വരുത്താൻ സി.പി.എമ്മിന് താൽ
പര്യമുണ്ട്. അതിനാലാണ്, മാണിയെ ഏറ്റെ
ടുക്കുന്നതിൽ സി.പി.എമ്മിനു താൽപര
 ്യമു
ള്ളത്. അതുതന്നെയാണ്, സി.പി.ഐക്ക് ഇ
ക്കാര്യത്തിലുള്ള എതിർപ്പും 
 എന്ന് പ്രത്യേ
 കം
പറയേണ്ടത
 ില്ല.
കോഴിക്കോട് ലോക്സഭ സീറ് ന
റ് ൽ
 കാത്ത
തിൽ പ്രതിഷേധ
 ിച്ച് ഇടതുമുന്നണി വിട്ട പാർ
ട്ടിയാണ് വീരെൻറ ജനതാദൾ. എന്നിട്ടും രാ
ജ്യസഭ സീറ്റുനൽകുന്നതിൽ യു.ഡി.എഫ് മടി
കാട്ടിയിരുന്നില്ല. പിന്നീടുവന്ന നിയമസഭ  തെ
രഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടി അമ്പേ പരാജയപ്പെടു
കയും ചെയ്തു. എന്നാൽ, മുന്നണി നൽകിയ
രാജ്യസഭ സീറ്റിൽനിന്ന് രാജിെവക്കുന്നതിനു
മുമ്പ് മുന്നണിയിൽ ഒന്നാലേ
 ാചിക്കാനുള്ള മ
ര്യാദ, വീരൻ കാട്ടിയില്ലെന്ന ആരോപണം കോ
ൺഗ്രസിനുള്ളിലും ഘടകകക്ഷി
 കൾക്കുള്ളി
ലുമുണ്.ട് എങ്കിലും അതു തുറന്നുപറയാനുള്ള 
ധൈര്യം യു.ഡി.എഫ് നേതാക്കളാരും ഇതുവ
രെ കാട്ടിയില്ലെന്ന
 ത് വിചിത്രമാണ്.
  സംസ്ഥാനം ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവ
 ും വലി
യ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടുന്ന
പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് വർഷം ഒടുങ്ങുന്നത്.
സ്വതവേ പരുങ്ങലിലായിരുന്ന കേരളത്തിൽ
നോട്ടു നിരോധനത്തിനു പുറമേ ജി.എസ്
 .ടി 
പരിഷ്കാരവും കൂടി വന്നതേ
 ാടെ സാമ്പത്തി
ക നില തകിടം മറിഞ്ഞു. മുൻകൂർ ശമ്പള
 ം ല
ഭിക്കാത്ത ക്രിസ്മസ്ആഘോഷിക്കേണ്ട ഗ
തികേടിലാണ് ഇക്കുറി കേരളം. ജി.എസ്
 .ടി 
വന്നപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തിെൻറ വരുമാനം
വർധിക്കുമെന്നു കരുതിയ സർക്കാറിന് കന
ത്ത തിരിച്ചടിയാണ് ലഭിച്ചത്. നികുതിപര
 ിഷ്
കാരം നടപ്പാക്കിയതിൽ കേന്ദ്രം കാട്ടിയ അ
നവധാനതയാണ് തിരിച്ചടിക്കു കാരണമ ായ
തെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കുറ്റപ്പെടുത്തു
മ്പോൾ തന്നെ, ഈ പരിഷ്കാരത്തിൽ സംസ്
ഥാന ധനമന്ത്രിയും ഒരു പങ്കുവഹിച്ചു എന്ന
ത് കാണാതിരുന്നുകൂടാ. അതുപോലെ സം
സ്ഥാന  ബജറ്റും താളം തെറ്റുകയാണ്. കി
ഫ്ബി എന്ന ദിവാസ്വപ്നത്തിൽ നിന്നുകൊ
ണ്ടാണ് ഇക്കുറിയും ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കപ്പെ
 
ട്ടത്. കെ.എസ്
 .എഫ്
 .ഇ വഴി ലക്ഷ്യമ ിട്ട പ്രവാ
സിച്ചിട്ടിയും ഫലംകണ്ടില്ല. വെറും 20 ശതമ ാ
നം ഫണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ പദ്ധതികൾക്ക് ഭരണാനു
മതി നൽകാമെന്ന പരിഷ്കാരവും കൊണ്ടുവ
ന്നതോടെ കിഫ്ബിയ
 ിൽ ആകെയ
 ുണ്ടായിരു
ന്ന 3000 കോടിക്ക് 15,000 കോടിയുടെ പദ്ധ
തികൾക്ക് ഭരണാനുമതി നൽകി. ഇനി അവ
പൂർത്തിയാകണമെങ്കിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ നട
ക്കണമെന്നാണ് ധനകാര്യ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ
റയുന്നത്. കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിയിൽ ഉൾപ്പെ
ടെ ശമ്പളവും പെൻഷന
 ും മുടങ്ങുന്നു. വിക

എ.കെ. ശശീന്ദ്രൻ

സന മുരടിപ്പുണ്ടെന്ന് സർക്കാർ സമ്മതിക്കു
ന്നില്ലെങ്
 കിലും വാസ്തവം അതായി മാറുന്നു.
ബാറുകൾ  തുറന്നിട്ടും കാര്യമായ വരുമാ
നം അതിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടില്ലെ
 ന്ന് എക്സൈ
സ്അധികൃതരും പറയുന്നു. മദ്യലഭ ്യത കുറ
ഞ്ഞ സമയത്ത് ജനത്തിെൻറ മദ്യാസ
 ക്തിയും
കുറഞ്ഞ
 തുകൊണ്ടാണോ അതോ വീര്യം കൂ
ടിയ മറ്റു പലതും ലഭ്യമായതാണോ കാരണം
എന്നു തിട്ടമില്ല. അതേസമയം എം.ബി.ബി.എ
സ്അടക്കമുള്ള കോഴ്സുകളുടെ ഫീസ്വർ
ധിപ്പിച്ചതു വഴി സാധാരണക്കാർക്ക് ആവക
വിദ്യാഭ്യാസം അപ്രാപ
 ്യവുമായി. പൊതുജന
 ാ
രോഗ്യ രംഗം വഷളായി. വിദ്യാഭ്യാസര
 ംഗവും
ആരോപണ വിഷയമായി. എന്നാൽ, ഈവ
ക ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങളെ വേണ്ടത്ര ഗൗരവ
ത്തോടെ തുറന്നുകാട്ടുന്നതിൽ പ്രതിപക്ഷം 
വിജയിച്ചു വോ. ഇതേചൊല്ലി അഭിപ്രായ ഭി
ന്നത ആ മുന്നണിയിൽ തന്നെയുണ്ട്. എങ്കി
ലും രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ നേതൃത്വത്തി
ൽ നടന്ന പടയൊരുക്കം ജാഥയും അതിന് പ
രിസമാപ്തികുറിച്ച രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്ര
കടനവും ഗുജറാത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോ
ൺഗ്രസ്കാട്ടിയ മോശമല്ലാത്ത പ്രകടനവും
കേരളത്തിലെ കോൺഗ്ര
 സിൽ ഉൗർജം പക
ർന്നിട്ടുണ്ട്. സോളാറിൽ സർക്കാർ അമിതാ
വേശം കാട്ടിയെ
 ന്ന ഹൈകോടതി പരാമർശ
വും യു.ഡി.എഫിന് പിടിവള്ളി നൽകിയിട്ടു
ണ്ട്. അതേസമയം, സോളാർ കേസ്മുന്നോ
ട്ടുപോയാലും ഇല്ലെങ്കിലും സാധാരണ ജന
ങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കാ
ൻ പ്രതിപക്ഷ
 ത്
 തിന് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടുമി
ല്ല. അതിനിടെ കോൺഗ്രസിെൻറ എം.എൽ
 .
എയായ എ. വിൻസൻറ് ലൈംഗികാരോപ
ണത്തിൽ പെടുകയും ജയിൽവാസമനുഭവി
ക്കുകയും ചെയ്തത് ആ പാർട്ടിക്ക് മറ്റൊരു
തലവേദ നയ
 ായി.
തീർ ന്നു വെ ന്നു  കരുതിയ ലാവലിൻ കേ
സിെൻറ പുനർ
 ജന്മവും ഡിസംബറിെൻറ സ
വിശേഷതയാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വി
ജയന് ലാവലിൻ കേസിൽ പങ്കില്ലെ
 ന്ന
  കോട
തി വിധിക്കെതിരേ സി.ബി.ഐ സുപ്രീംകോട
തിയിൽ ഹരജി നൽക
 ിയിരിക്കുന്നു. അടഞ്ഞു
വെന്നു കരുതിയിരുന്ന ആരോപണക്ക
 ലവറ
വീണ്ടും തുറക്കുകയാണിതിലൂടെ. ദലിത് പൂ
ജാരിയെ നിയമിച്ചത് വിപ്ലവതീരുമാനമായെങ്കി
ൽ നിയമന
 ത്തിൽ സാമ്പത്തിക സംവരണമേ
ർപ്പെടുത്തിയത് ദേവസ്വം ബോർഡിെൻറ വി
വാദ തീരുമാനമായിരുന്നു. സർക്കാർ സാമ്പ
ത്തിക സംവരണ
 ത്
 തിലേക്
 ക് കാലൂന്നുന്നതാ
യ സംശയ
 ം ഇതിൽ ജന്യമായി. മതംമാറി വി
വാഹം കഴിച്ച ഹാദിയയുടെ കേസ്രാഷ്ട്രീ
യ മുതലെടുപ്പിന് കാരണമാക്കാൻ ബി.ജെ.
പി നടത്തിയ ശ്രമങ്ങൾ ഫലവത്തായില്ല. എ
ന്നുമാത്രമല്ല, തൃപ്പൂണിത്തുറ ശിവശക്തി യോ
ഗ സെൻററ
 ിലെ ഘർവാപസ
 ി പോലുള്ള ആ
രോപണങ്ങൾ തിരിച്ചടിയാകുന്നതാണു ക
ണ്ടത്. കേരള
 ത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ
 ഭരണ
 ത്
 തി
ൽ ജിഹാദി തീവ്ര വാദം വള രുകയാണെന്ന

അമിത്ഷായ
 ുടെ ആരോപണ
 ം ജനമ നസ്
 സുക
ളിൽ ഏറ്റില
 ്ല. ദലിത് നിയമവിദ്യാർ
 ഥിയായ ജി
ഷയെ വധിച്ച കേസും രാഷ്ട്രീയ
ആരോപണങ്ങൾക്കു വഴിതെ
ളിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ,വർഷാ
വസാനത്തിൽ വന്ന ശി
ക്ഷവിധിയോടെ അത്ത
രം ആരേ ാപ ണ ങ്ങ ൾ
കെട്ടടങ്ങി. അങ്ങനെ ഓ
ഖി തീർത്ത ദുരന്തത്
 തി
ൽ മനംനെ ാന്ത്  വർ
ഷം വിട വാങ്ങു മ്പോ
ൾ, രാഷ് ട ്രീയ കൊ
ടുങ്കാറ്റുകൾക്ക് കാ
തോർ ത്തുകെ ാണ്ട് 
പുതുവർഷം പുലരു
കയാണ്.
●

എം.പി. വീരേന്ദ്രകുമാർ

കേരളം

രാഹുൽ ഗാന്ധി

cmjv{Sob
sImSp¦mäpIfpsS
hÀjw

ചിത്രീകരണം: വിനീത്എസ്. പിള്ള

ഇരുമുന്നണികളും ബി.ജെ.പിയും ഉന്നത

ദേശീയനേതാക്കളെ അണിനിരത്തി രാഷ്ട്രീയ
യാത്രകൾ നടത്തി ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ച
വർഷ
 ം കൂടിയാണ്കടന്നുപോകുന്നത്

02

കെ.ജെ.
യേശുദാസ്

അടൂർ ഗോപാലകൃ സുഗതകുമാരി
ഷ്ണൻ

സക്കറിയ

അസഗ
് ാർ
ഫർഹാദി

വിനായക
 ൻ

സുരഭ ി ലക്ഷ്മി

രജീഷ വിജയൻ

ടി.ജെ.എസ്.
ജോർജ്

ആദിഷ്പ്രവീൺ

കെ.വിശ്വനാഥ്

ടി.ഡി.
രാമകൃഷ്ണൻ

പാർവതി

കെ.പി.
രാമനുണ്ണി

ക്രിസറ്് റ്യാനോ
റൊണാൾഡോ

കസുവോ
ഇഷിഗുേറാ

]pckvImc§Ä
പുരസ്കാരം

ജനുവരി

05. എം.എ. റഹ്മാെൻറ ‘ഒാരേ
 ാ ജീവനും വി
ലപ്പെട്ടതാണ്’ എന്ന കൃതിക്ക്ഒാടക്കുഴൽ
അവാർഡ്
07. ബഹിരാകാശത് ന
ത് ട ന്ന ഏറ്റ വും പ്രായ
 ം
കൂടിയ (56) വനിതയെന്ന റെക്കേ
 ാഡ് നാസ
ബഹിരാകാശ യാത്രിക പെഗ്ഗി വിസ്റ്റണ്.
08. വി.കെ.രാജശേഖരൻ പിള്ളക്ക് പ്രവാസി 
ഭാരതീയ സമ്മാൻ
09. 74ാമത്ഗോൾഡൻ േഗ്ലാബ്അവാർഡ്:മി
കച്ച ചിത്രം 
 ലാ ലാ ലാൻഡ്, സമഗ്ര സംഭാ
വന
 ക്ക് മെറിൽ സ്ട്രീപ്്, നടൻ റയാൻ ഗോ
സലിങ്, നടി 
 എമ്മ 
 സ്റ്റോൺ.
ഫിഫ പ്ലയർ ഒാഫ് ദ ഇയർ (പുരുഷൻ) പുര
സ്കാരം പോർചുഗ ൽ താരം ക്രിസ്റ്റ്യാ
നോ റൊണാൾഡോ, ഫിഫ പ്ലയർ ഒാഫ്
ദ ഇയർ (വനിത) ഹോളണ്ട്താരം ലീകെ 
മാർതൻസ്.
11. ഇസ്ലാമിക സേവനത്തിനുള്ള കിങ് ഫൈ
സൽ അവാർഡ്സൗദി ഭരണാധികാരി സ
ൽമാൻ രാജാവിന്.
25. കെ.ജെ. യേശുദാസിന് പദ്മവിഭൂഷൺ,
ചേമഞ്ചേരി കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ, അക്കി
ത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരി, പാറശാല ബി.
പൊന്നമ്മാൾ, മീന
 ാക്ഷി ഗുരുക്കൾ, പി.ആ
ർ. ശ്രീജേഷ്എന്നിവർക്ക് പദ്മശ്രി.

ഫെബ്രുവരി

25. സക്കറിയക്ക് ഗൾഫ്മാധ്യമം കമല സുറ
യ്യ പുരസ്കാരം 
27. മികച്ച ചിത്രത്തിനുള്ള ഒാസ്കർ പുരസ്കാ
രം മൂൺലൈറ്റിന്, നടൻ കാസി അെഫ്ലക്,
നടി എമ്മ സ്റ്റോൺ, സഹനടൻ  മെഹർ
ഷലാ അലി, സഹനടി വിയേ
 ാള ഡേവിസ്,
മികച്ച വിദേശ ചിത്രത്തിനുള്ള പുരസ്കാ
രം ഇറാൻ സംവിധായകൻ അസ്ഗാർ ഫ
ർഹാദിയുടെ ദ സെയിൽസ്മാന്.

മാർച്ച്

07. സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡുകൾ:വി
ധു വിൻസെൻറ്സംവിധാനം ചെയ്ത മാൻ
ഹോൾ മികച്ച ചിത്രം, നടൻ വിനായകൻ,
നടി രജീ
 ഷ വിജയൻ
28. യു.എ.ഖാദറിനും സാറാ ജോസഫിനും
കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി വിശ
 ിഷ്
 ടാം
ഗത്വം.

ഏപ്രിൽ

07. ദേശീയ സിനി
 മ അവാർഡുകൾ:മിന്നാ
 മി
നുങ്ങിലെ അഭിനയത്തിന്സുരഭി ലക്ഷ്മി
മികച്ച നടി, ബാലതാരം ആദിഷ് പ്രവീൺ
(കുഞ്ഞുദൈവം), മോഹൻ
 ലാലിന് പ്ര
 ത്യേ
 
ക ജൂറി പുരസ്കാരം, മികച്ച നടൻ അക്ഷ
യ്കുമാർ

15. മികച്ച വനിത സംരംഭകർക്കുള്ള കാർട്ടിയ
ർ വിമൻസ്ഇനിഷേറ്റിവ്അവാർഡ്ഇന്ത്യ
ക്കാരി തൃപ്
 തി ജെയിന്.
24. ദാദാ സാഹേബ്ഫാൽക്കെ പുരസ്കാരം
തെലുങ്ക് സംവിധായകൻ കെ.വിശ്വനാഥിന്.

മേയ്

02. പ്രഥമ ഒ.എൻ.വി സാഹിത്യ പുരസ്കാരം
സുഗതകുമാരിക്ക്
23. ജെ.സി. ഡാനിയൽ പുരസ്കാരം അട ൂർ
ഗോപാലകൃഷ്ണന്

ജൂൺ

15. ഇസ്രായേൽ എഴുത്തുകാരൻ ഡേവിഡ്
ഗ്രോസ്മാന്മാൻ ബുക്കർ ഇൻറർനാഷന
ൽ പുരസ്കാരം ‘എ ഹോഴ്സ്വാക്സ്ഇ
ൻട ു എ ബാർ’ എന്ന നോവലിന്

ആഗസ്റ്റ്

05. നടത്ത പരിശീലകൻ രാമകൃഷ്ണ ഗാന്ധി,
പാരാലിമ്പിക്സ്സ്വർണ മെഡൽ ജേതാ
വ് സത്യനാരായണൻ എന്നിവർക്ക് ദ്രോ
ണാചാര്യ.
11. പ്രഥമ കേസരി സ്മാരക മാധ്യമ പുരസ്കാ
രം ടി.ജ
 െ.എസ്. ജോർജിന്.

സെപ്റ്റംബർ

25. വള്ളത്തോൾ പുരസ്കാരം കവ
 ി പ്രഭാവ
ർമക്ക്.

ഒക്ടോബർ

02. വൈദ്യശാസ്ത്ര നൊബേ
 ൽ പുരസ്കാ
രം അമേരിക്കൻ ശാസ്ത്രജ്ഞരായ  ജെ
ഫ്രി സി. ഹാൾ, മൈക്കേ
 ൽ റോസ്ബാഷ്,
മൈക്കേൽ ഡബ്ല്യൂ. യങ്എന്നിവർ പങ്കിട്ടു.
03. ഉൗർജ
 തന്ത്ര നൊബേൽ പുരസ്കാരം റെ
യ്നർ വീസ്, ബാരി ബാരിഷ്, കിപ്
 തോൺ
എന്നീ അമേരിക്കൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക്
04. ജാക്വസ് ദുബേ
 ാഷെ
 , ജോഷിം ഫ്രാങ്ക്, റി
ച്ചാർഡ് ഹെൻഡേഴ്സൺ എന്നീ ശാസ്ത്ര
ജ്ഞർക്ക്രസതന്ത്ര നൊബേൽ
05.ഇംഗ്ലീഷ്എഴുത്തുകാരൻ കസുവോ ഇഷി
ഗുേറാക്ക് സാഹിത്യത്തിനുള്ള നൊബേൽ
പുരസ്കാരം.
06. സമാധാനത്തിനുള്ള നെ

ാബേ
 ൽ ജനീവ
ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന
 ഇൻറ
ർനാഷനൽ കാെമ്പയിൻ ടു അബോളിഷ്
ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺസ്(ICAN) എന്ന സം
ഘടനക്ക്.
08.വയലാർ രാമവർമ സാഹിത്യ പുരസ്കാരം
ടി.ഡി. രാമകൃഷ്ണെൻറ ‘സുഗന്ധി എന്ന
ആണ്ടാൾ ദേവന
 ായകി’ എന്ന നോവലിന്.
09. ഷികാഗോ സർവകലാശാലയിലെ റിച്ചാ
ർഡ്എച്ച്. തെയ്ലർക്ക്സാമ്പത്തിക നൊ

കലാമണ്ഡലം
ലീലാമ്മ

ഇ. അഹമ്മദ്

ജ.അൽതമസ് കിശോരി
അമോങ്കർ
കബീർ

പ്രഫ. എം. 
അച്യുതൻ

ശശി കപൂർ

പുനത്തിൽ കു കെ.ഇ.മാമ്മൻ സയ്യിദ്
ശഹാബുദ്ദീൻ
ഞ്ഞബദ് ുള്ള

യു.ആർ.
റാവു

ഒാം പുരി

സുമിത്ര
സന്യാൽ

HmÀa bmbhÀ
ജനുവരി

ബേൽ പുരസ്കാരം.
12. മാതൃഭൂമി സാഹിത്യ പുസ്കാരം പ്രഫ.
എം.കെ.സാന
 ുവിന്
18. ഇൗ വർഷത്തെ മാൻ ബുക്കർ പ്രൈസ്
യു.എസ് എഴുത്തുകാരൻ ജോർജ് സാേ
ൻറഴ്സിെൻറ ‘ലിങ്കൺ ഇൻ ദ ബാഡേ
 ാ’
എന്ന നോവലിന്.

നവംബർ

01. എഴുത്ത
 ച്ഛൻ പുരസ്കാരം കവി കെ. സ
ച്ചിദാനന്ദന്
03. 53ാമത് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം പ്രമു
ഖ ഹിന്ദി സാഹിത്യകാരി കൃഷ്ണ സോ
ബ്തിക്ക്.
18. ഇന്ത്യക്കാര
 ി മാന
 ുഷി ചില്ലാർ (ഹരിയാന)
ലോക സുന്ദ
 രിയായി തിരഞ്ഞ
 ടുക്കപ്പെ
 ട്ടു.
19. ഇന്ദിര ഗാന്ധി സമാധാന പുരസ്കാരം
ഡോ.മൻമേ
 ാഹൻ സിങ്ങിന്.
25. ഇൻറർനാഷനൽ അത്ലറ്റിക് ഫെഡറേഷ
ൻ മികച്ച പുരുഷ അത്ലറ്റായി മുഅ്തസ്
ഇൗസ ബർശിം (ഖത്തർ), വനിത അത്ലറ്റാ
യി നഫീസതു തിയാം(ബെ
 ൽജിയം) എന്നി
വർ തിരഞ്ഞെ

ടുക്കപ്പട്ടു.
27. കായിക താരങ്ങൾക്കുള്ള പ്രഥമ ‘ഇന്ത്യ
ൻ ഒാഫ് ദ 
 ഇയർ’ പുരുഷ പുരസ്കാരം കി
ഡംബി ശ്രീകാന്തി
 ന
 ും (ബാഡ്മിൻറൺ) വ
നിത പുരസ്കാരം പി.വി.സിന്ധുവിനും (
ബാഡ്മിൻറൺ).
ദക്ഷിണാഫ്ര
 ിക്കയിലെ ഡെ

മിലെ നെ

ൽപീറ്റേ
 
ഴ്സ്വിശ്വസുന്ദരി.
28. മലയാള നടി പ
 ാർവതി തിരുവേ
 ാതിന്ഇ
ന്ത്യയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേളയി
ൽ മികച്ച നടിക്കുള്ള പുരസ്കാരം (ടേക്ക്
ഒാഫ്) ലഭിച്ചു
 .
തപസ്യയുടെ സഞ്ജയൻ പുരസ്കാരം പി.
വൽസലക്ക്.

ഡിസംബർ

7. മികച്ച ലോക ഫുട്ബാളർക്കുള്ള 
 52ാമത്
ബാലൺ ഡി ഒാർ പുരസ്കാരം ക്രിസ്റ്റ്യാ
നോ റൊണാൾഡേ
 ാക്ക്.
15. കേരള അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര
 മേളയിൽ
മികച്ച ചിത്രത്തിനുള്ള സുവർണ ചകോരം
ആൻ മേരി ജസീർ സംവിധാനം നിർവഹിച്ച
ഫലസ്തീൻ ചിത്രം വാജി
 ബിന്.
20. നോവൽ വിഭാഗത്തിൽ കെ.പി
 . രാമനു
ണ്ണിക്കും (ദൈവത്തിെൻറ പുസ്തകം), വി
വർ ത്ത ന  സാഹിത്യത്തിൽ  കെ.എ സ് .െ
വങ്കിടാച ല ത്തിനും (അ ഗ്ര ഹാരത്തിലെ 
പൂച്ച ) കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദ മി പുര
സ്കാരം.
●
തയാറാക്കിയത്:

കെ.കെ. ഉസ്മാൻ

04. പ്രഥ മ ഒാടക്കുഴൽ അവാർഡ് ജേതാവ്
എം. കോതണ്ഡരാമൻ
06. ഒാം പുരി, സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേന
 ാനി
 യും
എഴുത്തുകാരനുമായ എം. റഷീദ്, മുൻ എം.
പി ഹമീദലി ശംനാട്, ഉസ്താദ്അബ്ദുൽ
ഹലീം ജാഫർ
09. സാമൂഹിക ശാസ്ത്രജ്ഞൻ സിഗ്മണ്ട്
ബോമാൻ
10. ഹജ്ജ്കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കോട്ടുമല ടി.
എം. ബാപ്പു 
 മുസ്ലിയാർ
11. വൈ.എം.സി.എ മുൻ പ്രസിഡൻറ് കെ.
എം. ഫിലിപ്
 
14. മുൻ പഞ്ചാബ്മുഖ്യമന്ത്രിയും മുൻ ഗവർ
ണറുമായ സുർജിത്സിങ്ബർണാല
16. ചാന്ദ്ര സഞ്ചാരി യുജീൻ സെർന
 ാൻ
23. പ്രശസ്ത ഇൻഡോളജിസ്റ്റ്യെറസ്േല
വ്വാസെക്
27. ജോസഫ് ഗീബൽസിെൻറ സെക്രട്ടറി ബ്രു
ൺഹിൽഡെ 
 പോംസെക്
28. നീന്തൽതാരം തനി
 ക ധാര


ഫെബ്രുവരി

01. മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും എം.പിയുമായ ഇ.
അഹമ്മദ്
19. ജസ്റ്റിസ്അൽതമസ്കബീർ, നൊബേൽ
സമ്മാന കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷ കാസി കൾമാൻ
22. ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകൻ ശൈഖ്മുഹ
മ്മദ്അബ്ദുല്ല അൽ ഖയ്യാൽ
26. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ജഡ്ജിയും വർണവി
വേചനത്തിനെതിരെ പോരാടിയ ഇന്ത്യക്കാ
രനുമായ ഇൗസ മൂസ
27. മുൻ കേരള ഗവർണർ പി. ശിവശങ്ക
 ർ

മാർച്ച്

01. സാഹിത്യകാരൻ താരക് മേ
 ത്ത

04. നയതന്ത്രജ്ഞനും പാർലമെേൻററിയനു
മായ സയ്യിദ്ശഹാബുദ്ദീ
 ൻ
06. ലോക്സഭ മുൻ സ്പീക്ക
 ർ റബി റേ
13. അഡ്വ. എം. രത്നസിങ്
28. മുൻ കേരള ഫുട്ബാൾ താരം കെ. ചേക്കു,
വർണവിവേചനത്തിനെതിരെ പോരാടിയ
അഹ്മദ്കത്രാദ
31.‘മഴവിൽ പതാക’യുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് ഗി
ൽബർട്ട് ബേക്കർ

സാമ്പത്തികം

പി. അജി
 ത്കുമാർ

2016

നവംബർ എട്ടിന്രാത്രി 
 എട്ടിനാ
യിരുന്നു 
 ആ ഇരുട്ടടി. 500െൻറ
യും 1000ത്തിെൻറയും നോട്ടുകൾ ഒറ്റയടിക്ക്
ഇല്ലാതായി. കള്ളപ്പണത്തിെൻറ കുത്തിനു
പിടിക്കാൻ എന്നു പറഞ്ഞായിരുന്നു പ്രധാന
മന്ത്രി മോദി മുന്തിയ നോട്ടുകളുടെ കഴുത്തി
ന് പിടിച്ചത്. എന്നാൽ, നോട്ടുകളെല്ലാം വൈ
കാതെ ബാങ്കിൽ തിരിച്ചെ
 ത്തി. അങ്ങനെയിരി
ക്കെയാണ്2017ൽ  ജി.എസ്.ടി വരുന്നത്. ച
രക്കു സേവന നികുതിയെന്ന് പറയാൻ വള
രെ എളുപ്പമായിരുന്നു. എന്നാൽ, ചില്ലറക്കാ
രനല്ല പുള്ളി. ലോകത്തെ ഏറ്റവും കടുകട്ടി
നികുതി ഘടന (വേൾഡ്സ് മോസ്റ്റ് കോം
പ്ലിക്കേറ്റഡ് ടാക്സ്സ്ട്രക്ചർ എന്ന്സാമ്പ
 
ത്തിക പുണ്യവാളന്മാർ). അത് നടപ്പാക്കുന്ന
താകെട്ട ഇന്ത്യയിൽ. ഒാരോ സംസ്ഥാനവും
ഒാരേ
 ാതരം രാജ്യംപോലിരിക്കുന്ന നാട്ടിൽ. ന
ടപ്പാക്കിയപ്പോഴാകെട്ട അതിെൻറ ഗുണഭോക്
താക്കളാകേണ്ടവർ അക്ഷരാർഥത്തിൽ വട്ടം
ചുറ്റി. എവിടെയും പ്രതിഷേധമുയർന്നു. നോ
ട്ട്അസാധുവിെൻറ മേൽ ജി.എസ്.ടി കൂടി ക
യറ്റിവെച്ചതിന്സർക്കാർ തലങ്ങും വിലങ്ങും 
പ്രഹരമേറ്റു.  ഇതിനിടക് പ
ക് ലവട്ടം ജി.എസ്.ടി 
കൗൺസിലുകൾ സമ്മേളിച്ചു
 .
ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഗുവാഹതിയിൽ ചേർന്ന
സമ്മേളനത്തിൽ 178 ഉൽപന്നങ്ങളെ നികുതി 
കുറച്ച്ചിട്ടപ്പെടുത്തിയാണ്ഒരുവിധം പിടിച്ചു
നിൽക്കാറാക്കിയത്. രാജ്യത്തെ ആകമാന ഉ
ൽപന്നങ്ങളെയും സേവനങ്ങളെയും പിടിച്ച്
അഞ്ച്, 12, 18, 28 നികുതി സ്ലാബുകളിൽ ത
ളച്ചതാണ് പുകിലായത്. ഹോട്ടലിൽ കയറി ഭ
ക്ഷണം കഴിച്ചവർ കഴിക്കാത്ത ജി.എസ്.ടി എ
ന്ന മുന്തിയ ഇനത്തെ ബില്ലിൽ കണ്ട് ഞെട്ടി.
ജി.എസ്.ടി താങ്ങാനാകാതെ അസംഘടിത
മേഖലയിലെ പതിനായിരക്കണക്കിന് ചെറു
കിട ബിസിനസുകൾഅടച്ചു പൂട്ടി. അതിെൻ
റ ആഘാതം 2018ഉം കടന്നുപോകുമെന്നാ
ണ്സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ വിദഗ്ധരുടെ 
 വി
ലയിരുത്തൽ.

കയറിക്കയറി പണപ്പെരുപ്പം
2017^18ൽ ജൂണിൽ അവസാനി
 ച്ച സാമ്പ
 ത്തി
ക പാദത്തിൽ ആഭ്യന്തര മൊത്ത ഉൽപാദന 

(ജി.ഡി.പി) വളർച്ച 5.7 ശതമാനത്തിലേക്കാണ്
താഴ്ന്നത്. കഴിഞ്ഞ മൂന്നു വർഷത്തെ ഏറ്റവും
കുറവ്. കറൻറ്അക്കൗണ്ട് കമ്മിയാകെട്ട (സി.
എ.ഡി) കഴിഞ്ഞ നാലു വർഷത്തെ ഏറ്റവും
ഉയർന്ന നിരക്കായ 2.4 ശതമാനത്തിലെത്തി.
2017 അവസാനമെത്തുേമ്പാൾ ചില്ലറ വിൽ
പന വിലക്കയറ്റ തോത്4.88 ശതമാനമായും
(പണപ്പെരുപ്പം), മൊത്ത വിൽപന വിലക്കയ
റ്റത്തോത്കഴിഞ്ഞ എട്ടു മാസത്തെ ഏറ്റ വും
ഉയർന്ന നിരക്കായ 3.93 ശതമാനമായും ഉയ
ർന്നു. പണപ്പെരുപ്പം കൂടാനുള്ള 
 സാധ്യത ക
ണക്കിലെടുത്ത്കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദ്വൈമാസ പ
ണനയ അവേലാകനത്തിലും റിസർവ്ബാ
ങ്ക്അടിസ്ഥാന പലിശനിരക്കുകളിൽ ഒരു മാ
റ്റവും വരുത്താൻ തുനിഞ്ഞിട്ടില്ല.

കിട്ടാക്കടത്തിെൻറ ഭാരം
‘കെയർ’ റേറ്റിങ്സ്അനുസരിച്ച്
 ഇന്ത്യയിലെ 
ബാങ്കുകളുടെ മൊത്തം കിട്ടാക്കടം 8,29,338
േകാടി യാണ് . ഇതിൽ ഏറ്റ വും മുന്നിൽ
1,88,068 കോടിയുമായി സ്റ്റേറ്റ്ബാങ്ക്ഒാഫ്
ഇന്ത്യയും. കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ ബാങ്കുക
ൾക്കായി 2.11 ലക്ഷം കോടി
 യുടെ 
 ബൃഹത്ഉ
ത്തേജക പാക്കേജാണ് കേന്ദ്രം പ്രഖ്യാപിച്ചി
രിക്കുന്നത്.  ഏത്സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ
 യും
ത്വരിത വളർച്ചയുടെ സൂചകം നിക്ഷേപപ്രവാ
ഹമാണ്. എന്നാൽ, മേക്ഇൻ ഇന്ത്യയടക്കം 
പല പദ്ധതികളും മേനിനടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നെ
ങ്കിലും സമ്പദ്രംഗം അനക്കമറ്റ് നിൽക്കുന്നു.  
ഗ്രാമീണ^കാർഷിക രംഗത്തും മാന്ദ്യം ദൃശ്യ
മാണെന്ന്ഇന്ത്യയുടെ മുൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്
മേധാവി പ്രണബ് സെൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു
 . ക
ഴിഞ്ഞ 

വർഷം ഇതേസമയം 4.1 ശതമാനം വ
ളർച്ചയുണ്ടായിരുന്ന കാർഷികരംഗം ഇൗ വർ
ഷം രണ്ടാം പാദത്തിൽ 1.7 ശതമാനത്തിലേ
ക്ക്കുത്ത
 നെ ഇടിഞ്ഞു.
ബുള്ളറ് ട്രെ
റ് യിനി
 ന
 ും എട്ടുവരി ദേശീയപാ
തക്കും മാറ്റിവെക്കുന്ന പണംകൊണ്ട് ഗ്രാമീ
ണ റോഡുകൾ, വീടുകൾ, ചെറുകിട ജലസേ
ചനം എന്നിവക്ക് ഉൗന്നൽ നൽകുന്ന പദ്ധതി
കൾ നടപ്പാക്കിയാൽ സമ്പദ്രംഗത്തിന്ചലന
മുണ്ടാകുമെ
 ന്നും പ്രണബ്സെൻ പറയുന്നു.  

ബാങ്ക്ലയനം
കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിങ് മേഖല

യിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭവങ്ങളിലൊന്ന്
 
സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഒാഫ് ഇന്ത്യയുടെ അഞ്ച് അ
നുബന്ധ ബാങ്കുകൾ മാതൃ ബാങ്കിൽ ലയിച്ച
താണ്. ഭാരതീയ മഹിള ബാങ്ക്ഒഴികെ
 യാണ്
എസ്.ബി.െഎയിൽ ലയിച്ചത്. രാജ
 ്യത്തെ കൂ
ടുതൽ ബാങ്കുകൾ ഇൗ ലയനത്തിെൻറ പാത
പിൻപ
 റ്റുമെ
 ന്ന വിലയിരുത്ത
 ലുമുണ്ട്.

നിർമാണ മേഖലക്ക്
തിരിച്ചടിയായി ജി.എസ്.ടി
നോട്ട്അസാധുവിനു പിന്നാലെ ജി.എസ്.ടി 
കൂടി വന്നത് നിർമാണ^റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്രം
ഗെത്ത കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലേക്കാണ് ന
യിച്ചത്. സ്റ്റീൽ, സിമൻറ്തുടങ്ങിയ ഉൽപന്ന
ങ്ങൾക്ക് നികുതി കൂടിയതു മൂലം ഡിമാൻഡ്
കുത്തനെയിടിഞ്ഞു. നിരവധി ചെറുകിട സ്
റ്റീൽ കമ്പനികൾ പ്രതിസന്ധി താങ്ങാനാകാ
തെ അടച്ചു പൂട്ടി.

പ്രത
 ീക്ഷയ
 ായത്മൂഡീസും 
ഒാഹരിവിപ
 ണിയും 
നോട്ട്അസാധുവും ജി.എസ്.ടിയും സമൂഹ
ത്തിെൻറ സമസ്ത മേഖലകളെയും വരിഞ്ഞു
മുറുക്കിയപ്പോൾ ഇതെ
 ാന്നും കാര്യമായി ബാ
ധിക്കാതിരുന്നത്ഒാഹരി വിപണിയെയാണ്.
മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിലേക്ക് നിക്ഷേപം പ്രവ
ഹിച്ചതും നോട്ട്അസാധുവിനെ തുടർന്ന് പ
ണവിനിമയം ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടതുമാണ്ഇതി
ന്കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ഒരു ഘട്ട 
ത്തിൽ സെൻസെക്സ്33,000 പോയൻറ്്ക
ടന്ന് റെക്കോഡ് ഭേദിച്ചു . ഇതേ കാലയളവി
ൽ കമ്പനികൾ പബ്ലിക്ഇഷ്യൂവിലൂടെ 
 71,300
കോടി സമാഹരിച്ചത് നിലവിലെ സാഹചര്യ
ത്തിൽ ബംബർ ലോട്ടറിയടിച്ചതിന്തുല്യമാ
യാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അതിനൊപ്പം 
 ഇ
പ്പോഴത്തെ പ്രതിസന്ധി നോട്ട് അസാധ
 ുവ
 ി
നെ തുടർന്നുണ്ടായ താൽക്കാലിക പ്രതിഭാ
സമാെണന്നും ഇന്ത്യ 7.5 ശതമാനം ജി.ഡി.
പി വളർച്ച കൈവരിക്കുമെന്നും അന്താ
 രാഷ്
ട്ര റേറ്റിങ്ഏജൻസിയായ മൂഡീസ്അസന്ദിഗ്
ധമായി പറഞ്ഞു. ജനങ്ങൾ നട്ടംതിരിയുന്നത
റിഞ്ഞിട്ടും സർക്കാറിന്ആകക്കൂടി പിടിവള്ളി
യായതും മൂഡീസ്റിപ്പേ
 ാർട്ടാണ്. 
●

15. ജസ്റ്റിസ് പി.എൻ. ഭഗവതി, കലാമണ്ഡ
ലം ലീലാമ്മ
16. ജർമനിയുടെ മുൻ ചാൻസലർ ഹെൽമുട്ട്
കോൾ, ഹോളിവുഡ്സംവിധായകൻ ജോ
ൺ ജി. അവിൽഡ്സെൻ
18. സ്വാമി ആത്മസ്താനാനന്ദ, വന
 ൗതു പ്ര
സിഡൻറ്ബാൽദ്വിൻ ലോൻസാലെ
21. േസാവിയറ്റ്യൂനിയൻ ചാരസംഘടന ത
ലവൻ യുറി ഡ്രോസ്ദോവ്
25. സംവിധായകൻ കെ.ആർ. മോഹന
 ൻ

ജൂലൈ

06. സമസ്ത കേരള ജംഇയതുൽ ഉലമയുടെ 

നേതാവ് കെ.കെ
 .മമ്മ
 ദ്െഫെ

സി
09. ബംഗാളി നടി 
 സുമിത്ര സന്യാ
 ൽ
13. ലിയു സിയേ
 ാബേ
 ാ
23. എൻ.സി.പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻറ്ഉഴ
വൂർ വിജയൻ
24. െ എ.എസ്. ആർ.ഒ മുൻചെയർമാൻ യു.
ആർ.റാവു
26. ഗാന്ധിയൻ കെ.ഇ.മാമ്മൻ, പൈങ്കുളം ദാ
മോദ ര ചാക്യാർ
27. മുൻ കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി എൻ. ധരംസിങ്
28. ഹിന്ദി നട ൻ ഇന്ദർ
 കുമാർ
30. ദ്രുപത് ഗായകൻഉസ്താദ്സഇൗദുദ്ദീൻ
ദാഗർ

ആഗസ്റ്റ്

10. പാകിസ്താൻ മദർ തെരേസ എന്നറിയ
പ്പെടുന്ന ഡോ.റൂത് ഫേ
 ാ
16.അഡ്വ.എം.കെ. ദാമേ
 ാദ രൻ
17. ന്യൂസ് ഫോേട്ടാഗ്രാ
 ഫർ എസ്.പോൾ, വി
ഖ്യാത കൊേമഡിയൻ ഡിക് ഗ്രിഗറി
26. അമേരിക്കൻ സംവിധായകൻ തോബ്ഹൂപ്പർ

സെപ്റ്റംബർ

18. മുൻ കർണാട ക മന്ത്രി ഖമറുൽ ഇസ്ലാം
21. ഹിന്ദി നടി 
 ഷക്കീല
27. സി.എം.പി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.ആർ.
അരവിന്ദാക്ഷൻ
28. െഎ.എൻ.എൽ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻറ്
എസ്.എ. പുതിയവളപ്പിൽ
29. വിഖ്യാത നടൻ പദ്മശ്രീ ജേതാവ് ടോം
ആൾട്ടർ

ഒക്ടോബർ

ഏപ്രിൽ

05. സംവിധായകൻ കുന്ദ
 ൻ ഷാ
09.ഡോ.വി.സി. ഹാരിസ്
17. ഫ്രഞ്ച് ചലച്ചിത്ര നടി ദാനിയേല ദാറ്യൂക്സ്
20. തുറവൂർ വിശ്വംഭരൻ
24. െഎ.വി.ശശി
27. പുനത്തിൽ കുഞ്ഞ
 ബ്ദുള്ള

മേയ്

15. ജസ്റ്റിസ്വി. ഖാലിദ്
16. പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തക ഡോ.എ.ലത
20. പ്രിയരഞ്ജ
 ൻ ദാസ്മുൻഷി
22. സുകോമൾ സെൻ
29. ഇ.ചന്ദ്രശേ
 ഖരൻ നായർ
30. കലാഭവൻ അബി

03. ഹിന്ദു
 സ്ഥാനി  സംഗീതജ്ഞ കിശോരി 
അമോങ്കർ
09. പ്രഫ. എം. അച്യുതൻ
14. ശിൽപി എസ്. നന്ദഗോപ
 ാൽ
27. വിന ോദ്ഖന്ന, ക്യാപ്റ്റൻ മണിയെന്ന കെ.
എസ്.മണി
09. ഛായാഗ്രാഹകൻ സി. രാമചന്ദ്ര മേന ോൻ
11. പദ്മഭൂഷൺ നേടിയ ഫാദർ ഗബ്രിയേൽ
ചിറമേൽ
18. കേന്ദ്ര മന്ത്രി അനി
 ൽ മാധവ് ദ
 വെ, ഹിന്ദി 

സിനിമ നടി റീമ ലാഗു, ഫോക്സ് ന്യൂസ്
സ്ഥാപകൻ റോജർ എയിൽസ്
23. ഹോളിവുഡ് നടൻ റോജർ മൂർ, ചന്ദ്രസ
 ്വാമി
26. പഞ്ചാബ്സായുധ കാലാപകാലത്ത് ഡി.
െഎ.ജിയായിരുന്ന കെ.പി.എസ്. ഗിൽ

ജൂൺ

Ccp«SnbpsS
XpSÀNe\§Ä

ഇ.ചന്ദ്രശേഖര െഎ.വി.ശശി
ൻ നായർ

01. മുൻ അംബാസഡർ ഡോ.ജോർജ് ജേ
 ാസഫ്
06. എറാ ചെഴിയൻ

നവംബർ

ഡിസംബർ

04. ശശി കപ
 ൂർ, യമൻ മുൻ പ്രസിഡൻറ്അ
ലി അബ്ദുല്ല സാലിഹ്
28. ക്രൈസ്തവ സൈദ്ധാന്തിക വിമർശകനാ
യ ജോസഫ് പുലിക്കുേന്നൽ.
●
തയാറാക്കിയത്: കെ.കെ. യു

amµy, kwLÀj§fpsS 2017
പേജ്ഒന്ന്തുടർച്ച >>>
ക്കെതിരെ രേ

ാഷം നുരഞ്ഞുപൊന്തി. നാലു
മാസത്തിനകം 200ലേറെ ഉൽപന്നങ്ങളുടെ 
നികുതി നിരക്കുകൾ താഴ്ത്തി നിശ്ചയിക്കാ
ൻ സർക്കാർ നിർബന്ധിതമായി.
ഗുജറാത്ത് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ 
തിരിച്ചടി തടയുകയെന്ന അടിയന്തര രാഷ്ട്രീയ
ലക്ഷ്യം കൂടി അതിനുണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടു പതി
റ്റാണ്ടിലേ
 റെ കാലമായി ബി.ജെ.പി 
 അധികാര
ത്തിലിരിക്കുന്ന, നരേന്ദ്ര മോദി^അമിത്ഷാമാ
ർ നേരിട്ടു നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഹിന്ദുത്വ പരീക്ഷണ
ശാലയാണ് ഗുജറാത്ത്. എന്നിട്ടുകൂടി സംസ്
ഥാന
 ത്ത്ബി.ജ
 െ.പി തേ

ാൽവി മണക്കുകയാ
യിരുന്നു. പാട്ടീദാർ സംവരണ പ്രക്ഷോഭം, ദ
ലിത് പീഡനങ്ങൾക്കെതിരായ രോഷം എന്നി
വയെല്ലാം ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം ആളിക്കത്തി
ച്ച ഘടകങ്ങളാണ്. സൂറത്ത് പോലെ, ബി.ജെ.
പിയുടെ ശക്തിദുർഗങ്ങളായ വ്യവസായകേ
ന്ദ്രങ്ങൾ പോലും ജി.എസ്.ടി കെടുതിയിൽ വ
ലഞ്ഞ് സർക്കാർ വിരുദ്ധ മനോഭാവത്തിലേക്ക്
മാറിപ്പേ
 ായിരുന്നു
 . നികുതി നിരക്കുകൾ താഴ്
ത്തി നിശ്ചയിച്ച്
 വ്യാപ
 ാരികളെ 
 സമാധാനി
 പ്പി
ച്ചാണ്സൂറത്തിലും മറ്റും സർക്കാർ രാഷ്ട്രീ
യ പരിഹാരമുണ്
 ടാക്കിയത്. എന്നിട്ടും ഗ

ുജറാ
ത്ത്ഇനിമേൽ ബി.ജ
 െ.പി
 യുടെ 
 ശക്തികേന്ദ്ര
മല്ലെന്നാണ് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തെളി
യിച്ചത്. ഹാർദിക് പേട്ടൽ, ജിഗ്നേഷ് മേവാനി,
അൽപേഷ്താക്കോർ എന്നീ യുവനേതാക്കളു
ടെ ചടുലമായ മുന്നേറ്റത്തിനു മുന്നിൽ ബി.ജെ.
പി വിയർത്തു. ഗുജ
 റ
 ാത്തിൽ ബി.ജെ.പി ജയി
ച്ചെങ്കിലും പ്രധാന 
 എതിരാളികളായ കോൺ
ഗ്രസ് തേ
 ാറ്റില്ല. 182 അംഗ നി
 യമസഭയിൽ കേ
വലഭൂരിപക്ഷെത്തക്കാൾ ഏഴു സീറ്റിെൻറ മേ
ൽകൈ മാത്രമാണ്ഇന്ന്ബി.ജെ.പിക്കുള്ളത്.
ഗുജറാത്തിൽ അലയടിച്ച സർക്കാർവിരുദ്ധ
പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ മുന്നിൽക്കയറി നിൽക്കാൻ
തെരഞ്ഞെടുപ്പു കാലത്ത് സാധിച്ചതാണ് കോ
ൺഗ്രസിന്വലിയ നേട്ടമായത്. അതിനൊത്ത 
തന്ത്രം ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിൽ രാഹുൽ ഗാ
ന്ധി വിജയിച്ചു . ഗുജറാത്തിലെ അനുകൂല സാ
ഹചര്യങ്ങൾ രാഹുലിെൻറ ക്രെഡിറ്റാക്കി മാറ്റാ
ൻ കോൺഗ്രസിന്കഴിഞ്ഞു. നിയമസഭ തെര
ഞ്ഞെടുപ്പിനിടയിൽ തന്നെ കോൺഗ്രസ്തല
മുറമാറ്റം നടത്തിയതും അതുകൊണ്ടുതന്നെ.
തെരഞ്ഞെടുപ്പു ഫലം വരുന്നതിന്രണ്ടു ദിവ
സം മുേ മ്പ രാഹുൽ ഗാന്ധി കോൺഗ്ര
 സ്അ
ധ്യക്ഷനായി. നെഹ്റു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന്
പാർട്ടിയുടെ 
 അമരത്തെത്തുന്ന ആറാമൻ. 19
വർഷം കോൺഗ്രസ്അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തിരു

ന്ന സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ രാഷ്ട്രീയ വിടവാ
ങ്ങൽ കൂടിയായിരുന്നു അത്. ഒന്നര വർഷം അ
കലെ നിൽക്കുന്ന ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പി
ൽ പാർട്ടിയെ നയിക്കുന്നത്രാഹുൽ ഗാന്ധി
യായിരിക്കും. അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാ
നാർഥിയായി വളരുന്നുവോ എന്ന ചോദ്യത്തി
ലേക്കാണ് പുതുവർഷത്തിൽ ദേശീയ രാഷ്ട്രീ
യം മിഴി തുറക്കുന്നത്. സ്വന്തം നേതൃപദവി ല
ക്ഷ്യമിടുന്ന, ചിതറിനിൽക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷ പാ
ർട്ടികളുടെ പൊതുസമ്മത നേതാവായി മാറാ
ൻ കഴിയണം. എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പാ
ർട്ടി ശക്
 തിപ്പെടുത്തണം. അങ്ങനെ
 , രാഹുലി
നു മുന്നി
 ൽ വലിയ വെല്ലുവിളികളുണ്ട്.
പ്രതിപക്ഷത്തിനു മുന്നിൽ അതിനേക്കാൾ
വലിയ വെല്ലുവിളിയുണ്.ട്  കോൺഗ്രസ്മാത്രമ
ല്ല, ബി.ജ
 െ.പി
 യുടെ 
 വർഗീ
 യ രാഷ്ട്രീയം മേൽ
ക്കൈ നേടി
 യപ്പോൾ പ്രാദ േശിക കക്ഷികളും
ദുർബലർ. മോദി വിഗ്രഹമല്ലാതായി മാറിയിരി
ക്കുന്നുവെന്ന പ്രതിസന്ധിയാണ്ബി.ജ
 െ.പി
ക്കു മുന്നി
 ൽ. കൽപി
 ച്ചു
 കൊടുത്ത വിശ്വാസ്യ
ത നഷ്ടപ്പെടുകയും കാപട്യങ്ങൾ തുറന്നുകാ
ണിക്ക
 പ്പെ
 ടുകയും ചെയ്യുന്നു. പൊല്ലാപ്പു
 കള
ല്ലാതെ, ഭരണം ഗുണഫലങ്ങൾ നൽകുന്നതാ
യി ജനത്തിന്അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. മോദിക്ക്
പകരക്കാരനില്ല. മോദി മാജിക്കുമില്ല. വിശ്വാ
സ്യത കൈമോശം വരുേമ്പാൾ, ഹിന്ദുത്വത്തി
െൻറ കാവികൊണ്ട് സമൂഹത്തെ ഭിന്നിപ്പിക്കു
ക തന്നെ മുന്നോട്ടുള്ള സൂത്രവിദ്യ. ആൾക്കൂട്ട 
കൊലപാതകങ്ങൾക്കും അറുകൊലകൾക്കു
മിടയിൽ, അസഹിഷ്ണുതയുടെ വിദ്വേഷ രാ
ഷ്ട്രീയം വിട് പ
ട് ുരോഗതിയും സമാധാനാന്തരീ
ക്ഷവും പൊതുസമൂഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്.ട്
ജനാധിപത്യത്തിലും ബഹുസ്വരതയിലും സ
ഹിഷ്ണുതയിലും അധിഷ്ഠിതമായ രാജ്യം തി
രിച്ചു പിടിക്കാൻ വലിയ ചെറുത്തുനിൽപ് വേ
ണം. വികസനവും ദേശീയതയും  പുറമെ പറ
യുേമ്പാൾ തന്നെ, വർഗീയ ധ്രുവീകരണത്തിൽ
അധിഷ്ഠിതമായ രാഷ്ട്രീയമാണ്ബി.ജെ.പി
ക്ക് കൈമുതൽ. തിരിച്ചടി ഭയക്കുേമ്പാ
 ൾ വർ
ഗീയ ധ്രുവീകരണത്തിെൻറ വിത്തെറിയുന്നത്
യു.പിയിലും ഗുജറാത്തിലും കണ്ടു. ഭരണഘ
ടന പദവി വഹിക്കുന്നവരുടെ രാഷ്ട്രീയ സം
വാദങ്ങൾക്കുപോലും മിനിമം നിലവാരമില്ല.
വായ്ത്താരിക്കപ്പുറം, നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ വി
ശ്വാസ്യത ഇടിയുന്തേ
 ാറും ബി.ജ
 െ.പി 
 സ്വാഭാ
വിക രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രത്തിലേക്ക് തിരിയുമെന്ന
സൂചനകളാണ് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പുക
ൾ നൽകുന്നത്.
●
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അനീതിയും ഹിംസയും ആയുധവിൽപനയും
വ്യാപകമായ വർഷം

tUmWÄ
 Uv{Sw]ns³d
cu{Z\S \w
വി.പി.എ. അസീസ്
കരാജ്യങ്ങൾക്കു മീതെ അധീശ
ത്വം നിലനിർത്താൻ വിദ്വേ
 ഷ
പ്രചാരണത്തിെ
 ൻറയും ഹിംസയുടെയും യു
ദ്ധത്തിെൻറയും പാത അവലംബിക്കുന്ന
 യു.
എസ്സാമ്രാജ്യത്വ രീതികളിൽ പുത
 ുമയില്ല.
എന്നാൽ, ഇക്കാര്യത്തിൽ മുൻ പ്രസിഡൻറു
മാരെയെല്ലാം പിന്നിലാക്കിയിരിക്കുന്നു ഡോ
ണൾഡ്ട്രംപ്. വിദ്വേഷപ്രചാരണത്തെ അ
ധികാരലബ്ധിക്കുവേണ്ടിയുള്ള കോണിപ്പ
ടി ആക്കിയ ട്രംപ്അധികാരമേറ്റനാൾ മുതൽ
(2017 ജനുവരി 20) നടത്തിപ്പോരുന്ന പ്രസ്താ
വനകൾ ആശയഭ്രാന്തിെൻറ പ്രതീകമാണയാ
ൾ എന്ന വിമർശനത്തെ സാധൂകരിക്കുന്നതാ
യിരുന്നു
 . ‘ഡംപ്ട്രമ്പ’ എന്നെഴുതിയ ബാന
 റു
കളേന്തിയ അമേരിക്കൻ ജനത രാജ്യമെമ്പാ
ടും പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തിയതിെൻറ കാരണ
വും അതായിരുന്നു.
അധികാരത്തിൽ ഒരുവർഷം പൂർത്തീകരി
ക്കാൻ ആഴ്ചകൾ മാത്രം അവശേഷിക്കെ ജ
റൂസലമിനെ ഇസ്രാേയലിെൻറ തലസ്ഥാന
മായി അംഗീകരിക്കുന്ന പ്രസ്താവന പുറത്തു
വിട്ടുകെ
 ാണ്ടാണ്ട്രംപ്ആഗ ോള സമൂഹത്തി
ൽ അങ്കലാപ്പ്സൃഷ്ടിച്ചത്. സമാധാനപ്രമേയ
ങ്ങളെ നിരന്തരം കാറ്റിൽ പറത്തി ഫലസ്തീ
നിൽ അധിനിവേശം തുടരുന്ന ഇസ്രായേലി
ന്ഒരുനിലക്കും അവകാശപ്പെടാൻ അർഹ
തയില്ലാത്ത ജറൂസലമിനെ തലസ്ഥാനമായി 
മാനി
 ക്കാൻ തീരുമാനി
 ച്ച ട്രംപ്കാലുഷ്യംനിറ
ഞ്ഞ പശ്ചിമേഷ്യൻ മണ്ണിൽ പുതിയ യുദ്ധത്തി
െൻറ വിത്തുപാകുകയായിരുന്നു. തീരുമാന
 ം
പിൻവലിക്കണമെന്ന രക്ഷാസമിതി പ്രമേയ
ത്തെ വീറ്റോ ചെയ്തുകൊണ്ട് ലോക ജനത
യോടും സമാധാനത്തോടുമുള്ള പുച്ഛം അ
മേരിക്ക ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രശ്
നം യു.എൻ പൊതുസഭയിലെത്തിയപ്പോൾ
പ്രമേയത്തെ അനുകൂലിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളെ 
സാമ്പത്തികമായി ശിക്ഷിക്കുമെന്ന്ഭീഷണി
പ്പെടുത്താനും ട്രംപ്ഉദ്യുക്തനായി. പക്ഷേ,
ആ ഭീഷണി ഫലം കണ്ടില്ല. ലോകരാജ്യങ്ങൾ
ഒറ്റക്കെട്ടായി യു.എസ്^ഇസ്രായേൽ അച്ചു ത
ണ്ടിനെ തകർക്കുന്ന പ്രമേയത്തിന് പിന്തുണ
പ്രഖ്യാപിച്ചു . ഇസ്രായേൽ മർദക ഭരണകൂട
ത്തിന് ഉത്തേജനം പകരുന്ന തീരുമാനത്തി
ലൂടെ ട്രംപ്അശാന്തിയുടെ കവാടങ്ങൾ തു
റന്നിരിക്കുകയാണെന്ന റോബർട്ട്ഫിസ്കിെ
ൻറ പ്രവചനം പുലരുന്നതിനു സമീപനാളുക
ളിൽ ലോകം സാക്ഷിയായി. സമാധാനപ
 രമാ
യി പ്രതിഷേധിച്ച ഫലസ്തീൻ പൗരന്മാർക്കു
നേരെ നഗ്നമായി ആക്രമണം നടത്തി ഇസ്രാ
യേൽ പട ഗസ്സയിൽ വീണ്ടും രക്തനദികൾ ഒ
ഴുക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു
 .

വംശീയതയുടെ വ്യാപനം

സ്ഥാനാരോഹണ ചടങ്ങിൽപോലും അസ
ഹിഷ്ണുതയും വിദ്വേഷവും നിറഞ്ഞ പ്രഭാ
ഷണമായിരുന്നു ഇൗ കോടീശ്വരൻ നടത്തിയ
ത്. ആഗോളീകരണം അമേരിക്ക
 ക്കാർക്ക് നേ
ട്ടമൊന്നും നൽകിയില്ല, യു.എസ് പണം ഉപ
യോഗിച്ച്അന്യദേശങ്ങൾ കൊഴുക്കുകയാണ്
തുടങ്ങിയ അദ്ദേഹത്തിെൻറ അസംബന്ധ വാ
ദങ്ങൾ ഒാർമിക്കുക. അതിനാൽ, പരദേശിക
ളുടെ വിസ വെട്ടിക്കുറക്കാന
 ും മുസ്ലിംരാജ
 ്യ
ങ്ങൾക്ക്യാത്രവിലക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കാനും അ
ദ്ദേഹം ഉത്തരവിട്ടു.
മുസ്ലിംകൾക്കും മറ്റു കറുത്ത 
 വർഗക്കാ
ർക്കുമെ
 തിരെ വംശവിദ്വേ
 ഷം ഇളക്കിവിട ുന്ന
ഇത്തരം പ്രഭാഷണങ്ങളുടെ 
 ഫലമായി വെ

{Sw]vImes¯
kb³kv
സുൽഹഫ്

വ
ഡോണൾഡ്ട്രംപ്

ഒാങ്സാൻ സൂചി

ള്ള വംശീയമേധാവിത്വ വാദം ഉയർത്തിപ്പിടി
ക്കുന്ന കുക്ലക്സ്ക്ലാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വല
തുപക്ഷ സംഘങ്ങളുടെ ആക്ര
 മണങ്ങൾ ക
ഴിഞ്ഞ ഒരുവർഷത്തിനിടെ അമേരിക്കയിൽ
വ്യാപകമാവുകയാണ്. വിദേശരാജ്യങ്ങളുമാ
യുള്ള വ്യാപാരകരാറുകൾ റദ്ദാക്കാൻ തീരു
മാനിച്ച ട്രംപ്വിദേശരാജ്യങ്ങളുമായുള്ള 
 ആ
യുധ ഇടപാടുകൾ നിസ്സേങ്കാചം വിപുലീകരി
ക്കുകയാണുണ്ടായത്.

ടെ കഥകളാണ് പാനമ രേഖകൾ പുറത്തുവി
ട്ടത്. അന്വേഷണങ്ങളെത്തുടർന്ന് ശരീഫിൽ
പ്രതിക്കുറ്റം ചാർത്തിയ പാക്സുപ്രീംകോട
തിയുടെ ഉത്തരവിനെത്തുടർന്ന്സ്ഥാനമൊ
ഴിയുകയായിരുന്നു മിയാൻ നവാസ്ശരീഫ്.
തെക്കനാഫ്രിക്കയിലെ സിംബാബ്വെയി
ലെ സൈനിക അട്ടിമറി റോബർട്ട്മുഗ
 ാബെ 

എന്ന ഏകാധിപതിയുടെ ദുർഭരണത്തിന്അ
റുതിവരുത്തി. നവംബർ മധ്യത്തിൽ നടന്ന രക്
തരഹിത വിപ്ലവത്തിന് ജനസ്വീകാര്യത ഉണ്ടാ
യിരുന്നു. മാർക്സിസ്റ്റ് ലെനിനിസ്റ്റ് പാത
സ്വീകരിച്ച് ബ്രിട്ടീഷ്കൊളോണിയലിസത്തി
നെതിരെ പോരാടി രാജ്യത്തിന്സ്വാതന്ത്ര്യം 
നേടിക്കൊടുത്തതിൽ നിർണായക പങ്കുവഹി
ച്ച മുഗ
 ാബെ 

അധികാരം സ്വന്തം കൈ

കളിൽ
ഭദ്ര
 മായതോടെ ഏകാധിപതിയുടെ റോളിൽ
ജനദ്രോഹ നടപടികൾക്ക്തുടക്കമിടുകയു
ണ്ടായി. ജനങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യദാഹത്തിനു
മുന്നിൽ ഏകാധിപതികൾ കടപുഴകുമെന്നതാ
ണ്മുഗ
 ാബെ
 യുടെ പതന
 ം നൽകുന്ന സന്ദേ
ശം. ഉത്തര കൊറിയൻ നേതാവ്കിം ജോങ്
ഉന്നിെൻറ മിസൈൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ ലോക
ത്തെ അമ്പരപ്പിച്ചു . നയതന്ത്ര ഭാഷക്കു പക
രം യുദ്ധഭാഷ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു 
യു.എസ് പ്രസിഡൻറ് പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെ
ട്ടത്. ഉത്തര കൊറിയയെ 1950കളിൽ ബോം
ബ്വർഷിച്ച് നിരപ്പാക്കിയ ചരിത്രം തമസ്ക
രിച്ചു കൊണ്ട്ട്രംപും വലതുപക്ഷ മാധ്യമങ്ങ
ളും അന്താരാഷ്്ട്ര സമൂഹത്തിനു മുന്നിൽ ഉ
ത്തര കൊറിയയെ 
 ഒറ്റ പ്പെടുത്തി.
ഇസ്രായേലിെൻറ അസ്തിത്വത്തെ നിരാക
രിക്കുന്ന നിലപാട്ഹമാസ്ഉപേക്ഷിച്ചത് പ
ശ്ചിമേഷ്യയെ ലോകശ്രദ്ധയിലേക്ക് പുനരാ
നയിച്ച വാർത്തയായിരുന്നു. ഹമാസും^ഫത്
 
ഹും ചേർന്ന്സംയുക്ത ഭരണത്തിനുവേണ്ടി
യുള്ള ഉടമ്പടിയും യാഥാർഥ്യമാവുകയുണ്
 ടാ
യി. ഫലസ്തീൻ  പ്രധാനമന്ത്രി റാമി ഹംദല്ല
ഗസ്സയിൽ നടത്തിയ പര്യടനം പുതിയ നാഴി
കക്ക
 ല്ലായി.
ഒടുവിൽ യു.എൻ പൊതുസഭയിൽ യു.എ
സിനു തിരിച്ചടിയേറ്റു. ജറൂസലമിനെ ഇസ്രായേ
ൽ തലസ്ഥാനമായി അംഗീകരിച്ച നടപടിയിൽ
നിന്ന്അമേരിക്ക പിന്മാറണമെന്നാവശ്യപ്പെടു
ന്ന പ്രമേ
 യത്തിന് ലോകം ഒറ്റക്കെട്ടായി പിന്തു
ണ പ്രഖ്യാപിച്ചു . വിരലിലെണ്ണാവുന്ന രാജ്യങ്ങ
ൾ മാത്ര
 മാണ് പ്രമേയത്തോട്വിയോജിപ്പ് പ്ര
കടിപ്പിച്ചത്. ഏകധ്രുവ ലോകത്  ന
ത് ായകസ്
ഥാനം വഹിക്കുന്ന യു.എസ് ഏകപക്ഷീയത
ക്കെതിരായ ലോകരാജ
 ്യങ്ങളുടെ 
 ഇൗ െഎക്യം 
സാമ്രാജ്യത്വ കുതന്ത്രങ്ങൾക്കുള്ള  വ്യക്തമായ
താക്കീതാണ്. ആശങ്കകളുടെ ഇരുളകറ്റാൻ വി
ശ്വസാഹോദര്യത്തിെൻറ തിരിനാളം ലോകരാ
ജ്യങ്ങൾ വീണ്ടും പ്രകാശിപ്പിക്കുമെന്ന പ്രത്യാ
ശയെ ഇത്ബലപ്പെടുത്തുന്നു.
●

യൂറോപ്യൻ നാടുകൾ

ബ്രെക്സിറ്റിെൻറ ഹിതപരിശോധന വിജയ
ത്തിെൻറ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വലിയൊരു കു
തിച്ചു ചാട്ടം പ്രതീക്ഷിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്ര
ഖ്യാപിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി തെരേസ മേയ്ക്കും 
അവരുടെ  കൺസർവേറ്റിവ്കക്ഷിക്കും ബ്രി
ട്ടനിൽ കാലിടറി. 13 സീറ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട ക
ൺസർവേറ്റിവ് ചെറുകിട പാർട്ടികളുടെ പി
ന്തുണയോടെയായിരുന്നു പുതിയ മന്ത്രിസഭ
ക്കു രൂപംനൽകിയത്. അതേസമയം, ജെറമി 
കോർബിൻ നയിക്കുന്ന ലേബർ കക്ഷി
 യുടെ 

പ്രകട നം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ടു.
ഫ്രാൻസിലും ഒാസ്ട്രിയയിലും തീവ്ര വല
തുപക്ഷ കക്ഷികൾ നേട്ടമുണ്ടാക്
 കിയ വർഷ
മാണ്കടന്നുപോകുന്നത്. ഒാസ്ട്രിയയിൽ ന
വനാസി പാർട്ടിയായ ഫ്രീഡം പാർ
 ട്ടിയെ 
 അധി
കാരാരോഹണത്തിന്കൂട്ടുപിടിക്കേണ്ട ഗതി
കേടി
 ലാണ് ജ
 ന
 ാധിപത്യ കക്ഷികൾ.

റോഹിങ്ക്യൻ പ്രതിസന്ധി

മ്യാന്മർ ഭരണകൂടം റോഹിങ്ക്യൻ മുസ്ലിംകൾ
ക്കു നേരെയുള്ള മർദനമുറകൾ കൂടുതൽ നി
ഷ്ഠുരമാക്കിയ വർഷമായിരുന്നു 
 2017. സൈ
നികരുടെയും ബുദ്ധ തീവ്രവാദികളുടെയും പീ
ഡനത്താൽ ലക്ഷങ്ങളാണ്അഭയാർഥികളാ
യി മാറിയത്. അയൽദേശങ്ങളിലേക് ന
ക് ടത്തി
യ പലായന വേളയിൽപോലും ഇൗ ഹതഭാ
ഗ്യർ ആക്ര
 മണങ്ങൾക്കിരയായി. വംശഹത്യ
ഭീഷണി നിലനി
 ന്നി
 ട്ടും റേ

ാഹിങ്ക്യൻ അഭയ
 ാർ
ഥികൾക്കുനേരെ നിരാകരണ നയം പ്രഖ്യാപി
ച്ച മോദി ഭരണകൂടം യു.എൻ മനുഷ്യാവകാ
ശ സമിതിയുടെ പോലും വിമർശനങ്ങൾക്കി
രയായി. ഇത്തരം ധ്വംസനങ്ങൾക്കുനേരെ നി
രന്തരം കണ്ണടക്കുന്ന നൊബേൽ സമ്മാനിത
യായ ജനകീയ നേതാവ്ഒാങ്സാൻ സൂചിയെ 
കുറ്റവിചാരണ ചെയ്യാനുള്ള ആഹ്വാനമാണ്
സമീപനാളുകളിൽ മുഴങ്ങാൻ തുടങ്ങിയത്.

ശര ീഫും മുഗ ാബെ
 യും

2017 ഏപ്രിൽ ‘പാനമ രേ
 ഖകൾ’ എന്ന പേരിൽ
പുറത്തുവന്ന വിദേശ നിക്ഷേപ രഹസ്യങ്ങൾ
പരസ്യമായത് പാകിസ്താൻ പ്രധാനമന്ത്രി ന
വാസ്ശരീഫിന് നൽകിയ പ്രഹരം കനത്തതാ
യിരുന്നു. ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെ മൂന്നാം

ലോക രാ
ജ്യങ്ങളിലെ പ്രമുഖർ നികുതി വെട്ടിച്ച്വിദേശ
രഹസ്യ ബാങ്കുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ച കോടികളു

നവാസ്ശരീഫ്

ർത്തമാനകാലത്ത്, ഏറ്റ വും കുട ുതൽ
ശാസ്ത്ര ഗവേഷണങ്ങൾ നടക്കുന്ന
തും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ ഗവേഷണങ്ങളെ ഒര
ർഥത്തിൽ നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായ അമേരിക്ക
യിെല ഭരണമാറ്റം എങ്ങനെയൊക്കെയാകും
ശാസ്ത്രത്തെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക? ജനു
വരി 20നായിരുന്നു ട്രംപിെൻറ അധികാരാരേ
 ാ
ഹണം. അത്കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ച പിന്നിട്ടപ്പോഴാ
ണ്ഏഴ്മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള പൗര
ന്മാർക് പ്ര
ക് വേശന വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊ
ണ്ടുള്ള എക്സിക്യൂട്ടിവ്ഒാർഡറിൽ അദ്ദേഹം
ഒപ്പുവെച്ചത്. ഇൗ സംഭവത്തിെൻറ മറപിടിച്ച്
മറ്റുചില നടപടികൾകൂടി വൈ

റ്റ്ഹൗസിൽനി
ന്നുണ്ടായി. ശാസ്ത്ര ഗവേഷണങ്ങൾക്ക്അ
നുവദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഫണ്ട്ട്രംപ് ഗണ്യമാ
യി ചുരുക്കിയതായിരുന്നു അതിലൊന്ന്. നാസ
ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക് ന
ക് ൽകിയി
രുന്ന സാമ്പത്തിക സഹായവും വെട്ടി. ട്രംപി
 
െൻറ ശാസ്ത്രവിരുദ്ധ മനോഭാവത്തിൽ പ്രതി
ഷേധിച്ച്അമേരിക്കയിൽ ഗവേഷകരുടെ ആ
യിരത്തിലധികം പ്രകടനങ്ങളാണ് നടന്നത്.  
ശനി ഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച പഠനത്തിനായുള്ള 
കസീനി എന്ന കൃത്രിമോപഗ്രഹം  20 വർഷ
ത്തെ പ്രയാണത്തിനുശേഷം ജീവനറ്റുപോയ
ത്കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിലാണ്. 1997 ഒക്ടോ
ബർ 15നാണ്കസീനി വിക്ഷേപിച്ചത്. ഏഴു
വർഷത്തെ യാത്രക്കുശേഷം അത്ശനിയുടെ 
ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തി. ശനിയെച്ചു റ്റി ഇൗ ഉപ
ഗ്രഹം നടത്തിയ നിരീക്ഷണങ്ങൾ ജ്യോതിശാ
സ്ത്ര പഠനത്തിൽ പല വിപ്ലവങ്ങൾക്കും തിരി
കൊളുത്തിയെന്ന് പറയാം. ശനിയുടെ വലയ
വിസ്മയത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക്കൃത്യമായ അ
റിവുപകർന്നതും ടൈറ്റൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശ
നിയുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ വ്യക്തമായ ചിത്ര
ങ്ങൾ  ലഭിച്ചതുമെല്ലാം കസീനിയിലൂടെയാ
യിരുന്നു
 . കഴിഞ്ഞ 

ഏപ്രിൽ 23ന്ഉൗർജ ന
 ഷ്
ടംകാരണം കസീനിയുടെ സഞ്ചാരദിശ മാറു
കയും പിന്നെ അതിെൻറ വലയത്തിനും ഗ്ര
ഹോപരിതലത്തിനും ഇടയിലേക്ക്കുതിക്കു
കയുമായിരുന്നു
 .
സോഫിയ എന്ന ഹ്യൂമനോയിഡ് റോബോട്ട്
ജനപ്രിയ ശാസ്ത്രത്തിെൻറ ഭാഗമാകുന്നതും
2017ലാണ്. ഹോേങ്കാങ്ആസ്ഥാനമായി പ്രവ
ർത്തിക്കുന്ന ഹാൻസൻ റോബോട്ടിക്സ്എന്ന
ഗവേഷണ സ്ഥാപനമാണ് സോഫിയെയ വി
കസിപ്പിച്ചത്. ഒക്ടോബറിൽ യു.എൻ സന്ദർശി
ച്ച സോഫിയ, രണ്ടാഴ്ചക്കുശേഷം സൗദി 
 തല
സ്ഥാനമായ റിയാദിലെ ഫ്യുചർ ഇൻവെസ്റ്റ്
മെൻറ്സമ്മിറ്റിൽ പെങ്ക
 ട ുത്തു. ഇവിടെ വെച്ച്
ഇൗ റോബോട്ടിന്സൗദി അറേബ്യ പൗരത്വം 
പ്രഖ്യാപി
 ച്ചതേ
 ാടെ 
 അത് പ
 ുതിയൊരു ചരിത്ര
 
ത്തിന്തുടക്കമായി.
ഭൂമിയിൽ സ്വർണമടക്കമുള്ള 
 ഘന മൂലക
ങ്ങൾ ഉണ്ടായതെങ്ങനെയെന്ന ചോദ്യത്
 തി
ന്ഏറെ പഴക്കമുണ്ട്. അതിെൻറ ഉത്ത
 രത്തി
ലേക്ക്സൂചന നൽകിയ ചില സംഭവങ്ങളും
പോയവർഷത്തിലുണ്ടായി. സ്വർണത്തിെൻറ
ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ചു ള്ള സൂചന മാത്രമല്ല, അ

സോഫിയ
ത് പുതിയൊരു ശാസ്ത്രയുഗത്തിനുതന്നെ വ
ഴിവെ
 ച്ചു .  ഗുരുത്വ തരംഗ
 ങ്ങളെക്കുറിച്ച്
  ഗവേ
ഷണം നടത്തുന്ന ലിഗോ എന്ന സ്ഥാപനം
ന്യൂട്രോൺ  നക്ഷത്രങ്ങളുടെ കൂട്ടിയിടിയെക്കു
റിച്ച്
 ആദ്യ സൂചന നൽകിയതോടെയാണിത്.
13 കോടി പ്രകാശവർഷം അകലെ  രണ്ട് ന്യൂ
ട്രോൺ നക്ഷത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടി
 ച്ചതി
െൻറ ഗുരുത്വ തരംഗ
 ങ്ങൾ ലിഗോയുടെ സെൻ
സറിൽ പതിഞ്ഞതോടെയാണിത്. ഭൂമിയിലെ 
ഏതാനും  ടെലിസ്കോപുകളും ഇൗ ആകാശ
പ്രതിഭാസം പകർത്തി. ആദ്യമായിട്ടാണ്ഇത്ത
രമൊന്ന് നേരിട്ട്കാണാൻ കഴിയുന്നത്.  പ്രപ
ഞ്ച നിരീക്ഷണത്തിലേക്ക്ലിഗോ പുതിയെ
 ാ
രു കിളിവാതിൽ തുറന്നുവെന്നർഥം. അതിന
പ്പുറം, ഇൗ കൂട്ടിയിടി മൂലം ചില ഘനമൂലക
ങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യവും ഗവേഷകർ തിരിച്ചറി
ഞ്ഞു. അഥവാ, സ്വർണം, പ്ലാറ്റിനം പോലുള്ള 
മൂലകങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നുവെന്നതി
െൻറ സൂചന ലഭിച്ചു.
ജീൻ തെറപ്പിയിലും ബഹിരാകാശ പര്യവേ
 
ക്ഷണത്തിലു മൊക്കെ 

വലിയ നേട്ട ങ്ങൾ പോ
യ വർഷം നാം കൈവരിച്ചിട്ടുണ്.ട് അർബുദ ചി
കിത്സക് ജീ
ക് ൻതെറപ്പിക്ക് ആദ്യമായി അനുമതി 
ലഭിച്ചത്2017ലാണ്. രോഗിയുടെ 
 തന്നെ പ്ര

തി
രോധ കോശങ്ങൾ ഉപ
 യോഗി
 ച്ച്
 അർബുദ ചി
കിത്സ നടത്തുന്ന സി.എ.ആർ^ടി സെൽ തെറ
പ്പിക്കാണ്കഴിഞ്ഞ വർഷം എഫ്.ഡി.എ (അ
മേരിക്ക) അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇ
തോടൊപ്പംതന്നെ, പുതുതലമുറ വാക്സിന
 ു
കൾ( വാക്സിൻ 2.0) വികസിപ്പിക്കുന്നതിലും
ശാസ്ത്രലേ
 ാകം വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യ
നെ വീണ്ടും 

ചന്ദ്രനി
 ലേക്ക്അയക്കുമെന്ന ട്രം
പിെൻറ പ്രസ്താവന, ബഹിരാകാശ പര്യവേ
ക്ഷണ രംഗ
 ത്ത്മറ്റൊരു കുതിച്ചു ചാട്ടത്തിെൻ
റ സൂചന തന്നെയാണ്. അതേസമയം, ശാസ്
ത്രം സമ്മാനി
 ച്ച അറിവുകൾ ദുരുപ
 യോഗ
 പ്പെ
 
ടുത്തിയതിലൂടെ സംഭവിച്ച അപകടങ്ങളെ പ്ര
തിരോധിക്കാൻ ഇനിയും നമുക്കായിട്ടില്ല. കാ
ലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിെൻറ കെടുതികളെ 
എങ്ങനെയായിരിക്കും നാം നേരിടുക. കാർബ
ൺ ബഹിർഗമനം കുറക്കുന്നതിനുള്ള പാരിസ്
ഉടമ്പ
 ടി പോലും അംഗീ
 കരിക്കാൻ ലോക
 ത്തെ 
വ്യവസായരാജ്യങ്ങൾ തയാറാകാത്തത്വലി
യ പ്രതിസന്ധിക്ക്കാരണമാകും.
●

കായികം

ഇന്ത്യ ആദ്യമായി വേദിയാവുകയും പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്ത
അണ്ടർ 17 ഫുട്ബാൾ ല�ോകകപ്പാണ് 2017െൻറ ഹൈലൈറ്റെങ്കിൽ
2018 സാക്ഷിയാകാൻ പ�ോകുന്നത് കാൽപ്പന്തുകളിയുടെ മഹാപൂരത്തിനാണ്
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ഒ

റ്റ വ
 ാക്കിൽ സംഭവബഹുലം എന്നു  വി
ശേഷിപ്പിക്കാം  കായിക രംഗ ത്തെ കല
ണ്ടർമാറ്റത്തെ. ഒട്ടേറെ ഇതിഹാസതാരങ്ങളാ
ണ് 2017ന�ൊപ്പം അരങ്ങിൽനി
 ന്ന് മായുന്നത്.
കൗമാര ല�ോകകപ്പി
 ന് ഇന്ത്യ ആതിഥ്യമരുളി. റ
ഷ്യയിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന സീനിയർ ല�ോക
കപ്പിെൻറ യ�ോഗ്യതമത്സരങ്ങ
 ൾ പൂർത്തിയാ
ക്കി ഫിക്സ്ചറുമെത്തി. ക്രിക്കറ്റില
 ും ടെന്നി
സിലും ബാഡ്മി ൻ റണിലും അത് ലറ്റിക്സി
ലുമെല്ലാം സംഭവിച്ചവ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ് തീരാ
ൻ ഒരു വർഷം മതിയാവില്ല.

ഇന്ത്യക്കി
 തിൽപ്പ
 രമെന്
 ത്

ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബാളിന് സന്തോഷിക്കാം. ചരി
ത്രത്തിലാദ്യമായി ഫിഫയുടെ ഒരു ല�ോകകപ്പി
ന് ആതിഥ്യമരുളാനും കളിക്കാനും കഴിഞ്ഞു.
അണ്ടർ 17 ല�ോകകപ്പിെ
 ൻറ ആദ്യ റൗണ്ടിന
 പ്പു
റത്തേക്ക് മുന്നേറാനായില്ലെങ്കിലും  ജീക്സൺ
സിങ് തൗങ്ജാമിലൂടെ ഇന്ത്യ പ്രഥമ ഗ�ോൾ
ആഘ�ോഷിച്ചു . ക�ൊളംബിയക്കെ
 തിരെ. ക�ൊ
ച്ചി ഉൾപ്പെ
 ടെ വേദി
 യായ ല�ോകകപ്പി
 ലെ 
 ഏക
മലയാളി സാന്നിധ്യം തൃശൂർക്കാരൻ കെ.പി.
രാഹുലായിരുന്നു. ക�ോമൾ തട്ടാലെന്ന
 സൂപ്പ
ർതാരം ഫുട്ബാൾ പ്രേമികൾക്ക് സുപരിചിത
നായി. സ്പെയിനിനെ ത�ോൽപി
 ച്ച് ഇംഗ്ലണ്ടാ
ണ് കിരീടം ചൂടിയത്.
ഇന്ത്യൻ സീനിയർ ടീമിനെ സംബന്ധിച്ചും 
സുവർണ വർഷമായിരുന്നു 2017. ത�ോൽവിയ
റിയാതെ 13 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച ടീം 2019ൽ
യു.എ.ഇയ
 ിൽ നടക്കുന്ന എ.എഫ്
 .സി ഏഷ്യ
ൻ കപ്പിന് യ�ോഗ്യത നേടി. രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടി
നുശേഷം ഫിഫ റാങ്കിങ്ങിൽ ആദ്യ നൂറിലെ
ത്താനുമായി. മലയാളി ഡിഫൻഡർ അനസ്
എടത്തൊടിക ദേശീയ ടീമിൽ അരങ്ങേറ്റംകു

റിച്ച വർഷംകൂടിയാണ് കടന്നുപ�ോവുന്നത്.
അനസിെൻറ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇന്ത്യ ഒരു മ
ത്സരത്
 തിൽപ�ോലും ത�ോൽവിയറിഞ്ഞിട്ടില്ല.

കാലിടറി ഉ‘സൈൻ ഔട്ട്’
വേഗത്തിെൻറ രാജകുമാരൻ
 ഉസൈൻ
  ബ�ോ
ൾട്ട് ട്രാക്കൊഴിഞ്ഞു. കണ്ണീരണ
 ിഞ്ഞ വിടവാ
ങ്ങലായിരുന്നു ലണ്ടനിലെ ല�ോക അത്ലറ് റി
ക് ചാമ്പ്യൻഷ
 ിപ് വേദി ജമൈക്കൻ താരത്തി
ന് കാത്തുവെച്ചത്. ഇഷ്ട 
 ഇനമായ 100 മീറ്ററി
ൽ വെങ്കലംക�ൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടിവന്നു.
4x100 മീറ്റർ റിലേയ
 ിൽ സ്വർണപ്ര
 തീക്ഷയ�ോ
 
ടെയിറങ്ങി
 യ ജമൈക്കൻ ടീമിന് പേക്ഷ ബ�ോ
ൾട്ടിലൂടെത്തന്നെ കാലിടറി. ബ�ോൾട്ടിനെ മറി
കടന്ന് മറ്റു താരങ്ങൾ മുന്നോട്ടുകുതിച്ചപ്പോ
ൾ ജമൈക്ക മടങ്ങിയത് വെറുംകൈയ�ോടെ.
ല�ോക വേദിയിൽ തുടർച്ചയായ പത്താം സ്വർ
ണമായിരുന്നു 5000 മീറ്ററിൽ കരിയറിലെ അവ
സാന മത്സരത്തിനി
 റങ്ങി
 യ ബ്രിട്ടെൻറ മ�ോ ഫ
റയുടെ ലക്ഷ്യം. പേക്ഷ, വെള്ളിയില�ൊതുങ്ങി.

ഫെഡററ ും നദാലും തന്നെ

വിശ്വ ടെന്നിസിലെ മഹാരഥന്മാരില�ൊര
 ാളാ
യ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിെൻറ റ�ോജർ ഫെഡറർ
36 വയസ്സ് പിന്നിട്ടിട്ടും നിർത്താൻ ഭാവമില്ല.
എട്ടാം വിംബിള്ഡൺ
 കിരീടം നേടി റെക്കോ


ഡിട്ട ഫെഡറർ
 ചൂടിയത് 19ാം ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം.
വിംബിള്ഡണ് സ്വന്തമാക്കുന്ന ഏറ്റവ
 ും പ്രാ
യംകൂടിയ താരവുമായി. മുഖ്യ എതിരാളിയാ
യ സ്പാനിഷ് താരം റാഫേൽ നദാലാണ് പ
േക്ഷ, റാങ്കിങ്ങി
 ൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്
 ത്. ഫ്രഞ്ച് 
ഓപണും യു.എസ് ഓപണും നേടിയ നദാലിെ
ൻറ പേരിൽ 16 ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം കിരീടങ്ങളുണ്.ട്

ഓ കക്കാ, ബഫൺ
 , റ�ോബൻ, പിർല�ോ!

ഫുട്ബാ ളിൽ കൂട്ടവിരമിക്കലിെൻറ വർഷം
കൂടിയാണ് കടന്നുപ�ോവുന്നത്. പത്തിലധ
 ി

വിരാട് ക�ോഹ്ല ി പി.വി. സിന്ധു ക്രിസ്റ്റ്യാന�ോ
റ�ൊണാൾഡ�ോ
കം പ്രമുഖ താരങ്ങൾ കളി മതിയാക്കി. ബ്ര
സീലിെൻറയും റയൽ മഡ്രിഡിെൻറയും ഇതി
ഹാസത
 ാരം റിക്കാർഡ�ോ 

കക്കയാണ് പട്ടിക
യിൽ ഏറ്റവും അവസാനം ഇടംപിടിച്ചിരിക്കു
ന്നത്. ഇറ്റലിക്കാണ് ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടം.
വിഖ്യാത ഗ�ോൾകീപ്പർ ജിയാൻ ലൂഗി ബഫ
ൺ, മിഡ്ഫീൽഡിലെ മാന്ത്രികൻ ആന്ദ്രെ പി
ർല�ോ, സൂപ്പർ താരം ഫ്രാൻസിസ്കോ ട�ോട്ടി,
പ്രതിഭാധനരായ ജ�ോർജിയ�ോ ചെല്ലീനി, ആ
ന്ദ്രെ ബർസാഗി, ഡാനിയൽ ഡീറ�ോസി എന്നി
വർ ബൂട്ടഴിച്ചു . ക്യാപ്റ്റൻ ആര്യൻ റ�ോബെ
 ൻറ
വിരമിക്കൽ ഹ�ോളണ്ടിനും ആഘാതമായി. മു
ൻ ഇംഗ്ലീഷ് താരം ഫ്രാങ്ക് ലാംപാർഡ്, ജർമൻ
ക്യാപ്റ്റന
 ായിരുന്ന ഫിലിപ് ലാം, സ്പെയിനി
നുവേണ്ടി നിരവധി അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങ
ൾ കളിച്ച സാവി അല�ോൺസ�ോ എന്നിവരെ
യും ഇനി കളിക്കളത്തിൽ കാണില്ല.

ക�ോഹല് ിയുടെ ക�ൊല്ലം, 
മിഥാലിരാജിെൻറ യും
ക്രിക്കറ്റിൽ
 സചിൻ ടെണ്ടുൽകറാണ�ോ വിരാ
ട് ക�ോഹ്ലിയാണ�ോ കേമനെ
 ന്ന ചർച്ച
 കൾ
വീണ്ടും സജീവമായി. ബാറ്റ്സ്മാനെന്ന നില
യിൽ ക�ോഹ് ലിയുടെ വാഴ്ചയായിരുന്നു ക്രീ
സിൽ. റെക്കോഡുകൾ ഓര�ോന്നാ
 യി സ്വന്തം 
പേരിലാക്കി മുന്നേറുന്ന താരത്
 തിന് മുന്നിൽ
ഇനി സചിൻ മാത്രമേയുള്ളൂ.  ഐ.സി.സി റാ

അണ്ടർ 17 ല�ോകകപ്പ്ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബാൾ ടീം
ങ്കിങ്ങിൽ ഏകദി
 നത്തിലും ട്വൻറി20യിലും ക�ോ
ഹ്ലി തന്നെ ഒന്നാമൻ. റാങ്കിങ് പ�ോയൻറിൽ
സചിനെയും മറികട ന്നു. ജനുവരിയിൽ ഏകദി
 
ന, ട്വൻറി20 നായകത്വം കൂടി ഏറ്റെടുത്ത ക�ോ
ഹ്ലിക്കു കീഴിൽ ഇന്ത്യൻ
  ടീം അപര
 ാജിത യാ
ത്ര നടത്തി. ഏകദിന
 ത്
 തിലും ടെസ്റ്റില
 ും ടീമി
നെ ഒന്നാമതെത്തിച്ചു ക�ോഹ്ലി. ബ�ോളിവു
ഡ് താരം അനുഷ്ക ശർമയെ വിവാഹം കഴി
ച്ച് കുടുംബജീവിതത്തിലേക്കും കടന്ന ഇന്ത്യ
ൻ ക്യാപ്റ്റൻ ഐ.എസ്.എൽ ഫുട്ബാൾ ടീ
മായ എഫ്.സി ഗ�ോവയുടെ ഉടമയുമാണ്. വ
നിതാ ക്രിക്കറ്റ് ല�ോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ�ോ
രാട്ടം ഫൈനൽ വരെയെത്തിയെങ്കില
 ും കപ്പി
നരികെ ഇംഗ്ലണ്ടിന�ോ
 ട് മുട്ടുമടക്കി. ക്യാപ്റ്റൻ

മിഥാലി രാജ് ഏകദി
 ന
 ത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം റ
ൺസെടുക്കുന്ന താരമ ായി.

ഇറ്റലിയില്ലാതെ റഷ്യയിലേക്ക്

2018 ജൂണിൽ റഷ്യയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഫു
ട്ബാൾ ല�ോകകപ്പാണ് ആഗതമാവുന്ന വർ
ഷത്തെ പ്രധാന ആകർഷണം. ലാറ്റിനമേരി
ക്കയിൽനിന്ന് ലയണൽ മെസ്സിയുടെ അർജ
 ൻ
റീനക്ക് അവസാന നിമിഷമാണ് യ�ോഗ്യത ല
ഭിച്ചത്. എന്നാൽ, മുൻ ജേതാക്കളായ ഇറ്റലി 
ഇത്തവണ ല�ോകകപ്പിനില്ലാത്തത് ഫുട്ബാ
ൾപ്രേമികൾക്ക് നൽ
 കുന്ന നിരാശ ചെറുതല
 ്ല.
ക്ലബ് ഫുട്ബാളിൽ സ്പാനിഷ് കരുത്തരാ
യ റയൽ മഡ്രിഡിെൻറ ‘തേർവാഴ്ച’യായിരു
ന്നു. പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് കിരീടങ്ങൾ റയലിെ
ൻറ ഷെൽഫിലെത്തി. ക്ലബ് ല�ോകകപ്പ്, ചാ
മ്പ്യൻസ് ലീഗ്, ലാ ലിഗ, സ്പാനിഷ് സൂപ്പർ
 ക
പ്പ്, യുവേഫ സൂപ്പർ കപ്പ് എന്നിവയിൽ നിലവി
ലെ ജേതാക്കൾ സിനദിൻ സിദാെൻറ വെള്ള
ക്കുപ്പായക്കാരാണ്. ലയണൽ മെസ്സിയെ 
 മറിക
ടന്ന് ക്രിസ്റ്റ്യാന�ോ റ�ൊണാൾഡ�ോ ഒരിക്കൽ
കൂടി ബാലൻ
 ഡി ഓർ പുരസ്കാ

രം സ്വന്തമ ാ
ക്കി. ബ്രസീലിെൻറ സൂപ്പർ താരം നെയ്മർ ബാ

ഴ്സല�ോണ വിട്ട് പി.എസ്
 .ജിയിലേക്
 ക് മാറി.

സിന്ധുവും ശ്രീകാന്തും

ഒളിമ്പിക് ബാഡ്മിൻറൺ വനിത സിംഗ്ൾസ്
വെള്ളി മെഡൽ ജേതാവ് ഇന്ത്യയ
 ുടെ പി.വി.
സിന്ധു ല�ോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലും സമാന നേ
ട്ടം ആവർത്തിച്ചു . ക�ൊറിയ ഓപൺ സീരീസ്
കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻതാരമെ
ന്ന ഖ്യാതിയും സിന്ധുവിന്. ല�ോക സൂപ്പർ സീ
രീസ് ഫൈനൽസിൽ വെള്ളിയായിരുന്നു നേ
ട്ടം. ഇന്ത്യ ഓപൺ സീരീസിലെ ജേത്രി 
 സിന്ധു
വായിരുന്നു. നാല് സൂപ്പർ സീരീസ് കിരീടങ്ങളാ
ണ് പുരുഷതാരം കിഡംബി ശ്രീകാന്ത് നേടിയ
ത്. ഫ്രഞ്ച് ഓപൺ, ഡെന്മാർക്ഓപൺ, ആ
സ്ട്രേലിയൻ ഓപൺ, സിംഗപ്പൂർ ഓപൺ എ
ന്നിവയിൽ ജേതാവും സിംഗപ്പൂർ ഓപണിൽ ര
ണ്ടാം സ്ഥാനക്
 കാരന
 ുമാണ് ശ്രീകാന്ത്.

കേരളത്
 തിന് സന്തോ
 ഷ
 ം

ചരിത്രത്
 തിലാദ്യമായി കേരളം രഞ്ജി ട്രോഫി 
ക്രിക്കറ്റിെൻറ ക്വാർട്ട ർ ഫൈനലിൽ കടന്നു. ഹ
രിയാനയെ ത�ോൽപി
 ച്ചാ
 ണ് 31 പ�ോയേ ൻറാടെ 
ക്വാർട്ടറിലെത്തിയത്. പേക്ഷ, വിദർഭയ�ോട് ക
നത്ത ത�ോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങി പുറത്തായി. ടിനു
യ�ോഹന്നാൻ, എസ്. ശ്രീശാന്ത്, സഞ്ജു സാം
സൺ എന്നിവർക്കുശേഷം പേസ് ബൗളർ ബേ
സിൽ തമ്പി ദേശീയ ടീമിലെത്തി. ശ്രീലങ്ക
 ക്കെ
തിരായ ട്വൻറി20 സംഘത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടു
ത്തിയത്. ഫുട്ബാളിൽ കേരള
 ത്
 തിന് കാര്യമാ
യ നേട്ടമില്ല. സന്തോഷ് ട്രോഫിയുടെ സെമ ി 
ഫൈനലിലെത്തിയത് മിച്ചം. ദേശീയ ജൂനിയർ,
സീനിയർ സ്കൂൾ അത്ലറ്റിക് മീറ്റുകളിൽ കേര
ളം ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരായി. 12കാരനായ ചെ
സ് പ്രതിഭ നിഹാൽ സരിൻ സംസ്ഥാനത്തുനി
ന്നുള്ള ഏറ്റവും പ്രായംകുറഞ്ഞ ഇൻറർനാഷ
നൽ മാസ്റ്റർ
 എന്ന പദവ
 ി നേടി.
●

ശാസ്ത്രം

അന്താരാഷ്ട്രീയം

ലോ

കസീനി
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അസഹിഷ്ണുതയുടെയും വിദ്വേഷത്തിെൻറയും ഇരകളായി, രാജ്യത്ത്ദലിത്, ന്യൂ
നപക്ഷങ്ങ
 ൾഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്രമണ
 ത്തിനിരയാവുകയും
കൊല്ലപ്പെടുകയ
 ും ചെയ്തവർഷമാണ്കടന്നുപോകുന്നത്

തൻവീർ അഹ്മദ്

മ

 തര ഇന്ത്യൻ സഹിഷ്ണുതയുടെ താ
തേ
ഴികക്കുടങ്ങ
 ൾ തകർക്കപ്പെട്ടതിന്കാൽ
നൂറ്റാണ്ട്തികയുന്ന വർഷം കൂടിയായിരുന്നു
2017. സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര
 ം രാജ്യത്തിെൻറ ഭര
ണഘടന സംവിധാനങ്ങൾക്കു മേൽ പിടിമു
റുക്കാനും  ബഹുമുഖ വിശ്വാസങ്ങളെയും ജ
നാധിപത്യമൂല്യങ്ങളെ
 യും ഏകശിലാരൂപത്തി
ലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാനും ശ്രമിക്കുന്ന പ്രത്യയ
ശാസ്ത്രം അധികാരത്തിൽ വന്ന ശേഷം, സം
ഹാരതാണ്ഡവമാടിയ കാലംകൂടിയായാവും
ഇത്ചരിത്രത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുക. വ
രാനിരിക്കുന്ന നാളുകൾ എത്ര ഭീകരമ ായിരി
ക്കുമെന്ന
 മുന്നറിയിപ്പും.
നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാർ അധികാരത്
 തിൽ
വന്നതിനുശേഷം അസഹിഷ്ണുതയുടെയും

വിദ്വേഷത്തിെൻറയും ഇരകളായി, രാജ്യത് ദ
ത് 
ലിത്, ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾഏറ്റവും കൂടുതൽ ആ
ക്രമണത്തിനിരയാവുകയും  കൊല്ലപ്പെടുക
യും ചെയ്ത വർഷമാണ് കടന്നുപോകുന്ന
ത്. രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് പശുവിെൻറ പേരിൽ
ഉത്തർപ്ര
 ദേശിൽ അഖ്ലാഖ്എന്ന വൃദ്ധനെ 

അടിച്ചു കൊന്ന്തുടങ്ങിയതാണ്ഇത്. ആ പ
രമ്പരയുടെ തുടർച്ചയിൽ 2017ൽ മാത്രം അറു
കൊലചെയ്യെപ്പട്ടത് നിരവധി പേർ. ജീവച്ഛവ
മായി കഴിയുന്നവർ വേറെയും. കേരളത്തിൽ
വിത്തിട്ട്മുളപ്പിച്ച ‘ലവ് ജിഹാദ്’ എന്ന തെളി
യിക്കാനാവത്ത ആരോപണം ദേശീയ രാഷ്
ട്രീയത്തിൽ ബി.ജെ.പി^സംഘ്പ
 രിവാർ കേന്ദ്ര
ങ്ങൾ, എന്തിന് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർപോലും പ്രചാ
രണവ
 ിഷയ
 മാക്കി.
അതേ പേരിലാണ് ന്യൂ
 നപക്ഷ വിഭാഗത്തെി
ലെ ഒരു മനുഷ്യനെ രാജസ്ഥാനിൽ പെട്രോ
ളൊഴിച്ച് പച്ചക്ക് ചുട്ടതും അത് പ്രായപൂർത്തി

യാവാത്ത അനന്തരവനെ കൊണ് മെ
ട് ാബൈ
ലിൽ റെേക്കാഡ് ചെയ്ത് പ്രചരിപ്പിച്ചതും രാ
ജ്യം കണ്ട് വിറങ്ങലിച്ചത്. പ്രധാനമന്ത്രി അ
പ്പോഴും വാ തുറന്നില്ല. ഗുജറാത്ത്കഴിഞ്ഞാ
ൽ ഹിന്ദുത്വത്തിെൻറ മറ്റൊരു പരീക്ഷണശ
 ാ
ലയായി  രാജസ്ഥാൻ മാറിയിരിക്കുന്നു. ഒമ്പ
തു മാസത്തിനിടയിൽ നാലു മുസ്ലിംകളാ
ണ് രാജസ്ഥാനിൽ ആസൂത്രിത  അറുകൊ
ലക്ക്ഇരയ
 ായത്.
അഫ്റസൂലിനെ ചുട്ടുകൊല്ലുന്ന
 തിന് ദിവ
സങ്ങൾക്കുമുമ്പ്ആർ.എസ്.എസ്പോഷക
സംഘടന ജയ്
 പുരിൽ സ്കൂൾ കുട്ടികളെ നി
ർബന്ധപൂർവം പെങ്കടുപ്പിച്ചു
 നടത്തിയ ആ
ത്മീയമേളയിൽ  ലവ് ജിഹാദായിരുന്നു ‘പാ
ഠ്യ’വിഷയം. മുസ്ലിംകൾ മാത്രമല്ല ക്രൈസ്
തവരും ഹിന്ദുത
 ്വത്തിെൻ
 റ ഹിറ്റ്ലിസ്റ്റിൽ
 ഇ
പ്പോഴും മുന്നിലുണ്ടെന്ന്2017 ഒരിക്കൽ കൂടി 
ഒാർമപ്പെ
 ടുത്തി.

ഗൗ
രി ലേങ്ക
ഷ് സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചിന്മു.തകിർവന്നിയമാും പധത്ര്യമപ്രപ്രവവർർത്ത
ത്ത
ക ഗൗരി ലേങ്കഷ്ഹിന്ദുത
 ്വ തീവ്രവാദികളുടെ വെടിയേറ്റു മരിച്ചു


കനുമായിരുന്ന പി. ലേങ്കഷിെൻറ മകളും പ്രമുഖ കന്നട ടാേബ്ലായിഡ്വാരികയായ ലേങ്ക
ഷ് പത്രികയുടെ എഡിറ്ററുമായിരുന്നു. പുരോഗമന ചിന്തകൾകൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയയായ അ
വർ തെൻറ പത്രത്തിലൂടെ ഹിന്ദുത്വ ശക്തികളുടെ ഫാഷിസ്റ്റ് നിലപാടിെന ശക്തമായി 
എതിർത്തു. റോഹിങ്ക്യൻ അഭയാർഥികളോട ുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ നയത്തെയും അങ്ങേ
യറ്റം വിമർശിച്ചി
 രുന്നു
 .

AklnjvW
 pXbpsS CcIÄ
പെഹ്ലുഖാൻ

ഏപ്രിൽ ഒന്നിന്രാജസ്ഥാ
നിലെ  ആൽ വാറിൽവെ ച്ച്
കൊല്ല പ്പെട്ടു. ക്ഷീര കർഷ
കനായ 55കാരൻ െപഹ്ലു
ഖാനെ ജയ്പുരിലെ കാലി
ച്ചന്തയിൽ നിന്ന്കാലികളു
മായി സ്വദേശമായ ഹരിയാ
നയിലെ നൂഹിലേക്ക്മടങ്ങവേയാണ്ആൽ
വാറിൽ വെച്ച് ഗോരക്ഷക ഗുണ്ടകൾ വാഹ
നം തടഞ്ഞ് ആക്രമിക്കുകയും അടിച്ചു കൊ
ലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തത്. കാലികളെ നി
യമപരമായി വാങ്ങിയതിെൻറ രേഖകൾ കാ
ണിച്ചി ട്ടും അ ക്ര മിക ൾ  വെറുതെ വിട്ടില്ല. അ
ക്രമത്തിൽ മകൻ ഇർഷാദിനും സാരമ ായി പ
രിക്കേറ്റു. സംഭവത്തിൽ ആറുപേരെ പിടികൂ
ടിയെങ്കിലും സെപ്റ്റംബർ 14ന് മുഴുവൻ പ്ര
തികൾക്കും രാജസ്ഥാൻ പൊലീസ്ക്ലീൻചി
റ്റ് നൽകി വെറുതെവ
 ിട്ടു.

റിയാസ്മൗലവി

മാര്ച്ച് 21ന് അര്ധ
 രാത്രി കാ
സര്കോട് പഴയ ചൂരിയിൽ
വെച്ച് കൊലപ്പെ
്ല ട് ടു. മദ്റസ
അധ്യാപകനായ  റിയാസ്
മൗലവിയെ ആർ.എസ്.എ
സ് പ്രവർത്തകർ പള്ളിയി
ൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി വെ
ട്ടിക്കൊലപ്പെട ുത്തുകയായിരുന്നു. കുടക് സ്വ
ദേശിയാണ്. സംഭവത്തില്  എസ്. അജേഷ്
എന്ന അപ്പു (20), നിധിന് (19),  അഖിലേഷ്
(25) എന്നിവരെ പൊലീസ് പിടികൂടി. വർഗീ
 
യ കലാപം സൃഷ്ടി
 ക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോ
ടെയാണ്റിയാസ്മൗലവിയെ ആർ.എസ്.എ
സ് പ്രവർത്തക
 ർ കൊലപ്പെ
 ട ുത്തിയത്എന്ന്
പൊലീസ് സമർപ്പിച്ച കുറ്റപത്രത്തിൽ വ്യക്
തമാക്കുന്നു.

ജുനൈദ ്ഖാൻ

ജൂൺ 22ന്ഡൽഹി^മഥുര
ട്രെയിനിൽവെച്ച്ഹിന്ദുത്വ
വാദികൾ ഇൗ 16കാരനെ 
കൊലപ്പെടുത്തി. ബീഫ്ക
ഴിച്ചെന്നാരോപിച്ച്ട്രെയിൻ
യാത്രക്കിടെ ജുനൈദിനെ 
സഹ യാത്രി ക ർ മർ ദി ക്കു
കയും ഹരിയാനയിലെ  അസോട്ടി റെയിൽ

വേ സ്റ്റേഷനിൽവെച്ച്കുത്തി  പുറത്തേക്ക്
വലിച്ചെറിയുകയുമായിരുന്നു. അക്രമത്തിൽ
ജുനൈദിെൻറ സഹോദരങ്ങളായ ഹാഷിം,
ഷാക്കിർ, മുഹ്സിൻ എന്നിവർക്കും സാരമാ
യി പരിക്കേറ്റു. ഹരിയാന വല്ലഭ്ഗഢ് സ്വദേ
ശിയായ  ജുനൈ ദ്  ഡൽ ഹിയിൽ നിന്ന് ചെ
റിയ  പെരുന്നാ ളിനുള്ള  പുതുവ സ്ത്രം  വാ
ങ്ങി മട ങ്ങു ന്ന തിനി ട യിലാണ്  കൊല്ലപ്പെടു
ന്നത്. ഖുർആൻ മനഃപാഠമാക്കിയ ജുനൈദ്
ഗുജറാത്തിലെ സൂറത്തിൽ മതപഠനവിദ്യാർ
ഥിയായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ്അ
റസ്റ്റു ചെയ്ത രണ്ടും മൂന്നും പ്രതികൾ ഡ
ൽഹി സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ്.  

അലീമുദ്ദീൻ
 എന്ന അസഖ
് ർ അൻസ
 ാരി

ജൂൺ 29ന് ഝാർ ഖ ണ്ഡി
ലെ രംഗ ർ  ജില്ല യിൽവെ
ച്ച്  ഗോരക്ഷക ഗുണ്ടകളു
ടെ ആക്രമണത്തിൽ കൊ
ല്ലപ്പെട് ടു.
കാ റി ൽ  ഗേ ാമ ാംസ ം
കൊണ്ടുേപായി എന്നാരേ
 ാ
പിച്ച് ഗോരക്ഷക ഗുണ്ടകൾ  അലീമുദ്ദീൻ അ
ലിയാസ്  അസ് ഖ ർ അൻസാരിയെ ആക്രമി
ക്കുകയായിരുന്നു. അേദ്ദഹത്
 തിെൻറ കാറും
അക്രമികൾ അഗ്നിക്കിരയ
 ാക്കി.  ഇൗ കേസി
ൽ ബി.ജെ.പി നേതാവട ക്കം മൂന്നു പേരെ അ
റസ്റ്റുചെയ്തെങ്കിലും പ്രതികൾ ദിവസങ്ങൾ
ക്കുള്ളിൽ ജാമ്യത്തില
 ിറങ്ങി.

ജയേഷ
  സേ
് ാളങ്കി

ഒക്േടാബർ ഒന്നിന്സവർ
ണവിഭാഗത്തിെൻറ ആക്ര
മണ ത്തിൽ  കൊല്ല പ്പെട് ടു.
മേൽ ജാതിക്കാരായ  പേട്ട
ൽവിഭാഗ ത്തിെൻ റ ഘർഭ
ആഘോഷം വീക്ഷിച്ചു എ
ന്നാരോപിച്ച് 21കാരനായ
ജയേ ഷ്  സേ ാളങ്കിയെ  അടിച്ചു
 കൊല്ലുകയാ
യിരുന്നു. ഗുജറാത്ത് ആനന്ദ്
 സ്വദേശിയാണ്.

അഹമ
് ദ്ഖാൻ

സെപ്റ്റംബർ 27ന്രാജസ്ഥാനിലെ ജ

യ്
 സാ
ൽമീറിൽവെച്ച്
  കെ
 ാലപ്പെ
്ല ട്ടു. നാേടാടി ഗായക
നായഅഹ്മദ്ഖാൻ സവർണവിഭാഗത്തിൽ
പെട്ട രമേശ്എന്നയാളുടെ മർദനത്തിലാണ്
കൊലപ്പെ
്ല ട്ടത്. ഇയാൾക്കെ
 തിരെ അഹ്മദ്ഖാ

െൻറ കുടുംബം പൊലീസിൽ പരാതിപ്പെട് ടിരു
ന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന്സവർ
 ണവിഭാഗങ്ങളുടെ 
ഭീഷണി ഭയന്ന് പ്ര
 ദ േശത്തെ 200 മുസ്ലിം കു
ടുംബങ്ങൾ വീട്ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി.

ഉമർ മുഹമ്മ
 ദ് ഖാൻ

 വംബർ ഒമ്പതിന്രാജസ്
ന
ഥാനിെല ആൽവാറിൽവെ
 
ച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഹരിയാന
യിലെ േമവാത്തിൽനിന്ന്
 പ
ശുക്കളുമായി സ്വദേശമായ
രാജസ്ഥാനിലെ 
 ഭരത്
 പുരി
ലേക്ക്വരുന്നതിനിടയിലാ
ണ് ഗോരക്ഷ
 ക ഗുണ്ടക
 ൾ വാഹന
 ം തടഞ്ഞ്
ക്ഷീരകർഷകന
 ായ 42കാരൻ ഉമർ ഖാനെ വെ
ടിവെച്ചു കൊന്നത്. ഇദ്ദേഹത്തിെ
 ൻറ തല വേർ
പെടുത്തി ആൽവാറിൽനിന്ന്ഒമ്പത്കിലോമീ
റ്റർ അകലെ
 യുള്ള റെയിൽവേ 
 ട്രാക്കിൽ ഉപേ
ക്ഷിച്ചു . കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന ജാവേദ്, താഹി
ർ എന്നിവർ തലന
 ാരിഴക്ക്രക്ഷപ്പെട് ടു.

മുഹമ്മ
 ദ്അഫ്റസ
 ൂൽ ഖാൻ   

ഡിസംബ ർ ആറിന്  രാജ
സ്ഥാനിലെ രാജസമന്ദി
 ൽ
വെച്ച് കൊല്ലെപ്പ
 ട് ടു. ലവ് ജി
 
ഹാദ് എന്നാരോപിച്ച്  ശം
ഭുലാൽ എന്നയാൾ 47കാര
നായ അഫ്റസൂലിനെ കോ
ടാലികെ ാണ്ട്  തല ക്കടിച്ചു 
വീഴ്ത്തിയശേ
 ഷം പെേട്രാൾ ഒഴിച്ച്കത്തിച്ചു
 
കൊല്ലുകയായിരുന്നു. കൊല ചെയ്യുന്നതിെൻ
റ ദൃശ്യങ്ങൾ 14കാരന
 ായ ബന്ധുവിനെ കൊ
ണ്ട് റെക്കോഡ് ചെയ്യിച്ച്സമൂഹമാധ്യമങ്ങളി
ലൂടെ പ്രചരിപ്പിച്ചു . ബംഗാളിലെ മാൽഡ സ്വ
ദേശിയായ അഫ്റസൂൽ ജോലി ആവശ്യാർഥം
30 വർഷത്തോളമായി രാജസമ ന്ദി
 ൽ.
പ്രതി ശംഭുലാലിനെ അനുകൂലിച്ച്രാജസ്
ഥാനിൽ
  നിരവധി റാലികളാണ്ഹിന്ദുത്വ സം
ഘടനകൾ സംഘടി
 പ്പിച്ചത്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങ
ളിലൂടെ നട ത്തിയ പ്രചാരണ
 ത്
 തില
 ൂടെ അദ്ദേ
ഹത്തിെൻറ ഭാര്യ സീതയുടെ ബാങ്ക്അക്കൗ
ണ്ടിലേ
 ക്
 ക്516 പേർ േചർന്ന്മൂന്നു ലക്ഷം രൂ
പ നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തു. അഫ്റസൂലി
ന് നീതി ആവശ്യപ്പെട് പ്ര
ട് കടനം നടത്തിയ പ
ത്തുപേരെ േമാദിവിരുദ്ധ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചെ
ന്ന്ആരോപിച്ച് പെ
 ാലീസ്അറസ്റ്റു ചെയ്തു.
●

ജുനൈദിെൻറ കൊലപാതകത്തിെൻറ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ശക്ത
 മായ ‘നോട്ട്ഇൻ മൈ നെയിം’ കാമ്പയിെൻറ ഭാഗമായി നടന്ന പ്രതിഷേധ പ്രകടനം

aävB{IaW§Ä
ഏപ്രിൽ 22

ജമ്മുവിലെ റിയാസി ജില്ലയിൽ 200ഓളം പേ
രടങ്ങുന്ന സംഘം പശുക്കടത്ത് സംശയത്തി
െൻറ പേരിൽ ഒരു നാട�ോടി കുടുംബത്തെ 
ആക്രമിച്ചു. പൊലീസ് 11 പേരെ അറസ്റ് ചെ
റ്
യ്തെങ്കിലും പിന്നീട് വിട്ടയച്ചു.

മേയ് 26

ഒരു കൂട്ടം ഗ�ോ ഗുണ്ടകൾ മാലേഗാവിലെ രണ്ട് 
മംസവിൽപനക്കാരെ ഗ�ോമാംസം കടത്തുന്നു
വെന്നാര�ോപിച്ച് ആക്രമിച്ചു.

മേയ്30

ചെന്നൈ െഎ.െഎ.ടിയിൽ ബീഫ് ഫെസ്റ്റ്
സംഘടിപ്പിച്ചതിെൻറ പേരിൽ പിഎച്ച്.ഡി സ്
കോളർ ആർ.ജെ. സൂരജിനെ എ.ബി.വി.പി പ്ര
വർത്തകർ ക്രൂരമായി മർദിച്ചു. തലക്കും കണ്ണി
നും സാരമായി പരിക്കേറ്റു.

ജൂൺ 20

ഝാർഖണ്ഡിലെ ധൻബാദ് ജില്ലയിലെ ബാർ
ബദ്ദ ഗ്രാമത്തിൽ ന�ോമ്പുതുറ സൽക്കാര
ത്തിന് ഗ�ോമാംസം വിളമ്പിയെന്നാര�ോപിച്ച് 
ഐനുൽ അൻസാരി എന്നയാളെ സംഘ്പരി
വാർ പ്രവർത്തകർ ക്രൂരമായി മർദിച്ചു.

ജൂൺ 10

രാജസ്ഥാനിലെ ബാർമറിൽ 50ഓളം പേരട
ങ്ങിയ സംഘം പശുക്കടത്ത് ആര�ോപിച്ച് തമി
ഴ്നാട് സർക്കാറിെൻറ മൃഗസംരക്ഷണ വകു
പ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മർദിക്കുകയും ട്രക്കുകൾ
അഗ്നിക്കിരയാക്കുകയും ചെയ്തു.

ജൂൺ 27

ഝാർഖണ്ഡിെൻറ തലസ്ഥാനമായ റാഞ്ചി
യിൽനിന്ന് 200 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള 
ഗ്രാമത്തിൽ ഉസ്മാൻ അൻസാരി എന്നയാ

ളെ ഒരുകൂട്ടം ആളുകൾ മർദിക്കുകയും വീടി
ന് തീവെക്കുകയും ചെയ്തു. വീടിന് പുറത്ത്
ചത്തപശുവിനെ കണ്ടു എന്നു പറഞ്ഞായിരു
ന്നു ആക്രമണം.

ജൂൈല 12

നാഗ്പുരിനടുത്ത ജലാൽഖേദയിൽ സലീം
ഇസ്മായിൽ ഷാ എന്നയാെള ഗോമാംസം കെ
ാണ്ടുപോവുന്നു എന്നാരോപിച്ച്ആക്രമിച്ചു.

ഡിസംബർ 14

മധ്യപ്രദേശിലെ സത്നയിൽ ക്രിസ്മസ് കരേ
ാൾ സംഘത്തെ ബജ്റംഗ്ദൾ പ്രവർത്തകരുടെ 
നേതൃത്വത്തിൽ ആക്രമിക്കുകയും മതപരിവർ
ത്തനം ആരോപിച്ച് പൊലീസിൽ ഏൽപിക്കുക
യും ചെയ്തു. വൈദികർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വാ
ഹനം പൊലീസ്സ്റ്റേഷനിൽവെച്ച്കത്തിച്ചു.
●

വിമൻ ഇൻ സിനിമ കലക്ടീവ്പ്രവർത്തകർ

hnhmZ¯nÂ ap§nb
shÅn¯nc
കെ. ഷബിൻ മുഹമ്മദ്

വി

വാദങ്ങളുടെ കൊട ുങ്കാറ്റുകളിൽ ആ
ടിയുലഞ്ഞായിരുന്നു മലയാള സിനിമ
വ്യവസായം ഒരു വർഷം കടന്നുപോയത്. ന
ടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ നടൻ ദിലീപ് അറ
സ്റ്റിലായത�ോടെ സിനിമ മേഖലയെ സംബ
ന്ധിച്ച് നിലനിന്ന പൊതുബ�ോധം ഊട്ടിയുറപ്പി
ക്കപ്പെ
 ടുകയായിരുന്നു
 . മലയാള സിനി
 മ വ്യവ
സായം ഒന്നടങ്കം ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതിക്കൂ
ട്ടിലായി. തുടർന്നുണ്ടായ വിവാദങ്ങൾ മലയാള
ചലച്ചിത്ര വ്യവസായത്തിന് ക�ോട്ടംതട്ടിച്ചു വെ
ന്നത് വാസ്ത

വമാണ്. വിവാദങ്ങൾ താര സം
ഘടനയായ അമ്മയിലും വിള്ളലുണ്ടാക്കി. അ
ത് വനിത സംഘടനയായ ‘വിമൻ ഇൻ സിനി
മ കലക്ടീവി’െൻ
 റ പിറവിക്കുവരെ 
 കാരണമാ
കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ, ഈ വിവാദങ്ങ
ൾ ചില നല്ല ചർച്ചകൾക്കുകൂടി തുടക്ക
 മിട ുക
യായിരുന്നു. മലയാള സിനിമയിലെ സ്ത്രീവി
രുദ്ധത സജീവ ചർച്ചയാകുകയും നടൻ പൃഥ്വി
രാജ് താനൊരിക്കലും അത്തരം ചിത്രത്തിെൻറ
ഭാഗമാവില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു.
അതേസമയം, വിവാദങ്ങൾക്കിടയിലും ഒരു
പിടി നല്ല ചിത്രങ്ങളും പുറത്തിറങ്ങിയ വർഷ
മായിരുന്നു കടന്നുപോയത്. 120ലധികം സിനി
മകളാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം മലയാളത്തിലായി 
പുറത്തിറങ്ങിയത്. എല്ലാ വർഷവുംപ�ോലെ വി
വിധ ശ്രേണിയിലുള്ള 
 ചിത്രങ്ങളായിരുന്നു അ
വ. സൂപ്പർതാരങ്ങളെ ന�ോക്കിയല്ല, മികച്ച ചി
ത്രങ്ങൾ ന�ോക്കി പ്രേക്ഷകർ കയറിയെന്നത്
ശുഭസൂചന നൽകുന്നു. അതുകൊണ്ടാവാം
‘പ�ോത്തേട്ടൻ ബ്രില്യൻസും’ ‘ലിജ�ോ ജ�ോസ്
മാജികും’ കാണാനായി മാത്രം ജ

നം തിയറ്റ
റിലേ
 ക്ക്കയറിയത്. സൂപ്പർ
 താര സിനി
 മയിൽ
 
നിന്ന് സംവിധായകരുടെ സിനിമയിലേക്കുള്ള 
ഈ മാറ്റം വരുംകാലങ്ങളിലും നല്ല ചിത്രങ്ങ
ളുടെ വസന്ത
 മൊരുക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം

.

താരചിത്രങ്ങളിൽനിന്ന് 
 
നല്ല ചിത്രങ്ങളിലേ
 ക്ക്
ദിലീഷ് പ�ോത്ത
 ൻ സംവിധാന
 ംചെയ്ത ‘തൊ
ണ്ടിമുതലും ദൃക്സാക്ഷിയും’, ലിജ�ോ ജ�ോസ്
പെല
 ്ലിശ്ശേരിയുടെ ‘അങ്കമാലി ഡയറീസ്’, മഹേ
ഷ് നാരായണെൻറ ‘ടേക് ഒാഫ്’, സൗബിൻ
ഷാഹിറിെൻറ ‘പറവ’ എന്നീ ചിത്രങ്ങൾ സൂപ്പർ
താരങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യമില്ലാതെയും പ്രേക്ഷക
പ്രശംസ പിടിച്ചു പറ്റി. പറവയിൽ ദുൽഖർ അ
തിഥി റ�ോളിലെത്തിയെന്ന കാര്യം മറക്കുന്നില്ല.
ആദ്യചിത്രമായ ‘മഹേഷിെൻറ പ്രതികാര’
ത്തിലൂടെ മലയാളത്തിൽ റിയലിസ്റ്റിക് ആ
ഖ്യാനത്തിെൻറ പുതിയ തലം വരച്ചിട്ട ദിലീ
ഷ് പ�ോത്തെൻറ രണ്ടാം ചിത്രവും പ്രേക്ഷക
രെ നിരാശപ്പെടുത്തിയില്ല. റിയലിസ്റ്റിക് ആ
ഖ്യാനത്തിൽ മറ്റൊരു മികച്ച സിനിമയായി ഇ
തും മാറി. അതുകൊണ്ടാവും പ�ോത്തേട്ടൻ
ബ്രില്യൻസിന് വീണ്ടും നിറഞ്ഞ കൈയടി ല
ഭിച്ചത്. പിന്നീട് ചിത്രത്തിലുള്ള ബ്രില്യൻസു
കളെ ആരാധകർ ഫേസ്ബുക്ക് ടേബിളിലിട്ട്
പ�ോസ്റ്മേ
റ് ാർട്ടം ചെയ്തു.
‘ഡബ്ൾ ബാരലി’നുശേഷം ലിജ�ോ സംവി
ധാനം ചെയ്ത ‘അങ്കമാലി ഡയറീസും’ താൻ
വേറിട്ടുതന്നെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ഊന്നി
പ്പറയുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു. ഡബ്ൾ ബാര
ലിനെ പ്രേക്ഷകർ ഉൾകൊണ്ടില്ലെങ്കിലും അ
ങ്കമാലി പ്രശംസ പിടിച്ചു പറ്റി. വേറിട്ട ദ
 ൃശ്യപ
രിചരണം ചേർത്ത് റിയലിസ്റ്റിക് ആഖ്യാന
ത്തിലൂടെ തന്നെയാണ് അങ്കമാലി ഡയറീസും
കഥ പറഞ്ഞത്. പുതുമുഖങ്ങൾ പ്രധാന വേ
ഷത്തിലെത്തിയ ചിത്രം ലിജ�ോ മാജിക്കിൽ
കൈയടി നേടി
 .
ഹ�ോളിവുഡ് ചിത്രങ്ങള�ോട് കിടപിടിക്കാവു
ന്ന തരത്തിൽ സിനിമകളെടുക്കാമെന്ന് കാണി
ച്ചുതന്ന ചിത്രമായിരുന്നു പാർവതി പ്രധാന 
വേഷത്തിലെത്തിയ ‘ടേക് ഒാഫ്’. യുദ്ധമേഖ
ലകളിൽ  ജ�ോലിചെയ്യേണ്ടിവരുന്ന മലയാളി 
നഴ്സുമാരുടെ ജീവിതം വരച്ചു കാട്ടിയ ചിത്രം 
കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല വിവിധ ചലച്ചിത്രമേള
കളിലും കൈയടി നേടി. ഗ�ോവയിൽ നടന്ന അ
ന്താരാഷട്ര ചലച്ചിത്രമേളയിൽ പാർവതിക്ക് മി
കച്ച നടി
 ക്കുള്ള 
 രജത മയൂരവും ലഭിച്ചു
 . കൊ
ച്ചി, മട്ടാഞ്ചേരിയിലെ ഇച്ചാപ്പിയും ഹസീബ
 ും
പറവയുമായെത്തിയതും പ്രേക്ഷകർ നെഞ്ചേ
റ്റി. സൗബിൻ ഷാഹിറിെൻറ ആദ്യ സംവിധാ
നത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്ര
 വും പ്രേക്ഷക
രെ നിരാശരാക്കിയില്ല.
ഡ�ോ. ബിജ
 ുവിെൻ
 റ ‘കാട് പൂക്കുന്ന നേരം’
വിവിധ അന്താരാഷ്ട്രമേളകളിൽ പുരസ്കാര
ങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കിയതും മലയാളത്തിന് നേട്ട
മായി. അധികാര വർഗ
 ത്തിെൻ
 റ ചൂഷണത്തി
നും അടിച്ചമർത്തലിനും ഇരയാകുന്ന ദലിത
രെയും ആദിവാസികളെയും അഭിമുഖീകരി
ക്കുന്ന സിനിമ മാവ�ോവാദി ഭീഷണി സ്ഥാന
ത്തും അസ്ഥാന ത്തും  ഉപ യ�ോ ഗി ക്കുന്നതി
ലെ പ�ൊരുത്തക്കേടും പ�ൊള്ളത്തരവും തു
റന്നുകാട്ടുന്നു
 .  
ഈ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം റിയലിസ്റ്റിക് ആഖ്യാ
നത്തിലൂടെയാണ് കഥ പറഞ്ഞതെന്ന കാര്യം 
പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ടതുണ്ട്. അൺ
റിയലിസ്റ്റിക്കിൽനിന്ന് റിയലിസത്തിലേക്കു
ള്ള പ്രേക്ഷകരുടെ ഗതിമാറ്റം കൂടി ഇതിലൂടെ 

മന
 സ്
 സിലാക്കാം.

തിയറ്റർ ഹിറ്റുകൾ
മുന്തിരിവള്ളികള് തളിര്ക്കുമ്പോള്, ദി ഗ്രേ
 റ്റ് 
ഫാദര്, എസ്ര
 , ഗ�ോദ, രക്ഷാധികാരി ബൈ
ജു, C/o ഓഫ് സൈറാ ബാന
 ു, രാമെ
ൻ
 റ ഏദ
ൻതോട്ടം, സി.ഐ.എ, ചങ്ക്സ്, ഒരു മെക്സി
ക്കൻ അപാരത, തൊണ്ടി മുതലും ദൃക്സാ
ക്ഷിയും, അങ്കമാലി ഡയറീസ്, ടേക് 
 ഒാഫ്, പ

റവ, ഞണ്ടുകളുടെ ന

ാട്ടിൽ ഒരിടവേള, രാമലീ
ല, ഉദാഹരണം സുജാത, പുണ്യാളൻ പ്രൈ
വറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, പൈപ്പിൻ ചുവട്ടിലെ പ്രണയം
എന്നീ ചിത്രങ്ങൾ പണം വാരി.

ബാഹുബലിയെ തോൽപിക്കാനായില്ല
ബാഹുബലിയുടെ ഒന്നാം ഭാഗെത്തക്കാൾ ര
ണ്ടാം ഭാഗവും കേരളത്തിൽനിന്ന് വമ്പൻ കല
ക്ഷൻ നേടി
 . കേരളത്തിൽനിന്ന് മാത്രം ചിത്രം 
70 ക�ോടി
 ക്കുമുകളിൽ കലക്
 ഷൻ നേടിയതാ
യാണ് റിപ്പോർട് .ട് ബാഹുബലിയുടെ ഒന്നാം 

ഭാ
ഗെത്തക്കാൾ രണ്ടാം

ഭാഗ
 ം കലക്
 ഷൻ വാരി.

നിരാശപ്പെടുത്തിയ ചിത്രങ്ങൾ
വൻ പ്രതീക്ഷകള�ോ
 ടെ 
 എത്തിയ നിരവധി ചി
ത്രങ്ങളാണ് പ്രേക്ഷകരെ നിരാശപ്പെടുത്തിയ
ത്. മമ്മൂട്ടി ചിത്രം പുത്തൻ പണം, മ�ോഹൻലാ
ൽ ചിത്രം 
 1971 ബിയ�ോണ്ട് ബ�ോർഡേഴ്സ്, ഫു
ക്രി, വീരം, അലമാര, ഹണിബീ 2, ജ�ോർജേട്ട
ൻസ് പൂരം, ജയറാമിെൻറ സത്യ, ടിയാൻ, ദു
ൽഖർ സൽമാെൻറ സ�ോളോ, ആസിഫ് അലി 
ചിത്രം കാറ്റ് എന്നീ ചിത്രങ്ങൾ തിയറ്ററുകളിൽ
ഒാളമുണ്ടാക്കിയില്ല.

പരീക്ഷണ ചിത്രങ്ങൾ
ആസിഫ് അലി മുഖ്യ വേഷത്തിലെ
 ത്തിയ അ
ഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഒാഫ് ഒാമനക്കുട്ടൻ, ടൊവീന�ോ 

ത�ോമസ് നായകനായെത്തിയ തരംഗം എന്നി
വ പരീക്ഷണത്തിെൻറ പുതിയ തലങ്ങൾ അവ
തരിപ്പിച്ചു . തരംഗം തമാശയിലൂന്നിയ കഥ പ
റച്ചിലായതിന
 ാൽ പ്രേക്ഷക പ്രശംസ നേടുക
യും അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഒാഫ് ഒാമനക്കുട്ടനെ പ്രേ
ക്ഷകർ കൈവിട ുകയും ചെയ്തു.

പുരസ്കാര നേട്ടം
സുരഭി ലക്ഷ്മി പ്രധാന 
വേഷത്തിലെത്തിയ ‘മി
ന്നാമിനുങ്ങ്’, ഡ�ോ. ബി
ജുവിെൻറ കാട് പൂക്കു
ന്ന നേരം, സലീം കുമാ
ർ സംവിധാനം ചെയ്ത 
‘കറുത്ത ജൂതൻ’, ടേക് 
ഒാഫ് , സന ൽ കുമാർ
ശശിധരെൻറ എസ് ദുർ
ഗ, എന്നീ ചിത്ര
 ങ്ങൾ പു
രസ്കാരങ്ങൾ സ്വന്തമാ സുരഭി ലക്ഷ്മി
ക്കി. മിന്നാമിന
 ുങ്ങിലൂടെ സുരഭിക്ക് മികച്ച ന
ടിക്കുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് എട ു
ത്തുപറയേണ്ട
 താണ്.

വിവാദങ്ങൾ
കൊച്ചിയിൽ നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട സംഭവം മല
യാള സിനിമ ചരിത്രത്തിൽ വിള്ളൽ വീഴ്ത്തിയ
കാലമാണ്. ഈ വർഷമാണ് സംഭവമുണ്ടായ
തെങ്കിലും അതിെൻറ അലയൊലി ഇപ്പോഴും
കെട്ടടങ്ങിയിട്ടില്ല. സംഭവം സിനിമ സംഘട
നകളിൽ തന്നെ വിള്ളൽ വീഴ്ത്തുകയും ചെ
യ്തു. ഈ വിവാദത്തിെ
 ൻറ ബാക്കിപ
 ത്രമായാ
ണ് സിനി
 മയിലെ സ്ത്

രീവിരുദ്ധത ചർച്ചയായ
ത്. അതിപ്പോഴ ും തുടരുന്നു.
സനൽകുമാർ ശശിധരെൻറ എസ് ദുർഗ
യും വിവാദങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടു. വിവിധ ചല
ച്ചിത്രമേളകളിൽ പുരസ്കാരം നേടിയ ചിത്ര
ത്തിന്ഇന്ത്യയിൽ പ്രദർശനാനുമതി ലഭിച്ചി
ല്ല. ഗ�ോവ ചലച്ചിത്ര മേ

ളയിൽനി
 ന്ന് ചിത്രം പി


ൻവലിക്കുകയും പിന്നീട് സെൻസർ ബ�ോർ
ഡ് ചിത്രത്തിെൻറ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് റദ്ദാക്കുക
യും ചെയ്തു.
ദീപിക പദുക�ോണും രൺവീർ സിങ്ങും പ്ര


ധാന വേ

ഷത്തിലെത്തിയ ‘പത്മാവതി’ക്കെ
 തി
രെ ഹിന്ദു സംഘടനകൾ രംഗത്തെത്തിയത�ോ
ടെ ചിത്രത്തിെൻറ റിലീസിങ് നീട്ടിവെച്ചു . 14ാം
നൂറ്റാണ്ടിലെ രജപുത്ര രാജ്ഞി പത്മാവതി
യുടെ കഥയാണ്സിനിമയുടെ ഇതിവൃത്തം.
ദീപിക റാണി പത്മിനിയാകുന്ന ചിത്രത്തിൽ
രണ്വീര് സിങ് അലാവുദ്ദീന് ഖില്ജിയാകു
ന്നു. ഖിൽജിയും പത്മാവതിയും തമ്മിൽ ഇ
ടകലർന്ന് അഭിനയിക്കുന്ന രംഗങ്ങളുണ്ടെന്ന് 
ആര�ോ
 പി
 ച്ചാ
 ണ് ചിത്ര
 ത്തിനെ
 തിരെ പ്ര

തിഷേ
ധമുയർന്നത്.
വിജയ് ചിത്രം മെർസലും വാർത്തകളിൽ ഇ
ടം നേടി. ചിത്ര
 ത്തിൽ ജി.എസ്.ടി
 യെയും ഡി
ജിറ്റൽ ഇന്ത്യയെയും പരിഹസിക്കുന്നുവെന്ന് 
ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ബി.ജെ.പി 
 രംഗ
 ത്തെത്തിയത�ോ
ടെ വിവാദം മുറുകി. ഇത് ചിത്രത്തിന് അനു
കൂലമായി ഭവിക്കുകയും ചിത്രം വലിയ വിജ
യം നേടുകയും ചെയ്തു.
മികച്ച നടിക്കുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം നേ
ടിയ സുരഭിയെ  ഈ വർഷത്തെ ഐ.എഫ്.എ
ഫ്.കെയിൽ ആദരിക്കാത്ത
 തും വാർത്തയായി.
സുരഭിയെ ക്ഷണിച്ചില്ലെന്നും എന്നാൽ ഗ�ോവ
ചലച്ചിത്രമേളയിൽ പുരസ്കാരം നേടിയ പാർ
വതിയെ ക്ഷണിച്ചു വെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സ�ോ
ഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചർച്ചകൾ കൊഴുത്തു. പി
ന്നീട് സുരഭിതന്നെ ചലച്ചിത്രമേളക്കെത്തി വി
വാദം അവസാനി
 പ്പിച്ചു . അതിനി
 ടെ ചലച്ചിത്ര
 
മേളയിൽ പങ്കെടുത്ത പാർവതി ‘കസബ’ എ
ന്ന ചിത്രത്തിലെ സ്ത്

രീവിരുദ്ധത ചൂണ്ടിക്കാട്ടി
യതും ചർച്ചയായി.
പാർവതി മമ്മൂട്ടിയെ വിമർശിച്ചു വെന്ന തര
ത്തിൽ വാർത്തകൾ പ്രചരിക്കുകയും പാർവ
തിയെ എതിർത്തും അനുകൂലിച്ചും നിരവധി 
പേർ രംഗത്തുവരുകയും ചെയ്തത്
 കാണാ
നും ചലച്ചിത്ര ല�ോ

കം സാക്ഷി
 യായി.
(ക്രിസ്മസ്റിലീസുകൾ പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല)
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