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 േമയ് ദിനം

ചർച്ചിൽ

ഇതു ചരിത്രത്തിെല സുപ്രധാ�
നമായ ഒരു പ്രതിസന്ധിഘ�
ട്ടമാണു്. േലാകത്തിെലഴുത�
െപ്പട്ടിട്ടുള്ള സകല രാഷ്ട്രീയ�
േലഖനങ്ങളുെടയും ആദ്യെത്ത
വാചകമാണീ പല്ലവി എന്ന�
റിഞ്ഞുെകാണ്ടുതെന്നയാണു്
അതിവിെട ആവർത്തിക്കുന്ന�
തു്. രണ്ടാംേലാകമഹായുദ്ധത്തിനു േശഷം മൂക്കിനു
മുമ്പിൽ ഒരടിെയങ്കിലും മുേന്നാട്ടുകാണാൻ യാെതാ�
രു രാഷ്ട്രീയപ്രസ്ഥാനത്തിനും കഴിഞ്ഞിട്ടിെല്ലന്നുള്ള�
തു് ഒരുപരമാർത്ഥമാണു്. അതിനുദാഹരണങ്ങളാ�
ണു് െകാറിയയിൽ അേമരിക്ക തലയിട്ടതും, ബർ�
ലിൻ കുഴപ്പവും, യുേഗാേസ്ലാവിയൻ പ്രശ്നവും, േപർ�
ഷ്യയിെല എണ്ണത്തർക്കവും, അറ്റ് ലാന്റിക് സന്ധി�
യും മറ്റും. ഇൻഡ്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട കൽ�
ക്കട്ടാപ്രേമയവും അങ്ങെനതെന്ന ജന്മെമടുത്ത വി�
ശ്വാമിത്രസൃഷ്ടിയാണു്. യുദ്ധത്തിെല വിജയത്തിനു�
േവണ്ടി അേമരിക്കയും ബ്രിട്ടനും േസാവിയറ്റിെന്റ
േചരിയിൽ േചർന്നു. പേക്ഷ, മൗലികമായ ലക്ഷ്യ�
ൈവരുദ്ധ്യം നിലനിൽക്കുന്നിടേത്താളം കാലം ആ
സഖ്യം നിലനിൽക്കുവാൻ നിവൃത്തിയുണ്ടായിരുന്നി�
ല്ല. യുദ്ധത്തിനിടയ്ക്കുതെന്ന അവർ പരസ്പരം അവി�
ശ്വസിക്കുകയും േദ്രാഹിക്കുകയും െചയ്തു. േസാവിയറ്റു
യൂണിയെന കഴിയുന്നത്ര ബലഹീനമാക്കുവാൻ േവ�
ണ്ടി ചർച്ചിൽ രണ്ടാം സമരമുഖം അപകടകരമാംവ�
ണ്ണം നീട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി. േസാവിയറ്റു യൂണിയനാ�
കെട്ട അക്കാലത്തുതെന്ന മുതലാളിത്തരാഷ്ട്രങ്ങളിൽ
വിപ്ലവത്തിെന്റ സേന്ദശം പ്രചരിപ്പിച്ചു. യുദ്ധത്തിെന്റ
അവസാനേത്താടുകൂടി െപാതുശത്രുവായ ജർമ്മനി�
യുെടയും ജപ്പാെന്റയും ഭീഷണി അവസാനിച്ചു. മദ്ധ്യ�
സ്ഥെന്റ െതാഴിൽ േനാക്കിയിരുന്ന റൂസ് െവൽറ്റ്
മരിക്കുകയും െചയ്തു. അതുവെര ചിറെകട്ടി നിറുത്തി�
യിരുന്ന വിേദ്വഷവും ൈവരുദ്ധ്യവും അണെപാട്ടി
ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി. യുദ്ധം െചയ്യുവാൻമാത്രം വിേദ്വ�
ഷം ഇരുകൂട്ടർക്കും ഉണ്ടായിരുെന്നങ്കിലും അവരതി�
നു തുനിഞ്ഞില്ല. അതിനുപകരം ഇരുകൂട്ടരും അംഗീ�
കരിച്ച തന്ത്രങ്ങളാണു് ഇന്നു േലാകെത്ത ഇത്രയ്ക്കു കു�
ഴപ്പേമറിയ ഒരു നിലയിെലത്തിച്ചതു്.

ഷാങ്ഹായ് യുദ്ധത്തിൽ ജാപ്പനീസ് ആർമി
ൈസനികർ.

എന്താണിന്നെത്ത നില? അേമരിക്കയ്ക്കു് എങ്ങ�
െനെയങ്കിലും േലാകം മുഴുവൻ പിടിച്ചടക്കണം. യു�
ദ്ധകാലത്തു കണക്കില്ലാെത വർദ്ധിച്ച അവരുെട
ഉല്പാദനശക്തി വിറ്റഴിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിെല്ലങ്കിൽ
1930-െല േപാലുള്ള സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പമാണു്
അേമരിക്കയ്ക്കു േനരിേടണ്ടതു്. അതു് വിപ്ലവത്തിേല�
യ്ക്കുള്ള രാജപാതയായിരിക്കുകയും െചയ്യും. അതു�
െകാണ്ടു് യുദ്ധം െചയ്തിട്ടായാലും േലാകത്തിെല മാർ�
ക്കറ്റുകൾ പിടിച്ചടക്കിേയ അേമരിക്കയ്ക്കു് കഴിയൂ.
അതിനു പ്രേയാജനകരെമന്നു് അേമരിക്ക ഗണി�
ച്ച നയമാണു് അവർ ഇന്നുവെര തുടർന്നുവന്നിരു�
ന്നതു്. ഈ നയത്തിെന്റ പ്രതീകമാണു് മക്കാർതർ.

മക്കാർതർ

അതിനുേവണ്ടിയാണു് അവർ
െകാറിയയിൽ ൈകകടത്തി�
യതു്. അതിനുേവണ്ടിയാണു്
അവർ ഐക്യരാഷ്ട്രസംഘട�
നെയ മരപ്പാവയാക്കിത്തീർ�
ത്തതു്. അതിനുേവണ്ടിതെന്ന�
യാണു് അവർ ചിയാങ്ങിെന

മുട്ടിട്ടു നിറുത്തുന്നതും യൂേറാപ്പിൽ ൈസനികേകന്ദ്ര�
ങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ആ നയത്തിനു് ഇൻഡ്യ�
യുെടയും പാക്കിസ്ഥാെന്റയും പിൻബലം സമ്പാദി�
ക്കുവാൻ േവണ്ടിയാണു് അവർ കശ്മീർ പ്രശ്നത്തിൽ
ശരിയായ തീരുമാനെമടുക്കുന്നതിൽനിന്നു യൂേനാ�
െയ തടഞ്ഞുനിറുത്തുന്നതും. പേക്ഷ, ഇന്നവർക്കു
മനസ്സിലായിരിക്കുന്നു ഈ നയം വന്ധ്യമാെണന്നു്.
അേമരിക്കയിെല െചറുപ്പക്കാെര െകാറിയയിൽ കു�
രുതികഴിക്കുന്നതുെകാണ്ടു് ഏഷ്യൻ നേവാത്ഥാന�
െത്ത തടഞ്ഞുനിറുത്താൻ കഴിയുകയിെല്ലന്നു് അവർ�
ക്കു് മനസ്സിലായിരിക്കുന്നു. ആ നയം അവർ മാറ്റുക�
യാെണന്നതിെന്റ പ്രത്യക്ഷലക്ഷ്യമാണു് മക്കാർത�
റുെട അന്തർദ്ധാനം. ഇൻഡ്യ ഒരേമരിക്കൻ േകാ�
ളനിയാക്കാെമന്ന അവരുെട വ്യാേമാഹവും ഇതി�
നകം നിലച്ചുകാണണം. അെല്ലങ്കിൽ, ഇൻഡ്യയ്ക്കു്
ഭക്ഷണസാധനം വിൽക്കുവാൻ അവർ പറയുന്ന
വൃത്തിെകട്ട നിബന്ധനകൾെകാണ്ടുവരുവാൻ ന്യാ�
യമില്ല. ആരും വായിക്കാത്ത അേമരിക്കൻ പ്രച�
രണക്കടലാസ്സുകൾക്കുേവണ്ടി അവർ ഒരാഴ്ചയിൽ
െചലവാക്കുന്ന പണത്തിെന്റ വിലയില്ല അവർ നമു�
ക്കു തരാെമന്നു നീട്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഭക്ഷണസാധ�
നങ്ങൾക്കു്. അേമരിക്കൻ ആധിപത്യേത്താടു് ബ്രി�
ട്ടനിലും എതിർപ്പു് വർദ്ധിച്ചുവരുന്നുെവന്നതു് െബ�
വാെന്റ രാജി െകാണ്ടു െതളിയുന്നുണ്ടു്. ആെകക്കൂ�
ടി പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധത്തിനുേശഷം അേമരിക്ക ഇരു�
ട്ടിൽ തപ്പിത്തടഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു.
അവരുെട തന്ത്രങ്ങെളല്ലാം പരാജയെപ്പട്ടിരിക്കു�
ന്നു. ഇനി അവർ സ്വയം രക്ഷയ്ക്കുേവണ്ടി ഇതരമാർ�
ഗ്ഗങ്ങൾ ആരാേഞ്ഞ കഴിയൂ. അധികാരത്തിെന്റയും
ശക്തിയുെടയും ഭാഷ വിഫലമാകുേമ്പാൾ മര്യാദയു�
െട സമ്പ്രദായം അംഗീകരിക്കുകയാണു് സാധാരണ
മനുഷ്യെന്റ പതിവു്. അങ്ങെന അേമരിക്ക ഇനി
രാജിക്കും സമാധാനത്തിനും േവണ്ടി പരിശ്രമിക്കു�
വാൻ നിർബന്ധിതമായിത്തീരും.

കിഴക്കൻ ജർമ്മൻ നിർമ്മാണ െതാഴിലാളികൾ
1961-ൽ   ബർലിൻ മതിൽ പണിയുന്നു.

േസാവിയറ്റു േചരിയുെടയും കഥ ഇതുതെന്ന. വിപ്ല�
വത്തിെന്റ പഴയ മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഇനി എത്രമാത്രം പ്ര�
േയാജനകരമാെണന്നു് അവർക്കുതെന്ന സംശയം
തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണു്. ബാലറ്റുെപട്ടിയിൽകൂടി�
യും േസാഷ്യലിസം സ്ഥാപിക്കാെമന്ന നിലേയാടു
ബ്രിട്ടീഷ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും ഇൻഡ്യൻ കമ്മ്യൂ�
ണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും അടുത്തടുത്തുവരികയാണു്. യു�
േഗാസ്ലാവിയൻ കുഴപ്പം കമ്മ്യൂണിസത്തിനകത്തു�
തെന്ന ഉണ്ടാകാവുന്ന ൈവരുദ്ധ്യങ്ങളുെട ഒരു നാ�
ന്ദിയാണു്. േപാെരങ്കിൽ റഷ്യെയക്കാളും വലിയ
ഒരു രാഷ്ട്രം കമ്മ്യൂണിസത്തിെന്റ േചരിയിൽ േചർ�
ന്നിരിക്കുന്നു. ഷാങ്ങ്ഹായുെട പതനേത്താടുകൂടി
േലാകകമ്മ്യൂണിസത്തിെന്റ തലസ്ഥാനം റഷ്യയിൽ�
നിന്നു ൈചനയിേലയ്ക്കു മാറിെയന്നു ഗണിക്കുന്നതി�
ലും വലിയെതറ്റില്ല. യുദ്ധാനന്തരം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്ര�
സ്ഥാനം േലാകത്തിൽ പേലടത്തും അംഗീകരിച്ച
തന്ത്രങ്ങളും പരാജയെപ്പട്ടു. അെല്ലങ്കിൽ കൽക്ക�
ട്ടാപ്രേമയം തിരുത്തിെയഴുേതണ്ടിവരികയില്ലായി�
രുന്നേല്ലാ. അവരും അവരുെട െതറ്റുകൾ കണ്ടു് തി�
രുത്തിെക്കാണ്ടിരിക്കുകയാണു്. അങ്ങെന അേമരി�
ക്കയും േസാവിയറ്റുേചരിയും ഒരു നയമാറ്റത്തിെന്റ
നാൽക്കവലയ്ക്കെലത്തിയിരിക്കുകയാണു്. കാണു�
ന്നവേരാെടല്ലാം അവർ േചാദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു.
“ഏതു േചരിയിൽ?” എന്നു്. യുദ്ധവിേരാധിയായ ഒരു
മൂന്നാം േചരിെയപ്പറ്റി ഇരുകൂട്ടർക്കും പുച്ഛമായിരുന്നു.
ഇന്നാകെട്ട അവരുെട േചരിേചാദ്യം ഒെട്ടാെക്ക കുറ�
ഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ഒരു മൂന്നാം േചരിക്കുമാത്രേമ യുദ്ധെത്ത
തടയാൻ കഴിയൂ എന്ന വിശ്വാസവും വളർന്നിട്ടുണ്ടു്.
അങ്ങെന മക്കാർതറുെട ഡിസ്മിസ്സലും ഇൻഡ്യൻ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട 34 േപായിന്റുകളും ഒരുമി�
ച്ചു് പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണു് 1951-
െല േമയ് ദിനം സമാഗതമാകുന്നതു്. യുദ്ധത്തിനു�
േശഷം ഇന്നുവെര രാഷ്ട്രങ്ങളും രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികളും
അനുവർത്തിച്ചിരുന്ന നയപരിപാടികളും വിപ്ലവക�
രമായ ഒരു മാറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു കാലമാ�
ണിന്നു്. അതുെകാണ്ടാണു് ഈ േമയ് ദിനം ചരിത്ര�
ത്തിെല ഒരു പ്രധാന പ്രതിസന്ധിഘട്ടമാെണന്നു
പ്രസ്താവിച്ചതു്.

യു.എസ്. എം-48 ടാങ്കുകൾ േസാവിയറ്റ് ടി-55
ടാങ്കുകെള അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു.

പേക്ഷ, മറ്റു സാമൂഹ്യകാര്യങ്ങളിെലന്നതുേപാെല
ഇതിലും മനുഷ്യെന്റ േബാധപൂർവ്വമായ സഹകര�
ണം വിജയത്തിനു് അത്യന്താേപക്ഷിതമാണു്. ചരി�
ത്രം അന്ധമായ ഒരു യാന്ത്രികഗതിയല്ല; മനുഷ്യെന്റ
േബാധപൂർവ്വമായ സാമൂഹ്യസൃഷ്ടിയാണു്. ഇന്നു സൃ�
ഷ്ടിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നതു് സമാധാനവും േസാഷ്യലി�
സവുമാണു്. അതിനുേവണ്ടത്ര അനുകൂലമായ പരിത�
സ്ഥിതികളാണു് നാം കാണുന്നതു്. ഇക്കാര്യത്തിൽ
െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ കടമെയന്താെണന്നാണു്
േമയ് ദിനത്തിെന്റ ആേലാചനാവിഷയം.

േനാർത്ത് അറ്റ്ലാന്റിക് ഉടമ്പടി.

അടിസ്ഥാനപരമായി േനാക്കിയാൽ േലാകത്തിെല
െതാഴിലാളിപ്രസ്ഥാനം പലേപ്പാഴും കാടുകയറിയി�
ട്ടുണ്ടു്. കടുത്ത േദശീയത്വം, അപക്വമായ വിപ്ലവപ്ര�
സക്തി, അൈനക്യം, അവസരേസവകത്വം എന്നി�
ങ്ങെന പല െതറ്റുകളും െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിനു
പലേപ്പാഴായി പറ്റിേപ്പായിട്ടുണ്ടു്. ഇവേയാേരാന്നും
അവരുെട ശത്രുക്കെള ബലെപ്പടുത്തുകയായിരുന്നു�
െവന്നു് അവർ മനസ്സിലാക്കണം. രണ്ടുകാര്യങ്ങളിൽ
േലാകെതാഴിലാളിവർഗ്ഗം നയവ്യതിയാനം വരു�
ത്തുെമങ്കിൽ ഈ േമയ് ദിനം ചരിത്രത്തിെല ഒരു
േമാഹനാദ്ധ്യായത്തിെന്റ ആരംഭദിനമായിരിക്കും.
ഒന്നു്, െതാഴിലാളിവർഗ്ഗം േസാവിയറ്റു യൂണിയെന്റ
വിേദശനയത്തിനനുസരിച്ചു് മാർക്സിസം തിരുത്തി�
െയഴുതാതിരിക്കുക. രണ്ടു് സ്വന്തം വർഗ്ഗതാല്പര്യങ്ങ�
െള പ്രതിെയങ്കിലും െതാഴുത്തിൽ കുത്തവസാനിപ്പി�
ക്കുക.

ഇൻഡ്യെയ സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം െതാഴിലാളി�
സർവ്വാധിപത്യെമന്ന പ്രേയാഗം അർത്ഥശൂന്യമാ�
ണു്. ൈചനയ്ക്കും അങ്ങെനതെന്ന. എന്നല്ല, സകല
ഏഷ്യൻ രാഷ്ട്രങ്ങളുെടയും കഥ അങ്ങെനയാണു്.
ഏഷ്യൻരാഷ്ട്രങ്ങളിൽ കൃഷിക്കാേരാടും ബുദ്ധിജീ�
വികളായ ഇടത്തരക്കാേരാടും പങ്കാളിത്തം േചർ�
ന്നുള്ള രാഷ്ട്രീയാധികാരം മാത്രേമ െതാഴിലാളിയ്ക്കു്
പ്രതീക്ഷിക്കുവാനുള്ളു. വ്യവസായ പ്രമുഖമായ യൂ�
േറാപ്യൻ രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കുേവണ്ടി എഴുതെപ്പട്ട പുസ്ത�
കങ്ങളിൽ എേന്താ കെണ്ടന്നുെവച്ചു് ഇവിെടയും
െതാഴിലാളി സർവ്വാധിപത്യത്തിനുേവണ്ടി പരിശ്രമി�
ക്കുെന്നങ്കിൽ അതു മെറ്റാരുതരം വർഗ്ഗേമധാവിത്വ�
മായിരിക്കും. അതിൽനിന്നു പിൻമാറി ഇൻഡ്യെയ
യുദ്ധത്തിൽ നിന്നകറ്റി നിറുത്തുവാനും ജനാധിപ�
ത്യപരവും േസാഷ്യലിസ്റ്റുമായ ഒരു പരിവർത്തനം
ഇൻഡ്യൻ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥിതിയിലുണ്ടാക്കുവാ�
നും ഇൻഡ്യൻ െതാഴിലാളിവർഗ്ഗം പരിശ്രമിക്കെട്ട
എന്നാണു് ഈ േമയ് ദിനത്തിൽ എനിക്കു പറയുവാ�
നുള്ളതു്.

െഡേമാക്രാറ്റ് 5 േമയ് 1951.
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സി.െജ. േതാമസ്
മലയാള നാടകകൃത്തും സാഹിത്യ നി�
രൂപകനുമായിരുന്നു സി.െജ. േതാമസ്
(നവംബർ 14, 1918–ജൂൈല 14, 1960)
എന്നറിയെപ്പടുന്ന െചാള്ളേമ്പൽ േയാഹ�
ന്നാൻ േതാമസ്. മലയാള നാടകസാഹി�
ത്യെത്ത ആധുനിക ഘട്ടത്തിെലത്തിക്കു�

ന്നതിൽ നിർണ്ണായക പങ്കു് വഹിച്ച ഇേദ്ദഹം പത്രപ്രവർ�
ത്തകൻ, ചിത്രകാരൻ എന്നീ നിലകളിലും അറിയെപ്പട്ടി�
രുന്നു.

1918-ൽ കൂത്താട്ടുകുളെത്ത പ്രമുഖ ക്രിസ്തീയ ൈവദികെന്റ
മകനായി ജനിച്ച സി.െജ. ൈവദിക വിദ്യാർത്ഥിയാ�
യിരിയ്ക്കുന്ന സമയത്തു് േളാഹ ഉേപക്ഷിച്ചു് തിരിച്ചുേപാ�
ന്നു് വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചു. രണ്ടു് വർഷക്കാലം വടകര െസ�
ന്റ ് േജാൺസ് ൈഹസ്കൂളിലും തുടർ ന്നു് എം.പി. േപാൾ�
സ് േകാേളജിലും അധ്യാപകനായി േജാലിേനാക്കി�
യിരുന്ന അേദ്ദഹം പിന്നീടു് അവസാനം വെര പത്രപ്ര�
വർ ത്തനരംഗത്തു് സജീവമായിരുന്നു. സാഹിത്യ പ്രവർ�
ത്തക സഹകരണസംഘം, ആകാശവാണി, ദക്ഷിണഭാ�
ഷാ ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് എന്നിവയിലും പ്രവർ ത്തിച്ചു.

സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണസംഘം വക പുസ്ത�
കങ്ങളുെട പുറംചട്ടകൾക്കു് അത്യധികം ആകർഷകങ്ങ�
ളായ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചു് മലയാള പുസ്തകങ്ങളുെട പുറംചട്ട
രൂപകല്പനയുെട രംഗത്തു് മാറ്റങ്ങളുെട തുടക്കം കുറിച്ചതു്
സി.െജ.-യാണു്.

പ്രസിദ്ധ സാഹിത്യകാരനായിരുന്ന എം.പി. േപാളിെന്റ
മൂത്ത പുത്രി േറാസിെയയാണു് വിവാഹം െചയ്തതു്. േറാ�
സി േതാമസ് സി.െജ.-യുെട മരണേശഷം അറിയെപ്പടു�
ന്ന സാഹിത്യകാരിയായി.

പ്രശസ്ത കവയിത്രി േമരി േജാൺ കൂത്താട്ടുകുളം സി.െജ.
േതാമസിെന്റ മൂത്ത സേഹാദരിയായിരുന്നു. 1960 ജൂ�
ൈല 14-നു് 42-ാം വയസ്സിൽ സി.െജ. അന്തരിച്ചു.
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◦ “റിവർ വാലി പ്രസ്” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന
ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻ  നിര എഴുത്തുകാരുെട
ഇരുപതു് പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം
നടത്തുന്നു. ഈ േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസം�
ഖ്യ:

രാജ്യം കറൻസി വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ രൂപ 238
(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

യുഎസ്, കാനഡ യുഎസ് േഡാളർ 10
യൂേറാപ് യൂേറാ 10
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ

യുഎസ് േഡാളർ 10

ഖത്തർ റിയാൽ 20
യുഎഇ ദിർഹം 20
സൗദി അേറബ്യ റിയാൽ 20
കുൈവറ്റ് ദിനാർ 2
ഒമാൻ ദിനാർ 2
ബഹ്  റിൻ ദിനാർ 2

മേലഷ്യ റിങ്ങിറ്റ് 25

◦ പ്രസാധകരുെട നിരന്തരചൂഷണത്തിനു വിേധയരായി�
െക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക,
നല്ല വായനാവിഭവങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർ�
ക്കു ലഭ്യമാക്കുക, ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്കതിക
മുേന്നറ്റെത്തയും സാംസ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപേയാഗി�
ക്കുക എന്നിവയാണു് പ്രധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.

◦ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും വായിക്കുവാൻ
പറ്റിയ തരത്തിലാണു് ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കുക.

◦ ഈ പദ്ധതിയിൽ താല്പര്യം േതാന്നുന്നുെവങ്കിൽ ഇവി�
െട രജിസ്റ്റർ െചയ്യുക. (രജിസ്റ്റർ െചയ്യുേമ്പാൾ പണം/
കാർഡ് വിവരങ്ങൾ നേല്കണ്ടതില്ല.)

◦ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു്/സുഹൃത്തുക്കൾക്കു് സമ്മാനം രജി�
സ്റ്റർ െചയ്യുക.

◦ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ:

1. ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനനയം
2. സായാഹ്നെയക്കുറിച്ചു അറിയുക
3. Who’s who

4. സായാഹ്ന േഫാൺ പിഡി  എഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ�
യിലിേലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുക.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014

https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
http://books.sayahna.org/ml/pdf/rivervalley.pdf
http://sayahna.org
http://books.sayahna.org/ml/pdf/whoswho.pdf
http://www.sayahna.org/?page_id=31
http://ax.sayahna.org/collection.html
https://ml.sayahna.org
mailto:info@sayahna.org

