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1977–2019: ചരിത്രം

തിരിഞ്ഞു നടക്കുേമ്പാൾ
കന്നിേവാട്ടു് െചയ്ത തിരെഞ്ഞടുപ്പു് ആയാണു് ഞാൻ 1977െല െപാതു തിരെഞ്ഞടുപ്പിെന ഓർേക്കണ്ടതു്. 23-ാം
വയസ്സിലാണു് കന്നിേവാട്ടു് വന്നതു്. അക്കാലത്തു േവാട്ട
വകാശം കിട്ടുന്നതു് 21-ാം വയസ്സിലാണു്. അടിയന്തരാവ
സ്ഥ കാരണം േലാക്സഭയുെട കാലാവധി ഒരു വർഷം
നീട്ടിയ വകയിൽ അങ്ങെനയും നീണ്ടു. കന്നിേവാട്ടല്ല,
പ്രശ്നം അടിയന്തരാവസ്ഥയാണു്. അടിയന്തരാവസ്ഥ
അവസാനിപ്പിച്ച തിരെഞ്ഞടുപ്പു് എന്നതാണു് 1977-െല
തിരെഞ്ഞടുപ്പിെന്റ പ്രാധാന്യം—എനിെക്കന്നല്ല, ഈ
രാജ്യത്തിനാെകയും. സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്കു േശഷം ഈ
രാജ്യം പിന്നിട്ട അത്യപൂർവ്വമായ, ഏറ്റവും ചരിത്രപ്രധാന
മായ തിരെഞ്ഞടുപ്പു് എഴുപേത്തഴിേലതാണു്. അതുേപാ
െലാന്നു ഒരുപേക്ഷ, ഇനിയും നൂറുവർഷം പിന്നിട്ടാലും
ഉണ്ടാവണെമന്നില്ല. തിരെഞ്ഞടുപ്പിലൂെട ഒരു ഏകാധി
പത്യഭരണകൂടെത്ത പിഴുെതറിയാൻ 1977-െല ഇന്ത്യ
യ്ക്കല്ലാെത േലാകെത്താരു രാജ്യത്തിനും കഴിഞ്ഞതായി
േകട്ടിട്ടില്ല. ഇനി കഴിയുെമന്നു േതാന്നുന്നുമില്ല. ആ തി
രെഞ്ഞടുപ്പിൽ െവറുെത ഒരു കന്നിേവാട്ടു് െചയ്യുകയല്ല,
അടിയന്തരാവസ്ഥാ ഭരണകൂടത്തിെനതിെര പ്രസംഗപ്ര
ചാരണവും േവാട്ടുപിടിത്തവും നടത്തിയാണു് കന്നിേവാട്ടു്
െചയ്തതു്. െചറിയ കാര്യമല്ല എന്നിേപ്പാൾ ഓർക്കുന്നു.
ഓർക്കാപ്പുറത്താണു്
1977 ഫിബ്രുവരിയിൽ
തിരെഞ്ഞടുപ്പു് പ്രഖ്യാ
പിക്കെപ്പട്ടതു്. േലാ
ക്സഭയുെട കാലാവധി
ആറാം വർഷവും പിന്നി
ട്ടാൽ സഭ പിരിച്ചുവിട്ടു്
മുഴുവൻ അധികാരവും
േകന്ദ്രസർക്കാർ ഏെറ്റടു
േത്തക്കും എന്ന ആശങ്ക
പരെക്ക ഉണ്ടായിരുന്നു.
അടിയന്തരാവസ്ഥ പിൻ
വലിക്കാെതയാണു് തി
രെഞ്ഞടുപ്പു പ്രഖ്യാപിച്ച
തു്. അതിെന്റ അർത്ഥം,
ഇന്ദിരാഗാന്ധി ജയി
ച്ചാൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പൂർവാധികം ക്രൗര്യേത്താെട
തിരിച്ചുവരും എന്നായിരുന്നിേല്ല? ആേവാ, െസൻസർ
ഷിപ്പ് പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ടു്, ജയിലിലുള്ള േനതാക്കെള വിട്ട
യക്കുന്നുമുണ്ടു്. പേക്ഷ, എന്താണു് സംഭവിക്കാൻ േപാകു
ന്നതു് എന്നു് ആർക്കും ഒരുറപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. തിര
െഞ്ഞടുപ്പു് ബഹിഷ്കരിക്കുകകയാണു് േവണ്ടതു് എന്നു വാ
ദിച്ച പല പ്രതിപക്ഷ േനതാക്കളുമുണ്ടായിരുന്നു. പേക്ഷ,
പ്രതിപക്ഷം ഒന്നിച്ചു മത്സരിക്കണെമന്ന ജയപ്രകാശ്
നാരായണെന്റ ആഹ്വാനം എല്ലാ അനിശ്ചിതത്ത്വത്തി
നും തിരശ്ശീലയിട്ടു. തിരെഞ്ഞടുെപ്പന്ന ജീവന്മരണ േപാ
രാട്ടത്തിെന്റ കാഹളമുയർന്നു.

ഇനി ജനാധിപത്യേമാ ഏകാധിപ
ത്യേമാ എന്നു നിർണയിക്കുന്ന തി
രെഞ്ഞടുപ്പുഫലം. വാർത്ത തരാൻ
അന്നുള്ളതു് സർക്കാർ ഉടമസ്ഥത
യിലുള്ള ആകാശവാണി മാത്രം.
വാർത്താ ഏജൻസികളിൽ നിന്നു
ള്ള വിവരങ്ങൾ അേപ്പാഴേപ്പാൾ
ഉച്ചഭാഷിണികളിലൂെട വിളിച്ചു
പറഞ്ഞിരുന്നതു് വലിയ നഗരങ്ങ
ളിെല പത്രം ഓഫീസുകളിൽനിന്നു
മാത്രമാണു്. അതു േകൾക്കാൻ
വലിയ ജനക്കൂട്ടം േകാഴിേക്കാ
െട്ട അന്നെത്ത േറാബിൻസൺ
േറാഡിൽ മാതൃഭൂമിക്കു മുന്നിൽ
നിലയുറപ്പിച്ചിരുന്നതിെനക്കുറിച്ചു്
കഥകൾ നാലു വർഷത്തിനു േശഷം
പത്രത്തിൽ േജാലിക്കു േചർന്ന
ഞങ്ങളുെട തലമുറ േകട്ടിട്ടുണ്ടു്.

എന്തു ൈധര്യത്തിലാണു് അന്നു് ഇന്ദിരാഗാന്ധി തിര
െഞ്ഞടുപ്പു് പ്രഖ്യാപിച്ചതു് എന്നു് േചാദിച്ചവർ അന്നും
ഉണ്ടു്, ഇന്നും ഉണ്ടു്. പലരും പല സിദ്ധാന്തങ്ങൾ മുേന്നാ
ട്ടു വച്ചിരുന്നു. ഇന്റലിജൻസ് റിേപ്പാർട്ട് വിശ്വസിച്ചാണു്
അതിനു മുതിർന്നതു് എന്നു് അക്കാലത്തും േകട്ടിരുന്നു.
ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുെട ഏറ്റവും വിശ്വസ്ത ൈപ്രവറ്റ് െസക്രട്ട
റിയായിരുന്ന ആർ. െക. ധവാൻ അടുത്തകാലത്തു് ഒരു
മാധ്യമ അഭിമുഖത്തിൽ ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ടു്.
അേപ്പാൾ തിരെഞ്ഞടുപ്പു് നടന്നാൽ 340 സീെറ്റങ്കിലും കി
ട്ടും എന്നായിരുന്നെത്ര ഇന്റലിജൻസ് റിേപ്പാർട്ട്. ഇന്ദിരാ
ഗാന്ധിയും േകാൺഗ്രസ്സും നല്ല ആത്മവിശ്വാസേത്താെട
യാണു് രംഗത്തിറങ്ങിയതു്. പേക്ഷ, കുറച്ചുനാൾ െകാണ്ടു
കാറ്റു മാറി വീശിത്തുടങ്ങി. ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുെട ഏറ്റവും
മുതിർന്ന സഹപ്രവർത്തകനായിരുന്ന ജഗ്ജീവൻ റാം
േകന്ദ്രമന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവച്ചതും അടിയന്തരാവസ്ഥെയ
തള്ളിപ്പറഞ്ഞതും ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്കു വൻ പ്രഹരമായി.
ജഗ്ജീവൻ റാമിെനാപ്പം, ഉത്തരപ്രേദശിൽ നല്ല പിൻബ
ലമുള്ള എച്ച്. എൻ. ബഹുഗുണയും ഒറിസ്സ മുഖ്യമന്ത്രിയാ
യിരുന്ന നന്ദിനി സത്പതിയും മറ്റേനകം േനതാക്കളും
കൂടിേച്ചർന്നേതാെട പ്രതിപക്ഷത്തിനു് വൻകരുത്തായി.
പിന്നീടേങ്ങാട്ടു് സംഗതി ജീവന്മരണ േപാരാട്ടം തെന്ന
യായി. േകാൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകസമിതിയംഗം ചന്ദ്ര
േശഖർ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചേപ്പാൾതെന്ന
അതിെന േചാദ്യം െചയ്തു് ജയിലിലായിരുന്നു. അേദ്ദഹം
പിന്നീടു് ജനതാപാർട്ടി പ്രസിഡന്റായി.
ബി. െജ. പി.-യുെട പൂർവരൂപമായ ഭാരതീയ ജനസംഘ
വും േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ ഒറിജിനൽ രൂപമായ സംഘടന
േകാൺഗ്രസ്സും പലയിനം േസാഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടികളും
ഭാരതീയ ക്രാന്ത്രി ദൾ േപാലുള്ള യു. പി.-ബിഹാർ പാർ
ട്ടികളും േചർന്നു രൂപം നൽകിയ ജനതാപാർട്ടിയാണു്
േകാൺഗ്രസ്സിെന േനരിട്ടതു്. സമുന്നത സ്വാതന്ത്ര്യസമര
േസനാനികളായ ജയപ്രകാശ് നാരായാണനും െജ. ബി.
കൃപലാനിയും ജനതാപാർട്ടിക്കു എല്ലാ പിന്തുണയുേമകി.

േവാെട്ടണ്ണൽ വാർത്തയും പൂഴ്ത്തി
’77 മാർച്ച് 20-നു് ആയിരുന്നു േവാെട്ടണ്ണൽ. അന്നു്, വാർ

ത്തയ്ക്കായി ഒരു പകലും രാത്രിയും േറഡിേയാകൾക്കു്
അരികിൽ െചവി കൂർപ്പിച്ചിരുന്നവരാരും അതു മറിക്കില്ല.
ഇനി ജനാധിപത്യേമാ ഏകാധിപത്യേമാ എന്നു നിർണ
യിക്കുന്ന തിരെഞ്ഞടുപ്പുഫലം. വാർത്ത തരാൻ അന്നു
ള്ളതു് സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ആകാശവാണി മാ
ത്രം. വാർത്താ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ
അേപ്പാഴേപ്പാൾ ഉച്ചഭാഷിണികളിലൂെട വിളിച്ചു പറഞ്ഞി
രുന്നതു് വലിയ നഗരങ്ങളിെല പത്രം ഓഫീസുകളിൽ
നിന്നു മാത്രമാണു്. അതു േകൾക്കാൻ വലിയ ജനക്കൂട്ടം
േകാഴിേക്കാെട്ട അന്നെത്ത േറാബിൻസൺ േറാഡിൽ
മാതൃഭൂമിക്കു മുന്നിൽ നിലയുറപ്പിച്ചിരുന്നതിെനക്കുറിച്ചു
ള്ള കഥകൾ നാലു വർഷത്തിനു േശഷം പത്രത്തിൽ
േജാലിക്കു േചർന്ന ഞങ്ങളുെട തലമുറ േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. െട
ലിവിഷൻ ചാനലുകൾ വന്നേശഷം േപാലും ഈ ഉച്ചഭാ
ഷിണി ഫലപ്രഖ്യാപനം തുടർന്നതായാണു് ഓർമ്മ. േക
രളത്തിെല 20 മണ്ഡലങ്ങളിലും േകാൺഗ്രസ് മുന്നണി
സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ലീഡ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങേള
ആദ്യം മുതൽ േകൾക്കാനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. േദശീയതല
ത്തിൽ സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമാവിെല്ലന്നും ഏകാധിപത്യത്തി
േലക്കു രാജ്യം തിരിച്ചുേപാകുെമന്നുമുള്ള ഭീതി വളരുകയാ
യിരുന്നു. കയ്യടികളും കൂക്കൂവിളികളും അലർച്ചകളുമായി
ആൾക്കൂട്ടം ഇന്ദിരയ്ക്കുേവണ്ടി െതരുവിൽ ജയാരവം മുഴ
ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
ൈവകുേന്നരം ആയേപ്പാ
പകുതി േകാമാളിയായും പകുതി
േഴക്കു് സ്ഥിതിമാറി. പ്ര
േപാരാളിയായും േസാഷ്യലിസ്റ്റ്
ധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാ
പ്രസ്ഥാനത്തിൽ സുപരിചിതനായ
ന്ധി റായ്ബേറലിയിലും രാജ് നാരായണനാണു് റായ്ബ
േറലിയിൽ ഇന്ദിരെയ േതാല്പിച്ചതു്.
മകൻ സഞ്ജയ് ഗാന്ധി
തിരെഞ്ഞടുപ്പു
ജയം അേദ്ദഹത്തിനു
അേമത്തിയിലും േതാറ്റു
ഒരു പ്രതികാരം കൂടിയായിരുന്നു.
െകാണ്ടിരിക്കുന്നുെവന്നു്
1972-ൽ ഇേത റായ്ബേറലിയിൽ
ഏജൻസികൾ റിേപ്പാർ ഇന്ദിരേയാടു് േതാറ്റ രാജ് നാരായ
ട്ട് െചയ്തതു് ആദ്യം എതി ണൻ അലഹബാദ് േകാടതിയിൽ
രാളികൾ േപാലും വിശ്വ നടത്തിയ തിരെഞ്ഞടുപ്പു് േകസ്സ്
സൃഷ്ടിച്ച വമ്പിച്ച േകാളിളക്കം
സിച്ചില്ല. ആകാശവാ
രാഷ്ട്രീയചരിത്രത്തിെന്റ ഭാഗമാണു്.
ണി അതു് ദീർഘേനരം
രാജ് നാരായണൻ െകാടുത്ത
േകസ്സിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി േതാറ്റതും
മറച്ചുവയ്ക്കുകതെന്ന െച
പ്രതിപക്ഷം ഒന്നടങ്കം പ്രധാനമ
യ്തു. അടിയന്തരാവസ്ഥ
ന്ത്രിയുെട രാജി ആവശ്യെപ്പട്ടതും
യിെല െസൻഷർഷി
സുപ്രിം േകാടതിയിൽ ജസ്റ്റിസ്
പ്പിൽനിന്നു് അവരുെട
വി. ആർ. കൃഷ്ണയ്യർ അനുവദിച്ച
ഭാഗിക േസ്റ്റയുെട ബലത്തിൽ
മനസ്സു് േമാചിതമായിരു
അവർ അധികാരത്തിൽ തുടർന്ന
ന്നില്ല. പത്രം ഓഫീസു
തും അതു സൃഷ്ടിച്ച വൻവിവാദവും
കൾതെന്ന നല്ല മുൻകരു രാഷ്ട്രീയ േകാളിളക്കവുമാണു്
യഥാർത്ഥത്തിൽ അടിയന്ത
തൽ എടുേത്ത േവാെട്ട
രാവസ്ഥയിേലക്കു് നയിച്ചതു്.
ണ്ണൽവിവരങ്ങൾ പതു
െക്ക െവളിെപ്പടുത്തി
യുള്ളൂ. ആദ്യം ജനക്കൂട്ടം േക്ഷാഭിച്ചു… ഇന്ദിര േതാല്ക്കുക
േയാ… അവർ ആേക്രാശിച്ചു. ഉത്തേരന്ത്യയിെല വൻ
േകാൺഗ്രസ് തകർച്ച സ്ഥിരീകരിക്കുേമ്പാേഴക്കു് അർദ്ധ
രാത്രി പിന്നിട്ടിരുന്നു. ബി. ബി. സി. േകട്ടവർ േനരെത്ത
തെന്ന വിവരമറിഞ്ഞിരുന്നു. േകരളത്തിൽ മുഴുവൻ സീ
റ്റിലും ജയിച്ചതു് ആേഘാഷിക്കാൻ കഴിയാെത, ഡൽഹി
വാർത്തകളുെട െഞട്ടലിലായിരുന്നു ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുെട
ആരാധകർ. ഇന്ത്യയുെട ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഒരു പ്ര
ധാനമന്ത്രിെയ ജനങ്ങൾ േതാല്പിക്കുകയായിരുന്നു. അടി
യന്തരാവസ്ഥെയത്തെന്ന ജനങ്ങൾ േതാല്പിക്കുകയായി
രുന്നു. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി, ഒരു പേക്ഷ അവസാനമാ
യും ഒരു ഏകാധിപത്യ ഭരണകൂടെത്ത ജനങ്ങൾ തിര
െഞ്ഞടുപ്പിലൂെട വലിച്ചുതാെഴയിടുകയായിരുന്നു.
പകുതി േകാമാളിയായും പകുതി േപാരാളിയായും േസാ
ഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ സുപരിചിതനായ രാജ് നാ
രായണനാണു് റായ്ബേറലിയിൽ ഇന്ദിരെയ േതാല്പിച്ച
തു്. തിരെഞ്ഞടുപ്പു ജയം അേദ്ദഹത്തിനു ഒരു പ്രതികാ
രം കൂടിയായിരുന്നു. 1972-ൽ ഇേത റായ്ബേറലിയിൽ
ഇന്ദിരേയാടു് േതാറ്റ രാജ് നാരായണൻ അലഹബാദു്
േകാടതിയിൽ നടത്തിയ തിരെഞ്ഞടുപ്പു് േകസ്സു് സൃഷ്ടി
ച്ച വമ്പിച്ച േകാളിളക്കം രാഷ്ട്രീയചരിത്രത്തിെന്റ ഭാഗ
മാണു്. രാജ്നാരായണൻ െകാടുത്ത േകസ്സിൽ ഇന്ദി
രാഗാന്ധി േതാറ്റതും പ്രതിപക്ഷം ഒന്നടങ്കം പ്രധാനമ
ന്ത്രിയുെട രാജി ആവശ്യെപ്പട്ടതും സുപ്രിം േകാടതിയിൽ
ജസ്റ്റിസ് വി. ആർ. കൃഷ്ണയ്യർ അനുവദിച്ച ഭാഗിക േസ്റ്റയു
െട ബലത്തിൽ അവർ അധികാരത്തിൽ തുടർന്നതും
അതു സൃഷ്ടിച്ച വൻവിവാദവും രാഷ്ട്രീയ േകാളിളക്കവു
മാണു് യഥാർത്ഥത്തിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥയിേലക്കു്
നയിച്ചതു്. റായ്ബേറലിയിൽ ഇന്ദിരെയ േതാല്പിച്ച രാജ്
നാരായണൻ ജനതാപാർട്ടി മന്ത്രിസഭയിൽ ആേരാഗ്യമ
ന്ത്രിയായതും പിെന്ന ജനതാഭരണെത്ത തകർത്തതുെമ
ല്ലാം ചരിത്രം.
ഇന്ദിരയും സഞ്ജയനുെമല്ലാം േതാൽക്കുകയും ബിഹാ
റിലും ഉത്തരപ്രേദശിലുെമാെക്ക ഒരു സീറ്റു േപാലുമില്ലാ
െത തൂത്തുവാരെപ്പടുകയും െചയ്തുെവങ്കിലും േകാൺഗ്രസ്സി
െന്റ നില ഇന്നേത്തക്കാൾ വളെര േഭദമായിരുന്നു. 298
സീറ്റാണു് ജനതാപാർട്ടിക്കു ലഭിച്ചതു്. േകാൺഗ്രസ്സിനു്
നൂറ്റമ്പതിേലെറ സീറ്റ് ലഭിച്ചു. ഈ അംഗബലം െകാണ്ടു്
അവർ ജനതാ ഭരണെത്ത ശരിക്കും വിറപ്പിക്കുകയും െവ
റും മൂന്നു വർഷം െകാണ്ടു് അധികാരം തിരിച്ചുപിടിക്കുക
യും െചയ്തു. അതും വല്ലാത്ത അപൂർവ്വതയായി.

േകരളം അന്നും ഇന്നും
1977-ൽ ഇരുപതിൽ ഇരുപതു സീറ്റും േകാൺഗ്രസ്
പക്ഷം േനടി. ഇത്തവണ ഇരുപതിൽ പെത്താൻപ
താണു് േനടിയതു്. അന്നു േകരളത്തിനാണു് െതറ്റിയതു്.
ഇേന്നാ? ചരിത്രം എന്താണു് തീരുമാനിക്കുക എന്നറി
യില്ല. 1977-ൽ രാഷ്ട്രത്തിെന്റ െപാതുനിലപാടിൽനിന്നു

മാറി നിന്ന ഒേരെയാരു സംസ്ഥാനമാണു േകരളെമന്ന
തു സത്യമല്ല. 1977-ൽ ആന്ധ്രപ്രേദശും കർണ്ണാടകയും
േകാൺഗ്രസ്സിെനയാണു് ജയിപ്പിച്ചതു്. േവെറയും പല
സംസ്ഥാനങ്ങൾ അേത നിലപാടു് എടുത്തിരുന്നു. ഏകാ
ധിപത്യവും ജനാധിപത്യവും തമ്മിലുള്ള േപാരാട്ടത്തിൽ
ഈ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏകാധിപത്യപക്ഷത്തു നിലെകാ
ണ്ടു എന്നു പറയാെമന്നതു ശരിയാണു്. ജനാധിപത്യം
പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ലഭിക്കുന്ന അവസാന അവസരമാ
ണു് അെതന്നു തിരിച്ചറിയാൻ അവർക്കു് കഴിഞ്ഞിെല്ല
ന്നതും സത്യമാണു്. അതിെന്റ കാരണങ്ങെളക്കുറിച്ചു്
വിശദപഠനം ഇനിയും നടക്കാനിരിക്കുേന്നയൂള്ളൂ. അടി
യന്തരാവസ്ഥക്കാലം മുഴുവൻ െകാടിയ അതിക്രമങ്ങളി
ലൂെട കണ്ണീരു കുടിപ്പിച്ചവർെക്കതിെര സാധാരണജനം
നിശ്ശബ്ദം േവാട്ടുെചയ്യുന്നതാണു് 77-ൽ ഉത്തേരന്ത്യയിൽ
കണ്ടതു്. ദക്ഷിേണന്ത്യയിൽ അതിെന്റ ആവശ്യേമ ഉണ്ടാ
യില്ല. ഇന്ദിരാപുത്രൻ സഞ്ജയ് ഗാന്ധിയുെട േനതൃത്വ
ത്തിൽ നസ്ബന്ദിയുെടയും (നിർബന്ധ വന്ധ്യംകരണം)
20 ഇന പരിപാടിയുെടയും േചരിനിർമാർജനത്തിെന്റയും
േപരിൽ നടന്ന ക്രൂരതകൾെക്കതിെരയാണു് ജനങ്ങൾ
േവാട്ടു െചയ്തതു്. ആ അതിക്രമങ്ങൾ ഇല്ലായിരുെന്നങ്കിൽ
ഹിന്ദിജനതയും ഇന്ദിരെയ വാഴ്ത്തുമായിരുേന്നാ? ആർക്ക
റിയാം…

അടിയന്തരാവസ്ഥെയക്കുറിച്ചു് മൗനം
2019-െല പ്രചാരണകാലത്തു് പഴയ അടിയന്തരാവ
സ്ഥ ഒരു വിഷയേമ ആയിരുന്നില്ല. എന്തു െകാണ്ടാണു്
ബി. െജ. പി.-പ്രേത്യകിച്ചും പ്രധാനമന്ത്രി നേരന്ദ്ര േമാദി—

അടിയന്തരാവസ്ഥ എന്ന ആ കിരാതകാലെത്തക്കുറി
േച്ചാ അതിലൂെട േകാൺഗ്രസ് കാട്ടിയ ജനേദ്രാഹെത്ത
ക്കുറിേച്ചാ േവാട്ടർമാെര ഓർമിപ്പിക്കാതിരുന്നതു്? അര
നൂറ്റാണ്ടു മുമ്പു് ദിവംഗതനായ െനഹ്റുവിെനതിെര ദിവ
സവുെമേന്നാണം േമാദി ആഞ്ഞടിച്ചു. 27 വർഷം മുമ്പു്
രാഷ്ട്രശത്രുക്കൾ നിഷ്ഠുരം ഉന്മൂലനം െചയത രാജീവ് ഗാ
ന്ധിെയയും േമാദി െവറുെത താറടിച്ചു. അത്ഭുതെമന്നു
പറയെട്ട, അടിയന്തരാവസ്ഥെയക്കുറിേച്ചാ ഇന്ദിരാഗാ
ന്ധിെയക്കുറിേച്ചാ ആ കാലെത്ത അതിക്രമങ്ങൾക്കു
മുഖ്യ ഉത്തരവാദിത്തം വഹിച്ച സഞ്ജയ് ഗാന്ധിെയക്കു
റിേച്ചാ േമാദി മിണ്ടുകയുണ്ടായില്ല.

ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുെട േപ
രു് ജനങ്ങെള ഓർമിപ്പി
ക്കാതിരുന്നതു തെന്ന
യാേണാ? ഇന്ദിരയുെട
േപരു് ഓർമിപ്പിക്കുന്ന
തു് ജനങ്ങളിൽ മറ്റു പല
േശാഭന ഓർമ്മകളും
ഉയർത്തിേയക്കും എന്നു
േമാദി ഭയേന്നാ? അറി
യില്ല. േവ്യാമേസനയുെട
ഒേന്നാ രേണ്ടാ വിമാന
ങ്ങൾ എയ്ത മിൈസലു
കൾ ബാലേക്കാട്ടു് ഉണ്ടാ
ക്കിയ നാശം തെന്റ തീ
വ്ര േദശേസ്നഹത്തിെന്റ
യും േനതൃത്വപൗരുഷ
ത്തിെന്റയും െതളിവായി എടുത്തുകാട്ടി േവാട്ടു േചാദിച്ച
േമാദിക്കു് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുെട േപരു് ഓർമിപ്പിക്കുന്ന
തു േദാഷം െചയ്യുെമന്നു േതാന്നിയിരിക്കാം. കാരണം,
1971-െല ബംഗ്ലാേദശ് യുദ്ധത്തിെലാരിക്കൽ മാത്രമാണു്
ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാെന ശരിക്കും തകർത്തതു്. 93,000 പാ
ക് ൈസനികരാണു് അന്നു തടവുകാരാക്കെപ്പട്ടതു്. ആ
രാജ്യം രണ്ടായി െവട്ടിമുറിക്കെപ്പട്ടതു് ആ യുദ്ധത്തിെന്റ
ഫലമായാണു്. ആ യുദ്ധത്തിൽ ഇന്ത്യെയ നയിച്ച ഇന്ദി
രാഗാന്ധിയുെട േപരു് ഓർമിക്കാൻ അവസരം നൽകാ
തിരുന്നതു് നല്ല ബുദ്ധി തെന്നയാണു്.

േകരളത്തിെല മിക്ക പാർട്ടിക
ളും ആ കാലം ഓർക്കാനല്ല,
മറക്കാനാണു് ഇഷ്ടെപ്പടുക. േദ
ശീയതലത്തിൽ രൂപം െകാണ്ട
േകാൺഗ്രസ് വിരുദ്ധ േദശീയ
മുന്നണിയുെട ഭാഗമായിരുന്നു
േകരളത്തിൽ സി. പി. എമ്മും.
അന്നെത്ത ജനസംഘവും സം
ഘടനാേകാൺഗ്രസ്സും ഭാരതീയ
േലാക് ദളും േസാഷ്യലിസ്റ്റ്
പാർട്ടിയും ജഗ്ജീവൻ റാമിെന്റ
സി. എഫ്. ഡി.-യും എല്ലാം
േചർന്നുള്ള ജനതാപാർട്ടിെക്കാപ്പ
മാണു് സി. പി. എം., അഖി. മുസ്ലിം
ലീഗ്, േകാൺ. പരിവർത്തന
വാദികൾ തുടങ്ങിയ കക്ഷികൾ
േകരളത്തിൽ അണിനിരന്നതു്.

ഇന്ദിരാഗാന്ധിെയക്കുറിച്ചു് നല്ലതും ചീത്തയും പറയാൻ
പറ്റാത്ത വിധമുള്ള മെറ്റാരു ഇന്ദിരാകണക്ഷൻ ബി. െജ.
പി. പക്ഷത്തിനുണ്ടു്. അടിയന്തരാവസ്ഥയിെല മിക്കവാ
റും അതിക്രമങ്ങൾക്കും ഉത്തരവാദിെയന്നു മുദ്രകുത്തെപ്പ
ട്ട സഞ്ജയ് ഗാന്ധിെയ, രാജീവ് ഗാന്ധിെയ താറടിക്കും
േപാെല താറടിക്കാനാവുേമാ? ഇല്ല. സഞ്ജയ് ഗാന്ധി
യുെട ഭാര്യയും പുത്രനും ബി. െജ. പി. േനതാക്കളാണു്.
അവെര വിവാദത്തിേലക്കു് വലിച്ചിഴക്കാൻ രാഹുൽ ഗാ
ന്ധി േപാലും ഇഷ്ടെപ്പടുകയില്ല!

ഇടതുപക്ഷത്തും മൗനം
അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്കു് അന്ത്യം കുറിച്ച 77-െല െപാതു
തിരെഞ്ഞടുപ്പിെനക്കുറിച്ചു് േകരളത്തിെല ഇടതുപക്ഷ
വും മൗനം ദീക്ഷിക്കും. കാരണം, 1977-ൽ േകരളത്തിൽ
ഇടതുപക്ഷമുന്നണിേയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അടിയന്തരാ
വസ്ഥയിേലക്കു നയിച്ച ബിഹാർ പ്രേക്ഷാഭകാലത്തും
അടിയന്തരാവസ്ഥയിൽതെന്നയും സി. പി. ഐ. ഇന്ദി
രാഗാന്ധിെക്കാപ്പമായിരുന്നു. പ്രതിപക്ഷെത്തയാണു്
സി. പി. ഐ. ഫാസിസ്റ്റുകളായി കണ്ടിരുന്നതു്. േകരള
ത്തിൽ േകാൺഗ്രസ് നയിച്ച മുന്നണിയിെല ഘടകക
ക്ഷിയായിരുന്നു സി. പി. ഐ.-യും ആർ. എസ്. പി.-യും.
േകാൺഗ്രസ് നയിച്ച മുന്നണി എന്നു പറയാൻ േപാലും
പറ്റില്ല. 1971–77 കാലത്തു് സി. പി. ഐ. േനതാവായ
സി. അച്യുതേമേനാൻ ആയിരുന്നേല്ലാ ആ മുന്നണിയു
െട േകരള മുഖ്യമന്ത്രി. ചരിത്രത്തിെന്റ അലമാറകളിൽ
എെന്തല്ലാം വികൃത േകാലങ്ങളാണു് അടുക്കി വച്ചിരിക്കു
ന്നത് !
1977-ൽ അടിയന്തരാവസ്ഥെയ പ്രകീർത്തിച്ചു് ജനങ്ങ

ളുെട കയ്യടി േനടി േലാക്സഭയിേലക്കു് തിരെഞ്ഞടുക്ക
െപ്പട്ടവരിൽ പ്രഗത്ഭരായ പല ഇടതുപക്ഷേനതാക്കളും
ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും ഓർക്കണം. തിരുവനന്തപുരത്തു
നിന്നു തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടതു് പ്രഗത്ഭ സി. പി. ഐ. േന
താവു് എം. എൻ. േഗാവിന്ദൻ നായരായിരുന്നു. ആർ.
എസ്. പി.-യുെട എക്കാലെത്തയും പ്രമുഖേനതാവു് വി
പ്ലവകാരി എൻ. ശ്രീകണ്ഠൻനായരും യുവ സി. പി. ഐ.
േനതാവു് സി. െക. ചന്ദ്രപ്പനും വിജയശ്രീലാളിതരായി
ട്ടുണ്ടു്. ഒരു േപരു കൂടി ഓർക്കാെത വയ്യ—എൽ. െക.
അദ്വാനിയും ഇ. എം. എസ്സും േചർന്നു് േകരളത്തിേല
ക്കു് അനുഗ്രഹിച്ചയച്ച പ്രതിപക്ഷ സ്ഥാനാർത്ഥി പ്ര
ശസ്ത പത്രാധിപർ ബി. ജി. വർഗീസ്. ഇന്ദിരയുെട ഉറ്റ
സുഹൃത്തായിരുന്ന അേദ്ദഹം അടിയന്തരാവസ്ഥെയ
എതിർക്കാൻേവണ്ടിത്തെന്ന ജന്മേദശത്തു് മത്സരിക്കാൻ
എത്തിയതായിരുന്നു. മാേവലിക്കരയിൽ അേദ്ദഹം അര
ലക്ഷത്തിേലെറ േവാട്ടിനു് േകാൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി
ബി. െക. നായേരാടു് േതാറ്റു മടങ്ങി. മുപ്പതു തികഞ്ഞിട്ടി
ല്ലാത്ത വി. എം. സുധീരൻ ആലപ്പുഴയിൽ േതാല്പിച്ചതു് മു
തിർന്ന സി. പി. എം. േനതാവു് ഇ. ബാലാനന്ദെന ആയി
രുന്നു. കാസർേകാടു് ഇ. െക. നായനാെര േതാല്പിച്ചതു്
മെറ്റാരു യുവ േനതാവു് രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളിയും.
േകരളത്തിെല മിക്ക പാർട്ടികളും ആ കാലം ഓർക്കാന
ല്ല, മറക്കാനാണു് ഇഷ്ടെപ്പടുക. േദശീയതലത്തിൽ രൂപം
െകാണ്ട േകാൺഗ്രസ് വിരുദ്ധ േദശീയമുന്നണിയുെട ഭാ
ഗമായിരുന്നു േകരളത്തിൽ സി. പി. എമ്മും. അന്നെത്ത
ജനസംഘവും സംഘടനാേകാൺഗ്രസ്സും ഭാരതീയ േലാ
ക് ദളും േസാഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും ജഗ്ജീവൻ റാമിെന്റ
സി. എഫ്. ഡി.-യും എല്ലാം േചർന്നുള്ള ജനതാപാർട്ടി
െക്കാപ്പമാണു് സി. പി. എം., അഖി. മുസ്ലിം ലീഗ്, േകാൺ.
പരിവർത്തനവാദികൾ തുടങ്ങിയ കക്ഷികൾ േകരള
ത്തിൽ അണിനിരന്നതു്. ജനതാപാർട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥി
യായി ഉദുമയിൽ മത്സരിച്ച മുൻ ജനസംഘം േനതാവു്
െക. ജി. മാരാെര ജയിപ്പിക്കാൻ സി. പി. എം. ശ്രമിെച്ച
ങ്കിലും കഴിഞ്ഞില്ല. സി. പി. എം. ആ രണ്ടു് അവിഹിത
ബന്ധങ്ങെളയും പിന്നീടു് തള്ളിപ്പറഞ്ഞു. ജനസംഘം
ഉൾെപ്പടുന്ന ജനതാപാർട്ടിെയയും അഖി. മുസ്ലിംലീഗിെന
യും പാർട്ടി തിരസ്കരിച്ചു. ജനസംഘക്കാർ ജനതാപാർട്ടി
വിട്ടു് ബി. െജ. പി. ഉണ്ടാക്കി. അഖി. മുസ്ലിം ഇന്ത്യൻ യൂ
ണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിേലക്കു മടങ്ങി.

വ്യക്തിപരം
1977-െല തിരെഞ്ഞടുപ്പു് എനിക്കു വ്യക്തിപരമായും മറ

ക്കാനാവാത്ത അനുഭവമായിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞേല്ലാ.
ആ തിരെഞ്ഞടുപ്പിൽ മാത്രമാണു് പാർട്ടി പ്രവർത്തക
നായി പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളിയായ
തു്. അടിയന്തരാവസ്ഥെയ എതിർത്ത േകാൺഗ്രസ്
പരിവർത്തനവാദികളുെട തലേശ്ശിയിെല സജീവപ്രവർ
ത്തകരിൽ ഒരാളായിരുന്നു. തലേശ്ശരി ഇല്ലിക്കുന്നിെല
ബി. ഇ. എം. എൽ. പി. സ്കൂളിലാണു് കന്നിേവാട്ടു് െചയ്ത
തു്. പഠിച്ച സ്കൂൾ തെന്ന.
പ്രചാരണത്തിെന്റ ഒരു മാസക്കാലം എല്ലാ ദിവസവും
ൈവകുേന്നരം തലേശ്ശരി ടി. സി. മുക്കിെല സി. പി. എം.
ഓഫീസിെല തിരെഞ്ഞടുപ്പുകമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ എത്തു
മായിരുന്നു. മണ്ഡലത്തിെലങ്ങും രാത്രി പ്രചാരണേയാഗ
ങ്ങളുണ്ടാകും. ഈ കന്നിേവാട്ടർ എല്ലാ രാത്രിയും രണ്ടും
മൂന്നും െപാതുേയാഗത്തിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ നിേയാഗിക്ക
െപ്പടാറുണ്ടു്. വലിയ േനതാക്കൾ വരുന്നതു വെര കാേലാ
അരേയാ മണിക്കൂർ പ്രസംഗിക്കാേന അവസരം കിട്ടൂ.
ഒരു തവണ മാത്രം വട്ടംകറങ്ങിേപ്പായി. ധർമടം പ്രേദ
ശെത്ത ചിറക്കുനിയിെല പ്രചാരണേയാഗത്തിൽ, േലാ
ക്സഭാ സ്ഥാനാർത്ഥി അരങ്ങിൽ ശ്രീധരൻ വരുംവെര
പ്രസംഗിക്കണം, ഉടൻ വരും എന്നു സ്വകാര്യം പറഞ്ഞാ
ണു് ൈമക്ക് ഏല്പിച്ചതു്. കാലും അരയും മുക്കാലും ഒന്നും
മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടും ആരും വന്നില്ല. എെന്റ േസ്റ്റാക്ക്
തീർന്നിട്ടും പ്രസംഗം നിർത്താനായില്ല. കടിച്ചുവലിച്ചു
നീട്ടി. തല കറങ്ങി വീഴും മുമ്പു് അരങ്ങിൽ എത്തി… രക്ഷ
െപ്പട്ടു… ശീലമില്ലാഞ്ഞിട്ടാണു്. അഞ്ചു മണിക്കൂർ പ്രസംഗി
ക്കുന്നവെരാെക്ക അക്കാലത്തു് സാധാരണമായിരുന്നു.
അരങ്ങിൽ േലാക്സഭയിേലക്കു് ജയിച്ചില്ല. സി. പി. എം.
സ്ഥാനാർത്ഥി പാട്യം േഗാപാലൻ നിയമസഭയിേല
ക്കു ജയിച്ചു. മിക്ക ദിവസവും ഏെതങ്കിലും േയാഗസ്ഥ
ലത്തു് അേദ്ദഹെത്ത കണ്ടുമുട്ടാറുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല മനു
ഷ്യൻ. ഇേത തലേശ്ശരിയിൽനിന്നു 26-ാം വയസ്സിൽ നി
യമസഭാംഗമായ ആളാണു് പാട്യം േഗാപാലൻ. അന്നു
അേദ്ദഹത്തിെന്റ എതിർസ്ഥാനാർത്ഥികളിൽ ഒരാൾ
പിൽക്കാലത്തു് ഏെറ ഉയരങ്ങൾ താണ്ടിയ ജസ്റ്റിസ്
വി. ആർ. കൃഷ്ണയ്യർ ആയിരുന്നു. സി. പി. ഐ. സ്ഥാനാർ
ത്ഥിയായിരുന്നു അന്നു കൃഷ്ണയ്യർ. പാട്യം േഗാപാലൻ
ഏെറ ഉയരാൻ കഴിവുള്ള േനതാവായിരുന്നു. പേക്ഷ,
78-ൽ എം. എൽ. എ. ആയിരിെക്ക മരണമടഞ്ഞു…
അന്നു തലേശ്ശരിയിൽ പ്രാേദശിക േനതാവായി ഉണ്ടാ
യിരുന്ന ഒരാൾ ഇന്നു സംസ്ഥാന േനതൃത്വത്തിലുണ്ടു്—
േകാടിേയരി ബാലകൃഷ്ണൻ. പിണറായി വിജയൻ അന്നു
കൂത്തുപറമ്പിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്നു.
(ഡൽഹി മലയാളി മാധ്യമ കൂട്ടായ്മ പ്രസിദ്ധീകരണമായ ഡൽ

ഹി സ്െകച്ചസിൽ നിന്നു്.)

□

എൻ. പി. രാേജന്ദ്രൻ
തമിഴ്നാട്ടിെല നീലഗിരി ജില്ലയിൽ ജനനം.
അച്ഛൻ അവിെട ഒരു എേസ്റ്ററ്റിൽ േജാലി
യിലായിരുന്നു. മൂലകുടുംബം തലേശ്ശരിയിൽ.
സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം തലേശ്ശരിയിൽ. തലേശ്ശരി
ബ്രണ്ണൻ േകാേളജിൽ കലാലയവിദ്യാഭ്യാസം.
സാമ്പത്തികശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദാനന്തരബി
രുദം േനടി. പത്രപ്രവർത്തകനാകുന്നതിനു മുമ്പു് കണ്ണൂരിനടുത്തു്
എടക്കാട്ടു് േബ്ലാക്ക് ഡവ. ഓഫീസിൽ എൽ. ഡി. ക്ലാർക്കായും
കാലിക്കറ്റ് സർവ്വകലാശാലയിൽ അസിസ്റ്റന്റായും ഉേദ്യാഗം.
1981-ൽ പത്രപ്രവർത്തക പരിശീലനത്തിനു് മാതൃഭൂമിയിൽ
േചർന്നു. പരിശീലനത്തിനു േശഷം സ്റ്റാഫ് റിേപ്പാർട്ടറായി
േകാഴിേക്കാടു്, പാലക്കാടു്, െകാല്ലം, തൃശ്ശൂർ, കണ്ണൂർ ബ്യൂേറാക
ളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു. ൈദനംദിന സംഭവങ്ങളും രാഷ്ട്രീയവും റി
േപ്പാർട്ട് െചയ്തേതാെടാപ്പം വ്യാപകമായി സഞ്ചരിക്കുകയും നി
രവധി അേന്വഷണാത്മക റിേപ്പാർട്ടുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക
യും െചയ്തു.
സാമ്പത്തിക ചൂഷണം, മാവൂരിെല ഗ്വാളിേയാർ റേയൺസ്
ഫാക്ടറി നടത്തിയ പരിസ്ഥിതിവിനാശകമായ പ്രകൃതിവിഭവ
ചൂഷണം (1988), സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങൾ നിലനില്പിനായി
നടേത്തണ്ടി വരുന്ന സഹതാപാർഹമായ ശ്രമങ്ങൾ, ഭൂമി ഇട
പാടുകളിൽ നടക്കുന്ന വ്യാപകമായ അഴിമതി, ഇതിനു പിന്നി
െല മാഫിയാ സമാനമായ സംഘങ്ങൾ എന്നിവെയക്കുറിച്ചുള്ള
റിേപ്പാർട്ടുകൾ ശ്രേദ്ധയമാണു്. േകരളത്തിെല 44 നദികൾക്കു്
സംഭവിക്കുന്ന നാശെത്തക്കുറിച്ചു് എട്ടു് ലക്കങ്ങളിലായി എഴു
തിയ റിേപ്പാർട്ട് (1990) ഈ വിഷയത്തിലുള്ള ആഴത്തിലുള്ള
പഠനമാണു്.

പിൻകുറിപ്പു്
◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി ഒരിക്ക
ലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ
ആവശ്യമില്ല.
◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട്
േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീ
തിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർ
ജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗങ്ങൾ
എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാണു്. എന്നി
രിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി അേക്രാബാറ്റ്
റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്. അതുെകാണ്ടു്
അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.
◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന ആർ
ക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം കൃതികൾ
പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ 60 മിനിട്ടു
കൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം – കഥകൾ,
അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സിനി
മാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവ
ണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം:
<info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമയിലി
േലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ േചർക്കുക.
നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാണു്.
അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം
നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

