
അവമരിക്ന് ഐക്നാെുകളിമല �ാഷിങ്െണ് 
സയംസ്ഥാനമത് ഒളിമ്ിയ പടണത്ില് 1979 ല് 
ഒരു സാധാരണ കുെുയംബത്ിലാണ് മറയ് ച്ചല് 
വകാറി (1979-2003) ജനിച്ചത്. ്ൂളില് നെത്ിയ 
ഒരു പ്രസയം�ത്ില് ‘മൂന്ായം വലാകരാജ്ങ്ങളില് 
പ്രതി�ര്ഷയം സയംഭ�ിക്ുന് 40,000 ബാലമരണ
ങ്ങള് ഇല്ാതാക്ുകയാണ് തമറെ ലക്ഷ്’മമന്് 
അ�ള് പ്രഖ്ാപിച്ചവപൊള്   അമതാരു സാധാരണ 
പ്രസയം�മാവയ എല്ാ�രുയം കരുതിയിരുന്ുള്ളൂ. 
അത് ആ അഞ്ായംക്ാസുകാരിയുമെ ഉള്ളിമല 
ഒരു തിരിനാളമായിരുന്ുമ�ന്ുയം പതിനാലു 
�ര്ഷയം പിന്ിെുവമ്ാവഴക്് വലാകമത് മുഴു�ന് 
മപാള്ളിക്ുന് അഗ്ിജവോലയായി അതു പെരുമമ
ന്ുയം ആരുയം കരുതിയില്.

ഇസ്രനയലിമറെ  
രെവൃത്ികളില് അസവേസ്

സദാ വസ�നസന്ദ്യായ മറയ് ച്ചല്, 
വകാവളജില് പഠിക്വ�  പലത്രധീനുമായി  ബന്ധ
മുണ്ടായിരുന് അന്ാരാസ്ഷ്ട ഐക്ദാര്ഢ് 
സയംഘെന (International Solidarity Movement- ISM) 
യുമായി ബന്ധമപെെുകയുയം, തമറെ നാടില് ഒളി
മ്ിയന് സമാധാനവസന ഉണ്ടാക്ുകയുയം മെയ്ു. 
2003 ജനു�രിയില് ഐ.എസ്.എയം. മറെ പ്രതിനി

ധിയായി �ാസ(പലത്രധീന്)യില് മറയ് ച്ചല് എത്ി. 
ഇ്വയലിമറെ മനുഷ്തവേഹധീനമായ പ്ര�ൃത്ിക
മള തെയുകയായിരുന്ു ഉവദേശ്യം. അ�ിമെ കണ്ട, 
ദുഃഖകര�ുയം ഭധീതിജനക�ുമായ കാഴ്ചകളില് 
മനയംമനാന്  മറയ് ച്ചല്, തമന് അസവേസ്ഥമാക്ു
ന് ഇത്രയം കാഴ്ചകമളപെറ്റി അമ് സിന്ഡി വകാറിക്് 
സ്ഥിരമായി ഇ  മമയിലുകള് അയക്ുമായിരുന്ു.  

ബുള്വഡാസറുകള് ഉപവയാ�ിച്ച് ഇ്വയല് 

ത്പണ്കു്ികള് ചരിരേത്തില ഇടത്പ്്റ ചരിരേകം നിര്മിക്കുന്ന കോലമോണിത്റ. 
ഇതോ അത്തരകം മൂന്നു കൂട്ടുകോരുത്ട ആലവശകം വിതറുന്ന ൈധീവിതകഥകള്.

ജധര്യോഗ്ിയത്ട  
വോഹകരോെ മൂന്നുലപര്

പി.എകം.സിദ്ോര്ഥന്

റിട.സധീനിയര് സയറെിസ്റ്, വസ്പസ് ആപ്ലിവക്ഷന് മസറെര്, ഐ.എസ്.ആര്.ഒ., അഹമ്ദാബാദ്
വഫാണ്: 8547708416 

െനുഷ്യതവേം െരിച്ചുനപാനയാ?
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ജസന്യം പാ�മപെട പലത്രധീന്കാരുമെ �ധീെുകള് 
തകര്ക്ുന്തുയം മറ്റുയം കണ്ട് മറയ് ച്ചല് തകര്ന്ു
വപായി. അ�ിമെയാമകയുള്ള രണ്ടു കിണറുക
ളില് ഒമന്കേിലുയം  സയംരക്ഷിക്ാനായിരുന്ു 
മറയ് ച്ചലിമറെയുയം കൂടുകാരുമെയുയം ആദ്ശ്മയം. 
ഇത്രയം പ്ര�ര്ത്നങ്ങള്ക്ിെയില് കൂടുകാരി
മലാരാള് ജസന്ത്ിമറെ മ�െിവയറ്റ് ആശുപ
ത്രിയിലായവപൊള് മറയ് ച്ചല് തമറെ ഡയറിയിമല
ഴുതിയത് ‘എനിക്് മനുഷ്തവേത്ിലുള്ള �ിശവോസയം 
നഷ്ടമപെടുവപായി’ എന്ാണ്.     

2003 മാര്ച്ച് 16 ന് ഒരു �ധീെുമപാളിക്ാനായി 
എത്ിയ ബുള്വഡാസറിമന മറയ് െല് ഒറ്റയ്കു 
വനരിടു. എന്ാല് ഇ്വയലി പടാളക്ാരനായ 
ജഡ്�ര്  ബുള്വഡാസര് കയറ്റി മറയ് ച്ചലിമന 
മകാലമപെെുത്ി. മറയ് ച്ചലിമറെ മകാലപാതകയം 
അവനവേഷിക്ണമമന് ആ�ശ്യംവപാലുയം അവമരി
ക്ന് സര്ക്ാര് മെ�ിമക്ാണ്ടില്. 

എഴുത്തുകമള ഊര്ജനസ്രാതസ്ാക്കിയ 

്ാടകം
മനുഷ്ാ�കാശ ധവേയംസനത്ിമനതിവര 

വപാരാെിയ മറയ് ച്ചലിമറെ ജധീ�ിതലക്ഷ്ങ്ങള്ക്ാ
യി പ്ര�ര്ത്ിക്ുന് മറയ് ച്ചല് വകാറി ഫൗവണ്ട
ഷന് ഇവപൊള് രൂപധീകരിച്ചിടുണ്ട്. മറയ് ച്ചല് തമറെ 

അമ്യ്കയച്ച ഇ മമയിലുകള്, ഡയറിക്ുറിപെുകള്, 
കൂടുകാര് നല്ിയ �ി�രങ്ങള് എന്ി� വകാര്ത്ി
ണക്ി പ്ര�ത്ഭ ഇയംലേിഷ് നെനുയം  സയം�ിധായകനു
മായ അലന് റിക്് മാനുയം (ഹാരിവപാടര് സിനിമ
യിമല മസ�റസ് വസ്റപെ്) പത്രപ്ര�ര്ത്കനായ 
കാതറധീന് �ധീനറുയം വെര്ന്ു തിരക്ഥമയഴുതി, 
റിക്് മാന് സയം�ിധാനയം മെയ്  ‘എമറെ വപര് 
മറയ് ച്ചല് വകാറി എന്ാണ്’ എന് നാെകയം 
അരങ്ങിമലത്ിയിരുന്ു. 

ജനങ്ങള് അഭൂതപൂര്�മായ ആവ�ശവത്ാമെ 
സവോ�തയം മെയ് ഈ നാെകത്ിലൂമെ നായം 
കാണുന് മറയ് ച്ചല് വതജ്് സ്ുരിക്ുന്,   നി
ഷ്ളകേയായ, ക�ിതമയ വനേഹിക്ുന് മപണ്കു
ടിയാണ്. എന്ാല്, മുതിര്ന്വപൊളാ�മട, അ�ള് 
മാനുഷികമൂല്ങ്ങള്ക്ായി നിശ്യദാര്ഢ്വത്ാ
മെ പ്ര�ര്ത്ിച്ച യു�തിയായി. ഉവദേശ്ശുദ്ിയുയം 
ആത്മ�ിശവോസ�ുയം പ്രതിധവേനിച്ചിരുന് അ�രുമെ 
എഴുത്ുകള് എതിര്പെുകമള കത്ിച്ചുകളയുന് 
ഊര്ജവ്ാത്ായാണ് നാെകത്ില് അ�ത
രിപെിക്മപെടത്.

വലാകമമമ്ാെുമുള്ള ബുദ്ിജധീ�ികളുയം സമാ
ധാനവപ്രമികളുയം പിന്ുണയ്കുന് പലത്രധീന് 
�ിവമാെന പ്രസ്ഥാനയം മറയ് ച്ചലിമറെ   രക്തസാ
ക്ഷിതവേത്ിമറെ ലക്ഷ്പ്രാപ്ി വനെുകതമന് മെ
യ്ുമമന്് നമുക്ാശിക്ായം. 

എമറെ നജ്യഷ്ഠന് എവിമട?

1967 ലാണ് ഇ്വയല്, പലത്രധീനിമറെ 
ഭാ�മായ മ�സ്റ് വബകേ് അധധീനമപെെുത്ിയത്. 
തുെര്ന്്, അന്ുമുതല് ഇന്ു�മര, അ�ര് പല
ത്രധീന്കാമര ആടിവയാെിക്ുകയുയം അ�രുമെ 
�ധീെുകള് തകര്ത്്, അ�ിമെ ഇ്വയലിമലത്ു
ന് ജൂതന്ാമര കുെിപാര്പെിക്ുകയുമാണ്. 
അങ്ങമന അധധീനമപെട മ�സ്റ് വബകേിമല 
നബധീസിവല എന് സ്ഥലത്ാണ് 2001 ല് അഹദ് 
തമധീമി ജനിക്ുന്ത്. അവപൊവഴക്ുയം  മ�സ്റ് 
വബകേില് മുഴു�ന് ജൂതവക്ാളനികള് ഉയര്ന്ു
കഴിഞെിരുന്ു. പ്രതിവഷധിക്ുന് പലത്രധീന്കാ
മര അറസ്റുമെയ്ലുയം പധീഡിപെിക്ലുയം അ�ിമെ 
നിത്സയംഭ�ങ്ങളായിരുന്ു. അത്രയം ഒരു പ്രതി
വഷധത്ി നിെയിലാണ് മുഹമ്ദ് തമധീമി എന് 
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പതിനാറുകാരന് അറസ്റ് മെയ്മപെെുന്ത്. അയാ
മള�ിമെ എന് വൊദ്�ുമായി ഇ്വയലി പടാ
ളക്ാമര വനരിടത്, അന്് മ�റുയം 12 �യ്് 
മാത്രമുള്ള ഒരു മകാച്ചുമപണ്കുടിയായിരുന് 
അഹദ് തമധീമി ആയിരുന്ു. ഇ്വയലി പടാള
ക്ാരമന വൊദ്യംമെയ്ുന് അഹദിമറെ വഫാവടാ 
അന്് വലാകമമങ്ങുയം പ്രെരിച്ചി രുന്ു.

  

ജയിലില്മവച്ച്  
പരീക് പാസാവന്നു

മുതിര്ന്�ര് ഓവരാരുത്രായി ജയിലിലായ
വപൊള് കുടികള് പ്രതിവഷധയം ഏമറ്റെുത്ു. വജ
ഷ്നുവ�ണ്ടി വപാരാടത്ിനായി അഹദിമനാപെയം 
എവപൊഴുയം മച്ചുനന്ാരായ (cousins) ജന്ാ തമധീമിയുയം 
മുഹമ്ദ് തമധീമിയുയം ഉണ്ടായിരുന്ു. ആദ്മമല്ായം,  
‘എമറെ വജ്ഷ്മന�ിമെ’ എന്ു വൊദിച്ചുമകാണ്ട് 
പടാളക്ാമര വനരിടവപൊള്, മകാച്ചുകുടിയായി
രുന് തമധീമിയുമെ വക്രാധമത് അ�ര് െിരിച്ചുത
ള്ളിക്ളയുകയായിരുന്ു. എന്ാല്, 2017 ഡിസയം
ബറില് അ�ര് റബ്ബര് ബുള്ളറ്റുമകാണ്ടാണ് മറുപെി 
നല്ിയത്. അഹദിന് തലയ്ക് മ�െിവയറ്റതുമകാണ്ട് 
വദഷ്യം സഹിക്ാമത അന്് തമധീമി പടാളക്ാര
മറെ കരണത്് ആഞെെിക്ുകയുയം അറസ്റിലാ
�ുകയുയം മെയ്ു. 2018 മാര്ച്ചില് അ�ര്ക്് മ�റുയം 
16 �യ്ാമണവന്ാ, മപണ്കുടിയാമണവന്ാ 
ധാര്മികവരാഷയം മകാണ്ടാണ് അെിച്ചമതവന്ാ 

പരി�ണിക്ാമത ഇ വ്യല് വകാെതി 1437 
വഡാളര് പിഴയുയം എടുമാസയം തെ�ുയം �ിധിച്ചു. 
പവക്ഷ, അമതാന്ുയം അഹദിമന തളര്ത്ാന് 
പര്ാപ്മായിരുന്ില്. ജയിലിലിരിമക്തമന് 
പഠിച്ച് ജഹ്ൂള് പരധീക്ഷ പാസായി. 2018 
ജൂജലയില് ജയില്വമാെിതയായ തമധീമി, നബി 
സവലയില് തമറെ മച്ചുനന്ാരുമെയുയം സുഹൃത്ു
ക്ളുമെയുയം കൂമെ ഒത്ുവെര്ന്ു. നിയമയം പഠിച്ച് 
പലത്രധീന് ജനതയ്ക് വ�ണ്ടി നിയമയുദ്യം നെത്ാ
നാണ് ഇവപൊള് തമധീമിയുമെ തധീരുമാനയം.

ഇതിനിെയില് അഹദ് തമധീമിയുമെ ജയില്വമാ
െനയം ആവഘാഷിക്ാനായി, രണ്ട് ഇറ്റാലിയന് 
കലാകാരന്ാര് മ�സ്റ് വബകേില് ഇ വ്യല് 
ഉയര്ത്ിയ �ന്മതിലിവന്ല് തമധീമിയുമെ ഒരു 
�ലിയ െിത്രയം മപയിറെ് മെയ്ിരുന്ു. രണ്ടുവപമര
യുയം ഇ വ്യല് ഉെന് നാെുകെത്ി എന്ത്   
െരിത്രയം! മമറ്റാന്്, രണ്ട് പ്രസിദ് വഡാക്ുമമറെറി 
നിര്മാതാക്ള് ‘പ്രതിവരാധത്ിമറെ വതജ്്’ എന് 
വപരില് അഹദ് തമധീമിമയക്ുറിച്ച് (അന്�ള്ക്് 
പ്രായയം 14  �യ്്) നിര്മിച്ച വഡാക്ുമമറെറിയാണ്. 
ധാരാളയം പ്രശയംസയുയം സമ്ാനങ്ങളുയം �ാരിക്ൂടിയ 
ഒന്ായിരുന്ു അത്. പല �ലതുപക്ഷക്ാരുയം 
തമധീമിമയ �ിമര്ശിച്ചുയം അപകധീര്ത്ിമപെെുത്ിയുയം 
എഴുതിയ വലഖനങ്ങളുയം അതിനിെയ്ക് പ്രസിദ്ധീക
രിച്ചിരുന്ു. പവക്ഷ, തധീയില് കുരുത്ത് മ�യിവല
റ്റാല് �ാെില്വല്ാ! 

2003 ലാണ് സവേധീഡിഷ് കാരനായ നെന് 
സാ�ത്് തുണ്ബര്�ിമറെയുയം ഒപെറാ �ായിക 
മവലന എന്ാമറെയുയം മകളായി ഗ്രറ്റ തുണ്ബര്�് 
ജനിക്ുന്ത്. ഒരുതരയം ഓടിസയം, ഒ.സി.ഡി. 
(Obsessive Computing Disorder), മസലക്ടധീ�് 
മ്ൂടിസയം എന്ധീ വരാ�ങ്ങള് ബാധിച്ച കുടിയാണ്, 
ഗ്രറ്റ. പവക്ഷ, കാലാ�സ്ഥാമാറ്റങ്ങമളക്ുറിച്ച് 
വബാധ�തിയായ ഗ്രറ്റ 15 ായം �യ്ില് പഠനയം�ി
ട് സമരരയം�ത്ിറങ്ങി. ആഴ്ചയില് പല ദി�സങ്ങ
ള് ക്ാസ് ‘കട്’  മെയ്ായിരുന്ു  സമരയം. 270 ല് 
കൂെുതല് പടണങ്ങളില് കുടികളുയം �ലിയ�രുയം 
പ്രകെനങ്ങള് നെത്ി. 

'അനുസരണനക്കട് കാണിച്ച'  
മപൺകുട്ടി

ഓടിസ�ുയം മസലക്ടധീ�് മ്ൂടിസ�ുയം ബാധിച്ച 
കുടി എങ്ങമന ഇത്ര �ാൊലയായി  എന്തി
മനക്ുറിച്ചുള്ള ഗ്രറ്റയുമെ മറുപെി മവനാഹരമാണ്. 
‘മസലക്റ്റധീ�് മ്ൂടിസയം എന്ാല് വ�ണ്ടവപൊള് 
മാത്രയം സയംസാരിക്ുക എന്ാണ്; ഇവപൊള് സയം
സാരിവക്ണ്ട സമയമാണ്’ എന്ാണ്. ഗ്രറ്റ ഇെ
യ്കിമെ സമരരയം�ത്ിറങ്ങുന്തിനാല് �ളമരയ
ധികയം ക്ാസുകള് നഷ്ടമാ�ുന്തിമറെ ആശകേ 
അച്ഛനമ്മാര്ക്ുയം അധ്ാപകര്ക്ുയം ഉമണ്ടകേിലുയം, 

്ിങ്ങള്മക്കങ്ങമ് വധര്യം വന്നു?
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അതിമനക്ുറിച്ച് അ�രുമെ കാഴ്ചപൊെ് ഇങ്ങമന
യാണ്. അച്ഛന് പറഞെത് ‘അ�ള് ദുഃഖിതയായി 
�ധീടിലിരിക്ുന്തിലുയം നല്ത് സവന്ാഷ�തിയാ
യി മതരു�ില് സമരയം മെയ്ുന്താണ്’എന്ാണ്. 
അധ്ാപകര് പറഞെതാകമട,  ‘ഗ്രറ്റ കുഴപെക്ാ
രിയാണ്, മുതിര്ന്�ര് പറയുന്ത് അനുസരിക്ു
കയില്. പവക്ഷ, നമ്ള് അതിവ��ത്ില് ഒരു 
�ലിയ ദുരന്ത്ിവലക്്   പാഞെെുക്ുകയാണ്. 
അതിനാല് ഇവപൊള് യുക്തിസഹമായി മെയ്ാ
�ുന്ത്  ഒവന്യുള്ളൂ - അനുസരണവക്െ്!’ 
എന്ാണ്. 

ഗ്രറ്റ, കാലാ�സ്ഥാമാറ്റത്ിമനതിമരയുള്ള 
സമരയം �ധീടില്നിന്് തമന്യാണ് തുെങ്ങിയത്. 
അ�ള് �ധീടുകാമര മുഴു�ന് സസ്ാഹാരികളാ
ക്ുകയുയം �ിമാനയാത്രമയ നിരന്രയം എതിര്ക്ു

കയുയം മെയ്ു. ഇതിന് �ഴിമപെട് അമ്യിവപൊള് 
�ിമാനയാത്രകള് നിര്ത്ുകയുയം തമറെ �ാനവമ
ളയുമെ പരിപാെികള് മെറിയ വബാടില് വപാ
കാ�ുന്ിെവത്ക്ായി െുരുക്ുകയുയം മെയ്ു. 

നലാകത്ിമല കുട്ടികള്മക്കല്ലാം  
രെനചാദ്ം

2019 ആ�സ്റില് ഗ്രറ്റ ഒരു മെറുനൗകയില് 
ഐക്രാസ്ഷ്ടസഭയുമെ കാലാ�സ്ഥാ ഉച്ചവകാെി
യില് പമകേെുക്ാന് അവമരിക്യില് എത്ി. 
അ�ിമെമ�ച്ചു നെത്ിയ വലാകമത് ആവ�ശ
ഭരിതമാക്ിയ പ്രസയം�മാണ് ‘നിങ്ങള്മക്ങ്ങമന 
ജധര്യം�ന്ു?’ എന്ത്. പ്രസയം�ത്ിമറെ ഒരു 
ഭാ�മിതാ: ‘മപാള്ളയായ �ാക്ുകള്മകാണ്ട് 
നിങ്ങമളമറെ ബാല്�ുയം സവേപ്നങ്ങളുയം ക�ര്മന്
െുത്ു. നിങ്ങള് കാലാ�സ്ഥാമാറ്റത്ിമറെ പിന്ി
ലുള്ള ശാസ്ത്രധീയ�ത്രുതകമള തള്ളിക്ളയുകയാ
ണ്.... അവപൊഴുയം നിങ്ങള് സയംസാരിച്ചു 
മകാണ്ടിരിക്ുന്ത് പണമത്ക്ുറിച്ചുയം സാമ്
ത്ിക �ളര്ച്ചമയക്ുറിച്ചുമാണ്. അതിന് നിങ്ങ
ള്മക്ങ്ങമന ജധര്യം�ന്ു?’

2019 ല് മപന്�വേിന് പ്രസാധകര് ഗ്രറ്റയുമെ 
പ്രസയം�ങ്ങള് സമാഹരിച്ച് ‘ഒരു �്ത്ാസമുണ്ടാ
ക്ാന് ആര്ക്ുയം കഴിയുയം’ എന് വപരില് പ്രസി
ദ്ധീകരിച്ചിടുണ്ട്. ബദല് മനാവബല് ജപ്രസ് 
എന്റിയമപെെുന് ജററ്റ് ജല�് ലിഹുഡ് സമ്ാ
ന�ുയം കുടികളുമെ അന്ാരാസ്ഷ്ട സമാധാന 
സമ്ാന�ുമെക്യം ധാരാളയം അ�ാര്ഡുകള് ഗ്രറ്റയ്ക് 
ലഭിച്ചിടുണ്ട്. ആര്ജ�മുള്ള ഈ മിെുക്ി, വലാ
കത്ിമല മുഴു�ന് കുടികള്ക്ുയം പ്രവൊദനമാണ് 
എന്തില് സയംശയമില് തമന്. 

അറിയിപെ്
‘ശാസ്ത്രവകരളയം’ മാസിക 2020 മമയ്, ജൂണ് ലക്ങ്ങള് പ്രസിദ്ധീകരിക്ാന്  

മകാവറാണ-19 മറെ വദശധീയ വലാക്്ഡൗണ് നിമിത്യം സാധിച്ചിരുന്ില്. ഈ ലക്യം  
മമയ്, ജൂണ്, ജൂജല സയംയുക്ത ലക്മായാണ് ഇറങ്ങുന്ത്. 

ഇവപൊഴുള്ള �രിസയംഖ് തധീര്ന്വശഷയം രണ്ടു ലക്ങ്ങള്കൂെി �രിക്ാര്ക്്  
അയക്ുന്താണ്. 

മാവനജിങ് എഡിറ്റര്


