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മാധ�മ�ളി�ാെത ഇ�െ��ാല�് ഒ� സ�ഹ�ി�ം നിലനി��ാനാകി�. ക�ാപി�ലിസ�ം ക��ണിസ�ം
പ�മാധ�മ�ളി�െട വള�ക�ം േറഡിേയായി�െട േലാകമാെക വ�ാപി�ക�ം െച� ര�് സി�ാ��ളാണ്. അേതസമയം
ക�ാപി�ലിസ�ി�ം ക��ണിസ�ി�ം േശഷ�� സി�ാ�മായ വി�ാന സ�ഹം സ�യം ഒ� മാധ�മമായി തെ�യാണ്
�വ��ി��ത്. അതാണ് നവമാധ�മം. ജനാധിപത��ി� മാധ�മ�� േഫാ��് എസ് േ��് എ�ാണ് അറിയെ���െത�ി�
നവമാധ�മ�� അതിന��റം ഈ സ�ഹം തെ�യാണ്. പഴയ മധ�മ��െട േപാരാ�കെള അതിജീവി�് ഇ�െ� സ�ഹ�ിെ�
ശ�മായി മാറിയിരി�� നവമാധ�മ�ളാണ് ഒര���ി� വി�ാനസ�ഹ�ിന് അടി�റയി�ത്.

ഇ�് േലാക�് ഇ��െന�് സൗകര��� ഉപേയാഗി�� ഓേരാ പൗര�ം നവമാധ�മ��െട ഭാഗ�മാണ്. എ�ാ� ഇ��െന�്
മാ�മാേണാ നവമാധ�മെമ��ം ചി�ിേ�� കാര�മാണ്. െടക് നി�� ഓ�ൈല� മാസികയായ പിസി മാഗിെ�
എ�ൈസേ�ാപീഡിയ പറ��ത�സരി�് ഡിജി�� േലാകെ� ആശയവിനിമയ ഉപാധികളാണ് നവമാധ�മ�ളി�
ഉ�െ���ത്. അതിെ� അേ�യ�െ� ��ണ �പമായ ഇ��െന�് �ത� സിഡിക�ം ഡിവിക�ം വെര ഇതി� ഉ�െ���. ഒ�
ഉപേയാ�ാവിന് ഒ� െഡസ് ക് േടാ�് ക���� �േഖനേയാ അെ��ി� ലാപ് േടാേ�ാ �ാ��് േഫാേണാ ടാബ് െല�കേളാ
ഉപേയാഗിേ�ാ വിവര�� േനടാ� ഇത് സഹായി��. �ടാെത വികസിത േലാക�ിെല എ�ാ ക�നിക�ം നവമാധ�മ��മായി
ബ�െ��ിരി��താ�ം ഈ മാസിക നി�വചി��. അേതസമയം ആവശ�െ��േ�ാ� വിവര�� ലഭ�മാ�� മാധ�മം, ഏത്
ഡിജി�� ഉപകരണ�ി�ം ലഭ�മാ�� മാധ�മം, ഉപേയാ�ാ��െട അഭി�ായ��ം ച��ക�മായി അവെര�ം ത��െട
ഭാഗമാ�ി നി��� മാധ�മം എ�ി�െന നവമാധ�മെ� വിശദീകരി�ാം. ഓ�ൈല� വ��മാന����, േ�ാ�ക�,
വീഡിേയാ െഗയി�ക�, േസാഷ�� െന�് വ��ക� എ�ിവയാണ് നവമാധ�മ���� െപാ�വായ ഉദാഹരണ��. ഡിജി��
�ഗ�ിെ� ആരംഭം തെ�യാണ് നവമാധ�മ��െട�ം �ട�ം. നവമാധ�മ �ഗം എ�ം ഡിജി�� �ഗം എ�ം വിളി��ത് ഒേര
കാലഘ�െ� തെ�യാണ്.

ക���� എ� ഉപകരണം ഒ��് നി�് ഇവിെട മാധ�മമായി �വ��ി��െവ�് പറയാ� സാധി�ി�. കടലാസിെന�ം
െടലിവിഷെന�ം േപാെല ഒ� ഉപകരണം മാ�മാണ് ഇവിെട ക����ം. എ�ായാ�ം ക���റിെ� വികാസം, മാധ�മ
സാേ�തികത എ�ി�െന�� വ�ത���ളായ ര�് ചരി� വിേ�പ�ളാണ് നവമാധ�മം എ� �തിയ സേ�ത�ിന് വഴി
�റ�ത്. ചാ�സ് ബാേബജ് ക���റിെ� ആദ� �പമായ അനല�ി�� യ��ം �യി ഡഗ�ിെര േഫാേ�ാ�ാഫി�െട ആദ�
�പമായ ഡഗ�ിേരാൈട�ം കെ��ിയ 1830കളിലാണ് ഈ ര�് വിേ�പ��ം ആരംഭി�ത്. ഇ�പതാം ��ാ�ിെ�
പ�തിേയാെട ആ�നിക ക���� വികസി�ാ� �ട�ിയതിന് സമാ�രമായി ഒ� േഫാേ�ാ�ാഫിക് േ��ി� നിേ�ാ, ഫിലിമി�
നിേ�ാ, �ാമേഫാ� െറേ�ാ�ഡി� നിേ�ാ ചി��� േശഖരി�ാ�ം ചി���െട അ��മം(വീഡിേയാ �ശ���)
��ി�ാ�ം ശ���ം ലിഖിത��ം ��ിേ���ാ�െമ�ാം നാം പരിശീലി�േതാെട ആ�നികമാധ�മ സേ�ത��ം നിലവി�
വ�.

മാധ�മ��ം ക����ം വികസി��

ആേഗാള തല�ി� നട� ജനകീയ �േ����ം നേവാ�ാന��െമ�ാം മാധ�മരംഗെ� വളെരേയെറ �േ�ാ�്
െകാ�േപാ�ക�ം അ�ടി മാധ�മ�ിെനാ�ം �വ�മാധ�മ�ം സജീവമാ�ക�ം െച�. നാമമാ�മാെയ�ി�ം �ശ�മാധ�മ��ം
അ�ാലയളവി� സജീവമായി. എ�ി�ം അേ�ാ�ം െടലി�ി��ക� ഉപേയാഗി�ാണ് പ�േമാഫീ�ക�ം േറഡിേയാ
സ് േ�ഷ�ക�ം വാ��ക� പ�വ�ി��ത്. അതിന് വളെരയധികം കാലതാമസ�ം െചല���ായി��. അ�ാലഘ��ിന്
പി�ാെല ഇലേ�ാണിക് െടലി�ി��ക�ം ഫാക് �ം എ�ാം വ�. കണ� ��ാ�� ഉപകരണം എ�തിന�റേ��്
ക����ക�ം വള��. ഇ�് േലാകവ�ാപകമായി േകാടി�ണ�ിന് ഉപകരണ�െള പര�രം ബ�ി�ി�� ഇ��െന�് 1969ല് 
കാലിേഫാ�ണിയയിലാണ് ആരംഭി�ത്. ലിേയാനാ�ഡ് കീേ�ാക് സിെ� േലാസാ��സ് കാലിേഫാ�ണിയ
സ�വകലാശാലയി�� െന�് വ��് െമഷ�െമ�് െസ��, െഹ�ി സാ�വലി സ് �� ഓഫ് എ�ജിനിയറിംഗ് ആ�ഡ് അൈ�ഡ്
സയ�സ്, ഡ�സ് എ��� ബാ��ിെ� കാലിേഫാ�ണിയ എസ്ആ�ഐ ഇ��നാഷണലി� �ിതി െച�� എ�എ�എസ്
സി�ം എ�ിവെയ പര�രം ബ�ി�ി�് ഒേ�ാബ� 29നാണ് ഇ��െന�് േസവനം ആരംഭി�ത്. എ�ാ� ര�് �ഖ��െള



ത�ി� ഇ��െന�് പര�രം ബ�ി�ി�ാ� ആരംഭി�ത് 1988ല് മാ�മാണ്. എ�പ�കളി� തേ�ശ അ�ാദമിക്, ൈസനിക
ആവശ����ായി ഉപേയാഗി�ാ� �ട�ിയേതാെട ഇ��െന�് ഒ� നവമാധ�മമായി വളരാ� �ട�ി.

�ഗി�, യാ� എ�ീ െസ��് എ�ജി�ക�ം േഹാ�് െമയി� എ� ഇ-െമയി� സംവിധാന�ം രംഗ� വ�േതാെടയാണ് ഇ��െന�്
ഒ� നവമാധ�മ�ിെ� എ�ാ ല�ണ��ം �കടമാ�ിയത്. ഇതിന് പി�ാെല െമാൈബ� േഫാ� വി�വം സാധ�മായത്
മെ�ാ� േന�മായി. അ��ാെട�. േനാ�ിയ �ട�ിയ ക�നിക� ക���റിെ��ം ഇ��െന�ിെ��ം േസവനം ഉപേയാഗി�്
ആദ�കാല െമാൈബ� േഫാ�ക� വിപണിയിെല�ിെ��ി�ം ഇ��െന�് വള��ത�സരി�് അവ� പരീ�ണ��
നട�ാതായേതാെട ൈമേ�ാമാക് സ്, ആ�ി�, സാംസംഗ് �ട�ിയ ക�നിക� �തി�യ��. ഇ��െന�മായി അ��
നി��� ആ�േ�ായിഡ് ആ�ിേ�ഷ�കളി�െടയായി�� അവ�െട വള��. ഇ�് േലാകജനസംഖ��െട 60
ശതമാന�ിേലെറ ഇ��െന�് ഉപേയാഗി��തായാണ് കണ�ക� വ��മാ��ത്. ഇത് �ാ�ട് േഫാ�ക�െട
വരേവാെടയാണ് സാധ�മായത്.

കഴി� ��ാ�ിെ� അവസാന 25 വ�ഷ�ളായി�� ഇ��െന�ിെ� വള��യി� നി�ണായകമായത്. ഇ��െന�്
വള��േതാെട അനേലാഗി� നി�ം ഡിജി�ലിേല�് �വ�മാറാ� മാധ�മ��ം ആരംഭി�. ഡഗ�ിേരാൈട�ം ബാേബജിെ�
ക����ം �മിയറിെ� സിനിമ�ം െഹാെ�റി�ിെ� ടാ�േല��െമ�ാം ഒ�ായ അവ�യായി�� അത്. അതിെ� ഫലമായി
�ാഫി�ക�ം ചലി�� �ശ���ം ശ���ം ആ�തിക�ം േശഖരണ ഇട��ം ക���റിേല�് ൈട�് െച�ാ��
അ�ര��െമ�ാ��ായി. മാധ�മ��ം ക����ം ത�ി�� ഈ �ടിേ�ര� ഇ�വ�െട�ം വ��ിത��െള�ം മാ�ിമറി�.
ഏതാ�ം കാലം��് കാ��േല�േറാ നിയ�ണ ഉപകരണേമാ ആശയവിനിമയ ഉപാധിേയാ മാ�മായി�� ക����
ഇ��െന�ിെ� സഹായേ�ാെട ഇെ�ാ� മാധ�മ �ാപനമായി മാറിയിരി��. നവമാധ�മ േലാക�ിെ� ഏ��ം വലിയ
�േത�കത�ം അത് തെ�യാണ്. ഇവിെട ഒ� ഓഫീസിെ�േയാ േ�ാ�കാ�ിംഗ് യ���െടേയാ അ�ടി യ��ിെ�േയാ
എ�ിന് വ� വ�ിേ�ാ� ഒ� ക���റിെ� തെ�േയാ ആവശ�മി�. എവിെട�ം എേ�ാ�ം ആ��ം ഒ� �ാ��് േഫാണിെ�
സഹായേ�ാെട �വ��ി�ി�ാനാ�� ഒ�ായി മാറിയിരി�� മാധ�മം.

എ�ാണ് നവമാധ�മ��െട സംസ് കാരം?

നവമാധ�മ��െട ആവി�ഭാവ കാല�് അതിെന ആ�ം കാര�മായി ഗൗനി�ി� എ� േവണം പറയാം. അെ��ി� സാേ�തിക
വിദ� എ�തിന�റം ഇതിെന ഒ� മാധ�മമായി ആ�ം തിരി�റി�ി��ി�. എ�ാ� �ഖ�ധാര മാധ�മ�െള�് ഇ�ം
അവകാശെ��� പല പഴയ മാധ�മ�െള�ം അ�രി�ി�െകാ�ായി�� ഇവി�െ� നവമാധ�മ സംസ് കാരം �തി�യ��ത്.
വ��ി� വ�� ജന�ീതി കണ�ിെല��് സാവധാനം �ഖ�ധാര മാധ�മ��ം അതിന് പി�ാെല നീ�ി. ഇ�ം �ഖ�ധാര
മാധ�മ�ളായി അവ നിലനി���െ��ി�ം വി�ാന സ�ഹ�ിെ� ആവി�ഭാവേ�ാെട നവമാധ�മ�� �ഖ�ധാര
മാധ�മ�ളായി തീ�ക�ം ഇ�െ� �ഖ�ധാര മാധ�മ�� പര�രാഗത മാധ�മായി മാ�ം നിലനി��ക�ം െച�ം. എ�ിന്
ഇ�് �ഖ�ധാര മാധ�മ�� ഏതാ�് െതാ�� ശതമാനം നവമാധ�മ�െള ആ�യി�ാണ് �വ��ി��െത�് തെ� പറയാം.
പലേ�ാ�ം േസാഷ�� ക��ണി�ി െന�് വ��ക� ഉ�െ�െട�� നവമാധ�മ�ളി� വ�� വാ��കളാണ് �ഖ�ധാര മാധ�മ��
ഏെ����ത്.

നവമാധ�മ സംസ് കാര�ിന് നിരവധി �േത�കതളാ��ത്. വളെര േവഗതയി�� ലഭ�തയാണ് അതിെലാ�്. ഏെതാ�
സംഭവ�ം നട� നിമിഷ����ി� വാ��യാ�ാ� നവമാധ�മ���് സാധി��. കാരണം, സി�ിസ� േജണലിസമാണ്
നവമാധ�മ��െട അടി�ാനം. ഇവിെട വായന�ാ� തെ�യാണ് എഡി��മാ�. മെ�ാ� അ���ി� സി�ിസ�
േജണലിസെമ� ആശയ�ിെ� ��ണതയാണ് നവമാധ�മ�ി� സാധ�മാ��ത്. ആ��ം എേ�ാ� േവണെമ�ി�ം
എവിെടയി�� േവണെമ�ി�ം വാ��ക� െച�ാം എ�തിനാ� ഒ� സംഭവം നട��ടെന അതിെന വാ��യായി
മ��വരിേല�് എ�ി�ാ� ഇവിെട സാധി��. വയന�ാരെ� ഭാഷയി� തെ� വാ��ക� ലഭ�മാ�െമ� �േത�കത�ം
ഇവിെട��്. മ�് മാധ�മ�ളി� വാ��ാ േ�ാതസ് ന��� ഭാഷയി� മാ�മാണ് ലഭ�മാ��ത്. എ�ാ� നവമാധ�മ�ളി�
ആ വാ��കെള വായന�ാ��് ത��െട ഭാഷയിേല�് ത��മ െച�ാ� സാധി�ം. എ�ിന് േഫാ� വിളികളി� േപാ�ം ഈ
സൗകര�ം ലഭ�മായി �ട�ിയി��്. അതായത് നി�േളാട് സംസാരി�� വ��ി�െട ഭാഷ നി���് �ശ് നമ�, അേ�ഹം
പറ��െത�ാം നി�� ആ�ഹി�� ഭാഷയി� ലഭ�മാ�ം എ� അവ�. മാധ�മ���ം ഉപേഭാ�ാ���മിടയി�
തട��� ഒ�ം തെ�യി�ാ� അവ�െയ�ം ഇതിെന വിളി�ാം. ഇ�തെ�യാണ് വി�ാനസ�ഹ�ിനിടയി�ം
സംഭവി��ത്.



തട��� േപാെല തെ� �ധാനമാണ് സംവദി��വ��ിടയിെല അകലം. ശാരീരികമായി അകെലയാെണ�ി�ം നവമാധ�മം
ഈ അകലം ഇ�ാതാ�കയാണ് െച��ത്. എ� അകെല�� വ��ികളാെണ�ി�ം സ് ൈക�് �ട�ിയ േസവന�ളി�െട
േനരി� ക�് സംസാരി�ാ� സാധി��ത്(വീഡിേയാ ചാ�ിംഗ്) ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ്. ഇവിെട
േക�വി�ാരെ��ം/കാ��ാരെ��ം വാ��ാ േ�ാതസിെ��ം ഇട�� �ശ് നമാ��ി�. അ�േപാെല തെ� നവമാധ�മ��
േ�ാബൈലേസഷെന അതിെ� പാരമ�തയിെല�ി�ിരി�കയാെണ�ം പറയാം. േകരള�ിെല ഏെത�ി�െമാ�
��ാമ�ിലിരി�� വ��ി�ം ആേഗാളതല�ി� �വ��ി�� �ാപന���് േവ�ി േജാലി െച�ാ� സാധി��ത്
ഈ ആേഗാളവ��രണം �ലമാണ്. നാ�ി��റ�ളി� സ��ം വീടിനക� തെ�യി��് േജാലി െച�� ഒ�വ�
വളെരെ�െ��് േലാക��യാക�ശി�� ഏെത�ി�ം ഒ� പ�തി�െട ഭാഗമാ��െത�ാം നാമിവിെട കാ���്.
�ാേദശികത, ആേഗാളത എ�ിവ വാ�കളി� മാ�ം ഒ��ക�ം �ാേയാഗികമായി ഇവെയ�ാം ഒ�ാ�ക�ം െച��
അവ�യാണ് നവമാധ�മ��ം അതി�െട വി�ാനസ�ഹ�ം െച��ത്. മെ�ാ� തര�ി� പറ�ാ� ആേഗാള �ാമം (global
village) എ� സ���ം ഇ�ാതായി ആേഗാള ഭവനം (global home) എ� യാഥാ����ിേല�് നാെമ�കയാണ്.

നവവി�വ��െട �ശ

നവമാധ�മ�� നിലവിെല സാ�ഹിക �മ�ി��ാ�ിയ മാ��� നിരവധിയാണ്. കഴി� പ�് വ�ഷ���ിടയി�
േലാക�് നട� പല �ധാനസംഭവ�ളി�ം നവമാധ�മ���� പ�് െച�ത�. ആേഗാള തല�ി� ബ��� ഉ�ാ�ാ�
േഫ���്, ഓ���് �ട�ിയ നവമാധ�മ�� നെ� സഹായി�ി��്. പെ�ാെ� പല വാ��ക�ം ജന�ളിെല�ിയി��ത്
ദിവസ���് േശഷമായി��. മഹാ�ാഗാ�ി�െട േപാ�ം മരണം ഇ��യിെല പലയിട�ളി�െമ�ിയത് ദിവസ���്
േശഷമായി��. നാം സിനിമകളിെലാെ� േക��ാ�� തമാശ േപാെല നസീ� മരി�ത് ഇനി�മറിയാ� �ാമ�� ഇവിെടയി�.
കാരണം േലാക�ിെ� ഏെതാ� േകാണി� നട�� സംഭവ��ം അേ�ാ� തെ� അറിയാ�� സംവിധാനമാണ്
നവമാധ�മ�� ന��് ��ിേല�് വ��ത്. വി�ാനസ�ഹം ഏ��മധികം �ാധാന�ം ന��� പരി�ിതിെയ
സംര�ിേ��താെണ� േബാധം ഇേ�ാ� ജന�ളി� വ��ി�തിന് പി�ി�ം നവമാധ�മ�ളാണ്. ആേഗാളതാപന�ം
അ�േപാ�� ��തരമായ �ശ് ന��ം ഇവിെട വളെര േവഗം ച�� െച�െ��. ഇ�് ഇ��െന�ിെ��ം മ�ം സഹായേ�ാെട
എ�ാവ��ം പരി�ിതിെയ�റി�് എ�ാമറിയാം എ� അവ�യാണ് ഉ�ത്. ഇേ�ാ� നട�� പാരി�ിതിക വി�വം
ഇതിെ� ഭാഗമായാണ് നാം കാേണ�ത്.

നവമാധ�മ��െട സ�ാധീനം വി�വകരമായ മാ���ാ�ിയ മെ�ാ� േമഖലയാണ് ആേരാഗ� േമഖല. സാ�ഹിക വിപ�കളായ
മദ�ം, മയ�മ��്, മ�് ലഹരിക� എ�ിവെയ�റിെ��ാം മ�ഷ�� ഇ�് ഏെറ േബാധവാനാണ്. െപാ��ല�ളിെല �കവലി
ശീലം, പാ�മസാലക�െട ഉപേയാഗം എ�ി�െന��വ നിേരാധി�ാ� സ��ാ�ക��് േമ� നവമാധ�മ�� െച��ിയ
സ�ാധീനം െച�ത�. പഴയ മാധ�മ�� ആേരാഗ� രംഗെ��റി�് ന�കിയി��തി�ം ��ത� അറിവ് ന�കാ�ം
നവമാധ�മ���് സാധി���്. ആ�നിക ചികി�ാ രീതികെള�റി�ം അത് ലഭ�മാ�� ഇട�െള�റി�െമ�ാം ഇ�്
മ�ഷ�ന് വ��മായ ധാരണ��്. ഓ�ൈല� ആയി േഡാ��മായി േരാഗവിവര�� പ�വ�ാ�ം േഡാ���് അതിെ�
ചികി� നി�േ�ശി�ാ�െമ�ാ�� സൗകര��ം ഇ�് നിലവി��്. ഇതിെന�ാ�പരി േരാഗനി�ണയ�ി�ം ചികി��ം
ഉപേയാഗി�� അത�ാ�നിക ഉപകരണ�ളി� വെര അെത�ി നി���. ഇ��െന�് ആദ�ം �ാേയാഗികമാ�ിയ
വിദ�ാഭ�ാസേമഖലയി� തെ�യാണ് ഇ�ം ഏ��മധികം നവമാധ�മ�� ഉപേയാഗി�െ���ത്. േലാക�ിെ� ഏേതാ
േകാണി�� അ��ാപകനി� നി�് വിദ�ാ��ി അറിവ് േന�� കാലമാണ് ഇ�്. വി�ാന സ�ഹെമ� സ����ിെ�
അടി�ാനമായ അറിവ് പ�വ�� നട���ം ഈ നവമാധ�മ�ളി�െട തെ�.

കഴി� ഏതാ�ം വ�ഷ�ളായി േലാകവ�പകമായി നട� �േ�ാഭ�� നാം ക�. ഇതി� പല�ം അഴിമതിെ�തിരായി��.
അഴിമതിെ�തിരായ �േ���െള�ാം സജീവമാ�ിയത് നവമാധ�മ�ളാണ്. വി�ിലീക് സ് �ട��യായി േരഖക� �റ� വിടാ�
ആരംഭി�േതാെട ഓേരാ രാജ��ളിെല�ം അഴിമതി�െട ആഴമറിയാ�� സാഹചര�മാ��ായത്. ഇ��െയ സംബ�ി�്
പറ�ാ� കഴി� �പിഎ സ��ാരിെന ഉല� സ് െപ�ം അഴിമതി�ം മ�് അഴിമതിക�െമ�ാം �റ�് വ�ത് ഓ��,
െതഹ�� �തലായ ഓ�ൈല� മാസികകളി�െടയായി��. ഇ�് ഏെതാ� േമഖലയി� നട�� അഴിമതി�ം അധികം
ൈവകാെത ജന�ളറി�� അവ�യാണ് നിലനി���ത്. ഇത് അഴിമതിരഹിത സ��ാരിെന �പീകരി�ാ�ം ത��െട
ഇടപാ�ക� അ�േ�ാ� തെ� ജന�െള അറിയി�ാ�ം വ�ംകാല�ളി� സ��ാരിെന നി�ബ�ിതരാ�ം. അേതാെട
വി�ാന സ�ഹ നി��ിതി�ാവശ�മായ �താര�ത എ� ഘടകം സാധ�മാ�കയാണ്. അഴിമതി സ�ഹ�ിെനയാെക
ബാധി�� ഒ� വിപ�ാെണ�് ഇ�് മ�ഷ�� മനസിലാ�ി�ഴി�.



രാ�ീയ�ി� നവമാധ�മ��െട ഇടെപട�

േനരെ� പറ� അഴിമതിെ�തിരായി പല രാജ��ളി�ം നട� �േ���� പി�ീട് രാ�ീയ �േ���ളായി മാ�� കാ��ം
നാം ക�താണ്. ഈ �േ���െള�ാം സാധ�മായ�ം �ചരി�ി�െ���ം നവമാധ�മമായ േസാഷ�� െന�് വ��കളി�െടയാണ്.
അറബ് വസ�െമ�് അറിയെ�� അേറബ�� രാജ��ളിെല മാ��ിന് േവ�ി�� �റവിളിക�െ��ാം പി�ി�
േസാഷ��െന�് വ��കളായി��. 2010 ഡിസംബ� 14-◌ാം തിയതി �ണീഷ�യിെല ജന�� സ��ാരിെ� അഴിമതിെ�തിെര
ആരംഭി� ��� വി�വം എ� േപരി� അറിയെ�� വി�വമാണ് ഇതി� ആദ�േ�ത്. സി� എ� അബിദി� െബ� അലി
സ��ാരിെ� അഴിമതി�ം സാ�ഹിക അസമത��ി�ം െതാഴിലി�ാ��ം രാ�ീയ അടി�മ��ലി�െമതിെര �വാ��െട
ഭാഗ� നി�ം നിരവധി എതി��ക� നിലനി����ായി��. ഇതിനിെടയാണ് സിദി ബൗസിദി� പ��റി�ട
നട�ിയി�� �ഹ�ദ് �വാസിസി എ� ഇ�പ�ിയാ�കാര� േപാലീസിെ� �ട��യായ പീഡന�ി� മനംെനാ�്
െപേ�ാെളാഴി� സ�യം തീെകാ��ിയത്. ഈ വാ�� േസാഷ�� ൈസ�കളി�െട �ചരി�േതാെട രാജ�െ� �വാ�െള�ാം
സ��ാരിെനതിെര സംഘടി�. �േ�ാഭം ശ�മായേതാെട െബ� അലി�് �ാനെമാഴിേയ�ി വരിക�ം െച�. �ണീഷ�യിെല
കലാപെ��റി�് േസാഷ�� ൈസ�കളി�െട അറി� േലാകെമ�ാ��� �വജന�� ആേവശഭരിതരായി. ഇതിെ�
ഫലമായി�� അ�ജീരിയ, േജാ��ാ�, ഒമാ�, ഈജി�്, െയമ�, ഇറാഖ്, ലിബിയ, സിറിയ �ട�ിയ അറബ് രാജ��ളി�
നി�യ�� വിമത ശ���ം.

ന�േയാ��ിെ� സാ��ിക തല�ാനമായ വാ��ീ�ി� നട� വാ��ീ�് പിടി�ട�� �േ�ാഭമാണ് മെ�ാ�്. സാ�ഹിക�ം
സാ��ിക�മായ അസമത��ം െതാഴിലി�ാ��മായി�� ഇവിെട�ം �ശ് നം. സ് െപയിനിെല ആ�ി ഓസ് െ�രി�ി
�േ�ാഭെ��റി�് നവമാധ�മ�ളി� വ� വാ��യായി�� ഇവ��് �േചാദനമായത്. മി� ക�ാപി�ലി�് രാജ��ളി�ം
ഊതിെ���ി� സാ��ികഘടന മാ�മാണ് നിലനി���െത�ം ക�ാപി�ലിസം പരാജയെ��കയാെണ�ം വാ��ീ�്
�േ�ാഭം േലാകെമ�ാ��� ജന���് വ��മാ�ിെ�ാ���. ന�െട ഇ���ം ഇേത തര�ി� നവ മാധ�മ��െട
സ�ാധീന�ാ� നിരവധി �േ�ാഭ�� നട�ിയി��്. അ�ാ ഹസാെര�െട േന�ത��ി� നട� അഴിമതി വി�� സമരം
അ���ി� ആദ�േ�താണ്. അഴിമതിെ�തിെര ഇ�� എ� സേ�ശേ�ാെടയായി�� അ�് ഓ�ൈല� മാധ�മ��ം
േസാഷ�� െന�് വ��ക�ം അതിന് �ചാരണം ന�കിയത്. ഡ�ഹിയി� വിദ�ാ��ിനി ��ബലാ�ംഗ�ിനിരയായി
മരി�തിന് േശഷ��ായ �േ�ാഭ��, േലാ�പാ� ബി�ിന് േവ�ി നട� �േ�ാഭ�� എ�ി�െന േപാ��
�േ�ാഭ��. എ�ിന് നവമാധ�മ��െട ഇടെപട� ഇവിെട ആംആ�മി പാ��ി എ� ഒ� േദശീയ പാ��ി�െട േപാ�ം
�പീകരണ�ി�ം ഡ�ഹി�െട അധികാരം േനടിെ�ാ���തി�ം ഇടയാ�ി. സദാചാര േപാലീസിെ� ഇടെപടലിെനതിെര
നട� �ംബനസമരം, ��ാറി� േതാ�ം െതാഴിലാളികളായ �ീക� നട�ിയ സമരം എ�ി�െന േകരള�ി���് ഇ�ര�ി�
അവകാശെ�ടാ� നിരവധി സമര��. െസ�േ�റിയ�ിെ� ��ി� ആദിവാസിക� നട�ിയ നി��് സമരെ� ഇവി�െ�
�ഖ�ധാര മാധ�മ�െളാ�ം ��ി�ാതി��േ�ാ� ഓ�ൈല� മാധ�മ�ളാണ് അതിെന ഏെ���ത്.

കഴി� േലാക് സഭ െതരെ���ിന് �േ�ാടിയായി നേര� േമാഡി നവമാധ�മ�ളി�െട നട�ിയ �ചരണ�ളാണ് �ജറാ�്
��െ�ാല�െട കാരണ�ാര� എ� �തി�ായയി� നി�് അേ�ഹെ� ഇ���െട �തീ� എ� നിലയിേല�് എ�ി��ം
�ധാനമ�ിയാ�ിയ�ം. അേതസമയം, ഇേത നവമാധ�മ�� തെ�യാണ് ഇ�് അേ�ഹ�ിെ� �തി�ായ തക��ാ�ം
കാരണമായെത�ത് വിേരാധാഭാസമാകാം. �േരാഗമനപരമായി മാ�മ� അതിന് വിപരീതമാ�ം �വ��ി�ാ� മ�്
മാധ�മ�െളേ�ാെല നവമാധ�മ���ം സാധി�ം. ഉദാഹരണമായി പറ�ാ� ൈന�് എ� േലാക �ശ� ക�നി
പാകി�ാനിെല ചില െച�കിട സംരഭകെരെ�ാ�ം ത��െട ഉ����� നി��ി���്. എ�ാ� അവിെട
��ികെളെ�ാ�് േജാലി െച�ി���ായി��. ഇത് ആേരാ െമാൈബലി� പക��ക�ം ഇ��െന�ി�െട േലാകവ�ാപകമായി
�ചരി�ി�ക�ം െച�. അേതാെട ൈന�ിന് �േറാപ�� രാജ��ളി��ായി�� സ�േ�ര് ന�മായി.

മ�ഷ�ാവകാശ�ിെ� �തിയശ�ം

ഈ ഉദാഹരണെ� ൈന�ിെ� സ�േ�ര് ന�മാെയ�തിന�റം ന��് വളെര േപാസി�ീവായി തെ�െയ��ാം. കാരണം
മ�ഷ�ാവകാശ ലംഘനമാണ് ഇവിെട െവളിെ��ത്. േസാഷ�� മാധ�മ��െട സ�ാധീനം നെ� മ�ഷ�ാവകാശ�െള�റി�ം
േബാധവാ�ാരാ�ിയി��്. ��പാ�കളി� നട�� മ�ഷ�ാവകാശ ലംഘന�േളാ അനീതികേളാ ഉട� തെ� െപാ�ജനെ�
അറിയി�ാ� നാം നട�� �മം തെ� അതിന് െതളിവ്. എ�ാ� എ�ാവ�ം മാധ�മ �വ��കരായി, മാ�ഷികത മറ�



േപാ�� സാഹചര���ം ഇവിെട��ാ���്. അപകട�ല�് ര�ാ�വ��കെര�ാ� െമാൈബലി� ചി�ം
പക���വ� ഉ�ാ��ത് അ�െകാ�ാണ്.

ഈയ��ിെട മാഗി ന�ഡി�സിെനതിെര ഇ��യി� �ചരണം നട��ം േകരള�ിെല ഭ��വ��ളിെല മായ�ിെനതിെര
ക�ശനനിലപാെട�� അ�പമെയ� ഉേദ�ാഗ�െയ പി�ണ��െമ�ാം േസാഷ�� മീഡിയകളാണ്. ഇവിെടയിനി ആ��ം
ഒ�ം ഒളി�ി�ാനാകി� എ� സേ�ശമാണ് നവമാധ�മ�� ന���ത്. അേതസമയം ഇതിന് �ണ�െളേ�ാെല തെ�
േദാഷ����്. മെ�ാരാെള ���ചരണ�ളി�െട അപകീ��ിെ���ാ�ം നവമാധ�മ�� ഉപേയാഗി�� നിരവധി
സംഭവ��ം ന��് ��ി��്. അതിനാ� തെ� വി�ാന സ�ഹ�ിെല�േ�ാ� ഈ നവമാധ�മ���്
ധാ��ികത��ാേക�ത് അത�ാവശ�മാണ്. അേത�റി�് ന��് മെ�ാ� അവസര�ി� ച�� െച�ാം.


