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അടടിയന്തരപ്രമമേയയം 

മേടി  .    സസ്പീക്കര  : റൂള്  50  പ്രകകാരയം  ഒരു  മനകാടസ്പീസസ്  ലഭടിചടിടടിട്ടുണസ്.   സരവ്വശസ്പീ

പകാറക്കല് അബ്ദുള, കക. സടി. മജകാസഫസ്, മമേകാന്സസ് മജകാസഫസ് എനസ്പീ ബഹുമേകാനകപ്പെട

അയംഗങ്ങളകാണസ് മനകാടസ്പീസസ് നല്കടിയടിട്ടുളതസ്.  കചെയര അനുവദടിക്കുകയകാണസ്.  പകക,

അനുബന്ധമേകായടി  ഒരു  കകാരരയം  ഓരമ്മകപ്പെടുത്തുന.   ചെടയം  52(4)  പ്രകകാരയം  ഒമര

സമമ്മളനതടില് ചെരച കചെയ്ത സയംഗതടികയപ്പെറടിയുള ചെരച വസ്പീണയം കകകാണവരുനതസ്

പുനരകാരയംഭടിക്കകാന്  പകാടടികല്ലെനതകാണസ്.   ചെടയം  52(2)  പ്രകകാരയം  ഒനടിലധടികയം

സയംഗതടികള് ഒരു അടടിയന്തരപ്രമമേയതടില് കകകാണവരുനതയം ശരടിയല്ലെ എനളതയം

ചെടയം പറയുന.  ഇതസ് രണയം ഓരമ്മയടില് വച്ചുകകകാണസ് അവതരടിപ്പെടിക്കകാവുനതകാണസ്.  

15.07.2016  കവളടിയകാഴ്ച്ച  രകാതടി  8  മേണടിക്കസ്  കുറരകാടടി  നടിമയകാജക

മേണ്ഡലതടികല മവളയം പഞകായതടില്കപ്പെട പുതലതസ് അനമന്തകാതസ് മുക്കടില് മുസസ്പീയം

യൂതസ്  ലസ്പീഗസ്  പ്രവരതകന്  ഒരു  സയംഘയം  അക്രമേടികളുകട  കുമതറസ്  ദകാരുണമേകായടി

മേരണകപ്പെടുകയുയം  തടരനണകായ  അക്രമേസയംഭവങ്ങള്  നടിയനടിക്കകാന്  മപകാലസ്പീസടിനസ്

കഴടിയകാതതമൂലയം  ആ  പ്രമദശതസ്  ഉളവകായടിട്ടുളതകായടി  പറയകപ്പെടുന  ഗുരുതരമേകായ

സടിതടിവടിമശഷയം  സയംബന്ധടിചസ്  ഇനകത  സഭകാനടപടടികള്  നടിരതടിവചസ്  ചെരച

കചെയ്യണകമേനസ് ആവശരകപ്പെടസ്  സരവ്വശസ്പീ പകാറക്കല് അബ്ദുള,  കക.  സടി.  മജകാസഫസ്,
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മമേകാന്സസ് മജകാസഫസ് എനസ്പീ ബഹുമേകാനകപ്പെട അയംഗങ്ങള് റൂള്  50  പ്രകകാരയം മനകാടസ്പീസസ്

നല്കടിയടിട്ടുണസ്.  

നസസ്പീറുദസ്പീകന്റെ കകകാലപകാതകയം

മുഖരമേനടി (  ശസ്പീ  .    പടിണറകായടി വടിജയന്  ): സര, കഴടിഞ്ഞ 15-ാം തസ്പീയതടി രകാതടി

8  മേണടിമയകാടുകൂടടിയകാണസ്  കുറരകാടടി  മപകാലസ്പീസസ്  മസ്റ്റേഷന്  അതടിരതടിയടിലുള  മവളയം

പുതലതസ് അനമന്തകാതസ് തകാകഴ എന സലതസ് ശസ്പീ. കമേകായ്ദു എനയകാളുകട കടയസ്

മുനടില് മറകാഡടില് വചസ് മമേകാമടകാര സസക്കടിളടില് വരടികയകായടിരുന ഐ.യു.എയം.എല്.

പ്രവരതകരകായ നസസ്പീറുദസ്പീന്,  അബ്ദുള് ററൗഫസ് എനടിവകര മേകറകാരു സബക്കടില് വന

എസസ്.ഡടി.പടി.ഐ.  പ്രവരതകരകായ  കപ്പെമചരടി  ബഷസ്പീര,  കകകാളടിയടില്  അന

എനടിവര  മചെരനസ്  തടഞ്ഞുനടിരത്തുകയുയം  കപ്പെമചരടി  ബഷസ്പീര  നസസ്പീറുദസ്പീകന

കുതടിപ്പെരടിമക്കല്പ്പെടിക്കുകയുയം കചെയ.  ഗുരുതരമേകായടി പരടിമക്കറ നസസ്പീറുദസ്പീകന മപരകാമ

ഇ.എയം.എസസ്.  ആശുപതടിയടിലുയം  തടരനസ്  മകകാഴടിമക്കകാടസ്  MIMS  ആശുപതടിയടിലുയം

എതടിച്ചു.  MIMS  ആശുപതടിയടികല മഡകാക്ടര പരടിമശകാധടിച സമേയയം നസസ്പീറുദസ്പീന്

മേരണകപ്പെടതകായടി സടിരസ്പീകരടിച്ചു.  ഇക്കകാരരതടില് കുറരകാടടി മപകാലസ്പീസസ്  IPC 302, 34

എനസ്പീ  വകുപ്പുകള്  പ്രകകാരയം  മകസസ്  രജടിസ്റ്റേര  കചെയ്തസ്  അമനന്വേഷടിച്ചുവരുന.

സയംഭവതടികല രണസ്  പ്രതടികകളയുയം  അറസ്റ്റേസ്  കചെയ്തടിട്ടുണസ്.   രകാഷസ്പീയ വടിമരകാധമേകാണസ്
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കകാരണയം. ഇതടില് പറയുനതസ് 2015-ല് പഞകായതസ് കതരകഞ്ഞടുപ്പെടിമനകാടനുബന്ധടിചസ്

മവളതസ്  ഇന്തരന്  യൂണടിയന്  മുസസ്പീയം  ലസ്പീഗടികന്റെ  ഒരു  മയകാഗയം  മചെരനടിരുന.   ആ

മയകാഗതടിലുണകായ എമന്തകാ തരക്കയം മനരകത പ്രസകാവടിച ശസ്പീ.  കപ്പെമചരടി ബഷസ്പീര

തകന്റെ  കമേകാസബല്  മഫകാണടില്  പകരതടിയടിരുന.   ഈ  മഫകാണ്  ഇമപ്പെകാള്

കകകാല്ലെകപ്പെട നസസ്പീറുദസ്പീന് എറടിഞ്ഞുതകരത ഒരു സയംഭവയം ഉണകായടിരുന.  അതടില് 

കുറരകാടടി മപകാലസ്പീസസ് മസ്റ്റേഷനടില് നസസ്പീറുദസ്പീനസ് എതടികര ഒരു മകസസ് ഉണകായടിരുന.  ആ

മകസടില് നസസ്പീറുദസ്പീന് മകകാടതടിയടില് ഹകാജരകായടിരുനടില്ലെ.  അതകകകാണസ് വകാറണകായടി.

ഈ  15-ാം തസ്പീയതടിയകാണസ്  നസസ്പീറുദസ്പീകന മപകാലസ്പീസസ്  അറസ്റ്റേസ്  കചെയ്തസ്  മകകാടതടിയടില്

ഹകാജരകാക്കുനതസ്.   മകകാടതടി  ജകാമേരയം  നല്കടി  വടിടയയകയുയം  കചെയ.   അനസ്

സവകുമനരയം  8 മേണടിക്കകാണസ്  ഈ  അക്രമേസയംഭവയം  ഉണകാകുനതസ്.   ഈ

കകകാലപകാതകകത  തടരനസ്  16-ാം  തസ്പീയതടി  രകാതടി  12.45-നസ്  മകസടികല

രണകായംപ്രതടിയകായ കകകാളടിയടില് അനവടികന്റെ വസ്പീടടികല മപകാരചടില് ഇടടിരുന കകാറുയം

ഓമടകാറടികയുയം ഭകാഗടികമേകായുയം മമേകാമടകാര സസക്കടിള് പൂരണ്ണമേകായുയം തസ്പീവചസ് നശടിപ്പെടിച

ഒരു സയംഭവയം ഉണകായടിട്ടുണസ്.  പകക ഇതടില് ആരുയം മപകാലസ്പീസടില് പരകാതടികപ്പെടടിടടില്ലെ.

അമതകാകടകാപ്പെയംതകന  മേകറകാരു  സയംഭവവുയം  അവടികടയുണകായടി.   എസസ്.ഡടി.പടി.ഐ.

പ്രവരതകനകായ അബ്ദുള് സലകാമേടികന്റെ കടയുയം വലകക്കടങ്ങകാടടിക്കസ് സമേസ്പീപയം മറകാഡടില്
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പകാരക്കസ് കചെയ്തടിരുന എസസ്.ഡടി.പടി.ഐ. പ്രവരതകന് മുഹമ്മദസ് മുഹസടികന്റെ മമേകാമടകാര

സസക്കടിളുയം തസ്പീവച്ചു നശടിപ്പെടിച സയംഭവവുയം ഉണകായടിട്ടുണസ്.  ഇതടില് രണസ് മകസുകള്

രജടിസ്റ്റേര കചെയ്തടിട്ടുണസ്.  എ.ഡടി.ജടി.പടി. മനകാരതസ് മസകാണ്, മകകാഴടിമക്കകാടസ് റൂറല് ജടില്ലെകാ

മപകാലസ്പീസസ്  സൂപ്രണസ് തടങ്ങടിയ ഉനത ഉമദരകാഗസര സന്ദരശടിചടിട്ടുണസ്.   സലതസ്

മപകാലസ്പീസസ്  പടിക്കറടിയംഗസ്,  കമേകാസബല്  സസ്ട്രൈക്കര  എനടിവ  ഏരകപ്പെടുത്തുകയുയം

കചെയ്തടിട്ടുണസ്.   ഇമപ്പെകാള്  സടിതടിഗതടികള്  ശകാന്തമേകാണസ്.   ഇതരയം  സയംഭവങ്ങള്

നടിയനടിക്കുനതടിനസ്  സരക്കകാര  എല്ലെകാ  തരതടിലുള  കരശന  നടപടടികളുയം

സന്വേസ്പീകരടിചടിട്ടുണസ്.   ഇതരതടിലുള  സയംഭവങ്ങള്  ആവരതടിക്കകാതടിരടിക്കകാനുള

ജകാഗ്രതകാ  നടിരമദശയം  ബന്ധകപ്പെട  ഉമദരകാഗസരക്കസ്  ഇതടിനകയം  നല്കടിയടിട്ടുമുണസ്.

ഇകതകാകക്കകക്കകാണസ് ഈ വടിഷയയം സഭ നടിരതടിവചസ് ചെരച കചെമയ്യണതകായടിടടില്ലെ.  

നസസ്പീറുദസ്പീകന്റെ കകകാലപകാതകയം

ശസ്പീ  .    പകാറക്കല്  അബ്ദുള  : സര,  എകന്റെ  നടിമയകാജകമേണ്ഡലതടികല  മവളയം

പഞകായതടില്കപ്പെട  പുതലതസ്  അനമന്തകാതസ്  മുക്കടില്  നസസ്പീറുദസ്പീന്  എന  22

വയസ്സുള  യൂതസ്  ലസ്പീഗസ്  പ്രവരതകന്  കഴടിഞ്ഞ  കവളടിയകാഴ്ച  രകാതടി  8  മേണടിമയകാകട

എസസ്.ഡടി.പടി.ഐ.  പ്രവരതകരുകട  കുമതറസ്  അതടിദകാരുണമേകായടി

മേരണകപ്പെടടിരടിക്കുകയകാണസ്.   ഈ  വടിഷയയം  ബഹുമേകാനകപ്പെട  മുഖരമേനടിയുകടയുയം  ഈ
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സഭയുകടയുയം  ശദ്ധയടില്കകകാണവരുനതടിനകാണസ്  ഞകാന്  ഈ  അടടിയന്തരപ്രമമേയയം

അവതരടിപ്പെടിക്കുനതസ്.   പളടിയടില്നടിനയം  പ്രകാരത്ഥന  കഴടിഞ്ഞടിറങ്ങടി  സബക്കടില്

കതകാടടുത്തുള  കടയടിമലയസ്  മപകാകുകയകായടിരുന  നസസ്പീറുദസ്പീകനയുയം  അബ്ദുള്

ററൗഫടികനയുയം.......  അവര  ഒരുമേടിചകാണസ്  കടയടിമലയസ്  മപകാകുനതസ്.   ഇവരുകട  വസ്പീടുയം

പളടിയുയം  അടുതടുതകാണസ്.   ഏകമദശയം  150  മേസ്പീറര  അകകലവചകാണസ്  ഈ

അക്രമേടിസയംഘയം മേകറകാരു സബക്കടില് പടിനകാകലകയതടി ഇവകര തടഞ്ഞുനടിരത്തുകയുയം

കചെറടിയ  കശപടിശയുയം  സയംസകാരവുയം  ഉണകാവുകയുയം  നസസ്പീറുദസ്പീകന  തകാകഴയടിറക്കടി  ഒരു

കകാരണവുമേടില്ലെകാകത  വയറടില്  കതടി  കുതടിക്കയറ്റുകയകാണസ്  കചെയ്തതസ്.   ഇകതകാകക്ക

നസസ്പീറുദസ്പീകന്റെ വകാപ്പെയുകട മജരഷ്ഠകന്റെ മേകനകായ അബ്ദുള് ററൗഫസ് കകാണുകയകാണസ്.  വളകര

വലടിയ വകാമക്കറമമേകാ ബഹളമമേകാ ഉണകായടിടടില്ലെ.  ഇമപ്പെകാള് സൂരരന് അസമേടിക്കകാന് ഏഴസ്

മേണടിമയകാടടുക്കുയം.  അതടിനസ് അര മേണടിക്കൂറടിനസ് മശഷമേകാണസ് ഈ സയംഭവുയം ഉണകായതസ്.

മുഖയംമൂടടി ധരടിക്കകാകത ആളുകള് കകാണ്കക,  വളകര പരസരമേകായകാണസ് ഇതസ് കചെയ്യുനതസ്.

കതടി  കുതടിക്കയറടിയതടികന  തടരനസ്  രകയം  വകാരകനകാഴുകുകയകാണസ്.   ഇതയുയം

ഭസ്പീകരമേകായ  രൂപതടില്  ആക്രമേടിക്കകപ്പെട്ടുകവനസ്  മേനസടിലകാകുനതസ്  അമപ്പെകാഴകാണസ്.

അമപ്പെകാള്  കതകാടടുത്തുള  ബകാലനുയം  സജടിമലഷയം  ഓടടി  വരടികയുയം  കചെയ.

എസസ്.ഡടി.പടി.ഐ.  അല്ലെ  ആക്രമേടിചകതനയം  ഇകതകാരു  വരഗസ്പീയ  മചെരടിതടിരടിവസ്
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ഉണകാക്കുവകാനുമുള കൃതരമേകായ ഉമദശരയം ഇവരക്കുണകായടിരുന.  ബകാലനുയം സജടിമലഷയം

അവരുകട  ഉടുമുണസ്  അഴടിചസ്  നസസ്പീറുദസ്പീകന്റെ  വയറടില്  കകട്ടുകയുയം  ഞങ്ങളല്ലെ  ഇതസ്

കചെയ്തകതനയം അബ്ദുറഹടിമേകാനുയം ബഷസ്പീറുയം അടങ്ങുന എസസ്.ഡടി.പടി.ഐ.-ക്കകാരകാണസ് ഇതസ്

കചെയ്തകതനയം  പടിനസ്പീടസ്  വനവമരകാടസ്  ആരത്തുവടിളടിചസ്  പറയുകയകായടിരുന.   അവടികട

എന്തകാണസ്  നടനകതനസ്  അമനന്വേഷടിചസ്  അയല്പക്കത്തുള  സസ്പീകളടക്കമുളവര

വരുമമകാള് അവടികട വണടി ആകടി ഡന്റെകായതകാകണനകാണസ്, രണസ് സബക്കുകള് തമ്മടില്

കൂടടിയടിടടിചതകാകണനകാണസ്  എസസ്.ഡടി.പടി.ഐ.-ക്കകാര  പറഞ്ഞതസ്.   ഒരു

അപകടതടിലൂകടയകാണസ് മേരണയം നടനകതനസ് വരുതടിതസ്പീരക്കകാനുള ഒരു ശമേമേകാണസ്

ഇതടിലൂകട  ആസൂതണയം  കചെയ്തതസ്.   ഇവര  അവടികട  വനസ്  കൃതരയം  നടതടി

തടിരടിച്ചുമപകാകുകയകാണസ്.   വന  സബക്കടില്  തടിരടിച്ചുമപകാകുകയുയം  ഏകമദശയം  ഒരു

കടിമലകാമേസ്പീറര  അകകലവചസ്  മേകറകാരു  വണടിയടില്  രകകപടുകയുയം  കചെയ.   ഈ

കകകാലപകാതകയം നടതടിയതസ് വളകര ആസൂതടിതമേകായകാണസ്.  ഇതടികന്റെ പടിനടില് വളകര

കൃതരമേകായ  ചെടില  അജണകളുണസ്.   ഇതസ്  ഒറകപ്പെട  സയംഭവമേല്ലെ.   വടകര  തകാലൂക്കടില്

നടിരന്തരമേകായടി എസസ്.ഡടി.പടി.ഐ. പ്രവരതകര വളകര കൃതരമേകായടി ഇതരയം കകാരരങ്ങള്

കചെയമപകാരുന.   നടിരവധടി  തവണയകായടി  ഇതരയം  അക്രമേസയംഭവങ്ങള്

അരമങ്ങറുകയകാണസ്.  ഞങ്ങളുകട പകാരടടിയുകട യൂതസ് ലസ്പീഗസ് മനതകാവടികന വരഷങ്ങള്ക്കസ്
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മുമസ്  തലയടടിചസ്  മേകാരകമേകായടി  പരടിമക്കല്പ്പെടിച്ചു.   ശസ്പീ.  പടി.  പടി.  ജകാഫര  എന

പ്രവരതകകന്റെ പലസ്ല്ല് അടടിച്ചുകകകാഴടിച്ചു.  അഞസ് പലസ്ല്ല് മറകാഡടില്നടിനയം കപറുക്കടികയടുമക്ക

ണടിവന.  ഏകമദശയം രണസ് മേകാസക്കകാലയം മേണടിപ്പെകാല് മഹകാസടിറലടില് ചെടികടിത്സയടില്

കഴടിമയണടിയുയം വന.  അതകൂടകാകത അഴടിയൂര പഞകായതടില് പൂഴടിതലയടികല സടി.

പടി.  ഫടിമറകാസസ്  എന  മുസസ്പീയംലസ്പീഗസ്  പ്രവരതകകന  തലമശ്ശേരടി  മേകാക്കൂടയം  കറയടില്മവ

ടകാക്കടില്വചസ്  കകകാലകപ്പെടുതടിയതടിനുമശഷയം  കടയടിന്  കയറടിയതകാകണനസ്

വരുതടിതസ്പീരക്കകാനുള  ശമേയം  നടന.  ആ  മകസസ്  ഇമപ്പെകാഴുയം

നടനകകകാണടിരടിക്കുകയകാണസ്.  അതമപകാകല,  അറുപതസ്  വയസടിനുമമേലുള കനമല്ലെകാളടി

കകാസടിയം  ഹകാജടി  എന മേനുഷരകന ഇവര അടടിചസ്  കകാലുകപകാടടിച്ചു.  അമദഹമേടിമപ്പെകാള്

വടികലകായംഗനകായടി  ജസ്പീവടിക്കുകയകാണസ്.  ഇങ്ങകന  നടിരവധടി  സയംഭവങ്ങള്  വടകര

തകാലൂക്കടികന്റെ  പല  ഭകാഗങ്ങളടിലുയം  നടനകകകാണടിരടിക്കുന.  SDPI  എന  തസ്പീവ്രവകാദ

സയംഘടന  രകാജരതസ്  അപകടകരമേകായ  ഒരവസയുണകാക്കുകയകാണസ്.

മേതങ്ങള്ക്കടിടയടില്  പരസരയം  കകഡമവരഷനുകളുണകാക്കടി  പരസരയം  തമ്മടില്

കലഹടിക്കകാനുയം  തല്ലുകൂടകാനുമുള  ശമേയം  നടത്തുകയകാണസ്.  മുസസ്പീയം  ലസ്പീഗടികന

കസ്പീണടിപ്പെടിക്കകാന്മവണടി  അറടിമഞ്ഞകാ  അറടിയകാകതമയകാ  ചെടില  രകാഷസ്പീയ  പകാരടടികള്

ഇവരക്കസ് പല ഘടങ്ങളടിലുയം സമപ്പെകാരടസ് കചെയ്യുകനകാരു സകാഹചെരരയം.....
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വടകര തകാലൂക്കടികല മപകാലസ്പീസസ് വളകര മമേകാശമേകാണസ്. ഇവര ഈ കൃതരകമേകാകക്ക

കചെയ്തമപ്പെകാള്,  ഞകാന്  മനരകത  സൂചെടിപ്പെടിച  ജകാഫറടികന  തല്ലെടിയമപ്പെകാള്,

അമദഹതടികന്റെ അഞസ് പലസ്ല്ല് മപകായമപ്പെകാള്, തലയസ് എമടകാളയം സ്റ്റേടിച്ചുണകായമപ്പെകാള് ഈ

മകസടില്  മുസസ്പീയംലസ്പീഗടികന്റെ  പ്രവരതകര  ശടികടിക്കകപ്പെടുകയുയം

എസസ്.ഡടി.പടി.കഎ.ക്കകാരന്  രകകപ്പെടുകയുയം  കചെയ്യുന  സകാഹചെരരമേകാണുണകായതസ്.

മപകാലസ്പീസടികന  ഇവര  പണയം  നല്കടി  സന്വേകാധസ്പീനടിക്കുന.  എല്ലെകാ  മപകാലസ്പീസുകകാകരയുയം

ഞകാന് പറയുനടില്ലെ.  വടകര തകാലൂക്കടികല   മപകാലസ്പീസുകകാരടില് കള നകാണയങ്ങളുണസ്

എനളതകാണസ് മഖദകരമേകായ വസ്തുത.  ഇതരയം മകസുകകളകാകക്കയുണകായകാല് വളകര

കൃതരമേകായടി,  ഇവര  മകകാടതടിയടില്നടിനസ്  രകകപ്പെടുന  രസ്പീതടിയടില്  എഫസ്.കഎ.ആര.

ഇടുകയകാണസ്.  ഇതസ്  മപകാലസ്പീസുമേകായടി  ഒത്തുമചെരനള  കളക്കളടിയകാണസ്.  ഞകാന്

രകാഷസ്പീയയം  പറയുനതല്ലെ.  വളകര  ഗുരുതരവുയം  ഭസ്പീകരവുമേകായ  അവസകാവടിമശഷയം

ഇതമേകായടി  ബന്ധകപ്പെടസ്  കകാലങ്ങളകായടി  നകാടടില്  നടിലനടില്ക്കുകയകാണസ്.  ഇതരയം

ഭസ്പീകരവകാദ  പ്രവരതനയം  നടത്തുന  ആളുകളുയം  മപകാലസ്പീസുയം  തമ്മടില്  എമന്തകാ  ഒരു

അവടിഹടിത ബന്ധമുണസ് എനളതസ് വളകര കൃതരമേകാണസ്.  കുറരകാടടിയടില് മേടിനടിഞ്ഞകാനസ്

കവളടിയകാഴ്ചയുയം അക്രമേയം നടന. പ്രതടികകള മപകാലസ്പീസസ് പടിടടിചതല്ലെ. മപകാലസ്പീസസ് പടിടടിച്ചു

എന  പറയുനതടില്  യകാകതകാരു  കഴമ്പുമേടില്ലെ.  ഏതകാണസ്  ഏഴസ്-ഏഴര  മേണടി  സമേയയം.
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എല്ലെകാവരക്കുമേറടിയുയം പ്രതടികള് ആരകാകണനസ്.  പ്രതടികകളക്കുറടിചസ് വളകര കൃതരമേകായടി...

മുഖയംമൂടടി  ധരടിചല്ലെ  അവര  വനതസ്.  അവര  വനസ്  കൃതരയം  നടതടിമപ്പെകായമപ്പെകാള്,

പ്രതടികള്  ബഷസ്പീറുയം  അബ്ദുറഹടിമേകാനുമേകാകണനസ്  നകാട്ടുകകാരക്കസ്  അറടിയകായം.  മപകാലസ്പീസുയം

എസസ്.ഡടി.പടി.കഎ.  പ്രവരതകരുയം തമ്മടിലുള അഡ്ജസ്റ്റേസ്കമേന്റെടികന്റെ ഭകാഗമേകായടി ഇവര

കസ്പീഴടങ്ങുകയകാണസ്  കചെയ്തതസ്.  അതകാണസ്  അവടികടയുണകായ  സയംഭവയം.  അതകൂടകാകത

ജനകാധടിപതര  രൂപതടില്  സന്വേകാഭകാവടികമേകാകയകാരു  പ്രതടിമഷധയം  നടതടിയതടിനസ്

ഞങ്ങളുകട  പ്രവരതകകര  പടിടടിച്ചുകകകാണമപകായടി.  ബഷസ്പീറടികന്റെ  വസ്പീടടികനതടികര

കചെറടികയകാരു കമല്ലെറു നടന.  ഞകാനതടികന നരകായസ്പീകരടിക്കുനടില്ലെ.  അതടിനസ് ഞങ്ങളുകട

നകാമലകാളയം പ്രവരതകകര പടിടടിച്ചുകകകാണമപകായടി.  മസ്റ്റേഷനടില് കകകാണമപകായമപ്പെകാള്

ഞങ്ങള്  കകാണുന  കകാഴ്ചകയകന്തനസ്  മചെകാദടിചകാല്  എസസ്.ഡടി.പടി.കഎ.യുകട  ഈ

ക്രടിമേടിനലുകകള,  കകകാലപകാതകയം  നടതടിയ  ബഷസ്പീറടിനുയം  അബ്ദുറഹടിമേകാനുയം  കുറരകാടടി

മപകാലസ്പീസസ്  മസ്റ്റേഷനടില്  ബടിരടിയകാണടിവചസ്  സല്ക്കരടിക്കുന  കകാഴ്ചയകാണസ്  ഞങ്ങള്

കണതസ്.  ഇതസ്  ഞകാന്  കവറുകത  പറയുനതല്ലെ.  അവടികടയുള  ഇടതപക

പ്രവരതകമരകാടസ്  മചെകാദടിചകാലുയം  ഈ സയംഭവമേറടിയകായം.  ഇനകല ഞങ്ങള് സമേകാധകാന

കമ്മടിറടി മയകാഗതടില് ഇക്കകാരരയം ചെരച കചെയ്തടിട്ടുണസ്. മേകാതമേല്ലെ ഈ എസസ്.ഡടി.പടി.കഎ.

പ്രവരതകരുകട  മുനടില്വചസ്,  കകല്ലെറടിഞ്ഞു  എനപറഞ്ഞസ്  പടിടടിച്ചുകകകാണമപകായ
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ഞങ്ങളുകട  നകാലസ്  പ്രവരതകകര  മപകാലസ്പീസസ്  ക്രൂരമേകായടി  മേരദടിക്കുന

സകാഹചെരരമുണകായടി.  മപകാലസ്പീസുയം  എസസ്.ഡടി.പടി.കഎ.യുയം  തമ്മടിലുള  അവടിഹടിത

ബന്ധയം  കൃതരമേകായടി  അമനന്വേഷടിക്കണകമേനകാണസ്  ഞങ്ങള്  പറയുനതസ്.  അതകകകാണസ്

ഈ മകസസ്  ഈ മപകാലസ്പീസമനന്വേഷടിചകാല് ഒരു കകാരണവശകാലുയം  തമ്പുയം  കടിട്ടുകയടില്ലെ.

കകകാല  കചെയ്ത  ആളുകളല്ലെ,  ഈ  കകകാലയസ്  പടിനടില്  പ്രവരതടിച  തലമചകാറുണസ്.

അതടികനയകാണസ്  കകണമതണതസ്.  ഒരു  കസഷരല്  ഇന്കവസ്റ്റേടിമഗഷന്  ടസ്പീമേടികന

വച്ചുകകകാണസ്  ഈ  മകസസ്  അമനന്വേഷടിപ്പെടിക്കണയം  എനകാണസ്  ഞങ്ങള്ക്കസ്

പറയുവകാനുളതസ്.  വളകര  ഗറൗരവമമേറടിയ  പ്രശ്നമേകാണടിതസ്.  അതകകകാണസ്  സഭ

നടിരതടിവചസ് ഇക്കകാരരയം ചെരച കചെയ്യണയം.

ഞകാന്  ഒരുകകാരരയം  സൂചെടിപ്പെടിക്കകട,  കഎ.എസസ്.നുമവണടി  നകാടുമുഴുവന്

ഓടുമമകാള്  കഎ.എസസ്.മലയസ്  റടിക്രൂടസ്  കചെയ്യുന,  തസ്പീവ്രവകാദ  പ്രവരതനങ്ങള്ക്കസ്

മനതൃതന്വേയം  കകകാടുക്കുന  എസസ്.ഡടി.പടി.കഎ.  പ്രവരതകകര  മപകാലസ്പീസസ്  കതകാടകാന്

മപകാലുയം  മേടടിക്കുന.  ഇനവകര  മപകാലസ്പീസസ്  ഇവകര  പടിടടിക്കകാമനകാ  ഇവരകക്കതടികര

അമനന്വേഷണയം  നടതകാമനകാ  തയ്യകാറകാകകാത  സകാഹചെരരയം  മകരളതടിലുണസ്.  ഈ

ഒരവസകാവടിമശഷയം  ഉണകായകാല്  തസ്പീരചയകായുയം  മകരളയം  മുഴുവന്  അതടിഗുരുതരമേകായ

പ്രശ്നതടിമലയസ്  മപകാകുയം.  ഇവര  വളകര  ഭസ്പീകരമേകായ  രൂപതടില്  വരഗസ്പീയമേകായ
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മചെരടിതടിരടിവുണകാക്കകാനുള ശമേയം നടത്തുമമകാള് മുസസ്പീയം ലസ്പീഗടികന്റെ പ്രവരതകന്മേകാര

അതസ്  തടയുകയകാണസ്.  അതടികന്റെ മപരടിലകാണസ്  ഞങ്ങള് ഇകതകാകക്ക ഏറ്റുവകാമങ്ങണടി

വരുനതസ്.  അതകകകാണസ് കസഷരല് ഇന്കവസ്റ്റേടിമഗഷന് ടസ്പീമേടികന വച്ചുകകകാണമവണയം

ഈ മകസസ് അമനന്വേഷടിക്കകാന് എനകാണടിവടികട സൂചെടിപ്പെടിക്കുവകാനുളതസ്. ഇക്കകാരരയം സഭ

നടിരതടിവചസ് വളകര ഗറൗരവതടില് ചെരച കചെയ്യണകമേനസ് സൂചെടിപ്പെടിക്കുകയകാണസ്.

നസസ്പീറുദസ്പീകന്റെ കകകാലപകാതകയം

മുഖരമേനടി  (ശസ്പീ  .    പടിണറകായടി വടിജയന്):  സര,  ബഹുമേകാനകപ്പെട എയം.എല്.എ.

പ്രകടടിപ്പെടിച  കപകാതവടികകാരമതകാടസ്  മയകാജടിപ്പെകാണുളതസ്.  നമ്മുകട  നകാടടില്

എസസ്.ഡടി.പടി.കഎ.  എന്തകാകണനസ്  എല്ലെകാവരക്കുമേറടിയകായം.  ആരക്കകാണസ്  കൂടുതല്

അറടിയകാവുനകതനയം  ആരകാണസ്  എസസ്.ഡടി.പടി.കഎ.കയ  കചെറടിയ  മതകാതടില്

മപ്രകാത്സകാഹടിപ്പെടിചകതനമുള  കകാരരതടിമലയ്കക്കകാനയം  ഞകാനടിമപ്പെകാള്  മപകാകുനടില്ലെ.

പമക,  ഇവടികട  ബഹുമേകാനകപ്പെട  എയം.എല്.എ.  പ്രകടടിപ്പെടിചതമപകാകല  ഇതരയം

ശകടികള്  നമ്മുകട  നകാടടിനസ്  കപകാതവകായ  ആപതകാകണനസ്  നമ്മകളല്ലെകാവരുയം

തടിരടിചറടിയണയം.  അവരുമേകായടി ഒരുതരതടിലുമുള ലകാഘവതന്വേവുയം ഉണകാകകാന് പകാടടില്ലെ.

ഇവടികട അമദഹയം പ്രകടടിപ്പെടിച അഭടിപ്രകായങ്ങളനുസരടിചസ് ഈ സയംഭവയം നടനയുടകന
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ആളുകള്  ഓടടി  വരുനണസ്.  മപരുമേകാതമമേ  അമങ്ങയസ്  പറയുവകാന്  സകാധടിക്കൂ

എകനനടിക്കറടിയകായം. കകാരണയം ആ ഓടടി വനവരക്കുയം രകാഷസ്പീയയം കകാണുയം. അവര ഏതസ്

രകാഷസ്പീയക്കകാരകായടിരുന  എനസ്  അങ്ങയുകട  രകാഷസ്പീയയംവചസ്  ഇമപ്പെകാഴടിവടികട

പറയകാതടിരുനതകായടിരടിക്കുയം എനകാണസ് ഞകാന് കണക്കകാക്കുനതസ്.  എനടിക്കസ് അവരുകട

രകാഷസ്പീയയം പറമയണ ബകാധരതയടില്ലെകാതതകകകാണസ് ഇമപ്പെകാള് പറയുനടില്ലെ.

ശസ്പീ  .    പകാറക്കല്  അബ്ദുള:  സര,  അവടികട  വനവരടില്  ഇടതപകതടികല

ആളുകളുയം ഉണകായടിരുന.

ശസ്പീ  .    കക  .    എയം  .    ഷകാജടി:  സര,  ഇവടികട  ഒരു  പകാരടടികയയുയം  സയംബന്ധടിചസ്

പറഞ്ഞടിടടില്ലെ.

ശസ്പീ  .    പടിണറകായടി വടിജയന്:  സര,  ശരടി ശരടി.  ഞകാന് പറഞ്ഞതടിനസ്  പ്രമതരക

കകാരണമുണസ്. ശസ്പീ. കക. എയം. ഷകാജടി അവടികടയടിരുനടിടസ് പറമയണ. ഞകാന് പറഞ്ഞതസ്

എന്തുകകകാണകാകണനസ് അമദഹതടിനറടിയകായം. അമദഹതടികന്റെ ആ സയംഭകാഷണതടില്

ഒരു  കകാരരയം  സമ്മതടിമക്കണടിവനടിരുന.  അമദഹയം  തകന  വടിളടിച്ചുകൂടടിയ  ഒരു

സയംഭകാഷണകമേകാകക്ക നടനമല്ലെകാ. ആ കകാരരതടില്തകന ഒരുകകാരരയം സമ്മതടിമക്കണടി

വനകവനസ് മകടടിട്ടുണസ്. അതടികന്റെ ഭകാഗയം വച്ചുകകകാണതകനയകാണസ് ഞകാന് പറഞ്ഞതസ്.

അതസ്  അമദഹതടിനറടിയകായം.  അതകകകാണകാണസ്  ഞകാന്  പ്രമതരകടിചസ്  ആരകാകണനസ്
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പറയകാതടിരുനതസ്.  ഇതരയം  കകാരരങ്ങളടില്  സരക്കകാരടികന  സയംബന്ധടിചടിടമതകാളയം

തറന  സമേസ്പീപനയം  മേകാതമമേയുള.  ആസൂതടിതമേകായകാണസ്  ഈ  കകകാലപകാതകയം

നടതടിയകതനസ്  അമദഹയം  പറയുകയുണകായടി.  ആസൂതടിതമേകാമണകാകയനസ്

അമനന്വേഷടിമക്കണതകായടിട്ടുണസ്.  കകകാല  നടതകാന്  പരടിശസ്പീലനയം  മനടുന  ചെടില

സയംഘങ്ങള് നമ്മുകട നകാടടിലുണസ്.  അതടികലകാനകാണസ്  എസസ്.ഡടി.പടി.കഎ.   എങ്ങകന

രകാഷസ്പീയ  പ്രവരതനയം  നടതണകമേനള  കകാരരതടിലല്ലെ  അവര  പരടിശസ്പീലനയം

മനടുനതസ്.  ഇതരതടിലുള  ആക്രമേണങ്ങള്  എങ്ങകന  നടതകാകമേനയം  ആളുകകള

എങ്ങകന  എളുപ്പെതടില്  കകകാല്ലെകാന്  സകാധടിക്കുകമേനമുള  കകാരരങ്ങളകാണസ്

പരടിശസ്പീലടിക്കുനതസ്.  അതടികന്റെ  പ്രതരകതടിലുള  രൂപമേകാണടിവടികട

ഉണകായടിരടിക്കുനതസ്.  ഇതടികന്റെ  പടിനടില്  പ്രവരതടിചവരുമണകാകയനയം

ആസൂതണമുമണകാകയനയം  അമദഹയം  സയംശയടിചടിട്ടുണസ്.  അതരയം  കകാരരങ്ങള്

ഗറൗരവമേകായടിതകന പരടിമശകാധടിക്കകാവുനതകാണസ്.  ഈ കകാരരതടില് ഒരു കസഷരല്

ടസ്പീയം  തകന  അമനന്വേഷടിമക്കണതകായടിട്ടുകണനസ്  അമദഹയം  പറഞ്ഞു.  അക്കകാരരവുയം

പരടിമശകാധടിക്കകാവുനതകാണസ്. ഈ പറയുന ആളുകകള കകണത്തുനതടില് ഏകതങടിലുയം

തരതടിലുള വസ്പീഴ്ചയുണകാകുനകവങടില് കസഷരല് ടസ്പീമേടികന തകന നമുക്കസ് ഏരപ്പെകാടസ്

കചെയ്യകാന്  സകാധടിക്കുയം.  ഉതരവകാദകപ്പെട  അവടികടനടിനള  അയംഗകമേനള  നടിലയസ്
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അമദഹയം  ഒരുകകാരരയംകൂടടി  പറയുകയുണകായടി.  ഇവകര  മപകാലസ്പീസസ്  മസ്റ്റേഷനടില്

സല്ക്കരടിക്കുന  നടിലയകാണസ്  സന്വേസ്പീകരടിചകതനസ്  അമദഹയം  പറഞ്ഞു.

അങ്ങകനയുകണങടില്  തസ്പീരചയകായുയം  ഗറൗരവമേകായടി  അമനന്വേഷടിക്കുയം.  കകാരണയം

എസസ്.ഡടി.പടി.കഎ.ക്കകാരക്കസ്  സല്ക്കകാരയം  ഒരുമക്കണ  മപകാലസ്പീസസ്  മസ്റ്റേഷകന്റെ  കകാലയം

കഴടിഞ്ഞു.  അങ്ങകനകയകാരവസ  ഇവടികടയുണകായടിരുന.  അതടിമന്റെതകായ  തടരച

ഏകതങടിലുയം  കകാരണവശകാല്  ഏകതങടിലുയം  മപകാലസ്പീസസ്  മസ്റ്റേഷനടില്

ഉണകായടിട്ടുകണങടില്  നടിശ്ചയമേകായുയം  അതടികനതടികര  നടപടടിയുണകാകുയം.  ഒരു

സയംശയവുയം  മവണ.  ഇതരയം  ശകടികമളകാകടകാനയം  ഒരു  വടിട്ടുവസ്പീഴ്ചയുയം  കചെയ്യുന

സമേസ്പീപനയം ഈ സരക്കകാരടിനടില്ലെ എനതകാണസ് വരകമേകാക്കകാനുളതസ്. അതകകകാണസ് ഈ

കകാരരയം  ഗറൗരവമേകായടിതകന  സരക്കകാര  എടുക്കുയം.  ഗറൗരവമേകായടി  പരടിമശകാധടിക്കുയം.

കൂടുതല് കകാരരങ്ങളടില് ഇടകപമടണതകണങടില് അക്കകാരരങ്ങളടില് ഇടകപട്ടുകകകാണസ്

പരടിമശകാധടിക്കകാനുള സയംവടിധകാനങ്ങളുയം ഒരുക്കുയം. ഈ പ്രശ്നയം സഭ നടിരതടിവചസ് ചെരച

കചെമയ്യണതടില്ലെ എനകാണസ് എനടിക്കസ് പറയുവകാനുളതസ്.

മേടി  .    സസ്പീക്കര:  ബഹുമേകാനകപ്പെട  മുഖരമേനടിയുകട  വടിശദസ്പീകരണതടികന്റെ

അടടിസകാനതടില് അടടിയന്തര പ്രമമേയതടിനസ് അനുമേതടി നടിമഷധടിക്കുന.

(അടടിയന്തരപ്രമമേയതടിനസ് അവതരണകാനുമേതടി നടിമഷധടിച്ചു.)
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നസസ്പീറുദസ്പീകന്റെ കകകാലപകാതകയം

പ്രതടിപക മനതകാവസ്  (ശസ്പീ  .    രമമേശസ്  കചെനടിതല) :  സര,  കുറരകാടടി   മവളതസ്

പുതലതസ്  നസസ്പീറുദസ്പീകന്റെ  കകകാലപകാതകയം  അതരന്തയം  കകപശകാചെടികവുയം  ക്രൂരവുമേകായ

ഒനകായടിരുന.   ഏകതങടിലുകമേകാരു  സയംഘരഷയം  നടക്കുനതടിനടിടയടില്  ഒരു

കകകാലപകാതകയം നടനകാല് നമുക്കതസ് മേനസടിലകാകുയം.  യകാകതകാരു സയംഘരഷവുമേടില്ലെകാകത

വളകര ആസൂതടിതമേകായ നടിലയടില് കകകാല്ലെണകമേനള ലകരമതകാടുകൂടടിയകാണസ് ഇറൗ

സയംഭവയം  മുഴുവന്  പകാന്  കചെയ്തകതനകാണസ്  ഇതടില്നടിനയം  വരകമേകാകുനതസ്.

ആര.എസസ്.എസ്സുയം  എസസ്.ഡടി.പടി.കഎ.-യുയം  മകരളതടില്  വരകാപകമേകായ

അക്രങ്ങള്ക്കസ്  മനതൃതന്വേയം  കകകാടുത്തുകകകാണടിരടിക്കുകയകാകണനതകാണസ്  യകാഥകാരത്ഥരയം.

ആര.എസസ്.എസ്സുയം എസസ്.ഡടി.പടി.കഎ-യുയം ഒരു നകാണയതടികന്റെ രണസ് വശങ്ങളകാണസ്.

രണസ്  സയംഘടനകളുയം  തസ്പീവ്രവകാദ  പ്രവരതനങ്ങള്ക്കസ്  മനതൃതന്വേയം

കകകാടുക്കുനകവനളതസ്  എല്ലെകാമപരക്കുയം  മബകാധരമുള  കകാരരമേകാണസ്.   ഇതരയം

തസ്പീവ്രവകാദ  പ്രസകാനങ്ങകള  ഒറകക്കടകായടി  മകരള  സമൂഹയം  എതടിരക്കണകമേനള

ആവശരകതയകാണസ്  ഇതടിലൂകട  ചൂണടിക്കകാണടിക്കുനതസ്.   ബഹുമേകാനരനകായ മുഖരമേനടി

പറഞ്ഞതടില്നടിനയം ഒരു കകാരരയം വരകമേകാണസ്.  അമദഹതടികന്റെ മേറുപടടിയടില്നടിനയം

എസസ്.ഡടി.പടി.കഎ.-മയകാടസ്  അമദഹതടിനുള  മൃദുസമേസ്പീപനയം  വളകര  വരകമേകാണസ്.
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ഇതടിനുമുമ്പുയം  അവരുകട  ഭകാഗത്തുനടിനയം  ഇതരയം   സയംഭവങ്ങളുണകായടിട്ടുണസ്.   മുമസ്

എസസ്.ഡടി.പടി.കഎ.-ക്കകാരുകട  വകാഹനങ്ങളുയം  വസ്പീടുകളുയം  എറടിഞ്ഞടിട്ടുണസ്.   ഇറൗ

സയംഭവങ്ങകളകാകക്ക  അമദഹയം  വടിശദസ്പീകരടിക്കുനതടികന്റെ  യുകടി  എല്ലെകാമപരക്കുയം

മേനസടിലകാകുയം. അമദഹമേടിവടികട പറഞ്ഞതസ് എസസ്.ഡടി.പടി.കഎ.-ക്കകാരക്കസ് ബടിരടിയകാണടി

വടിളമ്പുന സയംഭവയം  അവസകാനടിച്ചുകവനകാണസ്.   മേടി.  പടിണറകായടി  വടിജയന്  ഇമപ്പെകാള്

അതടിവടികട  ആരയംഭടിചടിരടിക്കുകയകാകണനളതകാണസ്  യകാഥകാരത്ഥരയം.  ഇതടിനുമുമ്പു

മകരളതടികല   ഏകതങടിലുയം  ഒരു  സലതസ്  എസസ്.ഡടി.പടി.കഎ.-ക്കകാരക്കസ്

ബടിരടിയകാണടി വടിളമടിയ ഏകതങടിലുയം ഒരു സയംഭവയം ചൂണടിക്കകാണടിക്കുവകാന് നടിങ്ങള്ക്കസ്

കഴടിയുമമേകാ?  വടകരയടിലുയം  കുറരകാടടിയടിലുയം  കഴടിഞ്ഞ  കതരകഞ്ഞടുപ്പെടില്

എസസ്.ഡടി.പടി.കഎ.  മപകാലുള  തസ്പീവ്രവകാദ  സയംഘടനകളുകട   സഹകായവകാഗകാനയം

വകാങ്ങടിയതസ്  ആരകാകണനസ്  എല്ലെകാമപരക്കുമേകാറടിയകായം.   മകരളതടില്

അമങ്ങകാളമേടിമങ്ങകാളയം  എസസ്.ഡടി.പടി.കഎ.  മപകാലുള  തസ്പീവ്രവകാദ  സയംഘടനകളുകട

സഹകായയം  ആരക്കസ്  ലഭടിച്ചു?  കണക്കുകള്  പരടിമശകാധടിചകാല്  മേനസടിലകാകുയം.

അതകകകാണസ് ഇതരയം തസ്പീവ്രവകാദ പ്രവരതനങ്ങകളയുയം  അക്രമേപ്രവരതനങ്ങകളയുയം

തടയുന  കകാരരതടില് ഇവടികട.. (ബഹളയം)

 മേടി  .   സസ്പീക്കര : അങ്ങസ് ശസ്പീ. സടി. കക .നകാണുവടിനസ്  വഴങ്ങുനമണകാ



Uncorrected/Not for publication
17

ശസ്പീ രമമേശസ് കചെനടിതല : സര, ഞകാന് വഴങ്ങുനടില്ലെ. തസ്പീവ്രവകാദതടികനതടിരകായടി

ശകമേകായ നടിലപകാടസ് സന്വേസ്പീകരടിക്കുന പ്രസകാനമേകാണസ് ഇന്തരന് യൂണടിയന് മുസസ്പീയം ലസ്പീഗസ്

എന വസ്തുത എല്ലെകാമപരക്കുയം മബകാധരമുള കകാരരമേകാണസ്.   അതടിനസ്  മുസസ്പീയം  ലസ്പീഗടിനസ്

വലടിയ വടില കകകാടുമക്കണതകായടി വനടിട്ടുണസ്.  തസ്പീവ്രവകാദതടികനതടിരകായടി മുസസ്പീയം ലസ്പീഗസ്

സന്വേസ്പീകരടിക്കുന  സമേസ്പീപനതടികന്റെ  അവസകാനകത  രകസകാകടിയകാണസ്  കകകാല്ലെകപ്പെട

ഈ  കചെറുപ്പെക്കകാരകനനസ്  പറയുവകാന്  ഞകാന്  ആഗ്രഹടിക്കുന.     നമ്മുകട  നകാടടില്

തസ്പീവ്രവകാദകത  മപ്രകാത്സകാഹടിപ്പെടിക്കകാനുയം  അതവഴടി  രകാഷസ്പീയമനടമുണകാക്കകാനുയം

ശമേടിക്കുന  ദുഷ്ടശകടികള്കക്കതടികര  ഒറകക്കടകായടി  ഒരുമേടിചസ്  മുമനകാടസ്  മപകാമകണ

സന്ദരഭമേകാണടിവടികട സയംജകാതമേകായടിരടിക്കുനതസ്.  മനരകത സൂചെടിപ്പെടിചതമപകാകല ഒരു

കകകാലപകാതകമുണകായതടില് പ്രമകകാപടിതരകായ നകാട്ടുകകാര ഒരു വസ്പീടടിനസ് കകല്ലെറടിയുകയുയം

ആ കകല്ലെറടിഞ്ഞ ലസ്പീഗസ് പ്രവരതകകര മപകാലസ്പീസസ് പടിടടിചസ് മസ്റ്റേഷനടില് കകകാണമപകായടി

അതടിക്രൂരമേകായകാണസ്  മേരദടിചതസ്.   അതടികനപ്പെറടി  അമനന്വേഷടിക്കമണ?  മപകാലസ്പീസുമദരകാ

ഗസര  ലസ്പീഗടികന്റെ പ്രവരതകനകാകര മബകാധപൂരവ്വയം വളകര ഭസ്പീകരമേകായടി മേരദടിക്കുകയുയം

അസഭരവരഷങ്ങള്കകകാണസ്  കചെകാരടിയുകയുമേകാണുണകായതസ്.     അമതസമേയയം

കുറക്കകാരകായ എസസ്.ഡടി.പടി.കഎ.-ക്കകാരക്കസ്  മപകാലസ്പീസസ്  മസ്റ്റേഷനടില് ലഭടിചതസ്  വലടിയ

പരടിഗണനയകായടിരുന.   അതമേകാതമേല്ലെ  ഇനകല   കകവകുമനരയം  വടകരയടില്
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ലസ്പീഗുകകാരുകട  പ്രതടിമഷധ  പ്രകടനമുണകായടിരുന.   സന്വേകാഭകാവടികമേകായുയം  കുറരകാടടിയടില്

ഒരു സയംഭവമുണകായകാല് സമേസ്പീപപ്രമദശങ്ങളടില് പ്രതടിമഷധങ്ങളുയം  ജകാഥയുമുണകാകുയം.

വടകരയടില്  മകകാടപ്പെളടിയടില്  ലസ്പീഗസ്  പ്രവരതകകര  മേരദടിക്കുകയുയം  ലസ്പീഗുകകാരുകട

കടകള്  അടടിച്ചുതകരക്കുകയുയം  കചെയ്തതസ്   ആരകാണസ്?   അതസ്  കചെയ്തതസ്  സടി.പടി.കഎ.

(എയം)  കന്റെ  പ്രകാമദശടിക  പ്രവരതകനകാരകാണസ്.  അവരകക്കതടികര  ഒരു

നടപടടിയുമുണകായടില്ലെ.  കൂടകാകത  ഇറൗ  സയംഭവങ്ങള്ക്കുമശഷവുയം  കുറരകാടടി,  വടകര,

നകാദകാപുരയം മമേഖലകളടില് ലസ്പീഗടികന്റെ  പ്രവരതകനകാരകക്കതടികര വരകാപകമേകായ അക്രമേ

പ്രവരതനങ്ങളകാണസ്   സടി.പടി.കഎ.  (എയം)  കന്റെ  മനതൃതന്വേതടില്  ആരയംഭടിചടിട്ടുളതസ്.

ഇതരയം അക്രമേപ്രവരതനങ്ങകള ശകമേകായടി മനരടിടുകമേനസ് അറടിയടിക്കുവകാന് ഞകാന്

ഈ  അവസരയം  വടിനടിമയകാഗടിക്കുകയകാണസ്.   മപകാലസ്പീസസ്  നടിഷസ് ക്രടിയമേകായടി

മനകാക്കടിനടില്ക്കുന.   ബഹുമേകാനരനകായ  കമേമര  ശസ്പീ.  പകാറക്കല്  അബ്ദുളയുയം

ചൂണടിക്കകാണടിചതസ്  മപകാലസ്പീസടികന്റെ  ഭകാഗത്തുനടിനയം  ഒരു  നടപടടിയുയം

ഉണകാകുനടികല്ലെനകാണസ്.  മപകാലസ്പീസസ്  ഇറൗ  സയംഭവങ്ങളുണകായമപ്പെകാകഴല്ലെകായം

നടിഷസ് ക്രടിയമേകായടി മനകാക്കടിനടില്ക്കുകയകായടിരുന.   ഇറൗ ഗവണ്കമേന്റെസ് അധടികകാരതടില്

വനടിടസ്  അന്പതസ്  ദടിവസമേകാണസ്  ആയടിട്ടുളതസ്.   ഇതടിനടിടയടില്  നകാല്പ്പെതസ്

കകകാലപകാതകങ്ങളുയം നകാല്പ്പെതടികയടസ് കകകാലപകാതക ശമേങ്ങളുയം  സസ്പീകള്കക്കതടികര
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440  അക്രമേങ്ങളുമേകാണസ് നമ്മുകട സയംസകാനത്തുണകായടിട്ടുളതസ്.  സയംസകാനത്തുടനസ്പീളയം

അക്രങ്ങളുയം  സയംഘരഷങ്ങളുയം  വരദ്ധടിച്ചുവരുന.  ഇതടികന  തടയകാന്  കഴടിയകാതതസ്

മപകാലസ്പീസടികന്റെ  നടിഷസ് ക്രടിയമേകായ  നടിലപകാടസ്  മൂലമേകാണസ്.  ഇതടികന്റെ  ഫലമേകായടി

സയംസകാനതടികന്റെ വടിവടിധ ഭകാഗങ്ങളടില് അക്രങ്ങള് കപകാടടിപ്പുറകപ്പെടുകയുയം അതടികന

മപകാലസ്പീസസ് കയ്യുയംകകടടി മനകാക്കടിനടില്ക്കുകയുമേകാണസ്.  ശകമേകായടി അക്രങ്ങകള അമേരച

കചെയ്യകാന്  മപകാലസ്പീസടിനുയം  ഗവണ്കമേന്റെടിനുയം  ഇചകാശകടിയടികല്ലെനളതകാണസ്  ഇറൗ

സയംഭവങ്ങള് കതളടിയടിക്കുനതസ്.  ഇവടികട ഗൂഢകാമലകാചെന നടതടിയതസ് രണസ് പ്രതടികള്

മേകാതമേല്ലെ ഇതടികന്റെ പടിനടില് ആകരല്ലെകാമുകണനസ് കണപടിടടിക്കണയം.  അതകകകാണകാണസ്

ബഹുമേകാനരനകായ  കമേമര  ശസ്പീ.  പകാറക്കല്  അബ്ദുള  പറഞ്ഞതസ്  ഇതടിനസ്  പടിനടികല

ഗൂഢകാമലകാചെന  പുറത്തുകകകാണവരടികയുയം  ശരടിയകായ  അമനന്വേഷണയം  നടത്തുകയുയം

മവണകമേനസ്.   ഇറൗ മകസസ് മലകാക്കല് മപകാലസ്പീസടികന്റെ അമനന്വേഷണതടില്നടിനയം മേകാറടി

ഒരു  കസഷരല്  ഇന്കവസ്റ്റേടിമഗഷന്  ടസ്പീമേടികന  നടിയമേടിചസ്  ശകമേകായ  അമനന്വേഷണയം

നടതടി  ഇതടിനസ്  പടിനടിലുള  മുഴുവന്  കുറവകാളടികകളയുയം  നടിയമേതടികന്റെ  മുനടില്

കകകാണവരുനതടിനുള  നടപടടി  സന്വേസ്പീകരടിക്കണകമേനകാണസ്  എനടിക്കസ്

അഭരരത്ഥടിക്കകാനുളതസ്.   മപകാലസ്പീസടികന  നരകായസ്പീകരടിക്കുവകാനുയം  അക്രമേടികകള

പൂരണ്ണമേകായടി  സയംരകടിക്കകാനുമുള  നടിലപകാടസ്  സരക്കകാര  ഉമപകടിക്കണയം.
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ബഹുമേകാനകപ്പെട  മുഖരമേനടി  സഭകാനടപടടികള്  നടിരതടിവചസ്  ഇറൗ  വടിഷയയം  ചെരച

കചെയ്യകാന്  തയ്യകാറകാകകാതതടില്  പ്രതടിമഷധടിച്ചുകകകാണസ്  ഞകാനുയം  എകന്റെ  പകാരടടിയുയം

വകാക്കറൗടസ് നടത്തുന.  

(ശസ്പീ രമമേശസ് കചെനടിതലയുയം അമദഹതടികന്റെ കകടിയടില്കപ്പെട അയംഗങ്ങളുയം സഭ വടിടസ്

പുറത്തുമപകായടി)

നസസ്പീറുദസ്പീകന്റെ കകകാലപകാതകയം

ശസ്പീ  .    പടി  .    കക  .    കുഞ്ഞകാലടിക്കുടടി :  സര,   നകാദകാപുരയം,  കുറരകാടടി,  വടകര

മമേഖലകളടിലുള  കകാരരങ്ങള്  നമുക്കസ്  കുറച്ചുകകാലമേകായടി  അറടിയകാവുനതകാണസ്.   മുമസ്

ഒരുപകാടസ്   രകാഷസ്പീയ  സയംഘരഷങ്ങള്  അവടികട  നടനടിട്ടുണസ്  ഇമപ്പെകാഴുയം  രകാഷസ്പീയ

കകകാലപകാതകങ്ങള്  ഉള്പ്പെകടയുള  പല  സയംഭവങ്ങളുയം  അവടികട  നടക്കുനണസ്.

സമേകാധകാന  സമമ്മളനങ്ങളുയം  മേറസ്  കകാരരങ്ങളുയം  നടക്കകാറുണസ്.   പമക  വരഗസ്പീയത

മപകാലുള  ജകാതസ്പീയമേകായ  മചെരടിതടിരടിവുയം  ആ  നടിലയള  സയംഭവ  വടികകാസങ്ങളുയം  ആ

മമേഖലയടില്  അധടികയം  ഉണകാകകാറടില്ലെ.   പമക  കുറച്ചുകകാലമേകായടി  ഇതമപകാലുള

തസ്പീവ്രവകാദ  പകാരടടികള്  മകരളതടില്  പ്രവരതടിക്കകാന്  തടങ്ങടിയതടിനുമശഷയം

സമേകാധകാനമുണകാക്കകാന്  മവണടി  രകാഷസ്പീയ പകാരടടികള്  ശമേടിക്കുമമകാള്  അതടിനകതസ്

കയറടി സമേകാധകാനയം ഇല്ലെകാതകാക്കകാന് ശമേടിക്കുന ഒരു മഫകാഴസ് അവടികടയുണസ്.  അതടികന
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ഞങ്ങള്  വളകര  ശകമേകായടി  എതടിരത്തുവരടികയകാണസ്.   കഴടിഞ്ഞകകാലങ്ങളടില്  ആ

മമേഖലകളടിലുണകായ രകാഷസ്പീയ സയംഭവങ്ങള് ഒരു വസ്തുതയകാണസ്.  ബഹുമേകാനരനകായ മുന്

മുഖരമേനടി  ശസ്പീ  ഇ.  കക.  നകായനകാര  മുഖരമേനടി  ആയടിരുന  സമേയതസ്  രകാഷസ്പീയ

സയംഘടനതടില്കപ്പെടസ്   ഒന്പതസ്  ആളുകള് മേരടിക്കകാനടിടയകായ സയംഭവകതത്തുടരനസ്

അവടിടകത കമ്മമ്മ്യൂണടിറടി  ഹകാളടില് സമേകാധകാന സമമ്മളനയംമചെരനസ്   കപകാളടിറടിക്കല്

പകാരടടികകളല്ലെകായംകൂടടി  കപകാതകവ  ഒരു  നടിലപകാകടടുതസ്  സമേകാധകാനതടിനുമവണടി

കകാമയടിന് കചെയ്ത സലമേകാണസ് നകാദകാപുരകമേനസ് എല്ലെകാ രകാഷസ്പീയ പകാരടടികള്ക്കുമേറടിയകായം.

അമപ്പെകാള്  ഇതടികനകയകാനയം  അയംഗസ്പീകരടിക്കകാകത,  പ്രമതരകടിചസ്  മുസസ്പീയം  ലസ്പീഗടിമനകാടസ്

തസ്പീവ്രവകാദ  സയംഘടനകള്   നടിങ്ങളുകട  സമേകാധകാനശമേങ്ങള്   ശരടിയല്ലെകാകയനസ്

നടിലപകാകടടുത ഒരു മഫകാഴസസ് അവടികട ഉണസ്.  അങ്ങകനയകാണസ് എസസ്.ഡടി.പടി.കഎ-

മപകാലുള പകാരടടികളുയം  സയംഘടനകളുയം  പല ഘടങ്ങളടില് അവടികട  ഉണകായടിട്ടുളതസ്.

ഇമപ്പെകാള്  കഎ.എസടി-കനപ്പെറടി  പറഞ്ഞു.  കഎ.എസസ്.എസസ്  എന  ഭസ്പീകര  സയംഘടന

ഇവടികട  ഉണകായമപ്പെകാള്  ഞങ്ങള്  വളകര  ശകമേകായടി  അതടികന  എതടിരതടിട്ടുണസ്.

ഞകാന് രകാഷസ്പീയമേകായടി  പറയുനതല്ലെ,  അമപ്പെകാകഴല്ലെകായം  അതടികന സകാരമേടികല്ലെനസ്  കണസ്

തല്ക്കകാലയം  രകാഷസ്പീയ  മനടതടിനകായടി  ഇതടികനകയല്ലെകായം  പരടിമപകാഷടിപ്പെടിച

സന്ദരഭങ്ങളുണകായടിട്ടുണസ്.  ഞകാന്  അഭടിമേകാനമതകാടുകൂടടി  പറയകട  ഒരുഘടതടിലുയം
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ഞങ്ങള്  തസ്പീവ്രവകാദ  സയംഘടനകമളകാകടകാ  അവരുകട  നടിലപകാടുകമളകാമടകാ

മയകാജടിചടിടടില്ലെ.   മേതവടിശന്വേകാസയം  ഒരു  വസ്തുതയകാണസ്.  എല്ലെകാ  വടിഭകാഗങ്ങളടിലുയം  മേത

വടിശന്വേകാസമുണസ്.  മേതങ്ങളടില്  തകന  നല്ലെ  കകാരരങ്ങളുണസ്.   മേതവടിശന്വേകാസയം

വരഗസ്പീയതയല്ലെ,  വടിഭകാഗസ്പീയതയല്ലെ.   ഞങ്ങളുകട  പകാരടടി  മേത  വടിശന്വേകാസതടില്

അടടിയുറച്ചുനടിനകകകാണതകന  ഇവടികട  ലടിററസടിയുയം  വടികസന  പ്രവരതനങ്ങളുയം

നടപ്പെകാക്കുനതടിനുയം ആളുകകള സമുദ്ധരടിക്കുനതടിനുമുള നടപടടികള്  നടതടി അതടില്

വടിജയടിച്ചുവരടികയുമേകാണസ്.   അങ്ങകന  ഇറൗ  മകരളകത  മുമനകാടസ്  കകകാണമപകാകുന

ഒകാമരകാ ഘടതടിലുയം ഇവടികട വഴടികതറടിക്കകാന് മവണടി ശമേടിക്കുന ഒരു കപകാളടിടടിക്കല്

മഫകാഴകായടി ഉയരനസ് വനവരകാണസ് എസസ്.ഡടി.പടി.കഎ-ക്കകാര.  ഇതടികന്റെ വകമഭദങ്ങള്

കഴടിഞ്ഞ കകാലങ്ങളടിലുയം ഉണകായടിരുന.   ആ സന്ദരഭങ്ങളടികലല്ലെകായം കപകാളടിടടിക്കലകായടി

കചെറടിയ കചെറടിയ സഹകായങ്ങള് കചെയകകകാടുതതസ് കതറകായടിമപ്പെകായടി എനതസ് നമ്മള്

സന്വേയയം വടിമേരശനയം നടമതണ കകാരരമേകാണസ്.   അക്രമേതടിലുയം കകകാലപകാതകതടിലുയം

വടിശന്വേസടിക്കുന  അങ്ങകനയുള  മഫകാഴ്സുകള്  അതടിക്രൂരമേകായടി  കപരുമേകാറുനവരകാണസ്.

കകകാല്ലെകപ്പെട  ഇറൗ  കചെറുപ്പെക്കകാരന്  സടി.എ.യസ്  പഠടിക്കുന  ഗ്രകാമഡന്വേറസ്  ആയടിട്ടുള  ഒരു

കചെറുപ്പെക്കകാരനകാണസ്.  റടിലസ്പീജടിയസകായതടിനകാല്   പ്രകാരത്ഥന  കഴടിഞ്ഞസ്  ഇറങ്ങടിയ

സമേയതകാണസ്  കകകാലകചെയ്യകപ്പെടതസ്.  അകതകാനയം  disqualification  അല്ലെ.  പമക
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തസ്പീവ്രവകാദതടിമലയസ്  മപകായടില്ലെ.  തസ്പീവ്രവകാദകതക്കുറടിചസ്  സയംസകാനതലതടിലുയം

മദശസ്പീയതലതടിലുയം  അന്തരമദശസ്പീയതലതടിലുകമേകാകക്ക ചെരച നടത്തുമമകാള് ഇവടികട

അവരുകട  മവരറുക്കണകമേനകണങടില്  തസ്പീവ്രവകാദ  സമേസ്പീപനകമേടുക്കുന  രകാഷസ്പീയ

പകാരടടികമളകാടസ്  ഉറച  നടിലപകാകടടുക്കണയം.  ഉറച  നടിലപകാകടടുക്കുന  കകാരരതടില്

നമ്മള് വടിജയടിചടിട്ടുമണകാ എനളളതസ് ചെടിന്തടിക്കണയം.  ചെരടിതയം മനകാക്കുകയകാകണങടില്

രകാഷസ്പീയമേകായടി  ഞങ്ങള്കക്കകാകക്ക വലടിയ  മകകാടയം സയംഭവടിച സന്ദരഭതടില്മപകാലുയം

നമ്മള്  ഇതടിമനകാടസ്  മകകായംപ്രകകമേസസ്  കചെയ്തടിടടില്ലെ.  പ്രകാമദശടികമേകായടി പലതയം  നടന

സന്ദരഭതടിലുയം   മകകായംപ്രകകമേസസ്  കചെയ്തടിടടില്ലെ.   ഇക്കഴടിഞ്ഞ  കതരകഞ്ഞടുപ്പെടിലുയം

അതതകനയകാണസ്  സയംഭവടിചതസ്.  വലടിയ  നടിലയടില്  വനവരുകടകയകാകക്ക   ശത്രുത

മനരടിട്ടുകകകാണതകനയകാണസ്  ഞങ്ങകളല്ലെകായം  മപകായടിട്ടുളളതസ്.  അതകാണസ്  വടകര

മമേഖലയടിലുയം  തകാലൂക്കുകളടിലുകമേകാകക്കയുളളതസ്.  ഇതസ്  അവടികടമേകാതയം  ഒറകപ്പെടസ്

നടില്ക്കുന  സയംഭവകമേകാനമേല്ലെ.    ശസ്പീ.  പകാറക്കല് അബ്ദുളള പറഞ്ഞ ഒരു കകാരരയം

ശരടിയകാണസ്.   ഇറൗ  കനകസസ്  എനപറഞ്ഞതസ്  ബഹുമേകാനരനകായ  മുഖരമേനടി  വളകര

ഗറൗരവമേകായടി  പരടിമശകാധടിക്കണയം.  അതസ്  കുറവകാളടികളുയം മപകാലസ്പീസുയം തമ്മടില് വരുന

ഒരു  കനകസകാണസ്.  ഇവടികട  ബടിരടിയകാണടി  കകകാടുത്തു  എനപറഞ്ഞതസ്

സരവ്വകകടിമയകാഗതടില്  വനതകാണസ്.   ശസ്പീ.  പകാറക്കല്  അബ്ദുളള  കവറുകത



Uncorrected/Not for publication
24

പറഞ്ഞതല്ലെ.  എന്തകാണസ്  മപകാലസ്പീസസ്  ഇങ്ങകന  കപരുമേകാറുനതസ്;   അവകര

സന്വേസ്പീകരടിചടിരുതകാന്  പകാടുമണകാ.;  അതമപകാകല  ഇവരക്കസ്  എല്ലെകാ  സമപ്പെകാരട്ടുയം

കചെയകകകാടുക്കകാന്  പകാടുമണകാ  ?  മപകാലസ്പീസടികന  ഞകാന്  കപകാളടിറടിക്കലകായടി

കുറകപ്പെടുത്തുനടില്ലെ.  സരവ്വകകടി   മയകാഗതടില്  ഇറൗ  ആമരകാപണയം  വനടിട്ടുണസ്.

പലതരതടിലുമുളള  കുറവകാളടികകളയുയം  മപ്രകാത്സകാഹടിപ്പെടിക്കുകനകാരു  നടിലപകാടസ്  പല

സലത്തുയം  മകള്ക്കുനമുണസ്.   മപടടിചടിടകാമണകാ  മപകാലസ്പീസസ്  ഇതസ്  കചെയ്യുനകതനസ്

അറടിയടില്ലെ.  ഏതകായകാലുയം  ഇങ്ങകനകയകാരു സയംഭവമുണസ്.  അതസ്  വളകര ഗറൗരവതടില്

ബഹുമേകാനകപ്പെട  മുഖരമേനടി  എടുക്കണകമേനകാണസ്  എനടിക്കസ്  പറയുവകാനുളളതസ്.

ഇക്കകാരരതടിലുണകായ  വസ്പീഴ്ച  ചെരച  കചെയ്യകാതതടില്  പ്രതടിമഷധടിചസ്  ഞകാനുയം  എകന്റെ

പകാരടടിയടില്കപ്പെട അയംഗങ്ങളുയം  വകാക്കറൗടസ് നടത്തുന. 

(ഗവണ്കമേന്റെസ്  നടിലപകാടടില്  പ്രതടിമഷധടിചസ്  ശസ്പീ.  പടി.  കക.  കുഞ്ഞകാലടിക്കുടടിയുയം

അമദഹതടികന്റെ പകാരടടിയടില്കപ്പെട അയംഗങ്ങളുയം  സഭവടിടസ് പുറത്തുമപകായടി)

ശസ്പീ  .    കക  .    എയം  .  മേകാണടി :  സര,  പളളടിയടികല പ്രകാരത്ഥന കഴടിഞ്ഞസ്  മപകാകുന

ആളടികനയകാണസ് കകബക്കടില് വന സയംഘയം ആക്രമേടിചതസ്.  പളളടിയടില് പ്രകാരത്ഥടിക്കുന

ആളുകള്ക്കുമപകാലുയം  സുരകടിതതന്വേമേടില്ലെകാത  ഒരവസയടിമലക്കസ്  നമ്മുകട  നകാടസ്

വഴുതടിമപ്പെകാകുനകവനളളതസ്  വളകര  ദുദുഃഖകരവുയം  ഉത്കണകാജനകവുമേകായടിട്ടുളള  ഒരു
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കകാരരമേകാണസ്.  ഇക്കകാരരതടില് ശകമേകായ  നടപടടികകളടുമക്കണതകായടിട്ടുണസ്.  ഇവടികട

ബടിരടിയകാണടി കകകാടുക്കുന കകാലയം കഴടിഞ്ഞുമപകായടി എനസ് ബഹുമേകാനകപ്പെട മുഖരമേനടി

പറഞ്ഞു.   അതസ്  ശരടിയകാണസ്.   ഇമപ്പെകാള്  കപകാമറകാടയുയം   ചെടില്ലെടിചെടിക്കനുമേകാണസ്

കകകാടുക്കുനതസ്  എന  വരതരകാസമമേയുളള.   അക്രമേടികകള  സയംബന്ധടിചടിടമതകാളയം

അവകര മപകാലസ്പീസസ്  മസ്റ്റേഷന് സയംരകടിക്കുന.  മപകാലസ്പീസുയം അക്രമേടികളുയം തമ്മടിലുളള

ഒത്തുകളടിയുയം  ഗൂഢകാമലകാചെനയുകമേകാകക്ക  ഇമപ്പെകാള്  നടക്കുനണസ്  എനളളതസ്

സുവരകമേകായ ഒരു കകാരരമേകാണസ്.  ഏതകായകാലുയം ഭസ്പീകരസയംഘടനകള് നമ്മുകട നകാടടില്

വളരനവരുന.  മേലയകാളടി  യുവകാക്കകള  കഎ.എസസ്.-മലക്കുയംമേറ്റുയം   റടിക്രൂടസ്കചെയ്തസ്

കകകാണമപകാകുന.  മകരളയം  ഒരു  റടിക്രൂടസ്കമേന്റെസ്  ഏരടിയയകായടി  മേകാറുന  എനളള

റടിമപ്പെകാരട്ടുകകളകാകക്ക ഭയകാനകമേകായടിട്ടുളള കകാരരമേകാണസ്.  അതകകകാണസ് ഇക്കകാരരതടില്

ഗവണ്കമേന്റെസ്  ജകാഗ്രത  പുലരതണയം.  ഇങ്ങകനയുളള  കകാരരങ്ങകള

സയംബന്ധടിചടിടമതകാളയം   അമനന്വേഷണയം  നടതടി   ഭസ്പീകരസയംഘടനകള്

എവടികടകയങടിലുയം  പ്രവരതനയം  നടത്തുനകണങടില്  അതസ്  അമേരച  കചെയ്യകാന്

ഗവണ്കമേന്റെസ്  മുമനകാട്ടുവരണയം.  പ്രമതരകടിചസ്  എസസ്.ഡടി.പടി.കഎ.-കയമപ്പെകാലുളള

ആളുകള്.  കതകാടുപുഴ  മകകാമളജടികല  അദ്ധരകാപകകന്റെ   കകകകവടടിയ  ചെരടിതകമേകാകക്ക

നമുക്കറടിയകായം.   അതകകകാണസ്  ഇങ്ങകനയുളള  സയംഘടനകകള   അമേരച  കചെയ്യുന
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കകാരരതടില്  ഗവണ്കമേന്റെസ്  കകാണടിക്കുന ഉദകാസസ്പീനത  വളകര പ്രതടിമഷധകാരഹമേകായ

കകാരരമേകാണസ്.   ഇതടില്  പ്രതടിമഷധടിച്ചുകകകാണസ്  ഞകാനുയം  എകന്റെ  പകാരടടിയടില്കപ്പെട

അയംഗങ്ങളുയം  വകാക്കറൗടസ് നടത്തുന. 

(ഗവണ്കമേന്റെസ് നടിലപകാടടില് പ്രതടിമഷധടിചസ് ശസ്പീ. കക. എയം. മേകാണടിയുയം അമദഹതടികന്റെ

പകാരടടിയടില്കപ്പെട അയംഗങ്ങളുയം  സഭവടിടസ് പുറത്തുമപകായടി)

ശസ്പീ  .    അനൂപസ്  മജക്കബസ്  : സര,  നസറുദസ്പീകന്റെ  കകകാലപകാതകയം

ആസൂതടിതമേകാകണനതസ്   വളകര  വരകമേകാണസ്.   ബഹുമേകാനകപ്പെട  മുഖരമേനടി

ഗവണ്കമേന്റെടികന്റെ  മവരഷന്  പറയുകയുയം   ബഹുമേകാനകപ്പെട  എയം.എല്.എ.  അമദഹയം

മനരടിടസ്  മേനസടിലകാക്കടിയ  അനുഭവങ്ങള്  സഭമയകാടസ്  പങ്കുവയകയുയം  കചെയ.

അതടില്നടിനയം  മേനസടിലകാക്കകാന്  സകാധടിക്കുനതസ്  ഇതസ്  വളകര

ആസൂതടിതമേകാകണനകാണസ്.  കകാരണയം കകകാലപകാതകതടിനസ് കതരകഞ്ഞടുത സമേയവുയം

സലവുകമേല്ലെകായം  അതകാണസ്  സൂചെടിപ്പെടിക്കുനതസ്.  അല്ലെകാകത  കപകടനണകായ  ഒരു

കപ്രകാമവകാമക്കഷനല്ലെ എനകാണസ് ഇതസ് വടിരല്ചൂണനതസ്.  മേകാതവുമേല്ലെ മുഖയംമൂടടിമപകാലുയം

ധരടിക്കകാകത  വനനടില്ക്കുമമകാള്  അതരക്കകാരക്കുളള ഒരു മേകാനസടികമേകായ കകധരരയം

അതസ്  ക്രമേസമേകാധകാനതകരചയകാണസ്  കകാണടിക്കുനതസ്.   എസസ്.ഡടി.പടി.കഎ.  എന

സയംഘടനയസ്   അവടികട  ലഭടിച്ചുകവനസ്  പറയുന   പ്രമതരക  പരടിഗണനകള്
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ബഹുമേകാനകപ്പെട മുഖരമേനടി  വളകര ഗറൗരവമേകായടി  ശദ്ധടിമക്കണ കകാരരയംതകനയകാണസ്.

മപകാലസ്പീസുയം  ക്രടിമേടിനല്സുയം  തമ്മടിലുളള  ആവശരമേടില്ലെകാത  ഇടകപടലുകള്  ഇമപ്പെകാള്

മേകാതമേല്ലെ പല കകാലഘടങ്ങളടിലുയം നമുക്കസ് കകാണകാന് കഴടിഞ്ഞടിട്ടുണസ്.    എല്ലെകാ വടിഭകാഗയം

മപകാലസ്പീസുകകാകരയുയം നമുക്കസ് അടചസ് ആമകപടിക്കകാന് കഴടിയുകയടില്ലെ. സതരസന്ധരകായ

ഉമദരകാഗസരുളള  വലടികയകാരു  മസനയകാണസ്  മകരളകാമപകാലസ്പീസടിനുളളതസ്.   അതടികന

മമേകാശമേകായടി  കകാണകാന്  ഞങ്ങള്  ആഗ്രഹടിക്കുനടില്ലെ.  പകക  ചെടില

സന്ദരഭങ്ങളടികലങടിലുയം ചെടില മപകാലസ്പീസുകകാരുയം ക്രടിമേടിനല്സുയം തമ്മടിലുളള  ബന്ധങ്ങള്

ഉണകാകുനണസ് എനതസ് വസ്തുതയകാണസ്.  അതസ് ഒരടിക്കലുയം  നടിമഷധടിക്കകാന് കഴടിയുന

ഒരു  കകാരരമേല്ലെ.  അതരതടിലുളള  മപകാലസ്പീസുകകാരകക്കതടികര  ശകമേകായ

നടപടടികകളടുക്കുവകാന്  കഴടിയണയം.  അവകര  മസനയടില്നടിനയം  പുറതകാക്കുവകാനുളള

സകാഹചെരരങ്ങളുമുണകാകണയം.   അതകകകാണസ്  ശകമേകായ നടപടടികള് സന്വേസ്പീകരടിക്കകാന്

ഗവണ്കമേന്റെസ്  തയ്യകാറകാകണയം.   ബഹുമേകാനകപ്പെട  മുഖരമേനടി  പറഞ്ഞ  കകാരരങ്ങളടില്

അമദഹയം  ആതകാരത്ഥമേകായടി  ഉറചസ്  നടില്ക്കുനകവങടില്  കുറവകാളടികള്ക്കസ്

ആവശരതടിലധടികമേകായ  പരടിഗണന ലഭടിചടിട്ടുകണങടില്,  അതരതടില് പരടിഗണന

നല്കടിയ  മപകാലസ്പീസുകകാരകക്കതടികര  നടപടടികള്  സന്വേസ്പീകരടിക്കുവകാന്  ഗവണ്കമേന്റെസ്

തയ്യകാറകാകണകമേനസ്  ഞകാന് ആവശരകപ്പെടുകയകാണസ്.   മേമതതരതന്വേയം  സയംരകടിക്കുവകാന്
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എനയം മുനടിടസ് നടിനടിട്ടുളള ഒരു  രകാഷസ്പീയ പ്രസകാനയം തകനയകാണസ് ഇവടികടയുളളതസ്.

ഇതടികന്റെ പശ്ചകാതലതടില്  മനകാക്കുമമകാള്  ഇറൗകയകാരു വടിഷയകത ലഘുവകായടി

കകാണകാകത,   അതടികനതടികര ശകമേകായ  നടപടടികള് സന്വേസ്പീകരടിക്കകാന് ഗവണ്കമേന്റെസ്

തയ്യകാറകാകണയം.  ഇറൗ വടിഷയതടികന്റെ ഗറൗരവയം ഉള്കക്കകാണകകകാണസ് ചെരച കചെയ്യുവകാന്

ഗവണ്കമേന്റെസ്  തയ്യകാറകാകകാതതടില്  പ്രതടിമഷധടിചസ്  ഞകാന്  ഇറൗ  വകാക്കറൗടടില്  പങസ്

മചെരുന. 

(ഗവണ്കമേന്റെസ്  നടിലപകാടടില്  പ്രതടിമഷധടിചസ്  ശസ്പീ.  അനൂപസ്  മജക്കബസ്  സഭവടിടസ്

പുറത്തുമപകായടി.

സഭവടിടസ്  പുറത്തുമപകായ പ്രതടിപകകായംഗങ്ങള് അല്പസമേയതടിനുളളടില് വസ്പീണയം

സഭയടില് ഹകാജരകായടി) 


