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അടടിയന്തരപ്രമമേയയ
സസ്വര്ണ്ണക്കടതത്ത് മകേസത്ത്

മേടി  .   സസ്പീക്കര്:  സസ്വര്ണ്ണക്കടതത്ത് മകേസുമേമായടി ബന്ധപപ്പെടത്ത് മുഖഖ്യമേനടിയുപട മുന

പ്രടിനസടിപ്പെല് പസക്രടറടി അറസടിലമാകുകേയുയ അഡസ്പീഷണല് പപപ്രവറത്ത് പസക്രടറടി

സയശയതടിപന്റെ  നടിഴലടില്  നടിലനടില്ക്കുന്നതമായുയ  പറയപപ്പെടുന്ന

സടിതടിവടിമശഷയ  സഭമാനടപടടികേള്  നടിര്തടിവചത്ത്  ചര്ച

പചയ്യണപമേന്നമാവശഖ്യപപ്പെടത്ത്  സര്വ്വശസ്പീ  പടി.  ടടി.  മതമാമേസത്ത്,  ടടി.  എ.  അഹമ്മദത്ത്

കേബസ്പീര്,  മമേമാനസത്ത്  മജമാസഫത്ത്,  അനൂപത്ത്  മജക്കബത്ത്  എന്നസ്പീ  അയഗങ്ങള്  റൂള്

50 പ്രകേമാരയ മനമാടസ്പീസത്ത് നല്കേടിയടിട്ടുണത്ത്. 

മുഖഖ്യമേനടി (  ശസ്പീ  .   പടിണറമായടി വടിജയന  ): സര്, സസ്വര്ണ്ണ കേള്ളക്കടത്തുമേമായടി

ബന്ധപപ്പെട  പ്രശ്നങ്ങള്  ഉയര്ന്നുവന്നമപ്പെമാള്തപന്ന  ശക്തമേമായ  നടപടടി

മവണപമേന്ന നടിലപമാടമാണത്ത്  സയസമാന സര്ക്കമാര് സസ്വസ്പീകേരടിചതത്ത്.  രമാജഖ്യതടിപന്റെ

സമ്പദ്ഘടനപയയുയ  സമാമ്പതടികേ  ഭദ്രതപയയുയ  തകേര്ക്കുന്ന  സസ്വര്ണ്ണ

കേള്ളക്കടതടിപന്റെ അടടിമവരുകേള് കേപണതണപമേന്ന നടിലപമാടമാണത്ത് സയസമാന

സര്ക്കമാര്  സസ്വസ്പീകേരടിചതത്ത്.  കേള്ളക്കടതടിലൂപട  രമാജഖ്യമാതടിര്തടി  കേടന്നുവരുന്ന

സസ്വര്ണ്ണയ  എതടിമചരുന്നടിടയ  കേണ്ടുപടിടടിക്കുകേയുയ  പചയ്യമായ.  അതുപകേമാണമാണത്ത്
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കേമാരഖ്യക്ഷമേവയ  ഏമകേമാപടിതവമേമായ  അമനസ്വഷണയ  മകേന്ദ്ര  ഏജനസടികേള്

നടതണപമേന്നത്ത് ഇന്തഖ്യന പ്രധമാനമേനടിമയമാടത്ത് 2020 ജൂപപല 8-നത്ത് കേതടിലൂപട

സയസമാനസര്ക്കമാര് ആവശഖ്യപപ്പെടതത്ത്. കേസയസത്ത് പ്രടിപവന്റെസ്പീവത്ത് തടിരുവനന്തപുരയ

യൂണടിറത്ത്  അമനസ്വഷടിച്ചുവന്ന സസ്വര്ണ്ണക്കടതത്ത്  മകേസടില് മദശസ്പീയ അമനസ്വഷണ

ഏജനസടികൂടടി  അമനസ്വഷണയ  ആരയഭടിചമപ്പെമാള്  അതടിനമാവശഖ്യമേമായ  എലമാ

സഹമായസഹകേരണങ്ങളയ സയസമാന സര്ക്കമാര് വമാഗമാനയ പചയ്യുകേയുയ പചയ.

യു.എ.ഇ.  മകേമാണ്സുമലറ്റുമേമായടി  ബന്ധമുണമായടിരുന്ന  ചടിലര്ക്കത്ത്  നയതന

ബമാമഗജുവഴടി  സസ്വര്ണ്ണയ  രമാജഖ്യതടിനുള്ളടിമലയത്ത്  പകേമാണ്ടുവരുന്നതടില്

പങ്കുപണന്നത്ത്  കേസയസത്ത്  പ്രമാഥമേടികേമേമായടി  കേപണതടിപയന്നമാണത്ത്

പപമാതുമേണ്ഡലതടില് ലഭഖ്യമേമായ വടിവരയ.

ഇഇൗ  മകേസടിപല  ചടില  പ്രതടികേളമേമായടി  ബന്ധമുപണന്ന  വമാര്തകേള്

വന്നതടിപനത്തുടര്ന്നത്ത്  മുഖഖ്യമേനടിയുപട  ഓഫസ്പീസടിപല  പ്രടിനസടിപ്പെല്

പസക്രടറടിയമായടിരുന്ന  ശസ്പീ.  എയ.  ശടിവശങ്കറടിപന  തല്സമാനത്തുനടിന്നുയ

അമദ്ദേഹയ വഹടിചടിരുന്ന പഎ.റടി.  വകുപ്പെടിപന്റെ പസക്രടറടി  ചുമേതലയടില്നടിന്നുയ

ഉടന  ഒഴടിവമാക്കുകേയുമുണമായടി.  തുടര്ന്നത്ത്  അമദ്ദേഹപത  അമനസ്വഷണ

വടിമധയമേമായടി സര്വ്വസ്പീസടില്നടിന്നുയ സപസന്റെത്ത്  പചയ്യുകേയുമുണമായടി.  വകുപ്പുതല
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അമനസ്വഷണയ നടന്നുവരടികേയമാണത്ത്. 

മുഖഖ്യമേനടിയുപട ഓഫസ്പീസടിപല അഡസ്പീഷണല് പപപ്രവറത്ത് പസക്രടറടി ശസ്പീ.

സടി. എയ. രവസ്പീന്ദ്രപന എനമഫമാഴത്ത്പമേന്റെത്ത് ഡയറക്ടമററത്ത് മചമാദഖ്യയ പചയപവന്നമാണത്ത്

മേപറമാരു ആമരമാപണമേമായടി പറയുന്നതത്ത്.  നടിലവടില് അമദ്ദേഹതടിപന്റെ മപരടില്

എപന്തങ്കടിലുപമേമാരു  കുറയ  കേപണതപപ്പെടടിട്ടുമണമാ;  ഏതമാനുയ  ചടില

പരമാതടികേളപട  അടടിസമാനതടില്  വഖ്യക്തത  വരുത്തുന്നതടിനമായടി

അമദ്ദേഹതടില്നടിന്നുയ  വടിവരങ്ങള്  മശഖരടിക്കുകേയമാണത്ത്  പചയടിട്ടുള്ളതത്ത്.  ഇതത്ത്

സസ്വര്ണ്ണക്കടത്തുമേമായുയ  രമാജഖ്യമദ്രമാഹമേമായുപമേമാപക്ക  ബന്ധപപ്പെടതമാപണന്നത്ത്

പറയുന്നതത്ത്  വടികേലമേമായ  മേനസ്സുകേളപട  വഖ്യമാമമേമാഹയ  മേമാത്രമേമാണത്ത്.

മുഖഖ്യമേനടിയുപട  ഓഫസ്പീസത്ത്  രമാജഖ്യമദ്രമാഹ  പ്രവര്തനതടില്

പപങ്കടുത്തുപവന്നമാണത്ത്  പറയുന്നതത്ത്.  മദശസ്പീയ  അമനസ്വഷണ  ഏജനസടി

മകേമാടതടിയടില് ഒരു കുറപത്രയ സമേര്പ്പെടിചടിട്ടുണത്ത്.  ഒന്നത്ത് കേണ്ണുതുറന്നത്ത് കേമാണണയ.

ആ  ഏജനസടി  മുഖഖ്യമേനടിയുപട  ഒമാഫസ്പീസത്ത്  ഇങ്ങപന  പചയടിട്ടുപണന്നത്ത്

പറഞടിട്ടുമണമാ;  എലമാ അമനസ്വഷണ ഏജനസടികേള്ക്കുയ മുകേളടില് തങ്ങളപട

ആമരമാപണമേമാണത്ത്  ആതഖ്യന്തടികേമേമായ  സതഖ്യപമേന്നത്ത്  കേരുതടി  നുണകേള്

വസ്പീണ്ടുയവസ്പീണ്ടുയ  ആവര്തടിക്കുന്ന  ഗസ്പീബല്സടിപന്റെ  ശടിഷഖ്യനമാപര  കേമാരഖ്യങ്ങള്



14/01/2021
Uncorrected/Not for publication

4

മബമാധടിപ്പെടിക്കമാപമേന്ന  വഖ്യമാമമേമാഹയ  ഞങ്ങള്ക്കടില.  ഇഇൗ  നമാടടിപല  ജനങ്ങള്

ആവര്തടിക്കപപ്പെടുന്ന വഖ്യമാജ ആമരമാപണങ്ങള് വടിശസ്വസടിക്കമാന മപമാകുന്നടില.

മകേമാടതടികേളപട  പരടിഗണനയടിലുള്ള  വടിഷയപതപ്പെറടി  ഇതടിലധടികേയ

പറയുന്നതത്ത് ഉചടിതമേലമാപയന്നമാണത്ത് കേരുതുന്നതത്ത്. 

ശസ്പീ  .    പടി  .    ടടി  .    മതമാമേസത്ത്:  സര്, "എപന്റെ അടുതയമാളമാപണന്നത്ത് പറഞത്ത്

ആപരങ്കടിലുയ  രയഗപ്രമവശയ  പചയമാല്  അതത്ത്  അഴടിമേതടിയമാണത്ത്,  ഇതരയ

അവതമാരങ്ങപള  സൂക്ഷടിക്കണയ”.  അങ്ങയുപട  ഇഇൗ  മുന്നറടിയടിപ്പെമാണത്ത്  ഇഇൗ

അടടിയന്തരപ്രമമേയതടിനമാധമാരയ.  അങ്ങപന കുപറ അവതമാരങ്ങള് അങ്ങയുപട

പ്രടിനസടിപ്പെല് പസക്രടറടിയമായുയ പതമായ കമാസ്സുമപമാലുയ പമാസമാകേമാതതത്ത് ഒരു

കുറമേമാപണന്നത്ത്  വടിശസ്വസടിക്കമാത  ആളമായതുപകേമാണത്ത്  കൂപട  നടക്കുന്ന  ഒരു

പപണ്കുടടിയുയ നയതന ബമാഗത്ത് ദുരുപമയമാഗയ പചയത്ത് സസ്വര്ണ്ണ കേള്ളക്കടത്തുയ

മഡമാളര്  കേടത്തുയ,  ഹവമാല,  റടിമവഴത്ത്  ഹവമാല,  കേള്ളപ്പെണയ  പവളപ്പെടിക്കല്

തുടങ്ങടിയ  നടപടടികേള്  നടതടിയതടിപനത്തുടര്ന്നത്ത്  കേസയസത്ത്  ഇതത്ത്

കേണ്ടുപടിടടിക്കുപമേന്നത്ത്  കേണമപ്പെമാള്  അങ്ങത്ത്  മകേന്ദ്ര  ഏജനസടികേമളമാടത്ത്

അമനസ്വഷടിക്കമാന  പറഞ.  കേസയസത്ത്  മേമാത്രമമേ  അമനസ്വഷടിക്കൂപവന്നത്ത്

വടിചമാരടിചമാണത്ത്  അങ്ങത്ത്  കേതയചതത്ത്.  പമക്ഷ  ഇ.ഡടി.-യുയ  എന.പഎ.എ.-യുയ
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ഒരു  പടതപന്ന  അവടിടുന്നത്ത്  ഇമങ്ങമാട്ടുവന്നമപ്പെമാള്  അങ്ങത്ത്  പഞടടിമപ്പെമായടി.

അവസമാനയ  പപദവപതമയമാര്തത്ത്  ഉപദ്രവടിക്കരുതത്ത്  എന്നുപറഞത്ത്  അങ്ങത്ത്

വസ്പീണ്ടുയ കേതയച്ചു.  ഇതമാണത്ത് ഇഇൗ അടടിയന്തരപ്രമമേയതടിനമാധമാരയ. 

ഞമാന  മചമാദടിക്കുന്നു,  അങ്ങയുപട  പ്രടിനസടിപ്പെല്  പപപ്രവറത്ത്  പസക്രടറടി

സസ്വര്ണ്ണ കേള്ളക്കടതടിനത്ത് കൂട്ടുപടിടടിചടിടത്ത് ബഹുമേമാനപപ്പെട അയഗയ അറടിഞടിമല;

14  തവണ  സസ്വകേമാരഖ്യ  പമാമസമാര്ടടിലുയ  ഒഇൗമദഖ്യമാഗടികേ  പമാമസമാര്ടടിലുയ

വടിമദശതത്ത്,  അതടില്  എട്ടുപതത്ത്  തവണ  സസ്വപ്നസുന്ദരടിമയമാപടമാപ്പെയ

മപമായമപ്പെമാള്  പചക്കറടി  വമാങ്ങമാന  മപമായതമാമണമാപയന്നത്ത്  മചമാദടിക്കമാന

അമങ്ങയത്ത്  ഉളപ്പെടിലമായടിരുമന്നമാ;  കേഴടിഞ  ദടിവസയ  അങ്ങത്ത്  മചമാദടിചതമല;

മചമാദടിമചമാ?  നടിങ്ങളപട പ്രടിനസടിപ്പെല് പപപ്രവറത്ത് പസക്രടറടിയുപട നടപടടിയടില്

നടിങ്ങളമാണത്ത്  ഒന്നമായപ്രതടി.  ആ  ഒന്നമായപ്രതടി  സമാനത്തുനടിന്നുയ  നടിങ്ങള്ക്കത്ത്

രക്ഷപപ്പെടമാന  സമാധടിക്കടില.  നടിങ്ങളയ  ശടിവശങ്കറയ  തമ്മടിലുള്ള  ബന്ധയ

ലമാവത്ത് ലടിന  മകേസടിലമാണത്ത്  തുടങ്ങുന്നതത്ത്.  നടിങ്ങള്  മുഖഖ്യമേനടിയമായടി

സതഖ്യപ്രതടിജ്ഞ  പചയ്യമാന മപമായമപ്പെമാള് നടിങ്ങളപട  പമാര്ടടി  മനതമാവത്ത്  ശസ്പീ.

മകേമാടടിമയരടി ബമാലകൃഷ്ണപനയുയ ശസ്പീ. പപവക്കയ വടിശസ്വപനയുയ പകേമാണ്ടുമപമായടില,

ശടിവശങ്കപറ  കൂടടിപക്കമാണ്ടുമപമായടി.  അന്നത്ത്  ശടിവശങ്കര്  നടിങ്ങളപട  സമാഫല.
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ലമാവത്ത് ലടിന  കേമാലതത്ത്  ശടിവശങ്കര്  പകേ.എസത്ത്.ഇ.ബടി.-യുപട  പചയര്മേമാനുയ

സടി.എയ.ഡടി.-യുമേമാണത്ത്.  ചസ്പീഫത്ത്  വടിജടിലനസത്ത്  ഓഫസ്പീസറപട  കേയ്യടിലടിരടിമക്കണ

ഫയല് ശടിവശങ്കര് രഹസഖ്യമേമായടി മചമാര്തടിതന്നതടിപന്റെ 'ഉദ്ദേടിഷ്ടകേമാരഖ്യതടിനത്ത്

ഉപകേമാര  സ്മരണ,  അല്മഫമാണ്സമാമ്മയത്ത്  സ്തുതടി'  അതമാണത്ത്  ഇവടിപട

നടന്നുപകേമാണടിരടിക്കുന്നതത്ത്.   ആ  ശടിവശങ്കറമേമായുള്ള  നടിങ്ങളപട  ബന്ധയ

നടിങ്ങള്ക്കത്ത്  ഒഴടിവമാക്കമാന  കേഴടിയമാതതമാണത്ത്.  ശടിവശങ്കര്  അമനസ്വഷണ

എജനസടിമയമാടത്ത്  പറഞപവന്നുപറഞത്ത്  പുറത്തുവന്ന  ഒരു  പമേമാഴടി,

അങ്ങപയപ്പെറടി  പറയമാന  എനടിക്കത്ത്  വളപര  ദു:ഖമുപണങ്കടിലുയ  ഒന്നുയ

ഒളടിച്ചുവയമാന കേഴടിയമാതതുപകേമാണത്ത് പറയമാതടിരടിക്കമാന കേഴടിയടില;  ഞമാപനമാരു

ടടിഷഷ്യൂ  മപപ്പെര്  കേമാണടിചമാലുയ  ഒപ്പെടിടത്ത്  തരുന്ന  മേരമേണനമാണത്ത്  മകേരളതടിപല

മുഖഖ്യമേനടിപയന്നത്ത്  പറപഞന്നമാണത്ത്.  അങ്ങപനപയമാരു  മേരമേണനമാണത്ത്

അപങ്ങന്നത്ത്  വടിശസ്വസടിക്കമാന  ഇമപ്പെമാഴയ  എനടിക്കത്ത്  മതമാന്നുന്നടില,  പമക്ഷ

കൂടതടില്  കേടിടന്നവമന  രമാപ്പെനടി  അറടിയൂ  എന്നുപറയുമമ്പമാള്  ശടിവശങ്കര്

പറഞതത്ത്  സതഖ്യമേമാകേമാന  സമാധഖ്യതയുണത്ത്.  ഇഇൗ  ശടിവശങ്കറടിപന  നടിങ്ങള്ക്കത്ത്

അറടിയടിമല;  ദുബമായടില്മപ്പെമായടി  2018-പലയുയ  2019-പലയുയ  പ്രളയതടിപന്റെ

മപരടില്  'അമ്മമാ  രക്ഷടിക്കമണ,   അമ്മമാ  രക്ഷടിക്കമണ,  മകേരളയ
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പ്രളയതടിലമാണത്ത്'  എന്നുപറഞത്ത്  പടിരടിച  നൂറകേണക്കടിനത്ത്  മകേമാടടി  രൂപ

എവടിപട?  മകേരളതടിപന്റെ മുഖഖ്യമേനടിമയമാടത്ത്  ഞമാന മചമാദടിക്കുന്നു,  ആ പണയ

എവടിപട;  ഇഇൗ  സസ്വര്ണ്ണ  കേള്ളക്കടത്തുകേമാരുപട  പങ്കമാളടിതയ  എന്തത്ത്;  ഇഇൗ

സസ്വപ്നസുന്ദരടി  ഒരു  ജടിലയടില്നടിന്നുയ  മേപറമാരു  ജടിലയടിമലയത്ത്  മപമാകേമാന

പമാപസടുമക്കണ  മകേമാവടിഡത്ത്  മലമാക്കത്ത്ഡഇൗണ്  കേമാലതത്ത്,  തടിരുവനന്തപുരത്തു

നടിന്നുയ  എറണമാകുളത്തുവന്നത്ത്  തമാമേസടിചത്ത്  ബമായഗ്ലൂരടിപലതടിയപതങ്ങപന;

അതടിനത്ത്  ഉതരവമാദടികേളമായ  മപമാലസ്പീസത്ത്  ഉമദഖ്യമാഗസപര  മചമാദഖ്യയ

പചയടിട്ടുമണമാ;  എന.പഎ.എ  കേള്ളക്കളടി  നടത്തുകേയമല?  ആ

ഉമദഖ്യമാഗസനമേമാര്  യു.എ.പടി.എ.  13,  19  വകുപ്പുപ്രകേമാരയ

ജയടിലടിലമാമകേണവരമല; എന്തമാ നടിങ്ങള് മേടിണമാതതത്ത്; നടിങ്ങളപട മപമാലസ്പീസത്ത്

ഇപതമാന്നുയ  അറടിയുന്നടിമല?  നടിങ്ങള്പക്കതടിപര  പമേമാഴടി  നല്കേടിയമപ്പെമാള്

നടിങ്ങളപട മപമാലസ്പീസത്ത്  അമസമാസടിമയഷനടിപല ഒരു മനതമാവടിപന ജയടിലടില്

വടിടത്ത്  നടിങ്ങള് ഭസ്പീഷണടിപപ്പെടുതടി.   അക്കമാരഖ്യയ  അമനസ്വഷടിമക്കണതത്ത്  ജയടില്

ഡടി.പഎ.ജടി. ആമണമാ; ഏതത്ത് ചടമേനുസരടിചമാണത്ത് ജയടില് ഡടി.പഎ.ജടി.-ക്കത്ത് ഒരു

ക്രടിമേടിനല്  കുറയ  അമനസ്വഷടിക്കമാന  സമാധടിക്കുന്നതത്ത്?  ഞങ്ങപളലമായ

പപമാടനമേമാരമാപണന്നമാമണമാ  നടിങ്ങള്  വടിചമാരടിക്കുന്നതത്ത്;   ഇക്കമാരഖ്യയ  ആരുയ
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അറടിയടിപലന്നമാമണമാ  കേരുതുന്നതത്ത്?  സസ്വര്ണ്ണക്കള്ളക്കടതത്ത്,  കേള്ളപ്പെണയ

പവളപ്പെടിക്കല്,  മഡമാളര്  കേടതത്ത്,  നയതന  ബമാഗടില്  സസ്വര്ണ്ണവയ

കേറനസടികേളയ  കേടതല്,  ഗവണ്പമേന്റെത്ത്  പദ്ധതടികേളപട  രഹസഖ്യയ  മചമാര്തടി

വടിമദശരമാജഖ്യങ്ങള്ക്കുയ  മദശത്തുള്ള  മദശമദ്രമാഹടികേള്ക്കുയ  പകേമാടുക്കല്,

കേണ്സള്ടനസടിയുപട  മേറവടില്  തടടിപ്പെത്ത്  ഇവപയലമായ  നടതടിയതത്ത്

യു.എ.പടി.എ.  അനുസരടിചത്ത്  അക്രമേരഹടിതമേമായ  സമാമ്പതടികേ

കുറകൃതഖ്യപമേന്നതടിപന്റെ  പരടിധടിയടില്  വരുന്നതമാണത്ത്.   ഇവരതടിനത്ത്

ഉതരവമാദടിയമാപണങ്കടില്  മകേരളതടിപന്റെ  മുഖഖ്യമേനടിപയന്ന  നടിലയടില്

അങ്ങുമേതടിനത്ത് ഉതരവമാദടിയമാണത്ത്.  പപലഫത്ത് മേടിഷപന്റെ സടി.ഇ.ഒ.,  ശസ്പീ.  യു.  വടി.

മജമാസത്ത്  ദുബമായടില്  പറഡത്ത്  പക്രസന്റെടിപന്റെ  ഉമദഖ്യമാഗസരുമേമായടി  കേരമാര്

ഒപ്പെടിടുമമ്പമാള് അങ്ങയുപട സമാന്നടിധഖ്യമേടിലമായടിരുമന്നമാ?  ശസ്പീ.  യു.  വടി.  മജമാസത്ത്

പ്രതടിയമാപണങ്കടില്  പപലഫത്ത്  മേടിഷപന്റെ  പചയര്മേമാനമായ  അങ്ങപയ

പ്രതടിപ്പെടടികേയടില്നടിന്നത്ത്  ഒഴടിവമാക്കമാന  സമാധടിക്കുമമേമാ?  അങ്ങത്ത്

മുഖഖ്യമേനടിയമായതടിനമാല്  ചടിലമപ്പെമാള്  തല്ക്കമാലമതയത്ത്  രക്ഷപപ്പെമടക്കമായ.

ആദഖ്യ  കേമ്മഷ്യൂണടിസത്ത്  മുഖഖ്യമേനടി  ഇ.എയ.എസത്ത്.  നമ്പൂതടിരടിപ്പെമാടത്ത്

ആയടിരുപന്നങ്കടില്,   ആദഖ്യയ  ജയടിലടില്  കേടിടന്ന  മകേരളതടിപല  മുഖഖ്യമേനടി
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ശസ്പീ.  പടിണറമായടി  വടിജയനമാപണന്നത്ത്  ചരടിത്രയ  മരഖപപ്പെടുത്തുപമേന്നത്ത്

വഖ്യക്തമേമാക്കമാന  ഞമാന  ആഗ്രഹടിക്കുകേയമാണത്ത്.   ശടിവശങ്കറടിനത്ത്  പഎ.ടടി.-യുപട

ചമാര്ജത്ത്  പകേമാടുത്തു.  പഎ.ടടി.-യുപട മേറവടില് ഉലകേയചുറ്റുയ വമാലടിബനമായടി നടന്നു.

പഎ.പഎ.ടടി.-യടില് നടിന്നത്ത് പമാസമായ യുവ പഎ.എ.എസത്ത്.-കേമാരടക്കമുള്ളമപ്പെമാള്

പപ്രമാഡക്ഷന  എഞടിനസ്പീയറമായ  ശടിവശങ്കറടിനത്ത്  അവടിഹടിതമേമായടി  നടിങ്ങള്

പപ്രമാമമേമാഷന നല്കേടി.  ആ ശടിവശങ്കര് സസ്വപ്നസുന്ദരടികേളമേമായടി മലമാകേയ ചുറടി.

അങ്ങത്ത്  അറടിഞടിലമപമാലുയ.  ശടിവശങ്കറടിപന  പരടിചയപപ്പെടുതടിയതത്ത്

മുഖഖ്യമേനടിയമാപണന്നത്ത്  സസ്വപ്ന  പറഞ.   മുഖഖ്യമേനടി  ഇഇൗ  സഭയടില്  സതഖ്യയ

പറയുപമേങ്കടില് ഞമാന മചമാദടിക്കുന്നു, അങ്ങപയ സസ്വപ്നയത്ത് പരടിചയപപ്പെടുതടിയതത്ത്

ആരമാണത്ത്? 

ഞമാന  രണമാമേതമായടി  മചമാദടിക്കുന്നതത്ത്  മേമാധഖ്യമേങ്ങളടില്  വന്ന

വമാര്തപയപ്പെറടിയമാണത്ത്.   അങ്ങയുപട  വസ്പീടടില്  ഒരു  വടിവമാഹ  തമലന്നത്ത്

സസ്വപ്നസുന്ദരടി വമന്നമാ ഇലമയമാ?  ഒറ മചമാദഖ്യയ,  ഉപണങ്കടില് ഉണത്ത് ഇപലങ്കടില്

ഇല  ഞങ്ങള്  വടിശസ്വസടിച്ചുപകേമാള്ളമായ.  അങ്ങയുപട  കുടുയബമായഗങ്ങളടില്

ആപരപയങ്കടിലുയ ഇ.ഡടി.-മയമാ ഏപതങ്കടിലുയ മകേന്ദ്ര ഏജനസടികേമളമാ ഇതുമേമായടി

ബന്ധപപ്പെടത്ത് മചമാദഖ്യയ പചയടിട്ടുമണമാ? ഇഇൗ മചമാദഖ്യങ്ങള്ക്കത്ത് ഞങ്ങള്ക്കത്ത് ഉതരയ
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ആവശഖ്യമുണത്ത്. 

 അങ്ങത്ത് ദുബമായടില് എത്തുന്നതടിനത്ത് നമാലത്ത് ദടിവസയ മുമ്പത്ത് സസ്വപ്നസുന്ദരടിയുയ

ശടിവശങ്കറയ  അവടിപട  പറന്നടിറങ്ങടി.  ഞങ്ങളപട  പടിന്നമാപല  വരുന്നവപന്റെ

പചരുപ്പെടിപന്റെ  വമാറഴടിക്കമാനമപമാലുയ  ഞങ്ങള്  മയമാഗഖ്യരലമാപയന്നത്ത്  അവര്

മേരുഭൂമേടിയടിലൂപട നടന്നത്ത് പറഞ. മേരുഭൂമേടിയടില് ആ വമാക്കുകേളടിങ്ങപന നടിറഞത്ത്

നടിന്നു.   അങ്ങത്ത്  പറന്നടിറങ്ങടി.   മകേമാടടികേളപട  കേരമാറകേളടില് അങ്ങത്ത്  ഒപ്പുവച്ചു.

അവടിപട  നടിന്നത്ത്  പണയ  പടിരടിച്ചു.   നടിങ്ങളപട  അനുമേതടിയടിലമാപത  സസ്വപ്നയുയ

ശടിവശങ്കറയ  പചന്നമാല്  ആപരങ്കടിലുയ  കേമാശത്ത്  നല്കുമമേമാ;   നടിങ്ങള്ക്കത്ത്

ഉതരവമാദടിതസ്വമേടിമല? എന്നടിടത്ത് പഞളടിഞടിരുന്നത്ത് ഉളപ്പെടിമലപയന്നത്ത് ഞങ്ങമളമാടത്ത്

മചമാദടിക്കുകേയമാണത്ത്.  ഇഇൗ  മചമാദഖ്യങ്ങമളമാപടമാപ്പെയ  ഞങ്ങള്ക്കറടിമയണ  ഒരു

കേമാരഖ്യമുണത്ത്.   പരസഖ്യവയ  പമാരടിമതമാഷടികേവയ  നല്കേടി  നടിങ്ങള്ക്കത്ത്  ജനങ്ങപള

കേബളടിപ്പെടിക്കമാന സമാധടിക്കുയ.   പരസഖ്യവയ  പമാരടിമതമാഷടികേവയ ശമാശസ്വതമേമായടി

നടില്ക്കുന്നതല.  സസ്വര്ണ്ണക്കള്ളക്കടതടിനുയ  മഡമാളര്  കേടതടിനുയ

കേള്ളക്കടതടിനുയ കേണ്ണടചത്ത് കൂട്ടുനടില്ക്കുന്ന നടിങ്ങള് ഒരു കേമ്മഷ്യൂണടിസമാമണമാ?

മകേന്ദ്ര ഏജനസടികേള് സതഖ്യസന്ധമേമായടി അമനസ്വഷടിചമാല് മകേരളചരടിത്രതടില്

നടിങ്ങളപട  സമാനയ  ചവറ്റുപകേമാടയടിലമായടിരടിക്കുയ.   ഭരണപക്ഷതത്ത്
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മമേമാഹമുക്തരമായടി  ആപരങ്കടിലുമുപണങ്കടില്  'അരുതത്ത്  മുഖഖ്യമേനസ്പീ'

എന്നുപറയുപമേന്നത്ത്  ഞങ്ങള്ക്കടിമപ്പെമാള്  കേരുതമാനമാകുന്നടില.

ആയടിരക്കണക്കടിനത്ത്  പമാവപപ്പെട  കേമ്മഷ്യൂണടിസ്റ്റുകേമാര്  പടപവടടിയതടിപന്റെ

ഗുണമഭമാക്തമാവമായടി  തലപ്പെതടിരടിക്കുന്ന  തമാങ്കള്  സസ്വര്ണ്ണക്കള്ളക്കടുത്തുകേമാപര

തമാമലമാലടിക്കുന്നു.  കേമ്മഷ്യൂണടിസ്റ്റുകേമാര്ക്കത്ത് ആനന്ദലബടിക്കടിനടിപയന്തുമവണയ.  

60  വര്ഷയപകേമാണത്ത്  1,60,000  മകേമാടടി  രൂപ  മകേരളതടിപല

മുഖഖ്യമേനടിമേമാര് കേടപമേടുത്തുപവങ്കടില് നമാലര വര്ഷയപകേമാണത്ത്  1,62,000  മകേമാടടി

രൂപ  കേടപമേടുത്തുപവന്നത്ത്  മേമാത്രമേല,  അതടില്  നപലമാരുതുകേ  വടിമദശമതയത്ത്

റടിമവഴത്ത് ഹവമാലയമായടിമപ്പെമായടിപയന്നത്ത് സയശയടിമക്കണടിയടിരടിക്കുന്നു. 

മേടി  .   സസ്പീക്കര്:  പയസത്ത്.. പയസത്ത്...  പസ്പീസത്ത്... കേണ്ക്ലൂഡത്ത് പചയ.

ശസ്പീ  .    പടി  .    ടടി  .    മതമാമേസത്ത്:    സര്,  പസയ്സത്ത്  മകേമാണ്മകവടിലുയ  മലമാകേ

മകേരള സഭയടിലുയ നടന്നടിട്ടുള്ള  വരവമേമായടി ബന്ധപപ്പെടത്ത് സസ്വര്ണ്ണക്കള്ളക്കടതത്ത്

നടന്നടിട്ടുമണമാപയന്നത്ത്  അമനസ്വഷടിക്കണയ.  പ്രളയയ  മകേരളസ്പീയര്ക്കത്ത്

നരകേമേമായടിരുന്നുപവങ്കടില്  സസ്വര്ണ്ണക്കള്ളക്കടുത്തുകേമാര്ക്കത്ത്  അപതമാരു

പകേമായ്ത്തുകേമാലമേമായടിരുന്നു.  

മേടി  .   സസ്പീക്കര്:  പസ്പീസത്ത് കേണ്ക്ലൂഡത്ത്... സമേയമേമായടി. 
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ശസ്പീ  .    പടി  .    ടടി  .    മതമാമേസത്ത്:  സര്,  മുഖഖ്യമേനടിയുപട  പ്രടിനസടിപ്പെല്

പസക്രടറടിപയപ്പെറടി  മകേമാടതടി  പറയുന്നതത്ത്  അമദ്ദേഹയ  കേടിയഗത്ത്  പടിന

ആപണന്നമാണത്ത്.   പ്രടിനസടിപ്പെല്  പസക്രടറടി  കേടിയഗത്ത്  പടിന  ആപണങ്കടില്

അങ്ങപയ  എന്തമാണത്ത്  വടിളടിമക്കണതത്ത്?   എയപറര്  പടിന  എപന്നമാരു

പ്രമയമാഗമേടില, ഞങ്ങള് ഏതത്ത് പ്രമയമാഗയ  നടത്തുയ?  കേള്ളക്കടതത്ത് മകേസടിപല

പ്രതടി  സസ്വപ്ന  അങ്ങയുപട  ഓഫസ്പീസടിമലമാ  ഒഇൗമദഖ്യമാഗടികേ  വസതടിയടിമലമാ

വന്നടിട്ടുമണമാ?   CCTV  footage  ഇടടിമേടിന്നലുണമായടി  തസ്പീപടിടടിച്ചു.   ഇടടി

പസക്രടറടിമയറടില്നടിന്നത്ത് ഇറങ്ങടി യൂണടിമവഴടിറടി മകേമാമളജത്ത് വഴടി നന്തനമകേമാടത്ത്

വഴടി  നടന്നത്ത്  അങ്ങയുപട  ഒഇൗമദഖ്യമാഗടികേ  വസതടിയടില്  കേയറടി  ഒപരമാറപവടത്ത്,

അവടിപടയുയ  മപമായടി.   പതളടിവത്ത്  നശടിപ്പെടിക്കുന്ന  തമാമക്കമാല്  സമാനതത്ത്

അങ്ങടിരുന്നുപകേമാണത്ത്  മകേന്ദ്ര  ഏജനസടികേപള  നടിലയ്ക്കുനടിര്തമാനമാണത്ത്  അങ്ങത്ത്

ശമേടിക്കുന്നതത്ത്.   ഇഇൗ  നടപടടിപയമാന്നുയ  മകേരളതടില്  വടിലമപ്പെമാകേടിപലന്നത്ത്

വഖ്യക്തമേമാക്കമാന ഞമാന ആഗ്രഹടിക്കുന്നു. 

മേടി  .   സസ്പീക്കര്:  കേണ്ക്ലൂഡത്ത് പചയ.

ശസ്പീ  .   പടി  .   ടടി  .   മതമാമേസത്ത്:  സര്,  സസ്പീതമാമദവടി  പപമാടടിമുളചത്ത് വന്നതുമപമാപല

എങ്ങപന വന്നു,  "പകേമാലനുമേറടിഞടില,  പകേമാലതടിയുമേറടിഞടില,  തടിപപത
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എപന്നമാരു പകേമാചരടിവമാള്"  എന്നമപമാപല ഇഇൗ സസ്വപ്ന എവടിപട നടിന്നത്ത് വന്നു;

എങ്ങപന വന്നു; ആരത്ത് പകേമാണ്ടുവന്നു; ആരത്ത് നടിയമേടിച്ചു; ആരത്ത് ശമ്പളയ പകേമാടുത്തു;

ആരമാണത്ത് മേറപടടി പറയുന്നതത്ത്?  

മേടി  .   സസ്പീക്കര്:  കേണ്ക്ലൂഡത്ത് പചയ.

ശസ്പീ  .    പടി  .    ടടി  .    മതമാമേസത്ത്:   സര്,  ഒരു  കേമാരഖ്യയ  പറഞത്ത്  ഞമാന

അവസമാനടിപ്പെടിക്കമായ.  പുത്രവമാത്സലഖ്യതമാല്  അന്ധനമായടിതസ്പീര്ന്ന

(....ബഹളയ......) 

കൃഷടി വകുപ്പുമേനടി (ശസ്പീ  .   വടി  .   എസത്ത്  .   സുനടില് കുമേമാര്): സര്, (പപമേക്കത്ത്

ഓഫത്ത്)  സസ്പീതമാമദവടിപയ  സസ്വപ്നയുമേമായടി  തമാരതമേഖ്യയ  പചയതത്ത്  മരഖയടില്

നടിന്നത്ത് നസ്പീക്കയ പചയ്യണയ.

ശസ്പീ  .   പടി  .   ടടി  .   മതമാമേസത്ത്:  സര്, മേമാറ്റുന്നപതമാപക്ക മേമാറടിപക്കമാ.  നടിങ്ങള്ക്കത്ത്

മേമാറമാനുള്ളപതമാപക്ക  മേമാറടിപക്കമാ  അവമശഷടിക്കുന്നതത്ത്  വലതുമുപണങ്കടില്

തന്നമാല്  മേതടി.  നടിങ്ങളവടിപടയടിരടിക്കുമമ്പമാള്  എലമായ  മേമാറ്റുപമേന്നത്ത്

എനടിക്കറടിയമായ.  പുത്രവമാത്സലഖ്യതമാല്......  (...ബഹളയ...)

പുത്രവമാത്സലഖ്യതമാല് അന്ധനമായടിതസ്പീര്ന്ന ധൃതരമാഷ്ട്രപരമപ്പെമാപല മുഖഖ്യമേനസ്പീ,

അങ്ങത്ത്  പുത്രസ്പീവമാത്സലഖ്യതമാല്  മകേരളപത  നശടിപ്പെടിക്കരുപതന്നത്ത്  പറയമാന
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ഞമാന ആഗ്രഹടിക്കുന്നു.(....ബഹളയ....)

മേടി  .    സസ്പീക്കര്: പചയറടിലടിരടിക്കുന്നയമാള് എലമായ മേമാറമാനടിരടിക്കുന്നയമാളമാണത്ത്

എന്നത്ത്  അങ്ങത്ത്  പറഞതത്ത്  ശരടിയമായടില  ശസ്പീ.  പടി.  ടടി.  മതമാമേസത്ത്.

'അങ്ങവടിപടയടിരടിക്കുമമ്പമാള് എലമായ  മേമാറ്റുയ'  എന്നമാണത്ത്  പറഞതത്ത്.   ഇവടിപട

എലമായ  മേമാറമാനമവണടി  ഇരടിക്കുകേയല.  അങ്ങത്ത്  അങ്ങപന  പറഞതത്ത്

ശരടിയമായടില.  അങ്ങത്ത് കേണ്ക്ലൂഡത്ത് പചയ.

ശസ്പീ  .    പടി  .    ടടി  .    മതമാമേസത്ത്:  സര്,  അണ്പമാര്ലപമേന്റെറടിയമായ ഒരു വമാക്കുയ

ഞമാന പറഞടിടടില.  അങ്ങപന പറഞടിട്ടുപണങ്കടില് അതത്ത് മരഖയടില് നടിന്നത്ത്

മേമാറ്റുന്നതടില്  എനടിക്കത്ത്  യമാപതമാരു  വടിമരമാധവമേടില.  രണമായ  നമവമാതമാന

നമായകേമാ,  അങ്ങത്ത് അമധമാമലമാകേ നമായകേനമായടി മേമാറമാതടിരടിക്കപടപയന്നത്ത് ഞമാന

ആശയസടിക്കുന്നു.

മേടി  .   സസ്പീക്കര്:  കേണ്ക്ലൂഡത്ത് പചയ.

ശസ്പീ  .    പടി  .    ടടി  .    മതമാമേസത്ത്:   സര്,  അങ്ങത്ത്  എന.പഎ.എ.-പയ  ഉദ്ധരടിച്ചു.

ഇന്നപല സടി.ബടി.പഎ. മകേമാടതടിയടില് പറഞ കേമാരഖ്യയ പറഞപകേമാണത്ത് ഞമാന

അവസമാനടിപ്പെടിക്കുകേയമാണത്ത്.  ഗുരുതരമേമായ അമധമാമലമാകേ ഓപ്പെമറഷപനന്നമാണത്ത്

സസ്വര്ണ്ണ  കേള്ളക്കടതടിപന  സയബന്ധടിചത്ത്  സടി.ബടി.പഎ.  ഇന്നപല
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മകേമാടതടിയടില്  പറഞതത്ത്.   ബഹുമേമാനപപ്പെട  മുഖഖ്യമേനടി  മകേരളതടിപല

മൂന്നരമക്കമാടടിമയമാളയ  വരുന്ന  ജനങ്ങള്  ജനമാധടിപതഖ്യതടിപന്റെ

ശസ്പീമകേമാവടിലമായടി  കേമാണുന്നടിടതത്ത്  മുഖഖ്യമേനടിയുപട  പ്രടിനസടിപ്പെല്  പപപ്രവറത്ത്

പസക്രടറടിപയയുയ  അഡസ്പീഷണല്  പപപ്രവറത്ത്  പസക്രടറടിപയയുയ  മപമാപലയുള്ള

ആളകേള് മുഖഖ്യമേനടിപയ മേറയമാക്കടി നടതടിയടിട്ടുള്ള  തടടിപ്പെത്ത് നസ്പീളന്നതത്ത് പലപല

സയശയങ്ങളടിമലയമാണത്ത്.   അതടിനത്ത്  മേറപടടി  പറയണയ.   ഇഇൗ  സസ്വര്ണ്ണ

കേള്ളക്കടതടിപന്റെ മുഴവന ഉതരവമാദടിതസ്വവയ നടിങ്ങള്ക്കമാണത്ത്.  യു.എ.പടി.എ.

നടിയമേമേനുസരടിചത്ത്  രമാജഖ്യമദ്രമാഹ  സമാമ്പതടികേ  കുറമേമാണത്ത്,  അതടിനത്ത്  മേറപടടി

പറയണയ.   ഇക്കമാരഖ്യയ  ചര്ചപചയ്യണപമേന്ന  ആവശഖ്യയ  ഞമാന  മുമന്നമാടത്ത്

വയ്ക്കുകേയമാണത്ത്.

മുഖഖ്യമേനടി (ശസ്പീ  .    പടിണറമായടി വടിജയന  ):  സര്,  നമ്മുപട ഇഇൗ നടിയമേസഭ

സമാധമാരണ  നടിലയടില്  അടടിയന്തരപ്രമമേയങ്ങള്  ധമാരമാളയ  പപകേകേമാരഖ്യയ

പചയടിട്ടുപള്ളമാരു  സഭയമാണത്ത്.   പ്രമമേയമാവതമാരകേര്  അവതരടിപ്പെടിക്കുന്നതത്ത്  ഇഇൗ

സഭ  തുടങ്ങടിയ  കേമാലയ  മുതല്മക്ക  മകേടടിട്ടുണത്ത്.  പമക്ഷ,  ഇതുമപമാപലമാരു...

എന്തമാണത്ത് പറയുകേ, കുറടിക്കത്ത് പകേമാണതമായടിടമാണത്ത് ശസ്പീ. പകേ. സടി. മജമാസഫടിനത്ത്

മതമാന്നടിയതത്ത്.  ബഹുമേമാനഖ്യനമായ  പ്രമമേയമാവതമാരകേപന  നടിയനടിക്കമാന
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അവരുപട  ഗ്രൂപ്പെത്ത്  സമേവമായയ  വചത്ത്  പ്രതടിപക്ഷമനതമാവടിനമാകേടിപലന്നത്ത്

എനടിക്കറടിയമായ.  പമക്ഷ,  ഇഇൗ പറഞയമാള് ശസ്പീ.  പകേ.  സടി.  മജമാസഫടിപന്റെ

ഗ്രൂപ്പെടിലമാണമലമാ;  അതടിപന്റെ  യഥമാര്ത  തലവന  അനങ്ങമാപത

ഇരടിക്കുന്നുണമലമാ.  ഇതത്ത്  പൂരപ്പെമാടടിപന്റെ  സലമേമാമണമാ,  എന്തുയ

പറയമാപമേന്നമാമണമാ? 'എന്തുയ പറയമായ വഷളമാ' എന്നത്ത് സമാധമാരണ പറയമാറണത്ത്.

അതത്ത്  നമ്മുപട  നടിയമേസഭയടില്  ഉപമയമാഗടിക്കമാന  പമാടടില.  എന്തമാണടിവടിപട

മകേടതത്ത്?  ഇവടിപട  ഒരു  മമേമാഹയ,  ആ  മമേമാഹയ  പ്രമമേയമാവതമാരകേനത്ത്

മേമാത്രമുള്ളതമായടിരടിക്കുകേയടില;  ആ  മേമാനസടികേഘടന  അവടിപട

പലര്ക്കുമുണമാകേമായ.  ഇങ്ങപന  ഒരവസരയ  കേടിടടിയമപ്പെമാള്  ഏപതങ്കടിലുയ

തരതടില് മകേരളതടിപന്റെ മുഖഖ്യമേനടി സമാനതത്ത് ഇമപ്പെമാള് ഇരടിക്കുന്നയമാപള

ഇതടിപന്റെ ഭമാഗമേമാക്കമാന കേഴടിയുയ,  അതടില് പ്രതടിയമാക്കമാന പറ്റുയ;  ആ മമേമാഹയ

ഇതുവപര  പൂവണടിഞടില.  ധമാരമാളയ  ശമേങ്ങള്  നടന്നടിട്ടുണമാകുയ.

സസ്വമാഭമാവടികേമേമായുയ പല നസ്പീക്കങ്ങള് നടത്തുമേമലമാ.  ആദഖ്യയ പറഞതത്ത് എപന്റെ

പ്രടിനസടിപ്പെല്  പസക്രടറടിയമായടി  പ്രവര്തടിച  ശസ്പീ.  എയ.

ശടിവശങ്കറടിപനക്കുറടിചമാണത്ത്.  ശസ്പീ.  എയ.  ശടിവശങ്കറടിനത്ത്  പഎ.എ.എസത്ത്

ലഭടിക്കുന്നതത്ത്  1995-ലമാണത്ത്.  ....(ബഹളയ)....  എന്തുപകേമാണമാണത്ത്
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ഒചയുണമാക്കുന്നപതന്നത്ത് മേനസടിലമാമയമാ?  അന്നത്ത് ശസ്പീ. എ. പകേ. ആന്റെണടിയമാണത്ത്

മുഖഖ്യമേനടി.  ഒചയുണമാക്കടിയ  ആപള  മനമാക്കടിയമാലറടിയമായ  ശസ്പീ.  എ.  പകേ

ആന്റെണടിയുപട  ഇമപ്പെമാഴപത  അനുയമായടിയമാമണമാ  എന്നറടിയടില,  അന്നപത

അനുയമായടി  ആയടിരുന്നു.  ആ  വകേയടിലമാണത്ത്  ആ  ശബ്ദമുണമാക്കുന്നതത്ത്.

യു.ഡടി.എഫത്ത്-പന്റെ  ഭരണകേമാലതത്ത്  അമദ്ദേഹയ  ഡടി.പടി.പഎ.  ആയടിരുന്നു.

പപമാതുവടിദഖ്യമാഭഖ്യമാസ  വകുപ്പെത്ത്  പസക്രടറടിയുമേമായടിരുന്നു.  പകേ.എസത്ത്.ഇ.ബടി

പചയര്മേമാനുയ ഉഇൗര്ജ്ജ വകുപ്പെത്ത് പസക്രടറടിയുയ ഒന്നടിചത്ത്  ശസ്പീ.  എയ.  ശടിവശങ്കര്

ആയതത്ത്  ഏതത്ത്  കേമാലതമാണത്ത്?  പ്രമമേയമാവതമാരകേന  ഞമാനുമേമായടി

ബന്ധപപ്പെടുതടി  പറയുന്നതത്ത്  മകേട്ടു.  അന്നത്ത്  ആരമായടിരുന്നു  മകേരളതടിപന്റെ

പപവദദ്യുതടി  വകുപ്പുമേനടി?  അന്നപത  മുഖഖ്യമേനടി  ഇഇൗ  സഭയടില്തപന്ന

ഇരടിക്കുന്നടിമല?  ഇതമാണത്ത്  ഞമാന  പറഞതത്ത്,  എന്തുയ  വളടിച്ചുപറയമായ

എന്നുള്ളതമാണത്ത്.  അമദ്ദേഹയ  മദശസ്പീയ  പഗയടിയസടിപന്റെ  ചുമേതലക്കമാരനുയ

മസമാര്ട്സടിപന്റെ  പസക്രടറടി  സമാനവയ  വഹടിചടിമല?  ഇപതമാപക്ക  ഒരു

ഉമദഖ്യമാഗസപനന്ന  നടിലയത്ത്  എല്.ഡടി.എഫത്ത്  ഗവണ്പമേന്റെത്ത്  പചയതലമലമാ.

യു.ഡടി.എഫത്ത്  ഗവണ്പമേന്റെടിപന്റെ  കേമാലത്തുതപന്ന  നടിയമേടിചടിമല?  അമപ്പെമാള്

വടിവടിധ ചുമേതലകേള് വഹടിക്കമാന പ്രമാപ്തനമാപണന്നുള്ളതുപകേമാണത്ത് തപന്നയമാണത്ത്
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ആ  ചുമേതലകേള്  ഗവണ്പമേന്റെത്ത്  അമദ്ദേഹപത  ഏല്പ്പെടിചതത്ത്.  നടക്കമാന

പമാടടിലമാപതമാരു  സയഭവമുണമായടി.  അങ്ങപന  ഒരു  പ്രശ്നയ  വന്നമാല്

സസ്വമാഭമാവടികേമേമായടി  അതടിനകേതത്ത്  സസ്വസ്പീകേരടിമക്കണ  നടപടടി  ഇന്നപത

ഗവണ്പമേനയ  മുഖഖ്യമേനടിപയന്ന  നടിലയത്ത്  ഞമാനുയ  സസ്വസ്പീകേരടിച്ചു.  അതടിപന്റെ

ഭമാഗമേമായടി  എന്തമാണത്ത്  വടിളടിച്ചുപറഞതത്ത്?  ഇവടിപട  ഏജനസടികേള്

വന്നതടിപനക്കുറടിചത്ത്  അമദ്ദേഹയ  പറഞ.  സയസമാന  ഗവണ്പമേന്റെത്ത്  മകേന്ദ്ര

ഗവണ്പമേന്റെടിമനമാടത്ത്  ആവശഖ്യപപ്പെടതത്ത്  ഇതടിപന്റെ  ഉറവടിടവയ  ഇതത്ത്

എവടിപടപയതടി  എന്നതടക്കമുള്ളതത്ത്  കേപണതണയ,  സമേഗ്രമേമായ

അമനസ്വഷണയ മവണയ എന്നമാണത്ത്.  ആ അമനസ്വഷണതടിപന്റെ ഭമാഗമേമായടി  ഒരു

ഘടയ  കേഴടിഞമപ്പെമാള്  പടിപന്ന  എമങ്ങമാടമാണത്ത്  തടിരടിഞതത്ത്?  ആ  തടിരടിഞ

കേമാരഖ്യങ്ങള് സയസമാന സര്ക്കമാര് എന്ന നടിലയടില് മകേന്ദ്ര ഗവണ്പമേന്റെടിപന

അറടിയടിക്കമണ?  മകേന്ദ്ര  അമനസ്വഷണ  ഏജനസടികേള്  പചയ്യുന്ന  കേമാരഖ്യയ

എന്തമാപണന്നുള്ളതത്ത്  നമ്മള് ഉമദ്ദേശടിച നടിലയടില്നടിന്നുയ മേമാറടി  രമാഷ്ട്രസ്പീയമേമായടി

പപകേകേമാരഖ്യയ പചയ്യുന്ന അവസയടിമലയത്ത് വരുമമ്പമാള് സസ്വമാഭമാവടികേമേമായടി മകേന്ദ്ര

ഗവണ്പമേന്റെടിപന അറടിയടിക്കമണ?  അമനസ്വഷണ ഏജനസടിയുപട സമാധമാരണ

ധര്മ്മതടില്നടിന്നുയ  മേമാറടിമപ്പെമാകുന്നുപവന്നത്ത്  മതമാന്നടിയമാല്  അറടിയടിമക്കണ
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ബമാധഖ്യത  സയസമാന  സര്ക്കമാരടിനടിമല;  അതമല  അറടിയടിചതത്ത്?  ശസ്പീ.  എയ.

ശടിവശങ്കര്  നടതടിയ  വടിമദശ  യമാത്രപയക്കുറടിചത്ത്  പരമാമേര്ശടിച്ചുപകേമാണത്ത്

അമദ്ദേഹയ മചമാദടിചതത്ത്,  എനടിക്കത്ത് ഉളപ്പുമണമാ എന്നമാണത്ത്.  ഞമാന എന്തടിനമാണത്ത്

അതടിപന്റെ  ഉതരവമാദടിതസ്വയ  ഏപറടുമക്കണതത്ത്?  അമദ്ദേഹയ  വടിമദശയമാത്ര

നടതടിയതത്ത്  എന്തടിനമാപണന്നുള്ളതത്ത്  അമദ്ദേഹയതപന്ന

വഖ്യക്തമേമാക്കടിയടിട്ടുള്ളതമാണത്ത്.  പ്രമമേയമാവതമാരകേനത്ത്  എപന്ന  കുറചത്ത്  വഴക്കത്ത്

പറയണപമേന്നുള്ളതുപകേമാണത്ത്  അതടിനുമവണടി  കുമറ  വമാക്കുകേപളടുതത്ത്

പ്രമയമാഗടിക്കുകേയമായടിരുന്നു.  അമദ്ദേഹയ  പറഞ,  നടിങ്ങളമാണത്ത്  ഒന്നമായ

പ്രതടിപയന്നത്ത്.  ശസ്പീ.  പടി.  ടടി.  മതമാമേസടിനത്ത്  പടിണറമായടി  വടിജയപന

മേനസടിലമായടിടടില  അതുപകേമാണമാണത്ത്.  കുമറക്കമാലയ  നടിങ്ങപളലമാവരുയകൂടടി

പ്രതടിയമാക്കമാനമായടി  നടന്നടിമല;  പ്രതടിയപലന്നത്ത്  പറഞതത്ത്  ആരമാണത്ത്?  ഇഇൗ

മകേസത്ത്  നടിലനടില്ക്കുന്നതപലന്നത്ത്  പറഞത്ത്  ബഹുമേമാനപപ്പെട  മകേമാടതടി  അതത്ത്

വലടിപചറടിയുകേയമാണത്ത്  പചയതത്ത്.  മേറന്നുമപമാമയമാ  അതത്ത്?  കേഴടിഞ  ദടിവസവയ

ഇഇൗ  സഭയടില്  ലമാവത്ത് ലടിന  മകേസടിപനക്കുറടിചത്ത്  നടിങ്ങള്  പറഞടിമല?

അപതലമായ  മമേമാഹങ്ങളമാണത്ത്.  അതടിപനലമായ  വഖ്യക്തമേമായ  ചടില  രമാഷ്ട്രസ്പീയ

ഉമദ്ദേശങ്ങളണമായടിരുന്നു.   ഞമാന  ഇതുവപര  അതടിമലയത്ത്  മപമായടിടടില.
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ഇമപ്പെമാഴയ  മപമാകുന്നടില,  ആരുയ  ശങ്കടിമക്കണ,  അതടിമലയ്പക്കമാന്നുയ  ഞമാന

മപമാകുന്നടില.  പമക്ഷ,  വഖ്യക്തമേമായ  രമാഷ്ട്രസ്പീയ  ഉമദ്ദേശമതമാപട  നടപന്നമാരു

ഗൂഢമാമലമാചനയുപട  ഫലമേമായടിരുന്നു  അതത്ത്.  അതത്ത്  നടിലനടിമന്നമാ;

എന്തുപകേമാണമാണത്ത്?  ഇഇൗ  പപകേകേള്  ശുദ്ധമേമാപണന്നത്ത്  പറയുന്നതത്ത്

ശുദ്ധമേമായതുപകേമാണമാണത്ത്,  പവറപത  പറയുന്നതല.  ആരുമടയുയ  മുന്നടില്  തല

ഉയര്തടിപ്പെടിടടിചത്ത്  പറയമാന  കേഴടിയുയ.  അതത്ത്  പറയമാനുള്ള  കേരുതത്ത്  ഇഇൗ

പനഞടിനുണത്ത്. അതത്ത് മേനസടിലമാക്കണയ. 

ലമാവലടിന  മകേസടിനുമവണ  ഒതമാശകേള്  പചയതന്നതത്ത്

എയ.  ശടിവശങ്കറമാപണന്നമാണത്ത് ഇമപ്പെമാഴള്ള കേണ്ടുപടിടടിതയ.  ലമാവലടിന മകേസത്ത്

പൂര്ണ്ണമേമായുയ പഫ്രെയടിയ പചയകേഴടിഞ. അതുമേമായടി ബന്ധപപ്പെടത്ത് മകേമാടതടിയടില്

കേമാരഖ്യങ്ങള് എതടി. മകേമാടതടിയടില് അതുമേമായടി ബന്ധപപ്പെട  വമാദങ്ങള് നടന്നു.

അതടില്  എവടിപടയമാണത്ത്  എയ.  ശടിവശങ്കറടിപന്റെ  സഹമായയ  ആ  മകേസടിപല

പ്രതടിയമായടിരുന്ന പടിണറമായടി  വടിജയനത്ത്  ലഭടിചതത്ത്?   ആ മകേസടില് പറഞ

കേമാരഖ്യങ്ങള് വച്ചുപകേമാണമാണത്ത് വമാദയ നടന്നതത്ത്. മകേമാടതടി കേപണതടി, യമാപതമാരു

കേമാരഖ്യവമേടില,  ഈ മകേസത്ത് തപന്ന നടിലനടില്ക്കുന്നതപലന്നത്ത്  മകേമാടതടി പറഞ.

അപ്പെസ്പീലടിനത്ത്  മപമായമപ്പെമാള്  ബഹുമേമാനപപ്പെട  പപഹമക്കമാടതടിയുയ
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ഇതുതപന്നയമാണത്ത്  പറഞതത്ത്.  ഇതമല  വസ്തുത?   എയ.  ശടിവശങ്കര്  എമന്തമാ

എനടിക്കത്ത് മചമാര്തടി തന്നുപവന്നമാണത്ത് പറയുന്നതത്ത്.  സമാധമാരണ പതറടിപറയമാന

ഉപമയമാഗടിക്കുന്ന  ചടില  മേമാര്ഗ്ഗങ്ങളണത്ത്.  നമ്മുപട  ചടില  സുഹൃത്തുക്കള്

സമാധമാരണ  പചയ്യുപന്നമാരു  രസ്പീതടിയമാണതത്ത്.  ഒരമാള്  നടിങ്ങളപട  അടുത്തുണത്ത്,

അയമാമളമാടത്ത്  മനരടിടത്ത്  പതറടിപയണയ,  പപക്ഷ  മനരടിടത്ത്  പതറടി  പറയമാപനമാരു

മമേമാശയ.  ഇമപ്പെമാഴപത  കേമാലതത്ത്  മഫമാണുണമലമാ,  അതുപകേമാണത്ത്  മഫമാണ്

എടുതത്ത്  മഫമാണടില്  പതറടിപയമാപക്ക  പറയുകേ.  മഫമാണടിലൂപട  ആപരയുയ

വടിളടിക്കുന്നതല,  ഇയമാമളമാടത്ത്  പറയുകേയമാണത്ത്.   പപക്ഷ  അയമാമളമാടത്ത്  മനരടിടത്ത്

പറയമാപത  പതറടി  ഇങ്ങപന  പറയുകേയമാണത്ത്  പചയ്യുന്നതത്ത്.  അതുമപമാപലയമല

ഇമപ്പെമാള്  ഇവടിപട  കേണതത്ത്?  ഏതത്ത്  ടടിഷഷ്യൂ  മപപ്പെര്  കേമാണടിചമാലുയ  ഒപ്പെടിടത്ത്

പകേമാടുക്കുന്ന  ആളമാണത്ത്  മകേരളതടിപന്റെ  മുഖഖ്യമേനടിപയന്നത്ത്   എയ.  ശടിവശങ്കര്

പറഞപവന്നമാണത്ത്  ഇവടിപട  നമ്മുപട  ബഹുമേമാനഖ്യനമായ  പ്രമമേയമാവതമാരകേന

പറഞതത്ത്.  അമദ്ദേഹയ മവപറമാരു കേമാരഖ്യയ  പറഞമലമാ;  ആ പറഞ കേമാരഖ്യയ

വസ്തുതയുയ  ഇതത്ത്  ശുദ്ധ  നുണയുമേമല;  ഇലമാപതമാരു  കേമാരഖ്യയ  പകേടടിചമേചത്ത്

പറഞതമല;  എമന്നമാപടമാപ്പെയ  പ്രവര്തടിക്കുന്ന  ഏപതങ്കടിലുയ  ഒരു

ഉമദഖ്യമാഗസനത്ത്  ഇതരതടിപലമാരു  അഭടിപ്രമായമുപണന്നത്ത്  ഞമാന കേരുതുന്നടില.
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ആ  ഉമദഖ്യമാഗസരടില്  ഇവര്പക്കലമായ  വളപര  അടുതത്ത്  ബന്ധമുള്ള  ധമാരമാളയ

ആള്ക്കമാരുയ  കേമാണുമേമലമാ;  അതത്ത്  സസ്വമാഭമാവടികേമേമല;  ഇവപരലമായ

ഒരുപമാടുകേമാലയ  ഭരണയ  പപകേകേമാരഖ്യയ  പചയവരമല;  കേമാരഖ്യങ്ങള്

മേനസടിലമാക്കമാനമാപണങ്കടില്  അവമരമാടത്ത്  മചമാദടിക്കണയ.  എന്തുയ  പറയമാന

മേടിടുക്കുള്ളവരമാണമലമാ;  ഞമാന  പത്രസമമ്മളനങ്ങള്  നടത്തുന്ന  ഘടതടില്,

മനരപത  പത്രസമമ്മളനയ  നടതമാതതടിപനപ്പെറടിയമായടിരുന്നു  വര്തമേമാനയ.

ഒരമാവശഖ്യയ  വന്നമപ്പെമാള്  പത്രസമമ്മളനങ്ങള്  നടതണമേമലമാ;  അങ്ങപന

പത്രസമമ്മളനങ്ങള്  നടതടിയമപ്പെമാള്  എന്തമായടിരുന്നു  നമ്മുപട

ഉതരവമാദടിതപപ്പെട ചടിലര് പറഞതത്ത്?  പടി.ആര്.  ഏജനസടി പറഞതടിപന്റെ

ഭമാഗമേമായടി  ചടിരടിമക്കണമപ്പെമാള് ചടിരടിക്കുന്നു,  പറമയണ കേമാരഖ്യങ്ങള് പറയുന്നു

എന്നമാണത്ത്.  പടി.ആര്.  ഏജനസടിയമാമണമാ  പടിണറമായടി  വടിജയപന

മുഖഖ്യമേനടിയമാക്കടിയതത്ത്? . ..… അവടിപട പറയുന്നപതന്തമാപണന്നത്ത് മകേള്ക്കുന്നടില,

എന്തമാണത്ത്  പറയുന്നപതന്നത്ത്  മേനസടിലമാകേമാതതുപകേമാണമാണത്ത്  ഞമാന

പചവടികൂര്പ്പെടിചത്ത് നടില്ക്കുന്നതത്ത്.  അവടിപടനടിന്നുയ പമേപല പമേപല പറയുകേയമാണത്ത്.

കുറപചമാരു  ശങ്കയുണത്ത്.  ശങ്കയുണമാകേടില,  ശങ്കയുണമാകേണപമേങ്കടില്

അതടിനുമേമാത്രയ  വടിമവകേയ  മവണയ.  വടിമവകേമുള്ളവര്മക്ക  ശങ്കയുണമാകൂ.
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വടിമവകേമുള്ളവര്  ശരടിയലമാത  കേമാരഖ്യങ്ങള്  പറയമാന  പമാടുമണമാപയന്നത്ത്

എമപ്പെമാഴയ  ചടിന്തടിക്കുയ.  വടിമവകേമേടിപലങ്കടില്  ഞമാന  എന്തത്ത്  പചയ്യമാനമാണത്ത്?

അതമാണത്ത്  ഞമാന  പറഞതത്ത്,  ഓമരമാന്നടിപന്റെ  ഓരയ  ചമാരടിപക്കമാണമാണമലമാ,

ഗ്രൂപ്പെത്ത്  ചമാരടിപക്കമാണമാണമലമാ,  രക്ഷടിചത്ത്  മപമാകുകേയമല;  അമപ്പെമാള്  അവര്

ആമലമാചടിച്ചുപകേമാള്ളണയ അതത്ത് ശരടിയമാമണമാപയന്നത്ത്, ആ ഗ്രൂപ്പെത്ത് മനതമാക്കനമാര്,

ആപകേ പറയുന്നടില....., പടിരടിച പണപമേവടിപടപയന്നത്ത്  മചമാദടിച്ചു,  ഞങ്ങളമാരുയ

മനരടിടത്ത്  പണയ വമാങ്ങുകേയല,  അതത്ത് മനരടിടത്ത്  ഗവണ്പമേന്റെടിമലയത്ത് വരടികേയമാണത്ത്

പചയ്യുന്നതത്ത്.  പണയ വന്നടിട്ടുപണങ്കടില് അവടിപട കേമാണുയ.  ഈ മലമാക്കത്ത്ഡഇൗണ്

കേമാലതത്ത്  സസ്വപ്ന  സുമരഷത്ത്  എങ്ങപന  ബമായഗ്ലൂരടില്  എതടിപയന്ന

ഭയങ്കരമേമാപയമാരു  മചമാദഖ്യയ  പ്രമമേയമാവതമാരകേന  മചമാദടിച്ചു.  അതത്ത്

അമനസ്വഷടിക്കുന്ന  മകേന്ദ്ര  ഏജനസടിയടിമല;  അവരതത്ത്  അമനസ്വഷടിക്കമണ;

എങ്ങപനയമാണത്ത് എതടിയതത്ത്, എന്തമാണത്ത്, ആരമാണത്ത് സഹമായടിചതത്ത്  അതുമേമായടി

ബന്ധപപ്പെട കേമാരഖ്യങ്ങളടിമലയത്ത് അവര് കേടക്കമണ; അവര് ഒരുപമാടത്ത് കേമാരഖ്യങ്ങള്

അമനസ്വഷടിക്കുന്നടിമല;  അവര്ക്കത്ത്  അതുയ  അമനസ്വഷടിക്കമാമേമലമാ;  ജയടിലടിപല

കേമാരഖ്യങ്ങള്  അമനസ്വഷടിക്കമാന  ഡടി.പഎ.ജടി.-ക്കത്ത്  അര്ഹതയടിപലന്നത്ത്  എന്തത്ത്

അടടിസമാനതടിലമാണത്ത്  പറയുന്നതത്ത്?  ജയടിലടിപന്റെകേമാരഖ്യയ  ജയടില്
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ഡടി.പഎ.ജടി.യമാണത്ത് അമനസ്വഷടിക്കുന്നതത്ത്.  ജയടിലുമേമായടി ബന്ധപപ്പെട ഒരു പ്രശ്നയ

ഉന്നയടിക്കപപ്പെടമാല്  ആ  ഉന്നയടിക്കപപ്പെട  പ്രശ്നതടിപന്റെ  യഥമാര്ത  വസ്തുത

മേനസടിലമാക്കുന്നതടിനുമവണടി സസ്വമാഭമാവടികേമേമായുയ ഡടി.പഎ.ജടി.  അമനസ്വഷടിക്കുയ.

യു.എ.പടി.എ.-ല്  പ്രതടിയമായടിരടിക്കുന്നു,  അതുപകേമാണത്ത്  മകേരളതടിപന്റെ

മുഖഖ്യമേനടിയുയ  അതടിപന്റെഭമാഗമേമായടി  യു.എ.പടി.എ.  പ്രകേമാരയ

പ്രതടിയമാമകേണതമാപണന്നുയ  പറഞവച്ചു.  അതമാണത്ത്  ഞമാന  പറഞതത്ത്

മമേമാഹയ,  ആഗ്രഹങ്ങള്,  അതടിനുള്ള  ഒരു  പറചടില്  മകേന്ദ്രമേമാക്കടി

നടിയമേസഭപയയുയ  എടുതതമാണത്ത്.  പപലഫത്ത്  മേടിഷപന്റെ  തലപ്പെതടിരടിക്കുന്ന

ശസ്പീ. യു. വടി. മജമാസത്ത് ഏതത്ത് മകേസടിലമാണത്ത് പ്രതടി? എന്തത്ത് കേണക്കടിലമാണത്ത് അതത്ത്

പറഞതത്ത്?  അതുയ ഒരു പൂതടി.  അതടിപന്റെ ഭമാഗമേമായടി പറയുകേയമാണത്ത്.  ആദഖ്യയ

ജയടിലടില്  കേടിടന്ന  ആള്.  ഞമാന  ഒമന്ന  പറയുന്നുള,  കേമ്മഷ്യൂണടിസ്റ്റുകേമാപര

ജയടില്  കേമാണടിചത്ത്  മപടടിപ്പെടിക്കരുതത്ത്.  അപതമാന്നത്ത്  ഓര്മ്മ  വചമാല്മേതടി.

നടുമവദനയ്ക്കുമവണടി നടിങ്ങളപടപയലമായ വലടിയ മനതമാവടിപന്റെ കേമാലതത്ത് പലതുയ

പചയടിരുന്നു. പമക്ഷ ഇമപ്പെമാള്  നപടലത്ത്ല്ല് നടിവര്ന്നുതപന്നയമാണത്ത് നടില്ക്കുന്നതത്ത്.

ആ  പചയ്യുന്നതടിനത്ത്  മനതൃതസ്വയ  പകേമാടുത  മപമാലസ്പീസത്ത്  ഉമദഖ്യമാഗസപന  ഒരു

തവണ കേമാണമാന അവസരയ കേടിടടിയമപ്പെമാള് ഞമാന മചമാദടിചടിരുന്നു.  അയമാള്
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അന്നപത  പഎ.ജടി.  അലകമാണര്  മജക്കബടിമനമാപടമാപ്പെയ  ജയടില് 

സന്ദര്ശനതടിനത്ത് വന്നടിരുന്നു. അന്നത്ത് എപന്റെ കേമാലത്ത് പപമാക്കടിക്കമാണടിച്ചുപകേമാണത്ത്

ഞമാന  പറഞ,  അയമാളപട  മപരുയ  ഞമാന  വടിളടിച്ചു,  മപരത്ത്  ഞമാനടിവടിപട

പറയുന്നടില. അയമാളപട  മപരുവടിളടിച്ചുപകേമാണത്ത്  ഞമാന  പറഞ,  മേടിസര്......

കേമാപലമാപക്ക ശരടിയമായടി മകേമടമാ, ഇപതമാപക്ക ഞങ്ങള്ക്കത്ത് പറഞടിട്ടുള്ളതമാണത്ത്.

ഇനടിയുയ  നടിങ്ങള്ക്കുമവണടി  പചയ്യമായ  ഞങ്ങള്  ഇറങ്ങടി  വന്നമാല്.   നപടലത്ത്ല്ല്

ഒ ടടിക്കമാപനമാപക്ക വലടിയ ശമേങ്ങള് നടന്നടിരുന്നു. അതുപകേമാപണമാന്നുയ  നപടലത്ത്ല്ല്

ഒടടിഞമപമായടിടടില.  ഇവടിപട  അമദ്ദേഹയ  കൂടതടില്  പറഞ,

എയ.  ശടിവശങ്കറടിനത്ത്  അവടിഹടിത  പപ്രമാമമേമാഷന  പകേമാടുത്തുപവന്നത്ത്.  എന്തത്ത്

പപ്രമാമമേമാഷനമാണത്ത്  പകേമാടുതതത്ത്;  ഏതു  പപ്രമാമമേമാഷനമാണത്ത്  അവടിഹടിതമേമായടി

പകേമാടുതതത്ത്?  അമപ്പെമാള് എന്തുയ പറയമാപമേന്നുള്ളതമാണത്ത്.  പടിപന്ന ഭയങ്കരമേമായ

മചമാദഖ്യയ,  പകേടടിപപമാക്കടിയ  നുണയമല;  എപന്റെ  മേകേളപട  വടിവമാഹചടങ്ങത്ത്

നടന്നതത്ത് നടിങ്ങള്പക്കലമാവര്ക്കുയ അറടിയമാവന്ന കടിഫത്ത് ഹഇൗസടിപല ആ പഴയ

റൂമേടിലമാണത്ത്. ആ റൂയ  അറടിയമാതവരമാരുയ ഉണമാകേടിലമലമാ, അവടിടപത ഏറവയ

വലടിയ റൂമേടിമല,  ആ മേഹമാറൂമേടില് വചമാണത്ത് ആ  കേലഖ്യമാണയ നടന്നതത്ത്.  എന്നടിടത്ത്

എന്തമാണത്ത് പചയതത്ത്?  വഖ്യവസമായ വകുപ്പുമേനടിയമായ ശസ്പീ. ഇ. പടി. ജയരമാജടിപന്റെ
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ഭമാരഖ്യയുപട  തല ആ മഫമാമടമായടില്നടിന്നുയ പവടടിമേമാറടി ഈ സസ്പീയുപട തലയുപട

മഫമാമടമാ  വച്ചുപകേമാടുത്തു.  അവടിപടയമാണത്ത്  ഉളപ്പു  മവണതത്ത്.  എന്നടിടത്ത്  അതത്ത്

ഏപറടുതത്ത് വരടികേയമാണത്ത് തമലദടിവസയ വന്നടിരുമന്നമാ;  ഇഇൗ പറയുന്ന മചമാദഖ്യയ

മചമാദടിചതുപകേമാണത്ത്  പറയുകേയമാണത്ത്,  വടിവമാഹതമലന്നത്ത്  സസ്വപ്ന  വമന്നമാ?

വന്നടില.  ഇതമല  മചമാദഖ്യയ.  കുടുയബമായഗങ്ങപള   ആപരപയങ്കടിലുയ  ഏജനസടി

മചമാദഖ്യയ  പചയ്മതമാ;  നടിങ്ങളടില്  പലര്ക്കുയ  മചമാദഖ്യയ  പചയ്യണപമേന്നത്ത്

മമേമാഹമുണമായടിരുന്നു.   അതടിനുമവണടി ധമാരമാളയ കേമാരഖ്യങ്ങള് പചയടിട്ടുപണന്നത്ത്

എനടിക്കറടിയമായ.  പ്രമമേയമാവതമാരകേനതപന്ന  അ തടിനുമവണടി  കുപറ  ശമേങ്ങള്

നടതടിയടിട്ടുമുണമാകുയ.  പമക്ഷ,  ഒരു  മചമാദഖ്യയ  പചയ്യലുയ  ഉണമായടിടടില.

നടിരമാശപപ്പെടണ,  ഇനടിയുയ  ശമേങ്ങള്  നടതടിപക്കമാള.  അതത്ത്

സസ്വമാഭമാവടികേമേമല?  ഇവടിപട  പഞളടിഞടിരുന്നത്ത്  മചമാദടിക്കുന്നുപവന്നമാണത്ത്

പറയുന്നതത്ത്;  ഞങ്ങള്ക്കത്ത്  അഭടിമേമാനടിക്കമാന  എലമാ  വകേയുമുള്ളതുപകേമാണ്ടു

തപന്നയമാണത്ത് നടിങ്ങള് കേമാണുന്ന ആ പഞളടിഞടിരടിക്കല് വരുന്നതത്ത്.  ഇവടിപട

ആര്ക്കുയ  ഒന്നുയ  ആശങ്കപപ്പെടമാനടില.  ഒരുപമാടത്ത്  പകേട്ടുകേഥകേള്,  അതടിപന്റെ

ഭമാഗമേമായടി  ഭമാവനയടില്  സൃഷ്ടടിക്കപപ്പെടുന്ന  സൃഷ്ടടികേള്,  അമനസ്വഷണ

ഏജനസടികേള്ക്കത്ത് അയച്ചു പകേമാടുക്കുന്നുണമലമാ? എപന്തലമാമേമായടിരുന്നു വന്നതത്ത്;
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ഏപതലമായ  തരതടിലുള്ളതമാണത്ത്;  സകേല  ആളകേപളയുയ  പടിടടിക്കമാന

പറ്റുമമേമാപയന്നമല വല വസ്പീശടിപക്കമാണ്ടു മനമാക്കുന്നതത്ത്;  എമന്ത,  ആ വലയടില്

ഒരു പചറടിയ പരലുമപമാലുയ പകേണടിയമാതതത്ത്?  ഇപതമാരു പ്രമതഖ്യകേ ജനുസമാ,

അതത്ത്  നടിങ്ങള്ക്കത്ത്  മേനസടിലമാകേടില.  അതടിപന്റെ  പ്രമതഖ്യകേത

മേനസടിലമാക്കണപമേങ്കടില് ആ വഴടിക്കത്ത്  സഞരടിക്കണയ.  പണയ കേമാണുമമ്പമാള്

ഇങ്ങത്ത്  മപമാരപട,  മപമാരപട  എന്നു  വടിചമാരടിക്കലല.  അവടിപടയമാണത്ത്

ആര്തടിപണമാരയ;  ആ  ആര്തടി  പണമാരമേമായടി  മേമാറകേയല  മവണതത്ത്.

സര്ക്കമാരടിപന്റെ  പണയ;  അതത്ത്  വടിവടിധ  മപ്രമാജക്ടുകേളമായടി  വരുന്നു.  ആ

മപ്രമാജക്ടുകേള്  നടപ്പെമാക്കുന്നു.  അതടില്  നമുക്കമാര്ക്കുയ  വടിഹടിതയ  പറമാന

അവകേമാശമേടില.  അതത്ത്  അതടിപന്റെ വഴടിക്കത്ത്  നടന്നുപകേമാള്ളണയ.  ആ വടിഹടിതയ

പറമാതതുപകേമാണമാണത്ത്  ഇഇൗ  ഇരടിക്കുന്നവപരലമായ  ഇമപ്പെമാഴയ  തല

ഉയര്തടിയടിരടിക്കുന്നതത്ത്.  എലമാവരുപടയുയ  മനപരയുയ  വല  വസ്പീശമാന

മനമാക്കടിയടിമല?  ഇഇൗ പറഞ എലമാ ഏജനസടികേളയ വന്നടിടത്ത്  പരതടിയടിമല?

ഇഇൗ  അവസമാനഘടയ  പതരപഞടുപ്പെടിപന്റെ  സമേയയ  എങ്ങപനപയങ്കടിലുയ

കുടുക്കടിക്കളയമായ എന്നമാമലമാചടിചടിമല? എപന്തങ്കടിലുയ കേടിടടിമയമാ? ഇലമാത പല

പരമാതടികേളയ  അയചമപ്പെമാള്  ആ  പരമാതടികേപളക്കുറടിചത്ത്   അമനസ്വഷടിചടിമല?
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ഇവടിപട  കേമ്മഷ്യൂണടിസത്ത്  ആമണമാപയന്നത്ത്  മചമാദടിച്ചു;  കേമ്മഷ്യൂണടിസത്ത്

ആയതുപകേമാണമാണത്ത്  ഇപതമാപക്ക  പചയ്യുന്നതത്ത്.  കേമ്മഷ്യൂണടിസത്ത്

ആയതുപകേമാണമാണത്ത്,  ഇടതുപക്ഷ  ജനമാധടിപതഖ്യമുന്നണടിയമായതു  പകേമാണമാണത്ത്

ഞങ്ങപളലമാവരുയകൂടടി  ഇപതലമായ  പചയ്യുന്നതത്ത്.  ഇവടിപട  നടിങ്ങളപട  സമാനയ

ചവറ്റുകുടയടിലമായടിരടിക്കുപമേന്നത്ത്  പറഞ.  അതത്ത്  പ്രവചനമേമാണത്ത്.  അതത്ത്  നമുക്കത്ത്

കേമാണമായ;  ആ  പ്രവചനയ  ജനങ്ങള്  ഏപറടുമക്കണതമാണമലമാ;

ജനങ്ങളമാണമലമാ വടിധടികേര്തമാക്കള്;  ജനങ്ങളപട ഒരു വടിധടി വന്നുകേഴടിഞ.

അടുതതുയ നമുക്കുമനമാക്കമായ. 

ഇവടിപട  കേടപമേടുതതടിപനപ്പെറടിയമാണത്ത്  വലടിയ  മതമാതടില്  പറഞതത്ത്.

കേടപമേടുക്കമണ;  നമ്മുപട  നമാടത്ത്  മുമന്നമാട്ടു  മപമാകേണപമേങ്കടില്  കേടപമേടുക്കമണ;

കേടമമേപതങ്കടിലുയ  തരതടില്  ദുര്വഖ്യയപപ്പെടുതമാനല.  ഇഇൗ  നമാടടിപന്റെ

അഭടിവൃദ്ധടിക്കമാണത്ത്.  സസ്വമാഭമാവടികേമേമായടി  കേടപമേടുക്കുകേയുയ  നമാടടിപന്റെ

വടികേസനതടിനുമവണടി പചലവഴടിക്കുകേയുയ പചയടിട്ടുണത്ത്. ആ വടികേസനയ എലമാ

ഭമാഗത്തുയ കേമാണമാനടിമല?  ഇവടിപട പറഞ ഏറവയ വലടിയ രസകേരമേമായ ഒരു

സയഭവയ,  ഇടടിപവടടിപന്റെ ഭമാഗമേമായടി എപന്റെ വസ്പീടടിപലമന്തമാ മരഖ നശടിച്ചു മപമായടി

എന്നതമാണത്ത്.  അതമാരമാണത്ത്  പറഞതത്ത്;  ഞമാന  ഇവടിപട  ഒരു  കേമാരഖ്യയ
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പറഞടിരുന്നു;  ഒരു  പത്രസമമ്മളനതടിലമാണതത്ത്  പറഞതത്ത്,  ഇവടിപടയല;

പത്രസമമ്മളനതടില്  പറഞതമാപണന്നമാണത്ത്  എപന്റെ  ഓര്മ്മ.  അതമായതത്ത്

പസക്രമടറടിയറടിപല  ഇടടിപവടടിപനക്കുറടിചത്ത്  പറയുമമ്പമാള്….,  ഇടടിപവടത്ത്

പലയടിടത്തുയ  സയഭവടിക്കമാറടിമല?  ഒരു  ദടിവസയ  കടിഫത്ത്  ഹഇൗസടില്

ഇടടിപവടടിയതടിപന്റെ ഭമാഗമേമായടി അവടിടപത ടടി.വടി. നശടിച്ചു മപമായടി; ഏതത്ത് മരഖ

നശടിച്ചുപവന്നമാണത്ത്  ഞമാന  പറഞതത്ത്?  അവടിടപത  കേമ്പഷ്യൂടര്

നശടിച്ചുമപമായടിപയന്നത്ത്  ഞമാന പറഞടിടടില.  കേമ്പഷ്യൂടര്  അമത കേണക്കുതപന്ന

കേടിടക്കുന്നുണത്ത്.  അവടിപട  ഇടടിപവടടിയടിരുന്നുപവന്നത്ത്  മകേടമപ്പെമാള്  എന്നമാല്

പടിപന്ന ആ ഇടടിപവട്ടുയ ഇഇൗ ഇടടിപവട്ടുയ എലമായകൂടടി മചര്ത്തുപകേമാണത്ത് അതടിപന

നഖ്യമായസ്പീകേരടിക്കമാനമവണടി  പറഞതമാണത്ത്  എന്നമായടി  വമാദയ.  അതത്ത്

വമാദതടിനുമവണടി  ഉന്നയടിചതമാപണന്നത്ത്  കേണക്കമാക്കമായ.  ഇമപ്പെമാള്  അതത്ത്

പ്രമമേയമാവതമാരകേന ഇവടിപടപക്കമാണ്ടുവന്നത്ത് ഉന്നയടിക്കുകേയമാണത്ത്.  ഇവടിപട ആ

നമവമാതമാനഘടതടിലുള്ള  പ്രശ്നയ  ഇമപ്പെമാഴയ  വടിട്ടുമപമായടിടടിപലന്നമാണത്ത്

മതമാന്നുന്നതത്ത്.  അതടിപന്റെ കുറചത്ത് മേമാനസടികേ വടിഷമേമുപണന്നമാണത്ത് മതമാന്നുന്നതത്ത്.

നമവമാതമാന  ആശയങ്ങള്ക്കത്ത്  എതടിപരയുള്ള  കേമാരഖ്യങ്ങള്  വരുമമ്പമാള്

സസ്വമാഭമാവടികേമേമായുയ  നമവമാതമാനതടിനമായടി  നടില്മക്കണതമായടിവരുയ.  അതത്ത്
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നടില്ക്കുന്നുണത്ത്.  അമധമാമലമാകേ  നമായകേനമാകേണപമേങ്കടില്  അമധമാമലമാകേ

സസ്വഭമാവയ  മവണയ;  അമധമാമലമാകേബന്ധയ  മവണയ.  ശപടിചതുപകേമാണ്ടുമേമാത്രയ

അമധമാമലമാകേ നമായകേനമാവടില, അതത്ത് മേനസടിലമാക്കണയ. ആ വമാചകേയ നടിങ്ങള്

പറഞതടിനുമശഷമേമാണത്ത്  സടി.ബടി.പഎ.  മകേമാടതടിയടില്  പറഞതടിപനപ്പെറടി

നടിങ്ങള്  പറഞതത്ത്.  ആദഖ്യയ  നടിങ്ങളപട  പ്രമമേയമാവതമാരകേന  എമന്നമാടമാണത്ത്

പറഞതത്ത്, നമവമാതമാന നമായകേനമായടി, പടിപന്ന അമധമാമലമാകേ നമായകേനമായടി

മേമാറരുപതന്നത്ത്.  അതടിപനക്കുറടിചമാണത്ത്   ഞമാന പറയുന്നതത്ത്.   ഇവടിപട ഒരുപമാടത്ത്

കേമാരഖ്യങ്ങള്  ഇതുമേമായടി  ബന്ധപപ്പെടത്ത്  വടിശദസ്പീകേരടിമക്കണതുണത്ത്.  ഞമാന

അതടിമലയത്ത്  കൂടുതലമായടി  കേടക്കുന്നടില.  സസ്വര്ണ്ണക്കടതത്ത്  എന്തമാപണന്നത്ത്

വസ്തുതകേളപട  അടടിസമാനതടിലമല  പരടിമശമാധടിമക്കണതത്ത്?  നയതന

ബമാമഗജത്ത്  വഴടി  യു.എ.ഇ. മകേമാണ്സുമലറ്റുമേമായടി  ബന്ധമുണമായടിരുന്ന  ചടിലര്

ഇതത്ത് കേടതടിപയന്ന വടിവരയ കേടിടടിയമപ്പെമാള് ഇന്തഖ്യമാ ഗവണ്പമേന്റെടിപന്റെ പരടിരക്ഷ

ദുരുപമയമാഗപപ്പെടുതടി  സസ്വര്ണ്ണക്കടതത്ത്  നടതടിയതടിനത്ത്  മുഖഖ്യമേനടിയുപട

ഓഫസ്പീസടിനത്ത് പങ്കമാപണന്നത്ത് പറഞത്ത്  ദുരമാമരമാപണയ ഉന്നയടിക്കുന്നതത്ത് ഒരു വൃഥമാ

വഖ്യമായമാമേയ  മേമാത്രമേമാണത്ത്.  എന്നമാല്  വസ്തുതകേള്  ശരടിയമായടി  മനരടിടമാന

പ്രമമേയമാവതമാരകേനുയ അമദ്ദേഹതടിപന്റെ പമാര്ടടിയുയ തയ്യമാറമാകുന്നടില എന്നമാണത്ത്
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നമായ കേമാമണണതത്ത്. എന്തുപകേമാണമാണത്ത് മകേന്ദ്ര ഏജനസടിയുപട പ്രവര്തനപത

വടിമേര്ശടിമക്കണടി വന്നപതന്നത്ത് ഇവടിപട ഞമാന പറഞ. 21  തവണ നയതന

ബമാമഗജടിലൂപട  സസ്വര്ണ്ണയ  നയതന  പരടിരക്ഷ  ദുരുപമയമാഗപപ്പെടുതടി

സയസമാനതത്ത്  വന്നടിട്ടുണത്ത്.  അതത്ത്  സയസമാനപത  സയവടിധമാനങ്ങളപടമയമാ;

മുഖഖ്യമേനടിയുപടമയമാ;  മുഖഖ്യമേനടിയുപട ഓഫസ്പീസടിപന്റെമയമാ വസ്പീഴ്ച പകേമാണമാമണമാ;

ഇതത്ത്  പരടിമശമാധടിക്കമാന  നടിമയമാഗടിക്കപപ്പെട  വകുപ്പുയ  ഉമദഖ്യമാഗസരുമേടിമല?

കേസയസത്ത് ഡഷ്യൂടടി പവടടിചത്ത് കേടതടിപക്കമാണ്ടുവരുന്ന സസ്വര്ണ്ണയ കേണ്ടുപകേമടണതത്ത്

മകേന്ദ്ര  സര്ക്കമാരടിപന്റെ  ഭമാഗമേമായ  കേസയസത്ത്  വകുപ്പെടിപന്റെ  ചുമേതലയമാണത്ത്.

ഭരണഘടനയുപട  ഏഴമായ  പഷഡഷ്യൂളടിപല  യൂണടിയന  ലടിസടിപല  ഇനമേമാണത്ത്

കേസയസത്ത്. 

സയസമാന  സര്ക്കമാരടിപന  ബമാധടിക്കുന്ന  വളപര  ഗഇൗരവമേമായ  ഒരു

വടിഷയയ ഇതടിലടങ്ങടിയടിട്ടുണത്ത്.   തസ്പീരുവ അടയമാപത കേടതടിപക്കമാണ്ടുവരുന്ന

സസ്വര്ണ്ണയ സയസമാനതടിനുള്ളടിപല പല സസ്വര്ണ്ണ വഖ്യമാപമാര സമാപനങ്ങള്ക്കുയ

വടിറഴടിക്കപപ്പെടുകേയമാണത്ത്.   ഇതരയ  കേണക്കടില്പപ്പെടമാത സസ്വര്ണ്ണയ  വമാങ്ങല്

കേണക്കടില്പപ്പെടമാത  സസ്വര്ണ്ണ  വടില്പ്പെനയടിമലയത്ത്  നയടിക്കുയ.  അതടിപന്റെ

ഫലമേമായുണമാകുന്ന  നടികുതടി  പവടടിപ്പെത്ത്  മകേന്ദ്ര-സയസമാന  സര്ക്കമാരുകേള്ക്കത്ത്
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ലഭടിമക്കണ  വരുമേമാനതടില്  നല  രസ്പീതടിയടില്  മചമാര്ചയുണമാക്കുയ.  ഇഇൗ

കേമാരണയ  മുനനടിര്തടിയമാണത്ത്  സസ്വര്ണ്ണ  കേള്ളക്കടതത്ത്  രമാജഖ്യതടിപന്റെ

സമാമ്പതടികേ  ഭദ്രതപയ  തകേര്ക്കുന്ന  നടപടടിയമാപണന്നത്ത്  ഞങ്ങള്

അഭടിപ്രമായപപ്പെടതത്ത്.  സസ്വര്ണ്ണ കേള്ളക്കടതടിലൂപട ഉണമാകുന്ന നടികുതടി പവടടിപ്പുയ

അതടിലൂപട  ഉലമാദടിപ്പെടിക്കപപ്പെടുന്ന  കേള്ളപ്പെണവയ  സസ്വര്ണ്ണ  വഖ്യമാപമാരതടില്

മേമാത്രമേല  ഒതുങ്ങടി  നടില്ക്കുന്നതത്ത്.  അതത്ത്  ഗണഖ്യമേമായടി  വടിനഖ്യസടിക്കപപ്പെടുന്നതത്ത്

റടിയല്  എമസറത്ത്  ഇടപമാടുകേളടിലമാണത്ത്  എന്നത്ത്  പരപക്ക  അറടിയപപ്പെടുന്ന

വസ്തുതയമാണത്ത്.   രജടിസര്  പചയ്യപപ്പെടുന്ന  ആധമാരതടില്  കേമാണടിക്കുന്ന  ഭൂമേടി

വടിലമയക്കമാള്  വളപര  കൂടുതല്  തുകേ  പപകേമേമാറയ  പചയ്യപപ്പെടുകേയമാണത്ത്.

ഇതുപകേമാണത്ത് എന്തുസയഭവടിക്കുന്നു?  സര്ക്കമാരടിനത്ത് കേടിമടണ സമാമ്പത്ത് ഡഷ്യൂടടിയടിലുയ

രജടിമസ്ട്രേഷന  ഫസ്പീസടിലുയ  മചമാര്ചയുണമാകുന്നു.   ഇതരതടിലുള്ള  കേള്ളപ്പെണ

ഇടപമാടുകേള്  നടന്നമാല്  അതത്ത്  ബന്ധപപ്പെട  അധടികേമാരടികേപള  അറടിയടിമക്കണ

ഉതരവമാദടിതസ്വയ  ഏപതമാരു  പഇൗരനുമുണത്ത്.  നടിയമേസഭമാ  സമാമേമാജടികേര്ക്കത്ത്

ഇക്കമാരഖ്യതടില് വലടിയ ഉതരവമാദടിതസ്വയ തപന്നയുണത്ത്.  ഇതരയ കേള്ളപ്പെണയ

എണ്ണടിതടിടപപ്പെടുത്തുന്നതടിനത്ത്  മമേല്മനമാടയ  വഹടിക്കുകേയുയ  മകേന്ദ്ര  അമനസ്വഷണ

ഏജനസടികേള്  എത്തുന്നുപവന്നത്ത്  അറടിഞമപ്പെമാള്  അവടിപടനടിന്നുയ
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ശരമവഗതടില് പമാഞമപമാകുകേയുയ പചയതത്ത് മുഖഖ്യമേനടിയുപട ഒമാഫസ്പീസടിലുള്ള

ആളകേളല.  ഇനടി മകേന്ദ്ര അമനസ്വഷണ ഏജനസടികേളപട നടപടടികേപളക്കുറടിചത്ത്

ചടില  കേമാരഖ്യങ്ങള്  പറമയണതുണത്ത്.  മകേന്ദ്ര  അമനസ്വഷണ  ഏജനസടികേപള

ദുരുപമയമാഗപപ്പെടുതടി, പ്രതടിപക്ഷമനതമാക്കപളയുയ ഭരണസയവടിധമാനങ്ങപളയുയ

തകേര്ക്കമാന  മകേന്ദ്ര  അമനസ്വഷണ  ഏജനസടികേള്  ശമേടിക്കുന്നുപവന്ന  കേമാരഖ്യയ

പറഞതത്ത്  മകേമാണ്ഗ്രസത്ത്  അദ്ധഖ്യക്ഷ  ശസ്പീമേതടി  മസമാണടിയ  ഗമാന്ധടിയമാണത്ത്.

ഹടിന്ദുസമാന പപടയസടില്  26-10-2020-ല് അവര്  എഴതടിയ മലഖനതടില്

പറഞ  കേമാരഖ്യങ്ങള്  ഇവടിടപത  മകേമാണ്ഗ്രസത്ത്  മനതമാക്കളയ

വമായടിചടിട്ടുണമാകുമേമലമാ.   എന്നമാല്  ആ  ഭമാഗയ  ഞമാന  ഉദ്ധരടിക്കമായ.

'ഭരണഘടനമാപരമേമായ  മേമാനദണ്ഡങ്ങളയ  ജനമാധടിപതഖ്യ  തതസ്വങ്ങളയ

ലയഘടിക്കപപ്പെടുന്നു.  പഇൗരനമാരുപട പപമാതുതമാലരഖ്യങ്ങള്ക്കുമവണടി അധടികേമാരയ

പ്രമയമാഗടിമക്കണ  സര്ക്കമാര്  രമാഷ്ട്രസ്പീയ  എതടിരമാളടികേപള  പതരഞപടിടടിചത്ത്

മവടയമാടുന്നു.   വടിമേര്ശടിക്കുന്നവപര  മനരടിടമാന  അമനസ്വഷണ ഏജനസടികേപള

പകേടഴടിച്ചുവടിട്ടു.  ഒരു  വടിഭമാഗയ  മേമാധഖ്യമേങ്ങപളയുയ  ഓണ്പപലന  മടമാള്

ഫമാക്ടറടികേപളയുയ  കൂട്ടുപടിടടിചമാണത്ത്  ബടി.പജ.പടി.-യുയ  മകേന്ദ്ര  സര്ക്കമാരുയ

ആക്രമേണങ്ങള്ക്കത്ത് കേളപമേമാരുക്കുന്നതത്ത്.’  ഇതത്ത് ശസ്പീമേതടി മസമാണടിയ ഗമാന്ധടി
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എഴതടിയതമാണത്ത്.   അതടിനുയ എമന്തമാ കേമേന്റെടടിച്ചു.  തമേടിഴമാടടിപനപ്പെറടി എമന്തമാ

പറയുന്നതുമകേട്ടു.   എന്തമാപണന്നത്ത്  ശരടിക്കുയ  മകേടടില.   മകേമാണ്ഗ്രസടിപന്റെ

നടിരവധടി മനതമാക്കനമാപര മകേന്ദ്ര ഏജനസടികേള് പസ്പീഡടിപ്പെടിക്കുന്നുപവന്ന പ്രശ്നയ

മകേമാണ്ഗ്രസത്ത്  തപന്നയമാണത്ത്  പലവടയ  ഉന്നയടിചതത്ത്.  ആ  മകേമാണ്ഗ്രസത്ത്

തപന്നയമല  ഇവടിപടയുമുള്ളതത്ത്.  പപക്ഷ  ഇവടിപട  എത്തുമമ്പമാള്  അവരുപട

നടിലപമാടത്ത്  മേമാറകേയമാണത്ത്.  മകേന്ദ്ര  ഏജനസടികേളപട  പതറമായ

ഇടപപടലുകേപളക്കുറടിചത്ത്  ശസ്പീ.  രമാഹുല്  ഗമാന്ധടി  മകേരളതടില്  വന്നമപ്പെമാഴയ

പറഞടിമല.  സടി.ബടി.പഎ.,  ഇ.ഡടി.  തുടങ്ങടിയ അമനസ്വഷണ ഏജനസടികേപള

സമ്മര്ദ്ദേമുണമാക്കമാനുയ  ഭസ്പീഷണടിപപ്പെടുതമാനുയ  മവടയമാടമാനുയ

ഉപമയമാഗടിക്കുന്നുപവന്നമാണത്ത്  അമദ്ദേഹയ പറഞതത്ത്.   തമാനുയ വഖ്യക്തടിപരമേമായടി

ഇതത്ത്  മനരടിടുന്നയമാളമാപണന്നുയ  അമദ്ദേഹയ  വഖ്യക്തമേമാക്കുകേയുണമായടി.   മകേന്ദ്രയ

ഇഇൗ  അമനസ്വഷണ  ഏജനസടികേപള  നശടിപ്പെടിക്കുകേയമാപണന്നുയ  ജനങ്ങള്ക്കത്ത്

നസ്പീതടി ലഭടിക്കമാന മവണടിയമാണത്ത് ഇതരയ സമാപനങ്ങള് ഉണമാക്കടിയപതന്നുയ

അവ  രമാഷ്ട്രസ്പീയ  ഉപകേരണങ്ങളമായല  രൂപസ്പീകേരടിക്കപപ്പെടപതന്നുയ  അമദ്ദേഹയ

വഖ്യക്തമേമാക്കുകേയുണമായടി.  ഇഇൗ  നടിലപമാടത്ത്  മകേരളതടിപല  മകേമാണ്ഗ്രസത്ത്

മനതമാക്കള്ക്കത്ത് ഇലമാപത മപമാകുന്നതത്ത് എന്തുപകേമാണമാണത്ത്.   മകേമാണ്ഗ്രസടിപന്റെ
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പ്രവര്തകേസമേടിതടി അയഗമേമായ ശസ്പീ.  പടി.  ചടിദയബരതടിനുയ അമദ്ദേഹതടിപന്റെ

മേകേന കേമാര്തടികേത്ത് ചടിദയബരതടിനുപമേതടിപര ഇ.ഡടി. നടതടിയ അമനസ്വഷണയ

ഇമത രസ്പീതടിയടില് തപന്നയമാമണമാ മകേമാണ്ഗ്രസത്ത് വടിലയടിരുത്തുന്നതത്ത്? ഇഇൗയടിപട

അന്തരടിച മകേമാണ്ഗ്രസത്ത് മനതമാവത്ത്  അഹമ്മദത്ത്  പമടലടിപന്റെ മേകേന പപഫസല്,

മേരുമേകേന  ഇര്ഫമാന  സടിദ്ദേടിഖത്ത്  ഇവപരപയലമായ  മചമാദഖ്യയ  പചയകേമാരഖ്യയ

മേറന്നുമപമാകേരുതത്ത്.   ഇഇൗയടിപട  അന്തരടിച  മേപറമാരു  മുതടിര്ന്ന  മകേമാണ്ഗ്രസത്ത്

മനതമാവമായ  മമേമാതടിലമാല്  മവമാറ  മകേന്ദ്ര  അമനസ്വഷണ  ഏജനസടികേളപട

ഇരയമായടിരുന്നടിമല?   മകേമാണ്ഗ്രസത്ത്  മനതമാക്കളമായ   ഡടി.  പകേ.  ശടിവകുമേമാര്

കേള്ളപ്പെണയ  പവളപ്പെടിച്ചു  എന്ന  മപരടില്  ഇ. ഡടി.  മകേപസടുതടിമല;  മേപറമാരു

മനതമാവത്ത്  ഭൂപസ്പീന്ദര്സടിയഗത്ത്  ഹൂഡപക്കതടിപരയുയ  മകേന്ദ്ര  ഏജനസടികേള്

അമനസ്വഷണയ  നടത്തുന്നടിമല?   മുന  മേധഖ്യപ്രമദശത്ത്  മുഖഖ്യമേനടി  കേമേല്നമാഥത്ത്,

രമാജസമാന  മുഖഖ്യമേനടി  അമശമാകേത്ത്  ഗമലമാടത്ത്  തുടങ്ങടിയവരുപട

കുടുയബമായഗങ്ങപളയുയ മചമാദഖ്യയ പചയടിട്ടുണത്ത്.  മുതടിര്ന്ന മകേമാണ്ഗ്രസത്ത് മനതമാവത്ത്

ഗുലമായനബടി  ആസമാദടിപനയുയ  പവറപത  വടിടടില.  ഇതരതടില്  മചമാദഖ്യയ

പചയ്യപപ്പെടടിട്ടുള്ള  മകേമാണ്ഗ്രസത്ത്  മനതമാക്കപള  സയബന്ധടിചത്ത്  മകേമാണ്ഗ്രസത്ത്

മനതമാക്കനമാരുപടയുയ  പ്രമമേയമാവതമാരകേപന്റെയുയ  അഭടിപ്രമായപമേന്തമാണത്ത്?
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ഞങ്ങള്ക്കത്ത്  ഇക്കമാരഖ്യതടില്  ഒരു  ഇരടതമാപ്പുമേടില.  ഒരു  അമനസ്വഷണ

ഏജനസടി  പതളടിവകേള്  മശഖരടിചത്ത്  വസ്തുതകേള്  കേപണതടിമവണയ

നടിഗമേനതടിപലതമാന.  നടിഗമേനതടിലമാദഖ്യയ  എതടിമചര്ന്നതടിനുമശഷയ

പതളടിവകേള്  സൃഷ്ടടിക്കുകേയുയ  വസ്തുതകേള്  വളപചമാടടിക്കുന്ന  രസ്പീതടിയുയ

അമനസ്വഷണമേല.  രമാജഖ്യതത്ത്  നടിലവടിലടിരടിക്കുന്ന  സമാഹചരഖ്യതടില്  മകേന്ദ്ര

അമനസ്വഷണ ഏജനസടികേള് ഇതത്ത് വളപര വഖ്യമാപകേമേമായടി പചയ്യുന്നുപവന്നമാണത്ത്

ഉയര്ന്നുവന്നടിട്ടുള്ള ആമക്ഷപയ.  ഇഇൗ ആമക്ഷപയ ഞങ്ങള്ക്കത്ത് മേമാത്രമേല ഇഇൗ

പ്രമമേയമാവതമാരകേപന്റെ  പമാര്ടടിയുപട  അഖടിമലന്തഖ്യമാ  മനതമാക്കനമാര്ക്കുയ

ശക്തമേമായടി  തപന്നയുണത്ത്  എന്നുള്ളതമാണത്ത്  വസ്തുത.  ഞങ്ങമളമാടത്ത്  മേമാത്രമേല,

ഇവരുപട  സസ്വന്തയ  മനതമാക്കമളമാടുമപമാലുയ  ഇവര്ക്കത്ത്  വടിമയമാജടിപ്പെമാണത്ത്.

നടിങ്ങളപട  മനതമാക്കള്  പ്രതടിമരമാധതടിലമായമാലുയ  മവണടില,  ഇടതുപക്ഷ

സര്ക്കമാരടിപന  കേരടിവമാരടിമതയമാന  കേടിട്ടുന്ന  അവസരയ,  അതത്ത്  പമാഴമാക്കടില

എന്ന  നടിലപമാടമാണത്ത്  നടിങ്ങള്ക്കത്ത്.  അതടിനത്ത്  ബടി.പജ.പടി.-യുപട  കേമചരടിക്കത്ത്

പക്കവമാദഖ്യയ  വമായടിക്കമാന  നടിങ്ങള്  സദമാസന്നദ്ധരമായടി  നടില്ക്കുകേയമാണത്ത്.

സസ്വര്ണ്ണയ  വന്നതത്ത്  നയതന  ബമാമഗജടിമല  അപലന്നത്ത്  ഒരു  മകേന്ദ്രമേനടി

പറയുകേയുണമായടി.  അതടിപനക്കുറടിചത്ത്  ഇവര്ക്കത്ത്  ഇമതവപര  ഒന്നുയ
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പറയമാനമായടിടടില,   ഒന്നുയ  പറയുകേയുമേടില.    ബടി.പജ.പടി.   മനതമാവത്ത്

പ്രഖഖ്യമാപടിക്കുന്ന കേമാരഖ്യങ്ങള് ആവര്തടിക്കുന്ന പമേഗമാമഫമാണമായടി പലമപ്പെമാഴയ

മേമാറന്നതത്ത്  നമ്മള്  കേമാണുന്നടിമല.  അങ്ങപന  ഒരു  അവസയുണമാകേമാന

പമാടുമണമാ.  ഇപതമാപക്ക നമ്മുപട  നമാടത്ത്  വടിലയടിരുതടിപക്കമാണടിരടിക്കുകേയമാണത്ത്

എന്നുള്ളതത്ത്  കേമാണണയ.  ഞങ്ങള്ക്കത്ത്  ഇതടില്  ഒറ  നടിലപമാമടയുളള.  ആ

നടിലപമാടത്ത്  കൃതഖ്യമേമായ  അമനസ്വഷണയ  നടക്കണയ,  കുറവമാളടികേള്  അവര്

ആരമായമാലുയ കേപണതണയ.  അതടില് യമാപതമാരു തരതടിലുള്ള ആശങ്കയുമേടില.

ഇതമാണത്ത്  സര്ക്കമാരടിപന്റെ നടിലപമാടത്ത്.   അതത്ത്  മകേന്ദ്ര ഗവണ്പമേന്റെടിപന വസ്പീണ്ടുയ

അറടിയടിചടിട്ടുമുണത്ത്. പമക്ഷ പതറമായ വഴടിയടിലൂപട മകേരളപതയുയ മകേരളതടിപല

ഗവണ്പമേന്റെടിപനയുയ വലമാപത പഞക്കടിക്കളയമായ, ശസ്വമാസയ മുടടിച്ചുകേളയമായ എന്നത്ത്

ധരടിചമാല്  അപതമാന്നുയ  നടക്കുന്ന  കേമാരഖ്യമേല.   കേമാരണയ  ഇതത്ത്  മകേരളമേമാണത്ത്.

ഇവടിപട  ഇമപ്പെമാഴള്ളതത്ത്  എല്.ഡടി.എഫത്ത്.  സര്ക്കമാരമാണത്ത്.  അതത്ത്

സുതമാരഖ്യമേമായമാണത്ത് കേമാരഖ്യങ്ങപളലമായ നടതടിയടിട്ടുള്ളതത്ത്.  ഒന്നടിപനയുയ ഞങ്ങള്

ആശങ്കമയമാപട കേമാണുന്നടില.  എലമാ സുതമാരഖ്യമേമായ നടപടടികേപളയുയ ഞങ്ങള്

സസ്വമാഗതയ പചയ്യുകേയമാണത്ത്.  അതുപകേമാണ്ടുതപന്ന ഇഇൗ പ്രമമേയയ ഒരു തരതടിലുയ

ചര്ച പചമയ്യണ ഒരു ആവശഖ്യവയ വരുന്നടില.  



14/01/2021
Uncorrected/Not for publication

38

മേടി  .    സസ്പീക്കര്:   ബഹുമേമാനപപ്പെട  മുഖഖ്യമേനടിയുപട  വടിശദസ്പീകേരണതടിപന്റെ

അടടിസമാനതടില് അടടിയന്തരപ്രമമേയതടിനത്ത് അനുമേതടി നടിമഷധടിക്കുന്നു.

(അടടിയന്തരപ്രമമേയമാവതരണതടിനത്ത് അനുമേതടി നടിമഷധടിച്ചു.)

പ്രതടിപക്ഷമനതമാവത്ത്  (ശസ്പീ  .    രമമേശത്ത്  പചന്നടിതല):  സര്,  ഇവടിപട

ബഹുമേമാനപപ്പെട  മുഖഖ്യമേനടിയുപട  പ്രസയഗയ  മകേടമപ്പെമാള് മതമാന്നടിയതത്ത്,  ഞമാന

ഒരു  ഭയങ്കര  സയഭവമേമാണത്ത്  എന്നത്ത്  സസ്വയയ  പറയുന്നതടിപനക്കമാള്  നലതത്ത്

പുറകേടില്നടിന്നത്ത്  ആപരപക്കമാപണങ്കടിലുയ  പറയടിക്കുന്നതമായടിരുന്നു.   ഇമപ്പെമാള്

തപന്ന പടി.ആര്.  ഏജനസടി അമദ്ദേഹതടിനുമവണടി പ്രവര്തടിക്കുന്നുണമലമാ.

ഇതടിരടി  മേയതടിപലമാപക്ക  തള്ളണമേമായടിരുന്നു  എന്നമാണത്ത്  അമദ്ദേഹമതമാടത്ത്

പറയമാനുള്ളതത്ത്.   തള്ളത്ത്  ഇതടിരടി  കൂടടിമപ്പെമായടി.  മകേരളതടിപന്റെ  മുഖഖ്യമേനടി

സമാനതടിരുന്നുപകേമാണത്ത്  ശസ്പീ.  പടിണറമായടി  വടിജയന  പറഞ  കേമാരഖ്യങ്ങള്

ഓമരമാമന്നമാമരമാന്നമായടി  എടുത്തുമനമാക്കമായ.  ആരമാണത്ത്  എയ.  ശടിവശങ്കറടിപന

നടിമയമാഗടിചതത്ത്?  1994-പല  ലടിസടിലമാണത്ത്  എയ.  ശടിവശങ്കര്  വന്നതത്ത്.  അന്നത്ത്

ആരമായടിരുന്നു  മുഖഖ്യമേനടി?   ഇ.  പകേ.  നമായനമാരമായടിരുന്നു  മുഖഖ്യമേനടി.

വസ്തുതമാവടിരുദ്ധമേമായടി  സയസമാരടിക്കുന്നതത്ത്  എന്തടിനമാണത്ത്?  ശസ്പീ.  പടി.  ടടി.

മതമാമേസടിപന്റെ ഗ്രൂപ്പെടിപനപ്പെറടി പറഞ. 18 വര്ഷയ പമാര്ടടി പസക്രടറടിയമായടിരുന്ന
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ശസ്പീ.  വടി.  എസത്ത്.  അച്ചുതമാനന്ദന  എന്ന  വലടിയ  മേനുഷഖ്യപന  ഇലമായ്മ  പചയ

ഗ്രൂപ്പെടിപന്റെ  മനതമാവമാണത്ത്  ശസ്പീ.  പടിണറമായടി  വടിജയന.   ആ  പമാവതടിപന്റെ

പപമാടടിമപമാലുയ  ഇമപ്പെമാള്  കേമാണമാനടില.  അങ്ങപന  ഗ്രൂപ്പെത്ത്  കേളടിചത്ത്  മുഴവന

സമാനവയ  പടിടടിചടക്കടിയ  ആളകേളമാണത്ത്  ഞങ്ങപളപ്പെറടി  പറയുന്നതത്ത്.

അപതമാപക്ക  എലമാവര്ക്കുമേറടിയമായ.  ഗ്രൂപ്പുകേളടിയുപട  ആശമാനമാണത്ത്  ഇവടിപട

ഗ്രൂപ്പുകേളടിപയപ്പെറടി  പറഞപകേമാണടിരടിക്കുന്നതത്ത്.  ഇവടിപട  ബഹുമേമാനപപ്പെട

മുഖഖ്യമേനടി പറഞടിമല, ശസ്പീ. പടിണറമായടി വടിജയപന നന്നമായടി മകേരളതടിപല

ജനങ്ങള്ക്കറടിയമാപമേന്നത്ത്.  ഒരു സയശയവയ മവണ, മകേരളതടിപല ജനങ്ങള്ക്കത്ത്

ശസ്പീ.  പടിണറമായടി വടിജയപന വളപര നന്നമായടിടറടിയമായ.    അമദ്ദേഹയ പറഞ

ലമാവത്ത് ലടിന  മകേസത്ത്  തസ്പീര്ന്നുപവന്നത്ത്.  അതത്ത്  എവടിപടയമാണത്ത്  തസ്പീര്ന്നതത്ത്.  374

മകേമാടടി  രൂപയുപട  ഗുരുതരമേമായ  അഴടിമേതടി  നടതടിയ  ലമാവത്ത് ലടിന  മകേസത്ത്

സുപ്രസ്പീയമകേമാടതടിയടിലമാണത്ത്. അപ്പെസ്പീലടില് നടില്ക്കുകേയമല. ആ മകേസത്ത് 20 തവണ

മേമാറടിവച്ചു. ബടി.പജ.പടി.യുയ നടിങ്ങളയ തമ്മടിലുളള അന്തര്ധമാരയമാണത്ത് അതടിലൂപട

പതളടിഞവരുന്നതത്ത്. 

ശസ്പീ  .   റടി  .   വടി  .   രമാമജഷത്ത്: സര്, .....

ശസ്പീ  .   രമമേശത്ത് പചന്നടിതല: സര്, എന്തമാണത്ത് നടക്കുന്നതത്ത്; ബഹുമേമാനപപ്പെട
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മുഖഖ്യമേനടി  പറഞമപ്പെമാള്  ഇവടിപട  ആപരങ്കടിലുയ  സയസമാരടിമചമാ;

മേരഖ്യമാദമകേടമല കേമാണടിക്കുന്നതത്ത്; അങ്ങത്ത് നടിയനടിക്കമാതതത്ത് എന്തുപകേമാണമാണത്ത്?

ലമാവത്ത് ലടിന മകേസത്ത് തസ്പീര്ന്നടിടടില. സുപ്രസ്പീയമകേമാടതടിയടില് നടില്ക്കുന്ന മകേസമാണത്ത്.

ആ മകേസത്ത്  20  തവണ മേമാറടിവചതടിപന്റെ കേമാരണപതപ്പെറടി മകേരളതടിപലയുയ

ഇന്തഖ്യയടിപലയുയ  ജനങ്ങള്ക്കത്ത്  അറടിയമായ.  ഇവടിപട  പചകുതമാന  മവദയ

ഓതുകേയമാണത്ത്. അമദ്ദേഹയ വടിശുദ്ധനമാകേമാന ശമേടിക്കുകേയമാണത്ത്. ഇഇൗ ഗവണ്പമേന്റെത്ത്

അഴടിമേതടിയടില്  മുങ്ങടികുളടിച  ഗവണ്പമേന്റെമാണത്ത്.  അമദ്ദേഹയ  അവപര  മനമാക്കടി

പറഞമലമാ, ഞങ്ങപളക്കുറടിപചമാന്നുയ ആരുയ പറയടിപലന്നത്ത്.

ശസ്പീ  .   റടി  .   വടി  .   രമാമജഷത്ത്: സര്, ഒരു മകേമാടടി രൂപ...

ശസ്പീ  .   രമമേശത്ത് പചന്നടിതല: സര്, ഇയമാള്ക്കത്ത് എന്തുപറടിപയമടമാ; തനടിക്കത്ത്

എന്തമാണത്ത്  മവണതത്ത്;  മേരഖ്യമാദ  മവമണ?  (ബഹളയ)...എന്നമാല്  ഇവടിപടയമാരുയ

പ്രസയഗടിക്കുന്നടില.  നമുക്കതത്ത് കേമാണമായ.  എപന്റെ അച്ഛന,  അമ്മ എന്നത്ത് പറഞത്ത്

ഞമാന  കേരഞടിടടില.  അങ്ങപനപയമാന്നുയ  എപന്നപക്കമാണത്ത്  പറയടിപ്പെടിക്കണ.

അച്ഛന,  അമ്മ,  വസ്പീട്ടുകേമാര്....അങ്ങപനയമാപണങ്കടില്  ഇവടിപടയമാരുയ

പ്രസയഗടിക്കടില, നമുക്കതത്ത് കേമാണമായ.

ശസ്പീ  .    പകേ  .    സടി  .    മജമാസഫത്ത്:  അങ്ങത്ത്  ഇപതമാന്നുയ  കേമാണുന്നടിമല;
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ബഹുമേമാനപപ്പെട  മുഖഖ്യമേനടി  അനങ്ങുന്നടില.  അങ്ങത്ത്  കേമാണുന്നടിമല.

ബഹുമേമാനപപ്പെട  മുഖഖ്യമേനടി  പ്രസയഗടിചമപ്പെമാള്  ആരുയ  ഒരക്ഷരയ

മേടിണടിയടിലമലമാ.

മേടി  .    സസ്പീക്കര്:  നടിങ്ങളമാണത്ത്  തുടര്ചയമായടി  കേമേന്റെത്ത്  പറയുന്നതത്ത്.

ബഹുമേമാനപപ്പെട മുഖഖ്യമേനടി സയസമാരടിചമപ്പെമാള് കേമേന്റെത്ത് പറഞടിമല ശസ്പീ.  പകേ.

സടി. മജമാസഫത്ത്. മൂന്നമായ നടിരയടിലുയ നമാലമായ നടിരയടിലുയ ഇരടിക്കുന്ന അയഗങ്ങള്

എപന്തലമായ കേമേനകേളമാണത്ത് വടിളടിച്ചു പറഞതത്ത്.  കേമേന്റെത്ത് പറയുന്നതടില് ആരുയ

മമേമാശമേല.

ശസ്പീ  .   രമമേശത്ത് പചന്നടിതല:  എപന്റെ അച്ഛനുയ അമ്മയുയ ഉപണന്നത്ത് പറഞത്ത്

ഞമാന  ഒരു  പടലടിവടിഷന  ചമാനലടിനത്ത്  മുന്നടിലുയ  കേരഞടിടടില  രമാമജമഷ...

കേരഞതത്ത്  ആരമാപണന്നത്ത്  എലമാവര്ക്കുമേറടിയമായ.  അപതമാന്നുയ  പറയടിക്കമല.

ഇപതമാരു  പ്രമതഖ്യകേ  ജനുസമാപണന്നമാണത്ത്  ബഹുമേമാനപപ്പെട  മുഖഖ്യമേനടി

പറഞതത്ത്.  നടിങ്ങപളമാരു  പ്രമതഖ്യകേ  ജനുസമാപണന്നത്ത്  ഞങ്ങള്ക്കറടിയമായ.

അതുപകേമാണമാണത്ത് ഇപതലമായ കേമാടടികൂട്ടുന്നപതന്നത്ത് എലമാവര്ക്കുമേറടിയമായ.  

വഖ്യവസമായവയ മസമാര്ട്സുയ യുവജനകേമാരഖ്യവയ വകുപ്പുമേനടി (ശസ്പീ  .   ഇ  .   പടി  .

ജയരമാജന  ):  1991  മുതല്  1996  വപര  ആദഖ്യയ  കേരുണമാകേരനുയ  പടിന്നസ്പീടത്ത്
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ശസ്പീ.  എ.  പകേ.  ആന്റെണടിയുമേമാണത്ത് മുഖഖ്യമേനടിയമായടിരുന്നതത്ത്.  ആ കേമാലതമാണത്ത്

ശസ്പീ. എയ. ശടിവശങ്കറടിപന നടിയമേടിചതത്ത്.

ശസ്പീ  .    രമമേശത്ത്  പചന്നടിതല:  സര്,  1990 -പല  ലടിസടിലമാണത്ത്  ശസ്പീ.  എയ.

ശടിവശങ്കര് വന്നതത്ത്. 1990-ല്  ഇ. പകേ. നമായനമാരമായടിരുന്നു മുഖഖ്യമേനടി. അങ്ങത്ത്

ലടിസത്ത്  പരടിമശമാധടിച്ചു  മനമാക്കൂ.  ഇഇൗ  വടിഷയയ  ശസ്പീ.  പടി.  ടടി.  മതമാമേസത്ത്

അവതരടിപ്പെടിചതമാണത്ത്  മേഹതമായ  കുറമേമായടി  ബഹുമേമാനപപ്പെട  മുഖഖ്യമേനടി

പറഞതത്ത്.  ഇക്കമാരഖ്യങ്ങള്  അവതരടിപ്പെടിക്കമാന  ശസ്പീ.  പടി.  ടടി.  മതമാമേസടിനത്ത്

അധടികേമാരമേടിമല?  അമദ്ദേഹതടിനത്ത്  സയസമാരടിക്കമാന  അധടികേമാരവയ

അവകേമാശവമേടിമല?  അമദ്ദേഹയ  എന്തത്ത്  പതറമാണത്ത്  പറഞതത്ത്?  മകേരളതടിപന്റെ

മുഖഖ്യമേനടിപയ  വടിമേര്ശടിചതടിനത്ത്  അവര്പക്കതടിപര  ഇത്രയുയ  മമേമാശമേമായ

ഭമാഷയടില് ബഹുമേമാനപപ്പെട  മുഖഖ്യമേനടി  മേറപടടി  പറഞതത്ത്  പതറമായടിമപ്പെമായടി.

ഒരയഗയ  എന്ന  നടിലയടില്  ശസ്പീ.  പടി.  ടടി.  മതമാമേസടിനത്ത്  അധടികേമാരവയ

അവകേമാശവമുണത്ത്.  അമദ്ദേഹയ  ആമരയുയ  പതറടിപയമാന്നുയ  പറഞടിടടില.

ആപരയമാണത്ത്  പതറടി  പറഞതത്ത്.  ഇഇൗ  സയസമാനയ  മനരടിട  സസ്വര്ണ്ണ

കേളളകേടത്തുമേമായടി  ബന്ധപപ്പെട  പ്രശ്നമേമാണത്ത്  ഉന്നയടിചതത്ത്.  മകേരളതടിപല

മുഖഖ്യമേനടിയുപട  ഓഫസ്പീസടിപന്റെ  സഹമായമതമാടുകൂടടി  നടന്ന  സസ്വര്ണ്ണ



14/01/2021
Uncorrected/Not for publication

43

കേളളക്കടതടിപന്റെ പ്രശ്നയ ഉന്നയടിക്കമണ; മകേരളതടില് നടന്ന ഏറവയ വലടിയ

അമധമാമലമാകേ  ഇടപമാടുകേള്  ഉന്നയടിക്കമണ;  സയസമാന  മുഖഖ്യമേനടിയുപട

ഓഫസ്പീസടിപല  പ്രടിനസടിപ്പെല്  പസക്രടറടി  ശസ്പീ.  എയ.  ശടിവശങ്കറടിപന്റെ

സഹമായമതമാടുകൂടടി  നടന്ന  സസ്വര്ണ്ണ  കേള്ളക്കടതടിപനപ്പെറടി  ഞങ്ങള്

ഉന്നയടിക്കമണ;  അമദ്ദേഹതടിപന്റെ  അഡസ്പീഷണല്  പപപ്രവറത്ത്  പസക്രടറടി

ശസ്പീ.  സടി.  എയ.  രവസ്പീന്ദ്രന  ഉള്പപ്പെപടയുള്ളവരുപട  പടിന്തുണ

ഇതടിനുണമായടിരുന്നുപവന്നുള്ളതത്ത്  സതഖ്യമേമല;  അതത്ത്  ഞങ്ങള്

ഉന്നയടിക്കമണ?.........(ബഹളയ)..........  മകേരളതടിപന്റെ  ബഹുമേമാനപപ്പെട

മുഖഖ്യമേനടി  പറഞതത്ത്  ഭരണഘടനയുപട  164-ാം  അനുമച്ഛദമേനുസരടിചത്ത്

സയസമാന  മുഖഖ്യമേനടിപയന്നമാല്  മസറടിപന്റെ  പപമാളടിറടിക്കല്

പഹഡമാപണന്നമാണത്ത്.  എന്നുവചമാല്  മുഖഖ്യമേനടിയുപട  office  is  the  highest

political  office  of  the  State.  അത്രയത്ത്  ഒഇൗന്നതഖ്യയ  പുലര്മതണ

ഓഫസ്പീസമാണത്ത്  ശസ്പീ.  പടിണറമായടി  വടിജയപന്റെ  ഭരണതടില്  അന്തമാരമാഷ്ട്ര

കേള്ളക്കടതത്ത്  സയഘതടിപന്റെ  വടിഹമാരരയഗവയ  തമാവളവമേമായടി  മേമാറടിയതത്ത്.

അതടിപനപ്പെറടിപ്പെറയുമമ്പമാള്  മുഖഖ്യമേനടിക്കത്ത്  പപമാള്ളുന്നതത്ത്  എന്തടിനമാണത്ത്?

ഓഫസ്പീസടിപന  നടിയനടിക്കമാന  കേഴടിയമാത  അമങ്ങയത്ത്  മകേരളപത



14/01/2021
Uncorrected/Not for publication

44

നടിയനടിക്കമാന  കേഴടിയുപമേന്നുള്ള  പതറടിദ്ധമാരണ  ജനങ്ങള്ക്കടില.  സസ്വന്തയ

ഓഫസ്പീസത്ത്  നടിയനടിക്കമാന  കേഴടിയമാപതമാരമാള്  മകേരളപത  എങ്ങപന

നടിയനടിക്കുന്നു.  സയസമാനപത  മുഖഖ്യമേനടിയുപട  ഓഫസ്പീസത്ത്  അന്തമാരമാഷ്ട്ര

കേള്ളക്കടതത്ത്  സയഘതടിപന്റെ  തമാവളമേമായടി  മേമാറന്നതുയ  അമതത്തുടര്ന്നത്ത്

എന.പഎ.എ.യുപടയുയ  എനമഫമാഴത്ത്പമേന്റെത്ത്  ഡയറക്ടമററത്ത്  അടക്കമുള്ള  മദശസ്പീയ

അമനസ്വഷണ  ഏജനസടികേളപട  അമനസ്വഷണതടിനത്ത്  പ്രസ്തുത  ഓഫസ്പീസത്ത്

വടിമധയമേമാകുന്നതുയ  സസ്വതന  ഇന്തഖ്യയുപട  ചരടിത്രതടിപല  ആദഖ്യപത

സയഭവമേമാണത്ത്.  ഏപതങ്കടിലുപമേമാരു  മുഖഖ്യമേനടിക്കത്ത്  ഇതരപമേമാരു

അനുഭവമുണമായടിട്ടുമണമാ? അക്കമാരഖ്യമേമാണത്ത് ശസ്പീ. പടി. ടടി. മതമാമേസത്ത് മചമാദടിചതത്ത്.

ഏപതങ്കടിലുപമേമാരു കേമ്മഷ്യൂണടിസത്ത് മുഖഖ്യമേനടിമക്കമാ മകേമാണ്ഗ്രസത്ത് മുഖഖ്യമേനടിമക്കമാ

ഇതരപമേമാരു അവസ ഉണമായടിട്ടുമണമാ? സസ്വര്ണ്ണ കേള്ളക്കടതത്ത് സയഘതടിനത്ത്

സയസമാനപത  ഏറവയ  ഉന്നതമേമായ  ഭരണനടിര്വ്വഹണ  മകേന്ദ്രതടില്

കേയറടിപ്പെറമാനുയ,  തങ്ങളപട  നടിക്ഷടിപ്ത  തമാലരഖ്യതടിനുമവണടി  അതടിപന

ഉപമയമാഗടിക്കമാനുയ  കേഴടിഞതത്ത്  എങ്ങപനയമാണത്ത്?  മുഖഖ്യമേനടിയുപട

പ്രടിനസടിപ്പെല് പസക്രടറടിയമായടിരുന്ന സസ്പീനടിയര് പഎ.എ.എസത്ത്. ഉമദഖ്യമാഗസന

ഇഇൗ കേള്ളക്കടതടിനത്ത് പടിണടിയമാളമായടി മേമാറടി,  സഹമായടിയമായടി മേമാറടി.  അനപതത്ത്
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മേമാസക്കമാലയ  മുഖഖ്യമേനടിയുപട ഓഫസ്പീസടിപന നടിയനടിച വഖ്യക്തടിയമായടിരുന്നടിമല

ശസ്പീ.  എയ.  ശടിവശങ്കര്.  ആ  പഎ.എ.എസത്ത്.  ഉമദഖ്യമാഗസപനപ്പെറടി

ബഹുമേമാനപപ്പെട  മുഖഖ്യമേനടി  അറടിയമാതതത്ത്  എന്തുപകേമാണമാണത്ത്?  ഇപതമാന്നുയ

ബഹുമേമാനപപ്പെട  മുഖഖ്യമേനടി  അറടിഞടിപലന്നത്ത്  മകേരളതടിപല  ജനങ്ങള്

വടിശസ്വസടിക്കണപമേന്നമാമണമാ  അങ്ങത്ത്  പറയുന്നതത്ത്.  ഇവടിപട  നടക്കുന്നതത്ത്

എന്തമാണത്ത്?  2020  ജൂണ്  30-നമാണത്ത്  യു.എ.ഇ.  മകേമാണ്സുമലറത്ത്  നയതന

ചമാനലടിലൂപട തടിരുവനന്തപുരയ വടിമേമാനതമാവളതടില് വന്ന ബമാമഗജടില്  30

കേടിമലമാഗ്രമായ  സസ്വര്ണ്ണയ  കേസയസത്ത്  പടിടടിചതത്ത്.  ഇമതത്തുടര്ന്നുള്ള

അമനസ്വഷണതടിലമാണത്ത്  യു.എ.ഇ.  മകേമാണ്സുമലറത്ത്  ജനറലടിപന്റെ

പസക്രടറടിയമായടിരുന്ന  ശസ്പീമേതടി  സസ്വപ്ന  സുമരഷത്ത്,  പടി.ആര്.ഒ.  ആയടിരുന്ന

സരടിതത്ത്,  സന്ദസ്പീപത്ത്  നമായര് എന്നടിവര് അറസടിലമാകുന്നതത്ത്.  13  മേമാസയപകേമാണത്ത്

250  കേടിമലമാഗ്രമായ  സസ്വര്ണ്ണയ  കേള്ളക്കടതത്ത്  നടതടി.  മലമാക്ഡഇൗണ്

കേമാലത്തുമേമാത്രയ  70  കേടിമലമാഗ്രമായ  സസ്വര്ണ്ണമേമാണത്ത്  കേടതടിയതത്ത്.  ഇഇൗ

സഹമായങ്ങള്  മുഴവന  പചയപകേമാടുതതത്ത്  മകേരളതടിപന്റെ  മുഖഖ്യമേനടിയുപട

പ്രടിനസടിപ്പെല്  പസക്രടറടിയമായ  ശസ്പീ.  എയ.  ശടിവശങ്കര്  ആയടിരുന്നു.  ഇഇൗ

കേള്ളക്കടത്തു സയഘവമേമായടി  ബന്ധപപ്പെട  സസ്വപ്ന സുമരഷത്ത്    മുഖഖ്യമേനടിയുപട
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ഓഫസ്പീസടിപല      നടിതഖ്യസന്ദര്ശകേയമായടിരുന്നു.  പസക്രമടറടിയറടിപല

നടിതഖ്യസന്ദര്ശകേയമായടിരുന്നു.  ഇപതമാന്നുയ നടിമഷധടിക്കമാനമാവമാത സതഖ്യമേമല.

ഇവടിപട  പതളടിവകേള്  നശടിപ്പെടിക്കുന്നതടിപനപ്പെറടി  ബഹുമേമാനപപ്പെട   മുഖഖ്യമേനടി

പറഞ.  പതളടിവകേള് നശടിപ്പെടിക്കുന്നതടിപന്റെ ഏറവയ വലടിയ ഉദമാഹരണമേമല

പസക്രമടറടിയറടിപല സടി.സടി.ടടി.വടി.  ദൃശഖ്യങ്ങള് നഷ്ടപപ്പെടതത്ത്.  അവടിപട  മേമാത്രയ

തസ്പീപടിടടിതമുണമായപതങ്ങപനയമാണത്ത്;  മഫമാറനസടികേത്ത്  ലമാബടിപന്റെ

പരടിമശമാധനമാ റടിമപ്പെമാര്ടത്ത് വന്നടിമല;  വസ്പീണ്ടുയ പരടിമശമാധനയത്ത് അയചടിമല;  ആ

റടിമപ്പെമാര്ട്ടുയ  വന്നടിമല?  ഒരു  പ്രമതഖ്യകേ  പസക്ഷനടില്  മേമാത്രയ

തസ്പീപ്പെടിടടിതമുണമാവകേയുയ   മപ്രമാമടമാമകേമാള്  ഡടിപ്പെമാര്ട്ടുപമേന്റെടിപല  പ്രധമാനപപ്പെട

ഫയലുകേള് നശടിക്കുകേയുയ പചയതത്ത്  പതളടിവകേള് നശടിപ്പെടിക്കമാനമല;  അതടിനു

കൂട്ടുനടില്ക്കുകേയമല  സര്ക്കമാര്  പചയതത്ത്.  ഇന്നത്ത്  ധനകേമാരഖ്യ  പരടിമശമാധനമാ

വടിഭമാഗതടിപന്റെ  കേപണതല്  പുറത്തു  വന്നടിട്ടുണത്ത്.  ശസ്പീ.  എയ.  ശടിവശങ്കര്

വഴടിവടിടത്ത്  പ്രവര്തടിച്ചു,  മുഖഖ്യമേനടിക്കത്ത്  പപകേമേമാറടിയ  റടിമപ്പെമാര്ടടില്  ഇതുവപര

തസ്പീരുമേമാനപമേടുതടില. പ്രതടിപക്ഷമുന്നയടിച ഓമരമാ കേമാരഖ്യങ്ങളയ ശരടിയമാപണന്നത്ത്

പതളടിയടിക്കുന്ന  വടിധതടിലുള്ള  ധനകേമാരഖ്യ  പരടിമശമാധനമാ  വടിഭമാഗതടിപന്റെ

റടിമപ്പെമാര്ടത്ത്  പുറത്തുവന്നു.  നടിശടിത  മയമാഗഖ്യതയടിലമാപത  ശസ്പീമേതടി  സസ്വപ്ന
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സുമരഷടിപന മസയ്സത്ത് പമാര്ക്കടില് നടിയമേടിക്കമാന ശസ്പീ.  എയ.  ശടിവശങ്കറടിപന്റെ

മനതൃതസ്വതടില്  ഗൂഢമാമലമാചന  നടന്നു,  ശടിവശങ്കര്  സസ്വജനപക്ഷപമാതയ

കേമാണടിച്ചു,  മേപറമാരു  വകുപ്പെടില്  ക്രമേമക്കടത്ത്  നടതടിയതടിനത്ത്  നടപടടിക്കത്ത്

വടിമധയനമായ ഉമദഖ്യമാഗസപന ശടിവശങ്കര് നടിയമേടിച്ചു. പപപ്രസത്ത് വമാടര് ഹഇൗസത്ത്

കൂമപ്പെഴടിപന  മകേരള  മസറത്ത്  പഎ.ടടി.  ഇനഫ്രെമാസ്ട്രേക്ചര്  ലടിമേടിറഡടില്

കേണ്സള്ടന്റെമായടി  നടിയമേടിച  വടിവരയ  സര്ക്കമാരടിപന  അറടിയടിചടില.

പകേ.എസത്ത്.പഎ.ടടി.സടി.യടിപല  എലമാ  അനധടികൃത  നടിയമേനങ്ങളയ  റദ്ദേമാക്കടി

ജസ്പീവനക്കമാപര  പടിരടിച്ചുവടിടണയ  തുടങ്ങടിയ  ശടിപമാര്ശകേളമാണത്ത്  അതടിലുളളതത്ത്.

ബഹുമേമാനപപ്പെട  മുഖഖ്യമേനടിയുപട  വകുപ്പെടില്  നൂറത്ത്  കേണക്കടിനത്ത്  അനധടികൃത

നടിയമേനങ്ങളയ  പടിനവമാതടില്  നടിയമേനങ്ങളയ  നടന്നടിടത്ത്  അങ്ങതത്ത്

അറടിഞടിപലങ്കടില്  ആ  സമാനതടിരടിക്കമാന  അമങ്ങയത്ത്  എന്തത്ത്

മയമാഗഖ്യതയമാണുള്ളപതന്നമാണത്ത്  എനടിക്കത്ത്  മചമാദടിക്കമാനുള്ളതത്ത്.  ധനകേമാരഖ്യ

ഇനപസക്ഷന  വടിയഗത്ത്  കേപണതടിയ  റടിമപ്പെമാര്ടത്ത്  അങ്ങയുപട  കേയ്യടിലുണമലമാ?

അങ്ങതത്ത്  പരടിമശമാധടിക്കണയ.  ഇത്രയുയ  ഗുരുതരമേമായ  പതറ്റുകേളണമായടിട്ടുയ  ആ

ഉമദഖ്യമാഗസനത്ത്  ഇമപ്പെമാഴയ  ഗുഡത്ത്  സര്ടടിഫടിക്കറത്ത്  പകേമാടുക്കുന്ന  മജമാലടിയമാണത്ത്

ബഹുമേമാനപപ്പെട  മുഖഖ്യമേനടി  പചയതത്ത്.  അമദ്ദേഹയ  പ്രഗത്ഭനമായ



14/01/2021
Uncorrected/Not for publication

48

ഉമദഖ്യമാഗസനമാപണന്നമാണത്ത്  അങ്ങത്ത്  പറഞതത്ത്.   ഇവടിപട  ശസ്പീ.  പടി.  ടടി.

മതമാമേസത്ത്  ഉന്നയടിചതത്ത്  എന്തമാണത്ത്?  മലമാക്ഡഇൗണ് കേമാലതത്ത്  ശസ്പീമേതടി  സസ്വപ്ന

സുമരഷത്ത് എങ്ങപന ബമായഗ്ലൂരടിപലതടിപയന്നുള്ളതത്ത് പ്രസക്തമേമായ മചമാദഖ്യമേമല?

ഉമദഖ്യമാഗസനമാരുപട,  മപമാലസ്പീസടിപന്റെ,  അറടിമവമാപടയുയ

സഹമായമതമാപടയുമേമല  അവര്  ബമായഗ്ലൂരടിപലതടിയതത്ത്.   ഒരു  ജടില  കേടന്നത്ത്

മേപറമാരു  ജടിലയടിമലയത്ത്   മപമാകേമാന  ആളകേള്ക്കത്ത്  കേഴടിയമാതടിരുന്ന

സമാഹചരഖ്യതടിലമാണത്ത്  അവര്  സുഗമേമേമായടി  ബമായഗ്ലൂരടിപലതടിയതത്ത്.   എന്നടിടത്ത്

അവര്  ഒരു  ശബ്ദസമന്ദശയ  കൂടടി  പകേമാടുത്തു.  ഈ  മേനടിസഭയത്ത്  ഒരു

ബുദ്ധടിമുട്ടുമുണമാകേരുപതന്നമായടിരുന്നു  അവരുപട  ശബ്ദസമന്ദശയ.  അവരുപട

ബന്ധയ എത്ര ആഴതടിലുള്ളതമാപണന്നത്ത്  ആ ശബ്ദ സമന്ദശതടില്നടിന്നുതപന്ന

ആളകേള്ക്കത്ത്  മേനസടിലമായടി.   ഈ  മേനടിസഭയുപട  കേമാരഖ്യതടില്  ഒരു

കേള്ളക്കടത്തുകേമാരടിക്കത്ത്  ഇത്ര  ആശങ്കയുണമാമകേണ  കേമാരഖ്യപമേന്തമാണത്ത്;   ഈ

മേനടിസഭയുപട  കേമാരഖ്യതടില്  ആശങ്കപപ്പെടമാന  ഇവര്  ആരമാണത്ത്;  ഈ

ഗവണ്പമേന്റെടിപന്റെ  കേമാരഖ്യങ്ങളടില്  തമാലരഖ്യയ  പ്രകേടടിപ്പെടിക്കമാനുള്ള

എന്തധടികേമാരമേമാണത്ത് അവര്ക്കുള്ളതത്ത്?  ഇവടിപട ലക്ഷക്കണക്കടിനത്ത് പചറപ്പെക്കമാര്

മജമാലടിയടിലമാപത  നടയതടിരടിയുന്നു.  അമപ്പെമാഴമാണത്ത്  എസത്ത്.എസത്ത്.എല്.സടി.
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പമാസമാകേമാത  ഇവപര  175000  രൂപ  ശമ്പളതടില്  പസയ്സത്ത്  പമാര്ക്കടില്

നടിയമേടിക്കുന്നതത്ത്.   ഇതുമപമാപല  എത്രമയമാ  നടിയമേനങ്ങള്  അവടിപട  നടന്നു.

ഇവടിപട  ഇന്റെലടിജനസത്ത്   സയവടിധമാനമേടിമല;  ബഹുമേമാനപപ്പെട  മുഖഖ്യമേനടിക്കത്ത്

ഇന്റെലടിജനസത്ത്  റടിമപ്പെമാര്ടത്ത്  ലഭടിക്കമാറടിമല?    ഇവടിപട  നടക്കുന്ന കേമാരഖ്യങ്ങപള

സയബന്ധടിചത്ത്  പഫബ്രുവരടി  20-നത്ത്  മുഖഖ്യമേനടിക്കത്ത്  ഇന്റെലടിജനസത്ത്  റടിമപ്പെമാര്ടത്ത്

ലഭടിചടിട്ടുപണന്നമാണത്ത് മേമാധഖ്യമേങ്ങളടിലൂപട വമാര്തകേള് വന്നതത്ത്.  അങ്ങപനപയമാരു

ഇന്റെലടിജനസത്ത്  റടിമപ്പെമാര്ടത്ത്  ബഹുമേമാനപപ്പെട  മുഖഖ്യമേനടിക്കത്ത്  ലഭടിചടിട്ടുമണമാ;

ലഭടിചടിട്ടുപണങ്കടില്  എന്തുപകേമാണത്ത്  അമദ്ദേഹയ  അതത്ത്  കേണടില;  അപലങ്കടില്

എന്തുപകേമാണതത്ത്  ഗഇൗരവതടിപലടുതടില;   ബഹുമേമാനപപ്പെട  മുഖഖ്യമേനടി

ഇപതമാന്നുയ ശദ്ധടിക്കുന്നടിപലങ്കടില് സയസമാനതടിപന്റെ സുരക്ഷടിതതസ്വയ തപന്ന

അപകേടതടിലമാകുന്ന  നടിലയമല?   നമാലത്ത്  വര്ഷക്കമാലയ  തപന്റെ  കേണ്ണുയ

കേമാതുമേമായടി പ്രവര്തടിച ശസ്പീ.  എയ.  ശടിവശങ്കര് പചയ കുറകൃതഖ്യങ്ങപളക്കുറടിചത്ത്

ബഹുമേമാനപപ്പെട  മുഖഖ്യമേനടി  ഒരക്ഷരയ  ഇവടിപട  പറഞടില.  ശസ്പീ.  പടി.  ടടി.

മതമാമേസടിപന വടിമേര്ശടിക്കമാനമവണടി എടുത സമേയതടിപന്റെ  അഞത്ത് ശതമേമാനയ

സമേയപമേടുതത്ത്   ശസ്പീ.  എയ.  ശടിവശങ്കറടിപന  തള്ളടിപ്പെറയമാമേമായടിരുന്നമലമാ?

ശസ്പീ.  എയ.  ശടിവശങ്കറടിമനയുയ  ശസ്പീമേതടി  സസ്വപ്ന  സുമരഷടിപനയുയ  ബന്ധപപ്പെട
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ആളകേമളയുയകുറടിചത്ത്  ഒരക്ഷരയ  പറഞടിലമലമാ?  ശസ്പീ.  എയ.  ശടിവശങ്കറടിപന്റെ

അഴടിഞമാടങ്ങള്  പവളടിപപ്പെടുതമാനുള്ള  ബമാദ്ധഖ്യത  മകേരളതടിപന്റെ

മുഖഖ്യമേനടിക്കടിമല?   അതടിപനക്കുറടിചത്ത്  അമദ്ദേഹയ  ഇന്നടിവടിപട  പറയുപമേന്നത്ത്

ഞമാന  വടിചമാരടിച്ചു.   അമദ്ദേഹയ  ഒരക്ഷരയ  മേടിണടിയടില.   തനടിക്കത്ത്

മുഖഖ്യമേനടിയുമേമായടി  അടുതത്ത്  പരടിചയമുപണന്നത്ത്  കേള്ളക്കടതത്ത്  മകേസടിപല

പ്രതടിയമായ ശസ്പീമേതടി സസ്വപ്ന സുമരഷത്ത് എന.ഐ.എ. -യുപട മചമാദഖ്യയ പചയ്യലടില്

സമ്മതടിച്ചു.  മുഖഖ്യമേനടി യുപട ഓഫസ്പീസുമേമായടി തനടിക്കത്ത് അടുത ബന്ധമുപണന്നുയ

മുഖഖ്യമേനടിയുപട  മേമാര്ഗ്ഗ  നടിര്മദ്ദേശടിയമാപണന്നുയ  തമാന  പലതവണ  കടിഫത്ത്

ഹഇൗസടില് മപമായടിട്ടുപണന്നുയ ശസ്പീ. എയ. ശടിവശങ്കര്  പറഞ. ഇത്രയുയ നമാള്

ശസ്പീമേതടി  സസ്വപ്ന  സുമരഷടിപന  അറടിയടിപലന്നുയ  വടിവമാദ  സസ്പീപയന്നുമേമാണത്ത്

ബഹുമേമാനപപ്പെട മുഖഖ്യമേനടി പറഞതത്ത്.     പവളടിപപ്പെടുതലുകേള് വന്നമപ്പെമാള്

അഭടിപ്രമായയ മേമാറടിപ്പെറഞതമാരമാണത്ത്?  അവര് വന്നടിട്ടുണമാകുയ,  മകേമാണ്സുമലറത്ത്

ജനറലുയ  അവടിപട  വന്നടിട്ടുണമാകുയ,  പരടിപമാടടിക്കത്ത്  ക്ഷണടിചടിട്ടുണമാകുയ

എപന്നമാപക്ക  പറഞതമാരമാണത്ത്?   മേമാറടിമേമാറടി  അഭടിപ്രമായങ്ങള്  പറഞതത്ത്

ഞങ്ങളലമലമാ; അഭടിപ്രമായങ്ങള് മേമാറടി പറഞതമാരമാണത്ത്; ഞങ്ങളമാമണമാ?  ഈ

സയസമാനതടിപന്റെ  ചരടിത്രതടില്  ഒരു  മുഖഖ്യമേനടിയുപട  ഓഫസ്പീസടിപന
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ദുരുപമയമാഗപപ്പെടുതടി  വഖ്യമാജസര്ടടിഫടിക്കറത്ത്  തരപപ്പെടുതടി  മജമാലടി  മനടടി.

അതുസയബന്ധടിചത്ത്  കക്രയബമാഞത്ത്  അമനസ്വഷണയ  നടതമാന  ഉതരവടിട്ടു.

അപതന്തമായടി?   കക്രയബമാഞത്ത്  അമനസ്വഷണയ  എവടിപട  നടില്ക്കുന്നു?

ഇതമാമണമാ പ്രമതഖ്യകേ ജനുസത്ത്?   ഇവടിപട എലമായ അടടിമേറടിക്കപപ്പെടുകേയമാണത്ത്.

ഈ മകേസമനസ്വഷണയ അടടിമേറടിക്കമാന ഗവണ്പമേന്റെത്ത് മബമാധപൂര്വ്വയ ശമേടിക്കുന്നു.

കക്രയബമാഞത്ത്  അമനസ്വഷണയ  അടടിമേറടിചടിരടിക്കുന്നു.  വടിമേമാനതമാവള

റടിക്രൂടത്ത്പമേനമേമായടി  ബന്ധപപ്പെടത്ത്   ശസ്പീമേതടി  സസ്വപ്ന  സുമരഷടിപന്റെ  മപരടില്

മനരപത ഒരു മകേസ്സുണമായടിരുന്നു. ആ മകേസത്ത്  അടടിമേറടിക്കപപ്പെട്ടു.   

വഖ്യവസമായവയ മസമാര്ട്സുയ യുവജനകേമാരഖ്യവയ വകുപ്പുമേനടി (ശസ്പീ  .   ഇ  .   പടി  .

ജയരമാജന):  സര്,  സസ്വപ്ന  സുമരഷുമേമായടി  നടിങ്ങള്ക്കത്ത്  ബന്ധമേടിമല?

( .… ബഹളയ....)

ശസ്പീ  .    രമമേശത്ത്  പചന്നടിതല:   സര്,  പസയ്സത്ത്  പമാര്ക്കത്ത്  മകേമാവളതത്ത്

സയഘടടിപ്പെടിച അന്തമാരമാഷ്ട്ര പരടിപമാടടിയുപട മുഖഖ്യസയഘമാടകേയുയ ആ പരടിപമാടടി

സയഘടടിപ്പെടിചതുയ  ആരമാണത്ത്?  സസ്വര്ണ്ണക്കടതത്ത്  സയഘവമേമായടി  തപന്റെ

പ്രടിനസടിപ്പെല്  പസക്രടറടിയമായടിരുന്ന  ശസ്പീ.  എയ.  ശടിവശങ്കറടിനുണമായടിരുന്ന

ബന്ധപതക്കുറടിചത്ത്  ബഹുമേമാനപപ്പെട  മുഖഖ്യമേനടിക്കത്ത്  വഖ്യക്തമേമായ
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ധമാരണയുണമായടിരുന്നു  എന്നുള്ളതടിനത്ത്  ഇതടിമനക്കമാള്  വലടിയ  ഉദമാഹരണയ

ആവശഖ്യമുമണമാ?   വടിമദശ  യമാത്രപയക്കുറടിചത്ത്  ബഹുമേമാനപപ്പെട  മുഖഖ്യമേനടി

പറഞ.  ശസ്പീമേതടി  സസ്വപ്ന  സുമരഷത്ത്  നടതടിയ  വടിമദശ  യമാത്രകേള്  ഒരു

വഖ്യക്തടിപയന്ന നടിലയടില് നടതടിയതല, പ്രടിനസടിപ്പെല് പസക്രടറടിമയമാപടമാപ്പെയ

നടതടിയ  യമാത്രകേളമാണത്ത്.  ഗള്ഫടില്  പ്രളയമാനന്തര

സഹമായതടിനുമവണടിയുള്ള  മകേമാണ്ഫറനസത്ത്  നടതടിയമപ്പെമാള്  അവര്

അവടിപടയുണമായടിരുന്നു,  അവരുപട സഹമായമുണമായടിരുന്നു. അതുപകേമാണമാണത്ത്

ശസ്പീ. പടി.  ടടി.  മതമാമേസത്ത് ഇക്കമാരഖ്യയ ഉന്നയടിചതത്ത്.  അലമാപത ഒരമാള് ദുബമായടില്

മപമാകുന്നതടിപനക്കുറടിചത്ത്  നമ്മള് അമനസ്വഷടിമക്കണ കേമാരഖ്യപമേന്തമാണത്ത്?  മകേന്ദ്ര

ഏജനസടിപയക്കുറടിചത്ത്  ബഹുമേമാനപപ്പെട  മുഖഖ്യമേനടി  ഇവടിപട   പറഞ.  മകേന്ദ്ര

ഏജനസടിപയ  ക്ഷണടിചതമാരമാണത്ത്;  അങ്ങമല  കേപതഴതടിയതത്ത്?

അങ്ങപനയമല  അവര്  ഇവടിപട  വരുന്നതത്ത്.   അവര്  വന്നത്ത്  അമനസ്വഷണയ

മുമന്നമാടത്ത്  പകേമാണ്ടുമപമാകുന്നു.   ആ  അമനസ്വഷണപതക്കുറടിചത്ത്  അവര്ക്കത്ത്

സര്ടടിഫടിക്കറത്ത്  പകേമാടുതതത്ത്  ഞങ്ങളമാമണമാ?    അവര്  നല  നടിലയടിലമാണത്ത്

അമനസ്വഷണയ  നടത്തുന്നപതന്നുയ  അവരുപട  അമനസ്വഷണയ  നലനടിലയടില്

മുമന്നമാടത്ത്  മപമാകുന്നുപവന്നുയ  എത്ര  പത്രസമമ്മളനങ്ങളടില്  ബഹുമേമാനപപ്പെട
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മുഖഖ്യമേനടി പറഞ.   അങ്ങയുപട ടമാക്കത്ത് പതറടിയപതവടിപടയമാണത്ത്? അങ്ങയുപട

അഡസ്പീഷണല്  കപ്രവറത്ത്  പസക്രടറടി  ശസ്പീ.  സടി.  എയ.  രവസ്പീന്ദ്രപന  മചമാദഖ്യയ

പചയ്യമാന വടിളടിക്കുന്നുപവന്നത്ത്  കേണമപ്പെമാഴമാണത്ത്  അങ്ങയുപട  ടമാക്കത്ത്  പതറടിയതത്ത്.

അങ്ങയുപട യഥമാര്ത രൂപയ പുറത്തുവന്നു.   അന്നമദ്ദേഹയ നടിലപമാടത്ത്  മേമാറടി.

അതുവപര  അമനസ്വഷണ ഏജനസടികേള്ക്കത്ത്   ഗുഡത്ത്  സര്ടടിഫടിക്കറത്ത്  പകേമാടുത

മുഖഖ്യമേനടി ശസ്പീ.  സടി.  എയ.  രവസ്പീന്ദ്രപന മചമാദഖ്യയ  പചയ്യമാന വടിളടിചമപ്പെമാഴമാണത്ത്

നടിലപമാടത്ത് മേമാറ്റുന്നതത്ത്. 

(അദ്ധഖ്യക്ഷമവദടിയടില് മേടി. പഡപഷ്യൂടടി സസ്പീക്കര്)

ശസ്പീ  .   എ  .   പ്രദസ്പീപ്കുമേമാര്: സര്,   അമദ്ദേഹപത പ്രതടി മചര്തടിടടിലമലമാ?

ശസ്പീ  .    രമമേശത്ത്  പചന്നടിതല:  സര്,  അമദ്ദേഹപത പ്രതടി  മചര്തടിടടില.

അതുവപര  അമനസ്വഷണ  ഏജനസടികേളടില്  ഒരു  കുറവയ  കേണ്ടുപടിടടിക്കമാന

അമദ്ദേഹതടിനത്ത്  കേഴടിഞടിരുന്നടില.  അമനസ്വഷണയ  തന്നടിമലയത്ത്  വരുപമേന്നുള്ള

ഭസ്പീതടിപകേമാണമാണത്ത്  മകേരളതടിപന്റെ  മുഖഖ്യമേനടി  ഇതടിപന  എതടിര്ക്കമാന

മുമന്നമാട്ടുവന്നതത്ത്.  ഞങ്ങള്ക്കമാര്ക്കുയ  മകേന്ദ്ര  ഏജനസടികേളപട

വക്കമാലപതമാന്നുമേടില,   സയശയടിക്കുകേയുയ  മവണ.  പ്രധമാനമേനടിക്കത്ത്  അങ്ങത്ത്

കേതയചത്ത് പകേമാണ്ടുവന്ന ഏജനസടി നടത്തുന്ന അമനസ്വഷണപത പുകേഴമാമനമാ
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ഇകേഴമാമനമാ ഞങ്ങളടില.   ഞങ്ങള് അതത്ത് രണ്ടുയ പചയടിടടില. ഈ കേള്ളക്കടതത്ത്

മകേസ്സുമേമായടി  ബന്ധപപ്പെടത്ത്  വസ്തുതകേള്  പുറത്തുവരണപമേന്നുമേമാത്രമമേ

പ്രതടിപക്ഷതടിനത്ത്  തമാലരഖ്യമുള.  ആ  വസ്തുതകേള്  പുറത്തുവരണയ.

അതുപകേമാണമാണത്ത്  നടിഷ്പക്ഷവയ നസ്പീതടിപൂര്വ്വവമേമായ നടിലയടില് അമനസ്വഷണയ

മുമന്നമാടത്ത്  മപമാകേണപമേന്നത്ത്  ഞങ്ങള് പറഞതത്ത്.   വടിവടിധ സയസമാനങ്ങളടില്

ഇന്തഖ്യന  നമാഷണല്  മകേമാണ്ഗ്രസടിപന്റെ  മനതമാക്കനമാര്പക്കതടിരമായടി

അമനസ്വഷണ  ഏജനസടികേള്  നസ്പീങ്ങുന്ന  കേമാരഖ്യയ  അങ്ങടിവടിപട  പറഞമലമാ.

അതത്ത്  ശരടിയമാണത്ത്.   മകേന്ദ്ര  ഗവണ്പമേന്റെത്ത്  രമാഷ്ട്രസ്പീയ  മപ്രരടിതമേമായടി

ഗവണ്പമേനകേപള  അടടിമേറടിക്കമാന  മനമാക്കുന്നുപവന്നത്ത്  അങ്ങടിവടിപട  പറഞതത്ത്

ശരടിയമാണത്ത്.  ആ  നടിലപമാടത്ത്  തപന്നയമാണത്ത്  മകേരളതടിപല

മകേമാണ്ഗ്രസടിനുമുള്ളതത്ത്.  പമക്ഷ  അതുയ  ഇതുയ  തമ്മടില്  വഖ്യതഖ്യമാസമുണത്ത്.

കേമാരണയ,  ഇതത്ത്  മകേരളതടിപന്റെ  മുഖഖ്യമേനടിതപന്ന  ആവശഖ്യപപ്പെടത്ത്

പ്രധമാനമേനടിക്കത്ത് കേതയചത്ത് ഒരു ഏജനസടി ഇവടിപട വന്നത്ത് അമനസ്വഷണതടിനത്ത്

ആരയഭയ കുറടിച ഒരു മകേസമാണത്ത്.  ഇപതമാരു രമാജഖ്യമദ്രമാഹ കുറമേമാണത്ത്,  സസ്വര്ണ്ണ

കേള്ളക്കടതമാണത്ത്,  ഭരണഘടനമാ വടിരുദ്ധമേമായ കേമാരഖ്യമേമാണത്ത്,  മദശവടിരുദ്ധമേമായ

പ്രവര്തനമേമാണത്ത്.   അതത്ത്  കേപണതമാനമവണടി  അങ്ങത്ത്  കേതയച്ചു,  അവര്
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ഇവടിപട  വന്നു.  ആ  അമനസ്വഷണയ  നടക്കുന്നു.  അതുയ  രമാഷ്ട്രസ്പീയ  കവരമാഗഖ്യയ

തസ്പീര്ക്കമാനമവണടി  നടക്കുന്ന  മകേസ്സുകേളയ  തമ്മടില്  വലടിയ

വഖ്യതഖ്യമാസമുപണന്നുള്ള  വസ്തുത  മകേരളതടിപല  മുഖഖ്യമേനടി  തടിരടിചറടിയണയ.

രണ്ടുയ രണമാണത്ത്. 

ഞങ്ങള് ആരുയ മകേന്ദ്ര ഏജനസടികേപള പുകേഴടിയടിടടില.  ഞങ്ങള്ക്കത്ത് ആ

മജമാലടിയടില.   അങ്ങത്ത്  വടിളടിച്ചുപകേമാണ്ടുവന്ന  മകേന്ദ്ര  ഏജനസടികേള്  ഇഇൗ

രമാജഖ്യമദ്രമാഹ  പ്രവര്തനപതപ്പെറടി  അമനസ്വഷടിക്കുമമ്പമാള്  ആ  അമനസ്വഷണയ

ശരടിയമായ  നടിലയടില്  നടക്കണപമേന്നത്ത്  പ്രതടിപക്ഷയ  പറഞമാല്  അതടില്

എന്തമാണത്ത്  പതറ്റുള്ളതത്ത്;  ഞങ്ങള്  എവടിപടയമാണത്ത്  പതറത്ത്  പറഞതത്ത്?  ഇഇൗ

അമനസ്വഷണ  ഏജനസടികേള്  സതഖ്യയ  പുറത്തുപകേമാണ്ടുവരണയ

എന്നുതപന്നയമാണത്ത്  ഇമപ്പെമാഴയ  ഞങ്ങള്  പറയുന്നതത്ത്.   വസ്തുതകേള്

പുറത്തുവരണയ.   ശസ്പീ.  എയ.  ശടിവശങ്കറടില്  മേമാത്രയ  ഇഇൗ  അമനസ്വഷണയ

ഒതുങ്ങടിനടില്ക്കടിലമാപയന്നത്ത് ഞങ്ങള് ഇമപ്പെമാഴയ ഉറച്ചുവടിശസ്വസടിക്കുന്നു. ശരടിയമായ

ദടിശയടില്    അമനസ്വഷണയ    നടക്കുന്നടിപലങ്കടില്   അവടിപടപയതടില.

ശസ്പീ.  നടിതടിന  ഗഡ്കേരടിയുയ  ശസ്പീ.  അമേടിതത്ത്  ഷമായുമേമായടിട്ടുള്ള  പലരുപടയുയ

കൂട്ടുപകേട്ടുകേള് ഒരുപപക്ഷ അമനസ്വഷണപത വഴടിതടിരടിച്ചുവടിമടക്കമായ. അതുയ ഇഇൗ
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ഭരണതടിപന്റെ  ഇടനമാഴടികേളടിപല  സയസമാരമേമാണത്ത്.  ഏതമായമാലുയ

പ്രതടിപക്ഷതടിനത്ത്  ഇഇൗ  കേമാരഖ്യതടില്  വളപര  കടിയറമായ  നടിലപമാടമാണുള്ളതത്ത്.

ഇഇൗ  സയസമാനപത  പഞടടിച,  മുഖഖ്യമേനടിയുപട  ഓഫസ്പീസത്ത്

പ്രതടിസമാനത്തുനടില്ക്കുന്ന   സസ്വര്ണ്ണ  കേള്ളക്കടത്തുമേമായടി  ബന്ധപപ്പെട

അഴടിമേതടികേള് അമനസ്വഷടിക്കണയ;  സതഖ്യയ പുറത്തുപകേമാണ്ടുവരണയ.  യഥമാര്ത

പ്രതടികേപള  മുഴവന  നടിയമേതടിപന്റെ  മുന്നടില്  പകേമാണ്ടുവരണയ.  അതമാണത്ത്

ഞങ്ങളപട  ആവശഖ്യയ.   ആ  ആവശഖ്യമേമാണത്ത്  ശസ്പീ.  പടി.  ടടി.  മതമാമേസത്ത്,

എയ.എല്.എ  ഇവടിപട ഉന്നയടിചതത്ത്.  ഒരു  കേമാരഖ്യയ  കൂടടി  ഞമാന  പറയപട,

മകേരളതടിപല  പ്രതടിപക്ഷയ  ഇഇൗ  കേമാരഖ്യയ  ജനങ്ങളപട  മുന്നടില്

ഉന്നയടിക്കുന്നുണത്ത്.  ബഹുമേമാനപപ്പെട  മുഖഖ്യമേനടിക്കത്ത്  ഒരു  പതറടിദ്ധമാരണയുണത്ത്,

അമദ്ദേഹയ പഞളടിഞടിരടിക്കുന്നതുപകേമാണത്ത് ഞങ്ങള്ക്കത്ത് ആര്ക്കുയ പ്രയമാസമേടില;

പഞളടിഞതപന്ന  ഇരുമന്നമാപട.  അമദ്ദേഹയ  പതരപഞടുപ്പെത്ത്

വടിജയപതപ്പെറടിയമാണത്ത് പറഞതത്ത്.  ഞങ്ങള് മലമാകേത്ത് സഭയടില് 126 അസയബടി

സസ്പീറ്റുകേളടില്  ജയടിചമപ്പെമാള് ഞങ്ങള് പഞളടിഞടിരുന്നത്ത്  മേറ്റുള്ളവപര പുലഭഖ്യയ

പറഞടിലമാപയന്നുള്ള  കേമാരഖ്യയ  ഞമാന  മുഖഖ്യമേനടിപയ  ഓര്മ്മടിപ്പെടിക്കുകേയമാണത്ത്.

ആ  സമേയത്തുയ  ഞങ്ങള്  അഹങ്കരടിചടിടടില;  ഇമപ്പെമാഴയ  ഞങ്ങള്
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അഹങ്കരടിക്കുന്നടില.   ഞങ്ങള്ക്കത്ത്  ജനങ്ങള്  നല്കേടിയ  വടിധടിപയ  ഞങ്ങള്

അയഗസ്പീകേരടിക്കുന്നു.   ഞങ്ങള്ക്കത്ത്  പതറ്റുകേളപണങ്കടില്  അതത്ത്  തടിരുതടി

മുമന്നമാട്ടുമപമാകുയ.   ജനവടിശസ്വമാസയ ആര്ജ്ജടിക്കുയ.  അതമാണത്ത് ജനമാധടിപതഖ്യയ.

അലമാപത ഞങ്ങള് ആരുപടയുയ നപടലത്ത്ല്ല് തകേര്ക്കമാന വന്നടിടടില.  ആ സസ്വഭമാവയ

ഞങ്ങള്ക്കടില.   ആരുപടയുയ  കേഴതത്ത്  പവട്ടുന്ന  സസ്വഭമാവയ  ഞങ്ങള്ക്കടില;

പകേമാലപമാതകേതടിപന്റെ  രമാഷ്ട്രസ്പീയയ  ഞങ്ങള്ക്കുള്ളതല;   രമാഷ്ട്രസ്പീയ

എതടിരമാളടികേപള  പകേമാപന്നമാടുക്കുന്ന  സസ്വഭമാവയ  ഞങ്ങള്ക്കടില;   ഞങ്ങളമാരുയ

മേരണതടിപന്റെ  വഖ്യമാപമാരടികേളല;  ഞങ്ങളമാരുയ  രമാഷ്ട്രസ്പീയ  പ്രതടിമയമാഗടികേപള

ഇലമായ്മ പചയ്യമാറടില.  (......ബഹളയ.........) ജനമാധടിപതഖ്യതടിപന്റെ പമാതയടിലൂപട

സമേമാധമാനതടിപന്റെ  പമാതയടിലൂപട  മുമന്നമാട്ടുമപമാകുന്ന  ഒരു  പ്രസമാനമേമാണത്ത്

ഞങ്ങളമടതത്ത്.    ടടി.  പടി.  ചന്ദ്രമശഖരപന  52  പവട്ടുപവടടി  പകേമാന്നതുമപമാപല,

ഷുകഹബടിപന  പകേമാന്നതുമപമാപല,   ശരതത്ത് ലമാലടിപനയുയ  കൃമപഷടിപനയുയ

പകേമാന്നതുമപമാപല ഞങ്ങളമാപരയുയ പകേമാന്നടിടടില.  ആ പ്രതടികേപള രക്ഷടിക്കമാന

കഹമക്കമാടതടിയടിലുയ  സുപ്രസ്പീയമകേമാടതടിയടിലുയ മപമായടി എന്നടിട്ടുയ നടിയമേയ ആ

പമാവപപ്പെട  ഇരകേമളമാപടമാപ്പെമേമായടിരുന്നു.  ഇഇൗ  നമാടടിപല  പമാവപപ്പെട

ജനങ്ങള്ക്കുമവണടിയുള്ള  മപമാരമാടവമേമായടി  ഞങ്ങള്  മുമന്നമാട്ടുമപമാകുയ.
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മകേരളതടിപല  മുഖഖ്യമേനടിയുപട  ഓഫസ്പീസത്ത്  ഒരു   അമധമാമലമാകേ  മകേന്ദ്രമേമായടി

മേമാറടിയമപ്പെമാഴമാണത്ത്  ഞങ്ങള്  ഇഇൗ  മപമാരമാടയ  തുടരുന്നതത്ത്.   ഇഇൗ  മപമാരമാടയ

ഞങ്ങള് തുടരുയ.  അക്കമാരഖ്യതടില് ഒരു സയശയവയ മവണ.  ഞങ്ങളപട വമായത്ത്

അടപ്പെടിക്കമാപമേന്നത്ത്  നടിങ്ങള്  കേരുമതണ.  ഇഇൗ  ഗവണ്പമേന്റെടിപനതടിപര

ഗവണ്പമേന്റെടിപന്റെ  അഴടിമേതടികേള്പക്കതടിപര  പകേമാള്ളകേള്പക്കതടിപര  ഞങ്ങള്

മപമാരമാടുകേ  തപന്ന  പചയ്യുയ.   ഇമപ്പെമാള്  മനരടിയ  ഒരു  വടിജയമുണമായമപ്പെമാള്

ഞങ്ങളപട  എലമാ  പമാപങ്ങളയ  കേഴകേടിക്കളയപപ്പെടടിരടിക്കുന്നുപവന്നത്ത്

ബഹുമേമാനപപ്പെട  മുഖഖ്യമേനടി  പറയുന്നു.    (.......ബഹളയ.....)  അതുപകേമാണത്ത്

ഞങ്ങപള  പഠടിപ്പെടിക്കമാപനമാന്നുയ  ശസ്പീ.  പടിണറമായടി  വടിജയന

വളര്ന്നടിടടിലമാപയന്നമാണത്ത്  എനടിക്കത്ത്  പറയമാനുള്ളതത്ത്.    ജനമാധടിപതഖ്യതടില്

ഞങ്ങള്  ഉയര്തടിപ്പെടിടടിക്കുന്ന  മേഹതമായ  മൂലഖ്യങ്ങള്,  ആ  മൂലഖ്യങ്ങള്ക്കത്ത്

ജനങ്ങളപട അയഗസ്പീകേമാരമുണമാകുയ.  

ഇവടിപട  ബഹുമേമാനപപ്പെട  മുഖഖ്യമേനടിയുപട  ഓഫസ്പീസടില്  നടന്ന

അമധമാമലമാകേ പ്രവര്തനങ്ങപള സയബന്ധടിചത്ത് ഇഇൗ സഭ നടിര്തടിവചത്ത് ചര്ച

പചയ്യണപമേന്നു പറയുമമ്പമാള് അങ്ങത്ത് എന്തടിനമാണത്ത് ശസ്പീ.  പടി.  ടടി.  മതമാമേസടിപന്റെ

തലയടില്  കേയറന്നതത്ത്?   ഇവടിപടയടിരടിക്കുന്ന  എയ.എല്.എ.മേമാര്പക്കതടിപര
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രണ്ടുമൂന്നുദടിവസമേമായടി  വഖ്യക്തടിപരമേമായ  ആമക്ഷപയ  ഉന്നയടിക്കുകേയമാണത്ത്.

നമാണമേടിലമലമാ  എന്നമാണത്ത്  എനടിക്കത്ത്  പറയമാനുള്ളതത്ത്.   ഏപതങ്കടിലുയ  ഒരു

സഭയുപട  ചരടിത്രതടില്  എയ.എല്.എ.-മേമാര്  പരസരയ  ആമരമാപണയ

ഉന്നയടിചടിട്ടുമണമാ?   ഞങ്ങള്  ശസ്പീ.  കേമാരമാടത്ത്  റസമാഖടിപന്റെ  മപരടിലുയ

ശസ്പീ.  പടി.  ടടി.  എ.  റഹസ്പീമേടിപന്റെ  മപരടിലുയ  നടിരവധടി  ആളകേളപട  മപരടിലുയ

ഉന്നയടിക്കമായ.   എന്നമാല്  ഞങ്ങള്  ഉന്നയടിക്കുന്നുമണമാ?   മേരഖ്യമാദ  മവണയ,

സഭമാമനതമാവമായ മുഖഖ്യമേനടി,  അങ്ങത്ത്  അതടിപന നടിയനടിമക്കണതമായടിരുന്നു.

അങ്ങത്ത്  അതടിപന  നടിയനടിചടിടടില.   അങ്ങത്ത്  എയ.എല്എ.-മേമാപര  പരസരയ

ആമരമാപണയ  ഉന്നയടിക്കമാന  വടിടുന്ന  ഒരു  പ്രവണത  ഇഇൗ  നടിയമേസഭയുപട

കേമാലതത്ത്  മേമാത്രമമേ  ഉണമായടിട്ടുള.   ഒരു  അമനസ്വഷണവയ  മവണമാപയന്നമാണത്ത്

നടിങ്ങളപട  നടിലപമാടത്ത്.  ഇമപ്പെമാള്  കലഫത്ത്  മേടിഷന  പദ്ധതടിയടിപല

അമനസ്വഷണവമേമായടി  നടിങ്ങള്  സുപ്രസ്പീയമകേമാടതടിയടില്  മപമായടിരടിക്കുകേയമാണത്ത്.

സസ്വപ്ന  സുമരഷത്ത്  ഒനപതരമക്കമാടടി  രൂപയുപട  അഴടിമേതടി  നടതടിയ  മകേസത്ത്

അമനസ്വഷടിക്കരുപതന്നത്ത്  പറഞപകേമാണത്ത്  നടിങ്ങള്  സുപ്രസ്പീയമകേമാടതടിയടില്

മപമായടിരടിക്കുകേയമാണത്ത്.  ഇഇൗ ജനുസമാണത്ത് നടിങ്ങള്ക്കുള്ളപതങ്കടില് ആ ജനുസത്ത്

തുടരപട.  ആ ജനുസത്ത് നലതമാപണന്നത്ത് ജനങ്ങള് മേനസടിലമാക്കുയ.  ഏതമായമാലുയ
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സസ്വര്ണ്ണ  കേള്ളക്കടതത്ത്  മകേസടിപല  യഥമാര്ത  പ്രതടികേപള  നടിയമേതടിപന്റെ

മുന്നടില് പകേമാണ്ടുവരുന്നതുവപര പ്രതടിപക്ഷയ അതടിപന്റെ മപമാരമാടയ തുടരുപമേന്നത്ത്

ഇഇൗ  സഭപയ  അറടിയടിച്ചുപകേമാണത്ത്  ഇതത്ത്  ചര്ച  പചയ്യമാതതടില്

പ്രതടിമഷധടിച്ചുപകേമാണത്ത് ഞമാനുയ എപന്റെ പമാര്ടടിയുയ വമാക്കഇൗടത്ത് പചയ്യുകേയമാണത്ത്.

(ഗവണ്പമേന്റെത്ത് നടിലപമാടടില് പ്രതടിമഷധടിചത്ത് ശസ്പീ. രമമേശത്ത് പചന്നടിതലയുയ

അമദ്ദേഹതടിപന്റെ പമാര്ടടിയടില്പപ്പെട  അയഗങ്ങളയ  മുദ്രമാവമാകേഖ്യയ  വടിളടിച്ചുപകേമാണത്ത്

സഭവടിടത്ത് പുറത്തുമപമായടി).

മഡമാ  .    എയ  .    പകേ  .    മുനസ്പീര്:  മകേരളതടിപല  മുഖഖ്യമേനടിയുപട

ഓഫസ്പീസടിനകേതത്ത്  നടക്കുന്ന  കേമാരഖ്യങ്ങപളക്കുറടിചത്ത്  യമാപതമാന്നുയ  അറടിയമാത

ഒരു  വഖ്യക്തടി  മേമാത്രമമേ   ഇന്നത്ത്  മകേരളതടിലുള.   അതത്ത്  മകേരളതടിപന്റെ

ബഹുമേമാനപപ്പെട  മുഖഖ്യമേനടി  തപന്നയമാണത്ത്.   അതടിനകേത്തുള്ള  എലമാവപരയുയ

കുറടിച്ചുള്ള അമനസ്വഷണയ നടന്നുപകേമാണടിരടിക്കുകേയമാണത്ത്.  

ശസ്പീ  .    ആര്  .    രമാമജഷത്ത്:  സര്,  ആദഖ്യയ  ശസ്പീ.  എയ.  സടി.  കേമേറദ്ദേസ്പീന

എയ.എല്.എ-യുപട കേമാരഖ്യയ പറയണയ. (....... കമേക്കത്ത് ഓഫത്ത്.......)

മഡമാ  .    എയ  .    പകേ  .    മുനസ്പീര്:  സര്,  നമുക്കത്ത് എലമായ നടിരന്നുനടിന്നു പറയമായ.
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ആദഖ്യയ ഇന്നുപകേമാണ്ടുവന്ന അടടിയന്തരപ്രമമേയതടിപനക്കുറടിചത്ത് ചര്ച പചയ്യപട.

പ്രടിയപപ്പെട മുഖഖ്യമേനടി, അങ്ങത്ത് തപന്നയമാണത്ത് ഇതടിപന്റെ തുടക്കയ മുതല്ക്കുതപന്ന

പ്രധമാനമേനടിക്കത്ത്  കേതത്ത്  എഴതടിയതത്ത്.   ഇതടിപനക്കുറടിചത്ത്  അമനസ്വഷടിക്കുവമാന

മകേന്ദ്ര ഏജനസടികേള് വരണപമേന്നത്ത് പറഞത്ത് അങ്ങമാണത്ത് കേതത്ത് എഴതടിയതത്ത്.

ആ  കേതത്ത്  എഴതടിയതടിപന്റെ  അടടിസമാനതടില്  അവര്  വരടികേയുയ

പ്രടിനസടിപ്പെല്  പസഷനസത്ത്   മകേമാര്ടത്ത്  എറണമാകുളതടിപന്റെ  മുന്നടില്

എനമഫമാഴത്ത്പമേന്റെത്ത് കേതത്ത് പകേമാടുക്കുകേയുയ പചയ.  അതടില് പറഞടിരടിക്കുന്നതത്ത്,

'During  the  investigation  conducted  thus far  it  was  revealed  that

Sivasankar  was involved  in  the commission  of scheduled  offences.

Whatsapp  talks  between  Sivasankar  and  A2  (A2  എന്നുപറഞമാല്

സസ്വപ്ന സുമരഷത്ത്) revealed that she has requested Sivasankar to intervene

with the Terminal Manager/Airport Authority/ Customs Authority for

some work at the Airport  clearance of diplomatic baggage without

examination by the customs' എന്നമാണത്ത്.  ശടിവശങ്കര് എന്ന വഖ്യക്തടി   ഇഇൗ

വടിഷയതടിപന്റെ വടിവടിധ ഘടങ്ങളടില് കൃതഖ്യമേമായടി  ഇടപപടടിട്ടുപണന്ന കേമാരഖ്യയ

പറഞടിട്ടുണത്ത്.  അതടില്  ആവര്തടിച്ചു  പറഞടിട്ടുള്ള  ഒരു
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കേമാരഖ്യയ,.....Sivasankar(A5) while being the Principal Secretary to the

Chief Minister has been overseeing the execution of many important

project of Government of Kerala, which inter alia includes Smart City

Project,  K-FON and  Life  Mission  Project.  ശടിവശങ്കര് എന്ന വഖ്യക്തടി

പവപറയമാപണന്നുള്ള രസ്പീതടിയടിലമാണത്ത് മുഖഖ്യമേനടി പറഞതത്ത്.  പമക്ഷ അമദ്ദേഹയ

ഒരു  സമാധമാരണ  വഖ്യക്തടിയമാമണമാ;  മുഖഖ്യമേനടിയുപട  പ്രടിനസടിപ്പെല്

പസക്രടറടിയമായ അമദ്ദേഹമേമാണത്ത് എലമാ മപ്രമാജക്ടുയ  മനമാക്കടിപക്കമാണടിരുന്നതത്ത്.

പല  ഘടങ്ങളടിലുയ    he  has   shared  crucial  information  with  Mrs.

Swapna relating to  K-FON   and Life Mission Project. There could be

possible  kick  backs received  from  certain  private  parties in  this

project as Mr. Shivasankar did made a mention of the same to her in

whats  app  call.  അതമായതത്ത്  മുഖഖ്യമേനടിയുപട  ഓഫസ്പീസടിലുള്ള   എലമാ

മപ്രമാജക്ടുകേപളക്കുറടിച്ചുള്ള  രഹസഖ്യവടിവരങ്ങളയ  സസ്വപ്നയത്ത്

പകേമാടുത്തുപകേമാണടിരടിക്കുകേയമാണത്ത്.  എപന്റെ  പപകേകേള്   ശുദ്ധമേമാപണന്നത്ത്

ബഹുമേമാനപപ്പെട  മുഖഖ്യമേനടി  പറഞമലമാ;  ഒരു  മുഖഖ്യമേനടി  അമദ്ദേഹതടിപന്റെ

പപകേകേള്  മേമാത്രയ  ശുദ്ധമേമാപണന്നത്ത്  മനമാക്കടിയമാല്  മപമാര,  അമദ്ദേഹതടിപന്റെ
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ചുറ്റുമുള്ളവര്  വടിശസ്വസ്തരുയ  നടിസസ്വമാര്തവമേമായമാണത്ത്  പ്രവര്തടിക്കുന്നപതന്നുയ

അവരുപട  മമേലുയ  കേളങ്കമേടിപലന്നത്ത്  മനമാക്കമാനുള്ള  ഉതരവമാദടിതയകൂടടി

മുഖഖ്യമേനടിക്കുണത്ത്.   മുഖഖ്യമേനടി  പചയര്മേമാനമായ  എലമാ  മപ്രമാജക്ടുകേളപടയുയ

സടി.ഇ.ഒ.  ശസ്പീ.  എയ.  ശടിവശങ്കറമാണത്ത്.   ഇക്കമാരഖ്യങ്ങപളമാന്നുയ  അറടിയടിപലന്നത്ത്

എങ്ങപനയമാണത്ത്  അമങ്ങക്കത്ത്  പറയമാന  കേഴടിയുന്നതത്ത്.  ഉദമാഹരണതടിനത്ത്,

സടിയഗ്ലര്  കേരമാറമേമായടി  ബന്ധപപ്പെട  വടിഷയതടില്   പത്രക്കമാര്  മചമാദടിച

മചമാദഖ്യതടിനത്ത്   പ്രടിനസടിപ്പെല്  പസക്രടറടി  ശസ്പീ.  എയ.  ശടിവശങ്കര്

പറയുപമേന്നമാണത്ത്  അങ്ങത്ത്   പകേമാടുത  മേറപടടി.   അങ്ങത്ത്  മേറപടടി  പറമയണ

കേമാരഖ്യങ്ങള്  ശസ്പീ.  ശടിവശങ്കറമാണത്ത്  പറമയണപതന്നത്ത്  അങ്ങത്ത്

തസ്പീരുമേമാനടിചടിട്ടുപണങ്കടില്,  ആ  വഖ്യക്തടി  വഴടിപതറടിമപ്പെമാകുമമ്പമാള്

ഞമാപനമാന്നുമേറടിഞടിമല  രമാമേ  നമാരമായണമാ  എന്നുപറഞത്ത്

പപകേപകേടടിയടിരടിക്കമാന  അമങ്ങയ്പക്കങ്ങപന  സമാധടിക്കുയ?    മസമാളമാര്

മകേസ്സുമേമായടി  ബന്ധപപ്പെടത്ത്  അന്നപത  മുഖഖ്യമേനടിയുപട  ഓഫസ്പീസടിപല  രണത്ത്

പഷ്യൂണ്മേമാര്ക്കത്ത്  ബന്ധമുപണന്ന  കേമാരണതമാല്  അങ്ങത്ത്  പസക്രമടറടിയറടിപന്റെ

മുന്നടില് വന്നുനടിന്നത്ത്,  മുഖഖ്യമേനടി സയശയതടിപന്റെ നടിഴലടിലമാണത്ത് നടില്ക്കുന്നതത്ത്,

ഉളപ്പുപണങ്കടില്  ഇറങ്ങടിമപ്പെമാകേണയ  എന്നത്ത്  പ്രസയഗടിചടിരുന്നു.  ഇമപ്പെമാള്



14/01/2021
Uncorrected/Not for publication

64

അങ്ങയുപട   പ്രടിനസടിപ്പെല്  പസക്രടറടിയുയ  അഡസ്പീഷണല്  പപപ്രവറത്ത്

പസക്രടറടിയുമേടക്കയ  അങ്ങയുപട  ഓഫസ്പീസടിപല  ഒരു  വലടിയ  ടസ്പീയ  ഇതരയ

കേമാരഖ്യങ്ങളടില് പങ്കമാളടിയമായടിട്ടുയ ഇതടിപലമാന്നുയ  പങ്കടിപലന്നത്ത് അങ്ങത്ത് പറയുന്നു.

അതടിനര്തയ  ഞങ്ങളപട  5X3=15-ഉയ  നടിങ്ങളപട  5X3=16-ഉയ

ആപണന്നമാപണമാ;  എങ്ങപനയമാണത്ത്  നടിങ്ങള്പക്കമപ്പെമാഴയ  സതഖ്യസന്ധമേമായടി

കേമാരഖ്യങ്ങള്  പചയ്യുന്നവരുപട  പരടിമവഷയ  കേടിട്ടുന്നതത്ത്;  നടിങ്ങള്  ഏപതലമായ

രസ്പീതടിയടില്  അന്നപത  മുഖഖ്യമേനടിപയ  അപമേമാനടിക്കമാന  ശമേടിച്ചു;

അമദ്ദേഹതടിപന്റെ  മമേല്  ഒരു  മപമാറല്  മപമാലുമുണമാക്കമാന  നടിങ്ങള്ക്കത്ത്

സമാധടിമചമാ?   എന്തടിനധടികേയ,  പകേ.  എയ.  മേമാണടിപക്കതടിപര  നടിങ്ങള്

ഇവടിപടയുണമാക്കടിയ  മകേമാലമാഹലങ്ങള്   അറടിയമാമേമലമാ;  അവസമാനയ

നടിങ്ങപളന്തമാണത്ത്  പറഞതത്ത്?  അമദ്ദേഹയ  കുറക്കമാരനപലന്നത്ത്  ഞങ്ങള്ക്കത്ത്

അറടിയമാമേമായടിരുന്നുപവന്നുയ  ഒരു  രമാഷ്ട്രസ്പീയ  നമാടകേപമേന്ന  നടിലയടില്

കേളടിചതമാപണന്നുമേമാണത്ത്.  എന്നമാലടിമപ്പെമാള്,  നടിങ്ങളപട മുന്നടില് വസ്തുനടിഷ്ഠമേമായടി

കേമാരഖ്യങ്ങള്  നടിരത്തുമമ്പമാള്  നടിങ്ങള്  പറയുന്നതത്ത്  ഇതത്ത്  ഞങ്ങള്

ബടി.പജ.പടി.യുമേമായടി മചര്ന്നുണമാക്കുന്ന ഒരു പനകസടിപന്റെ ഭമാഗമേമാപണന്നമാണത്ത്.

ഞങ്ങള്പക്കങ്ങപനയമാണത്ത് ഇവപരപയമാപക്ക സസ്വമാധസ്പീനടിക്കമാന സമാധടിക്കുന്നതത്ത്;



14/01/2021
Uncorrected/Not for publication

65

മേമാത്രമേല,  നടിങ്ങള്  വടിളടിച്ചുവരുതടിയ,  സതഖ്യസന്ധമേമായമാണത്ത്

പ്രവര്തടിക്കുന്നപതന്നത്ത്  നടിങ്ങള്   പറഞ  ഏജനസടി  റടിമപ്പെമാര്ടത്ത്

സമേര്പ്പെടിക്കുമമ്പമാള് നടിങ്ങള്പക്കതടിരമായടി മേമാറന്നപതപങ്ങപനയമാണത്ത്?  ഞങ്ങള്

അവപര പ്രകേസ്പീര്തടിചടിട്ടുമേടില,  അവര്പക്കതടിപര സയസമാരടിചടിട്ടുമേടില.   അങ്ങത്ത്

നല്കേടിയ   മേറപടടിയടില്നടിന്നുതപന്ന  ഇതടിനത്ത്  കൃതഖ്യമേമായ  മേറപടടി  പറയമാന

പറമാത അവസയുപണന്നത്ത് മേനസടിലമായടി.  പ്രമമേയയ അവതരടിപ്പെടിച ശസ്പീ. പടി.

ടടി.  മതമാമേസത്ത്  പറഞ  ചടില  വമാചകേങ്ങള്ക്കത്ത്,   അമദ്ദേഹതടിപന്റെ

പ്രമയമാഗങ്ങള്ക്കുള്ള   മേറപടടിമേമാത്രമേമാണത്ത്  അങ്ങത്ത്  പറഞതത്ത്.  അതടിപന്റെ

കേമാമ്പടിമലയത്ത്  ഇറങ്ങടിമപ്പെമായടിടടില.  ഞങ്ങള് മചമാദടിച മചമാദഖ്യങ്ങള്ക്കത്ത് മേറപടടി

വന്നടിടടില.  'ഞമാന  ആരമാ  മമേമാന'  എന്നത്ത്  മചമാദടിക്കുന്ന  മചമാദഖ്യമേലമാപത

മവപറപയമാന്നുയ അങ്ങയടില്നടിന്നുണമായടിടടില.  പമക്ഷ  മേറപടടി പറയുമന്തമാറയ

അങ്ങത്ത്  കൂടുതല്  കൂടുതല്  പ്രതടിമരമാധതടിലമായടിട്ടുപണന്നത്ത്  ഇന്നപത

പ്രസയഗമതമാടുകൂടടി  ജനങ്ങള്ക്കത്ത്  മബമാധഖ്യമേമായടിട്ടുണത്ത്.  ഇഇൗ  വടിഷയയ  ചര്ച

പചയ്യമാതതടില് പ്രതടിമഷധടിചത്ത്  ഞമാനുയ എപന്റെ കേക്ഷടിയുയ ഇറങ്ങടിമപ്പെമാകുന്നു.

(ഗവണ്പമേന്റെത്ത്  നടിലപമാടടില്  പ്രതടിമഷധടിചത്ത്  മഡമാ.  എയ.  പകേ.  മുനസ്പീറയ

അമദ്ദേഹതടിപന്റെ പമാര്ടടിയടില്പപ്പെട അയഗങ്ങളയ സഭവടിടത്ത് പുറത്തുമപമായടി.)



14/01/2021
Uncorrected/Not for publication

66

ശസ്പീ  .    മമേമാനസത്ത്  മജമാസഫത്ത്:  സര്,  മകേരള  ചരടിത്രതടിപല  ഏറവയ

ഗുരുതരമേമായ  അഴടിമേതടിയുപട  സമാഹചരഖ്യങ്ങള്

സസ്വര്ണ്ണകേള്ളക്കടത്തുള്പപ്പെപടയുള്ള  വടിഷയങ്ങളമേമായടി  ബന്ധപപ്പെടത്ത്

പുറത്തുവന്നടിട്ടുണത്ത്.  അതടില്  നസ്പീതടിപൂര്വ്വവയ  നടിഷ്പക്ഷവമേമായ

അമനസ്വഷണതടിനത്ത്  മകേന്ദ്ര  ഏജനസടികേള്  മുമന്നമാട്ടു  വരുമമ്പമാള്  ഇതരയ

ഗുരുതരമേമായ ഒരു വടിഷയതടിപന്റെ  പശമാതലതടിലുള്ള വടിഷയങ്ങള് സഭ

നടിര്തടിവചത്ത്  ചര്ച പചയ്യണപമേന്ന  നഖ്യമായമേമായ ആവശഖ്യയ പരടിഗണടിക്കമാന

സയസമാന  ഗവണ്പമേന്റെത്ത്  തയ്യമാറമായടിപലന്നുമേമാത്രമേല,  ഇഇൗ  പ്രശ്നയ  ഉന്നയടിച

പ്രതടിപക്ഷപത  പരടിഹസടിക്കുന്ന  വടിധതടിലുള്ള  നടിലപമാപടടുതതത്ത്

നടിര്ഭമാഗഖ്യകേരമേമാണത്ത്.  മകേരളതടിപല ജനങ്ങളപട മുന്നടില് ചര്ച പചയ്യപപ്പെടുന്ന

ഇഇൗ  വടിഷയയ  സഭ  നടിര്തടിവചത്ത്  ചര്ച  പചയ്യമാന  തയ്യമാറമാകേമാതതടില്

പ്രതടിമഷധടിചത്ത് ഞങ്ങള് വമാക്കഇൗടത്ത് നടത്തുന്നു.

(ഗവണ്പമേന്റെത്ത്  നടിലപമാടടില്  പ്രതടിമഷധടിചത്ത്  ശസ്പീ.  മമേമാനസത്ത്  മജമാസഫയ

അമദ്ദേഹതടിപന്റെ പമാര്ടടിയടില്പപ്പെട അയഗങ്ങളയ  സഭ വടിടത്ത് പുറത്തുമപമായടി.)

ശസ്പീ  .    അനൂപത്ത്  മജക്കബത്ത്:  സര്,  ഇഇൗ  മകേസടിനു  പടിന്നടില്  വമ്പന

സമാവകേളപണന്നമാണത്ത്  പമേമാഴടികേളടില്നടിന്നുള്ള  സൂചനപയന്നത്ത്  സമാമ്പതടികേ



14/01/2021
Uncorrected/Not for publication

67

കുറവടിചമാരണ  മകേമാടതടി  പരമാമേര്ശടിചടിരടിക്കുകേയമാണത്ത്. ഇന്നടിവടിപട

അടടിയന്തരപ്രമമേയമേമായടി ഇഇൗ വടിഷയയ  ഉന്നയടിക്കപപ്പെടുമമ്പമാള് മകേരളതടിപല

പപമാതുസമൂഹവയ മകേമാടതടികേളയ ഉന്നയടിക്കുന്ന അനവധടി സയശയങ്ങള്ക്കുള്ള

മേറപടടിയമാണത്ത്  അടടിന്തര  പ്രമമേയതടിലൂപട  ഞങ്ങള്  ആവശഖ്യപപ്പെടതത്ത്.

സസ്വര്ണ്ണക്കടത്തുമേമായുയ  മഡമാളര്  കേടത്തുമേമായുയ   ബന്ധപപ്പെട  വടിഷയങ്ങള്

മുമന്നമാട്ടുവയ്ക്കുമമ്പമാള്  അതടിപന  മേപറമാരുതരതടില്  വഖ്യമാഖഖ്യമാനടിചത്ത്  മേറപടടി

പറയുന്ന നടിര്ഭമാഗഖ്യകേരമേമായ സമാഹചരഖ്യമേമാണത്ത് ഇന്നത്ത് നടിയമേസഭയടിലുണമായതത്ത്.

ഇതുസയബന്ധടിചത്ത്  മുഖഖ്യമേനടിയുപട  ഓഫസ്പീസത്ത്  സയശയതടിപന്റെ

നടിഴലടിലമായടിരടിക്കുന്നുപവന്നത്ത്  മകേമാടതടികേള്  മപമാലുയ  പരമാമേര്ശടിക്കുന്ന

സമാഹചരഖ്യയ   നടിലനടില്ക്കുകേയമാണത്ത്.  പസക്രമടറടിയറടിപല  സടി.സടി.ടടി.വടി.

ദൃശഖ്യങ്ങള്  നശടിപ്പെടിക്കപപ്പെടതുമേമായടി  ബന്ധപപ്പെടത്ത്  നടന്ന  മഫമാറനസടികേത്ത്

എനകേസ്വയറടിയടക്കയ  യമാപതമാരു  സുതമാരഖ്യതയുമേടിലമാത  അമനസ്വഷണമേമാണത്ത്

അവടിപട  നടന്നതത്ത്.   പസക്രമടറടിയറടില്  തസ്പീപടിടടിതമുണമായ  ദടിവസയ

അമങ്ങമാട്ടുകേടന്നുപചന്ന  എയ.എല്.എ.മേമാപര  മപമാലുയ  അകേമതയത്ത്

കേടതടിവടിടമാപത  ഒന്നര മേണടിക്കൂര്  മഗറടില് തടഞവച്ചു.  ആരുയ അമങ്ങമാടത്ത്

കേയറരുതത്ത്,  അവടിപട  നടന്നതത്ത്  എന്തമാപണന്നത്ത്  പുറതറടിയരുതത്ത്  എന്നുള്ള
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വലടിപയമാരു   ഗൂഢമാമലമാചനയുപട ഭമാഗമേമായടിതപന്ന  ഇതടിപന

കേണക്കമാമക്കണതമാണത്ത്.  ശസ്പീമേതടി  സസ്വപ്ന  സുമരഷടിപന്റെ  ബമായഗ്ലൂര്

യമാത്രപയക്കുറടിചത്ത്  ഇവടിപട  പ്രതടിപമാദടിച്ചു.   മലമാക്ഡഇൗണ്  കേമാലഘടതടില്

മപമാലസ്പീസത്ത്  ഉമദഖ്യമാഗസരുപട  സഹമായമേടിലമാപത  എങ്ങപന  അവടിപട

എതടിമചരമാന  സമാധടിക്കുയ?  അതുമേമായടി  ബന്ധപപ്പെടത്ത്  യമാപതമാരു  മേറപടടിയുയ

ഇഇൗ  സഭയടില്  മകേടടില.    ഇഇൗ   സയസമാനതത്ത്   ഒരു

ഇന്റെലടിജനസുമണമാപയന്നതമാണത്ത്  ഏറവയ  പ്രധമാനപപ്പെട  മചമാദഖ്യയ.

ഇന്റെലടിജനസത്ത്  വടിഭമാഗതടിപന്റെ  സമ്പൂര്ണ്ണ  പരമാജയയ  ഇവടിപട  കേമാണമായ.

മുഖഖ്യമേനടിയുപട പ്രടിനസടിപ്പെല് പസക്രടറടിയമായടിരുന്ന വഖ്യക്തടിയുമേമായടി  ചുറടിപ്പെറടി

നടില്ക്കുന്ന   സസ്വപ്ന അമദ്ദേഹതടിപന്റെ ഓഫസ്പീസടില് കേയറടിയടിറങ്ങുമമ്പമാള്,  ഇഇൗ

നമാടടില് ഒരു ഇന്റെലടിജനസത്ത് സയവടിധമാനമേടിമല? ഇന്റെലടിജനസടിപന്റെ  ബസ്പീഫടിയഗത്ത്

മകേരളതടിപന്റെ  ആഭഖ്യന്തര  വകുപ്പുമേനടിക്കുയ  മുഖഖ്യമേനടിക്കുയ  ലഭടിക്കുന്നതമല?

ഇന്റെലടിജനസത്ത് സയവടിധമാനതടിപന്റെ സമ്പൂര്ണ്ണ വസ്പീഴ്ച ഇവടിപടയുണമായടിരടിക്കുന്നു,

അതപലങ്കടില്  അവരുപട  മുന്നറടിയടിപ്പുകേള്  അവഗണടിക്കപപ്പെടടിരടിക്കുന്നു.

ഇപതമാരു  ഓര്ഗപപനസ്ഡത്ത്  പപക്രമേമായടി  മേമാറടിയടിരടിക്കുന്നു.  സസ്വര്ണ്ണക്കടതത്ത്

മകേരളതടിനുതപന്ന  വലടിയ  അപമേമാനമേമായടിരടിക്കുന്നുപവന്നതത്ത്  വമാസ്തവമേമാണത്ത്.
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ഇഇൗ  വടിഷയയ  ചര്ച  പചയ്യമാതതടില്  പ്രതടിമഷധടിചത്ത്   ഞമാന  വമാക്കഇൗടത്ത്

പചയ്യുന്നു. 

(ഗവണ്പമേന്റെത്ത് നടിലപമാടടില് പ്രതടിമഷധടിചത്ത് ശസ്പീ.  അനൂപത്ത് മജക്കബത്ത് സഭ

വടിടത്ത് പുറത്തുമപമായടി).

സഭവടിടത്ത്  പുറത്തുമപമായ  പ്രതടിപക്ഷമായഗങ്ങള്  അലസമേയതടിനുളളടില്

വസ്പീണ്ടുയ  സഭയടില് ഹമാജരമായടി.) 


