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(അടടിയന്തര പ്രമമേയയ-ചര്ച) 

മേടി  .    സസ്പീക്കര്:  ഓര്ഡര്....ഓര്ഡര്....ശസ്പീ.  ഷഷാഫടി പറമടില് അമങ്ങേയയ

സഭ ഇമപഷാള് നടിര്തടിവയ്ക്കുന്നുവവന്ന പ്രമമേയയ അവതരടിപടിക്കഷാവുന്നതഷാണയ. 

ശസ്പീ  .    ഷഷാഫടി  പറമടില്:  സര്,  സഭ  ഇമപഷാള്  നടിര്തടിവയ്ക്കുന്നുവവന്ന

പ്രമമേയയ ഞഷാന് അവതരടിപടിക്കുന്നു.

ശസ്പീ  .   അന്വര് സഷാദതയ: സര്, ഞഷാന് പ്രമമേയവത പടിന്തഷാങ്ങുന്നു.

മേടി  .    സസ്പീക്കര്:  ശസ്പീ.  ഷഷാഫടി  പറമടില്  അമങ്ങേയയ

സയസഷാരടിക്കഷാവുന്നതഷാണയ,  അടടിയന്തടിരപ്രമമേയതടിവന്റെ  ചര്ചയടില്

പവങ്കെടുക്കുന്ന  എലഷാ  അയഗങ്ങേളയ  ധനഷാഭഭ്യര്ത്ഥന  ചര്ചയടില്  പടിന്തുടര്ന്ന

അമത  മേഷാതൃക,  നല  നടിലയടിലഷാണയ  ആ  ചര്ച  നടന്നതയ.   എലഷാമപരയ

സമേയകടിപ്തതയയ,  സയയമേനവുയ വപഷാതുവടില്  പഷാലടിചടിട്ടുണയ,  അതയ

പഷാലടിക്കണവമേന്നയ  അഭഭ്യര്ത്ഥടിക്കുന്നു.  സമേയയ  കര്ശനമേഷായടി

പഷാലടിമക്കണതഷാണയ. 

ശസ്പീ  .   ഷഷാഫടി പറമടില്: സര്, മകരളതടിവല ജനങ്ങേള് അറടിമയണ ചടില

കഷാരഭ്യങ്ങേള് ഉവണന്നുയ, നഷായ ചര്ച വചയഷാന് മപഷാകുന്ന കഷാരഭ്യങ്ങേള് ജനങ്ങേള്

അറടിയണവമേന്നുമുളള ബഹുമേഷാനവപട്ട മുഖഭ്യമേനടിയവട നടിലപഷാടടിവന ഞങ്ങേള്
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സസഷാഗതയ  വചയ്യുന്നു.  കഴടിഞ്ഞ  37  ദടിവസക്കഷാലമേഷായടി  ഞങ്ങേള്ക്കയ  ഇമത

നടിലപഷാടു  തവന്നയഷായടിരന്നുവവന്നുളളതയ  അമദ്ദേഹവത  ഓര്മ്മവപടുതഷാനയ

ഞഷാന്  ഇഇൗ  അവസരയ  വടിനടിമയഷാഗടിക്കുകയഷാണയ.   ഞങ്ങേളഷാരയ  ഞങ്ങേളവട

അടുക്കളയടില് വവച്ചുമവവടിച ഒര വടിവഷാദമമേഷാ,  ഒര പ്രശ്നമമേഷാ,  ഒര മകമസഷാ

അല  ഇവതന്നുളളതയ  നടിങ്ങേള്വക്കലഷാവര്ക്കുയ  അറടിയഷായ.  മകരളതടിവല

പ്രതടിപക്ഷതടിനയ,  മകരളതടിവല  വഎകഭ്യജനഷാധടിപതഭ്യമുന്നണടിക്കയ,  ഒര

തരതടിലുമുളള  അജണകളമുളള  ഒര  വവളടിവപടുതലുമേല.   ഇനടി  നടിങ്ങേള്

ആമരഷാപടിക്കുന്ന  മേറയ  ആമരഷാപണങ്ങേള്  അതയ  വതളടിയടിക്കഷാന്

ഉതരവഷാദടിതവപട്ട,  ബഷാധഭ്യതയളള,  അധടികഷാരതടിലടിരടിക്കുന്ന ആളകളഷാണയ

നടിങ്ങേള്  എലഷാവരയ.   ഞഷാന്  കുറചയ  മചഷാദഭ്യങ്ങേള്മേഷാതയ  മചഷാദടിക്കഷാന്

ആഗ്രഹടിക്കുകയഷാണയ.   ഇവടിവട  പടി.എയ.എല്.എ.  ആകയ  പ്രകഷാരയ,  ഒര

മകഷാടതടിയവട  മുമഷാവക  സസര്ണ്ണക്കടത്തുമകസടില്  പ്രതടിമചര്ക്കവപട്ടടിട്ടുളള

സസപഷാ സുമരഷയ,  അവര് കസയസടിനയ,  മകന്ദ്ര ഏജന്സടികള്ക്കുയ നല്കടിയ

വമേഷാഴടിയടില്  കൃതഭ്യമേഷായ  നടപടടികള്  എടുക്കുന്നടിവലന്നയ  ആമരഷാപടിചയ,  ആ

മകഷാടതടിയവട  സമ്മതപ്രകഷാരയ  ഒര  164(5)  മസറ്റുവമേന്റെയ  വകഷാടുക്കഷാന്

ആഗ്രഹടിക്കുകയഷാണയ.  എറണഷാകുളയ  ചസ്പീഫയ  ജുഡസ്പീഷഭ്യല്  മേജടിമസ്ട്രേറടിനയ
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മുന്പഷാവക അവര് ആ 164(5) മസറ്റുവമേന്റെയ വകഷാടുക്കുകയഷാണയ.  അതയ ഒര Oath

ആണയ. 

നടിയമേയ,  വഭ്യവസഷായയ,  കയര് വകുപ്പുമേനടി  (ശസ്പീ  .    പടി  .    രഷാജസ്പീവയ  ):  സര്,

മപഷായടിന്റെയ  ഓഫയ  ഓര്ഡര്.......  ഇവടിവട  ബഹുമേഷാനവപട്ട  അയഗയ  ഇമപഷാള്

ഉദ്ധരടിചതയ സടി.ആര്.പടി.സടി.  164(5) പ്രകഷാരമുളള മസറ്റുവമേന്റെഷാണയ, അമദ്ദേഹയ

നല്കടിയ മനഷാട്ടസ്പീസടിനകത്തുയ  164(5)  കഷാണുന്നുണയ.  ചട്ടയ  295  സഭയടില്

പരഷാമേര്ശടിക്കുന്ന  ഒര  മരഖവയ  സയബനടിചഷാവണങ്കെടില്  അതയ  സഭയവട

മമേശപ്പുറതയ വയ്മക്കണതഷാണയ.   164(5)  പ്രകഷാരമേഷാവണങ്കെടില് അതയ നമ്മള്

മേനസടിലഷാക്കടിയടിടമതഷാളയ  ഇഇൗ  രഷാജഭ്യവത  നടിയമേപ്രകഷാരയ  അവതഷാര

രഹസഭ്യവമേഷാഴടിയഷാണയ.  ആ  രഹസഭ്യവമേഷാഴടി  മകഷാടതടിയവട  മുന്പടില്

വകഷാടുതടിരടിക്കുന്നു. മകഷാടതടിയടില് നല്കടിയ വമേഷാഴടി കസയസയ ആവശഭ്യവപട്ടടിട്ടയ

വകഷാടുതടിട്ടടില.    മകഷാടതടിയടില്  നല്കടിയ  വമേഷാഴടി  മേറയ  ഏജന്സടികള്ക്കയ

നല്കഷാന്  കഴടിയടിവലന്നയ  നടിയമേപ്രകഷാരമുളള  സമേസ്പീപനയ  മകഷാടതടി

സസസ്പീകരടിചടിരടിക്കുന്നു.   ആ  വമേഷാഴടി  ഇവടിവട  കസഷാട്ടയ  വചയ്യുന്നു.   ആ  വമേഷാഴടി

ഇമപഷാള് അടുക്കളയടില് മവവടിചയ എടുതമപഷാള് അവരവട കയടില് മനരവത

ഇഇൗ  പറയന്ന  ആള്  വകഷാടുതടിട്ടുവണങ്കെടില്  ശരടി.  അതുകൂടടി  മേവറഷാര



Uncorrected/Not for Publication
28-06-2022

4

ഗൂഢഷാമലഷാചനയവട  ഭഷാഗമേഷാവണങ്കെടില്  ശരടി,   അവലങ്കെടില്  ഇങ്ങേവനവയഷാര

വമേഷാഴടി പരഷാമേര്ശടിക്കുന്ന സന്ദര്ഭതടില് അതയ വളവര വതറഷായ കസ്പീഴ്വഴക്കമേഷാണയ,

ചട്ടങ്ങേളവട ലയഘനമേഷാണയ.  ആ വമേഷാഴടി അവരവട കയടില് കടിട്ടടിയടിട്ടുവണങ്കെടില്

അടുക്കളയടില് എലഷായ മവവടിക്കുന്ന ആളകളവട  കൂട്ടതടില് ഇവര്കൂടടി ഉണയ,

ഇവരഷാണയ  മവവടിക്കുന്നതടിനയ  മനതൃതസയ  നല്കുന്നവതന്നയ

മേനസടിലഷാക്കണയ. ........ (ബഹളയ).........

മേടി  .   സസ്പീക്കര്: അമദ്ദേഹയ ചട്ടയ ഉദ്ധരടിചഷാല് വചയറടിനയ അനവദടിക്കഷായ. ചട്ടയ

295 അമദ്ദേഹയ ഉദ്ധരടിച്ചു.

പ്രതടിപക്ഷമനതഷാവയ (ശസ്പീ  .   വടി  .   ഡടി  .   സതസ്പീശന്): സര്, അങ്ങേമയഷാടയ ഒര

കഷാരഭ്യയ,  ഇവടിവട  അടടിയന്തരപ്രമമേയ  മനഷാട്ടസ്പീസയ  അവതരടിപടിച്ചുവകഷാണയ

സയസഷാരടിക്കുമമഷാള്  ഒര  കഷാരണവശഷാലുയ  മപഷായടിന്റെയ  ഓഫയ  ഓര്ഡര്

അനവദടിക്കഷാറടില.   രണഷാമേതയ  അമദ്ദേഹയ  പറഞ്ഞതടില്  ഒര  കഷാരഭ്യവുമേടില

ഇവടിവട കസഷാട്ടയ വചയടില, വല കഷാരഭ്യവുമുമണഷാ? (....ബഹളയ....)

മേടി  .   സസ്പീക്കര്: ശസ്പീ. ഷഷാഫടി പറമടില് അങ്ങേയ സയസഷാരടിക...

ശസ്പീ  .   ഷഷാഫടി പറമടില്: സര്, ഒര ക്രമേപ്രശ്നതടില് ഇതയയ അസസസ്ഥത

അവര്ക്കയ ഉണഷാകുമേഷായടിരന്നുവവങ്കെടില് ഇതയ ചര്ചയയ അനവദടിമക്കണ കഷാരഭ്യയ
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തവന്നയമണഷാവയന്നയ  പരടിമശഷാധടിമക്കണതഷാണയ.  ഒര  ക്രമേപ്രശ്നയ

ഉന്നയടിക്കുമമഷാള്  അതടിനകതയ  രഷാഷസ്പീയ  ആമരഷാപണയ  കുതടി  നടിറയ്ക്കുന്ന

ആളകള്  ഞങ്ങേവള  ചട്ടയ  പഠടിപടിക്കഷാന്  വരണ,  ഞങ്ങേളഷാരയ  ഇവടിവട

മസറ്റുവമേന്റെയ  കസഷാട്ടയ  വചയടിട്ടടില.  ഞങ്ങേള് അവടിവട  മസറ്റുവമേന്റെയ  നല്കടിവയന്ന

യഷാഥഷാര്ത്ഥഭ്യവതയഷാണയ  ഇവടിവട  സൂചടിപടിചതയ.   അതയ  യഷാഥഷാര്ത്ഥഭ്യമേവലന്നയ

ആര്ക്കുയ പറയഷാനയ സഷാധടിക്കുകയടില.  ഞഷാന് മസറ്റുവമേന്റെയ കസഷാട്ടയ വചയടിട്ടടില,

മസറ്റുവമേന്റെയ  നല്കടിവയന്ന  യഷാഥഷാര്ത്ഥഭ്യവതയഷാണയ  സൂചടിപടിചതയ.  അതയ

ശരടിയവലന്നയ  ആര്ക്കുയ  പറയഷാനയ  പറ്റുകയടില.   ആ  മസറ്റുവമേന്റെടിനകതയ

മകരളതടിവല  മുഖഭ്യമേനടിവക്കതടിവര,  അമദ്ദേഹതടിവന്റെ  പ്രടിയവപട്ട

കുടുയബഷായഗങ്ങേള്വക്കതടിവര  ഗുരതരമേഷായ  ആമരഷാപണങ്ങേള്  ഉവണന്നയ

മേഷാധഭ്യമേങ്ങേള്  റടിമപഷാര്ട്ടയ  വചയ്യുന്നു.  അതരതടില്  ഗുരതരമേഷായ

ആമരഷാപണങ്ങേള്  ഉവണന്നയ  മേഷാധഭ്യമേങ്ങേള്  റടിമപഷാര്ട്ടയ  വചയ്യുമമഷാള്,

ചര്ചയ്വക്കടുതതയ  വതറഷായടിമപഷായടി  എന്നയ വലധഷാരണയമുവണങ്കെടില് അതയ

തുറന്നു  പറയഷാന്  തയഷാറഷാകണയ,  അതലഷാവത  സഭ  ചര്ചയ്വക്കടുത  ഒര

കഷാരഭ്യവത  സയസഷാരടിക്കഷാന്  അനവദടിക്കഷാതടിരടിക്കുന്നതല

ജനഷാധടിപതഭ്യമേഷാര്ഗയ.  (......ബഹളയ......)
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മേടി  .    സസ്പീക്കര്: ഇരടിക...  ഇരടിക...  അടടിയന്തടിരപ്രമമേയയ നമ്മള് ചര്ചയയ

എടുക്കുകയഷാണയ.  ബഹുമേഷാനവപട്ട  അയഗയ  സയസഷാരടിക്കുമമഷാള്

പ്രതടിപക്ഷഷായഗങ്ങേള്  തവന്ന  വവലടില്  ഇറങ്ങുന്നതയ  ശരടിയല.   ഇരടിക,

അവരഷാരയ  വവലടില്  ഇറങ്ങേടിയടില.  അലയ  കൂടടി  സയയമേനയ  എലഷാവരയ

പഷാലടിക്കുന്നതയ നലതഷാണയ.

ശസ്പീ  .   ഷഷാഫടി പറമടില്: സര്, എവന്റെ വവടയ മസവയ വചയണയ, 4 മേടിനടിട്ടയ

സമേയയ  കഴടിഞ.   ഒന്നയ,  ഞങ്ങേള്  പറയന്ന  പ്രധഷാനവപട്ട  വഷാദയ,

ഇനടിയടിമപഷാള്  പ്രസയഗടിമക്കണതയ  എന്തഷാവണന്നയ  അവര്

എഴുതടിവകഷാണ്ടുവരടികയഷാവണങ്കെടില്  ഞങ്ങേള്  അതയ  പ്രസയഗടിക്കഷായ.

ഞങ്ങേള്ക്കയ  പറയഷാനളള  കഷാരഭ്യങ്ങേള്  പറയഷാനഷാണയ  ജനയ  ഞങ്ങേവള

വതരവഞ്ഞടുതയ അയചടിരടിക്കുന്നതയ.  ബഹുമേഷാനവപട്ട മുഖഭ്യമേനടിവക്കതടിരഷായയ

അമദ്ദേഹതടിവന്റെ  പ്രടിയവപട്ട  കുടുയബഷായഗങ്ങേള്വക്കതടിരഷായയ  വളവര

ഗുരതരമേഷായ  ആമരഷാപണങ്ങേള്  അതടില്  ഉള്വക്കഷാളളടിചടിരടിക്കുന്നുവവന്നയ

മേഷാധഭ്യമേങ്ങേള് റടിമപഷാര്ട്ടയ വചയ്യുന്നു.  ഞങ്ങേള് പറയന്നതയ ആ ആമരഷാപണങ്ങേള്

വതറഷാവണങ്കെടില്,  അതടിനയ  വസ്തുതകളമേഷായടി  ബനമേടിവലങ്കെടില്  ഇഇൗ

ആമരഷാപണങ്ങേള്  വഭ്യഷാജമേഷായടി  ഉന്നയടിക്കുന്നതഷാവണന്നയ  നടിങ്ങേള്
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വടിശസസടിക്കുന്നുവണങ്കെടില്  അവര്വക്കതടിവര   വഎ.പടി.സടി.  വസക്ഷന്  499

പ്രകഷാരയ  ഒര  ഡടിഫമമേഷന് വകഷാടുക്കഷാന്  ഇഇൗ  ഗവണ്വമേനയ  അതടിവന്റെ

തലപതടിരടിക്കുന്നവരയ  എന്തുവകഷാണയ  തയഷാറഷാകുന്നടില.  രണഷാമേവത

പ്രധഷാനവപട്ട  കഷാരഭ്യയ  വവലഫയ  മേടിഷന്  മകസടില്  ഉള്വപട്ട  ഒര  പ്രതടി

പഷാലക്കഷാട്ടയ  തഷാമേസടിചടിരന്നു.  ഇഇൗ  മസറ്റുവമേന്റെയ  പുറത്തുവന്നതടിന  വതഷാട്ടു

പടിറവക,  രഷാവടിവല അവടിവട ഒര വറയ്ഡയ നടക്കുകയഷാണയ.  മേഷാധഭ്യമേങ്ങേളവട

മുന്പടില്  ഇഇൗ  പ്രതടിവയന്നയ  ആമരഷാപടിക്കവപട്ട  സസ്പീ  പറയന്നു,  തവന്റെ  കൂവട

ഉണഷായടിരന്നയഷാവള  ആമരഷാ  തട്ടടിവക്കഷാണ്ടുമപഷായടി.   ഉടവന  അവടിവട

മപഷാലസ്പീസയ  വചല്ലുന്നു,  മപഷാലസ്പീസയ  ആരഷാണയ  തട്ടടിവക്കഷാണ്ടുമപഷായവതന്നയ

അമനസഷടിക്കുകയഷാണയ.  സരടിതടിവന്റെ  ഫഷാറടില്  വചന്നയ  അവടിടുവത

സടി.സടി.ടടി.വടി.  ദൃശഭ്യങ്ങേള്  പരടിമശഷാധടിചടിട്ടഷാണയ  പഷാലക്കഷാവട്ട  മലഷാക്കല്

മപഷാലസ്പീസയ  പറയന്നതയ  അറസയ  വചയ്തുവകഷാണ്ടുമപഷായതയ  വടിജടിലന്സഷാണയ,

തട്ടടിവക്കഷാണ്ടുമപഷായതവലന്നുള്ളതയ.  മകരളതടിവന്റെ  മുഖഭ്യമേനടി  ഇന്നവല

നടിയമേസഭയയ  നല്കടിയ മേറുപടടി,  ശസ്പീ.  സടി.  ആര്.  മേമഹഷയ  ഉള്വപവടയളള

ആളകള് മചഷാദടിച മചഷാദഭ്യയ,  സസര്ണ്ണക്കടതയ മകസടിവല പ്രധഷാന പ്രതടിവയ

പഷാലക്കഷാവട്ട  തഷാമേസസ്ഥലത്തുനടിന്നുയ  വടിജടിലന്സയ  സയഘയ  ബലമേഷായടി
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പടിടടിച്ചുവകഷാണ്ടുമപഷായതയ  ശദ്ധയടില്വപട്ടടിട്ടുമണഷാ;  എങ്കെടില്  ആയതടിവന്റെ

സഷാഹചരഭ്യയ  വടിശദസ്പീകരടിക്കഷാമമേഷാ?  ശദ്ധയടില്വപട്ടടിട്ടടിവലന്നഷാണയ

മകരളതടിവന്റെ  മുഖഭ്യമേനടി  മേറുപടടി  പറയന്നതയ.   ഇതരയ  കഷാരഭ്യങ്ങേള്

അമദ്ദേഹതടിവന്റെ ശദ്ധയടില്വപടുന്നടിവലങ്കെടില്  അമദ്ദേഹതടിവന്റെ  ശദ്ധ

അമദ്ദേഹവമേഷാന്നയ ശദ്ധടിക്കുന്നതയ നന്നഷായടിരടിക്കുവമേന്നയ സൂചടിപടിക്കുവഷാന് ഞഷാന്

ആഗ്രഹടിക്കുന്നു.   ഏതയ  നടപടടികളയ  ചട്ടങ്ങേളയ  പ്രകഷാരയ,  ഏതയ  മകസടിവന്റെ

മപരടില്  ഇഇൗ   164(5)  മസറ്റുവമേന്റെലഷാവത  മേറയ  എന്തയ  വവളടിവപടുതലഷാണയ

വതഷാട്ടടുത ദടിവസയ തവന്ന അയഷാളവട ഫഷാറടിമലക്കയ ഇരച്ചുകയറുന്നതടിനയ ഇഇൗ

ഗവണ്വമേന്റെടിവന്റെ  വടിജടിലന്സയ  സയഘതടിനയ  കഷാരണമേഷായടി  വര്തടിചതയ.

പഷാലക്കഷാവട്ട  വടിജടിലന്സയ  ഇഇൗ  മകസയ  അമനസഷടിക്കുന്നുമണഷാ?

തടിരവനന്തപുരവത  വടിജടിലന്സയ  യൂണടിറയ  അമനസഷടിക്കുന്ന  മകസടില്

മലഷാക്കല്  മപഷാലസ്പീസടിവന  അറടിയടിക്കഷാവത  ആരഷാണയ  പഷാലക്കഷാവട്ട

വടിജടിലന്സടിനയ  ഇഇൗ  മകസടില്  ഉള്വപട്ട  ആവള  അറസയ  വചയഷാന്

അമദ്ദേഹതടിവന്റെ  വമേഷാവവബല്  കസഡടിയടില്  വയഷാന്,

പടിടടിച്ചുവകഷാണ്ടുമപഷാകഷാവനഷാവക്കയളള  അനമേതടി  വകഷാടുതവതന്നുളളതടിവന്റെ

ഉതരയ  മകരളതടിനയ  അറടിയണയ.  ബഹുമേഷാനവപട്ട  മുഖഭ്യമേനടി
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പറഞ്ഞതുമപഷാവല  ജനതടിനയ  അറടിയഷാന്  തഷാല്പരഭ്യമുളള  വടിഷയമേഷാണയ.

അമത  മകസടില്  പ്രതടി  മചര്ക്കവപട്ട  ശടിവശങ്കെര്  ഉള്വപവടയളള  ആളകള്

മസഷാട്ടയഫസ്പീയഷായടി, ഗവണ്വമേന്റെടിവന്റെ ഉന്നതപദവടികളടില് വടിരഷാജടിക്കുമമഷാഴഷാണയ

ഇതരതടിവലഷാര  നടപടടി.   അതയ  ആ   164(5)  മസറ്റുവമേന്റെടിവന്റെ

മപരടിലഷാവണന്നറടിയഷാന്  എവടിമടയയ  കവടിടടി നടിരമതണ  കഷാരഭ്യമേടിവലന്നയ

സഷാമേഷാനഭ്യ മബഷാധമുളള ആര്ക്കുയ അറടിയഷായ.  വവലഫയ മേടിഷന് മകസടില് ഒര

വവളടിവപടുതലുയ  പുതടിയതഷായടി  ഉണഷാകുന്നടില.  മൂന്നഷാമേവത  മചഷാദഭ്യയ  ഇഇൗ

164(5)  മസറ്റുവമേന്റെയ  വകഷാടുതതടിവന്റെ  മപരടില്  മുന്മേനടിയയ  ഇമപഷാള്

എയ.എല്.എ.യമേഷായ  മഡഷാ. വക. ടടി. ജലസ്പീല്, ഒര പരഷാതടി വകഷാടുക്കുകയഷാണയ.

ആ പരഷാതടിയടില് ഇഇൗ പറയന്ന പരഷാതടിക്കഷാരടിവക്കതടിവര മകവസടുക്കണവമേന്നയ

ആവശഭ്യവപടുന്നു. 164(5)  എന്നു പറയന്നതയ,  മകഷാടതടിയടില് വകഷാടുക്കുന്ന ഒര

മസറ്റുവമേന്റെഷാണയ. അതയ നടിയമേപരമേഷായടി നടിലനടില്ക്കുന്ന ഒര നടപടടിക്രമേമേഷാണയ.

അതടിനയ ഒര പരഷാതടി വകഷാടുക്കുമമഷാള് വസക്ഷന് 153 പ്രകഷാരയ മകരളതടിവല

മപഷാലസ്പീസയ മകവസടുക്കുന്നു.  ഞങ്ങേളവട സയശയയ,  ഇന്തഭ്യന് പസ്പീനല് മകഷാഡയ

153  പറയന്നതയ, such provocation will cause the offence of rioting to

be  committed.  എന്തു  കലഷാപതടിനഷാണയ 164(5)  മസറ്റുവമേന്റെയ
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കഷാരണമേഷാകുന്നതയ?  ആരഷാണയ ഇവടിവട കലഷാപമുണഷാക്കഷാന് ശമേടിക്കുന്നതയ? ഒര

164(5)  മസറ്റുവമേന്റെയ  വകഷാടുതതടിവന്റെ  മപരടില്  മകരളതടിവല  മപഷാലസ്പീസയ

മകവസടുക്കഷാനഷായടി  ശമേടിക്കുന്നതയ  എന്തടിനഷാണയ?   ആരഷാണയ  നടിര്മദ്ദേശയ

നല്കടിയതയ, ഉതരമുമണഷാ?  ഒര മസറ്റുവമേന്റെയ മകഷാടതടിയടില് വകഷാടുതതടിവന്റെ

മപരടില്  കലഷാപതടിനയ മകവസടുക്കുന്ന  ഇന്തഭ്യയടിവല  ആദഭ്യവത

സയഭവമേഷായടിരടിക്കുവമേന്ന  കഷാരഭ്യതടില്  ഒര  സയശയവുയ  മവണ.

എ.ഡടി.ജടി.പടി.യവട  മനതൃതസതടില്,  വവക്രയബഷാഞടിവന്റെ  എസയ.പടി.

അമനസഷടിക്കുന്ന,  എമട്ടഷാളയ ഡടി.വവവ.എസയ.പടി.  മേഷാരളള ഒര സയഘയ  ഇഇൗ

164(5)  മസറ്റുവമേന്റെടിവന്റെ  മപരടില്  ഒര  അമനസഷണ  സയഘമേഷായടി

നടിമയഷാഗടിക്കവപടുന്ന  അസഷാധഷാരണമേഷായ  വവപ്രഷാളയ  എന്തടിനഷാണയ  ഇഇൗ

ഗവണ്വമേന്റെയ  കഷാണടിചവതന്ന  മചഷാദഭ്യതടിനയ  കൃതഭ്യമേഷായടി

ജനങ്ങേള്ക്കറടിയഷാനളള  ഉതരയ  മവണയ.  എവന്റെ  ഭരണകഷാലതയ

ഭരണതടിവന്റെ  ഇടനഷാഴടിയടില്  അവതഷാരങ്ങേളണഷാകടിവലന്നയ  അങ്ങേയ

പറഞ്ഞടിരന്നു, അതയ ജനയ കയടടികമളഷാവട സസസ്പീകരടിചതുമേഷാണയ. ഭരണതടിവന്റെ

ഇടനഷാഴടിയടില്  അവതഷാരങ്ങേളടില,  എന്നഷാല്  അവതഷാരങ്ങേളവട  ചഷാകര

മുഖഭ്യമേനടിയവട  ഓഫസ്പീസുയ  വകുപ്പുമേഷായയ  ബനവപട്ടയ  ഉണഷാവയന്നതഷാണയ
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ഇമപഷാള്  വവളടിവപടുന്ന  ഓമരഷാ  സയഭവങ്ങേളയ  നമ്മുവട  മുമടില്

വവളടിവപടുത്തുന്നതയ.   ആരഷാണയ  ഷഷാജയ  കടിരണ്;   ആരഷാണയ  വഭ്യവസഷായടി

ഇബഷാഹടിയ;  അവര്ക്കയ  ഇഇൗ  മകസടിലുള്ള  തഷാത്പരഭ്യവമേന്തഷാണയ;  അവര്

എന്തടിനഷാണയ  164  (5)  പ്രകഷാരമുള്ള  മസറയ വമേന്റെയ  തടിരത്തുന്നതടിനഷായടി

ഇടവപടല്  നടത്തുന്നതയ;  അവരവട  വടലടിമഫഷാണ്  സയഭഷാഷണങ്ങേളടില്

പുറത്തുവന്നതയ എന്തഷാണയ;  മകരളതടിവന്റെ മുഖഭ്യമേനടിവയ അപമേഷാനടിക്കുയവടിധയ

ഒര  പ്രസഷാവന  ഇവര്  നടതടിയവതന്തടിനഷാണയ;  അമദ്ദേഹതടിവന്റെ  ഫണയ

മുഴുവനയ യ.എസയ.എ. യടിമലയയ മേഷാറ്റുന്ന ആളകളടില്വപട്ടയഷാളഷാവണന്നയ സസയയ

അവകഷാശവപടുന്നതയ എന്തടിനഷാണയ; മകരളയ ഭരടിക്കുന്ന പഷാര്ട്ടടിയവട സയസ്ഥഷാന

വസക്രട്ടറടിവയ സടി.പടി.വഎ (എയ) ഇതടിമലയയ വലടിചടിഴയ്ക്കുന്നതയ എന്തടിനഷാണയ?

ഇക്കഷാരഭ്യങ്ങേവളഷാന്നുയ  വസ്തുതയവലങ്കെടില്  ഷഷാജയ  കടിരണടിനയ  കൂച്ചുവടിലങ്ങേടിടഷാന്

ഇഇൗ  ഗവണ്വമേന്റെയ  എന്തുവകഷാണയ  മേറന്നുമപഷാവയന്നയ  വഭ്യക്തമേഷാക്കണയ.

defamation   (അപകസ്പീര്തടിവപടുതല്)  -നയ  ഒര  മകസയ  ആ

അവതഷാരതടിവനതടിവര വകഷാടുക്കഷാന് എന്തുവകഷാണയ തയഷാറഷായടിവലന്നയ നടിങ്ങേള്

പറയണയ.  ഇങ്ങേവനവയഷാരഷാവള  വമേഷാവവബലുയവകഷാണയ  വചവവന്നയടിമലയയ

രക്ഷവപടഷാന്  നടിങ്ങേളവട  മപഷാലസ്പീസയ  എന്തുവകഷാണയ  അനവദടിച്ചുവവന്നയ
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പറയണയ.   അയഷാളവട  വമേഷാവവബലടിവല  മുഴുവന്  വസ്തുതകളയ  ഡടിലസ്പീറയ

വചയഷാനള്ള  അവസരയ  നടിങ്ങേളവട  മപഷാലസ്പീസയ  അയഷാള്ക്കയ

ഒരക്കടിവക്കഷാടുതതയ  എന്തുവകഷാണഷാവണന്നയ  മകരളതടിവല  ജനങ്ങേള്ക്കയ

അറടിയണയ.  ഇതടിവനലഷായ മേറുപടടിയണഷാകണയ.   മുഖഭ്യമേനടിയവട മപരടില്

വഭ്യഷാജ  ആമരഷാപണവമേന്നയ  നടിങ്ങേള്  വടിമശഷടിപടിക്കുന്ന

ആമരഷാപണതടിവനതടിവര  ഇവടിവട  പരഷാമേര്ശടിച  ഷഷാജയ  കടിരണടിനമമേല്

എന്തുവകഷാണഷാണയ  മകവസടുക്കഷാതതയ?  സസപഷാ സുമരഷയ    164 (5) പ്രകഷാരയ

വമേഷാഴടി  വകഷാടുതമപഷാള്  മകവസടുത  ഗവണ്വമേനയ  അധടികഷാരടികളയ

മപഷാലസ്പീസുയ,  ഇഇൗ  അവതഷാരയ  മകരളതടിവന്റെ  മുഖഭ്യമേനടിവയയയ  മകരളയ

ഭരടിക്കുന്ന  പഷാര്ട്ടടിയവട  വസക്രട്ടറടിവയയയ  ഇതയയ  മമേഷാശമേഷായ  രസ്പീതടിയടില്

ബടിലസ്പീമവഴയ  ചര്ച്ചുമേഷായടി  മചര്തയ  ഫണ്ടുകള്  മുഴുവന്  യ.എസയ.എ.  -മലയയ

മേഷാറ്റുന്നവനഷാണയ  തഷാവനന്നയ  അവകഷാശവപട്ടടിട്ടുയ  ഒന്നയ  അറസ്റ്റുവചയയ

ജയടിലടിനള്ളടില്തള്ളഷാന്  നടിങ്ങേള്ക്കയ  ആര്ജ്ജവമുണഷാവഷാതടിരന്നതയ

എന്തുവകഷാണഷാവണന്നയ  നടിങ്ങേള്തവന്ന  പറയമണ?   നഷാലഷാമേവത  മചഷാദഭ്യയ

ഇതഷാണയ,  മകരളതടിവന്റെ വടിജടിലന്സയ  മമേധഷാവടിയഷായടിരന്നു ശസ്പീ. എയ. ആര്.

അജടിതയ  കുമേഷാര്,  മകവലയ  ഒന്നരമേഷാസയ  മേഷാതയ  ആ  പദവടിയടിലടിരന്ന
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അമദ്ദേഹവത  എന്തടിനഷാണയ   പദവടിയടില്നടിന്നുയ  മേഷാറടിയതയ;  ഷഷാജയ

കടിരണടിവനമപഷാലുള്ള അവതഷാരങ്ങേളമേഷായടി മുപതടിലധടികയ തവണ മഫഷാണടില്

സയസഷാരടിക്കഷാന്  തക്കവണ്ണയ  എന്തുബനമേഷാണയ  അമദ്ദേഹതടിനള്ളതയ;

വടിജടിലന്സടിവന്റെ തലപതടിരന്നയഷാള് സരടിതടിവന വപഷാക്കടിയതുയ മഫഷാണ്

കസഡടിയടില് വചതുയ ആരവട നടിര്മദ്ദേശപ്രകഷാരമേഷാണയ?  അങ്ങേവന വചയതയ

മുഖഭ്യമേനടിക്കുമവണടിയവലങ്കെടില്   അതയയ  വലടിയ  വചയടികള്  വചയ  ഒര

ഉമദഭ്യഷാഗസ്ഥവന എകയ -മകഡര്   തസടിക സൃഷടിചമശഷയ അതടിവന്റെ തലപതയ

വഹഡയ  കസഷാര്മട്ടഴടിവല  എ.ഡടി.ജടി.പടി.യവട  തുലഭ്യപദവടിയടില്  വകഷാണ്ടുവന്നയ

സ്ഥഷാപടിചതയ  എന്തടിനമവണടിയഷാവണന്നതയ  മകരളതടിവല  ജനങ്ങേള്ക്കയ

അറടിയഷാന്  തഷാത്പരഭ്യമുണയ.   നടിയമേവടിരദ്ധമേഷായ  ആ  വവപ്രഷാളയ

എന്തടിനഷായടിരന്നു;  മുപതയ  തവണ  വടിളടിചതയ  എന്തടിനഷാണയ;  വമേഷാഴടിമേഷാറഷാന്

ശമേടിചതയ  എന്തടിനഷാണയ;   ഇതടിവലഷാന്നുയ  അമനസഷണമേടിലഷാതതയ

എന്തുവകഷാണഷാണയ;   അയഷാള്വക്കതടിവര  നടപടടിവയടുക്കഷാതതുയ  മകസയ

ഫയല്  വചയഷാതതുയ  എന്തുവകഷാണഷാണയ;   ഇവതലഷായ  മകരളതടിവല

മുഖഭ്യമേനടിക്കുമവണടിയമലവയന്നയ  മകരളതടിവല  ജനങ്ങേള്  ചടിന്തടിചഷാല്

അവവര നടിങ്ങേള്ക്കയ എങ്ങേവന കുറയപറയഷാന് പറ്റുയ?  ഷഷാജയ  കടിരണ് അറസ്റ്റു
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വചയ്യുവമേന്നയ  പറഞ്ഞഷാല്  സരടിതടിവന  അറസ്റ്റുവചയ്യുയ,  വടിട്ടയയ്ക്കുവമേന്നയ

പറഞ്ഞഷാല്  45  മേടിനടിട്ടടിനകയ ഇഇൗ സരടിതടിവന വടിട്ടയയ്ക്കുയ.   മകരളതടിവല

മപഷാലസ്പീസടില്  ഇതയയ  വലടിയ  സസഷാധസ്പീനയ  ഇഇൗ  അവതഷാരതടിനയ

എങ്ങേവനയണഷായടി  എന്നറടിയഷാന്  മകരളതടിനയ  തഷാത്പരഭ്യമുണയ.   അടുത

കഷാരഭ്യയ  പറയമട്ട,   ഏതയ  മചഷാദഭ്യയ  മചഷാദടിചഷാലുയ  ശദ്ധയടില്വപട്ടടിട്ടടിവലന്ന

മേറുപടടിയഷാണയ  കുറച്ചു  ദടിവസമേഷായടി  അങ്ങേയ  ഇവടിവട  നല്കുന്നതയ.  എന്നഷാല്

പ്രധഷാനവപട്ട  ഒര  കഷാരഭ്യമുണയ,  മകരളതടിവന്റെ  നടിയമേസഭയകതയ

ശദ്ധയടില്വപട്ട  ഒര  മചഷാദഭ്യതടിനള്ള  മേറുപടടി  വന്നടിട്ടുണയ,  അതയ  മേവറഷാര

വവളടിവപടുതലഷാണയ.   ആ വവളടിവപടുതലടില് പറയന്നതയ  124  മസറയവമേന്റെയ

പ്രകഷാരയ  കസയസയ  ഉമദഭ്യഷാഗസ്ഥന്  വകഷാടുത  കഷാരണയ  കഷാണടിക്കല്

മനഷാട്ടസ്പീസടില് പറയന്ന കഷാരഭ്യമേഷാണയ. ബഹുമേഷാനവപട്ട മേനടിയവട ശദ്ധയ്ക്കുമവണടി

പറയകയഷാണയ,  ഞഷാന്  ഇമപഷാള്  പറയന്നതയ  164  (5)  -വനക്കുറടിചല.

ആ 124  മസറയ വമേന്റെടില് പറയന്നതയ  ഇങ്ങേവനയഷാണയ,  In  the  beginning  of

2017 Shri. M. Sivasankar had requested the Consul General through

Swapna to send a package urgently to the Chief Minister of Kerala

who was at UAE at that time and to make it available to him the next
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day  and  was  quizzed  as  to  whether  it  was  true. ഇതടിവന്റെ  മേറുപടടി,

Shri. M. Sivasankar deposed that it was true.  ബഷാഗയ മേറന്നടിരന്നുവവന്നുയ

ബഷാഗയ  മകഷാണ്സല് ജനറലടിവന്റെ  സഹഷായമതഷാവട

വകഷാടുതയചടിരന്നുവവന്നുയ   ആ  കഷാരഭ്യയ  അവടിവട  മചഷാദടിചമപഷാള്

ശരടിയഷാവണന്നയ  ശടിവശങ്കെര്  പറഞവവന്നുമുള്ള  റടിമപഷാര്ട്ടയ  പ്രതടിപക്ഷയ

ഉണഷാക്കടിയതല, അക്കഷാരഭ്യയ ഇവടിവട പുറതയ വന്നടിരടിക്കുകയഷാണയ,  അതയ ഒര

പബടികയ  മസറയവമേനകൂടടിയഷാണയ.  ഇതടിവന്റെ  കഷാരണയ  എന്തഷായടിരന്നു?

ഇക്കഷാരഭ്യതടില്  നടിങ്ങേള്  തലയഷാട്ടുമമഷാള്  മേവറഷാര  വചറടിയ  സയശയയകൂടടി

ഞങ്ങേള്ക്കുണയ. ഇന്നവല നടിയമേസഭയടില് ശസ്പീ. അന്വര് സഷാദതയ അടക്കമുള്ള

എയ.എല്.എ.മേഷാര്  മചഷാദടിച  മചഷാദഭ്യതടിനയ  ലഭഭ്യമേഷായ   ഒര  ഉതരമുണയ,

2016-വല  ദുബഷായയ  യഷാതയവട  സമേയതയ  ഏവതങ്കെടിലുയ  ബഷാഗയ  എടുക്കഷാന്

മേറന്നടിരന്നുമവഷാവയന്നുയ  പടിന്നസ്പീടതയ  മകഷാണ്സുമലറടിവല

നയതനപ്രതടിനടിധടിയവട  വവകവശയ  ദുബഷായടില്

എതടിച്ചുനല്കടിയടിരമന്നഷാവയന്നുയ  മചഷാദടിചമപഷാള്  ഒര  ബഷാഗുയ  എടുക്കഷാന്

മേറന്നടിട്ടടിവലന്നഷാണയ  മകരളതടിവന്റെ  മുഖഭ്യമേനടി  നടിയമേസഭയടില്  മേറുപടടി

പറഞ്ഞതയ.  ആരഷാണയ  കള്ളയ  പറയന്നതയ;  അങ്ങുയ  അങ്ങേയവട
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ഓഫസ്പീസുമേഷാവണങ്കെടില്  ആ  പദവടിയടിലടിരടിക്കഷാന്  അങ്ങേയ  മയഷാഗഭ്യനഷാമണഷാ?

അതല  അങ്ങേയവട  മപരപറഞ്ഞയ  കള്ളയപറയന്നതയ  ഒര

ഉമദഭ്യഷാഗസ്ഥനഷാവണങ്കെടില്  ആ  ഉമദഭ്യഷാഗസ്ഥന്  പ്രസ്തുത  പദവടിയടിലടിരടിക്കഷാന്

മയഷാഗഭ്യനഷാമണഷാ  എന്നതടിവന  സയബനടിവചലഷായ  അങ്ങേയ  മനരമത

സൂചടിപടിചതുമപഷാവല  മകരളതടിവല  ജനങ്ങേള്  അറടിയണയ.

അതുമപഷാവലതവന്ന  പ്രധഷാനവപട്ട  മേവറഷാര  കഷാരഭ്യമുണയ,  നടപടടികള്  ചടില

ആളകള്വക്കതടിവരമേഷാതയ  വരന്ന  കഷാരഭ്യവുയ  നമ്മുവട  ശദ്ധയടില്വപട്ടടിട്ടുണയ.

സര്വസ്പീസയ  ചട്ടയ  ലയഘടിചയ  പുസകയ  എഴുതടിയതടിനയ  ഒര  നടപടടി  ഉണഷായ

കഷാരഭ്യയ നമുവക്കലഷാവര്ക്കുയ അറടിയഷായ.  164 (5)  മസറയ വമേന്റെയ  വകഷാടുതമപഷാള്

സസപവക്കതടിവര മകവസടുത്തു, എന്നഷാല് 164 (5) മസറയ വമേന്റെയ അലഷാവതതവന്ന

“അശസത്ഥഷാമേഷാവയ  വവറുയ  ഒര  ആന”എന്ന  മപരടില്  സസന്തമേഷായടി

പുസകവമേഴുതടിയമപഷാള്,  എഴുതടിയ ആള് മുഖഭ്യമേനടിവയ വവളപടിക്കഷാന്മവണടി

എഴുതടിയതഷായതടിനഷാല്  ഒര  മകസുയ  ഇഇൗ  ഗവണ്വമേന്റെയ  എടുതതഷായടി

കഷാണുന്നടില.  ഇന്നവല  നടിയമേസഭയടില് വന്ന ഒര മചഷാദഭ്യതടിനള്ള മേറുപടടി

ഇങ്ങേവനയഷാണയ,  സര്വസ്പീസയ  ചട്ടയ  ലയഘടിചയ  പുസകയ എഴുതടിയ വടിജടിലന്സയ

ഡയറകര്  മജക്കബയ  മതഷാമേസടിനയ  എതടിവര  ക്രടിമേടിനല്  മകസുയ  വകുപ്പുതല
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നടപടടികളയ  സര്ക്കഷാര്  സസസ്പീകരടിചടിരമന്നഷാ  എന്ന  മചഷാദഭ്യതടിനയ

സസസ്പീകരടിചടിരന്നു  എന്ന  കൃതഭ്യമേഷായ  മേറുപടടി  ലഭഭ്യമേഷായടിട്ടുണയ.   അമത

മചഷാദഭ്യതടിവല  'സടി'  പടിരടിവടില്,  സമേഷാന  സസഭഷാവമുള്ള  മേവറഷാര  രചനയഷായ

“അശസത്ഥഷാമേഷാവയ  വവറുയ ഒര ആന”എന്ന  പുസകതടിവന്റെ രചയടിതഷാവുയ

നടിലവടിവല കഷായടിക വസക്രട്ടറടിയമേഷായ എയ.  ശടിവശങ്കെറടിവനതടിവര സര്ക്കഷാര്

ഏവതങ്കെടിലുയ  നടപടടി  സസസ്പീകരടിചടിരന്നുമവഷാവയന്ന   മചഷാദഭ്യതടിനയ  വളവര

കൃതഭ്യമേഷായടി  'ഇല'  എന്ന  മേറുപടടി  ലഭഭ്യമേഷായടിട്ടുണയ,  ആ  വടിമരഷാധഷാഭഷാസയ

എന്തുവകഷാണഷാണയ? ഇഇൗ അനഷാവശഭ്യ സയരക്ഷണതടിവന്റെ (undue protection)

കഷാരണവമേന്തഷാവണന്നയ  മകരളതടിവല  ജനങ്ങേള്ക്കയ  അറടിയണയ.   മജക്കബയ

മതഷാമേസയ  സഷാവുകള്വക്കഷാപയ  നസ്പീന്തടിയഷാല്  മകസുയ  ശടിവശങ്കെര്

അശസത്ഥഷാമേഷാവവന്ന  ആനമയഷാവടഷാപയ  കളടിചഷാല്  അതടിനയ  മകസടില

എന്നുയപറയന്ന  വടിമരഷാധഷാഭഷാസയ  എന്തുവകഷാണഷാവണന്നയ  അറടിയഷാന്

മകരളതടിവല ജനങ്ങേള്ക്കയ തഷാത്പരഭ്യമുണയ, ആരഷാണയ ഇക്കഷാരഭ്യതടില് മേറുപടടി

പറമയണതയ?   ഇതുമപഷാവല  വറലവന്റെഷായ  മചഷാദഭ്യങ്ങേമള  ഞങ്ങേള്

മചഷാദടിക്കുന്നുള.   ഞങ്ങേള്  ഏവതങ്കെടിലുയ  വവപങ്കെടിളടി  കഥകളവട  പുറമക

മപഷാകുന്നടില.  ഇക്കഷാരഭ്യങ്ങേളടില്  വഭ്യക്തത  വരതഷാന്  ഗവണ്വമേന്റെയ
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തയഷാറഷാകണയ.   ഒര  മേഷാസക്കഷാലതടിലധടികമേഷായടി  അതരയ  മചഷാദഭ്യങ്ങേള്

മചഷാദടിക്കുമമഷാള് മകരളതടിവന്റെ മുഖഭ്യമേനടിക്കയ ഉതരമേടില.  പമക്ഷ വകുപ്പുയ

ഇടവപടലുകളയ  പ്രശ്നമുണഷാക്കുന്നു.  ഞങ്ങേളഷാരയ  സസപയയ  ക്രഡടിബടിലടിറടി

സര്ട്ടടിഫടിക്കറയ  വകഷാടുക്കഷാന്  മേത്സരടിക്കുന്നവരല.   ഒര  കഷാരഭ്യയ  നടിങ്ങേള്

ഓര്ക്കണയ,  മുഖഭ്യമേനടിവക്കതടിവര  വമേഷാഴടിപറയഷാന്  മപ്രരടിപടിക്കുന്നുവവന്ന

സസപ സുമരഷടിവന്റെ ഓഡടിമയഷാ കടിപയ  പുറത്തുവന്നമപഷാള്  സസപ പറഞ്ഞതയ

മകള്കവവന്നയ  മകരളമതഷാടയ  ആദഭ്യയ  പറഞ്ഞതയ  എല്.ഡടി.എഫയ

ആവണന്നതയ  നടിങ്ങേള്ക്കഷാര്വക്കങ്കെടിലുയ  നടിമഷധടിക്കഷാന് പറ്റുമമേഷാ;   അവര്ക്കയ

വടിശസഷാസഭ്യതയവട  സര്ട്ടടിഫടിക്കറയ  മരഖവപടുതടിവക്കഷാടുക്കണവമേന്നയ

ഞങ്ങേളഷാമണഷാ  പറഞ്ഞതയ?  സസപ  പറഞ്ഞതയ  മകള്കവവന്നയ  നടിങ്ങേളഷാണയ

പറഞ്ഞതയ.  മകരളതടിവന്റെ  മേണ്ണടില്  ആദഭ്യമേഷായടി  അതരവമേഷാര  വഷാചകയ

വന്നതയ  അന്നവത  എല്.ഡടി.എഫയ  കണ്വസ്പീനര്  ഉള്വപവടയള്ള

മനതഷാക്കനഷാരടില്നടിന്നഷാണയ.  ഇമപഷാള്  അവര്  മേഷാറടിപറയമമഷാള്മേഷാതയ

നടിങ്ങേള് അവരവട ക്രഡടിബടിലടിറടി മചഷാദഭ്യയവചയതയ എന്തുവകഷാണഷാണയ? 

മേടി  .    സസ്പീക്കര്:  അങ്ങേയവട  സമേയയ  കഴടിഞ.  അടുതതഷായടി

വടി. മജഷായടിക്കയ  സയസഷാരടിക്കഷായ.
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ശസ്പീ  .    ഷഷാഫടി  പറമടില്:  അങ്ങേയ  എനടിക്കയ  സമേയയ  നല്കഷാവമേന്നയ

പറഞ്ഞടിരന്നു.  എവന്റെ  പ്രസയഗതടിവന്റെ  തുടക്കയ  മുതല്  ഭരണപക്ഷതടിവന്റെ

ഇടവപടലുകളണഷായടി, ആ സമേയയ എനടിക്കയ നടിമഷധടിക്കരതയ.

മേടി  .   സസ്പീക്കര്: ആ സമേയയ ഒഴടിവഷാക്കടിയടിട്ടുണയ, അങ്ങേയ അവസഷാനടിപടിക...

ശസ്പീ  .    ഷഷാഫടി  പറമടില്:  തലപതയ  മകഷാണ്ഗ്രസുയ  മകഷാണ്ഗ്രസടിവന്റെ

മനതഷാക്കനഷാരവട  മപരയ  വരമമഷാള്  ഇ.ഡടി  ഉള്വപവടയള്ള

സയവടിധഷാനങ്ങേള്  5  ജടി  മവഗതയടില്  ഓടടിവക്കഷാണടിരടിക്കുകയയ  അവര്ക്കയ

മവണവപട്ടവമരഷാ അവരവട ഒക്കചങ്ങേഷായടിമേഷാമരഷാ (ഉറ സുഹൃതയ) ആകുമമഷാള്

ഒചടിവന്റെ  മവഗതയമേഷാവണന്നയ  പറഞ്ഞഷാല്  ഒചയ  എനടിവക്കതടിവര  പരഷാതടി

വകഷാടുക്കുവമേന്നതുവകഷാണയ അങ്ങേവന പറയഷാന് ഞഷാന് തയഷാറഷാകുന്നടില.  ഞഷാന്

അവസഷാനടിപടിക്കുകയഷാണയ,  ഇവടിവട മേടടിയടില് കനമേടില,  വഴടിയടില് മപടടിയടില

തുടങ്ങേടിയ  പഴയപുരഷാണമമേഷാ  പഴയവഞഷാമലഷാ,  വപഷാങ്ങേചമമേഷായല,

യഷാഥഷാര്ത്ഥഭ്യമേഷാണയ  മകരളതടിവല  ജനങ്ങേള്ക്കയ  അറടിമയണതയ,

സതഭ്യസനമേഷായ  മേറുപടടിയഷാണയ  മകരളതടിവല  ജനങ്ങേള്ക്കയ  ലഭടിമക്കണതയ.

അതുവകഷാണ്ടുതവന്ന  മുഖഭ്യമേനടി  പദവടിയടില്നടിന്നുയ  മേഷാറടിനടിന്നുവകഷാണയ

ഇക്കഷാരഭ്യങ്ങേള്  അമനസഷടിക്കഷാന്  തയഷാറഷാവണവമേന്നതഷാണയ  ഞങ്ങേളവട
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ആവശഭ്യയ.

ശസ്പീ  .    വടി  .    മജഷായടി:  സര്,  ഞങ്ങേള്  ഇങ്ങേവനവയഷാര  അവസരയ

കഷാതടിരടിക്കുകയഷായടിരന്നു.  കഷാരണയ  ഇന്നവലയയ  ഇന്നുമേഷായടി  പഷാളടിമപഷായ

ചടില കഷാരഭ്യങ്ങേളണയ.  ബഹുമേഷാനഭ്യനഷായ പ്രതടിപക്ഷ മനതഷാവടിവന്റെ കളരടിയടിലല

മകരളതടിവന്റെ മുഖഭ്യമേനടി സഖഷാവയ ശസ്പീ. പടിണറഷായടി വടിജയവന്റെ കളരടിവയന്നയ

ഇന്നടിതയ കഴടിയമമഷാള് ഇവര്ക്കയ മബഷാദ്ധഭ്യവപടുയ. എവന്റെ പ്രടിയവപട്ട സുഹൃതയ

ശസ്പീ.  ഷഷാഫടി  പറമടില്   ചടില  മചഷാദഭ്യങ്ങേള്  മചഷാദടിച്ചു.  ഇഇൗ  മചഷാദഭ്യങ്ങേള്

കഴടിഞ്ഞ  കുവറ  ദടിവസങ്ങേളഷായടി  ചടില  മേഷാധഭ്യമേങ്ങേള്  ഉന്നയടിക്കുന്ന

മചഷാദഭ്യങ്ങേളഷാണയ.  എന്തഷായടിരന്നഷാലുയ സഭയടില് വന്നമലഷാ; അതടിനളള മേറുപടടി

ഞങ്ങേളവട അയഗങ്ങേള് സയസഷാരടിക്കുമമഷാള് നല്കടിവക്കഷാണ്ടുതവന്നയടിരടിക്കുയ.

സസര്ണ്ണക്കടതയ  വടിഷയയ  നടിരവധടി  തവണ  ഈ  സഭയടില്  ചര്ച

വചയടിട്ടുളളതഷാണയ.  പ്രതടിപക്ഷയ വസ്പീണ്ടുയ ഇഇൗ പ്രശ്നയ ഇവടിവട  ഉന്നയടിക്കഷാന്

കഷാരണയ  അസഹടിഷ്ണുതയഷാണയ.  മകരളതടിവന്റെ  ചരടിതതടില്  ഇടതുപക്ഷ

ജനഷാധടിപതഭ്യ മുന്നണടി  രണഷാമേതുയ   ഭരണതടില്വരടികയണഷായടി.  വരടിവലന്നയ

അവര്  പ്രതസ്പീക്ഷടിച്ചു.  അതടിനയ  സഹഷായടിക്കഷാന്മവണടി  മേഷാധഭ്യമേ

കൂട്ടഷായ്മയമുണഷായടിരന്നു.  എന്നടിട്ടുയ വസ്പീണ്ടുയ  ഭരണതടില്   വന്നു.  നടിങ്ങേള്
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ഭരണതടില്നടിന്നുയ  മേഷാറടിയടിട്ടയ വവറുയ  ആറയ  വര്ഷയ  മേഷാതമമേയഷായളവവന്നയ

ഓര്ക്കണയ. 1957-ലഷാണയ  ആദഭ്യമേഷായടി  കമ്മമ്മ്യൂണടിസയ  പഷാര്ട്ടടി

അധടികഷാരതടില്വരന്നതയ.  1959-ല്  ജനഷാധടിപതഭ്യ  വടിരദ്ധമേഷായടി

ജനഷാധടിപതഭ്യവത കശഷാപ്പുവചയയ  നടിങ്ങേള് ആ ഗവണ്വമേന്റെടിവന അട്ടടിമേറടിച്ചു.

അടുതതയ,  1967-ല്  വന്നടിട്ടയ  1969-ല്മപഷായടി.  പടിന്നസ്പീടയ  പതടിവനഷാന്നയ

വര്ഷതടിനമശഷയ  1980-ലഷാണയ  ഞങ്ങേള്  അധടികഷാരതടില്  വന്നതയ.

അമപഷാള്  ആറയ  വര്ഷയ  ഭരണതടില്  വരഷാതടിരന്നമപഷാള്  ഉണഷായടിട്ടുളള

അസഹടിഷ്ണുത  പല  രൂപതടില്  പ്രകടടിപടിച്ചുവകഷാണ്ടുവരടികയഷാണയ.  അതയ

ഇടതുപക്ഷ  ജനഷാധടിപതഭ്യ  മുന്നണടിയവട  നഷാഥവന  കളങ്കെവപടുത്തുന്ന

തരതടിമലയയ  കഷാരഭ്യങ്ങേള്  വരടികയഷാണയ.  ഇവടിവട  ഏറവുയ  പ്രധഷാനവപട്ട

ചടിലകഷാരഭ്യങ്ങേള്  ഇഇൗ  അവസരതടില്  സൂചടിപടിക്കഷാന്  ഞഷാന്

ആഗ്രഹടിക്കുകയഷാണയ.  ഇമപഷാള്  ഇവടിവട  വന്നടിരടിക്കുന്നതയ  രണഷായ

എപടിമസഷാഡഷാണയ.   രണഷായ  എപടിമസഷാഡടിവല  അഭടിമനതഷാക്കള്  സസപ

സുമരഷയ,   ഷഷാജയ  കടിരണ്,  എചയ.ആര്.ഡടി.എസയ.  ഡയറകര്  ബടിജുകൃഷ്ണന്,

അഡസ.   കൃഷ്ണരഷാജയ,  ശസ്പീ.പടി.സടി.   മജഷാര്ജ്ജയ,  ഇതടിവനലഷാമേടിടയടില്

പ്രവര്തടിക്കുന്ന  വവക്രയ   നന്ദകുമേഷാര്,  ഇതടിവന  കൂട്ടടിമുട്ടടിക്കുന്ന ബടി.വജ.പടി.-
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മകഷാണ്ഗ്രസയ  മനതഷാക്കനഷാര്,  ഇമപഷാള്  ഏറവുയ  അവസഷാനയ   വന്ന

സരടിതയമേഷാണയ.  ഇഇൗ  കൂട്ടുവകട്ടഷാണയ  രണഷായ  എപടിമസഷാഡടിനമവണടി

പ്രവര്തടിച്ചുവക്കഷാണടിരടിക്കുന്നവതന്നുളളതയ  നമ്മള്  മേനസടിലഷാക്കണയ.

ആരഷാണയ ഷഷാജയ കടിരണ് എന്നയ ശസ്പീ. ഷഷാഫടി പറമടില് മചഷാദടിക്കുകയണഷായടി.

ഇഇൗ മചഷാദഭ്യതടിനയ  വഭ്യക്തമേഷായടി ഞങ്ങേള് മേറുപടടി പറയകയഷാണയ.  ഞങ്ങേളവട

വശതടിരടിക്കുന്ന  ആരവടയയ  സുഹൃതല  ഷഷാജയ  കടിരണ്,  ഞങ്ങേളവട

ആരവടയയ ദലഷാളമേല. ഒന്നര മേണടികര് വവദര്ഘഭ്യമുള്ള ഒര മവഷായടിസയ കടിപയ

സസപ   പുറത്തുവടിട്ടു.  അതടില്  എലഷാവതളടിവുകളമുവണന്നഷാണയ  സൂചടിപടിചതയ.

ഒന്നഷാന്തരയ  പഞഷാര  വര്തമേഷാനയ  ഞഷാനയ  നടിങ്ങേളവമേലഷായ  അതടില്

മകട്ടതഷായടിട്ടറടിയഷായ.  രണയ  തട്ടടിപ്പുകഷാര്  തമ്മടിലുളള  പഷായഷാരയ

പറചടിലഷായതുവകഷാണയ അതയ പ്രമതഭ്യകമേഷായടി ശദ്ധടിക്കവപട്ടടിട്ടുണയ.  എവന്തഷാര

അടുപമേഷായടിരന്നു  ഇവര്  തമ്മടില്.  ഇവരവട   അടുപമേടിലഷായടിരന്നുവവങ്കെടില്

കുട്ടടികളടിലഷാത  ഷഷാജടിനയ  ഭഷാരഭ്യയ്ക്കുയ  സസന്തയ   ഗര്ഭപഷാതയ  വകഷാടുക്കഷാന്

സമ്മതടിക്കുമേഷായടിരമന്നഷാ;  അമപഷാള്  ആരഷാണയ  ഷഷാജയ  കടിരണ്  എന്നുളളതയ

മേനസടിലഷാക്കണയ.  വളവര ആമവശമതഷാടുകൂടടി ഷഷാജയ  കടിരണ് ആരഷാവണന്നയ

ശസ്പീ. ഷഷാഫടി പറമടില് മചഷാദടിച്ചു.  ചടില വസ്പീഡടിമയഷാ ഞങ്ങേളവട വവകവശമുണയ.
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അതയ  പ്രദര്ശടിപടിക്കഷാന്  നടിവൃതടിയടില.  എങ്കെടിലുയ  ചടില  ചടിതങ്ങേള്  ശസ്പീ.

ഷഷാഫടി  പറമടിലടിവനയയ  അപ്പുറതടിരടിക്കുന്നവമരയയ  കഷാണടിക്കഷാന്

ആഗ്രഹടിക്കുകയഷാണയ.  ശസ്പീ.  ഷഷാജയ  കടിരണ്  ആരഷാവണന്നയ  ഒന്നയ

മേനസടിലഷാക്കണയ.  ഇതയ  നടിങ്ങേളവട പ്രടിയങ്കെരനഷായ മനതഷാവയ   ശസ്പീ.  രമമേശയ

വചന്നടിതലമയഷാവടഷാപമേടിരടിക്കുന്ന   ഷഷാജയ  കടിരണടിവന്റെ  ഒര  പടമേഷാണയ.

അടുതതയ, വളവര സമന്തഷാഷപൂര്വയ     ഷഷാജയ കടിരണടിമനഷാടയ സയസഷാരടിക്കുന്ന

മുന് പ്രതടിപക്ഷ മനതഷാവടിവന്റെ പടമേഷാണയ. നടിമഷധടിക്കഷാന് കഴടിയമമേഷാ; ആരഷാണയ

ഷഷാജയ  കടിരവണന്നയ  മചഷാദടിചമലഷാ;  മൂന്നഷാമേതഷായടി  ഷഷാജയ  കടിരണടിനയ

മകഷാണ്ഗ്രസുമേഷായളള  ബനയ  സൂചടിപടിക്കുന്ന  അമദ്ദേഹതടിവന്റെ  വപ്രഷാഫഫല്

ചടിതമേഷാണയ.  ഷഷാജയ കടിരണടിനയ ആരമേഷായടിട്ടഷാണയ  ബനമുളളവതന്നയ നടിങ്ങേള്

പരടിമശഷാധടിക.  നടിങ്ങേളമേഷായടി  മേഷാതമേല,  ബടി.വജ.പടി.-യവട  ആളകളമേഷായടിട്ടുയ

അടുപമുണയ. ഇതയ കര്ണ്ണഷാടകയടിവല ഉഇൗര്ജ്ജ വകുപ്പുമേനടി ആര്.എസയ.എസയ.-

വന്റെ മനതഷാവഷായടിട്ടുളള ഒരഷാളമേഷായടി ഷഷാജയ കടിരണ് നടില്ക്കുന്ന പടമേഷാണയ.  ശസ്പീ.

കുമ്മനയ  രഷാജമശഖരനമേഷായടി   നടില്ക്കുന്ന  ഷഷാജയ  കടിരണടിവന്റെ  പടമേഷാണയ

അടുതതയ. (പ്രസ്തുത ചടിതങ്ങേള് സഭയടില് ഉയര്തടിക്കഷാട്ടടി) നടിങ്ങേള് ഇതയയ

കണടിട്ടയ  നഷാവയ  അടടിയടില് വലടിച്ചുമപഷാമയഷാവയന്നയ  മചഷാദടിക്കുകയഷാണയ.  ഷഷാജയ
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കടിരണ്  ആരഷാവണന്നയ  ആര്തയ  അട്ടഹസടിചയ  മചഷാദടിചമലഷാ;  അമദ്ദേഹയ

ആരഷാവണന്നയ  നടിങ്ങേള്ക്കയ  മേനസടിലഷായമലഷാ;  ഇനടി  ഇഇൗ  മകസടില്

സയഘടിയഷായ  അഡസ.  കൃഷ്ണരഷാജുണയ.  അവരവട  സയഘടനയവട  ഏറവുയ

പ്രധഷാനവപട്ട ആളഷാണയ അഡസ.  കൃഷ്ണരഷാജയ.  അമദ്ദേഹതടിവന്റെ ഏറവുയ വലടിയ

അടുപക്കഷാരന് പ്രതടിപക്ഷ മനതഷാവയ ശസ്പീ. വടി. ഡടി. സതസ്പീശന് ആണയ. അഡസ.

കൃഷ്ണരഷാജടിവന്റെ  വഫയ്സയ  ബുക്കടില്ക്കുറടിചതയ  'ഇരപതടിവയഷാന്പതയ

വര്ഷക്കഷാലവത ആത്മമേടിതയ'  എന്നഷാണയ.  ഇമപഷാള് അപ്പുറതയ അനങ്ങേഷാവത

ഇരടിക്കുന്നുണയ. അഡസ. കൃഷ്ണരഷാജുമേഷായടിട്ടുളള ബനയ മേനസടിലഷായമലഷാ; പടി. ടടി.

മതഷാമേസടിവന്റെ ശടിഷഭ്യന് വതഷാടുപുഴക്കഷാരന് സയഘടി  ബടിജു കൃഷ്ണന്,  ശസ്പീ.  വടി.

ഡടി.  സതസ്പീശവന്റെ ഉറമേടിതമേഷായ വകഷാചടിക്കഷാരന് സയഘടി  അഡസ.  കൃഷ്ണരഷാജയ,

ശസ്പീ.  പടി.  സടി.  മജഷാര്ജ്ജയ  എന്നസ്പീ  കൂട്ടുവകഷാട്ടഷാണയ  ഇവടിവട  ഇഇൗ   രണഷായ

എപടിമസഷാഡടിവന്റെ  പ്രവര്തനങ്ങേള്ക്കുള്ള  പ്രധഷാനവപട്ട  സൂതധഷാരകവരന്നയ

നമ്മള്  മേനസടിലഷാക്കണയ.  രണഷായ  എപടിമസഷാഡയ  വപഷാട്ടടിക്കഷാനടിരന്നതയ

തൃക്കഷാക്കര  വതരവഞ്ഞടുപടിവന്റെ  അവസഷാന  സമേയതഷായടിരന്നു.  പവക്ഷ,

നടിര്ഭഷാഗഭ്യവശഷാല്  മകഷാടതടിയവട  ചടില  സഷാമങ്കെതടിക  ഇടവപടലുകളവട

കഷാരഭ്യതടില്  തൃക്കഷാക്കര  വതരവഞ്ഞടുപടിനമുമയ  ഇതയ  വപഷാട്ടടിക്കഷാന്
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സഷാധടിചടില. പടിന്നസ്പീടഷാണയ ഇതയ വപഷാട്ടടിചതയ. നടിങ്ങേള്  മേനസടിലഷാമക്കണതയ

ഇവടിവട  സസ്പീകവള  സയബനടിച്ചുയ  അവതഷാരങ്ങേവളക്കുറടിച്ചുവമേഷാവക്ക  ഇവടിവട

സൂചടിപടിച്ചു.  സരടിതവയ  സയബനടിചയ  ഇവടിവട  വലടിവയഷാര  ചര്ചവന്നു.

നഷാണമക്കടഷാണയ എന്നഷാലുയ പറയഷാതടിരടിക്കഷാന് നടിവൃതടിയടില. നവമ്മവക്കഷാണയ

പറയടിക്കുകയഷാണമലഷാ.   എവന്ന  കണഷാല്  കടിണ്ണയ  കട്ടവവനന്നയ  മതഷാന്നടി

ചടിലവരലഷായ  തല  തഷാഴടി  ഇരടിക്കുകയഷാണയ.  ഇഇൗ  സസ്പീവയ  ചടിലയഷാളകള്

ഇരന്നൂറുയ മുന്നൂറുയ വട്ടമേഷാണയ മഫഷാണടില് വടിളടിചതയ. മകഷാണ്ഗ്രസയ മനതഷാക്കള്

രഷാതടി   സരടിതവയ  വടിളടിചതയ  രഷാമേഷായണയ  പഠടിപടിക്കഷാനഷാമണഷാ  അമതഷാ  

രഷാമേഷായണയ  വഷായടിചയ  മകള്പടിക്കഷാനഷാമണഷാവയന്നയ  മകഷാണ്ഗ്രസയ

മനതഷാവഷായടിരന്ന  ശസ്പീ.  വക.  മുരളസ്പീധരന്  മചഷാദടിക്കുകയണഷായടി.  അങ്ങേവന

ഇരന്നൂറുയ  മുന്നൂറുയ   തവണ  വടിളടിച്ചു.   ഇമപഷാഴവത  സ്ഥടിതടി

എന്തഷാവണന്നറടിയമമേഷാ;  അവടിവട  ഇരടിക്കുന്ന  മഡഷാ.  മേഷാതത്യു  കുഴല്നഷാടന്

കഴടിവഞ്ഞഷാര  ദടിവസയ നടിയമേസഭഷാ മഹഷാസലടിവല നടിള മബഷാക്കടിവല 33-ാ

നമര്  മുറടിയടില്നടിന്നയ  ഷര്ട്ടുമപഷാലുമേടിടഷാവത  ഇറങ്ങേടി  ഓടടിയതടിനയ

കഷാരണവമേന്തഷാണയ;  അവടിവടയഷാണയ ശസ്പീ.  വവഹബടി ഇഇൗഡന്,  എയ.പടി.  ചടില

ആളകളമേഷായടി തഷാമേസടിചതയ.
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ശസ്പീ  .   മറഷാജടി  .   എയ  .   മജഷാണ്: സര്, മപഷായടിന്റെയ ഓഫയ ഓര്ഡര്.

മേടി  .   സസ്പീക്കര്: എന്തഷാണയ മപഷായടിന്റെയ ഓഫയ ഓര്ഡര്?

ശസ്പീ  .    മറഷാജടി  .    എയ  .    മജഷാണ്  : സര്,  ഇഇൗ സഭയടിവല ഒരയഗവതക്കുറടിചയ

അപമേഷാനകരമേഷായടി പറയന്നതയ സഭഷാ മരഖകളടിലുണഷാകരതയ. 

മേടി  .    സസ്പീക്കര്:  ഇരടിക...  ചര്ചയ്ക്കുള്ള ലടിസടില്  അമദ്ദേഹതടിവന്റെ മപരയ

ഉണയ.

ശസ്പീ  .    വടി  .    മജഷായടി:  സര്,  ഇവടിവട  ബടി.വജ.പടി.-യയ  മകഷാണ്ഗ്രസയകൂടടി

മചര്ന്നുവകഷാണയ  കുവറകഷാലമേഷായടി  പ്രവര്തനങ്ങേള്

നടതടിവക്കഷാണ്ടുവരടികയഷാണയ. അതുവകഷാണഷാണയ തൃക്കഷാക്കരയടില്  പരമേഷാവധടി

മവഷാട്ടയ  വഷാങ്ങേടി   മേറയ  സ്ഥഷാനഷാര്ത്ഥടികളവട  വകട്ടടിവച  കഷാശയ  മപഷായവതന്നയ

സൂചടിപടിക്കഷാന്  ഞഷാന്  ആഗ്രഹടിക്കുകയഷാണയ.   ഇന്നവല  ബഹുമേഷാനഭ്യനഷായ

മുഖഭ്യമേനടി  വഷാര്തഷാസമമ്മളനയ  നടതടിയമശഷയ  ബഹുമേഷാനഭ്യനഷായ

പ്രതടിപക്ഷ മനതഷാവയ വഷാര്തഷാസമമ്മളനയ നടതടിയമപഷാള്  എത മമേഷാശവപട്ട

പദമേഷാണയ  അമദ്ദേഹയ  ഉപമയഷാഗടിചതയ.  എത  പചക്കളളമേഷാണയ  അമദ്ദേഹയ

വഷാര്തസമമ്മളനതടില്  പറഞ്ഞതയ.  കഴടിഞ്ഞ  കുമറക്കഷാലമേഷായടി

അമദ്ദേഹതടിവന്റെ  പ്രസയഗങ്ങേളടിവലലഷായ  അര്ദ്ധസതഭ്യങ്ങേളവട
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കൂമഷാരമേഷാണുള്ളതയ.  ഗഷാനടിജടിയവട  ചടിതയ   എസയ.എഫയ.വഎ.

വടിദഭ്യഷാര്ത്ഥടികള്  തഷാവഴയടിട്ടയ  വപഷാട്ടടിചടിവലന്നഷാണയ  ഇന്നവല  മുഖഭ്യമേനടി

പറഞ്ഞതയ.  അവടിടവത ജസ്പീവനക്കഷാരയ രണ്ടുമൂന്നഷാളകളയ അതടിനകത്തുകയറടി

ഷട്ടറടിട്ടതടിനമശഷമേഷാണയ  ഇഇൗ  സയഭവമുണഷായതയ.  പ്രധഷാനവപട്ട

വഷാര്തഷാമേഷാധഭ്യമേങ്ങേവളലഷായ  അക്കഷാരഭ്യയ  സൂചടിപടിച്ചു.   'എന്നഷാല്

അങ്ങേവനവയഷാര സയഭവമേടില,  അവതലഷായ വപഷാട്ടടിചതയ എസയ.എഫയ.വഎ.കഷാര്

തവന്ന'  എന്നഷാണയ  പ്രതടിപക്ഷമനതഷാവയ  പറഞ്ഞതയ.  ബഹുമേഷാനഭ്യനഷായ

പ്രതടിപക്ഷ മനതഷാമവ,  അങ്ങേയവട പുറകടിലടിരടിക്കുന്ന ശസ്പീ.  എയ.  വടിന്വസന്റെയ,

എയ.എല്.എ.-വയ ഇക്കഷാരഭ്യയ  മബഷാധഭ്യവപടുതഷാന് സഷാധടിക്കുമമേഷാ?  CPI(M)

got  their  new  alliance  with  Sanghparivar  എന്നഷാണയ  ശസ്പീ.  എയ.

വടിന്വസന്റെയ  ഇയഗസ്പീഷടില്  ടസസ്പീറയ  വചയടിട്ടുള്ളതയ.  അതടില്  ഒര

ചടിതവുമുപമയഷാഗടിക്കുന്നുണയ,   ആ  ചടിതതടില്  ശസ്പീ.  രഷാഹുല്  ഗഷാനടിയവട

കമസരയടിവലഷാര വഷാഴയയ അമദ്ദേഹതടിവന്റെ ഒര ചടിതവുമുണയ. വതഷാട്ടുപുറകടിവല

ചുവരടില് മേഹഷാത്മഷാഗഷാനടിയവട ചടിതമുണയ.  മേഹഷാത്മഷാഗഷാനടിവയ മപഷാലുയ.....

(....ബഹളയ....) നടിങ്ങേള് അതയ ആദഭ്യയ മേനസടിലഷാക്കണയ; അലഷാവത ഞങ്ങേവള

നടിങ്ങേള്  പഠടിപടിചടിവട്ടഷാര  കഷാരഭ്യമേടിലവയന്നുള്ളതയ  നടിങ്ങേള്  ഒഷാര്ക്കണയ.
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ഇമപഷാഴതയ  കടിട്ടുവമേങ്കെടിലുയ  നടിങ്ങേവളടുതയ  മനഷാക്കണയ.  ബഹുമേഷാനവപട്ട

മുഖഭ്യമേനടിവയ  പഴടിചഷാരടിയടിമട്ടഷാ  മുഖഭ്യമേനടി  പറഞ്ഞതയ  അസതഭ്യമമേഷാ  അല.

അവടിവടയടിരടിക്കയമല?  (.....ബഹളയ....)  നടിങ്ങേളതയ  എടുതയ  മനഷാക്കണയ.

(.....ബഹളയ....) നടിങ്ങേള്ക്കതയ മബഷാദ്ധഭ്യവപടുവമേന്ന കഷാരഭ്യതടില് സയശയമേടില.

എസയ.എഫയ.വഎ.  കുട്ടടികള്ക്കയ  ചടില  വതറ്റുപറടി.  അതയ  അയഗസ്പീകരടിചവരഷാണയ

ഞങ്ങേള്.  അലഷാവത  നടിങ്ങേളവട  വക.പടി.സടി.സടി.  പ്രസടിഡന്റെടിവനമപഷാവല

കുതടിയവവന  ആലടിയഗനയ  വചയ്യുന്ന  പഷാര്ട്ടടിയല   ഞങ്ങേളവട

പഷാര്ട്ടടിവയന്നുള്ളതയ നടിങ്ങേള് ഒഷാര്മ്മടിച്ചുവകഷാള്ളണയ.  കഴടിഞ്ഞ  52  വര്ഷവത

എസയ.എഫയ.വഎ.-യവട ചരടിതതടിനടിടയടില്  മുപതടിനഷാമലഷാളയ സഖഷാക്കവള

നഷവപട്ടവരഷാണയ  ഞങ്ങേവളന്നയ  അറടിയഷാമമേഷാ?   എസയ.എഫയ.വഎ.-യവട

കഠഷാരമുനയയ  മുമടില്  ഒര  വക.എസയ.യ.-വടിവന്റെ  വടിദഭ്യഷാര്ത്ഥടിമപഷാലുയ

മേരണവപട്ടടിട്ടടിലവയന്ന  വസ്തുത  നടിങ്ങേള്  മേനസടിലഷാക്കണയ.  വയനഷാട്ടടിവല

മേഹഷാത്മഷാഗഷാനടിയവട  ചടിതയ  തഷാവഴയടിടുന്നതടിനയ   കൂവടയണഷായടിരന്ന

അതടിബുദ്ധടിമേഷാനഷായടിട്ടുള്ള  ഒരഷാള്  ഈ  സഭയടിലുവണന്നഷാണയ  ഞഷാന്

മേനസടിലഷാക്കുന്നതയ.   അതടിവന്റെ  ആമക്രഷാശമേഷാണയ  പടിന്നസ്പീടയ  മപഷാലസ്പീസടിവന്റെ

മനവര  കഷാണടിചടിട്ടുള്ളതയ.  (.....ബഹളയ....)  ആവരവയന്നയ  മചഷാദടിചഷാല്
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മേരഭൂമേടിയടിവല  നഷാഗനൃതവത  ഞഷാന ടിമപഷാള്  ഇവടിവട

അവതരടിപടിക്കുന്നടിവലന്നുള്ളതയ  മേനസടിലഷാക്കണയ.  (.....ബഹളയ....)  ഞഷാന്

അവസഷാനടിപടിക്കുകയഷാണയ. 

മേടി  .   സസ്പീക്കര്:  മഡഷാ. മേഷാതത്യു കുഴല്നഷാടന് ഫമേക്കയ അമങ്ങേയഷാണയ.   അങ്ങേയ

സയസഷാരടിക്കുന്നുമണഷാ?

മഡഷാ  .    മേഷാതത്യു  കുഴല്നഷാടന്  : എനടിക്കയ  സയസഷാരടിക്കഷാന്  ആവക  ഏഴയ

മേടിനടിട്ടയ  മേഷാതമമേ  അനടിവദടിചടിട്ടുള.   ദയവുവചയയ  ഇടയടിടവപട്ടയ  എവന്ന

ഉപദ്രവടിക്കരവതന്ന  റടികസസ്റ്റുണയ.  ഞഷാന്  വളവര  ലളടിതമേഷായടിമട്ട  കഷാരഭ്യങ്ങേള്

പറയകയള.  സസര്ണ്ണക്കടതയ  വടിഷയവുമേഷായടി  ബനവപട്ടയ  ബഹുമേഷാനവപട്ട

മുഖഭ്യമേനടി  എന്തുവകഷാണഷാണയ  കഇൗഡടിലഷായടി  നടില്ക്കുന്നവതന്നയ

നമുവക്കലഷാവര്ക്കുമേറടിയഷായ.  ലളടിതമേഷായടി  മകരളമേറടിയഷാന്  ആഗ്രഹടിക്കുന്ന

മൂന്നു-നഷാലയ മചഷാദഭ്യങ്ങേള് മേഷാതമമേ ഞഷാന് അങ്ങേയവട മുമടില് വയ്ക്കുന്നുള. സസപ

സുമരഷയ  എന്ന  അവതഷാരയ  എങ്ങേവനയഷാണയ  വസക്രമട്ടറടിയറടിവലതടിയതയ;

എങ്ങേവനയഷാണയ ഈ രയഗമതയയ കടന്നുവന്നതയ? സസപ സുരക്ഷടിവന്റെ എന്ടടി

PricewaterhouseCoopers  (PwC)  എന്ന  കണ്സള്ട്ടന്സടി  കമനടി

വഴടിയഷായടിരന്നു.  നമ്മുവട  സയസ്ഥഷാനതയ  പടി.എസയ.സടി.  ഉമദഭ്യഷാഗഷാര്ത്ഥടികള്
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മജഷാലടിക്കുമവണടി മുട്ടടിലടിഴയന്ന സമേയതയ ഒന്നരലക്ഷയ രൂപ ശമളയ നല്കടി

അവവര വസക്രമട്ടറടിയറടില് പ്രതടിഷടിചതയ  PricewaterhouseCoopers  എന്ന

കമനടിയഷാണയ.  ആ കമനടി എന്തുവകഷാണഷാണയ ഇമപഷാള് കഇൗഡടിലഷാകുന്നതയ?

ഞഷാന്  ഇനടിവയഷാര  കഷാരഭ്യയ  പറയഷായ.  അങ്ങേയവട  മേകള്  ശസ്പീമേതടി  വസ്പീണഷാ

വടിജയമനഷാടയ എനടിക്കയ ബഹുമേഷാനമേഷാണയ.  അവര് വലടിവയഷാര കമനടി നടതടി

നല  നടിലയടില്  ഉയര്ന്നുവന്നടിട്ടുവള്ളഷാരഷാളഷാണയ.  അവരവട  കമനടിയവട

മപരഷാണയ  Exalogic  Solutions.  ആ  കമനടിയവട  വവബ്ഫസറടില്  ഒര

സമേയതയ  ചടില  കഷാരഭ്യങ്ങേള്  കുറടിചടിട്ടുണഷായടിരന്നു.  എവന്റെ  വമേന്റെവറമപഷാവല

ഞഷാന്  കഷാണുന്നയഷാളഷാണയ  വജയയ  ബഷാലകുമേഷാര്  എന്നഷാണയ  അതടില്

പറഞ്ഞടിരന്നതയ.  PricewaterhouseCoopers  കമനടിയവട

ഡയറകറഷായടിരന്നു വജയയ  ബഷാലകുമേഷാര്.  ഈ ആമരഷാപണമുയര്ന്നുവന്നതടിനയ

വതഷാട്ടുപടിന്നഷാവല  ആ  വവബയ ഫസറയ    ഡഇൗണഷാകുകയയ

കുറച്ചുനഷാളകള്ക്കുമശഷയ  ആ  വവബയ ഫസറയ  അപഷാകുകയയ  വചയമപഷാള്

വജയയ  ബഷാലകുമേഷാര്  വമേന്റെര്  ആയടിരന്നുവവന്ന  പരഷാമേര്ശയ  അതടില്നടിന്നുയ

മേഷാറവപട്ടു. എന്തഷാണയ മേറയഷാനണഷായ കഷാരണയ;  എന്തുവകഷാണയ അതയ മേഷാറവപട്ടു.

PwC  വഴടിയഷാണയ  സസപ  സുമരഷയ   വസക്രമട്ടറടിയറടിവലതടിയതയ.  അതയ
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നടിമഷധടിക്കഷാന്  കഴടിയമമേഷാ?   ആ  കമനടിയഷാണയ  നടിയമേനയ  നടതടിയതയ.

ഇവലന്നുപറയഷാന്  കഴടിയമമേഷാ?  വജയയ  ബഷാലകുമേഷാര്  എന്ന

PricewaterhouseCoopers-വന്റെ  ഡയറകര്  എനടിവക്കവന്റെ

വമേന്റെവറമപഷാവലയഷായടിരന്നുവവന്നയ അങ്ങേയവട മേകള് പറഞ്ഞടിവലന്നയ പറയഷാന്

കഴടിയമമേഷാ? It was on record. പടിന്നസ്പീടയ 2020 ജൂണ് 30-നയ തടിരവനന്തപുരയ

വടിമേഷാനതഷാവളതടില്  സസര്ണ്ണയ  പടിടടിച്ചു.  ഒര  ബഷാമഗജടില്   മുപതയ

കടിമലഷാഗ്രഷായ സസര്ണ്ണമേഷാണുണഷായടിരന്നതയ. ഇതടിനമുമയ അതുമപഷാവല ഇരപതയ

ബഷാമഗജുകള് വന്നൂവവന്നഷാണയ പറയന്നതയ.  അമപഷാള് എന്തുമേഷാതയ സസര്ണ്ണയ

വന്നുവവന്നയ  നടിങ്ങേള്  കണക്കുകൂട്ടണയ.   ഇരപതയ  ബഷാമഗജുകള്ക്കയ

പടിന്നഷാവലവന്ന  ഈ  സസര്ണ്ണയ  പടിടടിചമപഷാള്  ഇതുമേഷായടി  ബനവപട്ടയ

മുഖഭ്യമേനടിയവട  ഒഷാഫസ്പീസടിനയ  ഒര  പങ്കുമേടില  എന്നഷായടിരന്നു  മുഖഭ്യമേനടിയവട

ആദഭ്യവത  മസറയവമേന്റെയ.  അതടിനയ  വതഷാട്ടുപടിന്നഷാവല  സസപ  സുമരഷയ  ഇതടില്

ബനവപട്ടടിട്ടുവണന്ന  കൂടുതല്  വഷാര്തകളയ  വതളടിവുകളയ  പുറത്തുവന്നു.

സസര്ണ്ണക്കടത്തുമേഷായടി  ബനവപട്ടയ  സസപ  സുമരഷടിനയ  ബനമുവണന്നുള്ള

കഷാരഭ്യയ  ആരയ  നടിമഷധടിക്കടിലമലഷാ?  ഈ  വടിവഷാദ  നഷായടികവയ

എനടിക്കറടിയടിവലന്നഷാണയ  അമപഷാള്   അങ്ങേയ  ജനങ്ങേമളഷാടയ  പറഞ്ഞതയ.
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അങ്ങേവന  പറഞ്ഞടിവലന്നയ  പറയഷാന്  കഴടിയമമേഷാ?  വടിവഷാദ  നഷായടികവയ

എനടിക്കറടിയടില  എന്നതയ  അങ്ങേയവട  പ്രസടിദ്ധമേഷായ  മസറയവമേന്റെഷാണയ.  ജനയ

അമതവറടുതതുമേഷാണയ.  കുറച്ചുകഷാലയ  കഴടിഞ്ഞമപഷാള്  ഇതുമപഷാവലയള്ള

ഒരപഷാടയ  ചടിതങ്ങേള്  പുറത്തുവരഷാന്  തുടങ്ങേടി.  (പ്രസ്തുത  ചടിതയ

ഉയര്തടിക്കഷാണടിച്ചു.) ഞഷാന് മവവറ           ആമക്ഷപങ്ങേളടിമലയ്വക്കഷാന്നുയ

മപഷാകഷാനഷാഗ്രഹടിക്കുന്നടില.അന്നയ പറഞ്ഞ വഷാചകയ  സതഭ്യമേഷായടിരന്നുവവങ്കെടില്

സസപഷാ   സുമരഷടിവന  അറടിയടിലഷാവയന്നയ  പറഞ്ഞതയ  അസതഭ്യമേഷായടിരന്നു.

അങ്ങേയ  ആദഭ്യയ  നടിമഷധടിക്കഷാന്  മനഷാക്കടി.  അതടിനപടിന്നഷാവല  സസപ

സുമരഷടിവന്റെ  നടിയമേനയ  നടതടിയതയ  ശസ്പീ.  എയ.  ശടിവശങ്കെരനഷാവണന്നയ

പറഞ. പടിന്നസ്പീടയ ശസ്പീ.  എയ.  ശടിവശങ്കെരവന സയരക്ഷടിക്കഷാന് അങ്ങേയ ശമേടിച്ചു.

അമദ്ദേഹവതക്കുറടിചയ പറഞ്ഞ മസറയവമേന്റെയ ഞഷാന് അങ്ങേവയ ഓര്മ്മവപടുതഷായ.

ഒര  മേനടിസഭഷാ  മയഷാഗയ  കഴടിഞ്ഞയ  പതക്കഷാര്  മചഷാദടിചമപഷാള്,  ശസ്പീ.  എയ.

ശടിവശങ്കെരവന സവസന്റെയ  വചയഷാന് എന്തയ  കുറമേഷാണയ  അമദ്ദേഹയ വചയവതന്നയ

അങ്ങേയ  മകരളമതഷാടയ  മചഷാദടിച്ചു.  പടിന്നസ്പീടയ  കൂടുതല് വതളടിവുകള് വന്നമപഷാള്

അമദ്ദേഹവത  സവസന്റെയ  വചമയണടി  വന്നടിമല?  അതുമേഷാതമേഷാമണഷാ?

അങ്ങേയവട  പ്രടിന്സടിപല്  വസക്രട്ടറടിയഷായടിരന്ന  അമദ്ദേഹയ  നൂറുദടിവസയ
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ജയടിലടില്  കടിടന്നടിമല?  അമങ്ങേയയ  ഉതരവഷാദടിതസമേടിവലന്നയ  പറയഷാന്

കഴടിയമമേഷാ? Vicarious Liability  എന്ന പ്രടിന്സടിപടിളണയ.  ഇനടി അവതലഷായ

മേഷാറടിവയഷായ.   അങ്ങേയ  യ.എ.ഇ.-യടില്  ആയടിരന്നമപഷാള്  ബഷാഗയ

മേറന്നുവചടിവലന്നുയ ഒര ബഷാഗയ  അവടിവടനടിന്നുയ വന്നടിട്ടടിവലന്നുമേഷാണയ  ഏറവുയ

ഒടുവടിലഷായടി  അങ്ങേയ  നടതടിയ  പരഷാമേര്ശയ.  മകരളതടിവന്റെ  ജനങ്ങേളവട

അഭടിമേഷാനയ  ഉയര്തടിപടിടടിചയ  ഞഷാന്  മചഷാദടിക്കുകയഷാണയ,  അമങ്ങേയയ  ബഷാഗയ

വകഷാണ്ടുമപഷാകഷായ,  മേറന്നുവയഷായ,  ബഷാഗയ  വകഷാണ്ടുവരഷായ.  എവന്റെ  ഒവരഷാറ

മചഷാദഭ്യതടിനയ  അങ്ങേയ  മേറുപടടി  പറയവമേന്നുവണങ്കെടില്  ഞഷാന്  തൃപ്തനഷാണയ.

അതഷായതയ,  ബഷാഗയ  ഇവടിവടനടിന്നയ  വകഷാടുത്തുവടിട്ടുവവന്നതയ  യഷാഥഷാര്ത്ഥഭ്യമേഷാണയ,

സതഭ്യമേഷാണയ.  അതയ  അയഗസ്പീകരടിചടിരടിക്കുന്ന  കഷാരഭ്യമേഷാണയ,  ആരയ

നടിമഷധടിചടിട്ടടില.  പവക്ഷ  ഞഷാന് മചഷാദടിക്കുന്നതയ,  മകരളതടിവന്റെ  മുഖഭ്യമേനടി

യ.എ.ഇ.-യടില്  ആയടിരടിക്കുമമഷാള്  മകരളതടില്നടിന്നയ  ഒര  ബഷാമഗജയ

വകഷാടുത്തുവടിടഷാനള്ള ഒര സയവടിധഷാനയ മകരള സര്ക്കഷാരടിനടിമല;  അതടിനള്ള

കഴടിവയ  മകരള സര്ക്കഷാരടിനടിമല?  ഒറ മചഷാദഭ്യമമേയള, Why you preferred

the  diplomatic  channel;  എന്തടിനമവണടിയഷാണയ  അങ്ങേവന  വചയതയ?

അതടിവന്റെ  ഏറവുയ  സുപ്രധഷാനമേഷായ  കഷാരഭ്യയ  ഞഷാന്  വഷായടിക്കഷായ.  അതഷായതയ,
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കസയസയ  ഓഫസ്പീസര്  ശസ്പീ.  എയ.  ശടിവശങ്കെരമനഷാടയ  മചഷാദടിക്കുകയഷാണയ,

'Investigation reveals the end of 2016 or in the beginning of 2017,

you have requested the Consul General through Swapna to send a

package to the Chief Minister of Kerala, who was in  UAE at that

time. Urgently I am make available the same to him next day'. Is it

true?  He  said  'Yes'. ശരടിയഷാവണന്നയ  പറഞ.  അതടിനമശഷയ അമദ്ദേഹയ

മചഷാദടിചതയ, Why did you request the service of a Consul General of

another Nation to carry the package abroad, Are you that close to

him,  എന്നഷാണയ.  എന്തടിനഷാണയ  മേവറഷാര  രഷാജഭ്യതടിവന്റെ  ഒഇൗദഷാരഭ്യയ

മകരളതടിനമവണടി അങ്ങേയ വടിനടിമയഷാഗടിചതയ?  അമങ്ങേയ്ക്കുമവണടി ഒര ബഷാഗയ

എതടിക്കഷാനള്ള  മശഷടി  മകരള  സര്ക്കഷാരടിനടിമല?  മേണടികറുകള്ക്കകയ

ഗള്ഫടിവലഷാവക്ക നമ്മള് മപഷാകുന്നതമല; ഗള്ഫയ എന്നയ പറയന്നതയ എതഷാന്

കഴടിയഷാത  സ്ഥലമേഷാമണഷാ?  ഒന്നര  രണയ  മേണടികര്വകഷാണയ  എതടിക്കഷാന്

കഴടിയന്ന  ബഷാമഗജടിനയ   നടിങ്ങേള്  എന്തടിനയ  മകഷാണ്സല്  ജനറലടിമലയയ

മപഷായടി?  അവടിവടയഷാണയ  you  wanted  to  use  the  diplomatic  channel,

why? മകരളതടിവന്റെ മുഖഭ്യമേനടിക്കയ അയയ്ക്കുന്ന ഒര പഷാമക്കജടിനയ എന്തടിനഷാണയ
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ഡടിമപഷാമേഷാറടിക്കയ  ഇമ്മമ്മ്യൂണടിറടി,  എന്തടിനഷാണയ  മകഷാണ്സല്  ജനറലടിവനയയ

സസപഷാ  സുമരഷടിവനയയ ഉപമയഷാഗടിചതയ?  ഇതുമപഷാലുള്ള മചഷാദഭ്യങ്ങേള്ക്കഷാണയ

മകരളയ  മേറുപടടി  ആഗ്രഹടിക്കുന്നതയ.  ഇതടിനയ  മേറുപടടി  പറയഷാന്  കഴടിയണയ.

അലഷാവത  നഷാഴടികയയ  നഷാല്പതുവട്ടയ  'മേടടിയടില്  കനമേടില'  എന്നയ  പറഞ്ഞടിട്ടയ

കഷാരഭ്യമേടില.  ഞഷാന്  ഒര  കഷാരഭ്യയ  പ്രമതഭ്യകമേഷായടി   മചഷാദടിക്കുകയഷാണയ.  കടിഫയ

ഹഇൗസടില്  സസപ  സുമരഷയ  നടിതഭ്യ  സന്ദര്ശകയലഷായടിരന്നുവവന്നയ  അമങ്ങേയയ

പറയഷാന്  കഴടിയമമേഷാ?   ഞഷാന്  മകട്ടടിട്ടുള്ളതയ  ശരടിയഷാവണങ്കെടില്,  ഒര

സടി.പടി.ഐ.(എയ)  എയ.എല്.എ.  അങ്ങേയവട  ഓഫസ്പീസടില്  വന്നമപഷാള്

അനവഷാദയ  മചഷാദടിക്കഷാവത  വന്നതടിനയ  അങ്ങേയ  ഇറക്കടിവടിട്ടതഷാണയ.  ഇവടിവട

ഏവതങ്കെടിലുയ  ഒര   സടി.പടി.ഐ.(എയ)  മനതഷാവടിനയ  ഏവതങ്കെടിലുവമേഷാര

ഡടി.ഫവ.എഫയ.ഐ.-കഷാരനയ  ഏവതങ്കെടിലുവമേഷാര  എസയ.എഫയ.വഎ.-കഷാരനയ

ഇതുമപഷാവല  സസഷാതനഭ്യമതഷാടുകൂടടി  അങ്ങേയവട  അടുത്തുവരഷാന്  കഴടിയമമേഷാ?

അമപഷാള് സസപ സുമരഷയ അനഭവടിച പ്രടിവടിമലജയ എത വലുതഷായടിരന്നു. ഒര

സമേയതയ  സസപയയ  എലഷാ  പ്രടിവടിമലജുയ  നല്കടിയടിമല?  അവര്ക്കയ

സര്ക്കഷാരടിവന്റെ  എലഷാ  സഇൗകരഭ്യങ്ങേളയ  ലഭടിചടിട്ടുണഷായടിരന്നു.  മലഷാക്കയ   ഡഇൗണ്

കഷാലതയ ….. (ഫമേക്കയ ഓഫയ)
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 ശസ്പീ  .   പടി  .   ബഷാലചന്ദ്രൻ: സര്, എവന്റെ പ്രടിയവപട്ട സുഹൃതയ ശസ്പീ. ഷഷാഫടി

പറമടില്  അലയ  മുന്പയ  അടുക്കളയടില്  ദയ  ബടിരടിയഷാണടി  വപഷാട്ടടിച്ചു,  പവക്ഷ

അവടിവട  ഭക്ഷഭ്യവടിഷബഷാധയണഷായടിട്ടുവണന്നയ  മേനസടിലഷാക്കഷാന് സഷാധടിച്ചു.

'കഷാരഷാസരതടിന്  കുര  പഷാലടിലടിട്ടഷാല്  കഷാലഷാന്തമര  കയ്പു  ശമേടിപതുമണഷാ?'

അതഷാണയ എനടിക്കയ അമദ്ദേഹതടിമനഷാടയ മചഷാദടിക്കഷാനള്ളതയ.  വക.പടി.സടി.സടി.

ഒഷാഫസ്പീസടിവന്റെയയ  ബടി.വജ.പടി.  ഒഷാഫസ്പീസടിവന്റെയയ  തഷാമക്കഷാല്,  കണഷാല്

വകഷാള്ളഷാവുന്ന  ഒര  വനടിതയവട  പഷാവഷാടചരടടില്  വകട്ടടിയടിട്ടയ  മകരളതടില്

മേഷാനഭ്യമേഷായടി  മുമന്നഷാട്ടുവകഷാണ്ടുമപഷാകുന്ന  മേനടിസഭവയ  നയടിക്കുന്ന

മുഖഭ്യമേനടിയവട  ജസ്പീവവനടുക്കഷാന്മപഷാലുമുള്ള  നസ്പീക്കമുണഷാക്കടിയ

പ്രതടിപക്ഷമേഷാണയ  ഇവടിവടയടിരടിക്കുന്നതയ.   മഹമറഷാമദസടിവന്റെ രഷാജധഷാനടിയടില്

അവസഷാന നൃതതടിനമശഷയ ചുവടയ  കഴടിഞ്ഞമപഷാള് പഷാരടിമതഷാഷടികമേഷായടി

എന്തയ  മവണവമേന്നയ  മഹമറഷാമദസയ  മചഷാദടിചമപഷാള്  സഷാപക  മയഷാഹന്നഷാവന്റെ

തലയഷാണയ  സമലഷാമേടി  മചഷാദടിചതയ.  ഇവര്ക്കയ  മവണതയ  ശസ്പീ.  പടിണറഷായടി

വടിജയവന്റെ ശടിരസഷാണയ. ആകഷാശയഷാതയടില്മപഷാലുയ അനചരനഷാവര വടിട്ടയ ഒര

മുഖഭ്യമേനടിവയ  മവട്ടയഷാടുന്ന  ധഷാര്മ്മടിക  അധധഃപതനതടിമലയയ  മകഷാണ്ഗ്രസയ

ബടി.വജ.പടി.-യയ  ഒരമേടിചയ  മകരളതടില്  പ്രവര്തടിക്കുന്നുവവന്നുള്ളതടിനയ
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ഞഷാനയ  നടിങ്ങേളയ  ദൃകയ സഷാക്ഷടികളമല?  ഇ.ഡടി.  വന്നുമപഷാലുയ,  ഏതഷാണയ

ഇ.ഡടി.?  ആവരയഷാണയ  ഇ.ഡടി.  മവട്ടയഷാടഷാതതയ?   മകന്ദ്ര  ഗവണ്വമേന്റെടിവന്റെ

ദ്രയഷകള്മപഷാവല പ്രവര്തടിക്കുന്ന ആജഷാനവര്തടികളലഷാതവവര മുഴുവന്

മവട്ടയഷാടുന്നതടിനമവണടി  മകന്ദ്ര  ഗവണ്വമേന്റെയ

ഉപമയഷാഗവപടുതടിവക്കഷാണടിരടിക്കുന്നുവവന്നയ  ശസ്പീ.  രഷാഹുല്  ഗഷാനടിയടക്കയ

പറയന്ന...,  ശസ്പീ.  രഷാഹുല്  ഗഷാനടിവയക്കുറടിചയ  പറയമമഷാള്,  ശസ്പീ.  രഷാഹുല്

ഗഷാനടിക്കുയ  മേഹഷാത്മഷാഗഷാനടിക്കുവമേഷാവക്ക  ഒര  ദടിവസവത  അടടിയന്തര

മനഷാട്ടസ്പീസടിവന്റെ  പ്രഷാധഷാനഭ്യമമേ  ഇവര്  വകഷാടുതടിട്ടുള,  അതടിലുയ  വലടിയ

പ്രഷാധഷാനഭ്യയ  നല്കുന്നതയ  സസപയ്ക്കുയ  സരടിതയയകുമേഷാണയ.  മൂന്നൂറുയ  അറുന്നൂറുയ

മകഷാളകള്  രഷാതടി  രഷാമേഷായഷാണമേല,  ശസ്പീകൃഷ്ണചരടിതയ  മേണടിപ്രവഷാളമേല,

എന്തഷായടിരന്നുവവന്നയ മകഷാണ്ഗ്രസടിവന്റെ മനതഷാക്കനഷാര്ക്കുമപഷാലുയ അറടിയഷാത

രസ്പീതടിയടില്  രഷാഷസ്പീയ  അധധഃപതനതടിവന്റെയയ  അനകഷാരതടിവന്റെയയ

അടടിയടിമലയയ  മകരള  ജനതവയ  നയടിക്കുന്ന  ഒര  മനതൃതസമേഷായടി  ഇവര്

മേഷാറടിയടിരടിക്കുന്നു.  അതമല സതഭ്യയ? 'ക്ഷസ്പീരമുമള്ളഷാരകടിടടിന് ചുവട്ടടിലുയ മചഷാര

തവന്ന വകഷാതുകടിന കഇൗതുകയ'.  മകരളതടില് എത കഷാരഭ്യങ്ങേള് പറയഷാനണയ.

മേഷാതൃകഷാപരമേഷായടി   മകരളതടിവല  ഗവണ്വമേന്റെടിവന  വടിമേര്ശടിചഷാല്  അതടിനയ
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അര്ത്ഥമുണയ.  ആ രസ്പീതടിയടിലഷാമണഷാ കഷാരഭ്യങ്ങേള് മപഷാകുന്നതയ?  മകരളതടിവല

ജനങ്ങേളവട  കണ്ണടില്  വപഷാടടിയടിടുന്നതടിനമവണടി  ഭരണതുടര്ച  ഉണഷാകുന്ന

സന്ദര്ഭങ്ങേളടില് മകരളതടിവന്റെ ഏതയ ജസ്പീവടിതവടിതഷാനങ്ങേളടിലുമുള്ള മേനഷഭ്യവന്റെ

മേനസടില്  ആണടിറങ്ങേടിമപഷാകുന്ന  മവരകളള്ള  ഒര  ഗവണ്വമേന്റെടിവന  ഏതയ

വടിധതടില്  ജനങ്ങേള്ക്കടിടയടില്  അപകസ്പീര്തടിവപടുതഷാവമേന്നുള്ള

പ്രവര്തനതടിവന്റെ  അവസഷാന  അഭടിനയ  മറഷാളകള്  നമ്മള്  വയനഷാട്ടടില്

കണടിമല?   വടിദഭ്യഷാര്ത്ഥടി  മനതഷാക്കള്  വചയതയ  വതറഷാവണങ്കെടില്  അതയ

വതറഷാവണന്നയ  സമ്മതടിക്കഷാന്  രഷാഷസ്പീയ  മനതൃതസയ  തയഷാറഷാണയ.  പവക്ഷ

അമതഷാടുകൂടടി  കഷാലയ  കഴടിമഞ്ഞഷാ;  അതഷായടിരമന്നഷാ  പ്രധഷാന  പ്രശ്നയ?

ബഹുമേഷാനവപട്ട  മുഖഭ്യമേനടിവയയയ  അമദ്ദേഹതടിവന്റെ  പ്രസ്ഥഷാനവതയയ

മുന്നണടിവയയയ  ഏകപക്ഷസ്പീയമേഷായടി  എതടിര്ക്കുന്നതടിനമവണടി  ഇന്നടിവടിവട

അവതരടിപടിക്കവപട്ട ഇഇൗ അവടിശസഷാസ പ്രമമേയതടിവന്റെ സയവടിധഷായകന് ഇഇൗ

നടിയമേസഭയടില്  ഒര  അയഗവതമപഷാലുയ  വടിജയടിപടിക്കഷാന്  കഴടിയഷാത

മകരളതടിവല ബടി.വജ.പടി.-വയ നയടിക്കുന്ന     ശസ്പീ.  വക.  സുമരന്ദ്രനഷാണയ.

അതടിവന്റെ  നടിര്മ്മഷാതഷാവഷായടിരടിക്കുയ  ഒരപവക്ഷ  മകരളതടിവന്റെ

പ്രതടിപക്ഷമനതഷാവയ. അതടിവന്റെ വവലറയ  മബഷായയ മേഷാരയ മമേക്കപയമേഷാന്മേഷാരമേഷാണയ
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ബഷാക്കടിയള്ള എയ.എല്.എ.-മേഷാര്.  ശസ്പീ.  വക.  സുമരന്ദ്രനയ     ശസ്പീ.  കുമ്മനയ

രഷാജമശഖരനയ ശസ്പീ.  പടി.  സടി.  മജഷാര്ജ്ജുമേഷാണയ  സയവടിധഷായകര്.   പടി.  സടി.

മജഷാര്ജ്ജടിവന്റെ  പടി.സടി.  ബടി.വജ.പടി.-യവട  പഴയ  മനതഷാവയ  വടികസടിപടിചതയ

ഞഷാനടിവടിവട  പറയന്നടില.  ഇഇൗ  സഭയയ  ഒര  അന്തസണമലഷാ.  xxxxxxx*

എമന്നഷാ  മേറ്റുമേഷാണയ.   അതയ  ശബയ  തഷാഴയതുകയഷാണയ.  വറമക്കഷാര്ഡടില്

മവണവമേന്നടില.    അങ്ങേവന  എവന്തങ്കെടിലുയ  തരതടിലുള്ള...,  മേല  എലടിവയ

പ്രസവടിച്ചു  എന്നയ  പറഞ്ഞതുമപഷാവല,  മകരളതടിവല  ജനങ്ങേള്

പുറയകഷാലുവകഷാണയ  വതഷാഴടിചയ  99  സസ്പീറയ  വകഷാടുതയ  അധടികഷാരതടില്

വന്നതടിനമശഷയ  സസപ  പറയകയഷാണയ  164  മസറയവമേന്റെയ  ഞഷാന്

വകഷാടുതടിട്ടുണയ  എന്നയ.   എന്തഷാണയ  164  മസറയവമേന്റെയ  ;  ഇതയ  ഇതടിനമുന്പയ

ആരയ  വകഷാടുതടിട്ടടിമല?  ആ  മസറയവമേന്റെടിനയ  എന്തഷാണയ  പ്രമതഭ്യകതയള്ളതയ.

അതയ ഒര ജഡ്ജടിവന്റെ മുന്നടില് മനരടിട്ടയ സഷാക്ഷടി വകഷാടുക്കുന്ന മസറയവമേന്റെഷാണയ.

അതടിനമശഷയ അവര് അതടിവന്റെ അടടിയടില് ഒപടിട്ടുവകഷാടുക്കുയ, 'ഞഷാന് മേനസഷാ

വഷാചഷാ  കര്മ്മണഷാ  ഇതടില്നടിന്നുയ  പടിനഷാറുകയടില,  ഞഷാന്  മുന്പയ  തന്ന

മസറയവമേനമേഷായടി വവവരദ്ധഭ്യമുവണങ്കെടില് ഇഇൗ മസറയവമേന്റെടിവന്റെ ഉതരവഷാദടിതസയ

ഞഷാന് ഏവറടുക്കുന്നു' എന്നയ.  അതമയയള 164 മസറയവമേന്റെയ.  അതടില് മുന്പയ

* പ്രസ്തുത വഷാക്കയ ബഹുമേഷാനഭ്യനഷായ സഭഷാദ്ധഭ്യക്ഷവന്റെ നടിര്മദ്ദേശപ്രകഷാരയ സഭഷാമരഖയടില്നടിന്നുയ നസ്പീക്കയ വചയ്തു. 
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പറഞ്ഞ  മസറയവമേന്റെടില്നടിന്നുയ  വഭ്യതഭ്യസമേഷായടി  എവന്തങ്കെടിലുയ

മബഷാധഭ്യവപടുതടിയടിട്ടുവണന്നയ  സസപ  മേഷാധഭ്യമേങ്ങേമളഷാടയ  പറഞ്ഞടിട്ടടില.

പറഞ്ഞതയ  മകഷാണ്ഗ്രസടിവന്റെയയ  ബടി.വജ.പടി.-യവടയയ  മനതഷാക്കളഷാണയ.

അവര്ക്കയ അവതങ്ങേവന കടിട്ടടി?  ഒര പുതടിയ അവതഷാരയ വന്നടിരടിക്കുകയഷാണയ,

അഡസ. ഷഷാജയ കടിരണ്. അമദ്ദേഹതടിനയ ആവരഷാവക്കയഷായടിട്ടഷാണയ ബനമുള്ളതയ?

ഭൂമേഷാഫടിയക്കഷാരയ ഇഇൗ നഷാട്ടടിവല ഇതരയ പ്രവര്തനതടിനമവണടി നടക്കുന്ന

സസ്പീകളവമേഷാവക്കയഷായടി  ബനമുള്ള  പുതടിയ  കുമറ  ആളകള്  രയഗപ്രമവശയ

വചയ്യുന്നു.  അവര്ക്കയ  മപഷാലസ്പീസുമേഷായടി  ബനമുണഷാകഷായ.  ആ

മപഷാലസ്പീസുകഷാര്വക്കതടിവര  നടപടടിവയടുതടിട്ടുണയ.  ആഭഭ്യന്തര  വകുപടിവന്റെ

ചുമേതലയള്ള മുഖഭ്യമേനടി എന്നുള്ള നടിലയയ മകരളതടില് നടപടടിവയടുമക്കണ

സമേയതയ  നടപടടി  എടുതയ  ഇടതുപക്ഷ  ജനഷാധടിപതഭ്യ  മുന്നണടി

മുമന്നഷാട്ടുമപഷായടിട്ടുണയ.  മകരളതടിവല ജനങ്ങേള് വളവര സജ്ജസ്പീവമേഷായടി ചര്ച

വചയ്യുന്ന  ഒര  സന്ദര്ഭതടിലഷാണയ  ഇഇൗ  വതരവഞ്ഞടുപയ  നടക്കുന്നതയ.  ആ

വതരവഞ്ഞടുപടില്  മകരളതടില്  ചസ്പീഫയ  മേടിനടിസറുവട  ഓഫസ്പീസടിലുള്ള  ഒര

വഎ.എ.എസയ.  ഉമദഭ്യഷാഗസ്ഥവനതടിവര  ആമരഷാപണങ്ങേള്  ഉന്നയടിചയ

മേഷാറടിനടിര്തടിയടിട്ടുമപഷാലുയ  അപവഷാദക്കഥകളവട  കുവതഷാഴുക്കടില്  ഇഇൗ



Uncorrected/Not for Publication
28-06-2022

41

മകരളതടിവല ഇടതുപക്ഷ ജനഷാധടിപതഭ്യ മുന്നണടി സര്ക്കഷാരടിവന്റെ കഴുതടിനയ

കുതടിപടിടടിചടിട്ടുമപഷാലുയ  മകരളതടിവല  സഷാധഷാരണ  മേനഷഭ്യന്  പറഞ,

'ഞങ്ങേള് വടിശസസടിക്കുന്നു ഇഇൗ ഗവണ്വമേന്റെടിവന, ഞങ്ങേള്ക്കയ ഇഇൗ ഗവണ്വമേന്റെയ

തടിരടിച്ചുവരണയ'  എന്നയ.  കഷാരണയ  വവകരളടിവയ  നയടിക്കഷാന്,  ഇഇൗ

ഭഷാര്ഗവമക്ഷതവത  നയടിക്കഷാന്  മേലയഷാളടിയവട  ആത്മഷാഭടിമേഷാനവുയ

ആത്മസുരക്ഷയയ  സയരക്ഷടിക്കഷാന്  ശസ്പീ.  പടിണറഷായടി  വടിജയവന്റെ

മനതൃതസതടിലുളള  മേനടിമേഷാര്ക്കുയ  ഗവണ്വമേന്റെടിനയ  കഴടിഞ്ഞടിട്ടുണയ.  അതടിനയ

വപഷാടടിയടിടുന്നതടിനമവണടി  കള്ളക്കഥകള്  ചമേച്ചുവകഷാണയ  രഷായ്ക്കുരഷാമേഷാനയ  ഇഇൗ

മകരളതടില്  പുകമേറ  സൃഷടിക്കഷാന്  പരടിശമേടിക്കുന്ന  പ്രതടിപക്ഷയ

യഥഷാര്ത്ഥതടില്  എന്തഷാണയ  വചയ്തുവകഷാണടിരടിക്കുന്നതയ.   മകരളതടിവന്റെ

സജസ്പീവമേഷായ  രഷാഷസ്പീയ  ചരടിതവത,  വക.പടി.സടി.സടി.-യവട  സജസ്പീവമേഷായ

രഷാഷസ്പീയ  ചരടിതവത  അപമേഷാനവപടുത്തുകയമല?   ശസ്പീ.  തടിരവഞ്ചൂര്

രഷാധഷാകൃഷ്ണന്  ഇമപഷാള്  എതടിയടിട്ടുണയ.  എവടിവടമപഷായടി

ശസ്പീ. രമമേശയ വചന്നടിതല, എവടിവടമപഷായടി ശസ്പീ. വക. ബഷാബുമവട്ടവന്റെ ശബയ,

ഓടക്കുഴലടിവല വമേഴു മപഷായതുമപഷാവലയഷായടി അവരടിവല പലരവടയയ സ്ഥടിതടി.

ശബമേടില,  വഎകഭ്യമേടില.   ശസ്പീ.  ഉമ്മന് ചഷാണടിക്കയ  വവയങ്കെടിലുയ  എവന്തങ്കെടിലുയ
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പറഞകൂമട?  അവസഷാനയ  ചങ്കെടില്  കുതടി  ശസ്പീ.  പടി.

കുഞ്ഞഷാലടിക്കുട്ടടിവയവക്കഷാണയ  ഇവര്ക്കയ  സമപഷാര്ട്ടയ  വചയയ

സയസഷാരടിപടിമക്കണടിവരയ.  ഞഷാന് സൂചടിപടിക്കുന്നതയ ഉദയ സൂരഭ്യവന പഴമുറയ

വകഷാണയ മൂടടി നടിങ്ങേള് ഇരട്ടഷാക്കഷാവമേന്നയ കരമതണ?  ഇതയ മകരളമേഷാണയ.  ആ

മകരളതടിവന്റെ സജസ്പീവമേഷായ ചരടിതതടിവന മുമന്നഷാട്ടുനയടിക്കഷാന് ഇഇൗ മകരളയ

പരടിപൂര്ണ്ണമേഷായ രഷാഷസ്പീയ ശക്തടിയഷായടി അയഗസ്പീകരടിചയ നടിലനടിര്ത്തുന്ന സഖഷാവയ

പടിണറഷായടി  വടിജയവന  മവട്ടയഷാടടി  നടിങ്ങേള്ക്കയ  മുമന്നഷാട്ടുമപഷാകഷാവമേന്നഷാണയ

ധഷാരണവയങ്കെടില്  ആ  വവള്ളയ  ഇറക്കടിവയ്ക്കുന്നതഷാണയ  നലതയ.  അതടില്

അരടിയടിടുന്നതടിനയ  നടിങ്ങേള്ക്കയ  കഴടിയടിലവയന്നയ  ഓര്മ്മവപടുതടിവക്കഷാണയ

ഞഷാന് എവന്റെ വഷാക്കുകള് ഉപസയഹരടിക്കുന്നു.

ശസ്പീ  .   എന്  .   ഷയസുദ്ദേസ്പീന്: സര്, ശസ്പീ. ഷഷാഫടി പറമടില് അവതരടിപടിച ഇഇൗ

അടടിയന്തരപ്രമമേയവത  ഞഷാന്  അനകൂലടിക്കുകയഷാണയ.  ഒര

സയസ്ഥഷാനതടിവന്റെ  അവലങ്കെടില്  ഇന്തഭ്യയവടതവന്ന  ചരടിതതടില്  ഒര

മുഖഭ്യമേനടിയയ  ഭരണകൂടവുയ  മനരടിടുന്ന  ഏറവുയ  വലടിയ  ഗഇൗരവമേഷായ

ആമരഷാപണങ്ങേവള  സയബനടിച്ചുള്ളതഷാണയ  ഇഇൗ  പ്രമമേയയ.  ഞങ്ങേള്  ഇഇൗ

ആമരഷാപണങ്ങേള്  പുറത്തുവന്ന  കഷാലത്തുതവന്ന  പറയന്ന  ഒര  കഷാരഭ്യമുണയ,
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മുഖഭ്യമേനടി  ഇലഷാവത എന്തയ  മുഖഭ്യമേനടിയവട  ഓഫസ്പീസഷാണയ.  മുഖഭ്യമേനടിയവട

ഓഫസ്പീസയ ഇഇൗ കുറകൃതഭ്യതടില് ഉള്വപട്ടടിട്ടുവണന്നുയ ഇവടിവട പറഞ്ഞതുമപഷാവല

അമദ്ദേഹതടിവന്റെ  വടിശസസനഷായ  പ്രടിന്സടിപല്  വസക്രട്ടറടി  നൂറയ  ദടിവസയ

ജയടിലടില് കടിടക്കുകയയ അവരമേഷായടി ബനവപട്ട മേവറഷാര സസ്പീ മേഷാസങ്ങേമളഷാളയ

ജയടിലടില്  കടിടടിക്കുകയയ  വചയതയ  നമ്മുവട  മുന്നടിലുണഷായ  സയഭവമേഷാണയ.

അമപഷാള് മുഖഭ്യമേനടി ഇലഷാവത മുഖഭ്യമേനടിക്കയ ഓഫസ്പീസുമണഷാ?  ഇവടിവട ഞഷാന്

മചഷാദടിക്കവട്ട,  നയതന  ബഷാമഗജടില്നടിന്നുയ  30  കടിമലഷാ  സസര്ണ്ണയ

പടിടടിക്കവപട്ടതുമുതല് നടന്ന അമനസഷണതടില് മുഖഭ്യമേനടിയവട മേനധഃസഷാക്ഷടി

സൂക്ഷടിപ്പുകഷാരനഷായ  പ്രടിന്സടിപല്  വസക്രട്ടറടി  ശസ്പീ.  എയ.  ശടിവശങ്കെരനയ

മുഖഭ്യമേനടിയവട  ഓഫസ്പീസടിവലയയ  വസ്പീട്ടടിവലയയ  കുടുയബ  സുഹൃത്തുമേഷായ  സസപ

സുമരഷയ  പ്രതടിപട്ടടികയടില്  മചര്ക്കവപടുകയയ  ജയടിലടില്  കടിടക്കുകയയ

വചയ്യുന്നു, അമനസഷണ സയഘയ മുഖഭ്യമേനടിയവട ഓഫസ്പീസടിവന്റെ മുന്നടില്മപഷായടി

നടില്ക്കുകയഷാണയ.  ശടിവശങ്കെരവന  എത  വപവട്ടന്നഷാണയ  നടിങ്ങേള്

തടിരടിവചടുതതയ.   ഇഇൗ  ഓഫസ്പീസയ  ഗഭ്യഷാലറടിയടില്  ഉണഷായടിരവന്നങ്കെടില്  ഇഇൗ

ചര്ച  ഒന്നുകൂടടി  നന്നഷാകുമേഷായടിരന്നു  എന്നയ  ഞഷാന് അഭടിപ്രഷായവപടുകയഷാണയ.

ഇത ഗുരതരമേഷായ  ആമരഷാപണമുണഷായടി മേഷാസങ്ങേമളഷാളയ ജയടിലടില് കടിടന്ന
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ഒര  ഉമദഭ്യഷാഗസ്ഥവന  എത  എളപതടിലഷാണയ  നടിങ്ങേള്  തടിരടിവചടുതതയ.

ഇവടിവട  ഇങ്ങേവനവയഷാവക്കയള്ള  ആമരഷാപണങ്ങേളണഷായടിട്ടുയ

മുഖഭ്യമേനടിവയക്കുറടിച്ചുളള  പ്രമയഷാഗങ്ങേളണഷായടിട്ടുയ  എമന്ത  ഇഇൗ  മകസയ  ഇഇൗ

വടിധമേഷായടിമപഷായതയ എന്നയ മചഷാദടിചഷാലഷാണയ, ഇമപഷാള് ആമരഷാപടിക്കുന്നുണമലഷാ

യ.ഡടി.എഫയ.-ഉയ  ബടി.വജ.പടി.-യമേഷായള്ള  സയഖഭ്യവമേന്നയ  പറയന്നുണമലഷാ.

നടിങ്ങേള്  തമ്മടിലുള്ള  ഒത്തുകളടിയവട  ഫലമേഷായഷാണയ  ഇഇൗ  മകസയ  ഇങ്ങേവന

നടിര്വസ്പീരഭ്യമേഷായടിമപഷായതയ.  വസ്പീണ്ടുയ എങ്ങേവന ഇഇൗ മകസയ തടിരടിച്ചുവന്നു? കഷാലയ

കണക്കുമചഷാദടിക്കഷാവത  ഒര  സയഗതടിയയ  പുറത്തുമപഷാകടില.  ഇഇൗ  രണയ

പ്രതടികളയ  തമ്മടില്  വതറടി.  സസപസുമരഷയ  ശടിവശങ്കെറുയ  തമ്മടില്  വതറടി.

ഇവടിവട  സൂചടിപടിചതുമപഷാവല  അശസത്ഥഷാമേഷാവടിവന്റെ  ആനയവമേഷാവക്ക

പുറത്തുവന്നു.  അതടിവനത്തുടര്ന്നയ  അമങ്ങേഷാട്ടുമേടിമങ്ങേഷാട്ടുമുളള

ആമരഷാപണങ്ങേളണഷായടി.  ആ  ആമരഷാപണങ്ങേവളത്തുടര്ന്നഷാണയ  വസ്പീണ്ടുയ

മേജടിമസ്ട്രേറടിവന്റെ  മുമടില്  164-ാ  വകുപയ  പ്രകഷാരമുള്ള  വമേഷാഴടിയണഷായതയ.

ഇമപഷാള്  എത  നടിസഷാരമേഷായടിട്ടഷാണയ  പറയന്നതയ.  164  അത  വലടിയ

സയഗതടിവയഷാന്നുമേവലന്നയ.  അതയ  വലടിയ  സയഗതടിയഷാമണഷാവയന്നയ

ഇതടിനകത്തുള്ള ആവരയയ പഠടിപടിമക്കണതടില. 164 സയഗതടിയഷാണയ. 164-ല്
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ഒര  മസറയവമേന്റെയ  വകഷാടുപടിക്കുന്നതയ  അതയ  നഷാവള

മേഷാറടിപറയഷാതടിരടിക്കഷാന്മവണടിയഷാണയ.   ഇവടിവട  സസപ  സുമരഷയ  164

മസറയവമേന്റെയ  വകഷാടുക്കഷാനണഷായ സഷാഹചരഭ്യവമേന്തഷാണയ;  ഞങ്ങേള് ആവരങ്കെടിലുയ

കൂട്ടടിവക്കഷാണ്ടുമപഷായടിട്ടഷാമണഷാ?  അല.  അവര്ക്കയ  ജസ്പീവഭയമുള്ളതുവകഷാണഷാണയ.

അവരവട  മകസടിവല  പ്രതടിയഷായടിരന്ന  സരടിതടിവന  ഡടി.വവവ.എഫയ.വഎ.-

കഷാരയ  മപഷാലസ്പീസുകഷാരയ  മവട്ടയഷാടഷാന്  തുടങ്ങേടിയമപഷാള്  ജസ്പീവനയ

ഭസ്പീഷണടിയണഷാകുകയയ നഷാവളയയ ഇഇൗ മകസടിവന്റെ വതളടിവയ അവമശഷടിക്കണയ

എന്നുളളതുവകഷാണ്ടുമേഷാണയ  സസപ  സുമരഷയ  164  പ്രകഷാരമുള്ള  മസറയവമേന്റെയ

വകഷാടുതതയ.  164  മസറയവമേന്റെയ  അത വലടിയ കഷാരഭ്യമേവലങ്കെടില്,  എന്തടിനഷാണയ

വസ്പീണ്ടുയ സസപയവട അടുമതയയ നടിങ്ങേള് ഷഷാജയ കടിരണടിവന പറഞ്ഞയചതയ?

ഇമപഷാള്  പറയന്നതയ  ഷഷാജയ  കടിരണടിനയ  ബനയ

മകഷാണ്ഗ്രസകഷാരമേഷായടിട്ടഷാവണന്നഷാണയ.  (ഷഷാജയ  കടിരണടിവന്റെ  മഫസ്ബുക്കയ

മപഷാസയ  ഉയര്തടിക്കഷാട്ടടി  വഷായടിക്കുന്നു)  "മമേയയ  2,  2021  -  പഷാര്ട്ടടി

അനഭഷാവമുള്ളമപഷാഴുയ  പടിന്നസ്പീടയ  അതയ  നഷമേഷായമപഷാഴുയ  ഒരടിക്കല്മപഷാലുയ

ഇഷമേടിലഷാത  മനതഷാവഷായടി  മേഷാതമമേ  അങ്ങേവയ  കണടിട്ടുള."  -

മുഖഭ്യമേനടിവയപറടിയഷാണയ  പറയന്നതയ.   "ഏകഷാധടിപതടിവയന്നയ  നടിരവധടി
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തവണ  അങ്ങേവയ  വടിമശഷടിപടിചടിട്ടുണയ.  പവക്ഷ,  അവതലഷായ  വതറഷാവണന്നയ

കഷാലയ വതളടിയടിച്ചു.  സഖഷാമവ എന്നയ വടിളടിക്കഷാനല മതഷാന്നുന്നതയ.  കഭ്യഷാപ്റന്

എന്നയ വടിളടിക്കഷാമന കഴടിയന്നുള.  ഇരട്ടചങ്കെന് തവന്ന.  ലഷാല്സലഷായ."  എന്നയ

ഷഷാജയ കടിരണ് പറയകയഷാണയ.  ഒരഷാവള കഷാണുമമഷാമഴഷാ കൂവടനടില്ക്കുമമഷാമഴഷാ

യഷാത വചയ്യുമമഷാമഴഷാ  മഫഷാമട്ടഷാവയടുക്കുയ അതഷാണയ      ശസ്പീ.  വടി.  മജഷായടി

ഉയര്തടിക്കഷാണടിചതയ.  അതയ എടുതടിട്ടഷാമണഷാ നടിങ്ങേള് ഞങ്ങേവള മനരടിടഷാന്

വരന്നതയ?  ഇവടിവട  വസ്പീണ്ടുയ ഇഇൗ മകസയ  കുതടിവപഷാക്കഷാനണഷായ കഷാരണയ,

xxxxxxx+ നല്കടിയടിട്ടുവണന്നയ  എറണഷാകുളവത  പ്രമതഭ്യക  മകഷാടതടിയടില്

വമേഷാഴടി  മരഖവപടുതടിയമശഷയ  സസപ  സുമരഷയ  മേഷാധഭ്യമേങ്ങേമളഷാടയ

പറഞവവന്നുളളതഷാണയ. ഇവടിവട ശസ്പീ. ഷഷാഫടി പറമടിലടിനയ  164-വനക്കുറടിചയ

മേടിണഷാന്  പഷാടടില.  അതയ  മകഷാടതടിയടിലടിരടിക്കുന്ന  കഷാരഭ്യമേഷാവണന്നഷാണയ

ബഹുമേഷാനവപട്ട  മേനടി  ശസ്പീ.  പടി.  രഷാജസ്പീവയ  പറഞ്ഞതയ.       ശസ്പീ.  ഷഷാഫടി

പറമടില് എന്തഷാ പറഞ്ഞതയ;  സസപ സുമരഷയ  പതക്കഷാമരഷാടയ  മകരളതടിവല

മുഖഭ്യമേനടിവയക്കുറടിച്ചുയ  അമദ്ദേഹതടിവന്റെ കുടുയബവതക്കുറടിച്ചുയ  പറഞ്ഞടിട്ടുണയ.

അതയ  ചര്ച വചയഷാനയ മചഷാദടിക്കഷാനമുള്ള മവദടി  ഇതലഷാവത മേമറതഷാവണന്നയ

നടിങ്ങേള്  വവളടിവപടുമതണതുണയ.   “2016-ല്  ബഹുമേഷാനവപട്ട  മുഖഭ്യമേനടി

+ ബഹുമേഷാനവപട്ട സഭഷാദ്ധഭ്യക്ഷവന്റെ ഉതരവടിന്പ്രകഷാരയ (ഫയല് നമര് 11645/ഇ.ബടി./2022/നടി.വസ., തസ്പീയതടി 30-06-2022) 

സഭഷാമരഖകളടില്നടിന്നുയ നസ്പീക്കയവചയ്തു.
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ദുബഷായടില്  മപഷായസമേയതയ  ശസ്പീ.  എയ.  ശടിവശങ്കെര്  ആദഭ്യമേഷായടി  എവന്ന

ബനവപടുന്നതയ,  അന്നയ  ഞഷാന്  മകഷാണ്സുമലറടില്  വസക്രട്ടറടിയഷായടിരന്നു"

എന്നതയ സസപ സുമരഷടിവന്റെ വമേഷാഴടിയഷാണയ.  

റവനമ്മ്യൂ-ഭവനനടിര്മ്മഷാണ  വകുപ്പുമേനടി  (ശസ്പീ  .    വക  .    രഷാജന്  ):  സര്,

മപഷായടിന്റെയ ഓഫയ ഓര്ഡര്. 

മേടി  .   സസ്പീക്കര്: മപഷായടിന്റെയ ഓഫയ ഓര്ഡറുണയ, സമേയയ വപ്രഷാട്ടകയ വചയഷായ.

 ശസ്പീ  .    വക  .    രഷാജന്:  സര്,  ഇമപഷാള്  മുഖഭ്യമേനടിവയക്കുറടിചയ  ഇവടിവട

നടതടിയ പ്രസഷാവനയണമലഷാ;  വവക്രയ നന്ദകുമേഷാറടിവന്റെ വഷാക്കുമകട്ടയ  പറഞ്ഞ

കഷാരഭ്യമുണമലഷാ;   അതടിവന്റെ  വടിശസസത  ഇഇൗ  സഭയറടിയണയ.  അതുവകഷാണയ

ഇവടിവട  ബഹുമേഷാനവപട്ട  അയഗയ  ഉന്നയടിച  വടിഷയയ  വതറഷാവണങ്കെടില്

സഭഷാമരഖയടിലുണഷാകഷാന്  പഷാടടില.  അതയ  വതറഷാവണന്നയ  പൂര്ണ്ണമേഷായ

മബഷാധഭ്യമുണയ. മതഷാന്നഭ്യഷാസയ സഭയടില് പറയഷാന് പഷാടടില.

മേടി  .   സസ്പീക്കര്: അതയ പരടിമശഷാധടിക്കഷായ. 24 വസക്കന്റെഷാണയ ബഹുമേഷാനവപട്ട

മേനടിവയടുതടിട്ടുള്ളതയ.

ശസ്പീ  .    എന്  .    ഷയസുദ്ദേസ്പീന്:  സര്,  ഒര  അയഗയ  പ്രസയഗടിക്കുമമഷാള്

ഇങ്ങേവനവയഷാര മേനടി തടസവപടുതഷാന് പഷാടുമണഷാ; അതയ ഓര്ഡറടിലഷാമണഷാ?
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മേടി  .   സസ്പീക്കര്: മപഷായടിന്റെയ ഓഫയ ഓര്ഡര് അമല.   

ശസ്പീ  .    എന്  .    ഷയസുദ്ദേസ്പീന്:  സര്,  “2016-ല്  മുഖഭ്യമേനടി  ദുബഷായടില്

മപഷായസമേയതഷാണയ  ശസ്പീ.  എയ.  ശടിവശങ്കെര്  ആദഭ്യമേഷായടി  എവന്ന

ബനവപടുന്നതയ,  അന്നയ  ഞഷാന്  മകഷാണ്സുമലറടില്  വസക്രട്ടറടിയഷായടിരന്നു.

മുഖഭ്യമേനടിയവട  ബഷാഗയ  മേറന്നു.   എതയയ  വപവട്ടന്നയ

എതടിക്കണവമേന്നഷായടിരന്നു  ആവശഭ്യയ.   ഞഷാന്  അതയ  വകഷാണ്ടുമപഷായടി"

എന്നഷാണയ  സസപ  സുമരഷയ  പറയന്നതയ.   ഇവടിവട  വളവര  കൃതഭ്യമേമല.

മുഖഭ്യമേനടിയവട ബഷാഗഷാവണന്നുയ അതയ എതടിച്ചുവകഷാടുതതയ ഞഷാനഷാവണന്നുയ

പ്രതടിയഷായ  സസപ  സുമരഷയ  പറയന്നു.   എന്നടിട്ടയ  മുഖഭ്യമേനടി  മേഷാതയ  ഇഇൗ

കുറകൃതഭ്യതടില്  ഭഷാഗഭഷാക്കവലന്നയ  പറയന്നതയ  എങ്ങേവനയഷാണയ;  ആര്ക്കഷാണയ

അതയ  വടിശസസടിക്കഷാന്  കഴടിയക?   മുഖഭ്യമേനടിയവട  മേന:സഷാക്ഷടി

സൂക്ഷടിപ്പുകഷാരനഷായ  ശടിവശങ്കെര്  മുഖഭ്യമേനടി  പറഞ്ഞടിട്ടയ  ആ  ബഷാഗയ

വകഷാണ്ടുവരഷാന്  ആജഷാപടിക്കുന്നു.    ബഷാഗടില്  കറന്സടിയഷായടിരന്നുവവന്നയ

സസപ  സുമരഷയ  പറയന്നു.  ആ  ബഷാഗയ  ഞഷാനഷാണയ  മകഷാണ്സുമലറയ വഴടി

വകഷാടുതയചവതന്നുയ അവര് പറയന്നു.   (...ബഹളയ...)  ഇഇൗ കുറകൃതഭ്യതടില്

മുഖഭ്യമേനടിക്കയ പങ്കുവണന്നുളളതയ വലടിയ ആമരഷാപണമേഷാണയ. പടിവന്ന പറഞ്ഞതയ
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ബടിരടിയഷാണടി വചമ്പുകവളക്കുറടിചഷാണയ.  (...ബഹളയ...)

ശസ്പീ  .   വക  .   രഷാജന്: സര്, .....(വവമേക്കയ ഓഫയ).....

മേടി  .   സസ്പീക്കര്: അങ്ങേയ ഉന്നയടിച കഷാരഭ്യയ പരടിമശഷാധടിക്കഷായ.  

ശസ്പീ  .   എന്  .   ഷയസുദ്ദേസ്പീന്: സര്, പ്രസയഗയ തടസവപടുതടിയടിട്ടയ കഷാരഭ്യമേടില.

ബടിരടിയഷാണടി  വചമ്പുകള്  സ്ഥടിരമേഷായടി  കടിഫയ  ഹഇൗസടിമലയയ  മപഷാകഷാറുണയ.

അതടിനയ  നല  കനമുണഷായടിരന്നു.  ആടയ  ബടിരടിയഷാണടിയയ  മകഷാഴടി

ബടിരടിയഷാണടിയമേഷായടിരവന്നങ്കെടില്  കനമുണഷാകുമേഷായടിരന്നടില.  അതടില്

മലഷാഹമുണഷായടിരന്നുവവന്നയ  പറഞ്ഞതയ  ഇഇൗ  മകസടിവല  പ്രതടിയഷാണയ.

ആടടിവന്റെ  തലയയ  മകഷാഴടിയവട  കഷാലുവമേഷാന്നുമേഷായടിരന്നടില

അതടിലുണഷായടിരന്നതയ.  അതടില്  മലഷാഹമേഷായടിരന്നു.  ഇത  ഗുരതരമേഷായ

ആമരഷാപണങ്ങേളഷാണയ ഒര മുഖഭ്യമേനടിവക്കതടിവര വന്നതയ.  എന്നടിട്ടയ  മുഖഭ്യമേനടി

നമമ്മഷാടയ പറയന്നതയ പടിപടിടടിവടിദഭ്യ എമന്നഷാടയ മവവണന്നഷാണയ. ബഹുമേഷാനവപട്ട

മുഖഭ്യമേനടിമയഷാടയ  ഞങ്ങേള്ക്കുയ  പറയഷാനള്ളതയ  ഇഇൗ  ജഷാതടി  വര്തമേഷാനയ

പറയന്ന  വചപടടിവടിദഭ്യ  പ്രതടിപക്ഷമതഷാടുയ  മവണഷാവയന്നഷാണയ.  എലഷായ

തകര്ന്നയ  എലഷാ  വതളടിവുകളയ  തനടിവക്കതടിരഷായടി  വരമമഷാഴുയ  വലടിയ

ആത്മവടിശസഷാസയ  പ്രകടടിപടിചടിട്ടയ  ഞങ്ങേവള  ഇങ്ങേവന  ഭത്സടിക്കുക,  ഞങ്ങേവള
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ഇങ്ങേവന  മചഷാദഭ്യയ  വചയ്യുക.  ഇജ്ജഷാതടി  വചപടടിവടിദഭ്യവകഷാവണഷാന്നുയ

രക്ഷവപടഷാന്  മപഷാകുന്നടില.  മകരളതടില്  കമ്മമ്മ്യൂണടിസയ  മുഖഭ്യമേനടിമേഷാര്,

ധഷാര്മ്മടികതയവണങ്കെടില്   സടി.പടി.വഎ.(എയ.)-വന്റെ  മനതഷാക്കനഷാര്,  ശസ്പീ.

സസ്പീതഷാറഷായ  വയച്ചൂരടി  അടക്കമുള്ളവമരഷാടയ  ഞഷാന്  പറയകയഷാണയ   ഇത

ഗുരതരമേഷായ ഒര ആമരഷാപണയ വന്നടിട്ടയ.... കമ്മമ്മ്യൂണടിസയ പഷാര്ട്ടടി അത മമേഷാശയ

പഷാര്ട്ടടിയഷാവണന്ന  അഭടിപ്രഷായവമേഷാന്നുയ  ഞങ്ങേള്ക്കടില.   പവക്ഷ,  ഇഇൗ

കഷാലഘട്ടതടില്  ഇങ്ങേവന  കുഴലൂതുന്നവരഷാണയ  കൂവടയള്ളവതങ്കെടില്  ആ

പഷാര്ട്ടടിയവട  നഷാശയ  വളവര  വവവകഷാവതതവന്ന  സയഭവടിക്കുവമേന്നയ  പറയഷാന്

ഞഷാന്  ആഗ്രഹടിക്കുകയഷാണയ.  ഇത  ഗുരതരമേഷായ  ആമരഷാപണങ്ങേള്,  എലഷാ

വതളടിവുകളയ  എലഷായ  വഭ്യക്തമേഷായടിട്ടുയ  മുഖഭ്യമേനടി  രഷാജടിവയഷാതടിരടിക്കുന്നതയ

രഷാഷസ്പീയ  ധഷാര്മ്മടികതയടിലഷായ്മയഷാണയ.   വടിമേഷാനയ  അപകടതടില്വപട്ടമപഷാള്

മവഭ്യഷാമേയഷാന  മേനടി  രഷാജടിവച  ഭഷാരതയ,  വറയടില്  അപകടമുണഷായമപഷാള്

വറയടില്മവ മേനടി രഷാജടിവച ഭഷാരതയ.  ആ ഭഷാരതതടിവന്റെ ജനഷാധടിപതഭ്യതടിനയ

അപമേഷാനമേഷായടി മേഷാറുകയഷാണയ മകരളതടിവന്റെ മുഖഭ്യമേനടിവയന്നുള്ളതഷാണയ ഇന്നയ

നമുക്കയ  കഷാണഷാന് കഴടിയന്നതയ.  ജൂലടിയസയ  സസ്പീസറുവട  ഭഷാരഭ്യ  സയശയതടിനയ

അതസ്പീതമേഷായടിരടിക്കണവമേന്നയ മുമയ നടിങ്ങേള് പറഞ്ഞടിമല?  ഇന്നയ ആ വഷാക്കുകള്
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വവള്ളയ  വതഷാടഷാവത  വടിഴുങ്ങുന്ന  സ്ഥടിതടിയടിമലയഷാണയ  നടിങ്ങേള്  വരന്നതയ.

ശസ്പീ.  രഷാഹുല്  ഗഷാനടിയവട  ഓഫസ്പീസയ  നടിങ്ങേള്  ആക്രമേടിചതയ  ഇഇൗ  ചര്ച

വഴടിമേഷാറഷാന്  മവണടിയഷായടിരന്നുവവന്നുയ  ഞങ്ങേള്ക്കറടിയഷായ.  ഇവടിവട  നമ്മള്

കഷാണുന്നതയ കമ്മമ്മ്യൂണടിസയ ചരടിതതടില് കുറചയ ഏകഷാധടിപതടികളണയ. Nicolae

Ceausescu,  Kim  Jong-un  എന്നടിവവരമപഷാവല  ഇവടിവട  ഒര

ഏകഷാധടിപതടിവയ  നടിങ്ങേള്  വഷാഴന്നതയ  ശരടിയവലന്നയ  പറയഷാന്  ഞങ്ങേള്

ആഗ്രഹടിക്കുകയഷാണയ.   ഇവടിവടവയലഷായടിടത്തുയ  കലഷാപമുണഷാക്കുന്ന

രസ്പീതടിയടിലഷാണയ  കഷാരഭ്യങ്ങേള്  മപഷാകുന്നതയ.  വഷാളകള്ക്കയ  മുമടിലൂവട

നടന്നുനസ്പീങ്ങേടിയ  ആളഷാണയ  മുഖഭ്യമേനടിവയന്നഷാണയ  പറഞ്ഞതയ.   മകരളതടില്

ഇമപഷാള്  ഒര  മേസ്പീററടില്  ഒര  മപഷാലസ്പീസഷാണയ.   കുറകൃതഭ്യങ്ങേള്  അറന്ഡയ

വചയഷാന് മപഷാലസ്പീസടിനയ  കഴടിയഷാത വടിധയ ബഹുമേഷാനവപട്ട മുഖഭ്യമേനടിക്കയ.....

(വവമേക്കയ ഓഫയ)....

മേത്സഭ്യബനനയ,  സഷായസഷാരടികയ,  യവജനമക്ഷമേ  വകുപ്പുമേനടി

(ശസ്പീ  .   സജടി വചറടിയഷാന്): സര്, മപഷായടിന്റെയ ഓഫയ ഓര്ഡര്.  ചട്ടയ 131 പ്രകഷാരയ

വഭ്യക്തടിപരമേഷായ  ആമരഷാപണയ  -  അതുതവന്ന  തര്ക്കതടിനള്ളമതഷാ

പ്രസക്തമേഷായമതഷാ ആയ  ഒര  വടിഷയമേഷായടിരടിവക്ക
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ഉമദ്ദേശഭ്യതടിനടടിസ്ഥഷാനമേടിലഷാത  ആവശഭ്യമേടിലഷാത  വടിഷയയ  ഉന്നയടിക്കഷാന്

പഷാടടില.   ചട്ടയ  132  പ്രകഷാരയ  ഒര അയഗയ  മേവറഷാരയഗവത വഭ്യക്തടിപരമേഷായടി

പരഷാമേര്ശടിചയ  പരടിഹസടിക്കുന്ന  രസ്പീതടിയടില്  സയസഷാരടിക്കഷാന്  പഷാടടില.

ബഹുമേഷാനവപട്ട  മുഖഭ്യമേനടി  ഇഇൗ  സഭയടിവല  അയഗമേഷാണയ.  വഭ്യക്തടിപരമേഷായടി

ആമക്ഷപടിച്ചുവകഷാണ്ടുള്ള ആമരഷാപണങ്ങേള് ഉന്നയടിചതയ സഭഷാമരഖയടില്നടിന്നുയ

ഒഴടിവഷാക്കണയ.  

മേടി  .   സസ്പീക്കര്: അതയ പരടിമശഷാധടിചയ ഉചടിതമേഷായ തസ്പീരമേഷാനവമേടുക്കഷായ.  

ശസ്പീ  .    എയ  .    വടിന്വസന്റെയ:   സര്,  ചട്ടയ  307  പ്രകഷാരയ  എകയപഞയ

വചയഷാനഷാണയ.  ശസ്പീ.  വടി.  മജഷായടി  പറഞ്ഞമപഷാള്  എവന്റെ  ടസടിററടില്

ഗഷാനടിജടിയവട  തകര്തടിട്ടടിരടിക്കുന്ന  ചടിതമേടിലഷാവയന്നയ  പറഞ.   എവന്റെ

ടസടിററടില് അതുണയ.  വതറഷായ പരഷാമേര്ശയ പടിന്വലടിക്കണയ.  

ശസ്പീ  .   വസബഷാസഭ്യൻ കുളത്തുങ്കെല്: സര്, എനടിക്കയ വതഷാട്ടുമുമയ സയസഷാരടിച

ബഹുമേഷാനവപട്ട മേണ്ണഷാര്ക്കഷാടയ അയഗയ ശസ്പീ. എന്. ഷയസുദ്ദേസ്പീന്, അമദ്ദേഹതടിവന്റെ

പ്രസയഗതടില്  ഒര  കഷാരഭ്യയ  പരഷാമേര്ശടിച്ചു.  164  മസറയവമേന്റെയ  ആരയ

വകഷാടുപടിച്ചുവവന്നയ;  അവടിവട  വളവര  വഭ്യക്തമേഷായടി  ഒരകഷാരഭ്യയ

മബഷാദ്ധഭ്യമേഷാകുകയഷാണയ.  ഇവതഷാര  രഷാഷസ്പീയ  ഗൂഢഷാമലഷാചനയഷാവണന്നുയ  അതയ
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യ.ഡടി.എഫയ.-വന്റെയയകൂടടി അറടിവടിലുയ പങ്കെഷാളടിതതടിലുമുണഷായ ഒര രഷാഷസ്പീയ

ഗൂഢഷാമലഷാചനയഷാവണന്നതടിവന്റെ  തുറന്നയ  സമ്മതടിക്കലഷാണയ

ശസ്പീ.  എന്.  ഷയസുദ്ദേസ്പീവന്റെ  ആ  പരഷാമേര്ശവമേന്നഷാണയ  എനടിക്കയ

സൂചടിപടിക്കഷാനളളതയ.  ഇഇൗ  ഗൂഢഷാമലഷാചനയടില്  ആവരലഷാമേഷാണയ  ......

(ബഹളയ)......  അമദ്ദേഹയ  അങ്ങേവന  പറഞ.  മരഖകള്  പരടിമശഷാധടിക്കവട്ട.

രഷാഷസ്പീയ  ഗൂഢഷാമലഷാചനയടിവല  അവരവട  പങ്കെയ  വളവര  സുവഭ്യക്തമേഷായടി

മബഷാദ്ധഭ്യവപടുത്തുന്നതഷാണയ  പരഷാമേര്ശയ.   അതുമപഷാവല,  ഇഇൗ

ഗൂഢഷാമലഷാചനയടില് ആവരലഷാമേഷാണയ പങ്കെഷാളടിയഷായടിരടിക്കുന്നതയ? എവന്റെ നഷാട്ടടില്

ഒര മുന്  എയ.എല്.എ.-യണയ.  അമദ്ദേഹതടിവന്റെ മപരയ  നടിരവധടി  പ്രഷാവശഭ്യയ

ഇവടിവട  പറഞ.   എന്നഷാല്  ഞഷാന്  പറയന്നടില.  ചക്കരവപമണ്ണവയന്നയ

വടിളടിച്ചുവകഷാണയ ഒര വടിവഷാദ നഷായടികവയകടടി, ഇമപഷാള് ഇഇൗ മസറയവമേനമേഷായടി

മുമന്നഷാട്ടുവന്നടിരടിക്കുന്ന  സസപ  സുമരഷടിവന  ഇതരവമേഷാര

സഷാഹചരഭ്യതടിമലയ്വക്കതടിക്കഷാന്  സഹഷായടിക്കണവമേന്നയ

അഭഭ്യര്ത്ഥടിച്ചുവകഷാണയ  നടത്തുന്ന സയഭഷാഷണയ മകരളയ  മുഴുവന് മകട്ടതഷാണയ.

ആ  ആളടിവന്റെ  വക്രഡടിബടിലടിറടിവയക്കുറടിച്ചുയ  മുന്കഷാല

വചയടികവളക്കുറടിച്ചുവമേഷാന്നുയ  ഞഷാന്  ഇവടിവട  വടിശദസ്പീകരടിക്കഷാന്



Uncorrected/Not for Publication
28-06-2022

54

ആഗ്രഹടിക്കുന്നടില.  അമദ്ദേഹമുള്വപവട  ഇവടിവട  വതഷാട്ടുമുമയ  നടന്ന

പ്രസയഗങ്ങേളടില്  പരഷാമേര്ശടിക്കവപട്ട  അഡസ.  കൃഷ്ണരഷാജുയ   അഡസ.

ബടിജുകൃഷ്ണനവമേഷാവക്കയളള സയഘയ പരടിവഷാറടിവന്റെ മുന്നടിരമനതഷാക്കനഷാരടക്കയ

നടതടിയ  ഗൂഢഷാമലഷാചനയടില്  യ.ഡടി.എഫയ.  ഭഷാഗഭഷാക്കഷായ,

പ്രതഭ്യക്ഷതടില്തവന്ന തടികഞ്ഞ രഷാഷസ്പീയ ഗൂഢഷാമലഷാചനയഷാവണന്നയ വളവര

സുവഭ്യക്തമേഷായടി  അരടിയഷാഹഷാരയ  കഴടിക്കുന്ന  ആര്ക്കുയ  മബഷാദ്ധഭ്യമേഷാകുന്ന  ഒര

വസ്തുതവയ  മുന്നടില്നടിര്തടിവക്കഷാണഷാണയ  യ.ഡടി.എഫയ.  ഇഇൗ

വപഷാറഷാട്ടുനഷാടകവുമേഷായടി  മുമന്നഷാട്ടുവന്നടിരടിക്കുന്നവതന്നുളളതയ  എതമയഷാ

അപഹഷാസഭ്യമേഷാണയ.  യ.ഡടി.എഫയ.-വന്റെ  രഷാഷസ്പീയ  നടിലവഷാര  തകര്ചയവട

ഏറവുയ  വലടിയ  ആഴമേഷാണയ  അതയ  മബഷാധഭ്യവപടുത്തുന്നതയ.  ഇന്നവല  ശസ്പീ.

രഷാഹുല്  ഗഷാനടിയമേഷായടി  ബനവപട്ട  വടിഷയതടില്  റൂള്  50  പ്രകഷാരമുളള

മനഷാട്ടസ്പീസടിനയ  അവതരണഷാനമേതടിക്കുമവണടിയടിട്ടുളള  പ്രമമേയഷാവതരണതടിനയ

മുമന്നഷാട്ടുവരഷാന്  തയഷാറഷാകഷാതടിരന്ന  ആളകള്  ഇന്നയ  സസപ  സുമരഷടിവന്റെ

വമേഷാഴടിയവട മപരടില്, ആ വമേഷാഴടി  വടിശസസടിക്കുന്നടിലഷാവയന്നയ സഭയടിലടിരടിക്കുന്ന

ബഹുമേഷാനവപട്ട  പ്രതടിപക്ഷ  മനതഷാവയ  ശസ്പീ.  വടി.  ഡടി.  സതസ്പീശന്

മേഷാധഭ്യമേങ്ങേമളഷാടയ  പറഞ്ഞതഷാണയ.  അങ്ങേവന  വടിശസഷാസഭ്യതയടിവലന്നയ
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അവര്തവന്ന  സമ്മതടിച  ഒര  വമേഷാഴടിയവട  വവളടിചതടില്  മകരളയ

തളളടിക്കളഞ്ഞ............

പ്രതടിപക്ഷ മനതഷാവയ (  ശസ്പീ  .   വടി  .   ഡടി  .   സതസ്പീശന്  ):  സര്, മപഷായടിന്റെയ ഓഫയ

ഓഡര്.......

മേടി  .   സസ്പീക്കര്:  അമദ്ദേഹയ മകള്ക്കുന്നടില.  അങ്ങേയ പറയൂ......

ശസ്പീ  .    വടി  .    ഡടി  .    സതസ്പീശന്:   സര്,  ബഹുമേഷാനവപട്ട  പൂഞ്ഞഷാര്  അയഗയ,

ഞഷാന്  മേഷാതൃഭൂമേടിമയഷാടയ  സസപ  സുമരഷടിവന്റെ  ഇഇൗ  വവളടിവപടുതല്

വടിശസസടിക്കുന്നടിലഷാവയന്നയ പറഞവവന്നയ അമദ്ദേഹയ പറഞ.  അതയ  വഷാസവ

വടിരദ്ധമേഷായടിട്ടുളള  കഷാരഭ്യമേഷാണയ.  വതറഷായടിട്ടുളള  കഷാരഭ്യമേഷാണയ.  അതയ

മരഖയടില്നടിന്നുയ നസ്പീക്കയ വചയണയ.

ശസ്പീ  .   വസബഷാസഭ്യൻ കുളത്തുങ്കെല്: സര്,  മേഷാധഭ്യമേങ്ങേളടില് വന്നതഷാണയ. ......

മേടി  .   സസ്പീക്കര്:  ഇതയ കഴടിയവട്ട........

നടിയമേയ,  വഭ്യവസഷായയ,  കയര്  വകുപ്പുമേനടി  (ശസ്പീ  .    പടി  .    രഷാജസ്പീവയ):  സര്,

അമദ്ദേഹയകൂടടി  അറടിഞവകഷാണയ  തയഷാറഷാക്കടിയ  ഒര  മസറയവമേന്റെയ  അമദ്ദേഹയ

അവടിശസസടിമക്കണ കഷാരഭ്യമേടിലമലഷാ. ........ (ബഹളയ)............ (ബഹളയ) .......

ശസ്പീ  .   വസബഷാസഭ്യൻ കുളത്തുങ്കെല്: സര്, മേഷാധഭ്യമേങ്ങേളടില് വന്നതയ അമദ്ദേഹയ
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നടിമഷധടിചടിട്ടടില. ....... (ബഹളയ) .......

മേടി  .    സസ്പീക്കര്:  അങ്ങേയ  പ്രസയഗയ  അവസഷാനടിപടിക.......  അങ്ങേയ

വടിശദസ്പീകരടിചമലഷാ...... പ്രസയഗയ അവസഷാനടിപടിക...........

ശസ്പീ  .    വസബഷാസഭ്യൻ  കുളത്തുങ്കെല്:  സര്,  ഞഷാന്  ഒര  കഷാരഭ്യയ  പറഞ്ഞയ

പ്രസയഗയ  അവസഷാനടിപടിക്കുകയഷാണയ.  അതഷായതയ,  യ.ഡടി.എഫയ.

മേനസടിലഷാമക്കണ  ഒര  കഷാരഭ്യമുണയ.  ഇന്തഭ്യയടിവല  മദശസ്പീയ  മേമതതര

ബദലടിനമവണടിയളള   വലടിയ  മപഷാരഷാട്ടതടില്  ഇന്തഭ്യയവട

മേതനടിരമപക്ഷതയടില്  ഇന്തഭ്യന്  രഷാഷസ്പീയ  ഭൂമേടികയടില്  ജസലടിക്കുന്ന

സൂരഭ്യമതജസഷാണയ  മകരളതടിവല മുഖഭ്യമേനടി സഖഷാവയ  പടിണറഷായടി  വടിജയന്

........(വവമേക്കയ ഓഫയ)........

ശസ്പീ  .    എ  .    എന്  .    ഷയസസ്പീര്:   സര്,  'വപ്രഷാപഗന്ഡ'  എന്ന  വഷാക്കയ

മലഷാകതടിനയ പരടിചയവപടുതടിയതയ വുവഡഷാ വടില്സണ് എന്ന അമമേരടിക്കന്

പ്രസടിഡന്റെഷാണയ. സമേഷാധഷാന പ്രടിയരഷായ അമമേരടിക്കന് ജനതവയ യദ്ധതടിമലയയ

നയടിക്കഷാന്  മവണടിയഷായടിരന്നു  വപ്രഷാപഗന്ഡ  എന്ന  വഷാക്കയ

പരടിചയവപടുതടിയതയ.  ഏതഷാണയ  അതടിനസമേഷാനമേഷായടി  ഇവടിവട  വസ്പീണ്ടുയ

വപ്രഷാപഗന്ഡ വന്നുവകഷാണടിരടിക്കുകയഷാണയ. ജനമക്ഷമേനയങ്ങേള് നടപടിലഷാക്കടി
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മുമന്നഷാട്ടുമപഷാകുന്ന  ഇടതുപക്ഷ  സര്ക്കഷാരടില്  ജനങ്ങേള്  വടിശസഷാസമേര്പടിചയ

മുമന്നഷാട്ടുമപഷാകുമമഷാള്  ആ  സര്ക്കഷാരടിവന  കടന്നഷാക്രമേടിക്കഷാന്  വലതുപക്ഷ

മേഷാധഭ്യമേങ്ങേളയ വലതുപക്ഷ രഷാഷസ്പീയവുയ ആര്.എസയ.എസയ.-ഉയ ആസൂതടിതമേഷായടി

വസ്പീണ്ടുയ  വപ്രഷാപഗന്ഡയമേഷായടി  വരടികയഷാണയ.  ഇതടില്പറയന്ന

വപ്രഷാപഗന്ഡവയ രണഷായടി തടിരടിക്കഷായ.  ഒന്നയ,  സസര്ണ്ണക്കടതയ ഫസയ പഷാര്ട്ടയ.

ചടിതയ  എന്ന  സടിനടിമേ  ഏതഷാണയ  ഒരവകഷാലയ  ഓടടിയടിട്ടുണയ.  അതടിനയ

സമേഷാനമേഷായടി ഒര വകഷാലയ ഓടടിയതഷാണയ.  എന്നഷാല് അതടിവന്റെ വപ്രഷാഡക്ഷന്

നഷമേഷായടി.  ഇവടിവട  ഇഇൗ  സടിനടിമേയടിവല  വപ്രഷാഡക്ഷന് വക.പടി.സടി.സടി.-ക്കയ

നഷമേഷായടിമപഷായടി.  ഒര വകഷാലയ ഓടടിയടിട്ടുയ സഷാമതടികമേഷായടി നഷവുയ രണയ

വതരവഞ്ഞടുപടില് പരഷാജയവപടുകയയ  സസ്പീറടിവന്റെ എണ്ണയ കുറയകയയ വചയ്തു.

ഇതഷാണയ  സസര്ണ്ണക്കടതടിവല  ഒന്നഷായ  പഷാര്ട്ടയ.   വസക്കന്ഡയ  പഷാര്ട്ടടില്  ഒര

സസ്പീയമേഷായടി  യ.ഡടി.എഫയ.   വസ്പീണ്ടുയവരടികയഷാണയ.   അവര് ആമരഷാപണങ്ങേള്

ഉന്നയടിക്കുന്നു.  അവര്  ഉന്നയടിക്കുന്ന  ആമരഷാപണങ്ങേള്  യ.ഡടി.എഫയ.

ഏറ്റുമചഷാദടിക്കുന്നു.  എന്തഷാണയ ഉതരയ?  എന്നഷാല്  ചടില മചഷാദഭ്യങ്ങേള് ഞങ്ങേള്

മചഷാദടിക്കുന്നു.   വവഫസല്  ഫരസ്പീദയ  ആരഷാവണന്നുയ  മകഷാണ്സുമലറയ

ജനറലടിവനക്കുറടിച്ചുയ   അനസ്പീഷയ  പടി.  രഷാജന്  എന്ന  വഎ.ആര്.എസയ.
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ഉമദഭ്യഷാഗസ്ഥവന  നഷാഗ്പൂര്  ആസ്ഥഷാനമതയയ  മേഷാറടിയതടിവനക്കുറടിച്ചുയ

സസര്ണ്ണതടിവന്റെ  കണ്വവസന്വമേന്റെയ  പടിടടിചമപഷാള്  വടിട്ടടിവലങ്കെടില്  സവസന്റെയ

വചയ്യുവമേന്നയ  പറഞ്ഞ  ബടി.എയ.എസയ.  മനതഷാവടിവനക്കുറടിച്ചുയ  ഇ.ഡടി.

അമനസഷണയ  നടിര്തടിയതടിവനക്കുറടിച്ചുയ         ശസ്പീ.  വടി.  മുരളസ്പീധരവന്റെ

പങ്കെടിവനക്കുറടിച്ചുയ യ.ഡടി.എഫയ.-നയ അറടിമയമണ;  എന്നഷാല് യ.ഡടി.എഫയ.-നയ

അവതഷാന്നുയ അറടിയണ. ഇനടി ആരഷാണയ എചയ.ആര്.ഡടി.എസയ.  (വവഹമറഞയ

റൂറല്  വഡവലപ്വമേന്റെയ  വസഷാവവസറടി);  ആരഷാണയ  കൃഷ്ണരഷാജയ;  കൃഷ്ണരഷാജയ

എന്നഷാല്  ഏറവുയ  കമ്മമ്മ്യൂണല്  വവനമേസയ.  ബഹുമേഷാനവപട്ട  പടി.  വക.

കുഞ്ഞഷാലടിക്കുട്ടടി  അറടിയണയ.  തൃശ്ശൂര്  വമേഡടിക്കല്  മകഷാമളജടിവല  ജഷാനകടി,

നവസ്പീന് റസഷാക്കയ എന്ന രണയ കുട്ടടികള് ഒന്നടിചയ നൃതയ വചയമപഷാള് അതടിനയ

വര്ഗസ്പീയതയവട  ചുവനല്കടിയ  വര്ഗസ്പീയ  ഭഷാന്തന്.  ആ  ഭഷാന്തന്

ബഹുമേഷാനഭ്യനഷായ പ്രതടിപക്ഷ മനതഷാവടിന്റെ ഉറമേടിതയ,  ഉറചങ്ങേഷാതടി.  എന്തഷാണയ

മേടിണഷാതതയ? 29  വര്ഷമേഷായടി തനടിക്കയ അറടിയഷാവമേന്നഷാണയ പറയന്നതയ.  ഇനടി

സസര്ണ്ണക്കടതടിവനക്കുറടിചഷാണയ,  സസര്ണ്ണക്കടതടിവനക്കുറടിചയ  ഒര

ഇസഷാമേഷാമഫഷാബടിയണയ.  അതയ   എന്തഷാണയ?  ആദഭ്യയ  ഖുറഷാന്,  പടിവന്ന

ഇഇൗന്തപഴയ,  പടിന്നസ്പീടയ  ബടിരടിയഷാണടി  വചമയ.  ഇതയ  ആസൂതടിതമേഷാണയ.
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മലഷാകതഷാവക  പ്രചരടിപടിക്കുന്ന  ഇസഷാമേഷാമഫഷാബടിയവട  പ്രചഷാരകനഷാരഷായടി

യ.ഡടി.എഫയ.  എന്ന  രഷാഷസ്പീയ  സയവടിധഷാനയ  ഇവടിവട  മേഷാറുന്നു.  .......

(ബഹളയ)......   അതടിവന്റെ  ഭഷാഗമേഷാണയ  ഇതരയ  പ്രചരണയ.  മലഷാകതഷാവക

ഇസഷാമേഷാമഫഷാബടിയണയ.  ആ  ഇസഷാമേഷാമഫഷാബടിയവട  വക്തഷാക്കളഷായടി  ലസ്പീഗയ

മേഷാറഷാന്  പഷാടുമണഷാ;  മകഷാണ്ഗ്രസടിവന  പറഞ്ഞടിട്ടയ  കഷാരഭ്യമേടില.   .......

(ബഹളയ)......  മകഷാണ്ഗ്രസയ എന്തുയ പറയയ.  അതുവകഷാണയ  ഞഷാന് പറയഷായ,

എപ്രകഷാരമേഷാമണഷാ ഒന്നഷായ സസര്ണ്ണക്കടതയ വപഷാട്ടടിയതയ അതടിനയ സമേഷാനമേഷായടി

രണഷായ  സസര്ണ്ണക്കടത്തുയ  വപഷാട്ടുവമേന്ന  കഷാരഭ്യതടില്  ഒരസയശയവുയ  മവണ.

നടിങ്ങേളവട ലക്ഷഭ്യയ ശസ്പീ. പടിണറഷായടി വടിജയനഷാവണങ്കെടില് ഞങ്ങേള് ഒര കഷാരഭ്യയ

പറയഷായ.  പടിണറഷായടി  എന്ന  രഷാഷസ്പീയ  മനതഷാവയ  ഉയര്ന്നുവന്നതയ  ഒര

സുപ്രഭഷാതതടിലല.  ആറയ  പതടിറഷാണടിവന്റെ  പഷാരമരഭ്യവുയ  തഭ്യഷാഗനടിര്ഭരമേഷായ

സമേരതടിവന്റെയയ  സഹനതടിവന്റെയയ  കഥകള് അമദ്ദേഹതടിനയ  പറയഷാനണയ.

ഏതഷാണയ  അഞയ  പതടിറഷാണടിമലവറ  മകരളതടിവല  യ.ഡടി.എഫയ.-ഉയ

ആര്.എസയ.എസയ.-ഉയ  അമദ്ദേഹവത  ശഷാരസ്പീരടികമേഷായടി  ഇലഷായ്മ  വചയഷാന്

ശമേടിച്ചു.  അടടിയന്തരഷാവസ്ഥയടില് നടിങ്ങേളവട ആളകള് പടിടടിച്ചുവകഷാണ്ടുമപഷായടി

ജയടിലടിലടിട്ടയ  ഉരട്ടടി.  അമദ്ദേഹതടിവന്റെ  കഷാല്  തകര്ത്തു.  മേഷാസങ്ങേമളഷാളയ
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അമദ്ദേഹവത  ജയടിലടിലടിട്ടു.  ഒര  വര്ഷമതഷാളയ  കൂവടലസ്പീഗടിവന്റെ  ചടില

മനതഷാക്കനഷാരമുണഷായടിരന്നു.  അതടിനമശഷയ  മകഷാണ്ഗ്രസടിവന്റെ  ആളകള്

വകഷാലഷാന്  ശമേടിച്ചു.  തലമശ്ശേരടിയടില്  നടന്ന  ഒര  ചടങ്ങേടില്വചയ

മകഷാണ്ഗ്രസടിവന്റെ  അന്നവത  മനതഷാവയ  പ്രമുഖനഷായ  മകഷാണ്ഗ്രസടിവന്റെ

ഗുണഷാതലവന്  മേമറയ  ദടിവഷാകരന്  "ഇഇൗ  മേനഷഭ്യവന  വകഷാലഷാന്  അരയടില്

കതടിയമേഷായടി ഞഷാന് എതമയഷാ തവണ നടന്നടിട്ടുണയ."  എന്നുപറഞ.  അതയ

നടിമഷധടിക്കഷാന്  സഷാധടിക്കുമമേഷാ?  മകഷാണ്ഗ്രസയ  വകഷാലവപടുതഷാനയ

ആര്.എസയ.എസയ.  ശഷാരസ്പീരടികമേഷായടി  ഇലഷായ്മ  വചയഷാനയ  ശമേടിച്ചു.  അതടിലുയ

പരഷാജയവപട്ടു.  പടിണറഷായടി എന്ന രഷാഷസ്പീയക്കഷാരന് തലമശ്ശേരടി കലഷാപതടിവന്റെ

ഘട്ടതടില്  മേതനമ്മ്യൂനപക്ഷങ്ങേള്ക്കയ  സഷാന്തസനമമേകടിയതഷാണയ.  എന്തുവകഷാണയ

ഇടതുപക്ഷയ  വസ്പീണ്ടുയ  അധടികഷാരതടില്  വന്നു?  മേതനമ്മ്യൂനപക്ഷങ്ങേള്ക്കയ

വടിശസസടിക്കഷാന്  സഷാധടിക്കുന്ന  ഏകമുഖയ  പഷാണക്കഷാവട്ട  തങ്ങേളല,  മേറടിചയ

പടിണറഷായടി വടിജയനഷാവണന്നയ 1970-ല് അവര് തടിരടിചറടിഞ്ഞതഷാണയ. 1970-ല്

തടിരടിചറടിഞ്ഞതുവകഷാണഷാണയ  അവര്ക്കയ  ആശസഷാസമമേകഷാന്  ആളണഷാകുവമേന്നയ

വടിശസസടിക്കുന്നതയ.  ജസടിസയ  മജഷാസഫയ  വടിതയതടില്  കമ്മസ്പീഷന് തലമശ്ശേരടി

കലഷാപവതക്കുറടിചയ  അമനസഷടിച്ചു.  ആ  കലഷാപവതക്കുറടിചയ  അമനസഷടിച
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വടിതയതടില്  കമ്മസ്പീഷന്  പറഞ  വകഷാടടിവച  കഷാറടില്  ചടിലര്  സഞരടിച്ചു.

അവരഷാണയ കലഷാപയ മുടക്കടിയതയ. ആ വകഷാടടി വച കഷാറടില് സഞരടിചതയ ഇന്നയ

മകരളതടിവല നമര് വണ്ണഷായ മകരളതടിവന്റെ പ്രടിയവപട്ട മുഖഭ്യമേനടിയഷാണയ.

അക്കഷാരഭ്യയ  നടിങ്ങേള്  മേറന്നുമപഷാകരതയ.   അതുമപഷാവല  എവന്തലഷായ  കഥ,

ലഷാവയ ലടിന് മകസയ. 'പ്രകഷാശയ പരത്തുന്ന വപണ്കുട്ടടി'  എന്ന ടടി.  പത്മനഷാഭവന്റെ

കഥയണയ.  എനടിക്കയ  കഥവയഴുതഷാന്  അറടിയടില.  കഥവയഴുതുന്നവര്

ആവരങ്കെടിലുമുവണങ്കെടില്  ഇഇൗ  നഷാട്ടടില്  പ്രകഷാശയ  പരതടിയ  മേനഷഭ്യന്,  അതയ

പടിണറഷായടി വടിജയനഷാണയ.  1996  മുതല്  98  വവര അമദ്ദേഹയ മകരളതടിവന്റെ

വവവദത്യുതടി  വകുപ്പുമേനടി  ആയടിരന്നമപഷാള്  മകരളതടില്  എന്തഷായടിരന്നു?

അന്നയ  ഞങ്ങേവളഷാവക്ക എസയ.എസയ.എല്.സടി.  കുട്ടടികളഷായടിരന്നു.  ഫടിലവമേന്റെയ

മേഷാതമമേ കത്തുകയളള.  എന്നഷാല് ഇമന്നഷാ മകരളമേഷാവക വവളടിചമുണയ. അതടിനയ

കഷാരണയ  എന്തഷാണയ?  വവളടിചയ  നല്കടിയതയ  അന്നവത  ഇടതുപക്ഷ

സര്ക്കഷാരഷാണയ.  അതടിനയ  മനതൃതസയ  നല്കടിയതയ  സഖഷാവയ  പടിണറഷായടി

വടിജയനഷാണയ.  അതടിവന്റെ  മപരടിലഷാണയ  ലഷാവയ ലടിന്  മകസുണഷായതയ.

ഇതുസയബനടിചയ  2013  ഒമകഷാബര് അഞടിനയ തടിരവനന്തപുരയ സടി.ബടി.വഎ.

വസഷഭ്യല്  കസഷാര്ട്ടയ  ഡടിസ്ചഷാര്ജ്ജയ  വപറസ്പീഷന്  allow വചയ്യുമമഷാള്  ജഡ്ജയ
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കടലഷാസയ  വലടിവചറടിയകയഷാണയ  വചയതയ.  കഷാരണയ  ഇതടില് കഴമടില.  ഒര

മേനഷഭ്യവന  രഷാഷസ്പീയമേഷായടി  ഇലഷായ്മ  വചയഷാന്  നടിങ്ങേള്  വകട്ടടിവപഷാക്കടിയ

കള്ളക്കഥ,        ശസ്പീ.  ഉമ്മന്  ചഷാണടിയഷായടിരന്നു  അന്നയ  മകരളതടിവന്റെ

മുഖഭ്യമേനടി.  കടിട്ടുവമേലഷാതടിനയ  കഷാലയ,  കഷാലയ  ഒന്നടിനയ  മേറുപടടി  പറയഷാവത

മപഷായടിട്ടടില. 2006 മേഷാര്ചയ മേഷാസയ ഒന്നഷായ തസ്പീയതടി അന്നവത ഉമ്മന് ചഷാണടി

സര്ക്കഷാരടിവന്റെ  അവസഷാനവത  കഷാബടിനറയ  ഇതയ  സടി.ബടി.വഎ.-ക്കയ

വടിടണവമേന്നയ തസ്പീരമേഷാനടിച്ചു.  നടിങ്ങേള് വടിജടിലന്സടിവനവക്കഷാണയ അമനസഷടിച്ചു,

ഒര  വതളടിവുമേടില.  വടിജടിലന്സയ  തള്ളടി,  വതരവഞ്ഞടുപയ  പ്രഖഭ്യഷാപനയ

വവവകുമന്നരമേഷാവണങ്കെടില്  2006  മേഷാര്ചയ  1-നയ രഷാവടിവല വസഷഭ്യല് കഷാബടിനറയ

മയഷാഗയ മചര്ന്നയ നടിങ്ങേള് ഇഇൗ വടിഷയയ സടി.ബടി.വഎ.-ക്കയ ശടിപഷാര്ശ വചയ്തു.

എന്തടിനയ?  മകരളതടിവന്റെ  പ്രമുഖനഷായ  മനതഷാവടിവന  ഇലഷായ്മ  വചയഷാന്.

അതടില്  നടിങ്ങേള്  പരഷാജയവപട്ടു.  ഇന്നടിവടിവട  മകരളതടിവല  ചടിലര്

വകട്ടടിവപഷാക്കടിയ  കഥ  എന്തഷാണയ?  വകട്ടടിവപഷാക്കടിയ  കഥയടില്  കമേലഷാ

ഇന്റെര്നഷാഷണലടിവനക്കുറടിചയ  പറഞ,  എവടിവട  ഇമപഷാള്?  അതുമപഷാവല

അമദ്ദേഹതടിവന്റെ  വസ്പീട്ടടില്  വഹലടിപഷാഡുവണന്നയ  പറഞ.  അവടിമടയയ

എലഷാവര്ക്കുയ വരഷായ,  എലഷാവര്ക്കുയ കഷാണഷായ.  പടിണറഷായടി എന്ന ഗ്രഷാമേതടില്
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മേറയ പഷാര്ട്ടടികവള പ്രവര്തടിക്കഷാന് അനവദടിക്കടിവലന്നയ പറഞ. വക. പടി. സടി.

സടി.-യവട ജനറല് വസക്രട്ടറടി ശസ്പീ.  വടി.  എ.  നഷാരഷായണന് അമദ്ദേഹതടിവന്റെ

അയല്വഷാസടിയഷാണയ.  അമദ്ദേഹമതഷാടുമപഷായടി  മചഷാദടിക്കണ യ.  ഇവടിടവത

മേഷാധഭ്യമേങ്ങേളയ  വലതുപക്ഷ  രഷാഷസ്പീയവുയ  ആസൂതടിതമേഷായടി  പ്രചരടിപടിചതയ

പടിണറഷായടിയവട  ഗ്രഷാമേതടില്  ആവരയയ  പ്രവര്തടിക്കഷാന്

അനവദടിക്കടിവലന്നഷാണയ. നടിങ്ങേള് അമദ്ദേഹതടിവന്റെ  പഷാര്ലവമേന്റെറടി  രഷാഷസ്പീയയ

ഇലഷായ്മവചയഷാന്  ശമേടിച്ചു.  ശഷാരസ്പീരടികമേഷായടി  ഇലഷായ്മ  വചയഷാന്  ശമേടിചവര്

അതടില്  പരഷാജയവപട്ടമപഷാള്  രഷാഷസ്പീയമേഷായടി  ഇലഷായ്മ  വചയഷാന്  ശമേടിച്ചു.

അതടിവന്റെ  ഭഷാഗമേഷാണയ  അമദ്ദേഹതടിവനതടിവര  വകട്ടടിവപഷാക്കടിയ  ഇതരയ

കള്ളക്കഥകള്.  പമക്ഷ  അതടിവനവയലഷായ  അതടിജസ്പീവടിചയ  അമദ്ദേഹയ

തുടര്ചയഷായടി  രണ്ടുതവണ  മകരളതടിവന്റെ  മുഖഭ്യമേനടിയഷായടി.  അമദ്ദേഹയ

രണ്ടുതവണ  മുഖഭ്യമേനടിയഷായതയ  നടിങ്ങേള്ക്കയ  ദഹടിക്കുന്നടില.  അതടിവന്റെ

ഭഷാഗമേഷായടി  എവന്തലഷായ  അധടിമക്ഷപങ്ങേള്.  വയശസ്പീയ  അധടിമക്ഷപയ

നടതടിയടിമല;  അതയ  ശരടിയഷാമണഷാ;  മുസസ്പീയ  ലസ്പീഗടിവന്റെ  ഒര  സയസ്ഥഷാന

മനതഷാവയ  നടതടിയ  പരഷാമേര്ശവമേന്തഷാണയ;  മകഷാണ്ഗ്രസടിവന്റെ  മനതഷാക്കനഷാര്

നടതടിയ പരഷാമേര്ശവമേന്തഷാണയ;  ഇതയ  ഭൂഷണമേഷാമണഷാ?  രഷാഷസ്പീയതടില്  give
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and take ഉണയ. ഒര മേനഷഭ്യന് ഇടതുപക്ഷ ജനഷാധടിപതഭ്യമുന്നണടിക്കയ മനതൃതസയ

വകഷാടുക്കുന്നതടിവന്റെ  മപരടില്  രഷാഷസ്പീയതടിവന്റെ  എലഷാ  സഭഭ്യതകളയ

ലയഘടിച്ചുവകഷാണയ  അമദ്ദേഹവത വളഞ്ഞടിട്ടയ  ആക്രമേടിച്ചു.  പമക്ഷ അതടിവനയയ

അതടിജസ്പീവടിചയ  അമദ്ദേഹയ  കരമതഷാവട  മകരളതടിവല  ജനങ്ങേവള

മുമന്നഷാട്ടുനയടിക്കുന്നു.  അതടിനപടിന്നടില്   മകരളതടിവല  ജനയ

അണടിനടിരക്കുവമേന്ന  കഷാരഭ്യതടില്  യഷാവതഷാര  സയശയവുയമവണ.

പടിവന്നയടിമപഷാള്  എന്തഷാണയ  പ്രശ്നയ?  ബഹുമേഷാനവപട്ട  പ്രതടിപക്ഷ  മനതഷാവയ

ശസ്പീ.  വടി.  ഡടി.  സതസ്പീശന്,  അമദ്ദേഹവത  എനടിക്കടിമപഷാള്  കഷാണുമമഷാള്

ഓര്മ്മ  വരന്നതയ  നഷാമടഷാടടിക്കഷാറയ  എന്ന  സടിനടിമേയടിവല  പവനഷായടി  എന്ന

കഥഷാപഷാതവതയഷാണയ.  അമദ്ദേഹവത  പ്രതടിപക്ഷമനതഷാവഷായടി

വകഷാണ്ടുവരമമഷാള്  എവന്തഷാവക്കയഷായടിരന്നു  പറഞ്ഞടിരന്നതയ?   ഇതഷാ

മകരളവത  രക്ഷടിക്കഷാന്  മപഷാകുന്നു.  അവസഷാനയ  പവനഷായടി

ശവമേഷായതുമപഷാവല  ഇമപഷാള്  അമദ്ദേഹയ  ഇരടിക്കുകയഷാണയ.

അടടിയന്തരപ്രമമേയതടിനയ  അനമേതടി  നല്കടിയമപഷാള്  മുഖതയ  വതളടിചമേടില.

ശസ്പീ.  രഷാഹുല് ഗഷാനടിയവട വയനഷാട്ടടിവല ഓഫസ്പീസുമേഷായടി ബനവപട്ട വടിഷയയ

ഇന്നവല വകഷാണ്ടുവന്നു.  ടസ്പീയ  പടിണറഷായടി ചര്ചയയ  തയഷാര്,  പമക്ഷ നടിങ്ങേള്
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ഓടടിക്കളഞ.  നടിങ്ങേളവട  കുബുദ്ധടിയടില്  ഗഷാനടിയവട  മഫഷാമട്ടഷാ

വപഷാളടിചവരമല  നടിങ്ങേള്.  നടിങ്ങേള്ക്കയ  എന്തയ  ഗഷാനടി?  നടിങ്ങേള്ക്കയ

അറടിയഷാവുന്ന  ഗഷാനടി       ശസ്പീ. രഷാഹുല് ഗഷാനടിയഷാണയ. മേഹഷാത്മഷാഗഷാനടിവയ

നടിങ്ങേള്ക്കയ  അറടിഞകൂടഷാ.  പടിവന്ന  ശസ്പീ.  ടടി.  സടിദ്ദേടിഖയ എവന്നവക്കഷാണയ

മേരഭൂമേടിയടിവല  കഥ  പറയടിപടിക്കമണഷാ;  ആ  കഥ  എവന്നവക്കഷാണയ

പറയടിപടിക്കഷാന് നടിര്ബനടിക്കണ എന്നുമേഷാതമമേ എനടിക്കയ സൂചടിപടിക്കഷാനള.

ബഹുമേഷാനവപട്ട  പ്രതടിപക്ഷ  മനതഷാവടിമനഷാടയ  എനടിക്കയ  ഒമന്ന  പറയഷാനള,

പരസരയ  നമ്മള്  അമങ്ങേഷാട്ടുമേടിമങ്ങേഷാട്ടുയ  ബഹുമേഷാനടിക്കണയ.  നടിങ്ങേവള  ഞഷാന്

വറവസകയ  വചയ്യുയ.  ഞഷാന്  ഏതഷാണയ  അഞയ  വര്ഷയ  അങ്ങേവയ  വറവസകയ

വചയടിരന്നു.  ഇമപഷാള് വറവസവകഷാന്നുമേടില.  കഷാരണയ അഹങ്കെഷാരതടിനയ കയ്യുയ

കഷാലുയ  വന്നതയ  നടിങ്ങേള്ക്കഷാണയ.  ഇതമയവറ  അഹങ്കെഷാരയ  കഷാണടിമക്കണ

കഷാരഭ്യവമേന്തഷാണയ?  നടിങ്ങേള്  2016-ല്  പഷാര്ലവമേന്റെറടി

വപ്രഷാസസ്പീഡടിയഗ്സടിവനക്കുറടിചയ  ഞങ്ങേള്ക്കയ  കഷാവസടുത്തു.  അതടിവനക്കുറടിചയ

ഞങ്ങേള്ക്കയ  കഷാവസടുത  നടിങ്ങേള്  ഇമപഷാമഴഷാ,  അവതലഷായ  വതറടിച്ചുവകഷാണയ

അഹങ്കെഷാരമതഷാവട  വപരമേഷാറുന്നു.  രഷാഷസ്പീയതടില്  മേനസടിലഷാമക്കണ  കഷാരഭ്യയ

'people  are  the  masters  (ജനങ്ങേളഷാണയ  യജമേഷാനനഷാര്)'.  എലഷായ
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തസ്പീരമേഷാനടിക്കുന്നതയ  ജനങ്ങേളഷാവണന്ന  കഷാരഭ്യയ  മേറന്നുമപഷാകരതയ.  ഇവടിവട

നടിങ്ങേള് എവന്തലഷായ വടിളടിച്ചുപറയന്നു.  ബഹുമേഷാനവപട്ട വടി.  ഡടി.  സതസ്പീശന്

ശസ്പീ.  ഉമ്മന്  ചഷാണടിയടില്നടിന്നയ  പഠടിക്കണയ.  വടിമേര്ശനങ്ങേളണഷാകുയ.

വടിമേര്ശനങ്ങേവള  സഹടിഷ്ണുതമയഷാവട  മനരടിടഷാന്  പഠടിക്കണയ.  അതടിനപകരയ

എന്തുയ  ഏതുയ  വടിളടിച്ചുപറയന്ന  രസ്പീതടിയഷാണയ.  ബഹുമേഷാനവപട്ട  മുഖഭ്യമേനടിവയ

കൂപമേണ്ഡൂകവമേന്നയ  വടിളടിക്കുന്നതയ  ശരടിയഷാമണഷാ?  ജനയ  വതരവഞ്ഞടുവതഷാര

മുഖഭ്യമേനടിവയ  ഇത  നടികൃഷമേഷായ  രസ്പീതടിയടില്  പതസമമ്മളനതടില്

ആമക്ഷപടിക്കഷാന്  പഷാടുമണഷാ;  ഇതരയ  രസ്പീതടി  നടിങ്ങേള്  സസസ്പീകരടിക്കമണഷാ?

പ്രതടിപക്ഷമതഷാടയ  ഞഷാന്  മചഷാദടിക്കുകയഷാണയ,  ഇ.ഡടി.

മകരളതടിവലത്തുമമഷാള്  നലതുയ  മകന്ദ്രതടിവലത്തുമമഷാള്  മമേഷാശവുമേഷാണയ.

ഇവതന്തയ  രസ്പീതടിയഷാണയ?  എന്മഫഷാഴയവമേന്റെയ  ഡയറകമററ്റുയ  കസയസുയ

വളഞപടിടടിചയ ആക്രമേടിച്ചു. എന്നടിട്ടുയ അജയരഷായടി ഭരണപക്ഷയനടിന്നു.  എന്തഷാ

ഡസ്പീഫര്മമേഷന്  വകഷാടുക്കഷാതവതന്നയ  ആമരഷാപണയ  വന്നമപഷാള്  ഇവര്

മചഷാദടിച്ചു.  വഴടിയടില്  കുരയ്ക്കുന്ന  നഷായവളവയലഷായ  കവലറടിയഷാന്  നടിന്നഷാല്

ലക്ഷഭ്യതടിവലതടില.  അങ്ങേവന പലരയ കുരയ്ക്കുയ,  അതടിവന്റെവയഷാന്നുയ പുറവക

മപഷാമകണ കഷാരഭ്യയ ഞങ്ങേള്ക്കടില. ഇവടിവട ഞഷാന് ഒരകഷാരഭ്യയ ബഹുമേഷാനവപട്ട
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വടി.  ഡടി.  സതസ്പീശമനഷാടയ  പറയഷായ.  നടിങ്ങേള്  ഇന്നവത

അടടിയന്തരപ്രമമേയഷാവതഷാരകവന  (ശസ്പീ.  ഷഷാഫടി  പറമടിലടിവന)  നമണ,

അമദ്ദേഹയ  ശസ്പീ.  ഉമ്മന്  ചഷാണടിയവട  പ്രധഷാനവപട്ട  ആളഷായടിരന്നു.  മൂപര്ക്കയ

മലശയ  ക്ഷസ്പീണയ  പറടിയമപഷാള് സതസ്പീശന്സയ  ഫഷാന്സയ  കബടിവന്റെ

കണ്വസ്പീനറഷായടി  പ്രവര്തടിക്കുകയഷാണയ.  അതടിവന്റെ  ഭഷാഗമേഷാണയ  ഇമപഷാള്

നടന്നുവകഷാണടിരടിക്കുന്ന  ഓമരഷാ  കഷാരഭ്യങ്ങേളയ.   മകരളതടിവല  പ്രതടിപക്ഷ

മനതഷാവുയ  യ.ഡടി.എഫയ.-ഉയ  നടതടിയ  എലഷാ  പ്രവര്തനങ്ങേളയ

ബഹുമേഷാനവപട്ട  മുഖഭ്യമേനടിയയ  ഗവണ്വമേനയ  അമനസഷടിക്കണയ.

അമദ്ദേഹതടിവന്റെ  പുനര്ജ്ജനടി  പദ്ധതടി,  വബര്മേടിങ്ങേയഹഷായ  യഷാത,

ലണന്യഷാതകള്,  യൂമറഷാപയ  പരഭ്യടനയ  ഇവതലഷായ

അമനസഷണവടിമധയമേഷാക്കണയ. അമതഷാവടഷാപയ മേഷാഞ്ഞഷാലടി നവഷാസയ അമദ്ദേഹയ

ആരഷാവണന്നറടിയഷാന്  മകരളതടിവല  ജനങ്ങേള്ക്കയ  ആഗ്രഹമുവണന്നഷാണയ

എനടിക്കയ  സൂചടിപടിക്കഷാനള്ളതയ.  ഇ.ഡടി.-യവടയയ  കസയസടിവന്റെയയ  റടിമപഷാര്ട്ടയ

ഇടയയ  വസ്പീണുകടിട്ടുയ.  അതുകഷാണുമമഷാള് എനടിക്കയ  ബഹുമേഷാനവപട്ട  വക.  ബടി.

ഗമണഷയ  കുമേഷാറടിവന്റെ  'ഏയയ  ഓമട്ടഷാ'  എന്ന  സടിനടിമേയഷാണയ  ഓര്മ്മവരന്നതയ.

അതടില്  കുതടിരവട്ടയ  പപ്പുവടിവന്റെ  അബ്ദു  എന്ന  കഥഷാപഷാതതടിനയ  എമപഷാഴുയ
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വസ്പീണുകടിട്ടുയ.  അതുമപഷാവല  മകരളതടിവല  പതങ്ങേള്ക്കയ  അമനസഷണ

ഏജന്സടിയവട  റടിമപഷാര്ട്ടയ  മൂന്നുദടിവസയ കൂടുമമഷാള് വസ്പീണുകടിട്ടുയ.   ഏതഷാണയ

ആ  സടിനടിമേയയ  സമേഷാനമേഷാണയ.  എന്തഷാണയ  ഇമപഷാള്  ഇവടിടുവത  സ്ഥടിതടി?

അതുവകഷാണയ യ.ഡടി.എഫയ. എന്നുപറയന്ന രഷാഷസ്പീയ സയവടിധഷാനയ...,  നടിങ്ങേള്

എവന്തലഷായ  പറഞ്ഞഷാലുയ  ഞഷാവനഷാര  കഷാരഭ്യയ  യ.ഡടി.എഫയ.-മനഷാടയ  പറയഷായ.

ചടിലര്ക്കയ  അനക്കമേടിലമലഷാ;  എന്തഷാണയ  അനങ്ങേഷാതതയ?  എയ.എല്.എ.

മഹഷാസലടിവല  33 -ാ  നമര്  റൂമേടില്  സടി.ബടി.വഎ.  കയറടിയ

കഥവയക്കുറടിചഷാണയ ശസ്പീ.  വടി.  മജഷായടി സൂചടിപടിചതയ.   ഇനടി പല റൂമുകളടിലുയ

കയറുയ.   ഞങ്ങേള്  ഒമന്ന  പറയന്നുള.  ഇവടിവടയടിരടിക്കുന്ന  ഞങ്ങേള്

അമനസഷണയ മനരടിട്ടവരഷാണയ, മപഷാലസ്പീസയ മചഷാദഭ്യയവചയഷാലുയ ജയടിലടിലടചഷാലുയ

ആത്മവസ്പീരഭ്യയ തകരന്നവരല ഭരണപക്ഷയ.  മേറടിചയ,  ഒര മചഷാദഭ്യയ മചഷാദടിചഷാല്

ആ  നടിമേടിഷയ  തകര്ന്നുമപഷാകുന്നവരഷാണയ  നടിങ്ങേള്.  അതുവകഷാണയ

ഞങ്ങേവളവക്കഷാണയ   അവതഷാന്നുയ  പറയടിക്കണ.  മസഷാളഷാര്  കഥകള്

പലതുമുണമലഷാ,  അതരയ  കഥകള്  പറയടിപടിക്കഷാന്

മപ്രരടിപടിക്കണഷാവയന്നുമേഷാതമമേ  സൂചടിപടിക്കഷാനള.   നടിങ്ങേള്  അക്രമേയ

നടതടിയയ കള്ളക്കഥകള് പ്രചരടിപടിച്ചുയ ഇടതുപക്ഷ രഷാഷസ്പീയവതയയ അതടിനയ
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മനതൃതസയ  വകഷാടുക്കുന്ന ശസ്പീ.  പടിണറഷായടി വടിജയവനയയ തകര്ക്കഷാവമേന്നഷാണയ

വഭ്യഷാമമേഷാഹടിക്കുന്നവതങ്കെടില്  അതടിവടിവട  നടക്കടില.  ഒപയ  പടിണറഷായടി  എന്ന

രഷാഷസ്പീയ മനതഷാവയ തഭ്യഷാഗനടിര്ഭരമേഷായ സഹനതടിവന്റെയയ മപഷാരഷാട്ടതടിവന്റെയയ

ഉല്പന്നമേഷാണയ.  അലഷാവത  ആരവടവയങ്കെടിലുയ  വചലവടില്

കുടുയബഷാധടിപതഭ്യതടിലൂവടമയഷാ  ഫഷാന്സയ  കബടിവന്റെമയഷാ  ഭഷാഗമേഷായതുവകഷാണയ

മനതഷാവഷായതല.  ആറയ പതടിറഷാണടിമലവറയള്ള ജനകസ്പീയ പ്രവര്തനതടിവന്റെ

ഉല്പന്നമേഷാണയ  ശസ്പീ.  പടിണറഷായടി  വടിജയന്.  അമദ്ദേഹവത  നടിങ്ങേവളഷാര

സസപവയക്കഷാട്ടടി ഭയവപടുതഷാവമേന്നയ വടിചഷാരടിക്കണ.  പലര്ക്കുയ സസപവയയയ

സരടിതവയയയ  കഷാണുമമഷാള്  മുട്ടുകൂട്ടടിയടിടടിക്കുന്നുണഷാകുയ.  പമക്ഷ  ആ

മുന്നണടിയല  ഇടതുപക്ഷയ.  ഇടതുപക്ഷയ  ജനമക്ഷമേകരമേഷായ  നയങ്ങേള്

നടപടിലഷാക്കടി  മുമന്നഷാട്ടുമപഷാകുയ.  ഞങ്ങേള്  മുമന്നഷാട്ടുതവന്നയഷാണയ.  ശസ്പീ.

പടിണറഷായടി  വടിജയവനയയ  ഇടതുപക്ഷവതയയ  തകര്ക്കഷാന്  ആവരഷാവക്ക

ശമേടിചഷാലുയ  ജനങ്ങേവള  അണടിനടിരതടിവക്കഷാണയ  അതടിവന  ......(വവമേക്കയ

ഓഫയ).......

ശസ്പീമേതടി വക  .   വക  .   രമേ: സര്, മദശവടിരദ്ധ ഉള്ളടക്കമുള്ള ഇടപഷാടുകളടില്

കുറഷാമരഷാപടിതനഷായ  ഒരഷാള്  മുഖഭ്യമേനടിപദയമപഷാവല  ഉന്നതമേഷാവയഷാര
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കമസരയടില്  ഇമപഷാഴുയ  ഇരടിക്കുന്നതയ  ആ  സ്ഥഷാനതടിനമേഷാതമേല,

സയസ്ഥഷാനതടിനതവന്ന അപമേഷാനമേഷാണയ. 1969-വല ഇ.എയ.എസയ.  മേനടിസഭ

രഷാജടിവച  അനഭവയ  കമ്മമ്മ്യൂണടിസ്റ്റുകഷാര്ക്കയ  മുന്നടിലുണയ.  മേടടിയടില്  കനത

കള്ളക്കനമുള്ള  പരടിഹഷാസഭ്യമേഷായ  മപടടിമചഷാടലഷാണയ  ഇക്കഴടിഞ്ഞ

ദടിവസങ്ങേളടില്  മകരളയ  കണതയ.  ഇവടിവട  ആമരഷാപണമുന്നയടിചടിട്ടയ  മൂന്നഷാഴ

പടിന്നടിട്ടടിരടിക്കുന്നു. ഉന്നയടിക്കവപട്ട ആമരഷാപണങ്ങേളടില് തരടിമ്പുയ കഴമടിവലന്ന

ആത്മവടിശസഷാസമുണഷായടിരവന്നങ്കെടില്  ആമരഷാപണമുന്നയടിച  ആള്വക്കതടിവര

ഒര  വക്കസ്പീല്  മനഷാട്ടസ്പീവസങ്കെടിലുയ  അയയഷാനള്ള  വവധരഭ്യയ  കഷാണടിമചഷാ;  ഇഇൗ

വടിഷയങ്ങേള്  ബഹുമേഷാനവപട്ട  മുഖഭ്യമേനടിക്കയ  എവന്തഷാവക്കമയഷാ

മേറച്ചുവയഷാനവണന്നയ  വതളടിയടിച്ചുവകഷാണമല  ആമരഷാപണമുന്നയടിച  ആവള

മുഖഭ്യമേനടിക്കുമവണടി  ഭസ്പീഷണടിവപടുതഷാനയ  പ്രമലഷാഭടിപടിക്കഷാനയ  ഉന്നതരയ

ഇടനടിലക്കഷാരയ തടിക്കടിതടിരക്കുന്നതയ. കമയഷാവട പടിടടിക്കവപടുവമേന്നഷായമപഷാള്

വടിജടിലന്സയ  മമേധഷാവടിവയ  തല്സ്ഥഷാനയ  മേഷാറടി.  വഷാല്  മുറടിമചഷാടുന്ന

പലടികഇൗശലയ  കഷാട്ടുകയഷാണയ  മകരളതടിവന്റെ  മുഖഭ്യമേനടി.  ഇതുവകഷാവണഷാന്നുയ

മുഖഭ്യമേനടിക്കയ  രക്ഷവപടഷാനഷാവടില.  ഏതയ  സസര്ണ്ണപഷാതയവകഷാണയ  മൂടടിയഷാലുയ

എലഷാ  സതഭ്യങ്ങേളയ  ഒരനഷാള്  പുറത്തുവരടികതവന്നവചയ്യുയ.  വടിമദശ
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രഷാജഭ്യങ്ങേളടില്നടിവന്നത്തുന്ന  ഇഇൗന്തപഴവുയ  ഖുര്ആനയ  വടിതരണയ  വചയ്യുന്ന

കസറടിയര് സര്വസ്പീസഷാമണഷാ മകരള സര്ക്കഷാര്? മേനടിയഷായടിരന്ന മഡഷാ. വക. ടടി.

ജലസ്പീല്  യ.എ.ഇ-യവട  മകഷാണ്സുമലറയ  ജനറലടിവന്റെ  കസറടിയര്

ഏജന്റെഷായടിരമന്നഷാ?  വടിമദശ  രഷാജഭ്യങ്ങേളമേഷായടി  ബനവപട്ട  മപ്രഷാമട്ടഷാമകഷാള്

വഭ്യവസ്ഥ  മേഷാനടിക്കഷാവത  രഷാജഭ്യതടിവന്റെ  മേഷാനയവകടുത്തുന്ന,  രഷാജഭ്യസുരക്ഷയയ

ഭസ്പീഷണടിയഷാകുന്ന  ഇടപഷാടുകള്  സമേഗ്രമേഷായടി  അമനസഷടിമക്കണതഷാണയ.

മകന്ദ്രസര്ക്കഷാരടിനയ  കവതഴുതടി  ഒഴടിഞമേഷാറുക,  കതടില്തവന്ന

മകഷാണ്സുമലറടിവന്റെ  ബനയ  മേറച്ചുവയ്ക്കുക,  തുടര്ന്നയ  മകന്ദ്ര  ഏജന്സടികള്

രയഗതയ  വരടിക.  മകഷാടതടിയടില്  രഹസഭ്യവമേഷാഴടി  നല്കടിയതടിവന്റെ  മപരടില്

ജഷാമേഭ്യയ  കടിട്ടഷാത  വകുപയ  ചഷാര്തടി  ഗൂഢഷാമലഷാചന  കുറയ  ചുമേത്തുക,  എലഷാ

ജടിലകളടില്നടിന്നുമേഷായടി  ഡടിവവവ.എസയ.പടി.-മേഷാരടങ്ങുന്ന  ഉന്നത  സയഘവത

അമനസഷണതടിനഷായടി  നടിമയഷാഗടിക്കുക,  സര്ക്കഷാരടിവന്റെ  രക്ഷയയ  സരടിതഷാ

നഷായര്  രയഗവതത്തുക,  ഇഇൗ  സര്ക്കഷാരടിനയ  ലജ്ജടിക്കഷാന്മപഷാലുയ

അറടിയഷാതഷാമയഷാ?  മുഖഭ്യമേനടി  മനരടിട്ടുതവന്ന  വടിമദശത്തുമപഷായടി

പ്രളയസഹഷായമുള്വപവട  പടിരടിവചടുതയ  വവലഫയ  മേടിഷന്  ......(വവമേക്കയ

ഓഫയ)......
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 ശസ്പീ  .   മതഷാമേസയ വക  .   മതഷാമേസയ: സര്, ഞഷാന് ഇഇൗ നടിയമേസഭയടില് പുതടിയ

അയഗമേഷാണയ.  പമക്ഷ,  യ.ഡടി.എഫയ.-വന്റെ  കടിളടിമപഷായടി  അവരവട  നടിലപഷാടയ

വതറടിയടിരടിക്കുകയഷാവണന്നയ മതഷാന്നുന്നു.  ഒന്നഷാമേതഷായടി,  അവര്ക്കയ അധടികഷാരയ

നഷവപട്ടു.  രണഷാമേതഷായടി,  അവര്ക്കയ  എന്തയ  വചയണവമേന്നറടിയടില.

സമേഷാനതകളടിലഷാത  വടികസനവുയ  കടിഫ്ബടി  മപഷാലുള്ള  സയവടിധഷാനവുയ

മകരളതടില്  വകഷാണ്ടുവന്നയ  കുട്ടനഷാടുള്വപവട  സകല  പ്രമദശങ്ങേവളയയ  140

നടിമയഷാജകമേണ്ഡലങ്ങേവളയയ  രക്ഷവപടുതടിയ  സഖഷാവയ  പടിണറഷായടി

വടിജയവനതടിവര  ഇവര്  കഷാട്ടുന്ന  മകഷാലഷാഹലങ്ങേള്  മകട്ടുകഴടിഞ്ഞമപഷാള്

സതഭ്യതടില് സങ്കെടയ മതഷാന്നടി. മവദപുസകതടിവലഷാര വഷാകഭ്യമുണയ; കര്തഷാവയ

സകല  ഹൃദയങ്ങേവളയയ  മശഷാധന  വചയ്യുന്നയഷാളഷാണയ.  അമദ്ദേഹയ

വതരവഞ്ഞടുത  12  മപരടില്  ഒരഷാള്  കള്ളനഷായടിരന്നുവവന്നതഷാണയ  ഏറവുയ

വലടിയ  പ്രമതഭ്യകത.  കഷാരണയ  ഇവടിടവത  ഏറവുയ  വലടിയ  വടിഷയയ  എത

കഴടിവുവണങ്കെടിലുയ...... പ്രതടിപക്ഷയ അനഷാവശഭ്യമേഷായ സയസഷാരയ നടിര്തണയ.....

മേടി  .    സസ്പീക്കര്:  ആവക രണയ മേടിനടിട്ടയ  മേഷാതമേഷാണുള്ളതയ.  അങ്ങേയ അവമരഷാടയ

തര്ക്കടിചയ സമേയയ കളയഷാവത ഇമങ്ങേഷാട്ടയ മനഷാക്കടി സയസഷാരടിക. 

ശസ്പീ  .    മതഷാമേസയ വക  .    മതഷാമേസയ:  സര്,  അതടിവലഷാര കള്ളവനന്നയ ഞഷാന്
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ഉമദ്ദേശടിചതയ  യ.ഡടി.എഫയ.കഷാവരയഷാണയ.  കഷാരണയ  നടിങ്ങേള്  കഷാണടിക്കുന്നതയ

മുഴുവന്  കള്ളതരമേഷാണയ.  എന്തുവചയണവമേന്നറടിയഷാവത നടിങ്ങേളവട  സമേനടില

വതറടിയടിരടിക്കുകയഷാണയ.  അതുവകഷാണയ  നടിങ്ങേള്  എന്തുയ  കഷാട്ടടികട്ടുയ.

സമേഷാനതകളടിലഷാത  വടികസനയ  വകഷാണ്ടുവന്ന  ആദരണസ്പീയനഷായ

മുഖഭ്യമേനടിവയ ഏവതങ്കെടിലുയ  രസ്പീതടിയടില് തകര്ക്കുക എന്നതലഷാവത ഇവര്ക്കയ

മവവറവയഷാര  ലക്ഷഭ്യവുമേടില.  മകരളയ  നന്നഷാകരതയ  എന്നതഷാണയ  ഇവരവട

ഉമദ്ദേശഭ്യയ.  മേകന് മേരടിചഷാലുയ പ്രശ്നമേടില,  മേരമേകളവട കണ്ണുനസ്പീര് കഷാണണവമേന്നയ

പറയവന്നഷാര പ്രക്രടിയ മേഷാതമേഷാണയ യ.ഡടി.എഫടിനള്ളതയ.  അലഷാവത ഇവര്ക്കയ

മവവറഷാര  അജണയമേടില.  അതുവകഷാണയ  എനടിക്കയ  പറയഷാനള്ളതയ,

അതടിശക്തനഷായ  മുഖഭ്യമേനടിയവട  പടിന്നടില്  മകരളതടിവല  ജനങ്ങേള്

മുഴുവനമുവണന്ന കഷാരഭ്യതടില് ഒര സയശയവുമേടില എന്നഷാണയ. ശസ്പീ. പടിണറഷായടി

വടിജയവന ഇവര്ക്കയ വതഷാടഷാന് കഴടിയടില. ഇവര് വവറുവത ആമലഷാചടിചയ നടന്നയ

ജസ്പീവടിതയ  അവസഷാനടിപടിക്കുകമയയള.  ശസ്പീ.  പടിണറഷായടി  വടിജയവന്റെ  ഒര

മരഷാമേതടില്വതഷാടഷാന്  ഒര  യ.ഡടി.എഫുകഷാരവനവക്കഷാണ്ടുയ   കഴടിയടിവലന്നയ

പറഞവകഷാണയ നടിര്ത്തുന്നു. 

ശസ്പീ  .    വക  .    ബടി  .    ഗമണഷയ  കുമേഷാര്:  സര്,  ഇവതഷാര
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അടടിയന്തരപ്രമമേയമമേയല.  ഒന്നരവര്ഷയ  മുമയ  അടടിയന്തരപ്രമമേയയ

അവതരടിപടിചയ  പരഷാജയവപട്ടയ,  ഒര  വതരവഞ്ഞടുപടില്  ഈ  നഷാടയ  മുഴുവന്

അലക്കടിയതടിനമശഷയ മകരളതടിവല ജനങ്ങേള് തള്ളടിക്കളഞ്ഞയ 99 സസ്പീറടിവന്റെ

ഭൂരടിപക്ഷയ  നല്കടി  സഖഷാവയ  പടിണറഷായടി  വടിജയവന  മകരളതടിവന്റെ

മുഖഭ്യമേനടിയഷാക്കടി.  മകരളതടിവല  ജനങ്ങേള്  അവടിശസസടിക്കുവന്നഷാര

കള്ളകഥയമേഷായടി  വസ്പീണ്ടുയ  ഇറങ്ങേടിയടിരടിക്കുകയഷാണയ.  ഇതടിവന്റെ  പുറകടിലുള്ള

ഗൂഢഷാമലഷാചനവയപറടി  ആരയ  പറയന്നടില.  ഇതടിവന്റെ  ഗൂഢഷാമലഷാചന

അമനസഷടിക്കണയ.  കഷാരണയ  മകരളതടില്  കലഷാപമുണഷാക്കഷാനഷായടി  വര്ഗസ്പീയ

ശക്തടികള് 100  മകഷാടടി രൂപ എതടിചടിട്ടുവണന്നഷാണയ അറടിയഷാന് കഴടിഞ്ഞതയ.

ഇഇൗ 100 മകഷാടടി രൂപ എന്തടിനപമയഷാഗടിക്കുന്നു. ഇഇൗ പറയന്ന സമഹഷാദരടിക്കയ,

സസപ സുമരഷടിനയ  മജഷാലടിനല്കടിവയന്നയ  പറയന്ന സ്ഥഷാപനമേടക്കയ വര്ഗസ്പീയ

കലഷാപമുണഷാക്കഷാന്  ശമേടിക്കുമമഷാള്,  അതടിവന  വചറുക്കഷാന്  കഴടിയന്ന

ഒരഷാമളയള  ഇടതുപക്ഷ  ജനഷാധടിപതഭ്യമുന്നണടിക്കയ  മനതൃതസയ  നല്കുന്ന

ശസ്പീ.  പടിണറഷായടി  വടിജയന്.  യ.ഡടി.എഫയ.-വനവകഷാവണഷാന്നുയ  അതടിനയ

സഷാധടിക്കടില.  സയഘപരടിവഷാറടിവന്റെയയ  മേതനമ്മ്യൂനപക്ഷങ്ങേളമടയയ

മേതഭൂരടിപക്ഷതടിവന്റെയയ  ഭസ്പീകര  സയഘടനകള്;  ഇവരവട  ഭസ്പീകര
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പ്രവര്തനങ്ങേവള  തടയഷാന്  ഇടതുപക്ഷ  ജനഷാധടിപതഭ്യമുന്നണടിക്കയ  മേഷാതമമേ

കഴടിയകയള. അതടിനയ മനതൃതസയ നല്കുന്ന ശസ്പീ.  പടിണറഷായടി വടിജയവനയയ

അമദ്ദേഹതടിവന്റെ  കുടുയബഷായഗങ്ങേമളയയ  അധടിമക്ഷപടിക്കുക,  മകട്ടഷാല്

ചടിരടിവരയ;  വചമടിവനപറടി  നമ്മള്  പറഞ്ഞടിലമലഷാവയന്നയ

ഇവടിവടപറയകയണഷായടി.  പറഞ്ഞഷാല്   മകരളതടിവല  ജനങ്ങേള്

വടിശസസടിക്കുമമേഷാ?  അരടി  ആഹഷാരമുണ്ണുന്നയഷാളകളവട  തലയകതയ

പടിണ്ണഷാക്കഷാമണഷാ;  അലമലഷാ;  അവര്  അതയ  വടിശസസടിക്കടില.  വചമയ

പഷാതതടില്  സസര്ണ്ണയ  വകഷാണ്ടുവന്നു,  ഖുറഷാനടില്  സസര്ണ്ണയ  വകഷാണ്ടുവന്നു,

ഇഇൗന്തപഴതടില്  സസര്ണ്ണയ  വകഷാണ്ടുവന്നു.  ബടി.വജ.പടി.-യവട  ആളകള്

കസയസയ  ഖുറഷാന്  തൂക്കടി  മനഷാക്കടിയമലഷാ;  എന്നടിവട്ടന്തഷായടി;  മഡഷാ.  വക.  ടടി.

ജലസ്പീലടിനയ  അറടിയഷാമേമലഷാ;   ഇതടിവലഷാന്നുയ  ഒര  കഴമ്പുമേടില.  കഴമടിലഷാത

കഷാരഭ്യങ്ങേള്  വസ്പീണ്ടുയവസ്പീണ്ടുയ  പറഞ്ഞയ  ഇഇൗ  സയസ്ഥഷാനതയ  അരഷാജകതസയ

സൃഷടിക്കഷാന്  യ.ഡടി.എഫയ.  ശമേടിക്കുകയഷാണയ.  ബഹുമേഷാനവപട്ട  മുഖഭ്യമേനടി

യഷാത  വചയ്യുമമഷാള്  വടിമേഷാനതടില്  കയറടി  ആക്രമേടിക്കുകയഷാണയ.

ചരടിതതടിമലയ്വക്കഷാന്നയ  മേടങ്ങേടിമപഷാകഷായ.  വഷാഹനതടില്  യഷാതവചയ്യുന്ന

മനതഷാക്കനഷാവര  ഒറയയ  കടിട്ടുയ,  അവടിവട  വവടടിവയഷാവമേന്നയ  പഠടിപടിവചഷാരഷാള്
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വക.പടി.സടി.സടി.-വയ നയടിക്കുന്നുണയ. ശസ്പീ.  ഇ. പടി. ജയരഷാജടിവന്റെ വചവടിയവട

പടിറകടില് ഒര വവടടിയണ ഇരടിപ്പുണയ.  അതുമപഷാവല വടിമേഷാനതടില് മപഷാകുന്ന

മുഖഭ്യമേനടി ഒറയഷായടിരടിക്കുയ,   മതഷാക്കയ  വകഷാണ്ടുമപഷാകഷാന് സഷാധടിക്കടിവലങ്കെടില്

ശഷാരസ്പീരടികമേഷായടിവട്ടങ്കെടിലുയ  ആക്രമേടിക്കഷാവമേന്നയ  പറയകയയ  അതയ  വചയവവര

'പഷാവവപട്ട  കുട്ടടികള്'  എന്നുപറഞ്ഞയ  ലഷാളടിക്കുവന്നഷാര  സമേസ്പീപനയ

യ.ഡടി.എഫടിനയ നലതഷാമണഷാ.....(ഫമേക്കയ ഓഫയ)......

മേടി  .   സസ്പീക്കര്: അങ്ങേയവട സമേയയ കഴടിഞ.

ശസ്പീ  .    മമേഷാന്സയ  മജഷാസഫയ:  സര്,  ഇഇൗ  അടടിയന്തരപ്രമമേയതടിലൂവട

ഉന്നയടിച  പ്രശ്നങ്ങേള്  പ്രതടിപക്ഷയ  വകട്ടടിചമേചതഷാവണന്നുയ  പ്രതടിപക്ഷയ

വകഷാണ്ടുവന്നതഷാവണന്നുമുള്ള  നടിലയടില്  ഭരണകക്ഷടി  ഉന്നയടിക്കുന്നതയ

ശരടിയവലന്നയ  ഞഷാന് ആദഭ്യയതവന്ന ചൂണടിക്കഷാണടിക്കുകയഷാണയ.  മകരളതടില്

ഇതുമേഷായടി ബനവപട്ട കഷാരഭ്യങ്ങേവളലഷായ  വവളടിവപടുതടിയതയ ഇഇൗ മകസടിവല

പ്രതടികളഷാണയ.  പ്രതടികളഷായടിട്ടുള്ളവര്  വവളടിവപടുതടിയ  പ്രശ്നങ്ങേളടില്,

പ്രതടിപക്ഷമേടിവടിവട ആദഭ്യവത ഘട്ടതടില് രയഗത്തുമപഷാലുയ വന്നടിട്ടടില.  ഇന്നയ

ഇതമയവറ  ഗഇൗരവമമേറടിയ  ഒര  വടിഷയയ  സയസ്ഥഷാനതയ

ഉന്നയടിക്കവപട്ടമപഷാള്  ആ  പ്രശ്നങ്ങേള്ക്കയ  ബഹുമേഷാനവപട്ട  മുഖഭ്യമേനടിമയഷാ
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അവലങ്കെടില്  ഉതരവഷാദടിതവപട്ട  എല്.ഡടി.എഫയ.  മനതഷാക്കമളഷാ,

ബനവപട്ടവമരഷാ മേറുപടടി പറയഷാന് ബഷാധഭ്യസ്ഥരഷാണയ.  ആ മേറുപടടി ജനങ്ങേള്

പ്രതസ്പീക്ഷടിക്കുന്നുണയ.   പ്രതടിപക്ഷത്തുനടിന്നുയ  ശസ്പീ.  ഷഷാഫടി  പറമടില്  മുതല്

ഓമരഷാരതരയ  വഭ്യക്തതമയഷാടുകൂടടി  പ്രസക്തമേഷായ  മചഷാദഭ്യങ്ങേള്

ഉന്നയടിചമപഷാള്  സതഭ്യതടില്  ഭരണകക്ഷടിമപഷാലുയ  നടിശബമേഷായതയ

എന്തുവകഷാണഷാണയ.  അവരയ  ഇതടിനള്ള  മേറുപടടി  പ്രതസ്പീക്ഷടിക്കുന്നുണയ.

വഭ്യക്തമേഷായ മേറുപടടിയണഷാകുകവയന്നതഷാണയ അവരയ ആഗ്രഹടിക്കുന്നതയ.  അതയ

ജനഷാധടിപതഭ്യതടിവന്റെ ഭഷാഗമേമല,  അതയ ജനഷാധടിപതഭ്യതടില് അനടിവഷാരഭ്യമേമല?

ഒരമപഷാവല സസഭഷാവമുള്ള രണയ പ്രതടികളഷാണയ ശടിവശങ്കെറുയ,  സസപ സുമരഷയ,

അതടില് ഒര പ്രതടിവയ വവള്ളപൂശടി ഭരണരയഗതയ തടിരടിച്ചുവകഷാണ്ടുവരന്നു. ഒര

പ്രതടി  പുറത്തുനടിന്നയ  ഇവതലഷായ  വടിശദസ്പീകരടിക്കുന്നു.  ഇതരതടിലുള്ള

സഷാഹചരഭ്യങ്ങേള്  ജനങ്ങേളവട മുമടില് വരമമഷാള് മകരളതടിവല ജനങ്ങേളയ

മലഷാകയ മുഴുവനമുള്ളയഷാളകളയ ഇഇൗ പ്രശ്നങ്ങേളവട യഷാഥഷാര്ത്ഥഭ്യവമേവന്തന്നറടിയഷാന്

ആഗ്രഹടിക്കുന്നു.  ബഹുമേഷാനവപട്ട  മുഖഭ്യമേനടിയയ  ഒര  മേനടിസഭയയ

സയശയതടിവന്റെ  നടിഴലടില്  നടില്മക്കണതല.  അതടിനപ്പുറയ

ജനഷാധടിപതഭ്യപരമേഷായടി  ഇക്കഷാരഭ്യങ്ങേള്  പരടിമശഷാധടിക്കവപടണയ,  ചര്ച
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വചയവപടണയ  എന്നുള്ളതുവകഷാണയ  പ്രതടിപക്ഷതടിവന്റെ  നസ്പീതടിപൂര്വമേഷായ

ദഇൗതഭ്യമമേവറടുത്തുവകഷാണ ണ്ടുതവന്നയഷാണയ  ഇഇൗ  വടിഷയങ്ങേള്  സഭയടില്

ഉന്നയടിചടിട്ടുള്ളതയ.  അതയ  സഭഷാനടപടടികള് നടിര്തടിവചയ  ചര്ച വചയ്യുമമഷാള്

വഭ്യക്തതമയഷാവടയള്ള  മേറുപടടികളഷാണയ  ഇവടിവടയണഷാമകണതയ.  ആ  മേറുപടടി

ഗവണ്വമേന്റെടില്  നടിന്നുമുണഷാകവട്ട.  പ്രതടിപക്ഷതടിവന്റെ  ശക്തമേഷായ  ഇഇൗ

നടിലപഷാടയ  തസ്പീര്ചയഷായയ മകരളതടിവല ജനങ്ങേള്ക്കുമവണടിയള്ളതഷാണയ.  ആ

നടിലപഷാടയ ഞഷാന് ചൂണടിക്കഷാണടിക്കുന്നു. 

ശസ്പീ  .    മേഷാതത്യു ടടി  .    മതഷാമേസയ:  സര്,  ക്രടിമേടിനല് നടപടടി  നടിയമേയ  164 (5)

പ്രകഷാരയ  ബഹുമേഷാനവപട്ട  മകഷാടതടിയടില്  നല്കടിയടിട്ടുള്ളതഷായടി

പറയവപടുന്നതുയ  പുറത്തുവന്നതുമേഷായ  ചടില  കഷാരഭ്യങ്ങേവള

അടടിസ്ഥഷാനവപടുതടിയഷാണയ അടടിയന്തരപ്രമമേയയ.  അതയ പഷാടുമണഷാ ഇലമയഷാ

എന്നുള്ളതയ മവവറ വടിഷയമേഷാണയ.  ഇവടിവട നടിരവധടി തവണ സസര്ണ്ണക്കടതയ

നടന്നടിട്ടുണയ.  സസര്ണ്ണക്കടതയ  നടതടിയ  പ്രതടികവള  പ്രതടിപക്ഷയ

വടിശസഷാസതടിവലടുക്കുന്നുമണഷാ  എന്നതഷാണയ  ശക്തമേഷായ  മചഷാദഭ്യയ?

ഇരപതടിനഷാമലഷാ ഇരപതടിയമഞഷാ പ്രഷാവശഭ്യയ സസര്ണ്ണക്കടതയ നടതടിയ

പ്രതടികള്  പറയന്ന  കഷാരഭ്യങ്ങേള്  വചയ  നടിയമേസഭയടില്  അടടിയന്തരപ്രമമേയയ
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അവതരടിപടിക്കഷാന്  തക്കവണ്ണയ  അവരവട  വമേഷാഴടിവയ

വടിശസഷാസതടിവലടുക്കുന്നവരഷാമണഷാ  പ്രതടിപക്ഷയ.  രണഷാമേതയ,  വമേഷാഴടി

വകഷാടുതടിരടിക്കുന്ന വഭ്യക്തടി ഇമപഷാള് ആര്.എസയ.എസയ.  നടിയനണതടിലുള്ള

എചയ.ആര്.ഡടി.എസയ. (The Highrange Rural Development Society)-ല്

ഉന്നത  ശമളവുയ  മേറഷാനകൂലഭ്യങ്ങേളയ  വഷാങ്ങേടി  ജസ്പീവടിക്കുന്നതയ  പ്രതടിപക്ഷയ

മേറക്കുന്നടിലമലഷാ;  മനരവത  പറഞ്ഞതടില്നടിന്നുയ  വഭ്യതഭ്യസമേഷായടി,

അതടില്നടിന്നുയ  തസ്പീര്ത്തുയ  വടിരദ്ധമേഷായടി  ആര്.എസയ.എസയ.-വന്റെ  കൂട്ടടില്

അടയവപട്ടതടിനമശഷയ  അവര്  വടിളടിച്ചുപറയന്ന  കഷാരഭ്യങ്ങേള്,  അവര്

പടച്ചുണഷാക്കുന്ന  കഥകള്  ഏറ്റുപറഞ്ഞയ  നടക്കുന്ന  രഷാഷസ്പീയമേഷാമണഷാ

മകരളതടില്  യ.ഡടി.എഫടിമന്റെവതന്നതയ  പ്രസക്തമേഷായ  വടിഷയമേഷാണയ.  അതയ

ഏറ്റുപറയഷാന് മകന്ദ്രതടിവല രണയ മേനടിമേഷാരണഷായടി. മകന്ദ്രതടിവല മേനടിമേഷാര്

ഇഇൗ  വടിവഷാദ  നഷായടിക  പറയന്ന  കഷാരഭ്യങ്ങേള്  ഏറ്റുപറയമമഷാള്  അതുതവന്ന

ഏറ്റുപറഞ്ഞയ  മകരളതടിവല  പ്രതടിപക്ഷയ  മപഷാകുമമഷാള്,  മകരളതടില്

ശസ്പീ. പടിണറഷായടി വടിജയന് എന്നുപറയന്ന ഒര വഭ്യക്തടിവയ ആക്രമേടിക്കുകയല,

ഇടതുപക്ഷവതയയ  ഇടതുപക്ഷ  ജനഷാധടിപതഭ്യമുന്നണടിവയയയ

ക്ഷസ്പീണടിപടിക്കഷാന്  മവണടിയള്ള  പരടിശമേമേഷാണയ  നടത്തുന്നതയ.  കഴടിഞ്ഞ
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നടിയമേസഭയവട  അവസഷാന  സമമ്മളനതടില്  ഞഷാവനഷാര  പ്രമയഷാഗയ

നടതടിയടിരന്നു.  പ്രതടിപക്ഷതടിനയ  തുടര്ഭരണ  മഫഷാബടിയയഷാണയ.  ആറയ

വര്ഷയ  പ്രതടിപക്ഷതടിരവന്നഷാര  ചരടിതയ  യ.ഡടി.എഫയ.-നയ  ഉണഷായടിട്ടടില.

2026-ലുയ  ഇതുതവന്ന  സയഭവടിക്കുവമേന്ന  ആശങ്കെയടില്  ഇമപഷാള്തവന്ന

വവപ്രഷാളയ തുടങ്ങേടിയടിരടിക്കുകയഷാണയ.  മകരളതടിവല ഇടതുപക്ഷജനഷാധടിപതഭ്യ

മുന്നണടി നടപടിലഷാക്കുന്ന വടികസന മക്ഷമേ പ്രവര്തനങ്ങേളടില് ഒരലയമപഷാലുയ

പടിമന്നഷാട്ടുമപഷാകഷാവത  മുമന്നഷാട്ടുമപഷാകഷാന്  കഴടിയണയ.  അതടിനള്ള  ശക്തടിയയ

ജനങ്ങേളവട  പടിന്തുണയയ  ഇഇൗ  സര്ക്കഷാരടിനവണന്നയ  പറയഷാന്  ഞഷാന്  ഇഇൗ

അവസരയ ഉപമയഷാഗടിക്കുകയഷാണയ.

മഡഷാ  .    വക  .    ടടി  .    ജലസ്പീല്:  സര്,  മകരളതടിവന്റെ ചരടിതതടില് ഒര ഫുള്

മടയ  സര്ക്കഷാറടിനമശഷയ  വസ്പീണ്ടുയ  അധടികഷാരതടില്  വന്ന  ഒമരവയഷാര

ഗവണ്വമേമന്റെയള,  അതയ  ഇടതുപക്ഷ  ജനഷാധടിപതഭ്യമുന്നണടിയവട

ഗവണ്വമേന്റെഷാണയ.  ഒമരവയഷാര മുഖഭ്യമേനടിമയയള,  അതയ രണഷായ പടിണറഷായടി

സര്ക്കഷാറടിനയ  മനതൃതസയ  നല്കുന്ന  സഖഷാവയ  പടിണറഷായടി  വടിജയനഷാണയ.  ആ

നഷായകവന യ.ഡടി.എഫുയ ബടി.വജ.പടി.-യയ ഭയവപടുന്നു.  ആ ജനനഷായകവന

അവമയയ  വസ്പീഴഷാന്  ആവനഷാഴടിയടിവല  അവസഷാന  അസവുയ  അവര്
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പ്രമയഷാഗടിച്ചുവകഷാണടിരടിക്കുകയഷാണയ.  അവലങ്കെടില്  മൂന്നഷായ  തവണയയ

അപ്പുറതടിരടിക്കുന്നവര്ക്കയ  അപ്പുറത്തുതവന്ന  ഇരടിമക്കണടിവരവമേന്നയ  അവര്

ആശങ്കെവപടുന്നു.  അവതഷാഴടിവഷാക്കഷാന്  മവണടിയഷാണയ  യ.ഡടി.എഫുയ

ബടി.വജ.പടി.യയ  വലതുപക്ഷ  മേഷാധഭ്യമേങ്ങേളയ  ഒന്നുമചര്ന്നയ  ഒര

മേഹഷാസഖഭ്യമുണഷാക്കടിയതയ.  ആ  സഖഭ്യമേഷാണയ  കഴടിഞ്ഞ  തമദ്ദേശസ്ഥഷാപന

വതരവഞ്ഞടുപടില്  ഇടതുപക്ഷതടിവനതടിരഷായടി  അണടിനടിരന്നതയ,  എന്നഷാല്

യ.ഡടി.എഫയ  മതഷാറ്റുതുന്നയപഷാടടി.   കഴടിഞ്ഞ  നടിയമേസഭഷാ  വതരവഞ്ഞടുപടിലുയ

അമത  യ.ഡടി.എഫയ.-ബടി.വജ.പടി.-മേഷാധഭ്യമേ മേഹഷാസഖഭ്യയ എല്.ഡടി.എഫടിവന

മതഷാല്പടിക്കഷാന്മവണടി അരയയ തലയയ മുറുക്കടി രയഗത്തുവന്നു.  അതുയ ഫലയ

കണടില.  സയസ്ഥഷാനതയ ഇടതുപക്ഷ ജനഷാധടിപതഭ്യ മുന്നണടി   99  സസ്പീറ്റുകള്

വഷാരടികട്ടടി   അധടികഷാരതടില്  വന്നതഷാണയ  നമ്മള്  കണതയ.  ആ

നടിരഷാശയടില്നടിന്നഷാണയ  കള്ളക്കഥകളവട  നയഷാഗ്രഷാ  വവള്ളചഷാട്ടയ

രഷാഷസ്പീയരയഗതയ  സൃഷടിക്കഷാന്  യ.ഡടി.എഫയ.-ഉയ  ബടി.വജ.പടി.-യയ

രയഗത്തുവന്നതയ. ആ നഷാള്വഴടികളടിലൂവടവയഷാന്നയ നമുക്കയ  യഷാത വചയഷായ.

 റയസഷാന്കഷാലതയ യ.എ.ഇ. മകഷാണ്സുമലറയ ഭക്ഷഭ്യകടിറ്റുകള് വടിതരണയ

വചയമപഷാള്  അതയ  സസര്ണ്ണകടിറഷാവണന്നയ  ബടി.വജ.പടി.-യവട  മനതഷാവയ
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ശസ്പീ.  വക.  സുമരന്ദ്രന്  ആദഭ്യയ  പറഞ.  പടിന്നസ്പീടയ  യ.ഡടി.എഫയ.-ഉയ  അതയ

ഏറ്റുപടിടടിച്ചു.   മഡഷാ.  വക.  ടടി.  ജലസ്പീല്   എന്നുപറയന്ന  മേനടി  നടിയമേയ

ലയഘടിചടിരടിക്കുന്നതടിനഷാല്   അമദ്ദേഹതടിവനതടിവര  മകവസടുക്കണവമേന്നയ

പറഞവകഷാണയ  യ.ഡടി.എഫയ.-വന്റെ  എയ.പടി.യയ   അന്നവത  യ.ഡടി.എഫയ.

കണ്വസ്പീനറുമേഷായ  ശസ്പീ.  വബന്നടി  വബഹനഷാന്  ഇന്തഭ്യയവട  പ്രധഷാനമേനടിക്കയ

കതയ എഴുതടി. ആ വഷാദയ വപഷാളടിയന്നതഷാണയ പടിന്നസ്പീടയ നമ്മള് കണതയ.  അതയ

വപഷാളടിഞ്ഞമപഷാള്  ഈന്തപഴതടിവന്റെ  കുരവടിലഷാണയ  സസര്ണ്ണയ

കടതടിയവതന്നയ  പറഞവകഷാണയ  മേവറഷാര  കഥയമേഷായടി  യ.ഡടി.എഫയ.-

ബടി.വജ.പടി.  സയയക്ത  സഖഭ്യയ  വരന്നതഷാണയ  കണതയ.  ശസ്പീ.   പടി.  വക.

കുഞ്ഞഷാലടിക്കുട്ടടി  സഷാഹടിബടിനറടിയഷാമേമലഷാ;  ഗള്ഫയ  രഷാജഭ്യങ്ങേളടില്  ഏറവുയ

കൂടുതല് ബഹുമേഷാനടിക്കുകയയ ആദരടിക്കുകയയ വചയ്യുന്ന പഴമേഷാണയ ഇഇൗന്തപഴയ.

അതവര്  മലഷാകതടിവന്റെ  ഏതയ  ദടിക്കടിലുമുള്ള  ഇഷമുള്ളവര്ക്കയ  വകഷാടുക്കുയ.

ഈന്തപഴതടിവന്റെ  വപഷാതടിവകഷാണ്ടുവന്നയ  ഇവടിവടയള്ള  അനഷാഥഷാലയങ്ങേളടില്

വകഷാടുതടിട്ടുണയ. അനഷാഥരഷായ മേക്കള് അതയ ഭക്ഷടിചടിട്ടുമുണയ. ഇഇൗന്തപഴതടിവന്റെ

കുരവടില്  സസര്ണ്ണയ  കടതടിവയന്നയ  യ.ഡടി.എഫയ.-ഉയ  ബടി.വജ.പടി.-യയ 

ആവര്തടിചയ പറഞവകഷാമണയടിരന്നു. അതുയ ആവടിയഷായടി മപഷാകുന്നതഷാണയ
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നമ്മള്  കണതയ.  ഖുറഷാവന്റെ  മേറവടില്  സസര്ണ്ണയ  കടതടിവയന്ന

ആമക്ഷപവുമേഷായടിട്ടഷാണയ  പടിന്നസ്പീടയ  വന്നതയ.  വകട്ടുകഥകള്

ഓമരഷാമന്നഷാമരഷാന്നഷായടി  അവര്  വകഷാണ്ടുവന്നുവകഷാമണയടിരന്നു.  ആ

ആമരഷാപണതടിവന്റെ  നടിജസ്ഥടിതടി  എന്തഷായടി?  ഖുറഷാന്  വടിമദശത്തുനടിന്നുയ

വകഷാണ്ടുവന്നയ ഇവടിവട വടിതരണയ വചയ്യുന്നതയ നടിയമേവടിരദ്ധമേഷാവണന്നയ  ചടില

ആളകളവട വഷാക്കയ മകട്ടയ  നടിങ്ങേളയ പറഞ്ഞടിമല;  യ.എ.ഇ.-യടില് നടിന്നുവന്ന

ഖുറഷാന് മകഷാപടികളടങ്ങുന്ന പഷാക്കറടിവന്റെ തൂക്കയ ശരടിയവലന്നയ പറഞ്ഞയ എത

ദടിവസയ  നടിങ്ങേളയ  ഇവടിവടയള്ള  വഷാര്തഷാ  മേഷാധഭ്യമേങ്ങേളയ  അന്തടിചര്ചകള്

നടതടി.  ഖുറഷാന്  മകഷാപടികളവടയയ  പഷാക്കറടിവന്റെയയ  കഷാരഭ്യങ്ങേള്  പറഞ്ഞയ

നടിങ്ങേള്  പറഞ്ഞ  ചര്ചകള്  എവടിവടവയതടി?  അതടിവന്റെ  മപരടില്

യ.ഡടി.എഫയ.-ഉയ  ബടി.വജ.പടി.-യയ  മകരളവത  കലഷാപക്കളമേഷാക്കടി.  ആ

വഷാദവുയ നടിഷ്പ്രഭമേഷാകുന്നതഷാണയ പടിന്നസ്പീടയ നമ്മള് കണതയ.  ഖുറഷാന് കയറടിമപഷായ

വഷാഹനതടിവന്റെ  ജടി.പടി.എസയ.  മകടുവന്നുവവന്നതഷായടിരന്നു  പടിന്നസ്പീടയ  വന്ന

പ്രചരണയ.  തൃശ്ശൂരടില്വചഷാണയ ജടി.പടി.എസയ. ഓഫഷായതയ. ആ വഷാഹനതടിവന്റെ

ജടി.പടി.എസയ.-ഉയ  മതടടി  മകന്ദ്ര  അമനസഷണ  ഏജന്സടികള്  എതടി.

ജടി.പടി.എസയ.-വനക്കുറടിചയ  പടിന്നസ്പീടയ   പതമേഷാധഭ്യമേങ്ങേളയ  യ.ഡടി.എഫയ.-ഉയ
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എവന്തങ്കെടിലുയ  പറമഞ്ഞഷാ?  ഒന്നുയ  പറഞ്ഞടില.  അതുയ  ജലമരഖയഷായടി

മേഷാറുന്നതഷാണയ  നമ്മള്  കണതയ.  അതുമേഷായടി  ബനവപട്ടയ  എത

മേഷാധഭ്യമേചര്ചകളഷാണയ  അരമങ്ങേറടിയതയ?  അതടിവന്റെയയ  ഗതടിവയന്തഷാവയന്നയ

സമേരഷാഭഷാസങ്ങേള്ക്കയ  മനതൃതസയ  നല്കടിയ  യ.ഡടി.എഫയ.  ആമലഷാചടിക്കുന്നതയ

നലതഷാണയ.  ഖുറഷാന്  വകഷാണ്ടുമപഷായ  വഷാഹനയ  ബഷായഗ്ലൂരടിമലയയ  മപഷായടി

എന്നഷായടിരന്നു യ.ഡടി.എഫയ.-വന്റെ പടിന്നസ്പീടുള്ള ആമക്ഷപയ. അതടിവനത്തുടര്ന്നയ

സമേരപരടിപഷാടടികളയ ആവടിഷ്കരടിച്ചു.  ചടില പതങ്ങേളയ മേഷാധഭ്യമേങ്ങേളയ റൂട്ടയ  മേഷാപ്പുയ

പ്രസടിദ്ധസ്പീകരടിച്ചു.  വഷാഹനയ  ഇഇൗ  വഴടിയഷാണയ  മപഷായതയ,  കല്പറവഴടി,

അതുകഴടിഞ്ഞയ  വവമേസൂരടില്നടിന്നയ  തടിരടിയന്നതുവമേലഷായ  കഷാണടിച്ചുവകഷാണയ

കള്ളവുയ  പചനണയയ  ഇഇൗ  നഷാട്ടടില്  പ്രചരടിപടിചടിമല;  എന്തഷായടി  സ്ഥടിതടി;

എവടിവടവയങ്കെടിലുയ  വലതുയ  എതടിമയഷാ?  യ.ഡടി.എഫയ.-ഉയ  ബടി.വജ.പടി.യയ

കള്ളക്കഥകളവട  മപരടില്  വതരവുകള്  കസ്പീഴടക്കടി.  അവസഷാനയ  അതുയ

ആവടിയഷായടി  മപഷായതയ  നമ്മള്  കണമലഷാ;  ഇവതഷാന്നുയ  കചയ  പടിടടിക്കഷാവത

വന്നമപഷാള്  മഡഷാളര്  കടതടിവന്റെ  പുതടിയ  കഥകള്  യ.ഡടി.എഫയ.-ഉയ

ബടി.വജ.പടി.-യയ  വമേനഞ.  അതുയ  വപഷാളടിഞ്ഞയ  പഷാളസ്പീസഷായടി.

ഭവനരഹടിതര്ക്കയ  യ.എ.ഇ.  സര്ക്കഷാര്  പണടിതുവകഷാടുത
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ഭവനസമുചയവതക്കുറടിചഷാണയ  പടിന്നസ്പീടയ  പറഞ്ഞതയ.  മകഷാണ്ഗ്രസടിവന്റെ

അന്നവത ഒര എയ.എല്.എ.  സടി.ബടി.വഎ.-യയ  മകസയ  വകഷാടുതടിമല;  ആ

പരഷാതടി കടിമട്ടണ തഷാമേസയ സടി.ബടി.വഎ. ചഷാടടി വസ്പീണയ മകവസടുതടിമല;  ആ

മകസടിവന്റെ  ഗതടിവയന്തഷായടി?  പഷാവവപട്ടവര്ക്കയ  കുറചയ  വസ്പീടുകള്  കടിട്ടുന്നതയ

തടസവപട്ടുമപഷായടി  എന്നലഷാവത  മേവറന്തുമനട്ടമേഷാണയ  യ.ഡടി.എഫയ.-നയ

അതുവകഷാണ്ടുണഷായതയ.  ആ  എയ.എല്.എ.  മതഷാറയ  വതഷാപടിയടിട്ടടിമല;  ഇഇൗ

മകസുകളടിവലഷാവക്ക  അമേടിത  തഷാല്പരഭ്യയ  കഷാണടിചവവരഷാവക്ക  ഇമപഷാള്

എവടിവടയഷാണയ;  ശസ്പീ.  വക.  എയ.  ഷഷാജടിസഷാഹടിബുയ ശസ്പീ.  വടി.  ടടി.  ബല്റഷാമുയ

എവടിവടയഷാണയ;  അവവരഷാന്നുയ നടിയമേസഭ കണടിലമലഷാ;  എവടിവടയഷാവണന്നയ

ശസ്പീ.  ടടി.  വടി.  ഇബഷാഹടിമേടിനയ  അറടിയഷാമേമലഷാ;   എവന്നവക്കഷാണയ

പറയടിപടിക്കണമലഷാ?  ഏറവുയ  അവസഷാനയ  ബടിരടിയഷാണടി  വചമടിവന്റെയള്ളടില്

സസര്ണ്ണയ  കടതടിയ  നണക്കഥയവട  പടക്കയ  വപഷാട്ടടിചഷാണയ  യ.ഡടി.എഫുയ

ബടി.വജ.പടി.-യയ  സമേര  രണഷാങ്കെണതടില്  ഇമപഷാള്  ഇറങ്ങേടിയടിരടിക്കുന്നതയ.

അതുയ  നടിങ്ങേള്ക്കയ  ഇന്നമതഷാടുകൂടടി  അവസഷാനടിപടിമക്കണടി  വരയ.  മകന്ദ്ര

അമനസഷണ  ഏജന്സടികള്  കഴുകനഷാവരമപഷാവലയമല  ഇവടിവട  പഷാറടി

നടന്നതയ;  എലഷാവവരയയ  സൂക്ഷ്മദര്ശടിനടിവചയ  അമനസഷടിചടിട്ടയ   എവന്തങ്കെടിലുയ



Uncorrected/Not for Publication
28-06-2022

86

കവണതഷാന് അവര്ക്കയ സഷാധടിമചഷാ; 'കുന്തയ മപഷായഷാല് കുടതടിലുയ തപണയ'

എന്നഷാണമലഷാ  പഴമേക്കഷാര്  പറയന്നതയ.  കുടതടിലടക്കയ  അമനസഷണ

ഏജന്സടികള് തടിരഞ്ഞടിമല;  എന്നടിട്ടയ എന്തയ സയഭവടിച്ചു;  ഇഇൗ അമനസഷണ

ഏജന്സടികള്ക്കയ  ചുക്കുയ ചുണ്ണഷാമ്പുയ കടിട്ടടിമയഷാ;  ഞങ്ങേള്ക്കതടില് പങ്കെടിവലന്നയ

എന്.വഎ.എ.  പറഞ.  മേറയ  ഏജന്സടികള്  അമനസഷണ  സയബനമേഷായ

റടിമപഷാര്ട്ടുകള്  സമേര്പടിച്ചു.  എന്നടിട്ടയ  എവന്തങ്കെടിലുയ  സയഭവടിമചഷാ;

ആരവടവയങ്കെടിലുയ ഒര മരഷാമേതടില് വതഷാടഷാന് അമനസഷണ ഏജന്സടികള്ക്കയ

സഷാധടിമചഷാ;  സസര്ണ്ണക്കടത്തുമേഷായടി  ബനവപട്ടയ  പ്രധഷാന  അമനസഷണയ

നടതടിയ  കസയസയ  ഖുറഷാനടില്  സസര്ണ്ണയ  കടതടിവയന്ന  നണക്കഥ

അവസഷാനടിപടിക്കഷാന്  മപഷാകുകയഷാണയ.  അവര്  യ.എ.ഇ.  മകഷാണ്സുമലറടിനയ

നല്കടിയ കഷാരണയ കഷാണടിക്കല്  മനഷാട്ടസ്പീസടിവന്റെ മകഷാപടിയഷാണടിതയ (കതടിവന്റെ

പകര്പയ  ഉയര്തടികഷാണടിച്ചു).  ഇതടില്  പറയന്ന  കഷാരഭ്യങ്ങേള്  ഞഷാന്

വഷായടിക്കഷായ. ''...The  UAE Consulate  had imported 4479 kg. of Holy

Quran through Air Cargo Complex, Thiruvananthapuram vide bill of

entry no. 7133956  dated  6th March 2020. The consignment of Holy

Quran imported vide bill  of  entry no. 7133956  dated  6th March
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2020 have a  total  assessable  value  of  Rs.  10,84,993/- ''  … ഇതടിവന്റെ

അവസഷാന  ഭഷാഗതയ  പറയന്നതയ,  '' .The  non  levy  of  customs  duty…

amounting to Rs.2,63,870. Further as per Sec 28 (6) of The Customs

Act,  1962,  in  case  the  importer  has  paid  duty  with  interest  and

penalty, then the proceedings shall be deemed to be conclusive as to

the matters stated herein.'' എന്നഷാണയ.

 2,63,870/-  രൂപ യ.എ.ഇ.  മകഷാണ്സുമലറടില് വകട്ടടിവയ്ക്കുന്നമതഷാടുകൂടടി

ഇഇൗ മകസയ അവസഷാനടിക്കുവമേന്നയ പറയന്നതയ ഞങ്ങേളല.  ഇഇൗ കള്ളക്കഥകള്

വടിശസസടിചമല  നടിങ്ങേള്  ഒര  സര്ക്കഷാരടിവനയയ  രഷാഷസ്പീയ  മനതഷാവടിവനയയ

മകരളതടിവന്റെ  ബഹുമേഷാനവപട്ട  മുഖഭ്യമേനടിവയയയ  സയശയതടിവന്റെ

കരടിനടിഴലടില്  നടിര്തടിയതയ.  ഇതുവകഷാണയ  ആര്ക്കയ  എന്തയ

പ്രമയഷാജനമുണഷായടി;  ഷഷാര്ജ  സുല്തഷാനയ  മുഖഭ്യമേനടിയയ  അമദ്ദേഹതടിവന്റെ

ഭഷാരഭ്യയയ  വവകകലടി  വകഷാടുത്തുവവന്നയ  വടിശസസടിക്കഷാന്  പടി.  വക.

കുഞ്ഞഷാലടിക്കുട്ടടി  സഷാഹടിബടിനയ  എങ്ങേവന  കഴടിഞ;  അ തടിവനവയഷാവക്ക

എതടിര്തയ  സയസഷാരടിക്കുകയമല മവണതയ;   മകരളതടിവന്റെ ബഹുമേഷാനവപട്ട

മുഖഭ്യമേനടി  ഏതയ  ഷഷാര്ജഷാ  സുല്തഷാനഷാണയ  വവകകൂലടി  വകഷാടുതതയ;
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സുല്തഷാവന്റെ  ഭഷാരഭ്യയയ  ഓര്ണവമേന്റെയസയ  വകഷാടുക്കുക,  അവര്  അതടിവന്റെ

പറുദസ്പീസയടില്നടിന്നയ  വരന്നവരഷാണയ.  നമ്മളഷാരയ;  അവരഷാരയ;   നമ്മവളക്കുറടിചയ

'മേടിസയ കസ്പീന്'  എന്നമല പറയഷാറുള്ളതയ.  ആ മേടിസസ്പീന്മേഷാര്  ഷഷാര്ജ സുല്തഷാനയ

വവകകലടി വകഷാടുക്കുകയഷാമണഷാ; നണക്കഥ അവസഷാനടിപടിക്കഷാന് ഇതടില്പരയ

എന്തുമവണയ?

ആമരഷാഗഭ്യ-വനടിത-ശടിശുവടികസന  വകുപ്പുമേനടി  (ശസ്പീമേതടി  വസ്പീണഷാ

മജഷാര്ജയ):  സര്,  ഏതഷാനയ  മേടിനടിട്ടുകള്ക്കുമുമയ  ബഹുമേഷാനഭ്യനഷായ

പ്രതടിപക്ഷമനതഷാവയ   പറഞ്ഞതയ,   പ്രതടിയഷായ  സസ്പീയവട  വഷാക്കുകള്

വടിശസസടിക്കുന്നുവവന്നഷാണയ.  ഇക്കഷാരഭ്യവുയ  അമദ്ദേഹയ വടിശസസടിക്കുന്നുവവന്നഷാണയ

അതടിനര്ത്ഥയ. അതയ അങ്ങേയവട ശദ്ധയടില്വപട്ടടിട്ടുമണഷാ?

മഡഷാ  .   വക  .   ടടി  .   ജലസ്പീല്: തസ്പീര്ചയഷായയ. മൂന്നയ അമനസഷണ ഏജന്സടികള്

വടിവരമശഖരണതടിവന്റെ ഭഷാഗമേഷായടി എവന്ന വടിളടിക്കുകയയ  A  മുതല്  Z  വവര

അവര് പരടിമശഷാധടിക്കുകയയ വചയ്തു. NIA (National Investigation Agency)

എവന്റെ  സമ്മതമതഷാവട  മകസുമേഷായടി  ബനവപട്ട  ആളകളമേഷായള്ള  വഷാട്സയ

ആപയ  വമേമസജുകള്  പരടിമശഷാധടിച്ചു.  ഞഷാന്  NIA-യവട  റൂമേടിമലയയ

കടന്നുവചന്നമപഷാള്  കണതയ  ഒര  സസ്പീനടില്  ഞഷാന്  നടതടിയടിട്ടുള്ള  വഷാട്സയ
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ആപയ  ചഷാറ്റുകളഷാണയ.  സതഭ്യതടില്  അതുവകഷാണയ  രക്ഷവപട്ടതയ  ഞഷാനഷാണയ.

ഇലമകഷാണടികയ  വതളടിവുവണങ്കെടില്,  വതറയ  വചയടിട്ടടിവലങ്കെടില്  ഒര

ഭയപഷാടടിവന്റെയയ  ആവശഭ്യമേടിവലന്നയ  ഞഷാന്  തടിരടിചറടിഞ്ഞ  നടിമേടിഷമേഷാണതയ.

അവര്ക്കഷാര്വക്കങ്കെടിലുയ എവന്തങ്കെടിലുയ വചയഷാന് സഷാധടിമചഷാ? ഇ.ഡടി. എവന്റെ 30

വകഷാലവത ബഷാങ്കെടിടപഷാടുകള് പരടിമശഷാധടിചമപഷാള് കണക്കടില്വപടഷാത ഒര

രൂപവയങ്കെടിലുയ  അവര്ക്കയ  കവണതഷാന്  കഴടിമഞ്ഞഷാ?  ഇന്തഭ്യയടില്  ഒര

ഇടതുപക്ഷ  മനതഷാവടിവനയയ  ഇ.ഡടി.  അറസയ  വചയടിട്ടടില.  ഒര  ഇടതുപക്ഷ

മനതഷാവടിനയ അവടിഹടിത സമഷാദഭ്യതടിവന്റെ മപരടില് ഒര രൂപയവടയയ പടിഴ

വകഷാടുമക്കണടി  വന്നടിട്ടടില.  ഞങ്ങേള്ക്കഷാര്ക്കുയ  ഞങ്ങേളവട  വസ്പീമടഷാ  പണമമേഷാ

ഇ.ഡടി.-ക്കയ വകഷാടുമക്കണടി വന്നടിട്ടടില;  അതയ  ദഷാനയ വചയതയ മുസസ്പീയലസ്പീഗടിവന്റെ

മനതഷാവഷാണയ.  അതയ പറയമണഷാ ഞഷാന്;  കഷാരഭ്യങ്ങേള് പറയമണഷാ;  നടിങ്ങേള്ക്കയ

എവന്നവക്കഷാണയ പറയടിപടിക്കമണഷാ; ശസ്പീ. എന്. ഷയസുദ്ദേസ്പീമന... 

 വതറ്റുകള്  ഒരയശവമേങ്കെടിലുമുണഷായടിരന്നുവവങ്കെടില്  എമന്ന  ഞങ്ങേളവട

കഴുതടില്  കയര്  തൂങ്ങുമേഷായടിരന്നു;  ഇവര്  കുരക്കുമേഷായടിരന്നു.  മേഷാധഭ്യമേപട

മുഴുവന്   നഷാവളമയഷാ   മേവറന്നഷാമളഷാ  അതവലങ്കെടില്  നഷാലഷായ  നഷാമളഷാ

കുരങ്ങുവമേന്നഷാണയ  പറഞ്ഞതയ.  ഇങ്ങേവന  മേഷാധഭ്യമേങ്ങേള്  കുരക്കയ  മുറുക്കടിയടിട്ടുയ
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ഒരമരഷാമേതടില്  മപഷാലുയ  ഏവതങ്കെടിലുയ  അമനസഷണ  ഏജന്സടികള്ക്കയ

വതഷാടഷാന് പറടിമയഷാ?  

 യ.ഡടി.എഫയ-വനയയ  മകഷാണ്ഗ്രസടിവനയയ  ബടി.വജ.പടി.

നടിശബമേഷാക്കുന്നു.  വലവമലശയ  ഒന്നുമേടിലഷാതതുവകഷാണഷാണയ  അവരതടിനയ

മുതടിരഷാതതയ. ചക്ക  ചൂഴ്ന്നു  മനഷാക്കുന്നതുമപഷാവലയഷാണയ  ഇടതുപക്ഷതടിവന്റെ

സസതനനഷായടിട്ടുള്ള  എവന്ന  ഇ.ഡടി.  പരടിമശഷാധടിചതയ.  എവന്റെ

കഷാരഭ്യമേടിതഷാവണങ്കെടില്  സഷാക്ഷഷാല്  കമ്മമ്മ്യൂണടിസ്റ്റുകഷാരവട  കഷാരഭ്യയ  പറയമണഷാ?

അതുവകഷാണയ  ഇ.ഡടി.  മേറ്റുള്ള  അമനസഷണങ്ങേള്ക്കയ  മുതടിര്ന്നടിലഷാവയന്നഷാണയ

എനടിക്കയ  മതഷാന്നുന്നതയ.  കഷാരണയ  സസതനനഷായടിട്ടുള്ള  ഒരഷാള്,  ഇടതുപക്ഷ

സഹഷായഷാതടികനഷായ  അയഷാളവട  സ്ഥടിതടിയടിതഷാവണങ്കെടില്  മേറ്റുള്ളവരമടതയ

മനഷാമക്കണതടിവലന്നയ അവര് തസ്പീരമേഷാനടിചടിരടിക്കണയ. 

ഞങ്ങേളവട ആരവടയയ ഒര സസത്തുയ ഒര രൂപയയ ഇ.ഡടി.-ക്കയ  ദഷാനയ

വകഷാടുമക്കണടി  വന്നടിട്ടടിവലന്നുള്ളതയ  സഷാന്ദര്ഭടികമേഷായടി  ഞഷാന്

സൂചടിപടിക്കുകയഷാണയ.  എവന്ന മചഷാദഭ്യയ വചയ അമത ഇ.ഡടി.  അമല ലസ്പീഗടിവന്റെ

സയസ്ഥഷാന  വസക്രട്ടറടി  ശസ്പീ.  വക.  എയ.  ഷഷാജടിവയ  മചഷാദഭ്യയ  വചയതയ.

അഴസ്പീമക്കഷാവട്ട  ശസ്പീ.  വക.  എയ.  ഷഷാജടിയവട  വസ്പീടുയ  സസത്തുമേമല  ഇ.ഡടി.
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കണ്ടുവകട്ടടിയതയ.  എമന്ത  എനടിക്കയ  വസ്പീടുയ  സസത്തുമേടിലഷാതതുവകഷാണഷാമണഷാ

കണ്ടുവകട്ടഷാതടിരന്നതയ.  എനടിക്കയ  19.50  വസന്റെയ  സ്ഥലവുയ  2700  സസയര്

ഫസ്പീറ്റുള്ള  ഒര  വസ്പീടുമുണഷായടിരന്നതയ  കണ്ടുവകട്ടഷാനയ  ജപ്തടി  വചയഷാനയ

ഇ.ഡടി.-ക്കയ എന്തയ തടസമേഷാണുണഷായടിരന്നതയ.

ബഹുമേഷാനവപട്ട പ്രതടിപക്ഷമനതഷാവയ എവന്തഷാവക്കയഷാണയ ബഹുമേഷാനവപട്ട

മുഖഭ്യമേനടിവയക്കുറടിചയ  ഇവടിവട  സയസഷാരടിചതയ.  അമദ്ദേഹയ  മുഖഭ്യമേനടിവയ

കൂപമേണ്ഡൂകയ  എന്നുവടിളടിച്ചു.  ഒരടിക്കലുയ  അമദ്ദേഹവത  അങ്ങേയ  അങ്ങേവന

വടിളടിക്കഷാനയ  പറയഷാനയ  പഷാടടിലഷായടിരന്നു.  അങ്ങേവയ  അതടിനപകരമേഷായടി

ചഷാണമേണ്ഡൂകയ  എന്നുവടിളടിക്കഷായ.  പമക്ഷ  ഞങ്ങേള്  വടിളടിക്കടില.  ഒരടിക്കലുയ

വടിളടിക്കടില.  കഷാരണയ  അങ്ങേയ  മകരളതടിവന്റെ  പ്രതടിപക്ഷമനതഷാവഷാണയ;

അലഷാവത  ശസ്പീ.  വടി.  ഡടി.  സതസ്പീശന് എന്ന വഭ്യക്തടിയല.  നമ്മുവട മകരളസ്പീയ

വപഷാതുസമൂഹതടിനയ  മകരളതടിവന്റെ  മുഖഭ്യമേനടിവയക്കുറടിച്ചുയ

പ്രതടിപക്ഷമനതഷാവടിവനക്കുറടിച്ചുയ  ഒര  ബഹുമേഷാനമുണയ.  വടിമദശരഷാജഭ്യങ്ങേളടില്

മജഷാലടിവചയ്യുന്ന  ലക്ഷക്കണക്കടിനഷാളകള്  നമ്മുവട  നഷാട്ടടിവല

ഭരണഷാധടികഷാരടികള്  ഇന്നവരഷാവണന്നയ  പറഞ്ഞയ  അഭടിമേഷാനവുയ   ഉഇൗറവുയ

വകഷാള്ളഷാറുണയ. അവരവട അഭടിമേഷാനമബഷാധതടിനമമേലഷാണയ നമ്മള് ഇവതഷാവക്ക
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മകഷാരടിവയഷാഴടിക്കുന്നവതന്നയ ഓര്ക്കുക.

 ഗുജറഷാതയ  കലഷാപവത  സയബനടിചയ  ശസ്പീ.  ആര്.  ബടി.  ശസ്പീകുമേഷാര്

എഴുതടിയടിട്ടുള്ള പുസകമേഷാണയ  'Gujarat  Behind  the  Curtain',.   ഗുജറഷാതയ

കലഷാപതടിവന്റെ  പടിന്നണടിയടില്  പ്രവര്തടിചതയ   ആവരഷാവക്കയഷാവണന്നയ

വടിശദമേഷായടി  പ്രതടിപഷാദടിക്കുന്ന  ഒര  ഗ്രന്ഥമേഷാണടിതയ.  അതടിവല  ഏതഷാനയ

വരടികള് ഉദ്ധരടിചയ ഞഷാന് അവസഷാനടിപടിക്കഷായ. 

'2002-വല  ഗുജറഷാതയ  കലഷാപതടിവന്റെ  ആസൂതകവര  നടിയമേതടിവന്റെ

മുന്നടില്  വകഷാണ്ടുവരന്നതടില്  മകഷാണ്ഗ്രസയ  പുലര്തടിയ  നടിര്വടികഷാരവുയ

പ്രതടികരണമശഷടിയടിലഷാതതുമേഷായ  സമേസ്പീപനതടിനപടിന്നടില്,

സയഘപരടിവഷാറുയ  നമരന്ദ്ര  മമേഷാദടിയമേഷായടി  മനരടിട്ടുള്ള  ഏറ്റുമുട്ടല്

ഒഴടിവഷാക്കുകവയന്ന  സുചടിന്തടിതമേഷായ  തനമേഷാവണന്നയ  പല  മേനഷഭ്യഷാവകഷാശ

പ്രവര്തകരയ  പറയന്നതയ  എനടിക്കയ  മകള്ക്കഷാന്  സഷാധടിചടിട്ടുണയ.

സയഘപരടിവഷാറടിവനയയ   നമരന്ദ്ര  മമേഷാദടിവയയയ  നടിയമേതടിനമുന്നടില്

വകഷാണ്ടുവരഷാന് ശമേടിക്കുന്നതയ 7000 മപവരങ്കെടിലുയ വകഷാലവപട്ട സടിക്കയ വടിരദ്ധ

വയശഹതഭ്യയയ  കഷാരണക്കഷാരഷായ  മകഷാണ്ഗ്രസയ  മനതഷാക്കള്വക്കതടിവരയള്ള

പുനധഃരമനസഷണതടിനയ  ഇടയഷാക്കുവമേന്നയ  അവര്  മുന്കൂട്ടടിക്കണടിരന്നു.'  ഇതയ
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ശസ്പീ.  ആര്.  ബടി.  ശസ്പീകുമേഷാറടിവന്റെ പുസകതടിലുള്ളതഷാണയ.  അമപഷാള് അമദ്ദേഹയ

പറഞ്ഞ കഷാരഭ്യവത ആസദമേഷാക്കടിയഷാണയ ബഹുമേഷാനവപട്ട പ്രതടിപക്ഷമനതഷാവയ

അങ്ങേവന ഒര നടിരതരവഷാദപരമേഷായ പ്രസഷാവന നടതടിയതയ.  അങ്ങേയ അതയ

ഇഇൗ സഭയടില് വചയ പടിന്വലടിക്കുവമേന്നയ ഞഷാന് പ്രതസ്പീക്ഷടിക്കുന്നു. 

മേടി  .    സസ്പീക്കര്:   സമേയക്രമേയ  പഷാലടിക്കുന്ന  കഷാരഭ്യതടില്  ബഹുമേഷാനവപട്ട

പ്രതടിപക്ഷമനതഷാവയ സഹകരടിക്കുവമേന്നയ പ്രതസ്പീക്ഷടിക്കുന്നു. 

പ്രതടിപക്ഷമനതഷാവയ  (ശസ്പീ  .    വടി  .    ഡടി  .    സതസ്പീശന്  ):  സര്,  ഇല എനടിക്കയ

കുറചയ സമേയയകൂടടി മവണയ. 

മേടി  .    സസ്പീക്കര്:  പ്രതടിപക്ഷമനതഷാവടിനയ  നഭ്യഷായമേഷായടിട്ടുയ  കുറചയ  സമേയയ

അനവദടിക്കുയ. 

ശസ്പീ  .    വടി  .    ഡടി  .    സതസ്പീശന്:  ഞഷാന്  സയസഷാരടിച്ചുതുടങ്ങുന്നതടിനമുമമ

നടിബനനവയഷാന്നുയ വയരതയ; ഞഷാന് സഹകരടിക്കഷാറുള്ള ആളഷാണയ. 

മേടി  .    സസ്പീക്കര്:  എലഷാവവരയയ  കര്ശനമേഷായടി  നടിയനടിചതുവകഷാണയ

പറഞ്ഞതഷാണയ. 

ശസ്പീ  .    വടി  .    ഡടി  .    സതസ്പീശന്: ഇതയ ശരടിയഷായ രസ്പീതടിയല;  ഇതടിനമുമയ ഒര

വചയറുയ അങ്ങേവന പറഞ്ഞടിട്ടടില. 
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മേടി  .   സസ്പീക്കര്: സമേയക്രമേയ പഷാലടിക്കണവമേന്നയ അങ്ങേവയ ഓര്മ്മടിപടിചതല;

സഹകരണയ മതടടിയതഷാണയ. 

ശസ്പീ  .    വടി  .    ഡടി  .    സതസ്പീശന്:  സര്,  ഇഇൗ   അടടിയന്തരപ്രമമേയതടിനയ

അവതരണഷാനമേതടി നല്കടിയതടിവന ഞഷാന് സസഷാഗതയ വചയ്യുന്നു.  'പ്രതടിപക്ഷയ

വഞട്ടടിമപഷായടി,  വടിളറടിമപഷായടി'  എവന്നഷാവക്ക  ഇവടിവട  ശസ്പീമേതടി  വക.  വക.

വവശലജ  ടസ്പീചര്  ഉള്വപവടയള്ളവര്  പറഞ.  അടടിയന്തരപ്രമമേയ  ചര്ചയയ

ഞങ്ങേള്  മനഷാട്ടസ്പീസയ  വകഷാടുതതയ  സഭഷാനടപടടികള്  നടിര്തടിവചയ  ചര്ച

വചയണവമേന്നമല?  ഒര  വര്ഷയ  പഴക്കമുള്ള  കഥയഷാവണന്നയ  ഇതടിവനപറടി

ഇമപഷാള് പറയന്നു.  ഇഇൗ കഥ പുതുമേമയഷാവട,  ചൂടഷാറഷാവത  12-08-2021-ല്

ഞങ്ങേള് സഭയടില് വകഷാണ്ടുവന്നമപഷാള് അന്നതയ ഇവടിവട അവതരടിപടിക്കഷാന്

സമ്മതടിചടില.  പടി. ടടി. മതഷാമേസഷാണയ  മനഷാട്ടസ്പീസയ നല്കടിയതയ. തുടര്ന്നയ സഭയയ

പുറതയ മമേഷാക്കയ അസയബടി നടതടി ഞങ്ങേള്ക്കടിതയ അവതരടിപടിമക്കണടിവന്നു.

രണഷാമേതയ  വസ്പീണ്ടുയ  കഷാരണയ  കഷാണടിക്കല്  മനഷാട്ടസ്പീസയ  വന്നമപഷാള്

24-02-2022-ല്  ഞങ്ങേള്  വസ്പീണ്ടുയ  ഇഇൗ  വടിഷയയ  വകഷാണ്ടുവവന്നങ്കെടിലുയ

അവതരടിപടിക്കഷാന് അനമേതടി  നല്കടിയടില.  അമപഷാവഴഷാന്നുയ  ഇഇൗ വടിഷയയ

സഭയടില്  ചര്ച  വചയരവതന്നയ  ഗവണ്വമേന്റെടിനയ  നടിര്ബനമുണഷായടിരന്നു.
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മകരളതടിവല ജനങ്ങേളവട ഇടയടില് വളവര ഗഇൗരവതരമേഷായടി ഇഇൗ വടിഷയയ

ചര്ച  വചയ്യുന്നതടിനഷാലഷാണയ  ഇമപഷാളടിതയ  ചര്ച  വചയഷാന്  നടിങ്ങേള്

നടിര്ബനടിതരഷായതയ.  അതുണഷാക്കടിയതയ  നടിങ്ങേളഷാണയ.  ഞഷാന്  ഒര  കഷാരഭ്യയ

പറയഷാനഷാഗ്രഹടിക്കുന്നു;   ഇതുമേഷായടി  ബനവപട്ടയ  ഇവടിവട  പറഞ്ഞ

ഏവതങ്കെടിലുവമേഷാര  കഥ  യ.ഡടി.എഫയ.  വമേനഞണഷാക്കടിയതഷാമണഷാ?  ഇഇൗ

കഥകവളലഷാമുണഷായതയ  സസപ  സുമരഷടിവന്റെ  വവളടിവപടുതലടിലൂവടയഷാണയ.

ആരഷാണയ സസപഷാ സുമരഷയ?  ഞങ്ങേള് വകഷാണ്ടുവന്ന ഒരഷാളഷാമണഷാ?  അങ്ങേയവട

ഓഫസ്പീസടിലുയ  വസ്പീട്ടടിലുയ  കയറടിയടിറങ്ങേടി  നടന്നടിരന്ന  ഒരഷാള്.  ബഹുമേഷാനവപട്ട

മുഖഭ്യമേനടിയവട  ഓഫസ്പീസടില്  അമേടിതഷാധടികഷാരങ്ങേളണഷായടിരന്ന  പ്രടിന്സടിപല്

വസക്രട്ടറടിയവട  സഹയഷാതടിക.  അങ്ങേവയ  വളവര  കരതനഷായ

മുഖഭ്യമേനടിയഷാവണന്നഷാണമലഷാ  ഇവടിവട  എലഷാവരയ  പറയന്നതയ.  സസന്തയ

ഓഫസ്പീസടില്  അധടികഷാരങ്ങേളള്ള  ഒര  പ്രടിന്സടിപല്  വസക്രട്ടറടി

വവവകുമന്നരമേഷാകുമമഷാള്  എമങ്ങേഷാട്ടഷാണയ  മപഷായടിരന്നവതന്നയ  ഏവതങ്കെടിലുയ

ദടിവസയ  അങ്ങേയ  അമനസഷടിചടിട്ടുമണഷാ?  എലഷാ  ദടിവസവുയ  ഇന്റെലടിജന്സയ

റടിമപഷാര്ട്ടയ  മമേശപ്പുറതയ   ലഭടിക്കുന്ന  ആളഷാണയ  മകരളതടിവല  മുഖഭ്യമേനടി.

എന്നഷാല് അങ്ങേയവട  ഓഫസ്പീസടിവല പ്രടിന്സടിപല് വസക്രട്ടറടി  ഇതുമപഷാലുള്ള
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shady  characters-വനഷാപയ  ഒരമേടിചയ  നടക്കുകയയ  യഷാത  വചയ്യുകയയ

വടിമദശതയ  മപഷാകുകയയ  ഭക്ഷണയ  കഴടിക്കുകയയ   രഷാതടി  ഒര  മേണടിയയ

രണ്ടുമേണടിയമേഷാകുമമഷാഴഷാണയ  പടിരടിയകയയ  വചയടിരന്നവതന്നയ  അങ്ങേയ

അറടിഞ്ഞടിരമന്നഷാ?  അവടിവട  രഷാതടി  2  മേണടിവവര  രഷാമേഷായണയ

വഷായടിക്കുകയഷായടിരമന്നഷാ?  അമദ്ദേഹയ  മുഖഭ്യമേനടിക്കയ  തത്തുലഭ്യമേഷായ  എലഷാ

അധടികഷാരങ്ങേളമുണഷായടിരന്ന ഒര ഉമദഭ്യഷാഗസ്ഥനഷായടിരന്നു.  അമദ്ദേഹയ അവവര

മുഖഭ്യമേനടിയവട വകുപടില് ലക്ഷക്കണക്കടിനയ രൂപ ശമളയ പറ്റുന്ന ഒരഷാളഷായടി

നടിയമേടിച്ചു. ഒര കഷാര്ക്കടിവനമയഷാ പമ്മ്യൂണടിവനമയഷാ വകുപടില് നടിയമേടിചഷാല് അതയ

മേനടി അറടിയണവമേന്നടില,  പമക്ഷ ഒന്നര ലക്ഷയ രൂപമയഷാളയ ശമളയപറ്റുന്ന

ഒരഷാവള നടിയമേടിചതയ ആ വകുപടിവന്റെ മേനടി അറടിഞ്ഞടില; അവസഷാനവമേന്തഷായടി?

അവരമല  ഇവതലഷായ  വവളടിവപടുതടിയതയ.  ഇതുമപഷാവല  കള്ളക്കടതയ

മകസടില്  പ്രതടിയഷായ  ഒര  സസ്പീയവട  ആമരഷാപണങ്ങേളടില്  നടിങ്ങേള്

വടിശസസടിക്കുന്നുമണഷാവയന്നയ  ശസ്പീ.  മേഷാതത്യു  ടടി.  മതഷാമേസുയ  ആമരഷാഗഭ്യ-വനടിത-

ശടിശുവടികസന വകുപ്പുമേനടി ശസ്പീമേതടി വസ്പീണഷാ മജഷാര്ജുയ എമന്നഷാടയ  മചഷാദടിച്ചു.

ഇതുസയബനടിചയ  മുന്മേനടിയഷായടിരന്ന  മഡഷാ.  വക.  ടടി.  ജലസ്പീല്  ഇവടിവട

സയസഷാരടിച്ചു. മഡഷാ. വക. ടടി. ജലസ്പീല്, സസപഷാ സുമരഷടിവനതടിരഷായടി മപഷാലസ്പീസയ
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മസഷനടില് വകഷാടുത പരഷാതടിയടിവല സഷാക്ഷടിയഷാരഷാണയ? മസഷാളഷാര് മകസടിവല

സരടിത.  ഇഇൗ  മുഖഭ്യമേനടിയമല  മസഷാളഷാര്  മകസടില്  വടിശസഷാസവഞനയയ

തട്ടടിപ്പുയ നടതടി നടിരവധടി മകസുകളടില് പ്രതടിയഷായടി ശടിക്ഷടിക്കവപട്ട ഒരഷാവള

വടിളടിച്ചുവരതടിയതയ.   ശസ്പീ.  ഉമ്മന്  ചഷാണടിവയക്കുറടിച്ചുയ  മനരവത  പറഞ്ഞ

എയ.എല്.എ.  മഹഷാസലടിവല  കഷാരഭ്യങ്ങേവളക്കുറടിച്ചുയ  നടിങ്ങേളമനസഷടിചമലഷാ;

ആഭഭ്യന്തര  വകുപടിവല  ഏവതങ്കെടിലുയ  മപഷാലസ്പീസുമദഭ്യഷാഗസ്ഥന്  അമനസഷടിചടിട്ടയ

ശസ്പീ.  ഉമ്മന്  ചഷാണടിയള്വപവടയള്ള  ആളകള്വക്കതടിരഷായടി  വതളടിവയ

കവണതഷാന്  കഴടിമഞ്ഞഷാ?  ഒര  കുറപതയമപഷാലുയ  വകഷാടുക്കഷാന്

കഴടിഞ്ഞടിലമലഷാ;  ആ മകസയ മൂന്നുമദഭ്യഷാഗസ്ഥനഷാര് അമനസഷടിച്ചു.  അവസഷാനയ

ഇഇൗ  പറയന്ന  മകസടിവല  നടിങ്ങേള്ക്കയ  വടിശസഷാസഭ്യതയള്ള  ഇഇൗ  സസ്പീവയ

വടിളടിച്ചുവരതടി അവരവട കയടില് നടിന്നുയ ഒര പരഷാതടി വഷാങ്ങേടി സടി.ബടി.വഎ.

അമനസഷണതടിനയ  75  വയസകഷാരനഷായ  മകരളയ  മുഴുവന്  ആദരടിക്കുന്ന

ശസ്പീ.  ഉമ്മന്  ചഷാണടിയള്വപവടയള്ള  ആളകള്വക്കതടിരഷായടി

അമനസഷണതടിനയ  ഉതരവടിട്ടയഷാളഷാണയ  മുഖഭ്യമേനടി  ശസ്പീ.  പടിണറഷായടി

വടിജയന്. എന്നടിട്ടയ നടിങ്ങേള് സസപ സുമരഷടിവന്റെ വടിശസഷാസഭ്യതവയക്കുറടിചയ ഇഇൗ

സഭയടില് വന്നയ സയസഷാരടിക്കുമമഷാള് ചടിരടിക്കുകയലഷാവത ഞങ്ങേവളന്തുവചയ്യുയ?
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സസപ  സുമരഷയ  കള്ളതരമേഷാണയ  പറയന്നവതന്നയ  പറയഷാന്  നടിങ്ങേള്

അവതരടിപടിചതയ ആവരയഷാണയ.   മസഷാളഷാര് മകസടിവല പ്രതടിയഷായ സരടിതവയ

അവതരടിപടിചടിട്ടയ  സസപ  പറയന്നതയ  കള്ളമേഷാവണന്നയ  പറയകയഷാണയ.

എവന്തലഷായ  നഷാടകങ്ങേളഷാണയ.  ഇവടിവട  ഇതയ  അവതരടിപടിച  ശസ്പീ.  ഷഷാഫടി

പറമടില്  പ്രധഷാനവപവട്ടഷാര  മചഷാദഭ്യയ  മചഷാദടിച്ചു.  സസര്ണ്ണക്കള്ളക്കടതയ

മകസടിവല  രണ്ടുമൂന്നയ  പ്രതടികളടിവലഷാരഷാളഷായ  പ്രടിന്സടിപല്  വസക്രട്ടറടി  ശസ്പീ.

എയ.  ശടിവശങ്കെറടിവന്റെ  സവസന്ഷന്  പടിന്വലടിചയ  വവള്ളപൂശടി  അകത്തുവച്ചു.

അമദ്ദേഹയ  കഷാരഭ്യങ്ങേള്  വവളടിവപടുത്തുന്ന  പുസകവമേഴുതടി.   അതടിവനക്കുറടിചയ

മേഷാധഭ്യമേ  പ്രവര്തകര്  മചഷാദടിചമപഷാള്  അതടിവന  നടിങ്ങേള്  നഭ്യഷായസ്പീകരടിച്ചു.

പുസകയ  വഷായടിചമപഷാള്  നടിങ്ങേള്ക്കയ  വപഷാള്ളുന്നുമണഷാവയന്നഷാണയ  മുഖഭ്യമേനടി

മചഷാദടിചതയ.   അമത മകസടിവല പ്രതടിയഷായ സസപയ ന സുമരഷയ മകഷാടതടിയവട

മുമഷാവക   വവളടിവപടുതല്  നടതടി.    അതടിവനതടിവര  നടിങ്ങേള്

കഷാലഷാപഷാഹസഷാനതടിനയ  മകവസടുത്തു.   ഒമര മകസടിവല രണയ  പ്രതടികള്ക്കയ

രണയ  നസ്പീതടി.  ശസ്പീ.  എയ.  ശടിവശങ്കെര്  നടിങ്ങേള്ക്കയ  അനകൂലമേഷായടി

പറഞ്ഞതുവകഷാണയ  അതടിവന  നഭ്യഷായസ്പീകരടിക്കുകയയ   നടിങ്ങേള്വക്കതടിരഷായടി

സസപയ ന  സുമരഷയ  പറയന്ന  കഷാരഭ്യങ്ങേള്  വതറഷാവണന്നുമേഷാണയ  നടിങ്ങേള്
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പറയന്നതയ.  ഇവര്  രണ്ടുമപരയ  സസര്ണ്ണക്കള്ളക്കടതയ  മകസടിവല

പ്രതടികളഷാണയ.  പ്രടിന്സടിപല്   വസക്രട്ടറടി  ജയടിലടില്  കടിടന്നതയ   108

ദടിവസമേഷാണയ.  സസപ  സുമരഷയ  വകഷാടുത  മസറയവമേന്റെടിവന്റെ  പ്രമതഭ്യകത

എന്തഷാവണന്നറടിയഷാമമേഷാ;   അവര്  ഇ.ഡടി.-യവട  വസഷഭ്യല്  മകഷാടതടിയടില്

മപഷായടി  കഷാരഭ്യങ്ങേള്  മബഷാധഭ്യവപടുതടി. സസപയ ന  സുമരഷടിവന്റെ  164(5)

മസറയവമേന്റെയ  എടുക്കണവമേന്നഷാണയ എറണഷാകുളയ ചസ്പീഫയ ജുഡസ്പീഷഭ്യല് മേജടിമസ്ട്രേറയ

മകഷാടതടിമയഷാടയ  ഇ.ഡടി.  പറഞ്ഞതയ.    മകഷാടതടി  മുമഖനയഷാണയ  അവര്

മപഷായവതന്ന കഷാരഭ്യയ നടിങ്ങേള് അവവര കുറവപടുത്തുമമഷാള് മേനസടിലഷാക്കണയ.

ചസ്പീഫയ  ജുഡസ്പീഷഭ്യല്  മേജടിമസ്ട്രേറയ  മകഷാടതടിയടില്  മപഷായടി  164  (5)  മസറയവമേന്റെയ

നല്കടി.  164  (5)  മസറയവമേന്റെയ  എന്നുപറയന്നതയ  എന്തഷാവണന്നയ  നടിങ്ങേള്

അറടിയണവമേന്നതഷാണയ ഏറവുയ പ്രധഷാനവപട്ടതയ.  അതഷായതയ,  ഈ മകസടില്

ഏവതങ്കെടിലുയ  വടിഷയമുവണങ്കെടില്  മേജടിമസ്ട്രേറടിനയ ഇതടിവന്റെ അമനസഷണവുമേഷായടി

ബനവപട്ടയ  അനമയഷാജഭ്യവമേന്നയ  മതഷാന്നുന്ന  ഒര  മസറയവമേന്റെയ  മേഷാതയ

വറമക്കഷാര്ഡയ  വചയഷാല്  മേതടി.   അതഷായതയ,  വസക്ഷന്  റസ്പീഡടിയഗയ

അതുതവന്നയഷാണയ.   'Any  statement  (other  than  a  confession)  made

under sub section (1) shall be recorded  in such amanner herein after
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provided for the recording of evidence as is, in the opinion of the

Magistrate, best fitted to the circumstances of the case;'......  മേജടിമസ്ട്രേറയ

അതയ വറമക്കഷാര്ഡയ  വചയണവമേന്നഷാണയ പറയന്നതയ.   അങ്ങേവനവയഷാര മകസയ

നടില്ക്കുമമഷാള്, അതുമേഷായടി ബനവപട്ടയ അവടിവട പറഞ്ഞ കഷാരഭ്യങ്ങേള്, അവര്

മേഷാധഭ്യമേങ്ങേളടിലുയ ഓണ്ഫലന് പഷാറയമഫഷാമുകളടിലുയ വന്നയ  വവളടിവപടുത്തുമമഷാള്

ഞങ്ങേള്  മേടിണഷാതടിരടിക്കണമമേഷാ;  ഞങ്ങേള്ക്കയ  അതടിവനക്കുറടിചയ

സയസഷാരടിക്കമണ? അമപഷാള് നടിങ്ങേള് വടിശസഷാസഭ്യതവയ മചഷാദഭ്യയ മചഷാദടിചഷാല്,

മസഷാളഷാര്  മകസടില്  നടിങ്ങേള്  വചയ  വതറയ  എന്തഷാവണന്നുള്ളതയ  നടിങ്ങേള്

ഓര്ക്കണയ.  അതഷാണയ  ഞഷാന്  പറഞ്ഞതയ  കഷാലയ   ഒന്നടിനയ  കണക്കയ

മചഷാദടിക്കഷാവത  കടന്നുമപഷാകടിലഷാവയന്നയ.  ശസ്പീ.  ഉമ്മന്  ചഷാണടിവയമപഷാലുള്ള

മകരളയ  ആദരടിക്കുന്ന  മേനഷഭ്യവന  അപമേഷാനടിചയ   സടി.ബടി.ഐ.

അമനസഷണതടിനയ  നടിങ്ങേള്  വടിട്ടുവകഷാടുത്തു.  അതടിനഷാണയ  കഷാലയ

നടിങ്ങേമളഷാടടിമപഷാള് കണക്കയ മചഷാദടിച്ചുവകഷാണടിരടിക്കുന്നവതന്നയ പറയഷാന് ഞഷാന്

ആഗ്രഹടിക്കുന്നു.  മനഷാര്മേല് മകസടില് ഇങ്ങേവനവയഷാര ആമരഷാപണയ വന്നഷാല്

നടിയമേപരമേഷായ   മേഷാര്ഗങ്ങേള്  ഏവതങ്കെടിലുയ അങ്ങേയ അവലയബടിമചഷാ;   ഇവര്

മസറയവമേന്റെയ വകഷാടുത അമത മകഷാടതടിയടില് മപഷായടി ക്രടിമേടിനല് വപ്രഷാസടിജുവര്
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മകഷാഡടിവന്റെ വസക്ഷന് 340 (1) അനസരടിചയ പരഷാതടിവകഷാടുക്കഷായ. അങ്ങേയ ഇതയ

കള്ളപരഷാതടിവയന്നയ  വതളടിയടിക്കുകയഷാവണങ്കെടില്  ഇവവര  ഇന്തഭ്യന്  ശടിക്ഷഷാ

നടിയമേയ  IPC  വസക്ഷന്  193  പ്രകഷാരയ  ഏഴയ  വര്ഷയ തടവടിനയ  ശടിക്ഷടിക്കഷായ.

അതടിനയ സഷാധടിചടിവലങ്കെടില്  ക്രടിമേടിനല് വപ്രഷാസടിജുവര് മകഷാഡടിവന്റെ വസക്ഷന്

199(2)  അനസരടിചയ  പബടികയ  മപ്രഷാസടികമ്മ്യൂട്ടര്ക്കയ  മുഖഭ്യമേനടിവയ

അപമേഷാനടിച്ചുവവന്നയ പറഞ്ഞയ  മകസുവകഷാടുക്കഷായ.  അതടിനയ രണ്ടുവര്ഷയ തടവയ

ശടിക്ഷ  ലഭടിക്കുയ.   ഈ  നടിയമേപരമേഷായ  പ്രതടിവടിധടി   ബഹുമേഷാനവപട്ട

മുഖഭ്യമേനടിയവട  മുമടില്  ഉള്ളമപഷാള്  ഇവതഷാന്നുയ  സസസ്പീകരടിക്കഷാവത  നടിയമേ

വടിരദ്ധമേഷായ കഷാരഭ്യങ്ങേളവട പുറവക മപഷായടി.  അധടികഷാരപരടിധടിയടില് ഇലഷാത

മപഷാലസ്പീസയ  സരടിതടിവന  തട്ടടിവക്കഷാണ്ടുമപഷായടി   കയടില്നടിന്നുയ   മഫഷാണ്

പടിടടിവചടുത്തു. ഷഷാജ്കടിരണടിവന്റെ കൂവട ശസ്പീ.  രമമേശയ വചന്നടിതല നടില്ക്കുന്ന

മഫഷാമട്ടഷാവയക്കുറടിചയ  പറഞ.   ഷഷാജയ  കടിരണ് ഒന്നര  ദശഷാബക്കഷാലയ

മകരളതടിവല  ഒര  മേഷാധഭ്യമേ  പ്രവര്തകനഷായടിരന്നു.   അതുവകഷാണയ  എലഷാ

രഷാഷസ്പീയ  മനതഷാക്കളവടയയ  കൂവടയണഷാകുയ.   അവസഷാനയ 'ലഷാല് സലഷായ

സഖഷാമവ' എന്നയ വഫയടിസയ ബുക്കയ മപഷാസടില് എഴുതടിയടിരന്നതയ വഷായടിചമലഷാ;

നടിങ്ങേള്  വചയ  രണഷാമേവത  കഷാരഭ്യയ,  സസപയ ന  സുമരഷടിവനതടിവര
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വവളടിവപടുതഷാന് ശസ്പീ.  എയ.  ശടിവശങ്കെറടിനയ  അനവഷാദയ വകഷാടുത നടിങ്ങേള്

കലഷാപഷാഹസഷാനതടിനയ വസക്ഷന്  153  പ്രകഷാരയ മകവസടുത്തു.   ആറയ മേഷാസയ

തടവുശടിക്ഷ  ലഭടിക്കുവന്നഷാര  മകസഷാണടിതയ.  ഈ  മകസയ  ആരഷാണയ

അമനസഷടിക്കുന്നതയ;  അഡസ്പീഷണല്  ഡടി.ജടി.പടി.,  ഫക്രയ  ബഷാഞയ,  പതയ

ഡടി.ഫവ.എസയ.പടി.-മേഷാര്  പനണയ അയഗ മപഷാലസ്പീസയ സയഘയ  എന്നടിവവര

ഉപമയഷാഗടിചയ  ഷഷാജ്കടിരണ്  എന്ന  ഇടനടിലക്കഷാരവന  നടിങ്ങേള്  വടിരട്ടടി.

വടിജടിലന്സയ ഡയറകര് ശസ്പീ. എയ. ആര്. അജടിതയ കുമേഷാര്,  ഡടി.ജടി.പടി. വടിജയയ

സഷാക്കവറ  എന്നടിവര്   എറണഷാകുളയ  മപഷാലസ്പീസയ  കബടില്  വചയ

ഷഷാജ്കടിരണുമേഷായടി  മൂന്നയ  മേണടികമറഷാളയ  ചര്ച നടതടി.   അന്നയ  രഷാവടിവല

വവര  സസപയ ന  സുമരഷടിനയ  പടിന്തുണയമേഷായടി  നടന്ന  ഷഷാജടി  കടിരണ്

മപഷാലസ്പീസടിവന്റെ  ഉപകരണമേഷായടി മേഷാറടി.   ഈ  മകസയ  പടിന്വലടിചയ

ചഷാനലടിമനഷാടയ  സയസഷാരടിക്കഷാന്  മവണടി  സസപ  സുമരഷടിനയ  പണയ  ഓഫര്

വചയ്യുകയയ  നടിങ്ങേളവട  ജസ്പീവടിതമേഷാവക  തകര്ന്നുമപഷാകുവമേന്നയ

ഭസ്പീഷണടിവപടുത്തുകയയ  വചയ്തു.    വടിജടിലന്സയ  ഡയറകറുയ   ഈ

ഇടനടിലക്കഷാരനയ  തമ്മടില്  നടതടിയടിരടിക്കുന്ന  മഫഷാണ്  ഇടപഷാടുകള്

സയബനടിചയ  നടിങ്ങേള് അയഷാവള അറസയ വചയ്യുകമയഷാ,  അയഷാളവട മഫഷാണ്
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മകഷാളകള്  പരടിമശഷാധടിക്കുകമയഷാ  വചയ്മതഷാ  ?  മേടടിയടില്  കനമേടിവലങ്കെടില്  ,

മപടടിയടിവലങ്കെടില് എന്തടിനഷാണയ  നടിങ്ങേള്  രണയ  അഡസ്പീഷണല് ഡടി.ജടി.പടി.-

മേഷാവരയയ     ഇടനടിലക്കഷാരവനയയ   സസപയ ന  സുമരഷടിവന്റെ   അടുമതയയ

പറഞ്ഞയചതയ;  നടിങ്ങേള്  നടിരപരഷാധടികളഷാവണങ്കെടില്,  നടിരപരഷാധടിതസയ

വതളടിയടിക്കഷാനള്ള  നടിയമേപരമേഷായ  അവസരങ്ങേളള്ളമപഷാള്  എന്തടിനഷാണയ

അതയ  വചയതയ?   ഇ.ഡടി.  വന്നടിമലവയന്നയ  ഇവടിവട  എലഷാവരയ  മചഷാദടിച്ചു.

ഇ.ഡടി.  വന്നയ  ബഹുമേഷാനവപട്ട  മുഖഭ്യമേനടിക്കയ  എതടിരഷായടി  ഒര  കള്ളമക്കസയ

എടുതടിരവന്നങ്കെടില്   ഞങ്ങേള്  അതടിവന  മചഷാദഭ്യയ  വചയ്യുമേഷായടിരന്നു.

(......ബഹളയ.....)  നടിങ്ങേള് മകള്ക.......  ഇതയ  മുഖഭ്യമേനടി ശസ്പീ.  പടിണറഷായടി

വടിജയന്  പ്രധഷാനമേനടിക്കയ  എഴുതടിയ  കതഷാണയ  Dear  Prime  Minister

എന്നല,  Dear Sri. Modiji,  എന്നയ  മസഹമതഷാടുകൂടടിയഷാണയ എഴുതടിയതയ.

അതടില് പറയന്നതയ  എലഷായ ഞഷാന് ഇവടിവട വഷായടിക്കുന്നടില,  അതടിവല ഒര

വഷാക്കയ വഷായടിക്കഷായ.  it is requested that an effective and co-ordinated

investigation into this incident by all  Central Agencies concerned is

the need of the  hour. എന്നടിട്ടയ  ഒര അഷസറന്സയ വകഷാടുക്കുന്നുണയ.  എലഷാ

വസന്ടല്  ഏജന്സടികളയകൂടടി വന്നയ അമനസഷടിക്കണയ. I  assure you that
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the  State  Government  will  provide  all  necessary  assistance  and

support  to  the  agencies  involved  in  the  investigation.

ക്ഷണടിച്ചുവരതടി.   അവര്  അമനസഷണയ  നടതടി.  ആ  അമനസഷണയ

ഒരഘട്ടതടില്  എതടിയമപഷാള്  മകന്ദ്ര  ഏജന്സടിവക്കതടിരഷായടി  നടിങ്ങേള്

ജുഡസ്പീഷഭ്യല് കമ്മസ്പീഷണവറ നടിയമേടിച്ചു. വടി. വക. മമേഷാഹനന് എന്ന റടിട്ടമയര്ഡയ

ഫഹമക്കഷാടതടി ജഡ്ജടിവയ വസന്ടല് ഏജന്സടിക്കയ എതടിരഷായടി ജുഡസ്പീഷഭ്യല്

കമ്മസ്പീഷണറഷായടി  നടിങ്ങേള്  നടിയമേടിച്ചു.   അമനസഷണയ  നടതടി

നടിങ്ങേള്വക്കതടിരഷായടി  തടിരടിഞ്ഞമപഷാള്,......  ശരടിയമല,  നടിങ്ങേള്  വചയടിമല?

ഇമപഷാള്  സസപയ ന  സുമരഷടിവന്റെ  വവളടിവപടുതല്  വന്നമപഷാള്  ഈ

മൂന്നുകഷാരഭ്യങ്ങേള്  വചയതുകൂടഷാവത  നഷാലഷാമേതയ,   വസന്ടല്

ഏജന്സടിവക്കതടിരഷായടി  നടപടടി  പഷാടടിലഷാവയന്നയ  ഫഹമക്കഷാടതടി  (ജസടിസയ

മമേഷാഹനന് കമ്മസ്പീഷന്) നടപടടി മസ വചയ്തു. ജസടിസയ മമേഷാഹനന് കമ്മസ്പീഷവന്റെ

ജുഡസ്പീഷഭ്യല് കഷാലഷാവധടി  ആറുമേഷാസയ നടിങ്ങേള് നസ്പീട്ടടിവക്കഷാടുത്തു.  അതഷായതയ,

നടിങ്ങേള്  വതറഷായ  വഴടികളടിലൂവട  മപഷായടിവയന്നതഷാണയ  പ്രശ്നയ.  നടിങ്ങേള്

നടിയമേപരമേഷായ മേഷാര്ഗങ്ങേള് മതടടിയടിരന്നുവവങ്കെടില് ഞങ്ങേള് ഇതയയ വലടിയ

വടിവഷാദവുയ  പ്രശ്നവുമുണഷാകുമേഷായടിരന്നടില.  നടിങ്ങേള്  ഭയന്നുമപഷാകുകയയ
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വവപ്രഷാളയ കഷാണടിക്കുകയയ വചയ്തു.   എന്തഷാണയ വചമയണവതന്നയ അറടിയഷാവത

നടിങ്ങേള് കുവറ ആളകളവട ഉപമദശയ മകട്ടു.  ഈ വടിഷയമതഷാടയ അങ്ങേയവട

ഓഫസ്പീസയ   എങ്ങേവനയഷാണയ  പ്രതടികരടിചവതന്നതഷാണയ  ഏറവുയ

പ്രധഷാനവപവട്ടഷാര  കഷാരഭ്യയ.   അവര്  നടതടിയ  വവളടിവപടുതലുകള്

എലഷാവര്ക്കുയ അറടിയഷാവുന്നതഷാണയ.  അവതഷാന്നുയ ഇവടിവട ആവര്തടിമക്കണ

കഷാരഭ്യമേടില.  അതുകൂടഷാവത,  പ്രടിന്സടിപല് വസക്രട്ടറടിയഷായടിരന്ന  ശസ്പീ.  എയ.

ശടിവശങ്കെര്  സടിഗര്,  വക-മഫഷാണ്,  ഇ-ബസയ  എന്നടിവയവട ഇടപഷാടടിമലയയ

ഇടനടിലക്കഷാരടില്നടിന്നുയ മകഷാടടിക്കണക്കടിനയ രൂപ വഷാങ്ങേടിചടിട്ടുവണന്നുയ അവര്

"മേറുനഷാടന്  മേലയഷാളടി"-ക്കയ   ഇവതലഷായ  പറഞവകഷാണയ  മനരടിട്ടയ  ഇന്റെര്വമ്മ്യൂ

വകഷാടുത്തു.  അവവരലഷായ  ഒരമേടിചയ  പ്രവര്തടിചടിരന്ന  ആളകളമല,  എലഷാ

ദടിവസവുയ  ഒരമേടിച്ചുണഷായടിരന്നവരമല;  അതടിവലഷാരഷാള്   മുഖഭ്യമേനടിയവട

ഓഫസ്പീസടിലുണഷായടിരന്ന  ആളകള്വക്കതടിരഷായടിട്ടയ  പരഷാതടി  വകഷാടുക്കുകയമല

വചയതയ.   ഞങ്ങേള്ക്കയ   വസന്ടല്  ഏജന്സടിയവട  കഷാരഭ്യതടില്

ഡല്ഹടിയടിലുയ  മകരളതടിലുയ  ഒമര  നടിലപഷാടഷാണുളളതയ.   അതടില്  ഒര

സയശയവുയ നടിങ്ങേള്ക്കയ മവണ.   രഷാഷസ്പീയ എതടിരഷാളടികവള ഇലഷാതഷാക്കഷാന്

അധടികഷാരയ  ദുരപമയഷാഗയ  വചയ്യുന്നു.  ശസ്പീ.  രഷാഹുല്  ഗഷാനടിവയയയ
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മകഷാണ്ഗ്രസയ മനതഷാക്കനഷാവരയയ മവട്ടയഷാടുന്നു.   ആ മകന്ദ്ര ഏജന്സടികവള

മകരളതടിമലയയ  ക്ഷണടിച്ചുവകഷാണ്ടുവന്നതയ  ഞങ്ങേളലമലഷാ;  ഇതുമപഷാവലഷാര

മകസടില് ആമരഷാപണയ വരമമഷാള് മസറയ വടിജടിലന്സടിനയ അമനസഷടിക്കഷാന്

പറ്റുമമേഷാ? They are not the competent authority. State police cannot.

ഞങ്ങേള് ഇന്റെര്മപഷാളടിമനഷാടയ അമനസഷടിക്കണവമേന്നയ പറയണമമേഷാ?  വസന്ടല്

ഏജന്സടിവയ  ഞങ്ങേള്ക്കയ  വടിശസഷാസമേടിലഷാ  അതുവകഷാണയ ബഹുമേഷാനവപട്ട

ഫഹമക്കഷാടതടിയവട  മമേല്മനഷാട്ടതടില്  അമനസഷണയ  നടക്കണവമേന്നഷാണയ

ഞങ്ങേള്  ആവശഭ്യവപട്ടതയ.  നടിങ്ങേള്ക്കയ  വസന്ടല്  ഏജന്സടിവയ

വടിശസഷാസമുണമലഷാ.  ബഹുമേഷാനവപട്ട അയഗയ ശസ്പീ.  ഉമ്മന് ചഷാണടിവക്കതടിരഷായയ

മേറയ മകഷാണ്ഗ്രസയ മനതഷാക്കള്വക്കതടിരഷായയ സടി.ബടി.ഐ.  അമനസഷണതടിനയ

നടിങ്ങേള് ശടിപഷാര്ശ വചയടിമല?  സസപ സുമരഷയ  സടി.ബടി.ഐ.  അമനസഷണയ

മചഷാദടിചടിരടിക്കുകയഷാണയ.  സരടിത  സടി.ബടി.ഐ.  അമനസഷണയ

മചഷാദടിചതഷാണമലഷാ?  ശസ്പീ.  ഉമ്മന്  ചഷാണടിയവട  മകസടില്  സടി.ബടി.ഐ.

അമനസഷണതടിനയ  ശടിപഷാര്ശ  വചയതുമപഷാവല  അങ്ങേയവട  മകസടിലുയ

സടി.ബടി.ഐ.  അമനസഷണതടിനയ  ശടിപഷാര്ശ  വചയഷാന്  ബഹുമേഷാനവപട്ട

മുഖഭ്യമേനടിക്കയ  ഫധരഭ്യമുമണഷാ?  വളവര  സടിമടിളഷാണയ.
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കണ്ഫമ്മ്യൂഷവനഷാന്നുമുണഷാക്കണ.  അതടിനമവണടി  ഒരപഷാടയ  കഷാരഭ്യങ്ങേവളഷാന്നുയ

പറയണ.  നടിങ്ങേളടിന്നയ  ഒരപഷാടയ  കഷാരഭ്യങ്ങേള്  സയസഷാരടിചമലഷാ.  നടിങ്ങേള്

ബഹുമേഷാനവപട്ട  മുഖഭ്യമേനടിക്കയ  നല  ഡടിഫന്സയ  നല്കുവമേന്നഷാണയ  ഞഷാന്

കരതടിയതയ.  നടിങ്ങേള് ഒന്നുയ വചയടില.  അഡസ.  കൃഷ്ണരഷാജുയ  ഞഷാനമേഷായടി  29

വകഷാലവത ബനമുവണന്നയ നടിങ്ങേള് പറഞ. 32  വര്ഷവത ബനമുണയ.

കഷാരണയ  ലഷാ  മകഷാമളജടില്  ഞങ്ങേള്  ഒമര  ബഷാചഷായടിരന്നു.  മകഷാമളജടില്

പഠടിചവവന  തള്ളടിപറയഷാന്  പറ്റുമമേഷാ?  ബഹുമേഷാനവപട്ട  ഫഹമക്കഷാടതടിയടില്

ഞഷാന്  10  വര്ഷയ  പ്രഷാകസ്പീസയ  വചയടിരന്നു.  അവടിവട  അമദ്ദേഹവുയ  പ്രഷാകസ്പീസയ

വചയടിരന്നു. ബഹുമേഷാനവപട്ട ഫഹമക്കഷാടതടിയടില്നടിന്നുയ എലടിമവഷന് ലഭടിച

എലഷാ  ജഡ്ജടിമേഷാവരയയ  എനടിക്കറടിയഷായ.  ഞഷാന്  ബഹുമേഷാനവപട്ട

ഫഹമക്കഷാടതടിയടില്  പ്രഷാകസ്പീസയ  വചയടിരന്നതഷാണയ.  നടിങ്ങേളവട  അഡസമക്കറയ

ജനറലുയ  ഞഷാനയ  വളവര  മകഷാസഷാണയ.  അഡസ.  സുമരഷയ  കുറുപടിവന്റെ

സമഹഷാദരന്  അഡസ.  മഗഷാപഷാലകൃഷ്ണക്കുറുപയ  വളവര  മകഷാസഷാണയ.  എവന്റെ

സമഹഷാദരവനമപഷാവലയഷാണയ.  വക്കസ്പീലുമേഷായടി  നല ബനമേഷാണയ.  മകഷാമളജടില്

പഠടിചവനമേഷായടി  ബനമുവണന്നയ  പറഞ്ഞയ  വന്നടിരടിക്കുകയഷാണയ.  പടിവന്ന

മകഷാമളജടില്  പഠടിചവനമേഷായടി  ബനമുണഷാവടിമല;  എവന്തഷാവക്കയഷാണയ
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പറയന്നതയ?  പ്രതടിപക്ഷമനതഷാവടിവനക്കുറടിചയ  അമനസഷണയ  നടതണവമേന്നയ

ബഹുമേഷാനവപട്ട  അയഗയ  ശസ്പീ.  എ.  എന്.  ഷയസസ്പീര്  ഇവടിവട  പറഞ.

എവന്നക്കുറടിചയ  പറഞ്ഞതമല.  ആ  കഥ  പറഞതരഷായ.    കഴടിഞ്ഞ

മേനടിസഭയവട കഷാലതയ ഞഷാന് അവടിശസഷാസ പ്രമമേയയ ഉന്നയടിചമപഷാള് ഒര

ആമരഷാപണയ  പറഞ്ഞടിരന്നു.  അതയ  അമനസഷടിക്കഷാന്  ഞഷാനയ  പറഞ.

പരഷാതടി വകഷാടുത്തു.  അതടില് കണന്റെടിലഷാവയന്നയ പറഞ്ഞയ  ആദഭ്യയ ആഭഭ്യന്തര

വകുപയ  തള്ളടി.  രണഷാമേതയ  സസ്പീക്കറടിനയ  പരഷാതടി  വകഷാടുത്തു.  അതടില്

കണന്റെടിലഷാവയന്നയ പറഞ്ഞയ ബഹുമേഷാനവപട്ട സസ്പീക്കറുയ തള്ളടി.  അതടിനമശഷയ

ബഹുമേഷാനവപട്ട ഫഹമക്കഷാടതടിയവട സടിയഗടില് ബഞടില് മപഷായടി അവടിവടയയ

തള്ളടി.  അവസഷാനയ  ഡടിവടിഷന്  ബഞടിലുയ  മപഷായടി  അവടിവടയയ  തള്ളടി.

ഡടിവടിഷന് ബഞയ  ഒര കഷാരഭ്യയ  പറഞ ഇനടി  ഇമങ്ങേഷാട്ടയ  ഇതുമപഷാവലയള്ള

പരഷാതടിയമേഷായടി  വരരവതന്നയ.  കഷാരണയ  ഉതരവഷാദടിതമതഷാടുകൂടടി

ജനപ്രതടിനടിധടികള്  നല  കഷാരഭ്യങ്ങേള്  വചയ്യുമമഷാള്  അതടിവന

നടിരത്സഷാഹവപടുതഷാനയ  അവവര  അപമേഷാനടിക്കഷാനയ  ശമേടിക്കരവതന്നഷാണയ

ബഹുമേഷാനവപട്ട  ഫഹമക്കഷാടതടി  ഡടിവടിഷന്  ബഞയ  പറഞ്ഞതയ.  ഇനടി

അമനസഷണയ നടത്തുന്നതടില് പ്രശ്നമേടില. പമക്ഷ, ഈവയഷാര വടിഷയയ ഇവടിവട
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ചര്ച  വചയ്യുമമഷാള്  നടിങ്ങേവളതമേഷാതയ  അസഹടിഷ്ണുത  കഷാണടിക്കുന്നു

എന്നതടിവന്റെ ഏറവുയ വലടിയ ഉദഷാഹരണമേഷാണയ പ്രതടിപക്ഷമനതഷാവടിവനതടിവര

അമനസഷടിക്കണവമേന്നയ  പറയന്നതയ.  ഇവടിവട  'കൂപമേണ്ഡൂകയ'  എന്ന  വഷാക്കയ

പറഞവവന്നയ പറഞ. അതടിവന്റെ അര്ത്ഥവമേന്തഷാണയ? ബഹുമേഷാനവപട്ട അയഗയ

മഡഷാ.  വക.  ടടി.  ജലസ്പീലടിമനഷാടയ  മചഷാദടിക്കുകയഷാണയ. 'വപഷാട്ടക്കടിണറടിവല തവള'

എന്നഷാണയ  ലടിററല്  മേസ്പീനടിയഗയ.  വചറടിയ  മലഷാകത്തുനടിന്നയ  ചടിന്തടിക്കരതയ

എന്നഷാണയ  അര്ത്ഥയ.  അങ്ങേയ  കൂപമേണ്ഡൂകവതമപഷാവല ആകരതയ  എന്നഷാണയ

ഞഷാന്  പറഞ്ഞതയ.  കഷാരണയ  മകഷാണ്ഗ്രസയ  പ്രസടിഡന്റെയ  ശസ്പീമേതടി

മസഷാണടിയഷാഗഷാനടിവക്കതടിവര  ഗുരതരമേഷാവയഷാര  ആമരഷാപണയ

അമദ്ദേഹമുന്നയടിച്ചു.  ഗുജറഷാതടിവല  എയ.പടി.  മേരടിചമപഷാള്  അവരവട

വടിധവവയക്കഷാണഷാന്  ഗുജറഷാതടില്  വചന്നടിട്ടയ  മകഷാണ്ഗ്രസയ  പ്രസടിഡന്റെയ

മപഷായടിലഷാവയന്നയ  പറഞ.  'എവന്റെ  അമ്മവയ  മൂന്നുനഷാലയ  ദടിവസതടിനകയ

ശസ്പീമേതടി മസഷാണടിയഷാ ഗഷാനടി വന്നയ  സന്ദര്ശടിച്ചു  '  എന്ന അവരവട മേകവന്റെ

മസറയവമേന്റെയ  ഞഷാന്  പറഞ.  അങ്ങേയ  ഈ  വചറടിയ  മലഷാകത്തുനടിന്നയ

ചടിന്തടിക്കരതയ.  അങ്ങേയ ഈ മകരളതടിലടിരന്നയ ഒര വചറടിയ മലഷാകതടിരന്നയ

ചടിന്തടിക്കരതയ  എന്നഷാണയ  ഞഷാന്  പറഞ്ഞതയ.  ഞഷാന്  മകരളതടിവല
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ബഹുമേഷാനവപട്ട  മുഖഭ്യമേനടിവയ  അപമേഷാനടിക്കഷാന്  ഒരവഷാക്കയ  മപഷാലുയ

ഉപമയഷാഗടിക്കുന്ന  ആളല.  അമദ്ദേഹമതഷാടു  മചഷാദടിക.  ഇന്നയ  ഞഷാന്

പ്രസയഗടിചമലഷാ.  വഭ്യക്തടിപരമേഷായടി  അമദ്ദേഹവത  മതമജഷാവധയ  വചയ്യുകമയഷാ

അപമേഷാനടിക്കുകമയഷാ  വചയ്യുന്ന  ഏവതങ്കെടിലുയ  വഷാക്കയ  ഉപമയഷാഗടിമചഷാ?  ദയവയ

വചയയ അതടിവന്റെ ലടിററല് മേസ്പീനടിയഗയ എടുക്കരതയ.  അതടിവന്റെ അര്ത്ഥയ നമ്മള്

ഇടുങ്ങേടി ചടിന്തടിക്കരതയ.  മകഷാണ്ഗ്രസയ പ്രസടിഡന്റെടിവനക്കുറടിചയ  ബഹുമേഷാനവപട്ട

മുഖഭ്യമേനടി അടടിസ്ഥഷാനരഹടിതമേഷായ ഒര ആമരഷാപണയ പറയമമഷാള് എനടിക്കയ

വടിഷമേമുണഷാകടിമല?  ഞഷാന് അവവര വപ്രഷാട്ടകയ വചയമണ? അസതഭ്യമേഷായ ഒര

കഷാരഭ്യയ  പറഞ്ഞമപഷാള്  ഞഷാനതയ  ഡടിഫന്റെയ  വചയ്തു.  അതടിവന്റെ

അപ്പുറമതയ്വക്കഷാന്നുയ  മപഷായടില.  ഞഷാന്  ഒരകഷാരഭ്യയ  കൂടടി  പറയഷായ.

ഗുജറഷാതയ  കലഷാപമുണഷായമപഷാള്  ശസ്പീമേതടി  മസഷാണടിയഷാഗഷാനടിയവട

വലടിവയഷാര മസറയവമേന്റെയ ഉണഷായടിരന്നു. 'Modi is the Merchant of Death'

എന്നഷാണയ  പറഞ്ഞതയ.  മേരണതടിവന്റെ  വഭ്യഷാപഷാരടിയഷാവണന്നയ.  അതയ  ഇന്തഭ്യ

മുഴുവന് ചര്ച വചയവപട്ട  വഷാക്കഷാണയ.  മേരണതടിവന്റെ വഭ്യഷാപഷാരടിയഷാണയ  ശസ്പീ.

നമരന്ദ്ര  മമേഷാദടി  എന്നുള്ളതയ.  ഈ  മകസടിനയ  വടിശസഷാസഭ്യതയണഷാക്കടിയതയ

നടിങ്ങേളവട  വവപ്രഷാളയ  നടിറഞ്ഞ,  ഭസ്പീതടി  നടിറഞ്ഞ,  ഭയയ  നടിറഞ്ഞ
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നടപടടികളഷാണയ.  നടിങ്ങേള്  നടിയമേപരമേഷായടി  മപഷാകഷാവത  നടിയമേവടിരദ്ധമേഷായടി

മപഷായതഷാണയ  മുഴുവന്  പ്രശ്നങ്ങേള്ക്കുയ  കഷാരണയ.  അതുവകഷാണയ  ഞഷാന്

അങ്ങേമയഷാടയ  പറയന്നതയ  അങ്ങേയ  മസഷാളഷാര്  മകസടില്  സരടിതയവട  പരഷാതടി

വഷാങ്ങേടി  ശസ്പീ.  ഉമ്മന് ചഷാണടിവക്കതടിരഷായടി  സടി.ബടി.ഐ.  അമനസഷണതടിനയ

ഉതരവടിട്ടതുമപഷാവല  സസപയവട  പരഷാതടിയടിമനലുയ  സടി.ബടി.ഐ.

അമനസഷണതടിനയ  ഉതരവടിടണവമേന്നയ  അഭഭ്യര്ത്ഥടിച്ചുവകഷാണയ  ഞഷാന്  ഈ

അടടിയന്തരപ്രമമേയവത പടിന്തഷാങ്ങുന്നു.

മുഖഭ്യമേനടി  (ശസ്പീ  .    പടിണറഷായടി  വടിജയന്):  സര്,  ബഹുമേഷാനഭ്യനഷായ

പ്രതടിപക്ഷമനതഷാവയ  ഇവടിവട  ഈ  ചര്ചയടില്  ഗഇൗരവമേഷായടി

ഉന്നയടിക്കവപടഷാതടിരന്ന  ഒര  പ്രശ്നതടില്  ഊന്നടിവക്കഷാണഷാണയ

അമദ്ദേഹതടിവന്റെ  പ്രധഷാനവപട്ട  അവതരണഭഷാഗയ  കണതയ.  അതയ  മസഷാളഷാര്

വടിഷയവുമേഷായടി  ബനവപട്ടതഷാണയ.  അമദ്ദേഹതടിനറടിയഷാവുന്നതഷാണയ.

എന്തുവകഷാണഷാണയ  അതയ  വസ്പീണ്ടുയ  ചര്ച  വചയണവമേന്നയ  നടിലയയ

അമദ്ദേഹവമേടുതവതന്നയ  അറടിയടില.  ഗഇൗരവകരമേഷായ  ഈ  ചര്ച  നടക്കുന്ന

സമേയതയ  ബഹുമേഷാനഭ്യരഷായ  രണയ  യ.ഡടി.എഫയ.  മനതഷാക്കവള  സഭയടില്

കഷാണുന്നടില.  ഒന്നയ,  ബഹുമേഷാനവപട്ട  അയഗയ  ശസ്പീ.  ഉമ്മന്  ചഷാണടിയഷാണയ.
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മേവറഷാന്നയ  ബഹുമേഷാനവപട്ട  ശസ്പീ.  രമമേശയ  വചന്നടിതല.  മസഷാളഷാര്  മകസമേഷായടി

ബനവപട്ടയ  ബഹുമേഷാനഭ്യനഷായ  ഉമ്മന്  ചഷാണടിയവട  സര്ക്കഷാര്തവന്ന  ഒര

അമനസഷണ കമ്മസ്പീഷവന നടിയമേടിച്ചു.  ആ അമനസഷണ കമ്മസ്പീഷന് വടിശദമേഷായ

വതളടിവവടുത്തു.  അതടിനമശഷയ  അവരവട  നടിഗമേനങ്ങേള്  വന്നു.  ആ

നടിമേഗനതടിവന്റെ  അടടിസ്ഥഷാനതടിലഷാണയ  ഇവടിവട  മകവസടുമക്കണടി  വന്നതയ.

ആ ആമക്ഷപങ്ങേള് ശരടിവയ്ക്കുന്ന,  അതടില് ആമരഷാപടിതരഷായവരവട ഭഷാഗതയ

കുറങ്ങേളവണന്നയ സ്ഥഷാപടിക്കുന്ന ഒര റടിമപഷാര്ട്ടഷാണയ അമനസഷണ കമ്മസ്പീഷവന്റെ

ഭഷാഗത്തുനടിന്നുയ വന്നതയ.  ഏവതഷാര അമനസഷണ കമ്മസ്പീഷവന്റെ റടിമപഷാര്ട്ടടിവന്റെ

ഭഷാഗമേഷായയ  മനവര  നടപടടിയടിമലയയ  കടക്കഷാന്  കഴടിയടില.  സസഷാഭഷാവടികമേഷായയ

പടിവന്ന അതടിനള്ള നടിയമേനടപടടികള് ആരയഭടിക്കുകയഷാണയ. അങ്ങേവന നടിയമേ

നടപടടികള്  ആരയഭടിചയ  കുറച്ചുകഷാലയ  കഴടിഞ്ഞമപഷാഴഷാണയ  ഇതയ

ഒത്തുകളടിയഷാണയ,  ഇതടില്  വടിശസഷാസമേടില,  മകസയ  സടി.ബടി.ഐ.-യയ

വടിടണവമേന്നയ അന്നയ ആമരഷാപണമുന്നയടിച സസ്പീ ആവശഭ്യവപടുന്നതയ. അവരവട

ആമരഷാപണങ്ങേള്  ശരടിവച്ചുവകഷാണഷാണയ  കമ്മസ്പീഷവന്റെ  നടിഗമേനങ്ങേള്.

അതരവമേഷാര  ആവശഭ്യയ  വന്നമപഷാള്  സഷാധഷാരണഗതടിയടില്  ഇവടിവട

യഷാവതഷാര ഒത്തുകളടിയയ നടക്കുന്നടില.  ശസ്പീ.  ഉമ്മന് ചഷാണടിക്കുമവണടിവയഷാര
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നടിലപഷാടയ  സര്ക്കഷാര്  എടുത്തുവവവന്നഷാര  നടിലയടില.  നടിയമേയ  നടിയമേതടിവന്റെ

വഴടിക്കയ  മപഷാകവട്ട  എന്ന  നടിലയഷാണയ  അമനസഷടിക്കഷാനള്ള

സയവടിധഷാനവമേഷാരക്കടിയതയ.  അമപഷാള് അനഷാവശഭ്യമേഷാവയഷാര പഴടി സയസ്ഥഷാന

സര്ക്കഷാര്  മകള്മക്കണ  കഷാരഭ്യവമേന്തഷാണയ?  ഇതയ  ഇവടിവടതവന്ന

അമനസഷടിക്കണവമേന്നയ  നടിര്ബനയ  പടിടടിമക്കണ  ആവശഭ്യയ  വരന്നടില.

അങ്ങേവനയഷാണയ അവരവട ആവശഭ്യയ അയഗസ്പീകരടിച്ചുവകഷാടുക്കുന്നതയ. അതുയ ഈ

പറയന്ന  ഇമപഷാള്  വകട്ടടിവപഷാക്കഷാന്  മനഷാക്കുന്ന  കഷാരഭ്യങ്ങേളയ  തമ്മടില്

എങ്ങേവനയഷാണയ  ബനവപടുന്നവതന്നയ  മേനസടിലഷാകുന്നടില.  അവതഷാര

വഷാദഗതടിക്കുമവണടി അവതരടിപടിച്ചുവവന്നു മേഷാതമമേ കഷാണഷാന് കഴടിയൂ.  ഇവടിവട

ഏവതങ്കെടിലുയ  തരതടിലുളള  വഭ്യതഭ്യസ  നടിലപഷാടയ  സര്ക്കഷാര്  എടുത്തുവവന്നയ

കഷാണഷാന്  സഷാധടിക്കടില.  ഒമര  നടിലപഷാടയ  തവന്നയഷാണയ  സര്ക്കഷാര്

സസസ്പീകരടിചടിട്ടുളളതയ.  സസര്ണ്ണക്കളളക്കടതയ  മകസയ  സയസ്ഥഷാന  സര്ക്കഷാര്

അട്ടടിമേറടിക്കുന്നുവവന്നുളള ആമരഷാപണയ എങ്ങേവനയഷാണയ ഉന്നയടിക്കവപടുന്നതയ?

യഥഷാര്ത്ഥതടില്  സയസ്ഥഷാന  സര്ക്കഷാര്  അലമലഷാ  ആ  കഷാരഭ്യങ്ങേള്

അമനസഷടിക്കുന്നതയ.  ഇവടിവട അടടിയന്തരപ്രമമേയ മനഷാട്ടസ്പീസടില് തവന്ന പറഞ്ഞ

കഷാരഭ്യയ,  മേജടിമസ്ട്രേറയ  മുമഷാവക  164-ാ  വകുപയ  പ്രകഷാരയ  നല്കടിയ  വമേഷാഴടി
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തടിരതടിക്കഷാന്  സര്ക്കഷാര്  ഇടനടിലക്കഷാര്  വഴടി  ശമേയ  നടതടിവയന്നഷാണയ.

ഏവതങ്കെടിലുയ  തരതടിലുളള  വസ്തുതകളവട  പടിന്ബലതടിലഷാമണഷാ

അതരതടിവലഷാര ആമക്ഷപയ ഉന്നയടിക്കുന്നതയ. 2022 ജൂണ് 7-നഷാണയ ദൃശഭ്യ

മേഷാധഭ്യമേങ്ങേളടിലൂവട  സസര്ണ്ണക്കടതയ  മകസടില്  പ്രതടികളഷായവരടില്  ഒരഷാളഷായ

വനടിത  ചടില  വവളടിവപടുതലുകള്  നടത്തുന്നതയ.  നഷായ  കഷാമണണതയ  164

പ്രകഷാരമുളള  രഹസഭ്യവമേഷാഴടി  ആദഭ്യമേഷായല അവര്  നല്കുന്നതയ.  ഇതരയ  ഒര

രഹസഭ്യവമേഷാഴടി നല്കടിയതഷായടി 2021 ഡടിസയബറടില് വഷാര്ത വന്നടിരന്നു. ആ

വമേഷാഴടിയവട ചടില ഭഷാഗങ്ങേള് അന്നവത മകന്ദ്ര ഏജന്സടിയഷായ കസയസടിവല

അക്കഷാലവത കമ്മസ്പീഷണര് ബഹുമേഷാനവപട്ട ഫഹമക്കഷാടതടി മുമഷാവക  2021

മേഷാര്ചയ  4-നയ  ഒര മസറ്റുവമേന്റെയ നല്കുകയണഷായടി.  യഥഷാര്ത്ഥതടില് അമദ്ദേഹയ

കക്ഷടിയലഷാത  ഒര  മകസഷായടിരന്നു  അതയ.  പവക്ഷ  വതരവഞ്ഞടുപടിവന്റെ

ഘട്ടമേഷായടിരന്നു.  അതഷാണയ  അന്നയ  വലടിയ പ്രഷാധഷാനഭ്യമതഷാവട  അതരയ ഒര

മസറ്റുവമേന്റെയ  നല്കുന്നതടിനടിടയഷാക്കടിയതയ.  ആ  കഷാലതയ  എവന്തഷാവക്കയഷാണയ

നടന്നവതന്നയ  ഞഷാന്  ആവര്തടിക്കുന്നടില.  ഏതഷായഷാലുയ  ഒര

ഇടമവളയ്ക്കുമശഷമേഷാണയ യഷാവതഷാര വതളടിവടിവന്റെയയ പടിന്ബലമേടിലഷാവത വസ്പീണ്ടുയ

രഹസഭ്യവമേഷാഴടി നല്കടിയടിരടിക്കുന്നുവവന്ന വഷാദവുമേഷായടി ഈ വനടിത വരന്നതയ.
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ഇതടിനകതയ ഇടനടിലക്കഷാര് എന്നുപറയന്നതയ ഒര വകട്ടുകഥ മേഷാതമേഷാണയ. നഷായ

മേനസടിലഷാമക്കണ  കഷാരഭ്യയ,  ഇമപഷാഴവത  രഹസഭ്യവമേഷാഴടിയടില്

എന്തുവണന്നഷാണയ  നമ്മുവട  പ്രമമേയ  അവതഷാരകനയ  ഇവടിവട

സയസഷാരടിചവര്ക്കുയ  അതുമേഷായടി  ബനവപട്ട  വടിവരമുളളതയ.  എങ്ങേവനയഷാണയ

ആ  വടിവരങ്ങേള്  നടിങ്ങേള്  സമഷാദടിചടിട്ടുളളതയ.  ഇവടിവട  ചടിലര്

മചഷാദടിചതുമപഷാവല  ആ  പ്രതടിയമേഷായടി  ബനവപട്ടഷാമണഷാ,  അവലങ്കെടില്

ഏവതങ്കെടിലുയ  ഇടനടിലക്കഷാര്  വഴടിയഷാമണഷാ,  ഏതടിവന്റെ അടടിസ്ഥഷാനതടിലഷാണയ

നടിങ്ങേള്ക്കയ  ഈ  വടിവരങ്ങേള്  കടിട്ടടിയടിട്ടുളളതയ?  സസര്ണ്ണക്കളളക്കടതയ

മപഷാവലഷാര  മകസയ  ഇതുമപഷാവലഷാര  വമേഷാഴടി  തടിരതടിയഷാല്  മേഷാതയ

അവസഷാനടിക്കുന്ന  ഒന്നഷാമണഷാ;  സഷാധഷാരണ  ഗതടിയടില്  നല  പടിന്ബലമുളള

വതളടിവുകള് അതയ വമേഷാഴടി മേഷാറടിവയന്നുളളതുവകഷാണയ മേഷാതയ അവസഷാനടിക്കുമമേഷാ;

ഓമരഷാ  ദടിവസവുയ  മേഷാറടിമേഷാറടി  പറയവഷാന്  സഷാധടിക്കുന്ന  ഒന്നഷാമണഷാ  164

പ്രകഷാരയ  നല്കുന്ന മസറയവമേന്റെയ.  ഇവടിവട  ഒര  വസ്തുത കഷാണഷാതടിരടിക്കുന്നടില.

അതയ  ഈ  മകസടില്  പ്രതടിയഷായ  വനടിതയയ  നടിലവടില്  എലഷാ  ഭഇൗതടിക

സഷാഹചരഭ്യങ്ങേളയ  ഒരക്കടി  നല്കുന്നുണയ.  അതയ  ഒര  വഭ്യക്തടിയല,  ഒര

സയഘടനമയഷാ,  പ്രസ്ഥഷാനമമേഷാ  ആണയ.  ആ  പ്രസ്ഥഷാനയ  ഏതഷാവണന്നയ
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പരടിമശഷാധടിചഷാല് അതടിവന്റെ സയഘയ പരടിവഷാര് ബനയ വഭ്യക്തമേഷായടി കഷാണഷാന്

സഷാധടിക്കുയ. മജഷാലടി അവരവട വക, കഷാര് അവരവട വക, തഷാമേസയ അവരവട

വക,  സുരക്ഷ അവരവട വക,  ശമളയ അവരവട വക,  വക്കസ്പീല് അവരവട

വക,  പ്രധഷാനമേനടിക്കയ  കതയ  എഴുതഷാന്  വലറര്  വഹഡയ  അവരവട  വക.

സഷാധഷാരണ  വചല്ലുയ  വചലവുയ  വകഷാടുതയ  വളര്ത്തുക  എവന്നഷാര  വചഷാലടിമല

അതുമപഷാവലഷാര  ഏര്പഷാടയ.  ഇതരയ  ഒര  സയഘടനയവട  തണലടില്

നടില്ക്കുന്ന  സസര്ണ്ണക്കടതയ,  വഭ്യഷാജ  ബടിരദയ, വഭ്യഷാജ  വമേഷാഴടിയണഷാക്കല്

ഇങ്ങേവന നടിരവധടി മകസടില് പ്രതടിസ്ഥഷാനതയ നടില്ക്കുന്ന ഒര വഭ്യക്തടിയവട

വഷാക്കുകളഷാണയ  ഞഷാന്  സയസഷാരടിച്ചുവകഷാണടിരടിക്കുമമഷാള്  ശബയ

ഉണഷാക്കടിവക്കഷാണടിരടിക്കുന്നവര്ക്കയ  അടക്കയ  മവദവഷാകഭ്യമേഷായടി  മേഷാറുന്നതയ.

ഇങ്ങേവന  ഒര  വഭ്യക്തടി  സയസ്ഥഷാനവത  രഷാഷസ്പീയ  മനതൃതസതടിവനതടിവര

ആമരഷാപണങ്ങേള്  ഉന്നയടിക്കുകയയ  അതടിനപടിന്നടില്  ചടിലരവണന്ന

വഭ്യക്തമേഷായ  സയശയയ  ഉയരകയയ  വചയ്യുമമഷാള്  സയസ്ഥഷാനവത

വപഷാതുഅന്തരസ്പീക്ഷയ  കലുഷടിതമേഷാക്കഷാനളള  നസ്പീക്കമേഷാണടിവതന്നയ  പ്രഥമേ

ദൃഷടിയഷാല് വതളടിവുകള് ലഭടിക്കുമമഷാള് സസഷാഭഷാവടികമേഷായയ മപഷാലസ്പീസയ മകസയ

എടുതയ അമനസഷടിക്കുയ. അതടിവനതടിവര മകസടിവല പ്രതടികള് നടിയമേതടിവന്റെ
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വഴടി  സസസ്പീകരടിചടിട്ടുണയ.  മകഷാടതടിയടില് ഇരടിക്കുന്ന വടിഷയമേഷായതുവകഷാണയ ആ

ഭഷാഗമതയയ ഞഷാന് കൂടുതല് കടക്കുന്നടില. ഇവടിവട പ്രമമേയഷാവതഷാരകന് മകന്ദ്ര

ഏജന്സടിവക്കതടിവര അമനസഷടിക്കുന്ന കമ്മസ്പീഷവന്റെ കഷാലഷാവധടി നസ്പീട്ടടിയ കഷാരഭ്യയ

പറയന്നുണഷായടിരന്നു.  ഇതടില്  ഏവതങ്കെടിലുയ  ഒര  ഭഷാഗയ  മേഷാതയ  പറഞ്ഞഷാല്

മേതടിയഷാകടില.  സസര്ണ്ണക്കളളക്കടതയ  ഉള്വപവടയളള  മകസുകളടിവല

പ്രതടിയഷായ, മമേല്പറഞ്ഞ വനടിത ജയടിലടില് ആയടിരന്നമപഷാള് ചടില പ്രമതഭ്യക

രസ്പീതടിയടില് സയസ്ഥഷാനവത ഭരണ മനതൃതസതടിവനതടിവര  വമേഷാഴടി  നല്കഷാന്

അവര്ക്കുമമേല്  സമ്മര്ദ്ദേയ  ഉവണന്നയ  പറയന്നതഷായളള  മവഷായടിസയ  കടിപയ

പുറത്തുവന്നടിരന്നു. ഈ കഷാരഭ്യയ അമനസഷടിക്കഷാന് ഫക്രയ ബഷാഞയ നടപടടികള്

ആരയഭടിച്ചു.  ഇതടിവനതടിവര  എന്മഫഷാഴയവമേന്റെയ  ഡയറകമററയ  ബഹുമേഷാനവപട്ട

ഫഹമക്കഷാടതടിവയ  സമേസ്പീപടിച്ചു.  ഇതടിവനത്തുടര്ന്നയ  ഫക്രയ  ബഷാഞടിവന്റെ

എഫയ.ഐ.ആര്.  ഫഹമക്കഷാടതടി റദ്ദേഷാക്കടി.  എന്നഷാല് ഇതടിവന്റെ അമനസഷണയ

പടി.എയ.എല്.എ.  മകസയ  ഫകകഷാരഭ്യയ  വചയ്യുന്ന  എറണഷാകുളവത  ജടിലഷാ

മകഷാടതടിയടില്  നടതഷാവമേന്നയ  ഉതരവടില്  പറയകയയ  വചയ്യുന്നു.  ഈ

അമനസഷണയ നടന്നുവരവവ മകന്ദ്ര ഏജന്സടി സുപ്രസ്പീയമകഷാടതടിവയ സമേസ്പീപടിചയ

മസ  സമഷാദടിച്ചു.  എഫയ.ഐ..ആര്.  റദ്ദേഷാക്കടിയതടിവനതടിവര  ഫക്രയബഷാഞയ
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ഫഹമക്കഷാടതടി  ഡടിവടിഷന്  വബഞടിവന  അപടിലടിലൂവട

സമേസ്പീപടിചടിരടിക്കുകയഷാണയ.  പ്രതടികള്ക്കുമമേല് ഏവതങ്കെടിലുയ രസ്പീതടിയടില് വമേഷാഴടി

നല്കഷാന്  സമ്മര്ദ്ദേയ  ഉവണങ്കെടില്  അമനസഷണയ  നടതടി  വസ്തുത

പുറത്തുവകഷാണ്ടുവരണയ.  അതുതവന്നയഷാണയ  സയസ്ഥഷാന  സര്ക്കഷാരടിവന്റെ

വഭ്യക്തമേഷായ  അഭടിപ്രഷായയ.  ഇതടിനളള  നടപടടികള്  തവന്നയഷാണയ

സസസ്പീകരടിചടിട്ടുളളതയ.  ഇതടിവന്റെ  ഭഷാഗമേഷായടി  തവന്നയഷാണയ

മേനടിസഭഷാമയഷാഗതസ്പീരമേഷാനപ്രകഷാരയ  ജുഡസ്പീഷഭ്യല്  കമ്മസ്പീഷവന

നടിയമേടിചടിട്ടുള്ളതയ.  അമനസഷണയ  നടമക്കണതടിവലന്ന  തഷാലരഭ്യയ  ഒര

ഘട്ടതടിലുയ  സയസ്ഥഷാന  സര്ക്കഷാരടിനടില.  ഇക്കഷാരഭ്യതടില്  നടിയമേതടിവന്റെ

വഴടിയടിലൂവടയഷാണയ  സര്ക്കഷാര്  സഞരടിചടിട്ടുള്ളതയ.  ചടില  പ്രമതഭ്യക

ലക്ഷഭ്യങ്ങേമളഷാടുകൂടടി  മേഷാധഭ്യമേങ്ങേള്ക്കയ  മുന്നടില്  സസര്ണ്ണക്കള്ളക്കടതയ

ഉള്വപവടയള്ള  മകസടില്  പ്രതടിയഷായ  ഒര  വഭ്യക്തടി,  സയസ്ഥഷാനവത

വപഷാതുരയഗത്തുള്ള  വഭ്യക്തടികള്വക്കതടിവരയയ  ഭരണമനതൃതസതടിവനതടിവരയയ

സവസന്സയ  സൃഷടിക്കുന്ന  രസ്പീതടിയടില്  ആമരഷാപണങ്ങേള്  ഉന്നയടിക്കുന്നതയ

അമനസഷടിമക്കണതുതവന്നയഷാണയ.  സുതഷാരഭ്യമേഷായ  ഒരമനസഷണമേഷാണയ

നടക്കുന്നതയ.  അതടിവനന്തടിനഷാണയ  ഇവര്  മവവലഷാതടിവപടുന്നതയ?
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സസര്ണ്ണക്കള്ളക്കടതയ  മപഷാവലഷാര  മകസടില്  അതടിവന്റെ  മസഷാതസയ  മുതല്

അന്തടിമേ  വടിനടിമയഷാഗയ  വവരയള്ള  എലഷാ  കണ്ണടികളയ  പുറത്തുവകഷാണ്ടുവരഷാന്

ഏമകഷാപടിതവുയ  കഷാരഭ്യക്ഷമേവുമേഷായ  അമനസഷണയ  മകന്ദ്ര  ഏജന്സടികളവട

ഭഷാഗത്തുനടിന്നുണഷാകണവമേന്നയ  മനരവത  ബഹുമേഷാനഭ്യനഷായ  പ്രതടിപക്ഷ

മനതഷാവയ ഉദ്ദേരടിച 2020 ജൂവവലയടില് അയച കതടില് സയസ്ഥഷാന സര്ക്കഷാര്

ആവശഭ്യവപട്ടതഷാണയ.  ചടില  മേഷാധഭ്യമേങ്ങേളയ  മേറയ  തലര  കക്ഷടികളയ  നടത്തുന്ന

പ്രചരണതടിവനഷാതയ  അമനസഷണയ  നസ്പീങ്ങുന്നതഷായടി  വപഷാതുമേനസടില്

നഭ്യഷായമേഷായ  സയശയങ്ങേള്  ഉയര്ന്നമപഷാള്  അക്കഷാരഭ്യവുയ  2020  ഡടിസയബര്

15-നയ  പ്രധഷാനമേനടിയവട  ശദ്ധയടില്വപടുതടിവക്കഷാണയ  കതയചടിട്ടുണയ.

അമനസഷണയ ശരടിയഷായ രസ്പീതടിയടില് നടക്കണവമേന്നയ സയസ്ഥഷാന സര്ക്കഷാരടിനയ

എലഷാ  ഘട്ടതടിലുയ  വഭ്യക്തമേഷായ  അഭടിപ്രഷായമുണഷായടിട്ടുണയ.  സയസ്ഥഷാനവത

ഉയര്ന്ന മപഷാലസ്പീസയ ഉമദഭ്യഷാഗസ്ഥന് ഇടനടിലക്കഷാരവനന്നയ പറയന്ന ഒരഷാളമേഷായടി

മഫഷാണടില്  സയസഷാരടിച്ചുവവന്നഷാണയ  ഇവടിവട  പരഷാമേര്ശടിക്കവപട്ടതയ.  എന്തടിനയ

സയസഷാരടിച്ചുവവന്നതടിവനവപറടിവയഷാന്നുയ  പറഞ്ഞടിട്ടടില.  ഇതടിവന്റെ

ഉതരവഷാദടിതസയ സര്ക്കഷാരടിവന്റെ മമേല് വകട്ടടിവയഷാനഷാണയ പതടിവുമപഷാവല ശമേയ

നടന്നടിട്ടുള്ളതയ.  ഇതടില്  ഒര  കഷാരഭ്യമേഷാണയ  വഭ്യക്തമേഷായടി  പറയഷാനള്ളതയ,  ഒര
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പ്രശ്നതടിലുയ  ഇടനടിലക്കഷാവര  ഉപമയഷാഗടിമക്കണ  ആവശഭ്യയ  സര്ക്കഷാരടിനയ

ഉണഷാകുന്നടില.  അതടിവന്റെ  ആവശഭ്യയ  ഞങ്ങേള്ക്കടില.  ഏവതങ്കെടിലുയ

ഉമദഭ്യഷാഗസ്ഥവന്റെ ഭഷാഗത്തുനടിന്നുയ വഴടിവടിട്ട നടപടടിമയഷാ വസ്പീഴമയഷാ ഉണഷാവയന്നയ

ശദ്ധയടില്വപട്ടഷാല്  അതടിവന്റെ  ഭഷാഗമേഷായടി  സസസ്പീകരടിമക്കണ  നടപടടി

സസസ്പീകരടിക്കുന്നതടിനയ  മേടടിയമേടില.  സസര്ണ്ണക്കടതയ  മകസടിവല  അമനസഷണയ

അട്ടടിമേറടിക്കവപടരതയ.  ആ  മകസടില്  നടന്ന  സയഭവങ്ങേള്  നടിഷ്പക്ഷവുയ

നസ്പീതടിയക്തവുമേഷായ  അമനസഷണതടിലൂവട  പുറത്തുവരണയ.  ഇതരവമേഷാര

നഭ്യഷായമേഷായ  തഷാലരഭ്യമേഷാണയ  ജനങ്ങേള്ക്കുയ  സര്ക്കഷാരടിനമുള്ളതയ.  പവക്ഷ

ഇതടില്നടിന്നുയ  ഏവതങ്കെടിലുയ  തരതടില്  രഷാഷസ്പീയ  ലഷാഭമുണഷാക്കഷാന്

കഴടിയമമേഷാവയന്നഷാണയ  പ്രമമേയഷാവതഷാരകവന്റെ  പഷാര്ട്ടടിയഷായ  മകഷാണ്ഗ്രസയ

മകന്ദ്രയ ഭരടിക്കുന്ന കക്ഷടിയവട ഇവടിവടയള്ള സയസ്ഥഷാന മനതഷാക്കളയ മചര്ന്നയ

മനഷാക്കുന്നതയ.  ഇവരവട  തടിരക്കഥയടിവല  സൃഷടിയഷാണയ  'ഇടനടിലക്കഷാര്'.

ഇമപഷാള്  ഇടനടിലക്കഷാവരക്കുറടിചയ  വപഷാതുവഷായടി  വന്ന  വഷാര്തകള്

ശദ്ധടിചഷാലറടിയഷായ  അതടിവലഷാരഷാള്  ബടി.വജ.പടി.യമേഷായടി

സഹകരടിക്കുന്നയഷാളഷാണയ,  മേവറഷാരഷാള്  മനരവത  ജയ്ഹടിന്ദയ  ചഷാനലടില്

പ്രവര്തടിചയഷാളഷാണയ.  ഏമതഷാ  ഒര  കള്ളവര്തമേഷാനവതക്കുറടിചയ
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പറയന്നുണയ.  മദശഷാഭടിമേഷാനടിയടില്  പ്രവര്തടിക്കഷാന്  വരന്നതയ

സഷാധഷാരണഗതടിയടില് ആരഷായടിരടിക്കുവമേവന്നനടിക്കറടിയഷായ. അമപഷാള് ജയ്ഹടിന്ദയ

ചഷാനലടില്  പ്രവര്തടിക്കഷാന്  വചല്ലുന്നവര്  ആരഷായടിരടിക്കുവമേന്നയ  അവര്ക്കുയ

അറടിയഷാമേമലഷാ.  ഞങ്ങേള്ക്കയ  ഇതരയ  ആളകവളവയഷാന്നുയ  ആവശഭ്യമേടില.

വപഷാതുരയഗതയ  ജനങ്ങേമളഷാവടഷാപയ  നടില്ക്കുന്ന  രഷാഷസ്പീയ  പ്രവര്തകവര

അപകസ്പീര്തടിവപടുതഷാന്  എന്തുയ  വടിളടിച്ചുപറയഷാവമേന്ന  സ്ഥടിതടിവയ

മപ്രഷാത്സഷാഹടിപടിക്കുന്നതയ  ജനഷാധടിപതഭ്യ  വഭ്യവസ്ഥവയതവന്ന

അപകടവപടുതഷാനയ  അസ്ഥടിരവപടുതഷാനയ  മേഷാതമമേ  ഉതകൂ.  ഇവടിവട

സസര്ണ്ണക്കടതയ  മകസടില്  എമന്തഷാ  പുതടിയ  കഷാരഭ്യയ  കവണതടിവയന്ന

പ്രതസ്പീതടി  സൃഷടിക്കുവഷാനള്ള  വൃഥഷാ  വഭ്യഷായഷാമേമേഷാണയ  നടക്കുന്നതയ.  സര്വ

അധടികഷാരങ്ങേളയ  സമേസ  സയവടിധഷാനങ്ങേളമുള്ള  മൂന്നയ  പ്രബല  മകന്ദ്ര

അമനസഷണ  ഏജന്സടികള്  രഷാപകല്  മഭദമേടിലഷാവത  രണയ

വര്ഷമേമനസഷടിചടിട്ടുയ  എങ്ങുവമേതഷാത  രഷാഷസ്പീയ  മപ്രരടിതമേഷായ

ആമരഷാപണങ്ങേളഷാണയ ഇവടിവടയണഷായവതന്നയ നഷായ കഷാണണയ.  നഷാലയ  മകന്ദ്ര

ഏജന്സടികള്  ഇവടിവട  ഉഴുതുമേറടിച്ചുമനഷാക്കടി.  ഒര  കചടിത്തുരവമങ്കെടിലുയ

കടിട്ടടിയടിരവന്നങ്കെടില്  ആ  ഏജന്സടികളയ  അവവര  തുറന്നുവടിട്ട  രഷാഷസ്പീയ
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അധടികഷാര മകന്ദ്രങ്ങേളയ അവര്ക്കുമവണടി വതളടിവുകള് ഉണഷാക്കടിവക്കഷാടുക്കഷാന്

ശമേടിച  പ്രമമേയഷാവതഷാരകവന്റെ പഷാര്ട്ടടിക്കഷാരവമേലഷായ  ഇവടിവട  ആവരവയങ്കെടിലുയ

ബഷാക്കടിവമചയ്ക്കുമേഷായടിരമന്നഷാ?  ഇവടിവട  തസ്പീയടിലഷാതടിടതയ  പുക

കവണതടിവയന്നയ  വരതടിതസ്പീര്ക്കഷാനഷാണയ  ഇവര്  ശമേടിക്കുന്നതയ.

അതടിനപ്പുറയ  ഇഇൗ  അടടിയന്തര  പ്രമമേയമനഷാട്ടസ്പീസടിനയ  ഒര

പ്രസക്തടിയമേടിവലന്നഷാണയ പറയന്നതയ.  നമ്മുവട നഷാട്ടടിവലഷാര വചഷാല്ലുണയ.  ഒരഷാള്

എമന്തഷാ  വചയ്തുവവന്നയ  മേവറഷാരഷാള്  മകട്ടയ  മവവറഷാരഷാമളഷാടയ  പറഞ,  അതയ

മകട്ടയഷാള് അതയ  ഇന്നതടിനഷായടിരടിക്കുവമേന്നയ  വടിചഷാരടിചയ  പറയന്ന കഷാരഭ്യങ്ങേള്

സതഭ്യമേഷാണയ,  വതളടിവഷാണയ  എവന്നഷാവക്കപറയന്നതയ  ഏതയ  തരതടിലുള്ള

വഷാദഗതടിയഷാണയ.  ഇതുവവര  ഇതടിനപ്പുറവമേവന്തങ്കെടിലുയ  ഇവര്ക്കയ

ചൂണടിക്കഷാണടിക്കഷാന് കഴടിഞ്ഞടിട്ടുമണഷാ?  സയഘ്പരടിവഷാര് പ്രസ്ഥഷാനങ്ങേളവടയയ

അവര്  വചല്ലുയ  വചലവുയ  വകഷാടുതയ  വളര്ത്തുന്നവരവടയയ  വഷാക്കുകള്ക്കയ

നടിയമേസഭഷാ  തലതടില്  മുഴക്കയ  നലഷാന്  കഴടിഞ്ഞ  തവണ  ഇവടിവടവയഷാര

ബടി.വജ.പടി. അയഗമുണഷായടിരന്നു. ഇതവണ അതടിലഷാത കുറവയ നടികതഷാന്

ഇവര്  ശമേടിക്കുകയഷാണയ.  സയഘ്പരടിവഷാര്  സ്ഥഷാപനതടിവന്റെ,  അതടിവന്റെ

ഉമദഭ്യഷാഗസ്ഥരവട,  വക്കസ്പീലടിവന്റെ  എന്നുമവണ  സയഘ്പരടിവഷാറടിവന്റെ
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ചരടുവലടിവക്കഷാതയ  നസ്പീങ്ങുന്ന  ആളകളവട  ശബയ  സഭയടില്  ആവുന്നത

ഉചതടിലഷാണയ പ്രതടിപക്ഷയ ഉയര്തഷാന് മനഷാക്കുന്നതയ.  ഒര കഷാരഭ്യയ ഉറപഷായയ

വടിശസസടിക്കഷായ.  ഇവടിവട മകഷാണ്ഗ്രസയ വലഷാവത ദുര്ബലവപടുന്നു.  കൂറുള്ളവവര

സയരക്ഷടിക്കുന്നവരഷാണയ  സയഘ്പരടിവഷാര്  എന്ന  ആശസഷാസതടില്  ചടിലര്

നടില്ക്കുന്നുമണഷാവയവന്നഷാര സയശയയ ഇവതലഷായ കഷാണുമമഷാള് മതഷാന്നുകയഷാണയ.

ഇവടിവട ചടില മചഷാദഭ്യങ്ങേള് ഉയരന്നതഷായടി കണ്ടു.  ആ മചഷാദഭ്യങ്ങേളടില് മകന്ദ്ര

അമനസഷണ  ഏജന്സടികള്ക്കയ  അവലങ്കെടില്  മകന്ദ്രതടിനയ  അപ്രടിയമേഷാകുന്ന

ഏവതങ്കെടിലുവമേഷാര  മചഷാദഭ്യയ  പ്രതടിപക്ഷതടിവന്റെ  ഭഷാഗത്തുനടിന്നുണഷാമയഷാ?

സസര്ണ്ണയ  വകഷാടുതയചതഷാരയ;  സസര്ണ്ണയ  കടിട്ടടിയതഷാര്ക്കയ?  ഇതരതടില്

യക്തടിസഹമേഷായടി  ചടിന്തടിക്കുന്നവരവട  മേനസടില്  വരന്ന  ഒര  മചഷാദഭ്യവുയ

മകഷാണ്ഗ്രസടില്  നടിമന്നഷാ  ബടി.വജ.പടി.-യടില്   നടിമന്നഷാ  അവരമേഷായടി

ബഷാനവതടില്  നടില്ക്കുന്നവരടില്  നടിമന്നഷാ  സസഷാഭഷാവടികമേഷായയ

പ്രതസ്പീക്ഷടിമക്കണതടില.  എന്തഷാണയ  കഷാരണയ?  ഈ  മചഷാദഭ്യങ്ങേള്വക്കഷാവക്ക

ഉതരയ  പറമയണതയ  ബടി.വജ.പടി.-യവട  മകന്ദ്രവുയ  അതടിവന്റെ  അമനസഷണ

ഏജന്സടികളമേഷാണയ.  അവര്ക്കയ  അമലഷാസരമുണഷാകുന്ന  ഒര  മചഷാദഭ്യവുയ

പ്രതടിപക്ഷത്തുനടിന്നുണഷാകടില.  അതയയ  കൂറഷാണയ  അവമരഷാടയ  ഇവര്
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കഷാണടിക്കുന്നതയ.  മേവറഷാര  വസറയ  മചഷാദഭ്യവുയ  അവര്  മചഷാദടിക്കടില.

സസര്ണ്ണക്കടതയ  മകസടിവല  പ്രതടിക്കയ  സയഘ്പരടിവഷാര്  അനകൂല

ഏജന്സടിയടില്  മജഷാലടി  ലഭടിചതയ  എങ്ങേവന?  ജസ്പീവടിക്കഷാന്  വകയടിവലന്നയ

പറഞ്ഞവര്ക്കയ  കഷാര്  കടിട്ടടിയതയ  എങ്ങേവന?  മകരള  മപഷാലസ്പീസടിവന്റെ  സുരക്ഷ

മവവണന്നയ  പറയഷാന്  പഷാകതടില്  സുരക്ഷഷാ  സയവടിധഷാനയ  ഒരക്കവപട്ടതയ

എങ്ങേവന?  പ്രതടിയവടയയ  അവര്  മജഷാലടി  വചയ്യുന്ന  സയഘ്പരടിവഷാര്

സ്ഥഷാപനതടിവന്റെയയ  അഭടിഭഷാഷകന്  ഒമര  ആള്  ആയവതങ്ങേവന?  ആ

സ്ഥഷാപനതടിവന്റെ  നടതടിപ്പുകഷാരന്  മുന്  മകഷാണ്ഗ്രസയ  മനതഷാവയ  കൂടടിയഷായ

ബടി.വജ.പടി.  മനതഷാവയ  ആയവതങ്ങേവന?  ആ  സ്ഥഷാപനതടിവന്റെ  വലറര്

വഹഡടില്  ബഹുമേഷാനവപട്ട  പ്രധഷാനമേനടിക്കയ  കതയയഷാന്  സസര്ണ്ണക്കടതയ

ഉള്വപവടയള്ള മകസടില് പ്രതടിസ്ഥഷാനതയ നടില്ക്കുന്ന വനടിതയയ  എങ്ങേവന

കഴടിഞ?  ഇതരയ മചഷാദഭ്യങ്ങേവളഷാന്നുയ പ്രതടിപക്ഷത്തുനടിന്നുമുണഷാവടില.  ഇവ

ഉയര്ന്നഷാല്  വവളടിവപടുക  സയഘ്പരടിവഷാറുയ  സസര്ണ്ണക്കടതയ  മകസടിവല

പ്രതടിയഷായ  വനടിതയയ  തമ്മടിലുള്ള  ബനമേഷാണയ.  അതടിലൂവട

വടിഷമേതടിലഷാകുന്നതയ  ബടി.വജ.പടി.-യഷാണയ.  അതുവകഷാണയ  ഈ  മചഷാദഭ്യങ്ങേള്

അവര്  മചഷാദടിക്കടില.  ബടി.വജ.പടി.-യയ  പ്രതടിപക്ഷവുയ  തമ്മടിലുള്ള
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കൂട്ടുകചവടമേഷാണയ  ഇവടിവട  വവളടിവഷാകുന്നതയ.  ഇതടിവന്റെ  ഭഷാഗമേഷാണയ  ആ

വനടിതവയ  സയരക്ഷടിക്കുന്നവടിധയ  ബടി.വജ.പടി.  സയസ്ഥഷാന  പ്രസടിഡന്റെടിവന്റെ

പ്രസഷാവനയയ ഈ മനഷാട്ടസ്പീസടിവന്റെ ഉള്ളടക്കവുയ. 

പ്രതടിപക്ഷമനതഷാവയ (ശസ്പീ  .   വടി  .   ഡടി  .   സതസ്പീശന്  ): അങ്ങേയ ബടി.വജ.പടി.-യയ

ഞങ്ങേളയ തമ്മടിലുള്ള ബനയ സ്ഥഷാപടിക്കഷാന്മവണടി ശമേടിക്കുകയഷാണയ.  സസപ

സുമരഷടിനയ വചല്ലുയ വചലവുയ വകഷാടുതയ ഒര വര്ഷമേഷായടി എലഷായ മനഷാക്കുന്നതയ

സയഘ്പരടിവഷാര്  സയഘടനകളഷാവണന്നയ  അങ്ങേയ  പറഞ.  അതടിനമുമ്പുള്ള

അഞഷാറുവര്ഷയ  അവരവട  വചല്ലുയ  വചലവുയ  മനഷാക്കടി  നടതടിയടിരന്നതയ

അങ്ങുയ  അങ്ങേയവട  ഓഫസ്പീസുമേഷാണയ.  നടിങ്ങേള്  മേഷാറടി  മേഷാറടി  വചല്ലുയ  വചലവുയ

വകഷാടുത ഒരഷാവളപറടി ഞങ്ങേമളഷാടയ മചഷാദഭ്യയ മചഷാദടിചടിട്ടയ എന്തഷാണയ കഷാരഭ്യയ. 

ശസ്പീ  .   പടിണറഷായടി വടിജയന്: പ്രതടിപക്ഷമനതഷാവയ ചടില ഘട്ടങ്ങേളടില് ചടില

കഷാരഭ്യങ്ങേള്  മേറന്നുമപഷാകുയ.  അതഷായതയ  അവര്  വര്ക്കയ  വചയടിരന്നതയ

എലഷാവര്ക്കുയ  അറടിയഷാവുന്നതഷാണയ.  യ.എ.ഇ.  മകഷാണ്സുമലറയ  ജനറലടിവന്റെ

ഓഫസ്പീസയ  ഇവടിവട  പ്രവര്തടിക്കുന്നുണയ.  ആ  ഓഫസ്പീസടിലഷാണയ  അവര്

പ്രവര്തടിചടിരന്നതയ.  അവടിവട  നടിന്നഷാണയ  അവര്ക്കയ  വചല്ലുയ  വചലവുയ

കടിട്ടടിയതയ.  അതടിനമുമയ  മേമറമതഷാ  സ്ഥഷാപനതടിലഷായടിരന്നു.  അതടിവന്റെ കഥ
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മവവറയണയ. മുന് വമേഷാഴടികളടിവല കഷാരഭ്യങ്ങേള്തവന്നയമല വപഷാടടിപ്പുയ വതഷാങ്ങേലുയ

പുതടിയതഷായടി മചര്തയ  '164'  എന്ന നടിലയടില് പ്രതടിസ്ഥഷാനതയ നടില്ക്കുന്ന

വനടിത  മേഷാധഭ്യമേങ്ങേള്ക്കയ  മുമടില്  അവതരടിപടിചതയ.  മകഷാടതടിയടില്

രഹസഭ്യവമേഷാഴടി  വകഷാടുക്കുക,  എന്നടിട്ടയ  പുറത്തുവന്നയ  അതടിവന്റെ  ഉള്ളടക്കയ

വവളടിവഷാക്കുന്നതടില്  രഷാഷസ്പീയ  ഗൂമഢഷാമദ്ദേശഭ്യമേലഷാവത  മേവറന്തഷാണുള്ളതയ.

ഇതരതടില്  ജനങ്ങേളവട  മേനസടില്  ഉയര്ന്നുവരന്ന  സസഷാഭഷാവടിക

മചഷാദഭ്യങ്ങേളണയ.  ഇവതഷാന്നുയ പ്രതടിപക്ഷയ മചഷാദടിക്കടില.  കഷാരണയ ഇവതഷാവക്ക

മചഷാദടിചഷാല്  സസന്തയ  പ്രചരണയ  ചസ്പീട്ടുവകഷാട്ടഷാരയമപഷാവല  തകര്ന്നുവസ്പീഴുയ.

തസ്പീയടിലഷാവതയള്ള  പുകയഷാണയ  ഇവരണഷാക്കുന്ന  പുകടിവലന്നതയ  വവളടിവഷാകുയ.

ഇലഷാക്കഥയണഷാക്കടി  അതടിമനല്  ഇലഷാമചഷാദഭ്യങ്ങേള്  വമേനയകയയ  എമന്തഷാ

മേഹഷാകഷാരഭ്യയ  സയഭവടിചടിരടിക്കുന്നുവവന്ന  പ്രതസ്പീതടിയണഷാക്കടി  ആ  വഴടിക്കയ

രഷാഷസ്പീയ  മുതവലടുപയ  നടതഷാന്  പ്രതടിപക്ഷയ  മനഷാക്കുകയഷാണയ.  മേവറഷാര

വടിധതടില്കടടി  ബടി.വജ.പടി.-ക്കയ  സസസ്പീകഷാരഭ്യമേഷാവഷാന്  പ്രതടിപക്ഷയ

ശമേടിക്കുകയഷാണയ.  അതയ  സഷാധഷാരണഗതടിയടില്  മനരവത  പറയന്ന

മേരമേകളവട  കണ്ണസ്പീരടിവന്റെ  കഥയടിമല,  അതുമേഷായടി  ബനവപട്ടതുതവന്നയഷാണയ.

മകഷാണ്ഗ്രസയ  മനതഷാവയ  ശസ്പീ.  രഷാഹുല്  ഗഷാനടിവയ  ശസഷാസയ  വടിടഷാന്
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അനവദടിക്കഷാവത തുടവര മചഷാദഭ്യയ വചയ്തുവകഷാണടിരടിക്കുകയഷാണയ ഡല്ഹടിയടില്

ഇ.ഡടി.  ശസ്പീമേതടി  മസഷാണടിയ  ഗഷാനടിക്കഷാവണങ്കെടില്  സുഖമേടില,  അവവരയയ

വരതഷാനഷാണയ  അവര് ശമേടിക്കുന്നതയ.  ഇ.ഡടി.  അവവര മചഷാദഭ്യയ  വചയ്യുന്നതയ

മുന്നടിര്തടി  ഡല്ഹടിയടിലുയ  രഷാജഭ്യതയ  സഷാന്നടിദ്ധഭ്യമുള്ള  മേറടിടങ്ങേളടിലുയ

മകഷാണ്ഗ്രസയ  പ്രമക്ഷഷാഭതടിലഷാണയ.  ഇ.ഡടി.  രഷാഷസ്പീയ

ഫവരനടിരഭ്യഷാതനതടിനള്ള  ആയധമേഷാവണന്നുയ  ആ  ഏജന്സടിക്കയ  ഒരവടിധ

വടിശസഷാസഭ്യതയമേടിവലന്നുയ  പറഞവകഷാണഷാണയ  മകഷാണ്ഗ്രസയ  രഷാജഭ്യതഷാവക

പ്രമക്ഷഷാഭരയഗതയ  നടില്ക്കുന്നതയ.  എന്നഷാല്  ഇവടിവട  സസസ്പീകരടിച

നടിലപഷാവടന്തഷാണയ?  എങ്ങേവനവയങ്കെടിലുയ  അമനസഷണ  ഏജന്സടികള്ക്കുയ

കള്ളക്കടത്തുമകസടിവല  പ്രതടിക്കുയ  ഇലഷാത  വടിശസഷാസഭ്യത

ചഷാര്തടിവകഷാടുക്കഷാനഷാണയ  ഇവരടിവടിവട  പഷാടുവപടുന്നതയ.  എവന്തഷാര

വടിമരഷാധഷാഭഷാസമേഷാണയ.  ഏതഷായഷാലുയ  രണ്ടുവര്ഷമേഷായടി  അമനസഷണ

ഏജന്സടികള്ക്കയ  കവണതഷാന്  കഴടിയഷാത  വതളടിവുകളഷാണയ  ഇവടിവട

പ്രതടിയയ  ഇവരയ  വതരഞവകഷാണടിരടിക്കുന്നതയ.  എന്തുവകഷാണഷാണയ  സര്വ

അധടികഷാരങ്ങേളയ സന്നഷാഹങ്ങേളമുള്ള ഏജന്സടികള്ക്കയ ഒര വതളടിവുയ കടിട്ടഷാവത

മപഷായതയ എന്നതയ ഞഷാന് മനരവത പറയകയണഷായടി. അതടിനകഷാരണയ ഒര



Uncorrected/Not for Publication
28-06-2022

128

വതളടിവുമേടില  എന്നതുതവന്നയഷാണയ.  ഒര  തരടിവമങ്കെടിലുയ  വതളടിവയ

കടിട്ടടിയടിരവന്നങ്കെടില്  ഭൂകമയ  തവന്ന  അവര്  സൃഷടിക്കുമേഷായടിരന്നു.  ഒരപഷാടയ

മചഷാദഭ്യങ്ങേള്  മചഷാദടിചമലഷാ;  എന്നഷാല്  മചഷാദടിക്കഷാത  മചഷാദഭ്യങ്ങേളടിമല.

സസര്ണ്ണയ  പടിടടിക്കവപട്ടമപഷാള്  സയഘ്പരടിവഷാര്  ചഷാനലടിവന്റെ

മമേധഷാവടി പ്രതടിവയ വടിളടിചയ നയതന ബഷാഗടിലൂവടയല സസര്ണ്ണയ വന്നവതന്നയ

പറയഷാന് പറഞ്ഞതയ എന്തടിനഷായടിരന്നു? അമദ്ദേഹയ എങ്ങേവനയഷാണയ ഇക്കഷാരഭ്യയ

അറടിഞ്ഞതയ.  ഇതയ  പ്രതടിധസനടിപടിക്കുയവടിധയ  നയതന  ബഷാഗടിലൂവടയല

സസര്ണ്ണയ  വന്നവതന്നയ  മകന്ദ്രമേനടി  പറഞ്ഞതയ  എന്തുവകഷാണഷാണയ?

എവടിവടനടിന്നഷാണയ  വഷാദമുഖങ്ങേള്  ഈ  വടിധതടില്  ക്രമേസ്പീകരടിചതയ.

മുഖഭ്യമേനടിയവട  ഓഫസ്പീസടില്നടിന്നയ  കസയസയ  ഉമദഭ്യഷാഗസ്ഥവര  മഫഷാണടില്

വടിളടിച്ചുവവന്നയ  ഇവടിവട  ബടി.വജ.പടി.  മനതഷാവഷാണമലഷാ  ആദഭ്യയ  പരസഭ്യമേഷായടി

പറയന്നതയ.  അതയ ഇവരയ ഏവറടുതടിട്ടുണയ.  പമക്ഷ കസയസയ ഉമദഭ്യഷാഗസ്ഥന്

പരസഭ്യമേഷായടി  അതടിവന്റെ  സതഭ്യയ  വടിളടിചയ  പറഞ്ഞതുവകഷാണഷാണമലഷാ

രഷായ്ക്കുരഷാമേഷാനയ  ആ  കസയസയ  ഉമദഭ്യഷാഗസ്ഥവന  സ്ഥലയ  മേഷാറടിയതയ.

അതുമപഷാവലയള്ള  മകട്ടുമകള്വടിയവട  അടടിസ്ഥഷാനതടിലുള്ള  ഒന്നഷാണയ

കറന്സടി  കടതടിവയന്ന  ആമരഷാപണയ.  ആദഭ്യയ  പറവഞ്ഞവതന്തഷാണയ;
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കറന്സടി കടത്തുന്നതയ തഷാന് കണ്ടുവവന്നല. മേവറഷാരഷാള് കണതഷായടി തമന്നഷാടയ

പറഞ എന്നഷായടിരന്നു ആദഭ്യയ ഈ വടിവഷാദ പ്രതടി പറഞ്ഞതയ. എന്നഷാല് കള്ള

വതളടിവയ  ചമേയഷാന്  മപ്രഷാമട്ടഷാമക്കഷാള്  ഉമദഭ്യഷാഗസ്ഥവന  വവര  ചടില  മകന്ദ്ര

ഏജന്സടികള്  ഭസ്പീഷണടിവപടുത്തുന്ന  നടിലയണഷായടിമല;  അന്നുയ  ഇന്നുയ

വതളടിവടില, സഷാക്ഷടി വമേഷാഴടിയടില. ആവകയള്ളതയ വഷാലുയ തലയമേടിലഷാത കുമറ

വഷാര്തകള്  മേഷാതയ.  2021-വല  നടിയമേസഭഷാ  വതരവഞ്ഞടുപടിനമുമ്പുള്ള

മേഷാസങ്ങേളടില്  ഇവടിവട  മകഷാലഷാഹലപൂര്വയ  ഉന്നയടിച  ആമരഷാപണങ്ങേളമല

ഇമപഷാള് പുതടിയ കുപടിയടിവല പഴയ വസ്പീഞ്ഞയ എന്നമേട്ടടില് വകഷാണ്ടുവന്നടിട്ടുള്ളതയ.

ജനങ്ങേളതയ  നടിരഷാകരടിച്ചു.  മകന്ദ്ര  അമനസഷണ  ഏജന്സടിക്കയ  ഒരകഷാരഭ്യവുയ

കവണതഷാന്  കഴടിഞ്ഞടില.  അങ്ങേവനയള്ള  ഒന്നയ  വസ്പീണ്ടുയ

കുതടിവപഷാക്കടിവക്കഷാണ്ടുവന്നഷാല്  ഞങ്ങേള്  വലഷാവത  പതറടിമപഷാകുവമേന്നയ

വടിചഷാരടിമചഷാ;  മഡഷാളര്  കടവതന്നയ  പറഞവകഷാണയ  നടിങ്ങേളടിവടിവട  വലടിയ

പുകടിലുണഷാക്കഷാന്  മനഷാക്കടിയമലഷാ.  മനരവത  ബഹുമേഷാനഭ്യനഷായ  വക.  ടടി.

ജലസ്പീല്  സയസഷാരടിക്കുമമഷാള്  ഷഷാര്ജ  വഷയ്ഖടിനയ  ഫകകലടി  വകഷാടുക്കഷാന്

ശമേടിച്ചുവവന്ന  പമര  വടിഡടിതയ  എഴുന്നള്ളടിചതടിവനക്കുറടിചയ  പറഞ്ഞമലഷാ;

അവവര  നടിങ്ങേള്  മതഷാളടിമലറ്റുകയമല  വചയതയ;  'ബഹഷാവടിമനഷാ
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ആയസടിനപഞ്ഞയ'  എവന്നഷാര  വചഷാല്ലുണമലഷാ;  അതറടിയഷാവുന്ന  നടിങ്ങേളടില്

ബുദ്ധടിയള്ള  ചടിലര്  അതയ  ഏവറടുക്കുന്നതയ  മേവറഷാര  വടിഡടിതമേഷാകുവമേന്നയ

കവണതടി. ഒടുവടിലതയ നടിങ്ങേള്മപഷാലുയ ഉമപക്ഷടിച്ചു.  

 ഇനടി  മഡഷാളര് വകഷാണ്ടുമപഷായ കഷാരഭ്യമേഷാണയ.  അതരയ കഷാരഭ്യങ്ങേള് ഒര

പരടിമശഷാധനയമേടിലഷാവത  വകഷാണ്ടുമപഷാകഷാന്  കഴടിയന്നതഷാമണഷാ;

വടിമേഷാനതഷാവളതടിവല  വസകമ്മ്യൂരടിറടിയയ  കസയസുവമേഷാവക്ക  മകരള

സര്ക്കഷാരടിവന്റെ  കസ്പീഴടിലഷാമണഷാ?  വഭ്യക്തടി  വകഷാണ്ടുമപഷാകുന്ന  ബഷാഗടിനയ

ഡടിവപഷാമേഷാറടികയ  പ്രടിവടിമലജടിവന്റെ  പരടിഗണനവയഷാന്നുമേടില.

അതറടിയഷാതവരലമലഷാ  നടിങ്ങേള്.  എയബസടിയടില്നടിന്നയ  പ്രമതഭ്യകയ

അടയഷാളവപടുതടി അയയ്ക്കുന്നതുമേഷാതമമേ ഡടിവപഷാമേഷാറടികയ ബഷാമഗജയ ആകുന്നുള.

വഭ്യക്തടി  വകഷാണ്ടുമപഷാകുന്നതയ  സഷാനടിയഗയ  അടക്കമുള്ള

പരടിമശഷാധനകള്ക്കുവടിമധയമേഷാണയ.  എയര്മപഷാര്ട്ടടിവല  സഷാനടിയഗടില്

എവന്തങ്കെടിലുമുവണങ്കെടില്  വതളടിയമേമലഷാ;  ഇതടിനതരയ  പറമയണതയ  മകരള

സര്ക്കഷാരഷാമണഷാ;  മകന്ദ്ര  സര്ക്കഷാരമല?  അതുയ  നടിങ്ങേള്  മചഷാദടിക്കഷാന്

തയഷാറഷാകുന്നടില.  സസര്ണ്ണയ  കയറടി  അയചതടിവല  പ്രധഷാനടിയഷായടി  ഒരടിക്കല്

അമനസഷണ  ഏജന്സടി  പറഞ്ഞ  മപരയ  ഒര  ഫഫസല്  ഫരസ്പീദയ
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ആവണന്നഷാണയ.  അങ്ങേവനവയങ്കെടില്  അമദ്ദേഹതടിവനതടിവര  മകന്ദ്രയ

വറഡ്മകഷാര്ണര്  മനഷാട്ടസ്പീസയ  പുറവപടുവടിമചഷാ;  എന്തുവകഷാണഷാണയ

അതരവമേഷാര  വറഡ്മകഷാര്ണര്  മനഷാട്ടസ്പീസയ  പുറവപടുവടിക്കഷാതടിരന്നതയ?

മകഷാണ്സുമലറയ  ജനറലടിനയ  അറഷാവഷയ്ക്കുയ  പങ്കുവണന്നയ  പറയന്നു.

ഇതറടിഞ്ഞടിട്ടുയ  ഡല്ഹടിവഴടി  രഷാജഭ്യയവടിടഷാന്  ഇവര്ക്കയ

അവസരവമേഷാരക്കടിയതഷാരയ;  ഇവതഷാന്നുയ  നടിങ്ങേള്  മചഷാദടിക്കുന്നടിലമലഷാ?

ഇവടിവട  സസര്ണ്ണക്കടതയ  മകസയ  സയസ്ഥഷാന  സര്ക്കഷാരടിനയ  എമന്തഷാ

പങ്കുള്ളതുമപഷാവല  വരതടിതസ്പീര്ക്കഷാന്  നടത്തുന്ന  ശമേങ്ങേളവട  ഒരടുത

ഘട്ടമേഷാണയ  ഇമപഷാള്  അരമങ്ങേറടിയടിട്ടുള്ളതയ.  ഇതഷാണയ  മനരവത  പയറടി

പരഷാജയവപട്ടതയ. കസയസയ ഡമ്മ്യൂട്ടടി വവട്ടടിചയ വടിമേഷാനതഷാവളയവഴടി വഭ്യഷാപകമേഷായടി

സസര്ണ്ണയ  കടത്തുന്നുവവങ്കെടില്  അതയ  മകന്ദ്ര  ധനമേനഷാലയതടിനകസ്പീഴടില്

പ്രവര്തടിക്കുന്ന  ഏജന്സടികളവട  വസ്പീഴയഷാണയ.  പുറത്തുവരന്ന

വടിവരങ്ങേളനസരടിചയ  നയതന  ബഷാമഗജുവഴടി  21  തവണ  സസര്ണ്ണയ

കടതടിവയന്നഷാണയ  പറയന്നതയ.  ഇതുമേഷായടി  ബനവപട്ട  ആളകവള

അമനസഷണപരടിധടിയടില് വകഷാണ്ടുവരഷാന് കഴടിയഷാതതയ  ആരവട  കുറമേഷാണയ?

അതടില്  മകന്ദ്ര  സര്ക്കഷാരടിനമവണടി  രക്ഷഷാകവചയ  തസ്പീര്ക്കുന്ന  മജഷാലടി
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എന്തടിനമവണടിയഷാണയ  മകഷാണ്ഗ്രസയ  മകരളതടില്  വചയ്യുന്നതയ.

അമനസഷണതടിവന്റെ  തുടക്കതടില്  ഒര  മഫഷാണ്  വടിളടി  വടിവഷാദമുയര്ന്നു.

പ്രമമേയഷാവതഷാരകവന്റെ  പഷാര്ട്ടടി  ഈ  വടിവഷാദതടിനയ  മുമന്തടിയടിലുണഷായടിരന്നു.

അമനസഷണയ  നടതടിതസ്പീര്ന്നടിട്ടുയ  ഇതരവമേഷാരകഷാരഭ്യയ  വതളടിഞ്ഞതഷായടി

കഷാണുന്നടില. അനഷാവശഭ്യമേഷായടി മുഖഭ്യമേനടിയവട ഓഫസ്പീസടിവന സയശയതടിവന്റെ

നടിഴലടില്  നടിര്തഷാന്  ബടി.വജ.പടി.-യയ  മകഷാണ്ഗ്രസുയ  നടതടിയ

തടിരക്കഥയമല  വപഷാളടിഞമപഷായതയ?  അമനസഷണതടിവന്റെ  ഏവതങ്കെടിലുയ

ഘട്ടതടില്  അതടിവല  പ്രതടികള്ക്കുമമേല്  അനഭ്യഷായമേഷായ

സമ്മര്ദ്ദേമുണഷാകുന്നുവവന്ന  ആമരഷാപണമുയര്ന്നമപഷാള്  അതയ  സുതഷാരഭ്യമേഷായടി

അമനസഷടിക്കണവമേന്നഷാണയ  സയസ്ഥഷാന  സര്ക്കഷാര്  തസ്പീരമേഷാനടിചതയ.

പടി.എയ.എല്.എ. (Prevention of Money Laundering Act) മകഷാടതടിയവട

അമനസഷണമതഷാടുയ  സര്ക്കഷാര്  എലഷാ  സഹകരണവുയ  നല്കടി.  ഈ

അമനസഷണയ  മുമന്നഷാട്ടുമപഷാകരവതന്നയ  മതഷാന്നടിയതയ  ഒര  മകന്ദ്ര

ഏജന്സടിക്കമല;  ആ  തടസവഷാദങ്ങേള്  സതഭ്യയ  പുറത്തുവരന്നതടിനയ

വടിഘഷാതമേഷാവണന്നയ ഏവതങ്കെടിലുവമേഷാര ഘട്ടതടില് മകരളതടിവല മകഷാണ്ഗ്രസയ

മനതഷാക്കള്  പറഞ്ഞടിട്ടുമണഷാ;  ഇക്കഷാരഭ്യതടില്  മകന്ദ്ര  ഏജന്സടികവള
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അകമേഴടിഞ്ഞയ  പടിന്തഷാങ്ങുന്ന  നയയ  നടിങ്ങേവളന്തുവകഷാണയ  സസസ്പീകരടിച്ചു?

ശസ്പീ.  രഷാഹുല്  ഗഷാനടിവയ  ഇ.ഡടി.  മചഷാദഭ്യയ  വചയ്യുന്നതയ  രഷാഷസ്പീയ  നസ്പീക്കയ,

മകന്ദ്രസര്ക്കഷാര്  മനതൃതസയ  നല്കുന്ന  സയഘ്പരടിവഷാറുമേഷായടി  ഞങ്ങേള്

ഒത്തുതസ്പീര്പ്പുകളണഷാക്കടി  എന്നതരതടിലുള്ള  കഷാരഭ്യങ്ങേളഷാണടിവടിവട  ഇമപഷാള്

പറഞമകള്ക്കുന്നതയ.  ശസ്പീ.  രഷാഹുല്  ഗഷാനടിവയ   ഇ.ഡടി.  മചഷാദഭ്യയ

വചയ്യുമമഷാള്  മേഷാധഭ്യമേങ്ങേള്ക്കുമുന്നടില്  വന്നുനടിന്നയ  അതടിവന

പ്രകസ്പീര്തടിക്കുകയയ  കയടടിചയ  മപ്രഷാത്സഷാഹടിപടിക്കുകയയ  വചയ്യുന്നരസ്പീതടി

ഞങ്ങേള്  വചയ്യുന്നടില.  ഇവടിവട  ഏജന്സടികള്  വചയ്യുന്നവതലഷായ  ശരടിവയന്നയ

നടിങ്ങേള് പറയമമഷാള് ആ നടിലപഷാടല  ഞങ്ങേവളടുക്കുന്നതയ.  ഇക്കഷാരഭ്യതടില്

ഞങ്ങേള്  എലഷാഘട്ടതടിലുയ  ഒമര  നടിലപഷാടഷാണയ  സസസ്പീകരടിചടിട്ടുള്ളതയ.  മകന്ദ്ര

ഏജന്സടികള്  രഷാഷസ്പീയ  ഫവരനടിരഭ്യഷാതനയ  തസ്പീര്ക്കഷാന്മവണടി

ദുരപമയഷാഗടിക്കവപടുന്നുവവന്ന നടിലപഷാടയ തവന്നയഷാണയ.  മകന്ദ്ര ഏജന്സടികള്

ഇവടിവട അമനസഷണയ നടതടിവക്കഷാണടിരന്നമപഷാള് ഫലഫയ മേടിഷന് വടിമദശ

സയഭഷാവന  സസസ്പീകരടിച്ചുവവന്ന  കള്ളപരഷാതടിയമേഷായടി  ഒര  മകന്ദ്ര

ഏജന്സടിക്കുമുന്നടില്  ഓടടിവയതടിയതയ  അന്നവത  മകഷാണ്ഗ്രസയ

എയ.എല്.എ.  ആയടിരന്ന  വഭ്യക്തടിയഷായടിരന്നുവവന്നതയ  മേറക്കരതയ.
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ഞഷാനതടിവന്റെ  കൂടുതല്  കഷാരഭ്യങ്ങേളടിമലയയ  കടക്കുന്നടില.  ആ  വഭ്യഷാജ

ആമരഷാപണങ്ങേളവട  മപരടില്  നൂറടിനഷാലമതഷാളയ  വസ്പീടുകളവട  നടിര്മ്മഷാണയ

നടിര്തടിവയ്പടിക്കഷാന്  കഴടിഞവവന്നുള്ളതുമേഷാതമേഷാണയ  നടിങ്ങേളവട  മനട്ടയ.

നടിങ്ങേളവട  തടിരക്കഥ  ഭഷാഗയ  ഒന്നടിനയ  ജനങ്ങേളവട  മകഷാടതടിയടില്  കടുത

തടിരടിചടടിയഷാണയ മനരടിട്ടതയ. സയഘ്പരടിവഷാര് ബനമുള്ള ഒര എന്.ജടി.ഒ.-യവട

മസഷാണ്സര്ഷടിപടില്  സസര്ണ്ണക്കടതയ  മകസടിവല  പ്രതടിയഷായ  ഒര  വനടിത

മേഷാധഭ്യമേങ്ങേള്ക്കുമുന്നടില് വന്നയ ചടിലകഷാരഭ്യങ്ങേള് പറയമമഷാള് അതടിവന്റെ മപരടില്

യക്തടിവയന്തയ, വതളടിവവന്തയ എന്നമനസഷടിക്കഷാവത തടിരക്കഥയവട രണഷായ ഭഷാഗയ

അവതരടിപടിക്കഷാന് തയഷാറഷായടി  നടിങ്ങേള് സമേരപരമര സയസ്ഥഷാനത്തുടനസ്പീളയ

അഴടിച്ചുവടിടുന്ന നടിലയഷാണുണഷായതയ. നടിങ്ങേള് ആര്ക്കുമവണടിയഷാണയ ഇവതലഷായ

വചയ്യുന്നതയ;  അതയ  ബടി.വജ.പടി.-വയ  സഹഷായടിക്കഷാനഷാവണന്നയ  പറഞ്ഞഷാല്

വതറഷാകുമമേഷാ?   ഒടുവടില്   ഒര  ഘട്ടതടിവലങ്കെടിലുയ,  പടിന്നസ്പീടയ  തടിരത്തുന്നതയ

ഞങ്ങേള്  മകവട്ടങ്കെടിലുയ,  ഈ  വനടിതയയ  കൂട്ടഷാളടിയയ  പറയന്നവതലഷായ

മുഖവടിലയ്വക്കടുക്കഷാനഷാവടിവലന്നയ  നടിങ്ങേള്ക്കുതവന്ന  പറമയണടിവന്നടിമല?

 ഞങ്ങേള്  ഇടനടിലക്കഷാവര  ഏര്വപടുതടിവയന്ന  ആമരഷാപണയ  നട്ടഷാല്

കുരക്കഷാത  നണയഷാണയ.  ഒന്നടിലധടികയ  തവണ  രഹസഭ്യവമേഷാഴടിയവട
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ഭഷാഗങ്ങേവളന്നയ  പല മകഷാണുകളടില്നടിന്നുയ ദുരമദ്ദേശഭ്യമതഷാവട പുറത്തുവടിടുന്ന

കഷാരഭ്യങ്ങേള്  ഞങ്ങേവള  ഒരവടിധതടിലുയ  ബഷാധടിക്കുന്നടില.  എന്നഷാല്

സസര്ണ്ണക്കടതയ മകസടിവല പ്രതടി എന്തുപറയണയ, ഏതയ പറയണവമേവന്നലഷായ

ഇടനടിലക്കഷാര്വഴടി  തസ്പീരമേഷാനടിക്കുന്നതയ  ബടി.വജ.പടി.-യയ  അതടിവന്റെകൂവട

നടിങ്ങേളയ മചര്ന്നുവകഷാവണന്നമല നഭ്യഷായമേഷായടി സയശയടിമക്കണതയ?  അനവധടി

മകസുകളടില് പ്രതടിയഷായ ഒരഷാള്  രക്ഷവപടഷാന് പഴുതമനസഷടിചയ നടക്കുമമഷാള്

അവവര സഹഷായടിക്കഷാവമേന്നയ പറഞ്ഞയ മകന്ദ്ര രഷാഷസ്പീയ സസഷാധസ്പീനമുള്ള ചടിലര്

സമേസ്പീപടിക്കുന്നു.  ആ വഭ്യക്തടി അതടിവന്റെ ഭഷാഗമേഷായടി  അണടിനടിരക്കുന്നുണഷാകഷായ.

അതടിലൂവട  സയസ്ഥഷാന  ഭരണയതവന്ന  തഷാവഴമപഷാകുവമേന്നയ  നടിങ്ങേള്

പ്രതസ്പീക്ഷടിക്കുന്നതയ  ജനഷാധടിപതഭ്യതടിവന്റെ  അന്തധഃസതവയതവന്ന  മചഷാദഭ്യയ

വചയലമല?  മകഷാടതടിയടിലടിരടിക്കുന്ന  വടിഷയങ്ങേവളക്കുറടിചയ  മേഷാധഭ്യമേങ്ങേളടില്

വവളടിവപടുത്തുന്നതയ  അമനസഷണവത  സഹഷായടിക്കഷാനഷാമണഷാ;  രഷാഷസ്പീയ

ലക്ഷഭ്യയ  വച്ചുള്ളതഷാമണഷാ  എന്നുള്ളതയ  മേനസടിലഷാക്കഷാന്  കഴടിയഷാതവരഷാമണഷാ

ഇവടിവടയള്ള  പ്രതടിപക്ഷയ?  മേനസടിലഷായടിട്ടുവണന്നയ  വഭ്യക്തയ.  പമക്ഷ,

സയഘ്പരടിവഷാറുമേഷായടി  നടിങ്ങേള്  ഇതരയ  കഷാരഭ്യങ്ങേളടിലുണഷാക്കുന്ന

ബഷാനവതടിവന്റെ  അടടിസ്ഥഷാനതടില്  ഞങ്ങേവളക്കുറടിചയ  അപവഷാദയ
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പ്രചരടിപടിക്കഷാനഷാണയ ശമേടിക്കുന്നതയ.  മസഷാതസയ മുതല് അന്തടിമേവടിനടിമയഷാഗയ

വവരയള്ള  കഷാരഭ്യങ്ങേള്  ഏമകഷാപടിതവുയ  കഷാരഭ്യക്ഷമേവുമേഷായ

അമനസഷണതടിലൂവട  പുറത്തുവരണവമേന്നയ  ആവശഭ്യവപട്ട  ഞങ്ങേവള

പരടിഹസടിക്കഷാന്  നടിങ്ങേള്  മുന്പന്തടിയടില്  നടിന്നതയ  എന്തുവകഷാണഷാണയ?

അടുതകഷാലതയ  ഉയര്ന്നുവന്ന മേവറഷാര പ്രധഷാന വവളടിവപടുതലുണയ.  അതയ

നടിങ്ങേള് തമേസരടിക്കഷാന് ആഗ്രഹടിക്കുന്ന വവളടിവപടുതലഷാണയ.   ജൂണ്  7-നയ

ദൃശഭ്യമേഷാധഭ്യമേങ്ങേളടിലൂവട  സസര്ണ്ണക്കടതയ  മകസടിവല  പ്രതടിയഷായ  വനടിത

നടതടിയ  വവളടിവപടുതലുകളടില്  പുതുതഷായടി  ഒന്നുമേടിവലന്നയ

അമനസഷണതടിനയ  ചുമേതലയണഷായടിരന്ന  അന്നവത  കസയസയ  പ്രടിവന്റെസ്പീവയ

കമ്മസ്പീഷണര്  വവളടിവപടുതടിയടിട്ടുണയ.   അമപഷാള്  ഇമപഷാഴുള്ള

മകഷാലഷാഹലതടിവന്റെ അടടിസ്ഥഷാനവമേന്തഷാണയ? ഇവടിവട ഇതരയ കഷാരഭ്യങ്ങേള്ക്കയ

ഉതരയ  കവണതഷാന്  സഷാമേഷാനഭ്യയക്തടി  മേതടിയഷാകുയ.   അടടിസ്ഥഷാനമേടിലഷാവത

അസ്ഥടിവഷാരമേടിലഷാവത വകട്ടടിവപഷാക്കുന്ന ആമരഷാപണങ്ങേളവട ചസ്പീട്ടുവകഷാട്ടഷാരയ ഒര

തവണ  തകര്ന്നുവസ്പീണതഷാണയ.  വസ്പീണ്ടുയ  തകര്ന്ന  ചസ്പീട്ടുവകട്ടുകള്

വകട്ടടിവപഷാക്കഷാനഷാണയ  ശമേടിക്കുന്നതയ.   ഇതുയ  തകരഷാന്  അധടികസമേയയ

മവണടിവരടില.
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ഇവടിവട കൂപമേണ്ഡൂകവതക്കുറടിചയ ബഹുമേഷാനഭ്യനഷായ പ്രതടിപക്ഷമനതഷാവയ

പറഞ.  സഷാഖടിയഷാ ജഫടിയവട നടിയമേമപഷാരഷാട്ടങ്ങേള്ക്കയ മസഷാണടിയ ഗഷാനടി

പടിന്തുണ  നല്കടിയടില,   കലഷാപഷാനന്തരയ  സഷാഖടിയഷാ  ജഫടിവയ  മനരടില്

കഷാണുകമപഷാലുയ  വചയടിട്ടടില  തുടങ്ങേടിയ  ആമരഷാപണങ്ങേള്  ആദഭ്യമേഷായടി

ഉന്നയടിചതയ  ഗുജറഷാതയ  മുന്  ഡടി.ജടി.പടി.,  ആര്.  ബടി.  ശസ്പീകുമേഷാറഷാവണന്നയ

മനരവത  ബഹുമേഷാനഭ്യനഷായ  വക.  ടടി.  ജലസ്പീല്  പറഞ.   2016-ല്

പുറതടിറക്കടിയ ആര്.  ബടി.  ശസ്പീകുമേഷാറടിവന്റെ  'Gujarat: Behind the Curtain'

എന്ന  പുസകതടിലഷാണയ  ഇഇൗ  വവളടിവപടുതലുള്ളതയ.  ഇതയ  വഴടിയടിലൂവട

മപഷാകുന്ന  ആവരങ്കെടിലുയ  എഴുതടിയ  പുസകമേല.  ഗുജറഷാതയ  വയശഹതഭ്യയടില്

നമരന്ദ്രമമേഷാദടിവക്കതടിവര  മപഷാരഷാട്ടയ  നയടിച  സയഘപരടിവഷാറടിവന്റെ  ഹടിറയ

ലടിസടിലുള്ള ആര്.  ബടി.  ശസ്പീകുമേഷാറഷാണയ ഇതയ എഴുതടിയതയ.  ഇഇൗ പുസകതടില്

പ്രസഷാവടിച  കഷാരഭ്യങ്ങേവളപറടി  ഇതുവവര  മകഷാണ്ഗ്രസയ  പഷാര്ട്ടടി

ഒഇൗമദഭ്യഷാഗടികമേഷായടി  ഒര  പ്രസഷാവനയയ  ഇറക്കടിയടിട്ടടില.   ബഹുമേഷാനഭ്യയഷായ

മസഷാണടിയ  ഗഷാനടിയയ  പ്രതടികരടിചടിട്ടടില.   സഷാഖടിയഷാ  ജഫടിയവട  മേകന്

തന്വസ്പീര്  നല്കടിയ  ഒര  പ്രസഷാവന  ആധഷാരമേഷാക്കടിയഷാണയ  ബഹുമേഷാനഭ്യനഷായ

പ്രതടിപക്ഷമനതഷാവയ ഇതടിവന മേവറഷാര രസ്പീതടിയടില് സമേര്ത്ഥടിക്കഷാന് ശമേടിചതയ.
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ശസ്പീ  .   വടി  .   ഡടി  .   സതസ്പീശന്: സര്, ... (..... ഫമേക്കയ ഓഫയ....)  

ശസ്പീ  .   പടിണറഷായടി വടിജയന്: സര്, സഷാഖടിയയ്വക്കഷാപയ തഷാനയ സര്കമ്മ്യൂട്ടയ

ഹഇൗസടില്  മപഷായടി  മസഷാണടിയഷാഗഷാനടിവയ  കണ്ടുവവന്നഷാണയ  തന്വസ്പീര്

പറഞ്ഞതയ.  അവര് സര്കമ്മ്യൂട്ടയ ഹഇൗസടിലുണഷായടിരന്നമപഷാള് അവവര കഷാണഷാന്

മപഷായടിവയന്നുയ  കൂവട  അഹമ്മദയ  പമട്ടലുയ  ഉണഷായടിരന്നുവവന്നുമേഷാണയ

'Economic  Times'  മനരവത  റടിമപഷാര്ട്ടയ  വചയടിട്ടുള്ളതയ.  അതഷായതയ,  ഇഇൗ

പറയന്ന കലഷാപതടിനടിരയഷായതയ മകഷാണ്ഗ്രസയ മനതഷാവഷായ ഒര മേഹഷാനഷാണയ.

അങ്ങേവനവയഷാര  പ്രധഷാന  സയഭവയ  നടന്നടിട്ടയ  ആ  കുടുയബവത

സമേഷാശസസടിപടിക്കഷാന് മപഷായടിലഷാവയന്നുള്ളതഷാണയ ഞഷാന് ഉന്നയടിച പ്രശ്നയ.  

ശസ്പീ  .    വടി  .    ഡടി  .    സതസ്പീശന്:  സര്,  അമദ്ദേഹയ  മേഷാതമേല,   നടിരവധടിമപര്

അവടിവട വകഷാലവചയവപട്ടു. ഇഇൗ സയഭവയ നടന്നയ 4 ദടിവസതടിനമശഷമേഷാണയ

ശസ്പീമേതടി മസഷാണടിയഷാഗഷാനടി അവടിവട എതടിയതയ.  അവടിവടവചഷാണയ അവര്

'Merchant  of  death'  എന്ന പ്രഖഭ്യഷാപനയ നടതടിയതയ.   അവര് അവരവട

വസ്പീട്ടടിലല  തഷാമേസടിചടിരന്നതയ.    ആ  വസ്പീടയ  മുഴുന്  മപഷാലസ്പീസയ  മബഷാക്കയ

വചയടിരടിക്കുകയഷാണയ.   ഞങ്ങേള് ഇന്നവല ശസ്പീമേതടി  മസഷാണടിയഷാഗഷാനടിയവട

ഓഫസ്പീസുമേഷായടി ബനവപട്ടയ ഞങ്ങേള് വവരടിഫഫ വചയ്തു.  (........ ബഹളയ.......)
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ശസ്പീ  .   എ  .   എന്  .   ഷയസസ്പീര്: സര്, (.......ഫമേക്കയ ഓഫയ.......   )

ശസ്പീ  .    വടി  .    ഡടി  .    സതസ്പീശന്:  സര്,  മുഖഭ്യമേനടിയമല മേറുപടടി പറയന്നതയ;

നടിങ്ങേള്  എന്തടിനഷാണയ  ഇതയയ  അസസസ്ഥനഷാകുന്നതയ?   അമദ്ദേഹമതഷാടമല

ഞഷാന് മചഷാദടിക്കുന്നതയ;  നടിങ്ങേള് സമപഷാര്ട്ടയ വചയഷാന്  അമദ്ദേഹതടിനയ കഴടിവയ

കുറവയ വലതുമുമണഷാ? ശസ്പീമേതടി മസഷാണടിയഷാഗഷാനടിക്കയ അവവര കഷാണണവമേന്നയ

ആഗ്രഹയ  പ്രകടടിപടിചതനസരടിചയ  അവടിവട  മപഷാകഷാന്  കഴടിയഷാതതടിനഷാല്

അഹമ്മദയ  പമട്ടല്  സഷാഖടിയഷാ  ജഫടിയവയയയ  മേകവനയയ  മേഷാഡയ

തഷാമേസടിക്കുന്നടിടതയ  വകഷാണ്ടുവചന്നയ  കഷാണുകയഷാണയ  വചയതയ.   അക്രമേയ

നടന്നതടിവന്റെ 4-ാഷാമേവത ദടിവസമേഷാണയ അവര് അവടിവട മപഷാകുന്നതയ. അവടിവട

മുഴുവന്  മപഷാലസ്പീസയ  മബഷാക്കയ  വചയടിരടിക്കുകയഷായടിരന്നു.   ശസ്പീമേതടി

മസഷാണടിയഷാഗഷാനടി  സമ്മതടിക്കഷാവത അവവര കഷാണഷാന് സഷാധടിക്കുമമേഷാ; അങ്ങേയ

സമ്മതടിക്കഷാവത  അങ്ങേവയ  കഷാണഷാന്  സഷാധടിക്കുമമേഷാ?   മകഷാണ്ഗ്രസയ

പ്രസടിഡന്റെടിവനമപഷാലുള്ള  ഒരഷാവളക്കുറടിചയ  അങ്ങേവയമപഷാലുള്ള

മുഖഭ്യമേനടിസ്ഥഷാനതടിരടിക്കുന്ന.... (ഫമേക്കയ ഓഫയ)

ശസ്പീ  .    പടിണറഷായടി  വടിജയന്:  സര്,  അതുതവന്നയഷാണയ  ഞഷാനയ

പറയന്നതയ.  ബഹുമേഷാനഭ്യനഷായ  പ്രതടിപക്ഷമനതഷാവയ  പറഞ്ഞ  കഷാരഭ്യയ
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ശരടിയഷാണയ.  ഒര മകഷാളനടിയടിലുള്ള  60-ല്പരയ ആളകളഷാണയ   ഭയന്നയ  ഇഇൗ

വസ്പീട്ടടിമലയയ  എതടിയതയ.  ഇഇൗ  60-ല്പരയ  ആളകവള  ഒരമേടിചയ  തസ്പീയടിട്ടയ

വകഷാല്ലുകയഷാണയ വചയതയ.  ആ  സയഭവയ  നടന്ന  ഘട്ടതടില്

മപഷായടിലഷാവയന്നുള്ളതല എവന്റെ പ്രശ്നയ.  അതടിനമശഷയ  80  വയസടിലധടികയ

പ്രഷായമുള്ള  വടിധവ  ദസ്പീര്ഘകഷാലമേഷായടി  നടിയമേമപഷാരഷാട്ടയ  നടത്തുകയഷാണയ.

അതടിനഷാവശഭ്യമേഷായ സഹഷായങ്ങേമളഷാ മേറയ  കഷാരഭ്യങ്ങേമളഷാ വചയടിവലന്നുള്ളതഷാണയ

ഞഷാന് പറഞ്ഞ കഷാരഭ്യയ.  ഇതഷാണയ നമ്മള് കഷാമണണ കഷാരഭ്യയ.  തന്വസ്പീറടിവന്റെ

പ്രസഷാവനയയ മുന് ഡടി.ജ.പടി.  ആര്.  ബടി.  ശസ്പീകുമേഷാര് ഇ-വമേയടില് വഴടി മേറുപടടി

നല്കടിയടിട്ടുണയ.  അതയ  ഇങ്ങേവനയഷാണയ,   'മസഷാണടിയഷാഗഷാനടി  നടിങ്ങേളവട

അമ്മവയ  അവരവട  വസതടിയടില്  സന്ദര്ശടിചടിട്ടടിവലന്ന  എവന്റെ  പ്രസഷാവന

സതഭ്യസനവുയ  ശരടിയമേഷാണയ.   പകരയ  മകഷാണ്ഗ്രസയ  മനതഷാക്കള്  വൃദ്ധയയ

വടിധവയമേഷായ  കടുത  ആഘഷാതതടിലുയ  മവദനയടിലുയ  കഴടിഞ്ഞടിരന്ന

നടിങ്ങേളവട  അമ്മവയ  മകഷാണ്ഗ്രസയ  അദ്ധഭ്യക്ഷ  തഷാമേസടിക്കുന്ന  സ്ഥലമതയയ

വടിളടിപടിക്കുകയഷാണയ വചയതയ.  ഇഇൗ പ്രവൃതടി അമങ്ങേയറയ അപലപനസ്പീയവുയ

പഷാപകരവുയ  എലഷാ  ധഷാര്മ്മടികതയവടയയ  ലയഘനവുമേഷാണയ'.   ഇതയ  ഞഷാന്

പറഞ്ഞതല, ശസ്പീകുമേഷാര് മരഖവപടുതടിയ കഷാരഭ്യമേഷാണയ.  ( ...ബഹളയ.....) 
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മേടി  .    സസ്പീക്കര്:  പസ്പീസയ....  മുഖഭ്യമേനടി  സയസഷാരടിക്കുകയമല...  നടിങ്ങേള്

ഇരടിക....

റവനമ്മ്യൂ വകുപ്പുമേനടി  ,  (  ശസ്പീ  .    വക  .    രഷാജന്  ): സര്,  ആര്.  ബടി.  ശസ്പീകുമേഷാര്

എഴുതടിയതയ പ്രതടിപക്ഷതടിവന്റെ ഇഷയ മപഷാവല മേഷാറടിവയഴുതഷാന്  മുഖഭ്യമേനടിക്കയ

സഷാധടിക്കുമമേഷാ; അതയ വഷായടിക്കഷാനമല കഴടിയൂ ?

ശസ്പീ  .   പടിണറഷായടി വടിജയന്: സര്, ശസ്പീകുമേഷാര്  മചര്ത  കഷാരഭ്യങ്ങേള്

ഇനടിയമുണയ.   ഞഷാന്  ആ  കഷാരഭ്യങ്ങേളടിമലയ്വക്കഷാന്നുയ  മപഷായടിട്ടടില.

മകഷാണ്ഗ്രസയ  പഷാര്ട്ടടിയയ  യ.പടി.എ.  സര്ക്കഷാരയ  ഒരകഷാലത്തുയ  ഇഹ്സഷാന്

ജഷാഫടിയവട  രക്തസഷാക്ഷടിതസയ  ശരടിയഷായ  രസ്പീതടിയടില്  അയഗസ്പീകരടിക്കുകമയഷാ

ഓര്മ്മദടിനയ ആചരടിക്കുകമയഷാ വചയടിട്ടടില.   ഇതുകൂടടി ആര്.  ബടി.  ശസ്പീകുമേഷാര്

തന്വസ്പീറടിനള്ള  മേറുപടടിയടില്  കൂട്ടടിമചര്തടിട്ടുണയ.   അതഷായതയ,  ഭര്തഷാവയ

കലഷാപതടില് ക്രൂരമേഷായടി വകഷാല വചയവപട്ടതടിവന്റെ കടുത മേനധഃപ്രയഷാസതടില്

കഴടിയന്ന ഒര വടിധവവയ അമങ്ങേഷാട്ടുവചന്നയ  കഷാണഷാവത മസഷാണടിയ ഗഷാനടി

തഷാന്  തഷാമേസടിക്കുന്ന  സ്ഥലമതയയ  അവവര  വടിളടിപടിക്കുകയഷാണയ

വചയവതന്നഷാണയ ശസ്പീകുമേഷാര് വവളടിവപടുതടിയടിട്ടുള്ളതയ.  2016 ജനവരടി 4-വന്റെ

'Citizen.in'-  വല   വഷാര്തയടില്  പറയന്നതയ,   "ഇഹ്സഷാന്  ജഷാഫടിയവട
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വടിധവവയ സന്ദര്ശടിക്കുന്നതയ ഭൂരടിപക്ഷ സമുദഷായവത മകഷാണ്ഗ്രസടില്നടിന്നുയ

അകറ്റുവമേന്നഷാണയ.”   ഇതയ  മസഷാണടിയഷാഗഷാനടിക്കയ  അന്നയ  മകഷാണ്ഗ്രസയ

ഉപമദശകരടില്നടിന്നുയ  കടിട്ടടിയ  ഉപമദശമേഷാവണന്നുയ  ആ  വഷാര്തയടില്

വഭ്യക്തമേഷാക്കുന്നുണയ.  (......ബഹളയ......)

ശസ്പീ  .    വടി  .    ഡടി  .    സതസ്പീശന്:   സര്,  ഹടിന്ദുതസമേഷായടിട്ടയ  അഡ്ജസയ

വചയ്തുവവന്നയ നടിങ്ങേള് പറഞ്ഞ ഞങ്ങേളവട സര്ക്കഷാരഷാണയ ഇതടിവന്റെ പടിന്നടില്

പ്രവര്തടിച,  ഇന്നയ  ആഭഭ്യന്തര  മേനടിയഷായടിരടിക്കുന്ന  ശസ്പീ.  അമേടിത്ഷഷാവയ

100 ദടിവസയ ജയടിലടിലടിട്ടവതന്നയ നടിങ്ങേള്ക്കയ അറടിയഷാമമേഷാ?

ശസ്പീ  .    പടിണറഷായടി വടിജയന്:  സര്,  ഇതരതടിലുവള്ളഷാര മുന് എയ.പടി.-

യവട  വടിധവവയ  മദശസ്പീയ  രഷാഷസ്പീയ  പഷാര്ട്ടടി  അദ്ധഭ്യക്ഷ  കണതയ

സഷാധഷാരണഗതടിയടില്  ആ  ദടിവസയതവന്ന  മദശസ്പീയതലതടില്  വലടിയ

വഷാര്തയഷായടി  മേഷാറമണ?   അതടിവന്റെ  ഭഷാഗമേഷായടി  ഒര  വഷാര്തയയ  വന്നടില.

നഷാഷണല് വഹറഷാള്ഡടില് മവണ നമ്മുവട ഇവടിടവത വസ്പീക്ഷണതടിവലങ്കെടിലുയ

ഒര  വഷാര്തയഷായടി  വകഷാടുക്കഷാമേഷായടിരന്നു.   അതുമപഷാലുമുണഷായടില.

അതടിനമശഷയ  ഇമതവവരയള്ള  കഷാലയളവടില്  ശസ്പീമേതടി

മസഷാണടിയഷാഗഷാനടിയയ  സഷാഖടിയയയ  മചര്ന്നുള്ള  ഒര  മഫഷാമട്ടഷാ  നമുക്കയ
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കഷാണടിക്കഷാന്  സഷാധടിക്കുമമേഷാ?  നസ്പീതടിക്കഷായള്ള  സഷാഖടിയയവട  മപഷാരഷാട്ടവത

മകഷാണ്ഗ്രസയ  എങ്ങേവന  സഹഷായടിച്ചുവവന്നഷാണയ  ഇവടിവട  വഭ്യക്തമേഷാകുന്നതയ.

അതഷാണയ  പ്രതടിപക്ഷമനതഷാവയ  മേനസടിലഷാമക്കണകഷാരഭ്യയ.   ഈ  ഇട്ടഷാവട്ട

സ്ഥലതല,  കൂപതടിവല മേണ്ഡൂകതടിവന്റെ സ്ഥടിതടിയല,  ശരടിക്കുയ കഷാരഭ്യങ്ങേള്

മേനസടിലഷാക്കഷാന്  കഴടിയഷാവത  കണ്ണയ  വകട്ടടിയ  നടിലയഷാണയ  ബഹുമേഷാനഭ്യനഷായ

പ്രതടിപക്ഷമനതഷാവയ  അക്കഷാരഭ്യതടില്  സസസ്പീകരടിചവതന്നഷാണയ  നഷായ

കഷാമണണതയ.  

ഇവടിവട  ഒരപഷാടയ  വതറഷായ  കഷാരഭ്യങ്ങേള്  അവതരടിപടിക്കഷാന്  ചടിലര്

ശമേടിചടിട്ടുണയ.  അതടില്  മഡഷാ.  മേഷാതത്യു  കുഴല്നഷാടന്,  എങ്ങേവനയയ

തട്ടടിക്കളഷായവമേന്നഷാണയ  അമദ്ദേഹതടിവന്റെ  വടിചഷാരയ.   അതടിനയ  മവവറ  ആവള

മനഷാക്കുന്നതഷാണയ നലതയ.  മേകവളപറടി പറഞ്ഞഷാല് ഞഷാന് വലഷാവത കടിടുങ്ങേടി

മപഷാകുവമേന്നഷാമണഷാ നടിങ്ങേള് വടിചഷാരടിചതയ.   നടിങ്ങേള് ഇവടിവട പചക്കള്ളമേഷാണയ

പറ ഞ്ഞതയ.   അതരതടിലുള്ള  ഒര  വഭ്യക്തടി  എവന്റെ  മേകളവട  വമേന്റെറഷായടിട്ടയ

ഉവണന്നയ ആ മേകള് ഒര ഘട്ടതടിലുയ പറ ഞ്ഞടിട്ടടില.  സതഭ്യവടിരദ്ധമേഷായടിട്ടുള്ള

കഷാരഭ്യങ്ങേളഷാമണഷാ  അവതരടിപടിക്കുന്നതയ.   എന്തുയ  പറയഷാവമേന്നതഷാമണഷാ;

അതരയ കഷാരഭ്യങ്ങേള് മേനസടില് വചഷാല്  മേതടി.   ..  (ബഹളയ)..,   ആളകവള
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അപകസ്പീര്തടിവപടുതഷാന്  എന്തുയ  പറയഷാവമേന്ന  നടിലപഷാവടടുക്കരതയ…..

(ബഹളയ)  … എന്തയ  പറയഷാന്,  അസയബനങ്ങേള്  വടിളടിച്ചു  പറഞ്ഞയ…

(ബഹളയ)  വസ്പീണ്ടുയ  അസയബനങ്ങേള് ആവര്തടിക്കഷാമനഷാ;   അതടിനഷാമണഷാ

ശമേടിമക്കണതയ;  അതഷാമണഷാ  വചമയണതയ;   മവണഷാത  കഷാരഭ്യങ്ങേള്

പറയഷാനഷാമണഷാ സഭഷാ മവദടി ഉപമയഷാഗടിമക്കണതയ;  (… ബഹളയ)..

മേടി  .   സസ്പീക്കര്:  ഇരടിക, ഇരടിക, പസ്പീസയ, 

ശസ്പീ  .   പടിണറഷായടി വടിജയന്:  സര്, രഷാഷസ്പീയമേഷായടി കഷാരഭ്യങ്ങേള് പറയണയ.

പറഞ്ഞ  കഷാരഭ്യങ്ങേവളക്കുറടിചയ  എന്തഷാമണഷാ  പറയഷാനള്ളതയ  അതയ  പറയണയ.

ഞങ്ങേളവട  ഭഷാഗത്തുനടിന്നുയ  വതറ്റുകളണഷായടിട്ടുവണങ്കെടില്  ആ  വതറ്റുകള്

പറയണയ.  വവറുവത  വസ്പീട്ടടില്  കഴടിയന്ന  ആളകവള   ആമക്ഷപടിക്കുന്ന

നടിലയഷാമണഷാ  സസസ്പീകരടിമക്കണതയ;   അതഷാമണഷാ  സയസഷാരയ;   അതരയ

കഷാരഭ്യങ്ങേളമേഷായടിട്ടല  മുമന്നഷാട്ടുമപഷാമകണതയ.   അതഷാണയ  എനടിക്കയ

പറയഷാനള്ളതയ.  ഇവടിവട മേറയ കഷാരഭ്യങ്ങേളടിമലയയ കൂടുതല് കടക്കുന്നടില. സമേയയ

കുറചയ  അധടികമേഷായടി  മപഷായടിവയന്നയ  എനടിക്കറടിയഷായ.   ബഹുമേഷാനവപട്ട

പ്രതടിപക്ഷമനതഷാവടില് നടിന്നഷാണയ എനടിക്കതടിനയ ഫധരഭ്യയ കടിട്ടയതയ.  അതടിനയ

നന്ദടി.  ഇതയമേഷാണയ എനടിക്കടിമപഷാള് പറയഷാനള്ളതയ.
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മേടി  .  സസ്പീക്കര്:   ശസ്പീ.ഷഷാഫടി  പറമടില്,  അങ്ങേയവട  പ്രമമേയയ  പ്രസയ

വചയ്യുന്നുമണഷാ?  (… ബഹളയ) ..... 

മഡഷാ  .   മേഷാതത്യു കുഴല്നഷാടന്: സര്, മപഷായടിന്റെയ ഓഫയ ഓര്ഡര് …..

മേടി  .   സസ്പീക്കര്: മപഷായടിന്റെയ  ഓഫയ  ഓര്ഡര്  അനവദടിക്കഷാന്

സഷാധടിക്കടില.  പ്രമമേയയ ഡടിമസഷാസയ വചയ്യുന്ന ഘട്ടമേഷാണയ.

ശസ്പീ  .   വടി  .   ഡടി  .   സതസ്പീശന്:   സര്, …

മേടി  .    സസ്പീക്കര്:   ഇല.  ...  അങ്ങേയ  വളവര  ഉദഷാരമേഷായടി  ഇടവപട്ടു….…

(ബഹളയ)...  ശസ്പീ.ഷഷാഫടി  പറമടില്,  അങ്ങേയവട  പ്രമമേയയ  പ്രസയ

വചയ്യുന്നുമണഷാ?

ശസ്പീ  .   ഷഷാഫടി പറമടില്:  സര്, ഞഷാന്  പ്രസയ വചയ്യുന്നു. 

മേടി  .   സസ്പീക്കര്:  പ്രമമേയവത 

അനകൂലടിക്കുന്നവര്…..

പ്രതടികൂലടിക്കുന്നവര്….

പ്രമമേയയ സഭ തള്ളടിയടിരടിക്കുന്നു.

ശസ്പീ  .    വടി  .    ഡടി  .    സതസ്പീശന്:  സര് ബഹുമേഷാനവപട്ട മുഖഭ്യമേനടി  58  മേടിനടിട്ടയ

സയസഷാരടിച്ചു.  ഞങ്ങേള് ഉയര്തടിയ ഒര മചഷാദഭ്യതടിനയ മേറുപടടി പറ ഞ്ഞടില.
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അമദ്ദേഹയ  നടിരപരഷാധടിയഷാവണങ്കെടില്  സടി.ബടി.ഐ.  അമനസഷണതടിനയ

തയഷാറുമണഷാവയന്നഷാണയ  ഞങ്ങേളവട  മചഷാദഭ്യയ.   ഇതയയ  സമേയയ

സയസഷാരടിചമപഷാള് ഇരപതടിയഞയ പ്രഷാവശഭ്യയ ബടി.വജ.പടി.  സയഘപരടിവഷാര്

എന്നയ  അമദ്ദേഹയ  ആവര്തടിക്കുകയഷാണയ  വചയതയ.  അമദ്ദേഹയ

നടിരപരഷാധടിയഷാവണങ്കെടില്  സടി.ബടി.ഐ.  അമനസഷണതടിനയ

തയഷാറുമണഷാവയന്നഷാണയ ഞങ്ങേള് മചഷാദടിക്കുന്നതയ;  (… ബഹളയ) …

(അടടിയന്തരപ്രമമേയതടിമനലുളള  ബഹുമേഷാനവപട്ട  മുഖഭ്യമേനടിയവട

മേറുപടടിയടില് പ്രതടിമഷധടിചയ പ്രതടിപക്ഷഷായഗങ്ങേള് ഒന്നടങ്കെയ ഡയസടിനയ മുന്നടില്

നടിന്നയ മുദ്രഷാവഷാകഭ്യയ വടിളടിചയ സഭഷാ നടപടടികള് തടസവപടുതടിവകഷാണടിരന്നു.)


