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അടടിയന്തരപ്രമമേയ ചര്ച

എ  .  കക  .  ജടി  .   കസെന്ററടിനനും മകകോണ്ഗ്രസെസ് ഓഫഫീസുകള്കനും മനേകരയുണകോയ
ആക്രമേണനും

ശഫീ  .    പടി  .    സെടി  .    വടിഷ്ണുനേകോഥസ്:  സെര്, സെഭ ഇമപകോള് നേടിര്തടി വയ്ക്കുന്നു എന

പ്രമമേയനും ഞകോന് അവതരടിപടികന്നു. 

ശഫീ  .   അന്വര് സെകോദതസ്: സെര്, ഞകോന് പ്രമമേയകത പടിന്തകോങ്ങുന്നു.

മേടി  .    സഫീക്കര്:  ശഫീ.  പടി.  സെടി.  വടിഷ്ണുനേകോഥസ്,  അമങ്ങേയസ്  സെനുംസെകോരടിക്കകോന്

പതടിനേഞസ്  മേടിനേടിടസ്  സെമേയമേകോണസ്  അനവദടിചടിട്ടുള്ളതസ്.  കൃതത്യസെമേയത്തുതകന

പ്രസെനുംഗനും അവസെകോനേടിപടിക്കണനും. 

ശഫീ  .    പടി  .    സെടി  .    വടിഷ്ണുനേകോഥസ്:  സെര്,  തടിരുവനേന്തപുരതസ്  എ.കക.ജടി.

കസെന്ററടിമലേയസ് മസകോടകവസ്തു എറടിഞസ് അക്രമേനും നേടനടിടസ് നേകോലേസ് രകോതടിയുനും മൂനസ്

പകലനും  കഴടിഞടിട്ടുനും  ഇതുവമരയുനും  അക്രമേടികയ  കകണതകോന്  സെനുംസകോനേ

മപകോലേഫീസെടിനേസ് കഴടിഞടിടടില.  ഇഇൗ സെനുംഭവനും കഴടിഞസ് മേടിനേടിട്ടുകള്ക്കകനുംതകന

അവടികടകയതടിയ  സെടി.പടി.ഐ.(എനും)  മനേതകോക്കള്  ഇതടിനപടിനടില

മകകോണ്ഗ്രസുകകോരകോകണനസ് ആമരകോപടികകയുനും അതടിനമശേഷനും  സെനുംസകോനേതസ്

വത്യകോപകമേകോയടി  മകകോണ്ഗ്രസെസ്  ഓഫഫീസുകള്കനും  സെസകോതനത്യ  സെമേര

സകോരകങ്ങേള്കമനേകരയുനും  സെടി.പടി.കഎ.(എനും)-കന്റ  ആക്രമേണനും  ഉണകോയടി.
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മകകോടയനും  ഡടി.സെടി.സെടി.  ആഫഫീസെടില,  കകകോലേവടിളടിയുമേകോകയതടിയ  സെടി.പടി.

കഎ.(എനും) ഗുണകോ സെനുംഘനും മപകോലേഫീസെടികന്റ മുനടിലവചസ് ഡടി.സെടി.സെടി. ഓഫഫീസെസ്

ആക്രമേടിച.   അവടിമടയസ്  തഫീപന്തനും  എറടിയുകയുനും  ചടില്ലുകള്  തകര്കകയുനും

കചയ. ഇഇൗ അക്രമേടി സെനുംഘനും അഴടിഞകോടുമമകോള് കയനും കകടടി കകോഴ്ചക്കകോരകോയടി

നേടിലകന  ചടിതമേകോണസ്  സെനുംസകോനേതടികന്റ  മപകോലേഫീസെടിമന്റതകോയടി  നേമ്മള്

അവടികട കണതസ്. പകോലേക്കകോടസ്, മേന്തക്കകോടുള്ള ഗകോനടിസ്തൂപനും സെടി.പടി.ഐ.(എനും.)

അക്രമേടികള്  അടടിചതകര്ത്തു.  തടയകോന്  ശമേടിച  സെര്ക്കടിള്  ഇന്കസക്ടകറ

കമയ്യേറനും  കചയ്യേകോന്  ഇഇൗ  അക്രമേടി  സെനുംഘനും  ശമേടിച.  അവടിമടയുനും  മപകോലേഫീസെസ്

കകോഴ്ചക്കകോരകോണസ്.  പകോലേക്കകോടസ്  യൂതസ് മകകോണ്ഗ്രസെടികന്റ സെനുംസകോനേ കത്യകോമകോയ

യുവ ചടിന്തന് ശേടിബടിര് നേടകന മവദടിയടിമലേയസ് ഇഇൗ അക്രമേടി സെനുംഘനും എതടി

അതടികന്റ കമേകോനേങ്ങേള് തകര്കകയുനും കതടികകയുനും കചയ.  മകകോഴടിമക്കകോടസ്,

വടകരയടിലള്ള മചകോമറകോടസ് മകകോണ്ഗ്രസെസ് ഓഫഫീസുനും സ്തൂപങ്ങേളനും തകര്കനതുനും

ഇമത  അക്രമേടികള്  ആലേപ്പുഴയടില  കഹെഡസ്  മപകോമസകോഫഫീസെടിനമുനടിലള്ള,

ഇനടിരകോഗകോനടി  പ്രതടിമേയുകട   കകക  കവടടി  മേകോറ്റുനതുനും   മപകോലേഫീസെസ്

കണ്ടുകകകോണ്ടുനേടിന്നു. ആലേപ്പുഴയടികലേ ഒരു എനും.എല.എ.-യുകട മനേതൃതസതടില

കകകോലേവടിളടി  ജകോഥ  നേടതടി,  അവടികട  വടിളടിചതസ്  ''പ്രസകോനേതടിനമനേകര
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വനകോല ആ കകോലേസ് കവട്ടുനും, ആ കകക കവട്ടുനും, ആ തലേ കവടടി കചകങകോടടി നേകോട്ടുനും ''

എനകോണസ്.  മപകോലേഫീസെസ്  മുനടിലനും പടിനടിലനും ഇഇൗ  സെനുംഗഫീതമേകോസെസദടിചകകകോണസ്

ഒപനും  നേടന്നുകകകോണടിരടികമമകോഴകോണസ്  ഈ  കകകോലേവടിളടി  സെനുംഗഫീതനും.

തടിരുവനേന്തപുരതസ്,  നേടിരവധടി  പകോര്ടടി  ഓഫഫീസുകള്  തകര്ത്തു,

ഒറമശേഖരമേനുംഗലേകത ഇനടിരകോഗകോനടിയുകട പ്രതടിമേ തകര്ത്തു. അതടിമനേക്കകോള്

കഷനും,  മേമ്യൂസെടിയനും  മപകോലേഫീസെസ്  മസഷകന്റ  മുനടികലേകോരു

കഎ.എന്.ടടി.യു.സെടി.  ഓഫഫീസുണസ്.  അവടിടകത  എസെസ്.എചസ്.ഒ-യസ്

ജനേകോലേയടിലക്കൂടടി  കകോണകോന്  കഴടിയുനും,  ആ  മേമ്യൂസെടിയനും  മപകോലേഫീസെസ്  മസഷകന്റ

മുനടിലള്ള  കഎ.എന്.ടടി.യു.സെടി.  ഓഫഫീസെസ്  ഇഇൗ  അക്രമേടി  സെനുംഘനും

അടടിചതകര്ത്തു.  ഇവടികട  ഗുണകോ  സെനുംഘനും  അഴടിഞകോടുകയകോണസ്.  ഇകതലകോനും

എ.കക.ജടി.  കസെന്റര്  ആക്രമേടിചതടിനമശേഷമേകോണസ്.  ഇവടികട  ഞങ്ങേള്  ചടിലേ

മചകോദത്യങ്ങേള്  മചകോദടികകയകോണസ്.  ഒനസ്,  എ.കക.ജടി.  കസെന്റര്  സടിതടി

കചയനതസ്,  തടിരുവനേന്തപുരകത അതടിസുരകടിതമേകോയ ഒരു മമേഖലേയടിലേകോണസ്.

അവടികട  മപകോലേഫീസെടികന്റ  കകോവലണകോയടിരുന  സെമേയതസ്,  എങ്ങേകനേ  ഇഇൗ

സെനുംഭവമുണകോകയനസ്  ആഭത്യന്തര  വകുപ്പുമേനടി  വടിശേദഫീകരടിക്കമണ;  രണസ്,

സെനുംഭവമുണകോയ  ഉടന്തകന  ഇതടില  ഉള്കപടയകോകള,  ഒരു  സ്കൂടറടില
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എതടിയയകോകള  പടിന്തുടര്നസ്  അറസസ്  കചയനതടില,  ഒനസ്  പടിന്തുടരകോന്

മപകോലനും  മപകോലേഫീസെസ്  ശമേടിക്കകോതടിരുനതസ്  എന്തുകകകോണസ്?  മൂനസ്,

തടിരുവനേന്തപുരനും  നേഗരനും  എമപകോഴനും  മപകോലേഫീസെടികന്റ  സെര്വയലേന്സുള്ള  ഒരു

സലേമേകോണസ്.   കകോരണനും  ഇവടികടയകോണസ്  നേടിയമേസെഭ,  കസെക്രമടറടിയറസ്,

രകോജ്ഭവന്,  മുഖത്യമേനടിയുകട  വസെതടി,  പ്രതടിപകമനേതകോവടികന്റ  വസെതടി,

മേനടിമേകോരുകട  വസെതടി,  തനപ്രധകോനേമേകോയ  മേറസ്  ഓഫഫീസുകകളലകോനും  സടിതടി

കചയനതസ്.  മപകോലേഫീസെടികന്റ നേടിരന്തര  സെര്വയലേന്സുള്ള നേഗരതടിലൂകട ഒരു

സ്കൂടറടില ഒരു അക്രമേടി മപകോയകോല വയര്കലേസെസ് കമേമസെജടിലൂകട മേടിനേടിട്ടുകള്ക്കകനും

അയകോകള  അറസസ്  കചയ്യേകോന് കഴടിയുമേകോയടിരുനടിട്ടുനും  എന്തുകകകോണസ്  തടഞടില;

അറസസ്  കചയടില?  നേകോലേസ്,  സെടി.  സെടി.ടടി.വടി.  കത്യകോമേറകള്

പരടിമശേകോധടികനതടിലമപകോലനും  മപകോലേഫീസെസ്  കകോണടിച  കകോലേതകോമേസെനും,  എത

വലേടിയ  കമേകലമപകോക്കകോണസ്.  അവടികട  മുഴവന്  സെടി.സെടി.ടടി.വടി.-യുള്ള

സലേങ്ങേളകോണസ്.  വത്യകോപകോര സകോപനേങ്ങേളകടയുനും വഫീടുകളകടയുനും സെടി.സെടി.ടടി.വടി.

കത്യകോമേറകള് സകോപടിചടിട്ടുണസ്.  അതുമപകോലനും പരടിമശേകോധടികനതടില മപകോലേഫീസെസ്

കകോണടിച  ദുരൂഹെമേകോയ  കമേകലമപകോക്കകോണസ്  നേകോലേകോമേകത  സെനുംശേയനും,

കമന്റകോൺകമേന്റസ് മസഷന്,  മേമ്യൂസെടിയനും  മസഷന്,   വഞടിയൂര്  മസഷന്,  മപട
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മസഷന്,  പടനും  ടകോഫടികസ്  മസഷന്  ഇവയുകടകയലകോനും  മേധത്യതടിലേകോണസ്  ഇഇൗ

സെനുംഭവനും നേടകനതസ്. എന്തുകകകോണസ് ഇഇൗ സെനുംഭവതടില ഉള്കപട അക്രമേടികയ

അറസസ്  കചയ്യേകോന്  മപകോലേഫീസെടിനേസ്  കഴടിഞടില.  ഇമപകോള്   ഏകതങടിലനും

നേടിരപരകോധടിയുകട  തലേയടില വചകകടടി  ഇതസ്   വഴടി  തടിരടിചവടിടകോനള്ള ശമേനും

നേടകകയകോണസ്.   ഇതസ്  പറയകോന്  കകോരണനും,  ഇവടികട  മഫസെസ്  ബുക്കസ്

മപകോസടിട്ടുകവന  മപരടില  ഒരകോകള  അറസസ്  കചയസ്  കസഡടിയടികലേടുത്തു.

അയകോകള  ആദത്യനും  ഇഇൗ  മകസടികലേ  പ്രതടിയകോക്കകോനേകോണസ്  ശമേടിചതസ്.  പടികന

കലേകോപകോഹെസകോനേതടിനേസ്  മകകസടുകനതടിനമവണടിയുള്ള  ശമേങ്ങേളകോയടി.

ബഹുമേകോനേകപട സുപ്രഫീനും മകകോടതടിയടികലേ സുപ്രധകോനേമേകോകയകോരു മകസകോണസ്,  ഡടി.

കക.  ബസു   Vs.  മസറസ്  ഓഫസ്  ബനുംഗകോള്  മകസെസ്.  അമങ്ങേയ്ക്കുനും  അറടിയകോനും,

പകോര്ലേകമേന്റടികലേലകോനും റഫറന്സെസ് വനടിട്ടുള്ള മകസകോണസ്.  ഡടി.  കക.  ബസു  Vs.

മസററസ്   ഓഫസ്  ബനുംഗകോള്   എന  മകസടില  ബഹുമേകോനേകപട  സുപ്രഫീനും

മകകോടതടിയുകട  കകഗഡ് കകലേനണസ്.  മഫസ്ബുക്കടില  ഒരു  മപകോസടിട  ഒരകോകള

പത്തുമുപതസ്  മേണടിക്കൂര്,  ബഹുമേകോനേകപട  സുപ്രഫീനും  മകകോടതടിയുകട

കകഗഡ് കകലേനേടിനേസ്  വടിരുദ്ധമേകോയടി,  നേടിയമേവടിരുദ്ധമേകോയടി   കസഡടിയടില  വച.

അതടിനേസ് ആഭത്യന്തര വകുപസ് മേറുപടടി പറമയണതമല?  ഇവടികട മപകോലേഫീസെടികന്റ
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നേടിഷടിയത  മേകോതമേല  ഇഇൗ  അടടിയന്തരപ്രമമേയതടിലൂകട  ഞങ്ങേള്  ചര്ച

കചയ്യേകോന്  ആഗ്രഹെടികനതസ്.  മപകോലേഫീസെടികനേ  അമേടിതമേകോയടി

രകോഷഫീയവലക്കരടികന അപകടകരമേകോയ അവസ ഇഇൗ സെനുംസകോനേത്തുണസ്.

ഞകോന്  മഫസെസ്  ബുക്കസ്  മപകോസടിട  ആളടികന്റ  അറസടികന്റ  കകോരത്യമേകോണമലകോ

പറഞതസ്.  പ്രതടിപകമനേതകോവടികനേ  ആക്രമേടികകമേന്നുനും  കകകോല്ലുകമേന്നുനും

പറഞസ്  മപകോസടിടടിമല;  അറസസ്  കചയ്മതകോ?  കക.പടി.സെടി.സെടി.പ്രസെടിഡന്റസ്

ശഫീ.  കക.  സുധകോകരകനേ ആക്രമേടികകമേനസ് മഫസെസ് ബുക്കസ് മപകോസടിട്ടു,  അറസസ്

കചയ്മതകോ? ഉണകോയടിടടില. കക.പടി.സെടി.സെടി. ഒകോഫഫീസെടില ഇന്തത്യയടികലേ ഏറവനും

തലേമുതടിര്ന  രകോഷഫീയ  മനേതകോക്കനകോരടില  ഒരകോളനും  മുന്  പ്രതടിമരകോധ

മേനടികൂടടിയകോയ  ശഫീ.  എ.  കക.  ആന്റണടിയുകട  സെകോനടിദ്ധത്യമുള്ള  സെമേയതസ്

നൂറുകണക്കടിനേസ്  ആളകള്,  ഗുണകോ  സെനുംഘനും..   പ്രകടനേമേകോയടി  മനേകര  വനസ്

മേകോധത്യമേങ്ങേളകട  സെകോനടിദ്ധത്യതടില  തലസെമേയ  സെനുംമപ്രഷണങ്ങേമളകോടുകൂടടി

കക.പടി.സെടി.സെടി.  ആഫഫീസെസ്  ആക്രമേടിച.  ഒരു  സെടി.സെടി.ടടി.വടി.-യുനും

പരടിമശേകോധടിമക്കണ....  എന്തു  നേടപടടിയകോണസ്  ആഭത്യന്തര  വകുകപടുതകതനസ്

ആഭത്യന്തര  വകുപ്പുമേനടി  മേറുപടടി  പറയുമമകോള്  പറയണനും.

പ്രതടിപകമനേതകോവടികന്റ  ഓഫഫീസെസ്/വസെതടി  ആക്രമേടിക്കകോനേകോയടി
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ഡടി.കകവ.എഫസ്.കഎ.- ക്കകോര് മേതടില ചകോടടി അകത്തുകയറടി,  അക്രമേനും നേടതടി,

അവടിടകത സുരകകോ ഉമദത്യകോഗസനകോര് പടിടടികൂടടി  മപകോലേഫീസെടില ഏലപടിച,

അവര്ക്കസ്  മസഷന്  ജകോമേത്യനും  കകകോടുതമല  നേടിങ്ങേള്  വടിടയചതസ്.

പ്രതടിപകമനേതകോവടികന്റ  ഓഫഫീസെസ്/വസെതടി  ആക്രമേടിചസ്  അകത്തുകയറടിയ

ആളകകള   മപകോലേഫീസെസ്  മസഷന്  ജകോമേത്യനും  കകകോടുത്തുവടിടുകയകോണസ്.  ഇവടികട

നേടിരന്തരമേകോയടി  കകകോലേവടിളടി  പ്രസെനുംഗങ്ങേളണകോകുന്നു.  സെമേയകറവകകകോണകോണസ്

ഞകോന്  അതടികന്റ  ഓമരകോ  ഉദകോഹെരണങ്ങേളടിമലേയ്ക്കുനും  മപകോകകോതതസ്.  എന്തസ്

നേടപടടികളകോകണടുകനതസ്;  മപകോലേഫീസെടികന്റ കകടുകകോരത്യസതയുനും വഫീഴ്ചയുമുണസ്.

ഇകലനസ്  പറയുനടില.  അതടിമനേക്കകോള്  അപകടകരമേകോയ  മപകോലേഫീസെടികന്റ

രകോഷഫീയവലക്കരണനും  ഈ  സെനുംസകോനേകത  എവടികടകയതടികന്നു

എനതകോണസ്  ഞകോന്  ഈ  സെഭയുകട  ശദ്ധയടിമലേയസ്  കകകോണ്ടുവരകോന്

ആഗ്രഹെടികനതസ്.  മകകോടയനും  ഡടി.സെടി.സെടി.  ഓഫഫീസെസ്  ആക്രമേടിചടിടസ്  മൂനസ്

ദടിവസെമേകോയടി.  അവടികട  ഒരു  കളക്ടമററസ്  മേകോര്ചസ്  നേടനമപകോള്

മകകോണ്ഗ്രസടികന്റയുനും യൂതസ് മകകോണ്ഗ്രസടികന്റയുനും  23  മനേതകോക്കനകോരടില  12

ആളകകള  കള്ളമക്കസെടില  കുടുക്കടി  അന്നുതകന  ജയടിലേടിലേടച.

മേറ്റുള്ളവരുകടകയലകോനും  വഫീടസ്  കയറടിയടിറങ്ങേടി  നേടകകയകോയടിരുന്നു.  ഈ
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ഡടി.സെടി.സെടി.  ഓഫഫീസെസ്  മപകോലേഫീസെടികന്റ  സെകോനടിധത്യതടില  ആക്രമേടിചടിടസ്  മൂനസ്

ദടിവസെനും  കഴടിഞ.  എന്തകോയകോലനും  ഒരു  ആശേസകോസെമുണസ്.  രകോവടിലേകത

അടടിയന്തരപ്രമമേയ മനേകോടഫീസെസ്  അവതരണതടികന്റയുനും ഉചയസ്  ഒരു മേണടിയുകട

പ്രമമേയകോവതരണതടികന്റയുനും  ഇടയടില  5  ആളകകള  അറസസ്  കചയടിട്ടുണസ്.

അടടിയന്തരപ്രമമേയതടിനേസ്  ഇനസ്  ഈ  വടിഷയനും  സെനുംബനടിചസ്  മനേകോടഫീസെസ്

കകകോടുതതുകകകോണസ്  ഈ  ഗത്യകോപടില,  ഇമപകോള്  3  മേണടിക്കൂര്  സെമേയനും

കടിടടിയമലകോ;  മൂനസ്  ദടിവസെമേകോയടി.  എവടികടയുനും  സെടി.സെടി.ടടി.വടി.

പരടിമശേകോധടിമക്കണതടില.  ഞങ്ങേളകട കയ്യേടില ആ ചടിതങ്ങേളണസ്.  ഞകോന് ആ

ചടിതങ്ങേളമേകോയടിടകോണസ്  വനടിരടികനതസ്,  ഗുണകളകട.  മകകോടയകത  known

criminals.  ഈ മനേകോടഫീസെടികന്റയുനും അവതരണതടികന്റയുനും ഗത്യകോപടില അവകര

ഇമപകോള് അറസസ് കചയടിട്ടുണസ്.

ഈ  സെനുംഭവനും  ഉണകോയ  ഉടകനേതകന  എല.ഡടി.എഫസ്.  കണ്വഫീനേര്

ശഫീ.  ഇ.പടി.  ജയരകോജന്  അവടികടകയതടി.  മേമ്യൂസെടികക്കകോകക്കയടിടസ്  പടിറകടില

കകയ്യേകോകക്ക  കകടടി  സെടി.ബടി.കഎ.  മമേകോഡലേടില  അമദ്ദേഹെനും  അവടികടകയതടി.

എനടിടസ് അമദ്ദേഹെനും അവടികട വചതകന പ്രഖത്യകോപടിച.  ഒരു സെടി.സെടി.ടടി.വടി.-യുനും

മനേകോമക്കണ,  ആരുകടയുനും  കമേകോഴടികയടുമക്കണ,  ഒരു  വടിശേദകോനുംശേങ്ങേളനും
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അമനേസഷടിമക്കണ.  ഇതടികന്റ  പടിനടില  മകകോണ്ഗ്രസകോകണനസ്  പറഞ.  ഈ

മകസെമനേസഷടികന മപകോലേഫീസെസ് ശഫീ. ഇ. പടി. ജയരകോജകനേ മചകോദത്യനും കചയ്മതകോ;

എവടികടനേടിനകോണസ്  ശഫീ.  ഇ.  പടി.  ജയരകോജനേസ്  ഈ  വടിവരനും  ലേഭടിചതസ്;

എ.കക.ജടി.  കസെന്റര്  ആക്രമേടിചതസ്  മകകോണ്ഗ്രസകോകണന്നുള്ള  വടിവരനും  അഞ

മേടിനേടിട്ടുകകകോണസ് അമദ്ദേഹെതടിനേസ് എവടികടനേടിനകോണസ് കടിടടിയതസ്; ബഹുമേകോനേത്യയകോയ

നേമ്മുകട മുന് ആമരകോഗത്യ  വകുപ്പുമേനടി ശഫീമേതടി  ശഫീമേതടി  ടഫീചര് മേകോധത്യമേങ്ങേകള

കണ്ടു.  ഞകോന്  എകന്റ  കയ്യേടിലനേടിന്നുനും  ഒന്നുനും  കൂടടിമചര്കനടില.  ശഫീമേതടി

ശഫീമേതടി  ടഫീചര്  പറഞതസ്  അതുമപകോകലേതകന  ഞകോന്  വകോയടികകയകോണസ്.

“അതത്യന്തനും  ഭഫീകരമേകോയ,  ഒരു  കകടടിടനും   ഇടടിഞകപകോളടിഞസ്

വഫീഴനതുമപകോകലേ,  നേമുക്കസ്  ചടിന്തടിക്കകോന്  കഴടിയുനതടിനനും  അപ്പുറത്തുള്ള

ഭഫീകരമേകോയ ഒരു ശേബ്ദമേകോണസ് അവടികട ഉണകോയതസ്.” ഞകോന് മചകോദടിക്കകട,  ഈ

ഭഫീകരമേകോയ,  എ.കക.ജടി.  കസെന്റര്  ഇടടിഞകപകോളടിഞസ്  മപകോകുനതുമപകോലള്ള

ശേബ്ദനും മകള്കമമകോള്  8  മപകോലേഫീസുകകോര്  അവടികട  ഡമ്യൂടടിയടിലണകോയടിരുന്നു.

അവര് മകടടിമല ഈ ശേബ്ദനും; എ.കക.ജടി. കസെന്ററടികന്റ സുരകയകോയടി അവകര

വടിനേത്യസെടിചടിരടികകയകോണമലകോ;  എ.കക.ജടി.  കസെന്ററടിനേസ്

ചുറ്റുമേകോയടിടകോയടിരടികമേമലകോ  മപകോലേഫീസെസ്  സെനുംഘനും അവടികടയുണകോകുക.  സ്കൂടറടില
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ഒരു അക്രമേടി വനസ്,  ശഫീമേതടി ടഫീചര് പറയുനതുമപകോകലേ ഇടടിഞകപകോളടിഞസ്

വഫീഴനതുമപകോലള്ള  ഭഫീകരമേകോയ  ശേബ്ദമുണകോകുമമകോള്  ഈ  മപകോലേഫീസെസ്

എവടികടയകോയടിരുന്നു?  അമപകോള്  ഊഹെടിമക്കണതസ്,  അവടികടയുണകോയടിരുന

മപകോലേഫീസെടികനേ  ഈ  സെനുംഭവനും  നേടകന  11.20-ഉനും  11.23-നനും  ഇടയസ്

അവടികടനേടിന്നുനും  മേകോറടിയടിട്ടുണസ്.  അങ്ങേകനേയകോകണങടില  ഈ  സെനുംഭവനും

നേടകമമകോള്  അവടികട  സുരകകോ  ഡമ്യൂടടിയടിലണകോയടിരുന്നു  മപകോലേഫീസുകകോകര

ആരുകട  നേടിര്മദ്ദേശേപ്രകകോരമേകോണസ്  പടിന്വലേടിചതസ്;  ഒരു  മചകോദത്യനും.  ഇനേടിയവകര

പടിന്വലേടിചടിടടികലങടില ഈ അക്രമേനും നേടകമമകോള് ഇതസ് കകോണുന മപകോലേഫീസെസ്

ആ അക്രമേടികയ എന്തുകകകോണസ് പടിടടികൂടടി അറസസ് കചയ്യേകോന് തയ്യേകോറകോയടില എന

മചകോദത്യവനും  മകരളതടികലേ  ജനേങ്ങേള്കമവണടി  ഈ  സെഭയടില  ഞങ്ങേള്

മുമനകോടസ്  വയ്ക്കുകയകോണസ്.  അവടികട  ഭഫീകരകോക്രമേണനും  നേടന്നുകവനകോണസ്

എല.ഡടി.എഫസ്.  കണ്വഫീനേര്  പറഞതസ്.  ഇമപകോള്

ഭഫീകരകോക്രമേണങ്ങേകളകറടിചസ്  പഠനേനും നേടത്തുന വടിമദശേ ഏജന്സെടികകളകോകക്ക

ഇവടികട  വരകോന്  മപകോകുകയകോണസ്.  കകോരണനും,  ഇതസ്  നേകോമനേകോ  കടമകകോളജടിയുകട

കകോലേകത നേകോമനേകോ  ഭഫീകരകോക്രമേണമേകോണസ്.  അതകോയതസ്,  അതടികന്റ തകോകഴയുള്ള

കടലേകോസെസ്  കതകോത,  കരടിയടിലേ  കതകോത,  ആ  മേതടിലേടികലേ  മൂനസ്  കചറടിയ
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കലടിന്  കഷ്ണങ്ങേകള  മേകോതനും  ലേകത്യമേടിടസ്  നേടത്തുന  നേകോമനേകോ  ഭഫീകരകോക്രമേണനും.

മലേകോകതസ്  ഭഫീകരകോക്രമേണ  ചരടിതതടില  ഇടനുംമനേടകോന്  മപകോകുന,

അതടികനേകറടികചകോകക്ക പുസ്തകകമേഴതകോന് മപകോകുന ആളകള് റഫര് കചയ്യേകോന്

മപകോകുന  നേകോമനേകോ  ഭഫീകരകോക്രമേണമേകോണസ്.  കരടിയടിലേമപകോലനും  കതകോകത,

കടലേകോസെസ്  കതകോകത  മൂനസ്  കല്ലുകകള  മേകോതനും  ലേകത്യനുംവചസ്  നേടത്തുന

ഭഫീകരകോക്രമേണമേകോണസ്. 

ബഹുമേകോനേകപട മുന് ആഭത്യന്തര വകുപ്പുമേനടി,  പകോര്ടടി കസെക്രടറടി സെഖകോവസ്

മകകോടടിമയരടി  ബകോലേകൃഷ്ണകന്റ  പ്രസെനുംഗമവദടിയടിമലേയസ്  2017-നേസ്  തലേമശ്ശേരടി

നേങ്ങേകോറതസ്  പഫീടടികയടിലവചസ്  ആമരകോ  മബകോനുംകബറടിഞ.  ഇമപകോള്  5

വര്ഷമേകോയടിമല;  പകോര്ടടി  കസെക്രടറടിയുനും  മപകോളടിറസ്  ബമ്യൂമറകോ  കമേമറുനും  മുന്

ആഭത്യന്തര  വകുപ്പുമേനടിയുമേകോണസ്  അമദ്ദേഹെനും.  അമദ്ദേഹെതടികന്റ  പ്രസെനുംഗ

മവദടിയടിമലേയസ്  മബകോനുംകബറടിഞ  മകസടില  ഇതുവകര  ഒരകോകളമപകോലനും

പടിടടിക്കകോന്  സെകോധടിചടിടടില.  അതകോരകോകണനസ്  അറടിമയണതമല;  പകോര്ടടി

കസെക്രടറടിയകോയ,  മപകോളടിറസ്  ബമ്യൂമറകോ  കമേമറകോയ,  മുന്  ആഭത്യന്തര

വകുപ്പുമേനടിയകോയടിരുന അമദ്ദേഹെകത മബകോനുംകബറടിഞസ് കകകോലകോന് ശമേടിചതസ്

ആരകോകണനസ് അറടിമയണതമല; 
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ശഫീ.  സെനഫീപകോനേന  ഗടിരടിയുകട  ആശമേനും  കതടി.  ബഹുമേകോനേകപട

മുഖത്യമേനടി മേടിനേടിട്ടുകള്ക്കകനും അവടികട സെനര്ശേടിച.  പ്രതടികകള അറസസ് കചയസ്

നേടിയമേതടികന്റ  മുമടില  കകകോണ്ടുവരുകമേനസ്  പറഞ.  ആകരകയങടിലനും

പടിടടിമചകോ;  ഇതുവകര  പ്രതടികയ  കടിടടിമയകോ;  മകരളതടിനേറടിയമണ;

ശഫീ.  സെനഫീപകോനേന  ഗടിരടിയുകട  ആശമേനും  കതടിചതസ്  ആരകോകണനറടിയകോന്

മകരളതടിനേസ് തകോലപരത്യമേടിമല; മകരളതടികന്റ കപകോതു നേടിയമേസെനുംവടിധകോനേകത

സെനുംബനടിചസ് നേമ്മുകട ആശേങയകോയടി അതവടികട നേടിലകകയമല?

സെഖകോവസ്  പടി.  കൃഷ്ണപടിള്ള  ഞങ്ങേള്ക്കസ്  അഭടിമേകോനേമുള്ള  മനേതകോവകോണസ്.

ഗുരുവകോയൂര്  സെതത്യകോഗ്രഹെനും  നേടകമമകോള്  മകകോണ്ഗ്രസസ്  വകോളണടിയറകോയടി

ഗുരുവകോയൂരമലേതടികന്റ  മുനടിലവനസ്  മേണടിയടടിചതസ്  സെഖകോവസ്  പടി.

കൃഷ്ണപടിള്ളയകോണസ്.  സെടി.പടി.കഎ.(എനും.)-കന്റ  സകോപക  മനേതകോക്കനകോരടില

ഒരകോളകോണമദ്ദേഹെനും.  സെഖകോകവന്നുമേകോതനും  പറഞകോല,  മുമടിലനും  പടിനഫീടുനും  ഒരു

മപരുനും  പറഞടികലങടിലനും  സെഖകോവസ്  എന്നുമേകോതനും  പറഞകോല  നേമുക്കറടിയുന

മപരകോണസ്  പടി.  കൃഷ്ണപടിള്ള.  അമദ്ദേഹെനും  തകോമേസെടിചടിരുന  വഫീടസ്  ഇകനകോരു

സകോരകമേകോണസ്. 2013 ഒമക്ടകോബര് 31-നേസ് പുലേര്കച കഞടികഴടി കണ്ണര്ക്കകോടുള്ള

ആ  വഫീടസ്  കതടിച.  പടിമറനസ്  സെടി.പടി.കഎ.(എനും.)  ഹെര്തകോല  നേടതടി.
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മകകോണ്ഗ്രസകോകണനസ്  പറഞ.  അതടികന്റ  മപരടില  ഒരുപകോടസ്  മകകോണ്ഗ്രസസ്

ഓഫഫീസുകള് ആക്രമേടിച.  ഒരുപകോടസ് സ്തൂപങ്ങേള് തകര്ത്തു.  ഒടുവടില പ്രതടികകള

പടിടടിചമപകോള്  ആരകോണസ്  പ്രതടി;  സെടി.പടി.കഎ.(എനും.)-കകോരമല  പ്രതടികളകോയടി

വനതസ്;  പടി.  കൃഷ്ണപടിള്ള സകോരകനും തകര്ത മകസടികലേ മുഴവന് പ്രതടികളനും...

കമ്മമ്യൂണടിസസ്  പകോര്ടടിയുകട  സകോപകനേകോയ,  മേരണക്കടിടക്കയടില  "സെഖകോക്കമള

മുമനകോടസ്”എകനഴതടിയ പടി. കൃഷ്ണപടിള്ളയുകട സകോരകനും തകര്ക്കകോന് എങ്ങേകനേ

മതകോനടി?  പ്രതടികകളലകോനും  സെടി.പടി.കഎ.(എനും.)-കകോര്  ആയടിരുനടിമല;

ഇക്കകോരത്യതടിലനും മപകോലേഫീസെസ് കകോണടികന ഗുരുതരമേകോയ വഫീഴ്ചകള് ദുരൂഹെമേകോണസ്.

കഴടിഞ  പ്രകോവശേത്യനും  എ.കക.ജടി.  കസെന്ററടില  ഒരു  സെഇൗഹൃദ

സെനര്ശേനേമുണകോയടി.  എസെസ്.ഡടി.പടി.കഎ.  മനേതകോക്കനകോര്  അവടികട

സടിതടിഗതടികള്  വടിലേയടിരുതകോകനേതടികയനകോണസ്  പറയുനതസ്.  രണകോനും

തഫീയതടിമയകോ  മൂനകോനും  തഫീയതടിമയകോ  ആണസ്.  അതുസെനുംബനടിചസ്

എസെസ്.ഡടി.പടി.കഎ.-യുകട  മദവടികുളനും  മേണ്ഡലേനും  കമ്മടിറടിയുകട  മഫസ്ബുക്കസ്

മപകോസകോണസ് ഞകോന് കണതസ്. മദവടികുളതകോണസ് അഭടിമേനേമ്യൂവടികന്റ വടവടയുള്ളതസ്.

ഈ  രണകോനും  തഫീയതടി  തകനയകോയടിരുന്നു  അഭടിമേനേമ്യൂവടികന്റ  രക്തസെകോകടിതസ

ദടിനേനും. നേടിങ്ങേള് മേഹെകോരകോജകോസെടികന്റ ചുമേരടില 'വര്ഗഫീയത തുലേയകട' എകനഴതടി.
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നേടിങ്ങേള്  ആ  എ.കക.ജടി.  കസെന്ററടികന്റ  മേതടിലേടില  'ഇവടികട  തലക്കകോലേനും

വര്ഗഫീയത തുലേയണ'  എന്നുകൂടടി എഴതടി വയണനും.  അകലങടില അറടിയകോകത

വര്ഗഫീയതവനസ് തുലേഞമപകോയകോമലേകോ; അതുകകകോണസ് നേടിങ്ങേളവടികട 'വര്ഗഫീയത

തുലേയണ' എനസ് എഴതടി വയണനും. 

ഞകോന് അവസെകോനേടിപടികകയകോണസ്.  ഈ സെനുംസകോനേകത മപകോലേഫീസെടികനേ

ഭരണപകോര്ടടിയുകട എലകോ കകകോള്ളരുതകോയ്മയ്ക്കുനും കുടപടിടടികന ഒരു സെനുംഘമേകോക്കടി

മേകോറടി.  അവരുകട  കയനുംകകോലനും  കകടടി  നേടിഷടിയമേകോക്കടിയടിരടികന  ഈ

സെകോഹെചരത്യതടില  ബഹുമേകോനേകപട  മുഖത്യമേനടി  ആഭത്യന്തര  വകുപസ്  ഒഴടിയണനും.

അമദ്ദേഹെതടിനേസ്  ആ ചുമേതലേ  വഹെടിക്കകോനള്ള അവകകോശേനും  നേഷകപടടിരടികന്നു

എന്നുപറഞകകകോണസ് ഞകോകനേകന്റ വകോകകള് അവസെകോനേടിപടികന്നു.

ശഫീ  .    എനും  .    എനും  .    മേണടി:  സെര്,  ശഫീ.  പടി.  സെടി.  വടിഷ്ണുനേകോഥസ്

പ്രതടിപകത്തുനേടിന്നുനും ഇങ്ങേകനേകയകോരു പ്രമമേയനും അവതരടിപടിചതടികനേ ഞകോന്

അമങ്ങേയറനും സെസകോഗതനും കചയകയകോണസ്.  കകോരത്യങ്ങേള്കക്കകോരു വത്യക്തതമയകോടുകൂടടി

മപകോകകോന്  സെഹെകോയടികകമേനകോണസ്  ഞകോന്  പ്രതഫീകടികനതസ്.   ഇവടികട

എ.കക.ജടി.  കസെന്റര്  ആക്രമേടിച.  മകകോണ്ഗ്രസെസ്  നേടിയമേനും  കകകകകോരത്യനും

കചയനതുമപകോകലേയകോകണങടില,  അമനേസഷടിക്കകോകത  മകകോണ്ഗ്രസ്സുകകോകര
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പടിടടിചസ്  ജയടിലേടിലേകോക്കകോമേകോയടിരുന്നു.  പകക  ഞങ്ങേള്ക്കസ്  ഇക്കകോരത്യതടില

മേകോനേത്യതയുണസ്.  യഥകോര്ത്ഥ  കുറവകോളടികയ  നേടിയമേതടികന്റ  മുന്പടില

കകകോണ്ടുവരകോന്  അമനേസഷടിച  മേകോതമമേ  കചയകയുളള.  അതകോണസ്  ഞങ്ങേളകട

പ്രമതത്യകത.  പലേ  മകസ്സുകളടിലനും  അതകോണസ്.  പകക  അതസ്  നേടിങ്ങേള്ക്കസ്

അനേത്യമേകോണസ്.  കകോരണനും   നേടിങ്ങേള്  എകന്റ  മപരടില  മകകസടുത്തു,  അതസ്

എന്തുനേത്യകോയനും വചകോണസ്?  46 ദടിവസെനും ജയടില, 9 മേകോസെനും മകകോടയനും ജടിലയടില

കയറകോന്  പകോടടില.  ഒടുവടില  കകഹെമക്കകോടതടി  ഇഇൗ  മകസസ്

നേടിയമേവടിരുദ്ധമേകോകണനസ്  പറഞസ്  റദ്ദു  കചയ.  അവടികട  ഇരടികന

ശഫീ.  തടിരുവഞ്ചൂര് രകോധകോകൃഷ്ണന്,  ശഫീകൃഷ്ണകന്റ നേടിറമുളള എകന്റ സുഹൃതകോണസ്,

ശഫീകൃഷ്ണകന്റ  കയ്യേടിലേടിരുപകോണസ്  പുളളടിയുകട  കയ്യേടിലേടിരുപസ്.  പുളളടിയകോയടിരുന്നു

അനസ്  ആഭത്യന്തരമേനടി,  മേനേസടിലേകോയടിമല;  പുളളടി  എനടിടസ്  ബനക്കകോകര

മബകോധടിപടിക്കകോന് കതകോടുപുഴവനസ് പ്രസെനുംഗടിച, ഇവടികട ഒരു ശേലേത്യമുണകോയടിരുന്നു

ആ  ശേലേത്യതടികനേ  ഞങ്ങേള്  ഒഴടിവകോക്കടിയടിട്ടുകണനസ്,  എകന  ഇടുക്കടിയടില

നേടിനസ് ഒഴടിവകോക്കടിയടിട്ടുകണനസ്  അമദ്ദേഹെനും പ്രസെനുംഗടിചതകോണസ്,  ബഹുമേകോനേകപട

മകകോടയനും കമേമര്.  അതുകകകോണസ് നേടിങ്ങേള് നേടിയമേസെമേകോധകോനേ നേടിലേകയപറടിയുനും,

നേഫീതടിപൂര്വ്വമേകോയ  അമനേസഷണകതപറടിയുകമേകോന്നുനും  പറയണ.  അതുനും
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ഞങ്ങേമളകോടസ്,   മൂതമ്മ വടിമരകോധനും  മേകോതടിരടി  ഒരു ഏര്പകോടസ്  ശേരടിയല.   അതസ്

എങ്ങേകനേയകോണസ്  ശേരടിയകോകുനതസ്;  മകസടികന്റ  ഗഇൗരവനുംഞങ്ങേകള

പഠടിപടികകയകോണസ്  ;   നേടിങ്ങേള്  കചയനതുമപകോകലേഇവടികടയുളള  നേടിങ്ങേളകട

ആളകകള  പടിടടിചസ്  അറസസ്  കചയസ്  ജയടിലേടില  ഇടകോമേമലകോ;   നേടിങ്ങേളടിതടില

പ്രതടിയകലനല,  നേടിങ്ങേകള ഞങ്ങേള്ക്കസ് സെനുംശേയമുണസ്.  എന്തുകകകോകണനകോല,

നേടിങ്ങേളകട  കക.പടി.സെടി.സെടി.  പ്രസെടിഡന്റസ്  ഇതടിനമുന്പസ്  തകന പറഞടിട്ടുണസ്

എ.കക.ജടി.  കസെന്ററടില  ആക്രമേണനും  നേടത്തുകമേനസ്,   അങ്ങേകനേ  കചയകോല

എന്തുകചയകമേനസ് മചകോദടിചടിട്ടുണസ് അമദ്ദേഹെനും;

ശഫീ  .   എനും  .   വടിന്കസെന്റസ്: സെര്, മപകോയടിന്റസ് ഓഫസ് ഓര്ഡര്...

 ശഫീ  .    എനും  .    എനും  .    മേണടി:  മപകോയടിന്റസ്  ഓഫസ്  ഓര്ഡകറകോന്നുമേടില,  ഒരു

ഓര്ഡറുമേടില.  ഞകോന് പറയകോനളളതസ് ഞകോന് പറയകട,  എനടിടസ് എന്തകോകണനസ്

ബഹുമേകോനേകപട സഫീക്കര് കചയകകകോളളനും.....(ബഹെളനും)....  

മേടി  .    സഫീക്കര്:  അമദ്ദേഹെതടികന്റ പ്രസെനുംഗനും കഴടിഞടിടസ്  മപകോയടിന്റസ്  ഓഫസ്

ഓര്ഡര് ഉനയടിക്കകോനും.

ശഫീ  .   എനും  .   വടിന്കസെന്റസ്: സെര്, മപകോയടിന്റസ് ഓഫസ് ഓര്ഡര്....(ബഹെളനും)....
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മേടി  .    സഫീക്കര്:  അനവദടിക്കകോകമേനസ് പറഞമലകോ;  ശഫീ.  എനും.  എനും.  മേണടി

അങ്ങേസ് കചയറടികനേ അഭടിസെനുംമബകോധനേ കചയസ് പ്രസെനുംഗടിക്കൂ.

ശഫീ  .    എനും  .    എനും  .    മേണടി:   സെര്,  ശഫീ.  പടി.  സെടി.  വടിഷ്ണുനേകോഥടിനേസ്

മതകോന്നുനതുമപകോകലേകയലകോനും  പറയകോനും,  ഒരു പ്രശ്നവമേടില.   ഞകോന് പറഞതസ്

നൂറസ്  ശേതമേകോനേവനും  ഉതരവകോദടിതമതകോടുകൂടടിയകോണസ്.  നേടിങ്ങേളകട

കക.പടി.സെടി.സെടി.  പ്രസെടിഡന്റസ്  പറഞതകോണസ്,  എ.കക.ജടി.  കസെന്റര്

ആക്രമേടികകമേനസ്.   അതുകകകോണസ്  നേടിങ്ങേകള  ഞങ്ങേള്ക്കസ്  സെനുംശേയമുണസ്.

ഇമപകോള്  അടടിയന്തരപ്രമമേയനും  അവതരടിപടിചമപകോള്  ഞങ്ങേള്ക്കസ്  കൂടുതല

സെനുംശേയമേകോണസ്  നേടിങ്ങേകള,   എന്തുകകകോണസ്?.....(ബഹെളനും)....   അകതന്തകോണസ്

അങ്ങേകനേ;  ശഫീ.  പടി.  സെടി.  വടിഷ്ണുനേകോഥസ്  എകന്തലകോനും  കകോരത്യങ്ങേള്  പറഞ,

ഞങ്ങേള് മകട്ടുകകകോണടിരുനടിമല;

മേടി  .   സഫീക്കര്:  മപകോയടിന്റസ് ഓഫസ് ഓര്ഡര് ഉകണങടില പ്രസെനുംഗനും കഴടിഞസ്

ഉനയടിക്കകോനും. 

 ശഫീ  .    എനും  .    എനും  .    മേണടി:    സെകോമേകോനേത്യ  മേരത്യകോദ   കകോണടിക്കണനും,  ഞകോന്

പറയുനതസ്  മകള്ക്കൂ,  ആഹെകോ!   ശഫീ.  വടിഷ്ണുനേകോഥസ്  പറഞകതലകോനും  ഞങ്ങേള്

മകട്ടുകകകോണടിരുനമലകോ, മേടിണടിമയകോ?
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മേടി  .    സഫീക്കര്: ബഹുമേകോനേകപട ശഫീ. എനും. എനും. മേണടി, അങ്ങേസ് ദയവകചയസ്

കചയറടികനേ അഭടിസെനുംമബകോധനേ കചയ. 

ശഫീ  .   എനും  .   എനും  .   മേണടി: ഒരു സെകോമേകോനേത്യ മേരത്യകോദ ഞങ്ങേമളകോടസ് കകോണടിക്കണനും.

കളളകനേ പടിടടിക്കകോന് മവണടി,  മകകോഴടികടവകന്റ തലേയടില പപസ് ഉണകോകുകമേനസ്

പറഞ.  അമപകോള്  കട  ആള്   തലേയടില  തപടിമനേകോക്കടികയന്നു

പറഞതുമപകോകലേയകോണസ് ശഫീ. പടി. സെടി. വടിഷ്ണുനേകോഥടികന്റ അവതരണകമേനകോണസ്

എകന്റ  അഭടിപ്രകോയനും.  അതുകകകോണസ്  ഞങ്ങേള്ക്കസ്  നേടിങ്ങേകള  നേത്യകോയമേകോയുനും

സെനുംശേയമുണസ്.  ഞങ്ങേളകട സെനുംശേയനും ശേരടിയകോണസ്.  നേടിങ്ങേളകട കക.പടി.സെടി.സെടി.

പ്രസെടിഡന്റുതകന പറഞടിരടികന്നു,  അമദ്ദേഹെനും തകന പറഞ,  എ.കക.ജടി.

കസെന്റര്  ആക്രമേടികകമേനസ്.   തകനയല,  അമദ്ദേഹെനും  എകന്തലകോനും  പറഞ,

ധഫീരജസ്  വധമക്കസസ്,  ഞങ്ങേളകട  കുടടികകള  ഞകോന്  പറഞയചകവനകോണസ്

പറഞതസ്,  അറടിയകോമമേകോ;  ഇരന്നുവകോങ്ങേടികയനകോണസ്;  ഒരു  കുടുനുംബതടികന്റ

ഭകോവടിയകോയടിരുന  ആ  പയ്യേന്  മേരടിചമപകോള്  അമദ്ദേഹെനും  പറഞകതന്തകോണസ്?

ഇരന്നുവകോങ്ങേടികയനകോണസ്  പറഞതസ്.  അമദ്ദേഹെമേകോണസ്  ഇമപകോള്  മകരളതടില

മകകോണ്ഗ്രസടികനേ നേയടികനതസ്. നേകോലപകോടടി വകോസുവടികനേ കവടടിവചസ് കകകോനടിടസ്

പറഞതസ്,  കവടടിവച  കകകോന്നുകവനമല  അമദ്ദേഹെനും  പചയസ്   പറഞതസ്?
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അങ്ങേകനേ എകന്തലകോനും സെനുംഭവങ്ങേള് ഉണസ്.  ഞകോന് പറയകോനും,  കക.പടി.സെടി.സെടി.

പ്രസെടിഡന്റകോയടി  അമദ്ദേഹെനും  വനതടിനമശേഷനും  ഇഇൗ  മകരളതടില  മുഴവന്

നേടിങ്ങേള് സെനുംഘര്ഷമുണകോകകയമല? ജനേകോധടിപതത്യ മേരത്യകോദ,  സെകോമേകോനേത്യ മേരത്യകോദ

അമദ്ദേഹെനും  പകോലേടികന്നുമണകോ?  അമദ്ദേഹെകത  നേടിയനടിക്കകോന്

ജനേകോധടിപതത്യമബകോധമുളള  മകകോണ്ഗ്രസ്സുകകോര്ക്കസ്   കഴടിയുന്നുമണകോ?   ഇഇൗ

മകകോണ്ഗ്രസടിലതകന  മേഹെകോഭൂരടിപകവനും  അമദ്ദേഹെതടികന്റ  ഇഇൗ

ചടിന്തയ്കക്കതടിരമല?  അതുകകകോണസ്  എ.കക.ജടി.  കസെന്ററടികനേതടികര

ആക്രമേണനും  നേടതടിയതസ്  നേടിങ്ങേളകോകണനസ്  ഞങ്ങേള്ക്കസ്  നേത്യകോയമേകോയ

സെനുംശേയമുണസ്.  പകക  വസ്തുതകോപരമേകോയടി  അമനേസഷടിചടിട്ടുമേകോതമമേ  പ്രതടികകള

പടിടടികകയുളള.  അതസ് ഞങ്ങേളകട മേരത്യകോദയകോണസ്.  അതസ് ഇഇൗ ഗവണ്കമേന്റടികന്റ

പ്രമതത്യകതയകോണസ്.  ശഫീ.  തടിരുവഞ്ചൂര്  രകോധകോകൃഷ്ണമനേകോ,  അകലങടില

ശഫീ. വടി.ഡടി. സെതഫീശേമനേകോ അല മകരളതടികന്റ മുഖത്യമേനടി,  ആഭത്യന്തര വകുപസ്

കകകകകോരത്യനും  കചയനതസ്  ആദരണഫീയനേകോയ ശഫീ.  പടിണറകോയടി  വടിജയനേകോണസ്.

ഞങ്ങേള്ക്കസ്  സെകോമേകോനേത്യ  മേരത്യകോദയുണസ്.   ഞങ്ങേകള  എതമയകോ  കളളമക്കസടില

നേടിങ്ങേള്  പ്രതടിയകോക്കടി,  പടി.  കൃഷ്ണപടിളളകയപറടി  ഇവടികട  വലേടിയ

വകോചകമേടടിചമലകോ;  അകതകോകക്ക പറയകോനളള മയകോഗത്യത നേടിങ്ങേള്കക്കന്തകോണസ്?
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അതടിനമുളള  മയകോഗത്യതകയകോന്നുമേടില.  അതുകകകോണസ്  ഞങ്ങേകള  തതസനും

പഠടിപടിമക്കണ;  കക.പടി.സെടി.സെടി.  പ്രസെടിഡന്റകോയടി  ശഫീ.  കക.  സുധകോകരന്

വനതടിനമശേഷനും  മകരള  രകോഷഫീയതടില  വലേടിയ  സെനുംഘര്ഷമുണകോകന്നു.

നേടിയമേനും  കയ്യേടികലേടുകന്നു,  ജനേകോധടിപതത്യ  മബകോധവനും  സെകോമേകോനേത്യമേരത്യകോദയുനും

നേഫീതടിമബകോധവമുളള  മകകോണ്ഗ്രസ്സുകകോര്കമപകോലനും  അമദ്ദേഹെകത

ഉള്കക്കകോളളകോന്  കഴടിയകോത  നേടിലേയടികലേതടിയടിട്ടുണസ്.   അതുകകകോണസ്  ഇഇൗ

അക്രമേണതടില നേടിങ്ങേകള ഞങ്ങേള്ക്കസ്  സെനുംശേയമുണസ്, നേത്യകോയമേകോണസ്. ഞങ്ങേള്

എടുത  നേടിലേപകോടസ്  മനേകോകക,  ശഫീ.  രകോഹുല  ഗകോനടിയുകട  ഓഫഫീസെസ്

ആക്രമേടിചമപകോള്   ഞങ്ങേള്  അവരുകട  മപരടില  നേടപടടികയടുത്തുകവനസ്

മേകോതമേല,  എസെസ്.എഫസ്.കഎ.-യുകട  ജടിലകോക്കമ്മടിറടിതകന  പടിരടിചവടിട്ടു.

അതകോണസ്  ഞങ്ങേള്.  അതുകകകോണസ്   ജനേകോധടിപതത്യമബകോധകമേകോന്നുനും  ഞങ്ങേകള

പഠടിപടിക്കകോന്  മനേകോമക്കണ.   നേടിരവധടി  മകസ്സുകകളടുതസ്  ഇഇൗ  രകോജത്യതസ്

ആയടിരക്കണക്കടിനേസ്, പതടിനേകോയടിരക്കണക്കടിനേസ് കമ്മമ്യൂണടിസ്റ്റുകകോകര മവടയകോടടിയ

പകോരമരത്യമുളളതകോണസ്  മകകോണ്ഗ്രസസ്.  ബനുംഗകോളടികന്റ  മേണ്ണുമുതല  ഈ

രകോജത്യത്തുടനേഫീളനും  മവടയകോടടിയ  പകോരമരത്യമേകോണസ്  നേടിങ്ങേള്കളളതസ്.

അപ്പുറതടിരടികന  മസ്നേഹെടിതന്മേകോര്ക്കസ്  പലേര്കനും  അറടിയടിലകോയടിരടികനും.
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പകക മകകോണ്ഗ്രസടികന്റ വര്ഗ സെസഭകോവകമേകന്തനസ് ചരടിതനും പഠടികനവര്കനും

വകോദടികനവര്കനും അറടിയകോനും. ഇന്തത്യയടികലേ കമ്മമ്യൂണടിസസ് പ്രസകോനേകത, ഇഇൗ

മകരളതടികലേ  കമ്മമ്യൂണടിസസ്  പ്രസകോനേകത,  എന്തടിനേസ്  ആദരണഫീയനേകോയ

മുഖത്യമേനടി  സെഖകോവസ്  പടിണറകോയടി  വടിജയകനേ  എങ്ങേകനേയകോണസ്  കകകകകോരത്യനും

കചയകതനസ്,  അടടിയന്തരകോവസകയ  കകകകകോരത്യനും  കചയകതനസ്;

ഞങ്ങേകളകയലകോനും  പടിടടിചകകകോണ്ടുമപകോയടി  വടിലേങ്ങുവചസ്  പൂടടിയടിട  കകോരത്യമേകോണസ്

ഞങ്ങേള്ക്കസ്  പറയകോനളളതസ്.   അതുകകകോണസ്  ജനേകോധടിപതത്യ  മബകോധവനും

നേഫീതടിമബകോധവകമേകോന്നുനും ഞങ്ങേകള പഠടിപടിക്കകോന് യു.ഡടി.എഫസ്.  ശമേടിമക്കണ.

മകകോണ്ഗ്രസടിനേസ് അതടിനളള മയകോഗത്യതയടില. മകകോണ്ഗ്രസടികന്റ  ശഫീ. പടി. സെടി.

വടിഷ്ണുനേകോഥസ് ഇവടികട പറഞതസ് അമങ്ങേയറകത അനേത്യകോയമേകോണസ്. അതുകകകോണസ്

ഞങ്ങേള്ക്കസ്  നേടിങ്ങേകള  സെനുംശേയമുണസ്. അതസ്  നേത്യകോയമേകോണസ്.  സെസപകോ  സുമരഷസ്

എന  വടിവകോദ  നേകോയടികകയയുനുംകകകോണസ്  ഇഇൗ  പ്രശ്നകമേലകോനും  ഉണകോകനതടിനേസ്

നേഫീതടിമബകോധമുളളവര്ക്കസ്  പറ്റുമമേകോ?  ആദരണഫീയനേകോയ  മുഖത്യമേനടികയ

വടിമേകോനേതടില  വചകോണസ്.....  വടിമേകോനേതകോവളതടില  അതഫീവ  സുരകയുണസ്,

വടിമേകോനേതടില  അതടിലനും  സുരകയകോണസ്.  അവടികട  വചസ്  ആക്രമേടിക്കകോന്

ശമേടിചടിടസ്  ഒരു  മഖദപ്രകടനേനും  നേടതകോനളള  സെകോമേകോനേത്യ  മേരത്യകോദ  നേടിങ്ങേള്
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കകോണടിമചകോ?  ഇല,  അമത  സെമേയനും  മഖദപ്രകടനേനും  നേടതടിയവരുണസ്,

ശേരടിയകോയടികലന്നു പറഞവരുണസ്.....  സെകോമേകോനേത്യ  മേരത്യകോദമപകോലനും  കകോണടിചടില,

അങ്ങേകനേ എകന്തലകോനും മകസ്സുകളണസ്, ധഫീരജസ് വധമക്കസസ്, ഇമപകോള് നേടിങ്ങേളകട

ഡടി.സെടി.സെടി.  പ്രസെടിഡന്റസ്  പറഞടിരടികകയകോണസ്,  അതുമപകോകലേ

ഇടുക്കടിയടിലളള  ഞങ്ങേളകട  സെഖകോക്കകളകയലകോനും  കകകോല്ലുകമേനസ്.  അതസ്

ശേരടിയകലനസ്  നേടിങ്ങേള്  തളളടിപറമഞകോ?   തളളടിപറഞടില.  നേടിങ്ങേള്

സെമേകോധകോനേതടികന്റ വലേടിയ അമപകോസ്തലേനകോരകോകുക,   ഗകോനടി ശേടിഷത്യനകോരകോകുക.

നേടിങ്ങേള്ക്കസ്  ആവശേത്യമുളളമപകോകഴലകോനും  ഗകോനടികയ  ഉപമയകോഗടികനും,

കപകോക്കടിക്കകോണടികനും,  അലകോതമപകോള്  തഴയുനും,   ഹെടിറസ് ലേറുകട  നേടിലേപകോടസ്

സെസഫീകരടികന  അവസെരവകോദ  രകോഷഫീയതടികന്റ  ആളകളമല  നേടിങ്ങേള്?

നേടിങ്ങേളകട പകോരമരത്യനും അതമല?   ശഫീ. രകോഹുല ഗകോനടികയ 50 മേണടിക്കൂറകോണസ്

മചകോദത്യനും കചയതസ്, നേടിങ്ങേകളയുനും മവണകമേങടില   പടിടടിചസ് ഇവടികട മപകോലേഫീസെടിനേസ്

മചകോദത്യനും കചയ്യേകോമേകോയടിരുന്നു.  ഞങ്ങേള് അങ്ങേകനേ കചയടിലമലകോ; 50 മേണടിക്കൂര്...

നേടിങ്ങേളകട  മനേതകോവമല;  വനമപകോള്  വലേടിയ  സെടിനകോബകോദസ്  വടിളടിചസ്

കക.പടി.സെടി.സെടി.  പ്രസെടിഡന്റുകമേലകോനും  മപകോയമലകോ;  ശേരടിയകോയടികലനസ്

പറയകോനളള  സെകോമേകോനേത്യ  മേരത്യകോദ  കകോണടിമചകോ?   അമദ്ദേഹെതടികന്റ  മപരടില
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എകന്തങടിലനും  മകസ്സുകണങടില,  മചകോദത്യനും  കചയസ്  മകകസടുതസ്  മകകോടതടിയടില

ഹെകോജരകോകനതടിനപകരനും  നേടിരന്തരനും  പഫീഡടിപടിചടിമല;  നേടിങ്ങേള്  പറമഞകോ

ശേരടിയകോയടികലനസ്;  നേടിങ്ങേള്ക്കസ്  അകതകോന്നുനും  പറയകോനളള  ആര്ജ്ജവമേടില.

ആര്ജ്ജവവനും  ജനേകോധടിപതത്യമബകോധവനും  മവണനും,  നേടിങ്ങേള്  ഒരകരവനും

ഉരടിയകോടടിയടില.  അതുകകകോണസ് മകസടികന്റകയകോന്നുനും വക്രത ഞങ്ങേകള ചുമ്മകോകത

പഠടിപടിമക്കണ;  കവളപകോന്കകോലേനും  4  മേണടിക്കകോണസ്  എകന്റ  വഫീടു  വളഞസ്

മപകോലേഫീസെസ് എകന പടിടടിചകകകോണ്ടുമപകോയതസ്. അകതകോന്നുനും ഞകോന് മേറകകയടില.

മകകോടതടി ഇമപകോള് പറഞതസ്, അനേത്യകോയമേകോയ മകസകോണസ്,  നേടിയമേവടിരുദ്ധമേകോയ

മകസകോകണനകോണസ്.  അങ്ങേകനേ  എകന്തലകോനും  പണടിയകോണസ്  നേടിങ്ങേള്

കളടികനതസ്.  എകന  മേകോതമേല,  ഇഇൗ  രകോജത്യകത  കമ്മമ്യൂണടിസ്റ്റുകകോകര

സെസകോതനത്യകോനേന്തര  ഇന്തത്യയടില  ആയടിരക്കണക്കടിനേസ്  ആളകകള  കശേകോപ്പു

കചയവരകോണസ് നേടിങ്ങേള്, നേടിങ്ങേളകട മുന്ഗകോമേടികള്.  ഇവടികട ഇരടികനവര്കനും

പങ്കുളളവരുണസ്.  അതുകകകോണസ്  അകതകോന്നുനും  മേറനസ്  ഞങ്ങേകള

നേഫീതടിമബകോധകമേകോന്നുനും  പഠടിപടിമക്കണ,  ഞങ്ങേള്ക്കസ്  നേടിങ്ങേകള  സെനുംശേയമുണസ്.

എ.കക.ജടി.  കസെന്റര്  ആക്രമേണതടില  നേടിങ്ങേളകട  പങ്കുണസ്.   അതസ്  മകകോഴടി

കടവകന്റ തലേയടില പപസ്  ഇരടികകമേനസ്  പറഞതസ് നേടിമഷധടിക്കകോന് മവണടി
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ശഫീ.  പടി.  സെടി.  വടിഷ്ണുനേകോഥസ്  പുതടിയ  അവതരണനും  നേടതടിയടിരടികകയകോണസ്.

ഇവടികട  ഒരു  പ്രമമേയനും  കകകോണ്ടുവരടിക...   ഏതകോയകോലനും  കകകോണ്ടുവനതടികനേ

ഞങ്ങേള്  സെസകോഗതനും  കചയന്നു,  വളകര  നേനകോയടികയന്നുതകനയകോണസ്.

അതുകകകോണസ്  നേമുക്കസ്  അമനേത്യകോനേത്യനും  കകോരത്യങ്ങേള്  പറഞ  മപകോകകോമേമലകോ?

ഞകോന് അതടികനേ സെസകോഗതനും  കചയകയകോണസ്,  ഏതകോയകോലനും  ഒരു കകോരത്യനും  കൂടടി

പറയകോനും,  സെസപ  ഇമപകോള്  സുരകടിത  സലേമേകോയടി  സെസഫീകരടിചടിരടികനതസ്

നേമ്മുകട പ്രതടിപകമനേതകോവടികന്റ മേണ്ഡലേതടിലേകോകണനസ് പറഞസ് ഒരു നേമ്യൂസെസ്

വനടിട്ടുണസ്.  ഏതകോയടിരുനകോലനും ഗനുംഭഫീരമേകോയടിട്ടുണസ്.  വളകര നേനകോയടികയനകോണസ്

എനേടിക്കസ്  മതകോന്നുനതസ്,   പതതടില വന നേമ്യൂസെകോണസ്  ശേരടിയകോയടിരടിക്കകോമനേ

വഴടിയുളള.  സെനുംരകടിമക്കണ  ബകോധത്യത ഏതകോയകോലമുണമലകോ,  ആയടിമക്കകോകട;

മഡകോ.  മേകോതത്യു  കുഴലനേകോടകനേമപകോകലേയുളള  ആളകള്  ഞങ്ങേളകടകയകോകക്ക

വഫീടുകളടിലേടിരടികന സഫീകകളകയലകോനും വലേടിചടിഴചകോല അതസ് ശേരടിയല.  നേമ്മള്

രകോഷഫീയനും പറയുനും,  ഇവടികട പറയുനും.  അതടിനപകരനും വഫീടടിലേടിരടികന സഫീകകള

വലേടിചടിഴയ്ക്കുക, അനേത്യകോയമേകോയടി വര്തമേകോനേനും പറയുക, എനടിടസ് കവല്ലുവടിളടികക

എന്നുപറഞകോല,  നേടിങ്ങേള്കനും  അമ്മമേകോരുനും  കപങ്ങേമ്മകോരുകമേകോകക്കയുണസ്.

ഞങ്ങേള് വടിളടിചസ്, ഇമങ്ങേകോടസ് വലേടിചടിഴചകോല എന്തകോകുനും മകരളതടികന്റ സടിതടി?
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അതസ്  ശേരടിയകോമണകോ?   അകതകോന്നുനും  ശേരടിയകലനകോണസ്  എകന്റ  അഭടിപ്രകോയനും,

അതുകകകോണസ് ഞങ്ങേള്ക്കസ് നേടിങ്ങേകള സെനുംശേയമുണസ്. നേടിങ്ങേളകട കക.പടി.സെടി.സെടി.

പ്രസെടിഡന്റസ്  വനതടിനമശേഷനും  നേടിങ്ങേളകട  അക്രമേണനും  പഴയതടിലനേടിന്നുനും

പതടിനടങ്ങേസ്  കൂടടിയടിരടികന്നു.  ശഫീ.  കക  സുധകോകരനേസ്  കസെമേടിമകഡര്,

എന്തകോണസ്  കസെമേടി  എകന്തകോണനസ് അറടിയകോമമേകോ?   ഒരു കസെമേടിയുനും അറടിയടില.

അതുമപകോകലേ പ്രതടിപകമനേതകോവടിമനേകോടുനും പറയകോനും, അമദ്ദേഹെതടികന്റ പുറകടില

ഇരടികന  ആള്  പ്രതടിപകമനേതകോവകോയടിരുനമലകോ;  നേടിങ്ങേള്  എടുകന

നേടിലേപകോടസ്  അമദ്ദേഹെനും  സെസഫീകരടിചടിട്ടുമണകോ?  ഇകലനകോണസ്  എനേടിക്കസ്

മതകോനടിയടിരടികനതസ്.  ഞകോന്  ഇമപകോള്  ഇഇൗ  സെഭയടില

അഞകോറുവര്ഷമേകോയമലകോ;  നേടിങ്ങേള്  ഇങ്ങേകനേയകോമണകോ?  പതക്കകോകര  ഷഇൗടസ്

കചയക,  സെകോമേകോനേത്യ  മേരത്യകോദയടിലകോകത  എകന്തലകോനും  പ്രശ്നങ്ങേളകോണസ്

ഉണകോക്കടികക്കകോണടിരടികനതസ്.  പ്രതടിപകമനേതകോവടികനേ ഇങ്ങേകനേ പറമയണടി

വനതടില  എനേടിക്കസ്  അതടിയകോയ  മഖദമുണസ്.  ഏതകോയടിരുനകോലനും  നേടിങ്ങേള്,

എ.കക.ജടി.  കസെന്റര് ആക്രമേണകത.....  എ.കക.ജടി.  കസെന്റര്  എന്നുപറഞസ്

എന്നുനും  ഞങ്ങേകള  ആമകപടിചതസ്  നേടിങ്ങേളമല?   അതുകകകോണസ്  ഞങ്ങേള്

നേടിങ്ങേകള സെനുംശേയടികന്നുണസ്.  ശഫീ.  കക.  സുധകോകരന് തകന പറഞടിട്ടുണസ്.
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ശഫീ. കക. സുധകോകരന് ഇമപകോള് പറഞകതന്തകോണസ്; ശഫീ. ഇ. പടി. ജയരകോജന്

ആക്രമേണനും  നേടതടിയതകോകണനസ്  ഒരു  കവളടികപടുതലേകോണസ്  അമദ്ദേഹെനും

നേടതടി.  എന്നുപറഞകോല ഞങ്ങേളകട  സെനുംശേയനും കൂടടിയടിട്ടുണസ്.   ആക്രമേണനും

പുളളടി  സെനുംഘടടിപടികക,  അനയകോയടികകള  ഏര്പകോടസ്  കചയക,  അവസെകോനേനും

ഞങ്ങേളകട  മകന്ദ്ര  കമ്മടിറടിയനുംഗമേകോയ  സെഖകോവസ്  ഇ.  പടി.  കയ  പ്രതടിയകോകക,

അമദ്ദേഹെമേകോകണനസ്  ആമരകോപടികക.  ഇകതകോന്നുനും  ശേരടിയല;  ഇതടിമനേകോകടലകോനും

ഞങ്ങേള്ക്കസ് വടിമയകോജടിപ്പുണസ്.   ശഫീ. ഇ. പടി. ജയരകോജകനേ കവടടിവചസ് കകകോലകോന്

മനേകോക്കടി,  രകകപടതകോണസ്.  എങ്ങേകനേയകോണസ് ജഫീവന് രകടികനകതകനലകോനും

നേമുക്കറടിയകോമേമലകോ;   ശഫീ.  കക.  സുധകോകരകനേകോകക്ക  കചയതകോണസ്.  ഇവടികട

ഇരടികന  നേടിങ്ങേകളലകോവരുനും  അതടില  ഉതരവകോദടികളകോകണനസ്  ഞകോന്

ആമരകോപടികനടില.   ശഫീ.  കക.  സുധകോകരനേസ്  അതടില  പങ്കുണസ്.  മവകറ

ചടിലേര്ക്കസ്  പങ്കുണസ്.  അവരടില  പലേരുനും  മേരടിചമപകോയടി.  അതുകകകോണസ്

അവരുകടകയകോന്നുനും  മപരസ്  ഇവടികട  വലേടിചടിഴയകോന്  ഉമദ്ദേശേടികനടില.

അതുകകകോണസ് ഞങ്ങേള്ക്കസ് നേത്യകോയമേകോയ സെനുംശേയമുണസ്.  നേടിങ്ങേളകട ഏകതങടിലനും

ഓഫഫീസെസ് ആക്രമേടിചകോല അതടികനേകയലകോനും ഞങ്ങേള് തളളടിപറയുനും, ഞങ്ങേള്ക്കസ്

അതടിമനേകോകടകോന്നുനും  മയകോജടിപടില.  ഏതകോയകോലനും  ഇങ്ങേകനേകയകോരു  പ്രമമേയനും
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അവതരടിപടിച ശഫീ. പടി. സെടി. വടിഷ്ണുനേകോഥടികനേ അഭടിനേനടിചകകകോണസ്,  നേടിങ്ങേളകട

നേടിലേപകോടടികനേ  ശേക്തമേകോയടി  എതടിര്ത്തുകകകോണസ്  ഞകോന്  എകന്റ  വകോകകള്

അവസെകോനേടിപടികന്നു.

ശഫീ  .   എനും  .   വടിന്കസെന്റസ്:  സെര്, മപകോയടിന്റസ് ഓഫസ് ഓര്ഡര്.

മേടി  .   സഫീക്കര്:  എന്തകോണസ്  മപകോയടിന്റസ് ഓഫസ് ഓര്ഡര്?

   ശഫീ  .    എനും  .    വടിന്കസെന്റസ്:  സെര്,  ചടനും  307  പ്രകകോരനും,  മകരളതടികലേ

ഏറവനും  വലേടിയ  പ്രതടിപക  പകോര്ടടിയകോയ  ഇന്തത്യന്  നേകോഷണല

മകകോണ്ഗ്രസടികന്റ സെനുംസകോനേ അദ്ധത്യകന് എ.കക.ജടി. കസെന്റര് ആക്രമേടിക്കകോന്

ആഹെസകോനേനും  നേടതടികയന്നുനും  അമദ്ദേഹെനും  വനതടിനമശേഷമേകോണസ്

സെനുംഘര്ഷകമേലകോമുണകോയകതന്നുമുളള  അടടിസകോനേരഹെടിതമേകോയ  കകോരത്യങ്ങേളകോണസ്

പറഞടിരടികനതസ്.  അമദ്ദേഹെകത  അപമേകോനേടിക്കകോനനും  മകകോണ്ഗ്രസടികനേ

അപമേകോനേടിക്കകോനനും ഇലകോത കകോരത്യങ്ങേള് പറയുകയുനും കചയ,  കക.പടി.സെടി.സെടി.

അദ്ധത്യകകനേകറടിചസ് അടടിസകോനേരഹെടിതമേകോയടി അമദ്ദേഹെനും പറഞ കകോരത്യങ്ങേള്

സെഭകോമരഖകളടിലണകോകകോന് പകോടടില. 

മേടി  .   സഫീക്കര്: അതസ് പരടിമശേകോധടിക്കകോനും.+

+ ബഹുമമാനപപ്പെട്ട സഭമാദദ്ധ്യക്ഷപന്റെ ഉത്തരവവിന്പ്രകമാരരം (ഫയല് നമ്പര് 11965/ഇ.ബവി./2022/നവി.പസ., തതീയതവി 05-
07-2022) സഭമാരരഖകളവില് നവിലനവിര്ത്തവി.
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ശഫീ  .    അന്വര് സെകോദതസ്:  സെര്,  ചടനും  307  പ്രകകോരനും  മപകോയടിന്റസ്  ഓഫസ്

ഓര്ഡര്.  നേകോലപകോടടി  വകോസു  മകസെടില  ബഹുമേകോനേകപട  കക.  സുധകോകരകനേ

മകസെടിലനേടിനസ്  കവറുകത  വടിടടിരടികന്നുകവനകോണസ്.  അതസ്

കളളമക്കസെകോയടിരുന്നുകയനസ് മകകോടതടിതകന കതളടിയടികകയുനും അമദ്ദേഹെകത

കവറുകതവടിടസ്,....  ആമകപനും  പറയുകയുണകോയടി.  എ.കക.ജടി.  കസെന്റര്.....

എ.കക.ജടി.  കസെന്റര്.....  കളളന്  കപലേടിലതകനയകോണസ്.  യകോകതകോരു

സെനുംശേയവമേടില. ......(മമേക്കസ് ഓഫസ്)......  ഈ പരകോമേര്ശേനും മരഖയടിലണകോകകോന്

പകോടടില.

മേടി  .   സഫീക്കര്: അതുനും പരടിമശേകോധടിക്കകോനും.+

ശഫീ  .    മറകോജടി  എനും  .    മജകോണ്:  സെര്,  Res  ipsa  loquitur  എന

പ്രസെടിദ്ധമേകോകയകോരു ലേകോറടിന്  മഡകോകസ് ടറടിന്  ഉണസ്.   "the  thing speaks  for

itself"  എനകോണസ്  പറയുനതസ്.  എ.കക.ജടി.  കസെന്റര്  ആക്രമേണവമേകോയടി

ബനകപട  സെനുംഭവങ്ങേള്  കകോണുമമകോള്  പ്രസെടിദ്ധമേകോയ  ഈ  ലേകോറടിന്

മഡകോകസ് ടറടിന്  തകനയകോണസ് ഓര്മ്മവരുനതസ്. Res ipsa loquitur "the thing

speaks for  itself".  കകോരണനും മേകറകോന്നുകൂടടിയുണസ്.  സെനുംസകോനേതസ് ഭരടികന

പകോര്ടടിയകോയ  സെടി.പടി.കഎ.(എനും.)-കന്റ  സെനുംസകോനേ  കമ്മടിറടി  ഒകോഫഫീസെസ്
+ ബഹുമമാനപപ്പെട്ട സഭമാദദ്ധ്യക്ഷപന്റെ ഉത്തരവവിന്പ്രകമാരരം (ഫയല് നമ്പര് 11965/ഇ.ബവി./2022/നവി.പസ., തതീയതവി 05-

07-2022) സഭമാരരഖകളവില് നവിലനവിര്ത്തവി.
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എ.കക.ജടി.  കസെന്റര്  ആക്രമേടിചടിടസ്  നേകോലേസ്  ദടിവസെനും  കഴടിഞ.  നേകോലേസ്  ദടിവസെനും

കഴടിഞസ്  ഇനസ്  സെഭകോസെമമ്മളനേനും  തുടങ്ങുമമകോള്  ഞങ്ങേള്  പ്രതഫീകടിചതസ്

ഭരണപകത്തുനേടിനകോകരങടിലനും  ഒരു  സെബ്മേടിഷന്  അവതരടിപടികനും

അതുമേകലങടില  ഒരു  ശദ്ധകണടിക്കകലേങടിലനും  കകകോണ്ടുവരുകമേനകോയടിരുന്നു.

ഈ  ചര്ചകോമവളയടില  എവടികടകയങടിലനും  ഇതടികനേ  സെനുംബനടികചകോരു

പരകോമേര്ശേകമേങടിലനും  ഭരണകകടിയടിലനേടിനസ്  ആകരങടിലനും  നേടത്തുകമേനകോണസ്

പ്രതഫീകടിചതസ്.  ഒരകോളമപകോലനും  ഇഇൗ  വടിഷയനും  കകകോണ്ടുവരകോന്  തയ്യേകോറകോയടില.

“the thing speaks for itself”ഒരു സെനുംശേയവനുംമവണ. ഇഇൗ സെനുംഭവമുണകോയടി

5  മേടിനേടിറടിനളളടില  എല.ഡടി.എഫസ്.  കണ്വഫീനേര്  സെഖകോവസ്  ശഫീ.  ഇ.  പടി.

ജയരകോജന് അവടികട എതടിമചര്ന്നു.   മകകോണ്ഗ്രസ്സുകകോരകോണസ് ഈ ആക്രമേണനും

നേടതടിയകതനസ് അഞസ് മേടിനേടിറടിനള്ളടില അമദ്ദേഹെനും പ്രഖത്യകോപടിച.  ഇതസ് സഫീല

മബകോനുംബകോകണന്നുനും അമദ്ദേഹെനും കണ്ടുപടിടടിച. Scotland Yard Police, KGB,

FBI  ഒകക്ക  എല.ഡടി.എഫസ്.  കണ്വഫീനേകറ

അമനേസഷടിചകകകോണടിരടികകയകോണസ്.  അമദ്ദേഹെതടികന്റ  വടിദഗ്ദ്ധ  ഉപമദശേനും

അവര്കനും  ഇനേടി  ആവശേത്യമേകോയടിവരുനും.  കകോരണനും  ആക്രമേണമുണകോയടി  5

മേടിനേടിറടിനള്ളടില  ഇതടികന്റ  പ്രതടി  ആരകോകണനസ്  എല.ഡടി.എഫസ്.
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കണ്വഫീനേര്ക്കസ്  അടടിവരയടിടസ്  പറയകോന്  സെകോധടിചകവങടില  ഇതയുനും  വലേടിയ

വടിദഗ്ദ്ധന്  മലേകോകതസ്  മവകറ  ആകരങടിലമുമണകോ;  അതസ്  അമനേസഷടിക്കമണ;

അതടിലനും  വടിചടിതമേകോയുളള  കകോരത്യനും  മകകോണ്ഗ്രസകോണസ്  ഈ  ആക്രമേണതടിനേസ്

പടിനടികലേനസ്  5  മേടിനേടിറടിനള്ളടില  അമദ്ദേഹെനും  പറഞകവനതകോണസ്.

എന്തുകകകോണസ്  ആക്രമേണതടിനപടിനടില  ബടി.കജ.പടി.-യകോകണമനകോ

എസെസ്.ഡടി.പടി.കഎ.-യകോകണമനകോ  ആര്.എസെസ്.എസെസ്.  ആകണമനകോ

എല.ഡടി.എഫസ്  കണ്വഫീനേര്മക്കകോ  സെടി.പടി.കഎ.(എനും.)-കലേ  ഒരകോള്കമപകോലനും

സെനുംശേയനും  മതകോനടിയടില.  അതകോണസ്  ഏറവനും  വടിചടിതമേകോയടിട്ടുളള  കകോരത്യനും.

ബടി.കജ.പടി.-ക്കകോര്  എ.കക.ജടി.  കസെന്ററടിമലേയസ്  അക്രമേനും  നേടതടിലകോകയന്നുനും

എസെസ്.ഡടി.പടി.കഎ.-ക്കകോര്  ഒരുതരതടിലനും  അക്രമേനും  നേടതടിലകോകയന്നുനും

സെടി.പടി.കഎ.(എനും.)-നേസ്  നേല  മബകോധത്യമുണസ്.  മകരളതടികലേ  സെടി.പടി.കഎ.

(എനും.)നേസ്  ബടി.കജ.പടി.-കയയുനും  എസെസ്.ഡടി.പടി.കഎ.-കയയുകമേകോകക്ക  ഉറച

വടിശേസകോസെമേകോണസ്.  ബടി.കജ.പടി  ഓഫഫീസെസ്  ആക്രമേണനും  നേടതടിയ  മകസെസ്

പടിന്വലേടിക്കണകമേനകോവശേത്യകപട്ടുകകകോണസ്  സെടി.കജ.എനും.  മകകോടതടിയടില

സെര്ക്കകോര്  കകകോടുത  അമപക  തള്ളടിയ  അമതദടിവസെനുംതകനയകോണസ്

എ.കക.ജടി. കസെന്ററടില ആക്രമേണനും നേടനകതന കകോരത്യനും സെടി.പടി.കഎ.(എനും.)-
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കന്റ  ഭരണപകതടിരടികന  ആര്കക്കങടിലനും  ഓര്മ്മയുമണകോ;   ഒരു  കകോരത്യനും

വത്യക്തമേകോണസ്.  ബടി.കജ.പടി.യുനും ആര്.എസെസ്.എസെസ്.-ഉനും സെടി.പടി.കഎ.(എനും.)-കന്റ

ശേത്രുവല,  ഇവരുകട  ശേത്രു  മകകോണ്ഗ്രസ്സുകകോര്  മേകോതമേകോകണന്നുനും

മകകോണ്ഗ്രസ്സുകകോകര  പ്രതടിസകോനേതസ്  നേടിര്ത്തുകകയനതകോണസ്  നേടിങ്ങേളകട

അജണകയനതുനും  വളകര  വത്യക്തമേകോയ  കകോരത്യമേകോണസ്.  മകരള  മപകോലേഫീസെടികന്റ

അവസ  വളകര  പരടിതകോപകരമേകോണസ്.  ഷകോജസ്  കടിരണുമേകോയടി  അവര്ക്കസ്

മേണടിക്കൂറുകമളകോളനും  സെനുംസെകോരടിക്കണനും.  30-ഉനും  40-ഉനും  പ്രകോവശേത്യനും

മപകോലേഫീസുകകോര്ക്കസ്  സെനുംസെകോരടിക്കണനും.  അതുമപകോകലേതകന  സെരടിതടികനേ

രകോതടിയടിലതകന  പടിടടിക്കണനും.  എ.കക.ജടി.  കസെന്റര്  ആക്രമേണമകസെടില

മകരള  മപകോലേഫീസെസ്  കപടടിരടികകയകോണസ്.  എന്തകോണസ്  പ്രശ്നനും?  പ്രതടികയ

പടിടടിക്കണനും,  പടിടടിചകോല  മേകോതനുംമപകോര,  മകകോണ്ഗ്രസ്സുമേകോയടി  ബനമുളള

പ്രതടികയ  കകകോണ്ടുവനടികലങടില  എല.ഡടി.എഫസ്.  കണ്വഫീനേര്  ആകക

കുഴപതടിലേകോയടിമപകോകുനും.  സെടി.പടി.കഎ.(എനും.)  മനേതകോക്കനകോര്  കമേകോതതടില

കുഴപതടിലേകോകുനും.  പടിടടിച പ്രതടിയുകട  അമ്മകോയടിയുകടമയകോ  കുഞമ്മയുകടമയകോ

മേരുമമേകോകന്റമയകോ  അമ്മകോവകന്റമയകോ  അയലവക്കക്കകോരകന്റമയകോ

ആരുകടകയങടിലനും  അടുതസ്  ഒരു  മകകോണ്ഗ്രസുകകോരന്  ഉണകോയടിരുന്നുകവനസ്
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പറകഞങടില മേകോതകമേ, ഈ പ്രതടികയ പടിടടിചകോല ഇമപകോള് പറയുന രകോഷഫീയ

മകകോലേകോഹെകോലേങ്ങേള്കക്കലകോനും  എകന്തങടിലനും  ഒരു  മേറുപടടി  പറയകോന്

സെകോധടികകയുള.  അതടിനേസ് പറടിയ പ്രതടികയ അമനേസഷടിചസ് മകരള മപകോലേഫീസെസ്

കഴടിഞ മൂന്നുനേകോലേസ് ദടിവസെമേകോയടി നേടകകയകോണസ്. വളകര മമേകോശേമേമല? ഇവടികട

നേടിരവധടി മകസ്സുകള് ബഹുമേകോനേത്യനേകോയ പടി. സെടി. വടിഷ്ണുനേകോഥസ് സൂചടിപടിച. സെസകോമേടി

സെനഫീപകോനേന ഗടിരടിയുകട ആശമേതടിലണകോയ അക്രമേനും,  കകോറുകള് കതടിച.

കഴടിഞ ദടിവസെനും ശഫീ.  ഇ.  പടി.  ജയരകോജന് അവടികട മപകോയതുമപകോകലേ,  ആ

ആക്രമേണനും  നേടനസ്  അര  മേണടിക്കൂറടിനള്ളടില  ബഹുമേകോനേത്യനേകോയ  മുഖത്യമേനടി

അവടികട  മപകോയതമല;  എതകയകോകക്ക അമനേസഷണനും നേടതടി;  ഏകതങടിലനും

ഒരു പ്രതടികയ അങ്ങേയുകട  മപകോലേഫീസെടിനേസ്  പടിടടിക്കകോന് ഇതുവകര  സെകോധടിമചകോ;

സെടി.പടി.കഎ.(എനും.)  സെനുംസകോനേ കസെക്രടറടി ശഫീ.  മകകോടടിമയരടി ബകോലേകൃഷ്ണകന്റ

കപകോതുമയകോഗതടിമലേയസ്  നേടതടിയ ആക്രമേണനും,  ഏകതങടിലനും  ഒരു പ്രതടികയ

പടിടടിക്കകോന് സെകോധടിമചകോ?  ടടി.  പടി.  ചന്ദ്രമശേഖരകനേ കകകോലകോന്മപകോയ ആളകള്

ആ  വകോഹെനേതടില  'മേകോഷകോ  അലകോഹെസ്' എകനഴതടിവചസ്  എന്തസ്  കലേകോപമേകോണസ്

ഉണകോക്കകോന്  ശമേടിചകതനസ്  നേമുകക്കലകോവര്കമേറടിയകോനും.  ഫസെല  വധവമേകോയടി

ബനകപട്ടുണകോയ  വടിഷയങ്ങേകളലകോനും  നേമുക്കറടിയകോനും.  ഇകതകോകക്ക
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കൂടടിവകോയടികമമകോള് നേമുകക്കകോരു കകോരത്യനും മേനേസടിലേകോകുനും. 'ഓള്ഡസ് വഫീഞസ് ഇന്

നേമ്യൂ കുപടി' എന്നുതകന ഇഇൗ നേമര് കകോണുമമകോള് പറമയണടിവരുനും. അതകോണസ്

ഇമപകോള്  മകരളതടില  നേടന്നുകകകോണടിരടികനതസ്.  ഇവടികടകയകോരു  കകോരത്യനും

വളകര വത്യക്തമേകോയടിരടികകയകോണസ്.  സെര്ക്കകോരടികനേ സെനുംബനടിചനും സെടി.പടി.കഎ.

(എനും.)-കനേ  സെനുംബനടിചനും  ബഹുമേകോനേകപട  മുഖത്യമേനടിയടിമലേയസ്  ഒരു

ആമരകോപണനും  വനകോല,  ബഹുമേകോനേകപട  മുഖത്യമേനടി  പ്രതടിക്കൂടടിലേകോയകോല  ആ

വടിഷയതടിലനേടിനസ് ശദ്ധതടിരടിക്കകോനേകോയടി മകരളതടില എന്തസ് അതടിക്രമേവനും

നേടത്തുകമേന്നുളള  സെകോഹെചരത്യമേകോണസ്  നേടിലേനേടിലകനതസ്.  ആദത്യമേകോയടി

ബഹുമേകോനേകപട  മുഖത്യമേനടികയ  സെനുംബനടിചസ്  ആമരകോപണനും  ഉയര്ന്നുവരുന്നു.

സെസപ സുമരഷസ്  മബകോനുംബുകള് ഓമരകോനകോയടി  കപകോടടിചകകകോണടിരടികന്നു.  ആ

മബകോനുംബുകള്  നേടിര്വഫീരത്യമേകോക്കകോനേകോയടി  ഏകതങടിലനും  പടക്കനും  കപകോടടിക്കകോന്

പറ്റുമമേകോകയനകോണസ്  മനേകോക്കടികക്കകോണടിരടികനതസ്.   സെസപ  സുമരഷടികന്റ

ആമരകോപണമുണകോയടി,  ബഹുമേകോനേകപട  മുഖത്യമേനടി  അതടിനമേറുപടടികയകോന്നുനും

പറയകോകത   ഒളടിചസ്  നേടകകയകോയടിരുന്നു.  അതടിനമശേഷനും  ശഫീ.  രകോഹുല

ഗകോനടിയുകട  ഓഫഫീസെസ്  ആക്രമേണമുണകോയടി.  അതടിനമശേഷനും  മഡകോ.  മേകോതത്യു

കുഴലനേകോടന്  നേടിയമേസെഭയടില  ഉനയടിച  വടിഷയങ്ങേള്ക്കസ്  മേറുപടടി  പറയകോന്
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സെകോധടിക്കകോകതയകോയടി.  അങ്ങേകനേ  ഒരു  മേറുപടടിയുനും  പറയകോന്  കഴടിയകോകത

വനമപകോഴണകോയ  ആമരകോപണങ്ങേളനും  മകകോലേകോഹെലേങ്ങേളനും

മേകോതമേകോണടികതന്നുളളതസ് മവഗതടില ജനേങ്ങേള് തടിരടിചറടിയുകമേന കകോരത്യതടില

ഒരു സെനുംശേയവനുംമവണ. 

ശഫീ  .   പടി  .   എസ്   .   സുപകോല  : സെര്, മകരളഫീയ സെമൂഹെനും വളകര ഗഇൗരവമേകോയടി

ചര്ച കചയ്യേകപടുകനകോരു വടിഷയമേകോണടിതസ്.  ഇവടികട പ്രമമേയകോവതകോരകന് ശഫീ.

പടി.  സെടി.  വടിഷ്ണുനേകോഥസ്  ഒരുപകോടസ്  കകോരത്യങ്ങേള്  പറഞ.  എ.കക.ജടി.

കസെന്ററടിനമനേകര  നേടന  അതടിക്രമേകത  ഒരു  തവണകയങടിലനും

അപലേപടികവകോന് അമദ്ദേഹെനും തയ്യേകോറകോമയകോ;  ആരകോധത്യനേകോയ എ.കക.ജടി.-യുകട

മപരടിലളള  എ.കക.ജടി.  കസെന്റര്  അക്രമേടിചതടില  ശേക്തമേകോയ  പ്രതടിമഷധനും

മരഖകപടുത്തുകയകോണസ്.    എ.കക.ജടി.  കസെന്റര് മേകോതമേല മകരളതടികലേ ഒരു

രകോഷഫീയ  പകോര്ടടിയുകടയുനും  ഓഫഫീസെസ്  അക്രമേടിക്കകോന്  പകോടടിലകോകയന്നുളള

നേടിലേപകോടകോണസ്  ഞങ്ങേള്കളളതസ്.  ഇവടികട  മൂനസ്  രകോതടിയുനും  നേകോലേസ്  പകലകളനും

കഴടിഞകവനകോണസ്  ശഫീ.  പടി.  സെടി.  വടിഷ്ണുനേകോഥസ്  പറഞതസ്.  പ്രതടികകള

കകണതടിയടില.  ഒരു  ഉറക്കനുംകകകോണസ്  മനേരനും  കവളക്കകോന്  മപകോകുനടികലനസ്

നേടിങ്ങേള് മേനേസടിലേകോക്കണനും. മപകോലേഫീസെസ് പ്രതടികകള കകണത്തുനും, ആ സെമേയതസ്
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നേടിങ്ങേളവടികട  കകോണണനും.  നേടിങ്ങേകള  സെനുംശേയടിചതസ്  എന്തുകകകോണകോകണനസ്

പലേതവണ  മചകോദടിച.  എ.കക.ജടി.  കസെന്ററടിനമനേകര  ഇതുള്കപകട  മൂനസ്

അക്രമേങ്ങേളകോണസ് ഉണകോയതസ്. 1983-ല നേടിങ്ങേളകട വടിദത്യകോര്ത്ഥടി പ്രസകോനേമേകോയ

കക.എസെസ്.യു.-വടികന്റ  മനേതൃതസതടില  എ.കക.ജടി.  കസെന്ററടിനമനേകര

അതടിക്രമേമുണകോയടിമല, 1991-ല നേടിങ്ങേള് മകരളനും ഭരടികന അവസെരതടില

മപകോലേഫീസെടികന്റ  മനേതൃതസതടില  എ.കക.ജടി.  കസെന്ററടിനമനേകര

അതടിക്രമേമുണകോയടിമല?   രണസ്  തവണയുനും  സെടി.പടി.കഎ.(എനും.)-കന്റ

കസെക്രമടറടിയറസ്  മയകോഗനും  നേടന്നുകകകോണടിരടികന  അവസെരതടില,

ഉനതരകോയടിട്ടുളള  കമ്മമ്യൂണടിസസ്  മനേതകോക്കനകോര്  ആ  മയകോഗതടില

പകങടുത്തുകകകോണടിരടികന  അവസെരതടിലേകോണസ്  രണസ്  പ്രകോവശേത്യവനും

അക്രമേമുണകോയതസ്.  ഇമപകോഴകത  അക്രമേതടികന്റ  പടിനടില

ആരകോയടിരടികകമേനതടികനേ  സെനുംബനടിചസ്  സെനുംശേയടിചകോല  അവകര  എങ്ങേകനേ

കുറനുംപറയകോന് സെകോധടികനും? കക.പടി.സെടി.സെടി. പ്രസെടിഡന്റസ് പതസെമമ്മളനേതടില

എന്തകോണസ്  പറഞതസ്?  അമദ്ദേഹെനും  കക.പടി.സെടി.സെടി.  പ്രസെടിഡന്റകോയടി

ചുമേതലേമയകറടുതതടിനമശേഷനും  നേടതടിയ പതസെമമ്മളനേതടില പറഞതസ്,

ഞങ്ങേള്ക്കസ്  മബകോനുംബുണകോക്കകോനനും  അറടിയകോനും;  ഞങ്ങേള്ക്കസ്  അതടിക്രമേനും
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നേടതകോനമേറടിയകോകമേനകോണസ്.  അതടികന്റ  ബകോക്കടിപതമേമല  മകരളതടില

നേടന്നുകകകോണടിരടികനതസ്?  ആരകോധത്യനേകോയടിട്ടുള്ള  ജനേകഫീയ  മനേതകോവകോയടിട്ടുള്ള

എ.കക.ജടി.-യുകട  മപരടിലള്ള  എ.കക.ജടി.  കസെന്റര്  ആക്രമേടിക്കകപട

വടിവരമേറടിഞസ്  പകോതടിരകോതടിതകന  ധകോരകോളനും  ആളകള്  അവടികട

എതടിമചരുകയുണകോയടി.  പകോതടിരകോതടിയടിലതകന  ജനേകഫീയ  പ്രതടിമഷധനും

മകരളതടിലടനേഫീളനും അലേയടടിചയരുകയുണകോയടി. സെനുംഭവസലേതസ് ഇടതുപക

ജനേകോധടിപതത്യമുനണടിയുകട മനേതകോക്കനകോര് എതടിമചരുകയുണകോയടി.  അവടികട

അവര്  പറഞകതന്തകോണസ്?  ഈ  സെനുംഭവതടില  വളകരയധടികനും

മവദനേയുകണങടിലനും  പ്രതടിമഷധതടികന്റ  മപരടില  ഒരു  അനേടിഷസെനുംഭവവനും

മകരളതടിലണകോകകോന്  പകോടടികലനകോണസ്   ഇടതുപക

ജനേകോധടിപതത്യമുനണടിയുകട   മനേതകോക്കനകോര്  പറഞതസ്.  ഒരു  മനേതൃതസനും

സെസഫീകരടിമക്കണ നേടിലേപകോടസ് അതമല;  നേടിങ്ങേള്  അക്രമേകത അപലേപടിമചകോ;

തള്ളടിപറയകോന്  തയ്യേകോറകോമയകോ;  നേടിങ്ങേളകട  ഏകതങടിലനും  മനേതകോക്കനകോര്  ഈ

അതടിക്രമേതടികനേതടിരകോയടിട്ടുള്ള  നേടിലേപകോടസ്  സെസഫീകരടിക്കകോന്  ഇതുവകര

തയ്യേകോറകോമയകോ; വയനേകോടസ് സെനുംഭവനും നേമ്മുകട മുമടിലേടിമല?            ശഫീ. രകോഹുല

ഗകോനടിയുകട  ഒകോഫഫീസെസ്  ആക്രമേടിക്കകപടതസ്  ശേരടിയകോയ  നേടപടടിയല.
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സെടി.പടി.കഎ.(എനും)-കന്റ അഖടിമലേന്തത്യകോ കസെക്രടറടി             ശഫീ. സെഫീതകോറകോനും

കയച്ചൂരടി  അതടികനേതടിരകോയ  നേടിലേപകോടസ്  സെസഫീകരടിചകകകോണസ്  അക്രമേകത

തള്ളടിപറഞ.  മകരളതടികന്റ  ആരകോധത്യനേകോയ  മുഖത്യമേനടി  അക്രമേകത

തള്ളടിപറഞ.  ശഫീ.  കകോനേനും  രകോമജന്ദ്രനള്കപകടയുള്ള  ഇടതുപക

ജനേകോധടിപതത്യ  മുനണടിയുകട  മനേതകോക്കനകോര്  ആ അക്രമേകത  തള്ളടിപറഞ.

ആ  സെനുംഭവവമേകോയടി  ബനകപട്ടുവനടിട്ടുള്ള  ആളകള്കക്കതടികര  കര്ശേനേമേകോയ

നേടിലേപകോടസ്  മകരള  ഗവണ്കമേന്റുനും  മകരള  മപകോലേഫീസുനും  സെസഫീകരടിച.  അതുമേകോയടി

ബനകപടസ്  ഉതരവകോദടിതനും  കകോണടിക്കകോത  ഉമദത്യകോഗസകനേ  സെകസന്ഡസ്

കചയന  നേടിലേപകോടുനും  കൂടുതല  അമനേസഷണനും  നേടത്തുനതടിനേകോവശേത്യമേകോയ

നേടിലേപകോടുനും ഗവണ്കമേന്റസ് സെസഫീകരടിച. അവടിടകത സെനുംഘടനേകോ കമ്മടിറടിമപകോലനും

പടിരടിചവടിട്ടുകകകോണസ്  ഏറവനും  ആര്ജ്ജവമുള്ള  നേടിലേപകോടകോണസ്  ആ  പ്രസകോനേനും

സെസഫീകരടിചതസ്.  വയനേകോടസ്  സെനുംഭവതടിനമശേഷനും  നേടിങ്ങേള്  എന്തകോണസ്

മകരളതടില  നേടതടികക്കകോണടിരടികനതസ്?  നേടിങ്ങേള് മകരളതടില  കലേകോപനും

അഴടിചവടിടുകയകോയടിരുന്നു.  ഉതരവകോദടിതകപകടകോരു  രകോഷഫീയ  പ്രസകോനേനും

കചമയ്യേണ നേടിലേപകോടകോമണകോ  നേടിങ്ങേള് സെസഫീകരടിചതസ്; നേടിങ്ങേള് പതനും ഒകോഫഫീസെസ്

ആക്രമേടിചടിമല;  നേടിങ്ങേള്  പകോര്ടടി  ഒകോഫഫീസെസ്  ആക്രമേടിചടിമല;  നേകോടുനേഫീകള
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കലേകോപമുണകോക്കകോന് ശമേടിചടിമല?  ധഫീരജടികന്റ അനഭവനും മകരളതടികലേ എലകോ

ഇടതുപക  പ്രവര്തകര്കമുണകോകുകമേനകോണസ്  കക.പടി.സെടി.സെടി.-യുകട  ഒരു

മനേതകോവസ്  പറഞതസ്.  നേടിങ്ങേള്  അതടികനേ  തടിരുതകോന്  തയ്യേകോറകോമയകോ?  

രകോഷപടിതകോവകോയ  മേഹെകോതകോഗകോനടിയുകട  മഫകോമടകോ  നേടിങ്ങേള്

വലേടികചറടിഞ.  ഇനസ്  അതുമേകോയടി  ബനകപട  വടിവരങ്ങേള്  വനടിട്ടുണസ്.

ആരകോണസ്  അകതടുതസ് നേടിലേതടിടസ്  ചവടിടടിയതസ്  എന്നുള്ളതടികനേ സെനുംബനടിചസ്

മേമനേകോരമേ  ഉള്കപകടയുള്ള  വകോര്തകോമേകോധത്യമേങ്ങേള്ക്കസ്  റടിമപകോര്ടസ്

കചമയ്യേണടിവന്നു.  ഗകോനടി  ശേടിഷത്യനകോരകോയ  നേടിങ്ങേളകോണസ്  രകോഷപടിതകോവകോയ

മേഹെകോതകോഗകോനടിയുകട  മഫകോമടകോ  ചുവരടിലനേടിനസ്  വലേടി ചതകോകഴയടിടസ്

ചവടിടടിയരചതസ്.  നേല  ഗകോനടിശേടിഷത്യനകോര്;  നേടിങ്ങേള്  മഗകോഡ്കസെയുകട

അനയകോയടികളകോയടി  മേകോറടികക്കകോണടിരടികകയകോണസ്.  നേടിങ്ങേള്  ദടിശേ

കതറടികക്കകോണടിരടികകയകോണസ്.  മകരളതടില  മുഴവന്  കലേകോപമുണകോക്കകോനള്ള

ആസൂതടിതമേകോയ  ശമേങ്ങേളകോണസ്  നേടിങ്ങേള്  നേടതടികക്കകോണടിരടികനതസ്.

ആരകോധത്യനേകോയ  മുഖത്യമേനടി  സെഖകോവസ്  പടിണറകോയടി  വടിജയന്  വടിമേകോനേതടില

സെഞരടിചവന അവസെരതടില വടിമേകോനേതടിലണകോയടിരുന മകകോണ്ഗ്രസടികന്റ

ഗുണകള്  അമദ്ദേഹെതടിനമനേകര  പകോഞടുതസ്  ആക്രമേടിക്കകോന്  ശമേടിച.
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ഉതരവകോദടിതകപട  ഒരു  പ്രസകോനേകത  സെനുംബനടിചടിടമതകോളനും

ഇതരകമേകോരു  സെകോഹെചരത്യതടില  എന്തുനേടിലേപകോടകോണസ്  സെസഫീകരടിമക്കണതസ്;

നേടിങ്ങേള് തള്ളടിപറയകോന് തയ്യേകോറകോമയകോ,  പ്രതടിപകമനേതകോവസ് ഇതുസെനുംബനടിചസ്

എന്തകോണസ്  പറഞതസ്?  ഞങ്ങേളകട  ചുണകടടികള്;  ഇതകോമണകോ

മകകോണ്ഗ്രസടികന്റ  സെനുംസകോരനും? 

സെസര്ണ്ണക്കടത്തുമേകോയടി  ബനകപടസ്  ധകോരകോളനും  കകോരത്യങ്ങേള്

പറയുകയുണകോയടി.   ചഫീഞനേകോറടിയ  മകസെസ്  വഫീണ്ടുനും  വഫീണ്ടുമേടിടസ്  അലേമകോന്

പ്രതടിപകതടിനേസ്  നേകോണമേടിമല?  ഇതസ്  എത  തവണ  ഇവടികട  ചര്ച  കചയ

വടിഷയമേകോണസ്.  മകന്ദ്ര  ഏജന്സെടികള്  അമനേസഷടിക്കണകമേനകോവശേത്യകപടതസ്

മകരളതടികന്റ മുഖത്യമേനടി സെഖകോവസ് പടിണറകോയടി വടിജയനേകോണസ്.  അമനേസഷണനും

നേടതടി  എകന്തങടിലനും  കകണതകോന്  കഴടിമഞകോ?  പമക  ഈ  മകസടികനേ

രകോഷഫീയമേകോയടി  ഉപമയകോഗടിചകകകോണസ്  തടിരടിചവടിടകോന്  നേടിങ്ങേളനും

ബടി.കജ.പടി.-യുനും  മകരളതടികലേ  ചടിലേ  മേകോധത്യമേങ്ങേളനും  ഗൂഢകോമലേകോചനേ  നേടതടി

പ്രവര്തടിചകകകോണടിരടികന്നു.  ആ  ഗൂഢകോമലേകോചനേകയ  ആരകോണസ്

തള്ളടിക്കളഞതസ്?  മകരളതടികലേ  പ്രബുദ്ധരകോയ  ജനേങ്ങേള്  പഞകോയതസ്

കതരകഞടുപടിലനും നേടിയമേസെഭകോ കതരകഞടുപടിലനും ചുടമേറുപടടി നേലകടികക്കകോണസ്
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മകരളതടികലേ  ജനേങ്ങേള്  നേടിങ്ങേകള  നേടിരകോകരടികന  നേടിലേപകോടകോണസ്

സെസഫീകരടിചതസ്.

ഇവടികട  മചകോദത്യങ്ങേള്  ഒരുപകോടസ്  ഉയര്തടികക്കകോണ്ടുവരടികയകോണസ്.

കഴടിഞദടിവസെനും വന അടടിയന്തരപ്രമമേയവമേകോയടി ബനകപടസ് മുഖത്യമേനടി ചടിലേ

മചകോദത്യങ്ങേള് മചകോദടിച.  അതടിനേസ് നേടിങ്ങേള്ക്കസ് ഉതരമുണകോയടിലമലകോ.  ഇമപകോള്

മചകോദത്യങ്ങേള്  മചകോദടിചകകകോണടിരടികകയകോണസ്.  ആരകോണസ്  സെസര്ണ്ണനും

കകകോണ്ടുവനതസ്;  ആരകോണസ് സെസര്ണ്ണനും കകകോടുത്തുവടിടതസ്?  ആര്കമവണടിയകോണസ്

സെസര്ണ്ണനും  ഇവടികട  കകകോണ്ടുവനതസ്;  അറകോഷകയ  രകോജത്യനും  വടിടകോന്

അനവദടിചതകോരകോണസ്? ഇമപകോള് അവര്ക്കസ് കകോറുനും വഫീടുനും  സെഇൗകരത്യങ്ങേളകമേലകോനും

കകകോടുത്തുകകകോണടിരടികനതസ്  ബടി.കജ.പടി.-യുനും ആര്.എസെസ്.എസെസ്.-ഉനും  അമല.

ഈ  കകോരത്യകതകറടിചസ്  മചകോദടികവകോമനേകോ  പറയുവകോമനേകോ  നേടിങ്ങേള്ക്കസ്

നേകോവടിലല്ല്ലമലകോ. ബടി.കജ.പടി.കനും ആര്.എസെസ്.എസെസ്.-നനും എതടികര എന്തുകകകോണസ്

പറയകോന് കഴടിയുനടില. നേടിങ്ങേള് ഇടതുപകകത അന്തമേകോയടി എതടിര്കകയുനും

ബടി.കജ.പടി.-കയ  അനകൂലേടികകയുനും  കചയന്നു.  ആര്.എസെസ്.എസെസ്.-കനേ

അനകൂലേടികന്നു.  അവര്   പറയുനകതലകോനും  നേടിങ്ങേളകട  വകോകകളകോയടി

മേകോറുകയകോണസ്.  ഇവടികട  പ്രതടിപകനും   ക്രടിയകോതക  പ്രതടിപകമേകോയടി
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പ്രവര്തടികനതടിനപകരനും  മകരളതടികന്റ  എലകോ  വടികസെനേ

മകമേപ്രവര്തനേങ്ങേകളയുനും  അടടിമേറടിക്കകോന്  ശമേടികകയകോണസ്.

ഇതുകകോണുമമകോള്  ചരടിതനും  ആവര്തടികകയമലകയനസ്

മതകോനടിമപകോകുകയകോണസ്.  1957-ല അധടികകോരതടില വന ആദത്യ കമ്മമ്യൂണടിസസ്

ഗവണ്കമേന്റടികനേ  അടടിമേറടിക്കകോന്മവണടി  വടിമമേകോചനേസെമേരനും  നേടതടിയവരകോണസ്

നേടിങ്ങേള്  എന്നുള്ളതസ്  മേറന്നുമപകോകരുതസ്.  സെകലേ  ജകോതടി-മേത-വര്ഗഫീയ

സെനുംഘടനേകകളയുനും  കൂട്ടുപടിടടിചകകകോണകോണസ്  വടിമമേകോചനേസെമേരനും  നേടതടി

മകരളതടില കലേകോപനും സൃഷടിചതസ്. അനസ് മകന്ദ്രതടില അധടികകോരതടിലേടിരുന

മകകോണ്ഗ്രസെസ്  രണ്ടുവര്ഷനുംമേകോതനും  പ്രകോയമുള്ള  മകരളതടികലേ  കമ്മമ്യൂണടിസസ്

ഗവണ്കമേന്റടികനേ  കകോലേകോവധടി  പൂര്തഫീകരടിക്കകോന്  അനവദടിക്കകോകത

ജനേകോധടിപതത്യവടിരുദ്ധമേകോയടി  പടിരടിചവടിടുന  സെമേഫീപനേനും  സെസഫീകരടിച.  പടിനഫീടസ്

മകരളനും  ഒരു  കകോരത്യനും  ചര്ച  കചയ.  മകരളതടികലേ  കമ്മമ്യൂണടിസസ്

ഗവണ്കമേന്റടികനേ അടടിമേറടിക്കകോന്  അമമേരടിക്കന് ചകോരസെനുംഘടനേ സെടി.കഎ.എ.

(കസെന്ടല  ഇന്റലേടിജന്സെസ്  ഏജന്സെടി)  ഇടകപടുകയുണകോയടി.  അവര്

സെമേരക്കകോര്ക്കസ്  സെകോമതടികസെഹെകോയനും  നേലകടി.  അനകത  ഇന്തത്യയടികലേ

അമമേരടിക്കന്  അനുംബകോസെടിഡറകോയടിരുന  എലസെസര്തസ്  ബങര്
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കവളടികപടുതടിയ  വടിവരമേകോണടിതസ്.   അമമേരടിക്കന്  കസെനേററകോയടിരുന

ഡകോനേടിമയല പകോടടികസ് കമേകോയടിഹെകോന് കവളടികപടുതടിയ വടിവരമേകോണടിതസ്. സെമേകോനേ

സെകോഹെചരത്യമേകോണസ് മകരളതടില ഇമപകോഴണകോയടികക്കകോണടിരടികനതസ്.  വഫീണ്ടുനും

ഇടതുപക   ജനേകോധടിപതത്യ  മുനണടി  സെര്ക്കകോര്  അധടികകോരതടില

വനടിരടികന്നു.  നേടിങ്ങേള്ക്കസ്  സെഹെടിക്കകോന്  കഴടിയുനടില.  ഈ  സെര്ക്കകോരടികനേ

ഏതുവടിമധനേയുനും ഇലകോതകോകവകോന്മവണടിയുള്ള ആസൂതടിതമേകോയ ശമേങ്ങേളകോണസ്

നേടിങ്ങേള്  നേടതടികക്കകോണടിരടികനതസ്.  അതടിനമവണടി  അക്രമേസെമേരങ്ങേള്

നേടത്തുന്നു. ബടി.കജ.പടി.-യുകട സെഹെകോയമതകോടുകൂടടി മകരളതടികലേ ഇടതുപക

ജനേകോധടിപതത്യമുനണടി സെര്ക്കകോരടികനേ അടടിമേറടിക്കകോനള്ള ശമേങ്ങേളകോണസ് നേടിങ്ങേള്

നേടതടികക്കകോണടിരടികനതസ്.  അമമേരടിക്കന്  ചകോര  സെനുംഘടനേയുകട  പണനും

ഇമപകോള്  എതമേകോതനും  നേടിങ്ങേള്ക്കസ്  ലേഭടിചടിട്ടുകണന്നുള്ളതസ്  ഭകോവടിയടിലേകോണസ്

നേമുക്കറടിയകോന്   കഴടിയുനതസ്.  ഇമപകോള്  കക.പടി.സെടി.സെടി.  പ്രസെടിഡന്റസ്

അധടികകോരമമേകറടുതമപകോള്  പറകഞകോരു  കകോരത്യമുണസ്;  ഞങ്ങേള്  ആയടിരനും

മപകര  യൂതസ്  മകകോണ്ഗ്രസടിലനേടിന്നുനും   ആയടിരതടി  അഞ്ഞൂറസ്  മപകര

കഎ.എന്.ടടി.യു.സെടി.-യടിലനേടിന്നുനും  കതരകഞടുതസ്  പരടിമശേകോധനേ  നേടതടി.

അമപകോള് കകോരത്യങ്ങേള് മേനേസടിലേകോയടി. മകരളകത തകോഴകോന്മവണടിയകോണസ് 2500
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മപര്ക്കസ് പരടിശേഫീലേനേനും നേലകകോന് തഫീരുമേകോനേടിചതസ്.   ഇകതകോന്നുനും മകരളതടില

വടിലേമപകോകകോന് മപകോകുനടില. 

ശഫീ  .    കക  .    പടി  .    എ  .    മേജഫീദസ്:  സെര്,  എ.കക.ജടി.  കസെന്റര്

അക്രമേമതകോടനബനടിചസ് ഇഇൗ അടടിയന്തരപ്രമമേയനും ചര്ച കചയ്യേകോന് സെനര്ഭനും

ഉണകോയതടില  നേമുക്കസ്  ഏകറ  സെമന്തകോഷടിക്കകോനും.  മകരളതടില

നേടന്നുകകകോണടിരടികന  സെനുംഭവങ്ങേള്  എന്തകോകണന്നുനും  മകരളതടികലേ

മപകോലേഫീസെസ്  സെസഫീകരടികന  നേടിലേപകോടുകള്  എന്തകോകണന്നുനും  ചര്ച

കചയ്യേകപമടണ  ഒരു  പ്രധകോനേകപട  കകോരത്യമേകോണസ്.  ഇവടികട  പ്രധകോനേകപട

പകോര്ടടിയുകട  സെനുംസകോനേ  കമ്മടിറടി  ഓഫഫീസെടിനേസ്  മനേകരയകോണസ്

ആക്രമേണമുണകോയടിട്ടുള്ളതസ്. പകക അങ്ങേകനേകയകോരു ആക്രമേണമുണകോകുമമകോള്

ആ  ആക്രമേണനും  ആരസ്  നേടതടി  എനസ്  പറയുനതടിനമുന്പകോയടി  അകതലകോനും

പരടിമശേകോധടിമക്കണതമല?  മകകോണ്ഗ്രസകോണസ്  അതടിനേസ്  ഉതരവകോദടി  എനസ്

എല.ഡടി.എഫസ്.  കണ്വഫീനേര്  പറഞതുകകകോണകോണമലകോ  മകരളതടില

അമങ്ങേകോളമേടിമങ്ങേകോളനും കലേകോപമുണകോയതസ്.  അമപകോള് ഒരു സെനുംഭവനും നേടനകോല,

ഒരു  ഭരണകകടിയുകട  പ്രധകോനേകപട  ഓഫഫീസെടിനമനേകര

ആക്രമേണമുണകോയകോല..,  മബകോബകോകണനസ്  പറയുന്നു,  അതല  കകചനേഫീസെസ്
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പടക്കമേകോകണന്നുനും  പറയുന്നുണസ്,  പലേതുനും  പറയുന്നുണസ്,  അവടിടകത

മപകോലേഫീസുകകോര്കതകന  വടിശേസകോസെമേടില..,  ശഫീ.  കകോനേനും  രകോമജന്ദ്രന്

പറഞകതന്തകോണസ്,  ഇതസ്  ആരകോകണനസ്  പറയകോന്  പറടില,  അമനേസഷണനും

കഴടിയകട  എനസ്.  ബഹുമേകോനേകപട  മുഖത്യമേനടിമപകോലനും  ഒന്നുനും  പറഞടിടടില.

അങ്ങേകനേയടിരടികക്ക,  ഒരു  സെനുംഭവനും  നേടനയുടകനേ  ഇതസ്  കചയതസ്

മകകോണ്ഗ്രസകോകണനസ് പറഞകോല അതടിനേസ് പ്രതടികരണമുണകോകടിമല,  നേകോടടില

ബുദ്ധടിമുട്ടുണകോകടിമല,  അക്രമേങ്ങേളണകോകടിമല?  അതുകകകോണസ്

ഇതടിമനേകോടനബനടിചസ്  നേടന  എലകോ  അക്രമേതടികന്റയുനും  ഉതരവകോദടിതനും

എല.ഡടി.എഫസ്.  കണ്വഫീനേര്ക്കകോകണനസ്  ഞകോന്  ആമരകോപടികകയകോണസ്.

നേടിങ്ങേള് സെസയനും ആമലേകോചടിക്കൂ,  ഭരണകകടിക്കസ് ഇവടികട ക്രമേസെമേകോധകോനേനേടിലേ

നേല  രഫീതടിയടില  മപകോകണകമേനസ്  ആഗ്രഹെമേടിമല?  ഉകണനസ്  എനേടിക്കസ്

മതകോന്നുനടില.  മകരളതടിലേമങ്ങേകോളമേടിമങ്ങേകോളനും  ജകോഥകള്,  കകകോലേവടിളടി

പ്രസെനുംഗങ്ങേള്,  പ്രമകകോപനേപരമേകോയ  മുദകോവകോകത്യങ്ങേള്  എനടിങ്ങേകനേ  ധകോരകോളനും

പ്രശ്നങ്ങേളണകോയടി.  എകന്തലകോനും  നേടകന്നു.  ഇഇൗ  പ്രശ്നങ്ങേള്  നേടകന  എലകോ

സലേങ്ങേളടിലനും അതടികന്റ കൂകട മപകോലേഫീസെസ് ഉമദത്യകോഗസരുണസ്.  മപകോലേഫീസുകകോര്

മനേകോക്കടിനേടിലകക്കയകോണസ്  മകരളതടില  അമങ്ങേകോളമേടിമങ്ങേകോളനും  അക്രമേങ്ങേള്



Uncorrected/Not for Publication
04-07-2022

45

ഉണകോയടികക്കകോണടിരടികനതസ്.   എകന്തങടിലനും  നേടപടടികയടുക്കകോന്

സെകോധടിചടിട്ടുമണകോ?  തടയകോന്  നേടിലകന  മപകോലേഫീസുകകോകര  അക്രമേടികന

സെനുംഭവങ്ങേള്വകര റടിമപകോര്ടസ് കചയന്നു. അതകോണസ് ഇമപകോഴടിവടികട നേടകനതസ്.

എ.കക.ജടി.  കസെന്റര്  എത സുരകടിതമേകോയ സലേമേകോണസ്,  എത നേടിരഫീകണ

കത്യകോമേറകളണസ്,  മൂനസ്  ഷടിഫകോയടി  മപകോലേഫീസുകകോര്  കകോവല  നേടിലകന്നു,

മപകോലേഫീസെടികന്റ  ഒരു  വകോഹെനേവനും  അവടികടയുണസ്.  എനടിട്ടുനും  ഏകമദശേനും  25

മേഫീററടിനേകതസ് ഒരു മബകോനുംബകോക്രമേണമുണകോകുന്നു. പടിടടിക്കകോന് പ്രയകോസെമുമണകോ?

ബഹുമേകോനേകപട മുഖത്യമേനടി, അങ്ങേയുകട മപകോലേഫീസെടിനേസ് എന്തകോണസ് സെനുംഭവടിചതസ്?

ആ  സെമേയതസ്  അതസ്  പരടിമശേകോധടിചടിരുകനങടില  അമപകോള്  പടിടടിക്കകോന്

സെകോധടികമേകോയടിരുനടിമല? അതസ് നേടമനകോ ഇലമയകോ എന്നുള്ള സെനുംശേയനും നേമുക്കസ്

വനതസ്  അതുകകകോണകോണസ്.   അങ്ങേകനേ  ആകരങടിലനും  സെനുംശേയടിചമപകോയകോല

അത്ഭുതകപമടണ  കകോരത്യമേടില,  ആര്കനും  അതസ്  അറടിയടില.  ഇതയുനും

നേടിരുതരവകോദപരമേകോയടി മപകോലേഫീസെസ് ഉമദത്യകോഗസര് ഒരു നേടിലേപകോടസ് സെസഫീകരടിചസ്

നേടിര്വ്വടികകോരമേകോയടി മനേകോക്കടി നേടിനടിടസ് ഏകതങടിലനും ഒരു മപകോലേഫീസുകകോരകനേതടികര

നേടപടടി  എടുതടിട്ടുമണകോ?   ആതകോര്ത്ഥതയുകണങടില ഗവണ്കമേന്റസ്  നേടപടടി

എടുകകയമല  മവണതസ്?  അമനേസഷണനും  നേടകകയകോണസ്,  അക്രമേനും
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നേടതടിയവകര കകണതടി  പടിടടികൂടണനും.  പകക ഇഇൗകയകോരു സെനുംഭവകത

എന്തുകകകോണസ്  നേടിങ്ങേള്  ഗഇൗരവമേകോയടി  കണടില?  മപകോലേഫീസുകകോരുകട  മപരടില

നേടപടടികയടുക്കകോന്  മുമനകോട്ടുവനടിടടില?  എന്തുകകകോണകോണസ്  അവര്

സെനുംശേയടികനതസ്?  ചടിലേ  പ്രമദശേങ്ങേളടില  സെടി.പടി.കഎ.(എനും.)-കകോര്തകന

കചയനതസ് മേറസ് പകോര്ടടിക്കകോരുകടമമേല കകടടിവച ചരടിതമുണസ്. അതുകകകോണകോണസ്

അപലേപടിക്കകോന് എലകോവരുനും മേടടികനതസ്.  നേമ്മകളലകോവരുനും ബഹുമേകോനേടികന

ടടി.  ശേടിവദകോസെ  മമേമനേകോന്  ഇഇൗ  അടുത  ദടിവസെമേകോണസ്  മേരടിചതസ്.  അമദ്ദേഹെനും

തകോമേസെടിചടിരുന മേമഞരടിയടികലേ  വഫീടടില  മുന്പസ്  കമലറുണകോയടി,  ഭകോഗത്യതടിനേസ്

അമദ്ദേഹെനും  രകകപട്ടു.  അമപകോള്  സെടി.പടി.കഎ.(എനും)  മനേതൃതസനും

പറഞകതന്തകോണസ്?  ലേഫീഗസ്  ഗുണകള്  കചയതകോകണനസ്.  ഞകോനനും

ശഫീ.  കുഞകോലേടികടടി  സെകോഹെടിബുനും  ശഫീ.  യു.  എ.  ലേതഫീഫുകമേകോകക്ക

അമദ്ദേഹെകത  മപകോയടി  കണമപകോള്  ലേഫീഗുകകോര്  ഒരടിക്കലനും  ഇതസ്

കചയ്യേടികലനകോണസ് അമദ്ദേഹെനും പറഞതസ്.  അമനേസഷണനും നേടതടി,  ആകരയകോണസ്

പടിടടിചതസ്?  മേമഞരടിയടികലേ  സെടി.പടി.കഎ.(എനും)-കന്റ  പ്രവര്തകകരയകോണസ്

പടിടടിചതസ്.  ഞകോനേതകോണസ്  പറയുനതസ്,  നേടിങ്ങേള്  പറയുനതടിലള്ള

വടിശേസകോസെത്യതയുകട കുറവകോണസ് ഇഇൗ പ്രശ്നങ്ങേള്ക്കസ് കകോരണനും. ഇമപകോള് നേടകന
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വടിവകോദങ്ങേളടിലനേടിന്നുനും  രകകപടകോനനും  ശദ്ധതടിരടിക്കകോനനുംമവണടി  നേടിങ്ങേള്

കചയതകോകണനസ്  ആകരങടിലനും  പറഞകോല  അവകര  കുറനുംപറയകോന് പറ്റുമമേകോ?

പറടില.  ശഫീ.  പടി.  എസെസ്.  സുപകോല  ഇവടികടനേടിന്നുനും  മപകോയമലകോ,  സെസപ

സുമരഷടികന്റ കകോരത്യകമേകോകക്ക ഇവടികട പറയണ എനകോണസ് ഞകോന് വടിചകോരടിചതസ്.

അവകര  ആര്.എസെസ്.എസെസ്.-കകോരകോണസ്  കകകോണ്ടുനേടനതസ്  എകനകോകക്കയകോണസ്

അമദ്ദേഹെനും പറഞതസ്. മനേരകത ആരകോണസ് കകകോണ്ടുനേടനടിരുനതസ്? നേടിങ്ങേളകട

പ്രധകോനേകപട  ഓഫഫീസെടിലനും  മുഖത്യമേനടിയുകട  ഓഫഫീസെടിലനും

തകനയകോയടിരുനടിമല  ഇവര്  വന്നുമപകോയതസ്.  ചരടിതനും  തടിരടിചസ്  വരുനതമല

ഇമപകോള് സെനുംഭവടികനതസ്. ഞകോന് പറയുനതസ് വളകര ഗഇൗരവമതകോകട നേമ്മള്

കകോമണണ പ്രശ്നമേകോണസ്.  മകരളതടിലേമങ്ങേകോളമേടിമങ്ങേകോളനും പകോര്ടടി ഓഫഫീസുകള്,

വഫീടുകള്,  കടകള്  എനടിവ  ആക്രമേടികകയകോണസ്.  ഇകതകോന്നുനും  മകരളതടില

മുമനകോട്ടുകകകോണ്ടുമപകോമകണ  ഒരു  സെനുംഗതടിയല.  വളകര  ഗഇൗരവമുള്ള,

ഉതരവകോദടിതകപട  രകോഷഫീയ  പ്രസകോനേ  മനേതകോക്കനകോരുനും  പകോര്ടടികളമേകോണസ്

നേമ്മകളലകോവരുനും.  ഏകതങടിലനും ഒരു മനേതകോവസ് എകന്തങടിലനും ഒരു പ്രഖത്യകോപനേനും

നേടതടിയകോല  അതടില  പ്രതടികരടിചസ്  എലകോവരുനും  മറകോഡടില  ഇറങ്ങേടി

മതകോനത്യകോസെങ്ങേള്  കചയക,  മപകോലേഫീസെസ്  മേടിണകോതടിരടികക,  അങ്ങേകനേ
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കകകോണ്ടുമപകോകകോന്  കഴടിയുമമേകോ?  കഴടിയടില.  വളകര  ഗഇൗരവമതകോടുകൂടടി  ഇഇൗ

പ്രശ്നങ്ങേകള  കകോണണനും.  മപകോലേഫീസെസ്  നേടിഷടിയമേകോണസ്.  ബഹുമേകോനേകപട

മുഖത്യമേനടിയുകട  കയ്യേടിലേല  ഇമപകോഴകത  ആഭത്യന്തര  വകുപസ്  എനസ്

എനേടിക്കറടിയകോനും.  അതുകകകോണസ്  ഞകോന്  പറയുനതസ്  ഗഇൗരവതടികലേടുമക്കണ

കകോരത്യമേകോണസ്,  എലകോവര്കനും  സെനുംരകണമുണകോകണനും,  എലകോ  പകോര്ടടികള്കനും

സെനുംരകണമുണകോകണനും.  ഞങ്ങേള്ക്കസ്  പ്രശ്നമേടില,  കകോരണനും  ഞങ്ങേള്ക്കസ്

പ്രതടിമേയടില, അതുകകകോണസ് കയനും കകോലനും ഞങ്ങേള് കവടടിയടിടടില. ആ ഒരു രക

ഞങ്ങേള്കണസ്.  ഇഇൗ  അടടിയന്തരപ്രമമേയനും  ചര്ച  കചയതസ്  വളകര  നേല

കകോരത്യമേകോണസ്,  ഗവണ്കമേന്റസ്  ഇഇൗ  കകോരത്യങ്ങേകളപറടി  ഗഇൗരവമേകോയടി

ആമലേകോചടിക്കണനും,  ഗവണ്കമേന്റടികന്റ  ഭകോഗത്തുനേടിന്നുള്ള  കതറ്റുകള്  തടിരുതടി

മുമനകോട്ടുമപകോകണനും എന്നുമേകോതനും പറഞകകകോണസ് ഞകോന് അവസെകോനേടിപടികന്നു.

ചഫീഫസ്  വടിപസ്  (മഡകോ  .    എന്  .    ജയരകോജസ്):  സെര്,  സെടി.പടി.കഎ.(എനും)-കന്റ

സെനുംസകോനേ  കമ്മടിറടി  ഓഫഫീസെകോയ  എ.കക.ജടി.  കസെന്ററടിനേസ്  മനേകരയുണകോയ

മബകോനുംബകോക്രമേണതടില ശേക്തമേകോയടി പ്രതടിമഷധടികകയകോണസ്.   മകരളതടിനേസ്

ഒരു  മേഹെതകോയ  ജനേകോധടിപതത്യ  പകോരമരത്യമുണസ്.  അതസ്  സെനുംരകടിക്കകപടുക

എന്നുള്ളതസ്  വളകര  പ്രധകോനേകപട  കകോരത്യമേകോണസ്.  നേമുക്കറടിയകോനും,  ഒരു  രകോഷഫീയ
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പകോര്ടടിയുകട ഓഫഫീസെസ് എന്നുപറയുനതസ് മകവലേമേകോയ ഒരു നേടിര്മ്മടിതടി മേകോതമേല,

അതടിനേപ്പുറമതയസ്  അതടികനേകോരു  കകജവസെസഭകോവമുണസ്.  ഒരുപകക  അവടികട

നേടകന  ചര്ചകളനും  നേയപരമേകോയ  തഫീരുമേകോനേങ്ങേളനും  നേടിലേപകോടുകളനും  ഓമരകോ

കകോലേഘടതടിലനും  ഏതസ്  രകോഷഫീയ  പ്രസകോനേനും  നേമ്മുകട  രകോജത്യനും  ഭരടിചകോലനും

അകതകോകക്ക ഭകോവടി സെമൂഹെകത രൂപകപടുത്തുനതടില നേടിര്ണ്ണകോയകമേകോയ പങസ്

നേടിര്വ്വഹെടിചടിട്ടുണസ്.   അതുകകകോണ്ടുതകന  ഒരു  പകോര്ടടി  ഓഫഫീസെടിനമനേകര

ആക്രമേണമുണകോകുമമകോള്  അതസ്  യഥകോര്ത്ഥതടില  എന്തടിനമവണടിയകോമണകോ

നേടിലേനേടിലകനതസ്,  അകലങടില  അതടികന്റ  നേടിലേപകോടുകള്  എന്തകോമണകോ  ആ

നേടിലേപകോടുകള്കക്കതടികരയുള്ള  ഒരു  പ്രതടിമഷധനുംകൂടടിയകോയടി  അതടികനേ

കകോണകോതടിരടിക്കകോന്  കഴടിയടില.   എ.കക.ജടി.-കയ  മകരളതടിനേസ്

പരടിചയകപടുമതണ കകോരത്യമേടില.  അമദ്ദേഹെതടികന്റ ഒരു വലേടിയ മമേകോഹെമുണസ്,

ഒരു  കകോലേഘടതടില  ചുരുളടിയടിലനും  കഫീരടിമതകോടടിലകമേകോകക്ക  കൃഷടിക്കകോകര

കുടടിയടിറക്കടിയ  സെമേയതസ്  അമദ്ദേഹെതടികന്റ  രകോഷഫീയ  പ്രസകോനേതടികന്റ

ആളകളലകോയടിരുനടിട്ടുകൂടടി  അവര്കമവണടി  അനവടികട  നേടിരകോഹെകോരനും

കടിടകകയുനും സെമേരനും സെനുംഘടടിപടികകയുകമേകോകക്ക കചയതസ് ഒരുപകക മകരള

രകോഷഫീയതടികന്റ ഏറവനും പ്രസെകോദകോതകമേകോയ ഒരു മുഖമേകോണസ്.   അതരകമേകോരു
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മുഖമുള്ള  വത്യക്തടിയുകട  നേകോമേമധയതടിലേകോണസ്  അതസ്  അറടിയകപടുനതസ്

എന്നുള്ളതുകകകോണ്ടുതകന  ഞകോന്  വടിശേസസെടികനതസ്  ഇതരനും

നേടിലേപകോടുകള്കക്കതടികരയുള്ള,  പ്രമതത്യകടിചസ്  സെടി.പടി.കഎ.(എനും.)-കനേമപകോലള്ള

രകോഷഫീയ  പ്രസകോനേനും  ഇന്തത്യയടികലേ  വര്ഗഫീയതയ്കക്കതടികരയുള്ള

നേടിലേപകോടുകള്കക്കതടികര  നേടിലകമമകോള്  അതടികന്റകയകോകക്ക

അസെഹെടിഷ്ണുതകള്  സെസകോഭകോവടികമേകോയടി  ഉയര്ന്നുവരുനതകോണസ്.  പകക

സെങടകരമേകോയ  കകോരത്യനും  ഇവടികട  ചര്ചയടില  വനമപകോള്  ആക്രമേണതടികന്റ

രഫീതടികയകറടിമചകോ  സെസഭകോവകതകറടിമചകോ  ഗ്രകോവടിറടികയകറടിമചകോ  ആണസ്

ചര്ചകള്  വനതസ്.   ഏതകോയകോലനും  അതസ്  നേടിലേപകോടുകള്കക്കതടികരയുള്ള  ഒരു

ആക്രമേണതടികന്റ  സെസഭകോവമേകോയടിടകോണസ്  കകോണകോന്  കഴടിയുനതസ്.  പകക

അമതകോകടകോപനുംതകന  ഇതരകമേകോരു  ചര്ച  വരുമമകോള്  അപലേപടിമക്കണ

സെകോഹെചരത്യനും  തഫീര്ചയകോയുനും  ഉണകോകണനും.  ഗവണ്കമേന്റടികന്റ നേടിലേപകോടസ്  വളകര

കൃതത്യമേകോയടി  പറഞകഴടിഞ,  ആകരകയങടിലനും  പടിടടിചസ്  പ്രതടിസകോനേതസ്

നേടിര്ത്തുനതടിനേപ്പുറതസ്  കൃതത്യമേകോയ  അമനേസഷണനും  നേടതടി  പ്രതടികകള

കകണത്തുക എന നേടിലേപകോടകോണസ് ഗവണ്കമേന്റസ് സെസഫീകരടികനതസ്. വയനേകോടടില

ശഫീ.  രകോഹുല  ഗകോനടിയുകട  ഓഫഫീസെടിനമനേകരയുണകോയ  ആക്രമേണതടില
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എടുത  ജനേകോധടിപതത്യ  നേടിലേപകോടസ്  ഒരു  പകോര്ടടികയയുനും  ഗവണ്കമേന്റടികനേയുനും

സെനുംബനടിചടിടമതകോളനും  എത  കൃതത്യമേകോയകോണസ്  നേടിര്വ്വഹെടിചതസ്.  രകോഷഫീയ

പകോര്ടടിയുകട  സെമേഫീപനേനും  അക്കകോരത്യതടില  വളകര  കൃതത്യമേകോയടിരുന്നു.  ഇഇൗ

കകോരത്യതടിലനും  കൃതത്യമേകോയ  അമനേസഷണനും  നേടതടി  പ്രതടികകള

കകണത്തുകമേന്നുള്ള  കകോരത്യതടില  യകോകതകോരു  സെനുംശേയവമേടില.  'കടവകനേ

കടിടടിയടികലങടില  കടിടടിയവകനേ  പടിടടികക'  എന്നുള്ള  നേടിലേപകോടസ്  ഇഇൗ

ഗവണ്കമേന്റസ്  നേടിലേപകോടല എന്നുള്ളതകോണസ് ഏറവനും പ്രധകോനേകപട കകോരത്യനും.  ആ

കകോരത്യതടില  വളകര  ശേക്തമേകോയടി  അപലേപടികനതടിമനേകോകടകോപനുംതകന

എതയുനുംമവഗനും  ഇഇൗ  കകോരത്യതടികലേകോരു  തഫീരുമേകോനേമുണകോകുകമേന്നുള്ള  പ്രതഫീക

കൂടടി എനേടികണസ്.

ശഫീമേതടി കക  .    കക  .    രമേ:  സെര്,  തടിരുവനേന്തപുരകത എ.കക.ജടി.  കസെന്റര്

ആക്രമേടിക്കകപടതസ്  അമങ്ങേയറനും  മഖദകരവനും  പ്രതടിമഷധകോര്ഹെവമേകോണസ്.

കനേത സെടി.സെടി.ടടി.വടി.  നേടിയനണതടിലള്ളതുനും മപകോലേഫീസെസ് കകോവലള്ളതുമേകോയ

ഒരു ഓഫഫീസെടിനമനേകര ഒരു കകബക്കടില രണസ് അക്രമേടികള് വനസ് ആക്രമേണനും

നേടതടി  നേകോലേസ്  ദടിവസെനും  കഴടിഞടിട്ടുനും  പ്രതടികകള  ഇതുവകര  പടിടടികൂടകോന്

കഴടിഞടിടടികലന്നുള്ളതസ്  മകരളതടികലേ  ആഭത്യന്തര  വകുപടികന്റ  തടികഞ
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പരകോജയനുംതകനയകോണസ്.  ബഹുമേകോനേകപട  മുഖത്യമേനടികനും

ഗവണ്കമേന്റടിനകമേതടികര  ഉയര്ന്നുവനടിട്ടുള്ള  അഴടിമേതടിയകോമരകോപണങ്ങേള്

ഭരണമുനണടികയയുനും  രകോഷഫീയ  അന്തരഫീകകതയുനും  അമങ്ങേയറകത

ജഫീര്ണ്ണതയടികലേതടിചടിരടികകയകോണസ്.  ഇതടികനേ  വഴടിതടിരടിചവടിടകോനള്ള

കുതടിത  ശമേതടികന്റ  ഭകോഗമേകോയടിട്ടുതകനയകോണസ്  ഇതരതടിലള്ള

ആക്രമേണമുണകോയകതനസ്  ഞകോന്  സെനുംശേയടികകയകോണസ്.  സെര്ക്കകോര്  വലകോകത

പരടിഭകോന്തടിയടിലേകോണസ്,  നേടിയമേസെഭയടില ഉയര്ന്നുവരുന മചകോദത്യങ്ങേള്കമപകോലനും

മേറുപടടി  പറയകോന്  കഴടിയകോകത  ആമരകോപണങ്ങേള്കമനേകര  ക്ഷുഭടിതനേകോകുന

മുഖത്യമേനടികയയകോണസ്  നേകോനും  കണ്ടുകകകോണടിരടികനതസ്.   ഇതുകകകോണ്ടുതകന

ഇതരതടിലള്ള സെനുംഭവങ്ങേകള വഴടിതടിരടിചവടിടകോന്മവണടിയുള്ള സെര്ക്കകോരടികന്റ

മബകോധപൂര്വ്വമേകോയ  ശമേങ്ങേളകോണസ്  ഇതടികന്റ  പടിനടിലള്ളകതനസ്

മേനേസടിലേകോമക്കണടിയടിരടികനതസ്.  സെടി.പടി.കഎ.(എനും)

പ്രതടിസെനടിയടിലേകോയടിരടികന  ഘടങ്ങേളടികലേകോകക്ക  ഇതുമപകോകലേയുള്ള

അക്രമേങ്ങേള് നേടനതടികന്റ മനേര്സെകോകത്യങ്ങേള്കൂടടിയകോണസ് ഞങ്ങേള്. ഒഞടിയതസ്

ആര്.എനും.പടി. (റവലേമ്യൂഷണറടി മേകോർകടിസസ് പകോർടടി)  രൂപഫീകരടികന സെമേയതസ്

ഇതുമപകോകലേ സെമേകോനേമേകോയ അക്രമേ സെനുംഭവങ്ങേള്ക്കസ് സെകോകത്യരകോയ ആളകളകോണസ്
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ഞങ്ങേള്. ആ  സെമേയതസ്  അവടികട  എ.കക.ജടി.-യുകട  നേകോമേമധയതടിലള്ള

സെടി.പടി.കഎ.(എനും)-കന്റ  ഏരടിയ  കമ്മടിറടി  ഓഫഫീസെസ്  കതടിചതടിനമശേഷനും

അനകത  സെടി.പടി.കഎ.(എനും)-കന്റ  സെനുംസകോനേ  കസെക്രടറടിയുനും  ഇനകത

മകരളതടികന്റ മുഖത്യമേനടിയുമേകോയ ശഫീ.  പടിണറകോയടി വടിജയന് അവടികട വനസ്

വടിമേതരകോയ  ഞങ്ങേകള  'കുലേനുംകുതടികള്'  എന്നുപറഞസ്  അധടിമകപടിച

സെനുംഭവമുണകോയ  സെമേയമേകോയടിരുന്നു  അതസ്.   ആ  സെനുംഭവനും  നേടനസ്  പതടിനേകോലേസ്

വര്ഷമേകോയടിട്ടുനും  ഇതുവകര  ഒരു  പ്രതടികയമപകോലനും  അറസസ്  കചയ്യേകോന്

കഴടിഞടിടടില.  അതുമേകോതമേല,  അനസ്  ഞങ്ങേളകട  പ്രവര്തനേങ്ങേള് നേടകന

സെമേയതസ്   മകളമവടകന്റ നേകോമേമധയതടിലള്ള  വടകരയടിലള്ള  പകോര്ടടി

ഒകോഫഫീസെടിനമനേകര കകലറടിഞടിട്ടുനും ഒരു പ്രതടികയമപകോലനും ഇന്നുവകര അറസസ്

കചയ്യേകോന് കഴടിഞടിടടില.  സെടി.പടി.കഎ.(എനും)-കന്റ ഏരടിയ കമ്മടിറടി മനേതകോവനും

മലേകോമയഴസ്  യൂണടിയന് മനേതകോവനും കര്ഷക സെനുംഘതടികന്റ മനേതകോവമേകോയടിരുന

അഡസ.  ഇ.  കക.  നേകോരകോയണകന്റ  വഫീടടിനമനേകര  മബകോനുംകബറടിഞടിടസ്  ഒരു

പ്രതടികയമപകോലനും  പടിടടികൂടകോന്  കഴടിഞടിടടില.  ഇതരതടിലള്ള  സെമേകോനേ

സെനുംഭവങ്ങേള്ക്കസ്  നേടിരവധടി  ഉദകോഹെരണങ്ങേള്  ചൂണടിക്കകോണടിക്കകോന്  കഴടിയുനും.

അതുകകകോണകോണസ് സെര്ക്കകോര് പ്രതടിസെനടിയടിലേകോകുന സെമേയതസ് ഇതുമപകോലള്ള
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അക്രമേങ്ങേള്  അഴടിചവടിടസ്  വഴടിതടിരടിചവടിടകോനള്ള  ശമേങ്ങേള്  ഇവടികട

നേടന്നുകകകോണടിരടികനതസ്.  ഞങ്ങേള്ക്കസ്  ഒരു  സെനുംശേയവമേടില,  ഒരു

പ്രതടികയമപകോലനും പടിടടികൂടകോന് കഴടിയുകമേനസ് ഞകോന് പ്രതഫീകടികനടില. കള്ളന്

കപലേടിലതകനയകോണസ്,  ഇതടികന്റ കപടിതകോന് ആരകോകണനസ് മേകോതമമേ ഇനേടി

കകണമതണതുള.  അതുകകകോണസ്  ഇതസ്  മകരളതടിനേസ്  അമനേസഷടിചസ്

കകണതകോന്  കഴടിഞടിടടികലങടില  മകന്ദ്ര  ഏജന്സെടികയയകോണസ്

ഏലപടിമക്കണതസ്.   മകരളതടികലേ  ആഭത്യന്തര  വകുപടികന്റ  പരകോജയനും...,

തഫീര്ചയകോയുനും  എസെസ്.എഫസ്.കഎ.-ക്കകോര്  വകോഴ  നേമടണതസ്  ആഭത്യന്തര  വകുപസ്

മേനടിയുകട കമസെരയടിലേകോയടിരുന്നുകവന്നുകൂടടി ഓര്മ്മകപടുത്തുകയകോണസ്.

ശഫീ  .    കക  .    വടി  .    സുമമേഷസ്:  സെര്,  മകരളനും കണ ഏറവനും വലേടിയ രകോഷഫീയ

ക്രടിമേടിനേല  ഗൂഢകോമലേകോചനേയകോണസ്  എ.കക.ജടി.  കസെന്ററടിനമനേകര  നേടനതസ്.

ഇമപകോള് എലകോതടിനനും മകന്ദ്രകത കൂട്ടുപടിടടിക്കകോനള്ള ശമേമേകോണസ് നേടത്തുനതസ്.

യു.ഡടി.എഫസ്.  ഭരണകകോലേതസ്  നേടന  സെനുംഭവങ്ങേളടില  മപകോലേഫീസെസ്

നേടപടടികയടുക്കകോതതടികനേ  കുറടിചകോണസ്  ഇവടികട  ബഹുമേകോനേത്യയകോയ  വടകര

അനുംഗനും  സെനുംസെകോരടിചതസ്.   യു.ഡടി.എഫസ്.-കന്റ  മപകോലേഫീസെല  ശഫീ.  പടിണറകോയടി

വടിജയകന്റ മപകോലേഫീകസെനസ്  നേനകോയടി  മേനേസടിലേകോക്കണനും.  എ.കക.ജടി.  കസെന്റര്
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എനതസ്  ഈ  നേകോടടികലേ  പകോവകപടവകന്റയുനും  സെകോധകോരണക്കകോരകന്റയുനും

കതകോഴടിലേകോളടിയുകടയുനും  പടടിണടിക്കകോരകന്റയുനും പ്രതഫീകയകോണസ്. മകരള രകോഷഫീയനും

കണ  ഏറവനും  കടുത  അക്രമേനും  1983  ഒമക്ടകോബര്  മേകോസെനും  31-ാം  തഫീയതടി

എ.കക.ജടി.  കസെന്ററടിനേസ്  മനേകര  നേടനതകോണസ്.   1991-ല  മപകോലേഫീസെടികന്റ

സെഹെകോയമതകോകട  ഇനടിര മകകോണ്ഗ്രസെസ്/ കക.എസെസ്.യു. എ.കക.ജടി. കസെന്ററടിനേസ്

മനേകര എടസ് മബകോനുംബുകളകോണസ് എറടിഞതസ്.  പകോര്ടടിയുകട പ്രമുഖരകോയ മുഴവന്

മനേതകോക്കളമുള്ളമപകോള്  അനകത  പകോര്ടടി  മനേതകോവകോയ  ശഫീ.  എനും.  എ.

മബബടിയുകട  വകോയടിമലേയസ്  കലസ്  തടിരുകകോനള്ള  ശമേനും  മപകോലനും  നേടന്നു.

ബഹുമേകോനേത്യനേകോയ ശഫീ.  പടി.  സെടി.  വടിഷ്ണുനേകോഥസ്  അപ്പുറതടിരുനസ്  പരടിഹെകോസെവനും

ആമകപ വനും  നേടത്തുകയകോണസ്.  എ.കക.ജടി.  കസെന്റര്  എന്നുപറയുനതസ്

എക്കകോലേവനും  മകരളതടികലേ  വലേതുപക  രകോഷഫീയതടില  അവകര

അസെസസരകോകന,  അവര്ക്കസ്  അസൂയയുണകോകന  ഏറവനും  പ്രധകോനേകപട

മകന്ദ്രമേകോണസ്.  ഇതസ് തള്ളടിപറയകോന് നേടിങ്ങേള് തയ്യേകോറകോമയകോ;  നേടിങ്ങേള് ഇമപകോള്

വലേടിയ  വഫീരവകോദനും  മുഴകകയമല;  ഞങ്ങേള്കള്ള  സെനുംശേയകമേന്തകോകണനസ്

മേണടിയകോശേകോന് ഇവടികട പറഞ. പുതടിയ മകകോണ്ഗ്രസെസ് പ്രതടിപക മനേതൃനേടിര

വനമപകോള്  അവര്  പറഞതസ്  ഞങ്ങേള്  മശേലേടി  മേകോറ്റുകയകോകണനകോണസ്.
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മനേരകതയുനും മശേലേടി  ഇതുതകനയകോയടിരുന്നു.  അടടിയന്തരകോവസക്കകോലേതസ്

പന്തക്കപകോറയടികലേ  സെടി.പടി.ഐ.(എനും)  പ്രവര്തകനനും  ദടിമനേശേസ്  ബഫീഡടി

കതകോഴടിലേകോളടിയുമേകോയ  കകകോളങ്ങേരതസ്  രകോഘവകനേ  മബകോനുംബസ്  എറടിഞസ്

കകകോനതുമുതല  ആരനുംഭടിച  ചരടിതമുണസ്  ഈ  നേകോടടിനേസ്.  മകരളതടില

കലേകോപമുണകോക്കകോന്  ഏതസ്  അര്ത്ഥതടില,  എനകോരനുംഭടിച  ശമേമേകോണസ്.

സെമേഫീപകകോലേ  മകരള  രകോഷഫീയതടില  സെസര്ണ്ണക്കളളക്കടത്തുനും  അതുമേകോയടി

ബനകപട്ടുമുളള  വടിഷയങ്ങേളടില  കലേകോപതടിനേസ്  സെമേകോനേമേകോയ

സെകോഹെചരത്യമുണകോകകയമല കചയതസ്, ഒകോഫഫീസെസ് ആക്രമേടിചതുമേകോയടി ബനകപടസ്

77  മകസുകളകോണസ്  മപകോലേഫീസെസ്  രജടിസര്  കചയതസ്.  നേടിങ്ങേള്  ഇവടികട

വടിലേപടിചമലകോ, ഇതടില 61 മകസുകളകോണസ് യു.ഡടി.എഫസ്.-കനേതടികര എടുതതസ്.

11  മകസുകള്  സെടി.പടി.ഐ.(എനും.)  പ്രവര്തകര്കക്കതടികരയുനും  ബകോക്കടി

മകസ്സുകള്   മേറസ്  പകോര്ടടി  പ്രവര്തകര്കക്കതടികരയുമേകോണസ്  രജടിസര്  കചയതസ്.

ആധടികകോരടികമേകോയ  മരഖയകോണടിതസ്.  സെടി.പടി.ഐ(എനും.)  ഭരടികമമകോള്

സെടി.പടി.ഐ.(എനും)  പ്രവര്തകര്  കതറസ്  കചയകോല   സെടി.പടി.ഐ.(എനും)-കനേ

സെനുംരകടികകകയനതല   ശഫീ.  പടിണറകോയടി  വടിജയകന്റ,  ഇടതുപക

ജനേകോധടിപതത്യമുനണടിയുകട  മപകോലേഫീസെടികന്റ  നേയനും.  എത  ഒകോഫഫീസുകളകോണസ്



Uncorrected/Not for Publication
04-07-2022

57

നേടിങ്ങേള് തകര്തതസ്; നേടിങ്ങേള് എകന്തലകോമേകോണസ് ഇവടികട കകോണടിചതസ്; നേടിങ്ങേള്

ഇവടികട  കകോണടിച  മതകോനത്യവകോസെതടിനേസ്  വല  കയനും  കണകമുമണകോ;

എ.കക.ജടി.  കസെന്ററുനും  സെഖകോവസ്  പടിണറകോയടി  വടിജയനനും  ശഫീ.  മകകോടടിമയരടി

ബകോലേകൃഷ്ണനനും  ശഫീ.  ഇ.  പടി.  ജയരകോജനനും  അടങ്ങുന  ഇടതുപക

ജനേകോധടിപതത്യമുനണടിയുകട മനേതൃതസനും എത രകോഷഫീയ പകസതമയകോകടയുനും എത

അവധകോനേതമയകോകടയുമേകോണസ്   നേടിലേപകോടസ്  സെസഫീകരടിചതസ്;  നേടിങ്ങേള്

സെമേഫീപകകോലേതസ്  എകന്തലകോനും  സെനുംഭവങ്ങേളകോണുണകോക്കടിയതസ്;  ശഫീ.  പടി.  സെടി.

വടിഷ്ണുനേകോഥസ്   എസെസ്.ഡടി.പടി.ഐ.-യുകട ഒരുകകോരത്യനും പറഞ.  ബഹുമേകോനേകപട

പടി.  സെടി.  വടിഷ്ണുനേകോമഥ,  ശഫീ.  രകോഹുല  ഗകോനടിയുകട   ഒകോഫഫീസെസ്

എസെസ്. ഡടി.പടി.ഐ.  സെനര്ശേടികകയുനും  അവടികട  വലേടിയ  മഫസ്ബുക്കസ്

വഫീഡടിമയകോ  പ്രദര്ശേടിപടികകയുനും  കചയ.  തൃക്കകോക്കര  ഉപകതരകഞടുപസ്

വടിജയടിചതടികന്റ ഉപകകോരമേകോയടിരടികനും.  എനകോല എ.കക.ജടി.  കസെന്ററടിമലേയസ്

വന  എസെസ്.ഡടി.പടി.ഐ.  പ്രവര്തകകര  എ.കക.ജടി.  കസെന്റര്  ഒകോഫഫീസെടില

കയറകോകത  മേടക്കടി  അയയ്ക്കുകയകോണസ്  ഇടതുപക  ജനേകോധടിപതത്യ  മുനണടി

കചയതസ്.  ഞങ്ങേള്ക്കസ്  ഒരു  വര്ഗഫീയ  തഫീവ്രവകോദടികളകടയുനും  ഒരു

ശേതമേകോനേനുംമപകോലനും  ആനകൂലേത്യതടികന്റമയകോ  അനകമയുകടമയകോ ആവശേത്യമേടില.
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ശഫീ.  പടി.  സെടി.  വടിഷ്ണുനേകോഥസ്  ഈ സെഭകയ കതറടിദ്ധരടിപടിക്കകോനേകോണസ് ശമേടിചതസ്.

നേടിങ്ങേള് ഭരടികമമകോഴകോണസ് കൃഷ്ണപടിള്ളയുകട സകോരകനും തകര്തതസ്.  ഇമപകോള്

സെഖകോകവനസ്  വടിളടിചസ്  വലേടിയ ആമവശേഭരടിതരകോകുനതുകണ്ടു.  കൃഷ്ണപടിള്ളയുകട

സകോരകനും  തകര്ത  സെടി.പടി.ഐ.(എനും.)കകോകര  നേടിങ്ങേള്  പടിടടിച.  ഞങ്ങേള്

എന്തകോണസ് കചയതസ്;  ഞങ്ങേള് അവര്കക്കതടികര നേടപടടികയടുകകയുനും അവകര

പകോര്ടടിയടിലനേടിന്നുനും  പുറതകോകകയുനും  കചയ.  ഇമപകോള്  മകകോടതടി

പറഞടിരടികനതസ് എന്തകോണസ്;  നേടിങ്ങേളകോണസ് എക്കകോലേത്തുനും ഏതസ് ഘടതടിലനും

...മേണടിയകോശേകോകന്റ  അനഭവനും  മേണടിയകോശേകോന്  പറഞ.   മുന്  എനും.എല.എ.

ശഫീ.  ടടി. വടി. രകോമജഷടികന്റയുനും ശഫീ. പടി. ജയരകോജന് എന ഞങ്ങേളകട പകോര്ടടി

മനേതകോവടികന്റയുനും അനഭവകമേന്തകോണസ്;  നേടിങ്ങേളകട മേകോധത്യമേ വക്തകോവസ് ചകോനേലേടില

ഒരു  വലേടിയ  ചര്ച  നേടതടിയമലകോ,  വടിമേകോനേതടില  നേടിങ്ങേള്  മുഖത്യമേനടികയ

ആക്രമേടിക്കകോനേമല   ശമേടിചതസ്;  ബഹുമേകോനേകപട  മുന്  പ്രതടിപക  മനേതകോവസ്

ശഫീ.  രമമേശേസ്  കചനടിതലേ,  ശഫീ.  പടി.  കക.  കുഞകോലേടികടടി,  ശഫീ.  വടി.  ഡടി.

സെതഫീശേന്  ഉള്കപകടയുള്ള  ബഹുമേകോനേത്യരകോയ  നേടിങ്ങേകളലകോനും  അലനും  രകോഷഫീയ

മേരത്യകോദ  കകോണടിമചകോ?  അങ്ങേകനേകയകോരു സെനുംഭവനും  നേടനകോല ആ സെനുംഭവകത

തള്ളടിപറയുകകയനതസ് രകോഷഫീയ മേരത്യകോദയമല, നേടിങ്ങേള് എന്തകോണസ് കരുതടിയതസ്;
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സെഖകോവസ്  ശഫീ.  പടിണറകോയടി  വടിജയനനും  ശഫീ.  മകകോടടിമയരടി  ബകോലേകൃഷ്ണനനും

അവധകോനേതമയകോകടയല  പ്രതടികരടിചടിരുനകതങടില   അതസ്  തകോങ്ങേകോനള്ള

മശേഷടി  മകരളതടികലേ  യു.ഡടി.എഫസ്.-നമണകോ;  ശഫീ.  ഇ.പടി.  ജയരകോജന്

അവടികട  ഉണകോയടിരുനതുകകകോണസ്  മുഖത്യമേനടി  രകകപട്ടു.  രണ്ടുമപകര

ടടിക്കകറടുതസ്  വടിമേകോനേതടില  അയച,  മേകറകോരകോകള   മഫകോമടകോകയടുക്കകോന്

മവണടിയുനും അയച. ഇമപകോള് നേടിങ്ങേള് ശഫീ. ഇ. പടി.  ജയരകോജനേസ് എതടിരകോണസ്.

ശഫീ.  പടിണറകോയടി  വടിജയകനേ  അകലങടില  ശഫീ.  മകകോടടിമയരടി

ബകോലേകൃഷ്ണകനേയകോണസ്  1995-ല  പകോര്ടടി  മകകോണ്ഗ്രസെസ്  കഴടിഞവരുമമകോള്

ആക്രമേടിക്കകോന്  മനേകോക്കടിയതസ്.  പമക  ശഫീ.  ഇ.  പടി.  ജയരകോജകനേയകോണസ്

കടിടടിയതസ്.  നേടിങ്ങേള്  പ്രസെനുംഗടികനതടിനമുമസ്  ശഫീ.  രകോജസ്  മമേകോഹെന്

ഉണ്ണടിതകോമനേകോടസ് മചകോദടിക്കണനും. ഇമപകോഴനും ഉറങ്ങേകോന് സെകോധടിക്കകോകത, പ്രമതത്യക

സെനുംവടിധകോനേമതകോടുകൂടടി  മേകോതനും  രകോതടി  ഉറങ്ങുനതടികന്റ  പ്രയകോസെനും

അനഭവടികന  പ്രതടിഭകോശേകോലേടിയകോകയകോരു  രകോഷഫീയ  മനേതകോവടികനേ

വകവരുതകോന്  നേടിങ്ങേള്  നേടതടിയ  നേഫീക്കനും  ആര്കക്കതടിരകോണസ്;  നേടിങ്ങേള്

ഇമപകോഴനും  പരടിഹെസെടികകയകോണസ്.  നേടിങ്ങേള്  പകോര്ടടിയുകട  മനേതകോക്കനകോരമല,

ലേഫീഗസ്  അങ്ങേകനേകയകോരു  നേടിലേപകോടസ്  സെസഫീകരടിക്കകോന്  പകോടടില.    രണസ്
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മേടിനേടിട്ടുകകകോണസ്  എത്തുന  എ.കക.ജടി.  കസെന്ററടിലേകോണസ്  നേടിങ്ങേള്  മബകോനുംബസ്

എറടിഞതസ്.  മനേരകത  മേണടിയകോശേകോന്  ചൂണടിക്കകോണടിച  രകോഷഫീയ

സെകോഹെചരത്യമുള്ളമപകോള്  ഞങ്ങേള്  ആകര  സെനുംശേയടിക്കണനും.  കവടടിവചസ്

ഇലകോതകോക്കകോനനും  ജഫീവകനേടുക്കകോനനും  ശമേടിച  ശഫീ.  ഇ.  പടി.  ജയരകോജകനേ

ആമകപടിക്കകോനനും  അപമേകോനേടിക്കകോനനും  നേടിങ്ങേള്  ശമേടികകയമല,  മപട

ദടിമനേശേനനും വടിക്രലേകോല ശേശേടിയുനും അവര് പറഞതുനും അവര്കകകോടുത കമേകോഴടിയുനും

എന്തകോണസ്;  ആ കമേകോഴടിയുകട ഭകോഗമേകോയ കകോരത്യകമേന്തകോണസ്;  നേടിങ്ങേള് വകവരുതടി

ഇലകോതകോക്കകോന് ശമേടിച ഒരകോള് സെതത്യസെനമേകോയടി മകരളമതകോടസ് പ്രതടികരടിചതസ്

ഇമപകോഴള്ള  രകോഷഫീയ  സെകോഹെചരത്യനും  മുന്നേടിര്തടി  തകനയകോണസ്.   ശഫീ.

കസെലവരകോജടികന്റ  വഫീടസ്  കതടിചടിടസ്  ആകരയകോണസ്  ആദത്യനും  അമനേസഷടിചസ്

കകണതടിയതസ്;  മഡ്രൈവറകോയ  മകകോണ്ഗ്രസുകകോരകനേ.  മബകോക്കസ്

പഞകോയതടിമലേയസ് മേതരടിച സെതടിയുകട മുടടിമുറടിചതുനും അക്രമേടിചതുനും ആരകോണസ്;

എലകോവരുനും  മപകോയടി  കണതകോണസ്,  പടിടടിചതസ്  മകകോണ്ഗ്രസുകകോരകനേയകോണസ്.

മേഹെടിളകോ  മകകോണ്ഗ്രസെസ്  പ്രവര്തക  ശഫീമേതടി  ലേഫീനേയുകട  വഫീടസ്

കതടിചതടികനേത്തുടര്നസ്  വലേടിയ  പ്രശ്നമുണകോയടി.  പടിടടിചതസ്  അവരുകട

മേകകനേയകോണസ്.  വയനേകോടടില  മേഹെകോതകോ  ഗകോനടിയുകട  പ്രതടിമേയുനും  മഫകോമടകോയുനും
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തകര്ത്തു. ഇമപകോള് മേലേയകോള മേമനേകോരമേ ഉള്കപകടയുള്ള പതങ്ങേള്  ആരകോണസ്

അതസ് കചയകതനസ് എഴതടി; യൂണടിമവഴടിറടി മകകോമളജടിലവചസ് എസെസ്.എഫസ്.ഐ.

ചകോപകുതടികയനസ്  പറയുന  നേടിഷകോദസ്  എന  കചറുപക്കകോന്  ഡടി.ഐ.സെടി.-

യടിലവനമപകോള്  എന്തകോണസ്  പറഞതസ്;  ചകോപകുതടിയ  സെനുംഭവനും  ആരകോണസ്

കചയതസ്;  നേടിങ്ങേള്  ഇകതലകോനും  കചയനും.   നേടിങ്ങേള്  ഇകതലകോനും  കചയടിട്ടുണസ്.

ഇകതലകോനും  കചയ  പകോരമരത്യമുള്ളവരകോണസ്  നേടിങ്ങേള്.  നേടിങ്ങേള്  ഇവടികട

സെനുംസെകോരടികമമകോള് ചടിലേര് പറയുനതസ്  കടലേകോസെടിനേസ്  തഫീ  പടിടടിചകവനകോണസ്.

എകന്റ ശഫീ.  പടി.  സെടി.  വടിഷ്ണുനേകോമഥ,  എ.കക.ജടി.  കസെന്ററടിനമനേകര മസകോടക

വസ്തു എറടിഞടിടസ്   ഉതരവകോദകപട  ഒരു രകോഷഫീയ പകോര്ടടികയന നേടിലേയടില

നേടിങ്ങേള് പ്രതടികരടിമക്കണതസ് ഇങ്ങേകനേയകോമണകോ;  അങ്ങേകനേയകോമണകോ ഞങ്ങേള്

എലകോകകോരത്യങ്ങേളടിലനും  പ്രതടികരടിചതസ്;   കണ്ണൂരടിലനും  മകരളതടികലേ  മേറസ്

ഭകോഗങ്ങേളടിലനും  എകന്തലകോനും  അനഭവങ്ങേള്  ഉണകോയടിട്ടുണസ്?  എതമപകര,

നേകോലപകോടടി  വകോസുവടികനേ,  മസെവറടി  മഹെകോടല  അക്രമേടിച  നേകോണുവടികനേ,  ഈ

സെനുംസകോനേകത  ഏകമദശേനും  ഇരുന്നൂറടിയമമതകോളനും  സെടി.പടി.ഐ.(എനും.)

പ്രവര്തകകര   കകകോനടിലകോതകോക്കടിയ  ചരടിതനും  ആര്ക്കകോണുള്ളതസ്;  എനകോല

എലകോ  ഘടതടിലനും  സൂക്ഷ്മതയുനും  അവധകോനേതയുനും  പുലേര്തടിയ  പകസതയുള്ള
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രകോഷഫീയ  നേടിലേപകോടമല  സെടി.പടി.ഐ.(എനും)-ഉനും  ഇടതുപക  ജനേകോധടിപതത്യ

മുനണടിയുനും സെസഫീകരടിചതസ്. കടിടടിയവകനേ പ്രതടിയകോക്കകോകനേകോന്നുനും ഞങ്ങേളടികലനസ്

മുഖത്യമേനടി കൃതത്യമേകോയടി പറഞടിമല, പ്രതടികകള പടിടടികനും. ഞകോന് മചകോദടിക്കകട,

നേടിങ്ങേള്  തള്ളടിപറയുമമേകോ,  പ്രതടികകള  പടിടടിചകോല  അതസ്  യു.ഡടി.എഫസ്.-

ആകണനസ് മബകോധത്യകപടകോല നേടിങ്ങേള് തള്ളടിപറയകോന് തയ്യേകോറകോകുമമേകോ; അതടിനേസ്

നേടിങ്ങേള്  മേറുപടടി  പറയണനും.  നേടിങ്ങേള്  എകന്തകോരു  മശേലേടിയകോണസ്

സെസഫീകരടികനതസ്;   ഇതകോമണകോ  നേടിങ്ങേളകട  മശേലേടി  മേകോറനും.   ധഫീരജസ്  എന

പയ്യേകനേ  കകകോനതടിനമശേഷനും  ഡടി.സെടി.സെടി.  പ്രസെടിഡന്റസ്  ഉള്കപകടയുള്ളവര്

പ്രസെനുംഗടികനതസ്  എന്തകോണസ്;  ഇനേടിയുള്ളവര്കനും  ഈ  അനഭവമേകോണസ്,

ഇരന്നുവകോങ്ങേടിയതകോണസ് എകനകോകക്കയകോണസ്.  പരടിഹെകോസെവനും ആമകപവമേകോണസ്,

അതടിനേസ് മകരളതടികലേ ഒരു വടിഭകോഗനും മേകോധത്യമേങ്ങേകള കൂട്ടുപടിടടിചടിരടികകയകോണസ്.

മകരളതടികലേ മേകോധത്യമേങ്ങേള് ആന്റഫീ കലേഫസ് വര്ഗഫീയ അനകൂലേ സെമേഫീപനേമേകോണസ്

സെസഫീകരടികനതസ്.  അവരുകട  ഉപമദശേനും  സെസഫീകരടിചകകകോണസ്

ഇറങ്ങേടിയടിരടികകയകോണസ്.  അവര്ക്കസ്  വകോര്തയുണകോകണകമേനതടിലപരനും

മേകറകോരു തകോലപരത്യവമേടില.  അവരുണകോകന വകോര്തകളകട പടിറകടിലമപകോയടി

നേടിങ്ങേള്  ഇഇൗ  ഗവണ്കമേന്റടികനേ  തകര്ക്കകോകമേനകോമണകോ....  മലേകോക
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ചരടിതതടിലേകോദത്യമേകോയടി  1957-ല ബകോലേറസ്  മപപറടിലൂകട അധടികകോരതടിലവന

ഒരു കമ്മമ്യൂണടിസസ് ഗവണ്കമേന്റടിനമനേകര ഇലകോക്കഥകള് പ്രചരടിപടിചസ് അരയണ

സെമേരവമേകോയടി  പുറകപട  അമത  പകോരമരത്യനും  നേടിലേനേടിര്തടികക്കകോണസ്,  രകോഷഫീയ

മകരളതടികന്റ ചരടിതതടില ഒരു കമ്മമ്യൂണടിസസ് ഗവണ്കമേന്റടിനേസ്  തുടര്ഭരണനും

ലേഭടികമമകോള്  ആ  ഗവണ്കമേന്റടികനേ  അപവകോദപ്രചരണങ്ങേളടിലൂകട

തകര്ക്കകോനേകോമണകോ  നേടിങ്ങേളകട  നേഫീക്കനും;  അകതകോന്നുനും  നേടക്കകോന്

മപകോകുനതകലനസ്  നേടിങ്ങേള്  മേനേസടിലേകോക്കകോന്  മപകോകുനമതയുള.

മകരളതടികലേ ജനേങ്ങേള്ക്കസ് ഇഇൗ കകോരത്യതടില അതയസ് പ്രതടിമഷധമുണസ്. ഇഇൗ

നേകോടടിനേസ്  ഒരുപകോടസ്  അനഭവങ്ങേളടിമല,  നേമുക്കറടിയകോവന  ഒരുപകോടസ്

കകോരത്യങ്ങേളടിമല;  ചഫീമമേനേടി സെനുംഭവനും നേമ്മള് ഓര്കനടിമല;  1957-ല  ഇ. കക.

നേകോയനേകോര്  മേതരടികന  ഘടതടില  അവടികട  തഫീവച  സെനുംഭവനും  മേനഷത്യനേസ്

മേറക്കകോന് കഴടിയുനതകോമണകോ? മേനഷത്യകന്റ അറ്റുവഫീഴന കകകകളനും ശേരഫീരവമേകോയടി

സെഖകോക്കള്......  നേടിങ്ങേള്  കകോണടിച  ഏറവനും  വലേടിയ  ക്രൂരതയുകട

ഉദകോഹെരണമേമല  അതസ്.  അന്നുനും  ഇഇൗ  സെനുംഭവങ്ങേളടിലകമേലകോനും  എ.കക.ജടി.

കസെന്റര്  പ്രതടികരടിച  രഫീതടികയന്തകോണസ്?  ഇഇൗ  നേകോടടികലേ  ജനേങ്ങേളകട

തകോലപരത്യങ്ങേള് സെനുംരകടികന ഏറവനും പ്രധകോനേകപട മകന്ദ്രമേകോണസ് എ.കക.ജടി.
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കസെന്റര്.   കസെക്രമടറടിയറടിമലേയസ്  നേടിങ്ങേള്  മേകോര്ചസ്  നേടതടി,  ശഫീ.  വടി.  കക.

പ്രശേകോന്തടികനേതടികര  വടടിയൂര്ക്കകോവടില  മേതരടിച  ഒരു  സകോനേകോര്ത്ഥടി,

പരസെത്യമേകോയടി  ചകോനേലകളടില  കകലേവകകകോടുതസ്  സെടി.പടി.കഎ.(എനും.)-കന്റ

കചമതകോക  കതടിചടിമല.   നേടിങ്ങേള്ക്കസ്  ആ  പതകോകയുകട  പ്രകോധകോനേത്യനും

അറടിയകോമമേകോ?  എത  കടുത  പ്രമകകോപനേമേകോണസ്  നേടിങ്ങേള്  സൃഷടികനതസ്.

പ്രമകകോപനേതടിലൂകട  മകരളതടില  വലേടികയകോരു  കലേകോപ  അന്തരഫീകനും

സൃഷടിചതസ്  ഗവണ്കമേന്റടികനേ ഇലകോതകോക്കകോനള്ള ശമേതടികന്റ ഭകോഗമേകോയടിടമല;

ആ  പതകോക  വടിശേസമേകോനേവകന്റ  പതകോകയകോണസ്.   മലേകോകതകോകകയുള്ള

മേകോനേവമമേകോചനേ  മപകോരകോടതടികന്റ  ഭകോഗമേകോയടി  പടടിണടിക്കകോരകന്റയുനും

സെകോധകോരണക്കകോരകന്റയുനും  എലകോ  മേനഷത്യകന്റയുനും  വടികകോരങ്ങേകള

മചര്ത്തുപടിടടികന പതകോക കതടിചടിട്ടുമപകോലനും ശഫീ.  പടിണറകോയടി വടിജയനനും

ശഫീ.  മകകോടടിമയരടി  ബകോലേകൃഷ്ണനനും  നേയടികന  സെടി.പടി.കഎ.(എനും.)

പറഞതടിനേപ്പുറമതയസ്  മകരളതടികലേ  പകോര്ടടി  പ്രവര്തകര്

മപകോയടിടടികലന്നുള്ളതസ് ഇഇൗ പകോര്ടടിക്കസ് ജനേങ്ങേമളകോടുള്ള ഉതരവകോദടിതസതടികന്റ

ഭകോഗമേകോയകോണസ്.   അമങ്ങേയറനും  അപകടകരവനും  കുടടിലേവമേകോയ  രകോഷഫീയ

ബുദ്ധടിയടിലൂകട  മകരളതടികന്റ  സെമേകോധകോനേകോന്തരഫീകനും  തകര്ത്തുകകകോണസ്
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സെടി.പടി.കഎ.(എനും.)-കനേയുനും ഇടതുപകകതയുനും ഇലകോതകോക്കകോന് നേടത്തുന ഇഇൗ

നേഫീക്കതടികന്റ ഭകോഗമേകോയടി മവണനും എ.കക.ജടി.  കസെന്റര് ആക്രമേണവനും നേമ്മള്

കകോമണണതസ്.   അതടില അതടിശേക്തമേകോയ പ്രതടിമഷധനും മരഖകപടുത്തുന്നു.  

ശഫീ  .    അനൂപസ്  മജക്കബസ്:  സെര്,  ഇഇൗ  അടടിയന്തരപ്രമമേയനും  ചര്ച

കചയ്യേകോകമേന  ഗവണ്കമേന്റടികന്റ  സെമേഫീപനേനും  സെസകോഗതകോര്ഹെമേകോണസ്.

ഇമതസെമേഫീപനേനും  തകന  നേകോകളയുനും  ഇതരതടിലള്ള  വടിഷയങ്ങേളടില

ഗവണ്കമേന്റസ് സെസഫീകരടികകയുനും ഒപനുംതകന വത്യക്തവനും സുവത്യക്തവമേകോയ മേറുപടടി

ഉണകോകുകകയന്നുള്ളതുനും  ആവശേത്യമേകോണസ്.  അടടിയന്തരപ്രമമേയനും  ചര്ച

കചയകകയന്നുള്ളതല  അക്കകോരത്യതടില  മേറുപടടിയുണകോകണകമേനതകോണസ്

ജനേങ്ങേള്  ആഗ്രഹെടികനതസ്.  മകരളതടികന്റ  ക്രമേസെമേകോധകോനേ  നേടിലേ

സെമ്പൂര്ണ്ണമേകോയടി തകര്നടിരടികന്നുകവനതകോണസ് എ.കക.ജടി. കസെന്ററടിനേസ് മനേകര

നേടന  ആക്രമേണനും  കകോണടികനതസ്.  കകോരണനും,  24  മേണടിക്കൂറുനും  മപകോലേഫീസെസ്

നേടിരഫീകണതടിലള്ള   ഭരടികന  പകോര്ടടിയുകട  ഓഫഫീസെടിനേസ്  മുനടില  ഒരു

കകബക്കടികലേതടിയ  വത്യക്തടി  പടക്കനും  അകലങടില  മസകോടക  വസ്തു

എറടിഞമശേഷനും ദടിവസെങ്ങേള് പടിനടിടസ്  ഏകമദശേനും ഒരകോഴ്ചയകോകുന്നു. ഇതുവകര

ആ പ്രതടികകള നേടിയമേതടിനമുനടില കകകോണ്ടുവരകോന് കഴടിയുനടികലങടില അതസ്
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ഗവണ്കമേന്റസ്  കമേഷടിനേറടിയുകടയുനും  മപകോലേഫീസെസ്  കമേഷടിനേറടിയുകടയുനും  സെമ്പൂര്ണ്ണ

പരകോജയമേകോണസ്.  ഇവടികട  ബഹുമേകോനേകപട  ഭരണകകടി  അനുംഗങ്ങേള്

സെനുംസെകോരടിചമപകോള്  സെനുംശേയതടികന്റ  കകോരത്യങ്ങേളകോണസ്  സൂചടിപടിചതസ്.

അവടികടവചസ് ഒരു അടടിസകോനേവമേടിലകോത ആമരകോപണനും എല.ഡടി.എഫസ്.-കന്റ

കണ്വഫീനേര്  ഉനയടികകയുനും  അതടിമനേകോടനബനടിചസ്  മകകോണ്ഗ്രസടികന്റ

ഓഫഫീസുകള്കനും  കകകോടടിമേരങ്ങേള്കനും  മേണ്ഡപങ്ങേള്കനുംമനേകര  വത്യകോപകമേകോയ

ആക്രമേണങ്ങേളകോണസ്  മകരളതടിലണകോയതസ്.   ആസൂതടിതമേകോയ  ഒരു  കലേകോപനും

സൃഷടിക്കകോന്മവണടിയുള്ള  മബകോധപൂര്വ്വമേകോയ  ശമേനും  അവടികട  നേടനടിമല;

ശേക്തമേകോയടി  അപലേപടിക്കകപമടണ  ഒന്നുതകനയകോണസ്.   മകകോണ്ഗ്രസെസ്

ഓഫഫീസുകള്കമനേകര  നേടന  ആക്രമേണകത  ജനേകോധടിപതത്യതടിമനേകോടുള്ള

വലേടികയകോരു  കവല്ലുവടിളടിയകോയടിതകന  കകോമണണതുണസ്.   ഇമപകോഴകത

സെമേരങ്ങേള്കമനേകരയുള്ള  മപകോലേഫീസെടികന്റ  സെമേഫീപനേകമേന്തകോണസ്?  എലകോ

സെമേരങ്ങേകളയുനും  അടടിചമേര്ത്തുന  സെമേഫീപനേമേകോണസ്  മപകോലേഫീസെസ്

സെസഫീകരടികനതസ്.   സെസര്ണ്ണക്കടത്തുമേകോയടി  ബനകപട  സെമേരങ്ങേളകോകകട,

കക-കറയടില  മപകോകലേയുള്ള  ജനേകഫീയ  വടിഷയങ്ങേകള  സെനുംബനടിചള്ള

സെമേരങ്ങേളകോകകട,  മപകോലേഫീസെടികനേ  ഉപമയകോഗടിചസ്  അവടികടകയലകോനും
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അടടിചമേര്ത്തുകയകോണസ്. കക-കറയടില ഒരു രകോഷഫീയ വടിഷയവമേകോയടി ബനകപട

സെമേരമേല,  അതസ്  ജനേകഫീയ  സെമേരമേകോയടിരുന്നു.  അനേധടികൃതമേകോയടി  സകോപടിച

കുറടികള്  ജനേങ്ങേള്തകന  പടിഴകതറടിഞമപകോള്  സഫീകള്കനും

കുടടികള്കനുംമനേകര  മപകോലേഫീസെടികന്റ  ഭകോഗത്തുനേടിന്നുമുണകോയ  atrocities  എത

വലതകോയടിരുന്നു.  മപകോലേഫീസെസ്  എങ്ങേകനേ  ആ  സെമേരമതകോടസ്  കപരുമേകോറണനും,

എങ്ങേകനേ  സെമേഫീപടിക്കണകമേനതസ്  സെനുംബനടിചസ്  നേടിങ്ങേളകട  ഡടി.ജടി.പടി.-ക്കസ്

എത  സെര്കലേര്  ഇറമക്കണടിവന്നു.  മപകോലേഫീസെടികനേ  പൂര്ണ്ണമേകോയടി  നേടിങ്ങേള്

രകോഷഫീയവലക്കരടിചടിരടികന്നു.  മപകോലേഫീസെടികനേ  കപകോളടിറടിക്കല  ടൂളകോക്കടി

മേകോറടിയതകോണസ്  ഇനസ്  മകരളതടില  നേമ്മള്  കണ്ടുകകകോണടിരടികനതസ്.  ഒരു

ഓഫഫീസുകളനും  ആക്രമേടിക്കകപടകോന്  പകോടടികലന  കകോരത്യതടില  യകോകതകോരു

സെനുംശേയവമേടില.   എ.കക.ജടി.  കസെന്റര്  ആക്രമേടിചടിടസ്  ദടിവസെങ്ങേള്

പടിനടിടമശേഷവനും  പ്രതടികകള  നേടിയമേതടിനമുനടില  കകകോണ്ടുവരകോന്

കഴടിയകോതതസ്  ഞകോന്  ആദത്യമമേ  സൂചടിപടിചതുമപകോകലേ  മപകോലേഫീസെസ്  ഒരു

കപകോളടിറടിക്കല  ടൂളകോയടി  മേകോറടിയടിരടികനതുകകകോണകോണസ്.  മപകോലേഫീസുകകോര്ക്കസ്

രകോഷഫീയമേകോകകോനും,  പകക  മപകോലേഫീസെടികനേ  രകോഷഫീയവലക്കരടിക്കകോന്  പകോടടില.

അതകോണസ് ഇനടിവടികട സെനുംഭവടിചകകകോണടിരടികനതസ്.  മഫസ്ബുക്കസ് മപകോസടിട
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ആള്ക്കകോകര ഒനര ദടിവസെനും മചകോദത്യനും കചയന്നു. അതടികന്റ മപരടിലേകോകണങടില

എത  മപകര  മചകോദത്യനും  കചമയ്യേണടിവരുനും.  പ്രമകകോപനേപരമേകോയടി  എതകയത

മഫസ്ബുക്കസ് മപകോസ്റ്റുകള് നേടിങ്ങേളകട ഭകോഗത്തുള്ളവര് ഇടടിട്ടുകണന്നുള്ളതസ് ഞകോന്

പറയകോകതതകന  നേടിങ്ങേള്ക്കറടിയകോനും.  മഫസ്ബുക്കസ്  മപകോസ്റ്റുകളകട

മപരടിലമപകോലനും ആള്ക്കകോകര തടങലേടില വചസ് എലകോ നേടിയമേവത്യവസകകളയുനും

കവല്ലുവടിളടിചകകകോണസ്  മചകോദത്യനും  കചയമമകോള്  ജനേകോധടിപതത്യതടിനേസ്  ലേഭടിച

ഏറവനും  വലേടിയ  അവമഹെളനേമേകോയടി  അതസ്  മേകോറടിയടിരടികകയകോണസ്...(മമേക്കസ്

ഓഫസ്)..   

ശഫീ  .    മകകോവൂർ  കുഞമമേകോൻ:  സെര്,  മകരളതടികന്റ  നേടിയമേവത്യവസകയ

തകര്ക്കകോനള്ള  മബകോധപൂര്വ്വമേകോയ  പരടിശമേനും  നേമ്മുകട  സെനുംസകോനേതസ്

നേടന്നുവരടികയകോണസ്.  ലേകക്കണക്കടിനേസ്  പകോവങ്ങേളകട  ആശയ  മകന്ദ്രമേകോണസ്

എ.കക.ജടി.  കസെന്റര്.  ഇവര്  എ.കക.ജടി.-കയ  പഠടിക്കണനും.  ഇന്തത്യന്

പകോര്ലേകമേന്റടില  പ്രതടിപകമനേതകോവകോയടിരുന  എ.  കക.  മഗകോപകോലേന്

പകോര്ലേകമേന്റടിമലേയസ്  കടന്നുവരുമമകോള്  അനകത  പ്രധകോനേമേനടിയകോയടിരുന

പണ്ഡടിറസ്  ജവഹെര്ലേകോല  കനേഹ്റു  എഴമനറ്റുനേടിനസ്  കകകകൂപടി  വണങ്ങേടി

പ്രതടിപക  മനേതകോവടികനേ  സെസഫീകരടിച  മകകോണ്ഗ്രസകോയടിരുന്നു  അനകത
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മകകോണ്ഗ്രസെസ്.   എ.കക.ജടി.  പകോര്ലേകമേന്റടില  പ്രസെനുംഗടികമമകോള്

അമദ്ദേഹെതടികന്റ  ഇനുംഗഫീഷടിലള്ള  പ്രസെനുംഗനും  പൂര്ണ്ണമേകോയുനും  മകടടിരുന

രകോജത്യതടികന്റ പ്രധകോനേമേനടിയകോയടിരുന്നു ഇന്തത്യന് നേകോഷണല മകകോണ്ഗ്രസടികന്റ

മനേതകോവകോയടിരുന  പണ്ഡടിറസ്  ജവഹെര്ലേകോല  കനേഹ്റു.  അങ്ങേകനേയകോകണനും

മകകോണ്ഗ്രസെസ്. നേടിങ്ങേള്ക്കസ് എന്തുപറടി മകകോണ്ഗ്രമസ? നേടിങ്ങേള്ക്കസ് ഞങ്ങേമളകോടസ്

അസൂയയുനും കുനകോയ്മയുനും  negligence  ആയടി മേകോറുകയകോണസ്.  ഇവര് ഒരടിക്കലനും

നേനകോകടില.  അഞസ്  വര്ഷക്കകോലേനും  യു.ഡടി.എഫസ്.  മകരളനും

ഭരടിചകകകോണടിരുനമപകോള് അഴടിമേതടിയകോല  മുങ്ങേടികളടിചടിരുന,  മലേകോകതടില

ഇമങ്ങേയറതസ്  കചറടിയ  കപകോടകോയടി  കടിടകന  കകകോചമകരളകത

മലേകോകതടികലേ  ഏറവനും  വലേടിയ  കപകോടകോക്കടി  മേകോറടിയ  സെഖകോവസ്  പടിണറകോയടി

വടിജയനേകോമണകോ  കുറക്കകോരന്?  മകകോണ്ഗ്രസെസ്  മേറുപടടി  പറയണനും.

മകകോടടിക്കണക്കടിനേസ്  രൂപയുകട വടികസെനേപ്രവര്തനേനും നേടതടി മലേകോകതടികലേ

ഏറവനും  വലേടിയ  സെനുംസകോനേകമേനസ്  അറടിയകപടുന  ഇഇൗ  കകകോചമകരളകത

നേടിങ്ങേള് കവല്ലുവടിളടികകയകോണസ്.  ഇടതുപക ജനേകോധടിപതത്യമുനണടിക്കസ് രണകോനും

തവണയുനും  ഭരണനും  കടിടടിയമപകോള്  നേടിങ്ങേള്  വടിളറടിപൂണസ്  നേടകകയകോണസ്.

നേടിങ്ങേള്ക്കസ്  അന്തശടിദനും  ബകോധടിച.   തടിരുവനേന്തപുരതസ്  ഒരു
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ആശുപതടിയുണസ്,  അതടികന്റ  മപരസ്  ഞകോന്  പറയുനടില  അവടികടമപകോയടി

ചടികടിതടിചകോല  ചടിലേമപകോള്  നേടിങ്ങേള്ക്കസ്  മരകോഗനും  മഭദമേകോകുനും,  അകലങടില

പതടിനേകോറകോനും  മകരള  നേടിയമേസെഭയടില  അപ്പുറതടിരടിക്കകോന്  മകകോണ്ഗ്രസ്സുകകോര്

കകോണടില.  അപ്പുറതടിരടിക്കകോന്  മവകറ  പകോര്ടടിക്കകോര്  വരുനും.   ഇമപകോഴകത

മകകോണ്ഗ്രസെടികന്റ  മപകോക്കസ്  കകോണുമമകോള്  അതകോണസ്  മേനേസടിലേകോകുനതസ്.

പ്രതടിപകതടിനേകോയടി മേകോറടിവചടിട്ടുളള സെഫീറസ് ഫടില കചയ്യേകോന്മപകോലനും ഇമപകോള്

അവര്ക്കസ്  കഴടിയുനടില.  തൃക്കകോക്കര  ഉപകതരകഞടുപടില  ജയടിചതുകകകോണസ്

മകരളതടില  എന്തുനും  കകോണടിക്കകോകമേന്നുള്ള  വത്യകോമമേകോഹെനും  ഇടതുപക

ജനേകോധടിപതത്യ  മുനണടിമയകോടസ്  നേടക്കടില.  ഞങ്ങേളകട  മുഖത്യമേനടികയ  ഞങ്ങേള്

സെനുംരകടികനും.  മുഖത്യമേനടിയുകട  കുടുനുംബകത  അടചകോമകപടിചകോല  ഞങ്ങേള്

പകരനും  മചകോദടികനും.  അതടിനള്ള  ശേക്തടിയുനും  കരുത്തുമുണസ്.  അതകോണസ്

മകരളതടികലേ  ഇടതുപക  ജനേകോധടിപതത്യ  മുനണടി.  ഞങ്ങേകള  ആരുനും

ഓലേപകോമസ്  കകോടടി  വടിരടകോന്  മനേകോക്കണ.  ആ  രഫീതടിയടില  സെമേകോധകോനേമതകോടുനും

ശേകോന്തതമയകോടുനുംകൂടടി  ഞങ്ങേള്  പ്രവര്തടികകയകോണസ്.  വര്ഷങ്ങേള്കമുമസ്

മകകോണ്ഗ്രസടിനേസ്  ഒരു  പകോരമരത്യമുണകോയടിരുന്നു.  ശേകോന്തടിയുകടയുനും

സെമേകോധകോനേതടികന്റയുനും  സെമനശേവകോഹെകരകോയടിരുന്നു  ഇന്തത്യന്  നേകോഷണല
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മകകോണ്ഗ്രകസനസ്  മകരളതടികലേയുനും  രകോജത്യതടികലേയുനും  കപകോതുജനേങ്ങേള്

പറഞമപകോള്  ഞങ്ങേളനും  ഞങ്ങേളകട  കനേഞതസ്  കകകപടിടടിചകകകോണസ്

ആമവശേമതകോകട പറഞ, അതകോണസ് മകകോണ്ഗ്രകസനസ്. ഇമപകോള്  എന്തകോണസ്

മകകോണ്ഗ്രസെസ്;  ഒരു  സെസപ  സുമരഷടികന്റ  മപരുനുംപറഞസ്  ഞങ്ങേകള  ഉമ്മകോക്കടി

കകോണടികകയകോമണകോ; അങ്ങേകനേകയകോന്നുനും ഉമ്മകോക്കടി കകോണടിക്കകോന് ശമേടിക്കണ.

മകരളതടില  ഇടതുപക  ജനേകോധടിപതത്യമുനണടി,  രണകോനും  പടിണറകോയടി

സെര്ക്കകോര് അജണയടില പറഞടിരടികന മുഴവന് കകോരത്യങ്ങേളനും പൂര്ണ്ണമേകോയുനും

നേടപടിലേകോകനും.  അതുകകകോണസ് ലേകക്കണക്കടിനേസ് പകോവങ്ങേളകട പടതലേവനേകോയ

സെഖകോവസ്  പടിണറകോയടി  വടിജയകനേ  നേടിങ്ങേകളകോരു  xxxx+ കചയ്യേടില.

കുഞന്നേമത്യകോരുകട  ഭകോഷയടില  പറഞകോല  നേടിങ്ങേകളകോരു  xxxx+ കചയ്യേകോന്

മപകോകുനടില........(ബഹെളനും)........  കുഞന്  നേമത്യകോരുകട  ഭകോഷയകോണസ്

പറഞതസ്. അതസ് ചഫീതകയകോന്നുമേല........(ബഹെളനും)........

മേടി  .   സഫീക്കര്: ആ വകോക്കസ് മരഖയടില ഉണകോകുകയടില.

 ശഫീ  .    മകകോവൂർ  കുഞമമേകോൻ:   സെര്,  നേടിങ്ങേള്  ഞങ്ങേകള   അങ്ങേകനേ

വടിരടകോന്   മനേകോക്കണ.  പ്രതടിപകമമേ,  നേടിങ്ങേള്  സെമ്പൂര്ണ്ണ  പരകോജയമേകോയടി

മേകോറുന്നു.  അതുകകകോണകോണസ്  നേടിങ്ങേള്ക്കസ്  ഇങ്ങേകനേ  കവപ്രകോളനും  ഉണകോകുനതസ്.
+ബഹുമമാനപപ്പെട്ട സഭമാദദ്ധ്യക്ഷപന്റെ നവിര്രദ്ദേശപ്രകമാരരം സഭമാരരഖയവില്നവിനരം നതീകരം പചെയ. 
+
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ഞങ്ങേള്ക്കസ്  ഞങ്ങേളകട  അന്തസ്സുനും  അഭടിമേകോനേവനും  കകോത്തുസൂകടിക്കകോന്,  മേണടി

ആശേകോന് പറഞതുമപകോകലേ നേടിങ്ങേള് എ.കക.ജടി.  കസെന്ററടികനേ ആക്രമേടിക്കകോന്

ആളടികനേ പറഞയചതകോയടിരടികകമേനസ് ഞങ്ങേള്ക്കസ് മതകോന്നുകയകോണസ്. അറസസ്

കചയനും,  ഞങ്ങേള് നേടിങ്ങേകള അറസസ് കചയകമേനതടില ഒരു തര്ക്കവനും മവണ.

ഇടതുപക ജനേകോധടിപതത്യ  മുനണടിയകോണസ്  ഭരടികനകതങടില  അറസസ്  കചയസ്

കലത്തുറുങടില  അടയ്ക്കുകമേനതടില  ഒരു  സെനുംശേയവനും  മവണ.  അതകോണസ്

മകരളതടികലേ ഇടതുപക ജനേകോധടിപതത്യ മുനണടി.  തഫീര്ചയകോയുനും ഇടതുപക

ജനേകോധടിപതത്യമുനണടി  ഗവണ്കമേന്റടിനേസ്  മനേതൃതസനും  കകകോടുകന  സെഖകോവസ്

പടിണറകോയടി  വടിജയനേസ്  ലേകക്കണക്കടിനേസ്  കചറുപക്കകോരുകട/യുവകോക്കളകട

മകരളതടികന്റ  ചുവപന്  അഭടിവകോദത്യങ്ങേള്  ഉണകോകുകമേന്നുകൂടടി  ഇഇൗ

അവസെരതടില  പറഞകകകോണസ്  ഞകോന്  എകന്റ  വകോകകള്

അവസെകോനേടിപടികന്നു.    

ശഫീ  .   കടകനുംപള്ളടി സുമരന്ദ്രന്: സെര്,  ബഹുമേകോനേകപട പ്രമമേയകോവതകോരകന്

ഇഇൗ  പ്രമമേയനും  അവതരടിപടിക്കണകമേനസ്  ആവശേത്യകപട്ടുകകകോണസ്  അമങ്ങേയസ്

മനേകോടഫീസെസ്  നേലകടിയമപകോള്  പ്രമമേയകോവതരണതടിനേസ്  അനമേതടി

ലേഭടിക്കടികലനകോണസ് അമദ്ദേഹെവനും യു.ഡടി.എഫസ്.-ഉനും ധരടിചതസ്.  ഇതുതകനയകോണസ്
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വയനേകോടടികലേ  സെനുംഭവതടിലമുണകോയതസ്.  വയനേകോടസ്  എനും.പടി.-യുകട  ഓഫഫീസെസ്

ആക്രമേടിചതുമേകോയടി  ബനകപട  അകലങടില  ഓഫഫീസെടിനേകതസ്  കയറടി

ആക്രമേണനും  നേടതടിയതുമേകോയടി  ബനകപടസ്  പ്രമമേയനും  വനമപകോള്

ബഹുമേകോനേകപട  മുഖത്യമേനടി  പ്രമമേയനും  ചര്ചയസ്  എടുക്കകോകമേനസ്  പറഞ.

എനകോല  നേടിങ്ങേള്  തലടിപടിരടിഞസ്  മപകോകകോനേകോണസ്  മനേരകതതകന

തഫീരുമേകോനേടിചടിരുനതസ്.  അതടിനേസ് ഏറവനും നേല കതളടികവനസ് പറയുനതസ്,  അനസ്

ഒരു  സെബ്മേടിഷന്  മപകോലനും  പ്രതടിപകതടികന്റ  ഭകോഗത്തുനേടിനസ്

നേലകടിയടിരുനടികലനതകോണസ്. അനസ് എടസ് സെബ്മേടിഷന് ഉണകോയടിരുനകതലകോനും

ഭരണപകതടികന്റതകോയടിരുന്നു.  മനേരകത  തകന  അവര്  കടയടിനനും  ബുക്കസ്

കചയടിരുന്നു.  അനസ്  രകോവടികലേ  തകന  തലടിപടിരടിഞസ്  മപകോകകോന്

തഫീരുമേകോനേടിചടിരുന്നു.  പ്രമമേയകോവതരണതടിനേസ് അനമേതടി നേലകടിയകോല തങ്ങേള്

പടിടടിക്കകപടുകമേന  മബകോധത്യനും  കൃതത്യമേകോയുനും  അവര്ക്കസ്

ഉണകോയടിരുന്നുകവന്നുമവണനും  കരുതകോന്.  സെനുംസെകോരടികന  ചടിതങ്ങേള്

വസ്തുതകള് അകലനസ്  പറയകോന് സെകോധടിക്കടിലമലകോ;  മനേരകതതകന നേമ്മുകട

മുമടിലളള  കകോരത്യമേകോണതസ്.  അനസ്  മേഹെകോതകോ  ഗകോനടിയുകട  ചടിതനും  ചുവരടില

തൂക്കടിയടിട്ടുണസ്,  മമേശേപ്പുറതസ് ഫയലകള് ഇരടികന്നുണസ്.  ആകക കമസെരയുകട
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പുറതസ്  ഒരു  വകോഴ  വചടിരടികന്നുകവന്നുളളതസ്  മേകോതമമേയുളള.  രണകോമേകത

ചടിതതടില,  അതസ്  കകോണുനടില.  ഇതസ്  രണ്ടുകമേടുതതസ്  മപകോലേഫീസെസ്

മഫകോമടകോഗ്രകോഫര്മേകോരകോണസ്  (പതകടടിനുംഗസ്  ഉയര്തടിക്കകോണടിച).  നേടിങ്ങേള്

എന്തകോണസ്  കചയതസ്?  യഥകോര്ത്ഥതടില  സെനുംസകോനേതസ്  വത്യകോപകമേകോയ

ആക്രമേണനും  അഴടിചവടിടുനതടിനമവണടി  നേടിങ്ങേള്  മേഹെകോതജടിയുകട

ചടിതകതമപകോലനും  ഉപമയകോഗകപടുതടികയനതകോണസ്.  നേടിശ്ചയമേകോയുനും

നേടിങ്ങേള്ക്കസ്  അങ്ങേകനേ  കചയ്യേണമേകോയടിരുമനകോ;  ശഫീ.  രകോഹുല  ഗകോനടി  എന

പകോര്ലേകമേന്റസ്  അനുംഗതടികന്റ  ഓഫഫീസെടിനമനേകര  നേടന  ആക്രമേണനും

അപലേപടിക്കകപമടണതകോകണന  കകോരത്യതടില  നേമുക്കകോര്കനും  സെനുംശേയമേടില.

അതസ്  അവടികട  അവസെകോനേടിപടിക്കകോന്  സെകോധടികമേകോയടിരുന്നു.  എനകോല

സെനുംസകോനേത്തുടനേഫീളനും  അതടികന്റ  മപരടില  അക്രമേനും  നേടതകോനേകോണസ്  നേടിങ്ങേള്

ആഗ്രഹെടിചതസ്.  പടിമറദടിവസെനും  അതകോണസ്  സെനുംഭവടിചതസ്.  സെനുംസകോനേതസ്

മകകോണ്ഗ്രസ്സുകകോരുനും  യു.ഡടി.എഫസ്.-കന്റ  പ്രവര്തകരുനും  അതടികന്റ  മപരടില

അഴടിഞകോടനും  നേടത്തുകയകോണുണകോയതസ്.   അനസ്  കകവകുമനരനും

ആദരണഫീയനേകോയ  എ.  കക.  ആന്റണടി  കക.പടി.സെടി.സെടി.  ഓഫഫീസെടില

പതസെമമ്മളനേനും നേടത്തുനതകോയടി അറടിഞ. ഞകോന് അമദ്ദേഹെതടികന്റ വകോര്തകോ
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സെമമ്മളനേനും  മകള്ക്കകോന്  ശദ്ധമയകോടുകൂടടിയടിരുന്നു.  ഞകോന്  സെസകോഭകോവടികമേകോയുനും

ധരടിചതസ്,  വകോര്തകോ  സെമമ്മളനേതടില  അമദ്ദേഹെനും   ബഹുമേകോനേകപട

മുഖത്യമേനടിയുകട  വടിമേകോനേയകോതയുമേകോയടി  ബനകപട  സെനുംഭവതടികന്റ

പശ്ചകോതലേതടില   അതടികനേ   അപലേപടിക്കകോന്  തയ്യേകോറകോകുകമേനകോയടിരുന്നു.

എനകോല ദഇൗര്ഭകോഗത്യവശേകോല അതടികനേ സെനുംബനടിചസ്  വകോര്തകോ മലേഖകരുകട

മചകോദത്യതടിനേസ്  മേറുപടടി  പറയകോന്മപകോലനും  അമദ്ദേഹെനും  തയ്യേകോറകോയടില.  മുഖത്യമേനടി

യകോത  കചയ  വടിമേകോനേതടില  കടന്നുകയറടി  അക്രമേനും  കകോണടിചതസ്

ശേരടിയകോമണകോകയനസ്  വകോര്തകോ  മലേഖകര്  മചകോദടിചമപകോള്  ഞകോന്

അതുപറയകോന്മവണടിയല  വകോര്തകോ  സെമമ്മളനേനും  വടിളടിചകതന്നുപറഞസ്

അമദ്ദേഹെനും  ഒഴടിഞമേകോറുകയകോണുണകോയതസ്.     ശഫീ.  എ.  കക.

ആന്റണടികയമപകോലളള ആദരണഫീയരകോയ മനേതകോക്കന്മേകോരുകട നേടിലേപകോടുതകന

ഇങ്ങേകനേയകോയടിരടികക്ക  മകകോണ്ഗ്രസടികനേയുനും  യു.ഡടി.എഫസ്.-കനേയുനും

സെനുംശേയടികനതടില എന്തകോണസ്  കതറസ്;  എ.കക.ജടി.  കസെന്ററടിനമനേകര  നേടന

മബകോനുംബകോക്രമേണകത  തുടര്ന്നുണകോയ  പ്രതടിമഷധനും  വളകര

സെമേകോധകോനേപരമേകോയടി  സെനുംഘടടിപടിക്കകോന്തകനയകോണസ്  സെടി.പടി.കഎ.(എനും.)

തഫീരുമേകോനേടിചതസ്.  അപൂര്വ്വനും ചടിലേ അനേടിഷ സെനുംഭവങ്ങേള്  സെനുംസകോനേതടികന്റ
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ചടിലേ ഭകോഗങ്ങേളടിലണകോയടികയനതസ് ഒഴടിചകോല ആ തഫീരുമേകോനേനും നേടപടിലേകോക്കകോന്

സെടി.പടി.കഎ.(എനും.)-നേസ് സെകോധടിചകവനതടില ഞങ്ങേള് സെമന്തകോഷടികകയകോണസ്.

ആ  തഫീരുമേകോനേനും  നേടപടിലേകോക്കകോന്  കഴടിഞതസ്  അഭടിമേകോനേകരമേകോണസ്.

മകകോണ്ഗ്രസടികന്റ  നേടിലേപകോടസ്  മപകോകലേയല  അതസ്.  സെനുംസകോനേകത  ഒരു

കലേകോപഭൂമേടിയകോക്കടി ക്രമേസെമേകോധകോനേനേടിലേ തകര്തസ് ഇഇൗ നേകോടടില അരകോജകതസനും

സൃഷടിക്കകോന്മവണടിയുളള  മബകോധപൂര്വ്വമേകോയ  പരടിശമേമേകോണസ്  സെനുംസകോനേതസ്

കഴടിഞ  കുറചകകോലേമേകോയടി  മകകോണ്ഗ്രസടികന്റ  മനേതൃതസതടില  യു.ഡടി.എഫസ്.

നേടതടികകകോണടിരടികനതസ്.  അതടികന്റ  ഒരു  ഭകോഗനും  മേകോതമേകോണസ്  എ.കക.ജടി.

കസെന്ററടിനേസ്  മനേകരയുളള ആക്രമേണനും.  സെസകോഭകോവടികമേകോയുനും എ.കക.ജടി.  കസെന്റര്

ആക്രമേടിക്കകപട്ടുകവനറടിഞകോല  പകോര്ടടികയ  ജഫീവനേസ്  തുലേത്യനും  മസ്നേഹെടികന

ജനേങ്ങേള് പ്രമകകോപടിതരകോകുനും. അങ്ങേകനേ പ്രമകകോപടിതരകോകുനതടിനമവണടി  ഒരു

കകണടികയകോരുകകയകോണസ്  യഥകോര്ത്ഥതടില  നേടിങ്ങേള്  കചയതസ്.  ആ

കകണടിയടില  ഞങ്ങേള്  വഫീണടിലകോകയന്നുളളതകോണസ്  യകോഥകോര്ത്ഥത്യനും.  പകോര്ടടി

ഓഫഫീസുകകള  ആക്രമേടികക,  പകോര്ടടി  പതകോക  പരസെത്യമേകോയടി  കതടികക,

മദശേകോഭടിമേകോനേടിമപകോലളള  മേകോധത്യമേ  സകോപനേങ്ങേകള  ആക്രമേടികക

എനടിവകയലകോനും  കഴടിഞ  കുറചകകോലേങ്ങേളകോയടി  നേടിങ്ങേള്  നേടിരന്തരമേകോയടി
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നേടതടികകകോണടിരടികകയകോണസ്.    അതരനും ആക്രമേണ പരമരകളടില വളകര

പ്രധകോനേകപട  ഒന്നുതകനയകോയടിരുന്നു  എ.കക.ജടി.  കസെന്ററടിനേസ്  മനേകരയുളള

ആക്രമേണനും.  ഇതടിനമുകമകോരു ആക്രമേണനും  1983  ഒമക്ടകോബര്  31-നേസ്  നേടതടി.

അനസ്  ഇനടിരകോ  മകകോണ്ഗ്രസ്സുകകോരകോണസ്  അതടികന്റ  ഭകോഗമേകോയടി  കക.എസെസ്.യു.

പ്രവര്തനേനും  നേടതടിയതസ്.   അനസ്  നേമ്മുകട  പകോര്ടടിയുകട  സെനുംസകോനേ

കസെക്രമടറടിയറസ്  മയകോഗനും  അവടികട  നേടകകയകോയടിരുന്നു.  പ്രമുഖരകോയ  എലകോ

പ്രധകോനേകപട  മനേതകോക്കന്മേകോരുനും  അനസ്  അവടികടയുണകോയടിരുന്നു.

മബകോനുംമബറകോണസ് ഉണകോയതസ്  (എടസ് മബകോനുംബുകളകോണസ് എറടിഞതസ്).  മുതടിര്ന

മനേതകോക്കകള  വകവരുത്തുകകയന  ലേകത്യമതകോടുകൂടടിയുളള  ആക്രമേണമേകോണസ്

നേടിങ്ങേള് നേടതടിയതസ്.  മുന് പ്രതടിപക മനേതകോവസ് ശഫീ.  രമമേശേസ് കചനടിതലേയസ്

അറടിയകോനും.  അനസ്  ആക്രമേണനും  നേടതടിയ  ആക്രമേണകകോരടികള്  ഓടടികചനസ്

കയറടിയതസ്  അമദ്ദേഹെതടികന്റയുനും  ശഫീ.  കബനടി  കബഹെനേകോകന്റയുനും

മുറടിയടിലേകോയടിരുന്നു.  അവടികടനേടിനകോണസ്  മപകോലേഫീസെസ്  അവകര  അറസസ്

കചയകതന്നുളള  കകോരത്യനും  നേമുക്കസ്  മേറക്കകോന്  സെകോധടിക്കടില.  പടികന  1991-ല

മപകോലേഫീസെടികന്റ  ആക്രമേണതടിനേസ്  മുമകോയടി  മകകോണ്ഗ്രസടികന്റ  ആക്രമേണനും

എ.കക.ജടി.  കസെന്ററടിനമനേകര  നേടന്നു.  മകകോണ്ഗ്രസടികന്റ ചരടിതനും  കപകോതുമവ
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പരടിമശേകോധടിചകോല  ദുഷ്കചയടികളകട  ഒരു  നേടിരതകന  നേമുക്കസ്  കകോണകോന്

സെകോധടികനും.  ഞകോന്  അതടികന്റ  വടിശേദകോനുംശേങ്ങേളടിമലേയസ്  കടകനടില.

മനേതകോക്കന്മേകോര്   വളകര  വടിശേദമേകോയടി  സെനുംസെകോരടിചടിട്ടുണസ്.  അതടില  ഒനകോണസ്

വകോകകളകോല  വടിവരടിക്കകോന്  സെകോധടിക്കകോത  ക്രൂരത  നേടന  ചഫീമമേനേടിയടികലേ

സെനുംഭവനും.  മകകോണ്ഗ്രസ്സുകകോരുകട കകപശേകോചടികമേകോയ രകോഷഫീയ കകവരകോഗത്യതടില

ചുകടരടിക്കകപടതസ്  അഞസ്  സെഖകോക്കളകട  ജഫീവനേകോണസ്.  മകരളനും  കണ ഏറവനും

മൃഗഫീയമേകോയ  ഇഇൗ  രകോഷഫീയകകകോലേയസ്  കകോരണക്കകോരകോയ  മകകോണ്ഗ്രസ്സുകകോരകോണസ്

ഇമപകോള് സെമേകോധകോനേതടികന്റ കവളളരടിപ്രകോവകളകോയടി നേമ്മുകട മുനടില വരുനതസ്.

നേടിങ്ങേളകട  ചടിലേ  നേടപടടികളണസ്.   പ്രതടിപക  മനേതകോവടിമനേകോടുളള

മേകോധത്യമേങ്ങേളകട  മചകോദത്യതടിനേസ്  അമദ്ദേഹെതടികന്റ  പ്രമകകോപനേപരമേകോയ  ഒരു

ഇടകപടലണസ്.  ശഫീ.  വടി.  കജ.  വര്ഗഫീസെസ്  എന മദശേകോഭടിമേകോനേടിയുകട വയനേകോടസ്

മലേഖകന്  പ്രതടിപക  മനേതകോവടിമനേകോടസ്  സെമേരക്കകോര്

ഇറങ്ങേടിമപകോയതടിനമശേഷവനും ഗകോനടിജടിയുകട ചടിതനും ആ ചുമേരടില ഉളളതകോയടി

ദൃശേത്യമേകോധത്യമേങ്ങേളടിലനേടിനസ്  വത്യക്തമേകോയടിട്ടുണസ്,  അമപകോള് ആരകോണസ്  ആ ചടിതനും

തകോകഴയടിടകതനസ്   മചകോദടിചമപകോള്   പ്രതടിപക  മനേതകോവടികന്റ  ഉതരനും

എന്തകോയടിരുന്നുകവനസ്  അറടിയകോമമേകോ;  മേരത്യകോദയസ്  ഇരുനടികലങടില
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ഇറക്കടിവടിടുകമേനകോണസ്.  സെമേരക്കകോര്  ഇറങ്ങേടി  മപകോയതടിനമശേഷവനും

ഗകോനടിജടിയുകട  ചടിതനും  ആ  ചുവരടില  ഉളളതകോയടി  മപകോലേഫീസെസ്  ചടിതഫീകരടിച

ദൃശേത്യങ്ങേളടിലനേടിനസ് വത്യക്തമേകോയടിട്ടുണമലകോകയനകോണസ്  കകകരളടിയുകട മലേഖകന്

മചകോദടിചതസ്, പ്രതടിപക മനേതകോവടിമനേകോകടകോപനും ശഫീ. ടടി. സെടിദ്ദേടിഖനും ശഫീ. മറകോജടി

എനും.  മജകോണുകമേകോകക്ക  ഉണകോയടിരുന്നു.  ശഫീ.  പടിണറകോയടി  വടിജയകന്റ

മപകോലേഫീസെകോണസ്, ആ മപകോലേഫീസെടികന്റ ശേടിപകോര്ശേ ഏകറടുതസ് സെനുംസെകോരടിക്കണ, നേഫീ

കകകരളടിയമല,  കൂടുതല സെനുംസെകോരടിക്കണ എനകോയടിരുന്നു അതടിനളള മേറുപടടി.

ഇതകോമണകോ  നേമ്മള്  സെസഫീകരടിമക്കണ  രഫീതടി;  നേടിശ്ചയമേകോയുനും  ഇതല  നേമ്മള്

സെസഫീകരടിമക്കണ  രഫീതടി.  കക.പടി.സെടി.സെടി.  അദ്ധത്യകകന്റ  രഫീതടി  എന്തകോണസ്;

ഞകോന്  അമദ്ദേഹെതടികന്റ  പഴയകകോലേ  ചരടിതതടിമലേയ്കക്കകോന്നുനും  മപകോകകോന്

ആഗ്രഹെടികനടില.  അമദ്ദേഹെനും  ധഫീരജടികന്റ  കകകോലേപകോതകകത

നേത്യകോയഫീകരടിചകകകോണസ്  പറയുകയകോണസ്.  എകന്റ  കുടടികള്  രണ്ടുനും  കലടിചസ്

ഇറങ്ങേടിയടിരടികകയകോണസ്.  എന്തകോണസ്  അതടികന്റ  അര്ത്ഥനും;  എകന്റ  കുടടികള്

രണ്ടുനും  കലടിചസ്  ഇറങ്ങേടിയടിരടികകയകോണസ്.  രക്തസെകോകടിതസനും

ഇരന്നുവകോങ്ങേടിയതകോണസ്.  കകപശേകോചടികമേകോയ  ഒരു  കകകോലേപകോതകകത,  ഒരു

കുടുനുംബതടികന്റ  അതകോണടിയകോയടി  മേകോമറണടിയടിരുന  ഒരു  കചറുപക്കകോരകനേ
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ഇലകോതകോക്കടി.  നേമുകക്കലകോനും  മേക്കളളളതമല;  ഇരുപതടിയഞസ്  വയസ്സുവകര

അച്ഛനേമ്മമേകോര് മപകോറടിവളര്ത്തുന ഒരു മേകകന്റ നേഷനും എങ്ങേകനേയകോണസ് അച്ഛനനും

അമ്മയ്ക്കുനും  സെഹെടിക്കകോന്  കഴടിയുകകയന്നുളളതടികനേകറടിചസ്  ചടിന്തടിക്കകോന്

സെകോധടികന്നുമണകോ;  ധഫീരജടികന്റ അച്ഛന് ഒരു മകകോണ്ഗ്രസ്സുകകോരന് കൂടടിയകോണസ്.

ധഫീരജടികന്റ  അച്ഛനനും  അമ്മയുനും  സെമഹെകോരനനുംകൂടടി  പറയുകയകോണസ്  കകകോനതസ്

മേതടിയകോയടികലങടില  ഞങ്ങേകളയുനും  കകകോമനകോമട;  ഇതകോമണകോ  നേടിങ്ങേളകട

നേടിലേപകോടസ്?  ഇഇൗ  നേടിലേപകോടസ്  ആവര്തടികനടിടമതകോളനും  കകോലേനും

സെസകോഭകോവടികമേകോയടി  സെനുംസകോനേത്തുടനേഫീളനും  ഇങ്ങേകനേയുള്ള  സെനുംഭവങ്ങേള്

ഉണകോകകോന്  സെകോദ്ധത്യതയുണസ്.  നേടിങ്ങേള്  അക്രമേകകോരടികകള

മപ്രകോതകോഹെടിപടികകയകോണസ്.  ബഹുമേകോനേകപട  മുഖത്യമേനടി  സെഞരടിച

യകോതകോവടിമേകോനേതടില  സെനുംഭവടിച  കകോരത്യങ്ങേള്,  രകോജത്യതടികന്റ  ചരടിതതടില

ഉണകോയടിട്ടുമണകോ;  ഞങ്ങേള്  മേനടിമേകോകര  തടഞടിട്ടുണസ്,  മുഖത്യമേനടികയ

തടഞടിട്ടുണസ്.  ഒറയ്ക്കുനും  രണ്ടുമപരുമേകോയടിടല  തടഞതസ്.

പതടിനേകോയടിരക്കണക്കടിനേകോളകകള  പകങടുപടിചകകകോണസ്,  മകരളതടികലേ

ജനേവടിരുദ്ധനകോരകോയടിട്ടുള്ള  മേനടിമേകോകരയുനും  മുഖത്യമേനടികയയുനും  നേമ്മുകട

സെനുംസകോനേതസ്  വടിവടിധ  ഭകോഗങ്ങേളടില  ഞങ്ങേള്  തടഞടിട്ടുണസ്.  ഞങ്ങേള്
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പ്രഖത്യകോപടിചസ് തടഞടിട്ടുണസ്.  രഹെസെത്യമേകോയടി മറകോഡടികന്റ കകസെഡടിലനേടിനസ് ഒരു

കകകോടടികയടുതസ് വഫീശേലേല കചയതസ്.   മേകോധത്യമേങ്ങേമളകോടസ്  മനേരകത സൂചടിപടിചസ്,

മേകോധത്യമേങ്ങേകള കൂകടക്കൂടടിനേടിര്തടി.  ഒരകോള് അകലങടില രണ്ടുമപര് ഒരു കചറടിയ

കകകോടടിയുകമേടുതസ്  മറകോഡടില  ഒരു  ഓടമേകോണസ്.  അതസ്  മേകോധത്യമേങ്ങേള്

വലേടിയമതകോതടില  കറമക്കകോര്ഡസ്  കചയസ്  വലേടിയ  പ്രതടിമഷധമേകോയടി

കകോണടികകയകോണസ്.  ഇങ്ങേകനേയല,  പ്രതടിമഷധനും  കകോണടിമക്കണതസ്;

ആയടിരക്കണക്കകോയടിട്ടുള്ള ആളകകള പകങടുപടിചസ് നേടിങ്ങേള് ശേക്തമേകോയടി സെമേരനും

കചയ.  ജനേകഫീയമേകോയടിട്ടുള്ള  പടിന്തുണ  മതടകോന്  ശമേടികക.  പകരനും

ഇതരതടിലള്ള  കകകോള്ളരുതകോയ്മകള്  കകോണടികനവകര  അനകൂലേടികകയല

കചമയ്യേണതസ്.  ബഹുമേകോനേകപട  പ്രതടിപക  മനേതകോവസ്  എന്തകോണസ്  പറഞതസ്,

എലകോ സെഹെകോയവനും ഞങ്ങേള് കചയകമേനകോണസ്.  ബഹുമേകോനേകപട മുഖത്യമേനടികയ

വടിമേകോനേതടിനേകതസ്  ആക്രമേടിക്കകോന്  ശമേടിച  ആകള  തടഞ  ശഫീ.  ഇ.  പടി.

ജയരകോജന്  കുഴപക്കകോരന്.  1995-ല  ചണ്ഡഫീഗഢടികലേ  പകോര്ടടി  മകകോണ്ഗ്രസസ്

സെമമ്മളനേനും  കഴടിഞസ്  തടിരടികക  വരുമമകോള്  ഞകോനനും  ശഫീ.  ഇ.  പടി.

ജയരകോജമനേകോകടകോപനും  ഉണകോയടിരുന്നു.  അനസ്  അമദ്ദേഹെകത  ആ  വഴടിയടില

ഇറക്കടിവടിടടിരുകനങടില ഇനസ് അമദ്ദേഹെനും ജഫീവടികമേകോയടിരുനടില. അമദ്ദേഹെകത
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വളകര  മവഗതയടില  രകോജധകോനേടി  എകസ്പ്രസസ്  കടയടിനേടില  മേദകോസടില

എതടിക്കകോന്  സെകോധടിചതുകകകോണ്ടുനും  അനകത  ഗവണ്കമേന്റസ് മകരളതടികലേ

ഒരു  എനും.എല.എ.-യസ്  മേകോനേത്യമേകോയടിട്ടുള്ള  പരടിഗണനേ  നേലകടിയതുകകകോണ്ടുനും

മേകോതമേകോണസ്  അമദ്ദേഹെമേടിനസ്  ജഫീവടിചടിരടികനതസ്.  വടിക്രനുംചകോലേടില  ശേശേടി,  മപട

ദടിമനേശേന് ഇവര് രണ്ടുമപകരയുനും മപകോലേഫീസെസ് പടിടടികന സെനര്ഭതടില ഞകോനനും

കൂകടയുണകോയടിരുന്നു.  അവര്  ആദത്യനും  സൂചടിപടിചതസ്   കക.  സുധകോകരകന്റ

മപരകോണസ്.  അമദ്ദേഹെമേകോണസ്  മതകോകനും  പണവനുംതനസ്  ഞങ്ങേകള  അയചകതനസ്

എകന്റ  മുനടിലവചസ്  ആ  കറയടിലമവ  മസഷകന്റ  പരടിസെരതസ്  വചസ്

സെനുംസെകോരടിചതസ്.  അങ്ങേകനേയുള്ള ഒരു കക.പടി.സെടി.സെടി.  അദ്ധത്യകന് നേടിങ്ങേകള

നേയടികമമകോള്  ഇതുനും  ഇതടിലേപ്പുറവനും  സെനുംഭവടികനും.  കസെമേടി  മകഡര്

എന്നുപറഞകോല,  ഗുണകോയടിസെനും,  കകകോലേപകോതക  രകോഷഫീയനും,  ആകരയുനും

ആക്രമേടിക്കകോനള്ള  അനുംഗഫീകകോരനും  എനടിങ്ങേകനേയകോണസ്  അമദ്ദേഹെനും

മേനേസടിലേകോക്കടിയടിരടികനതസ്.  അതടികന്റ  ഭകോഗമേകോയകോണസ്  അമദ്ദേഹെനും  എന്തസ്

സെഹെകോയവനും നേലകകോന് ഞങ്ങേള് തയ്യേകോറകോകണനസ് പറഞസ് രനുംഗത്തുവരുനതസ്.

ഇഇൗ സെനുംഭവകതകറടിചസ്  അമദ്ദേഹെതടികന്റ ഒരു വഫീഡടിമയകോ  ഇറങ്ങേടിയടിട്ടുണസ്.

എ.കക.ജടി.  കസെന്ററടികന്റ  കകോരത്യകതകറടിചസ്   മേകോധത്യമേപ്രവര്തകര്
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മചകോദടിചമപകോള്,  ഇതുമപകോലള്ള പലേകകോരത്യങ്ങേളനും നേമ്മുകട നേകോടടില നേടകകമേനസ്

പറയകോന് യകോകതകോരു മേടടിയുനും അമദ്ദേഹെതടിനേടില. ഇങ്ങേകനേ പറയുന ഒരു പകോര്ടടി

കകകോടുകന സെമനശേകമേന്തകോണസ്; എന്തസ് അക്രമേവനും നേടതകോനള്ള സെമനശേമേമല;

സെസകോഭകോവടികമേകോയുനും  അതടികന്റ  ഭകോഗമേകോയകോണസ്  ഇതടിമപകോള്  സെനുംഭവടിചടിട്ടുള്ളതസ്.

എ.കക.ജടി.  കസെന്ററടില  എസെസ്.ഡടി.പടി.കഎ.-ക്കകോര്  കചന്നുകവനസ്  എത  പച

നണയകോണസ്  എകന്റ  മേകോനേത്യമസ്നേഹെടിതന്  തടടിവടിടതസ്.  എസെസ്.ഡടി.പടി.കഎ.-

ക്കകോരുമേകോയടി ധകോരണ ഉണകോകനതുനും അവമരകോടസ് മവകോടസ് മചകോദടികനതുകമേലകോനും

മകകോണ്ഗ്രസടികന്റ  ഒരു  സെനുംസകോരമേകോണസ്.  വര്ഗഫീയതകയ  വകോരടിപ്പുണര്നസ്

നേടിങ്ങേളഫീപരുവതടികലേതടിയടിട്ടുനും  നേടിങ്ങേള്  കകോരത്യങ്ങേള്  മേനേസടിലേകോക്കകോന്

തയ്യേകോറകോകുനടില.  കഴടിഞ ഒരു വര്ഷമേകോയടി നേടിങ്ങേള് സെമേരനും കചയകയകോണസ്;

എന്തടികന്റ  മപരടിലേകോണസ്  നേടിങ്ങേള്  സെമേരനും  കചയനതസ്?  നേമ്മുകട  രകോജത്യനും

മനേരടിടുന  പ്രശ്നങ്ങേള്  കകോണുനടിമല;  അടുത  മേകോസെനും  മുതല  മറഷന്

കടയടിലനേടിന്നുനും  മേകണ്ണണ്ണ  വകോങ്ങേണകമേങടില  104 രൂപ  കകകോടുക്കണനും.

മകന്ദ്രഗവണ്കമേന്റസ്  ബടി.പടി.എല.-കകോര്ക്കസ്  മേകോതമേകോയടി  മഗകോതമസ്  നേടിര്തടി.

നേടിങ്ങേള്ക്കസ് ഒരുവകോമക്കകോ,  അടടിയന്തരപ്രമമേയമമേകോ,  പ്രമമേയമമേകോ കകകോണ്ടുവരകോന്

സെകോധടികന്നുമണകോ; ജനേങ്ങേള് അനഭവടികന ഗഇൗരവതരമേകോയടിട്ടുള്ള എതമയകോ
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പ്രശ്നങ്ങേള്  നേമ്മുകട  സെനുംസകോനേത്തുണസ്.  അതരനും  ഏകതങടിലകമേകോരു  പ്രശ്നനും

ചൂണടിക്കകോണടിക്കകോന്  നേടിങ്ങേള്ക്കസ്  സെകോധടികന്നുമണകോ;  നേടിങ്ങേകളകോരു

ബടിരടിയകോണടികചമ്പുമേകോയടി  നേടകകയകോണസ്.  നേടിങ്ങേള്  ജനേങ്ങേളടിലനേടിനസ്

പൂര്ണ്ണമേകോയുനും  ഒറകപട്ടുകകകോണടിരടികകയകോണസ്.  നേടിങ്ങേകള  ഒരു  കുഞനും

വടിശേസസെടികനടിലകോകയനസ്  മേനേസടിലേകോക്കകോന്  നേടിങ്ങേള്ക്കസ്  സെകോധടിക്കണനും.

എസെസ്.ഡടി.പടി.കഎ.-ക്കകോര്  ഞങ്ങേളകട  പകോര്ടടി  കസെക്രടറടികയ കകോണണകമേനസ്

പറഞസ്  എ.കക.ജടി.  കസെന്ററടില  വനമപകോള്  തകോകഴനേടിന  വകോചസ്മേകോനതകന

എസെസ്.ഡടി.പടി.കഎ. എന്തകോകണനസ് നേനകോയടി അറടിയകോനും. അവര് നേമ്മുകട പകോര്ടടി

കസെക്രടറടിമയകോടസ്  മചകോദടിച,  എസെസ്.ഡടി.പടി.കഎ.-ക്കകോരകോയ  ഏഴസ്  മപര്

വന്നുനേടിലകകയകോണസ്,  എന്തകോണസ്  മവണതസ്?  അവകര  പറഞയയകോന്

പറഞ,   അവകര  പറഞയച.  അതകോണസ്  ഞങ്ങേളകട  പകോര്ടടികയനസ്

പറയുനതസ്.  അമതസെമേയനും  വയനേകോടസ്  എന്തകോണസ്  സെനുംഭവടിചതസ്?  നേമ്മള്

വഫീഡടിമയകോയടില  കണതകോണമലകോ;  എസെസ്.ഡടി.പടി.കഎ.-ക്കകോര്  വളകര

ആമവശേമതകോടുകൂടടി വയനേകോടടികലേ ഓഫഫീസെസ് സെനര്ശേടിചസ് നേടതടിയതകോയടിട്ടുള്ള

കകോരത്യങ്ങേകളലകോനും  അവര്തകന പങ്കുവച ഒരവസകോവടിമശേഷമേകോണസ്,  അതകോണസ്

സെനുംസകോനേകത സെനുംബനടിചണകോയടിട്ടുള്ളതസ്. സെസന്തനും പകോര്ടടിക്കകോകര കകകോല്ലുന
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കകോരത്യതടില  ശമദ്ധയമേകോയ  പ്രവര്തനേനും  നേടതടിയ  ഒരു  പകോര്ടടിയകോണസ്

മകകോണ്ഗ്രസെസ്  പകോര്ടടികയനസ്  പറയുനതസ്.  ചകോവക്കകോടസ്  തടിരുവതയടില

മകകോണ്ഗ്രസ്സുകകോരനേകോയടിട്ടുളള  ഹെനേഫീഫ കുകറ  വര്ഷങ്ങേള്കമുമസ്  കകകോലകപട്ടു.

അമദ്ദേഹെനും  എ  ഗ്രൂപടികന്റ  പ്രവര്തകനേകോയടിരുന്നു.  ഹെനേഫീഫകയ

കകകോലേകപടുതടിയതസ്  മകകോണ്ഗ്രസസ്  (കഎ)  ഗ്രൂപ്പുകകോരകോണസ്.  അമത

സലേത്തുതകന  ഒരു  കക.എസെസ്.യു.  പ്രവര്തകകനേ   മകകോണ്ഗ്രസ്സുകകോര്

കവടടിവഫീഴടിയ  സെനുംഭവവമുണസ്.  മേധു  ഈചരതസ്,  ലേകോലജടി.  കകകോലന്നൂര്,  രകോധ

ഇങ്ങേകനേ  എതമയകോമപരുകട  കകകോലേപകോതകങ്ങേള്ക്കസ്  പടിനടിലണകോയടിരുനതസ്

മകകോണ്ഗ്രസ്സുകകോര്തകനയകോകണനസ്  നേമുകക്കലകോവര്കനും  അറടിയടിമല;

മകകോണ്ഗ്രസ്സുകകോര്  തകനയകോണസ്  മകകോണ്ഗ്രസ്സുകകോകര  കകകോല്ലുനതസ്.

മേരണതടിമലേയസ്  കടനടികലങടിലനും  അതടിനേസ്  കതകോട്ടുതകോകഴ  എതടിനേടിലകന

മവകറയുനും എതമയകോ സെനുംഭവങ്ങേള് എനേടിക്കസ് ചൂണടിക്കകോണടിക്കകോന് സെകോധടികനും;

ചകോപകുതടികന്റ കകോരത്യനും ഇവടികട സൂചടിപടിച.  ഡടി.കഎ.സെടി.  ഉണകോയതുകകകോണസ്

ഞങ്ങേള് ഒരു വലേടിയ അപമേകോനേതടിലനേടിനസ് പടിനഫീടസ് രകകപടുകയകോയടിരുന്നു.

ചകോപ കുതടിയതസ് ഞങ്ങേളകട ആളകള്തകനയകോകണനസ് ശഫീ. കക. മുരളഫീധരന്

പറയുന  അവസകോവടിമശേഷമുണകോയടി.  കപരടിങടവടിള  മബകോക്കസ്
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പഞകോയതടികന്റ കകോരത്യനും ഇവടികട സൂചടിപടിച. സെതടികുമേകോരടിയുകട മുടടി മുറടിചടിടസ്,

അതസ്  സെടി.പടി.എനും.-കകോര്  മുറടിചകവനസ്  പറഞസ്  ചടിലേ  മദശേഫീയ  പതങ്ങേള്

എകന്തകോരകോമഘകോഷമേകോയടിരുന്നു  നേടതടിയതസ്.  സെടി.പടി.എനും.-കനേ  എതമേകോതനും

പുലേഭത്യനും  പറചടിലേകോയടിരുന്നു.  അവസെകോനേനും  മേനേസടിലേകോയടി  അതസ്

കതരകഞടുപടിലണകോയടിട്ടുള്ള  പരകോജയനും  മേറയ്ക്കുനതടിനമവണടി  അവര്തകന

ഉണകോക്കടിയ നേകോടകമേകോകണനതസ്.         

പ്രതടിപക  മനേതകോവസ്  (  ശഫീ  .    വടി  .    ഡടി  .    സെതഫീശേന്  ):  സെര്,

അടടിയന്തരപ്രമമേയതടിനേസ്  മനേകോടഫീസെസ്  നേലകടിയമപകോള്  അതടിവടികട  ചര്ച

കചയ്യേകോന് അനവദടിചതടിനേസ് പ്രമതത്യകമേകോയടി സെസകോഗതനും കചയന്നു. ഇവടികട നേടന

ചര്ചകളടില  രകോഷഫീയ  പകോര്ടടികളകട  ഓഫഫീസുകള്  ആക്രമേടികനതുനും

സെനുംസകോനേതസ്  വത്യകോപകമേകോയ  അക്രമേങ്ങേള്  നേടകനതുനും  ഒരു  പ്രധകോനേകപട

വടിഷയമേകോയടി,  അതവസെകോനേടിപടികനതടിനേസ്  മവണടിയുള്ള  ഒരു  ചര്ച

നേടതണകമേനകോണസ്  ഞങ്ങേള്  ആഗ്രഹെടികനതസ്.  ഞങ്ങേളമേകോയടി  ബനകപട

എലകോവരുനും  അതുതകനയകോണസ്  സെനുംസെകോരടിചതസ്.  ദഇൗര്ഭകോഗത്യവശേകോല

ഭരണകകടിയടിലനേടിനസ് സെനുംസെകോരടിച ആളകള് വഫീണ്ടുനും സെസപകോ സുമരഷടിമലേയ്ക്കുനും

ബടിരടിയകോണടി  കചമടിമലേയ്ക്കുകമേലകോനും  മപകോയടി.  ഞങ്ങേളകോരുനും
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ബടിരടിയകോണടികചമടികനേകറടിമചകോ,  സെസപകോ  സുമരഷടികനേകറടിമചകോ  ചര്ച

കചയ്യേകോനേല അടടിയന്തര പ്രമമേയതടിമനല ചര്ച ആവശേത്യകപടതസ്. നേടിങ്ങേള്ക്കസ്

എതമേകോതനും  ഭഫീതടിയകോണസ്;  നേടിങ്ങേള്  എന്തസ്  മപടടിമയകോടുകൂടടിയകോണസ്

സെനുംസെകോരടികനതസ്;  നേടിങ്ങേള് എന്തുകകകോണകോണസ്  ഇഇൗകയകോരു സെനുംഭവമുണകോക്കടി

അതടില  ആമഘകോഷടികനതസ്;  സെസന്തനും  പകോര്ടടിയുകട  സെനുംസകോനേ  കമ്മടിറടി

ആഫഫീസെസ്  ആക്രമേടിക്കകപടമപകോള്  അതസ്  ആമഘകോഷമേകോക്കടി  മേകോറ്റുനതസ്  ഏതസ്

വടിഷയതടിലനേടിനസ്  വടിഷയനും  മേകോറടികക്കകോണ്ടുമപകോകകോന്  മവണടിയകോകണനസ്

വത്യക്തമേകോകന  രഫീതടിയടിലേകോയടിരുന്നു  ഇനസ്  ഭരണപകത്തുനേടിനസ്  പലേരുനും

സെനുംസെകോരടിചതസ്.  എനേടിക്കസ്  പറയകോനള്ളതസ്,  ഞങ്ങേളകട  ഓഫഫീസുകള്കമനേകര

ഇഇൗകയകോരു  മേകോസെക്കകോലേനുംകകകോണസ്  മൂനകോമേകത  പ്രകോവശേത്യമേകോണസ്  ആക്രമേണനും

നേടകനതസ്.  ആദത്യനും  വടിമേകോനേതടില  വചസ്  മുഖത്യമേനടികയ  വധടിക്കകോന്

ശമേടിചകവന മപരടില കക.പടി.സെടി.സെടി. ആഫഫീസെസ് അടക്കമുള്ള മകരളതടികലേ

ആഫഫീസുകള്  വത്യകോപകമേകോയടി  ആക്രമേടിക്കകപട്ടു.  ഓഫഫീസുകള്കമനേകര

മബകോനുംകബറടിഞ,  പലേ  ഓഫഫീസുകളനും  കതടിച.  നേടിരവധടി  ഒകോഫഫീസുകള്

തകര്ത്തു.  എകന്റ  ഒഇൗമദത്യകോഗടിക  വസെതടിയടിമലേയസ്  ആളകള്  ചകോടടിക്കടനസ്

വഫീടടിനേകതസ്  കയറടി  കകകോല്ലുകമേനസ്  ഭഫീഷണടികപടുതടി,  അയകോകള
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അമപകോള്തകന ജകോമേത്യതടിലവടിട്ടു.  എനേടിക്കസ് വടിമരകോധകമേകോന്നുമേടില.  അങ്ങേകനേ

എതമയകോ  സെനുംഭവങ്ങേള്  ഉണകോയടി.  അതടിനമശേഷനും  രകോഹുലഗകോനടിയുകട

ആഫഫീസെസ്  ആക്രമേടിക്കകപട്ടു.  അതടിനമശേഷവനും  ഞങ്ങേള്  പ്രതടിമഷധമയകോഗനും

നേടതടികയനതടികന്റ മപരടില നേടിരന്തരമേകോയടി  സെനുംസകോനേതസ് പലേ സലേത്തുനും

ഞങ്ങേളകട ആഫഫീസുകള് ആക്രമേടിക്കകപട്ടു.  മൂനകോമേതസ്,  എ.കക.ജടി.  കസെന്ററടില

മകകോണ്ഗ്രസ്സുകകോര് മബകോനുംകബറടിഞകവനസ് പറഞകകകോണസ് വത്യകോപകമേകോയടി....

ശഫീ.  പടി.  സെടി.  വടിഷ്ണുനേകോഥസ്  വടിവരടിചതുകകകോണസ്  ഞകോനേതസ്  സൂചടിപടികനടില.

മകരളതടില  വഫീണ്ടുനും  ഓഫഫീസുകള്ക്കസ്  മബകോനുംകബറടിയുകയുനും  ഒകോഫഫീസുകള്

തലടിതകര്കകയുനും  സ്തൂപനും  തകര്കകയുനും  ഇനടിരകോഗകോനടിയുകട  പ്രതടിമേയുകട

കകകകവടടി  മേകോറ്റുകയുനും തുടങ്ങേടി  നേടിരന്തരമേകോയ സെനുംഭവങ്ങേള് നേടന്നു.  ആരകോണസ്

ഇതസ് കചയനതസ്; സെനുംസകോനേകത ഇഇൗ ഗവണ്കമേന്റടിനേസ് മനേതൃതസനും കകകോടുകന

ഭരണകകടി.  അവര്  പറഞവടിടുന  ആളകളകോണസ്  ഇകതലകോനും  കചയനതസ്.

ഞങ്ങേളടിവടികട  ഉയര്തടിയ  മചകോദത്യകമേന്തകോണസ്;  എ.കക.ജടി.

കസെന്ററടിനമനേകരയുനും  അതടിനമശേഷനും  മകകോടയനും  ഡടി.സെടി.സെടി.

ഓഫഫീസെടിനമനേകരയുനും ആക്രമേണനും ഉണകോയമപകോള് രണ്ടുസലേത്തുനും മപകോലേഫീസെസ്

കകോവലണകോയടിരുന്നു.  മപകോലേഫീസെസ്  മനേകോക്കടിനേടിലകമമകോള്,  മകരള
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മപകോലേഫീസെടികന്റ കകസ്ട്രെെമക്കഴസ് ടഫീമേടിനേകോണസ് എ.കക.ജടി. കസെന്ററടികന്റ ചുമേതലേ. ഈ

മസ്ട്രെെമക്കഴസ്  ടഫീനും  മനേകോക്കടിനേടിലകമമകോള്  എങ്ങേകനേയകോണസ്  അവടികടകയകോരു

മബകോനുംബകോക്രമേണനും ഉണകോയതസ്;  ആക്രമേണനും ഉണകോയടിടസ്  എങ്ങേകനേ ഇഇൗ പ്രതടി

രകകപട്ടു.  ഇഇൗ  നേഗരതടില  ഇതയുനും  മപകോലേഫീസെസ്  മസഷനകളകട

നേടുവടിലനേടിന്നുകകകോണസ്  മപകോലേഫീസെസ്  നേടിരഫീകണതടിലനേടിനസ്  എങ്ങേകനേയകോണസ്

ഇഇൗ  പ്രതടി  രകകപടുനതസ്?  ഒരു  കകോരത്യനും  ബഹുമേകോനേകപട  മുഖത്യമേനടി

പരടിമശേകോധടിക്കണനും.  ആക്രമേണനും നേടകമമകോള് മപകോലേഫീസെസ് ഇലകോതടിരുന ഇഇൗ

മഗറടില  തമലേദടിവസെനും  പമടകോളടിനുംഗടികന്റ  ഭകോഗമേകോയടി  ഒരു  മപകോലേഫീസെസ്  ജഫീപസ്

അവടികട  നേടിര്തടിയടിടടിരുന്നു.  ശഫീ.  രകോഹുല  ഗകോനടിയുകട  ഓഫഫീസെസ്

അക്രമേണതടിനമശേഷനും കമന്റകോണ്കമേന്റസ് മപകോലേഫീസെസ് മസഷകന്റ ജഫീപസ് ഇമപകോള്

ആക്രമേണമുണകോയ  ഈ  മഗറടികന്റ  വകോതടിലക്കലണകോയടിരുന്നു. സെതത്യമേകോമണകോ

അലമയകോ  എനസ്  കമന്റകോണ്കമേന്റസ്  മസഷനേടികലേ  പമടകോളടിനുംഗസ്  ബുക്കസ്

പരടിമശേകോധടിചകോല  അറടിയകോനും.  തമലേദടിവസെനും  രകോതടിയുണകോയടിരുന്നു.  പമക,

ആക്രമേണനും നേടന രകോതടി ജഫീപ്പുണകോയടിരുനടില. ആക്രമേണനും നേടന സെമേയതസ്

ജഫീപസ്  ആരസ്  മേകോറടികയന്നുള്ളതകോണസ് ഏറവനും പ്രധകോനേനും.  എ.കക.ജടി.  കസെന്ററടിനേസ്

ചുറ്റുനും  കത്യകോമേറകളണസ്.  അതടികന്റ  സെമേഫീപ  പ്രമദശേതസ്  എഴപമതകോളനും
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സെടി.സെടി.റടി.വടി.  കത്യകോമേറകളണസ്. ഇഇൗ കത്യകോമേറകളടികലേകോന്നുനും പതടിയകോത ചടിതനും,

ഇതകോരകോണസ്;  ആരകോണടിതസ്  കചയതസ്.  രണകോഴ്ചയ്ക്കുമുമസ്  മേകോതൃഭൂമേടി  ആഴ്ചപതടിപടില

നേമ്മുകട പ്രടിയങരനേകോയ കഥകോകൃതസ് ശഫീ. സെക്കറടിയ ഒരു കഥകയഴതടിയടിട്ടുണസ്.

ആദത്യകത മൂന്നുനേകോലേസ് വരടികളടിങ്ങേകനേയകോണസ്. (മേകോതൃഭൂമേടി ആഴ്ചപതടിപസ് മനേകോക്കടി

വകോയടിച.) “രകോതടികകോലേങ്ങേളടില  ഒരത്ഭുത  രൂപനും  ആകകോശേതടിലൂകട

പറന്നുവനസ് മേടിനല പടിണര്മപകോകലേ തകോഴടിറങ്ങേടി ദുഷനകോകരയുനും ദുഷകകളയുനും

വധനും  അടക്കമുള്ള  മേകോര്ഗങ്ങേളടില  ശേടികടിചകകകോണടിരടികനതസ്  നേകോടടില

പരടിഭകോന്തടി പരതടിത്തുടങ്ങേടിയടിടസ് കുറചനേകോളകോയടി.  അതടികന്റ ചടിതനും ഒന്നുരണസ്

കത്യകോമേറകളടില  പതടിഞടിട്ടുണസ്.  അതടില  കകോണുനതസ്  പഴയ  ബകോറസ്

വമേണടികനേമപകോകലേ ഒരു രൂപമേകോണസ്. ചുണ്ടുനും, കണ്ണുനും, മൂകനും ഒഴടികക തലേ മുഴവന്

മൂടുന രണസ്  കകകോമ്പുകളള്ള കറുത മുഖനുംമൂടടി.  തടിളങ്ങുന മലേകോഹെ പകോളടികള്

മപകോകലേ എമന്തകോകകകോണ്ടുണകോക്കടിയ മദഹെതസ് ഒട്ടുന ചട. മുട്ടുമുതല പകോദനുംവകര

കപകോതടിയുന  ചുവന  ബൂടസ്സെസ്.  അരവകോറടില  മതകോകമപകോകലേ  ഒരകോയുധനും.

കതടിയുനും, കുറുവടടിയുനും, കയറടികന്റ വളയവനും.”

ഇഇൗ കഥയുകട മപരസ് 'പറകനുംസഫീ' എനകോണസ്. എനേടിക്കടിമപകോള് സെനുംശേയനും

നേമ്മുകട  പ്രഫീയകപട  ശഫീ.  സെക്കറടിയയുകട  'പറകനുംസഫീ'   എന  കഥയടില
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നേടിന്നുള്ള  ആ  'പറകനുംസഫീ'  വനടിറങ്ങേടിയടിടകോമണകോ  മബകോനുംകബറടിഞതസ്.

ഇതകോരകോണസ്. ആരകോകണനസ് അമനേസഷടിക്കകോന് ഇഇൗ നേഗരതടില ബഹുമേകോനേകപട

മുഖത്യമേനടിയുകട മൂക്കടിനേസ് തകോകഴയുള്ള അങ്ങേയുകട മപകോലേഫീസെടിനേസ് കകണതകോന്

കഴടിഞടില.  പമക,  അതടിനേസ് മുമസ് വന മനേതകോക്കനകോര്...  ഇവടികട ശഫീ.  ഇ.

പടി.  ജയരകോജകനേകറടിചസ് പറഞ.  ഞകോന് വത്യക്തടിപരമേകോയ പരകോമേര്ശേകമേകോന്നുനും

നേടത്തുനടില.  ശഫീ.  ഇ.  പടി.  ജയരകോജന്....  ഇഇൗ  സെനുംഭവനും  ഉണകോകുനതടിനേസ്

അരമേണടിക്കൂര് മുമസ് അമദ്ദേഹെനും പുറകപമടകോ എകനകോരു സെനുംശേയനും. അതമേകോതമമേ

ഞങ്ങേള്  ഇവടികട  പ്രകടടിപടികന്നുള.  മകകോടയനും  ഡടി.സെടി.സെടി.  ഓഫഫീസെടിനേസ്

മനേകര  കവളപകോന്കകോലേതസ്  ആക്രമേണമുണകോയടി.  അവടികട  മപകോലേഫീസെസ്

കകോവലണസ്.  അവടികട  മപകോലേഫീസെസ്  കകോവല  നേടിലകമമകോഴകോണസ്  അവടികട

ആക്രമേണമുണകോകുനതസ്.  അതടികലേ  പ്രതടികയ  ഞങ്ങേള്  ചൂണടിക്കകോണടിച

കകകോടുത്തു.  ആരകോയടിരുന്നു  ആ  പ്രതടി,  ബഹുമേകോനേകപട  മുഖത്യമേനടിക്കറടിയകോനും.

അതടിനേസ്  രണകോഴ്ചമുമസ്  നേടിരവധടി  ക്രടിമേടിനേല  മകസുകളടില  പ്രതടിയകോയ  ഒരു

സെടി.പടി.കഎ.(എനും.)  കകോരനേകോണസ്.  ഏമതകോ  മകസെസ്  ചര്ച  കചയ്യേകോനേകോയടി

മപകോലേഫീസെസ്  മസഷനേടിമലേക്കസ്  വടിളടിപടിച.  കചനമപകോള്  എസെസ്.  കഎ.  ഇല.

അമദ്ദേഹെനും എസെസ്.കഎ.-യുകട കമസെര വലേടിചടിടസ് അതടിലേടിരുന്നു. എ.എസെസ്.കഎ.-
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യുകട  കതകോപടി  മമേശേപ്പുറതടിരടികന്നു.  അമദ്ദേഹെനും  അപ്പുറകതമങ്ങേകോ

മപകോയതകോണസ്.  എ.എസെസ്.കഎ.-യുകട  കതകോപടികയടുതസ്  തലേയടില  വചസ്

കസെലഫടി എടുതസ് എലകോ സലേമതകനും വകോടസ്സെസ്ആപസ് കമേമസെജസ് അയച. ആ

വത്യക്തടിയകോണസ്  ഡടി.സെടി.സെടി.  ഓഫഫീസെസ്  ആക്രമേടിച  മകസെടികലേ  പ്രതടി.

അമദ്ദേഹെകത അമപകോള്തകന ഇഇൗ മകസെടില ജകോമേത്യതടില വടിട്ടു.  ശഫീ.  പടി.

സെടി.  വടിഷ്ണുനേകോഥസ്  പറഞതസ്  അമദ്ദേഹെതടികന്റ  അനവകോദമതകോടുകൂടടി  ഒനസ്

തടിരുത്തുന്നു.  ശഫീ.  പടി.  സെടി.  വടിഷ്ണുനേകോഥസ്  പറഞതസ്  ഡടി.സെടി.സെടി.  ഓഫഫീസെസ്

ആക്രമേടികമമകോഴനും  പന്തകമേറടിയുമമകോഴനും  മപകോലേഫീസെസ്  കയനും  കകടടി

നേടിന്നുകവനകോണസ്.  മപകോലേഫീസെസ്  സെതത്യതടില  കയനും  കകടടി  നേടിലകക

അലകോയടിരുന്നു.  മപകോലേഫീസുകകോര്  തലേയടികലേ  കതകോപടി  അമേര്തടിപടിടടിചസ്

നേടിലകകയകോയടിരുന്നു.  കകോരണനും  കതകോപടി  ഇഇൗ  പ്രതടി

എടുത്തുകകകോണ്ടുമപകോകുമമേകോ  എന്നുള്ള  ഭയമേകോയടിരുന്നു.  ഇതമല  നേടിങ്ങേളകട

മപകോലേഫീസെസ്.  തമേകോശേയകോകണങടില അയകോള് തലേയടില കതകോപടിവചസ്  മപകോലേഫീസെസ്

മസഷനേടിലേടിരുനസ്  കസെലഫടി  എടുതതസ്  ഞകോന്  നേടിങ്ങേള്ക്കസ്  അയചതരകോനും.

അതടികനേതടികര  അയകോള്ക്കസ്  മകസുണസ്.  എസെസ്.കഎ.-യുകട  കമസെരയടില

കയറടിയടിരുനസ്  എ.എസെസ്.കഎ.-യുകട  കതകോപടി  തലേയടില  വചസ്
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കസെലഫടികയടുതസ്  അയചയകോള്  മകസെടികലേ  പ്രതടി.  ഇകനങടിലനും  അയകോകള

അറസസ്  കചയതസ്  നേനകോയടി.  അമലേപ്പുഴയടില  പ്രമകകോപനേമുണകോക്കകോന്

മുദകോവകോകത്യനും  വടിളടിച.  അമലേപ്പുഴ  എനും.എല.എ.-യുകട  മനേതൃതസതടില

പ്രകടനേനും നേടന്നു.  ഇതടിനേസ്  മുമസ്  എനും.എല.എ.  ഒരു മഫസ്ബുക്കസ് മപകോസടിട്ടു.

കക.പടി.സെടി.സെടി.  പ്രസെടിഡന്റുനും  പ്രതടിപക  മനേതകോവനും  മറകോഡടിലേടിറങ്ങേടിയകോല

ഞങ്ങേളകട കകകക്കരുതസ് അറടിയുകമേനസ്,  മകസെസ് എടുമതകോ?  നേടിങ്ങേള് മകസെസ്

എടുതടില.  അമപകോള് എനും.എല.എ.-ക്കസ്  കകധരത്യമേകോയടി.  എനും.എല.എ.-യുകട

മനേതൃതസതടില നേടതടിയ പ്രകടനേതടില കയനും കവട്ടുനും കകോലനും കവട്ടുനും തലേയുനും

കവട്ടുനും  പടികന  ആ  തലേയടില  ഇഇൗ  കചകങകോടടി  കുതടിതകോഴനും.

സെകോധകോരണക്കകോരകന്റ  തലേ  കവടടിമേകോറടി  അവകന്റ  കബനതടില

കുതടിയടിറക്കകോനള്ളതകോമണകോ നേടിങ്ങേളകട കചകങകോടടി. ആലേപ്പുഴയടില മപകോപ്പുലേര്

ഫ്രണസ്  നേടതടിയ  മുദകോവകോകത്യവനും  ഇഇൗ  മുദകോവകോകത്യവനും  തമ്മടില  എന്തകോണസ്

വത്യതത്യകോസെനും. ആരുകട തലേയുനും കയനും കവട്ടുകമേനകോണസ് പറയുനതസ്. ആകരയകോണസ്

നേടിങ്ങേള്  മപടടിപടികകയുനും  വടിരട്ടുകയുനും  കചയനതസ്.  ഇഇൗ  കലേകോപകോഹെസകോനേനും

മുഴവന്...  എകന്റ നേടിമയകോജക മേണ്ഡലേതടില ഉപകതരകഞടുപസ് നേടകകമേനസ്

പറഞസ് മഫസെസ് ബുക്കടില മപകോസടിട്ടു. ആകരങടിലനും നേടപടടികയടുമതകോ? എകന്റ
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മേണ്ഡലേതടില  ഉപകതരകഞടുപസ്  നേടകകമേനസ്  പറഞകോല  എകന

കകകോല്ലുകമേനകോണസ്.  കകകോലകട.  നേടിങ്ങേള്  മകകസെടുമതകോ?  കക.പടി.സെടി.സെടി.

ഓഫഫീസെസ്  ആക്രമേടിചമപകോള്  ബഹുമേകോനേകപട  മുഖത്യമേനടികക്കതടിരകോയടി

അകലങടില എ.കക.ജടി.  കസെന്ററടില  ഒരു കകലടുകതങടിലനും എറടിയണകമേനസ്

വടികകോരപരമേകോയടി  പറഞ  ഒരു  വത്യക്തടിയുകട  മപരടില  മകകസെടുത്തു.

ആയടിമക്കകോകട,  കതറസ് കചയ്കതങടില ശേടികടിമചകോ.  നേടിങ്ങേള് ഇവടികട ധകോരകോളനും

സെനുംഭവങ്ങേള്  പറഞ.  ഞങ്ങേള്  മചകോദടിച;  ശഫീ.  മകകോടടിമയരടി  ബകോലേകൃഷ്ണന്

പ്രസെനുംഗടിചകകകോണടിരടികമമകോള്  അമദ്ദേഹെതടികന്റ  സെമേഫീപതസ്  മബകോനുംബസ്

മസകോടനേമുണകോയടി,  നേടിങ്ങേള്  പടിടടിമചകോ?  എകന്റ  കയ്യേടില  ഒരു

കകോരത്യമേടിരടികകയകോണസ്  (കടലേകോസെസ് ഉയര്തടിക്കകോടടി)  മേകോഹെടിയടില സെടി.പടി.കഎ.

(എനും)  ബകോഞസ്  കസെക്രടറടിക്കസ്  മനേകര  മബകോനുംബസ്  എറടിഞ  മകസെസ്,  വകോദടി

പ്രതടിയകോയടി,  രണസ്  മപകര  അറസസ്  കചയ.  എനേടികക്കതടികര  മബകോനുംബസ്

എറടിഞകവനസ് പറഞസ് പരകോതടി കകകോടുത്തു.  മപകോലേഫീസെസ് അമനേസഷടിചമപകോള്

കൂകടയുള്ള  വത്യക്തടികയകക്കകോണസ്  ബകോഞസ്  കസെക്രടറടി  മബകോനുംബസ്

എറടിയടിചതകോണസ്.   ആ  വത്യക്തടികയ  മപകോലേഫീസെസ്  അറസസ്  കചയ.  വകോദടി

പ്രതടിയകോയടി.  ഫസെല  വധമക്കസെടില  അവസെകോനേനും  നേടിങ്ങേളകട  വകോദടിതകന
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പ്രതടിയകോയടി.  വകോദടി  പ്രതടിയകോയ  എതമയകോ  സെനുംഭവങ്ങേളണസ്.  ടടി.പടി.

വധമക്കസെടില  നേടിങ്ങേള്  എഴതടി  വചകതന്തകോണസ്?  'മേകോഷകോ  അള്ളകോ'  എനസ്

നേടിങ്ങേളകട പ്രതടികള് എഴതടിവച. കകോരണനും ഇസകോമേടിസസ് തഫീവ്രവകോദടികളകോണടിതസ്

കചയകതനസ്  കകോണടിക്കകോന്  മവണടിയകോണസ്.  നേടിങ്ങേള്  ഒരു  കുറനും  കചയടിടസ്

ആരുകടകയങടിലനും തലേയടില കകടടിവയകോനേകോയടി ...  ഇവടികട ശഫീമേതടി കക. കക.

രമേ  സെനുംസെകോരടിചമപകോള്  ഇവടികട  ഒരകോള്  മേറുപടടി  നേലകടി  അതസ്  നേടിങ്ങേളകട

ഗവണ്കമേന്റടികന്റ കകോലേതകോകണനകോണസ്,  അല.  എല.ഡടി.എഫസ്  ഗവണ്കമേന്റസ്

ഭരടികമമകോള്  ശഫീ.  മകകോടടിമയരടി  ബകോലേകൃഷ്ണന്  ആഭത്യന്തര

മേനടിയകോയടിരുനമപകോള്  നേടന  കകോരത്യങ്ങേളകോണസ്  ശഫീമേതടി  കക.  കക.രമേ

ഇനടിവടികട സൂചടിപടിചകതന്നുകൂടടി പറയകോന് ഞകോന് ആഗ്രഹെടികന്നു.  ഇവടികട

നേടിരവധടിയകോയടിട്ടുള്ള  സെനുംഭവങ്ങേളണസ്.  മകരളതടില  ഏറ്റുവനും  കൂടുതല

അക്രമേങ്ങേള് നേടത്തുന്നു.  ഭരണതടിലേടിരടികമമകോഴനും ഇതുമപകോകലേ അക്രമേങ്ങേള്

നേടത്തുന്നു.  ബനുംഗകോളടിലനും  ഇതുതകനയമല  സെനുംഭവടിചതസ്.  നേടിങ്ങേള്

അനഭവങ്ങേളടില  നേടിനസ്  പഠടിക്കകോകത  ഇഇൗ  വടിഷയനും  മേകോറ്റുനതടിനമവണടി

എകന്തലകോനും  കകോരത്യങ്ങേളകോണസ്  കചയനതസ്.  ഞകോന്  ആദത്യകമേ  പറകഞകോരു

കകോരത്യമുണസ്. അതസ് ഞകോന് ആവര്തടികനടില. ഇഇൗ സെനുംഭവനും വനതടിനമശേഷനും
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ഇവടികട  വടിവടിധ  പ്രസ്തകോവനേകളണസ്.  എകന്റ  കയ്യേടിലേടിരടികനതസ്  പരസര

വടിരുദ്ധമേകോയ  പ്രസ്തകോവനേകളകോണസ്.  ആദത്യനും  എല.ഡടി.എഫസ്  കണ്വഫീനേറടിമന്റതസ്

വരുന്നു.  അമദ്ദേഹെനും  പതതടില  ഒന്നുപറയുന്നു.  മവകറ  പ്രസ്തകോവനേ  വരുന്നു,

സെടി.പടി.കഎ.(എനും) കസെക്രമടറടിയറടികന്റ മവകറ പ്രസ്തകോവനേ വരുന്നു. ശഫീ. കകോനേനും

രകോമജന്ദ്രകന്റ  മവകറ  പ്രസ്തകോവനേ  വരുന്നു.  ഇകതകോന്നുനും  പറയകോകത  മുഖത്യമേനടി

മവകറ പറയുന്നു.  പരസര വടിരുദ്ധമേകോയടി എന്തടിനേകോണസ് ഇങ്ങേകനേ പറയുനതസ്?

എന്തകോകണനസ്  അറടിയുനതടിനമുമസ്  മകകോണ്ഗ്രസെകോണസ്  ഇതസ്  കചയകതനസ്

പറയുന്നു.  എന്തടിനേകോണസ്  ഞങ്ങേളകട  തലേയടില  കകടടി  വയ്ക്കുനതസ്.  നേടിങ്ങേള്

അമനേസഷടിചസ്  കതളടിവകള്  കകണതടി  ഏകതങടിലനും

മകകോണ്ഗ്രസുകകോരനേകോകണങടില നേടിങ്ങേള് പറയൂ.  ഇഇൗ സെനുംഭവനും ഉണകോയ ഉടന്

തകന  മകകോണ്ഗ്രസെകോണസ്  കചയകതനസ്  പറയുന്നു.  അര  ഡസെന്  പ്രകോവശേത്യനും

ബഹുമേകോനേകപട  ശഫീ.  എനും.  എനും.  മേണടി  ഇവടികട  ആവര്തടിച,  നേടിങ്ങേകള

ഞങ്ങേള്ക്കസ്  സെനുംശേയമുണസ്.  അതടിനേസ്  അമദ്ദേഹെനും  കകോരണനും  പറഞതസ്

അമദ്ദേഹെതടികനേതടിരകോയടി  മകകസെടുത്തുകവനകോണസ്.  അമദ്ദേഹെനും

പറഞകതന്തകോണസ്; ഒണ്,  ടു,  തഫീ  ഒരകോകള  കവടടിവച  കകകോന്നു,  ഒരകോകള

തലടികക്കകോന്നു,  ഒരകോകള  കുതടികക്കകോന്നു.  ഓമരകോ  മകകോണ്ഗ്രസുകകോകര  കകകോന
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കകോരത്യമേകോണസ്  അമദ്ദേഹെനും  പറഞതസ്.  അതടികനേതടിരകോയടിടകോണസ്

അമദ്ദേഹെതടികനേതടികര മകകസെടുതതസ്. കകമേക്കസ് വചകകടടി പറയുകയകോയടിരുന്നു.

എന്തുകചയകോലനും  ഞങ്ങേകളയകോണസ്  സെനുംശേയനും,  ഞങ്ങേളകോണസ്  കചയകതനസ്

പറയുന്നു. മനേതകോക്കനകോര് വനസ് അതരനും സെനര്ഭങ്ങേളടില പറയുമമകോള് അതസ്

കലേകോപനും  നേടത്തുവകോന് മവണടിയുള്ള ആഹെസകോനേമേകോണസ്.  ഇവടികട  ശഫീമേതടി  പടി.

കക. ശഫീമേതടി ടഫീചര് സൂചടിപടിച കകോരത്യനും പറഞ. ശഫീമേതടി പടി.  കക. ശഫീമേതടി

ടഫീചര്  പറഞതസ്  കുനേടിഞ  വഫീഴകോന്  മപകോകയനകോണസ്.  ഇതയുനും  വലേടിയ

എ.കക.ജടി.  കസെന്റര് മബകോനുംബസ് ആക്രമേണതടില ഇടടികവടടിമനേക്കകോള് വലേടിയ

ശേബ്ദമുണകോയടി,  ഞകോന്  തകോകഴ  വഫീഴകോന്  മപകോകയനകോണസ്  അവര്  പറഞതസ്.

മകള്കന  പകോര്ടടിക്കകോര്  എന്തസ്  വടിചകോരടികനും.  ഞകോന്  അമപകോള്തകന

കക.പടി.സെടി.സെടി.  ഓഫഫീസെടില  ഇനടിരകോഭവനേടില  ശഫീ.  ഉണ്ണടിതകോകനേ

വടിളടിചമചകോദടിച.  എ.കക.ജടി.  കസെന്ററടിമലേക്കസ്  ഇനേടി  ഇനടിരകോഭവനേടില നേടിന്നുനും

ബകോലേടിസടികസ്  മേടികകസെല  അയചടിട്ടുമണകോ?  ബകോലേടിസടികസ്  മേടികകസെല  വനസ്

വഫീഴനതുമപകോകലേയകോണസ്  കഞടടിതരടിചകവനസ്  പറയുനതസ്.  എന്തടിനേകോണസ്

ഇങ്ങേകനേ അതടിശേമയകോക്തടിപരമേകോയടി പറയുനതസ്. അതടികനേകോരു ലേകത്യമുണസ്.

മേടി  .   സഫീക്കര്: മേടിണകോതടിരടിക്കൂ... 
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ശഫീ  .    വടി  .    ഡടി  .    സെതഫീശേന്:  സെര്,  എന്തകോണസ് ലേകത്യനും.  കലേകോപകോഹെസകോനേനും.

മനേതകോക്കള് പറയുനതസ് കലേകോപനും നേടതകോനള്ള ആഹെസകോനേമേകോണസ്. 

മേടി  .   സഫീക്കര്: കയസെസ്... കയസെസ്... നേടിശേബ്ദമേകോയടിരടിക്കൂ...

ശഫീ  .    വടി  .    ഡടി  .    സെതഫീശേന്:  സെര്,  അതസ്  കലേകോപകോഹെസകോനേമേകോണസ്.

അങ്ങേകനേയകോമണകോ  കചമയ്യേണതസ്.  ഭരണതടിനേസ്  മനേതൃതസനും  നേലകുന

ഗവണ്കമേന്റസ് കചയനകതന്തകോണസ്? 

ശഫീ  .   മസെവത്യര് ചടിറടിലേപടിള്ളടി: സെര്, മുഖത്യമേനടികയ കകകോലകോന് മവണടി....

മേടി  .   സഫീക്കര്: ശഫീ. മസെവത്യര് ചടിറടിലേപടിള്ളടി.....

ശഫീ  .    വടി  .    ഡടി  .    സെതഫീശേന്:  സെര്,  അമദ്ദേഹെനും  ഇഇൗ  അടടിയന്തര  പ്രമമേയ

ചര്ച  തുടങ്ങേടിയമപകോള്  മുതല  ഉചതടില  സെനുംസെകോരടികകയകോണസ്.  അമദ്ദേഹെനും

ആദത്യമേകോയടി ഇവടികട വന അനുംഗമേകോണസ്.  ഞങ്ങേകളകോകക്ക ഇവടികട വരുമമകോള്,

പ്രതടിപക മനേതകോവസ് സെനുംസെകോരടികമമകോള് മേടിണകോകത മകടടിരടികനും. ആദത്യമേകോയടി

സെഭയടില  വന  ആളകള്....  ഇങ്ങേകനേ  സെനുംസെകോരടിക്കരുതസ്,  ഇതസ്

അറടിയകോതതുകകകോണകോണസ്.  ബഹുമേകോനേകപട  സഫീക്കര് പറഞ കകകോടുക്കണനും.

ബഹുമേകോനേകപട സഫീക്കര് കനേയടിനും കചയതസ് നേനകോയടി.  അമദ്ദേഹെനും ആദത്യമുതമലേ

ശേബ്ദമുണകോക്കടികക്കകോണടിരടികകയകോണസ്.  ഇഇൗ  ബഹെളനും  വചതുകകകോകണകോന്നുനും
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എകന്റ  പ്രസെനുംഗനും  തടസകപടുതകോന്  സെകോധടിക്കടില.  ഞകോന്  പറയകോന്

തഫീരുമേകോനേടിചവന  കകോരത്യങ്ങേള്  പറഞതഫീര്നടിട്ടുമേകോതമമേ  മപകോകുകയുളള.

ഗകോനടിചടിതനും   തകര്തതകോരകോകണനസ്  പറഞസ് ഇനസ്  രകോവടികലേ  ഒരു

സെബ്മേടിഷന്  വന്നു.  അതടക്കമുളള  കകോരത്യങ്ങേള്  അമനേസഷടിക്കകോന്

എ.ഡടി.ജടി.പടി.  XXXXXXX+ ബഹുമേകോനേത്യനേകോയ  മുഖത്യമേനടി  ഇവടികടനേടിനസ്

അയച.  XXXXXXX+ തടിരുവനേന്തപുരനും  വടിടുനതടിനമുമ്പുതകന  ഗകോനടി

പ്രതടിമേ തകര്തതസ് യു.ഡടി.എഫസ്. ആകണനസ് നേടിയമേസെഭയടില ബഹുമേകോനേകപട

മുഖത്യമേനടി പറഞ. എ.ഡടി.ജടി.പടി. XXXXX+ അവടികട മപകോയടി തടിരടിചവനസ്

അതസ്  എസെസ്.എഫസ്.കഎ.-ക്കകോര്  തകന  തകര്തതകോകണനസ്  റടിമപകോര്ടസ്

മുഖത്യമേനടിക്കസ്  നേലകകോന്  സെകോധടികമമേകോ?  അവടിടകത  എസെസ്.പടി.-ക്കസ്  ഒരു

റടിമപകോര്ടസ് നേലകകോന് സെകോധടികമമേകോ?  ആക്രമേണനും നേടതകോന് വന കുടടികളടില

രണസ്  മപകര  ഉയര്ന ഒരു മപകോലേഫീസെസ്  ഉമദത്യകോഗസന് മതകോളടിലതടടി  ശഫീ.

രകോഹുലഗകോനടിയുകട  മുറടിയടിമലേയസ്  പറഞവടിടുനതടികന്റ  ചടിതനും  ഞങ്ങേള്

അമനേസഷണ സെനുംഘതടിനേസ്  നേലകടിയടിട്ടുണസ്. അതടികന്റ വടി.ഡടി.-മയകോ ഞങ്ങേള്

അമനേസഷണ  ഉമദത്യകോഗസനേസ്  നേലകടിയടിട്ടുണസ്.  ആ  മപകോലേഫീസെടികന്റ  കയ്യേടില

+ ബഹുമമാനപപ്പെട്ട സഭമാദദ്ധ്യക്ഷപന്റെ ഉത്തരവുപ്രകമാരരം (ഫയല് നമ്പര് 11964/ഇ.ബവി./2022/നവി.പസ., തതീയതവി 05-07-
2022) സഭമാരരഖയവില്നവിനരം നതീകരം പചെയ.

+
+
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നേടിനസ്  റടിമപകോര്ടസ്  വകോങ്ങേടി  ഞങ്ങേളകോണസ്  ഗകോനടി  ചടിതനും  തകര്തകതനസ്

പറഞകോല  എന്തസ്  പ്രസെക്തടിയകോണുളളതസ്?  (...ബഹെളനും...)  ഇവടികട

ആവര്തടിചസ്  പറഞകകോരത്യനും  എന്തകോണസ്;  ഇവടികട  ആവര്തടിചസ്  പറഞതസ്

ബടി.കജ.പടി.-മകകോണ്ഗ്രസെസ്  കൂട്ടുകകകടനമല?  എന്തസ്  സെനുംഭവനും  ഉണകോയകോലനും

എ.കക.ജടി.  കസെന്ററടില  ഒരു  സെകോധനേനും  അടടിചവചടിരടികകയകോണസ്,

എന്തടിനമുളള മേറുപടടിയകോണസ്.  ഒരു സെനുംശേയവനുംമവണ, ഒരു വടിട്ടുവടിഴ്ചയുമേടിലകോത

തരതടില  ഞങ്ങേള്  മദശേഫീയ  തലേതടിലനും  സെനുംസകോനേ  തലേതടിലനും

ബടി.കജ.പടി.-കയ  മനേരടിടുകയകോണസ്.  നേടിങ്ങേളമേകോയടിടകോണസ്  കസെറടിലകമേന്റസ്,

അവകരകക്കകോണസ്  നേടിങ്ങേള്ക്കസ്  ആവശേത്യമുണസ്,  ഞങ്ങേള്ക്കസ്  അവകരകക്കകോണസ്

ഒരകോവശേത്യവമേടില.  അവര്  മകകോണ്ഗ്രസെസ്  മുക്ത  ഭകോരതതടിനമവണടി

ശമേടികകയകോണസ്.  നേടിങ്ങേള്  തുടര്  ഭരണതടിനമവണടി  ശമേടികകയകോണസ്.

രണ്ടുമപരുകടയുനും  മേഫീറടിനുംഗസ്  മപകോയടിന്റസ്  ഒനകോണസ്.  ഞങ്ങേളനും  ബടി.കജ.പടി.-യുനും

തമ്മടില  ഒരു  സലേത്തുനും  കൂട്ടുകകടടില,  സെമേകോന്തര  മരഖകളകോണസ്.  ഇകതലകോനും

കവറുകത  പറയുകയകോണസ്.  കഴടിഞ  ദടിവസെനും  അടടിയന്തര  പ്രമമേയ  ചര്ച

നേടനമപകോള് വളകര ശദ്ധടിചമല ഞങ്ങേള് മചകോദത്യങ്ങേള് ഉനയടിചതസ്.  അമത

മചകോദത്യങ്ങേള്  സെനുംസകോനേനും  ഭരടികന  പകോര്ടടിയുകട  സെനുംസകോനേ  കമ്മടിറടി
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ഓഫഫീസെസ്  ആക്രമേടിചതുമേകോയടി  ബനകപടസ്...  ഞങ്ങേള്  അതടികന്റ  ഇരകളകോയടി,

ഞങ്ങേളകട ഓഫഫീസുകള് മകരളനും മുഴവന് തലടിതകര്ത്തു. ഞങ്ങേളല; ഞങ്ങേള്

മചകോദടിക്കമണ?  നേടിങ്ങേള്  എന്തടിനമവണടിയകോണസ്  ഞങ്ങേളകട  തലേയടില

കകടടിവയകോന്  മനേകോക്കടിയതസ്?  അമനേസഷടിചടിടസ്  പ്രതടികയ  കടിടടിമയകോ?  നേടിങ്ങേള്

വഷളകോയടിമല;  ഇതസ് ഒരു മകകോണ്ഗ്രസുകകോരനമേല കചയകതനസ് മകരളതടികലേ

ജനേങ്ങേള്ക്കസ്  മുഴവന്  അറടിയകോനും.  നേടിങ്ങേള്ക്കസ്  അബദ്ധനും  സെനുംഭവടിച.

അതുകകകോണകോണസ്  ഓമരകോ  ദടിവസെവനും  പുതടിയ  കകോരത്യങ്ങേളണകോക്കടി,  പുതടിയ

വകോര്തകള് സൃഷടിക്കകോന് ശമേടികനതസ്.  അതുകകകോകണകോന്നുനും ഞങ്ങേള് ഇഇൗ

നേടിയമേസെഭയടില  ഉയര്തടിയ  മചകോദത്യങ്ങേള്  ഇലകോതകോകടില.  ആ  മചകോദത്യങ്ങേള്

നേടിലേനേടിലകനും.  ആ  മചകോദത്യങ്ങേള്ക്കസ്  നേടിങ്ങേള്  ഉതരനും  ലേഭത്യമേകോക്കടിമയ

മേതടിയകോവൂ.  ഇതുമേകോയടി  ബനകപടസ്  വളകര  ഗഇൗരവമതകോടുകൂടടി  മകരളനും

നേടിരന്തരമേകോയടി കലേകോപനും ഉണകോകുന ഒരു സെനുംസകോനേമേകോക്കടി മേകോറ്റുനതടിനേസ് ഇഇൗ

ഭരണതടിനേസ്  മനേതൃതസനും  നേലകുന  സെടി.പടി.കഎ.(എനും)-നേസ്  വലേടിയ  പങ്കുണസ്.

ഞകോന്  അറടിഞതസ്,  ഇടതുമുനണടി  മയകോഗതടില  പകോര്ടടി  ഓഫഫീസുകള്

ആക്രമേടികനതസ് ശേരടിയലകോകയനസ് പലേ ഇടതുമുനണടി മനേതകോക്കളനും ശേക്തമേകോയടി

ആവശേത്യകപട്ടുകവനകോണസ്.  പകക,  അതടിനമശേഷവനും  ശഫീ.  രകോഹുല
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ഗകോനടിയുകട ഓഫഫീസെസ് അക്രമേടിച.  വഫീണ്ടുനും ഓഫഫീസുകള് ആക്രമേടിക്കകപടുന്നു.

ഇതസ്  ശേരടിയകോമണകോ,  അലമയകോകയനസ്  ഗഇൗരവതരമേകോയടി  പരടിമശേകോധടികക.

നേടിങ്ങേളടിമപകോള് പറയുനതസ്  വടികസെനേ കകോരത്യങ്ങേളടില ചര്ചയടിലകോകയനകോണസ്.

ഞങ്ങേളകട  ഓഫഫീസെസ്  കതടിചടിടസ്,  മബകോബസ്  എറടിഞടിടസ്,  ഇനടിര  ഭവന്

ആക്രമേടിചടിടസ്  ഞങ്ങേകളന്തകോ  വടികസെനേ  കകോരത്യനും  ചര്ചകചയ്യേമണകോ;  ഇകതകോന്നുനും

മചകോദടിക്കമണ?  ഞങ്ങേളകട  എത  പ്രവര്തകരകോണസ്  ആശുപതടിയടിലനും

ജയടിലേടിലമേകോയടി  കടിടകനതസ്?  എകന്തലകോനും  കളളമക്കസ്സുകളകോണസ്  നേടിങ്ങേള്

ചകോര്ജസ് കചയടിട്ടുളളതസ്.  അമപകോള് ഞങ്ങേള് ഇതുതകന ചര്ചകചയനും.  നേടിങ്ങേള്

ചര്ചകചമയ്യേണ കകോരത്യമേകോണസ് ഞങ്ങേള് ഇനസ് മനേകോടഫീസെസ് നേലകടി ചര്ചകചയതസ്.

നേടിങ്ങേള്ക്കസ്  ചര്ചകചയ്യേകോന്  മപടടിയകോണസ്.  ഇകതലകോനും  ഭഫീതടിയടിലനേടിനസ്,

കവപ്രകോളതടിലനേടിനസ്,  പരടിഭകോന്തടിയടിലനേടിനസ്  ഉണകോയതകോകണനസ്  ഞകോന്

പറയുന്നു.  ബഹുമേകോനേകപട  മുഖത്യമേനടി,  അങ്ങേസ്  ഒനസ്  പരടിമശേകോധടിക്കണനും,

അങ്ങേകോമണകോ,  അങ്ങേയുകട ഓഫഫീസെകോമണകോ…...  കഴടിഞ രണ്ടുമൂനസ് ആഴ്ചയകോയടി

കചയന  കകോരത്യങ്ങേകളലകോനും  പകോളടിമപകോകുകയകോണസ്,  അപകടതടിമലേയസ്

മപകോകുകയകോണസ്.  എന്തുകകകോണകോണസ്  ഇതരനും  വടിമവക  ശൂനേത്യമേകോയ
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തഫീരുമേകോനേങ്ങേള് എടുതസ് അപകടതടിമലേയസ് മപകോകുനകതനസ് പരടിമശേകോധടിചകോല

നേനകോയടിരടികകമേന്നുമേകോതനും സൂചടിപടികന്നു.

ശഫീ  .    പടി  .    വടി  .    ശഫീനേടിജടിന്:  സെര്,  മപകോയടിന്റസ്  ഓഫസ്  ഓര്ഡര്,

ബഹുമേകോനേകപട  പ്രതടിപകമനേതകോവസ്  സെനുംസെകോരടികമമകോള്  മപകോലേഫീസെസ്

ഉമദത്യകോഗസനേകോയ XXXXXX+ മപരസ് പരകോമേര്ശേടികകയുണകോയടി. ചടനും 284(9)

പ്രകകോരനും  ഏകതങടിലനും  മപകോലേഫീസെസ്  ഉമദത്യകോഗസകന്റ  മപരസ്  പറയണകമേങടില

സഫീക്കര്ക്കസ്  മുന്കൂര്  മനേകോടഫീസെസ്  നേലകടി  മേകോതകമേ  കചയ്യേകോന്  പകോടുളള,  അതസ്

പരടിമശേകോധടിചസ് മരഖയടിലനേടിനസ് മേകോമറണതകോണസ്. 

മേടി  .   സഫീക്കര്: അതസ് പരടിമശേകോധടിക്കകോനും.

മുഖത്യമേനടി  (ശഫീ  .    പടിണറകോയടി  വടിജയന്):  സെര്,  ബഹുമേകോനേത്യനേകോയ  പടി.

സെടി.  വടിഷ്ണുനേകോഥസ്  അവതരടിപടിച  പ്രമമേയതടിമനല  ബഹുമേകോനേത്യനേകോയ

പ്രതടിപക  മനേതകോവകൂടടി  സെനുംസെകോരടിചമപകോള്  നേല  വത്യക്തത

വന്നുകഴടിഞടിട്ടുണസ്.  അതടില  ഒരു  പ്രസെക്തമേകോയ  മചകോദത്യനും  ചര്ചയടില

എലകോവരുനും  ഉനയടിചതകോണസ്,  മകരളതടികലേ  ഏറവനും  വലേടിയ  രകോഷഫീയ

പകോര്ടടിയകോയ  സെടി.പടി.കഎ.(എനും)-കന്റ  സെനുംസകോനേ  മകന്ദ്രതടിനേസ്  മനേകര  ഒരു

+ ബഹുമമാനപപ്പെട്ട സഭമാദദ്ധ്യക്ഷപന്റെ ഉത്തരവുപ്രകമാരരം (ഫയല് നമ്പര് 11964/ഇ.ബവി./2022/നവി.പസ., തതീയതവി 05-07-
2022) സഭമാരരഖയവില്നവിനരം നതീകരം പചെയ.
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ആക്രമേണനും നേടനടിടസ്  അതടികനേ അപലേപടിക്കകോന് ഇഇൗ സെനുംസെകോരതടികലേകോന്നുനും

ഇവരകോരുനും  തയ്യേകോറകോകുനതകോയടി  കകോണുനടില.  അകതകോരു  ആശ്ചരത്യകരമേകോയ

കകോരത്യമേകോണസ്.  ഇഇൗ സെനുംഭവനും ഇവകരലകോനും  പറഞതുമപകോകലേതകന രകോതടി  11-

മേണടികനും 12-മേണടികനും ഇടയകോണസ് നേടനതസ്. സെകോധകോരണ ഗതടിയടില ആളകള്

ഉറങ്ങേകോന്  മപകോകുന  സെമേയനും.  പടിമറ  ദടിവസെനും  രകോവടികലേയകോണസ്  സെകോധകോരണ

നേടിലേയ്ക്കുളള  പ്രതടികരണങ്ങേകളകോകക്കവരുനതസ്.  ആദത്യകത  പ്രതടികരണനും

കക.പടി.സെടി.സെടി.-യടില നേടിന്നുതകനയകോണസ് ഉണകോയതസ്.  ഇതസ് എല.ഡടി.എഫസ്.

കണ്വഫീനേര് സെഖകോവസ്  ഇ.  പടി.  ജയരകോജന് പകോന് കചയസ്  കചയ്യേടിചകതനകോണസ്

ഇവരുകട കൂടടി മനേതകോവകോയടി ഇമപകോള് ഇരടികന കക.പടി.സെടി.സെടി. പ്രസെടിഡന്റസ്

ആദത്യനും നേടത്തുന പ്രതടികരണനും. അതകോയതസ് സെനുംഭവനും കഴടിഞസ് പടിമറദടിവസെനും

രകോവടികലേ  നേടത്തുന  പ്രസ്തകോവനേയകോണടിതസ്.  ഇതകോണസ്  പ്രശ്നനും.  ഇവടികട

ഇതുമപകോകലേകോരു  സെനുംഭവനും  നേടനടിടസ്  നേമ്മുകട  ആദത്യകത  ഒരു  പ്രതടികരണനും

എന്തകോണസ്  വമരണതസ്;  ആ  സെനുംഭവകത  അപലേപടിചകകകോണമല  മവണതസ്?

എന്തുമേകോവകട,  ആമരകോ  ആവകട,  പകക,  അപലേപടിക്കകോന്  തയ്യേകോറകോകമണ;

അപലേപടിക്കകോന്  തയ്യേകോറകോകകോത  മേകോനേസെടികകോവസ  എന്തുകകകോണസ്  വരുന്നു;

ഇതസ്  മകകോണ്ഗ്രസെടികന്റ  ഇനകത  നേടിലേയടില  ആമലേകോചടിക്കകോന്
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സെകോധടികമമേകോകയനസ് എനേടിക്കസ് നേടിശ്ചയമേടില. പകക, അതസ് ആമലേകോചടികനതസ്

നേലതകോണസ്.  ആര്കക്കങടിലനും  ആമലേകോചടിക്കണകമേനസ്  മേനേസടിലകണങടില

മേനേസടികലേങടിലനും ആമലേകോചടികനതസ് നേലതകോണസ്.  എനകോല ഞങ്ങേള് ഇതരനും

സെനുംഭവങ്ങേകളകകോണുനതസ്….  കതറകോയ  കകോരത്യങ്ങേള്  ചടിലേമപകോള്

സെനുംഭവടിമചക്കകോനും.  ആ  കതറടികനേ  നേത്യകോയഫീകരടികകയല  മവണതസ്.  ഇമപകോള്

ശഫീ. രകോഹുല ഗകോനടിയുകട കലപറയടിലളള ഓഫഫീസെടിനമനേകര മേകോര്ചനേടനതുനും

ആ  ഓഫഫീസെടിനേകമതയസ്  അതടിക്രമേടിചകടനസ്  അവടികട  അതടിക്രമേങ്ങേള്

കകോണടിചതുനും  സെകോധകോരണ  നേടിലേയസ്  കതറകോയ  കകോരത്യമേകോണസ്.  കതറകോയ

കകോരത്യമേകോകണനസ്  രഹെസെത്യമേകോയടി  പറയുകയല  കചയതസ്.  ഗവണ്കമേന്റസ്  ആ

കകോരത്യതടില  ശേക്തമേകോയ  നേടപടടികള്  സെസഫീകരടിച.  അതടികന്റ

വടിശേദകോനുംശേങ്ങേളടിമലേയസ് മപകോകുനടില.  നേമ്മള് ഇവടികട ചര്ചകചയ കകോരത്യമേകോണസ്.

ഉതരവകോദകപട  രകോഷഫീയ  പകോര്ടടികയന  നേടിലേയസ്  സെടി.പടി.കഎ.(എനും),

മകരളതടിലനേടിനസ്  അതടികനേ  തള്ളടിപറഞ,  അഖടിമലേന്തത്യകോടടിസകോനേതടില

പകോര്ടടി  ജനേറല  കസെക്രടറടി  തള്ളടിപറഞ.  ഇവടികട  സെര്ക്കകോരടിനമവണടി

ഞകോനനും  അമത  നേടിലേയ്ക്കുതകന  തള്ളടിപറഞ.  ഇതകോണസ്  ഞങ്ങേള്

സെസഫീകരടികന സെമേഫീപനേനും.  മകരളതടികലേ ഏറവനും വലേടികയകോരു പകോര്ടടിയുകട
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സെനുംസകോനേമകന്ദ്രമേകോയ  എ.കക.ജടി.  കസെന്ററടില  നേടന  ആക്രമേണകത

അപലേപടിക്കകോന് മകകോണ്ഗ്രസടിനേസ് സെകോധടിക്കകോതകതന്തകോണസ്?

ശഫീ  .    വടി  .    ഡടി  .    സെതഫീശേന്:  സെര്,  സെനുംഭവനും  നേടനസ്  പടിമറ  ദടിവസെനും

പുലേര്കചയകോണസ്   മേകോധത്യമേങ്ങേകളത്തുനതസ്.  രകോവടികലേ  ഏഴര  മേണടിക്കകോണസ്

മേകോധത്യമേങ്ങേള്  എകന  കകോണുനതസ്.   'ഈ  ആക്രമേണകത  അതടിശേക്തമേകോയടി

അപലേപടികന്നു'  എനതകോയടിരുന്നു  എകന്റ  ആദത്യകത  വകോചകനും.  അതടികന്റ

കറമക്കകോര്ഡുണസ്.  ഞകോന്  പ്രതടിപകമനേതകോവസ്  മേകോതമേല,  യു.ഡടി.എഫസ്.

കചയര്മേകോന്  കൂടടിയകോണസ്.  ഞകോന് പറഞകോല  അതസ്  യു.ഡടി.എഫസ്.  ഒനടങനും

പ്രതടിമഷധടികന്നു  എന്നുതകനയകോണസ്.  അതടിനമശേഷനും  ശഫീ.  രമമേശേസ്

കചനടിതലേയുനും ശഫീ. ഉമ്മന് ചകോണടിയുമുള്കപകടയുള്ള അനുംഗങ്ങേള് എ.കക.ജടി.

കസെന്റര്  ആക്രമേടിചതടികനേ  ശേക്തമേകോയടി  അപലേപടിച.  പടികന

അകങ്ങേന്തുകകകോണകോണസ്  ഞങ്ങേളകോരുനും  അപലേപടിചടികലനസ്  പറയുനതസ്.  അതസ്

ശേരടിയല.  കക.പടി.സെടി.സെടി.  ഓഫഫീസെസ്  ആക്രമേടിചമപകോള് ഇകതകോന്നുനും ഞങ്ങേള്

കണടില.. 

ശഫീ  .    പടിണറകോയടി  വടിജയന്:  സെര്,  ഇഇൗ  അക്രമേനും  സെനുംഘടടിപടിചതസ്

ശഫീ.  ഇ.  പടി.  ജയരകോജനേകോകണന്നുപറഞ  കക.പടി.സെടി.സെടി.  പ്രസെടിഡന്റടികന്റ
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പ്രസ്തകോവനേകയകറടിചകോണസ്  ഞകോന്  പറഞതസ്.  അതസ്  അനസ്  രകോവടികലേ

തകനയകോണസ്....  ശഫീ.  കക.  സുധകോകരകന്റ  രഫീതടികകളകറടിചകോമണകോ  എകന

ഓര്മ്മടിപടികനതസ്;  അതടിമലേയ്കക്കകോന്നുനും  ഞകോന്  മപകോകകോനമദ്ദേശേടികനടില.

എനേടിക്കതടികന്റ  ആവശേത്യമേടില.  ഇമപകോള്  അമദ്ദേഹെനും  നേടിങ്ങേളകട  മനേതകോവമല;

നേടിങ്ങേള്  അമദ്ദേഹെകത  സെസകോഭകോവടികമേകോയുനും  മനേതകോവകോയടി  അനുംഗഫീകരടിചസ്

നേടകകയകോണസ്. അങ്ങേകനേയകോയടിമക്കകോകട... പകക അമദ്ദേഹെനും ആകരകനകോകക്ക

എകന  പഠടിപടിക്കകോന്  നേടിലമക്കണ.  നേകോലപകോടടി  വകോസുവടികന്റ  മേകോതമേല,

മസെവത്യര്  മഹെകോടല  ഓര്മ്മയടിമല....  നേകോണുവടികന്റ  കഥ......  ഞകോന്

അതടിമലേയ്കക്കകോന്നുനും  കടകനടില.  എന്തടിനേകോണസ്

അക്കകോരത്യങ്ങേളടിമലേയ്കക്കകോകക്ക  ഇമപകോള്  കടകനതസ്.   ശഫീ.  ഇ.  പടി.

ജയരകോജകന്റ സെനുംഭവനും ഇവടികട പറഞ,  ഇകതകോകക്ക നേമ്മുകട നേകോടടില നേടന

കകോരത്യങ്ങേളകോണസ്.  നേടിങ്ങേളകട അനയകോയടികളകട അനഭവതടിലേടിമല...  അവടികട

കതകരകഞടുകപകോകക്ക  നേടകമമകോഴണകോയ  കകോരത്യങ്ങേള്....  ഞകോന്

അതടിമലേയ്കക്കകോന്നുനും  മപകോകുനടില.  അതസ്  മവകറകോരു  ഭകോഗനും.  പകക,  ഇനസ്

കക.പടി.സെടി.സെടി.  പ്രസെടിഡന്റസ് സെസഫീകരടികന നേടിലേപകോടകോണസ് കക.പടി.സെടി.സെടി.-

യുകട  ഒഇൗമദത്യകോഗടിക  നേടിലേപകോടസ്.   ശഫീ.  ഇ.  പടി.  ജയരകോജകനേ  ഇതടികന്റ
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ആസൂതകനേകോയടി  അവതരടിപടികന്നു.  അതകോമണകോ  മവണതസ്?  പണസ്

ജയരകോജകന്റ  ജഫീവകനേടുക്കകോന്  ശമേനും  നേടന്നു.  വര്ഷങ്ങേള്  കുമറ  കഴടിഞ.

ഇമപകോള്  ഇമദ്ദേഹെവനും  ശഫീ.  ഇ.  പടി.  ജയരകോജനനും  ഓമരകോ  പ്രധകോനേ

സകോനേങ്ങേളടിലേടിരടികന്നു.  അമപകോഴനും  അമത  മേകോനേസെടികകോവസയടില

നേടിലമക്കണ കകോരത്യമുമണകോ? അതുകൂടകോകത, മകരളതടികലേ ഏറവനും വലേടികയകോരു

രകോഷഫീയ പകോര്ടടിയുകട സെനുംസകോനേ മകന്ദ്രതടിനേസ് മനേകര നേടന ആക്രമേണകത

തള്ളടിപറയകോനള്ള മേകോനേസെടികകോവസ കകോണടിക്കമണ? അതകോണസ് പ്രശ്നനും... 

ശഫീ  .   രമമേശേസ് കചനടിതലേ: സെര്, അങ്ങേസ് പറഞതസ് വസ്തുതകോപരമേകോകണനും.

കക.പടി.സെടി.സെടി.  പ്രസെടിഡന്റസ്  അതരതടിലപറഞതസ്  പടിമറദടിവസെനും

രകോവടികലേയകോണസ്.  സെനുംഭവമുണകോയടി  5  മേടിനേടിടടിനള്ളടിലേകോണസ്  ശഫീ.  ഇ.  പടി.

ജയരകോജന് അവടികട  എത്തുനതസ്.   മകകോണ്ഗ്രസകോണസ്  ഇതസ്  കചയകതനകോണസ്

അമദ്ദേഹെനും  അമപകോള്  പറഞതസ്.  അമദ്ദേഹെതടിനേസ്  എവടികട  നേടിനകോണസ്

ഇതരതടികലേകോരു വടിവരനും കടിടടിയതസ്? അതടിനേസ് മേറുപടടിയകോയടിടകോണസ് ശഫീ. കക.

സുധകോകരന്  ഇതരതടികലേകോരു  പ്രസ്തകോവനേ  പറഞതസ്.  അങ്ങേസ്  സെഭകയ

കതറടിദ്ധരടിപടികനതസ് ശേരടിയകലനകോണസ് ഞകോന് പറയുനതസ്. 
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ശഫീ  .   പടിണറകോയടി വടിജയന്: സെര്,  ബഹുമേകോനേകപട പ്രതടിപക മനേതകോവസ്

മനേരകത പറകഞകോരു കകോരത്യതടിനേസ് പടിനഫീടസ് മേറുപടടി പറയകോകമേന്നുവടിചകോരടിചസ്

നേടിലകകയകോയടിരുന്നു.  അതടിനേടിമപകോള്  തകന  മേറുപടടി  പറമഞക്കകോനും.

സെഖകോവസ് ഇ. പടി. ജയരകോജന് സെനുംഭവനും നേടകനതടിനമുമസ് പുറകപമടകോ, ഇവടികട

എങ്ങേകനേ അമപകോള് എതടി എകനകോകക്ക മചകോദടിചടിമല? ഓര്മ്മയുമണകോ പണസ്

എ.കക.ജടി.  ഫകോറസ്  നേടിര്മ്മടിചതടികനേ  സെനുംബനടിചള്ള  വടിവകോദനും.

മേറന്നുമപകോകകോനേടിടയടില, ശഫീ. രമമേശേസ് കചനടിതലേ ഒന്നുനും മേറക്കകോമനേ ഇടയടില.

ഞകോനേവടികട കസെക്രടറടിയകോയടിരടികന ഘടതടിലേകോണസ് ഫകോറസ് നേടിര്മ്മടികനതസ്.

അതുമേകോയടി  ബനകപടസ്  ഒരുപകോടസ്  വടിവകോദങ്ങേള്  അനസ്  വനടിരുന്നു.  ആ

ഫകോറടിലേകോണസ്  ഇമപകോള്  സെഖകോവസ്  ഇ.  പടി.  ജയരകോജന്  കുടുനുംബസെമമേതനും

തകോമേസെടികനതസ്.  അവടികട നേടിനടിറങ്ങേടിയകോല എ.കക.ജടി.  കസെന്ററകോണസ്.  അതസ്

എലകോവര്കനും  അറടിയുനതകോണസ്.  ഇഇൗ  സെനുംഭവനും  മകടസ്  അവടികട

എതടിയതകോകണനകോണസ് പറഞതടികന്റ അര്ത്ഥനും. ശഫീമേതടി പടി. കക. ശഫീമേതടി

ടഫീചര് എ.കക.ജടി.  കസെന്ററടികന്റ കകടടിടതടില തകനയകോണസ് തകോമേസെടികനതസ്.

അതകോണസ്  ഭയങര  ശേബ്ദകമേനവര്  പറഞതസ്.  അതുനും  വസ്തുതകോപരമേകോണസ്.

അവടികട  നേടിനസ്  അവര്  ഇറങ്ങേടി  വരടികയകോണസ്  കചയതസ്.  അതകോണസ്
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അതുസെനുംബനടിചണകോയ  കകോരത്യങ്ങേള്.  ഇവടികട  ഞങ്ങേളകട  നേടിലേപകോടസ്

വത്യക്തമേകോക്കകോന്  ഞകോന്  ആഗ്രഹെടികകയകോണസ്.  ഏകതങടിലനും  രകോഷഫീയ

പകോര്ടടിയുകട പ്രവര്തനേതടികന്റ ഭകോഗമേകോയടി, ഏകതങടിലനും രകോഷഫീയ പകോര്ടടിയുകട

ഓഫഫീസെസ്  തകര്കകമയകോ  അകലങടില  അതടിനമനേകര  ആക്രമേണനും

നേടത്തുകമയകോ കചയന സെമേഫീപനേനും ഞങ്ങേള്ക്കടില. അതുകകകോണകോണസ് അതരനും

കകോരത്യങ്ങേകള  അപലേപടിക്കകോന്  ഞങ്ങേള്കക്കകോരു  മേനേനഃപ്രയകോസെവമേടിലകോതതസ്.

എ.കക.ജടി.  കസെന്ററടികന്റ ആക്രമേണനും നേടന സെമേയത്തുനും അവടികട മപകോലേഫീസെസ്

സുരകടിതതസനും ഏര്കപടുതടിയടിരുന്നുകവന്നുള്ളതസ് ശേരടിയകോണസ്. എങ്ങേകനേയകോണസ്

മപകോലേഫീസെസ്  സുരകടിതതസമുകള്ളകോരു  സലേതസ്  ഇതരകമേകോരു  ആക്രമേണനും

നേടനതസ്  എകനകോരു  മചകോദത്യവനും  ഇവടികട  ഉയര്ന്നുവന്നു.  ഇതസ്  വളകര

ആസൂതടിതമേകോയടി  നേടതടിയ  ഒരു  ആക്രമേണമേകോണസ്.  ഒരു  ദടിവസെനും  കപകടനസ്

നേടതടിയ   ആക്രമേണമേകോയടിരടിക്കടില.  വലേടിയ  മതകോതടിലള്ള  ആസൂതണനും

ഇതടിനേസ്  പടിനടിലണസ്.  പുറത്തുവന  വടിവരങ്ങേളകട  അടടിസകോനേതടില

പറയുകയകോകണങടില  ഒരു  വകോഹെനേനും  എ.കക.ജടി.  കസെന്ററടിനമുനടില  വനസ്

തടിരടിചമപകോയതകോയടി  സൂചടിപടികന്നുണസ്.   മപകോലേഫീസുള്ള  സലേനും  കൃതത്യമേകോയടി

അവര്  മേനേസടിലേകോകകയകോണസ്  കൃതത്യനും  കചയതസ്.  മുനടിലേകത  പ്രമവശേനേ
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കവകോടതടിനേപ്പുറതകോണസ്  മപകോലേഫീസുള്ളതസ്.  ആ  സലേനും  വകരയുനും

മപകോയടിടകോയടിരടികനും  ഇവര്  തടിരടിചമപകോകുനതസ്.  ഒരു  ഭകോഗത്തുനേടിനസ്

തടിരടിചമപകോകുകയകോണസ്.  രണകോമേതുനും  ഇമത  രഫീതടിയടില  വനസ്  എറടിയുന്നു

എനതകോണസ്  ഇമപകോഴള്ള  ദൃശേത്യങ്ങേളടില  നേടിന്നുനും  വത്യക്തമേകോകുനതസ്.

കൃതത്യനേടിര്വ്വഹെണനും  നേടതകോന്  വനയകോള്  കൃതത്യമേകോയടി  കകോരത്യങ്ങേള്

മേനേസടിലേകോക്കടി,  മനേകര  ലേകത്യസകോനേമതയ്കക്കറടിഞസ്  വണടി

വടിട്ടുമപകോകുകയകോണസ് കചയതസ്.  കൃതത്യമേകോയടി ആസൂതണനും കചയനേടതടികയനതസ്

വളകര വത്യക്തമേകോണസ്.  അക്കകോരത്യതടില അവടികടയുണകോയടിരുന മപകോലേഫീസെടികന്റ

ഭകോഗത്തുനേടിന്നുനും  എകന്തങടിലനും  വഫീഴ്ച  സെനുംഭവടിചടിട്ടുമണകോ  എനതസ്

പരടിമശേകോധടിക്കകോനും.  എന്തുകകകോണസ് മപകോലേഫീസെടിനേസ് ഇവകര ഇതുവകര പടിടടിക്കകോന്

കഴടിഞടില എനസ് മചകോദടിച.  ഏകതങടിലനും ഒരകോകള കസഡടിയടില എടുകക

എനതല  മപകോലേഫീസെസ്  ഉമദ്ദേശേടികനതസ്.   കുറനും  കചയയകോകളയകോണസ്

പടിടടിക്കൂടുനതസ്.  അതടിനേകോവശേത്യമേകോയ  വടിശേദമേകോയ  പരടിമശേകോധനേ  അവര്

നേടതടികക്കകോണടിരടികകയകോണസ്.  നേടിങ്ങേള് പറഞ സെടി.സെടി.ടടി.വടി.  ദൃശേത്യങ്ങേളനും

മേകറലകോ  കകോരത്യങ്ങേളനും  അതടികന്റ  ഭകോഗമേകോയടിട്ടുണകോകുനും.  കൃതത്യമേകോയടി

കുറവകോളടിയടിമലേയ്കക്കതകോന്  കഴടിയുകമേനകോണസ്  പ്രതഫീകടികനതസ്.



Uncorrected/Not for Publication
04-07-2022

112

ഇതരകമേകോരു  ആക്രമേണനും  നേടതടിയതടിനപടിനടില  പ്രവര്തടിചവര്  വലേടിയ

മതകോതടിലള്ള  ആസൂതണ  രഫീതടി  സെസഫീകരടിചടിരടികകയകോണസ്.  അവരകോണസ്

പ്രതടികയ ഇമപകോള് മേറചവയ്ക്കുനതുനും അതടികന്റ ഭകോഗമേകോയടി സെനുംരകടികനതുനും.

എനടിരുനകോലനും  പലേ  കുറകൃതത്യങ്ങേളനും   കതളടിയടിക്കകോനനും  പ്രതടികകള

പടിടടികൂടകോനനും  മകരള  മപകോലേഫീസെടിനേസ്  കഴടിഞടിട്ടുണസ്.  ഇക്കകോരത്യതടിലനും

പ്രതടികകള  പടിടടികൂടുകമേന  കകോരത്യതടില  യകോകതകോരു  സെനുംശേയതടികന്റയുനും

ആവശേത്യമേടില.  സെടി.സെടി.ടടി.വടി.  പരടിമശേകോധനേയുകട  കകോരത്യതടില  ഒരു

കമേകലമപകോകമേടില.  അതഫീവ  ഗഇൗരവമേകോയടി   പരടിമശേകോധനേ  നേടകന്നുണസ്.

മേകറകോരു  കകോരത്യനും,  എ.കക.ജടി.  കസെന്ററടികന്റ  ഒരു  ജനേലചടികലങടിലനും  ഞകോന്

എറടിഞതകര്കകമേനസ്  ഇഇൗ  സെനുംഭവനും  നേടകനതടിനമുമസ്  ഒരകോള്

പരസെത്യമേകോയടി  സെമൂഹെമേകോധത്യമേങ്ങേളടില മപകോസസ്  കചയടിരുന്നു.  സെസകോഭകോവടികമേകോയുനും

മപകോലേഫീസെസ്  അയകോകള  മചകോദത്യനും  കചയനും.  അതകോണസ്  ഇവടികടയുനും  സെനുംഭവടിചതസ്.

അതുനും ഇരുപതടി നേകോലേസ് മേണടിക്കൂറടിലേധടികമുണകോയടിടടില. മചകോദത്യനും കചയ്യേലേടിലൂകട

ലേഭടിച  വടിവരങ്ങേളകട  അടടിസകോനേതടില   കൃതത്യമേകോയ  നേടിലേപകോടസ്

സെസഫീകരടിചടിട്ടുണസ്.  കക.പടി.സെടി.സെടി.  ഓഫഫീസുനും  പ്രതടിപകമനേതകോവടികന്റ വഫീടുനും

ആക്രമേടിചവര്കക്കതടികര  കൃതത്യമേകോയടി  മകസുകള്  എടുതടിട്ടുണസ്.  അതടില
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പ്രതടികളകോയടിട്ടുള്ളവര്കമനേകര സെസകോഭകോവടികമേകോയടി മകസെസ് രജടിസര് കചയടിട്ടുണസ്.

മകകോടയനും ഡടി.സെടി.സെടി.  ഓഫഫീസെടിനമനേകര ആക്രമേണനും നേടതടിയ  പ്രതടികകള

അറസസ്  കചയ  കകോരത്യനും  അവര്തകന  ഇവടികട  പറയുകയുനും  സെമ്മതടികകയുനും

കചയടിട്ടുണസ്.  മബകോനുംബടികന്റ  രഫീതടികകളകറടിചസ്  എമനകോടസ്

മചകോദടികനതടികനേക്കകോളനും  മനേരകത  പറഞ  നേടിങ്ങേളകട  മനേതകോവടിമനേകോടസ്

മചകോദടികനതകോണസ് നേലതസ്. 

ശഫീ  .   വടി  .   ഡടി  .   സെതഫീശേന്:സെര്, അതസ് എലകോവര്കനും അറടിയകോവനതകോണസ്.

ശഫീ  .    പടിണറകോയടി വടിജയന്: സെര്,  നേടിങ്ങേള്ക്കറടിയകോകമേങടിലനും പലേര്കനും

അറടിയകോതതടിനേകോല അക്കകോരത്യനും  പറമയണതുണസ്.   മുമസ്  ഇന്തത്യകോ  ടുമഡയടില

ഒരു  മലേഖനേനും  പ്രസെടിദ്ധഫീകരടിചതസ്  ഓര്മ്മയടിമല?  അനസ്  ഡടി.സെടി.സെടി.

പ്രസെടിഡന്റ സ് ആരകോയടിരുന്നുകവനസ്  ഓര്മ്മടിചകോല മേതടിയകോകുനും. ഞകോന് അതുമേകോയടി

ബനകപടസ്  അരുകടയുനും  മപരസ്  പറയുനടില.  ഡടി.സെടി.സെടി.

ഓഫഫീസെടിലനേടിനകോണസ് ആ മലേഖകന് വകോര്ത എടുകനതസ്.  അതടില  മൂനസ്

മബകോനുംബുകകളകറടിചസ്  പരകോമേര്ശേടികന്നുണസ്.   ഒനസ്,  മേകോരകമേകോയ

മശേഷടിയുള്ളതുനും(വലേടിയ അപകടങ്ങേള് സെനുംഭവടികനതസ്), രണസ്, അതമതകോളനും

അപകടമേടിലകോതതുനും  മൂനകോമേമതതസ്  ഭയങര  ശേബ്ദവനും
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പുകയുകമേകോകക്കയുകണങടിലനും  അപകടങ്ങേള്  സെനുംഭവടിക്കടിലകോതതുമേകോണസ്.  ഇഇൗ

മൂന്നുതരനും  മബകോനുംബുകളനും  പണസ്  അവടികടവചസ്  നേടിര്മ്മടിചതകോണസ്.  വലേടിയ

ശേബ്ദമുണകോകുന  മബകോനുംബസ്  നേകോടന്  രഫീതടിയടിലതകന  നേടിര്മ്മടിക്കകോന്

കഴടിയുകമേന്നുള്ളതസ് ദശേകോബ്ദങ്ങേള്ക്കസ് മുമസ് അറടിയുനതകോണസ്.  ഇമപകോള് അതടില

എതമേകോതനും  പരടിഷകോരനും  വനടിട്ടുകണന്നുള്ളകകോരത്യനും  എനേടിക്കസ്  പറയകോന്

കഴടിയടില. 

  ശഫീ  .    വടി  .    ഡടി  .    സെതഫീശേന്: സെര്,  അങ്ങേസ്  വളകര  നേടിഷളങവനും

സെരസെവമേകോയടിടകോണസ്  മബകോനുംബടികനേകറടിചസ്  പറയുനതസ്.  കകോരണനും,  ആ

കകോലേഘടതടില ധകോരകോളനും പകോര്ടടി  ഓഫഫീസുകളടിലനും പകോര്ടടി  പ്രവര്തകരുകട

വഫീട്ടുകളടിലനുംവചസ്  മബകോനുംബസ്  കപകോടടികതറടിചസ്   കകകകകോലകള്  മപകോയ

എതമയകോമപര്  സെടി.പടി.കഎ.(എനും)-ലകണന്നുള്ളതസ്  അമങ്ങേയറടിയകോനും.

മവണടിവനകോല മപകോലേഫീസെസ്  മസഷകന്റ അകത്തുവകര മബകോനുംബുണകോകകമേനസ്

പറഞതസ്  ഞങ്ങേളകോരുമേല.  അങ്ങേകനേ  പറഞതസ്  അങ്ങേയുകട  പകോര്ടടി

കസെക്രടറടിയകോണസ്.  ഇക്കകോരത്യങ്ങേകളകോകക്ക നേമ്മള് ഇവടികട പറമയണതുമണകോ?

ശഫീ  .    പടിണറകോയടി വടിജയന്:  സെര്,  ബഹുമേകോനേകപട പ്രതടിപകമനേതകോവസ്

ഇകതകോകക്ക  മകട്ടുമകള്വടിയുകട  അടടിസകോനേതടില  പറയുകയകോണസ്.
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യഥകോര്ത്ഥതടില അവടികടമപകോയടി  മഫകോമടകോ  എടുതസ്   ഉതരവകോദകപട  ഒരു

മേകോധത്യമേനും  പ്രസെടിദ്ധഫീകരടിച  കകോരത്യങ്ങേകളകറടിചകോണസ്  ഞകോന്  പറഞതസ്.

അതരതടിലള്ള നേകോമനേകോ  മബകോനുംബുകളകണന കകോരത്യമേകോണസ് ഞകോന് പറയകോന്

ശമേടിചതസ്.  ഇതസ്  ഇമപകോള്  മേകോതമേല  പമണയുള്ളതകോണസ്.  ശഫീ.  മകകോടടിമയരടി

ബകോലേകൃഷ്ണകന്റ  പ്രസെനുംഗ  സലേതസ്  മബകോനുംബസ്  എ റടിഞ  6

മപര്കക്കതടികരയകോണസ്  മകസെസ്  രജടിസര്  കചയതസ്.   നേമ്യൂ  മേകോഹെടി  മപകോലേഫീസെസ്

മസഷനേടില കകക്രനും നേനും  69/2017-ല രജടിസര് കചയ മകസെടില ബടി.കജ.പടി.-

ക്കകോരകോയ ആറുമപരകോണുള്ളതസ്.  അതടില ആകരയുനും കണടില മകടടിലകയന്നുള്ള

ധകോരണയടില  നേടിലമക്കണ.  മനേരകതതകന  അവകര  കകണതകോന്

കഴടിഞടിട്ടുണസ്.  പടി.  കൃഷ്ണപടിള്ള  സകോരകതടിനേസ്  മനേകരയുണകോയ

ആക്രമേണതടിനേസ്  പ്രതടികളകോകന   നേടിലേ  ഒരു  പ്രമതത്യക  അമനേസഷണ

രഫീതടിയടിലൂകട  വനതകോയടിരുന്നുകവനതകോണസ്  യഥകോര്ത്ഥ  വസ്തുത.  അതസ്

അനകത സെര്ക്കകോരടികന്റ ഇടകപടലേടിലൂകടയുണകോയ ഒരു കകോരത്യമേകോണസ്. ഇതടികന്റ

വടിശേദകോനുംശേങ്ങേളടിമലേയസ്  ഞകോന്  മപകോകുനടില.  എസെസ്.ഡടി.പടി.കഎ.-ക്കകോര്

എ.കക.ജടി. കസെന്ററടില  എതടിയതസ് പറഞമലകോ; അവര് എ.കക.ജടി. കസെന്റര്

സെനര്ശേടിചകവന  വകോര്തയുനും  അവര്  എ.കക.ജടി.  കസെന്ററടിനമുമടില
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നേടിലകന  ചടിതവനും  നേവമേകോധത്യമേങ്ങേളടില  പ്രതത്യകകപടടിട്ടുണസ്.

യഥകോര്ത്ഥതടില  ഇതസ്  വസ്തുതകോപരമേല.  ജൂകകലേ  1-നേസ്   അഞസ്

മേണടിമയകോകടയകോണസ്  ഏഴനുംഗസെനുംഘനും,  മനേരകത  പറഞതുമപകോകലേ

കസെകമ്യൂരടിറടിയുകട അടുതസ് വരടികയുനും പകോര്ടടി മനേതകോക്കനകോകര കകോണണകമേനസ്

ആവശേത്യകപടുകയുനും  കചയതസ്.   അവര്  എസെസ്.ഡടി.പടി.കഎ.

പ്രവര്തകരകോകണനസ്  മേനേസടിലേകോകുകയുനും  അതുകകകോണസ്  അവരുമേകോയടി

കൂടടിക്കകോഴ്ചയസ്  തകോലപരത്യമേടികലനസ്  പറഞസ്  മേടക്കടി  അയയ്ക്കുകയുനും  കചയ.

അഞമേടിനേടിമടകോളനും  അവടികട  കകോത്തുനേടിനമശേഷവനും  ഇതുതകനയകോണസ്

പ്രതടികരണകമേനസ്  മേനേസടിലേകോക്കടിയമപകോള്  അവര്  അവടികടനേടിനസ്   മേടങ്ങേടി.

അവര് പുറതടിറങ്ങേടിയമശേഷനും എ.കക.ജടി.  കസെന്ററടിനമുനടിലനേടിനസ് മഫകോമടകോ

എടുകകയുനും  സെമൂഹെമേകോധത്യമേങ്ങേളടില  പ്രചരടിപടികകയുനും  കചയ.   അതസ്

കസെലഫടിയകോയടിരടിക്കകോനും.  അതസ്  ഏകറടുതസ്  ചടിലേ  മേകോധത്യമേങ്ങേള്  വകോര്ത

പ്രസെടിദ്ധഫീകരടിക്കകോനനും  തയ്യേകോറകോയടി.  ഇതകോണവടികട  സെനുംഭവടിചതസ്.  അങ്ങേസ്

പറഞതുമപകോകലേമയകോ മനേരകത പ്രമമേയകോവതകോരകന് പറഞതുമപകോകലേമയകോ

അല  സെനുംഭവടിചതസ്.   എ.കക.ജടി.  കസെന്റര്  സെകോധകോരണ  നേടിലേയസ്  എമപകോഴനും

ആളകള്ക്കസ്  കടന്നുവരകോന്  കഴടിയുന  ഒരു  സലേമേകോണസ്.  ആളകള്ക്കസ്
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കടന്നുവരകോന്  കഴടിയകോത  ഒരു  സലേമേകോയടി  എ.കക.ജടി.  കസെന്ററടികനേ

കകോമണണതടില.  ഇതുമപകോലള്ള  ആളകകള  അങ്ങേകനേ

കടതടിവടിടകോറടികലന്നുള്ളതകോണസ്  പ്രമതത്യകത.  എസെസ്.ഡടി.പടി.കഎ.  മപകോലള്ള

വര്ഗഫീയ കകടികളമേകോയടി ഏകതങടിലനും തരതടിലള്ള ഒരു കൂടടിക്കകോഴ്ചയുനും പകോര്ടടി

ആഗ്രഹെടിക്കകോതതുകകകോണകോണസ്  അവമരകോടസ്  തടിരടികക  മപകോകകോന്

ആവശേത്യകപടതസ്. അവര്ക്കസ് പ്രമവശേനേനും നേലകകോതടിരുനടിട്ടുനും അവര്  എ.കക.ജടി.

കസെന്റര്  സെനര്ശേടിചകവന  വകോര്ത  മബകോധപൂര്വ്വനും  പ്രചരടിപടിക്കകോനേകോണസ്

തയ്യേകോറകോയതസ്.  അതടില ഗൂഢലേകത്യമുകണനകോണസ് നേമ്മള് കകോണുനതസ്.  അവര്

ഞങ്ങേകള  സെനുംബനടിചസ്  കതറടിദ്ധകോരണയുണകോക്കകോനേകോണസ്  ഉമദ്ദേശേടിചടിരുനതസ്.

പകക  അകതകോന്നുനും  ഞങ്ങേകള  മയശുന  കകോരത്യമേല.  ഞങ്ങേള്  ഇതരനും

നേടിലേപകോടുകളകോണസ്  എമപകോഴനും  സെസഫീകരടിചമപകോകകോറുള്ളതസ്.  ഇതരനും

പ്രശ്നങ്ങേളണകോകുനതസ്,  മേറ്റുചടിലേര്   ഏകറടുതസ്  നേടതടിയ  പ്രമകകോഭങ്ങേള്

ഉയര്ന്നുവരുമമകോള്  അതടിലനേടിന്നുനും  ശദ്ധതടിരടിചവടിടകോനേകോകണന  മേടടില

പടിനഫീടസ്  നേടിങ്ങേള്കകവണടി  സെനുംസെകോരടിച  ഒരകോള് ഇവടികട  പറയുകയുണകോയടി.

അതടില  കകോമണണതസ്,  നേടിങ്ങേള്  ഇമപകോള്  എകന്തങടിലകമേകോരു

പ്രശ്നമുനയടിചകോല അതസ് നേകോടകോകക ഏകറടുകകയകോകണനസ് കതറടിദ്ധരടിക്കരുതസ്.
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സുപരഫീകടിത  ജഫീവടിതമേകോണസ്  ഞങ്ങേളമടകതനസ്  ഞകോന്  മനേരകത

പറഞതകോണസ്.  അതസ്  ഏകതങടിലനും  ചടിലേര്  വനസ്  അവതരടിചസ്  എകന്തങടിലനും

വടിളടിചപറഞകോല ആകക ഇടടിഞസ് കപകോളടിഞസ് തകര്ന്നുമപകോകുകമേകനകോന്നുനും

ഞങ്ങേള്ക്കസ്  ധകോരണയടില.  അതുകകകോണകോണസ്  ഞങ്ങേള്  ശേകോന്തമേകോയടി

നേടിലകനതസ്.  അതുകകകോണകോണകോണസ്  അകതകോകക്ക  മകള്കമമകോഴനും

ചടിരടിചകകകോണസ്  മനേരടിടകോന്  കഴടിയുനതസ്.   ഒരുതരതടിലമുള്ള

ഉള്കടിടടിലേവമേടിലകോകത ഏതസ് ആമരകോപണകതയുനും മനേരടിടകോന് കഴടിയുനതസ് ഇഇൗ

പ്രമതത്യകതകകകോണകോണസ്.  എന്തുകകകോണകോണസ്?   പണസ്  പറഞ,  'മേടടിയടില

കനേമുള്ളവമനേ വഴടിയടില മപടടിമക്കണതുള' എനതസ് മേകോതമേല. ജഫീവടിതതടില

ശുദ്ധടി  പുലേര്തണനും.  ആ  ശുദ്ധടി  പുലേര്തടിയകോല  നേടിങ്ങേള്ക്കസ്  ആരുകടയുനും

മുനടില തലേ കുനേടിമക്കണടി വരടില. അങ്ങേകനേയുള്ള ഒരകോമളകോ/ഒരു കൂടമരകോ അതസ്

ഇഇൗ  കകോലേതസ്  സെകോധടികമമേകോകയനസ്  വടിചകോരടിചസ്  ഒരുങ്ങേടി  പുറകപടകോല  അതസ്

കതളടിയടികനും.  അങ്ങേകനേയുള്ള  കകോലേത്തുനും  ഇതരതടികലേകോരു  കൂടര്

ഇവടികടയുകണനസ്  നേകോകള  കതളടിയടിക്കകപടുനും.  ശുദ്ധടി  ജഫീവടിതതടില

പുലേര്തകോന്മവണടി  ശമേടികകകയനസ്  മേകോതകമേ  ഞകോന്  ഉപമദശേടികന്നുള.

കകോരണനും,  നേമ്മകളലകോവരുനും   കപകോതുപ്രവര്തകരകോണസ്.  തലക്കകോലേമുണകോകുന
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ലേകോഭകതമയകോ  സെനുംതൃപടികയമയകോ  കണസ്  കതറകോയ  കകോരത്യങ്ങേളടിമലേയസ്

മപകോകകോതടിരുനകോല   പടിനഫീടസ്  ദുഖടിമക്കണടിവരടില.  എലകോനും  ഇളകടിവനകോലനും

ശേകോന്തമേകോയടി നേടിലക്കകോന് കഴടിയുകമേനസ് മേകോതമേകോണസ് ഇതുസെനുംബനടിചസ് എനേടിക്കസ്

പറയകോനള്ളതസ്.  ബകോക്കടി  രകോഷഫീയനും  നേടിങ്ങേള്  നേടിങ്ങേളകട  വഴടികനും  ഞങ്ങേള്

ഞങ്ങേളകട വഴടികനും മനേകോക്കകോനും. 

ബഹുമേകോനേത്യനേകോയ  കക.  പടി.  എ.  മേജഫീദസ്  പറഞതസ്  കുറചസ്

കടന്നുമപകോയടിമല  എകനകോരു  സെനുംശേയനും.  കകോരണനും  എ.കക.ജടി.  കസെന്റര്

ആക്രമേടിച സെനുംഭവവമേകോയടി ബനകപടസ് നേടിങ്ങേള് കചയതകോകണനസ് പറഞകോല

അതടികനേ  കുറനും  പറയകോന്  സെകോധടികമമേകോകയനസ്  ഞങ്ങേമളകോടസ്  ബഹുമേകോനേകപട

അനുംഗനും  മചകോദടികകയുണകോയടി.  അതരനും  വകോചകനും  മേജഫീദടികനേമപകോലള്ള  ഒരു

വത്യക്തടിയടിലനേടിന്നുനും  ഉണകോമകണതകോയടിരുനടില.  കുറകചകോനസ്

കടന്നുമപകോയടികയനകോണസ്  എനേടിക്കസ്  മതകോന്നുനതസ്.  അതമതകോളനും  പറയകോന്

മകകോണ്ഗ്രസ്സുമപകോലനും തയ്യേകോറകോയടില.  അവര് കപകോതടികഞകോകക്ക പറയകോനേകോണസ്

ശമേടിചതസ്.  മനേകര പറയുന രഫീതടിയകോണസ് നേടിങ്ങേളകട ഭകോഗത്തുനേടിന്നുമുണകോയതസ്.

അതമതകോളനും  മവണകോയടിരുന്നുകവനകോണസ്  എനേടിക്കസ്  അതുസെനുംബനടിചസ്

പറയകോനള്ളതസ്. ഞകോന് അതടിനേപ്പുറമതയസ് മപകോകുനടില. കകോരണനും നേടിങ്ങേള്ക്കസ്
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ഈ  നേടകനതടിമനേകോകടകോകക്ക  പൂര്ണ്ണമേകോയുനും  മയകോജടിപ്പുകണനസ്  കരുതുന

ആളല ഞകോന്. അതുകകകോണ്ടുതകന വളകര കൂടുതലേകോയടിടസ് അതടിമലേയ്കക്കകോന്നുനും

മപകോകുനടില.  ഗകോനടിജടിയുകട ചടിതനും തകര്തതടികനേപറടി  ഞകോന് പറഞതസ്

ബഹുമേകോനേകപട  പ്രതടിപകമനേതകോവസ്  പരകോമേര്ശേടികകയുണകോയടി.  ഞകോന്

യഥകോര്ത്ഥതടില മപകോലേഫീസെസ് റടിമപകോര്ടടികനേ ആശയടിചല അനസ് പറഞതസ്.

മേകോധത്യമേങ്ങേള്  റടിമപകോര്ടസ്  കചയകവനസ്  ഞകോന്  അന്നുതകന  പറഞതകോണസ്.

നേടിങ്ങേള്ക്കസ് മപകോലേഫീസെടികനേ സെനുംശേയമുണസ്.  നേടിങ്ങേള്ക്കസ് സെനുംശേയമേടിലകോത ഒരു

ചകോനേലേടികനേയകോണസ്  ഞകോന്  ഇമപകോള്  ഉദ്ധരടികനതസ്.  അതസ്  മേകോതൃഭൂമേടി

ചകോനേലേകോണസ്.  ഈ  അതടിക്രമേകമേകോകക്ക  കഴടിഞതടിനമശേഷനും  മേകോതൃഭൂമേടി

ചകോനേലകകോര്  കയറടി  മഫകോമടകോകയടുകന്നുണസ്.  ആ  മഫകോമടകോയടില

മേഹെകോതകോഗകോനടിയുകട മഫകോമടകോ അവടികട ചുമേരടിലണകോയടിരുന്നു.  ആ മഫകോമടകോ

അവര്  കകകോടുതടിട്ടുണസ്.  അതകോണസ്  ഞകോന്  പറഞതസ്.  അതടിനമശേഷമേകോണസ്

ഇതരകമേകോരു  കകോരത്യനും  കൂടടി  ഉകണന്നുള്ളതസ്  മപകോലേഫീസെടികന്റ  ഭകോഗത്തുനേടിനസ്

വരുനതസ്  ( ..… ബഹെളനും…..).  ബഹുമേകോനേകപട  പ്രതടിപകമനേതകോവസ്  നേകോടടില

നേടകന  കലേകോപകോന്തരഫീകകതപറടി  പറയുകയുണകോയടി.  കലേകോപകോന്തരഫീകനും

സൃഷടികനതടിലനേടിനസ് മകകോണ്ഗ്രസ്സുനും യു.ഡടി.എഫസ്.-ഉനും പടിനകോറണകമേനകോണസ്
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എനേടിക്കസ് അഭത്യര്ത്ഥടിക്കകോനള്ളതസ്. ഞങ്ങേള് ഒരു ഓഫഫീസുനും ആക്രമേടികനതടിനേസ്

കൂട്ടുനേടിലക്കടില.  ഏകതങടിലനും  ഓഫഫീസെസ്  ആകരങടിലനും  ആക്രമേടിചകോല

സെര്ക്കകോകരന  നേടിലേയസ്  ശേക്തമേകോയ  നേടപടടിയുകമേടുകനും.  അതടിനേകതസ്  ഒരു

വടിട്ടുവഫീഴ്ചയുമുണകോകടില.  ഈ  ഒരു  ഘടതടില  ഞങ്ങേള്ക്കസ്  വടികസെനേ

കകോരത്യങ്ങേളടില  എങ്ങേകനേ  സെഹെകരടിക്കകോനേകോകുനും,  ഇതരനും  പ്രശ്നങ്ങേളമല

നേടകനകതനസ്  അങ്ങേസ്  അവസെകോനേകമേങടിലനും  പറഞ.  ഈ  പ്രശ്നങ്ങേള്

ഉണകോകുനതുതകന വടികസെനേ കകോരത്യങ്ങേള് തടയുനതടിനമവണടിയകോണസ് എന

നേടിലേയകോണസ് വരുനതസ്.  അതസ് മേനേസടിലേകോക്കടി അങ്ങേസ് ഒരു നേടിലേപകോകടടുക്കണനും.

വടികസെനേ  കകോരത്യങ്ങേള്  നേമ്മള്  ഏകതങടിലനും  ഒരു  വടിഭകോഗതടിനേസ്  മേകോതമേല

നേകോടടിനേസ് കപകോതുവടില്ലുള്ളതകോണസ്.  നേമുകക്കലകോവര്കനും  ഒനടിചനേടിന്നുകകകോണസ് ഒരു

സെനുംസകോരനും  വളര്തടികയടുക്കകോനേകോകണനും.  അതടില  ഏതസ്  ഓഫഫീസെകോയകോലനും

ആക്രമേടിക്കകോന്  പകോടടില.  ഏകതങടിലകമേകോരു  ഓഫഫീസെടില  ഏകതങടിലനും

തരതടിലള്ള  കമയ്യേറനും  നേടനകോല  അതടികനേ  അപലേപടിക്കകോന്  എലകോവരുനും

തയ്യേകോറകോകണനും.  സെര്ക്കകോകരനനേടിലേയസ്  അതരനും  ആളകള്കക്കതടികര

കര്ശേനേമേകോയ നേടപടടികയടുകനും.  കതകോടകതലകോനും പകോളടി മപകോകുന്നുകയനസ് അങ്ങേസ്

ഞങ്ങേകളകയകോനസ്  ഉപമദശേടിക്കകോന്  മനേകോക്കടി.  അങ്ങേകനേ  ഒരു  പകോളടിമപകോകല
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ഇവടികട  കകോണുനടില,  എനകോല  തടിരടിചസ്  അങ്ങേകനേകയകോരു

പകോളടിമപകോകലമണകോകയനസ്  അങ്ങേസ്  പരടിമശേകോധടികനതസ്  നേലതകോയടിരടികനും.

ഏതകോയകോലനും  ഇതരനും  ഒരു  പ്രമമേയനും  കകകോണ്ടുവനതുകകകോണസ്  നേമുക്കസ്

കകോരത്യങ്ങേള് ശേരടിയകോയ രഫീതടിയടില ഇവടികട അവതരടിപടിക്കകോന് കഴടിഞകയന

പ്രമതത്യകത നേടിലേനേടിലകന്നുണസ്. ഇതയുമേകോണസ് എനേടിക്കസ് പറയകോനള്ളതസ്. 

മേടി  .    സഫീക്കര്:  ശഫീ.  പടി.  സെടി.  വടിഷ്ണുനേകോഥസ്  അങ്ങേയുകട  പ്രമമേയനും  പ്രസെസ്

കചയന്നുമണകോ. 

ശഫീ  .   പടി  .   സെടി  .   വടിഷ്ണുനേകോഥസ്: സെര്, പ്രസെസ് കചയന്നുണസ്.

മേടി  .   സഫീക്കര്:  പ്രമമേയകത

അനകൂലേടികനവര് ...

പ്രതടികൂലേടികനവര് ...

പ്രമമേയനും സെഭ നേടിരകോകരടിചടിരടികന്നു.

ശഫീ  .    വടി  .    ഡടി  .    സെതഫീശേന്:  സെര്,  കഴടിഞ  പ്രകോവശേത്യനും  ഞകോന്

സെനുംസെകോരടികനതടികനേ  സെനുംബനടിചസ്  പറഞതുകകകോണകോണസ്  ഞകോന്

ഡടിമസകോസെസ്  കചയതടിനമശേഷനും  സെനുംസെകോരടിക്കകോകമേനസ്  വടിചകോരടിചതസ്.  ഇവടികട

നേമ്മള്  അവതരടിപടിചതസ്  വളകര  ഗഇൗരവതരമേകോയ  വടിഷയമേകോണസ്.  ഈ  നേകോലേസ്
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ദടിവസെനും  കഴടിഞടിട്ടുനും  സെസന്തനും  പകോര്ടടി  ഓഫഫീസെസ്  ആക്രമേടിചതടികനേകറടിചസ്

ബഹുമേകോനേകപട മുഖത്യമേനടി ഒരു സൂചനേമപകോലനും പറയകോകത നേടിലകകയകോണസ്.

അമദ്ദേഹെനും  ഇമപകോഴനും  അമദ്ദേഹെതടികന്റ  മേറുപടടിയടില  കക.പടി.സെടി.സെടി.

പ്രസെടിഡന്റസ് ശഫീ. കക. സുധകോകരകന്റ …….

മേടി  .    സഫീക്കര്:  വടിശേദമേകോയ  പ്രസെനുംഗതടിനമപകോയകോല  അപ്പുറത്തുനേടിന്നുനും

വരുനും (ബഹെളനും...).

ശഫീ  .   വടി  .   ഡടി  .   സെതഫീശേന്: സെര്, ഇതസ് എകന്റ അവകകോശേമേകോണസ്. 

മേടി  .    സഫീക്കര്:  പ്രമമേയനും  തള്ളടിക്കഴടിഞകോല  പടികന  പ്രസെനുംഗമേടില

(ബഹെളനും). അങ്ങേസ് പറയൂ... പ്രമമേയനും ചര്ച കചയസ് കഴടിഞതമല?

ശഫീ  .    വടി  .    ഡടി  .    സെതഫീശേന്:  സെര്,  മുഖത്യമേനടി  എ.കക.ജടി.  കസെന്റര്

ആക്രമേടിചതടികനേ  സെനുംബനടിചസ്  ഞങ്ങേളയര്തടിയ  ഗഇൗരവതരമേകോയ

ആമരകോപണനും  മപകോലേഫീസെടികന്റ  കൂകട  ഒതകോശേമയകോടുകൂടടി  പകോര്ടടി  നേടതടിയ…

ആക്രമേണനും  മകകോണ്ഗ്രസടികന്റ  തലേയടില  കകടടിവചസ്  മകരളതടികലേ

നൂറുക്കണക്കടിനേസ്  മകകോണ്ഗ്രസെസ് ഓഫഫീസുകള്  തകര്ക്കകോന്മവണടി നേടതടിയ

ശമേകതകറടിചകോണസ് ഞങ്ങേള് പറഞതസ്.  അതടികനേകറടിചസ് ഒരു മേറുപടടിയുനും

മുഖത്യമേനടി  പറഞടില.  ഞങ്ങേളകട  42  ഓഫഫീസുകളകോണസ്  തകര്തതസ്.  ഈ
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മേറുപടടിയടില ഞങ്ങേള് ശേക്തമേകോയടി പ്രതടിമഷധടിചകകകോണസ് ഞങ്ങേള് വകോക്കഇൗടസ്

കചയന്നു.

(ഗവണ്കമേന്റസ്  നേടിലേപകോടടില  പ്രതടിമഷധടിചസ്  പ്രതടിപകകോനുംഗങ്ങേള്

സെഭയടിലനേടിനസ് പുറത്തുമപകോയടി) 

(സെഭവടിടസ്  പുറത്തുമപകോയ  അനുംഗങ്ങേള്  അലപസെമേയതടിനമശേഷനും

സെഭയടില തടിരടികക പ്രമവശേടിച)


