
Uncorrected/Not for Publication
13-07-2022

1

അടടിയന്തരപ്രമമേയയ

ഇരടിടടിയടിലുണണ്ടായ ഉഗ്രമസണ്ടാടനതടില് രണ്ടുമപേര് മേരണപപ്പെട സയഭവയ

മേടി  .    സസ്പീക്കര്  :  ഇരടിടടി  മുനടിസടിപ്പെണ്ടാലടിറടിയടിപല  ചണ്ടാവമശ്ശേരടിയടില്  ആകടി

പപേറുക്കുന്നതടിനടിപട  ലഭടിച്ച  സസ്പീല്  പേണ്ടാത്രതടില്നടിന്നുണണ്ടായ

ഉഗ്രമസണ്ടാടനതടില്  രണ്ടുമപേര്  മേരണപപ്പെട  സയഭവതടില്  മബണ്ടായബബ

നടിര്മടിച്ചവമരയയ  അതബ  സൂകടിച്ചവമരയയ  നടിയമേതടിനുമുന്നടില്

പകണ്ടാണ്ടുവരണ്ടാതതുമൂലയ  ജനങ്ങളടില്  ഉളവണ്ടായടിട്ടുളളതണ്ടായടി  പേറയപപ്പെടുന്ന

ആശങ്ക  സയബനടിച്ചബ  ചര്ച്ച  പചയ്യുന്നതടിനണ്ടായടി  സഭണ്ടാനടപേടടികള

നടിര്തടിവയ്ക്കണപമേന്ന  പ്രമമേയയ  പേരടിഗണനയ്പക്കടുക്കണപമേന്നണ്ടാവശശ്യപപ്പെടബ

സര്വ്വശസ്പീ.  സണടി മജണ്ടാസഫബ,  മേഞ്ഞളണ്ടായകുഴടി അലടി,  മമേണ്ടാൻസബ മജണ്ടാസഫബ,

അനൂപേബ  മജക്കബബ,  മേണ്ടാണടി  സടി.  കണ്ടാപ്പെന,  ശസ്പീമേതടി  പക.  പക.  രമേ  എന്നസ്പീ

ബഹുമേണ്ടാനപപ്പെട അയഗങ്ങള  റൂള 50 പ്രകണ്ടാരയ മനണ്ടാടസ്പീസബ നല്കടിയടിട്ടുണബ. 

മുഖശ്യമേനടി  (ശസ്പീ  .     പേടിണറണ്ടായടി  വടിജയന):  സര്,  06-07-2022-ല്

ചണ്ടാവമശ്ശേരടി  കണ്ടാശടിമുക്കടിനബ  സമേസ്പീപേമുളള  ഒരു വസ്പീടടില്  മസണ്ടാടനയ  നടന്നതണ്ടായടി

വടിവരയ  ലഭടിച്ചതടിപനത്തുടര്ന്നബ  മപേണ്ടാലസ്പീസബ  സ്ഥലപതതടി.  വസ്പീടടിപന

വരണ്ടാന്തയടില്  പേരടിമക്കറ  നടിലയടില്  കണയണ്ടാപള  പേരടിസരവണ്ടാസടികളുപടയയ



Uncorrected/Not for Publication
13-07-2022

2

മേറ്റുളളവരുപടയയ സഹണ്ടായമതണ്ടാപട ആശുപേത്രടിയടിമലയ്ക്കബ അയച. മുകളടിലപത

നടിലയടില് ഒരണ്ടാള മേരണപപ്പെട്ടുകടിടക്കുന്നതണ്ടായയ കപണതടി. നടിര്ഭണ്ടാഗശ്യകരമേണ്ടായ

സയഭവമേണ്ടാണുണണ്ടായതബ.  മപേണ്ടാലസ്പീസബ  അമനന്വേഷണതടില് ഇവര് പേണ്ടാഴബ വസ്തുക്കള

മശഖരടിച്ചബ  വടില്പന  നടത്തുന്ന  ആസണ്ടായ  സന്വേമദേശടികളണ്ടാപണന്നബ  വശ്യക്തമേണ്ടായടി.

പേണ്ടാഴബ വസ്തുക്കള  മശഖരടിക്കുന്നതടിനടിപട  ലഭടിച്ച  സസ്പീല്പേണ്ടാത്രയ  തുറക്കണ്ടാന

ശമേടിക്കുന്നതടിനടിപടയണ്ടാണബ  അപേകടമുണണ്ടായപതന്നബ  മപേണ്ടാലസ്പീസടിനബ

മേനസടിലണ്ടായടി.  ഇക്കണ്ടാരശ്യതടില്  കകയ  നമ്പര്  526/22  ആയടി  മേടന്നൂര്

മപേണ്ടാലസ്പീസബ സന്വേമമേധയണ്ടാ മകസബ രജടിസര് പചയബ തുടര്നടപേടടികള സന്വേസ്പീകരടിച.

ആശുപേത്രടിയടില്  ചടികടിത്സയടില്  കഴടിഞ്ഞടിരുന്നയണ്ടാള  അന്നുതപന്ന

മേരണപപ്പെട്ടു.  സയഭവ സ്ഥലതബ  മഫണ്ടാറനസടികബ  വടിദേഗ്ദ്ധര്,  മബണ്ടായബബ സന്വേണ്ടാഡബ

തുടങ്ങടിയവര്  പേരടിമശണ്ടാധന  നടത്തുകയയ  ശണ്ടാസസ്പീയ  പതളടിവുകള  മശഖരടിച്ചബ

ഉഉൗര്ജടിതമേണ്ടായ അമനന്വേഷണയ നടതടിവരടികയയ പചയ്യുന്നുണബ.   ഇവര് പേല

സ്ഥലങ്ങളടില്നടിന്നബ  പേണ്ടാഴബ വസ്തുക്കള  മശഖരടിച്ചടിരുന്നതടിനണ്ടാല്  മസണ്ടാടകവസ്തു

എവടിപടനടിന്നണ്ടാണബ  ലഭടിച്ചപതന്നബ  ഇതുവപരയളള  അമനന്വേഷണതടില്നടിന്നബ

കപണതണ്ടാന കഴടിഞ്ഞടിടടില.  ഇതടിപന  ഉറവടിടയ  കപണത്തുന്നതടിനണ്ടായടി  ആ

ദേടിവസങ്ങളടില്  പേണ്ടാഴബ വസ്തുക്കള  മശഖരടിച്ച  സ്ഥലപതപ്പെറടിയയ



Uncorrected/Not for Publication
13-07-2022

3

അമനന്വേഷടിചവരുന്നുണബ.  ഇവടിപട പ്രമമേയണ്ടാവതണ്ടാരകപന മനണ്ടാടസ്പീസടില് 2021-ല്

നടന്നതടക്കമുളള  ചടില  സയഭവങ്ങളുയ  ഉളപപ്പെടുതടിയടിട്ടുണബ.  2022  മേണ്ടാര്ച്ചബ

മേണ്ടാസയ  മദേശസ്പീയ  പേണടിമുക്കബ  ദേടിവസയ  പമേണ്ടാമകരടി  നടമല്  എന്ന  സ്ഥലതബ

സണ്ടാബടിനടടിയടില്  മബണ്ടായബുകള  ഒളടിപ്പെടിചവച്ച  നടിലയടില്  കപണതടിയ

സയഭവതടില് പപകയനമ്പര്  209/22 ആയടി പേണ്ടാനൂര് മപേണ്ടാലസ്പീസബ  മസഷനടില്

മകസബ  രജടിസര്  പചയബ  അമനന്വേഷണയ  നടതടിവരുന്നു.  കതടിരൂരടില്

14-04-2021-ല്  മബണ്ടായബബ  നടിര്മടിക്കുന്നതടിനടിപട  മസണ്ടാടനയ

നടന്നകണ്ടാരശ്യതടിനബ  കതടിരൂര് മപേണ്ടാലസ്പീസബ  മസഷനടില്  പപകയ  നമ്പര്

151/21 ആയടി മകസബ രജടിസര് പചയബ ഏഴബ മപേപര അറസബ പചയടിട്ടുണബ. പ്രസ്തുത

മകസയ  അമനന്വേഷണണ്ടാവസ്ഥയടിലണ്ടാണബ.  11-04-2022-ല്  മകണ്ടാഴടിമക്കണ്ടാടബ

പപേരടിങ്ങത്തൂരടില് കളടിചപകണ്ടാണടിരുന്ന കുടടിക്കബ മസണ്ടാടകവസ്തു പപേണ്ടാടടി,  പേരടിക്കബ

പേറടിയടിരുന്നു. ഇതടിനുയ മകസബ രജടിസര് പചയബ അമനന്വേഷണയ നടതടിയടിരുന്നു.

22-11-2021-നബ  കണ്ണൂര്  നരടിമവല് എന്നസ്ഥലതബ  കുടടികള

കളടിചപക്കണ്ടാണടിരടിക്കുന്നതടിനടിപട  മസണ്ടാടകവസ്തു  പപേണ്ടാടടിപതറടിച്ചബ  കുടടിക്കബ

പേരടിമക്കറ സയഭവതടില് പപകയ നമ്പര് 799/21 ആയടി മകസബ രജടിസര് പചയബ

അമനന്വേഷണയ  നടതടിയടിരുന്നു.  ഇരടിടടി  ചണ്ടാവമശ്ശേരടി മമേഖല
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എസബ.ഡടി.പേടി.പഎ., മപേണ്ടാപ്പുലര് ഫ്രണബ, ആര്.എസബ.എസബ. തുടങ്ങടിയ വര്ഗസ്പീയ

സയഘടനകളക്കബ  ചടില  മപേണ്ടാക്കറ്റുളള  പ്രമദേശങ്ങളണ്ടാണബ.  അവര്  പേരസരയ

പകണ്ടാലപേണ്ടാതങ്ങള നടതടിയടിട്ടുണബ.  അതടിപന ഭണ്ടാഗമേണ്ടായടി  ആയധ മശഖരണയ

നടത്തുകയയ പചയണ്ടാറുപണന്നബ  മപേണ്ടാലസ്പീസടിപന ശദ്ധയടില്പപ്പെടടിട്ടുണബ.  കര്ശന

നടപേടടികളടിലൂപട  അതരയ  വസ്തുക്കള  കപണതടി  നടിര്വസ്പീരശ്യമേണ്ടാക്കണ്ടാനുയ

സമേണ്ടാധണ്ടാനയ  സ്ഥണ്ടാപേടിക്കണ്ടാനുയ  തുടര്ച്ചയണ്ടായ  ശമേങ്ങളണ്ടാണബ  സര്ക്കണ്ടാര്

നടത്തുന്നതബ.  അതടിനബ  കഴടിഞ്ഞടിട്ടുമുണബ.  ഇവടിപട  പേരണ്ടാമേര്ശടിക്കപപ്പെട  ആകടി

സണ്ടാധനങ്ങള  മശഖരടിക്കുന്നവര്  കപണതടിയ  ഉമപേകടിക്കപപ്പെട  വസ്തുക്കള

മശഖരടിച്ചബ സൂകടിച്ചമപ്പെണ്ടാള മസണ്ടാടനമുണണ്ടാവുകയയ രണ്ടുമപേര് മേരണമേടയകയയ

പചയതബ  തടികചയ  ദേഉൗര്ഭണ്ടാഗശ്യകരമേണ്ടായ  സയഭവമേണ്ടാണബ.  ഇതരയ  ശക്തടികള

പേരസരയ പേകമപേണ്ടാക്കലടിനണ്ടായടി സയഭരടിച്ചതുയ ഉമപേകടിച്ചതുമേണ്ടായ ആയധങ്ങളുയ

മേറ്റുയ എവടിപടനടിന്നണ്ടാണബ ലഭശ്യമേണ്ടായപതന്നുയ എന്തണ്ടാണതടിപന ഉറവടിടപമേന്നുമുളള

വടിശദേണ്ടായശങ്ങള  കപണതണ്ടാന ജണ്ടാഗ്രതമയണ്ടാപടയളള അമനന്വേഷണയ മപേണ്ടാലസ്പീസബ

നടതടുകയയ  കുറക്കണ്ടാപര  കപണതടി  കര്ശന  നടപേടടി  സന്വേസ്പീകരടിക്കുകയയ

പചയ്യുയ. ഇഉൗ പ്രശയ സഭ നടിര്തടിവച്ചബ ചര്ച്ച പചമയണ കണ്ടാരശ്യമേടില.
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ശസ്പീ  .    സണടി  മജണ്ടാസഫബ:  സര്,  ബഹുമേണ്ടാനപപ്പെട  മുഖശ്യമേനടി

ചൂണടിക്കണ്ടാണടിച്ചതുമപേണ്ടാപല  കണ്ണൂര്  ജടിലയടില്  എപന

നടിമയണ്ടാജകമേണ്ഡലതടിപല  ഇരടിടടി  മുനടിസടിപ്പെണ്ടാലടിറടിയടിപല  ചണ്ടാവമശ്ശേരടിയടില്

വണ്ടാടക  പകടടിടതടില്  തണ്ടാമേസടിച്ചബ  ആകടിസണ്ടാധനങ്ങള  മശഖരടിച്ചബ  വടില്പന

നടത്തുന്ന  ആസണ്ടായ  സന്വേമദേശടികളണ്ടായ  ഫസല്  ഹഖബ  (45  വയസബ),

അമദ്ദേഹതടിപന  മേകന  ഷഹസ്പീദുള  (22  വയസബ)  എന്നടിവരണ്ടാണബ  മബണ്ടായബബ

മസണ്ടാടനതടില്  മേരണപപ്പെടതബ.  ഇവടിപട  ബഹുമേണ്ടാനപപ്പെട  മുഖശ്യമേനടി

പേറഞ്ഞതുമപേണ്ടാപല ഇവര് പേഴയസണ്ടാധനങ്ങള മശഖരടിക്കുന്നവരണ്ടാണബ. പണ്ടാസടികബ

കുപ്പെടികളളുളപപ്പെപട ഒരുപേണ്ടാടബ  സണ്ടാധനങ്ങള അവര്  സൂകടിച്ചടിട്ടുണണ്ടായടിരുന്നു.

അതടിപന  കൂടതടിലണ്ടായടിരടിക്കുയ  ഈ  സസ്പീല്പേണ്ടാത്രയ  കടിടടിയതബ;  ഇതബ

പപകകണ്ടാരശ്യയ  പചയ്യുമമ്പണ്ടാഴണ്ടാണബ   പപേണ്ടാടടിപതറടിച്ചതബ.  മേടന്നൂര്  മപേണ്ടാലസ്പീസയ

മഫണ്ടാറനസടികബ സയനസബ വടിഭണ്ടാഗവുയ മബണ്ടായബബ സന്വേണ്ടാഡബ വടിഭണ്ടാഗവുയ അവടിപട

വന്നടിരുന്നു. നണ്ടാടടിപന നടുക്കടിയ സയഭവമേണ്ടാണബ ഇഉൗ കണ്ടാരശ്യതടിലുണണ്ടായടിരുന്നതബ.

അവര്ക്കബ  കടിടടിയതബ  സസ്പീല്  മബണ്ടായബണ്ടാപണന്നണ്ടാണബ  മേനസടിലണ്ടാക്കുന്നതബ.

ദേണ്ടാരുണമേണ്ടാപയണ്ടാരു  സയഭവമേണ്ടാണടിതബ,  വളപര  ദേയനസ്പീയവുയ  ഭസ്പീകരവുയ

ഭയണ്ടാനകവുമേണ്ടാണബ.  മജണ്ടാലടി  പചയബ  ജസ്പീവടിക്കുന്നതടിനണ്ടാണബ  അകപല
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ആസണ്ടാമേടില്നടിന്നുയ  ഇവര്  കുടുയബസമമേതയ  പപദേവതടിപന  സന്വേന്തയ  നണ്ടാടണ്ടായ

മകരളതടില്വന്നതബ.  അവര്ക്കബ  ഇതരതടിപലണ്ടാരു ദുരനുഭവയ  ഉണണ്ടാകുപമേന്നബ

ആരുയ  കരുതടിയടിരുന്നടില,  കണക്കുകൂടടിയടിരുന്നടില.  അവരുപട  രക്തതടിപന

കറ നമ്മുപട കരങ്ങളടില്നടിന്നബ കഴുകടികളയണ്ടാന സണ്ടാധടിക്കുമമേണ്ടാ; അവരുപട ബലടി

പപേരുന്നണ്ടാള  കണസ്പീരടില്  കുതടിര്ന്നതണ്ടായടി  മേണ്ടാറടി.  പേടിതണ്ടാവടിപനയയ

മജഷ്ഠസമഹദേരപനയയ  മചതനയറ  ശരസ്പീരവുമേണ്ടായടി  ഇളയസമഹണ്ടാദേരന

ആസണ്ടാമേടിമലക്കബ വണടികയറടിയതബ നമപള കണസ്പീരടിലണ്ടാക്കുന്ന കണ്ടാഴ്ചയണ്ടാണബ.  ആ

കണസ്പീപരണ്ടാപ്പെണ്ടാന  സര്ക്കണ്ടാരടിനബ  കനടിവുണണ്ടാകണയ.  അവര്ക്കണ്ടാവശശ്യമേണ്ടായ

ജസ്പീവടിതസണ്ടാഹചരശ്യങ്ങള  ഒരുക്കണ്ടാനുയ,  നടിരണ്ടാലയബരുയ  നടിരണ്ടാശയരുമേണ്ടായ  ആ

കുടുയബപത  സഹണ്ടായടിക്കണ്ടാനുയ  നമുക്കബ  ഉതരവണ്ടാദേടിതന്വേമുണബ.  ഇതബ

മകവലപമേണ്ടാരു  അസന്വേണ്ടാഭണ്ടാവടിക  മേരണമേണ്ടായടിമടണ്ടാ  മബണ്ടായബബ   എകബമപണ്ടാസസ്പീവബ

മകസണ്ടാമയണ്ടാ  മേണ്ടാത്രമേല  കണ്ടാമണണതബ.  This  is  a  culpable  homicide

amounting  to  murder.  ഇതബ  പകണ്ടാലപേണ്ടാതകതടിനബ  തുലശ്യമേണ്ടായ

നരഹതശ്യയണ്ടാണബ.  അതനുസരടിച്ചബ  മകസബ  രജടിസര്  പചയ്യുകയയ  അതരയ

വകുപ്പുകള  ഇഉൗ  മകസടിലുളപപ്പെടുതടി  അമനന്വേഷടിച്ചബ,   ഇതടിപന

ഉതരവണ്ടാദേടികളണ്ടാരണ്ടാപണന്നബ   പവളടിച്ചതടില്  പകണ്ടാണ്ടുവരടികയയ  മവണയ.
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മേണ്ടാധശ്യമേങ്ങള  വളപര  പ്രണ്ടാധണ്ടാനശ്യമതണ്ടാപടയണ്ടാണബ  ഈ  വണ്ടാര്ത  ജനങ്ങപള

അറടിയടിച്ചതബ.  ആ  പ്രമദേശപത  ജനങ്ങള  വളപര  ഉത്കണ്ഠയടിലണ്ടാണബ.

ഏഷശ്യണ്ടാപനറബ  മപേണ്ടാലുളള  ചണ്ടാനലുകള  'സൂകടിക്കണയ,  മബണ്ടായബുണബ'  എന്ന

പേരമ്പരതപന്ന  നമ്മുപട  മുന്നടില്  കണ്ടാണടിചതരടികയണണ്ടായടി.  ഇതബ  വളപര

ഗഉൗരവമേണ്ടായ  കണ്ടാരശ്യമേണ്ടാണബ;   ഇതബ  ഒറപപ്പെട  സയഭവമേല.  ബഹുമേണ്ടാനപപ്പെട

മുഖശ്യമേനടിതപന്ന  കണ്ണൂര്  ജടിലയടിപല  പേല  വടിഷയങ്ങള

ചൂണടിക്കണ്ടാണടിക്കുകയണണ്ടായടി.  പ്രസ്തുത  മകസ്സുകപളലണ്ടായ  അമനന്വേഷടിക്കുന്നു

എന്നലണ്ടാപത,   ആരണ്ടാണബ  ഇതടിപല  പ്രതടികള;  മസണ്ടാടകവസ്തു  എവടിപടവച്ചബ

നടിര്മടിച,  ആരബ  നടിര്മടിച,  എന്തടിനബ  നടിര്മടിച,  എവടിപട  സൂകടിച;

മേരണപപ്പെടവര്ക്കബ  എവടിപടനടിന്നണ്ടാണബ  മേണ്ടാരകമേണ്ടായ  മബണ്ടായബുകള  കടിടടിയതബ;

ആര്പക്കതടിപര  പ്രമയണ്ടാഗടിക്കണ്ടാനണ്ടാണബ  മേണ്ടാരകവസ്തുക്കള  നടിര്മടിച്ചതബ;

ഇക്കണ്ടാരശ്യങ്ങളണ്ടാണബ  പേരടിമശണ്ടാധടിമക്കണതബ.   ഈ  മസണ്ടാടക  വസ്തു

ആസണ്ടാമേടില്നടിന്നുവന്ന മേരണപപ്പെടവരല  നടിര്മടിച്ചപതന്നബ  വശ്യക്തമേണ്ടാണബ.  ഇതബ

വടിഷുപ്പെടക്കവുമേല  ഓലപ്പെടക്കവുമേല.  മേണ്ടാരക  ശക്തടിയളള  മേനുഷശ്യജസ്പീവന

ഇലണ്ടാതണ്ടാക്കണ്ടാന  സണ്ടാധടിക്കുന്ന  എതടിരണ്ടാളടികളക്കബ  എതടിപര

പ്രമയണ്ടാഗടിക്കണപമേന്ന   ഉമദ്ദേശശ്യമതണ്ടാപട  നടിര്മടിച്ചതണ്ടാണബ.  ഇവ
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നടിര്മടിക്കുന്നതടിനബ  പേരടിശസ്പീലനയ  ലഭടിച്ചവരുണബ.  ഇതടിപന  പേടിന്നടില്

അതടിശക്തമേണ്ടായ ഗൂഢണ്ടാമലണ്ടാചനയണബ.  ഇതടില് സയഘടനകളുപടയയ  രണ്ടാഷസ്പീയ

മനതൃതന്വേങ്ങളുപടയയ പേടിനബലമുണബ; അവരുപട ഒതണ്ടാശയടില് അവര് പേണവുയ

ആയധങ്ങളുയ  നലടി  സഹണ്ടായടിക്കുന്നതടിപന  അടടിസ്ഥണ്ടാനതടിലണ്ടാണബ.

ബഹുമേണ്ടാനപപ്പെട മുഖശ്യമേനടി സമേസ്പീപേ പ്രമദേശപത നടുവനണ്ടാടബ എന്ന സടി.പേടി.ഐ.

(എയ)  മകന്ദ്രതടിലണ്ടാണബ  മബണ്ടായബബ  മസണ്ടാടനയ  ഉണണ്ടായപതന്നബ  പേറ ഞ.

പപേപടന്നുതപന്ന  പതളടിവുകള  നശടിപ്പെടിക്കണ്ടാന  ആളുകള  അവടിപടപയതടി.

അവടിടപത  ഡടി.സടി.സടി.  പ്രസടിഡണണ്ടായടിരുന്ന  ശസ്പീ.  സതസ്പീഷന  പേണ്ടാമച്ചരടി

സ്ഥലയ  സന്ദര്ശടിക്കണ്ടാന  മപേണ്ടായമപ്പെണ്ടാള  അമദ്ദേഹപത  അമങ്ങണ്ടാടബ

കടതടിവടിടടില. അമദ്ദേഹപത സടി.പേടി.ഐ.(എയ) പ്രവര്തകര് തടയകയണ്ടാണബ

പചയതബ. എന്തടിനണ്ടാണബ ഒരു പപേണ്ടാതുപ്രവര്തകന, ജടിലണ്ടാ മകണ്ടാണ്ഗ്രസബ കമടിറടി

പ്രസടിഡനബ  അവടിപട  മപേണ്ടാകുന്നതടിപന  ഭയപപ്പെടുന്നതബ?  മേടന്നൂര് മേരുതണ്ടായടില്

ഉണണ്ടായ  സയഭവമേണ്ടാണബ.   കളടിചപകണ്ടാണടിരുന്ന  സ്കൂള  വടിദേശ്യണ്ടാര്തടിക്കബ

പേന്തുമപേണ്ടാലുളള  സണ്ടാധനയ  കടിട്ടുന്നു,  അവന  അതബ  തട്ടുന്നു,   ഉടപന

പപേണ്ടാടടിപതറടിച്ചബ  കുടടിക്കബ പേരടിക്കബ പേറ്റുന്നു. ചണ്ടാവമശ്ശേരടിയടിലുയ അതുമപേണ്ടാപലണ്ടാരു

സയഭവമുണണ്ടായടിട്ടുണബ. തടിലമങ്കരടിയടില് ഓമേന എപന്നണ്ടാരു വസ്പീടമ പതണ്ടാഴടിലുറപ്പെബ
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മജണ്ടാലടിക്കബ  മപേണ്ടാകുപന്നണ്ടാരു  പതണ്ടാഴടിലണ്ടാളടിയണ്ടാണബ.   പതണ്ടാഴടിലുറപ്പെബ  മജണ്ടാലടിയടില്

തൂമ്പപയടുതബ കടിളയ്ക്കുമമ്പണ്ടാള പഡ്രെയടിമനജബ  നന്നണ്ടാക്കുന്നതടിനടിടയടില്  ചണ്ടാക്കബ

പകടടിപന  തൂമ്പയടില്  പകണ്ടാണ്ടുമപേണ്ടായമപ്പെണ്ടാള   പപേണ്ടാടടിപതറടിയണണ്ടായടി.

അവരുപട  ചടിത്രയ  ഏഷശ്യണ്ടാപനറടില്  കണ്ടാണടിച്ചടിരുന്നു.  ആ  സസ്പീ  ഇമപ്പെണ്ടാഴുയ

പേരടിക്കുപേറടി  കടിടക്കുകയണ്ടാണബ.  അങ്ങപന  നടിരവധടിമപേരുണബ.  പേണ്ടാനൂരടില്

സടി.പേടി.പഎ.(എയ)  മനതണ്ടാവണ്ടായ ഒരു അദ്ധശ്യണ്ടാപേകന സ്കൂളടിപല സണ്ടാഫബ  റൂമേടില്

വച്ചടിരുന്ന  ബണ്ടാഗടിപന  ഒരു  ടസ്പീച്ചര്  അറടിയണ്ടാപത  തടടിയമപ്പെണ്ടാള  ബണ്ടാഗബ  തണ്ടാപഴ

വസ്പീണബ  മബണ്ടായബബ പപേണ്ടാടടി. (.....ബഹളയ.....)

മേടി  .    സസ്പീക്കര്:  ശസ്പീ.  എ.  എന.  ഷയസസ്പീര്,  കമേക്കബ  അമദ്ദേഹതടിനണ്ടാണബ;

അമദ്ദേഹയ സയസണ്ടാരടിക്കപട.

ശസ്പീ  .    സണടി മജണ്ടാസഫബ:  പേണ്ടാനൂരടില് അമേണ്ടാവണ്ടാസടിപയന്ന തമേടിഴബ  ബണ്ടാലനബ

ഒരു  പേണ്ടാത്രയ  കടിടടി.   ആ  പേണ്ടാത്രയ  തുറക്കണ്ടാന  കഴടിഞ്ഞടില.   പേണ്ടാത്രയ

തുറന്നുതരണ്ടാനണ്ടായടി  ആ കുടടി അമ കണ്ടാളടിപയ സമേസ്പീപേടിച.  അമയ്ക്കുയ തുറക്കണ്ടാന

സണ്ടാധടിക്കണ്ടാതതടിനണ്ടാല്  തമേടിഴബ  ബണ്ടാലന  അവസണ്ടാനയ  ആ  പേണ്ടാത്രയ

തുറക്കുന്നതടിനണ്ടായടി  ഒരു  കപലടുതബ  പേണ്ടാത്രയ  കുതടിപപ്പെണ്ടാടടിച.   ആ  സമേയയ

മബണ്ടായബബ  പപേണ്ടാട്ടുകയയ  ആ  ബണ്ടാലപന  കയ്യുയ  കണയ  നഷ്ടപപ്പെടുകയമുണണ്ടായടി.
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നണ്ടാട്ടുകണ്ടാര് പേടിരടിപവടുതണ്ടാണബ ആ കുടടിപയ ചടികടിത്സടിച്ചതബ. സഗതകുമേണ്ടാരടി ടസ്പീച്ചര്

അമേണ്ടാവണ്ടാസടിപയന്ന കുടടിക്കബ പൂര്ണചന്ദ്രന എന്നുമപേരബ  വടിളടിച.  ആ കുടടിയപട

കഥ  കണ്ണൂരടിപന  മവദേനടിക്കുന്ന  കഥയണ്ടായടി  നമുപക്കലണ്ടായ  അറടിയന്നതണ്ടാണബ.

ഇതബ  നടിരന്തരയ  കണ്ണൂരടില്  നടക്കുകയണ്ടാണബ.  സടി.പേടി.പഎ.(എയ)-പന

പ്രവര്തകര് എത്രമപേര് പകണ്ടാലപചയപപ്പെടടിട്ടുണബ?  മേടന്നൂര് സടി.പേടി.പഎ.(എയ)

ഒണ്ടാഫസ്പീസടിപന  സമേസ്പീപേ  പ്രമദേശതബ  മബണ്ടായബബ  നടിര്മടിക്കുമമ്പണ്ടാള  മബണ്ടായബബ

പപേണ്ടാടടി  ഒരു  സടി.പേടി.പഎ.(എയ)  പ്രവര്തകന  മേരടിച.  ബടി.പജ.പേടി.-ക്കണ്ടാര്

മബണ്ടായബബ  നടിര്മടിക്കുമമ്പണ്ടാള  പകണ്ടാല  പചയപപ്പെടടിട്ടുണബ.  പചറുവണ്ടാമഞ്ചേരടിയടില്

രണബ ബടി.പജ.പേടി. പ്രവര്തകര് മബണ്ടായബബ നടിര്മടിക്കുന്നമവളയടില്  മബണ്ടായബബ

പപേണ്ടാടടി.  ബഹുമേണ്ടാനപപ്പെട  മുഖശ്യമേനടിക്കുയ  ശസ്പീ.  എ.  എന.  ഷയസസ്പീറടിനുയ

അറടിയണ്ടാവുന്ന പപേണ്ടായടിലൂരടില്, മബണ്ടായബബ നടിര്മടിക്കുമമ്പണ്ടാള  രണബ ബടി.പജ.പേടി.

പ്രവര്തകര്  മബണ്ടായബബ പപേണ്ടാടടി  മേരണപപ്പെട്ടു.  ഇരടിടടിയടില് ഒരു ബടി.പജ.പേടി.

പ്രവര്തകനബ  പേടണ്ടാളതടില്  മജണ്ടാലടി  കടിടടി.  മപേണ്ടാകുന്ന  വഴടിക്കബ  വസ്പീടടിപന

സമേസ്പീപേതബ കുഴടിച്ചടിടടിരുന്ന മബണ്ടായബബ നടിര്വ്വസ്പീരശ്യമേണ്ടാക്കണ്ടാനമവണടി കടിളച്ചമപ്പെണ്ടാള

മബണ്ടായബബ പപേണ്ടാടടി അമദ്ദേഹതടിപന കയ്യുയ കണ്ടാലുയ നഷ്ടപപ്പെടുകയയ പേടണ്ടാളതടില്

മചരണ്ടാന  കഴടിയണ്ടാത  സണ്ടാഹചരശ്യവുമുണണ്ടായടി.  പേണ്ടാനൂരടിപല  പചറക്കണടിയടില്
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രണബ സടി.പേടി.പഎ.(എയ) പ്രവര്തകര്  മബണ്ടായബബ നടിര്മടിക്കുമമ്പണ്ടാള മബണ്ടായബബ

പപേണ്ടാടടി  മേരടിച്ച  സയഭവയ  ഞണ്ടാന  നടിയമേസഭയടില്   സബ്മേടിഷനണ്ടായടി

ഉന്നയടിച്ചതണ്ടാണബ.  കതടിരൂര് പുലടിമയണ്ടാടടില് മബണ്ടായബബ നടിര്മടിക്കുമമ്പണ്ടാള രണബ

സടി.പേടി.പഎ.(എയ)  പ്രവര്തകര്  മബണ്ടായബബ  പപേണ്ടാടടി  മേരടിച.

( ....… ബഹളയ.......)

മേടി  .    സസ്പീക്കര്:  ബഹുമേണ്ടാനപപ്പെട  മുഖശ്യമേനടി   മേറുപേടടി  പേറയയ.

ഇരടിക്കണയ......

ശസ്പീ  .    സണടി  മജണ്ടാസഫബ:  ഇരടിക്കൂര്  നടിമയണ്ടാജക  മേണ്ഡലതടിപല

കുടടിയണ്ടാന്മലയടില്  ( ....… ബഹളയ.......)  മബണ്ടായബബ  നടിര്മടിക്കുമമ്പണ്ടാള…..

( ....… ബഹളയ.......)

മേടി  .    സസ്പീക്കര്:  അങ്ങബ  പചയറടിപന  അഭടിസയമബണ്ടാധന  പചയ.

ഇരടിക്കണയ......   ( ....… ബഹളയ.......)  അമദ്ദേഹതടിനുള്ള  മേറുപേടടി

ബഹുമേണ്ടാനപപ്പെട  മുഖശ്യമേനടിയണ്ടാണമലണ്ടാ    പേറയന്നതബ.   ഇരടിക്കണയ.

( ....… ബഹളയ.......)          ശസ്പീ. സണടി മജണ്ടാസഫബ സയസണ്ടാരടിക്കപട.  

ശസ്പീ  .    സണടി  മജണ്ടാസഫബ:  മകണ്ടാഴടി  കടവപന  തലയടില്  തപ്പെമണണ്ടാ?

കുടടിയണ്ടാന്മലയടില്  രണബ  സടി.പേടി.പഎ.(എയ)  പ്രവര്തകര്  മബണ്ടായബബ
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നടിര്മടിക്കുമമ്പണ്ടാഴുയ  സടി.പേടി.പഎ.(എയ)  ജടിലണ്ടാ  പസകമടറടിയറടിപന  പമേമ്പറുപട

വസ്പീടടില്  മബണ്ടായബബ  നടിര്മടിക്കുമമ്പണ്ടാഴുയ  മബണ്ടായബബ  പപേണ്ടാടടി  മേരടിച.

ബഹുമേണ്ടാനശ്യനണ്ടായ മുഖശ്യമേനടി അന്നബ പേണ്ടാര്ടടി  പസകടറടിയണ്ടായടിരുന്നു.  അമദ്ദേഹയ

പേടിന്നസ്പീടബ  ശസ്പീകണ്ഠപുരപത  ചടങ്ങടില്  വച്ചബ  മേരണപപ്പെട  കുടുയബതടിപല

അയഗങ്ങളക്കബ  കുടുയബ  സഹണ്ടായ  ഫണബ  നല്കടിപയന്ന  പേത്ര  വണ്ടാര്ത

വണ്ടായടിച്ചതബ  ഞണ്ടാന  ഓര്ക്കുന്നു.  ബഹുമേണ്ടാനപപ്പെട  മുഖശ്യമേനടി  സമതടിച്ച

കണ്ടാരശ്യമുണബ; കതടിരൂരടില് കഴടിഞ്ഞവര്ഷയ വസ്പീണ്ടുയ മബണ്ടായബബ നടിര്മടിക്കുമമ്പണ്ടാള

സടി.പേടി.പഎ.(എയ)  പ്രവര്തകര്ക്കബ ഗുരുതരമേണ്ടായടി പേരടിമക്കറ്റു.  മേണ്ടാഹടിയടിലുള്ള

ഒരണ്ടാളണ്ടാണബ  കതടിരൂരടില്  വന്നബ  മബണ്ടായബബ  നടിര്മടിക്കുന്നതബ.  അതബ  മനതൃതന്വേയ

അറടിഞപകണ്ടാണണ്ടാണബ.  ഇക്കണ്ടാരശ്യയ  അമനന്വേഷടിക്കണയ.  കഴടിഞ്ഞ

പേത്തുവര്ഷതടിനടിടയടില്  മപേണ്ടാലസ്പീസബ  മബണ്ടായബുകള  പേടിടടികൂടടിയ  നൂറടിമലപറ

മകസ്സുകളുണബ.  ആ  മകസകളടിപലണ്ടാന്നടില്മപ്പെണ്ടാലുയ  ആരബ  നടിര്മടിച,  എവടിപട

നടിര്മടിച,  ആപര  ഉമദ്ദേശടിച്ചബ  നടിര്മടിചപവന്നബ  മപേണ്ടാലസ്പീസടിനബ  അമനന്വേഷടിച്ചബ

കണ്ടുപേടിടടിക്കണ്ടാന  കഴടിഞ്ഞടിടടില.  ബഹുമേണ്ടാനപപ്പെട  മുഖശ്യമേനടി  പേറഞ്ഞതബ

ഭണ്ടാഗടികമേണ്ടായടി  ശരടിയണ്ടാണബ.  വര്ഗസ്പീയ  ശക്തടികള   ആര്.എസബ.എസബ.-ഉയ

എസബ.ഡടി.പേടി.പഎ.-യയ  ഉളപപ്പെപട  ആ പ്രമദേശങ്ങളടില്  ആയധയ  നടിര്മടിച്ചബ
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അവപര  ഉപേമയണ്ടാഗടിക്കുന്നുണബ.  പേമക  അതടില്  സടി.പേടി.പഎ.(എയ)-നബ

ഒഴടിഞമേണ്ടാറണ്ടാന  കഴടിയടിപലന്നബ  വസ്തുനടിഷ്ഠമേണ്ടായടി  സയഭവങ്ങള

ചൂണടിക്കണ്ടാണടിചപകണ്ടാണബ സയസണ്ടാരടിക്കണ്ടാന സണ്ടാധടിക്കുയ. ( .… ബഹളയ......)  ശസ്പീ.

പേടി.  ജയരണ്ടാജന  മബണ്ടായബബ  നടിര്മടിക്കുമമ്പണ്ടാള   മേകപന  കയടില്  വച്ചണ്ടാണബ

മബണ്ടായബബ  പപേണ്ടാടടിയതബ.  ഇക്കണ്ടാരശ്യയ  ആദേശ്യയ  നടിമഷധടിച.   അന്നബ  നടിങ്ങളുപട

ഗവണ്പമേനണ്ടായടിരുന്നു.  പേടിന്നസ്പീടബ മേകപനതടിപര മകപസടുതബ മകസബ ചണ്ടാര്ജബ

പചമയണടി വന്നു. വണ്ടാര്തണ്ടാ മേണ്ടാധശ്യമേങ്ങള ശക്തമേണ്ടായടി ആ വടിഷയയ റടിമപ്പെണ്ടാര്ടബ

പചയ.  ആദേശ്യയ  പേറഞ്ഞതബ  ഇതബ  വടിഷുവടിനബ  പേടക്കയ

പപേണ്ടാടടിച്ചതണ്ടാപണന്നണ്ടായടിരുന്നു.  പേടിന്നസ്പീടബ അതടിപന വസ്തുത അയഗസ്പീകരടിമക്കണടി

വന്നു.  അതുമപേണ്ടാപല   ശസ്പീ.  മകണ്ടാടടിമയരടി  ബണ്ടാലകൃഷ്ണന  പേപങ്കടുത

പേരടിപേണ്ടാടടിയപട  മവദേടിക്കബ സമേസ്പീപേയ നങ്ങണ്ടാറത്തുപേസ്പീടടികയടില് മബണ്ടായബബ പപേണ്ടാടടി.

അതബ  അമനന്വേഷടിക്കണ്ടാനുയ  കപണതണ്ടാനുയ  സണ്ടാധടിച്ചടിടടില.  ഇതബ

തടിരുവനന്തപുരതബ പപേണ്ടാടടിയതുമപേണ്ടാപല ചസ്പീറടിമപ്പെണ്ടായ മകവലയ ഒണ്ടാലപ്പെടക്കമേല;

മേനുഷശ്യജസ്പീവന  അപേകടതടിലണ്ടാക്കുന്ന  മേണ്ടാരകമേണ്ടായ  മബണ്ടായബബ

നടിര്മടിക്കുന്നതണ്ടാരണ്ടാപണന്നബ കപണതണയ.  കണ്ണൂരടിപന സമേണ്ടാധണ്ടാനണ്ടാന്തരസ്പീകയ

തകര്ക്കുന്ന  ശക്തടികളപക്കതടിപര  നടിയമേനടപേടടി  മവണയ,  കുറവണ്ടാളടികപള
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കപണതണയ,  പകണ്ടാല  പചയപപ്പെട  കുടുയബതടിനബ  സഹണ്ടായയ  നല്കണയ,

മകസബ  നടിഷ്പകമേണ്ടായടി  സതശ്യസനമേണ്ടായടി  അമനന്വേഷടിക്കണയ,  ഇതരയ

സയഭവങ്ങള  ആവര്തടിക്കുന്നതബ  തടയണയ.  ഇതബ  അതസ്പീവ  ഗഉൗരവമമേറടിയ

വടിഷയമേണ്ടായതടിനണ്ടാല് സഭ നടിര്തടിവച്ചബ ചര്ച്ച പചയണയ.

മുഖശ്യമേനടി  (ശസ്പീ  .    പേടിണറണ്ടായടി  വടിജയന  ):  സര്,  വടിഷയദേണ്ടാരടിദയ

എത്രമതണ്ടാളയ വരുന്നുപവന്നതടിപന ഉതമേമേണ്ടായ  ദൃഷ്ടണ്ടാന്തമേണ്ടാണബ ശസ്പീ.  സണടി

മജണ്ടാസഫബ  അവതരടിപ്പെടിച്ചതടിലൂപട  വശ്യക്തമേണ്ടാകുന്നതബ.  ഒരു  ദേഉൗര്ഭണ്ടാഗശ്യകരമേണ്ടായ

സയഭവമുണണ്ടായടി  എന്നതബ  വസ്തുതയണ്ടാണബ.  പേമക  ആ  സയഭവതടിപന

അടടിസ്ഥണ്ടാനതടില്  അമദ്ദേഹതടിമനതണ്ടായ  രണ്ടാഷസ്പീയ  നടിലപേണ്ടാടബ

വശ്യക്തമേണ്ടാക്കണ്ടാനണ്ടാണബ ശമേടിച്ചടിട്ടുള്ളതബ.  ഇന്നബ മകരളതടിപല സമേണ്ടാധണ്ടാനപേരമേണ്ടായ

അന്തരസ്പീകയ  തകര്ക്കുന്നതടിനുമവണടി  ശമേടിക്കുന്നതബ

വര്ഗസ്പീയശക്തടികളണ്ടാപണന്നബ  എലണ്ടാവര്ക്കുമേറടിയണ്ടായ.  പേമക മബണ്ടാധപൂര്വ്വയ  ആ

ഭണ്ടാഗയ  ഒഴടിവണ്ടാക്കുകയണ്ടാണബ.  എന്തണ്ടാണബ  ആ  നടില

സന്വേസ്പീകരടിക്കുന്നതടിനടിടയണ്ടാകുന്നപതന്നബ  നമുക്കണ്ടാര്ക്കുയ  മേനസടിലണ്ടാക്കണ്ടാന

വടിഷമേമുള്ള കണ്ടാരശ്യമേല.  അതശ്യണ്ടാവശശ്യയ കൂപട കൂടണ്ടാന പേറ്റുന്ന ആളുകളണ്ടാണബ ഈ

ശക്തടികപളന്നബ  മേനസടിലണ്ടാക്കടിപകണ്ടാണ്ടുള്ള  നടിലപേണ്ടാടണ്ടാണബ  മകരളതടില്
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മകണ്ടാണ്ഗ്രസബ  സന്വേസ്പീകരടിചമപേണ്ടാകുന്നതബ.  അതടിപന  ഭണ്ടാഗമേണ്ടായണ്ടാണബ  ഈ

രസ്പീതടിയടിപലണ്ടാരു അവതരണയ വന്നതബ.  ഇവടിപട  അമദ്ദേഹയ അവതരടിപ്പെടിക്കണ്ടാന

ശമേടിച്ചതബ മകരളതടില് സടി.പേടി.പഎ.(എയ) എമന്തണ്ടാ വശ്യണ്ടാപേകമേണ്ടായ ആകമേണയ

നടത്തുന്നു,  അതടിനുമവണടി  മബണ്ടായബുകള  നടിര്മടിക്കുന്നു,  അതടില്  ചടിലതബ

ഇതരതടില്  പപേണ്ടാടടിപതറടിക്കുന്നുപവന്നണ്ടാണബ.  സയസ്ഥണ്ടാനതടിപന

സമേണ്ടാധണ്ടാനണ്ടാന്തരസ്പീകയ തകര്ക്കുന്നതടിനുമവണടി കൃതശ്യമേണ്ടായ ആസൂത്രണമതണ്ടാപട

നസ്പീങ്ങുന്ന വര്ഗസ്പീയ ശക്തടികപളക്കുറടിപച്ചണ്ടാരു സയശയവുയ അമദ്ദേഹതടിനബ അങ്ങബ

പേറഞ്ഞ  സമേയപേരടിധടിക്കുള്ളടില്  പേരണ്ടാമേര്ശടിക്കണ്ടാനടില.  അപതണ്ടാരു  പ്രമതശ്യക

നടിലയണ്ടാപണന്നബ  നണ്ടായ  കണ്ടുമപേണ്ടാമകണതണ്ടായടിട്ടുണബ.  അമദ്ദേഹതടിനബ

സണ്ടാകടിയണ്ടായടി  അവതരടിപ്പെടിക്കണ്ടാനുള്ളതബ  ഏഷശ്യണ്ടാപനറടിപനയണ്ടാണബ.  അതുയ നല

സണ്ടാകടിയണ്ടാണബ.  കണ്ടാരണയ ബടി.പജ.പേടി.-യപട പ്രമുഖന മനതൃതന്വേയ പകണ്ടാടുക്കുന്ന

ആ  ചണ്ടാനപലണ്ടാപക്ക  മകരളതടിനബ  സയഭണ്ടാവന  പചയ്യുന്നതബ  എന്തണ്ടാപണന്നബ

എലണ്ടാവര്ക്കുയ  അറടിയണ്ടാവുന്നതണ്ടാണബ.  അതടിപന  ചുവടുപേടിടടിച്ചബ  മപേണ്ടാകണ്ടാനണ്ടാണബ

മകണ്ടാണ്ഗ്രസബ  ശമേടിക്കുന്നതബ.  സന്വേണ്ടാഭണ്ടാവടികമേണ്ടായയ  അതരയ  ആളുകപളക്കുറടിച്ചബ

പേറയമമ്പണ്ടാള  ചടില  വടിഷമേങ്ങള  അപ്പുറതബ  പ്രകടമേണ്ടാകുന്നുണബ  എന്നതബ

ഇതടിപന  കൂടടി  ഭണ്ടാഗമേണ്ടാപണന്നബ  കണണ്ടാല്  മേതടി.  എന്നണ്ടാല്  ഇഉൗ
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ശക്തടികളപക്കണ്ടാന്നുയ തകര്ക്കണ്ടാന കഴടിയന്നതല മകരളതടിപന കമേസമേണ്ടാധണ്ടാന

നടില.  ഇഉൗ  രണബ  വര്ഗസ്പീയ  ശക്തടികളുയ  അതടിനബ  മനതൃതന്വേയ  പകണ്ടാടുക്കുന്ന

ആര്.എസബ.എസബ. ആയണ്ടാലുയ എസബ.ഡടി.പേടി.പഎ. ആയണ്ടാലുയ, ആ രണബ കൂടരുയ

നമ്മുപട  നണ്ടാടടിപന  പപേണ്ടാതുവണ്ടായ  സമേണ്ടാധണ്ടാനയ  തകര്ക്കണ്ടാനണ്ടാണബ

ശമേടിചപകണ്ടാണടിരടിക്കുന്നതബ.  നടിങ്ങളക്കബ  ആ  രണടിപനയയ  ഒന്നടിച  കൂടണ്ടാന

കഴടിയന്ന  ചടില  ഘടങ്ങള  ഉണണ്ടായടിട്ടുണബ  എന്നുഞണ്ടാന  മേറക്കുന്നടില.  അതബ

നടിങ്ങളക്കുതപന്ന  ഗുണകരമേണ്ടായടിടണ്ടാമണണ്ടാ  വരടികപയന്നബ   ചടിന്തടിക്കുന്നതബ

നലതണ്ടാണബ.  ഒരു  വര്ഗസ്പീയ  ശക്തടിപയയയ  മപ്രണ്ടാത്സണ്ടാഹടിപ്പെടിക്കുന്നതബ  നമ്മുപട

നണ്ടാടടിപന ഇന്നപത അവസ്ഥയ്ക്കബ ഗുണകരമേല. ഇവടിപട മേറബ സയസ്ഥണ്ടാനങ്ങളടില്

സയഭവടിക്കുന്ന  കണ്ടാരശ്യയ  നടിങ്ങള  തടിരടിച്ചറടിയണയ.  അനമേണ്ടായ  സടി.പേടി.പഎ.

(എയ)  വടിമരണ്ടാധയ  വചപകണ്ടാണബ...,  അതടിപന  അടടിസ്ഥണ്ടാനയ  എല്.ഡടി.എഫബ.

സര്ക്കണ്ടാര് നടിലനടില്ക്കുന്നുപവന്നതുയ ഈ സര്ക്കണ്ടാരടിനബ  വലടിയ മതണ്ടാതടിലുള്ള

ജനപേടിന്തുണ  ലഭശ്യമേണ്ടാകുന്നുപവന്നുള്ളതുമേണ്ടാണബ.  അതബ  ഇലണ്ടാതണ്ടാക്കണ്ടാന  നടിങ്ങള

വഴടിവടിട  ശമേങ്ങള  നടത്തുമമ്പണ്ടാള  മേറബ  സയസ്ഥണ്ടാനങ്ങളടില്  നടിങ്ങളക്കബ

സയഭവടിക്കുന്ന  കണ്ടാരശ്യയ  നലതുമപേണ്ടാപല  മേനസടില്  കരുതണയ.  ഇവടിപട

നടിങ്ങളക്കുതപന്ന  ഇന്നപത  നടിലയടില്  ഇങ്ങപന  നടില്ക്കണ്ടാന  കഴടിയന്നതബ
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എല്.ഡടി.എഫബ.-പന  മകരളതടിപല  കരുത്തുപകണ്ടാണണ്ടാപണന്നബ  മേറക്കരുതബ....

(ബഹളയ)... എന്തടിനണ്ടാണബ അവടിപട പപേണ്ടാള്ളുന്നതബ? 

മേടി  .    സസ്പീക്കര്:  നടിങ്ങളുയ  ഇമത സമേസ്പീപേനമേണ്ടാണബ  സന്വേസ്പീകരടിക്കുന്നതബ.  ചടില

സമേയങ്ങളടില് മേണ്ടാത്രയ പേരണ്ടാതടിപപ്പെടരുതബ.

ശസ്പീ  .    പേടിണറണ്ടായടി വടിജയന:  സര്,  രണ്ടാജശ്യപത ഇടതുപേക മുഖങ്ങളണ്ടായടി

കണടിരുന്ന സയസ്ഥണ്ടാനങ്ങളടില് പ്രധണ്ടാനപപ്പെട ഒന്നണ്ടായടിരുന്നു ത്രടിപുര.  അവടിപട

ബടി.പജ.പേടി.-ക്കബ  വലടിയ  മതണ്ടാതടിലുള്ള  സന്വേണ്ടാധസ്പീനമുണണ്ടായടിരുന്നടില.  പേപക,

അവടിടപത ഇടതുപേക മുന്നണടിപയ തകര്ക്കുന്നതടിനുമവണടി ഉപേമയണ്ടാഗടിച്ചതബ

മകണ്ടാണ്ഗ്രസടിപനയണ്ടായടിരുന്നു.  മകണ്ടാണ്ഗ്രസടിപന  ഒന്നടിച്ചബ  അമങ്ങണ്ടാടബ  വണ്ടാരടി.

അങ്ങപന  ഒന്നടിച്ചബ  വണ്ടാരടി  എല്.ഡടി.എഫബ.  സര്ക്കണ്ടാരടിപന  തണ്ടാപഴയടിറക്കണ്ടാന

മനണ്ടാക്കടി.  'ഉള്ളതബ  പേറയമമ്പണ്ടാള  കള്ളടിക്കബ  തുള്ളല്'  എന്നബ  പേറയടിമല,

അതണ്ടാണടിവടിപട  നടന്നുപകണ്ടാണടിരടിക്കുന്നതബ....  മബണ്ടായബടിപന  കണ്ടാരശ്യതടിമലയ്ക്കബ

ഞണ്ടാന വരണ്ടായ, മബജണ്ടാറണ്ടാകണ. അങ്ങപന വന്നമപ്പെണ്ടാള ത്രടിപുരയടില് ഇടതുപേക

ഭരണയ  ഇലണ്ടാതണ്ടായടി.  ഇവരുപട  സ്ഥടിതടിമയണ്ടാ?  നടിങ്ങള  മേനസടിലണ്ടാമക്കണ

കണ്ടാരശ്യയ,  നടിങ്ങപള  ഏതബ  നടിമേടിഷതടിലുയ  എവടിപടയയ  ബടി.പജ.പേടി.-ക്കബ

വണ്ടാരണ്ടാനണ്ടാകുയ  എന്ന  ഉതമേമബണ്ടാധശ്യയ  അവര്ക്കുണബ.  പേപക  നടിങ്ങപള
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കൂടമതണ്ടാപട  വണ്ടാരടിയണ്ടാലുയ  ഇഉൗ  മകരളതടില്  എല്.ഡടി.എഫബ.-പന

തകര്ക്കണ്ടാനണ്ടാകടില  എന്നതണ്ടാണബ  നടിങ്ങള  ഇമപ്പെണ്ടാള  ഇങ്ങപന

നടിലനടില്ക്കുന്നതടിനബ  കണ്ടാരണയ  എന്നബ  മേനസടിലണ്ടാക്കണയ.   ഇതടിപനപ്പെറടി

മനരടിയ ചടിന്തപയങ്കടിലുയ  മകണ്ടാണ്ഗ്രസടിപന ഇവടിടപത മനതൃതന്വേതടിനുമണണ്ടാ

എന്നതണ്ടാണബ  ഇവടിപട  കണ്ടാമണണതബ.  ബടി.പജ.പേടി.-പയക്കൂടടി  മചര്ത്തുപകണ്ടാണബ

എല്.ഡടി.എഫബ.-പന  തകര്ക്കണ്ടാനണ്ടാണബ  ഇവര്  ശമേടിക്കുന്നതബ.  എന്തണ്ടാണബ

അതടിപന  പപേണ്ടാരുള?  ബടി.പജ.പേടി.-ക്കബ  അതടില്  സമന്തണ്ടാഷമേണ്ടാണബ.  കണ്ടാരണയ

മകരളതടിപന  ഇന്നപത  അവസ്ഥയടില്  അവര്ക്കബ  കരുതണ്ടാര്ജടിക്കണ്ടാന

കഴടിയണ്ടാതതബ  എല്.ഡടി.എഫബ.-പന കരുതബ  പകണ്ടാണണ്ടാപണന്നബ  ബടി.പജ.പേടി.-

ക്കബ തടിരടിച്ചറടിയണ്ടാന കഴടിഞ്ഞടിട്ടുണബ.   അമപ്പെണ്ടാള ആദേശ്യയ എല്.ഡടി.എഫബ.-പന

ദുര്ബലപപ്പെടുതണ്ടാനണ്ടാകണയ.  അതണ്ടാണബ  ബടി.പജ.പേടി.-യപട  മേനസടിലുള്ളതബ.

അതടിനബ  മകണ്ടാണ്ഗ്രസടിമനണ്ടാപടണ്ടാപ്പെയനടിന്നബ  അവപര  സഹണ്ടായടിചപകണ്ടാടുക്കുക

എന്നനടിലയടില്  അവര്  തയണ്ടാറണ്ടാക്കുകയണ്ടാണബ.  മകണ്ടാണ്ഗ്രസടിപന  ഒരു

മേണ്ടാനസടികണ്ടാവസ്ഥ,  പേലരുയ  ഇഉൗ  വടിഭണ്ടാഗയ  പ്രതടിനടിധണ്ടാനയ  പചയ്യുന്ന

വര്ഗസ്പീയതമയണ്ടാടബ  സമേരസപപ്പെട്ടുമപേണ്ടാകുന്നതണ്ടാപണന്നബ  നമുക്കറടിയണ്ടായ.

അതുപകണ്ടാണ്ടുതപന്ന  അവരുമേണ്ടായടി  സമേരസപപ്പെടണ്ടാനുയ  അവരുമടതണ്ടായ
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ഏപതങ്കടിലുയ  പ്രമതശ്യക  പേരടിപേണ്ടാടടികള  വരുമമ്പണ്ടാള  അതടിമനണ്ടാടബ

പപേണ്ടാരുതപപ്പെടണ്ടാനുപമേണ്ടാന്നുയ  ഒരു  പ്രയണ്ടാസവുയ  മകണ്ടാണ്ഗ്രസടിനടില.  എനടിക്കബ

മതണ്ടാന്നടിയണ്ടാല്  ഞണ്ടാന  ഇഉൗ  പേറയന്ന  വടിഭണ്ടാഗതടിമലയ്ക്കബ  മപേണ്ടാകുയ  എന്നബ

പേരസശ്യമേണ്ടായടി  പ്രഖശ്യണ്ടാപേടിച്ച  വലടിപയണ്ടാരു  മനതണ്ടാവടിപനയയ  മുന്നടില്

നടിര്തടിയണ്ടാണബ  ഇമപ്പെണ്ടാള  ഇവര്  മുമന്നണ്ടാട്ടുനസ്പീങ്ങടിപക്കണ്ടാണടിരടിക്കുന്നതബ.

ഇപതണ്ടാപക്ക  മകരളയ  കണ്ടുപകണ്ടാണടിരടിക്കുകയണ്ടാണബ.  അതടിപനപയണ്ടാപക്ക

ഭണ്ടാഗമേണ്ടായടി സടി.പേടി.പഎ.(എയ)-പന പ്രമതശ്യകമേണ്ടായടി ലകശ്യമേടിടബ,  പപേണ്ടാതുലകശ്യയ

എല്.ഡടി.എഫബ.  തപന്നയണ്ടാപണങ്കടിലുയ  സടി.പേടി.പഎ.(എയ)  വടിരുദ്ധത  നല

രസ്പീതടിയടില്  പ്രചരടിപ്പെടിച്ചബ  അതടിപനകൂപട  ആപള  കടിട്ടുമമേണ്ടാപയന്നണ്ടാണബ

മനണ്ടാക്കുന്നതബ.  കണ്ടാലയ  മേണ്ടാറടിമപ്പെണ്ടായടി,  ആളുകളക്കബ  എലണ്ടാ  കണ്ടാരശ്യങ്ങളുയ  ഇന്നബ

കൃതശ്യമേണ്ടായടി  മേനസടിലണ്ടാക്കണ്ടാന  കഴടിയന്നുണബ,  ഇന്നബ  ആ  രസ്പീതടിയടില്

പതറടിദ്ധരടിപ്പെടിക്കണ്ടാനണ്ടാവടില. നടിങ്ങള എലണ്ടാ വലതുപേക വണ്ടാര്തണ്ടാ മേണ്ടാധശ്യമേങ്ങളുയ

കൂടടി  എല്.ഡടി.എഫബ.-പന  വലണ്ടാപത  അങ്ങബ  കരടിവണ്ടാരടിമതയ്ക്കണ്ടായ  എന്നബ

ഉമദ്ദേശടിചപകണ്ടാണബ  പുറപപ്പെടണ്ടാല്  അതബ  ജനങ്ങളക്കബ  തടിരടിച്ചറടിയണ്ടാന  കഴടിയയ.

'എന്തടിനണ്ടാണബ  ഇതബ'  എന്നബ  ജനങ്ങള  മേനസടിലണ്ടാക്കുന്നുണബ.  ആ  തടിരടിച്ചറടിവബ

കൂടുതല് അപേഹണ്ടാസശ്യമേണ്ടായ നടിലയടിമലയ്ക്കണ്ടാണബ നടിങ്ങപള തള്ളടിവടിടുന്നപതന്നതബ



Uncorrected/Not for Publication
13-07-2022

20

മേനസടിലണ്ടാക്കണയ. ഇവടിപട  ഇഉൗ  മനണ്ടാടസ്പീസടില്  'സടി.പേടി.പഎ.(എയ)

മകന്ദ്രതടില്നടിന്നബ'  എന്നബ  ഒരടിടതബ  പേറയന്നുണബ.  ഇഉൗ മനണ്ടാടസ്പീസടില് മവപറ

ഒരു രണ്ടാഷസ്പീയ പേണ്ടാര്ടടിപയയയ അമദ്ദേഹയ പേരണ്ടാമേര്ശടിക്കുന്നടില.  അമദ്ദേഹതടിപന

സയസണ്ടാരതടില്  ഒന്നുരണബ  വണ്ടാക്കുകള  ചടിലയടിടങ്ങളടില്  പേറഞ്ഞതബ  നമള

മകടതണ്ടാണബ.  എമന്ത  അവടിപടപയണ്ടാരു  അരണ്ടാഷസ്പീയ  മബണ്ടായബണ്ടായടിരുമന്നണ്ടാ?

അവടിപടയണ്ടാണബ  ഞണ്ടാന  മനരപത  പേറഞ്ഞ  മകണ്ടാണ്ഗ്രസടിപന

ആര്.എസബ.എസബ.  ബനവുയ  വര്ഗസ്പീയ  ശക്തടികമളണ്ടാടുള്ള  അമേടിതമേണ്ടായ

തണ്ടാല്പേരശ്യവുയ  പതളടിഞവരുന്നതബ.  കണ്ണൂര്  ജടിലയടില്  സമേണ്ടാധണ്ടാനതടിനബ

ഭയഗമുണണ്ടാകുന്നുപവന്നബ  സ്ഥണ്ടാപേടിക്കണ്ടാനണ്ടാണബ  ബഹുമേണ്ടാനപപ്പെട  സണടി  മജണ്ടാസഫബ

ശമേടിച്ചതബ.  അവടിപട  സമേണ്ടാധണ്ടാനഭയഗമുണണ്ടാക്കണ്ടാന  ശമേടിക്കുന്നതബ  സടി.പേടി.പഎ.

(എയ) അല. ഏറവുയ കൂടുതല് ആകമേണങ്ങള നടത്തുന്നതബ ആര്.എസബ.എസബ.,

എസബ.ഡടി.പേടി.പഎ., മപേണ്ടാപ്പുലര് ഫ്രണബ എന്നടിവരണ്ടാണബ. എമന്ത അവപരക്കുറടിച്ചബ

ഇഉൗ  മനണ്ടാടസ്പീസടില്  ഒരു  വണ്ടാക്കുപകണ്ടാണ്ടുമപേണ്ടാലുയ  പേരണ്ടാമേര്ശടിക്കണ്ടാന  അമദ്ദേഹയ

തയണ്ടാറണ്ടാകണ്ടാതടിരുന്നതബ?  മകരളതടിപന  കമേസമേണ്ടാധണ്ടാനനടിലപയക്കുറടിച്ചബ

ഉത്കണ്ഠപപ്പെടുന്നതബ  നലതുതപന്നയണ്ടാണബ.  ഇവടിപട  ഇടതുപേകതടിപന

എത്രമയണ്ടാ  പ്രവര്തകര്  മകരളതടില്  പകണ്ടാല  പചയപപ്പെട്ടു.  എത്ര
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ഓഫസ്പീസകളണ്ടാണബ  ഇവടിപട  ആകമേടിക്കപപ്പെടതബ.  പ്രതടിമഷധ  പേരടിപേണ്ടാടടികള

എന്നുപേറഞ്ഞബ  സടി.പേടി.പഎ.(എയ)-പന  പകണ്ടാടടി  പപേണ്ടാതുജനമേദ്ധശ്യതടില്  വച്ചബ

കതടിക്കുന്ന കണ്ടാഴ്ച കണടിമല, സണ്ടാമൂഹശ്യ മേണ്ടാധശ്യമേങ്ങളടില് അതബ പ്രചരടിപ്പെടിക്കണ്ടാന

തയണ്ടാറണ്ടായടിമല?  ഒരടിക്കപലങ്കടിലുയ  അതരതടിലുള്ള  കണ്ടാരശ്യങ്ങപള

അപേലപേടിക്കണ്ടാന നടിങ്ങളടിലണ്ടാപരങ്കടിലുയ തയണ്ടാറണ്ടാമയണ്ടാ?  ഏപതങ്കടിലുയ ഘടതടില്

അതരയ കണ്ടാരശ്യങ്ങള ആവര്തടിക്കണ്ടാന പേണ്ടാടടില, അതബ പതറണ്ടാപണന്നബ പേറയണ്ടാന

തയണ്ടാറണ്ടാമയണ്ടാ?  2020  മുതല്  ഇമന്നവപര  എടുതണ്ടാല്  9  സടി.പേടി.പഎ.(എയ)

പ്രവര്തകര്  പകണ്ടാലപപ്പെടടിട്ടുണബ.  ഏപതങ്കടിലുയ  ഒരു  പകണ്ടാലപേണ്ടാതകപത

അപേലപേടിക്കണ്ടാന നടിങ്ങളക്കബ സണ്ടാധടിമച്ചണ്ടാ? ഇതടിപല അഞ്ചേബ പകണ്ടാലപേണ്ടാതകങ്ങള

യ.ഡടി.എഫബ.  തപന്നയണ്ടാണബ  പചയതബ.  എന്തണ്ടാണബ  സമേസ്പീപേനയ?

പകണ്ടാലപേണ്ടാതകടികപള  സയരകടിക്കുന്ന  സമേസ്പീപേനയ.  പകണ്ടാലപേണ്ടാതകടികപള

സയരകടിക്കണ്ടാനമല  ഇവര്  തയണ്ടാറണ്ടായതബ.  മകണ്ടാമളജബ  വടിദേശ്യണ്ടാര്തടിയണ്ടായ

ധസ്പീരജടിപന പകണ്ടാലപപ്പെടുതടിയമപ്പെണ്ടാള  'ഇരന്നുവണ്ടാങ്ങടിയ  രക്തസണ്ടാകടിതന്വേയ'

എന്നണ്ടാണബ അന്നബ ആമകപേടിച്ചതബ. എന്നണ്ടാല് ധസ്പീരജടിപന അനുഭവമുണണ്ടാകുപമേന്നബ

ഇമപ്പെണ്ടാള നടിങ്ങളുപട മനതണ്ടാക്കള  പേരസശ്യമേണ്ടായടി പ്രഖശ്യണ്ടാപേടിക്കുന്നു.  മനരപത

'ഇരന്നുവണ്ടാങ്ങടിയ രക്തസണ്ടാകടിതന്വേയ'  എന്നുപേറഞ്ഞയണ്ടാള ഇതരയ കണ്ടാരശ്യങ്ങള
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പേറയണ്ടാന  എനടിക്കബ  ഒരു  ശങ്കയയ  മേടടിയമേടിപലന്നബ  വശ്യക്തമേണ്ടാക്കുന്ന  രസ്പീതടിയടില്

വസ്പീണ്ടുയ  അതബ   ആവര്തടിചപകണ്ടാണടിരടിക്കുകയണ്ടാണബ.   ആ  മനതണ്ടാക്കള

തപന്നയണ്ടാണബ  നടിങ്ങപള  ഇമപ്പെണ്ടാഴുയ  നയടിചപകണ്ടാണടിരടിക്കുന്നതബ.  ഇവടിപട

ആര്.എസബ.എസബ.  നണ്ടാലബ  പകണ്ടാലപേണ്ടാതകങ്ങള   നടതടി.  ആ  ഘടതടില്

പചറടിപയണ്ടാരു മേടിണണ്ടാടപമേങ്കടിലുയ നടിങ്ങളുപട ഭണ്ടാഗത്തുനടിന്നുമുണണ്ടാമയണ്ടാ;  നണ്ടാടടിപന

ഒണ്ടാര്മകള  പപേടന്നബ  നശടിചമപേണ്ടാകടിപലന്നബ  നടിങ്ങള  മേനസടിലണ്ടാക്കണയ.

നടിങ്ങള  ഈ  നണ്ടാടബ  ഭരടിക്കുന്നകണ്ടാലതബ  ഉണണ്ടായടിരുന്ന  അവസ്ഥ

എന്തണ്ടായടിരുന്നുപവന്നബ  ഒണ്ടാര്ക്കുന്നതബ നലതണ്ടാണബ. 1760  പകണ്ടാലമക്കസകളണ്ടാണബ

2011-16  കണ്ടാലതബ  യ.ഡടി.എഫബ.-പന ഭരണകണ്ടാലത്തുണണ്ടായതബ.  അതടില്  35

രണ്ടാഷസ്പീയ  പകണ്ടാലപേണ്ടാതകങ്ങളുണണ്ടായടിരുന്നു.   ഗ്രൂപ്പെബ  മപേണ്ടാരടിപന  ഭണ്ടാഗമേണ്ടായടി

മകണ്ടാണ്ഗ്രസസ്സുതപന്ന  മകണ്ടാണ്ഗ്രസ്സുകണ്ടാപര  വകവരുതടിയ  മകസ്സുകള

എത്രയണ്ടായടിരുന്നുപവന്നബ  നടിങ്ങള  ഒണ്ടാര്ത്തുമനണ്ടാക്കടിയണ്ടാല്  മേതടി.  തൃശൂര്

ജടിലയടില്  പകണ്ടാലപപ്പെട  മേധു  ഈച്ചരതബ  ലണ്ടാല്ജടി  പകണ്ടാള്ളന്നൂരബ,  ഹനസ്പീഫ

എന്നടിവരുപടപയലണ്ടായ  മുഖങ്ങള  മകണ്ടാണ്ഗ്രസബ  മേറമന്നണ്ടാ;  അവര്

മകണ്ടാണ്ഗ്രസ്സുകണ്ടാരപലന്നബ പേറയമമേണ്ടാ;  പകണ്ടാലപേണ്ടാതകടികളുപട  കയടില് ഇമപ്പെണ്ടാഴുയ

നടിങ്ങമളന്തുന്ന  അമത  പകണ്ടാടടിയമലയള്ളതബ?   2013  ജൂണ്  13-ാ
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തസ്പീയതടിയണ്ടാണബ  ഗ്രൂപ്പെബ  മേണ്ടാറടിപയന്നതടിപന  മപേരടില്  മകണ്ടാണ്ഗ്രസബ

പ്രവര്തകനണ്ടായ മേധു ഈച്ചരതടിപന പകണ്ടാലപപ്പെടുതടിയതബ.  പതണ്ടാട്ടുപേടിന്നണ്ടാപല

പ്രതടികണ്ടാരപമേമന്നണ്ടാണയ  മേപറണ്ടാരു  മകണ്ടാണ്ഗ്രസബ  പ്രവര്തകനണ്ടായ  ലണ്ടാല്ജടി

പകണ്ടാലപപ്പെട്ടു.  അധടികയ  തണ്ടാമേസടിയണ്ടാപത  ചണ്ടാവക്കണ്ടാടബ  മകണ്ടാണ്ഗ്രസബ  ഗ്രൂപ്പെബ

വഴക്കടിപന  ഭണ്ടാഗമേണ്ടായടി  ഹനസ്പീഫ  പകണ്ടാലപപ്പെട്ടു.  ഈ  പകണ്ടാലപേണ്ടാതകങ്ങളക്കബ

പേടിന്നടില്  തൃശൂര്  ജടിലയടിപല  സമുന്നതരണ്ടായ  മകണ്ടാണ്ഗ്രസബ  മനതണ്ടാക്കള

തപന്നയണ്ടാപണന്നബ  പകണ്ടാലപപ്പെടവരുപട  ബന്ധുക്കളുയ  നടിങ്ങളുപട  പേണ്ടാര്ടടി

പ്രവര്തകരുയ  പേറഞ്ഞമപ്പെണ്ടാള  അകമേടികപളന്നബ  ചടിത്രസ്പീകരടിക്കപപ്പെടവപര

സയരകടിക്കുകയമല  നടിങ്ങള  പചയതബ?  2014-ല്  നടിലമ്പൂര്  മബണ്ടാക്കബ

മകണ്ടാണ്ഗ്രസബ  ഒണ്ടാഫസ്പീസബ  ജസ്പീവനക്കണ്ടാരടിയണ്ടായടിരുന്ന  രണ്ടാധ  മകണ്ടാണ്ഗ്രസബ

ഒണ്ടാഫസ്പീസടില്വച്ചമല  പകണ്ടാലപചയപപ്പെടതബ;  പകണ്ടാന്നബ  ചണ്ടാക്കടിലണ്ടാക്കടി

ചപ്പുചവറുകളുപടകൂപട  കുളതടില്  ഉമപേകടിക്കുകയണ്ടായടിരുന്നുമല?  അന്നബ

നടിങ്ങള  സന്വേസ്പീകരടിച്ച  സമേസ്പീപേനവുയ  എല്.ഡടി.എഫബ.  സന്വേസ്പീകരടിചവരുന്ന

സമേസ്പീപേനവുയ  തണ്ടാരതമേശ്യയ  പചയണ്ടാന  തയണ്ടാറണ്ടാകണയ.  2016-2021-പല

സര്ക്കണ്ടാരടിപന  കണ്ടാലതബ  1616  പകണ്ടാലപേണ്ടാതകങ്ങളണ്ടാണബ  റടിമപ്പെണ്ടാര്ടബ  പചയതബ.

അതടില്  26  രണ്ടാഷസ്പീയ  പകണ്ടാലപേണ്ടാതകങ്ങളുണണ്ടായടിരുന്നു.  അതടില്  എലണ്ടാ
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പ്രതടികളപക്കതടിപരയയ  നടിയമേ  നടപേടടികള  സന്വേസ്പീകരടിചകഴടിഞ.  ഒരു

മകസടിലുയ  അമനന്വേഷണയ  അടടിമേറടിക്കപപ്പെടടില.  മപേണ്ടാലസ്പീസബ  കുറവണ്ടാളടികളുപട

മുഖവുയ   രണ്ടാഷസ്പീയവുയ  മനണ്ടാക്കണ്ടാപത  നടിയമേയ  മനണ്ടാക്കടിയണ്ടാണബ  ഇടപപേടതബ.

ഇമപ്പെണ്ടാള തുടരുന്നതുയ അതുതപന്നയണ്ടാണബ.  ഇതരതടില് ഉതരവണ്ടാദേടിതപപ്പെട

ഒരു ഭരണ സയവടിധണ്ടാനവുയ  അതബ  ഉറപ്പുനല്കുന്ന സമേണ്ടാധണ്ടാന അന്തരസ്പീകവുയ

അനുഭവടിച്ചറടിഞ്ഞതുപകണ്ടാണണ്ടാണബ  മകരള  ജനത  കൂടുതല്  സസ്പീമറണ്ടാപട

ഞങ്ങളക്കബ  തുടര് ഭരണയ നല്കടിയതബ.   ഈ സര്ക്കണ്ടാര്  അധടികണ്ടാരതടില്

വന്നതടിനുമശഷയ  ഇതുവപര  എടബ  രണ്ടാഷസ്പീയ  പകണ്ടാലപേണ്ടാതകങ്ങള  നടന്നു.

അതടില് നണ്ടാപലണയ ആര്.എസബ.എസബ.-കണ്ടാരുയ മൂപന്നണയ എസബ.ഡടി.പേടി.പഎ.-

ക്കണ്ടാരുയ  ഒപരണയ   പ്രമമേയണ്ടാവതണ്ടാരകപന  പേണ്ടാര്ടടിക്കണ്ടാരുമേണ്ടാണബ  പചയതബ.

പകണ്ടാലപപ്പെടതടില്  നണ്ടാലുമപേര്  സടി.പേടി.ഐ.(എയ)  പ്രവര്തകരണ്ടാണബ.  ഈ

നണ്ടാടടിപന  പുമരണ്ടാഗമേന  മേതനടിരമപേക  പേണ്ടാരമ്പരശ്യയ  കണ്ടാത്തുസൂകടിക്കണ്ടാന

രണ്ടാത്രടിപയമന്നണ്ടാ പേകപലമന്നണ്ടായടിലണ്ടാപത അദ്ധന്വേണ്ടാനടിച്ചവരണ്ടാണവര്.  സടി.പേടി.ഐ.

(എയ)-പന  പ്രവര്തകമരണ്ടാ  അവരുപട  ബന്ധുക്കമളണ്ടാ,  എന്തടിനബ

പേടിഞ്ചുകുഞങ്ങള  ആകമേടിക്കപപ്പെടമപ്പെണ്ടാഴുയ  ഒരകരയ  അതടിപനതടിപര

ഉരടിയണ്ടാടണ്ടാതവരണ്ടാണബ  ഇവപരന്നബ  നണ്ടായ  ഒണ്ടാര്ക്കണയ.  ഇവടിപട
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പ്രമമേയണ്ടാവതണ്ടാരകന സടി.പേടി.പഎ.(എയ)-പന വലടിച്ചടിഴച്ചതബ തടികഞ്ഞ രണ്ടാഷസ്പീയ

ദുഷ്ട ലകശ്യമതണ്ടാപടയണ്ടാണബ.  യ.ഡടി.എഫബ-ഉയ എസബ.ഡടി.പേടി.പഎ.,  മപേണ്ടാപ്പുലര്

ഫ്രണബ ,  ആര്.എസബ.എസബ.  മപേണ്ടാലുള്ള  സയഘടനകളുയ  തമടിലുള്ള  മവണ്ടാടബ

പപകമേണ്ടാറപതക്കുറടിചയ  രണ്ടാഷസ്പീയ  ധണ്ടാരണകപളക്കുറടിചയ  ഒമടപറ

പവളടിപപ്പെടുതലുകള വന്ന ഘടമേണ്ടാണടിതബ. അതബ മേറചവച്ചബ തങ്ങളക്കബ കഴടിഞ്ഞ

കണ്ടാലതബ മവണ്ടാടബ പചയ ഇതരക്കണ്ടാപര സയരകടിക്കുന്നതടിനുള്ള വശ്യഗ്രതയണ്ടാണബ

ഇവടിപട പ്രമമേയണ്ടാവതണ്ടാരകനടില് കണതബ.  സടി.പേടി.ഐ(എയ)-പന പേരണ്ടാമേര്ശടിച്ചബ

പ്രമമേയണ്ടാവതണ്ടാരകന ഇമപ്പെണ്ടാള വടിശദേമേണ്ടായടി  സയസണ്ടാരടിച.  കണ്ണൂര് ജടിലയടിപല

മബണ്ടായബബ  രണ്ടാഷസ്പീയതടിപന  കഥ  ശസ്പീ.  സണടി  മജണ്ടാസഫടിനബ

അറടിയണ്ടാതതണ്ടാമണണ്ടാ?  പേന്തക്കപ്പെണ്ടാറയടിപല  ബസ്പീഡടി  കമ്പനടിയടിലണ്ടാണബ

ആദേശ്യപത  മബണ്ടായബണ്ടാകമേണയ  നടന്നപതന്നബ  അമദ്ദേഹതടിനബ  അറടിയണ്ടാത

സയഭവപമേണ്ടാന്നുമേല.  ആരണ്ടായടിരുന്നു  അന്നബ  ആകമേണയ  നടതടിയതബ?

പകണ്ടാളങ്ങമരതബ  രണ്ടാഘവപന  ശരസ്പീരമേണ്ടാണബ  മബണ്ടായബബ  പപേണ്ടാടടിപതറടിച്ചബ

ഛടിന്നഭടിന്നമേണ്ടായതബ.  അന്നബ  എന്തടിനുമവണടിയണ്ടാണബ മബണ്ടായബബ രണ്ടാഷസ്പീയതടിനബ

നടിങ്ങള  അവടിപട  തുടക്കമേടിടതബ?  കണ്ണൂരടില്  മേണ്ടാത്രമേല,  മകരളതടിപല

ഏപതങ്കടിലുപമേണ്ടാരു രണ്ടാഷസ്പീയപേണ്ടാര്ടടി,  ആ രണ്ടാഷസ്പീയപ്പെണ്ടാര്ടടിയപട ഓഫസ്പീസടില്വച്ചബ
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മബണ്ടായബബ നടിര്മടിച്ചബ അക്കണ്ടാരശ്യയ പേത്രക്കണ്ടാപര വടിളടിച്ചറടിയടിച്ചബ അതടിപന ഇനയ

മവര്തടിരടിച്ചബ  വടിശദേസ്പീകരടിചപകണ്ടാടുതതബ  ആരണ്ടായടിരുന്നുപവന്നബ

പ്രമമേയണ്ടാവതണ്ടാരകനബ  ഓര്മയടിമല;  ഡടി.സടി.സടി.  ആഫസ്പീസടില്  മൂന്നബ  തരയ

മബണ്ടായബബ  പ്രദേര്ശടിപ്പെടിച്ചവരമല  നടിങ്ങള;  അതടിപന  ശക്തടി

എത്രമതണ്ടാളമേണ്ടാപണന്നബ  പേരസശ്യമേണ്ടായടി  പേറയന്ന ആപള അതടിലൂപട  കണ്ടാണണ്ടാന

നമുക്കബ  കഴടിഞ്ഞടിമല;  കണ്ണൂര് ഡടി.സടി.സടി.  ഓഫസ്പീസടില് അക്കണ്ടാലതബ അതബ

പ്രദേര്ശടിപ്പെടിച്ചതബ  ആരണ്ടായടിരുന്നുപവന്നബ  ബഹുമേണ്ടാനശ്യനണ്ടായ  ശസ്പീ.  സണടി

മജണ്ടാസഫടിനബ  ഞണ്ടാന  പേറഞപകണ്ടാടുമക്കണ  കണ്ടാരശ്യമേടിലമലണ്ടാ?  മബണ്ടായബടിപന

പപപേതൃകയ നടിങ്ങളുപട തലയടില്തപന്നയണ്ടാണബ. മേറണ്ടാരടിലുയ അതബ പകടടിവയ്ക്കണ്ടാന

ശമേടിമക്കണ.  ആ  മകണ്ടാണ്ഗ്രസബ  ഇന്നബ  ഒമടപറ  അവടിശുദ്ധ  കൂട്ടുപകട്ടുകളടില്

ഏര്പപ്പെടടിരടിക്കുന്നു.  അതടില്നടിന്നുയ  രകപപ്പെടണ്ടാന  അടടിസ്ഥണ്ടാനരഹടിതമേണ്ടായ

കഥകള ചമേയ്ക്കുകയണ്ടാണബ. ഇതബ അമങ്ങയറയ അപേഹണ്ടാസശ്യമേണ്ടായ ഒരു കണ്ടാരശ്യമേണ്ടാണബ.

മകരളതടിപല  കമേസമേണ്ടാധണ്ടാന  നടില  ഭദമേണ്ടായടി

പേരടിപേണ്ടാലടിക്കപപ്പെടുന്നുപവന്നതടിപന  ദൃഷ്ടണ്ടാന്തയകൂടടിയണ്ടാണബ  നടിങ്ങള

അനുഭവടിക്കുന്ന  വടിഷയദേണ്ടാരടിദയ.  ഇന്നപത  മദേശസ്പീയ  രണ്ടാഷസ്പീയപത

കണ്ടുപകണ്ടാണ്ടുള്ള നടിലപേണ്ടാടുകളല നടിങ്ങള സന്വേസ്പീകരടിക്കുന്നതബ.  സയഘപേരടിവണ്ടാര്
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ഉളപപ്പെപടയള്ള  വര്ഗസ്പീയ  തസ്പീവ്രവണ്ടാദേ  ശക്തടികളുമേണ്ടായള്ള  ആപേത്കരമേണ്ടായ

ബനയ  തടിരടിച്ചറടിയണ്ടാനണ്ടാകണയ.   ഇഉൗ  വടിപേതബ  തടിരടിച്ചറടിഞ്ഞബ  ഇതരയ

ശക്തടികളപക്കതടിപര  നണ്ടാടണ്ടാപക  ഒരുമേടിച്ചബ  നടിര്തണ്ടാനുയ  സമൂഹതടിനുമനപര

ഉയരുന്ന  പവല്ലുവടിളടികപള  ഒപതണ്ടാരുമേടിച്ചബ  മനരടിടണ്ടാനുമുള്ള  പഎകശ്യമേണ്ടാണബ

വളര്ന്നുവമരണതബ.  മേതനടിരമപേകതപയ,  സമേണ്ടാധണ്ടാനപത  മസ്നേഹടിക്കുന്ന

മുഴുവന ആളുകളുയ അതടിനണ്ടാണബ തയണ്ടാറണ്ടാമകണതബ.  ഇവടിപട മകവല സങ്കുചടിത

രണ്ടാഷസ്പീയലകശ്യയ  വചപകണ്ടാണബ  ഉന്നയടിച്ച  പതറണ്ടായ  കണ്ടാരശ്യങ്ങളടില്നടിന്നബ

യ.ഡടി.എഫബ. പേടിനമേണ്ടാറുകയണ്ടാണബ മവണതബ. മകരളതടിപന കമേസമേണ്ടാധണ്ടാനനടില

ഭദമേണ്ടാണബ.  കമേസമേണ്ടാധണ്ടാനനടില തകര്ക്കണ്ടാന ആരബ ശമേടിച്ചണ്ടാലുയ അതടിപനതടിപര

കടുത,  ശക്തമേണ്ടായ നടിയമേതടിപന കരങ്ങള നസ്പീങ്ങുപമേന്നതബ ഉറപ്പെണ്ടാണബ.  ഇഉൗ

വടിഷയയ സഭ നടിര്തടിവച്ചബ ചര്ച്ച പചമയണ കണ്ടാരശ്യമേടില.

മേടി  .    സസ്പീക്കര്:  ബഹുമേണ്ടാനപപ്പെട  മുഖശ്യമേനടിയപട  വടിശദേസ്പീകരണതടിപന

അടടിസ്ഥണ്ടാനതടില് അടടിയന്തരപ്രമമേയതടിനബ അനുമേതടി നടിമഷധടിക്കുന്നു.  

(അടടിയന്തരപ്രമമേയണ്ടാവതരണതടിനബ അനുമേതടി നടിമഷധടിച.)

പ്രതടിപേകമനതണ്ടാവബ  (ശസ്പീ  .    വടി  .    ഡടി  .    സതസ്പീശന):  സര്,  സങ്കടകരമേണ്ടായ

ഒരു ദുരന്തമേണ്ടാണബ ശസ്പീ. സണടി മജണ്ടാസഫബ സഭയപട ശദ്ധയടില്പകണ്ടാണ്ടുവന്നതബ.
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ജസ്പീവടിക്കണ്ടാന  നടിവൃതടിയടിലണ്ടാപത  ആസണ്ടാമേടില്നടിന്നുയ  കുടുയബവുമേണ്ടായടി

വണടികയറടി ഇവടിപടവന്നബ ആകടിസണ്ടാധനങ്ങള പപേറുക്കടിക്കൂടടി അതടില്നടിന്നബ

കടിടടിയ  ഒരു  സസ്പീല്  പേണ്ടാത്രതടില്  എപന്തങ്കടിലുമുണണ്ടാകുപമേന്നബ  കരുതടി

തുറന്നസമേയതണ്ടാണബ ഒരു പേടിതണ്ടാവുയ  22  വയസ്സുകണ്ടാരനണ്ടായ മേകനുയ ക്രൂരമേണ്ടായടി

ചടിതറടിപതറടിചമപേണ്ടായതബ.  അവരുപട  കൂപടവന്ന  19  വയസ്സുകണ്ടാരന  ഇഉൗ

പേടിതണ്ടാവടിപനയയ  മജശ്യഷ്ഠപനയയ  മൃതശരസ്പീരവുമേണ്ടായണ്ടാണബ  തടിരടിച്ചബ

വണടികയറടിയതബ.  മകരളതടിപല  മുഖശ്യമേനടിക്കബ  അപതണ്ടാരു  വടിഷയമമേയല.

അതുപകണ്ടാണണ്ടാണബ ഞങ്ങളക്കബ വടിഷയ ദേണ്ടാരടിദമേണ്ടാപണന്നബ അമദ്ദേഹയ പേറഞ്ഞതബ.

നടിയമേസഭയടില് മചണ്ടാദേടിചകടിടടിയ കണക്കുകളുപട അടടിസ്ഥണ്ടാനതടിലണ്ടാണബ ശസ്പീ.

സണടി മജണ്ടാസഫബ സയസണ്ടാരടിച്ചതബ.  അമദ്ദേഹയ പേറഞ്ഞതുമുഴുവന ബഹുമേണ്ടാനപപ്പെട

മുഖശ്യമേനടി   മകടടിപലന്നബ  മതണ്ടാന്നുന്നു.   എസബ.ഡടി.പേടി.പഎ.-പയക്കുറടിചയ

ആര്.എസബ.എസബ.-പനക്കുറടിചയ  തസ്പീവ്രവണ്ടാദേ  സയഘടനകപളക്കുറടിചയ  മേരടിച്ച

ബടി.പജ.പേടി.-ക്കണ്ടാരുപട  എണപതക്കുറടിചപമേണ്ടാപക്ക  അമദ്ദേഹതടിപന

പ്രസയഗതടിലുണബ.  അമദ്ദേഹയ  ആവശശ്യമുള്ളതുമേണ്ടാത്രയ  മകളക്കുകയയ

മവണണ്ടാതതബ  മകളക്കണ്ടാതടിരടിക്കുകയയ  പചയണ്ടാല്  നമുക്കബ  എന്തബ  പചയണ്ടാന

കഴടിയയ?  ശസ്പീ.  സണടി  മജണ്ടാസഫബ  പ്രസയഗടിച്ചതബ  എന്തണ്ടാപണന്നബ
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നടിയമേസഭയപട റടിമക്കണ്ടാര്ഡടില് കടിടക്കുന്നുണബ.  പ്രതടിപേകതടിനണ്ടാണബ വടിഷയ

ദേണ്ടാരടിദപമേന്നബ  പേറഞ്ഞ  മുഖശ്യമേനടി,  ഇഉൗ  വടിഷയതടില്  രണബ  വണ്ടാചകതടില്

മേറുപേടടി പേറഞ്ഞബ, പകണ്ടാല്ക്കത വഴടി അഗര്തലയടില്മപ്പെണ്ടായടി ത്രടിപുരയടിലൂപട

ഒന്നബ കറങ്ങടിവന്നു. രണ്ടാജശ്യപത വര്ഗസ്പീയതയ്പക്കതടിരണ്ടായ മപേണ്ടാരണ്ടാടയ എങ്ങപന

നയടിക്കണപമേന്ന  അമദ്ദേഹതടിപന  സഡടി  കണ്ടാസണ്ടാണബ  പേടിന്നസ്പീടുണണ്ടായതബ.

ഞങ്ങള  പേണ്ടാവങ്ങള  നടില്ക്കുന്നതബ  മകരളതടില്  എല്.ഡടി.എഫബ.

ഉള്ളതുപകണ്ടാണണ്ടാപണന്നുള്ള  മേഹതണ്ടായ  കണ്ടുപേടിടുതയ  നടതടിയതുപകണ്ടാണബ

എനടിക്കബ അമദ്ദേഹമതണ്ടാടബ വലടിപയണ്ടാരു നന്ദടി പേറയണ്ടാനുണബ.  എല്.ഡടി.എഫബ.

ഇലണ്ടായടിരുപന്നങ്കടില്  ഞങ്ങളണ്ടാരുയ  ഇവടിപടയണണ്ടാകുമേണ്ടായടിരുന്നടില.

( .… ബഹളയ....)  സടി.പേടി.പഎ.(എയ.)-കണ്ടാര് മബണ്ടായബണ്ടാകമേണയ നടതടിയണ്ടാലുയ,

അവരുപട  വസ്പീടടില്  മബണ്ടായബബ  പപേണ്ടാടടിപതറടിച്ചണ്ടാലുയ,  ആര്.എസബ.എസബ.-

കണ്ടാരപന  വസ്പീടടില്  മബണ്ടായബബ  പപേണ്ടാതടിപതറടിച്ചണ്ടാലുയ,  ആരബ

മബണ്ടായബുണണ്ടാക്കടിയണ്ടാലുയ മബണ്ടായബബ പപേണ്ടാതടിപതറടിച്ചബ മസണ്ടാടനമുണണ്ടാകുമമ്പണ്ടാള

അതബ  ഉണണ്ടാക്കടിയതബ  ആരണ്ടാണബ;  ആരണ്ടാണബ  പ്രതടികള  എന്നുളളതബ

നടിയമേതടിപന  മുമ്പടില്  പകണ്ടാണ്ടുവരമണ?   എത്ര  മകസ്സുകളണ്ടാണബ.   ഒരു

മകസ്സുണണ്ടാകുമമ്പണ്ടാള മപേണ്ടാലസ്പീസബ നണ്ടായമയയയ പകണ്ടാണബ പതക്കുവടക്കബ നടക്കുയ.
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അതലണ്ടാപത മകസടിപല പ്രതടികപള പേടിടടിക്കുകയടില.   എത്രമയണ്ടാ മകസ്സുകള;

നടിയമേസഭയടില്  കടിടടിയ  ഉതരങ്ങള  ഞണ്ടാന  സമേയപേരടിമേടിതടിപകണ്ടാണബ

വണ്ടായടിക്കുന്നടില.  എത്രമയണ്ടാ  മകസ്സുകളടില്  പ്രതടികപള  പേടിടടിച്ചടിടടില.   ഇതബ

ആവര്തടിക്കപപ്പെടുകയണ്ടാണബ.   അടുത  വസ്പീടടില്  മബണ്ടായബണ്ടാകമേണയ  നടന്നതബ

കണബ  ഓടടിപയതടിയ  അയല്ക്കണ്ടാരപന  കണ്ടാല്  മപേണ്ടാകുന്നു,  ഗ്രഉൗണടില്

മബണ്ടായബടിടടിരുന്നതബ കണ്ടാരണയ കളടിക്കണ്ടാന മപേണ്ടായ കുടടിയപട കണ്ടാല് മപേണ്ടാകുന്നു,

പതണ്ടാഴടിലുറപ്പെബ പേദ്ധതടിയടില് പ്രവര്തടിക്കണ്ടാന മപേണ്ടായ പേണ്ടാവപപ്പെട സസ്പീയപട കണ്ടാല്

മപേണ്ടാകുന്നു.  എത്ര നടിരപേരണ്ടാധടികളണ്ടായ മേനുഷശ്യരണ്ടാണബ മബണ്ടായബബ മസണ്ടാടനതടില്

പകണ്ടാലപചയപപ്പെടുന്നതബ;  പേണ്ടാര്ടടിക്കണ്ടാര്  മേണ്ടാത്രമേണ്ടാമണണ്ടാ  പകണ്ടാലപചയപപ്പെടുന്നതബ?

ഇവടിപട ശസ്പീ. സണടി മജണ്ടാസഫബ പേറഞ, ഇരടിക്കൂരടിപല മേലമയണ്ടാര പ്രമദേശമേണ്ടായ

കുടടിയണ്ടാനമേലയടില് ഒരു വസ്പീടടിലുണണ്ടായ മബണ്ടായബബ  മസണ്ടാടനതടില് രണബ മപേര്

മേരടിച,   നടിരവധടി  മപേര്ക്കബ  പേരടിമക്കറ്റു.   അന്നബ  പേണ്ടാര്ടടിക്കബ  ഇതടില്

ബനമേടിപലന്നുള്ള സ്ഥടിരയ വണ്ടാദേയ സടി.പേടി.പഎ.(എയ.) പുറതടിറക്കടി.  എന്നണ്ടാല്

പേടിന്നസ്പീടബ  പേണ്ടാര്ടടിയപട  സയസ്ഥണ്ടാന  പസകടറടിയണ്ടായടിരുന്ന  ശസ്പീ.  പേടിണറണ്ടായടി

വടിജയന ശസ്പീകണ്ഠണ്ടാപുരപതതടി  മേരണപപ്പെടവര്ക്കബ കുടുയബ സഹണ്ടായ ഫണ്ടുയ

പേരടിമക്കറവര്ക്കബ ചടികടിത്സണ്ടാസഹണ്ടായ ഫണ്ടുയ      നല്കടിയമപ്പെണ്ടാള അമദ്ദേഹയ
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പേറഞ്ഞതബ  ഇവര്  പേണ്ടാര്ടടിക്കുമവണടിയണ്ടാണബ  രക്തസണ്ടാകടികളണ്ടായപതന്നണ്ടാണബ.

മബണ്ടായബുണണ്ടാക്കുന്നതടിപന  ഇടയടില്  പകണ്ടാലപചയപപ്പെട  ആളുകള

പേണ്ടാര്ടടിക്കുമവണടി  രക്തസണ്ടാകടികളണ്ടാപയന്നബ  പേറഞ്ഞ  അന്നപത  പേണ്ടാര്ടടി

പസകടറടിയണ്ടാണബ  മുഖശ്യമേനടിയപട  മറണ്ടാളടില്  ഇവടിപട  വന്നടിരുന്നബ  ഞങ്ങളക്കബ

സഡടി  കണ്ടാസബ  തന്നതബ.  പകണ്ടാലപചയപപ്പെട  സടി.പേടി.പഎ.(എയ.)-കണ്ടാരുപട

കഥകള  മുഴുവന  അങ്ങബ  ഇവടിപട  പേറഞ.  കണ്ണൂരടില്  എത്ര

മകണ്ടാണ്ഗ്രസ്സുകണ്ടാരണ്ടാണബ  പകണ്ടാലപചയപപ്പെടതബ;   കൃമപേഷബ,  ശരതബ  ലണ്ടാല് എന്നസ്പീ

പേപതണ്ടാനപേതുയ ഇരുപേതടിരണ്ടുയ വയസ്സുകണ്ടാപര ശടിരസടില് മേഴുപകണ്ടാണബ പവടടി

പകണ്ടാന്നതബ  അങ്ങബ  മുഖശ്യമേനടിയണ്ടായതടിനുമശഷമുളള  സയഭവമേമല;

ഷുപപഹബടിപനയയ  ഷുക്കൂറടിപനയയ  പകണ്ടാന്നതബ  എങ്ങപനയണ്ടാണബ?

മേക്കപളക്കുറടിച്ചബ  പേറഞ്ഞണ്ടാല്  എലണ്ടാവര്ക്കുയ  മവദേനയണ്ടാണബ.  പേതടിമനഴുയ

പേതടിപനട്ടുയ  പേപതണ്ടാനപേതുയ  വയസ്സുള്ള  അവരുയ  മേക്കളമല;   എത്ര

ക്രൂരമേണ്ടായണ്ടാണബ  അവപര  പകണ്ടാന്നതബ.   പപകയയ  കണ്ടാലുയ  മഛദേടിച്ചബ,.....  ടടി.  പേടി.

ചന്ദ്രമശഖരപന പകണ്ടാന്നതബ  എങ്ങപനയണ്ടാണബ?   അമദ്ദേഹതടിപന വടിധവയമല

ഇവടിപടയടിരടിക്കുന്നതബ;  അവപര  ഇമപ്പെണ്ടാഴുയ  നടിങ്ങളുപട  മനതണ്ടാക്കന്മണ്ടാര്

അപേമേണ്ടാനടിക്കുകയമല;  നടിങ്ങളുപട പേണ്ടാര്ടടിയപട പകണ്ടാടടിയയ പേടിടടിച്ചബ കുറചനണ്ടാള
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നടന്ന  ഒരണ്ടാളമല  അമദ്ദേഹയ;   എങ്ങപന  പകണ്ടാലണ്ടാന  സണ്ടാധടിക്കുന്നു;

അനപേതടിരണബ  പവട്ടുപവടടി,  മേരടിച്ചടിട്ടുയ  മുഖയ  വടികൃതമേണ്ടാക്കടി,  ഇവര്

ഇരടിക്കുന്നതുപകണ്ടാണബ ഞണ്ടാന പേറയന്നടില.  അപതണ്ടാന്നുയ ഒരു മേലയണ്ടാളടിയപടയയ

മേനസടില്നടിന്നുയ മേണ്ടാഞമപേണ്ടാകടില. ആ പകണ്ടാലപേണ്ടാതകങ്ങളപക്കലണ്ടായ മനതൃതന്വേയ

പകണ്ടാടുത ഒരു പേണ്ടാര്ടടിയപട മുഖശ്യമേനടിയണ്ടായടി അങ്ങബ വന്നടിരുന്നബ പകണ്ടാലപേണ്ടാതക

രണ്ടാഷസ്പീയതടിപനതടിരണ്ടായടി  ഇവടിപട  സയസണ്ടാരടിക്കുന്നു.  അതടിനുമശഷയ

ത്രടിപുരയടിമലയ്ക്കബ   ഒറ  മപേണ്ടാക്കണ്ടാണബ.   അവടിപട  കഴടിഞ്ഞ  മേണ്ടാസയ  ഇലകന

നടന്നു.  ഞങ്ങള  ബടി.പജ.പേടി.-യപട  പപകയടില്നടിന്നുയ  ഒരു  സസ്പീറബ

തടിരടിചപേടിടടിച,  ജയടിച.   ത്രടിപുരയടില്  നടിങ്ങള  മൂന്നണ്ടായ  സ്ഥണ്ടാനതണ്ടാണബ.

ഞങ്ങള അവടിപട ബടി.പജ.പേടി.-യപട പുറകടിപലണ്ടാന്നുയ മപേണ്ടായടിടടില.  നടിങ്ങള

പകണ്ടാല്ക്കതയടില് മപേണ്ടായടി അമനന്വേഷടിക്കണയ.  നടിങ്ങളുപട പേണ്ടാര്ടടി ഓഫസ്പീസയ

ഏരശ്യണ്ടാ  കമടിറടി  ഓഫസ്പീസയ മലണ്ടാക്കല് കമടിറടി  ഓഫസ്പീസപമേലണ്ടായ ബടി.പജ.പേടി.

പേടിടടിപച്ചടുതടിരടിക്കുകയണ്ടാണബ.   ബടി.പജ.പേടി.  നടിങ്ങളുപട എത്ര ജടിലണ്ടാ കമടിറടി

ഓഫസ്പീസബ പേടിടടിപച്ചടുത്തുപവന്നബ അമനന്വേഷടിക്കണയ.  അവടിപടയള്ള പേല പേണ്ടാര്ടടി

മനതണ്ടാക്കളുയ മകരളതടില് മറണ്ടാഡബ പേണടിക്കബ വരുന്നുണബ.  അവര്ക്കബ അവടിപട

നടില്ക്കണ്ടാന  കഴടിയന്നടില.  ബയഗണ്ടാളുയ  ത്രടിപുരയയ  നടിങ്ങളക്കുണണ്ടായടിരുന്ന
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സ്ഥലങ്ങളമല; അവടിപട നടിങ്ങള രണണ്ടായ സ്ഥണ്ടാനമതണ്ടാ മൂന്നണ്ടായ  സ്ഥണ്ടാനമതണ്ടാ

ഉമണണ്ടാ?  നടിങ്ങള  ഇങ്ങപന  തുടര്ച്ചയണ്ടായടി  പകണ്ടാലപേണ്ടാതകപതക്കുറടിച്ചബ

പേറഞപകണ്ടാണടിരടിക്കുകയണ്ടാണബ.  ആര്.എസബ.എസബ.-മേണ്ടായടി  കൂട്ടുമചര്ന്നണ്ടാണബ

ഞങ്ങള  ഇവടിപട  പ്രവര്തടിക്കുന്നപതന്നബ  നടിങ്ങള  പേറയന്നു.

ആര്.എസബ.എസബ.-പനകൂടടി മവണ്ടാടബ കടിടടി 1977-ല് ജയടിച്ചബ അസയബടിയടില്വന്ന

എയ.എല്.എ.  അലണ്ടായടിരുമന്നണ്ടാ  തണ്ടാങ്കള?  ഏതബ  പചകുതണ്ടാനുമേണ്ടായയ  കൂട്ടുകൂടടി

മകണ്ടാണ്ഗ്രസടിപന മതണ്ടാല്പ്പെടിക്കണപമേന്നബ പേറഞപകണ്ടാണബ ഒരുമേടിച്ചബ ഒരു മവദേടി

പേങ്കടിടബ  ആര്.എസബ.എസബ.  മനതണ്ടാക്കന്മണ്ടാര്കൂടടിവന്നബ  ശസ്പീ.  പേടിണറണ്ടായടി

വടിജയപന  ജയടിപ്പെടിക്കണപമേന്നു  പേറഞ്ഞബ  1977-ല്  ആര്.എസബ.എസബ.-പന

പേടിനതുണമയണ്ടാടുകൂടടി  ജയടിച്ചബ  എയ.എല്.എ.  ആയടി  വന്നയണ്ടാളമല  നടിങ്ങള?

ഒരു  യ.ഡടി.എഫബ.-കണ്ടാരനുയ  /മകണ്ടാണ്ഗ്രസ്സുകണ്ടാരനുയ  ഒരു  ആര്.എസബ.എസബ.-

കണ്ടാരപനയയ  മവണ്ടാടബ  കടിടടി  ഇവടിപട  ജയടിചവന്നടിടടില.  ഞങ്ങള  നടിങ്ങപള

മബണ്ടാധശ്യപപ്പെടുത്തുകയണ്ടാണബ.  നടിങ്ങള  പേറയമമ്പണ്ടാള  ഇപതലണ്ടായ  ഓര്ക്കണയ.

( .… ബഹളയ....)  

മേടി  .   സസ്പീക്കര്: ഇരടിക്കൂ..... ഇരടിക്കൂ.    …

ശസ്പീ  .    വടി  .    ഡടി  .    സതസ്പീശന:  സര്,   എണ്പേതബ  ശതമേണ്ടാനയ  മസണ്ടാടന
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മകസ്സുകളുയ  ഒരു  തുമ്പുമേടിലണ്ടാപത  അവസണ്ടാനടിക്കുന്നതണ്ടാണബ  ഇവടിടപത

പ്രധണ്ടാനപപ്പെട  പ്രശയ.  ഇതരയ  സയഭവങ്ങള  ആവര്തടിക്കണ്ടാതടിരടിക്കണ്ടാനണ്ടാണബ

പ്രസ്തുത  വടിഷയയ  സഭയപട  മുന്നടില്  പകണ്ടാണ്ടുവന്നതബ.  നടിരപേരണ്ടാധടികള

പകണ്ടാലപപ്പെടുകയണ്ടാണബ.  മബണ്ടായബബ  ഉണണ്ടാക്കുന്നവരുയ  മേരടിക്കണ്ടാന  പേണ്ടാടടില.

മബണ്ടായബബ  ഉണണ്ടാക്കണ്ടാന  പേണ്ടാടടിലമലണ്ടാ;  എന്തടിനണ്ടാണബ  മബണ്ടായബബ  ഉണണ്ടാക്കണ്ടാന

അവപര  വടിടുന്നതബ?  ഏതബ  പേണ്ടാര്ടടിക്കണ്ടാരണ്ടാപണങ്കടിലുയ  ഏതബ

സയഘടനകളണ്ടാപണങ്കടിലുയ  അവരുപട  പ്രവര്തകപരപക്കണ്ടാണബ  മബണ്ടായബബ

നടിര്മടിച്ചബ  അവര്തപന്ന  മേരടിക്കുക,  കുടുയബണ്ടായഗങ്ങളക്കബ  പേരടിമക്കല്ക്കുക,

നടിരപേരണ്ടാധടികളണ്ടായ  മേനുഷശ്യര്  അതടില്  രക്തസണ്ടാകടികളണ്ടാകുക  തുടങ്ങടിയ

സയഭവങ്ങള സയസ്ഥണ്ടാനതബ ഉണണ്ടാകണ്ടാന പേണ്ടാടടില.  സഭയടില് മചണ്ടാദേടിച്ചമപ്പെണ്ടാള

ഇതടിപല  പേല  മകസ്സുകപള  സയബനടിചയ   ഒരു  തുമ്പുമേടില.

അമനന്വേഷണയമപേണ്ടാലുയ  മുമന്നണ്ടാട്ടുനസ്പീങ്ങടിയടിടടില.  മപേണ്ടാലസ്പീസടിപന  പപകകള

പകടപപ്പെടടിരടിക്കുന്നു. കണ്ടാരണയ നടിങ്ങളുപട ആളുകപള അറസബ പചയണ്ടാന അവപര

സമതടിക്കടില.  സടി.പേടി.പഎ.(എയ.)-കണ്ടാര്  പ്രതടികളണ്ടായടിട്ടുളള  മകസ്സുകളക്കബ

തുമ്പുണണ്ടാകടില.  എന്നണ്ടാല് ആര്.എസബ.എസബ.-കണ്ടാപരമയണ്ടാ  എസബ.ഡടി.പേടി.പഎ.-

കണ്ടാരമയണ്ടാ അറസബ  പചമയണതമല;  നടിങ്ങള അതബ  പചയണ്ടാതതബ എന്തണ്ടാണബ;
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ആര്.എസബ.എസബ.-കണ്ടാര്  മബണ്ടായബബ  പപേണ്ടാടടിച്ച  മകസടില്  അവപര

പ്രതടികളണ്ടാക്കടിയടിടടിലമലണ്ടാ;  പേണ്ടാര്ടടി  സയസ്ഥണ്ടാന പസകടറടി  ശസ്പീ.  മകണ്ടാടടിമയരടി

ബണ്ടാലകൃഷ്ണന  സയസണ്ടാരടിച്ച  മവദേടിയപട  സമേസ്പീപേതബ  മബണ്ടായബബ  പപേണ്ടാടടിയ

സയഭവവുമേണ്ടായടി  ബനപപ്പെടബ  മകപസടുത്തുപവന്നബ  ഇവടിപട  കഴടിഞ്ഞ  ദേടിവസയ

മേറുപേടടി  പേറഞ്ഞമലണ്ടാ.  ആപരപയങ്കടിലുയ  അറസബ  പചയ്മതണ്ടാ;  അങ്ങപന

പചയണ്ടാതതടിനബ  കണ്ടാരണയ,  അന്നബ  ആര്.എസബ.എസബ.  നടിങ്ങപള

ഭസ്പീകണടിപപ്പെടുതടി.  ഞങ്ങള  പചയണ്ടാത  മകസടില്  ആളുകപള

പ്രതടികളണ്ടാക്കടിയണ്ടാല്  ഞങ്ങള  കണ്ടാണടിചതരണ്ടാപമേന്നബ  പേറഞ.  ഒരു

വശ്യക്തടിപയമപ്പെണ്ടാലുയ  അറസബ  പചയടില.  അങ്ങബ  മുഖശ്യമേനടിയണ്ടായടിരടിക്കുമമ്പണ്ടാള,

അങ്ങയപട  പേണ്ടാര്ടടി  പസകടറടി  സയസണ്ടാരടിച്ച  മവദേടിയപട  അരടികടില്

മബണ്ടായബബ  എറടിഞ്ഞ  ആപള  അറസബ  പചയണ്ടാപതയടിരടിക്കുകയണ്ടാണബ.

ആര്.എസബ.എസബ.-കണ്ടാരണ്ടാണബ  മബണ്ടായബബ  എറടിഞ്ഞപതങ്കടില്  അവപര  അറസബ

പചമയണതമല;   അറസബ  പചയണ്ടാതതബ  എന്തണ്ടാണബ;  ചണ്ടാവക്കണ്ടാടബ  ഞങ്ങളുപട

പുന്ന  നഉൗഷണ്ടാദേടിപന  പകണ്ടാലപപ്പെടുതടിയ  എസബ.ഡടി.പേടി.പഎ.-ക്കണ്ടാരണ്ടായ  എലണ്ടാ

പ്രതടികപളയയ  ഇതുവപര  അറസബ  പചയടിടടില.  ആറബ  പ്രണ്ടാവശശ്യയ  ഞങ്ങള

എസബ.പേടി.  ഓഫസ്പീസബ മേണ്ടാര്ച്ചബ നടതടി.  കണ്ടാണണ്ടാതതുപകണ്ടാണണ്ടാമണണ്ടാ പ്രതടികപള
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അറസബ   പചയണ്ടാതതബ;   അഭടിമേനന്യുവടിപന പകണ്ടാലപേണ്ടാതകവുമേണ്ടായടി ബനപപ്പെട

മകസടിപല  ഒന്നണ്ടായ  പ്രതടി  എമപ്പെണ്ടാഴണ്ടാണബ  വന്നതബ;  മകണ്ടാവടിഡബ  വന്ന

സണ്ടാഹചരശ്യതടിലണ്ടാണബ  ഒളടിവടില്നടിന്നബ  പുറതടിറമങ്ങണടി  വന്നതബ.

അമപ്പെണ്ടാഴണ്ടാണബ  അറസബ  പചയതബ,  അലണ്ടാപത അറസബ  പചയടില.  നടിങ്ങള ഇഉൗ

കണ്ടാരശ്യങ്ങപളലണ്ടായ  സഉൗകരശ്യയമപേണ്ടാപല  ഉപേമയണ്ടാഗടിക്കുകയണ്ടാപണന്നബ  ഞണ്ടാന

പേറയന്നു.  ഇന്നപല  ശസ്പീകണ്ഠണ്ടാപുരയ  നഗരസഭണ്ടാ  കഉൗണ്സടിലടിമലയ്ക്കബ

നഗരസഭയ്പക്കതടിരണ്ടായടി  മേണ്ടാര്ച്ചബ  നടതടിപയന്നബ  നടിങ്ങള  ഇമപ്പെണ്ടാള

പേറഞ്ഞമലണ്ടാ. ആ മേണ്ടാര്ച്ചടിപല മുദണ്ടാവണ്ടാകശ്യയ എന്തണ്ടാണബ;  പപകയയ പവട്ടുയ കണ്ടാലുയ

പവട്ടുയ തലയയ പവടടി പകണ്ടാടടിയയ തണ്ടാഴയ പവളളപുതപ്പെടിച്ചബ കടിടത്തുയ.  ഇങ്ങപന

മകരളതടില്  മുദണ്ടാവണ്ടാകശ്യയ  വടിളടിക്കുന്നതബ  ആരണ്ടാണബ;  അങ്ങബ  പകണ്ടാടടി

കതടിച്ചതടിപനക്കുറടിച്ചബ പേറഞ.  ഞങ്ങള ശക്തമേണ്ടായടി അപേലപേടിക്കുകയണ്ടാണബ.

ഒരു  പേണ്ടാര്ടടിയപടയയ  പകണ്ടാടടി  കതടിക്കണ്ടാന  പേണ്ടാടടില.   എറണണ്ടാകുളയ  ജടിലണ്ടാ

മകണ്ടാണ്ഗ്രസബ  കമടിറടി  ഓഫസ്പീസടിപന  മുമ്പടില്  എറണണ്ടാകുളയ  സടി.പഎ.-യപട

മനതൃതന്വേതടിലുളള  20  മപേണ്ടാലസ്പീസകണ്ടാരുപട  അകമ്പടടിമയണ്ടാടുകൂടടിയണ്ടാണബ

മപേണ്ടാലസ്പീസകണ്ടാപരക്കണ്ടാള  കുറവണ്ടായടിട്ടുളള  ഡടിപപവ.എഫബ.പഎ.-ക്കണ്ടാര്  വന്നബ

പകണ്ടാടടിമേരതടില്നടിന്നബ  പകണ്ടാടടി  തണ്ടാപഴയടിറക്കടി  കതടിച്ചതബ.  അങ്ങബ  അതബ



Uncorrected/Not for Publication
13-07-2022

37

അറടിഞ്ഞടിമല?  ഇതുസയബനടിച്ചബ പേറഞതുടങ്ങടിയണ്ടാല് നടിരവധടി കണ്ടാരശ്യങ്ങള

പേറയണ്ടാനുണണ്ടാകുയ.  അങ്ങബ,  കടിടടിയ അവസരതടില് അതടിപന രണ്ടാഷസ്പീയമേണ്ടാക്കടി

മേണ്ടാറടിയതടിനുമശഷയ  ഞങ്ങളക്കബ  വടിഷയ  ദേണ്ടാരടിദശ്യമേണ്ടാപണന്നബ  പേറയന്നതടില്

കണ്ടാരശ്യമേടില.  ലഭടിച്ച  മേറുപേടടി  പ്രകണ്ടാരയ  ഇതുമപേണ്ടാപലയളള  നൂറടിലധടികയ

മസണ്ടാടനങ്ങള  ഇവടിപട  നടന്നടിട്ടുണബ.  മബണ്ടായബബ  ഉണണ്ടാക്കുന്നതടിനടിടയടില്

പകണ്ടാലപചയപപ്പെട  ഏഴുമപേര്  നടിങ്ങളുപട  പേണ്ടാര്ടടിക്കണ്ടാരണ്ടാണബ.  അവമരണ്ടാടുയ

അവരുപട കുടുയബമതണ്ടാടുയ ഒരു അനുകമ്പപയങ്കടിലുയ നടിങ്ങളക്കബ ഉണണ്ടാകമണ;

നടിങ്ങളുപട  പേണ്ടാര്ടടിക്കുമവണടിയണ്ടാണബ  അവര്  വസ്പീടടില്  മബണ്ടായബുണണ്ടാക്കടിയതബ.

അതടില്   ബടി.പജ.പേടി.-ക്കണ്ടാരുമുണബ.  അവരുയ  മബണ്ടാബുണണ്ടാക്കുന്നതടിനടിടയടില്

പകണ്ടാലപചയപപ്പെട്ടു.  ഇപതലണ്ടായ  നമ്മുപട  സയസ്ഥണ്ടാനതബ  നടക്കുന്നതണ്ടാണബ.

ഇതുസയബനടിച്ചബ  ഏഷശ്യണ്ടാപനറടില്  ഒരു  പേരമ്പര  വന്നമപ്പെണ്ടാള....  എലണ്ടാ

ചണ്ടാനലുകളുയ  അധടികണ്ടാരതടിലടിരടിക്കുന്ന  ആളുകളപക്കതടിരണ്ടായടി  വടിമേര്ശനയ

നടത്തുയ.   ശസ്പീ.  ഉമനചണ്ടാണടി  മുഖശ്യമേനടിയണ്ടായടിരുന്ന  കണ്ടാലതബ  എത്രമേണ്ടാത്രയ

വടിമേര്ശനങ്ങളണ്ടാണബ  അമദ്ദേഹതടിപനതടിരണ്ടായടി  ഏഷശ്യണ്ടാപനറബ  നടതടിയതബ.

ഒരടടിസ്ഥണ്ടാനവുമേടിലണ്ടാത  എത്രമയണ്ടാ  കണ്ടാരശ്യങ്ങള  ചണ്ടാനലുകളടിലൂപടയയ

മേണ്ടാധശ്യമേങ്ങളടിലൂപടയയ വന്നു.  അന്നുയ ഒരു മുഖശ്യമേനടി ഉണണ്ടായടിരുന്നു. അമദ്ദേഹയ



Uncorrected/Not for Publication
13-07-2022

38

അപതലണ്ടായ മകട്ടു.  അമദ്ദേഹയ എന്തണ്ടാണബ പേറഞ്ഞതബ;  മേണ്ടാധശ്യമേങ്ങളക്കബ നമ്മുപട

കണ്ടാരശ്യങ്ങള  പേറയണ്ടാനുളള  സന്വേണ്ടാതനശ്യമുണബ.  മകരളതടിപല  മബണ്ടായബബ

മസണ്ടാടനങ്ങളുമേണ്ടായടി  ബനപപ്പെട  കണ്ടാരശ്യങ്ങള  ഒരു  ചണ്ടാനല്  പേരമ്പരയണ്ടായടി

പുറത്തുവടിടുന്നതുമപേണ്ടാലുയ  ഉളപക്കണ്ടാളളണ്ടാന  കഴടിയണ്ടാത  അസഹടിഷ്ണുത

എന്തടിനണ്ടാണബ  മുഖശ്യമേനടിക്കബ;  എന്തബ  അര്തതടിലണ്ടാണബ  നമപള  ആരുയ

വടിമേര്ശടിക്കണ്ടാന  പേണ്ടാടടിപലന്നബ  പേറയന്നതബ;  എലണ്ടാവരുയ  വടിമേര്ശടിക്കപപ്പെടുയ,

പപദേവതടിപനമപേണ്ടാലുയ  വടിമേര്ശടിക്കുന്ന  കണ്ടാലമേണ്ടാണടിതബ.  അങ്ങബ

പപദേവപതമപേണ്ടാപലപയണ്ടാന്നുമേലമലണ്ടാ;  ഇവപരണ്ടാപക്ക  ഇടയ്ക്കടിടയ്ക്കബ  അങ്ങപയ

സമന്തണ്ടാഷടിപ്പെടിക്കണ്ടാനമവണടി  പേറയന്ന  കണ്ടാരശ്യങ്ങള  മകടബ  അതടിപലണ്ടാന്നുയ

വസ്പീഴരുതബ.  അങ്ങബ  കണ്ടാരണഭൂതനണ്ടാണബ,  മലണ്ടാകതടിപന  ആളണ്ടാണബ  എപന്നലണ്ടായ

ഇവര്  പേറയയ.  അപതലണ്ടായ  കണ്ടാരശ്യസണ്ടാധശ്യതടിനുമവണടിയയ

സഖടിപ്പെടിക്കണ്ടാനമവണടിയയ  പേറയന്നതണ്ടാണബ.  അങ്ങബ  അതടിപലണ്ടാന്നുയ

വസ്പീഴരുപതന്നണ്ടാണബ  എപന  അഭടിപ്രണ്ടായയ.  അതടില്  വസ്പീണബ  അങ്ങബ

വടിമേര്ശനതടിനതസ്പീതനണ്ടായ  വലടിപയണ്ടാരണ്ടാളണ്ടാപണന്നബ  അമങ്ങയ്ക്കബ  മതണ്ടാന്നരുതബ.

അങ്ങബ  പേരടിണടിതപ്രജ്ഞനണ്ടായ  രണ്ടാഷസ്പീയ  മനതണ്ടാവണ്ടാണബ.  ഒരു  ചണ്ടാനലുയ

ഗവണ്പമേനടിപന  പ്രവര്തനങ്ങപള  വടിമേര്ശടിക്കണ്ടാന  പേണ്ടാടടിപലന്നബ  പേറയന്നു.
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ഗവണ്പമേനടിപന  മേണ്ടാത്രമേലമലണ്ടാ  വടിമേര്ശടിക്കുന്നതബ;  മകരളയമപേണ്ടാപലയളള

സയസ്ഥണ്ടാനതബ,  ശസ്പീ.  സണടി മജണ്ടാസഫബ  'മഗണ്ടാഡ്സബ ഓണ് കണ്ടടി'  എന്നബ

ആദേശ്യയ  ഉപേമയണ്ടാഗടിച്ച  വണ്ടാചകമുണബ.   മകരളയ  പപദേവതടിപന  സന്വേന്തയ

നണ്ടാടണ്ടാപണന്നബ  പേറയന്ന  സ്ഥലതബ  മബണ്ടായബബ  നടിര്മണ്ടാണവുയ  മസണ്ടാടനങ്ങളുയ

നടക്കുന്നുപവന്നതബ  അപേമേണ്ടാനകരമേണ്ടായ  കണ്ടാരശ്യമേണ്ടാണബ.  അതബ  ഒരു  ചണ്ടാനല്

സസ്പീരടിയപപലസബ  പചയതബ  എന്തടിനണ്ടാണബ;  അവര്ക്കബ  ഇതബ

അവസണ്ടാനടിപ്പെടിക്കണപമേന്ന  മസണ്ടാഷശ്യല്  പേര്പ്പെസണബ.  അതുപകണ്ടാണബ

അങ്ങപനയളള  പേല  കണ്ടാരശ്യങ്ങളുയ  ചണ്ടാനലുകള  പകണ്ടാണ്ടുവരുയ.

ഭരണതടിലടിരടിക്കുന്ന ആളുകള,  രണ്ടാഷസ്പീയ മനതണ്ടാക്കള വടിമേര്ശടിക്കപപ്പെടുന്നതബ

സന്വേണ്ടാഭണ്ടാവടികമേണ്ടായ  കണ്ടാരശ്യമേണ്ടാണബ.   അതടിപലണ്ടാന്നുയ  യണ്ടാപതണ്ടാരു  വടിധതടിലുളള

അസന്വേസ്ഥതയയ ഉണണ്ടാമകണതടില. ഞണ്ടാന ഒന്നുരണബ കണ്ടാരശ്യങ്ങളകൂടടി പേറഞ്ഞബ

അവസണ്ടാനടിപ്പെടിക്കണ്ടായ.  ഇവടിപട ഒരു മകസബ പേറഞ. പേവടിത്രന മേണ്ടാഷബ കയടില്

ബണ്ടാഗുയ  വച്ചബ  സ്കൂളടില്  മപേണ്ടായതുസയബനടിച്ചബ  പേറഞ്ഞതുമകടമപ്പെണ്ടാള  ഞണ്ടാന

അത്ഭുതപപ്പെട്ടുമപേണ്ടായടി.  എയ.  മുകുന്ദപന  മേയഴടിപ്പുഴയപട  തസ്പീരങ്ങളടില്  എന്ന

മനണ്ടാവലടില് കുഞ്ഞനന്ദന മേണ്ടാഷടിപനമപേണ്ടാപലയളള വലടിയ കഥണ്ടാപേണ്ടാത്രങ്ങളുണബ.

ഓമരണ്ടാ  ഗ്രണ്ടാമേതടിലുയ  സന്വേണ്ടാതനശ്യസമേരതടിനബ  മനതൃതന്വേയ  പകണ്ടാടുത  മദേശസ്പീയ
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പ്രസ്ഥണ്ടാനതടിപന  ഭണ്ടാഗമേണ്ടായടിനടിന്ന  അദ്ധശ്യണ്ടാപേകരുണബ.  പ്രമതശ്യകടിച്ചബ

മേലബണ്ടാറടിപല  അദ്ധശ്യണ്ടാപേകപരക്കുറടിപച്ചണ്ടാപക്ക  നമ്മുപട  മേനസടില്  വലടിപയണ്ടാരു

സങ്കല്പ്പെമുണബ.  എന്നണ്ടാല്  സടി.പേടി.പഎ. (എയ.)-പന പേവടിത്രന മേണ്ടാഷബ ബണ്ടാഗുയ

കകത്തുവച്ചബ സ്കൂളടില് മപേണ്ടായമപ്പെണ്ടാള ബണ്ടാഗടിനകതബ മബണ്ടായബണ്ടായടിരുന്നു.  അതബ

സണ്ടാഫബ  റൂമേടില്  പകണ്ടാണ്ടുവച.  ഒരു  ടസ്പീച്ചറുപട  പപക  തടടി  ബണ്ടാഗബ  വസ്പീണബ  അതബ

പപേണ്ടാടടിപതറടിച.  അതടിനണ്ടാല്  അതബ  എവടിപടവപര  എതടിനടില്ക്കുന്നുപവന്നബ

നമള  അറടിയണയ.  ഇഉൗ  അപേകടകരമേണ്ടായ,  നണ്ടാടടിനബ  അപേമേണ്ടാനകരമേണ്ടായ,

നടിരപേരണ്ടാധടികള പകണ്ടാലപപ്പെടുന്ന ഇഉൗ സ്ഥടിതടിവടിമശഷപമേണ്ടാന്നുയ വടിഷയമേപലന്നബ

പേറഞ്ഞബ,  വടിഷയ  ദേണ്ടാരടിദശ്യയ  ആര്ക്കണ്ടാണുളളപതന്നബ  ഇഉൗ  സമൂഹതടിനബ

മബണ്ടാധശ്യപപ്പെടുതടിപക്കണ്ടാടുതതബ  ബഹുമേണ്ടാനപപ്പെട  മുഖശ്യമേനടിതപന്നയണ്ടാണബ.

അതുപകണ്ടാണബ  ഗഉൗരവതരമേണ്ടായ ഇഉൗ വടിഷയയ സഭണ്ടാ നടപേടടികള നടിര്തടിവച്ചബ

ചര്ച്ച  പചയണ്ടാതതടില് പ്രതടിമഷധടിച്ചബ  ഞണ്ടാനുയ  എപന പേണ്ടാര്ടടിയയ  വണ്ടാക്കഉൗടബ

പചയ്യുന്നു. 

(ഗവണ്പമേനബ  നടിലപേണ്ടാടടില് പ്രതടിമഷധടിച്ചബ  പ്രതടിപേകമനതണ്ടാവുയ

അമദ്ദേഹതടിപന പേണ്ടാര്ടടിയടില്പപ്പെട അയഗങ്ങളുയ സഭ വടിടബ പുറത്തുമപേണ്ടായടി)
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ശസ്പീ  .   പേടി  .   പക  .   കുഞ്ഞണ്ടാലടിക്കുടടി:  സര്,  ആകടി പപേറുക്കുമമ്പണ്ടാള മബണ്ടായബബ

പപേണ്ടാടടി രണബ അനശ്യസയസ്ഥണ്ടാന പതണ്ടാഴടിലണ്ടാളടികള മേരടിച്ച സയഭവയ എന്തണ്ടായണ്ടാലുയ

നടിസണ്ടാരമേല. നമ്മുപട സയസ്ഥണ്ടാനയ മഗണ്ടാഡ്സബ ഓണ് കണ്ടടിയണ്ടാപണന്നബ ഇന്നബ

രണ്ടാവടിപല  ടൂറടിസപത  സയബനടിച്ചബ  സയസണ്ടാരടിച്ചമപ്പെണ്ടാള  ഇവടിപട

പേറയകയണണ്ടായടി.  രണബ  അനശ്യസയസ്ഥണ്ടാന  പതണ്ടാഴടിലണ്ടാളടികള  മകരളതടില്

ആകടി  പപേറുക്കടിയസമേയതബ  മബണ്ടായബബ  പപേണ്ടാടടി  മേരടിച്ചതബ  സയസ്ഥണ്ടാനതടിനബ

അപേമേണ്ടാനകരമേണ്ടായ  ഒരു  സയഭവമേണ്ടാണബ.  അതുമേണ്ടായടി  ബനപപ്പെട്ടുവന്ന  രണ്ടാഷസ്പീയ

ചര്ച്ചയടിമലയ്പക്കണ്ടാന്നുയ  ഞണ്ടാന  കടക്കുന്നടില.  മകരളതടില്  ഇങ്ങപനയളള

പ്രശമുണബ.  നമള  കണബ  അടച്ചബ  ഇരുടണ്ടാക്കടിയതുപകണ്ടാണബ  കണ്ടാരശ്യപമേണ്ടാന്നുമേടില.

എലണ്ടാ രണ്ടാഷസ്പീയ പേണ്ടാര്ടടിക്കണ്ടാരുയ ഇതടിപന സന്വേണ്ടാദേബ അറടിഞ്ഞടിട്ടുണബ. അതുപകണ്ടാണബ

ഇതടിപന  നടിസണ്ടാരവത്ക്കരടിക്കുന്നതടില്  കണ്ടാരശ്യമേടില.  ഇതബ  ചര്ച്ച  പചമയണ

വടിഷയമേണ്ടാണബ. കണ്ടാരണയ അവടിചണ്ടാരടിതമേണ്ടായടി പേറമ്പടില് ആകടി പപേറുക്കടി നടന്ന

അനശ്യസയസ്ഥണ്ടാന  പതണ്ടാഴടിലണ്ടാളടികളണ്ടായ  രണബ  ആളുകള  മകരളതടില്വച്ചബ

മബണ്ടായബുപപേണ്ടാടടി മേരണപപ്പെട്ടുപവന്നബ പേറയന്നതബ വളപര നടിസണ്ടാരമേണ്ടായ കണ്ടാരശ്യമേല.

അതുപകണ്ടാണബ  മകരളതടില്  പേരപക്ക മബണ്ടായബുണബ  അപലങ്കടില് മബണ്ടായബബ

ഉപേമയണ്ടാഗടിച്ചബ  രണ്ടാഷസ്പീയ  എതടിരണ്ടാളടികപള  വകവരുത്തുപമേപന്നണ്ടാപക്ക
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നടിലനടില്ക്കുന്ന  കണ്ടാരശ്യങ്ങളടിമലയ്ക്കബ,  ഞണ്ടാന  അതടിപന  വടിശദേണ്ടായശങ്ങളടിമലയ്ക്കബ

കടന്നണ്ടാല്  ആരബ  ആപരപയന്നുളളതബ  നടിര്തണ്ടാപത  പേറമയണതണ്ടായടിവരുയ.

എന്നണ്ടാല്  ശസ്പീ.   സണടി  മജണ്ടാസഫബ  അവതരടിപ്പെടിച്ച  വടിഷയയ  നടിസണ്ടാരമേണ്ടായ

ഒന്നല.  വളപര  ഗഉൗരവമമേറടിയ  വടിഷയയ  തപന്നയണ്ടാണബ.  മബണ്ടായബബ  പപേണ്ടാടടി

മേരടിച്ചതടിനണ്ടാല്  അനശ്യസയസ്ഥണ്ടാനത്തുളള  രണബ  ആളുകളുപട  പഡഡബ

മബണ്ടാഡടിയണ്ടാണബ  ഇവടിപടനടിന്നുയ  പകണ്ടാണ്ടുമപേണ്ടായതബ.  ഇതബ  വളപര  ഗഉൗരവമുളള

വടിഷയമേണ്ടാണബ. അതുപകണ്ടാണബ മബണ്ടായബബ സയസണ്ടാരയ ഇലണ്ടാതണ്ടാക്കണ്ടാനമവണടിയളള

ചര്ച്ചയണ്ടാണബ  നടമതണതബ.  ഇവടിപട   പേരസരയ  കുറണ്ടാമരണ്ടാപേണയ  നടത്തുന്ന

ചര്ച്ചയണ്ടായടി  ഇതുമേണ്ടാറടി.  അതബ  മബണ്ടായബബ  സയസണ്ടാരതടിനബ

മപ്രണ്ടാത്സണ്ടാഹനമേണ്ടാകുപമേന്ന  കണ്ടാരശ്യതടില്  യണ്ടാപതണ്ടാരു  സയശയവുമേടില.

ബഹുമേണ്ടാനപപ്പെട  മുഖശ്യമേനടി  ഇഉൗ  വടിഷയയ  ഗഉൗരവമേണ്ടായടി  കണ്ടാണണ്ടാതതടില്

പ്രതടിമഷധടിച്ചബ ഞണ്ടാനുയ എപന പേണ്ടാര്ടടിയയ വണ്ടാക്കഉൗടബ നടത്തുന്നു.

(ഗവണ്പമേനബ  നടിലപേണ്ടാടടില്  പ്രതടിമഷധടിച്ചബ

ശസ്പീ.പേടി.പക.  കുഞ്ഞണ്ടാലടിക്കുടടിയയ  അമദ്ദേഹതടിപന  പേണ്ടാര്ടടിയടില്പപ്പെട

അയഗങ്ങളുയ സഭ വടിടബ പുറത്തുമപേണ്ടായടി)
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ശസ്പീ  .    അനൂപേബ  മജക്കബബ:  സര്,  ഇരടിടടി  മുനടിസടിപ്പെണ്ടാലടിറടിയടിലുയ  കണ്ണൂര്

ജടിലയടിലുയ  സയസ്ഥണ്ടാനപതണ്ടാടണ്ടാപകയയ  ഉണണ്ടായടിപക്കണ്ടാണടിരടിക്കുന്ന

കമേസമേണ്ടാധണ്ടാന തകര്ച്ചയടിലുളള ആശങ്കയണ്ടാണബ ഇന്നബ ഇവടിപട പ്രകടടിപ്പെടിച്ചതബ.

കണ്ണൂര്  ജടിലയടില്  കഴടിഞ്ഞ  പേതബ  വര്ഷതടിനടിടയടിലുണണ്ടായ  വടിവടിധ

മസണ്ടാടനങ്ങളണ്ടാണബ   സൂചടിപ്പെടിച്ചതബ.  ഇതബ  ഗഉൗരവമമേറടിയ വടിഷയമേണ്ടാണബ.  അതബ

മകരളതടിപന  കമേസമേണ്ടാധണ്ടാനപത  സയബനടിച്ച  വലടിയ  ആശങ്കകളുയ

മചണ്ടാദേശ്യങ്ങളുയ ഉയര്ത്തുന്നു. ഇഉൗ വടിഷയയ ചര്ച്ച പചയണ്ടാതതടില് പ്രതടിമഷധടിച്ചബ

ഞണ്ടാന വണ്ടാക്കഉൗടബ നടത്തുന്നു.

(ഗവണ്പമേനബ നടിലപേണ്ടാടടില് പ്രതടിമഷധടിച്ചബ ശസ്പീ.  അനൂപേബ മജക്കബബ സഭ

വടിടബ പുറത്തുമപേണ്ടായടി)

ശസ്പീമേതടി  പക  .    പക  .    രമേ:  സര്,  ദേഉൗര്ഭണ്ടാഗശ്യകരമേണ്ടായ  സയഭവങ്ങള

ആവര്തടിചപകണ്ടാണടിരടിക്കുമമ്പണ്ടാഴണ്ടാണബ അതബ ചര്ച്ച പചയബ പേരടിഹരടിമക്കണതബ.

ഇതടിനബ  ആമരണ്ടാപേണ-പ്രതശ്യണ്ടാമരണ്ടാപേണങ്ങളല,  ഫലപ്രദേമേണ്ടായ  നടപേടടിയണ്ടാണബ

ആവശശ്യയ.  പകണ്ടാലപപ്പെടവരുപട കണക്കുകള നടിരത്തുമമ്പണ്ടാള അതബ മകളക്കുന്ന

കുടുയബങ്ങളടിപല  ആളുകളുപടപയണ്ടാപക്ക  വടികണ്ടാരങ്ങളകൂടടി  മേനസടിലണ്ടാക്കണ്ടാന

കഴടിയണയ.  ഇതബ  എങ്ങപന അവസണ്ടാനടിപ്പെടിക്കണ്ടാപമേന്ന രണ്ടാഷസ്പീയ പേണ്ടാര്ടടികളുപട
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ഇചണ്ടാശക്തടിയണ്ടാണബ  ഇവടിപട  ആവശശ്യയ.  ഇതരയ  സയഭവങ്ങള  ഇനടി

ആവര്തടിക്കടിപലന്ന  ഉറപ്പെണ്ടാണബ  മകരളതടിനബ  ആവശശ്യയ.  ഇങ്ങപനയളള

വടിഷയങ്ങളണ്ടാണബ  ഗഉൗരവമേണ്ടായടി  ചര്ച്ച  പചമയണതബ.  അതബ  ചര്ച്ച

പചയണ്ടാതതടില് പ്രതടിമഷധടിച്ചബ ഞണ്ടാന വണ്ടാക്കഉൗടബ നടത്തുന്നു.

(ഗവണ്പമേനബ നടിലപേണ്ടാടടില് പ്രതടിമഷധടിച്ചബ ശസ്പീമേതടി പക.  പക.  രമേ സഭ

വടിടബ പുറത്തുമപേണ്ടായടി)

(സഭവടിടബ  പുറത്തുമപേണ്ടായ  പ്രതടിപേകണ്ടായഗങ്ങള  അല്പസമേയതടിനുളളടില്

സഭയടില് ഹണ്ടാജരണ്ടായടി.)


