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അടടിയന്തരപ്രമമേയയ

യൂതത്ത് മകകോണ്ഗ്രസത്ത് മനേതകോക്കള്ക്കത്ത് മപകോലലീസത്ത് മേര്ദ്ദനേയ

മേടി  .    സലീക്കര്:  സയസകോനേ  ബഡ്ജറടിലല  നേടികുതടി  വര്ദ്ധനേവടിലനേതടിലര

എറണകോകുളതത്ത് യൂതത്ത് മകകോണ്ഗ്രസത്ത് നേടതടിയ പ്രതടിമഷേധമേകോര്ചടിലനേത്തുടര്നത്ത്

എയ.എല.എ.  അടക്കമുള്ള  യൂതത്ത്  മകകോണ്ഗ്രസത്ത്  മനേതകോക്കലള  മപകോലലീസത്ത്

അക്രമേടിചതകോയടി  പറയലപ്പെടുന  സകോഹചരരയ  ചര്ച  ലചയ്യുനതടിനേകോയടി

സഭകോനേടപടടികള്  നേടിര്തടിവയ്ക്കണലമേന  പ്രമമേയയ

പരടിഗണനേയ്ലക്കടുക്കണലമേനകോവശരലപ്പെടത്ത്  സര്വ്വശലീ.  ഷേകോഫടി  പറമടില,

എന. ഷേയസുദ്ദലീന, മമേകോനസത്ത് മജകോസഫത്ത്, അനൂപത്ത് മജക്കബത്ത്, മേകോണടി സടി. കകോപ്പെന,

ശലീമേതടി  ലക.  ലക.  രമേ  എനലീ  അയഗങ്ങള്  റൂള്  50  പ്രകകോരയ  മനേകോടലീസത്ത്

നേലകടിയടിട്ടുണത്ത്.  

മുഖരമേനടി  (ശലീ  .    പടിണറകോയടി  വടിജയന):   സര്,  ഇമപ്പെകോള്  മകരളതടില

യ.ഡടി.എഫത്ത്.-ഉയ  ബടി.ലജ.പടി.-യയ  നേടത്തുന  സമേരങ്ങളുലട  കകോരണയ

എന്തകോലണനത്ത് മേനേസടിലകോക്കുനതത്ത് നേനകോകുലമേനകോണത്ത് മതകോന്നുനതത്ത്.  ബഡ്ജറടില

ലപമടകോളടിയയ  ഉലപ്പെനങ്ങള്ക്കത്ത്  2/-  രൂപ  ലസസത്ത്  ഈടകോക്കടിലയനതകോണത്ത്
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പ്രധകോനേമേകോയയ യ.ഡടി.എഫത്ത്.-ഉയ ബടി.ലജ.പടി.-യലമേകോലക്ക നേടത്തുന സമേരങ്ങളുലട

കകോരണമേകോയടി  പറഞടിട്ടുള്ളതത്ത്.  ഇതടിമലയ്ക്കത്ത്  നേയടിചതത്ത്  എന്തകോലണന്നുളളതത്ത്

ലപകോതുലവ  നേകോടടിനേത്ത്  മബകോധരമുള്ള  കകോരരമേകോണത്ത്.   നേമ്മുലട  രകോജരതത്ത്  മകന

സര്ക്കകോര്  13  തവണ  ലപമടകോളടിയയ  ഉലപ്പെനങ്ങളുലട  നേടികുതടിയയ  ലസസയ

വര്ദ്ധടിപ്പെടിച.  സയസകോനേങ്ങള്ക്കുള്ള  പങത്ത്  ലഭടിക്കടിലല്ലെനതകോണത്ത്  ലസസത്ത്

വര്ദ്ധടിപ്പെടിക്കുമമകോഴുള്ള പ്രമതരകതലയനതത്ത്  എല്ലെകോവര്ക്കുയ അറടിയകോവുനതകോണത്ത്.

നേമ്മുലട  സയസകോനേതത്ത്  ഇമപ്പെകോള്  പ്രമകകോഭയ  നേടത്തുനവര്  ഇതടിലനേതടിലര

ഒരുതരതടിലുള്ള  പ്രതടിമഷേധവുയ  നേടതടിയടിടടിലല്ലെനതുയ  നേകോയ  ശദ്ധടിമക്കണ

കകോരരമേകോണത്ത്.  അതടിനേത്ത് മനേതൃതതയ നേലകുന രകോഷലീയ പകോര്ടടിയകോണത്ത് ബടി.ലജ.പടി.

എനതുലകകോണത്ത്  അവര്  സതകോഭകോവടികമേകോയയ  പ്രമകകോഭങ്ങള്  നേടതകോതടിരടിക്കുയ.

എനകോല  മകന  ഗവണ്ലമേനത്ത്  കകോണടിക്കുന  ഈ  നേടിലപകോടുകള്ലക്കതടിലര

യ.ഡടി.എഫത്ത്.  ഒരു  പ്രതടിമഷേധവുയ  നേടതടിയടിരുനടില്ലെ.  സയസകോനേലത

സകോമതടികമേകോയടി  ലഞെരുക്കടി നേമ്മുലട സയസകോനേതത്ത് നേടമക്കണ ദദൈനേയദൈടിനേ

പ്രവര്തനേങ്ങലളയയ  വടികസനേ  പദ്ധതടികലളയയ  സകോമൂഹരസുരകകോ
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ലപനഷേനുകളുള്ലപ്പെലടയള്ള  മകമേ  പദ്ധതടികലളയലമേല്ലെകോയ  തകര്ക്കകോനുള്ള

നേലീക്കമേകോണത്ത് മകന സര്ക്കകോര്  നേടത്തുനതത്ത്.  

ജടി.എസത്ത്.ടടി.  നേടിലവടില  വനമതകോലട  സയസകോനേതത്ത്  വടിഭവ

സമേകോഹരണതടിനുള്ള  സകോധരത  വളലര  വളലര  പരടിമേടിതമേകോലണനതത്ത്

എല്ലെകോവര്ക്കുയ അറടിയകോവുന കകോരരമേകോണത്ത്.  കടലമേടുക്കകോനുള്ള സയസകോനേതടിലന

അവകകോശവുയ  മകന  സര്ക്കകോര്  ലവടടിചരുക്കുന  സകോഹചരരമേകോണുണകോയതത്ത്.

ഇതരയ കകോരരങ്ങളകോണത്ത് നേടിലവടില വടിഭവസമേകോഹരണതടിനേത്ത് വഴടികലണതകോന

സയസകോനേ  സര്ക്കകോരടിലനേ  നേടിര്ബനടിതമേകോക്കുനതത്ത്.   ഇതത്ത്  സയസകോനേലത

ജനേങ്ങള്ക്കകോലക മബകോധരമുള്ളതകോണത്ത്.  ഇമപ്പെകോള് ഇവര് നേടത്തുന സമേരതടിലന

നേടില  കണകോലതലന  ജനേപടിന്തുണയടില്ലെകോത  സമേരമേകോണത്ത്  മകരളതടില

നേടന്നുലകകോണടിരടിക്കുനലതനത്ത് ആര്ക്കുയ മേനേസടിലകോകുയ. 

അടടിയന്തരപ്രമമേയ  മനേകോടലീസടില  ഉനയടിച  പ്രശയ,  യൂതത്ത്  മകകോണ്ഗ്രസത്ത്

പ്രവര്തകര്ലക്കതടിലര മപകോലലീസത്ത് അതടിക്രമേയ കകോടടിലയനകോമരകോപടിചത്ത് കളമേമശ്ശേരടി

മപകോലലീസത്ത് മസ്റ്റേഷേനേടിമലയ്ക്കത്ത് ലഫബ്രുവരടി 21-നേത്ത് യൂതത്ത് മകകോണ്ഗ്രസത്ത് പ്രവര്തകര്

സയഘടടിപ്പെടിച  പ്രതടിമഷേധ  മേകോര്ചത്ത്  മപകോലലീസത്ത്  തടഞമപ്പെകോള്  കലയ  വടടിയയ
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ഉപമയകോഗടിചത്ത് മപകോലലീസത്ത് ഉമദൈരകോഗസലര ആക്രമേടിചത്ത് പരടിമക്കലപ്പെടിച.  മപകോലലീസത്ത്

ഉമദൈരകോഗസരുലട കൃതരനേടിര്വ്വഹണയ തടസലപ്പെടുത്തുകയയ യകോത്രക്കകോര്ക്കുയ മേറയ

മേകോര്ഗ്ഗതടസയ  സൃഷടിക്കുകയയ  ലചയ.  സയഭവസലതത്ത്  ക്രമേസമേകോധകോനേ

പ്രശമുണകോക്കടിയ യൂതത്ത് മകകോണ്ഗ്രസത്ത് പ്രവര്തകലര പടിരടിചവടിടകോന  3  തവണ

മപകോലലീസത്ത്  ജലപലീരങടി  പ്രമയകോഗടിച.  യൂതത്ത്  മകകോണ്ഗ്രസുകകോരുലട

ആക്രമേണതടില  6  സടിവടില  മപകോലലീസത്ത്  ഉമദൈരകോഗസര്ക്കത്ത്

പരടിമക്കലക്കുകയണകോയടി.  ഈ  സയഭവതടില  പരടിക്കുപറടിയ  6  യൂതത്ത്

മകകോണ്ഗ്രസത്ത് പ്രവര്തകലരയയ മപകോലലീസുമദൈരകോഗസലരയയ കളമേമശ്ശേരടി കടിനര്

ആശുപത്രടിയടില പ്രമവശടിപ്പെടിചത്ത് ചടികടിത്സ നേലകടിയടിട്ടുണത്ത്.  12  മപലര സയഭവ

സലത്തുവചത്ത്  അറസ്റ്റുലചയത്ത്  കളമേമശ്ശേരടി  മപകോലലീസത്ത്  മസ്റ്റേഷേനേടില ദക്രയ നേമര്

419/2023  ആയടി മകസത്ത് രജടിസ്റ്റേര് ലചയടിട്ടുണത്ത്.  മപകോലലീസടിലനേ ആക്രമേടിചവലര

അറസ്റ്റുലചയത്ത്  മസ്റ്റേഷേനേടില  എതടിച  സമേയതത്ത്  ശലീ.  ഷേകോഫടി  പറമടില

എയ.എല.എ.-യയ  ഡടി.സടി.സടി.  പ്രസടിഡനയ  മേറത്ത്  യൂതത്ത്  മകകോണ്ഗ്രസത്ത്

പ്രവര്തകരുയ  എറണകോകുളയ  മപകോലലീസത്ത്  മസ്റ്റേഷേനേടിമലയ്ക്കത്ത്  തള്ളടിക്കയറകോനുയ

മപകോലലീസുമദൈരകോഗസരുലട  കൃതരനേടിര്വ്വഹണലത  തടസലപ്പെടുതകോനുയ  ശമേടിച.
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ഇക്കകോരരതടില കളമേമശ്ശേരടി  മപകോലലീസത്ത്  മസ്റ്റേഷേനേടില ദക്രയ നേമര്  420/2023

ആയടി  മകസത്ത്  രജടിസ്റ്റേര്  ലചയടിട്ടുണത്ത്.   11-02-2023-ല  മുഖരമേനടിയലട

യകോത്രകോമവളയടില കളമേമശ്ശേരടിയടിലവചത്ത് മപകോലലീസടിലന കണ്ണുലവടടിചത്ത് ഒളടിചടിരുനത്ത്

വകോഹനേ  വവ്യൂഹതടിലന  മുനടിമലയ്ക്കത്ത്  എടുത്തുചകോടകോന  ശമേടിച  ഒരു

യവതടിയള്ലപ്പെലടയളള  നേകോലത്ത്  യൂതത്ത്  മകകോണ്ഗ്രസുകകോലര  മപകോലലീസത്ത്  അറസ്റ്റേത്ത്

ലചയടിട്ടുണത്ത്.  വകോഹനേതടിലന  മുനടിലചകോടടി  ഇവര്ക്കത്ത്  ആപതത്ത്

വരകോതടിരടിക്കകോനുള്ള  ഇടലപടലകോണത്ത്  മപകോലലീസത്ത്  നേടതടിയതത്ത്.   ഗവണ്ലമേനത്ത്

നേടപടടികളടില പ്രതടിമഷേധമുള്ളവര് സകോധകോരണനേടിലയടില മുനകൂടടി  പ്രഖരകോപടിചത്ത്

ബഹുജനേങ്ങലള  അണടിനേടിരതടി  സമേരയ  നേടതകോറുണത്ത്.   എനകോല  തടികചയ

അപകടകരമേകോയ നേടിലയടില ഓടുന വകോഹനേതടിലന മുനടിമലയ്ക്കത്ത് എടുത്തുചകോടകോന

മപ്രരടിപ്പെടിക്കുന  രലീതടിയകോണത്ത്  യൂതത്ത്  മകകോണ്ഗ്രസുയ  ബടി.ലജ.പടി.-യയ  ഇമപ്പെകോള്

നേടപ്പെകോക്കകോന  ശമേടിക്കുനതത്ത്.  ഇതത്ത്  മകരളതടില  മുലമകോരടിക്കലുയ

ഉണകോയടിടടില്ലെകോത  അപകടസകോഹചരരയ  ആസൂത്രണമേകോയടി  സൃഷടിക്കകോനുള്ള

ശമേമേകോമണകോലയനത്ത്  സയശയടിമക്കണതകോയടിട്ടുണത്ത്.   അതത്ത്  തടയവകോനേകോവശരമേകോയ

നേടപടടിയകോണത്ത്  മപകോലലീസത്ത്  സതലീകരടിചവരുനതത്ത്.   ഇതരയ  സകോഹചരരതടില
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അനേടിവകോരരമേകോയ  നേടിയമേ  നേടപടടികളകോണത്ത്  മപകോലലീസത്ത്  സതലീകരടിക്കുനതത്ത്.

അതുലകകോണ്ടുതലന  ഇക്കകോരരയ  സഭ  നേടിര്തടിവചത്ത്  ചര്ച  ലചമയ്യേണ ആവശരയ

ഉദൈടിക്കുനടില്ലെ.          

ശലീ  .    ഷേകോഫടി പറമടില:  സര്, 'കരടിലങകോടടി കകോണടിക്കകോന മപകോകുനവരുലട

കയ്യേടില  മുഖരമേനടിക്കുമനേലര  വലീശകോനുള്ള  കറുത  തുണടി  മേകോത്രമമേയള.   ആ

തുണടിക്കുപകരയ തലന ഷേര്ട്ടൂരടി വലീശടിലയനകോണത്ത് പറയനതത്ത്.  അതത്ത് ക്രടിമേടിനേല

കുറമേകോമണകോ;  കരടിലങകോടടി ഇനേടിയയ കകോട്ടുയ മകമടകോ'  .   ഇതത്ത് എലന വകോക്കുകളല്ലെ,

അനലത  പകോര്ടടി  ലസക്രടറടിയകോയടിരുന  ശലീ.  പടിണറകോയടി  വടിജയലന

വകോക്കുകളകോണത്ത്.   അനത്ത്  അതത്ത്  അപകടരമേകോയ സമേരമേകോയടിരുനടില്ലെ.   അനത്ത്  ആ

പ്രതടിമഷേധയ  നേടത്തുനതത്ത്  ജനേകോധടിപതര  അവകകോശമേകോയടിരുന്നു.   ഇനത്ത്

എങ്ങലനേയകോണത്ത്  ഒരു  കറുത  കഷയ  തുണടി  ഇത്ര  വലടിയ  അപകടരമേകോയ

കകോരരമേകോകുനതത്ത്; നേടിങ്ങളുലട മപകോലലീസത്ത് ഇതരതടിലുള്ള വലടിയ അക്രമേങ്ങള്ക്കത്ത്

കകോരണമേകോയടി അതത്ത് മേകോറനതുയ എങ്ങലനേയകോണത്ത്?  നേടിങ്ങളുലട വകോക്കത്ത് നേടിങ്ങള്ക്കത്ത്

ഓര്മ്മയടിലല്ലെങടിലുയ  മകരളതടിനുയ  ഞെങ്ങള്ക്കുയ  ഓര്മ്മയലണനത്ത്

ഓര്മ്മടിപ്പെടിക്കുവകോന ഞെകോന ഈ അവസരയ വടിനേടിമയകോഗടിക്കുകയകോണത്ത്.  കരടിലങകോടടി
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എനല്ലെ, മേകോര്ചത്ത് എനല്ലെ, എല്ലെകോ സമേരങ്ങമളകോടുയ നേടിങ്ങള്ക്കത്ത് ഇമപ്പെകോള് പുച്ഛമേകോണത്ത്.

ഞെങ്ങള്  ഒരു  അക്രമേവുയ  ഉണകോക്കകോലത  സതരകോഗ്രഹ  സമേരയ  സഭയടില

കടിടനമപ്പെകോള് അതടിലനേവലര പുച്ഛടിച സയസകോരടിച മേനടിമേകോരകോണത്ത് അപ്പുറത്തുള്ളതത്ത്.

ജനേകോധടിപതര  സമേരങ്ങലള  പുച്ഛടിക്കുനവര്  തങ്ങളുലട  കഴടിഞകകോല  മുഴുവന

സമേരങ്ങലളയയ  റദ്ദത്ത്  ലചയ്യുമമകോള്  അതടിനേത്ത്  കയ്യേടടിചയ  'കലീ  ജയത്ത്  '  വടിളടിചയ

പടിന്തുണ  നേലകുകയയ  ലചയ്യുനവരടില,  എല്ലെകോവലരയയ  ഞെകോന  പറയനടില്ലെ

യവജനേസയഘടനേകോ  പ്രവര്തകരകോലണനത്ത്  അവകകോശലപ്പെടുനവര്  ഒരലപ്പെയ

ആത്മനേടിന്ദമയകോലട  മവണയ  ഈ നേടിലപകോടുകള്ക്കത്ത്  കയ്യേടടിക്കകോലനേനത്ത്  പറയകോന

ഞെകോന ആഗ്രഹടിക്കുന്നു.  സമേരങ്ങളുമേകോയടി ബനലപ്പെടത്ത്.... (.....ബഹളയ.....)

മേടി  .    സലീക്കര്:   പലീസത്ത്....,  പലീസത്ത്....,  അമദ്ദഹയ  സയസകോരടിക്കലട.  പലീസത്ത്...,

പലീസത്ത്...., ലചയറടിലനേ അ ഡ്രസത്ത് ലചയ.  പലീസത്ത്....പലീസത്ത്....,  ഇരടിക്കണയ. ലയസത്ത്,

ലയസത്ത്.

ശലീ  .    ഷേകോഫടി  പറമടില:  സര്,  അസഹടിഷ്ണുതയലട  ലമേകോതക്കചവടവുമേകോയടി

സഭയടില  വനത്ത്  ഇങ്ങലനേ  ലപരുമേകോറരുലതനത്ത്  അപ്പുറതടിരടിക്കുനവമരകോടത്ത്

ബഹുമേകോനേലപ്പെട ലചയര് പറയണയ. റൂള് 50 ഞെങ്ങളുലട അവകകോശമേകോണത്ത്, ഇവടിലട
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കകോരരങ്ങള്  പറയകോന  ഞെങ്ങള്ക്കത്ത്  അനുമേതടിയണത്ത്.  അങ്ങത്ത്  നേലകുന

അവകകോശയവചത്ത്  കകോരരങ്ങള്  സയസകോരടിചത്ത്  തുടങ്ങുമമകോള്  ഇങ്ങലനേ  ബഹളയ

വയ്മക്കണ  കകോരരമേടില്ലെ.  വടടി  ലവടടിയടിമടയള,  തുടങ്ങടിയടിമടയള

ഇമപ്പെകോള്തലന ബഹളയ വയ്ക്കണ. ആമന്തകോളന ജലീവടികള്, അര്ബന നേക്സലുകള്,

മേകോമവകോയടിസ്റ്റുകള്,  ടുക്മഡ  ടുക്മഡ  ഗരകോങത്ത്  എനടിവ  നേമ്മള്  മകള്ക്കുന

വകോക്കുകളകോണത്ത്. ഇലതകോലക്ക മകനതടിലനേടിന്നുയ ശലീ. നേമരന മമേകോദൈടിയടിലനേടിന്നുയ

ഫകോസടിസ്റ്റുകളടിലനേടിന്നുയ  സയഘ്പരടിവകോറടിലനേടിന്നുയ  മകള്ക്കുന വകോക്കുകളകോണത്ത്.

ലക-ലറയടിലടിലനേതടിരകോയയ നേടികുതടി ഭലീകരതയ്ലക്കതടിരകോയയ സമേരയ ലചയ്യുമമകോള്

മകള്ക്കുന വകോക്കുകള് ലതക്കുവടക്കത്ത് വടിവരമദൈകോഷേടികള്, ലതക്കുവടക്കത്ത് വടികസനേ

വടിമരകോധടികള്,  തലീവ്രവകോദൈടികള്,  മകരള  വടികസനേ  വടിരുദ്ധര്  എനടിവയകോണത്ത്.

നേമരനമമേകോദൈടി  ഭരണതടിലന  മേലയകോള  പരടിഭകോഷേയകോയടി  പടിണറകോയടി  വടിജയലന

സര്ക്കകോര്  മേകോറടിലയനതടിനേത്ത്  ഇതടില  കൂടുതല  ലതളടിവത്ത്  എന്തകോണത്ത്  മവണതത്ത്;

എന്തടിനേകോണത്ത്  സമേരങ്ങമളകോടത്ത്  ഇത്ര  അസഹടിഷ്ണുത?  തകോടടിയടിലല്ലെന്നുയ  ഹടിന്ദടി

പറയനടിലല്ലെന്നുയ  മകകോടത്ത്  ഇടടിടടിലല്ലെനതുയ  മേകോത്രമേകോകരുതത്ത്  മമേകോദൈടിയയ

പടിണറകോയടിയയ തമ്മടിലുള്ള വരതരകോസലമേനത്ത് പറയകോന ഞെങ്ങള് ആഗ്രഹടിക്കുന്നു.
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സമേരങ്ങമളകോടത്ത്  നേടിങ്ങള്ക്കടിത്ര  അസഹടിഷ്ണുയണകോകരുതത്ത്.  നേടിങ്ങള്  കുലറ

സമേരങ്ങള് ലചയവരകോണത്ത്,  സമേരതടിലന പകോരമരരയ അവകകോശലപ്പെടുനവരകോണത്ത്.

പമക  ഇമപ്പെകോള്  ഞെങ്ങള്  ലചയ്യുന  സമേരതടിലന  കകോരണലമേന്തകോലണനത്ത്

മുഖരമേനടിക്കുമപകോലുയ  നേടിശ്ചയമേടിലല്ലെനകോണത്ത്  പറയനതത്ത്.  മകനതടിലനേതടിലര

ഞെങ്ങള്  സമേരയ  ലചയ്യുനടിലല്ലെനകോണത്ത്  നേടിങ്ങള്  പറയനതത്ത്.  ഇനലല  മചര്ന

പലീനേറടി  സമമ്മളനേതടിലുള്ലപ്പെലട  മദൈശലീയതലതടില  മകകോണ്ഗ്രലസടുത

നേടിലപകോടുകള്  എത്രമതകോളയ  ബടി.ലജ.പടി.-ക്കത്ത്  എതടിരകോലണന്നുയ  അതത്ത്

എത്രമതകോളയ  ആര്ജ്ജവമതകോലടയള്ളതകോലണന്നുയ  ജനേകോധടിപതര  ഇന്തര

മനേകോക്കടിക്കകോണുന്നുണത്ത്.  പകോര്ലലമേനടിനേകത്തുയ പുറത്തുയ അവടിടലത പ്രതടിപകയ

മകന ഗവണ്ലമേനടിലനേതടിരകോയടി സമേരമപകോരകോടങ്ങളടിലകോണത്ത്.  ഈ രകോജരയ മുഴുവന

നേലീണ്ടുനേടിലക്കുന സമേരങ്ങള് ഞെങ്ങള് നേടത്തുന്നു.  പുതടിയ സമേരങ്ങള് ഞെങ്ങള്

പ്രഖരകോപടിചകഴടിഞ.  അദൈകോനേടിയയ  മമേകോദൈടിയയ  ഒനകോലണന്നുയ  ഈസ്റ്റേത്ത്  ഇന്തര

കമനേടിലയ  തുരതടിയ  ഈ  രകോജരതടിനേത്ത്  മമേകോദൈടിലയയയ  അദൈകോനേടിലയയയ

തുരതകോന  കഴടിയലമേന്നുയ  മമേകോദൈടിയലട  മുഖത്തുമനേകോക്കടി  ആര്ജ്ജവമതകോലട

നേടിലപകോടത്ത്  പറയകോന  മകകോണ്ഗ്രസുയ  രകോഹുല  ഗകോനടിയമുണത്ത്.  ഇവടിലട
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ലതകോടതടിലനേല്ലെകോയ  നേടികുതടി  വര്ദ്ധടിപ്പെടിച,  അടചടിട  വലീടടിനുമപകോലുയ  നേടികുതടി

വര്ദ്ധടിപ്പെടിച,  ലപമടകോളടിനുയ  ഡലീസലടിനുയ  ലസസത്ത്  വര്ദ്ധടിപ്പെടിച.  ദബക്കത്ത്

വകോങ്ങുമമകോള് ലസസത്ത്,  സലയ വടിലക്കുമമകോള് അതടിനേത്ത്  നേടികുതടി,  ലവള്ളക്കരയ

വര്ദ്ധനേ,  ലക.എസത്ത്.ഇ.ബടി.-യലട  ചകോര്ജത്ത്  വര്ദ്ധനേ  ഇലതല്ലെകോയ  ലചയടിട്ടുയ

ഞെങ്ങമളകോടത്ത് സമേരയ ലചയ്യേരുലതനത്ത് പറയകോന ഞെങ്ങള് ആരുലടയയ അടടിമേകളല്ലെ.

ഞെങ്ങള്ക്കത്ത്  ആലരയയ  ഭയവുമേടില്ലെകോലയനത്ത്  സൂചടിപ്പെടിക്കകോന ആഗ്രഹടിക്കുകയകോണത്ത്.

ബഹുമേകോനേലപ്പെട  മുഖരമേനടി  കളമേമശ്ശേരടിയടിലല  സമേരദൃശരങ്ങള്  ഒനത്ത്

പരടിമശകോധടിക്കണയ.  ആ പ്രവര്തകലര അറസ്റ്റേത്ത് ലചയത്ത് മപകോലലീസത്ത് ബസടിമലയ്ക്കത്ത്

കയറമമകോള്  ബസടിലന  ഫുട്മബകോര്ഡടിലടിടത്ത്  തലയടടിച  ലപകോടടിക്കുകയകോണത്ത്

അങ്ങയലട മപകോലലീസത്ത്. യകോത്രക്കകോര്ക്കത്ത് മേകോര്ഗ്ഗതടസയ സൃഷടിചതടിലന മപരടിലകോണത്ത്

അറസ്റ്റേത്ത്  നേടനലതനത്ത്  അലങ്ങകോരു  കകോരണയ  പറഞ.  അങ്ങലനേയകോലണങടില

അങ്ങയലട മപകോലലീസത്ത് അങ്ങലയ എന്തകോണത്ത് ലചമയ്യേണടി വരടിക?   പകോലകോയടില

മകകോടതടിയലട  ജഡ്ജടിമപകോലുയ  പറഞതത്ത്  ഇത്ര  അപകടകരമേകോയ  രലീതടിയടില

മുഖരമേനടിയലട വകോഹനേവവ്യൂഹയ മപകോകുനതടിലനേ സയബനടിചകോണത്ത്.   നേടിങ്ങളുലട

മുന  എയ.എല.എ.  മേരടിചതടിലന  ദ:ഖയ  കകോണടിക്കകോനമവണടി  മകകോഴടിമക്കകോടത്ത്
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അങ്ങകോടടിയടില  എയ.എല.എ.-യലട  വലീടടിനേടുത്തുള്ള  മപകോസ്റ്റേടില  ലകടടിയ

കറുതതുണടി  അഴടിചമേകോറകോന  നേടിങ്ങളുലട  മപകോലലീസത്ത്  നേടിലക്കുനതടിലന  ചടിത്രയ

നേമ്മള്  കകോമണണടി  വനടിമല്ലെ;  കരടിവളരടിലനയയ കകോവുമകോയലടയയ

വയലകോറടിലനയയ  പുനപ്രയലടയയ  സമേരവലീരരയ  പറയനവര്  എന്തടിനേകോണത്ത്  ഒരു

കറുത കഷയ തുണടിലയ മപടടിക്കുനതത്ത്? നേടികുതടി വര്ദ്ധനേവത്ത് മുഴുവന ജനേങ്ങളുലട

മമേല  അടടിമചലപ്പെടിക്കുമമകോള്  4000  മകകോടടി  രൂപയലട  ബകോദ്ധരത

ജനേങ്ങളടിലനേടിനത്ത്  മനേരടിടത്ത്  പടിരടിക്കകോന  ഗവണ്ലമേനത്ത്  ഒറയടടിക്കത്ത്

തലീരുമേകോനേലമേടുക്കുന്നു.  അതടിലനേതടിലര ഇവടിടുലത പ്രതടിപകയ പ്രതടികരടിക്കകോന

പകോടടില്ലെകോലയനത്ത്  പറഞകോല,  ശബടിക്കകോന പകോടടില്ലെകോലയനത്ത്  പറഞകോല,  സമേരയ

ലചയ്യേകോന  പകോടടില്ലെകോലയനത്ത്  പറഞകോല,  ഞെങ്ങലള  സമേരരലീതടികള്  നേടിങ്ങള്

പഠടിപ്പെടിക്കുകയകോമണകോ;  ബഹുമേകോനേലപ്പെട  ലചയര്  ഇരടിക്കുന  കമസര  തകോമഴയ്ക്കത്ത്

വലടിചടിടവലര  മേനടിമേകോരകോക്കടിയ  ഗവണ്ലമേനമല്ലെ  നേടിങ്ങളുമടതത്ത്;  അങ്ങയലട

മുമടിലടിരടിക്കുന  കമവ്യൂടറുയ  ദമേക്കുയ  തല്ലെടി  തകര്തടിടത്ത്  മലശയമപകോലുയ

കുറമബകോധമേടില്ലെകോലത ആ മകസത്ത്  എഴുതടിതള്ളകോന മകകോടതടിയടില മപകോയവരമല്ലെ

നേടിങ്ങള്;  മകരളതടിലന  ഒരു  മുനമുഖരമേനടിയലട  ലനേഞടിലുയ  ലനേറടിയടിലുയ
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കലല്ലെറടിഞത്ത് പരടിമക്കലപ്പെടിചവരമല്ലെ നേടിങ്ങള്?  ജനേങ്ങള് നേടികുതടി ഭലീകരതയകോല

പ്രയകോസലപ്പെടുമമകോള് നേടികുതടി വര്ദ്ധനേയ്ലക്കതടിലര സമേകോധകോനേപരമേകോയടി സമേരയ

ലചയ്യുന ഞെങ്ങളുലട സമേരലത ആമകപടിമചകോ ഭയലപ്പെടുതടിമയകോ മപകോലലീസടിലനേ

ഉപമയകോഗടിചത്ത്  തല്ലെടിതകര്മതകോ  ഇല്ലെകോതകോക്കകോലമേനത്ത്  ആലരങടിലുയ

ധരടിക്കുന്നുലണങടില പ്രതടിമഷേധയ തുടരുകതലന ലചയ്യുലമേനത്ത് ഇവടിലട പറയകോന

ഞെങ്ങള് ആഗ്രഹടിക്കുന്നു.  ഒരു സര്ക്കകോര് ബമസകോ,  മപകോലലീസത്ത് ജലീമപ്പെകോ ഞെങ്ങള്

കതടിചടിടടില്ലെ, ഒരു ലക.എസത്ത്.ആര്.ടടി.സടി. ബസടിനുയ ഞെങ്ങള് കലല്ലെറടിഞടിടടില്ലെ.

ഞെങ്ങള്  മറകോഡടിലന  വശങ്ങളടില  പ്രതടിമഷേധയ  ഉയര്ത്തുന്നുണത്ത്.  അതടിനേത്ത്

ജനേങ്ങലള  നേടിങ്ങള്  ബന്ദടികളകോക്കുനതത്ത്  എന്തടിനേകോണത്ത്?  കകോലടടിയടില

മേരുന്നുവകോങ്ങകോന  മപകോയ  ഒരു  കുടുയബതടിനേത്ത്  മനേരടിട  അനുഭവയ  നേമ്മലളല്ലെകോയ

കണതമല്ലെ.  ലമേഡടിക്കല മസ്റ്റേകോറടിനുമുമടില കകോറടിലന മഡകോര്  തുറനത്ത്  ഇറങ്ങകോന

മനേകോക്കടിയ  കകോറുടമേമയകോടത്ത്  മപകോലലീസത്ത്  വനത്ത്  മഡകോര്  അടചത്ത്  വണടിലയടുതത്ത്

മപകോകകോ നേകോണത്ത്  ആഹതകോനേയ  ലചയ്യുനതത്ത്.  കുടടിക്കത്ത്  പനേടി  വനത്ത്  ഫടിറത്ത്സത്ത്

ആകുനതടിനുമുമമ  മേരുനത്ത്  വകോങ്ങണലമേനത്ത്  പറയമമകോള്  മപകോലലീസത്ത്

ആമക്രകോശടിക്കുകയകോണത്ത്.  സഹകോയതടിനുവന  ലമേഡടിക്കല  മസ്റ്റേകോറുടമേമയകോടത്ത്
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'നേടിലന കട ഞെകോന പൂടടിക്കുയ'  എനത്ത് മപകോലലീസത്ത്  ഉമദൈരകോഗസന പറയകയകോണത്ത്.

ലപരുമകോവൂര്-രകോയമേയഗലതത്ത്  നേടന  യൂതത്ത്  മകകോണ്ഗ്രസത്ത്  സമമ്മളനേതടില

മപകോലലീസത്ത്  വനത്ത്  പറയകയകോണത്ത്  ഈ  മേലീറടിയഗത്ത്  ഇമപ്പെകോള്

അവസകോനേടിപ്പെടിക്കണലമേനത്ത്.  കകോരണയ  പറയനതത്ത്  മുഖരമേനടി  അപ്പുറത്തുകൂടടി

മപകോകുലമേന്നുള്ളതകോണത്ത്. മുഖരമേനടി അപ്പുറത്തുകൂടടി മപകോകുമമകോള് ഒരു പ്രതടിപക

പ്രസകോനേതടിനേത്ത്  രക്തസകോകടി  അനുസ്മരണയ  നേടതകോന  ഈ  നേകോടടില

അനുമേതടിയടിമല്ലെ?  യൂതത്ത്  ലലീഗത്ത്  പ്രവര്തകര്  ധലീരമേകോയടി  സമേരയ  ലചയ്യുമമകോള്

അവരുലട  മനേതകോവത്ത്  പടി.  ലക.  ഫടിമറകോസത്ത്  ഉള്ലപ്പെലടയള്ളവലര  ജയടിലടില

തള്ളകോന  നേടിങ്ങള്ക്കത്ത്  വരഗ്രതയകോണത്ത്.  മേലപ്പുറതത്ത്  അറസ്റ്റുലചയത്ത്  ലകകോണ്ടുമപകോയ

യൂതത്ത്  ലലീഗത്ത്  പ്രവര്തകലര  മപകോലലീസത്ത്  ബസടിലടിടത്ത്  ക്രൂരമേകോയടി  മേര്ദ്ദടിചതടിലന

വകോര്തകള് സയശയമുലണങടില നേടിങ്ങള് മനേകോക്കണയ.   ആകകോശത്ത്  തടില്ലെമങരടി

പുറതത്ത്  പകോട്ടുയപകോടടി  നേടക്കുമമകോള്  ശലീ.  പടി.  ലക.  ഫടിമറകോസടിലനേ  അറസ്റ്റേത്ത്

ലചയ്യേകോന  വരഗ്രത  കകോണടിക്കുന,  ആര്.ദവ.എഫത്ത്., യൂതത്ത്  മകകോണ്ഗ്രസത്ത്

സഹപ്രവര്തകലര  മവടയകോടകോന  ശമേടിക്കുന  നേടിങ്ങള്ലക്കതടിലര  ശബടിക്കകോന

പകോടടിലല്ലെനത്ത്  പറഞകോല..., ഇലതകോരു  ജനേകോധടിപതര  സയവടിധകോനേമേമല്ലെ;  ഒരു
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കരടിലങകോടടി കകോണടിക്കുനതത്ത് ഇത്ര വലടിയ കുറമേകോമണകോ എന നേടിങ്ങളുലട മചകോദൈരയ

ഞെങ്ങള്  തടിരടിചമചകോദൈടിക്കകോന  ആഗ്രഹടിക്കുന്നു.  പ്രതടിമഷേധയ  ഇത്ര  വലടിയ

കുറമേകോമണകോ?  ഖജനേകോവടില  പണമേടില്ലെ,  പടിടടിചനേടിലക്കകോന  പണമേടിലല്ലെനകോണത്ത്

സര്ക്കകോര്  പറയനതത്ത്.  ആകകോശത്ത്  തടില്ലെമങരടിലയമപ്പെകോലുള്ള

ക്രടിമേടിനേലുകള്ക്കുമവണടി  മകസുനേടതകോന  സുപ്രലീയമകകോടതടിയടിലനേടിന്നുയ

വക്കലീലടിലനേ ലകകോണ്ടുവരകോന ഇവര്ക്കത്ത് എവടിലടനേടിനകോണത്ത് പണയ?  രണ്ടു മകകോടടി

പതടിലനേകോനത്ത്  ലകയ രൂപ ഇതുവലര  ഖജനേകോവടിലനേടിന്നുയ  എഴുതടി  ലകകോടുതതത്ത്

ലപരടിയ  മകസടിലലയയ  മേടന്നൂര്  മകസടിലലയയ  ഗൂഢകോമലകോചനേ

പുറത്തുലകകോണ്ടുവരണലമേനകോവശരലപ്പെടത്ത്  ലകകോല്ലെലപ്പെടവരുലട  രകടിതകോക്കള്

മകകോടതടിയടില  ലകകോടുത  മകസടിലനേ  അടടിമേറടിക്കകോനമവണടിയകോണത്ത്.  എനടിടത്ത്

സമേരയ  ലചയവലര  പറടി  പറയന്നു.  ഞെങ്ങള്ക്കത്ത്  ആത്മഹതരകോ  സതകോഡുകളുമേടില്ലെ,

ആകകോശത്ത്  തടില്ലെമങരടിമേകോലരമപ്പെകോലുള്ള  കടില്ലെര്  സതകോഡുകളുമേടില്ലെ.  ജനേങ്ങലള

ആത്മഹതരയടിമലയ്ക്കത്ത്  തള്ളടിവടിടുന  നേടിങ്ങളുലട  ബഡ്ജറടിലല  നേടികുതടി

നേടിര്മദ്ദശങ്ങള്ലക്കതടിരകോയ ള്ള മപകോരകോടമേകോണത്ത് മകരളതടിലല ജനേങ്ങള്ക്കുമവണടി

ഞെങ്ങള് നേടതടിലക്കകോണടിരടിക്കുനതത്ത്.  കളമേമശ്ശേരടിയടില ജയടിന മജകോസഫത്ത് എന



Uncorrected/Not for Publication
27.02.2023

15

ലചറുപ്പെക്കകോരലന തലതല്ലെടി  തകര്ത്തു,  നേടിരവധടിമപര്ക്കത്ത്  പരടിമക്കറ.  ലകകോല്ലെതത്ത്

യൂതത്ത്  മകകോണ്ഗ്രസത്ത്  സയസകോനേ  ലസക്രടറടി  ഉള്ലപ്പെലടയള്ള  ആളുകലള

ഡടി.ദവ.എഫത്ത്.ഐ.  ക്രടിമേടിനേലുകളുള്ലപ്പെലടയള്ള  ആളുകള്  മപകോലലീസുകകോര്

മനേകോക്കടിനേടിലലക്ക ക്രൂരമേകോയ മേര്ദ്ദനേതടിനേത്ത് മനേതൃതതയ നേലകടി.  ആ മേര്ദ്ദനേതടിനേത്ത്

മനേതൃതതയ  നേലകടിയ ഡടി.ദവ.എഫത്ത്.ഐ.  ജടില്ലെകോ ലസക്രടറടിയലട കൂലട മപകോയ

ആളുകലള  അറസ്റ്റുലചയത്ത്  മകസത്ത്  പരടിമശകോധടിക്കുമമകോള്  മേയക്കുമേരുനത്ത്  മകസത്ത്,

തടടിപ്പെത്ത്  മകസത്ത്,  വഞനേകോ  മകസത്ത്  എനടിവയടില  പ്രതടികളകോയവരകോണത്ത്.  എനടിടത്ത്

ശമളയ  കൂടുതല ആവശരലപ്പെടതടിലനയയ  പടിഎചത്ത്.ഡടി.-യലടയയ  മപരടിലമേകോത്രയ

അറടിയലപ്പെടുന  ഒരു  കമ്മലീഷേലന  തലപ്പെതടിരടിക്കുന  വരക്തടി  ആ  ഗുണകളുലട

കൂലട അമപ്പെകോള്തലന മഫകോമടകോ എടുതത്ത് സ്റ്റേകോറസത്ത് ഇടത്ത് ആമഘകോഷേടിക്കുകയകോണത്ത്.

ക്രടിമേടിനേലുകലള  (കകോക്കടി  ഇടവരകോലണങടിലുയ  കകോക്കടി  ഇടകോതവരകോലണങടിലുയ)

സയരകടിക്കുന  നേടിലപകോടത്ത്  ജനേകോധടിപതര  സയവടിധകോനേതടിനേത്ത്

അപമേകോനേകരമേകോലണനത്ത്  പറയകോതടിരടിക്കകോന  കഴടിയടില്ലെ.  കടിയ  മജകോങത്ത്  ഉന-ലന

മേകള്ക്കടിട  മപരത്ത്  മേറകോര്ക്കുയ  ഇടരുലതനത്ത്  പറയന  നേടിലപകോടടിലനേപ്പെറടി  നേമ്മള്

വകോയടിച.  അതുമപകോലലയകോണത്ത് മുഖരമേനടി ഇമപ്പെകോള് പറഞതത്ത്.  ഒരു ലപണ്കുടടി
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സമേരയ  ലചയ്യുമമകോള്  പുരുഷേ  മപകോലലീസത്ത്  കടന്നുപടിടടിക്കുനതത്ത്

മേമൗലടികകോവകകോശങ്ങളുലട  ലയഘനേമേകോലണനത്ത്  പറഞ  മനേതകോവത്ത്

അപ്പുറത്തുമുണകോയടിരുന്നു,  ശലീമേതടി  വൃന്ദ  കകോരകോടത്ത്.   കരടിലങകോടടി  പ്രതടിമഷേധയ

കകോണടിചതടിലന  മപരടില  നേടിവ  മജകോളടിലയന  ഞെങ്ങളുലട  ധലീരയകോയ

സഹപ്രവര്തകലയ  അസഭരയ  പറഞത്ത്  തലയടില  പടിടടിചതള്ളടി  വടയപടിടടിചത്ത്

ആക്രമേടിക്കകോന  ശമേടിക്കുന  മപകോലലീസടിലനേ  എന്തടിനേകോണത്ത്  മകരളതടിലന

മുഖരമേനടി  നേരകോയലീകരടിക്കുനതത്ത്?  ഞെങ്ങള്  അനേകോവശരമേകോയ  സമേരതടിമനേകോ

അക്രമേതടിമനേകോ മപകോകുനടില്ലെ.  അങ്ങത്ത്  ദൃശരങ്ങള് പരടിമശകോധടിക്കണയ. അങ്ങയലട

ദപലറത്ത്  വകോഹനേതടിലന മുമടില കകോര്  മപകോയടിലക്കകോണടിരടിക്കുമമകോള് ലകോതടി

എടുതത്ത്  രകോമകഷേത്ത്  കനേടിമചരടിലയന  യൂതത്ത്  മകകോണ്ഗ്രസത്ത്  പ്രവര്തകലന

തലയടില  മേര്ദ്ദടിചതടിലന  ഫലമേകോയടി  ബ്ലഡത്ത്  മകകോടകോയടി  മേയഗലകോപുരയ

ആശുപത്രടിയടിമലയ്ക്കത്ത്  ലകകോണ്ടുമപകോമകണടിവന്നു.  വടിഷ്ണു  സുനേടില

പന്തളതടിലനേതടിലര,  ഈ ലകകോലപകോതക ശമേയ  നേടതടിയ ആളുകലള അറസ്റ്റേത്ത്

ലചയ്യേകോനമപകോലുയ മപകോലലീസത്ത് മേടടിക്കുകയകോണത്ത്.  അവര് രണ്ടുമപരുയ മപകോലലീസടിലന

മുമടില  കരഞത്ത്  പറഞടിട്ടുമപകോലുയ  നേടപടടിലയടുക്കകോന  മേടടിക്കുകയകോണത്ത്.
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സമേരങ്ങമളകോടത്ത്  ഇങ്ങലനേ  wholesale  പുച്ഛവുയ  അസഹടിഷ്ണുതയയ

ലകകോണ്ടുനേടക്കുനതത്ത്  ശരടിയല്ലെ.  ഞെങ്ങള്  നേകോടടിലല  നേടികുതടി

ഭലീകരതയ്ലക്കതടിരകോയടിട്ടുള്ള  സമേരമപകോരകോടതടിലകോണത്ത്.   സഭയ്ക്കകത്തുയ  പുറത്തുയ

സമേരയ  ലചയ്യുലമേനത്ത്  ഞെങ്ങള്  പറഞടിട്ടുലണങടില  ഒരു  ഭരണകൂടലതയയ

ഭയലപ്പെടകോന  ഉമദ്ദശടിക്കുനടില്ലെ.  ഞെങ്ങള്  സമേരയ  ലചയ്യുലമേന  കകോരരതടില

യകോലതകോരു  സയശയവുയ  മവണ.  ആ  സമേരങ്ങലള  തല്ലെടി  ഒതുക്കകോന  ശമേടിക്കുന

മപകോലലീസടിലന  കടിരകോത  നേടപടടികള്ലക്കതടിലര  അതടിമനേകോടുള്ള  സര്ക്കകോരടിലന

സമേലീപനേയ  സഭ  നേടിര്തടിവചത്ത്  ചര്ച  ലചയ്യേണലമേനത്ത്  ഞെങ്ങള്  ശക്തടിയകോയടി

ആവശരലപ്പെടുകയകോണത്ത്. 

 മുഖരമേനടി (ശലീ  .    പടിണറകോയടി വടിജയന): സര്, സമേരയ പകോടടില്ലെ എലനകോരു

നേടിലപകോടത്ത്  ആമരകോ സതലീകരടിചലവന്നുള്ള മേടടിലകോണത്ത് പ്രമമേയകോവതകോരകന ഇവടിലട

സയസകോരടിചതത്ത്.  മകരളതടില  എല്ലെകോ  വടിഭകോഗവുയ  സമേരയ  നേടതടിയടിട്ടുണത്ത്.  ആ

സമേരങ്ങലള  അതതുകകോലലത സര്ക്കകോരുകള് എങ്ങലനേ മനേരടിട്ടുലവലനകോലക്ക

നേമുലക്കല്ലെകോവര്ക്കുയ  ഓര്മ്മയള്ളതകോണത്ത്.   കറുപ്പെത്ത്  കണകോല  എമന്തകോ  വടിമരകോധയ,

കറുപ്പെത്ത്  കകോണടിക്കകോന  പകോടടില്ലെ,  കറുപ്പെത്ത്  ഷേര്ടത്ത്  പകോടടില്ലെ,  കറുപ്പെത്ത്  മേകോസത്ത്  പകോടടില്ലെ,
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മേരണസലതത്ത്  ലകകോടടി  വചടിട്ടുലണങടില  അതത്ത്  പകോടടില്ലെ;  ഇലതകോലക്ക

ഏതകോയകോലുയ  ഞെങ്ങള്  സതലീകരടിക്കുന  നേടിലപകോടല്ലെ.  മകരളതടില  കുറചത്ത്

മേകോധരമേങ്ങള്ക്കത്ത് ഈ സര്ക്കകോരടിലനേ വല്ലെകോലത അപകലീര്തടിലപ്പെടുതണലമേന്നുണത്ത്.

അതടിലന  ഭകോഗമേകോയടി  അവര്  പടചവടിടുന  പല  കകോരരങ്ങളുണത്ത്.  ഇങ്ങലനേയള്ള

നേടിലപകോടുകളകോണത്ത്  അവര്ക്കത്ത്  കൂടുതല  ഹരയ  പകരുനതത്ത്.  സയസകോനേലത

ഏലതങടിലുയ തരതടില മുമനകോട്ടുമപകോകകോന  അനുവദൈടിക്കടിലല്ലെന നേടിലപകോടത്ത് ചടിലര്

സതലീകരടിക്കുകയകോണത്ത്. അതത്ത് ശലീ. നേമരനമമേകോദൈടിക്കത്ത് സമേമേകോയടി പറയനലതനകോണത്ത്

പറയനതത്ത്.  മകരളതടിലന  അനുഭവമേമല്ലെ;  ഏലതല്ലെകോയ  തരതടിലുള്ള

നേടപടടികളകോണത്ത്  ഇവടിലട  സതലീകരടിചടിട്ടുള്ളതത്ത്;  നേകോടടിലന  വടികസനേലത

തടയനതടിനുള്ള നേടപടടികള്,  അതടിലന ഭകോഗമേകോയടിട്ടുള്ള നേടിലപകോടുകള്,  അതടിനേത്ത്

വലടിയമതകോതടിലുള്ള  കുപ്രചരണങ്ങലളല്ലെകോയ  നേടത്തുകയമല്ലെ;  കുറചവര്ഷേയ

മുമകോലണങടിലുയ  ആരുലടയയ  മേനേസടിലനേടിനത്ത്  വടിട്ടുമപകോകകോത  ഒരു

കകോരരമേകോണമല്ലെകോ  കയ്യേടിലുള്ള  കറുത  പതകോകയയ  ടവ്വലുലമേകോക്ക  വലീശടിയമപ്പെകോള്

അവരുലട  മനേലര  നേടിറലയകോഴടിചതത്ത്;  എത്രമപരകോണത്ത്  അവടിലട  രക്തസകോകടിതതയ

വരടിചതത്ത്;  ഇലതകോലക്ക ഈ മകരളതടില നേടനതമല്ലെ;  കൂത്തുപറമടില വചമല്ലെ
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ഇതത്ത് നേടനതത്ത്? ഇന്നുയ ജലീവടിക്കുന രക്തസകോകടിയകോയടി പുഷ്പന നേടിലക്കുകയമല്ലെ;

ഇതടിലനേല്ലെകോയ മനേതൃതതയ ലകകോടുതവര് പുണരവകോളനകോരകോയടി ഇമപ്പെകോള് വര്തമേകോനേയ

പറയക  എന്നുപറഞകോല  എന്തകോണത്ത്  അതടിനേര്തയ?  ഞെങ്ങള്ക്കത്ത്

അങ്ങലനേലയകോരു നേടിലപകോടടില്ലെ.  ജനേകലീയ പ്രമകകോഭങ്ങള് ചടില ഘടങ്ങളടിലലകോലക്ക

ഉയര്ന്നുവമനക്കകോയ.  അലല്ലെങടില  സര്ക്കകോരടിലന  നേടപടടികളടില

പ്രതടിമഷേധമുണകോയകോല  അതടിലന  ഭകോഗമേകോയടി  പ്രമകകോഭയ  നേടതടിലയന്നുവരകോയ.

പമക  മകരളയ  ഇതുവലര  കണരലീതടിയടിലുള്ള  പ്രമകകോഭമേകോമണകോ  നേടിങ്ങള്

ഇമപ്പെകോള് നേടതടിലക്കകോണടിരടിക്കുനതത്ത്;  സകോധകോരണ എങ്ങലനേയകോണത്ത് പ്രമകകോഭയ;

നേടിങ്ങളുയ  ഞെങ്ങളുയ  അലല്ലെങടില  നേമ്മള്  വടിവടിധ  ഘടങ്ങളടില  നേടതടിയടിട്ടുള്ള

പ്രമകകോഭയ  എങ്ങലനേയകോണത്ത്?  ഈപ്പെറഞ  കരടിലങകോടടി  കകോണടിക്കുനതത്ത്  തലന

എടുത്തുമനേകോക്കണയ.  ഇവടിലട  കരടിലങകോടടി  കകോണടിക്കുനതത്ത്  എങ്ങലനേയകോണത്ത്;

വളലര ഒറലപ്പെട രലീതടിയടില ഒരകോള്,  രണകോള് എലനകോലക്കയള്ള തരതടിലകോണത്ത്.

സകോധകോരണ ഒരു ബഹുജനേ പ്രസകോനേയ ലചയ്യുന കകോരരമേകോമണകോ; (.....ബഹളയ.....)

മേടി  .   സലീക്കര്:  പലീസത്ത്.....പലീസത്ത്.....
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ശലീ  .    പടിണറകോയടി  വടിജയന:  സര്,  യൂതത്ത്  മകകോണ്ഗ്രസത്ത്  എന്നുപറയനതത്ത്

മകരളതടില യവകോക്കലള അണടിനേടിരതകോന കഴടിയകോലതകോരു സയഘടനേയകോണത്ത്

എലനകോന്നുയ ഞെകോന പറയനടില്ലെ.  ആ നേടിലയ്ക്കത്ത്  ആലരങടിലുയ കകോണുമമേകോ;  പമക

എന്തുലകകോണകോണത്ത് ഈ ഘടതടില പ്രമകകോഭതടിനേത്ത് ഒരകോളുയ രണകോളുമേകോകുനതത്ത്?

വകോര്ത  ലകകോടുക്കകോന  മേകോധരമേങ്ങള്ക്കത്ത്  വലടിയ  തകോലപ്പെരരമേകോണമല്ലെകോ;

എങ്ങലനേയകോണത്ത്  വകോര്ത;  ശരടിക്കത്ത്  മേനേസടിലകോവുകയടിമല്ലെ;  പ്രമതരകടിചത്ത്

സഞരടിക്കുമമകോള്  മേനേസടിലകോകുമേമല്ലെകോ;  മറകോഡത്ത്  ലലസഡടില  ചടില  കരകോമേറകള്

നേടിലക്കുന്നു.   അവടിലട  കരടിലങകോടടി  കകോണകോന  മപകോകുന്നുലവനത്ത്  അമപ്പെകോള്

അറടിയകോയ.  എങ്ങലനേയകോണത്ത്  കരടിലങകോടടി  വരുനതത്ത്?  പമക  അവടിലട

കരടിലങകോടടിയടില്ലെ.  ഞെകോന പകോലക്കകോമടയ്ക്കത്ത് മപകോകുകയകോയടിരുന്നു.  ഇങ്ങലനേലയകോരു

കകോഴ്ച കകോണുകയകോണത്ത്.  ഒരടിടത്തുയ  ആളുകലള കകോണകോനേടില്ലെ,  മറകോഡത്ത് വടിജനേമേകോണത്ത്.

അമപ്പെകോള്  ഒരു  ലലബക്കത്ത്  വരുന്നു,  ആ  ലലബക്കത്ത്  ലലസഡടില  നേടിര്ത്തുന്നു.

പടിനടിലുള്ളയകോള്  ഇങ്ങലനേ  വലീശുകയകോണത്ത്.  അതരതടില  പരടിഹകോസരമേകോയ

അവസയടിമലയ്ക്കത്ത്  യൂതത്ത്  മകകോണ്ഗ്രസത്ത്  എമതണതുമണകോ?  (.....ബഹളയ.....)

യൂതത്ത് മകകോണ്ഗ്രസത്ത് എന്നുപറയനതത്ത് മകരളതടില ഡടി.ലലവ.എഫത്ത്.ലഎ.-യലട
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അത്ര കരുലതകോന്നുമേടിലല്ലെങടിലുയ ഒരു പ്രധകോനേലപ്പെട യവജനേ സയഘടനേയകോണമല്ലെകോ;

സതകോഭകോവടികമേകോയയ അവര്ക്കത്ത് ആളുകലള അണടിനേടിരതകോന പറമേമല്ലെകോ;  അങ്ങലനേ

അണടിനേടിരതടിലക്കകോണത്ത്  ചടിലമപ്പെകോള്  കരടിലങകോടടി  വലീശുമേമല്ലെകോ;  അതടിനേകതത്ത്

എന്തകോണത്ത്  പ്രശയ?  അതത്ത്  ചടിലമപ്പെകോള്  നേടന്നുലവനത്ത്  വരുമേമല്ലെകോ;  അവടിലട

ഇതല്ലെമല്ലെകോ ഉണകോയതത്ത്. നേടിങ്ങള് തമ്മടിലുള്ള മേത്സരതടിനേത്ത്  എലന കരുവകോക്കരുതത്ത്

എന്നുമേകോത്രമമേ  എനേടിക്കത്ത്  പറയകോനുള.  ഞെകോന ആലുവയടിലല  ഒരു പരടിപകോടടിക്കത്ത്

മപകോകുമമകോള്  ആലുവ  എയ.എല.എ.- യയ  ഞെകോനുയ  ഒനടിചകോണത്ത്  ലലഫ്ലെെറടില

മപകോകുനതത്ത്.  ലലഫ്ലെെറടില യകോത്രക്കകോര്  ഒനടിചകോയടി എന്നുമേകോത്രമമേയള.  അവടിലട

ലചനത്ത്  ഇറങ്ങടിയമപ്പെകോഴുയ  ഒനടിചകോയടി.  ഞെകോന  ആലുവ  ഗസ്റ്റേത്ത്  ഹമൗസടിമലയ്ക്കത്ത്

മപകോകുമമകോള് ആലുവ ടമൗണടിലനേടിനത്ത് മൂന്നുനേകോലുമപര് കരടിലങകോടടി കകോണടിക്കുന്നു.

അമപ്പെകോള്  ചടിലര്ക്കതത്ത്  കലീണമേകോയടി.  മവലറകോരു  പരടിപകോടടിയടില

പലങടുക്കുനതടിനേകോയടി  അങമേകോലടിയടില  മപകോയടി.  ആലുവയടിലുള്ള  ആള്ക്കത്ത്

കരടിലങകോടടി  കകോണടിക്കകോന  കഴടിഞ,  അവര്ക്കത്ത്   കരടിലങകോടടി  കകോണടിക്കകോന

കഴടിഞടിലല്ലെനന്നുള്ളതത്ത്  മനേരലത  വലനകോരു  പരകോതടിയകോലണനത്ത്  മതകോന്നുന്നു.

അതടിലന  ഭകോഗമേകോയടി  ഒരുദൈടിവസയ  പരടിപകോടടി  കഴടിഞത്ത്  വരുമമകോള്
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അങമേകോലടിയടിലവചത്ത് രമണകോമൂമനകോ ആളുകള് ഇവടിലടപ്പെറഞ ലപണ്കുടടിയടക്കയ

ചകോടുന്നു.  അനത്ത്  ഒരു  ലപണ്കുടടിയലണനത്ത്  മതകോന്നുന്നു.  ഇതരതടിലകോമണകോ

പ്രമകകോഭങ്ങള്  ഉണകോകകോറുള്ളതത്ത്;  സകോധകോരണനേടിലയടില  പ്രമകകോഭതടില

വലടിയമതകോതടില ആളുകള് പലങടുക്കടിമല്ലെ?  എന്തുലകകോണകോണത്ത് ഇതടിനേത്ത്  ആലള

കൂടകോന  പറകോന  പറകോതതത്ത്  എന്നുള്ളതത്ത്  നേടിങ്ങള്  മേനേസടിലകോക്കണയ.   അതത്ത്

വലടിയമതകോതടില  ജനേങ്ങള്  നേടിങ്ങള്  പറയന  വകോദൈങ്ങള്  അയഗലീകരടിക്കുനടില്ലെ

എന്നുള്ളതുലകകോണ്ടുതലനയകോണത്ത്.  യൂതത്ത്  മകകോണ്ഗ്രസടിലന  അണടികള്മപകോലുയ

അയഗലീകരടിക്കകോത  കകോരരങ്ങളകോണത്ത്  നേടിങ്ങള്  പറഞലകകോണടിരടിക്കുനലതനത്ത്

നേടിങ്ങള് മേനേസടിലകോക്കണയ. 

ഇവടിലട  ശബതടിലന  കകോരരങ്ങലളപ്പെറടി  പറഞമല്ലെകോ?  ഇവടിലടനേടിനത്ത്

വല്ലെകോലത  അസഹടിഷ്ണുത  കകോണടിക്കുന്നുലവനത്ത്  പറഞ.  അവടിലടനേടിന്നുയ

കകോണടിക്കുനലതല്ലെകോയ  സഹടിഷ്ണുതയകോമണകോ;  പ്രമമേയകോവതകോരകന

സയസകോരടിചലകകോണടിരടിക്കുമമകോള് അമദ്ദഹതടിലന ഇടതുഭകോഗത്തുതലന ഇരുനത്ത്

വലടിയ ശബയ അവടിലടനേടിന്നുണകോക്കടിയകോല അതത്ത്  സഹടിഷ്ണുതയകോമണകോ;  മനേലര

പടിനടിലനേടിന്നുയ  വലതുഭകോഗത്തുനേടിന്നുയ  ശബമുണകോക്കടിയകോല  അതത്ത്
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സഹടിഷ്ണുതയകോമണകോ; ഇവടിലട നേടിങ്ങളതത്ത് കകോണുകയമല്ലെ;  അലതല്ലെകോയ സഹടിക്കുന

നേടിങ്ങള്  ഇപ്പുറത്തുനേടിനത്ത്  ആ  ശബതടിലനേതടിലര  ശബയ  വരുമമകോള്  നേടിങ്ങള്

എന്തകോണത്ത്  ഇങ്ങലനേ  അസഹടിഷ്ണുത  കകോണടിക്കുനലതന്നുപറഞകോല  അതത്ത്

അസഹടിഷ്ണുതയകോകുമമേകോ;  അലതകോരു  പ്രതടികരണമേമല്ലെ;  അലതകോരു

പ്രതടികരണമേകോയടി ഉയരുനതകോണമല്ലെകോ? (....ബഹളയ.....)

മേടി  .   സലീക്കര്:  ലയസത്ത്..ലയസത്ത്...പലീസത്ത്.....പലീസത്ത്....

ശലീ  .    പടിണറകോയടി വടിജയന:  സര്,  പലീനേറടി സമമ്മളനേലതപ്പെറടി അമദ്ദഹയ

പറഞ.  പലീനേറടി  സമമ്മളനേയ നേല്ലെ ആമവശയ അവര്ക്കുണകോ ക്കടിയടിട്ടുണത്ത്.  അതത്ത്

നേല്ലെ  കകോരരയ.  നേല്ലെരലീതടിയടിലുള്ള  നേടിലപകോടുകള്  സതലീകരടിചത്ത്  ഇന്തരന

രകോഷലീയതടിനേത്ത്  മചര്നമേടടില  കകോരരങ്ങള്  നേലീക്കുന്നുലണങടില  നേല്ലെതത്ത്.  പമക

അതടിനേനുസരടിചത്ത് നേടിങ്ങളുയ മേകോറണയ.  അതത്ത്  നേടിങ്ങള് പ്രമതരകയ ശദ്ധടിക്കണയ.

അതടിനേനുസരടിചള്ള  നേടിലപകോടത്ത്  സതലീകരടിക്കകോന  നേടിങ്ങള്ക്കുയ  പറണയ.  ഇവടിലട

നേടിങ്ങള് എന്തടിനേകോണത്ത് അനേകോവശരമേകോയ സതയയ ഇകഴ്ത്തല നേടത്തുനതത്ത്?  നേടിങ്ങലള

ആരകോണത്ത്  അടടിമേകളകോയടി  കകോണുനതത്ത്;  നേടിങ്ങള്  മേകോനേരരകോയ

ലപകോതുപ്രവര്തകരമല്ലെ;  മകരളതടിലല മേകോനേരമേകോയ പ്രതടിപകമേമല്ലെ;  നേടിങ്ങളുലട
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മനേലര അടടിമേകള് എന്നുള്ള സമേലീപനേയ ഈ ഗവണ്ലമേനടിനുമണകോ; എന്തടിനേകോണത്ത്

അങ്ങലനേലയകോരു പരകോമേര്ശയ നേടതടിയതത്ത്;  ഞെങ്ങള് അടടിമേകളല്ലെ എന്നുപറയന

നേടില  സതലീകരടിചടിമല്ലെ;  അങ്ങലനേ  സതയയ  ഒരു  അധമേമബകോധമുണകോമകണ

കകോരരമുമണകോ;  ഇവടിലട  വകോഹനേവവ്യൂഹതടിലന  കകോരരയ  പറഞമല്ലെകോ;  അതടില

നേമ്മള് കകോമണണതത്ത്,  ഞെകോന ഇമപ്പെകോള് ഇരടിക്കുന സകോനേതത്ത് ഞെകോനേടിരുനകോലുയ

മേലറകോരകോള് ഇരുനകോലുലമേകോലക്ക  ഉണകോകുന ഒരു കകോരരമേകോയടി മേകോത്രയ കണകോല മേതടി.

അതത്ത്  പ്രമതരകമേകോയ  എലനലയകോരു  ദൈമൗര്ബലരമേകോയടി  കകോമണണതടില്ലെ.  നേടിങ്ങള്

പറഞ.  നേടിങ്ങള് പറയകോന വടിടടില്ലെ.   മുഖരമേനടിയലട വകോഹനേവവ്യൂഹലതപ്പെറടി

നേടിങ്ങള്  പറഞ.   അതുലകകോണകോണത്ത്  ഞെകോന  പറയനതത്ത്.  ബഹുമേകോനേലപ്പെട

പ്രതടിപകമനേതകോവത്ത്  എലനക്കുറടിചത്ത്  പറഞ  ഒരു  പത്രവകോര്ത  ഞെകോന

ശദ്ധടിക്കകോനേടിടയകോയടി,  അമദ്ദഹയ  പറയനതത്ത്,  'മുഖരമേനടി  വലീടടിലതലന

ഇരടിമക്കണടിവരുയ,  വലീടടിലനേടിനത്ത്  പുറതടിറങ്ങകോന  പറടില്ലെ'  എനകോണത്ത്.  പഴയ

വടിജയനേകോലണങടില പമണ ഞെകോനേതടിനേത്ത് മേറുപടടി പറയമേകോയടിരുന്നു. ഇമപ്പെകോള് ആ

നേടിലയടിലുള്ള  മേറുപടടി  പറയകോന  കഴടിയടില്ലെ.  കകോരണയ  സകോധകോരണ

മുഖരമേനടിക്കമസരയടില  ഇരടിക്കുന  ഒരകോളടിമനേകോടത്ത്  സതകോഭകോവടികമേകോയ
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പ്രതടിമഷേധങ്ങള് പ്രകടടിപ്പെടിക്കുകയയ മുഖരമേനടിലക്കതടിലര  പറമയണ കകോരരങ്ങള്

പറഞലവന്നുയവരുയ.  മുഖരമേനടിയല്ലെകോത  സകോഹചരരതടിലകോയടിരുന്നുലവങടില

ഞെകോന പറമയണ മേറുപടടിലയന്തകോണത്ത്?  എനേടിക്കത്ത്  പറയകോന കഴടിയയ,  അലതല്ലെകോയ

ശലീ.  സുധകോകരമനേകോടത്ത്  മചകോദൈടിചകോല  മേതടിലയനത്ത്.  ഇലതകോന്നുമേടില്ലെകോത  കകോലതത്ത്,

നേടിങ്ങള്  സര്വ്വസജ്ജവുമേകോയടി  നേടിന  കകോലതത്ത്  ഞെകോനേലീ  ഒറതടടിയകോയടി

നേടനടിരുനമല്ലെകോ; എല്ലെകോ തരതടിലുയ. എലന വലീടടിലനേടിന്നുയ പുറതടിറക്കടിലല്ലെനത്ത്

നേടിങ്ങള് ആമലകോചടിച കകോലതത്ത് ഞെകോന നേടനമല്ലെകോ,  ഇമപ്പെകോള് ആ ഭകോഗമതയ്ക്കല്ലെ

ഞെകോന മപകോകുനതത്ത്.  വകോഹനേ വവ്യൂഹലതപ്പെറടി പറയമമകോള് നേമ്മുലട ആളുകള്ക്കത്ത്

അതടിലന  സകോമങതടിക  പദൈയവചത്ത്  പറഞകോല  വടിശടിഷ  വരക്തടികള്,

അതടിവടിശടിഷ  വരക്തടികള്  എനടിവര്ലക്കല്ലെകോയ  സുരക  ഒരുക്കുനതത്ത്  മകന

ആഭരന്തര  മേനകോലയതടിലന  പ്രമതരക  മേകോനേദൈണ്ഡമേനുസരടിചകോലണനത്ത്

എല്ലെകോവര്ക്കുമേറടിയകോയ.  ഇതുപ്രകകോരയ സയസകോനേതത്ത് സുരക ഒരുമക്കണ വടിശടിഷ

വരക്തടികളുലട  സുരകകോക്രമേലീകരണങ്ങള്  സയബനടിച  തലീരുമേകോനേങ്ങള്

ലലകലക്കകോള്ളുനതത്ത്  മകനതടിലലയയ  സയസകോനേതടിലലയയ  ബനലപ്പെട

അധടികകോരടികള്  ഉള്ലപ്പെടുന  ലസകവ്യൂരടിറടി  റടിവവ്യൂ  കമ്മടിറടിയകോണത്ത്.  ഓമരകോ  ആറത്ത്
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മേകോസയ  കൂടുമമകോഴുയ  ലസകവ്യൂരടിറടി  റടിവവ്യൂ  കമ്മടിറടി  മയകോഗയ  മചരുകയയ  വടിശടിഷ

വരക്തടികളുലട  സുരക  സയബനടിച  അവമലകോകനേവുയ  പുനേ:പരടിമശകോധനേയയ

നേടത്തുകയയ  ലചയ്യുന്നു.  ഇപ്രകകോരയ  സയസകോനേ  മുഖരമേനടിക്കത്ത്  നേടിലവടില

ഏര്ലപ്പെടുതടിയടിട്ടുള്ളതത്ത്  ഇസഡത്ത്  പസത്ത്  കകോറഗറടിയടിലുള്ള

സുരകകോക്രമേലീകരണങ്ങളകോണത്ത്.  ഇമത  സുരകതലനയകോണത്ത്  സയസകോനേ

ഗവര്ണര്ക്കുയ  വയനേകോടത്ത്  മലകോകസഭകോ  മേണ്ഡലലത  പ്രതടിനേടിധലീകരടിക്കുന  ശലീ.

രകോഹുല  ഗകോനടി  എയ.പടി.ക്കുയ  ഒരുക്കടിയടിട്ടുള്ളതത്ത്.  ഇസഡത്ത്  പസത്ത്  സുരകയള്ള

വരക്തടിക്കത്ത്  അതടിലന  സതകോഭകോവടികമേകോയ  മപ്രകോമടകോമകകോള്  പ്രകകോരയ  നേലകുന

സുരക  മേകോത്രലമേ  മകരളതടിലല  മുഖരമേനടിക്കുയ  ഏര്ലപ്പെടുതടിയടിട്ടുള.  സമേര

മുറകള്  അരമങ്ങറുന  ചടില  പ്രമതരക  സകോഹചരരങ്ങളടില  അതടില

അപകടങ്ങളുണകോകകോതടിരടിക്കകോനുള്ള  ശദ്ധയയ  മപകോലലീസത്ത്  സതലീകരടിക്കുന്നുണത്ത്.

വകോഹനേ  വവ്യൂഹതടിനുമുനടില  മൂമനകോ  നേകോമലകോ  മപര്  എടുത്തുചകോടകോന

തയ്യേകോറകോകുമമകോള്  അവര്  ഒരുപലക,  അതടിലന  പ്രതരകോഘകോതങ്ങലളപ്പെറടി

ആമലകോചടിക്കകോറടില്ലെ. പലക അവലര അതടിനേകോയടി തയ്യേകോറകോക്കുനവര്ക്കത്ത് അതടിലന

പ്രതരകോഘകോതങ്ങള് നേനകോയടി  അറടിയകോലമേനകോണത്ത്  കരുതുനതത്ത്.  അവര് ഉമദ്ദശടിച
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കകോരരങ്ങള്  നേടക്കകോലത  മപകോകുമമകോഴുള്ള  മമേകോഹഭയഗമേകോണത്ത്  പടിനലീടുള്ള

വര്തമേകോനേങ്ങളടിലലല്ലെകോയ  കകോണകോന  കഴടിയനതത്ത്.  ഞെകോന  അതടിലന  കൂടുതല

കകോരരങ്ങളടിമലയ്ക്കത്ത്  കടക്കുനടില്ലെ.  നേമ്മുലട  നേകോടടില  മുഖരമേനടിയലട  യകോത്രയമേകോയടി

ബനലപ്പെടത്ത്  വകോഹനേ  വവ്യൂഹലമേകോരുക്കുനതത്ത്  മുഖരമേനടിയലട

നേടിര്മദ്ദശമേനുസരടിചലല്ലെനകോണത്ത്  പറഞതടിലന  ചുരുക്കയ,  അതകോണത്ത്

മേനേസടിലകോമക്കണ കകോരരയ.  ഇമൗ സുരക മവലണനത്ത് പറയകോന കഴടിയമമേകോ?  ഇമൗ

സുരക  മവലണനത്ത്  ഞെകോന  മുമത്ത്  നേടിങ്ങമളകോടത്ത്  പറഞടിരുന്നു,  നേടിങ്ങലളനത്ത്

പറഞകോല  നേടിങ്ങളുലട  ഗവണ്ലമേനത്ത്  അധടികകോരതടിലടിരുന  സമേയതത്ത്.

ഞെകോലനേകോരു  വരക്തടിലയന  നേടിലയയ  ഒരു  രകോഷലീയ  പ്രവര്തകലനേന  നേടിലയയ

എനേടിക്കത്ത്  മപകോലലീസത്ത്  സയരകണമമേര്ലപ്പെടുതകോന  അനലത  ഗവണ്ലമേനത്ത്

തലീരുമേകോനേലമേടുതമപ്പെകോള് മവലണനത്ത് ഞെകോന പറഞടിരുന്നു. അക്കകോരരയ മുലമകോരു

ഘടതടില സഭയടില പറഞതുമേകോണത്ത്. അങ്ങലനേ സുരകമയര്ലപ്പെടുതടിയമപ്പെകോള്

ഞെകോന യകോത്ര ലചയ്യുന ലടയടിനുകളടിലലല്ലെകോയ വലടിയ മതകോക്കുയ പടിടടിചത്ത് സുരകകോ

ഉമദൈരകോഗസര് നേടിലക്കകോന തുടങ്ങടി.  ഇലതല്ലെകോയ  കഴടിഞകോണത്ത്  വനതത്ത്.  നേമ്മുലട

ഓമരകോരുതരുമടയയ  ആഗ്രഹവുയ  ഇച്ഛയമേനുസരടിചല്ലെ  മപകോലലീസത്ത്
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സുരകകോക്രമേലീകരണങ്ങള്  ഒരുക്കുനതത്ത്.  അവര്  അരവരുമടതകോയ  വഴടിക്കകോണത്ത്

കകോരരങ്ങള് ലചയ്യുനതത്ത്.  അതത്ത് മനേരലത പറഞതുമപകോലല ലസകവ്യൂരടിറടി  റടിവവ്യൂ

കമ്മടിറടിയകോണത്ത് ഇമൗ നേടപടടികള് സതലീകരടിക്കുനതത്ത്.  എലന നേടിര്മദ്ദശമേനുസരടിചത്ത്

വകോഹനേവവ്യൂഹയ  ഒരുക്കുകയല്ലെ  ലചയ്യുനതത്ത്.  സതകോഭകോവടികമേകോയയ

നേടിങ്ങള്ലക്കല്ലെകോവര്ക്കുയ ഇമൗ കകോരരങ്ങള് അറടിയകോവുനതകോണത്ത്. 

നേമ്മുലട സയസകോനേതടിലന ലപകോതുവകോയ കകോരരങ്ങള് നേടിര്വ്വഹടിക്കുനതടിനേത്ത്

വരുമേകോനേയ  കൂമടണതുണത്ത്.  അതടില  ഏറവുയ  മേടിതമേകോയ  തരതടിലുള്ള  വരുമേകോനേ

വര്ദ്ധനേവകോണത്ത്  ഇമപ്പെകോള്  വരുതടിയടിട്ടുള്ളതത്ത്.  അതത്ത്  നേകോട്ടുകകോര്ലക്കല്ലെകോയ

മബകോദ്ധരമുള്ള കകോരരവുമേകോണത്ത്.  അതത്ത്  നേടിങ്ങലളല്ലെകോയ കണ കകോരരമേകോണത്ത്.  ഞെങ്ങലള

കടടിചകലീറകോന നേടക്കുന ചടില മേകോദ്ധരമേങ്ങള്, തത്സസമേയ സയമപ്രകണതടിലന

ഭകോഗമേകോയടി  ആളുകളുലട  അടുത്തുമപകോയടി  അഭടിപ്രകോയങ്ങള്  ആരകോയകോറുണത്ത്;

അക്കൂടതടില  ഒരു  ആമടകോറടികകോ  ലലഡ്രവമറകോടത്ത്  ഇതുമേകോയടി  ബനലപ്പെടത്ത്

മചകോദൈടിചമപ്പെകോഴുണകോയ പ്രതടികരണയ നേടിങ്ങള് കണടിമല്ലെ?  എത്ര വകോശടിയടിലകോണത്ത്

അമദ്ദഹയ  ഇമൗ  നേടപടടിലയ  അനുകൂലടിചതത്ത്.  അതകോണത്ത്  നേമ്മുലട  നേകോടത്ത്.

മകരളതടിലന  ലപകോതുവകോയ  വടികകോരയ  നേടിങ്ങള്  മേനേസടിലകോക്കണയ.  അവര്
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കകോരരങ്ങള്  മേനേസടിലകോക്കുന്നുണത്ത്.  രകോഷലീയമേകോയ  നേടിലപകോടുവചത്ത്  എന്തടിമനേയയ

എതടിര്ക്കുന  നേടിലപകോടല്ലെ  സതലീകരടിമക്കണതത്ത്.  അതകോണത്ത്  നേടിങ്ങള്  ഇമപ്പെകോള്

ലചയ്യുനതത്ത്;  അതടിലനേടിന്നുയ  നേടിങ്ങള്ക്കത്ത്  മേകോറകോന  കഴടിയണയ.  നേകോടടിലന

കകോരരങ്ങള്ക്കത്ത്  ഒനടിചത്ത്  നേടിലക്കകോന  കഴടിയണയ.  നേകോടത്ത്  ഇനേടിയയ

മുമനകോട്ടുമപകോമകണതുണത്ത്;  അതടിനേകോവശരമേകോയ  സകോമതടിക  ഭദ്രത

നേമുക്കുണകോവണയ.  അതടിനേത്ത്  കുറചത്ത്  വരുമേകോനേങ്ങള്  വര്ദ്ധടിപ്പെടിമക്കണതകോയടി

വന്നുലവനതകോണത്ത്  ഇതടിനേടിടയകോക്കടിയലതനത്ത്  മേനേസടിലകോക്കകോന  നേടിങ്ങള്ക്കത്ത്

കഴടിയണയ.  അതകോണത്ത്  എനേടിക്കത്ത്  ഇതുമേകോയടി  ബനലപ്പെടത്ത്  പറയകോനുള്ളതത്ത്.

ഏലതങടിലുയ  തരതടില  സഭകോനേടപടടികള്  നേടിര്തടിവചത്ത്  ചര്ച  ലചമയ്യേണ

ഗമൗരവപ്രശയ ഇതടില അടങ്ങടിയടിടടില്ലെ.

മേടി  .    സലീക്കര്:  ബഹുമേകോനേലപ്പെട  മുഖരമേനടിയലട  വടിശദൈലീകരണതടിലന

അടടിസകോനേതടില അടടിയന്തരപ്രമമേയതടിനേത്ത് അനുമേതടി നേടിമഷേധടിക്കുന്നു.

(ബഹുമേകോനേലപ്പെട മുഖരമേനടിയലട വടിശദൈലീകരണതടിലന അടടിസകോനേതടില

അടടിയന്തരപ്രമമേയകോവതരണതടിനേത്ത് അനുമേതടി നേടിമഷേധടിച)
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പ്രതടിപക മനേതകോവത്ത്  (ശലീ  .    വടി  .    ഡടി  .    സതലീശന):  സര്,  ഇതത്ത് സ്റ്റേകോലടിലന

റഷേരയല്ലെ, ഇതത്ത് ജനേകോധടിപതര മകരളമേകോണത്ത്. ഇവടിലട ജനേകോധടിപതര രലീതടിയടിലുള്ള

പ്രതടിമഷേധങ്ങളുയ  ഒരുപകോടത്ത്  സമേരങ്ങളുമുണകോകുയ.  ഇവടിലട  ഒരു  സര്ക്കകോര്

അവതരടിപ്പെടിച  ബജറടില  നേകോലകോയടിരയ  മകകോടടി  രൂപയലട  നേടികുതടി

നേടിര്മദ്ദശങ്ങലളപ്പെറടി  പറയന്നു.  അതടില  ജനേങ്ങളുലട  ഭകോഗത്തുനേടിന്നുയ

എതടിര്പ്പുകളുണകോകുന്നു.  പടിമറ  ദൈടിവസയ  500  മകകോടടി  രൂപയലട  ലവള്ളക്കരയ

വര്ദ്ധടിപ്പെടിക്കുന്നു.  ആലക  4500  മകകോടടി  രൂപയലട  നേടികുതടിഭകോരയ

ജനേങ്ങളുലടമമേലുണകോക്കുന്നു.  സര്ക്കകോരുകള്  നേടികുതടി  പടിരടിക്കുനതടിലനേ

ഞെങ്ങള്ക്കത്ത്  എതടിര്ക്കകോന  കഴടിയടില്ലെ,  ഞെങ്ങളുലട  കകോലത്തുയ  നേടികുതടി

പടിരടിക്കകോറുണത്ത്.  ഇവടിലട  നേടികുതടി  പടിരടിവടില  ലകടുകകോരരസതലകകോണ്ടുയ

അനേകോസലകകോണ്ടുയ  പതടിനേകോയടിരക്കണക്കടിനേത്ത്  മകകോടടി  രൂപ  പടിരടിക്കകോന

പരകോജയലപ്പെട ഒരു സര്ക്കകോരടിലന ലതറകള് കവര് ലചയ്യേകോന സകോധകോരണക്കകോരുലട

തലയടില  നേടികുതടി  ഭകോരയ  ലകടടിവചതടിലനേയകോണത്ത്  ഞെങ്ങള്  ശക്തടിയകോയടി

എതടിര്ക്കുനതത്ത്.  ഞെങ്ങള്  സമേകോധകോനേപരമേകോയടിടകോണത്ത്  സമേരയ  തുടങ്ങടിയതത്ത്.

ഞെങ്ങള് നേടിയമേസഭയ്ക്കകത്തുയ പുറത്തുയ സമേകോധകോനേപരമേകോയടി സമേരയ ലചയമപ്പെകോള്
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മുഖരമേനടി ഞെങ്ങലള പരടിഹസടിച. മകരളതടിലല പ്രതടിപകതടിനേത്ത് സതരകോഗ്രഹ

സമേരയ  ലചയ്യേകോന  മേകോത്രലമേ  അറടിയൂലവനത്ത്  പറഞത്ത്  ഞെങ്ങലള  പരടിഹസടിച.

ഞെങ്ങള് സതരകോഗ്രഹ സമേരതടിലൂലട വളര്ന്നുവന പ്രസകോനേമേകോണത്ത്,  ഗകോനടിയന

ലലപതൃകമുള്ള  പ്രസകോനേമേകോണത്ത്.  ഞെങ്ങള്  സതരകോഗ്രഹ  സമേരയ  നേടത്തുനതത്ത്

അഭടിമേകോനേമതകോടുകൂടടിയകോണത്ത്.  സതരകോഗ്രഹ  സമേരയ  നേടതകോന  മേകോത്രലമേ

പ്രതടിപകതടിനേത്ത്  അറടിയൂ  എന്നുപറഞ  മുഖരമേനടി  ഇമപ്പെകോള്  പറയനതത്ത്

ആത്മഹതരകോ  സതകോഡുകളുയ  ചകോമവര്  സതകോഡുകളുമേകോണത്ത്  തലന  വകോഹനേ

വവ്യൂഹതടിനുമനേലര  ചകോടടി  മേരടിക്കകോന  വരുനലതനത്ത്,  ചകോമവര്  സതകോഡുകളകോണത്ത്

ഞെങ്ങലളനത്ത്  മേകോറടി  പറമയണടിവനടിമല്ലെ?  മുഖരമേനടി  വലീടടിലടിരടിക്കുനതകോണത്ത്

നേല്ലെലതനത്ത്  ഞെകോന  പറഞടിരുന്നു.  അതടിനുള്ള  കകോരണയ,  മുഖരമേനടി

പുറതടിറങ്ങടിയകോല  ഇമൗ  നേകോടടില  മേറകോര്ക്കുയ  പുറതടിറങ്ങടി  സഞരടിക്കകോന

കഴടിയകോത  അവസയണകോകുയ.  അമപ്പെകോള്  അങ്ങത്ത്  പറഞതത്ത്  ഞെകോന  പഴയ

വടിജയനേകോയടിരുന്നുലവങടില  ഇതടിനേത്ത്  മേറുപടടി  പറയമേകോയടിരുന്നുലവനത്ത്.

ബഹുമേകോനേലപ്പെട മുഖരമേനടിമയകോടത്ത് ഞെങ്ങള്ക്കത്ത് പറയകോനുള്ളതത്ത്,  ഞെങ്ങള്ക്കത്ത് പഴയ

വടിജയമനേയയ  മപടടിയടില്ലെ,  പുതടിയ  വടിജയമനേയയ  മപടടിയടില്ലെ  എനകോണത്ത്.
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നേടിങ്ങലളലയകോന്നുയ ഭയനല്ലെ ഞെങ്ങള് ജലീവടിക്കുനതത്ത്.  ഇവടിലട  ഒരു  മുഖരമേനടി

മചകോദൈടിക്കുകയകോണത്ത്,  മകന  ഗവണ്ലമേനത്ത്  ഇനനേ  ലസസയ  നേടികുതടിയയ

കൂടടിയമപ്പെകോള്  യ.ഡടി.എഫത്ത്.  അതടിലനേതടിരകോയടി  സമേരയ  ലചയ്മതകോലയനത്ത്?

അതടിലനേതടിലര യ.ഡടി.എഫത്ത് മേകോത്രമേല്ലെ, മകകോണ്ഗ്രസയ  എല്ലെകോ ഘടക കകടികളുയ

സമേരയ  ലചയടിരുന്നു.  അമങ്ങയ്ക്കത്ത്  വകോര്തകള്  ലകകോണ്ടുവരുനവര്  ഇലതല്ലെകോയ

മൂടടിവചടിടകോകുയ ലകകോണ്ടുതരുനതത്ത്. മകകോവടിഡടിലന കകോലതത്ത് മകകോവടിഡത്ത് മേകോനേദൈണ്ഡയ

പകോലടിചലകകോണത്ത്  അഞ്ചുമപര്  വലീതയ  പലങടുത  സമേരങ്ങള്  ലചയടിരുന്നു.  ആ

മകന ഗവണ്ലമേനടിലനേതടിലര സമേരയ ലചയ ഞെങ്ങള്ലക്കതടിലര നൂറു കണക്കടിനേത്ത്

മകസകളകോണത്ത്  നേടിങ്ങളുലട  സര്ക്കകോര്,  നേടിങ്ങളുലട  മപകോലലീസത്ത്  എടുതടിട്ടുള്ളതത്ത്.

അഞ്ചുമപര് അകലയ പകോലടിചത്ത് സമേരയ ലചയ സമേയതത്ത് ഞെകോനുയ ആ സമേരതടില

പലങടുതടിരുന്നു.  മകന  ഗവണ്ലമേനടിലനേതടിലര  സമേരയ  ലചയതതടിനേത്ത്

ഞെകോനേടക്കമുള്ള ആളുകള്ലക്കതടിലരയയ മകലസടുതടിരുന്നു.  എനടിട്ടുയ മുഖരമേനടി

മചകോദൈടിക്കുനതത്ത്,  ഞെങ്ങള്  മകന  സര്ക്കകോരടിലനേതടിലര  സമേരയ

ലചയ്മതകോലയനകോണത്ത്.   രകോവടിലല ഉറങ്ങടിക്കടിടക്കുന യൂതത്ത് മകകോണ്ഗ്രസകകോരലനേ

മപടടിചത്ത്  കരുതല  തടങലടില  അറസ്റ്റേത്ത്  ലചയ്യുകയകോണത്ത്.  ഈ  സയസകോനേലത
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നൂറുകണക്കടിനേത്ത് യൂതത്ത് മകകോണ്ഗ്രസത്ത് പ്രവര്തകലര കരുതല തടങലടില അറസ്റ്റേത്ത്

ലചയടിടത്ത്  നേടിങ്ങള് പരടിഹസടിചത്ത്  പറഞമല്ലെകോ,  ഒറയ്ക്കത്ത്  സമേരയ  ലചയ്യേകോന വരുന്നു,

രണ്ടുമപര്  സമേരയ  ലചയ്യേകോന  വരുന്നു  എനത്ത്.  പടിലനന്തടിനേകോണത്ത്  ഒരകോലളയയ

രണകോലളയയ  മപടടിചത്ത്  42  സുരക  വകോഹനേങ്ങളുലട  അകമടടിമയകോടുകൂടടി  യകോത്ര

ലചയ്യുനതത്ത്;  പടിലനന്തടിനേകോണത്ത്  അലങ്ങകോരു  ജടില്ലെയടില  മപകോകുമമകോള്  പ്രസ്തുത

മപകോലലീസത്ത്  ജടില്ലെയടിലല  എല്ലെകോ  മപകോലലീസത്ത്  മസ്റ്റേഷേനുകളടിലനേടിന്നുയ

ആയടിരക്കണക്കടിനേത്ത്  മപകോലലീസുകകോലര  മറകോഡടില  അണടിനേടിരത്തുനതത്ത്;  അനത്ത്

ക്രമേസമേകോധകോനേവുമേടില്ലെ,  മകസത്ത്  അമനേതഷേണവുമേടില്ലെ.  മുഴുവന  മപകോലലീസടിലനേയയ

മറകോഡടില  മുടടിലമുടടില  നേടിര്തടി  ഒരു  കരടിലങകോടടി  കകോണടിക്കകോന  വരുനവലനേ

ഭയനത്ത്  അലങ്ങന്തടിനേകോണത്ത്  നൂറുകണക്കടിനേത്ത്  മപകോലലീസുകകോരുലട  ഇടയടിലമപ്പെകോയടി

ഒളടിചതത്ത്;  പരടിഹസടിക്കുമമകോള് ആമലകോചടിക്കണയ.  നേടിങ്ങളുലട കരുതല തടങല

എനകോണത്ത്  മകരളതടിലുണകോയതത്ത്;  അങ്ങത്ത്  എ.ലക.ജടി.-യലട  ആത്മകഥ

വകോയടിക്കണയ.  കരുതല തടങലടിലനേതടിരകോയടി എ.ലക.ജടി.-യലട ആത്മകഥയടില

പറഞടിട്ടുണത്ത്. AKG Vs State Of Kerala എലനകോരു  പ്രസടിദ്ധമേകോയ മകസുണത്ത്.

ഇതത്ത്  ലചയ്യേകോന  പകോടടിലല്ലെനത്ത്  ആ  മകസടില  പറഞടിട്ടുണത്ത്.  പടിനലീടത്ത്  മേമനേക
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ഗകോനടിയലട  മകസത്ത്  വന്നു.  ഇമപ്പെകോള്  സടി.ആര്.പടി.സടി.-യലട  ലസകന  151

അനുസരടിചടിടകോണത്ത്  മകലസടുക്കുനതത്ത്.  എന്തകോണതത്ത്;  “A  police  officer

knowing  of  a  design  to  commit  any  cognizable  offence  may  arrest,

without orders from a Magistrate and without a warrant, the person so

designing,  if  it  appears  to  such  officer  that  the  commission  of  the

offence cannot be otherwise prevented.”  അതകോയതത്ത്, A police officer

knowing of a design to commit any cognizable offence... വഴടിയടിലടിരുനത്ത്

ഒമനകോ  രമണകോ  ആളുകള്  കരടിലങകോടടി  കകോണടിചത്ത്  പ്രതടിമഷേധയ

എന്നുപറയനതകോമണകോ  cognizable  offence;  രകോവടിലല നേകോലുമേണടിക്കത്ത്  വലീടടില

കടിടന്നുറങ്ങടിയവലനേ  Criminal  Procedure  Code  ലസകന  151  അനുസരടിചത്ത്

അറസ്റ്റേത്ത്  ലചയ്യേകോന  നേടിങ്ങള്ക്കത്ത്  എന്തധടികകോരമേകോണുള്ളതത്ത്?  ഇതത്ത്  സ്റ്റേകോലടിലന

റഷേരയല്ലെ.   ഭരണഘടനേകോ  വടിരുദ്ധവുയ  നേടിയമേവടിരുദ്ധവുമേകോയകോണത്ത്  വലീടടില

കടിടക്കുനവലനേ കരുതല തടങലടില അറസ്റ്റേത്ത് ലചയ്യുനതത്ത്.  അതടിനേത്ത് നേടിങ്ങള്ക്കത്ത്

അധടികകോരമേടില്ലെ.  സര്ക്കകോരടിനുയ  മപകോലലീസടിനുയ  അപരടിമമേയങ്ങളകോയ

അധടികകോരങ്ങളടില്ലെ.  ഭരണഘടനേയലട  അകതത്ത്  നേടിന്നുലകകോണകോണത്ത്  സര്ക്കകോര്
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പ്രവര്തടിമക്കണതത്ത്.  നേടിങ്ങള്  ഭരണഘടനേകോ  വടിരുദ്ധമേകോയടി  പ്രവര്തടിക്കുന്നു.

യൂതത്ത്  മകകോണ്ഗ്രസടിലന  സമേരതടിനേത്ത്  ആളടിലല്ലെങടില  പടിലനന്തടിനേകോണത്ത്

ലപരുമകോവൂരടിലല രകോയമേയഗലതത്ത് യൂതത്ത് മകകോണ്ഗ്രസത്ത് അനുസ്മരണ സമമ്മളനേയ

നേടത്തുന  സലയ  മപകോലലീസത്ത്  വളഞത്ത്  ആളുകലള  അറസ്റ്റേത്ത്

ലചയലകകോണ്ടുമപകോയതത്ത്;  എന്തടിനേകോണത്ത്  വലീടടില  കടിടന്നുറങ്ങുനവലനേ  നേടിങ്ങള്

അറസ്റ്റേത്ത് ലചയതത്ത്; (...ബഹളയ...) ഇലതന്തകോണത്ത്?

മേടി  .    സലീക്കര്:  പലീസത്ത്...  പലീസത്ത്..  കമേനറടി  പറമയണതടില്ലെ.  ബഹുമേകോനേലപ്പെട

പ്രതടിപകമനേതകോവത്ത് പ്രസയഗടിക്കലട.

ശലീ  .    വടി  .    ഡടി  .    സതലീശന:  സര്,  ഒരകോളുയ  രണകോളുയ  നേടത്തുന

സമേരമേകോലണങടില പടിലനങ്ങലനേയകോണത്ത് ആ വലടിയ യൂതത്ത് മകകോണ്ഗ്രസത്ത് സയഘയ

അഞ്ഞൂമറകോളയ  വരുന മപകോലലീസുകകോലര  ആക്രമേടിചതത്ത്.  ഏതത്ത്;  ഒരകോളുയ  രണകോളുയ.

അഞ്ഞൂമറകോളയ വരുന മപകോലലീസത്ത് സയഘലത ആക്രമേടിച. 6  മപകോലലീസുകകോര്ക്കത്ത്

പരടിമക്കറ.  ഒന്നുരണ്ടുമപരകോയടിരുമനകോ  സമേരതടില;  കളമേമശ്ശേരടിയടില  നേടന

സമേരതടിലനേ  പടിറകടിലനേടിന്നുവനമല്ലെ  150  മപകോലലീസുകകോര്  ആക്രമേടിചതത്ത്;

മേലപ്പുറതത്ത്  യൂതത്ത്  ലലീഗുകകോര്ക്കുമനേലരയയ  കളമേമശ്ശേരടിയടില  യൂതത്ത്
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മകകോണ്ഗ്രസകകോര്ക്കുമനേലരയയ.  അറസ്റ്റേത്ത് ലചയലകകോണ്ടുമപകോയ വകോഹനേതടിലകോണത്ത്

ക്രൂരമേകോയ  മേര്ദ്ദനേയ  നേടനതത്ത്.  (...ബഹളയ...)  തടികഞ  മേരരകോദൈമകടകോണത്ത്  ഈ

കകോണടിക്കുനതത്ത്. ഞെങ്ങള് പറഞടിമട മപകോകുകയള. 

മേടി  .    സലീക്കര്:  പലീസത്ത്...  പലീസത്ത്..  ബഹുമേകോനേലപ്പെട  പ്രതടിപകമനേതകോവത്ത്

സയസകോരടിക്കലട. ബഹുമേകോനേലപ്പെട അയഗങ്ങള് ദൈയവകോയടി സലീറകളടില ഇരടിക്കുക.

ശലീ  .    വടി  .    ഡടി  .    സതലീശന:  സര്,  വടിവകോ മജകോളടി എലനകോരു ലപണ്കുടടിലയ

ഒരു പുരുഷേ മപകോലലീസത്ത് ഉമദൈരകോഗസന,  കളമേമശ്ശേരടിയടിലല സടി.ലഎ.  മകകോളറടില

പടിടടിചത്ത്  വലടിക്കുകയയ  അവരുലട  തലയ്ക്കടടിക്കുകയയ  ലചയ.  മകകോമളജടില

പഠടിക്കുന  ആ  ലകകോച  ലപണ്കുടടിലയ  ബലയ  പ്രമയകോഗടിചത്ത്  ജലീപ്പെടിമലയ്ക്കത്ത്

കയറകയയ  അടടിക്കുകയയ  ലചയ.  അലതകോരു  ലതറലല്ലെനകോമണകോ  നേടിങ്ങള്

പറയനതത്ത്;  ഹരടിപ്പെകോടത്ത്  ഒരു ഡടി.ലലവ.എഫത്ത്.ലഎ.-ക്കകോരന ലലബക്കടില മപകോയടി

എസത്ത്.എഫത്ത്.ലഎ.-ക്കകോലര  ഇടടിചവലീഴ്ത്തടി  അതടിലന  മേലീലത  സ്കൂടറടിടത്ത്  പടിലന

ലഹലമേറത്ത്  വചടടിചടിടത്ത്  മകകോയപ്രലലമേസത്ത്  ലചയ  നേടിങ്ങള്ക്കത്ത്  ലപണ്കുടടികലള

ആക്രമേടിചകോല നേടിസകോരമേകോണത്ത്. ഞെങ്ങള്ക്കതത്ത് നേടിസകോരമേല്ലെ. ഞെങ്ങള് പ്രതടികരടിക്കുയ.

ഞെങ്ങളുലട  ലപണ്കുടടികള്ലക്കതടിരകോയടി  നേടിങ്ങള്  അതടിക്രമേയ  നേടതടിയകോല
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പ്രതടികരടിക്കുയ.  അമത സടി.ലഎ.  ആണത്ത് ശലീ.  ഷേകോഫടി പറമടില എയ.എല.എ.-

ലയ  കളമേമശ്ശേരടി  മപകോലലീസത്ത്  മസ്റ്റേഷേനേടില  കമയ്യേറയ  ലചയ്യേകോന  ശമേടിചതത്ത്.

പരടിക്കുപറടി ആശുപത്രടിയടില ലകകോണ്ടുമപകോമകണ..... (...ബഹളയ...)

മേടി  .    സലീക്കര്:  പലീസത്ത്...  പലീസത്ത്...  അവടിലട ഇരടിക്കണയ.  പലീസത്ത്...  അമദ്ദഹയ

പറയലട. ബഹുമേകോനേലപ്പെട പ്രതടിപകമനേതകോവത്ത്, അങ്ങത്ത് തുടരൂ.

ശലീ  .    വടി  .    ഡടി  .    സതലീശന:  സര്,  വകോഹനേതടിലടിടത്ത്  മേര്ദ്ദടിക്കുക,

ലപണ്കുടടികലള  പുരുഷേ  മപകോലലീസുകകോരന  മേര്ദ്ദടിക്കുക,  ക്രൂരമേകോയ  മേര്ദ്ദനേങ്ങള്

അഴടിചവടിടുക.  എനടിടത്ത്  സമേരലത പരടിഹസടിക്കുക.  കറുപ്പെടിമനേകോടത്ത്  ആര്ക്കകോണത്ത്

മദൈഷേരലമേനകോണത്ത്  ഇമപ്പെകോള് ബഹുമേകോനേലപ്പെട  മുഖരമേനടി  മചകോദൈടിക്കുനതത്ത്.  പടിലന

എന്തടിനേകോണത്ത്  മുന  എയ.എല.എ.  ആയടിരുന  സടി.പടി.  കുഞടിലന  വലീടടിനേത്ത്

മുനടിലല....  അനുമശകോചനേയ  മരഖലപ്പെടുതകോന  ഞെകോനുയ  ആ  വലീടടില

മപകോയടിരുനതകോണത്ത്.  മുഖരമേനടി വരുനതടിലന 10  മേടിനുടത്ത് മുമത്ത് അതടിലന മുനടില

സകോപടിചടിരുന കരടിലങകോടടി ഒരു മപകോലലീസത്ത് ഉമദൈരകോഗസന അഴടിചമേകോറകയകോണത്ത്.

കറുത  വസയ  ധരടിച  എത്രമപര്  മകരളതടില  അറസ്റ്റേത്ത്  ലചയ്യേലപ്പെട്ടു.

അരൂരടിലനേടിനത്ത് ലകകോല്ലെമതയ്ക്കത്ത് ടൂര് വന കുടടികലള കറുപ്പെത്ത്  വസയ ധരടിചതടിലന
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മപരടില  8  മേണടിക്കൂര്മനേരയ മപകോലലീസത്ത്  മസ്റ്റേഷേനേടില നേടിര്തടി.  എറണകോകുളതത്ത്

ടകോനസ്ലജനര്  വടിഭകോഗതടിലലപ്പെട  ആളുകലള  കറുത  ചുരടിദൈകോര്  ധരടിചതടിലന

മപരടില  അറസ്റ്റേത്ത്  ലചയടിലല്ലെ;  കറുത  മേകോസത്ത്  പകോടടില്ലെ.  കറുത  വസയ  പകോടടില്ലെ.

ഇലതകോന്നുയ  ആരുയ  ധരടിചവരരുലതനത്ത്  മേലീഞന്ത  മകകോമളജടിലവചത്ത്  മപകോലലീസത്ത്

പറഞടിമല്ലെ;  എത്ര  സലതത്ത്  നേടിങ്ങള്  ഇതുലചയ.  നേടിങ്ങള്ലക്കന്തകോണത്ത്

കറുപ്പെടിമനേകോടടിത്ര  മദൈഷേരയ;  അതുമേകോറടി  ഇടയ്ക്കത്ത്  ലവളുപ്പെടിമനേകോടകോയടി.  വഴടിയടില

ആശുപത്രടിയടില  മപകോകകോന  നേടിലക്കുന  ഖദൈറടിട  മകകോണ്ഗ്രസകകോലരവലര

കരുതല  തടങലടില  അറസ്റ്റേത്ത്  ലചയലകകോണത്ത്  മപകോകുക.  മകരളതടില  ഏതത്ത്

കകോലതകോണത്ത്  ഇതത്ത്  നേടനടിരടിക്കുനതത്ത്;  നേടിങ്ങള് ശലീ.  ഉമ്മന ചകോണടിലക്കതടിലര

കലല്ലെറടിഞടിമല്ലെ;  ഈ  മുഖരമേനടിലക്കതടിരകോയടി  ഒരു  ലകകോച  കലമപകോലുയ  ഒരു

യ.ഡടി.എഫത്ത്.-കകോരനുയ  എറടിയടിലല്ലെനത്ത്  ഞെകോന  ലസക്രമടറടിയറടിലന  മുനടില

വന്നുനേടിനത്ത്  പറഞമല്ലെകോ.  ഞെങ്ങള് ഗരകോരണടിയകോണത്ത്.  അങ്ങത്ത് മപടടിമക്കണതടില്ലെ.

മുഖരമേനടിലക്കതടിലര  ഞെങ്ങള് ഒരു തരതടിലുള്ള അക്രമേവുയ ലചയ്യേടില്ലെ.  പലക,

ഞെങ്ങള് പ്രതടിമഷേധയ പ്രകടടിപ്പെടിക്കുയ.  അക്കകോരരതടില ഒരു സയശയവുയ മവണ.

(...ബഹളയ...)
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മേടി  .    സലീക്കര്:  പലീസത്ത്...  മേടിണകോതടിരടിക്കൂ.  ബഹുമേകോനേലപ്പെട  മുഖരമേനടി

സയസകോരടിക്കുമമകോള്  അവര്  അനേങ്ങടിയടിടടില്ലെ.  അതുലകകോണത്ത്  ഭരണപകയ

നേടിശബമേകോയടിരടിക്കണയ. പലീസത്ത്.

ശലീ  .    വടി  .    ഡടി  .    സതലീശന:  സര്,  ബഹളമുണകോക്കടിയടിലടകോന്നുയ  യകോലതകോരു

കകോരരവുമേടില്ലെ.  പറയകോനുള്ളതത്ത്  പറഞടിടമല്ലെ  നേമ്മള്  മപകോകുകയള.

ലതറടിദ്ധകോരണലയകോന്നുയ മവണ.  എല്ലെകോയ  പറഞടിമട  മപകോകുകയള.  യകോലതകോരു

ബഹളവുയ  വയ്മക്കണതടില്ലെ.  അതടിനേത്ത്  ഷേമൗടടിയഗത്ത്  ബടിമഗഡടിലനേലയകോന്നുയ

ഇറമക്കണ. പറയകോനുള്ളലതല്ലെകോയ പറഞടിമട ഞെങ്ങള് മപകോകുകയള. പ്രടിവനലീവത്ത്

അറസ്റ്റേടിലനേ  കുറടിചത്ത്  പറഞമല്ലെകോ.  രകോത്രടി  വലീടടില  കടിടന്നുറങ്ങുനവലനേ

എന്തടിനേകോണത്ത്  പ്രടിവനലീവത്ത്  അറസ്റ്റേത്ത്  ലചയ്യുനതത്ത്;  മപകോലലീസടില  വല്ലെ

മജരകോതടിഷേനമേകോരുമുമണകോ;  വലീടടില  ഉറങ്ങടിക്കടിടക്കുനവലനേ  അറസ്റ്റേത്ത്  ലചയ്യേകോന

മപകോലലീസടിനേത്ത് വല്ലെ ഇനവ്യൂഷേനുമുണകോകുമമേകോ;  എത്ര മപരകോണത്ത് മകരളതടില അറസ്റ്റേത്ത്

ലചയ്യേലപ്പെടതത്ത്;  ഒരു  കകോലഘടതടിലുയ  ഇല്ലെകോത  തരതടിലകോണത്ത്  സയസകോനേ

വരകോപകമേകോയടി  ഇത്രയയ  സയഭവയ  നേടനതത്ത്.  ലകകോല്ലെതത്ത്  നേടന  അതടിക്രമേയ

സയബനടിചത്ത്  ശലീ.  ഷേകോഫടി  പറമടില  എയ.എല.എ.  ഇവടിലട  സൂചടിപ്പെടിചമല്ലെകോ;



Uncorrected/Not for Publication
27.02.2023

40

ലപകോലലീസടിലന  ലടിസ്റ്റേടിലുള്ള  അറടിയലപ്പെടുന  ക്രടിമേടിനേലുകളകോണത്ത്  ആ  മകസടിലല

പ്രതടികള്. നേകോടടിലല എല്ലെകോ വൃതടിമകടുകളടിലുയ സകോമൂഹരവടിരുദ്ധ ഏര്പ്പെകോടുകളടിലുയ

പങകോളടികളകോയ  ആളുകളകോണത്ത്  കതടിയമേകോയടി  വനത്ത്  ആക്രമേടിചതത്ത്.  എന്തടിനേകോണത്ത്

യൂതത്ത് മകകോണ്ഗ്രസത്ത്  മനേതകോവടിലനേ ആക്രമേടിചതത്ത്;  അവടിലടയലള്ളകോരു റടിമസകോര്ടത്ത്

സയഭവതടില അയകോള് ഒരു പരകോതടി ലകകോടുതടിരുന്നു.  ആ റടിമസകോര്ട്ടുടമേ വടിഷ്ണു

സുനേടില  പന്തളലമേന  യൂതത്ത്  മകകോണ്ഗ്രസത്ത്  മനേതകോവടിലനേ  വധടിക്കുലമേനത്ത്

മഫകോണടിലൂലട  ഭലീഷേണടിലപ്പെടുതടി.  എനടിടത്ത്  മപകോലലീസത്ത്  ഒരു  നേടപടടിയയ

സതലീകരടിചടില്ലെ.  അയകോള്  അയച  ഗുണകളകോണത്ത്  മപകോലലീസത്ത്  മനേകോക്കടിനേടിലലക്ക

ഡടി.ലലവ.എഫത്ത്.ലഎ.  മനേതകോവടിലന  മനേതൃതതതടില  ആ  കുടടികലള  ക്രൂരമേകോയടി

തല്ലെടിചതചതത്ത്.  നേടിങ്ങള്ക്കത്ത്  ഗുണകോയടിസവുയ  ക്രടിമേടിനേലുകളുയ

സകോമൂഹരവടിരുദ്ധനമേകോരുമേകോകകോയ.  നേടിങ്ങള്ക്കത്ത്  സലീകലളയയ  ലപണ്കുടടികലളയയ

ആക്രമേടിക്കകോയ.  വലീടടില  കടിടന്നുറങ്ങുനവലനേ  പ്രടിവനലീവത്ത്  അറസ്റ്റേത്ത്  നേടതകോയ.

എനടിടത്ത്  നേടിങ്ങള്  നേകോടടിലൂലട  മപകോകുമമകോള്  ആരുയ  മറകോഡടില  പകോടടില്ലെ.

എന്തടിനേകോണത്ത്  ചകോടടി  ചകോവകോന വനവലനേ സുരകകോ വകോഹനേതടിലടിരുന്നുലകകോണത്ത്

ലകോതടിലകകോണത്ത്  തലയ്ക്കടടിചത്ത്  ലപകോടടിചതത്ത്;  (...ബഹളയ...)  ഇമനര്ണല
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ബ്ലലീഡടിയഗുണകോയടി.  മറകോഡരടികടില നേടിനവലന തലയ്ക്കടടിചടിടകോമണകോ;  ഇമനര്ണല

ബ്ലലീഡടിയഗകോണത്ത്.  ആ  ലചറുപ്പെക്കകോരന  മേയഗലകോപുരതത്ത്  ആശുപത്രടിയടിലകോണത്ത്.

(...ബഹളയ...)  ഇലതന്തകോണത്ത്;  സയസകോരടിക്കകോന  അനുവദൈടിക്കുനടില്ലെ.  നേടിങ്ങള്ക്കത്ത്

ഭയമേകോണത്ത്.  നേടിങ്ങള്ക്കത്ത്  മകരളതടിലല  പ്രതടിപകതടിലനേ  ഭയമേകോണത്ത്.  എന്തത്ത്

മതകോനടിയവകോസവുയ  നേടിങ്ങള്ക്കത്ത്  ലചയ്യേകോയ.  നേടിങ്ങള്ക്കത്ത്  മപടടിയകോണത്ത്.

ഭലീരുതതമേകോണത്ത്.  ഞെങ്ങള്ക്കത്ത്  ഇതുമേകോയടി  സഹകരടിചമപകോകകോന  കഴടിയടില്ലെ.

പ്രതടിപകമനേതകോവടിലനേമപ്പെകോലുയ  പ്രസയഗടിക്കകോന  അനുവദൈടിക്കകോത  ഒരു

നേടിയമേസഭയടില  ഞെങ്ങലളന്തടിനേകോണത്ത്  ഇരടിക്കുനതത്ത്;  നേടിങ്ങള്  കുമറ  ആളുകലള

നേടിയമേടിചടിരടിക്കുകയകോണത്ത്.  ഷേമൗടടിയഗത്ത്  ബടിമഗഡുകലള  ഉണകോക്കടി  ആക്രമേടിക്കകോന

മനേകോക്കുന്നു.  ഇതടിവടിലട  വടിലമപ്പെകോകടില്ലെ.  ഞെങ്ങള്  ഇനേടിയയ  പറയയ.  ഇനേടിയയ

ഞെങ്ങള് മചകോദൈരയ ലചയ്യുയ.

(പ്രതടിപകകോയഗങ്ങള്  ബകോനേറുയ  പക്കകോര്ഡുകളുയ  ഉയര്തടിപ്പെടിടടിചത്ത്

ബഹുമേകോനേലപ്പെട സലീക്കറുലട ഡയസടിനുമുനടിലവനത്ത് ബഹളയ വചലകകോണടിരുന്നു.)

മേടി  .    സലീക്കര്:  ഭരണകകടി  അയഗങ്ങള്  ദൈയവകോയടി  സലീറകളടിമലയ്ക്കത്ത്

മപകോകണയ.  എല്ലെകോവരുയ സലീറകളടിമലയ്ക്കത്ത് മപകോകണയ.  അമദ്ദഹതടിലന പ്രസയഗയ
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തുടരലട.  അയഗങ്ങള്  ദൈയവകോയടി  സലീറകളടില  ഇരടിക്കുക.  ബഹുമേകോനേലപ്പെട

പ്രതടിപകകോയഗങ്ങള്  സലീറകളടില  മപകോയടി  ഇരുനകോല  മഫ്ലെെകോര്

ഓര്ഡറകോക്കടിതരകോയ.  (...ബഹളയ....)  ഭരണപക  അയഗങ്ങള്  ദൈയവകോയടി

സലീറകളടില മപകോയടിരുനത്ത് മഫ്ലെെകോര് ഓര്ഡറകോക്കടിതരണയ. പലീസത്ത്...(...ബഹളയ....)

സഭ അലപ്പെ സമേയമതയ്ക്കത്ത് നേടിര്തടിവയകയകോണത്ത്.

(രകോവടിലല 10.53-നേത്ത് നേടിര്തടിവച സഭ 11.15-നേത്ത് പുനേരകോരയഭടിച)

മേടി  .    സലീക്കര്: ബഹുമേകോനേലപ്പെട പ്രതടിപകമനേതകോവടിനേത്ത് അങ്ങയലട പ്രസയഗയ

കണ്ക്ലൂഡത്ത് ലചയ്യേകോയ.

ശലീ  .    വടി  .    ഡടി  .    സതലീശന:  സര്,   പകോര്ലലമേനറടി  ജനേകോധടിപതര

സയവടിധകോനേതടില  പ്രതടിപകതടിമനതത്ത്  വളലര  പ്രധകോനേലപ്പെട  ഒരു  പങകോണത്ത്.

ഭരണകൂടതടിലന  ലതറകോയ  ലചയടികലള,   നേടിയമേവടിരുദ്ധമേകോയ  കകോരരങ്ങലള,

ഭരണകോഘടനേകോവടിരുദ്ധമേകോയ  കകോരരങ്ങലള  ചൂണടിക്കകോണടിക്കുകയയ  അതത്ത്

തടിരുതകോന   ശമേടിക്കുകയയ  ലചയ്യുകലയന്നുളളതകോണത്ത്  നേമ്മുലട  ധര്മ്മയ.

അതടിനേകോയടി  പ്രതടിപകതടിനുളള പ്രമതരകമേകോയ അവസരമേകോണത്ത് മകരളതടിലന

നേടിയമേസഭകോ  ചടങ്ങളടിലുളള  റൂള്  50  നേലകുനതത്ത്.  സര്ക്കകോരടിനേത്ത്  അപ്രടിയമേകോയ
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കകോരരങ്ങള്  പറമയണടിവരുയ.  സര്ക്കകോരടിനേത്ത്  പ്രടിയലപ്പെട  കകോരരങ്ങള്  പറഞത്ത്

അവര്ക്കത്ത്  മേയഗളപത്രലമേഴുതുകലയന്നുളളതല്ലെമല്ലെകോ  പ്രതടിപകതടിലന  മജകോലടി.

പ്രതടിപകയ  കൃതരമേകോയ  വടിമേര്ശനേങ്ങള്  ഉനയടിക്കുയ.  ഇമൗ  വടിഷേയയ  വളലര

ഗമൗരവമതകോടുകൂടടിയ  ഒരു  വടിഷേയമേകോണത്ത്,  കകോരണയ  മകരളതടില

സമേലീപകകോലലതകോന്നുയ  കകോണകോത  തരതടിലുളള  മപകോലലീസടിലന

ക്രൂരകൃതരങ്ങളകോണത്ത്.  മപകോലലീസത്ത്  മേനേനഃപൂര്വ്വമേകോയടി  പ്രമകകോപടിപ്പെടിചത്ത്

പുറകടിലനേടിന്നുവനത്ത് ഞെങ്ങലള ക്രൂരമേകോയടി മേര്ദ്ദടിച.  വരകോപകമേകോയടി സയസകോനേതത്ത്

ആയടിരക്കണക്കടിനേത്ത്  മകസുകലളടുതത്ത്  ലകക്കണക്കടിനേത്ത്  രൂപയലട  ലലഫന

അടപ്പെടിക്കകോന  മവണടി  ഞെങ്ങലള  നേടിര്ബനടിതരകോക്കുന്നു.  ഞെങ്ങലള  സമേരയ

ലചയ്യേകോലത  ദര്ബ്ബലമേകോക്കടി,   അടടിചമേര്തടി,  ഭയലപ്പെടുതടി  ഞെങ്ങലളലക്കകോണത്ത്

മകകോടതടിയടില  പണമേടപ്പെടിചത്ത്  ഉളളതുയ  ഇല്ലെകോതതുമേകോയ  കകോരരങ്ങളടിലലകോലക്ക

വരകോപകമേകോയടി  മകസുകലളടുക്കുകയകോണത്ത്.  ബഹുമേകോനേലപ്പെട  മുഖരമേനടി

അറടിഞലകകോണകോമണകോ;  മുഖരമേനടി  അറടിയകോലത  ആലരങടിലുയ

നേടിയനടിക്കുകയകോമണകോ?  മപകോലലീസടിലന  മനേതൃതതതടില   വരകോപകമേകോയടി  ഒരു

കകോലഘടതടിലുമേടില്ലെകോത  രലീതടിയകോണത്ത്  നേടക്കുനതത്ത്.   ഞെങ്ങള്  വളലര
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നേടിയനണമതകോടുകൂടടി സമേരയ ലചയ്യുന ആളുകളകോണത്ത്,  നേടിയനടിതമേകോയടി സമേരയ

ലചയ്യുന ആളുകളകോണത്ത്.   ഇവടിലട  സമേരപകോരമരരലതക്കുറടിചത്ത്  പറഞ. 1970

മുതല  77  വലര  ശലീ.  സടി.  അചച്യുതമമേമനേകോന  മകരളതടിലന

മുഖരമേനടിയകോയടിരുന  സമേയതത്ത്   നേടിങ്ങള്  ലചയ  സമേരങ്ങള്  ഇമപ്പെകോള്

എടുത്തുമനേകോക്കടിയകോല....  ഏതുകകോരണതടിലന  മപരടിലകോണത്ത്  നേടിങ്ങള്  അനത്ത്

സമേരയ  ലചയലതന്നുയ  പല  സമേരതടിലനയയ  കകോരരകകോരണസഹടിതയ  ഒനത്ത്

പരടിമശകോധടിചകോല നേടിങ്ങള് തലന ഇവടിലടയടിരുനത്ത് ചടിരടിചത്ത് ചടിരടിചത്ത് മേണത്ത്  കപ്പെടി

മപകോകുന  കകോരരങ്ങള്ക്കത്ത്  സമേരങ്ങള്  ലചയടിട്ടുണത്ത്.

സമേരപകോരമരരലമേന്നുപറയനതത്ത്,  നേടിങ്ങള്  ലചയമപകോലലയളള  ഒരു

അക്രമേസമേരവുയ  ഞെങ്ങള്  ലചയടിടടില്ലെ.   ഞെങ്ങള്  സമേകോധകോനേപരമേകോയടി  സമേരയ

ലചയ്യുകയകോണത്ത്.  മുഖരമേനടിയലട  വകോഹനേവവ്യൂഹയ  കടന്നുമപകോകുമമകോള്

വഴടിയരടികടിലനേടിനത്ത്  ഒരു  കരടിലങകോടടി  കകോണടിചതടില  എന്തകോണത്ത്  ലതറത്ത്?

പ്രതടിമഷേധയ,   പ്രതടിമഷേധയ   എന്നുപറഞകോല  എന്തകോണത്ത്  ലതറത്ത്?  അങ്ങലനേ

പ്രതടിമഷേധയ   പ്രകടടിപ്പെടിചടിട്ടുളളയകോളുകള്  ഇവടിലട  മേനടിമേകോരകോയടി

ഇരടിക്കുന്നുണമല്ലെകോ.   ഒരു  കകോലതത്ത്  ശലീ.  ലക.  കരുണകോകരന
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മുഖരമേനടിയകോയടിരുനമപ്പെകോള് ചകോമവറുകലള വടിടത്ത് മേനടിമേകോരുലട വകോഹനേവവ്യൂഹയ തട

ഞടിടടിമല്ലെ?  മേനടിമേകോലര  പുറതടിറങ്ങകോന  അനുവദൈടിക്കടിലല്ലെന്നുപറഞത്ത്,   ഒറ

മേനടിമേകോലരയയ  മറകോഡടിലടിറങ്ങകോന  അനുവദൈടിക്കടിലല്ലെന്നുപറഞത്ത്,  മുഖരമേനടിയലട

ഉള്ലപ്പെലട  വകോഹനേങ്ങള്  തടഞടിടടിമല്ലെ?  മുഖരമേനടിയലട  വകോഹനേയ  ഞെങ്ങള്

തടമഞകോ?  ഞെങ്ങള്  തടഞടില്ലെമല്ലെകോ.  വലടിയ  സമേരങ്ങള്  ഞെങ്ങള്  നേടതടി.

കളക്ടമററടിമലയ്ക്കത്ത്  മേകോര്ചത്ത്  നേടതടി,  ലസക്രമടറടിയറടിമലയ്ക്കത്ത്  മേകോര്ചത്ത്  നേടതടി,

നേടിയമേസഭയടില സമേരയ നേടതടി,  രകോപ്പെകല സമേരയ  നേടതടി.   ഞെങ്ങളുമടതകോയ

രലീതടിയടില   ഞെങ്ങള്ക്കത്ത്  പറയകോനുളളതത്ത്   ജനേങ്ങളടിമലയ്ക്കത്ത്  എതടിക്കകോന

മവണടിയളള  ഞെങ്ങള്  ശമേങ്ങള്  നേടതടി.    യവജനേസയഘടനേകള്  സമേരയ

ലചയ്യുമമകോള് യ.ഡടി.എഫത്ത്. സമേരയ ലചയ്യുനതുമപകോലലമയകോ മകകോണ്ഗ്രസത്ത് സമേരയ

ലചയ്യുനതുമപകോലലമയകോ   മുസലീയ  ലലീഗത്ത്  സമേരയ  ലചയ്യുനതുമപകോലലമയകോ   അല്ലെ.

യവജനേസയഘടനേകള് സമേരയ  ലചയ്യുമമകോള് കൂമറക്കൂടടി  അഗ്രസലീവകോയടി  സമേരയ

ലചയ്യുയ.   അതത്ത്  മകരളയ  കകോണകോതതകോമണകോ?   ഇവടിലട  ശലീ.  പടി.  ലക.

ഫടിമറകോസടിലനേ  ജയടിലടിലടച,   28  മപലര  ജയടിലടിലടച,  റടിമേകോനഡത്ത്  ലചയ,

വരകോപകമേകോയടി ആളുകലള  ജയടിലടിലടച.
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(ബഹളയ...)

മേടി  .   സലീക്കര്:  പലീസത്ത്.. പലീസത്ത്.. 

ശലീ  .   വടി  .   ഡടി  .   സതലീശന: സര്, ഇലതകോരു ശരടിയകോയ സമേലീപനേമേല്ലെ.  നേമുക്കത്ത്

നേടിയമേസഭയലട  പവടിത്രത  കകോത്തുസൂകടിക്കണയ.  ഇതരയ  കകോരരങ്ങള്  ചര്ച

ലചയ്യേലപ്പെടണയ.  ഞെങ്ങള് വളലര പ്രധകോനേലപ്പെട പ്രടിവനലീവത്ത്  അറസ്റ്റേടിലനേപ്പെറടി ഒരു

മചകോദൈരമുയര്തടി.  ഭരണകോഘടനേകോപരമേകോയ ഒരു പ്രശമേകോണത്ത് ഞെങ്ങള് സര്ക്കകോരടിനേത്ത്

മുമടില  അവതരടിപ്പെടിചടിരടിക്കുനതത്ത്.  ഇനേടിയയ  പ്രടിവനലീവത്ത്  അറസ്റ്റുമേകോയടി  മുമനകോടത്ത്

മപകോയകോല  ഞെങ്ങള്  നേടിയമേപരമേകോയ  മേകോര്ഗ്ഗങ്ങള്  മതടുയ.   ആലുവയടിലല

കരടിലങകോടടിയലട  കകോരരയ  പറഞമല്ലെകോ.  ആലുവയടിലല  ലനേടുമകോമശ്ശേരടിയടില

ചകോയകുടടിക്കകോന  മഹകോടലടില  വന  ഒരു  പഞകോയത്തുലമേമലറ  അറസ്റ്റേത്ത്

ലചയലകകോണ്ടുമപകോയടി,  പ്രടിവനലീവത്ത്  അറസ്റ്റേത്ത്.   ഞെങ്ങളുലട  എമന്തകോ  പ്രശയ

കകോരണമേകോണത്ത്   ആലുവയടിലുയ  അങമേകോലടിയടിലുയ  കരടിലങകോടടി  കകോണടിചലതനത്ത്

മുഖരമേനടി പറഞ.  മുഖരമേനടി ആദൈരയ എല.ഡടി.എഫത്ത്. കണ്വലീനേര് മഗകോവടിന്ദന

മേകോസ്റ്റേറടിലന ജകോഥയടില പലങടുക്കകോന മനേകോക്കൂ, എനടിടത്ത് ഞെങ്ങളുലട പകോര്ടടിയടിലല

പ്രശയ  പരടിഹരടിക്കകോയ.   ആദൈരയ  അവടിടുലത  കണടിലല  തടടിലയടുതത്ത്  മേകോറ,
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എനടിടത്ത്  ഞെങ്ങളുലട  കണടില  വല്ലെ കരടുയ  ഉമണകോലയനത്ത്  അമനേതഷേടിച  നേടക്കത്ത്,

അതമല്ലെ ആദൈരയ ലചമയ്യേണതത്ത്.  ഞെങ്ങളുലട പകോര്ടടിയടിലല പ്രശയ കകോരണമേകോമണകോ

ആലുവയടിലുയ  അങമേകോലടിയടിലുയ  കരടിലങകോടടി  കകോണടിചതത്ത്?    കകോണടിക്കകോന

തലീരുമേകോനേടിചകോല,  മുടടിനേത്ത്  മുടടിനേത്ത്  കരടിലങകോടടി  കകോണടിക്കുയ.   മുഖരമേനടി

ലഹലടിമകകോപ്ററടിലകോണമല്ലെകോ  പകോലക്കകോടത്ത്  മപകോയതത്ത്.  മുഖരമേനടി  ഇറങ്ങടിയ

ലഹലടിപകോഡടില നേടിനത്ത്  400  മേലീറര് മേകോത്രമമേയളളമല്ലെകോ സലമതയ്ക്കത്ത്,  അവടിലട

നൂറുകണക്കടിനേത്ത്  മപകോലലീസുകകോരുണകോയടിരുനമല്ലെകോ,  അമപ്പെകോഴുയ  കരടിലങകോടടി

കകോണടിചമല്ലെകോ?  കരടിലങകോടടി  കകോണടിക്കകോന  തലീരുമേകോനേടിചകോല  കരടിലങകോടടി

കകോണടിക്കുയ.  മേടിവകോ  മജകോളടി-ലയന  ലപണ്കുടടിലയ  പരസരമേകോയടി

അധടിമകപടിക്കുകയയ ആക്രമേടിക്കുകയയ ലചയ അമത മപകോലലീസുമദൈരകോഗസരകോണത്ത്

ഷേകോഫടി  പറമടില  എയ.എല.എ.-ലയയയ  കമയ്യേറയ  ലചയതത്ത്.   അവടിലട  ഒരു

എ.എസത്ത്.ലഎ.  ഉണകോയടിരുന്നു.  അവര്ക്കത്ത്  രണ്ടുമപര്ക്കത്ത്  എതടിരകോയടി

നേടപടടിലയടുക്കകോന മുഖരമേനടി തയ്യേകോറകോകണയ.  അതകോണത്ത് ഞെങ്ങളുലട ഡടിമേകോനഡത്ത്.

മുഖരമേനടി  അതടിനേത്ത്  തയ്യേകോറകോകുമമേകോ  എനതകോണത്ത്  ഞെങ്ങളുലട  മചകോദൈരയ.  ഒരു

ലപണ്കുടടിലയ അക്രമേടിച മകസകോണത്ത്,  ഒരു എയ.എല.എ.-ലയ കമയ്യേറയ ലചയത
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മകസകോണത്ത്.  ഒമര  വരക്തടി,  അയകോള്  സമേനേടില  ലതറടിയ  ഒരകോലളമപ്പെകോലല

ഒകോടടിനേടനത്ത്  അടടിക്കുകയകോയടിരുന്നു.   ഞെങ്ങള്  വടിഷേതലസത്ത്  മുഖരമേനടിലയ

കകോണടിചതരകോയ.  മുഖരമേനടിയലട  മപകോലലീസത്ത്  മുഖരമേനടിക്കത്ത്  വടിഷേതലസത്ത്

കകോണടിചതനടിലല്ലെങടില ഞെങ്ങള് കകോണടിചതരകോയ. ഇമൗ ലപണ്കുടടിലയ ആക്രമേടിച

മപകോലലീസുമദൈരകോഗസന  സമേനേടില ലതറടിയതുമപകോലല ഞെങ്ങളുലട പ്രവര്തകലര

ഓടടിചടിടത്ത്  അടടിക്കുകയകോയടിരുന്നു.   കയ്യുയ  കകോലുയ  ഒടടിഞ  ആളുകലള

ആശുപത്രടിയടില  ലകകോണ്ടുമപകോകണലമേനത്ത്  പറഞതടിലന  മപരടില

എയ.എല.എ.-ലയ  കമയ്യേറയ  ലചയതത്ത്  അമത  ഉമദൈരകോഗസരകോണത്ത്.   നേടിങ്ങള്

അവലര സയരകടിക്കുകയകോണത്ത്.  ഇമൗ പ്രതടിപകലത അടടിചമേര്തകോന നേടിങ്ങള്

മപകോലലീസടിനേത്ത്  എല്ലെകോ  ലലലസനസുയ  ലകകോടുത്തു.  അവടിലട  സമേരയ  ലചയവമരകോടത്ത്

പറഞ;  നേടികുതടിയലട സമേരലമേകോന്നുയ ഇനേടി മവണ,  ഇമതകോടുകൂടടി  നേടിര്തണയ.

ഏലതങടിലുയ  മപകോലലീസുകകോരന  പറഞകോല  നേടിര്തകോന  മപകോകുനതകോമണകോ

പ്രതടിപകതടിലന സമേരയ?  നേടപടടി സതലീകരടിക്കുമമേകോ ഇല്ലെമയകോ എനത്ത് മുഖരമേനടി

വരക്തമേകോക്കണയ.   ഞെങ്ങള്ക്കത്ത്  ഇതടില  ബുദ്ധടിമുട്ടുണത്ത്.  ഒരു  എയ.എല.എ.-ലയ

കമയ്യേറയ  ലചയടിടത്ത്,   ഞെങ്ങളുലട  ഒരു  ലപണ്കുടടിലയ  അധടിമകപടിചടിടത്ത്
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ഞെങ്ങള്ക്കത്ത്   അതുമേകോയടി  മുമനകോടത്ത്  മപകോകകോന  പ്രയകോസമുണത്ത്.   അതുലകകോണത്ത്

മുഖരമേനടി  അതടിനേത്ത്  മേറുപടടി  പറയണലമേനത്ത്  ഞെകോന  ആവശരലപ്പെടുകയകോണത്ത്.

നേടപടടിലയടുക്കകോന  തയ്യേകോറകോമണകോ?   അങ്ങയലട  മേമൗനേയ  അങ്ങത്ത്  അതടിനേത്ത്

തയ്യേകോറല്ലെകോലയന്നുളളതകോണത്ത്.    മപകോലലീസുകകോരുലട കടിരകോതവകോഴ്ചയ്ക്കത്ത്   ലലലസനസത്ത്

ലകകോടുക്കുന മുഖരമേനടിയകോണത്ത്. (ബഹളയ...)

മേടി  .   സലീക്കര്:  പലീസത്ത്.. പലീസത്ത്.. 

ശലീ  .    വടി  .    ഡടി  .    സതലീശന: സര്,  ഞെങ്ങള്ക്കത്ത്  അതുമേകോയടി സഹകരടിക്കകോന

പ്രയകോസമുണത്ത്.  ഞെങ്ങള്ക്കത്ത് ബുദ്ധടിമുട്ടുണത്ത്.  കകോരണയ ഇത്രയയ പ്രധകോനേലപ്പെട ഒരു

വടിഷേയയ ലകകോണ്ടുവനടിടത്ത് മുഖരമേനടി  മേമൗനേയ അവലയബടിക്കുകയകോണത്ത്.  അതുമേകോയടി

ഞെങ്ങള്ക്കത്ത്   മയകോജടിചമപകോകകോന കഴടിയടില്ലെ.  

(പ്രതടിപകകോയഗങ്ങള്  ഒനടങയ  ഡയസടിനുമുനടില  വന്നുനേടിനത്ത്

പക്കകോര്ഡുകള്   ഉയര്തടിപ്പെടിടടിചത്ത്  മുദ്രകോവകോകരയ  വടിളടിചത്ത്  സഭകോനേടപടടികള്

തടസലപ്പെടുതടിലക്കകോണടിരുന്നു.)

മേടി  .    സലീക്കര്:  ബഹുമേകോനേലപ്പെട  പ്രതടിപകകോയഗങ്ങള്  ലചയറുമേകോയടി

സഹകരടിചമപകോകണയ......പലീസത്ത്...  പലീസത്ത്.....  സഭ  നേടതടിലക്കകോണ്ടുമപകോകകോന
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സഹകരടിക്കണയ....  (ബഹളയ)....  പലീസത്ത്....പലീസത്ത്....ബഹുമേകോനേലപ്പെട

പ്രതടിപകമനേതകോവത്ത് ഇടലപടണയ.  ........പലീസത്ത്... പലീസത്ത്......(ബഹളയ).........

ഓര്ഡര്....ഓര്ഡര്....  ആവര്തടിചത്ത്  ആവശരലപ്പെടടിട്ടുയ  ലചയറുമേകോയടി

സഹകരടിക്കകോലത  സഭകോനേടപടടികള്  തടസലപ്പെടുത്തുന  സമേലീപനേമേകോണത്ത്

ബഹുമേകോനേലപ്പെട  പ്രതടിപകകോയഗങ്ങളുലട  ഭകോഗത്തുനേടിന്നുയ

ഉണകോയടിലക്കകോണടിരടിക്കുനതത്ത്.  സഭ  സുഗമേമേകോയടി  നേടതടിലക്കകോണ്ടുമപകോകകോന

കഴടിയകോത  സകോഹചരരതടില  തുടര്നേടപടടികളടിമലക്കത്ത്  കടക്കകോന  ലചയര്

നേടിര്ബനടിതമേകോകുകയകോണത്ത്.   ഓര്ഡര്........ഓര്ഡര്......  ഇനലത

കകോരരപരടിപകോടടികളടിലല  മേറടിനേങ്ങളടിമലക്കത്ത്  കടക്കുകയകോണത്ത്.   ഇനലത

ദൈടിവസമതക്കത്ത്  ലഷേഡവ്യൂള്  ലചയടിരടിക്കുന  ശദ്ധകണടിക്കലടിലനയയ

സബ്മേടിഷേനുകളുലടയയ  മേറുപടടികള്  സഭയലട  മമേശപ്പുറതത്ത്  വയ്ക്കകോവുനതകോണത്ത്.+

ഓര്ഡര്........ഓര്ഡര്......

+ അനുബനമേകോയടി മചര്തടിട്ടുണത്ത്


