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അടടിയന്തരപ്രമമേയയ

ഷുഹഹൈബബ് വധമക്കേസടിലലെ ഗൂഢഢാമലെഢാചന സയബനടിച്ച തുടരമനന്വേഷണയ

മേടി  .    സസ്പീക്കേര:  ഓരഡര.....ഓരഡര......,  എടയന്നൂർ  ഷുഹഹൈബബ്

വധമക്കേസടില് പ്രതടിയുലട ലവളടിലപ്പെടുത്തലെടിലന്റെ അടടിസഢാനത്തടില് മകേസടിലലെ

ഗൂഢഢാമലെഢാചന  പുറത്തുലകേഢാണ്ടുവരഢാന്  തുടരമനന്വേഷണത്തടിനബ്  സരക്കേഢാര

തയഢാറഢാകേഢാത്തതഢായടി  പറയലപ്പെടുന്ന  സഢാഹൈചരരയ  ചരച്ച  ലചയ്യുന്നതടിനഢായടി

സഭഢാ  നടപടടികേള്  നടിരത്തടിവയ്ക്കണലമേന്ന  പ്രമമേയയ

പരടിഗണനയ്ലക്കേടുക്കേണലമേന്നബ് ആവശരലപ്പെടബ്  സരവ്വശസ്പീ ടടി.  സടിദടിഖബ്,   പടി.

ലകേ. ബഷസ്പീർ,  മമേഢാൻസബ് മജഢാസഫബ്,   അനൂപബ് മജക്കേബബ്,  മേഢാണടി സടി. കേഢാപ്പെൻ,

ശസ്പീമേതടി  ലകേ.  ലകേ.  രമേ എന്നസ്പീ ബഹുമേഢാനലപ്പെട അയഗങ്ങള് റൂള് 50 പ്രകേഢാരയ

മനഢാടസ്പീസബ് നല്കേടിയടിട്ടുണബ്.  

മുഖരമേനടി  (  ശസ്പീ  .     പടിണറഢായടി  വടിജയന്  ):   സര,  12-02-2018-ല്

കേണ്ണൂരടില് ഷുഹഹൈബബ് ലകേഢാല്ലലപ്പെട സയഭവയ സയബനടിച്ചബ് മേടന്നൂർ മപഢാലെസ്പീസബ്

മസ്റ്റേഷനടിലലെ ഹകയ നമ്പര  202/2018  ആയടി  മപഢാലെസ്പീസബ്  മകേസബ്  രജടിസ്റ്റേര

ലചയബ്  അമനന്വേഷണയ  പൂരത്തടിയഢാക്കേടി  മകേഢാടതടിയടില്  കുറ്റപതയ

സമേരപ്പെടിച്ചടിട്ടുണബ്.   മപഢാലെസ്പീസബ്  നടത്തടിയ  അമനന്വേഷണയ  നടിഷ്പക്ഷവയ
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സന്വേതനവയ നസ്പീതടിയുക്തവമേഢാണബ്. ഒരു ലെക്ഷത്തടിലെധടികേയ മഫഢാണ്മകേഢാളുകേളുലട

വടിശദഢായശങ്ങള്  പരടിമശഢാധടിച്ചബ്  കേലണത്തടിയ  ലതളടിവകേളുലട

അടടിസഢാനത്തടിലെഢാണബ്  കുറ്റകൃതരത്തടിലലെ  പ്രതടികേലളയുയ  ഗൂഢഢാമലെഢാചനയടില്

ഉള്ലപ്പെട പ്രതടികേലളയുയ പ്രതടികേള്ക്കേബ് സഹൈഢായയ നല്കേടിയവലരയുയ മപഢാലെസ്പീസബ്

പടിടടികൂടടിയതബ്.   മകേസടില് ആലകേ  17  പ്രതടികേളഢാണുള്ളതബ്.  ഇന്തരന് ശടിക്ഷഢാ

നടിയമേത്തടിലലെ  ഗൂഢഢാമലെഢാചനയുള്ലപ്പെലടയുള്ള  ഐ.പടി.സടി.  120(ബടി)

ബനലപ്പെട വകുപ്പുകേളുയ എകബ്മപഢാസസ്പീവബ് സബ്സ്റ്റേന്സബ് ആകടിലലെ ബനലപ്പെട

വകുപ്പുകേളുയ  Indian  Arms Act-ലലെ ബനലപ്പെട വകുപ്പുകേളുയ അനുസരടിച്ചുള്ള

കുറ്റങ്ങള്  ചുമേത്തടിയഢാണബ്  കുറ്റപതയ  സമേരപ്പെടിച്ചടിട്ടുള്ളതബ്.  പ്രസ്തുത  മകേസബ്,

ബഹുമേഢാനലപ്പെട  തലെമശ്ശേരടി  അഡസ്പീഷണല്  ലസഷന്സബ്  മകേഢാടതടിയുലട

പരടിഗണനയടിലെഢാണബ്.   ഈ  മകേസടിലന്റെ  അമനന്വേഷണഘടത്തടില്  മകേസടിലന്റെ

അമനന്വേഷണയ  സടി.ബടി.ഐ.-ക്കേബ്  ഹകേമേഢാറണലമേന്നഢാവശരലപ്പെടബ്  ലകേഢാല്ലലപ്പെട

വരക്തടിയുലട മേഢാതഢാപടിതഢാക്കേള് ബഹുമേഢാനലപ്പെട ഹഹൈമക്കേഢാടതടിലയ സമേസ്പീപടിച്ചു.

ഹഹൈമക്കേഢാടതടി സടിയഗടിള് ബഞബ് മകേസബ് അവരക്കേനുകൂലെമേഢായടി  07-03-2018-

ല് ഉത്തരവഢായടി.   മകേരള മപഢാലെസ്പീസബ്  നടത്തടിയ അമനന്വേഷണയ സന്വേതനവയ

ആതഢാരത്ഥവയ  നടിഷ്പക്ഷവയ  നസ്പീതടിയുക്തവമേഢാലണന്നബ്  ചൂണടിക്കേഢാണടിച്ചബ്



Uncorrected/Not for Publication
03.03.2023

3

സരക്കേഢാര  ഡടിവടിഷന്  ബഞടിലന  സമേസ്പീപടിച്ചു.   സടി.ബടി.ഐ.-ക്കേബ്

ഹകേമേഢാറുന്നതടിനഢാവശരമേഢായ  വസ്തുതകേള്  ഒനയ  കേണക്കേടിലലെടുത്തടിലല്ലന്നബ്

വടിലെയടിരുത്തടി സടിയഗടിള് ബഞബ് ഉത്തരവ്  ഹഹൈമക്കേഢാടതടി ഡടിവടിഷന് ബഞബ്

മസ്റ്റേ ലചയ.  ആ അവസരത്തടില് മേഢാതഢാപടിതഢാക്കേള് ബഹുമേഢാനലപ്പെട സുപ്രസ്പീയ

മകേഢാടതടിലയ  സമേസ്പീപടിച്ചുലവങടിലയ  മകേഢാടതടി  അനുകൂലെ  നടിലെപഢാടബ്

സന്വേസ്പീകേരടിക്കേഢാത്തതടിനഢാല് ഹൈരജടി പടിന്വലെടിക്കുകേയഢാണുണഢായതബ്.  മപഢാലെസ്പീസബ്

അമനന്വേഷണത്തടിനഢായടി  12  അയഗ  പ്രമതരകേ  അമനന്വേഷണ  സയഘലത്ത

രൂപസ്പീകേരടിക്കുകേയുയ കേണ്ണൂര ജടില്ലഢാ മപഢാലെസ്പീസബ് മമേധഢാവടിക്കേബ് മമേല്മനഢാട ചുമേതലെ

നല്കുകേയുയ ലചയ.   സയഭവത്തടില് മനരടിടബ്  പലങടുത്ത പ്രതടികേള്ക്കുപുറലമേ

ഗൂഢഢാമലെഢാചന ഉള്ലപ്പെലടയുള്ള കുറ്റകൃതരങ്ങള് നടന്നതഢായടി വരക്തമേഢായതടിലന്റെ

അടടിസഢാനത്തടില്  ഗൂഢഢാമലെഢാചനയ്ക്കുള്ള  വകുപ്പുകേളുയ  കൂടടിമച്ചരത്തബ്

അമനന്വേഷണയ നടത്തുകേയഢാണുണഢായതബ്.  ഒനമുതല് പതടിലനഢാന്നബ് വലരയുള്ള

പ്രതടികേള്ലക്കേതടിലരയുള്ള  അമനന്വേഷണയ  പൂരത്തടിയഢാക്കേടി  14-05-2018-ല്

കുറ്റപതയ  സമേരപ്പെടിച്ചു.   പനണ്ടുമുതല്  പതടിമനഴബ്  വലരയുള്ള

പ്രതടികേള്ലക്കേതടിലരയുളള  അമനന്വേഷണയ  പൂരത്തടിയഢാക്കേടി  21-01-2019-ല്

കുറ്റപതയ  സമേരപ്പെടിച്ചു.  മകേസബ്  സടി.ബടി.ഐ.-ക്കേബ്  ഹകേമേഢാറണലമേന്ന



Uncorrected/Not for Publication
03.03.2023

4

07-03-2018-ലലെ സടിയഗടിള് ബഞബ് വടിധടിലക്കേതടിലര സരക്കേഢാര ഫയല് ലചയ

അപ്പെസ്പീല്  ബഹുമേഢാനലപ്പെട  ഡടിവടിഷന്  ബഞബ്  02-08-2019-ല്  അനുവദടിച്ചു.

മപഢാലെസ്പീസബ്  നടത്തടിയ  അമനന്വേഷണത്തടിലലെ  മപഢാരഢായ്മ  സയബനടിച്ച

പരഢാതടിയുമേഢായടി മകേസമനന്വേഷണ ഘടത്തടിമലെഢാ അന്തടിമേ റടിമപ്പെഢാരടബ്  നല്കേടിയ

അവസരത്തടിമലെഢാ  ഹൈരജടിക്കേഢാര  മേജടിമസ്ട്രേറ്റബ്  മകേഢാടതടിമയലയഢാ

ഹഹൈമക്കേഢാടതടിമയലയഢാ സമേസ്പീപടിച്ചടിരുന്നടില്ല.  അലതഢാലടഢാപ്പെയ മകേസമനന്വേഷണയ

സുതഢാരരമേലല്ലന്ന  വഢാദയ  നടിലെനടില്ക്കുന്നതല്ലഢാലയനകൂടടി

വടിലെയടിരുത്തടിയടിരുന. ബഹുമേഢാനലപ്പെട  ഡടിവടിഷന് ബഞബ് ഉത്തരവടിലനതടിലര

ഹൈരജടിക്കേഢാര ബഹുമേഢാനലപ്പെട സുപ്രസ്പീയ മകേഢാടതടിലയ സമേസ്പീപടിച്ചടിട്ടുണബ്.  ഇക്കേഢാരരയ

നടിഷ്പക്ഷവയ  നസ്പീതടിയുക്തവയ  സമേയബനടിതവമേഢായ  അമനന്വേഷണയ  നടത്തടി

ഗൂഢഢാമലെഢാചനയടില് പലങടുത്ത മുഴുവന് മപലരയുയ അറസ്റ്റുലചയബ് പ്രതടികേളുലട

രഢാഷസ്പീയ  പശഢാത്തലെയ  പരടിഗണടിക്കേഢാലത  കുറ്റവഢാളടികേലള  നടിയമേത്തടിലന്റെ

മുന്നടില്  ലകേഢാണ്ടുവരുന്നതടിനബ്  മപഢാലെസ്പീസടിനബ്  കേഴടിഞടിട്ടുണബ്.   മകേസടിലലെ

ഒനമുതല് നഢാലെബ് വലരയുള്ള പ്രതടികേള് ഒരു വരഷക്കേഢാലെമത്തഢാളയ ജൂഡസ്പീഷരല്

കേസ്റ്റേഡടിയടില്  കേഴടിഞടിരുന്നവരഢാണബ്.   ബഹുമേഢാനലപ്പെട  ഹഹൈമക്കേഢാടതടി

ഇവരക്കേബ് കേരശന വരവസകേമളഢാലട  2019  ഏപ്രടില് മേഢാസത്തടിലെഢാണബ് ജഢാമേരയ
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അനുവദടിച്ചതബ്.   മമേല്  മകേസടിലലെ  ജഢാമേരവരവസയടില്  മകേസബ്

പരടിഗണനയടിലെടിരടിക്കേമവ  മേലറ്റഢാരു  ഹകയ  മകേസടില്  ഉള്ലപ്പെടഢാന്

പഢാടടില്ലഢാലയന്നബ്  നടിഷ്കരഷടിച്ചടിട്ടുണബ്.   എന്നഢാല്  ഒന്നഢായ  പ്രതടി

ജഢാമേരവരവസകേള്  ലെയഘടിച്ചബ്  മേലറ്റഢാരു  മകേസടില്  പ്രതടിയഢായതടിലനത്തുടരന്നബ്

ജഢാമേരയ  റദ്ദുലചയ്യുന്നതടിനഢായടി  മപഢാലെസ്പീസബ്                17-02-2023-ല്

മകേഢാടതടിലയ  സമേസ്പീപടിച്ചടിട്ടുണബ്.  മമേല്  മകേസടിലന്റെ  അമനന്വേഷണത്തടില്

ഏലതങടിലയ  ലതളടിവകേള്  സന്വേസ്പീകേരടിച്ചടിലല്ലമന്നഢാ  അമനന്വേഷണത്തടില്

മപഢാരഢായ്മയുലണമന്നഢാ  ചൂണടിക്കേഢാടടി  യഢാലതഢാരു  പരഢാതടിയുയ  അമനന്വേഷണ

ഉമദരഢാഗസരക്കേബ് ലെഭടിച്ചതഢായടി റടിമപ്പെഢാരടടില്ല.  ബഹുമേഢാനലപ്പെട ഹഹൈമക്കേഢാടതടി

ഡടിവടിഷന് ബഞടിലന്റെ 02-08-2019-ലലെ ഉത്തരവടില് വരക്തമേഢാക്കേടിയ കേഢാരരയ

ഇവടിലട ഏലറ പ്രസക്തമേഢാണബ്.  The writ Petitioners did not at any stage

of the said investigation, approach the Magistrate concerned for any

direction  u/s.  156(3).  The  said  enaction  of  the  writ  petitioners

impeaches  upon  the bonafides  of their claim, that there was no fair

investigation of the case.  പ്രമമേയത്തടില് പരഢാമേരശടിച്ച വടിഷയയ നടിലെവടില്

ബഹുമേഢാനലപ്പെട  സുപ്രസ്പീയ  മകേഢാടതടിയുലടയുയ  ബഹുമേഢാനലപ്പെട  തലെമശ്ശേരടി
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അഡസ്പീഷണല്  ലസഷന്സബ്  മകേഢാടതടിയുലടയുയ  പരടിഗണനയടിലെടിരടിക്കുന്ന

സയഗതടിയഢാണബ്.  ഈ  പ്രശയ  സഭ  നടിരത്തടിവച്ചബ്  ചരച്ച  ലചമയണ

പ്രശമുദടിക്കുന്നടില്ല.        

മേടി  .    സസ്പീക്കേര  :  ശസ്പീ.  ടടി.  സടിദടിഖബ്,  അമങ്ങയ്ക്കബ്   റൂള്സബ്  ആന്ഡബ്

ലപ്രഢാസസ്പീഡുവര   നന്നഢായടി  അറടിയഢാവന്നതഢാണബ്.  ലസക്ഷന്  52  (v),  (vii)

എന്നടിവ  ഓരമ്മലപ്പെടുത്തടിലയനമേഢാതയ.   അങ്ങബ്  അവതരടിപ്പെടിക്കുമമ്പഢാള്

ശദടിക്കേണയ.

ശസ്പീ  .    ടടി  .    സടിദടിഖബ്:  സര,  അടടിയന്തരപ്രമമേയത്തടില്  പറഞടിരടിക്കുന്ന

പ്രധഢാനലപ്പെട  കേഢാരരയ,  മനരലത്ത  ഈ  മകേസുമേഢായുണഢായടിട്ടുള്ള

സയഭവമത്തഢാടനുബനടിച്ചബ്  കേന്വേമടഷന്  സയഘലത്ത  സടി.പടി.ഐ.(എയ)

നടിയനടിക്കുന്നതഢായടിട്ടുള്ള,  കേന്വേമടഷന്  സയഘവമേഢായടി

ബനലപ്പെടതഢായടിരടിക്കുന്ന  മഫസ്ബുക്കേബ്  മപജടില്  അവര  നടത്തടിയതഢായ

കേമേന്റുകേളുമേഢായടി ബനലപ്പെട്ടുലകേഢാണഢാണബ്.

മേടി  .    സസ്പീക്കേര:  ചടവയ  റൂളുയ  പ്രകേഢാരമേല്ലഢാത്ത  ഒരു  കേഢാരരവയ

സഭഢാമരഖയടിലണഢാവടില്ല.  (.....ബഹൈളയ.....) ചടവയ റൂളുയ കമേവയ പഢാലെടിക്കേഢാത്ത
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ഒരു  കേഢാരരവയ  സഭഢാമരഖയടിലണഢാവടില്ല.  (....ബഹൈളയ....)  ചടവയ  റൂളുയ

ലെയഘടിച്ചുള്ള ഒരു കേഢാരരവയ സഭഢാമരഖയടിലണഢാവടില്ല. (....ബഹൈളയ....)

ശസ്പീ  .   ടടി  .   സടിദടിഖബ്: സര, എനടിക്കേബ് പകേരയ സമേയയ തന്നഢാല് മേതടി.  ഞഢാന്

കൃതരമേഢായ  ലതളടിവടിലന്റെയുയ  ധഢാരണയുലടയുയ  അടടിസഢാനത്തടിലെഢാണബ്

പറഞടിട്ടുള്ളതുയ പറയുന്നതുയ.    ജനടികുടടിയഢാന് സമേരവയ  അതടിലന്റെ ഭഢാഗമേഢായ

ലനല്ലുവഢാരല്  സമേരവയ   ധസ്പീരരക്തസഢാക്ഷടികേളുയ   പടിറന്ന   തടില്ലമങരടിയടില്

വസ്പീണ്ടുയ  ഒരു  മപഢാരഢാടയ  നടക്കുകേയഢാണബ്.    അതബ്   ജനടിയുയ  കുടടിയഢാനുയ

തമ്മടിലള്ള മപഢാരഢാടമേല്ല,  അതബ്  ലകേഢാലെ ലചയവനുയ  അവലന ലകേഢാല്ലടിച്ചവരുയ

തമ്മടിലള്ള പുതടിയ മപഢാരഢാടമേഢാണബ്.  2018  ലഫബ്രുവരടി  12-നബ്  എടയന്നൂരടില്

യൂത്തബ്  മകേഢാണ്ഗ്രസബ്  മേണ്ഡലെയ  പ്രസടിഡന്റെഢായടിരുന്ന  ഷുഹഹൈബടിലന

അതടിഭസ്പീകേരമേഢായഢാണബ്  ലവടടിലകേഢാലെലപ്പെടുത്തടിയതബ്.  ഒരു  തട്ടുകേടയടില്

സുഹൃത്തുക്കേമളഢാലടഢാപ്പെയ ചഢായ കുടടിക്കുമമ്പഢാള് ഒരു ഭസ്പീകേര കേന്വേമടഷന് സയഘയ,

അതയച്ചവലരക്കുറടിച്ചബ്  കൃതരത  എല്ലഢാവരക്കുമുണബ്,  'for  registration'

ലവഹൈടിക്കേടിളടില്  വന്നബ്  മബഢായലബറടിഞബ്  ഭസ്പീകേരഢാന്തരസ്പീക്ഷയ  സൃഷടിച്ചബ്  ഒരു

ലചറുപ്പെക്കേഢാരലന,  സമൂഹൈത്തടിനുമവണടി  നടിലെപഢാലടടുത്തബ്  സഢാമൂഹൈര

ചയകമേണത്തടില് ഏറ്റവയ മേമനഢാഹൈരമേഢായുയ  സരഗഢാതകേമേഢായുയ  ഇടലപടതഢായ
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ഒരു  ലചറുപ്പെക്കേഢാരലന,  മേരയ  ലവട്ടുന്നതുമപഢാലലെ,  മേസ്പീന്  വരയുന്നതുമപഢാലലെ

അരയ്ക്കുതഢാലഴ  41  ലവടബ്  ലവടടി  ലകേഢാലെലപ്പെടുത്തടിയ  അതസ്പീവ  ഗുരുതരമേഢായ

മകേസടില് പടിടടിക്കേലപ്പെട  11  പ്രതടികേളടില്  5  മപര തടിരൂര പഢാലെമയഢാട്ടുകേഢാരുയ  6

മപര  തടില്ലമങരടിക്കേഢാരുമേഢാണബ്.  ഇലതല്ലഢായ  സടി.പടി.ഐ.(എയ)  നടത്തടിയ

കേന്വേമടഷന് സയഘമേഢാണബ്.   (....ബഹൈളയ....) 

മേടി  .    സസ്പീക്കേര:   ഞഢാന്  പറഞമല്ലഢാ,  റൂളുയ  കമേവയ  പഢാലെടിക്കേഢാത്ത  ഒരു

കേഢാരരവയ  മരഖയടിലണഢാവടില്ല.  (....ബഹൈളയ....) 

ശസ്പീ  .    ടടി  .    സടിദടിഖബ്:  സര,  ഇതടിലലെ  ഏറടിയപങബ്  പ്രതടികേലളയുയ

പുറത്തഢാക്കേടിയ പഢാരടടി മകേഢാണ്ഗ്രസല്ല, ലെസ്പീഗബ് അല്ല, സടി.പടി.ഐ.(എയ) ആണബ്.

ആകേഢാശബ്  തടില്ലമങരടിലയ  പുറത്തഢാക്കുന്നതടിനുമുമ്പബ്  അച്ഛലന  ഓഫസ്പീസടിമലെയ്ക്കബ്

വടിളടിച്ചുവരുത്തടി  മേകേലന  പുറത്തഢാക്കുനലവന്നബ്  പറഞതുയ  ഏതബ്

പഢാരടടിയഢാലണന്നബ്   ഞഢാന്  പറമയണതടില്ല.  മേക്കേലള  സ്കൂളടില്നടിന്നബ്

പുറത്തഢാക്കുമമ്പഢാള്  അച്ഛലനക്കൂടടി  വരണലമേന്നബ്  പറയുന്നതുമപഢാലലെ  അച്ഛലന

വടിളടിച്ചബ്  സയസഢാരടിച്ചവരഢാണബ്  ഇവടിലട  എഴുമന്നറ്റുനടിന്നബ്

സയസഢാരടിക്കുന്നലതനള്ളതുയ ചൂണടിക്കേഢാണടിക്കേഢാന് ആഗ്രഹൈടിക്കുന.   
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ആരഢാണബ്  ഷുഹഹൈബബ്?  യൂത്തബ്  മകേഢാണ്ഗ്രസടിലന്റെ   ഊരജ്ജസന്വേലെനഢായ

പ്രവരത്തകേന്,  പഢാവലപ്പെടവലന്റെ കേണസ്പീലരഢാപ്പെഢാന് മനതൃതന്വേയ  ലകേഢാടുക്കുന്നവന്,

വസ്പീടടില്ലഢാത്തവരക്കേബ്  വസ്പീടുവയ്ക്കഢാന്  മനതൃതന്വേയ  ലകേഢാടുത്തവന്,  ആശുപതടിയടില്

രക്തയ  നല്കേഢാൻ  മനതൃതന്വേയ  ലകേഢാടുത്തവന്,  ഭക്ഷണമേടില്ലഢാത്തവരക്കേബ്

ഭക്ഷണലമേത്തടിക്കേഢാന്  മനതൃതന്വേയ  ലകേഢാടുത്തവന്,  സന്വേന്തയ  അവയവയ

മേറ്റുള്ളവരക്കേബ്  ദഢാനയ  ലചയഢാന്  മനതൃതന്വേയ  ലകേഢാടുക്കേഢാന്  തസ്പീരുമേഢാനടിച്ചവന്,

എസബ്.ഹവ.എസബ്.-ലന്റെ  ഊരജ്ജസന്വേലെനഢായ  പ്രവരത്തകേന്.  ഇത്തരയ  ഒരു

പ്രവരത്തകേലന ലകേഢാലെലപ്പെടുത്തഢാന് ആകേഢാശബ് തടില്ലമങരടിയുയ ഇവനുയ തമ്മടില്

മനരടിടബ്  എലന്തങടിലയ  ബനമുമണഢാ?   തടില്ലമങരടി  എന്നസലെയ

എടയന്നൂരടിലലെ  പ്രസ്തുത  സലെവയ  ഇരടിക്കൂരുയ  മേടന്നൂരുയ  കേഴടിഞ്ഞുമവണയ

തടില്ലമങരടിയടിലലെത്തഢാന്. അവര  തമ്മടില് പരസരബനമേടില്ല.

മേടി  .   സസ്പീക്കേര:  അഡ്രസബ് വച്ചതഢായടിരടിക്കുയ.

ശസ്പീ  .    ടടി  .    സടിദടിഖബ്:  സര,  മേറ്റുള്ള  മരഖകേലളല്ലഢായ  വളലര  കൃതരമേഢാണബ്,

ആധടികേഢാരടികേമേഢാണബ്.  ഇതടിലന്റെ  ഏറ്റവയ  വലെടിയ  പ്രഭവലമേനള്ളതബ്

രഢാഷസ്പീയപരമേഢായ  ഹവരഢാഗരമേല്ലഢാലത  മേലറ്റഢാനമേല്ല.  എലന്റെ

അടടിയന്തരപ്രമമേയത്തടിലന്റെ അടടിസഢാനയ,  2023  ലഫബ്രുവരടി  മേഢാസയ  15-ാ
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തസ്പീയതടി  ഷുഹഹൈബബ്  വധമക്കേസടിലലെ  ഒന്നഢായ  പ്രതടി  ആകേഢാശബ്  തടില്ലമങരടി

മഫസ്ബുക്കേബ് മപഢാസ്റ്റേടിലൂലട ഒരു കേമേന്റെബ് നടത്തടി.  ആ കേമേന്റെടിലന്റെ രത്നച്ചുരുക്കേയ

ഇതഢാണബ്.  "ഇതബ്  പഢാരടടിക്കുമവണടി നടത്തടിയ ലകേഢാലെപഢാതകേമേഢാണബ്.   പഢാരടടി

മനതഢാക്കേളഢാണബ്  എലന്ന  ഇതബ്  ലചയടിപ്പെടിച്ചതബ്.   ഞങ്ങള്  വഢാ  തുറന്നഢാല്

പലെരക്കുയ  പുറത്തടിറങ്ങടി  നടക്കേഢാന്  പറ്റടില്ല'.   ആരഢാണടിതബ്  പറയുന്നതബ്?

ആകേഢാശബ്  തടില്ലമങരടി.   എന്നടിടബ്  അമദഹൈയ  പറയുകേയഢാണബ്.   "ഇതബ്

നടപ്പെടിലെഢാക്കേഢാന്  ഞങ്ങമളഢാടബ്  ആവശരലപ്പെടുന്ന   ആളുകേള്ക്കേബ്  സഹൈകേരണ

സഢാപനത്തടില്  മജഢാലെടി.   ലചയതഢായ  ഞങ്ങള്ക്കേബ്   പടടിയടച്ചബ്  പടിണ്ഡവയ

പടടിണടിയുയ”.  ഇതബ്  പറയുന്നതഢാരഢാണബ്?    ലകേഢാലെപഢാതകേത്തടിലലെ   ഒന്നഢായ

പ്രതടിയഢാണബ്.  ഇമപ്പെഢാള് ഈ മകേസടില്  173  മകഢാസബ്  8 Cr.P.C.  അനുസരടിച്ചബ്

പുതടിലയഢാരു  ലവളടിലപ്പെടുത്തല്  വന്നഢാല്  വളലര  ഗഗൗരവതരമേഢായ

പുനരമനന്വേഷണത്തടിനുയ  പുതടിയ  ലതളടിവടിലന്റെ  അടടിസഢാനത്തടിമലെയ്ക്കുയ

മപഢാകേമണ?  ബഹുമേഢാനലപ്പെട  മുഖരമേനടി,  അങ്ങബ്  പറഞതടില്  ഇക്കേഢാരരയ

ഉള്ലപ്പെടടിടടിലല്ലന്നബ്  അങ്ങലയ  വസ്പീണ്ടുയ  വസ്പീണ്ടുയ

മബഢാദരലപ്പെടുത്തഢാനഢാഗ്രഹൈടിക്കുന.  
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ഇവടിലട പ്രധഢാനലപ്പെട ഒനരണബ് കേഢാരരങ്ങളുണബ്.   ആഭരന്തര വകുപ്പുമേനടി

കൂടടിയഢായ അങ്ങയുലട സരക്കേഢാരടിലന്റെ മുമ്പടിലയ ലപഢാതുസമൂഹൈത്തടിലന്റെ മുമ്പടിലയ

ഞങ്ങള്  ഗഗൗരവമേഢായടി  മചഢാദടിക്കേഢാനഢാഗ്രഹൈടിക്കുകേയഢാണബ്.  ഈ  മകേസടിലലെ

ആകേഢാശബ്  തടില്ലമങരടി  നടിങ്ങളുമടതലല്ലനയ  കേന്വേമടഷന്  നടിങ്ങള്

ലകേഢാടുത്തതലല്ലനയ   അവരുമേഢായടി  സടി.പടി.ഐ.(എയ)-നബ്  യഢാലതഢാരു

ബനവമേടിലല്ലനയ  നടിങ്ങള്  പറയുന.  അങ്ങലനയഢാലണങടില്

ഹഹൈമക്കേഢാടതടിയടില്  ഉപ്പെയുയ  ഉമ്മയുയ  ലകേഢാടുത്തതഢായ  മകേസടില്

സരക്കേഢാരടിനുമവണടി,  ആഭരന്തര  വകുപ്പെടിനുമവണടി  സയസഢാരടിക്കേഢാന്

വന്നതഢാരഢാണബ്?   വടിജയബ്  ഹൈസഢാലര  ഉള്ലപ്പെലടയുള്ള  പ്രമുഖ  കടിമേടിനല്

അഭടിഭഢാഷകേര.   സുപ്രസ്പീയമകേഢാടതടിയടില് ആരഢാണബ്  വന്നതബ്;  മകേസബ്  നടത്തഢാന്

ധഢാരഢാളയ  വക്കേസ്പീലെനഢാര  സയസഢാനത്തുണമല്ലഢാ?   സയസഢാനലത്ത  ഒരു

വക്കേസ്പീലെടിമനയുയ  ഹൈഢാജരഢാക്കേഢാലത  ബടി.ലജ.പടി.  സരക്കേഢാരടിലന്റെ  അഡസ്പീഷണല്

മസഢാളടിസടിറ്ററഢായടി  മസവനയ  ലചയ  രഞടിതബ്  കുമേഢാറടിലനയഢാണബ്   ലെക്ഷങ്ങള്

മുടക്കേടി സുപ്രസ്പീയമകേഢാടതടിയടില് നടിമയഢാഗടിച്ചതബ്.  ആകേഢാശബ് തടില്ലമങരടി നടിങ്ങളുലട

മേടടിയടിലെഢാലണനള്ളതടിനബ്  ഇതടില്പ്പെരയ  എലന്തങടിലയ  ലതളടിവബ്  മവമണഢാ?

നടിങ്ങളുലട  കേന്വേമടഷനലല്ലങടില്  പടിലന്ന  എന്തടിനഢാണബ്  ഖജനഢാവടില്നടിന്നബ്
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86,40,000  രൂപ  ലചലെവഢാക്കേടി  വക്കേസ്പീലെടിലന  നടിയമേടിച്ചതബ്?  6,64,961  രൂപ

ലചലെവഴടിച്ചബ്  ഈ  വക്കേസ്പീലെനഢാര  വടിമേഢാനത്തടില്  യഢാത  ലചയതുയ  ഇവരക്കേബ്

തഢാമേസടിക്കേഢാന്  മഹൈഢാടലയ  ലപ്രഢാഹവഡബ്  ലചയതുയ  അവരക്കേബ്   ഭക്ഷണയ

ലകേഢാടുക്കേഢാന്  ഖജനഢാവടില്നടിന്നബ്  തുകേ  ലചലെവഴടിച്ചതുയ  ഈ  ലകേഢാലെപഢാതകേ

മകേസടിലലെ പ്രതടികേള് വടി.ഐ.പടി. കേന്വേമടഷന് പ്രതടികേളഢായതുലകേഢാണമല്ല?  ഈ

മചഢാദരത്തടിനബ്  നടിങ്ങള്  മേറുപടടി  പറയണയ.  ഇവടിലട  കൂടുതല്

കേഢാരരത്തടിമലെയ്ലക്കേഢാനയ  മപഢാകേണ.   എലന്നലക്കേഢാണബ്  ലചയടിച്ചതഢാലണന്നബ്

കേന്വേമടഷന്  ഏലറ്റടുത്തതഢായ  പ്രതടിതലന്ന  പറയുകേയഢാണബ്.  അതടിമനക്കേഢാള്

വലെടിയ  ലതളടിവബ്  മകേരളത്തടിലലെ  ഭരണകൂടത്തടിനബ്  ആവശരമുമണഢാ?  ഇവടിലട

ലവളടിവഢായടിരടിക്കുന്ന  കുറ്റകൃതരത്തടിനബ്  മനതൃതന്വേയ  ലകേഢാടുത്തവര  വടി.ഐ.പടി.

പ്രതടികേളഢാണബ്.   ആ  വടി.ഐ.പടി.  പ്രതടികേള്ക്കേബ്  കേടിടടിയതഢായ  ആനുകൂലെരയ

നടിയമേപരമേഢായ സഹൈഢായയ മേഢാതമേല്ല,  അവര ജയടിലെടില് മപഢായമപ്പെഢാള് ഇതടിലലെഅവര ജയടിലെടില് മപഢായമപ്പെഢാള് ഇതടിലലെ

ഒന്നഢായ  പ്രതടിക്കേബ്  കേണ്ണൂര  ജയടിലെടില്വച്ചബ്  തലന്റെ  സന്വേന്തയ  കേഢാമുകേടിയുമേഢായടിഒന്നഢായ  പ്രതടിക്കേബ്  കേണ്ണൂര  ജയടിലെടില്വച്ചബ്  തലന്റെ  സന്വേന്തയ  കേഢാമുകേടിയുമേഢായടി

സയസഢാരടിക്കേഢാന്സയസഢാരടിക്കേഢാന്,  ,  സല്ലപടിക്കേഢാന്  ആറുമേണടിക്കൂര  ആഭരന്തര  വകുപ്പെടിലന്റെസല്ലപടിക്കേഢാന്  ആറുമേണടിക്കൂര  ആഭരന്തര  വകുപ്പെടിലന്റെ

കേസ്പീഴടിലള്ള  ജയടിലെടില്  സഗൗകേരരയ  ലചയലകേഢാടുത്തതബ്  വടികേസ്പീഴടിലള്ള  ജയടിലെടില്  സഗൗകേരരയ  ലചയലകേഢാടുത്തതബ്  വടി..ലഎലഎ..പടിപടി..

പ്രതടിയഢായതുലകേഢാണമല്ലപ്രതടിയഢായതുലകേഢാണമല്ല;   ;   നടിങ്ങള്  മേറുപടടി  പറയണയനടിങ്ങള്  മേറുപടടി  പറയണയ.  .  എല്ലഢാതലെത്തടിലയഎല്ലഢാതലെത്തടിലയ
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ഇതയധടികേയ  സഗൗകേരരയ  ഇഗൗ  കേന്വേമടഷന്  പ്രതടികേള്ക്കേബ്  ലചയലകേഢാടുത്തുഇതയധടികേയ  സഗൗകേരരയ  ഇഗൗ  കേന്വേമടഷന്  പ്രതടികേള്ക്കേബ്  ലചയലകേഢാടുത്തു..

ഷുലലഹൈബടിലന ലകേഢാല്ലഢാന് വന്ന പ്രതടികേള് സഞരടിച്ച കേഢാരഷുലലഹൈബടിലന ലകേഢാല്ലഢാന് വന്ന പ്രതടികേള് സഞരടിച്ച കേഢാര, , എല്ലഢാ മകേസടിലയഎല്ലഢാ മകേസടിലയ

സടിസടി..പടിപടി..ഐഐ.(.(എയഎയ)-)-ലന്റെ കേയടില് വഢാഹൈനമുണഢാകുയലന്റെ കേയടില് വഢാഹൈനമുണഢാകുയ, , അതബ് എല്ലഢാ മകേസടിലമുണബ്അതബ് എല്ലഢാ മകേസടിലമുണബ്..

ടടിടടി.  .  പടിപടി.  .  ചന്ദ്രമശഖരന് വധമക്കേസടിലന്റെ പ്രതടികേള് സഞരടിച്ചതബ്  ചന്ദ്രമശഖരന് വധമക്കേസടിലന്റെ പ്രതടികേള് സഞരടിച്ചതബ്  ''മേഢാഷ അള്ളമേഢാഷ അള്ള''

സ്റ്റേടിക്കേര  ഒടടിച്ച  കേഢാറഢാണബ്സ്റ്റേടിക്കേര  ഒടടിച്ച  കേഢാറഢാണബ്.  .  ശരതബ്  ലെഢാല്ശരതബ്  ലെഢാല്,  ,  കൃമപഷബ്  എന്നടിവലര  ലകേഢാല്ലഢാന്കൃമപഷബ്  എന്നടിവലര  ലകേഢാല്ലഢാന്

നടിമയഢാഗടിച്ചതഢായ പ്രതടികേള് സഞരടിച്ചതബ് മേറ്റബ് കേഢാറുകേളടിലെഢാണബ്നടിമയഢാഗടിച്ചതഢായ പ്രതടികേള് സഞരടിച്ചതബ് മേറ്റബ് കേഢാറുകേളടിലെഢാണബ്.  .  ലവഹൈടിക്കേടിള്ലവഹൈടിക്കേടിള്

ഈ പ്രമദശങ്ങളടിമലെയ്ക്കബ് കേടനമപഢായതബ് നമുക്കേറടിയഢായഈ പ്രമദശങ്ങളടിമലെയ്ക്കബ് കേടനമപഢായതബ് നമുക്കേറടിയഢായ. . ഇവടിലട പഢാപ്പെടിനടിമശ്ശേരടിഇവടിലട പഢാപ്പെടിനടിമശ്ശേരടി

ഭഢാഗത്തുനടിന്നഢാണബ് ഇഗൗ പ്രതടികേള് കേഢാറടില് വന്നതബ്ഭഢാഗത്തുനടിന്നഢാണബ് ഇഗൗ പ്രതടികേള് കേഢാറടില് വന്നതബ്.  .  ആ കേഢാറടിലന്റെ ഉടമേലയയുയആ കേഢാറടിലന്റെ ഉടമേലയയുയ

ആ  കേഢാര  ഹൈയര  ലചയതഢായ  ആളുകേലളയുയ  ഇഗൗ  മകേസടിലന്റെ  പ്രതടികേളഢായടിആ  കേഢാര  ഹൈയര  ലചയതഢായ  ആളുകേലളയുയ  ഇഗൗ  മകേസടിലന്റെ  പ്രതടികേളഢായടി

ചഢാരജ്ജബ് ഷസ്പീറ്റബ് നല്കേഢാനഢാവശരമേഢായ നടപടടി നടിങ്ങള് സന്വേസ്പീകേരടിമച്ചഢാചഢാരജ്ജബ് ഷസ്പീറ്റബ് നല്കേഢാനഢാവശരമേഢായ നടപടടി നടിങ്ങള് സന്വേസ്പീകേരടിമച്ചഢാ??

മേടിമേടി    . .     സസ്പീക്കേരസസ്പീക്കേര:  :  പസ്പീസബ്പസ്പീസബ്.......... .......... കേണ്ക്ലൂഡബ്കേണ്ക്ലൂഡബ്..

ശസ്പീശസ്പീ    .  .      ടടിടടി    .  .      സടിദടിഖബ്സടിദടിഖബ്:  :  സരസര,  ,  രണബ് മേടിനടിറ്റുകൂടടി നല്കേണയരണബ് മേടിനടിറ്റുകൂടടി നല്കേണയ.  .  UAPA sectionUAPA section

15 A(1) 'By using bombs, dynamite or other explosive substances or15 A(1) 'By using bombs, dynamite or other explosive substances or

inflammable  substances,'     '  or  by  any  other  means  of………inflammable  substances,'     '  or  by  any  other  means  of………

whatever nature to cause or likely to cause -  death of, or injuries to,whatever nature to cause or likely to cause -  death of, or injuries to,

any person or persons;'  any person or persons;'    ഇഗൗ മകേസടില്  ഇഗൗ മകേസടില്  UAPA  UAPA  അടഢാകബ് ലചയണലമേന്നബ്അടഢാകബ് ലചയണലമേന്നബ്



Uncorrected/Not for Publication
03.03.2023

14

ലലഹൈമക്കേഢാടതടി സടിയഗടിള് ബഞബ് പറഞ്ഞുലലഹൈമക്കേഢാടതടി സടിയഗടിള് ബഞബ് പറഞ്ഞു.  .  സടിസടി..ബടിബടി..ലഎലഎ.  .  അമനന്വേഷടിക്കേണയഅമനന്വേഷടിക്കേണയ..

സടിയഗടിള്  ബഞടിലന്റെ  വടിധടിലക്കേതടിരഢായടി  സുപ്രസ്പീയമകേഢാടതടിസടിയഗടിള്  ബഞടിലന്റെ  വടിധടിലക്കേതടിരഢായടി  സുപ്രസ്പീയമകേഢാടതടി

അഭടിഭഢാഷകേലരലകേഢാണ്ടുവന്നബ്  യുഅഭടിഭഢാഷകേലരലകേഢാണ്ടുവന്നബ്  യു..എഎ..പടിപടി..എഎ.  .  ലസക്ഷന്  ചുമേത്തഢാലത  ഇഗൗലസക്ഷന്  ചുമേത്തഢാലത  ഇഗൗ

പ്രതടികേലള  രക്ഷലപ്പെടുത്തുന്നതടിനുമവണടി  നടിലെപഢാടബ്  സന്വേസ്പീകേരടിച്ചതബ്പ്രതടികേലള  രക്ഷലപ്പെടുത്തുന്നതടിനുമവണടി  നടിലെപഢാടബ്  സന്വേസ്പീകേരടിച്ചതബ്,  ,  നടിങ്ങള്നടിങ്ങള്

നടത്തടിയതഢായ  കേന്വേമടഷലന്റെ  അടടിസഢാനത്തടിലെമല്ലനടത്തടിയതഢായ  കേന്വേമടഷലന്റെ  അടടിസഢാനത്തടിലെമല്ല?  ?  ഷുലലഹൈബബ്ഷുലലഹൈബബ്

ലകേഢാല്ലലപ്പെടുന്നതടിലന്റെ ലതഢാടടുത്ത ദടിവസങ്ങളടില് എടയന്നൂരടില് ഒരു പ്രകേടനയലകേഢാല്ലലപ്പെടുന്നതടിലന്റെ ലതഢാടടുത്ത ദടിവസങ്ങളടില് എടയന്നൂരടില് ഒരു പ്രകേടനയ

നടനനടന.  .  അവടിലട  വടിളടിച്ച  മുദഢാവഢാകേരയ  അവടിലട  വടിളടിച്ച  മുദഢാവഢാകേരയ  ''നടിലന്ന  തട്ടുയ  സൂക്ഷടിമച്ചഢാനടിലന്ന  തട്ടുയ  സൂക്ഷടിമച്ചഢാ,,

അരടിഞ്ഞുവസ്പീഴയ  സൂക്ഷടിമച്ചഢാഅരടിഞ്ഞുവസ്പീഴയ  സൂക്ഷടിമച്ചഢാ,  ,  സടിസടി..പടിപടി..ഐഐ.(.(എയഎയ)  )  ഇതബ്  സടിഇതബ്  സടി..പടിപടി..ഐഐ.(.(എയഎയ)')'

എന്നഢാണബ്എന്നഢാണബ്.  .  ആ  മുദഢാവഢാകേരത്തടിനബ്  മനതൃതന്വേയ  ലകേഢാടുത്ത  മുന്മേനടിയുലടആ  മുദഢാവഢാകേരത്തടിനബ്  മനതൃതന്വേയ  ലകേഢാടുത്ത  മുന്മേനടിയുലട

മപഴ്സണല് സ്റ്റേഢാഫബ് ഉള്ലപ്പെലടയുള്ള പ്രതടികേലള വടിളടിച്ചുവരുത്തടിമയഢാമപഴ്സണല് സ്റ്റേഢാഫബ് ഉള്ലപ്പെലടയുള്ള പ്രതടികേലള വടിളടിച്ചുവരുത്തടിമയഢാ;  ;  അവലരഅവലര

മചഢാദരയ  ലചയ്മതഢാമചഢാദരയ  ലചയ്മതഢാ;  ;  അവരക്കേബ്  ചഢാരജ്ജബ്  ഷസ്പീറ്റബ്  നല്കേഢാനഢാവശരമേഢായഅവരക്കേബ്  ചഢാരജ്ജബ്  ഷസ്പീറ്റബ്  നല്കേഢാനഢാവശരമേഢായ

നടപടടികേള്ക്കേബ് നടിങ്ങള് മനതൃതന്വേയ ലകേഢാടുമത്തഢാനടപടടികേള്ക്കേബ് നടിങ്ങള് മനതൃതന്വേയ ലകേഢാടുമത്തഢാ??

മേടിമേടി    . .     സസ്പീക്കേരസസ്പീക്കേര:  :  പസ്പീസബ്പസ്പീസബ്....... ....... കേണ്ക്ലൂഡബ്കേണ്ക്ലൂഡബ്..

ശസ്പീശസ്പീ    .  .      ടടിടടി    .  .      സടിദടിഖബ്സടിദടിഖബ്:  :  സരസര,  ,  ഞഢാന്  അവസഢാനടിപ്പെടിക്കേഢായഞഢാന്  അവസഢാനടിപ്പെടിക്കേഢായ.  .  വധടിക്കേഢാനുള്ളവധടിക്കേഢാനുള്ള

കേന്വേമടഷന്  നല്കേടിയുയ  സന്വേരണക്കേള്ളക്കേടത്തടിനബ്  കൂട്ടുനടിനയ  അതടിലന്റെകേന്വേമടഷന്  നല്കേടിയുയ  സന്വേരണക്കേള്ളക്കേടത്തടിനബ്  കൂട്ടുനടിനയ  അതടിലന്റെ

ഓഹൈരടിപറ്റടിയുയ  പ്രതടികേള്ക്കേബ്  മടഢാഫടി  നല്കേടിയതടിനുലമേല്ലഢായ  മനതൃതന്വേയഓഹൈരടിപറ്റടിയുയ  പ്രതടികേള്ക്കേബ്  മടഢാഫടി  നല്കേടിയതടിനുലമേല്ലഢായ  മനതൃതന്വേയ
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ലകേഢാടുക്കുന്നതബ്  ഡടിലകേഢാടുക്കുന്നതബ്  ഡടി..ലലവലലവ..എഫബ്എഫബ്..ലഎലഎ.,  .,  സടിസടി..പടിപടി..ലഎലഎ.(.(എയഎയ)  )  മനതൃതന്വേമേഢാണബ്മനതൃതന്വേമേഢാണബ്..

(....(....ബഹൈളയബഹൈളയ....)....)

മേടിമേടി    .  .      സസ്പീക്കേരസസ്പീക്കേര:  :  പസ്പീസബ്പസ്പീസബ്......പസ്പീസബ്  കമേപ്രകേഢാരമേല്ലഢാത്ത  ഒരുകേഢാരരവയപസ്പീസബ്  കമേപ്രകേഢാരമേല്ലഢാത്ത  ഒരുകേഢാരരവയ

മരഖയടിലണഢാവടില്ലമരഖയടിലണഢാവടില്ല..

ശസ്പീശസ്പീ    . .     ടടിടടി    . .     സടിദടിഖബ്സടിദടിഖബ്: : സരസര, , ഡടിഡടി..ലലവലലവ..എഫബ്എഫബ്..ലഎലഎ. . മനതഢാവബ് ഷഢാജടിര  ആണബ്മനതഢാവബ് ഷഢാജടിര  ആണബ്

മടഢാഫടി ലകേഢാടുത്തതബ്മടഢാഫടി ലകേഢാടുത്തതബ്. (......  (.....ബഹൈളയബഹൈളയ.....)  .....)  ഷുലലഹൈബബ് വധമക്കേസടിലനത്തുടരന്നബ്ഷുലലഹൈബബ് വധമക്കേസടിലനത്തുടരന്നബ്

ലഫബ്രുവരടി മേഢാസയ  ലഫബ്രുവരടി മേഢാസയ  21-21-ാ തസ്പീയതടി കേണ്ണൂര കേളകമററ്റടില് സമേഢാധഢാനമയഢാഗയാ തസ്പീയതടി കേണ്ണൂര കേളകമററ്റടില് സമേഢാധഢാനമയഢാഗയ

നടനനടന.  .  അതടില്  ബഹുമേഢാനരനഢായ  മുന്  നടിയമേ  വകുപ്പുമേനടിഅതടില്  ബഹുമേഢാനരനഢായ  മുന്  നടിയമേ  വകുപ്പുമേനടി

ശസ്പീശസ്പീ. . എഎ. . ലകേലകേ. . ബഢാലെന് പലങടുത്തുബഢാലെന് പലങടുത്തു..

മേടിമേടി    . .     സസ്പീക്കേരസസ്പീക്കേര:  :  പസ്പീസബ്പസ്പീസബ്.......... .......... കേണ്ക്ലൂഡബ്കേണ്ക്ലൂഡബ്.  .  സമേയയ കേഴടിഞ്ഞുസമേയയ കേഴടിഞ്ഞു..

ശസ്പീശസ്പീ    .  .      ടടിടടി    .  .      സടിദടിഖബ്സടിദടിഖബ്:  :  സരസര,  ,  ശസ്പീശസ്പീ.  .  എഎ.  .  ലകേലകേ.  .  ബഢാലെന് അവടിലടവച്ചബ്  വളലരബഢാലെന് അവടിലടവച്ചബ്  വളലര

പ്രധഢാനലപ്പെട  ഒരുകേഢാരരയ  പറഞ്ഞുപ്രധഢാനലപ്പെട  ഒരുകേഢാരരയ  പറഞ്ഞു.  .  ഇഗൗ  മകേസബ്  സടിഇഗൗ  മകേസബ്  സടി..ബടിബടി..ലഎലഎ..

അമനന്വേഷടിക്കുന്നതടിനബ് ഞങ്ങള്ക്കേബ് ഒരു എതടിരപ്പുമേടില്ലഅമനന്വേഷടിക്കുന്നതടിനബ് ഞങ്ങള്ക്കേബ് ഒരു എതടിരപ്പുമേടില്ല,  ,  ഞങ്ങള് ഒരുക്കേമേഢാണബ്ഞങ്ങള് ഒരുക്കേമേഢാണബ്

എന്നബ്എന്നബ്.  .  ബഹുമേഢാനലപ്പെട മുഖരമേനടി ഒരുകേഢാരരയ ലചയബഹുമേഢാനലപ്പെട മുഖരമേനടി ഒരുകേഢാരരയ ലചയ,  ,  ശസ്പീശസ്പീ.  .  എഎ.  .  ലകേലകേ.  .  ബഢാലെന്ബഢാലെന്

പറഞതടിലന അങ്ങബ് തുടച്ചുമേഢാറ്റടിപറഞതടിലന അങ്ങബ് തുടച്ചുമേഢാറ്റടി. . സടിസടി..ബടിബടി..ലഎലഎ. . അമനന്വേഷണമേടിലല്ലന്നബ്  അങ്ങബ്അമനന്വേഷണമേടിലല്ലന്നബ്  അങ്ങബ്

പറഞ്ഞുപറഞ്ഞു.  .   അങ്ങബ് അങ്ങലന പറയഢാനുണഢായ കേഢാരണയ ഒലരഢാറ്റകേഢാരണമേഢാണബ്അങ്ങബ് അങ്ങലന പറയഢാനുണഢായ കേഢാരണയ ഒലരഢാറ്റകേഢാരണമേഢാണബ്,,
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പ്രതടികേലള  സയരക്ഷടിക്കേണലമേനള്ള  ഏകേകേഢാരണമേഢാണബ്പ്രതടികേലള  സയരക്ഷടിക്കേണലമേനള്ള  ഏകേകേഢാരണമേഢാണബ്.  .  ഞഢാലനഢാരു  കേഢാരരയഞഢാലനഢാരു  കേഢാരരയ

പറയഢായപറയഢായ.  .  ലലഹൈമക്കേഢാടതടിമപഢാലയ വടിമേരശടിച്ചതഢായ ലലഹൈമക്കേഢാടതടിമപഢാലയ വടിമേരശടിച്ചതഢായ 33 33 മകേസടിലലെ പ്രതടിമകേസടിലലെ പ്രതടി,  ,  ഒരുഒരു

റടിമപ്പെഢാരട്ടുമപഢാലയ  മചഢാദടിക്കേഢാലത  ലവള്ളക്കേടലെഢാസടില്  ഒരു  സസ്പീയുലടറടിമപ്പെഢാരട്ടുമപഢാലയ  മചഢാദടിക്കേഢാലത  ലവള്ളക്കേടലെഢാസടില്  ഒരു  സസ്പീയുലട

കേയടില്നടിനയ  പരഢാതടി  എഴുതടിവഢാങ്ങടികേയടില്നടിനയ  പരഢാതടി  എഴുതടിവഢാങ്ങടി,   ,   യുയു..എന്എന്.  .  സടിവടില്  സരവ്വസ്പീസബ്സടിവടില്  സരവ്വസ്പീസബ്

അവഢാരഡബ്  മകേരളത്തടിമലെയ്ക്കബ്  ലകേഢാണ്ടുവന്ന ശസ്പീഅവഢാരഡബ്  മകേരളത്തടിമലെയ്ക്കബ്  ലകേഢാണ്ടുവന്ന ശസ്പീ.  .  ഉമ്മന് ചഢാണടിലക്കേതടിരഢായടിഉമ്മന് ചഢാണടിലക്കേതടിരഢായടി

സടിസടി..ബടിബടി..ലഎലഎ.  .  അമനന്വേഷണണത്തടിനബ്  ശടിപഢാരശ  ലചയഅമനന്വേഷണണത്തടിനബ്  ശടിപഢാരശ  ലചയ.  .  ഇഗൗ  മകേസടില്ഇഗൗ  മകേസടില്

സടിസടി..ബടിബടി..ലഎലഎ.  .  അമനന്വേഷണമേടില്ലഢാതടിരടിക്കേഢാന്  അരയുയ  തലെയുയ  മുറുക്കേടിഅമനന്വേഷണമേടില്ലഢാതടിരടിക്കേഢാന്  അരയുയ  തലെയുയ  മുറുക്കേടി

രയഗത്തടിറങ്ങടിയടിരടിക്കുകേയഢാണബ്രയഗത്തടിറങ്ങടിയടിരടിക്കുകേയഢാണബ്.  .  ഒലരഢാറ്റ  മചഢാദരയകൂടടി  മചഢാദടിച്ചുലകേഢാണബ്ഒലരഢാറ്റ  മചഢാദരയകൂടടി  മചഢാദടിച്ചുലകേഢാണബ്

അവസഢാനടിപ്പെടിക്കേഢായഅവസഢാനടിപ്പെടിക്കേഢായ..

മേടിമേടി    .  .      സസ്പീക്കേരസസ്പീക്കേര:  :  പസ്പീസബ്പസ്പീസബ്..........പസ്പീസബ്പസ്പീസബ്............നടിരബനടിതമേഢായടി  ഹമേക്കേബ്  ഓഫബ്നടിരബനടിതമേഢായടി  ഹമേക്കേബ്  ഓഫബ്

ലചമയണടിവരുയലചമയണടിവരുയ. . പസ്പീസബ്പസ്പീസബ്.... .... കേണ്ക്ലൂഡബ്കേണ്ക്ലൂഡബ്..

  ശസ്പീശസ്പീ    .  .      ടടിടടി    .  .      സടിദടിഖബ്സടിദടിഖബ്:  :  സരസര,  ,  അവസഢാനടിപ്പെടിക്കേഢായഅവസഢാനടിപ്പെടിക്കേഢായ.  .  ഇതടിലന്റെ  കടിമേടിനല്ഇതടിലന്റെ  കടിമേടിനല്

ഗൂഢഢാമലെഢാചനഗൂഢഢാമലെഢാചന,  ,  ഇതടില്  ഉന്നതരഢായ  ആളുകേള്ക്കേബ്  പങഢാളടിത്തമുണബ്ഇതടില്  ഉന്നതരഢായ  ആളുകേള്ക്കേബ്  പങഢാളടിത്തമുണബ്,  ,  വലെടിയവലെടിയ

ആളുകേള്ക്കേബ്  പങഢാളടിത്തമുണബ്ആളുകേള്ക്കേബ്  പങഢാളടിത്തമുണബ്.  .  ശസ്പീശസ്പീ.  .  പടിപടി.  .  ജയരഢാജന്  അവടിലടമപ്പെഢായടിജയരഢാജന്  അവടിലടമപ്പെഢായടി

പറഞഢാല്  തസ്പീരടില്ലപറഞഢാല്  തസ്പീരടില്ല.   .   അതുലകേഢാണബ്  ഈ  കടിമേടിനല്   ഗൂഢഢാമലെഢാചനഅതുലകേഢാണബ്  ഈ  കടിമേടിനല്   ഗൂഢഢാമലെഢാചന

പുറത്തുവരഢാന് സടിപുറത്തുവരഢാന് സടി..ബടിബടി..ഐഐ. . അമനന്വേഷണയ ലകേഢാണ്ടുവരണയഅമനന്വേഷണയ ലകേഢാണ്ടുവരണയ..
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മേടിമേടി    . .     സസ്പീക്കേരസസ്പീക്കേര: : പസ്പീസബ്പസ്പീസബ്........പസ്പീസബ്പസ്പീസബ്..... ..... 

ശസ്പീശസ്പീ    . .     ടടിടടി    . .     സടിദടിഖബ്സടിദടിഖബ്: : സരസര, , തടില്ലമങരടിമേഢാരക്കേബ് തടില്ലമങരടിമേഢാരക്കേബ് (.....(.....ഹമേക്കേബ് ഓഫബ്ഹമേക്കേബ് ഓഫബ്.....) .....) മകേന്ദ്രമകേന്ദ്ര

ഏജന്സടിയഢായ  സടിഏജന്സടിയഢായ  സടി..ബടിബടി..ഐഐ.-.-യുലട  അമനന്വേഷണയ  ഇക്കേഢാരരത്തടില്യുലട  അമനന്വേഷണയ  ഇക്കേഢാരരത്തടില്

ലകേഢാണ്ടുവരഢാന്  നടപടടി സന്വേസ്പീകേരടിക്കേണയലകേഢാണ്ടുവരഢാന്  നടപടടി സന്വേസ്പീകേരടിക്കേണയ.  .  

മേടിമേടി    . .     സസ്പീക്കേരസസ്പീക്കേര:  :  ഇതബ് ശരടിയല്ലഇതബ് ശരടിയല്ല..

മുഖരമേനടി (ശസ്പീ  .   പടിണറഢായടി വടിജയന്): സര, ഇവടിലട ബഹുമേഢാനരനഢായ

അയഗയ ചൂണടിക്കേഢാണടിച്ച കേഢാരരങ്ങളടില് വരക്തത വരുത്തഢാനഢാലണങടില് ചടിലെ

കേഢാരരങ്ങള്  ഞഢാന്  മനരലത്തതലന്ന  പറഞടിരുന.   പലക്ഷ,  അലതഢാനയ

അമദഹൈയ ഉള്ലക്കേഢാള്ളഢാന് തയഢാറഢായടിടടില്ല. അമദഹൈയ പറയഢാനുള്ള കേഢാരരങ്ങള്

പറഞ്ഞുതസ്പീരക്കുന്നതഢാണബ്  കേണതബ്.  അതടിനടിടയടില്  എന്തടിനഢാണബ്

ബഹുമേഢാനരനഢായ  ഉമ്മന്  ചഢാണടിലയ  വലെടിച്ചടിടലതന്നബ്  എനടിക്കേബ്

മേനസടിലെഢാകുന്നടില്ല.  അതബ്  ഇമപ്പെഢാഴുള്ള പുതടിയ സഢാഹൈചരരത്തടിലെഢാമണഢാലയന്നബ്

മേനസടിലെഢാക്കേഢാന്  വടിഷമേമുള്ള  ഒരു  കേഢാരരമേഢാണബ്.   ഇവടിലട  ആ  സഢാഹൈചരരയ

അവരുലട  ഇടയടിലള്ളതഢാണബ്.  അവരുലട  ഇടയടിലള്ള  പുതടിയ

സഢാഹൈചരരത്തടിലന്റെ  ഭഢാഗമേഢായടി  ശസ്പീ.  ഉമ്മന്  ചഢാണടിയുലട  മപരബ്

ഇരടിക്കേലടലയന്നബ്  വടിചഢാരടിച്ചതഢാമണഢാ?   കൂടുതല്  പറയഢാതടിരടിക്കുന്നതഢാണബ്
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നല്ലതബ്.  ഇമപ്പെഢാഴലത്ത  ഘടത്തടില്  അമദഹൈത്തടിലന്റെ  മപരബ്  വലെടിച്ചടിഴച്ചതബ്

എന്തടിനഢാലണന്നബ് എനടിക്കേബ് മേനസടിലെഢാകുന്നടിലല്ലന്നഢാണബ് ഞഢാന് പറഞതബ്.  

ഈ  മകേസബ്  സടി.ബടി.ലഎ.-യ്ക്കബ്  ഹകേമേഢാറണലമേന്നഢാവശരലപ്പെട്ടുലകേഢാണബ്

ഹഹൈമക്കേഢാടതടിലയ സമേസ്പീപടിച്ചതടിലന സയബനടിച്ചബ് മനരലത്ത ഞഢാന് പറഞ്ഞു.

ഷുഹഹൈബടിലന്റെ  മേഢാതഢാപടിതഢാക്കേള്  മുന്  മപ്രഢാസടികേക്യൂഷന്  ഡയറകര

അഡന്വേമക്കേറ്റബ് ആസടിഫബ് അലെടി മുഖഢാന്തരമേഢാണബ് ലപറ്റസ്പീഷന് നല്കേഢാന് മപഢായതബ്.

അതുമേഢായടി  ബനലപ്പെടബ്  ജസ്റ്റേടിസബ്  കേമേഢാല്  പഢാഷയഢാണബ്  ആ  ഘടത്തടില്

സടിയഗടിള്  ബഞടിലന്റെ  വടിധടി  പുറലപ്പെടുവടിക്കുന്നതബ്.  ആ  മകേസടില്  തസ്പീവ്രവഢാദ

സന്വേഭഢാവമുള്ള  യു.എ.പടി.എ.  ചുമേത്തഢാവന്ന  മകേസഢാലണന്നബ്  ജസ്റ്റേടിസബ്  കേമേഢാല്

പഢാഷ നടിരസ്പീക്ഷടിക്കുന്ന നടിലെ വന്നടിരുന.  ഇതബ് 07-03-2018-ലെഢാണബ് നടന്നതബ്.

ഇവടിലട  ഫലെപ്രദമേഢായ  രസ്പീതടിയടിലെഢാണബ്  മകേസടില്  കുറ്റവഢാളടികേലള

കേലണത്തഢാനുള്ള നടപടടികേള് മപഢാലെസ്പീസബ് സന്വേസ്പീകേരടിക്കുന്നതബ്. അതടില് ആരഢാണബ്

പ്രതടി;  ഇഗൗ പ്രതടിയുലട രഢാഷസ്പീയയ എന്തഢാണബ്  എന്നടിവലയഢാനയ മനഢാക്കേടിയല്ല

മപഢാലെസ്പീസടിലന്റെ  നടപടടി.  മപഢാലെസ്പീസടിലന്റെ  നടപടടി  കൃതരമേഢായടിട്ടുള്ളതഢാണബ്;

നടിഷ്പക്ഷമേഢായടിട്ടുള്ളതഢാണബ്.  കേഢാരരക്ഷമേതമയഢാലടയഢാണബ്  മപഢാലെസ്പീസബ്

പ്രവരത്തടിക്കുന്നതബ്.   ഇത്തരലമേഢാരു  വടിധടി  വന്നമപ്പെഢാള്  സന്വേഢാഭഢാവടികേമേഢായുയ
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ഗവണ്ലമേന്റെബ് അതബ് മചഢാദരയ ലചമയണതുണബ്.  കേഢാരണയ അതബ് മകേരളത്തടിലലെ

മപഢാലെസ്പീസബ് സയവടിധഢാനത്തടിലനതടിലരയുള്ള ഒരു പരഢാമേരശമേഢായടിടഢാണബ് വന്നതബ്.

അതടിലന്റെ  ഭഢാഗമേഢായടി  അതടിലനഢാരു  പ്രതടിവടിധടിയുള്ളതബ്,  സടിയഗടിള്  ബഞബ്

പറഞതടിലനതടിലര ഡടിവടിഷന് ബഞടിനബ് മുന്നടിമലെയ്ക്കബ് മപഢാകുകേലയന്നതഢാണബ്.

ഡടിവടിഷന്  ബഞടിനബ്  മുന്നടില്  സരക്കേഢാര  ഹൈരജടിയുമേഢായടി  മപഢായമപ്പെഢാള്

ആദരഘടത്തടില്ത്തലന്ന  ബഹുമേഢാനലപ്പെട  ഡടിവടിഷന്  ബഞബ്  സടിയഗടിള്

ബഞടിലന്റെ  ഉത്തരവബ്  മസ്റ്റേ  ലചയ.  ആ  മസ്റ്റേ  വടിലെയടിരുത്തമലെഢാടുകൂടടിയഢാണബ്

ലചയതബ്.  അതബ്  സടി.ബടി.ലഎ.-ക്കേബ്  ഹകേമേഢാറുന്നതടിനഢാവശരമേഢായ

വസ്തുതകേലളഢാനയ  കേണക്കേടിലലെടുത്തടിലല്ലന്നബ്  വടിലെയടിരുത്തടിലക്കേഢാണഢാണബ്

ലചയതബ്.  സടിയഗടിള്  ബഞബ്  ആവശരമേഢായ  വസ്തുതകേള്

കേണക്കേടിലലെടുക്കേഢാലതയഢാണബ്  ഇത്തരലമേഢാരു  നടിലെപഢാടടിമലെയ്ക്കബ്

എത്തടിയലതന്നഢാണബ്  ഡടിവടിഷന്  ബഞബ്  ആദരഘടത്തടില്ത്തലന്ന

പരഢാമേരശടിക്കുന്നതബ്.  അങ്ങലനയഢാണബ്  മസ്റ്റേ  ലചയ്യുന്ന  അവസയുണഢാകുന്നതബ്.

ഡടിവടിഷന്  ബഞടിലന്റെ  നടിലെപഢാടടിലനതടിലര  ഇഗൗ  മേഢാതഢാപടിതഢാക്കേള്

സുപ്രസ്പീയമകേഢാടതടിലയ സമേസ്പീപടിക്കുന്ന നടിലെയുണഢായടി.   പമക്ഷ സുപ്രസ്പീയമകേഢാടതടി

ആ ഘടത്തടില് ഇടലപടഢാന് തയഢാറഢായടില്ല.  



Uncorrected/Not for Publication
03.03.2023

20

ഇവടിലട  ഇതബ്  സരക്കേഢാര  ലചമയണതടിമല്ല?  ഷുഹഹൈബബ്  എന്ന

ലകേഢാലെലചയലപ്പെട  ആളടിമനഢാടബ്  ബഹുമേഢാനരനഢായ അയഗത്തടിമനഢാ  അലല്ലങടില്

മകേഢാണ്ഗ്രസബ് പഢാരടടിമക്കേഢാ ഉള്ള തഢാല്പരരയ സന്വേഢാഭഢാവടികേമേഢായുയ മേനസടിലെഢാക്കേഢായ.

ആ തഢാല്പരരത്തടിനബ് വടിരുദമേഢായടി ഇവടിലട എന്തബ് ലചയ?  സയസഢാന സരക്കേഢാര

ഏലതങടിലയതരത്തടില്  ഇഗൗ  മകേസടിലന  ദുരബലെലപ്പെടുത്തഢാനുള്ള

നടപടടികേലളടുമത്തഢാ?  ആ  മകേസടിലന്റെ  ഫലെപ്രദമേഢായ  അമനന്വേഷണത്തടിലന്റെ

നടപടടികേളഢാണബ്  എടുത്തതബ്.   ഇതബ്  ആ  മകേസടില്  മേഢാതമേല്ല,  ഏതബ്

മകേസടിലെഢായഢാലയ  മകേരള  മപഢാലെസ്പീസബ്  ഇഗൗ  നടിലെപഢാടഢാണബ്

എടുത്തുലകേഢാണടിരടിക്കുന്നതബ്.   അതടിലന  എങ്ങലനയഢാണബ്  കുറ്റയ  പറയഢാന്

കേഴടിയുന്നതബ്;  എന്തബ് അനുഭവത്തടിലന്റെ അടടിസഢാനത്തടിലെഢാണബ് കുറ്റയ പറയഢാന്

കേഴടിയുന്നതബ്?  ഇവടിലട നഢായ കേഢാമണണതബ്,  ഇതുമേഢായടി ബനലപ്പെടബ് മപഢാലെസ്പീസബ്

അമനന്വേഷണയ  പൂരത്തടിയഢാക്കേടി  കുറ്റപതയ  രണബ്  ഘടങ്ങളടിലെഢായഢാണബ്

ലകേഢാടുത്തതബ്. 2018-ല് ഒരു ഭഢാഗവയ രണഢാമേലത്ത കുറ്റപതയ  2019  ജനുവരടി

21-നുമേഢാണബ്  ലകേഢാടുത്തതബ്.  ആ കുറ്റപതയ ഇമപ്പെഢാള് മകേഢാടതടിയുലട മുന്നടിലെഢാണബ്.

അതുമേഢായടി  ബനലപ്പെടബ്  ഫലെപ്രദമേഢായ  നടപടടിയഢാണബ്  മപഢാലെസ്പീസടിലന്റെ

ഭഢാഗത്തുനടിനണഢായടിട്ടുള്ളതബ്.  ഞഢാന് മനരലത്ത പറഞ്ഞു, വലെടിയമതഢാതടിലള്ള
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അമനന്വേഷണയ  നടത്തടിലക്കേഢാണഢാണബ്  ഇഗൗ  മകേസടിലന്റെ  കുറ്റപതയ

തയഢാറഢാക്കേടിയടിരടിക്കുന്നതബ്.  ഇതടില്  ഹഹൈമക്കേഢാടതടി ചൂണടിക്കേഢാണടിച്ച മേലറ്റഢാരു

കേഢാരരയ,  അമനന്വേഷണത്തടിലലെ  മപഢാരഢായ്മയഢാണബ്.  അതുമേഢായടി  ബനലപ്പെടബ്

എലന്തങടിലയ പരഢാതടി മകേസബ് അമനന്വേഷണ ഘടത്തടിമലെഢാ അന്തടിമേ റടിമപ്പെഢാരടബ്

നല്കേടിയ അവസരത്തടിമലെഢാ  ഇഗൗ ഹൈരജടിക്കേഢാര  മേജടിമസ്ട്രേറ്റബ്  മകേഢാടതടിലയമയഢാ

ഹഹൈമക്കേഢാടതടിലയമയഢാ  സമേസ്പീപടിച്ചുലകേഢാണബ്  പറഞടിരുന്നടില്ല.

അതുലകേഢാണ്ടുതലന്ന  മകേസമനന്വേഷണയ  സുതഢാരരമേല്ല  എന്ന  വഢാദയ

നടിലെനടില്ക്കുന്നതല്ലഢാലയനയ ഡടിവടിഷന് ബഞബ്  2019  ആഗസ്റ്റേബ് മേഢാസത്തടില്

വരക്തമേഢാക്കേടി.  അങ്ങലന  വരക്തമേഢാക്കേടിലക്കേഢാണഢാണബ്  അതബ്  റദഢാക്കുന്നതബ്.

അതടിലനതടിലര  സന്വേഢാഭഢാവടികേമേഢായുയ  ബഹുമേഢാനലപ്പെട  സുപ്രസ്പീയമകേഢാടതടിയുലട

മുന്നടില് എസബ്.എല്.പടി. ഫയല് ലചയടിട്ടുണബ്. ഇവടിലട  മപഢാലെസ്പീസബ്  നടത്തടിയ

പ്രവരത്തനങ്ങളടില്,  മകേസുമേഢായടി ബനലപ്പെടബ് നടത്തടിയ അമനന്വേഷണത്തടില്,

മകേസബ്  ലഫ്രെയടിയ  ലചയതടില്  ഏലതങടിലയ  തരത്തടിലള്ള  അലെയഭഢാവയ

മപഢാലെസ്പീസടിലന്റെ  ഭഢാഗത്തുനടിനണഢായടിട്ടുലണന്നബ്  ഇവരക്കേബ്  സഢാപടിക്കേഢാന്

കേഴടിയുന്നടില്ല.  പടിലന്ന  എന്തുലകേഢാണഢാണബ്  സടി.ബടി.ലഎ.-മയഢാടബ്  ഇത

മേമേതയുണഢാകേഢാന്  കേഢാരണയ?  സടി.ബടി.ലഎ.  വരുന്നതടിലന  എന്തുലകേഢാണഢാണബ്
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എതടിരത്തലതന്നബ് മചഢാദടിച്ചു.  അതബ് ഇഗൗ പ്രതടികേലള ഏലതങടിലയ തരത്തടില്

സയരക്ഷടിക്കുകേ  എന്ന  ഉമദശരമത്തഢാലടയല്ല.  മകേരള  മപഢാലെസ്പീസടിലന്റെ

പ്രവരത്തനയ  നടിഷബ് പക്ഷമേഢാണബ്;  അതുമേഢായടി  ബനപ്പെടബ്  കേഢാരരക്ഷമേമേഢായടി

കേഢാരരങ്ങള്  നടത്തടിയടിട്ടുണബ്.  അതുലകേഢാണ്ടുതലന്ന  ആ  മപഢാലെസ്പീസടിലന

സയരക്ഷടിമക്കേണ  ബഢാധരത  സരക്കേഢാരടിനുണബ്.  മപഢാലെസ്പീസടിലന്റെ

നടപടടികേള്ലക്കേതടിലരയുള്ള  പരഢാമേരശങ്ങള്  എന്ന  നടിലെയ്ക്കബ്  വന്നമപ്പെഢാള്

അതടിലനതടിലര  മകേഢാടതടിയടില്  മപഢാമകേണതഢായടിട്ടുണഢായടിരുന.  അതഢാണബ്

മകേഢാടതടിയടില്  മപഢാകുന്നതടിനബ്  ഇടയഢാക്കേടിയതബ്.   ഒരു  വലെടിയ  പുകേമേറ

സൃഷടിക്കേഢാനുള്ള  ശമേമേഢാണബ്  ഇവടിലട  നടന്നതബ്.   ഇതടില്  ദുരൂഹൈതകേളുലടയുയ

ഗൂഢഢാമലെഢാചനഢാ  സടിദഢാന്തങ്ങളുലടയുയ  പുകേമേറ  നസ്പീക്കേടിയഢാല്  ഇവടിലട

അവതരടിപ്പെടിച്ച അടടിയന്തരപ്രമമേയ മനഢാടസ്പീസടില് കേഢാതലെഢായടി  ഒനമേടിലല്ലന്നതബ്

വരക്തമേഢാകുയ.  

ഗുണകേളുലടയുയ  കേന്വേമടഷന്  സയഘങ്ങളുലടയുയ  തണലെടില്

പ്രവരത്തടിക്കുന്നതല്ല  ഇടതുപക്ഷ  ജനഢാധടിപതര  മുന്നണടി  പ്രമതരകേടിച്ചബ്

സടി.പടി.ഐ  (എയ).   ഇവടിലട  പ്രതടിപഢാദടിച്ച  വരക്തടി നമ്മുലട  സമൂഹൈത്തടിനുയ

പരഢാമേരശടിച്ച  പഢാരടടിക്കുയ  അയഗസ്പീകേരടിക്കേഢാനഢാകേഢാത്ത  പ്രശങ്ങളടില്
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പങഢാളടിയഢാകുമമ്പഢാള്  അക്കേഢാരരങ്ങള്  അതുമപഢാലലെ  വകേവയ്ക്കുന്ന  ശസ്പീലെമേല്ല

ഞങ്ങള്ക്കുള്ളതബ്.   അത്തരക്കേഢാലര  സയരക്ഷടിക്കുന്ന  നടിലെപഢാടബ്  ഞങ്ങള്

സന്വേസ്പീകേരടിക്കേഢാറടില്ല.  സര ക്കേഢാരടിലന്റെ  ഭഢാഗമേഢായുള്ള  അമനന്വേഷണത്തടിലന്റെ  കേഢാരരയ

ഞഢാന്  മനരലത്ത  പറഞടിരുന.  ഏതബ്  രഢാഷസ്പീയ  പഢാരടടിയഢായഢാലയ  കുറ്റയ

ലചയടിട്ടുലണങടില് ആ കുറ്റയ ലചയവരലക്കേതടിലര ഫലെപ്രദമേഢായ അമനന്വേഷണവയ

നടപടടിയുമുണഢാകുയ.   ഞങ്ങളുലട  പഢാരടടിലയക്കുറടിച്ചബ്  പരഢാമേരശടിച്ചതുലകേഢാണബ്

പറയുകേയഢാണബ്,  ലതറ്റബ് ലചയ്യുന്നവലര ഏലതങടിലയ തരത്തടില് സയരക്ഷടിക്കുന്ന

നടിലെപഢാടല്ല ഞങ്ങള് സന്വേസ്പീകേരടിക്കുന്നതബ്.  ലതറ്റബ് ലചയടിട്ടുലണങടില് തടിരുത്തഢാന്

ശമേടിക്കുയ.  ആ ലതറ്റബ് തടിരുത്തഢാനഢാകുന്നടിലല്ലങടില് നടപടടിയടിമലെയ്ക്കബ് കേടക്കുയ.

അതഢാണബ്  ഞങ്ങളുലട  രസ്പീതടി.  ഞങ്ങളുലട  പഢാരടടിയടിലള്ള  എല്ലഢാവരുയ  എല്ലഢാ

ലതറ്റുകേള്ക്കുയ  അതസ്പീതരഢായവരഢാലണലന്നഢാനയ  ഞങ്ങള്ക്കേബ്

അവകേഢാശലപ്പെടഢാനഢാകേടില്ല.   എല്ലഢാവരുയ  മേനുഷരരഢാണബ്,  മേനുഷരരക്കുള്ള

ദഗൗരബലെരങ്ങള്  ഞങ്ങളുലട  പഢാരടടിയടിലള്ളവരക്കുയ  ചടിലെമപ്പെഢാള്

ഉണഢാമയക്കേഢായ.   അതബ്  തടിരുത്തഢാന്  പറ്റുന്നതഢാലണങടില്  തടിരുത്തുയ.

തടിരുത്തഢാന്  സഢാധടിക്കേഢാത്തതഢാലണങടില്  നടപടടിയടിമലെയ്ക്കബ്  കേടക്കുയ.   ഒരു

കേഢാരരയ  ബഹുമേഢാനലപ്പെട  പ്രമമേയഢാവതരഢാകേലനയുയ  അപ്പുറത്തുള്ളവലരയുയ
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അറടിയടിക്കേഢാന്  ഞഢാന്  തയഢാറഢാകുകേയഢാണബ്.   ലതറ്റുകേള്  മേറച്ചുവച്ചബ്

സയരക്ഷടിക്കുന്ന  രസ്പീതടിയല്ല  ഞങ്ങള് ക്കുള്ളതബ്.   അതടിമനഢാടബ്  ഒരു  തരത്തടിലയ

ലപഢാറുക്കുന്ന നടിലെപഢാടബ് ഞങ്ങള് സന്വേസ്പീകേരടിക്കേഢാറടില്ല.  പഢാരടടി വടിരുദ നടിലെപഢാടബ്

കേലണത്തടിയഢാല്  അവലര  പഢാരടടിക്കേബ്  പുറത്തഢാക്കുയ.  അത്തരയ  ചടിലെര

ചടിലെമപ്പെഢാള് ശത്രുതമയഢാലട പഢാരടടിമയഢാടബ് ലപരുമേഢാറഢാറുലണന്നതബ് അപൂരവ്വമേഢായടി

കേഢാണുന്ന രസ്പീതടിയഢാണബ്.  അതടില് വല്ലഢാലത മേമനഢാസുഖയ അനുഭവടിമക്കേണതടില്ല.

അലതഢാനയ ഞങ്ങലള ബഢാധടിക്കുന്ന കേഢാരരമേല്ല.   അതടിലന്റെ ഭഢാഗമേഢായടി  ലതറ്റബ്

ലചയവലര മേഹൈതന്വേവല്ക്കേരടിക്കേഢാന് ശമേടിക്കേരുതബ്. ഒരു ലചറടിയ ശമേയ അങ്ങലന

നടത്തുനമണഢാലയന്നബ്  സയശയടിക്കുകേയഢാണബ്.   അതബ്  ഗുണയ

ലചയ്യുന്നതലല്ലന്നഢാണബ് അതുമേഢായടി ബനലപ്പെടബ് പറയഢാനുള്ളതബ്. 

കുറ്റകൃതരങ്ങള്  സയബനടിച്ചബ്  വടിധടി  കേല്പ്പെടിമക്കേണതബ്  നസ്പീതടിനരഢായ

സയവടിധഢാനമേഢാണബ്.  നഢാടടില്  നടിലെനടില്ക്കുന്ന  നടിയമേങ്ങളുണബ്.

പ്രമമേയഢാവതഢാരകേന് പരഢാമേരശടിക്കുന്ന വരക്തടിമക്കേഢാ വരക്തടികേള്മക്കേഢാ എതടിലര

ചടിലെ  സുപ്രധഢാന  നടിയമേ  പ്രശങ്ങള്  നടിലെനടില്ക്കുന.   അതുലകേഢാണ്ടുതലന്ന

നടിയമേയ  അതടിലന്റെ  വഴടിക്കേബ്  നസ്പീങ്ങുകേയഢാണബ്.  ആരുലടയുയ  മുഖയ  മനഢാക്കേഢാലത

തലന്ന  നടിയമേപരമേഢായ  നടപടടികേള്  സന്വേസ്പീകേരടിക്കുയ.   അതടില്  ആരക്കുയ
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സയശയമമേഢാ   ആശങമയഢാ ഉണഢാമകേണതടില്ല.  

ഇവടിലട  പരഢാമേരശടിച്ച  വടിഷയത്തടില്  അതടിമവഗതയടിലയ

കേഢാരരക്ഷമേമേഢായുയ  നൂറബ്  ശതമേഢാനവയ  നടിയമേപരമേഢായഢാണബ്  മപഢാലെസ്പീസബ്  നടപടടി

സന്വേസ്പീകേരടിച്ചടിട്ടുള്ളതബ്.   ഗുണഢാതലെവനഢാരക്കേബ്  രക്ഷലപ്പെടഢാന്  പഴുലതഢാരുക്കേല്

ഞങ്ങളുലട  സയസഢാരത്തടില്ലപ്പെടതല്ല.  ഞങ്ങള്ക്കേബ്  അങ്ങലനലയഢാരു

ഗുണഢാതലെവനഢാലരയുയ  സയരക്ഷടിമക്കേണതടിലന്റെ  ആവശരകേതയടില്ല.   ഒരു

ഘടത്തടിലയ  അത്തരത്തടിലലെഢാരു  നടപടടി  എല്.ഡടി.എഫബ്.  സരക്കേഢാരടിലന്റെ

ഭഢാഗത്തുനടിനയ  ഉണഢാകേടില്ല.   അത്തരയ  കേഢാരരങ്ങളടില്  നടിയമേപരമേഢായ

നടപടടിലയടുക്കേഢാന്  മപഢാലെസ്പീസടിനബ്  പൂരണ  സന്വേഢാതനരമുണബ്.   അതടിലന്റെ

ഏലതങടിലലമേഢാരു ഘടത്തടില് ഇടലപടുന്ന രസ്പീതടി സരക്കേഢാര സന്വേസ്പീകേരടിക്കേഢാറടില്ല.

അതുലകേഢാണ്ടുതലന്നയഢാണബ്  ഇത്തരയ  കേഢാരരങ്ങളടില്  ഒരുതരത്തടിലള്ള

വടിട്ടുവസ്പീഴ്ചയുമേടില്ലഢാലതയുള്ള നടപടടികേളടിമലെയ്ക്കബ് നസ്പീങ്ങുന്നതബ്.  

കടിമേടിനലകേള്,  കേള്ളക്കേടത്തുകേഢാര,  കേന്വേമടഷന്കേഢാര  എലന്നഢാലക്കേ

വടിമശഷടിപ്പെടിക്കേലപ്പെടുന്നയഢാളുകേള് എങ്ങലനയഢാണബ്  ഒരു പ്രമതരകേ ഘടത്തടില്

നടിങ്ങള്ക്കേബ്  പ്രടിയങരരഢാകുന്നതബ്?   അതടിലന്റെ  ചടിലെ  പ്രകേടനങ്ങള്

കേഢാണുകേയഢാണബ്.  മേഢാതമേല്ല അവരുലട വഢാക്കുകേള് മേഹൈതന്വേവല്ക്കേരടിച്ചബ് അതടിലന്റെ
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പങ്കുമചരനലകേഢാണബ്,  അതടിലന  ചഢാരടിനടിനലകേഢാണബ്  സരക്കേഢാരടിലനയുയ  മേറ്റുയ

ആകമേടിക്കേഢാനുള്ള വരഗ്രതയഢാണബ് കേഢാണുന്നതബ്. ഇഗൗ വടിഷയത്തടില് ഞങ്ങള്ക്കേബ്

ഒരുനടിലെപഢാടബ് മേഢാതമമേയുളള.  കേന്വേമടഷന് സയഘങ്ങളുലട പ്രവരത്തനവയ അവര

ഉയരത്തുന്ന ലവല്ലുവടിളടികേലളയുയ ഒരുതരത്തടിലയ ഞങ്ങള് കുറച്ചബ് കേഢാണുന്നടില്ല.

ലപഢാതുജസ്പീവടിതത്തടിലന്റെ  സന്വേസതയ്ക്കുമമേല്  ഭസ്പീതടിയുലട  ചടിറകുകേള്  വടിരടിച്ചബ്

സന്വേച്ഛനയ  വടിഹൈരടിക്കുന്ന  രക്തദഢാഹൈടികേളഢായ  അകമേടി  സയഘങ്ങലള  ഉന്മൂലെനയ

ലചയണലമേന്നഢാണബ്  സരക്കേഢാരടിലന്റെ  നടിലെപഢാടബ്.  അതടിനഢാവശരമേഢായ  എല്ലഢാ

നടിയമേനടപടടികേളുയ  സരക്കേഢാര സന്വേസ്പീകേരടിക്കുയ.   മേറ്റു  കൂടുതല് കേഢാരരങ്ങളടിമലെയ്ക്കബ്

കേടമക്കേണതടില്ല.  

ശസ്പീ.  ആകേഢാശബ്  എയ.  വടി.,  ശസ്പീ.  ജടിമജഢാ  ലകേ.  വടി.  എന്നടിവര  കേണ്ണൂര

ജടില്ലയടിലലെ  വടിവടിധ  മപഢാലെസ്പീസബ്  മസ്റ്റേഷന്  പരടിധടികേളടില്  കേമയറ്റയ,

നരഹൈതരഢാശമേയ,  ലകേഢാലെപഢാതകേയ,  അടടിപടിടടി,  വധഭസ്പീഷണടി തുടങ്ങടി നടിരവധടി

കുറ്റകൃതരങ്ങളടില്  ഉള്ലപ്പെടടിട്ടുളളവരഢാണബ്.   ഇവര  തുടരനയ  കുറ്റകൃതരങ്ങളടില്

ഏരലപ്പെടബ്  ജനങ്ങളുലട  ലലസന്വേരരജസ്പീവടിതത്തടിനബ്  ഭസ്പീഷണടിയഢാകുന്ന

സഢാഹൈചരരത്തടിലെഢാണബ്  കേഢാപ്പെഢാ  നടിയമേപ്രകേഢാരയ  നടപടടി  സന്വേസ്പീകേരടിക്കുന്നതടിനബ്

കേണ്ണൂര റൂറല് മപഢാലെസ്പീസബ് മമേധഢാവടി ജടില്ലഢാ കേളകരക്കേബ് റടിമപ്പെഢാരടബ്  നല്കേടിയതബ്.
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അതടിലന്റെയടടിസഢാനത്തടില്  ഇരുവലരയുയ  കേരുതല്തടങലെടിലെഢാക്കുന്നതടിനബ്

ഉത്തരവഢായടിരടിക്കുന.  ശസ്പീ.  എയ.  വടി.  ആകേഢാശടിലന  ലഫബ്രുവരടി  27-നുയ

ശസ്പീ.  ജടിമജഢാ  ലകേ.  വടി.-ലയ  ലഫബ്രുവരടി  28-നുയ  അറസ്റ്റേബ്  ലചയബ്

നടപടടികമേങ്ങള് പൂരത്തടിയഢാക്കേടി ലഫബ്രുവരടി  28  മുതല് കേരുതല്തടങലെടില്

പഢാരപ്പെടിച്ചടിരടിക്കുകേയഢാണബ്.  അമനന്വേഷണയ  പൂരത്തടിയഢാക്കേടി  ബനലപ്പെട

മകേഢാടതടിയടില് കുറ്റപതയ സമേരപ്പെടിച്ചബ് കേഴടിഞ മകേസടില് മപഢാലെസ്പീസബ് മസ്റ്റേഷലന്റെ

ചഢാരജ്ജുളള  ഉമദരഢാഗസന്  വഢാക്കേഢാല്മൂലെമമേഢാ  മരഖഢാമൂലെമമേഢാ  ലതളടിവബ്

ലെഭടിക്കുന്നപക്ഷയ വടിവരയ ബനലപ്പെട മകേഢാടതടിയടില് റടിമപ്പെഢാരടഢായടി സമേരപ്പെടിച്ചബ്

അമനന്വേഷണയ തുടരഢാവന്നതഢാലണന്നബ് കടിമേടിനല് നടപടടി കമേത്തടിലലെ 173 (8)-

ല് പ്രതടിപഢാദടിക്കുനണബ്.  ഇഗൗ മകേസ്സുമേഢായടി ബനലപ്പെടബ് എലന്തങടിലയ പുതടിയ

പരഢാതടികേമളഢാ  ലതളടിവകേമളഢാ  അമനന്വേഷണ  ഉമദരഢാഗസനബ്  ലെഭടിച്ചതഢായടി

യഢാലതഢാരു  റടിമപ്പെഢാരട്ടുയ  ലെഭടിച്ചടിടടിലല്ലന്നതഢാണബ്  നടിലെവടിലലെ  അവസ.

അതടിനഢാല്  ഇക്കേഢാരരയ  സഭഢാനടപടടികേള്   നടിരത്തടിവച്ചബ്   ലചമയണ

ആവശരമേടില്ല.

മേടി  .    സസ്പീക്കേര:  ബഹുമേഢാനലപ്പെട  മുഖരമേനടിയുലട  വടിശദസ്പീകേരണത്തടിലന്റെ

അടടിസഢാനത്തടില്  അടടിയന്തരപ്രമമേയത്തടിനുള്ള  അവതരണഢാനുമേതടി
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നടിമഷധടിച്ചടിരടിക്കുന.

(അടടിയന്തരപ്രമമേയഢാവതരണത്തടിനബ് അനുമേതടി നടിമഷധടിച്ചു.)

പ്രതടിപക്ഷ മനതഢാവബ് (ശസ്പീ  .   വടി  .   ഡടി  .   സതസ്പീശന്  ):  സര, ബഹുമേഢാനലപ്പെട

മുഖരമേനടി  രണ്ടുപ്രഢാവശരയ  മേറുപടടി  പറഞമപ്പെഢാഴുയ  അടടിയന്തരപ്രമമേയ

മനഢാടസ്പീസടില്  ഉന്നയടിച്ച  കേഢാരരലത്ത  സയബനടിച്ചബ്  ഒനയ  പറഞടില്ല.

മനഢാടസ്പീസടില്  ഉന്നയടിച്ച  ഏറ്റവയ  പ്രധഢാനലപ്പെട  പ്രശയ  ക്രൂരമേഢായ  ഒരു

ലകേഢാലെപഢാതകേവമേഢായടി  ബനലപ്പെടബ്  അതടിലലെ  ഒന്നഢായ  പ്രതടി  നടത്തടിയ

പുതടിലയഢാരു   ലവളടിലപ്പെടുത്തലെടില് അയഢാള് പറഞടിരടിക്കുന്നതബ് ഇതബ് പഢാരടടി

എലന്ന  ലകേഢാണബ്  ലചയടിച്ചതഢാലണന്നഢാണബ്.  എടയന്നൂരടിലലെ  പഢാരടടി

സഖഢാക്കേളഢാണബ്  ഞങ്ങലളലക്കേഢാണബ്  ലകേഢാലെപഢാതകേയ  ലചയടിച്ചലതന്ന  പുതടിയ

ലവളടിലപ്പെടുത്തലെഢാണബ്.  കേഢാരണയ ഇമപ്പെഢാള് മപഢാലെസ്പീസബ്  അമനന്വേഷടിച്ചബ്  ചഢാരജ്ജബ്

ഷസ്പീറ്റബ്  നല്കേടിയടിരടിക്കുന്ന  ഇഗൗ  മകേസടില്  അവരഢാരുയ  പ്രതടികേളല്ല.

ഗൂഡഢാമലെഢാചനയടില് പലങടുത്ത ആരുയ പ്രതടികേളല്ല.  കേന്വേമടഷന് സയഘലത്ത,

ഇഗൗ ലകേഢാലെയഢാളടി സയഘലത്ത, ഇഗൗ ലചറുപ്പെക്കേഢാരലന ലകേഢാലെ ലചയഢാന് അയച്ച

ആളുകേള്/തസ്പീരുമേഢാനടിച്ച ആളുകേള് അതടിലനല്ലഢാ സഗൗകേരരങ്ങളുയ ലചയലകേഢാടുത്ത

ആളുകേള്  അതടിനുമശഷവയ  ഇതടിലലെ  ഒന-രണബ്  പ്രതടികേലള  ഒഴടിച്ചബ്
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ബഢാക്കേടിയുളള  ആളുകേള്ലക്കേല്ലഢായ  എല്ലഢാ  സഗൗകേരരങ്ങളുയ  ലചയലകേഢാടുത്ത

ആളുകേലളല്ലഢായ  പുറത്തബ്  നടില്ക്കുകേയഢാണബ്.  ലകേഢാന്നവലര  മേഢാതമേല്ല

ലകേഢാല്ലടിച്ചവലരകൂടടി  കേലണത്തണയ  എന്നഢാണബ്  ഞങ്ങള്  ആവശരലപ്പെടുന്നതബ്.

അതുസയബനടിച്ചബ്  ബഹുമേഢാനലപ്പെട  മുഖരമേനടി  പറഞതുമപഢാലലെ  കടിമേടിനല്

മപ്രഢാസസ്പീഡഡ്യുവര  മകേഢാഡടിലലെ  173  (8)  അനുസരടിച്ചുളള  തുടരമനന്വേഷണയ

ഉണഢാകേണയ.   ആ തുടരമനന്വേഷണലത്ത നടിങ്ങള് എന്തടിനബ്  ഭയലപ്പെടുന.  ആ

മപഢാലെസ്പീസബ്  ഓഫസ്പീസര  അറടിഞടിടടില്ല.    സയസഢാനയ  മുഴുവനുണഢായ  ഈ

വടിവഢാദയ,  പുതടിയ  ലവളടിലപ്പെടുത്തലണഢായതബ്   കേണ്മസണ്ഡബ്

ഇന്ലവസ്റ്റേടിമഗറ്റടിയഗബ്  ഓഫസ്പീസര  അറടിഞടിടടില്ല  എന്നബ്

മുഖരമേനടിലയമപ്പെഢാലലെഢാരഢാള്  സഭയടില്വന്നബ്  പറയുന്നതബ്  ശരടിയഢാമണഢാ;  ആ

ഉമദരഢാഗസന്  ഇതബ്  അറടിഞടിമടയടില്ല.   ആകേഢാശബ്  തടില്ലമങരടി  എന്ന  ഈ

മകേസടിലലെ ഒന്നഢായ പ്രതടിയുലട ലവളടിലപ്പെടുത്തല് അറടിയഢാലത കേണയ ലചവടിയുയ

മൂടടിലക്കേഢാണബ് നടക്കുന്ന ഉമദരഢാഗസനഢാമണഢാ ഇന്ലവസ്റ്റേടിമഗറ്റടിയഗബ് ഓഫസ്പീസര?

ഇതറടിഞടിട്ടുമപഢാലമേടില്ല.  മപഢാലെസ്പീസബ്  മസ്റ്റേഷനടില്  മപഢാലയ  ഇതുസയബനടിച്ചബ്

ഒരുവടിവരവയ  കേടിടടിയടില്ല.  ഇങ്ങലനയഢാമണഢാ  ബഹുമേഢാനലപ്പെട  മുഖരമേനടി

സഭയടില്  മേറുപടടി  പറയുന്നതബ്?  പഢാരടടിക്കുമവണടി  ലകേഢാലെപഢാതകേയ
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നടത്തടിലയന്നഢാണബ്  പറഞടിരടിക്കുന്നതബ്.  പഢാരടടി  മനതഢാക്കേളഢാണബ്

ഞങ്ങലളലക്കേഢാണബ്  ഇതബ്  ലചയടിച്ചടിരടിക്കുന്നതബ്  എന്നഢാണബ്  പറഞതബ്.

അതടിനുമശഷയ  നടിങ്ങള്  ലചയലതന്തഢാണബ്?   നടിങ്ങളുലട  പഢാരടടി  അറടിഞ്ഞു.

ഇന്ലവസ്റ്റേടിമഗറ്റടിയഗബ്  ഓഫസ്പീസര   അറടിഞടില്ല.    പടി.  ലജ.  ആരമേടിയടില്

അയഗമേഢായടിരുന  ഇയഢാള്.  ശസ്പീ.  പടി.  ജയരഢാജലന്റെ  മസഢാഷരല്   മേസ്പീഡടിയ

ഗ്രൂപ്പെഢായ പടി. ലജ. ആരമേടിയടിലലെ  ഏറ്റവയ വലെടിയ മുന്നണടിമപ്പെഢാരഢാളടിയഢായടിരുന.

ഇമപ്പെഢാള്  ഞങ്ങള്  ചഢാരടിനടില്ക്കുകേയഢാലണന്നഢാണബ്  പറഞതബ്.  നടിങ്ങള്

ഒക്കേത്തുവച്ചബ്  നടന്ന  പയലനയഢാണബ്  ഞങ്ങള്  ചഢാരടിനടില്ക്കുകേയഢാലണന്നബ്

ഇമപ്പെഢാള്  പറഞതബ്.  ഈ  കടിമേടിനലെടിലന,  നടിങ്ങളുലട  പഢാരടടിക്കേഢാര

ഒക്കേത്തുവച്ചുലകേഢാണബ്  നടക്കുകേയഢായടിരുന.  ഒരുപഢാടബ്   കടിമേടിനല് ആകടിവടിറ്റടി

ലചയ  ആളഢാണബ്  എനപറഞ്ഞു.   ഒരു  സുപ്രഭഢാതത്തടില്  അല്ല  കടിമേടിനല്

ആകടിവടിറ്റടി  ലചയഢാന്  തുടങ്ങടിയതബ്.  വരഷങ്ങളഢായടി  കടിമേടിനല്  ആകടിവടിറ്റടി

ലചയ്യുന്ന  കേന്വേമടഷന്  സയഘത്തടിലലെ  അയഗമേഢാണബ്.  പടി.ലജ.  ആരമേടിയടിലലെ

മുന്നണടി  മപഢാരഢാളടിയഢായടിരുന.  ഇയഢാള്  ലവളടിലപ്പെടുത്തല്  നടത്തടിയമപ്പെഢാള്

നടിങ്ങളുലട പഢാരടടി ലചയലതന്തഢാണബ്;  ശസ്പീ.  പടി.  ജയരഢാജലന ലകേഢാണ്ടുമപഢായടി

അവടിലട  രഢാഷസ്പീയ  വടിശദസ്പീകേരണമയഢാഗയ  നടത്തടി  പ്രശമേങ്ങബ്  തസ്പീരത്തു.
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അങ്ങലന തസ്പീരക്കേഢാവന്ന കേഢാരരമേഢാമണഢാ ഇതബ്;  നടിങ്ങളുലട പഢാരടടിയടില് തലന്ന

തസ്പീരക്കേഢാവന്ന പഢാരടടിയടിലലെ പ്രശയ മേഢാതമേഢാമണഢാ ഇതബ്; നടിങ്ങളുലട പഢാരടടിയടില്

പ്രശമുണഢാകുയ.  അതബ്  ഞങ്ങളുലട  വടിഷയമേല്ല.  അതബ്  നടിങ്ങളുലട

പഢാരടടിയടിലണഢാകുയ.  കേണ്ണൂരടിലലെ  തരക്കേത്തടിലന്റെ  ഭഢാഗമേഢാകേഢായ.    ശസ്പീ.  പടി.

ജയരഢാജലന ലകേഢാണ്ടുമപഢായടി ആകേഢാശബ് തടില്ലമങരടിലയ തള്ളടിപ്പെറഞമതഢാടുകൂടടി

ഈ വടിഷയയ തസ്പീരമന്നഢാ; നടിങ്ങളുലട പഢാരടടിയടില്  തസ്പീരനകേഢാണുയ. പമക്ഷ ആ

കുടുയബത്തടിനബ്,  മേകേലന  നഷലപ്പെട,  ഒരു  ലചറുപ്പെക്കേഢാരലന  നഷലപ്പെട,

കുടുയബത്തടിലന്റെ പ്രതസ്പീക്ഷയഢായ ആ മേകേലന നഷലപ്പെട മേഢാതഢാപടിതഢാക്കേനഢാരുലട

സങടയ  തസ്പീരുമമേഢാ;  ലകേഢാല്ലടിച്ചവലരക്കൂടടി   നടിയമേത്തടിലന്റെ  മുമ്പടില്

ലകേഢാണ്ടുവരഢാലത അവരുലട സങടയ തസ്പീരുമമേഢാ;   പഢാരടടി മപഢാലെസ്പീസബ് മസ്റ്റേഷനുയ

പഢാരടടി  മകേഢാടതടിയുയ  പഢാരടടി  സയവടിധഢാനത്തടില്  തസ്പീരന്ന  ലസറ്റടില്ലമേന്റെഢായടി,

മകേഢായപ്രലലമേസഢായടി  എല്ലഢായ  തസ്പീരന.  അങ്ങലനലയഢാനയ തസ്പീരക്കേഢാന് പറ്റടില്ല.

കടിമേടിനല്  ആകടിവടിറ്റടി  നടന്നടിട്ടുലണങടില്  ആ  കടിമേടിനല്  ആകടിവടിറ്റടിയടില്

ഗൂഢഢാമലെഢാചന, കടിമേടിനല് conspiracy-യടില് പലങടുത്തയഢാളുകേലള, ലകേഢാല്ലഢാന്

മവണടി  അയച്ച  ആളുകേലള  നടിയമേത്തടിനബ്  മുന്നടില്  ലകേഢാണ്ടുവരണലമേന്നഢാണബ്

ഞങ്ങള്  ആവശരലപ്പെടുന്നതബ്.  ഇവടിലട  മുഖരമേനടി  പറഞമപ്പെഢാള്  സടിയഗടിള്



Uncorrected/Not for Publication
03.03.2023

32

ലബഞബ്  ജഡ്ജടിലന്റെ  മപരബ്  എടുത്തുപറഞ്ഞു.  മുഖരമേനടിക്കേബ്  ആ  ഡടിവടിഷന്

ലബഞടില്   വടിധടി  പറഞ  ജഡ്ജടിമേഢാരുലട  മപരബ്  പറയഢാമേഢായടിരുന.

സടിയഗടിള്  ലബഞടിലന്റെ  ജഡ്ജടിയുലട  മപരബ്  പറഞതടില്  ഒരു  വളവണബ്,

അതടിലലെഢാരു  കുത്തുണബ്.   ഞങ്ങള്ക്കേതബ്  മേനസടിലെഢായടി.   ആ  കൂടത്തടില്

ഡടിവടിഷന് ലബഞടിലലെ രണബ്  ജഡ്ജടിമേഢാരുലട  മപരുകൂടടി  പറയഢാമേഢായടിരുന.

സുപ്രസ്പീയ  മകേഢാടതടിയടില്  ഇതബ്  ആരഢാണബ്  പരടിഗണടിക്കുന്നലതനകൂടടി

പറയഢാമേഢായടിരുന.  ഇലതഢാലക്കേ  നമുക്കേബ്  മകേടഢാല്  മേനസടിലെഢാകുന്ന

കേഢാരരങ്ങളഢാണബ്.    എന്തുലകേഢാണഢാണബ് യു.എ.പടി.എ.  ചുമേത്തടിയടിലല്ലന്നബ്  ആ

ജഡ്ജടി  പറഞ്ഞുലവന്നബ്   അങ്ങബ്  പറഞ്ഞു.   യു.എ.പടി.എ.  ചുമേമത്തണ

മകേസഢാലണന്നബ് അങ്ങബ് പറഞ്ഞു.  നടിങ്ങള് മവലറ മകേസടിനബ്   യു.എ.പടി.എ.

എടുത്തടിട്ടുണമല്ലഢാ;  എകബ്മപഢാസസ്പീവ്സബ്  ഉപമയഢാഗടിച്ചബ്

ഭസ്പീകേരഢാന്തരസ്പീക്ഷമുണഢാക്കേടിയഢാണബ്  ഈ  ലകേഢാലെപഢാതകേയ  നടത്തടിയതബ്.  ഈ

പറയുന്ന  സലെത്തുവന്നബ്  എകബ്മപഢാസസ്പീവ്സബ്  നടത്തടി.  മബഢായലബറടിഞബ്

ഭസ്പീകേരഢാന്തരസ്പീക്ഷയ  സൃഷടിച്ചഢാണബ് ലകേഢാലെപഢാതകേയ നടത്തടിയതബ്.  അങ്ങലനയുള്ള

മകേസടിനബ്  യു.എ.പടി.എ.  ചുമേത്തഢാമേമല്ലഢാ;  നടിങ്ങള്  പുസ്തകേയ  വഢായടിക്കുന്ന

പടിമള്ളരുലട  മപരടിലെഢാണബ്  യു.എ.പടി.എ.  ചുമേത്തുന്നതബ്.
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മേഢാമവഢായടിസലത്തക്കുറടിച്ചുയ  നകലെടിസലത്തക്കുറടിച്ചുമുള്ള  പുസ്തകേയ  വസ്പീടടില്

വച്ചടിരടിക്കുന്നതടിലന്റെ  മപരടിലെഢാണബ്  യു.എ.പടി.എ.  ചുമേത്തടി  ലചറുപ്പെക്കേഢാലര,

പടിമള്ളലര അറസ്റ്റേബ് ലചയബ് ജയടിലെടിലെഢാക്കേടിയതബ്. മബഢായലബറടിയുന്നവലരലയഢാനയ

യു.എ.പടി.എ.  മചരക്കുകേയടില്ല.  മബഢായലബറടിഞബ്  ഭസ്പീകേരഢാന്തരസ്പീക്ഷയ

സൃഷടിക്കുന്നവലര  നടിങ്ങള്   യു.എ.പടി.എ.  ചുമേത്തടില്ല.  പുസ്തകേയ വഢായടിക്കുന്ന

പടിമള്ളലരയഢാണബ്                 യു.എ.പടി.എ.-യുലട മപരടില് നടിങ്ങള് അറസ്റ്റേബ്

ലചയ്യുന്നതബ്.    നടിങ്ങള്  പറഞമല്ലഢാ;  ആലരയഢാണബ്  മേഹൈതന്വേവല്ക്കേരടിച്ചതബ്;

ഞങ്ങള് ഇവര ആരുലടലയങടിലയ വക്കേഢാലെത്തബ് എടുമത്തഢാ; നടിങ്ങളഢാണബ് ഇവലര

ലകേഢാണ്ടുനടന്നബ്  ഇവലരലക്കേഢാണബ്  ഇലതല്ലഢായ  ലചയടിച്ചതബ്.  അതബ്  ആരക്കേഢാണബ്

അറടിയഢാന്  പഢാടടില്ലഢാത്തതബ്;   എന്നടിടബ്  ഇനടി  വടിട്ടുവസ്പീഴ്ചയടില്ലഢാത്ത  നടപടടികേള്

സന്വേസ്പീകേരടിക്കുലമേന്നബ്  പറയുന.  ഈ  മകേസടിലലെ  പ്രതടിയഢായതടിനുമശഷമേമല്ല

ഇയഢാലള  പഢാരടടിയടില്  നടിന്നബ്  പുറത്തഢാക്കേടിയതബ്.  അതടിനുമുമ്പബ്  പഢാരടടിയടില്

ഉണഢായടിരുന്നമല്ലഢാ;   ഇമല്ല;  നടിങ്ങളുലട  പഢാരടടിക്കേഢാരന്  അല്ലഢായടിരുമന്നഢാ;

ഇതടിലലെ   സഹൈപ്രതടികേളടില്   പലെലരയുയ  നടിങ്ങള്  തടിരടിലച്ചടുത്തടിട്ടുണമല്ലഢാ;

അതടില്  നടിങ്ങളുലട  സമേസ്പീപനലമേന്തഢാണബ്?  ക്രൂരമേഢായ  ലകേഢാലെപഢാതകേമേഢാണബ്

നടത്തടിയതബ്.  ഷുലലഹൈബടിലന 41 ലവട്ടുലവടടി ലകേഢാന്ന,   ഒരു ലവട്ടുകൂടടി ഞഢാന്
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ലവടടിയടിടബ്  വരഢാലമേന്നബ്  പറഞബ്  വണടിനടിരത്തടി  വണടിയടില്

നടിനമേടിറങ്ങടിയഢാണബ് 41 -ാഢാമേലത്ത ലവട്ടുലവടടിയതബ്.   വണടിയടില് കേയറടി മപഢായ

ആള് എനടിക്കേബ് ഒരു ലവട്ടുകൂടടി ലവടണലമേനപറഞബ് തടിരടിച്ചടിറങ്ങടിവന്നഢാണബ്

ലവട്ടുന്നതബ്.  അത  ക്രൂരമേഢായ  ലകേഢാലെപഢാതകേമേഢായടിരുന  അതബ്.  ആ

ലകേഢാലെപഢാതകേത്തടിലലെ  ആകേഢാശബ്  തടില്ലമങരടി  അല്ലഢാത്ത  മവലറ  പ്രതടികേലള

നടിങ്ങള്  പഢാരടടിയടില്  തടിരടിലച്ചടുത്തടിട്ടുണമല്ലഢാ;  കേണയപൂടടിയുള്ള  നടപടടി

എടുക്കുലമേലന്നഢാലക്കേ  നടിയമേസഭയടില്  മുഖരമേനടി  പറയുമമ്പഢാള്

മസ്നേഹൈമത്തഢാലടയുള്ള  നടപടടിയഢാണബ്  എടുത്തടിരടിക്കുന്നലതന്നബ്  കേഢാണഢായ.

പഢാരടടിയടിലലെ  പ്രശയ   കേഢാരണമേഢാണബ്  അയഢാള്  പുറത്തുമപഢായതബ്.  ഇലല്ലങടില്

ഇയഢാലളയുയ  സയരക്ഷടിക്കുമേഢായടിരുന.  തുടക്കേത്തടില്  ഇവലരലയഢാലക്കേ

സയരക്ഷടിക്കുകേയഢായടിരുന്നമല്ലഢാ?  ഇഗൗ  ഗൂഢഢാമലെഢാചനക്കേഢാലര

സയരക്ഷടിക്കുന്നതടിനുമവണടിയമല്ല ശമേടിക്കുന്നതബ്.  ഇവടിലട പറഞതുമപഢാലലെ

നടിയമേ വകുപ്പുമേനടി ശസ്പീ. എ. ലകേ. ബഢാലെന് സടി.ബടി.ലഎ. അമനന്വേഷണത്തടിനബ്

സരക്കേഢാര  എതടിരലല്ലന്നബ്  പ്രഖരഢാപടിച്ചടിടബ്,  സടി.ബടി.ലഎ.

അമനന്വേഷണത്തടിലനതടിരഢായടി  നടിങ്ങള്  ഹഹൈമക്കേഢാടതടിയടിലയ  മപഢായടി.

പഢാവലപ്പെട  ആ  മേഢാതഢാപടിതഢാക്കേള്കൂടടി  ലകേഢാടുക്കുന്ന  നടികുതടിപണയ
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ഉപമയഢാഗടിച്ചുലകേഢാണഢാണബ്  നടിങ്ങള്  വക്കേസ്പീലെന്മേഢാലര  വരുത്തടിയതബ്.   മേകേന്

നഷലപ്പെട  ആ  മേഢാതഢാപടിതഢാക്കേള്  നസ്പീതടിമതടടി  മകേഢാടതടിയടില്  മപഢായമപ്പെഢാള്

അതടിലന  എതടിരക്കേഢാനഢാണബ്  നടിങ്ങള്  മപഢായതബ്.  സടി.ബടി.ലഎ.

അമനന്വേഷടിക്കുന്നതടില്   നടിങ്ങള്ക്കേബ്  എന്തടിനഢാണബ്  ഭയയ?    ഇതടിനബ്

ഗൂഢഢാമലെഢാചന  നടത്തടിയ  പ്രധഢാനലപ്പെട  ആളുകേള്,  നടിങ്ങളുലട  പഢാരടടിയടിലലെ

പ്രധഢാനലപ്പെട  ആളുകേള്  ഒനമേറടിയഢാലത  ലകേഢാലെപഢാതകേലമേഢാനയ  നടക്കേടില്ല.

ഇലതഢാരു  സയഭവ  സലെത്തബ്  spontaneous  ആയടിട്ടുണഢായ

വടികേഢാരപ്രകേടനത്തടിലന്റെ  ഭഢാഗമേഢായടി  ഉണഢായ  ലകേഢാലെപഢാതകേമേല്ല.   ഇതബ്

ആസൂതടിതമേഢായ  ലകേഢാലെപഢാതകേമേഢാണബ്.  ഞഢാന്  കേഴടിഞ  ദടിവസയ

നടിയമേസഭയടില്  സയസഢാരടിച്ചതുമപഢാലലെ  ലകേഢാല്ലഢാന്  പഢാരടടി  തസ്പീരുമേഢാനടിക്കുന,

ലകേഢാല്ലടിമക്കേണവലര  പഢാരടടി  തസ്പീരുമേഢാനടിക്കുന,  ആയുധങ്ങള്  ലകേഢാടുക്കുന,

വഢാഹൈനയ  ലകേഢാടുക്കുന,  ലകേഢാമല്ലണ  ആലള  ചൂണടിക്കേഢാണടിക്കുന.  അവടിലട

മപഢായടി കൃതരയ നടത്തടി തടിരടിച്ചുവരുന്ന ആളുകേലള സയരക്ഷടിക്കുന. അവരുലട

കുടുയബലത്ത സയരക്ഷടിക്കുന.  നടിങ്ങള് അവടിലട  കുറടി  നടത്തടിയടിട്ടുണബ്.  ഇഗൗ

പ്രതടികേലള സയരക്ഷടിക്കുന്നതടിനുമവണടി പഢാരടടിക്കുറടി അവടിലട നടത്തടിയടിട്ടുണബ്.

ഞഢാന്  അതടിലന്റെ  ലതളടിവകേള്  ഹൈഢാജരഢാക്കേഢായ.  ലകേഢാലെപഢാതകേയ
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നടത്തടിയവലരയുയ  അവരുലട വസ്പീട്ടുകേഢാലരയുയ സയരക്ഷടിക്കേഢാന് പഢാരടടിക്കുറടികേള്

നടത്തടിയടിട്ടുണബ്. എന്നടിടബ് മുഖരമേനടി ഇവടിലടവന്നബ് ഗടിരടിപ്രഭഢാഷണയ നടത്തുന.

അനസ്പീതടിലക്കേതടിരഢായുയ  അകമേണത്തടിലനതടിരഢായുയ  വടിട്ടുവസ്പീഴ്ചയടില്ലഢാത്ത

നടപടടിലയടുക്കുലമേന്നബ്  പറയുകേയഢാണബ്.  ഇവലരലയല്ലഢായ  പഢാരടടി  ഇമപ്പെഢാഴുയ

ചടിറകേടിനടടിയടില്  ഒളടിപ്പെടിച്ചുവച്ചബ്  മസ്നേഹൈടിച്ചുലകേഢാണടിരടിക്കുകേയഢാണബ്.  അവരുലട

കുടുയബലത്തലയല്ലഢായ സയരക്ഷടിച്ചുലകേഢാണടിരടിക്കുന.  കേഴടിഞ ദടിവസയ ഇവടിലട

സയസഢാരടിച്ചമപ്പെഢാള്  അവടിലട  ലകേഢാലെപഢാതകേങ്ങള്  കുറയുന്നതടില്

പ്രതടിപക്ഷമനതഢാവടിനബ് വടിഷമേമുളളതുമപഢാലലെ മതഢാനകേയഢാലണന്നബ്  മുഖരമേനടി

മചഢാദടിച്ചു.  നടിങ്ങളുയ  ആര.എസബ്.എസബ്.-മേഢായടിട്ടുളള  ലകേഢാലെപഢാതകേയ  കുറഞ്ഞു.

അതബ്  ഇവടിലട  വച്ചബ്  നടിങ്ങള്  നടത്തടിയ  മേസ്പീറ്റടിയഗടില്  ധഢാരണയഢായതഢാണബ്.

ബഹുമേഢാനലപ്പെട മുഖരമേനടി അക്കേഢാരരയ നടിമഷധടിച്ചടില്ല. അതടില് ബഹുമേഢാനലപ്പെട

മുഖരമേനടിമയഢാടബ് എനടിക്കേബ് വലെടിയ ബഹുമേഢാനയ മതഢാന്നടിയ കേഢാരരമേഢാണബ്.  ചടിലെ

കേഢാരമ്മടികേന്മേഢാരുലട മനതൃതന്വേത്തടില് ആര.എസബ്.എസബ്. മനതഢാക്കേന്മേഢാരുമേഢായുയ

വല്സന്  തടില്ലമങരടിയുയ   മഗഢാപഢാലെന്കുടടിയുമേഢായടി  ചരച്ച  നടത്തടിയ

കേഢാരരലമേഢാനയ  അങ്ങബ്  നടിമഷധടിച്ചടില്ല.   ഞഢാന്  അതബ്  പറഞമപ്പെഢാള്

നടിമഷധടിച്ചടില്ല.  അതബ്  നടന.  അതടിനുമശഷയ ലകേഢാലെപഢാതകേങ്ങള് കുറഞ്ഞു.
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എന്നഢാല്  നടിങ്ങള്ക്കേബ്  ലകേഢാല്ലഢാതടിരടിക്കേഢാന്  കേഴടിയടില്ല.   ആര.എസബ്.എസബ്.-

മേഢായടിട്ടുളള  ലകേഢാലെപഢാതകേങ്ങള്  മേഢാതമമേ  നടിങ്ങള്  അവസഢാനടിപ്പെടിച്ചടിട്ടുളള.

അമപ്പെഢാഴഢാണബ് നടിങ്ങള് ഞങ്ങളുലട മനലര വസ്പീണ്ടുയ വനതുടങ്ങടിയതബ്. ഞങ്ങളുലട

കുടടികേലള ലകേഢാല്ലഢാന് തുടങ്ങടിയതബ്. അങ്ങലനയഢാണബ് ഷുഹഹൈബടിലന ലകേഢാന്നതബ്.

ഇഗൗ  കുഞടിലന  ലകേഢാല്ലഢാന്  എന്തബ്  കേഢാരരമേഢാണുണഢായടിരുന്നതബ്;  അതടിനുള്ള

എലന്തങടിലലമേഢാരു  provocation  അവടിലട  ഉണഢായടിരുമന്നഢാ?  ഒരു

പ്രമകേഢാപനവമേടില്ലഢാലതയഢാണബ് ലകേഢാന്നതബ്. നടിങ്ങള് അറടിമയണതബ്, ബയഗഢാളടില്

അവസഢാനകേഢാലെത്തബ്  Harmad  Bhahini  Killer   gang  എനപറയുന്ന  ഒരു

കേന്വേമടഷന്  സയഘമുണഢായടിരുന.   എല്ലഢായടിടത്തുയ  അതടിനബ്

ബഢാഞ്ചുണഢായടിരുന.  പഢാരടടിയുലട  frontal  organization  മപഢാലലെ  നടിങ്ങള്

ബയഗഢാളടില്  കേടില്ലര  ഗരഢായങ്ങുകേലള  വളരത്തടിയടിരുന.  ഇലതഢാലക്കേലക്കേഢാണബ്

അവസഢാനയ  പഢാരടടിക്കേബ്  സയഭവടിച്ചലതന്തഢാലണന്നബ്  അറടിയഢാമേമല്ലഢാ;

നടിങ്ങള്ലക്കേല്ലഢാവരക്കുയ  അറടിയഢാമേമല്ലഢാ;  ഇമപ്പെഢാള്  ലകേഢാലെപഢാതകേയ

നടത്തടിയമതഢാടുകൂടടി  പൂരണമേഢായുയ  വടിട്ടുലവന്നഢാണബ്  മുഖരമേനടി  പറഞതബ്.

പടിലന്നന്തടിനഢാണബ് ആകേഢാശബ് തടില്ലമങരടിക്കേബ് മടഢാഫടി സമ്മഢാനടിച്ചതബ്; ആ മടഢാഫടി

സമ്മഢാനടിച്ച  ഡടി.ലലവ.എഫബ്.ലഎ.  മനതഢാവബ്  ഇമപ്പെഢാഴുയ  ഇരടിക്കുകേയമല്ല;
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മകേസടിലലെ  ഒന്നഢായ  പ്രതടി  മേഢാതമേല്ല,  കേന്വേമടഷന്  സയഘങ്ങള്,  മുഖരമേനടി

പറഞതുമപഢാലലെ  സന്വേരണയ  കേള്ളക്കേടത്തബ്  നടത്തഢാന്  കേന്വേമടഷന്

എടുക്കുന്നയഢാള്,  സന്വേരണയ കേള്ളക്കേടത്തബ് നടത്തടിലക്കേഢാണ്ടുവരുന്നയഢാളുകേളുലട

കേയടില്നടിന്നബ്  അതബ്  അടടിച്ചുമേഢാറ്റുന്ന  ലപഢാടടിക്കേല്  സയഘത്തടിനബ്  കേന്വേമടഷന്

ഏലറ്റടുക്കുന്നയഢാള്,   ലകേഢാലെപഢാതകേത്തടിനബ്  കേന്വേമടഷന്  ഏലറ്റടുക്കുന്നയഢാള്

എന്നടിങ്ങലനയുള്ള പക്കേഢാ കടിമേടിനലെടിലന കേഢാപ്പെ ചുമേത്തടി അകേത്തഢാക്കേടിലയന്നബ്

പറഞ്ഞു.  ഇയഢാള്ക്കേബ്  ഡടി.ലലവ.എഫബ്.ലഎ.  മനതഢാവബ്  മടഢാഫടി

ലകേഢാടുത്തലതന്തടിനഢാണബ്;  എന്തടിനഢാണബ്  വലെടിയ  മടഢാഫടി  ലകേഢാടുത്തതബ്;

ഇവരുമേഢായടി  എന്തഢാണബ്  ഡടി.ലലവ.എഫബ്.ലഎ.-ക്കേബ്  ബനയ;  ഇവനടില്ലഢാത്ത

ആകടിവടിറ്റടിയടില്ല. ഇയഢാള്ക്കേടില്ലഢാത്ത ഒരു ആകടിവടിറ്റടിയുമേടില്ല....(ബഹൈളയ)....ഒരു

ആകടിവടിറ്റടിയുമേടില്ല.  മുഖരമേനടിയഢാണതബ്  പറഞതബ്.  ഇവന്  ഭയങര

കുഴപ്പെക്കേഢാരനഢാണബ്,  ഭയങര  പ്രശമേഢാണബ്,  ഭയങര  കടിമേടിനലെഢാണബ്,  ഭയങര

സയഭവമേഢാണബ്  എനപറഞ്ഞു.  എന്നടിടബ്  ഡടി.ലലവ.എഫബ്.ലഎ.  മനതഢാവബ്

മസ്റ്റേജടില്  വച്ചബ്  അവനബ്  മടഢാഫടി  ലകേഢാടുക്കുകേയഢാണബ്.  ഇതഢാണബ്  നടക്കുന്നതബ്.

നടിങ്ങളഢാണബ്  ഇവലര  മുഴുവന്  സയരക്ഷടിക്കുന്നതബ്.  ഇവടിലട  വടിഷയമുന്നയടിച്ച

ബഹുമേഢാനലപ്പെട   ടടി.  സടിദടിഖബ്,  എയ.എല്.എ.  ഒരു  കേഢാരരയ  മചഢാദടിച്ചു.  ഈ
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വഢാഹൈനയ  ആരുമടതഢാണബ്?   നടിങ്ങള്  എന്തബ്  അമനന്വേഷണമേഢാണബ്

നടത്തടിയടിരടിക്കുന്നതബ്;    ഈ  ലകേഢാലെപഢാതകേടികേള്  വന്നബ്  ലകേഢാലെപഢാതകേയ

നടത്തടിയ വഢാഹൈനയ ആരുമടതഢാലണനമപഢാലയ മപഢാലെസ്പീസബ് അമനന്വേഷടിച്ചടിടടില്ല.

വഢാഹൈനയ   പഢാരടടിക്കേഢാരുമടതഢാണബ്.  അതുലകേഢാണഢാണബ്  അമനന്വേഷടിക്കേഢാത്തതബ്.

നടിങ്ങള്ക്കേബ്  മവണലപ്പെടവലര  മുഴുവന്  സയരക്ഷടിച്ചബ്  കുമറമപ്പെലര

പ്രതടികേളഢാക്കേടിയടിരടിക്കുകേയഢാണബ്.   അതുലകേഢാണബ്  ഇന്ലവസ്റ്റേടിമഗഷന്

ഇന്കേയപസ്പീറ്റഢാണബ്.   ആ  ഇന്ലവസ്റ്റേടിമഗഷനടില്  ലകേഢാല്ലടിച്ചവര

നടിയമേത്തടിനുമുന്നടില്  വന്നടിടടില്ല.   അതുലകേഢാണഢാണബ്   മേഢാതഢാപടിതഢാക്കേള്

സടി.ബടി.ലഎ. അമനന്വേഷണയ മവണലമേന്നബ് ആവശരലപ്പെടതബ്. നടിങ്ങള് അതടിലന

ഭയലപ്പെടുന്നടിലല്ലങടില്   ഞങ്ങള്  ലവല്ലുവടിളടിക്കുന.  സടി.ബടി.ലഎ.

അമനന്വേഷണലത്ത  തടസലപ്പെടുത്തടി  സുപ്രസ്പീയമകേഢാടതടിയടില്  മപഢാകേടില്ല  എന്നബ്

സരക്കേഢാര  ഒരു  തസ്പീരുമേഢാനലമേടുക്കേണയ.  തസ്പീരുമേഢാനലമേടുക്കേഢാന്  നടിങ്ങള്

തയഢാറഢാമണഢാ;  എവടിലട  മവണലമേങടിലയ  സതരയ  അമനന്വേഷടിച്ചബ്

ലതളടിയടിക്കേലപ്പെടലട,  ഇതടിലന്റെ  ഗൂഢഢാമലെഢാചനക്കേഢാര  നടിയമേത്തടിനുമുന്നടില്

വരലട.   സടി.ബടി.ലഎ.  അമനന്വേഷണത്തടിനബ്  ഞങ്ങള്  എതടിരല്ല  എലന്നഢാരു

സ്റ്റേഢാന്ഡബ്  മകേരള  ഗവണ്ലമേന്റെടിനബ്  സുപ്രസ്പീയമകേഢാടതടിയടില്  എടുക്കേഢാന്  പറ്റുമമേഢാ;
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ഞങ്ങള്  ലവല്ലുവടിളടിക്കുകേയഢാണബ്.  നടിങ്ങള്  എടുക്കേടില്ല.  തസ്പീരുമേഢാനലമേടുത്തബ്

സടി.ബടി.ലഎ.  അമനന്വേഷണയ  വന്നഢാല്  ഇതടിലലെ  കുഴപ്പെക്കേഢാര,

ഗൂഢഢാമലെഢാചനക്കേഢാര, ലകേഢാല്ലടിച്ചവര മുഴുവന് നടിയമേത്തടിനുമുന്നടില് കേയഢാമേയ വച്ചബ്

ജയടിലെടിലെഢാകുയ  എന്നബ്  നടിങ്ങള്ക്കേറടിയഢായ.  അതുലകേഢാണബ്  അവലര

സയരക്ഷടിക്കേഢാന്മവണടിയഢാണബ്,  ഈ  പഢാവലപ്പെവരുലട   മകേഢാടടിക്കേണക്കേടിനബ്

നടികുതടിപ്പെണയ  എടുത്തുലകേഢാണബ്  ഇങ്ങലന  ക്രൂരമേഢായടി  ലകേഢാന്നയഢാളുകേലള,

അതടിനബ്  കൂട്ടുനടിന്നവലര  സയരക്ഷടിക്കേഢാന്  നടിങ്ങള്  നടില്ക്കുന്നതബ്.

കേള്ളക്കേടത്തുമകേസടിലലെ  ആളുകേലള,  സന്വേരണക്കേടത്തുമകേസടിലലെ  ആളുകേലള

ചഢാരടിനടിനലകേഢാണഢാണബ്  പ്രതടിപക്ഷയ മപഢാകുന്നലതന്നബ് മുഖരമേനടി അവസഢാനയ

പറഞ്ഞു.  ശസ്പീ.  ഉമ്മന്  ചഢാണടി  സരക്കേഢാര  ഭരടിച്ചടിരുന്ന  സമേയത്തബ്  നടിങ്ങള്

ആലര ചഢാരടിയഢാണബ്  നടിന്നടിരുന്നതബ്; ആലര വടിശന്വേസടിച്ചഢാണബ് നടിങ്ങള് ഇലതല്ലഢായ

ലചയതബ്?  ഇമപ്പെഢാഴുയ  അവലര  നടിങ്ങള്  ലകേഢാണ്ടുനടക്കുകേയഢാണബ്.  ഞഢാന്

അവരുലട  മപലരഢാനയ  പറയുന്നടില്ല.  അവലര  ചഢാരടിനടിനലകേഢാണഢാണബ്  ഒരു

മുഖരമേനടിമയയുയ  ഗവണ്ലമേന്റെടിമനയുയ  രഢാഷസ്പീയ  മനതഢാക്കേലളയുയ  നടിങ്ങള്

അപകേസ്പീരത്തടിലപ്പെടുത്തഢാന്  ശമേടിച്ചതബ്.    അലതല്ലഢായ  ലപലടന്നബ്

മേറനമപഢാകുകേയഢാമണഢാ?  എന്നടിടബ്  ഇമപ്പെഢാള് പുതടിയ കേഢാരരയ  പറയുകേയഢാണബ്.
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'അമയഢാ  സന്വേപഢാ  സുമരഷബ്,  അവലര  വടിശന്വേസടിക്കേഢാന്  ലകേഢാള്ളുമമേഢാ'  'ആകേഢാശബ്

തടില്ലമങരടി,  അയഢാലള വടിശന്വേസടിക്കേഢാന് ലകേഢാള്ളുമമേഢാ'   ഇവലര വടിശന്വേസടിക്കേഢാന്

ലകേഢാള്ളടിലല്ലന്നബ്  പറയുന്നതബ്  ആരഢാണബ്?  സന്വേരണക്കേള്ളക്കേടത്തബ്  മകേസടിലലെ

പ്രതടിലയ  വടിശന്വേസടിക്കേഢാന്  ലകേഢാള്ളടിലല്ലന്നബ്  മസഢാളഢാര  മകേസടിലലെ  പ്രതടി

പറയുകേയഢാണബ്.  മസഢാളഢാര  മകേസടിലലെ,  33  മകേസ്സുകേളടിലലെ  പ്രതടിലയ

ചഢാരടിനടിന്നവരഢാണബ്  നടിങ്ങള്.  അവലര  ചഢാരടി  നടിരത്തടിലക്കേഢാണബ്  ഇഗൗ

സയസഢാനയ  മസ്നേഹൈടിച്ച  ഒരു  മേനുഷരലന  അപകേസ്പീരത്തടിലപ്പെടുത്തടിയതബ്

നടിങ്ങളഢാണബ്.  ഇമപ്പെഢാള്  മചഢാദടിക്കുന്നതബ്  എന്തബ്  സടി.ബടി.ലഎ.

അമനന്വേഷണലമേന്നഢാണബ്.  നഢാലെബ്  പ്രഢാവശരയ  എല്.ഡടി.എഫബ്.  സരക്കേഢാര

അമനന്വേഷടിച്ചടിട്ടുയ  അമദഹൈത്തടിലനതടിലര  യഢാലതഢാനയ  ലതളടിയടിക്കേഢാന്

കേഴടിയഢാലത വന്നമപ്പെഢാള് ഇഗൗ പറയുന്ന ആലള വടിളടിച്ചബ് ഒരു ലവള്ളക്കേടലെഢാസടില്

പരഢാതടി  എഴുതടി  വഢാങ്ങുകേയുയ  സടി.ബടി.ലഎ.  അമനന്വേഷണത്തടിനബ്  ഉത്തരവടിടബ്

അവലര ഹൈരഢാസബ് ലചയഢാനുയ നടിങ്ങള് മനഢാക്കേടി.  ഇമപ്പെഢാള് കേഢാലെയ നടിങ്ങമളഢാടബ്

കേണക്കേബ് മചഢാദടിച്ചുലകേഢാണടിരടിക്കുകേയഢാണബ്. അതബ് അവസഢാനടിക്കുന്നടില്ല, ഇനടിയുയ

തുടരുയ.     ഇമപ്പെഢാള്  ഞങ്ങള്ക്കുമപഢാലയ  നഢാണമേഢാകുന.  എല്ലഢാ  ദടിവസവയ

ഓമരഢാ  ലവളടിലപ്പെടുത്തലകേളഢാണബ്  ഉണഢായടിലക്കേഢാണടിരടിക്കുന്നതബ്.
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ഇതുമപഢാലലെയുള്ള ലവളടിലപ്പെടുത്തലകേള് മനരമത്തയുയ പറഞടിരുന. ഞങ്ങള്

ഇവലരലയഢാലക്കേയഢാണബ്  ചഢാരടി  നടില്ക്കുന്നലതന്നഢാണബ്  ഇമപ്പെഢാള്  പറയുന്നതബ്.

ഞങ്ങള്  അവലരലയഢാനയ  ചഢാരടിനടില്ക്കേടില്ല.  അവലര

ചഢാരടിനടില്ക്കുകേയഢാലണങടില്  ബഹുമേഢാനലപ്പെട  ലചയറടിനബ്  എല്ലഢാ  ദടിവസവയ

ഞങ്ങളുലട  അടടിയന്തരപ്രമമേയത്തടിനുള്ള  അനുമേതടി  നടിമഷധടിമക്കേണടിവരുയ.

എല്ലഢാ  ദടിവസവയ അവര പറയുന്ന വടിഷയങ്ങളുമേഢായടി  ഞങ്ങള് സഭയടിമലെയ്ക്കബ്

വരുന്നടില്ല.  പ്രധഢാനലപ്പെട  കേഢാരരങ്ങള്  ലതരലഞടുത്തഢാണബ്  സഭയടില്

അവതരടിപ്പെടിക്കുന്നതബ്.   ഞങ്ങളുലട  ഒരു  അനുജലന  ക്രൂരമേഢായടി  ലകേഢാലെലചയ

മകേസഢാണടിതബ്.  അതടിനബ്  ഉത്തരവഢാദടികേളഢായവലര  നടിയമേത്തടിലന്റെ  മുന്നടില്

ലകേഢാണ്ടുവരണയ.  അങ്ങലന  ലകേഢാണ്ടുവരഢാന്  തയഢാറഢാകേഢാലത,  സന്വേന്തയ  പഢാരടടി

മനതഢാക്കേലള  സയരക്ഷടിക്കേഢാന്,  ഇഗൗ  അമനന്വേഷണലത്ത  അടടിമേറടിക്കുന്ന,

തുടരമനന്വേഷണത്തടിനബ്  തയഢാറഢാകേഢാത്ത,  സടി.ബടി.ലഎ.  അമനന്വേഷണലത്ത

തടസലപ്പെടുത്തുന്ന സരക്കേഢാരടിലന്റെ നടപടടിയടില് പ്രതടിമഷധടിച്ചബ് ഞഢാനുയ എലന്റെ

കേക്ഷടിയടില്ലപ്പെട അയഗങ്ങളുയ വഢാക്കേഗൗടബ് നടത്തുന.

(ഗവണ്ലമേന്റെബ്  നടിലെപഢാടടില് പ്രതടിമഷധടിച്ചബ്  ശസ്പീ.  വടി.  ഡടി.  സതസ്പീശനുയ

അമദഹൈത്തടിലന്റെ കേക്ഷടിയടില്ലപ്പെട അയഗങ്ങളുയ സഭ വടിടബ് പുറത്തുമപഢായടി)
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 മഡഢാ  .    എയ  .    ലകേ  .    മുനസ്പീര:  സര,  ഇഗൗ  മകേസടിലലെ  പ്രതടി  ഒരു

ലകേഢാലെപഢാതകേടിയഢാലണനയ ആ വരക്തടിലയ ഉന്മൂലെനയ  ലചമയണതഢാലണനയ

മതഢാന്നടിയതബ്  ഷുലലഹൈബടിലന  ലകേഢാന്ന  സമേയത്തല്ല,  ലഫയടിസബ്  ബുക്കേടില്

മപഢാസ്റ്റേടിടമപ്പെഢാഴഢാണബ്  നടിങ്ങള്ക്കേബ്  മേനസടിലെഢായതബ്.  ഇതടിലന്റെ  പടിന്നടില്

ഗൂഢഢാമലെഢാചന  നടത്തടിയവലരപ്പെറ്റടി  പറഞമപ്പെഢാള്,  അതബ്  എവടിമടയ്ക്കബ്

എത്തടിമച്ചരുലമേന്നബ് വരക്തമേഢായടി അറടിയഢാവന്നതുലകേഢാണഢാണബ് ഇമപ്പെഢാള് ഇയഢാള്

ഒരു പ്രതടിയഢായടി  മേഢാറടിയതബ്.   സടി.ബടി.ലഎ.  അമനന്വേഷടിക്കേണലമേന്നബ്  ഞങ്ങള്

ആവശരലപ്പെടമപ്പെഢാള്  മകേന്ദ്രവമേഢായടി  ഞങ്ങള്ക്കേബ്  എമന്തഢാ

ബനമുള്ളതുലകേഢാണഢാലണന്നഢാണബ്  നടിങ്ങള്  പറഞതബ്.  നടിങ്ങള്ക്കേബ്

സടി.ബടി.ലഎ.  അസരശരരഢായതബ്  എമപ്പെഢാഴഢാണബ്?  മേഢാതവമേല്ല,  മപഢാലെസ്പീസടിലന

ലചറുതഢായടി  കേഢാണുന്നതടിനബ്  ഞങ്ങള്  ഒരടിക്കേലയ  കൂട്ടുനടില്ക്കേടില്ല.   കേഴടിഞ

മേനടിസഭയടിലലെ  നടിയമേ  വകുപ്പുമേനടി   ശസ്പീ.  എ.  ലകേ.  ബഢാലെന്  കേണ്ണൂര

കേളകമററ്റടില്വച്ചബ്  നടന്ന  സമേഢാധഢാന  ചരച്ചയടില്,  സടി.ബടി.ലഎ.

അമനന്വേഷണത്തടിനബ്  വടിടഢാലമേന്നബ്  പറഞമപ്പെഢാള്,  ഇവടിടുലത്ത  മപഢാലെസ്പീസടിലന

ലകേഢാച്ചഢാക്കേടിയതടിലന്റെ മപരടില്                ശസ്പീ.  എ.  ലകേ.  ബഢാലെലനതടിലര

നടപടടി  സന്വേസ്പീകേരടിമക്കേണതമല്ല?  സതരത്തടില്  നടിങ്ങള്  ഇതുവലര  ആകേഢാശബ്
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തടില്ലമങരടിലയ  സയരക്ഷടിച്ചുവരടികേയഢായടിരുന.  അമദഹൈത്തടിനുമവണടി  കുറടി

നടത്തുകേയുയ  അവരുലട  കുടുയബത്തടിനബ്  മേഢാസലച്ചലെവടിനുള്ള  പണയ

കേലണത്തുന്നതടിനുള്ള  ശമേയ  നടത്തുകേയുയ  ലചയ.  അവസഢാനയ  ലഫയടിസബ്

ബുക്കേടിലൂലട  കേഢാരരങ്ങള്  ലവടടിത്തുറന്നബ്  പറയുലമേന്നബ്  പറഞമപ്പെഢാഴഢാണബ്

യഥഢാരത്ഥത്തടില് സരക്കേഢാര ഉണരന്നതബ്.  അതുയ ഷുലലഹൈബുമേഢായടി ബനലപ്പെട

മകേസബ് ലതളടിയണലമേനള്ളതടിലെല്ല.  ഇമപ്പെഢാള് മപഢാലെസ്പീസബ് ലകേഢാടുത്തടിരടിക്കുന്ന

പലെ  കേഢാരരങ്ങളടിലയ  ലകേഢാലെപഢാതകേത്തടിനബ്  പ്രഢാധഢാനരയ  ലകേഢാടുത്തുലകേഢാണല്ല

മപഢാലെസ്പീസബ് നസ്പീങ്ങുന്നതബ്.  അങ്ങലനയഢാലണങടില് അഡസ്പീഷണല് മസഢാളടിസടിറ്റര

ജനറലെഢായടി  റടിടയര  ലചയ  ശസ്പീ.  രഞടിതബ്  കുമേഢാറടിലന  ലകേഢാണ്ടുവന്നബ്

എന്തടിനുമവണടിയഢാണബ് ഇഗൗ മകേസബ് വഢാദടിക്കുന്നതടിനുമവണടി മകേഢാടടിക്കേണക്കേടിനബ്

രൂപ  ലചലെവഴടിക്കുന്നതബ്?   മസഢാളഢാര  മകേസടിലലെ  പ്രതടിയഢായ  ഒരഢാള്  ഒരു

ലവള്ളക്കേടലെഢാസടില് മപഢാലെസ്പീസബ് സയവടിധഢാനത്തടിനബ് മുകേളടിലള്ള സടി.ബടി.ലഎ-

ലയലക്കേഢാണബ്  അമനന്വേഷടിക്കേണലമേന്നബ്  എഴുതടി  ലകേഢാടുത്തമപ്പെഢാള്  നമ്മുലട

മപഢാലെസ്പീസടിലന  കുറടിച്ചബ്  ഓരത്തടിമല്ല?  നമ്മുലട  മപഢാലെസ്പീസടിലന്റെ  ആതവസ്പീരരയ

നഷലപ്പെടുത്തുന്നതടിനുമവണടി  ആ  മകേസബ്  എന്തടിനഢാണബ്  സടി.ബടി.ലഎ.ക്കേബ്

വടിടതബ്?    ലകേഢാല്ല  ലചയലപ്പെട  ഷുലലഹൈബബ്    എന്ന  ലചറുപ്പെക്കേഢാരലന്റെ
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രക്ഷടിതഢാക്കേള്  സടി.ബടി.ലഎ.  അമനന്വേഷണത്തടിനുമവണടി  യഢാചടിച്ചബ്

നടില്ക്കുമമ്പഢാള്  അതടിലന  പുറയകേഢാലലകേഢാണബ്  തടടിമേഢാറ്റടിയടിടബ്,  ഇമപ്പെഢാള്

പറയുന്നതബ് അതബ് മകേന്ദ്രസരക്കേഢാരടിലന അനുകൂലെടിക്കേലെഢാലണന്നഢാണബ്.   മകേന്ദ്ര

ഗവണ്ലമേന്റെബ്  ലകേഢാണ്ടുനടന്ന  അഡസ്പീഷണല്  മസഢാളടിസടിറ്റര  ജനറലെടിലന  ഇഗൗ

മകേസബ്  വഢാദടിക്കുന്നതടിനുമവണടി  ലകേഢാണ്ടുവന്നതബ്  മകേന്ദ്രവമേഢായടി  യഢാലതഢാരു

ബനവമേടില്ലഢാത്തതുലകേഢാണഢാണമല്ലഢാ.  ഇതബ്  ജനങ്ങള്ക്കേബ്  കൃതരമേഢായടി

മേനസടിലെഢായടിട്ടുണബ്.  അങ്ങയുലട  മേറുപടടിമയഢാടുകൂടടി  ഇതബ്  കൂടുതല്

സുവരക്തമേഢായടിരടിക്കുകേയഢാണബ്.  ഇതടിലന്റെ  പടിന്നടിലള്ള  ഗൂഢഢാമലെഢാചന

എല്ലഢാവരക്കുയ  മേനസടിലെഢായ  സഢാഹൈചരരത്തടില്,    സഭഢാനടപടടികേള്

നടിരത്തടിവച്ചബ് ചരച്ച ലചയടിരുനലവങടില് കുറച്ചുകൂടടി പ്രധഢാനലപ്പെട കേഢാരരങ്ങള്

ജനങ്ങള്ക്കേബ്  അറടിയഢാനുള്ള  സഢാഹൈചരരമുണഢാകുമേഢായടിരുന.  അതബ്

അനുവദടിക്കേഢാത്തതടില്  പ്രതടിമഷധടിച്ചബ്  ഞഢാനുയ  എലന്റെ  കേക്ഷടിയടില്ലപ്പെട

അയഗങ്ങളുയ വഢാക്കേഗൗടബ് നടത്തുന.

(ഗവണ്ലമേന്റെബ്  നടിലെപഢാടടില്  പ്രതടിമഷധടിച്ചബ്  മഡഢാ.  എയ.  ലകേ.  മുനസ്പീറുയ

അമദഹൈത്തടിലന്റെ കേക്ഷടിയടില്ലപ്പെട അയഗങ്ങളുയ സഭ വടിടബ് പുറത്തുമപഢായടി)
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ശസ്പീ  .    അനൂപബ്  മജക്കേബബ്:  സര,  ഷുലലഹൈബബ്  വധമക്കേസടിലലെ  ഒന്നഢായ

പ്രതടിയുലട  ലവളടിലപ്പെടുത്തല്  ഏലറ  ഗഗൗരവമമേറടിയതഢാണബ്.  ഇഗൗ  വരക്തടിയുലട

ലവളടിലപ്പെടുത്തലെടിലന്റെ  അടടിസഢാനത്തടില്   വലെടിലയഢാരു  ഗൂഢഢാമലെഢാചന

ഇതടിലന്റെ  പടിന്നടിലലണന്നബ്  മേനസടിലെഢാകുയ.  അതുലകേഢാണ്ടുതലന്നയഢാണബ്

ഇതുസയബനടിച്ച  അമനന്വേഷണയ   സടി.ബടി.ലഎ.-ലയ  ഏല്പ്പെടിക്കേണലമേന്നബ്

ആവരത്തടിച്ചബ്  ഉന്നയടിക്കുന്നതബ്.  ഈ വടിഷയത്തടില് ഗഗൗരവമേഢായടി ഇടലപടല്

നടത്തഢാത്തതടിലയ  ചരച്ച  ലചയഢാത്തതടിലയ  പ്രതടിമഷധടിച്ചബ്  ഞഢാന്  വഢാക്കേഗൗടബ്

നടത്തുന.

(സരക്കേഢാര നടിലെപഢാടടില് പ്രതടിമഷധടിച്ചബ്  ശസ്പീ.  അനൂപബ് മജക്കേബബ്  സഭ

വടിടബ് പുറത്തുമപഢായടി.)

(പുറത്തുമപഢായ പ്രതടിപക്ഷഢായഗങ്ങള് അല്പസമേയത്തടിനുമശഷയ സഭയടില്

വസ്പീണ്ടുയ ഹൈഢാജരഢായടി.)


