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അടടിയന്തരപ്രമമേയയ

ഏഷഷഷ്യാനനെററ്റ് നെന്യൂസടിനന്റെ നകഷ്യാചടി ററീജണല് ഓഫറീസടിനല
എസറ്റ്  .  എഫറ്റ്  .  നഎ  .   ആക്രമേണയ

മേടി  .    സറീക്കര: ഓരഡര......ഓരഡര......  ഏഷഷഷ്യാനനെററ്റ് നെന്യൂസടിനന്റെ നകഷ്യാചടി

ററീജണല്  ഓഫറീസടില്  എസറ്റ്.എഫറ്റ്.നഎ.  പ്രവരത്തകര  അതടിക്രമേടിച്ചുകയറടി

ജറീവനെക്കഷ്യാനര  ഭറീഷണടിനപ്പെടുത്തടി  ഭറീകരഷ്യാന്തരറീകയ  സൃഷടിചതുമൂലയ

സമൂഹത്തടില്  ആശങ്കയുളവഷ്യായടിട്ടുള്ളതഷ്യായടി  പറയനപ്പെടുന്ന  സഷ്യാഹചരഷയ

ചരച  നചയ്യുന്നതടിനെഷ്യായടി  സഭഷ്യാ  നെടപടടികള്  നെടിരത്തടിവയ്ക്കണനമേന്ന

പ്രമമേയയ  പരടിഗണനെയ്നക്കടുക്കണനമേന്നറ്റ്  ആവശഷനപ്പെടറ്റ്  സരവ്വശറീ

പടി.  സടി.  വടിഷ്ണുനെഷ്യാഥറ്റ്,  നക.  പടി.  എ.  മേജറീദറ്റ്,  മമേഷ്യാന്സറ്റ്  മജഷ്യാസഫറ്റ്,  അനൂപറ്റ്

മജക്കബറ്റ്, മേഷ്യാണടി സടി. കഷ്യാപ്പെന്, ശറീമേതടി നക. നക. രമേ എന്നറീ ബഹുമേഷ്യാനെനപ്പെട

അയഗങ്ങള് റൂള് 50 പ്രകഷ്യാരയ മനെഷ്യാടറീസറ്റ് നെല്കടിയടിട്ടുണറ്റ്.

മുഖഷമേനടി  (ശറീ  .    പടിണറഷ്യായടി  വടിജയന്):  സര,  ഏഷഷഷ്യാനനെററ്റ്  നെന്യൂസറ്റ്

ചഷ്യാനെലടില്  2022  നെവയബര  മേഷ്യാസത്തടില്,  നപഷ്യാതുവടിദഷഷ്യാലയങ്ങള്

മേയക്കുമേരുന്നടിനന്റെ  പടിടടിയടിലഷ്യാനണന്നറ്റ്  നതറടിദ്ധരടിപ്പെടിക്കുയവടിധയ

പ്രഷ്യായപൂരത്തടിയഷ്യാകഷ്യാത്ത  ഒരു  നപണ്കുടടിനയ  സ്കൂള്  യൂണടിമഫഷ്യാമേടില്
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അവതരടിപ്പെടിച്ചുനകഷ്യാണറ്റ്  ഒരു  വറീഡടിമയഷ്യാ  സയമപ്രകണയ  നചയ്യുകയുണഷ്യായടി.

2022 ആഗസറ്റ് മേഷ്യാസത്തടില്  നനമേനെറഷ്യായ മേനറഷ്യാരു നപണ്കുടടിനയ ഉപമയഷ്യാഗടിചറ്റ്

തയഷ്യാറഷ്യാക്കടിയ  വറീഡടിമയഷ്യായടില്  പ്രതടിപഷ്യാദടിച  കഷ്യാരഷങ്ങള്

സതഷവടിരുദ്ധമേഷ്യാനണന്നറ്റ്  മപഷ്യാലറീസറ്റ്  അമനെന്വേഷണത്തടില്  കനണത്തടിയടിരുന.

പ്രസ്തുത  മകസടിനെറ്റ്  ആസദമേഷ്യായ  വറീഡടിമയഷ്യായടിനല  ഓഡടിമയഷ്യാ  സയഭഷ്യാഷണയ

മേനറഷ്യാരു കുടടിനയ ഉപമയഷ്യാഗടിചറ്റ് പുനെനഃസൃഷടിചറ്റ് സയമപ്രകണയ നചയ്തുനവന്നഷ്യാണറ്റ്

പുതടിയ  പരഷ്യാതടിയടില്  പറയുന്നതറ്റ്.  ഇതുസയബനടിചറ്റ്  ബഹുമേഷ്യാനെനപ്പെട

എയ.എല്.എ.  ശറീ.  പടി.  വടി.  അന്വര  സയസഷ്യാനെ  മപഷ്യാലറീസറ്റ്  മമേധഷ്യാവടിയ്ക്കറ്റ്

നെല്കടിയ  പരഷ്യാതടിനയത്തുടരന്നറ്റ്  മകഷ്യാഴടിമക്കഷ്യാടറ്റ്  നവള്ളയടില്  മപഷ്യാലറീസറ്റ്

മസഷനെടില്  നനക്രയ  നെമ്പര.  101/2023  ആയടി  മകസറ്റ്  രജടിസര  നചയറ്റ്

അമനെന്വേഷണയ  നെടത്തടിവരടികയഷ്യാണറ്റ്.  മമേല്മചരത്ത  മകസടിനെറ്റ്  ആസദമേഷ്യായ

വറീഡടിമയഷ്യാ  നെടിരമഷ്യാണനത്തയുയ  പ്രഷ്യായപൂരത്തടിയഷ്യാകഷ്യാത്ത  കുടടിനയ  അതടിനെറ്റ്

ദുരുപമയഷ്യാഗടിച്ചുനവനയ  മേറ്റുമുള്ള  സയഭവത്തടിനനെതടിരഷ്യായടി  സയസഷ്യാനെത്തടിനന്റെ

പലഭഷ്യാഗത്തുയ പ്രതടിമഷധയ ഉയരനവരടികയുണഷ്യായടി.  എറണഷ്യാകുളയ ജടില്ലയടില്

പ്രസ്തുത  ചഷ്യാനെലടിനന്റെ  ഓഫറീസടിമലയ്ക്കറ്റ്  എസറ്റ്.എഫറ്റ്.നഎ.  പ്രവരത്തകര  ഒരു

പ്രതടിമഷധ  മേഷ്യാരചറ്റ്  നെടത്തടിയടിരുന.  എസറ്റ്.എഫറ്റ്.നഎ.  പ്രവരത്തകര
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ഓഫറീസടിനുള്ളടിമലയ്ക്കറ്റ്  അതടിക്രമേടിചറ്റ്  കയറടി  ഓഫറീസടിനന്റെ  പ്രവരത്തനെയ

തടസ്സനപ്പെടുത്തടിനയന്ന  സഷ്യാപനെത്തടിനന്റെ  പരഷ്യാതടിനയത്തുടരന്നറ്റ്  ഇന്തഷന്

ശടികഷ്യാനെടിയമേത്തടിനല  143, 147, 149, 447, 506 വകുപ്പുകള് പ്രകഷ്യാരയ നനക്രയ

നെമ്പര  454/2023  ആയടി  പഷ്യാലഷ്യാരടിവടയ  മപഷ്യാലറീസറ്റ്  മസഷനെടില്  മകസറ്റ്

രജടിസര  നചയ്യുകയുയ  എടറ്റ്  പ്രതടികനള  അറസറ്റ്  നചയറ്റ്  നെടിയമേനെടപടടികള്

സന്വേറീകരടിക്കുകയുയ  നചയ്തു.  മകസടിനന്റെ  തുടരമനെന്വേഷണയ  നെടനവരടികയഷ്യാണറ്റ്.

ഇഇൗ  സഷ്യാഹചരഷത്തടില്  അടടിയന്തപ്രഷ്യാധഷ്യാനെഷമേടില്ലഷ്യാത്ത  ഇഇൗ  വടിഷയയ  സഭ

നെടിരത്തടിവചറ്റ് ചരച നചമയണ ആവശഷമേടില്ല.

ശറീ  .    പടി  .    സടി  .    വടിഷ്ണുനെഷ്യാഥറ്റ്:  സര,  കഴടിഞ്ഞ  നവള്ളടിയഷ്യാഴ്ചയഷ്യാണറ്റ്

ഏഷഷഷ്യാനനെററ്റ്  നെന്യൂസടിനന്റെ  നകഷ്യാചടി  ററീജണല്  ഓഫറീസടില്  മുപ്പെമതഷ്യാളയവരുന്ന

എസറ്റ്.എഫറ്റ്.നഎ.  സയഘയ  അതടിക്രമേടിച്ചുകയറടി  ആക്രമേണയ  നെടത്തടിയതറ്റ്.

എസറ്റ്.എഫറ്റ്.നഎ.-യുനട ജടില്ലഷ്യാ നസക്രടറടി, ജടില്ലഷ്യാ പ്രസടിഡന്റെറ്റ്, ജടില്ലഷ്യാ മജഷ്യായടിന്റെറ്റ്

നസക്രടറടി,  എറണഷ്യാകുളയ  ഏരടിയ  നസക്രടറടി  തുടങ്ങടിയ  എസറ്റ്.എഫറ്റ്.നഎ.

മനെതഷ്യാക്കനഷ്യാരുനട മനെതൃതന്വേത്തടില് തനന്നയഷ്യാണറ്റ് ഇങ്ങനനെനയഷ്യാരു അതടിക്രമേയ

ഏഷഷഷ്യാനനെററ്റ് നെന്യൂസടിനന്റെ ററീജണല് ഓഫറീസടില് നെടത്തടിയതറ്റ്.  ഇക്കഷ്യാരഷത്തടില്

എസറ്റ്.എഫറ്റ്.നഎ.-യുനട  പ്രമകഷ്യാപനെമുണഷ്യാകഷ്യാന്  കഷ്യാരണയ  ഏഷഷഷ്യാനനെററ്റ്
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സയമപ്രകണയ  നചയ  ലഹരടി  മേഷ്യാഫടിയയ്നക്കതടിനരയുള്ള  ഒരു

വഷ്യാരത്തയഷ്യായടിരുന.  ഇഇൗ  വടിഷയത്തടില്  പ്രതടിപകയ  നെടിയമേസഭയടില്

അടടിയന്തരപ്രമമേയയ  നകഷ്യാണ്ടുവന്നടിരുന.  നെമ്മുനട  കുഞ്ഞുങ്ങനള

ചതടിയടില്നപ്പെടുത്തഷ്യാന്  നകണടിനയഷ്യാരുക്കടി  കഷ്യാത്തടിരടിക്കുന്ന  ലഹരടി

മേഷ്യാഫടിയയ്നക്കതടിനര  പ്രതടിപകയ  നകഷ്യാണ്ടുവന്ന  അടടിയന്തരപ്രമമേയനത്ത

ബഹുമേഷ്യാനെനപ്പെട  മുഖഷമേനടി  വളനര  മപഷ്യാസടിററീവഷ്യായടി  എടുക്കുകയുയ  അമദ്ദേഹയ

എല്ലഷ്യാ  സമൂഹത്തടിനന്റെയുയ  പടിന്തുണ  അഭഷരതടിക്കുകയുയ  നചയ്തു.  അതടിനന്റെ

ഭഷ്യാഗമേഷ്യായടി  ഏഷഷഷ്യാനനെററ്റ്  ഒരു  കഷഷ്യാമ്പയടിന്  ആരയഭടിച്ചു.  ആ  കഷഷ്യാമ്പയടിനന്റെ

ഭഷ്യാഗമേഷ്യായടി  സയമപ്രകണയ  നചയ  ഒരു  വഷ്യാരത്തനയ  സയബനടിചഷ്യാണറ്റ്

എസറ്റ്.എഫറ്റ്.നഎ.  പ്രമകഷ്യാപടിതരഷ്യായതറ്റ്.   (...ബഹളയ....)  സന്വേഷ്യാഭഷ്യാവടികമേഷ്യായുയ

ലഹരടി  മേഷ്യാഫടിയയ്നക്കതടിരഷ്യായടി  ഒരു  വഷ്യാരത്ത  വന്നഷ്യാല്  അതടില്  നവറളടി

നകഷ്യാമള്ളണതറ്റ്  ലഹരടി  മേഷ്യാഫടിയയഷ്യാണറ്റ്.  ഇവടിനട  എസറ്റ്.എഫറ്റ്.നഎ.-മക്കഷ്യാ

സടി.പടി.നഎ.(എയ)-മനെഷ്യാ  സരക്കഷ്യാരടിമനെഷ്യാ  എതടിരഷ്യായടിടല്ല  വഷ്യാരത്ത  വന്നതറ്റ്.

ലഹരടി  മേഷ്യാഫടിയയ്നക്കതടിരഷ്യായടി  ഒരു  വഷ്യാരത്ത  വന്നമപ്പെഷ്യാള്  അതടില്

എസറ്റ്.എഫറ്റ്.നഎ.  പ്രവരത്തകര പ്രമകഷ്യാപടിതരഷ്യാകുന്നതറ്റ് എന്തടിനെഷ്യാണറ്റ്;   ഇനെടി

ഇത്തരയ  വഷ്യാരത്തകനളഷ്യാനയ  സയമപ്രകണയ  നചമയനണനയ
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കഷഷ്യാനമ്പയടിനുകനളഷ്യാനയ മവനണനമേഷ്യാമണഷ്യാ പറയുന്നതറ്റ്? (...ബഹളയ....)  

മേടി  .   സറീക്കര: പറീസറ്റ് .....പറീസറ്റ്..... കണടിനെന്യൂ.

ശറീ  .   പടി  .   സടി  .   വടിഷ്ണുനെഷ്യാഥറ്റ്  : സര, ബഹുമേഷ്യാനെനപ്പെട മുഖഷമേനടി പരഷ്യാമേരശടിച

ചഷ്യാനെലടിനനെതടിനരയുള്ള  പരഷ്യാതടിയടില്  പറയുന്നതറ്റ്  സരക്കഷ്യാരടിനനെതടിരഷ്യായ

ഗൂഢഷ്യാമലഷ്യാചനെയഷ്യാനണന്നഷ്യാണറ്റ്. ലഹരടി മേഷ്യാഫടിയയ്നക്കതടിനരയുള്ള ഒരു വഷ്യാരത്ത

സരക്കഷ്യാരടിനനെതടിരഷ്യായ  ഗൂഢഷ്യാമലഷ്യാചനെയഷ്യായടി  മേഷ്യാറുന്നതറ്റ്  എങ്ങനനെയഷ്യാനണന്നറ്റ്

എത്രയഷ്യാമലഷ്യാചടിചടിട്ടുയ എനെടിക്കറ്റ് മേനെസ്സടിലഷ്യാകുന്നടില്ല. (...ബഹളയ....) 

മേടി  .   സറീക്കര: പറീസറ്റ്... പറീസറ്റ്... പറീസറ്റ് കണടിനെന്യൂ.

ശറീ  .    പടി  .    സടി  .    വടിഷ്ണുനെഷ്യാഥറ്റ്:  സര,  ഏഷഷഷ്യാനനെററ്റ് നെന്യൂസടിനന്റെ ഓഫറീസടില്

നനക്രയ ബഷ്യാഞറ്റ് കഴടിഞ്ഞ ദടിവസയ നറയ്ഡറ്റ് നെടത്തടി. കഴടിഞ്ഞയഷ്യാഴ്ച ഗുജറഷ്യാത്തറ്റ്

കലഷ്യാപനത്ത  സയബനടിചറ്റ്  ഒരു  മഡഷ്യാകക്യുനമേന്റെറടി  സയമപ്രകണയ  നചയ

ബടി.ബടി.സടി.-യുനട ഡല്ഹടിയടിനലയുയ മുയനനബയടിനലയുയ ഓഫറീസുകള് മമേഷ്യാദടി

ഭരണകൂടയ  നറയ്ഡറ്റ്  നചയ്യുകയുണഷ്യായടി.  അന്നറ്റ്  സടി.പടി.നഎ.(എയ)

പുറനപ്പെടുവടിച ഒരു പ്രസഷ്യാവനെ ഇങ്ങനനെയഷ്യാണറ്റ്, '  The Communist Party of

India (Marxist) condemns the searches conducted by the Income Tax

department of the BBC offices in Delhi and Mumbai. This is a blatant
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attempt  to  intimidate  and harass  the  television  channel  for  having

telecast  the  documentary,  it  is  a  standard  tactic  of  the  Modi

government to intimidate the Indian media through raids conducted

by  the  Income Tax  department  and  other  agencies.  This  coercive

action will  further reinforce internationally the image of the Modi

government as an authoritarian regime which seeks to suppress media

criticism'.  ഇഇൗ പ്രസഷ്യാവനെയടിനല രണറ്റ് വഷ്യാക്കുകള് മേഷ്യാറടിയഷ്യാല് മേതടി  'മമേഷ്യാദടി'-

യുനട  സഷ്യാനെത്തറ്റ്  'പടിണറഷ്യായടി  വടിജയന്'  എനയ,  'ഇന്കയ  ടഷ്യാകറ്റ്

ഡടിപ്പെഷ്യാരടറ്റ്നമേന്റെറ്റ്' എന്ന സഷ്യാനെത്തറ്റ് 'നനക്രയ ബഷ്യാഞറ്റ്' എനയ എഴുതടിമചരക്കുക.

ഇഇൗ പ്രസഷ്യാവനെ അതുമപഷ്യാനല ബഷ്യാധകമേഷ്യാണറ്റ്. അന്നറ്റ് ബഹുമേഷ്യാനെനപ്പെട മുഖഷമേനടി

(...ബഹളയ....)  നെടത്തടിയ  ഒരു  പ്രസഷ്യാവനെയുണറ്റ്.  ബടി.ബടി.സടി.-യുനട

ഡല്ഹടിയടിനലയുയ  മുയനനബയടിനലയുയ  ഓഫറീസുകളടിനല  ആദഷ്യായനെടികുതടി

വകുപ്പെറ്റ്  നെടപടടികളുനട  ഉമദ്ദേശഷശുദ്ധടി  അമങ്ങയറയ  സയശയകരമേഷ്യാണറ്റ്.

(...ബഹളയ....)  ഗുജറഷ്യാത്തറ്റ്  വയശഹതഷയുമേഷ്യായടി  ബനനപ്പെട  ബടി.ബടി.സടി.

മഡഷ്യാകക്യുനമേന്റെറടിയടില്  ബടി.നജ.പടി.  ഭരണകൂടയ

പ്രമകഷ്യാപടിതരഷ്യായടിരുനനവനന്നല്ലഷ്യായ പറഞ്ഞതടിനുമശഷയ അമദ്ദേഹയ പറയുന,
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മേഷ്യാധഷമേ  സന്വേഷ്യാതനഷത്തടിനുമനെനര  ഉണഷ്യാകുന്ന ഏനതഷ്യാരു നതറഷ്യായ നെടപടടിയുയ

പ്രതടിമഷഷ്യാധഷ്യാരഹമേഷ്യാനണന്നറ്റ്.  ഇതടിനനെ  ജനെഷ്യാധടിപതഷസമൂഹയ  ആശങ്കമയഷ്യാനട

കഷ്യാണണയ.  അങ്ങറ്റ് കഴടിഞ്ഞയഷ്യാഴ്ച പ്രകടടിപ്പെടിച അമത ആശങ്ക ഇന്നറ്റ് ഞങ്ങള്

പ്രകടടിപ്പെടിക്കുമമ്പഷ്യാള് അങ്ങയുനട പഷ്യാരടടിയുനട എയ.എല്.എ.-മേഷ്യാരുയ മേനടിമേഷ്യാരുയ

അതടിനനെ  തടസ്സനപ്പെടുത്തുന്നതറ്റ്  എന്തടിനെഷ്യാണറ്റ്;  അങ്ങറ്റ്  കഴടിഞ്ഞയഷ്യാഴ്ച

ബടി.ബടി.സടി. നറയ്ഡടില് കഷ്യാണടിച ആശങ്കയമല്ല ഏഷഷഷ്യാനനെറടിനന്റെ നറയ്ഡടില്

ഞങ്ങളുയ കഷ്യാണടിക്കുന്നതറ്റ്?  ഇവടിനട  (...ബഹളയ....)  മമേഷ്യാദടിയുനട ഭരണകൂടവയ

പടിണറഷ്യായടി  വടിജയനന്റെ  ഭരണകൂടവയ  തമടിലുള്ള  വഷതഷഷ്യാസനമേന്തഷ്യാണറ്റ്?

മേഷ്യാധഷമേപ്രവരത്തകനെഷ്യായ വടിമനെഷ്യാദറ്റ് ദുനവനയ അറസറ്റ് നചയ്തു.  എ.നഎ.സടി.സടി.

സമമളനെത്തടിനെറ്റ് മപഷ്യാകുമമ്പഷ്യാള് എ.നഎ.സടി.സടി.-യുനട മേറീഡടിയ സമേടിതടിയുനട

നചയരമേഷ്യാനെഷ്യായ  ശറീ.  പവന് മഖരനയ  ഇന്റെടിമഗഷ്യാ  വടിമേഷ്യാനെത്തടിനെകത്തുനെടിനയ

അറസറ്റ് നചയ്തു.  ഏഷഷഷ്യാനനെറടിനന്റെ എകടികന്യൂടറീവറ്റ് എഡടിററഷ്യായ ശറീമേതടി സടിന

സൂരഷകുമേഷ്യാര  ഒരു  സരജറടി  കഴടിഞ്ഞറ്റ്  തടിരുവനെന്തപുരയ  മകഷ്യാമസഷ്യാനപഷ്യാളടിറന്

ആശുപത്രടിയടില്  കഴടിയുകയഷ്യാണറ്റ്.  നെഷ്യാനള  രഷ്യാവടിനല  മകഷ്യാഴടിമക്കഷ്യാടറ്റ്

മപഷ്യാലറീസടിനെറ്റ് മുമ്പടില് ഹഷ്യാജരഷ്യാകണനമേന്നറ്റ് ഇന്നനല രഷ്യാത്രടി 9.30-നെറ്റ് അവരക്കറ്റ്

ഒരു വഷ്യാടറ്റ്ടറ്റ്ആപ്പെറ്റ് സമന്ദേശയ ലഭടിച്ചു.  ഇഇൗ നെഷ്യാടടില് എന്തഷ്യാണറ്റ്  നെടക്കുന്നതറ്റ്? ഒരു
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മപഷ്യാലറീസറ്റ്  ഉമദഷഷ്യാഗസന്  മഫഷ്യാണ്മപഷ്യാലുയ  നചയ്യുന്നടില്ല.  സരജറടി  കഴടിഞ്ഞറ്റ്

ആശുപത്രടിയടില്  കഴടിയുന്ന  ഒരു  മേഷ്യാധഷമേ  സഷ്യാപനെത്തടിനന്റെ

വഷ്യാരത്തഷ്യാവടിഭഷ്യാഗത്തടിനന്റെ  തലപ്പെത്തടിരടിക്കുന്ന  (...ബഹളയ....)  വനെടിതഷ്യാ

മേഷ്യാധഷമേപ്രവരത്തകയ്ക്കഷ്യാണറ്റ്  രഷ്യാത്രടി  9.30 -നെറ്റ്  ഇങ്ങനനെനയഷ്യാരു  വഷ്യാടറ്റ്സറ്റ്ആപ്പെറ്റ്

സമന്ദേശയ  അയയ്ക്കുന്നതറ്റ്.  ശറീ.  നെമരന്ദ്ര  മമേഷ്യാദടിയുനട  ഭരണകൂടവയ

ശറീ. പടിണറഷ്യായടി വടിജയനന്റെ ഭരണകൂടവയ തമടില് ഒരു വഷതഷഷ്യാസവമേടില്ല. ഒരു

മേഷ്യാധഷമേ സഷ്യാപനെത്തടിനന്റെ പ്രവരത്തനെനത്ത സയബനടിചറ്റ് പരഷ്യാതടിയുനണങ്കടില്

അതറ്റ്  പരടിഹരടിക്കഷ്യാന്  വഷവസഷ്യാപടിതമേഷ്യായ  നെടിരവധടി  മേഷ്യാരഗ്ഗങ്ങള്  ഇഇൗ

രഷ്യാജഷത്തുണറ്റ്.  അവര  നതററ്റ്  നചയടിട്ടുനണങ്കടില്  നെടിങ്ങള്ക്കറ്റ്  അതറ്റ്

പരടിമശഷ്യാധടിക്കുകയുയ  ശടികടിക്കുകയുയ  നചയഷ്യായ.  എന്നഷ്യാല്  ആ  ചുമേതല

എസറ്റ്.എഫറ്റ്.നഎ.-ക്കഷ്യാരക്കറ്റ്  ആരഷ്യാണറ്റ്  നെല്കടിയതറ്റ്?  എസറ്റ്.എഫറ്റ്.നഎ.-യ്ക്കറ്റ്

നസന്സരഷടിപ്പെടിനന്റെ  ഉത്തരവഷ്യാദടിതന്വേയ ഗവണ്നമേന്റെറ്റ്  നെല്കടിയടിട്ടുമണഷ്യാ;  ഇഇൗ

ഗുണഷ്യാപ്പെടയമല്ല വയനെഷ്യാടടില്  ശറീ.  രഷ്യാഹുല് ഗഷ്യാനടിയുനട ഓഫറീസടില് കയറടി

ആക്രമേണയ നെടത്തടിയതറ്റ്? നക.എസറ്റ്.യു. പ്രവരത്തകര 'ഒരണ' സമേരത്തടിലൂനട

മനെടടിനയടുത്ത  അവകഷ്യാശമേഷ്യാണറ്റ്  വടിദഷഷ്യാരതടികളുനട യഷ്യാത്രഷ്യാ  കണ്സഷന്.

അതറ്റ്  ഇഇൗ സരക്കഷ്യാര ഇല്ലഷ്യാതഷ്യാക്കുകയഷ്യാണറ്റ്.
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മേടി  .    സറീക്കര: ഒഇൗടറ്റ്  ഓഫറ്റ്  സടിലബസ്സറ്റ്  പറയഷ്യാന്  പഷ്യാടടില്ല.

പറീസറ്റ്.......പറീസറ്റ്..... (......ബഹളയ... )…

ശറീ  .    പടി  .    സടി  .    വടിഷ്ണുനെഷ്യാഥറ്റ്:  സര,  അവടിനട  സമേരയ  നചയഷ്യാന്

നക.എസറ്റ്.യു.  ഉള്ളമപ്പെഷ്യാള്  എസറ്റ്.എഫറ്റ്.നഎ.  ഭരണപഷ്യാരടടിക്കുമവണടി

ഗുണഷ്യാപ്പെണടി നചയ്യുകയഷ്യാണറ്റ്.  നസക്രമടറടിയറടില് മേഷ്യാധഷമേനെടിയനണയ,  മേഷ്യാധഷമേ

സഷ്യാപനെങ്ങളടില് നറയ്ഡറ്റ്. (......ബഹളയ... )…

മേടി  .    സറീക്കര:  ബഹുമേഷ്യാനെനപ്പെട  അയഗയ  നെല്കടിയ  മനെഷ്യാടറീസടിലുളളതുയ

പറയുന്നതുയ തമടില് ഒരു ബനവമേടില്ല.  അങ്ങറ്റ് ഒഇൗടറ്റ്  ഓഫറ്റ് സടിലബസ്സഷ്യാണറ്റ്

അവതരടിപ്പെടിച്ചുനകഷ്യാണടിരടിക്കുന്നതറ്റ്. (......ബഹളയ... )  … പറീസറ്റ്…......പറീസറ്റ്.....

ശറീ. പടി. സടി. വടിഷ്ണുനെഷ്യാഥറ്റ് അങ്ങറ്റ് സയസഷ്യാരടിക. 

ശറീ  .    പടി  .    സടി  .    വടിഷ്ണുനെഷ്യാഥറ്റ്:  സര,  ഏഷഷഷ്യാനനെററ്റ്  ഓഫറീസടില്

എസറ്റ്.എഫറ്റ്.നഎ.  ഗുണഷ്യായടിസയ  കഷ്യാണടിചതടിനെഷ്യാല്  എത്ര

ഭറീഷണടിയുണഷ്യായഷ്യാലുയ എസറ്റ്.എഫറ്റ്.നഎ.  ഗുണഷ്യായടിസയ കഷ്യാണടിച്ചുനവനതനന്ന

പറയുയ.  (.....ബഹളയ...)  മേഷ്യാധഷമേ നെടിയനണവയ മേഷ്യാധഷമേ സഷ്യാപനെങ്ങടിളടിനല

നറയ്ഡയ  നെടത്തടിയമശഷയ  പുരപ്പുറത്തറ്റ്  കയറടിനെടിന്നറ്റ്  ആവടിഷഷ്യാര

സന്വേഷ്യാതനഷനത്തക്കുറടിച്ചുള്ള  സപഷ്യാഹജഷ്യാനെയജയ ബുദ്ധടിജറീവടികളുയ
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സഷ്യാസഷ്യാരടിക നെഷ്യായകനഷ്യാരുയ നെടത്തുകയഷ്യാണറ്റ്.  ഏഷഷഷ്യാനനെററ്റ്  ഓഫറീസടിലുണഷ്യായ

അതടിക്രമേണയ ഇവടിനടയുള്ള മേഷ്യാധഷമേങ്ങള്ക്കുള്ള മുന്നറടിയടിപ്പെഷ്യാണറ്റ്.  അതഷ്യായതറ്റ്

നെടിങ്ങള്  സരക്കഷ്യാരടിനനെതടിനര  വഷ്യാരത്ത  നകഷ്യാടുക്കരുനതനയ  സരക്കഷ്യാരടിനന്റെ

നകഷ്യാള്ളരുതഷ്യായ്മ തുറനകഷ്യാടരുനതനയ ജനെങ്ങള്ക്കുമവണടി ശബടിക്കരുനതനയ

ഭരണകൂടത്തടിനന്റെ  മുമ്പടില്  ഏറഷ്യാന്മൂളടികളഷ്യായടി പഞപുച്ഛമേടക്കടി

നെടില്ക്കണനമേനമേഷ്യാണറ്റ്.  നെടിങ്ങള്ക്കറ്റ്  കഴടിയുനമേങ്കടില്  'ശറീ.  പടിണറഷ്യായടി

വടിജയന് ഇഇൗ സഷ്യാപനെത്തടിനന്റെ നഎശന്വേരഷയ'  എന്നറ്റ് ശറീ.  ഇ.  പടി.  ജയരഷ്യാജന്

പറഞ്ഞതുമപഷ്യാനല ഒരു മബഷ്യാരഡറ്റ്/സടിക്കര എല്ലഷ്യാ മേധഷമേ സഷ്യാപനെത്തടിനന്റെയുയ

മുമ്പടില് പതടിക്കണയ. ഒരു കഷ്യാരഷയ കൂടടി പറഞ്ഞറ്റ് ഞഷ്യാന് അവസഷ്യാനെടിപ്പെടിക്കഷ്യായ.

മേടി  .    സറീക്കര:  പറീസറ്റ്…..പറീസറ്റ്.....(...ബഹളയ...)  അമദ്ദേഹയ  കണ്ക്ലൂഡറ്റ്

നചയഷ്യാന്  മപഷ്യാകുകയഷ്യാണറ്റ്  (.....ബഹളയ...).  പറീസറ്റ്…......പറീസറ്റ്.....നെടിങ്ങള്

ശബമുണഷ്യാക്കടിയഷ്യാല്  സമേയയ നെറീണ്ടുമപഷ്യാകുയ. 

ശറീ  .    പടി  .    സടി  .    വടിഷ്ണുനെഷ്യാഥറ്റ്:  സര,  ഏഷഷഷ്യാനനെററ്റ് ഓഫറീസടിനുമനെനരയുള്ള

ആക്രമേണയ ഒറനപ്പെട സയഭവമേല്ല.  ഏഷഷഷ്യാനനെററ്റ് അവതഷ്യാരകന് ശറീ.  വടിനു വടി.

മജഷ്യാണടിനനെതടിനര  ഒരു  മകനസടുത്തു.  മകസടില്  പറയുന്നതറ്റ്  എന്തഷ്യാനണന്നറ്റ്

അങ്ങറ്റ് മകള്ക്കണയ.  കുറകൃതഷയ നെടന്ന സമേയയ രഷ്യാത്രടി എടടിനുയ ഒന്പതടിനുയ
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ഇടയടിലഷ്യാണറ്റ്.  കഷ്യാരണയ,  ചഷ്യാനെലടിനന്റെ  നെന്യൂസറ്റ്അ വര  ചരച  നെടക്കുന്നതറ്റ്  ആ

സമേയത്തഷ്യാണറ്റ്.  ആ  ചരചയടില്  പമരഷ്യാക  പരഷ്യാമേരശയ/പഷ്യാസ്സടിയഗറ്റ്  കമേന്റെറ്റ്

നെടത്തടിയമപ്പെഷ്യാള് അമദ്ദേഹത്തടിനനെതടിനര മകനസടുത്തു.  എന്നഷ്യാല്  മപഷ്യാലറീസറ്റ്

അക്കഷ്യാരഷയ  അമദ്ദേഹനത്ത  അറടിയടിചടില്ല.  പഷ്യാസറ്റ് മപഷ്യാരടറ്റ്  പുതുക്കഷ്യാന്

നചല്ലുമമ്പഷ്യാഴഷ്യാണറ്റ്  അമദ്ദേഹത്തടിനനെതടിനര  മകസറ്റ്  നെടിലനെടില്ക്കുനനവന്നറ്റ്

അറടിയുന്നതറ്റ്.  സയസഷ്യാനെത്തറ്റ്  നെടക്കുന്ന  ഒരു  ചഷ്യാനെല്  ചരചയടിനല...

( .… ബഹളയ….)

നപഷ്യാതുവടിദഷഷ്യാഭഷഷ്യാസ-നതഷ്യാഴടില്  വകുപ്പുമേനടി  (ശറീ  .    വടി  .    ശടിവന്കുടടി  ):

സര, ( .… മമേക്കറ്റ് ഓഫറ്റ്….)

ശറീ  .    പടി  .    സടി  .    വടിഷ്ണുനെഷ്യാഥറ്റ്:  സര,  ബഹുമേഷ്യാനെനപ്പെട  മേനടി  ഇരുന്നഷ്യാല്

മേഷ്യാത്രമമേ ഞഷ്യാന് സയസഷ്യാരടിക്കുകയുളള. (....ബഹളയ...) 

മേടി  .    സറീക്കര:  ബഹുമേഷ്യാനെനപ്പെട  മേടിനെടിസര  ഇരടിക്കണയ.  അമദ്ദേഹത്തടിനന്റെ

മചഷ്യാദഷങ്ങള്ക്കറ്റ് മുഖഷമേനടി മേറുപടടി നെല്കുയ. ശറീ. പടി. സടി. വടിഷ്ണുനെഷ്യാഥറ്റ്, അങ്ങറ്റ്

തുടരന്നറ്റ് സയസഷ്യാരടിക. (.....ബഹളയ...). 

ശറീ  .    പടി  .    സടി  .    വടിഷ്ണുനെഷ്യാഥറ്റ്:  സര,  ചഷ്യാനെല് ചരചയടില് നെടത്തുന്ന ഒരു

പമരഷ്യാക  പരഷ്യാമേരശനത്തമപ്പെഷ്യാലുയ  ഉള്നക്കഷ്യാള്ളഷ്യാന്  കഴടിയഷ്യാത്ത
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അസഹടിഷ്ണുതയഷ്യാണറ്റ്  ഈ  നെഷ്യാടറ്റ്  ഭരടിക്കുന്നനതങ്കടില്  അതടിനനെ

വകവച്ചുനകഷ്യാടുക്കഷ്യാന്  മകരളത്തടിനല  ജനെങ്ങള്  തയഷ്യാറല്ല.  അതടിനനെ

എതടിരക്കുകയുയ  നചറുക്കുകയുയ  പ്രതടിമരഷ്യാധടിക്കുകയുയ  നചയ്യുയ.  ഇവടിടനത്ത

മേഷ്യാധഷമേ  സഷ്യാപനെങ്ങനള  മുഴുവന്  ഭറീഷണടിനപ്പെടുത്തടി

വരുതടിയടില്നെടിരത്തുകയഷ്യാണറ്റ്. മകരളചരടിത്രത്തടില് ഇതുവനര ഏനതങ്കടിലുയ ഒരു

മേഷ്യാധഷമേ  സഷ്യാപനെത്തടിനന്റെ  അകത്തുകയറടി  ഇതുമപഷ്യാനലഷ്യാരു  അതടിക്രമേയ

നെടത്തടിയടിടടില്ല.  എസറ്റ്.എഫറ്റ്.ഐ.  അതടിക്രമേവയ  ഗുണഷ്യായടിസവമേഷ്യാണറ്റ്

നെടത്തടിയതറ്റ്.  മുപ്പെത്തടിനെഷ്യാലറ്റ് നകഷ്യാല്ലയ  പശടിമേ ബയഗഷ്യാളടിലുയ ഇതുതനന്നയഷ്യാണറ്റ്

നചയതറ്റ്. പഷ്യാരടടിഗുണകനള ഭരണമമേല്പ്പെടിചമപ്പെഷ്യാള് സന്ദേരശക പഷ്യാനസ്സടുത്തഷ്യാല്

മേഷ്യാത്രമമേ  അസയബടിയടില് കയറഷ്യാന്  സഷ്യാധടിക്കുമേഷ്യായടിരുനള.  അനതടുക്കഷ്യാനത

അസയബടിയടില് കയറഷ്യാന് കഴടിയുമേഷ്യായടിരുന്നടില്ല. പശടിമേബയഗഷ്യാള് റൂടടിമലയ്ക്കഷ്യാണറ്റ്

മകരള  ഭരണവയ  മപഷ്യാകുന്നതറ്റ്.  ശറീ.  പടിണറഷ്യായടി  വടിജയന്  മകരളത്തടിനല

സടി.പടി.ഐ.(എയ)-നന്റെ അവസഷ്യാനെനത്ത മുഖഷമേനടിയഷ്യായടിരടിക്കുയ. അതുനകഷ്യാണറ്റ്

ഈ  ഭരണകൂടഭറീകരത  നെടിയമേസഭഷ്യാ  നെടപടടികള്  നെടിരത്തടിവചറ്റ്

ചരചനചയണനമേന്നറ്റ് ആവശഷനപ്പെടുകയഷ്യാണറ്റ്.
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മുഖഷമേനടി  (ശറീ  .    പടിണറഷ്യായടി  വടിജയന്  ):  സര,  ഞഷ്യാന്  ആദഷയ

പറഞ്ഞതുമപഷ്യാനല, പ്രമതഷകമേഷ്യായ അടടിയന്തര പ്രഷ്യാധഷ്യാനെഷമുള്ള ഒരു  വസ്തുതയുയ

ഇതടിലടില്ല.  പ്രതടിപകത്തടിനെറ്റ്  എല്.ഡടി.എഫറ്റ്.  സരക്കഷ്യാരടിനനെ

ആമകപടിക്കഷ്യാന് അവസരയമവണയ.  പ്രമതഷകടിചറ്റ്,  മുഖഷമേനടി എന്ന നെടിലയ്ക്കറ്റ്

എനെടിനക്കതടിനര  പള്ളുപറയഷ്യാനുള്ള  ഒരു അവസരവയ  മവണയ. അതടിനുള്ള

സന്ദേരഭനമേന്നനെടിലയ്ക്കറ്റ്  ഈ  വഷ്യാരത്ത  എടുത്തുനവനമേഷ്യാത്രമമേയുള.  ഇവടിനട

ഏനതങ്കടിലുയ  ഘടത്തടില് മേഷ്യാധഷമേസന്വേഷ്യാതനഷത്തടിനെറ്റ്  വടിലക്കടിടുന്ന അനല്ലങ്കടില്

ഏനതങ്കടിലുയ  തരത്തടില്  മേഷ്യാധഷമേസന്വേഷ്യാതനഷനത്ത  നെടിയനടിക്കുന്ന  ഒരു

നെടപടടിയുയ  സയസഷ്യാനെ  സരക്കഷ്യാരടിനന്റെ  ഭഷ്യാഗത്തുനെടിനയ  ഉണഷ്യായടിടടിനല്ലന്നറ്റ്

എല്. ഡടി.എഫറ്റ്.-നനെക്കുറടിചറ്റ്  മേനെസ്സടിലഷ്യാക്കടിയ  എല്ലഷ്യാവരക്കുയ  അറടിയഷ്യാവന്ന

കഷ്യാരഷമേഷ്യാണറ്റ്.  ശറീ.  പടി.  സടി.  വടിഷ്ണുനെഷ്യാഥറ്റ് ഒരു  മേഹഷ്യാകഷ്യാരഷമേഷ്യായടി  പറഞ്ഞതറ്റ്,

ഏഷഷനനെറടിനല  ഒരു   മേഷ്യാധഷമേപ്രവരത്തകയ്ക്കറ്റ്  മപഷ്യാലറീസറ്റ്  മനെഷ്യാടറീസറ്റ്

നകഷ്യാടുത്തുനവനള്ളതഷ്യാണറ്റ്.  സഷ്യാധഷ്യാരണ  മപഷ്യാലറീസറ്റ്  ഒരഷ്യാള്ക്കറ്റ്  മനെഷ്യാടറീസറ്റ്

നകഷ്യാടുക്കുന്നതടിനുമുമ്പറ്റ് അവരുനട ആമരഷ്യാഗഷ പ്രശ്നങ്ങള് പരടിമശഷ്യാധടിക്കഷ്യാറുമണഷ്യാ;

അവരക്കറ്റ്  എനന്തങ്കടിലുയ  മരഷ്യാഗമുമണഷ്യാ  ഉനണങ്കടില്  ചടികടിത്സയടിലഷ്യാമണഷ്യാ

തുടങ്ങടി  മഡഷ്യാക്ടര  സരടടിഫടിക്കററ്റ്  ഉള്നപ്പെനട  വഷ്യാങ്ങടിയടിടഷ്യാമണഷ്യാ  മപഷ്യാലറീസറ്റ്
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മനെഷ്യാടറീസറ്റ് നകഷ്യാടുക്കുന്നതറ്റ്? മനെഷ്യാടറീസറ്റ് ലഭഷമേഷ്യാകുമമ്പഷ്യാള് അവരക്കറ്റ് ഹഷ്യാജരഷ്യാകഷ്യാന്

വടിഷമേമുനണങ്കടില്  സന്വേഷ്യാഭഷ്യാവടികമേഷ്യായുയ  അതറ്റ്  മപഷ്യാലറീസടിനനെ  അറടിയടിക്കുയ.

അറടിയടിചതടിനുമശഷയ  അതറ്റ്  അയഗറീകരടിക്കഷ്യാത്ത  ഒരു  അതടിക്രമേയ

മപഷ്യാലറീസടിനന്റെ  ഭഷ്യാഗത്തുനെടിനമുണഷ്യായഷ്യാല്  ഈ  പറഞ്ഞതടിനനെഷ്യാനക്ക

നെഷഷ്യായമുണഷ്യാകുമേഷ്യായടിരുന.  അല്ലഷ്യാനത  എന്തറ്റ്  അടടിസഷ്യാനെത്തടിലഷ്യാണറ്റ്  ഒരു

മനെഷ്യാടറീസറ്റ്   നകഷ്യാടുത്തുനവന്നതടിനന്റെ  മപരടില്  ഇവടിനട  ബഹളയ  വയ്ക്കുന്നതറ്റ്?

എനന്ന  ആമകപടിക്കഷ്യാനുളള ഒരു  അവസരമേഷ്യായഷ്യാണറ്റ്  ഇതടിനനെ

കഷ്യാണുന്നനതങ്കടില്   നെല്ലതറ്റ്.  അതടിനന്റെ  ഭഷ്യാഗമേഷ്യായഷ്യാണറ്റ്  ഇനതല്ലഷ്യായ

നെടത്തുന്നനതങ്കടില്  നെടത്തുക.  നെമ്മുനട  മേഷ്യാധഷമേ  സന്വേഷ്യാതനഷത്തടിനന്റെ വടിഷയയ

ഈ  പ്രശ്നത്തടില്  ഉള്നപ്പെടടിമടയടില്ല.  ക്രടിമേടിനെല്  കുറകൃതഷത്തടിമലരനപ്പെടുന്ന

വഷകടിനക്കതടിനര  നെടിയമേപരമേഷ്യായ  നെടപടടിനയടുക്കുന്നതറ്റ്  ബനനപ്പെട

വഷകടിയുനട  നതഷ്യാഴടില്  മനെഷ്യാക്കടിയല്ല.  അങ്ങനനെ  നചയഷ്യാന്  നെടിയമേയ

അനുവദടിക്കുനമേടില്ല. മേഷ്യാധഷമേ പ്രവരത്തനെത്തടിനന്റെ ഭഷ്യാഗമേഷ്യായടി വഷഷ്യാജ വറീഡടിമയഷ്യാ

നെടിരമഷ്യാണവയ  അതടിനന്റെ  സയമപ്രകണവയ  വരുന്നടില്ല.  അതറ്റ്

മേഷ്യാധഷമേപ്രവരത്തനെത്തടിനന്റെ  ഭഷ്യാഗമമേയല്ല.  പ്രഷ്യായപൂരത്തയഷ്യാകഷ്യാത്ത  ഒരു

നപണ്കുടടിനയ  അവള്  അറടിയഷ്യാനത  അതടില്നപ്പെടുത്തുകകൂടടി  നചയടിടറ്റ്
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മേഷ്യാധഷമേപ്രവരത്തനെത്തടിനന്റെ  പരടിരക  മവണനമേന്നറ്റ്  പറയുന്നതറ്റ്  ധറീരമേഷ്യായ

പത്രപ്രവരത്തനെമേഷ്യാണമല്ലഷ്യാ? ( .… ബഹളയ…...)

ശറീ  .   എയ  .   വടിന്നസന്റെറ്റ്: സര, (...മമേക്കറ്റ് ഓഫറ്റ്….)

ശറീ  .    പടിണറഷ്യായടി  വടിജയന്:  സര,  അതറ്റ്  ശറീ.  എയ.  വടിന്നസന്റെടിനെറ്റ്

മേനെസ്സടിലഷ്യായടിടടിമല്ല?  ആ നെടപടടിയഷ്യാണറ്റ്  ഇമപ്പെഷ്യാള് നെടനനകഷ്യാണടിരടിക്കുന്നതറ്റ്.

( .… ബഹളയ…)  പ്രമമേയഷ്യാവതരകനന്റെയുയ ഇമപ്പെഷ്യാള് അവടിനട ശബമുയരത്തടിയ

വഷകടിയുനടയുയ  വടികഷ്യാരമേല്ല  മേഹഷ്യാഭൂരടിഭഷ്യാഗയ  മേഷ്യാധഷമേപ്രവരത്തകരടിലുമുള്ളതറ്റ്.

മേഷ്യാധഷമേപ്രവരത്തകരടില് മേഹഷ്യാഭൂരടിഭഷ്യാഗവയ ഇത്തരയ ദുഷടിപ്പുകള് മേഷ്യാധഷമേരയഗത്തറ്റ്

ഉണഷ്യാകരുനതന്നറ്റ്  ആഗ്രഹടിക്കുന്നവരഷ്യാണറ്റ്.  മകരളത്തടിനല

മേഷ്യാധഷമേപ്രവരത്തകരടില് മേഹഷ്യാഭൂരടിഭഷ്യാഗവയ അങ്ങനനെ ചടിന്തടിക്കുനനവനള്ളതറ്റ്

അഭടിമേഷ്യാനെകരമേഷ്യായ  കഷ്യാരഷമേഷ്യാണറ്റ്.  വഷഷ്യാജ  വറീഡടിമയഷ്യാ  നെടിരമടിക്കുക,

അതടിനുമവണടി  നപണ്കുടടികനള  ദുരുപമയഷ്യാഗയ  നചയ്യുക,  ഇനതല്ലഷ്യായ

നെടത്തടിയമശഷയ  മേഷ്യാധഷമേ  പ്രവരത്തനെത്തടിനന്റെതഷ്യായ  പരടിരക  മവണനമേന്നറ്റ്

വഷ്യാദടിക്കുക.  ഒരു ഉദഷ്യാഹരണയ പറയഷ്യായ. ഏനതങ്കടിലുയ  ഒരു വഷകടി,  മേനറഷ്യാരു

വഷകടിനയ വഷ്യാരത്തഷ്യാസയമപ്രകണ മജഷ്യാലടിക്കടിടയടില് നകഷ്യാലനപ്പെടുത്തടിനയന്നറ്റ്

കരുതുക,  അമപ്പെഷ്യാള്  അതറ്റ്  മേഷ്യാധഷമേപ്രവരത്തനെത്തടിനന്റെ  ഭഷ്യാഗമേഷ്യായടി  മേഷ്യാറുമമേഷ്യാ?
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പറഞ്ഞുപറഞ്ഞറ്റ്  നെമള്  എവടിമടയ്ക്കഷ്യാണറ്റ്  മപഷ്യാകുന്നതറ്റ്;

മേഷ്യാധഷമേപ്രവരത്തനെത്തടിനന്റെ ഭഷ്യാഗമേഷ്യായടി എനന്തല്ലഷ്യാമേഷ്യാകഷ്യായ, അതടില് നെടിയതമേഷ്യായ

കഷ്യാരഷങ്ങളടിമല്ല;  എന്തുമേഷ്യാകഷ്യാമമേഷ്യാ?  ഏഷഷഷ്യാനനെററ്റ്  ചഷ്യാനെലടിലുണഷ്യായ  നെടപടടിനയ

ബടി.ബടി.സടി.  നറയ്ഡമേഷ്യായടി  തഷ്യാരതമേഷനപ്പെടുമത്തണതടില്ല.  ഇതടിനെറ്റ്  അതുമേഷ്യായടി

ഒരു  തഷ്യാരതമേഷവമേടില്ല.  ബടി.ബടി.സടി.-ക്കറ്റ്  എതടിരഷ്യായ  നെടപടടി  ഒരു

ഭരണഷ്യാധടികഷ്യാരടിയുനട  വരഗ്ഗറീയ  കലഷ്യാപത്തടിനല  പങ്കറ്റ്

നവളടിചത്തുനകഷ്യാണ്ടുവരുന്നതടിനെഷ്യായടിരുന.  ഇവടിനടയുണഷ്യായ വഷഷ്യാജ വറീഡടിമയഷ്യാ

നെടിരമഷ്യാണയ  സരക്കഷ്യാരടിമനെഷ്യാ  ഭരണഷ്യാധടികഷ്യാരടിമക്കഷ്യാ  എതടിനരയുളള

തുറനകഷ്യാടലല്ല.  അതുനകഷ്യാണ്ടുതനന്ന  അതടില്  അധടികഷ്യാരത്തടിലുളള

ആരനക്കങ്കടിലുയ  എനന്തങ്കടിലുയ  വടിമരഷ്യാധമുണഷ്യാമകണ  കഷ്യാരഷമേടില്ല.  അതറ്റ്

ഗവണ്നമേന്റെടിനനെതടിരഷ്യായ  വഷ്യാരത്തയഷ്യായടിടല്ല  വരുന്നതറ്റ്.  അതുനകഷ്യാണ്ടുതനന്ന

ഇവടിനട  പ്രതടികഷ്യാര  നെടപടടിനയമന്നഷ്യാ  നനവരഷനെടിരഷഷ്യാതനെ  നെടപടടിനയമന്നഷ്യാ

പറഞ്ഞഷ്യാല് വടിലമപ്പെഷ്യാകടില്ല.  ആ വഷഷ്യാജ വഷ്യാരത്ത ഏനതങ്കടിലുയ  തരത്തടിലുളള

പ്രമകഷ്യാപനെവമുണഷ്യാക്കുന്നടില്ല. 

 ശറീ  .    രമമേശറ്റ്  നചന്നടിത്തല:  സര,  മകരളത്തടില്  മേഷ്യാത്രമേല്ല  മലഷ്യാകത്തറ്റ്

എവടിനടയുയ സറീ പറീഡനെങ്ങള്,  മപഷ്യാകറ്റ് മസഷ്യാ മകസുകള് എന്നടിവ റടിമപ്പെഷ്യാരടറ്റ്
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നചയനപ്പെടുമമ്പഷ്യാള്  ആ  റടിമപ്പെഷ്യാരടടിയഗടില്  ആ  വഷകടിനയ  കഷ്യാണടിക്കഷ്യാറടില്ല.

മേഷ്യാത്രമേല്ല, മലഷ്യാകത്തറ്റ് എവടിനടയുളള ചഷ്യാനെലഷ്യാനണങ്കടിലുയ കൃതൃമേമേഷ്യായടി വറീഡടിമയഷ്യാ

സൃഷടിക്കുകയുയ  അതടിനന്റെ  തഷ്യാനഴ  കൃത്രടിമേമേഷ്യായടി  നെടിരമടിചനതന്നറ്റ്

എഴുതടിക്കഷ്യാണടിക്കുകയുമേഷ്യാണറ്റ്  നചയ്യുന്നതറ്റ്.  ഇതടില്  അങ്ങനനെ

എഴുതടിക്കഷ്യാണടിചടിട്ടുമണഷ്യാനയന്നറ്റ് എനെടിക്കറ്റ് അറടിയടില്ല. അതറ്റ് വഷഷ്യാജ വറീഡടിമയഷ്യാ

ആനണനളള  പ്രചരണയ  ശരടിയല്ല.  അങ്ങനനെമേഷ്യാത്രമമേ  അതറ്റ്  കഷ്യാണടിക്കഷ്യാന്

കഴടിയുകയുള.  മേയക്കുമേരുന്നടിനനെതടിരഷ്യായുളള  കഷഷ്യാമ്പയടിനന്റെ  ഭഷ്യാഗമേഷ്യായടി  നചയ

കഷ്യാരഷമേഷ്യാണടിതറ്റ്.  ആ  സദുമദ്ദേശഷനത്ത മേഷ്യാനെടിച്ചുനകഷ്യാണറ്റ് അങ്ങറ്റ് ഇക്കഷ്യാരഷങ്ങളടില്

ഇടനപടുമമേഷ്യാ?

ശറീ  .    പടിണറഷ്യായടി  വടിജയന്:  സര,  ഇതറ്റ്  അതടിരുകവടിഞ്ഞ  ഒരു

നെഷഷ്യായറീകരണമേഷ്യായടിമപ്പെഷ്യായടി.  ബഹുമേഷ്യാനെനപ്പെട  മുന്  പ്രതടിപകമനെതഷ്യാവറ്റ്

എന്തഷ്യാണറ്റ്  അങ്ങനനെനയഷ്യാരു  നെഷഷ്യായറീകരണത്തടിമലയ്ക്കറ്റ്  പുറനപ്പെടനതന്നറ്റ്

അറടിയടില്ല.  ഇരയഷ്യായ  ആളുകളുനട  മുഖയ  നെമ്മുനട  മേഷ്യാധഷമേങ്ങള്

കഷ്യാണടിക്കഷ്യാറടിനല്ലന്നറ്റ് മേഷ്യാത്രമേല്ല അവരുനട നഎഡന്റെടിറടിയുയ നവളടിനപ്പെടുത്തഷ്യാറടില്ല.

അതറ്റ്  സഷ്യാധഷ്യാരണയുളളതുയ  എമപ്പെഷ്യാഴുയ  നെടക്കഷ്യാറുളളതുമേഷ്യായ  കഷ്യാരഷമേഷ്യാണറ്റ്.

അതല്ല  ഇവടിനടയുണഷ്യായടിട്ടുളളതറ്റ്,  ഇവടിനട  വഷഷ്യാജ  രറീതടിയടില്
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കഷ്യാരഷങ്ങള്  സൃഷടിക്കുകയഷ്യാണറ്റ്  നചയടിട്ടുളളതറ്റ്.  അതറ്റ്  മേഷ്യാധഷമേ

ധരമത്തടില്നപ്പെടതനല്ലന്നതഷ്യാണറ്റ്   നെഷ്യായ  കഷ്യാമണണതറ്റ്.   ഏഷഷഷ്യാനനെറടിനനെ

കൂടുതല്  സയരകടിനചടുക്കഷ്യാനെഷ്യാണറ്റ്  അങ്ങറ്റ്  ഉമദ്ദേശടിക്കുന്നനതങ്കടില് ഇഇൗ വഷ്യാദയ

അവനര കൂടുതല് കുഴപ്പെത്തടിമലയ്ക്കറ്റ് എത്തടിക്കുനമേന്നഷ്യാണറ്റ് എനെടിക്കറ്റ് മതഷ്യാനന്നതറ്റ്.

ഇവടിനട  ഒരു  വഷകടി  ഒരു  സയഭവത്തടിനന്റെ  മപരടില്  പരഷ്യാതടിയുമേഷ്യായടിവരുന.

പരഷ്യാതടി  നെല്കുകനയനളളതറ്റ്  ആ  വഷകടിയുനട  സന്വേഷ്യാതനഷമേഷ്യാണറ്റ്.

അങ്ങനനെനയഷ്യാരു പരഷ്യാതടി വന്നഷ്യാല് മപഷ്യാലറീസറ്റ് എന്തഷ്യാണറ്റ് നചമയണതറ്റ്?  ഇതറ്റ്

മേഷ്യാധഷമേവമേഷ്യായടി ബനനപ്പെടതഷ്യാണറ്റ്,  അതുനകഷ്യാണറ്റ്  ഇതടിനെറ്റ്  അമനെന്വേഷണയ

മവനണനപറഞ്ഞറ്റ് ആ പരഷ്യാതടി കറീറടി കുടയടിലടിടമണഷ്യാ; അതല്ലമല്ലഷ്യാ അവടിനട

നെടമക്കണതറ്റ്; അതല്ലമല്ലഷ്യാ ഇവടിടുനത്ത നെടിയമേ വഷവസ? ഇവടിനട ഭരടിക്കുന്നതറ്റ്

യു.ഡടി.എഫറ്റ്.  ഗവണ്നമേന്റെഷ്യായടിരുനന്നങ്കടില്  നെടിങ്ങള്  എന്തഷ്യാണറ്റ്  നചയ്യുക?

സരക്കഷ്യാരടിനനെതടിരഷ്യായ  വഷ്യാരത്ത  നെല്കടിയതടിനന്റെ  മപരടില്  പ്രതടികഷ്യാര

നെടപടടികളുണഷ്യായടിട്ടുണറ്റ്.  അതറ്റ്  ഇവടിനടയല്ല,  'ദ  വയര',  'നെന്യൂസറ്റ്  നചക്കറ്റ്'

എന്നടിവയ്നക്കതടിനര  അദഷ്യാനെടി  ഗ്രൂപ്പെറ്റ്  ഏനറടുക്കുന്നതടിനുമുമ്പുളള

എന്.ഡടി.ടടി.വടി.-നക്കതടിനരയുളള നെടപടടികനളഷ്യാനയ വഷ്യാരമത്തതര കഷ്യാരഷങ്ങള്

മുന്നെടിരത്തടിയല്ല,  സരക്കഷ്യാരടിനനെതടിനര വഷ്യാരത്ത നെല്കടിയതുനകഷ്യാണഷ്യായടിരുന.
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അനന്നഷ്യാനയ  ഇഇൗ  പ്രതടിമഷധക്കഷ്യാനര  കണടിടടില്ല.  കുറകൃതഷയ  നചയ്യുന്നതറ്റ്

മേഷ്യാധഷമേ  പ്രവരത്തകരഷ്യാനണങ്കടില്  നെടപടടി  മവനണന്നറ്റ്  പറയുന്നതല്ല

നഎ.പടി.സടി.-യുയ  സടിആര.പടി.സടി.-യുയ.  മേഷ്യാധഷമേ  പ്രവരത്തകനരനയ

അല്ലഷ്യാത്തവനരനയ  ജനെങ്ങനള  ഭരണഘടനെ  രണഷ്യായടി  മവരതടിരടിചറ്റ്

കഷ്യാണുന്നടില്ല.  സന്വേതനവയ  നെടിരഭയവമേഷ്യായ  മേഷ്യാധഷമേ  പ്രവരത്തനെത്തടിനെറ്റ്  എല്ലഷ്യാ

പരടിരകയുമുണഷ്യാകുയ.  ഇഇൗ സരക്കഷ്യാരടിനനെതടിനര ചഷ്യാനെലുകളടിലഷ്യായഷ്യാലുയ അചടടി

മേഷ്യാധഷമേങ്ങളടിലഷ്യായഷ്യാലുയ  എനന്തല്ലഷ്യായ  വടിമേരശനെങ്ങള്  കഴടിഞ്ഞ  കഷ്യാലത്തറ്റ്

ഉയരനവന്നടിട്ടുണറ്റ്.  അതടിനനെതടിനര  എനന്തങ്കടിലുയ  നെടപടടിയുണഷ്യായടിട്ടുമണഷ്യാ;

ഏനതങ്കടിലുയ  തരത്തടിലുളള  പകമപഷ്യാക്കല്  നെടപടടിയുണഷ്യായടിട്ടുമണഷ്യാ?

അതുമപഷ്യാലല്ല  ഇഇൗ  പ്രമമേയത്തടിനെറ്റ്  അടടിസഷ്യാനെമേഷ്യായ  കുറകൃതഷയ.  ഇവടിനട

സന്വേമദശഷ്യാഭടിമേഷ്യാനെടി രഷ്യാമേകൃഷ്ണപടിളള പറഞ്ഞതറ്റ് നെമള് ഓരക്കണയ. "ഇഇൗശന്വേരന്

നതററ്റ്  നചയഷ്യാലുയ  ഞഷ്യാന് അതറ്റ്  റടിമപ്പെഷ്യാരടറ്റ്  നചയ്യുയ"  എന്നഷ്യാണറ്റ്.  വഷഷ്യാജ

റടിമപ്പെഷ്യാരട്ടുകള്  നെല്കുന്നവരക്കറ്റ്  ആ  മപരറ്റ്  ഇന്നനത്തക്കഷ്യാലത്തറ്റ്  ഉചരടിക്കഷ്യാന്

മപഷ്യാലുയ  അവകഷ്യാശമേടില്ല.  നപണ്കുടടികനളവനര  ദുരുപമയഷ്യാഗടിചറ്റ്  വഷഷ്യാജയ

സൃഷടിക്കുന്നവരുണഷ്യാകുനമേന്നറ്റ്  സന്വേപ്നത്തടില്മപ്പെഷ്യാലുയ  സന്വേമദശഷ്യാഭടിമേഷ്യാനെടി

രഷ്യാമേകൃഷ്ണപടിളളനയമപ്പെഷ്യാലുളളവര  കരുതടിയടിട്ടുണഷ്യാകടില്ല.  വടിദഷഷ്യാരതടികളുനട
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പ്രതടിമഷധമുണഷ്യായടിട്ടുണറ്റ്.  ആ  പ്രതടിമഷധയ  നെടിയമേത്തടിനന്റെ  അതടിരറ്റ്

ലയഘടിചടിട്ടുമണഷ്യാ?  ഉനണങ്കടില്  സന്വേഷ്യാഭഷ്യാവടികമേഷ്യായുയ  അതടിനനെതടിനര

നെടപടടിയുണഷ്യാകുയ.  ഇവടിനട  അക്രമേമുണഷ്യായടിടടിനല്ലനയ  സമേഷ്യാധഷ്യാനെപരമേഷ്യായ

പ്രതടിമഷധ പ്രകടനെയ മേഷ്യാത്രമേഷ്യാണറ്റ് ഉണഷ്യായടിട്ടുളളനതനമേഷ്യാണറ്റ് വഷഷ്യാജ വറീഡടിമയഷ്യാ

നെടിരമടിചതഷ്യായ  പരഷ്യാതടി  മനെരടിടുന്ന  ചഷ്യാനെലടിനല  വടിഷന്വേലടില്നെടിനമപഷ്യാലുയ

വഷകമേഷ്യായടിട്ടുളളതറ്റ്.  അമതസമേയയ  പരഷ്യാതടിക്കുമമേല്  നെടപടടിയുണഷ്യായടിട്ടുമുണറ്റ്.

മേഷ്യാധഷമേ  സന്വേഷ്യാതനഷനമേന്നതറ്റ്  അസതഷമേറടിയടിക്കഷ്യാനുളള  സന്വേഷ്യാതനഷമേല്ല,  മേറടിചറ്റ്

വഷ്യായനെക്കഷ്യാരനന്റെ  സതഷയ  അറടിയഷ്യാനുളള  സന്വേഷ്യാതനഷമേഷ്യാണറ്റ്.  അതറ്റ്  സരക്കഷ്യാര

പരടിരകടിക്കുയ.  മേഷ്യാധഷമേ  സന്വേഷ്യാതനഷത്തടില്നെടിന്നറ്റ്  ധഷ്യാരമടികത

മചഷ്യാരത്തടിക്കളയുന്നതടിനനെതടിനരയഷ്യാണറ്റ്  സന്വേഷ്യാഭഷ്യാവടികമേഷ്യായുയ  ഉത്കണ

പ്രകടടിപ്പെടിമക്കണതറ്റ്.  എതടിരഭടിപ്രഷ്യായയ  എഴുതുന്ന  മേഷ്യാധഷമേങ്ങള്നക്കതടിനര

ആക്രമേണയ  നെടത്തുന്നതറ്റ്  ഞങ്ങളുനട  രറീതടിയല്ല,  മകഷ്യാണ്ഗ്രസടിനന്റെയുയ

ബടി.നജ.പടി.-യുനടയുയ  രറീതടിയഷ്യാണറ്റ്.  അടടിയന്തരഷ്യാവസയടില്  നെടന്ന

നസന്സരഷടിപ്പെറ്റ്,  കുല്ദറീപറ്റ്  നെയനരമപ്പെഷ്യാലുളളവരുനട  അറസറ്റ്,

അടടിയന്തരഷ്യാവസ പ്രഖഷഷ്യാപടിച ദടിവസയ ആ വഷ്യാരത്ത പുറത്തുവരഷ്യാതടിരടിക്കഷ്യാന്

മേഷ്യാധഷമേങ്ങള്ക്കറ്റ്  നനവദക്യുതടി  നെടിമഷധടിചതറ്റ്  ഇനതഷ്യാനയ  മേറക്കഷ്യാനെഷ്യാകടില്ല.
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ഏഴറ്റ്  വടിമദശ  റടിമപ്പെഷ്യാരടരമേഷ്യാനര  രഷ്യാജഷത്തുനെടിന്നറ്റ്  പുറത്തഷ്യാക്കടി,  250

പത്രപ്രവരത്തകനര ജയടിലടിലടച്ചു, 54  മപരക്കറ്റ് അക്രഡടിമറഷന് നെടിമഷധടിച്ചു,

ഭറീകര  വടിരുദ്ധ  രറീതടികള്വനര  പത്രക്കഷ്യാരനക്കതടിനര  പ്രമയഷ്യാഗടിച്ചു.

ഇനതഷ്യാനക്കയഷ്യായടിരുന  മകഷ്യാണ്ഗ്രസടിനന്റെ  രറീതടി.  പത്ര  സഷ്യാപനെങ്ങളടില്

നറയ്ഡറ്റ്  നെടത്തുന്നതുയ  പത്രക്കഷ്യാനര  ജയടിലടിലടയ്ക്കുന്നതുയ  പത്രമേഷ്യാരണ

നെടിയമേങ്ങളുണഷ്യാക്കുന്നതുയ  പത്രങ്ങനള  തങ്ങളുനട  ചങ്ങഷ്യാത്ത  മുതലഷ്യാളടിതന്വേ

മകഷ്യാരപ്പെമററ്റുകനളനക്കഷ്യാണറ്റ്  ഏനറടുപ്പെടിക്കുന്നതുയ  പത്രങ്ങള്ക്കറ്റ്  നെന്യൂസറ്റ് പ്രടിന്റെറ്റ്

കന്വേഷ്യാട  നവടടിക്കുറയ്ക്കുന്നതുയ  പരസഷങ്ങള്  നെടിമഷധടിക്കുന്നതുയ

മകഷ്യാണ്ഗ്രസടിനന്റെയുയ  ബടി.നജ.പടി.-യുനടയുയ  രറീതടിയഷ്യാണറ്റ്.  വഷ്യാരത്ത

ഏജന്സടികനള  സമേഷ്യാഹരടിചറ്റ്  സയഘ്പരടിവഷ്യാറടിനന്റെ  കറീഴടിലഷ്യാക്കുന്നതുയ  പത്ര

സഷ്യാപനെങ്ങനള  പൂടടിക്കുന്നതുനമേഷ്യാനക്കയഷ്യാണറ്റ്  ബടി.നജ.പടി.-യുനട  രറീതടി.

ഇനതഷ്യാനയ  എല്.ഡടി.എഫറ്റ്.-മന്റെതഷ്യാനണന്നറ്റ്  വരുത്തടിത്തറീരക്കഷ്യാന്

ശമേടിമക്കണ.  എല്.ഡടി.എഫറ്റ്.  എനയ  എമപ്പെഷ്യാഴുയ  മേഷ്യാധഷമേ

സന്വേഷ്യാതനഷത്തടിനുമവണടി മപരഷ്യാടടിയടിട്ടുണറ്റ്, ഇനെടിയുയ മപഷ്യാരഷ്യാടുകതനന്ന നചയ്യുയ.

മദശഷ്യാഭടിമേഷ്യാനെടി  റടിമപ്പെഷ്യാരടനറ  പ്രതടിപക  പത്രസമമളനെത്തടില്നെടിനയ

ഇറക്കടിവടിടതടില്  ഇവടിനട  പ്രതടിമഷധനമേനയ  കണടില്ല.  എവടിനടമയഷ്യാ  ചടില
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ഇരടത്തഷ്യാപ്പുകള്  കഷ്യാണുനണറ്റ്.  മകന്ദ്ര  മേനടി  ശറീ.  അനുരഷ്യാഗറ്റ്  ഠഷ്യാകര

മകഷ്യാഴടിമക്കഷ്യാടറ്റ് വന്നറ്റ് ചടില പ്രമതഷക മേഷ്യാധഷമേ സഷ്യാപനെങ്ങളുനട പ്രതടിനെടിധടികനള

കണതുമുതല്  ഇവടിനട  ഇടതുപക  മവട  ചടില  മേഷ്യാധഷമേ  സഷ്യാപനെങ്ങള്

ശകമേഷ്യാക്കടിയടിരടിക്കുകയഷ്യാണറ്റ്.  മുമ്പറ്റ് ഗുജറഷ്യാത്തടില് കണതുമപഷ്യാനലയുളള വഷഷ്യാജ

വഷ്യാരത്തകളുനട  നെടിരമടിതടിയുയ  പ്രചഷ്യാരണവനമേഷ്യാനയ  എല്.ഡടി.എഫറ്റ്.-നനെ

ബഷ്യാധടിക്കുന്ന  പ്രശ്നമേല്ല.  ഇമപ്പെഷ്യാള്  ഇഇൗ  മനെഷ്യാടറീസടിനെറ്റ്  ആധഷ്യാരമേഷ്യായ  പ്രശ്നവയ

ഗവണ്നമേന്റെടിനനെ ബഷ്യാധടിക്കുന്നതല്ല. ഒരു കുറകൃതഷയ നെടന, നെടിയമേയ അതടിനന്റെ

വഴടിമയ  മപഷ്യാകുന.  കുറകൃതഷനത്ത  മേഷ്യാധഷമേ  സന്വേഷ്യാതനഷത്തടിനന്റെ

പരടിമവഷമേണടിയടിചറ്റ്  നെഷഷ്യായറീകരടിക്കഷ്യാന്  പ്രതടിപകയ  ശമേടിക്കുകയഷ്യാണറ്റ്.

ജനെങ്ങള്ക്കറ്റ്  സതഷയ  അറടിയഷ്യായ.  നെടിയമേയ  നെടിയമേത്തടിനന്റെ  വഴടിക്കറ്റ്

മപഷ്യാകുകതനന്ന  നചയ്യുയ.  ഇവടിനട  നെഷ്യായ  ശദ്ധടിമക്കണ  കഷ്യാരഷയ,  വഷഷ്യാജ

വഷ്യാരത്തകള്  ധഷ്യാരഷ്യാളയ  വരുന്നതടിനന്റെ  ഭഷ്യാഗമേഷ്യായടി  നെമ്മുനട  രഷ്യാജഷനത്ത

പരമമേഷ്യാന്നത മകഷ്യാടതടിയഷ്യായ സുപ്രറീയമകഷ്യാടതടിയുനട  ചറീഫറ്റ്  ജസടിസടിനുമപഷ്യാലുയ

അതടിനനെക്കുറടിചറ്റ്  പരഷ്യാമേരശടിമക്കണടി  വന്നടിരടിക്കുന.   ഇവടിനട  അമദ്ദേഹയ

പറഞ്ഞ ഭഷ്യാഗയ മവണനമേങ്കടില് ഞഷ്യാന് ഉദ്ധരടിക്കഷ്യായ.  ചടിലമപ്പെഷ്യാള് നെടിങ്ങളുനടയുയ

മകയടിലുണഷ്യാകുയ  അതുനകഷ്യാണറ്റ്  ഞഷ്യാന്  ഉദ്ധരടിചറ്റ്  സമേയയ  കളമയണ
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ആവശഷമേടിനല്ലന്നഷ്യാണറ്റ്  മതഷ്യാനന്നതറ്റ്.  എങ്കടിലുയ   സുപ്രറീയമകഷ്യാടതടിയുനട

ഉത്തരവടില്  പറഞ്ഞ  ഒരു  കഷ്യാരഷയ  ഇവടിനട  പറയഷ്യാനമേന്നഷ്യാണറ്റ്  മതഷ്യാനന്നതറ്റ്.

02-08-2018-നല ഉത്തരവടില്,  'In  the  interest  of  the  minor  girls,  we

restrain the Electronic Media from telecasting or broad-casting the

images of the girls even in a morphed or blurred form. We request the

media not to interview the minor girls. This request is being made in

the interest of minor girls.  News of the events may, of course, be

disseminated but the interests of the minor girls should be kept in

mind.'  ഒരു  നെറീരടികണയ  കൂടടി  07-08-2018-ല്  സുപ്രറീയമകഷ്യാടതടി

നെടത്തുകയുണഷ്യായടി അതറ്റ്  ഇതഷ്യാണറ്റ്   'We expect  the  electronic,  print  and

social media to ensure that the photographs of the victims of sexual abuse

anywhere should not be displayed either in morphed or blurred form for

the  safety,  mental  and  physical  health  of  the  victims  and  in  public

interest.' മേഷ്യാധഷമേ  പ്രവരത്തനെ  സന്വേതനഷനത്ത  എന്തുവടില  നകഷ്യാടുത്തുയ

സയരകടിക്കുനമേന്ന  നെടിലപഷ്യാടുതനന്നയഷ്യാണറ്റ്  സരക്കഷ്യാരടിനുള്ളതറ്റ്.   ഇവടിനട

സരക്കഷ്യാരടിനനെതടിനരയുള്ള  മേഷ്യാധഷമേ  വഷ്യാരത്തകള്  ഞങ്ങള്ക്കറ്റ്  എത്രമയഷ്യാ
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പരടിചയമുള്ളതഷ്യാണറ്റ്?  എത്രതനന്ന  വഷ്യാരത്തകള്  ഉയരനവന്നഷ്യാലുയ  ഞങ്ങള്

സഷ്യാധഷ്യാരണഗതടിയടില്  ഭയചകടിതരഷ്യാകഷ്യാറടില്ല.   കഷ്യാരണയ,  എത്ര  നതറഷ്യായ

വഷ്യാരത്തകള്  പ്രചരടിപ്പെടിചഷ്യാലുയ  അതടിനന്റെ  ഭഷ്യാഗമേഷ്യായടി  ചരചകള്

സയഘടടിപ്പെടിചഷ്യാലുയ  ജനെങ്ങള്  അവരുനട  സന്വേന്തയ  അനുഭവയ

അടടിസഷ്യാനെനപ്പെടുത്തടിയഷ്യാണറ്റ്  വടിലയടിരുത്തുന്നതറ്റ്.  അതുനകഷ്യാണ്ടുതനന്ന

ഞങ്ങനളക്കുറടിചറ്റ് ജനെങ്ങള് നതറഷ്യായടി ചടിന്തടിക്കടിനല്ലന്ന ഉറപ്പെറ്റ് ഞങ്ങള്ക്കുണറ്റ്.

മേയക്കുമേരുന്നടിനനെതടിനര  നെഷ്യാടറ്റ്  ഒന്നഷ്യാനക  മപഷ്യാരഷ്യാടത്തടില്  ഏരനപ്പെടുന്ന

ഘടമേഷ്യാണടിതറ്റ്.  അതടില്  മേഷ്യാധഷമേങ്ങളുയ  ബഹുജനെ  പ്രസഷ്യാനെങ്ങളുയ

ജനെങ്ങനളഷ്യാന്നഷ്യാനകയുയ പങ്കഷ്യാളടികളഷ്യായടിട്ടുണറ്റ്.  ആ മപഷ്യാരഷ്യാടത്തടില് പങ്കുമചരന്നറ്റ്

മേയക്കുമേരുന്നറ്റ്  വഷഷ്യാപനെത്തടിനനെതടിരഷ്യായ  വഷ്യാരത്തഷ്യാ  പരമ്പര  സയമപ്രകണയ

നചയ്യുന്നതടില്  നെമുക്കറ്റ്  എല്ലഷ്യാവരക്കുയ  സമന്തഷ്യാഷമമേയുള.  അതടില്  ആരുയ

കുണടിതനപ്പെടുകയടില്ല.  പനക അത്തരനമേഷ്യാരു പരമ്പരയടില് വഷഷ്യാജ ദൃശഷങ്ങളുയ

മചരത്തറ്റ്  പ്രഷ്യായപൂരത്തടിയഷ്യാകഷ്യാത്ത  കുടടിനയ  നതറഷ്യായടി  ചടിത്രറീകരടിചറ്റ്,

അതടിനെഷ്യായടി  ഗൂഢഷ്യാമലഷ്യാചനെ  നെടത്തടിനയന്ന  പരഷ്യാതടിയഷ്യാണറ്റ്

ഉയരനവന്നടിരടിക്കുന്നതറ്റ്.   ഇവടിനട  പരഷ്യാതടിയടില്  പറഞ്ഞ  കഷ്യാരഷങ്ങളുണറ്റ്.

അതടിനന്റെ ഉള്ളടക്കത്തടിമലയ്ക്കറ്റ് ഞഷ്യാന് ഇമപ്പെഷ്യാള് മപഷ്യാകുന്നടില്ല.  പനക പരഷ്യാതടി
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വന്നഷ്യാല്  മപഷ്യാലറീസറ്റ്  എന്തറ്റ്  നചയണയ?   അതറ്റ്  വച്ചുനകഷ്യാണറ്റ്

അനെങ്ങഷ്യാതടിരടിക്കഷ്യാന്  പറടില്ല.   മേയക്കുമേരുന്നടിനനെതടിനര  പരമ്പര

നചയതുനകഷ്യാണഷ്യാണറ്റ്  മകനസ്സടുത്തനതനയ  മപഷ്യാലറീസറ്റ്  തടിടുക്കനപ്പെടറ്റ്

നെടപടടിനയടുക്കുന്നനതനയ  പറയുന്നതറ്റ്  വസ്തുതഷ്യാവടിരുദ്ധമേഷ്യാണറ്റ്.

മേയക്കുമേരുന്നടിനനെതടിരഷ്യായ  മപഷ്യാരഷ്യാടത്തടില്  എല്ലഷ്യാ  മേഷ്യാധഷമേങ്ങളുയ

അണടിമചരന്നടിട്ടുണറ്റ്.  ശകമേഷ്യായ പ്രചരണയ ഏനറടുത്തടിട്ടുണറ്റ്.  ആ കൂടത്തടില്

സരക്കഷ്യാരടിനനെ  അതടിനെടിശടിതമേഷ്യായടി  വടിമേരശടിക്കുന്ന  മേഷ്യാധഷമേങ്ങളുമുണറ്റ്.

അവനരഷ്യാനയ  തങ്ങളുനട  റടിമപ്പെഷ്യാരടടിയഗടില്  ഇങ്ങനനെ  ഒരു  കുറകൃതഷയ

നെടത്തടിയതഷ്യായടി  പരഷ്യാതടി  ഉയരത്തടിയടിടടില്ല.   ഉയരനവന്ന  പരഷ്യാതടിയുനട

അടടിസഷ്യാനെത്തടിലഷ്യാണറ്റ്  അമനെന്വേഷണയ.  കുറയ  നചയ്തുനവന്നറ്റ്

സയശയടിക്കനപ്പെടുന്നവരുനട  വലുപ്പെയ  മനെഷ്യാക്കടി  മകസറ്റ്  അമനെന്വേഷണത്തടിനന്റെ

മവഗയ  കുറയ്ക്കണനമേന്നഷ്യാമണഷ്യാ  ആഗ്രഹടിക്കുന്നതറ്റ്.  നെടിയമേത്തടിനെറ്റ്  മുന്നടിലുള്ള

സമേതന്വേവയ  തുലഷമേഷ്യായ  പരടിരകയുയ  നെടിയമേ  സയരകണവയ  ഉറപ്പുനെല്കുന്ന

ഭരണഘടനെയുള്ള  രഷ്യാജഷമേഷ്യാണടിതറ്റ്.   ഒരഷ്യാള്ക്കുയ  പ്രമതഷക  ആനുകൂലഷമമേഷ്യാ

പ്രമതഷക പരടിരകമയഷ്യാ നെല്കുനമേന്നറ്റ്  ആരുയ പ്രതറീകടിമക്കണതടില്ല.  ഞഷ്യാന്

ആവരത്തടിച്ചു  പറയുകയഷ്യാണറ്റ്,  മേഷ്യാധഷമേ  വടിമേരശനെങ്ങള്  ഞങ്ങള്
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സഷ്യാധഷ്യാരണഗതടിയടില് മകട്ടുനകഷ്യാണടിരടിക്കുന്നതഷ്യാണറ്റ്.  വടിമേരശനെങ്ങള്,  സന്വേയയ

വടിമേരശനെങ്ങളടിമലയ്ക്കുയ  തടിരുത്തലടിമലയ്ക്കുയ  നെയടിക്കുനമേന്നറ്റ്  കരുതുന്നവരഷ്യാണറ്റ്

ഞങ്ങള്.   എന്നഷ്യാല്  വഷഷ്യാജ  നെടിരമടിതടികളുണഷ്യായഷ്യാല്  അതടിനനെ  തടയഷ്യാന്

നെടിയമേങ്ങളുണറ്റ്.   ആ  നെടിയമേങ്ങനള  നവല്ലുവടിളടിക്കരുതറ്റ്.   നെറീതടി

നെടപ്പെഷ്യാക്കുന്നതടിനെറ്റ് കൂച്ചുവടിലങ്ങടിടരുതറ്റ്.  അത്തരയ ശമേങ്ങള് ജനെവടിരുദ്ധമേഷ്യാണറ്റ്

എന്നതറ്റ് ഓരമക്കണതഷ്യാണറ്റ്. ഇവടിനട ബഹുമേഷ്യാനെനപ്പെട പ്രമമേയഷ്യാവതഷ്യാരകന് ഈ

സയസഷ്യാനെത്തറ്റ് ഇമപ്പെഷ്യാള് എല്.ഡടി.എഫറ്റ്. സരക്കഷ്യാര മേഷ്യാധഷമേങ്ങള്ക്കറ്റ് എമന്തഷ്യാ

കൂച്ചുവടിലങ്ങടിടഷ്യാന്  മവണടി  ശമേയ  നെടത്തുന  അതടിനെറ്റ്  മുഖഷമേനടിനയന്ന

നെടിലയടില്  എനന്റെ  പങ്കടിനനെക്കുറടിനചഷ്യാനക്ക  അമദ്ദേഹയ  പറയുകയുണഷ്യായടി.

ഇവടിനട  ബടി.ബടി.സടി-യുനട  പഴയ  ഒരു  പ്രശ്നമേടിമല്ല,  അതറ്റ്  അമദ്ദേഹയ

ഓരമടിക്കഷ്യാതടിരടിക്കഷ്യാന്  വഴടിയുനണന്നറ്റ്  മതഷ്യാനന്നടില്ല.

ബടി.ബടി.സടി.-യുനട ഇന്തഷന് ചറീഫഷ്യായടിരുന്ന  Mark Tully-നയ അറസറ്റ് നചയറ്റ്

പഷ്യാന്റെറ്റ്  ഊരടി  നബല്റ്റുനകഷ്യാണറ്റ്  അടടിക്കഷ്യാന്  അന്നറ്റ്  ആവശഷനപ്പെടതറ്റ്

ആരഷ്യായടിരുന?  സഞ്ജയറ്റ്  ഗഷ്യാനടി   ഗുജ്റഷ്യാളടിമനെഷ്യാടറ്റ്  ആവശഷനപ്പെടതറ്റ്.

എന്തഷ്യായടിരുന അന്നറ്റ് ബടി.ബടി.സടി. നചയ നതററ്റ്? ജഗ്ജറീവന് റഷ്യായ-നനെ ഇന്ദേടിരഷ്യാ

ഗഷ്യാനടി  സരക്കഷ്യാര  വറീട്ടുതടങ്കലടിലഷ്യാക്കടിനയന്ന  വഷ്യാരത്ത  റടിമപ്പെഷ്യാരടറ്റ്  നചയ്തു.
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ബടി.ബടി.സടി.-യുനട അന്നനത്ത ഇന്തഷയടിനല തലവഷ്യാനെഷ്യായ Mark Tully തനന്റെ

From  Raj  to  Rajeev:  40  years  of  Indian  Independence  എന്ന

പുസകത്തടില്  ഈ  കഷ്യാരഷയ  പടിന്നറീടറ്റ്  എഴുതടിയമപ്പെഷ്യാളഷ്യാണറ്റ്  മലഷ്യാകയ  ഇതറ്റ്

അറടിയുന്നതറ്റ്.   തഷ്യാളത്തടിനെറ്റ്  തുള്ളഷ്യാത്തതടിനെറ്റ്  ഗുജ്റഷ്യാളടിനനെ  വകുപ്പുമേനടി

സഷ്യാനെത്തുനെടിന്നറ്റ് പുറത്തഷ്യാക്കഷ്യാനെഷ്യാണറ്റ് ഇന്ദേടിരഷ്യാ ഗഷ്യാനടി തയഷ്യാറഷ്യായതറ്റ്.   പകരയ

വടി.സടി.  ശുക്ലനയ  അവമരഷ്യാധടിച്ചു.  അക്കഷ്യാലത്തറ്റ്  'ഇന്തഷന്  എക റ്റ്പ്രസറ്റ്'

പത്രത്തടിനന്റെ ഗ്രൂപ്പെറ്റ്  ഓഫറീസുകളടില് എത്ര വടയ  നറയ്ഡറ്റ്  നെടന.  വഷ്യാരത്തഷ്യാ

എജന്സടികള്  പടിടടിനചടുത്തറ്റ്  സരക്കഷ്യാരടിനന്റെ  നെടിയനണത്തടിലഷ്യാക്കടി.

ഇതുതനന്നയനല്ല ഇമപ്പെഷ്യാള് ബടി.നജ.പടി. സരക്കഷ്യാരുയ തുടരുന്ന പഷ്യാത.  നെടിങ്ങള്

പടി.ടടി.ഐ.,  യു.എന്.ഐ. എന്നടിവനയ ഒന്നടിച്ചുമചരത്തറ്റ് സമേഷ്യാചഷ്യാര എന്ന ഒറ

ഏജന്സടിയഷ്യാക്കടി,  നെടിയനണയ  മപഷ്യാലറീസറ്റ്  ഓഫറീസറഷ്യായ  ശറീ.  നക.എന്.

പ്രസഷ്യാദടിനെറ്റ്  നെല്കടി.  ഗറീബല്സടിനനെ നവല്ലുന്ന നുണപ്രചഷ്യാരണമേഷ്യാണറ്റ് പടിനന്ന

നെടന്നതറ്റ്.  പത്രയ  ഓഫറീസുകള്  മപഷ്യാലറീസറ്റ്  ഓഫറീസരമേഷ്യാരുനടയുയ

നസന്സരമേഷ്യാരുനടയുയ  മകന്ദ്രങ്ങളഷ്യായടി  മേഷ്യാറടി.  ഇമപ്പെഷ്യാള്  ദൂരദരശനുയ

ആകഷ്യാശവഷ്യാണടിക്കുയ  വഷ്യാരത്ത  നെല്കഷ്യാന്  സയഘ്പരടിവഷ്യാര  ഏജന്സടിനയ

ഏല്പ്പെടിക്കുന.  എന്തഷ്യാണറ്റ്  രണ്ടുയ തമടിലുള്ള വഷതഷഷ്യാസയ?  ബടി.ബടി.സടി.-
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നക്കതടിനര മമേഷ്യാദടി സരക്കഷ്യാര എടുത്ത നെടപടടിയുയ നെടിങ്ങള് നചയ കഷ്യാരഷങ്ങളുയ

തമടില്  ഒരു  വഷതഷഷ്യാസവമേടില്ല.   ഇവടിനട  ആ  ബടി.ബടി.സടി-യുമേഷ്യായടിടഷ്യാമണഷ്യാ

നപണ്കുടടിനയ വഷഷ്യാജ വറീഡടിമയഷ്യായടില് ചടിത്രറീകരടിചതടിനനെ ബഹുമേഷ്യാനെഷനെഷ്യായ

പ്രമമേയഷ്യാവതഷ്യാരകന് തഷ്യാരതമേഷയ നചയതറ്റ്.  നെമ്മുനട സയസഷ്യാനെത്തുവന്ന മേഷ്യാധഷമേ

വഷ്യാരത്തകള്  നെടിങ്ങള്  നെല്ലവണയ  ശദ്ധടിക്കുനണഷ്യാവമേമല്ലഷ്യാ.   അതടില്  ഒരു

വഷ്യാരത്ത മുസറീയ ലടിഗടിനന്റെ കണ്ണൂര ജടില്ലഷ്യാ കമടിറടി നെടത്തടിയ പ്രസഷ്യാവനെയഷ്യാണറ്റ്.

അതടില് ഈ പറയുന്ന ഏഷഷഷ്യാനനെററ്റ്  നെന്യൂസറ്റ്  വഷഷ്യാജ വറീഡടിമയഷ്യായ്നക്കതടിനര

കടുത്ത  വടിമേരശനെയ  മുസറീയ  ലറീഗറ്റ്  ജടില്ലഷ്യാ  കമടിറടിക്കറ്റ്  മവണടി  പ്രസടിഡന്റെറ്റ്

ശറീ.  അബ്ദുല്  കരടിയ  മചമലരടി  അമദ്ദേഹത്തടിനന്റെ  വഷ്യാരത്തഷ്യാകുറടിപ്പെടില്

മരഖനപ്പെടുത്തടിയടിട്ടുണറ്റ്.   അതുമപഷ്യാനലതനന്ന  മുസറീയ  ലറീഗടിന്റെ  മനെതഷ്യാവടിനന്റെ

മേകനന്റെ പ്രസഷ്യാവനെ വടിശദമേഷ്യായടി റടിമപ്പെഷ്യാരട്ടുനചയടിട്ടുണറ്റ്.  'ഏഷഷഷ്യാനനെററ്റ്'  എനന്റെ

ജറീവടിതയ  തകരത്തു,  മേയക്കുമേരുന്നറ്റ്  കരടിയറഷ്യാക്കടിനയന്നറ്റ്  പ്രചരടിപ്പെടിച്ചുനവന്നറ്റ്

പറഞ്ഞുനകഷ്യാണറ്റ്  അമദ്ദേഹയ  നെടത്തടിയ  പ്രസഷ്യാവനെ  ഇനതഷ്യാനയ  സഷ്യാധഷ്യാരണ

നെടിലയ്ക്കറ്റ്  മേഷ്യാധഷമേ  സന്വേഷ്യാതനഷത്തടില്നപ്പെടതല്ല.  അമപ്പെഷ്യാള്  മേഷ്യാധഷമേ

സന്വേതനഷത്തടിനെറ്റ്  ഒരുതരത്തടിലുള്ള  നെടിയനണവമുണഷ്യാവടില്ല.   വഷഷ്യാജ

വഷ്യാരത്തകള്ക്കറ്റ് സഷ്യാധഷ്യാരണഗതടിയടിലുള്ള നെടിയമേ നെടപടടി മനെരടിമടണതഷ്യായടിടറ്റ്
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വരുയ.  അതുനകഷ്യാണറ്റ്  ഇവടിനട  നെറീതടി  നെടപ്പെടിലഷ്യാക്കുന്നതടിനെറ്റ്  തടസ്സയ

നെടില്ക്കരുനതന്നഷ്യാണറ്റ്  എനെടിക്കറ്റ്  അഭഷരതടിക്കഷ്യാനുള്ളതറ്റ്.   അതറ്റ്

ജനെവടിരുദ്ധമേഷ്യായ  ശമേമേഷ്യായടി  മപഷ്യാകുയ.  മനെരനത്ത  പറഞ്ഞതുമപഷ്യാനല  സഭ

നെടിരത്തടിനവചറ്റ് ചരച നചമയണ ഒരഷ്യാവശഷവയ ഇതടില് ഉയരുന്നടില്ല. 

മേടി  .    സറീക്കര:   ബഹുമേഷ്യാനെനപ്പെട  മുഖഷമേനടിയുനട  വടിശദറീകരണത്തടിനന്റെ

അടടിസഷ്യാനെത്തടില്  അടടിയന്തരപ്രമമേയത്തടിനന്റെ  അവതരണഷ്യാനുമേതടി

നെടിമഷധടിക്കുന.   

പ്രതടിപകമനെതഷ്യാവറ്റ്  (ശറീ  .    വടി  .    ഡടി  .    സതറീശന്):  സര,  മേഷ്യാധഷമേങ്ങള്

നതററ്റ്  നചയഷ്യാല്  അതടിനനെ  വടിമേരശടിക്കഷ്യാനുയ  അതടിനനെതടിനര

പ്രതടിമഷധടിക്കഷ്യാനുയ   അവര  ക്രടിമേടിനെല് കുറയ  നചയഷ്യാല്  അതടിനനെതടിരഷ്യായടി

മകനസ്സടുക്കഷ്യാനുനമേല്ലഷ്യായ  അവകഷ്യാശമുണറ്റ്.  ഈ അവകഷ്യാശങ്ങള് മേഷ്യാധഷമേങ്ങനള

മവടയഷ്യാടഷ്യാനുള്ള  അവസരമേഷ്യായടി  ഉപമയഷ്യാഗടിക്കുനനവനള്ളതഷ്യാണറ്റ്  ഏറവയ

പ്രധഷ്യാനെനപ്പെട  പ്രശ്നയ.   ഇവടിടനത്ത  വടിഷയനമേന്തഷ്യാണറ്റ്?   ശറീ.  പടി.  സടി.

വടിഷ്ണുനെഷ്യാഥറ്റ്  പറഞ്ഞതുമപഷ്യാനല,  സയസഷ്യാനെത്തറ്റ്  വരദ്ധടിച്ചുവരുന്ന

ലഹരടിമേരുനകളുനട   ഉപമയഷ്യാഗനത്തക്കുറടിചറ്റ്  നെടിയമേസഭയടില്  വരടികയുയ

ബഹുമേഷ്യാനെനപ്പെട  മുഖഷമേനടി  അതടിനനെതടിരഷ്യായടി  വലടിനയഷ്യാരു  കഷ്യാമ്പയടിന്
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പ്രഖഷഷ്യാപടിക്കുകയുയ അതടിനെറ്റ്  ഞങ്ങള് പടിന്തുണ നകഷ്യാടുക്കുകയുയ നചയതഷ്യാണറ്റ്.

അതടിനന്റെ ഭഷ്യാഗമേഷ്യായടി   വരദ്ധടിച്ചുവരുന്ന മേയക്കുമേരുന്നടിനന്റെ ഉപമയഷ്യാഗനത്തയുയ

അതുണഷ്യാക്കുന്ന  സഷ്യാമൂഹഷവടിപത്തുകനളയുയ  കുറടിചറ്റ്  വടിവടിധ  മേഷ്യാധഷമേങ്ങളുനട

വളനര ഗഇൗരവതരമേഷ്യായ റടിമപ്പെഷ്യാരട്ടുകള് വന്നടിട്ടുണറ്റ്.   അതടിനന്റെ ഭഷ്യാഗമേഷ്യായഷ്യാണറ്റ്

ഏഷഷഷ്യാനനെററ്റ് ഒരു പരമ്പരതനന്ന നചയതറ്റ്.  അതടിനുമുമ്പറ്റ് ആഗസറ്റ് മേഷ്യാസത്തടില്

ഇമപ്പെഷ്യാള് വടിവഷ്യാദമേഷ്യായ വഷ്യാരത്തയടിനല അമത നപണ്കുടടിയുനട   ശബത്തടില്

ഒരു വഷ്യാരത്തയുണഷ്യായടിരുന.

ആമരഷ്യാഗഷ-വനെടിത-ശടിശുവടികസനെ  വകുപ്പുമേനടി  (ശറീമേതടി  വറീണഷ്യാ

മജഷ്യാരജറ്റ്): സര, അതറ്റ് വസ്തുതഷ്യാപരമേഷ്യായടി നതറഷ്യാണറ്റ്.

ശറീ  .    വടി  .    ഡടി  .    സതറീശന്:  സര,  ആ വഷ്യാരത്തയുനട അടടിസഷ്യാനെത്തടില്

ആ  നപണ്കുടടിയുനട  പടിതഷ്യാവറ്റ്  നെല്കടിയ  പരഷ്യാതടിയുനട  അടടിസഷ്യാനെത്തടില്

മകനസ്സടുത്തറ്റ് അമനെന്വേഷണയ നെടത്തടിയതടിനന്റെ ചഷ്യാരജറ്റ് ഷറീററ്റ്  സമേരപ്പെടിചടിട്ടുണറ്റ്.

പരമ്പര  നചയ  സമേയത്തറ്റ്  ഈ  ശബയ  വച്ചുനകഷ്യാണറ്റ്   ഇങ്ങനനെനയഷ്യാരു

സയഭവയകൂടടിയുണഷ്യായതറ്റ് റടിമപ്പെഷ്യാരടറ്റ് നചയ്തു.  അതടില്  മേനറഷ്യാരു നപണ്കുടടിയുനട

ചടിത്രയ  കഷ്യാണടിചടിരുന.  ഇനതല്ലഷ്യായ  അവഷകമേഷ്യായ  ചടിത്രങ്ങളഷ്യാണറ്റ്.

നെടിയമേപരമേഷ്യായടി ആരുയ മേനെസ്സടിലഷ്യാക്കഷ്യാന് പഷ്യാടടില്ലഷ്യാത്ത ചടിത്രങ്ങളഷ്യാണറ്റ്.  അവര
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മേനറഷ്യാരു വറീഡടിമയഷ്യാ വചഷ്യാണറ്റ് അതറ്റ് ചടിത്രറീകരടിചനതങ്കടില്മപ്പെഷ്യാലുയ ആ ചടിത്രയ

വഷകമേല്ല.  ആ ചടിത്രയ മേഷ്യാത്രമേല്ല ആരുനടയുയ ചടിത്രയ വഷകമേല്ല.  ശറീ.  രമമേശറ്റ്

നചന്നടിത്തല  പറഞ്ഞതുമപഷ്യാനല,  അതടിനന്റെ  അടടിയടില്  'ഈ  വറീഡടിമയഷ്യാ

യഥഷ്യാരതമേല്ല'  എനമവണനമേങ്കടില്  നകഷ്യാടുക്കഷ്യാമേഷ്യായടിരുന......  ഞഷ്യാന്

സയസഷ്യാരടിചറ്റ്  പൂരത്തടിയഷ്യാക്കനട.   ബഹുമേഷ്യാനെനപ്പെട  മുഖഷമേനടി  അര

മേണടികറടില്കടുതല്  സയസഷ്യാരടിചമല്ലഷ്യാ;   ഞഷ്യാന്   എനന്റെ   മപഷ്യായടിന്റെറ്റ്

പറയുകയമല്ല? (....ബഹളയ......)

മേടി  .    സറീക്കര: ബഹുമേഷ്യാനെനപ്പെട മകഷ്യാങ്ങഷ്യാടറ്റ് അയഗയ പറീസറ്റ്......  പറീസറ്റ്.....  

ശറീ  .    വടി  .    ഡടി  .    സതറീശന്:  സര,  പ്രസയഗടിക്കുമമ്പഷ്യാള്  നെടിങ്ങള്  ഒരു

സയഘയ നെടിരന്തരമേഷ്യായടി ശലഷനപ്പെടുത്തുകയഷ്യാണറ്റ്.  ഇതറ്റ് വളനര  ആസൂത്രടിതമേഷ്യായ

സയഭവമേഷ്യാണറ്റ്.  ഇതറ്റ്  നെവയബര  മേഷ്യാസത്തടില്  നെടന്ന  സയഭവമേഷ്യാണറ്റ്.

മപഷ്യാലറീസടില്  പരഷ്യാതടിനകഷ്യാടുത്ത  എയ.എല്.എ.-യുനട  'പണടിവരുനണറ്റ്

അവറഷ്യാച'  എനന്നഷ്യാരു മപഷ്യാസറ്റ് നഫബ്രുവരടി 25-ാം തറീയതടി വന.  നഫബ്രുവരടി

അവസഷ്യാനെയ മേനറഷ്യാരു വഷ്യാരത്ത വന.  ഈ എയ.എല്.എ. നകഷ്യാടുത്തതുയ മേഷ്യാരചറ്റ്

3-ാംതറീയതടി സഭയടില് വരുന്ന നെകത്രചടിഹ്നമേടിടഷ്യാത്ത മചഷ്യാദഷത്തടിനന്റെ സറീന്

മഷഷ്യാടറ്റ്  നഫബ്രുവരടി അവസഷ്യാനെയ മസഷ്യാഷഷല് മേറീഡടിയയടില് വന.   ഇവടിനട
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അവതരടിപ്പെടിക്കഷ്യാന്  മപഷ്യാകുന്ന  അടടിയന്തരപ്രമമേയത്തടിനന്റെ

വടിഷയനമേന്തഷ്യാനണനള്ളതറ്റ്  ഇവടിനട  അവതരടിപ്പെടിക്കുന്നതടിനുമുമ്പുതനന്ന

വഷ്യാരത്ത വരുനനവനള്ളതറ്റ് സയബനടിചറ്റ് കഴടിഞ്ഞ ദടിവസയ ബഹുമേഷ്യാനെനപ്പെട

സറീക്കര പരഷ്യാമേരശടിചടിരുന.  ഇവടിനട മേഷ്യാരചറ്റ്  3-ാം  തറീയതടി നെടിയമേസഭയടില്

വരുന്ന  മചഷ്യാദഷത്തടിനന്റെ  സറീന്  മഷഷ്യാടറ്റ്  നഫബ്രുവരടി  അവസഷ്യാനെയ  മസഷ്യാഷഷല്

മേറീഡടിയയടില് പ്രചരടിപ്പെടിക്കുന. മേഷ്യാരചടിനെറ്റ് 2-നെറ്റ് കണ്ണൂര ജടില്ലയടിനല കൂത്തുപറമ്പറ്റ്

സന്വേമദശടിയഷ്യായ  നെടിയമേ  വടിദഷഷ്യാരതടി  ഇ-നമേയടില്  മുമഖനെ  പരഷ്യാതടി  നെല്കടി.

മേഷ്യാരചറ്റ്  3-നെറ്റ്  മുഖഷമേനടി  നെടിയമേസഭയടില്  മേറുപടടി  പറഞ്ഞു.  അനതനന്ന

എയ.എല്.എ. ഡടി.ജടി.പടി.-ക്കറ്റ് പരഷ്യാതടി നകഷ്യാടുത്തു. മേഷ്യാരചറ്റ്  3-നെറ്റ് മവകുമന്നരയ

ഏഷഷഷ്യാനനെററ്റ്  ഓഫറീസടില്  എസറ്റ്.എഫറ്റ്.ഐ.-യുനട  അതടിക്രമേയ  നെടക്കുന.

മേഷ്യാരചറ്റ്  4-നെറ്റ്  ഏഷഷഷ്യാനനെറടിനനെതടിനര നവള്ളയടില് മപഷ്യാലറീസറ്റ്  മകനസ്സടുക്കുന.

പരഷ്യാതടിക്കഷ്യാരനന്റെ  നമേഷ്യാഴടിമപഷ്യാലുയ  എടുമത്തഷ്യാനയന്നറ്റ്  അറടിയടില്ല.

നമേഷ്യാഴടിനയടുക്കുന്നതടിനുമുമ്പുതനന്ന  5-ാം  തറീയതടി  ഏഷഷഷ്യാനനെറടിനന്റെ

മകഷ്യാഴടിമക്കഷ്യാടറ്റ്  ഓഫറീസടിനല  ജറീവനെക്കഷ്യാനര  മുഴുവന്  ബനടികളഷ്യാക്കടി

വന്മപഷ്യാലറീസറ്റ് സയഘയ നെഷ്യാലറ്റ് മേണടികര ഓഫറീസറ്റ് നറയ് ഡറ്റ് നചയ്തു. ഇനതല്ലഷ്യായ

ഒരു  തുടരചയഷ്യാണറ്റ്.  ഇനരഷ്യാവടിനല  മപഷ്യാലറീസറ്റ്  മസഷനെടിനലത്തഷ്യാന്മവണടി
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എകടികന്യൂടറീവറ്റ്  എഡടിറരക്കറ്റ്  ഇന്നനല  രഷ്യാത്രടി  വഷ്യാടറ്റ്സഷ്യാപ്പെറ്റ്  സമന്ദേശത്തടിലൂനട

നകഷ്യാടുക്കുന്ന  സമേന്സറ്റ്  വനരയുള്ള  ഒരു  പരമ്പരയഷ്യാണറ്റ്.  ഇതറ്റ്  വളനര

ആസൂത്രടിതമേഷ്യായടി നചയ വടിഷയമേഷ്യാണറ്റ്.  നെവയബറടില് നെടന്ന ഒരു സയഭവമേഷ്യായടി

ബനനപ്പെടറ്റ്, ഒരു നപണ്കുടടിയുനടയുയ ചടിത്രയ വടിഷന്വേലടില് വഷകമേഷ്യാക്കഷ്യാത്ത ഒരു

കഷ്യാരഷത്തടിനുമവണടി,  ഏനതങ്കടിലുനമേഷ്യാരു  നപണ്കുടടിയുനട  ചടിത്രയ

വഷകമേഷ്യാക്കടിനക്കഷ്യാണറ്റ്  ആ നപണ്കുടടിയഷ്യാണറ്റ് ഇതറ്റ് പറഞ്ഞനതനപറഞ്ഞഷ്യാല്

അതറ്റ് പൂരണമേഷ്യായുയ  വഷഷ്യാജവഷ്യാരത്തയഷ്യാണറ്റ്.   

ശറീമേതടി വറീണഷ്യാ മജഷ്യാരജറ്റ്: സര, വഴങ്ങുമമേഷ്യാ?

ശറീ  .    വടി  .    ഡടി  .    സതറീശന്:  സര,  ഞഷ്യാന് വഴങ്ങുന്നടില്ല.  ഏഷഷഷ്യാനനെറടിനന്റെ

ഭഷ്യാഗത്തറ്റ്  പ്രമകപണവമേഷ്യായടി  ബനനപ്പെടറ്റ്  എനന്തങ്കടിലുയ  നതററ്റ്

നചയടിട്ടുനണങ്കടില്  തറീരചയഷ്യായുയ  ആ  നതററ്റ്  ചൂണടിക്കഷ്യാണടിക്കഷ്യാനുള്ള

അവകഷ്യാശമുണറ്റ്.  ഇനതഷ്യാരു വഷഷ്യാജവഷ്യാരത്തയഷ്യാനണനപറഞ്ഞറ്റ്  നെടിരന്തരമേഷ്യായടി

ഇതഷ്യാവരത്തടിക്കുകയഷ്യാണറ്റ്.  കണ്ണൂരടില്   ഏഷഷഷ്യാനനെറടിനനെതടിനര  പഷ്യാരടടി

തടിരടിയഷ്യാനുള്ള  കഷ്യാരഷനമേന്തഷ്യാണറ്റ്?   കണ്ണൂരടിനല  നെഇൗഫല്  എന്ന  ഏഷഷഷ്യാനനെററ്റ്

റടിമപ്പെഷ്യാരടറഷ്യാണറ്റ് തടില്ലമങ്കരടി വഷ്യാരത്തകള് മുഴുവന് നകഷ്യാടുത്തതറ്റ്.  പയന്നൂരടിനല

രകസഷ്യാകടി  ഫണറ്റ്  നവടടിപ്പെടിനനെക്കുറടിച്ചുള്ള  വഷ്യാരത്ത  നകഷ്യാടുത്തതറ്റ്
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ഏഷഷഷ്യാനനെറഷ്യാണറ്റ്.  അവടിനട  ഗുണകള്  നെടത്തുന്ന  സന്വേരണ

കള്ളക്കടത്തടിനനെക്കുറടിച്ചുയ  സന്വേരണയ  നപഷ്യാടടിക്കലുമേഷ്യായടി  പഷ്യാരടടിക്കുള്ള

ബനനത്തക്കുറടിച്ചുയ  വഷ്യാരത്ത  നകഷ്യാടുത്തതറ്റ്  ഏഷഷഷ്യാനനെറടിനന്റെ  മലഖകനെഷ്യായ

നെഇൗഫല് ആണറ്റ്.  ഡടി.മവ.എഫറ്റ്.ഐ.  മനെതഷ്യാവറ്റ്  ആകഷ്യാശറ്റ് തടില്ലമങ്കരടിക്കറ്റ്

മടഷ്യാഫടി സമഷ്യാനെടിക്കുന്ന വഷ്യാരത്ത നകഷ്യാടുത്തതുയ നെഇൗഫലഷ്യാണറ്റ്.  നെഇൗഫല് ബടിന്

യൂസഫറ്റ് എന്നഷ്യാണറ്റ് ഈ ഏഷഷഷ്യാനനെററ്റ് റടിമപ്പെഷ്യാരടറടിനന്റെ മപരറ്റ്. കണ്ണൂരടിനല ജടില്ലഷ്യാ

പഷ്യാരടടി നസക്രടറടി നെഇൗഫല് ബടിന് യൂസഫടിനനെ പരസഷമേഷ്യായടി വടിമശഷടിപ്പെടിചതറ്റ്

നെഇൗഫല്  ബടിന്  ലഷ്യാദന്  എന്നഷ്യാണറ്റ്.  അങ്ങനനെ  എഴുതടി  വചടിരടിക്കുകയഷ്യാണറ്റ്.

പഷ്യാരടടി ജടില്ലഷ്യാ നസക്രടറടി നെഇൗഫല് ബടിന് ലഷ്യാ ദന് എന്നറ്റ് നസക്കുലറഷ്യായ ഒരു

മേഷ്യാധഷമേപ്രവരത്തകനനെ  അധടിമകപടിചറ്റ്,  പരസഷമേഷ്യായടി  വഷ്യാരത്തനകഷ്യാടുത്തടിടറ്റ്

പഷ്യാരടടി ബുക്കറ്റ് നചയ്തു. (.....ബഹളയ......) അയഷ്യാനള മവടഷ്യായഷ്യാടഷ്യാന് മവണടിയുള്ള

ശമേമേഷ്യാണറ്റ്  യഥഷ്യാരതത്തടില് ഇവടിനട  നെടക്കുന്നതറ്റ്.  ഈ പരഷ്യാതടി  എന്തഷ്യാണറ്റ്;

(.....ബഹളയ.....) 

ശറീമേതടി വറീണഷ്യാ മജഷ്യാരജറ്റ്: സര, വഴങ്ങുമമേഷ്യാ?

ശറീ  .    വടി  .    ഡടി  .    സതറീശന്:  സര,  ഞഷ്യാന് വഴങ്ങുന്നടിനല്ലന്നറ്റ് പറഞ്ഞമല്ലഷ്യാ;

നെടിങ്ങനളന്തടിനെഷ്യാണറ്റ് നെടിരന്തരയ ശലഷനപ്പെടുത്തുന്നതറ്റ്? Iam on my legs,  you
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have no right to stand up  no you have no right.  … ഞഷ്യാന് വഴങ്ങുന്നടില്ല,

അങ്ങറ്റ്  മേനടിയമല്ല;  മേനടിമേഷ്യാരതനന്ന  ഇങ്ങനനെ  ശലഷനപ്പെടുത്തുകയഷ്യാണറ്റ്.

(......ബഹളയ.....)

മേടി  .    സറീക്കര:  അങ്ങറ്റ്  അമങ്ങഷ്യാടറ്റ്  മനെഷ്യാമക്കണ,  നചയറടിനനെ

അഭടിസയമബഷ്യാധനെ നചയഷ്യാല്മേതടി.

ശറീ  .    വടി  .    ഡടി  .    സതറീശന്:  സര,  'മകരളത്തടിനല   സരക്കഷ്യാര

വടിദഷഷ്യാലയങ്ങളഷ്യാനക  മേയക്കുമേരുന്നറ്റ്  മലഷ്യാബടിയുനട  പടിടടിയഷ്യാലഷ്യാനണനയ

ഇക്കഷ്യാരഷത്തടില്  മപഷ്യാലറീസുയ  എമകസുയ  നെടിഷടിയരഷ്യാനണനയ  സമൂഹനത്ത

നതറടിദ്ധരടിപ്പെടിചറ്റ്  സയസഷ്യാനെനത്ത  സരക്കഷ്യാര  സ്കൂളുകള്ക്കറ്റ്

അടുത്തകഷ്യാലത്തുണഷ്യായ  വലടിയ  മുമന്നറനത്ത  തടയടിടുക  എന്ന  ഗൂഢ

ഉമദ്ദേശഷമത്തഷ്യാനട  നെടിരമടിചതഷ്യാണറ്റ്  ഈ  വറീഡടിമയഷ്യാ.   സരക്കഷ്യാര  സ്കൂളുകള്

സുരകടിത മകന്ദ്രങ്ങളനല്ലന്ന മതഷ്യാന്നല് രകടിതഷ്യാക്കളുനട മേനെസ്സടില് ജനെടിപ്പെടിചറ്റ്,

ഭറീതടിയുണഷ്യാക്കടി സരക്കഷ്യാരടിനനെതടിനര ഏഷഷഷ്യാനനെററ്റ് നെന്യൂസറ്റ് സയഘയ ക്രടിമേടിനെല്

ഗൂഢഷ്യാമലഷ്യാചനെ  നെടത്തടിയഷ്യാണറ്റ്  ഈ  വഷ്യാരത്ത  സൃഷടിചതറ്റ്.  സരക്കഷ്യാര

സ്കൂളുകളടിനല  വടിദഷഷ്യാരതടികളുനട  എണയ  കുറയ്ക്കഷ്യാനുള്ള  ഒരു

വഷ്യാരത്തയഷ്യാണടിതറ്റ്'എന്നഷ്യാണറ്റ്  പരഷ്യാതടിയടില്  പറയുന്നതറ്റ്.  ഏഷഷഷ്യാനനെറടില്
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മേയക്കുമേരുന്നറ്റ് സയബനടിച വഷ്യാരത്ത വന്നമപ്പെഷ്യാള് എമകസറ്റ് വകുപ്പുമേനടിയഷ്യായ

ശറീ. എയ. ബടി. രഷ്യാമജഷറ്റ് പറഞ്ഞതറ്റ്, ഈ സറീരടിയല് വളനര സന്വേഷ്യാഗ തഷ്യാരഹവയ

അഭടിനെന്ദേനെറീയവമേഷ്യാണറ്റ് എന്നഷ്യാണറ്റ്. അമദ്ദേഹയ പറഞ്ഞതറ്റ് ശരടിയഷ്യാണറ്റ്.

തമദ്ദേശസന്വേയയഭരണയ,  എമകസറ്റ്   വകുപ്പുമേനടി  (ശറീ  .    എയ  .    ബടി  .

രഷ്യാമജഷറ്റ്  ):  സര,  ഇവടിനട എല്ലഷ്യാ മേഷ്യാധഷമേങ്ങളുയ അതുസയബനടിചറ്റ് പരമ്പരകള്

പ്രസടിദ്ധറീകരടിചടിട്ടുണറ്റ്.  ആ  പരമ്പരകനളനയല്ലഷ്യായ  സരക്കഷ്യാര  സന്വേഷ്യാഗതയ

നചയ്യുകയഷ്യാണറ്റ്  നചയടിട്ടുള്ളതറ്റ്.  ബഹുമേഷ്യാനെനപ്പെട  പ്രതടിപകമനെതഷ്യാവറ്റ്

പറഞ്ഞതുനകഷ്യാണഷ്യാണറ്റ്  ഞഷ്യാനെടിതറ്റ്  പറയുന്നതറ്റ്.  പടിന്നറീടറ്റ്  ഈ

വഷ്യാരത്തനയക്കുറടിചറ്റ്  ഞഷ്യാന്  പ്രമതഷകടിനചഷ്യാനയ  പറഞ്ഞടിടടിനല്ലനമേഷ്യാത്രമേല്ല

ഞഷ്യാനെതറ്റ്  വഷകമേഷ്യാക്കുകയുയ  നചയതഷ്യാണറ്റ്.  ഈ  വഷ്യാരത്തനയ  സയബനടിചറ്റ്

വളനര  ഗുരുതരമേഷ്യായ  പരഷ്യാതടി  ഉയരനവരടികയുണഷ്യായടി.  നമേഷ്യാത്തത്തടില്

മേഷ്യാധഷമേങ്ങള് ഇതുസയബനടിചറ്റ്   പുറനപ്പെടുവടിചടിട്ടുള്ള പരമ്പരകനള  സരക്കഷ്യാര

സന്വേഷ്യാഗതയ  നചയടിട്ടുണറ്റ്.  അതടില്നെടിനയ  ഒരുകഷ്യാരഷയ  വഷകമേഷ്യാണറ്റ്.

മേയക്കുമേരുന്നറ്റ്  പരമ്പരകനള  സയബനടിചറ്റ്  സരക്കഷ്യാരടിനെറ്റ്  ഒരു

എതടിരഭടിപ്രഷ്യായവമേടിനല്ലനള്ളതറ്റ്  വഷകമേഷ്യാണറ്റ്.  വഷഷ്യാജവഷ്യാരത്തയുയ  വഷഷ്യാജ

വറീഡടിമയഷ്യായുമേഷ്യാണറ്റ്  ഇവടിടനത്ത  പ്രശ്നയ.   അങ്ങറ്റ്  പറമയണ  കഷ്യാരഷയ
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തനന്നയഷ്യാണറ്റ്;   ഞഷ്യാന്  അങ്ങനയ  കുറനപ്പെടുത്തടിയല്ല  പറഞ്ഞതറ്റ്.

സയസഷ്യാനെത്തറ്റ്  മേയക്കുമേരുന്നടിനനെതടിരഷ്യായടിട്ടുള്ള  കഷഷ്യാമ്പയടിന്  സരക്കഷ്യാരുയ

ജനെങ്ങളുനമേല്ലഷ്യായ  ഏനറടുത്തമപ്പെഷ്യാള്  മേഷ്യാധഷമേങ്ങള്  അതടിനെഷ്യായടി

മുമന്നഷ്യാട്ടുവന്നമപ്പെഷ്യാള്  അതടിനനെ  സന്വേഷ്യാഗതയ  നചയ്യുനനവന്നഷ്യാണറ്റ്  അങ്ങറ്റ്

പറഞ്ഞതറ്റ്.  അതറ്റ്  ശരടിയഷ്യായ  നെടപടടിയഷ്യാണറ്റ്.   എന്നഷ്യാല്  മകരളത്തടിനല

സരക്കഷ്യാര സ്കൂളുകളടിനല വടിദഷഷ്യാരതടികളുനട എണയ കുറയ്ക്കഷ്യാന്മവണടി സരക്കഷ്യാര

സ്കൂളുകനള  തകരക്കഷ്യാന്  മവണടി  മേനെ:പൂരവ്വയ  ഉണഷ്യാക്കടിയ  വറീഡടിമയഷ്യാ

ആനണന്നഷ്യാണറ്റ് ഇതടിനല പരഷ്യാതടി.  അടുത്ത പരഷ്യാതടി,  പ്രഷ്യായപൂരത്തടിയഷ്യാകഷ്യാത്ത

വടിദഷഷ്യാരതടിനെടിയുനട  നവളടിനപ്പെടുത്തലഷ്യായതടിനെഷ്യാല്  സയഭവത്തടില്  മപഷ്യാമകഷ്യാ

ഉള്നപ്പെനടയുള്ള വകുപ്പുകള് മചരത്തറ്റ്  മകസറ്റ് രജടിസര നചയറ്റ് അമനെന്വേഷണയ

നെടത്തണനമേന്നഷ്യാണറ്റ്.  വഷഷ്യാജ  വഷ്യാരത്തയഷ്യാനണങ്കടില്  മപഷ്യാമകഷ്യാ   മകസുമേഷ്യായടി

ബനനപ്പെടറ്റ്  എങ്ങനനെയഷ്യാണറ്റ്  അമനെന്വേഷണയ  നെടത്തുന്നതറ്റ്?  ഇതറ്റ്

പരസരവടിരുദ്ധമേഷ്യായ  പരഷ്യാതടിയഷ്യാണറ്റ്.  ഇതടിനെകനത്ത  വടിഷയയ  ഇതല്ല;

മനെരനത്ത  വന്ന  ഒരു  വഷ്യാരത്തയഷ്യാണറ്റ്  വടിഷയയ.  ആ  വഷ്യാരത്തയുനട

അടടിസഷ്യാനെത്തടില് മപഷ്യാലറീസറ്റ് മകനസടുത്തറ്റ്  അമനെന്വേഷണയ നെടത്തടി ചഷ്യാരജറ്റ്

ഷറീററ്റ്  സബ്മേടിററ്റ്  നചയ്തു.   ആ  വഷ്യാരത്ത  യഷ്യാഥഷ്യാരതഷമേഷ്യാണറ്റ്.  അതടിനന്റെ
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അവഷകമേഷ്യായ  വറീഡടിമയഷ്യാ  മേഷ്യാത്രമമേ  നകഷ്യാടുക്കഷ്യാന്  സഷ്യാധടിക്കുകയുള.

അതുനകഷ്യാണറ്റ്  അവഷകമേഷ്യായ  ആ  വറീഡടിമയഷ്യാ  നകഷ്യാടുത്തടിട്ടുണറ്റ്.  അതറ്റ്

യഷ്യാഥഷ്യാരതഷമേല്ല  എനന്നഷ്യാരു  ഒരു  കുറടിപ്പുനണങ്കടില്   തറീരഷ്യാവന്ന  കഷ്യാരഷയ

മേഷ്യാത്രമമേയുള.   അതടിനനെഷ്യാരു  വഷഷ്യാജ  വഷ്യാരത്ത  ചമേച്ചു  എനപറഞ്ഞറ്റ്

വഷ്യാരത്തയുണഷ്യാക്കുന്നതറ്റ്  ഒട്ടുയ  ശരടിയല്ല.  കടിട്ടുന്ന  അവസരയ  മേഷ്യാധഷമേങ്ങനള

മവടയഷ്യാടഷ്യാന് ഉപമയഷ്യാഗടിക്കുകയഷ്യാണറ്റ്. 

 ഇതുതനന്നയഷ്യാണറ്റ്  പ്രധഷ്യാനെമേനടി  നെമരന്ദ്ര  മമേഷ്യാദടി  നചയതടിനനെക്കുറടിചറ്റ്

ഞങ്ങള്  പറഞ്ഞതറ്റ്.   ബടി.ബടി.സടി.  ഒരു  റടിമപ്പെഷ്യാരടറ്റ്  പ്രധഷ്യാനെമേനടി  നെമരന്ദ്ര

മമേഷ്യാദടിനയക്കുറടിചറ്റ്  നകഷ്യാടുത്തമപ്പെഷ്യാള്  അവനര  മവടയഷ്യാടഷ്യാന്മവണടി  നറയ്ഡറ്റ്

നെടത്തടി.   അതടിനെഷ്യാണറ്റ്  സടി.പടി.നഎ(എയ)  പറഞ്ഞതറ്റ്,  മുഖഷമേനടി  നഫയ്സറ്റ്

ബുക്കടിലടിടതറ്റ്;  നെമനളല്ലഷ്യാവരുയ  അപലപടിചതറ്റ്;  നെമനളല്ലഷ്യാവരുയ  മചരന്നറ്റ്

അതടിനനെ എതടിരത്തതറ്റ്.  ഗഇൗരറീ ലമങ്കഷടിനനെ നവടടിവചറ്റ് നകഷ്യാന്നതുയ  സടിദ്ദേടിഖറ്റ്

കഷ്യാപ്പെനനെ അറസറ്റ് നചയറ്റ് ജയടിലടിലഷ്യാക്കടിയതുള്നപ്പെനട രഷ്യാജഷവഷഷ്യാപകമേഷ്യായടി ഇഇൗ

ഫഷ്യാസടിസറ്റ്  ഭരണകൂടയ  നെടത്തുന്ന  നെടപടടികള്നക്കതടിരഷ്യായടി  ഒരുമേടിചറ്റ്

ശബമുയരത്തുന്ന ആളുകളമല്ല നെമനളല്ലഷ്യാവരുയ.  മകരളത്തടില് അത്തരയ ഒരു

നെടപടടിനയടുക്കുമമ്പഷ്യാള്  മവരനെടിരഷഷ്യാതനെ  ബുദ്ധടിമയഷ്യാടുകൂടടി  മേനെ:പൂരവ്വമേഷ്യായടി
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അവനര  ഉപദ്രവടിക്കണനമേനള്ള  ലകഷമത്തഷ്യാടുകൂടടി,  എസറ്റ്.എഫറ്റ്.നഎ.-

പ്രവരത്തകര  രഷ്യാഹുല്  ഗഷ്യാനടിയുനട  ഓഫറീസറ്റ്  ആക്രമേടിച  കഷ്യാരഷയ

ശറീ. പടി. സടി. വടിഷ്ണുനെഷ്യാഥറ്റ് ഇവടിനട പറഞ്ഞു. രഷ്യാഹുല് ഗഷ്യാനടിനയമപ്പെഷ്യാലുള്ള ഒരു

മദശറീയമനെതഷ്യാവടിനന്റെ  ഓഫറീസറ്റ്  അടടിചറ്റ്  തകരത്തതുയ  ഏഷഷഷ്യാനനെറടിനന്റെ

അകത്തുകയറടി  ബഷ്യാനെര  നകടടി  അവനര  അധടിമകപടിചതുനമേഷ്യാനക്ക ഇതടിനന്റെ

ഭഷ്യാഗമേഷ്യാണറ്റ്.  ശറീ.  വടിനു  വടി.  മജഷ്യാണടിനനെതടിരഷ്യായടി  നെടിങ്ങള്  മകനസടുത്തു

അയഷ്യാളുനട  വറീടടിമലയ്ക്കറ്റ്  മേഷ്യാരചറ്റ്  നെടത്തുകയുയ   വറീടടിനുമുന്നടില്  മപഷ്യാസര

പതടിക്കുകയുയ  നചയ്തു.  ആ  പ്രമദശത്തറ്റ്  മുഴുവന്  വടിനു  വടി.  മജഷ്യാണടിനനെ

അധടിമകപടിക്കുന്നതരത്തടിലുള്ള മപഷ്യാസറുകള് പതടിക്കുകയുയ  പ്രചരണങ്ങള്

നെടത്തുകയുയ നചയ്തു.  അങ്ങനനെയഷ്യാനണങ്കടില് ഇവടിനട എനന്തല്ലഷ്യായ നെടന്നടിട്ടുണറ്റ്.

മദശഷ്യാഭടിമേഷ്യാനെടിയടില്  ശബരടിമേല തറീരതഷ്യാടനെ കഷ്യാലത്തറ്റ് ഒരു വഷ്യാരത്ത വന. ആ

വഷ്യാരത്ത  ഇങ്ങനനെയഷ്യാണറ്റ്,  'ശബരടിമേല  മൂന്നരനൂറഷ്യാണറ്റ്  മുന്പറ്റ്  ദ്രഷ്യാവടിഡ

ആരഷ്യാധനെഷ്യാമകന്ദ്രമേഷ്യായടിരുനനവനയ  അവടിനട  മവദടിക  ചടങ്ങുകമളഷ്യാ

അനുഷഷ്യാനെങ്ങമളഷ്യാ  ഉണഷ്യായടിരുന്നടിനല്ലന്നറ്റ്  വഷകമേഷ്യാക്കുന്ന  പന്തളയ  നകഷ്യാടഷ്യാരയ

മരഖ  കനണത്തടി.'  കലൂരടിനല  മഡഷ്യാ.  മമേഷ്യാന്സന്  മേഷ്യാവങ്കലടിനന്റെ

സന്വേകഷ്യാരഷമശഖരത്തടിലഷ്യാണറ്റ്  ഇഇൗ  മരഖയുളളതറ്റ്.   പന്തളയ  മകഷ്യാവടിലകയ
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അധടികഷ്യാരടി  മേകരവടിളക്കടിനുയ  അനുബനചടങ്ങടിനുയ  പണയ  അനുവദടിചറ്റ്

ശബരടിമേല  മകഷ്യാവടിലധടികഷ്യാരടികള്ക്കറ്റ്  നകഷ്യാല്ലവരഷയ  843-ല്  എഴുതടിയ

നചമമ്പഷ്യാല തടിട്ടൂരമേഷ്യാണറ്റ് ശബരടിമേലയുനട പ്രഷ്യാചറീനെ ചരടിത്രത്തടിമലയ്ക്കറ്റ് നവളടിചയ

വറീശുന്നതറ്റ്.   മദശഷ്യാഭടിമേഷ്യാനെടിയടില്  വന്ന  നചമമ്പഷ്യാല  തടിട്ടൂരമേഷ്യാണറ്റ്  മമേഷ്യാന്സന്

മേഷ്യാവങ്കലടിനന്റെ മശഖരത്തടില് നെടിനവന്നതറ്റ്.  ഇവടിനട ഞഷ്യാന് പ്രസയഗടിചമപ്പെഷ്യാള്

ബഹളമുണഷ്യാക്കടിയ വനെടിത അയഗങ്ങള് ഒരു കഷ്യാരഷയ അറടിയണയ.  ആന്തൂരടില്

സഷ്യാജന്  എന്ന  ഒരു  പ്രവഷ്യാസടി  ആത്മഹതഷ  നചയ്തു.  അയഷ്യാളുനട

ഭഷ്യാരഷയ്നക്കതടിരഷ്യായടി  നെടിങ്ങളുനട  മുഖപത്രമേഷ്യായ  മദശഷ്യാഭടിമേഷ്യാനെടിയടില്  അവനര

അധടിമകപടിച്ചുനകഷ്യാണറ്റ് വഷ്യാരത്തകള് വന്നമപ്പെഷ്യാള്,  സഷ്യാജനന്റെ ഭഷ്യാരഷ,  ഞഷ്യാനുയ

എനന്റെ  മമേഷ്യാളുയകൂടടി  ആത്മഹതഷ  നചയ്യുനമേന്നറ്റ്  മേഷ്യാധഷമേങ്ങമളഷ്യാടറ്റ്

പറഞ്ഞമപ്പെഷ്യാഴഷ്യാണറ്റ്  നെടിങ്ങള്  നെടിരത്തടിയതറ്റ്.   നെടിങ്ങനളഷ്യാനയ  വലടിയ

ആളുകളഷ്യായടി  പുണഷഷ്യാളനഷ്യാരഷ്യായടി മേഷ്യാറമല്ല;  നെടിങ്ങനളല്ലഷ്യായ നചയ്തുവചടിരടിക്കുന്ന

കഷ്യാരഷങ്ങള്,  മേമനെഷ്യാരമേയുനട  ചറീഫറ്റ്  എഡടിററഷ്യായടിരുന്ന  നക.  എയ.

മേഷ്യാതക്യുവടിനനെതടിരഷ്യായടി അമദ്ദേഹത്തടിനന്റെ മപരടില് ഒരു നലറര നഹഡറ്റ് ഉണഷ്യാക്കടി.

ആ  നലറര  നഹഡടില്  അമദ്ദേഹയ  കത്തയയ്ക്കുന്നതഷ്യായടി  വഷഷ്യാജമരഖ  ചമേച

ആളുകളഷ്യാണറ്റ് മദശഷ്യാഭടിമേഷ്യാനെടി.  നെല്ല പഷ്യാരമ്പരഷമേഷ്യാണറ്റ്;  എല്ലഷ്യായ എനന്നനക്കഷ്യാണറ്റ്
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പറയടിപ്പെടിക്കരുതറ്റ്. നെടിങ്ങള് നചയ അരഡസന് കഷ്യാരഷങ്ങള് കഷ്യാരഷങ്ങനളക്കുറടിചറ്റ്

സൂചടിപ്പെടിക്കഷ്യായ.  (......  ബഹളയ.........)  മദശഷ്യാഭടിമേഷ്യാനെടി   മലഖകനനെ

പുറത്തടിറക്കടിവടിട്ടു.   എനന്റെ മപരറ്റ്  പറഞ്ഞടില്ല,  ഞഷ്യാനെഷ്യാണറ്റ്  പറഞ്ഞനതനള്ള

അരതത്തടിലഷ്യാണറ്റ്  പറഞ്ഞതറ്റ്.  എനെടിക്കറടിയഷ്യായ,  മനെരനത്ത  മുഖഷമേനടി

പറഞ്ഞടിട്ടുള്ളതഷ്യാണറ്റ്.  

വയനെഷ്യാടടിനല രഷ്യാഹുല് ഗഷ്യാനടിയുനട ഓഫറീസറ്റ് ആക്രമേടിചതടിനനെത്തുടരന്നറ്റ്

അതടിനന്റെ പടിമറദടിവസയ ഞഷ്യാന് അവടിനടനയത്തടി.   ഞങ്ങളുനട  ഡടി.സടി.സടി.

ഓഫറീസടില് പത്രസമമളനെയ  നെടത്തുമമ്പഷ്യാള്  മദശഷ്യാഭടിമേഷ്യാനെടിയുനട  മലഖകന്

ഒരു മചഷ്യാദഷയ മചഷ്യാദടിച്ചു.  ഞഷ്യാന് അതടിനെറ്റ് മേറുപടടി പറഞ്ഞു.  അമത മചഷ്യാദഷയ

അമദ്ദേഹയ രണഷ്യാമേതുയ മൂന്നഷ്യാമേതുയ മചഷ്യാദടിചമപ്പെഷ്യാള് ഞഷ്യാന് വടിശദമേഷ്യായടി മേറുപടടി

പറഞ്ഞു.   മവനറഷ്യാരു  പത്രപ്രവരത്തകനുയ  മചഷ്യാദടിക്കഷ്യാന്  അവസരമേടില്ലഷ്യാത്ത

തരത്തടില്  നെടിരന്തരമേഷ്യായടി  ഒമര  മചഷ്യാദഷയ  വള്ളടിപുള്ളടി  വഷതഷഷ്യാസമേടില്ലഷ്യാനത

മചഷ്യാദടിചമപ്പെഷ്യാള് ഞഷ്യാന് പറഞ്ഞു,  'ഞങ്ങള് കണടിചടിടഷ്യാണറ്റ് തഷ്യാങ്കള് ഇവടിനട

വന്നടിരടിക്കുന്നതറ്റ്.  ഞങ്ങള് പുറത്തുമപഷ്യാകഷ്യാന് പറഞ്ഞഷ്യാല് മപഷ്യാമകണടിവരുയ.

പനക, ഞഷ്യാന് അതറ്റ് നചയ്യുന്നടിനല്ലന്നറ്റ് പറഞ്ഞു.'  മുഖഷമേനടി പത്രസമമളനെയ

നെടത്തുന്നതുമപഷ്യാനലയല്ല  ഞഷ്യാന്  പത്രസമമളനെയ  നെടത്തുന്നതറ്റ്.  അമദ്ദേഹയ
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ഒരുമേണടികര  പത്രസമമളനെത്തടില്  50  മേടിനെടിററ്റ്  അമദ്ദേഹയ  സയസഷ്യാരടിക്കുയ.

അവസഷ്യാനെയ  മൂന്നറ്റ്  മചഷ്യാദഷയ,  അതടില്  രണറ്റ്  മചഷ്യാദഷയ  മനെരനത്ത  തനന്ന

മകകഷ്യാരഷയ നചയ തയഷ്യാറഷ്യാക്കടിയ കമ്പനെടി മചഷ്യാദഷയ, മൂന്നഷ്യാമേനത്ത മചഷ്യാദഷത്തടിനെറ്റ്

ഇഷമുനണങ്കടില്  മേറുപടടി  പറയുയ  ഇനല്ലങ്കടില്  പറയടില്ല.  അതുകഴടിഞ്ഞറ്റ്  7

മേണടിയഷ്യായടി  എനപറഞ്ഞറ്റ്  എഴുമന്നററ്റ്  മപഷ്യാകുയ.  ഞങ്ങളഷ്യാരുയ  അങ്ങനനെ

പത്രസമമളനെയ  നെടത്തുന്നവരല്ല.   ഒരു  യു.ഡടി.എഫറ്റ്.  മനെതഷ്യാവയ  അങ്ങനനെ

പത്രസമമളനെയ നെടത്തുന്നവരല്ല. ഇവടിനട ഒരു സയഘയ നെടിരന്തരമേഷ്യായടി എനന്റെ

പ്രസയഗയ  തടസ്സനപ്പെടുത്തഷ്യാന്  ശമേടിക്കുന്നതുമപഷ്യാനല    (......  ബഹളയ.........)

എനന്റെ പത്രസമമളനെയ  തടസ്സനപ്പെടുത്തഷ്യാന്  മകരളടിയടില്  നെടിനയ

മദശഷ്യാഭടിമേഷ്യാനെടിയടില് നെടിനയ  5  മപനര  തുടരചയഷ്യായടി  വടിടുകയഷ്യാണറ്റ്.  മവനറഷ്യാരു

പത്രമലഖകനനെനക്കഷ്യാണ്ടുയ മചഷ്യാദഷയ  മചഷ്യാദടിപ്പെടിക്കടില്ല.  5  മപര നെടിരന്തരമേഷ്യായടി

ബഹളമുണഷ്യാക്കുന്നതുമപഷ്യാനല,  ഇമപ്പെഷ്യാള്  അവടിനടയടിരുന്നറ്റ്  എനന്റെ  പ്രസയഗയ

തടസ്സനപ്പെടുത്തഷ്യാന് എനന്റെ മഫഷ്യാ  കളയഷ്യാന് മേനെ:പൂരവ്വമേഷ്യായടി തറീരുമേഷ്യാനെടിച ഒരു

സയഘനത്ത നെടിമയഷ്യാഗടിചതുമപഷ്യാനല എനന്റെ പത്രസമമളനെയ തടസ്സനപ്പെടുത്തഷ്യാന്

ഒരു  സയഘനത്ത  നെടിമയഷ്യാഗടിച്ചു.   (......  ബഹളയ.........)   ഇനതഷ്യാനക്ക കണറ്റ്

ഞങ്ങള്  എനന്തങ്കടിലുയ  പറയഷ്യാനത  മപഷ്യാകുമമേഷ്യാ?   ഞങ്ങള്  പറഞ്ഞടിമട
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മപഷ്യാകുകയുള.  ഇത്തരയ മവടയഷ്യാടലുകള് നെല്ലതല്ല.  നെമ്മുനട നെഷ്യാടടില് എന്തറ്റ്

നതററ്റ്  നചയഷ്യാലുയ  അതറ്റ്  പരടിമശഷ്യാധടിക്കഷ്യാനുള്ള  നമേക്കഷ്യാനെടിസമുണറ്റ്;

നെടിയമേപരമേഷ്യായടി  സയവടിധഷ്യാനെമുണറ്റ്;  പ്രസ്സറ്റ് കഇൗണ്സടിലടില്  മപഷ്യാകഷ്യാനുള്ള

അവകഷ്യാശമുണറ്റ്.   ഇഇൗ  അവകഷ്യാശങ്ങനളഷ്യാനയ  ഉപമയഷ്യാഗടിക്കഷ്യാനത  ഇഇൗ

നറയ്ഡയ ബഹളവയ  ഓഫറീസടില്  കയറടി  അതടിക്രമേവയ  എന്തടിനെഷ്യാണറ്റ്;  ഇതറ്റ്

ഭറീഷണടിനപ്പെടുത്തുന്നതഷ്യാണറ്റ്;  ഏഷഷഷ്യാനനെറടിമനെഷ്യാടറ്റ്  മേഷ്യാത്രമേല്ല,  എല്ലഷ്യാവമരഷ്യാടുയ

മേരഷഷ്യാദയ്ക്കടിരുമന്നഷ്യാളഷ്യാന്  പറയുകയഷ്യാണറ്റ്.  ഇവടിനട  ശറീ.  ഉമന്  ചഷ്യാണടി

മുഖഷമേനടിയഷ്യായടിരുന്ന കഷ്യാലത്തറ്റ് ഇഇൗ മേഷ്യാധഷമേങ്ങനളല്ലഷ്യായ ഏനതല്ലഷ്യായ രറീതടിയടില്

അമദ്ദേഹനത്തയുയ  അമദ്ദേഹത്തടിനന്റെ  ഗവണ്നമേന്റെടിനനെയുയ  ആമകപടിച്ചു.

പത്രപ്രവരത്തകനരല്ലഷ്യായ അമദ്ദേഹയ നെടത്തുന്ന പത്രസമമളനെത്തടില് എത്രമയഷ്യാ

കഠടിനെമേഷ്യായ  വഷ്യാക്കുകള്  പറഞ്ഞു.  ഞങ്ങളഷ്യാരുയ  ഇങ്ങനനെയല്ല

പ്രതടികരടിചടിട്ടുള്ളതറ്റ്. ഞങ്ങള് കടക്കറ്റ് പുറത്തറ്റ് എന്നറ്റ്  ഒരഷ്യാമളഷ്യാടുയ പറഞ്ഞടിടടില്ല;

ഒരഷ്യാനളയുയ  അധടിമകപടിചടിടടില്ല.  എല്ലഷ്യാ  മചഷ്യാദഷങ്ങള്ക്കുയ

ഞങ്ങള്ക്കറടിയഷ്യാവന്ന ഉത്തരയ പറയഷ്യാന് ശമേടിക്കുകയഷ്യാണറ്റ്. 

 ഇവടിനട  ബഹുമേഷ്യാനെനപ്പെട  മുഖഷമേനടി  പ്രമണഷ്യായറ്റ്  മറഷ്യായടിയുനട  കഷ്യാരഷയ

പറഞ്ഞു.  പ്രമണഷ്യായറ്റ്  മറഷ്യായറ്റ്  ഒരു  കഷ്യാരഷയ  പറഞ്ഞടിട്ടുണറ്റ്.  എനെടിക്കറ്റ്
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മേഷ്യാധഷമേപ്രവരത്തകമരഷ്യാടറ്റ്  പറയഷ്യാനുള്ളതറ്റ്  അതഷ്യാണറ്റ്.   പ്രമണഷ്യായറ്റ്  മറഷ്യായറ്റ്

പറഞ്ഞതറ്റ്, “If you crawl, They will come for you, So stand up”

നെടിങ്ങള് ഇഴഞ്ഞഷ്യാല് നെടിങ്ങള് മുട്ടുകുത്തടിയഷ്യാല് അവര നെടിങ്ങളുനട പടിന്നഷ്യാനല

വരുയ.  അതുനകഷ്യാണറ്റ് എണറീറ്റുനെടിന്നറ്റ് നചറുത്തുനെടില്ക്കണനമേന്നഷ്യാണറ്റ് പ്രമണഷ്യായറ്റ്

മറഷ്യായറ്റ്  പറഞ്ഞതറ്റ്.     പ്രമണഷ്യായറ്റ്  മറഷ്യായടിനയ  കന്വേഷ്യാടറ്റ്  നചയ്തുനകഷ്യാണറ്റ്  ഞഷ്യാന്

മകരളത്തടിനല  മേഷ്യാധഷമേപ്രവരത്തകമരഷ്യാടറ്റ്  പറയുകയഷ്യാണറ്റ്,  “If  you  crawl,

This Government will come after you, So you stand up”  അതഷ്യാണറ്റ്

ഞങ്ങള്ക്കറ്റ്  പറയഷ്യാനുള്ളതറ്റ്.  മുഖഷമേനടിമയഷ്യാടറ്റ്,  നെടിങ്ങള്ക്കറ്റ്  മപടടിയഷ്യാണറ്റ്;

നെടിങ്ങള്ക്കറ്റ്  പ്രതടിപകത്തടിനനെ  മപടടിയഷ്യാണറ്റ്;  നെടിങ്ങള്ക്കറ്റ്  വടിമേരശനെങ്ങനള

മപടടിയഷ്യാണറ്റ്; നെടിങ്ങള്ക്കറ്റ് മചഷ്യാദഷങ്ങനള മപടടിയഷ്യാണറ്റ്; നെടിങ്ങള്ക്കറ്റ് ആനരങ്കടിലുയ

വടിരല്  ചൂണടിയഷ്യാല്  മപടടിയഷ്യാണറ്റ്;  നെടിങ്ങള്ക്കറ്റ്  എല്ലഷ്യാവനരയുയ  ഭയമേഷ്യാണറ്റ്.

അതുനകഷ്യാണഷ്യാണറ്റ്  മുന്പറ്റ് ഇവടിനട ഞഷ്യാന് Bertolt Brecht-നനെ  കന്വേഷ്യാടറ്റ് നചയറ്റ്

പറഞ്ഞടിട്ടുണറ്റ്.   അമദ്ദേഹയ  ജരമനെടിയടില്  നെടിന്നറ്റ്  രകനപ്പെടറ്റ്  യു.എസറ്റ്.-ല്

മപഷ്യായടി.   അമപ്പെഷ്യാള് യു.എസറ്റ്.-ല് മപഷ്യായടിനല്ലങ്കടില്  ഹടിററ്റ് ലറുനട ഭരണകൂടയ

അമദ്ദേഹനത്ത  വധടിക്കുമേഷ്യായടിരുന.  അമദ്ദേഹയ,  ഒരു  ജരമന്കഷ്യാരനനെ

യു.എസറ്റ്.ല് വചറ്റ് കണമപ്പെഷ്യാള് മചഷ്യാദടിച്ചു, ഇമപ്പെഷ്യാഴുയ നെമ്മുനട രഷ്യാജഷയ ഭരടിക്കുന്നതറ്റ്
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ഭയമേഷ്യാമണഷ്യാനയന്നഷ്യാണറ്റ്.  ഹടിററ്റ് ലറഷ്യാമണഷ്യാനയന്നല്ല,  ഭയമേഷ്യാമണഷ്യാനയന്നഷ്യാണറ്റ്

മചഷ്യാദടിക്കുന്നതറ്റ്.  എല്ലഷ്യാ  ഏകഷ്യാധടിപതടികളുയ  ഭയന്നഷ്യാണറ്റ്  ഭരടിക്കുന്നതറ്റ്.

അരകടിതതന്വേത്തടിലഷ്യാണറ്റ്  എല്ലഷ്യാ  ഏകഷ്യാധടിപതടികളുമേടിരടിക്കുന്നതറ്റ്.  ഒരു

സമേരമുണഷ്യായഷ്യാല് വടിമേരശനെമുണഷ്യായഷ്യാല് മപടടിയഷ്യാണറ്റ്.  അതുനകഷ്യാണഷ്യാണറ്റ് രണറ്റ്

കുടടികള് കരടിനങ്കഷ്യാടടി കഷ്യാണടിക്കുമമ്പഷ്യാള് ആയടിരയ മപഷ്യാലറീസുകഷ്യാരുനട ഇടയടില്

ഓടടിനയഷ്യാളടിക്കുന്നതറ്റ്.   Bertolt  Brecht  പറഞ്ഞതുമപഷ്യാനല,  നെടിങ്ങനള

ഭരടിക്കുന്നതറ്റ്  ഇഇൗ  ഭരണകൂടനത്ത  ഭരടിക്കുന്നതറ്റ്  ഭയമേഷ്യാണറ്റ്.  അതുനകഷ്യാണറ്റ്

മേഷ്യാധഷമേങ്ങള്നക്കതടിരഷ്യായടി  പ്രതടിപകത്തടിനനെതടിരഷ്യായടി  അടടിയന്തര

പ്രമമേയത്തടിനനെതടിരഷ്യായടി  എല്ലഷ്യാമുള്ള  നെടിങ്ങളുനട  അസഹടിഷ്ണുതയുനട

അടയഷ്യാളമേഷ്യാണറ്റ്.   ഇഇൗ മേഷ്യാധഷമേപ്രവരത്തനെത്തടിനെറ്റ്  കൂച്ചുവടിലങ്ങടിടഷ്യാനുയ അവനര

അധടിമകപടിക്കഷ്യാനുയ  മവടയഷ്യാടഷ്യാനുയ  നെടത്തുന്ന  ശമേങ്ങള്നക്കതടിരഷ്യായടി

അതടിശകടിയഷ്യായടി  പ്രതടിമഷധയ  മരഖനപ്പെടുത്തടിനക്കഷ്യാണറ്റ്  ഞഷ്യാനുയ  എനന്റെ

പഷ്യാരടടിയുയ വഷ്യാക്കഇൗടറ്റ് നചയ്യുന. 

(ഗവണ്നമേന്റെറ്റ്  നെടിലപഷ്യാടടില്  പ്രതടിമഷധടിചറ്റ്  പ്രതടിപകമനെതഷ്യാവയ

അമദ്ദേഹത്തടിനന്റെ പഷ്യാരടടിയടില്നപ്പെട അയഗങ്ങളുയ സഭവടിടറ്റ് പുറത്തുമപഷ്യായടി)
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ശറീ  .   പടി  .   നക  .   ബഷറീര:  സര, സടി.പടി.ഐ.(എയ)-ഉയ എല്.ഡടി.എഫറ്റ്.-

ഉയ  മേഷ്യാധഷമേ  സന്വേഷ്യാതനഷത്തടിനന്റെയുയ  ജനെഷ്യാധടിപതഷത്തടിനന്റെയുയ

സയരകകരഷ്യാനണന്നറ്റ്   ഇവടിനട  പറയുന്നതുമകടഷ്യാല്  മതഷ്യാനയ.  1975-നല

അടടിയന്തരഷ്യാവസ  കഷ്യാലത്തറ്റ്  മകഷ്യാണ്ഗ്രസറ്റ്  നചയ  കഷ്യാരഷങ്ങനളപ്പെറടി  ഇവടിനട

ബഹുമേഷ്യാനെനപ്പെട  മുഖഷമേനടി  വടിമേരശടിക്കുകയുണഷ്യായടി.   48  വരഷങ്ങള്ക്കുമുമ്പറ്റ്

നെടന്ന  സയഭവങ്ങളമല്ല  നെടിങ്ങള്  ഇവടിനട  ആവരത്തടിക്കുന്നതറ്റ്;  നെടിങ്ങള്

എന്തടിനെഷ്യാണറ്റ്  അതറ്റ്  ആവരത്തടിക്കഷ്യാന്  മപഷ്യാകുന്നതറ്റ്;   മേഷ്യാധഷമേ

സന്വേഷ്യാതനഷത്തടിനുമവണടി  വഷ്യാദടിക്കുന്നവരഷ്യാനണങ്കടില്  നെടിങ്ങള്  എന്തടിനെഷ്യാണറ്റ്

ചഷ്യാനെലടില്  (8  മേണടി  മുതല്  9  മേണടി  വനര)  ഹരത്തഷ്യാലടിനനെക്കുറടിചറ്റ്  നെടന്ന

ചരചയടില്  അവതഷ്യാരകന്  'നെടിങ്ങളുനട  മനെതഷ്യാക്കളുനട

കുടുയബത്തടില്നപ്പെടയഷ്യാളുകള്ക്കറ്റ്  ഇതുമപഷ്യാലുള്ള  അനുഭവങ്ങളുണഷ്യായഷ്യാല്

എന്തഷ്യായടിരടിക്കുയ  സടിതടി'  എന്നറ്റ്  മചഷ്യാദടിചമപ്പെഷ്യാള്  അമദ്ദേഹത്തടിനനെതടിനര

മേന്യൂസടിയയ  മപഷ്യാലറീസറ്റ്  മസഷനെടില്  മകസറ്റ്  നകഷ്യാടുത്തവരമല്ല  നെടിങ്ങള്;

നെടിങ്ങള്ക്കറ്റ്  എവടിനടയഷ്യാണറ്റ്  മേഷ്യാധഷമേ  സന്വേഷ്യാതനഷമുള്ളതറ്റ്;  ഇമപ്പെഷ്യാള്  ഇവടിനട

വഷ്യാരത്ത  വഷഷ്യാജനമേന്നറ്റ്  പറയുന.    മദശഷ്യാഭടിമേഷ്യാനെടി  പത്രത്തടില്  വരുന്ന

വഷ്യാരത്തകളടില്  ഏതടിനെഷ്യാണറ്റ്  സതഷസനതയുള്ളതറ്റ്? സഷ്യാമങ്കതടികതന്വേയ
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പറഞ്ഞഷ്യാണറ്റ്  നെടിങ്ങള്  എല്ലഷ്യാവനരയുയ  പ്രതടി  മചരക്കുന്നതറ്റ്.   നെടിങ്ങനളപ്പെറടി

പുകഴടിയഷ്യാല്  മേഷ്യാധഷമേ  അവഷ്യാര ഡറ്റ്,  നെടിങ്ങള്നക്കതടിനര  തടിരടിഞ്ഞഷ്യാല്  മകസറ്റ്,

അറസറ്റ്.  അല്ലഷ്യാനത മവനറ എന്തഷ്യാണറ്റ് ഇവടിനട സയഭവടിക്കുന്നതറ്റ്;  ഒരു കഷ്യാരഷയ

വഷകമേഷ്യാണറ്റ്.  നെടിങ്ങള്  ചലടിക്കുന്നതറ്റ്  ആരക്കുമവണടിയഷ്യാണറ്റ്;

ശറീ.  നെമരന്ദ്രമമേഷ്യാഡടിക്കുമവണടിയഷ്യാണറ്റ്.  ഇമപ്പെഷ്യാള്    ശറീ.  നെമരന്ദ്രമമേഷ്യാഡടിനയ

നെടിങ്ങളുനട  മുമ്പടില്  നവറടില  വയ്പ്പെടിക്കുന്ന  സടിതടിയടിമലയ്ക്കഷ്യാണറ്റ്

എത്തടിചടിട്ടുള്ളതറ്റ്.   നെടിങ്ങള്ക്കറ്റ്  നപഷ്യാളടിറടിക്കല് പവറുയ  മേണടി  പവറുയ  ഉണറ്റ്.

ഇനെടി നെടിങ്ങള്ക്കറ്റ്  മേറീഡടിയ പവറഷ്യാണറ്റ് ലഭടിക്കഷ്യാനുള്ളതറ്റ്.  അതടിനുമവണടി എല്ലഷ്യാ

പത്രക്കഷ്യാനരയുയ  നെടിങ്ങളുനട  വരുതടിയടില്  വരുത്തുന്ന  നെടിലപഷ്യാടഷ്യാണറ്റ്

സന്വേറീകരടിക്കുന്നതറ്റ്.   അവടിനട  നെടിങ്ങളുനട  ഇടനെടിലക്കഷ്യാരനനെ  വചഷ്യാല്,

പറഞ്ഞഷ്യാല്  ഏറടിമപ്പെഷ്യാകുയ.   എല്ലഷ്യാകഷ്യാരഷത്തടിനുയ,  പ്രതടിപകത്തുനെടിന്നറ്റ്

ആനരങ്കടിലുയ  ഒരഷ്യാള്  പ്രസയഗടിക്കുകയഷ്യാനണങ്കടിമലഷ്യാ  പ്രതടിപകമനെതഷ്യാവറ്റ്

പ്രസയഗടിക്കുകയഷ്യാനണങ്കടിമലഷ്യാ  എന്തടിനെഷ്യാണറ്റ്  നവറുനത  നെടിങ്ങളുനട

ഭഷ്യാഗത്തുനെടിനയ  നെഷ്യാലഞറ്റ്  ആളുകള്  കൂകടി  ഒചയുണഷ്യാക്കുന്നതറ്റ്;

മേടിണഷ്യാതടിരുന്നഷ്യാല് മപമര?  ജനെഷ്യാധടിപതഷയ,  അഭടിപ്രഷ്യായ സന്വേഷ്യാതനഷയ,  മേഷ്യാധഷമേ

സന്വേഷ്യാതനഷയ,  നെറീതടി ഇനതഷ്യാനയ നെടിങ്ങള് പറയണ.  നെടിങ്ങളുനട വഷ്യാക്കുയ കറീറ
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ചഷ്യാക്കുയ ഒനമപഷ്യാനലയഷ്യാണറ്റ്.  മേഷ്യാധഷപ്രവരത്തകനരയുയ പത്രപ്രവരത്തകനരയുയ

നെടിങ്ങള് നസക്രമടറടിയറടില് പ്രമവശടിപ്പെടിക്കുനമണഷ്യാ;  നെടിങ്ങളുനട മേനടിമേഷ്യാരടില്

ആനരനയങ്കടിലുയ  ഒരഷ്യാനള,  പത്രപ്രവരത്തകര  കഷ്യാണഷ്യാനെഷ്യാനണന്നറ്റ്  പറഞ്ഞറ്റ്

അനുവഷ്യാദയ  മചഷ്യാദടിചഷ്യാല്  അവനര  മവനണനപറഞ്ഞറ്റ്  തടിരടിചയയ്ക്കുന്ന

അവസയമല്ല?   എവടിനടയഷ്യാണറ്റ്  നെടിങ്ങള്ക്കറ്റ്  മേഷ്യാധഷമേ  സന്വേഷ്യാതനഷമുള്ളതറ്റ്;

മേഷ്യാധഷമേ  സന്വേഷ്യാതനഷത്തടിനുമമേല്  മകകടത്തുന്ന  പടിണറഷ്യായടി  സരക്കഷ്യാരടിനന്റെ

നെടപടടിയടിലുയ നെടിയമേയ കയടിനലടുക്കുന്ന എസറ്റ്.എഫറ്റ്.ഐ.-യുനട നെടപടടിയടിലുയ

പ്രതടിമഷധടിചറ്റ് ഞഷ്യാനുയ എനന്റെ പഷ്യാരടടിയുയ വഷ്യാക്കഇൗടറ്റ് നെടത്തുന.

(ഗവണ്നമേന്റെറ്റ്  നെടിലപഷ്യാടടില്   പ്രതടിമഷധടിചറ്റ്  ശറീ.  പടി.  നക.  ബഷറീറുയ

അമദ്ദേഹത്തടിനന്റെ പഷ്യാരടടിയടില്നപ്പെട അയഗങ്ങളുയ സഭ വടിടറ്റ് പുറത്തുമപഷ്യായടി)

ശറീ  .    മമേഷ്യാന്സറ്റ്  മജഷ്യാസഫറ്റ്:   സര,  മേഷ്യാധഷമേ  സന്വേഷ്യാതനഷത്തടിനെറ്റ്  ഏറവയ

കൂടുതല്  വടില  കല്പ്പെടിക്കുന്ന  നെഷ്യാടഷ്യാണറ്റ്  നെമ്മുനട  മകരളയ.  മേഷ്യാധഷമേ

പ്രവരത്തകരക്കുയ മേഷ്യാധഷമേ സന്വേഷ്യാതനഷത്തടിനുമനെനരയുയ കടന്നഷ്യാക്രമേങ്ങളുണഷ്യായ

സന്ദേരഭങ്ങളടിനലല്ലഷ്യായ മകരളയ ഒറനക്കടഷ്യായടി പ്രതടിമഷധടിച ചരടിത്രമേഷ്യാണുള്ളതറ്റ്.

എന്നഷ്യാല്  രഷ്യാഷറീയ  പ്രതടികഷ്യാരത്തടിനന്റെ  സഷ്യാഹചരഷയ  മേഷ്യാധഷമേപ്രവരത്തകരുനട

മനെനരയുണഷ്യാകുന്നതറ്റ് നെടിരഭഷ്യാഗഷകരമേഷ്യാണറ്റ്. ഏഷഷഷ്യാനനെററ്റ് പ്രവരത്തകനെഷ്യായ ശറീ.
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വടിനു.വടി.മജഷ്യാണടിനനെതടിരഷ്യായടി  ഗവണ്നമേന്റെറ്റ്  എടുത്തടിരടിക്കുന്ന  സമേറീപനെയ

ഭരണരയഗനത്ത  പ്രതടികഷ്യാര  രഷ്യാഷറീയമേഷ്യായടിടഷ്യാണറ്റ്  കഷ്യാണഷ്യാന്  സഷ്യാധടിക്കുന്നതറ്റ്.

ഇതറ്റ്  മകരളത്തടിനെറ്റ്  അപമേഷ്യാനെകരമേഷ്യാണറ്റ്.   ശറീ.  വടിനു.  വടി.മജഷ്യാണ്-നന്റെ

ഭഷ്യാഗത്തുനെടിമന്നഷ്യാ  മേഷ്യാധഷമേപ്രവരത്തകരുനട  ഭഷ്യാഗത്തുനെടിമന്നഷ്യാ  നതറഷ്യായ

നെടപടടിയുണഷ്യായഷ്യാല്  അതടിനനെതടിനര  നെടിയമേപരമേഷ്യായ  നെടപടടികള്

സന്വേറീകരടിക്കുന്നതുയ  അതടിനുമവണടി  നെറീക്കങ്ങള്  നെടത്തുന്നതുയ

സന്വേഷ്യാഭഷ്യാവടികമേഷ്യാണറ്റ്.  നെടിയമേനത്ത  ദുരവടിനെടിമയഷ്യാഗയ  നചയ്തുനകഷ്യാണറ്റ്  നതറഷ്യായ

മേഷ്യാരഗ്ഗങ്ങളടിലൂനട  പ്രതടികഷ്യാരത്തടിനുമവണടി  ശമേടിക്കുന്നതറ്റ്  ജനെഷ്യാധടിപതഷ

ഗവണ്നമേന്റെടിനെറ്റ്  ഭൂഷണമേല്ല.   ഇത്തരത്തടിലുള്ള  സഷ്യാഹചരഷയ  നെമ്മുനട

സയസഷ്യാനെത്തറ്റ് അവസഷ്യാനെടിപ്പെടിമക്കണതഷ്യായടിട്ടുണറ്റ്. 

ഇന്നനത്ത  അടടിയന്തരപ്രമമേയ  മനെഷ്യാടറീസുയ  അതടിനെറ്റ്  ബഹുമേഷ്യാനെനപ്പെട

മുഖഷമേനടി  നെല്കടിയ  മേറുപടടിയുയ  രണ്ടുയ  രണഷ്യായടിത്തനന്ന  കഷ്യാണുകയഷ്യാണറ്റ്.

എസറ്റ്.എഫറ്റ്.ഐ-യുനട  മനെതൃതന്വേത്തടില്  ഏഷഷഷ്യാനനെററ്റ്  ഓഫറീസടിമലയ്ക്കറ്റ്

നെടത്തടിയ  അതടിക്രമേവയ  ഗുണഷ്യായടിസവയ  ഉള്നപ്പെനടയുള്ള  വടിഷയങ്ങളഷ്യാണറ്റ്

അടടിയന്തരപ്രമമേയ  മനെഷ്യാടറീസടില്  ഉള്നപ്പെടുത്തടിയടിരുന്നതറ്റ്.   എന്നഷ്യാല്  ആ

വടിഷയനത്തക്കുറടിചറ്റ്  കഷ്യാരഷമേഷ്യായടി  ഒനയ  പറയഷ്യാനത  മേറ്റു  വടിഷയങ്ങളടിമലയ്ക്കറ്റ്
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മപഷ്യാകുനന്നഷ്യാരു  സഷ്യാഹചരഷമുണഷ്യായതുതനന്ന  ഈ  അക്രമേനത്ത  ഗവണ്നമേന്റെറ്റ്

സയരകടിക്കുനനവന്നതടിനന്റെ  നതറഷ്യായ  സമേറീപനെമേഷ്യാനണനകൂടടി

ചൂണടിക്കഷ്യാണടിക്കുകയഷ്യാണറ്റ്.  ഇതുമപഷ്യാനല മേഷ്യാധഷമേ സന്വേഷ്യാതനഷത്തടിനുമനെനരയുള്ള

കടനകയറയ  ഗവണ്നമേന്റെടിനന്റെ  ഭഷ്യാഗത്തുനെടിനയ  ഉണഷ്യാകുന്നതറ്റ്

അവസഷ്യാനെടിപ്പെടിക്കണയ.  മേഷ്യാധഷമേ  പ്രവരത്തകരക്കുയ  മേഷ്യാധഷമേ

ഓഫറീസുകള്ക്കുമനെനരയുള്ള  ഗുണഷ്യായടിസയ  ഭരണമുന്നണടിയുനട

സയരകണയടില്  നെടക്കുന്നതറ്റ്  മകരളത്തടിനെറ്റ്  അപമേഷ്യാനെകരമേഷ്യാണറ്റ്.   ഇത്തരയ

സഷ്യാഹചരഷങ്ങള്  ചരച  നചയ്യുന്നതടിനെറ്റ്  പ്രതടിപകയ  നെല്കടിയ  മനെഷ്യാടറീസറ്റ്

ചരചയ്നക്കടുക്കഷ്യാത്തതടില് പ്രതടിമഷധടിചറ്റ് ഞഷ്യാന് വഷ്യാക്കഇൗടറ്റ് നെടത്തുന.

(ഗവണ്നമേന്റെറ്റ്  നെടിലപഷ്യാടടില്  പ്രതടിമഷധടിചറ്റ്  ശറീ.  മമേഷ്യാന്സറ്റ്  മജഷ്യാസഫറ്റ്

സഭ വടിടറ്റ് പുറത്തുമപഷ്യായടി)

ശറീ  .    അനൂപറ്റ്  മജക്കബറ്റ്:   സര,  നെടിയമേ  നെടപടടികനളടുമക്കണ

സന്ദേരഭങ്ങളടില് അതറ്റ് എടുക്കഷ്യാനത അക്രമേത്തടിമലയ്ക്കറ്റ് വഴടിവയ്ക്കുനനവന്നതഷ്യാണറ്റ്

കഴടിഞ്ഞ ദടിവസയ നകഷ്യാചടി ഏഷഷഷ്യാനനെററ്റ് ഓഫറീസടില് നെടന്ന സയഭവയ നവളടിചയ

വറീശുന്നതറ്റ്.   ഇതുമേഷ്യായടി  ബനനപ്പെടറ്റ്  ബഹുമേഷ്യാനെനപ്പെട  പ്രതടിപകമനെതഷ്യാവറ്റ്

പറഞ്ഞതറ്റ്  അടടിവരയടിടുവഷ്യാന്  ഞഷ്യാന്  ആഗ്രഹടിക്കുന.   ഏനതങ്കടിലുയ
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തരത്തടിലുള്ള നതറ്റുകള് സയഭവടിചടിട്ടുനണങ്കടില് അതടിനനെക്കുറടിചറ്റ് അമനെന്വേഷണയ

നെടത്തഷ്യാനുള്ള  സയവടിധഷ്യാനെയ  (മപഷ്യാലറീസറ്റ്  വകുപ്പുയ  വടിവടിധ  വകുപ്പുകളുയ)

ഗവണ്നമേന്റെടിനുണറ്റ്.     പമക  അതടിമലയ്നക്കഷ്യാനയ  മപഷ്യാകഷ്യാനത

എസറ്റ്.എഫറ്റ്.ഐ.  പ്രവരത്തകര  മേഷ്യാധഷമേ  സഷ്യാപനെത്തടിമലയ്ക്കറ്റ്  അതടിക്രമേടിച്ചു

കയറടി വലടിയരറീതടിയടില് അഴടിഞ്ഞഷ്യാടയ നെടത്തടിയ സഷ്യാഹചരഷമുണഷ്യായതറ്റ് എത്ര

അപലപനെറീയമേഷ്യാണറ്റ്.   മേഷ്യാധഷമേ  സന്വേഷ്യാതനഷത്തടിനുമമേലുള്ള  കടനകയറമേഷ്യായടി

ഇതടിനനെ കഷ്യാമണണതുണറ്റ്.  മേയക്കുമേരുനമേഷ്യായടി ബനനപ്പെട്ടുള്ള വടിഷയമേഷ്യാണറ്റ്

ഇതടിനെഷ്യാസദമേഷ്യായ  സയഭവയ  എന  പറയുന്നതറ്റ്.  അതുമേഷ്യായടി  ബനനപ്പെട

വഷ്യാരത്തകള്  വടിവടിധതലങ്ങളടില്  വന്നതഷ്യാണറ്റ്.   മകരളത്തടില്  മേയക്കുമേരുന

വഷഷ്യാപനെയ  ഇനയ  വരദ്ധടിതമേഷ്യായടിത്തനന്ന  മുമന്നഷ്യാട്ടുമപഷ്യാകുകയഷ്യാണറ്റ്.   ഇതറ്റ്

മസഷ്യാഷഷല് കഷഷ്യാമ്പയടിനെടിലൂനട അവസഷ്യാനെടിപ്പെടിക്കഷ്യാന്  കഴടിയുനന്നഷ്യാരു വടിഷയമേല്ല.

ഈ  വടിഷയയ  പല  ആവരത്തടി  നെടിയമേസഭയടില്  ചരച  നചയതഷ്യാണറ്റ്.

മകരളത്തടില്  മേയക്കുമേരുന്നറ്റ്  മേഷ്യാഫടിയ  വളനര  ശകമേഷ്യായടിത്തനന്ന

മുമന്നഷ്യാട്ടുമപഷ്യാകുന.   അതടിനനെ  അടടിചമേരത്തുവഷ്യാന്  എമകസറ്റ്  വകുപ്പെടിമനെഷ്യാ,

മപഷ്യാലറീസറ്റ്  വകുപ്പെടിമനെഷ്യാ  കഴടിയഷ്യാത്ത  സഷ്യാഹചരഷയ  നെടിലവടിലുനണന്നതറ്റ്  പരമേ

യഷ്യാഥഷ്യാരതഷമേഷ്യാണറ്റ്.  അതറ്റ്  ഏറവയകൂടുതല്  ടഷ്യാരഗററ്റ്  നചയ്യുന്നതറ്റ്  നെമ്മുനട
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കുടടികനളയുയ  വടിദഷഷ്യാരതടികനളയുമേഷ്യാണറ്റ്.   അത്തരത്തടിലുള്ള  വടിഷയങ്ങള്

മേഷ്യാധഷമേങ്ങള്  ചൂണടിക്കഷ്യാട്ടുമമ്പഷ്യാള്  അതടിനന്റെ  യഷ്യാഥഷ്യാരതഷയ  എന്തഷ്യാനണമന്നഷ്യാ

അതടിനനെ  ഉള്നക്കഷ്യാള്ളുവഷ്യാമനെഷ്യാ  അതടില്  വടിമേരശനെ  വടിമധയമേഷ്യായടി  വരുന്ന

കഷ്യാരഷങ്ങനള  സഹടിഷ്ണുതമയഷ്യാനട  മേനെസ്സടിലഷ്യാക്കഷ്യാമനെഷ്യാ  കഴടിയഷ്യാനത

അത്തരത്തടിലുള്ള  സഷ്യാപനെങ്ങള്ക്കുമനെനര  നെടത്തുന്ന  അതടിക്രമേങ്ങള്

വളനരമയനറ  അപലപനെറീയമേഷ്യാണറ്റ്.   ഈ  വടിഷയയ  ചരച  നചയഷ്യാത്തതടില്

പ്രതടിമഷധടിചറ്റ് ഞഷ്യാന് വഷ്യാക്കഇൗടറ്റ് നെടത്തുന.

(ഗവണ്നമേന്റെറ്റ് നെടിലപഷ്യാടടില് പ്രതടിമഷധടിചറ്റ് ശറീ.  അനൂപറ്റ് മജക്കബറ്റ് സഭ

വടിടറ്റ് പുറത്തുമപഷ്യായടി)

ശറീമേതടി  നക  .    നക  .    രമേ:   സര,  സയസഷ്യാനെത്തറ്റ്  ലഹരടി  മേഷ്യാഫടിയ

വലടിയമതഷ്യാതടില്  സ്കൂളുകളടിലുയ  മകഷ്യാമളജുകളടിലുനമേഷ്യാനക്ക  പടിടടിമുറുക്കുകയഷ്യാണറ്റ്.

നെമ്മുനട  നകഷ്യാച്ചു  കുടടികള്മപഷ്യാലുയ  ലഹരടി  മേഷ്യാഫടിയയുനട  പടിടടിയടിലഷ്യാകുന്ന

സഷ്യാഹചരഷത്തടിനനെതടിനരയഷ്യാണറ്റ്  സയസഷ്യാനെ  സരക്കഷ്യാര  അതടിശകമേഷ്യായ

പ്രചരണയ  നകഷ്യാണ്ടുവന്നതറ്റ്.   അതടിനെറ്റ്  ഏഷഷഷ്യാനനെററ്റ്  ഉള്നപ്പെനടയുള്ള

ചഷ്യാനെലുകള് പടിന്തുണ നെല്കടി കൂനടനെടിന.  അതുമേഷ്യായടി ബനനപ്പെടറ്റ് ഞങ്ങളുനട

മേണ്ഡലങ്ങളടില്  വളനര  നെന്നഷ്യായടി  പരടിപഷ്യാടടികള്  നെടത്തടിയതഷ്യാണറ്റ്.   പനക
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അത്തരയ  പ്രചരണങ്ങനളഷ്യാനക്ക  റദ്ദേറ്റ്  നചയ്യുന്ന  രറീതടിയടില്,  മേഷ്യാധഷമേ

സഷ്യാപനെത്തടിനെറ്റ്  മനെനരയുള്ള  അക്രമേങ്ങളഷ്യാണറ്റ്  നെടനനക്കഷ്യാണടിരടിക്കുന്നതറ്റ്.

ഇതറ്റ്  ഒരു  കഷ്യാരണവശഷ്യാലുയ  അയഗറീകരടിക്കഷ്യാന്  കഴടിയടില്ല.   ലഹരടി

മേഷ്യാഫടിയയ്നക്കതടിനരയുള്ള  പ്രചരണങ്ങള്  ആനരയഷ്യാണറ്റ്  നപഷ്യാള്ളടിക്കുന്നതറ്റ്;

ആരക്കഷ്യാണറ്റ്  ഇതടിനനെതടിരഷ്യായടി  പ്രശ്നങ്ങളുണകുന്നതറ്റ്;  മേഷ്യാഫടിയയ്നക്കതടിനര

നെടത്തുന്ന  പ്രവരത്തനെങ്ങള്  ആനരനയഷ്യാനക്കമയഷ്യാ

നപഷ്യാള്ളടിക്കുനനണന്നതുനകഷ്യാണഷ്യാണറ്റ് വളനര നപനടന്നറ്റ്  മുന്കൂടടി തയഷ്യാറഷ്യാക്കടിയ

തടിരക്കഥയുനട  ഭഷ്യാഗമേഷ്യായടി  ഇത്തരത്തടിലുള്ള  അക്രമേങ്ങള്

നെടനനക്കഷ്യാണടിരടിക്കുന്നതറ്റ്.   ഇതടിനനെതടിനര  ഒരു  കഷ്യാരണവശഷ്യാലുയ

പ്രതടികരടിക്കഷ്യാതടിരടിക്കഷ്യാന് കഴടിയടില്ല.  ഇതടിനനെതടിനര ശകമേഷ്യായ പ്രതടിമഷധയ

മരഖനപ്പെടുത്തുകയഷ്യാണറ്റ്.   ഈ  വടിഷയയ  ചരച  സഭ  നെടിരത്തടിവചറ്റ്  ചരച

നചയഷ്യാത്തതടില് പ്രതടിമഷധടിചറ്റ് ഞഷ്യാന് വഷ്യാക്കഇൗടറ്റ് നെടത്തുന. 

(ഗവണ്നമേന്റെറ്റ് നെടിലപഷ്യാടടില് പ്രതടിമഷധടിചറ്റ്  ശറീമേതടി നക.  നക.  രമേ സഭ

വടിടറ്റ് പുറത്തുമപഷ്യായടി.

സഭ  വടിടറ്റ്  പുറത്തുമപഷ്യായ  അയഗങ്ങള്  അല്പ്പെസമേയത്തടിനുമശഷയ

സഭയടില് തടിരടിനക പ്രമവശടിച്ചു.)  


