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അടടിയന്തരപ്രമമേയയ

രരാഷഷ്ട്രീയ കകരാലപരാതകങ്ങളയ ഗുണരാ ആക്രമേണങ്ങളയ

മേടി  .    സഷ്ട്രീക്കര:  കണ്ണൂര ജടില്ലയടില് ഇന്നകലയുണരായ രരാഷഷ്ട്രീയ കകരാലപരാതകങ്ങള

ഉളകപ്പെകട മകരളതടില് വരദടിച്ചു വരുന്ന കകരാലപരാതകങ്ങളയ ഗുണരാ ആക്രമേണങ്ങളയ

നടിയനടിക്കുന്നതടില് സരക്കരാര പരരാജയകപ്പെട്ടതുമൂലയ ജനങ്ങളടില് ഉളവരായടിട്ടുളളതരായടി

പറയകപ്പെടുന്ന  ആശങ്കയുയ  അരകടിതരാവസ്ഥയുയ  സയബനടിചച്ച്  ഇന്നകത

സഭരാനടപടടികള  നടിരതടിവചച്ച്  ചരച  കചയ്യണകമേന്നരാവശശ്യകപ്പെട്ടച്ച്  സരവ്വശഷ്ട്രീ  കക.

മുരളഷ്ട്രീധരന,  റടി.എ.  അഹമ്മദച്ച്  കബഷ്ട്രീര,  സടി.എഫച്ച്.  മതരാമേസച്ച്,  അനൂപച്ച്  മജക്കബച്ച്

എന്നഷ്ട്രീ ബഹുമേരാനകപ്പെട്ട അയഗങ്ങള റൂള 50 പ്രകരാരയ മനരാട്ടഷ്ട്രീസച്ച് നല്കടിയടിട്ടുണച്ച്.  

രരാഷഷ്ട്രീയ കകരാലപരാതകങ്ങളയ ഗുണരാ ആക്രമേണങ്ങളയ

മുഖശ്യമേനടി  (ശഷ്ട്രീ  .    പടിണറരായടി  വടിജയന):  സര,  ഇഇൗ  സരക്കരാര

അധടികരാരമമേറതടിനുമശഷയ  സയസ്ഥരാനതച്ച്  നടന്നടിട്ടുളള  അക്രമേപ്രവരതനങ്ങകള

ക്കുറടിചച്ച്  പ്രതടിപരാദടിക്കുന്നതരാണച്ച്  ഇഇൗ  അടടിയന്തര  പ്രമമേയയ.   നടിരവധടി  പ്രശ്നങ്ങള

ഇതടികന്റെ  ഭരാഗമേരായടി  ഉന്നയടിചതുകകരാണച്ച്  ആ  പ്രശ്നങ്ങള  എല്ലരായ  പരരാമേരശടിചച്ച്

മപരാമകണതരായതടിനരാല്  സമേയയ  കുറച്ചു  നഷ്ട്രീണ്ടു  മപരാകുകമേന്നരാണച്ച്  മതരാന്നുന്നതച്ച്.

കണ്ണൂര ജടില്ലയടികല പയ്യന്നന്നൂര മപരാലഷ്ട്രീസച്ച് മസ്റ്റേഷന പരടിധടിയടികല രരാമേന്തളടി ചുമള്ളേരടി
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വഷ്ട്രീട്ടടില്  ബരാലകൃഷ്ണകന്റെ  മേകനുയ  ഡടി.കകവ.എഫച്ച്.കഎ.-യുകട  മുന  വടിമല്ലജച്ച്

കസക്രട്ടറടിയുമേരായ  40  വയസ്സുളള ധനരരാജകന കഴടിഞ്ഞ  11-ാം തഷ്ട്രീയതടി രരാതടി  9.45

ഓകടയരാണച്ച്   ബടി.കജ.പടി.  പ്രവരതകരരായ  10  മപര രരാഷഷ്ട്രീയ വടിമരരാധയ കരാരണയ

വഷ്ട്രീട്ടുമുറത്തു  വചച്ച്  കവട്ടടികക്കരാലകപ്പെടുതടിയ  സയഭവയ  ഉണരായതച്ച്.   ഇക്കരാരശ്യതടില്

ധനരരാജടികന്റെ അയല്വരാസടി പ്രജഷ്ട്രീഷച്ച് നല്കടിയ കമേരാഴടിപ്രകരാരയ പയ്യന്നൂര കപരാലഷ്ട്രീസച്ച്

മസ്റ്റേഷനടില്  മകസച്ച്  രജടിസ്റ്റേര  കചയച്ച്  അമനന്വേഷണയ  നടതടി  വരടികയരാണച്ച്.   ഇഇൗ

സയഭവതടിലുളള  വടിമരരാധതരാല്  പയ്യന്നൂര  മപരാലഷ്ട്രീസച്ച്  മസ്റ്റേഷന  പരടിധടിയടില്

തകന്നയുളള  കവളളൂരച്ച്  അന്നൂര  പടടിഞ്ഞരാമറക്കര  കുഞ്ഞടിമകരാമ്പ്രതച്ച്  വഷ്ട്രീട്ടടില്

തരാമേസടിക്കുന്ന  ബടി.കജ.പടി.  പയ്യന്നൂര  നടിമയരാജകമേണ്ഡലയ  കമ്മറടി  കമേമ്പറരായ  40

വയസ്സുളള  രരാമേചന്ദ്രകന  കഴടിഞ്ഞ  11-നച്ച്  രരാതടി  12.30  മേണടിമയരാടുകൂടടി

കവട്ടടികകരാലകപ്പെടുതടിയ  സയഭവയ  ഉണരായടിട്ടുണച്ച്.   അതടില്  രരാമേചന്ദ്രകന്റെ  ഭരാരശ്യ

രജനടിയുകട കമേരാഴടിപ്രകരാരയ പയ്യന്നൂര മപരാലഷ്ട്രീസച്ച് മസ്റ്റേഷനടില് മകസച്ച് രജടിസ്റ്റേര കചയച്ച്

അമനന്വേഷണയ  നടതടി  വരടികയരാണച്ച്.   ഇതടികനത്തുടരന്നുണരായ  ചടില  അക്രമേ

സയഭവങ്ങളടില് മപരാലഷ്ട്രീസച്ച്  ഫലപ്രദമേരായടി ഇടകപടുകയുയ ഇമപ്പെരാള സ്ഥടിതടിഗതടികള

ശരാന്തമേരാകുകയുയ  കചയടിട്ടുണച്ച്.   കകരാല്ലയ  കളക്ടമററടിലുണരായ  മബരായബച്ച്

മസരാടനകതക്കുറടിചച്ച്  ഇതടില്  പരരാമേരശടിചടിട്ടുണച്ച്.  ജൂണ്  15-നച്ച്  രരാവടികല  10.45
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മേണടിമയരാകട കകരാല്ലയ കളക്ടമററച്ച് വളപ്പെടില് മുനസടിഫച്ച് മകരാടതടിക്കച്ച് സമേഷ്ട്രീപയ പരാരക്കച്ച്

കചയടിരുന്ന  മലബര  ഡടിപ്പെരാരട്ടുകമേന്റെച്ച്  വക  ജഷ്ട്രീപ്പെടിനുളളടില്  ഉഗ്രമസരാടനയ  ഉണരായടി.

മസരാടനതടില്  ഒരു  സടിവടില്  മകസ്സുമേരായടി  ബനകപ്പെട്ടച്ച്  മകരാടതടിയടില്  എതടിയ

സരാബുവടികന്റെ മുഖതച്ച് പരടിമക്കറടിരുന്നു,  മേറച്ച് അപരായങ്ങള ഒന്നുയ ഉണരായടില്ല.  ഇതടില്

ജടില്ലരാ മലബര ഓഫഷ്ട്രീസടികല ജൂനടിയര സൂപ്രണച്ച് ശഷ്ട്രീ. കകററസടികന്റെ പരരാതടി പ്രകരാരയ

കകരാല്ലയ കവസ്റ്റേച്ച് മപരാലഷ്ട്രീസച്ച് മസ്റ്റേഷനടില് മകസച്ച് രജടിസ്റ്റേര കചയ.  ഇഇൗ മകസടിനമമേല്

കകരാല്ലയ  ജടില്ലരാ  മപരാലഷ്ട്രീസച്ച്  മമേധരാവടിയുകട  മമേല്മനരാട്ടതടില് എ.സടി.പടി.  ശഷ്ട്രീ.  കക.

ലരാല്ജടിയുകട  മനതൃതന്വേതടിലുളള  പ്രമതശ്യക  സയഘയ  സന്വേരാഡുകളരായടി   തടിരടിഞ്ഞച്ച്

അമനന്വേഷണയ നടതടിവരടികയരാണച്ച്.   എ.ഡടി.ജടി.പടി. സഇൗതച്ച് മസരാണ്, കഎ.ജടി.പടി.

ഇമന്റെണല്  കസകക്യൂരടിറടി,  കഎ.ജടി.പടി.  തടിരുവനന്തപുരയ  മറഞച്ച്,  കകരാല്ലയ  സടിറടി

മപരാലഷ്ട്രീസച്ച്  കമ്മഷ്ട്രീഷണര  തുടങ്ങടിയ  ഉന്നത  ഉമദശ്യരാഗസ്ഥരുകട  മമേല്മനരാട്ടതടിലരാണച്ച്

അമനന്വേഷണയ  നടക്കുന്നതച്ച്.   പ്രതടികയ  കകണതരാനുളള  ശമേങ്ങള  നടന്നു

വരടികയരാണച്ച്.   മപരാതനമകരാടച്ച്  സുജടിതടികന  മേരദടിച്ചുകവന്ന  ആമരരാപണയ

ഉന്നയടിചടിരുന്നു.   ജൂകകല  6-ാം  തഷ്ട്രീയതടി  രരാതടി  7  മേണടിമയരാകട  മപരാതനമകരാടച്ച്

മപരാലഷ്ട്രീസച്ച്  മസ്റ്റേഷനടികല  അരടിമയരാട്ടുമകരാണയ  എന്ന  സ്ഥലതച്ച്  പ്രമദശവരാസടികള

തമ്മടില്  സയഘരഷമുണരായടി.   സയഘരഷയ  ഉകണന്നറടിഞ്ഞച്ച്  മപരാലഷ്ട്രീസച്ച്
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സ്ഥലകതതടി  രണ്ടു വടിഭരാഗമതയുയ പടിരടിച്ചു വടിട്ടു.  തുടരന്നച്ച് രരാതടി  8  മേണടിമയരാകട

രണ്ടു  വടിഭരാഗവയ  വഷ്ട്രീണ്ടുയ  സയഘടടിചമപ്പെരാള  മപരാലഷ്ട്രീസച്ച്  ആ  ഘട്ടതടിലുയ  ഇടകപട്ടച്ച്

ഇവകര പറഞ്ഞയച്ചു.  ആ സമേയയ സുജടിതച്ച് എന്നയരാള മപരാലഷ്ട്രീസച്ച് ഉമദശ്യരാഗസ്ഥകര

കമയ്യറയ  കചയ്യരാന  ശമേടിച്ചു.   സുജടിതടികന  മപരാലഷ്ട്രീസച്ച്  കസ്റ്റേഡടിയടികലടുത്തു,

അന്നുതകന്ന ജരാമേശ്യതടില് വടിട്ടയയ്ക്കുകയുയ കചയ.  പമക മപരാലഷ്ട്രീസച്ച്  മേരദടിച്ചു എന്നച്ച്

ആമരരാപടിചച്ച് സുജടിതച്ച് രരാതടി 8.45 മേണടിമയരാകട കനശ്യരാകുളങ്ങര കകപ്രമേറടി കഹല്തച്ച്

കസന്റെറടിലുയ  തുടരന്നച്ച്  അടുത  ദടിവസയ  തടിരുവനന്തപുരയ  കമേഡടിക്കല്  മകരാമളജച്ച്

ആശുപതടിയടിലുയ ചടികടിത്സമതടടി.  മപരാലഷ്ട്രീസച്ച്  ഇയരാകള മേരദടിച്ചു എന്ന ആമരരാപണയ

ശരടിയല്ല.  ഒരു  വലടിയ  സയഘരഷയ  അവടികട  ഉയരന്നു  വരുമമ്പരാള  അതച്ച്

ഒഴടിവരാക്കുന്നതടിനരായടി  മപരാലഷ്ട്രീസച്ച്  കരാരശ്യകമേമേരായടി  പ്രവരതടിക്കുകയരാണച്ച്  കചയതച്ച്.

ചടിറയടിനകഷ്ട്രീഴച്ച് മപരാലഷ്ട്രീസച്ച് മസ്റ്റേഷന അതടിരതടിയടില് ആറടിങ്ങലടില് ഒരു യുവരാവടികന

കവട്ടടികക്കരാന്ന സയഭവകതക്കുറടിചച്ച് ഇതടില് പറയുന്നുണച്ച്,  ചടിറയടിനകഷ്ട്രീഴച്ച് മപരാലഷ്ട്രീസച്ച്

മസ്റ്റേഷന പരടിധടിയടികല കടിഴുവടില്ലയ വടിമല്ലജടില് പരാമ്പൂരമക്കരാണയ പ്രദഷ്ട്രീപച്ച് ഭവനടില് 33

വയസ്സുളള  ദടിലഷ്ട്രീപടികന  പ്രതടിയുകട  ഭരാരശ്യയുമേരായടി  അവടിഹടിത  ബനമുകണന്നച്ച്

ആമരരാപടിചച്ച്  ജൂകകല  3-നച്ച്  4.30-നച്ച്  കടിഴുവടില്ലയ  മപരാളയടില് എന്ന സ്ഥലതച്ച് വചച്ച്

മമേരാമട്ടരാര  കകസക്കടിളടില്  സഞരടിച്ചു  വന്നടിരുന്ന  മുരുകന  തടഞ്ഞു  നടിരതടി
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കയ്യടിലുണരായടിരുന്ന  കവട്ടുകതടികകരാണച്ച്  ദടിലഷ്ട്രീപടികന്റെ  കഴുതടിലുയ,  കകകക്കുഴടിയടിലുയ

കവട്ടടി  കകരാലകപ്പെടുതടി.  ഇഇൗ സയഭവതടില് ചടിറയടിനകഷ്ട്രീഴച്ച്  മപരാലഷ്ട്രീസച്ച്  മസ്റ്റേഷനടില്

മകസച്ച്  രജടിസ്റ്റേര  കചയച്ച്  മുരുകകന  അറസ്റ്റേച്ച്  കചയച്ച്  റടിമേരാന്റെച്ച്  കചയടിട്ടുളളതരാണച്ച്.

തുടരന്നുളള  അമനന്വേഷണയ  സടി.കഎ.-യുകട  മനതൃതന്വേതടില്  നടന്നു  വരടികയരാണച്ച്.

തൃശ്ശൂര ചരാവക്കരാടച്ച് മപരാലഷ്ട്രീസച്ച് മസ്റ്റേഷന പരടിധടിയടില് രമമേശന കകരാല്ലകപ്പെട്ടതച്ച് ഇതടില്

പരരാമേരശടിക്കുന്നുണച്ച്.   ചരാവക്കരാടച്ച്  മപരാലഷ്ട്രീസച്ച്  മസ്റ്റേഷന  പരടിധടിയടികല  പരാലയൂര

വരാറനരാട്ടച്ച് വഷ്ട്രീട്ടടില് പരമമേശന്വേരന നരായരുകട മേകന രമമേശന (54 വയസച്ച്) ജൂലല 6-നച്ച്

കകവകടിട്ടച്ച്  7  മേണടിമയരാകട മമേരാമട്ടരാര കകസക്കടിളടില് പസച്ച് ടു വടിനച്ച് പഠടിക്കുന്ന മേകളയ,

പസച്ച്  ഒന്നടിനു  പഠടിക്കുന്ന  മേകനുമേരായടി  അനുഗശ്യരാസച്ച്  മറരാഡടിലുളള  തകന്റെ  തറവരാടച്ച്

വഷ്ട്രീട്ടടിമലയച്ച് മപരാകമവ വഷ്ട്രീടടിനച്ച്  100  മേഷ്ട്രീറര അകകല മറരാഡരടികടിലടിരുന്ന കചറുപ്പെക്കരാര

കളടിയരാക്കുകയുണരായടി.   തറവരാടച്ച്  വഷ്ട്രീട്ടടികലതടിയ  രമമേശന  കുട്ടടികകള  വഷ്ട്രീട്ടടിലരാക്കടി

തടിരടിച്ചു  വന്നച്ച്  കളടിയരാക്കടിയ  കചറുപ്പെക്കരാകര  മചരാദശ്യയ  കചയ  സമേയയ  അവരുമേരായടി

വരാക്കച്ച്തരക്കവയ ഉനയ തളളമുണരായടി,  തുടരന്നച്ച് രമമേശന കുഴഞ്ഞു വഷ്ട്രീണച്ച് മേരണകപ്പെട്ടു.

ഇതടിമലയച്ച് രമമേശകന്റെ ബന്ധുവരായ ബരാബു എന്നയരാളകട പരരാതടിപ്രകരാരയ ചരാവക്കരാടച്ച്

മപരാലഷ്ട്രീസച്ച്  മസ്റ്റേഷനടില് മകസച്ച്  രജടിസ്റ്റേര കചയടിട്ടുണച്ച്.   തുടരന്നച്ച്  അമനന്വേഷണതടില്

മേരണകരാരണയ  ഹൃദയരാഘരാതമേരാകണന്നച്ച്  മഡരാക്ടര  അഭടിപ്രരായകപ്പെട്ടടിട്ടുണച്ച്.   സതശ്യന,
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ഫയരാസച്ച്, ദഷ്ട്രീപകച്ച് എന്നടിവകര അറസ്റ്റേച്ച് കചയച്ച് ഇഇൗ മകസടില് റടിമേരാന്റെച്ച് കചയടിട്ടുണച്ച്.  ഇഇൗ

സയഭവയ  അതഷ്ട്രീവ  ഗഇൗരവമേരായടി  തകന്നയരാണച്ച്  സരക്കരാര  കരാണുന്നതച്ച്.  ഒരു  അച്ഛന

മേക്കമളയുയ  കകരാണ്ടുമപരാകുമമ്പരാള  കളടിയരാക്കടിയതടികന്റെ  ഭരാഗമേരായടി  അച്ഛന

അതടിലടിടകപട്ടച്ച്  മചരാദശ്യയ കചയ,  അതടികന്റെ തുടരചയരായടി മേരണകപ്പെട്ടു എന്ന സയഭവയ

ഗഇൗരവമേരായടി  തകന്നയരാണച്ച്  സരക്കരാര  കരാണുന്നതച്ച്.   ഇമതരാകടരാപ്പെയ  മകരാവളയ

മപരാലഷ്ട്രീസച്ച്  മസ്റ്റേഷന  പരടിധടിയടില്  മേരടിയരാദരാസടികന  കകരാലകപ്പെടുതടിയ  സയഭവയ

ഉന്നയടിക്കുന്നുണച്ച്.  ജൂകകല 6-ാം തഷ്ട്രീയതടി രരാതടി 10.30-നുയ ജൂകകല 7  നച്ച് പുലരകച

4.30-നുയ  ഇടയ്ക്കുളള ഏമതരാ സമേയതച്ച്  തടിരുവല്ലയ  മുട്ടയരാടച്ച്  മകരാളടിയൂര ചരാനല്ക്കര

ചരുവടിള  പുതനവഷ്ട്രീട്ടടില് തരാമേസടിച്ചു വരുന്ന  മേരടിയരാദരാസടിമനയുയ ഭരാരശ്യ  ഷഷ്ട്രീജമയയുയ

ആമരരാ  വഷ്ട്രീടടികന്റെ പുറകുവശകത വരാതടില് കുതടികപ്പെരാളടിചച്ച്  അകത്തുകയറടി  ഏമതരാ

മേരാരകരായുധയ  ഉപമയരാഗടിചച്ച്  ഗുരുതരമേരായടി  പരടിമക്കല്പ്പെടിചതടില്  മേരടിയരാദരാസച്ച് (50

വയസച്ച്) അവടികട വച്ചു തകന്ന മേരണകപ്പെട്ടു. ടടിയരാകന്റെ ഭരാരശ്യ ഷഷ്ട്രീജ (41 വയസച്ച്) മുഖത്തുയ

മദഹത്തുയ  ഗുരുതരമേരായ  പരടിക്കുകമളരാകട  തടിരുവനന്തപുരയ  കമേഡടിക്കല്  മകരാമളജച്ച്

ആശുപതടിയടില്  ചടികടിത്സയടിലരാണച്ച്.  ഇക്കരാരശ്യതടില്  മകരാവളയ  മപരാലഷ്ട്രീസച്ച്

മസ്റ്റേഷനടില്  മകസച്ച്  രജടിസ്റ്റേര  കചയടിട്ടുണച്ച്.  ഇഇൗ  മകസടികന്റെ  അമനന്വേഷണയ  മഫരാരട്ടച്ച്

എ.സടി.-യുകട  മനതൃതന്വേതടില്  നടത്തുകയുയ  പ്രതടികളരായ  കകരാലുസച്ച്  ബടിനു  എന്ന
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അനടില്കുമേരാറടിമനയുയ അയരാളകട  സുഹൃതച്ച് തമേടിഴരാടച്ച്  സന്വേമദശടി  ചന്ദ്രമനയുയ അറസ്റ്റേച്ച്

കചയച്ച്  മകരാടതടിയടില്  ഹരാജരരാക്കടി  റടിമേരാന്റെച്ച്  കചയടിട്ടുണച്ച്.    ഒറപ്പെരാലയ  മകരാടതടി

പരടിസരതച്ച്  മേരാധശ്യമേ  പ്രവരതകകര  ആക്രമേടിച  സയഭവയ  ഇതടില്  ഉന്നയടിചടിട്ടുണച്ച്.

കഴടിഞ്ഞ   ജൂണ്  9-ാം തഷ്ട്രീയതടി  8.45-ഓകട  കചരപ്പുളമശ്ശേരടി  മപരാലഷ്ട്രീസച്ച്  മസ്റ്റേഷന

പരടിധടിയടികല  ഗവണ്കമേന്റെച്ച്  കകഹസ്കൂളടിനച്ച്  എതടിരവശതച്ച്  വചച്ച്  എസച്ച്.എഫച്ച്.കഎ.

പ്രവരതകരുയ  എ.ബടി.വടി.പടി.  പ്രവരതകരുയ  തമ്മടില്  സയഘരഷയ  ഉണരായതടില്

ഇരു കൂട്ടതടില്കപ്പെട്ടവരക്കുയ പരടിമക്കറടിരുന്നു.  ആ സയഭവതടില് രണച്ച് മകസുകള

രജടിസ്റ്റേര കചയടിട്ടുണച്ച്.  പ്രസ്തുത സയഭവതടിലുള്ളേ വടിമരരാധതരാല് ജൂണ് 11-നച്ച് രരാതടി 8

മേണടിമയരാകട  കനല്ലരായ  -  കപരാറചടിറ  എന്ന  സ്ഥലതച്ച്  വചച്ച്  സടി.പടി.കഎ.(എയ)

പ്രവരതകനരായ  പ്രജടിതടികന  ബടി.കജ.പടി.  പ്രവരതകര  ദണ്ഡച്ച്  കകരാണച്ച്  അടടിചച്ച്

പരടിമക്കല്പ്പെടിക്കുകയുയ  ആ  സയഭവതടില്  കചരപ്പുളമശ്ശേരടി  മപരാലഷ്ട്രീസച്ച്  മസ്റ്റേഷനടില്

ബടി.കജ.പടി.  പ്രവരതകകര പ്രതടികളരാക്കടി മകസച്ച് രജടിസ്റ്റേര കചയ്യുകയുയ കചയടിട്ടുണച്ച്.

ബടി.കജ.പടി.-ആര.എസച്ച്.എസച്ച്.  പ്രവരതകര  പ്രതടികളരായ  മകസടില്  അറസ്റ്റേച്ച്

കചയ്യകപ്പെട്ട  മജശ്യരാതടിഷച്ച്,  മരരാഹടിതച്ച്,  മേണടികണ്ഠന,  രരാമജഷച്ച്,  ദഷ്ട്രീമപഷച്ച്,  പ്രകരാശച്ച്

എന്നടിവകര ജൂണ്  14-ാം തഷ്ട്രീയതടി ഉചയച്ച്  1.30-ഒരാകട ഒറപ്പെരാലയ മകരാടതടി മുമ്പരാകക

ഹരാജരരാക്കരാന  കകരാണ്ടുവന്ന  സമേയതച്ച്,   മകരാടതടിയുകട  മുനവശതച്ച്   മറരാഡടില്
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നടിന്നുകകരാണച്ച്  പ്രതടികളകട  മഫരാമട്ടരാകയടുക്കരാന   ശമേടിച  മേരാധശ്യമേപ്രവരതകകര

തടഞ്ഞുവചച്ച്  മദമഹരാപദ്രവയ  ഏല്പ്പെടിക്കുകയുയ  കചയ  സയഭവതടില്   ബടി.കജ.പടി.

പ്രവരതകരകക്കതടികര ഒറപ്പെരാലയ മപരാലഷ്ട്രീസച്ച് മസ്റ്റേഷനടില് മകസച്ച് രജടിസ്റ്റേര കചയ്യുകയുയ

ഒറപ്പെരാലയ  എസച്ച്.കഎ.-യുകട  മനതൃതന്വേതടില്  അമനന്വേഷണയ  നടതടിവരടികയുമേരാണച്ച്.

പ്രധരാന പ്രതടികളരായ ജടി. ജടി. വടിഷ്ണുവയ സുമമേഷയ  ഒറപ്പെരാലയ സന്വേമദശടികളല്ല.  ജടി. ജടി.

വടിഷ്ണു  തടിരുവനന്തപുരയ  സന്വേമദശടിയുയ  ആര.എസച്ച്.എസച്ച്.-കന്റെ  ഒറപ്പെരാലത്തുളള  ജടില്ലരാ

മപ്രരക്കുമേരാണച്ച്.  സുമമേഷച്ച് പട്ടരാമ്പടി സന്വേമദശടിയുയ ആര.എസച്ച്.എസച്ച്.  പട്ടരാമ്പടി,  കകരാപ്പെയ

ശരാരഷ്ട്രീരടികച്ച്  പ്രമുകുമേരാണച്ച്. ഇവര  രണ്ടുമപകരയുയ  അറസ്റ്റേച്ച്  കചയച്ച്  മകരാടതടിയടില്

ഹരാജരരാക്കടി  റടിമേരാന്റെച്ച്  കചയടിട്ടുണച്ച്.  അടുതതച്ച്  കക.എസച്ച്.ആര.ടടി.സടി.  കകഡ്രെെവകറ

മേരദടിച്ചുകവന്ന ആമരരാപണമേരാണച്ച്.  ജൂകകല 10-ാം തഷ്ട്രീയതടി തടിരുവനന്തപുരതച്ച് നടിന്നുയ

കകരാച്ചുമവളടിയടിമലയച്ച്  സരവ്വഷ്ട്രീസച്ച്  നടതടിയ കക.എസച്ച്.ആര.ടടി.സടി.  ബസച്ച് കകവകടിട്ടച്ച്

4.15 മേണടിമയരാകട കകരാച്ചുമവളടിയടില് യരാതക്കരാകര ഇറക്കടിയ സമേയയ ഇഇൗ ബസച്ച് ....

ശഷ്ട്രീ  .   പടി  .   സടി  .   മജരാരജച്ച് പരാമതരാട്ടയ : സര, മപരായടിന്റെച്ച് ഓഫച്ച് ഓരഡര...

മേടി  .    സഷ്ട്രീക്കര:  ഇമപ്പെരാള മപരായടിന്റെച്ച്  ഓഫച്ച് ഓരഡര ഇല്ല.  മുഖശ്യമേനടി പറഞ്ഞച്ച്

പൂരതടിയരാക്കടിതടിനച്ച്  മശഷയ  തരാങ്കളകട  മപരായടിന്റെച്ച്  ഓഫച്ച്  ഓരഡര  ഉന്നയടിക്കുക.

ഇതടിനടിടയച്ച്  സമേയയ  അനുവദടിക്കരാന  കഴടിയടില്ല.   മുഖശ്യമേനടി  സഭയടില്  എന്തച്ച്
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സയസരാരടിക്കണകമേന്നച്ച് കചയറടിനച്ച് റൂള കചയ്യരാന കഴടിയടില്ല.  തരാങ്കള ഇരടിക.. ഇമപ്പെരാള

അനുവദടിക്കരാന കഴടിയടില്ല. ...(ബഹളയ)....

പട്ടടികജരാതടി  പട്ടടികവരഗ്ഗ  പടിമന്നരാക്കസമുദരായമകമേവയ  നടിയമേവയ

സരായസരാരടികവയ പരാരലകമേന്റെറടി കരാരശ്യവയ വകുപ്പുമേനടി (ശഷ്ട്രീ  .   എ  .   കക  .   ബരാലന  ): സര,

അങ്ങച്ച് റൂള 52(1) വരായടിക്കണയ. ഈ ക്രമേപ്രശ്നയ കറക്ടരാണച്ച്.  

മേടി  .    സഷ്ട്രീക്കര :  നടിങ്ങള  സഭയടില്  കകരാടുത  മനരാട്ടഷ്ട്രീസുമേരായടി   ബനകപ്പെട്ട

ഉതരമേരാണച്ച്  മുഖശ്യമേനടി  പറയുന്നതച്ച്.  രരാഷഷ്ട്രീയ  കകരാലപരാതകങ്ങള

സരാമേരാനശ്യവല്ക്കരടിച്ചുകകരാണ്ടുളള  മനരാട്ടഷ്ട്രീസരാണച്ച് കകരാടുതടിരടിക്കുന്നതച്ച്.   മുഖശ്യമേനടികയ

കപ്രരാസഷ്ട്രീഡച്ച് കചയ്യരാന അനുവദടിക. 

ശഷ്ട്രീ  .    പടിണറരായടി  വടിജയന:  സര,  ഇവടികട  ഉന്നയടിച  പ്രശ്നങ്ങകളകുറടിചച്ച്

വടിശദഷ്ട്രീകരണയ നല്കണമേമല്ലരാ, ആ വടിശദഷ്ട്രീകരണമേരാണച്ച് ഞരാന നല്കുന്നതച്ച്.   ഞരാന

മനരകത പറഞ്ഞുവന്ന വടിഷയയ കക.എസച്ച്.ആര.ടടി.സടി.  കകഡ്രെെവകറ മേരദടിച്ചുകവന്ന

ആമരരാപണകതക്കുറടിചരാണച്ച്.   കക.എസച്ച്.ആര.ടടി.സടി.  ബസച്ച്  4.15-ഓകട

കകരാച്ചുമവളടിയടില് യരാതക്കരാകര ഇറക്കടിയ സമേയയ ഇഇൗ ബസടിനച്ച്  എതടിരവശതരായടി

ടയര  പഞറരായതടികനത്തുടരന്നച്ച്  ഒരു  കക.എസച്ച്.ആര.ടടി.സടി.  ബസ്സുയ  പരാരക്കച്ച്

കചയടിരുന്നു.   ഇതടിനടിടയടില്  വചച്ച്  രണച്ച്  മമേരാമട്ടരാര  കകസക്കടിളകള  തമ്മടില്
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കൂട്ടടിയടിടടിക്കുകയുയ    തുടരന്നച്ച്  ഒരു  കകബക്കടില്   വന്ന  യരാതക്കരാര

കക.എസച്ച്.ആര.ടടി.സടി.  കകഡ്രെെവര  സുമരഷച്ച്  ബരാബുവടികന  മദമഹരാപദ്രവയ

ഏല്പ്പെടിക്കുകയുയ ഒഇൗമദശ്യരാഗടിക കൃതശ്യനടിരവ്വഹണതടിനച്ച്  തടസമുണരാക്കുകയുയ കചയ.

ഇതുമേരായടി  ബനകപ്പെട്ടച്ച്  വലടിയതുറ  മപരാലഷ്ട്രീസച്ച്  മസ്റ്റേഷനടില്  മകസച്ച്  രജടിസ്റ്റേര  കചയച്ച്

പ്രതടികകള  കകണത്തുന്നതടിനച്ച്  ഉഇൗരജടിത  ശമേയ  നടതടിവരടികയരാണച്ച്.   പടികന്ന

ഉന്നയടിചതച്ച് കുന്നുകുഴടിയടില് ഉണരായ ഒരു സയഭവമേരാണച്ച്.  മേരാരചച്ച് 22-നച്ച് രരാതടി 11.40-

ഓകട മേക്യൂസടിയയ മപരാലഷ്ട്രീസച്ച് മസ്റ്റേഷന പരടിധടിയടികല കുന്നുകുഴടി ആര.സടി. ജയഗ്ഷനടില്

വചച്ച് മജരാണടി,  സുമേടിതച്ച്,  കകസബടിന മജരാണ് അവരുകട സുഹൃതച്ച് എന്നടിവകര ഉണടി,

അബടി  വരഗ്ഗഷ്ട്രീസച്ച്  തുടങ്ങടി  പത്തുമപര  മചരന്നച്ച്  പട്ടടിക  വടടികകരാണച്ച്  അടടിക്കുകയുയ

ചവടിട്ടടി  പരടിമക്കല്പ്പെടിക്കുകയുയ  കചയതടിരുന്നു.  ഗുരുതരമേരായടി  പരടിമക്കറ  കകസബടിന

മജരാണ്  (21  വയസച്ച്)  പടി.ആര.എസച്ച്.  ആശുപതടിയടില്   ചടികടിത്സയടിലടിരടികക്ക

ഏപ്രടില്  25-നച്ച് മേരണകപ്പെട്ടു.  ഇക്കരാരശ്യതടിനച്ച് പത്തുമപകര പ്രതടികളരാക്കടി മപരാലഷ്ട്രീസച്ച്

മകസച്ച്  രജടിസ്റ്റേര  കചയച്ച്  ആറച്ച്  പ്രതടികകള  അറസ്റ്റേച്ച്   കചയടിട്ടുണച്ച്.    മേയഗലപുരയ

എസച്ച്.കഎ.-കയയുയ  പരാരട്ടടിമയയുയ  മേരദടിച്ചുകവന്ന  ആമരരാപണയ  ഇതടില്

ഉന്നയടിചടിട്ടുണച്ച്.  ജൂകകല 5-ാം തഷ്ട്രീയതടി കകവകടിട്ടച്ച്  5  മേണടിമയരാകട കരടിചരാറക്കടവടിനച്ച്

സമേഷ്ട്രീപയ  4  മപര  മേദശ്യപടിചച്ച്  കൂട്ടയകൂടടി  നടില്ക്കുന്നതരായടി  ലഭടിച  വടിവരതടികന്റെ
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അടടിസ്ഥരാനതടില് മേയഗലപുരയ എസച്ച്.കഎ.-യുയ മപരാലഷ്ട്രീസച്ച് പരാരട്ടടിയുയ സ്ഥലകതതടി

കപരാതുസ്ഥലതച്ച് മേദശ്യപടിചതടികന എതടിരക്കുകയുയ  മേദശ്യപടിചച്ച്  നടിന്ന അഖടില് എന്ന

കണകന ജഷ്ട്രീപ്പെടില് കയറരാന ശമേയ നടതടിയമപ്പെരാള മേറ്റുള്ളേവര എതടിരക്കുകയുയ കചയ.

അമപ്പെരാള  സമേഷ്ട്രീപവരാസടികള  കൂട്ടയകൂടടി  ജഷ്ട്രീപ്പെടില്  കയറടിയ  കണകന  പടിടടിചടിറക്കടി.

കൂടുതല്  ആളകള  അവടികട  കൂട്ടയ  കൂടടിയതുകരാരണയ  ക്രമേസമേരാധരാനപ്രശ്നയ

ഉണരാകരാതടിരടിക്കരാന  മപരാലഷ്ട്രീസച്ച്  സ്ഥലത്തുനടിന്നുയ  മപരായടി.   ഇഇൗ  സയഭവതടില്

പത്തുമപകര  പ്രതടികളരാക്കടി  മകസച്ച്  എടുതടിട്ടുണച്ച്.   ജനകട്ടതടിലുണരായടിരുന്നവര

എസച്ച്.കഎ.-കയ പടിടടിചച്ച്  തള്ളുകയുയ  ഇഇൗ സ്ഥലതച്ച് ജനകട്ടയ അക്രമേരാസക്തമേരായടി

നടിന്നതടിനരാല് കൂടുതല് പ്രശ്നയ ഉണരാകരാതടിരടിക്കുന്നതടിനച്ച് എസച്ച്.കഎ.-യുയ  സയഘവയ

ഉമദശയ  50  മേഷ്ട്രീറര അകലതടില് പരാരക്കച്ച് കചയടിരുന്ന മപരാലഷ്ട്രീസച്ച് ജഷ്ട്രീപ്പെടിമലയച്ച് നടന്നച്ച്

മപരായടി കയറുകയരാണുണരായതച്ച്.  അടുതതച്ച്  ഓപ്പെമറഷന കുമബരയുകട കരാരശ്യമേരാണച്ച്.

ഇഇൗ  സരക്കരാര  അധടികരാരതടില്  വന്നതടിനുമശഷയ  മബ്ലേഡച്ച്  മേരാഫടിയയ്കക്കതടികര

കറയ്ഡുകളയ  തുടരനടപടടികളയ  ശക്തമേരായടി  തുടരുന്നുണച്ച്.   ഓപ്പെമറഷന  കുമബര

നടിരതടിവച്ചുകവന്ന  ആമരരാപണയ  ശരടിയല്ല.  മബ്ലേഡച്ച്  മേരാഫടിയകക്കതടികരയുള്ളേ

നടപടടികള ശക്തമേരായടി തുടരുകതകന്ന കചയ്യുയ.  മപരാലഷ്ട്രീസച്ച് ഉമദശ്യരാഗസ്ഥകര സ്ഥലയ

മേരാറടിയ കരാരശ്യവയ ഇവടികട ആമരരാപടിക്കുന്നുണച്ച്.  മപരാലഷ്ട്രീസച്ച് ഉമദശ്യരാഗസ്ഥകര തലങയ
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വടിലങയ ടരാനസര കചയകവന്നച്ച് പറയുന്നതച്ച് ശരടിയല്ല.  കപനഷനരായതടികനത്തുടരന്നച്ച്

ഒഴടിഞ്ഞ സഷ്ട്രീറ്റുകളടില് കപ്രരാമമേരാഷനുയ മേറ്റുയ നല്കടിയതടികനത്തുടരന്നുണരായ ഒഴടിവകള

നടികത്തുകയരാണച്ച്  കചയതച്ച്.   ഇഇൗ  സരക്കരാര  അധടികരാരതടില്  വന്നതടിനുമശഷയ

സയസ്ഥരാനകത  ക്രമേസമേരാധരാനനടില  ആകക  തകരന്നുകവന്ന  നടിലയടിലുള്ളേ

ചടിതഷ്ട്രീകരണയ  ശരടിയല്ല.   സഭ  നടിരതടിവചച്ച്  ചരച  കചയ്യരാനുള്ളേ  ഒരു  പ്രമതശ്യക

സയഭവങ്ങളയ  അരമങ്ങറടിയടിട്ടടില്ല.   അതുകകരാണച്ച്  സഭ  നടിരതടിവചച്ച്  ചരച

കചമയ്യണതരായടിട്ടടില്ല.  

ശഷ്ട്രീ  .    എ  .    കക  .    ബരാലന:  സര,  റൂള  50  പ്രകരാരയ അടടിയന്തര പ്രമമേയതടിനുള്ളേ

മനരാട്ടഷ്ട്രീസച്ച്  നല്കടിയരാല് ബഹുമേരാമേനകപ്പെട്ട സഷ്ട്രീക്കര അതച്ച്  പരടിമശരാധടിക്കണയ.  Rule

52(ii)-ല് പറയുന്നതച്ച് “not more than one matter shall be discussed on the

same  motion”എന്നരാണച്ച്.  ഇവടികട  പതച്ച്-ഇരുപതച്ച്  സയഭവങ്ങളരാണച്ച്

പറഞ്ഞടിരടിക്കുന്നതച്ച്.  ബഹുമേരാനകപ്പെട്ട സഷ്ട്രീക്കര ഇതച്ച് പരടിമശരാധടിമക്കണതരാണച്ച്.  ഇതച്ച്

യഥരാരത്ഥതടില് അഡടിറച്ച് കചയ്യരാന പരാടടില്ലരാത ഒരു അടടിയന്തര പ്രമമേയമേരാണച്ച്. 

മേടി  .   സഷ്ട്രീക്കര:  ശഷ്ട്രീ. എ. കക. ബരാലന പറഞ്ഞ റൂള 52(ii) ശരടിയരാണച്ച്. 

ശഷ്ട്രീ  .    കക  .    സടി  .    മജരാസഫച്ച്:  സര,  ബഹുമേരാനശ്യനരായ  മേനടിതകന്ന  അങ്ങകയ

മചരാദശ്യയ  കചയ്യുകയരാണച്ച്.  സയസ്ഥരാനതച്ച്  വശ്യരാപകമേരായ  അക്രമേയ
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അരമങ്ങറുകയരാകണന്നച്ച് കരാണടിക്കുവരാന മവണടിയരാണച്ച്  ഇഇൗ മനരാട്ടഷ്ട്രീസച്ച്  കകരാടുതതച്ച്.

ബഹുമേരാനശ്യനരായ മേനടി തകന്ന അതടികന മചരാദശ്യയ കചയ്യുകയരാണച്ച്, അതച്ച് ശരടിയരാമണരാ

സര? 

ശഷ്ട്രീ  .    പടി  .    സടി  .    മജരാരജച്ച് പരാമതരാട്ടയ: സര, റൂള 52-ല് പറയുന്നതച്ച്, “പ്രമമേയയ

അവതരടിപ്പെടിക്കുന്നതടിനുളള  അവകരാശതടിമന്മേല്  നടിയനണങ്ങള"

എന്നതടികനക്കുറടിചരാണച്ച്.  മകരാസച്ച്  (i),  “ഒമര  മയരാഗതടില്  അങ്ങകനയുള്ളേ

ഒന്നടിലധടികയ പ്രമമേയങ്ങള അവതരടിപ്പെടിക്കുവരാന പരാടടില്ല; (ii) ഒമര പ്രമമേയതടിമന്മേല്

ഒന്നടിലധടികയ സയഗതടികള ചരച കചയ്യരാന പരാടടില്ല.”  ഇമപ്പെരാള മുഖശ്യമേനടി മേറുപടടി

പറഞ്ഞതടില് ഒരുപരാടച്ച്  പ്രമമേയമേരായടി.  ഇകതന്തച്ച് ഇടപരാടരാണച്ച്?  ഇതച്ച് അനുവദടിക്കരാന

പരാടടില്ല.  ഈ  പ്രമമേയയ  അയഗഷ്ട്രീകരടിക്കരാന  പരാടടില്ല.  മുഖശ്യമേനടി  മേറുപടടി  പറയരാനുയ

പരാടടില്ല.  അതച്ച്  കതറരാണച്ച്,  റൂളടിനച്ച്  വടിരുദമേരാണച്ച്.   മമേലടില്  ഇതച്ച്

ആവരതടിക്കരാതടിരടിക്കരാനുളള നടപടടിയുണരാകണയ.

ശഷ്ട്രീ  .   വടി  .   ഡടി  .   സതഷ്ട്രീശന: സര, റൂള 50-യുമേരായടി  ബനകപ്പെട്ടച്ച്  ഇവടികട  റൂള 52-

കന്റെ റഷ്ട്രീഡടിയഗച്ച് പറഞ്ഞകതല്ലരായ ശരടിയരാണച്ച്.  ഇവടിടകത ഒരു പ്രഷ്ട്രീസടിഡന്റുണച്ച്.   റൂള

52  അനുസരടിചരാമണരാ  ഇഇൗ  നടിയമേസഭയടില്  അടടിയന്തരപ്രമമേയതടിനച്ച്  എല്ലരാവരുയ

മനരാട്ടഷ്ട്രീസച്ച്  കകരാടുതടിരുന്നതച്ച്?   ഇവടികട  ഒറ  വടിഷയമമേയുളളൂ,   സയസ്ഥരാനതച്ച്
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വരദടിച്ചുവരുന്ന   അക്രമേങ്ങള.   അതടികന്റെ  ഉദരാഹരണങ്ങളരായടിട്ടരാണച്ച്   വടിവടിധ

കരാരശ്യങ്ങള  ഇവടികട  വടിശദഷ്ട്രീകരടിചടിരടിക്കുന്നതച്ച്.   ആ  വടിഷയയ   സബ്സ്റ്റേരാനമഷശ്യറച്ച്

കചയ്യരാന മവണടി,  അതടികന കസ്ട്രെങ്തന കചയ്യരാന മവണടി ധരാരരാളയ ഉദരാഹരണങ്ങള

പറയുയ.  ഇവടിടകത  പഴയ  പ്രഷ്ട്രീസടിഡന്റെച്ച്  എടുതച്ച്  മനരാക്കടിമക്കരാളൂ.  അതുകകരാണച്ച്

ഇമപ്പെരാള കകരാടുതടിരടിക്കുന്ന മനരാട്ടഷ്ട്രീസച്ച് നടിലനടില്ക്കുന്നതരാണച്ച്. 

മേടി  .    സഷ്ട്രീക്കര:  റൂള  50-ല്  ഇവടികട  നല്കടിയ  അടടിയന്തരപ്രമമേയയ  കണ്ണൂര

ജടില്ലയടില്  ഇന്നകലയുണരായ  രരാഷഷ്ട്രീയ  കകരാലപരാതകങ്ങളളകപ്പെകട  മകരളതടില്

വരദടിച്ചുവരുന്ന കകരാലപരാതകങ്ങകള സയബനടിച്ചുളളതരാണച്ച്. വടിശദഷ്ട്രീകരണക്കുറടിപ്പെടില്

വടിശദമേരായടി എല്ലരായ പരരാമേരശടിച പശരാതലതടില് മുഖശ്യമേനടിക്കച്ച് അതടിനച്ച് മേറുപടടി

പറമയണടിവരുയ.  അതരാണച്ച് ഇവടികടയുണരായതച്ച്.  

ശഷ്ട്രീ  .    കക  .    എയ  .    മേരാണടി:  സര,  അക്രമേസയഭവങ്ങളകട  പരമ്പരയരാണച്ച്  ഇവടികട

വടിശദഷ്ട്രീകരടിചതച്ച്.  അമപ്പെരാള  സഭ  നടിരതടിവചച്ച്  ചരച  കചമയ്യണതച്ച്

ജസ്റ്റേടിഫടിമക്കഷനുണച്ച്.  സഭ നടിരതടിവചച്ച് ചരച കചയ്യണയ.

മേടി  .    സഷ്ട്രീക്കര:  ആദശ്യയ  മനരാട്ടഷ്ട്രീസച്ച്  നല്കടിയ  ശഷ്ട്രീ.  കക.  മുരളഷ്ട്രീധരന

അവതരണരാനുമേതടി മതടടി സയസരാരടിക്കകട്ട. 
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രരാഷഷ്ട്രീയ കകരാലപരാതകങ്ങളയ ഗുണരാ ആക്രമേണങ്ങളയ

ശഷ്ട്രീ  .    കക  .    മുരളഷ്ട്രീധരന:  സര,  ഒരു  മേരാസക്കരാലമേരായടി   സയസ്ഥരാനതച്ച്  നടന്ന

സയഭവവടികരാസങ്ങകളക്കുറടിചച്ച്  ഒരു  അടടിയന്തരപ്രമമേയതടിനച്ച്   മനരാട്ടഷ്ട്രീസച്ച്  നല്കടി

ഗുണരാ  മേരാഫടിയരാ  സയഘങ്ങളകട  വടിളയരാട്ടയ  എകന്നരാകക്ക  പറയുമമ്പരാള  കരാതടചച്ച്

കവടടിവചരാല്മപരാരരാ,  ഇതച്ച്  നടിയമേസഭയരാണച്ച്.   നടിയമേസഭയടില്  ഒരു  പ്രശ്നയ

ഉന്നയടിക്കുമമ്പരാള  ഏകതരാകക്ക സ്ഥലങ്ങളടില്  അക്രമേയ നടന്നു,  എകന്തരാകക്കയരാണച്ച്

ഇതടികനത്തുടരന്നുണരായ  സയഭവങ്ങകളന്നച്ച്  വടിശദഷ്ട്രീകരടിമക്കണ  ചുമേതലയുണച്ച്.

അതുകകരാണരാണച്ച്  അടടിയന്തരപ്രമമേയയ   അവതരടിപ്പെടിക്കരാനമവണടി  സഭയുകട

കപരമേടിഷന മചരാദടിക്കുമമ്പരാള നടന്ന സയഭവങ്ങകളക്കുറടിചച്ച്  ഒരു ലഘുവടിവരണയ ഇഇൗ

മനരാട്ടഷ്ട്രീസടില് നല്കടിയതച്ച്.  ബഹുമേരാനകപ്പെട്ട മുഖശ്യമേനടി മേരാനശ്യമേരായടിതകന്ന  അതടിനച്ച്

മേറുപടടി നല്കടി.  അതടിനച്ച് ആദശ്യയതകന്ന നനടി മരഖകപ്പെടുത്തുകയരാണച്ച്.  മകരളതടികല

പ്രധരാനകപ്പെട്ട പതങ്ങളടില്  വന്ന ചടില വരാരതകളണച്ച്.  ഒന്നച്ച്, ജൂകകല മേരാസയ എട്ടരായ

തഷ്ട്രീയതടി മകരള കഇൗമുദടി പതതടില് വന്ന വരാരതയരാണച്ച്.  ഇഇൗ പതയ ഏകതങ്കടിലുയ

രരാഷഷ്ട്രീയ  പരാരട്ടടിമയരാടച്ച്  ചരായച്ച് വളള  ഒരു  പതമേല്ല,   ഇടതുപക  ആശയങ്ങള

മുറുകകപ്പെടിടടിക്കുന്ന  ഒരു പതമേരാണച്ച്.  ആ പതതടില്  ജൂകകല  8-ാം തഷ്ട്രീയതടി വന്ന

വരാരത   'മകരളതടികന  നടുക്കടി  അറുയകകരാലകള'   എന്നതച്ച്  ഒരു  പതതടികല



Uncorrected/Not for publication
16

കഹഡച്ച് കകലനരാണച്ച്.   അതടില്  പറയുന്നുണച്ച്  'തടിരുവനന്തപുരതച്ച്  റടിപ്പെര  മമേരാഡല്

കകരാലപരാതകയ',  'മകരാളടിയൂരടില്   ഗൃഹനരാഥകന  തലയടടിചച്ച്   കകരാന്നു;   ഭരാരശ്യകയ

ഗുരുതരമേരായടി പരടിമക്കലടിച്ചു'.   അമത പതതടില്തകന്ന  'മേക്കകള പരടിഹസടിചതച്ച്

മചരാദശ്യയകചയ  പടിതരാവച്ച്  മേരദനമമേറ്റുമേരടിച്ചു;   മൂന്നുമപര  കസ്റ്റേഡടിയടില്,  സയഭവയ

ചരാവക്കരാടച്ച്'.   ഇങ്ങകന ഓമരരാ  പതതടിലുയ  വരാരതവരുയ.  അതുമപരാകല  'മേലയരാള

മേമനരാരമേ'യടില്  വന്ന  വരാരത...  സന്വേരരാജടികന്റെ  ഭരാഷയടില്  പറഞ്ഞരാല്

'കരാമേതടിനടിടയടിലുയ മകമേയ' എന്നച്ച് പറയുന്നതടിമനരാടച്ച് അയഗഷ്ട്രീകരടിക്കുന്ന പതതടില്,

'കടയടില് സരാധനങ്ങള വരാങ്ങരാന നടിന്ന യുവരാവടികന  മപരാലടിസച്ച് മേരദടികചന്നച്ച് പരരാതടി'.

അതുമപരാകല  'ഓപ്പെമറഷന  കുമബര  തുടരടില്ല',   'മബ്ലേഡച്ച്  മേരാഫടിയ  സയഘയ

തലകപരാക്കുന്നു'.  ഇങ്ങകനയുളള പ്രധരാനകപ്പെട്ട വരാരതകള പതതടില് വരുമമ്പരാള

തഷ്ട്രീരചയരായുയ അതച്ച്  സഭയടില് ചരചകചയ്യണകമേന്നച്ച് പറയുന്നതച്ച്  കതറരാമണരാ?  കുമറ

കരാരശ്യങ്ങളക്കച്ച്  മുഖശ്യമേനടി  മേറുപടടി  പറഞ്ഞതുകകരാണച്ച്  ഞരാന  എല്ലരാ  കരാരശ്യങ്ങളയ

ആവരതടിക്കുന്നടില്ല.  പമക  ഇന്നകലയുയ  മേടിനടിഞ്ഞരാന്നുമേരായടി  പയ്യന്നൂരടില്  നടന്ന

രരാഷഷ്ട്രീയ  കകരാലപരാതകങ്ങള  സയബനടിചച്ച്    മുഖശ്യമേനടി  നല്കടിയ  മേറുപടടിയടില്

'മേരാരകടിസ്റ്റുപരാരട്ടടിയടികല  ഒരു  യുവരാവടികന,  അതരായതച്ച്  സടി.പടി.ഐ.(എയ)

പ്രവരതകനരായ   ധനരരാജടികന   ഏതരാനുയ  ആര.എസച്ച്.എസച്ച്.-കരാര  മചരന്നച്ച്
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കവട്ടടികക്കരാന്നു.  പടിമറദടിവസയ  രരാമേചന്ദ്രന  എന്നുപറയുന്ന  ഒരു  ആര.എസച്ച്.എസച്ച്.-

കരാരകന   ഏതരാനുയമപര  മചരന്നച്ച്   കവട്ടടികക്കരാന്നു.  ഇമപ്പെരാള  അവടികട  സയഭവയ

ശരാന്തമേരാണച്ച്'.   ബരാക്കടികയരാന്നുമേടില്ല.  രണച്ച്  ദടിവസതടിനുളളടില്  രണച്ച്

കകരാലപരാതകങ്ങള.  ആ  കകരാലപരാതകയ  നടതടിയതച്ച്  ആരരാണച്ച്?  ഒരു  ഭരാഗതച്ച്

മകന്ദ്രയ ഭരടിക്കുന്ന രരാഷഷ്ട്രീയ പരാരട്ടടി.  മേറുഭരാഗതച്ച് മകരളയ ഭരടിക്കുന്ന രരാഷഷ്ട്രീയ പരാരട്ടടി.

ഇങ്ങകന രണച്ച് ദടിവസതടിനുളളടില്  രണച്ച് കകരാലപരാതകങ്ങള. അതുയ മുഖശ്യമേനടിയുകട

സന്വേന്തയ  ജടില്ലയടില്.  അമങ്ങയച്ച്  ടഷറടി  ബഞടില്  മനരാക്കടിയരാല്  കരാണരായ  നരാലച്ച്

മേനടിമേരാര  കണ്ണൂര ജടില്ലയടില് നടിന്നുളളവരരാണച്ച്.  കണ്ണൂര ജടില്ലയടില്  ഭരണകകടിയുയ

മകന്ദ്രതടികല  ഭരണകകടിയുയ  തമ്മടില്   സയഘരഷങ്ങളണരാകുമമ്പരാള  അതടില്

ജനങ്ങളക്കച്ച് ആശങ്കയുണരാകടിമല്ല.  കകരാലപരാതകയ ആരച്ച് നടതടിയരാലുയ  കതറരാണച്ച്.

മബ്ലേഡച്ച് മേരാഫടിയയരാലുയ  ഏകതങ്കടിലുയ  രരാഷഷ്ട്രീയ പരാരട്ടടിക്കരാരരായരാലുയ കകരാലപരാതകയ

നടതടിയരാല്   കതറരാണച്ച്.   കണ്ണൂര  ജടില്ലകയ  സയബനടിചച്ച്  അമങ്ങയച്ച്

അറടിയരാവന്നതരാണമല്ലരാ?   എല്ലരാ  കരാലഘട്ടങ്ങളടിലുയ   രരാഷഷ്ട്രീയ  കകരാലപരാതകങ്ങള

നടക്കുന്ന  ഒരു  ജടില്ലയടില്   ഏകതങ്കടിലുയ  കചറടിയ  സയഭവങ്ങളണരാകുമമ്പരാള

സന്വേരാഭരാവടികമേരായുയ  ജനതടിനച്ച്  ഭയമുണരാകുയ.  ഇമപ്പെരാളതകന്ന ഇഇൗ കചറുപ്പെക്കരാരകന

കകരാന്നതടികന്റെ പടിമറദടിവസയ മേകറരാരു കകരാലപരാതകയ നടന്നു.  ഇന്നകല ബടി.കജ.പടി.-
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യുകട   ഒരു  മനതരാവടികന്റെ   മസ്റ്റേറച്ച്കമേന്റെച്ച്  കണ്ടു.  അമദഹയ  പറഞ്ഞു  ഞങ്ങളയ

കവറുമതയടിരടിക്കരാന  മപരാകുന്നടില്ല,   ഞങ്ങളയ  ഇതച്ച്  തുടരുകയരാകണന്നച്ച്.

സന്വേരാഭരാവടികമേരായുയ  അതടിനച്ച്  റടിയരാകനുണരാകുയ.  ദടിവമസന  ഇങ്ങകന

കകരാലപരാതകങ്ങളകട പരമ്പര അരമങ്ങറടിയരാല്  അതച്ച് തടമയണ ഉതരവരാദടിതയ

ബഹുമേരാനകപ്പെട്ട മുഖശ്യമേനടിക്കമല്ല?  പ്രമതശ്യകടിചച്ച്   അമദഹയ ഇഇൗ സയസ്ഥരാനതടികന്റെ

ഭരണതലവനരാണച്ച്,   കണ്ണൂര  ജടില്ലയടില്നടിന്നച്ച്   ദഷ്ട്രീരഘകരാലയ  ഇഇൗ  നടിയമേസഭകയ

പ്രതടിനടിധരാനയ  കചയ്യുകയുയ  ഇമപ്പെരാഴുയ  കചയ്യുന്ന  ഒരു  ഭരണകരതരാവരാണച്ച്,

ദഷ്ട്രീരഘകരാലയ   മേരാരകടിസ്റ്റേച്ച്  പരാരട്ടടിയുകട  സയസ്ഥരാന കസക്രട്ടറടിയരായടിരുന്ന ആളരാണച്ച്.

അമദഹതടിനച്ച്  ഇക്കരാരശ്യതടില്  കൂടുതല്  ഉതരവരാദടിതമേടിമല്ല?   ഇഇൗ  പറഞ്ഞ

സയഭവങ്ങളകടകയരാകക്ക   കുഴപ്പെയ  എന്തരാണച്ച്;  മേകറരാന്നുമേല്ല.  മപരാലഷ്ട്രീസച്ച്

ഉമദശ്യരാഗസ്ഥന്മേരാകര തലങയ വടിലങയ  ടരാനസര കചയതടികന്റെ ഫലമേരായടി  അവരക്കച്ച്

മേമനരാവഷ്ട്രീരശ്യയ  നഷ്ടകപ്പെട്ടു.   അതുകകരാണരാണച്ച്   പലയടിടത്തുയ  മപരാലഷ്ട്രീസച്ച്

കരാഴ്ചക്കരാകരമപ്പെരാകല മനരാക്കടി നടില്ക്കുന്ന സരാഹചരശ്യമുണരായതച്ച്. സരാധരാരണഗതടിയടില്

ഭരണയ  മേരാറുമമ്പരാള  ഉമദശ്യരാഗസ്ഥന്മേരാകര  മേരാറ്റുന്നതച്ച്  കതറരാകണകന്നരാരു

അഭടിപ്രരായകമേരാന്നുകമേനടിക്കടില്ല.  എല്ലരാവരുയ  മേരാറ്റുയ.  പകക  ഇവടികട  നല്ല

ഭൂരടിപകമതരാടുകൂടടിയരാണച്ച്  എല്.ഡടി.എഫച്ച്.  ഗവണ്കമേന്റെച്ച്
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അധടികരാരതടില്വന്നടിട്ടുളളതച്ച്. മേരാറ്റുന്നതടിനച്ച് കുറചച്ച് സരാവകരാശയ  കകരാടുക്കരാമേരായടിരുന്നു;

ആക്രരാന്തയ കരാണടിമക്കണ  കരാരശ്യമേടില്ലരായടിരുന്നു.  എകന്റെ നടിമയരാജകമേണ്ഡലതടില്

ഒരു  കകരാലപരാതകയ  നടന്നു.  അതച്ച്  ബഹുമേരാനകപ്പെട്ട  മുഖശ്യമേനടി  ഇവടികട

സൂചടിപ്പെടിചതടിനരാല്  ഞരാനതച്ച് ആവരതടിക്കുന്നടില്ല.  ഞരാന സരക്കടിള ഇനകസക്ടകറ

വടിളടിചച്ച് മകസച്ച് അമനന്വേഷണയ ഏതുവകരയരായടി എന്നച്ച് മചരാദടിച്ചു.   അമദഹയ പറഞ്ഞ

മേറുപടടി  'സര പമതരാളയ പ്രതടികളണച്ച്.  6  മപകര പടിടടിച്ചു.  എനടിക്കച്ച് ടരാനസറരായടി.

ബരാക്കടി വരുന്ന ആള മനരാക്കകട്ട'  എന്നരാണച്ച്.  എനടിക്കച്ച് പടികന്ന ഒന്നുയ പറയരാനടില്ല.

അതുമപരാകലതകന്ന  ഒരു  സുപ്രഭരാതതടില്  ഡടി.ജടി.പടി.-കയ  മേരാറടി.  മേരാറരാനുളള

ഗവണ്കമേന്റെടികന്റെ അധടികരാരകത ഞരാന മചരാദശ്യയ കചയ്യുന്നടില്ല. പകക മേരാനശ്യമേരായടിട്ടുളള

ഒരു  ഒഴടിഞ്ഞുമപരാക്കടിനച്ച്  അനുവദടിച്ചുകൂമട?   അതരായതച്ച്  അരദരരാതടി

കടിടന്നുറങമമ്പരാള   'നടിങ്ങകള മേരാറടിയടിരടിക്കുന്നു'എന്നച്ച് ഡടി.ജടി.പടി.-ക്കച്ച് മഫരാണ് വന്നു.

പടിമറ  ദടിവസയ   സന്വേരാഭരാവടികമേരായുയ   പതക്കരാര  വടിളടിക്കുകയുയ  അമദഹയ

പ്രതടികരടിക്കുകയുയ  കചയ.   ഡടി.ജടി.പടി.-കയ  മേരാറ്റുന്നതടില്  കതകറരാന്നുമേടില്ല.   പമക

ഞരാകനരാന്നച്ച്  മചരാദടിക്കകട്ട,  ഡടി.ജടി.പടി.-കയ  തലപ്പെതച്ച്  വയ്ക്കുന്ന  ആളക്കരാകരരാന്നുയ

എല്.ഡടി.എഫയ.  യു.ഡടി.എഫകമേരാന്നുമേല്ലമല്ലരാ?  ഭരടിക്കുന്ന  സരക്കരാരടികന്റെ    ......

(ബഹളയ) . …
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മേടി  .   സഷ്ട്രീക്കര: വടിഷയതടിമലയച്ച് വര.....

ശഷ്ട്രീ  .    കക  .    മുരളഷ്ട്രീധരന:  സര,  മപരാലഷ്ട്രീസടികന്റെ  മേമനരാവഷ്ട്രീരശ്യയ  തകരന്നതടികന്റെ

കരാരണതടിമലയരാണച്ച്  ഞരാന  വരുന്നതച്ച്.  കരാരണയ  ഡടി.ജടി.പടി.-യരായടിരുന്ന

വശ്യക്തടിക്കുതകന്ന  കപകട്ടന്നച്ച്  ഒരു  സ്ഥരാനചലനയ  ഉണരായമപ്പെരാള  അമദഹവയ

പ്രതടികരടിച്ചുതുടങ്ങടി. സടി.കഎ.-ക്കുയ എസച്ച്.കഎ.-മേരാരക്കുയ സ്ഥലയമേരാറയ.  ഇങ്ങകനയുളള

സയസ്ഥരാനതടിമലയച്ച്  എങ്ങകനയരാണച്ച്  ക്രമേസമേരാധരാനനടില  പരശ്യമവഷടിക്കരാന

കഴടിയുക;  ഇവടികടയുണരായ സയഭവങ്ങള നടിസരാരമേരാമണരാ?  പരസശ്യമേരായടി ആളകകള

നടുമറരാഡടിലടിട്ടച്ച്  കവട്ടടികക്കരാല്ലുമമ്പരാള  മപരാലഷ്ട്രീസടിനച്ച്  പ്രതടികരടിക്കരാന

സരാധടിക്കുന്നുമണരാ? അടുത കകരാലപരാതകയ ഉണരാകരാതടിരടിക്കരാനമവണടി ഡടി.ജടി.പടി.

ഇമപ്പെരാള  പയ്യന്നൂരടില്  നടില്ക്കുകയരാണച്ച്.   ഇങ്ങകനകയരാരു  സ്ഥടിതടിയടിമലയച്ച്

മപരായരാല് ഇഇൗ സയസ്ഥരാനതടികന്റെ  ഗതടികയന്തരാകുയ?  ബഹുമേരാനകപ്പെട്ട  മുഖശ്യമേനടി

മേറുപടടി  പറയരാന  15  മേടിനടികട്ടടുത്തു.  അങ്ങച്ച് സരാധരാരണ  5  മേടിനടിട്ടച്ച് കഴടിയുമമ്പരാമഴയ്ക്കുയ

കബല്ലടടിക്കുന്നതരാണച്ച്. ഞരാന പറഞ്ഞതടികന്റെ അരത്ഥയ കഴടിഞ്ഞ ഒരു മേരാസക്കരാലമേരായടി

ഇഇൗ  സയസ്ഥരാനതച്ച്  നടക്കുന്ന  ഗുണരാവടിളയരാട്ടങ്ങളയ   രരാഷഷ്ട്രീയ സയഘരഷങ്ങളയ

കകരാലപരാതകങ്ങളയ   ഇഇൗ  സയസ്ഥരാനതടികന്റെ  ക്രമേസമേരാധരാനനടില  തകരതടിട്ടുണച്ച്.

ഒരു  സയഭവയ  ഞരാന  പറയരായ.   ഇന്നകല  ഇടുക്കടി  ജടില്ലയടികല  വണടികപ്പെരടിയരാറടില്
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യൂതച്ച് മകരാണ്ഗ്രസടികന്റെ സയസ്ഥരാന ജനറല് കസക്രട്ടറടി  ഗമണശനുയ അമദഹതടികന്റെ

ഭരാരശ്യ  വനടിതയുയ  ജഷ്ട്രീപ്പെടില്  മപരാകുമമ്പരാള   അവകര  ചടിലര  ആക്രമേടിച്ചു.  ആ  സഷ്ട്രീ

അവടിടകത  പഞരായതച്ച്  (വണടികപ്പെരടിയരാര)  കമേമ്പറരാണച്ച്.   അവര  എസച്ച്.സടി.

കുടുയബരായഗങ്ങളരാണച്ച്.  ആക്രമേടിച്ചു  എന്നച്ച്  മേരാതമേല്ല   ആ  സഷ്ട്രീകയ  മദമഹരാപദ്രവയ

ഏലടിക്കുകയുയ   ചുരടിദരാര  ഉളകപ്പെകട  വലടിച്ചുകഷ്ട്രീറുകയുയ  കചയ.  അവകര  മകരാട്ടയയ

കമേഡടിക്കല് മകരാമളജച്ച് ആശുപതടിയടില് അഡടിറച്ച് കചയടിരടിക്കുകയരാണച്ച്.  അതുമപരാകല

കടയല്  എന്ന സ്ഥലത്തുളള സുമലരാചന എന്ന  ദളടിതച്ച് വടിഭരാഗതടില്കപ്പെട്ട ഒരു സഷ്ട്രീ

ബഹുമേരാനകപ്പെട്ട പ്രതടിപകമനതരാവടിനച്ച് കകരാടുത പരരാതടി ഞരാന പറയരായ. അവരുകട

കകരാച്ചുമേകളരായ മദവടിക ചടിതറ ഗവണ്കമേന്റെച്ച് കകഹസ്കൂളടില് 9-ാം കരാസടില് പഠടിക്കുന്നു.

അതരായതച്ച്  ശഷ്ട്രീ.  മുല്ലക്കര  രതരാകരകന്റെ  നടിമയരാജകമേണ്ഡലതടില്.  ആ  കുട്ടടികയ

സദരാചരാര ഗുണകളയ കൂകട ഒരു മപരാലഷ്ട്രീസുകരാരനുയ മചരന്നച്ച് (മപരാലഷ്ട്രീസുകരാരകന്റെ മപരച്ച്

പരരാതടിയടില് പറയുന്നുണച്ച്)  ആ കുട്ടടികയ ഭഷ്ട്രീഷണടിപ്പെടുതടിയതടികന്റെ ഫലമേരായടി  ആ

കുട്ടടിക്കച്ച്   കരാസടില്മപരാകരാന  കഴടിയുന്നടില്ല.  ആ  കുട്ടടി  ഭയകപ്പെട്ടച്ച്  കരാസടില്

മപരാകരാതടിരടിക്കുകയരാണച്ച്. ഇവടികട പറയരാത ഒരു കരാരശ്യയകൂടടിയുണച്ച്. മേങ്കടയടിലുണരായ

സയഭവയ.  മേങ്കടയടില് ഒരു കചറുപ്പെക്കരാരകന ഏതരാനുയ സദരാചരാര ഗുണകള മചരന്നച്ച്

ഏതരാണച്ച്  മനരടിട്ടച്ച്  കകരാന്നടികല്ലങ്കടിലുയ  കകരാല്ലുന്ന  സരാഹചരശ്യമുണരാക്കടി.   ഇങ്ങകന
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നടന്നടിട്ടുളള ഓമരരാ സയഭവങ്ങളയ ഏതച്ച് ജടില്ലയടില് നടന്നരാലുയ ശരടി, ഇവടികട മുഖശ്യമേനടി

പറഞ്ഞ മേറുപടടിയടില്നടിന്നുതകന്ന ഇവടികട മപരാലഷ്ട്രീസടിനച്ച് നടിയനടിക്കരാന കഴടിയരാത

രഷ്ട്രീതടിയടില്  കരാരശ്യങ്ങള  കചകന്നതടിയടിരടിക്കുന്നു  എന്നച്ച്  മേനസടിലരാക്കരായ.

അതുകകരാണരാണച്ച്  ഞരാന പറയുന്നതച്ച്  സഭരാനടപടടികള നടിരതടിവചച്ച്  ഇഇൗ വടിഷയയ

ചരച കചയ്യണകമേന്നച്ച്.   ഗുണകളകട ആക്രമേണതടില്നടിന്നച്ച് മകരളകത    ഇമപ്പെരാള

രകടിക്കരാന  കഴടിഞ്ഞടികല്ലങ്കടില്   ഇനടി  ഇവകര  ഒരടിക്കലുയ        നടിയനടിക്കരാന

കഴടിയരാത സരാഹചരശ്യമുണരാകുയ. ഇനടി വരുന്ന കതരകഞ്ഞടുപ്പുകളമപരാലുയ  ഗുണകള

കകകകരാരശ്യയ  കചയ്യുന്ന  ഉതമരന്തശ്യന  കകശലടിയടിമലയച്ച്  മകരളയ

മപരാകരാതടിരടിക്കണകമേങ്കടില്  ഇതച്ച്  ഇവടികട  ചരച  കചയ്യുകയുയ  ഇഇൗ  വടിഷയയ

അവസരാനടിപ്പെടിക്കരാന  നമുക്കച്ച്  കഴടിയുകയുയ  മവണയ.  അതടിനച്ച്   സഭ  ഒറകക്കട്ടരായടി

നടില്ക്കണകമേന്നച്ച്  സഭരാദശ്യകനരായ അങ്ങമയരാടച്ച് ഞരാന  അഭശ്യരത്ഥടിക്കുന്നു. 

മേടി  .    സഷ്ട്രീക്കര:  ഇക്കരാരശ്യയ  സയബനടിചച്ച്   സ്ഥലയ  എയ.എല്.എ.  റൂള

304 പ്രകരാരയ ഒരു സബ്മേടിഷന എഴുതടിതന്നടിട്ടുണച്ച്. അമദഹതടിനച്ച്                  ഒരു

വരാചകയ പറയരാവന്നതരാണച്ച്. 

ശഷ്ട്രീ  .    സടി  .    കൃഷ്ണന:  സര,  എകന്റെ  മേണ്ഡലതടികല  രരാമേന്തളടി  പഞരായതടികല

കുന്നരുവടിലരാണച്ച്  സടി.വടി.  ധനരരാജച്ച്  അതടിദരാരുണമേരായടി  മേടിനടിഞ്ഞരാന്നച്ച്
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കകരാലകചയ്യകപ്പെട്ടതച്ച്.   ധനരരാ ജടികന്റെ  വഷ്ട്രീടടികന്റെ  പരടിസരതച്ച്  അമ്മയുകടയുയ

ഭരാരശ്യയുകടയുയ കുട്ടടികളകടയുയ മുന്നടില്വചരാണച്ച്  ഒരു സയഘയ ആര.എസച്ച്.എസച്ച്.കരാര

ആയുധങ്ങമളന്തടി  വന്നച്ച്  അതടിഭഷ്ട്രീകരമേരായടി  അമദഹകത  കവട്ടടികക്കരാലകപ്പെടുതടിയ

സയഭവയ ഉണരായതച്ച്. ഞരാന ഇന്നകല പ്രസ്തുത സ്ഥലവയ വഷ്ട്രീടുയ സനരശടിക്കുകയുണരായടി.

അതശ്യന്തയ  മവദനരാജനകമേരായ  കരാഴ്ചയരാണച്ച്  അവടികട  കരാണരാന  സരാധടിചതച്ച്.   ഈ

കകരാലപരാതകകതത്തുടരന്നച്ച്  അതടികന്റെ  പരടിസരപ്രമദശത്തുള്ളേ   എയ.പടി.  റടിമനഷച്ച്,

വടി.വടി.  ഭരതന  എന്നഷ്ട്രീ  രണച്ച്  സടി.പടി.ഐ(എയ)  പ്രവരതകന്മേരാരുകട  വഷ്ട്രീടുയ

വഷ്ട്രീട്ടുപകരണങ്ങളയ  പൂരണമേരായുയ  അടടിചച്ച്  നടിരപ്പെരാക്കടിയ  നടിലയടിലരാണച്ച്  കരാണരാന

സരാധടിചതച്ച്.  ഇതടികനത്തുടരന്നുണരായ  സയഘരഷതടിനടിടയടിലരാണച്ച്  പയ്യന്നൂരടില്

രരാമേചന്ദ്രന  എകന്നരാരരാള  അവടികടയുയ   കകരാലകചയ്യകപ്പെട്ടടിട്ടുകണന്നച്ച്  അറടിയുന്നതച്ച്.

അതുയ  ദഇൗരഭരാഗശ്യകരമേരായ  സയഭവമേരാണച്ച്.   അക്രമേകതത്തുടരന്നുള്ളേ  സയഘരഷയ

വശ്യരാപടിപ്പെടിക്കരാതടിരടിക്കുന്നതടിനുള്ളേ  എല്ലരാ  ശമേങ്ങളയ  മപരാലഷ്ട്രീസച്ച്  അധടികൃതരുകട

ഭരാഗത്തുനടിന്നച്ച്  നടതടികക്കരാണടിരടിക്കുകയരാണച്ച്.    ധനരരാജടികന്റെ  കകരാലപരാതകയ

ആസൂതടിതമേരായടിട്ടുള്ളേതരാണച്ച്.   ഡടി.ലവ.എഫച്ച്.ഐ.യുകടയുയ  സടി.പടി.ഐ(എയ)-

കന്റെയുയ  ഉശടിരനരായ  പ്രവരതകനരായടിരുന്ന  ധനരരാജച്ച്  അവടികടയുയ

പരടിസരപ്രമദശങ്ങളടിലുകമേല്ലരായ  വരഗ്ഗഷ്ട്രീയ  തഷ്ട്രീവ്രവരാദ  പ്രവരതനങ്ങളകക്കതടികര
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ശക്തമേരായ  നടിലപരാടച്ച്  സന്വേഷ്ട്രീകരടിക്കുന്ന  ഒരു  കപരാതുപ്രവരതകനരാണച്ച്.

ബടി.കജ.പടി.യുകടയുയ  ആര.എസച്ച്.എസച്ച്.കന്റെയുയ  മനതരാക്കന്മേരാര  മേരാസങ്ങളക്കച്ച്

മുമ്പുതകന്ന  ധനരരാജടികന്റെ  മപകരടുതച്ച്  പറഞ്ഞുകകരാണച്ച്  ഭഷ്ട്രീഷണടി  മുഴക്കുകയുയ

അതുമപരാകലതകന്ന  കകരാലയരാളടികളക്കച്ച്  പ്രമചരാദനയ  നല്കുകയുയ  കചയ്യുന്ന

പരരാമേരശങ്ങള നടത്തുകയുമുണരായടി.   ആസൂതടിതമേരായടി നടതടിയ ഈ നടിഷ്ഠൂരമേരായ

കകരാലപരാതകതടില്  പങ്കരാളടികളരായവകര  കകണത്തുന്നതടിനുയ  അവരകക്കതടികര

കരശന  നടപടടി  സന്വേഷ്ട്രീകരടിക്കുന്നതടിനുമുള്ളേ  നടപടടികളണരാകുകമേന്നച്ച്

പ്രതഷ്ട്രീകടിക്കുകയരാണച്ച്, നടപടടികളണരാകണകമേന്നച്ച് അഭശ്യരത്ഥടിക്കുകയരാണച്ച്.  

മുഖശ്യമേനടി  (ശഷ്ട്രീ  .    പടിണറരായടി  വടിജയന):സര,  ബഹുമേരാനശ്യനരായ  ശഷ്ട്രീ.  കക.

മുരളഷ്ട്രീധരന  ആവശശ്യകപ്പെട്ട  രഷ്ട്രീതടിയടില്  സഭ  നടിരതടിവചച്ച്  ചരച  കചയ്യതക്ക  ഒരു

പ്രശ്നവയ മകരളതടില് ഉണരായടിട്ടടില്ല.  നമ്മുകട നരാട്ടടില് നടിലവടിലുണരായടിരുന്ന വസ്തുത

എല്ലരാവരക്കുയ അറടിയരാവന്നതരാണച്ച്.    മബ്ലേഡച്ച്  മേരാഫടിയ മുതല് ഡ്രെെഗച്ച്  മേരാഫടിയ വകര

തഴച്ചുവളരന്ന  ഒരു  ഘട്ടതടിലൂകടയരാണച്ച്  നമ്മള  കടന്നുവരുന്നതച്ച്.   അതച്ച്

അവസരാനടിപ്പെടിചച്ച്  സരാമൂഹടിക  സുരകടിതതന്വേയ  ഉറപ്പെച്ച്  വരുതരാനുള്ളേ  ശക്തമേരായ

നടപടടികളമേരായടിട്ടരാണച്ച്  ഈ  സരക്കരാര  നഷ്ട്രീങ്ങടികക്കരാണടിരടിക്കുന്നതച്ച്.   ഇതടില്

അമധരാമലരാക സയഘങ്ങളക്കുയ മേരാഫടിയരാ സയഘങ്ങളക്കുയ ഭഷ്ട്രീതടിയുയ അസഹടിഷ്ണുതയുയ
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സന്വേരാഭരാവടികമേരായുയ  ഉണരാകുയ.   വരഗ്ഗഷ്ട്രീയ  ശക്തടികള  മുതല് ഭഷ്ട്രീകരശക്തടികളക്കുവകര

കടുത അതൃപടിയുയ  അമേരഷവയ ഉണരാകുയ.   അതരയ ശക്തടികളകട  ഒറകപ്പെടലരാണച്ച്

എല്ലരാ ജനരാധടിപതശ്യ ശക്തടികളയ സരാധരാരണ നടിലയച്ച്  ആഗ്രഹടിമക്കണതച്ച്.   ഇവടികട

ഒരു  കരാരശ്യയ  മേരാതമമേ  എനടിക്കച്ച്  സൂചടിപ്പെടിക്കരാനുള,   ഇതരയ  ദുഷ്ടശക്തടികളകട

തരാല്പ്പെരശ്യങ്ങള ഒരു വരാക്കടില്മപ്പെരാലുയ പ്രതടിഫലടിപ്പെടിക്കരാതടിരടിക്കരാന നമ്മകളല്ലരാവരുയ

ശദടിക്കണയ.   മകരളതടില്  എല്.ഡടി.എഫച്ച്.  സരക്കരാര  അധടികരാരതടില്  വന്നച്ച്

ഇരുപതടിനരാലച്ച്  മേണടികര കഴടിയുന്നതടിനുമുമ്പുതകന്ന ക്രമേസമേരാധരാന തകരച എന്ന

മുറവടിളടി ഉയരതരാന ചടില ശമേങ്ങള നടന്നടിട്ടുണച്ച്.  അതടില് ഉന്നയടിച ഒരു പ്രശ്നയ,

കണ്ണൂര ജടില്ല  -  മുഖശ്യമേനടിയുകട നരാടച്ച്,  കുറചച്ച്  മേനടിമേരാരുകട  ജടില്ല എന്നടിങ്ങകനയുള്ളേ

പരരാമേരശയ  ഉയരന്നുവരടികയുണരായടി.     ആദശ്യയ  ഉന്നയടിചതച്ച്  മുഖശ്യമേനടിയുകട

നരാകടന്നരാണച്ച്.   ആ വടിമല്ലജടില് ആളകളക്കച്ച് രകയടില്ല എന്നരായടിരുന്നു പരരാമേരശയ.

ഇവടികട  യഥരാരത്ഥതടില്  സയഭവടിചതച്ച്  എന്തരാണച്ച്?  തടിരകഞ്ഞടുപ്പെടികന്റെ

ആഹരാദപ്രകടനകത ആര.എസച്ച്.എസച്ച്.കരാര ആക്രമേടിക്കുകയുയ  രവടി എന്നച്ച് മപരുള്ളേ

ഒരരാകള  വരാഹനയ  കയറടി  കകരാല്ലുകയുമേരാണച്ച്  കചയതച്ച്.   ഇകതല്ലരായ  എല്ലരാവരക്കുയ

അറടിയരാവന്ന കരാരശ്യമേരാണച്ച്.  പകക ഇവടികട അക്രമേകത അക്രമേമേരായടി കരാമണണവര

സന്വേഷ്ട്രീകരടിച  നടിലപരാകടന്തരാണച്ച്?   ആര.എസച്ച്.എസച്ച്.കന  പ്രഷ്ട്രീണടിപ്പെടിക്കണകമേന്ന
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ആഗ്രഹമതരാകട  പടിണറരായടി  എന്ന  ഗ്രരാമേതടില്  ആരക്കുയ  രകയടില്ലരാത

അവസ്ഥയരാകണന്നച്ച്  പ്രചരടിപ്പെടിക്കരാനരാണച്ച്  തയ്യരാറരായതച്ച്.   ഇതച്ച്  അക്രമേകത

എതടിരക്കലരാമണരാ;   അക്രമേകത  മപ്രരാത്സരാഹടിപ്പെടിക്കുകയമല്ല  കചയതച്ച്?

മകരളതടികല  മകരാണ്ഗ്രസടികനമപ്പെരാലുള്ളേ  ഒരു  പരാരട്ടടിയുകട  കൂടടി  പടിനണ

ഇക്കരാരശ്യതടിലുകണന്നച്ച്  വന്നമപ്പെരാള  ആര.എസച്ച്.എസച്ച്.  സന്വേഷ്ട്രീകരടിച  സമേഷ്ട്രീപനയ

എന്തരായടിരുന്നു?  ആര.എസച്ച്.എസച്ച്.  എല്ലരാ നടിലയുയ മേറന്നുകകരാണച്ച് അതടികനതടികര

നഷ്ട്രീങ്ങടി.   അതടികന്റെ  ഭരാഗമേരായടി  ആര.എസച്ച്.എസച്ച്.കന്റെ  അഖടിമലന്തശ്യരാ  മനതൃതന്വേവയ

ബടി.കജ.പടി.യുകട  അഖടിമലന്തശ്യരാ  മനതൃതന്വേവകമേല്ലരായ  ഇതടില്  ഇടകപടുന്ന

സ്ഥടിതടിയുണരായടി.  ആടടികന പട്ടടിയരാക്കുകയുയ പടികന്ന മപപ്പെട്ടടിയരാക്കുകയുയ കചയ്യുന്ന

കചരാലച്ച്ല്ല് നമ്മുകട ഇടയടിലുണച്ച്.  അതരാണമല്ലരാ അവടികടയുണരായതച്ച്.  അവടികട ആരക്കുയ

രകയടില്ലരാകയന്നച്ച്  പറഞ്ഞുകകരാണച്ച്  ഈ  കകരാല  നടതടിയവര  രരാജശ്യവശ്യരാപകമേരായ

പ്രചരണയ  നടതരാന  പുറകപ്പെട്ടടിമല്ല?   നടിങ്ങള  ഏതടികന്റെ  കൂകടയരാണച്ച്  നടിന്നതച്ച്?

എന്തരായടിരുന്നു  നടിങ്ങളകട  തരാല്പ്പെരശ്യയ?   ആരക്കുമവണടിയരാണച്ച്  അങ്ങകനകയരാരു

നടിലപരാടച്ച്  സന്വേഷ്ട്രീകരടിചതച്ച്?  എല്ലരാകരാലത്തുയ  രരാഷഷ്ട്രീയ  കകരാലപരാതകയ

നടക്കുന്നതടികനക്കുറടിചച്ച്  ഇവടികട സൂചടിപ്പെടിക്കുകയുണരായടി.   2016  കഫബ്രുവരടി  24-നച്ച്

അങ്ങച്ച്  സഭയടില് നല്കടിയ ഒരു മേറുപടടി  ഉണച്ച്.   ആ മേറുപടടിയടില് ഈ സരക്കരാര
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അധടികരാരതടില്  വന്നതടിനുമശഷയ  സയസ്ഥരാനതച്ച്  1722  കകരാലപരാതകങ്ങള

നടന്നടിട്ടുകണന്നരാണച്ച്  പറഞ്ഞടിട്ടുള്ളേതച്ച്.  അതടികന്റെ   ജടില്ലതടിരടിച്ചുള്ളേ  വടിശദരായശങ്ങളയ

അങ്ങച്ച് നല്കടിയടിട്ടുണച്ച്. എല്ലരാ ജടില്ലയടികലയുയ കണക്കുകള ഞരാന പരരാമേരശടിക്കുന്നടില്ല.

കണ്ണൂര  ജടില്ലയടില്  119  കകരാലപരാതകവയ  തടിരുവനന്തപുരയ  ജടില്ലയടില്  193

കകരാലപരാതകവയ  പരാലക്കരാടച്ച്  ജടില്ലയടില്  133  കകരാലപരാതകവമേരാണച്ച്  നടന്നടിട്ടുള്ളേതച്ച്.

കണ്ണൂര  ജടില്ലയടില്  ഒറതടിരടിഞ്ഞച്ച്  എമന്തരാ  ഭയങ്കര  സയഭവയ  നടക്കുന്നു  എന്നുള്ളേ

നടിലയടിലല്ല  കവളടികപ്പെടുതടിയതച്ച്.   അങതകന്ന  കവളടികപ്പെടുതടിയ  കണക്കരാണടിതച്ച്.

നരാട്ടടില്  ധരാരരാളയ  സയഭവങ്ങള  ഉണരാകരാറുണച്ച്.    ഇവടികട  മപരാലഷ്ട്രീസടിനുമപരാലുയ

രകയടികല്ലന്നച്ച്  പറയുകയുണരായടി.   കഴടി ഞ്ഞ  സരക്കരാരടികന്റെ  കരാലതച്ച്

മപരാലഷ്ട്രീസടികനതടികര  3497   അക്രമേങ്ങള  ഉണരായടിട്ടുണച്ച്.   നമ്മുകട  പ്രതടിപക

മനതരാവച്ച്  ഇതുസയബനടിചച്ച്  ചടിലമപ്പെരാള  സയസരാരടിക്കുമേരായടിരടിക്കുയ.  കഴടിഞ്ഞ

സരക്കരാരടികന്റെ കരാലതച്ച്  നടന്ന സയഭവമേരായതടിനരാല് ഇക്കരാരശ്യങ്ങള അമദഹതടിനച്ച്

അറടിയരാവന്നതരാണച്ച്.  കകരാല്ലതച്ച്  ഡക്യൂട്ടടിയടിലുണരായടിരുന്ന    മേണടിയന  പടിള്ളേ  എന്ന

മപരാലഷ്ട്രീസുകരാരകന്റെ  അവസ്ഥ  അറടിയടിമല്ല?  അമദഹകത  കുതടി  കകരാലകപ്പെടുതടിയ

ആടച്ച് ആന്റെണടി എന്ന പ്രതടികയ എത വരഷയ കഴടിഞ്ഞതടിനുമശഷമേരാണച്ച് പടിടടികൂടരാന

സരാധടിചതച്ച്?   ഇകതല്ലരായ നമുക്കച്ച് അറടിയരാവന്ന കരാരശ്യങ്ങളരാണച്ച്.  ഒറകപ്പെട്ട സയഭവങ്ങകള
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കപരാതുവല്ക്കരടിചച്ച്  കതറടിദരടിപ്പെടിക്കരാന  മനരാക്കരുതച്ച്.   കുറകൃതശ്യങ്ങള  മപരാലഷ്ട്രീസച്ച്

അമനന്വേഷടിക്കുകയുയ  പ്രതടികയ  കകണതരാന  ശമേടിക്കുകയുയ  കചയ്യുന്നുണച്ച്.

കളക്ടമററടില്  മബരായബച്ച്  മസരാടനമുണരായമപ്പെരാള  പ്രതടികയ  കകണതരാനുള്ളേ

ഗഇൗരവമേരായ ശമേയതകന്ന നടതടികക്കരാണടിരടിക്കുകയരാണച്ച്. ഓപ്പെമറഷന കുമബരകയ

കുറടിചച്ച്  പരരാമേരശടിചമല്ലരാ.  ഓപ്പെമറഷന  കുമബരകയ  കുറടിചച്ച്  ഇഇൗ  സഭയടില്  തകന്ന

മനരകത  മേറുപടടി  നല്കടിയടിട്ടുണച്ച്.  ആ  മേറുപടടിയടില്  പറഞ്ഞടിട്ടുള്ളേതച്ച്  3  മപര

മേരാതമേരാണച്ച്  ഓപ്പെമറഷന  കുമബരയുകട  ഭരാഗമേരായടി  ശടികടിക്കകപ്പെട്ടതച്ച്  എന്നരാണച്ച്.

ഇതരാണച്ച് ആ ഉതരയ.  ഇമപ്പെരാള പ്രതടിപക മനതരാവരായടിരടിക്കുന്ന അമദഹയ തകന്ന

നല്കടിയ  മേറുപടടിയരാണടിതച്ച്;  മബ്ലേഡച്ച്  മേരാഫടിയയുമേരായടി  ബനകപ്പെട്ടവരടില്  മപരാലഷ്ട്രീസച്ച്

കറയടിഡുകളടിലൂകട  അറസ്റ്റേച്ച്  കചയ്യകപ്പെട്ടവരുകട  എണയ  2594.  അറസ്റ്റേച്ച്  കചയവരടില്

റടിമേരാന്റെച്ച്  കചയ്യകപ്പെട്ടവരുകട  എണയ  1373.  മകരാടതടിയടില്  കുറപതയ

സമേരപ്പെടിക്കകപ്പെട്ടവരുകട  എണയ  2459.  അതടില്  ശടികടിക്കകപ്പെട്ടവരുകട  എണയ  3.

ഇതടികന്റെകയല്ലരായ  പടിന്നടില്  സയഭവടിച  കരാരശ്യങ്ങള  അതച്ച്  ഇഇൗ  സഭയടിലുള്ളേ

എല്ലരാവരക്കുയ അറടിയരാവന്നതരാണമല്ലരാ? ഞരാന അതടിമലയ്കക്കരാന്നുയ കടക്കുന്നടില്ല. 

പ്രതടിപക മനതരാവച്ച്  (ശഷ്ട്രീ  .    രമമേശച്ച്  കചന്നടിതല):  രണരായടിരമതരാളമേരാളകകള

മബ്ലേഡച്ച്  മേരാഫടിയയുമേരായടി  ബനകപ്പെട്ടച്ച്  അറസ്റ്റേച്ച്  കചയച്ച്  അവകര  മകരാടതടിയടില്
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എതടിച്ചുകഴടിഞ്ഞരാല്  മകരാടതടിയടികല  മകസ്സുകളക്കച്ച്  സമേയകമേടുക്കുമേമല്ലരാ?  അതച്ച്

ഗവണ്കമേന്റെടികന്റെ കുറമേല്ലമല്ലരാ?  മകസച്ച് ചരാരജച്ച് കചയവരുകട പ്രശ്നമേല്ലമല്ലരാ?  അതടിനച്ച്

സമേയകമേടുക്കടിമല്ല; കണ്വടികനച്ച് മവണടി സമേയകമേടുക്കടിമല്ല? 

 ശഷ്ട്രീ  .    പടിണറരായടി  വടിജയന:  അമത,  2459  മപരുകട  മപരടില്  കുറപതയ

സമേരപ്പെടിച മകസടില് ആകക ശടികടിക്കകപ്പെട്ടതച്ച് 3 ആളകള മേരാതമേരാണച്ച്. നമ്മള അതച്ച്

കരാമണണതരായടിട്ടുണച്ച്.  അതച്ച്  കരാണരാതടിരടിക്കണരാന്നരത്ഥയ.  കുറവരാളടികളക്കച്ച്

രകകപ്പെടരാനുള്ളേ  അവസരങ്ങള  നല്കടിയടിട്ടുണച്ച്  അതച്ച്  മേറക്കരുതച്ച്.  ഇവടികട

ക്രമേസമേരാധരാനയ തകരന്നു എന്ന ഒരു നടിലയുണരാക്കരാനമവണടി ശമേടിചടിട്ടച്ച്  കരാരശ്യമേടില്ല.

ചടില സയഭവങ്ങള ഉണരായടിട്ടുണച്ച്. അതടില് ചടില കകരാലപരാതകങ്ങള ഉണച്ച്. ഭരതരാവയ

ഭരാരശ്യയുയ കടിടന്നുറങമമ്പരാള കകരാലനടതടിയ ആകള 'കകരാലുസച്ച്'  എന്നമല്ല വടിളടിചതച്ച്.

എന്തരാണച്ച് 'കകരാലുസച്ച്' എന്നച്ച് അറടിയരാമേമല്ലരാ? എങ്ങകനയരാണച്ച് അയരാളക്കച്ച് 'കകരാലുസച്ച്'

എന്ന  മപരച്ച്  വന്നതച്ച്?   ഒരു  തരതടിലുള്ളേ  കുറവരാസനയുകട  ഭരാഗമേരായടിട്ടച്ച്  വന്ന

മപരരാണതച്ച്.  ഇങ്ങകനയുള്ളേ  കുറവരാസനയുള്ളേവര  നമ്മുകട  സമൂഹതടില്  ഉണച്ച്.  ആ

കുറവരാസനക്കരാര  നടത്തുന്ന  അക്രമേങ്ങളകക്കതടികര  ശക്തമേരായ  നടപടടി

ഉണരാകുന്നുമണരാ  എന്നുള്ളേതരാണച്ച്  പ്രശ്നയ.  ശക്തമേരായ  നടപടടി  ഉണരായടിട്ടുണച്ച്.

കടിടന്നുറങന്ന  ആ  കുടുയബകത  അക്രമേടികള  കയറടി  കകരാലകപ്പെടുതടിയതച്ച്
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മകരളതടികന്റെ  ക്രമേസമേരാധരാന  തകരചയുകട  ഭരാഗമേരാകണന്നച്ച്  പറയരാന  പറ്റുമമേരാ?

അതരയ  കരാരശ്യങ്ങളകക്കതടികര  ശക്തമേരായ  നടപടടിയുണരാകുകമേന്നരാണച്ച്

വശ്യക്തമേരാക്കരാനുള്ളേതച്ച്.  ഒരു  വശതച്ച്  അക്രമേവയ  കകരാലപരാതകവയ  നടത്തുകയുയ

മേറുവശതച്ച്  അമത  കൂട്ടര  തകന്ന  ക്രമേസമേരാധരാന  തകരചകയ  കുറടിചച്ച്

പ്രചരടിപ്പെടിക്കുന്നതുമേരാണച്ച് നമുക്കച്ച് ഇവടികട കരാണരാന കഴടിയുന്നതച്ച്.  അതുയ മകരളതടികല

ഒരു  കരാഴ്ചയരാണച്ച്.  ക്രമേസമേരാധരാനയ  നടിലനടിരത്തുക  എന്നതടില്  ഇഇൗ  സരക്കരാര

പ്രതടിജരാബദമേരാണച്ച്.  ഒരു സയശയവയ മവണ കുറവരാളടികളകക്കതടികര കരശനമേരായ

നടപടടിയുണരാകുയ.   മുഖയ  മനരാക്കരാകതയുള്ളേ  നടപടടിയുണരാകുയ.  സമേരാധരാനയ

പരാലടിക്കുന്നതടിനച്ച്  കൃതശ്യമേരായ  ഇടകപടലുകളമുണരാകുയ.  അങ്ങച്ച്  ഇവടികട  മപരാലഷ്ട്രീസച്ച്

ഉമദശ്യരാഗസ്ഥന്മേരാരുകട  സ്ഥലയ  മേരാറതടികന്റെ  കരാരശ്യയ  വലടിയ  മതരാതടില്

ഉന്നയടിക്കുകയുണരായടി.  ഡടി.ജടി.പടി.കയ  മേരാറടിയതരാണച്ച്  അങ്ങച്ച്  പ്രധരാനമേരായുയ

ആമകപടിചതച്ച്.  ഡടി.ജടി.പടി.കയ  മേരാറടിയതച്ച്  ഒരു  സരാധരാരണ  സന്വേഷ്ട്രീകരടിക്കുന്ന

നടപടടിയരാണമല്ലരാ.  എന്തരാ  കരാരണയ?  മകരളതടികല  ഏറവയ  പ്രധരാനകപ്പെട്ട

സയഭവങ്ങളടില് മപരാലഷ്ട്രീസടികന്റെ ഭരാഗത്തുനടിന്നച്ച് വന്ന വഷ്ട്രീഴ്ചയച്ച് ഡടി.ജടി.പടി.  തകന്നയരാണച്ച്

പ്രധരാന ഉതരവരാദടി. ആ ഉതരവരാദടിതന്വേമുള്ളേ ഒരരാകള ഡടി.ജടി.പടി. സ്ഥരാനതച്ച് തുടരന്നച്ച്

നടിരത്തുന്നതടില്  അരത്ഥമേടില്ല.  വഷ്ട്രീഴ്ചകയ  നശ്യരായഷ്ട്രീകരടിച്ചുകകരാണ്ടു  നടക്കുകയരായടിരുന്നു



Uncorrected/Not for publication
31

അമദഹയ.  എങ്ങകനകയല്ലരായ  വഷ്ട്രീഴ്ച  സയഭവടിച്ചു  എന്നതച്ച്  ശരടിയല്ലരാതതുകകരാണച്ച്

ഞരാനടിമപ്പെരാള പറയുന്നടില്ല.  പമക ഗവണ്കമേന്റെച്ച് മേരാറടിയതച്ച് മേരാറണകമേന്നുള്ളേതുകകരാണച്ച്

തകന്നയരാണച്ച്.  അതരകമേരാരു  ഉമദശ്യരാഗസ്ഥന  മപരാലഷ്ട്രീസടികന്റെ  തലപ്പെതടിരുന്നുകൂടരാ

എന്ന ധരാരണയടില് തകന്നയരാണച്ച്.  അതടിനച്ച്  മകരളതടിനച്ച്  ഗുണവമുണരായടിട്ടുണച്ച്.  ആ

മേരാറയ പടിന്നഷ്ട്രീടുള്ളേ അമനന്വേഷണങ്ങളടിലുയ പ്രതടിഫലടിചടിട്ടുണച്ച്. അതച്ച് ഗുണപരമേരായടിട്ടരാണച്ച്

പ്രതടിഫലടിചടിട്ടുളളതച്ച്.  അതച്ച്  ഏകതങ്കടിലുയ  രരാഷഷ്ട്രീയ  നഷ്ട്രീക്കതടികന്റെ  ഭരാഗമേല്ല.  ഒരു

രരാഷഷ്ട്രീയ നഷ്ട്രീക്കവയ അക്കരാരശ്യതടില് ഉണരായടിട്ടടില്ല.  ഒരു രരാഷഷ്ട്രീയ തരാലരശ്യവമേടില്ല.  ഇഇൗ

നരാടടികന്റെ  തരാലരശ്യമേരാണച്ച്.  നരാടടികന്റെ  തരാലരശ്യയ  സയരകടിക്കരാന  ഗവണ്കമേന്റെടിനച്ച്

ബരാദശ്യതയുണച്ച്.   ആ  തരാലരശ്യതടിനച്ച്  അനുസൃതമേല്ലരാത  ആ  തരാലരശ്യതടികനരാപ്പെയ

സഞരടിക്കരാന തയ്യരാറല്ലരാത ഒരു പ്രധരാന ഉമദശ്യരാഗസ്ഥന മപരാലഷ്ട്രീസടികന നയടിച്ചുകൂടരാ

അതച്ച്  തകന്നയരാണച്ച്  പ്രശ്നയ.  മുഖശ്യമേനടിയുകട  ഉതരവരാദടിതന്വേയ  അമദഹയ

ഓരമ്മടിപ്പെടിക്കുകയുണരായടി,  ഗവണ്കമേന്റെച്ച്  കചമയ്യണ  കരാരശ്യങ്ങകളകുറടിചച്ച്

ഒരാരമ്മടിപ്പെടിക്കുകയുണരായടി.  ഒരു  ആശങ്കയുയ  സയശയവയ  മവണ  അതച്ച്  കൃതശ്യമേരായടി

പരാലടിച്ചുകകരാണ്ടുതകന്ന  നരാടടികന്റെ  ക്രമേസമേരാധരാനയ  നടിലനടിരത്തുന്നതടിനച്ച്  മവണടി

ഗഇൗരവമേരായ  ശമേയ  ഗവണ്കമേന്റെടികന്റെ  ഭരാഗത്തുനടിന്നച്ച്  ഉണരാകുയ  എന്നരാണച്ച്

വശ്യക്തമേരാക്കരാനുള്ളേതച്ച്.  ആകക  തകരന്നച്ച്  മപരാകുന്ന  തരതടിമലയച്ച്  കരാരശ്യങ്ങള
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എതടിയടിട്ടടില്ലരാകയന്നുള്ളേതച്ച് നരായ ഓരക്കണയ. 

പയ്യന്നൂര  എന്ന  സ്ഥലയ  അമങ്ങയ്ക്കുയ  അറടിയരാമേമല്ലരാ?  പയ്യന്നൂര  നമ്മുകട

മകരളതടികല  മേമറകതരാരു  സ്ഥലവയ  മപരാകല  ശരാന്തമേരായ  ഒരു  സ്ഥലമേരാണച്ച്.

ഏകതങ്കടിലുയ തരതടില് ഒരു അക്രമേ പ്രമദശമേരാണച്ച് എന്നച്ച് ചടിതഷ്ട്രീകരടിക്കരാന കഴടിയുന്ന

സ്ഥലമമേയല്ല.  ആര.എസച്ച്.എസച്ച്.-കന്റെ സയഭവങ്ങള മകരളതടിലുണരായടിട്ടുണച്ച്.  ഞരാന

അതടികന്റെ കൂടുതല് കഥകളടിമലയ്കക്കരാന്നുയ മപരാമകണതടില്ലമല്ലരാ? അതടില് കണ്ണൂരടില്

മനരകത  കുകറ  സയഭവങ്ങള  ഉണരായടിട്ടുണച്ച്.   എന്നരാല്  ആ  ഘട്ടങ്ങളടികലല്ലരായ

പയ്യന്നന്നൂര പൂരണമേരായുയ മേരാറടി നടില്ക്കുകയരായടിരുന്നു.  അവടികട ഏകതങ്കടിലുയ പ്രമതശ്യക

സയഭവമുണരായടി  എന്നച്ച്  പറമയണതടില്ല.  അമങ്ങയച്ച്  പയ്യന്നൂരടികന്റെ  ഘടനയുയ

അവടിടകത  ജനങ്ങളകട  നടിലയുകമേരാകക്ക  അറടിയരാമേമല്ലരാ?  പ്രമതശ്യകമേരായ

ലകശ്യമതരാകട  ആക്രമേണയ  നടതരാന  കചല്ലുക,  പ്രമതശ്യകടിചച്ച്  ഒരു  പ്രശ്നവമേടില്ലരാത

സമേരാധരാനയ  നടിലനടികന്നരാരു  പ്രമദശതച്ച്  അക്രമേയ  ഉണരാവക;  ഇകതരാകക്കയമല്ല

അവടികട സയഭവടിചതച്ച്?  നല്ലതുമപരാകല അമങ്ങയച്ച് അറടിയരാവന്ന കരാരശ്യങ്ങകള കുറടിചച്ച്

അങ്ങച്ച് ഒരു വരാക്കുമപരാലുയ പറഞ്ഞടില്ലമല്ലരാ എന്നരാണച്ച് എനടിക്കുള്ളേ ഒരു സങ്കടയ.  ഇനടി

സയസരാരടിക്കരാന  മപരാകുന്നവരക്കച്ച്  അതമതരാളയ  അറടിയടില്ല.  പമക  ഇഇൗ  പ്രശ്നയ

അവതരടിപ്പെടിച ശഷ്ട്രീ. കക. മുരളഷ്ട്രീധരനച്ച് പയ്യന്നൂരച്ച് അറടിയരാതതല്ല. ആ പ്രമദശതടികന്റെ



Uncorrected/Not for publication
33

പ്രമതശ്യകതകയ കുറടിചച്ച്  അമദഹതടിനച്ച്  പറയരാമേരായടിരുന്നു.  അവടികട  നടന്ന അക്രമേയ

എങ്ങകനയരാണച്ച് ഉണരായതച്ച് എന്നതടികന കുറടിചച്ച് പറയരാമേരായടിരുന്നു. ഏതരായരാലുയ ഒരു

കരാരശ്യമുറപ്പെരാണച്ച്, ഒരു തരതടിലുമുള്ളേ അക്രമേപ്രവരതനങ്ങളയ സമ്മതടിക്കടില്ല. അക്രമേയ

നടന്നരാല്  അതച്ച്  ആരച്ച്  നടതടി  എന്നുള്ളേതച്ച്  മനരാക്കുന്ന  പ്രശ്നമുണരാവടില്ല  നടിയമേയ

നടിയമേതടികന്റെ  വഴടിക്കച്ച്  നഷ്ട്രീങകതകന്ന  കചയ്യുയ.  ഇതരാണച്ച്  എനടിക്കച്ച്

വശ്യക്തമേരാക്കരാനുള്ളേതച്ച്.  ഇവടികട ഇഇൗ പ്രശ്നയ സഭ നടിരതടിവചച്ച്  ചരച കചമയ്യണ ഒരു

ആവശശ്യവമേടില്ല.

മേടി  .    സഷ്ട്രീക്കര:  ബഹുമേരാനകപ്പെട്ട  മുഖശ്യമേനടിയുകട  വടിശദഷ്ട്രീകരണതടികന്റെ

അടടിസ്ഥരാനതടില് അടടിയന്തടിര പ്രമമേയതടിനുള്ളേ അനുമേതടി നടിമഷധടിക്കുന്നു.

(അടടിയന്തരപ്ര മമേയരാവതരണതടിനച്ച് അനുമേതടി നടിമഷധടിച്ചു.)

പ്രതടിപക  മനതരാവച്ച്  (ശഷ്ട്രീ  .    രമമേശച്ച്  കചന്നടിതല):  സര,  മുഖശ്യമേനടി  വളകര

ലരാഘവമതരാടുകൂടടിയരാണച്ച്  മകരളതടില്  കഴടിഞ്ഞ  കുകറ  ദടിവസങ്ങളരായടി

നടന്നുകകരാണടിരടിക്കുന്ന  അക്രമേപ്രവരതനങ്ങകളപ്പെറടി  പറഞ്ഞതച്ച്.  ഇന്നകല  രണച്ച്

കകരാലപരാതകങ്ങളരാണച്ച്  പയ്യന്നൂരടില്  ഉണരായതച്ച്.  കണ്ണൂര  ജടില്ലകയ  വഷ്ട്രീണ്ടുകമേരാരു

കുരുതടിക്കളമേരാക്കടിമേരാറരാനുള്ളേ  ഒരു  ശമേമേരാണച്ച്  മകന്ദ്ര  ഗവണ്കമേന്റെച്ച്  ഭരടിക്കുന്നവരുയ

മകരളരാ  ഗവണ്കമേന്റെച്ച്  ഭരടിക്കുന്നവരുയ  കചയ്യുന്നതച്ച്.  ബടി.കജ.പടി.ക്കുയ  സടി.പടി.(ഐ)
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എയ.നുയ ഇക്കരാരശ്യതടില് ഉതരവരാദടിതന്വേമേടിമല്ല?  മകന്ദ്രയ ഭരടിക്കുന്ന പരാരട്ടടിയുയ മകരളയ

ഭരടിക്കുന്ന പരാരട്ടടിയുയ മചരന്നച്ച് മകരളകത ഒരു കുരുതടിക്കളമേരാക്കടിമേരാറരാന ശമേടിചരാല്

ജനങ്ങള  അതടികന  കചറുക്കുകമേന്നരാണച്ച്  എനടിക്കച്ച്  പറയരാനുള്ളേതച്ച്.  ഇഇൗ  രണച്ച്

പരാരട്ടടിക്കുയ ഉതരവരാദടിതമേടിമല്ല? ഇവടികട ബഹുമേരാനശ്യനരായ പയ്യന്നൂര എയ.എല്.എ.

ഒരരാള  മേരടിച്ചു  എന്നരാണച്ച്  പറഞ്ഞതച്ച്.  ഒരരാളടികനപ്പെറടി  അമദഹയ  മകട്ടകതയുളളൂ,

രണരാമേകത ആളടികന അറടിഞ്ഞടില്ല അമദഹയ.  രണരാമേകത ആളടികനപ്പെറടി പയ്യന്നൂര

എയ.എല്.എ. മേറന്നുമപരായടി. ഇവടികടയരാണച്ച് പ്രശ്നയ.......

മേടി  .    സഷ്ട്രീക്കര:  അങ്ങച്ച് പറയുന്നതച്ച്  വസ്തുതരാപരമേരായടി ശരടിയല്ല.  അമദഹയ രണ്ടുയ

പറഞ്ഞടിരുന്നു........

ശഷ്ട്രീ  .    രമമേശച്ച്  കചന്നടിതല:  സര,  ഇഇൗ രണച്ച് കകരാലപരാതകങ്ങകളയുയ ഞങ്ങള

ശക്തമേരായടി  അപലപടിക്കുന്നു.  ഇഇൗ  രണച്ച്  കകരാലപരാതകങ്ങളയ  മകരളതടില്

വരുതടിവയ്ക്കുന്ന  വടിനരാശകരമേരായ  സരാഹചരശ്യകതപ്പെറടിയരാണച്ച്  ഞങ്ങളക്കച്ച്

പറയരാനുള്ളേതച്ച്.  ഇവടികട  എകന്നല്ലരായ  ഇടതുപകയ  അധടികരാരതടില്  വന്നടിട്ടുമണരാ

അകന്നല്ലരായ  ആര.എസച്ച്.എസച്ച്.കരാര   സടി.പടി.എയ.കരാകര  കകരാല്ലുയ  സടി.പടി.എയ.കരാര

ആര.എസച്ച്.എസച്ച്.  കരാകരയുയ  കകരാല്ലുയ.   അക്രമേപരമ്പരകളകട  തുടക്കമേരാണച്ച്  ഇവടികട

നടക്കുന്നതച്ച്.  സന്വേന്തയ  അനുയരായടികകള  നടിയനടിക്കരാന  ഇവരക്കച്ച്  രണച്ച്  കൂട്ടരക്കുയ
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കഴടിയുന്നടില്ല  എന്നുള്ളേതടിനച്ച്  കതളടിവമല്ല  ഇതച്ച്?  മുഖയ  മനരാക്കരാകത  നടപടടി

ഉണരാകുകമേന്നച്ച്  ബഹുമേരാനകപ്പെട്ട  മുഖശ്യമേനടി  പറയുകയുണരായടി.  മുഖയ  മനരാക്കരാകത

ഇവടികട  നടപടടി  ഉണരാകുന്നടില്ല.   കണ്ണൂര  ജടില്ലയടില്  പടിണറരായടി  വടിജയനല്ല  പടി.

ജയരരാജനരാണച്ച് മപരാലഷ്ട്രീസടികന നയടിക്കുന്നതച്ച്. അതരാണച്ച് ഇവടികട പ്രശ്നയ.  ഇന്നകല പടി.

ജയരരാജകന്റെ  വരാക്കുകള  മകട്ടടിമല്ല?  അക്രമേങ്ങളക്കച്ച്  പരസശ്യമേരായ  അനുവരാദയ

കകരാടുക്കുന്നതരായടിരുന്നു  പടി.  ജയരരാജന  എന്ന  സടി.പടി.എയ.  ജടില്ലരാകസക്രട്ടറടിയുകട

പ്രസരാവന.  ഇതച്ച്  ശരടിയരാമണരാ?  ഒരു  കപരാതുപ്രവരതകന,  ഒരു  പരാരട്ടടിയുകട

ഉന്നതനരായ  ജടില്ലരാകസക്രട്ടറടി  ഇങ്ങകന  പരസശ്യമേരായടി  പറയുന്നതച്ച്  ശരടിയരാമണരാ?

അപ്പുറതച്ച് കുമ്മനയ രരാജമശഖരനുയ ബടി.കജ.പടി.  ക്കരാരുയ എനപറയുന്നു?  ഞങ്ങള

ആയുധയ എടുക്കുകമേന്നച്ച് പറയുന്നു.

ശഷ്ട്രീ  .   എ  .   പ്രദഷ്ട്രീപച്ച് കുമേരാര: സര, മപരായടിന്റെച്ച് ഓഫച്ച് ഓരഡര.

ശഷ്ട്രീ  .    രമമേശച്ച് കചന്നടിതല: സര,  എന്തച്ച് മപരായടിന്റെച്ച് ഓഫച്ച് ഓരഡര ആണച്ച്.  റൂള

ഏതരാണച്ച് ?

ശഷ്ട്രീ  .    എ  .    പ്രദഷ്ട്രീപച്ച് കുമേരാര: സര ,  റൂള 307,  സഭയടിലടില്ലരാത ആകളക്കുറടിചച്ച്  (പടി.

ജയരരാജകന സയബനടിചച്ച്) വളകര ആമകപകരമേരായ പരരാമേരശമേരാണച്ച് ബഹുമേരാനകപ്പെട്ട

പ്രതടിപക  മനതരാവച്ച്  നടതടിയതച്ച്.  അതച്ച്  ശരടിയല്ല.  ആ  പറഞ്ഞതച്ച്  മരഖയടില്



Uncorrected/Not for publication
36

ഉണരാകരുതച്ച്. 

മേടി  .    സഷ്ട്രീക്കര:  സഭയടില് ഇല്ലരാത ആകളക്കുറടിചച്ച് പരരാമേരശടിക്കുന്നതച്ച് കപരാതുമവ

ശരടിയല്ല. 

ശഷ്ട്രീ  .    രമമേശച്ച്  കചന്നടിതല:  സര,  രരാഷഷ്ട്രീയമനതരാക്കന്മേരാകരപ്പെറടി  പരരാമേരശയ

നടത്തുന്നതച്ച്  പുതടിയ  കരാരശ്യമേല്ല.  പല  രരാഷഷ്ട്രീയമനതരാക്കന്മേരാകരപ്പെറടിയുയ  പരരാമേരശയ

നടത്തുയ.  ഒരു  ഭരാഗതച്ച്  ശഷ്ട്രീ.  പടി.  ജയരരാജന  അക്രമേതടിനച്ച്  മനതൃതന്വേയ

കകരാടുക്കുന്നുകവന്നരാണച്ച് ഞരാന പറഞ്ഞതച്ച്.  അമദഹയ അതടിനച്ച്  പചകക്കരാടടി  കരാട്ടുന്നു.

മേറുഭരാഗതച്ച് ബടി.കജ.പടി.യുകട മനതരാവയ അതടിനച്ച് പചകക്കരാടടി കരാട്ടുന്നു.  മകരളതടികല

ജനങ്ങളക്കച്ച്  എങ്ങകന  ലസന്വേരശ്യമേരായടി  ജഷ്ട്രീവടിക്കരാന  കഴടിയുയ?  കണ്ണൂര  വഷ്ട്രീണ്ടുയ

അക്രമേതടികന്റെ,  കകരാലപരാതകതടികന്റെ  ഭൂമേടിയരായടി  മേരാറുകന്നങ്കടില്  അതടികന്റെ

ഉതരവരാദടിതന്വേയ ഇഇൗ ഗവണ്കമേന്റെടിനരായടിരടിക്കുയ എന്നരാണച്ച് എനടിക്കച്ച് പറയരാനുള്ളേതച്ച്.

ഇവടികട  മുഖയ  മനരാക്കരാകത  നടപടടി  ഉണരാകുന്നടില്ല.  അക്രമേകരാരടികകള  പടിടടിക്കരാന

തയ്യരാറരാകുന്നടില്ല.  കണ്ണൂരടികല കകരാലപരാതകങ്ങളകട എണയ കുറഞ്ഞുകവന്നച്ച് മുഖശ്യമേനടി

പറയുകയുണരായടി.  ശഷ്ട്രീ.  ഉമ്മനചരാണടി  ഗവണ്കമേന്റെടിനുള്ളേ  ഏറവയ  വലടിയ

സരട്ടടിഫടിക്കറരാണ്ശഷ്ട്രീ.  പടിണറരായടി  വടിയജന  നല്കടിയതച്ച്.  ഞങ്ങള  ശക്തമേരായ

നടപടടി  കണ്ണൂരടില്  സന്വേഷ്ട്രീകരടിച്ചു.  അതടികന്റെ  ഫലമേരായരാണച്ച്  കണ്ണൂരടില്
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കകരാലപരാതകങ്ങളകട  എണയ  കുറഞ്ഞതച്ച്.  അതച്ച്  അമനന്വേഷടിക്കരാനരായടി  ഞങ്ങള

കഴടിവള്ളേ  മപരാലഷ്ട്രീസച്ച്  ഉമദശ്യരാഗസ്ഥകര  നടിമയരാഗടിച്ചു,   കരുത്തുള്ളേ  നടപടടികള

സന്വേഷ്ട്രീകരടിച്ചു.  അതുകകരാണരാണച്ച്  കണ്ണൂര  ജടില്ലയടില്  അക്രമേതടികന്റെ,

കകരാലപരാതകതടികന്റെ എണയ കുറഞ്ഞതച്ച്.  ശഷ്ട്രീ.  പടിണറരായടി  വടിജയന ഞങ്ങളക്കച്ച്

നല്കടിയ ഒരു സരട്ടടിഫടിക്കറച്ച് ആണതച്ച്.  ഞരാനതടില് സമന്തരാഷടിക്കുന്നു. ഇഇൗ സയഭവയ

ഉണരായതടിനുമശഷയ  അവടികട  എനനടന്നു?  വഷ്ട്രീടുകള  പരസരയ  ആക്രമേടിക്കകപ്പെട്ടു;

സടി.പടി.എയ.കരാരുകടയുയ  ബടി.കജ.പടി.ക്കരാരുകടയുയ  വഷ്ട്രീടുകള  അടടിചച്ച്  തകരക്കകപ്പെട്ടു.

ഒരടിക്കലുയ  ഉണരാകരാന  പരാടടില്ലരാത,  സന്വേരാതനശ്യസമേരതടികന്റെ  മേഹതരായ

പരാരമ്പരശ്യമുള്ളേ  പയ്യന്നൂരടികന്റെ  മേണടില്  ലസന്വേരശ്യമേരായടി  ആളകളക്കച്ച്  ജഷ്ട്രീവടിക്കരാന

കഴടിയരാത  അവസ്ഥയരാണച്ച്  ഇന്നുള്ളേതച്ച്.  ഇഇൗ  രണ്ടുമപരുയ  ഇതടിനകതച്ച്

പ്രതടികട്ടടിലരാണച്ച്.  ഇവരുകട ഇഇൗ കകരാലപരാതകരരാഷഷ്ട്രീയയ അവസരാനടിപ്പെടിചടികല്ലങ്കടില്

കണ്ണൂര  മേരാതമേല്ല,  മകരളതടികല  ജനങ്ങളകട  ലസന്വേരശ്യജഷ്ട്രീവടിതയ  അസരാദശ്യമേരാകുന്ന

നടിലയടിമലയരാണച്ച്  കരാരശ്യങ്ങള  മപരാകുന്നതച്ച്.  ബഹുമേരാനകപ്പെട്ട  മുഖശ്യമേനടി  രണ്ടുമൂന്നച്ച്

കരാരശ്യങ്ങള  പറയുകയുണരായടി.  ഇഇൗ  സരക്കരാര  അധടികരാരതടില്  വന്നമശഷയ  ഇഇൗ

ഒന്നരമേരാസയ കകരാണച്ച് പതങ്ങളടില് കടിട്ടടിയ കണക്കനുസരടിചച്ച്  കകരാലപരാതകങ്ങളകട

എണയ 37 ആയടി. കകരാലപരാതകശമേയ 48 എണയ, ഗുരുതരമേരായടി പരടിമക്കറവര 129
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മപര,  ലഹള  289  എണയ,  കകരാള്ളേ  6  എണയ,  പടിടടിച്ചുപറടി  56  എണയ,  മമേരാഷണയ

227  എണയ,  രരാഷഷ്ട്രീയ സയഘട്ടനയ  162  എണയ എന്നടിങ്ങകനയരാണച്ച്.  ഞരാന എല്ലരായ

വരായടിക്കുന്നടില്ല.  ഒന്നരമേരാസയകകരാണച്ച്  മകരളതടില്  ഇടതുമുന്നണടിയുകട  ഭരണയ

ഇതരാമണരാ?  ഭരാവടിയടില്  മകരളതടില്  ഒരു  സഷ്ട്രീക്കുയ  തലയച്ച്  കഷ്ട്രീമഴ  കതടിവചച്ച്

കടിടമക്കണ അവസ്ഥ ഉണരാകടികല്ലന്നച്ച് മുഖശ്യമേനടി പറയുകയുണരായടി.  കഹല്മേറച്ച് വചച്ച്

കടിടമക്കണ അവസ്ഥയരാണച്ച് ഇന്നുള്ളേതച്ച്.  വഷ്ട്രീട്ടടില് കടിടന്നച്ച് ഉറങ്ങടിയ  മേരടിയരാദരാസടികന

കുതടികക്കരാലകപ്പെടുതടിയ  സയഭവമുണരായടി.  ഞരാന  ആ  വഷ്ട്രീട്ടടില്  മപരായതരാണച്ച്.

മകരളതടിലുടനഷ്ട്രീളയ അക്രമേങ്ങളയ കകരാലപരാതകങ്ങളയ ഉണരാകുന്നു. 

മേടി  .   സഷ്ട്രീക്കര: ............(ബഹളയ)..........പഷ്ട്രീസച്ച്........ അമദഹയ സയസരാരടിക്കകട്ട.

ശഷ്ട്രീ  .    രമമേശച്ച്  കചന്നടിതല:  സര,  ഗുരുവരായൂര  മകതതടില്

വടിവരാഹടിതരരായമശഷയ  വഷ്ട്രീട്ടടിമലയച്ച്  മേടങ്ങടിയ  വധൂവരന്മേരാകര  മപരാലഷ്ട്രീസച്ച്  പടിടടികൂടടി

മൂന്നുമേണടികര മനരയ  വടിവരാഹമവഷതടില് മപരാലഷ്ട്രീസച്ച്  മസ്റ്റേഷനടില് ഇരുതടി.  ഇഇൗ

വരാരത അങയ കണ്ടുകരാണുമേമല്ലരാ?  വടിവരാഹയ കഴടിഞ്ഞുമപരായ രണ്ടുമപര മപരാലഷ്ട്രീസച്ച്

മസ്റ്റേഷനടില്  കരാതടിരടിക്കുന്നു  എന്ന  വരാരത  മേരാതൃഭൂമേടി  പതതടില്  വന്നു.  ഇതച്ച്

പടിണറരായടി വടിജയകന്റെ ഭരണകരാലതച്ച് മേരാതമമേ ഇങ്ങകന ഉണരാകുകയുള്ളു. മവകറ ഒരു

കരാലത്തുയ ഉണരാകടില്ല. ശഷ്ട്രീ. കക. മുരളഷ്ട്രീധരന നടിരവധടി കരാരശ്യങ്ങള പറഞ്ഞു. ഇതയുയ
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ഒരു  കചറടിയ  കരാലഘട്ടതടിനടിടയടില്  ഒരു  ഗവണ്കമേന്റെടികന്റെ  ഭരണകരാലതച്ച്

ഇതുമപരാകല  അരരാജകതന്വേയ  ഉണരാകരാനുള്ളേ  കരാരണയ  എന്തരാണച്ച്?  മപരാലഷ്ട്രീസച്ച്

ഉമദശ്യരാഗസ്ഥന്മേരാര  തങ്ങളകട  പ്രവരതനയ  കരാരശ്യകമേമേരായടി

മുമന്നരാട്ടുകകരാണ്ടുമപരാകുന്നുമണരാ  എന്നച്ച്  പരടിമശരാധടിമക്കണതച്ച്  മുഖശ്യമേനടിയരാണച്ച്.

അങ്ങതച്ച് പരടിമശരാധടിക്കണകമേന്നരാണച്ച് എനടിക്കച്ച് പറയരാനുള്ളേതച്ച്. ******

മേടി  .  സഷ്ട്രീക്കര: പഷ്ട്രീസച്ച്..........പഷ്ട്രീസച്ച്............

ശഷ്ട്രീ  .    രമമേശച്ച് കചന്നടിതല: സര, മപരാലഷ്ട്രീസച്ച് ഉമദശ്യരാഗസ്ഥന്മേരാര  എഴുതടിതരുന്ന

കരാരശ്യങ്ങള മേരാതയ അങ്ങച്ച് ഇവടികട വരായടിചതച്ച്  ദഇൗരഭരാഗശ്യകരമേരായടിമപ്പെരായടി.  മേരാതമേല്ല

സര....

പട്ടടികജരാതടി  പട്ടടികവരഗ്ഗ  പടിമന്നരാക്കസമുദരായമകമേവയ  നടിയമേവയ

സരായസരാരടികവയ പരാരലകമേന്റെറടികരാരശ്യവയ വകുപ്പുമേനടി (  ശഷ്ട്രീ  .    എ  .    കക  .    ബരാലന  ):  സര,

മപരായടിന്റെച്ച് ഓഫച്ച് ഓരഡര.

മേടി  .   സഷ്ട്രീക്കര:  റൂള ഏതരാണച്ച്? ...(ബഹളയ)...തരാങ്കള പ്രസയഗയ കണ്ക്ലൂഡച്ച് കചയ.

ശഷ്ട്രീ  .    രമമേശച്ച്  കചന്നടിതല:   സര,  .......(… ബഹളയ)...........    കകരാല്ലയ

കളമക്ട്രേറടില് ഒരു മസരാടനമുണരായടി. (ബഹളയ)....

മേടി  .    സഷ്ട്രീക്കര: .......പഷ്ട്രീസച്ച്.......  ശഷ്ട്രീ.  കക.  എയ.  ഷരാജടി,  ശഷ്ട്രീ.  അനവര സരാദതച്ച്

* മരഖയടില്നടിന്നുയ നഷ്ട്രീക്കയകചയ.
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ഇരടിക,.....(ബഹളയ)......  ശഷ്ട്രീ.  ഐ.  സടി.  ബരാലകൃഷ്ണന  ഇരടിക.

(ബഹളയ)....മുഖശ്യമേനടിയുയ  പ്രതടിപകമനതരാവയ  സയസരാരടിക്കുമമ്പരാള  കമേന്റുകള

പരാടടില്ല  എന്നുള്ളേതച്ച്  ശരടിയരാണച്ച്.  പകക  നടിങ്ങളയ  മമേരാശമേല്ല.  നടിങ്ങളയ  മുഖശ്യമേനടി

സയസരാരടിചമപ്പെരാള കമേന്റെച്ച് കചയടിരുന്നു.  ആരുയ അങ്ങകന കചയ്യരാന പരാടടില്ല. ...........

(ബഹളയ)...........ഇരടിക......  എല്ലരാവരുയ  ഇരടിക.  അമദഹകത  പ്രസയഗടിക്കരാന

അനുവദടിക്കുകയരാണച്ച് മവണതച്ച്. 

ശഷ്ട്രീ  .    എ  .    കക  .    ബരാലന:  സര,  റൂള  303  അനുസരടിചരാണച്ച്  ഞരാന മപരായടിന്റെച്ച്

ഓഫച്ച് ഓരഡര ഉന്നയടിക്കുന്നതച്ച്. ബഹുമേരാനകപ്പെട്ട പ്രതടിപക മനതരാവച്ച് മുന ആഭശ്യന്തര

വകുപ്പുമേനടിയരായടിരുന്നു.  ഇവടികട  അടടിയന്തരപ്രമമേയ  സമേയതച്ച്  അമദഹയ  മേറുപടടി

പറഞ്ഞതച്ച്, *****

മേടി  .   സഷ്ട്രീക്കര: പരടിമശരാധടിചച്ച് മവണതച്ച് കചയ്യരായ. 

ശഷ്ട്രീ  .    രമമേശച്ച്  കചന്നടിതല:  സര,  ബഹുമേരാനകപ്പെട്ട  ബരാലന  ഇവടികട

സൂചടിപ്പെടിചതച്ച്.....ഞരാന  പറഞ്ഞതച്ച്......ചടില  സയഭവങ്ങളടില്  മപരാലഷ്ട്രീസച്ച്

ഉമദശ്യരാഗസ്ഥന്മേരാര  എഴുതടിതതരുന്നതച്ച്  നമ്മള  കവരടിലഫ  കചയ്യരാറുണച്ച്  എന്നരാണച്ച്

ഞരാന  പറഞ്ഞതച്ച്.  നമ്മള  അതച്ച്  കവരടിലഫ  കചയ്യുയ.  അങ്ങകന  കവരടിലഫ

കചമയ്യണതച്ച്  ആവശശ്യമേരാണച്ച്.  കകരാല്ലയ  കളമക്ട്രേറടിലുണരായ  സയഭവകതപ്പെറടി

* മരഖയടില്നടിന്നുയ നഷ്ട്രീക്കയകചയ.
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ബഹുമേരാനകപ്പെട്ട  മുഖശ്യമേനടി  പറയുകയുണരായടി.  കകരാല്ലയ  കളമക്ട്രേറടില്  മസരാടനമേരാണച്ച്

ഉണരായതച്ച്.  എനകകരാണച്ച്  ഇതുവകര  കകരാല്ലയ  കളമക്ട്രേറടിലുണരായ  മസരാടനതടിനച്ച്

ഉതരവരാദടികളരായ  ആളകകള  പടിടടിചടിട്ടടില്ല;  കരാരശ്യകമേമേരായ  അമനന്വേഷണയ

നടക്കുന്നടില്ല. ഒരു അമനന്വേഷണവയ കകരാല്ലയ മസരാടനവമേരായടി ബനകപ്പെട്ടച്ച് നടക്കുന്നടില്ല.

ഇതയുയ  ഗഇൗരവതരമേരായ  ഒരു  മസരാടനയ  ജടില്ലരാ  കളമക്ട്രേറടില്  ഉണരായതടികനപ്പെറടി

അമനന്വേഷടിക്കരാന തയ്യരാറരാകുന്നടില്ല? മേരാതമേല്ല സയസ്ഥരാനതടികന്റെ വടിവടിധ ഭരാഗങ്ങളടില്

നടന്നുകകരാണടിരടിക്കുന്ന അക്രമേപ്രവരതനങ്ങകളപ്പെറടി വളകര നടിസരാരവത്കരടിചരാണച്ച്

മുഖശ്യമേനടി  മേറുപടടി  പറഞ്ഞതച്ച്.  നമ്മുകട  സയസ്ഥരാനകത  ജനങ്ങളകട  ജഷ്ട്രീവനുയ

സന്വേതടിനുയ  സുരകടിതതന്വേയ  കകരാടുമക്കണ  മപരാലഷ്ട്രീസച്ച്  ഉമദശ്യരാഗസ്ഥന്മേരാരുകട

അനരാസ്ഥകയപ്പെറടിയരാണച്ച് അമദഹയ ഇവടികട സൂചടിപ്പെടിചതച്ച്.  ഡടി.ജടി.പടി.-യുകട കരാരശ്യയ

പറയുകയുണരായടി.  ഏതച്ച്  ഗവണ്കമേന്റെടിനുയ  ഇഷ്ടമുള്ളേ  ഉമദശ്യരാഗസ്ഥന്മേരാകര  മപരാസ്റ്റേച്ച്

കചയ്യുന്നതടിനകതച്ച്  അപരാകതയുകണന്നച്ച്  കരുതുന്ന  ഒരരാളല്ല  ഞരാന.  പമക  ഒരു

മകരാണ്സ്റ്റേബടിളടികന മേരാറ്റുന്ന ലരാഘവമതരാകട ഡടി.ജടി.പടി.-കയ മേരാറടിയതച്ച് ശരടിയരായടില്ല

എന്നുതകന്നയരാണച്ച്  എനടിക്കച്ച്  പറയരാനുള്ളേതച്ച്.  നമ്മുകട  സയസ്ഥരാനതച്ച്

ഉമദശ്യരാഗസ്ഥന്മേരാരുകട  ആത്മവഷ്ട്രീരശ്യയ  തകരക്കതക്കനടിലയടിലരാണച്ച്  സരക്കരാര

പ്രവരതടിച്ചുകകരാണടിരടിക്കുന്നതച്ച്. 
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മേടി  .   സഷ്ട്രീക്കര : കയസച്ച്, മപരായടിന്റെച്ച് ഓഫച്ച് ഓരഡര.

കപരാതുമേരരാമേത്തുയ രജടിമസ്ട്രെഷനുയ വകുപ്പുമേനടി (ശഷ്ട്രീ  .   ജടി  .   സുധരാകരന): സര,

....  …

മേടി  .   സഷ്ട്രീക്കര: കയസച്ച്. ....…

ശഷ്ട്രീ  .    ജടി  .    സുധരാകരന:  സര,  മകരാണ്സ്റ്റേബടിളടികന  എങ്ങകനയുയ  മേരാറരായ,

അയരാളക്കച്ച് നടിയമേയ ബരാധകമേല്ല. എകന്തരാകക്കയരാണച്ച്  **** ഇവടികട

പറഞ്ഞുകകരാണടിരടിക്കുന്നതച്ച്.  ഇതരാമണരാ  പ്രതടിപകമനതരാവച്ച്;

... ***…

ശഷ്ട്രീ  .    രമമേശച്ച് കചന്നടിതല:  ഇഇൗ സയസ്ഥരാനകത ജനങ്ങകള ബരാധടിക്കുന്ന

.......(ബഹളയ).........

മേടി  .   സഷ്ട്രീക്കര: പഷ്ട്രീസച്ച് ..... പഷ്ട്രീസച്ച് ...... (ബഹളയ)...... 

(കപരാതുമേരരാമേത്തുയ  രജടിമസ്ട്രെഷനുയ  വകുപ്പുമേനടിയുകട  പരരാമേരശയ

പടിനവലടിക്കണകമേന്നരാവശശ്യകപ്പെട്ടച്ച്  പ്രതടിപകരായഗങ്ങള ഡയസടിനുസമേഷ്ട്രീപയ വന്നച്ച്

ബഹളയ വച്ചുകകരാണടിരുന്നു.) 

മേടി  .    സഷ്ട്രീക്കര:  എന്തരാണച്ച്  പടിനവലടിമക്കണതച്ച്?  .........  … അകതരാന്നുയ

* മരഖയടില് നടിന്നുയ നഷ്ട്രീക്കയ കചയ.
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സഭരാമരഖയടില് ഇല്ലരാത കരാരശ്യങ്ങളരാണച്ച്.  മരഖയടിലടില്ലരാത കരാരശ്യങ്ങള നഷ്ട്രീക്കയ

കചയ്യരാന കഴടിയടില്ല.  ......  (… ബഹളയ)........  മരഖയടില്  ഇല്ലരാത  കരാരശ്യങ്ങള

എങ്ങകനയരാണച്ച്  നഷ്ട്രീക്കയ  കചയ്യുന്നതച്ച്?  ബഹുമേരാനകപ്പെട്ട  പ്രതടിപകരായഗങ്ങള

സഷ്ട്രീറ്റുകളടിമലയച്ച്  മേടങ്ങടിമപ്പെരാകണയ.  ...  … അതച്ച്  മരഖയടില്  ഇല്ലമല്ലരാ.  .......

(ബഹളയ)......  പഷ്ട്രീസച്ച് ….  പഷ്ട്രീസച്ച് …... go to your seat  .....(… ബഹളയ).......

സഭരാമരഖയടില്  ഇല്ലരാതതച്ച്  പടിനവലടിക്കരാന  കഴടിയുമമേരാ?  ബഹുമേരാനകപ്പെട്ട

പ്രതടിപകരായഗങ്ങള  സഷ്ട്രീറ്റുകളടിമലയച്ച്  മപരാകണയ.  പഷ്ട്രീസച്ച്   പഷ്ട്രീസച്ച്  … …

ഇങ്ങകനകയരാരു പരരാമേരശയ മരഖയടിലുണരാവടില്ല. .......  … കചയര പരടിമശരാധടിചച്ച്

തഷ്ട്രീരുമേരാനകമേടുക്കുയ...........  അതരയ  പരരാമേരശങ്ങള  മരഖയടിലുണരാകടില്ല.

മരഖയടിലടില്ലരാത കരാരശ്യങ്ങള നഷ്ട്രീക്കയ കചമയ്യണ കരാരശ്യമേടില്ല.  ആമകപകരമേരായ

ഒരു  പരരാമേരശവയ  മരഖയടിലുണരാവടില്ല.  ബഹുമേരാനകപ്പെട്ട  പ്രതടിപകരായഗങ്ങള

സഷ്ട്രീറ്റുകളടിമലയച്ച്  മപരാകണയ..........പഷ്ട്രീസച്ച്  ….പഷ്ട്രീസച്ച്…...  കചയര  പരടിമശരാധടിചച്ച്

തഷ്ട്രീരുമേരാനകമേടുക്കുയ.  ബഹുമേരാനകപ്പെട്ട  പ്രതടിപകമനതരാവടികന  സയസരാരടിക്കരാന

അനുവദടിക്കണയ. 

(പ്രതടിപകരായഗങ്ങള അവരവരുകട സഷ്ട്രീറ്റുകളടിമലയച്ച് മേടങ്ങടിമപ്പെരായടി.)

ശഷ്ട്രീ  .    തടിരുവഞ്ചൂര  രരാധരാകൃഷ്ണന:  സര,  മരഖയടില്  ഇല്ലരാതതച്ച്  നഷ്ട്രീക്കയ
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കചയ്യരാന  കഴടിയടില്ല  എന്നച്ച്  പരരാമേരശടിക്കുന്ന  റൂള  307  അമങ്ങയച്ച്  ഇതടില്

ഉപമയരാഗടിക്കരാന  കഴടിയടില്ല.  അങ്ങയുകട  ആ  വരാദഗതടികയ  ഞരാന  ഒമപ്പെരാസച്ച്

കചയ്യുന്നടില്ല.  പമക പ്രതടിപക മനതരാവടികന ആയഗശ്യയ കരാണടിചച്ച് സൂചടിപ്പെടിചതച്ച്

പടിനവലടിക്കുന്നതടിനച്ച്  മേനടി തയ്യരാറരാകണയ എന്നതരാണച്ച്  ഞങ്ങളകട  ആവശശ്യയ.

അങ്ങച്ച് വഷ്ട്രീഡടിമയരാ പരടിമശരാധടിക്കണയ. 

മേടി  .    സഷ്ട്രീക്കര:  ശഷ്ട്രീ.  തടിരുവഞ്ചൂര  രരാധരാകൃഷ്ണന,  അങ്ങച്ച്  ദഷ്ട്രീരഘകരാലകത

പരാരമ്പരശ്യമുള്ളേ  ഒരു  സരാമേരാജടികനരാണച്ച്.  ഉചഭരാഷടിണടിയടിലല്ലരാകത

സയസരാരടിക്കുന്ന ഒരു കരാരശ്യവയ  മരഖയടിലുണരാകടില്ല എന്നച്ച്  അമങ്ങയച്ച്  നന്നരായടി

അറടിയരാമേമല്ലരാ.   

ശഷ്ട്രീ  .   വടി  .   ഡടി  .   സതഷ്ട്രീശന: സര, I am on a point of order.

മേടി  .   സഷ്ട്രീക്കര: കയസച്ച് .....

ശഷ്ട്രീ  .    വടി  .    ഡടി  .    സതഷ്ട്രീശന  : സര,  റൂള  303  അനുസരടിചരാണച്ച്  ഞരാന

പറയുന്നതച്ച്.  അങ്ങച്ച്  ഒരു  കരാരശ്യയ  ശദടിക്കണമേരായടിരുന്നു.  ഇഇൗ  സഭയുകട

സമേഷ്ട്രീപകരാല ചരടിതതടില് ഒരടിടത്തുയ പ്രതടിപക മനതരാവച്ച് വരാക്കഇൗട്ടച്ച് പ്രസയഗയ

നടതടിയ അവസരതടില് മപരായടിന്റെച്ച് ഓഫച്ച് ഓരഡര അനുവദടിചടിട്ടടില്ല.  ഇവടികട

ആദശ്യമേരായടി അനുവദടിക്കുകയുയ നടിരന്തരമേരായടി പ്രതടിപക മനതരാവടികന്റെ പ്രസയഗയ
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തടസകപ്പെടുത്തുകയുയ കചയതച്ച് ദഇൗരഭരാഗശ്യകരമേരാണച്ച്. മൂന്നച്ച് പ്രരാവശശ്യമേരാണച്ച് പ്രസയഗയ

തടസകപ്പെടുതടിയതച്ച്.  അങ്ങതച്ച്  അനുവദടിക്കരാന  പരാടടില്ലരായടിരുന്നു.  ഇവടികട

അങ്ങകനകയരാരു precedent ഇല്ല. രണരാമേതച്ച്, ....…

മേടി  .   സഷ്ട്രീക്കര  : ശഷ്ട്രീ. വടി. ഡടി. സതഷ്ട്രീശന, അങ്ങച്ച് കചയറടികന്റെ തഷ്ട്രീരുമേരാനകത

മചരാദശ്യയ കചയ്യുകയരാമണരാ?

ശഷ്ട്രീ  .    വടി  .    ഡടി  .    സതഷ്ട്രീശന:  സര,  ബഹുമേരാനകപ്പെട്ട  മേനടി ജടി.  സുധരാകരന

ആയഗശ്യഭരാഷയടിലരാണച്ച് മകരളതടികന്റെ പ്രതടിപക മനതരാവടികന അപമേരാനടിചതച്ച്.

ഇവടികട  കകമേക്കടിലൂകട  പറയരാത  എനയ  കചയ്യരാമമേരാ?  ഇവടികട  ഒരരാള  തുണടി

അഴടിചച്ച്  തലയടില് കകട്ടടിയരാല് അതച്ച്  കകമേക്കടില്കടടി  വരടികയടില്ലമല്ലരാ.   അതച്ച്

ഇവടികട അനുവദനഷ്ട്രീയമേരാമണരാ? 

മേടി  .   സഷ്ട്രീക്കര: അകതരാന്നുയ കചയറടികന്റെ ശദയടില്കപ്പെട്ടടിട്ടടില്ല. ശഷ്ട്രീ. വടി. ഡടി.

സതഷ്ട്രീശന,  അങ്ങച്ച്  ഇരടിക്കണയ.  പ്രതടിപക  മനതരാവച്ച്  സയസരാരടിക്കകട്ട.

പ്രതടിപക മനതരാവടികന സയസരാരടിക്കരാന അനുവദടിക്കണയ. പഷ്ട്രീസച്ച്... പഷ്ട്രീസച്ച്.....

ശഷ്ട്രീ  .    രമമേശച്ച്  കചന്നടിതല:  സര,  ബഹുമേരാനകപ്പെട്ട  കപരാതുമേരരാമേതച്ച്

വകുപ്പുമേനടി  ആമകപകരമേരായടി  എകന്തങ്കടിലുയ  ആയഗശ്യങ്ങള

കരാണടിചടിട്ടുകണങ്കടില്  വഷ്ട്രീഡടിമയരാ  പരടിമശരാധടിചമശഷയ  അങ്ങച്ച്
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തഷ്ട്രീരുമേരാനകമേടുക്കണയ. 

മേടി  .   സഷ്ട്രീക്കര  : പരടിമശരാധടിക്കരായ. 

ശഷ്ട്രീ  .    രമമേശച്ച്  കചന്നടിതല:  സര,  മകരളതടില്  നടന്നുകകരാണടിരടിക്കുന്ന

അക്രമേപ്രവരതനങ്ങകള നടിയനടിക്കരാന കഴടിയരാത നടിലയടിലരാണച്ച് കരാരശ്യങ്ങള

മുമന്നരാട്ടുമപരാകുന്നതച്ച്.  ഇവടികട മബ്ലേഡച്ച് മേരാഫടിയകയപ്പെറടി പറഞ്ഞു.  മകരളയ കണ

ഏറവയ  നകല്ലരാരു  പദതടിയരായടിരുന്നു  'ഓപ്പെമറഷന  കുമബര'.  നമ്മുകട

സയസ്ഥരാനതച്ച്  ആയടിരക്കണക്കടിനച്ച്  പരാവകപ്പെട്ട  ആളകകള

ബുദടിമുട്ടടിപ്പെടിച്ചുകകരാണടിരുന്ന  മബ്ലേഡച്ച്  മേരാഫടിയകകള  നടിയനടിക്കരാനമവണടി

കഴടിഞ്ഞ ഗവണ്കമേന്റെച്ച്  കകരാണ്ടുവന്ന നടപടടിയരാണടിതച്ച്.  ഇതയരാളകകള അറസ്റ്റേച്ച്

കചയ,  ഇത  രപ  കകണതടിയടിട്ടുണച്ച്,  ഇതമപരുകട  മപരടില്  മകരാടതടിയടില്

മകസച്ച് നടക്കുകയരാണച്ച് തുടങ്ങടിയ കരാരശ്യങ്ങള ബഹുമേരാനകപ്പെട്ട മുഖശ്യമേനടി പറഞ്ഞു.

മകരാടതടിയടിലുള്ളേ മകസുകള നമ്മള വടിചരാരടിക്കുന്ന മവഗതയടില് ശടികടിക്കകപ്പെട്ടു

എന്നുവരടില്ല. അതടിനച്ച് സമേയകമേടുക്കുയ. അതുകകരാണച്ച് ഓപ്പെമറഷന കുമബരയുമേരായടി

ബനകപ്പെട്ട മകസുകള ശരടിയരായടി നടത്തുന്നടില്ല എന്ന വരാദഗതടിമയരാടച്ച് എനടിക്കച്ച്

മയരാജടിക്കരാന  കഴടിയടില്ല.  ചടിറയടിനകഷ്ട്രീഴച്ച്  തരാലൂക്കടില്  മബ്ലേഡച്ച്  മേരാഫടിയ  ഒരു

കുടുയബകത ഭഷ്ട്രീകരമേരായടി മേരദടിക്കുകയുയ അവകര വഷ്ട്രീട്ടടില്നടിന്നച്ച് ഇറക്കടിവടിടുകയുയ



Uncorrected/Not for publication
47

കചയ  എന്ന  വരാരതകള  വന്നു.   ഗവണ്കമേന്റെച്ച്  മേരാറടിയമതരാടുകൂടടി  ഇവടികട

ഗുണകളയ  മബ്ലേഡച്ച്  മേരാഫടിയകളയ  സരാമൂഹശ്യവടിരുദനമേരാരുയ  കന്വേമട്ടഷന

സയഘങ്ങളയ  കൂടുതല്  സജഷ്ട്രീവമേരായടിരടിക്കുന്നു  എന്നുള്ളേ  ഗുരുതരമേരായ

സരാഹചരശ്യമേരാണച്ച്  മകരളതടിലുണരായടിരടിക്കുന്നതച്ച്.  പയ്യന്നൂരടികല സയഭവയ

അടടിചമേരതരാന ഗവണ്കമേന്റെച്ച് മുമന്നരാട്ടച്ച് വന്നടികല്ലങ്കടില് സയസ്ഥരാനതച്ച് കഴടിഞ്ഞ

കരാലത്തുണരായ  സയഭവങ്ങള  കണ്ണൂരടില്  ആവരതടിക്കുമമേരാകയന്നച്ച്  ഞരാന

ഭയകപ്പെടുന്നു.  അതുകകരാണച്ച്  ഗവണ്കമേന്റെച്ച്  ഇഇൗ  കരാരശ്യതടില്  മുഖയ  മനരാക്കരാകത

നടപടടി  സന്വേഷ്ട്രീകരടിക്കണയ.  അക്രമേങ്ങളണരാകുമമ്പരാള  എമപ്പെരാഴുയ  ആള  പരാരട്ടടി

മേഷ്ട്രീറടിയഗച്ച്  വടിളടിക്കരാറുണച്ച്.  ഞരാന ആഭശ്യന്തര മേനടിയരായടിരുന്നമപ്പെരാള കളക്ടമറരാടച്ച്

ആവശശ്യകപ്പെട്ടച്ച് അമദഹയ തകന്ന സടി.പടി.കഎ(എയ)കന്റെയുയ ബടി.കജ.പടി.  യുകടയുയ

മനതരാക്കനമേരാകര    ഉഭയകകടി  ചരചയച്ച്  വടിളടിക്കരാറുണച്ച്.  ഇഇൗ  സയഭവങ്ങള

ആവരതടിക്കരാതടിരടിക്കരാനുള്ളേ  സതന്വേര  നടപടടികളണരാകണയ.  ഒന്നടിനുപുറകക

ഒന്നരായടി  ഉണരാകുന്ന  അക്രമേസയഭവങ്ങള  സയസ്ഥരാനതടികന്റെ  ക്രമേസമേരാധരാന

നടിലകയ  ബരാധടിക്കുന്നു,  ജനങ്ങളകട  ജഷ്ട്രീവനുയ  സന്വേതടിനുയ  കവല്ലുവടിളടിയരായടി

ഉയരന്നുവരുന്നു.  ഇവടികട  മുഖശ്യമേനടി  മേറുപടടിയടില്  വളകര

ലരാഘവമതരാടുകൂടടിയരാണച്ച്  കരാരശ്യങ്ങള  പറഞ്ഞതച്ച്.  ഇഇൗ  നടിലപരാടച്ച്  ശരടിയല്ല,



Uncorrected/Not for publication
48

മുഖശ്യമേനടികയന്ന നടിലയടില് അങ്ങച്ച്  ഇഇൗ വടിഷയയ  കുകറകടടി  ഗഇൗരവമതരാകട

എടുക്കണകമേന്നരാണച്ച്  എനടിക്കച്ച്  അഭശ്യരത്ഥടിക്കരാനുള്ളേതച്ച്.  ഇതച്ച്  സടി.പടി.കഎ(എയ)

ഉയ ബടി.കജ.പടി.യുയ തമ്മടിലുള്ളേ അക്രമേമേരാണച്ച് എന്നുകരുതടി ഞങ്ങള കകകകകട്ടടി

മനരാക്കടിയടിരടിക്കുക  സരാധശ്യമേല്ല.  കരാരണയ  ഇഇൗ  സയസ്ഥരാനകത  ജനങ്ങളകട

ജഷ്ട്രീവടിതവമേരായടി  ബനകപ്പെട്ട  പ്രശ്നങ്ങളരാണച്ച്.  അതുകകരാണച്ച്  ഇഇൗ  അക്രമേങ്ങളയ

മചരാരക്കളടിയുയ  അവസരാനടിപ്പെടിക്കണയ.  നമ്മുകട  സയസ്ഥരാനതച്ച് ആശയപരമേരായ

സയഘട്ടനങ്ങളരാണച്ച്  ആവശശ്യയ.  അതടിനുപകരയ  എന്തരാണടിവടികട  നടക്കുന്നതച്ച്?

കകരാലക്കതടി  കകരാണ്ടുണരാകുന്ന  ഇതരയ  ആശയങ്ങകള  ആശയപരമേരായടി

മനരടിടരാന  കഴടിയരാതവര  ആയുധയകകരാണച്ച്  മനരടിടുന്നു.  വരാക്കുകകള

വരാക്കുകകരാണച്ച്  എതടിരടിടരാന  കഴടിയരാതവര  മതരാക്കുകകരാണച്ച്  മനരടിടുന്നു.

അതരാണച്ച്  ഇവടികട  നടന്നുകകരാണടിരടിക്കുന്നതച്ച്.  ബടി.കജ.പടി.യുയ  സടി.പടി.കഎ.

(എയ)ഉയ  അക്രമേയ  അവസരാനടിപ്പെടിക്കണയ.  ഇരുകൂട്ടരുകടയുയ  അക്രമേമേരാണച്ച്  ഇന്നച്ച്

മകരളതടികല  ഏറവയ  പ്രധരാനകപ്പെട്ട  പ്രശ്നമേരായടി  മേരാറടികക്കരാണടിരടിക്കുന്നതച്ച്.

സമേരാധരാനയ  ആഗ്രഹടിക്കുന്ന  മകരളതടികല  ജനങ്ങളകട  മുന്നടിലുള്ളേ  ഏറവയ

വലടിയ  കവല്ലുവടിളടി  ഇതരാണച്ച്.  അതുകകരാണച്ച്  മകന്ദ്രവയ  മകരളവയ  ഭരടിക്കുന്നവര

സയയമേനമതരാകട  മുമന്നരാട്ടുമപരായരാല്  ഇവടികട  അക്രമേങ്ങളണരാകടില്ല.
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ബഹുമേരാനകപ്പെട്ട  മുഖശ്യമേനടിയുകട  മേറുപടടി  വളകര  നടിരരാശരാജനകമേരായതടിനരാല്

അതടില് പ്രതടിമഷധടിചച്ച് ഞരാനുയ എകന്റെ പരാരട്ടടിയുയ വരാക്കഇൗട്ടച്ച് നടത്തുന്നു. 

(ഗവണ്കമേന്റെച്ച്  നടിലപരാടടില്  പ്രതടിമഷധടിചച്ച്  ബഹുമേരാനകപ്പെട്ട  പ്രതടിപക

മനതരാവയ  അമദഹതടികന്റെ  പരാരട്ടടിയടില്കപ്പെട്ട  അയഗങ്ങളയ  സഭവടിട്ടച്ച്

പുറത്തുമപരായടി.)

ശഷ്ട്രീ  .    പടി  .    കക  .    കുഞ്ഞരാലടിക്കുട്ടടി:  സര,  ഇതവണ നടിയമേസഭ മചരുമമ്പരാള

സമേയക്രമേയ പരാലടിക്കുന്നതച്ച് സയബനടിചച്ച് ബഹുമേരാനകപ്പെട്ട സഷ്ട്രീക്കറുകട നടിരമദശയ

ഞങ്ങള  വളകര  സയയമേനമതരാകട  അയഗഷ്ട്രീകരടിചച്ച്  സഹകരടിചച്ച്  വരടികയരാണച്ച്.

ഇവടികട മലരാ ആന്റെച്ച് ഓരഡറടികനപ്പെറടി ഒരു അടടിയന്തരപ്രമമേയയ കകരാണ്ടുവരടികയുയ

പ്രതടിപക  മനതരാവച്ച്  സയസരാരടിക്കുകയുയ   കചയ്യുകയരായടിരുന്നു.   ഞങ്ങള

ഭരണപകതച്ച് ഇരടിക്കുമമ്പരാള മുക്കരാല് മേണടികമറരാളകമേരാകക്കയരാണച്ച്   വരാക്കഇൗട്ടച്ച്

പ്രസയഗയ  നടതടിയടിരുന്നതച്ച്.  അന്നച്ച്  യരാകതരാരു  ഇടകപടലുയ

ഉണരാകരാറടില്ലരായടിരുന്നു. ഇന്നച്ച് മേനടിമേരാകരല്ലരായ ചരാടടികയഴുമന്നല്ക്കുന്ന രയഗമേരാണച്ച്

കണതച്ച്.  പ്രതടിപകത്തുനടിന്നുയ  ഭരണപകമതയച്ച്  മപരായതച്ച്  പൂരണമേരായുയ

ഉളകക്കരാണടിട്ടടികല്ലന്നരാണച്ച്  എനടിക്കച്ച്  മതരാന്നുന്നതച്ച്.   ബഹുമേരാനകപ്പെട്ട  സഷ്ട്രീക്കര
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നടിരമദശടിച  സമേയക്രമേയ  പരാലടിക്കരാതടിരടിക്കുന്നതച്ച്  ഞങ്ങളല്ല,

ഉതരവരാദടിതന്വേപരമേരായടി  കപരുമേരാറരാകത   കരാരശ്യങ്ങള  ലകവടിട്ടുമപരാകുന്ന

രഷ്ട്രീതടിയടില്  കപരുമേരാറുന്നതച്ച്  ഭരണപകമേരാണച്ച്.   ഇമപ്പെരാള    സഷ്ട്രീറ്റുവടിട്ടച്ച്

ഇറമങ്ങണടിവന്നതുയ അതുകകരാണരാണച്ച്.   സഭയകതച്ച് നല്ലരഷ്ട്രീതടിയടില് കരാരശ്യങ്ങള

കകരാണ്ടുമപരാകരാനുയ  ചരചകള  നടതരാനുയ  തയ്യരാറരാകണയ.  സയസ്ഥരാനതച്ച്

നല്ലരഷ്ട്രീതടിയടില്  കരാരശ്യങ്ങള  നടക്കരാനുയ  ജനജഷ്ട്രീവടിതയ  സുരകടിതമേരാക്കരാനുയ

കഴടിയുന്നരഷ്ട്രീതടിയടില്  കരാരശ്യങ്ങള   കരാണുന്നതരാണച്ച്  നടിങ്ങളക്കച്ച്  നല്ലതച്ച്.

സയസ്ഥരാനകത  മലരാ ആന്റെച്ച് ഓരഡര മുഴുവന തകരന്നുമപരായടി എന്നല്ല ഞങ്ങള

പറയുന്നതച്ച്.   കരാരശ്യങ്ങള  ചൂണടിക്കരാണടിചച്ച്  ഇഇൗ  സ്ഥടിതടി  തടയുന്നതരാണച്ച്

നല്ലകതന്നരാണച്ച്  പ്രതടിപകയ  പ്രധരാനമേരായടി  പറയുന്നതച്ച്.   ഇന്നകല   ഞരാനുയ

പ്രതടിപക മനതരാവയ മേറ്റു ചടിലരുമേരായടി എയരമപരാരട്ടച്ച് മലരാഞടില് ഇരടിക്കുമമ്പരാള,

കണ്ണൂരടികല സയഭവങ്ങള ടടി.വടി.യടില്  കരാണുകയുണരായടി.  സയഭവകതത്തുടരന്നച്ച്

ബടി.കജ.പടി.-യുകട  അഖടിമലന്തശ്യരാ  മനതരാവച്ച്  പറയുന്നതച്ച്,  ഞങ്ങള  ഇനടി

ലകകകട്ടടി  മനരാക്കടിയടിരടിക്കരാന ഉമദശടിക്കുന്നടികല്ലന്നരാണച്ച്.     ഇഇൗ  പ്രസരാവന

മകട്ടരാല്  ആരുയ മപടടിക്കടിമല്ല? സടി.പടി.കഎ(എയ)  മനരാക്കടിനടില്ക്കടികല്ലന്നുള്ളേതച്ച്

നമുക്കറടിയരായ.   സന്വേരാഭരാവടികമേരായുയ  സയസ്ഥരാനതടികന്റെ മപരാക്കച്ച്  എമങ്ങരാട്ടരാകുയ.
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അക്രമേതടിനച്ച് ഒരു ഭരാഷമയയുള്ളു;  നടിയമേപരമേരായടി അടടിചമേരതണയ.  എകന്റെ

പരാരട്ടടിയടില്കപ്പെട്ട അയഗങ്ങളയ ചടിലമപ്പെരാള അക്രമേതടിലുണരാകരായ. മേങ്കടയടില് ഒരു

സയഭവമുണരായടിട്ടച്ച്  ഞങ്ങള  നശ്യരായഷ്ട്രീകരടിചടില്ല.  അതടില്  മുസഷ്ട്രീയ  ലഷ്ട്രീഗുകരാരുയ

സടി.പടി.കഎ(എയ)ക്കരാരുയ  ബടി.കജ.പടി.ക്കരാരുയ  ഉണരാകരായ.  നടിങ്ങളക്കച്ച്

സുഗമേമേരായടി  ഭരണയ  നടതണകമേങ്കടില്  ഒരു  സ്ഥലത്തുയ  പഴയ  രഷ്ട്രീതടിയടിമലയച്ച്

മപരാകരാന  കഴടിയടില്ല.  കടപ്പുറകതരാകക്ക  ചടില  പ്രശ്നങ്ങള  ഉണരാകുന്നുണച്ച്.

രരാഷഷ്ട്രീയമേരായടി  ഭരണതടിലരാകണന്ന  ആറടിറക്യൂഡച്ച്   ഉണരാകടികല്ലന്നരാണച്ച്

ബഹുമേരാനകപ്പെട്ട  മുഖശ്യമേനടി  പറഞ്ഞതച്ച്.  അതരതടില്

ഉണരാകരാതടിരടിക്കണകമേങ്കടില്   അതടിനുള്ളേ  നടപടടികയടുക്കണയ.   അകല്ലങ്കടില്

സടിപച്ച്  കചയമപരാകുയ.  പടികന്ന  കണ്ണൂരുയ  മേറ്റു  സ്ഥലങ്ങളയ  പടിടടിചരാല്കടിട്ടടില്ല.

ഒരരാകള കകരാന്നരാല് ആ റടിയരാകനച്ച് ആന്റെടി റടിയരാകന ഉണരാകുയ.  അതങ്ങകന

തുടരന്നുമപരാവകയുയ  കകരാലപരാതകങ്ങളകട  എണയ  കൂടടികക്കരാണടിരടിക്കുകയുയ

കചയ്യുയ.   നരാദരാപുരത്തുണരായ സയഭവതടില്, നല്ല സടിരടിറടിലരാണച്ച് മപരാലഷ്ട്രീസടികന്റെ

റടിമപ്പെരാരട്ടച്ച് അതുമപരാകല സന്വേഷ്ട്രീകരടിക്കരാന പരാടടികല്ലന്നച്ച്  ബഹുമേരാനകപ്പെട്ട പ്രതടിപക

മനതരാവച്ച് പറഞ്ഞതച്ച്.    ചരച സഭയകത്തുമേരാതമേല്ല, പുറത്തുയ നടക്കണയ.  ചരച

കൂടരാകത ഇഇൗ വടിഷയങ്ങള തഷ്ട്രീരടില്ല.  ഇതയുയ പറയുന്നതച്ച് നമുക്കുയ പരരാതടികള
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ഉള്ളേതുകകരാണരാണച്ച്.  പല  സ്ഥലങ്ങളടിലുയ   രരാഷഷ്ട്രീയ  സയഘട്ടനങ്ങള

നടക്കുന്നതുസയബനടിചച്ച്  ബഹുമേരാനകപ്പെട്ട മുഖശ്യമേനടിയുമേരായടി  സയസരാരടിചതരാണച്ച്.

സയസ്ഥരാനതടികന്റെ  കരാരശ്യങ്ങള  നല്ല  നടിലയടില്  മപരാകണകമേന്നുകണങ്കടില്

പ്രധരാനമേരായുയ  ഭരണകകടി  വളകര  സയയമേനമതരാകടയുള്ളേ  നടിലപരാടച്ച്

സന്വേഷ്ട്രീകരടിമക്കണടിവരുയ.  അതടിനച്ച്  മപരാലഷ്ട്രീസച്ച്    നടിയമേപരമേരായടി  ഇടകപടണയ.

ഇന്നകല  പയ്യന്നൂരടില്  ഉണരായ  സയഭവകതക്കുറടിചച്ച്,    കകരാലപരാതകയ

നടന്നയുടന   നടപടടികള  കരക്കശമേരാക്കടിയടിരുകന്നങ്കടില്   അക്രമേയ

തുടരടില്ലരായടിരുന്നുകവന്ന  ആമകപമുണച്ച്.   അതടികനക്കുറടിചച്ച്  എനടിക്കറടിയടില്ല,

പരടിമശരാധടിമക്കണ കരാരശ്യമേരാണച്ച്.   പലതുയ അരദരരാതടി നടന്ന സയഭവങ്ങളരാണച്ച്.

ഇഇൗ സ്ഥടിതടി തുടരന്നരാല് നടിങ്ങളക്കച്ച് പടിടടിചരാല് കടിട്ടുമമേരാ?  അതുകകരാണച്ച് ആ

നടിലയടില്  കരാരശ്യങ്ങള  കരാണണയ.  പഴയകരാലതച്ച്   അക്രമേങ്ങളയ

കകരാലപരാതകങ്ങളയ ഉണരായടിട്ടുണച്ച്.  ജനങ്ങളരാകക സടിവടിലലസ്ഡച്ച് ആയടിമല്ല?

ഇനടി  കഡവലപ്കമേന്റെടികന്റെ   സ്ഥടിതടിയടിമലക്കച്ച്  മപരാകണയ.  അതടിനച്ച്  നല്ല

രഷ്ട്രീതടിയടിലുള്ളേ  ഭരണയ  ഉണരാകണയ.  കവല്ലുവടിളടിയുയ  കകരാലപരാതകങ്ങളകട

എണകമേടുക്കലുമേരായടി  കഴടിമയണ സ്ഥടിതടിയല്ല.  ഇഇൗ വടിഷയയ സഭയടില് മേരാതമേല്ല

പുറത്തുയ ചരച കചയ്യണയ.  ഇമപ്പെരാള ശഷ്ട്രീ.  സടി.  കൃഷ്ണനച്ച് മേരാതമമേ അഭടിപ്രരായയ
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പറയരാന  സമേയയ  കടിട്ടടിയുള്ളു.  സഭരാനടപടടികള  നടിരതടിവചച്ച്  ചരച

കചയ്കതങ്കടില്  എല്ലരാവരക്കുയ  പറയരാനുള്ളേ  അവസരയ  ഉണരാകുമേരായടിരുന്നു,

അതയധടികയ  സയഭവങ്ങളരാണച്ച്  ശഷ്ട്രീ.  കക.  മുരളഷ്ട്രീധരന  ഉന്നയടിചതച്ച്.

ബഹുമേരാനകപ്പെട്ട മുഖശ്യമേനടി പറഞ്ഞതച്ച് അകരരാരത്ഥതടില് നല്ല സടിരടിറടികലടുതച്ച്

കരാരശ്യങ്ങള  നടിഷ്പകമേരായടി  ലകകരാരശ്യയ  കചയ്യണയ.  അകല്ലങ്കടില്  ബടി.കജ.പടി.

പ്രസരാവന  ഇറക്കടിയതടിനച്ച്  റടിയരാകന  ഉണരാകുയ.  നരാകള  പല  രരാഷഷ്ട്രീയ

പരാരട്ടടികളകട  ഭരാഗത്തുനടിന്നുയ  അതരതടിലുള്ളേ   പ്രവരതടികള  ഉണരാകുയ.

അകതരാഴടിവരാക്കരാന  ഭരണതടില്  സുഗമേമേരായ  സ്ഥടിതടിയുണരാക്കണയ.    അതല്ല

ഇവടികട  കരാണുന്നതച്ച്.  ഇഇൗ  വടിഷയയ  സഭരാനടപടടികള  നടിരതടിവചച്ച്  ചരച

കചയ്യരാന തയ്യരാറരാകരാതതടില് പ്രതടിമഷധടിചച്ച് ഞരാനുയ  എകന്റെ പരാരട്ടടിയടില്കപ്പെട്ട

അയഗങ്ങളയ വരാക്കഇൗട്ടച്ച് നടത്തുന്നു. 

(ഗവണ്കമേന്റെച്ച്  നടിലപരാടടില്  പ്രതടിമഷധടിചച്ച്  ശഷ്ട്രീ.  പടി.  കക.  കുഞ്ഞരാലടിക്കുട്ടടിയുയ

അമദഹതടികന്റെ പരാരട്ടടിയടില്കപ്പെട്ട  അയഗങ്ങളയ സഭവടിട്ടച്ച് പുറത്തുമപരായടി.)

ശഷ്ട്രീ  .   കക  .   എയ  .   മേരാണടി: സര, നടിയമേസമേരാധരാനയ തകരന്നടിരടിക്കുന്നുകവന്നച്ച്

ഞങ്ങള  പറഞ്ഞടില്ല.  നടിയമേസമേരാധരാന  തകരചയടിമലയച്ച്  സയസ്ഥരാനയ

വഴുതടിവഷ്ട്രീണുകകരാണടിരടിക്കുന്ന അവസ്ഥയരാകണങ്കടില് നടിയമേസമേരാധരാനയ തകരരാന



Uncorrected/Not for publication
54

മപരാവകയരാണച്ച്.   കണ്ണൂര  ഒരു  കരാലതച്ച്   കലരാപ ഭൂമേടിയരായടിരുന്നു.   പടിന്നഷ്ട്രീടച്ച്

അവടികട  സമേരാധരാനയ   പുന:സ്ഥരാപടിക്കകപ്പെട്ടു.  വഷ്ട്രീണ്ടുയ  അവടികട  മചരാരപ്പുഴ

ഒഴുകടിത്തുടങ്ങടിയടിരടിക്കുന്നു  എന്നുള്ളേതച്ച്  സങ്കടകരവയ  നടിരഭരാഗശ്യകരവമേരായ

കരാരശ്യമേരാണച്ച്.   അവടികട സമേരാധരാനയ പുന:സ്ഥരാപടിക്കണയ. കണടിനച്ച് പകരയ കണച്ച്,

പല്ലടിനച്ച് പകരയ പലച്ച്ല്ല് എന്ന അവസ്ഥയരാണച്ച് ഇമപ്പെരാള അവടികട നടക്കുന്നതച്ച്. അതച്ച്

പരാടടില്ല.  സടി.പടി.കഎ(എയ),  ബടി.കജ.പടി  പ്രവരതകകര  വഷ്ട്രീട്ടടില്ക്കയറടി

കവട്ടടികക്കരാല്ലുന്നതുയ  നടിരഭരാഗശ്യകരമേരായ   കരാരശ്യമേരാണച്ച്.   അതടികനരാരവസരാനയ

ഉണരാക്കണയ. മപരാലഷ്ട്രീസടിനുമപരാലുയ രകയടില്ലരാത  സ്ഥടിതടിയരാണച്ച്.  മേയഗലപുരയ

മപരാലഷ്ട്രീസച്ച്  മസ്റ്റേഷനടികല  സടി.കഎ.  കയ  ആക്രമേടിച  വടിഷയതടിനച്ച്  ഇവടികട

പറഞ്ഞ  മേറുപടടി  യു.ഡടി.എഫച്ച്.  ഗവണ്കമേന്റെടികന്റെ  കരാലത്തുയ  മപരാലഷ്ട്രീസടികന

ആക്രമേടിചടിട്ടടിമല്ലകയന്നരാണച്ച്.    അതുപറഞ്ഞടിട്ടച്ച്  കരാരശ്യമേടില്ല.   മപരാലഷ്ട്രീസുകരാരകന

ആക്രമേടിചച്ച് അര കടിമലരാമേഷ്ട്രീറമറരാളയ  മറരാഡടിലൂകട നടതടിയതച്ച് ആമകപകരമേരായ

കരാരശ്യമേരാണച്ച്.  ആ സയഭവതടില് എത പ്രതടികകള പടിടടിച്ചുകവന്നുയ അമനന്വേഷണയ

എന്തരായടികയന്നുയ  നമുക്കറടിയമണ?      വരാസവതടില്  സയസ്ഥരാനയ

ക്രമേസമേരാധരാന തകരചയടിമലയച്ച് നഷ്ട്രീങന്ന അവസ്ഥ ഉത്കണ്ഠരാജനകമേരാണച്ച്.  ഇഇൗ

അവസ്ഥ  മേരാറണയ.  ഇഇൗ  അവസ്ഥരാവടിമശഷതടില്  പ്രതടിമഷധടിചച്ച്  ഞരാനുയ
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എകന്റെ പരാരട്ടടിയടില്കപ്പെട്ട അയഗങ്ങളയ വരാക്കഇൗട്ടച്ച് നടത്തുന്നു. 

(ഗവണ്കമേന്റെച്ച്  നടിലപരാടടില്  പ്രതടിമഷധടിചച്ച് ശഷ്ട്രീ.  കക.  എയ.  മേരാണടിയുയ

അമദഹതടികന്റെ പരാരട്ടടിയടില്കപ്പെട്ട  അയഗങ്ങളയ സഭവടിട്ടച്ച് പുറത്തുമപരായടി.) 

ശഷ്ട്രീ  .    അനൂപച്ച്  മജക്കബച്ച്:  സര,   ഇഇൗ  ഗവണ്കമേന്റെച്ച്  അധടികരാരതടില്

വന്നതടിനുമശഷയ  കഴടിഞ്ഞ  ഒന്നര  മേരാസതടിനടിടയടിലുണരായടിട്ടുള്ളേ  രരാഷഷ്ട്രീയ

കകരാലപരാതകങ്ങകളയുയ ഗുണരാ ആക്രമേണങ്ങകളയുയ  കുറടിചരാണച്ച്  യു.ഡടി.എഫച്ച്.

ഇന്നച്ച് അടടിയന്തപ്രമമേയയ അവതരടിപ്പെടിചതച്ച്.   കഴടിഞ്ഞ ഗവണ്കമേന്റെടികന്റെ കരാലതച്ച്

നടന്ന രരാഷഷ്ട്രീയ കകരാലപരാതകങ്ങളകട കണക്കരാണച്ച്  ബഹുമേരാനകപ്പെട്ട മുഖശ്യമേനടി

ഇവടികട  പറഞ്ഞതച്ച്.  അകതരാരടിക്കലുയ  ഇമപ്പെരാള  നടന്ന  കകരാലപരാതകങ്ങളക്കച്ച്

നശ്യരായഷ്ട്രീകരണമേരാകടില്ല.  അക്രമേങ്ങള വരദടിച്ചുവരുന്നതച്ച് ആശങ്കമയരാകട മേരാതമമേ

കപരാതുസമൂഹതടിനച്ച്  കരാണരാന  കഴടിയുകയുള്ളു.    കഴടിഞ്ഞ  ദടിവസങ്ങളടില്

പ്രമതശ്യകടിചച്ച് കണ്ണൂര ജടില്ലയടില് നടന്ന  സടി.പടി.കഎ(എയ)-ബടി.കജ.പടി.  അക്രമേയ

ഉണരാക്കടിയ അരകടിതമേരായ സരാഹചരശ്യങ്ങകളക്കുറടിചരാണച്ച് ഇന്നച്ച് ബഹുമേരാനകപ്പെട്ട

പ്രതടിപക  മനതരാവച്ച്  ചൂണടിക്കരാട്ടടിയതച്ച്.  കണനഷ്ട്രീരടിനച്ച്  കകരാടടിയുകട

നടിറമേടികല്ലന്നുള്ളേതച്ച് പല പ്രമുഖ പതങ്ങളകടയുയ തലകക്കട്ടച്ച് വരാചകമേരാണച്ച്,  അതച്ച്

വളകര  അരത്ഥവതരായതുമേരാണച്ച്.   ഇന്നച്ച്  ഉണരാകുന്ന  കകരാലപരാതകങ്ങളക്കുയ
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ആക്രമേണങ്ങളക്കുയ ഇരയരാകുന്നതച്ച്  സഷ്ട്രീകളയ  കുട്ടടികളമേരാകണന്ന വസ്തുത നമുക്കച്ച്

മേറക്കരാന കഴടിയടില്ല.  ഇതരതടിലുള്ളേ ആക്രമേണങ്ങകള ശക്തമേരായടി കചറുക്കരാന

ഗവണ്കമേന്റെച്ച്  തയ്യരാറരാകണകമേന്നരാണച്ച്  എനടിക്കച്ച്   സൂചടിപ്പെടിക്കരാനുള്ളേതച്ച്.  എകന്റെ

നടിമയരാജകമേണ്ഡലതടില് ഉണരായ ഒരു സയഭവയ  ഇഇൗ സനരഭതടില്  പറയരാന

ആഗ്രഹടിക്കുന്നു.  3-7-2016-നച്ച്     ആമ്പല്ലൂര  പഞരായതടികല  ഒരു

ദളടിത്കുടുയബകത ഇടതുപകതടികന്റെ പഞരായതച്ച് കമേമ്പറുകട  മനതൃതന്വേതടില്

രരാതടി  രണച്ച് മേണടിക്കച്ച് വഷ്ട്രീട്ടടില്ക്കയറടി  ആക്രമേടിക്കുകയുണരായടി.  ആ സമേയതച്ച്

മപരാലഷ്ട്രീസടില്  വടിവരയ  അറടിയടിച്ചുകവങ്കടിലുയ  ഒരു  മപരാലഷ്ട്രീസുയ   ആ  പ്രമദശതച്ച്

വന്നടില്ല.  അടുത  ദടിവസയ  രരാവടികല  അവടിടകത  കപരാതുപ്രവരതകരുമേരായടി

ബനകപ്പെട്ടച്ച്   മപരാലഷ്ട്രീസടില്  പരരാതടികകരാടുത്തു.  ജരാമേശ്യയ  ലഭടിക്കുന്ന  വകുപ്പുകള

ചുമേതടി  മപരാലഷ്ട്രീസച്ച്  മകകസടുക്കുകയുയ  പ്രതടികളക്കച്ച്  ജരാമേശ്യയ  അനുവദടിക്കുകയുയ

കചയ.    ദളടിതച്ച്  കുടുയബതടിനുണരായ  അക്രമേതടികനതടികര  വളകര

നടിസരാരവല്ക്കരടിചരാണച്ച് മപരാലഷ്ട്രീസച്ച് മകകസടുതതച്ച്.    ഞരാന അതടികനക്കുറടിചച്ച്

അമനന്വേഷടിചമപ്പെരാള   പരാരട്ടടിയടില്  നടിന്നച്ച്  ഇടകപടല്  ഉണരായടികയന്നരാണച്ച്

മേനസടിലരാക്കരാന  കഴടിഞ്ഞതച്ച്.   ഇഇൗ  വടിഷയയ  ബഹുമേരാനകപ്പെട്ട  മുഖശ്യമേനടിക്കച്ച്

മരഖരാമൂലയ  ഞരാന  എഴുതടി  നല്കുന്നുണച്ച്.   ഇതരതടിലുള്ളേ  വടിഷയങ്ങള
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അതഷ്ട്രീവഗഇൗരവമേരായടി  കരാമണണതരാണച്ച്.  ഇകതരാരു  ഒറകപ്പെട്ട  വടിഷയമേരായടി

കണക്കരാക്കരുകതന്നരാണച്ച് എനടിക്കച്ച് അഭശ്യരത്ഥടിക്കരാനുള്ളേതച്ച്.  പല സ്ഥലങ്ങളടിലുയ

ഇതരതടിലുള്ളേ  വടിഷയങ്ങള   ആവരതടിക്കുന്നു.  ഇഇൗ  വടിഷയയ

സഭരാനടപടടികള  നടിരതടിവചച്ച്  ചരച  കചയ്യരാന  തയ്യരാറരാകരാതതടില്

പ്രതടിമഷധടിചച്ച്  ഞരാന വരാക്കഇൗട്ടടില് പകങ്കടുക്കുന്നു. 

(ഗവണ്കമേന്റെച്ച്  നടിലപരാടടില്  പ്രതടിമഷധടിചച്ച് ശഷ്ട്രീ.അനൂപച്ച്  മജക്കബച്ച്   സഭവടിട്ടച്ച്

പുറത്തുമപരായടി.) 

ശഷ്ട്രീ  .   ഒ  .   രരാജമഗരാപരാല്:  സര, നമ്മള ഏകറ സമേയയ ഇഇൗ കരാരശ്യതപ്പെറടി

ചരച കചയ.  എന്നരാല് കരാരശ്യമേരായ കരാരശ്യങ്ങള സയസരാരടിക്കുന്നതടിനച്ച് സമേയയ

കടിട്ടുന്നടില്ല എന്നതച്ച് നടിരഭരാഗശ്യകരമേരായ സരാഹചരശ്യമേരാണച്ച്.   നടിരവധടി അക്രമേ

സയഭവങ്ങള  കഴടിഞ്ഞ  ഒന്നരമേരാസതടിനകയ  നടന്നടിരടിക്കുന്നുകവന്നരാണച്ച്

ഇവടികട  കുറച്ചുസമേയയകകരാണച്ച്  പുറത്തുവന്നടിട്ടുള്ളേ  വസ്തുതകളടില്  നടിന്നുയ

മേനസടിലരാകുന്നതച്ച്.   ആ സയഭവങ്ങളടില് ഒരു ഭരാഗതച്ച് ഭരടിക്കുന്ന പരാരട്ടടിയുയ

മേറുഭരാഗതച്ച് മേകറല്ലരാ പരാരട്ടടികളമേരാകണന്നച്ച് കരാണുന്നു.  ഇകതരാരു ഫഷ്ട്രീചറരാണച്ച്.

ഇതടില്  മേരാരകടിസ്റ്റേച്ച്  പരാരട്ടടികക്കതടികരയുള്ളേ  സയഭവങ്ങള  നടന്നരാല്  ഉടകന
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മപരാലഷ്ട്രീസച്ച് വളകര സജഷ്ട്രീവമേരായടി കരാരശ്യങ്ങള കചയ്യുന്നു.  മേറുഭരാഗതരാകണങ്കടില്

വളകര നടിസയഗമേരായടി കപരുമേരാറുന്നു.  ഇഇൗ വസ്തുതയുയ പുറത്തുവന്നടിട്ടുണച്ച്.  ഇഇൗ

ഒരാമരരാ സയഭവതടിലുയ ആരരാണച്ച് കുറക്കരാകരന്നച്ച് വടിസരടിക്കരാനുള്ളേ സ്ഥലമേല്ല

ഇഇൗ  മവദടി.    അതച്ച്  മകരാടതടിയടില്  ലകകരാരശ്യയ  കചമയ്യണ  കരാരശ്യമേരാണച്ച്.

നമ്മകള  സയബനടിചടിടമതരാളയ  ഇതരയ  സയഭവങ്ങള  വരരാതടിരടിക്കരാന

ഭരണരാധടികരാരടികള  എനകചയ്യണകമേന്നുള്ളേതരാണച്ച്  ഒരു  പ്രധരാനകപ്പെട്ട

കരാരശ്യകമേന്നച്ച്  എനടിക്കച്ച്  മതരാന്നുന്നു.   പ്രതടിപകമനതരാവച്ച്  ഇവടികട

ചൂണടിക്കരാണടിചതടില്  വളകര  പ്രധരാനകപ്പെട്ട  ഒരു  കരാരശ്യമുള്ളേതച്ച്  ഇതരയ

സയഭവങ്ങള വരുമമ്പരാള ബനകപ്പെട്ട കകടികളകട മയരാഗയ വടിളടിചച്ച് ഇങ്ങകന

വരരാതടിരടിക്കരാനുള്ളേ  മേരാരഗ്ഗകമേന്തരാണച്ച്;  എങ്ങകന  സമേരാധരാനമുണരാക്കരായ

എന്നരാമലരാചടിക്കണയ  എന്നതരാണച്ച്.  മപരാലഷ്ട്രീസച്ച്  റടിമപ്പെരാരട്ടടികന്റെ

അടടിസ്ഥരാനതടില്  മേറ്റുള്ളേവകര  പരസശ്യമേരായടി  കുറയ  പറയുന്നതച്ച്  വളകര

എളപ്പെമുള്ളേ  കരാരശ്യമേരാണച്ച്.   അതരാമണരാ  കചമയ്യണതച്ച്;  ഇവടികട  സമേരാധരാനയ

സ്ഥരാപടിക്കണയ.   വടികസനതടിനുള്ളേ  വഴടികയരാരുക്കണയ.   ഇതച്ച്

കചയ്യുന്നതടിനുപകരയ ഇഇൗ സരാഹചരശ്യകത മേറച്ച് പ്രതടിപക കകടികകളമയരാ
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അഖടിമലന്തശ്യരാടടിസ്ഥരാനതടിമലരാ  സയസ്ഥരാന  നടിലവരാരതടിമലരാ  ഉള്ളേവകര

ആമകപടിക്കരാന  മവണടി  ഉപമയരാഗടിക്കുന്ന  രഷ്ട്രീതടി  സന്വേഷ്ട്രീകരടിക്കുന്നതച്ച്

ശരടിയല്ല.  ഇഇൗ നടിലപരാടടില് പ്രതടിമകധടിചച്ച് ഞരാന വരാക്കഇൗട്ടച്ച് നടത്തുന്നു.

(ഗവണ്കമേന്റെച്ച്  നടിലപരാടടില്  പ്രതടിമഷധടിചച്ച്  ശഷ്ട്രീ.  ഒ.  രരാജമഗരാപരാല്

സഭവടിട്ടച്ച് പുറത്തുമപരായടി)

(സഭവടിട്ടച്ച്  പുറത്തുമപരായ  പ്രതടിപകരായഗങ്ങള

അല്പസമേയതടിനുള്ളേടില് വഷ്ട്രീണ്ടുയ സഭയടില് ഹരാജരരായടി)


