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ഗവണ്മമെനന്റ് പ്രമമെയങ്ങള് (ചടട്ടം 118)

1. ആട്ടംമഗഗ  -   ഇനന്ത്യന്  സമുദഗയതത്തിനന്റ്  മലഗകന്റ് സഭയത്തിലട്ടം   സട്ടംസഗന 
നത്തിയമെസഭകളത്തിലട്ടം  ലഭത്തിച്ചുവരുന്ന     സട്ടംവരണട്ടം     തുടര്നട്ടം 
ലഭത്തികഗനഗവശന്ത്യമെഗയ ഭരണഘടനഗ മഭദഗതത്തികഗയത്തി മകന്ദ്ര സര്കഗര്  
നടപടത്തി സസസ്വീകരത്തികണമമെന്ന പ്രമമെയട്ടം

(1) ആട്ടംമഗഗ   -  ഇനന്ത്യന് പ്രഗതത്തിനത്തിധന്ത്യട്ടം

 മുഖന്ത്യമെനത്തി  (ശസ്വീ  .    പത്തിണറഗയത്തി  വത്തിജയന്  ):  സര്,   "പഗര്ലമമെനത്തിമന

ഇരുസഭകളട്ടം  പഗസഗകത്തിയ  126-  ാം  ഭരണഘടനഗ  മഭദഗതത്തി  ബത്തില

പടത്തികജഗതത്തി/പടത്തികവര്ഗ്ഗ  സമുദഗയതത്തിലമപ്പെടവര്കന്റ്  മലഗകന്റ് സഭയത്തിലട്ടം

സട്ടംസഗന  നത്തിയമെസഭയത്തിലമുളള  സട്ടംവരണട്ടം  പതന്റ്  വര്ഷട്ടംകൂടത്തി

ദസ്വീര്ഘത്തിപ്പെത്തിച്ചുനലകഗന് വന്ത്യവസ മചയ്യുന.  ഇതത്തില 2030  ജനുവരത്തി  25  വമര

മമെലപ്പെറഞ്ഞ സട്ടംവരണട്ടം തുടരഗനഗണന്റ് വന്ത്യവസ മചയത്തിരത്തിക്കുന്നതന്റ്.  എന്നഗല

ഭരണഘടനയുമട  അനുമച്ഛേദട്ടം  334(b)  പ്രകഗരട്ടം  ആട്ടംമഗഗ- ഇനന്ത്യന്

സമുദഗയതത്തിനന്റ്  മലഗകന്റ് സഭയത്തിലട്ടം  സട്ടംസഗന  നത്തിയമെസഭകളത്തിലട്ടം  2020

ജനുവരത്തി  26-നന്റ്  അവസഗനത്തിക്കുന്ന  പ്രമതന്ത്യക  പ്രഗതത്തിനത്തിധന്ത്യട്ടം  പതന്റ്

വര്ഷമതയ്ക്കുകൂടത്തി  ദസ്വീര്ഘത്തിപ്പെത്തിച്ചുനലകഗന്  126- ാം  ഭരണഘടനഗ  മഭദഗതത്തി

ബത്തിലത്തില വന്ത്യവസ മചയത്തിടത്തില. 

രഗജന്ത്യതന്റ് നഗളത്തിതുവമര ആട്ടംമഗഗ-ഇനന്ത്യന് സമുദഗയതത്തിനന്റ് ലഭത്തിച്ചുവരുന്ന
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പ്രമതന്ത്യക  പ്രഗതത്തിനത്തിധന്ത്യട്ടം  തുടര്നട്ടം  ലഭത്തികഗനഗവശന്ത്യമെഗയ  ഭരണഘടനഗ

മഭദഗതത്തികഗയത്തി അടത്തിയനര നടപടത്തി സസസ്വീകരത്തികണമമെന്നന്റ് മകരള നത്തിയമെസഭ

മകന്ദ്ര  സര്കഗരത്തിമനഗടന്റ്  അഭന്ത്യര്തത്തിക്കുന"  എന്ന  പ്രമമെയട്ടം  ഞഗന്

അവതരത്തിപ്പെത്തിക്കുന. 

തുറമുഖവട്ടം  മെമ്യൂസത്തിയവട്ടം  പുരഗവസ്തു  സട്ടംരക്ഷണവട്ടം  വകുപ്പുമെനത്തി

(ശസ്വീ  .   രഗമെചന്ദ്രന് കടന്നപ്പെളത്തി):  സര്, ഞഗന് പ്രമമെയമത പത്തിനഗങ്ങുന.

മുഖന്ത്യമെനത്തി (ശസ്വീ  .   പത്തിണറഗയത്തി വത്തിജയന്  ): ഇതന്റ് സസയട്ടം വന്ത്യക്തമെഗയതഗണന്റ്.

ഇതത്തില  വത്തിശദസ്വീകരണതത്തിമന  ആവശന്ത്യമെത്തിമലന്നഗണന്റ്  മതഗനന്നതന്റ്.  ഈ

പ്രമമെയവട്ടം  ഐകകമണന്ത്യന   പഗസഗകഗനഗകണട്ടം.  ബഹുമെഗനമപ്പെട

പ്രതത്തിപക്ഷമനതഗവട്ടം ഇതുമെഗയത്തി ബന്ധമപ്പെടന്റ് മനരമത സട്ടംസഗരത്തിച്ചുകഴത്തിഞ.

ഒരു പ്രമമെയട്ടം കൂടത്തി എനത്തികന്റ് അവതരത്തിപ്പെത്തികഗനുണന്റ്.  അതത്തിനന്റ് കുറചന്റ് സമെയട്ടം

കൂടുതല  മവണത്തിവരുട്ടം.  അതത്തിനഗല  ഈ  പ്രമമെയതത്തിനന്റ്  കൂടുതല

ചര്ചയത്തിലഗമത  പഗസഗക്കുന്നതഗയത്തിരത്തിക്കുട്ടം  ഉതമെമമെന്നഗണന്റ്  എനത്തികന്റ്

മതഗനന്നതന്റ്. 

പ്രതത്തിപക്ഷ മനതഗവന്റ്  (ശസ്വീ  .    രമമെശന്റ്  മചന്നത്തിതല  ):  സര്,  ഇതത്തിനകതന്റ്

ഒരു  കഗരന്ത്യട്ടം  മെഗത്രമമെ  പറയഗനുള.  മലഗകസഭയത്തില  ഇഇൗ  ഭരണഘടനഗ
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മഭദഗതത്തി  അവതരത്തിപ്പെത്തിചമപ്പെഗള്  മകന്ദ്ര  നത്തിയമെമെനത്തി  പറഞ്ഞതന്റ്,  ഇനന്ത്യയത്തില

296  ആട്ടംമഗഗ  ഇനന്ത്യന്മസ  ഉളമവന്നഗണന്റ്.  ഇനന്ത്യയത്തിമല  ആട്ടംമഗഗ

ഇനന്ത്യന്സത്തിമന എണട്ടം  3,47,000  ആണന്റ്.  അമപ്പെഗള്  incorrect  ആയ ഒരു

കഗരന്ത്യട്ടം പറഞ്ഞഗണന്റ് ഇതന്റ് എടുത്തുകളയുന്നതന്റ്.  ഇതന്റ് മെത്തിസന്റ് ലസ്വീഡത്തിട്ടംഗന്റ് ആണന്റ്.

ആര്ടത്തികത്തിള് 334(b)-ല പറയുന്ന കഗരന്ത്യങ്ങള് എടുത്തു കളയുന്ന നടപടത്തി ഒരു

സമൂഹമത  മെഗത്രമെല,  ഇഇൗ  രഗജന്ത്യത്തുള  ഒരു  മമമെമനഗറത്തിറത്തിമകതത്തിരഗയ

വലത്തിമയഗരു കടന്നഗക്രമെണമെഗണന്റ്.   മലഗകന്റ് സഭയത്തില ഇതുസട്ടംബന്ധത്തിചന്റ്  ശസ്വീ.

മമഹബത്തി  ഇഇൗഡന് ഉന്നയത്തിചമപ്പെഗള് ബഹുമെഗനമപ്പെട  മെനത്തി  ഒരു മെറുപടത്തിയുട്ടം

പറഞ്ഞത്തില.   വസ്തുതകള് ഇതഗയത്തിരത്തിമക,  മകന്ദ്ര ഗവണ്മമെനന്റ്  തത്തിരുമതണ

ഒരു  കഗരന്ത്യമെഗണന്റ്.   ഇഇൗ  രഗജന്ത്യതത്തിമന  സഗമൂഹന്ത്യവട്ടം  വത്തിദന്ത്യഗഭന്ത്യഗസപരവട്ടം

ആമരഗഗന്ത്യപരവമെഗയ  രട്ടംഗങ്ങളത്തില  വലത്തിയ മതഗതത്തിലള  സട്ടംഭഗവന  മചയ

സമൂഹമെഗണന്റ്  ആട്ടംമഗഗ  ഇനന്ത്യന്സന്റ്.   അതുമകഗണന്റ്  അവമര  ഉള്മപ്പെടുത്തുക

എന്നതന്റ് നമ്മുമട നഗടത്തിമന ആവശന്ത്യമെഗണന്റ്.  ഇമപ്പെഗള് വത്തിവത്തിധ കഗറഗറത്തികള്കന്റ്

പലതരതത്തിലള  സട്ടംവരണങ്ങളട്ടം  ആനുകൂലന്ത്യങ്ങളട്ടം  മകഗടുക്കുനണന്റ്,

എന്തുമകഗണഗണന്റ്?  They cannot be elected from among the people.

ഇലകന്റ്  മചയന്റ്  വരഗന്  കഴത്തിയഗതതുമകഗണഗണന്റ്  അവര്കന്റ്  സട്ടംവരണട്ടം
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ഏര്മപ്പെടുതത്തിയത്തിട്ടുളതന്റ്.  ആ വത്തിശഗലമെഗയ ലക്ഷന്ത്യമതഗമട മകഗണ്സത്തിററ്റ്യുവനന്റ്

അസട്ടംബത്തി  ആമലഗചത്തിചന്റ്  എടുമതഗരു  തസ്വീരുമെഗനമെഗണന്റ്.   അമതഗരത്തികലട്ടം

മെഗറഗന്  പഗടത്തിലഗതതഗണന്റ്.   മെഗറത്തിയ  നടപടത്തി  ഒരത്തികലട്ടം  അട്ടംഗസ്വീകരത്തികഗന്

കഴത്തിയഗതതഗണന്റ്.  ഇഇൗ  സഭ  ഒറമകടഗയത്തി  ആ  തസ്വീരുമെഗനമത

നത്തിരഗകരത്തികണട്ടം.  അതത്തിമനതത്തിമര  പ്രതത്തിമഷധത്തികണമമെന്നഗണന്റ്  എമന

അഭത്തിപ്രഗയട്ടം.

ശസ്വീ  .   പത്തിണറഗയത്തി വത്തിജയന്:  സര്, ഇഇൗ പ്രമമെയതത്തില സട്ടംവരണട്ടം എന്ന

പറഞ്ഞ സഗനതന്റ് പ്രമതന്ത്യക പ്രഗതത്തിനത്തിധന്ത്യട്ടം എന്നഗകത്തി മെഗറണട്ടം.  അങ്ങമന

ഒരു  തത്തിരുതന്റ്  വരുമതണതഗയത്തിട്ടുണന്റ്.  സട്ടംസഗന  നത്തിയമെസഭകളത്തിലട്ടം

ജനുവരത്തി 26-നന്റ് അവസഗനത്തിക്കുന്ന 'സട്ടംവരണ' കഗലഗവധത്തി എന്നതന്റ് 'പ്രമതന്ത്യക

പ്രഗതത്തിനത്തിധന്ത്യട്ടം'  എന്നഗകത്തി  മെഗറണട്ടം.   'സട്ടംവരണട്ടം'  എനളതന്റ്  'പ്രമതന്ത്യക

പ്രഗതത്തിനത്തിധന്ത്യട്ടം' എന്നഗകത്തി മെഗറണട്ടം. 

മെത്തി  .    സസ്വീകര്:  Representation  എനള  വഗകഗണന്റ്

ഭരണഘടനയത്തിലളതന്റ്.

ശസ്വീ  .    മജഗണ്  മഫെര്ണഗണസന്റ്:  സര്,  മകരളതത്തില  മെഗത്രട്ടം  ഒരു

ലക്ഷതത്തിനടുതന്റ്  വരുന്ന  ആട്ടംമഗഗ  ഇനന്ത്യന്സുണന്റ്.   ബഹുമെഗനമപ്പെട
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പ്രതത്തിപക്ഷ  മനതഗവന്റ്  പറഞ്ഞതുമപഗമല  നഗലലക്ഷതത്തിനടുതന്റ്  വരുന്ന

ആട്ടംമഗഗ ഇനന്ത്യന് സമുദഗയട്ടം രഗജന്ത്യവന്ത്യഗപകമെഗയത്തിട്ടുണന്റ്.  ഭഗഷഗ നമ്യൂനപക്ഷവട്ടം

മെതനമ്യൂനപക്ഷവമെഗയത്തിട്ടുള  ഇഇൗ  വത്തിഭഗഗതത്തിമന  പ്രഗതത്തിനത്തിധന്ത്യട്ടം

സട്ടംരക്ഷത്തികഗനഗവശന്ത്യമെഗയ ഉറച തസ്വീരുമെഗനട്ടം ഇഇൗ നത്തിയമെസഭ ഏകകമണന്ത്യന

മമകമകഗളണമമെന്നഗണന്റ് എനത്തികന്റ് അഭന്ത്യര്തത്തികഗനുളതന്റ്.  

ശസ്വീ  .    പത്തിണറഗയത്തി  വത്തിജയന്:  സര്,  ഇഇൗ  പ്രമമെയട്ടം

അട്ടംഗസ്വീകരത്തിച്ചുതരണമമെന്നന്റ് അഭന്ത്യര്തത്തിക്കുന.

മെത്തി  .   സസ്വീകര്:  പ്രമമെയതത്തില കൂടത്തിമചര്മകണ ഒരു കഗരന്ത്യട്ടം, രഗജന്ത്യത്തുള

ആട്ടംമഗഗ-ഇനന്ത്യന്  സമുദഗയങ്ങളമട  അട്ടംഗസട്ടംഖന്ത്യ  സട്ടംബന്ധത്തിചന്റ്

ബഹുമെഗനമപ്പെട പ്രതത്തിപക്ഷ മനതഗവന്റ് പറഞ.  

ശസ്വീ  .   പത്തിണറഗയത്തി വത്തിജയന്: സര്, രഗജന്ത്യതന്റ് നഗളത്തിതുവമരയുള ആട്ടംമഗഗ-

ഇനന്ത്യന്  സമുദഗയതത്തിനന്റ്  ലഭത്തിച്ചുവരുന്ന  പ്രമതന്ത്യക  പ്രഗതത്തിനത്തിധന്ത്യട്ടം  തുടര്നട്ടം

ലഭത്തികഗനഗവശന്ത്യമെഗയ  ഭരണഘടനഗമഭദഗതത്തികഗയത്തി  എന്നഗണന്റ്  ഇതത്തില

പറയുന്നതന്റ്.  അമപ്പെഗള്  രഗജന്ത്യമത  തമന്നയഗണന്റ്  പറയുന്നതന്റ്,  അതത്തില

വന്ത്യതന്ത്യഗസമെത്തില.  

ശസ്വീ  .    രമമെശന്റ്  മചന്നത്തിതല:  ബഹുമെഗനമപ്പെട  മുഖന്ത്യമെനത്തിയുമട
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ശദ്ധയത്തിമലയന്റ്,  പഗര്ലമമെനത്തില ഇതന്റ് അവതരത്തിപ്പെത്തിചമപ്പെഗള്  296  അട്ടംഗങ്ങമള

ഇഇൗ  വത്തിഭഗഗതത്തില  ഉണഗയത്തിരുനളമവന്നഗണന്റ്  പറഞ്ഞതന്റ്.  എന്നഗല

3,47,000  ആട്ടംമഗഗ  ഇനന്ത്യന്സുണന്റ്  എനളതഗണന്റ്  വസ്തുത.  അതത്തിമന

കണകന്റ് എമന മമകയത്തിലണന്റ്.  അതന്റ്  എന്തുമകഗണന്റ് മസസത്തിമമഫെ മചയ്തുകൂടഗ

എന്നഗണന്റ്  എമന  മചഗദന്ത്യട്ടം.    പഗര്ലമമെനത്തില  296  എന്നന്റ്  പറഞ്ഞതന്റ്

വസ്തുതഗവത്തിരുദ്ധമെഗയ കഗരന്ത്യമെഗണന്റ്.  

ശസ്വീ  .    പത്തിണറഗയത്തി  വത്തിജയന്:  സര്,  സട്ടംസഗരതത്തില

എന്തുപറഞമവനളതല.   ഇതത്തിമന  മപഗതുവഗയ  കഗരന്ത്യങ്ങള്  ശരത്തിയഗയ

രസ്വീതത്തിയത്തില  തമന്നയഗണന്റ്  അവതരത്തിപ്പെത്തിചത്തിട്ടുളതന്റ്.  എണതത്തിമന

കഗരന്ത്യതത്തിമലയ്മകഗനട്ടം  ഇമപ്പെഗള്  മപഗയത്തിടത്തില.  ആ  വത്തിഭഗഗതത്തിമന

പ്രഗതത്തിനത്തിധന്ത്യട്ടം  തുടമരണതഗണന്റ്.  അതന്റ്  നന്ത്യഗയമെഗമണന്നതഗണന്റ്  നഗട്ടം

ആവശന്ത്യമപ്പെടുന്നതന്റ്.

മെത്തി  .    സസ്വീകര്:  ബഹുമെഗനമപ്പെട  മുഖന്ത്യമെനത്തി  അവതരത്തിപ്പെത്തിച  പ്രമമെയട്ടം

പഗസഗകണമമെന്ന പ്രശ്നമത,

അനുകൂലത്തിക്കുന്നവര്......

പ്രതത്തികൂലത്തിക്കുന്നവര്....
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പ്രമമെയട്ടം സഭ മഎകകമണന്ത്യന പഗസഗകത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.

2. പഇൗരതസ മഭദഗതത്തി നത്തിയമെട്ടം റദഗക്കുന്നതത്തിനുള പ്രമമെയട്ടം

മുഖന്ത്യമെനത്തി  (ശസ്വീ  .    പത്തിണറഗയത്തി  വത്തിജയന്  ):   സര്,  "2019-മല പഇൗരതസ

മഭദഗതത്തി ബത്തില പഗര്ലമമെനത്തിമന ഇരുസഭകളട്ടം അട്ടംഗസ്വീകരത്തിചതത്തിമനത്തുടര്ന്നന്റ്

സമൂഹതത്തിമല വത്തിവത്തിധ വത്തിഭഗഗങ്ങളമടയത്തിടയത്തില ആശങ്കകള് രൂപമപ്പെടുകയുട്ടം

രഗജന്ത്യവന്ത്യഗപകമെഗയത്തി  പ്രതത്തിമഷധമുയരുകയുട്ടം  മചയത്തിട്ടുണന്റ്.   മകരളതത്തില

മപഗതുവത്തില  സമെഗധഗനപരമെഗയ  പ്രതത്തിമഷധട്ടം  ഒറമകടഗയത്തി

ഉയര്നവന്നത്തിട്ടുണന്റ്.  

പഇൗരതസട്ടം നലകുന്നതത്തിനഗയത്തി പുതത്തിയ വന്ത്യവസകള് ഉള്മകഗളത്തിക്കുന്ന

2019-മല പഇൗരതസ മഭദഗതത്തി നത്തിയമെട്ടം നമ്മുമട ഭരണഘടനയുമട പഗര്ടന്റ് III-മല

മെഇൗലത്തികഗവകഗശമെഗയ സമെതസ തതസതത്തിമന ലട്ടംഘനമെഗണന്റ്.

മദശസ്വീയ  സസഗതനന്ത്യപ്രസഗനട്ടം  വത്തിവത്തിധ  ധഗരകളമട  സമെനസയട്ടം

കൂടത്തിയഗയത്തിരുന.   അവ  മുമന്നഗട്ടുവച  ആധുനത്തിക  ജനഗധത്തിപതന്ത്യമതയുട്ടം

മെതനത്തിരമപക്ഷ  കഗഴ്ചപ്പെഗടത്തിമനയുട്ടം  ഉള്മകഗണ്ടുമകഗണഗണന്റ്  ഇനന്ത്യന്

ഭരണഘടന  രൂപമപ്പെട്ടുവന്നതന്റ്.   പഇൗരഗവകഗശങ്ങള്ക്കുട്ടം  സമെതസതത്തില

അധത്തിഷത്തിതമെഗയ  സമൂഹതത്തിനുട്ടം  മവണത്തിയുള  മപഗരഗടതത്തിമല  ഒരു
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നഗഴത്തികകലഗയത്തി രൂപസ്വീകരത്തികമപ്പെട നമ്മുമട ഭരണഘടന ജനഗധത്തിപതന്ത്യതത്തിലട്ടം

മെതനത്തിരമപക്ഷതയത്തിലട്ടം  സമെതസതത്തിലട്ടം  ശഗസസ്വീയ  മെനനഃസത്തിതത്തിയത്തിലട്ടം

അധത്തിഷത്തിതമെഗയ ഒനകൂടത്തിയഗണന്റ്.  വത്തിവത്തിധ ജനവത്തിഭഗഗങ്ങളമട ജസ്വീവത്തിതമതയുട്ടം

സട്ടംസഗരമതയുട്ടം ഉള്മകഗണ്ടുമകഗണന്റ് രൂപമപ്പെടതഗണന്റ് ഇനന്ത്യന് മദശസ്വീയത.

നഗനഗതസതത്തില  ഏകതസട്ടം  എന്ന  വസ്വീക്ഷണതത്തിമന  അടത്തിതറ

അതുമകഗണ്ടുതമന്നയഗണന്റ് ഭരണഘടന ഉള്മകഗണത്തിട്ടുളതന്റ്.

2019-മല  പഇൗരതസ  മഭദഗതത്തി  നത്തിയമെട്ടം  പഗകത്തിസഗന്,  ബട്ടംഗഗമദശന്റ്,

അഫ്ഗഗനത്തിസഗന്  എന്നസ്വീ  രഗജന്ത്യങ്ങളത്തില  നത്തിനട്ടം  ഇനന്ത്യയത്തിമലയന്റ്  2014

ഡത്തിസട്ടംബര്  31-നന്റ്  മുമന്റ്  കുടത്തിമയറത്തിപ്പെഗര്ത  ഹത്തിന,  സത്തിഖന്റ്,  ബുദ്ധ,  മമജന,

പഗഴത്തി,  ക്രത്തിസന്ത്യന്  മെതവത്തിശസഗസത്തികള്കന്റ്  പഇൗരതസട്ടം  നലകുന്നതുട്ടം  മുസസ്വീങ്ങമള

അതത്തില ഉള്മപ്പെടുതഗതത്തിരത്തിക്കുകയുട്ടം മചയ്യുന്ന വന്ത്യവസ ഉള്മപ്പെടുന്ന ഒന്നഗണന്റ്.

മെതതത്തിമന അടത്തിസഗനതത്തില പഇൗരതസട്ടം നത്തിര്ണയത്തികമപ്പെടുമമഗള് മെത-രഗഷ

സമെസ്വീപനമെഗണന്റ്  അതത്തില  ഉള്മചര്ന്നത്തിരത്തിക്കുന്നതന്റ്.   ഇതന്റ്  ഭരണഘടന

മുമന്നഗട്ടുവയ്ക്കുന്ന മെതനത്തിരമപക്ഷ കഗഴ്ചപ്പെഗടത്തിനന്റ്  കടകവത്തിരുദ്ധമെഗയതത്തിനഗല ഇഇൗ

നത്തിയമെട്ടം ഭരണഘടനയുമട അടത്തിസഗനഘടനയുമെഗയത്തി മപഗരുതമപ്പെടുന്നതല.

ഭരണഘടനയുമട  അടത്തിസഗന  ഘടകങ്ങളത്തില  പ്രധഗനമപ്പെട  ഒന്നഗയ
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മെതനത്തിരമപക്ഷത  സട്ടംരക്ഷത്തിക്കുന്നതത്തിനുള  കൂടഗയ  പരത്തിശമെട്ടം  എലഗ

മെതവത്തിഭഗഗങ്ങളമടയുട്ടം  മെതനത്തിരമപക്ഷ  കഗഴ്ചപ്പെഗടുളവരുമടയുട്ടം

ഭഗഗത്തുനത്തിനണഗമകണ സന്ദര്ഭമെഗണത്തിതന്റ്.  

നമ്മുമട  രഗജന്ത്യമത വലത്തിമയഗരു വത്തിഭഗഗട്ടം  ജനങ്ങളത്തില ഉയര്നവരുന്ന

ആശങ്കകള്  കണകത്തിമലടുത്തുമകഗണന്റ്  പഇൗരതസട്ടം  നലകുന്നതത്തില

മെതഗടത്തിസഗനതത്തിലള  വത്തിമവചനതത്തിനന്റ്  വഴത്തിവയ്ക്കുന്നതുട്ടം  ഭരണഘടന

വത്തിഭഗവനട്ടം മചയ്യുന്ന മെതനത്തിരമപക്ഷത തകര്ക്കുന്നതുമെഗയ 2019-മല പഇൗരതസ

മഭദഗതത്തി  നത്തിയമെട്ടം  റദഗകഗനുള  നടപടത്തി  സസസ്വീകരത്തികണമമെന്നന്റ്  മകരള

നത്തിയമെസഭ  മകന്ദ്ര  സര്കഗരത്തിമനഗടന്റ്  അഭന്ത്യര്തത്തിക്കുന"  എന്ന  പ്രമമെയട്ടം

അവതരത്തിപ്പെത്തിക്കുന.

വന്ത്യവസഗയവട്ടം മസഗര്ട്സുട്ടം യുവജനകഗരന്ത്യവട്ടം വകുപ്പുമെനത്തി (ശസ്വീ  .   ഇ  .   പത്തി  .

ജയരഗജന്): സര്, ഞഗന് പ്രമമെയമത പത്തിനഗങ്ങുന

മുഖന്ത്യമെനത്തി  (ശസ്വീ  .    പത്തിണറഗയത്തി  വത്തിജയന്  ):  സര്,  മകരളതത്തിമന

ഇതുവമരയുള പ്രമതന്ത്യകതകള് ഉള്മകഗണ്ടുമകഗണന്റ്  ഇഇൗ പ്രമമെയട്ടം  നമ്മുമട

നത്തിയമെസഭയന്റ്  ഐകകമണന്ത്യന  തമന്ന  പഗസഗകഗന്  കഴത്തിയണമമെന്നഗണന്റ്

അഭന്ത്യര്തത്തികഗനുളതന്റ്. നമ്മുമട രഗജന്ത്യമതമഗടുട്ടം വലത്തിയ പ്രമക്ഷഗഭതത്തിനഗണന്റ്
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ഇഇൗ  പഇൗരതസ  മഭദഗതത്തി  നത്തിയമെട്ടം  തത്തിരത്തിമകഗളതത്തിയത്തിരത്തിക്കുന്നതന്റ്.

സര്വ്വകലഗശഗലഗ  വത്തിദന്ത്യഗര്തത്തികള്,  മതഗഴത്തിലഗളത്തികള്,  ജസ്വീവനകഗര്,

മപഗതുപ്രവര്തകര്  ഇങ്ങമന  സമൂഹതത്തിമന  എലഗ  മമെഖലകളത്തിലമുളവര്

ശക്തമെഗയ  പ്രതത്തിമഷധമുയര്തത്തിമകഗണന്റ്  മുമന്നഗട്ടുനസ്വീങ്ങുകയഗണന്റ്.

മെതവത്തിമവചനതത്തിമന രസ്വീതത്തിയത്തിലളതഗണന്റ് ഇഇൗ മഭദഗതത്തി.  ഇതന്റ് അനഗരഗഷ

സമൂഹതത്തില  തമന്ന  നമ്മുമട  നഗടത്തിമനക്കുറത്തിചന്റ്  മതറഗയ  ചത്തിത്രട്ടം

സൃഷത്തിചത്തിരത്തിക്കുകയഗണന്റ്.   മലഗകമതമഗടുട്ടം  പ്രവഗസത്തികളഗയത്തി

ജസ്വീവത്തിക്കുന്നവരഗണന്റ്  മെലയഗളത്തിസമഹഗദരങ്ങള്.   ആ  പ്രവഗസത്തി

സമൂഹതത്തിനത്തിടയത്തിലട്ടം  പഇൗരതസ  മഭദഗതത്തി  നത്തിയമെട്ടം  വലത്തിയ  ആശങ്കയഗണന്റ്

ഉയര്തത്തിയത്തിരത്തിക്കുന്നതന്റ്.  ഇഇൗ അനരസ്വീക്ഷതത്തില നത്തിനമകഗണഗണന്റ്  പഇൗരതസ

മഭദഗതത്തി  നത്തിയമെമതക്കുറത്തിച്ചുള  ഇഇൗ  പ്രമമെയട്ടം  നമ്മുമട  നത്തിയമെസഭ

ചര്ചയ്മകടുക്കുന്നതന്റ്.   രഗജന്ത്യതത്തിമന  സവത്തിമശഷതകളഗയത്തി  നഗട്ടം

അഭത്തിമെഗനത്തികഗറുള  ഘടകങ്ങളഗണന്റ്  മെതനത്തിരമപക്ഷതയുട്ടം  അതത്തിമന

ഭഗഗമമെമന്നഗണട്ടം നത്തിലമകഗള്ളുന്ന നഗനഗതസതത്തില ഏകതസട്ടം എന്ന കഗഴ്ചപ്പെഗടുട്ടം.

ഇനന്ത്യമയമപ്പെഗമല  ഇത്രമയമറ  മമവവത്തിധന്ത്യമെഗര്ന്ന  ഭൂമെത്തിശഗസവട്ടം  ഭഗഷകളട്ടം

സട്ടംസഗരങ്ങളട്ടം  മെതവത്തിഭഗഗങ്ങളട്ടം  എലഗമുണഗയത്തിരുന്നത്തിട്ടുട്ടം  ഒരു  രഗഷട്ടം  എന്ന
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നത്തിലയത്തില  നമുകന്റ്  നത്തിലനത്തിലകഗന്  കഴത്തിഞ്ഞതന്റ്  മനരമത  പറഞ്ഞ  രണന്റ്

കഗഴ്ചപ്പെഗടുകമള  മുമന്നഗട്ടുവച്ചുമകഗണന്റ്  പ്രവര്തത്തിക്കുനമവന്നതുമകഗണഗണന്റ്.

മെതനത്തിരമപക്ഷതയ്ക്കുട്ടം  മമവവത്തിധന്ത്യങ്ങമള  അട്ടംഗസ്വീകരത്തിക്കുന്ന  രസ്വീതത്തിക്കുട്ടം

മപഗറമലലക്കുമമഗള്  അതന്റ്  രഗജന്ത്യതത്തിമന  നത്തിലനത്തിലപ്പെത്തിമനതമന്ന

ദുര്ബലമപ്പെടുത്തുന്ന  സഗഹചരന്ത്യമെഗണുണഗവക.    ഇതന്റ്  നഗട്ടം  ഗഇൗരവമെഗയത്തി

ഒഗര്മകണ  കഗരന്ത്യമെഗണന്റ്.  അതുമകഗണന്റ്  തമന്ന  മമെലപ്പെറഞ്ഞ  മൂലന്ത്യങ്ങമള

കണകത്തിമലടുകഗമത  രൂപസ്വീകരത്തിക്കുന്ന  ഏതന്റ്  നത്തിയമെനത്തിര്മഗണവട്ടം  വലത്തിയ

പ്രതന്ത്യഗഘഗതങ്ങള്  രഗജന്ത്യതന്റ്  സൃഷത്തിക്കുമമെന്നന്റ്  നഗട്ടം  കഗമണണതഗയത്തിട്ടുണന്റ്.

നമ്മുമട ഭരണഘടന വത്തിഭഗവനട്ടം മചയ്യുന്ന മെതനത്തിരമപക്ഷത രൂപമപ്പെട്ടുവന്നതന്റ്

നൂറഗണ്ടുകളഗയത്തി  ഇവത്തിമട  വളര്നവന്ന  രഗഷസ്വീയ  സഗമൂഹന്ത്യ  മുമന്നറങ്ങളമട

പശഗതലതത്തിലഗണന്റ്.  നഗട്ടം ഇന്നന്റ് കഗണുന്ന ഇനന്ത്യന് ജനതയുമട സട്ടംസഗരട്ടം

രൂപമപ്പെട്ടുവന്നതന്റ്  ഏമറ  നൂറഗണ്ടുകള്  നസ്വീണ്ടുനത്തിന്ന  പ്രക്രത്തിയയത്തിലൂമടയഗണന്റ്.

നമ്മുമട  രഗജന്ത്യമത  സട്ടംബന്ധത്തിച  അവന്ത്യക്തമെഗയ  ധഗരണകള്  മെഗത്രമമെ

നൂറഗണ്ടുകള്കന്റ്  മുമന്റ്  ഇവത്തിമട  ഉണഗയത്തിരുനളള.  പത്തിന്നസ്വീടന്റ്  ചരത്തിത്രതത്തിമന

വത്തികഗസതത്തിനനുസരത്തിചന്റ് ആധുനത്തിക ഇനന്ത്യ രൂപമപ്പെടന്റ് വരത്തികയഗണുണഗയതന്റ്.

ആധുനത്തിക  ഇനന്ത്യയുമട  രൂപസ്വീകരണട്ടം  ഉണഗകുന്നതന്റ്  മദശസ്വീയ  സസഗതനന്ത്യ
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പ്രസഗനതത്തിമന അടത്തിതറയത്തിലഗണന്റ്.  നമ്മുമട സസഗതനന്ത്യ പ്രസഗനതത്തിനന്റ്

ഏമറ  സവത്തിമശഷതകളണന്റ്.  മമവവത്തിധന്ത്യമെഗര്ന്ന  നത്തിരവധത്തി  ധഗരകളമട  മെഹഗ

പ്രവഗഹമെഗയത്തിരുന  ആ  സസഗതനന്ത്യ  പ്രസഗനട്ടം.  ആദത്തിവഗസത്തികളത്തിലട്ടം

കര്ഷകരത്തിലട്ടം നത്തിന്നന്റ്  ആരട്ടംഭത്തിച പ്രമക്ഷഗഭങ്ങള്,  അകഗലതന്റ് ഉയര്നവന്ന

ആധുനത്തിക  മൂലന്ത്യങ്ങമളക്കൂടത്തി  സസഗട്ടംശസ്വീകരത്തിചന്റ്  വളര്നവരത്തികയഗണുണഗയതന്റ്.

ജനഗധത്തിപതന്ത്യവട്ടം  മെമതതരതസവട്ടം  മസഗഷന്ത്യലത്തിസവട്ടം  സഗമൂഹന്ത്യനസ്വീതത്തിയുമമെഗമക

അതത്തിമന  ഭഗഗമെഗയത്തി  ഉയര്നവന.  അതന്റ്  ജനതയുമട  കഗഴ്ചപ്പെഗടുട്ടം

വത്തികഗരവമെഗയത്തി രൂപമപ്പെടുകയുട്ടം മചയ്തു. 

ബത്തിടസ്വീഷുകഗര്  മുമന്നഗട്ടുവച  ശത്തിഥത്തിലസ്വീകരണ  പ്രവണതകമളമയലഗട്ടം

അതത്തിജസ്വീവത്തിചന്റ്  ഇനന്ത്യ  സസഗതനന്ത്യട്ടം  പ്രഗപത്തിക്കുകയഗയത്തിരുന.  ഭരണഘടനഗ

നത്തിര്മഗണതത്തിനഗയത്തി  രൂപസ്വീകരത്തിച  മകഗണ്സത്തിറമ്യൂഷണല  അസട്ടംബത്തിയത്തിമല

ചര്ചകളത്തിലൂമട  സസഗതനന്ത്യസമെരതത്തിമല  മൂലന്ത്യങ്ങമള  സസഗട്ടംശസ്വീകരത്തിച്ചുമകഗണന്റ്

ഭരണഘടനയുട്ടം  രൂപമപ്പെട്ടു.  അങ്ങമന  മെതനത്തിരമപക്ഷതയത്തിലട്ടം

സഗമൂഹന്ത്യനസ്വീതത്തിയത്തിലട്ടം സമെതസതത്തിലട്ടം ഉഇൗന്നത്തിനത്തിനമകഗണ്ടുളള നഗനഗതസതത്തില

ഏകതസട്ടം എന്ന കഗഴ്ചപ്പെഗടുട്ടം എലഗട്ടം ഇതത്തില ഉള്മചരുകയഗയത്തിരുന. അതത്തിമന

കരുതത്തിലഗണന്റ്  ഇനന്ത്യ  എന്ന  രഗജന്ത്യട്ടം  ഒരു  വത്തികഗരമെഗയത്തി  നമ്മുമട  മെനസത്തില
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സഗനട്ടം  പത്തിടത്തിചതന്റ്.  ഇഇൗ  കഗഴ്ചപ്പെഗടഗണന്റ്  മലഗകട്ടം  മുഴുവനുട്ടം  ബഹുമെഗനത്തിക്കുന്ന

രഗജന്ത്യമെഗയത്തി നമ്മുമട രഗജന്ത്യമത ഉയര്തത്തിയതന്റ്.  ഒരു രഗഷട്ടം എങ്ങമനയഗണന്റ്

എന്നതന്റ്  നത്തിര്ണയത്തിക്കുന്നതന്റ്  അതത്തിമന  പഇൗരതസതത്തിമന

അടത്തിസഗനതത്തിലഗണന്റ്.  അതുമകഗണന്റ്  ഏതുതരട്ടം  ജനവത്തിഭഗഗങ്ങമള  രഗഷട്ടം

ഉള്മകഗളളന എനളളതഗണന്റ് അതത്തിമന സസഭഗവ സവത്തിമശഷതകളമട മെര്മ

പ്രധഗനമെഗയ  ഘടകട്ടം.  അതുമകഗണ്ടുതമന്ന  പഇൗരതസട്ടം  എന്നതന്റ്

രഗഷസസഭഗവതത്തിമനയുട്ടം അതത്തിമന ഘടനയുമടയുട്ടം അടത്തിതറയഗയത്തി തസ്വീരുന.

എലഗ മെതവത്തിഭഗഗങ്ങമളയുട്ടം ഉള്മകഗളളന്നത്തിടതഗണന്റ് മെമതതര രഗഷട്ടം എന്ന

നത്തിലയത്തിമലയന്റ്  ഒരു  രഗജന്ത്യട്ടം  മെഗറുന്നതന്റ്.  ഏമതങ്കത്തിലട്ടം  മെത  വത്തിഭഗഗങ്ങള്കന്റ്

നത്തിയനണവട്ടം  ഏമതങ്കത്തിലട്ടം  മെതവത്തിഭഗഗതത്തിനന്റ്  പഇൗരതസതത്തിനന്റ്  കൂടുതല

പരത്തിഗണനയുട്ടം  നലകുന്നത്തിടതന്റ്  അതത്തിമന  മെമതതരഭഗവട്ടം  നഷമപ്പെടുട്ടം.

അങ്ങമന  നഗനഗതസതത്തില  ഏകതസട്ടം  എന്ന  നഗട്ടം  ഉയര്തത്തിപത്തിടത്തിച  മൂലന്ത്യട്ടം

നഷമപ്പെടഗല  രഗഷതത്തിമന  മമശഥത്തിലന്ത്യതത്തിമലയന്റ്  ആയത്തിരത്തിക്കുട്ടം  അതന്റ്

നയത്തിക്കുക.  അതന്റ്  ഒഴത്തിവഗകമപ്പെടണമമെങ്കത്തില  ഇതരട്ടം  മൂലന്ത്യങ്ങമള

മുമന്നഗട്ടുവയ്ക്കുന്ന നത്തിയമെങ്ങളട്ടം  പരത്തിരക്ഷകളട്ടം  ഉണഗമയപറ.  അതുമകഗണഗണന്റ്

പുതത്തിയ  പഇൗരതസ  നത്തിയമെ  മഭദഗതത്തി  പത്തിന്വലത്തികണമമെന്ന  ആവശന്ത്യട്ടം
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രഗജന്ത്യതത്തിമന  പഗരമരന്ത്യമതയുട്ടം  അതത്തിമന  മമവവത്തിധന്ത്യങ്ങമളയുട്ടം

അറത്തിയഗവന്നവര്  മുമന്നഗട്ടുവയ്ക്കുന്നതന്റ്.  രഗജന്ത്യതത്തിമന  നത്തിലനത്തിലപ്പെത്തിനന്റ്

അതന്ത്യനഗമപക്ഷത്തിതമെഗണന്റ്  ഭരണഘടന  മുമന്നഗട്ടുവയ്ക്കുന്ന  മൂലന്ത്യങ്ങമളന്നന്റ്  നഗട്ടം

മെറകരുതന്റ്. 

പഇൗരതസ  മഭദഗതത്തി  നത്തിയമെട്ടം  2019-ല  ഉള്മകഗളളത്തിചത്തിട്ടുളള

മെതഗടത്തിസഗനതത്തിലളള  വത്തിമവചനപരമെഗയ  വന്ത്യവസകള്മകതത്തിമര  ജഗതത്തി-

മെത-പ്രഗമദശത്തിക  മവര്തത്തിരത്തിവകള്കന്റ്  അതസ്വീതമെഗയത്തി  രഗജന്ത്യമതമഗടുട്ടം  ഒരു

മപഗതുവത്തികഗരട്ടം ഉയര്നവന്നത്തിട്ടുണന്റ്.  അതന്റ് പ്രമക്ഷഗഭമെഗയത്തി മതരുവകളത്തിമലയന്റ്

വന്ത്യഗപത്തിച്ചുകഴത്തിഞ്ഞത്തിരത്തിക്കുന.  നമ്മുമട  ഭരണഘടനയുമടയുട്ടം  ജനഗധത്തിപതന്ത്യ

വന്ത്യവസയുമടയുട്ടം അടത്തിസഗന തതസങ്ങമള മവല്ലുവത്തിളത്തിക്കുന്ന ആശയങ്ങളഗണന്റ്

ഇഇൗ മഭദഗതത്തിയത്തിലൂമട നത്തിയമെപ്രഗബലന്ത്യട്ടം മനടത്തിയത്തിരത്തിക്കുന്നതന്റ് എന്നതഗണന്റ് ഇഇൗ

എതത്തിര്പ്പെത്തിമന അടത്തിസഗനട്ടം.

മെതനത്തിരമപക്ഷത  നമ്മുമട  ഭരണഘടനയുമട  അടത്തിസഗനഘടനയുമട

ഭഗഗമെഗണന്റ്.  ഇതത്തിമന  മകവലട്ടം  നത്തിയമെനത്തിര്മഗണ  സഭകളത്തിമല  ഭൂരത്തിപക്ഷട്ടം

മകഗണ്ടുമെഗത്രട്ടം  തകര്കഗന്  സഗധന്ത്യമെലഗമയന്നന്റ്  വത്തിഖന്ത്യഗതമെഗയ

വത്തിധത്തിനന്ത്യഗയങ്ങളത്തിലൂമട  ബഹുമെഗനമപ്പെട  സുപ്രസ്വീട്ടംമകഗടതത്തി  തമന്ന
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വന്ത്യക്തമെഗകത്തിയത്തിട്ടുണന്റ്.  ഇഇൗ  നത്തിയമെട്ടം  പഗര്ലമമെനത്തിമന  ഇരുസഭകളട്ടം

പഗസഗകത്തിമയന്ന  ഒറകഗരണട്ടംമകഗണന്റ്  എലഗവരുട്ടം  ശത്തിരസഗവഹത്തിച്ചു

മകഗളളണമമെന്ന  കലപ്പെനകള്  പുറമപ്പെടുവത്തിക്കുന്നതന്റ്  നമ്മുമട  ഉയര്ന്ന

ജനഗധത്തിപതന്ത്യ  മൂലന്ത്യങ്ങള്കന്റ്  അനുമയഗജന്ത്യമെല.  നമള്  നമുകഗയത്തി  നലകത്തിയ

ഭരണഘടനയുട്ടം  അതത്തിമന  അനനഃസതയുമെഗണന്റ് പരമെപ്രധഗനട്ടം.

ഇതത്തിനുപരത്തിയഗയത്തി  ഒരു  നത്തിയമെനത്തിര്മഗണതത്തിനുട്ടം  സഗനട്ടം  നലകഗന്

കഴത്തിയത്തില.

ഭരണഘടനയുമട  അടത്തിസഗനതത്തിലഗണന്റ്  നത്തിയമെസഭയുട്ടം

പഗര്ലമമെന്റുമമെലഗട്ടം  രൂപസ്വീകരത്തിചത്തിട്ടുളളതന്റ്.  ഭരണഘടനഗമൂലന്ത്യങ്ങമളഗടന്റ്  കൂറന്റ്

പുലര്ത്തുമമെന്ന  പ്രതത്തിജ്ഞമയഗമടയഗണന്റ്  നമമളലഗട്ടം  ഇഇൗ

സഭയത്തിലത്തിരത്തിക്കുന്നതന്റ്.  ഇഇൗ കടമെ നത്തിര്വ്വഹത്തിക്കുന്നതത്തിലനത്തിനട്ടം നഗട്ടം അണുകത്തിട

മപഗലട്ടം  പത്തിനത്തിരത്തിയത്തില  എന്നതത്തിമന  ഉറച  പ്രഖന്ത്യഗപനമെഗണന്റ്  ഇന്നന്റ്  ഇഇൗ

പ്രമമെയട്ടം  പരത്തിഗണത്തികഗന്  നഗട്ടം  ഇവത്തിമട  കൂടത്തിയത്തിരത്തിക്കുന്നതത്തിലൂമട

മപഗതുസമൂഹതത്തിനന്റ് നലകുന്ന സമന്ദശട്ടം. 

പലവത്തിധ  പ്രതത്തിസന്ധത്തികമളയുട്ടം  അതത്തിജസ്വീവത്തിച  ശക്തത്തി  നമ്മുമട

രഗജന്ത്യതത്തിനുട്ടം ജനഗധത്തിപതന്ത്യ വന്ത്യവസയ്ക്കുമുണന്റ്. നത്തിയമെനത്തിര്മഗണ സഭകളത്തിലൂമട,
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മകഗടതത്തി  വത്തിധത്തിനന്ത്യഗയങ്ങളത്തിലൂമട,  ജനകസ്വീയ  പ്രമക്ഷഗഭങ്ങളത്തിലൂമടമയലഗട്ടം

ശക്തമെഗയ  ഇടമപടലകള്  നമ്മുമട  പഇൗരഗവകഗശ  സട്ടംരക്ഷണതത്തിനുട്ടം

സഗമൂഹന്ത്യനസ്വീതത്തി  ഉറപ്പെഗക്കുന്നതത്തിനുട്ടം  എകഗലത്തുട്ടം  തഗങ്ങുട്ടം  തണലട്ടം

ആയത്തിരുന്നത്തിട്ടുണന്റ്.  ഇതത്തിമന  ഉതമെ  ദൃഷഗനമെഗണന്റ്,  മെതപരമെഗയ  വത്തിമവചനട്ടം

ഉള്മപ്പെടുത്തുന്ന  വന്ത്യവസയുളള  ഒരു  നത്തിയമെതത്തിമനതത്തിമര  ജഗതത്തി-മെത-

പ്രഗമദശത്തിക  മവര്തത്തിരത്തിവകള്കന്റ്  അതസ്വീതമെഗയത്തി  നടക്കുന്ന  അഭത്തിപ്രഗയ

രൂപസ്വീകരണവട്ടം  പ്രതത്തിമഷധവട്ടം.  ഇവ  സമെഗധഗനപരമെഗയത്തി  നടക്കുന  എന്നന്റ്

ഉറപ്പുവരുതഗനുട്ടം  ഏമതങ്കത്തിലട്ടം  തരതത്തിലളള  മെത  മെഇൗലത്തികവഗദങ്ങള്കന്റ്

സഗനമെത്തിമലനട്ടം  സമെരതത്തിനന്റ്  അണത്തിനത്തിരക്കുന്ന  ജനത  പ്രഖന്ത്യഗപത്തിക്കുന്ന

സത്തിതത്തിയുമുണന്റ്.  എത്ര  ഭസ്വീകരമെഗയ  പ്രതന്ത്യഗക്രമെണങ്ങള്  ഉണഗയഗലട്ടം

അണഞമപഗകഗത  മവളത്തിചമെഗണന്റ്  ജനഗധത്തിപതന്ത്യതത്തിമനയുട്ടം  മെത

നത്തിരമപക്ഷതയുമടയുട്ടം  സഗമൂഹന്ത്യ  സഗമതത്തിക  നസ്വീതത്തിയുമടയുട്ടം  മൂലന്ത്യങ്ങളട്ടം

തതസങ്ങളട്ടം  എന്നന്റ്  നഗട്ടം  മതളത്തിയത്തിച്ചുമകഗണത്തിരത്തിക്കുകയഗണന്റ്.  ഇഇൗ

പ്രയഗണതത്തിമല  ചുവടുവയ്പ്പെഗണന്റ്  മകരളതത്തിമല  രഗഷസ്വീയ  അഭത്തിപ്രഗയ

വന്ത്യതന്ത്യഗസങ്ങള്  മെഗറത്തിവച്ചുമകഗണ്ടുളള  ഒരുമെയുട്ടം  ഇവത്തിമട  ഇഇൗ  സഭ

പരത്തിഗണത്തിക്കുന്ന പ്രമമെയവട്ടം.
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മകരളതത്തിനന്റ്  മെഹതഗയ  ഒരു  പഗരമരന്ത്യമുണന്റ്.  അതന്റ്

മെതനത്തിരമപക്ഷതയുമടതഗണന്റ്.  അമറബന്ത്യന്  രഗജന്ത്യങ്ങളമെഗയുളള  നമ്മുമട

ബന്ധതത്തിനന്റ്  നൂറഗണ്ടുകളമട  പഴകമുണന്റ്.  ഗസ്വീക്കുകഗരുട്ടം  മറഗമെകഗരുമമെലഗട്ടം

ഇഇൗ  നഗടത്തില  മുമമ  വന്നന്റ്  മപഗയവരഗണന്റ്.  എലഗ  മെതങ്ങമളയുട്ടം  അതത്തിമന

ആരട്ടംഭകഗലത്തുതമന്ന  നമ്മുമട  നഗടന്റ്  ഉള്മകഗണത്തിട്ടുണന്റ്.  ക്രത്തിസ്തുമെതവട്ടം

ഇസഗട്ടംമെതവട്ടം  ആരട്ടംഭത്തിക്കുന്ന  കഗലത്തുതമന്ന  മകരളതത്തില  വന്നത്തിട്ടുണന്റ്.

നമ്മുമട  രഗജന്ത്യമത  ആദന്ത്യകഗല  ക്രത്തിസന്ത്യന്,  മുസസ്വീട്ടം  പളളത്തികള്

മകരളതത്തിലഗയത്തിരുന  എന്ന  കഗരന്ത്യട്ടം  നഗട്ടം  വത്തിസ്മരത്തികരുതന്റ്.  മെലബഗറത്തിമല

കഗര്ഷത്തിക  കലഗപതത്തിമന  ചരത്തിത്രമത  ഓര്കഗമത  ബത്തിടസ്വീഷന്റ്  വത്തിരുദ്ധ

കലഗപമതക്കുറത്തിചന്റ്  ചത്തിനത്തികഗനഗകത്തില.  മുഹമദന്റ്  അബ്ദുറഹത്തിമെഗന്

സസഗതനന്ത്യസമെരതത്തിമല  ഇതത്തിഹഗസമെഗയത്തിരുന.  നമവഗതഗന  പ്രസഗനവട്ടം

മദശസ്വീയ  പ്രസഗനവട്ടം  കര്ഷകമതഗഴത്തിലഗളത്തി  പ്രസഗനങ്ങളട്ടം

ഉയര്തത്തിമകഗണ്ടുവന്ന മെതനത്തിരമപക്ഷതയുമട ജസ്വീവത്തിത സട്ടംസഗരമത മുമന്നഗടന്റ്

മകഗണ്ടുമപഗകഗനുളള  ഉതരവഗദത്തിതസമെഗണന്റ്  നമുകന്റ്  ഏമറടുകഗനുളളതന്റ്.  ആ

പഗരമരന്ത്യതത്തിമന അടത്തിസഗനതത്തിലളള നത്തിലപഗടന്റ് മുമന്നഗടന്റ് വയഗന് നമ്മുമട

നത്തിയമെസഭയന്റ് കഴത്തിമയണതുണന്റ്. ആ പഗരമരന്ത്യമത ഏറ്റുപത്തിടത്തിക്കുകയഗണന്റ് ഇഇൗ
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പ്രമമെയതത്തിലൂമട  മകരള  നത്തിയമെസഭ  മചയ്യുന്നതന്റ്.  മെതവത്തിമദസഷതത്തിമനയല,

മെതവത്തിശസഗസമത  ബഹുമെഗനത്തിക്കുന്ന,  നമ്മുമട  പഗരമരന്ത്യമത

ഉള്മകഗളളന്നതഗണന്റ്  ഇഇൗ  പ്രമമെയട്ടം.  പുതത്തിയ  പഇൗരതസ  നത്തിയമെതത്തിമന

പശഗതലതത്തില ഉടമലടുത ആശങ്കകള് പരത്തിഹരത്തിക്കുക എന്നതന്റ് ഏറവട്ടം

പ്രധഗനമെഗണന്റ്. 

ജനങ്ങളമട  തത്തികഞ്ഞ  സഹകരണമതഗമട  മുമന്നഗടന്റ്  മപഗമകണ

ഒന്നഗണന്റ് മസന്സസന്റ് മപഗലളള പ്രവര്തനങ്ങള്. ഇമപ്പെഗള് മകന്ദ്ര സര്കഗര്

മുമന്നഗടന്റ്  വയ്ക്കുന്ന  കഗഴ്ചപ്പെഗടത്തിമന  അടത്തിസഗനതത്തില  പ്രഖന്ത്യഗപത്തിച  രസ്വീതത്തിയത്തില

തയഗറഗകഗന്  ശമെത്തിക്കുന്നതന്റ്  ആശങ്കകള്  വര്ദ്ധത്തിപ്പെത്തിക്കുവഗന്  മെഗത്രമമെ

ഇടയഗക്കൂ.  അതുമകഗണഗണന്റ്  ഇമപ്പെഗള്  പ്രഖന്ത്യഗപത്തിച  രസ്വീതത്തിയത്തിലളള  മദശസ്വീയ

പഇൗരതസ  രജത്തിസര്  തയഗറഗകലട്ടം  അതത്തിനുതകുന്ന  വത്തിവരങ്ങള്

മശഖരത്തികഗനുമദശത്തിചത്തിട്ടുളള മദശസ്വീയ ജനസട്ടംഖന്ത്യഗ രജത്തിസറുട്ടം തയഗറഗക്കുന്നതന്റ്

നത്തിര്തത്തിവയ്ക്കുവഗന്  തസ്വീരുമെഗനത്തിചതന്റ്.  ഇമപ്പെഗള്  ഉയര്നവന്നത്തിട്ടുളള  മെമറഗരു

ആശങ്ക  പഇൗരതസതത്തിലനത്തിനട്ടം  പുറതഗകമപ്പെടുന്നവമര  പഗര്പ്പെത്തിക്കുവഗനുളള

detention  centre-  കമള  പറത്തിയഗണന്റ്.  ഇതരതത്തിലളള  ഒരു  detention

centre-കളട്ടം  മകരളതത്തിലണഗയത്തിരത്തിക്കുകയത്തില.  അതത്തിനഗയുളള  യഗമതഗരു
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നടപടത്തിയുട്ടം  സട്ടംസഗന  സര്കഗര്  സസസ്വീകരത്തിക്കുകയുമെത്തില.  പഇൗരതസ

മഭദഗതത്തിയുമെഗയത്തി  ബന്ധമപ്പെടന്റ്  ഇമപ്പെഗള്  നഗട്ടം  അട്ടംഗസ്വീകരത്തിക്കുന്ന  പ്രമമെയട്ടം

ചരത്തിത്രതത്തിമന ഏടുകളത്തില സഗനട്ടം മനടുമമെന്നന്റ്  ഉറപ്പെഗണന്റ്.  പഇൗരതസ  നത്തിയമെ

മഭദഗതത്തി  2019  റദന്റ്  മചയന്റ്  രഗജന്ത്യമത  ജനതമയ  ഒന്നഗയത്തി  കഗണുന്ന

ഭരണഘടന കഗഴ്ചപ്പെഗടന്റ് മുറുമക പത്തിടത്തിക്കുവഗന് മകന്ദ്ര സര്കഗര് തയഗറഗകണട്ടം.

നമ്മുമട  സട്ടംസഗനതത്തിമന  മെതനത്തിരമപക്ഷത  പഗരമരന്ത്യട്ടം  ഒരത്തികലകൂടത്തി

ഉയര്തത്തിപത്തിടത്തിക്കുന്നതത്തിമന  ഭഗഗമെഗയത്തി  ഇഇൗ  പ്രമമെയട്ടം  ഏകകണമെഗയത്തി

അട്ടംഗസ്വീകരത്തികണമമെന്നന്റ് ഒരത്തികല കൂടത്തി അഭന്ത്യര്തത്തിക്കുന.

മെത്തി  .   സസ്വീകര്: ഇമത വത്തിഷയമത അധത്തികരത്തിച്ചുമകഗണന്റ് ചടട്ടം 130 പ്രകഗരട്ടം

ചര്ച മചയണമമെന്നഗവശന്ത്യമപ്പെട്ടുമകഗണന്റ് ശസ്വീ.  വത്തി.  ഡത്തി.  സതസ്വീശന് മനഗടസ്വീസന്റ്

നലകത്തിയത്തിരുന.  ഗവണ്മമെനന്റ്  തമന്ന  ഇഇൗ  പ്രമമെയട്ടം  മകഗണ്ടുവന്ന

സഗഹചരന്ത്യതത്തിലഗണന്റ്  അതത്തിനന്റ്  അനുമെതത്തി  നലകഗന്  കഴത്തിയഗമത  മപഗയതന്റ്.

ശസ്വീ. മക. സത്തി. മജഗസഫെത്തിമന മഭദഗതത്തി മൂവന്റ് മചയഗവന്നതഗണന്റ്.   

ശസ്വീ  .    മക  .    സത്തി  .    മജഗസഫെന്റ്:  സര്,  ബഹുമെഗനന്ത്യനഗയ മുഖന്ത്യമെനത്തി പറഞ്ഞ

വത്തികഗരങ്ങമളഗടുട്ടം  പ്രമമെയമതഗടുട്ടം  പൂര്ണമെഗയുട്ടം  മയഗജത്തിക്കുകയഗണന്റ്.  പമക്ഷ

പ്രമമെയതത്തിമന  അവസഗനമത  ഖണത്തികയത്തില  ഒരു  കഗരത്തിറത്തിയുണഗകണട്ടം.
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'നമ്മുമട രഗജന്ത്യമത  വലത്തിയ വത്തിഭഗഗട്ടം ജനങ്ങളത്തില ഉയര്നവരുന്ന ആശങ്കകള്

കണകത്തിമലടുതന്റ്  പഇൗരതസട്ടം  നലകുന്നതത്തില  മെതഗടത്തിസഗനതത്തിലള

വത്തിമവചനതത്തിനന്റ്  വഴത്തിവയ്ക്കുന്നതുട്ടം  ഭരണഘടന  വത്തിഭഗവന  മചയ്യുന്ന

മെതനത്തിരമപക്ഷത  തകര്ക്കുന്നതുമെഗയ  2019-മല  പഇൗരതസ  മഭദഗതത്തി  നത്തിയമെട്ടം

റദഗകഗന്  നടപടത്തി  സസസ്വീകരത്തികണമമെന്നന്റ്  നത്തിയമെസഭ  അഭന്ത്യര്തത്തിക്കുന'

എന്നഗണന്റ്  അതത്തില  പറയുന്നതന്റ്.   ഇമപ്പെഗള്   രണന്റ്  സഭകളട്ടം  ഈ  ബത്തില

പഗസഗകത്തി.  പ്രസത്തിഡനന്റ് അസനന്റ് മകഗടുത്തു. അതന്റ് സഗറമ്യൂടത്തിമന ഭഗഗമെഗണന്റ്.   

പ്രമമെയതത്തിമല അവസഗനമത ഖണത്തികയത്തില, "സസസ്വീകരത്തികണമമെന്നന്റ്"

എന്നതത്തിനുപകരട്ടം  "സസസ്വീകരത്തികണമമെനട്ടം  ഈ  കഗരന്ത്യതത്തില

തസ്വീരുമെഗനമുണഗകുന്നതുവമര  2019-മല  പഇൗരതസ  മഭദഗതത്തി  നത്തിയമെട്ടം

സട്ടംബന്ധത്തിച  തുടര്നടപടത്തികള്  സസസ്വീകരത്തികരുമതനട്ടം"  എന്നന്റ്  മചര്ക്കുക

എന്നതഗണന്റ് എമന മഭദഗതത്തി. നത്തിയമെട്ടം ബുകത്തിമന ഭഗഗമെഗയത്തി നത്തിലക്കുകയഗണന്റ്.

അതുമകഗണന്റ്  തുടര്നടപടത്തിയുണഗകഗന്  പഗടത്തില.  അതുകൂടത്തി

ഉള്മപ്പെടുതത്തിയത്തിമലങ്കത്തില പ്രമമെയട്ടം പൂര്ണമെഗവകയത്തില. ഞഗന് എമന മഭദഗതത്തി

മൂവന്റ് മചയ്യുകയഗണന്റ്. 

മെത്തി  .    സസ്വീകര്: പ്രമമെയതത്തിമന ചര്ച അവസഗനത്തിചതത്തിനുമശഷട്ടം മഭദഗതത്തി
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പരത്തിഗണത്തികഗട്ടം.   

ശസ്വീ  .    മജയത്തിട്ടംസന്റ് മെഗതറ്റ്യു:  സര്,  ബഹുമെഗനമപ്പെട മുഖന്ത്യമെനത്തി അവതരത്തിപ്പെത്തിച

പ്രമമെയമത സര്വ്വഗത്മനഗ പത്തിന്തുണയ്ക്കുകയഗണന്റ്.  ഈ ദത്തിവസട്ടം മകരളതത്തിമന

ചരത്തിത്രതത്തില  മെഗത്രമെല  ഇനന്ത്യയുമട  ചരത്തിത്രതത്തിലട്ടം  സുപ്രധഗന

ദത്തിവസമെഗയത്തിരത്തിക്കുമമെന്ന കഗരന്ത്യതത്തില യഗമതഗരു സട്ടംശയവമെത്തില.   നസ്വീണ  72

വര്ഷങ്ങള്കത്തിപ്പുറവട്ടം  നമള്  ഒരമമപറ  മെകമളമപ്പെഗമല

ജസ്വീവത്തിക്കുനമവങ്കത്തില, ഇനന്ത്യ എമന രഗജന്ത്യമെഗണന്റ്, എലഗ ഇനന്ത്യഗകഗരുട്ടം എമന

സമഹഗദരസ്വീ സമഹഗദരനഗരഗണന്റ്,  ഞഗന് അവമര ജസ്വീവനുതുലന്ത്യട്ടം മസ്നേഹത്തിക്കുന

എന്നന്റ്  ചത്തിനത്തിക്കുന്നതുമകഗണഗണന്റ്.  ഇനന്ത്യന്  ഭരണഘടനയുമട  കഗതല

യഥഗര്തതത്തില  വന്ത്യതന്ത്യസ  വത്തിശസഗസങ്ങള്  വച്ചുപുലര്ത്തുന്ന,  വന്ത്യതന്ത്യസ

ഭഗഷകള്  സട്ടംസഗരത്തിക്കുന്ന,  വന്ത്യതന്ത്യസ  സട്ടംസഗരതത്തിനുടമെകളഗയ  വത്തിഭത്തിന്ന

വത്തിഭഗഗട്ടം  ജനങ്ങളമട  ഏകതസമെഗണന്റ്.  72  വര്ഷട്ടം  പത്തിന്നത്തിടത്തിട്ടുട്ടം  ഒരമമപറ

മെകമളമപ്പെഗമല  ജസ്വീവത്തികഗന്  നമുകന്റ്  സഗധത്തിക്കുന്നതന്റ്  മലഗകതത്തിനുതമന്ന

മെഗതൃകയഗണന്റ്.  നമ്മുമട  അയലരഗജന്ത്യങ്ങളഗയ  പഗകത്തിസഗന്,  ബട്ടംഗഗമദശന്റ്,

ശസ്വീലങ്ക,  മെന്ത്യഗന്മെര്  (ബര്മ),  മനപ്പെഗള്  ഇവത്തിടങ്ങളത്തിമലലഗട്ടം   ഈ

കഗലയളവത്തിനത്തിടയത്തിലണഗയത്തിട്ടുള  മെഗറങ്ങള് എത്രമമെല  ആശങ്കമയഗമടയഗണന്റ്
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ഇനന്ത്യകഗര് കണത്തിട്ടുളതന്റ്,   മലഗകട്ടം വസ്വീക്ഷത്തിചത്തിട്ടുളതന്റ്.   അമപ്പെഗമഴലഗട്ടം നഗട്ടം

അഭത്തിമെഗനമതഗമട  ചത്തിനത്തിച്ചു,   ഇനന്ത്യയുമട  ഭരണഘടന  നമുകന്റ്

അനുവദത്തിച്ചുതരുന്ന  ജനഗധത്തിപതന്ത്യമൂലന്ത്യങ്ങളട്ടം  മെതനത്തിരമപക്ഷതയുട്ടം

നഷമപടഗമത  കഗത്തുസൂക്ഷത്തികഗന്  സഗധത്തിക്കുന  എനളതുമകഗണഗണന്റ്

നമുകന്റ്  ഒരു  രഗഷമമെന്ന  നത്തിലയത്തില  നത്തിലനത്തിലകഗന്  സഗധത്തിക്കുന്നതന്റ്.

അതത്തിനഗണന്റ്  ഇന്നന്റ്  വത്തിളമലലപ്പെത്തികമപ്പെടത്തിരത്തിക്കുന്നതന്റ്.  തസ്വീര്ചയഗയുട്ടം ആശങ്ക

ഏമതങ്കത്തിലമമെഗരു വത്തിഭഗഗതത്തിമനതന്റ് മെഗത്രമെല. 'നഗട്ടം അഥവഗ നമ്മുമട രഗഷട്ടം

നത്തിര്വ്വചത്തികമപ്പെടുന'  എന്ന  പുസകട്ടം  മഗഗള്വഗള്കറുമടതഗണന്റ്.

മഗഗള്വഗള്കറുമട  പുസകതത്തില  എങ്ങമനയഗണന്റ്  ഈ  രഗഷമത

നത്തിര്വ്വചത്തിക്കുന്നമതന്നന്റ്  നമുമകലഗട്ടം  നന്നഗയറത്തിയഗട്ടം.  ഈ  രഗഷതത്തില

മപഗതുശത്രുകളഗയത്തി  മുസസ്വീങ്ങമളയുട്ടം  ക്രത്തിസന്ത്യഗനത്തികമളയുട്ടം

കമമ്യൂണത്തിസ്റ്റുകഗമരയുട്ടം  പ്രഖന്ത്യഗപത്തിച്ചുമകഗണന്റ്  ആ  മപഗതുശത്രുകമള

ഇലഗയ്മമചയ്തുമകഗണ്ടുള ഒരു രഗഷട്ടം അതഗണന്റ്  'നഗട്ടം അഥവഗ നമ്മുമട രഗഷട്ടം

നത്തിര്വ്വചത്തികമപ്പെടുന'  എന്ന  പുസകതത്തിമന  അനനഃസത.  ഇനന്ത്യന്

ഭരണഘടനയുട്ടം മഗഗള്വഗള്കറുമട പുസകവട്ടം രണന്റ് കകകളത്തില വച്ചുമകഗണന്റ്

ഇനന്ത്യന്  ഭരണഘടനമയ  തളത്തികളഞ്ഞന്റ്  മഗഗള്വഗള്കറുമട  പുസകട്ടം
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മവദപുസകട്ടംമപഗമല  സസസ്വീകരത്തികണമമെന്നന്റ്  ഇനന്ത്യയത്തിമല  135  മകഗടത്തിമയഗളട്ടം

വരുന്ന  ജനങ്ങളത്തില  ആര്ക്കുപറയഗന്  സഗധത്തിക്കുട്ടം.  ഇന്നന്റ്  ഇനന്ത്യ  ഭരത്തിക്കുന്ന

ആര്.എസന്റ്.എസന്റ്.-നഗല  നയത്തികമപ്പെടുന്ന  ബത്തി.മജ.പത്തി.-യുമട

മനതൃതസതത്തിലള  എന്.ഡത്തി.എ.  സര്കഗര്  ഇന്നന്റ്  ഈ  രഗഷമത  ഏതന്റ്

ദത്തിശയത്തിമലയഗണന്റ്  മകഗണ്ടുമപഗകുന്നമതന്നന്റ്  വളമര  വന്ത്യക്തമെഗണന്റ്.  ഇതന്റ്

മഗഗള്വഗള്കറുമടതന്റ്  മെഗത്രമെല, 1935  മസപ്റട്ടംബര് മെഗസട്ടം  15- ാം തസ്വീയതത്തി,

അന്നന്റ്  നഗസത്തിജര്മനത്തിയത്തില  ഹത്തിറന്റ് ലറുമട  മനത തൃതസതത്തില  നമ്യൂറട്ടംബര് ഗന്റ്

നത്തിയമെങ്ങള്  മകഗണ്ടുവന.  ആ  നത്തിയമെങ്ങളമട  അനനഃസത  വട്ടംശശുദ്ധത്തിയുട്ടം

രക്തശുദ്ധത്തിയുമെഗയത്തിരുന.  വട്ടംശശുദ്ധത്തിക്കുമവണത്തിയുട്ടം  രക്തശുദ്ധത്തിക്കുമവണത്തിയുട്ടം

ജര്മന്കഗര്  ജൂതനഗമര  വത്തിവഗഹട്ടം  കഴത്തികഗമനഗ   കലട്ടംഗത്തിക

ബന്ധതത്തിമലര്മപ്പെടഗമനഗ  പഗടത്തില.  അതരതത്തില  ജനത്തിക്കുന്ന  കുഞങ്ങള്

തത്തിരസരത്തികമപ്പെമടണവരഗണന്റ്.  അതത്തിനന്റ്  എന്തുമചയണമമെന്നന്റ്

ചത്തിനത്തിചത്തിരത്തിക്കുമമഗഴഗണന്റ്  മെഡഗഗസറത്തിമലയന്റ്  അവമര  നഗടുകടതഗന്

തസ്വീരുമെഗനത്തിചതന്റ്.  ഇവത്തിമടയുട്ടം  ചത്തിലര്  നഗടുകടതഗനഗണന്റ്  ആമലഗചത്തിക്കുന്നതന്റ്.

അവര്കന്റ്  മെഡഗഗസറത്തിമനക്കുറത്തിചന്റ്  പറയഗന്  കഴത്തിയഗതതുമകഗണന്റ്

പഗകത്തിസഗമനക്കുറത്തിചന്റ്  പറയുന.  നത്തിങ്ങള്  പഗകത്തിസഗനത്തിമലയന്റ്  മപഗകണട്ടം.
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തങ്ങളമട രഗജന്ത്യതത്തിമന വട്ടംശശുദ്ധത്തിക്കുമവണത്തി,  വട്ടംശശുദ്ധത്തിയത്തിലഗതവമരന്നന്റ്

അവര് വത്തിവക്ഷത്തിചവമര മെഡഗഗസറത്തിമലയന്റ് നഗടുകടതഗന് തസ്വീരുമെഗനത്തിചമപ്പെഗള്,

മെഡഗഗസറത്തില  എത്രമപര്കന്റ്  ജസ്വീവത്തികഗന്  സഗധത്തിക്കുമമെന്നന്റ്

പരത്തിമശഗധത്തികഗനഗയത്തി  ഹത്തിറന്റ് ലര്  ഒരു  കമസ്വീഷമന  നത്തിമയഗഗത്തിച്ചു.  5000

കുടുട്ടംബങ്ങള്ക്കുമെഗത്രമമെ  അവത്തിമട  ജസ്വീവത്തികഗന്  സഗധത്തിക്കുകയുളമവന്നന്റ്

കമസ്വീഷന്  കമണതത്തി.  എങ്കത്തിലപ്പെത്തിമന്ന  എന്തുമചയ്യുട്ടം?  കമസ്വീഷന്

തത്തിരത്തിമകവന്നന്റ്  നലകത്തിയ  റത്തിമപ്പെഗര്ടഗണന്റ്  മലഗകമെനസഗക്ഷത്തിമയ

മഞടത്തിച്ചുമകഗണന്റ്  60  ലക്ഷമതഗളട്ടം  ജൂതനഗമര  മകഗമന്നഗടുകത്തിയ

മഹഗമളഗകഗസന്റ്  നടപ്പെത്തിലഗകത്തിയതന്റ്.  അതത്തിനുമശഷട്ടം  ഏതഗണന്റ്  15

ലക്ഷമതഗളട്ടം  ജത്തിപത്തികമളയുട്ടം  മകഗമന്നഗടുകത്തി.  വട്ടംശശുദ്ധത്തിക്കുമവണത്തിയുട്ടം

രക്തശുദ്ധത്തിക്കുമവണത്തിയുട്ടം ഹത്തിറന്റ് ലര് നടപ്പെത്തിലഗകത്തിയ നഗസത്തിജര്മനത്തിയുമട അമത

കഗലഘടതത്തിമല ചത്തിനഗഗതത്തികളത്തിമലയ്ക്കുട്ടം  പ്രവര്തത്തികളത്തിമലയ്ക്കുമെഗണന്റ്  ഇവത്തിമട

ആര്.ആര്.എസന്റ്.എസന്റ്.-നഗല  നയത്തികമപ്പെടുന്ന  ബത്തി.മജ.പത്തി.-യുമട

മനതൃതസതത്തിലള  എന്.ഡത്തി.എ.  സര്കഗര്  മപഗകുന്നമതന്നന്റ്  ഓമരഗ

നത്തിമെത്തിഷതത്തിമലയുട്ടം  അവരുമട  പ്രവര്തനട്ടം  നമമള

മബഗദ്ധന്ത്യമപ്പെടുത്തുകയഗണന്റ്.  വളമര  സവത്തിമശഷമെഗയ  രണന്റ്  ദത്തിവസങ്ങളഗണന്റ്



Uncorrected/Not for Publication

25

ഡത്തിസട്ടംബര്  9-ഉട്ടം  ഡത്തിസട്ടംബര്  11-ഉട്ടം.  ഇനന്ത്യന്  പഗര്ലമമെനന്റ്,  രഗജന്ത്യസഭയുട്ടം

മലഗകസഭയുട്ടം,  പഇൗരതസ  മഭദഗതത്തി  നത്തിയമെട്ടം  പഗസഗകത്തിയ  രണന്റ്

ദത്തിവസങ്ങളഗണത്തിതന്റ്.  ഇതത്തിനത്തിടയത്തിമലഗരു ദത്തിവസമുണന്റ്, ഡത്തിസട്ടംബര് 10.  അന്നന്റ്

അനഗരഗഷ മെനുഷന്ത്യഗവകഗശ ദത്തിനമെഗണന്റ്.  വളമര  കവചത്തിത്രന്ത്യമമെമന്ന പറയഗന്

സഗധത്തിക്കൂ.  ഒരു രഗജന്ത്യതന്റ് ഒരുപമക്ഷ മലഗകജനസട്ടംഖന്ത്യയുമട  ആറത്തിമലഗന്നന്റ്

വരുന്ന  ഇനന്ത്യന്  ജനതയുമട  മെനുഷന്ത്യഗവകഗശട്ടം  പൂര്ണമെഗയുട്ടം

എടുത്തുകളയുന്നതത്തിനന്റ്  ഇവര്  തസ്വീരുമെഗനത്തിച  ദത്തിവസട്ടം  എത്രകൃതന്ത്യമെഗയത്തി

ഡത്തിസട്ടംബര്  9-ഉട്ടം  ഡത്തിസട്ടംബര്  11-ഉട്ടം  ആയത്തിരത്തിക്കുന.  അനഗരഗഷ

മെനുഷന്ത്യഗവകഗശ ദത്തിനതത്തിനന്റ്  മുമട്ടം പത്തിന്പുമുള രണന്റ്  ദത്തിവസട്ടംമകഗണന്റ്   ഒരു

രഗജന്ത്യമത  ജനങ്ങളമട  മെനുഷന്ത്യഗവകഗശമത  ഇവര്

ഇലഗതഗകത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയഗണന്റ്.  ആര്.എസന്റ്.എസന്റ്.-ഉട്ടം  ബത്തി.മജ.പത്തി.യുട്ടം

എന്.ഡത്തി.എ.യുട്ടം  ഇതത്തിനന്റ്  മുതത്തിരുന്നതന്റ്  എന്തുമകഗണഗണന്റ്?  നത്തിസട്ടംശയട്ടം

ആര്ക്കുട്ടം  പറയഗന്  സഗധത്തിക്കുട്ടം,  നല  ഭൂരത്തിപക്ഷമതഗമട  അധത്തികഗരതത്തില

വരുമമഗഴുട്ടം  തങ്ങളമട  രഗജന്ത്യവട്ടം  ഭരണവട്ടം  ഭദ്രമെമലന്നന്റ്  അവര്കന്റ്

മബഗദ്ധന്ത്യമുണന്റ്.  എന്തുമകഗണന്റ്  ഭദ്രമെല?  മതഗഴത്തിലത്തിലഗയ്മയുട്ടം  ദഗരത്തിദന്ത്യവട്ടം

മപരുകുന,   നത്തിരവധത്തി  ദുരനങ്ങളട്ടം  ദുരത്തിതങ്ങളട്ടം  രഗജന്ത്യട്ടം  അനുഭവത്തിക്കുന,
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കൃഷത്തികഗര്  ആത്മഹതന്ത്യ  മചയ്യുന,  കഗര്ഷത്തികമമെഖല

തകര്നമകഗണത്തിരത്തിക്കുന.  ഈ  ദുരവസയന്റ്  ആരഗണുതരവഗദത്തി?

വന്ത്യഗവസഗയത്തിക  മമെഖലയുട്ടം  വഗണത്തിജന്ത്യ  മമെഖലയുട്ടം  തകര്ന.  മനഗടന്റ്

അസഗധുവഗകത്തിയമപ്പെഗഴുട്ടം  ജത്തി.എസന്റ്.ടത്തി.  നടപ്പെഗകത്തിയമപ്പെഗഴുട്ടം  അവര്

ഉയര്തത്തിപ്പെത്തിടത്തിച  അവകഗശവഗദങ്ങമളഗനമപഗലട്ടം  ശരത്തിയഗയത്തിരുന്നത്തിമലന്നന്റ്

മതളത്തിയത്തികമപ്പെട്ടു.  അനുനത്തിമെത്തിഷട്ടം  രഗജന്ത്യതത്തിമന  സമദന്റ് വന്ത്യവസ

തകര്ചയത്തിമലയന്റ്  മുതലക്കൂപ്പുകുതത്തിമകഗണത്തിരത്തിക്കുകയഗമണന്നന്റ്  വസ്തുതകളട്ടം

കണക്കുകളട്ടം  അടത്തിസഗനമപ്പെടുതത്തി  മലഗകമമെമഗടുമുള  ഇകമണഗമെത്തികന്റ്

ഏജന്സത്തികള്  റത്തിമപ്പെഗര്ടന്റ്  മചയ്യുന.  ദഗരത്തിദ്രന്ത്യട്ടം  അനുഭവത്തിക്കുന്നവരുട്ടം

മതഗഴത്തിലത്തിലഗയ്മ  മനരത്തിടുന്നവരുട്ടം  ഭവനരഹത്തിതരുട്ടം  കത്തിടപ്പുമരഗഗത്തികളട്ടം

നത്തിരക്ഷരരുമെഗയവര്  ആരഗണന്റ്?  നമ്മുമട  രഗജന്ത്യമത  കഹന്ദവ

മെതവത്തിശസഗസത്തികളഗണന്റ്  ഈ  ഇലഗയ്മകളട്ടം  ദുരത്തിതങ്ങളട്ടം  മപറുന്നവരത്തില  85

ശതമെഗനട്ടം ആളകളമമെന്നതത്തില യഗമതഗരു സട്ടംശയവമെത്തില.  തങ്ങളനുഭവത്തിക്കുന്ന

ദുരത്തിതങ്ങള്കന്റ്  ഉതരവഗദത്തി  ആരഗമണന്നന്റ്  ഈ  85  ശതമെഗനട്ടം  ആളകള്

തത്തിരത്തിചറത്തിയുന്ന  നത്തിമെത്തിഷട്ടം,  ഈ  ഗവണ്മമെനത്തിമന  ഭരണവട്ടം

ഭരണഗധത്തികഗരത്തികളമട  ഹുങട്ടം  അവസഗനത്തികഗന്  ആ  നത്തിമെത്തിഷട്ടം  മെതത്തി.
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അവര്കതന്റ്  തത്തിരത്തിചറത്തിയഗതത്തിരത്തികണമമെങ്കത്തില  ഒമരഗറ  വഴത്തിമെഗത്രമമെയുള,

ആള്ക്കൂട  മകഗലപഗതകങ്ങള് നടതണട്ടം.  അതത്തിനന്റ്  മെമറഗരു  വഴത്തി  370- ാം

വകുപ്പെന്റ് മഭദഗതത്തി മചയണട്ടം,  അതത്തിനുള മെമറഗരു വഴത്തി മുതലഗഖന്റ് ക്രത്തിമെത്തിനല

കുറമെഗകത്തി മെഗറണട്ടം. അതത്തിനുള ഏറവട്ടം മെത്തികച വഴത്തിയഗണന്റ് പഇൗരതസ മഭദഗതത്തി

നത്തിയമെതത്തിലൂമട  അവര്  നടപ്പെഗകഗന്  ശമെത്തിക്കുന്നതന്റ്.  ആസഗമെത്തില  ഇതന്റ്

നടപ്പെഗകത്തിയമപ്പെഗള് 19  ലക്ഷമതഗളട്ടം ആളകള് ഇനന്ത്യന് പഇൗരനഗരലഗതഗയത്തി

തസ്വീര്ന്നത്തിരത്തിക്കുന,  ഒരു  രഗഷതത്തിമന  അവകഗശത്തികളലഗതഗയത്തി

തസ്വീര്ന്നത്തിരത്തിക്കുനമവന്നന്റ്  നമള്  കണതഗണന്റ്.  ആരഗണവമരന്നന്റ്

പരത്തിമശഗധത്തിചമപ്പെഗള്  ഒരുകഗരന്ത്യട്ടം  വന്ത്യക്തമെഗയത്തി,  അതത്തില  മെഹഗഭൂരത്തിപക്ഷവട്ടം

അമുസസ്വീങ്ങളഗണന്റ്.  പ്രശ്നട്ടം രൂക്ഷമെഗയമപ്പെഗഴഗണന്റ് ഇങ്ങമന വഴത്തിതത്തിരത്തിച്ചുവത്തിടഗനുട്ടം

മെതവത്തിമവചനട്ടം  നത്തിയമെവത്തിമധയമെഗകത്തി  മകഗണ്ടുവരഗനുട്ടം  അവര്  ശമെത്തിക്കുന്നതന്റ്.

സസഗതനന്ത്യ  സമെരചരത്തിത്രട്ടം  പഠത്തിച  കഗലതന്റ്  നമള്  ഓമരഗരുതരുട്ടം

ആഗഹത്തിച്ചു,  സസഗതനന്ത്യ  സമെരകഗലതന്റ്  ജസ്വീവത്തിചത്തിരുമന്നങ്കത്തില  ആ

മപഗരഗളത്തികമളമപ്പെഗമല  വസ്വീരമൃതറ്റ്യുവരത്തികഗന്  ഞഗനുമുണഗകുമെഗയത്തിരുനമവന്നന്റ്

ചത്തിനത്തിമചങ്കത്തില അതുമപഗമലമയഗരു കഗലമതയഗണന്റ് നഗട്ടം മപഗകുന്നതന്റ്.  ഈ

സസഗതനന്ത്യവട്ടം  ജനഗധത്തിപതന്ത്യവട്ടം  മെതനത്തിരമപക്ഷതയുട്ടം  നത്തിങ്ങളപഹരത്തിചഗല
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ജസ്വീവന്  തന്ത്യജത്തികഗനുട്ടം  തയഗറഗയത്തിമകഗണന്റ്  രഗജന്ത്യമത  നത്തിലനത്തിര്തഗന്

ഞങ്ങള്  അവസഗന  ശസഗസട്ടംവമര  മപഗരഗടുമമെനട്ടം  അതത്തിനന്റ്  മകരളട്ടം

ഒറമകടഗമണനട്ടം  ഞങ്ങള്  നത്തിസട്ടംശയട്ടം  പറയുന.  മകരളതത്തില  ഈ

കരത്തിനത്തിയമെങ്ങള്,  വത്തിമവചനപൂര്വ്വമെഗയ  നത്തിയമെങ്ങള്,  നടപ്പെഗകത്തിമലന്നന്റ്

മകരളതത്തിമന മുഖന്ത്യമെനത്തി പറഞ്ഞതന്റ് ആവര്തത്തിചന്റ്  ഉറപ്പെത്തിക്കുന്നതത്തിനുമവണത്തി

ഈ  സഭ  ഒറമകടഗയത്തി  പഇൗരതസ  മഭദഗതത്തി  നത്തിയമെട്ടം  റദന്റ്

മചയണമമെന്നഗവശന്ത്യമപ്പെടുന്ന  പ്രമമെയമത  ഒരത്തികലക്കൂടത്തി  സര്വ്വഗത്മനഗ

പത്തിന്തുണച്ചുമകഗണന്റ് ഞഗന് എമന വഗക്കുകള് ചുരുക്കുന. 

ശസ്വീ  .    വത്തി  .    ഡത്തി  .    സതസ്വീശന്:  സര്,  നമ്മുമട ഭരണഘടനയുമട അടത്തിസഗന

ശത്തിലകമള തകര്തന്റ് തരത്തിപ്പെണമെഗക്കുന്ന പഇൗരതസ നത്തിയമെ മഭദഗതത്തിമകതത്തിരഗയത്തി

ബഹുമെഗനമപ്പെട  മുഖന്ത്യമെനത്തി  മകഗണ്ടുവന്ന  ഇഇൗ  പ്രമമെയമത  ഞഗന്

പത്തിന്തുണയ്ക്കുന.  മലഗകചരത്തിത്രതത്തില  ഏറവട്ടം  കുപ്രസത്തിദ്ധമെഗയത്തിട്ടുള  രണന്റ്

പഇൗരതസ മഭദഗതത്തികളഗണുണഗയത്തിട്ടുളതന്റ്. ഒന്നന്റ്, 1935-ല ഹത്തിറന്റ് ലറുമട കഗലതന്റ്

ജര്മനത്തിയത്തില  മകഗണ്ടുവന്ന  ജര്മന്  സത്തിറത്തിസണ്ഷത്തിപ്പെന്റ്  പഗന്.  ആ

മഭദഗതത്തിയത്തിലൂമട  ജര്മനത്തിയത്തിമല  ജൂതനഗര്  ഉള്മപ്പെമട  ആരന്ത്യനഗര്  എന്നന്റ്

അവര്  വത്തിശസസത്തിചത്തിരുന്ന  ജര്മന്കഗരലഗതവമര  മുഴുവനുട്ടം  പഇൗരതസതത്തില
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നത്തിന്നന്റ് നസ്വീകട്ടംമചയ്യുന്ന  നത്തിയമെ മഭദഗതത്തിയഗണന്റ് മകഗണ്ടുവന്നതന്റ്. ആ  നത്തിയമെട്ടം

പഗസഗയമതഗടുകൂടത്തി  60  ലക്ഷട്ടം  മപരഗണന്റ്  നഗസത്തി  ജര്മനത്തിയത്തില

മകഗലമചയമപ്പെടതന്റ്.  അവത്തിമട  നടന്നതന്റ്  വട്ടംശഹതന്ത്യയഗയത്തിരുന.

അതത്തിനുമശഷട്ടം  1982-ല  മെന്ത്യഗന്മെറത്തില  നടന്ന  പഇൗരതസ  നത്തിയമെമഭദഗതത്തി-

മെന്ത്യഗന്മെര് സത്തിറത്തിസണ്ഷത്തിപ്പെന്റ് മലഗ, ആ പഇൗരതസ മഭദഗതത്തിയത്തിലൂമട മെന്ത്യഗന്മെറത്തിമല

നമ്യൂനപക്ഷങ്ങളഗയ  മരഗഹത്തിട്ടംഗന്ത്യന്  മുസസ്വീങ്ങമള  പൂര്ണമെഗയത്തി  ആ

പഇൗരതസതത്തിലനത്തിന്നന്റ്   നസ്വീകട്ടംമചയ്തു.   അമതഗടുകൂടത്തി  അവത്തിമട  നടന്നതന്റ്  കൂട

നരഹതന്ത്യയുട്ടം വട്ടംശഹതന്ത്യയുമെഗയത്തിരുന.  ഇന്നന്റ് മെന്ത്യഗന്മെര് International Court

of  Justice-ല ഇഇൗ വട്ടംശഹതന്ത്യയ്ക്കുട്ടം നരഹതന്ത്യയ്ക്കുട്ടം വത്തിചഗരണ മനരത്തിടുന്ന ഒരു

രഗജന്ത്യമെഗയത്തി മെഗറത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയഗണന്റ്. 

 മൂന്നഗമെതഗണന്റ്  മലഗകചരത്തിത്രതത്തിമല  ഏറവട്ടം  കുപ്രസത്തിദ്ധമെഗയ  ഒരു

പഇൗരതസ  നത്തിയമെ  മഭദഗതത്തി  നമ്മുമട  പഗര്ലമമെനത്തില  അവതരത്തിപ്പെത്തിചന്റ്

പഗസഗകത്തിയതന്റ്.  മകന്ദ്ര ഗവണ്മമെനന്റ് പറയുന്നതുമപഗമല, ഇഇൗ പഇൗരതസ നത്തിയമെ

മഭദഗതത്തി  കുമറ  മപര്കന്റ്  പഇൗരതസട്ടം  മകഗടുകഗനുളതഗണന്റ്,

നത്തിമഷധത്തികഗനുളതലഗമയനപറയുന.  യഥഗര്തതത്തില  വളമര കൃതന്ത്യമെഗയ,

മെതപരമെഗയ  വത്തിമവചനട്ടം  ഭരണഘടനയുമട  ഉമദശന്ത്യലക്ഷന്ത്യങ്ങമള
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പരഗജയമപ്പെടുത്തുന്ന  യഥഗര്തതത്തിലളള  വത്തിമവചനട്ടം  അവത്തിമടയുണന്റ്.  ഇതന്റ്

മകഗണ്ടുവരുമമഗള്  പഇൗരതസ  പടത്തികയുട്ടം  ഇതുട്ടം  തമത്തില  ഒരു

ബന്ധവമെത്തിലഗമയന്നന്റ് അവര് പറയുന. പഇൗരതസ നത്തിയമെവട്ടം പഇൗരതസ പടത്തികയുട്ടം

ഒമര നഗണയതത്തിമന രണന്റ് വശങ്ങളഗണന്റ്.  പഇൗരതസ നത്തിയമെ മഭദഗതത്തിയത്തിലൂമട

ഒരു  വത്തിഭഗഗട്ടം  ആളകമള  പഇൗരതസതത്തിലനത്തിന്നന്റ്  മെഗറത്തി  പുറത്തുനത്തിര്ത്തുന.

പഇൗരതസ പടത്തികമയന്നന്റ് പറയുന്നതന്റ് ഒരു വലയഗണന്റ്.  ആ വലയത്തില കുടുങ്ങഗന്

മപഗകുന്ന മെതന്ത്യങ്ങള് ഇമപ്പെഗള് പഇൗരതസ നത്തിയമെതത്തിലൂമട പുറതഗകമപ്പെട ഒരു

വത്തിഭഗഗട്ടം ആളകളഗണന്റ്.  ആ പഇൗരതസ നത്തിയമെ മഭദഗതത്തിയുട്ടം പഇൗരതസ പടത്തികയുട്ടം

ഒരുമെത്തിചന്റ്  മചര്ക്കുമമഗള്  കൃതന്ത്യമെഗയ  മെതപരമെഗയ  വത്തിമവചനട്ടം  ഇതത്തിലൂമട

നടപ്പെഗകുകയഗണന്റ്.  നമ്മുമട  ഭരണഘടന  സമെഗനതകളത്തിലഗത

ഭരണഘടനയഗണന്റ്.  ഇത്ര  ആഴതത്തില  ഭരണഘടനഗ  അസട്ടംബത്തിയത്തില  ചര്ച

നടന്നത്തിടത്തില.  നമ്മുമട  ഭരണഘടനഗ  അസട്ടംബത്തിയത്തില  മപ്രഗവത്തിന്ഷന്ത്യല

കഇൗണ്സത്തിലത്തിലനത്തിന്നന്റ് വത്തിജയത്തിച്ചുവന്ന 296 അട്ടംഗങ്ങളഗണുണഗയത്തിരുന്നതന്റ്.  ആ

296  മപരത്തില  211  മപര്  മകഗണ്ഗസ്സുകഗരഗയത്തിരുന.  ഇനന്ത്യന്  നഗഷണല

മകഗണ്ഗസത്തിനന്റ്  മവണമമെങ്കത്തില  ഇഷമുളതുമപഗമല  ഇഇൗ  ഭരണഘടന

ഉണഗകഗമെഗയത്തിരുന.  ഒരു  രഗജന്ത്യത്തുമെത്തിലഗത  തരതത്തിലള
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ജനഗധത്തിപതന്ത്യമതയുട്ടം  മെമതതരതസമതയുട്ടം  മസഗഷന്ത്യലത്തിസമതയുട്ടം

ഉയര്തത്തിപ്പെത്തിടത്തിക്കുന്ന, ഒരു വത്തിട്ടുവസ്വീഴ്ചയുട്ടം മചയഗത, ഒരു തുളത്തി മവളട്ടം മപഗലട്ടം

മചര്കഗത, ഉജസലമെഗയ ഒരു ഭരണഘടനയഗണന്റ് മദശസ്വീയ പ്രസഗനതത്തിമന

പത്തിന്മുറകഗരഗയ പണത്തിറന്റ്  ജവഹര്ലഗല മനഹ്റുവത്തിമന,  മഡഗ.  ബത്തി.  ആര്.

അട്ടംമബദ്കറത്തിമന  മനതൃതസതത്തില  മെഹഗത്മഗഗഗന്ധത്തിയുമട  ആശയപരമെഗയ

പത്തിന്തുണമയഗടുകൂടത്തി  നമള്  പഗസഗകത്തിമയടുതതന്റ്.   അതത്തിമന  നഗ്നമെഗയ

ലട്ടംഘനമെഗണത്തിതന്റ്. 

 ഇവത്തിമട ഇഇൗ പഇൗരതസ നത്തിയമെമഭദഗതത്തിയത്തിലൂമട ആര്ടത്തികത്തിള് 13, 14, 15

എന്നസ്വീ  വകുപ്പുകളമട  കൃതന്ത്യമെഗയ  ലട്ടംഘനമെഗണന്റ്  നടക്കുന്നതന്റ്.  ഇവത്തിമട

ആര്ടത്തികത്തിള്  14-ല  പറഞ്ഞത്തിരത്തിക്കുന്ന  കഗരന്ത്യങ്ങമള  സട്ടംബന്ധത്തിചന്റ്

ബഹുമെഗനമപ്പെട  സുപ്രസ്വീട്ടംമകഗടതത്തി  സുപ്രധഗനമെഗയ  വത്തിധത്തി  പ്രഖന്ത്യഗപനങ്ങള്

നടതത്തിയത്തിട്ടുണന്റ്.  അതത്തിമന  ആര്ബത്തിട്രറത്തിനസന്റ്,  കഗസത്തിഫെത്തിമകഷന്  തുടങ്ങത്തി

അതത്തിമന  മുഴുവനഗയത്തിട്ടുള  വത്തിമവചനട്ടം  എങ്ങമനയഗണന്റ്  ഉണഗകുന്നമതന്നന്റ്

മചഗദത്തിചത്തിട്ടുണന്റ്.  ആര്ടത്തികത്തിള്  13  എന്നതന്റ്  'Laws  inconsistent  with  or  in

derogation  of  the  fundamental  rights'  ആണന്റ്.  നമ്മുമട

മെഇൗലത്തികഗവകഗശങ്ങള്കന്റ് വത്തിരുദ്ധമെഗയ എലഗ നത്തിയമെങ്ങളട്ടം ഏതന്റ് പഗര്ലമമെനന്റ്
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പഗസഗകത്തിയഗലട്ടം  ഏതന്റ്  നത്തിയമെസഭ  പഗസഗകത്തിയഗലട്ടം  അമതലഗട്ടം

നത്തിയമെപരമെഗയത്തി നത്തിലനത്തില്ക്കുന്നതലഗമയന്നന്റ്  പറഞ്ഞത്തിട്ടുണന്റ്.  ആര്ടത്തികത്തിള്  15-ല

പറയുന്നതന്റ് 'Prohibition of discrimination on grounds of religion, race,

caste, sex or place of birth.' എന്നഗണന്റ്.  Article 13, 14, 15, are the soul

of  Indian  Constitution'.  ഇന്ഡന്ത്യന്  ഭരണഘടനയുമട  ആത്മഗവഗയ  ഇഇൗ

മൂന്നന്റ്  വകുപ്പുകളമട  നഗ്നമെഗയ  ലട്ടംഘനമെഗണന്റ്  ഇവര്  ഇവത്തിമട

നടതത്തിമകഗണത്തിരത്തിക്കുന്നതന്റ്.  മഡഗ.  ബത്തി.  ആര്.  അട്ടംമബദ്കര്  പല

കഗരന്ത്യങ്ങളത്തിലട്ടം  ഗഗന്ധത്തിജത്തിയുമടയുട്ടം  മനഹ്റുവത്തിമനയുട്ടം   വത്തിമെര്ശകനഗയത്തിരുന.

എന്നഗല  മനഹ്റു  ഇന്ഡന്ത്യയുമട  പ്രധഗനമെനത്തിയഗയമപ്പെഗള്  തങ്ങളമട

വത്തിമെര്ശകനഗയ മഡഗ. ബത്തി. ആര്. അട്ടംമബദ്കറത്തിമന ഇന്ഡന്ത്യയുമട ആദന്ത്യമത

നത്തിയമെ  വകുപ്പുമെനത്തിയഗക്കുക  മെഗത്രമെല,  ഭരണഘടനയുമട  ഡഗഫത്തിട്ടംഗന്റ്

അസട്ടംബത്തിയുമട  മചയര്മെഗനുട്ടംകൂടത്തിയഗകത്തി.  ഇന്നന്റ്  സസപട്ടം  കഗണഗന് പറ്റുമമെഗ?

ഇന്നന്റ്  എതത്തിര്ക്കുന്നവമര,  വത്തിമെര്ശത്തിക്കുന്നവമര  എന്മഫെഗഴന്റ്മമെനത്തിമന  വത്തിടന്റ്

പത്തിടത്തിപ്പെത്തിക്കുകയുട്ടം  സത്തി.ബത്തി.മഎ.-മയമകഗണന്റ്  അറസന്റ്  മചയത്തിപ്പെത്തിക്കുകയുട്ടം

തടങ്കല  പഗളയതത്തില  അടയ്ക്കുകയുട്ടം  മചയ്യുന്ന  ഒരു  കഗലതഗണന്റ്  ഇത്രയുട്ടം

വലത്തിയ  വത്തിശഗലമെഗയ  മെനസ്സുള  ഒരു  കപതൃകട്ടം,  ഒരു  പഗരമരന്ത്യട്ടം  നമ്മുമട
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രഗജന്ത്യതത്തിനുളതന്റ്.   

ഞഗന് അവസഗനത്തിപ്പെത്തിക്കുന.  ഞഗന് ആഗഹത്തിക്കുന്നതന്റ്, ഇസഗമെത്തിമനഗടന്റ്

വത്തിമവചനട്ടം  കഗണത്തിക്കുനമവനളതുമകഗണന്റ്  ഇമതഗരു  മുസസ്വീട്ടം  cause

ആയത്തിടല  ഉയര്നവമരണതന്റ്,  മെറത്തിചന്റ്  ഇഇൗ  രഗജന്ത്യതത്തിമന  അടത്തിസഗന

ശത്തിലകമള തകര്ക്കുന്ന ഒരു വത്തിഷയമെഗയത്തിടഗണന്റ് വമരണതന്റ്. ഇഇൗ സമെരതത്തിമന,

ഇഇൗ  പ്രമക്ഷഗഭണതത്തിമന  മുന്പനത്തിയത്തില  ഇന്ഡന്ത്യയത്തിമല  ലക്ഷകണകത്തിനന്റ്

ഹത്തിനകളണഗകുട്ടം  എന്നഗണന്റ്  ഞഗന്  കരുതുന്നതന്റ്.  കഗരണട്ടം  ഇന്ഡന്ത്യയത്തിമല

ഹത്തിനകള് സട്ടംഘപരത്തിവഗറുകഗമരമപ്പെഗമല  കപട  മദശസ്വീയവഗദത്തികളല;  അവര്

സസഗതനന്ത്യസമെരതത്തില  പമങ്കടുതവരഗണന്റ്.  ബത്തിടസ്വീഷുകഗരമന  മചരത്തിപ്പെന്റ്

നകത്തിയത്തിടന്റ്  ജയത്തിലത്തിലനത്തിന്നന്റ്  പുറതത്തിറങ്ങഗന്മവണത്തി  അവര്കന്റ്  എലഗ

ഒഇൗദഗരന്ത്യവട്ടം  മചയ്തുമകഗടുകഗമമെന്നന്റ്  പറഞ്ഞന്റ്  മകഗണ്ഗസത്തിമന  സന്നദ്ധ

ഭടനഗമര,  ഒളത്തിവത്തില  മപഗയവമര  ഒറത്തിമകഗടുത  അഞഗട്ടംപതത്തികളല

ഇന്ഡന്ത്യയത്തിമല ഹത്തിനകള്. ഇന്ഡന്ത്യയത്തിമല ഹത്തിനകള്, സസതനന്ത്യസമെരതത്തില

പമങ്കടുത  ഹത്തിനകള്  ഇഇൗ  സമെരതത്തിമന  മുന്പനത്തിയത്തിലണഗകുട്ടം.

ഏമതങ്കത്തിലട്ടം ഒരു മെതവത്തിഭഗഗതത്തിലമപ്പെട ഒരഗമളഗടന്റ്  ഇന്ഡന്ത്യ വത്തിടന്റ്  മപഗകഗന്

ആമരങ്കത്തിലട്ടം  ആജ്ഞഗപത്തിചഗല  തത്തിരത്തിഞനത്തിനമകഗണന്റ്  ഇതന്റ്  എമന
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ഇന്ഡന്ത്യയഗണന്റ്; ഞങ്ങളമട ഇന്ഡന്ത്യയഗണന്റ് എന്നന്റ് അഭത്തിമെഗനമതഗമട പറയഗന്

കഴത്തിയുന്ന  ഒരു  തലമുറ  വളര്നവരുനമവന്നതഗണന്റ്  ആമവശകരട്ടം.

അതുമകഗണന്റ്  ഒരഗമളഗടന്റ്  പുറത്തുമപഗകഗന്  പറഞ്ഞഗല  അയഗള്കന്റ്

സട്ടംരക്ഷണവലയട്ടം  തസ്വീര്കഗന്  ഹത്തിനകളഗയ  10  മപരുട്ടം  മെറന്റ്

മെതവത്തിഭഗഗങ്ങളത്തിലമപ്പെട  ആളകളമുണഗകുട്ടം.  ആ  മെമതതര  ഇന്ഡന്ത്യയുമട

പഗരമരന്ത്യട്ടം  ഉയര്തത്തിപ്പെത്തിടത്തികഗന്മവണത്തിയുള  മപഗരഗടങ്ങളത്തില  എലഗവരുട്ടം

പങ്കഗളത്തികളഗകണമമെന്നന്റ്  അഭന്ത്യര്തത്തിച്ചുമകഗണന്റ്  ഞഗന്  ഇഇൗ  പ്രമമെയമത

പൂര്ണമെനമസഗമട പത്തിന്തുണയ്ക്കുന.

ശസ്വീ  .    സത്തി  .    ദത്തിവഗകരന്:  സര്,  ബഹുമെഗനമപ്പെട മുഖന്ത്യമെനത്തി അവതരത്തിപ്പെത്തിച

ഇഇൗ  പ്രമമെയമത  ഞഗന്  ശക്തമെഗയത്തി  പത്തിന്തുണയ്ക്കുകയഗണന്റ്.  ഇങ്ങമനമയഗരു

പ്രമമെയട്ടം  ഇഇൗ  നത്തിയമെസഭയത്തില  പഗസഗമകണത്തിവരുന്ന  ഒരു  സഗഹചരന്ത്യട്ടം

നമ്മുമട  രഗജന്ത്യതന്റ്  നത്തിലനത്തിലക്കുകയഗണന്റ്.  അങ്ങമന  മകരളതത്തിമന

നത്തിയമെസഭമയമകഗണ്ടുമപഗലട്ടം  ശക്തമെഗയത്തി  ഇതത്തിനകതന്റ്  ഇടമപടഗനുള

സഗഹചരന്ത്യട്ടം  സൃഷത്തിച്ചു.  കഴത്തിഞ്ഞ  ഏതഗനുട്ടം  ദത്തിവസങ്ങളഗയത്തി,  ആഴ്ചകളഗയത്തി

ഇടതടവത്തിലഗമത  രഗത്രത്തിയുട്ടം  പകലട്ടം  പതത്തിനഗയത്തിരകണകത്തിനഗളകള്

ഇന്ഡന്ത്യയുമട ഭരണഘടനയ്ക്കുമവണത്തി ശബ്ദമുയര്ത്തുകയുട്ടം സമെരട്ടം മചയ്യുകയുട്ടം 8
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വയസഗയ ഒരു കുഞ്ഞടകട്ടം  20  മപര്  ഇതത്തിനകട്ടം  രക്തസഗക്ഷത്തികളഗകുകയുട്ടം

മചയത്തിരത്തിക്കുകയഗണന്റ്.  ആ  രക്തസഗക്ഷത്തികമള  ഞഗന്  അഭത്തിവഗദന്ത്യട്ടം  മചയ്യുന.

അവര്  രണഗട്ടം  സസഗതനന്ത്യസമെരതത്തിമന  രക്തസഗക്ഷത്തികളഗകുട്ടം.  ഇന്ഡന്ത്യ

കതത്തിപ്പെടരുകയഗണന്റ്;  ശസ്വീ.  നമരന്ദ്ര  മമെഗദത്തിയുമട  തലസഗന  നഗരട്ടം

പ്രക്ഷുബന്റ് ധമെഗണന്റ്;  മെത്തിക  സട്ടംസഗനങ്ങളത്തിലട്ടം  ജനങ്ങളമട  വമത്തിച

ജനകസ്വീയസമെരട്ടം അണമപഗടത്തിമയഗഴുകുകയഗണന്റ്. സമെകഗലസ്വീന രഗഷസ്വീയരട്ടംഗതന്റ്

ഒരത്തികലട്ടം പ്രകടമെഗകഗത, ഒരു സമെരതത്തിലട്ടം പമങ്കടുകഗത വത്തിദന്ത്യഗര്തത്തികള്

മലഗകതത്തിമന അഭത്തിമെഗനട്ടം എനള നത്തിലയത്തില തങ്ങളമട രഗജന്ത്യതത്തിനുമവണത്തി

ജസ്വീവന്  ബലത്തിയര്പ്പെത്തികഗന്  നമ്മുമട  തലമുറ  വസ്വീണ്ടുട്ടം  വരുനമവനളതഗണന്റ്

ഇഇൗ പ്രമമെയട്ടം  പഗസഗക്കുമമഗള് നമ്മുമട  ഉളത്തിലളതന്റ്.   ഈ സഭ വസ്വീണ്ടുട്ടം

ഇനന്ത്യയുമട  പഗര്ലമമെനറത്തി  പ്രവര്തന  ചരത്തിത്രതത്തില  ഒന്നഗട്ടം  സഗനതന്റ്

എത്തുകയഗണന്റ്.   ഇനന്ത്യയത്തിമല എലഗ നത്തിയമെസഭകളട്ടം അറച്ചുനത്തിലക്കുമമഗള്

പഇൗരതസ മഭദഗതത്തി ബത്തില  അട്ടംഗസ്വീകരത്തികത്തില  എന്ന ശബ്ദട്ടം ആദന്ത്യട്ടം ഉയര്ന്നതന്റ്

ബഹുമെഗനമപ്പെട മകരള മുഖന്ത്യമെനത്തിയത്തില നത്തിനതമന്നയഗണന്റ്.  മലഗകട്ടം മുഴുവന്

അതന്റ്  ശദ്ധത്തിച്ചു.  ഇനന്ത്യയത്തില  സമെരട്ടം  മചയ്യുന്ന  നത്തിരപരഗധത്തികളഗയ,

മദശഗഭത്തിമെഗനത്തികളഗയ  എലഗവമരയുട്ടം  അതന്റ്  മപ്രഗതഗഹത്തിപ്പെത്തിച്ചു.  നമള്
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അതത്തിമന  ഈ  സഭയത്തില  ഒഇൗമദന്ത്യഗഗത്തികമെഗയത്തി,  ജനഗധത്തിപതന്ത്യപരമെഗയത്തി,

ഒരത്തികലകൂടത്തി  അരകത്തിടന്റ്  ഉറപ്പെത്തിക്കുകയഗണന്റ്.  ഈ  നത്തിയമെട്ടം  പഗസഗകത്തിയ

ആളകള് പറയുന്നതന്റ് അവരുമട മതരമഞ്ഞടുപ്പെന്റ് വഗഗഗനമെഗണന്റ് നത്തിറമവറത്തിയതന്റ്

എന്നഗണന്റ്.  ഏറവട്ടം  വലത്തിയ  തമെഗശയഗണത്തിതന്റ്.  അവരുമട  മതരമഞ്ഞടുപ്പെന്റ്

വഗഗഗനട്ടം,   പ്രകടന  പത്രത്തിക  പലതവണ  ഞഗന്  എടുതന്റ്  വഗയത്തിച്ചു

മനഗക്കുകയുണഗയത്തി.  ആ  പ്രകടന  പത്രത്തികയത്തില  പ്രധഗനമപ്പെട  കഗരന്ത്യമെഗയത്തി

പറയുന്നതന്റ്,  ഇനന്ത്യഗ  മെഹഗരഗജന്ത്യതത്തിമല  മചറുപ്പെകഗരുമട  മതഗഴത്തിലത്തിലഗയ്മയന്റ്

പരത്തിഹഗരട്ടം  കഗണുട്ടം,  രണ്ടുമകഗടത്തി  മതഗഴത്തിലവസരങ്ങള്   സൃഷത്തിക്കുട്ടം,

കര്ഷകമന  കണ്ണുനസ്വീമരഗപ്പുട്ടം,  കടബഗദ്ധന്ത്യതകള്  എഴുതത്തിതള്ളുട്ടം,

ഭൂമെത്തിയത്തിലഗതവനന്റ് ഭൂമെത്തി നലകുട്ടം, വത്തിലകയറട്ടം തടയുട്ടം, സഗമതത്തിക വത്തികഗസട്ടം

മമചനമയഗമടഗപ്പെട്ടം എത്തുട്ടം;   ഇമതഗമകയഗയത്തിരുന ജനങ്ങള്കന്റ് നലകത്തിയ

വഗഗഗനങ്ങള്.  അതത്തില  അമമ  പരഗജയമപ്പെട്ടു.  ബത്തി.മജ.പത്തി.-യുമട

അകതളങ്ങളത്തിലമപഗലട്ടം   ഇന്നന്റ്   അപശബ്ദങ്ങള്  ഉയരുകയഗണന്റ്.

അതത്തിനുകഗരണട്ടം  അവരുമട  വഴത്തിവത്തിട്ടുള   ജനമദ്രഗഹ  നടപടത്തികളഗണന്റ്.

പഇൗരതസമഭദഗതത്തി  നത്തിയമെതത്തിമന  മെഗത്രമെല,   ഭഗവത്തിയത്തില  വരഗന്  മപഗകുന്ന

ഭസ്വീകരമെഗയ  ഒരു  ഇനന്ത്യയുമട,  കറുത  ഇനന്ത്യയുമട  ആദന്ത്യമത  മുഖട്ടം
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പുറത്തുവരഗന്  മപഗകുകയഗണന്റ്.  ഇതന്റ്  മുളയത്തിമല  നുളണട്ടം.  മകരളതത്തിമല

ജനങ്ങള്  അകഗരന്ത്യതത്തില  പ്രതന്ത്യക്ഷമെഗയത്തി  വലത്തിയ  സമെരതത്തിനന്റ്

തയഗമറടുക്കുകയഗണന്റ്.  ഇനന്ത്യയത്തിമല  മതഗഴത്തിലഗളത്തിവര്ഗ്ഗട്ടം  തയഗമറടുതന്റ്

നത്തിലക്കുകയഗണന്റ്.  ഇനന്ത്യയത്തിമല  കര്ഷകര്  തയഗമറടുതന്റ്  നത്തിലക്കുകയഗണന്റ്.

ഒന്നന്റ്,  ജനഗധത്തിപതന്ത്യ  വത്തിരുദ്ധമെഗയ  ഈ  നത്തിയമെട്ടം  പത്തിന്വലത്തികണട്ടം.  എമന

സുഹൃതന്റ്  ശസ്വീ.  മക.  സത്തി.  മജഗസഫെന്റ്  പറഞ്ഞ   ഉപഗധത്തിമയഗടന്റ്   ഞഗന്

മയഗജത്തിക്കുന്നത്തില.  നത്തിര്തത്തിവയണമമെന്നല,   റദഗകണട്ടം.  ഇതത്തിനകതന്റ് ഒരു

മകഗട്ടംപ്രമമമെസുമെത്തില. നത്തിര്തത്തിവയണട്ടം എനവചഗല   നത്തിങ്ങള് അതന്റ് അഡത്തിറന്റ്

മചയ്തുകഴത്തിഞ എന്നഗണന്റ്.  നമള് അതന്റ്  അഡത്തിറന്റ്  മചയ്യുന്നത്തില.   മൃഗസ്വീയമെഗയ

ഭൂരത്തിപക്ഷമുമണന്നന്റ്  കരുതത്തി  എനന്റ്  അനഗവശന്ത്യവട്ടം  മചയന്റ്,  മതഗക്കുട്ടം

പടഗളവമുമണങ്കത്തില ഒരു രഗജന്ത്യതന്റ് എന്തുട്ടം മചയഗമമെനള ധഗരണ, അതഗണന്റ്

ഈ  അധത്തികഗരതത്തില  വന്നത്തിരത്തിക്കുന്നതന്റ്.  അതുമകഗണന്റ്  ഇകഗരന്ത്യതത്തില

ഒരുകഗരണവശഗലട്ടം   ഒരു മകഗട്ടംപ്രമമമെസത്തിമനയുട്ടം  കഗരന്ത്യമെത്തില.  ഇവര് എവത്തിമട

ആയത്തിരുന?  എമന സുഹൃതന്റ് ശസ്വീ.  വത്തി.  ഡത്തി.  സതസ്വീശന് ഭരണഘടനയുമട

സൃഷത്തിമയക്കുറത്തിചന്റ്  പറഞ.  ഭരണഘടന  അട്ടംമബദ്കറുമട  മനതൃതസതത്തില

രൂപസ്വീകരത്തിക്കുമമഗള്  നമരന്ദ്രമമെഗദത്തിയുമട പഗര്ടത്തി  എവത്തിമട ആയത്തിരുന;  ഈ



Uncorrected/Not for Publication

38

ഭരണഘടനയത്തില  അവര്കന്റ്  എനന്റ്  പങ്കഗണുളതന്റ്;  നമ്മുമട  രഗജന്ത്യതത്തിമന

സസഗതനന്ത്യ  സമെരതത്തില  എനന്റ്  പങ്കഗണുളതന്റ്;  ഇതന്റ്  മഭദഗതത്തി  മചയഗന്

ഇവര്കന്റ്  എനന്റ്  അവകഗശമെഗണുളതന്റ്;  അതഗണന്റ്  മകരളതത്തിമല  ജനങ്ങള്,

ഇനന്ത്യയത്തിമല ജനങ്ങള് മചഗദത്തിക്കുന്നതന്റ്.  നത്തിങ്ങള്കന്റ് എനന്റ് അവകഗശട്ടം;  ഈ

ഭരണഘടനയ്ക്കുമവണത്തി,  ഇനന്ത്യയുമട  സസഗതനന്ത്യതത്തിനുമവണത്തി  രക്തപുഴ

ഒഴുകത്തിയവര്,  ചഇൗരത്തി  ചഇൗരഗ  സട്ടംഭവട്ടം,  ജഗലത്തിയന്വഗലഗബഗഗന്റ്  സട്ടംഭവട്ടം,

പുന്നപ്ര-വയലഗര്  സമെരട്ടം,  മതലങ്കഗന  സമെരട്ടം,  മതഗഴത്തിലഗളത്തികളമട  സമെരട്ടം,

വത്തിദന്ത്യഗര്തത്തികളമടയുട്ടം  യുവജനങ്ങളമടയുട്ടം  സമെരട്ടം,  പുസകങ്ങമളലഗട്ടം  ദൂമര

എറത്തിയഗന്  പറഞ്ഞ  മെഹഗത്മഗഗഗന്ധത്തിയുമട  പുറമക  മപഗയ  ഇനന്ത്യയത്തിമല

വത്തിദന്ത്യഗര്തത്തികള്,  കസത്തിറന്റ്  ഇനന്ത്യഗ  സമെരട്ടം....  ആ  സമെയമതലഗട്ടം  ഇവര്

എവത്തിമടയഗയത്തിരുന;  നമ്മുമട  മദശസ്വീയ  സമെരതത്തിമന  ഒരു  ഘടതത്തിലട്ടം

കഗണഗന്  കഴത്തിയഗത  ഒരു  വത്തിചത്തിത്രമെഗയ  പഗര്ടത്തിയഗണന്റ്  ഇവര്.  ഇവര്  ഈ

രഗജന്ത്യതത്തിമന  സസഗതനന്ത്യമത  ഒറ്റുമകഗടുകഗന്  ശമെത്തിചവരഗണന്റ്.  അതത്തിനന്റ്

ഒരുപഗടന്റ് മരഖകള് ചരത്തിത്രതത്തിലണന്റ്. അമതഗനട്ടം ഞഗന് ആവര്തത്തിക്കുന്നത്തില.

പമക്ഷ  മകരളതത്തിമല   സട്ടംഭവ  വത്തികഗസങ്ങള്,  മകരളമത

കഗത്തുനത്തിലക്കുകയഗണന്റ്  ഇനന്ത്യ.  മകരളട്ടം  എമങ്ങഗടഗണന്റ്  മപഗകുന്നതന്റ്;  ഇന്നന്റ്
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മകരളട്ടം  മപഗകുന്ന  വഴത്തിമയയഗണന്റ്  നഗമള  ഇനന്ത്യ  മപഗകഗന്  മപഗകുന്നതന്റ്.

അതുമകഗണന്റ്  മകരളതത്തിമല  ശബ്ദതത്തിനന്റ്  ഉണര്വ്വുണഗകണട്ടം.  ഈ

വത്തിഷയതത്തില  മുന്കമയടുതന്റ്  എലഗവമരയുട്ടം

മയഗജത്തിപ്പെത്തിച്ചുമകഗണ്ടുമപഗകുന്നതത്തില  ഞഗന്  മുഖന്ത്യമെനത്തിമയ

അഭത്തിനന്ദത്തിക്കുകയഗണന്റ്.  അതത്തിനത്തിടയത്തില  ചത്തില  അപശബ്ദങ്ങളണഗകഗട്ടം.

എന്നഗലട്ടം  ഇകഗരന്ത്യതത്തില എലഗവരുട്ടം  ഒറമകടഗയത്തി   നത്തിലകണമമെന്നഗണന്റ്

മകരളതത്തിമല സഗമെഗനന്ത്യജനത ആഗഹത്തിക്കുന്നതന്റ്. ഇതന്റ് മുസസ്വീങ്ങളമട പ്രശ്നമെല.

നത്തിര്ഭഗഗന്ത്യവശഗല പല മകന്ദ്രങ്ങളത്തിലട്ടം മുസസ്വീങ്ങളമട ഒരു വലത്തിയ ആവശന്ത്യമെഗയത്തി

ഇതത്തിമന ചത്തിത്രസ്വീകരത്തിക്കുന്നതന്റ് അതന്ത്യനട്ടം ആപത്കരമെഗണന്റ്.  ഇതന്റ് മുസസ്വീങ്ങളമട

വത്തിഷയമെല,  ഹത്തിനകളമട  വത്തിഷയമെല,  ഇനന്ത്യയുമട  വത്തിഷയമെഗണന്റ്.

ജനഗധത്തിപതന്ത്യതത്തിമന  വത്തിഷയമെഗണന്റ്,  ഭരണഘടനയുമട  സട്ടംരക്ഷണമെഗണന്റ്.

ഇതന്റ്  ഏമതങ്കത്തിലമമെഗരു  മെതതത്തിമന  കഗരന്ത്യമെല.   നമ്മുമട  രഗജന്ത്യമത

ആബഗലവൃദ്ധട്ടം ജനങ്ങളട്ടം  മസവന്റ്  ഇനന്ത്യ,  മസവന്റ്  മകഗണ്സത്തിറമ്യൂഷന്,  മസവന്റ്

മഡമമെഗക്രസത്തി  എന്നതത്തിനുമവണത്തിയുള  വലത്തിയ  മപഗരഗടമെഗണന്റ്  നടത്തുന്നതന്റ്.

ഞഗന്  എലഗ  സര്വ്വകലഗശഗലകളത്തിമലയുട്ടം  വത്തിദന്ത്യഗര്തത്തികമള  അഭത്തിവഗദന്ത്യട്ടം

മചയ്യുകയഗണന്റ്.  ധസ്വീമരഗദഗതരഗണവര്.  കന്ത്യഗമസുകള്  എലഗട്ടം



Uncorrected/Not for Publication

40

അഗ്നത്തിപര്വ്വതങ്ങളഗയത്തി  കത്തിടക്കുകയഗണന്റ്.  സമെരട്ടം  ഒഴുകുകയഗണന്റ്.  ഒരു

പടഗളതത്തിനുട്ടം ഒരു മവടത്തിവയത്തിനുട്ടം ഒരു മെര്ദനതത്തിനുട്ടം ഒരു നത്തിമരഗധനതത്തിനുട്ടം

തടയഗനഗകഗതവത്തിധട്ടം   വമത്തിച  ഒരു  മകഗടുങ്കഗറഗയത്തി  നമ്മുമട  രഗജന്ത്യതന്റ്

ആഞ്ഞടത്തിക്കുകയഗണന്റ്.  ബത്തി.മജ.പത്തി.-യുമട  ഭരണഘടന  മഭദഗതത്തി  മെഗത്രമെല,

ജനങ്ങമള  വഞത്തിച,  ഭരണതത്തില  പരഗജയമപ്പെട  ഒരു  ഭരണകൂടട്ടം,  ഒരു

ഫെഗസത്തിസന്റ്  ഭരണകൂടട്ടം  ജനങ്ങമള  തടവത്തിലഗക്കുന.   എനന്റ്  അവകഗശമെഗണന്റ്

ഇവര്ക്കുളതന്റ്;  ജനങ്ങളമട  ഇനര്മനറന്റ്  കണക്ഷന്  റദഗകഗന്  ശസ്വീ.

നമരന്ദ്രമമെഗദത്തികന്റ്  എവത്തിമടയഗണന്റ്  അധത്തികഗരട്ടം;  ജനങ്ങളമട

വഗര്തഗവത്തിനത്തിമെയങ്ങള്  സട്ടംഭത്തിപ്പെത്തികഗന്,  ജനങ്ങമള  തടവറയത്തിലഗകഗന്,

ജനങ്ങമള ബന്ദത്തികളഗകഗന് യഗമതഗരു അവകഗശവട്ടം ഈ പഗര്ലമമെനത്തിനത്തില.

ഭൂരത്തിപക്ഷമുമണന്നന്റ്  കരുതത്തി  ജനങ്ങമള  ഇങ്ങമന  മമകകഗരന്ത്യട്ടം

മചയ്യുന്നതത്തിമനതത്തിരഗയത്തി,  ഈ പ്രമമെയട്ടം പഗസഗക്കുന്നമതഗടുകൂടത്തി തസ്വീര്ചയഗയുട്ടം

ഇനന്ത്യയുമട വലത്തിമയഗരു മചറുത്തുനത്തിലപ്പെത്തില  നമള് പങ്കഗളത്തികളഗകുകയഗണന്റ്.

ഞഗന് ഈ പ്രമമെയമത വസ്വീണ്ടുട്ടം പത്തിനഗങ്ങുന.
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ശസ്വീ  .    മക  .    വത്തി  .    അബ്ദുള്  ഖഗദര്:  സര്,  ബഹുമെഗനമപ്പെട  മുഖന്ത്യമെനത്തി

ശസ്വീ.  പത്തിണറഗയത്തി  വത്തിജയന് അവതരത്തിപ്പെത്തിച  പ്രമമെയമത ഞഗന് ശക്തമെഗയത്തി

പത്തിനഗങ്ങുകയഗണന്റ്.

മെതനത്തിരമപക്ഷ  ഇനന്ത്യയുമട  ഹൃദയവത്തികഗരമെഗണന്റ്  മുഖന്ത്യമെനത്തി  ഇവത്തിമട

അവതരത്തിപ്പെത്തിച  പ്രമമെയതത്തിലളതന്റ്.  മലഗകതത്തിനന്റ്  മുന്നത്തില  ഭഗരതസ്വീയമന

അഭത്തിമെഗനമെഗണന്റ് നമ്മുമട ഭരണഘടന.  മലഗകമത മെറന്റ് രഗജന്ത്യങ്ങളമട മുമഗമക

തത്തികച്ചുട്ടം  അഭത്തിമെഗനപൂര്വ്വമെഗയഗണന്റ്  ഭരണഘടനമയ  നമള്

ഉയര്തത്തിപ്പെത്തിടത്തിക്കുന്നതന്റ്.   ഭഗരതതത്തിമല ജനങ്ങളഗയ നഗട്ടം ഒരു പരമെഗധത്തികഗര

സത്തിതത്തി  സമെതസ   മെമതതരതസ  ജനഗധത്തിപതന്ത്യ  റത്തിപ്പെബത്തികഗയത്തി  സട്ടംവത്തിധഗനട്ടം

മചയഗനുട്ടം  അതത്തിമല  പഇൗരനഗര്മകലഗട്ടം  സഗമൂഹത്തികവട്ടം  സഗമതത്തികവട്ടം

രഗഷസ്വീയവമെഗയ നസ്വീതത്തിയുട്ടം ചത്തിനയ്ക്കുട്ടം ആശയപ്രകടനതത്തിനുട്ടം വത്തിശസഗസതത്തിനുട്ടം

മെതനത്തിഷയ്ക്കുട്ടം  ആരഗധനയ്ക്കുമുള  സസഗതനന്ത്യവട്ടം  പദവത്തിയത്തിലട്ടം  അവസര

സമെതസതത്തിലമുള സമെതസവട്ടം പ്രദഗനട്ടം മചയ്യുന്നതഗണന്റ് ഇനന്ത്യന് ഭരണഘടന.

ഇനന്ത്യയത്തില  ഏതന്റ്  തരതത്തിലള  നത്തിയമെങ്ങള്  മെഗത്രമമെ   ഉണഗകഗന്

പഗടുളമവന്നന്റ്   ഭരണഘടനയുമട  ആര്ടത്തികത്തിള്  14-ലട്ടം  15-ലട്ടം   വളമര

കൃതന്ത്യമെഗയത്തി  പറയുനണന്റ്.  ആര്ടത്തികത്തിള്  14-ല   ഭഗരതതത്തിമന  ഭൂ
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പ്രമദശതത്തിനകതന്റ്  ഏമതഗരഗള്ക്കുട്ടം   നത്തിയമെതത്തിമന  മുമഗമക  സമെതസമമെഗ

നത്തിയമെങ്ങളമട സമെമെഗയ സട്ടംരക്ഷണമമെഗ നത്തിമഷധത്തികഗന് പഗടുളതല എനട്ടം

ആര്ടത്തികത്തിള് 15-ല മെതമമെഗ വര്ഗ്ഗമമെഗ ജഗതത്തിമയഗ ലത്തിട്ടംഗമമെഗ  ജനനസലമമെഗ

കഗരണമെഗകത്തിയുള വത്തിമവചനതത്തിനന്റ് നത്തിമരഗധനട്ടം എനട്ടം വളമര കൃതന്ത്യമെഗയത്തി

പറയുനണന്റ്.   മെതമമെഗ  വര്ഗ്ഗമമെഗ  ജഗതത്തിമയഗ  ലത്തിട്ടംഗമമെഗ  ജനനസലമമെഗ

കഗരണമെഗകത്തിയത്തിട്ടുള നത്തിമരഗധനട്ടം എന്നന്റ് വളമര കൃതന്ത്യമെഗയത്തി ഭരണഘടനയുമട

14,  15  ആര്ടത്തികത്തിള്  ചൂണത്തികഗണത്തിക്കുമമഗള്  ആ  ഭരണഘടനയുമട

ലട്ടംഘനമെഗണന്റ്  ഇനന്ത്യന്  പഗര്ലമമെനത്തില  പഗസഗകത്തിയ  ഈ  നത്തിയമെട്ടം.

ഭരണഘടനയുമട   5  മുതല  11  വമരയുള അനുമച്ഛേദങ്ങളത്തിലഗണന്റ്  പഇൗരതസട്ടം

സട്ടംബന്ധത്തിച്ചുള  വന്ത്യവസകളളതന്റ്.  ഭരണഘടനയുമട  കൃതന്ത്യമെഗയ  ഈ

വന്ത്യവസകമള  ലട്ടംഘത്തിച്ചുമകഗണ്ടുള  ഈ  നത്തിയമെട്ടം;  ഒരു  പ്രമതന്ത്യക

മെതവത്തിഭഗഗമത  ഒഴത്തിവഗകത്തിമകഗണ്ടുള ഒരു നത്തിയമെട്ടം ഇനന്ത്യന്  പഗര്ലമമെനത്തില

അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ചുമവനളതന്റ്  മെമതതര  ഇനന്ത്യമയ  മഞടത്തിചത്തിരത്തിക്കുകയഗണന്റ്.

ഇനന്ത്യയുമട    സുപ്രസ്വീട്ടം  മകഗടതത്തി  ഈ   ഭരണഘടനഗ  വത്തിരുദ്ധ  നത്തിയമെമത

എങ്ങമനയഗണന്റ് മകള്ക്കുക എന്നന്റ്  മലഗകമെഗസകലമുള ജനങ്ങള്  വളമര

തഗലപ്പെരന്ത്യപൂര്വ്വട്ടം കഗമതഗര്ത്തുനത്തിലക്കുകയഗണന്റ്.    ബഹുമെഗനമപ്പെട മുഖന്ത്യമെനത്തി
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പ്രമമെയതത്തില  ചൂണത്തികഗണത്തിചതുമപഗമല,  സഗര്വ്വമദശസ്വീയതലതത്തില  ഈ

നത്തിയമെമഭദഗതത്തിമയ  സട്ടംബന്ധത്തിച്ചുള സമെരങ്ങളട്ടം  പ്രമക്ഷഗഭങ്ങളട്ടം  ചര്ചകളട്ടം

നടനമകഗണത്തിരത്തിക്കുകയഗണന്റ്.  ഇനന്ത്യമയന്ന മെതനത്തിരമപക്ഷ രഗജന്ത്യമത എലഗ

വത്തിഭഗഗട്ടം ജനങ്ങള്ക്കുട്ടം സമെതസട്ടം നലകുനമവനളതഗണന്റ്  ഇനന്ത്യമയക്കുറത്തിചന്റ്

മലഗകരഗജന്ത്യങ്ങള്ക്കുള ഒരു നത്തിലപഗടന്റ്.   ഈ പ്രമക്ഷഗഭങ്ങളമട പുറകത്തിലള

ആളകമള അവരുമട മവഷട്ടംമകഗണറത്തിയഗമമെന്നഗണന്റ് ഇനന്ത്യയുമട പ്രധഗനമെനത്തി

ഒരു  മപഗതുമയഗഗതത്തില  പ്രസട്ടംഗത്തിച്ചുമകഗണന്റ്  പറഞ്ഞതന്റ്.   ജനഗധത്തിപതന്ത്യ

ഇനന്ത്യയുമട  ചരത്തിത്രതത്തില  ഇനന്ത്യയുമട  ഒരു  പ്രധഗനമെനത്തിയുട്ടം  ഒരു  പ്രമതന്ത്യക

വത്തിഭഗഗമത  അവരുമട  മവഷട്ടം  കണഗല  അറത്തിയഗമമെന്നന്റ്  പറഞ്ഞത്തിടത്തില.

ജനഗധത്തിപതന്ത്യതത്തിമന കടയല,  മെതനത്തിരമപക്ഷതയുമട കടയല കതത്തിവയ്ക്കുന്ന

ഈ പഇൗരതസ മഭദഗതത്തി നത്തിയമെട്ടം ഇനന്ത്യഗ രഗജന്ത്യതത്തിമന ചരത്തിത്രതത്തില ഏറവട്ടം

കറുത,  അപകടകരമെഗയ  നത്തിയമെമെഗണന്റ്.   ഈ  നത്തിയമെതത്തിമനതത്തിരഗയത്തി

ഇനന്ത്യയത്തില  ഉയരുന്ന  ശക്തമെഗയ  പ്രതത്തിമഷധതത്തിനന്റ്  ഈ  നത്തിയമെസഭ

ഐകന്ത്യദഗര്ഢന്ത്യട്ടം  പ്രകടത്തിപ്പെത്തിക്കുന്ന പ്രമമെയട്ടം  രഗജന്ത്യമെഗസകലട്ടം  ആമവശപൂര്വ്വട്ടം

കഗണുമമെന്ന കഗരന്ത്യതത്തില യഗമതഗരു സട്ടംശയവമെത്തില.    മകന്ദ്ര ഗവണ്മമെനന്റ്

ഈ  നത്തിയമെട്ടം  പഗസഗകത്തിയതത്തിനുമശഷട്ടം  പഇൗരതസ  രജത്തിസര്  വരുനമണന്നന്റ്
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ആഭന്ത്യനര വകുപ്പുമെനത്തി പറയുന.  ആ പഇൗരതസ രജത്തിസറത്തിലനത്തിനട്ടം ആളകമള

പുറതഗക്കുമമെന്നന്റ്  അമദഹട്ടം  പ്രഖന്ത്യഗപത്തിക്കുന.   പഗസന്റ് മപഗര്ടന്റ്  പഇൗരതസ

മരഖയമലന്നന്റ് അമദഹട്ടം പറയുന. മകന്ദ്ര ഗവണ്മമെനത്തിമന പ്രഖന്ത്യഗപനങ്ങളത്തില 

ഏറവട്ടം  അപകടകരമെഗയ  ഒന്നഗണതന്റ്.   മലഗകമത  വത്തിവത്തിധ  രഗജന്ത്യങ്ങളത്തില

നമ്മുമട  ആളകള്,  മെലയഗളത്തികള്,  ഇനന്ത്യഗകഗമരഗമക  പണത്തിമയടുക്കുന.

ഏമതഗരു രഗജന്ത്യതത്തിമനയുട്ടം വത്തിമെഗനതഗവളതത്തില മചന്നഗല എമെത്തിമഗഷനത്തില

അകത്തുകടകഗന്  അനുവദത്തിക്കുന്നതന്റ്  പഗസന്റ് മപഗര്ടഗണന്റ്.   ഭഗരതസ്വീയമന

അഭത്തിമെഗനമെഗണന്റ് പഗസന്റ് മപഗര്ടന്റ്.  പഗസന്റ് മപഗര്ടന്റ് പഇൗരതസ മരഖയമലന്നന്റ് മകന്ദ്ര

ഗവണ്മമെനന്റ് പറയുന.  ഇനന്ത്യഗ ഗവണ്മമെനത്തിമന പുതത്തിയ നയട്ടം അനുസരത്തിചന്റ്

പഗസന്റ് മപഗര്ടന്റ്  പഇൗരതസ  മരഖയമലന്ന  നത്തിലപഗടന്റ്  ഏമതങ്കത്തിലട്ടം  ഒരു  രഗജന്ത്യട്ടം

അട്ടംഗസ്വീകരത്തിചഗല,  മെറന്റ്  രഗജന്ത്യങ്ങളത്തിലള  ഭഗരതസ്വീയര്  അവരുമട  പഇൗരതസട്ടം

മതളത്തിയത്തികഗന് മെറന്റ്  മരഖകള് ഹഗജരഗകണമമെന്നന്റ്  പറഞ്ഞഗല അവമരലഗട്ടം

എനന്റ് മചയ്യുട്ടം.  പ്രവഗസത്തി ഇനന്ത്യഗകഗര് എനന്റ് മചയ്യുട്ടം?  നമ്മുമട രഗജന്ത്യതത്തിനന്റ്

വലത്തിയ  മതഗതത്തില  സഗമതത്തിക  സട്ടംഭഗവന  നലകുന്ന  പ്രവഗസത്തി

ഇനന്ത്യഗകഗരുമട  വയറതടത്തിക്കുകയഗണന്റ്  ഈ  നത്തിയമെട്ടം.   അതുമെഗത്രമെല,

പ്രമതന്ത്യക  വത്തിഭഗഗങ്ങമള  നത്തിയമെതത്തില  ഒഴത്തിച്ചുനത്തിര്ത്തുമമഗള്  മലഗകമത
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വത്തിവത്തിധ രഗജന്ത്യങ്ങള്,  അതത്തില കക്രസവ രഗജന്ത്യങ്ങളട്ടം മുസസ്വീട്ടം രഗജന്ത്യങ്ങളമുണന്റ്.

ഹത്തിനവത്തിനുട്ടം മുസസ്വീമെത്തിനുട്ടം ക്രത്തിസന്ത്യഗനത്തിക്കുട്ടം കജനനുട്ടം പഗഴത്തിക്കുട്ടം ഒരു മെതതത്തിലട്ടം

വത്തിശസസത്തികഗതവനുമമെലഗട്ടം  സസതനമെഗയത്തി  ജസ്വീവത്തികഗന്  കഴത്തിയുന്ന

ഇനന്ത്യമയന്ന   മെഹഗരഗജന്ത്യതത്തിമന അടത്തിതറയത്തില കതത്തിവയ്ക്കുകയഗണന്റ് ഈ

നത്തിയമെട്ടം.  ഇവത്തിമട ബഹുമെഗനമപ്പെട മുഖന്ത്യമെനത്തി ചൂണത്തികഗണത്തിചതുമപഗമല, ഈ

നത്തിയമെട്ടം ഒരു ദത്തിവസട്ടംമകഗണ്ടുണഗയതല.  മപഗരഗടങ്ങളമട അഗ്നത്തിപഥതത്തില

ബലത്തിയര്പ്പെത്തിച  ആയത്തിരകണകത്തിനന്റ്  രക്തസഗക്ഷത്തികളമട  ജസ്വീവത്തിതട്ടംമകഗണന്റ്

പടുത്തുയര്തത്തിയതഗണന്റ്  ഇനന്ത്യന് ഭരണഘടന.   'നഗനഗതസതത്തില ഏകതസട്ടം'

എന്ന  മെഹനസ്വീയ  ആശയമത  ഉയര്തത്തിപ്പെത്തിടത്തിക്കുന്നതഗണന്റ്  ഇനന്ത്യന്

ഭരണഘടന.    വന്ത്യതന്ത്യസ  വത്തിഭഗഗങ്ങള്,  ചത്തിനഗധഗരകള്,  സട്ടംസഗരങ്ങള്,

ആരഗധനഗ  രസ്വീതത്തികള്,  ഭഗഷകള്  എലഗമുള  ഒരു  രഗജന്ത്യതന്റ്  ആ

കവവത്തിധന്ത്യങ്ങളമട  ഏകസ്വീകരണമെഗണന്റ്  ഇനന്ത്യന്  ഭരണഘടനയുമട  കഗതല.

ആ കഗതലത്തിനന്റ്  കതത്തി വയ്ക്കുന്ന ഒരു നത്തിയമെട്ടം പഗര്ലമമെനത്തില പഗസഗകത്തിയത്തിടന്റ്

ഇതത്തില  എനന്റ്  കുഴപ്പെമമെന്നഗണന്റ്  ഇവത്തിടമത  ബത്തി.മജ.പത്തി.-കഗര്

മചഗദത്തിക്കുന്നതന്റ്.  ഈ  നത്തിയമെതത്തില  എനഗണന്റ്  കുഴപ്പെമമെന്നന്റ്  അവര്

മചഗദത്തിക്കുന.  ഏമതങ്കത്തിലട്ടം  ആളകമളഗടന്റ്  മപഗകഗന്  പറയുനമണഗ?
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പഗര്ലമമെനത്തില ഒരു നത്തിയമെട്ടം പഗസഗക്കുമമഗള് ഒരു പ്രമതന്ത്യക വത്തിഭഗഗതത്തിനന്റ്,

ഒരു  പ്രമതന്ത്യക  മെതതത്തിനന്റ്  ഇതന്റ്  ബഗധകമെമലന്നന്റ്  പറയുന്നതുതമന്ന

ഭരണഘടനയുമട  ലട്ടംഘനമെമല;  പഇൗരതസ  രജത്തിസര്  ഉണഗക്കുമമഗള്  അതന്റ്

ഏതന്റ് തരതത്തിലഗണന്റ് ഉണഗകുകമയന്നതന്റ് വളമര കൃതന്ത്യമെഗണന്റ്.   അതുമകഗണന്റ്

നമ്മുമട  രഗജന്ത്യതത്തിമന  പഗരമരന്ത്യമത  സസഗതനന്ത്യ  സമെര  മപഗരഗടതത്തിലൂമട

ഉയര്നവന്ന ഭഗരതസ്വീയന് എന്ന കഗഴ്ചപ്പെഗടത്തിമനമയലഗട്ടം ലട്ടംഘത്തിക്കുന്ന നത്തിയമെട്ടം

ഇവത്തിമട നടപ്പെത്തിലഗക്കുകയഗണന്റ്. ഈ നത്തിയമെട്ടം പഗര്ലമമെനത്തില അവതരത്തിപ്പെത്തിക്കുന്ന

മകന്ദ്ര ഗവണ്മമെനന്റ് നമ്മുമട രഗജന്ത്യതന്റ് കഴത്തിഞ്ഞ അഞര വര്ഷകഗലട്ടം എനന്റ്

സട്ടംഭഗവനയഗണന്റ്  നലകത്തിയതന്റ്?   മെഹനസ്വീയമെഗയ  ഒരുപഗടന്റ്  മനടങ്ങള്

നലകുമമെന്നന്റ്  പറഞ്ഞ  പ്രധഗനമെനത്തി  നമരന്ദ്ര  മമെഗദത്തി  ഈ  രഗജന്ത്യമത

പടത്തികജഗതത്തികഗര്കന്റ്,  പടത്തികവര്ഗ്ഗകഗര്കന്റ്,  മതഗഴത്തിലഗളത്തികള്കന്റ്,

കൃഷത്തികഗര്കന്റ്,  കര്ഷകമതഗഴത്തിലഗളത്തികള്കന്റ്  എനന്റ്  മനടമെഗണന്റ്  സട്ടംഭഗവന

മചയതന്റ്?  നമ്മുമട രഗജന്ത്യതത്തിമന സമദ്ഘടന അപകടകരമെഗയ വത്തിധതത്തില

തഗമഴയന്റ്  കൂപ്പുകുതത്തിമകഗണത്തിരത്തിക്കുകയഗണന്റ്.   മതഗഴത്തിലത്തിലഗയ്മ രൂക്ഷമെഗകുന.

മകഗടത്തികണകത്തിനന്റ്  ആളകള്കന്റ്  മതഗഴത്തില  നഷമെഗയത്തി.   കമനത്തികള്

അടച്ചുപൂട്ടുന.  ഇനന്ത്യയുമട മപഗതുസസതഗയ മപഗതുമമെഖലഗ സഗപനങ്ങള്
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സസകഗരന്ത്യ  മുതലഗളത്തിമെഗര്കന്റ്  കണത്തിലകണ വത്തിലയന്റ്  നലകുന.   ഇതഗമണഗ

രഗജന്ത്യ  തഗലപ്പെരന്ത്യവട്ടം  മദശസ്വീയ  തഗലപ്പെരന്ത്യവട്ടം.  നമ്മുമട  രഗജന്ത്യതത്തിമന

മപഗതുസസതഗയത്തിട്ടുള സമതന്റ് ശസ്വീ.  മുമകഷന്റ്  അട്ടംബഗനത്തിക്കുട്ടം ഇനന്ത്യയത്തിമല

ശതമകഗടസ്വീശസരനഗര്ക്കുട്ടം  നലകത്തിമകഗണത്തിരത്തിക്കുന.   നമ്മുമട  രഗജന്ത്യതത്തിമന

സമദ്ഘടനയുട്ടം  സഗമൂഹന്ത്യ  ജസ്വീവത്തിതവട്ടം  അപകടകരമെഗയത്തി

തകര്നമകഗണത്തിരത്തിക്കുന്ന  ഒരു  ഘടതത്തില  ജനശദ്ധ  തത്തിരത്തിച്ചുവത്തിടഗന്,

ജനങ്ങമള ഭത്തിന്നത്തിപ്പെത്തികഗന് മവണത്തിയുള ശമെമെഗണന്റ് മകന്ദ്ര ഭരണഗധത്തികഗരത്തികള്

നടത്തുന്നതന്റ്.   ബത്തിടസ്വീഷുകഗര്കന്റ്  ഒരു  നയമുണഗയത്തിരുന.   ഇനന്ത്യയത്തില

സസഗതനന്ത്യ  സമെരട്ടം  കതത്തിപ്പെടരുന്ന  ഘടങ്ങളത്തിമലലഗട്ടം  അവര്  ജനങ്ങമള

ഭത്തിന്നത്തിപ്പെത്തികഗന്  ശമെത്തിച്ചു.   ഭത്തിന്നത്തിപ്പെത്തിച്ചുമകഗണന്റ്  രഗജന്ത്യമത  ഭരത്തിക്കുക  എന്ന

നയമെഗണന്റ് ബത്തിടസ്വീഷന്റ് ഗവണ്മമെനന്റ് ആസൂത്രണട്ടം മചയതന്റ്.  അമത നയട്ടം ഇന്നന്റ്

മകന്ദ്ര  ഗവണ്മമെനന്റ്  തുടരുകയഗണന്റ്.   കര്ഷകര്  ഇനന്ത്യയത്തില  വലത്തിയ

മപഗരഗടങ്ങള്  നടത്തുന.  ഇനന്ത്യയത്തിമല  കൃഷത്തികഗര്  സമെഗനതകളത്തിലഗത

വലത്തിയ  മപഗരഗടങ്ങള്  നടത്തുന.   മതഗഴത്തിലഗളത്തികള്  കക്ഷത്തിരഗഷസ്വീയതത്തിനന്റ്

അതസ്വീതമെഗയത്തി   മപഗതു  പണത്തിമുടകന്റ്  നടത്തുന.   ആ  സമെരങ്ങമളലഗട്ടം

ശക്തത്തിപ്രഗപത്തിച്ചുവരുന്ന ഘടതത്തില ജനങ്ങമള ഭത്തിന്നത്തിപ്പെത്തികഗന് മവണത്തിയുള ഈ
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ശമെട്ടം  അപകടകരമെഗമണനളതുമകഗണന്റ്  ശക്തമെഗയത്തി  ഈ  നത്തിയമെ

മഭദഗതത്തിമയ എതത്തിര്മകണതുണന്റ്. മകരളട്ടം ആ മപഗരഗടതത്തിമന മുന്നത്തിരയത്തില

നത്തിലക്കുന.   ബഹുമെഗനമപ്പെട  മകരള  മുഖന്ത്യമെനത്തിയുട്ടം  പ്രതത്തിപക്ഷ  മനതഗവട്ടം

സഗമൂഹന്ത്യ സട്ടംഘടനകളമമെലഗട്ടം ഒന്നത്തിച്ചുമകഗണന്റ് ആ മപഗരഗടതത്തിനന്റ് മനതൃതസട്ടം

മകഗടുതതന്റ്  അഭത്തിമെഗനകരമെഗണന്റ്.   ആ  മപഗരഗടങ്ങളമട  തുടര്ചയഗണന്റ്  ഈ

പ്രമമെയമമെനകൂടത്തി  പറഞമകഗണന്റ്,  പ്രമമെയമത  ശക്തമെഗയത്തി

പത്തിന്തുണച്ചുമകഗണന്റ് ഞഗന് നത്തിര്ത്തുന.  

 ശസ്വീ  .   മെഗതറ്റ്യു ടത്തി  .   മതഗമെസന്റ്  : സര്, സസഗതനന്ത്യ സമഗദനതത്തിനുമുമതമന്ന

അനുക്രമെമെഗയത്തി  ഇനന്ത്യയത്തില രൂപമപ്പെട മപഗതുസമൂഹട്ടം സസസ്വീകരത്തിച മൂലന്ത്യങ്ങള്

സമ്പൂര്ണമെഗയത്തി  ഉള്മകഗളത്തിച്ചുമകഗണഗണന്റ്  നമ്മുമട  ഭരണഘടന

രൂപമപ്പെടതന്റ്.   ആ  ഭരണഘടനയുമട  സത  മുഴുവന്  നശത്തിപ്പെത്തിക്കുന്ന

രൂപതത്തിലള നത്തിയമെ  നത്തിര്മഗണങ്ങളട്ടം  ഭരണ നടപടത്തികളട്ടം  ഈ രഗജന്ത്യതന്റ്

ഇന്നന്റ് നടനമകഗണത്തിരത്തിക്കുകയഗണന്റ്.  ഇവത്തിമട എട്ടം. എസന്റ്. മഗഗള്വഗലകറുമട

കഗഴ്ചപ്പെഗടത്തിമന  സട്ടംബന്ധത്തിചന്റ്  സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുകയുണഗയത്തി.   ഭരണഘടനയുട്ടം  ആ

കഗഴ്ചപ്പെഗടുട്ടം  ഒരുമെത്തിച്ചുമപഗകുകയത്തില.   എട്ടം.  എസന്റ്.  മഗഗള്വഗലകറുമട

വത്തികലമെഗയ കഗഴ്ചപ്പെഗടത്തിനനുസൃതമെഗയത്തി ഇനന്ത്യന് ഭരണഘടനയുമട പുനമരഴുതന്റ്
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നടനമകഗണത്തിരത്തിക്കുന്ന  ഒരു  കഗലഘടമെഗണത്തിതന്റ്.   ഇതത്തിമനയഗണന്റ്

മചറുമകണതന്റ്.   ഈ  മചറുത്തുനത്തിലപ്പെത്തിമന  സസഭഗവതത്തിനന്റ്  ഒരു  മെമതതര

സസഭഗവമുമണന്നന്റ്  പറയുന്നതന്റ്  വളമര  ആശഗവഹമെഗണന്റ്.   സര്വ്വകലഗശഗലഗ

വത്തിദന്ത്യഗര്തത്തികള്,  മതഗഴത്തിലഗളത്തികള്,  ചരത്തിത്രകഗരനഗര്,  സഗട്ടംസഗരത്തിക

പ്രവര്തകര്  തുടങ്ങത്തിയവമരലഗട്ടം  ഒരു  മെതതത്തിമന  അടത്തിസഗനതത്തിലല

മെതധ്രുവസ്വീകരണട്ടം  ലക്ഷന്ത്യമെത്തിട്ടുമകഗണന്റ്  നടക്കുന്ന  നത്തിയമെനത്തിര്മഗണമതയുട്ടം

ഭരണനടപടത്തികമളയുട്ടം  എതത്തിര്ത്തുമകഗണത്തിരത്തിക്കുനമവന്നതന്റ്  വളമര

ആശഗവഹമെഗണന്റ്.   ഇവത്തിമട  നത്തിഷഗസത്തിതരഗകമപ്പെമടണവരുമട  പടത്തിക

ആര്.എസന്റ്.എസന്റ്. തയഗറഗകത്തിയത്തിട്ടുണന്റ്.  അതത്തില ക്രത്തിസന്ത്യഗനത്തികളട്ടം മുസസ്വീങ്ങളട്ടം

കമമ്യൂണത്തിസ്റ്റുകളമുണന്റ്.   പമക്ഷ,  ഇമപ്പെഗള്  പഇൗരതസ  മഭദഗതത്തി  നത്തിയമെതത്തില

അവമര  പൂര്ണമെഗയത്തി  ഒഴത്തിവഗക്കുന്നത്തിമലന്നതുമകഗണന്റ്  തലകഗലട്ടം

രക്ഷമപ്പെട്ടുമവന്നന്റ്  ധരത്തിചന്റ്   ചത്തില  ആളകള്  നത്തിസട്ടംഗരഗയത്തി,  നത്തിഷത്തിയരഗയത്തി

ഇരത്തിക്കുകയഗണന്റ്.  അതന്റ്   അപകടകരമെഗണന്റ്.  ഇന്നന്റ് അവര് ലക്ഷന്ത്യട്ടംവയ്ക്കുന്നതന്റ്,

സഗര്വ്വമദശസ്വീയ  സഗമഗജന്ത്യതസ  ശക്തത്തികളമട  അജണ

നടപ്പെത്തിലഗകത്തിമകഗടുക്കുകമയന്നതഗണന്റ്.  സഗമഗജന്ത്യതസ ശക്തത്തികള് ഇസഗമെത്തിമന

ശത്രുവഗയത്തി  പ്രഖന്ത്യഗപത്തിചത്തിരത്തിക്കുകയഗണന്റ്.  ആ  സഗമഗജന്ത്യതസ  ശക്തത്തികളമട



Uncorrected/Not for Publication

50

കഗരന്ത്യപരത്തിപഗടത്തികളത്തിമലയന്റ്  ഇനന്ത്യ  മപഗമകണ  കഗരന്ത്യമമെനഗണന്റ്?

അമമെരത്തികയുമടയുട്ടം  ഇസ്രമയലത്തിമനയുട്ടം  കഗരന്ത്യപരത്തിപഗടത്തി  നടപ്പെത്തിലഗമകണ

രഗജന്ത്യമെഗമണഗ മെമതതര രഗഷമെഗയ ഇനന്ത്യ.  അതത്തിനനുസൃതമെഗയത്തി തലകഗലട്ടം

ചത്തില  വത്തിട്ടുവസ്വീഴ്ചകള്  മചയ്യുനമവങ്കത്തിലട്ടം  ആതന്ത്യനത്തികമെഗയത്തി  മനരമത

പ്രഖന്ത്യഗപത്തികമപ്പെട  ആളകമള  മുഴുവന്  ഈ  സമൂഹതത്തിലനത്തിനട്ടം  നസ്വീകട്ടം

മചയഗനുള  നടപടത്തികള്  ആകുമമഗഴഗണന്റ്  തങ്ങള്കന്റ്  മനരമത  അബദ്ധട്ടം

പറത്തിയമലഗമയന്നന്റ്  ധരത്തിചന്റ്  പുതത്തിയ  സമൂഹട്ടം  ഉയര്മതഴുമന്നലക്കുന്നതന്റ്.

ഇവത്തിമട  അതല  ആവശന്ത്യട്ടം.  മെതതത്തിമനയുട്ടം  ജഗതത്തിയുമടയുട്ടം

സമുദഗയതത്തിമനയുട്ടം അടത്തിസഗനതത്തിലല, നഗടത്തിമല മെമതതരതസട്ടം തകര്ക്കുന്ന

നടപടത്തികള് ഉണഗകുമമഗള് ഒരുമെത്തിച്ചുനത്തിന്നന്റ്  എതത്തിര്കഗന് മുഴുവന് ആളകളട്ടം

തയഗറഗകുന്ന  കഗഴ്ചയഗണന്റ്  നഗട്ടം  ആഗഹത്തിക്കുന്നതന്റ്.   അതഗണന്റ്  രഗജന്ത്യതന്റ്,

പ്രമതന്ത്യകത്തിചന്റ്  മകരളതത്തില  രൂപമപ്പെട്ടുമകഗണത്തിരത്തിക്കുന്നമതന്നതത്തില  നമുകന്റ്

വലത്തിയ  ആശസഗസമുണന്റ്.   മെതപരമെഗയ  വത്തിമവചനതത്തിനന്റ്  വഴത്തിമയഗരുക്കുന്ന

ആദന്ത്യമത നത്തിയമെനത്തിര്മഗണമെഗണന്റ്  ഈ പഇൗരതസ  മഭദഗതത്തി  നത്തിയമെട്ടം.   മെതട്ടം

മയഗഗന്ത്യതയുട്ടം അമയഗഗന്ത്യതയുമെഗയത്തി പരത്തിഗണത്തികമപ്പെടുന്ന ഒരു നത്തിയമെട്ടം.  മെതട്ടം

ഒരു  അളവമകഗലഗയത്തി  മെഗറുന്നതന്റ്  ഭരണഘടനയുമടതമന്ന  ലട്ടംഘനമെഗണന്റ്.



Uncorrected/Not for Publication

51

പഇൗരതസ  മഭദഗതത്തി  നത്തിയമെട്ടം  മെഗത്രല,  370- ാം  അനുമച്ഛേദട്ടം  പത്തിന്വലത്തികല,

പഇൗരതസ  രജത്തിസര്,  ആട്ടംമഗഗ  ഇനന്ത്യന്  സമുദഗയങ്ങള്കന്റ്  നത്തിയമെസഭയത്തില

ഉണഗയത്തിരുന്ന  വത്തിമവചനട്ടം  തുടങ്ങത്തിയവമയലഗട്ടം  മെഗറത്തികളഞമകഗണന്റ്  ഒരു

പ്രമതന്ത്യക  കഗരന്ത്യപരത്തിപഗടത്തി  നടപ്പെത്തിലഗകഗന്,  മുമന്നറഗന്,  മചറുകഗന് മകരളട്ടം

ഒറമകടഗയത്തി നത്തിലക്കുനമവന്നതന്റ് വളമര ആശഗവഹമെഗണന്റ്.  ഒരു കഗരന്ത്യട്ടംകൂടത്തി

സൂചത്തിപ്പെത്തിചന്റ് ഞഗന് പ്രസട്ടംഗട്ടം അവസഗനത്തിപ്പെത്തികഗട്ടം.  കരടന്റ് വത്തിദന്ത്യഗഭന്ത്യഗസ നയട്ടം

2019  ചര്ച  മചയമപ്പെട്ടുമകഗണത്തിരത്തിക്കുകയഗണന്റ്.  ആ  വത്തിദന്ത്യഗഭന്ത്യഗസ

നയതത്തിലൂമടയുട്ടം  കഴത്തിഞ്ഞ  നഗളകളത്തിമല  വത്തിദന്ത്യഗഭന്ത്യഗസതത്തിലൂമടയുട്ടം  നഗട്ടം

എമനഗമക  മനടത്തിമയഗ  അതന്റ്  മുഴുവന്  ഇലഗയ്മമചയഗന്  മബഗധപൂര്വ്വമെഗയ

ശമെങ്ങള്  നടക്കുനണന്റ്.   അകഗരന്ത്യവട്ടം  മകരളതത്തിമല  ജനങ്ങള്,  ഈ

സഭയടകട്ടം ഗഇൗരവമെഗയത്തി എടുകണട്ടം.  ഇന്നന്റ് പഗസഗകത്തിയത്തിരത്തിക്കുന്ന നത്തിയമെട്ടം

നടപ്പെത്തിലഗകഗതത്തിരത്തികഗനുള  ശക്തമെഗയ  മചറുത്തുനത്തിലപ്പെന്റ്  മകരളതത്തിലട്ടം

ഇനന്ത്യയത്തിമലമഗടുട്ടം ഉയര്നവരുന്നതത്തിമന ഭഗഗമെഗയത്തി ഇവത്തിമട ബഹുമെഗനന്ത്യനഗയ

മുഖന്ത്യമെനത്തി  അവതരത്തിപ്പെത്തിചത്തിരത്തിക്കുന്ന  ഈ  പ്രമമെയമത  ഞഗന്  പൂര്ണമെഗയുട്ടം

പത്തിന്തുണയ്ക്കുന.  
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ശസ്വീ  .    മമെഗന്സന്റ്  മജഗസഫെന്റ്:  സര്,  നമ്മുമട  രഗജന്ത്യതത്തിമന  ഏറവട്ടം

അഭത്തിമെഗനകരമെഗയ  നത്തിലപഗടന്റ്  ഭഗരതട്ടം  ഉയര്തത്തിപ്പെത്തിടത്തിക്കുന്ന  മെമതതരതസ

നത്തിലപഗടുട്ടം  മെത  നത്തിരമപക്ഷതയുമെഗണന്റ്.  ഇനന്ത്യമയ  മുമന്നഗടന്റ്  നയത്തിക്കുന്നതത്തില

രഗഷ  ശത്തിലപ്പെത്തികമളലഗട്ടം  മനതൃതസട്ടം  നലകത്തിയതന്റ്  ഇഇൗ  മെമതതരതസ

നത്തിലപഗടുകളത്തിലട്ടം ജനഗധത്തിപതന്ത്യ മൂലന്ത്യങ്ങളത്തിലട്ടം അടത്തിയുറചന്റ്  നത്തിനമകഗണഗണന്റ്.

രഗഷപത്തിതഗവഗയ  മെഹഗത്മജത്തിയുമട  മനതൃതസതത്തില  ഭഗരതട്ടം

സസഗതനന്ത്യതത്തിമലയന്റ്  കടനവന്നതത്തിനുമശഷമുള  കഗലഘടട്ടം  മുഴുവന്

അദ്ധസഗനകരമെഗയ  ഇഇൗ  കഗഴ്ചപ്പെഗടത്തിലഗണന്റ്  മുമന്നഗടന്റ്  മപഗയത്തിട്ടുളതന്റ്.  രഗജന്ത്യട്ടം

സട്ടംരക്ഷത്തിച  പവത്തിത്രമെഗയ  നത്തിലപഗടുകമള  മുഴുവന്  തകര്ക്കുന്ന

നടപടത്തിയത്തിമലയഗണന്റ്  ബത്തി.മജ.പത്തി.  ഗവണ്മമെനന്റ്  ഇമപ്പെഗള്

കടനവന്നത്തിരത്തിക്കുന്നമതന്ന  ഏറവട്ടം  നത്തിര്ഭഗഗന്ത്യകരമെഗയ  സത്തിതത്തിവത്തിമശഷട്ടം

രഗജന്ത്യമത  ജനങ്ങള്  മുന്നത്തില  കഗണുന്ന  അവസയുണഗയത്തിരത്തിക്കുന

എനളതന്റ്  ആശങ്കമയഗടുകൂടത്തി  മനഗകത്തികഗണുന്ന  പശഗതലതത്തിലഗണന്റ്

ഇനന്ത്യമയഗടഗമക  ഇന്നന്റ്  വലത്തിയ  പ്രമക്ഷഗഭതത്തിമലയന്റ്  വന്നത്തിരത്തിക്കുന്നതന്റ്.  ഇഇൗ

പ്രമക്ഷഗഭതത്തിനന്റ് മഎകന്ത്യദഗര്ഢന്ത്യട്ടം പ്രകടത്തിപ്പെത്തിച്ചുമകഗണന്റ് മകരളട്ടം ഒറമകടഗയത്തി

നത്തിലക്കുനമവന്ന സമന്ദശമെഗണന്റ് മകരള നത്തിയമെസഭയുമട ഇന്നന്റ് മചരുന്ന ഇഇൗ
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പ്രമതന്ത്യക  സമമളനതത്തിലൂമട  നമുകന്റ്  വത്തിളത്തിചറത്തിയത്തികഗന്  കഴത്തിഞ്ഞത്തിട്ടുളളതന്റ്.

രഗജന്ത്യതത്തിമന  മഎകന്ത്യവട്ടം  അഖണതയുട്ടം  മെമതതരതസവട്ടം  സട്ടംരക്ഷത്തികഗന്

മവണത്തിയുള മപഗരഗടതത്തില ഇനന്ത്യന് ജനതയുമട വത്തികഗരമുള്മകഗണ്ടുമകഗണന്റ്

മകരളട്ടം  മുമന്നഗട്ടുവരുനമവന്ന  മെഹതഗയ  നത്തിലപഗടഗണന്റ്  നമള്

ഉയര്തത്തിപ്പെത്തിടത്തിക്കുന്നതന്റ്.  ആദരണസ്വീയനഗയ  മുഖന്ത്യമെനത്തിയുമടയുട്ടം

ബഹുമെഗനന്ത്യനഗയ  പ്രതത്തിപക്ഷമനതഗവത്തിമനയുട്ടം  മനതൃതസതത്തില  ഇഇൗ

കഗരന്ത്യതത്തില സസസ്വീകരത്തിച നല നത്തിലപഗടുകമളയുട്ടം പ്രമതന്ത്യകട്ടം അഭത്തിനന്ദത്തികഗന്

ഞഗന്  ഇഇൗ  അവസരതത്തില   ആഗഹത്തിക്കുകയഗണന്റ്.   ശക്തമെഗയ

മപഗരഗടതത്തിമന  പഗതയത്തില  നമുകന്റ്  മുമന്നഗടന്റ്  മപഗകഗന്  കഴത്തിയണട്ടം.

ഇവത്തിമടയുണഗയത്തിരത്തിക്കുന്ന  പ്രശ്നങ്ങമളലഗട്ടം  എത്ര  ആശങ്കഗജനകമെഗമണന്നന്റ്

വത്തിവത്തിധ കക്ഷത്തി മനതഗകനഗരുട്ടം മെറട്ടംഗങ്ങളട്ടം ഇവത്തിമട സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുകയുണഗയത്തി.

ഇനന്ത്യന് പഇൗരതസട്ടം  ഓമരഗരുതര്ക്കുട്ടം ഭരണഘടന ഉറപ്പുനലകുന്ന മെഇൗലത്തിക

അവകഗശമെഗണന്റ്.  ഏമതങ്കത്തിലട്ടം  നത്തിയമെതത്തിലൂമട  ഇതന്റ്  ഉറപ്പെന്റ്  വരുത്തുന്നമതഗ

മെഗറട്ടം  വരുതഗന് കഴത്തിയുന്നമതഗ ആയ കഗരന്ത്യങ്ങളഗയത്തിടല ഇതുവമര നമ്മുമട

രഗജന്ത്യതന്റ്  നത്തിലനത്തിന്നത്തിട്ടുളതന്റ്.  എന്നഗല  ഇത്രയുട്ടം  ഗഇൗരവമമെറത്തിയ

പഇൗരതസമഭദഗതത്തി  നത്തിയമെതത്തിമന  പശഗതലട്ടം  മകഗണ്ടുവന്നത്തിരത്തിക്കുന്നതന്റ്
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ഗഇൗരവമമെറത്തിയ നടപടത്തിക്രമെങ്ങളത്തിമലയന്റ് നമ്മുമട രഗജന്ത്യമത മകഗണ്ടുമപഗകഗന്

മവണത്തിയഗമണന്നന്റ്  നമള്  മെനസത്തിലഗക്കുന.  പഇൗരതസ  മഭദഗതത്തി  നത്തിയമെവട്ടം

അതത്തിമന  ഭഗഗമെഗയത്തി  വരുന്ന  മദശസ്വീയ  ജനസട്ടംഖന്ത്യഗ  പടത്തികയുട്ടം  പഇൗരതസ

രജത്തിസറുട്ടം ഭരണഘടനഗ വത്തിരുദ്ധമെഗമണന്നന്റ് വന്ത്യക്തമെഗകുകയഗണന്റ്.  ഭരണഘടന

അനുശഗസത്തിക്കുന്ന  മെഇൗലത്തിക  അവകഗശങ്ങമള  നത്തിമഷധത്തിക്കുന്നതത്തിലൂമട  ഇതന്റ്

ഭരണഘടനഗ  വത്തിരുദ്ധമെഗയ  ഒരു  നടപടത്തിയഗയത്തി  രഗജന്ത്യമത  ജനങ്ങള്

ഉയര്തത്തിമകഗണന്റ്  വന്നത്തിരത്തിക്കുകയഗണന്റ്.  മദശസ്വീയ  പഇൗരതസ  രജത്തിസര്

തയഗറഗകല നടപ്പെഗകത്തിയഗല രഗജന്ത്യതന്റ് തഗമെസത്തിക്കുന്ന ഒരു വത്തിഭഗഗതത്തിനുട്ടം

അതത്തിലനത്തിനട്ടം  ഒഴത്തിഞമെഗറത്തി  നത്തിലകഗന്  കഴത്തിയത്തിമലനളതഗണന്റ്  ഇമപ്പെഗള്

മബഗദ്ധന്ത്യമപ്പെടുന്ന  യഗഥഗര്തന്ത്യട്ടം.  മുസസ്വീട്ടം  സമുദഗയമത  ഇതന്റ്  കൂടുതലഗയത്തി

ബഗധത്തിക്കുമമെനളതന്റ്  ഒരു  വസ്തുതയഗണന്റ്.  എന്നഗല  ഇതുമെഗത്രമെല,  എലഗ

വത്തിഭഗഗങ്ങമളയുട്ടം  ബഗധത്തിക്കുന്ന  സത്തിതത്തിയഗണന്റ്  ഇതത്തിലൂമട

ഉണഗയത്തിരത്തിക്കുന്നമതന്നഗണന്റ്  ആസഗമെത്തിമല  അനുഭവങ്ങള്

ചൂണത്തികഗണത്തിക്കുന്നതന്റ്.   ആസഗമെത്തില  മദശസ്വീയ  പഇൗരതസ  പടത്തിക

നടപ്പെഗകത്തിയമപ്പെഗള്  പഇൗരതസട്ടം  നഷമെഗയ  പമതഗന്പതന്റ്  ലക്ഷതത്തിലധത്തികട്ടം

മപര് ഉമണന്നഗണന്റ് കണക്കുകള് വന്ത്യക്തമെഗക്കുന്നതന്റ്. പുറതഗയ പമതഗന്പതന്റ്



Uncorrected/Not for Publication

55

ലക്ഷട്ടം  മപരത്തില  ഏകമദശട്ടം  ആറന്റ്  ലക്ഷട്ടം  മപരഗണന്റ്  മുസസ്വീട്ടം

സമഹഗദരങ്ങളഗയത്തിട്ടുളതന്റ്.  ബഗകത്തിയുളവമരലഗട്ടം  അമുസസ്വീങ്ങളഗണന്റ്.  മുപ്പെതന്റ്

വര്ഷട്ടം ഇനന്ത്യന് കരമസനയത്തില രഗജന്ത്യതത്തിനഗയത്തി മസവനമെനുഷത്തിച മുഹമദന്റ്

സലഗവല  മെത്തികച  മസവനതത്തിനുള  രഗഷപതത്തിയുമട  മമെഡല  വഗങ്ങത്തിയ

മമസനത്തികനഗണന്റ്.  ഇനന്ത്യയത്തില  തഗമെസത്തിക്കുന്ന  ഇനന്ത്യയ്ക്കുമവണത്തി  ജസ്വീവത്തിതട്ടം

മെഗറത്തിവച  രഗജന്ത്യമസ്നേഹത്തി,  ഇഇൗ  വന്ത്യക്തത്തിതസട്ടം  ഉള്മപ്പെമട  ഇഇൗ  പഇൗരതസ

പടത്തികയത്തിലനത്തിനട്ടം  പുറത്തുമപഗയത്തിരത്തിക്കുകയഗണന്റ്.  ബത്തി.മജ.പത്തി.  സര്കഗര്

പറയുന്ന  നത്തിയമെമഭദഗതത്തി  രഗജന്ത്യമദ്രഗഹ  നടപടത്തിയഗമണന്നന്റ്  വന്ത്യക്തമെഗക്കുന്ന

അനുഭവമെഗണന്റ്  ഇതന്റ്  നടപ്പെഗകത്തിയ  ആസഗമെത്തില  ഉണഗയത്തിരത്തിക്കുന്നതന്റ്.

ഇതുമപഗലള സഗഹചരന്ത്യങ്ങളത്തിമലയഗണന്റ് രഗജന്ത്യമത തളത്തി നസ്വീക്കുന്നമതങ്കത്തില

ഇനന്ത്യമയ  തകര്ക്കുന്ന,  ഇനന്ത്യയുമട  മൂലന്ത്യങ്ങമള  തകര്ക്കുന്ന,  ഇനന്ത്യയുമട

മെമതതരതസ  നത്തിലപഗടുകമള  തകര്ക്കുന്ന  നടപടത്തി  ഭരണഗധത്തികഗരത്തികള്തമന്ന

നടപ്പെഗക്കുകമയന്നന്റ്  പറഞ്ഞഗല  ഇഇൗ  രഗജന്ത്യമത  ജനങ്ങള്കന്റ്    ഒരത്തികലട്ടം

അതട്ടംഗസ്വീകരത്തികഗന്  കഴത്തിയത്തില.  ശക്തമെഗയ  മചറുത്തുനത്തിലപ്പെത്തിമന  പഗതയത്തില

ഇനന്ത്യന് ജനത നത്തിലക്കുമമഗള് മകരളട്ടം ഒറമകടഗയത്തി മുമന്നഗടന്റ് വരുനമവന്നന്റ്

പറയുന്നതന്റ്  അഭത്തിമെഗനകരമെഗണന്റ്.  ഇഇൗ  മപഗരഗടതത്തിനന്റ്  എലഗ  പത്തിന്തുണയുട്ടം
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പ്രഖന്ത്യഗപത്തിക്കുന,  നത്തിയമെസഭയത്തില  ബഹുമെഗനമപ്പെട  മുഖന്ത്യമെനത്തി  അവതരത്തിപ്പെത്തിച

പ്രമമെയതത്തിനന്റ്  ശക്തമെഗയത്തി  പത്തിന്തുണ നലകത്തിമകഗണന്റ്  മകരളട്ടം  ഒറമകടഗയത്തി

ഇനന്ത്യന്  ജനതമയഗമടഗപ്പെട്ടം  നത്തിലക്കുന്ന,  ഭഗരതമത  ഒന്നഗയത്തി

സട്ടംരക്ഷത്തികഗനുള  ഇഇൗ  മപഗരഗടതത്തില  മതറഗയ  ഇഇൗ  നത്തിയമെ  മഭദഗതത്തി

റദഗകണമമെന്ന  ആവശന്ത്യതത്തില  ഉറച്ചുനത്തിനമകഗണന്റ്  ഇഇൗ  മപഗരഗടതത്തിമന

പഗതയത്തില  നമുകന്റ്  മുമന്നഗടന്റ്  മപഗകഗട്ടം.  ഇതത്തിനന്റ്  മഎകന്ത്യദഗര്ഢന്ത്യട്ടം

പ്രകടത്തിപ്പെത്തിച്ചുമകഗണന്റ് ഇഇൗ പ്രമമെയമത പത്തിനഗങ്ങുന.

ശസ്വീ  .    ഷഗഫെത്തി  പറമത്തില:  സര്,  ഇനന്ത്യയത്തിമല  80  ശതമെഗനതത്തിലധത്തികട്ടം

വരുന്ന  ഹത്തിനവത്തിമന  വത്തിശുദ്ധ  ഗനട്ടം  ശസ്വീമെദന്റ്  ഭഗവതന്റ്  ഗസ്വീതയുട്ടം  13

ശതമെഗനതത്തിലധത്തികട്ടം  വരുന്ന  മുസസ്വീട്ടം  സമുദഗയതത്തിമന  ഗനട്ടം  ഖുറഗനുട്ടം  2

ശതമെഗനതത്തിലധത്തികട്ടം  വരുന്ന  ക്രത്തിസന്ത്യഗനത്തികളമടതന്റ്  മമബബത്തിളട്ടം  രണന്റ്

ശതമെഗനമതഗളട്ടം  വരുന്ന  സത്തിക്കുകഗരമന  ഗനട്ടം  ഗുരു  ഗനന്റ്  സഗഹത്തിബുട്ടം

ബുദ്ധ  മെതകഗരമന  ത്രത്തിപസ്വീഠത്തികയുട്ടം  അതുമപഗമലതമന്ന  മമജനമെതകഗരുമട

വത്തിശുദ്ധ ഗനട്ടം  കലപ്പെ സൂത്രയുമമെഗമകയഗണന്റ്.  ഇവമരലഗട്ടം  ഉള്മകഗള്ളുന്ന

ഭഗരതസ്വീയമന  വത്തിശുദ്ധ  ഗനട്ടം  ഇനന്ത്യയുമട  ഭരണ  ഘടനയഗണന്റ്.  ഇതത്തിമന

തകര്കഗനുട്ടം  ഇതത്തിമന  മൂലന്ത്യങ്ങമള  മവമരഗമട  പത്തിഴുമതറത്തിയഗനുട്ടം  ഭരണകൂടട്ടം
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നടത്തുന്ന  ശമെങ്ങമള  ഒറ  വഗകത്തില  വത്തിമശഷത്തിപ്പെത്തിമകണതന്റ്

ഫെഗസത്തിസമമെന്നഗമണങ്കത്തില  അതത്തിമന  എനന്റ്  വത്തില  മകഗടുത്തുട്ടം  മചറുകഗന്

നമുമകലഗവര്ക്കുട്ടം  ബഗധന്ത്യതയുണന്റ്.  ഇനന്ത്യയത്തില  ആ  മപഗരഗടതത്തിനന്റ്

മുന്പനത്തിയത്തില  മകരളട്ടം   ഉണഗകുകയുട്ടം  മചയ്യുമമെന്ന  കഗരന്ത്യതത്തില  ഒരു

സട്ടംശയവട്ടം  മവണ.  ഭരണഘടനതമന്ന  വര്ഗ്ഗസ്വീയത  ചഗര്ത്തുന്ന  ഏറവട്ടം

നഗണട്ടംമകട  അവസയത്തിമലയന്റ്  ഇഇൗ  രഗജന്ത്യട്ടം  എങ്ങമന മചമന്നതത്തി?   ഇഇൗ

മലഗകതത്തിമല   വഗഷത്തിട്ടംങ്ടണ്  മപഗസ്റ്റുട്ടം  നമ്യൂമയഗര്കന്റ്  മമടട്ടംസുട്ടം

ഗഗര്ഡത്തിയനുമുള്മപ്പെമടയുള മുഴുവന് പത്രങ്ങളട്ടം ഇനന്ത്യയന്റ് ഇമതനന്റ് പറത്തിമയന്നന്റ്

മചഗദത്തിക്കുകയഗണന്റ്.  മലഗകമത ഇനന്ത്യ വത്തിസ്മയത്തിപ്പെത്തിചതന്റ് മെതതത്തിമന മപരത്തില

നടക്കുന്ന,  വര്ഗ്ഗസ്വീയതയുമട  മപരത്തില  നടക്കുന്ന  അക്രമെങ്ങളമട  മപരത്തില

ആയത്തിരുന്നത്തില.  ആ  മമവവത്തിദ്ധന്ത്യങ്ങള്കന്റ്  നടുവത്തിലട്ടം  ഒരുമെത്തിചന്റ്  ജസ്വീവത്തികഗന്

കഴത്തിഞ്ഞതത്തിലൂമട  മലഗകമത  വത്തിസ്മയത്തിപ്പെത്തിച  ഇനന്ത്യഗരഗജന്ത്യട്ടം  ഇന്നന്റ്  അതത്തിമന

ഭരണഘടനയത്തില,  മെതട്ടം  ഇഇൗ  രഗജന്ത്യതത്തിമന  പഇൗരതസതത്തിനന്റ്  ഒരു

മെഗനദണമെഗകുന്ന നഗണട്ടംമകട അവസയത്തിമലയന്റ് തളത്തിവത്തിടവര്മകതത്തിമര ഇഇൗ

നഗടത്തില  ഒന്നഗമക  പ്രതത്തിമഷധട്ടം  ഉയരുകയഗണന്റ്.  ബസ്വീഹഗറത്തില  മെരത്തിച

മകഗണ്ഗസന്റ്  മനതഗവന്റ് രഗമഗഷന്റ് കുമെഗര് യഗദവന്റ് ഉള്മപ്പെമട ഉതര്പ്രമദശത്തില
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മകഗലമപ്പെട  പതത്തിരുപതത്തിരണന്റ്  മെനുഷന്ത്യ  ജസ്വീവനുകള്,  മെട്ടംഗലഗപുരത്തുട്ടം

ലകഇൗവത്തിലട്ടം  ഡലഹത്തിയത്തിലമമെലഗട്ടം  മകഗലമപ്പെടവര്  അവരുമട  വസ്വീടത്തിലനത്തിനട്ടം

കുടത്തിയത്തിറകമപ്പെടുമമെഗമയന്ന  ഭയതത്തിലഗയത്തിരുന്നത്തില  ഇഇൗ

മപഗരഗടതത്തിനത്തിറങ്ങത്തിയതന്റ്.  മെറത്തിചന്റ്  രഗജന്ത്യതത്തിമന  ഭരണഘടനമയ

സട്ടംരക്ഷത്തികഗന്,  രഗജന്ത്യതത്തിമല  ജനങ്ങമള  സട്ടംരക്ഷത്തികഗനുള

മപഗരഗടതത്തിലഗണന്റ്  അവമരലഗട്ടം  വസ്വീരചരമെട്ടം  പ്രഗപത്തിചതന്റ്.  ഇനന്ത്യയത്തിമല

സര്വ്വകലഗശഗലകമള ഫെഗസത്തിസന്റ് ഗവണ്മമെനന്റ് ഉന്നട്ടം വയ്ക്കുന്നതന്റ് നമുകന്റ് ഇതത്തിനന്റ്

മുമട്ടം  വഗര്തകളഗണന്റ്.  അതത്തിമന  കഗരണമമെനഗമണന്നന്റ്  ഇമപ്പെഗള്

രഗജന്ത്യതത്തിനുതമന്ന  മബഗദ്ധന്ത്യമപ്പെടത്തിരത്തിക്കുകയഗണന്റ്.  ജഗതത്തിയുട്ടം  മെതവട്ടം

മനഗകഗമത ഇനന്ത്യയുമട മതരുവകളത്തിമലയന്റ് അധത്തികഗരമതഗടന്റ്  വത്തിരല ചൂണത്തി

സട്ടംസഗരത്തികഗനത്തിറങ്ങത്തിയ,  മപഗരഗടഗനത്തിറങ്ങത്തിയ  ഇനന്ത്യയുമട  വത്തിദന്ത്യഗര്തത്തി

സമൂഹതത്തിനന്റ് മകരള നത്തിയമെസഭയുമട ആദരവട്ടം അഭത്തിവഗദന്ത്യവട്ടം ഇഇൗ സഭയത്തില

അര്പ്പെത്തികഗന്  ഞഗന്  ആഗഹത്തിക്കുകയഗണന്റ്.  രഗജന്ത്യമസ്നേഹത്തികളട്ടം  കപട

രഗജന്ത്യമസ്നേഹത്തികളട്ടം തമത്തിലള വന്ത്യതന്ത്യഗസട്ടം നമള് തത്തിരത്തിചറത്തിഞ്ഞതഗണന്റ്.  അതന്റ്

രണന്റ് കത്തുകളത്തിലൂമട ഇനന്ത്യയന്റ് ഓര്മയുമുളതഗണന്റ്.  ഒരു കതന്റ് പറയുന്നതന്റ്,

ബത്തിടസ്വീഷന്റ്  ഗവണ്മമെനത്തിമന  മമപതൃക  വഗതഗയനങ്ങളത്തിമലയലഗമത
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മെമറവത്തിമടയഗണന്റ്  മുടത്തിയനഗയ  പുത്രനന്റ്  മെടങ്ങത്തി  വരഗനഗകുക.  ബത്തിടസ്വീഷന്റ്

ഗവണ്മമെനത്തിമന   അപഗരമെഗയ  ഒഇൗദഗരന്ത്യതഗലട്ടം  ദയഗവഗയഗലട്ടം  എമന്ന

വത്തിടയക്കുകയഗമണങ്കത്തില  നമവഗതഗനതത്തിമന  പരമമെഗന്നതമെഗയ  ഇട്ടംഗസ്വീഷന്റ്

ഗവണ്മമെനത്തിമന ശക്തനഗയ വക്തഗവഗയത്തി ഞഗന് മെഗറുമമെന്നന്റ് കമതഴുതത്തി വച

വസ്വീരസവര്കമറന്നന്റ്  നത്തിങ്ങള്  വത്തിളത്തിക്കുന്ന  സവര്കര്;  ഞങ്ങള്  പറയുന

മവളകഗരമന  ഷൂ  നകത്തിയ  സവര്കറുമട  രഗജന്ത്യമസ്നേഹട്ടം  പത്തിന്പറ്റുന്നവര്

ഞങ്ങമള  രഗജന്ത്യമസ്നേഹട്ടം  പഠത്തിപ്പെത്തികരുമതന്നന്റ്  ഇഇൗ  നഗടത്തിമല  മചറുപ്പെകഗരുട്ടം

വത്തിദന്ത്യഗര്തത്തികളട്ടം  ഇഇൗ  സമെര  രട്ടംഗതന്റ്  ഏര്മപ്പെടുന്നവരുട്ടം  പറയുന.

അതുമപഗമലതമന്ന  മെമറഗരു  കത്തുട്ടം  നമുകറത്തിയഗട്ടം,  Having  waged  war

against  H.M.  King George,  The King of England,  ഭഗതന്റ്  സത്തിട്ടംഗത്തിമന

കത്തുകളമട വഗചകമെഗയ  I  accept,  ഞങ്ങള് യുദ്ധട്ടം മചയത്തിട്ടുണന്റ്.   എന്നത്തിടന്റ്

പറയുന, We request and hope, that you will very kindly order the

military department to send its  detachment to perform  our execution,

ഞങ്ങമള  തൂകത്തി  മകഗല്ലുന്നതത്തിനന്റ്  പകരട്ടം  നത്തിങ്ങളമട  ബത്തിടസ്വീഷന്റ്

ഡത്തിപ്പെഗര്ട്ടുമമെനത്തിമന പടഗളട്ടം വന്നന്റ് ഞങ്ങമള മവടത്തിവചന്റ് മകഗന്നഗലട്ടം ഇഇൗ യുദ്ധട്ടം

ഇനന്ത്യയത്തില തുടരുമമെന്നന്റ് പ്രഖന്ത്യഗപത്തിച ഭഗതന്റ് സത്തിട്ടംഗന്റ് അയച കത്തുട്ടം ഇനന്ത്യയുമട
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ചരത്തിത്രതത്തിലണന്റ്. അതുമകഗണന്റ് അവര് നമമള രഗജന്ത്യമസ്നേഹട്ടം പഠത്തിപ്പെത്തിമകണ.

പ്രധഗനമെനത്തിയഗയത്തി  പണത്തിറന്റ്  ജവഹര്ലഗല  മനഹ്റു  ഇരുന്നതത്തിമന

കണക്കുകളഗയത്തിരത്തിക്കുട്ടം ഒരുപമക്ഷ ഇഇൗ സട്ടംഘത്തികള് നമമളഗടന്റ്  പറയുന്നതന്റ്.

3259  ദത്തിവസട്ടം  ഇനന്ത്യയുമട  ജയത്തിലകളത്തില  ഇഇൗ  നഗടത്തിമന

സസഗത്രനന്ത്യതത്തിനുമവണത്തി മപഗരഗടത്തിയ പണത്തിറന്റ് ജവഹര്ലഗല മനഹ്റു മെഗപ്പുട്ടം

മകഗപ്പുട്ടം  എഴുതത്തി  മകഗടുകഗമത  ഇഇൗ  നഗടത്തിനുമവണത്തി  കത്തിടന്നത്തിട്ടുമണങ്കത്തില,

ഇമപ്പെഗള്  അഭത്തിനവ  രഗജന്ത്യമസ്നേഹത്തികളഗയ  ആളകള്  പ്രതത്തിമഷധമത

രഗജന്ത്യമദ്രഗഹ  കുറമെഗയത്തി  കഗണുന്ന  അവസയത്തിമലയന്റ്  മെഗറുന്നതന്റ്

ഫെഗസത്തിസതത്തിമന  മെമറഗരു  അടവട്ടം  അടയഗളമപ്പെടുതലട്ടംതമന്നയഗണന്റ്.  ഇഇൗ

രഗജന്ത്യമത ജനങ്ങമള കസ്വീറത്തി മുറത്തികഗനുള ശമെങ്ങള്മകതത്തിമര,  രഗഷസ്വീയമെഗയ

നത്തിലപഗടുകള്മകതത്തിമര,  ഗവണ്മമെനത്തിമന  മചയത്തികള്മകതത്തിമര,  ഏറവട്ടം

ഒടുവത്തില  ഭരണഘടന  എന്ന  നമ്മുമട  ആത്മഗവത്തിലമപ്പെഗലട്ടം  വര്ഗ്ഗസ്വീയത

കലര്തഗനുള  ഇഇൗ  ശമെങ്ങള്  മെമറലഗട്ടം  മെറന്നന്റ്  നമള്  മചറുമത  പറ.

അതത്തിനന്റ്  പത്തിന്തുണ  പ്രഖന്ത്യഗപത്തിക്കുന്നവര്  ഇവത്തിമടയുമുണന്റ്.  ഇമപ്പെഗള്  ഗവര്ണര്

ഉള്മപ്പെമടയുള  സട്ടംവത്തിധഗനങ്ങള്,  ഇഇൗ  നഗടത്തിമല  ജനങ്ങള്  ഒന്നടങ്കട്ടം

പറയുന്നതന്റ് ഇനന്ത്യമയ മെമറഗരു പഗകത്തിസഗനഗകത്തി നമരന്ദ്ര മമെഗദത്തിയുട്ടം അമെത്തിതന്റ്
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ഷഗയുട്ടം  മെഗറഗന് ശമെത്തിക്കുകയഗണന്റ്  എന്നഗണന്റ്.  അവത്തിടമത നമ്യൂനപക്ഷങ്ങമള

മവടയഗടുന്ന പഗകത്തിസഗമന നയങ്ങള് ഇനന്ത്യയുമട മെണത്തില ആവര്തത്തികഗന്

ശമെട്ടം  നടക്കുകയഗണന്റ്.  ഇവത്തിമട  അതത്തിമന  പത്തിന്തുണയ്ക്കുന്ന  ആളകള്....

ഗവര്ണമറ സട്ടംബന്ധത്തിചന്റ് യു.പത്തി.-യത്തിമല അബ്ദുള കുടത്തിയഗമണന്നന്റ് ഒരു ചഗനല

ചര്ചയത്തില പറയുന്നതന്റ് മകട്ടു.  പല പഗര്ടത്തികളത്തിലനത്തിനട്ടം മെഗറത്തി,,  ഇഇൗ പറയുന്ന

വത്തിമവചനതത്തിനന്റ് കുടപത്തിടത്തിക്കുന്ന തരതത്തിലള ഏര്പ്പെഗടുകള്. മചഗദന്ത്യട്ടം മചയ്യുന്ന

ചരത്തിത്രകഗരന്മെഗമരമപ്പെഗലട്ടം  രഗമെചന്ദ്ര  ഗുമഹ,  ഇര്ഫെഗന്

ഹബസ്വീബത്തിമനമപ്പെഗമലയുള  ആളകമള  ഇഇൗ  നഗടത്തില  ഇവര്  ഭയമപ്പെടുന്ന

അവസയത്തിമലയന്റ് മെഗറുന.  ഇനന്ത്യയുമട മമസനത്തിക മമെധഗവത്തി,  ആ മമസനത്തിക

മമെധഗവത്തി രഗഷസ്വീയതത്തില വന്നന്റ് അഭത്തിപ്രഗയട്ടം പറയുന. ഇമതഗനട്ടം ഇനന്ത്യയത്തില

ഇതത്തിനുമുമന്റ്  നമള്  ശസ്വീലത്തിചത്തിടത്തിലഗത  കഗരന്ത്യങ്ങളഗണന്റ്.  ഇതുട്ടം  നമള്

കണത്തിട്ടുളതന്റ്  പഗകത്തിസഗനത്തിലഗണന്റ്.  മമസനത്തിക  മമെധഗവത്തി  രഗഷസ്വീയതത്തില

ഇടമപടന്റ്  സട്ടംസഗരത്തിക്കുന്ന  അവസയുട്ടം  നമള്  കണത്തിട്ടുളതന്റ്

പഗകത്തിസഗനത്തിലഗണന്റ്. ഇനന്ത്യമയ മെതതത്തിമന മപരത്തില ഒരു രഗഷമെഗകത്തി മെഗറഗന്

ശമെത്തിക്കുമമഗള്  ഇഇൗ  നഗടത്തിമന  മഎകന്ത്യമത   സസപട്ടം  കണന്റ്

ദസ്വീര്ഘവസ്വീക്ഷണപരമെഗയത്തി ഇഇൗ നഗടത്തിമന ഭരണഘടന ഉണഗകത്തി വച ആളകള്
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നമമളഗടന്റ് പറയുനണന്റ്, The state has no religion,  രഗജന്ത്യതത്തിനന്റ് മെതമെത്തില.

എലഗ മെതങ്ങളത്തിലട്ടംമപട ആളകള്കന്റ് ജസ്വീവത്തികഗനുട്ടം അവരുമട വത്തിശസഗസതത്തില

പത്തിന്തുടരഗനുട്ടം അവരുമട ഭഗഷ സട്ടംസഗരത്തികഗനുട്ടം അവരുമട മവഷമെണത്തിയഗനുട്ടം

അവരുമട  ഭക്ഷണട്ടം  കഴത്തികഗനുട്ടം  സസഗതനന്ത്യട്ടം  നലകത്തിയത്തിരുന്ന  ഇനന്ത്യയുമട

മെണത്തിമന  ഇങ്ങമന  വത്തിമവചനതത്തിമന  മെണഗകത്തി  മെഗറഗന്  ശമെത്തിക്കുന്നവര്

ഗഗന്ധത്തിജത്തിയുമടമയഗ മനഹ്റുവത്തിമനമയഗ പത്തിന്മുറകഗരല.  അവര് മുഹമദഗലത്തി

ജത്തിന്നയുമട  പത്തിന്മുറകഗരഗമണന്ന  കഗരന്ത്യതത്തില  ഒരു  സട്ടംശയവമെത്തില.  ഇഇൗ

വത്തിമവചനട്ടം  ഒരു  കഷണട്ടം  ഭൂമെത്തിക്കുമവണത്തി  മുഹമദഗലത്തി  ജത്തിന്ന

നടതത്തിയതത്തിമനകഗള്  വലത്തിയ  വത്തിമവചനമെഗയത്തി  മെഗറുന്നതന്റ്  ഇനന്ത്യയത്തിമല

ജനങ്ങളമട  മെനസത്തില  ഇവര്  വത്തിമവചനട്ടം  തസ്വീര്കഗന്

ശമെത്തിക്കുന്നതുമകഗണ്ടുതമന്നയഗണന്റ്.  അതത്തിമന  നമുകന്റ്  മചറുമതപറ,

അതത്തിമനതത്തിരഗയ മപഗരഗടട്ടം  നമുകന്റ്  നയത്തിമച പറ.  ആ മപഗരഗടതത്തില ഒരു

കഗരന്ത്യട്ടംകൂടത്തി  ബഹുമെഗനമപ്പെട  മുഖന്ത്യമെനത്തിയുമട  ശദ്ധയത്തിലമപ്പെടുത്തുന.  നമ്മുമട

മപഗലസ്വീസത്തിമന കൂറുട്ടം നഗഗ്പൂരത്തില അല എന്നന്റ് ഉറപ്പുവരുതഗനുള ബഗധന്ത്യത

അമങ്ങയ്ക്കുണന്റ്  എന്നന്റ്  ഒഗര്മമപ്പെടുതഗന്  ആഗഹത്തിക്കുന.  യു.എ.പത്തി.എ.-യുട്ടം

എന്.മഎ.എ.-യുട്ടം  ഉള്മപ്പെമടയുള  നത്തിയമെങ്ങള്  അനഗവശന്ത്യമെഗയത്തി  ഇവത്തിമട
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വലത്തിചത്തിഴയമപ്പെടുന്ന സഗഹചരന്ത്യങ്ങമള തടയത്തിടഗന് അങ്ങയുമട ഗവണ്മമെനത്തിനുട്ടം

അമങ്ങയ്ക്കുട്ടം കഴത്തിമയണതുമണനകൂടത്തി ഓര്മമപ്പെടുതത്തിമകഗണന്റ് ഇഇൗ നഗടത്തിമന

മഎകന്ത്യമത  തകര്ക്കുന്ന  ആളകള്,  ഞഗന്  ഒരു  കഗരന്ത്യട്ടംകൂടത്തി  പറഞ്ഞന്റ്

നത്തിര്ത്തുന്നതഗണന്റ്...  ഇറഗനത്തിമല  ഹത്തിജഗബന്റ്  ധരത്തികഗതതത്തിമന  മപരത്തില

അവത്തിടമത  ഭരണകൂടതത്തിമന  സങചത്തിതമെഗയ  നത്തിലപഗടത്തിമനതത്തിമര

പ്രതത്തികരത്തിച ഒരു പ്രശസ സത്തിനത്തിമെ  നടത്തിയഗണന്റ്  ഫെഗതത്തിമെഗ  മമെഗതന്റ് മെദന്റ്  ആരന്ത്യ.

അവര്  ഇറഗമനപ്പെറത്തി  ആമവശമതഗമട  പറയുമമഗള്  മലഖകന്

മചഗദത്തിക്കുനണന്റ്,   ഇത്രയുട്ടം  സങചത്തിതമതഗമട  ചത്തിനത്തിക്കുന്ന  നഗടത്തിമനപ്പെറത്തി

നത്തിങ്ങള് എങ്ങമനയഗണന്റ്  ആമവശമതഗമട  പറയുന്നതന്റ്?  ആ മചഗദന്ത്യതത്തിനന്റ്

അവര്  പറയുന്ന  ഒരു  മെറുപടത്തിയുണന്റ്,  രഗഷമമെന്നഗല  ജനതയഗണന്റ്.

ഇനന്ത്യമയന്നഗല  നമരന്ദ്ര  മമെഗദത്തിയുട്ടം  അമെത്തിതന്റ്  ഷഗയുമെല;  ഇനന്ത്യമയന്നഗല

ഇനന്ത്യയത്തിമല മകഗടഗനുമകഗടത്തി ജനങ്ങളഗമണന്നന്റ് ഇഇൗ ദത്തിവസങ്ങളത്തില അവര്കന്റ്

മബഗദ്ധന്ത്യട്ടം  വരുട്ടം.  ഇനന്ത്യയത്തിമല  ജനങ്ങമള  കസ്വീറത്തി  മുറത്തികഗനുള

നസ്വീകതത്തിമനതത്തിമര  നടത്തുന്ന ഇഇൗ പ്രമമെയതത്തിനന്റ്  എമന പത്തിന്തുണ ഞഗന്

പ്രഖന്ത്യഗപത്തിക്കുന.
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ശസ്വീ  .    ഒ  .    രഗജമഗഗപഗല:  സര്,  എനത്തികന്റ്  ഒരു  മെത്തിനത്തിടഗണന്റ്

അനുവദത്തിചത്തിട്ടുളതന്റ്.  എലഗവരുമടയുട്ടം  ആമക്ഷപങ്ങള്  മകട്ടുകഴത്തിഞ.

അതത്തിമനക്കുറത്തിമചഗനട്ടം  പരഗമെര്ശത്തികഗന്  സമെയട്ടം  ലഭത്തികത്തില.  ഒരു  കഗരന്ത്യമമെ

ഞഗന്  പറയഗനഗഗഹത്തിക്കുനള.  രഗഷസ്വീയവട്ടം  രഗഷവട്ടം  രണ്ടുട്ടം  രണഗണന്റ്.

രഗഷസ്വീയതത്തിമന  തഗലകഗലത്തിക  ലഗഭട്ടം  മനഗകത്തി  കുമറ  അര്ദ്ധസതന്ത്യങ്ങളട്ടം

പൂര്ണസതന്ത്യവട്ടം  എലഗട്ടംകൂടത്തി  മചര്ന്നന്റ്  പറയഗന്മവണത്തി  ചത്തിലമപ്പെഗള്

ചത്തിലയഗളകള്  ശമെത്തികഗറുണന്റ്.   പമക്ഷ  രഗഷതത്തിമന  കഗരന്ത്യമതക്കുറത്തിചന്റ്

നമള്  ഗഇൗരവമെഗയത്തി  ചത്തിനത്തിമകണതുണന്റ്.  ഈ  രഗഷമത  എങ്ങമന

രക്ഷത്തികണമമെന്നന്റ്  ആരുട്ടം  പറയുന്നത്തില.  ഇന്ന  മെതകഗമര  പഗടുള,  ഇന്ന

മെതകഗര്മക  ഇന്ന  അവകഗശട്ടം  ഉണഗകഗന്  പഗടുള  എന്നത്തിവത്തിമട  ആരുട്ടം

പറഞ്ഞത്തിടത്തില.  മുസസ്വീട്ടംങ്ങള്കന്റ്  എതത്തിരഗയത്തിട്ടുള  കഗരന്ത്യമെഗമണന്നന്റ്  ഇവത്തിമട

പറയുന.  മുസസ്വീമെഗയ  മഡഗ.  എ.പത്തി.മജ.  അബ്ദുല  കലഗമെത്തിമന

രഗഷപതത്തിയഗകത്തിയതന്റ്  ബത്തി.മജ.പത്തി.യഗണന്റ്  എനള  കഗരന്ത്യട്ടം  ഇവര്

ഓര്മകണതഗണന്റ്. (...ബഹളട്ടം...)

മെത്തി  .    സസ്വീകര്:  ബഹുമെഗനമപ്പെട  അട്ടംഗങ്ങള്  ഇരത്തിക്കൂ.  അമദഹട്ടം

സട്ടംസഗരത്തികമട. നത്തിങ്ങള്കന്റ് ചര്ചയത്തില പമങ്കടുത്തുമകഗണന്റ് മെറുപടത്തി പറയഗട്ടം.
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ശസ്വീ  .    ഒ  .    രഗജമഗഗപഗല:  സര്,  വഗസവതത്തില  ഇവത്തിടമത

പ്രശ്നമമെനഗണന്റ്?  ദൂമരനത്തിന്നന്റ്  നമ്മുമട  നഗടത്തിമലയന്റ്  ധഗരഗളട്ടം  കചവടകഗര്

വരുന,  ടൂറത്തിസ്റ്റുകള്  വരുന,  അങ്ങമന  പലതരതത്തില  ആളകള്  വരുന,

വരണട്ടം.  പരമരഗഗതമെഗയത്തി  മുന്പുട്ടം  വന്നത്തിട്ടുളതഗണന്റ്.  വമരണതന്റ്

ആവശന്ത്യമെഗണന്റ്,  ഇനത്തിയുട്ടം  വരുട്ടം.  പമക്ഷ  അവര്മകഗനട്ടം  അധത്തികഗരമെത്തില.

പഇൗരതസമമെന്നന്റ് പറഞ്ഞഗല അമതഗരു അധത്തികഗരട്ടം മകഗടുകലഗണന്റ്. ജഗതത്തിക്കുട്ടം

മെതതത്തിനുമമെലഗട്ടം  അതസ്വീതമെഗയത്തി  നമ്മുമട  നഗടത്തില  ജസ്വീവത്തിക്കുകയുട്ടം  ഈ

രഗജന്ത്യമത  മസ്നേഹത്തിക്കുകയുട്ടം  ഈ  നഗടത്തിമന  സട്ടംസഗരതത്തില

അഭത്തിമെഗനട്ടംമകഗള്ളുന്നവമരഗമകതമന്ന  പഇൗരന്മെഗര്  തമന്നയഗണന്റ്.

അകഗരന്ത്യതത്തില  ആര്കഗണന്റ്  വത്തിമരഗധമുളതന്റ്;  ഇന്നയഗള്കന്റ്  മകഗടുകണട്ടം,

ഇന്ന  മെതകഗര്കന്റ്  മകഗടുകഗന്  പഗടത്തില  എമന്നഗനട്ടം  ആരുട്ടം  വഗദത്തിചത്തിടത്തില.

അങ്ങമന  മതറഗയത്തി  വഗദത്തിച്ചുമവന്നന്റ്  പറഞ്ഞന്റ്  അതത്തിമന  മുകളത്തില  കുതത്തിര

കയറഗന്മവണത്തി നടക്കുന്ന ശമെങ്ങള് വൃഥഗവത്തിലഗണന്റ്.

ഒരു കഗരന്ത്യട്ടം ഓര്കണട്ടം.  ഇന്നത്തിമപ്പെഗള് വസ്വീരവഗദട്ടം പറയുന്ന ആളകളമല

മെതതത്തിമന അടത്തിസഗനതത്തില രഗജന്ത്യമത മവടത്തിമുറത്തിചതന്റ്?  ഈ രഗജന്ത്യമത

മവടത്തിമുറത്തികഗന്  പഗടത്തില  എനപറഞ്ഞന്റ്  അതത്തിമന  തളത്തിമെഗറത്തിമകഗണന്റ്
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മെതതത്തിമന  അടത്തിസഗനതത്തില  മെഗത്രട്ടം  രഗജന്ത്യമത  വത്തിഭജത്തിചത്തിമല;

(...ബഹളട്ടം...).  എന്നത്തിടഗണത്തിമപ്പെഗള്  വലത്തിയ  വസ്വീരസന്ത്യമമെഗമക  പറയുന്നതന്റ്.

ബത്തി.മജ.പത്തി.മയ  സട്ടംബന്ധത്തിചത്തിടമതഗളട്ടം  തസ്വീര്ചയഗയുട്ടം  ഭരണഘടന

നമുമകലഗവര്ക്കുട്ടം  ഒരുമപഗമല...  ശസ്വീ.  നമരന്ദ്ര  മമെഗദത്തി  പറയുന്നതുമപഗമല

എമന  വത്തിശുദ്ധഗനട്ടം  ഭരണഘടനയഗണന്റ്.  ആ  ഭരണഘടനയനുസരത്തിച്ചുള

കഗരന്ത്യങ്ങള് നടകണമമെന്നന്റ് മെഗത്രമമെ ആഗഹമുള. അതത്തിമന മതറഗയ നത്തിലയന്റ്

വന്ത്യഗഖന്ത്യഗനത്തികഗന്  ശമെത്തിക്കുന്നതന്റ്  സങചത്തിതമെഗയ  രഗഷസ്വീയ

ലഗഭതത്തിനുമവണത്തിയഗണന്റ്. രഗഷതത്തിമന നനയ്ക്കുമവണത്തിയല.

ശസ്വീ  .    എട്ടം  .    സസരഗജന്റ്:  ബഹുമെഗനമപ്പെട  സസ്വീകര്,  നമ്മുമട  രഗഷട്ടം  ഇന്നന്റ്

സമെരസഗന്ദ്രമെഗയത്തിരത്തിക്കുകയഗണന്റ്.  ഇനന്ത്യയത്തിമല  സര്വ്വകലഗശഗലകളത്തിലട്ടം

ജനപഥങ്ങളത്തിലട്ടം  മതരുവവസ്വീഥത്തികളത്തിലമെഗമക  തസ്വീക്ഷ്ണ  സമെരതത്തിമന

തസ്വീനഗമകള്  ഉയരുകയഗണന്റ്.  ഈ  രഗജന്ത്യമത  രക്ഷത്തികണമമെന്ന

ആവശന്ത്യമെഗണന്റ്  എലഗ  സമെരതത്തിലട്ടം  ഉയര്നവന്നത്തിട്ടുളതന്റ്.  നമ്മുമട  രഗജന്ത്യട്ടം

മകവലമമെഗരു  രഗഷട്ടം  എന്നതത്തിലപരത്തി  ഒരു  ആശയമെഗണന്റ്,  സട്ടംസഗരമെഗണന്റ്,

മലഗകതത്തിമന  മുമഗമക  ഒരു  സമന്ദശവമെഗണന്റ്.  ജനഗധത്തിപതന്ത്യമെഗണന്റ്  ഇനന്ത്യ,

മെതനത്തിരമപക്ഷതയഗണന്റ് ഇനന്ത്യ,  സഹത്തിഷ്ണുതയഗണന്റ് ഇനന്ത്യ,  ഉള്മകഗളലഗണന്റ്
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ഇനന്ത്യ.  ആ  ഇനന്ത്യയുമട  ഭഗവത്തിമയക്കുറത്തിച്ചുള  ആശങ്കകളഗണന്റ്  കഴത്തിഞ്ഞ

മലഗകന്റ് സഭഗ  മതരമഞ്ഞടുപ്പെത്തിമന  കഗലതന്റ്  നമമളലഗവരുട്ടം  സട്ടംസഗരത്തിചതന്റ്.

നമമളലഗട്ടം  അന്നന്റ്  പറഞ,  ഈ  മലഗകന്റ് സഭഗ  മതരമഞ്ഞടുപ്പെത്തിമന

മെഇൗലത്തികമെഗയ രഗഷസ്വീയ പ്രശ്നട്ടം ഇനന്ത്യ ആരന്റ് ഭരത്തിക്കുമമെന്നതല, നഗമളയുട്ടം ഇനന്ത്യ

നത്തിലനത്തിലക്കുമമെഗ എന്നതഗണന്റ്. അതന്റ് ഉള്മകഗളഗന് നമ്മുമട രഗജന്ത്യമത പല

ഭഗഗങ്ങളത്തിലമുളവര്കന്റ്  അന്നന്റ്  കഴത്തിയഗമത  മപഗയത്തി.  നത്തിര്ഭഗഗന്ത്യവശഗല

ഇനന്ത്യയുമട  സട്ടംസഗരതത്തിനുട്ടം  മെഇൗലത്തികമെഗയ  ഭഗവങ്ങള്ക്കുട്ടം  വത്തിരുദ്ധമെഗയ

നത്തിലപഗടന്റ്  സസസ്വീകരത്തിക്കുന്നവര്  നമ്മുമട  രഗജന്ത്യതന്റ്  അധത്തികഗരതത്തില  വന.

അങ്ങമന  അധത്തികഗരതത്തിലവന്ന  സട്ടംഘപരത്തിവഗര്  നമ്മുമട  മെതനത്തിരമപക്ഷ

രഗജന്ത്യമത മെതരഗഷമെഗകത്തി മെഗറഗന് ശമെത്തിക്കുകയഗണന്റ്.  ആര്.എസന്റ്.എസന്റ്.-മന

സട്ടംബന്ധത്തിചത്തിടമതഗളട്ടം  അവരുമട  രഗഷസ്വീയട്ടം  മൂടത്തിവയമപ്പെടത്തിട്ടുള  ഒന്നല.

ആര്.എസന്റ്.എസന്റ്.-ലനത്തിന്നന്റ്  ഇങ്ങമനമയഗരു  നത്തിയമെമമെ  നമുകന്റ്

പ്രതസ്വീക്ഷത്തികഗനഗകൂ.  ആര്.എസന്റ്.എസന്റ്.-മന  രണഗമെമത  സര്സട്ടംഘചഗലകന്റ്

ആയ  മെഗധവ  സദഗശത്തിവ  മഗഗൾവൽകർ  ആര്.എസന്റ്.എസന്റ്.-മന

പ്രതന്ത്യയശഗസവട്ടം  രഗഷസ്വീയവട്ടം  എഴുതത്തി  തയഗറഗകത്തിയമപ്പെഗള്  അര്തശങ്കയന്റ്

ഇടയത്തിലഗമത  ഇനന്ത്യമയ  വത്തിശദസ്വീകരത്തിചത്തിട്ടുണന്റ്.  'വത്തിചഗരധഗര'  ഇവത്തിമട
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വത്തിശദസ്വീകരത്തികഗമനഗനട്ടം  ഞഗന്  സമെയമമെടുക്കുന്നത്തില.  പമക്ഷ  'വത്തിചഗരധഗര'-

യുമട  19,  20,  21  അദ്ധന്ത്യഗയങ്ങള്  ഇനന്ത്യയുമട  ശത്രുകമളക്കുറത്തിചഗണന്റ്

പറഞ്ഞത്തിട്ടുളതന്റ്.  ആഭന്ത്യനര  ഭസ്വീഷണത്തികള്  എന്നഗണന്റ്  മഹഡത്തിട്ടംഗന്റ്.  മൂന്നന്റ്

ആഭന്ത്യനര  ഭസ്വീഷണത്തികളഗണന്റ്  ഇനന്ത്യക്കുളമതന്നന്റ്  ആര്.എസന്റ്.എസന്റ്.

ചൂണത്തികഗണത്തിക്കുന.  പമതഗന്പതഗമെമത  അദ്ധന്ത്യഗയട്ടം  മുസസ്വീട്ടംങ്ങള്,

ഇരുപതഗമെമത  അദ്ധന്ത്യഗയട്ടം  മമക്രസവര്,  ഇരുപതത്തിമയഗന്നഗമെമത

അദ്ധന്ത്യഗയട്ടം  കമമ്യൂണത്തിസ്റ്റുകഗര്.  ഈ മൂന്നന്റ്  കൂടരുട്ടം  ഇനന്ത്യയുമട  ശത്രുകളഗണന്റ്,

രഗജന്ത്യതത്തിമന  ഭസ്വീഷണത്തിയഗണന്റ്.  അതുമകഗണന്റ്  ഈ  മൂന്നന്റ്  കൂടമരയുട്ടം

തുടച്ചുനസ്വീകണട്ടം,  ഉന്മൂലനട്ടം മചയണട്ടം,  മകഗമന്നഗടുകണട്ടം,  ആടത്തിപ്പെഗയത്തികണട്ടം

എന്ന ഹത്തിട്ടംസഗത്മകമെഗയ ആശയമതയഗണന്റ് രഗഷസ്വീയ സസയട്ടംമസവകന്റ് സട്ടംഘന്റ്

അനമുതല മുമന്നഗട്ടുവചത്തിട്ടുളതന്റ്. അവര്കത്തിമപ്പെഗള് ഇനന്ത്യയുമട പഗര്ലമമെനത്തില

ഭൂരത്തിപക്ഷട്ടം  ലഭത്തിചത്തിരത്തിക്കുന.  അവര്കന്റ്  മമെധഗവത്തിതസട്ടം  മമകവന്നത്തിരത്തിക്കുന.

അവര് തങ്ങളമട കഗഴ്ചപ്പെഗടനുസരത്തിച്ചുള മെതരഗഷമെഗകത്തി ഇനന്ത്യമയ മെഗറഗനുള

നടപടത്തികളഗണന്റ്  സസസ്വീകരത്തിചത്തിട്ടുളതന്റ്.  അതത്തിമന  സുപ്രധഗനമെഗമയഗരു

ചുവടുവയഗണന്റ് പഇൗരതസ മഭദഗതത്തി നത്തിയമെട്ടം. 

ഈ  നത്തിയമെമതക്കുറത്തിചന്റ്  കൂടുതല  വത്തിശദസ്വീകരത്തിമകണ  കഗരന്ത്യമെത്തില.
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പഇൗരതസതത്തിമന മെഗനദണട്ടം മെതമെഗയത്തി മെഗറുന എന്നതഗണന്റ്.  പഇൗരതസതത്തിമന

മെഗനദണട്ടം  മെതമെഗയത്തി  മെഗറത്തിയഗല  അവത്തിമട  മെതനത്തിരമപക്ഷത  മെരത്തിക്കുന

എന്നഗണര്തട്ടം.  ഇവത്തിമട  എലഗവരുട്ടം  ശരത്തിയഗയത്തി  ചൂണത്തികഗണത്തിചതുമപഗമല

ഭരണഘടമനമയക്കൂടത്തിയഗണന്റ്  മകഗല്ലുന്നതന്റ്.  ഇനന്ത്യമയ  മകഗല്ലുന,  ഇനന്ത്യന്

ഭരണഘടനമയ മകഗല്ലുന.  ഭരണഘടനയുമട  14-ഉട്ടം  15-ഉട്ടം അനുമച്ഛേദങ്ങമള

ഗളമച്ഛേദട്ടം  മചയ്തുമകഗണലഗമത  ഇങ്ങമനമയഗരു  നത്തിയമെട്ടം  മകഗണ്ടുവരഗന്

സഗധത്തിക്കുമമെഗ?  പഗര്ലമമെനത്തില  ഭൂരത്തിപക്ഷമുളതുമകഗണന്റ്  നത്തിങ്ങള്കന്റ്

മതഗനന്ന നത്തിയമെമുണഗകഗന് പറത്തില.  മകശവഗനന്ദഭഗരതത്തി  Vs  മസറന്റ്  ഓഫെന്റ്

മകരള  എന്ന  മകസത്തിമല  സുപ്രധഗനമെഗയ  വത്തിധത്തിനന്ത്യഗയമമെനഗണന്റ്?

മഭദഗതത്തിയഗകഗട്ടം,  പമക്ഷ  ഭരണഘടനയുമട  മെഇൗലത്തിക  സസഭഗവമത

അടത്തിമെറത്തിക്കുന്ന  ഒരു  മഭദഗതത്തിയുട്ടം  പഗടത്തില  എനതമന്നയഗണന്റ്.  നത്തിങ്ങള്

ഭരണഘടനയുമട  മെതനത്തിരമപക്ഷ  സസഭഗവമതയഗണന്റ്  ഇലഗതഗക്കുന്നതന്റ്.

പഇൗരതസ  നത്തിയമെമത  സട്ടംബന്ധത്തിചന്റ്  ഇമപ്പെഗള്  ഒടുവത്തില  സട്ടംസഗരത്തിച

ബഹുമെഗനന്ത്യനഗയ മനമെട്ടം നത്തിമയഗജകമെണലട്ടം എട്ടം.എല.എ.  ചത്തില കഗരന്ത്യങ്ങള്

പറഞ.  ഈ  പചകളമെഗണന്റ്  ഇനന്ത്യ  മുഴുവന്  പ്രചരത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നതന്റ്.

പചകളതത്തിമന  പ്രതലതത്തിലലഗമത  സട്ടംഘപരത്തിവഗര്  രഗഷസ്വീയതത്തിനന്റ്
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നത്തിവര്നനത്തിലകഗനഗവത്തില  എന്നതഗണന്റ്  വര്തമെഗനകഗല  ഇനന്ത്യ

തത്തിരത്തിചറത്തിയുമന്നഗരു  യഗഥഗര്തന്ത്യട്ടം.  പഇൗരതസ  രജത്തിസറുട്ടം  പഇൗരതസ  നത്തിയമെവട്ടം

കൂടത്തിവഗയത്തിക്കുമമഗഴമല  ചത്തിത്രട്ടം  വന്ത്യക്തമെഗകുക.  പതത്തിറഗണ്ടുകളഗയത്തി  ഇനന്ത്യന്

മെണത്തില ജസ്വീവത്തിച ഇനന്ത്യയുമട പ്രഥമെ പഇൗരനഗയത്തി മതരമഞ്ഞടുകമപ്പെട ഫെക്രുദസ്വീൻ

അലത്തി  അഹമദത്തിമന  കുടുട്ടംബട്ടം  എങ്ങമന  പഇൗരന്മെഗരലഗമതയഗയത്തി  മെഗറത്തി;

കഗര്ഗത്തിലത്തിലത്തില  അതത്തിര്തത്തി  കഗതതത്തിനന്റ്  ബഹുമെഗനമപ്പെട  പ്രസത്തിഡനത്തിമന

മമെഡല  വഗങ്ങത്തിയ  മുഹമദന്റ്  സനഗവളഖഗന്  എങ്ങമന  ഇനന്ത്യന്

പഇൗരനലഗമതയഗയത്തി  മെഗറത്തി;  ഇനന്ത്യന്  മമസനന്ത്യതത്തില  വത്തിശത്തിഷമസവനട്ടം

നടതത്തിയ മുഹമദന്റ്  അസ്മല ഹഖന്റ്  എങ്ങമന ഇനന്ത്യന് പഇൗരനലഗമതയഗയത്തി

മെഗറത്തി?  നത്തിങ്ങള് ഇതത്തിമനലഗട്ടം  മെറുപടത്തി  പറമയണതമല?  മബഗധപൂര്വ്വട്ടം  ഈ

രഗജന്ത്യമത  ഗണന്ത്യമെഗയ  ഒരു  ജനവത്തിഭഗഗമത  ആടത്തിമയഗടത്തികഗന്,

തടങ്കലപഗളയതത്തിമലയന്റ്  ആനയത്തികഗന്  മകഗണ്ടുവന്ന  നത്തിയമെമെഗണത്തിതന്റ്.

ബഹുമെഗനമപ്പെട മനമെട്ടം അട്ടംഗതത്തിനന്റ് ഈ മതഗണ്ണൂറഗമെമത വയസത്തിമലങ്കത്തിലട്ടം

മെനുഷന്ത്യതസതത്തിമന  സര്ശമുള  ഒരു  വഗകത്തിവത്തിമട  പറയഗന്  സഗധത്തികഗമത

മപഗകുനമവങ്കത്തില  അങ്ങയുമട  രഗഷസ്വീയട്ടം  എത്രമെഗത്രട്ടം  മെലസ്വീമെസവട്ടം

ഹത്തിട്ടംസഗത്മകവമെഗമണന്നന്റ് ഞങ്ങള് ഭയമതഗടുകൂടത്തി തത്തിരത്തിചറത്തിയുകയഗണന്റ്.
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ഇവത്തിമട  ജസ്വീവത്തിക്കുന്നവമരഗടന്റ്  മരഖ  മചഗദത്തിക്കുന.  പതത്തിറഗണ്ടുകളഗയത്തി,

തലമുറകളഗയത്തി  ഈ  മെണത്തില  ജസ്വീവത്തിക്കുന്നവമരഗടന്റ്  പഇൗരതസട്ടം  മതളത്തിയത്തികഗന്

മരഖ  മചഗദത്തികഗന്  നത്തിങ്ങള്കന്റ്  എനന്റ്  അവകഗശട്ടം;  ഈ  രഗജന്ത്യതത്തിമന

സൃഷത്തിയത്തില നത്തിങ്ങള്കന്റ് എനഗണന്റ് പങ്കന്റ്? ഞങ്ങളമട പൂര്വ്വത്തികര് സൃഷത്തിചതഗണന്റ്

ഇനന്ത്യ.  അവര്  പടമപഗരുതത്തി  സൃഷത്തിചതഗണന്റ്  ഇനന്ത്യ.  അന്നന്റ്  നത്തിങ്ങളമട

പത്തിതഗകന്മെഗര് ബത്തിടമന ഒറ്റുകഗരഗയത്തി ഈ മെണത്തില നത്തിലക്കുകയഗയത്തിരുന. ആ

ഒറ്റുകഗര്കന്റ്  നത്തിര്ഭഗഗന്ത്യവശഗല  ഇന്നന്റ്  ഭരണഗധത്തികഗരട്ടം  കത്തിടത്തി  എന്നതുമകഗണന്റ്

ഈ രഗജന്ത്യമത ജനങ്ങള്കന്റ് മെരണവഗറമണഗരുകഗന് ഒരവകഗശവമെത്തില. ഈ

രഗജന്ത്യതത്തിമന  സസഗതനന്ത്യ  സമെര  ചരത്തിത്രട്ടം  നമമ  പഠത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നമതനഗണന്റ്;

മെതപരമെഗയ  സമെരമെഗമണഗ  ഇവത്തിമട  നടന്നതന്റ്;  എലഗ

മെതവത്തിഭഗഗതത്തിലട്ടംമപടവര്  ഇനന്ത്യ  എന്ന  ഒമര  ആശയതത്തിനുമവണത്തി

മെതനത്തിരമപക്ഷമെഗയത്തി  അണത്തിനത്തിരന്ന  സമെരമെഗണന്റ്  ഇനന്ത്യയുമട  സസഗതനന്ത്യ

സമെരട്ടം.  എലഗ മെതവത്തിഭഗഗതത്തിലട്ടംമപട വസ്വീരശൂര പരഗക്രമെത്തികളഗയ എത്രമയത്ര

രക്തസഗക്ഷത്തികള് ഇവത്തിമടയുണന്റ്. മകരളതത്തില എത്ര അനുഭവങ്ങളണന്റ്. മുസസ്വീട്ടം

ജനവത്തിഭഗഗമത  ആകമെഗനട്ടം  തുടച്ചുനസ്വീകഗനുട്ടം  ആടത്തിപ്പെഗയത്തികഗനുട്ടം

ലക്ഷന്ത്യട്ടംവയ്ക്കുന്ന  ഈ  നത്തിയമെട്ടം  തയഗറഗക്കുമമഗള്  നത്തിങ്ങള്  മെലബഗറത്തിമല
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സസഗതനന്ത്യ  പ്രമക്ഷഗഭങ്ങളമട  ചരത്തിത്രട്ടം  പരത്തിമശഗധത്തിചത്തിട്ടുമണഗ;  എത്രമയത്ര

അനുഭവങ്ങളഗണന്റ് അവത്തിമടയുളതന്റ്?  1852-ല ബത്തിടന് നഗടുകടതത്തിയ സയത്തിദന്റ്

ഫെസല പൂമകഗയ തങ്ങളമട മപരന്റ് നത്തിങ്ങള് മകടത്തിട്ടുമണഗ?  നത്തിങ്ങള് മെമറട്ടം

എമന്നഗരു നഗടത്തിമനക്കുറത്തിചറത്തിയുമമെഗ? വഗഴകഗടത്തിനടുതന്റ് മകഗന്നഗരന്റ് എമന്നഗരു

ഗഗമെമുണന്റ്,  ആ മകഗന്നഗരന്റ്  മെഖഗട്ടം, ഇനട്ടം  ചരത്തിത്ര  സ്മഗരകമെഗയത്തി

നത്തിലനത്തിലക്കുന.   മുസസ്വീട്ടം  മദവഗലയമെഗയത്തിരുന,  ബത്തിടന്  മവടത്തിവചന്റ്

തകര്തതഗണന്റ്. അന്നമത സസഗതനന്ത്യസമെരതത്തിമന മകന്ദ്രട്ടം അതഗയത്തിരുന.

ഇനട്ടം  അതുവഴത്തി  കടനമപഗകുമമഗള്  മകഗന്നഗറ  മെഖഗമെത്തിമന

വഗതഗയനങ്ങളത്തില പതത്തിഞ്ഞത്തിട്ടുളള നസ്വീകട്ടംമചയഗത മവടത്തിയുണകള് നത്തിങ്ങള്

കഗണണട്ടം.  അവത്തിമട നത്തിനട്ടം ബത്തിടന് ബലട്ടം പ്രമയഗഗത്തിചന്റ് അറസ്റ്റുമചയ സയത്തിദന്റ്

മുഹമദന്റ്  മകഗയ  തങ്ങമള  മകഗയമത്തൂരത്തില  മകഗണ്ടുമപഗയത്തി

തൂകത്തിമലറ്റുകയഗണന്റ് മചയതന്റ്.   നത്തിങ്ങള്കന്റ് വഗരത്തിയട്ടം കുന്നതന്റ് കുഞ്ഞഹമദന്റ്

ഹഗജത്തിമയമന്നഗരു  മപരന്റ്  അറത്തിയുമമെഗ?  ബത്തിടമന  മമസനത്തികഗധത്തിപതന്ത്യമത

മവല്ലുവത്തിളത്തിച്ചുമകഗണന്റ്  സസനമെഗയത്തി  ഒരു  രഗഷട്ടം  സഗപത്തിച  ആളഗയത്തിരുന.

തമന  റത്തിപ്പെബത്തികത്തിനന്റ്  അമദഹമെത്തിട  മപരന്റ്  മെലയഗള  രഗജന്ത്യട്ടം  എന്നഗയത്തിരുന.

ബലട്ടം  പ്രമയഗഗത്തിചന്റ്  ബത്തിടന്  അമദഹമത  കസ്വീഴന്റ് മപ്പെടുതത്തി  മൃഗസ്വീയമെഗയ
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മെര്ദനതത്തിലൂമട  പരത്തിണതപ്രജ്ഞനഗകത്തി,  മെസ്വീശയത്തിമല  ഓമരഗ  മരഗമെവട്ടം

പത്തിഴുമതടുതന്റ്,  ബയണറ്റുമകഗണന്റ്  കുതത്തി,  അവസഗനട്ടം  ഒരു  ഓഫെര്

മുമന്നഗട്ടുവച്ചു.   നത്തിങ്ങള്  മെഗപ്പെന്റ്  അമപക്ഷ  എഴുതത്തിതന്നഗല,  നത്തിങ്ങള്

സസഗതനന്ത്യസമെരട്ടം  അവസഗനത്തിപ്പെത്തിചഗല,  നത്തിങ്ങള്കന്റ്  മെകയത്തില  സുഖമെഗയത്തി

ജസ്വീവത്തികഗനുളള  സഇൗകരന്ത്യട്ടം  ഏര്മപ്പെടുതത്തിതരഗട്ടം  എന്നഗണന്റ്  ബത്തിടസ്വീഷന്റ്

മമസനത്തിക  മമെധഗവത്തികള്  അമദഹമതഗടന്റ്  പറഞ്ഞതന്റ്.   ആ  ഓഫെറത്തിമന

മുന്പത്തില മൃതപ്രഗയമനങ്കത്തിലട്ടം പുഞത്തിരത്തിമെഗയഗത മുഖവമെഗയത്തി വഗരത്തിയട്ടംകുന്നതന്റ്

കുഞ്ഞഹമദന്റ്  ഹഗജത്തി  മെറുപടത്തി  പറഞവമത്ര.  മെക  എനത്തികന്റ്  ഇഷമെഗണന്റ്,

പമക്ഷ  നത്തിങ്ങള്  അറത്തിയണട്ടം,  ഞഗന്  പത്തിറനവസ്വീണതന്റ്  മെകയത്തിലല,

സമെരമപഗരഗടങ്ങളമട  വസ്വീമരതത്തിഹഗസങ്ങള്  ഉറങ്ങുന്ന  ഏറനഗടത്തിമന

മെണത്തിലഗണന്റ്,  ഇഇൗ  മെണത്തില  ഞഗന്  മെരത്തിച്ചു  വസ്വീഴുട്ടം,  ഇഇൗ  മെണത്തില  ഞഗന്

ലയത്തിച്ചുമചരുട്ടം,  ഇഇൗ  വഗകഗണന്റ്  അമദഹട്ടം  പറഞ്ഞതന്റ്.   അമദഹമത

വധശത്തിക്ഷകന്റ്  വത്തിധത്തിച്ചു.   വത്തിധത്തിമകടയുടമന  അമദഹട്ടം  പറഞ,  പത്തിറന്ന

നഗടത്തിനുമവണത്തി  രക്തസഗക്ഷത്തിയഗകഗന്  എനത്തിമകഗരു  അവസരട്ടം

മമകവന്നത്തിരത്തിക്കുന.  ഇതത്തിനന്റ് രണന്റ് റകഗയതന്റ് നമെസരത്തിചന്റ് മമദവമതഗടുളള

നന്ദത്തി  പ്രകഗശത്തിപ്പെത്തികഗന്  എനത്തികന്റ്  സമെയട്ടം  തരണമമെന്നഗണന്റ്  അമദഹട്ടം
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പറഞ്ഞതന്റ്.   അമദഹതത്തിമന  അനത്തിമെഗഭത്തിലഗഷപ്രകഗരട്ടം  മുന്നത്തില  നത്തിന്നന്റ്

മവടത്തിവചഗണന്റ്  അമദഹമത  മകഗന്നതന്റ്.   അന്നന്റ്  പുറകത്തിലനത്തിന്നന്റ്

കണ്ണുമകടത്തിയഗണന്റ്  മവടത്തിവചന്റ്  ആളകമള  മകഗന്നത്തിരുന്നതന്റ്.   അവസഗനമത

ആഗഹട്ടം  മചഗദത്തിചമപ്പെഗള്  അമദഹട്ടം  പറഞ,  നത്തിങ്ങള്  എമന  കണ്ണുകള്

മൂടത്തിമകടരുതന്റ്,  നത്തിങ്ങള്  എമന്ന  മുന്നത്തില  നത്തിന്നന്റ്  മവടത്തിവയണട്ടം.   അങ്ങമന

പറഞ്ഞ  ധസ്വീരനഗരുമട  നഗടഗണത്തിതന്റ്.   ആലത്തിമുസത്തിയഗരുമട നഗടഗണത്തിതന്റ്.

ഇനന്ത്യയത്തില  ആമക  ഒരത്തിടതന്റ്  മെഗത്രമമെ  ബത്തിടസ്വീഷന്റ്  പടഗളവമെഗയത്തി

സത്തിവത്തിലത്തിയനഗര്  മനര്ക്കുമനര്  ഏറ്റുമുടത്തിയത്തിട്ടുണന്റ് .  അതന്റ്  ഇന്നമത  മെലപ്പുറട്ടം

ജത്തിലയത്തില  ഉള്മപ്പെടുന്ന  പൂമകഗട്ടൂരത്തിമന  മെണത്തിലഗണന്റ്.   ഇനട്ടം  അവത്തിമട

യുദ്ധസ്മഗരകമുണന്റ്,  ബത്തിടസ്വീഷന്റ്  പടഗളമത  മതഗലപ്പെത്തിചവരഗണന്റ്  ഏറനഗടത്തിമല

മെഗപ്പെത്തിളമെഗര്.   ആ  പ്രഇൗഢഗട്ടംഭസ്വീരമെഗയ  ഭൂതകഗലട്ടം  നത്തിലനത്തിലക്കുമമഗഴഗണന്റ്

നത്തിങ്ങള്  ഒരു  ജനതമയ  ആകമെഗനട്ടം  സട്ടംശയതത്തിമന  നത്തിഴലത്തിലനത്തിര്തത്തി

തുടച്ചുനസ്വീകഗനുളള  സമെസ്വീപനട്ടം  സസസ്വീകരത്തിക്കുന്നതന്റ്.   1935-മല  ഹത്തിറന്റ് ലറുമട

നമ്യൂറട്ടംബര്ഗ്ഗന്റ്  നത്തിയമെമതക്കുറത്തിചന്റ്  ഇവത്തിമട  പറഞ,  ജൂതനഗര്മകതത്തിമര

ഹത്തിറന്റ് ലര്  ആ പഇൗരതസ  നത്തിയമെട്ടം  പഗസഗകത്തി,  തടങ്കലപ്പെഗളയങ്ങള് ഉണഗകത്തി,

ദശലക്ഷകണകത്തിനന്റ്  ജൂതനഗമര  മകഗന്നന്റ്  പതഗട്ടംമകഗലട്ടം  ഹത്തിറന്റ് ലര്കന്റ്



Uncorrected/Not for Publication

75

ആത്മഹതന്ത്യ  മചമയണത്തിവന.   അതഗണന്റ്  ചരത്തിത്രട്ടം.  ലക്ഷകണകത്തിനന്റ്

മെനുഷന്ത്യമര  മകഗലമപ്പെടുതത്തിയ  കുപ്രസത്തിദ്ധമെഗയ  ഓഷന്റ്  വത്തിറന്റ്സത്തിമല

തടങ്കലപ്പെഗളയതത്തിമല മകഗണ്മസന്മട്രഷന് കന്ത്യഗമന്റ്.  ആ കന്ത്യഗമന്റ്  പത്തിന്നസ്വീടന്റ്

മെമ്യൂസത്തിയമെഗയത്തി  മെഗറത്തിയമപ്പെഗള്  ആ  മെമ്യൂസത്തിയതത്തിമന  മുന്പത്തില  വലത്തിയ

അക്ഷരങ്ങളത്തില  എഴുതത്തിവച്ചുവമത്ര,  ''ചരത്തിത്രട്ടം  മെറക്കുന്നവമര  ചരത്തിത്രട്ടം

ശത്തിക്ഷത്തിക്കുകതമന്ന  മചയ്യുട്ടം''.   ഇഇൗ  കഗലഘടട്ടം  ശസ്വീ.  നമരന്ദ്ര  മമെഗദത്തിമയഗടുട്ടം

സര്കഗരത്തിമനഗടുട്ടം  ഓര്മത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നതന്റ്  അതഗണന്റ്.   ''ചരത്തിത്രട്ടം  മെറക്കുന്നവമര,

ചരത്തിത്രട്ടം  ശത്തിക്ഷത്തിക്കുട്ടം''  അകഗരന്ത്യതത്തില  നത്തിങ്ങള്കന്റ്  യഗമതഗരു  സട്ടംശയവട്ടം

മവണ.  അഭയഗര്തത്തികമള  സസസ്വീകരത്തിക്കുന്നതന്റ്  അവരുമട  മെതട്ടം

മനഗകത്തിയഗകരുതന്റ്,   മെനുഷന്ത്യതസട്ടം  മനഗകത്തിയഗകണട്ടം.   മലഗകട്ടം  മുഴുവന്

ഇന്നതഗണന്റ്,  മെനുഷന്ത്യതസ  പ്രമചഗദത്തിതമെഗയ  സമെസ്വീപനങ്ങളഗണന്റ്

വത്തിമവകശഗലത്തികളഗയ  ഭരണഗധത്തികഗരത്തികമളലഗട്ടം  സസസ്വീകരത്തിക്കുന്നതന്റ്.   ഇഇൗ

നത്തിയമെട്ടം  മലഗകതത്തിമന  മുന്പത്തില  ഇനന്ത്യമയ  നഗണട്ടംമകടുത്തുട്ടം,   ഇനന്ത്യമയ

ഒറമപ്പെടുത്തുട്ടം.   സഇൗദത്തിയത്തിമല  രഗജഗവന്റ്  ഇമപ്പെഗള്  മലഗകരഗഷങ്ങളമട

സമമളനട്ടം  വത്തിളത്തിച്ചുമചര്ക്കുന.   ദശലക്ഷകണകത്തിനന്റ്  വരുന്ന ഇനന്ത്യഗകഗര്

മജഗലത്തി  മതടത്തിമപ്പെഗകുന്നതന്റ്  മെമദ്ധന്ത്യഷന്ത്യന്  രഗജന്ത്യങ്ങളത്തിലട്ടം  മെറന്റ്  വത്തിമദശ
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രഗജന്ത്യങ്ങളത്തിലമെഗണന്റ്.  നമമ എലഗതരതത്തിലട്ടം മദഗഷകരമെഗയത്തി ബഗധത്തിക്കുന്ന

ഒരു  അനരസ്വീക്ഷട്ടം  സഗര്വ്വമദശസ്വീയ  രട്ടംഗത്തുണഗകുനമവന്നന്റ്  നമള്

കണ്ടുമകഗളളണട്ടം.  അവസഗനമെഗയത്തി എനത്തികന്റ് സൂചത്തിപ്പെത്തികഗനുളളതന്റ്, 30-ഓളട്ടം

മെനുഷന്ത്യര്  ഇതത്തിമനഗടകട്ടം  ജസ്വീവന്  നലകത്തിയ,  രക്തസഗക്ഷത്തിതസട്ടംവരത്തിച

മഎതത്തിഹഗസത്തികമെഗയ ഇഇൗ സമെരട്ടം നമ്മുമട രഗജന്ത്യമത രക്ഷത്തികഗനുളളതഗണന്റ്.

മുസസ്വീട്ടംങ്ങമള  തുടച്ചുനസ്വീക്കുന്നതത്തിനഗണന്റ്  ഇഇൗ  നത്തിയമെട്ടം  ഇമപ്പെഗള്

മവളത്തിമപ്പെടത്തിട്ടുളളമതങ്കത്തിലട്ടം  ഇമതഗരു  മുസസ്വീട്ടം  പ്രശ്നമെല.  എന്തുമകഗണല?

ഇമതഗരു  തുടകമെഗണന്റ്.  നഗമള  നമ്യൂനപക്ഷങ്ങള്ക്കുട്ടം  ദളത്തിതര്ക്കുട്ടം

വത്തിമയഗജത്തിപ്പുളളവര്ക്കുമമെലഗട്ടം  എതത്തിരഗയത്തി  വരുന്ന  ഭരണകൂട  നസ്വീകതത്തിമന

തുടകമെഗണത്തിതന്റ്.   ഇതന്റ്  മുസസ്വീട്ടം  പ്രശ്നമെല,  മുസസ്വീട്ടം  പ്രശ്നട്ടം  മെഗത്രമെല,  ഇതന്റ്

ഇനന്ത്യയുമട പ്രശ്നമെഗണന്റ്,  മെതനത്തിരമപക്ഷതയുമട പ്രശ്നമെഗണന്റ്. ആ അര്തതത്തില

ഇതത്തിമന  കഗണഗന്  നമള്  തയഗറഗകണട്ടം.   പ്രമതന്ത്യകമെഗയത്തി  ഞഗന്

ഊന്നത്തിപ്പെറയുന്നതന്റ്,  ഇതത്തിമന  സട്ടംഘപരത്തിവഗറത്തിമനതുമപഗമലതമന്ന  മെമറഗരു

കളറത്തിലളള  രഗഷസ്വീയട്ടം  ഉയര്തത്തിപ്പെത്തിടത്തിച്ചുമകഗണന്റ്  പ്രചരണട്ടം  നടത്തുന്ന

വത്തിഭഗഗങ്ങളണന്റ്.  അവരുമട  കയത്തിലല  ഇഇൗ  സമെരട്ടം  മപഗമകണതന്റ്,  ഇതന്റ്

മെതനത്തിരമപക്ഷമെഗയത്തി  സട്ടംഘടത്തിപ്പെത്തിമകണ  സമെരമെഗണന്റ്.  മെതരഗഷ
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വഗദമതയഗണന്റ്  എതത്തിര്ക്കുന്നതന്റ്.  ആര്.എസന്റ്.എസന്റ്.  മെതരഗഷ

വഗദമുയര്തത്തിയഗലട്ടം  ജമെഗ-അമത  ഇസഗമെത്തി  മെതരഗഷ  വഗദമുയര്തത്തിയഗലട്ടം

രണത്തിമനയുട്ടം  എതത്തിര്തന്റ്  മെനുഷന്ത്യമന  റത്തിപ്പെബത്തികഗണന്റ്  ഉണഗമകണമതന്നന്റ്

പറയഗനുളള  കരുതന്റ്  നമുക്കുണഗകണട്ടം.   ഹത്തിനവഗയ  മെഇൗദൂദത്തിയഗണന്റ്

മഗഗള്വഗകര്  എമന്നഗര്കണട്ടം,  മുസസ്വീമെഗയ  മഗഗള്വഗകറഗണന്റ്  മെഇൗദൂദത്തി

എമന്നഗര്മതഗളണട്ടം.  ഇതന്റ് രണ്ടുട്ടം  മെനുഷന്ത്യതസതത്തിനുട്ടം മെതനത്തിരമപക്ഷതയ്ക്കുട്ടം

ജനഗധത്തിപതന്ത്യതത്തിനുട്ടം എതത്തിരഗണന്റ്.  എലഗ മെതനത്തിരമപക്ഷ മെനുഷന്ത്യരുട്ടം ഒരുമെത്തിചന്റ്

മമകമകഗര്ത്തുപത്തിടത്തിചന്റ്,  മെനുഷന്ത്യതസതത്തിമന  ആശയങ്ങളണര്തത്തി  ഇഇൗ

പ്രതത്തിമലഗമെപരമെഗയ  നത്തിയമെമത  പ്രതത്തിമരഗധത്തിമകണതുണന്റ്.   നഗട്ടം  സമെരട്ടം

മചയ്യുന്നതന്റ്  ഇഇൗ  രഗജന്ത്യമത  മകഗല്ലുന്ന  ശക്തത്തികള്മകതത്തിമരയഗണന്റ്,  രഗജന്ത്യ

വത്തിരുദ്ധരഗയ മകന്ദ്ര ഗവണ്മമെനത്തിമനതത്തിമരയഗണന്റ്.  ആ സമെരതത്തിമന പതഗക

മദശസ്വീയ  പതഗകയഗണന്റ്,  നമുകന്റ്  ഒരുമെത്തിചന്റ്  നത്തിലകഗനഗകണട്ടം,  ഇനന്ത്യമയ

രക്ഷത്തികഗനഗകണട്ടം.  ഇഇൗ  നത്തിയമെതത്തിമനതത്തിരഗയത്തി,  ഇഇൗ  നത്തിയമെസഭയത്തില

അവതരത്തിപ്പെത്തിച  പ്രമമെയമത  സര്വ്വഗത്മനഗ  പത്തിന്തുണച്ചുമകഗണന്റ്  എമന

വഗക്കുകള് നത്തിര്ത്തുന.
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ശസ്വീ  .    മക  .    ബത്തി  .    ഗമണഷന്റ്  കുമെഗര്:  സര്,  ഒരു  പരത്തിഷ്കൃത

ജനഗധത്തിപതന്ത്യരഗജന്ത്യതത്തിനന്റ്  മയഗജത്തികഗത  ഒരു  നത്തിയമെട്ടം  ഇനന്ത്യയുമട

പഗര്ലമമെനത്തില പഗസഗകത്തിമകഗണന്റ്,  ഇനന്ത്യന് ഭരണഘടനയുമട അന:സത

നശത്തിപ്പെത്തിച  ദത്തിനങ്ങളഗണന്റ്  ഇഇൗ  രഗജന്ത്യതന്റ്  കടനമപഗകുന്നതന്റ്.   ഇതത്തില

പ്രതത്തിമഷധത്തിക്കുന്നതത്തില  മകരളതത്തിമന  നത്തിയമെസഭ  മഎകകമണനമയടുത

ഇഇൗ തസ്വീരുമെഗനട്ടം, ബഹുമെഗനമപ്പെട മുഖന്ത്യമെനത്തിയുമട മനതൃതസതത്തില എടുത ഇഇൗ

തസ്വീരുമെഗനട്ടം,  അഭത്തിനന്ദനട്ടം  അര്ഹത്തിക്കുന്നതഗണന്റ്.   നമ്മുമട  രഗജന്ത്യതത്തിമന

ഭരണഘടനയുമട  ഏറവട്ടം  വലത്തിയ  മൂലന്ത്യമമെന്നന്റ്  പറയുന്നതന്റ്  അതത്തിമന

അടത്തിതറമയന്നന്റ്  പറയുന്ന  മെമതതരതസമെഗണന്റ്.  നമ്മുമട  രഗജന്ത്യതന്റ്

ജസ്വീവത്തിക്കുന്നവര്  ഏതന്റ്  സമുദഗയതത്തിലമപ്പെടവരഗയഗലട്ടം  അവമരലഗവരുട്ടം  ഇഇൗ

രഗജന്ത്യമത  മസ്നേഹത്തിക്കുന്നവരഗണന്റ്.  ഇനന്ത്യ  പഗകത്തിസഗനുട്ടം  ഇനന്ത്യയുമെഗയത്തി

വത്തിഭജത്തികമപ്പെടമപ്പെഗള്  ഇനന്ത്യയത്തില  ജസ്വീവത്തിക്കുന്ന  മുസസ്വീട്ടംങ്ങള്  ഞങ്ങള്  ഇഇൗ

ഭഗരതമത  മസ്നേഹത്തിചന്റ്  ഇഇൗ  മെണത്തില  ജസ്വീവത്തിക്കുന,  ജനത്തിചന്റ്  വളര്ന്ന  മെണത്തില

ജസ്വീവത്തികഗന് ആഗഹത്തിക്കുന്നവരഗമണന്നന്റ്  പ്രതത്തിജ്ഞ മചയ്തുമകഗണഗണന്റ് അവര്

മസ്നേഹമതഗമട ഇഇൗ രഗജന്ത്യമത വഗരത്തിപ്പുണര്ന്നതുട്ടം പുലകത്തിയതുട്ടം.  അമതലഗട്ടം

മെറനമകഗണന്റ്  ഇന്നന്റ്  രഗജന്ത്യതന്റ്  ആദന്ത്യമെഗയത്തി  ഒരു  നത്തിയമെട്ടം  പഗസഗക്കുന.
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അതത്തില  പ്രമതന്ത്യകട്ടം  ഒരു  മെതവത്തിഭഗഗമത  ഒഴത്തിവഗകത്തി  മുമന്നഗട്ടുമപഗകുന്ന

കഗഴ്ചയഗണന്റ്.   ഇന്നന്റ്  രണന്റ്  പ്രമമെയങ്ങള്,  ഇതത്തിനു മുന്പന്റ്  മുഖന്ത്യമെനത്തി മെമറഗരു

പ്രമമെയവട്ടം കൂടത്തി അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ചു.   നമള് മെനസത്തിലഗകണട്ടം,  ഇഇൗ രഗജന്ത്യമത

നമ്യൂനപക്ഷങ്ങള്കന്റ്  ആട്ടംമഗഗ  ഇനന്ത്യന്  പ്രതത്തിനത്തിധത്തിയുമട  പ്രഗതത്തിനത്തിധന്ത്യട്ടം

പഗര്ലമമെനത്തിലട്ടം  അസട്ടംബത്തിയത്തിലട്ടം  എടുത്തുകളയുന്ന  ഒരു  നടപടത്തി,  വളമര

നത്തിസഗരവലകരത്തിച്ചുമകഗണന്റ്  എടുത്തുകളയുന്ന  നടപടത്തി,  അതന്റ്

ചൂണത്തികഗണത്തിക്കുന്നതന്റ് ഇഇൗ രഗജന്ത്യമത മെതനമ്യൂനപക്ഷങ്ങള്കന്റ്  ശസ്വീ.  നമരന്ദ്ര

മമെഗദത്തിയുമട  ഭരണതത്തില  ജസ്വീവത്തികഗന്  കഴത്തിയഗത  സഗഹചരന്ത്യട്ടം

സൃഷത്തിക്കുനമവനളളതഗണന്റ്.   ഇഇൗ  മവലമയഗമക  കഗണത്തിക്കുമമഗഴുട്ടം  ഇഇൗ

പ്രതത്തിമഷധങ്ങമള  അക്രമെസമെരങ്ങളഗകത്തി  മെഗറത്തി  അതത്തിമന  പടഗളമതയുട്ടം

മപഗലസ്വീസത്തിമനയുട്ടം വചന്റ് മനരത്തിടുമമഗഴുട്ടം അവര് ഉമദശത്തിക്കുന്നതന്റ് ഗുജറഗതത്തിമല

കലഗപട്ടം  ഇനന്ത്യയത്തില  ആവര്തത്തികഗന്  കഴത്തിയുമമെഗമയന്നഗണന്റ്.   അതത്തിമല

രഗഷസ്വീയ  മുതമലടുപ്പെഗണന്റ്  ആര്.എസന്റ്.എസന്റ്-മനയുട്ടം  സട്ടംഘപരത്തിവഗറത്തിമനയുട്ടം

അജണ.  അതത്തിനന്റ്  കഴത്തിയുന്നത്തില,  കഗരണട്ടം  ഇനന്ത്യയത്തിമല  ജനങ്ങള്

സമെഗധഗനപരമെഗയത്തി  ഇതത്തിമനതത്തിമര  പ്രതത്തിമഷധത്തിക്കുകയഗണന്റ്.  നമള്

സമെഗധഗനപരമെഗയത്തി  സമെരട്ടം  മചയന്റ്  സസഗതനന്ത്യട്ടം  മനടത്തിയ  വലത്തിമയഗരു
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സഗട്ടംസഗരത്തിക മമപതൃകമുളള രഗജന്ത്യമെഗണന്റ്.  ആ രഗജന്ത്യമമെന്ന നത്തിലയത്തില നമ്മുമട

സമെരങ്ങള്  സമെഗധഗനപരമെഗണന്റ്.  പമക്ഷ  ജനഗധത്തിപതന്ത്യതത്തില

സമെഗധഗനപരമെഗയ  സമെരങ്ങമള  അനസഗയത്തി  കഗണുകയുട്ടം  അതത്തിമന

സസസ്വീകരത്തിചന്റ്  അതത്തിമന  മതറ്റു തത്തിരുത്തുകയുട്ടം  മചയ്യുന്നതഗണന്റ്  ജനഗധത്തിപതന്ത്യട്ടം.

അതന്റ്  മചയഗമത ആര്.എസന്റ്.എസന്റ്-മനയുട്ടം സട്ടംഘപരത്തിവഗറത്തിമനയുട്ടം അജണ

നടപ്പെത്തിലഗകഗനുളള  ഒരു  ശമെട്ടം  ഇഇൗ  രഗജന്ത്യതന്റ്  നടക്കുന.   കഴത്തിഞ്ഞ

പഗര്ലമമെനന്റ്  മതരമഞ്ഞടുപ്പെത്തിലട്ടം  മെറ്റുട്ടം  നമള്  ഉന്നയത്തിമചഗരു  വത്തിഷയമുണന്റ്.

ഇനന്ത്യന്  ഭരണഘടന  മചഗദന്ത്യട്ടം  മചയമപ്പെടുട്ടം.   ഇഇൗ  രഗജന്ത്യതന്റ്  മനഗടന്റ്

നത്തിമരഗധനട്ടം  മകഗണ്ടുവന,  എലഗ  വത്തിഭഗഗങ്ങമളയുട്ടം  ബഗധത്തിക്കുന്ന

മനഗട്ടുനത്തിമരഗധനട്ടം  ഒരു  ദത്തിവസട്ടം  പ്രഖന്ത്യഗപത്തിക്കുന.   അതത്തിമനതത്തിമര  നമള്

പ്രമമെയട്ടം പഗസഗകത്തി, ഇഇൗ സഭ അതത്തിമനതത്തിമര പ്രതത്തിമഷധത്തിച്ചു. ബഹുമെഗനമപ്പെട

മുഖന്ത്യമെനത്തി  പ്രമമെയട്ടം  മകഗണ്ടുവന,   നമള്  മഎകകമണന  പഗസഗകത്തി.

അമതനഗണന്റ്,  എലഗമപമരയുട്ടം  ബഗധത്തിക്കുന്ന  പ്രതത്തിമഷധതത്തിമന

അളമവടുക്കുകയഗയത്തിരുന.  അന്നന്റ് നടതത്തിയ പ്രസട്ടംഗതത്തില ഞഗന് പറഞ്ഞ

കഗരന്ത്യട്ടം വസ്വീണ്ടുട്ടം ഓര്മത്തിപ്പെത്തിക്കുകയഗണന്റ്. അന്നന്റ് ഞഗന് പറഞ, അന്നന്റ് ഇതത്തിമന

മപരത്തില ആര്.എസന്റ്.എസന്റ്.  -കഗരുട്ടം ബത്തി.മജ.പത്തി.-കഗരുട്ടം എമന വസ്വീടത്തിമലകന്റ്
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ജഗഥ  നടതത്തി.   ഞഗന്  അന്നന്റ്  പറഞ,  ഹത്തിറന്റ് ലറഗയത്തി  മെഗറുകയഗണന്റ്  ശസ്വീ.

നമരന്ദ്ര  മമെഗദത്തി  എന്നന്റ്.   നഗസത്തികള്  എങ്ങമനയഗമണഗ  ആ  രഗജന്ത്യതന്റ്

മപരുമെഗറത്തിയതന്റ്,  അവത്തിമട ആദന്ത്യമമെനഗണന്റ് മൃഗമസ്നേഹതത്തിലഗണന്റ് തുടങ്ങുന്നതന്റ്,

വളമര മൃദുവഗയ മൃഗമസ്നേഹട്ടം.  മൃഗമസ്നേഹട്ടം കഗണുമമഗള് നമള് വത്തിചഗരത്തിക്കുട്ടം

ഗട്ടംഭസ്വീരട്ടം,  മകഗളളഗട്ടം.   പത്തിന്നസ്വീടന്റ്  എമങ്ങഗടഗണന്റ്  മപഗകുന്നതന്റ്;  മെനുഷന്ത്യനന്റ്

ജസ്വീവത്തികഗന്  കഴത്തിയഗത  വട്ടംശസ്വീയത  ഉണര്ത്തുന്ന  ഫെഗസത്തിസമെഗണന്റ്  ഇന്നന്റ്

ഇനന്ത്യയത്തില നടപ്പെത്തിലഗകഗന് തുടങ്ങുന്നതന്റ്.  അതത്തിമന തുടകമെഗണത്തിതന്റ്. ഇതത്തിമന

നമള്  എതത്തിര്കണട്ടം.   മനഗടന്റ്  നത്തിമരഗധനട്ടം  വന്നമപ്പെഗള്  പറഞ,

അടുതതഗയത്തി  ഇവര്  മുതലഗഖത്തില  പത്തിടത്തിക്കുട്ടം.  മുതലഗഖത്തില  പത്തിടത്തിചമലഗ,

അതുകഴത്തിഞ്ഞന്റ്  കഗശസ്വീര്  വത്തിഭജനട്ടം  മകഗണ്ടുവന.  ഇനത്തി  നത്തിങ്ങള്

ഭയമപ്പെമടണതത്തില,  അന്നന്റ്  പറഞ്ഞതന്റ്  ഒനകൂടത്തി  ആവര്തത്തിക്കുകയഗണന്റ്.

അടുത  ലക്ഷന്ത്യട്ടം  എകസ്വീകൃത  സത്തിവത്തിലമകഗഡന്റ്  എന്ന  ആശയവമെഗയത്തി  വന്നന്റ്

ഇനന്ത്യയത്തിമല  ജനങ്ങമള  ഭത്തിന്നത്തിപ്പെത്തികഗനുളള  ശമെമെഗണന്റ്.  ഇഇൗ  രഗജന്ത്യമത

മെതനമ്യൂനപക്ഷങ്ങമള  മഞടത്തിക്കുകയുട്ടം  മവദനത്തിപ്പെത്തിക്കുകയുട്ടം  മചയ്യുന്ന  ഒരു

സത്തിറ്റുമവഷനുണഗകഗനഗണന്റ്  ഇവര് മുമന്നഗടന്റ്  മപഗകുന്നതന്റ്,  ഇവരുമട അജണ

അതഗണന്റ്.   ഇവത്തിമട  ഇനന്ത്യന്  ഭരണഘടനയത്തില  വരുന്ന  മഭദഗതത്തികള്,
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നത്തിയമെതത്തില വരുന്ന മഭദഗതത്തികള്; സഗധഗരണയഗയത്തി മെനത്തിസഭയത്തിലട്ടം പഗര്ടത്തി

ചത്തിനത്തിക്കുന്നതന്റ്,  പമക്ഷ  മെനത്തിസഭയല  ഇവത്തിമട  നത്തിയമെട്ടം  നത്തിര്മത്തിക്കുന്നതന്റ്.

ആര്.എസന്റ്.എസന്റ്-മന  ആസഗനതന്റ്  നത്തിയമെട്ടം  നത്തിര്മത്തിച്ചുമകഗണ്ടുവന്നന്റ്

പഗര്ലമമെനത്തില  പഗസഗക്കുന്ന  ഒരു  നഗണട്ടംമകട  അവസ  ഇന്നന്റ്   നമ്മുമട

രഗജന്ത്യതന്റ്  നത്തിലവത്തിലണന്റ്.  ഇതത്തിമനതത്തിമര  സമെഗധഗനപരമെഗയത്തി   എലഗ

സമെരങ്ങളട്ടം  മുമന്നഗടന്റ്  മകഗണ്ടുമപഗകണട്ടം.  മനഗടന്റ്  നത്തിമരഗധനട്ടം  നടന്നമപ്പെഗള്

ഇനന്ത്യയത്തില സമെരട്ടം വളമര മമെഗശമെഗയത്തിരുന.  അന്നന്റ് ശക്തമെഗയത്തി ഒരു സമെരട്ടം

നടതത്തി.  മകരളതത്തില ഇടതുപക്ഷ ജനഗധത്തിപതന്ത്യ മുന്നണത്തി നടതത്തിയ ഏറവട്ടം

വലത്തിയ സമെരട്ടം.  കഗസര്മഗഗഡന്റ് മുതല പഗറശഗല വമര നമള് മെനുഷന്ത്യമെതത്തില

തസ്വീര്ത്തുമകഗണന്റ് ശസ്വീ.  നമരന്ദ്ര മമെഗദത്തിയുമട മതറഗയ  തുഗകന്റ് പരത്തിഷഗരമത

നമള് എതത്തിര്ത്തു.  ഇവത്തിമട ഇമപ്പെഗള് രഗമജടന് പറഞ്ഞതന്റ് അമദഹതത്തിമന

പഗര്ടത്തിയുമട  നയമെഗണന്റ്.   കണടചഗല  ഇരുടഗകുകയത്തില,  അമദഹമതഗടുളള

ബഹുമെഗനട്ടം  മുന്നത്തിര്തത്തിമകഗണന്റ്  പറയുകയഗണന്റ്.  അമദഹട്ടം  പറഞ

എലഗമപരുട്ടം ഒന്നത്തിചന്റ് ജസ്വീവത്തികണട്ടം, മെമതതരതസട്ടം  നത്തിലനത്തിര്തണട്ടം, ഇനന്ത്യമയ

മസ്നേഹത്തിക്കുന്ന എലഗവര്ക്കുട്ടം പഇൗരതസട്ടം മകഗടുകണമമെന്നന്റ്.  അങ്ങമനമയങ്കത്തില

എന്തുമകഗണന്റ് ഇതത്തില മുസസ്വീട്ടംങ്ങമള മെഗത്രട്ടം ഒഴത്തിവഗകത്തി?  ഇതന്റ് മുസസ്വീട്ടംങ്ങളമട
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വത്തിഷയമെല.  എന്തുമകഗണന്റ്, അമദഹട്ടം അതന്റ്  ഒഴത്തിവഗകത്തി. അതന്റ് ശരത്തിയഗമണഗ,

അങ്ങമന  മചയഗന്  പഗടത്തില.   ഒരു  മെതമത  നത്തിര്ണയത്തികഗന്,  മലഗകതന്റ്

അമമെരത്തികയത്തിലട്ടം യൂമറഗപ്പെത്തിലമമെഗമക പഇൗരതസട്ടം മകഗടുക്കുനണന്റ്. ഏമതങ്കത്തിലട്ടം

ഒരു ജനഗധത്തിപതന്ത്യ രഗജന്ത്യതന്റ്,  ഒരു പരത്തിഷ്കൃത രഗജന്ത്യതന്റ്  ജഗതത്തിയുമട മപരത്തില

പഇൗരതസട്ടം  നത്തിമഷധത്തിക്കുന്നതന്റ്  നമള്  കണത്തിടത്തില.  അതന്റ്  എവത്തിമടയുമെത്തില.

എവത്തിമടയുമെത്തിലഗത  ഒരു  നഗണട്ടംമകട  അവസ,  ഒരു  ജനഗധത്തിപതന്ത്യ

വത്തിരുദ്ധമെഗയ അവസ ഇനന്ത്യയത്തില ഉണഗയതന്റ് ലജഗകരമെഗണന്റ്.   ഇനന്ത്യയത്തില

ജസ്വീവത്തിക്കുന്ന  ഒരു  പഇൗരനുട്ടം,  ഇവത്തിമട  ജനത്തിചവര്കന്റ്  തലമുറകള്  കഴത്തിഞ്ഞന്റ്,

അച്ഛേമനയുട്ടം അപ്പൂപ്പെമനയുട്ടം അപ്പൂപ്പെമന അപ്പൂപ്പെമനയുട്ടം എസന്റ്.എസന്റ്.എല.സത്തി.

ബുകന്റ്  മചഗദത്തിക്കുന്ന  ഒരു  നഗണട്ടംമകട  അവസയത്തിമലകന്റ്,  ഒരു

അരക്ഷത്തിതഗവസയത്തിമലകന്റ്  ജനങ്ങമള  തളളത്തിയത്തിടുന്ന  മകന്ദ്ര  സര്കഗരത്തിമന

ഇഇൗ  നയട്ടം  തത്തിരുതമപ്പെമടണതഗണന്റ്.  ഇഇൗ  നത്തിയമെട്ടം  തത്തിരുത്തുകയല,  ഇഇൗ

പഇൗരതസ  നത്തിയമെട്ടം പൂര്ണമെഗയുട്ടം പത്തിന്വലത്തികഗന് ഇനന്ത്യ ഭരത്തിക്കുന്ന സര്കഗര്

തയഗറഗകണട്ടം.  അതുവമര  ഇഇൗ  പ്രതത്തിമഷധട്ടം  നമള്  തുടരുട്ടം,   ഇവത്തിമട

അവതരത്തിപ്പെത്തിച  പ്രമമെയമത  ഞഗനുട്ടം  എമന  പഗര്ടത്തിയുട്ടം  ശക്തത്തിയുക്തട്ടം

പത്തിന്തുണയ്ക്കുന.         
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ശസ്വീ  .    പത്തി  .    സത്തി  .    മജഗര്ജന്റ്:  സര്,  ബഹുമെഗനമപ്പെട മുഖന്ത്യമെനത്തി പത്തിണറഗയത്തി

വത്തിജയന്  അവതരത്തിപ്പെത്തിച  പ്രമമെയമത  ഞഗന്  നൂറുശതമെഗനവട്ടം

അനുകൂലത്തിക്കുകയഗണന്റ്.  എനമെഗത്രമെല,  അമദഹവട്ടം  ഇവത്തിമടയുള  രഗഷസ്വീയ

കക്ഷത്തികളട്ടം  നടത്തുന്ന  എലഗ  സമെരപരത്തിപഗടത്തികള്ക്കുട്ടം  സമ്പൂര്ണ  പത്തിന്തുണ

നലകഗനുട്ടം ഞഗനുട്ടം എമന പ്രസഗനമെഗയ ജനപക്ഷവട്ടം തയഗറഗകുകയഗണന്റ്.

ഇവത്തിമടയുള  പ്രശ്നട്ടം,  കുരങ്ങമന  കയത്തില  പൂമെഗല  കത്തിടത്തിയതുമപഗമല  ഭരണട്ടം

കത്തിടത്തിയത്തിരത്തിക്കുന  എന്നതഗണന്റ്.  എന്തുമചയണമമെന്നന്റ്  അവര്കറത്തിയത്തില.

എന്തുമചയണമമെന്നറത്തിയഗത പ്രധഗനമെനത്തിയുട്ടം ഭരണഗധത്തികഗരത്തികളമെഗണുളതന്റ്,

അവത്തിമടയഗണന്റ്  കുഴപ്പെട്ടം.  പ്രതസ്വീക്ഷത്തികഗമത  കത്തിടത്തിയ  ഭരണട്ടംമകഗണന്റ്

എന്തുമചയണമമെന്നറത്തിയഗമത  വത്തിമത്തിഷമപ്പെടുകയഗണന്റ്.  ഇവത്തിമട  നടത്തുന്ന

സമെരങ്ങമളപ്പെറത്തി എനത്തികന്റ് ഒരു അഭത്തിപ്രഗയമുണന്റ്. മമെഗദത്തി ഗവണ്മമെനന്റ് അറത്തിയുന്ന

രസ്വീതത്തിയത്തില  ഇവത്തിമട  സമെരട്ടം  നടതഗന്  ഭരണ-പ്രതത്തിപക്ഷ  കക്ഷത്തികള്കന്റ്

കഴത്തിഞ്ഞത്തിട്ടുമണഗമയന്ന  കഗരന്ത്യതത്തില  എനത്തികന്റ്  സട്ടംശയമുണന്റ്.  ഇത്രമെഗത്രട്ടം

ജനങ്ങളള  പഗര്ടത്തികളമല,  വഴത്തിനസ്വീമള  സമെരവട്ടംമകഗണന്റ്  നടന്നത്തിടന്റ്

കഗരന്ത്യമുമണഗ?  അകഇൗണനന്റ്  ജനറല  ഓഫെസ്വീസന്റ്  10  ദത്തിവസട്ടം  മുടക്കുന്ന

രസ്വീതത്തിയത്തില അഞന്റ്  ലക്ഷട്ടം ആളകമള മകഗണ്ടുവന്നന്റ്  വളഞവചഗല മലഗകട്ടം
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അറത്തിയുട്ടം.  സമെരട്ടം  ആ  രസ്വീതത്തിയത്തില  മകഗണ്ടുമപഗകഗന്  എന്തുമകഗണഗണന്റ്

നത്തിങ്ങള് മെടത്തിക്കുന്നമതന്നന്റ് എനത്തികന്റ് അറത്തിയത്തില. യഗമതഗരു സട്ടംശയവട്ടം മവണ,

എമന  പകല  അഞ്ചുലക്ഷട്ടം  ആളകളമണങ്കത്തില  ഞഗനതന്റ്  മചയ്മതമന.

അതുമകഗണന്റ്  ഇവത്തിമടയുള  ഭരണപക്ഷവട്ടം  പ്രതത്തിപക്ഷവട്ടം  മയഗജത്തിചന്റ്

നത്തിനമകഗണന്റ്  സമെരട്ടം  മചയ്യുമമെന്നന്റ്  പറഞ്ഞഗലമപ്പെഗരഗ,  ജനങ്ങമള

മബഗധന്ത്യമപ്പെടുതഗന്  അതരട്ടം  സമെരട്ടം  ആവശന്ത്യമെഗണന്റ്.  മകരളതത്തിമല

ജനങ്ങമളലഗട്ടം ഒറമകടഗയത്തി ഇഇൗ നത്തിയമെമത എതത്തിര്ക്കുകയഗണന്റ്. ആ നത്തിലയന്റ്

മകന്ദ്രഗവണ്മമെനത്തിമന  വത്തിറപ്പെത്തികഗന്  കഴത്തിയുന്ന  രസ്വീതത്തിയത്തിലള  ഒരു  സമെരട്ടം

മചയഗനുള  ബഗധന്ത്യത  നഗട്ടം  ഏമറടുകണമമെന്നഗണന്റ്  എമന  അഭത്തിപ്രഗയട്ടം.

നമ്മുമട  രഗജന്ത്യതത്തിമന  പ്രമതന്ത്യകത  എനഗണന്റ്?  ഹത്തിമെഗലയട്ടം  മുതല

കനന്ത്യഗകുമെഗരത്തി  വമരയുള  ഇഇൗ  പ്രമദശട്ടം  ബഹുസസരതയുമട  നഗടഗണന്റ്,

സട്ടംഗസ്വീതട്ടംമപഗമല സഗന്ദ്രമെഗണതന്റ്.  ഇകഗരന്ത്യട്ടം  ഞഗന് മവറുമത പറയുന്നതല.

സട്ടംഗസ്വീതട്ടംമപഗമല സഗന്ദ്രമെഗയ നമ്മുമട രഗജന്ത്യതന്റ് വളമരമയമറ പുഷ്പങ്ങളണന്റ്.

അങ്ങമനയുള പ്രമദശമതയന്റ് ഒരു അപസസരട്ടം കടതത്തിവത്തിടുന്ന രസ്വീതത്തിയത്തിലഗണന്റ്

ഇഇൗ  നത്തിയമെട്ടം  മകഗണ്ടുവന്നത്തിരത്തിക്കുന്നതന്റ്.  ഇഇൗ  നത്തിയമെട്ടം  ആര്ക്കുമവണത്തിയഗണന്റ്;

ഇവത്തിമടയുള മുസസ്വീട്ടം സമൂഹട്ടം അങ്ങമന ഒഴത്തിവഗകമപ്പെമടണതഗമണഗ; ഇനന്ത്യന്
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സസഗതനന്ത്യ സമെരതത്തില ഏറവട്ടം കൂടുതല സട്ടംഭഗവന നലകത്തിയതന്റ് ആരഗണന്റ്?

ഇനന്ത്യഗ മഗറത്തില അവരുമട മപമരഴുതത്തി വചത്തിട്ടുണന്റ്,  ജസ്വീവന് പണയമപ്പെടുതത്തി

യുദ്ധട്ടം  മചയന്റ്  മെരത്തിചവരുമട  കണക്കുണന്റ്,  അതത്തില  62%-ഉട്ടം  മുസസ്വീട്ടം

സമഹഗദരങ്ങളഗണന്റ്.  ആ  മുസസ്വീട്ടം  സമഹഗദരങ്ങമളയഗണന്റ്  ഒഴത്തിവഗക്കുന്നതന്റ്.

ഇതത്തില  എനന്റ്  നന്ത്യഗയമെഗണുളതന്റ്?  അതഗണന്റ്  നമുകന്റ്  മെനസത്തിലഗകഗതതന്റ്.

ഇനന്ത്യ എനപറയുന്നതന്റ് ശസ്വീ.  നമരന്ദ്ര മമെഗദത്തിമയഗ,  അതുമപഗലള ആളകമളഗ

ചത്തിനത്തിക്കുന്ന  തരതത്തിലള  ജനവത്തിഭഗഗതത്തിമനതന്റ്  മെഗത്രമെല,  അതഗണന്റ്

ബഹുസസരത എന്നതുമകഗണന്റ് ഞഗന് സൂചത്തിപ്പെത്തിചതന്റ്.  ഇനന്ത്യമയന്ന മെഹതഗയ

രഗജന്ത്യട്ടം നത്തിലനത്തിലകഗനുട്ടം മുമമഗട്ടുള പ്രയഗണതത്തിനുട്ടം  സമെസ മമെഖലകളത്തിലട്ടം

ആവശന്ത്യതത്തില കൂടുതല സട്ടംഭഗവന നലകത്തിയ ഒരു സമൂഹമെഗണന്റ് ഇവത്തിമടയുള

മുസസ്വീട്ടം  സമൂഹട്ടം.  അവമര  ഒറമപ്പെടുതത്തിമകഗണന്റ്  ആക്രമെത്തികഗന്  നടത്തുന്ന

നസ്വീകട്ടം  അപലപനസ്വീയമെഗണന്റ്,  ശക്തമെഗയത്തി  എതത്തിര്കമപ്പെമടണതഗണന്റ്.

ഇവത്തിമടയുള  ജനഗധത്തിപതന്ത്യ-മെമതതര  വത്തിശസഗസത്തികളമട  ശവതത്തില  ചവത്തിടത്തി

നത്തിന്നലഗമത ശസ്വീ.  നമരന്ദ്ര മമെഗദത്തിക്കുട്ടം പഗര്ടത്തിക്കുട്ടം ഇഇൗ നത്തിയമെട്ടം നടപ്പെഗകഗന്

കഴത്തിയത്തില  എനകൂടത്തി  സൂചത്തിപ്പെത്തിച്ചുമകഗണന്റ്  ബഹുമെഗനമപ്പെട  മുഖന്ത്യമെനത്തി

അവതരത്തിപ്പെത്തിച പ്രമമെയമത ശക്തമെഗയത്തി പത്തിനഗങ്ങുകയഗണന്റ്.
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ശസ്വീമെതത്തി  ഇ  .    എസന്റ്  .    ബത്തിജത്തിമമെഗള്:  സര്,  പഇൗരതസ  നത്തിയമെ  മഭദഗതത്തി

ബത്തില്ലുമെഗയത്തി  ബന്ധമപ്പെടന്റ്  ബഹുമെഗനമപ്പെട  മുഖന്ത്യമെനത്തി  ഇവത്തിമട  അവതരത്തിപ്പെത്തിച

പ്രമമെയമത ഞഗന് സര്വ്വഗത്മനഗ പത്തിന്തുണയ്ക്കുകയഗണന്റ്.  മലഗകതത്തിമലതമന്ന

ഏറവട്ടം  വലത്തിയ  ജനഗധത്തിപതന്ത്യ  രഗജന്ത്യമെഗയ  ഇനന്ത്യഗ  മെഹഗരഗജന്ത്യതത്തിമല

ജനഗധത്തിപതന്ത്യ  സട്ടംവത്തിധഗനങ്ങളട്ടം  അതത്തിമന  നടപടത്തിക്രമെങ്ങളട്ടം  മലഗകട്ടംതമന്ന

അത്ഭുതമതഗമട  മനഗകത്തികണത്തിട്ടുണന്റ്.  നഗനഗതസതത്തില  ഏകതസട്ടം

എനപറയുന്നതന്റ് വഗക്കുകള്കപ്പുറട്ടം ഇനന്ത്യഗ മെഹഗരഗജന്ത്യതന്റ് പ്രവൃതത്തികളത്തിലൂമട

പ്രതത്തിഫെലത്തിച്ചുമകഗണത്തിരുന്നതഗണന്റ്.  ഇതുസട്ടംബന്ധത്തിചന്റ്  നടന്ന

ചര്ചകളത്തിമലഗമക മകന്ദ്രമെനത്തി ശസ്വീ.  അമെത്തിത്ഷഗ പറഞ്ഞ ഒരു കഗരന്ത്യമുണന്റ്,

പഗര്ലമമെനത്തിനന്റ്  പുറത്തുട്ടം അമദഹട്ടം ആ കഗരന്ത്യട്ടം  ആവര്തത്തിച്ചുമകഗണത്തിരുന.

“ഇഇൗ  രഗജന്ത്യമത  മുസസ്വീട്ടംങ്ങള്  ഭയമപ്പെമടണതത്തില,  നമ്യൂനപക്ഷങ്ങള്

ഭയമപ്പെമടണതത്തില”എന്നഗണന്റ്  അമദഹട്ടം  ആവര്തത്തിചന്റ്

പറഞമകഗണത്തിരത്തിക്കുന്നതന്റ്. എനപറഞ്ഞഗല, ഇഇൗ രഗജന്ത്യതന്റ് ജനത്തിച്ചുവളര്ന്ന,

ഇഇൗ  രഗജന്ത്യതന്റ്  ജസ്വീവത്തിക്കുന്ന  പഇൗരനഗമരഗടന്റ്  'ഭയമപ്പെമടണതത്തില'

എനപറയുമമഗള് എമനഗ ഒരു ഒഇൗദഗരന്ത്യവട്ടം  ദഗക്ഷത്തിണന്ത്യവട്ടം  ഇഇൗ രഗജന്ത്യതന്റ്

ജനത്തിച്ചുവളര്ന്നന്റ്  ഇവത്തിമട  ജസ്വീവത്തിക്കുന്ന  ആളകള്കന്റ്  നലകുന,  അവമരഗടന്റ്
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കഗണത്തികഗന്  മപഗകുന  എമന്നഗരു  മതഗന്നല  ആളകളമട  മെനസത്തില

ഉണഗക്കുകയഗണന്റ്.  അമതഗരു  ശരത്തിയഗയ  ജനഗപധത്തിപതന്ത്യ  രസ്വീതത്തിയഗയത്തി

ഒരത്തികലട്ടം  നമുകന്റ്   അട്ടംഗസ്വീകരത്തികഗന്  കഴത്തിയത്തില.  അവരുമട   നയങ്ങളട്ടം

നടപ്പെത്തിലഗകത്തിയത്തിട്ടുള എലഗ നത്തിയമെങ്ങളമമെടുതന്റ് പരത്തിമശഗധത്തിക്കുകയഗമണങ്കത്തില

സമെഗനമെഗയ അവസകള് നമുകന്റ് കഗണഗന് കഴത്തിയുട്ടം.  എലഗയത്തിമപ്പെഗഴുട്ടം ഒരു

ഗൂഢമെഗയ അജണ അവര്ക്കുണന്റ്. 'കന്ത്യഗഷന്റ് മലസന്റ് ഇനന്ത്യ' എനപറയുന്നതന്റ് ഒരു

ഘടതത്തില  അവര്  മുമന്നഗട്ടുവച  ആശയമെഗണന്റ്.  രഗജന്ത്യമത  ജനങ്ങളമട

പഇൗരഗവകഗശങ്ങളത്തില  ഭരണകൂടട്ടം  എങ്ങമനയഗണന്റ്  അവരറത്തിയഗമത

കടനകൂടുന്നതന്റ്,  അവകഗശങ്ങളത്തില  എങ്ങമനയഗണന്റ്  മമകവയ്ക്കുന്നതന്റ്

എന്നതത്തിനുള  ഏറവട്ടം  നല  ഉദഗഹരണതത്തിനന്റ്  മെമറവത്തിമടയുട്ടം

മതടത്തിമപ്പെഗമകണതത്തില.   അതത്തിനഗയത്തി  'കന്ത്യഗഷന്റ്  മലസന്റ്  ഇനന്ത്യ'  മെഗത്രട്ടം

മനഗകത്തിയഗല  മെതത്തി.  ജമ്മു-കഗശസ്വീരത്തിമന  പ്രമതന്ത്യക  അവകഗശഗധത്തികഗരങ്ങള്

എടുത്തുകളയഗന്  തസ്വീരുമെഗനത്തിച്ചു.  അവ  എടുത്തുകളഞമവന്നന്റ്  മെഗത്രമെല,  ആ

സട്ടംസഗനമതയന്റ് ആളകള് കടനമചല്ലുന്നതന്റ് തടഞ. പ്രമതന്ത്യകത്തിചന്റ് മെഗധന്ത്യമെ

പ്രവര്തകര്,  രഗഷസ്വീയ  പഗര്ടത്തി  മനതഗകള്  എന്നത്തിവരുമട  പ്രമവശനട്ടം

ശക്തമെഗയത്തി  നത്തിമരഗധത്തിച്ചു,  ഇനര്മനറന്റ്  കണക്ഷനുകള്  കടന്റ്  മചയ്തു.
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കന്ത്യഗഷന്റ് മലസന്റ്  ഇനന്ത്യ  മകഗണ്ടുവന്നമശഷട്ടം  ആര്കഗണന്റ്  പണട്ടം  മമകവശട്ടം

സൂക്ഷത്തികഗന്  സഗധത്തിക്കുക?  ആളകളമട  മമദനട്ടംദത്തിന  ജസ്വീവത്തിതതത്തില

ഇടമപടുകയുട്ടം  പഇൗരനഗരുമട  പഇൗരസസഗതനന്ത്യമത  ഹനത്തിക്കുകയുട്ടം

മചയ്യുന്നതത്തിനുമവണത്തി വളമര  മബഗധപൂര്വ്വട്ടം  ഇടമപട്ടു.  ഓമരഗ ഘടതത്തിലട്ടം

അവര്  നടപ്പെത്തിലഗക്കുന്ന  കഗരന്ത്യങ്ങള്  മനഗകത്തിയഗല  അതന്റ്  മെനസത്തിലഗകുട്ടം.

'കന്ത്യഗഷന്റ് മലസന്റ്  ഇനന്ത്യ'  എനപറയുകയുട്ടം  ഇനര്മനറന്റ്  കടന്റ്  മചയ്യുകയുട്ടം

ആളകളമട  പഇൗരഗവകഗശങ്ങളമടമമെല  മമകവയ്ക്കുകയുട്ടം  ജനജസ്വീവത്തിതട്ടം

സട്ടംഭത്തിപ്പെത്തിക്കുകയുട്ടം  മചയ്യുന്ന  നത്തിലപഗടഗണന്റ്  മകന്ദ്രഭരണകൂടട്ടം

സസസ്വീകരത്തിച്ചുമകഗണത്തിരത്തിക്കുന്നതന്റ്.  ജനങ്ങളത്തില  ഭയമുണഗക്കുന്നതത്തിനുള  വലത്തിയ

ശമെട്ടം  നടക്കുകയഗണന്റ്.  ഭയമുണഗകുന്നതന്റ്  വന്ത്യക്തത്തികളത്തില  നത്തിന്നന്റ്

കുടുട്ടംബങ്ങളത്തിമലയ്ക്കുട്ടം  കുടുട്ടംബങ്ങളത്തില  നത്തിന്നന്റ്  മപഗതുസമൂഹതത്തിമലയ്ക്കുട്ടം

രഗജന്ത്യതത്തിമലയ്ക്കുട്ടം  വന്ത്യഗപത്തിക്കുക  വഴത്തി  ആളകളമട  പ്രതത്തികരണമശഷത്തി

വലത്തിയമതഗതത്തില നഷമപ്പെടുട്ടം.  അതരതത്തില ആളകളമട പ്രതത്തികരണമശഷത്തി

നഷമപ്പെടുതത്തി,  അവമര  നത്തിഷന്റ് ക്രത്തിയരഗക്കുക  എന്ന  തനട്ടം  നടപ്പെത്തിലഗകഗന്

വളമര  മബഗധപൂര്വ്വട്ടം  പരത്തിശമെത്തിച്ചുമകഗണത്തിരത്തിക്കുകയഗണന്റ്.

സര്വ്വകലഗശഗലകളത്തില  വത്തിദന്ത്യഗര്തത്തികള്ക്കുമനമര  ആക്രമെണമുണഗയത്തി.
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മപഗലസ്വീസത്തിമനയുട്ടം  പടഗളമതയുട്ടം  ഉപമയഗഗത്തിചന്റ്  വത്തിദന്ത്യഗര്തത്തികമള

തലത്തിചതചതുട്ടം അറസന്റ് മചയതുട്ടം അവമര ആക്രമെണതത്തിനന്റ്  ഇരയഗകത്തിയതുട്ടം

ആളകമള  മകഗലമപ്പെടുതത്തിയതുമമെഗമക  ഇഇൗ  ഭയവമെഗയത്തി  ബന്ധമപ്പെടഗണന്റ്.

ആക്രമെണതത്തിനന്റ്  ഇരയഗകുകയുട്ടം  ജയത്തിലടയമപ്പെടുകയുട്ടം  മചയ,  നമ്മുമട

ഭരണഘടനമയ സട്ടംരക്ഷത്തിക്കുന്നതത്തിനുമവണത്തിയുള സമെരതത്തില മുന്നത്തിരയത്തില

നത്തിനമകഗണന്റ്  ശക്തമെഗയ  മനതൃതസട്ടം  മകഗടുത  സമൂഹതത്തിമല

വത്തിദന്ത്യഗര്തത്തികള്ക്കുട്ടം  മെറഗളകള്ക്കുമുള  പത്തിന്തുണ  എന്ന

നത്തിലയത്തിലതമന്നയഗണന്റ്  ഇഇൗ  പ്രമമെയമത  കഗണുന്നതന്റ്.  ഇതന്റ്

മെഗധന്ത്യമെസുഹൃത്തുകള്ക്കുള  പത്തിന്തുണകൂടത്തിയഗണന്റ്.  ഇഇൗ  സമെരട്ടം  റത്തിമപ്പെഗര്ടന്റ്

മചയഗന് മപഗയതത്തിമന മപരത്തില ആക്രമെത്തികമപ്പെട,  ജയത്തിലലടയമപ്പെട മെഗധന്ത്യമെ

സുഹൃത്തുകള്ക്കുള  പത്തിന്തുണയഗണത്തിതന്റ്.  ഇനന്ത്യയുമട  സസഗതനന്ത്യതത്തിനുട്ടം

മഎകന്ത്യതത്തിനുട്ടംമവണത്തി ഒരു സട്ടംഭഗവനയുട്ടം മചയഗത ഒരുകൂടട്ടം ആളകളഗണന്റ്

ഇഇൗ കൃതന്ത്യങ്ങള്മകലഗട്ടം മനതൃതസട്ടം  മകഗടുക്കുന്നതന്റ്.  നമ്മുമട ഭരണഘടനമയ

മമഹജഗകന്റ് മചയഗന് ശമെത്തിക്കുന്നതുട്ടം ചരത്തിത്രട്ടം മെഗറത്തിമയഴുതഗന് ശമെത്തിക്കുന്നതുട്ടം

ഇവരഗണന്റ്.  ഇതന്റ്  ഏമറ  മഖദകരമെഗയ  കഗരന്ത്യമെഗണന്റ്.  ബത്തിടസ്വീഷുകഗര്കന്റ്

പലതവണ മെഗപ്പെന്റ് എഴുതത്തിമകഗടുതന്റ് ഇഇൗ രഗജന്ത്യമത അപമെഗനത്തിച, സസഗതനന്ത്യ
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പ്രസഗനമത  പത്തിന്നത്തില  നത്തിനട്ടം  കുതത്തിയ  ആളകളഗണത്തിവര്.  ഇനന്ത്യയുമട

ചരത്തിത്രവട്ടം സട്ടംസഗരവട്ടം മമപതൃകവട്ടം അറത്തിയഗത ഇവര് ഇനന്ത്യഗ രഗജന്ത്യമത

അപമെഗനത്തികഗന്മവണത്തി  നത്തിരനരട്ടം  ശമെത്തിക്കുകയഗണന്റ്.  അവര്

ഇമപ്പെഗള്  മെഹഗത്മഗഗഗന്ധത്തിമയ  സസനമെഗക്കുന്നതത്തിനുമവണത്തി

ശമെത്തിച്ചുമകഗണത്തിരത്തിക്കുകയഗണന്റ്.  ഇഇൗ രഗജന്ത്യതന്റ് സസതനമെഗയത്തി യഗത്രമചയഗന്

കഴത്തിയഗത ഒരു സഗഹചരന്ത്യട്ടം സൃഷത്തിചത്തിരത്തിക്കുന.  ഒഗമരഗ സട്ടംസഗനമതയന്റ്

മപഗകുമമഗഴുട്ടം  അവത്തിമട  എത്രദത്തിവസട്ടം  തഗമെസത്തിക്കുനമവന്നതത്തിമന

അടത്തിസഗനമപ്പെടുതത്തി  മപര്മെത്തിറന്റ്  എടുമകണ  സഗഹചരന്ത്യട്ടം  ഇനന്ത്യന്

പഇൗരനഗരത്തില  ഉണഗകത്തിയത്തിട്ടുമണങ്കത്തില  അതത്തിനന്റ്  കഗരണകഗര്  മെറഗരുമെല.

അതരട്ടം  ഒരു  അരക്ഷത്തിതഗവസ  രഗജന്ത്യതന്റ്  സൃഷത്തിചതന്റ്  ഇഇൗ  രഗജന്ത്യതത്തിമന

മകന്ദ്ര  ഭരണകൂടമെഗണന്റ്.  അകഗരന്ത്യട്ടം  മെനസത്തിലഗകത്തി  മതറ്റുകള്  തത്തിരുതഗന്

ഭരണകൂടങ്ങള്  തയഗറഗകണട്ടം.  ബഹുമെഗനമപ്പെട  മുഖന്ത്യമെനസ്വീ,  അങ്ങന്റ്

മുന്കമയടുതന്റ്,  സമെഗനചത്തിനഗഗതത്തിയുള  മുഖന്ത്യമെനത്തിമെഗരുമട  മയഗഗട്ടം

ഏമതങ്കത്തിലട്ടം  തരതത്തില   വത്തിളത്തിച്ചുകൂടത്തി,  മയഗജത്തിച  ഒരു  പ്രമക്ഷഗഭതത്തിമലയന്റ്

നസ്വീങ്ങുകയുട്ടം  നമ്മുമട  ഇനന്ത്യഗ  മെഹഗരഗജന്ത്യമത  രക്ഷത്തിക്കുന്നതത്തിനുള

നത്തിലപഗടുകള്കന്റ്  മനതൃതസട്ടം  നലകുകയുട്ടം  മചയണട്ടം  എന്നന്റ്
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അഭന്ത്യര്തത്തിക്കുകയഗണന്റ്.  മുഖന്ത്യമെനത്തി  അവതരത്തിപ്പെത്തിച  ഇഇൗ  പ്രമമെയമത

ഒരത്തികലക്കൂടത്തി പത്തിന്തുണയ്ക്കുന. 

ശസ്വീ  .    മകഗവൂര്  കുഞമമെഗന്:  സര്,  ഇഇൗ  പ്രമമെയമത  ഞഗന്

അനുകൂലത്തിക്കുകയഗണന്റ്.   'പഇൗരതസട്ടം'  പഇൗരനന്റ്  നലകുന്ന  അനസഗണന്റ്,  ഒപ്പെട്ടം

രഗജന്ത്യതത്തിന  കരുത്തുട്ടം  മെമതതര  ഭഗരതതത്തിമന  ആത്മഗവമെഗണന്റ്.  രണന്റ്

ദത്തിമനഗസറുകള് നയത്തിക്കുന്ന ജുറഗസത്തികന്റ് പഗര്കഗണന്റ് ഇനന്ത്യന് ഭരണകൂടട്ടം എന്നന്റ്

ബഹുമെഗനന്ത്യനഗയ  കബത്തില  സത്തിബല  ഇനന്ത്യന്  പഗര്ലമമെനത്തില  പറഞ്ഞ

വഗക്കുകമളഗടന്റ് ഞഗനുട്ടം പൂര്ണമെഗയുട്ടം മയഗജത്തിക്കുകയഗണന്റ്. രണന്റ് ദത്തിമനഗസറുകള്,

ആമരയുട്ടം  വത്തിഴുങ്ങുന്ന  ദത്തിമനഗസറുകളഗയത്തി  ശസ്വീ.  നമരന്ദ്രമമെഗദത്തിയുട്ടം  ശസ്വീ.

അമെത്തിത്ഷഗയുട്ടം  മെഗറത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയഗണന്റ്.  മെതതത്തിമന  മപരത്തില  പഇൗരതസട്ടം

നത്തിര്ണയത്തിക്കുന്ന ഇഇൗ ബത്തില നഗടത്തിമന മെമതതര മൂലന്ത്യങ്ങള് തകര്കമപ്പെടഗന്

ഉമദശത്തിച്ചുമകഗണഗണന്റ്   അവതരത്തിപ്പെത്തിചത്തിരത്തിക്കുന്നതന്റ്.   നമ്മുമട   രഗജന്ത്യതത്തിമന

മഎകന്ത്യവട്ടം  അഖണതയുട്ടം  നഗടത്തിമന  ജനഗധത്തിപതന്ത്യഗവകഗശങ്ങളട്ടം  ഇവത്തിമട

തൃണവത്കരത്തികമപ്പെടുകയഗണന്റ്.  അതുമകഗണന്റ്  നമ്മുമട  ജനഗധത്തിപതന്ത്യ

മൂലന്ത്യങ്ങളട്ടം മെമതതര മൂലന്ത്യങ്ങളട്ടം ഉയര്തത്തിപ്പെത്തിടത്തികഗന് കഴത്തിയുന്ന ഒരു വലത്തിയ

ശക്തത്തിയഗയത്തി നമുകന്റ് മെഗമറണതഗയത്തിട്ടുണന്റ്.  മലഗകതത്തില ഒരത്തിടത്തുട്ടം കഗണഗത



Uncorrected/Not for Publication

93

പ്രമതന്ത്യകതയഗണന്റ് ഇനന്ത്യയത്തിലളതന്റ്. വത്തിവത്തിധ ഭഗഷകള്, വത്തിവത്തിധ ഭക്ഷണങ്ങള്.

വത്തിവത്തിധതരട്ടം  വസങ്ങള്  അണത്തിയുന്നതുട്ടം  നമ്മുമട  രഗജന്ത്യതന്റ്  മെഗത്രമെഗണന്റ്.

മലഗകതത്തിമല  മെമറഗരു  രഗജന്ത്യത്തുട്ടം  ഇങ്ങമനമയഗരു  സട്ടംസഗരമെത്തില.

ആര്ഷഭഗരത  സട്ടംസഗരതത്തിലധത്തിഷത്തിതമെഗയത്തി  ജസ്വീവത്തിക്കുന്ന  നമ്മുമട  നഗടത്തിമന

പത്തിചത്തിചസ്വീനഗന്  രണന്റ്  രഗക്ഷസനഗര്  ഇറങ്ങത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയഗണന്റ്.  ഇഇൗ

രഗക്ഷസനഗമര  ഇനന്ത്യഗരഗജന്ത്യമത  ജനങ്ങള്  പത്തിടത്തിച്ചുമകട്ടുട്ടം.  അതത്തില  ഒരു

തര്കവമെത്തില.  നമ്മുമട  ബഹുമെഗനന്ത്യനഗയ  മുഖന്ത്യമെനത്തി  ഇവത്തിമട  അവതരത്തിപ്പെത്തിച

പ്രമമെയമത പൂര്ണമെഗയുട്ടം അനുകൂലത്തിച്ചുമകഗണന്റ് ഞഗന് എമന പ്രസട്ടംഗതത്തില

നത്തിനട്ടം വത്തിരമെത്തിക്കുന.

ശസ്വീ  .   മെഗണത്തി സത്തി  .   കഗപ്പെന്: ബഹുമെഗനമപ്പെട മുഖന്ത്യമെനത്തി അവതരത്തിപ്പെത്തിച ഈ

പ്രമമെയമത  ഞഗനുട്ടം  എമന  പഗര്ടത്തിയുട്ടം  പൂര്ണമെനമസഗമട  പത്തിന്തുണയ്ക്കുന.

ഭഗരതതത്തിമന  മഎകന്ത്യവട്ടം  അഖണതയുട്ടം  മെമതതരതസവട്ടം  തകര്കഗനുള

പഇൗരതസ  മഭദഗതത്തി  ബത്തിലത്തിമനതത്തിമര  നടത്തുന്ന  സമെരങ്ങളത്തില  ജസ്വീവന്

ബലത്തിയര്പ്പെത്തിച  മുഴുവന്   ആളകളമടയുട്ടം  ഒഗര്മകള്കന്റ്  മുന്നത്തില  ആദന്ത്യമെഗയത്തി

ഞഗന്   ആദരഗഞ്ജലത്തികള്  അര്പ്പെത്തിക്കുകയഗണന്റ്.  ഈ  പഇൗരതസ  മഭദഗതത്തി

ബത്തിലത്തിമനതത്തിമര  ഇനട്ടം  സമെരട്ടം  നടത്തുകയുട്ടം  ജയത്തിലവഗസമെനുഷത്തിക്കുകയുട്ടം
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ആശുപത്രത്തികളത്തില  കഴത്തിയുകയുട്ടം  മചയ്യുന്ന  മുഴുവന്മപമരയുട്ടം  ഞഗന്

അഭത്തിനന്ദത്തിക്കുകയഗണന്റ്.  മെഹഗത്മഗഗഗന്ധത്തി,  ജവഹര്ലഗല  മനഹ്റു,  സുഭഗഷന്റ്

ചന്ദ്രമബഗസന്റ്,  ഭഗതന്റ്  സത്തിട്ടംഗന്റ്  എന്നത്തിവരുമടമയഗമക  മനതൃതസതത്തില

മനടത്തിമയടുത  ഇനന്ത്യയുമട  സസഗതനന്ത്യവട്ടം  മഎകന്ത്യവട്ടം  അഖണതയുട്ടം

കഗത്തുരക്ഷത്തികഗന്മവണത്തി ബടസ്വീഷുകഗരമന മതഗകത്തിനുട്ടം ലഗതത്തിക്കുട്ടം മുമത്തില

മനഞ്ചുവത്തിരത്തിചന്റ് സമെരട്ടം മചയന്റ്  സര്വ്വവട്ടം നഷമപ്പെടുതത്തിയ നമ്മുമട പൂര്വ്വത്തികര്

നമമ പഠത്തിപ്പെത്തിച ഈ രഗജന്ത്യതത്തിമന മെമതതരതസവട്ടം മഎകന്ത്യവട്ടം അഖണതയുട്ടം

സട്ടംരക്ഷത്തികഗന് നഗട്ടം പ്രതത്തിജ്ഞഗബദ്ധരഗണന്റ്.  ഭഗരതട്ടം  ഒരത്ഭുത രഗജന്ത്യമെഗണന്റ്.

സസഗതനന്ത്യട്ടം  കത്തിടത്തി  ഏഴന്റ്  പതത്തിറഗണ്ടുകള്  കഴത്തിഞ്ഞത്തിട്ടുട്ടം  വത്തിവത്തിധ  ഭഗഷകളട്ടം

വത്തിവത്തിധ സട്ടംസഗരങ്ങളമുള ഒരു രഗജന്ത്യട്ടം ഒറമകടഗയത്തി ഒമരചരടത്തില മകഗര്ത

പൂവന്റ് മപഗമല അമലങ്കത്തില ചങ്ങല മപഗമല ഇനട്ടം ഒന്നത്തിച്ചുമപഗകുനമവന്നതന്റ്

അതത്തിശയമെഗണന്റ്.  ഒരു ചങ്ങലമയ സട്ടംബന്ധത്തിചത്തിടമതഗളട്ടം  ആ ചങ്ങലയുമട

ഏറവട്ടം ബലട്ടം കുറഞ്ഞ കണത്തിയഗണന്റ് അതത്തിമന ഏറവട്ടം വലത്തിയ ശക്തത്തി.  ആ

ചങ്ങല തകരഗന് നഗട്ടം അനുവദത്തിച്ചുകൂടഗ. ഭഗരതതത്തിമല ജനട്ടം ഇന്നന്റ് ഭസ്വീതത്തിയുമട

നത്തിഴലത്തിലഗണന്റ്. ഈ രഗജന്ത്യമത ജനങ്ങളമട ജസ്വീവനുട്ടം സസതത്തിനുട്ടം സട്ടംരക്ഷണട്ടം

നലമകണ   ഭരണകര്തഗകള്/ഭരണട്ടം  നടത്തുന്നവര്  ഇന്നന്റ്  ജനങ്ങമള
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ഭയതത്തിലഗഴത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.  ഇതത്തിമനതത്തിമര  ശക്തമെഗയ  നടപടത്തിയുമെഗയത്തി

മുമന്നഗട്ടുനസ്വീങ്ങുവഗന്  നഗട്ടം  ഒരുങ്ങണമമെന്നഗണന്റ്  എനത്തികന്റ്  പറയഗനുളതന്റ്.

ബഹുമെഗനമപ്പെട  മുഖന്ത്യമെനത്തി  അവതരത്തിപ്പെത്തിച  ഈ  പ്രമമെയമത  പൂര്ണമെഗയുട്ടം

അനുകൂലത്തിക്കുന്നമതഗമടഗപ്പെട്ടം....  ശസ്വീ.  ഒ.  രഗജമഗഗപഗല  ഇതത്തിമന

എതത്തിര്ക്കുമമെന്നഗണന്റ്  വത്തിചഗരത്തിചതന്റ്,  പമക്ഷ  അമദഹട്ടം  എതത്തിര്തത്തില

എനളതുട്ടം ഒരു പ്രമതന്ത്യക കഗരന്ത്യമെഗയത്തി പറയഗന് ആഗഹത്തിക്കുന. 

ശസ്വീ  .    അനൂപന്റ് മജകബന്റ്:  ഇന്നത്തിവത്തിമട  ചര്ചകളത്തില നത്തിനയര്നവരുന്ന

അഭത്തിപ്രഗയങ്ങളട്ടം  നത്തിര്മദശങ്ങളമമെഗമക  ഉള്മകഗണ്ടുമകഗണന്റ്  ഈ

പ്രമമെയമത  മഎകകമണന്ത്യന  അട്ടംഗസ്വീകരത്തിമകണതഗയത്തിട്ടുണന്റ്.  രഗജന്ത്യതത്തിമന

മപഗതുവഗയ  അടത്തിസഗനതതസങ്ങള്കന്റ്  ഭസ്വീഷണത്തി  മനരത്തിടുമമഗള്  മകരളട്ടം

ഒരുമെത്തിച്ചുനത്തിന്നന്റ് അതത്തിമനതത്തിമര ശബ്ദത്തിക്കുനമവനളതന്റ് മപഗതുസമൂഹതത്തിനുട്ടം

രഗജന്ത്യതഗകമെഗനവട്ടം  ശക്തമെഗയ സമന്ദശമെഗണന്റ് നലകുന്നതന്റ്.  നമ്മുമട രഗജന്ത്യട്ടം

എലഗ  അര്തതത്തിലട്ടം  പ്രതത്തിസന്ധത്തികളത്തിലൂമട  കടനമപഗകുന്ന

സഗഹചരന്ത്യതത്തിലഗണന്റ്. സഗമതത്തിക പ്രതത്തിസന്ധത്തി, കഴത്തിഞ്ഞ നഗലപ്പെതത്തിയഞന്റ്

വര്ഷകഗലയളവന്റ്  പരത്തിമശഗധത്തിച്ചുകഴത്തിയുമമഗള്   മതഗഴത്തിലത്തിലഗയ്മഗ  നത്തിരകന്റ്

അതത്തിമന  ഏറവട്ടം  വര്ദ്ധത്തിതമെഗയ  ഘടതത്തില  എതത്തിനത്തിലക്കുകയഗണന്റ്.
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ആയത്തിരകണകത്തിനന്റ്  കര്ഷകര്  രഗജന്ത്യതന്റ്  ആത്മഹതന്ത്യ  മചയത്തിരത്തിക്കുന.

ഏറവട്ടം  കൂടുതല  ദളത്തിത്പസ്വീഡനങ്ങള്   നടക്കുന്ന  സട്ടംസഗനട്ടം

ഉതര്പ്രമദശഗണന്റ്.  ഇരുപതത്തിയഗറന്റ്  ശതമെഗനട്ടം  ദളത്തിത്പസ്വീഡനങ്ങളഗണന്റ്

അവത്തിമട  നടക്കുന്നതന്റ്.   ആ അര്തതത്തില മനഗക്കുമമഗള്  ഇന്നന്റ്  നമ്മുമട

രഗജന്ത്യട്ടം  മനരത്തിടുന്ന  അനവധത്തി  പ്രതത്തിസന്ധത്തികളത്തിലനത്തിന്നന്റ്  ശദ്ധതത്തിരത്തിക്കുന്ന

നത്തിലയത്തിമലയന്റ്  പഇൗരതസ  നത്തിയമെ  മഭദഗതത്തിമയ  കണകഗമകണതഗയത്തിട്ടുണന്റ്.

സട്ടംഘന്റ് പരത്തിവഗറത്തിമന ഹത്തിഡന് അജണകള് നടപ്പെത്തിലഗക്കുന്നതത്തിമന ഭഗഗമെഗയത്തി

ഈ മഭദഗതത്തിമയ നമുകന്റ് വന്ത്യഗഖന്ത്യഗനത്തിമകണതഗയത്തിട്ടുണന്റ്.  1955-ല നത്തിലവത്തില

വന്ന ഈ പഗരനന്റ് ആകത്തിനന്റ് നഗലതവണ മഭദഗതത്തികളണഗയത്തി. 2019-ല വന്ന

ഈ  മഭദഗതത്തിയത്തില  മെഗത്രമെഗണന്റ്   മെതതത്തിമന  അടത്തിസഗനമപ്പെടുതത്തി

പഇൗരതസമത  ഒരു  ഘടകമെഗകത്തി  വചത്തിരത്തിക്കുന്നതന്റ്.  അതുതമന്നയഗണന്റ്

ആശങ്കയത്തിടയഗയത്തിരത്തിക്കുന്നതന്റ്.  ഈ  ആശങ്കയത്തില  നത്തിനമകഗണന്റ്

രഗജന്ത്യതഗകമെഗനട്ടം  പ്രമക്ഷഗഭങ്ങളയര്നവരുന.  ഇതത്തിമനഗമടഗപ്പെട്ടം

തസ്വീവ്രസസഭഗവമുള  സട്ടംഘടനകള്  ഇതത്തിലനത്തിനട്ടം  രഗഷസ്വീയ  മുതമലടുപ്പെന്റ്

നടതഗന്  ശമെത്തിക്കുന്നതുട്ടം  ഗവണ്മമെനന്റ്  ശദ്ധത്തിമകണതഗയത്തിട്ടുണന്റ്.  അതത്തിനന്റ്

തടയത്തിടഗനുട്ടം  അതരകഗര്മകതത്തിമര  നടപടത്തിമയടുകഗനുട്ടം  ഗവണ്മമെനത്തിനന്റ്



Uncorrected/Not for Publication

97

കഴത്തിയണട്ടം.  സട്ടംഘന്റ്  പരത്തിവഗര്  ആഗഹത്തിക്കുന്നതുട്ടം  അവരുമട  അജണയുട്ടം

അതുതമന്നയഗമണന്നതുട്ടം  മെമറഗരു  ഭഗഗമെഗണന്റ്.  അതുമകഗണ്ടുതമന്ന

ജനഗധത്തിപതന്ത്യ സട്ടംഘടനകള്കന്റ് വര്ദ്ധത്തിതമെഗയ ഉതരവഗദത്തിതട്ടം  ഇനമുണന്റ്.

ഞഗന്  ആദന്ത്യട്ടം  സൂചത്തിപ്പെത്തിചതുമപഗമല  ആ  ഉതരവഗദത്തിതമത

ഉള്മകഗണ്ടുമകഗണന്റ്  മയഗജത്തിച  പ്രമക്ഷഗഭതത്തിമലയന്റ്  നസ്വീങ്ങഗന്  നമള്

തയഗറഗയത്തിരത്തിക്കുകയഗണന്റ്.  ഇന്നന്റ്  തസ്വീര്ചയഗയുട്ടം  അനഗരഗഷ  സമൂഹതത്തിമന

മുന്നത്തില  രഗജന്ത്യട്ടം  നഗണട്ടം  മകട്ടുനത്തിലക്കുകയഗണന്റ്.  അകഗരന്ത്യതത്തില  യഗമതഗരു

സട്ടംശയവമെത്തില.  ഈ  മഭദഗതത്തിയത്തിലൂമട  അനഗരഗഷ  മെഗധന്ത്യമെങ്ങളട്ടം

സമൂഹവമമെഗമക   നമ്മുമട  രഗജന്ത്യമത  ഒറമപ്പെടുത്തുന്ന  നത്തിലയത്തിമലയന്റ്

കഗരന്ത്യങ്ങള്  എതത്തിയത്തിരത്തിക്കുനമവനളതന്റ്  മെമറഗരു  വഗസവമെഗണന്റ്.

പ്രമക്ഷഗഭങ്ങളയര്ന വരുന്നതത്തിമന പശഗതലതത്തില ഇന്നന്റ് മെമറഗരു ആശങ്ക

ഇവത്തിമട പ്രതത്തിപഗദത്തിചതഗണന്റ്.  മസനഗമമെധഗവത്തികള് രഗഷസ്വീയട്ടം സട്ടംസഗരത്തിക്കുന.

ഭരണഘടനഗ  പദവത്തി  അലങ്കരത്തിക്കുന്ന  ഗവര്ണര്  രഗഷസ്വീയട്ടം  പ്രസട്ടംഗത്തിക്കുന.

സസഗഭഗവത്തികമെഗയുട്ടം  വലത്തിമയഗരു  അരഗജകതസതത്തിമലയഗണന്റ്  നമള്

നസ്വീങ്ങുന്നമതന്നതത്തില  യഗമതഗരു  സട്ടംശയവമെത്തില.   ഇന്നന്റ്  ബഹുമെഗന മപ്പെട

മുഖന്ത്യമെനത്തി  അവതരത്തിപ്പെത്തിച  പ്രമമെയമത  ഞഗന്  പത്തിന്തുണയ്ക്കുകയഗണന്റ്.
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എനഗയഗലട്ടം   ഈ  വത്തിഷയതത്തില  മയഗജത്തിച  പ്രമക്ഷഗഭവമെഗയത്തി  നമുകന്റ്

മുമമഗട്ടുമപഗകണമമെനകൂടത്തി  സൂചത്തിപ്പെത്തിച്ചുമകഗണന്റ്  ഞഗന്  എമന  വഗക്കുകള്

ഉപസട്ടംഹരത്തിക്കുന.                     

ശസ്വീ  .    എ  .    എന്  .    ഷട്ടംസസ്വീര്  : ബഹുമെഗനമപ്പെട  മുഖന്ത്യമെനത്തി  അവതരത്തിപ്പെത്തിച

പ്രമമെയമത  ഞഗന് ശക്തമെഗയത്തി പത്തിന്തുണയ്ക്കുകയഗണന്റ്. ഇനന്ത്യഗ ചരത്തിത്രതത്തില

ഡത്തിസട്ടംബര്  മെഗസട്ടം  ഒരു  കറുതമെഗസമെഗണന്റ്.  1992  ഡത്തിസട്ടംബര്  6- ാം

തസ്വീയതത്തിയഗയത്തിരുന ബഗബ്റത്തി  മെസ്ജത്തിദന്റ്  തകര്കമപ്പെടതന്റ്.  2019  ഡത്തിസട്ടംബര്

12- ാം തസ്വീയതത്തിയഗണന്റ് ഈ രഗജന്ത്യമത അപകടതത്തിലമപ്പെടുത്തുന്ന  പഇൗരതസ

നത്തിയമെട്ടം  പ്രസത്തിഡനന്റ്  ഒപ്പുവചതന്റ്.  അതുമകഗണഗണന്റ്  ഡത്തിസട്ടംബര്  ഒരു

കറുതമെഗസമെഗമണന്നന്റ്  സൂചത്തിപ്പെത്തിചതന്റ്.  ഇനന്ത്യമയക്കുറത്തിചന്റ്  പുസകമമെഴുതത്തിയ

ചരത്തിത്രകഗരന്  എ.  എല.  ബഗഷഗട്ടം  ഇനന്ത്യമയക്കുറത്തിചന്റ്  സൂചത്തിപ്പെത്തിചതന്റ്   'The

wonder that was India'  അത്ഭുതട്ടം അതഗണന്റ് ഇനന്ത്യ.  എന്തുമകഗണന്റ് ഇനന്ത്യ

അത്ഭുതമെഗകുന?  ഏഴന്റ്  മെതങ്ങള്,  ഇരുപതത്തിരണന്റ്  ഭഗഷകള്,

ആയത്തിരതത്തിമലമറ  നഗട്ടുഭഗഷകള്,  രണഗയത്തിരതത്തി  അഞ്ഞൂറന്റ്  ജഗതത്തികള്,

ഇരുപതത്തി  അയഗയത്തിരട്ടം  ഉപജഗതത്തികള്  അതഗണന്റ്  ഇനന്ത്യ.  അതുമകഗണഗണന്റ്

ഇനന്ത്യമയക്കുറത്തിചന്റ്  പുസകമമെഴുതത്തിയവര്  'അത്ഭുതട്ടം  അതഗണന്റ്  ഇനന്ത്യ'  എന്നന്റ്
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പറഞ്ഞതന്റ്.  ഇവത്തിമട  പുതത്തിയ  സത്തിറത്തിസണ്ഷത്തിപ്പെന്റ്  അമമെനന്റ്മമെനന്റ്  നത്തിയമെട്ടം

വന്നത്തിരത്തിക്കുന.  ഇനന്ത്യന്  പഇൗരനഗകഗന്  ഇകഗലമെത്രയുട്ടം  മെതട്ടം

തടസമെഗയത്തിരുന്നത്തില.  സത്തിറത്തിസണ്ഷത്തിപ്പെന്റ് അമമെനന്റ്മമെനന്റ്  ആകത്തിമന മസക്ഷന്  3

by Birth-  ജന്മെട്ടം  മകഗണന്റ്  ഒരഗള്കന്റ്  ഇനന്ത്യന് പഇൗരനഗകഗട്ടം.  മസക്ഷന്  4

Descent- തഗയന്റ് വഴത്തി/പഗരമരന്ത്യട്ടം മുഖഗനരട്ടം ഒരഗള്കന്റ് ഇനന്ത്യന് പഇൗരനഗകഗട്ടം.

മസക്ഷന് 5 by Registration-  ഇനന്ത്യയത്തിമല  ഒരഗമള  വത്തിവഗഹട്ടം കഴത്തിചഗല,

ശസ്വീമെതത്തി മസഗണത്തിയഗ ഗഗന്ധത്തി പഇൗരതസട്ടം മനടത്തിയതുമപഗമല ഒരഗള്കന്റ് ഇനന്ത്യന്

പഇൗരനഗകഗട്ടം.  മസക്ഷന്  6  By  Naturalisation;  അദ്നഗന്  സസഗമെത്തിക്കുട്ടം

ദകലലഗമെക്കുട്ടം  നഗട്ടം  പഇൗരതസട്ടം  നലകത്തിയതുമപഗമല  ഒരഗള്കന്റ്  ഇനന്ത്യന്

പഇൗരനഗകഗട്ടം.  ഇതഗയത്തിരുന  ഇകഗലമെത്രയുട്ടം  ഈ  രഗജന്ത്യമത

പഇൗരനഗകഗനുള മെഗനദണട്ടം. നത്തിര്ഭഗഗന്ത്യവശഗല ഇവത്തിമട ഒരു മെതവത്തിഭഗഗമത

മെഗറത്തി  നത്തിര്ത്തുന.  മുസസ്വീട്ടം  മെതവത്തിഭഗഗതത്തിനന്റ്  ഇനന്ത്യന്  പഇൗരനഗരഗകഗന്

പഗടത്തിമലന്ന പുതത്തിയ ഉതരവന്റ് ഈ രഗജന്ത്യമത ഭരണകൂടട്ടം ഇറകത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.

ഇതന്റ്  ഘടട്ടംഘടമെഗയത്തി  ഈ  രഗജന്ത്യമത  ഹത്തിനതസവത്കരത്തികഗനുള  സട്ടംഘന്റ്

പരത്തിവഗര്  നസ്വീകതത്തിമന  ഭഗഗമെഗണന്റ്.  ആര്.എസന്റ്.എസന്റ്.  ഈ  രഗഷതത്തിമന

പതഗക  അട്ടംഗസ്വീകരത്തിചത്തിരുന്നത്തില.  രഗഷതത്തിമന  പതഗക  ത്രത്തിവര്ണ
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പതഗകയഗയത്തിരുന.  ആര്.എസന്റ്.എസന്റ്.  പറഞ്ഞതന്റ്  ഇനന്ത്യയുമട  പതഗക

ത്രത്തിവര്ണപതഗകയമലന്നഗണന്റ്.  മെറത്തിചന്റ്  സഗമഫഗണ്  ഫഗഗന്റ്,  ഭഗവത്ധസജട്ടം

അതഗയത്തിരത്തികണട്ടം  ഇനന്ത്യന്  പതഗക.  ഘടട്ടംഘടമെഗയത്തി   ഈ  രഗജന്ത്യമത

സഗമഫഗകണമസഷനത്തിമലയന്റ്  സട്ടംഘന്റ്  പരത്തിവഗര്  മകഗണ്ടുമപഗകുന്നതത്തിമന

തുടകമെഗണന്റ് നഗട്ടം ഇവത്തിമട കണതന്റ്.  തസ്വീര്ചയഗയുട്ടം ഇതത്തിമനതത്തിമര ശക്തമെഗയ

പ്രതത്തിമഷധമുയര്നവരണമമെന്നഗണന്റ്  ഞങ്ങള്  ആവശന്ത്യമപ്പെടുന്നതന്റ്.  ആ

രസ്വീതത്തിയത്തില  ഈ  രഗജന്ത്യതന്റ്  ശക്തമെഗയ  പ്രതത്തിമഷധങ്ങള്

ഉയര്നവനമകഗണത്തിരത്തിക്കുകയഗണന്റ്.  ഇവത്തിമട  ശസ്വീ.  നമരന്ദ്രമമെഗദത്തിമയ

ഹത്തിറന്റ് ലമറഗടന്റ്  ഉപമെത്തികഗട്ടം.  ഇവത്തിമട പലരുട്ടം  സൂചത്തിപ്പെത്തിചതുമപഗമല  ഹത്തിറന്റ് ലറുട്ടം

ശസ്വീ.  നമരന്ദ്രമമെഗദത്തിയുട്ടം  തമത്തില  ഒരുപഗടന്റ്  തഗരതമെന്ത്യമുണന്റ്.  ഹത്തിറന്റ് ലര്  86

വര്ഷങ്ങള്ക്കുമുമഗയത്തിരുന  മകഗണ്സണ്മട്രഷന്  കന്ത്യഗമന്റ്  ആരട്ടംഭത്തിചതന്റ്.

ഹത്തിറന്റ് ലര്  മകഗണ്സണ്മട്രഷന് കന്ത്യഗമന്റ്  തുടങ്ങത്തിമയങ്കത്തില ശസ്വീ.  നമരന്ദ്രമമെഗദത്തി

ഡത്തിമറന്ഷന്  കന്ത്യഗമകള്  തുടങ്ങത്തി.   ഹത്തിറന്റ് ലര്  ജര്മന്  രക്തതത്തിനുമവണത്തി

വഗദത്തിച്ചുമവങ്കത്തില  ശസ്വീ.  നമരന്ദ്രമമെഗദത്തി  അതത്തിനുസമെഗനമെഗയ  രസ്വീതത്തിയത്തിലള

പ്രവര്തനങ്ങളമെഗയത്തി  മുമന്നഗട്ടുമപഗകുന.  ഹത്തിറന്റ് ലര്  1940-ല  ജൂതനഗമര

ഡത്തിമപ്പെഗടന്റ്  മചയഗന്മവണത്തിയഗണന്റ്  മമെഡ്ഗഗസ്ക്കര്  പഗന്  മകഗണ്ടുവന്നതന്റ്.
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അതത്തിനന്റ്  സമെഗനമെഗയത്തി  മെഹഗപഗന്  എന്.ആര്.സത്തി.-യത്തിലൂമട  ഈ  രഗജന്ത്യമത

മെതനമ്യൂനപക്ഷങ്ങമള  ഇനന്ത്യയത്തില  നത്തിന്നന്റ്  കയറ്റുമെതത്തി  മചയഗന്   സട്ടംഘന്റ്

പരത്തിവഗര്  രഗജന്ത്യതന്റ്  എന്.ആര്.സത്തി.  പഗസഗകഗന്  ശമെത്തിക്കുന.  ഹത്തിറന്റ് ലര്

ഉപമയഗഗത്തിച  വഗകന്റ്  'മറഗസന്റ്  ആലഗ'  എന്നഗണന്റ്.  'മറഗസന്റ്  ആലഗ'  എന്ന

ജര്മന്  വഗകത്തിമന  അര്തട്ടം  'വലത്തിയ  നുണ'മയന്നഗണന്റ്.  ഇമപ്പെഗള്

ആര്.എസന്റ്.എസന്റ്.-ഉട്ടം  ബത്തി.മജ.പത്തി.-യുട്ടം  മമെഗദത്തിയുട്ടം

പ്രചരത്തിപ്പെത്തിച്ചുമകഗണത്തിരത്തിക്കുന്നതന്റ് അതത്തിനുസമെഗനമെഗയത്തി  India is under threat

എന്ന  നുണയഗണന്റ്.  ഇനന്ത്യ  ഭസ്വീഷണത്തിയത്തിലഗമണന്ന  പുതത്തിയ  പ്രചരണമെഗണന്റ്

അവര്  നടത്തുന്നതന്റ്.  അതുമപഗമലതമന്ന  ഹത്തിറന്റ് ലര്  ഒഗമരഗ  വത്തിഭഗഗമതയുട്ടം

ആമക്ഷപത്തിചത്തിരുന.  അതത്തിനുസമെഗനമെഗയത്തി  ഈ  രഗജന്ത്യമത  ഏറവട്ടം

പരമമെഗന്നത  പദവത്തിയത്തിലത്തിരത്തിക്കുന്നവര്  ഒരു  മെതവത്തിഭഗഗമത  പ്രമതന്ത്യകത്തിച്ചുട്ടം

മുസസ്വീങ്ങമള  termites  (ചത്തിതലകള്)  എനവത്തിളത്തിചന്റ്  ആമക്ഷപത്തിക്കുന.  ഇതന്റ്

രഗജന്ത്യതത്തിനന്റ്  ഭൂഷണമെഗമണഗമയനളതന്റ്  ആര്.എസന്റ്.എസന്റ്.-ഉട്ടം

ബത്തി.മജ.പത്തി.യുട്ടം  ഈ  രഗജന്ത്യട്ടം  ഭരത്തിക്കുന്ന  ഭരണകൂടവട്ടം  ചത്തിനകള്കന്റ്

വത്തിമധയമെഗമകണതഗണന്റ്.  CAA  ഇന്നന്റ്  ഇഇൗ  രഗജന്ത്യതന്റ്  ആമരയഗണന്റ്

ബഗധത്തിക്കുന്നതന്റ്?  മുസസ്വീങ്ങമള  ബഗധത്തിക്കുനമവനളതന്റ്  ശരത്തിതമന്നയഗണന്റ്.
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മുസസ്വീങ്ങമളമപ്പെഗമല  തമന്ന  ഇഇൗ  രഗജന്ത്യമത  ദരത്തിദ്രമരയുട്ടം  ബഗധത്തിക്കുന്ന

നത്തിയമെമെഗണന്റ്  CAA.  അതത്തിമനതത്തിമര  മയഗജത്തിച  പ്രമക്ഷഗഭട്ടം  ഇഇൗ  രഗജന്ത്യതന്റ്

ഉയര്നവരണട്ടം  എന്നഗണന്റ്  ഞങ്ങള്  ആവശന്ത്യമപ്പെടുന്നതന്റ്.  അതരട്ടം  ഒരു

പ്രമക്ഷഗഭട്ടം  ഉയര്നവരുന്ന  സഗഹചരന്ത്യട്ടം  ഇവത്തിമട  ഉണഗയത്തിരത്തിക്കുന.  CAA

വരുമമഗള്  അതത്തിമന  എതത്തിര്മകണതന്റ്  എങ്ങമനയഗണന്റ്?

ജനഗധത്തിപതന്ത്യതത്തിമന സയഗമെസ്വീസന്റ് സമഹഗദരങ്ങളഗയ മെതനത്തിരമപക്ഷതമയയുട്ടം

ജഗനഗധത്തിപതന്ത്യമതയുട്ടം  ഉയര്തത്തിപ്പെത്തിടത്തിച്ചു  മകഗണഗകണട്ടം  CAA-യന്റ്

എതത്തിമരയുള  മപഗരഗടട്ടം  നഗട്ടം  ശക്തത്തിമപ്പെടുമതണതന്റ്.  അങ്ങമന  മചയഗമത

നമുകന്റ്  ഇതത്തില  വത്തിജയട്ടം  മനടഗന്  സഗധത്തികത്തില.  അതുമകഗണന്റ്,  ഹത്തിന

രഗഷവഗദട്ടം  മുമന്നഗട്ടുവയ്ക്കുന്നവമര  നഗട്ടം  എതത്തിര്മകണതന്റ്  മുസസ്വീട്ടം  രഗഷവഗദട്ടം

മുമന്നഗട്ടുവയ്ക്കുന്നവമര  കൂട്ടുപത്തിടത്തിചല.  മെഹത്തിതമെഗയ  മെതനത്തിരമപക്ഷതയത്തില

ഉഇൗന്നത്തിനത്തിനമകഗണ്ടുള  പ്രമക്ഷഗഭങ്ങള്കന്റ്  മനതൃതസട്ടം  മകഗടുത്തുമകഗണഗണന്റ്

അവമര  നഗട്ടം  എതത്തിര്മകണതന്റ്.  നത്തിര്ഭഗഗന്ത്യവശഗല,  ഇഇൗ  രഗജന്ത്യതന്റ്  ഹത്തിന

രഗഷവഗദട്ടം  മുമന്നഗട്ടുവയ്ക്കുന്നവമര  മുസസ്വീട്ടം  രഗഷവഗദട്ടം  മുമന്നഗട്ടുവയ്ക്കുന്നവരുമെഗയത്തി

മയഗജത്തിപ്പെത്തിചന്റ് എതത്തിര്കഗനുള ശമെട്ടം നടക്കുമമഗള് അതന്റ് ആര്.എസന്റ്.എസന്റ്.-

നുട്ടം സട്ടംഘന്റ് പരത്തിവഗറത്തിനുട്ടം ഗുണകരമെഗകുട്ടം എനമെഗത്രമെഗണന്റ് ഞങ്ങള്കന്റ് ഇഇൗ
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മവളയത്തില  സൂചത്തിപ്പെത്തികഗനുളതന്റ്.  അമതഗമടഗപ്പെട്ടംതമന്ന  ഇവത്തിമട

സൂചത്തിപ്പെത്തികഗനുള  ചത്തില  കഗരന്ത്യങ്ങളണന്റ്.  ഇവത്തിമട  മബഗധപൂര്വ്വട്ടം

പ്രചരത്തിപ്പെത്തികമപ്പെടുന്ന  കഗരന്ത്യങ്ങള്  എനഗണന്റ്?  ഇവത്തിമട  മബഗധപൂര്വ്വട്ടം

പ്രചരത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നതന്റ്,  മുസസ്വീങ്ങള് ഇഇൗ രഗജന്ത്യട്ടം  വത്തിട്ടുമപഗകണട്ടം എന്നഗണന്റ്.  ഇഇൗ

രഗജന്ത്യതത്തിമന  സസഗതനന്ത്യ  സമെരതത്തില  മുസസ്വീങ്ങള്  വഹത്തിച  പങ്കന്റ്

ഇവര്കഗര്മകങ്കത്തിലട്ടം  നത്തിമഷധത്തികഗന്  സഗധത്തിക്കുമമെഗ?  ഇഇൗ  രഗജന്ത്യതത്തിമന

സസഗതനന്ത്യ സമെരതത്തില മുസസ്വീങ്ങള് എത്ര തന്ത്യഗഗട്ടം  സഹത്തിച്ചു!  ഇവത്തിമട  ശസ്വീ.

എട്ടം.  സസരഗജന്റ്  കുമറ  മപരുകള്  പരഗമെര്ശത്തിച്ചു.  വകട്ടം  അബ്ദുല  ഖഗദര്

മെഇൗലവത്തിമയയുട്ടം  നവഗസന്റ്  ഖഗമനയുട്ടം  നമുകന്റ്  മെറകഗന്  സഗധത്തിക്കുമമെഗ;  ഇഇൗ

രഗജന്ത്യതത്തിമന  സസഗതനന്ത്യ  പ്രമക്ഷഗഭതത്തില  രക്തസഗക്ഷത്തിതസട്ടം  വഹത്തിച

അമനകഗയത്തിരട്ടം മുസസ്വീങ്ങമള നമുകന്റ് മെറകഗന് സഗധത്തിക്കുമമെഗ;  ഇഇൗ രഗഷമത

ഒറത്തിമകഗടുതവര്  ആരഗണന്റ്?  ആന്ഡമെഗനത്തിമല  മപഗര്ടന്റ്മബയറത്തിമല

മസല്ലുലഗര്  ജയത്തിലത്തില  മെഗമപ്പെഴുതത്തി  നലകത്തിയതന്റ്  വത്തി.  ഡത്തി.  സഗവര്കര്

ആയത്തിരുന്നത്തിമല;  വത്തി.  ഡത്തി.  സഗവര്കര്  എമപ്പെഗഴഗണന്റ്  രഗജന്ത്യമസ്നേഹത്തിയഗയത്തി

മെഗറത്തിയതന്റ്?  ഇവത്തിമട ആര്.എസന്റ്.എസന്റ്.  ഞങ്ങമള രഗജന്ത്യമസ്നേഹട്ടം പഠത്തിപ്പെത്തികഗന്

ശമെത്തിക്കുമമഗള്,  ഇഇൗ  രഗജന്ത്യമത  ഒറത്തിമകഗടുത  പഗരമരന്ത്യട്ടം  മെഗത്രമുള
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ആര്.എസന്റ്.എസന്റ്.-നന്റ്  ഇഇൗ  രഗജന്ത്യമത  മുസസ്വീങ്ങമളഗടുട്ടം  ഇതര  മെതസമരഗടുട്ടം

'നത്തിങ്ങള്  രഗജന്ത്യമസ്നേഹട്ടം  മതളത്തിയത്തികണട്ടം,  നത്തിങ്ങള്  പഇൗരതസമരഖ

ഹഗജരഗകണട്ടം'  എന്നന്റ്  പറയഗന് എങ്ങമന മമധരന്ത്യട്ടം  ലഭത്തിക്കുന?  'ആദന്ത്യട്ടം

നത്തിങ്ങള് നത്തിങ്ങളമട ബത്തിരുദ സര്ടത്തിഫെത്തികറന്റ് ഹഗജരഗക്കൂ,  അതത്തിനുമശഷട്ടം ഇഇൗ

രഗജന്ത്യമത  പഇൗരനഗമരഗടന്റ്  പഇൗരതസമരഖ  ഹഗജരഗകണമമെന്നന്റ്

ആവശന്ത്യമപ്പെടണട്ടം'  എനളതഗണന്റ്  ഞങ്ങള്  ശസ്വീ.  നമരന്ദ്ര  മമെഗദത്തിമയഗടുട്ടം

അമദഹതത്തിമന  ആളകമളഗടുട്ടം  ആവശന്ത്യമപ്പെടുന്നതന്റ്.  നത്തിങ്ങള്

ചത്തിനത്തിക്കുന്നതുമപഗമല  ഇഇൗ  മലഗകമത  മെറന്റ്  രഗഷതലവനഗര്  ചത്തിനത്തിചഗല

എനഗകുട്ടം ഇഇൗ രഗജന്ത്യമത ഹത്തിന സമഹഗദരങ്ങളമട ഗതത്തി എന്നഗണന്റ് ഇവത്തിമട

ശസ്വീ.  അമെത്തിതന്റ്  ഷഗമയയുട്ടം  ശസ്വീ.  നമരന്ദ്ര  മമെഗദത്തിമയയുട്ടം  മപഗമലയുള

അപകസമെതത്തികളഗയ  രഗഷസ്വീയ  മനതൃതസട്ടം  ചത്തിനത്തിമകണതന്റ്.  ഇവത്തിമട  ഇവര്

വഗദത്തിക്കുന്നതുമപഗമല,  ഇവത്തിടമത  മുസസ്വീങ്ങളട്ടം  ഇതരമെതസരുട്ടം  ഇനന്ത്യ

വത്തിട്ടുമപഗകണട്ടം എന്നന്റ് മെറന്റ് മലഗക രഗഷങ്ങളത്തിമല ആളകള് ആവശന്ത്യമപ്പെടഗല,

മനപ്പെഗള്  മെഗത്രമെഗണന്റ്  ഹത്തിന  രഗഷമെഗയത്തിട്ടുളതന്റ്  എന്ന  കഗരന്ത്യട്ടം  നഗട്ടം

ചത്തിനത്തികണട്ടം.  ഇനന്ത്യയത്തിമല  ഹത്തിന  സമഹഗദരങ്ങള്  ഏമതലഗട്ടം  രഗജന്ത്യതന്റ്

മജഗലത്തി  മചയ്യുനണന്റ്?  അവത്തിടങ്ങളത്തിമല  ഭരണകൂടങ്ങമളലഗട്ടം  ഇതരമമെഗരു
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നത്തിലപഗടന്റ്  സസസ്വീകരത്തിചഗല  ഗതത്തിമയനഗകുമമെന്നന്റ്  നത്തിങ്ങള്  ചത്തിനത്തിമചഗ?

പലമപ്പെഗഴുട്ടം  അങ്ങമന  ചത്തിനത്തികഗന്  ഇവര്  തയഗറഗകുന്നത്തില.  മലഗക

രഗഷങ്ങള്ക്കുമുന്നത്തില  ഇനന്ത്യമയ  അപമെഗനത്തികഗന്  മെഗത്രമെമല  ഇതത്തിനന്റ്

മപ്രരണയഗകുക?  അതുമകഗണന്റ്  ഇതന്റ്  വളമര  സജസ്വീവമെഗയ

പുനര്വത്തിചത്തിനനതത്തിനന്റ്  വത്തിമധയമെഗകണമമെന്നഗണന്റ്  ഞങ്ങള്കന്റ്  ഇവത്തിമട

ആവശന്ത്യമപ്പെടഗനുളതന്റ്.  ഇവത്തിമട  സട്ടംഘന്റ്  പരത്തിവഗര്  മുമന്നഗട്ടുവയ്ക്കുന്ന  ഇഇൗ

രഗഷസ്വീയതത്തിമനതത്തിമര ശക്തവട്ടം വത്തിശഗലവമെഗയ പഗറന്റ്മഫെഗമെത്തില നത്തിനമകഗണന്റ്

എതത്തിര്പ്പുണഗകണട്ടം.  ഞഗന്  ഇമപ്പെഗഴുട്ടം  ഒരു  ശുഭഗപത്തിവത്തിശസഗസത്തിയഗണന്റ്.

പഗര്ലമമെനത്തിമല  മഡഗട്ടം  മകടത്തിടതത്തിനകത്തുവചന്റ്  പഗസഗകത്തിയ  നത്തിയമെട്ടം,

മൂമന്നമുകഗല കത്തിമലഗമെസ്വീററത്തിനപ്പുറത്തുള ബഹുമെഗനമപ്പെട സുപ്രസ്വീട്ടംമകഗടതത്തിയത്തില

വരുമമഗള്, ബഹുമെഗനമപ്പെട സുപ്രസ്വീട്ടംമകഗടതത്തി ഇഇൗ നത്തിയമെമത ചരത്തിത്രതത്തിമന

ചവറ്റുകുടയത്തിമലയന്റ് വലത്തിമചറത്തിയുമമെന്നഗണന്റ് എമന പൂര്ണ മബഗധന്ത്യട്ടം. കഗരണട്ടം,

ഇതന്റ്  മകഗണ്സത്തിറമ്യൂഷനത്തിമല  ആര്ടത്തികത്തിള്  14-നന്റ്  എതത്തിരഗണന്റ്.  എലഗവരുട്ടം

തുലന്ത്യരഗണന്റ്,  മുസസ്വീമുട്ടം  ക്രത്തിസന്ത്യനുട്ടം  സത്തിഖുട്ടം  പഗഴത്തിയുട്ടം  മമജനനുട്ടം  ബുദ്ധനുട്ടം

തുലന്ത്യരഗണന്റ്  എന്നന്റ്  ഇഇൗ  ആര്ടത്തികത്തിളത്തില   വളമര  കൃതന്ത്യമെഗയത്തി  പറയുന.

ആര്ടത്തികത്തിള് 14-ല എവത്തിമടയഗണന്റ് മുസസ്വീട്ടം തുലന്ത്യനല എന്നന്റ് പറഞ്ഞത്തിട്ടുളതന്റ്?
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അതുമെഗത്രമെല, നമ്മുമട മകഗണ്സത്തിറമ്യൂഷന് “We, the people of India....”

–  ഇഇൗ  രഗജന്ത്യമത  ജനങ്ങള്  എന്നഗണന്റ്  അഭത്തിസട്ടംമബഗധന  മചയ്യുന്നതന്റ്.

എപ്രകഗരമെഗണന്റ്  അങ്ങമന  പറയഗന്  സഗധത്തിക്കുന്നതന്റ്?  ഒരു  മെതവത്തിഭഗഗമത

ആസൂത്രത്തിതമെഗയത്തി  ഉന്മൂലനട്ടം  മചയഗനുള  സത്തിദ്ധഗനതത്തിനന്റ്,  അമലങ്കത്തില  വത്തി.

ഡത്തി.  സഗവര്കര്  മുമന്നഗട്ടുവച  Two  Nation  Theory  (ദസത്തിരഗഷവഗദട്ടം)  മയ

ലസ്വീഗമമലസന്റ്  മചയ്യുന്ന  പ്രക്രത്തിയയഗണന്റ്  സട്ടംഘന്റ്  പരത്തിവഗര്  മനതൃതസട്ടം

മകഗടുക്കുന്നതന്റ്. അതത്തിമനതത്തിമര മയഗജത്തിച മചറുത്തുനത്തിലപ്പുണഗകണട്ടം. ഇവത്തിമട

രണഗട്ടം  നമരന്ദ്ര  മമെഗദത്തി  ഗവണ്മമെനത്തിമന  സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നതന്റ്  Modi  2.o

എനളതഗണന്റ്.  ശസ്വീ.  നമരന്ദ്ര  മമെഗദത്തിയുമട  2.o  അധത്തികഗരതത്തിമലയന്റ്

വന്നമപ്പെഗള്  ആദന്ത്യട്ടം  മുതലതമന്ന  മയഗജത്തിച  എതത്തിര്പ്പുണഗയത്തിരുനമവങ്കത്തില

ഇഇൗ  രസ്വീതത്തിയത്തിലള  അഹങ്കഗരവട്ടം  ധഗര്ഷന്ത്യവട്ടം  നമരന്ദ്ര  മമെഗദത്തിക്കുട്ടം

കൂടഗളത്തികള്ക്കുട്ടം  ഉണഗകുമെഗയത്തിരുന്നത്തില.  ഇവര്  എമനലഗട്ടം  പഗസഗകത്തി  -

മുതലഗഖന്റ്  നത്തിയമെട്ടം  മകഗണ്ടുവന,  യു.എ.പത്തി.എ.  നത്തിയമെട്ടം  മഭദഗതത്തി  മചയ്തു,

ജമ്മുകഗശസ്വീരത്തിമന  രണഗകത്തി  മെഗറത്തി,  ജമ്മുകഗശസ്വീരത്തിമന  സട്ടംസഗന  പദവത്തി

എടുത്തുമെഗറത്തി  യൂണത്തിയന്  മടറത്തിററത്തി  ആകത്തി  മെഗറത്തി.  പലമപ്പെഗഴുട്ടം  ഇഇൗ

ഘടതത്തിമലഗനട്ടം  നമുകന്റ്  മയഗജത്തിപ്പുണഗയത്തിരുന്നത്തില.  അതുമകഗണന്റ്,  ഇവത്തിമട,
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നമ്മുമട  നത്തിയമെസഭയത്തിലനത്തിനയര്നവരുന്ന  മയഗജത്തിപ്പെന്റ്  മദശവന്ത്യഗപകമെഗയത്തി

ഉയര്തഗന്  നമുകന്റ്  സഗധത്തികണട്ടം.  ആ  രസ്വീതത്തിയത്തിലള  ഒരു  മയഗജത്തിപ്പെത്തിലൂമട

മെഗത്രമമെ ശസ്വീ.  നമരന്ദ്ര മമെഗദത്തി  മുമന്നഗട്ടുവയ്ക്കുന്ന ഇഇൗ വത്തിഭഗഗസ്വീയ രഗഷസ്വീയമത,

ഇഇൗ  ഫെഗസത്തിസന്റ്  രഗഷസ്വീയമത  എതത്തിര്കഗന്  നമുകന്റ്  സഗധത്തിക്കുകയുള.

അതുമകഗണന്റ്  ഇഇൗ  മയഗജത്തിപ്പെന്റ്  അനത്തിവഗരന്ത്യമെഗണന്റ്.  മെതനത്തിരമപക്ഷ

പ്രസഗനങ്ങളമട മയഗജത്തിപ്പെന്റ്  അനത്തിവഗരന്ത്യമെഗണന്റ്.  ആ രസ്വീതത്തിയത്തിലള ശക്തമെഗയ

മയഗജത്തിപ്പെന്റ്  ഇഇൗ  രഗഷതത്തിനകതന്റ്  ഉയര്തത്തിമകഗണ്ടുവരഗന്  ഇവത്തിമട

നമുമകലഗട്ടം  സഗധത്തികണമമെന്നഗണന്റ്  അതുമെഗയത്തി  ബന്ധമപ്പെടന്റ്

സൂചത്തിപ്പെത്തികഗനുളതന്റ്. നഗട്ടം ചര്ച മചമയണ കഗരന്ത്യങ്ങള് ഓമരഗന്നഗയത്തി ഇവത്തിമട

പരഗമെര്ശത്തിച്ചു. ഇവത്തിമട എത്ര ആളകള് രക്തസഗക്ഷത്തിതസട്ടം വരത്തിച്ചു!  ഇതന്റ് രണഗട്ടം

സസഗതനന്ത്യ  സമെരട്ടം  തമന്നയഗണന്റ്.  ഇഇൗ  രഗഷമത  ഭത്തിന്നത്തിപ്പെത്തികഗന്

ശമെത്തിക്കുമമഗള്  അതത്തിമനതത്തിമര  മയഗജത്തിച  മചറുത്തുനത്തിലപ്പെന്റ്  ഇഇൗ  രഗജന്ത്യതന്റ്

ഉയര്നവരുന.  മെതതത്തിനപ്പുറതന്റ്,  ഇവത്തിടമത  ഭൂരത്തിപക്ഷ  സമുദഗയമത

ഉള്മപ്പെമട  കൂടത്തിമയഗജത്തിപ്പെത്തിച്ചുമകഗണ്ടുള  പ്രമക്ഷഗഭതത്തിനഗയത്തിരത്തികണട്ടം  നഗട്ടം

മനതൃതസട്ടം മകഗടുമകണമതന്നന്റ് നമുകന്റ് ഉറപ്പെത്തിച്ചുപറയഗന് സഗധത്തികണട്ടം. ഹത്തിന

ഭൂരത്തിപക്ഷ  സമുദഗയമത  ഉള്മപ്പെമട  കൂമട  നത്തിര്തത്തിമകഗണ്ടുള
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അതത്തിതസ്വീവ്രമെഗയ  പ്രമക്ഷഗഭതത്തിനന്റ്  ഇഇൗ  രഗജന്ത്യട്ടം  സഗക്ഷന്ത്യട്ടം

വഹത്തിച്ചുമകഗണത്തിരത്തിക്കുകയഗണന്റ്. 543  മപമര മതരമഞ്ഞടുത ഇഇൗ രഗജന്ത്യമത

130  മകഗടത്തി  ജനങ്ങള്,  255  മപമര  മതരമഞ്ഞടുത  ഇഇൗ  രഗജന്ത്യമത

നത്തിയമെസഭകളത്തിമല നത്തിയമെസഭഗ സഗമെഗജത്തികര്.....  അവര് പഗസഗക്കുന്ന നത്തിയമെട്ടം

നഗമള  പഗര്ലമമെനത്തിലനത്തിനട്ടം  മുമന്നമുകഗല  കത്തിമലഗമെസ്വീറര്  അപ്പുറത്തുള

ബഹുമെഗനമപ്പെട സുപ്രസ്വീട്ടംമകഗടതത്തിയത്തിമലയന്റ് മപഗകുമമഗള്,  അവത്തിമട,  ജനങ്ങള്

മതരമഞ്ഞടുകഗത അഭത്തിഭഗഷകരുട്ടം ജുഡസ്വീഷന്ത്യല ഓഫെസ്വീസര്മെഗരുട്ടം ഡത്തിമബറന്റ്

മചയ്തുമകഗണന്റ് റദന്റ് മചയ്യുമമഗള് അതന്റ് ജനഗധത്തിപതന്ത്യതത്തിമന മുഖമതലക്കുന്ന

അടത്തിയഗണന്റ്.  അതുമകഗണഗണന്റ്  ഇതന്റ്  നത്തിലനത്തിലക്കുന്ന  നത്തിയമെമെല  എന്നന്റ്

മലഗകന്റ് സഭയത്തിലട്ടം  പഗര്ലമമെനത്തിലമമെലഗട്ടം  പഗര്ലമമെമനറത്തിയനഗര്  വളമര

കൃതന്ത്യമെഗയത്തി  സൂചത്തിപ്പെത്തിചതന്റ്.  അതുമകഗണന്റ്,  ഭരണഘടന  സട്ടംരക്ഷത്തികഗന്

"നത്തിങ്ങള്  ഞങ്ങളമട  ജസ്വീവമനടുത്തുമകഗള,  പമക്ഷ,  ഞങ്ങള്  ഞങ്ങളമട

ഭരണഘടന  നത്തിങ്ങള്കന്റ്  വത്തിട്ടുതരഗന്  തയഗറല"  എന്നന്റ്  നമുകന്റ്  ഇവത്തിമട

പ്രഖന്ത്യഗപത്തികഗന്  സഗധത്തികണട്ടം  എനമെഗത്രട്ടം  പറഞ്ഞന്റ്,  ബഹുമെഗനമപ്പെട

മുഖന്ത്യമെനത്തി അവതരത്തിപ്പെത്തിച പ്രമമെയമത പത്തിന്തുണച്ചുമകഗണന്റ് എമന വഗക്കുകള്

അവസഗനത്തിപ്പെത്തിക്കുകയഗണന്റ്.
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മഡഗ  .    എട്ടം  .    മക  .    മുനസ്വീര്:  സര്, “It is quite possible for this 'New

Born Democracy' to retain its form, but give place to Dictatorship in

fact. If there is a landslide, the danger of second possibility becoming

actuality  is  much  greater”-  മഡഗ.  ബത്തി.  ആര്.  അട്ടംമബദ്കറുമട

വഗക്കുകളഗണത്തിതന്റ്. അമദഹട്ടം പറഞ്ഞതന്റ്, ജനഗധത്തിപതന്ത്യതത്തിമന നവജഗതശത്തിശു

അതുമപഗമലതമന്ന  ജനഗധത്തിപതന്ത്യപരമെഗയത്തി  മുമന്നഗട്ടുമപഗകഗനുള

സഗധന്ത്യതയുണന്റ്,  പമക്ഷ,  ഇതന്റ് ഏകഗധത്തിപതന്ത്യതത്തിമന കയത്തിമലയന്റ് മപഗകഗനുട്ടം

സഗധന്ത്യതയുണന്റ് എന്നഗണന്റ്.  ഏമതങ്കത്തിലട്ടം ഒരു അടത്തിമെറത്തി നടക്കുകയഗമണങ്കത്തില

ഏകഛത്രഗധത്തിപതത്തികള്  മഡമമെഗക്രസത്തിമയ  ഡത്തിമകറര്ഷത്തിപ്പെഗകത്തി  മെഗറ്റുട്ടം

എനപറഞ്ഞ  മഡഗ.  ബത്തി.  ആര്.  അട്ടംമബദ്കറുമട  വഗക്കുകള്  ഇവത്തിമട

യഗഥഗര്തന്ത്യമെഗയത്തിമകഗണത്തിരത്തിക്കുകയഗണന്റ്.  ഇനന്ത്യന് ഭരണഘടനയുമട ഓമരഗ

തഗളകളട്ടം ഓമരഗ ദത്തിവസവട്ടം പത്തിചത്തിചസ്വീനത്തിമകഗണത്തിരത്തിക്കുകയഗണന്റ്.  അനുമച്ഛേദട്ടം

370-ഉട്ടം  35A-യുട്ടം  ആദന്ത്യട്ടം  കസ്വീറത്തിമെഗറത്തി.  ഇമപ്പെഗള്  അനുമച്ഛേദട്ടം  5,  6,  13,  14

തുടങ്ങത്തിയവമയലഗട്ടം പത്തിചത്തിചസ്വീനത്തികഴത്തിഞ്ഞത്തിരത്തിക്കുന. Preamble മനഗകത്തിയഗല

Preamble-മനയുട്ടം  കശകത്തിമയറത്തിഞ്ഞത്തിരത്തിക്കുന്നതഗയത്തി  നമുകന്റ്  കഗണഗട്ടം.

Preamble-മന തതസട്ടം തമന്ന പറയുന്നതന്റ് “Fraternity assuring the dignity
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of  the  individual  and  for  the  unity  and  integrity  of  the  nation”

എന്നഗണന്റ്.  ഒരു  മെനുഷന്ത്യനന്റ്  ഏറവട്ടം  ആവശന്ത്യട്ടം   dignity  അഥവഗ

അനമസഗടുകൂടത്തി  ജസ്വീവത്തിക്കുക  എനളതഗണന്റ്.  ആരുമടയുട്ടം  മുന്നത്തില

ഓച്ഛേഗനത്തിച്ചുനത്തിലകഗമത  തലയുയര്തത്തിപ്പെത്തിടത്തിചന്റ്  നത്തിലകഗനുള  അവകഗശട്ടം

നലകുന്ന ഭരണഘടനയഗണന്റ്  ശസ്വീ.  നമരന്ദ്ര മമെഗദത്തിയുട്ടം ശസ്വീ.  അമെത്തിതന്റ്  ഷഗയുട്ടം

കൂടത്തി  കസ്വീറത്തിമുറത്തിച്ചുമകഗണത്തിരത്തിക്കുന്നതന്റ്.  യഥഗര്തതത്തില  ഭരണഘടനയുമട

കഗമന്റ്  അനുമച്ഛേദട്ടം  14  ആണന്റ്.  ഭരണഘടനയുമട  ആ  കഗമന്റ്  തമന്ന

തകര്തത്തിട്ടുമണങ്കത്തില  അതത്തിനര്തട്ടം  ഭരണഘടനതമന്ന

തകര്കമപ്പെടത്തിരത്തിക്കുന എന്നഗണന്റ്.  ഇനന്ത്യന് പ്രമദശതത്തിനകത്തുള ഒരഗള്കന്റ്

നത്തിയമെതത്തിമന  മുന്നത്തില  സമെതസമമെഗ  തുലന്ത്യമെഗയ  നത്തിയമെ  സട്ടംരക്ഷണമമെഗ  ഇഇൗ

രഗഷട്ടം നത്തിമഷധത്തിച്ചുകൂടഗതതഗണന്റ് എനപറഞ്ഞഗല, Equality  before  law,

Equal protection of the law  തുടങ്ങത്തിയ രണന്റ് കഗരന്ത്യങ്ങളട്ടം ഒരു വന്ത്യക്തത്തികന്റ്

ലഭത്തിമകണതഗണന്റ്.  ഇഇൗ  equality  തകര്കമപ്പെടുന്നതഗണന്റ്  CAA

എനപറയുന്ന പുതത്തിയ ഇഇൗ നത്തിയമെട്ടം. CAA ഭരണഘടനയുമട അന:സതമയ

മചഗദന്ത്യട്ടം  മചയ്യുന്നതഗണന്റ്.  CAA-യുട്ടം  NRC-യുട്ടം  NPR-ഉട്ടം  പരസര

പൂരകങ്ങളഗണന്റ്.  ഇവത്തിമട  ഗസ്വീബതന്ത്യന്  കളട്ടം  പറഞമകഗണന്റ്,  NRC-ക്കുട്ടം
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NPR-നുട്ടം  ബന്ധമെത്തിമലന്നഗണന്റ്  ശസ്വീ.  അമെത്തിതന്റ്  ഷഗ  പറയഗന്  ശമെത്തിക്കുന്നതന്റ്.

പമക്ഷ, 2003-ല ഇറങ്ങത്തിയ  Citizenship  (Registration  of  Citizens  and

Issue of National Identity Cards) Rule, 2003  മനഗകത്തിയഗല  NRC-യുട്ടം

NPR-ഉട്ടം എങ്ങമന പരസരട്ടം ബന്ധമപ്പെടന്റ് കത്തിടക്കുനമവന്നന്റ് നമുകന്റ് കഗണഗന്

കഴത്തിയുട്ടം.  റൂള്  3-ഉട്ടം  4-ഉട്ടം  വഗയത്തിചഗല,  റൂള്  3  പറയുന്നതന്റ്  NPR-

മനക്കുറത്തിചഗമണങ്കത്തില  റൂള്  4  പറയുന്നതന്റ്  NPR-ഉട്ടം  NRC-യുട്ടം  തമത്തിലള

ബന്ധമതക്കുറത്തിചഗണന്റ് എന്നന്റ് മെനസത്തിലഗകഗട്ടം.  റൂള് 3 കൃതന്ത്യമെഗയത്തി  NRC-മയ

വത്തിശദസ്വീകരത്തിക്കുന,  റൂള്  4  NPR-ഉട്ടം  NRC-യുട്ടം  തമത്തില  എങ്ങമന മചര്ന്നന്റ്

നത്തിലക്കുന എന്നന്റ് പറയുന.  മെഗത്രമെല,  ഇതത്തിനുപുറമമെ, “NPR is the first

step towards the NRC”എന്നഗണന്റ് മമവറല സഗറത്തിസത്തികന്റ് മഹഗട്ടം അഫെമയഴന്റ്

എലഗ  വര്ഷവട്ടം  ഇറക്കുന്ന  ആനസല  റത്തിമപ്പെഗര്ടത്തില  പറയുന്നതന്റ്.  അമപ്പെഗള്

NPR-ഉട്ടം  ഇഇൗ  രഗജന്ത്യതന്റ്  നടപ്പെത്തിലഗകഗന്  തസ്വീരുമെഗനത്തിചതന്റ്  എനത്തിനഗണന്റ്?

നമുകന്റ്  ശസ്വീ.  അമെത്തിതന്റ്  ഷഗ-മയഗടന്റ്  മചഗദത്തികഗനുള  മചഗദന്ത്യട്ടം,  മസന്സസന്റ്

നടക്കുമമഗള്  ഇവത്തിമട  എനത്തിനഗണന്റ്  എന്.പത്തി.ആര്.  എന്നതഗണന്റ്.

എന്.ആര്.സത്തി.-കന്റ്  മവണത്തി  മെഗത്രട്ടം  തസ്വീരുമെഗനത്തിചത്തിട്ടുളതഗണന്റ്  എന്.പത്തി.ആര്.

എന്നഗണന്റ്  റൂള്  പറയുന്നതന്റ്.  അമപ്പെഗള്  ഇവത്തിമട  യഥഗര്തതത്തില
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മഗഗള്വഗലകര്-മന  സത്തിദ്ധഗനട്ടം  നടപ്പെത്തിലഗക്കുന്നതത്തിനുള  ആദന്ത്യ

പടത്തിയഗണത്തിതന്റ്.  ഇവത്തിമട  എലഗവരുട്ടം സൂചത്തിപ്പെത്തിച്ചു,  'We  or  Our  Nationhood

Defined'  എന്ന  പുസകട്ടം;  അതഗണന്റ്  ആര്.എസന്റ്.എസന്റ്.-മന  മമബബത്തിള്.

അതത്തില  പറയുന്നതന്റ്  മദശസ്വീയതയന്റ്  ആവശന്ത്യട്ടം  തഗമഴപ്പെറയുന്ന  അഞന്റ്

കഗരന്ത്യങ്ങളഗണന്റ്  എന്നഗണന്റ്.   (i)  Geographical  boundary;  ഒരു  രഗഷട്ടം

ഉണഗയത്തിരത്തികണട്ടം, (ii) Race, (iii) Religion, (iv) Culture, (v) Language.

സതന്ത്യതത്തില  ഇഇൗ  അഞന്റ്  കഗരന്ത്യങ്ങളട്ടം  ഓമരഗമന്നഗമരഗന്നഗയത്തി  ഇഇൗ

ഗവണ്മമെനന്റ്  നടതത്തിമകഗണത്തിരത്തിക്കുകയഗണന്റ്.   ആരഗണന്റ്  മഗഗള്വഗലകര്?

അമദഹട്ടം  അമദഹതത്തിമന  ആശയട്ടം  എടുതത്തിരത്തിക്കുന്നതന്റ്  കൃതന്ത്യമെഗയുട്ടം

ഫെഗസത്തിസതത്തില  നത്തിന്നഗണന്റ്.  നമമളലഗവരുട്ടം  ഫെഗസത്തിസതത്തിനുട്ടം

നഗസത്തിസതത്തിനുട്ടം  ഹത്തിറന്റ് ലര്,  മുമസഗളത്തിനത്തി  എന്നത്തിവരുമട  മപരുകളഗണന്റ്

യഥഗക്രമെട്ടം  മകടത്തിട്ടുളതന്റ്.   പമക്ഷ നമളഗമരങ്കത്തിലട്ടം  Ludwig  Gumplowicz

എനപറയുന്ന  ഒരു  മപരന്റ്  മകടത്തിട്ടുമണഗ?  Ludwig  Gumplowicz

എനപറയുന്നതന്റ്  ഫെഗസത്തിസതത്തിമന  ideology  ഉണഗകത്തിയ  ആളഗണന്റ്.

അമദഹതത്തില നത്തിന്നന്റ് ആശയട്ടം ഉള്മകഗണഗണന്റ് ഞഗനത്തിതന്റ് എഴുതുന്നമതന്നന്റ്

'We or  Our Nationhood Defined'   എന്ന പുസകതത്തിമന ആമുഖതത്തില
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തമന്ന മഗഗള്വഗലകര് വന്ത്യക്തമെഗയത്തി പറയുനണന്റ്.  ഇവര്കന്റ് പണ്ടുമുതലമക

ഇറലത്തിയുട്ടം  ജര്മനത്തിയുമെഗയത്തി  ബന്ധമുണന്റ്.   ഇറലത്തിയത്തില  നടന്ന  വടമമെശ

സമമളനതത്തില  മഡഗ.  ബത്തി.  എസന്റ്.  മൂമഞ  എനപറയുന്ന

മഹഡന്റ് മഗവഗറത്തിമനയുട്ടം  ഗുരുനഗഥന്  പമങ്കടുതത്തിട്ടുണന്റ്  എന്നന്റ്  'Hindu

Nationalism: A  Reader'  എന പറയുന്ന  Christophe Jaffrelot എഴുതത്തിയ

പുസകതത്തില  പറയുനണന്റ്.  അതത്തില  കൃതന്ത്യമെഗയത്തി  ഇവരുമട

ബന്ധങ്ങമളക്കുറത്തിച്ചുട്ടം  പറയുനണന്റ്.  'The  Volkischer  Beobachter' എന്ന

മപരത്തില ഹത്തിറന്റ് ലര് പുറതത്തിറകത്തിയത്തിരുന്ന പത്രതത്തില വത്തി. ഡത്തി. സഗവര്കര്-മന

പ്രകസ്വീര്തത്തിച്ചുമകഗണ്ടുള  മലഖനങ്ങള്  വന്നത്തിട്ടുണന്റ്.   അമപ്പെഗള്  ഹത്തിറന്റ് ലറുട്ടം

വത്തി.  ഡത്തി.  സഗവര്കറുട്ടം  മഡഗ.മൂമഞയുമമെഗമക  തമത്തില  ബന്ധമപ്പെടന്റ്

ഉണഗകത്തിയത്തിട്ടുള  ഫെഗസത്തിസന്റ്  തനങ്ങള്മകഗണ്ടുതമന്നയഗണന്റ്

'അടത്തിമവരുകമളഗളട്ടം  അഭത്തിപ്രഗയ  വന്ത്യതന്ത്യഗസമുള  സട്ടംസഗരങ്ങള്കന്റ്  ഒരുമെത്തിചന്റ്

നത്തിലകഗന്  പറത്തില'  എന്നന്റ്  മഗഗള്വഗലകര്  പറയുന്നതന്റ്.   നമള്

ജര്മനത്തിയത്തില നത്തിനട്ടം പഗഠട്ടം പഠത്തികണട്ടം. ഹത്തിനവലഗതവര്കന്റ് ഇഇൗ രഗജന്ത്യതന്റ്

യഗമതഗരു  ആനുകൂലന്ത്യവട്ടം  പറഗമത  മവണമമെങ്കത്തില  ജസ്വീവത്തികഗട്ടം.   അതഗണന്റ്

പറഞ്ഞതന്റ്  dignity  ഇലഗമത  ജസ്വീവച്ഛേവങ്ങള്മപഗമല  നത്തിങ്ങള്  ഇവത്തിമട
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കഴത്തിഞമകഗള എനപറയുന്നതത്തിനന്റ് വന്ത്യക്തമെഗയ ഉദഗഹരണമെഗണന്റ് ഇമപ്പെഗഴുട്ടം

ഗുജറഗതത്തില   വലത്തിയ  മെതത്തില  മകടത്തി  അതത്തിമന  അപ്പുറതന്റ്  ജസ്വീവത്തിക്കുന്ന

പഗവമപ്പെടവമര നത്തിങ്ങള്കന്റ് കഗണഗന് സഗധത്തിക്കുട്ടം എന്നതന്റ്. അവമര തത്തിരത്തിഞ്ഞന്റ്

മനഗകഗന്  സഗധത്തികഗത  ഒരു  സഗഹചരന്ത്യട്ടം  ഇഇൗ  രഗജന്ത്യതന്റ്  ഉണഗയത്തിട്ടുണന്റ്

എനളതന്റ്  വളമര കൃതന്ത്യമെഗയത്തി  നമള് ഓര്മകണ ഒരു കഗരന്ത്യമെഗണന്റ്.   ഇഇൗ

രഗജന്ത്യട്ടം എമങ്ങഗടന്റ് മപഗകുന? മദശസ്വീയതമയക്കുറത്തിച്ചുട്ടം മദശമസ്നേഹമതക്കുറത്തിച്ചുട്ടം

ഇവര്  സട്ടംസഗരത്തിച്ചുമകഗണത്തിരത്തിക്കുന.  എനമുതലഗണന്റ്  ഇവര്  മദശസ്വീയ

പതഗകമയ  മെഗനത്തികഗന്  തുടങ്ങത്തിയതന്റ്?  2001-നന്റ്  മശഷമെഗണന്റ്

മദശസ്വീയപതഗകമയ  ഇവര്  മെഗനത്തിക്കുന്നതന്റ്.  അതുവമര  ഇവര്  കഗവത്തിപതഗക

മെഗത്രമെഗണന്റ്  ഉപമയഗഗത്തിച്ചുമകഗണത്തിരുന്നതന്റ്.   1947-ല ഇനന്ത്യകന്റ്  സസഗതനന്ത്യട്ടം

കത്തിട്ടുന്ന  സമെയതന്റ്  പണത്തിറന്റ്  ജവഹര്ലഗല  മനഹ്റു  മദശസ്വീയപതഗക

ഉയര്ത്തുമമഗള് നഗഗ്പൂരത്തില നഗഥൂറഗട്ടം വത്തിനഗയക മഗഗഡ്മസ അടകട്ടം കഗവത്തി

പതഗക  ഉയര്ത്തുന്ന  ഒരു  സഗഹചരന്ത്യട്ടം  ഇഇൗ  രഗജന്ത്യതന്റ്  ഉണഗയത്തിട്ടുണന്റ്.

അവരഗണന്റ് ഇന്നന്റ് നമമള മദശസ്വീയത പഠത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നതന്റ്.  അവര്കന്റ് മദശസ്വീയത

പഠത്തിപ്പെത്തികഗന്  എനഗണന്റ്  അവകഗശട്ടം?  ഇവത്തിമട  tricolour

എനപറഞകഴത്തിഞ്ഞഗല  അമതഗരു  bad  omen  ആമണന്നഗണന്റ്  അവര്
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പറഞ്ഞത്തിട്ടുളതന്റ്.  അമതഗരു ചസ്വീത ലക്ഷണമെഗണന്റ്.  The people who have

come  to  power  by  the  kick  of  fate  may  give  in  our  hands  the

tricolour, but it never be respected and owed by the Hindus. The word

three  is  in  itself  an  evil.  മൂന്നന്റ്  എനപറയുന്നതന്റ്  തമന്ന  ഒരു  evil

ആണന്റ്.  ....and a flag having three colours will  certainly produce a

very  bad  psychological  effect  and  is  injurious  to  a  country.   ഇഇൗ

ത്രത്തിവര്ണ പതഗക രഗജന്ത്യതത്തിനന്റ് ഹഗനത്തികരമെഗമണന്നഗണന്റ് 1947 ഓഗസന്റ് 14- ാം

തസ്വീയതത്തി  'Organiser'  എനപറയുന്ന ആര്.എസന്റ്.എസന്റ്.-മന മുഖപത്രതത്തില

വന്നത്തിട്ടുള  വഗചകട്ടം.   പ്രത്തിയമപ്പെട  രഗമജടഗ  (ശസ്വീ.  ഒ.  രഗജമഗഗപഗല),

അങ്ങയുമട പ്രധഗനമെനത്തി ഇന്നന്റ് മദശസ്വീയപതഗക ഉയര്തത്തിമകഗണന്റ് ഞങ്ങമള

മദശസ്വീയത പഠത്തിപ്പെത്തികഗന് വരത്തികയഗണന്റ്.  അമദഹട്ടം ആദന്ത്യട്ടം ചരത്തിത്രട്ടം പഠത്തികമട.

ആര്.എസന്റ്.എസന്റ്.-മന  ശഗഖയത്തില  നത്തിന്നഗണന്റ്  അമദഹട്ടം  വന്നത്തിട്ടുളമതങ്കത്തില

ആദന്ത്യട്ടം  അമദഹട്ടം  ഇഇൗ  പറയുന്ന  കഗരന്ത്യതത്തിനന്റ്  മെറുപടത്തി  പറഞ്ഞതത്തിനുമശഷട്ടം

മെതത്തി ഞങ്ങമളഗടന്റ് ഞങ്ങളമട പഇൗരതസട്ടം മതളത്തിയത്തിക്കുന്ന മരഖകള് മചഗദത്തികഗന്

എന്നന്റ്  അങ്ങമയഗടന്റ്  വത്തിനസ്വീതമെഗയത്തി  പറയഗന്  ഞങ്ങള്  ആഗഹത്തിക്കുകയഗണന്റ്.

അതുമകഗണന്റ് ഇവത്തിമട മദശസ്വീയത എനപറയുന്നതന്റ് ചത്തില ആളകള്കന്റ് മെഗത്രട്ടം
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പറഞ്ഞത്തിട്ടുളതല.   നത്തിങ്ങള്കറത്തിയഗമമെഗ  എമന  പത്തിതഗവന്റ്  മെരത്തിചമപ്പെഗള്

അമദഹതത്തിമന  മൃതമദഹട്ടം  ദര്ബഗര്  ഹഗളത്തില  മപഗതുദര്ശനതത്തിനന്റ്

വയ്ക്കുകയുണഗയത്തി.  അന്നന്റ്   മക.  കരുണഗകരന്  അമദഹതത്തിമന

ശരസ്വീരതത്തിനുമമെല  ഒരു  ത്രത്തിവര്ണ  പതഗക  പുതപ്പെത്തിചതത്തിനുമശഷമെഗണന്റ്

മൃതമദഹട്ടം അനന്ത്യയഗത്രയന്റ് വസ്വീണ്ടുട്ടം മകഗഴത്തിമകഗമടയന്റ് മപഗയതന്റ്.  ആ ത്രത്തിവര്ണ

പതഗകയുമെഗയത്തി  അനന്ത്യയഗത്ര നടതത്തിയ എമന പത്തിതഗവത്തിമന സര്ടത്തിഫെത്തികറന്റ്

ഉമണങ്കത്തില  മെഗത്രമമെ  എനത്തികന്റ്  പഇൗരതസട്ടം  കത്തിട്ടൂ  എനപറഞ്ഞഗല  അതന്റ്

മകഗടുകഗന്  മെനസത്തില  എനപറയഗന്  ഞഗന്  ആഗഹത്തിക്കുകയഗണന്റ്.

ഞങ്ങളമട മദശമസ്നേഹമത മചഗദന്ത്യട്ടം മചയഗന് ഇവത്തിമട ആരുട്ടം വളര്ന്നത്തിടത്തില.

ഇനന്ത്യ-മമചന യുദ്ധട്ടം നടക്കുന്ന സമെയതന്റ്  'എമന ഏകമെകന് മെത്തിയഗ ഖഗമന

പുത്രദഗനട്ടം മചയഗട്ടം' എന്നന്റ് പണത്തിറന്റ് ജവഹര്ലഗല മനഹ്റുവത്തിനന്റ് കമതഴുതത്തിയ

ഖഗഇമദ മെത്തിലതന്റ് മുഹമദന്റ് ഇസ്മയത്തിൽ സഗഹത്തിബന്റ് എന്ന വന്ത്യക്തത്തിയുമട രഗഷസ്വീയ

പ്രസഗനമത മചഗദന്ത്യട്ടം  മചയഗന് ഇവത്തിമട  ആരുട്ടം  വളര്ന്നത്തിടത്തില.   ഞങ്ങള്

എവത്തിമടമയങ്കത്തിലട്ടം  ഒരു  പതഗക  ഉയര്ത്തുമമഗമഴയ്ക്കുട്ടം  ഞങ്ങള്

പഗകത്തിസഗന്കഗരനഗണന്റ്  എനപറയുന്ന  ബത്തി.മജ.പത്തി.-യുമട  ആ  ഒരു

നത്തിലപഗടത്തിനന്റ് മുന്പത്തില തല കുനത്തികഗന് ഞങ്ങള് തയഗറല.  ഇതന്റ് മുസസ്വീമെത്തിമന
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മെഗത്രട്ടം  വത്തിഷയമെഗയത്തി  ഞങ്ങള്  കഗണുന്നത്തില.  നഗമള  ഇതന്റ്  ദളത്തിതമന

വത്തിഷയമെഗയത്തി  മെഗറുട്ടം,  ക്രത്തിസഗനത്തിയുമടയുട്ടം  മെറന്റ്  നമ്യൂനപക്ഷതത്തിമനയുട്ടം

ട്രഗന്സ്മജമനഴത്തിമനയുട്ടം  പ്രശ്നമെഗയത്തി  മെഗറുട്ടം.  മെഗത്രമെല കുറച്ചുകഴത്തിഞ്ഞഗല ഇതന്റ്

ഇവത്തിമടമത നഗയര്, ഇഇൗഴവ സമുദഗയതത്തിമനയുട്ടം പ്രശ്നമെഗയത്തി മെഗറുട്ടം.  കഗരണട്ടം

ഇവമര സട്ടംബന്ധത്തിചത്തിടമതഗളട്ടം മെനുസ്മൃതത്തിയഗണന്റ് ഇവരുമട മകഗണ്സത്തിറമ്യൂഷന്.

നമ്മുമട  നത്തിലവത്തിമല  മകഗണ്സത്തിറമ്യൂഷന്  മെഗറത്തി  മെനുസ്മൃതത്തി  വരണട്ടം  എന്നന്റ്

ആഗഹത്തിക്കുന്നവര്കന്റ്  മെറ്റുള  ഒരു  വത്തിഭഗഗവട്ടം  പ്രശ്നമെല.   പഗസര്മനയ്മുള

പറഞ്ഞതുമപഗമല  എലഗ  വഗതത്തിലകലട്ടം  മപഗയത്തി  മുട്ടുമമഗമഴഗമക  ഞഗന്

നത്തിശബ്ദനഗയത്തി  നത്തിന്നഗല  അവസഗനട്ടം  എമന  അടുമതയന്റ്  വരുമമഗള്

എനത്തിക്കുമവണത്തി  ശബ്ദത്തികഗന്  അയലവഗസത്തികള്  ഉണഗകത്തില.   അമദഹട്ടം

കമമ്യൂണത്തിസ്റ്റുകഗരുമട  വസ്വീടന്റ്  വന്നന്റ്  മുടത്തിയമപ്പെഗഴുട്ടം  ജൂതമനയുട്ടം

കമതഗലത്തികമനയുട്ടം വസ്വീടുകളത്തില മുടത്തിയമപ്പെഗഴുമമെഗമക ഞഗന് മെത്തിണഗതത്തിരുന

അവസഗനട്ടം  എമന്ന  സഹഗയത്തികഗന്  ആരുമുണഗയത്തില  എനപറയുന്ന  ഒരു

സഗഹചരന്ത്യട്ടം  നമ്മുമട  രഗജന്ത്യതന്റ്  ഉണഗയത്തിട്ടുമണങ്കത്തില  തസ്വീര്ചയഗയത്തിട്ടുട്ടം  ഇതന്റ്

എലഗവരുമടയുട്ടം  വത്തിഷയമെഗണന്റ്.   അതുമകഗണ്ടുതമന്നയഗണന്റ്  ഒരു  മുസസ്വീമെത്തിനന്റ്

മപഗറമലറഗല ആ നത്തിമെത്തിഷട്ടം  ഇവത്തിടമത ഹത്തിനവത്തിമനയുട്ടം  ക്രത്തിസഗനത്തിയുമടയുട്ടം
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മെനസന്റ്  പത്തിടയ്ക്കുമമെന്ന  ഇനന്ത്യയുമട  മെമതതരതസട്ടം  ഇഇൗ  രഗജന്ത്യമത

പ്രമക്ഷഗഭതത്തിലൂമട നമുകന്റ് കഗണഗന് സഗധത്തിക്കുന്നതന്റ്.  രണന്റ് ദത്തിവസട്ടം മുന്പന്റ്

മകഗതമെട്ടംഗലത്തുള  മെഗര്മതഗമെഗ  മചറത്തിയപളത്തിയത്തില  അവത്തിടമത

ഉചഭഗഷത്തിണത്തിയത്തിലൂമട  അപ്രതസ്വീക്ഷത്തിതമെഗയത്തി  മെമനഗഹരമെഗയ  ബഗമങ്കഗലത്തികള്

വരുന.  അവത്തിമടയന്റ് മുസസ്വീട്ടം സമഹഗദരനഗര് കടനമചന,  സയത്തിദന്റ്  മുനവ്വറലത്തി

ശത്തിഹഗബന്റ്  തങ്ങളമട  മനതൃതസതത്തില  പ്രഗര്തന  നടത്തുന.   ഇതഗണന്റ്

ഇവത്തിടമത  മെമതതരതസട്ടം.   ഇവത്തിമട  പല  മക്ഷത്രങ്ങളത്തിലട്ടം  അവത്തിടമത

വത്തിഗഹങ്ങളത്തില  അഭത്തിമഷകട്ടം  മചയ്യുന്ന  പഗല  മതഗടടുത  മുസസ്വീട്ടം

വസ്വീടുകളത്തിലനത്തിനട്ടം  മകഗടുതയയ്ക്കുന്നതഗണന്റ്.  അങ്ങമനയുള  ഒരു

സട്ടംസഗരമെഗണന്റ്  നമുക്കുളതന്റ്.   ഇനന്ത്യയുമട  സട്ടംസഗരവട്ടം  അതുതമന്നയഗണന്റ്.

'ഗട്ടംഗഗഷകട്ടം'  എന്ന  ഗട്ടംഗമയക്കുറത്തിച്ചുള  മെമനഗഹരമെഗയ  പുസകട്ടം

എഴുതത്തിയത്തിട്ടുളതന്റ്  ജഗഫെര്  ഖഗന്  എനപറയുന്ന  വന്ത്യക്തത്തിയഗണന്റ്.   ഖയഗല,

തരഗന തുടങ്ങത്തിയത്തിട്ടുള സട്ടംഗസ്വീത ശഗഖകള് ഉണഗകത്തിയത്തിട്ടുള  'അമെസ്വീര്  ഖുസ'

എനപറയുന്ന  പ്രഗത്ഭനഗയ  സട്ടംഗസ്വീതജ്ഞന്  സട്ടംഗസ്വീതട്ടം  പഠത്തിക്കുന്നതന്റ്

ഡകഗനത്തിലനത്തിനട്ടം  കുടത്തിമയറത്തിപ്പെഗര്തത്തിരുന്ന  'നഗയകന്റ്  മഗഗപഗല'

എനപറയുന്ന ഹത്തിന സമഹഗദരനത്തിലനത്തിന്നഗണന്റ്.  അങ്ങമന വളര്ന്നത്തിട്ടുള ഒരു
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സട്ടംസഗരമത  ഹത്തിനവട്ടം  മുസസ്വീമുട്ടം  ക്രത്തിസഗനത്തിയുമെഗയത്തി  മവടത്തിനുറുകത്തി  അമെത്തിതന്റ്

ഷഗയുട്ടം  മമെഗദത്തിയുട്ടം  ഇനന്ത്യമയ  തകര്ക്കുന്ന  ഒരു  സഗഹചരന്ത്യമെഗണന്റ്  ഇന്നന്റ്

സട്ടംജഗതമെഗയത്തിരത്തിക്കുന്നതന്റ്.   ഇതന്റ്  മനഗകത്തി  നത്തിലകഗന്  നമുകന്റ്  സഗധത്തികത്തില

എനളതുമകഗണഗണന്റ്  നമുകത്തിവത്തിമട  ഒരുമെത്തിചത്തിരത്തികഗന്  പറത്തിയതന്റ്.   ഞഗന്

ബഹുമെഗനമപ്പെട  പ്രതത്തിപക്ഷ  മനതഗവത്തിമനഗടുട്ടം  എമന  നന്ദത്തി

പ്രകഗശത്തിപ്പെത്തിക്കുകയഗണന്റ്.  അമദഹവട്ടം  ബഹുമെഗനമപ്പെട  മുഖന്ത്യമെനത്തി

വത്തിളത്തിച്ചുകൂടത്തിയത്തിട്ടുള  മയഗഗതത്തില  ഇങ്ങമന  ഒരുമെത്തിചത്തിരത്തിക്കുന്ന  മസഷന്

ഉണഗകണമെന്നഗഗഹത്തിച്ചു.  അതത്തിനന്റ്  തയഗറഗയത്തിട്ടുള  ബഹുമെഗനമപ്പെട

സസ്വീകമറഗടുട്ടം  ഞഗന്  നന്ദത്തി  പ്രകഗശത്തിപ്പെത്തിക്കുകയഗണന്റ്.  നമ്മുമടമയഗമക

മനഞത്തിമന മുകളത്തിലൂമട കയറത്തിയത്തിടലഗമത ഇവത്തിമട ഇഇൗ നത്തിയമെട്ടം  പഗസഗകഗന്

സഗധത്തികത്തില  എന്ന  ഉറച  നത്തിലപഗടഗണന്റ്  നമുകന്റ്  ഒരുമെത്തിചന്റ്  എടുകഗനുളതന്റ്.

തലമചഗറത്തിലഗമത  ജനത്തിചത്തിട്ടുള  സയഗമെസ്വീസന്റ്  ഇരടകളഗയ  മമെഗദത്തിയുട്ടം  അമെത്തിതന്റ്

ഷഗയുട്ടം  നലകുന്ന  തത്തിട്ടൂരതത്തിനനുസരത്തിചന്റ്  തലയത്തിലളതന്റ്  കക്ഷതന്റ്  വചന്റ്

ഓച്ഛേഗനത്തിചന്റ്  നത്തിലകഗന് മകരളതത്തിലള  ജനങ്ങമള  കത്തിടത്തില  എനള ഉറച

പ്രഖന്ത്യഗപനമെഗണന്റ്  നമള്  ഇതത്തിലൂമട  നടതഗന്  മപഗകുന്നതന്റ്.

അതുമകഗണ്ടുതമന്ന  ഇതത്തിനന്റ്  വലത്തിയ  പ്രതത്തിധസനത്തികള്  പുറത്തുണഗകുമമെന്ന
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കഗരന്ത്യതത്തില  യഗമതഗരു  സട്ടംശയവമെത്തില.   കഗരണട്ടം  മകരളട്ടം  എലഗതത്തിനുട്ടം

മുന്നത്തിലഗണന്റ്.  ബഹുമെഗനമപ്പെട മക. സത്തി. മജഗസഫെന്റ് നലകത്തിയത്തിട്ടുള ഒരു മചറത്തിയ

മഭദഗതത്തിയുണന്റ്.  ആ മഭദഗതത്തി കൂടത്തി സസസ്വീകരത്തിച്ചുകഴത്തിഞ്ഞഗല... കഗരണട്ടം നമുകന്റ്

ഇതന്റ്  തലകഗലട്ടം  നത്തിര്തത്തിവയണട്ടം  എനളതഗണന്റ്  നമ്മുമട  ആവശന്ത്യട്ടം.

ബഹുമെഗനമപ്പെട  സുപ്രസ്വീട്ടംമകഗടതത്തിയുമട  വഗതത്തില  തുറക്കുന്നതത്തിനുമുന്പന്റ്

മുസസ്വീട്ടംലസ്വീഗന്റ്  അവത്തിമട മപഗയത്തി മകസന്റ് മകഗടുതത്തിട്ടുണന്റ്.  പ്രതത്തിപക്ഷ മനതഗവട്ടം

മകസന്റ്  മകഗടുതത്തിട്ടുണന്റ്.  പലരുട്ടം  അതത്തില  കക്ഷത്തി

മചര്നമകഗണത്തിരത്തിക്കുകയഗണന്റ്.  ഭരണഘടനമയതമന്ന  മചഗദന്ത്യട്ടം

മചയത്തിരത്തിക്കുന എനളതുമകഗണന്റ്  ഇഇൗ മകസന്റ്  അനുകൂലമെഗയത്തി വരുട്ടം എന്ന

ശുഭഗപത്തി  വത്തിശസഗസമെഗണന്റ്  നമുക്കുളതന്റ്.  അതുമകഗണന്റ്  ഇഇൗ  വത്തിഷയതത്തില

ഇങ്ങമനമയഗരു  ചര്ചയന്റ്  തയഗറഗയതത്തില  ബഹുമെഗനമപ്പെട  മുഖന്ത്യമെനത്തിമയഗടുട്ടം

ബഹുമെഗനമപ്പെട  സസ്വീകമറഗടുട്ടം  ഇതത്തിനന്റ്  മപ്രരകമെഗയത്തി  നത്തിന്ന  ബഹുമെഗനമപ്പെട

പ്രതത്തിപക്ഷ  മനതഗവത്തിമനഗടുട്ടം  നന്ദത്തി  മരഖമപ്പെടുതത്തിമകഗണന്റ്  ഞഗന്  ഒരു

വത്തിഷയട്ടംകൂടത്തി  മുഖന്ത്യമെനത്തിയുമട  ശദ്ധയത്തിലമപ്പെടുത്തുന.   ഇതത്തിമന  മപരത്തില

പ്രമക്ഷഗഭങ്ങള്   ശക്തത്തിമപ്പെട്ടുമകഗണത്തിരത്തിക്കുകയഗണന്റ്.  അതത്തിനത്തിടയത്തില

ഇവത്തിടമത  മപഗലസ്വീസന്റ്  ബത്തി.മജ.പത്തി.-യുമട  ചട്ടുകമെഗയത്തി  മെഗറുനമവന്നന്റ്
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മതഗന്നത്തിക്കുന്ന രസ്വീതത്തിയത്തിലള നടപടത്തികള് ഉണഗകഗന് പഗടത്തില.  അതുമകഗണന്റ്

ഒന്നന്റ്  മതഗടഗല  പത്തി.ഡത്തി.പത്തി.പത്തി.  ആകന്റ്  ചുമെതത്തി  നഗലട്ടം  അഞ്ചുട്ടം  ദത്തിവസട്ടം

പ്രമക്ഷഗഭകമര  ജയത്തിലത്തില  കത്തിടത്തുന്ന  ഒരു  അവസഗ  വത്തിമശഷട്ടം  ഇനത്തി

ഉണഗകഗതത്തിരത്തികഗന് ശദ്ധത്തികണട്ടം.  ഇവത്തിടമത പ്രമക്ഷഗഭട്ടം മെഗത്രമെല നമള്

മനഗമകണതന്റ്  ഇനന്ത്യ  മുഴുവന്  പ്രമക്ഷഗഭതത്തിലഗണന്റ്.   മവടത്തിമയറന്റ്  പലരുട്ടം

മെരത്തിച്ചുവസ്വീണുമകഗണത്തിരത്തിക്കുന്ന  ഒരു  കഗലഘടതത്തില  ഇഇൗ പ്രമക്ഷഗഭട്ടം  രണഗട്ടം

സസഗതനന്ത്യസമെരതത്തിമന  പ്രമക്ഷഗഭമെഗയത്തി  നമുകന്റ്  കണകഗമകണതുണന്റ്

എനമെഗത്രട്ടം പറഞമകഗണന്റ് നത്തിര്ത്തുന. 

ശസ്വീ  .     എ  .     പ്രദസ്വീപ്കുമെഗര്:  സര്,  ഈ പ്രമമെയട്ടം  സഭ  ചര്ച  മചയന്റ്

അട്ടംഗസ്വീകരത്തിക്കുന്നതത്തിലൂമട  നമ്മുമട  മകരളട്ടം  രഗജന്ത്യതത്തിനന്റ്  മെഗതൃക  കഗണത്തികഗന്

മപഗകുകയഗണന്റ്.   പഇൗരതസ  നത്തിയമെ  മഭദഗതത്തി  2019-മന  യഥഗര്തതത്തിലള

ഉളളടകട്ടം അടത്തിമുടത്തി രഗജന്ത്യമദ്രഗഹമെഗണന്റ്. ആ രഗജന്ത്യമദ്രഗഹ ഉളളടകമുളള ഒരു നത്തിയമെ

മഭദഗതത്തിമകതത്തിരഗയത്തി,  അതത്തിവത്തിമട നടപ്പെഗകത്തിലഗമയന്നന്റ് മകരളതത്തിമന മുഖന്ത്യമെനത്തി

ആദന്ത്യമെഗയത്തി  ആര്ജവമതഗമട  പ്രഖന്ത്യഗപത്തിചമപ്പെഗള്  മകരളസ്വീയമരന്ന  നത്തിലയത്തില

നമമളലഗവരുട്ടം  അഭത്തിമെഗനത്തിചതഗണന്റ്.  ബഹുമെഗനന്ത്യരഗയ  മുഖന്ത്യമെനത്തിയുട്ടം  പ്രതത്തിപക്ഷ

മനതഗവട്ടം  ഒരുമെത്തിച്ചുനത്തിനമകഗണന്റ്  മകരളതത്തിമന  സമുജസലമെഗയ  മെതനത്തിരമപക്ഷ

പഗരമരന്ത്യട്ടം  ഉയര്തത്തിപ്പെത്തിടത്തിച്ചുമകഗണന്റ്  വലത്തിയ  സമെരമുഖട്ടം  തുറന്നതന്റ്  രഗജന്ത്യതത്തിനന്റ്
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മെഗതൃകയഗയത്തിരുന. ഇമതഗടുകൂടത്തി രഗജന്ത്യതന്റ് ആദന്ത്യമെഗയത്തി,  രഗജന്ത്യമദ്രഗഹ ഉളളടകമുളള

ഈ  നത്തിയമെതത്തിമനതത്തിരഗയത്തി  ഒരു  പ്രമമെയട്ടം  മകഗണ്ടുവരുന്ന  നത്തിയമെസഭമയന്ന

ഖന്ത്യഗതത്തിയുട്ടം  നമ്മുമട  സഭയന്റ്  ഉണഗകുമമെന്ന  കഗരന്ത്യതത്തില  ഒരു  സട്ടംശയവമെത്തില.

അതുമകഗണ്ടുതമന്ന ബഹുമെഗനമപ്പെട  മുഖന്ത്യമെനത്തി  അവതരത്തിപ്പെത്തിച  ഇഇൗ പ്രമമെയമത

ഞഗന് വളമര ശക്തമെഗയത്തി  പത്തിന്തുണയ്ക്കുന.  ഒരു മെമതതര ഭരണഘടനയന്റ്  കസ്വീഴത്തില

ഇതുവമര  നമ്മുമട  പഇൗരതസട്ടം  എങ്ങമന  നത്തിര്ണയത്തികമപ്പെട്ടുമവനട്ടം  ഇഇൗ

മഭദഗതത്തിമയഗമട  അതന്റ്  എങ്ങമനമയലഗട്ടം  വത്തികൃതമെഗയത്തിമയനളള  കഗരന്ത്യമെഗണന്റ്

ഇവത്തിമട ചര്ച മചയതന്റ്.    ജനട്ടം മകഗണന്റ്, പഗരമരന്ത്യട്ടം വഴത്തി, ദസ്വീര്ഘകഗലമെഗയത്തിട്ടുളള

സത്തിരമെഗയ തഗമെസതത്തിലൂമട,  പ്രമതന്ത്യക രജത്തിമസ്ട്രേഷന് വഴത്തി  ഇങ്ങമനമയലഗമെഗണന്റ്

സഗധഗരണഗതത്തിയത്തില  പഇൗരതസട്ടം  ഇവത്തിമട  നലകത്തി  വരുന്നതന്റ്.   മെതതത്തിമനമയഗ,

ജഗതത്തിയുമടമയഗ  മപരത്തിലളള പഇൗരതസട്ടം  നലകമലഗ നത്തിമഷധത്തികമലഗ ഒനട്ടംതമന്ന

ഇവത്തിമട  ഉണഗയത്തിരുന്നത്തില.  മലഗകതത്തില   മെതഗധത്തിഷത്തിത  രഗഷങ്ങളണന്റ്.

അവത്തിമടമപ്പെഗലട്ടം  മെതതത്തിമന മപരത്തില പഇൗരതസമെത്തില.  സത്തിമയഗണത്തിസന്റ്  ഭസ്വീകരതമയ

പ്രതത്തിനത്തിധഗനട്ടം  മചയ്യുന്ന  ഇസ്രഗമയലത്തിലഗണന്റ്  മെതതത്തിമന  മപരത്തില  പഇൗരതസട്ടം

മകഗടുക്കുന്ന രസ്വീതത്തിയുളളതന്റ്.  അവത്തിമടയഗണന്റ് ഇനന്ത്യയുട്ടം കടനവരഗന് മപഗകുന്നതന്റ്.

ഇനന്ത്യയത്തില   പഇൗരതസട്ടം  അമലങ്കത്തില   മഎഡനത്തിറത്തി  എനപറഞ്ഞന്റ്  നമള്

ഉയര്തത്തിപ്പെത്തിടത്തിക്കുന്നതന്റ്  'ഇനന്ത്യന്'  എനളളതഗണന്റ്.   ഇവത്തിമട   ബത്തി.മജ.പത്തി.-യുമട
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ബഹുമെഗനന്ത്യനഗയ അട്ടംഗട്ടം  ഒ. രഗജമഗഗപഗല സട്ടംസഗരത്തിക്കുന്ന സമെയതന്റ് ഇഇൗ നത്തിയമെ

മഭദഗതത്തിയത്തിലൂമട  ആമരയുട്ടം  മെഗറത്തിനത്തിര്തത്തിയത്തിടത്തിലഗമയന്നന്റ്  പറയുകയുണഗയത്തി.

ഏറവട്ടം  വലത്തിയ  ഫെഗസത്തിസഗയ  ഹത്തിറന്റ് ലറുമട  പ്രചഗരണ വകുപ്പുമെനത്തി  മജഗസഫെന്റ്

ഗസ്വീബലസത്തിമന   മകരള  പതത്തിപ്പെഗയത്തിടഗണന്റ്  അമദഹട്ടം  ഇന്നത്തിവത്തിമട  അവതരത്തിചതന്റ്.

'ഒരു  നുണ  ആയത്തിരട്ടം  തവണ  ആവര്തത്തിചഗല  അതന്റ്  സതന്ത്യമെഗയത്തി

പരത്തിണമെത്തിക്കുമമെന്ന'  സത്തിദ്ധഗനട്ടം  ബത്തി.മജ.പത്തി.-യുട്ടം     ആര്.എസന്റ്.എസന്റ്.-കഗരുട്ടം

ഇനന്ത്യയത്തിലഗമക   പറയുന.  അതഗണന്റ്  അമദഹവട്ടം  ഇവത്തിമട  ഉദ്ധരത്തിചതന്റ്.  വളമര

വന്ത്യക്തമെഗയത്തി  പറയുകയഗണന്റ്.  അഫ്ഗഗനത്തിസഗന്,  പഗകത്തിസഗന്,  ബട്ടംഗഗമദശന്റ്

തുടങ്ങത്തിയ  രഗജന്ത്യങ്ങളത്തിലനത്തിന്നന്റ്  വരുന്ന  ആളകമളന്നന്റ്  പറയുമമഗള്,   മെതങ്ങള്

പറയുകയഗണന്റ്,  ഹത്തിന,  സത്തികന്റ്,  പഗഴത്തി,  മമജനന്,  ബുദ്ധന്,  ക്രത്തിസന്ത്യന്  തുടങ്ങത്തിയ

വത്തിഭഗഗങ്ങളത്തിലളള  ആളകള്കന്റ്  അനഗയഗമസന  പഇൗരതസട്ടം  സത്തിദ്ധത്തികഗനുളള

മഭദഗതത്തിയഗണന്റ്  മകഗണ്ടുവന്നതന്റ്.  നമ്മുമട  സമൂഹതത്തിമല  ഗണന്ത്യമെഗയ  വത്തിഭഗഗട്ടം

മുസസ്വീങ്ങമള  മബഗധപൂര്വ്വട്ടം  ഒഴത്തിവഗകത്തിമയനളളതഗണന്റ്.   ഇഇൗ  മഭദഗതത്തിയത്തിലൂമട

പഇൗരതസട്ടം  സത്തിദ്ധത്തികഗനുളള  മയഗഗന്ത്യത  മുസസ്വീട്ടം  ആകഗതത്തിരത്തിക്കുക  എന്നതഗണന്റ്,

അങ്ങമന വരത്തികയഗണന്റ്.  എന്നഗല അതന്റ് മുസസ്വീങ്ങമള മെഗത്രട്ടം ബഗധത്തിക്കുന്ന പ്രശ്നമെല,

നഗമള  ഓമരഗരുതമരയഗയത്തി  അവര്  ലക്ഷന്ത്യമെത്തിടുമമെനളള  കഗരന്ത്യതത്തില   ഒരു

സട്ടംശയവമെത്തില.   അമദഹട്ടം  ഇവത്തിമട  പറഞ്ഞതുമപഗമല  വളമര  നത്തിഷളങ്കമെഗയ,
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മെഗനവത്തികമെഗയ,  ഉദഗതമെഗയ  സമെസ്വീപനട്ടം  സസസ്വീകരത്തിച്ചുമകഗണഗണന്റ്  ഇഇൗ

മഭദഗതത്തിമയങ്കത്തില,  നമ്മുമട  അയല  രഗജന്ത്യങ്ങളമെഗയത്തി  ബന്ധമപ്പെടന്റ്   ഇമങ്ങഗടന്റ്

വരഗനത്തിടയുളള മെറന്റ് എത്ര വത്തിഭഗഗങ്ങളണന്റ്.  അവരുമട പ്രശ്നങ്ങള് പരത്തിഹരത്തികമണ?

തമെത്തിഴന്റ്  വട്ടംശജരുമട  പ്രശ്നട്ടം.....,   ഇമപ്പെഗള്   പഗകത്തിസഗനത്തിമല  നമ്യൂനപക്ഷ

പസ്വീഡനമതക്കുറത്തിചന്റ്  പറയുമമഗള്,  അവത്തിമട  മെതപരമെഗയ  പസ്വീഡനതത്തിനന്റ്

വത്തിമധയരഗകുന്ന  അഹമദസ്വീയ  വത്തിഭഗഗമുണന്റ്.  എന്തുമകഗണഗണന്റ്  അവമര

ഉള്മപ്പെടുതഗതത്തിരുന്നതന്റ്;   അതുമപഗമല  മറഗഹത്തിങ്കന്ത്യന് മുസസ്വീങ്ങളമട  പ്രശ്നട്ടം

വന്നത്തിട്ടുണന്റ്.  നമ്മുമട മുമത്തില വന്ന പ്രശ്നങ്ങളഗണന്റ്,  ഇമതലഗട്ടം വളമര മബഗധപൂര്വ്വട്ടം

ഒഴത്തിവഗകത്തി  നത്തിര്തത്തിമകഗണന്റ്  ഒരു  പ്രമതന്ത്യക  ലക്ഷന്ത്യട്ടം  അവര്  ഇവത്തിമട

പ്രഖന്ത്യഗപത്തിചത്തിരത്തിക്കുനമവനളളതഗണന്റ്  യഗഥഗര്തന്ത്യട്ടം.  നമ്മുമട  മെതനത്തിരമപക്ഷ

ഭരണഘടനയുമട  അടത്തിസഗനശത്തിലമയ  തകര്ക്കുട്ടം  വത്തിധതത്തില  ഭരണഘടനയുമട

അനുമഛദട്ടം  13,  14,  15  ഇതത്തിമനമയലഗട്ടം  കഗഴ്ചപ്പെഗടുകമളയുട്ടം  പരത്തികല്പനകമളയുട്ടം

എങ്ങമനയഗണന്റ് ഇഇൗ നത്തിയമെ മഭദഗതത്തിയത്തിലൂമട തകര്മതറത്തിയുന്നമതന്നന്റ് എലഗവരുട്ടം

ഇവത്തിമട  വത്തിശദസ്വീകരത്തിച്ചു.  അതത്തിനഗല  അകഗരന്ത്യട്ടം  ആവര്തത്തികഗന്  ഞഗന്

ഉമദശത്തിക്കുന്നത്തില.  ഇവത്തിമട  പലരുട്ടം  പറഞ്ഞതുമപഗമല,  ഇമതരസ്വീതത്തിയഗണന്റ്  നഗസത്തി

ജര്മനത്തിയത്തില നമ്യൂറന്ബര്ഗന്റ് നത്തിയമെ മഭദഗതത്തിയത്തിലൂമട  ഹത്തിറന്റ് ലര് നടപ്പെത്തിലഗകത്തിയതന്റ്.

അവത്തിമട ആദന്ത്യട്ടം പഇൗരതസട്ടം  ഇലഗതഗക്കുകയുട്ടം പത്തിന്നസ്വീടന്റ്  സസകഗരന്ത്യ സസതവകഗശട്ടം
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ജൂതന്മെഗര്കന്റ് നത്തിമഷധത്തിക്കുകയുട്ടം മചയ്തു.  ഇങ്ങമന പടത്തിപടത്തിയഗയഗണന്റ് കഗരന്ത്യങ്ങള്

മചയതന്റ്.  'സത്തിറത്തിസണ്'  അഥവഗ  'പഇൗരന്'  എന്ന പദവത്തിയത്തിലനത്തിനട്ടം ജൂതന്മെഗമര

ഒഴത്തിവഗകത്തി,  അവമര മവറുട്ടം സബ്ജകഗകത്തി മെഗറത്തി,  എനവചഗല മവറുട്ടം പ്രജകളഗകത്തി

മെഗറത്തി.  ഭരണഘടന  ഉറപ്പുനലകുന്ന  പഇൗരഗവകഗശങ്ങമളലഗട്ടം  നത്തിമഷധത്തിച്ചുമകഗണന്റ്

ഭരണഗധത്തികഗരത്തികളമട  കഗരുണന്ത്യതത്തിനുമവണത്തി  അടത്തിമെകമളമപ്പെഗമല  ജസ്വീവത്തിമകണത്തി

വന്ന അവസയത്തിമലയന്റ്  നഗസത്തി  ജര്മനത്തിയത്തില യഹൂദന്മെഗമര  എങ്ങമനയഗമണഗ

മെഗറത്തി  തസ്വീര്തതന്റ്,  അമത  സമെസ്വീപനട്ടം  വളമര  സമെര്തമെഗയത്തി,  ഒരുപമക്ഷ

അതത്തിമനകഗള് ആസൂത്രത്തിതമെഗയത്തി  ഇവത്തിമട  നടത്തുകയഗണന്റ്.   ആര്.എസന്റ്.എസന്റ്.-

മന  പ്രതന്ത്യയ  ശഗസ  രഗഷസ്വീയ  മനതൃതസട്ടം  അട്ടംഗസ്വീകരത്തിക്കുന്ന  ബത്തി.മജ.പത്തി.

അധത്തികഗരതത്തില  വന്നതത്തിനുമശഷട്ടം   വളമര  ചത്തിടയഗയത്തി,  പടത്തിപടത്തിയഗയത്തി,

അതത്തിസമെര്തമെഗയത്തി  അവരുമട  ഹത്തിനതസ  അജണ   എങ്ങമനയഗണന്റ്

നടപ്പെത്തിലഗക്കുന്നമതന്നന്റ്   ഇഇൗ  കഗലയളവത്തില  നമള്  കണ്ടു.   'ഒരു  രഗജന്ത്യട്ടം  ഒരു

നത്തിയമെട്ടം'  എനപറഞമകഗണന്റ്  കഗശസ്വീരത്തിമന  പ്രമതന്ത്യക  പദവത്തിമയടുത്തു  കളഞ.

അകഗരന്ത്യട്ടം നമള് ചര്ച മചയതഗണന്റ്.  അമതസമെയട്ടം,  ഇവത്തിമട വടകന്റ് കത്തിഴകന്

സട്ടംസഗനങ്ങള്കന്റ്  പലയത്തിടത്തുട്ടം  അവരുമട  ഇഷമെനുസരത്തിചന്റ്  പ്രമതന്ത്യക  പദവത്തി

മകഗടുത്തു.  കഗശസ്വീര്  അവമര  അസസസമെഗക്കുന്നതന്റ്  അവത്തിമട  ഭൂരത്തിപക്ഷട്ടം  മെത

നമ്യൂനപക്ഷങ്ങളമണനളളതുമകഗണഗണന്റ്.   അവര്  മെമതതര  ഇനന്ത്യമയഗമടഗപ്പെട്ടം
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എലഗകഗലത്തുട്ടം  നത്തിന്നവരഗയത്തിരുന.   അവമര  രഗജന്ത്യതത്തിമന  ശത്രുകളഗകത്തി

മെഗറഗനുളള  ആശയ പ്രചരണങ്ങള്  ഇവര്  നടതത്തി.   അതുമപഗമല  തമന്നയഗണന്റ്

മുതലഗഖന്റ്  ബത്തിലത്തിമന  കഗരന്ത്യതത്തിലമുണഗയതന്റ്.   മെമറലഗ  സമുദഗയതത്തിലട്ടം

വത്തിവഗഹമമെഗചന പ്രശ്നട്ടം ഒരു സത്തിവത്തില മകസഗയത്തി പരത്തിഗണത്തിക്കുമമഗള്, മുസസ്വീങ്ങളമട

കഗരന്ത്യതത്തില  മെഗത്രട്ടം  അതന്റ്  ക്രത്തിമെത്തിനല  മകസഗയത്തി

പരത്തിഗണത്തിച്ചുമവനളതുമകഗണഗണന്റ്  നമമളലഗട്ടം  അതത്തിമന  എതത്തിര്തതന്റ്.

അവത്തിമടയുട്ടം  ഇരടനസ്വീതത്തിയഗണന്റ്  കഗണത്തിചതന്റ്.  കഗശസ്വീരത്തിമന  കഗരന്ത്യതത്തില  പ്രമതന്ത്യക

പദവത്തിയുമട  പ്രശ്നട്ടം  വന്നമപ്പെഗള്  ഒമര  നസ്വീതത്തിയല  രഗജന്ത്യതത്തിമല  എലഗ

സട്ടംസഗനങ്ങള്ക്കുട്ടം,  അവത്തിമട  ഇരട  നസ്വീതത്തി  കഗണത്തിച്ചു.  അതുമപഗമല  മുതലഗഖന്റ്

ബത്തിലത്തിമന കഗരന്ത്യതത്തിലട്ടം കഗണത്തിച്ചു.  ഇമപ്പെഗള് ഇഇൗ പഇൗരതസ നത്തിയമെ മഭദഗതത്തിയുമട

കഗരന്ത്യതത്തിലട്ടം അതുതമന്നയഗണന്റ് നമള് കഗണുന്നതന്റ്.   ഏറവമമെഗടുവത്തില കൂടുതല

അപകടകരമെഗയ  ഒരു  ചുവടുവയന്റ്  ഇമപ്പെഗള്  നടതത്തി.  നമ്മുമട  മസനഗ

വത്തിഭഗഗങ്ങള്കന്റ്  സട്ടംയുക്തമെഗയ  ഒരു  മസനഗ  മമെധഗവത്തിമയ  ഇവത്തിമട

അവമരഗധത്തിചത്തിരത്തിക്കുകയഗണന്റ്.  ആ  മസനഗമമെധഗവത്തി  ഇനന്ത്യയുമട  ചരത്തിത്രതത്തില

ആദന്ത്യമെഗയത്തി  ആര്.എസന്റ്.എസന്റ്.-മന  ഏറവട്ടം  വത്തിഷലത്തിപമെഗയ  ആശയങ്ങള്കന്റ്

അനുകൂലമെഗയത്തി രഗഷസ്വീയ പ്രസഗവന നടതത്തിയ ആളഗണന്റ്.   അമദഹമത അവത്തിമട

അവമരഗധത്തിക്കുന്നതത്തിലൂമട അവര് നലകുന്ന സൂചന എനഗണന്റ്;  ആര്.എസന്റ്.എസന്റ്.-
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നന്റ് അവരുമട ഹത്തിനതസ അജണ നടപ്പെഗകഗന് ശസ്വീ. നമരന്ദ്ര മമെഗദത്തിമയഗ അമലങ്കത്തില

ശസ്വീ.  അമെത്തിതന്റ്  ഷഗമയഗ ശസ്വീ.  ഒ.  രഗജമഗഗപഗമലഗ ഒനട്ടം മവണമമെന്നത്തില.   അതന്റ്

മമസനത്തിക  മമെധഗവത്തിയഗയ  ശസ്വീ.  ബത്തിപത്തിന്  റഗവതന്റ്  ആയഗലട്ടം  മെതത്തി.

ആര്.എസന്റ്.എസന്റ്.-നന്റ്  അനുകൂലമെഗയത്തി  ഒരു പടഗള  അടത്തിമെറത്തി  നടതത്തിമകഗണഗണന്റ്

അവരുമട  ഹത്തിനരഗഷ  സങ്കലപ്പെട്ടം  ഇവത്തിമട  യഗഥഗര്തന്ത്യമെഗകഗന്  അവര്

ഉമദശത്തിക്കുന്നമതങ്കത്തില  അതുവഴത്തി  നടപ്പെഗക്കുട്ടം.  അതത്തിനുള  ആദന്ത്യ  ചുവടുവയഗയത്തി

ഇതത്തിമന കഗമണണതുണന്റ്.   ആര്.എസന്റ്.എസന്റ്.-എനപറഞ്ഞഗല അമതഗരു മവറുട്ടം

സഗധഗരണ  പ്രസഗനമെല.  ഇവത്തിമട  ബഹുമെഗനമപ്പെട  ഒ.  രഗജമഗഗപഗല

സട്ടംസഗരത്തിക്കുമമഗള്  രഗഷവട്ടം  രഗഷസ്വീയവട്ടം  രണഗമണന്നന്റ്  അമദഹട്ടം  പറഞ.

ബഹുമെഗനമപ്പെട  മുഖന്ത്യമെനത്തി  പ്രമമെയട്ടം  അവതരത്തിപ്പെത്തിച  സമെയതന്റ്  നമ്മുമട  രഗഷട്ടം,

ആധുനത്തിക ഇനന്ത്യ എങ്ങമന രൂപമപ്പെടന്റ് വനമവന്നന്റ് ഏറവട്ടം ഉജസലമെഗയത്തി ഇവത്തിമട

അവതരത്തിപ്പെത്തിക്കുകയുണഗയത്തി.  ഇനന്ത്യയത്തിമല  വന്ത്യതന്ത്യസ  മെതങ്ങളട്ടം  ജഗതത്തികളട്ടം

ഉപജഗതത്തികളട്ടം  മദശസ്വീയ  ജനവത്തിഭഗഗങ്ങളമമെലഗമുള   മമവവത്തിധന്ത്യങ്ങമളമയലഗട്ടം

മകഗര്തത്തിണകത്തിമകഗണന്റ്  നമമളലഗവരുട്ടം  ഇനന്ത്യകഗരഗമണന്ന  സട്ടംഘമബഗധട്ടം

ഇവത്തിമട വത്തികസത്തിപ്പെത്തിചതന്റ് ഇനന്ത്യയുമട മദശസ്വീയ സസഗതനന്ത്യ സമെര പ്രസഗനമെഗണന്റ്.

ആ  മദശസ്വീയ സസഗതനന്ത്യ സമെര പ്രസഗനതത്തിമന ഏറവട്ടം പ്രബലവട്ടം പ്രഭവവമെഗയ

ധഗര  ഗഗന്ധത്തിയന്  ആശയഗതത്തിയഗയത്തിരുനമവന്നന്റ്  നമുമകലഗവര്ക്കുമെറത്തിയഗട്ടം.
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അതുമപഗമല  കമമ്യൂണത്തിസന്റ്  ചത്തിനഗഗതത്തികഗര്,  ഖദര്  പഗര്ടത്തികഗര്,  ഖത്തിലഗഫെതന്റ്

പ്രസഗനകഗര്,  ഭഗതന്റ്  സത്തിട്ടംഗത്തിമനമപ്പെഗമല  വളമര  തസ്വീവ്രമെഗയ  നത്തിലപഗടന്റ്

സസസ്വീകരത്തിചത്തിരുന്ന  ആളകമളലഗട്ടം  മചര്നള  ഒരു  മെഹഗപ്രവഗഹമെഗയത്തിരുന

യഥഗര്തതത്തില  ഇനന്ത്യയുമട  മദശസ്വീയ  സസഗതനന്ത്യ  സമെര  പ്രസഗനട്ടം.   ആ

സസഗതനന്ത്യ  സമെര  പ്രസഗനതത്തിമന  ഭഗഗമെഗകഗതത്തിരുന്നവര്  അന്നന്റ്

ഇനന്ത്യയത്തിലണഗയത്തിരുന്ന  ഹത്തിന  മെഹഗസഭയുട്ടം  അതത്തിമന  തുടര്ചയഗയത്തി  1925-മല

വത്തിജയദശമെത്തി  നഗളത്തില  ഇവത്തിമട  രൂപട്ടംമകഗണ  രഗഷസ്വീയ  സസയട്ടംമസവകന്റ്  സട്ടംഘന്റ്

(ആര്.എസന്റ്.എസന്റ്.) എനപറഞ്ഞ, ഇന്നമത ഭരണതത്തിമന പ്രതന്ത്യയശഗസതത്തിനന്റ്

മനതൃതസട്ടം  മകഗടുക്കുന്ന  കൂടരുട്ടം  മെഗത്രമെഗയത്തിരുന.  അവര്  മദശസ്വീയ  സസഗതനന്ത്യ

സമെരതത്തില  പമങ്കടുതത്തിമലന്നന്റ്  മെഗത്രമെല,  ആ  സസഗതനന്ത്യ  സമെരമത

ഒറ്റുമകഗടുതതത്തിമന  പഗപപങ്കത്തിലമെഗയ  ചരത്തിത്രവട്ടം  അവര്കന്റ്

അവകഗശമപ്പെടഗവന്നതഗണന്റ്.  അതുമകഗണ്ടുതമന്ന മക.  ബത്തി.  മഹഡ്മഗവഗര് എന്ന

ഇവരുമട  സഗപകന്  സസഗതനന്ത്യ  സമെരതത്തില  പമങ്കടുത്തുമവന്നന്റ്

സഗപത്തിക്കുന്നതത്തിനുമവണത്തി   അവരുമട  ചരത്തിത്രകഗരനഗര്  എഴുതത്തിയതന്റ്,

മെധന്ത്യപ്രമദശത്തിലള ഏമതഗ ഒരു നത്തിബത്തിഡ വനതത്തിനുളത്തിലമചന്നന്റ്  അമദഹട്ടം ദര്ഭ

അതഗയതന്റ്,  പുലരത്തിഞ്ഞന്റ്  ഭഗവതന്റ്ധസജതത്തിനന്റ് മുമത്തില  അര്പ്പെത്തിച്ചുമവന്നന്റ്

എഴുതത്തിവയ്മകണ ഗതത്തിമകടന്റ്  ആര്.എസന്റ്.എസന്റ്.-നന്റ്  ഉണഗയതന്റ്.  ഇതന്റ്  അവരുമട
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മലഖനങ്ങളത്തില  വഗയത്തിചത്തിട്ടുണന്റ്.  'അതത്തിര്തത്തി  ഗഗന്ധത്തി'  എന്നറത്തിയമപ്പെടുന്ന

പതഗന്കഗരുമട മനതഗവന്റ് ഖഗന് അബ്ദുല ഗഗഫെര് ഖഗന് ബസ്വീടസ്വീഷന്റ് പടഗളതത്തിമന

ഭസ്വീകര  മെര്ദനട്ടം  ഏറ്റുവഗങ്ങുന്ന അമത കഗലയളവത്തിലഗണന്റ്, സസഗതനന്ത്യസമെരതത്തില

ഒരു  പങമെത്തിലഗത  മദശസ്വീയ  സസഗതനന്ത്യ  സമെരതത്തില  ഒരു  മുതലമുടക്കുമെത്തിലഗത

ആര്.എസന്റ്.എസന്റ്.-നന്റ്  അതത്തിമന  ക്ഷസ്വീണട്ടം  തസ്വീര്കഗന്  ഇങ്ങമനയുള  കളകഥ

എഴുമതണത്തി വന്നമതന്നതന്റ് യഗഥഗര്തന്ത്യമെഗണന്റ്.  ഒരു കഗരന്ത്യട്ടംകൂടത്തി പറഞ്ഞന്റ് ഞഗന്

അവസഗനത്തിപ്പെത്തിക്കുന.  ബഹുമെഗനമപ്പെട മഡഗ. എട്ടം. മക. മുനസ്വീര് സട്ടംസഗരത്തിക്കുമമഗള്

അമെസ്വീര് ഖുസവത്തിമനക്കുറത്തിചന്റ് പറഞ,  ഇനന്ത്യയത്തിമല ഏറവട്ടം വത്തിശുദ്ധമെഗയ മമഹന്ദവ

മക്ഷത്രമെഗണന്റ് കഗശത്തി വത്തിശസനഗഥ മക്ഷത്രട്ടം.  ആ മക്ഷത്രതത്തില വത്തിശസനഗഥന് എന്ന

മമദവട്ടം  പ്രസ്വീതത്തിമപ്പെടണമമെങ്കത്തില,  എത്രമയഗ  തലമുറകളഗയത്തി  സട്ടംഗസ്വീത

വത്തിദസഗന്മെഗരഗയത്തിരുന്ന ഒരു സട്ടംഗസ്വീതജ്ഞ കുടുട്ടംബമുണന്റ്. ഒരു കഗലതന്റ് ഇവത്തിമടവന്നന്റ്

സസഗതത്തിതത്തിരുനഗള്   സട്ടംഗസ്വീത  പുരസഗരട്ടം  ഏറ്റുവഗങ്ങത്തിമപ്പെഗയ  ഉസഗദന്റ്  ബത്തിസ്മത്തിലഗ

ഖഗമന  കുടുട്ടംബട്ടം.   അമദഹവട്ടം   അമദഹതത്തിമന  പത്തിതഗവട്ടം  പത്തിതഗവത്തിമന

പത്തിതഗവമമെഗമക തലമുറകളഗയത്തി മഷഹ് നഗയന്റ്  വഗയത്തിചഗമല  'വത്തിശസനഗഥന്'  എന്ന

മമദവട്ടം  പ്രസ്വീതത്തിമപ്പെടുകയുള  എന്ന  സങ്കലപ്പെട്ടം  നത്തിലനത്തിന്ന  നഗടഗണത്തിവത്തിടട്ടം.

അവത്തിമടയഗണന്റ്  ആ  എലഗ  നനകമളയുട്ടം  നല  പഗരമരന്ത്യങ്ങമളയുട്ടം  ഇഇൗ

സട്ടംഘ്പരത്തിവഗര്  ശക്തത്തികള് തകര്മതറത്തിഞകളഞ്ഞതന്റ്.   അതുമകഗണന്റ്  നമ്മുമട
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ഇഇൗ  മപഗരഗടട്ടം  ഭരണഘടന  സട്ടംരക്ഷത്തികഗനുള  മപഗരഗടമെഗണന്റ്.  അവത്തിമടയഗണന്റ്

നമ്മുമട  എലഗ  മെമതതരവഗദത്തികളമടയുട്ടം  മെനുഷന്ത്യമസ്നേഹത്തികളമടയുട്ടം  ജനഗധത്തിപതന്ത്യ

വത്തിശസഗസത്തികളമടയുട്ടം  മയഗജത്തിച  മപഗരഗടട്ടം,  മെതനത്തിരമപക്ഷ  രഗഷതത്തിമന

നത്തിലനത്തിലപ്പെത്തിമന  ആധഗരശത്തിലയഗയ  മെതനത്തിരമപക്ഷത  സട്ടംരക്ഷത്തികഗന്

ഉയര്നവമരണതന്റ്. ആ സമെരതത്തില നമ്മുമട ആയുധട്ടം ഭരണഘടന തമന്നയഗണന്റ്.

നമ്മുമട  ആശയട്ടം  മെതനത്തിരമപക്ഷതയഗണന്റ്.  ആ  കഗരന്ത്യതത്തില  ഒരു  സട്ടംശയവട്ടം

ആര്ക്കുട്ടം  ഉണഗകഗന്  പഗടത്തില.  ഇഇൗ  സമെരതത്തില  എനത്തിമന  മപരത്തിലഗയഗലട്ടം

മെതതസ്വീവ്രവഗദത്തികമളഗ  മെമറമതങ്കത്തിലട്ടം  മെതഗധത്തിഷത്തിത  രഗഷവഗദകഗമരഗ

നുഴഞകയറഗതത്തിരത്തികഗനുള അമങ്ങയറമത രഗഷസ്വീയ ജഗഗതകൂടത്തി നഗമമെലഗവരുട്ടം

ഉയര്തത്തിപ്പെത്തിടത്തിമകണതഗയത്തിട്ടുണന്റ്.  ഇഇൗ  മയഗജത്തിച  മപഗരഗടതത്തില  ഞഗന്

ആവര്തത്തിചന്റ് പറയുന,  നമ്മുമട ആശയട്ടം മെതനത്തിരമപക്ഷതയുട്ടം നമ്മുമട ആയുധട്ടം

മെമതതര  ഭരണഘടനയുട്ടം  തമന്നയുമെഗമണന്ന  കഗരന്ത്യട്ടം  ഉയര്തത്തിപ്പെത്തിടത്തിച്ചുമകഗണന്റ്

മുമന്നഗട്ടുമപഗകഗനഗകണമമെന്നന്റ്  ആവശന്ത്യമപ്പെട്ടുമകഗണന്റ്  ഇഇൗ  പ്രമമെയമത

പത്തിന്തുണച്ചുമകഗണന്റ്  എമന വഗക്കുകള് അവസഗനത്തിപ്പെത്തിക്കുന.

  പ്രതത്തിപക്ഷമനതഗവന്റ്  (ശസ്വീ  .    രമമെശന്റ്  മചന്നത്തിതല  ):  സര്,  ബഹുമെഗനമപ്പെട

മുഖന്ത്യമെനത്തി  ഇവത്തിമട  അവതരത്തിപ്പെത്തിച  സര്കഗരത്തിനുമവണത്തിയുള  ഇഇൗ  പ്രമമെയമത

ഞഗന്  പത്തിനഗങ്ങുകയഗണന്റ്.   നമ്മുമട  രഗജന്ത്യട്ടം  ഒരു  വലത്തിയ   പ്രതത്തിസന്ധത്തിയത്തിലൂമട
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കടനമപഗകുകയഗണന്റ്. 1947-ല ഇനന്ത്യകന്റ് സസഗതനന്ത്യട്ടം കത്തിടത്തിയതത്തിനുമശഷട്ടം രഗജന്ത്യട്ടം

അഭത്തിമുഖസ്വീകരത്തിക്കുന്ന  ഏറവട്ടം  വലത്തിമയഗരു  മവല്ലുവത്തിളത്തിയഗയത്തി  നമുകന്റ്  ഇതത്തിമന

കഗണഗന്  കഴത്തിയുട്ടം.   ചരത്തിത്രതത്തിമന  ദശഗസന്ധത്തികളത്തില  ഇനന്ത്യയത്തിമല  ജനങ്ങള്

ഒരുമെത്തിച്ചുനത്തിന്നന്റ് നടതത്തിയ ഒരു മപഗരഗടട്ടം സസഗതനന്ത്യ സമെരമെഗയത്തിരുന. ജഗതത്തി-മെത-

വര്ഗ്ഗ-വര്ണ  വന്ത്യതന്ത്യഗസമെത്തിലഗമത  എലഗ  ജനങ്ങളട്ടം  ഒരുമെത്തിച്ചുനത്തിനമകഗണന്റ്

ഗഗന്ധത്തിജത്തിയുമട  മനതൃതസതത്തില  നടതത്തിയ  വലത്തിയ  മപഗരഗടമത

അനുസ്മരത്തിപ്പെത്തിക്കുന്ന തരതത്തിലഗണന്റ്  ഇന്നന്റ് രഗജന്ത്യതന്റ് ഉയര്ന്നന്റ് വനമകഗണത്തിരത്തിക്കുന്ന

അതത്തിശക്തമെഗയ  പ്രതത്തിമഷധങ്ങള്.    സര്വ്വകലഗശഗലയത്തിമല  വത്തിദന്ത്യഗര്തത്തികള്

നടത്തുന്ന  അതത്തിശക്തമെഗയ  മപഗരഗടങ്ങളഗണന്റ്  നമുകന്റ്  ആമവശട്ടം  നലകുന്നതന്റ്.

മതഗഴത്തിലഗളത്തികള്, കര്ഷകര്, സമൂഹതത്തിമന എലഗ തുറകളത്തിലമുള ആളകള് മകന്ദ്ര

ഗവണ്മമെനത്തിമന  ഇഇൗ  ഏകഗധത്തിപതന്ത്യ  നടപടത്തികള്മകതത്തിരഗയത്തി  അതത്തിശക്തമെഗയ

മപഗരഗടതത്തിമന പഗതയത്തിലഗണന്റ്.  ഇമപ്പെഗള് ഡലഹത്തിയത്തിമല കഗലഗവസ സസ്വീമറഗ

ഡത്തിഗത്തിയത്തിലഗണന്റ്.  മെനുഷന്ത്യമന രക്തട്ടം കടത്തിപത്തിടത്തിക്കുന്ന ആ കഗലഗവസയത്തിലമപ്പെഗലട്ടം

അതത്തിശക്തമെഗയത്തി  യുവരക്തട്ടം  തത്തിളച്ചുമെറത്തിയുന്ന  ആമവശകരമെഗയ  കഗഴ്ച  നമുകന്റ്

ഡലഹത്തിയുമട മതരുവസ്വീഥത്തികളത്തില കഗണഗന് കഴത്തിയുന. ശസ്വീ. മയഗഗത്തി ആദത്തിതന്ത്യനഗഥന്റ്

ഉയര്ത്തുന്ന എലഗവത്തിധതത്തിലള ഭരണകൂട ഭസ്വീകരതമയയുട്ടം മനരത്തിട്ടുമകഗണന്റ് യു.പത്തി.-

യത്തിമല മചറുപ്പെകഗരുട്ടം  അമതഗമടഗപ്പെട്ടം  മദശഗഭത്തിമെഗനത്തികളഗയ ജനങ്ങളട്ടം ജഗതത്തിക്കുട്ടം
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മെതതത്തിനുട്ടം  അതസ്വീതമെഗയത്തി ഒറമകടഗയത്തി രട്ടംഗതത്തിറങ്ങുന്നതന്റ് കഗണഗന് കഴത്തിയുന.

മെസ്വീററത്തിമന മതരുവകളത്തില പ്രതത്തിമഷധത്തിക്കുന്നവമരഗടന്റ് പഗകത്തിസഗനത്തിമലയന്റ് മപഗകഗന്

പറയുന്ന  മപഗലസ്വീസന്റ്  ഉമദന്ത്യഗഗസനഗര്,  സമെരട്ടം  മചയ്യുന്നവമര  അടത്തിചമെര്തഗന്

മപഗലസ്വീസത്തിമനഗമടഗപ്പെട്ടം  ശമെത്തിക്കുന്ന  ആര്.എസന്റ്.എസന്റ്.-മനയുട്ടം

സട്ടംഘ്പരത്തിവഗറത്തിമനയുട്ടം  ഗുണകള്.  'ഇവത്തിമട  ഞഗന്  എലഗമപമരയുട്ടം

അടത്തിചമെര്ത്തുമമെന്നന്റ്'  ശസ്വീ. മയഗഗത്തി ആദത്തിതന്ത്യനഗഥന്റ് അമദഹതത്തിമന മഫെസ്ബുകത്തില

പറയുന.  നമ്മുമട  രഗജന്ത്യട്ടം  എമങ്ങഗടഗണന്റ്  മപഗകുന്നതന്റ്;   ഇഇൗ  രഗജന്ത്യതത്തിനന്റ്  ഒരു

മെഹതഗയ പഗരമരന്ത്യമുണന്റ്. അതന്റ് മെതനത്തിരമപക്ഷതയുമടയുട്ടം മെമതതരതസതത്തിമനയുട്ടം

പഗരമരന്ത്യമെഗണന്റ്.  'The  idea  of  India'   ഇനന്ത്യ എമന്നഗരു ആശയട്ടം അതന്റ്  ഒരു

ദത്തിവസട്ടം  മകഗണ്ടുണഗയതല,  നൂറഗണ്ടുകളത്തിലൂമട  നഗട്ടം  രൂപമപ്പെടുതത്തിമയഗരു

ആശയമെഗണന്റ്.  ഇഇൗ  രഗജന്ത്യതത്തിമന  മെഹതഗയ  പഗരമരന്ത്യങ്ങളട്ടം  സട്ടംസഗരവട്ടം

പരത്തിമശഗധത്തിചഗല  ആ  ആശയമത  ബലമപ്പെടുത്തുന്ന  നടപടത്തികളഗണന്റ്

ഇനന്ത്യയത്തിലണഗയത്തിട്ടുളതന്റ്. നൂറഗണ്ടുകളത്തിലൂമട നഗട്ടം മനടത്തിമയടുത ഇനന്ത്യമയന്ന ഈ

ആശയമത  ബലമപ്പെടുതഗനുതകുന്ന  നടപടത്തികളഗണന്റ്  മകഗണ്ഗസന്റ്

ഗവണ്മമെന്റുകള്  ഇനന്ത്യ  ഭരത്തിച  കഗലത്തുണഗയത്തിരുന്നതന്റ്.  60  വര്ഷട്ടം

മകഗണ്ഗസത്തിമന  ഗവണ്മമെന്റുകള്  ഇനന്ത്യ  ഭരത്തിച്ചു.  മെതനമ്യൂനപക്ഷങ്ങള്കന്റ്

ഇതരമമെഗരു ആശങ്കയുണഗമകണ ഒരു സട്ടംഭവവട്ടം ഉണഗയത്തിടത്തില.  കണ്ണുളമപ്പെഗള്
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കണത്തിമന  വത്തില  അറത്തിയത്തില.  അന്നന്റ്   മെമതതരതസമത  ഉയര്തത്തിപ്പെത്തിടത്തിച്ചുമകഗണന്റ്

ഗഗന്ധത്തിജത്തിയുമട  മനതൃതസതത്തില  നടന്ന  അതത്തിശക്തമെഗയ  മപഗരഗടട്ടം,   ഇനന്ത്യന്

നഗഷണല  മകഗണ്ഗസത്തിമന  മനതൃതസതത്തില  രഗജന്ത്യതത്തിനന്റ്  സസഗതനന്ത്യട്ടം

മനടത്തിമയടുകഗന്   നടതത്തിയ  മപഗരഗടട്ടം.  ഗഗന്ധത്തിജത്തിയുട്ടം  മനഹ്റുവട്ടം  പമടലട്ടം

മെഇൗലഗനഗ  അബ്ദുള്കലഗട്ടം  ആസഗദത്തിമനയുട്ടം  മപഗമലയുള  ധസ്വീരനഗരഗയ

മനതഗകനഗര്  രഗജന്ത്യമത  സസഗതനന്ത്യതത്തിമലയന്റ്  നയത്തിചമപ്പെഗള്

നമുമകഗരു  ഭരണഘടന  മവണമമെന്നന്റ്  ആഗഹത്തിച്ചു.   എമന  കയത്തിലള

ഇഇൗ  വലത്തിയ  ബുകന്റ്  ഇനന്ത്യന്  ഭരണഘടനയുമട Constituent

Assembly-യത്തില നടന്ന  ചര്ചകളഗണന്റ്,  നമള്  അതന്റ്  വഗയത്തികണട്ടം.

ആ  Constituent  Assembly-ല നടന്ന  ഓമരഗ  വഗക്കുട്ടം  ഓമരഗ  കുത്തുട്ടം

ഓമരഗ  മകഗമെയുട്ടം,   മെഹഗനഗയ മഡഗ.  ബത്തി.  ആര്.  അട്ടംമബദ്കര് മചയര്മെഗനഗയ

ഭരണഘടനഗ  നത്തിര്മഗണ  സമെത്തിതത്തിയത്തില  ചര്ച  മചയന്റ്  ഉണഗകത്തിയ

ഭരണഘടനയഗണന്റ്.   ആ ഭരണഘടന നമുകന്റ് വത്തിഭഗവനട്ടം മചയ്യുന്നതന്റ് എനഗണന്റ്;

രഗജന്ത്യതത്തിമന എലഗ പഇൗരനുട്ടം തുലന്ത്യമെഗയ അവകഗശമെഗണന്റ് നലകുന്നതന്റ്.  'We the

people  of  India'  എന്നഗണന്റ്  ഭരണഘടന  തുടങ്ങുന്നതന്റ്.   ഇഇൗ  ഭരണഘടന

വത്തിഭഗവനട്ടം  മചയ്യുന്നതന്റ്  ഇനന്ത്യയത്തിമല  ജനങ്ങളഗണന്റ്.  ആ  Preamble-ല  ഇന്ദത്തിരഗ

ഗഗന്ധത്തിയഗണന്റ്  'മസക്കുലറത്തിസട്ടം'  എന്ന  വഗകന്റ്  എഴുതത്തിമചര്തതത്തിനന്റ്  കഗരണട്ടം
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ഇനന്ത്യമയ  ഒരു  മെമതതരതസ  രഗജന്ത്യമെഗകത്തി  മെഗറ്റുകമയനള

ലക്ഷന്ത്യമതഗമടയഗയത്തിരുന. ഭരണഘടനയുമട വത്തിധഗതഗകള് ആഗഹത്തിചതന്റ് രഗജന്ത്യട്ടം

ഒരു മെമതതര രഗജന്ത്യമെഗയത്തി നത്തിലനത്തിലകണമമെനളതഗയത്തിരുന.   “സര്വ്വ ധര്മ

സമെഭഗവന്റ്  ”നമ്മുമട  രഗജന്ത്യതന്റ്  നത്തിലനത്തിലക്കുന്ന  ഏറവട്ടം  പ്രധഗനമപ്പെട  ഒരു

വഗകന്ത്യമെഗണന്റ്.  എലഗ  മെതങ്ങമളഗടുട്ടം  സമെഭഗവനമയഗമടയുള  മപരുമെഗറട്ടം.

അതത്തിലനത്തിന്നഗണന്റ്  'Idea of India'  എന്നതന്റ് രൂപമപ്പെടതന്റ്.  ഭരണഘടന അതത്തിമന

അടത്തിസഗനതത്തിലണഗയതഗണന്റ്.  സസഗതനന്ത്യ സമെര കഗലഘടതത്തിമല  All  India

Congress  Committee-യുമട  പ്രമമെയങ്ങളത്തില നത്തിഴലത്തിച  വസ്തുതകളഗണന്റ്  പത്തിന്നസ്വീടന്റ്

ഇനന്ത്യയുമട  ഭരണഘടനയഗയത്തി  രൂപമപ്പെടതന്റ്.  Equality  before  law,

അമതഗമടഗപ്പെട്ടംതമന്ന  Protection  for  the  minorities,  Reservation  for  the

SC/ST  and  other  oppressed  and  depressed  communities  of  India.

ഇമതലഗട്ടം നമ്മുമട ഭരണഘടനയത്തില വന്നതന്റ്,  ഒരു നത്തിമെത്തിഷട്ടംമകഗണന്റ് ഉണഗയതല,

നത്തിരനരമെഗയ ചര്ചകളത്തിലൂമട ഉണഗയത്തിട്ടുള ഒന്നഗണന്റ്. ആര്ടത്തികത്തിള്  14-ഉട്ടം  15-ഉട്ടം

ഇവത്തിമട നത്തിരഗകരത്തികമപ്പെടുനമവനളതഗണന്റ് C.A.A.-യുമെഗയത്തി ബന്ധമപ്പെട ഏറവട്ടം

വലത്തിയ  പരഗതത്തി.  നത്തിയമെതത്തിമന  മുന്നത്തില  എലഗവരുട്ടം  സമെനഗരഗമണനള

ആര്ടത്തികത്തിള്  14-മന  പൂര്ണമെഗയുട്ടം  നത്തിരഗകരത്തിച്ചുമകഗണന്റ്  ഇവത്തിമട  പഇൗരതസട്ടം

ജഗതത്തിയുമടയുട്ടം  മെതതത്തിമനയുട്ടം  മപരത്തിലഗകുനമവനള  അപകടകരമെഗയ
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സഗഹചരന്ത്യമെഗണന്റ്  ഇനന്ത്യയത്തില  വന്നന്റ്  മചര്ന്നത്തിരത്തിക്കുന്നതന്റ്.  ഭരണഘടനയ്ക്കുമശഷട്ടം,

1950-ല  നമ്മുമട  രഗജന്ത്യട്ടം  റത്തിപ്പെബത്തികഗയത്തി.  1955-ല  നമുകന്റ്  പഇൗരതസമത

സട്ടംബന്ധത്തിചന്റ്  വന്ത്യക്തമെഗയ  രൂപട്ടം  വരുകയുണഗയത്തി.   Citizenship  Act  ഇനന്ത്യ

പഗസഗകത്തിയതന്റ്  1955-ലഗണന്റ്.  അതത്തിനുമശഷട്ടം  ആറന്റ്  തവണ  ഇനന്ത്യയുമട

സത്തിറത്തിസണ്ഷത്തിപ്പെന്റ്  ആകന്റ്  മഭദഗതത്തി  വരുതത്തി.  അവത്തിമട  ഒരത്തിടത്തുട്ടം  മെതതത്തിമന

അടത്തിസഗനതത്തിലള  പഇൗരതസമതക്കുറത്തിചന്റ്  ആരുട്ടം  പറഞ്ഞത്തിടത്തില.  മെതതത്തിമന

അടത്തിസഗനതത്തില  പഇൗരതസട്ടം  നലകുന്നതന്റ്  ഒരു  രഗജന്ത്യത്തുട്ടം  നത്തിലവത്തിലത്തില.

ഇനന്ത്യയത്തില ഒരത്തിടത്തുട്ടം നത്തിലവത്തിലത്തില.  ചത്തില ജത്തിമയഗക്രഗറത്തികന്റ്  മസറ്റുകളത്തിലണഗകഗട്ടം.

ഇവത്തിമട ഇനന്ത്യ വത്തിഭജനമതപ്പെറത്തി ബഹുമെഗനമപ്പെട അട്ടംഗട്ടം ശസ്വീ.  ഒ.  രഗജമഗഗപഗല

പറഞ.  ഇനന്ത്യമയ  വത്തിഭജത്തിചതഗരഗണന്റ്?  1935-ല  ആദന്ത്യമെഗയത്തി  ഇതത്തിനുമവണത്തി

ആവശന്ത്യമപ്പെടതന്റ്  വത്തി.  ഡത്തി.  സഗവർകർ  ആയത്തിരുന.  വത്തി.  ഡത്തി.  സഗവര്കര്

പറഞ്ഞമതനഗണന്റ്?  ദസത്തിരഗഷ വഗദട്ടം.  വര്ഷങ്ങള്ക്കുമശഷട്ടം മുഹമദന്റ് അലത്തി ജത്തിന്ന

കറഗചത്തിയത്തില നടന്ന സമമളനതത്തിലഗണന്റ് ആ അവശന്ത്യട്ടം വസ്വീണ്ടുട്ടം ഉന്നയത്തിക്കുന്നതന്റ്.

ഇനന്ത്യമയ  വത്തിഭജത്തികഗനഗയത്തി  മുമന്നഗടന്റ്  വന്നമപ്പെഗള്  മെഹഗത്മഗ  ഗഗന്ധത്തിജത്തി

പറമഞ്ഞഗരു  വഗചകട്ടം  ഞഗന്  ഓര്ക്കുന,  'ഇനന്ത്യ  എന്ന  ശരസ്വീരതത്തിമല  രണന്റ്

കണ്ണുകളഗണന്റ് ഹത്തിനകളട്ടം മുസസ്വീങ്ങളട്ടം, രഗജന്ത്യമത വത്തിഭജത്തികരുതന്റ്.'  ഒരു ഘടതത്തില

ഇനന്ത്യയുമട  വത്തിഭജനട്ടം  ഒഴത്തിവഗകഗന്മവണത്തി   മുഹമദന്റ്  അലത്തി  ജത്തിന്ന  ഇനന്ത്യയുമട
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പ്രധഗനമെനത്തിയഗകഗന് മെഹഗത്മഗ ഗഗന്ധത്തിജത്തികന്റ് തഗലപ്പെരന്ത്യമുണഗയത്തിരുന.  മുഹമദന്റ്

അലത്തി ജത്തിന്ന മവണമമെങ്കത്തില ഇനന്ത്യയുമട പ്രധഗനമെനത്തിയഗകമട ഇഇൗ രഗജന്ത്യതത്തിമന

ഭത്തിന്നത ഒഴത്തിവഗകഗട്ടം,  ഇനന്ത്യമയ മവടത്തിമുറത്തിക്കുന്നതന്റ് ഒഴത്തിവഗകഗമമെനവമര ചത്തിനത്തിച

ആളഗണന്റ് മെഹഗത്മഗ ഗഗന്ധത്തി. ഇനന്ത്യയുമട ഖജനഗവത്തിലണഗയത്തിരുന്ന അവസഗനമത

പണവട്ടം  പഗകത്തിസഗനന്റ്  നലകണട്ടം  കഗരണട്ടം  അവര്  നമ്മുമട  രഗജന്ത്യതത്തിമന

ഭഗഗമെഗമണന്നന്റ്  പറഞ്ഞയഗളഗണന്റ്  മെഹഗത്മഗ  ഗഗന്ധത്തി.  ഗഗന്ധത്തിജത്തിയുമട  ചത്തിനകള്

മെമതതരതസതത്തില  അധത്തിഷത്തിതമെഗയ  ചത്തിനകളഗയത്തിരുന.  അതഗണന്റ്  ജവഹർലഗൽ

മനഹ്രു  ഭരണതത്തില  പ്രഗമയഗഗത്തികമെഗയത്തി  മുമന്നഗട്ടുമകഗണ്ടുമപഗയതന്റ്.  ഇന്നന്റ്  ഇഇൗ

രഗജന്ത്യതന്റ്  സട്ടംഭവത്തിക്കുന്നമതനഗണന്റ്?  മെതതത്തിമന  മപരത്തില  ജനങ്ങമള

ഭത്തിന്നത്തിപ്പെത്തിക്കുകയുട്ടം  തമത്തിലടത്തിപ്പെത്തിക്കുകയുട്ടം   ആളകമള  പരസരട്ടം  മവറുമപ്പെഗമട

കഗണഗനുള  അവസഗവത്തിമശഷവട്ടം  ഇനന്ത്യയത്തില  സൃഷത്തിക്കുമന്നഗരു  ഭരണകൂടട്ടം

ഇവത്തിമട  നത്തിലനത്തിലക്കുന.  ജമ്മു  കഗശസ്വീരത്തിമനപ്പെറത്തി  ആരുട്ടം  ഇവത്തിമട  ചര്ച

മചയഗതതത്തില  എനത്തികന്റ്  ദുനഃഖട്ടം  മതഗന്നത്തി.  ശസ്വീ.  ഫെറൂഖന്റ്  അബ്ദുള,  ശസ്വീ.  ഒമെര്

അബ്ദുള,  ശസ്വീമെതത്തി  മമെഹ്ബൂബ  മുഫത്തി  എന്നസ്വീ  മൂന്നന്റ്  മുന്  മുഖന്ത്യമെനത്തിമെഗര്

ജയത്തിലത്തിലഗയത്തിടന്റ്  മെഗസങ്ങളഗയത്തി.  അവര്  സൂരന്ത്യപ്രകഗശട്ടം  കണത്തിടന്റ്  മെഗസങ്ങളഗയത്തി.

അവര്  എട്ടം.പത്തി.  മെഗരഗണന്റ്.  പഗര്ലമമെനന്റ്  മമെമര്മെഗരഗയത്തിട്ടുമപഗലട്ടം  പഗര്ലമമെനന്റ്

സമമളനതത്തില  പമങ്കടുകഗന്  അധത്തികഗരമെത്തില.  ഒരു  രഗജന്ത്യമത  മൂന്നഗയത്തി
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മവടത്തിമുറത്തിച്ചു.  അവര് നഗമള മകരളമത മവണമമെങ്കത്തിലട്ടം   തത്തിരുവത്തിതഗട്ടംകൂര്, മകഗചത്തി,

മെലബഗര്  എന്നത്തിങ്ങമന   മവടത്തിമുറത്തികത്തിമല;  എന്തുമകഗണന്റ്  മചയ്തുകൂടഗ;

ഭൂരത്തിപക്ഷമുണമലഗ?  ശസ്വീ.  വത്തി.  എസന്റ്.  അച്ചുതഗനന്ദമനയുട്ടം  ശസ്വീ.  ഉമന്

ചഗണത്തിമയയുട്ടം   ശസ്വീ.  എ.  മക.  ആനണത്തിമയയുട്ടം   ജയത്തിലത്തിലത്തിട്ടുകൂമട  അവര്കന്റ്;

മചയഗനുള  ഭൂരത്തിപക്ഷമുണന്റ്.  ഇഇൗ  അപകടകരമെഗയ  സഗഹചരന്ത്യട്ടം

രഗജന്ത്യത്തുണഗകുന്നതന്റ്  ശരത്തിയഗമണഗ?  ഇന്നന്റ്  ജമ്മു  കഗശസ്വീരത്തില  ഇനര്മനറത്തില,

മടലമഫെഗണത്തില,  സട്ടംസഗരത്തികഗന്  കഴത്തിയുന്നത്തില.  പഇൗരഗവകഗശങ്ങളമടയുട്ടം

ജനഗധത്തിപതന്ത്യഗവകഗശങ്ങളമടയുട്ടം നഗ്നമെഗയ ലട്ടംഘനട്ടം അവത്തിമട ഉണഗകുന, കുഴത്തിച്ചു

മൂടമപ്പെടുന.  എത്ര ദത്തിവസമെഗയത്തി,  മൂന്നന്റ് മെഗസതത്തിമലമറയഗകുന.  ജമ്മു കഗശസ്വീരത്തിമല

ജയത്തിലത്തില  സലമെത്തിലഗതതുമകഗണന്റ്  ഉതര്  പ്രമദശത്തിമല  ജയത്തിലകളത്തില  അവമര

മകഗണടയ്ക്കുന.  എനന്റ്  ജനഗധത്തിപതന്ത്യമെഗണന്റ്;  എനന്റ്  പഇൗരഗവകഗശമെഗണന്റ്?  ഇവത്തിമട

മൂന്നന്റ്  കഗരന്ത്യമെഗണന്റ്  സട്ടംഭവത്തിക്കുന്നതന്റ്.  പഇൗരതസ  നത്തിയമെ  മഭദഗതത്തിമയ  നമുകന്റ്

മഎമസഗമലറഡന്റ്  ആയത്തി  കഗണഗന്  കഴത്തിയത്തില,  മദശസ്വീയ  ജനസട്ടംഖന്ത്യഗ  രജത്തിസര്

അമതഗമടഗപ്പെട്ടം പഇൗരതസ രജത്തിസര് ഇതന്റ് മൂനട്ടം നഗട്ടം ഒരുമെത്തിച്ചു കഗണണട്ടം. കഗരണട്ടം,

അവരുമട ലക്ഷന്ത്യമമെന്നന്റ് പറയുന്നതന്റ് ഇനന്ത്യമയ ഒരു theocratic state ആകത്തി മെഗറ്റുക

എനളതഗണന്റ്.  അതത്തിനുമവണത്തിയഗണന്റ്  പഇൗരതസ  മഭദഗതത്തി  നത്തിയമെട്ടം  ആദന്ത്യട്ടം

മകഗണ്ടുവന്നതന്റ്.  ഇമപ്പെഗള്  നടക്കുന്നതന്റ്  മദശസ്വീയ  ജനസട്ടംഖന്ത്യഗ  രജത്തിസറഗണന്റ്
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(എന്.പത്തി.ആര്.).  എന്.പത്തി.ആര്.  നടപ്പെഗകഗനുള  നടപടത്തികളമെഗയത്തി

മുമന്നഗട്ടുമപഗകുന.   ഇമതനഗ മസന്സസന്റ് അമലമയന്നന്റ് നമമളഗടന്റ് മചഗദത്തിക്കുന.

മസന്സസത്തിമന  എനത്തിനഗണന്റ്  എതത്തിര്ക്കുന്നതന്റ്;  ഇഇൗ  രഗജന്ത്യതന്റ്  ഇതത്തിനുമുമന്റ്

മസന്സസന്റ്  ഉണഗയത്തിടത്തിമല;  ആമരങ്കത്തിലട്ടം  എതത്തിര്മതഗ;  മസന്സസത്തില

എലഗമപരുട്ടം പങ്കഗളത്തികളഗയമലഗ;  ശസ്വീ.  നമരന്ദ്ര മമെഗദത്തി മെഗത്രട്ടം വത്തിചഗരത്തിചഗല ഇഇൗ

രഗജന്ത്യതന്റ്  മസന്സസന്റ്  നടപ്പെഗകഗന്  സഗധത്തിക്കുമമെഗ?  മകരളതത്തിമല

ഉമദന്ത്യഗഗസനഗരുമടയുട്ടം  സട്ടംസഗനങ്ങളത്തിമല  ഉമദന്ത്യഗഗസനഗരുമടയുട്ടം

സഹഗയമെത്തിലഗമത  ശസ്വീ.  നമരന്ദ്ര  മമെഗദത്തി  ആമരവചന്റ്  ഇവത്തിമട  മസന്സസന്റ്

നടത്തുമമെന്നഗണന്റ്  പറയുന്നതന്റ്.   സട്ടംസഗനങ്ങമള  വത്തിശസഗസതത്തിമലടുകഗമത

ഗവണ്മമെനത്തിനന്റ്  മുമന്നഗടന്റ്  മപഗകഗന്  കഴത്തിയുമമെഗ?  കഴത്തിയത്തില.  അതുമകഗണന്റ്  ഇഇൗ

മസന്സസത്തില  നത്തിന്നന്റ്  നമള്  വത്തിടന്റ്  നത്തിലകണമമെന്നന്റ്  ഞഗന്  ബഹുമെഗനമപ്പെട

മുഖന്ത്യമെനത്തിമയഗടന്റ്  ആവശന്ത്യമപ്പെടുകയഗണന്റ്.  കഗരണട്ടം  ഇതത്തിനകതന്റ്  സട്ടംശയങ്ങള്

ബലമപ്പെടുന.  മസന്സസത്തിമന  എതത്തിര്ക്കുകയല.  മചഗദന്ത്യഗവലത്തിയത്തില  വന്ന

മെഗറമെഗണന്റ്  ആളകമള  ഭയമപ്പെടുത്തുന്നതന്റ്.  അവരുമട  വസ്വീടന്റ്,  സലട്ടം,

അച്ഛേനപ്പൂപ്പെനഗരുമട ജനനതസ്വീയതത്തി,  സലട്ടം ഇമതലഗട്ടം ആവശന്ത്യമപ്പെടുന്ന പുതത്തിയ

മചഗദന്ത്യഗവലത്തിയത്തില  വന്ന  മഭദഗതത്തി  നമ്മുമട  രഗജന്ത്യതന്റ്  വലത്തിയ  മതഗതത്തിലള

സട്ടംശയമുണഗക്കുനണന്റ്.  ഇതന്റ്  മുമന്നഗട്ടുമപഗകുന്നതന്റ്  എന്.ആര്.സത്തി.-യത്തിമലക്കുള
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വഴത്തിയഗണന്റ്.  എന്.ആര്.സത്തി.-യത്തിമലകന്റ്  മപഗകഗന്  ആഗഹത്തിക്കുന.  അതത്തിമന

ഘടങ്ങളഗണന്റ്  ഓമരഗന്നഗയത്തി  നടപ്പെഗക്കുന്നതന്റ്.  എന്.ആര്.സത്തി.  വനകഴത്തിഞ്ഞഗല

കുമറ  ആളകമള  പുറതഗകഗട്ടം.  ഇഇൗ  നടപടത്തിമയ  നമുകന്റ്  അട്ടംഗസ്വീകരത്തികഗന്

കഴത്തിയുമമെഗ;  ഒരു  ജനഗധത്തിപതന്ത്യ  രഗജന്ത്യതത്തിനന്റ്  അട്ടംഗസ്വീകരത്തികഗന്  സഗധത്തിക്കുമമെഗ?

2018-19  മകന്ദ്ര ആഭന്ത്യനര വകുപ്പെത്തിമന വഗര്ഷത്തിക റത്തിമപ്പെഗര്ടത്തില എന്.ആര്.സത്തി.-

യത്തിമലക്കുള  ചുവടുവയ് പ്പെഗണന്റ്  എന്.പത്തി.ആര്.-എന്നന്റ്  വന്ത്യക്തമെഗയത്തി  പറയുനണന്റ്.

അതുമകഗണന്റ്   ഇതത്തിമന  ശക്തമെഗയത്തി  നമുകന്റ്  എതത്തിര്മകണത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.

ഇതത്തിമനപ്പെറത്തി  വത്തിശദമെഗയ  പഠനമുണഗമകണത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.  സട്ടംസഗനങ്ങമള

വത്തിശസഗസതത്തിമലടുകഗമത മകന്ദ്രതത്തിനന്റ് മുമന്നഗടന്റ് മപഗകഗന് കഴത്തിയത്തില. സത്തി.എ.എ.

നത്തിയമെട്ടം  നടപ്പെത്തിലഗകത്തിയതത്തിനുമശഷട്ടം  രഗജന്ത്യമത  സത്തിതത്തിമയനഗണന്റ്?   ജപ്പെഗന്,

ബട്ടംഗഗമദശന്റ്  അതുമപഗമല  മെറന്റ്  രണന്റ്  യൂമറഗപന്ത്യന്  രഗജന്ത്യങ്ങളത്തിമല

പ്രതത്തിനത്തിധത്തികളള്മപ്പെമട  നഗലന്റ്  രഗജന്ത്യങ്ങളത്തിമല  തലവനഗര്  ഇനന്ത്യയത്തിമലക്കുള

സന്ദര്ശനട്ടം  മവടത്തിച്ചുരുകത്തി.  ടൂറത്തിസ്റ്റുകള്  ഇനന്ത്യയത്തിമലകന്റ്  വരുന്നതന്റ്  നത്തിര്തത്തിവച്ചു.

വത്തിവത്തിധ  രഗജന്ത്യങ്ങള്  ഇനന്ത്യമകതത്തിരഗയത്തി  പ്രമമെയട്ടം  പഗസഗക്കുന.  മഎകന്ത്യരഗഷ

സഭയത്തിമല  വത്തിവത്തിധ  കമത്തിറത്തികള്മപഗലട്ടം  ഇനന്ത്യയുമട  നടപടത്തിമകതത്തിരഗയത്തി

ശക്തമെഗയ  പ്രതത്തിമഷധട്ടം  മരഖമപ്പെടുത്തുന.   അനഗരഗഷ  രട്ടംഗത്തുമപഗലട്ടം

ഇനന്ത്യയുമട  സഗനട്ടം  തഗമഴഗട്ടുവരുനമവനള  വസ്തുതകള്കൂടത്തി  ഇനന്ത്യന്
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പഇൗരനഗമരനള  നത്തിലയത്തില  നമള്  കണകഗകണട്ടം.  സഗധഗരണഗതത്തിയത്തില

പഇൗരതസട്ടം  തസ്വീരുമെഗനത്തിക്കുന്ന  ഇനര്നഗഷണല  കണ്മവന്ഷന്സുണന്റ്.  ഇനന്ത്യയത്തില

1955-മല  പഇൗരതസ  നത്തിയമെട്ടം  പഗസഗകത്തിയതന്റ്  ഇനര്നഗഷണല

കണ്മവന്ഷന്സത്തിമന അടത്തിസഗനതത്തിലഗണന്റ്.  എനത്തികന്റ് ശസ്വീ.  അമെത്തിതന്റ് ഷഗമയഗടന്റ്

മചഗദത്തിക്കുവഗനുളതന്റ്  എതന്റ്  ഇനര്നഗഷണല  കണ്മവന്ഷന്സത്തിമന

അടത്തിസഗനതത്തിലഗണന്റ്  നത്തിങ്ങള്  പഇൗരതസ  മഭദഗതത്തി  നത്തിയമെട്ടം  മകഗണ്ടുവന്നതന്റ്

എന്നഗണന്റ്.   എനത്തിമന അടത്തിസഗനതത്തിലഗണന്റ്  ഇഇൗ നത്തിയമെട്ടം മകഗണ്ടുവന്നമതന്നന്റ്

നത്തിങ്ങള്  ജനങ്ങമള  മബഗധന്ത്യമപ്പെടുതണട്ടം.  മപര്സത്തികമ്യൂടഗയത്തിട്ടുളള ജനങ്ങള്കന്റ്

സത്തിറത്തിസണ്ഷത്തിപ്പെന്റ്  നലകഗനഗമണങ്കത്തില,  എന്തുമകഗണന്റ്  ശസ്വീലങ്കയത്തിലള  തമെത്തിഴ് 

വട്ടംശജരഗയ  ആളകള്കന്റ്  നലകുന്നത്തില,  മറഗഹത്തിങ്കന്ത്യന്  അഭയഗര്തത്തികള്കന്റ്

നലകുന്നത്തില,  എന്തുമകഗണന്റ്  പഗകത്തിസഗനത്തിമല  അഹമദസ്വീയര്കന്റ്   നലകുന്നത്തില,

അമപ്പെഗള് ലക്ഷന്ത്യട്ടം വളമര വന്ത്യക്തമെഗണന്റ്. രഗജന്ത്യതന്റ് ഒരു polarisation ഉണഗകണട്ടം.

നത്തിങ്ങളമട ഭരണ പരഗജയങ്ങളത്തില നത്തിനട്ടം രഗജന്ത്യതന്റ്  നത്തിങ്ങള്കന്റ് രക്ഷമപ്പെടഗന്

മവണത്തി,  നത്തിങ്ങള്  ആഗഹത്തിക്കുന്നതന്റ്  മെതപരമെഗയ  ഭത്തിന്നത  രഗജന്ത്യതന്റ്

വളര്തത്തിമകഗണ്ടുവരണമമെനളതന്റ്  തമന്നയഗണന്റ്.  നമ്മുമട  രഗജന്ത്യതന്റ്  ഇന്നന്റ്

ഉണഗയത്തിരത്തിക്കുന്ന വലത്തിമയഗരു പ്രതത്തിസന്ധത്തിമയ കണത്തിമലന്നന്റ് നടത്തിക്കുവഗന് നമുകന്റ്

സഗധത്തിക്കുമമെഗ?  നമുകന്റ് ഇതത്തിമനതത്തിമര പ്രതത്തിമഷധത്തികഗതത്തിരത്തികഗന് സഗധത്തിക്കുമമെഗ?
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നമ്മുമട  നഗടത്തിമല  ജനങ്ങമള  സട്ടംബന്ധത്തിചത്തിടമതഗളട്ടം,   ഇതന്റ്  മുസസ്വീങ്ങള്  മെഗത്രട്ടം

നടത്തുന്ന  സമെരമെഗമണഗ?  ഇതന്റ്  മുസസ്വീങ്ങള്ക്കുമവണത്തിയുള  സമെരമെഗമണഗ?  ഇഇൗ

രഗജന്ത്യമത  മെമതതര  വത്തിശസഗസത്തികളഗയ  മുഴുവന്  ജനങ്ങളട്ടം  ഏമറടുമകണ

മപഗരഗടമെഗയത്തി  ഇതത്തിമന  കഗണുകയഗണന്റ്.  ഇന്നന്റ്  മുസസ്വീട്ടം  മെത  നമ്യൂനപക്ഷങ്ങള്കന്റ്

ആശങ്കയുണന്റ്.  എന്നഗല  ആ  സമെരട്ടം  ഏമറടുമകണതന്റ്  ഇനന്ത്യയത്തിമല  മെറന്റ്

മെതസരഗമണനളതഗണന്റ് ഇനന്ത്യയത്തിമലഗടഗമക നമള് കണ്ടുമകഗണത്തിരത്തിക്കുന്നതന്റ്.

മനഗര്തന്റ്-ഇഇൗമസണ് സട്ടംസഗനങ്ങളത്തിമല ജനങ്ങളമട അവകഗശങ്ങളമട കടയല

കതത്തിവയ്ക്കുന്ന  നടപടത്തിയഗണത്തിതന്റ്.  Mizoram  Accord,  Assam  Accord...

സമെയമെത്തിലഗതതുമകഗണന്റ്  ഞഗന് അതത്തിമലയന്റ്  കടക്കുന്നത്തില.   അതുമപഗലതമന്ന

നഗഗഗ  കഗലഗപകഗരത്തികളമെഗയത്തി  interlocutor നടതത്തിമകഗണത്തിരത്തിക്കുന്ന  ഓമരഗ

തരതത്തിലള  ചര്ചകള്,  ഇതത്തിമനലഗട്ടം  കടകവത്തിരുദ്ധമെഗയ  നടപടത്തിയഗണന്റ്  ഇഇൗ

പഇൗരതസ  മഭദഗതത്തിയത്തിലൂമട  വന്നത്തിട്ടുളതന്റ്.  അതുമകഗണഗണന്റ്  മനഗര്തന്റ്-ഇഇൗമസണ്

സട്ടംസഗനങ്ങളത്തില  പ്രമക്ഷഗഭങ്ങള്  കതത്തിപ്പെടരുന്നതന്റ്.   ഇന്നമല  തമെത്തിഴഗടത്തില

ശസ്വീലങ്കന്  അഭയഗര്തത്തി  കന്ത്യഗമകളത്തില  മപഗയ  രണന്റ്  പത്രപ്രവര്തകമര

മപഗലസ്വീസന്റ്  അറസന്റ്  മചയ്തു.  ഞഗന്  അതത്തിമന  ശക്തമെഗയത്തി  അപലപത്തിക്കുകയഗണന്റ്.

അവത്തിമടമപ്പെഗയ  പത്രപ്രവര്തകമര  അറസ്റ്റുമചയഗനുള  സട്ടംസഗന

ഗവണ്മമെനത്തിമന  നടപടത്തി  അമങ്ങയറമത  മതറഗയ  നടപടത്തിയഗണന്റ്.  തമെത്തിഴന്റ് നഗടന്റ്
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ഗവണ്മമെനന്റ്  അതന്റ്  മചയഗന്  പഗടത്തിലഗയത്തിരുന.  സത്തിതത്തിവത്തിവര  കണക്കുകള്

മകള്കഗന് മപഗയവരഗണന്റ് പത്രകഗര്.  നമ്മുമട രഗജന്ത്യതന്റ് ഇനണഗയത്തിരത്തിക്കുന്ന

അതസ്വീവഗുരുതരമെഗയ സഗഹചരന്ത്യമത നമുമകഗരുമെത്തിചന്റ്  മനരത്തിടണട്ടം.  മയഗജത്തിച

പ്രമക്ഷഗഭട്ടം  മവണമമെന്നന്റ്  ആവശന്ത്യമപ്പെടതന്റ്  ഞഗനഗണന്റ്.  അതന്റ്  ബഹുമെഗനമപ്പെട

മുഖന്ത്യമെനത്തി  സമതത്തിച്ചു.  മയഗജത്തിച  പ്രമക്ഷഗഭങ്ങള്  ഞങ്ങള്  ഒരുമെത്തിച്ചുനടതത്തി.

We  have  send  a  very  good  message  to  all  over  the  country  and

outside.  മയഗജത്തിച  സമെരതത്തിലൂമട  മകരളതത്തിമല  ജനങ്ങള്

ഒരുമെത്തിച്ചുനത്തിലക്കുന  എനള  സമന്ദശട്ടം  രഗജന്ത്യത്തുടനസ്വീളവട്ടം  രഗജന്ത്യതത്തിനന്റ്

പുറത്തുട്ടം  നമള് ലകത്തി.  സര്വ്വകകക്ഷത്തിമയഗഗട്ടം  മചര്ന്നമപ്പെഗള് സഭഗമയഗഗട്ടം

വത്തിളത്തിച്ചുകൂടണമമെന്നന്റ്  ഞഗനഗണന്റ്  ആവശന്ത്യമപ്പെടതന്റ്.  സഭ  വത്തിളത്തിച്ചുകൂടത്തി  പ്രമമെയട്ടം

ചര്ച മചയ്യുന.  ഇമതലഗട്ടം മയഗജത്തിച പ്രമക്ഷഗഭതത്തിമന ഭഗഗമെഗണന്റ്.  ഞങ്ങള്

ആവശന്ത്യമപ്പെടുന,  സര്വ്വകക്ഷത്തി  നത്തിമവദകസട്ടംഘട്ടം  ഇനന്ത്യന്  പ്രസത്തിഡനത്തിമന

മപഗയത്തികണന്റ് നമ്മുമട ആശങ്കകള് അറത്തിയത്തികണട്ടം. അതുമപഗമല ഗവര്ണറുമട

നടപടത്തിമയക്കുറത്തിചന്റ്  പറയഗതത്തിരത്തികഗന്  നത്തിവൃതത്തിയത്തില.  ഞഗന്

സട്ടംയമെനട്ടംപഗലത്തിചഗണന്റ്  പറഞമകഗണത്തിരുന്നതന്റ്.  He  is  the  head  of  the

state.  സട്ടംസഗന ഗവര്ണമറ വര്ഷങ്ങളഗയത്തി എനത്തികന്റ് അറത്തിയഗവന്നതഗണന്റ്.
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രഗഷസ്വീയ  മനതഗവഗയത്തിരുന്ന  അമദഹട്ടം  ഗവര്ണറഗയത്തി  ചുമെതലമയറ്റു.  ഒരു

ഗവര്ണര് ആ ഒഇൗന്നതന്ത്യട്ടം മെനസത്തിലഗകണട്ടം. ഗവര്ണറഗയത്തി വരുമമഗള് തമന

ഇന്നമലകളത്തിമല  രഗഷസ്വീയമത  മെറനമകഗണന്റ്  സട്ടംസഗനമതയുട്ടം

അവത്തിമടയുള ജനങ്ങളമട വത്തികഗരങ്ങമളയുട്ടം മെഗനത്തികഗനുള ഉതരവഗദത്തിതസട്ടം

അമദഹതത്തിനന്റ്  ഉമണന്നന്റ്   ഞഗന്  പൂര്ണമെഗയത്തി  വത്തിശസസത്തിക്കുന.  ഇന്നന്റ്

മകഗടതത്തിയത്തില  മചഗദന്ത്യട്ടം  മചയമപ്പെടത്തിരത്തിക്കുകയഗണന്റ്.  ഗവണ്മമെനത്തിമനഗടന്റ്

എനത്തിമകഗരു  അഭന്ത്യര്തന  കൂടത്തിയുണന്റ്.  ഞഗന്  ഇഇൗ  വത്തിഷയതത്തില

സുപ്രസ്വീട്ടംമകഗടതത്തിയത്തില മകസന്റ്  ഫെയല മചയത്തിട്ടുണന്റ്.  ജസത്തിസന്റ്  ആര്.  ബസനന്റ്

ആണന്റ്  എമന  അഡസമകറന്റ്.  മകസന്റ്  വരഗന്  മപഗകുകയഗണന്റ്.  സട്ടംസഗന

ഗവണ്മമെനന്റ്കൂടത്തി  ഇഇൗ   മകസത്തില  കക്ഷത്തി  മചര്ന്നന്റ്  പുതത്തിമയഗരു  അദ്ധന്ത്യഗയട്ടം

ഇനന്ത്യയത്തിലണഗകണമമെന്നതഗണന്റ്  എ നത്തികന്റ്  ഗവണ്മമെനത്തിമനഗടന്റ്

പറയഗനുളതന്റ്.  സട്ടംസഗന  ഗവണ്മമെനന്റ്  ഇകഗരന്ത്യതത്തില  ശക്തമെഗയ

പ്രതത്തിമഷധട്ടം  മരഖമപ്പെടുതണമമെന്നന്റ്  ഞഗന്  ആവശന്ത്യമപ്പെടുകയഗണന്റ്.

''മലഗകഗസമെസഗ  സുഖത്തിമനഗ  ഭവന്തു"  -  ഏറവട്ടം  വലത്തിയ  ആശയമെഗയത്തിരുന

അതന്റ്.  മലഗകതത്തിനുമുഴുവന്  നന  പകരഗന്  ആഗഹത്തിക്കുന്ന,

ഹത്തിനവത്തിശസഗസങ്ങമള  വക്രസ്വീകരത്തിച്ചുമകഗണന്റ്  ഇമതലഗട്ടം  ഹത്തിനകള്കന്റ്
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മവണത്തിയഗമണന്നന്റ് പറഞമകഗണന്റ്  ഹത്തിനവത്തിശസഗസത്തികമള മതറത്തിദ്ധരത്തിപ്പെത്തികഗന്

ശമെത്തിക്കുന്ന  കഗപടന്ത്യമെഗണന്റ്  ഇന്നന്റ്  രഗജന്ത്യതന്റ്  നടക്കുന്നതന്റ്.  ആ

കഗപടന്ത്യതത്തിമനതത്തിമര മപഗരഗടട്ടം നടതണട്ടം. ആ മപഗരഗടതത്തില ഇനന്ത്യയത്തിമല

മുഴുവന് ജനങ്ങമളയുട്ടം  അണത്തിനത്തിരതണട്ടം.  ഇതന്റ്  മുസസ്വീങ്ങള്കന്റ്  മവണത്തിയുള

സമെരമെല,  എലഗവര്ക്കുട്ടം മവണത്തിയുള സമെരമെഗണന്റ്.  പഇൗരതസമഭദഗതത്തി  ബത്തില

അറബത്തികടലത്തിലഗണന്റ്  എന്നന്റ്  പ്രഖന്ത്യഗപത്തികഗനുള  ഉതരവഗദത്തിതസട്ടം  നമള്

ഏമറടുകണമമെന്നന്റ്  പറഞമകഗണന്റ്  ഇഇൗ  പ്രമമെയമത  പൂര്ണമെഗയത്തി

പത്തിനഗങ്ങുന.

തുറമുഖവട്ടം  മെമ്യൂസത്തിയവട്ടം  പുരഗവസ്തു  സട്ടംരക്ഷണവട്ടം  വകുപ്പുമെനത്തി

(ശസ്വീ  .    രഗമെചന്ദ്രന്  കടന്നപ്പെളത്തി):  സര്,  ഇഇൗ  സഭയുട്ടം സഭ  പ്രതത്തിനത്തിധഗനട്ടം

മചയ്യുന്ന മകരളവട്ടം ചരത്തിത്രട്ടം സൃഷത്തിച്ചുമകഗണത്തിരത്തിക്കുകയഗണന്റ്.  ബഹുമെഗനന്ത്യരഗയ

മുഖന്ത്യമെനത്തിയുട്ടം  പ്രതത്തിപക്ഷമനതഗവട്ടം  പറഞ്ഞതുമപഗമല   നമ്മുമട  മയഗജത്തിച

മുമന്നറതത്തിമന,  മഎകന്ത്യതത്തിമന  പ്രതത്തിധസനത്തി  ഇനന്ത്യയത്തില

മുഴങ്ങത്തിമകഗണത്തിരത്തിക്കുകയഗണന്റ്.   ആ മഎകന്ത്യതത്തിനന്റ്  ഏമതങ്കത്തിലട്ടം തരതത്തില

ഭട്ടംഗമുണഗകഗതത്തിരത്തികഗന്  ഞങ്ങള്  പ്രമതന്ത്യകട്ടം  ശദ്ധത്തിക്കുകയുട്ടം  മചയ്യുട്ടം.

മെഹഗത്മഗഗഗന്ധത്തിയുമട  150- ാം  ജനവഗര്ഷത്തികട്ടം  മഎകന്ത്യരഗഷ
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സട്ടംഘടനയുള്മപ്പെമട  മലഗകമമെമഗടുട്ടം  ആമഘഗഷത്തിക്കുകയഗണന്റ്.  സഭ

മചര്നമകഗണഗണന്റ്  മകരളട്ടം  ആ ദത്തിനട്ടം   ആചരത്തിചതന്റ്. മെഹഗത്മഗഗഗന്ധത്തികന്റ്

ജനട്ടം  നലകത്തിയ നഗടത്തിലതമന്നയഗണന്റ്  ഗഗന്ധത്തികന്റ്  എതത്തിരഗയുള ഭസ്വീകരതയുട്ടം

രഇൗദ്രഭഗവതത്തില  നടമെഗടുന്നതന്റ്.  ഗഗന്ധത്തിയുമട  വധട്ടം

ആവര്തത്തികമപ്പെടുകയുണഗയത്തി.  മെഹഗത്മഗഗഗന്ധത്തിയുമട  ഏറവട്ടം

പരത്തിപഗവനമെഗയ  ലക്ഷന്ത്യങ്ങളത്തിമലഗന്നഗണന്റ്  മെമതതരതസട്ടം.  അമദഹതത്തിമന

ജസ്വീവത്തിത  സമെര്പ്പെണവട്ടം  അതത്തിനുമവണത്തിതമന്നയഗയത്തിരുനമവന്നതന്റ്

നമുമകലഗട്ടം  അറത്തിയഗവന്ന  കഗരന്ത്യമെഗണന്റ്.  ഗഗന്ധത്തിമയ  അപഹസത്തികഗനുട്ടം

ചരത്തിത്രമത  അപകസ്വീര്തത്തിമപ്പെടുതഗനുട്ടം  മദശസ്വീയതമയ  ഭട്ടംഗമപ്പെടുതഗനുട്ടം

ശമെത്തിക്കുന്ന  അധത്തികഗരശക്തത്തികളമട  സട്ടംഹഗരതഗണവതത്തിമന

അവസഗനമത  ഒരു  ദൃശന്ത്യമെഗണന്റ്  പഇൗരതസ  ബത്തിലത്തിലകൂടത്തി  പ്രകടമെഗകുന്നതന്റ്.

നമ്മുമട  നഗടത്തിമനയുട്ടം  മഎകന്ത്യതത്തിമനയുട്ടം  ഗഗന്ധത്തിമൂലന്ത്യങ്ങളമടയുട്ടം

ദര്ശനങ്ങളമടയുമമെഗമക നത്തിരഗകഗരതത്തിനുള അടഹഗസമമെന്നഗണന്റ് ഇതത്തിമന

ഞഗന്  വത്തിശസസത്തിക്കുന്നതന്റ്.  അതുമകഗണ്ടുതമന്ന  ഇവത്തിമട  പ്രകടത്തിപ്പെത്തിചത്തിട്ടുള

ജഗതത്തിമെത  ചത്തിനകള്കതസ്വീതമെഗയത്തി,  രഗഷസ്വീയ  ചത്തിനകള്കതസ്വീതമെഗയത്തി

അതത്തിമനമയലഗട്ടം  ഉലട്ടംഘത്തിച്ചുമകഗണന്റ്  നടതത്തിയത്തിട്ടുള  മകരളതത്തിമന
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ആപഭഗവട്ടം തമന്നയഗണന്റ്  ഇനന്ത്യയന്റ്  പ്രതസ്വീക്ഷ.  ഇകഗരന്ത്യതത്തില ആദന്ത്യട്ടംതമന്ന

ഇതന്റ്  നയപരമെഗയത്തി  പ്രഗവര്തത്തികമെഗകത്തിമലന്നന്റ്  സട്ടംസഗനമത  മുഖന്ത്യമെനത്തി

പ്രഖന്ത്യഗപത്തിച്ചു.  അതുതമന്നയഗണന്റ്  മകരളട്ടം  ആവര്തത്തിചതുട്ടം  ഇനന്ത്യ

ശദ്ധത്തികമപ്പെടുകയുട്ടം  മചയ്യുന്നതന്റ്.  അതുമകഗണ്ടുതമന്ന  ചരത്തിത്രപരമെഗയ  ഇഇൗ

ദഇൗതന്ത്യട്ടം  നത്തിര്വ്വഹത്തിക്കുന്നതത്തിനന്റ്  പ്രതത്തിബന്ധങ്ങമളയുട്ടം  പ്രയഗസങ്ങമളയുട്ടം

അതത്തിജസ്വീവത്തിചന്റ് ഇനന്ത്യയന്റ് ആകമെഗനട്ടം  മനതൃതസട്ടം നലകുന്ന  ശദ്ധഗമകന്ദ്രമെഗയത്തി

മകരളമത  പരത്തിവര്തത്തിതമെഗക്കുന്നതത്തിനന്റ്  നമുമകലഗട്ടം  ഒറമകടഗയത്തി

മുമന്നഗട്ടുമപഗകഗന്  കഴത്തിമയണ  ഇഇൗ  മുഹൂര്തതത്തില  കുറചന്റ്  വഗക്കുകള്

സട്ടംസഗരത്തികഗന് സഗധത്തിചതത്തില എലഗവര്ക്കുട്ടം നന്ദത്തിയുണന്റ്.  ഒരത്തികലകൂടത്തി ഇഇൗ

സട്ടംരട്ടംഭതത്തിനന്റ്  മകരളതത്തിമന  സമുജസലമെഗയ  പ്രഗതത്തിനത്തിധന്ത്യട്ടം

മരഖമപ്പെടുതഗനുട്ടം  തുടര്നള  നടപടത്തികള്  മുമന്നഗട്ടുമകഗണ്ടുമപഗകഗനുട്ടം

കഴത്തിയമടമയനകൂടത്തി  ആഗഹത്തിച്ചുമകഗണന്റ്,  പ്രഗര്തത്തിച്ചുമകഗണന്റ്  എമന

വഗക്കുകള് ഉപസട്ടംഹരത്തിക്കുന. 

മുഖന്ത്യമെനത്തി  (ശസ്വീ  .    പത്തിണറഗയത്തി  വത്തിജയന്):  സര്,  സഭ  ഇന്നന്റ്

മചരഗനത്തിടയഗയ  സഗഹചരന്ത്യട്ടം  അമങ്ങയന്റ്  ഏറവട്ടം  കൂടുതല  വന്ത്യക്തതമയഗമട

അറത്തിയഗവന്നതഗണന്റ്.  ഇതരമമെഗരു  കഗരന്ത്യട്ടം  ചര്ച  മചയഗന്  അമതഗരു
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അവസരമെഗയത്തിവന.  അമലങ്കത്തില,  സഗധഗരണഗതത്തിയത്തില  ഗവര്ണറുമട

അഡമസഗമടയുള  സഭയത്തില  മെഗത്രമമെ  കഗരന്ത്യങ്ങള്  ചര്ച  മചയഗന്

സഗധത്തിക്കുമെഗയത്തിരുനള.  ഏതഗയഗലട്ടം പടത്തികജഗതത്തി സട്ടംവരണ പ്രശ്നട്ടം നമ്മുമട

നത്തിയമെസഭകൂടത്തി  അട്ടംഗസ്വീകരത്തിക്കുകമയന്ന  ധര്മട്ടം  നമുകന്റ്

നത്തിര്വ്വഹത്തികഗനുണഗയത്തിരുന.  അതത്തില  സട്ടംഭവത്തിക്കുന്നതന്റ്,  അങ്ങയുമട

ഓഫെസ്വീസത്തിമലകന്റ്  ആ  വത്തിവരട്ടം  എത്തുന്നതന്റ്  ഡത്തിസട്ടംബര്  28- ാംതസ്വീയതത്തി

ശനത്തിയഗഴ്ചയഗണന്റ്.  ആ  വത്തിവരട്ടം  കത്തിടത്തിയ  ഉടന്തമന്നയഗണന്റ്  അങ്ങന്റ്  എമന്നഗടന്റ്

ഇകഗരന്ത്യമതക്കുറത്തിചന്റ്  സട്ടംസഗരത്തിചതുട്ടം  എങ്ങമനയഗണന്റ്  സഭമചരഗന്

കഴത്തിയുകമയന്നന്റ് ചര്ച മചയതുട്ടം. 2020 ജനുവരത്തി 10- ാംതസ്വീയതത്തിക്കുളത്തില ഇതന്റ്

അട്ടംഗസ്വീകരത്തിചന്റ്  പഗര്ലമമെനത്തിനന്റ്  മകഗടുമകണതുണന്റ്.  ആ  വത്തിവരട്ടം  അമപ്പെഗഴുട്ടം

ഗവണ്മമെനത്തിനന്റ്  ലഭത്തിചത്തിരുന്നത്തില.  അങ്ങയുമട  ഓഫെസ്വീസത്തിലഗണന്റ്  ഇഇൗ  വത്തിവരട്ടം

ലഭത്തിചതന്റ്.  നമള്  തമത്തില  ചര്ചമചയമശഷട്ടം  സഭ  ഡത്തിസട്ടംബര്  31-നന്റ്

നടത്തുന്നതമല  നലമതമന്നഗരു  പരസര  ധഗരണയുണഗയമപ്പെഗള്  ഞഗന്

ആദന്ത്യട്ടം  വത്തിളത്തിചതന്റ്  ബഹുമെഗനമപ്പെട  പ്രതത്തിപക്ഷമനതഗവത്തിമനയഗണന്റ്.

ഇങ്ങമനമയഗരു  അടത്തിയനരഘടട്ടം  വന്നത്തിട്ടുമണനട്ടം  ഉടമന  നത്തിയമെസഭ

മചമരണതുമണനട്ടം  അ മദഹവമെഗയത്തി  സട്ടംസഗരത്തിച്ചു.  അതത്തിമനഗടന്റ്  പൂര്ണ
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മയഗജത്തിപ്പെന്റ്  പ്രകടത്തിപ്പെത്തിക്കുകയുട്ടം  അതുമെഗയത്തി  ബന്ധമപ്പെടന്റ്  കഗബത്തിനറന്റ്  മയഗഗട്ടം

ഞഗയറഗഴ്ച  മചരഗമമെന്നന്റ്  അമദഹട്ടംതമന്ന അഭത്തിപ്രഗയമപ്പെടുകയുട്ടം മചയ്തു.  അതന്റ്

ഉടമന ഗവര്ണമറ അറത്തിയത്തിക്കുകയുട്ടം നമുകന്റ് സഭ ഇന്നന്റ് മചരഗന് കഴത്തിയുകയുട്ടം

മചയ്തു.  അങ്ങമന സഭ മചരഗന് കഴത്തിഞ്ഞതുമകഗണന്റ് ഇന്നന്റ് രഗജന്ത്യതന്റ് ഏറവട്ടം

ഗഇൗരവമെഗയത്തി, പ്രക്ഷുബ്ധമെഗയത്തി നത്തിലക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നതത്തില നമ്മുമട അഭത്തിപ്രഗയട്ടം

ഐകകമണന്ത്യന അറത്തിയത്തികഗന് കഴത്തിയുമന്നഗരു അവസ വന്നത്തിരത്തിക്കുകയഗണന്റ്.

ആ  പ്രമക്ഷഗഭമതഗമടലഗട്ടം  മഎകന്ത്യദഗര്ഢന്ത്യട്ടം  പ്രകടത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നവരഗണന്റ്

ഇവത്തിമടയുളവര്.  സഭമയന്ന  നത്തിലയന്റ്  മഎകന്ത്യദഗര്ഢന്ത്യട്ടം  പ്രകടത്തിപ്പെത്തികഗനുള

ഒരവസരട്ടം നമുകന്റ്  ലഭത്തിക്കുകയഗണന്റ്.  പഇൗരതസമഭദഗതത്തി  നത്തിയമെട്ടം  ഒറമപ്പെമടഗരു

കഗരന്ത്യമെഗമണന്നന്റ്  പറയഗന്  പഗടത്തില;  അതന്റ്  കൃതന്ത്യമെഗമയഗരു  അജണയുമട

ഭഗഗമെഗണന്റ്.  അതഗണന്റ്  ഇവത്തിമട  എലഗവരുട്ടം  ഒമര  വത്തികഗരമതഗമട

സട്ടംസഗരത്തിചതന്റ്.  ഇഇൗ  അജണ  എനഗമണന്നന്റ്  ഇവത്തിമട  സട്ടംസഗരത്തിച

ബഹുമെഗനമപ്പെട  പ്രതത്തിപക്ഷമനതഗവന്റ്  അ ടകമുള  എലഗ  അട്ടംഗങ്ങളട്ടം

വന്ത്യക്തമെഗകത്തിയത്തിട്ടുണന്റ്.  നമ്മുമട  രഗജന്ത്യതന്റ്  തുടര്ചയഗയത്തി

നടപ്പെഗകത്തിമകഗണത്തിരത്തിക്കുന്ന  പരത്തിഷഗരങ്ങള്  പ്രമതന്ത്യക  ദത്തിശയത്തില

ഉളതഗമണന്നന്റ് നമുകന്റ്  കഗണഗന് സഗധത്തിക്കുട്ടം.  ഒരു പ്രമതന്ത്യക വത്തിഭഗഗതത്തിനന്റ്
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എതത്തിമരയുള നസ്വീകങ്ങളഗണന്റ് നടനമകഗണത്തിരത്തിക്കുന്നതന്റ്.  ഇവത്തിമട ആഭന്ത്യനര

ശത്രുകള് ആരഗമണന്നന്റ് മനരമത വത്തിശകലനട്ടം മചയ്തു വചത്തിട്ടുണന്റ്.  ഇന്നമത

ഭരണതത്തിനന്റ് മനതൃതസട്ടം മകഗടുക്കുന്ന, ആശയപരമെഗയത്തി മനതൃതസട്ടം മകഗടുക്കുന്ന

ആര്.എസന്റ്.എസന്റ്.  അതത്തിമന  ഭഗഗമെഗയത്തി  ആ  ആഭന്ത്യനര  ശത്രുകളത്തില  ഒരു

വത്തിഭഗഗമെഗയ  മുസസ്വീട്ടം  വത്തിഭഗഗതത്തിനന്റ്  എതത്തിമരയുള  നസ്വീകങ്ങള്

ഓമരഗമന്നഗമരഗന്നഗയത്തി  നമ്മുമട  രഗജന്ത്യതന്റ്  നടപ്പെഗകത്തി  വന്നത്തിട്ടുണന്റ്.  ഇവത്തിമട

പലരുട്ടം  വത്തിവഗഹമമെഗചനവമെഗയത്തി  ബന്ധമപ്പെട  പ്രശ്നതക്കുറത്തിചന്റ്  പരഗമെര്ശത്തിച്ചു.

വത്തിവഗഹ മമെഗചനവമെഗയത്തി  ബന്ധമപ്പെട പ്രശ്നട്ടം എലഗ സമുദഗയതത്തിലട്ടം,  എലഗ

വത്തിഭഗഗതത്തിലമുണന്റ്. അതന്റ് ഒരു സത്തിവത്തില നത്തിയമെതത്തിമന ഭഗഗമെഗയത്തി മമകകഗരന്ത്യട്ടം

മചയ്യുന്ന  വത്തിഷയമെഗണന്റ്.  പമക്ഷ,  മുതലഗഖത്തിമന  മപരത്തില  മുസസ്വീങ്ങളമട

വത്തിവഗഹ മമെഗചനട്ടം ഒരു ക്രത്തിമെത്തിനല കുറമെഗയത്തി മെഗറ്റുന്ന നത്തിലയുണഗയത്തി. അതന്റ് ഒരു

വത്തിഭഗഗതത്തിമനതത്തിമരയുള  വത്തിമവചനപരമെഗയ  നസ്വീകട്ടം  മെഗത്രമെഗയത്തിരുന.

ഇനന്ത്യയത്തിമല  മെമറലഗ  വത്തിഭഗഗവട്ടം  വത്തിവഗഹമമെഗചന  പ്രശ്നട്ടം  സത്തിവത്തില

നത്തിയമെതത്തിലൂമട  മമകകഗരന്ത്യട്ടം  മചയ്യുമമഗള്  എനത്തിനഗണന്റ്  അതത്തിലനത്തിനട്ടം

മവറത്തിട ഒരു സമെസ്വീപനട്ടം മുസസ്വീട്ടം വത്തിഭഗഗതത്തിനന്റ് മനമര സസസ്വീകരത്തിചതന്റ്. അതന്റ് ഒരു

അജണയുമട ഭഗഗട്ടം തമന്നയഗയത്തിരുന. അതുമപഗമല, ഇവത്തിമട ബഹുമെഗനമപ്പെട
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പ്രതത്തിപക്ഷമനതഗവന്റ് അവസഗനട്ടം സൂചത്തിപ്പെത്തിച ജമ്മുകഗശസ്വീരത്തിമന പ്രശ്നട്ടം.  നമ്മുമട

രഗജന്ത്യമത  പതത്തിമൂമന്നഗളട്ടം  സട്ടംസഗനങ്ങള്കന്റ്  സവത്തിമശഷ  നത്തിയമെങ്ങള്

നത്തിലനത്തിലക്കുനണന്റ്.  അതരട്ടം  ഒരു  സഗഹചരന്ത്യട്ടം  നത്തിലനത്തിലമകയഗണന്റ്

ജമ്മുകഗശസ്വീരത്തിമനമെഗത്രട്ടം  ഒരു  പ്രമതന്ത്യക  രസ്വീതത്തിയത്തില  കഗണുന്ന  നത്തിലവന്നതന്റ്.

മപഗകറത്തിലനത്തിന്നന്റ്  ഒരു  കടലഗസന്റ്  എടുതന്റ്  വഗയത്തിച്ചുമകഗണന്റ്  നമ്മുമട

ഭരണഘടനയത്തിമല  370- ാം  വകുപ്പെന്റ്  റദഗക്കുന്ന  ആശരന്ത്യകരമെഗയ  ഒരു

നടപടത്തിയമല നമള് കണതന്റ്.  എന്തുട്ടം മചയഗട്ടം എനള ഒരു അവസയമല

ഉണഗയത്തിതസ്വീര്ന്നതന്റ്.  ഇതന്റ്  നമ്മുമട  രഗജന്ത്യതത്തിമന  അവത്തിഭഗജന്ത്യഘടകമെഗയത്തി

മെഗറത്തിയ ജമ്മുകഗശസ്വീറത്തിമന ചരത്തിത്രട്ടം അറത്തിയഗവന്ന കൂടര്കന്റ് അത്ര എളപ്പെതത്തില

സസസ്വീകരത്തികഗന് കഴത്തിയുന്ന ഒരു നത്തിലപഗടഗമണഗ;  പമക്ഷ,  അതത്തിമനമയഗനട്ടം

ഭഗഗമെലഗത,  അമതഗനമെറത്തിയഗത,  ആ  ഘടതത്തില  തമന്ന  വര്ഗ്ഗസ്വീയമെഗയത്തി

കഗരന്ത്യങ്ങള്  ചത്തിനത്തിചത്തിരുന്ന  ഒരു  വത്തിഭഗഗതത്തിനന്റ്  തങ്ങളമട  കയത്തില  ഇമപ്പെഗള്

അധത്തികഗരമുണന്റ്  എന്നതത്തിമന  മമെമല  എന്തുട്ടം  കഗണത്തികഗട്ടം  എന്ന  നത്തിലയമല

വന്നത്തിട്ടുളതന്റ്? അവത്തിമടയുട്ടം മവമറഗരു കഗരന്ത്യട്ടം പരത്തിമശഗധത്തിച്ചുമനഗക്കുക.  മുസസ്വീട്ടം

ഭൂരത്തിപക്ഷമുള സട്ടംസഗനതന്റ് പ്രമതന്ത്യക അജണയുമട ഭഗഗമെഗയത്തി ഇതരട്ടം ഒരു

കഗരന്ത്യട്ടം  മചയ്യുമമഗള്  മെറ്റു  സട്ടംസഗനങ്ങളത്തില  മവമറഗരു  നത്തിലപഗടന്റ്
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സസസ്വീകരത്തിക്കുന്നതന്റ്  നമുകന്റ്  കഗണഗന് കഴത്തിയുട്ടം.  ജമ്മുകഗശസ്വീരത്തിനന്റ്  പ്രമതന്ത്യകമെഗയ

അധത്തികഗരങ്ങള് എന പറഞമകഗണന്റ്  370- ാം വകുപ്പെന്റ്  എടുത്തുമെഗറ്റുമമഗള്

ചത്തില സട്ടംസഗനങ്ങള്കന്റ് മഎ.എല.പത്തി.  (Inner Line Permit)  അധത്തികഗരട്ടം

നലകുകയഗണന്റ്.  മകരളതത്തില ഒരു മെണത്തിപ്പൂരുകഗരമനഗ ഇനന്ത്യയത്തിമല മെമറതന്റ്

സട്ടംസഗനകഗരമനഗ  വന്നന്റ്  സസതന്റ്  വഗങ്ങഗട്ടം.  എന്നഗല  നത്തിങ്ങള്കന്റ്

മെണത്തിപ്പൂരത്തില  മപഗയത്തി  വഗങ്ങഗന്  സഗധത്തികത്തില.  അവത്തിമട  പ്രമതന്ത്യക

അധത്തികഗരമെഗണന്റ്,  പ്രമതന്ത്യക  അവകഗശമെഗണന്റ്.  അതുമെഗത്രമെല,  അവത്തിമട

മപഗകണമമെങ്കത്തില  അതത്തിനന്റ്  പ്രമതന്ത്യക  അനുമെതത്തി  മവണട്ടം.  അമപ്പെഗള്

ഇതരതത്തില  മെതപരമെഗയ  വത്തിമവചനതത്തിമന  അടത്തിസഗനതത്തില

സട്ടംസഗനങ്ങള്കന്റ്  അവകഗശട്ടം  നലകുന്ന  രസ്വീതത്തി  തുടരഗന്  പഗടുമണഗ;

സസസ്വീകരത്തികഗന്  പഗടുമണഗ?  ഇതന്റ്  കൃതന്ത്യമെഗയ  ഒരു  അജണയുമട

ഭഗഗമെഗമണന്നതന്റ്  ഇവത്തിമടയഗണന്റ്  നഗട്ടം  കഗമണണതന്റ്.  ഇവത്തിമട  എലഗവരുട്ടം

മപഗതുമവ  പറയുന്ന ഒരു  കഗരന്ത്യമുണന്റ്.  നമ്മുമട  രഗജന്ത്യതന്റ്  ഒരുപഗടന്റ്  രഗഷസ്വീയ

പഗര്ടത്തികളണന്റ്. ആ രഗഷസ്വീയ പഗര്ടത്തികളമട ഗണതത്തിലമപ്പെടുന്ന ഒരു പഗര്ടത്തിയല

ബത്തി.മജ.പത്തി..  എനഗണന്റ്  അവമര  വന്ത്യതന്ത്യസമെഗകത്തി  നത്തിര്ത്തുന്നതന്റ്?  അവര്

ആര്.എസന്റ്.എസന്റ്. മനതൃതസട്ടം അട്ടംഗസ്വീകരത്തിചവരഗണന്റ്. ആര്.എസന്റ്.എസന്റ്. ആണന്റ്
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ആ പഗര്ടത്തിമയ നയത്തിക്കുന്നതന്റ്.  ആര്.എസന്റ്.എസന്റ്.  കൃതന്ത്യമെഗയ ആശയമുമളഗരു

സട്ടംഘടനയഗണന്റ്.  ആര്ഷഭഗരത  സട്ടംസഗരതത്തില  ഞങ്ങള്

നത്തിലക്കുകയഗമണന്നന്റ്  ആര്.എസന്റ്.എസന്റ്-മല  ചത്തില  മനതഗകള്  പറയുന്നതന്റ്

മകള്കഗട്ടം.  ആര്ഷഭഗരത  സട്ടംസഗരമമെഗനമെല  ആര്.എസന്റ്.എസന്റ്.

അട്ടംഗസ്വീകരത്തിചത്തിട്ടുളതന്റ്.  ആര്.എസന്റ്.എസന്റ്  അട്ടംഗസ്വീകരത്തിചതന്റ്  ഹത്തിറന്റ് ലറുമട

ആശയ മെഗണന്റ്.  ഹത്തിറന്റ് ലര് ജര്മനത്തിയത്തില നടപ്പെഗകത്തിയ ആശയമെഗണന്റ്.  ഇവത്തിമട

ചത്തിലര്  അതന്റ്  സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുകയുണഗയത്തി.  ആശയട്ടം  ഹത്തിറന്റ് ലറുമടതഗകുമമഗള്

അവരുമട സട്ടംഘടനഗരൂപട്ടം നഗട്ടം ഇമപ്പെഗള് കഗണുന്ന ആര്.എസന്റ്.എസത്തിമന

വത്തിവത്തിധ  പരത്തിശസ്വീലന  രസ്വീതത്തികളടകട്ടം  സസഗയതമെഗകത്തിയതന്റ്  മുമസഗളത്തിനത്തിയുമട

അന്നമത ഫെഗസത്തിസന്റ് സട്ടംഘടനഗ രൂപട്ടം അട്ടംഗസ്വീകരത്തിച്ചുമകഗണഗണന്റ്. അമപ്പെഗള്

സട്ടംഘടന മുമസഗളത്തിനത്തിയത്തിലനത്തിനട്ടം ആശയട്ടം ഹത്തിറന്റ് ലറത്തിലനത്തിനട്ടം സസസ്വീകരത്തിച

ഒരു  സട്ടംഘടനയഗണന്റ്  ആര്.എസന്റ്.എസന്റ്.  ഇതന്റ്  ആര്.എസന്റ്.എസത്തിമന

സഗപക  മനതഗകളത്തില  ഒരഗളഗയ  ബത്തി.എസന്റ്.  മുമഞ  തമന്ന  കൃതന്ത്യമെഗയത്തി

മരഖമപ്പെടുതത്തിയ  കഗരന്ത്യമെഗണന്റ്.  അവമരഗടന്റ്  ആര്മകങ്കത്തിലട്ടം  വത്തിമരഗധട്ടം

ഉളതുമകഗണന്റ് മകടത്തിചമെച ഒരു കഗരന്ത്യമെല എന്നര്തട്ടം. ആര്.എസന്റ്.എസന്റ്-മന

നത്തിരവധത്തി  ഗനങ്ങളണന്റ്.  അതത്തില  ഹത്തിറന്റ് ലറുമട  വഴത്തിമയയഗണന്റ്  തങ്ങള്
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സഞരത്തിക്കുന്നമതന്നന്റ്  അവര്  കൃതന്ത്യമെഗയത്തി  മരഖമപ്പെടുതത്തിയത്തിട്ടുമുണന്റ്.

ആര്.എസന്റ്.എസന്റ്-മന  പ്രമുഖനഗയ  തഗതസത്തികഗചഗരന്ത്യനഗണന്റ്  ഗുരുജത്തി

മഗഗള്വഗള്കര്.  മഗഗള്വഗള്കറുമട  പുസകട്ടം  'നഗട്ടം  അഥവഗ  നമ്മുമട

മദശസ്വീയത നത്തിര്വ്വചത്തികമപ്പെടുന' (We  or  our  nationhood  defined)  എന്ന

പുസകതത്തില  കൃതന്ത്യമെഗയത്തി  ഇഇൗ  കഗരന്ത്യങ്ങള്  വന്ത്യക്തമെഗകത്തിയത്തിട്ടുണന്റ്.

അതുമപഗമല  തമന്ന  'വത്തിചഗരധഗര'  എന്ന  പുസകതത്തിലട്ടം  എനഗണന്റ്

'പഇൗരതസട്ടം',  എനഗണന്റ്  'വട്ടംശസ്വീയത'  എന്നതത്തിമനക്കുറത്തിമചഗമക

അഭത്തിപ്രഗയങ്ങള്  മരഖമപ്പെടുതത്തിയത്തിട്ടുണന്റ്.  അതന്റ്  ഇഇൗ  കഗലതന്റ്

എനഗയത്തിരുനമവന്നന്റ്  നമള്  ഒനകൂടത്തി  ഓര്ക്കുന്നതന്റ്  നലതഗമണന്നഗണന്റ്

മതഗനന്നതന്റ്.  മഗഗള്വഗള്കര് പറഞ്ഞ കഗരന്ത്യട്ടം,ജര്മനത്തിയത്തിമല കഗരന്ത്യമെഗണന്റ്-

''ഒരു വട്ടംശതത്തിമനയുട്ടം സട്ടംസഗരതത്തിമനയുട്ടം ശുദ്ധത്തി നത്തിലനത്തിര്തഗന്, ജര്മനത്തി

മലഗകമത  മഞടത്തിച്ചുമകഗണന്റ്  ആ  രഗജന്ത്യതത്തിമല  മസമെത്തിറത്തികന്റ്  വട്ടംശജരഗയ

ജൂതമര  പത്തിഴുമതറത്തിഞ.  വട്ടംശഗഭത്തിമെഗനട്ടം  (Race  pride)  അതത്തിമന  ഏറവട്ടം

ഉയര്ന്ന  നത്തിലയത്തിലഗണന്റ്  ഇവത്തിമട  കഗണമപ്പെടതന്റ്.  അടത്തിസഗനപരമെഗയത്തി

വന്ത്യതന്ത്യസതകളള  വട്ടംശങ്ങള്ക്കുട്ടം  സട്ടംസഗരങ്ങള്ക്കുട്ടം  മഎകന്ത്യരൂപതത്തില

ഉള്മപ്പെടഗന്  കഴത്തിയത്തിമലന്നന്റ്  ജര്മനത്തി  മതളത്തിയത്തിചത്തിരത്തിക്കുകയഗണന്റ്.''  അടുത
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വഗചകട്ടം  പ്രമതന്ത്യകട്ടം  ശദ്ധത്തികണട്ടം  ''ഇതന്റ്  ഹത്തിനസഗനത്തിലള  നമുകന്റ്

പഠത്തികഗനുട്ടം പ്രമയഗഗത്തിക്കുവഗനുട്ടം കഴത്തിയുന്നതഗണന്റ്''.   ഇതഗണന്റ്  'We or our

nationhood  defined'  എന്ന  പുസകതത്തില  അമദഹട്ടം  എഴുതത്തിവചതന്റ്.

അതഗയതന്റ് ഹത്തിറന്റ് ലറുമട പഗതയഗണന്റ് തങ്ങളമട പഗത എന്നന്റ് ഒരു മെറയുമെത്തിലഗമത

മനരമത  പ്രഖന്ത്യഗപത്തിച്ചുകഴത്തിഞ്ഞത്തിട്ടുണന്റ്.   നമ്യൂനപക്ഷ  വത്തിഭഗഗങ്ങളട്ടം  മെറ്റുട്ടം

എങ്ങമനയഗണന്റ്   നമ്മുമട  രഗജന്ത്യതന്റ്  ജസ്വീവത്തിമകണതന്റ്.  അതന്റ്  'നഗട്ടം  അഥവഗ

നമ്മുമട  മദശസ്വീയത  നത്തിര്വ്വചത്തികമപ്പെടുന'  എന്ന  പുസകതത്തില  കൃതന്ത്യമെഗയത്തി

പറഞ്ഞത്തിട്ടുണന്റ്. ഇമതഗമക സഗധഗരണഗതത്തിയത്തില ഒരു പരത്തിഷ്കൃത സമൂഹതത്തില

ആര്ക്കുട്ടം  പറയഗന്  കഴത്തിയഗത  കഗരന്ത്യമെഗണന്റ്.  പമക്ഷ,  ആര്.എസന്റ്.എസന്റ്.

അതഗണന്റ്.,  ആര്.എസന്റ്.എസത്തിമന  നത്തിലപഗടന്റ്  അതഗണന്റ്.  എനഗണന്റ്

നമ്യൂനപക്ഷമതക്കുറത്തിചന്റ്  പറഞ്ഞതന്റ്,  എങ്ങമന അവര് ജസ്വീവത്തികണമമെന്നഗണന്റ്.

ഇവത്തിമട  മനരമത  പറയുകയുണഗയത്തി.  വത്തിമദശസ്വീയരഗയ  കൂടര്കന്റ്  രണന്റ്

മെഗര്ഗ്ഗങ്ങള്  മെഗത്രമമെയുള.  'ഒനകത്തില  മദശസ്വീയ  വട്ടംശതത്തില  സസയട്ടം

ലയത്തിക്കുകയുട്ടം  അതത്തിമന സട്ടംസഗരട്ടം  സസസ്വീകരത്തിക്കുകയുട്ടം  മചയ്യുക.  അമലങ്കത്തില

മദശസ്വീയ  വട്ടംശട്ടം  അനുവദത്തിക്കുന്ന  കഗലമതഗളട്ടം  അതത്തിമന  ദയയത്തില

കഴത്തിയുകയുട്ടം  അതത്തിമന  മെധുമരച്ഛേ  മപഗമല  പത്തിമന്ന  നഗടുവത്തിടുകയുട്ടം  മചയ്യുക.
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വത്തിചക്ഷണങ്ങളഗയ പഴയ രഗഷങ്ങളമട അനുഭവതത്തിമന അനുമെതത്തിയുള ഇഇൗ

നത്തിലപഗടുകള് മനഗകത്തിയഗല ഹത്തിനസഗനത്തിമല വത്തിമദശ വട്ടംശങ്ങള് ഒനകത്തില

ഹത്തിന സട്ടംസഗരവട്ടം  ഭഗഷയുട്ടം  സസസ്വീകരത്തിക്കുകയുട്ടം  ഹത്തിന  മെതമതഗടന്റ്  ആദരവട്ടം

ഭയഭക്തത്തിയുട്ടം  ബഹുമെഗനവട്ടം  കഗടഗന്  പഠത്തിക്കുകയുട്ടം  ഹത്തിന  വട്ടംശമതയുട്ടം

സട്ടംസഗരമതയുട്ടം,  അതഗയതന്റ്  ഹത്തിന  രഗഷമത  മെഹതസവത്കരത്തിക്കുന്നവ

അലഗമത  മെറന്റ്  യഗമതഗരഗശയവട്ടം  വച്ചുപുലര്തഗതത്തിരത്തിക്കുകയുട്ടം  ഹത്തിന

വട്ടംശതത്തില  ലയത്തിക്കുന്നതത്തിനുമവണത്തി  തങ്ങളമട  മവറത്തിട്ടുള  നത്തിലനത്തിലപ്പെന്റ്

ഉമപക്ഷത്തിക്കുകയുട്ടം മചയണട്ടം.  അമലങ്കത്തില യഗമതഗനട്ടം അവകഗശമപ്പെടഗമത,

യഗമതഗരു  ആനുകൂലന്ത്യങ്ങള്ക്കുമുള  മുന്ഗണനഗ  പരത്തിഗണനയുമട  കഗരന്ത്യട്ടം

പറയുകയുട്ടംമവണ,  അര്ഹതയത്തിലഗമത,  എനത്തിനന്റ്  പഇൗരഗവകഗശങ്ങള്

മപഗലമെത്തിലഗമത,  ഹത്തിന  രഗഷതത്തിനന്റ്  പൂര്ണമെഗയുട്ടം  വഴങ്ങത്തി,  മവണമമെങ്കത്തില

അവര്കന്റ്  ഇഇൗ  രഗജന്ത്യതന്റ്  കഴത്തിയഗട്ടം.  അവര്കന്റ്  സസസ്വീകരത്തികഗന്  ഇതലഗമത

മെമറഗരു  മെഗര്ഗ്ഗവമെത്തില,  ഉണഗയത്തിരത്തികഗനുട്ടം  പഗടത്തില.  നമ്മുമടതന്റ്  പഴയ

രഗഷമെഗണന്റ്.  നമ്മുമട  നഗടത്തില  ജസ്വീവത്തികഗന്  തസ്വീരുമെഗനത്തിചത്തിട്ടുള  വത്തിമദശ

വട്ടംശങ്ങമള പഴയ രഗഷങ്ങള് മചയതുമപഗമല നമുകന്റ് കകകഗരന്ത്യട്ടം മചയഗട്ടം.'

ഇതഗണന്റ്  ആര്.എസന്റ്.എസന്റ്.   നമ്മുമട  രഗജന്ത്യതത്തിമന  ഭഗഗമെഗയത്തിട്ടുള  ഒരു
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വത്തിഭഗഗട്ടം സമഹഗദരങ്ങമള ഇഇൗ രഗജന്ത്യതത്തിമന ഭഗഗമെഗയത്തി അവര്കന്റ് കഗണഗന്

കഴത്തിയുന്നത്തില.   അവമര  സസസ്വീകരത്തികഗന്  തയഗറല.   അവര്  ഇവത്തിമടമയഗരു

പ്രമതന്ത്യക  വത്തിഭഗഗതത്തിമന  അടത്തിമെകളഗയത്തി  കഴത്തിഞമകഗളണമമെന്നഗണന്റ്

പറയുന്നതന്റ്.  ഇഇൗ  രഗജന്ത്യട്ടം  എനപറയുന്നതന്റ്  എലഗവര്ക്കുട്ടം

അവകഗശമപ്പെടതഗണന്റ്.   ഇഇൗ  രഗജന്ത്യട്ടം  ഇന്നന്റ്  മനടത്തിയ  സസഗതനന്ത്യതത്തിമന

അവസ,  അതത്തിനുമവണത്തി ജസ്വീവതന്ത്യഗഗട്ടം  മചയവരുമട  അനുഭവട്ടം,  അമതലഗട്ടം

ഇവത്തിമട  പറഞകഴത്തിഞ.  എത്രമെഗത്രട്ടം  അപകടകരമെഗയ  ഒരു

ആശയവമെഗയഗണന്റ്  മുമന്നഗട്ടുമപഗകുന്നതന്റ്.   ആ  അജണയുമട  ഭഗഗമെഗയഗണന്റ്

ഓമരഗമന്നഗമരഗന്നഗയത്തി  നടപ്പെഗക്കുന്നതന്റ്.   ആര്.എസന്റ്.എസന്റ്.-മന  മനതൃതസട്ടം

അട്ടംഗസ്വീകരത്തിചന്റ്  അധത്തികഗരതത്തില  വന്നമതഗമട  ആര്.എസന്റ്.എസന്റ്.-മന  നയട്ടം

നടപ്പെഗകഗന്  പുറമപ്പെടുകയഗണന്റ്.  അതത്തിമന  ഭഗഗമെഗയഗണന്റ്

ഓമരഗമന്നഗമരഗന്നഗയത്തി മചയ്യുന്നതന്റ്.  അതത്തിലൂമടയഗണന്റ് ഇമപ്പെഗള് ഇഇൗ പറയുന്ന

കഗരന്ത്യട്ടം വന്നതന്റ് എന്നന്റ് നഗട്ടം കഗണണട്ടം.  ഇമത തരതത്തിലള ഉദ്ധരണത്തികള്

ഇനത്തിയുട്ടം  എമന  കയത്തിലണന്റ്.  പമക്ഷ,  ഞഗനതന്റ്  കൂടുതലഗയത്തി  പറയുന്നത്തില.

ജനഗധത്തിപതന്ത്യ  ഇട്ടംഗണത്തിമല  ഒരു  ഉദഗഹരണട്ടം  മഗഗള്വഗള്കര്

എടുത്തുപറയുനണന്റ്. '100 വര്ഷങ്ങള്ക്കുമുമന്റ് കുറചന്റ് ജന്മെന്കഗര് ഇട്ടംഗണത്തില
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കുടത്തിമയറത്തിപ്പെഗര്ക്കുകയുട്ടം  അവര്കന്റ്  പഇൗരതസഗവകഗശട്ടം  ലഭത്തിക്കുകയുട്ടം  മചയ്തു.

അവത്തിമട  അവമര  അനന്ത്യരഗയത്തി  കണത്തിരുന്നത്തില.  അവരത്തിമലഗരഗള്  ഒരു

മഎ.സത്തി.എസന്റ്.  ഉമദന്ത്യഗഗസനഗയത്തി  മെധന്ത്യപ്രമദശത്തില  മജഗലത്തി  മചയ്യുകയുട്ടം

മചയത്തിരുന.  എന്നഗല 1914-ല യുദ്ധട്ടം മപഗടത്തിപ്പുറമപ്പെടമപ്പെഗള് അമദഹതത്തിനന്റ്

ജര്മന്  അനുകൂല  വത്തികഗരട്ടം  ഉണഗകുമമെഗമയന്നന്റ്  കരുതത്തി  അമദഹമത

തടങ്കലത്തില  വയ്ക്കുകയുണഗയത്തി.  മകവലമമെഗരു  സട്ടംശയതത്തിമന

അടത്തിസഗനതത്തിലഗണന്റ്  അമദഹമത  തടങ്കലത്തില  വചതന്റ്.  ഇതഗണന്റ്

മദശസ്വീയതമയക്കുറത്തിച്ചുള  അവരുമട  ശരത്തിയഗയ  നത്തിലപഗടന്റ്.   നമ്മുമട

രഗജന്ത്യമതയുട്ടം  സത്തിതത്തി  ഇതുതമന്നയഗണന്റ്.'  ഇമതലഗട്ടം  മഗഗള്വഗള്കറുമട

വഗചകങ്ങളഗണന്റ്.  'മകവലട്ടം  കൂടഗയ തഗമെസമമെഗ ജനനമമെഗ നമ്മുമട രഗജന്ത്യതന്റ്

വളരുകമയഗ  മചയഗല  മെഗത്രട്ടം  ഒമര  തരതത്തിലള  കൂറുട്ടം  ഗുണങ്ങളട്ടം

ജസ്വീവത്തിതരസ്വീതത്തിയുട്ടം എലഗവരത്തിലട്ടം ഉണഗകത്തില.' ഇന്നന്റ് ആളകളമട രഗജന്ത്യമതഗടുള

കൂറന്റ് ആര്.എസന്റ്.എസന്റ്.-കഗര് തസ്വീരുമെഗനത്തിക്കുകയഗണന്റ്. ഇഇൗ രഗജന്ത്യതത്തിനുമവണത്തി

ജസ്വീവന്  മവടത്തിഞ്ഞവമരക്കുറത്തിചഗണന്റ്  ഇഇൗ  പറയുന്നതന്റ്.   ആര്.എസന്റ്.എസന്റ്.

അവരുമട  ആനരത്തിക  ഭസ്വീഷണത്തിയഗയത്തി  ആദന്ത്യട്ടംതമന്ന  പറയുന്നതന്റ്

മുസസ്വീമെത്തിമനയഗണന്റ്.  പത്തിന്നസ്വീടന്റ്  ക്രത്തിസന്ത്യഗനത്തിമയ,  കമമ്യൂണത്തിസ്റ്റുകഗമര.   ഇഇൗ
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ആനരത്തിക  ഭസ്വീഷണത്തി  എവത്തിമട  നത്തിന്നന്റ്  വന്നതഗണന്റ്.  ഇതന്റ്  ഹത്തിറന്റ് ലറുമട

വഗചകമെഗണന്റ്.  ജര്മെനത്തിയത്തില  ജൂതമരയുട്ടം  മബഗള്മഷവത്തിക്കുകമളയുമെഗണന്റ്

ആനരത്തിക  ഭസ്വീഷണത്തിയഗയത്തി  കണത്തിരുന്നതന്റ്.  അമത  വഗചകട്ടം  ഇവത്തിമട

സസസ്വീകരത്തിചതഗണന്റ്.  അമപ്പെഗള്  ആര്.എസന്റ്.എസന്റ്.-മന  നയമമെന്നതന്റ്

പൂര്ണമെഗയുട്ടം ഹത്തിറന്റ് ലറുമട ആശയമെഗണന്റ്. മദശസ്വീയ പ്രസഗനമതയുട്ടം അതത്തിമന

പഗരമരന്ത്യമതയുട്ടം  പൂര്ണമെഗയത്തി  നത്തിമഷധത്തിക്കുന്നതഗണന്റ്  ഇവരുമട  നത്തിലപഗടന്റ്.

അവര്കന്റ് മദശസ്വീയ പ്രസഗനതത്തില പങ്കത്തിലമലഗ;   ഇവത്തിമട മനരമത അതന്റ്

പറഞ്ഞമലഗ?  ഇവത്തിമട  മദശസ്വീയ  പ്രസഗനതത്തിമന  ഭഗഗമെഗയത്തി  എമനലഗട്ടം

വത്തിഷമെതകള്  അനുഭവത്തിചവരുണന്റ്;  ഏമതലഗട്ടം  പ്രയഗസങ്ങള്

അനുഭവത്തിചവരുണന്റ്.  ആന്ഡമെഗനത്തില  എമനലഗട്ടം  കഠത്തിനമെഗയ  വത്തിഷമെതകള്

അനുഭവത്തിചന്റ്  ആ  മദശസ്വീയ  പ്രസഗനതത്തിമന  ഭഗഗമെഗയത്തി  ജസ്വീവത്തിതട്ടം

നയത്തിചവരുണന്റ്.  എന്നഗല  അവത്തിമടനത്തിന്നന്റ്  മെഗമപ്പെഴുതത്തി  രക്ഷമപ്പെടവമരയമല

വലത്തിയ  മെഹഗനഗരഗയത്തി  ചത്തിത്രസ്വീകരത്തികഗന്  ശമെട്ടം  നടക്കുന്നതന്റ്.  രഗജന്ത്യതത്തിമന

ചരത്തിത്രതത്തിമന  ഭഗഗമെഗമണഗ  അതന്റ്?  ചരത്തിത്രമതതമന്ന

തത്തിരുതത്തിക്കുറത്തികഗനമല  മനഗക്കുന്നതന്റ്.  അമപ്പെഗള്  തങ്ങളമട  കയത്തില

അധത്തികഗരമുമണനവചന്റ്  എന്തുമെഗകഗട്ടം  എനള  നത്തിലയത്തിലമല  കഗരന്ത്യങ്ങള്
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നസ്വീക്കുന്നതന്റ്. അതുമകഗണ്ടുതമന്ന അവര്കന്റ് മദശസ്വീയ പ്രസഗനട്ടം എനഗമണന്നന്റ്

അറത്തിയത്തില;  മദശസ്വീയ പ്രസഗനതത്തിമന മൂലന്ത്യങ്ങള് എനഗമണന്നന്റ് അറത്തിയത്തില;

മദശസ്വീയ  പ്രസഗനതത്തിമന  മൂലന്ത്യങ്ങള്  ഉള്മകഗള്ളുന്ന  ഭരണഘടന  ഒരു

ഘടതത്തിലട്ടം അവര്കന്റ് അട്ടംഗസ്വീകരത്തികഗനുട്ടം കഴത്തിഞ്ഞത്തിടത്തില.  അതവര് പലവടട്ടം

വന്ത്യക്തമെഗകത്തിയത്തിട്ടുണന്റ്,  പഗര്ലമമെനത്തിലതമന്ന  വന്ത്യക്തമെഗകത്തിയതഗണന്റ്.

ശരത്തിയഗയ  രസ്വീതത്തിയത്തില  ചത്തില  കഗരന്ത്യങ്ങള്  ഇവത്തിമട  സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുകയുണഗയത്തി.

ഇന്നന്റ്  ഒരു വത്തിഭഗഗതത്തിനന്റ്  എതത്തിമരയഗമണങ്കത്തില നഗമള മെറന്റ്  വത്തിഭഗഗങ്ങള്കന്റ്

മനമര  തത്തിരത്തിയുട്ടം.  ആമരലഗട്ടം  ഇവര്കന്റ്  മതഗട്ടുകൂടഗതവരഗയത്തിട്ടുമണഗ

അവരുമടമയലഗട്ടം  മനമര  ഭസ്വീഷണത്തി  ഉയരുകയഗണന്റ്.  അതവര്

വന്ത്യക്തമെഗക്കുനണന്റ്,  അവര്  പറയുന്ന  ഒരു  കഗരന്ത്യട്ടം,  'നമ്മുമട  സമെഗജതത്തിമന

മെമറഗരു സവത്തിമശഷത വര്ണ വന്ത്യവസയഗണന്റ്.  എന്നഗല ഇതത്തിമന ജഗതസ്വീയത

എന്നന്റ്  മുദ്രകുതത്തി  പുച്ഛേത്തിചന്റ്  തള്ളുകയഗണന്റ്.  വര്ണവന്ത്യവസ  എന്നന്റ്

പരഗമെര്ശത്തിക്കുന്നതുതമന്ന  അപഹസത്തിമകണ  ഒന്നഗമണന്നന്റ്  നമ്മുമട

ആളകള്കന്റ്  മതഗന്നത്തിത്തുടങ്ങത്തിയത്തിട്ടുണന്റ്.  അതത്തില  അടങ്ങത്തിയത്തിട്ടുള  സഗമൂഹന്ത്യ

വന്ത്യവസമയ  സഗമൂഹന്ത്യവത്തിമവചനമെഗയത്തി  അവര്  മതറത്തിദ്ധരത്തിക്കുന.'   ഇതഗണന്റ്

ഇനന്ത്യയുമട ശഗപട്ടം.  ഇഇൗ പറയുന്ന ജഗതത്തിവത്തിമവചനട്ടം, അതത്തിമന ഉചനസ്വീചതസട്ടം,
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അതത്തിമന  മെഹതസവത്കരത്തിക്കുകയഗണന്റ്.  ഇഇൗ  പറയുന്നതത്തിമന  ഒരു  ഭഗഗട്ടം

എനഗണന്റ്,  ഇഇൗ  പറയുന്ന  വര്ണവന്ത്യവസ  ബഹ-ക്ഷത്രത്തിയ-കവശന്ത്യ-ശൂദ്ര.

ശൂദ്രര് കഴത്തിഞ്ഞഗലള വത്തിഭഗഗമത മെനുഷന്ത്യഗണതത്തിലമപഗലട്ടം മപടുത്തുന്നത്തില.

അതഗണന്റ്  പടത്തികജഗതത്തി-പടത്തികവര്ഗ്ഗ  വത്തിഭഗഗട്ടം.  പടത്തികജഗതത്തി-പടത്തികവര്ഗ്ഗ

വത്തിഭഗഗട്ടം ശുദ്ര വത്തിഭഗഗതത്തിലമപടുന്നത്തില. എന്നത്തിടന്റ് അതത്തിമന മമെനയുട്ടം പറഞ്ഞന്റ്

നടക്കുകയഗണന്റ്.  നമ്മുമട  രഗജന്ത്യമത  വലത്തിമയഗരു  ജനവത്തിഭഗഗമത

മെനുഷന്ത്യരഗയത്തിമപ്പെഗലട്ടം  പരത്തിഗണത്തികഗത  തതസശഗസട്ടം,  അതുട്ടംമകഗണഗണന്റ്

ആര്.എസന്റ്.എസന്റ്.  നടക്കുന്നതന്റ്.  ഏതഗണന്റ്  ഹത്തിന,  വത്തിചഗരധഗരകഗരന്

പറയുനണന്റ്,   ബഗഹണന്  -  തല,  രഗജഗവന്റ്  -  ബഗഹുകള്,  കവശന്ത്യന്  -

ഊരുകള്,  ശൂദ്രന്  -  പഗദങ്ങള്.  ഇഇൗ  ചതുര്വത്തിധ  വന്ത്യവസയുള  ജനത,

അതഗയതന്റ്  ഹത്തിന  ജനതയഗണന്റ്  നമ്മുമട  കദവട്ടം  എന്നഗണന്റ്  അതത്തിമന

അര്തട്ടം.  അമപ്പെഗള്  ജഗതസ്വീയമെഗയ  അടത്തിസഗനതത്തില

വത്തിശസഗസത്തികളഗയവമരതമന്ന  വലത്തിയ  മതഗതത്തില  ഭത്തിന്നത്തിപ്പെത്തിക്കുകയഗണന്റ്.

ഇതത്തില ഏതന്റ്  വത്തിഭഗഗതത്തിമന തഗല്പരന്ത്യമെഗണന്റ്  ഇവര് സട്ടംരക്ഷത്തിക്കുന്നമതന്നതന്റ്

വന്ത്യക്തമെഗണന്റ്.  അതവര്  പലമപ്പെഗഴുട്ടം  വന്ത്യക്തമെഗകത്തിയത്തിട്ടുണന്റ്.  പല

നടപടത്തികളത്തിലൂമടയുട്ടം വന്നത്തിട്ടുണന്റ്.  ചുരുകതത്തില സട്ടംഘപരത്തിവഗറത്തിമന അജണ
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എനപറയുന്നതന്റ് ഇനന്ത്യയത്തിമല മെഹഗഭൂരത്തിപക്ഷട്ടം വരുന്ന ജനതമയ രണഗട്ടംകത്തിട

പഇൗരനഗരഗയത്തി കണകഗക്കുക, ആനരത്തിക ഭസ്വീഷണത്തിയുമട ഭഗഗമെഗണന്റ് ഇമതന്നന്റ്

പറയുക,  എന്നത്തിടന്റ്  അവമര  തകര്ക്കുക  എന്നതഗണന്റ്.  ആ  അജണയുമട

ഭഗഗമെഗയഗണന്റ്  ഇഇൗ  പഇൗരതസ  മഭദഗതത്തി  നത്തിയമെട്ടം  വന്നത്തിട്ടുളതന്റ്.  അതഗണന്റ്

ഇതത്തിലള ഏറവട്ടം ഗഇൗരവമെഗയ പ്രശ്നമമെന്നന്റ്  നഗട്ടം  കഗണണട്ടം.  ഇതത്തിമന നഗട്ടം

ഒന്നത്തിചന്റ്  എതത്തിര്തത്തിമലങ്കത്തില  ഇതരട്ടം  അജണകള്  ഒമന്നഗന്നഗയത്തി  നമ്മുമട

നഗടത്തില ശക്തത്തിമപ്പെടുന്ന നത്തിലയുണഗകുട്ടം.  അതുമകഗണ്ടുതമന്ന മെതനത്തിരമപക്ഷത

സട്ടംരക്ഷത്തികണമമെന്നന്റ്  ആഗഹത്തിക്കുന്ന,  നമ്മുമട  രഗജന്ത്യതത്തിമന  ഭരണഘടന

സട്ടംരക്ഷത്തികണമമെന്നന്റ്  ആഗഹത്തിക്കുന്ന  മുഴുവന്മപരുട്ടം  ഇതത്തിമനതത്തിമര

അണത്തിനത്തിരമകണ  ഘടമെഗണത്തിതന്റ്.  അതഗണത്തിന്നന്റ്  കണ്ടുമകഗണത്തിരത്തിക്കുന്നതന്റ്.

അതഗണന്റ് രഗജന്ത്യവന്ത്യഗപകമെഗയത്തി നടനമകഗണത്തിരത്തിക്കുന്നതന്റ്.  ഇവത്തിമട മനരമത

പഇൗരതസ  മഭദഗതത്തിയുണഗയ  ഘടതത്തില  മെറന്റ്  പ്രതത്തിമഷധങ്ങള്  ഉയര്ന്നത്തിടത്തില

എന്നതന്റ്  വസ്തുതയഗണന്റ്.  അതത്തില  നഗട്ടം  കഗമണണതന്റ്  ഇഇൗ  അജണയുമട

ഭഗഗമെഗയത്തിടല മനരമത പഇൗരതസ മഭദഗതത്തി നത്തിയമെങ്ങള് വന്നതന്റ്.  1955-ലഗണന്റ്

പഇൗരതസ  നത്തിയമെട്ടം  രഗജന്ത്യത്തുണഗകുന്നതന്റ്.  ഭരണഘടന  മുമന്നഗട്ടുവച

ആശയങ്ങള്  പൂര്ണമെഗയുട്ടം  സസഗട്ടംശസ്വീകരത്തിച്ചുമകഗണഗണന്റ്  അതന്റ്  നത്തിലവത്തില
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വന്നതന്റ്.  പത്തിലകഗലതന്റ്  1985,  2004,  2005  എന്നസ്വീ  വര്ഷങ്ങളത്തില  ചത്തില

മഭദഗതത്തികള്  ഉണഗയത്തിട്ടുണന്റ്.   1985-ല  അസഗട്ടം  അമകഗര്ഡത്തില

അനുസൃതമെഗയ  മെഗറങ്ങള്  വരുതഗനഗണന്റ്  മഭദഗതത്തിയുണഗയതന്റ്.  2004-ല

വത്തിമദശത്തികള്കന്റ് പഇൗരതസട്ടം നലകുന്നതുമെഗയത്തി ബന്ധമപ്പെട കഗലഗവധത്തി പുതുകത്തി

നത്തിശയത്തിക്കുന്നതത്തിനുട്ടം      2005-ല ഇനന്ത്യന് വട്ടംശജരഗയ വത്തിമദശത്തികള്കന്റ്

ഇനന്ത്യന്  പഇൗരതസട്ടം  നലകുന്നതത്തിനുമെഗണന്റ്  മഭദഗതത്തിയുണഗയതന്റ്.

ഇതത്തിമലഗമകയുളള  പ്രമതന്ത്യകത,  ഈ  മഭദഗതത്തികളത്തിമലഗന്നത്തിലട്ടം  മെതപരമെഗയ

വത്തിമവചനതത്തിമന  ലഗഞനമപഗലട്ടം  ഉണഗയത്തിരുന്നത്തില.  മെഇൗലത്തികഗവകഗശട്ടം

ലട്ടംഘത്തിക്കുന്നതത്തിമന  ഒരു  കഗഴ്ചപ്പെഗടുമുണഗയത്തിരുന്നത്തില.   അതുമകഗണ്ടുതമന്ന

അമതഗനട്ടം  മെറ്റുതരതത്തിലളള  എതത്തിര്പ്പെത്തിനന്റ്  ഇടയഗകത്തിയത്തിടത്തില.   ഇന്നമത

കഗലതന്റ് ഇതന്റ് മബഗധപൂര്വ്വട്ടം നടപ്പെഗകഗന് ശമെത്തിക്കുന്ന ഒന്നഗണന്റ്.  അതത്തിമന

ശക്തമെഗയത്തിതമന്ന നമുകന്റ് ഒന്നത്തിചന്റ് തളളത്തിപ്പെറമയണതുണന്റ്, തകര്മകണതുണന്റ്,

ഒരു  തരതത്തിലട്ടം  രഗജന്ത്യട്ടം  അട്ടംഗസ്വീകരത്തികത്തിമലന്ന  നത്തിലപഗടന്റ്

സസസ്വീകരത്തിമകണതഗയത്തിട്ടുണന്റ്. 

ഇവത്തിമട  വന്ന  മഭദഗതത്തി  നത്തിര്മദശമതക്കുറത്തിചന്റ്  പറയഗനുളള  കഗരന്ത്യട്ടം,

പഗര്ലമമെനന്റ്  പഗസഗകത്തിയ  ഈ  നത്തിയമെട്ടം  റദഗകണമമെന്നഗണന്റ്  നമള്
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ആവശന്ത്യമപ്പെടുന്നതന്റ്.  മകന്ദ്ര  സര്കഗരത്തിനന്റ്  ഒരു  ഓര്ഡത്തിനന്സന്റ്  മുമഖന  ഈ

നത്തിയമെട്ടം  ഉടമന  നത്തിര്തലഗകഗന്  സഗധത്തിക്കുട്ടം.  രഗജന്ത്യമത  പ്രമതന്ത്യക

അനരസ്വീക്ഷട്ടം  പരത്തിഗണത്തിച്ചുമകഗണന്റ്  ഒരു  ഓര്ഡത്തിനന്സത്തിലൂമട  മപടനതമന്ന

നത്തിയമെട്ടം റദഗകഗന് കഴത്തിയുട്ടം.  അതരമമെഗരു അവസ നത്തിലനത്തിലമക ഇതത്തില

തസ്വീരുമെഗനമുണഗകുന്നതുവമര തുടര്നടപടത്തി സസസ്വീകരത്തികരുമതന്ന ബഹുമെഗനമപ്പെട

അട്ടംഗതത്തിമന  ആവശന്ത്യട്ടം  നമ്മുമട  ഉമദശന്ത്യമത  ദുര്ബലമപ്പെടുത്തുകയഗണന്റ്

മചയ്യുക.  പ്രമമെയതത്തിമല ആവശന്ത്യതത്തിമന ശക്തത്തി അതന്റ് മചഗര്തത്തികളയുട്ടം.

സഭയുമട  മുമഗമകയുളള  പ്രമമെയമത  കൂടുതല  ശക്തത്തിമപ്പെടുതഗനുട്ടം

സമഷമെഗകഗനുമുളള മഭദഗതത്തി നത്തിര്മദശട്ടം എന്തുവന്നഗലട്ടം സസസ്വീകരത്തിക്കുന്നതത്തിനന്റ്

തടസമെത്തില.   രഗജന്ത്യമതയുട്ടം  ജനതമയയുട്ടം  മെതതത്തിമന  അടത്തിസഗനതത്തില

ഭത്തിന്നത്തിപ്പെത്തികഗനുളള  ആപത്കരമെഗയ  നസ്വീകമെഗണന്റ്  ഈ  നത്തിയമെട്ടം.

അതുമകഗണ്ടുതമന്ന  പഇൗരതസമഭദഗതത്തി  നത്തിയമെട്ടം  എത്രയുട്ടം  മവഗട്ടം  റദന്റ്

മചയ്യുകമയന്നതഗണന്റ് നഗട്ടം ആവശന്ത്യമപ്പെമടണതന്റ്. 

മെത്തി  .    സസ്വീകര്:  ചര്ചയുട്ടം മെറുപടത്തിയുട്ടം കഴത്തിഞ്ഞത്തിരത്തിക്കുകയഗണന്റ്.   നമ്മുമട

ഭരണഘടന  മവല്ലുവത്തിളത്തി  മനരത്തിടുമമഗള്  മെതനത്തിരമപക്ഷത  ഇരുടത്തിലഗഴ്ന്നുമവന്ന

ആശങ്ക  ഉയരുമമഗള്  നൂറഗണ്ടുകളത്തിലൂമട  നമള്  സസഗട്ടംശസ്വീകരത്തിച  നമ്മുമട
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സട്ടംസഗരതത്തിമന  അനസതയന്റ്  ഇടത്തിമവലക്കുന്നമവന്നന്റ്  മതഗനമമഗള്

മകരളട്ടം  എങ്ങമന  പ്രതത്തികരത്തിക്കുനമവന്നതത്തിമന  ശക്തമെഗയ

ഒരുദഗഹരണമെഗയത്തിരുന  ഇഇൗ  ചര്ച.   നമ്മുമട  നത്തിയമെസഭയുമട  അനസന്റ്

ഇതുയര്തത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയഗണന്റ്.   യഥഗര്തതത്തില  ഇഇൗ  ചര്ച  മകള്ക്കുന്ന

സമെയതന്റ്  ഓര്മത്തിക്കുന്നതന്റ്  ദശഗവതഗരങ്ങളത്തിമല  ഹത്തിരണന്ത്യകശത്തിപുവത്തിമന

അനുഭവമെഗണന്റ്.   ഹത്തിരണന്ത്യകശത്തിപുവത്തിമന  ആമക്രഗശങ്ങളട്ടം  നഗടുട്ടം  നഗരവട്ടം

അടകത്തിവഗണുമകഗണ്ടുമുള  ധത്തികഗരവമെഗയത്തിരുന്നത്തില  പ്രഹ്ളഗദമന

വത്തിനയപൂര്വ്വമുള  നത്തിശയദഗര്ഢന്ത്യമെഗയത്തിരുന  നരസത്തിട്ടംഹട്ടം

പുറത്തുവരഗനത്തിടയഗയ  ഒരു  കഗരണട്ടം.   മകരളട്ടം  ഇന്നന്റ്  ആ  പ്രഹ്ളഗദമന

മറഗളത്തില ശക്തമെഗയ നത്തിലപഗടന്റ് രഗജന്ത്യതത്തിനന്റ് മുന്നത്തില അവതരത്തിപ്പെത്തിക്കുകയഗണന്റ്.

ഇഇൗ ചര്ചയുമട അനസത തസ്വീര്ചയഗയുട്ടം നമ്മുമട പുതുതഗയത്തി ആരട്ടംഭത്തിക്കുന്ന

സഭഗ  ടത്തിവത്തിയുമട  മനതൃതസതത്തില  രഗജന്ത്യമത  എലഗ  സലങ്ങളത്തിലട്ടം

ലഭന്ത്യമെഗക്കുന്നതത്തിനഗവശന്ത്യമെഗയ  നടപടത്തി  സസസ്വീകരത്തിക്കുമമെനകൂടത്തി

അറത്തിയത്തിക്കുകയഗണന്റ്.  

ശസ്വീ.  മക.  സത്തി.  മജഗസഫെന്റ്  അങ്ങന്റ്  അവതരത്തിപ്പെത്തിച  മഭദഗതത്തി  പ്രസന്റ്

മചയ്യുനമണഗ?
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ശസ്വീ  .   മക  .   സത്തി  .   മജഗസഫെന്റ്:  സര്, ഞഗന് പ്രസന്റ് മചയ്യുന്നത്തില.

മെത്തി  .    സസ്വീകര്:  ബഹുമെഗനമപ്പെട  മുഖന്ത്യമെനത്തി  അവതരത്തിപ്പെത്തിച  പ്രമമെയട്ടം

പഗസഗകഗമമെഗമയന്ന പ്രശ്നമത

അനുകൂലത്തിക്കുന്നവര്.....................

പ്രതത്തികൂലത്തിക്കുന്നവര്.....................

പ്രമമെയട്ടം സഭ മഎകകമണന്ത്യന പഗസഗകത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.


