
Uncorrected/Not for publication
1

സബ്മമിഷന

മമി  .    സസ്പീക്കര:  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  പ്രതമിപക്ഷനനതമാവവ്  എഴുതമിത്തന

അനതവമിഷയവുമമായമി ബന്ധപപ്പെട്ടവ്  ശസ്പീ.  ഒ.  രമാജനഗമാപമാല,  ശസ്പീ.  പമി.  ടമി.  നതമാമസവ്,

ശസ്പീ.  എഎ.  രമാജനഗമാപമാലന   എനസ്പീ  മൂനവ്  അഎഗങ്ങള്കൂടമി  സബ്മമിഷനുകള്

ഉനയമിക്കണപമനവ് ആവശശ്യപപ്പെട്ടമിട്ടുണവ്.  അവരവരുപട മണ്ഡലങ്ങളുമമായമി ബന്ധപപ്പെട്ട

പ്രശ്നങ്ങള  നകനസ്പീകരമിചമാണവ്  അവര  ആവശശ്യപപ്പെട്ടമിരമിക്കുനതവ്.   വമിഷയത്തമിപന

ഗഗൗരവഎ  പരമിഗണമിചവ്  അവരക്കവ്  മൂനവ്  നപരക്കുഎ  ഓനരമാ  വമാചകങ്ങള്

പറയമാവുനതമാണവ്. 

(1) പഎ.എസവ്. റമിക്രൂട്ടവ്പമനവ്

പ്രതമിപക്ഷനനതമാവവ് (ശസ്പീ  .    രനമശവ് പചനമിത്തല): സര, നകരളത്തമിലനമിനഎ 19

നപര  പഎ.എസവ്.  കശ്യമാമമിപലത്തമി  എന   വമാരത്ത  പഞെട്ടനലമാപടയമാണവ്   നകരളഎ

ശവമിചതവ്.   അതസ്പീവ  ഗഗൗരവനത്തമാപട   നമ്മള്  കമാനണണ  ഒരു  വമിഷയമമാണമിതവ്.

നലമാകത്തമിപന  പല  ഭമാഗതഎ   പഎ.എസവ്.  ഉയരതന  അക്രമ  പ്രവരത്തനങ്ങള്

തമികചഎ ആശങമാജനകമമാണവ്.  ജൂപപല  1-നവ്   ധമാക്കയമില  28  നപരുഎ ജൂപപല  3-നവ്

ബമാഗമാദമില  200  നപരുഎ   പകമാല്ലപപ്പെടുകയുണമായമി.  ധമാരമാളഎ  മമിസമിഎഗവ്  നകസുകള്

നമ്മുപട  സഎസമാനത്തവ്  ഉണമാകമാറുണവ്.  എനമാല  ഇവപരല്ലമാവരുഎ  പഎ.എസവ്.-ല
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നചരനതമാണവ്  എനവ്   പറയമാന  കഴമിയമില്ല.  നനരപത്ത  നകരളത്തമിലനമിനഎ

വമിനദശതനപമായ ചമിലര പഎ.എസവ്.-ല നചരനപവന വമിവരങ്ങള്  ഉണമായമിരുന.

വമിനദശരമാജശ്യങ്ങളമില  നജമാലമിപചയ്തുപകമാണമിരുന  ചമില  ആളുകള്ക്കവ്  ഇതുമമായമി

ബന്ധമുണവ്  എനവ്  പറഞ്ഞുപകമാണവ്  അവമിടപത്ത  രമാജശ്യങ്ങള്  നകരളത്തമിനലയവ്

നമാലമിലധമികഎ ആളുകപള എകവ്ട്രഡമിറവ്  പചയ്ത കമാരശ്യവുഎ നമുക്കവ്  അറമിയമാവുനതമാണവ്.

തസ്പീവ്രവമാദഎ ഏതവ്  രസ്പീതമിയമിലമാപണങമിലഎ അതമിപന എതമിരക്കപപ്പെനടണതമാണവ്. എല്ലമാ

മനതതര  വമിശശമാസമികളുഎ  രമാഷസ്പീയ  കക്ഷമികളുഎ  സഎഘടനകളുഎ  വശ്യകമികളുഎ

ഇതമിപനതമിരമായ   ശകമമായ  നമിലപമാടവ്  സശസ്പീകരമിക്കുനണവ്  എനളളതവ്

ആശശമാസജനകമമായ  ഒരു  കമാരശ്യമമാണവ്.   ആഭശ്യന്തര  സുരക്ഷമിതതശഎ  ഏറവുഎ

പ്രധമാനപപ്പെട്ട  ഒരു  കമാരശ്യമമാണവ്.   ഇതവ്  ശകമിപപ്പെടുനത്തണതുമമാണവ്.  നകന

ഇനലമിജനസവ്  ഏജനസമികളുഎ  സഎസമാന ഇനലമിജനസവ്  ഏജനസമികളുഎ  കൂടുതല

നകമാ-ഓരഡമിനനറ്റു പചയ്തുപകമാണവ് ഇത്തരഎ പ്രവരത്തനങ്ങപള  കമാനണണതമായമിട്ടുണവ്.

ഇപതല്ലമാഎ വമാരത്തകളമാണവ്.  ഇതമിപന സമിരസ്പീകരമിക്കപപ്പെട്ട  നമിലയമിലളള കമാരശ്യങ്ങള്

നമ്മുപട  മുമമിലമില്ല.  ഇക്കമാരശ്യത്തമില  നകമാ-ഓരഡമിനനറവ്  പചയ്തവ്  പ്രവരത്തനങ്ങള്

നടക്കുനണനല്ലമാ എനമാണവ് നമ്മള് വമാരത്തകളമിലൂപട വമായമിക്കുനതവ്. ബഹുമമാനപപ്പെട്ട

മുഖശ്യമനമിനയമാടവ്  എനമിക്കവ് പറയുവമാനുളളതവ്  എല്ലമാ കമാരശ്യങ്ങളുഎ  സശമാഭമാവമികമമായുഎ
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ആഭശ്യന്തര വകുപ്പെമിപന  ചുമതലകൂടമി  വഹമിക്കുന അനദ്ദേഹത്തമിനവ്  പുറത്തവ്  പറയമാന

കഴമിയമില്ല.    എനമാല  ഇഗൗ  സഭയുമമായുഎ  ജനങ്ങളുപട  മുമമിലഎ  അവതരമിപ്പെമിക്കമാന

കഴമിയുന കമാരശ്യങ്ങള്  പഷയര പചയ്തമാല നനമായമിരമിക്കുഎ. കമാരണഎ പലവമിധത്തമിലളള

അഭഭ്യൂഹങ്ങളുഎ  വമാരത്തകളുമമാണവ്   പുറതവനപകമാണമിരമിക്കുനതവ്.  അങ്ങപനയുളള

അഭഭ്യൂഹങ്ങളുഎ   ആശങമാജനകമമായ  വമാരത്തകളുഎ  ഒഴമിവമാക്കമാനനവണമി  പഷയര

പചയമാവുന  വമിവരങ്ങള്   ഇഗൗ  സഭയുമമായമി  പഷയര  പചയണപമനമാണവ്  എപന

അഭശ്യരത്ഥന.  ഇഗൗ വമാരത്തകള് ഇതുവപര സമിരസ്പീകരമിക്കപപ്പെട്ടമിട്ടമില്ല എനളളതുഎ ചമില

മമാധശ്യമങ്ങളമിലൂപട പുറതവരുന കമാരശ്യങ്ങളമാണവ്.  നമ്മുപട നമാട്ടമില നടക്കുന എല്ലമാ

മമിസമിഎഗവ്  നകസുകളുഎ   പഎ.എസവ്.-മമായമി  ബന്ധപപ്പെട്ടതമാണവ്   എനവ്  നമുക്കമാരക്കുഎ

പറയമാന കഴമിയമില്ല. ധമാരമാളഎ മമിസമിഎഗവ് നകസുകള് സഎസമാനത്തവ് എല്ലമാ ജമില്ലകളമിലഎ

നടനവരമാറുണവ് എനളളതുഎ ഒരു യമാഥമാരത്ഥശ്യമമാണവ്.   ഇ-പമയമില,  വമാട്ടവ്സവ്  ആപ്പെവ്,

പഫെയ്സ്ബുക്കവ്  എനസ്പീ   നവമമാധശ്യമങ്ങളമിലൂപട   ഇത്തരത്തമിലളള  ധമാരമാളഎ

വമാരത്തകള്  പ്രചരമിക്കുകയുഎ  അതമിപന  ഫെലമമായമി   ഉണമായമിപക്കമാണമിരമിക്കുന

പ്രശ്നങ്ങളുഎ  നമ്മുപട  മുമമിലളള  ഒരു  കമാരശ്യഎതപനയമാണവ്.   ഇനവ്

നവമമാധശ്യമങ്ങളമിലൂപടയുണമാകുന  ഇത്തരഎ   പ്രശ്നങ്ങള്   വളപര  ഗഗൗരവനത്തമാടുകൂടമി

നമ്മള്  കമാനണണ ഒരു കമാരശ്യഎതപനയമാണവ്.   ഏതമായമാലഎ  നമ്മുപട  സഎസമാനഎ
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പപമാതുനവ  സമമാധമാനമാന്തരസ്പീക്ഷവുഎ  മതസഗൗഹമാരദ്ദേവുഎ   നമിലനമിലക്കുന  നമാടമാണവ്.

പുനരമാഗമന  ആശയങ്ങള്ക്കുഎ   മുനതൂക്കഎ  നലകുന  നമാടമാണവ്  നമ്മുനടതവ്.  ഇവമിപട

ഇങ്ങപന ഒരു സഎഭവഎ ഉണമാകുന എനളള വമാരത്തകള് വരുനതുതപന അതസ്പീവ

ഗുരുതരമമായ  ഒരു കമാരശ്യമമാണവ്.  അതമിപന തടയുവമാനുഎ ഇതമിപന യഥമാരത്ഥ വസ്തുത

എന്തമാണവ്; ഇതമിപന നമിജസമിതമി എന്തമാണവ് എനവ്  ജനങ്ങപള നബമാധശ്യപപ്പെടുത്തമാനുഎ

ഗവണ്പമനവ്  തയമാറമാകണഎ.  അങ്ങപനയുപണങമില  അതമിപനതമിപര  ശകമമായ

നടപടമികള്  സശസ്പീകരമിക്കണപമനവ്  അങ്ങയമിലൂപട  ഇഗൗ  ഗവണ്പമനമിനനമാടവ്

അഭശ്യരത്ഥമിക്കുന. 

പഎ.എസവ്. റമിക്രൂട്ടവ്പമനവ്

ശസ്പീ  .    ഒ  .    രമാജനഗമാപമാല  :  സര,  നനമഎ  നമിനയമാജകമണ്ഡലത്തമില  ആറ്റുകമാല

നക്ഷത്രത്തമിനടുതളള  വസ്പീട്ടമിപല  ട്രസമിയുപട  ഏക  മകള്  കമാസരനഗമാഡമിനടുതളള

ദന്തല  നകമാനളജമില  ലമാസവ്  ഇയര  പഠമിക്കുന  അവസരത്തമില  ആ  കുട്ടമിപയ

മതഎമമാറമിപക്കമാണ്ടുനപമായമിരമിക്കുന എനവ് പപപട്ടനവ് വസ്പീട്ടുകമാരക്കവ് വമിവരഎ കമിട്ടമി.  അതവ്

അറമിഞ്ഞ ഉടന, കഴമിഞ്ഞ നവഎബര മമാസത്തമില തപന നപമാലസ്പീസവ് അധമികമാരമികപള

വമിവരഎ അറമിയമിച. പപക്ഷ ഒരു നടപടമിയുഎ എടുത്തമില്ല.  അങ്ങപനയുളള കമാരശ്യങ്ങളമില

തസ്പീരചയമായമിട്ടുഎ  മതഎ  സശസ്പീകരമിക്കമാനുളള  സശമാതനശ്യഎ  എല്ലമാവരക്കുമുണമാകണഎ.
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അതുനപമാപലതപന  ആപര നവണപമങമിലഎ വമിവമാഹഎ കഴമിക്കമാനുളള സശമാതനശ്യവുഎ

എല്ലമാവരക്കുഎ  ഉണമാകണഎ.  പനക്ഷ  ഭമാരതത്തമിപന  ശത്രുവമായമി  കണക്കമാക്കുന

പഎ.എസവ്.-നുനവണമി  പങ്കുനചരനവ്   നപമാരമാടമാനനവണമിയുളള  സമാഹചരശ്യത്തമിനവ്

തടയമിടമാനനവണമി  ശകമമായ  നമിലപമാടവ്,   നവമാട്ടവ്  രമാഷസ്പീയത്തമിപന  പരമിഗണന

മമാറമിവചപകമാണവ്   ശകമമായ  നമിലപമാപടടുക്കമാന  സരക്കമാര  തയമാറമാകണഎ.  വമാക്കവ്

പകമാടുത്തമിട്ടുണവ്. അതവ് പമാലമിക്കുപമനവ് പ്രതസ്പീക്ഷമിക്കുന. 

പഎ.എസവ്. റമിക്രൂട്ടവ്പമനവ്

ശസ്പീ  .    പമി  .    ടമി  .    നതമാമസവ്  :  സര,  എപന  നമിനയമാജകമണ്ഡലത്തമിപല  തമ്മനഎ

പ്രനദശതളള ഒരു പപണ്കുട്ടമിയുഎ ഇതുനപമാലളള ഒരു സഎഘത്തമില അകപപ്പെട്ടതമായമി

അറമിയുനണവ്.   കുട്ടമിയുപട  നപരുഎ  വസ്പീട്ടുനപരുഎ  തുടങ്ങമിയ  എല്ലമാ  കമാരശ്യങ്ങളുഎ

അറമിയമാപമങമിലഎ ഞെമാന അതവ് പവളമിപപ്പെടുതനമില്ല.  തസ്പീരചയമായുഎ  ഞെമാന അതുമമായമി

ബന്ധപപ്പെട്ടവ്  അവരുപട വസ്പീട്ടുകമാരുമമായമി ബന്ധപപ്പെട്ടനപ്പെമാള് എനമിക്കവ് മനസമിലമാക്കമാന

കഴമിഞ്ഞ ഒരുകമാരശ്യഎ  ഇഗൗ  കുട്ടമി  നബമാഎപബയമില  നജമാലമിപചയ്യുന അവസരത്തമില

അവമിപട  ഒരു  ഇസമാമമികവ്   റമിസരചവ്  ഫെഗൗനണഷന  എനപറയുന  ഒരു

സമാപനവുമമായമി ബന്ധപപ്പെടുകയുഎ  അവമിപട അനന്ധരമിയമിലളള  ഒരു ബമിലഡമിഎഗമില
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നമിരന്തരമമായമി   കുനറ  ആളുകള്  ഒതനചരനളള  ചമില  ചരചകളുഎ  ചമില

കമാസ്സുകളുപമമാപക്ക  നടനപകമാണമിരുന  എനളളതമാണവ്.   ഏതമായമാലഎ   വളപര

ഗഗൗരവതരമമായ   ഇഗൗ  വമിഷയഎ   നവണ  രസ്പീതമിയമില   ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  മുഖശ്യമനമി

ഇടപപട്ടവ്   നകരള  സമൂഹത്തമില   ഇനവ്  ഉണമായമിരമിക്കുന  ഭസ്പീതമിജനകമമായ  ഒരു

അന്തരസ്പീക്ഷത്തമിനവ്   അറുതമിവരുത്തണഎ  എനമമാത്രമല്ല   നമ്മുപട  ഒരു  മനതതര

സമൂഹത്തമില മതതസ്പീവ്രവമാദഎ ഇങ്ങപന  ആളമിപ്പെടരുനതമിപനതമിപര  സ്കൂള് തലത്തമില

മുതല  വശ്യമാപകമമായ   പ്രചരണങ്ങള്  ആരഎഭമിക്കമാന  നമ്മള്  എല്ലമാവരുഎ  വളപര

ശകമമായ  നമിലപമാടവ്   സശസ്പീകരമിനക്കണതുണവ്.  അതമിനുനവണമിയമിട്ടുളള

പ്രവരത്തനങ്ങളുഎ ഇനതമാടനുബന്ധമിചവ്  ഉണമാകണപമനവ്  ഞെമാന അഭശ്യരത്ഥമിക്കുന. 

പഎ.എസവ്. റമിക്രൂട്ടവ്പമനവ്

ശസ്പീ  .   എഎ  .   രമാജനഗമാപമാലന: സര, എപന നമിനയമാജകമണ്ഡലമമായ തൃക്കരമിപ്പൂരമില

പടന-തൃക്കരമിപ്പൂര  പഞമായതകളമിലനമിനമാണവ്  3  കുടുഎബങ്ങളമിലനമിനമായമി  3

സസ്പീകളുഎ  2  കുട്ടമികളുഎ   ഉള്പപ്പെപട  13  നപപര  കമാണമാതമായമിട്ടുളളതവ്.  പവല

എജഭ്യൂനക്കറഡവ് ആയമിട്ടുളള പടനകമാക്രമാറ്റുകളുഎ  നഡമാക്ടരമമാരുഎ ഉള്പപ്പെടുനവരമാണമിവര.

സലഎ  എഎ.എല.എ.  എന  നമിലയമില   എനനയുഎ  സലഎ  എഎ.പമി.  പയയുഎ

കുടുഎബമാഎഗങ്ങള് വനവ്  കമാണുകയുണമായമി.   ഇനപ്പെമാഴുഎ  അവര ഉത്കണമാകുലരമാണവ്.
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ഇവരക്കവ്  അറമിയമാവുന  എല്ലമാ  വമിവരങ്ങളുഎ   നപമാലസ്പീസമിനുഎ  അനനശഷണ

ഏജനസമിക്കുഎ  പപകമമാറമാപമനമാണവ്  ഇവരുപട  ശകമമായ  അഭമിപ്രമായഎ.  ഇവമിപട

ബഹുമമാനപപ്പെട്ട പ്രതമിപക്ഷനനതമാവവ് ചൂണമിക്കമാട്ടമിയതുനപമാപല ഇതുമമായമി ബന്ധപപ്പെട്ടവ്

വളപര  ഭസ്പീതമിതമമായമിട്ടുളള  വമാരത്തകളമാണവ്  പത്ര-ദൃശശ്യ  മമാധശ്യമങ്ങളമിലൂപട

പുറതവനപകമാണമിരമിക്കുനതവ്.   മതസരദ്ധ  വളരത്തമാന   ഇതവ്  ഇടയമാക്കുഎ.

ഇതമിപനതമിപര  ജമാഗ്രത  പമാലമിക്കമാന  നമുക്കവ്   കഴമിയണഎ.  അതമിനുളള   നടപടമി

സശസ്പീകരമിക്കമാന  രമാഷസ്പീയ  ഇചമാശകമിയുളള   ഇടതുപക്ഷ  ഗവണ്പമനമിനവ്

കഴമിയുപമനതപനയമാണവ്  എപന  പ്രതസ്പീക്ഷ.   തസ്പീരചയമായുഎ  ഇതമിപനക്കുറമിചവ്

സമഗ്രമമായ  അനനശഷണഎ  നടത്തമാനുളള   ഇടപപടലകള്  സരക്കമാരമിപന

ഭമാഗതനമിനഎ ഉണമാകണപമനമാണവ് ഇഗൗ സബ്മമിഷനമിലൂപട ഞെമാന ഉനയമിക്കുനതവ്. 

 ഐ  .  എസവ്  .   റമിക്രൂട്ടവ്പമനവ്

മുഖശ്യമനമി  (ശസ്പീ  പമിണറമായമി  വമിജയന):   സര,  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  പ്രതമിപക്ഷ

നനതമാവുഎ  ബഹുമമാനശ്യരമായ  മറവ്  അഎഗങ്ങളുഎ  അതസ്പീവ  ഗഗൗരവകരമമായ  വമിഷയഎ

തപനയമാണവ് സഭയമില ഉനയമിചമിരമിക്കുനതവ്.  ഈ പ്രശ്നഎ സമൂഹത്തമിപന ശദ്ധയമില

ആദശ്യഎ  പകമാണ്ടുവനതവ്  ബഹുമമാനശ്യനമായ  എഎ.എല.എ.  എഎ.  രമാജനഗമാപമാലനുഎ

അനദ്ദേഹത്തമിപന  മണ്ഡലത്തമിലള്ള  എഎ.പമി.  ശസ്പീ.  പമി.  കരുണമാകരനുമടക്കമുള്ളവര
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മുഖശ്യമനമിക്കവ്  നലകമിയ  നമിനവദനത്തമിലൂപടയമാണവ്.   ഇവമിപട  പ്രസമാവമിചതുനപമാപല

ബന്ധപപ്പെട്ട  കുടുഎബമാഎഗങ്ങളുപട  ആവശശ്യപ്രകമാരമമായമിരുന  ഇവര  ഇത്തരപമമാരു

നമിനവദനഎ  സമരപ്പെമിചതവ്.    ഇതുവഴമി  എല്ലമാ  വമിവരങ്ങളുഎ  പുറത്തവ്  വരുനതമിനവ്

ഇടയമായമി.  നകരളത്തമില  നമിനഎ  ചമില  യുവതസ്പീയുവമാക്കള്  ഐ.എസവ്.ല

നചരുനതമിനമായമി സമിറമിയയമിലഎ അഫ്ഗമാനമിസമാനമിലമുള്ള ഐ.എസവ്. കശ്യമാമ്പുകളമില

എത്തമിയമിട്ടുള്ളതമായമി  സഎശയമിക്കുന വമിധത്തമിലള്ള വമാരത്തകള് പുറതവനമിട്ടുണവ്.

കമാസരനഗമാഡവ് ജമില്ലയമില നമിനവ് പതമിനനഴവ് നപരുഎ പമാലക്കമാടവ് ജമില്ലയമില നമിനവ് നമാലവ്

നപരുഎ  ഉള്പപ്പെപട  ആപക  ഇരുപപത്തമാനവ്  നപപര  കമാണമാതമായമിട്ടുപണനള്ളതമാണവ്

പ്രമാഥമമിക  അനനശഷണത്തമിലനമിനഎ  വശ്യകമമാകുനതവ്.  ബഹുമമാനശ്യനമായ

എഎ.എല.എ.  രമാജനഗമാപമാലന  സൂചമിപ്പെമിചതുനപമാപല  പമാലക്കമാടവ്  ജമില്ലയമിലനമിനവ്

കമാണമാതമായതമില ഒരു യുവതമി   തമിരുവനന്തപുരഎ സശനദശമിനമിയമാണവ്.   ഇവര ഈസ

(പബകണ്)  എനയമാളുപട  ഭമാരശ്യയമാണവ്.   ഇവര  മതപരമിവരത്തനഎ

പചയ്തതമിനുനശഷമമാണവ്  വമിവമാഹമിതരമായതവ്.   കമാണമാതമായ  എല്ലമാവരുഎ  വശ്യതശ്യസ

ആവശശ്യങ്ങള്  പറഞ്ഞവ്  വസ്പീടുകളമിലനമിനഎ  നപമായവരമാണവ്.     ഇവര സമിറമിയയമില
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എത്തമി ഇസമാമമികവ്  നസറമില നചരനതമായമിട്ടമാണവ്  ഇനപ്പെമാള് ലഭശ്യമമായ റമിനപ്പെമാരട്ടുകള്

സൂചമിപ്പെമിക്കുനതവ്.     കമാസരനഗമാഡവ് നമിനവ് കമാണമാതമായതമില എട്ടവ് നപര യുവമാക്കളുഎ

നമാലവ്  നപര  യുവതമികളുഎ  മൂനവ്  നപര  കുട്ടമികളുമമാണവ്.   പമാലക്കമാടവ്  നമിനവ്

കമാണമാതമായതമില  രണവ്  നപര  യുവമാക്കളുഎ  രണവ്  നപര  യുവതമികളുമമാണവ്.

കമാസരനഗമാഡവ് ജമില്ലയമില നമിനവ് പതമിനനഴവ് നപപര കമാണമാതമായതമായമി എനതമാണവ്

ഇനപ്പെമാള്  പുറത്തവ്  വനമിട്ടുള്ള  വമാരത്തകള്.   ഇതമില   ഫെമിനറമാസവ്   ഖമാന  എന

പചറുപ്പെക്കമാന  മുഎബബയമിലളളതമായമി  റമിനപ്പെമാരട്ടവ്  ലഭമിചതമിപന  അടമിസമാനത്തമില

മുഎബബ എയരനപമാരട്ടമില വചവ് അനദ്ദേഹപത്ത പമിടമിചതമായമി അറമിയുന.    പ്രതമിപക്ഷ

നനതമാവുഎ  ബഹുമമാനശ്യരമായ  മറവ്  അഎഗങ്ങളുഎ  ചൂണമിക്കമാണമിചതുനപമാപല   നമ്മുപട

സഎസമാനഎ ഗഗൗരവമമായമി കമാനണണ ഒരു പ്രശ്നഎ തപനയമാണമിതവ്.   എനമാല ഒരു

കമാരശ്യത്തമില  നമുക്കവ്  വശ്യകത  വരുനത്തണതമായമിട്ടുണവ്.  ഇവമിപട

ഭസ്പീരകരപ്രവരത്തനത്തമിനുഎ  തസ്പീവ്രവമാദത്തമിനുഎ  മതമാടമിസമാനമമില്ല.   എല്ലമാ

മതത്തമിലപപ്പെട്ടവരുഎ  തസ്പീവ്രവമാദമികളമായുഎ  ഭസ്പീരകരവമാദമികളമായുഎ  മമാറുനണവ്.

ഭസ്പീകരപ്രവരത്തനവുഎ  തസ്പീവ്രവമാദവുഎ  ഒരു  തരത്തമിലഎ  നമുക്കവ്  അഎഗസ്പീകരമിക്കമാന



Uncorrected/Not for publication
10

സമാധമിക്കുനതല്ല.  എനമാല  ചമില സമാപമിത തമാലപരശ്യക്കമാര ഇതുമമായമി ബന്ധപപ്പെട്ടവ്

മുതപലടുപ്പെമിനവ് ശമഎ നടതനണവ്.   ഇത്തരഎ പ്രശ്നങ്ങള് ഉയരനവനനപ്പെമാള് മുസസ്പീഎ

ജനവമിഭമാഗപത്തയമാപക സഎശയത്തമിപന പുകമറയമില നമിറുതനതമിനുള്ള ഒരു ശമഎ

ഉണമായമിട്ടുണവ്.   ഇവമിപട  ഇതമിപന  ഉനദ്ദേശഎ  വളപര  വശ്യകമമാണവ്;   മുസസ്പീഎ  വമിരുദ്ധ

വമികമാരഎ  സമൂഹത്തമില  പടരത്തമാനുള്ള  ഒരു  ശമമമാണവ്  അതമിപന  ഭമാഗമമായമി

സഎഭവമിക്കുനതവ്.    ഭൂരമിപക്ഷമതഎ,  നന്യുനപക്ഷമതഎ  എനമിങ്ങപനയുള്ള  വശ്യതശ്യമാസഎ

നമ്മുപട  നമാട്ടമില  ഇല്ല.     ബഹുഭൂരമിപക്ഷഎ  ജനങ്ങളുഎ  ഭസ്പീകരവമാദത്തമിനുഎ

തസ്പീവ്രവമാദത്തമിനുപമതമിപര  ചമിന്തമിക്കുനവരമാണവ്.   ഇത്തരത്തമില  ഭസ്പീകരവമാദത്തമിനുഎ

തസ്പീവ്രവമാദത്തമിനുപമതമിപര  നമിലപകമാള്ളുന ഒരു നമാടവ് തപനയമാണവ് നമ്മുനടതവ്.  ഇതമില

പചറമിപയമാരു വമിഭമാഗഎ മമാത്രമമാണവ് തസ്പീവ്രവമാദത്തമിനുഎ മറ്റുഎ അടമിമപപ്പെടമാനുള്ള പ്രവണത

കമാണമിക്കുനതവ്.   അതവ്  നമാഎ  ഗഗൗരവമമായമി  കമാനണണതമായമിട്ടുണവ്.   സഎസമാന

സരക്കമാര  മമാത്രമല്ല,  നകന  സരക്കമാരമിപന  വമിവമിധ  ഏജനസമികളുമമായമി

നയമാജമിചപകമാണവ്  ഇക്കമാരശ്യത്തമില  ഗഗൗരവമമായ  നടപടമികള്

സശസ്പീകരമിനക്കണതമായമിട്ടുണവ്.   ഇക്കമാരശ്യത്തമില  സരക്കമാര  നടപടമികള്  മമാത്രഎ
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മതമിയമാകുപമന  നമിലപമാടവ്  നമ്മള്  സശസ്പീകരമിചകൂടമാ.    ഭസ്പീകരവമാദത്തമിനുഎ

തസ്പീവ്രവമാദത്തമിനുപമതമിപര  പപമാതുവമായ  നബമാധഎ  ഉയരത്തമിപക്കമാണ്ടുവരുനതമിനമായമി

ജനങ്ങപളയമാപക ഒനമിചവ് അണമിനമിരനത്തണതമായമിട്ടുണവ്.  അങ്ങപന വനമാല മമാത്രനമ

തസ്പീവ്രവമാദപത്തയുഎ ഭസ്പീകരവമാദപത്തയുഎ പൂരണ്ണമമായുഎ ഒറപപ്പെടുത്തമാന സമാധമിക.  മുസസ്പീഎ

വമിഭമാഗത്തമില  മഹമാഭൂരമിപക്ഷവുഎ  തസ്പീവ്രവമാദപത്തയുഎ  ഭസ്പീകരവമാദപത്തയുഎ

എതമിരക്കുനവരമാപണനതുഎ  നമാഎ  കമാണണഎ.   എല്ലമാ  ജനവമിഭമാഗങ്ങപളയുഎ

വമിശശമാസത്തമില എടുതപകമാണവ് പതറമായ മമാരഗഎ സശസ്പീകരമിക്കുന;  നദശ വമിരുദ്ധമമായ

നമിലപമാടവ് സശസ്പീകരമിക്കുന;  തസ്പീവ്രവമാദത്തമിനുഎ ഭസ്പീകരവമാദത്തമിനുഎ അടമിപപ്പെട്ടവ് നപമാകുന

ആളുകപള  തമിരുതനതമിനുഎ  ഒറപപ്പെടുതനതമിനുമുള്ള  നടപടമികളമാണവ്

സശസ്പീകരമിനക്കണതവ്.    തസ്പീവ്രവമാദപത്തയുഎ  ഭസ്പീകരവമാദപത്തയുഎ  അതസ്പീവ  ഗഗൗരവമമായമി

കണ്ടുപകമാണവ് വമിട്ടുവസ്പീഴ്ചയമില്ലലമാത്ത നടപടമികള് സരക്കമാര സശസ്പീകരമിക്കുഎ. കൂടമാപത നകന

ഏജനസമികപളയടക്കഎ  നയമാജമിപ്പെമിചപകമാണ്ടുള്ള  നടപടമികളുഎ  ഇക്കമാരശ്യത്തമില

സശസ്പീകരമിക്കുഎ.  

ദുരമിതമാശശമാസ നമിധമി കുടമിശമിക


