
 




എ"ത േപർ മാതൃഭൂ മിയി ൽ വn േമൽ വാർt ക3ി4ു3് എnറിയിl. ക3 
അടുt സുഹൃtുkളും സഹ"പവർtകരും ഈ വാർt ശരിയാേണാ എn് 
േചാദിcു വിളിcിരുnു. വാർt ശരിയാണ്. േകാൺ"ഗsിെല  മുതിർn 
േനതാkളിൽ പലരും ബnെp4ിരുnു. േനരി4് വിളിcു വരുtി സmതം 
േചാദിcിരുnു. ആRിŋലിൽ മtരിkാൻ താത്പരVമിl എnറിയിcേpാൾ 
കൂടുതൽ സാധVതയു ll മെRാരു സീRിെn േപര  ് ചൂ3ിkാ4ി അവിെട  
മtരിkാൻ താത്പരVമുേ3ാ എnും േചാദിcിരുnു. 


ഞാൻ കഴി^ 22 വർഷമാ യി മാറിമാറി വരുn LDF , UDF ഗവെ`nുകളിൽ 
"പവർtിcു വരുnു. "പവർtിc വകുpിെല എlാ മ"nിമാരുമായും ര3ു 
മുnണിയിെല ചില ജന"പതിനിധികളും േനതാknാരു മായും ഔേദVാഗിക 
ബntിനുപരിയായുll നl ബnമാണ ് പുലർtി വരുnത് - അതിനു 



കാരണം ഏതു പാർ4ിയുെട ഗവെ`nിൽ "പവർtിcേpാഴും,  ഇേpാഴും , ജനŋൾ 
െതരെ^ടുt സർkാർ ഏൽpിkുn ചുമതലകൾ രാഷ്"ടീയtിനും 
മതtിനും േമെല ആtാർtതേയാെട അഴിമതിയിlാെത   നിർവഹിkുക 
എnതാണ് ഒരു സർkാർ ഉേദVാഗsെn   കടമ   എn് വിശlസിcു േജാലി 
െചyുnതുെകാ3ാണ ് . അതു കരണമായിരിkും  അസംbിയിേലk് താŋളുെട 
േപര് നിർേdശിkെ4 എn േചാദVമായി മുൻപ  ് കായംകു ളെt ഇടതു 
പktിലുll ചില സുഹൃtുkൾ സമീപിcിരുnു. അn്  തേdശീയമായി വn 
വാർt  ഞാൻ ഇവിെട േപാs് െചyുnു . 2011 -യിൽ  കായംകുളtുനിnും  
അസംbിയിേലk് മtരിkാേമാ എnു േചാദിcതും ൈഹ കമാൻഡിെn  
മുnിൽ കാരVŋൾ അവതരിpിkാൻ കഴിവുll േകരളtിെല  ഏRവും 
"പമുഖനായ  േകാൺ"ഗസ് േനതാkളിൽ ഒരാൾ  തെnയാണ് .


�

ഇതുവെര എെn അടുtറി യാവുnർ സ്േനഹ പൂർവം മtരിkാേമാ 
േചാദിcതിൽ നിnും വVതVസ്തമായി ഇേpാൾ ഇnVയിെല "പമുഖ പാർ4ിയായ 
ഇnVൻ നാഷണൽ േകാൺ"ഗസിെല േദശീയ േനതാkൾ വെര എേnാട് ഇേpാൾ 
ഏതാ3 ്ഔേദVാഗികമായി തെn     മtരിkാേമാ    എnു  േചാദിcത് എെn 
ഇതുവെരയുll ഔേദVാഗിക "പ വ ർtനŋൾk് കി4ിയ വലിെയാ രു 
അംഗീകാരമായി ഞാൻ  കരുതുnു. "പവർtനം ജനŋൾk് ഇഷ്ടെpടുnു3് 
എn അറിവ് തെn ഏെതാരു ഉേദVാഗsനും  കൂടുതൽ ആtാർtതേയാെട 
"പവർtിkാനുll ഊർജം നൽകും. അതാണ് ഇേpാൾ എെn കാരVtിലും 



സം ഭവി cി4ു ll ത് . ഞാൻ കൂട ു ത ൽ ഊർ ജ േtാെട സ ർkാര ിൽ       
"പവർtിkും.  മtരിkാൻ കഴിയിl എnും ഇേpാൾ  മുേnാ4ു െവcു നീ4ിയ 
ഈ വലിയ അംഗീകാരtിനു  നnിയുെ3nും േനതാkെള അറിയിcി4ു3്.  


തിരുവന nപുരം  കളക്ടർ ആയിരുnേpാൾ  പാർലെമൻറ് (2014) , തേdശ 
സlയംഭരണ sാപനŋൾ (2015), നിയമസഭാ (2016) െതരെ^ടുpുകളുെട ജിlാ 
െതെരെ^ടുp ്ഉേദVാഗsൻ എn നിലയിലും അതിനു  മുൻപ ്  നിരവധി തവണ 
വരണാധികാ രിയു മായും "പ വ ർtി cി 4ു3് . സർkാർ േജാലി യിൽ 
"പേവശിkുnതിന ്മുൻപ ്  െചറിയേതാതിൽ  വിദVാർtി രാഷ്"ടീയ "പവർtനം 
ഉ3ായിരുnു. െതെരെ^ടുpുകൾ വളെര  അടുt ്നിn് പലതവണ ക3ി4ു3്.  
ഇേpാൾ മtരിkാtതിന് പല കാരണŋൾ ഉ3് . ഒn്  ഒരു നl  വിഭാഗം 
ജനŋൾ sാനാർtിയുെട മികവl മറിcു തെn ജാതിkാരനാേണാ 
മതkാരനാേണാ എnാണ് േവാ4് െചyുnതിന് മുൻപ ് േനാkുnത്. കാലŋൾ 
എടുkും ഈ ചിnാഗതി  മാറി വരാൻ. ര3.് ആRിŋലിൽ  ഇേpാൾ എംപി ആയി 
"പവർtിkുn േഡാ. സmtും തിരുവnപുരെt േഡാ. ശശി തരൂരും മികc 
പാര്ലെമnറിയnാരാണ്. അnാരാഷ്"ട "പശസ്തനായ േഡാ. തരൂർ ആണ ്
ഞŋളു െട എം പി എn  ് പ റ യുn ത  ് എ െn േപാെല എ lാ 
തിരുവnപുരtുകാർkും അഭിമാനമാണ്.  ഇതിനകം തെn ഇnVൻ 
പാർലെമൻറിൽ  വളെര സജീവമായി നിയമ േഭദഗതികളും, ൈ"പവR് ബിlുകളും 
ഡിേബRുകളും അവതരിpിkുn Dr .സmtു ഒരു എംപി എnായിരിkണം 
എnതിന് മികc മാതൃകയാണ്. ഉദാഹരണtിന്  രാഷ്"ടപതിയുെട നയ"പഖVാപന 
"പസംഗtിന് പാര്ലെമnിെn ചരി"തtിെല തെn െറേkാർഡ് േഭദഗതികൾ 
സമർpിcത് Dr .സmtാണ.് െമാttിലുll 1075 േഭദഗതികളിൽ അേdഹം 
സമർpിc 590 േഭദഗതികളിൽ നിnും 443  നിർേdശം േലാക്സഭാ െസ"ക4റിേയR ്
െതെരെ^ടുtു.  ആRിŋലിൽ മtരിkുേmാൾ ഇn് വെര മികc "പവർtനം 
കാഴ്ച െവkുn ഇ േdഹം ആണ് സഥാനാർtി െയകിൽ , ഇ േdഹം 
േമാശkാരനാണ് അതുെകാ3ു എനിk് േവാ4് െചyണം എn് ജനŋേളാട് 
പറയാൻ എനിk് പRിl. അത് െവറും തരം താഴ്n രാഷ്"ടീയമാകും. അത് വശമിl. 
മൂn്.  ഇേpാൾ ചുമതല തnിരിkുn ര3ു  വകുpുകൾ  എെn ഔേദVാഗിക 
ജീവിതtിൽ ലഭിcവയിൽ വc് എനിk് ഏRവും "പിയെp4വയാണ്. സ്െപഷVൽ 
െസ"ക4റി ആയ എനിk് െസെ"ക4റിയുെട  സlത"ത ചുമതലയാണ് ഈ സർkാർ 
നൽകിയി 4ുllത് .അവശത അനുഭവിയ്kുn മുതിർn പൗരnാർ , 
"ടാൻസ്െജന്േഡഴ്സ് , മാനസിക നില വഷളായവർ, ഭിn േശഷിkാർ,തൃടŋി  
പഠിkാൻ ബുdിമു4ു n/ പീഡനtിരയായ കു4ികൾ വെരയുll  വിവിധ 
വിഭാഗkാർk് വളെര അധികം േസവനം െചyാൻ കഴിയുnത ് മനsിന് 
സംതൃപ്തി നൽകുnു.  ജനŋളുെട അടിsാനപരമായ ആവശVŋൾkായി 
ഇtരtിൽ "പവർtിkാനും സർേവശlരൻ കനി^ു നൽകിയ  ഗവെ`n ്



െസ"ക4റി എn ഉnത പദവിയിൽ  ഇനിയും വര്ഷŋേളാളം നിnു െകാ3് 
അവർkു ആശlാസം നൽകാനും  അവസരമു3് . ഈ കാരണŋൾ െകാ3ാണ് 
ഞാൻ മtരിkാനിlാ  എn് വിനയപൂർവം ബഹുമാനV േനതാkെള അറിയിcത്. 
മtരിkണം എn് പറ^ സുഹൃtുkൾkും മtരിkരുത് എn് പറ^ 
സുഹൃtുkൾkും നnി. 


 


