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�ೋರು �ೆರಳ���ೆ �ಾ���ಾನದ �ೋ�ಾಟ

16 Feb 2016

ಇಂದು �ಾವ� ಜನರ �ೇರ �ಾಗವ�ಸು��ೆಯ ಸ�ಾ�ರಗ�ಾದ

ಸ��ೕ�ಾಡ�ತ ಸಂ�ೆ�ಗಳ ಚು�ಾವ�ೆಯ �ೊ��ಲ���ೆ�ೕ�ೆ.

�ಾಗ�ಕ�ಾದ ನಮ�ೆ, ನಮ� ಚು�ಾವ�ಾ ಪ����ಯ

�ಾ�ತ�� ಎ����ಯುವ ಸಲು�ಾ� ಒಟು�ಗೂಡಲು ಇದು

ಸ�ಾಲ. ಅಲ��ೆ ನಮ� �ಾ���ಾನದ ಆತ� �ಮ�ೆ�

�ಾ��ೊಳ��ವಂತಹ ಸಂ�ಗ� ಸಮಯ. ಚು�ಾವ�ಾ

ಸಂದಭ�ದಲ��ೆ�ೕ ಮತ�ಾರರ ಮ�ೆಗಳ �ಾ���ೆ ಎಡ�ಾಕುವ

ಸದಸ���ೆ �ಟ� ಉತ�ರ �ೕಡಲು ಸುಸಮಯ.ಇಂ�ನ

�ಾಜ�ೕಯ �ಾ�ಾ�ಕ ಪ����ಯ�� ಎಲ�ವನೂ� ಹಣ�ಂದ

�ೊಳ�ಬಹುದು, ಎಲ�ವ� �ಾ�ಾಟ���ೆ, ಎಲ�ವ�

�ಾ�ಾಟ�ೊಳ��ಾ��ೕ ಇ�ೆ ಎನು�ವಂತಹ �ಾ�ಾವರಣ

ಸೃ���ೊಂ��ೆ.

ಅದನು� �ೊಳ�ಲು  ಏನ�ಾ�ದರೂ �ಾ��ಾಗ�ೕ, ಅ�ೈ�ಕ�ೆ�ಂ�ಾ� ಆದರೂ ಹಣಗ�ಸು ಎನು�ವ �ೆಟ� �ೊಳಕು

ಉ�ಾ�ಹ ಕಂಡುಬರು���ೆ. �ೊಳ���ಾಕರು ಇರುವವ�ೆಗೂ �ೊ� �ೆ �ೊ�ೆಯುವವರು ಇರು�ಾ��ೆ ಎಂಬ �ಾತು �ನ�ಂದ

�ನ�ೆ� ತನ� �ಾ���ಯನು� �ೆ����ೊಳ����ರುವಂ�ೆ �ಾಸ�ಾಗು���ೆ. ಈಗ ಬಂ�ರುವ �ಾಲೂಕು ಮತು� ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ�

ಚು�ಾವ�ೆ ಈ ಎ�ಾ� ಚಟುವ��ೆಗಳ ರಂಗಸ���ೆ�ಾಗುವ ಲ�ಣಗಳ� �ಚ�ಳ�ಾ� �ಾಣು���ೆ. ನಮ� �ೇಶದ ಸಂ��ಾನದ

ಪ��ಾರ ‘�ಾವ� ಜನ�ೇ ನಮ� ಪ��ಾಪ�ಭುತ�ದ �ಜ�ಾದ �ಾವ��ೌಮರು’. ಈ �ಾವ��ೌಮತ�ವನು� ಜತನ�ಾ�

�ಾ�ಾ��ೊಳ��ವ ಗುರುತರ ಜ�ಾ�ಾ�� ಮತ�ಾರ�ಾದ ನಮ� �ೕ��ೆ. ��ಸ�ರ ಸ��ೕಯ ಸ�ಾ�ರಗಳ ರಚ�ೆಯ�� 2

ಹಂತದ ಸ�ಾ�ರಗಳ ರಚ�ೆಯ ಪ�ತ� ಸಂಭ�ಮದ �ಾ�ೆ��ಾ�ರುವ ಈ ಚು�ಾವ�ೆ ಓಟು �ೊಳ��ವ �ಾರುಕ�ೆ�, ಜನರು

ತಮ�ನು��ಾವ� ಹ�ಾಜು �ಾಕುವ �ಾಣ ಎಂಬಂತಹ �ಾಜ�ೕಯ ಪ�ಗಳ ಅ���ೆ, ಅ��ಾ�ಯಗ��ೆ �ೆಡು� �ೊ�ೆದು

ಉತ�ರ �ೕಡಲು ಇದು ಅತ�ಂತ ಒ� �ೆಯ ಅವ�ಾಶ�ಾ��ೆ.

ಚು�ಾವ�ೆಯನು� �ೇವಲ ಒಂದು �ೊಸ ಸ�ಾ�ರದ ಆ�� ಅಥ�ಾ ಅವರ ಬದ��ೆ ಇವರು ಎಂದು ಆ�� �ಾಡುವ

�ೆ�ೆಯ�� �ೕ�ಸ�ೆ, �ಾ���ಾ� ವ���ಗ�ಾ�, ಪಂ�ಾಯತ��ವ�ೆ��ಳ�ನ �ಾಗೃತ ಮತ�ಾರ�ಾ�, ನ��ಲ� �ಾಸ�,

ಸಮ�ೆ�, ಕಷ�ಗಳನು� ಒ�ೊ��ಾ�� �ೋಡು�ಾ� ಅದರ �ಡುಗ�ೆಯ ವ�ವ�ೆ��ಾ� ಈ ಚು�ಾವ�ೆಯನು�

�ೋಡ�ೇ�ಾ�ರುವ�ದು ಅತ�ಂತ ಮಹತ�ದು�. ಮ�ಾ�ಾ� �ಾಂ� ಕಂಡ ಕನ�ನ �ಾ�ಮ ಸ��ಾಜ�ದ �ಾ�ಪ�ೆ�ೆ ಇರುವ

ಏ�ೈಕ �ಾಗ��ೆಂದ�ೆ ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ನ ��ಸ�ರಗಳ ಸಂಪ�ಣ� ��ೇಂ��ೕಕರಣ �ಾತ�. ಪಂ�ಾಯ� �ಾ�

ಸಂ�ೆ�ಗ��ೆ ಸ�ಯ�ಾಡ�ತದ �ಾ�ಯತ� ಘಟಕಗ�ಾ�ರಲು �ಾವ��ೇ ಪ� �ಾಜ�ೕಯ, �ಾರತಮ�ಗಳ� ಅ�� ಪ��ೇ�ಸಲು

ಆಸ�ದ �ೊಡ�ೇ, ಅವರ �ಾಂ��ಾ�ಕ ಹಕ�ನು� ��ಾಕರ�ೆ �ಾಡುವ ಕುತಂತ��ೆ� �ಾಗೂ �ಾ�ಮ ಸ��ಾಜ�ದ ಸತ�ವನು�

ಕುಲ�ೆ�ಸುವ ಪ�ಯತ��ೆ� ಈ ಚು�ಾವ�ೆಯ ಮೂಲಕ ಮತ�ಾರರು ಉತ�ರ �ೕಡ�ೇಕು.

ಪ��ಾಪ�ಭುತ� ಮತು� ��ೇಂ��ೕಕರಣವನು� �ಾ��ಸಲು ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ವ�ವ�ೆ� �ೇವಲ ಒಂದು �ಾಧನವಲ�. ಇದು

ನಮ� ಹ��ಗಳ, ಪಟ�ಣಗಳ ಮತು� ನಗರಗಳ ಬಡವ��ೆ �ೊಂದ�ೆ �ೊಡುವ ಅ��ಾರ�ಾ� ದ�ಾ���ೆಯನು�, ತಂತ��ರ

ಕುತಂತ�ವನು�, ಅದ�ರನು�, ಲಂಚಗು�ತನವನು�, ದ�ಾ��ತನವನು�, ಸ�ಜನಪ��ಾತವನು�, ಭ��ಾ��ಾರವನು� ಮತು�

��ಯಗಟ��ೆ ಇತರ ದುಷ�ತ�ಗಳನು� �ೊ�ೆ�ೊ�ಸಲು ಇರುವ ಸನ�ದು ಕೂ�ಾ �ೌದು. ನಮ� ಹಕ�ನು� ಚ�ಾ��

�ಾ���ಾ� ಮತ�ಾರ�ಾ� ಅಥ�ಪ�ಣ� �ಾ� �ೋ�ಸುವ �ಾ� ನಮ��ೆಎಂದು �ೋ�ಸುವ ಸಂದಭ� ಇ�ಾ��ೆ. ಈ

ಚು�ಾವ�ೆಯ�� ಆ���ೊಂಡ ಚು�ಾ�ತ ಸದಸ���ೆ ಈ�ಾಗ�ೇ ಆ���ೊಂ�ರುವ �ಾ�ಮ ಸ�ಾ�ರದ �ೊ�ೆ �ೇ�

��ೇಂ��ೕಕೃತ ಪ��ಾಪ�ಭುತ�ದ ತಳಹ�ಯನು� ಗ���ೊ�ಸಲು �ಪ�ಲ�ಾದ ಅವ�ಾಶವ� ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾ�ಮ ಸ��ಾ� ಮತು�

ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� �ಾ��ೆ 2015ರ ಮೂಲಕ ಈ�ಾಗ�ೇ �ೊರ��ೆ.
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ಈ ಅವ�ಾಶದ ಸದ�ಳ�ೆ�ಾಗ�ೇ�ಾದ�ೆ ಅಹ� ಅಭ���ಯ ಆ�� ಅತ�ಂತ ಮಹತ�ದ �ಾತ�ವ�ಸುತ��ೆ. 2010�ಂದ

ಎ�ಾ� ಚು�ಾವ�ಾ ಸಂದಭ�ಗಳ�� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾಯ� ಹ�ೊ��ಾ�ಯ ಆಂ�ೋಲನವ� ��ಧ ಸಂಘ-ಸಂ�ೆ�ಗಳ

ಸಹ�ಾ�ತ�ದ��, ಹ�ಾ�ರು ಮ��ಾ ಮತು� ಯುವಜನ ಗುಂಪ�ಗಳ ಸ��ಯ �ಾಗವ�ಸು��ೆಯ�� �ೌರವಯುತ ಮತ�ಾನದ

ಕು��ಾ� �ಾಗೃ� ಮೂ�ಸಲು �ೌರ�ಾ��ತ ಮತ�ಾರರ �ಾ���ಾ� ಆಂ�ೋಲನ - �ಾವ� ಮತು� ನಮ� ಮತ

�ಾ�ಾಟ��ಲ� ಅ��ಾನವನು� �ಾ�ಾ�ದ�ಂತ ನ�ೆಸು�ಾ� ಬಂ��ೆ. ಈ ಅ��ಾನದ�� �ಾಜ��ಾದ�ಂತ 70,000ಕೂ�

�ೆಚು� ಜನರು �ೇರ�ಾ� �ಾ�ೊ�ಂ��ಾ��ೆ. ಕ�ೆದ 2014ರ�� ನ�ೆದ �ೋಕಸ�ಾ ಚು�ಾವ�ೆಯ ಸಂದಭ�ದ�� �ೇ�ೆ

�ಾಜ�ಗಳ��ಯೂ ಸಹ ಇತರ ಸಂಘ-ಸಂ�ೆ�ಗಳ �ೇತೃತ�ದ�� �ೇರ�ಾ� ಸು�ಾರು 60,000 ಜನರನು� ತಲು��ೆ. ಈ

ಸಮಯದ�� �ಾ�� ಪ�� �ಂ� �ಾ��ಯ ಸತ��ೕವ ಜಯ�ೇ �ಾಯ�ಕ�ಮದ ತಂಡದವ�ಂದ ‘�ಾನು ಮತು� ನನ�

ಮತ �ಾ�ಾಟ��ಲ�’ ಅ��ಾನದ ���ೕಕರಣ �ಾ� ಅವರ �ಾಯ�ಕ�ಮ, ಅಂತ�ಾ�ಲ �ಾಣದ ಮೂಲಕ �ೇ�ಾದ�ಂತ

ನಮ� ಈ ಅ��ಾನ�ೆ� ��ೕ�ಾ�ಹ �ೕ�ದರು.

ಈ ಅ��ಾನದ�� �ಾಗವ��ದವರು �ಾವ� ಮತು� ನಮ� ಮತ �ಾ�ಾಟ��ಲ� ��ಕ� ಖ�ೕ�� ಸ��ೆ�ೕರ�ೆ�ಂದ

ತಮ� ತಮ� ಮ�ೆ�ೆ, �ಾಹನ�ೆ� ಅಂ���ೊಂಡರು. ಈ ಸಂ�ೇಶ �ಾರುವ �ಾ��� ಅನು� ಧ�� �ಾವ� �ಾವ��ೇ

ಆ�ೆ-ಆ�ಷಗ��ೆ ಒಳ�ಾ� ಮತ ಚ�ಾ�ಸುವ��ಲ� ಎನು�ವ ಸಂ�ೇಶವನು� ಅಭ���ಗ��ೆ, �ಾಜ�ೕಯ ಪ�ಗ��ೆ

ತಲು��ದರು. ತ� �ಣ�ೆ� ಹಣದ ಆ�ಷ ಮತು� ಭ��ಾ��ಾರವನು� �ೊ�ೆ�ೋ�ಸಲು ಆಗ�ೇ ಇರಬಹುದು, ಆದ�ೆ ಈ

�ಾ�ಮ ಪಂ�ಾಯ� ಹ�ೊ��ಾ�ಯ ಆಂ�ೋಲನ ಆ ���ನ�� �ಾಕುವ �ಟ� �ೆ�ೆ� ಎಂಬುದಂತೂ ಸತ�. ಅಂ�ೆ�ೕ

ಪ���ಬ� ವ���ಯೂ ಈ ���ನ�� ಆ�ೋಚ�ೆ �ಾಡು�ಾ� �ಾವ��ೇ ��ಾಸ��ಗ��ೆ ���ಡ��ೆ ಸ�ಯಂ �ೂೕ�ತ,

ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ, ಸ�ಯಂ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ �ಾಂ� �ಾ�ದ�ೆ �ಜ�ಾದ ‘ಸ�ಚ� �ಾರತ ಅ��ಾನ’ �ಾ�ರಂಭ�ಾ� ‘ಅ�ೆ�ೕ

��’ �ೋಡುವ�ದರ�� �ಾವ��ೇ ಸಂಶಯ�ಲ�.

ಕೃ�ಾ ಎಂ.ಎಂ.

ಭ��ಾ��ಾರ, ಸ�ಜನಪ��ಾತಗಳನು� ತ�ೆಗಟ�ಲು �ಮ� ಮುಂ�ೆ ಒಂದು ಅವ�ಾಶ��ೆ- ಅ�ೇ ಮತ�ಾನ.


