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28 ನವೆಂಬರ್ 2021 

ಆತ್ಮ ೀಯ ಸಹ ನಾಗರಿಕರೇ, 

ನಾವು ನಮ್ಮ  ವೃತಿ್ಜೀವನದಲಿ್ಲ  ಕೇಂದರ  ಮ್ತಿ್ತ  ರಾಜ್ಯ  ಸರ್ಕಾರಗಳೇಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡಿದ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮ್ತಿ್ತ  ಕೇಂದರ  ಸೇವೆಗಳ ಮಾಜ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಕರ ಗೇಂಪು. ಒೇಂದು 

ಗೇಂಪಿನಂತೆ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಕೀಯ ಪಕ್ಷದೇಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವನ್ನು  

ಹೇಂದಿಲಿ  ಆದರೆ ನಿಷ್ಪ ಕ್ಷಪಾತತೆ, ತಟಸಥ ತೆ ಮ್ತಿ್ತ  ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನಕೆೆ  ಬದಧ ತೆಯನ್ನು  

ಪಾಲ್ಲಸುತಿೆೀವೆ. 

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಷ್ಾಗಳೇಂದ ದೇಶದ ಆಡಳತದ ದಿಕೆನಲಿ್ಲ  ಗೇಂದಲದ 

ಪರ ವೃತಿ್ಯನ್ನು  ಗಮ್ನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದವು ಎೇಂದು ಏನನ್ನು  

ಸ್ವ ೀಕರಿಸ್ಕೇಂಡಿದೆದ ೀವೀ ಆ  ನಮ್ಮ  ಗಣರಾಜ್ಯ ದ ಮೂಲಭೂತ ಮೌಲಯ ಗಳು ಮ್ತಿ್ತ  

ಆಡಳತದ ಪಾಲ್ಲಸಬೇರ್ಕದ ನಿಯಮ್ಗಳು, ಇ೦ದು ಒ೦ದು ದುರಹಂರ್ಕರಿ, ಬಹುಸಂಖ್ಯಯ ತ 

ರಾಜ್ಯಯ ಡಳತದ  ನಿರಂತರ ಆಕರ ಮ್ಣಕೆೆ  ಒಳಗಾಗಿವೆ. ಜ್ಯತಯ ತ್ೀತತೆ ಮ್ತಿ್ತ  ಮಾನವ ಹಕೆ್ಕ ಗಳ 

ಪವಿತರ  ತತವ ಗಳು ಅವಹೇಳನರ್ಕರಿ ವಯ ತ್ರಿಕಿ  ಅರ್ಾವನ್ನು  ಪಡೆದುಕೇಂಡಿವೆ. ಈ ತತವ ಗಳನ್ನು  

ರಕಿ ಸಲು ಶರ ಮಿಸುತಿ್ರುವ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ್ದ ರ್ಕಯಾಕತಾರು ನಮ್ಮ  ಶಾಸನ ಪುಸಿಕವನ್ನು  

ಕಲ೦ಕಗಳಸುವ ಕಠಿಣ ರ್ಕನೂನ್ನಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಬಂಧಿಸಲು ಮ್ತಿ್ತ  ಅನಿದಿಾಷ್ಟ ರ್ಕಲ 

ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವುದಕೆೆ  ಒಳಗಾಗತಿ್ತರೆ. ಅವರನ್ನು  ರಾಷ್ಟ ರವಿರೀಧಿ ಮ್ತಿ್ತ  ವಿದೇಶಿ 

ಏಜೇಂಟ್ಗಳೆೇಂದು ಅಪಖ್ಯಯ ತ್ಗಳಸಲು ಆಡಳತ ಸ್ಥಥ ಪನೆಯು ತನು  ಕೈಲಾದಷ್ಟಟ  

ಪರ ಯತ್ು ಸುತಿದೆ. 

ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ್, ತಮ್ಮ  ಸವ ೇಂತ ಹಿತ್ತಸಕಿಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಸರಿಸುವ ಔಪಚಾರಿಕ ಮ್ತಿ್ತ  

ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಗೇಂಪುಗಳ ವೈವಿಧಯ ಮ್ಯ ಒ೦ದು ಸಮೂಹ, ಸರ್ಕಾರ ಮ್ತಿ್ತ  ವಯ ವಹಾರದ 

ಹರಗೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಪರ ಜ್ಯಪರ ಭುತವ ದ ಜ್ಯಗವನ್ನು  ನೆಲಸ್ಕೇಂಡಿದೆ. ಟೀಕೆ, ಸಪ ರ್ಧಾ ಮ್ತಿ್ತ  

ಸಮಾಲೀಚನೆಯ ಸಥ ಳವಾಗಿ, ಇದು ಆಡಳತದಲಿ್ಲ  ಪರ ಮುಖ ಮ್ಧಯ ಸಥ ಗಾರ, ಜೊತೆಗೆ ಬಲ-

ವಧಾಕ,  ಮ್ತಿ್ತ  ಜ್ನಪಿರ ಯ ಆರ್ಕೇಂಕಿೆ ಗಳನ್ನು  ಪೂರೈಸುವ ಯೀಜ್ನೆಯಲಿ್ಲ  ಪಾಲುದಾರ. 

ಆದರೆ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ್ವನ್ನು  ಇೇಂದು ಒ೦ದು ಪರ ತ್ಕೂಲ ಅಶರ ಕದ ಮೂಲಕ 

ನೀಡಲಾಗತಿದೆ. ಸ್ಥೇಂವಿಧಾನಿಕ ನಡವಳಕೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳೇಂದ ವಿಚಲನಗಳನ್ನು  

ಎತಿ್  ತೀರಿಸಲು ಅರ್ವಾ ರ್ಕಯಾನಿವಾಾಹಕ ಅಧಿರ್ಕರದ ಅನಿಯಂತ್ರ ತ 

ವಾಯ ಯಾಮ್ವನ್ನು  ಪರ ಶಿು ಸಲು ಧೈಯಾಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಘಟಕವು ವಿದೇಶಿ ಏಜೇಂಟ 

ಮ್ತಿ್ತ  ಜ್ನರ ಶತ್ತರ  ಎೇಂದು ಬೇಂಬಸುವ ಅಪಾಯವನ್ನು  ಎದುರಿಸುತಿದೆ. ವಯ ವಸ್ಥ ತ 

ಮ್ಟಟ ದಲಿ್ಲ , ವಿದೇಶಿ ಕಡುಗೆಗಳು, ರ್ಕರ್ಪಾರೇಟ ಸ್ಥಮಾಜಕ ಹಣೆಗಾರಿಕೆ ನಿಧಿಗಳ 

ನಿಯೀಜ್ನೆ ಮ್ತಿ್ತ  ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತ್ಗಳನ್ನು  ನಿಯಂತ್ರ ಸುವ ರ್ಕನೂನ್ನ 

ಚೌಕಟಟ ನ್ನು  ತ್ರುಚುವ ಮೂಲಕ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ್ ಸಂಸೆಥ ಗಳ ಆರ್ಥಾಕ 

ರ್ಕಯಾಸ್ಥಧಯ ತೆಯನ್ನು  ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ದುಬಾಲಗಳಸಲಾಗತಿ್ದೆ. 



ರಾಜ್ಯ -ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ್ದ ಪರಸಪ ರ ಸ೦ಪಕಾದ  ಅಭಿವಯ ಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದಂತೆ 

ನಮ್ಮ  ಆತಂಕವು ಇತಿ್ೀಚಿನ ವಾರಗಳಲಿ್ಲ  ರಾಜ್ಯ ದ ಉನು ತ ಗಣಯ ರಿೇಂದ ಹರಹಮುಮ ವ 

ಹೇಳಕೆಗಳೇಂದ ಹೆಚಾಾ ಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟಟ ರೀಯ ಮಾನವ ಹಕೆ್ಕ ಗಳ ಆಯೀಗದ ಸಂಸ್ಥಥ ಪನಾ ದಿನದ 

ಸಂದರ್ಾದಲಿ್ಲ , ಅದರ ಅಧಯ ಕ್ಷ, ನಾಯ ಯಮೂತ್ಾ (ನಿವೃತಿ ) ಅರುಣ್ ಮಿಶಾರ , ಮಾನವ 

ಹಕೆ್ಕ ಗಳ ಕ್ಕರಿತ್ತ ಭಾರತದ ಶ್ರ ೀಯಸೆ ರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು  ಅೇಂತರರಾಷ್ಟಟ ರೀಯ ಶಕಿಗಳ 

ಆಜೆ ಯ ಮೇರೆಗೆ ಕಳಂಕಗಳಸಲಾಗತಿ್ದೆ ಎೇಂದು ಪರ ತ್ಪಾದಿಸ್ದರು. ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳಲಿ್ಲ  

ಮಾತರ   ಮಾನವ ಹಕೆ್ಕ ಗಳ ಉಲಿೇಂಘನೆಯನ್ನು  ಆಯುದ   ಗರ ಹಿಸ್ ಇನ್ನು  ಕೆಲವನ್ನು  

ಕಡೆಗಣಿಸುವದರಲಿ್ಲ    ರಾಜ್ಕೀಯ ರ್ಕಯಾಸೂಚಿಯನ್ನು  ಕ೦ಡ ತಮ್ಮ  ಭಾವನೆಯನ್ನು  

ಪರ ಧಾನ ಮಂತ್ರ  ವಿವೇಚಿಸ್ದರು.  ಇನೂು   ಆಘಾತರ್ಕರಿಯಾಗಿ, ರಕ್ಷಣಾ ಸ್ಬಬ ೇಂದಿಯ 

ಮುಖಯ ಸಥ  ಜ್ನರಲ್ ಬಪಿನ್ ರಾವತ್ ಅವರು ರ್ಕಶಿಮ ೀರದಲಿ್ಲ  ದೌಜ್ಾನಯ ರೂಪಿ ಗೇಂಪುಗಳೇಂದ 

ರ್ಯೀತ್ತಪ ದಕರು ಎೇಂದು ನಂಬಲಾದ ವಯ ಕಿಗಳ ಹತೆಯ ಯನ್ನು  ಅನ್ನಮೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ 

ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಚುಾ ತಿ್ರುವ  ಬೆದರಿಕೆಯ ಗ೦ಪುಗಳ ವಿಪತಿ್ಗೆ ಇನು ಷ್ಟಟ   ಕ್ಕಮ್ಮ ಕೆ್ಕ  ನಿೀಡಿದರು. 

ಒಟ್ಟಟ ಗಿ ತೆಗೆದುಕೇಂಡರೆ, ಈ ಮುನೂೂ ಚನೆಗಳು ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ್ವನ್ನು  ಅದರ 

ರ್ಕಯಾಾಚರಣೆಗೆ ಸಥ ಳ ಮ್ತಿ್ತ  ಎಲಿ  ಸ್ಥಧನವನ್ನು  ನಿರಾಕರಿಸುವ ಉದೆದ ೀಶಪೂವಾಕ 

ರ್ಕಯಾತಂತರ ವನ್ನು  ಸೂಚಿಸುತಿವೆ. ರಾಷ್ಟಟ ರೀಯ ರ್ದರ ತ್ತ ಸಲಹೆಗಾರ (NSA) ಪರ ತ್ಪಾದಿಸ್ದ 

ಹಸ ದೀವಲ್ ಸ್ದಾಧ ೇಂತದಲಿ್ಲ  ಈ ರ್ಕಯಾತಂತರ ದ ಬಾಹಯ ರೇಖೆಗಳು ಈಗ 

ಬಹಿರಂಗವಾಗಿವೆ. 

ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ರಾಷ್ಟಟ ರೀಯ ರ್ಪಲ್ಲೀಸ್ ಅರ್ಕಡೆಮಿಯಲಿ್ಲ  ಐಪಿಎಸ್ 

ರ್ಪರ ಬೇಷ್ನರ್ಗಳ ತರಬೇತ್ ನ೦ತರದ ಪಾಸ್ೇಂಗ್ ಔಟ ಪರೇಡ್ ಅನ್ನು  ಪರಿಶಿೀಲ್ಲಸ್ದ ಶಿರ ೀ 

ಅಜತ್ ದೀವಲ್ ಹಿೀಗೆ ಘೀಷ್ಟಸ್ದರು: 

“ಯುದಧ ದ ಹಸ ಗಡಿ,  ಯಾವುದನ್ನು  ನಾಲೆನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಯುದಧ  ಎೇಂದು 

ಕರೆಯಬಹುದೀ, ಅದು ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ್ವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಕೀಯ ಅರ್ವಾ ಸೈನಿಕ 

ಉದೆದ ೀಶಗಳನ್ನು  ಸ್ಥಧಿಸಲು ಯುದಧ ಗಳು ಪರಿಣಾಮ್ರ್ಕರಿ ಸ್ಥಧನವಾಗವುದು ನಿ೦ತ್ತಬಟಟ ವೆ. 

ಅವು ತ್ತೇಂಬಾ ದುಬಾರಿ ಮ್ತಿ್ತ  ಕೈಗೆಟುಕ್ಕವಂತ್ಲಿ  ಮ್ತಿ್ತ  ಅದೇ ಸಮ್ಯದಲಿ್ಲ , 

ಅವುಗಳ  ಫಲ್ಲತ್ತೇಂಶದ ಬಗೆೆ  ಅನಿಶಿಾ ತತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಾಗರಿೀಕ ಸಮಾಜ್ವನೆು ೀ ಬುಡಮೇಲು 

ಮಾಡಬಹುದು, ಅಧಿೀನಗಳಸಬಹುದು, ವಿರ್ಜ್ನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ರಾಷ್ಟ ರದ ಹಿತ್ತಸಕಿಗೆ 

ಧಕೆೆ  ತರಬಹುದು. ಅದನ್ನು  ಸಂಪೂಣಾವಾಗಿ ರಕಿ ಸಲಪ ಟಟ ರುವುದನ್ನು  ಖ್ಯತ್ರ ಮಾಡಲು 

ನಿೀವು ಇದಿದ ೀರಿ. 

ಐಪಿಎಸ್ ತರಬೇತ್ದಾರರಿಗೆ  ಅವರು ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ  ಪರ ತ್ಜೆ  ಮಾಡಿದ 

ಮೌಲಯ ಗಳಗೆ ಬದಧ ರಾಗಿರಲು ಉತಿೆೀಜಸುವ ಬದಲು, ಎನ್ಎಸ್ಎ (ರಾಷ್ಟಟ ರೀಯ ರ್ದರ ತ್ತ 

ಸಲಹೆಗಾರ)   ಜ್ನರ ಚುನಾಯಿತ ಪರ ತ್ನಿಧಿಗಳ ಪಾರ ಮುಖಯ ತೆ ಮ್ತಿ್ತ  ಅವರು ರೂಪಿಸ್ದ 

ರ್ಕನೂನ್ನಗಳನ್ನು  ಒತಿ್ಹೇಳದರು. 

"ನಾಲೆನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಯುದಧ " ಎೇಂಬ ಪದವನ್ನು  ಸ್ಥಮಾನಯ ವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ವು 

ರ್ಯೀತ್ತಪ ದಕ ಗೇಂಪುಗಳು ಮ್ತಿ್ತ  ದಂಗೆಕೀರರಂತಹ ರಾಜಯ ೀತರ ಕರ ಯಾಶಿೀಲರರ ವಿರುದಧ  

ಹೀರಾಡುವ ಸಂಘಷ್ಾಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಿಸ್ದಂತೆ ಬಳಸಲಪ ಡುತಿದೆ ಎೇಂಬುದನ್ನು  ಇಲಿ್ಲ  



ನೆನಪಿಸ್ಕಳುು ವುದು ಸೂಕಿವಾಗಿದೆ. ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ್ವು ಈಗ ಈ ಮ್೦ಡಳಯಲಿ್ಲ  ಸ್ಥಥ ನ 

ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಹಿೇಂದೆ, ವೈಯಕಿಕ ಮಾನವ ಹಕೆ್ಕ ಗಳ ರ್ಕಯಾಕತಾರನ್ನು  ನಿೇಂದಿಸಲು 

"ಅಬಾನ್ ನಕೂ ಲ್" ಪದವನ್ನು  ಬಳಸಲಾಗತಿ್ತಿ್ತ . ಸಪ ಷ್ಟ ವಾಗಿ, ಹಸ ದೀವಲ್ ಸ್ದಾಧ ೇಂತದ 

ಅಡಿಯಲಿ್ಲ , ಫಾದರ ಸ್ಥಟ ನ್ ಸ್ಥವ ಮಿಯಂತಹ ಜ್ನರು ಭಾರತ್ೀಯ ರಾಜ್ಯ ದ ಪರಮ್ 

ಶತ್ತರ ವಾಗತಿ್ತರೆ ಮ್ತಿ್ತ   ರ್ದರ ತ್ತ ಪಡೆಗಳ ಪರ ಧಾನ ರ್ಕಳಜ ಮ್ತಿ್ತ  ಗರಿಯಾಗತಿ್ತರೆ. 

ರಾಕ್ಷಸ್ೀಕರಣಗೇಂಡ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ್ದ ಮೇಲೆ ಆಕರ ಮ್ಣರೆ್ಕ ಗಿ ದೀವಾಲ್ ರ 

ಸಪ ಷ್ಟ ವಾದ ಕರೆಯು ಸ್ಥೇಂವಿಧಾನಿಕ ಮೌಲಯ ಗಳು ಮ್ತಿ್ತ  ಮಾನವ ಹಕೆ್ಕ ಗಳ ರಕ್ಷಕರನ್ನು  

ಗರಿಯಾಗಿಸುವ ಆಡಳತ ಸ್ಥಥ ಪನೆಯಲಿ್ಲನ ಉನು ತರು ಮ್ತಿ್ತ  ಶಕಿಶಾಲ್ಲಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ 

ಕರ್ಥಸುವ ದೆವ ೀಷ್ದ ನಿರೂಪಣೆಯ ಯಥಾಪರ ತ್ಯಾಗಿದೆ.. 

ಪರ ಸಿುತ ಆಡಳತವಯ ವಸೆಥ ಯ ವಿಶಿಷ್ಟ  ಲಕ್ಷಣಗಳೆೇಂದರೆ ಅಹಂರ್ಕರ ಮ್ತಿ್ತ  

ಪರ ಜ್ಯಪರ ಭುತವ ದ ಮಾನದಂಡಗಳ ಸಂಪೂಣಾ ನಿಲಾಕ್ಷಯ . ಸಂಸತಿ್ನ ಮೂಲಕ 

ತ್ತರತಮ್ಯ ರ್ರಿತ  ಪೌರತವ  (ತ್ದುದ ಪಡಿ) ರ್ಕಯಿದೆಯ  ಬಲವಂತವಾದ ತಳುು ವಿಕೆ, ರಾಷ್ಟಟ ರೀಯ 

ನಾಗರಿಕರ ನೀೇಂದಣಿಯೇಂದಿಗೆ ಅದರ ಸಂಪಕಾ ಮ್ತಿ್ತ  ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲಿ್ಲ  

ಭುಗಿಲೆದದ  ಸವ ಯಂಪ್ರ ೀರಿತ  ಪರ ತ್ರ್ಟನೆಗಳನ್ನು  ನಿದಾಯವಾಗಿ ಹತಿ್ಕೆ್ಕವ ಕರ ಮ್ಗಳಲಿ್ಲ  

ಇವುಗಳು ಸಪ ಷ್ಟ ವಾಗಿವೆ. 

ಸ್ಥವಾಜ್ನಿಕ ಚರ್ಚಾ, ಫಲಾನ್ನರ್ವಿ ಸಮಾಲೀಚನೆಗಳು ಅರ್ವಾ ಮೈತ್ರ  

ಪಾಲುದಾರರ ಅನ್ನಮೀದನೆಯಿಲಿದೆ ಮೂರು ಕೃಷ್ಟ ರ್ಕನೂನ್ನಗಳನ್ನು  ಜ್ಯರಿಗಳಸುವಲಿ್ಲ  

ಮ್ತಿ್ತ  ದೆಹಲ್ಲನಗರದ  ಮ್ಹಾದಾವ ರಗಳಲಿ್ಲ  ಬೀಡುಬಟಟ ದದ  ಕಿೀಭೆಗಳಗಾದ ರೈತರಿಗೆ 

ತೀರಲಾದ ಅಹ೦ರ್ಕರದ ವತಾನೆಗಳಲಿ್ಲ  ಅದೇ ಗಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಪುರಾವೆಯಾಗಿವೆ. 

ಹದಿನಾಲೆು  ತ್ೇಂಗಳುಗಳ ರ್ಕಲ ಅವರ ವಿೀರೀಚಿತ ಪರ ತ್ರೀಧವು ಆಡಳತ ಸ್ಥಥ ಪನೆಯಿೇಂದ 

ವಿಶೇಷ್ಣಗಳ ಆಯೆ್ಕಯನ್ನು  ಹರಹಮಿಮ ಸ್ತ್ತ. "ಆೇಂದೀಲನ್ ಜೀವಿಗಳು" (ವೃತಿ್ಪರ 

ಚಳವಳಗಾರರು), "ಎಡಪಂರ್ಥೀಯ ಉಗರ ಗಾಮಿಗಳು" ಮ್ತಿ್ತ  "ಖ್ಯಲ್ಲಸಿ್ಥನಿಗಳು" ಎೇಂದು 

ಕರೆಯಲಪ ಟಟ  ಅವರು, ವಿದೇಶಿ ವಿಧವ ೇಂಸಕ ಸ್ದಾಧ ೇಂತದ ಆಜೆ ಯ ಮೇರೆಗೆ 

ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಿಸುತಿ್ದಾದ ರೆ ಎೇಂದು ಆರೀಪಿಸಲಾಯಿತ್ತ, ವಿದೇಶಿ ವಿಧವ ೇಂಸಕ ಸ್ದಾಧ ೇಂತದ 

ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಎೇಂಬ ಸಂಕಿಪಿ  ಪದದೇಂದಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಹೂಡಿಕೆ (ಅದೂ ಎಫ಼್  ಡಿ ಐ)ಯ 

ಜೊತೆಗೆ ಒ೦ದು ವಿಲಕ್ಷಣ ಪದ-ಆಟ ಆಡಲಾಯಿತ್ತ. ದೆವ ೀಷ್ಟತ  ರ್ಕನೂನ್ನಗಳನ್ನು  

ರದುದ ಗಳಸುವ ನಿಧಾಾರವನ್ನು  ,ಘೀಷ್ಟಸಲು ಚುನಾವಣಾ ಬಲವಂತಗಳು ಪರ ಧಾನ 

ಮಂತ್ರ ಗೆ ರ್ಕರಣವಾಗಬಹುದು ಆದರೆ ರಾಷ್ಟ ರದ ರಾಜ್ಕೀಯ ಮ್ತಿ್ತ  ಸ್ಥಮಾಜಕ ರಚನೆಗೆ 

ಮಾಡಿದ ಹಾನಿಯನ್ನು  ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕಷ್ಟ ವಾಗತಿದೆ. 

ಭಿನಾು ಭಿಪಾರ ಯವನ್ನು  ರಾಕ್ಷಸ್ೀಕರಿಸುವದರ ಮ್ತಿ್ತ  ವಿವೇಚನಾರಹಿತ ಶಕಿಯಿೇಂದ 

ನಾಗರಿಕ ಪರ ತ್ರೀಧವನ್ನು  ಹತಿ್ಕೆಲು ಪರ ಯತ್ು ಸುವದರ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು  ಸರ್ಕಾರವು 

ಅರಿತ್ತಕಳುು ತಿದೆ ಎೇಂದು ನಾವು ಆಶಿಸೀಣ. ರಾಷ್ಟಟ ರೀಯ ರ್ಪಲ್ಲೀಸ್ ಅರ್ಕಡೆಮಿಯಲಿ್ಲ  

ಕಲ್ಲತ  ಹಳೆಯ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳು ಅರ್ವಾ ಸವೇಾ ಸ್ಥಮಾನಯ ವಾಗಿ ನಮ್ಮ  ರ್ದರ ತ್ತ ಪಡೆಗಳು 

ಎನ್್ಎಸ್್ಎ ತರಹದ ವಾರ್ಕಾ ತ್ತಯಾದಿೇಂದ ವಂಚಿತರಾಗವುದಿಲಿ  ಮ್ತಿ್ತ  ರಾಜ್ಕೀಯ 

ರ್ಕಯಾನಿವಾಾಹಕರ ಇರೆ್ಚಯನ್ನು  ಎ೦ದೆ೦ದೂ ಮಿೀರುವ  ಸ್ಥೇಂವಿಧಾನಿಕ ಮೌಲಯ ಗಳನ್ನು  

ಎತಿ್ಹಿಡಿಯುವುದು  ತಮ್ಮ  ಪಾರ ರ್ಮಿಕ ಕತಾವಯ ವಾಗಿದೆ ಎೇಂದು ನೆನಪಿಸ್ಕಳುು ತಿ್ತರೆ 



ಎ೦ದೂ ಆಶಿಸುತಿೆೀವೆ.. ಶಾಸರ್ಕೇಂಗಗಳು ರೂಪಿಸುವ ರ್ಕನೂನ್ನಗಳನ್ನು  ಸಹ 

ಸಂವಿಧಾನಾತಮ ಕತೆಯ ಒರೆಗಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ  ಪರಿೀಕಿ ಸಬೇಕ್ಕ ಮ್ತಿ್ತ  ಜ್ನರು ಒಪಿಪ ಕಳು ಬೇಕ್ಕ. 

ಈ ಮೂಲಭೂತ ತತಿ ವ ವನ್ನು  ಅೇಂಗಿೀಕರಿಸದಿದದ ರೆ, ನಾವು ಪರ ಸ್ದಧ  ಜ್ಮ್ಾನ್ ನಾಟಕರ್ಕರ 

ಬರ್ೀಾಲ್ಟ  ಬೆರ ಕ್ಟಟ  ಅವರ ವಿಭಿನು  ಸನಿು ವೇಶದಲಿ್ಲ  ಬರೆದ "ಪರಿಹಾರ" ಎೇಂಬ ಪರ ಸ್ದಧ  

ವಿಡಂಬನಾತಮ ಕ ಕವಿತೆಯ ಕಡೆಗೆ ತ್ರುಗಬಹುದು, ಅದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳೇಂದಿಗೆ 

ಮುರಿ್ಕಯಗಳುು ತಿದೆ: 

ಹಾಗಾದರೆ ಸರ್ಕಾರಕೆ್ಕ   

ಈಗಿರುವ ಜನರನ್ನು  ರದ್ದು  ಮಾಡಿ 

ಮತ್ತ ೆಂದ್ದ ಜನತೆಯ ಆಯೆ್ಕ - 

ಇದೇ  ಸರಳವಲ್ಲ ವೇ ? 
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