ದಿನ ಾಂಕ: 04/12/2019

ಪತ್ರಿಕ ಪಿಕಟಣೆ
ನನನ ನ ೇತೃತವದಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನ ಯಕದ ಕೂಡಲ ೇ ಅತೃಪ್ತಗ ೂೊಂಡಿದದ ಬಿಜ ಪಿ, ಅಧಿರ್ಕರದ ಹುಚುು ಹಿಡಿಸಿರ್ ೂೊಂಡು
ಕೂಗುಮಕರಿಯೊಂತಕಗಿತುತ. ನಕನು ಮಕಡದ ತಪ್ಪುಗಳಿಗ ನನನನುನ ಬಿಗಿಯುತಕತ, ಆಡಳಿತ ಮಕಡಲು ಬಿಡದ ಬಿಜ ಪಿ ಅನಹಾರ ಅಕಿಮ
ಸೊಂಬೊಂಧದ ೂೊಂದಿಗ ಅನ ೈತ್ರಕ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿ ಈಗ ರಕಜ್ಯವನುನ ಅನಕಹುತದ ಹಕದಿಯಲ್ಲಿ ಕರ ದ ೂಯುಯತ್ರತದ . ಈ ಮೂಲಕ
ದ ೇಶದಲ ಿ ರ್ ಟ್ಟ ಸೊಂಪ್ಿದಕಯವೊಂದರ್ ೆ ರಕಜ್ಯ ಮಕದರಿಯಕಗುತ್ರತದ .

ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಅನರ್ಹರ ವಿರತದ್ಧದ್ ನನನ ಆರೆ ೋಪ ಪಟ್ಟಿ ಇದ್ತ.
1. ಯ ರಿಗಿತ್ತು ಸಾಂಖ್ೆೆ: ವಿಧಕನಸಭ ಫಲ್ಲತಕೊಂಶ ಬೊಂದಕಗ ಯಕರಿಗೂ ಸೊಂಖ್ ಯ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಮೈತ್ರಿಯಕದಕಗ ಸೊಂಖ್ ಯ ಇದದದುದ ಜ ಡಿಎಸ್
ರ್ಕೊಂಗ ಿಸ್ ೆ. ಅದರೊಂತ ರಚನ ಯಕದ ಸರ್ಕಾರವನುನ ಐದು ವರ್ಾ ನಡ ಯಲು ಬಿಡದ ಯಡಿಯೂರಪ್ು ಅವರದುದ ಅಧಿರ್ಕರ
ಲಕಲಸ್ ಯಕಗಿರಲ್ಲಲಿವ ೇ? ಯಕಕಿರ್ುಟ ಅಧಿರ್ಕರದ ಆಸ್ ? ರಕಜ್ಯದ ಉದಕಾರರ್ ೂೆೇ ನಿಮಮ ಉದಕಾರರ್ ೂೆೇ? ರಕಜ್ಯದ ಉದಕಾರರ್ಕೆಗಿ
ಆಗಿದದರ ಎಲಕಿಗಿದ ಕನಕಾಟ್ಕದ ಉದಕಾರ?

2. ನಿಮಮದ್ತ ಸಾಂವಿಧ ನ ಬದ್ಧ ಸಕ ಹರವೆೋ?: ರ್ ೇವಲ ಅಧಿರ್ಕರರ್ಕೆಗಿ ಶಕಸಕರನುನ ಖರಿೇದಿಸಿದ ಬಿಎಸ್ ಬೈ, ಬಿಜ ಪಿ ಮುೊಂದಿನ
ಪಿೇಳಿಗ ಗ ತ್ರಳಿಸಿದ ಸೊಂದ ೇಶವ ೇನು? ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಅಸ್ಕೊಂವಿಧಕನಿಕ ಹಕದಿ ತ ೂೇರಿಸಿರ್ ೂಟ್ಟ ಬಿಜ ಪಿಗ ಇದು ಭವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ
ಉರುಳಕಗದ ೇ? ಇನ ೂನೊಂದು ಪ್ಕ್ಷದ ಶಕಸಕರ ಮೇಲ ಕಣ್ುು ಹಕಕುವಪದು ಪ್ರರ ಹಣ್ರ್ ೆ, ಪ್ರ ಸಿರೇಯರ ಮೇಲ ಕಣ್ುು ಹಕಕಿದೊಂತ
ಅಲಿವ ೇ. ಹಿೇಗಕಗಿ ಅಸ್ಕೊಂವಿಧಕನಿಕವಕದ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಅನ ೈತ್ರಕವೂ ಕೂಡ. ರಕಜ್ಕಿೇಯ ವಯಭಿಚಕರವೂ ಕೂಡ.

3. ಆಪರೆೋಷನೆೆ ಒಾಂದ ಣೆ ಖರ್ತಹ ಮ ಡಿಲ್ಲವೆಾಂದ್ತ ಎದೆ ಮತಟ್ಟಿ ಹೆೋಳಿ: ಜ ಡಿಎಸ್ ಮತುತ ರ್ಕೊಂಗ ಿಸ್ ಶಕಸಕರನುನ, ಬಿಎಸಿು ಅಣ್ತ್ರ
ಮೇರಿ ಮಕಯಕವತ್ರ ಅವರಿಗ ದ ೂಿೇಹ ಬಗ ದವರನುನ, ಪ್ಕ್ ೇತರರನುನ ಬಿಜ ಪಿ ಅಕ್ಷರಶಃ ಖರಿೇದಿಸಿದ . ಇದರ್ ೆ ಒೊಂದಕಣ ಖಚುಾ
ಮಕಡಿಲಿವ ೊಂದು ಬಿಎಸ್ ವೈ ಜ್ನತ ಯ ಎದುರು ಬೊಂದು ಪ್ಿಮಕಣ್ ಮಕಡುವರ ೇ? ಬಿಎಸ್ ವೈ ಪ್ಿಮಕಣ್ ಮಕಡುವ ದಿನ ನಕನೂ ಜ್ನರ
ಎದುರು ಬೊಂದು ನಿಲುಿತ ತೇನ . ಜ್ನರ ಎದುರು ಪ್ಿಮಕಣ್ ಮಕಡುವ ಶಕಿತ ನಿಮಗ ಇದ ಯೇ ಯಡಿಯೂರಪ್ುನವರ ೇ?

4. ರ್ಠದ್ ಸಕ ಹರದ್ ಒಾಂದೆೋ ಒಾಂದ್ತ ಸ ಧನೆ ತ್ರಳಿಸಬರ್ತದೆೋ?: ಅನಹಾರ ಬ ೊಂಬಲದ ಅನ ೈತ್ರಕ ಸರ್ಕಾರ ಈ ವರ ಗ ಮಕಡಿದ
ಸ್ಕಧನ ಏನು? ನ ರ ಪಿೇಡಿತರನುನ ಗ ೂೇಳಕಡಿಸಿದುದ. ದ ವೇರ್ದ ರಕಜ್ಕರಕಣ್ ಮಕಡಿದುದ. ಹಿೊಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಜ್ನಪ್ರ ಯೇಜ್ನ ಗಳಿಗ

ಕಲುಿ ಹಕಕಿದುದ. ಜಕತ್ರ ರಕಜ್ರ್ಕರಣ್ ಮಕಡಿದುದ. ಅನಗತಯ ಚುನಕವಣ ತೊಂದಿದುದ, ಮಕೆಳ ಮೂಲಕ ಕಮೇರ್ನ್ ದೊಂಧ ಮಕಡಿದುದ.
ಮಕಧಯಮಗಳ ಕತುತ ಹಿಸುಕಿದುದ... ಇಷ ಟೇ ಅಲಿವ ೇ? ನಕನು ನಿೇಡಿದ

ಸ್ಕಲಮನಕನದೊಂಥ, ಬಡವರ ಬೊಂಧುವಿನೊಂಥ ಒೊಂದು

ರ್ಕಯಾಕಿಮ ನಿೇಡಲು ನಿಮಗ ಸ್ಕಧಯವ ೇ? ರ ೈತರ ಪ್ರ ಎೊಂದ ಬಿಜ ಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇೊಂದು ರ ೈತರನುನ ಬಿೇದಿಗ ತಳಿಿಲಿವ ೇ? ಬರ
ಪ್ರಿಹಕರ, ಸೂರು ನಿೇಡದ ೇ ರ್ಕಡುತ್ರತಲಿವ ೇ? ಅನಹಾರಿೊಂದ ನನನ ಸರ್ಕಾರ ಬೊಂದಿದ . ಅವರಿಗಕಗಿ ಎರ್ುಟ ಬ ೇರ್ಕದರೂ ರ್ ೂಡುತ ತೇನ
ಎನುನವ ಮುಖಯಮೊಂತ್ರಿ ಜ್ನರಿೊಂದ ಸರ್ಕಾರ ಬೊಂತು ಎೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ೂ ಹ ೇಳುವಪದಿಲಿ. ಜ್ನರಿಗಕಗಿ ಏನು ಬ ೇರ್ಕದರೂ
ಮಕಡುತ ತೇನ ೊಂದು ಒೊಂದು ಮಕತು ಹ ೇಳುವಪದಿಲಿ. ಇದ ೇ ಇವರ ಸ್ಕಧನ .

5. ಬಿಜೆಪಿ ಸಕ ಹರ ರಚಿಸಲ್ತ ಮೋದಿ, ಶ ಒಪಿಿದ್ದರೆೋ?: ಅಧಿರ್ಕರದ ಮೇಹರ್ ೆ ಸಿಲುಕಿದದ ಬಿಎಸ್ ವೈ ಶತಕಯಗತಕಯ ನನನ ಸರ್ಕಾರ
ಬಿೇಳಿಸಲು ನಿೊಂತ್ರದದರು. ಹಲವಪ ಸಲ ಪ್ಿಯತ್ರನಸಿದದರು. ಆದರ ಇದರ್ ೆಲಿ ಮೇದಿ, ಶಕ ಅನುಮತ್ರ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಸರ್ಕಾರ ರ್ ಡವಿ ಹ ೂಸ
ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿದಕಗ ಅವರು ಶುಭವನೂನ ಹಕರ ೈಸಲ್ಲಲಿ. ಅಕಿಮದ ಮೂಲಕ ಬೊಂದ ಸರ್ಕಾರವನುನ ಬ ೊಂಬಲ್ಲಸುವಪದು ಅವರಿಗ
ಇರ್ಟವಿರಲ್ಲಲಿ. ಅದರ್ಕೆಗಿಯೇ ಬಿಎಸ್ ವೈಗ ಮೂರು ಮೂಗುಧಕರಗಳನುನ ಹಕಕಿದಕದರ . ಅಕಿಮದ ಮೂಲಕ ಬಿಎಸ್ ವೈ ಅವರು ಮೇದಿ,
ಶಕ ಮುಖರ್ ೆ ಮಸಿ ಬಳಿದಿದಕದರ . ಇದು ಬಯಲಕಗದ ೇ ಉಳಿದಿದದ ಸತಯ.

6. ಜ ತ್ರವ ದಿಗಳಲ್ಲವೆೋ ನಿೋವು: ಬಿಜ ಪಿಯ ಪಕಪ್ ರ್ಕಯಾರ್ ೆ ಎದುರಕದ ಈ ಉಪ್ಚುನಕವಣ ಯನುನ ಬಿಎಸ್ ವೈ ಜಕತ್ರವಕದದ
ಮೂಲಕ ಎದುರಿಸುತ್ರತದಕದರ . ಜಕತ್ರ ಆಧಕರದಲ ಿೇ ಮತ ರ್ ೇಳುತ್ರತದಕದರ . ನ ನಪಿಡಿ ಲ್ಲೊಂಗಕಯತ ಸಮುದಕಯ ನಿಮಮ ಕಿಸ್ ಯಲ್ಲಿಲ.ಿ
ನಿೇವಬಬರ ೇ

ಸಮಕಜ್ದ

ನಕಯಕರ ೇನಲಿ.

ಲ್ಲೊಂಗಕಯತ

ಸಮುದಕಯದಿೊಂದ

ಬೊಂದ

ಹಲವರು

ಈ

ರಕಜ್ಯದ

ಮುಖಯಮೊಂತ್ರಿಗಳಕಗಿದಕದರ . ಆದರ , ಅವಯಕಾರೂ ಜಕತ್ರ ರಕಜ್ರ್ಕರಣ್ ಮಕಡಲ್ಲಲಿ. ಜಕತ್ರ ರಕಜ್ರ್ಕರಣ್ದ ಮೂಲಕ ನಿೇವಪ ಒೊಂದು
ಸಮುದಕಯದ ಸ್ಕವಭಿಮಕನವನ ನೇ ಹರಣ್ ಮಕಡುತ್ರತದಿದೇರಿ ನ ನಪಿರಲ್ಲ.

7. ರ ಕ್ಷಸರತ ಯ ರ ಗಿದ್ದರತ: ರಕಜ್ಕಿೇಯದ ಶರಶಯಯಯಲ್ಲಿದದವರ ೂಬಬರನುನ ನಕನು ಮುತುವರ್ಜಾ ಇಟ್ುಟ, ರಕಜ್ಕಿೇಯ
ವಿರ ೂೇಧಗಳನುನ ಲ ಕಿೆಸದ ೇ ತನು ಮನ ಧನ ಅಪಿಾಸಿ ಗ ಲ್ಲಿಸಿರ್ ೂೊಂಡು ಬೊಂದ . ಅವರಿಗಕಗಿ ಚುನಕವಣ ಕಣ್ದಲ್ಲಿ ದುಡಿದ . ಆದರ ಅವರ
ನಿಷ ೆ ಹಣ್ರ್ ೆ ಮಕರಕಟ್ವಕಯುತ. ದ ೇವರಕಜ್ ಅರಸು ನನನ ಗುರು ಎನುನತ್ರತದದವರು ಈಗ ಹಣ್ರ್ ೆ ಗುಲಕಮರಕಗಿದಕದರ . ಅವರ
ಲ ೂೇಲುಪ್ತ ಗಳು ಬಟಕಬಯಲಕಗಿವ . ಇೊಂಥವರು ನನನ ಸರ್ಕಾರವನುನ ರಕಕ್ಷಸ ಸರ್ಕಾರ ಎೊಂದರು. ಎೊಂಥ ರಕಕ್ಷಸ ವಯಕಿತತವ ಇವರದುದ.
ಇಳಿವಯಸಿಿನ ಇವರ ಚ ಲಕಿಟ್ಗಳಿಗ ದುಡುು ರ್ ೂಡದದರ್ ೆ ನನನದು ರಕಕ್ಷಸ ಸರ್ಕಾರವಕಯಿತಲಿ. ಯಕರು ರಕಕ್ಷಸರು? ಅವರ
ಭ ೂೇಗಗಳಿಗ ಸುೊಂದಿಸಿದದರ ನಕನು ದ ೇವರಕಗುತ್ರತದ ದನ ೇನ ೂೇ?

8. ಹ ವಿಗೆ ಹ ಲೆರೆದ್ಾಂತೆ: ರ್ .ಆರ್ ಪ ೇಟ ಯ ಅನಹಾ ವೃತ್ರತಯಿ ೊಂದ ವಕಯಪಕರಿ . ಆತನಿಗ ಎರಡು ಬಕರಿಯೂ ಟಿರ್ ಟ್ ನಿೇಡಲು
ವಿರ ೂೇಧವಿತುತ. ಟಿರ್ ಟ್ ಪ್ಡ ದು ಗ ದದ ಆತ ಈಗ ದ ೇವ ೇಗೌಡರ ಬ ನಿನಗ ಚೂರಿ ಹಕಕಿದಕದರ . ದ ೇವ ೇಗೌಡರಿೊಂದ ರ್ಜೇವದಕನ ಪ್ಡ ದ
ಮಹಕಲಕ್ಷ್ಮೇ ಬಡಕವಣ ಯ ಅನಹಾ ಇೊಂದು ದ ೇವ ೇಗೌಡರ ಕಣ್ುಲ್ಲಿ ನಿೇರು ತರಿಸಿದಕದರ . ಎೊಂಥವರಿಗ ಸಹಕಯ ಮಕಡಿದ ವಪ ನಕವಪ?
ಹಕವಿಗ ಹಕಲ ರ ದೊಂತಕಯತ ನಮಮ ನ ರವಪ. ದ ೇವ ೇಗೌಡರ ಮನದ ನ ೂೇವಪ ಇವರನುನ ಸುಮಮನ ಬಿಟಿಟೇತ ?

9. ಮಾಂಡ್ೆ ಜನರ ಎದ್ತರತ ನಿಲ್ಲಲ್ತ ಬಿಎಸೆವೈಗೆ ನ ಚಿಕೆಯ ಗದೆೋ?: ಈಗ ಚುನಕವಣ ಉದ ದೇಶರ್ ೆ ರ್ .ಆರ್ ಪ ೇಟ ನನನ ಜ್ನಮ ಭೂಮ,
ಕಮಾ ಭೂಮ ಎನುನತ್ರತರುವ ಬಿಎಸ್ ವೈ, ಅವರ ರ್ಜೇವತಕವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒೊಂದು ಭಕರಿಯೂ ಮೊಂಡಯವನುನ ಗೌರವವಕಗಿ ರ್ಕಣ್ಲ್ಲಲಿ.
ಬಜ ಟ್ೆಳಲ್ಲಿ ಹಣ್ ರ್ ೂಡಲ್ಲಲಿ. ಹಣ್ ರ್ ೂಟ್ಟ ನನನನುನ ಮೊಂಡಯದ ಸಿಎೊಂ ಎೊಂದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಮೊಂಡಯದವರನುನ ಮೂರನ ೇ
ದಜ ಾಯವರನಕನಗಿ ಕೊಂಡರು. ಮೊಂಡಯ ಲ ೂೇಕಸಭ ಯನುನ ರಣಕೊಂಗಣ್ದಲ್ಲಿ ಗ ಲಿಲಕಗದ ೇ ಪ್ರದ ಹಿೊಂದ ನಿೊಂತು ಗ ದದರು. ಹಿೇಗಿರುವ
ಬಿಎಸ್ ವೈ ಅದಕಯವ ಆಧಕರದಲಿ ಮೊಂಡಯ ಜ್ನರ ಎದುರು ನಿೊಂತ್ರದಕದರ ? ಹುಟ್ೂಟರಿಗ ದ ೂಿೇಹ ಬಗ ದ ನಿೇವಪ ಇೊಂದು ರಕಜ್ಕಿೇಯರ್ ೆ
ಬೊಂದರ ಜ್ನ ಮಚುುತಕತರ ಯೇ?

10. ಎಸ್.ಎಾಂ ಕೃಷಣರದ್ತದ ಧಮಹ ಕ ರ್ಹವೋ?: ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಿೇಳಿಸಲು ನನನದೂ ಪಕತಿವಿದ ಎೊಂದರು ಎಸ್.ಎೊಂ. ಕೃರ್ು.
ದ ೇವ ೇಗೌಡರ ವಿರುದಾ ಕನಕಪ್ಪರ ಲ ೂೇಕಸಭ ಲ ೂೇಕಸಭ ಉಪ್ಚುನಕವಣ ಯಲ್ಲಿ ಅಭಯರ್ಥಾಯನುನ ಹಕಕಿ ತಪ್ಪು ಮಕಡಿದ ಎೊಂದು
ರ್ಕಯಾಕಿಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಇದ ೇ ಕೃರ್ು ಹ ೇಳಿದದರು. ಅೊಂದಿನಿೊಂದ ಅವರ ಮೇಲ್ಲದದ ಗೌರವ ಭಕವನ ಇಮಮಡಿಯಕಗಿತುತ. ನನನ ತೊಂದ
ಸಮಕನರನಕನಗಿ ನಕನು ನ ೂೇಡಿತ್ರತದ . ಆದರ ಅವರ ಈಗಿನ ಮಕತು ಬಹಳಕ ನ ೂೇವಪ ತೊಂದಿತು. ಎೊಂಥವರನುನ ಹ ೇಗ ಮಕಡಿತು
ಬಿಜ ಪಿ. ಇದ ೇ ಕೃರ್ು ಅವರು ಒೊಂದು ಬಕರಿ ರಕಜ್ಯಸಭ ಗ ಹ ೂೇಗಲು ಕರ್ಟ ಪ್ಡುತ್ರತದಕದಗ ದ ೇವ ೇಗೌಡರು ಬ ೊಂಬಲ ನಿೇಡಿದದರು. ಅೊಂದು
ಅವರು ಆಯೆಯಕಗದ ೇ ಹ ೂೇಗಿದದರ ಅವರ ರಕಜ್ಕಿೇಯ ಭವಿರ್ಯವ ೇ ಮಸುರ್ಕಗುತ್ರತತತಲಿವ ೇ? ಹಕಗ ನ ೂೇಡಿದರ ಕೃರ್ು ಅವರಿಗ ಬಿಜ ಪಿ
ಏನನೂನ ನಿೇಡಿಲಿ. ಅವರೊಂಥ ದ ೂಡು ನಕಯಕನನುನ ಬಿಜ ಪಿ ಮನ ಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದ . ಇೊಂಥ ಪ್ಕ್ಷದ ಪ್ರವಕಗಿ ನಿೊಂತು ಒೊಂದು ರ್ಕಲದಲ್ಲಿ
ನ ರವಕಗಿದದ ನಮಗ ಚೂರಿ ಇರಿದರಲಿ ಕೃರ್ು?

(ಹೆಚ್.ಡಿ ಕತಮ ರಸ ವಮಿ )

