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ಹೈದರಾಬಾದ್-ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಮೋಚರ್ನ ದಿನವನ್ನು  ಕಲ್ಯಾ ಣ-ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಮೋಚರ್ನ ದಿನ ಎಂದೂ 

ಕರೆಯಲ್ಯಗುತ್ತ ದೆ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಾ ದ ಬೋದರ್, ಕಲಬುರಗಿ, ಯಾದಗಿರಿ, ರಾಯಚೂರು, ಬಳ್ಳಾ ರಿ 

ಮತ್ತತ  ಕೊಪ್ಪ ಳ ಜಿಲೆ್ಲ ಗಳಲೆ್ಲ  ಆಚರಿಸಲ್ಯಗುವ ವಾರ್ಷಾಕ ಹಬಬ ವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸೆಪ್ಟ ಂಬರ್ 17 ರಂದು 

ನಡೆಯುತ್ತ ದೆ. ಭಾರತ್ದ ವಿಭಜ್ನೆಯ ನಂತ್ರ ಮತ್ತತ  ಹೈದರಾಬಾದ್ ರಾಜ್ಾ ದಲೆ್ಲನ ದಂಗೆಗಳ ನಂತ್ರ 

1948 ರಲೆ್ಲ  ಭಾರತ್ವು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅನ್ನು  ಸ್ವಾ ಧೋನಪ್ಡಿಸಿಕೊಂಡದದ ನ್ನು  ಈ ಉತ್ಸ ವವು 

ಆಚರಿಸುತ್ತ ದೆ. 

 

ಸೆಪ್ಟ ಂಬರ್ 17, 1948 ಇತಿಹಾಸದಲೆ್ಲ  ಮಹತ್ಾ ದ ದಿನ. ಇದನ್ನು  ಹೈದರಾಬಾದ್-ಕರ್ನಾಟಕ 

ವಿಮೋಚರ್ನ ದಿನ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲ್ಯಗುತ್ತ ದೆ. 1947 ರ ಆಗಸ್ಟಟ  15 ರಂದು ದೇಶದ ಇತ್ರ 

ಭಾಗಗಳಂದಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾ ತಂತ್ರ ವಾದಾಗ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮರ ಆಳ್ವಾ ಕೆಯಲೆ್ಲದದ  ರಾಜ್ಾ ದ 

ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲೆ್ಲ  ಇದು ಸಂಭವಿಸಲ್ಲಲೆ . 

 

ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿಮೋಚರ್ನ ದಿನ: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಾ ದ ಬೋದರ್, ಗುಲಬ ರ್ಗಾ ಮತ್ತತ  ರಾಯಚೂರು 

ಈಶಾನಾ  ಜಿಲೆ್ಲ ಗಳ ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಭಾಗಗಳನ್ನು  ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಲೆ್ಲ  ತೆಲಂರ್ಗಣ ಸರ್ಕಾರವು ಉದಾಾ ಟನೆ 

ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲೆ್ಲ  ಲ್ಲಂರ್ಗಯತ್ ಅಲಪ ಸಂಖ್ಯಾ ತ್ರು ತ್ಮಮ ನ್ನು  ನಿಲಾಕಿ್ಷ ಸಲ್ಯಗಿದೆ ಎಂದು 

ನಂಬದದ ರು ಮತ್ತತ  ನಿಜಾಮ ಮತ್ತತ  ರಜಾಕರ ದಬಾಬ ಳ್ವಕೆಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವಾ ಕತ ಪ್ಡಿಸಿದರು. 
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ನಿಜಾಮನ್ನ ತ್ನು  ಆಡಳ್ವತ್ವನ್ನು  ಬಲವಂತ್ವಾಗಿ ಉರುಳ್ವಸುವವರೆಗೂ ಭಾರತ್ಕೆೆ  ಸೇರಲು 

ನಿರಾಕರಿಸಿದನ್ನ. ನಿಜಾಮನ ವಿರುದಧ  'ಪೊಲ್ಲೋಸ್ಟ ಕರ ಮ'ದ ನಂತ್ರ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪ್ರ ಂತ್ಾ  ಮತ್ತತ  

ಅದರ ರ್ನಗರಿಕರು 17 ಸೆಪ್ಟ ಂಬರ್ 1948 ರಂದು ಸಾ ತಂತ್ರ ರಾದರು. ಈ ದಿನವನ್ನು  ಹೈದರಾಬಾದ್-

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಮೋಚರ್ನ ದಿನ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಆಚರಿಸುತ್ತ ದೆ. 

 

17 ಸೆಪ್ಟ ಂಬರ್ 1948 AD ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಾ ವನ್ನು  ಭಾರತಿೋಯ ಒಕೆ್ಕ ಟಕೆೆ  

ವಿಲ್ಲೋನಗೊಳ್ವಸಿದ ಇತಿಹಾಸದಲೆ್ಲ  ಒಂದು ಪ್ರ ಮುಖ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಚಳುವಳ್ವಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನೆು ಲ್ಲ 

ಇದು ಭಾರತಿೋಯ ಇತಿಹಾಸದಲೆ್ಲ  ಹೊಸ ಯುಗವನ್ನು  ಪ್ರ ರಂಭಿಸಿತ್ತ. ಗುಲಬ ಗಾ ಜಿಲೆ್ಲ ಯ ಜ್ನರು 

ತ್ಮಮ  ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ ಾ ರೆ್ಕ ಗಿ ತಿೋವರ ವಾಗಿ ಹೊೋರಾಡಿದರು. 

 

ಅಧರ್ಕರದಲೆ್ಲರುವವರು ಅದಕೆ್ಕ  ಕೊಕೆೆ , ವಕರ ದಿಂದಲೂ ಏರಿ ಹಲವು ಪ್ರ ಮಾದಗಳನ್ನು  

ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು  ಇತಿಹಾಸದಲೆ್ಲ  ರ್ಕಣುತೆತ ೋವೆ. ವಾಕ್ ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ ಾ , ಸಂಘದ ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ ಾ , ಪ್ತಿರ ರ್ಕ 

ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ ಾ  ಇರಲ್ಲಲೆ . ಜ್ನರು ವಂಚ್ಚತ್ರಾಗಿದದ ರು ಮತ್ತತ  ಅವರ ಮೂಲಭೂತ್ ಹಕೆ್ಕ ಗಳನ್ನು  

ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. 

 

ಆಯಾಸಮಾಜ್ ಚಳವಳ್ವಯ ರಾರ್ಷಟ ರೋಯತೆಯಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜು ಗೊಳ್ವಸುವಿಕೆ ಮತ್ತತ  ರಾಜ್ಕ್ಷೋಯ 

ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಏರಿಕೆಯು ಪ್ರ ರಂಭವಾಯಿತ್ತ ಮತ್ತತ  ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಾ  ರ್ಕಂಗೆರ ಸ್ಟ 

ಮತ್ತತ  ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆ ಗಳು ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ ಾ  ಹೊೋರಾಟರೆ್ಕ ಗಿ ಜ್ನರನ್ನು  ಜಾಗೃತ್ಗೊಳ್ವಸುವಲೆ್ಲ  ಪ್ರ ಮುಖ ಪ್ತ್ರ  

ವಹಿಸಿದವು. 

 

ಭಾರತ್ದ ಇತಿಹಾಸವು ಚದುರಿಹೊೋಗಿದೆ ಮತ್ತತ  ಒಂದು ಪ್ರ ಮುಖ ಸಂಗತಿಯನ್ನು  ರೂಪಿಸಲು ಮತ್ತತ  

ನಿರೂಪಿಸಲು ಕಷ್ಟ ಕರವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗೂಾ  ನಿಜಾಮನ ನಿರಂಕ್ಕಶ ಪ್ತ್ರ ದ ಅಡಿಯಲೆ್ಲ  ಹೈದರಾಬಾದ್ 

ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದ ಈ ವಿಚ್ಚತ್ರ  ವಿರೋಧಾಭಾಸದಿಂದ ಹೊರಹೊಮುಮ ತ್ತ ದೆ. ಜ್ನರನ್ನು  ಎಲೆ್ಯ  

ರಿೋತಿಯ ನಿಬಾಂಧಗಳ್ವಗೆ ಒಳಪ್ಡಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. 

 

ರ್ನಗರಿಕ ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ ಾ ಗಳನ್ನು  ಸಂಪೂಣಾವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ, ವಾಕ್ ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ ಾ  ಅಥವಾ 

ಸಂಘದ ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ ಾ  ಅಥವಾ ಪ್ತಿರ ರ್ಕ ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ ಾ ವು ಆರ್ಥಾಕ, ಧಾರ್ಮಾಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಸ್ವಂಸೆ ೃತಿಕ ಮತ್ತತ  

ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಕಿೆೋತ್ರ ಗಳಲೆ್ಲ  ಹಲವಾರು ನ್ಯಾ ನತೆಗಳಂದಿಗೆ ಅನಿಶಿಿ ತ್ ಜಿೋವನವನ್ನು  ನಡೆಸುತಿತ ದೆ. 
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ಸ್ವಾ ಭಾವಿಕವಾಗಿ ತ್ಮಮ  ಸಾ ಂತ್ ಹಕೆ್ಕ ಗಳ್ವರ್ಗಗಿ ತ್ಮಮ ನ್ನು  ತಾವು ಪ್ರ ತಿಪ್ದಿಸಲು ಬಯಸುವ ಜ್ನರ 

ಮನಸಿಸ ನಲೆ್ಲ  ಬೆಳೆಯುತಿತ ರುವ ಅಸಮಾಧಾನವಿತ್ತತ . 

ಗುಲಬ ಗಾದ ಜ್ನರು ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ ಾ ರೆ್ಕ ಗಿ ತಿೋವರ ವಾಗಿ ಹೊೋರಾಡಿದರು, ನಿಜಾಮನ ಊಳ್ವಗಮಾನಾ  

ದೌಜ್ಾನಾ ದ ವಿರುದಧ  ಹೊೋರಾಡುವುದು ಅವರ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತತ . 

 

ನಿಜಾಮ ಮತ್ತತ  ಅವನ ಸಂಗಡಿಗರು ಜ್ನರ ಆಶಯಗಳನ್ನು  ನಿಲಾಕಿ್ಷ ಸಿ ರಾಜ್ಾ ವನ್ನು  ಆಳಲು ತ್ಮಮ  

ಕೈಲ್ಯದಷ್ಟಟ  ಪ್ರ ಯತಿು ಸಿದರು, ಭಾರತ್ಕೆೆ  15 ಆಗಸ್ಟಟ , 1947 ರಂದು ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ ಾ  ಸಿಕೆ್ಷ ತ್ತ, ಎಲೆ್ಯ  ಸೆ ಳ್ವೋಯ 

ರಾಜ್ಾ ಗಳ ಏಕ್ಷೋಕರಣದ ಸಮಸೆಾ  ಸಂಪೂಣಾವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯಲ್ಲಲೆ . 1947ರ ಭಾರತಿೋಯ ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ ಾ  

ರ್ಕಯಿದೆಯಡಿ ಇದನ್ನು  ಸ್ವಧಸಲ್ಯಗಲ್ಲಲೆ . 

 

SV ಪ್ಟೇಲ್ ಅವರು ಎಲೆ್ಯ  ಸೆ ಳ್ವೋಯ ರಾಜ್ಾ ಗಳನ್ನು  ಭಾರತ್ದ ಸ್ವವಾಭೌಮ ಗಣರಾಜ್ಾ ವರ್ನು ಗಿ 

ಮಾಡಲು ಭಾರತಿೋಯ ಒಕೆ್ಕ ಟಕೆೆ  ಬಹುತೇಕ ಎಲೆ್ಯ  ಸೆ ಳ್ವೋಯ ರಾಜ್ಾ ಗಳನ್ನು  ವಿಲ್ಲೋನಗೊಳ್ವಸಿದರು 

ಆದರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮ್ ರ್ಕಶಿಮ ೋರ ಮತ್ತತ  ಜ್ಜರ್ನಗಢದ ಮಹಾರಾಜ್ರು ನಿಜಾಮ್ ಆಳ್ವಾ ಕೆಯಲೆ್ಲ  

ಮತೆತ  ಸಾ ತಂತ್ರ ವಾಗಿ ಉಳ್ವಯಲು ಬಯಸಿದದ ರು. ನಿಜಾಮರು ಇದನ್ನು  ಭಾರತ್ದಲೆ್ಲ  ಅಥವಾ 

ಪ್ಕ್ಷಸ್ವತ ನದಲೆ್ಲ  ಇಸೆ್ವರ್ಮಕ್ ರಾಜ್ಾ ವರ್ನು ಗಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರ ಯತಿು ಸಿದರು. ಈ ಪ್ರ ದೇಶದ ಜ್ನರು 

ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರನ್ನು  ವಿರೋಧಸಿದರು ಮತ್ತತ  ತ್ಮಮ  ಗುರಿಯನ್ನು  ಸ್ವಧಸಿದರು. 

 

ಧನಾ ವಾದಗಳು.. 
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