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                   ‘We must all hang together, or assuredly, we shall all hang separately’ – Benjamin Franklin 

                                                                                                                ‘కల�ి ఉంట� కలదు సుఖం’ - ఆ������ 

 �ా ం"య అసమ$నతల '(పం)* +
ే-.ాల� �/చ123ట45  )ెల�గ8 జ:;< �/ండ>2ా ?@1 పబAం గడ>పB�CDసు� నE 
ొంగ '�యక�ల 

ప'�E2ాలక� 'Gడ> ఆంధ�ప�
ేI బ@JీఠMNద <లబOP బQదురS చూపBల� చూసు� ం
�. ‘ఆంV�� WాలX YZ2�’ దగ[ర \దల]ౖ ‘మ$�/దు�ాOPన 

Wా�_ '�ల�కల� )ె2�[ `ా� ం’ అ'G
��ా, ఓ  ారbcdంటe సభ8�OP తల�g W(లకట�5  
��ా, ‘�ాజV�< నుంOP మ8Jhౖi లjల మం
� ఆంV��  

 �ా ం"య8ల<  ార
ోల)�ం’, ‘సం�lా ం;�� ఊరb�� W(nbనWా�_< ;�_2_ �ాoయం’ అంటp Jhట��2_ qrs
��ా వu1ం
� WG�ాiటeWాదుల 

+చ1ల+OPతనం. ఆ కlమంలv Wాళxb  )ెలం2ాణ )�@బZనుb 2ా రz ాంతరం {ెం
� |}~ద�ాబZదులv `ా2_ంuన, `ా2_సు� నE అ�ాచకం 

)�జ: ప�_ణ�మం. స-�ా�ా�ల� చక�బQటe5 క�'G దు�ాలvచన)* ‘ఆంV�ోళxb  
ోJిO�
�రSb ’ అంటp +
��రS� ల మ8సుగ8లv< )ెలబZనుb , 

c�V�వBల J�రS)* Wా�_< �/చ123డ>త�నE ప�బ8దు� ల�, �రంద�_ W(నక�నE �ాజ��య '�యక�ల� `ా2_సు� నE దుష��{��ా<�� అడూ�  

అదుప� లXక�ంO�  qrం
�. WG�ాiటeWాదుల 
�డ>ల భయం)*'�, మ�g ఇతర Wా� ార �ారణ�ల)*'� �ాష5 �ంలv cdr� �ీ5 �� 

MOPయ$ �hౖతం WG�ాiటeWా
�<�� ఊత�{ే1 Wార�ల�� ఇసు� నE  �ా V�న�త WారS ప�{�రం {ేసు� నE అWాస�Wాలo, అబ
�� లo 

ఎండగట5టZ<�� ఇవ-క qవటం ��చoయం. ఈ ప�_�ి�త�లvb  <జ:<జ:ల <గ8[ 
ేలX1 బZధ�త మనల$ంట4WారS "సు�Cవల�ిన అవసరం 

ఎం)ై'� ఉం
�. 

‘)ెలం2ాణWాసుల� అమ$యక�ల�. అ
ే అల�సు2ా ఆంV�ోళxb  Wాళb< 
ోచుక�ంటe'�EరS’ అనE
� WG�ాiటeWాదుల ప�V�న ఆ��పణ. 

అందులv ��ంత <జమ8ండక qలXదు – )ెలం2ాణWాసుల అమ$యకత-ం వరక�. ఆ అమ$యకత-ం మ�ల$'G ఇంట4 
ొంగల 

మ$టల� గ8OP� 2ా నc�N�ి `ాట4 )ెల�గ8Wా�_Jhౖ అ�ారణ 
ే-షం Jhంచుక�ంటe'�EరS ఎంద�� )ెలం2ాణ ప�జల�. అటeవంట4Wా�_�� అసల� 

+షయ$ల� +వ�_ంu WG�ాiటeWాదుల దుష��{��ా<E ఎదు���వటZ<�� ఉ
ే� �ంuన
� ఈ సు
�ర� Wా�సం. 
�<�Cసం సమ${�రం 

అం
�ంuన Wా�/ంద�� ఉ'�EరS. Wారంద�_�� ధన�Wా
�ల�.  

గత ద�ాబ�ంలv WG�ాiటeWాదుల� +`ా� రం2ా ప�{�రంలv�� "సు��u1న ��<E అబ
�� ల�, Wాట4�� సంబంV�ంuన అసల� <జ:ల� – ��ంద. 

ఇవoE చదవంOP, మ�� పదుగ8�_)* చ
�+ంచంOP. <జc��ట� అర�ం {ేసు�CంOP, మ�_ంతమం
��� +వ�_ంచంOP. ఆ ప< {ేయటZ<�� 

MరS )ెలం2ాణWాసుల$, �C`ా� ంధ�Wాసుల$ లXక �ీమWాసుల$ అనE
�<)* సంబంధం లXదు. M  �ా ంతc�
ై'�, �ాజ��య �ాబందుల 

`ా-ర� '�ట�ాల�� )ెల�గ8జ:; బ@ �ాక�డద< �CరSక�'GWా�/�)ే {�ల�. 

మ�� మ$ట – ఈ Wా�సం ఉ
ే� శం WG�ాiటeWాదుల ఆ��పణల అంత�చూడటం. ఇ
� �ాష5 �ం +OP qWాల$ వ
��  అనE
� )ేలX1 Wా�సం 

�ాదు. )ెలం2ాణWాసులJhౖ �Cప)� ాల� వ�క�ం {ే�� ప�యతEం అసలX �ాదు. WG�ాiటe J�రS)* ఉu)�నుu)�ల� మ�_u ఓ 

 �ా ంతంWా�_Jhౖ ��ందరS {ేసు� నE దుష��{��ా<E అడ>� క�'G ప�యతEం మ$త�c�.   
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ఒకట� అబద�ంఒకట� అబద�ంఒకట� అబద�ంఒకట� అబద�ం:::: 

)ెలం2ాణ ¡ల$b లvb  ఏడ> W(నకబOP ఉండ2ా, �ాయల�ీమలv ఒకట4, �C`ా� ంధ�లv మ�డ> మ$త�c� W(నకబO�� r. 

ఇ
� <జంఇ
� <జంఇ
� <జంఇ
� <జం:::: 

)ెలం2ాణ ¡ల$b ల�: ఆ
�ల$బZ£, క�¤ంనగ¥, <జ:మ$బZ£, వరంగ¦, ఖమNం, cdద§, రం2ా�/OP� , నల¨[ ండ, మహబ�ª నగ¥, 

|}~ద�ాబZ£. �ట4లv |}~ద�ాబZ£, cdద§, రం2ా�/OP�, <జ:మ$బZ£, క�¤ంనగ¥, ఖమNం W(నకబడ�  ¡ల$b ల ల]క�లv�� �ావB. <జం2ా 

W(నకపడ�+ ఆ
�ల$బZ£, వరంగ¦, నల¨[ ండ మ�_య8 మహబ�ª నగ¥ మ$త�c�. అన2ా '�ల�గ8 ¡ల$b లX. ��_ �2_@న మ�డూ 

ఏ+? 

�ాయల�ీమ ¡ల$b ల�: కరzEల�, కడప, uత«� రS, అనంతపBరం. �ట4లv uత«� రSలv ��<E  �ా ం)�ల�, కడప ¡ల$b  ప��_�2ానూ 

W(నకబడ�   �ా ం)�ల�. ఇక అనంతపBరం ¡ల$b  �ాష5 �ంలv'G అత�ంత W(నకబడ�   �ా ంతం. WG�ాiటeWాదుల ల]క�న మ$త�ం �ాయల�ీమ 

మ�డ> ¡ల$b లvb  జ�_2g
� రత'�ల `ా2g! 

�C`ా� ంధ� ¡ల$b ల�: '(ల�b రS, ప��ాశం, గ8ంటpరS, కృ.ా® , ప�1మ 2�
�వ�_, త«రSi 2�
�వ�_, +�ాఖపటEం, +జయనగరం, 

l̄�ాక�ళం. �ట4లv +జయనగరం, +�ాఖపటEం (W(ౖజ:± �ిట² �న³rంu), గ8ంటpరS ¡ల$b లv పల$Eడ>  �ా ంతం, ప��ాశం ¡ల$b  

\త�ం, 2�
�వ�_లv మన�ం  ాంతం, l̄�ాక�ళం ¡ల$b  \త�ం, కృ.ా®  ¡ల$b  ప�1మ  �ా ంతం W(నుకబడ�   �ా ం)�ల�. ఉనE )µ�N
� 

¡ల$b లvb  మ�డ> ప��_�2ానూ, మ�� '�ల�గ8  ా¶Pకం2ానూ W(నకబOే ఉండ2ా �C`ా� ంధ� అ·వృ
��< తటe5 �CలXక అల$b OP qత�ంద'G
� 

WG�ాiటeWాదుల ప�{�రం! 

ఇక�డ క<Jిసు� ందం)� – W(నకబZటeదనం J�రS)* WG�ాiటeWాదుల� '�ట4��u1నటeb  {ెబ8త�నE అం�/లX. )ెలం2ాణ, �C`ా� ంధ�, 

�ాయల�ీమలvb  W(నకబడ�   �ా ం)�ల �ా)�ల� ఎం)ెంత? M�g )ేల�1�CంOP. 

‘W(నకబZటeదనం’ గ8�_ంuన మ�� ఆస���కరcd¸న +షయం. 2001 జ'�YZ ల]క�ల ఆV�రం2ా �/ంOేళb  ��ందట జ�_2_న <¼జకవ�ా[ ల 

పBన�_-భజనలv �C`ా� ంధ�, �ాయల�మీ  �ా ం)�లvb  పదమ�డ> అ�hం½b  �ీటeb  గలb ంతవ2ా )ెలం2ాణ  �ా ంతంలv (మ8ఖ�ం2ా 

|}~ద�ాబZదు చుటe5 పక�ల) అWG సంఖ�లv అ�hం½b  �ీటeb  Jh�_2ాr. �C`ా� ంధ�, �ాయల�ీమ  �ా ం)�ల నుంOP �ాజV�<�� వలసల� 

Jh�_2_ qవటం 
�<�ా�రణం. అ·వృ
��  ఉనE{¾ట� అవ�ా�ాల� అV�కం2ా ఉంటZయo, అవ�ా�ాల�నE {¾ట4�g వలసల� W(ల�b W(త�� )�యo 

అర�ం {ేసు�CటZ<�� అర��ా`ా� � <E ఔ qసన పట5నవసరం లXదు. 

�ాష5 �ంలv <జcd¸న అ·వృ
��  ఏద'�E ఉందంట� అ
� )ెలం2ాణ�� గ8ంOె�ాయ వంట4 |}~ద�ాబZదులvనూ, ఆ మ³నగరం చుటe5 పక�ల$ 

మ$త�c� �gం
��కృతమr�ం
�. ఉమNOP ఆంధ�ప�
ేI 2ా నలYQౖ �/ండ> మం
�  ారbcdంటe సభ8�ల బలం)* గత య$భrs�ళbలv �gంద�ం 

నుంOP మంDరS {ేrంచుక�నE  �ా జ/క�5 ల�, ఇతర)��  మ�/'�E సదు ాయ$ల� )ెలం2ాణ  �ా ంతంలv'G క�పi qయటం 
�<�ా�రణం. 



Wాట4లv ��<E: À|}Áఇఎ¦, ఈ�ీఐఎ¦, ఎ�ఐఎ�, OPఆ¥ OPWÃ ప�¼గ�ాల, ద¶Pణ మధ� �/�లX-, �hంట�¦ య�<వ�_Äట², ఐఐట², 

ఐఎÅ À, �¤¡న¦ ఇం¡o�_ం± �ాలXÆ (వరంగ¦), |}~టÇ§ �ిట², ఇంట�gEషన¦ ఎr¥  q¥5. ఈ జ:À)��� అంత�లXదు. 

‘|}~ద�ాబZ£ య$భrs�ళb  ��ందట� అ·వృ
��  {ెం
�న  �ా ంతం, ��త�2ా వu1న అ·వృ
ే�M లXదక�డ’ అ'G మ³నుYZవBల� ఉ'�EరS. 

‘1937  �ా ంతంలv అపiట4 <జ:ం ఉ`ాN� ఆË ఖ$� ప�పంచంలv'G అత�ంత ధ<క�డ>2ా J��3ం
�డ>. ఇ
� {�ల
� అపiట�b 'G )ెలం2ాణ 

ఎంత సంపనE  �ా ంతÌ {ెపiటZ<��’ అ'G
� తమ +తండWాదన�� సమర�న2ా WారS చూJ� ³`ా�సiద �ారణం. ఒక�OP సంపద ఓ 

 �ా ంత `ÍYZగ�ం \)�� <�� ట�క� సూu�/�)ే అంత�ాÎ "యం2ా అపర క�బÏరSల జ:À)�లv Jhౖ`ా� '�ల� అలంక�_ంuన అంబZoల< చూJి 

YZరత 
ేశం ప�పంచంలv'G అత�ంత సంపనE 
ే�ాలvb  ఒకట4 అ'�@Äం
ే! 

మ�� పక� - �C`ా� ంధ�లv'('ౖ�, �ాయల�ీమలv'(ౖ'� గడuన య$భrs�ళbలv ప�భ8త-ం '(ల��@iన {ెపÐ�Cదగ[  �ా జ/క�5 ల� �ాo 

ప�_శlమల� �ాo ఒక�ట² లXవB – ��న �ా ణం)* ��టe5 క�ల$డ>త�నE +�ాఖ ఉక�� Ñా�క5�¤ �న³. 'Ò�ాశlయం ఉనEదనE �ారణం)*'G 

ఆ ఒక�ట² ద���ం
� తపi; |}~ద�ాబZ£ సమ8ద�ం ఒడ>� న ఉండ>ంట� ఉక�� Ñా�క5�¤ �hౖతం )ెలం2ాణలv'G '(ల��లiబOేదనటం 

అ;శ¼��� �ాదు. �ా.ా5 � <�� గ8ంటpరS +
���gంద�ం, +జయWాడ WాణÓజ��gంద�ం అ'G+ ఒకపiట4 మ$టల�. ఇపÐO� �/ండ> Ô
�ల� 

|}~ద�ాబZదు�g దఖల� పO�� r. ఏ అ·వృ
�� �� సూuక@+? అపiట4�� ఇపiట4�� �C`ా� ంధ� వ�వ`ాయ$V��_తc�. ��త� 2ా వu1న 

అ·వృ
ే��ట4? ఓ ఏO�
� వరదల�� అతల$క�తలcd¸'�, మరSసట�O�
� oళxb  లXక పంటల� ఎంOP qr'� �C`ా� ంధ� �/�త�ల� కoEళxb  


�గ�ం2ా�g తపi WG�ాiటeWాద పలbవందు�CలX
ే. రమ$ర� W(r� ��లvMటరb  Õడ>గ8న 
ేశంలv'G �/ండవ  ÕడW(ౖన 

"ర �ా ంతమ8'�E, అంత�ాÎ "య జల$ల�� అ; సMపంలv ఉంOP 'Ò�ా రWాణ��� అత�ంత అనువB2ా ఉ'�E �C`ా� ంధ�  �ా ంతంలv 

అంత�ాÎ "య `ా� r ఓడ�gవBల]<E? ఈ +షయంలv గ8జ�ాÖ )*  qట² పO�@Äన తమ  �ా ంతం అంత2ా W(నకబOP qటZ<�� ‘ ాలక�ల� 

|}~ద�ాబZదుJhౖ'�, 
�< ప�_సర )ెలం2ాణ  �ా ం)�ల Jhౖ'� చూJిన J��మ తమJhౖ చూపక qవటc� �ారణం’ అంటp �C`ా� ంధ�Wాసుల� 

+OP q)�మనలX
ేం? ఇక �ాయల�ీమ – �ా.ా5 � <�� అత�V�క �ాలం ఇక�OPWా�g మ8ఖ�మంత�� ల�2ా W(@2_ qr'� ఈ  �ా ంతం 

య$భrs�ళxb 2ా �ాళb  �ీc�, ½ళb  �ీc�. మ�_  ÍరS.ాల �ీమ ప�జ తమ <�ా×2ా�<��  ÕరSగ8Wా�_< <ం
�ంచటం లX
ే. 

కలbబØ@b కబ8��b పక�, కÙÚb దురS2ా ఉనE <జ:లv పక�. ఆలvuంచంOP – గత అర� శ)�À�లv ఏ  �ా ంతంలv ఎక��వ అ·వృ
��  జ�_2_ం
ో. 

 

 

 

 

 

 



�/ంOో అబద�ం�/ంOో అబద�ం�/ంOో అబద�ం�/ంOో అబద�ం:::: 

ప�)ే�క )ెలం2ాణ ఉద�మ$<�� య$భrs�ళb  చ�_త�� ం
� 

ఇ
� <జంఇ
� <జంఇ
� <జంఇ
� <జం:::: 

అనగన2ా 1985  �ా ంతంలv |Ý�� కృష®  నట4ంu <�_Nంuన ‘�ిం³సనం’ అనబOే జ:నపద uత��ాజం +డ>దల]ౖన ��Þల+. ద¶Pణ 

YZరతంలv )µట5)µ@ 70 ఎం.ఎం. �ి<మ$2ా YZ�¤ అంచ'�ల నడ>మ +డ>దల]ౖన �ి<మ$ �ావటం {ేతనూ, కృష®  )µ@`ా�_ దరßకత-ం 

వ|àంuన uత�ం �ావటం {ేతనూ ఆ �ి<మ$ +జయMNద +డ>దలక� మ8ం
ే అంచ'�ల� ఇబAOPమ8బAOP2ా Jh�_2_ qయ$r. 

అపiట�b  ��త�  �ి<మ$ల� ¡ల$b  �gం
�� లvb నూ, ¡ల$b లv< ఒకటÇ�ండ> ప�మ8ఖ �gం
�� లvb నూ మ$త�c� +డ>దలrs�+. +డ>దలయ$�క, 

�ి<మ$ జయ$పజయ$ల<బట45  À, �ి �gం
�� లక� య$YQౖ ��Þల త�ా-త'�, వంద ��Þల త�ా-త'� వ{ే1+. ఆ ఆనWాr"�� 

·నEం2ా �ిం³సనం {�ల$ À, �ి �gం
�� లvb  �hౖతం +డ>దలrం
�. అల$ంట4Wాట4లv పల$Eడ>  �ా ంతంలv< మ$చరb ఒకట4. 

మ$చరbలv ‘�ిం³సనం’ Wారం ��Þల� ఆOPం{�క అక�OPనుంOP ఎ)ే�యబOPం
�. ;�_2_ నలYQౖ )µ�N
ో ��ÞనుంOP �/ండ> ��Þల� 

వరస2ా ప�ద�_ßంచబOP మáb ఎ)ే�యబOPం
�. ఆ త�ా-త నూరవ ��Þన \క��బOP2ా �/ంO�టల� ప�ద�_ßంచబOPం
�. \త�MNద 

మ$చరbలv ఆ �ి<మ$ ఆOPం
� ప
� ��Þల�. ‘�ిం³సనం’ శత 
�'�తÄవ �gం
�� ల జ:À)�లv మ$త�ం ఆ ఊరS సగర-ం2ా {¾టe 

{ేసుక�ం
�! 

అయ$�, అ
� సంగ;. ప�)ే�క )ెలం2ాణ ఉద�మ ‘య$భrs�ళb  చ�_త�’ ల]క� �ిం³సనం �ి<మ$ నూ��lÞల �gం
�� ల ల]క��� ఏ మ$త�ం 

"�ి qదు. ఆ ల]�ా� Oొ�ా� చూ
�� ం పదంOP. 

అసË ప�)ే�క ఉద�మ చ�_త� +షయంలv అ'Gక అం�/ల� చల$మణÓలv ఉ'�Er. ��ందర
� అరవrs�ళxb 2ా ఉందంటZరS, ఇం��ంద�_ 

ల]క�న య$భrs�ళxb , మ�_ ��ంద�_ ల]క�లv నలభrs�ళxb . <జ:<�� )�జ: ఉద�మ$<�� <ంO� )µ�N
ేళxb  లXవB – అ
� పడ>త« 

లXసూ� . 

అరవrs�ళb�� మ8ందు ఆంధ�ప�
ేI లXదు, కoసం ఆంధ� �ాష5 �మ� లXదు. మ�_ అపÐOే ప�)ే�క ఉద�మం ఎక�OP నుంOొu1ం
ో అOP2g 

WారS లXరS, {ెJ�iWారz లXరS. ఇ
ో అబద�పB ల]క�. 
�<�� ఇంతక'�E +వరణ అనవసరం. 

య$భrs�ళb  ��ందట – 1959లv – ప�)ే�క )ెలం2ాణ �Cసం ఏ ఉద�మమ� జ�_2_న 
�ఖల$లXb వB. అ
� అబద�పB ల]�g�. \దట4 

)ెలం2ాణ ఉద�మం \ల�/;� ం
� 1969లv. �/ంOేళxb , మ�Oొందల అరW(ౖ మం
� అమ$యక�ల <ండ>  �ా ణ�ల అనంతరం 
�<E 

�/చ123ట45న '�యక�ల పబAం గడవటమ�, W(నుW(ంట'G ఆ ఉద�మం oరS2ా�_ qవటమ� జ�_2_ qయ$r. ఇ
� అంద�_�� )ె@�ిన 

చ�_)ే�. ‘ప�జల ఆ�ాంjలvంu పBటe5 ��u1న ఉద�మcd¸)ే '�యక�ల అవస�ాల� "ర2ా'G ఎందుక� సదు� మణÓ2_ం
�?’ – ఇ
� 

ప�)ే�కWాదుల� Wాళb< Wాళxb  WGసు�Cవల�ిన ప�శE. 



'�ట4 ఉద�మం '�యక�ల మ8దు�  ÀOే�ననE
� 
����  
�2g రహస�ం �ాదు. 
�<�� రSÞవB – అ
� చల$b �_న ఏO�
��g ల·ంuం
�. 1972లv 

మ8Ë� <బంధనల�� వ�;�gకం2ా ‘జ/ౖ ఆంధ�’ ఉద�మం "వ�̀ ా� rలv జ�_2_నపÐడ> ఆంధ�ప�
ేI �� మ8ఖ�మం;�2ా ఉం
� ఓ )ెలం2ాణ 

 �ా ం"య8Oే. 1969 )ెలం2ాణ ఉద�మం ప�జల ఆ�ాంjల c�ర�g జ�_2_నటÇãb )ే, ఆ ఉద�మం WGOP ఇం�ా చల$b రక�ంO� ఉనEటÇãb )ే 

ఆంధ�ప�
ేI < మ8క�ల� {ెయ�టZ<�� 1972< �ంuన తరSణం మ�gమ8ం
�? ప�సు� తం uక��మ8OP2ా మ$�_న |}~ద�ాబZ£ < అపiట�b  

‘జ/ౖ ఆంV�� ’ Wాదుల� అడగలXదు క�O�. ‘జ/ౖ ఆంV�� ’�� మద�త�2ా ఇవతల ‘జ/ౖ )ెలం2ాణ’ ఎందుక� �ాÞ�CలXదు? ‘అనEదమ8Nల$b  

+OP q
�ం’ అ< uలకపల�క�ల� ప@�gWాళxb  అల$ +OP qగ@2_న ఒక� అవ�ా�ాoE ఎందుక� వదుల�క�'�EరS? 1972 అ�hం½b  

ఎ<Eకలvb  ప�)ే�కWాదం)* 40 {¾టb   qట² {ే�ిన ఎÅ ట²JిఎÅ (సంప�ర® )ెలం2ాణ ప�జ: స�;) అభ�రS� లvb  ఒక�రS తపi �గ)� 

Wాళbందరz మట45కరవటం, �2_@న Wా�_లv 28 మం
� OP ా¡టeb  �hౖతం �Cలviవటం 
ే<�� సూuక? ఈ ��Þ )ెలం2ాణWా�_లv 

ఆంV�� Wా�_Jhౖ W(ల�b W(త�� త�నE ఆWGశ�ాWG.ాల� ఎపiటeEంOో ఉనEWG'(ౖ)ే గత �/ండ> ద�ాబZ� లvb  ఆంV�� , �ీమ Wాసుల� WGలం W(�_l2ా 

|}~ద�ాబZదులv Jhటe5 బడ>ల]ందుక� Jhడ)�రS? ‘+OP qr మ$ బ�త�క� c�ం బ�త�క�)�ం, మ$ అ·వృ
��  c�c� 

{ేసుక�ంటZం’ అ< ఈ'�డ> 23ంత�ల� uంచుక�ంటeనE WG�ాiటeWాదుల� ఆంధ�ప�
ేI  �ాజV�< Ô
�లv |}~ద�ాబZదు�� W(ల�b వల$ 

ప�_శlమల�,  �ా జ/క�5 ల� వu1పడ>త�నEపÐడ> ఏcd¸ qయ$రS? నలభ¼�, య$భ¼�, అరవ¼� ఏళxb 2ా ఉద�మం `ాగ8త«'G 

ఉనEపÐడ>, )ెలం2ాణ `ా� <క�లvb  ‘ఆంV��  
ోJిO�
�రSల’Jhౖ <రసన �hగల� �gగ8త«'G ఉనEపÐడ> ఆంV��  Jhటe5 బOP
�రSల 

‘దండయ$త�’< ఎపiట4కపÐడ> ఎందుక� అడ>� �CలXదు? ఏ'�ట4�/�'� +OP qక తపiక q)ే ఆ'�డ> ఇవoE +పiలX< 

uక��మ8డ>లవB)�య< )ె@య
�? 

ఈ ప�శEల�� సమ$V�నం {ెపiటం అ; సుల�వB. ఈ ప�)ే�క YZవనల� ప�జలvb  ప�బలం2ా లXవB. తమ తమ  �ా ం)�ల�� జరSగ8త�నE 

అ'��య$లJhౖ ఇరS  �ా ం)�లvb నూ <రసనల�'�Er. అంద�¤E అ<E WGళల$ సంతృJి�  పరచటం క�
��g ప< �ాదు �ాబట45  ఇల$ంట4+ 

ఎపÐడూ ఉంటp'G ఉంటZr. Wాట4 �Cసం �ా.ా5 � ల�, 
ే�ాల� +OP qWాలనE ఆలvచనల� ప�జల మదులvb  WాటంతటWG పBటe5 క� �ావB. 

‘జ/ౖ )ెలం2ాణ’, ‘జ/ౖ ఆంV�� ’ అంటp �ా.ా5 � <E +డ23ట�5  ఆలvచనల� ప�జలvb ంu పBటe5 ��u1న+ �ావB – ఎవ�_ ల]క�ల� WాÙåb సుక�'G 

��ంద�_ మ�ి�.ా�లvb ంu \ల�చు��u1న+.  �ాబట�5  అ+ ఎంత హæాత�� 2ా పBటZ5 ¼ అంత హæాత�� 2ానూ పడ�g�ాr. అవసరం c��ా 

ఉద�మ$ల< Wాడ>క�< అ
� "�ాక Wాట4< అట�/���ంచటం ప�పంచWా�ప� ం2ా '�యక�ల�� W(నE)* Jhట45న +ద�. మ�డ> ద�ాబZ� ల 

త�ా-త – ఆ +ద�< 'Gట4 తరం )ెల�గ8 �ాజ��య �ాబందులvb  �/ంO�క�ల� ఎక��వ చ
�+న మ³నుYZవBOొకడ> మహత�ర �¤;లv 

ప�ద�_ßంచదలచు�Cవటం)* )ెలం2ాణ ల¨@b J��_ట )�జ: '�ట�ా<�� మ��మ$రS )ెర లXuం
�. 

మం;� పద+ �ాలXద< అ@2_న ఈ మ³
ొర )ెలం2ాణ జ/ంO� భ8జ:'Gసుక�< అక�OP జ'�ల< ఉనEపÙçన ఉద��_ం{ే`ా� నంటp 

బయలX� �_ం
� 2001లv. ఉద�మ  ా�¤52ా {ెపÐక�ంటeనE ఆయన పjం ఆ త�ా-త జ�_2_న ఏ ఎ<Eకలvb నూ ఏకపj +జయ$ల� 

`ాV�ంuం
� లXదు. Jhౖ2ా, ఆ  ా�¤5 ప�;ష5  '�'�ట4�� "�ికటe5 2ా మ$�_ 2009 `ాV�రణ ఎ<Eకల'�ట4�� ఎవరS )*Oొ���  Wా�_)* 

జటe5 కట5టZ<�� ఆవB�ావBరSమ'G దశ��u1, ఎ<Eకల ఫ@)�ల త�ా-త ఆ  ా�¤5�g �ాక Wా�_)* జటe5  కట45న ప¶é<�� తల బØJిi కట45న 

చ�_త� ఇం�ా )�జ:2ా'G ఉం
�. ప�)ే�క �ాష5 � `ాధ'G ఏ�/�క అజ/ంO�2ానూ, +OP2ా ఎ<Eకల మ$�<êh`q5  �hౖతం లXక�ంO�నూ ఎ'�E 

ఎ<Eకలvb   qట² {ే�ిన ఈ  ా�¤5 ప�;`ా�¤ ఓట��� {ెJ�i క�ంట4 `ాక� ‘ఈ ఎ<Eకలvb  ఓట4ం± సరn< `ా� <క అం�ాలX ప�YZ+తం {ే�ాr 

http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/SE_1972/Statittical%20Report%20Andhra%20Pradesh%201972.pdf
http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/SE_1972/Statittical%20Report%20Andhra%20Pradesh%201972.pdf


తపi �ాష5 � `ాధన �ాదు’! )ెలం2ాణ ప�జల�� ప�)ే�క �ాష5 � `ాధన ఏమంత ప�V�నcd¸న +షయం �ాద< �ళb  మ$టలvb 'G )ే@ qవటం 

లX
�? 

ఇం)ెందుక� - ఈ ��Þ ఏ |}~ద�ాబZ
ై)ే ‘మ$
ే’ అంటp )�జ: uచు1 �ారక�ల� 2ాంOP�సు� '�E��, `ా¶éత«�  ఆ 2glట¥ |}~ద�ాబZ£ 

ఎ<Eకలvb   qట² {ే�� దమ8N లXక Wాళxb  )*క మ8OPuన W(ౖనం �hౖతం <'�E \నEట4
ే. ఇ
� – ‘ఉద�మ$<�� నవ ఊJిరSల�
�న  ా�¤5’ 

భంగ చ�_త�, )ెలం2ాణలv Wాళbక�నE అసల]ౖన బలం. తమ బలం సనE2_లb టం చూ�ి కలవరపOP, ఆఖ�_ యతEం2ా WG�ాiటeWాదుల� 

+�ి�_న  ాuక – +భ¡ంu  ా@ంచటం. ప�జల మధ�  �ా ం"య +
ే-.ాల� �/చ123ట45  పనుల� చక�బQటe5 �Cవటం �ళb  )�జ: తంత�ం. 

�ళb�� )*డ> +
��రS� ల< �/చ123ట�5   Õ� êhసరzb , c�V�వBల మ8సుగ8లv< Wామపj "వ�Wాదుల `ానుభ�;పరSల�. త�ాల�2ా 

`ాగ8త�నE ఉద�మం అంటp అమ$యక�ల< మభ�Jhట5టZ<�� �ళxb  కల�ికటe5 2ా ప�{�రం {ేసు� నE అబద�c� ఉద�మ చ�_త��� 

సంబంV�ంuన �ా�� ల]క�ల�. 

WG�ాiటeWాదుల� {ెబ8త�నEటeb  )ెలం2ాణ ఉద�మ$<�� ద�ాబZ� ల చ�_)ే� ఉంద< ఒపÐక�'�E- అ`ాధ�cd¸న ల¶é�ల �Cసం ఏళëb  

ప�ళëb  ఏకV�ట4 ఉద�మ$ల� నOPJ� బదుల�, �ళxb  ప
ే ప
ే ప�̀ ా� +ం{ే Jhద�  మనుష�ల ఒపiందం, 610 ìWÃల అమల� గ8�_ంu ఆ 

`ా� rలv ఉద�మ$ల� {ేపOP)ే ఎవ�3ద�ంటZరS? Wాట4 �Cసం ఈ మ³నుYZవBల� ఎపÐడ'�E కoసం ఉత�� ;�  
�jల'�E {ే�ా�ా? �ళb�� 

�ావల�ిం
� సమస�ల� "రటం �ాదు – అ+ <¶gపం2ా ��న`ాగటం. తమ `ా-�ా� ల �Cసం ఉనE సమస�@E ఎక��వ {ే�ి చూపటZ<��, 

��త�  సమస�ల� సృíి5 ంచటZ<�� �ళxb  తయ$¥. ఒకWGళ )ెలం2ాణ +OPపO��  ఈ �ాబందుల �/క�ల చపÐడ> ��ం
ే మనవల�ి ఉంట� -

 WGరr'� ఒ�_2g
ే�ట4? అర�ం {ేసు�CవటZ<క
ో బ�హN రహస�ం �ాదు. 
�<�ా�వల�ిందల$b  Wాస�Wాల< �ీ-క�_ం{ే గ8ణం. అ
� 

Mక�ం
�? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



మ�Oోమ�Oోమ�Oోమ�Oో అబద�ంఅబద�ంఅబద�ంఅబద�ం: 

�ా.ా5 � <�� సగం ఆ
�యం సమక�రSసు� నE )ెలం2ాణ��, ఆ <ధులvb  ద�g� WాటZ అత�లiం 

ఇ
� <జంఇ
� <జంఇ
� <జంఇ
� <జం: : : :  

ఈ ల]క�ల� ఒ�C� కథలv ఒ�C� రకం2ా ఉంటZr. \త�MNద – )ెలం2ాణ నుంOP సమక��g ఆ
�యం 45% నుంOP 55% 
��ానూ, 

అందులv )ెలం2ాణ�� ల·ం{ే WాటZ 20% నుంOP 30% 
��ా మ$త�c� అo క<Jిసు� ం
�. �ా)�ల సంఖ�లv Wాస�Wాలటeంu 

ప�)ే�కWాదుల Wాద'G <జమనుక�ంట� ఓ Jhద�  ;ర�ాసు క<Jిసు� ందందులv. WG�ాiటe�� Wాళxb  {ెJ�i ప�V�న �ారణం )ెలం2ాణ 

W(నకబZటeదనం. అంత W(నకబడ�   �ా ంతం నుంOP �ాష5 � ఖజ:'��� అత�V�క ఆ
�యం సమక�రటం – ఎల$ `ాధ�ం?  

`ాV��`ాV��ల]ల$ ఉ'�E, ప�)ే�కWాదుల గడ>సుద'�<����
ో ;రSగ8లX< ఉ
�హరణ. ఆ
�యం ల]క�లX��టపÐడ> |}~ద�ాబZదు< 

)ెలం2ాణలv YZగం2ా YZ+ంచటమ�, ఖరS1ల  దగ[�_��{ే1స�_�� |}~ద�ాబZదు< "���ి �గ)� )ెలం2ాణ ¡ల$b ల< గ8�_ంu మ$త�c� 

మ$టZb డటమ� �ళbకలWాటe. Wాళxb  Jhౖన {ెJిiన ‘)ెలం2ాణ ఆ
�యం’లv అత�V�క �ాతం |}~ద�ాబZదు మ³నగరం, మ�_య8 
�< 

ప�_V�లv< cdద§, రం2ా�/OP�  ¡ల$b లvb < ++ధ ప�_శlమల�, Wా� ా�ాల�, ఐట² ఇండ�ీ5 �, �ి<మ$ ఇండ�ీ5 �, �_య¦ ఎ��5ð ఇ)��V� రం2ాల 

నుంOే వసు� ందనE
� గమ'�రñం. ఆయ$ రం2ాలvb  (ఐట² రం2ా<E �న³r��� ) �C`ా� ంధ�, �ాయల�ీమ Jhటe5 బOP
�రSల 

య$జమ$న�ంలv ఉనEWG ఎక��వనE
� గమ'�రñం. ఉమNOP �ాజV�<2ా �ాష5 �ంలv< అ<E  �ా ం)�ల ప�జల Jhటe5 బడ>ల నుంOP వu1న 

ఆ
�య$<E )ెలం2ాణ  �ా ంతపB ఆ
�యం2ా చూJించటమ�, ఆ ఆ
�యమం)� �గ)� )ెలం2ాణ ¡ల$b లvb  మ$త�c� ఖరS1 

JhటZ5 లనటమ� '��యc�'�? 

ఇపÐడ> WG�ాiటeWాదుల� ‘)ెలం2ాణ ఆ
�యం’లv అత�V�కం |}~ద�ాబZదు నుంOే వసు� ందన'�E ఒపÐ�CWా@, లX
� )ెలం2ాణ 

W(నకబడలXదన'�E ఒపÐ�CWా@. \దట4
� ఒపÐక�ంట� – |}~ద�ాబZదు �/+నూ� {ెం
�)ే |}~ద�ాబZదు నగ�ా<�� మ$త�c� {ెం
�@, 

లX
� �ాష5 �ం \)�� <�� సమ$నం2ా {ెం
�@ అనE Wాద'òసు� ం
�. �/ంOో
� ఒపÐక�ంట� – WG�ాiటe��  �ా ;ప
��g లXదు. �ాబట45  Wాళxb  {ే�� 

ప< .. అసల� <జ:ల� 
�u �ాజV�< నగరం సమక��g1 ఆ
�య$<E )ెలం2ాణ ఆ
�యం2ా అబద�పB ప�{�రం {ెయ�టం, అందులv 

�ింహYZగం )ెలం2ాణ�� {ెందటం లXద< గ2�[ ల� Jhట5టం. ఏం )ె@+!   

తమ$.ా ఏంటంట� -  తమ `Õమ8N దగ[�_��{ే1స�_�� ఎవ�_ `Õమ8N Wా�_
ే అ'G ఈ WG�ాiటeWాదుల�, పక�  �ా ం)�ల `Õమ8N 

)ెలం2ాణ�� ఉప¼గపడటం గ8�_ంu అOP2_)ే మ$త�ం 23ంత� Jhగల1రS. 
�<�C ఉ
�హరణ చూ
�� ం. ప�భ8త- అV��ా�_క ల]క�ల 

ప��ారం ++ధ )ెలం2ాణ ¡ల$b లvb  `ాగ8బOPలv ఉనE భ�� +�ీ� �ా® ల� ఇల$ ఉ'�Er. 

వరంగ¦          – 7,46,242 ఎక�ాల� 

క�¤ంనగ¥         – 6,47,402 ఎక�ాల� 

నల¨[ ండ          – 4,79,328 ఎక�ాల� 

http://irrigation.cgg.gov.in/jsp/andrhaMap.jsp
http://irrigation.cgg.gov.in/jsp/andrhaMap.jsp


<జ:మ$బZ£     – 4,15,869 ఎక�ాల� 

మహబ�ª నగ¥ – 4,02,773 ఎక�ాల� 

ఖమNం          – 3,83,005 ఎక�ాల� 

ఆ
�ల$బZ£      – 1,84,336 ఎక�ాల� 

�2_@న మ�డ> )ెలం2ాణ ¡ల$b ల� – |}~ద�ాబZ£, cdద§, రం2ా�/OP�  – ప�V�నం2ా  ా�_�lా �క  �ా ం)�ల� �ాబట45  ఇక�OP వ�వ`ాయ 

భ�� తక��వ. 

మ�� పక� 7,26,090 ఎక�ాల `ాగ8భ��)* కృ.ా®  ¡ల$b , మ�_య8 6,78,197 ఎక�ాల `ాగ8భ��)* గ8ంటpరS ¡ల$b  �/ండూ 

వరంగ¦ క'�E W(నకబOP ఉ'�Er! ఆంధ�ప�
ేI ఏరiడక మ8ందు )ెలం2ాణ  �ా ంతంలv `ాగ8లv ఉనE ఎక�ాల]<E, ప�సు� తం `ాగ8లv 

ఉనEW(<E? ఒకపÐడ> ‘�/�Å బô¦ ఆõ `ÍÖ ఇంOPయ$’2ా J��3ం
�న �C`ా�  ¡ల$b ల� ఇపÐడ> వ�_ `ాగ8బOPలv )లెం2ాణ ¡ల$b లక'�E 

W(నకబOP qవటం 
ే<�� సూuక? స�g, �ా��పB వ�_< వ
�లX�ి ��<E Wా� ార పంటల సంగ; చూ
�� ం: 

ప;�పంట +�ీ� ర®ం      - )ెలం2ాణ 70.31%, �C`ా�  + �ీమ 29.69% 

పసుపB పంట +�ీ� ర®ం - )ెలం2ాణ 81.66%, �C`ా�  + �ీమ 18.34%  

�రప పంట +�ీ� ర®ం   - )ెలం2ాణ 52.56%, �C`ా�  + �ీమ 47.44% 

అలb ం పంట +�ీ� ర®ం    - )ెలం2ాణ 95.37%, �C`ా�  + �ీమ 4.63% 

 Õ2ాక� పంట +�ీ� ర®ం  - )ెలం2ాణ 15.28%, �C`ా�  + �ీమ 84.72%  

ఆంధ�ప�
ేI లv )ెలం2ాణ Yô2�nక W(ౖ�ాల�ం 40% ఐ)ే �C`ా� , �ీమల� క@Jి 60%. Jhౖ పంటల� `ాగ8{ే�� +�ీ� �ా® ల �ాతం గమ<ంచంOP. 

ఒక�  Õ2ాక�లv తపi �గ)� WాణÓజ� పంటలvb  )ెలం2ాణ `ాగ8భ�� +�ీ�ర®ం �ాతం అక�OP Yô2�nక +�ీ� ర®ం �ా)�<�� స�_2ా 

వ�;�gకం2ా ఉం
�. 

ఆ
�య వ�య$ల చర1లv `ాగ8భ�� +�ీ� �ా® ల Jిడకల WGట ఏ�టనుక�ంటe'�E�ా? అక�OP�g వసు� '�E. య$YQౖ �ాతం Jhౖ2ా బöరS 

బZవBల Mద ఆV�రపOP ��ద�ం {ే�� ¡ల$b ల� )ెలం2ాణలv ఎ<�
� ఉండ2ా, �ాయల �ీమలv '�ల�గ8, �C`ా� లv ఒకట4 ఉ'�Er. 

�C`ా� లv అV�క �ాతం `ాగ8బOP పంట �ాల�వల ��ం
ే `ాగ8త�ందo, ఆ తర³ ��
��<�� ఏO�
��� ఒక పంట �ంu WG�� W(సుల�బZటe 

(మ8ఖ�ం2ా Jhౖ �ా.ా5 � ల� oళxb  Àగబడ>త�నE ప�సు� త ప�_�ి�త�లvb ) లXదo )ె@�ిం
ే. అ
ే సమయంలv, బöరS బZవBల oట4)* ��ద�ం 

{ే�� WారS ఏO�
��� �/ండ> పంటల� పంOPంచటం కదు� . 
�<కrs� క�/ంటe ఖరS1< ప�భ8త-ం సÀÄO�ల�, ఉuత వ�ాల రzపంలv 

భ�_సు� ం
�. 
�< లÀ�
�రSల� )ెలం2ాణలv'G అV�కం2ా ఉండటం గమ<ం{�@Äన +షయం. మ�_ ఆ సÀÄO� `Õమ8N �ాష5 � ప�జలందరz 

కట45న పనుEల 
�-�ా సమక��_ం
�, లXక ఒక� )ెలం2ాణ ఆ
�యం నుంOే సమక��_ం
�? మ$ `Õమ8N మ�/క�Oో ఖరS1 

Jhట5టc�ంట< �C`ా� / �ీమలvb  ఎవరz  ాంJhb టeb  పంచటం లX
ేం? 



'�ల�2� అబద�ం'�ల�2� అబద�ం'�ల�2� అబద�ం'�ల�2� అబద�ం:::: 

M ఫల$'� WGరS, మ$ ఫల$'� WGరS 

ఇ
� <జంఇ
� <జంఇ
� <జంఇ
� <జం:::: 

�ాజ��యం అంట� జనWాదం అ'G
�  ాuపట45న  ాత మ$ట. అరW(ౖలvb 'G అ
� భజనWాదం2ా మ$�_ qrం
�, )µంYQలౖvb ��{ే1స�_�� 

+భజనWాదం2ా ప�_ణ�ంuం
�. స-�ా�ా�ల� చక�బQటe5 �CటZ<�� ఉనE సమస�ల� ఎక��వ {ే�ి చూపటం, లX< సమస�ల� 

సృíి5 ంచటం, త
�-�ా ప�జల మధ� uచు1 Jhట5టం, ఒక�_ Mద ఒక�_< �/చ123ట5టం 'Gట4 తరం '�యకగణం గ8ణం. అల$ �/చ123ట�5  

కళలv ఆ�_)ే�_ qrనWాáb )ెలం2ాణ WG�ాiటeWాద ఉద�మ `ారధుల�. �ళb��, �ళb  అనుయ$య8ల�� ఓ ఉమNOP లjణం ఉం
�. తమ 

WG�ాiటe �C�_��� W(నకబZటeదనం �ారణం అంటp Wాదన \దల]డ)��ా, '�ల$ంట4 WాOెవOో వu1 ‘ఎక�డ లXదు W(నకబZటeదనం’ 

అ< ఎదురS ప��øE���  W(ంట'G J�b టe êి�ాrం{ే�ి ఆంV�� Wాళb  
ోJిO� �ారణం అంటZరS. అందులv <జ:<జ:లXంట� <గ8[ 
ేల1బö)ే 

అక�డ>EంOP )ె@+2ా మ��
�ంట�b �� చర1< 
��_ మnb`ా� రS. ఓJి2ా[  ఒ�C� ఆ��పణ అంత�చూడటం \దల� JhOP)ే ‘అస@దం)� 

ఎందుక� .. MరS WGరS, c�ం WGరS Ñq’ అ'G`ా� రS. 

ఏWGWÃ WGరంట� ఏ
ోల$ అడÎ�hã5 qవచు1, �ాo ఏకం2ా ‘M YZష WGరS, మ$ YZష WGరS’ అనటం WG�ాiటeWాదుల )�జ: Jhౖత�ం. 
�<�� 

ప�;2ా +వరణùకట4 ఇWా-@Ä �ావటం +V� W(ౖప�¤త�ం. YZష��, య$స��, మ$ండ@�ా<�� )ేO� )ెË< పంOPతపBత�� ల� ఈ మధ� cdÙúb  

c�V�వBల'G బö�3� కట4 త2_@ం{ేసుక�< ప;�కలvb  పBంఖ$నుపBంఖ$ల�2ా Wా�`ాల� �ా�ి  ా�gసు� '�EరS – ‘)ెల�గ8 WGరS, ఆంధ�ం WGరS’ 

అంటp! ఆంధ�ప�
ేI లv )ెలం2ాణWాసుల� మ$టZb Oే
� )ెల�గ8, త���'�ళxb  మ$టZb Oే
� ఆంధ�ం అ< �ళb  +u)�� uత� +ప�¤తWాదం.  ఒ�g 

YZష�� �/ండ> J�రSb నEంత మ$)�� న అ+ �/ండ> WG�g-రS YZషల]ల$ ఐ q)�యనE ప�శEOP2_'�డ> W(�_lWాడ< Wాళb  నమNకం. అటeవంట4 

W(�_l \�_l ప�శEల��  సమ$V�నం2ా చ�_త�కంద< అ'�
� ఘటనల సంగత�లXWGWÃ c�ళ+ంu ఆ
�)�ళంలv సంగత�లX�ి మ�¤  ాడగల 

ఘ'� ాట²ల� Wాళxb . ఆ {ెవBల)* +ంట� ఆంగbమ�, ఇం2¤bష« �hౖతం WG�g-రS YZషల$b  +<Jి`ా� rsÌ! 

అr)ే అసల� సమస� సదరS పంOPతపBత�� ల)* �ాదు – Wాళb  +తండWా
�<E ప�)ే�కWాద ప�{��ా<�C పరమ$య8ధం2ా Wాడ>క�'G 

 qటe2ాళb)*. స�g, మ$టవరస�� )ెలం2ాణWా�_
� )ెల�గo �గ)�Wాళb
� ఆంధ�మo ఒJ�iసుక�ం
�ం. అల$ {ే���  – ఎపiటZb 2ా'G 

ఇక�O� ఓ ;ర�ా�hదు�üత�ం
�. )ెలం2ాణ YZష )ెల�2/�నపÐడ> )ెల�గ8 త@b Wా�_ త@b �ాక�ంO� ఎల$  qrం
�? ‘)ెలం2ాణ త@b ’ 

అంటp ��త�  త@b< సృíి5 ంచుక�'G బదుల� )ెల�గ8 త@b< ల$క��< ‘M�g ఆంధ� త@b< పBట45 ంచు�CంOP’ అనుంOొచు12ా? 

ఎందుకనలXదంట�, ఈýక� ‘)ెల�గ8, ఆంధ�ం WG�g-రS’ అ'G మహత�ర YZ.ా`ా� � <E రంగంలv�� 
�ం{�ల'G అ+OPయ$ )ెలం2ాణ త@b< 

పBట45 ం{ే'�ట4�� 
ొరలక� తట5లXదు �ాబట45, అ
� )�జ:2ా W(@2_న బల�A �ాబట45 .  ఈ మ³నుYZవBల� <'�E \నEట4
��ా 

‘)ెల�గ8Wా�_�� �/ండ> �ా.ా5 � ల�ంట� తJ�iంట4’ అ< ఆరS'òEక� �ాగం "�ి'�ళxb . ఇపÐడ> ��త� 2ా ‘)ెల�గ8, ఆంధ�ం WG�g-రS కనక మ$ YZష 

 �ా ;ప
�కన మ$�C ప�)ే�క �ాష5 �ం ఉంO�@Äం
ే’ అ'G  ాటందుక�'�EరS! 




�<Eబట45  అర�మrs�
ేంటయ$� అంట� – )ెల�గ8, ఆంధ�ం WG�g-�ా ఒకటZ అనE
� �ళbకనవసరం. ‘)ెల�గ8 YZష మ$
ై)ే )ెల�గ8 త@b 

మ$
� �ాక�ంO� ఎల$  qత�ం
�’ అ'G ప<��మ$@న ల$¡క��ల�� Wా�_ దగ[ర `ా� నం లXదు. తమ ల¶é�<E ��ట5టZ<�� ఏ �ాr 
ొ�_��)ే 


�<E +సరటc� �ళb�� మ8ఖ�ం. ఊరzWాO�  ాంJhb టpb ,  qస5రzb  WG�ి మ�¤ ఈ తర³ ప�{�రం ఊదర23OP)ే 

జ�_2g
ేంట4? ’<జc�ను�ీN, ఆంV�� Wాళxb  WGరS )ెలం2ాణ Wాళxb  WGరS’ అ'G YZవన జ'�లvb  నరన�ా'� ìర®మవటం \దలవBత�ం
�. 

WG�ాiటeWాదుల ఎత�� గడ అ
ే. ‘Wాళxb  WGరS, మనం WGరS’ అ'G అ· �ా యం )ెలం2ాణ ప�జలvb  క@2_ంచటం, 
�< వలb  Wాళbలv తల])ే�  

అభద�)�YZWా<E, ప�ాrWా�_Jhౖ మ$నవసహజం2ా క@2g అపనమN�ా<E తమ పనుల� చక�బQటe5 �CటZ<�� Wాడ>�Cటం. ఆ వ��హం 

ఫ@సు� ంద'G
�<�� సూచ'G )ెలం2ాణ  �ా ంతంలv �C`ా� ¡ల$b ల �_¡��5 �షనుb నE Wాహ'�ల� ధ-ంసం {ెయ�టం, ఆంV�� బZ�ంక� వంట4 J�రb< 

మ$ర1టం వ2/��ా +ప�¤త చర�ల�. )ెలం2ాణ< వందలXళxb  
�స�ంలv మగ[బQట45న <జ:మ8ల J�రb)* |}~ద�ాబZదులv ��ల�W(ౖన 

భవ'�ల�, సంస�ల� ల]క�లXన<E. ‘ఆంV�� ’ J�రS Mద 
�డ>ల� {ే�� \న2ాళb  ఆతN2üరవ <'�దంలv <జ:r" ఉంట� మ8ందు 

ఉ`ాN<య$ య�<వ�_Äట², <�Ä, `ాల$¥ జం± మ��¡యం ఇ)��
� J�రSb  మ$ర1�gం? 

సంస�ృ; +షయంలvనూ అ
ే రకం Ìసప��_త +ష ప�{�రం. )ెలం2ాణ సంస�ృ; WGరS, త;మ$N )ెల�గ8Wా�_ సంస�ృ; WGరట. ఇ
� 

ప��_�2ా అబద�ం �ాదను�CంOP, అr)ే ప��_�2ా <జమ� �ాదు. �ాష5 �ంలv )ెలం2ాణ సంస�ృ;, '��-)ెలం2ాణ సంస�ృ; అంటp �/ంOే 

ర�ాల�నEటeb  మ$టZb డటం ఆ అబద�ం. ·నEత-ంలv ఏక)�-<�� ప�;రzపcd¸న YZరత
ేశంలv ఈ సంస�ృ; అనబOే
� వంద cd¸ళb�C 

+ధం2ా మ$�_ qrs ప
�ర�ం – ఇరSగ8  ÕరSగ8 సంస�ృత�లvb  )ేO�ల �ాతcdంత'G
� WG�g +షయం. ఒక ఊ�_లv'G క�ల$<�C 

కటe5 బZటe, మ)�<�C కటp5 బØటp5 . ఒక క�లంలv'G �C`ా� లv ఓ రకం ఆ{��ాల�, �ీమలv మ�� రకం ఆ{��ాల�, )ెలం2ాణలv ఇం�C 

రకం అలWాటeb . �C`ా� లv'G ఒ�C� ¡ల$b లv ఒ�C� రకం ఆ³రపBటలWాటeb  – ఓ ¡ల$b  WారS �ీ-టeb  చూ�ి ల¨ట5లX��� , ఆ  ÕరSగ8 

జల$b Wా�_�� పచ1OP లX<
ే మ8ద�  
�గదు. ఒ�g ¡ల$b లv ఓ  �ా ంతంWాళxb  23డ>�  �ా�ా'(ౖE'� అ�ాrంచుక�ంటZరS, మ��  �ా ంతంWాళxb  ఆ 

ఘ$టe�� గ8డ>b  )ేలX`ా� రS. þభ�ా�ా�లvb  మ$ం`ా³ర +ందుల� <íిద�cd¸న  �ా ం)�ల� ��<E, 
�<�� +రSద�cd¸న  �ా ం)�@ం��<E. ఓ 

 �ా ంతంలv J�రSనE 
ేవBడ> మ��  �ా ంతంలv అ'�మక�డ>. ఒక {¾ట {ే�� పండగల�, జ:తరల� ఇం�C {¾ట {ెయ�రS. {ెపÐక�ంటp 

 q)ే ఇల$ంట4 u'�E Jh
��  )ేO�ల� ల]క�కందవB. WG.ాల�, య$సల�, సంప�
�య$ల�, ఆ{��ాల�, అనEం ;'G అలWాటb   �ా ;ప
�కన 

�ా.ా5 � లX�ాiటe {ేసూ�   q)ే 
ే�ా<E ఎ<E WGల �ా.ా5 � ల�2ా +డ23టZ5 @? 

 

 

 

 

 

 



ఐ
ో అబద�ంఐ
ో అబద�ంఐ
ో అబద�ంఐ
ో అబద�ం:::: 

)ెలం2ాణWా�_Jhౖ ఆంV�� Wా�_ +వj 

ఇ
� <జంఇ
� <జంఇ
� <జంఇ
� <జం:::: 

�/ంOో ప�పంచ య8ద�ంలv అణ8బZంబ8ల V�ట4�� క�
ేల]ౖన బ8@b 
ేశం అన; �ాలంలv'G అగl2ా�2ా మ$�_న W(ౖనం మన కÙÚb దు�g ఉం
�. 

అ
ే సమయంలv స-తంత�ం  Õం
�న మన 
ేశం ఎక�డ>ం
�? అcd�_�ా Wాడ> బZంబ8లX�ాడ< ఏడ>సూ�  క���1క�ంO� �/ట45 ంuన క�ి)* 

జపoయ8ల� మ8ందుక� దూసుక� q)ే, À�ట4షరzb  మహమN
�య8ల� ��లb 23ట45న సంపదల ఊసుల$డ>క�ంటp, )�తల� )�2_న 

సుWాస'�భ�_త 'Gత�ల `Õల�b  కబ8రSb  {ెపÐక�ంటp YZర"య8లం మ$త�ం 23ంగn WG�ిన {¾ట� ఆరS1క��రS1ను'�Eం. ఎందుకంట� -

 �h¦� Jిట²లv మన తలద'GEWారS ప�పంచంలv'G లXరS �ాబట45 . ఎదుట4Wాళb  `ానుభ�; �Cసం మనం పడ<  ాటeb ండవB. ‘చూ�ా�ా 

'��gమrం
ో, చూ�ా�ా '��/ంత అ'��యం జ�_2_ం
ో’ అ< గ8ంOెల� బZదు�Cటంలv ఉంOే మజ: సగటe YZర"య8OP�� మ�_ 


ే<లvనూ ఉండదు. ‘'Gను కష5పOP Jhౖ��{�1’ అ< �3మ8N +రSచుక�< {ెపÐ�Cటంక'�E ‘ననుE Wాడ> )µ�g��ాడ>’ అ< గ8డb  oరS 

క�క���Cటc� ఎక��వమం
��� Jీ�; ాత�ం. ఆ రకం2ా �ా@పOే కడవల��
��  జ:@< కరSవB
��ా 2�l @ బÏ�వBమ< )ే<1)ే అ
ో తృJి� . 
�< 

మ8ందు �2_@న ఇహ పర Yö2ాలoE బల$దూ¥. 

అoE ఉ'�E అల�b OP '�ట�b  శ<ల$ .. అ<E ర�ాల వనరSల�, ల]క�లXనంత య8వశ��� ఉ'�E మన 
ేశం క�'��_ల�b త�ండటZ<�� ఓ 

మ8ఖ� �ారణం – YZWÃ
ే-2ాల��{ే1 +ల�వ మ�_ 
ే<�� ఇవ-< గ8ణం తరత�ాల�2ా మన జ:; జను�వBలvb  ì�_®ంచుక� qవటం. ఈ 

గ8ణ�<�C కవల `qద�¤ ఉం
�: మన {ేత2ా<త'�<�� ఎవOPMద'� పOP ఏడవటం. మన �ి<మ$ కథలvb  నూట4�� )µంYQౖ �hంట4cdంటe 

చుటp5 'G ;రSగ8త�'�E, వందల$
� ట²� ��నళbలv ల]క�లXన<E 2_bజ�_� కoEళb  ìOP ాకం �ీ�_యళxb  <రంత�ాయం2ా 

ప�̀ ారమ�త�'�E, ప;�కలvb  ఆ
�Wారం అనుబంV�ల కథలoE ఏడ>పB23టe5  బZV� 2ాధల)*'G <ంOP qr'�, ఎ<Eకలvb  ఓOP qrన 

ËడరSడ> ఈ�ఎంల Mద పOేOP1'�, ప�¤j తJిiన Jిల$b డ> J�ప¥ ఔటZõ �ిలబÅ వu1ంద'G  ాట  ాOP'� .. Wాట<Eట4�� ఈ జంట 

గ8ణ�లX �ారణం. స-ల$భం �Cసం ప�జల మధ� uచు1 Jhట5బ�'G �ాబందు2ాళb, Wాళb  W(నక�ంOే uలb రమలb ర బZజ: భజం"�2ాళb  {ేత�లvb  

ఇWG అల$b వB
��� అదు×త 
� ాల�. ఉద�మ$ల మ8సుగ8లv ఉ ాV� కలiన {ేసుక�'G �ాజ��య <రS
ో�గ8ల�� ఇWG ఉ
��ప�ాల�. 

'��C ��E|àత�డ>'�Eడ>. క�¤ంనగ¥ Wాస�వB�డ>, +
��V�క�డ>. మ$ ప�_చయం ప'(EంOేళb  ��lతం – |}~ద�ాబZదులv ఉ
ో�2ాల WGటZOే 

��Þలvb . ��'�Eళb  W(దుక�ల$ట త�ా-త, ఇద��_�� ఒ�g సంస�లv ఉ
ో�గ\u1ం
�. ఆ సంస�  అV�ప; �C`ా� ంధ�Wా�ి. ��'�Eళb  టÇౖ �<ం± 

త�ా-త ఆ సంస�  మ$ ఇద��¤E, మ�_ ��ంద�¤E అcd�_�ా పంJిం
�. ఇక�OP��{�1క ��'�Eళb�g '� �తృOP ఉ
ో�గం ఊOPం
�. త�ా-త 

రమ$ర� ఆరS '(లల� అతను ఖ$á2ా'G ఉంO�ల¨Äu1ం
�. అతను O�ల$పOP ఉనE సమయంలv, అదృష5వ�ాత«�  'Gను ప< {ేసు� నE 

{¾ట ఓ ఉ
ో�2ావ�ాశం �ావటం, 'Gను ఇత<E �_కcdం� {ే�ి ఆ `ా� నంలv "సుక�'Gల$ {ేయటం, అత'� ఉ
ో�గంలv {ే�_ 

అం{ెలం{ెల�2ా Jhౖ�/దగటం జ�_2_ qయ$r. 

http://anilroyal.wordpress.com/2008/07/18/%e0%b0%89%e0%b0%a6%e0%b1%8d%e0%b0%af%e0%b1%8b%e0%b0%97-%e0%b0%b5%e0%b0%bf%e0%b0%9c%e0%b0%af%e0%b0%82-12/
http://anilroyal.wordpress.com/2008/07/18/%e0%b0%89%e0%b0%a6%e0%b1%8d%e0%b0%af%e0%b1%8b%e0%b0%97-%e0%b0%b5%e0%b0%bf%e0%b0%9c%e0%b0%af%e0%b0%82-12/


|}~ద�ాబZదులv ��Eహం క�
��_న '�డూ, అత<�� ఉ
ో�గం +షయంలv స³యం {ే�ిన '�డూ ఆంధ�ప�
ేI లv మ$  �ా ం)�ల� WG�g-ర'G 

ఆలvచన మ$ ఇద��_�� లXదు. మ$ �/�¤రb�� పB'�దులX�ిన సంస��� ఆ )ేO� )ెËదు. )ెలం2ాణ WG�ాiట�ద�మం 2¤�ిన +భజన �gఖల 

పBణ��న, '� ��E|àత�OP�� ఈ మధ�'G )ె@�ిం
� )ేO�. '(లనEర ��ందట, ఓ ఫంj� సందర×ం2ా అతను '�)* అనE మ$ట '�క� 

.ా§ ;<Jింuం
�: ‘Mక� c�మంట� +వj YQ’ౖ. 

)ేరSక�< �ా�� ాలvuం{�క అ<Jింuం
� - అత< +షయంలv 'Gను +వj చూపటం <జc�. ఉ
ో�2ారS� ల]ౖన పరYZ.ా ��E|àత�ల� 

మ�_��ందరz ఉ'�E ఆ'�డ> ఇత<�g స³యం {ెయ�టZ<�ా�రణం – '� దృíి5లv `ాట4 )ెల�గ8WాడనE ఆJ�j, ఆ పరYZ.ా �తృల 

దృíి5లv తమJhౖ +వj. చూ�� �Cణం నుంOే ఉంటeం
� ఏ
ై'�. +వj అ'Gమ$ట ఇతనుEంOP �ావటc� +uత�ం. 'Gనత<�� `ాయం 

{ే�ినట�b , అతనూ గత ప
ేళbలv ��ందరS ��E|àత�ల�� `ాయం {ే�ి ఉ'�Eడ>. Wాళbందరz )ెలం2ాణWాసులX �ావటం '�క� 

)ె@�ినంతవరక� �ాక)�áయం. అ'�లంట� 
�oE +వ¶g అ'òచు1 మ�_. ఆ సంగతటeంu),ే '� ��E|àత�OP�� తన  �ా ంతంJhౖ 

మమ�ారమ8ండటం తపÐపటZ5 @Äన +షయం �ాదు. అక�డ>ంOే సమస�లJhౖ ఆWGదన వ�క�ం {ెయ�టమ� అర�ం {ేసు�CWా@Äన 

+షయc�. ఆ సమస�ల��  ÕరSగ8  �ా ం"య8ల� �ారణమనటc� +డూ� రం. అత< +తండWా
�<�� +�ి2_ qr ‘)ెలం2ాణJhౖ అంత 

J��మ8'�EOP+ అcd�_�ాలv ఏం {ేసు� '�EవB గ8రz’ అంట� అతనుEంOొu1న సమ$V�నం: ‘M ఆంV�� Wాళxb  మ$ |}~ద�ాబZదుJhౖ పOP 

మ$క� ఉ
ో�2ాల� �ాక�ంO� {ెయ�బట45 ’! 

WG�ాiటeWాదుల� +వj�� ఉ
�హరణ2ా ప�మ8ఖం2ా ప�̀ ా� +ం{ే +షయ$లvb  ఇ
ొకట4 – )ెలం2ాణలv (అంట� |}~ద�ాబZదులv) 

ఉ
ో�2ాలoE ఆంV�� Wా�g ��ట�5సు� '�Eర'G Wాదన. అ
ెంతవరక� <జం అ'G +షయంలv ల]క�ల� రకర�ాల�2ా +<Jిసు� ంటZr. ఆ 

ల]క�ల]ల$ ఉ'�E, ఆ Wాదనలv అసల� <జం లXదనలXం. అr)ే 
�<�� +వj అ'G పదం Wాడటం సమంజసc�'�? తమWా�_�� 

స³యం {ేసు�Cవటం వ�క�� ల��, సమ$జ:ల�� సహజ లjణం. ప�పంచWా�ప� ం2ా అ
� సర-`ాV�రణం. ఆ గ8ణ�<�� పj ాతం అనE
� 

స�/�న పదం. +వj అనటం 
�<E భ�తద�ంలv చూJ� ప�యతEం. మ�_ ఏ
� +వj?  Õట5క�ట4�� �ాజV�<�� తరల¨u1నWా�_Jhౖ 


ోJిO�
�రbనE మ8
ే�యటం +వj. 
��_న qrsWాOP< ‘నువB- )ెలం2ాణWాOPWా, ఆంV�� WాOPWా’ అనE ప��øEయటం +వj.  �ా ం)�ల 

J�రS)* ‘YZ2�, జ:2�’ <'�
�@వ-టం +వj. ‘నరSక�)�ం, '�ల�కల� )ె2�[ `ా� ం’ అనటం +వj. ఇవoE {ేసు� ం
ెవరS? 

Jhౖన {ెపÐక�నE పj ాతం '��యc�'� అనE
� మంu ప�శE. 
�<E <యం;�ం{�ల'G +షయంలv �/ంOో మ$ట లXదు. అr)ే ఎ<E 

ప�య)�Eల� {ే�ి'� ఏ
ో ఓ రzపంలv అ
� బయటపడ>త«'G ఉంటeంద'G
� సత�ం. �ారణం – మ8ం
ే {ెపÐక�నEటeb  

అ
� మ$నవBల�� సహజ గ8ణం. )ెలం2ాణWారS �hౖతం 
�<�� అ"త�లXM �ారS. {��_త�క �ారణ�ల)* చదువBలvb నూ, ఉ
ో�2ాలvb నూ 

\దటeEంO� ��<E �C`ా�  ¡ల$b లWారS మ8ందుండటం �ాదనలX< <జం. అr)ే గత య$భrs�ళbలv ఈ +షయంలv ��_��, 

ఆంధ�ప�
ేI లv �2_@న  �ా ం)�లWా�_�� మధ� ఉనE )ేO� గణoయం2ా తగ8[ త�ంద'G
� <జం. మ8ందు2ా పరSగ8 \దల]ట45న 

Wాడ> అగl `ా� నంలv ఉంటZడనE
�, ఆలస�ం2ా పం
ెంలv {ే�_నWాడ> అతనEందు�CటZ<�� {ెమట�O�1ల'G
� అర�ం {ేసు�CలXనంత Jhద�  

+షయం �ాదు.  అ
ే +షయం )ెలం2ాణ ప�జల�� +డమ�ా1@Äన �ాజ��య '�యకత-ం ఆ ప<లv �రం2ా +ఫలమవటc� �ాక, 

తమ {ేత2ా<ద'�<E కJిiపBచు1�CటZ<�� ప�¼2_ంuన అబద�c� ఈ +వj. 



ఈ <ఖ$�/�Äన అబ
�� <E �ÙÚb ంత <�ిÄగ8[ 2ా ప�{�రం {ేసు� '�Eరంట� – ఈ మధ�'� +దుíీమణÓ, మనుగడ �Cసం ప�ట�C  ా�¤5 మ$�g1 

మ$ì మ³నట²మణÓ, )ెలం2ాణ అమ$Nrననవటం)* uత��ీమలv తన< )µ�g��ార< )�జ:2ా Wా qrం
�! రమ$ర�  ా;�gళb  

 ాటe |Ý��r� 2ా ఓ W(ల�గ8 W(@2_, వందల$
� �ి<మ$లvb  నట4ంu, ఓ దశలv ‘లXO� |Ý��’2ా J��3ం
�న ఈ సుంద�_�� వయసు JhౖబOP 

అవ�ా�ాల� సనE2_ల$b క ఉనEటe5 ంOP )�ను )ెలం2ాణ  q�_ననE +షయం ఎరSకలv�� �ావటc� +ంతr)ే, ఆ �ారణం2ా తన< �ిo 

రంగంలv అణగ
ొ�g��ారనE 
�రSణ�;
�రSణ <జం ఈ ��జg సమజవటం అంతక� �ంuన +ంత. WG�ాiటeWాదుల '�ల�కల Mద 

'�ట�మ$Oే ఇల$ంట4 అబ
�� ల� �C��లbల�. ప�)ే�కWాదం ఈ అవ�ాశWాదుల�C త�రSపBమ8క�. +
��V�క�డ>, య8�ా� య8క� 

+చjణ8నEWాడ>, ప�పం{�<E చూ�ినWాడ> అనుక�నE '� ��E|àత�Oే ఈ మ$య2ాళb  బ8ట5లv అంత )ే@2ా[  పOP q)ే ఇతరSల 

మ$ట��ట4? (ఆ ప��øE ఈ ట ాల పరంపర�� J��రణ) 

‘ఉ
ో�2ాల�, అవ�ా�ాల సంగ)µ
�ల]�. మ$ య$సJhౖ M చులకన YZవం సంగ)ేంట4?’ అ'G ప��øE`ా� రS WG�ాiటeWాదుల�. �ి<మ$లvb  

�üO�ల�2ా )ెలం2ాణWా�_'G చూపB)�రనE
� 
�<�� మద�త�2ా WారS చూJ� �ిËb  ఉ
�హరణ. అWG �ి<మ$లvb  �ాయల�ీమ య$స 

మ$టZb Oే Ñా�j<సు5  +లనూb , 2�
�వ�_ య$స మ$టZb Oే కcdOPయనూb , ఉగlWాదుల�2ా మ8�ిbమ8ల� �hౖతం �ీ5�_¼టÇౖ� 

{ెయ�బO�� ర'G
� �రS ఉ
ే� శప�ర-కం2ా'G మ�_1 q)�రS. �ి<మ$లvb  ఏ
ో చూ ార< WGరiOP q)�ం అంట�, మ�_ త�ళx@E |àం
� 

�ి<మ$లvb  ఏOPJిం{ే మ$ట��ట4? ఆ వంక)* Wాళëb  
ేశం నుంOP +OP q)�మంట�? ఒక�_ య$స< ఒకరS ఆటపట45ంచు�Cటం ఈ ��Þ 

��త�2ా పBటe5 ��u1ం
ేం �ాదు, అ
� �ాష5 �ంలv ఏ ఒక�  �ా ంతం Wా�_�C ప�)ే�కcd¸న అలWాటp �ాదు. ఏం, స�ా� �¤Î జ	క�ల� {ెJీi, +o 

పOP పOP నWG- )ెలం2ాణWాసుల� ఎంద�gbరS? ఆ మ$)�� <�� Wాళb�� పంజ:½లంట� చులక'�, uనEచూ q అం
�మ$? 

‘)ెలం2ాణలv ఆంV��  Yöజన Ôటళxb '�Er �ాo, ఆంV�� లv )ెలం2ాణ Ôటళxb  లXWGం’ అ'G
� మ�� +uత�cd¸న +వ¶é·¼గం. 

‘ఆంV�� లv ఉడ>J ిÔటళxb '�Er �ాo ఉడ>Jిలv ఆంV��  Ôటళxb  లXWGం’, ‘)ెల�గ8Wా�_ సం2¤)�<E క�ాEటక సం2¤తం 

అ'(ందుక'�@’, ‘|}~ద�ాబZ£ లv ఇ�ాo {��  ాపBల¥ �ాo ఇ�ా� లv |}~ద�ాబZ
� À�ా�o  ాపBల¥ �ా
ేం’ .. ఇవoE {
పiదంటe 

ప�శEల�. ఇల$ంట4 W(�_l \�_l ప�శEల)* జ'�లvb  YZWÃ
ే-2ాల� ర2_@ంu లX< సమస�ల� పBట45 ం{ే +ద�లv మన '�యక�ల� 

పంOP qయ$రంట� 
�<�ా�రణం – \దట4 �/ండ> J��ాలvb  +వరం2ా {ెపÐక�'�Eం. 

ఇవoE +వjల� �ావB. అసల� +వjల� WG�g ఉ'�Er. 
ేశమం)� ఉ'�Eయ+ – )ెలం2ాణ)* స³. తరత�ాల�2ా మన జ:;< పట45  

JీOPసు� నE ?డ – అంట�ా<తనం.  అరW(ౖ మ�డ> పం
�� గసు5 ల� వu1  qr'� 
�< అంత� చూడలXక qయ$ం. అ
ే �ాదు .. <మE 

క�ల$లJhౖ అగl క�లసు� ల Jhత�నం, J�దWా�_Jhౖ ధ<క�ల 
�íీ5కం, ఆడWా�_Jhౖ మగWా�_ 
�రSణ�ల�, +తంత�వBలనE �ారణం)* 

ఈసOPంచటZల�, W(ట45{����_ .. ఇవoE లX<
ెక�డ? ఆంV�� WాÙúb , మ�3కÙúb  )ెలం2ాణWా�_Jhౖ +వj ప�ద�_ßసు� '�Eర< గ2�[ ల� Jhట�5  

Jhద�మనుష�ల$b �ా – )ెలం2ాణలv ��ల�W(ౖన మ$లపల]b ల మ$ట��ట4? మ8ందు Wాట4< రzపBమ$Jి ఆ త�ా-త WG�gWాళb  +వj గ8�_ంu 

మ$టZb డంOP. +ంటe'�E�ా? 

 

 



ఆ�� అబద�ంఆ�� అబద�ంఆ�� అబద�ంఆ�� అబద�ం:::: 

నలb 23ండ ¡ల$b లv Ñqb ���ిÅ సమస� 

ఇ
� <జంఇ
� <జంఇ
� <జంఇ
� <జం:::: 

Yö ా¦ లv య�<య� �ా�/�A� దుర�టన జ�_2_  ా;�gళxb  
�ట4 qrం
�. అందులv మృ; {ెం
�నWా�_ సంఖ� 
�
�పB  ా;క WGల�. ఆ 

+షWాయ8వBల V�ట4�� ++ధ జను� సంబంV�త ��2ాల బZ�_న పడ�Wా�_ సంఖ� రమ$ర� ఐదు లjల�! అంత 
�రSణ దుర�టన జ�_2_ 

ఒక తరం గOPu qr'�, ఆ బZV�త�ల�� ఇపiట4�� '��యం జరగలXదు. �ారణం? మన 
ేశంలv చటZ5 ల� చటe5 బండలయ$�r �ాబట45, 

ప�భ8)�-ల� అంత పసందు2ా ప< {ే`ా� r �ాబట45 . మన వ�వస�  క�nb qrం
�. 
�<)*  ాట� అ
� పBట45 ం{ే '�యక�ల�నూ. అల$ంట4 

Wా�_�� సమస�ల <జ ప�_.ా��ాల� W(దకటం క'�E, Wాట4< Jhంu  qíించటం, ప<లv ప<2ా ��త�  సమస�ల� పBట45 ంచటం, త�ా-త 

"రSబOP2ా Wాట4< తమ స-ల$YZల�� Wాడ>�Cవటం మ8ఖ�ం. శWాల Mద uలb �gరSక�'G �ాజ��యWGత�ల� మన�� ��త�  �ాదు. Wాళb�� 

c�V�+గణ�ల� �hౖతం వంత  ాడటం మన �ాష5 �ంలv \దల]ౖన +ంత. 

)�గ8 oట4లv Ñqb �_� ప�మ$దకరcd¸న Ì)�దులv (1.5 mg/l క'�E ఎక��వ) ఉంట� వ{ే1 జబ8A Ñqb ���ిÅ. పంట4 జబ8Aల నుంOP 

ఎమ8కల� ¶�ణÓంచటం 
��ా పల� ర�ాల Wా�ధుల� 
�<వలb  వ{ే1 అవ�ాశం ఉం
�. ఇవoE <Wా�_ం{�@ÄనWG �ాo, నయం {ెయ�లX< 

జబ8Aల�.  ా�_�lా �క వ��ా� ల� భ�గర× జల$లo, న
� జల$లo కల�íితం {ెయ�టం oట4లv Ñqb �_� �ాతం Jh�_2_ qవటZ<�� ప�V�న 

�ారణం. `ాV�రణం2ా <రSJ�దలX Ñqb ���ిÅ బZ�_న పడటం కదు� . ఇటeవంట4 Wా�_ సంఖ� ఒక� నలb 23ండ ¡ల$b లv'G లjలvb  ఉంద'G
� 

<WG
�కల� <గ8[ 
ే@1న <జం. ద�ాబZ� ల�2ా ఆ Wా�V�గlసు� ల WGదన అరణ� ��ద'G ఔత�ందనE
� <జం. 

ఈ సమస� WG�ాiటeWాదుల�� వరంల$ �ి
�� ంuందనE
� �ట<Eట²E �ంuన <ఖ$�/�Äన <జం. నలb 23ండలv Ñqb ���ిÅ సమస� 

అప�_షృతం2ా ఉండటం �ళb  పంట పంOPంuం
�. అసల� సమస� ప�_.ా�రం +షయంలv �ళb�� uత�  þ
ే�  ఉంట�, )ెలం2ాణJhౖ �ళb�� 

<జcd¸న J��c� ఉంట� ఆ సమస� ఇపÐOPంత "వ�ం2ా ఉంOే
ే �ాదు. �ాo సమస�లXb క q)ే �ళb  పబAం గOP{ే
ెల$? అవల$ ఏళëb  

ప�ళëb  `ాగటc� �ళb�� మ8దు� . ఎంచ�ా� 
�oE ప�C�ళb  Mద�� '(ట�5�ి, +వ¶é·¼2ాల� సంV�ంu, )ెలం2ాణWాసు@E �/చ123ట�5�ి 

తమ పనుb  �ా<{ే1సు�Cవచు1. ఇపÐడ> జరSగ8త�ంద
ే. 

నలb 23ండలv Ñqb ���ిÅ �� ఆంV�ోÙåb  �ారణమట! Ì�ా@�� బöOPగ8ండ>�� మ8OPJhట5టం క'�E +uత�cd¸న +షయ�
�. ఇ'GEళbలv 

)ెలం2ాణ�� అ�hం½b లvనూ,  ారbcdంటeలvనూ  �ా ;<ధ�c� లX
�? నలb 23ండ Ñqb ���ిÅ గ8�_ంu �gంద�ంలvనూ, �ాష5 �ంలvనూ  q�ాటZ5 <�� 

ఆంV�� , �ీమల ప�జ: ప�;<ధులX )ెలం2ాణ�� 
�క�య$��ా? ఇంతమం
� మంత�� ల�, మ8ఖ�మంత�� ల�, ఏకం2ా ఓ ప�V�నమం;� �hౖతం 

)ెలం2ాణ  �ా ంత నుంOP వ{�1రS. Wాళbందరz Ñqb ���ిÅ +షయంలv {ేత�ల� కటe5 క��రS1'�E�ా? Wాళb< <ల
�య$@Äన 

WG�ాiటeWాదుల� ఆ తపÐo ఆంV�ోళb  Mద�� '(ట5టం – Wాళb  స-YZWా<�� తగ[ట�b  ఉం
�. `ా¶éత«�  WG�ాiటeWాదులvb 'G మం;� పదవBల� 

W(లగబQట45న మ³నుYZవBల�'�EరS. తమ తమ పద��ాల$లvb  నలb 23ండ Ñqb ���ిÅ +షయంలv WాÙåb ం ఊడబØOP{��� అOP2gWారS లXరS, 

{ెJ�iWారz లXరS. 



ఇంత��, ఈ Ñqb ���ిÅ అ'G
� నలb 23ండ�� మ$త�c� ప�_�తcd¸న సమస� �ాదు. ప�పంచంలv  ా;క Jhౖ2ా 
ే�ాలvb  ఉనE సమ�ి�
�. మన 


ేశంలv ఇరW(ౖ �ా.ా5 � ల� Ñqb ���ిÅ బZ�_న పO�� r. ఆంధ�ప�
ేI +షయ$<�g వ��� , పం
ొ�N
� ¡ల$b లvb  Ñqb ���ిÅ ఉనEటeb  �gంద� ప�భ8త- 

ల]క�ల� {ెబ8త�'�Er. Wాట4లv నలb 23ండ ఒకట4. Ñqb ���ిÅ �gసులvb  నలb 23ండ�� 
�టÇౖన
� ప��ాశం – ‘ఆంV�ోళb ’ ¡ల$b . <జ:<��, 

ప�పంచంలv \ట5\దట4 ఎమ8కల/న�ాల సంబంV�త Ñqb ���ిÅ �gసు W(ల�గ8 చూ�ిం
ే ప��ాశం ¡ల$b లv - 1937లv. అపiటeEంO� 

ప�భ8)�-ల]<E మ$�_'� ఆ సమస� ఏ ఏట4�ాrsడ> JhరSగ8త« వసు� ం
ే తపi త2_[ం
� లXదు. 
�<�ా�రణం ఓ పక�నునE 

)ెలం2ాణWాÙúb , మ�� పక�నునE �ాయల�ీమ WాÙú� అ< ప��ాశంWాసుల� అనలX
ే. )ెలం2ాణ WG�ాiట�ద�మ$ల పBణ��న నలb 23ండ 

Ñqb ���ిÅ �� 
ేశWా�ప�  గ8�_�ం Õu1ం
� �ాo, ప��ాశం ¡ల$b �� ఆ YZగ�మ� లXదు. ఆ Wా�ా, నలb 23ండ Ñqb ���ిÅ బZV�త�ల�� అం)*rం)* 

స³యమ'�E అం
�ం
�. ప��ాశం బZV�త�ల 2�OెవరS +'G
�? WాÙåb  �ాదు, �2_@న ¡ల$b ల బZV�త�ల దుర[" అ
ే. Wాట4లv )ెలం2ాణ 

¡ల$b ల� ఉ'�Er. WG�ాiటeWాదుల�� త���న )ెలం2ాణ ¡ల$b ల బZధ పట5దు. నలb 23ండలv Ñqb ���ిÅ �gసుల]క��వ �ాబట45, �ళb  

'�ట�ాల�� అక�డ �ాలX uలb ర ఎక��వ �ాబట45, ఎంత�� నలb 23ండ Ñqb ���ిÅ గ8�_ం{ే 23ంత� uంచుక�ంటZరS, ఆ వంక)* ప�)ే�క �ాష5 �ం 

�ాWాలంటZరS. �gపB )ెలం2ాణ ఏరiOP)ే అపÐడ> �గ)� ¡ల$b లvb  Ñqb ���ిÅ సమస� మ8ందుక� )ెu1 మ�� �ాష5 �ం �ాWాలనటZ<�� 

మ8ందసు�  జ:గlత� 2ా అటక Mద 
�చుక�ంటeనE అస� �మనE మ$ట. 

Ñqb ���ిÅ సంగ; పక�న Jhడ
�ం. మన �ాష5 �ంలv ఆ��గ� సంబంV�త సమస�లXb <
ెక�డ? మన�ంలv ఏటZ +ష జ-�ాల బZ�_న పOP 

మట45లv క@�ి qrsWాÙÚb ందరS?  qష�ా³ర లvపం)* పBటe5 కలv'G అవక�ాల బZ�_నపOే Jిలb లXb < ¡ల$b ల� �ాష5 �ంలv ఎ<E? �ట<Eట4�� 

పక� ¡ల$b ల Mద'�,  �ా ం)�ల Mద'� పOP ఏడవటంలv ఔuత�cdంత? అల$ ఏOP���  బZV�త�ల�� <కరం2ా ఒ�_2g
ేంట4? సమస�ల�� 

<జcd¸న ప�_.ా��ాల� W(దక��ంO� Jిడ>��� À{�1<�� ఒ�g మంత�మంటp ప�;
�<�� ప�)ే�క �ాష5 �c� ప�_.ా�రమ'G  ాట  ాడటం 

ఎవ�_ ప�¼జనం �Cసం? 

 �ా ం)�లక�  �ా ం)�లX 
�రSణcd¸న Wా�ధుల�� గ8�üత�'�E ప�భ8)�-లvb  చలనం ఉండక qవటం 
ేశWా�ప� ం2ా అ; మ$మ�ల]ౖన 

+షయం అ'G
�<�� Yö ా¦ సంఘటన ఓ ;రSగ8లX< రSÞవB. ఆంధ�ప�
ేI లv నలb 23ండ ¡ల$b  మ$త�c� ��2ాల)* బZధపడ>త�నEటpb , 


�<�� �ారణం ఆంV�� /�ీమ WాసులనEటpb  u"�క�_ంచటం WG�ాiటeWాదుల అ; )ె@+�� <దరßనం. ఈ అబ
�� <E 

అత�ంత పకడAం
�2ా ప�{�రం {ే�� క�హ'� c�V�వBల� Wాళb�� )*డవటం )ెల�గ8 జ:; ఖరNం. అ·వృ
��, సంస�ృ;, YZష, 

ఉ
ో�2ాల� .. �ా
ే
� WG�ాiటeకనరñం. ఆఖ�_�� జబ8Aల� క�O�'�! 
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ఏOో అబద�ంఏOో అబద�ంఏOో అబద�ంఏOో అబద�ం:::: 

Jhద�  మనుష�ల ఒపiందం ఉలb ంఘన 

ఇ
� <జంఇ
� <జంఇ
� <జంఇ
� <జం:::: 

uనEJిలb లvb  ఓ u�ా�/;� ం{ే లjణం ఉంటeం
�. ఎంత�� )�మ8 �CరSక�ం
� {ే;కం
�ం
� లX
� అ'G తపi అవత@Wా�_ సమస�ల� అర�ం 

{ేసుక�'G శ��� ఆ వయసులv Wాళbక�ండదు. ఉ
�హరణ��, పBట45న��Þ�� ఫల$'� బØమN ��<Jhడ)� అ< M బ8Oో� OP�� ప�మ$ణం 

{ే�ారను�CంOP. �ాo M�/ంత ప�య;Eంu'� ఆ బØమN మ$�/�ట�b  
ొరకలXదు. అందుక< అంతక'�E +ల�W(ౖన
� మ�3కట4 

��ను�/�ళ)�రS. "�ా ఏమ�త�ం
�? M బ8Oో� డ> ఆ బహ�మ; ద�ాÎ 2ా "సుక�< 
�చుక�ంటZడ>, ఆనక MరS మ$ట4u1న ఆట 

బØమN )ే'GలXద< ఆరS'òEక� �ాగం అందుక�ంటZడ>. అr)ే, {�ల$ మం
� Jిలb ల +షయంలv, Wాళxb  Jhద�rs� ��
��  ఈ గ8ణం 

త2_[ qత�ం
�. ��ంద�_లv మ$త�ం వయసు)*  ాట� Jh�_2_ మ�రత-ం2ా c�ట�సు� ం
�. ��ంOొక{¾ అ
� ఏకం2ా సంఘ$'GE �ాట�సు� ం
�. 

1956 êిబ�వ�_లv ��ంతమం
� �ాం2_�gసు  ా�¤5 Jhద�ల� – Wాళbలv ��ందరS )ెలం2ాణ  �ా ం"య8ల�, �2_@'�ళxb  )ెలం2ాణ �తరSల� – 

నయ$ � PËb  |}~ద�ాబZదు 2/Å5  హౌÅ లv గ8�క�OP తల�పBల� మ�సుక�< ఒకళb'òకళxb  క�సుక�<, ఉ
ే��ాల� త2ా[ క ఏWÃ �Cతల� 

�Cసుక�<, Wాట4'� �ా2_తమ8Nక� Mద �ాసుక�<, ఆ�/Eల�b  గOP{�క ఆగసు5 లv "రSబOP2ా 
�<E "సుక�< ల2/త�� �/nb లv§ సభ 

మ8ందుం{�రS. Wాళbలv అందరz ఆచంట మలbనEలX �ాబట45  ఆ ఘనత మన�� )ె@��ల$ 
�<�� ‘Jhద�మనుష�ల ఒపiందం’ అ'G 


�ట5cd¸న J�రSJhటZ5 రS. అపiట4 |}~ద�ాబZ£ �ాష5 �ం అపiట4 ఆంధ��ాష5 �ం)* క@�ి ఆంధ�ప�
ేI 2ా ఏరiడబöత�నE ద�_�ల$, ‘ఆంధ��ాష5 �ం)* 

 q@���  W(నకబOP ఉనE )ెలం2ాణ  �ా ంతం అ·వృ
��  �Cసం +ద�, ఉ ాV�, <ధుల� వ2/��ా +షయ$లvb  ఆ  �ా ం)�<�� ��<E ప�)ే�క 

�న³rంపBల�, �gటZrంపBల� ఇWా-@‘ అనE
� సూ� లం2ా ఆ ఒపiందం `ా�ాంశం. ఇక�డ గమ<ం{�@Äన +షయం ఒకటeం
�. 

‘Jhద�  మనుష�ల ఒపiందం ఆV�రం2ా |}~ద�ాబZ£ �ాష5 �ం ఆంధ��ాష5 �ం)* కలవటZ<�� ఒపÐక�ం
�‘ అ< WG�ాiటeWాదుల� వల]b WG`ా� రS. 

అ
ే సమయంలv, ఆ ఒపiం
�<�� మ8ం
ే '�ట4 |}~ద�ాబZ£ ��5ð అ�hం½b లv అత�V�క�ల� +�ాల$ంధ��� మద�త� )ె@ ారనE +షయం 


�ట�`ా� రS. �/ండ>  �ా ం)�ల� ఏకమవటZ<�� రంగం �ిద�cd¸ qయ$క'G ఈ ఒపiందం {ేసు�Cవటం జ�_2_ందనE
� అసల� Wాస�వం. 

ఏ)�Wా)�, ఈ ఒపiందం ఉ'�E లXక�'�E ఆంధ�ప�
ేI అవత�_ంu "�gదనE
� <జం. )�rల$ల� చూJి )ెలం2ాణ< 

కల�పBక�'�EరనE
� అబద�ం. 

ఇంత��, సదరS Jhద�మనుష�ల ఒపiందంలv అటe )ెలం2ాణ, ఇటe )ెలం2ాణ �తర  �ా ంత ప�జల�� YZగ`ా-మ�ం ఉం
� అంట� లX'G 

లXదనE
� సమ$V�నం. 
ేశ\Nత�ంలvనూ అంతర[త ప�జ:`ా-మ$�<�� 'GOే �ాక '(హ��  హయ$మ8లvనూ �ాం2_�g�� �g�ాõ అడ�Å. 

ఇద�రS '�యక�ల�ంట� మ�డ> మ8æాల� కట�5  {¾ద�ం ఆ  ా�¤5లv'G `ాధ�ం. అయ�దు  ా�¤5లv ·నEవ�ా[ ల ప�¼జ'�ల ప�_రjణ�ర�ం 

{ేసుక�నE ల$ల�? ఒపiందc� ఇ
� �ాo, ఇందులv +�ాల$ంధ� |àతం ఊసు లXదు. అ
ే ఉంట� (అపiట�b ) �ాం2/lÅ �� 
�టe2ా 

బలమ8నE కమ��<సు5   ా�¤5 అ· �ా య$లo ప�_గణనలv�� "సుక�'GWాÙåb  �ాo ఇల$ ఏకపj ఒపiం
�<�� )ెగబOేWాళxb  �ాదు. 



‘ఏకపj’ అనటZ<�� బలcd¸న �ారణc� ఉం
�. అసల� – ఒపiందం అంట� ఏంట4? �/ండ> ప¶éల� ఓ {¾ట క�రS1< ఇద��_ 

ప�¼జ'�ల� �ా ాటZ5 <�� {ేసుక�'G ఒడంబOPక. ఇu1పBచు1�Cవటం ఏ ఒపiం
�<�/�'� మ�లసూత�ం. �ాo ఈ Jhద�మనుష�ల 

ఒపiందం +షయంలv జ�_2_ం
ే�ట4? అందులv ఉందం)� ‘M ఇంట4�����  మ$�g�`ా� రS, మ$ ఇంట4�����  M�gం )ె`ా� రS‘ తర³ �ాb Þల�. 

ఎంత�� ఉమNOP �ాష5 �ంలv )ెలం2ాణ�� ఏం ల$భం కల2ాల'G ల]క�లX తపi, �గ)�  �ా ంతం గ8�_ంuన ఊసు లXదు. )ెలం2ాణ �Cసం 

ప�)ే�కcd¸న �¤¡న¦ `ా5 ంOPం± క�ట² ఏ�ాiటe, )ెలం2ాణ Wా�_ �Cసం )ెల�గ8< పక�న Jhట45  ఉరz� �� Jhద�  JీటÇయ$�@, )ెలం2ాణWా�_�� 

ఇ<E మం;� పదవB@Wా-@ – Wాట4లvనూ ఫల$'� ఫల$'� �ాఖల� తపiక�ంO� Wా�_�g ఇWా-@, )ెలం2ాణ సూ�ళbలv )ెలం2ాణWాÙåb  

చదWా@, )ెలం2ాణ ఉ
ో�2ాలvb  )ెలం2ాణWాÙåb  ఉంO�@, )ెలం2ాణ �/+నూ� �గ8ళxb  )ెలం2ాణలv'G ఖరS1 JhటZ5 @, వ2/��ా, వ2/��ా. 

)ెలం2ాణ W(నకబOP ఉనE �ారణ�న, ఆంV��   �ా ంతం)* �ా�చ� అWా-లంట� ఆ  �ా ం)�<�� ఆ మ$త�ం �న³rంపB ఇWా-లనE
� 

'��యcd¸న OPమ$ంOే. ఐ)ే )ెలం2ాణ �తర  �ా ం)�లoE ఏక�¤;న అ·వృ
��  `ాV�ం{�య$? Wాట4లvనూ W(నకబడ�   �ా ం)�లXb Wా? Wాట4�� 

ఏ ప�)ే�క  ా��gìల� ఎందు��వ-లXదు? +�ాల$ంధ� |àతం �CరSక�'GWారS {ెయ$�@Äన ప'G'� అ
�? YZష  �ా ;ప
�కన 
ేశంలv'G 

)µట5)µ@ �ా.ా5 � <E ఏ�ాiటe {ెయ�బ�నుక�నEWారS  �ా ం"య అడ>� 2�డ@E � ే
�ంచలXక qవటం ఏ�ట4?  �ా ం)�లWా�¤ అ·వృ
�� �� 

�¤¡న¦ క�ట²లX శరణ�cd¸)ే అ
� ఒక� )ెలం2ాణ�g ఎందుక� వ�_�ం{�@? )లెం2ాణ �గ8ల� <ధుల� )ెలం2ాణJh ౖఖరS1 Jhట45  

"�ాలనE <యమం ల$ంట4
� �2_@న W(నకబడ�   �ా ం)�లక� ఎందుక� అమల� {ెయ�క�డదు? 

�గ8ల� <ధుల ప�̀ ా� వ'òu1ం
� �ాబట45  ప<లv ప<2ా మ�� అబద�  ప�{�రం పo పడ
�ం. ‘ఆంధ�ప�
ేI ఏరiOే'�ట4�� |}~ద�ాబZ£ �ాష5 �ం 

�గ8ల� బOెÎð )* ఉండ2ా ఆంధ��ాష5 �ం లvటe బOెÎð లv ఉం
�. )ెలం2ాణ �గ8ల� 
ో{ేసు�Cవచ1'G దురS×� �� )*'G +�ాల$ంధ� 

 ాటందుక�'�EరS ఆంV��   �ా ంత '�యక�ల�‘ – ఇ
� WG�ాiటeWాదుల� <త�ం పæ_ం{ే చ�_త�  ాఠం. 1956లv |}~ద�ాబZ£ ��5ð అటp 

ఇటp2ా ఆరS �Cటb  రz ాయల �గ8ల�)* ఉం
�. ఆంధ��ాష5 �ం లvటeలv ఉం
�. అంతవరక� <జc�. ఐ)ే W(నకబOP ఉనE )ెలం2ాణ 

 �ా ంతం �గ8ల� బOెÎð )* ఉండటం ఏంట4? అ·వృ
��  �ార�కlమ$ల�� ఖరS1 {ెయ$�@Äన <ధుల� స�_2ా Wాడ>�Cక�ంO� మ8రగబQట5టం 

వలb'G ఆ �గ8ల¨u1ందనE
� అసల� సంగ;. �ాo WG�ాiటeWాదుల� ఆ మ8క� ఒపÐ�CరS. ‘)ెలం2ాణ  �ా ంతం ఆల]�O� అ·వృ
��  

{ెం
�ం
�, 
�<�� `ాj�c� '�ట4 �గ8ల� బOెÎð’ అ< +తండWా
�ల� {ే`ా� రS. అ
� అబద�ం అ< <రzJించటZ<�� ఎక�Oెక�Oో 

W(దకక��gbదు. ‘W(నకబడ�  )ెలం2ాణ అ·వృ
��  �Cసం‘ అనE Wాక�c� Jhద�మనుష�ల ఒపiం
�<��  �ా ;ప
�క. ‘)లెం2ాణ �గ8ల� 

ఆ
�య$<E )ెలం2ాణ అ·వృ
�� �g ఉప¼2_ం{�@‘ అనE Wాక�ం క�O� ఆ ఒపiందంలv'G సi.ా5 ;సiష5ం2ా ఉం
�. ఇక ఆ �గ8ల� 

<ధుల �Cసం ఆంV��  Wాళxb  అరSl ల� {�{ే అవ�ాశం ఏ
�? 

ఇక�Oొసు� ం
� – ‘Jhద�మనుష�ల ఒపiందం అమల]క�డrం
�?‘ అనE ప�శE WG�ాiటeWాదుల నుంOP. అందులv ప�̀ ా� +ంuన పదవBల 

పం
ే�ాల�, క�ట²ల�, ఇత�gతర �ాజ��య ఉ ాV� అవ�ా�ాల గ8�_ంu పక�న Jhడ
�ం – Wాట4వలb  ప�జల�� <కరం2ా ఒ�_2g
ేM లXదు 

�ాబట45 . ఒపiందం ఉలb ంఘన అనE <ంద ప�V�నం2ా �/ండ> +షయ$ల గ8�_ంu: 1. )ెలం2ాణ అ·వృ
�� �� '��యం2ా అవసరcd¸న<E 

<ధుల� ఖరS1 Jhట5టం లXదు. 2. ఒపiం
�<E ఉలb ం�àంu మ�¤ )ెలం2ాణలv ఉ ాV� అవ�ా�ాల� )ెలం2ాణ �తరSల� తనుEక� 

 qత�'�EరS. ఈ �/ండ> �ారణ�ల)*'G 1969లv \దట4 WG�ాiటe ఉద�మం  �ా రంభcd¸ం
� అనE
� )ెలం2ాణ  �ా ం"య8ల�� 

WG�ాiటeWాదుల� నూ�_ qసు� నE మ�� అబద�ం. 



Wాస�వం ఏ�టంట�, 1956లv {ేసుక�నE Jhద�  మనుష�ల ఒపiందంలv ��<E �ాb Þల�� �ాలప�_�; ఉం
�. మ8Ë� <బంధనల�, ఉరz�  

అమల� వ2/��ా +షయ$ల గ8�_ంu అందులv �ాసుక�నE+ ఐ
ేళb   ాటe అమల� {ే�ి చూO�లo, ఆ త�ా-త అవసరcd¸)ే మ�� ఐ
ేళb  

వరక�  ÕOP2_ంచవచ1o ఒపiందంలv సiష5ం2ా ఉం
�. ఇ
ొక )�)��@క W(సుల�బZటe మ$త�c� అనE +షయమ� సiష5ం2ా'G ఉం
�. 

\దట4 ఐ
ేళbలv ఒపiం
�<�� త«టeb  పOPన ఆ��పణలX లXవB – అపiట�b . �ాజV�<లv ఉ ాV� అవ�ా�ాల� W(దుక��ంటp �గ)� 

 �ా ం)�ల నుంOP వలసల� అV�కమrం
� ఆ త�ా-త. అ
� )ెలం2ాణలv ��ందరS <రS
ో�గ8ల కడ>పB మంట�� �ారణమrం
�. 
�<E 

భ�తం2ా మ$ర1టZ<�� �ాజ��య8ల� ఉండ'G ఉ'�EరS �ాబట45  1969 జనవ�_లv పBట45న �C;పBండ> చూసు� ండ2ా'G బ�హN�ాjసrం
�. 

ఇంత��, '�ట4 ఉద�మ <'�దం ‘Jhద�మనుష�ల ఒపiం
�<E ��న`ా2_ం{�@‘ అనE OPమ$ంOే తపi ‘Jhద�మనుష�ల ఒపiందం 

ఉలb ం�àంచబOPం
�‘ అనE <ంద �ాక qవటం గ8OP�లv cdలb . ఆc��ా ఆ'�ట4 WG�ాiటeWాదులvb  అం)* ఇం)* <జ:r" ఉందను�CWా@. 

<జ:<జ:ల� ఇల$ ఉండ2ా, ఆ ఒపiందం ఉలb ంఘ'G 1969 '�ట4 ఉద�మ$<�� J��రణ అనE
� 'Gట4 WG�ాiటeWాదుల� ఓ పద�; ప��ారం 

{ేసు��సు� నE ప�{�రం. ఇక�డ జ�_2_న ఉలb ంఘన ఏద'�E ఉం
� అంట� అ
� WG�ాiటeWాదుల W(ౖపBనుంOే. )�)��@క  �ా ;ప
�కన ఓ 

ఒపiం
�<�� అం2¤క�_ంu త�ా-త 
�<E ఎలb �ాలమ� అమల� {ెయ$�ల< పటe5 బట5టc� అసల� �ిసల� ఉలb ంఘన. 

�గ8ల� <ధుల గ8�_ం?, Wాట4 ఖరS1 గ8�_ం? Jhౖన మ$టZb డ>క�'�Eం. ‘)ెలం2ాణ �గ8ల� ఆ
�య$<E )ెలం2ాణ అ·వృ
�� �g 

�gటZrం{�@’ అనE �ాb Þ)*  ాటe మ��ట² ఉం
� ఒపiందంలv. �ాష5 � ఉమNOP <ధులvb  )ెలం2ాణ  �ా ం)�<�� '��యం2ా వ{ే1 WాటZ�� 

ఈ )ెలం2ాణ �గ8ల� <ధుల� అదనం అనE మ$ట. అంట�, ఉ
�హరణ��, �C`ా� ంధ�  �ా ంతం నుంOP వu1న <ధులvb  �గ8లXద'�E 

ఉంట� అందులv )ెలం2ాణ�� WాటZ ఉంటeం
�; అ
ే సమయంలv )ెలం2ాణ �గ8ల� <ధులvb  పక�  �ా ం)�ల�� WాటZ ఉండదనE మ$ట. 

ఇపÐడ> {ెపiంOP – ‘)ెలం2ాణ �గ8ల� <ధులJhౖ ఆశ)*'G ఆంV�� Wాళxb  +�ాల$ంధ� ఏ�ాiటe �Cసం అరSl ల� {�{�రS‘ అనE <ందలv 

<జcdం)*. <జ:<�� ఆ <ంద WG���  2¤���  )ెలం2ాణWా�_Jhౖ )ెలం2ాణ �తరSb  W(య$�@. �ా
�? 

అr)ే ఈ �గ8ల� <ధులvb  )ెలం2ాణ�� '��యం2ా �ావల�ిన WాటZ �ావటం లXద< 1969 ఉద�మం సందర×ం2ా WG�ాiటeWాదుల� 

'�'� రభస {ే�ారS. ఆ సంగ)ే�ట� చూడమంటp ఆ ఏO�
� ఏJి�¦ మ$సంలv �gంద� ప�భ8త-ం జ�ి5Å వ�ష5  YZర[వ 'Gతృత-ంలv ఓ 

క�ట² WG�ిం
�. 1956 నవంబ¥ 1 నుంOP 1968 మ$¥1 31 వరక� ఆంధ�ప�
ేI లv ఏ  �ా ంతం నుంOP ఎంత �/+నూ� వu1ం
�, అందులv ఏ 

 �ా ం)�<�� ఎంత WాటZ ద���ం
� )ేల1టం ఆ క�ట² ప<. ఆ ప'(EంOేళb�� సంబంV�ంuన అ<E ర�ాల జమ$ఖరS1ల +వ�ాల� 

��క�_ంu, �Cl O�క�_ంu సదరS క�ట² <గ8[ 
ే@1న <జc��టంట�: ‘ఆ పBష�ర �ాలంలv )ెలం2ాణ �గ8ల� ఆ
�యంలv అత�V�కం 

)ెలం2ాణ అ·వృ
�� �g ఖరS1 {ెయ�టం జ�_2_ం
�. అందులv Wాడక�ంO� ఉంuన <ధుల� అ; స-లiం. అం)ే �ాక, �ాష5 � ఉమNOP 

ఆ
�యంలv (అన2ా, )ెలం2ాణ �తర  �ా ం)�ల నుంOP సమక��_న ఆ
�యం) నుంOP )ెలం2ాణ అ·వృ
��  �Cసం ఖరS1 {ే�ిన <ధుల� 

)ెలం2ాణ�� '��యం2ా �ావల�ిన WాటZ క'�E ఎక��WG’ (Jhౖ పBస�కం J�Æ 189 చూడంOP). 

పæ_తల$�ా .. <ధులvb  తమక� '��యం2ా ద�ా�@Äన WాటZక'�E ఎక��WG ద���'� ఆ సంగ; వ
�లX�ి ఉ
ో�2ాలvb  తమక� 

ద�ా�@ÄనWాట4లv ��<E దక�క�ంO�  qత�'�Eయ< 23డవ {ే�� గ8ణ�<EఏమంటZరS? వ�క�� ల]ౖ'�, సమ$జ:ల]ౖ'� మనుగడ 

`ా2_ం{�లంట� ఇu1పBచు1�Cవటం అత�వసరం అ< �ళb�/వరS 'GరSi)�రS? 

http://books.google.com/books?id=mISVwxcF5asC&lpg=PA176&ots=knn_jTsLVn&dq=gentleman's%20agreement%20telangana&pg=PA175#v=onepage&q=&f=false


ఎ<�
ో అబద�ంఎ<�
ో అబద�ంఎ<�
ో అబద�ంఎ<�
ో అబద�ం:::: 

|}~ద�ాబZదు మ$
� .. మ$
ే 

ఇ
� <జంఇ
� <జంఇ
� <జంఇ
� <జం:::: 

'� Jhరట�b  బZ+ తWా-ను. oళxb  పOP)ే మంu
ే. ఆ బZ� '�
ే, ఆ oళëb  '�WG. అ
ే Jhట�� ¦ పOP)?ే అపÐO� బZ+ 
ేశ\N)�� <
�. '� 

ఇ.ా5 r.ా5 ల)* సంబంధం లXక�ంO� అ
� జ:"య సంపద. 'Gను ��నుక��నE స�లంలv ఉనEంత మ$)�� న అ
� '� ఒక�OP
ేన'G హక�� 

'��/ల$ లX
ో, తమ )�త మ8)�� తల� <Wాసమ8నEంత మ$)�� న మన 
ేశ �ాజV�<'(ౖ'�, �ాష5 � �ాజV�<'(ౖ'�, ఆ మ$ట�����  ఏ ఒక� 

ఊ�_'(ౖ'� తమ
� మ$త�c� అ'G హక�� ఎవ�_�� లXదు. |}~ద�ాబZదు�/�'�, బØంబZr�/�'�, బQంగ8ళëరS�/�'�, నూ�� PËb�/�'� ఇ
� <జం .. 

ఇ
ే <జం. 

ప�)ే�క �ా.ా5 � <�� సంబంV�ంuన ప�; చ�ా1 uవ�_��u1 పOే
� |}~ద�ాబZదు దగ[�_�g. 
ేశంలv ఇంతక� మ8ందూ uనE �ా.ా5 � ల]'�E 

ఏరiO�� r. మ�_ ��<Eంట4 �Cసం ఇపÐడూ ఉద�మ$ల� నడ>సు� '�Er. �ాo Wాట4లv ఎక�O� లX< +�øషం మన దగ[రSం
�. అ
� – 

�ాష5 � �ాజV�< నగరం ��ల�W(ౖ ఉనE  �ా ంతc� +OP q)�న< 23డవ {ెయ�టం. ఆ మVె�వ��  ా;��gయ8డ'�Eడ>: ‘ఇ
� ప�)ే�క 

)ెలం2ాణ ఉద�మం �ాదు. )ెలం2ాణWాదుల� {ేసు� నE ప�)ే��ాంధ� ఉద�మం’. ఎంత <జం! J�రS�� WG�ాiటeWాదుల� ‘c�ం +OP q)�ం’ 

అంటe'�E, <జ:<�� Wాళb'G
� ‘MరS +OP qంOP’ అ'G. ‘M �ాజV�<< MరS W(దు�C�ంOP, M {�వB MరS {�వంOP’ అ'G. అ
ేమంట� 

‘æా�. |}~ద�ాబZదు మ$
�. M�/వరS ఇక�OP�� �ావటZ<��’ అ'G హ�ంక�_ంపBల�. 


ేశంలv ఏ ప�V�న నగ�ా<E "సుక�'�E 
�< అ·వృ
��లv `ా� <క�లక'�E `ా� <�gతరSల  ా)ే� ఎక��వBందనE
� �ాదనలX< సత�ం. 

)ెల�గ8Wా�_ �ాజV�< )ెలం2ాణWా�_
� మ$త�c� అ< ప�భ8)�-ల�,  ా�_�lా �క�ల� మOPకటe5 క�'�, 2_�_2¤సుక�'� క�రS1< ఉంట� 

|}~ద�ాబZదు ఇపÐOPల$ ఉంOే
� �ాదు, 
�< గ8�_ంu ఇంత రచ1 జ�_2g
� �ాదు. ఈ మ³నగరం ఆంధ�ప�
ేI �ాజV�< Ô
�లv 

స-
ే¯, +
ే¯ Wా� ా�ాËE, ప�_శlమËE, ల]క�లXన<E �gంద� ప�భ8త- సంస�ËE, <ధుËE, +
��లయ$ËE, మ�/'�E సదు ాయ$లo 

సమ8 ా�_Îంచుక�ం
ే తపi ఒ�ా'òక )ెలం2ాణ నగరం2ా �ాదు. ‘మనం’2ా సమక�రS1క�నE హంగ8లవoE. ఇపÐడవoE ‘మ$WG’ 

అనటం 
�రSణం. ఏరS 
�టZక )ెపi తగల]య�టం నయవంచన. )ెపi)*  ాటe 
�'�b < సహ ప�య$ణ �క�ËE తగల]ట5బ�నటం 

WG�ాiటeWాదుల నయ$వంచన. 

‘|}~ద�ాబZదు అ·వృ
��లv మ$క� మ$త�ం YZగం లX
�’ అనOP2_)ే వ{ే1 �3ట²� �3డ���టe5 డ> సమ$V�నం, ‘ఏంట4 MరS {ే�ిన బöOP 

అ·వృ
�� . అపÐడూ ఇపÐడూ |}~ద�ాబZదు `ా� నం ఐ
’ే. ఈ ఐ
ో నంబరS ఏ�ట�, ఏ +షయంలv'� అOP2gWాడ> లXడ>, {ెJ�iWాడూ 

లXడ>. '�క� )ె@�ి – ఒకపÐడూ, ఇపÐడూ జ'�YZ పరం2ా |}~ద�ాబZ£ 
ేశంలv ఆ�� Jhద�  నగరం. ఆ నంబరS��, అ·వృ
�� �� లం�/ 

Jhట�5Wాడ> అమ$యక�డ>. అల$ంట�ళb< పట45ంచు�Cనవసరం లXదు. ఆంధ�ప�
ేI �ాజV�<2ా అవత�_ం{�క – మ8ఖ�ం2ా గత 

ఇరవrs�ళbలv – |}~ద�ాబZదు వృ
��పధంలv దూసుక� qలXద'GWాళxb  అబ
�� ల�CరSb  (‘ఆ వృ
��  ఫల$ల� అంద�_�� సమ$నం2ా 

ల·ం{�య$’, ‘అ·వృ
��  J�రS)* నగరం �ాల�ష� �ా`ారం2ా మ$రలX
�’, వ2/��ా ఈ చర1�� సంబంధం లX< ప�శEల�. అ+ 



|}~ద�ాబZదు�� మ$త�c� �ాదు, ప�పంచంలv ఏ నగ�ా<�/�'� వ�_�ం{ే+). ఇల$ంట�ళxb  నOPJ� ఉద�మ$ల� Jి{¾1ళb  {ేత�లvb  �ాళxb . 

|}~ద�ాబZదు గ8�_ంu �Ùúb  అ�_2_ qrన �_�ా�g�సు� ంటZరS: ‘
ే�ా<�� స-తంత�ం వ{ే1'�ట4�� |}~ద�ాబZదు �ాజ�ం ప�పంచంలv'G 

సుసంపనEcd¸న 
ేశం’. �ళb  అ<E మ$టల$b  ఇందులvనూ <జం అర���g. అసల� <జc��టంట�, 1948 '�ట4�� |}~ద�ాబZదు నWాబ8 

ప�పంచంలv అత�ంత ధ<క�లvb  ఒకడ>. 
�నర�ం |}~ద�ాబZదు �ాజ�ంలv ప�జలం)� YöగYZ2ా�ల)* త�లత«2gWార< �ాదు. అ
ే 

<జcd¸)ే 1956లv ‘)ెలం2ాణ W(నకబZటeదనం’  �ా ;ప
�క2ా Jhద�మనుష�ల ఒపiందం ఎందుక�? స�g, అ
� WG�g చర1. వ
�లX
�� ం. 

'�ట4 నWాబ8ల W(ౖభWా<�� 'Gట4 �C`ా� , �ీమ ¡ల$b ల]ల$ స�ధలయ$�¼ చూ
�� ం. 

ఒ�_`ాÄలv< గజప;, గంజ:ం ¡ల$b ల)* క@Jి, l̄�ాక�ళం ¡ల$b  నుంOP ప��ాశం ¡ల$b  
��ా +స��_ంuన �C`ా�   �ా ంతం ప
�|�'� 

శ)�బ�ంలv బహమo సుల$� నుల  ాలనలv ఉంOే
�. చ�_త� కlమంలv అ
� {ేత�ల� మ$రSత« పద³�� శ)�బ�ం '�ట4�� (|}~ద�ాబZదు 

నగర <�ాNణం \దలవటZ<�� ఇరవý��g�ళb  మ8ందు) 2�ల¨�ండ'G@న క�త�ª .ా|Ý వంశం అV�నంలv��u1ం
�. 2�ల¨�ండ 

`ామ$� జ�ం ప
�|�Oో శ)�బ�ంలv ఔరంగజgª  ాలనలv�/nb, అటeEంOP ప
ె�<�
ో శ)�బ�ంలv (��l.శ. 1724) \దట4 <జ:ం నWాబ8 

అV�నంలv��u1ం
�. అనంతర �ాలంలv <జ:మ8ల �ాజ��య అవస�ాల �Cసం ఏWGWÃ ఒపiం
�ల J�రS)* Jhౖన {ెJిiన �C`ా�  ¡ల$b ల� 

\దట2ా êh�ంu Wా�_��, ఆ త�ా-త À�ట4� Wా�_�� )�కటe5  Jhట5బO�� r. Wాట4'G ఉత��ా
� స�ా�¥ ¡ల$b ల'�EరS. ప�;ఫలం2ా ఈ 

¡ల$b లJhౖ À�ట4� Wా�_నుంOP <జ:ం నWాబ8 ఏట�టZ YZ�¤ \త�ంలv �3క�ం  Õం
ేWాడ>. ��l.శ. 1788లv స�ా�రS ¡ల$b లను À�ట4� WారS 

ప��_�2ా `Õంతం {ేసుక�'G
��ా ఈ {ె@bంపBల� ��న`ా2ాr. 

మ�� పక� – '�ల�2� cd¸సూరS య8ద�ంలv êh�ంu Wా�_)* జతగట45న ట4పÐ సుల$� ను< ఓOPంచటZ<�� ఆం2gbయ8ల)* {ెr� 

క@Jినందుక� ట4పÐ ఓట� అనంతరం '�ట4 cd¸సూరS �ాజ�ంలv< దక�ను YZగం <జ:ం నWాబ8క� ఈ'�మ82ా ల·ంuం
�. అందులv 

{�ల$ YZ2ా<E త�ా-త �ాలంలv <జ:ం �/ండవ అసõ ఝ$ ఆం2gbయ8లక� V��ాదత� ం {ే�ాడ>. ఎందుక�? |}~ద�ాబZ£  �ాజ�ంJhౖ 

êh�ంÁ, మ�ాæా 
�డ>@E �ాచు�CటZ<�� ఆం2gbయ8ల �hౖన� సహ�ారం అవసరcd,̧ అందు <�త�ం ఓ ఒపiందం క�దురS1�Cవటం 

మ�ల$న. అల$ ఇ{ే1�ినWG )ెల�గ8లv దత�  మండల$ల�2ానూ, ఆంగbంలv �ీOె� OP�ి5 �§ðÅ 2ానూ J��3ం
�న 'Gట4 �ాయల�ీమ ¡ల$b ల�. 

ఇ
� ��l.శ. 1800 '�ట4 మ$ట. 

అ
� చ�_త�. అటe స�ా�రS ¡ల$b ల� (�C`ా� ంధ�), ఇటe �ీOె� ¡ల$b ల� (�ాయల�ీమ) �/ండూ |}~ద�ాబZదు  ాలక�ల �ాజ��య 

చదరంగంలv  ావBల�2ా ఉప¼గపO�� r. Jhౖ ఒపiం
�లX� లX< |}~ద�ాబZదు �ాజ�ం Yô2�nక స-రzపం మ��ల$ ఉంOే
�. 
�< 

చ�_త� �hౖతం WG�gల$ ఉంOే
�. ఆ చ�_త�లv )ెలం2ాణ, �C`ా� ంధ�, �ాయల�ీమ అనE మ$టలX ఉంOే+ �ావB. ఈ ఉద�మ$ల� ఉంOే+ 

�ావB. �ాబట45  )ెలం2ాణ చ�_త� నుంOP �C`ా� , �ీమల< +డ
��ి చూడటం అసమంజసం. '�ట4 |}~ద�ాబZదు `ÍYZగ�ం �Cసం పణం2ా 

Jhట5బడ�  ఈ �/ండ>  �ా ం)�ల�� |}~ద�ాబZదు నగరం)* ఏ సంబంధమ� లXదనటం అ'��యం. అందులvనూ �C`ా�   �ా ంతం (స�ా�¥ 

¡ల$b ల�) 1788 
��ా ఏ
ో ఓ రzపంలv 2�ల¨�ండ/|}~ద�ాబZ£  ాలక�ల�� ఆ
�యం )ెu1Jhడ>త«'G ఉం
�. ఆ రకం2ా – |}~ద�ాబZదు 

నగ�ా·వృ
��లv )µ@ �/ంOొందలXళbలvనూ �C`ా� ంధ� YZగ`ా-మ�ం ఉం
�. 



అం)ే �ాదు, 1956లv ఆంధ�ప�
ేI ఏరiడ�  ద�_�ల$ \దట4 ఐ
ేళb  వరక� (1961 
��ా) �ాజV�< నగ�ా<�� అవసరcd¸న హంగ8లకrs� 

ఖరS1 \త�మ� ఆంధ�, �ీమ  �ా ం)�ల పదు� లv'G W(య�బOPం
�. 
�<�ా�రణం – అపiట4�g |}~ద�ాబZదులv అందుబZటeలv ఉనE 

భవ'�ల�, ఇతర సదు ాయ$లoE )ెలం2ాణ సమక��_1నటeb  ప�భ8త-ం YZ+ంచటం, ��త�2ా అవసరcd¸న Wాట4కrs� ఖరS1 

)ెలం2ాణ �తర  �ా ం)�ల ఖ$)�లv W(య�టc� '��యమ< అను�Cవటం. 1961 త�ా-త నుంO� ఈ ఖరS1< �C`ా� /�ీమ, )ెలం2ాణ 

 �ా ం)�ల� 2:1 <షi;�లv పంచు�Cవటం జరSగ8త�ం
�. ఏ)�Wా)�, ఆంధ�ప�
Iే ఏరiO�� క |}~ద�ాబZ£ అ·వృ
�� �� ప�భ8త-పరం2ా {ే�ిన 

ఖరS1లv అV�క �ాతం )ెలం2ాణ �తర  �ా ం)�లX భ�_ం{�r. అపÐడ> WాÙÚb వరz '��/;�  ఇ
ేమనలXదు. ఎందుక�? ‘|}~ద�ాబZదు 

మనంద�_
�’ అను�Cబట45 . ప�భ8త-పరcd¸న వృ
��  సంగ; అటeంu Jhౖ �WGటe రంగం�g�ి దృíి5  `ా�_ంu'�, ఈ య$భrs�ళbలvనూ 

|}~ద�ాబZదు `ాV�ంuన +జయ$లvb  )లెం2ాణWా�_  ా)ె�ం)* )ెలం2ాణ �తరSల  ా)��  అం)ే – ��ంOొక{¾ అంతక'�E ఎక��WG 

(‘)ెలం2ాణ �తరSల�’ అంట� �gవలం ఇతర )ెల�గ8  �ా ం)�ల WారS �ాదు, YZర"య8లందరz). అందు�g |}~ద�ాబZదు జ:"య సంపద. 

‘ఇ
� '�
�, '�
ే’ అ'G హక�� ఏ ఒక�_�� లXదు2ాక లXదు. 
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ో అబద�ం)µ�N
ో అబద�ం)µ�N
ో అబద�ం)µ�N
ో అబద�ం:::: 

ఆంV�ోళxb  
ోJిO�
�రSb  

ఇ
� <ఇ
� <ఇ
� <ఇ
� <జంజంజంజం:::: 

స-తంత�ం వ?1 �ా2ా'G జ:; `ÍYZగ�ం �Cసమంటp పంచవర� ప�ణ�n�ా సంకల$iల� {ెపÐక�నE 
ేశం మన
�. ఆ జ:À)�లvb  

�ాసుక�నE�, �ాసు�C<�, ఇతర)��  సWాలj వంట�ాల� సకlమం2ా వండబడ>త�'�E¼ లX
ో, వంOPన+ స�_2ా 

వOP� ంచబడ>త�'�E¼ లX
ో చూటZ5 <�� �gంద�, �ాష5 � `ా� rలvb  WGల$
�మం
� చట5  సభల సభ8�@E ఎనుE�CటZ<��, అల$ ఎ<E�/�'�ళbలv 

ప< 
ొంగ@E త<E తగల]య�టZ<�� ఐ
ేళb�Cమ$రS భ�MNద మ�g 
ేశంలvనూ లXనంత YZ�¤ ఖరS1)*నూ, శlమ)*నూ ఎలjనb  

మ³యజ:� <E తల�/త�� క�< ఆ�ా×టం2ా అమల� {ేసు� నE 
ేశమ� మన
ే. ఈ సు+�ాల కరNభ��లv ఏO�
�  Õడ>గ8'� ఏ
ో ఓ 

మ�ల uనE
ో Jhద�
ో ఎ<Eకల కlత�W�కట4 జరSగ8త«'G ఉంటeం
�. ఈ తంతం)� 
ే<��? '�యక�ల� ఎక�OPకక�డ )�మ8 

 �ా ;<ధ�ం వ|àం{ే ప�జల ప¶éన  q�ాటZ5 <��. 
�<�� అవసరcd¸న
ేంట4? జన పj ాతం. �ాo మన '�యక�లvb  ఉనEదల$b  `ా-ర�ం, 

స-జన పj ాతం. లX'GలX<
� జWాబ8
��¤తనం. మ�_ మáb ఎ<Eకలvb  '(గ8[ క� �ావటcdల$? అ
ో సమ�hౖ�)ే క
�. ఓటరb< ఎంత2ా 

అజ:� నంలv ఉంu)ే Wాళb< అబ
�� ల)* మ8ం{ెత�టం అంత )ే@క. స-తంత�ం వ{ే1'�ట4�� 
ేశంలv W(నకబడ�   �ా ం)�ల� ఇపiట4�� 

W(నకబOే ఉండటZ<�� �ారణం అ
ే. )ెలం2ాణ �ౖ'�, ఉత��ాంVై �'�, ½³�/�'� ..  �ా ంతc�
ై'� ప�జల W(నకబZటeదనc� అడ�2�ల� 


ోJిO�ల�� )ెగబOే �ాజ��య '�యక�ల�� ఐ
ేళb�C`ా�_ l̄�ామరj, ఓటe ·¶g�� అjయ ాత�. 

W(నకబOP ఉ'�EOP�� మ8ందు�/nb'�OPJhౖ కడ>పB మంOేల$ {ెయ�టం, WాOP'� 
ోJిO�
�రSOP2ా u"�క�_ంu తమ పబAం గడ>పB�Cవటం 

'Gట4 తరం 'Gతల�� W(నE)* Jhట45న +ద�. ఆ +ద�లv �/ంO�క�ల� ఎక��వ చ
�+'�ళxb  )ెలం2ాణ WG�ాiటeWాద సృíి5కర�ల�, 

�ి
�� ంతకర�ల�, Wాళb  )*కల]ౖన c�V�+ మ�కల�. జన|àతం మ8సుగ8లv �ళxb  �gJhట�5  ఉద�మ$ల W(నక ఎవ�_ జ/ంO�ల�, అజ/ంO�ల� 

Wా�_క�'�Er. ప�జల� తమకపi2_ంuన ప< సకlమం2ా {ెయ�క�ంO� – తమ అసమర� <�ా-�ాల నుంO� అ+o; YZ2�)�ల నుంO� 

ఓటరb దృíి5  మnbంచటZ<��, ప<లv ప<2ా �ీ-య ప�¼జ'�ల< ఓ �ాపB �ాసు�CటZ<�� ఈ 'Gతల {ేత 'GయబOP )ెలం2ాణలv 

+�_+2ా {ెల$మణÓలv�� )ేబడ�  అ·¼గc� ఆంV�� Wాళxb  
ోJిO�
�రSల'G 
�రSణcd¸న అబద�ం. 
�<E WాÙÚb ంత పకడAం
�2ా ప�{�రం 

{ే�ా�� )ె@���  2�బQ¦Ä �hౖతం +సు�  qవటం ఖ$యం.  

ఆంధ�ప�
ేI లv ధ<క�ల]క��వ2ా  qగ8పడ�   �ా ంతc�దంట� ఎవ�_క'�E చపÐన గ8�3� {ే1+ '�ల�2/�దు �C`ా�  ¡ల$b ల�. అక�డ సంపనుEల� 

ఎక��వBండటZ<�� సWాలj �ారణ�ల�'�Er (అల$గ< అక�డ>'�Eళbంద�¤E అదృష5ం ద�_ద�ంల$ పట45  JీOPసు� ందనుక�'GరS .. అక�O� 

ల]క�క� ����@ J�దల�'�EరS). ఆ సంపదం)� తమ< 
ోచుక�< సృíి5 ంచుక�నE
ేననE <ంద WG�ాiటeWాదుల
�. అr)ే �Ùúb  

+షయం )ె@+2ా 
�ట�సు� ంటZరS. అ
ే�టంట� – 1956�� మ8ం
,ే �/ండ> )ెల�గ8  �ా ం)�ల� +Ëనమవకమ8ం
,ే సదరS �C`ా� ంధ� 

 �ా ంతం )ెలం2ాణ క'�E మ8ందంజలv ఉంద'G
� (ఆ మ8క� �ళb  త�రSపBమ8క� ‘Jhద�మనుష�ల ఒపiందం’లv �hౖతం 

సi.ా5 ;సiష5ం2ా ఉం
�). అపiట4
��ా �C`ా� ంధు� ల� ఎవ�_E 
ోచుక�< సంపదల� క�డబQటe5 క�'�E�� మ�_! 



అశ-)�� మ హతః అంటp ఎల�2/;�  {�ట4 ఆనక క�ంజరః అ< తనలv తను 23ణ8క��నE అధరN�ాÞ�� "�ి q< )ె@+)ేటల� 

WG�ాiటeWాదుల `Õంతం. ఆంV�� Wాళbందరz 
ోJిO�
�రb'G అర�ంలv ఎO�JhO� �/చ123ట�5  ప�సం2ాల�, Wా�ఖ�ల� {యె�టం, అ
ేమంట� 

‘అబÏA .. అ
� అంద�_�� �ాదు, ��ంద�_�g వ�_�ం{ే +షయం’ అంటp మ8�ా� rంచటం. ఈ లv2ా Wాళb  సం
ేశం {ే�ా@Äన {¾టb <Eట�b �� 

<¶gపం2ా {ే�_ qrం
�, WాÙçb �ంuన ఫ@)�ల� �hౖతం )ేవటం \దల]ట45 ంద'G
�<�� `ా¶é�లX – )ెలం2ాణలv �C`ా�  J�రb<  q@న ఊళb  

J�రSb  మ$�g1�� +ప�¤త  qకడల�, �ాష5 � �ాజV�<లv �C`ా�  �_¡��5 �షనుb నE Wాహ'�@E ధ-ంసం {ే�� ఉ'�Nద చర�ల�, పండ��� 

స-2lా మ$ల�/nb'�ళb< ;�_2_ �ాoయమ'G బQ
��_ంపB ప�కటనల� (ఆ త�ా-త ఏWÃ W(నEప��� మ$టల'�EరS క�O� క
� అంటp 

W(న�gసు��{ే1Wాళb  �Cసం: �మNల]Eవర'�E '�ల�గ8 త<E ఆ త�ా-త ట4ంచ¥ �ా�ి పంJి)ే మ8�_�ి q)��ా?). అ
�@ం{¾ బQ
��_ం{¾ 

అదుపBలv�� )ెచు1క�నE cdr� �ీ5 �� MOPయ$ అండ)*, గజ/Î కట45  uందులX�� క�హ'� +పbవ�ారSల uడతల చపÐళb)*, �ాలం {ె@b 

బ�Þ పట45న YZవజ:ల పOPకటe5  ప
�ల 2ారO�ల)* క<కటe5  {ే�� కవBల కల$ల దనుE)*, జనcdనEOో మ�_u qrన u'�Euత�ా 

రచrతల �ాతల ఊతం)*, పల]b  పల]b లv కరప)�� ల�, పBస��ాల�, Wా¦  qస5రb)* అ
ే ప<2ా ఆంV�� Wాళxb  
ోJిO�
�రSల< 

ఊదర23డ>త« {ే�ిన అసత� ప�{�రం – )ెలం2ాణWా�ప� ం2ా WG�ాiటeWాదుల� ఏళxb 2ా ఓ పద�; ప��ారం అమల� {ే�ిన వ��హం. 

�ళb�� )*డ>2ా,  ాæాల� {ె ాi@Äన  Õ� êhస�gb  +
��రS� @E Jhడ)*వ పట45సూ�  {�ప��ంద oరSల$ +శ-+
��లయ$ల `ా¶P2ా `ా2_ంuన 

అదనపB ప�{�రం – ఈ మధ�'G W(ల�గ8 చూ�ిన <జం. 

ఈ బZపత�  Õ� êhసరbలv ఆంV�� Wాళbంట� అ�ారణ
ే-షం నరన�ా'� <ంOP qrన ఒ�ా'òక ప�బ8దు� OP< WG�ాiటeWాదుల జgఏ�ీ�� 

Jhద�
�క��2ా Jhటe5 క�ంట� ఆ 
ొర <'�E \'�E  ‘ఆంV�ోళb  ఆసు� ల]'(E'�E ల]క�ల� కడ)�ం, Oొక�ల� ?�g`ా� ం’ అంటp ఆవB@ం{�డ>. 

ఒక� ఆంV�� WాళbWG �ాక�ంO�, అయ�WారS ప<లv ప<2ా  �ా ం)�లWా�¤2ా ఎవ�/వరS ఎం)ెంత క�Oేసుక�'�E�� క�O� క�Jీల$b 2_ అ�øష 

ప�జ:oకం మ8ందర JhOP)ే వద�'G
ెవరS? ఆ ప< {ెయ�టZ<�� అOొ� {ే1
ెవరS? )ెలం2ాణ  �ా ంతంలv (అన2ా |}~ద�ాబZదులv) 

Jhటe5 బడ>లoE ఆంV�� Wా�_WG ఐనటpb , )ెలం2ాణWారz, త�ళxల�, మ$�ా-O�ల�, మ�ాæ¤ల�, బQం2ాËల�, అంబZoల� .. 

మ�/వరz అక�డ Wా� ా�ాల� {ేసు�Cనటpb  – {ేసుక�'�E Wారందరz <ఖ$�/�Äన o;పరSలX ఐనటpb  – ఒక� ఆంV�� Wా�_Jhౖ'G ఈ 

ప�)ే�క దృí�5ల? Wా�3క��_Jhౖ'G 
ోJిO�
�రb'G మ8
ే�ల? 

తల బద�ల� ��టe5 �CWా@Äనంత బ�హNరహస�c�M 
�2_లXదు 
�< W(నక. పక� �ాష5 �ం నుంOొu1 Wా� ా�ాల� {ేసుక�'GWా�_Jhౖ 


ోJిO�
�రb'G మ8
ే��ి ఆ వంక)* �ాష5 �ం ?ల1మంట� 
ేశమం)� న+- qత�ం
�;  ారbcdంటeలv ప�ాr �ా.ా5 � ల  �ా ం"య  ా�¤5లX� 

సహక�_ంచవB. అ
ే – )*ట4 )ెల�గ8WాళbJhౖ కలb బØ@b మ$టల� {ెJిi కళboళxb  Jhటe5 క�ంట� `ానుభ�; W(ల�b W(త�� త�ం
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