
స��మ్న అడ�డ ్��� దమ�మ్ం�?  

ఇ�ాళ ��్ దన��త దగగ్ జ�ఎ� ి��తల అ���స్, �ి్ గ��ణ� య�తర్  అడ�డ ్��వ�్ �్ మ�్దన�ా�� ���సన బల�ాల్న �ాడ�క�్ట���న

్� ఏ�్ �ా్�. �్న �ావ్ ��డ ్ అ���స్ �ే��త  ఏ్అ�్ం�? ఇ�ాళ ్�ద్డ �ార ్ అ���స్ �ే��త  అం ేఅ�్ం�. �ెల్�ాణ�

 భగ�గ ్ మ్వ�్ం�, ప�్డ� �ద ్ా్్ చ�ల� ేఏ���తం�? అసల� ఎ�్� ఈ త్� పరభ���వల్న ్వ��ి్�ేం�? ఒక��పౖ��మీ�్దర

 �వ�య� �ష్ �మ�మతత�� ఉ్ం�, ్ా����ల�, లగడ�ాట�ల�, బ�బ�ల� �ెల్�ాణ� �ాద్ట� �ాదన అ్ జ��షయ్ �పే�త�� ఉ

��న్�, ం�్ �్ ��డ� ఈ అ���సనత ల   ప్వ్.  ఇపపట� �్ఉ్న ����ంవే�ా�న ��చచ ��ట్డ్, ం�్ �లల  ఎ��� ఒకర ��ల ట�ర ఎకక

డ్, అ్�� బ�గ�్ట� బ� �్ బట్కడ��డ� ల�క��� ెఆతమ హతయల ల�కఖలలల  �ే్��డ�, 

 ఇ� ఆతమ హతయల� ్ా��,�ాజ �్య హతయల�, ��ెిప �ె�పి ��్� ���ిప ప�డ�త�్ం�, �ా� ి�ా� ి్ాల�్ �్, కల�్ �్  క�నళళల  �

సనత ��న�, ఈ �రా ణ�ల� అ్ట� ఎ���్ � ల�కఖ ల�ం�? ��మ� మ్నష�ల్ ్ాం�, పరజల్నబతక ల�్ ప���ిత�లల �్ ��ట�్��యడ్, �ా

జ �్య ��ఫౖలయ్ ్ాం�, ఇ� మ�్� హక�కలలల  ��గ్ ్ాం�? 

 ఇం�ే� పరజజ�ావమయ పరభ���వల� �యే�ల�ి్  ప్? ్�్త మ్ం� �్, స్ఘ�లక�పరప్చ్లల అ్న �షయ�ల� మ�ట�ల డవ�్ �్

, చ్చల� �ేయవ�్ �్ సమయ్ ఉ్ట�్ం� ్ా్ కళళ మ�్దన ఉ్న, జ్�గ�త�్న ��ాల ��ౖ సప్ం�్ చవ�్ �్ మ్��పప

దన, ల�ం� అ్త��దద�ా పట�్్చన్�్కక��లదన అ్ సమ���్్ �ెప���్�. ఎ��� ్ాదన, మ్ �ా��ళ, మ్ స్ఘ�ల�, ఏం� ఏ�����

 ఉదయమ�లలల ఉ్న �ాల�ల ���, ల�్ �ా����� చ��తర ��సూత �� ఉ్టం�, ఈఉదయమ్లల �ాల�గ ్క ��� ేఅ్త క్న ంౌ�ాభగయ్ 

ఇ్్�కట� ఉ్డంే�, మ�ల మ�ల �ా్ అ�్ాశ్, అప�్వ���్ అచచ���్ �ెల్�ాణ� ఉదయమ్..����్ �్ ఒక ్�తత  అ�ాథ ్న

�ేచమమదయమ్.  

ఎ్నడ� ల�్ మ� క్చ ఐలయయ �్ �ెల్�ాణ� బహ�జ్నల �్ ప్ �్ �ాదన అ్ మ��క జ�సయ్ �పె���డ�, అ��్న, ంొ్ల� ��ాత

్�, �ా�� మ�్దన �్�సలల ఉ��న్� ్ాబట�్ , ఇ�ాళపరభ���వల� క�వ� ంొ్ల ��ేలల��  ఉ��న� ్ాబట�్  �ెల్�ాణ� ఉదయమ్

 అణ���య బడ�త�్ం�, అ�� ేఎప�డ� ంొ్ల్ద్� �డెడ  �ాళళళ అ�్ట�్  చ��తర �పెపల�దన, ఉదయమ�ల�మ�్దన్వ� ్వ�

�ి్ �్ ంొ్ల� క�వ� మ్క� �లె�సన, ఎకకవ�  అకకడ ్��నల ంొ్ల� మ్క� ల�క��ల�దన. ఇ�ాళ బహ�జ్నల కడ�ప� మ్

డ���్ం�, బత�క�ల� ��డల  �ద పవ�డ �అ్దన �్ �రా ణ�లక� �ె��్� ఉదయమ�లలల �ాల�గ ్ట���న్�. మ�� �ాల�గ ్్ �ాళల �్ ఉదయ

మ్ ��ౖ మ�ట�ల వ ేహక�క ఎకకవ�ం�? �ెల్�ాణ� మ�్�దనద  అ్ ఒకక మ�ట ��ెిప తప�్��చనచ కం�! ల�ం�అ్ద�� �్ ఆ�ద�

గయ���్  �ామ��క �లె్�ాణ� ్�స్ చ్చల�, పరణ��కల� తయ�్� ��ేచనచ కం�. ఇప�వ ేఆం��ా�లీ �్(్�ం�దమ్ం� ��యక�

ల �్)  మ��న�మీ గ���త సనత ్ం�, �మీ� ద్ ్్ �స���్ాయ్దర గ���త �చ్ట�్ ..అసల� ఇ�్న �ెల్�ాణ� అ్శ్ ఉ్నప�వ ేమ�్దనక� �

�ాత �. ఇకకవ ేఉ్ం� �కక్��, �ెల్�ాణ� �ాళళళ అమ�యక�ల�, క�ళళళ �ాజ �్య�ల� ��ెయ్ �ా��్ ా్, ఎప�డ� అ��యయ�

్న స��్� ే�ా్� మ�తర్ ్ాదన..  

�్్ ణ క�మ�ర త్ క���స ్ా�ాడ� ్��డ్ ్�స్ ఉదయమ�్న అణ� ��య�ల్ చూసనత ��నవ�? ల�ం� గ�్నర �ా్� అ్నట�్  

ఈ ఉదయమ్ లల మ����సనత ల���న్్ అతయ��క్�ా బల�ాల్ం�్ప� త���న�ా? ్�ాయ�ధనల�్ౖ  పరజల్, �రా ణ�ల� �సన

క�్ట�్న పరజల్, ��య�ాల మ�్�త ల�్ౖ  పరజల్ �ళళళ మ����సన్ ల్ అ్ట��ా? ల�ం� ఎకకడ ఉదయమ్ ఆగక�్వ�,  ంే్ �్



ల�్గ క�్వ�, 

 అల���్ �గక�్వ�, ��ణ�క�  బ�ణ�క� ల�క�్వ� మ�్దనక� �ా��� ే���సన �ా్� ��ట�్  ��్ � ఇం�ే�? �ెల్�ాణ� �రా ్తమ్ట��� 

మ����సన్ ల�? అ��యయ�్న ఎం���్ � ే �ా్������? ఎకకవ� అడ��లలల  ఉ్న �ాళళ్, ఆం��ా�లీ �్ అ్డ�ా ఉ్న అ్నల

్ ఏ్ �ేయల�క సతమత ���త�్న �ా్�, ఇ్న ్�టల  �లె్�ాణ� పరజల్, బ��్ ్గ్�ా, బ��ట్�ాఉదయ్సనత ్న �ా��్  ఎ

ట�ల  అణ���య�ల్ ఆలల�సనత ��న్�? 

 ఇం� ఈ చచనచ, ప�చనచపట�్్ పరజజ�ావమయ్ అ్నక�్ట�్న పరభ���వల �్ �ాధయ����? ్�ద్డ �ార ్ ���బ�న �ా���ణసనత

��న్� ��ిచ �ా్�  ���బ�న అ్ట� 'జజఞ ్' అ్ �ళళ �్ �ెల��ా? అ��్న జజఞ ్నల� అ���ే�, పరజల ్�స్ ప��త�ి్ చ గల్�, 

�రా ణ�ల� ఫణ్�ా ��ట్  గల్�, ఇ్త క��న ��పప �్�దనఇ్్�ట� ఉ్ట�్ం�? �ా్� ్��ాలలల  ఈ ఉదయమ�్న ్వ��ి్�� గ���్

్న ���ల� ్డ�ప���్�, ్ట�్టల  మ�్��ల్ చూ��త , ���� డప�ల� ����ాత ్�.   

ఈ కల��న, గ��ల్, ఉదయమ ద���న  క��చ��యడ్, ్ా�చ ��యడ్  �ాధయ����? ద��్�ల �ాజజయల్ పర్ నసనత ్న �ెల్

�ాణ� ఇం�, పరప్చ బ�్క బ�్స��వల �్ ల�్�� ���దద్్్ం�సనత ్న ఉదయమ గళ్ ఇం�, అ��యయ�్న అడ�గడ�గ��� ఎం���సనత

్న ఆయ�ధ్ ఈ ఉదయమ్..క�హ�� ������ల �లలల్� �ెల్�ాణ్ ్��్ చనక��� ఈ ధ్మ య�దధ్ లల ఓవ�����ం�ఎ�్�? 

ఇపపట� �్ ప���ాక్్ ఏ్ట�? ఎల�? ఎట���పౖ� అ్ చ్చల� జ్�గ�్డడ్ ఒక ��ాద్. ఒకకటట ప���ాక్్, సమ���్్ అం� '

�ెల్�ాణ� �ాష్్్ ', ఇట���పౖ��ా అడ�గ�ల� పడక ���,ేమ�ల ఏం� మ�య మ�టల� �ె�ిప ం��� మ��్నచం�్ అ్నక�్ట� ��్

�ాట�..ఈ స��మ ్ ్ా్, �ెల్�ాణ� ఉదయమ�్న ఆపడ్ అ�ా�� త్మ� ్ాదన? �దల� ��ట�్్�ాలల �్ క�వ� ��త్ాం�ే..పర

జల� ్డ�ప�త�్న ఉదయమ�్ �్ ��యకతవ్ �ా��ం,ే �యక�త ల�  ఒక్�, 

 ఇదద్� �ా క్పడ �చనచ ్ా్, �ాళళ్ ్వ��ి్� ేబ�దయత క�వ� పరజల� �ా�� భ�జజ్ ��సన్���న్�.అ��్న, ఆట� ��ట�ల  స

హజ్, అ� అ��గ్్చనక�్ట� మ�్దనక� ���డ�� మ్ క త్�యయ, శత�ర ��ల� క�వ� ��తత  బడ�త���న్�, �దద్ �వ� 

��� ేభ�్ ఏ్ బదదల� ్ాదనఅ్ట���న్�.   

�ీమ�్దర-

�ెల్�ాణ� పరజల మధయ, జ్మన �ాలస ల�కఖ, మ�్�ిక అడ�డ ��డల� ఇ్నపక్�ేల క్ట� బల్�ా అడ�డ పడక మ�్ం,ే అ్ద్్, 

పరజల్నక��� �ాళళ్, �����క్�ా మ�తర�� �వ���ం�్..ల�ం� య�దద�� తపపద్నక�్ట� ఎపపట� �్��� �ిదద��, ్్వ� మ�్����

వ�్ � చల�మ�్ం�? ఏడ��్దల పకక్ ఇ్క ��్ డ� మ�డ�  సన��నల� గ్�.ే 

 �్్దర్ ఏమ�తర్ �ి�చ���ాల� ���ి�� , అం� తపపం�ే, మ� ��యక�ల� ఇప�వ ేయ�ం�ద ్ �్ �ిదద���త�్నట�్  �ా త్ల� �సనత

��న�, ఖమమ్ ్న్వ� ్నయ వ�ెక�� ీ�ా��్ �ా్బ ్��ా�� 14 ్న్వ� ్�ా�్ ం�క��ేాత  అ్ట���న్�, అటల�� �్్ � అ్న క�

వ� అ్ట�్నట�్  బ�ఘట�్ , �్�ిఆర �ార ఎప�వ� తయ�ర �ా�� ఉ��నడ�, ్�మట� ��వ �డ  �ా��్ � ఇ్్ా మ�హ� త్్ �ాల�దన, బహ�శ 

జగ్్న �ా�� దగగ��్న్� ఆజఞ �ా�ాల��, ��గమ్న ఆగ్ ్ాక�్వ� ఉ్వ�ల్ట�, �ా���మ� ్�స్ ం�క బట�్  క్ట�, �లె్�ా

ణ� ్�స్ ం�క ��ే�త  మ్� ఫ�త్ ఉ్టం�. ��యక�ల జజత్ాల�న �ెల్�ాణ� �ాళల��ేలల ఉ��న�. ఇ్క �ాళల  ఇష్్, బ��

ల దూక�����, బ�టల  బడ����!  

  



�్్ ం�ర ్ �్ ్ా్, �ా�ా్ ్ ్ �్ ్ా్, ఇత్ ఏ �ాజ �్య �ా��ల్ �్ ్ా్ స��మ ఆ�� దమ�మ ద్్నక�్ట� అ్త క్ట� మ� ఖ్తవ్ ల�దన, 

ఉ్డదన. 

 పరజల� �ా్� అ్నక�్నప�వ,ే స�� అ�్ పరకట్��చ్ప�వ ేఇం� ఆగ�త�్ం�, అపపట�ం�్ా గదద్్న �ాటల�కఖ ' ఆగదన ఆగ

దన ఆగదన..ఈ ం��వి� �ాల్ అ్త్ �్క� ఈ స��మ ��్� ఆగదన'. 

  

జ� ౖ�ెల్�ాణ�!  

సనజజత సూ��ప�ల    

 


