
బ���ద్��్ బబద.. 
 
�బరత్�ేశ్ �ాజ��య�ల�్ అందుల�్మ�ఖయంంా్  �లంంాాణ్ అంశం్  నవ�ల�ల్అ అ� ం�ం్ �ణల్మం�ం్

��దద ్మ ుుషలల� .  � నలట��్� న్్జఆద్ంార�్�� �్ర్్��లట్ ్ద��ా్, �ం�ా�, ్్పండ�గల్అ ా శ�స తం్

గ���ం�్ ���ిప్ , ��బ�ాంకల�్  ���ి లళ�ళ్  ����ిం�ణర�,  �లంంాాణ్ �ుయం్ఇపపలట� ్  ేల��ం్ �ాదు్ అ�్

ఎపపలట్అాలట�్మమ�్అా�ా్���ిం�ణర�.్� న్�దంబరం్ంార�్బ���ద్తర��ాత్అ�్��ల��ణ�ర�, �ళళల�� ్

�ళళ��్ ఎం �్ �మ �యమ�, బ���ద్ గ���ం�్ ్జఆద్ ంార�్ ���ి ే్ బబగ�ండదు్ అ�్అ ుల� నలన్ టణనర�, 

ఇంత్ ��ందూ్ మ��ి� ం్  లయత్ తూ�ి్ మ����ి్ అ �ా�ా ్ �న ్ న�ుస ంద�్ లలల�్ లక�ణ్ అ ు��ల�దు.్

ద�ాబబద ల�ంా్మ��ి� ం్�ం�ంసక�్ �లంంాాణ్రలసం్ల�్లల�పవల��్అ �ాడ�తష న్ �లంంాాణ్ప జలల�్ఇ�ం్

ఒల్��దద  �ాక.  
 
ఇల్ అ� ే్ ��మలట్ ���ాడ ్ ��క, ��ండ్ బబప��్ ��క.్ ్అాపం్ ఇ�ేమ న్ అటణన్్జఆ��్ �దయమం్ అ ుల�ంల�్

అ�రఅాల�, ఇ�ేమ న్�ా�ిల���ు్ ల్్ాప ాపడ్అ  గ�మ�,   అంత్ం�పపంా్ర�ాయ�్ల�్���అ  , ్ �యమమ్

త�ం�అ    , ��రణ్��ాంర�్ల��ం�అ  ,  ర�ిం్న బ��ం��్అ  ్��ంలంల�్ ్ �లంంాాణ్ప లలటంత�ణ���? 

� న్ అ� ర��ప్్రంనఅా�్ ంార�్ ల��ం గప్రలటం ్ ల�్ ఒల్మ�లటణనర�, మ ్ �లంంాాణ్ ప జల�్ ్అక్

మం�్�ాళ�ళ్ఎపవడ�్ఎనర� �దయమం్ల���్న��టణ్్ ��్ాస ర�, ఎన��ట�ౖటణ్���్అ  , అ�ం��ా్న్ాస ర�్

అ�, అందు��్ �ాళ�ల�్ ఎల�ంన్ వయం్ ల�ల�ం�ణ్ అ తష నలన్ ం�ం్ అ�.్ ��మలట్ ���ాడ ్ ��ర�ణ్  ���ిం�, 

అ   ్ ్ా��్ రత�బండ్ ల�్ �ే�ి ్ రత�్ అం ణ్ �ణల్ మం�ం్ మ���్ అ   లన్ టణనర�, జగన్ ంార�్

మ� ు��ల  �ాన�ణ���్అయ ్నంతష్� యం్�ంప�రణంంా్అం�ంం�్ �లంంాాణ్��ణయర�ర ల్రద్��ం���్

�� ���ిం� ్ �ంంల ల�్ ఇం�ా్ ప��్ పవ ుడ ల�ంాట�్ �టణన , �ా�్ ఇ�ాళ్ అయ ్ అపర్ ంాం��.్

్తంద బబబ�్టణయ��ా్్యం్ల�్ �లంంాాణ్అంల�్మం�ా  ప�ే్టణగం్ ంార�్ లక�ణ్ఇ�ాళ్��దద ్ �దయమ్

�ార�డ�,  �లంంాాణ్��ర�్��ప����్మంక ్పద�్��ల�్�ి ్జఆటణ, ��ండ�్మ�డ�్్ార�� ్ �లంంాాణ్��్ట�్అ న్

అక్��దదమ ుుషల�్ఇ�ాళ్�ా��ల�్��కల�్�ే�ూస  న్�ార�, �దయమ్మ��ుగ�ల�్మ�ఖయ్పదనవల�్��ల�్�ి ్

�ార�్ ఎంద�న, ఇ�ా�్��్ ఇ�ాళ ట�లట��్ లక�ణ్ ల��ం గప్ ల�్ �దయమ్ �ార�ల ు్ నర��్ ��లట్ ్ ఒల్ తూపవ్

తూ�ుల�ంలన న్ ��ప్బబబ�్ల�ంలట్�ార�,  అందర�్��పవ్ �లంంాాణ్జ�ం�ణ్లప�ల�ంల�్, మ మం ణ్అ�న్

మ���్ అ  ్ జ�్ౖ  �లంంాాణ్ అంలబం.్ నయల�స ల�్ �ాల�ం�ణ్ అా��్ల ు్ అడడం్ ��లన్ ల��్ నంశ్ అారం్ పరయంంా్

పదనవల�్లకడబ�లన్ ల� న్�ాళ�ళ్ఇ�ాళ్ ళా�యయల�, అ టణ్ఎలం��్�� మ్���ంద ్ ,  మమలం్���ంద ్మమ�్

మమ�్వ�జఆ ్ �ుస టణనమ�.   ఇ�ం  బలమ�, బల��  ణ? ఈ్ల�లఖ ్అ ా ాణల�్తష ా్అ ా యంంా్��ా�్��లట్ , 

 �ాల�����, ���ు���, లనప్ల�్ఎ��ం, లబంక్ల�్ఎ��ం, నళళంత్ఇ ుపమ�ల� ్లం��ల�  ల�తు����, ల���ల�, 



�బుప్ ్�ాయ�నవల�, నందల్���ంద ్ ���ుల�  ��లన్ ���,   �తయం్ఎలననంలట్ల��బ్��క్ల�ల�ం�ణ్�నడ� ్రద్

ప�ా జ�్ౖ �లంంాాణ్అ న, అంలన న  �ాళ�ళ్ఎన�న్మ��, ్ల��ం�ణ�ా ్అా ం్.్్అ�ల�్ఇ�న్నందల్

మం�ం్�ణనవలల�్�ారల�ల�్అ  , ��ం�్��లట్ ్టణయల�ల�్�దయమ్�ార�ల�్ఎలబ� ్అ  ణర�? ఎపవడ�్

ప�ా ే్ అపవడ�్ ం����ల�� ్ , మ ం్�ళళ్ ��ంల్ క��ం� ే్ ఇంల్మ ��్ ఎం్ �ల�న్నవంల�ం.్ ్ఇంత��్ �ాజ��య్

టణయల�ల��్ఇ�ం్బబ�యతటణ, ళా్�ాబ్్టణ? దయ, జఆ�్, ల�లరమ�? అం ణ్్ �యమమ్దయ!  
 
��పవ్ ్ �యమమట�, మన్ ్ట�్ న��్ ����మ�్��బ్ �ాంకల�్  �ల�పవ ణ�ా? ఈ్ ల�పల్మ ్ �ాళ� ్

�ంనతా���ాల�్ లక�ణ్న్ాస  , త�ందటణల�్��లట్ట��ా�, తూ్ాస ���్ న��ట��ా�్ ్లక�ణ్ ్�దయమ్�ార�డ�ంా్

��ప�ల�ంలబం.్ ఎందుల�్ శతష నవ�్ శతష నవ్ ంా్ గ���సంతం? ఇ�ాళ్  ల� ్ ���ాం్ ���ు���్ ��తస ్ లకలట్

��డ�తష నలన్ ్ ఇం��ల్ ���ణద య ్ �ాంం���్  ుం�్ ప లలటం� ు , అ�ల�్ ��మలట్ ���ాడ ్ దగగర్ అ  ్ జ�్ౖ జ�్ౖ

�టణ�ణల�్ఇ�ుస  న్టణయల�ల�్ఎనర�? �ాళ�ల�్బబదయత్ల��ణ? అయ ్��క్�ే�ుస ంల�్�ళ�ళ  ఏం�ే్ాస ర�? 

�ళ�ళ్ ఎం�ిల�్ , ఎ ళామల�యల�్ �ా�ా? ��తుల� నంత్ ��తు���, అ�ణ�ా ్ టణల�ాల�్ ్�ా, ఇల్ పర�నవ్

అ తషందట�, పద�్దలందట�, ��పవ్పవల్్గతషల� దనట�్అ ుల� నపవడ�, ఇతర్అా��్లల���్ల��ిప్గంతషల�, 

 �ా�టణమ�్�ణ మ�ల�, ఇం�ా్ఎ�న్�న ల�్ఈ్్అరరం్పరరం్ల��్���ాల�.్్�ళళ ు  మ ం్ఏమ లకడదు, 

ఈ్మ�య్��తసంా్ఒల  �ి�ణధ ంతం్మ�ందు����ం�ం, 'ట�ట�  ఒల్�దయమ��న'  అల.్అ్ం్బ ్ మ�ిమ్!్్ �ామ�  

�నడ� ్ రద్ ప�ా్ కరంా�, �డడల ు్ అ ం�లన్ ���ా�్ , రర�్ పదనవల�్ ��ల�్య�ణ���్ మమమ�న్ �ామ�్

��కాంతు���ా�్�ా�్మ�ల�్�దయమ్ల�అాల ు్�మ���ం�ే్్ల�ం్ల�దు, టణయలత�ం్తప�్��న్ప�ా ే్

ప �ినం�ేందుల�్ట� ు్అర�హ �ా�్�ాదు్ఎందులంల�్ప జల�్��ర�, ప జల��్్ౖ�ణర్ప�ా్బక��్ప�ా న్బ�ల�ంల�్

(అా�ా��్ౖా)్�న����్�ా��ళ్టణయయ్���ణతల�, ప జల� మ�త ం్�� కల�ల�.    
 
ఇ�న్�న ల�ంా్�దయమం్ �ుస  న్అా��్ల�్�ా�్టణయల�ల�్�ా�్ఒలంలంల�్ఒలం్అటణయయ��న్ఎందుల�్

్పల�ల్ అ  టణర�?  �లంంాాణ్ �దయమం్ ప జల�్ మ�ందుల�్ పడల్ అ� ే్ ఇలం�ా�ణ�ా్ న�ే��ణ? ��ౖరయం్

�ం�ణ్ ఎన�����టణ్ �ామ�్ ��యయబల�్ ్ �దయమం్ ఇంత్ దూరం్ న��ం�ం్ అ�్ ��పప�ణ���? ఇపవడ�్ ఇం��ల్

 య�్  �ం, 2014 ల�్ ం���ి��స ్ న�సదంల.్ అపవడ�్ ఎ�న్ అడడంల�ల�్ ఎన�ా��్  �ల��ణ? �జఆ���్

అపపలట�ణ�ా్ ్ం�లన్ ్ అ  ే్ ఇ�న్ అ ా ాణల�్ ఎందుల�్ అ�ల్ ్ ��లన్ ల�టణనం్ మ ం?  ఇపవ�ే్ అందర�్

�ా�టణమ�ల�్�ే��స ్ఎలక ు� ్న్ాస  ్ల�ణ, అపవడ�్ం���ి్ాస ం్ల�ణ.  
 
ఇపవడ�్��కల�్�ే�ూస  న్�ా��్�ంఖ�య్��రంా�, ఇంల్ప జల ు్�ి��్� ల�ంా్�ాడ���నడం్మ�ట�య��.్

�ణతట�ౖ ే్టణయల�ల�, �ా�ణనవల�్అందర�్ల��ి్�ాజ��య్అా��్ల్��ౖట�్నకస�ా్ ే�ా�్అం ే్�ా�్ల��్అ ్్



��ే �ాల�్రం��ం�, ��ణయర�స ల�్ఇ����ం�, అమ�యల�ల�్బ���లట్ ్, ఒల�ా్రద్ఒలడ�్కలన్ ��నడం, ఒల��్

త��త ల�్ ఒలర�్ ��ప���నడం్ మ��్ ��య��.. �లంంాాణ్ అ��ారయం, అన�రం.్ ్అ  ే్ న�ే�్ ల�మంల�్

ఎనర�్ ఎల�ంన్ బబగ�్ ప�ణల�్ అట��ం్ ఇలండ్ అంద����్ న�� ్ �మ�య.్ అయ�య!్ అందర�్ బబగ�్ పదం�ా, 

ఇపప�ా్ నరల�్ రల�్ అడ�డ ప�ా ్ �ాడ�్ ల�డ�, దయ్ �ే�ి్  �లంంాాణ్ ప ���య��రల�్ మ�ందు్ పదం�ా.్

ప వ� ణ�ల్ ��ౖ నకస�ా్ ��ం�ే్ పదదతషల ు్ ్ల��ంతం�ా..��క్ వ�మ�ల ��్ � ��ం��ం్ ఏక్ ల�దు, అ టణ్

పర�ాల�దు్ర్ర్్�నంాయల���ం్్మ�త ం్లు్్పడడం్మం��ే, ్ా�క్�ారయం, ��్�ారయం!్్ 
 
ట�్్ప్ట�నప!్ఇపవడ�్�ాలఅ� ే్ఎపపలట��్ �లంంాాణ్్ా�యం్�ాదు, ప క్ఒలం్�న ్ఒ��ం్య�గం, ద�ాబబద ల్

��ామం, ఇప�డ�్ అం ణ్ �మ�ా ్ ��ౖ�ాగయం, మ�ందుల�్ ప�ా్ ప ా ణ�లల�్ ��యలఅ  ే..అ   ్ అ ా ాణలల�్

అప �యం. 
 
జ�్ౖ �లంంాాణ!  
 
�ుజఆత్�ూ��ప�� !  
 
__._,_.___ 
 


