
బ�ర ఖూన మ�ఫ! 

�ెలం�ాణ� ఉదయమం మలల�పలల  రర�గ�త, �డ��త ల�సూత  మగందదుల  డ�సదత ం ం్. ు దచూ�ప ��రల� �ెలం�ాణ�, మల�ల �్ే 

�ర   �ండ�� �ెలం�ాణల� అ� ��జలల �్సత �్ ఉ్��ం, సుల జ దల స��మ �్  ఖరర  ��ాా రర�ం అ�  ఆలల  �ాట� ుల్��ం, 

ఇంు ��పదద  � అ� అ దుల �్ ల��పల�  �రజజ  ��ాా�ల� �ాజ��య ఆులత లల  ్��న �ం �్సదత ్��్, ్���� రు�ా�ాల  �రరల  

 �డ���్��్, వ�య్�ము మ  ం అ� �ుడ�, యగదధ  �ామం అ� మ��ురర, అ�� �్ే, ఇ� �్ే..�ు �ా ఊ�� దేడ�, 

ఉ����చదేడ�. బ���ద �� �పవపలల �ాదద �ండ�  రా ణ�లల బబ ఇచదేడ�, అ్్� �్వపడ� ు�ు��ంచడ�, �్వపడ� ు�� ు��ం �్ 

అవ�ాఆం ఉం �్� �ా� ���యమమ, ఇం��ు అయయ ు�ురం ల�దద,  �ాదద. అ్  ్ొం�ల��, ్రో్హల�� ు�ు�ాలల �య? దయ� 

్���ణ�యల  ద �ెలం�ాణ� వసత్�?   ��ాఆ ��ొదదద , ��వలం  ఆ,  ఆ, ఆ�మ, ��వలం �రజల ఆ�మ, ఇ�ప టా���్� ����వపల�� �ు 

 షయం అరథం �ాాాబ.  �రజలల ల�ు ��ె ఈ �ాజ��య  ా���ల వలల  ా ���� ం్ � ల�దద, ఎ���ౖె�� ాాళల  ఉ����� �రమ�దం ఈ �రజలల 

అ దులంా���  అ�ప టా�� �ా ద� �ాటల ..�� �్���ి  ు��త లల. ుళ�ళ మమసదుల  � �్  ��త, ా లలల  ��గ��ప�� �్  �రమ, ఎవ��మ్�� 

ు��� ల�ుఖ �్యులం�� , ఎం�  ష�ం �్�ి్� ు��� ్�రర  �ప� వయ��త  �ాఆ .  వందల �� ం్ద   రా ణ�లల  ���్�� ు��� ��� �ు  

ఆ��త, ���� ఆులత ల �్ �ాజయం. �్�� �రజలల ఎదద�� ంా��ా? దూద �ా దూద,  ా� �ా  ా� అ �ాటల  �ారర �్య�ల�ా? �్�ాత రర, అ �్ 

చ���ర ్ె ిపం ం్, ��ం్ెం  లసయం �ాా�చదే �ా�, ా ా  ల�దద, ్రో్హలల ఎలల �ాలం  ా ులల  డల�రర.  
 
��మ టా ����డ  �్�, ఎవరర � టా�ంచదుల �   ా ా   �ల�దద, అం�� ఇం�� ��ం� మం ం్ మదద�� �బ��్�రర. అయ   ా ాలల �ం�ల� 

ు���� ాట�  ు ం్���ి ం,  ాా �ాయ�లల మ��   �్ ం.   ఎవరర ఎం� టా  ా ా��మల�్ౖ� స�� జ�ౖ �ెలం�ాణ� అ �ా �్ మ��ీ  అ� 

ుథలల, �ప�ాణ�ల ఉ్�్రణల�� స్ ��ల ్�ేరర. బ�ర ఖూన మ�ఫ!  �జ��, �ెలం�ాణ� అం �ా �్ ుడ��పల బ� టా�  ్�చదుల �్ ం్, 

�ాలల��� ���్� ు���, ుండలలల  ర�ాత లల �ారర��్�� ు��� మ�ా ల�ల  అందరర అ�  ��మ ం్,    మము�� ఇాాాళ ళా�ం 

అ్ం ం్,   మం  � �� �ు ల� బల�ల ం అ్ ు�సదం ం్. ఇం� మం  మం  అ� ���లల ్ె �ప��లలల  ��ండ ల�మక బ���్ �� 

మదద�� ఎందదుల �ెల�ల�దద అం �ా, అయ  �ు  ద్��లలల  మం్మళ�ళ �ారంా, అు ���� �ాం���� ్�యులలల ు�డ  ���రర �ా� 

మ  అ దుల �్ ్�యులలల  �రర. అసలల   ులరరవృదదధ లల ఈ వయసదల� ఎందదుల �్�ుల ు���ేాాల�?  

 
���లల� �్�ల� ఉ � ం్  ఎవరర? ? ��ండ ��  ాాట � �్�ండ� మం ం్ ులరరవృదదధ లల, సా�ం�ర ్ఆదలల,మ ుల ్ొం�లల 

అ దుల్��లలల  � ిప�� మం్మళ�ళ ు �డ�ా? అందదల� ఇ�ప టా�� �ాబ�� బల�ం ుాట� ుల� అ��  టాం�గలుల  � �్ బ�్  �బల 

�ాంుా �ామ �ావప, �� �ాల��ప  ��ాా�లుల �ు  ్�ం, �గరరత  అయ , వయసద వందుల �్రరులం �్� , ��సదలల , �ండల  �� ం్ద  

జ�ౖలల ్ �ం , �ా టా�  ్�����  , అంా�ా�� ం వం టా మమ��్��ాల   �ౖ  ��ాాం �్�ి  వయ��త,  . చం్�ర  ����డ , �్�ి�    మలలయయ, 

ఇ�ప టా�� యగవుల��, �. �ీ���ామయయ,  . మ్�్ర, �ాంుా �ామ��ావప, �ి ��చ . ుృషణ  మమ��త, సయయద ్జఫ అ�, ��. �ాా 

����డ ,  ల�గ ండ ాా�ి, రజజ�ారలుల వయ ��ుం�ా జ����   ��ాా�ల�ల   ాల�గ ్��రర, �����ం� �ాయగఆ  ��ాా �రరడ�, ��సదలల, జ�ౖలల 

��లల మ�మమల�,  ఎన. ���ఆం.  �రం�� ్రో్హల�్�? ��వలం  లల�గ���దద��� అడడం �ాట� ���  మదద�� �రు టాంచు  �వడం �ా దు 

అరథం?  య  �ా దు �ా�� ఆులత లల  ఉ్��రర అ� ఇం��ు ాాద , అసలల ఎవ�� �ా దు ఎవరర్���� �ా��ల�� �రర ించడం 

మ ుల అం� ుష�ం �ా �్�. ్ొరల ���ల ద ు�ల�ేందదుల   రా ణ�లల అ��పం  ం, అ్�యయ��� ఎ ం్��ం  ం, ఇాాళ అ �్ ్ొరలల 

రం�గలల మ�రరే��� జ�ౖ �ెలం�ాణ� అం �ా మ� ్�యుల�� అ� జ�ౖ ��డ���్��ం. �జజ��� అ్�యయ�లల అు�మ�లల రర ాం��ాలల 

్ెం ం్, ురరవప రు �ి బ���  బబ అ్�� � అ � �మగమల�, అు  ్ెల�ల బ� � టా� ంచదుల్��డ� ఎవడ�?  ఇాాళ ్ొరలల ��ి �్�్ 



మ���� టా�ల   , అనవృ ం్ధ   �రర�� ఊళలుల ఊళ�ల   ం�గ��్��రర, �్�� �ర�ి�్�ేదదద , �ర����త  �ెలం�ాణ� �� ్రో్ం �్�ి్�లల ం అవప��ం, 

� బ�ంచ ద ్ొ�ా అ� �ల� దే��ాాల� యగవర   ర!  
 
�్�ల�� �్ �దల�ౖం ం్ �ెలం�ాణ� ఉదయమం, మల�ల   డ �్ వ ే  ��ం ం్. మ  ుళళ మగం �్ అవ�బ  ా��� ాాళల�� ా ాటల  ��ి  

ాాళళ�, బ��ష ���ాత ం, మ��ళ ాాళళ �్ అుల   �్రరేుల �ం, ్��  �రర  �రమ. ���  ా���ల� ఉం టా, ఎ �్ౖ�్� , ����్� �్�చదే. 

 మల�ల  �ాం���� ాాళ�ళ �ెలం�ాణ� ��సం ���ేసదత ్��రర అ� అ����   ా ా   �రర, �ెలం�ాణ� �గు   ����ులం��  ���� స�� 

 ���ం �్. ����్�  అ�����ె అ్�య య� ్ెబె  ంా ం్, ల� ల��ా ఉ � అ ్���వ సం ం్�లల బయా �డ��్.  ఈ మ  ం 

 �ామం అ� దం  �� టా�  ఉ�్�య�ాలల ఇా�ాచదే �ా� ఉదయమ  �మ్���� అం� మం  సం���ం �ాదద.  �రజల  రా ణ�ల�� 

్ెల�ాాం  డాం, సద��� మ సద ల ద ్ెబె బయడం.  దంబరం,  జజదద, ���యమమ,  ా �ాలల, �ాయగళళ మగందద ా��� 

 �య�మ అ � ��వ  ు��� �్ టా యగవ�ల� ్మాట �్సదులంాటం ం్. మ  మ  ం, యగదద  రమణ �� సం���ం అ� ఆ��ర వపలల 

�ర్ �రం �్సదత ్��రర, �ా�� టా   ిప �� టా� , ు�సం ఇ�ప టా���్� �ాం���� ాాళల  �దదద  �దదద ర ా�దల �� టా� ,  మ  మ ్���� రు 

ర�ాల �ారణ�లల �ా���� ులం��, �ెలం�ాణ� వ �్ే్��ా �రం�రం �్ో �ు �ారయు�మం �్�ా�� బ్  అవసరం ఉం ం్, మ�ల �ు 

1969 �ా  2009 అ� ుథలల �ాసద��ులం��,  ాాలల  ాడ���ులం��  ు�సం ��� టా ��� �ాల సమ� �ాళాల�ల  అ్్� �ెలం�ాణ� 

�బల  � �ా�   ఆం�ా �రయ���లల �్య�బ్ ఉం ం్. అ�ప�� ఈ ్�యు�ాం  �ౖ �రజలల  ళాాసం ఉంచద��రర ల�దం �ా చ���రల� ఉదయమ 

్రో్హలల�ా �్  �గలల��రర.  
 
జ�ౖ �ెలం�ాణ�, 

సదజజ� సూ���బల   
  
 


