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�ెలం�ాణ� ల ఒక!ట# '��$�ల' హ%��%&,  '()ిఆ, �-./ '��నం' నుం1, 1దంబరం ప�కటన, అయన 89నక': ;సు'<వటం 
వ�(>�ా, వ�(>�ా.  �ెలం�ాణ చ��త� అం�� చూ)ి$� CDాలE , �ో�FలE , ��ో�FలE 'ాకGH� ే ఏమKనL��? ఒక89పౖN 
$9తOP �QడSతOనL, ఎం%&GUVన, WటలE 8ా��న  �లెం�ాణ కళY మKందు కనపడత$Z ఉనL��. ఎట\ ��కE! చూ)$ి� 'ా]న 
శ8ాల మKక! 8ాసన, ఏ%&_ ఏ%&_   వట`�  GUVన కండSa , అ�)ి GUVన గKం%లెE..ఎcL ��ో�FలE లdకe 	fట\� '<8ాలg 1956 
 �hన ��నం 'ా%&నుం1? ఎcL త��i$�లE జరkపN'<8ాలg 1969 నుం%& ఇయmn]� ��క? అపoట` ��ో�Fల 'ారణం�ా 
అడవNలpa  క]) ిGUV అ��8ా)లీ': అనLలdౖ, అక!లdౖ $ZడS �ేశ $�యకEలdౖ, ఏ�Qq ఏ రrపంల Gా$�లE GU��s �లెవక 
�పa8ాలకE 't�ాu అడ�v �ా మm��$�రk 'wందరk. అపoట ̀ఉదnమmల చ����� ల': జxFరka ! కyసం �లE89ౖన Gా$�లE ;సు'wc 
	ి��':8ారk�ా మKద� 8Zసు'<లg ఎవరk.  8ా��c వ��లg)zP , మ��క 89పౖN {నy': {ం%& లgక, కEట\ంబ GUషణ '<సం, GHట� }తే 
పట\� 'wc �ేశ �ే~ాలE, �ా�ా� � ల కE GUV శ8ాలE క�%� వDాP s లg8� �లెవకEం%� ఉ$�Lరk. అసలE అంద�� ':  ఉనL 
అనుభ8ాలE, కళYమKందు తర] GUతOనL వనరkలE, �ెలం�ాణ ���ా, సంస!ృ; అcL చూసుకEంట� 365 �QqలE 
స��GU��యm మన': ��ో�హ ��$�లE జరkపN'<c': ? ఒక!Dా�� మనం 8ాటc̀ ��నం�ా జరkపN'<వడం  �దలE  దలE 
	f%&�ే అ� పNన�ావృతం అVత$Z ఉంట�V 'శత జయం{ ఉత�8ాలలmగ'. 
 
చంద� బ�బK $�యKడS �ెలం�ాణ ల  �(>తO యmత�, అయన ': ఒక జ(తౖ� యmత� లmగ ఉనL��, cనLట`': cనL మm జ�� 
$�యకEడS, ఆయనc ఏమనకEci �, చ1_న GామKc మన��ందుకE పట`�ంచు'<8ాలg అc మKచ_ట }ె	ిoను� . 'ాc 	1ి_ 
�ెలం�ాణ ఉదnమ 'ారkల': ఎటa  అర����త��? �డ�లను GU��ట\� 'wc, బతOకEలను 'wలa �Qట`�$�లEa  కళYమKందు {రkగK��ంట� 
కడSపNల మంద కEండ ఉంట��? అటa$�, ఇటa$� అడ�ం పడ��$Z ఉ$�Lరk. ఈ త]a': �ో�హం })ే$ి�%&c ఎటa  {ర�ాcసP ం అc 
{రగబడత$Z ఉ$�Lరk. ఇంత 	fదi  $�యకEలE, ����వNలE ఉ$�Lరk ఒక! 1నL �షయం ఎందుకE సమ� ఐతలg�ో, 
 ��ో�హ ��$�లE జరkపNకE$Z బదులE �ో�హ�లను త��� 'wట��  పcc }ేప%&� ే�లెం�ాణ అం�� క])ి ఒక!��ట` 	fౖ': �ా��? 
ఇపNడS మనం ఆట\ 89ౖపN అడSగKలE 8Zయక�డదు అc ��� కమmం� ఆర�,. ��c 	zరk ~ాం{ మంత�ం, యంత�ం. అవNను 
�ొ�ా, y మKలda ం GUVం��, y �డ�ల't���ం�� }పె�? 
 
'tవలం ఎల�నaపNడS మmత�ం బయట కనపడటం, అపN%ే గ���DాP ం, �ాc� �DాP ం. ఉదnమmcL ఎల�నa  చుట �  
{రగ %�c': ఇcL Gా$�లE  ఎందుకE ;సుకE$�Lరk మన 	ి}¡_ళ¢Y? అవNను �ెలం�ాణ అం�� ��n�ాల 
మయం క��, �tపN కవNలE క£¤'ారkలE }ెప�'wc మKరవదుi ? ఇ�ే అమmయకత¥ం ¦ద ��n�ాల ¦ద మm 
$�యకEలE �(లవ��i ? శ8ాల ¦ద 	zలmలE ఎరk'<వ%�� ? మలma  ��ామం, అయన మ§నం తO¨ాను మKందు 
ప�~ాంతం అc అయన 8ారసులE, �ాజn బట\లE )fల�DాP రk. © హ�ª, ! అc మనం �నమ«ం�ా 
నమK¬��ం. 
 
అసలE ఎక!%ౖె$� ఒక సమసn ;వ�ం�ా ఉనLపNడS అ$Zక సంఘmలE అ$Zక ర'ాలE�ా పc }ేయడం చూDాP ం, 



'tవలం �ెలం�ాణ �షయంలp మmత��� 'అనL )fౖ అంట� )fౖ ' $9ౖ అంట� $9ౖ ' అం�ే, 'tంద�ం కనుసనLలలp 
ఉదnమం, 
)ిగK® లgc $�యకత¥ం..ఇపNడS మ ā ఉప ఎcLకలpa  ఒక!Dా�� ���nరk� లE, ఉదnమ 'ారkలE అందరk జ(ౖ 
�ెలం�ాణ అc ఒక!ట# హ%�వN%& }ేDాP రk..ఏ��_సPం, మ£¤Y �(]	ిDాP ం.  మ ā వ°nFత¬క మ§నం, 'w��i  
�Qqలdౖనంక 2014 ఎcLకలE, మలma  షOరr, జ(ౖ బ±లp �ెలం�ాణ! ²%&c �(]	ించం%&, 8ా%&c �(]	ించం%&. 
ఇంక మనం GHతOP  	fట\� '<c�� ఒక! జగ³ Dా, �´c మmత���, ఆయన�´ GHతOP  	fట\� కEంట� అcL Gా���లE 
అVGU��V. ¦ రకPంలp �ెలం�ాణ ఉంట# ఫలm$� 8ా%&$Z �(]	ించం%&�. తరk8ాత ఏ���త�� అ$�L అc 
అమmయకం�ా అడSగK��డS మm �(>తనL  , ఏమKం�� ఇ8ాళ బ�బK యmత� }ే)zP  �tపN జగ³ }ేసPడS గం�ే. 
ఒ'w!క!%&': ఒ'<! దండS, మనం మmత�ం ~ాం{ ~ాం{ అ$�లg. 
 
జరkపN'<ం%&, మ��క ��నం జరkపN'<ం%&..చ��త�లp ఏ ఒక! 	z¶ వదల కEం%� ���ోహ��$�లE cమKo'<ం%& , 
	fనుLలలa  ఇంకE ఖm¸ Vం��క �ాసు'<ం%&, ��ంతOలE $¹	ిo పNట��  ��క �తOP  'wం%& 'ాc 8ాట̀': 'ారణ�లE 
89తక!ం%&, 8ాట̀ 89నుక ఉనL 8ాళYc పట\� 'w$Z ప�యతLం }ేయకం%&. అ�  మ ā పNన�ావృతం 'ాకEం%� 
బK��º  }ె	zo పనుల  జx]': GUకం%&.  ఉదnమmcL అం�� ఎcLకల గ%&లp 	fట̀�  8Zలం 8Zయం%&. ఇపoట̀': 
GUVన Gా$�ల బ]��$�లE స��GUక GH�ే మ��cL Gా$�లE ఇయny': ఈ ఎ��» �ఖmలE ఎపNడS )ిదiం�ా$Z 
ఉంట�రk మ��క 'wతP  %�� మm': �ెర ;యం%&. 
 
అ{ �¼ందరలp ప�జలE మ½%ో కనుL �ె��1 ���ోహ ��$�ల '(> 'ాకEం%�, ఇంట̀, బయట  ��ోహ�లను పట\� 'wc 
8ాళa   భరతం పడ��రc ఆ¾సూP ..అపNడS మmత��� �ెలం�ాణ ఉదnమmc': ఒక Dార�కత , త]a �ెలం�ాణ': 
�మK':P .. 
 
జ(ౖ �ెలం�ాణ! 
సుజ�త సూ�tప]a 
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