ఉద్య ోగాల ఊసెత్తక ుండా నిరుద్య ోగులతో చెలగాటమా..?
నిధఽలు, నీళ్ొ
ూ , నిమాభకల కోసం మొదల ైన తెలంగణ ఉదయభం ఉరవెత్ే
ు న ఎగిళడ
టానికి నాటి నియుదయ యగ మువత్, విదాయమిి లోకబే కయణం. తెలంగణ వళతు చాలు త్భ
కు ఉదయ యగలు, ఉనుధి లభిసఽుందని ఆశంచి నాడె ఉదయభంలో నులగొనన మువకుల ఆశల
ైబ
ర ుత్ెం నీళ్ై
ూ చల్ూ ంది. మష్ ంర ఏమటై నాలుగేళ్ూ ై కరొసఽునన ఉదయ యగల నిమాభకలోూ ర
బుత్ెం నాలుగడెగులు కడా రేమలేకనుో భంది. లక్షలాది ఉదయ యగలు ఖాళీగ ఉనానమ
ని తాభు అధికయంలోకి వళతు నియుదయ యగులందమికీ ఉదయ యగల ఖామభని ఎనినకలసభ
మంలో తమకొనన టీఆర్ ఎస్ నుమట్ అధికయంలోకి వచిిన అనంత్యం నియుదయ యగులనఽ నిమశ
కు గుమి చేళంది. ఉదయ యగలు మరేమోననన ఆందయ ళ్నతో విదాయయుిలు ఆత్మ ఫల్దానాలకు ళదధ
డేందఽకు దయ హదం అభంది.
నీళ్ై
ూ , నిధఽలు, నిమాభాకల తయుతో అధికయంలోకి వచిిన టీఆర్ఎస్ నులకులు మొదటి
మండె అంఱలనఽ కొనడిత.ే . భూడయ అంశబైన నిమాభకలనఽ ూమిుగ విసమమించి ఎంద
మో నియుదయ యగులు, మువత్ జీవితాలతో చెలగటభాడెతోంది. ఉదయ యగలేూక, ఉనుధికొయవడి తీవర
నిమశ, నిసిహలోూ కయుకునుో భన మువత్ ఆత్మఫల్దానాలకు నులడెత్ేనాన.. సమొ
యుొ భాత్రం చీభ కుటి్నటల
ూ కడా లేకనుో వడం ఱోచనీమం. అసహనం మిగినుో భ ఆత్మహ
త్యలు చేసఽకుంటలనన నియుదయ యగులనఽ చాళైనా ఈ నులకులు త్క్షణచయయలకు ఉకరమంచకనుో
వడం నిజంగ అభానఽషం. భల్దశ తెలంగణ ఉదయభం కీలక దశకు చేయుకోవడానికి భుం
దఽ కియణుొభార్ మడిి భుఖయభంత్రరగ ఉనన సభమంలో రేలాది నుో సఽ్ల బమటుకి రకటనలు జా
మట చేళతందఽకు సననదధ భమాయయు. అభతే భా నుో సఽ్లుబేబే నింుకుంటాం.. భా నులన
బేబే చేసఽకుంటాభంటృ విడెదలకు ళదధంగ ఉనన నోటిపకేషనూ నఽ నిల్రభ
ే ంచిన కేళ఼ఆ
ర్.. అరె టా్ ట్ దఽ.. అననటల
ూ .. అుడె ఉదయ యగలు బమటు చేమకుండా అడెికోవడబే కక
.. ఇటికీ ఖాళీ నుో సఽ్లనఽ భాత్రంనింలేకనుో మాయు.

తెలంగణ మష్ ంర ఏయడక భుందఽ ళైత్ం నోటిపక
 ేషనఽ
ూ విడెదలమాయభ. అడను దడను ఉదయ య
గల బమటుకి అటి రబుతాెలు చయయలు తీసఽకునానభ. దౌమాగయం ఏమటంటే.. స ంత్ మష్ ంర
లో కనీసం ఆ మోతాదఽలో కడా ఉదయ యగ రకటనలు కడా విడెదలకకనుో వడం...! ఉదయభ
సభమంలో లక్షా 12 రేల ఖాళీలనఽ బమటు చేసు భనన కేళ఼ఆర్...మష్ ంర ఏయడి భూడెననమేళ్ూ
భనా ఇటి వయకు కేవలం దాదాు 29 రేల నుో సఽ్లనఽ భాత్రబే బమటు చేళనటల
ూ సెమంగ
టీఎళ఼ఎళ఼ీ ఛెైయమనే రకటించడం ఫటి్ చాళతు నియుదయ యగులకుఎంత్ అనాయమం జయుగుత్ేందయ
ఇటే్ అయధం చేసఽకోవచఽి. తెలంగణ మష్ ంర ఏయడక భుందఽ ఉనన ఖాళీలు లక్షా 12 రేలు.
కనీ ఆ సంఖయ ఇటివయకు దాు 3 లక్షలకు మిగిందని అధికయుల అంచనా. అదే సభ
మంలో ది జిలాూలుగ ఉనన తెలంగణ కసు 31జిలాూలుగ విబజన కవడంతో అనిన జిలాూ
లోూ దద ఎత్ే
ు న ఉదయ యగ ఖాళీలు ఏయడాిభ. ఉనన ఉదయ యగుల్న కొత్ు జిలాూలకు ంంచిన త్యు
ణంలో.. కొత్ు , నుత్ మండె జిలాూలోూనా ఫామట ఎత్ే
ు న ఉదయ యగులు కరల్ీ ఉంది. మిగిన జనా
ఫాకు అనఽగుణంగ సభసయలు మిగినుో భ..రబుత్ె కమయలమాలోూ పైళ్ూ ై కడా విమటత్ంగ
మిగినుో భ ఎకొడికకొడ నఽలోూ తీవర జాయం జయగుతోంది. ఈ నేథ్యంలో కొత్ు జిలాూలోూని ఖా
ళీలనఽ కలుుకొంటే ఆ సంఖయ మొత్ు ం దాదాు భూడె లక్షలకు ైగనే ఉంటలందని ఉదయ యగ
సంఘాలే సష్ ం చేసు ఽనానభ.వీటనినంటిని బమటు చేళతందఽకు రబుతాెనికి ఉనన అడి ంకులు
ఏంటో అయిం కవడం లేదఽ. మష్ ంర లో ఇటికే దాదాు భూడె లక్షల వయకు ఖాళీలునాన..
రటిని బమటు చేమకుండా కేవలం సెయి మజకీమాల కోసం కలమాన చేసు ఽనానయనన విభ
యశలకు ఈరబుత్ెనులకులు ఏం సభాధానం చెఫుతాయు...?
ఏ఼లో ఇటికే మండె డిఎళ఼ీ రకటనలు విడెదల చేళ..
తు అదే తెలంగణలో భాత్రం కే డిఎ
ళ఼ీని మండె సయుూ విడెదల చేమాల్ీన దఽళిత్ర. మష్ ంర లో దాదాు 40 రేలకు ైగ ఉనుధాయ
మ ఖాళీలుంటే.. అందఽలో కేవలం 8రేల నుో సఽ్ల బమటుకి ూనఽకునానయు. విడెదలచేళన నోటి
పకేషన్ ళైత్ం త్ుల త్డకగ భాయడంతో.. డిఎడ్, నృఎడ్ ూమిు చేళన
 అబయయుిలోూ తీవర నియస
న లుూనృకింది. దంతో తేయుకునన సమొర్ రవంటనే భమో నోటిపకేషన్ విడెదల చేళంది.

అభతే.. గత్ ఐదామేళ్ూ ైగ డిఎళ఼ీ లేకనుో వడంతో.. గండాశతో ఎదఽయుచాళన నియుదయ యగులకు
ఈ నోటిపకేషన్ కడా తీవర నిమశనే మగిల్ింది. మష్ ంర లో ఆశంచిన సిభలో ఖాళీలునన
టిక.ీ . ఆ మోతాదఽలో రకటనలో తమకొనకనుో వడంతో అబయయుిలు ూమిు నిళతు జంలోకిరవళ్లూనుో మా
యు. ఇటికే అనేక రబుత్ె నుఠఱలలోూ ఉనుధాయములు దవీ వియభణ ను ందడంతో రేలా
ది భందిని రలంటీయూనఽ నిమమంచి నవట్ లకొసఽునన మిళత్ర
ి . చేసు ఽనన ఉదయ యగనికి ర
ై ేటల ను
ఠఱలలోూ సమైన బదరత్ లేకనుో వడంతో అబయయుిలు కడా విదాయయుిలకుసమైన నాయమం చేమలే
కనుో వడంతో రయు తీవరంగ నష్ నుో త్ేనానయు. దంతో పల్తాలు ఆశంచిన తీయులో మక నుఠఱల
విదయ కుంటలడెత్ేనన మిళిత్ర ఉంది.
అనేక భంది నృఎడ్, ఎంఎడ్ వంటి ఉననత్ విదయనబయళంచినటికీ ర
ై ట
ే ల నుఠఱలలోూ అత్ర
త్కుొవ రేత్నాలతో నిచేసు ా... చాలీ చాలని జీతాలతో జీవితాలనఽ నవట్ లకొసఽునానయు. ని
ఫాయం మిగినా... రేత్నాలు యగక ర
ై ేటల సాొళ్ూ లో నిచేసు ఽనన టీచయుూ తీవరనిళతు జానికి గుమై
జీవిత్ంై వియకిుతో కలం రవలూదసఽునానయు.
భమోరవైు మష్ ంర లోని రేలకొదిద కయాఱలలోూ సమైన ల కియయుూ లేక జూనిమర్, డిగటర కయాఱలల 
మిళి త్ర తీవర గందయగోళ్ంలోకి నవట్ఫడింది. ఎకొడ చాళనా.. అధాయకులు లేక ఉననత్ విదయ అ
వసి లోూ కయుకునుో భంది. రేల సంఖయలో ఉనన అధాయకుల ఖాళీలనఽ ఏళ్ూ కేళ్ూ ైగబమటు చేమక
నుో వడంతో... ఉననత్ విదయనఽ అబయళసు ఽనన విదాయయుిలు తీవరంగ నష్ నుో త్ేనానయు. కే అధాయ
కుడితో సమీంలోని మండె భూడె కయాఱలలోూ నుఠలు చెంచడం, లేదంటే గస్్ నూయకలీ్
తో భభ అనించడంతో.. అటల నుఠలు సమిగొ  ూమిుకక, చదిరేచదఽవులు అయిం కక విదాయ
యుిలు తీవర గందయ గోళ్ మిళిత్రలో ఉనానయు. వీటికి తోడె మూనివమిీటీలూ ో ళైత్ం రేల సంఖయ
లో అధాయకుల ఖాళీలు బమటుకి నోచఽకోవడం లేదఽ. అధాయకుల నుో సఽ్లు బమటు చేమకుండా..
గస్్ నూయకలీ్, తాతాొళ్లక ఉదయ యగులతో నుఠలుచెసఽుండటంతో రత్రబ గల ల కీయయుూ లేక వి
దాయయుిలకు సమైన చదఽవులు మక .. నాణయత్ లోంచి విదాయ వయవసి ూమిుగ బరష్ ే నుో భంది.
నియుదయ యగ సభసయ నఽబూత్ంలా భామి అందమినీ బమడెత్ేనాన, తెలంగణ ఏమటై భూ

డెననమేళ్ూభనా... ఇంత్వయకుకనీసం భుై రేల ఉదయ యగలు కడా బమటు చేమక నుో వడం ని
జంగ ళగొ ుచేటల.
భమోరవైు ఇంజినీమింగ్ విదాయ సంసి లోూ రత్ర 15 భంది విదాయయుిలకు క అధాయకుడె ఉండాల
నన నిఫంధననఽ భామిిన ఏఐళ఼టీఈ తాజాగ దానిన 20 భందికి సడల్ంచింది. దంతో ఇం
జినీమింగ్ కయాఱలలోూ నిచేసు ఽనన కొందయు అధాయకులు ఇంటిదామి ట్ క త్నిమిళుత్ర ఏయ
డింది. ఈ కరభంలో వచేి విదాయసంవత్ీయం నఽంచి భమికొనిన రేల భంది నియుదయ యగులు మిగే
అవకశం లేకనుో లేదఽ.
అంటే క ఇంజినీమింగ్ కలేజీలో 240 భంది విదాయయుిలుంటే రసు ఽత్ం 16 భంది అధాయకు
లు కరల్. కనీ సడల్ంచిన నిఫంధన రకయం... వచేి విదాయసంవత్ీయం నఽంచి కేవలం 12
భంది సమినుో తాయు. ఈ ల కొన తెలంగణలో దాదాు 15000 భంది అధాయకులుత్భ ఉదయ య
గలనఽ కోలోభే రభాదం భుంచఽకొసోు ంది. దంతో తెలంగణలో ఇటికే రధానంగ ఉనన
నియుదయ యగ సభసయ భమింత్ జఠిలం అభేయ సాచనలు చాలా సష్ ంగ కనిసు ఽనానభ. ఐదా
మేళ్ూ ైగ ఖాళీగ ఉనన నుో సఽ్లనఽ ఎందఽకు బమటు చేమడం లేదనన రశనత్ల త్ే
ు త్ేనాన.. నులకు
లు భాత్రం టి్ంచఽకోవడం లేదఽ. క ఎబమలేయ దవి ఖాళీ అభతే కేవలం ఆయు నవలలోూ భ
ళీూ ఎనినకలు నియెఴంచి భమో ఎబమలేయనఽ ఎనఽనకుంటాయు. అలాంటిది మష్ ంర లో ఏళ్ూ కేళ్ూ ైగ
ఖాళీగ ఉనన ఉదయ యగలనఽ ఎందఽకు బమటు చేమయనన రశననియుదయ యగులోూ లుూనృకుత్ేంది. రజ
ల చేత్ ఎనఽనకోఫడి నులకులకు క నిఫంధన.. నుౌయులకు భమో నిఫంధనా..? అంటృ నియు
దయ యగులు తీవర నియసన రవల్ఫుచఽిత్ేనన మిళిత్ర ఉంది.
చాలాభంది త్ల్ూ దండెరలు త్భ నృడి లకు ఉననత్ బవిషయత్ేన అందించాలనన తాత్రమంతో
అులు చేళ భమట.. రమి లూల్న చదివిసఽునానయు. డిగటర, ఼జీ ూయు వగనే రేలకు రేల యౄను
మలు రవచిించి కోచింగ్ ళంటయూ కు ంసు ఽనానయు. ఈ మోజు కకనుో తే మేైనా ఏదయ క నోటిపకే
షన్ మకనుో త్ేందా...? త్భకు ఉదయ యగం లభించకనుో త్ేందా...? అనన ఆశతో లక్షల భంది ని
యుదయ యగులు త్భ విలురవన
ై సభమానిన ల ైఫరమల
ట ు, కోచింగ్ ళంటయూ లో గడితసు ఽనానయు. కొత్ు గ

ఏయడి తెలంగణ సమొమై కోటూ ఆశలు టల్కునన మువత్,నియుదయ యగులు ఎంతో సంమభ
నంతో ుసు కలతో కుళ఼ు డెత్.. నుో టీ మటక్షల కోసం రమేషనఽన కొనసగిసు ఽనానయు. బవు
ష..ఇలా భూడెననమేళ్ూ నుటల ఏ ఉదయ యగనికి ఎవయౄ రతర్ కమేమో...!? ఇంత్ వయమ రమా
సలకోమిినా చివమికి అటల ఉదయ యగ రకటనలు రవలువడక..ఇటల ఏజ్ ఫార్ అవుత్ేండటంతో చా
లాభంది మువకులు,నియుదయ యగులు దికుొతోచనిళి త్రలో భౌనంగ మోదిసు ఽనానయు. ఉదయ యగల్
వెండి భహో రఫో అంటృ గకంతెత్రు మొత్ే
ు కుంటలనన విదాయయుిలనఽ తెలంగణ మష్ ంర రబు
త్ెం అడెగడెగునా నియాంధాలకు గుమిచేసు ా..అణచిరేత్లకు ూనఽకుంటలనానయు. ఎనినకల
కు భుందఽ ఇంటికో ఉదయ యగం ఇసుభని ఊదయగకటి్న కేళ఼ఆర్.. అధికయంలోకి వచాిక... ఉదయ య
గల బమటు రకిరమనఽ ూమిుగ విసమమించి మజకీమ కయయకలానులోూ భునిగి తేలాయు.
అభతే కేళ఼ఆయుొ భుఖయభంత్రర కొలువు, ఆమనకుభాయుడె కేటీఆయుొ భంత్రర కొలువు, అ
లుూడె హమటషరవుకు భంత్రర దవి, నిలో నిగ ఏకైక కత్ేయు కవిత్కు ఎం఼ కొలువుల ైతే
దకొభ. కనీ మోజుమోజుకు ఏజ్ ఫామై (వమసఽ మీమి) నుో త్ేనన విదాయయుిలకు భాత్రం చివమికి
నిమశ, నిసిహలే మగిలాభ. నిచేమగల్గిన శకిు ఉండి.. నిచేమలేని ళిత్రలో మువత్
ఉంటే అది మష్ ర ఆమిిక వయవసి కు తీవర నష్ ంగనే మిగణంచాల్. మువశకిుని సమైన మటత్రలో ఉ
యోగించఽకోలేని ఏ వయవసి అభనా ఆమిికంగ భనఽగడ సధించడం కష్ ం. దంతో త్లసమి ఆ
దామం భందగించి..అది జాతీమాదామంై తీవర రఫారనిన చాడెత్ందనేది ఆమిిక సాత్రం
. అంటే నిచేమడానికి ళదధంగ ఉనన మువత్కు చేత్రకి ని కల్ంచాల్ీన రబుతాెలు, ను
లకులు తీవర నియూ క్షయంతో వయవహమిసు ా బవిషయత్ ఫాయతావనికి ఎలాంటి సంకేతాలు అందిసు ఽనన
టోూకొసమి ఆలోచించాల్.
లక్షల భంది నియుదయ యగులునన మష్ ంర లో కేవలం దఽలు, వందలోూ ఖాళీలనఽ బమటు చేళతు అది
ఎంత్వయకు సమినుో త్ేందయ నులకులు ఆలోచించాల్. మువత్కు ఉనుధి భామొలు కల్ంచేందఽ
కు కనీసం సెమం ఉనుధి థ్కల ైనా అభలు చేమకుండా, చోదయం చాసా
ు ..మువలోకనికి
ఎలాంటి సంకేతాల్సఽుననటోూ రబుత్ెం సష్ ం చేమాల్ీన అవసయం ఉంది. నియుదయ యగులనఽ

భాటల గయడితో భామ చేసు ఽనన కేళ఼ఆర్.. మజకీమ రయోజనాల కోసం మావత్ నియుదయ య
గ లోకనిన వంచించడం విసమమమిచేలా ఉంది. తెలంగణఉదయభంలో నురణాలు ణంగ టి్
న విదాయయుిలు, మువకుల తాయగలనఽ విసమమించి మజకీమాల కోసం ఇంత్భందిని దగ చేసు ో
నన ఈ సమొర్ నిమెహకనిన ఏ తయుతో ల్ళతు సమినుో త్ేందయ బేథావులు ఆలోచించాల్.
మువత్లో అసహనం లుూనృకుత్ేననటిక.ీ .రబుత్ెం భాత్రం ఎకొడికకొడ దానిన అణచి
రేసు ా వసోు ంది. అదే సభమంలో అంతా ఫాగుందనన బరభల్న ంను ందించేలా ఎనోన ఉదయ యగ
ల్చాిభంటృ అసత్య రకటనలు గుసోు ంది. రసు ఽత్ నులకులకు నియుదయ యగుల రయోజనా
లు ట్ కనుో వచఽి కక.. కనీబవిషయత్ త్మలకు భాత్రం వీమి చయయలు తీవర నష్నిన చేకమేి
రభాదం ను ంచి ఉందనేది ఎవయౄ కదనలేని సత్యం. ఫావి త్మలకు ఫంగయు బవిషయత్ేన అం
దించలేని ఈ వయవసి ... ఇటికే అవసి లూ ో చికుొకుందనన రసు వికత్నఽ నులకులు ఎుడె అ
యించేసఽకుంటామో కలబే నియణభంచాల్....?!
నులకులు ఇటికన
ై ా జాగుయౄకత్తో వయవహమించి నియుదయ యగ సభసయ తీవరత్నఽ గుమిుంచాల్.
రవంటనే ఖాళీ నుో సఽ్లనఽ బమటు చేళతందఽకు ఫామట ఎత్ే
ు న ఉదయ యగ రకటనలు విడెదల చేళ నియు
దయ యగ లోకనికి నాయమం చేమాల్. సెయి రయోజనాలనఽ కొన టి్... మష్ ంర లోతీవరంగ ఉ
నన నియుదయ యగ సభసయై రబుత్ెం త్క్షణ కమయచయణకు శ్రరకయం చఽటా్ల్. త్క్షణబే ఉదయ యగ ఖా
ళీల సభాచామనిన ళతకమించి ఉదయ యగ కయల ండర్ రకటించాల్. ఎటికుడె..ఎకొడికకొడ
ఉదయ యగల ఖాళీలనఽ బమటు చేమడంతో నుటల.. మిక
ర టమంట్ రకిరమలోఫంధఽ఼రత్ర, అవినీత్ర, ఆశర
త్ క్షనుతానికి తావు లేకుండా.. కేవలం రత్రఫా నుటరలకే ట్ ం కటే్లా వయవహమించాల్. ని
యుదయ యగ సభసయ తీవరత్నఽ దిల్లో టల్కుని సభసయ మిషొమనికి ఈ రబుత్ెం చిత్ు వుదిధతో
నిచేమాల్. అందఽకోసం కడబంద రణాళ్లకయౄను ందించి దాని అభలుకు కమోయనఽమకులు
కరల్. లేకనుో తే... జడలు విన నియుదయ యగ సభసయ.. మావత్ మువత్ డదామి టి్ంచే ర
భాదం ఉంది.
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