
 

కేసీఆర్ పాల నప ై స బ్బండ వ ర్ాా ల క న్నె ర్ర 

మార్పు కోర్పక ంటునె ప్ర జానీకం 

ేదలు, ఫడెగు, ఫలశనీఴరహా లు, తుయుదయ ీగులు, భశిళలు, కహరమికులు, కయషకులు..కకరహఇదదరహ...ఇలాషఫబండ

ఴరహా లరజలునలభ ైఏళల కహంగ్రెస్తృహలనలోనఽ, నాలుగ్ళేల టఆీర్ఎస్ఏలికలోనఽఅనేకకష్హా లుడెత..తాడుత, 

డుతజనలుగ్హనేమిగ్మలితృో మాయు.షవరహశారంవద్ధ ంచినాతభఫతేకులుభాయలేదతుతుటృా యులతోజీళుతాలన

నెటటా కొషఽూ నే ఉనానయు. అనాధ్గ్హ ఴంచనకు గుయఴుత.. ఏళల  తయఫడుగ్హమోషతృో తేనన తుయుేదల, అటాడెగు

ఴరహా ల రజల జీళుతాలోల  ఎలాంటి భాయు రహఴడం లేద. ఆ భాయున తీషకొచ్చందకే కంకణఫదధ లమ ై

భుందకు కదల్ాం. అచ్తనంగ్హ, ఫాధత్ేలుగ్హ, దయడీకూ గుయఴుతేనన అభాగుీల జీళుతాలోల  చ్తనన తచె్చ

షంకలంతోజనచెైతనీమాతరతోరజలభుంగ్మటకులెఱ్ల ం.ఇందలోరహజకీమంలేద.యచచఅషలేలేద.రహజీ

డుజీళుషూ ననజీళుతాలోల ఒలలెుగురేఖనరషరమంచమ్ాలననఫలమ నైషంకలంత. 

ఆ షంకలాతుకూ రజలు జజేలేు లికహయు. రజాలహశితులో జనచెైతనీమాతరకు లభంచిన తూరహజనాలు తుజంగ్హ

అజరహభయం.అద్షభమంలోరబుతవం ైరజలోల ఉననఴీతిరకేతతీఴరతవ తైంఆవచరహీతుకూగురమచవ్ంద్.రజలోల 

రబుతవం ైఎంతఅషసనం, అషంతాూ గూడెకటటా కుతుఉందయ ఈమాతరలోషశాంగ్హకతుంచింద్. 

ళుతర ుణీక్షతేరంమాదాద్రలోముదల ైన జన చెతైనీమాతర 14 రోజులతృహటట.. 22 జిలాల లోల  14 తృహయలమ ంటట

తుయోజకఴయా స్హా నాలోల , 48 అవ ంబ్లల  తృహర ంతాలోల , అదళ్ుధంగ్హ 1800 గ్హె భాలు, 26 అవ ంబ్లల  తుయోజకఴయా

కేందరా లోల ..భారీ ఫశియంగ షబలతో ళుజమఴంతంగ్హ కొనస్హగ్మ.. రజలకు రమూయణ బరోస్హన ఇచిచంద్.

అడెగడెగునా రజలు జనచెతైనీమాతరకు ఫరసియథం డెతనే తభ షభషీల గ్ోడె లలెల ఫో షకునానయు.

టీఆర్ఎస్రబుతవంచవ్న ఴంచన, ఇచిచనహామీలు, తేంగలో తొకూకనలహగ్హధ నాలతోరజలు ళుషగుచెందాయు.

రజలభధీఉండురజలషభషీలుళుంటటంటేగుండెతయుకుకతృో యంద్.ఎతునకలకుభుంద..కవేఆర్..ఎననన

హామీలిచాచయు.లహటిలోదళితభుఖీభంతిర, దళితేలకుభూడెకరహలబూమింణ,ీ డఫుల్ఫ డయౄమ్ఇళైల , 

కేజీటృజీఉచితళుదీ, తుయుదయ ీగులకుఉదయ ీగ్హలు, కహంటరా కుా ఉదయ ీగులకెభఫదధధకయణ, జయనలిషా లకుఇళైల , ఇలా

కకటి కహద..రరండె కహద..  అనకే హామీలన ఇచిచ..నాలుగ్ేళలయనా లహటతిు నయెలేయచలేదతు, అడెగుడెగునా

రజలుముయ టటా కునానయు. 

 



షదధయఘకహలం ద్ళహతున తృహలించిన కహంగ్రెస్ అళుతూతి, కుంబకోణాలు, స్హకంలతో దళ్హతున లటీ చ్వంద్. నాలుగ్ళేల 

టీఆర్ఎస్అద్దయయణితోరజాఴంచనకుూనకుంద్.తృో రహడుస్హధ్ంచకుననతలెంగ్హణలోఅయనా..తభకష్హా లు

తీయుతామనన ఆవతో..రజలు లయే కళల తో ఎదయు చఽళహయు. ఆనాడె ఉదీభంలో తృహలగా నన అకకలు, 

చెఱలల లల ..అననల, తభుిళొల .. ఇలా..షఫబండఴరహా ల రజలు టఆీర్ఎస్రబుతవ నమఴంచనతీయున చఽవ, 

నాలుగ్ేళల తృహలనళుధానాతునఅయధంచష్కుతుతీఴరభననలదేనలోడాా యు.ఆషఫబండఴరహా లరజలకుఇుడె

బిజరఆనేఆళహదధంకతుంచింద్.తీఴరతురహవ, తుషాసలోల కయుకుతృో యనముఴత, తుయుదయ ీగులకు, బూమిలో

ళుతేూ నాటి ఆకహవం ఴంక ఆవగ్హ చఽవే అననదాతలకు ఆననసషూ ం అంద్ంచ్ందక,ే లహరమలో చెైతనాీతున

కలిగ్మంచ్ందకేబిజరజనచెతైనీమాతరతోలహరమభుంగ్మటలల తులిచింద్. 

జనచెతైనీమాతర షకల జనలలో  కోటి ఆవలు కలిగ్మంచింద్. కేందరంలో అధ్కహయంలో ఉండు తెలంగ్హణకు ఎననన

రయోజనాలుచ్కరమచనబిజరనరేందరమోదధరబుతవం..ఇకరహశారంలోనఽఅధ్కహయంలోకూఴవేూ ఎలాఉంటటందనన

ఆవ రజలోల  చిగురమంచింద్.  అందకే మాదాద్ర ముదలు..తేంగతేరమూ ఴయకు రజలు జనచెతైనీ మాతరకు

తూరహజనాలులికహయు. 

భుఖీంగ్హకవేఆర్షరహకర్తుమంతాతవలెైఖరమ, కేవఆర్అఫదాద లతృహలన ైరజలుతీఴరఅషంతాూతోఉనానయననద్

ఈ మాతరతో భరోస్హరమ తట్తెలల ం అయంద్. రజలన మోషగ్మంచడాతుకూ టీఆర్ఎస్ షరహకర్ చష్ూ నన కట

రమతానలు, భాటల గ్హయడుతో భబీ డెతేనన తీయు, రచాయ ఆరహాటంతో చ్షూ నన సంగ్హభా రజలకు

అయధమ ైంద్. రబుతవం చఫెుతేననదొకటి..చ్షూ ననదొకటి అతు రజలే కుండఫదధ లు కొడెతేనానయు. భుఖీభంతిర

కేవఆర్ భాటలు ళుంటటంటే కడెు తుండుతృో తేందతు, చత్లు చఽషూ ంటే కడెు భండుతృో తేందతు, కేవఆర్

భాటలు కోటలు దాటామతు, చ్తలు తంగ్ళేైల  కడా దాటడం లేదతు అందరమకీ అయధమ ైంద్. అనకే చోటల  తభకు

కతూషంతాగడాతుకూగుకరకడెభంచితూయుదొయకడంలేద.కహతూ...ఊయౄరహఫాయుల , బ్లయుల భాతరందొయుకుతేనానమతు

రజలు ఆందయళన  చెందతేనానయు. ఊయౄరహ భదీం ఏయుల ై తృహయుతేంటే.. తుయుదే కుటటంఫాలు ళుచిిననం

అఴుతేననరమవాతిదాురమంచిందతుచాలాభంద్భశిళలుమాతరలోళుననళుంచకోఴడంగభనాయహం. 

నాలుగ్ేళల టఆీర్ఎస్తృహలనలోభాఫతేకులుఏంభాయలేదతు, కడె, గూడె, గుడాఴంటికతూషఴషతేలుకడా

తభకు అందడం లేదతు చాలాచోటల  రజలు తాభు డెతేనన అరమగ్ోషన ళుఴరమంచాయు. రజాషంక్షభే థకహల

ేరమటరబుతవంఎకకడలేతురచాయంచ్షకుంటటంద్ త... లహషూ ఴంలోలహటతిో  లబిధ  తృ ంద్ంద్ ఏంలేదతు, ఏ

థకంచఽవనా..లోటటతృహటల తోకవేఆర్షరహకర్ఫండాయంఫమటడెతనేఉందతుచాలాభంద్గ్ ంతేళుతృహయు. 

 



డఫుల్ ఫ డయౄమ్ ఇళలంటృ ఇంకహ మోషం చ్షఽూ నే ఉనానయు. షాలాలు చఽషూ నానభతు, వంకుస్హా నలు

చ్షూ నానభతుకహలంలలెల దధషూ నానయు.కహతూ..డఫుల్ఫ డయౄమ్ఇలుల ఇచిచనదాఖలాలుభాతరంలేఴు.షకహలంలో

ఴరహష లు కురమవనా... రరతైేమోభులో ఎలాంటి ఆనందం లేద. రకాతి లెైరమతాీలతో తృహటట, తృహలకుల అషభయధ

ళుధానాలకు,   దఱ్యుల మోస్హలకుఫల ై తృో తనే ఉనానయు. ై చచ రరతైేల కోషం ఎనననథకహలుఅభలు

చ్షూ నానభంటృ..లేతుతృో తుగ్ లుచెుకుంటృనేఉనానయు.కవేఆర్చెేఅఫదాధ లకుగ్మతునస్ఫుక్అలహయుా 

కడా షరమతృో దతు రజల ఴదద కు లెళిలనుడె షశాంగ్హ అయధమ ైంద్. నాలుగ్ేళైల  భాటల గ్హయడుతో దగ్హ చవ్న

కేవఆర్..ఴచచ్ద్ఎతునకలఏడాద్కహఫటేా ..ఇుడెరరైతేఫంధథకహతునఅభలుచష్ూ నానయు.ఈథకందావరహ

ఎతునకలోల లబిధ తృ ందాలననఆరహటంత..చినన, షననకహయురరతైేలకు, దేకౌలురరతైేలకుఏంచ్వేూ రయోజనం

అననస్ో యభాతరంలేకుండాతృో యంద్.  

మిశన్బగ్యీథ, మిశన్కహకతీమథకహలోల తూటకిూఫదలుకమీశనల తృహయుతేనానయ.రజలస్ భుికుకహలా

ఉండాలిిన రబుతవ  దద లే.. కమీశనల కు కకుకరమూ డు అళుతూతి, అకెభాలకు తెయలేుతేనానయు. రరతైేలకు

తూళిలఴవకుంటే  ఒటటల  అడగం అనన లహఱలల .. ఇలహళ.. రజల స్ భుితో కహంటరా కాయల జఫేులు తుంుత...కమీశనల 

దందాన కొనస్హగ్మషూ నానయు. టీఆర్ఎస్ రబుతవంలో అళుతూతి ఎంత  చచరమలిలతృో యందంటే.. షవమంగ్హ ఒ

భుతువల్ ఛెరై్యినే.. ఇంత కమీశన్ ఇలహవలిిందన్తు ఫశయింగంగ్హ మీడుమా భుంద లహతృో య ంతగ్హ..!

కహంటరా కుా లు, కమీశనల , కయష న్తో కవేఆర్ రబుతవం.. తీరవ  షరహకర్గ్హభారమతృో మందననద్ ఎఴయౄ కహదనలేతు

తుజం. ఇద్ షభమంలో ఇలాంటి రబుతావనాన మ ం కోయుకుననద్ అతు తలెంగ్హణ రజలు తీఴరంగ్హ

భండుడెతేననరమవాతిఉంద్. 

ఉభిడు నలగా ండ జిలాల , తృహలభూయు జిలాల లోల  రజల కష్హా లకు అంత్ లేకుండా తృో యంద్. భుఖీంగ్హ నలగా ండ

జిలాల లోఫ్ోల రోవస్షభషీఅకకడురజలనతీఴరంగ్హలధే్స్ోూ ంద.్షయక్షుతభంచితూటకిూకడాననచకోతుఅనకేభంద్

రజలు.. ఫ్ోల రోవస్ తూటితు తాగ్మ,  కహళైల , చ్తేలు ఴంకయుల  తృోయ కదలలేతు వాతిలో దమాతూమమ నై జీళుతాలన

అనబళుషూ నానయు. నాడె ఆంధరతృహలకులన రశ్నంచిన కవేఆర్.. ఇుడె తాన అద్ ంథాలో భుందకు

స్హగుతేనానయు. గు డెభంద్ తలెంగ్హణనఅడెా కుంటటనానయతుఅుడె కవేఆర్అనానయు. కహతూఇుడద్

గు డె కవేఆర్ కుటటంఫం తలెంగ్హణ రజల రయోజనాలన ణంగ్హ  టిా  స్హవయధయ రహజకమీాలకు

డుగడెతేననభాటలహషూ ఴంకహదా....? తృహర ణశిత-చ్లళెల థకహతుకూకహఱలవవయభంటృకొతూ యేుల  టిా ..రజలన

నమిిషూ నానయు. కహఱలవవయం కమిశనల  గురమంచి షవమంగ్హ అధక్హయులే.. గుషగుషలాడెతేంటే.. ఈ రబుతవంలో

అళుతూతిఎంతళుకటాటాహాషంచ్షూ ందయ ఇంకహలరేేచెేద్భుంద్..?  

 



ఎతునకలోల  గ్రలివేూ  చాలనన స్హవయధంతో ఇలహళ రమజరేవశనల  ేయుతోమ నైారమటలీనమోషం చవ్, భజిలస్తో అంటకహగ్మ

రహశారంలో భతతతవ ఒటటఫాీంకు రహజకీమాలకు తెయలేతృహయు. షభాజాతున చీలిచ, బ్లవల భధీ, ఎవిల భధీ

టీఆర్ఎస్ రబుతవం చిచచ  టేాందకు కోటి కుటలి రమతానలు చ్షఽూ నే ఉంద్. కహతూ.. అలాంటి కుటరలు, 

కుతంతరా లకుతలెంగ్హణరజలుఫలికహకుండాచఽవేందకుతెలంగ్హణబిజరనడెంకటిాంద్.లహరమతుచెైతనీంఴంతం

చ్వేందకేజనచెతైనీమాతరతోలహరమతుతటిాలేంద్.  

రహశారంలోభూడెలక్షలఴయకుఉదయీగఖాళీలుఉంటే..నాలుగ్ేళల యనాలహటితుఎందకుబరీూ చ్మడంలేద..? 

తెలంగ్హణఉదీభంలోరతీక్ష, రోక్షతృహతరతృో ఴంచి, తృహర ణాలుణంగ్హ టిా తృో రహడునముఴతతుయుదయ ీగషభషీతో

అలాల డెతేంటే..ఇళుగ్ో ఉదయ ీగ్హలు, అళుగ్ో రకటనలంటృ.. లహరమ జీళుతాలతో చెలగ్హటభాడెతేనన టఆీర్ఎస్

రబుతవం తుజషవయౄం రజలకు తెలివతృో యంద్. అందకేమాతరలో అడెగడెగునాముఴత, తుయుదయ ీగ లోకం

బిజరలెంటఅడెగులోఅడెగ్వేనడుంచింద్.ఇకఈకేవఆర్షరహకర్తృహలనకుచయభగ్తీంతృహడాలిిందన్తుబిజరకూ

భదధ తేగ్హ దద ఎతేూ నముఴతమాతరలోభమ కమ ైకదల్ింద్. 

ళువవనగయభంటృ.. శ దైరహఫాద్ రజల జీఴన రభాణాలు మ యుగు చ్మడంలో ళుపలభయన కవేఆర్

రబుతవం..నగయ రజలనఽ ఴంచించ్ రమతనం చష్ూ నానయు. రజలు అనారోగీం ఫారమన డాుడె మ యుగ్రనై

చికూతి చ్యంచకుందాభంటే కతూషం భహానగయంలో షరరనై ఆషతరే లు కడా లేఴు. ఉనన దలహఖానాలోల 

అయకొయ ఴషతేలతో అనేక షభషీలు ేయుకుతృో మాయ. తలెంగ్హణలో కహర రటే్ షంషకాతికూ చయభగ్ీతం

తృహడతాభతుచెనకవేఆర్...ఇుడెఅద్తయహాతృహలననకొనస్హగ్మంచడంఎంతఴయకుషఫఫుఅనదే్రజలు

మ దళల నతొలచిలషేూ ంద్. 

రజల షభషీలు ఎకకడుళు అకకడ్ ఉండగ్హ, తుయుదయీగ షభషీ తీఴరయౄం దాలిినా, రరైతేల ఆతిసతీలు

ఆగకతృో యనా, చ్నతేఫతేకులోల భాయురహకతృోయనా, భశిళల ైశింషనానాటికూ రమగ్మతృో తేనాన, వంగ్మల్ళుండయ

కయష న్దావరహలుఫారహల తెయుచకునాన, శిటల ర్నమించినతృహలకుడుగ్హవఎంకవేఆర్తుమంతాతవదయయణితోతృహలన

చ్షూ నాన, ధరహన, తుయషనలు తలెిే అఴకహవం కడా లేకుండా చవ్నా.. తలెంగ్హణ ద్వంలోనే నెంఫర్ ఎలా

అయందననద్ ఇుడె మిలిమన్ డాలయల రవన.  ఏమీ చ్మకుండానే తెలంగ్హణ దవ్ంలోనే నెంఫర్ ఴన్

అయందతు చెుకోఴడం టీఆర్ఎస్ తృహలకులకే చలెిలంద్మో....? భదీం అభికహలోల  తలెంగ్హణ నెంఫర్ఴన్, ేద

రజలఆరోగీంణంగ్హ టిా భదీందావరహఆదామాతునషభకయుచకోఴడంళోచతూమం. 

 



4కోటల తలెంగ్హణరజలనకఴేలంకవేఆర్కుటటంఫంలోతుఐదగురేతృహలించాలా...?  తెలంగ్హణరజలకుూ

ఫ లాల లిచిచ..భుడెులుమీజేఫులోలషేకుంటారహ...? అందకే...ఇక ైస్హగదమీతుమంతాతవదయయణి.ఇక ై

చెలల దమీతుయంకువతృహలనఅంటృబిజరమీఫండాయంఫమట డెతోంద్. 

రధానభంతిరఆలహస్యోజనకూందదేలకుకేందరంఇళిలవేూ ..అళులహరమకూఇఴవకతృో గ్హ..ఆతుధలేమీలనేంటారహ..?  

మిశన్బగ్ీయథ, మిశన్కహకతీమ, కహఱలవవయంతృహర జరకుా లకుకంేదరంలేలకోటల తుధలుఇవేూ ..ఇచిచనతాఴుకడా

భరమచి.. కేందరం ఇచిచందతు కడా చెరహ...?   ై చచ కంేదరం ఏమీ ఇఴవడం లేదంటృ రజలకు అఫదాధ లు

చెఫుతారహ...? దభుింటే.. కంేదరం ఇచిచన తుధల ై ళవవతతరం ళుడెదల చ్మాలతు.. కహకభి కథలతో కహలం

లెళల దధషూ నన కవేఆర్ రబుతావతున డుభాండ చ్షూ నానం. కేందరం ఇచిచన తుధల ై..టీఆర్ఎస్ రబుతవం చయచకు

రహలహలతు జనచెతైనీ మాతర లేదక్ల ై లుభాయుల  డుభాండ చ్వనాం. అయనా...కవేఆర్ రబుతవం తుభికు

తూరరతిూనటటల గభుినందంటే..దధతుతుగూడాయధంఏమిటలరజలకుఇటకిేఅయామ ైఉంటటంద్. 

 

  

డాకట ర్ కె ల క్ష్మ న్, ఎమ్మమలయే, 

బిజెపి ర్ాష్టట ర  అధ్ే క్షుల , తెలంగాణ 


