కేసీఆర్ పాలనపై సబ్బండ వర్ాాల కన్నెర్ర
మార్పు కోర్పక ంటునె ప్ర జానీకం
ేదల
 ు, ఫడెగు, ఫలశన
ీ ఴరా హలు, తుయుదయ ీగులు, భశిళల
 ు, కహరమికులు, కయషక
 ులు..కకరహఇదద రహ...ఇలాషఫబండ
ఴరా హలరజల
 ునలభై ఏళల  కహంగ్రెస్తృహలనలోనఽ, నాలుగ్ేళలటీఆర్ఎస్ఏలికలోనఽఅనేకకష్ా హలుడెత..తాడుత,
డత
ు జన఼లుగ్హనే మిగ్మలితృో మాయు.షవరహశా ంర వదధ ం్ చినాతభఫతేకులుభాయలేదతుతుటృ
ా యులతోజీళుతాలన఼
నెటా టకొషఽ
ూ నే ఉనానయు. అనాధ్గ్హ ఴంచనకు గుయఴుత.. ఏళల  తయఫ
డ
 ుగ్హ మోషతృో తేనన తుయుేదల
 , అటా డ
 ెగు
ఴరా హల రజ
ల
  జీళుతాలోల ఎలాంటి భాయు రహఴడం లేద఼. ఆ భాయున఼ తీష఼కొచ్చంద఼కే కంకణఫ
ద
 ధ ఼లమై
భుంద఼కు కదల
్ ాం. అచ్తన
 ంగ్హ, ఫాధ్తేలుగ్హ, దయ డ
 ీకూ గుయఴుతేనన అభాగుీల జీళుతాలోల చ్తనన
 ఼ తెచ్చ
షంకలంతోజనచెైతన
 ీమాతరతోరజల
 భుంగ్మటకులెఱల ్ం.ఇంద఼లోరహజకీమంలేద఼.యచచఅషలే లేద఼.రహజీ
డు జీళుష఼ూననజీళుతాలోలఒలెలుగురేఖన఼రష
 రమంచమ
్ ాలననఫలమన
ై షంకలంత.
ఆ షంకలాతుకూ రజ
 లు జేజల
ే ు లికహయు. రజ
 ాలహశితులో జనచ
 ెైతన
 ీ మాతరకు లభంచిన తూరహజనాలు తుజంగ్హ
అజరహభయం.అద్ షభమంలోరబుతవంై రజ
 లల ోఉననఴీతిరేకతతీఴరతవత
ై ంఆవచరహీతుకూ గురమ చ్వంద్.రజ
ల
 ల ో
రబుతవంైఎంతఅషసనం, అషంతాూ గూడెకటా టకుతుఉందయ ఈమాతరలోషశాంగ్హకతుంచింద్.
ళుతర ుణీక్షత
ే ంర  మాదాద్ల
ర ో ముదల న
ై  జన చెత
ై న
 ీ మాతర 14 రోజులతృహటట.. 22 జిలాలలోల 14 తృహయల మంటట
తుయోజకఴ
య
 ా  స్హానాలోల, 48 అవంబ్లల తృహరంతాలోల, అద్ళుధంగ్హ 1800 గ్హెభాలు, 26 అవంబ్లల తుయోజకఴ
 యా
కేందారలోల..భారీ ఫశియంగ షబలత
 ో ళుజమఴ
 ంతంగ్హ కొనస్హగ్మ.. రజ
ల
 కు ర
మ ూయణ బరోస్హన఼ ఇచిచంద్.
అడెగడెగునా రజ
 లు జనచ
త
ెై నీమాతరకు ఫరసియథ
 ం డెతనే తభ షభష
 ీల గ్ోడె లెలలఫో ష఼కునానయు.
టీఆర్ఎస్ రబ
 ుతవం చ్వన
  ఴంచన, ఇచిచన హామీలు, తేంగలో తొకూకన లహగ్హధనాలతో రజ
 లు ళుష఼గు చెందాయు.
రజల
 భధీఉండు రజ
 లషభష
 ీలుళుంటటంటే గుండె తయుకుకతృో యంద్.ఎతునకలక
 ుభుంద఼..కేవఆర్..ఎననన
హామీలిచాచయు. లహటిలో దళిత భుఖీభంతిర, దళితేలకు భూడెకర
 హల బూమి ంణ,ీ డఫుల్ ఫడయౄమ్ ఇళై
ల ,
కేజీటృజీఉచితళుదీ, తుయుదయ ీగులకుఉదయ ీగ్హలు, కహంటారకుాఉదయ ీగులకెభఫ
 దధ కయణ
 , జయనలిష఼ాలకుఇళై
ల , ఇలా
కకటి కహద఼..రరండె కహద఼..  అనేక హామీలన఼ ఇచిచ..నాలుగ్ేళలయనా లహటితు నెయలేయచలేదతు, అడెగుడెగునా
రజల
 ుముయటటాకునానయు.

ష఼దధయఘకహలం ద్ళహతున తృహలించిన కహంగ్రెస్ అళుతూతి, కుంబకోణాలు, స్హకంలతో ద్ళహతున లటీ చ్వంద్. నాలుగ్ేళల
టీఆర్ఎస్అద్ దయ యణ
 ితోరజ
 ాఴంచనక
 ుూన఼కుంద్.తృో రహడు స్హధ్ంచ఼కుననతెలంగ్హణలోఅయనా..తభకష్ా హలు
తీయుతామనన ఆవతో..రజ
ల
 ు లేయ కళలత
 ో ఎద఼యు చఽళహయు. ఆనాడె ఉదీభంలో తృహలగానన అకకలు,
చెఱలలల
ల ..అననల, తభుిళొ
ల .. ఇలా..షఫబండ ఴరా హల రజ
ల
 ు టీఆర్ఎస్ రబ
 ుతవ నమఴ
 ంచన తీయున఼ చఽవ,
నాలుగ్ేళల తృహలన ళుధానాతున అయధ ం చ్ష఼కుతు తీఴర భననలద
ే న
ల
 ో డా ాయు. ఆ షఫబండ ఴరా హల రజ
 లక
 ు ఇుడె
బిజర ఆనే ఆళహదధం కతుంచింద్. తీఴరతురహవ, తుషాసలల ో కయుకుతృో యన ముఴత, తుయుదయ ీగులకు, బూమిలో
ళుతే
ూ నాటి ఆకహవం ఴంక ఆవగ్హ చఽవే అననదాతలకు ఆననసషూం అంద్ంచ్ంద఼కే, లహరమలో చెైతన
 ాీతున
కలిగ్మంచ్ంద఼కేబిజరజనచెత
ై న
 ీమాతరత
 ోలహరమభుంగ్మటల లతులిచింద్.
జనచ
త
ెై న
 ీ మాతర షకల
  జన఼లలో  కోటి ఆవలు కలిగ్మంచింద్. కేందరంలో అధ్కహయంలో ఉండు తెలంగ్హణకు ఎననన
రయోజనాలుచ్కరమచనబిజర నరేందరమోదధ రబ
 ుతవం..ఇకరహశా ంర లోనఽఅధ్కహయంలోకూ ఴవఎలాఉంటటందనన
ేూ
ఆవ రజల
 ల ో చిగురమంచింద్.  అంద఼కే మాదాద్ర ముదలు..తేంగతేరమూ ఴయకు రజల
 ు జనచ
త
ెై న
 ీ మాతరకు
తూరహజనాలులికహయు.
భుఖీంగ్హకేవఆ
 ర్షరహకర్తుమంతాతవలెైఖర
 ,మ కేవఆర్అఫదాదలతృహలన
 ైరజ
 లుతీఴర అషంతాూ తోఉనానయననద్
ఈ మాతరత
 ో భరోస్హరమ త్టత
 ెలలం అయంద్. రజ
ల
 న఼ మోషగ్మంచడాతుకూ టీఆర్ఎస్ షరహకర్ చ్షూ ఼నన కట

రమత
 ానలు, భాటల గ్హయడత
ు ో భబీడెతేనన తీయు, రచాయ ఆరహాటంతో చ్షూ ఼నన సంగ్హభా రజల
 కు
అయధ మైంద్. రబ
 ుతవం చెఫుతేననదొ కటి..చ్షూ ఼ననదొ కటి అతు రజ
ల
 ే కుండఫదధల
 ు కొడెతేనానయు. భుఖీభంతిర
కేవఆ
 ర్ భాటలు ళుంటటంటే కడెు తుండుతృో తేందతు, చ్తలు చఽష఼ూంటే కడెు భండుతృో తేందతు, కేవఆర్
భాటలు కోటలు దాటామతు, చ్తల
 ు తంగ్ేళల ై కడా దాటడం లేదతు
  అందరమకీ అయధమైంద్. అనేక చోటల తభకు
కతూషంతాగడాతుకూ గుకరకడెభంచితూయుదొ యకడ
 ంలేద఼.కహతూ...ఊయౄరహఫాయుల, బ్లయులభాతరందొ యుకుతేనానమతు
రజల
 ు ఆందయ ళన
   చెంద఼తేనానయు. ఊయౄరహ భదీం ఏయుల ై తృహయుతేంటే.. తుయుేద కుటటంఫాలు ళుచిిననం
అఴుతేననరవ
మ ా తి
 దాురమంచిందతుచాలాభంద్భశిళల
 ుమాతరల
 ోళుననళుంచ఼కోఴడంగభనాయహం.
నాలుగ్ేళలటీఆర్ఎస్తృహలనల
 ోభాఫతేకులుఏంభాయలేదతు
 , కడె, గూడె, గుడా ఴంటి కతూషఴషత
 ేలుకడా
తభక
 ు అందడం లేదతు చాలాచోటల రజ
 లు తాభు డెతేనన అరమగ్ోషన఼ ళుఴరమంచాయు. రజాషంక్షేభ థక
 హల
ేరట
మ  రబుతవం ఎకకడలేతు రచాయం చ్ష఼కుంటటంద్ త... లహషూ ఴంలో లహటితో  లబిధ తృ ంద్ంద్ ఏం లేదతు, ఏ
థక
 ంచఽవనా..లోటటతృహటల తోకేవఆర్షరహకర్ఫండాయంఫమట
డ
 ెతనేఉందతుచాలాభంద్గ్ ంతేళుతృహయు.

డఫుల్ ఫడయౄమ్ ఇళల ంటృ ఇంకహ మోషం చ్షూ ఽనే ఉనానయు. షా లాలు చఽష఼ూనానభతు, వంకుస్హానలు
చ్షూ ఼నానభతుకహలంలెలలద
 ధషూ ఼నానయు.కహతూ..డఫుల్ఫడయౄమ్ఇలులఇచిచనదాఖలాలుభాతరంలేఴు.షకహలంలో
ఴరష హలు కురమవనా... రరత
ై ే మోభులో ఎలాంటి ఆనందం లేద఼. రకాతి లెైర
త
మ ాీలతో తృహటట, తృహలకుల అషభయధ
ళుధానాలకు,

దఱ్యుల  మోస్హలకు ఫల ై తృో తనే ఉనానయు. 
ై చ఼చ రరత
ై ేల కోషం ఎననన థక
 హలు అభలు

చ్షూ ఼నానభంటృ.. లేతుతృో తు గ్ లు చెుకుంటృనే ఉనానయు. కేవఆర్ చెే అఫదధ ాలకు గ్మతునస్ ఫుక్ అలహయుా
కడా షరమతృో దతు రజల
  ఴదదక
 ు లెళిలనుడె షశాంగ్హ అయధ మైంద్. నాలుగ్ేళల ై భాటల గ్హయడత
ు ో దగ్హ చ్వన
కేవఆ
 ర్..ఴచచ్ ద్ఎతునకలఏడాద్కహఫటా .ే .ఇుడెరరైతేఫంధ఼థకహతునఅభలుచ్షూ ఼నానయు.ఈథక
 ందావరహ
ఎతునకలల ోలబిధతృ ందాలననఆరహటంత..చినన, షననకహయురరత
ై ేలకు, ేదకౌలురరత
ై ేలకుఏంచ్వర
ేూ యోజనం
అననస్ో యభాతరంలేకుండాతృో యంద్.
మిశన్బగ్య
ీ థ, మిశన్కహకతీమ థక
 హలోలతూటికూ ఫద఼లుకమీశనల ఼తృహయుతేనానయ.రజ
ల
 స్ భుికుకహలా
ఉండాలిిన రబ
 ుతవ దద ల
 ే.. కమీశనలక
 ు కకుకరమూ డు అళుతూతి, అకెభాలకు తెయల
 ేుతేనానయు. రరత
ై ేలకు
తూళిల ఴవకుంటే  ఒటట
ల  అడగం అనన లహఱలల .. ఇలహళ.. రజల
  స్ భుితో కహంటారకాయ
 ల  జేఫులు తుంుత...కమీశనల
దందాన఼ కొనస్హగ్మషూ ఼నానయు. టీఆర్ఎస్ రబుతవంలో అళుతూతి ఎంత చచరలి
మ ల తృో యందంటే.. షవమంగ్హ ఒ
భుతువల్
  ఛెర్
ై య
 ినే.. ఇంత కమీశన్ ఇలహవలిింద్నతు ఫశయ
ి ంగంగ్హ మీడుమా భుంద఼ లహతృో యంతగ్హ..!
కహంటారకుాలు, కమీశనల ఼, కయష న్
త
 ో కేవఆర్ రబుతవం.. తీరవ  షరహకర్గ్హ భారమతృో మందననద్ ఎఴయౄ కహదనల
 ేతు
తుజం. ఇద్ షభమ
 ంలో ఇలాంటి రబ
 ుతావనాన మం కోయుకుననద్ అతు తెలంగ్హణ రజ
ల
 ు తీఴరంగ్హ
భండుడెతేననరవ
మ ా తి
 ఉంద్.
ఉభిడు నలా గండ జిలాల, తృహలభూయు జిలాలలోల రజల
  కష్ా హలకు అంత్ లేకుండా తృో యంద్. భుఖీంగ్హ నలా గండ
జిలాలలోఫ్ోల రోవస్షభష
 ీఅకకడురజ
ల
న
 ఼తీఴరంగ్హలేధ్స్ూ ో ంద్.ష఼యక్షుతభంచితూటికూకడాననచ఼కోతుఅనేకభంద్
రజల
 ు.. ఫ్ోల రోవస్ తూటితు తాగ్మ, కహళై
ల , చ్తేలు ఴంకయల ు తృో య కదల
ల
 ేతు వాతిలో దమాతూమమన
ై  జీళుతాలన఼
అన఼బళుష఼ూనానయు. నాడె ఆంధరతృహలకులన఼ రశ్నంచిన కేవఆర్.. ఇుడె తాన఼ అద్ ంథాలో భుంద఼కు
స్హగుతేనానయు. గుడె భంద్ తెలంగ్హణన఼ అడెాకుంటటనానయతు అుడె కేవఆర్ అనానయు. కహతూ ఇుడద్
గుడె కేవఆ
 ర్ కుటటంఫం తెలంగ్హణ రజల
  రయోజనాలన఼ ణంగ్హ టిా స్హవయధ య
  రహజకీమాలకు
డుగడ
 ెతేనన భాట లహషూ ఴ
 ం కహదా....? తృహరణశిత-చ్లళ
ె ల  థకహతుకూ కహఱలవవయభంటృ కొతూ  ేయల ు టిా.. రజల
 న఼
నమిిష఼ూనానయు. కహఱలవవయం కమిశనల  గురమంచి షవమంగ్హ అధ్కహయులే.. గుషగుషలాడెతేంటే.. ఈ రబ
 ుతవంలో
అళుతూతిఎంతళుకటాటా హా
 షంచ్షూ ఼ందయ ఇంకహలేరేచెే ద్భుంద్..?

ఎతునకలల ో గ్రలివేూ  చాలనన స్హవయధ ంతో ఇలహళ రమజరేవశనల ేయుతో మన
ై ారమటల
ీ న
 ఼ మోషం చ్వ, భజిలస్తో అంటకహగ్మ
రహశా ంర లో భతతతవ ఒటటఫాీంకు రహజకీమాలకు తెయల
 ేతృహయు. షభాజాతున చీలిచ, బ్లవల భధీ, ఎవిల భధీ
టీఆర్ఎస్ రబ
 ుతవం చిచ఼చ టేాంద఼కు కోటి కుటిల రమతానలు చ్షూ ఽనే ఉంద్. కహతూ.. అలాంటి కుటరలు,
కుతంతారలకుతెలంగ్హణరజల
 ుఫలికహకుండాచఽవేంద఼కుతెలంగ్హణబిజర నడెంకటా ంి ద్.లహరమతుచెైతన
 ీంఴంతం
చ్వేంద఼కేజనచెత
ై న
 ీమాతరత
 ోలహరమతుతటా ల
ి ేంద్.
రహశా ంర లో భూడె లక్షల ఴయక
 ు ఉదయ ీగ ఖాళీలు ఉంటే.. నాలుగ్ేళలయనా లహటితు ఎంద఼కు బరూ ీ చ్మడ
 ం లేద఼..?
తెలంగ్హణఉదీభంలోరత
 ీక్ష, రోక్షతృహతర తృో ఴంచి, తృహరణాలుణంగ్హటిా తృో రహడునముఴతతుయుదయ ీగషభష
 ీతో
అలాలడెతేంటే..ఇళుగ్ో ఉదయ ీగ్హలు, అళుగ్ో రకట
 నలంటృ.. లహరమ జీళుతాలతో చెలగ్హటభాడెతేనన టీఆర్ఎస్
రబుతవం తుజషవయౄం రజ
ల
క
 ు తెలివతృో యంద్. అంద఼కే మాతరలో అడెగడెగునా ముఴత, తుయుదయ ీగ లోకం
బిజర లెంటఅడెగులోఅడెగ్ేవనడుంచింద్.ఇకఈకేవఆ
 ర్షరహకర్తృహలనకుచయభ
 గ్త
ీ ంతృహడాలిింద్నతుబిజరక
 ూ
భదధత
 ేగ్హదద ఎతే
ూ నముఴతమాతరల
 ోభమకమై కదలి
్ ంద్.
ళువవనగయభంటృ.. శద
ై రహఫాద్ రజల జీఴన రభాణాలు మయుగు చ్మడంలో ళుపలభయన కేవఆ
 ర్
రబుతవం..నగయ
  రజ
ల
 నఽ ఴంచించ్ రమ
 త
 నం చ్షూ ఼నానయు. రజ
 లు అనారోగీం ఫారమన డా
 ుడె మయుగ్రన
ై 
చికూతి చ్యంచ఼కుందాభంటే కతూషం భహానగయ
 ంలో షరన
రై  ఆష఼తేరలు కడా లేఴు. ఉనన దలహఖానాలోల
అయకొయ ఴషత
 ేలతో అనేక షభష
 ీలు ేయుకుతృో మాయ. తెలంగ్హణలో కహర రేట్ షంషకాతికూ చయభ
 గ్
 ీతం
తృహడతాభతుచె నకేవఆర్...ఇుడెఅద్ తయహా
 తృహలనన
 ఼కొనస్హగ్మంచడంఎంతఴయక
 ుషఫఫుఅనేద్ రజ
 లు
మదళలన
 ఼తొలచిలేషూ ఼ంద్.
రజల
  షభష
 ీలు ఎకకడళు
ు  అకకడ్ ఉండగ్హ, తుయుదయ ీగ షభష
 ీ తీఴరయ
 ౄం దాలిినా, రరైతేల ఆతిసతీలు
ఆగకతృ
 ో యనా, చ్నత
ే ఫతేకులోలభాయురహకతృో యనా, భశిళల
 ైశింషనానాటికూరమగ్తృ
మ ో తేనాన, వంగ్మల్ళుండయ 
కయష న్దావరహలుఫారహలతెయుచ఼కునాన, శిటలర్
న
 ఼మించినతృహలకుడుగ్హవఎంకేవఆర్తుమంతాతవదయ యణ
 ితోతృహలన
చ్షూ ఼నాన, ధరహన, తుయషన
ల
 ు తెలిే అఴకహవం కడా లేకుండా చ్వన
 ా.. తెలంగ్హణ ద్వంలోనే నెంఫర్ ఎలా
అయందననద్ ఇుడె మిలిమన్ డాలయల రవ
 న.  ఏమీ చ్మక
 ుండానే తెలంగ్హణ ద్వంలోనే నెంఫర్ ఴన్
అయందతు చెుకోఴడం టీఆర్ఎస్ తృహలకులకే చెలిలంద్మో....? భదీం అభికహలోల తెలంగ్హణ నెంఫర్ఴ
 న్
 , ేద
రజల
 ఆరోగీంణంగ్హటిాభదీందావరహఆదామాతునషభకయుచకోఴడంళోచతూమం.

4 కోటల  తెలంగ్హణ రజల
న
 ఼ కేఴలం కేవఆ
 ర్ కుటటంఫంలోతు ఐద఼గురే తృహలించాలా...? తెలంగ్హణ రజల
క
 ు ూ
ఫలాలలిచిచ..భుడెులుమీజేఫులోలేష఼కుంటారహ...? అంద఼కే...ఇకై స్హగద఼మీతుమంతాతవదయ యణి.ఇకై
చెలలద
 ఼మీతుయంకువతృహలనఅంటృబిజర మీఫండాయంఫమట
 డెతోంద్.
రధానభంతిర ఆలహస్యోజనకూందేదల
క
 ుకేందరంఇళిల వ..అళులహరమ
ేూ
కూ ఇఴవకతృ
 ో గ్హ..ఆతుధ఼లే మీలేనంటారహ..?
మిశన్బగ్ీయథ
 , మిశన్కహకతీమ, కహఱలవవయంతృహరజరకాులకుకేందరంలేలకోటల తుధ఼లుఇవేూ ..ఇచిచన తాఴుకడా
భరమచి.. కేందరం ఇచిచందతు కడా చెరహ...? ైచ఼చ కేందరం ఏమీ ఇఴవడం లేదంటృ రజల
క
 ు అఫదధ ాలు
చెఫుతారహ...? దభుింటే.. కేందరం ఇచిచన తుధ఼లై ళవవతతంర  ళుడెదల చ్మాలతు.. కహకభి కథల
త
 ో కహలం
లెళలద
ష
ధ ూ ఼నన కేవఆర్ రబుతావతున డుభాండ చ్షూ ఼నానం. కేందరం ఇచిచన తుధ఼లై..టీఆర్ఎస్ రబుతవం చయచకు
రహలహలతు జనచ
త
ెై నీ మాతర లేదక
్ ల

 ై లుభాయుల డుభాండ చ్వన
 ాం. అయనా...కేవఆర్ రబుతవం తుభికు
తూరరతిూనటల టగభుిన఼ందంటే..దధతుతుగూడాయధ ంఏమిటలరజల
క
 ుఇటక
ి ేఅయా మై ఉంటటంద్.

డాకటర్ కె లక్ష్మన్, ఎమ్మమలయే,
బిజెపి ర్ాష్టటర అధ్ేక్షుల , తెలంగాణ

