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ఆంధ�ప��ేL  నుం? ఎMNక4న లOకసభ సభ$�లలO అత�ంత సంపనుNడP, Gాజ�Rయ�#త��ా 
అవ��ర��U�న �ా�&ార�#త�  లగడ&ాటX Gాజ�%&ా' , �ేశ�ా�ప�ం�ా MGాYణ �ాంటH� క�3 ల ��ZGా వందల 
�[టC  ర\&ాయల ప�జ]ధ^�MN �_లC �`టX3  ఇప<bడP Gాజ�Rయ^�యక�డP�ా మcGdన �ావeGd 
fాంబgవGావ<, Gాజ�Rయ ^�యక�*+�ా మcGdన �ా�&ార�#త�  టX h �5ంకటij , �ా�&ాGాలలO, 
మ$kాత�ా��లలO తలమ$నకల��ా ఉం*+ Gాజ�RయcలలO�m ప��#gం?న జn ,ి �:�ాకరGn*+p , గతంలO 
�ెల�గ$�ేశం Gాజ�సభ సభ$�*+�ా, qHరrయ జన��&ాGs3 ^�యక�*+�ా, ప�సు� తం �ాం�ntu   
అv:�ారప�UMv:�ా ఉనN ఎ!  త8ల,ిGn*+p , �ాం�ntu   ^�యక�డP భwమన కర6ణ�కరGn*+p , 
^��య�ా�:�ా, Gాxy , f0 Mయc �ాంvీల ఉప^��fాల అను�ాదక�*+�ా ప�సు� తం &ారC��ంట{ 
సభ$�*ైన ఉండవBC అర6}  క�మc. , ఆంధ� �~v�వ<ల సంఘం ^�యక�డP చలfాM �uM�ాt , 
�ాం�ntu   ^�యక�డP అంబటX GాంబHబ$ వంటX�ాGnందG% గత ^5ల G%�ల��ా పU�కలలO, ట�B�జ!  
��^5ళCలO, చర�లలO ఆంధ�ప��ేL  చGdత� గ$Gdం?, �ెలం�ాణ గ$Gdం?, Gాజ]�ంగం గ$Gdం?, DEFదGాబHI  
ను ��మ$ అ�వృ�:�  �ే,ిన rర6 గ$Gdం? ఎ^�N �ాదనల� �M�ిసు� ^�Nర6"  
 

డబw� అv:�ారమw అబద�మw అజ]� నమw వ�Ruకరణ� కలగల,ి fా�dన ఆ అ�&�ా యcల� 
�_ందGd 5ౖ̂^� గందర�%ళపర? ఉంటH4" �సప<?� ఉంటH4" Mజం�ా^# �[fా� ంధ�, 
Gాయల,ీమలలO �_ంతమం�: ����ర6� ల�, ప�జల� ఆ అస���ల, అర�స���ల బHGdనప*+ 
ఆలOచ^�శ�m�M �[లOb4, ప�:G%�లక� �-ౖ�ా ఒక అ^��య��న ఆం�ోళనను న*+&ార6" Mజ]Mజ]ల� 
�ెBయM అమcయక�ల� ��లమం�: qH���ేZ�ాల �_�ీ�  ఆ ఆం�ోళనలలO qHగం పంచుక�^�Nర6" ఆ 
అబ��� లను, భ�మలను సవGdం? �ాస��ాల� �ెపb*�M�m �ేసు� నN ప�యతN��:" ఆ అబ��� ల అసల� 
�ాస��ాలను �ెల�సుక�^# మ$ందు ప�సు� త పGd,ి�U గ$Gdం? ?నN ఉ&0 ��� తం అవసరం"   
 

&�ా రంభం&�ా రంభం&�ా రంభం&�ా రంభం 

 

�ెలం�ాణ Gాష3 � స�U ^�యక�డP �n చంద���ఖరGావ< నవంబ.  29 నుం? తల�-టX3న ఆమరణ 
MGా�ర�ీ�ను &0 �సుల� భగNం �ేయడం��  దల4, ^5లG%�ల��ా Gాష3 �ంలOM మwడP 
&�ా ం��ల ప�జలలOనూ ఆం�ోళనల� �ెలG=గ$త8^�N4" అవసర��న &0 GాటHల��&ాట{ 
అనవసర��న ఉ�ే��ాల� �ా��ిసు� ^�N4" ^��య��న ఆ�ాం�ల వ��R�కరణ��&ాట{, అ^��య��న 
ప�U�ాదనల�, అవమcనకర��న Mరసనర\&ాల� క¢డ �5ల�C �5త8� త8^�N4" ఈ �ా��వరణంలO 
qH���ేZ�ాల ఉరవ*+లO క¤సం వందమం�: ఆతYహత�ల� �ేసుక�M �ాM, గ$ం*ె&0 ట{�� �ాM 
మరణ¦ం��ర6" ప�జ]xవనం అతలcక�తలమ4ం�:" ��ల�%టC  ప�భ$తZ ఆసు� ల�, �_MN �%టC  �-ౖ�#ట{ §
ఆసు� ల� క¢డ ధZంసమయc�4"  త�ం¨ద �ెల�గ$ ప�జల చGdత�లO�nలcC  అత�ంత �©ాదకర��న, 
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అ�ాంఛ¤య��న పGd,ి�త8ల� ^5ల�_^�N4" అMN Gాజ�Rయ&ాGs3ల� Mట3Mల�వ<^� 
«B&0 యc4" &ారC��ంట{లOనూ, అ,-ం¬C లOనూ ప�జ]ప�UMధుల� &ాGs3లక� అrతం�ా, &�ా ం��లను 
బటX3  «B&0 యcర6" Gాష3 � DEF�[ర63 లO ^��య�ాదుల� &�ా ం��ల &�ా Uప�:క�-ౖ కల�M�m �:�ార6" 
�ాGా�లయcలలO ఉ�ో �గ$ల మధ� &�ా ం��ల �ాGs �భజన వ�ే�,ిం�:" Gా©ా3 � MN q�%®కం�ా 
�భhంచడం మcట ఎలc ఉ^�N, ప�జలమధ� మcన,ిక �భజన �-Gd�d&0 త8నN�:" అనవసర��న 
�5ౖమనస�ం �-Gd�d&0 త8నN�:" ప�U �షయంలOనూ �ాస��ాల� �ెల�సుక�M, ^��య ప�ం వD¯,°�  
�ాM ఈ �5ౖమనస�ం తగ±దు"  
 

మwడP దశల ఆం�ోళనల� �ెలం�ాణ, �[fా� ంధ�, Gాయల,ీమలలO జGd�dన, జర6గ$త8నN 
ఆం�ోళనలMNటX¤ ఒ�= మ$ద��ా చూడడం fాధ�ం �ాదు" ఇందులO మwడP &�ా ం��లలO �*+�*+�ా 
జGd�dన మwడP దశల ఆం�ోళనల�^�N4"  దటX దశ �ెలం�ాణలO నవంబ.  29 నుం? *+,-ంబ.  
9 ���ా, Gnం*ో  దశ �[fా� ంధ�, Gాయల,ీమలలO *+,-ంబ.  10 నుం? *+,-ంబ.  23 ���ా జరగ�ా, 
మw*ో దశ మ²C �ెలం�ాణలO *+,-ంబ.  23 నుం? ఇపbటX���ా జర6గ$��ం�:"  
 

 దటX దశ �ెలం�ాణ ఉద�మం ప�v�నం�ా ³ీ� జ´!  ప�కటనక�, �ెలం�ాణలO �ెలం�ాణµతర6ల� 
fా�dం?న భwకబH¶ క� వ�UG=కం�ా  దల4, కuమం�ా ప��ే�క Gాష3 � �ా�ా� ^�MN ^5ర�#ర�మM 
�=ంద�ప�భ$తZం�-ౖ ఒU�*+ �ే,° �:శ�ా fా�dం�:" చంద���ఖరGావ< ఆమరణ MGా�ర�ీ� ��ZGా 
�ాంUయ$తం�ా తల�-టX3న ఈ ఉద�మం ¨ద ప�భ$తZం దమన¤UM అవలం·ం?ం�:" తనక� 
�ెB,ిన ఏ�n¹క పద�UలO, &0 �సులను ఉపº�dం? బలప�ºగం �ేయడం��ZGా, �ర6చుక�ప*+ం�:" 
చంద���ఖరGావ<ను మcర±మధ�ంలO Mర�ంv:ం?, Gాజ�ో�హం�� స� అ^#క ^#Gాల� ఆG%�ిం? ఖమYం 
జnౖల�క� తరBం��ర6" అపbటX�= ఉfాYMయc �శZ����లయcMN &0 �t  �ా�ంప<�ా మcGా�ర6" �ీ� 
భగNం �ేయ*�MN Mర,ిం?న ఉfాYMయc ����ర6� ల�-ౖ ��ర6ణం�ా లcks��Gd¶ జGd�ి ^5త8� ర6 
కళC»�ార6" ��M�� �ెలం�ాణ hలcC లMNటH ����ర6� లలO, ప�జలలO Mరసనజ]Zలల� �ెలG=�ా4" 
చంద���ఖరGావ< �ీ� �ర�ం��రM ప���రం �ే,ి, ����Gd� ఆ�ోళనను ఆప*�M�m ప�భ$తZం �ఫల 
ప�యతNం �ే,ిం�:" �ాM ఆయన �ీ�, ఆయనక� మద�త8�ా అ^#క మం�: Gdల¼ MGా�ర�ీ�ల� 
ప�:G%�ల� fా�ా4" ఆ ప�:G%�ల¢ �ెలం�ాణ ప�జల ఆగహ వ��R�కరణ �స� ృతం�ా fా�d ?వGd�m u
�=ంద� ప�భ$తZం �:�dGాక తపbల¼దు"  
 

�=ంద� హ½ంమంU�  దటX ప�కటన *+,-ంబ.  9 GాU� ¾+�CలO పU��ాసమc�#శంలO �=ంద� హ½ంమంU� �ి 
?దంబరం '�ెలం�ాణ Gాష3 � ఏGాbట{ ప��muయ &�ా రంభమవ<��ం�:" ఆంధ�ప��ేL  �ాసనసభలO ఇందుక� 
త�dన rGాYనం ప��#శ�-ట3డం జర6గ$త8ం�:" ఉద�మంలO &ాల¿± నN ^#తల�, ����ర6� ల�, ఇతర6ల�-ౖ 
న�ద4న �=సులను ఉపసంహGdంచవల,ిం�:�ా మ$ఖ�మంU��m �ె&ాbం" �n" చంద���ఖరGావ< 
ఆG%గ� పGd,ి�U�-ౖ rవ� ఆం�ోళన�� ఉ^�Nం" MGా�ర�ీ�ను �ర�ంచు�[వల,ిం�:�ా ఆయనను 
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�[ర6త8^�Nం" ఆం�ోళనలను �ర�ంచు �[వల,ిం�:�ా ఇతర6లను, మ$ఖ�ం�ా ����ర6� లను 
�[ర6త8^�Nం' అM ప�కటXం��ర6" ఆ మGాNడP &ారC��ంట{లO అ�ేమcట ప<నర6��� టXం��ర6"      
 

��M�� �[fా� ంధ�, Gాయల,ీమలలO Gnం*ో  దశ ఆం�ోళన  దల4ం�:" �=ంద� హ½ంమంU� ప�కటన 
�5ల�వ*+న �_�:�  గంటలలO^#, *+,-ంబ.  10 న, �జయ�ాడ &ారC��ంట{ సభ$�డP లగడ&ాటX 
Gాజ�%&ా'  తన లOకసభ సభ���ZM�m Gాx^�మc �ే,ి, ఆ ఆం�ోళనక� ^�ం�: పB�ార6" మGd �_�:�  
గంటలలO^# అMN hలcC లలO ����ర6� ల�, ప�జల� Mరసన �ార�కuమcల� �ేపటH3 ర6" MGా�ర�ీ�ల�, 
Gాfా� G%�[ల�, బంI  ల�, ప�త�ర6� ల �:Àి3బÁ మYల ద�ా� ల�, ప�భ$తZ ఆసు� ల �ధZంసం, దహనం వంటX 
అ^#క ర\&ాలలO ఆ Mరసన వ�క�మ4ం�:" క¤సం ప�: G%�ల&ాట{ �u�ాక�ళం నుం? ?తÂ� ర6 
వరక¢ అMN hలcC లలOనూ అస�వ�స�  పGd,ి�త8ల� ^5ల�_^�N4" Gాజ�Rయ&ాGs3ల పGdధులను ��టX 
�ాసనసభ$�ల� Gాx^�మcల� �ే�ార6" 2004, 2009 ఎMNకల ప�ణ�®కలలOనూ, *+,-ంబ.  7న జGd�dన 
అÃలప� సమc�#శంలOనూ �ెలం�ాణ Gాష3 � ఏGాbట{ను ఆ��:ం?న &ాGs3ల ^�యక�ల� క¢డ 
Gాx^�మcల� �ే,ి స���ా�ంధ�ప��ేL క� అనుక¢లం�ా ఆం�ోళన  దల��-టH3 ర6" ప�జ]�&�ా యం 
�~ర�= ��మ$ స���ా�ంధ� �[ర6త8^�NమM అ^�Nర6" �_ందర6 ^�యక�ల� ఆమరణ MGా�ర�ీ�క� 
క¢డ పeనుక�^�Nర6"  
 

Gnం*ో  ప�కటన ఈ ఆం�ోళనను, Gాజ�Rయ &ాGs3ల మధ� ఏ�ా�&�ా యం ల¼క&0 వ*�MN fాక��ా చూ�ి 
�=ంద�ప�భ$తZం �ెలం�ాణ Gాష3 � ఏGాbట{ ప��muయను పక@న�-టX3ం�:" GnండP మwడP G%�ల&ాట{ 
�ాం�ntu   అత8�నNత fా� 4 ^�యక�ల� చర�ల� జGd�ి ఆ MరÄయcM�m వ���ర6" *+,-ంబ.  23 GాU� 
�ే,ిన ప�కటనలO �=ంద� హ½ంమంU� ?దంబరం '2009 *+,-ంబ.  7 న మ$ఖ�మంU� ఏGాbట{ �ే,ిన 
అÃలప� సమc�#శంలO �ెలం�ాణ ప��ే�క Gాష3 � ఏGాbట{�-ౖ ఏ�ా�&�ా యం వ?�ం�:" ఆ �MÅÆ  
పGd�Bం?న తGాZత �ెలం�ాణ�-ౖ 9 వ �ే�ీన �=ంద�ం తరఫ<న ఒక ప�కటన �5ల�వ*+ం�:" అ4�ే 
ప�కటన తGాZత ఆంధ�ప��ేL లO పGd,ి�U మcGdం�:" అMN Gాజ�Rయ&ాGs3ల� ఈ అంశం�-ౖ �*+&0 యc4" 
�ీM�-ౖ Gాష3 �ంలOM సంబంv:త &ాGs3ల�, గwu ప<ల�� �స� ృత fా� 4లO చర�ల� జరపవల,ిన అవసరం 
ఉం�:" సంబంv:త వGా± లMNటX¤ ఈ ప��muయలO qHగfాZమ$లను �ే,°ందుక� qHరత ప�భ$తZం 
చర�ల� rసుక�ంట{ం�:" ఈలOప< ఆంధ�ప��ేL  లO �ాంU, fామరస� పGd,ి�త8ల� ప<నర6ద�Gdంచవల,ి 
ఉం�:" Gాష3 � ప�భ$తZం &ాలన�-ౖ, అ�వృ�:�  �ార�కuమcల�-ౖ దృÀి3  fాGdంచవల,ి ఉం�:" ఆంధ�ప��ేL  లOM 
��ధ &�ా ం��లలOM ప�జల�, &ాGs3ల�, ����ర6� ల� �ాంU, fామరస�ం, fÇqH� తృ��Zల�� 
వ�వహGdం��లM �=ంద� ప�భ$తZం �[ర6��ం�:' అM ప�కటXం��ర6" 
 

ఆ ప�కటన �5ల�వడ*�M�m �_�:�  గంటల మ$ందు నుం�ే �ెలం�ాణలO, ప��ే��mం? 
�శZ����లయcలలO GnÈ  అల.3  ప�కటXం?, �#లc�: &0 �సులను, &ాGా �BటGs బల�ాలను �:ం��ర6" 
ఆ ప�కటన �5ల�వ*+న �5ంట^# �ెలం�ాణ �ా�ప�ం�ా మ²C ����ర6� ల�, ప�జల� ఆం�ోళన 
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ప<నర6ద�Gdం��ర6" �ెలం�ాణ �ాసనసభ$�ల�, మంత8� ల� Gాx^�మcల� &�ా రం�ం��ర6" 
MGా�ర�ీ�ల�  దలయc�4" �ెలం�ాణ�ా�ప� ం�ా బంI  �జయవంతమ4ం�:" అ^#క �%టC  
ప�భ$తZ ఆసు� ల �ధZంసం  దల4ం�:" ప�కటXం?న ప��muయ నుం? �=ంద� ప�భ$తZం �5న�m@ 
&0 గwడదM, Gాష3 � �భజన MGsÄత �ాలవ�వv:లO జర�ాలM, ఆ �ాలవ�వv:M ప�కటXం��లM �[ర6తÂ 
�ెలం�ాణ అంతటH ప�జ] ప�దరÉనల�  దలయc�4" ����ర6� ల�, ఉ�ో �గ$ల�, మD¯ళల�, 
Gాజ�Rయ&ాGs3ల�, ప�జ]సంఘcల� ఐక� �ాGా�చరణ &�ా రం�ం��ర6" 
 

ఈ ఆం�ోళనలలO వ�క�మ4న &0 Gాటర\&ాల�, Mరసనర\&ాల� ఒ�= రక��న�5ౖనపbటX�R, 
GnండP�%టHC  ఆగహప�కటన ఒ�=�ధం�ా వ�క���నపbటX�R GnండPu �%టC  ఆం�ోళనలనూ ఒ�= రకం�ా 
చూడడం fాధ�ం �ాదు" GnండP�%టC  ఆం�ోళనలక¢ ��నN��న ��Gdత�క, fామchక, Gాజ�RయcGd�క 
�ారణ�ల�, �[ణ�ల� ఉ^�N4" �ెలం�ాణలO జGd�dన ఆం�ోళన అంతక� మ$ందు ఆర6 ద�ాబH� ల��ా 
fాగ$త8నN ఆం�ోళనక� �_నfా�dంప< �ా�ా, �[fా� ంధ�, Gాయల,ీమలలO స��క�Gాష3 �ం �[సం fా�dన 
ఆం�ోళన �=ంద�ప�భ$తZ ప�కటనక� ప�Uసbందన�ా అపbటXకప<bడP తలËU�న�:" �ెలం�ాణలO జGd�dన 
ఆం�ోళన ఒక �gష3��న fామchక అ,ి���ZMN MలబÌట{3 �[�ాల^# �[Gdక�� జGd�dన�: �ా�ా, �[fా� ంధ�, 
Gాయల,ీమలలO జGd�dన ఆం�ోళన ఒక ప��ాNర�క��న అ,ి���ZMN ,ి�రపర��ల^# M^�దం�� 
జGd�dన�:" అMNటXకనN మ$ఖ�ం�ా �ెలం�ాణలO జGd�dన ఆం�ోళన ఆర6 ద�ాబH� ల Gాజ�RయcGd�క 
�వ�క¢, అ^��యcM�R వ�UG=కం�ా జGd�dన�: �ా�ా, స���ా�ంధ� ఆం�ోళన ఆ సు�ీర��ాలప< 
ఆ�ాం�లను పటX3ంచు�[క�ం*�, MGాv�ర��న &�ా Uప�:కల¨ద, fాZర�పరశక�� ల� ప���రం �ే,ిన 
అబ��� ల ¨ద ఆv�రప*+ జGd�dన�:"  
 

ఈ ^#పథ�ంలO స���ా�ంధ� ఆం�ోళనక� ప<^��:�ా ఉం*+న M^���ల, �ాదనల Mజ]Mజ]లను 
పGd�Bంచడం అవసరం"  
 

అబద�ంఅబద�ంఅబద�ంఅబద�ం���� �ెల�గ$ జ]U ఐక�త �[సం ఆంధ�ప��ేL  �_నfా�ాB  
 

�ాస�వం�ాస�వం�ాస�వం�ాస�వం���� �ెల�గ$జ]U ఒకటi కనుక ఒ�= Gాష3 �ం�ా ఉం*�ల^# అమcయక �ాదన ఈ ఆం�ోళనలO �-ద�  
ఎత8� న ప���రమ4ం�:" Mజ]M�m జ]UqHవన ఆv�రం�ా ప�జల� ఏక�� �ే�ాల� ఏరbరచుక�నN 
జ]UGాజ]�ల చGdత� యwరÎ  లO ప�ె�M��:, పం�ొ�Y�ో  శ��బH� లలO జGd�dం�: �ాM, qHరత�ేశం 
వంటX బహÐ జ]త8ల సమcఖ� Gాజ�ంలO జ]U &�ా Uప�:క�ా Gా©ా3 � ల� ఏరb*�ల^# qHవనక� అంత 
&�ా v�న�త ల¼దు" �ాM &ాలక�ల�, అv:�ార6ల� ప�జలక� దగ±Gd�ా ఉం*�లంటi, అv:�ార6ల� ఏ� 
మcటHC డPత8^�NG% ప�జలక� అర�ం �ా�ాలంటi, &ాలన ప�జల qHషలO నడ�ాB" సంfా� ^�లను Gా�ల 
&ాలనక� వ�:ల¼,ి, ��dBన &�ా ం��లలO తన &ాలన ^5ల�_Bbన ·�టXj  వలస�ాద ప�భ$తZం ఈ 
ఆదGాÉMN పక@న�-టX3 , తన అవసGాలక� అనుగ$ణం�ా �ే�ాMN &�ా �!Æ  �°Gdట, �-�,ి*ె¤Æ �°Gdట  
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మ$క@ల� �ే,ిం�:" ఈ ^#పథ�ంలO జ]U�m ఒక ప<^��: అ4న qHష &�ా Uప�:క�ా Gా©ా3 � ల� 
ఏరb*�లM జ]rºద�మం qH�ం?ం�:" qHరత జ]rయ �ాం�ntu   1920లలO ప�కటXం?న ఆ 
అ�&�ా యం�� ఇతర Gాజ�Rయ పÑÒల� క¢డ ఏ�Rభ�ం��4" �ాM 1947 తGాZత అv:�ాGాM�m 
వ?�న �ాం�ntu   Gాష3 � �భజనక� ఇతర &�ా Uప�:కల� క¢డ అవసరమM, అందులO �ేశ సమగతu , 

&ాల^�fÇలభ�ం మ$ఖ���నవM అనడం  దల��-టX3ం�:" qHష ఒక@టi Gా©ా3 � ల ఏGాbట{క� 
&�ా Uప�:క �ాజ]లదM Gా©ా3 � ల ప<నGdZభజన క�ష!  క¢డ అ�&�ా యప*+ం�:" జ]U ఐక�త �°Gdట 
ఒ�= Gాష3 �ం గ$Gdం? �ా�:ం�ే�ార6 ఈ చGdత� �ెల�సు�[�ాB"  
 

ఇంతక¢, 1956లO ఆంధ�ప��Lే �� స� �_MN qH©ాప�య$క� Gా©ా3 � ల� ఏరb*+నపbటX�R qH©ా &�ా Uప�:క 
సవ�ం�ా అమల� �ాల¼దు"  త�ం ¨ద ఒ�= జ]U, ఒ�= qHష మcటHC *ే�ార6 ఒ�= Gాష3 �ంలO ఉంటi 
బHగ$ంట{ంద^# ఆదరÉం ఉం�: �ాM, ఒక జ]U�m, ఒ�= qHష మcటHC *ే�ాGd�m ఒకటXకనN ఎక�@వ 
Gా©ా3 � ల� ఉండగwడద^# ప�మcణం ఏ¨ల¼దు" �ేశంలO ఒ�= qHషక� ఒకటXకనN ఎక�@వ Gా©ా3 � ల� ఉనN 
ఉ��హరణల�, ఒ�= Gాష3 �ంలO అ^#క qHషల ప�జల� ఉనN ఉ��హరణల� ఉ^�N4" D¯ం�ీ qHష 
మcటHC *ే ప�జలక� �Ó�Y�: Gా©ా3 � ల� ఉండ�ా, &ాం*+�ేGd Gాష3 �ంలO q�%®క ఐక�త క¢డ ల¼క�ం*� 
త�ళ, �ెల�గ$, మలయcళ &�ా ం��ల� మwడూ ఉ^�N4" �ెల�గ$ qH©ా ప�జలక� ఒ�=Gాష3 �ం 
ఉం*�ల^# �ాదనక� 1953-56 మధ�న ఏ �_ంత4^� అర�ం, సంబద�త ఉ^�N4Ô� �ాM, 1956 
తGాZత �ెలం�ాణక� జGd�dన అ^��యcల ^#పథ�ంలO ఆ ఏకజ]UqHవన రద�4&04ం�:" ఇ�ాళ 
�ెల�గ$ జ]U�m ఒ�= Gాష3 �ం ఉం*�లM �ా�:ంచడంలO సంబద�త ఏ¨ల¼దు"  
 

అంతక� మ$ందు వందల సంవతÆGాల� �నN&ాలనలలO x�ం?న �ెల�గ$జ]U ఆంధ�ప��ేL  
ఏGాbట{�� ఏకమ4ంద¤, కనుక ఈ ఐక�తను �ా&ాడP�[�ాల¤ �_ందర6 �[ర6క�ంట{^�Nర6" 
ఇందులO ఆలO?ంచవల,ిన అం�ాల� GnండP^�N4"  దటX�: �ెల�గ$ జ]U ఐక�త చGdత�, Gnండవ�: 
ఆ ఐక�తక� గత యcqÌౖ సంవతÆGాలలO ఏ� జGd�dంద^# చGdత�"  
 

మwడP�#ల ఏళC చGdత�లO  త�ం�ా �ెల�గ$జ]U ఒ�=&ాలన �mంద ఉనN �ాలం ��ల తక�@వ" 
�ాత�ాహనుల &ాలనలO ఒకటX GnండP శ��బH� ల�, �ాకrయ$ల &ాలనలO GnండP శ��బH� ల�, క�త8Õ  
©ాDÖల &ాలనలO నూట యcqÌౖ ఏళ×C , అసØ  జ]DÖల &ాలనలO యcqÌౖ ఏళ×C  మcత��~, అంటi 
 త�ం�ా మwడP�#ల ఏళCలO ఆర6వందల ఏళCక� తక�@వ�ా మcత��~, సూ� లం�ా �ెల�గ$జ]U ఒ�= 
&ాలన �mంద ఐక�ం�ా ఉం�:" Mజ]M�m ఆ సమయcలలO క¢డ, సGd�ా±  ఇ�ా®3 ఆంధ�ప��ేL  అం�� ఒ�= 
&ాలనలO ఉనNదM �ెపb*�M�m Ùల�ల¼దు" కనుక �ెల�గ$ జ]U ఐక�త గ$Gdం? ఉనN �ాదన ఒక 
qH���ేZగ ప�కట^# తపb ��Gdత�క �ాస�వం �ాదు" �ాక&0 �ే ఆధుMక qHవజ]లcల �ా��ి�  తGాZత, 

ర�ాణ� fÇకGా�ల �ా��ి�  తGాZత, మ$ఖ�ం�ా పం�ొ�Y�ో  శ��·�  ?వGdనుం? ఇరవº శ��·�  
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�ÓBG%�ల వరక¢, మధ�తరగU బ$�:�xవ<ల రచనలలO, fాD¯త� fాంస@ృUక ఆలOచనలలO �ెల�గ$ 
జ]U �*+&0 4ంద^# qHవన, మ²C కB,ి ఉంటi బHగ$ంట{ంద^# ఆ�ాం� ప���రమయc�4"  
 

ఆ ఆ�ాంÑ= ��ాలcంధ� qHవన�ా 1940 లనుం« మ$ందు�_?�ం�:" ఐ�ే ఈ ��ాలcంధ� qHవనను 
అనుమcMంచ*�M�m క¢డ అపbటX�= ఆfా@రం ఉం*+ం�:" అనుమcMం?న�ార6 &ాలక�లలOనూ, 

�~v�వ<లలOనూ క¢డ ఉ^�Nర6" అపbటX�= ·�టXj  &ాలనలOM మ��� సు �-�,ి*ె¤Æ నుం? 
�ెల�గ$qH©ా &�ా ం��ల� �*+&0 4 ప��ే�క Gాష3 �ం �ా�ాల^# ఆలOచన�� 1913లO ఆంధ� మ�సభ 
ఏరb*+, ఉద�మం fా�dసు� ండ�ా, �[fా� ంధ� Gాజ�Rయ ^�యక�ల �ేUలO తమక� అ^��యం 
జరగవచు�నM, కనుక ప��ే�క Gాష3 � ఏGాbట{ జరగకమ$ం�ే తమక� BÃతపeరZక��న �¨ల� 
�ా�ాలM Gాయల,ీమ ^�యక�ల� �[Gార6" అలc ర\&Ú ం�:న�ే 1937 �uబHగ$ ఒడంబ*+క" అలc�=, 
1930లO Mజ]ంGా©ా3 � ంధ� మ�సభ ఏGాbట4న తGాZత, ��M�°ర6లO ఆంధ� పదం ఉండడం 
భ�ష�త8� లO �[fా� ంధ��� కలవ*�M�=^� అ^# అనుమc^�లను Mజ]ం ప�భ$తZం ప�కటXం?ం�:" ఆ 
ఉ�ే�శం తమక� ల¼దM Mజ]ంGా©ా3 � ంధ� మ�సభ ^�యక�ల� మcడ&ాటX హనుమంతGావ< సbష3ం�ా 
BÃతపeరZకం�ా �ెBయజ=�ార6"    
 

·�టXj  &ాలక�ల� qHరత�ే�ాMN వ�:B&0 4నతGాZత ఆర6 సంవతÆGాలక� మ��� సు Gాష3 �ం నుం? 
�ెల�గ$qH©ా &�ా ం��లలO �_MNటXM �#ర6�ే,ి ఆంధ� Gాష3 �ం ఏGాbట{ �ేయడం జGd�dం�:" Mజ]M�m 
బరంప<రం, పGాC �m�*+, బÛÜC Gd, హ½ సూర6, ధరYప<Gd వంటX &�ా ం��లలO �ెల�గ$ జ^�qH ఎక�@వ�ా 
ఉనNపbటX�R, ఆ &�ా ం��లను ఆంధ� Gాష3 �ంలO �ేర�ల¼దు" �[fా� ంధ� ^�యక�ల �ెల�గ$ జ]U qHవన 
ఎట{వంటXదంటi, ఈ �ెల�గ$ జ]U &�ా ం��లను తమ�� కలపక&0 4^� అం�sకGdం��ర6 �ాM మ��� సు 
నగరం �[సం మcత�ం పట{3 బటH3 ర6" అ�: క�దరక&0 4న తGాZత DEFదGాబHదు Gాష3 �ంలOM �ెల�గ$ 
&�ా ం��లను కB�ి ��ాలcంధ� ఏGాbట{ �ేయcల^# �ాదన బలప*+ం�:" �ాM DEFదGాబHI  Gాష3 �ంలOM 
�ెల�గ$ ప�జల� �*+�ా ఉండ*�M�= ఇష3ప*�p ర6" Gా©ా3 � ల ప<నGdZభజన క�ష!  క¢డ ఆ �ాదనను 
అం�sకGdం?ం�:" �ాM, క�ష!  ,ి/ారసులక� వ�UG=కం�ా GnండP&�ా ం��లను ��నం �ేయcలM �=ంద� 
ప�భ$తZం MరÄ4ం? ఆంధ�ప��ేL  ఏరbర?ం�:"   
 

అలc 1956లO జGd�dన ఆ ఐక�త, �-ద�మనుష8ల ఒపbందం అ^# షరత8ల�� క¢*+న ఐక�త" ఆ 
ఐక�తను జ]U ఐక�త�ా qH�ం? �ా&ాడదలచుక�నN �ార6 ఆ షరత8లను క?�తం�ా &ాటXం? 
ఉండవల,ిం�:" �ాM �ెలం�ాణక� ఇ?�న షరత8లను �[fా� ంధ�, Gాయల,ీమ &ాలక�ల� 
 దటXనుం« ఉలC ంÝ̄సూ�  వ���ర6" ఆ తGాZత క¢డ జ]U ఐక�త�[సం క¤సం అరడజనుfార6C  
క��:Gdన ఒపbం��లను ఉలC ంÝ̄ం?న �ార6 �[fా� ంధ�, Gాయల,ీమ &ాలక�ల¼" కనుక జ]U ఐక�త 
అ^# ఆv�GాMN చూ�° హక�@ ఆ &�ా ంత Gాజ�Rయ ^�యక�లక� ల¼దు" �ా�ా ����ర6� లక�, Gn¹త8లక�, 
fాv�రణ ప�జ]¤�ాM�m ఈ జ]UqHవన��, జ]U�°Gdట ఐక�త�� ఒరగబÞ 4Ô�: ఏ¨ల¼దు"  
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అబద�ంఅబద�ంఅబద�ంఅబద�ం���� Gాష3 � �భజన వలC  �ెల�గ$జ]U బలDÖనపడPత8ం�:" 
 

�ాస�వం�ాస�వం�ాస�వం�ాస�వం���� ఒక జ]U బలమw బలDÖన�� అ� ఒ�= Gాష3 �ం�ా ఉ^�Nయc ల¼�ా అ^# ప<^��: ¨ద 
ఉండవ<" ఆ జ]UలOM ప�జలందGd �ాంU, fÇqH�ా�ల ¨ద అv�రప*+ ఉంటH4" ఒ�= Gాష3 �ం�ా ఉంటi 
��మ$ అ^��యcM�m, �వ�క�, �ో�ి*ీ�m గ$రవ<త8^�NమM ఒక qHగం qH�సూ�  ఉండ�ా ఆ జ]U 
అంతర±త ఘరàణ వలC  ఎపbటX�R బలcMN ప<ం��[జ]లదు" ఆ భయ సం�ే�లను �Óల�dంచడం అర�5ౖ 
సంవతÆGాలలO fాధ�ం �ాల¼దు" �Óల�dం�ే ?త�á�:�  &ాలక�లక� ల¼దM �ేB&0 4ం�:" అందువలC  
మG`క ఒపbందం ¨ద ఎవGd�R ఆశల� ల¼వ<" Mజం�ా �ెల�గ$ జ]U బలప*�లంటi ఈ 
అనుమc^�లక� ���వZM �ధం�ా GnండP Gా©ా3 � ల��ా �*+&0 4, GnండP Gా©ా3 � లలOనూ ఒ�= qHష 
మcటHC *ే, ఒ�= జ]U�m �ెం�:న ప�జల��ా ఉండవచు�" అవసర��న �%టలcC  ఉమY*+ ప�ºజ^�ల 
�[సం పM�ేసూ�  బలcMN fాv:ంచవచు�"  
 

భ�మభ�మభ�మభ�మ���� &Ú టX3  �uGామ$ల� ���గం �ెల�గ$జ]U ఐక�తను fాv:ం?ం�:" 
 

�ాస�వం�ాస�వం�ాస�వం�ాస�వం���� fాZతంతâã సమరºధుడP &Ú టX3  �uGామ$ల� ���గ MరUM ప�శం,ించవల,ిం�ే �ాM, 

��Gdత�క �ాస�వ�~మంటi, ఆయనక¢ �ెల�గ$ జ]U ఐక�తక¢ ఏ¨ సంబంధంల¼దు" ఆయన 
x�ం?న �ాలంలO �ెల�గ$ జ]U GnండP �నN &ాలనల�mంద ఉం*+ం�:" ఆయన ఎనNడూ ఆ GnండP 
&�ా ం��ల ప�జల¢ ఐక�ం �ా�ాలM �[ర6�[ల¼దు" ఆయన �[Gdన�ీ, ఆమరణ MGా�ర�ీ� fా�dం?న�ీ 
మ��� సు నుం? �ెల�గ$ hలcC లను �#ర6 �ేయమM మcత��~" అలc ఏరb*+న �ెల�గ$ hలcC ల ప��ే�క 
Gా©ా3 � M�m Gాజv�M�ా మ��� సును �ెల�గ$ �ాళCక� ఇ�ాZలM మcత��~"   
 

అబద�ంఅబద�ంఅబద�ంఅబద�ం���� స���ా�ంధ�లO అMN &�ా ం��ల సమc^��వృ�:�  జGd�dం�: గనుక �ెలం�ాణలO సమ,°� ల¼దు" 
 

�ాస�వం�ాస�వం�ాస�వం�ాస�వం���� �ెలం�ాణ �షయంలO &�ా ంrయ అసమcనత అM�ాM, �5నుకబHట{తనం అM�ాM, 

అ�వృ�:�GాD¯త�ం అM�ాM, Mధుల�	¤ళ×ä	Mయcమ�ాలలO �వ� అM�ాM, �ెలం�ాణక� 
అ^��యం �ే,ిన, �ో�హం �ే,ిన ^�యక�ల� అM�ాM చGd�ంచడం ��ల అవసర�~, పeGd��ా సGn¹న�ే" 
�ాM అ� మcత��~ చGd�,°�  అసల� సమస� అర�ం �ాదు" ఎందుకంటi అ�ే  త�  సమస� �ాదు" అ�: 
ఒక ��ాల ?త�ంలO ఒక qH�ాMN మcత��~ సbృgం?నట{3  అవ<త8ం�:" ఆంధ�ప��ేL  Gాష3 �ం 
ఏరb*+నపbటXనుం« �ెలం�ాణ &�ా ం��M�m Mధుల �nటH4ంప<లOనూ, అ�వృ�:�  పథ�ాలలOనూ, ¤టX 
&ార6దల పథ�ాల� �ేపటX3  ఎక�@వభw��m fాగ$¤టX fÇకర�ం అం�:ంచడంలOనూ, fా� Mక�లక� ����, 
ఉ�ో ��ావ�ా�ాల� కBbంచడంలOనూ, ఆGd�క, Gాజ�Rయ, fామchక, fాంస@ృUక సంస�లలO 
MరÄయcv:�ాGాMN కBbంచడంలOనూ �ెలం�ాణపటC , �ెలం�ాణ�ాసులపటC   అ^��యం, �వ� 
అమలయc�4"  
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ఆ మcటక� వ,°�  అంతక�మ$ందGd Mజ]ం పGd&ాలనలO క¢డ �ెలం�ాణ hలcC లక� అందవల,ిన 
^��య��న �ాటH అందల¼దు" ప�పంచంలO^# DE¤� /0 .p  తGాZత అత�ంత సంపనుNడP�ా �°ర6 
�ెచు�క�నN ¨.  ఉfాY!  అ� ఖc!  hలcC లనుం? జ]�sGా� రC��ZGా, �ేశమ$å  ల ��ZGా, తన fÚ ంత 
Gn�5నూ� బల�ాల��ZGా �[టHC �: ర\&ాయల� సం&ా�:ం?నపbటX�R, అందులO �_ంత qH�ాMN 
DEFదGాబHదు నగGా�వృ�:��R, DEFదGాబHదులO ఆధుMక ����, �5ౖద�, ర�ాణ� fÇకGా�ల� 
కBbంచ*�M�R ఉపº�dం?నపbటX�R, ��dBన hలcC ల¤N ఏ ఆధుMక fÇకGా�M�R ^�చు�[క 
�5నుకబHట{తనంలO^# ఉంచబ*�p 4, ఉం*+ &0 యc4" ఈ �షయం, �ెల�గ$ qH©ా &�ా ం��లËౖన 
వరంగల�C , కGsంనగరం, ఆ�:లcబHదు, Mజ]మcబHదు, ��దæ  , నలC�`ండ, మహబwÕ  నగరం, అ��� Ø  
బలc�  hలcC లక� మcత��~ �ాక, మGాks qH©ా &�ా ం��లËౖన ఔరం�ాబHదు, èÈ , పరé¤, ^�ం�ేÈ , 
ఉfాY^�బHదు hలcC లక�, కనNడ qH©ా &�ా ం��లËౖన గ$ల�Gా± , Gాయచూర6, ¬ద.  లక� క¢డ 
సమcనం�ా వGd�సు� ం�:" మ�Gాష3 �లOM  &ాత DEFదGాబHదు సంfా� నంలO ఉం*+న మGాkాZ*� 
&�ా ం��MN పg�మ మ�Gాష3 ��� &0 B�చూ,ి^�, కGాÄ టకలO ఇపbటX�R DEFదGాబHదు కGాÄ టక అM 
�ిB�ే &�ా ం��MN, ��సూర6 కGాÄ టక అM �ిB�ే &�ా ంతం�� &0 B�చూ,ి^� Mజ]ం &ాలన 
�ారసతZం�ా ��dB�న �5నుకబHట{తనం �_ట3వ?�నట{3  కనబడPత8ం�:"   
 

అ4�ే ఇక@డ ప�శN ఆ GాచGdక భwfాZమ� �ారస��ZM�: �ాదు" ఆ �ారస��ZMN వదల�*�M�m, 
ఏకమ4న &�ా ం��లమధ� అసమcనతల� త�d±ంచ*�M�m ప�జ]fాZ�కమM తమను ��మ$ 
MరZ?ంచుక�నN స��క�ప�భ$��Zల� ఏ చర�ల� �ేపటH3 య^#�: మ$ఖ���న ప�శN" అంతక�మ$ం� ే
·�టXj  &ాలనవలC  ఆధుMక fÇకGా�ల� &Ú ం�:న �[fా� ంధ� &�ా ంతం�� &0 B�చూ,ి, �ెలం�ాణక� ఎక�@వ 
fÇకGా�ల�, అవ�ా�ాల� కBbంచవల,ి ఉండ�ా, ఆ పM �ేయల¼దు సGdగ��, 1956 తGాZత ఏ ఒక@ 
సంవతÆరంలOనూ  త�ం �nటH4ంప<లలO జ^�qH MషbU�  ప��ారం 40 �ాతం �ాటH �ాM, �,ీ� రÄం 
MషbU�  ప��ారం 42 �ాతం �ాటH �ాM, Gn�5నూ� వసూళä ప��ారం 40 �ాతం �ాటH�ాM క¢డ 
అందల¼దు" �ెలం�ాణ నుం? వ�ే� ఆ��యప< �గ$ల�ను �ెలం�ాణలO^# ఖర6��-టH3 లM 
�-ద�మనుష8ల ఒపbందం MG=�gంచ�ా, ఆ ఒపbందం అమల��ాల¼దు" ¤టX&ార6దల fÇకGా�ల 
కలbనలOనూ, ����, �5దౖ�, ర�ాణ� fÇకGా�ల కలbనలOనూ, fా� Mక�ల�= ఉ�ో ��ాల� 
కBbంచడంలOనూ, �ెలం�ాణక� ^��యం�ా అందవల,ిన �ాటH అందల¼దు"  
 

ఆ అసమcనత గ$Gdం?, �[లOb4న అ�వృ�:�  అవ�ా�ాల గ$Gdం? మcత��~ �ెలం�ాణ ప��ే�కGాష3 � 
ఆ�ాం� �-ల�C బ$క�త8నNదM ��లమం�: అనుక�ంటê ఉంటHర6" అందువలC  అ�వృ�:�  ఆశచూ�ి�ే, 

&ా��=xల� ఇ,°�  ఆ ఆ�ాం� చలcC Gd&0 త8ందనుక�ంటHర6"  దటXfాGd, 1969 లO ప��ే�కGాష3 � ఆం�ోళన 
జGd�dనప<bడP, ఈ అంశం �_ంత ఎక�@వ�ా బయటప*+నమcట Mజ�~" అపbటX�m స��క� ఆంధ�ప��ేL  
ఏరb*+ 13 సంవతÆGాల� మcత��~ అ4నందువలC , ఆ Gాష3 �ం ఏGాbట{ క¢డ ఒక �-ద�మనుష8ల 
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ఒపbందం వలC  జGd�d, �ెలం�ాణ &�ా ం��M�m �_MN ప��ే�క ర�ణల� ఇ?�నందువలC , ఆ ర�ణలను 
అమల� �ేయcలM, అ� అమల� �ేయక&0 �ే Gా©ా3 � MN �భhం��లM అపbటX ఆం�ోళన జGd�dం�:" 
అపbటX దృÀి3  ప�v�నం�ా �-ద�మనుష8ల ఒపbందం లOM ర�ణల¨ద^# ఉం*+ం�:" అంటi ప��ే�కGాష3 � 
*+మcంÈ  క¢డ ఉనNపbటX�R అసమcన�ే ప�v�^�ంశమ4ం�:" 
 

ఆ అసమcనతలను rG=�పM అప<b*ే�ాదు, ఆ తGాZత మwడPనNర ద�ాబH� లలOనూ జరగల¼దు" 
�ాM ఇపbటX�R �ెలం�ాణ సమస� అం�� అసమcనత, అ�వృ�:�  GాD¯త�ం సమ,°�ననNట{3  ప�వGd�సూ� , 

మన &ాలకవGా± ల� fామchక సమస�ల పటC  తమక� క¤స అవ�ాహన క¢డ ల¼దనN �షయం 
ర6�వ< �ేసుక�ంట{^�N4" Mజ��న fామchకసమస�ల rవ�తను, �స� ృUM త�d±ం?చూ�ి, 
మ,ిపe,ి మcG=డP�ాయ �ేయగలమM అనుక�ంట{^�N4" 
 

ఇపbటX�R �ెలం�ాణ �5నుకబHట{తనం, �[fా� ంధ��� &0 B,°�  �వ�, అసమcనత Mజమ4న 
సమస�ల¼�ాM, �ాటX�� సమcనం�ా^�, �ాస�  ఎక�@వ�ా^� ఇతర సమస�ల� క¢డ ఉ^�N4" 
�ెలం�ాణ ప�జల ఆ�ాం�లను �సYGdంచడంలO, అణ?�#యడంలO, పక@��GdపటX3ంచడంలO 
&ాలకవGా± ల� �ే,ిన ప�య��NలవలC , ఆ ఆ�ాం�లను rర�*�M�m ��ంచ*�M�m Ùల�ల¼నంత 
ఆలస�ం ఉ�ే�శ�పeGdతం�ా^# �,ేినందువలC  ఆ సమస�క� ఉనN ��నN�[ణ�ల� బయటX�mవసూ�  
ఉ^�N4" ఆ సమస�ల� మGdంత జటXలం�ా, సం�mCష3ం�ా మcర6తÂఉ^�N4" ఇప<bడP ఇం�ా 
అ�వృ�:�  గ$Gdం�%, �5నుకబHట{తనం గ$Gdం�% మcటHC డడం, ఆ �5నుకబHట{త^�MN &0 �`టi3  అ�వృ�:�  
పథ�ాల గ$Gdం?, ప��ే�క &ా��=xల గ$Gdం? చGd�ంచడం చGdత�ను ఏ మ$�-ౖb4Ôళä �5నుక�[, యcqÌౖ 
4Ôళä �5నుక�[ rసుక�&0 వడ�~"  
 

అందువలC , ఇ�ాళ �5నుకబHట{తనం గ$Gdం?, అ�వృ�:�  గ$Gdం? మcటHC డడం�� సమcనం�ా^�, ఇం�ా 
ఎక�@వ�ా^� చGdత� గ$Gdం? మcటHC డవల,ిఉంట{ం�:" ఏ చGdత� �ెలం�ాణను �5నుకబHట{త^�M�m, 
అ�వృ�:�  GాD¯���M�m బB�ే,ిం�ో  �వరం�ా అధ�యనం �ేయవల,ిఉంట{ం�:" 
ఆ చGdత�ను 1956 క� ��ల మ$ందు�ా^# &�ా రం�ంచవల,ిఉంట{ం�:" �ెల�గ$ qHష మcటHC *ే ప�జల� 
GnండP ��నN &ాలనల �mంద ఉ^�NరM, �ారం�� ఒ�= &ాలన �mం�:�m Gా�ాలM ఇరవº శ��·�  
�ÓBG%�లనుం�ే ఆలOచనల�^�N4" ఆ ఆలOచనల� అMN Gాజ�RయపÑÒలనుం«, �~v�వ<లనుం« 
వ�క�మయc�4" జ]rయ �ాం�ntu   1927 లO^# qH©ాప�య$క�Gా©ా3 � ల ఏGాbట{క� తన అనుక¢లతను 
ప�కటXం?ం�:" �ెలం�ాణ�� స� �ెల�గ$qH©ా &�ా ం��ల¤N ఏకం�ా�ాలM 1936 లO ఆంv��  �ాం�ntu   
సZGాజ� &ాGs3 ప�U&ా�:ం?ం�:" మc�*+పe*+ �5ంకటరంగయ� 1937 లO^# ఇం*+య!  ఎæÆ  �-�t  
పU�కక� Gా,ిన ఒక �ా�సంలO ఆ ప�U&ాదన �ే�ార6" ఆ తGాZత �[fా� ంధ� &�ా ంతంనుం? ఎం��మం�: 
ఈ ఆలOచనను బలపGd��ర6" కమw�Mసు3 ల�క¢డ ఈ ఆలOచనక� సుమ$ఖం�ా ఉ^�Nర^#ందుక� 
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సూచన�ా ప<చ�లపBC సుందరయ� 1946లO '��ాలcంధ�లO ప�జ]Gాజ�ం' ప<స�కం Gా�ార6" �[fా� ంధ� 
కమw�Mసు3 లక� ఈ ��ాలcంధ� ఆలOచన 1937 నుం�ే ఉందM ,-Bగ$ �Gdస!  Gా�ార6"  
 

అ4�ే  దటX నుం« క¢డ �ెలం�ాణ &�ా ంతంలO �ెల�గ$జ]U ఐక�తగ$Gdం? అంత�ా ఏ�RqHవం 
ల¼దు" ఇరవº శ��·�  �ÓBG%�లనుం�ే, DEFదGాబHదు సంfా� నంలO ఆంధ� qH©ా Mలయcల� 
ఏGాbట{ �ేయడం, 1921 లO ఆంధ� జనసంఘం ఏGాbట{ �ేయడం, ��MN 1930 కలcC  Mజ]ంGాష3 � 
ఆంద�మ�సభ�ా మcర�డం చూ,°�  అపbటX �ెలం�ాణ ప�జ]^�యక�ల� ఆంధ� &�ా ంతం�� 
�నN��ZMN చూసు�[ల¼ద^# అM�ిసు� ం�:" అ4�ే అ�: Gాజ�Rయ ��ాదం�ా మcGd, అపbటX 
ప�భ$��Zv:�ాGd న�ాÕ  అ� యc.  జంగ$ బహదూ.  'మ��� సు Gాష3 �ంలOM �ెల�గ$ hలcC ల�� 
�ెలం�ాణ hలcC లను ��నం �ేయడ�~ ¨ ఆంvో�ద�మ ల��ం లcగ$ందM ప�భ$తZం దృÀి3�m 
వ?�ం�:' అM 1936లO ఆG%�ి,°� , అట{వంటX ఆచరణfాధ�ం�ాM ఆలOచనల� �ేయ*�M�m ��మ$ 
అంత �ెB�తక�@వ �ాళäం �ామM మcడ&ాటX హనుమంతGావ< జ�ాబ$ Gా�ార6" �ాM 
కuమకuమం�ా DEFదGాబHదు సంfా� నంలO క¢డ అట{ �ాం�ntu   లOనూ, ఇట{ కమw�Mసు3 లలOనూ 
��ాలcంధ� ఆలOచనల� బలం ప<ం�క�^�N4"  
 

ఈలO�ా ·�టXj  వలస&ాలక�ల� �5®ä&0 4, �ాం�ntu   అv:�ారంలO�m Gావడం, DEFదGాబHదు�-ౖ 
&0 �సుచర� జGd�d, అ�: qHరత యwMయ!  లO ��నం�ావడం, మ��� సు Gాష3 �ం నుం? �ెల�గ$ 
hలcC ల� �#ర6ప*+ ఆంధ� Gాష3 �ం ఏరbడడం, ఆ �_త�  ఆంధ� Gాష3 �ం తనకంటê ఒక Gాజv�¤ నగరం ల¼క, 

����@Bక Gాజv�M�ా కర\Nల� నుం? &ాలన fా�dసూ� , DEFదGాబHదు¨ద కనుN�#యడం లcంటX 
పGdణ�మcల¤N జGd�d&0 యc4" అప<bడP �=ంద� ప�భ$తZం Gా©ా3 � ల ప<నGdZభజన �[సం జ,ి3t  
సయ�I  ఫజ'  అ� అధ��తన, హృదయ^�ë  క�ం»� , �n ఎం పణ¦క@.  సభ$�ల��ా ఒక క�ష!  ను 
Mయ�ం?ం�:"  ఆ క�ష!  1954 »!  	 »లËౖలలO DEFదGాబHదు వ?� �#ర6�#ర6 Gాజ�Rయ 
పÑÒలనుం?, ప�జ]సమw�లనుం? అ�&�ా యcల� ,°కGdం?ం�:" DEFదGాబHదు Gా©ా3 � MN 
qH©ా&�ా Uప�:క�-ౖ మwడPqH�ాల� �ే,ి, �ెలం�ాణను ఆంధ� Gాష3 �ం�� కల&ాలM ఒక అ�&�ా యం, 

DEFదGాబHదు Gా©ా3 � MN �భhంచక�ం*� యì�తథం�ా ఉం��లM ఒక అ�&�ా యం, DEFదGాబHదు 
Gా©ా3 � MN �భhం��ల¤ �ాM �ెలం�ాణను ఆంధ��� కలపక�ం*� సZతంత�ం�ా ఉం��లM ఒక 
అ�&�ా యం వ���యM క�ష!  Gా,ిం�:"  
 

తలసGd Gn�5నూ� ఆంధ� Gాష3 �ంలO �Ó�Y�: ర\&ాయల ఆర6 అణ�ల� ఉండ�ా, �ెలం�ాణలO ప�:DíడP 
ర\&ాయల��ా ఉందM, ప�భ$��ZM�m fా�^� �ెలం�ాణ నుం? ఐదు�[టC  ర\&ాయల అదనప< 
ఆ��యం వసు� నNదM, Gాయల,ీమనుం?, కృ©ాÄ , గ$ంటêర6 hలcC లనుం? భwfాZమ$ల� వ?� 
�ెలం�ాణలO భwమ$ల� �_^#fా� రM, �°ద �ెలం�ాణ Gn¹త8ల� ఇప<bడP �ేUకం�ే డబ$�ల�� 
మ$Gd,ి&0 వచు�నM, �ాM �ీర��ాలంలO కB�= న©ా3 MN గ$Gd�ంచడంల¼దM, �����షయకం�ా అ�వృ�:�  
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�ెం�:న �[fా� ంధ� �ాసుల� �ెలం�ాణను మ$ం�ెU�  ఉ�ో ��ావ�ా�ాలMNటX¤ తనుNక�&0 వచు�న¤ 
క�ష!  తనక� అం�:న అనుమc^�లMNటX¤ న�దు �ే,ిం�:" �ెలం�ాణను ప��ే�కGాష3 �ం�ా 
ఉం��లM �_ందర6 ^�యక�ల� �ే,ిన �ాదనలO ఆ��:ంచవల,ిన అం�ాల� ఉ^�NయM, కనుక 
�ెలం�ాణను ప��ే�కGాష3 �ం�ా ఉంచడ�~ మం?దM, ల¼��, 1961 ఎMNకలలO �5ల�వ*ే 
ప�జ]�&�ా యcMN బటX3  ��నం గ$Gdం? MరÄయం rసు�[వచు�నM క�ష!  1955 ,-�-3ంబ.  30 న 
సమGdbం?న M�#�:కలO సూ?ం?ం�:"  
 

అ4^�, �[fా� ంధ� ^�యక�ల ఒU�*+�m తలఒ�d± , �=ంద�ప�భ$తZం ఆంధ�ప��ేL  ఏGాbట{క� &ావ<ల� 
క�:�ిం�:" అపbటXవరక¢ �ెలం�ాణ ప��ే�కGా©ా3 � MN సమGd�సు� ం*+న DEFదGాబHI  మ$ఖ�మంU� 
బwర6± ల Gామకృ©ాÄ Gావ<, 1955 అ�[3 బ.  లO ¾+�CలO జGd�dన మ$ఖ�మంత8� ల సమc�#శంలO ఆంధ� 	 
�ెలం�ాణ ��^�MN సమGd�సూ�  ప�కటన �ే,ి అందGd¤ ఆశ�ర�పGd��ర6" ఇందుక� �ెర�5నుక, 

�ాం�ntu   లOపల ��ల Gాజ�Rయcల� జGd�ా4" ఇట{ �ెలం�ాణను ప��ే�కGాష3 �ం�ా ఉంచ*�M�m, అట{ 
ఆంధ� 	 �ెలం�ాణ స��క�Gాష3 �ం ఏరbరచ*�M�m ��ల ప�య��Nల� జGd�ా4" కuమకuమం�ా 
స��క��ాదుల�: �-ౖ�ే4 �ావడం��, క¤సం �ెలం�ాణక� ర�ణల� కBbం�ే ఒపbందం అ4^� 
�ేసు�[�ాల^# ఆలOచన వ?�ం�:"  
 

ఆ పeరZరంగంలO 1956 ³ిబ�వGd 20న ¾+�CలO DEFదGాబHI  హౌï  లO �[fా� ంధ� నుం? బÌజ�ాడ 
�%&ాల Gn*+p , అల¢C Gd సత�^�GాయణGా�, ¤లం సంxవGn*+p , �ౌత8 లచ�నN, �ెలం�ాణ నుం? 
బwర6± ల Gామకృ©ాÄ Gావ<, �_ం*� �5ంకటరం�ాGn*+p , మGdu �ె^�NGn*+p , జn � నGdÆంగGావ< 
'�-ద�మనుష8ల ఒపbందం' ¨ద సంత�ాల� �ే�ార6"  
 

ఆ ఒపbందంలO ఉనN 14 అం�ాలలO మ$ఖ���న�#Ù అమల�లO�m Gాల¼దు" �ెలం�ాణ &�ా ంrయ 
మండB ఏGాbట{ వంటX ఒకటX GnండP అం�ాల� �ాస�వర\పం ధGdం?నపbటX�R, �ాటX�m ఏ అv:�ాGాల¢ 
ల¼క�ం*� �ే,ి, తÂట{C  &Ú డవ*�M�m అMN ప�య��Nల¢ జGd�ా4" అపbటX�m ఉనN ఉ�ో �గ$లక� 
ఉ�ో �గభద�త కBbంచడంలO, �_త�ఉ�ో ��ాల� fా� Mక�లక� కBbంచడంలO, �ెలం�ాణలOM 
వ�వfాయభwమ$ల అమY�ాల�-ౖ పGd�త8ల �షయంలO �-ద�మనుష8ల ఒపbందం �v:ం?న 
ర�ణలలO ఏ ఒక@��¤N ఖcతర6 �ేయల¼దు" 1957 నుం? పM�ేసూ� వ?�న �లెం�ాణ &�ా ంrయ 
మండB �ెలం�ాణ అ�వృ�:��[సం �ే,ిన సూచనలMNటX¤ పక@న�-టH3 ర6"  
 

ఇ�: ఇలcఉండ�ా, DEFదGాబHదు సంfా� నంలO 1919లO ప�భ$తZం జ]Gs �ే,ిన మ$�@ Mబంధనల� 
�ెలCవంటê ఆంధ�&�ా ంత ఉ�ో �గ$ల� ^��యfా� ^�MN ఆశu4ం��ర6" Gాష3 � DEF�[ర63  �ాGd �ాదనను 
సమGd�సూ� , మ$�@ Mబంధనలను �_టX3�#సూ�  rర6b ఇ?�ం�:" ��M�-ౖ సు�ీ�ం�[ర63 క� �5ళä�ా, 
సు�ీ�ం�[ర63  మ$�@ Mబంధనల� �ెల�C ��యM �ెప<తÂ DEF�[ర63  rర6bను �_టX3�#,ిం�:" సు�ీ�ం�[ర63  
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rర6bను వ�UG=�mసూ� , Gాష3 ��భజనను �[ర6తÂ జnౖ ఆంధ� ఉద�మం ñ1972) &�ా రంభమ4ం�:" జnౖ 
ఆంధ� ఉద�మcMN ఆప*�Mక^# �°ర6�� �=ంద�ప�భ$తZం ఆర6సూ��� ల పథకం ñ1973) అ^# �ెలం�ాణ 
వ�UG=క Gాxసూ��� MN �ెలం�ాణ^�యక�ల¨ద ర6�:�ం�:" అపbటX�= �ాం�ntu   లO కB,ి&0 4న 
�ెలం�ాణ ప�జ]స�U ^�యక�ల� ఈ Gాx�m అం�sకGdం��ర6" ఆర6 సూ��� లపథకం లO �°ర6క� �_MN 
�ెలం�ాణ ప�ºజ^�ల �¨ల� ఉనNపbటX�R అ�#Ù అమల�లO�m Gాల¼దు సGdగ��, అవ¤N 
అమల��ే,ినతGాZత, అమల�లO�m Gావల,ిన ఆG%సూత�ం వలC , మ$�@ Mబంధనల�, �ెలం�ాణ 
&�ా ంrయమండB రద�4&0 యc4" ఆర6సూ��� ల పథ�ాM�m �_నfా�dంప<�ా Gాష3 �పU ఉత�ర6Zల� 
ñ1975) వ?�, �ెలం�ాణలO fా� Mక�ల ఉ�ో ��ాల ర�ణ�_రక� Gాజ]�ం�ాM�= సవరణ ñఅv:కరణం 371 
*+ò �ేయవల,ివ?�ం�:" అ4^� Gాష3 �పU ఉత�ర6Zలను అమల� �ే,°ందుక� ఒక ప�భ$తZ ఉత�ర6Z 
ఇవZ*�M�m మG`క 11 సంవతÆGాల� �#?చూడవల,ి వ?�ం�:" 1985 *+,-ంబ.  లO వ?�న ఆ x�� 
610 ఇపbటX�m ఇర�5ౖఐదు సంవతÆGాల� గ*+?^� అమల�క� ^�చు�[ల¼దు"  
 

ఇలc 1955 ఫజ'  అ� క�ష!  ,ి/ార6Æల�, 1956 �-ద�మనుష8ల ఒపbందం, �ెలం�ాణ 
&�ా ంrయమండB M�#�:కల�, 1969 అÃలప� ఒపbందం, 1969 ఎM��:సూ��� ల పథకం, 1971 
ఎMNకల �జయం, 1972 సు�ీ�ం�[ర63  rర6b, 1973 ఆర6సూ��� ల పథకం, 1975 Gాష3 �పU ఉత�ర6Zల�, 
1975 Gాజ]�ంగ సవరణ, 1986 h �� నం" 610, 1998 ·జn�ి �ా�m^�డ rGాYనం, 2004 �ాం�ntu   
ఎMNకల ప�ణ�®క, 2004 �ామ!  �Mమ1  &0 � �ా1u  , 2004 Gాష3 �పU ప�సంగం, 2004 ప�ణÕ  మ$ఖGs¶ 
క�టó, 2005 �d. �ాC M M�#�:క, 2008 G%శయ� క�టó, 2009 �ెల�గ$�ేశం ఎMNకల ప�ణ�®క 	 ఇలc 
�ెలం�ాణ ప�జలక� �ే,ిన �ా�ా� ^�ల� ఎMN ఉలC ంఘనక� గ$రయc�º లËక@ల¼దు"  
 

 

ఈ చGdత�ం�� గ$ర6� �ేయడం ఎందుకంటi, స��క�Gాష3 �ంలO �ెలం�ాణ ప�ºజ^�ల� ^5ర�#రడం 
అfాధ�మM ఇపbటX�m ఐదు ద�ాబH� ల��ా అడPగడPగ$^� ర6�వ4ందM చూప*�M�=" �ెలం�ాణక� 
�ెం�:న ^�యక�ల� మ$ఖ�మంత8� ల��ా ఉనNప<bడPక¢డ �ెలం�ాణ ప�ºజ^�ల� ^5ర�#రల¼దంటi 
స��క�Gాష3 �ంలO అమల4Ô� Gాజ�RయcGd�క &ాల^��v�^�ల� అందుక� అనుక¢ల��న� 
�ాక&0 వడం�ేత^#" ఆ ^�యక�లక� �ెలం�ాణ పటC  త�dనంత �°�మ, ?త�á�:�  ల¼క&0 వడం అదనప< 
�ారణ�~తపb ఏ�n¹క �ారణం �ాదు"  
 

అబద�ంఅబద�ంఅబద�ంఅబద�ం���� �ెలం�ాణ ఉద�మం Gాజ�Rయ Mర6�ో �గ$ల సృÀ°3 " 1969లO అ�ే జGd�dం�:" 2001లOక¢డ 
�n,ిఆ.  క� మంU� పద� వ?� ఉంటi ఉద�మం ఉం*ే�: �ాదు"  
 

�ాస�వం�ాస�వం�ాస�వం�ాస�వం���� �[fా� ంధ�, Gాయల,ీమ �~v�వ<ల�, Gాజ�Rయ ^�యక�ల� ��లమం�: �ెలం�ాణ ప�జల 
ఆ�ాం�లను గ$Gd�ంచక�ం*� ఉండ*�M�m, U�ిb�_ట3*�M�m ఈ �ాదన ల¼వ^5త8� త8ంటHర6" ఏ మcత�ం 



�ెలం�ాణ �ెలం�ాణ �ెలం�ాణ �ెలం�ాణ 				 స���ా�ంధ� స���ా�ంధ� స���ా�ంధ� స���ా�ంధ� � భ�మల� 	 అబ��� ల� – �ాస��ాల� | రచనరచనరచనరచన���� ఎ! " �#ణ$�%&ా'  

Visit online http://telanganaonline.org/books/?p=39/  page 14 of 30 

చGdత� అధ�యనం �ే,ి^� ఇ�: ఎంత అబద�� �ెB,ి&0 త8ం�:" Mర6�ో �గ$లËౖన Gాజ�Rయ ^�యక�ల� 
�ెలం�ాణ ప�జ] ఉద�మంలO ప��#gం? తమ ప�ºజ^�ల� ^5ర�#ర6��[�ాలM ప�యUNం? 
ఉండవచు�" �_ందర6 Gాజ�Rయ ^�యక�ల� �ెలం�ాణ ఆ�ాం�లక� �ో�హం క¢డ �ే,ి ఉండవచు�" 
�ాM ఆ ^�యక�ల� ప<ట3కమ$ందు నుం�ే �ెలం�ాణ ప�జల ఆ�ాం�ల�^�N4, అ� ఎపbటXకప<bడP 
ఉద�మర\పం ధGdసు� ^�N4" 1952లO మ$�@ ఆం�ోళనను &�ా రం�ం?న�: ����ర6� ల�" ఆ తGాZత 
మwడP సంవతÆGాలక� Gాజ�Rయ ^�యక�ల� ఆ ఆ�ాం�లను ఫజ'  అ� క�ష!  మ$ందర 
ప�fా� �ం��ర6" 1969లOన4�ే Mర6�ో �గ$లలO, ఉ�ో �గ$లలO, ����ర6� లలO �ెలం�ాణ ఆ�ాం�ల� 
వ�క�మ4న తGాZత �_MN ^5లలక� Gాజ�Rయ ^�యక�ల� మcటHC డడం  దల��-టH3 ర6" అపbటX�= 
ఏరb*+న �ెలం�ాణ ప�జ]స�UలO �ేGార6" ప�సు� త ఆం�ోళన క¢డ 1996 లO ����ర6� ల�, 
fాంస@ృUక �ార�కర�ల� &�ా రం�ంచ�ా, ��MలO�m Gాజ�Rయ ^�యక�ల� Gావ*�M�m ప�యUNం��ర6" 
�ాం�ntu   క¢డ ప��#gం��లM చూ,ిం�:" ?వGd�m 2001లO చంద���ఖరGావ< �ెలం�ాణ Gాష3 � స�UM 
ఏGాbట{ �ే�ార6" మంU� పద� ఇ?� ఉంటi ఆయన ఉద�మంలO�m వ?� ఉం*ే�ార6 �ాద^# ��M�m 
ఆv�ర�~¨ల¼క&0 �ా ఆ తGాZత ఆయన సZయం�ా �=ంద�మంU� అ4, ఆ &ాGs3 ^�యక�ల� 
ఆర6గ$ర6 Gాష3 � మంత8� ల� అ4, ఆ మంU� పదవ<లను ఆశయం �[సం వ�:B�-ట3డం జGd�dం�:"  
 

అబద�ంఅబద�ంఅబద�ంఅబద�ం���� �ెలం�ాణ Gాష3 �ం ప�జల ఆ�ాం� �ాదు" 1969 ఉద�మం అనబ*ే�: అలC Gdమwకల �`డవ"  
 

�ాస�వం�ాస�వం�ాస�వం�ాస�వం���� 1969లO జGd�dన �ెలం�ాణ ప��ే�క Gాష3 � ఆం�ోళన 1947 తGాZత qHరత Gాజ�RయcలలO, 
1956 తGాZత �ెల�గ$,ీమ Gాజ�RయcలలO అత�ంత ఎక�@వ ప�జ]qHగfాZమ�ం ఉం*+న ఉద�మం" 
అU ఎక�@వ�ాలం fా�dన ఉద�మం అ�:" ఒక ����సంవతÆరం నష3&0 4^�సG= అM ����ర6� ల�, 
ఉ&ాv��య$ల� &ాల¿± నN చGd��� తYక ఉద�మం అ�:" �_MN ^5లల &ాట{ ప�భ$తZ యం��� ం�ాMN 
 త�ం స�ం�ంపజ=,ిన ఉద�మం అ�:" �ెలం�ాణ hలcC లMNటH &0 �సు యం��� ంగం, �=ంద� Gdజర6Z 
&0 �సు బల�ాల�, ,-ౖన�ం తపb మG= అv:�ాGdక వ�వస� పM�ెయ�ల¼క&0 4న ,ి�U కBbం?న 
ఉద�మం అ�:" Gాజ]�ంగచట�ం లOపల fా�dన ఉద�మcలలO ��M¨ద జGd�dనంత అణ?�#త మG= 
ఉద�మం ¨�� అపbటX�m జGd�dఉండల¼దు" అMNటXకనN మ$ఖ�ం�ా ఎంతటX Mర�ంv�నN4^� 
తట{3 క�M MB? �_నfా�dన ఉద�మం అ�:" అv:�ాGdకం�ా �రమణ జGd�d^�, ^�యకతZం ��ో�హం 
�ే,ి^�, Gాజ�RయపÑÒల� వం?ం?^�, మరణ¦ంచM ఆ�ాం�క� సూôGd�M?�న ఉద�మం అ�:"  
 

  DEFదGాబHదు Gాష3 �ంలO 1952లO మ$�@ ఆం�ోళన జGd�dనపbటX�R, 1954-55లO Gా©ా3 � ల 
ప<నGdZభజన క�ష!  మ$ందర �ెలం�ాణను ప��ే�క Gాష3 �ం�ా ఉం��ల^# ప�U&ాదనల� 
వ?�నపbటX�R, �-ద�మనుష8ల ఒపbందం ñ1956) జGd�d, ఆంధ�ప��ేL  ఏరb*+నతGాZత క¤సం 
ప^5NండP సంవతÆGాల&ాట{ ప��ే�క �ెలం�ాణ ఆలOచనల� �-ద�ఎత8� న బయటపడల¼దు" 
�-ద�మనుష8ల ఒపbందంలOM �¨ల ఉలC ంఘన, ప�భ$��Z�ో �గ Mయcమ�ాలలO �ెలం�ాణ 
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�ాసులక� ñమ$�@లక�ò అ^��యం, బ*ె¶Å  �nటH4ంప<లలO �ెలం�ాణక� అ^��యం, �ెలం�ాణలO 
����రంగం అ�వృ�:�  పటC  అలసతZం, �-ద�మనుష8ల ఒపbందం ప��ారం ఏరb*+న �ెలం�ాణ 
&�ా ంrయమండB ,ి/ారసుల పటC  MరC��ం వంటX �ారణ�లవలC  �ెలం�ాణ ప�జలలO, మ$ఖ�ం�ా 
మధ�తరగU ����వంత8లలO 1960ల &�ా రంభం నుం« అసంతృ�ి�  ఉం�:" అ4నపbటX�R అ�: 1969 
���ా ఒక ఉద�మ ర\పం ధGdంచల¼దు" �-ద�మనుష8ల ఒపbందంలO ఇ?�న �¨లను ర�ణల� 	 
,°Ø �ా.põ  	 అ^#�ార6" �ాటXM ^5ర�#Gా�ల^# ఆ�ాం��� 1968 »లËౖ 10 న �ెలం�ాణ ర�ణల �:నం 
జర&ాలM ఉ�ో �గ సంఘcల� ఇ?�న �ిల�ప< ప��ే�క �ెలం�ాణ ఉద�మcM�m �ÓB అడPగ$" ఆ 
సందరéం�ా DEFదGాబHదులO జGd�dన ఒక సభలO అపbటX f0 షBసు3  &ాGs3�m �ెం�:న �ాGdYక ^�యక�డP 
· ఎt  మహ�ేy  ,ింగ$ �ÓBfాGd�ా Gాష3 � �భజన ఆవశ�కత గ$Gdం?, ప��ే�క �ెలం�ాణ Gాష3 �ం 
గ$Gdం? ప�fా� �ం?నట{3  ఆv�Gాల�^�N4" 
 

అపbటX నుం? కuమకuమం�ా రగ$ల¿@నN అసంతృ�ి�  Mప<bరవZ 1969 జనవGdలO ఖమYం hలcC  
&ాలZంచలO  దల4న MGా�ర�ీ�ల�� �ెలం�ాణ అంతటH �ా��ిం?ం�:" &ాలZంచలOM �దు�ö  
�=ంద�ంలO ఉ�ో �గ Mయcమ�ాలలO అ^��యం జర6గ$త8నNదM, ��MN సవGdం? �ెలం�ాణ 
ర�ణలను అమల� �ేయcలM జనవGd 5న ఆం�ోళన, MGా�ర�ీ�ల� &�ా రంభమయc�4" జనవGd 9 
^�టX�m ఆ ఆం�ోళన hలcC �=ం��� M�m �స�Gdం?, అందులO�m ����ర6� ల� ప��#gం��ర6" ఖమYంలO ·"ఎ" 
����Gd� రÙంద�^�ë  MGా�ర�ీ� &�ా రం�ం��ర6" ఆంధ� ^�యక�లక� వ�UG=కం�ా ప�దరÉనల� 
జరపడం, ఆంధ� �°ర6 కనబ*+�ే Mరసన ప�కటXంచడం  దలయc�4" �ెలం�ాణ ర�ణ స�U అ^# 
 ట3 దటX సంస� fా� Mకం�ా ఏరb*+ం�:" ఆ ఆం�ోళన �_�:�  G%�లOC ^# Mజ]మcబHదుక¢, 

కGsంనగ. క¢, వరంగ' క¢ &ా�mం�:" '^�!  మ$�@ �%బH�æ ' అ^#�: ప�v�న M^�దమ4ం�:" జనవGd 
12న DEFదGాబHదులO ఉfాYMయc �శZ����లయంలO అMN కÛÜ�ాలల ����Gd� సంఘcల 
సమc�#శం జGd�d ఆం�ోళన ఉధృతమ4ం�:" �ెలం�ాణ fా� 4 �ÓB ఉద�మ సంస��ా జనవGd 13న 
�ెలం�ాణ ����ర6� ల �ాGా�చరణ స�U ఏరb*+ం�:" ఉfాYMయc అపbటX�m �ెలం�ాణలO ఉనN ఏ�n¹క 
�శZ����లయం �ావడం�� ఉfాYMయc �శZ����లయ ����ర6� ల ఆం�ోళన అంటi అ�: �ెలం�ాణ 
�ా��ిత ����Gd� ఆం�ోళన అనNమcటi"   అ�ేG%� DEFదGాబHదులO �ెలం�ాణ పGdర�ణల క�టó 
�°ర6�� &Çర సంఘం క¢డ ఏరb*+ం�:" &ాలZంచ MGా�ర�ీ� &�ా రంభమ4న ఎM��ో G%�న, 

ఖమYం MGా�ర�ీ� &�ా రంభమ4న ^�ల��% G%�న DEFదGాబHదులO అÃల �ెలం�ాణ ఉద�మ 
సంస�ల� ఏరbడడమంటi, అందులOనూ ర�ాణ�, సమc��ర సంబంv�ల� అంతంతమcత�ం�ా ఉం*+న 
ఆG%�లOC  ఇంత తZGdతగUన సbందనల� వ���యంటi ఒక�5ౖప< ప�జలలO ఉనN అసంతృ�ి�  fా� 4, 

మG`క�5ౖప< అంతక�మ$ందునుం« fాగ$తÂ వ?�న MGాYణకృÀి అర�మవ<��4" 
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ఈలO�ా &ాలZంచ �దు�ö  �=ంద�ంలO �ెలం�ాణ ర�ణల అమల� గ$Gdం? fా�dన �ా�జ�ంలO, మ$�@ 
Mబంధనల� సZతంత� ప�UపU�గల సంస�లక�, �ాG`bG=షనC క� వGd�ంచవM DEF�[ర63  rర6bM?�ం�:" ఆ 
rర6b��, ఇక ర�ణల గ$Gdం? �[రడం అనవసరమ¤, ప��ే�క Gాష3 � fాధన తపb గత�ంతరం ల¼ద¤ 
అ�&�ా యం బలప*+ం�:" అ4^� ర�ణల� అమల� జGd�ించు�[వడ�~ మ$ఖ�మM, Gాష3 � �భజన 
అవసరం ల¼దM అ�&�ా యప*ే వర±ం ఒకటX, ప��ే�క Gాష3 �ం ఏGాbట{ తపb మG`క పGd©ా@రం fాధ�ం 
�ాదM qH�ం�ే వర±ం ఒకటX ����ర6� లలOనూ, ఉ�ో �గ$లలOనూ, Gాజ�Rయ ^�యక�లలOనూ 
�ÓBనుం« �_నfాగ$తÂ వ���4" ఈ GnండP వGా± ల ����ర6� లమధ� DEFదGాబHదులO ఘరàణల� 
క¢డ జGd�d &0 �సు లcks��Gd¶�m ��Gdr�ా4"  
 

 త�ం ¨ద �ెలం�ాణ ఉద�మ ఆ�ాం�ల� ఎంత �#గం�ా �ాGd�చు�లc �ా��ిం��యంటi, జనవGd 
19న మ$ఖ�మంU� బ��YనందGn*+p  అÃలప� సమc�#�ాMN ఏGాbట{ �ేయకతపbల¼దు" ఆ 
సమc�#శం ఉ�ో �గ Mయcమ�ాలలO �ెలం�ాణక� జGd�dన అ^��యం గ$Gdం?, �ెలం�ాణలO 
ఖర6��-ట3క�ం*� ��dB&0 4న Mధుల గ$Gdం? చGd�ం?ం�:" ^�ల�గ$�#ల ఐదువందలమం�: ^�!  
మ$�@ల� �ెలం�ాణలO ఉ^�NరM, �ాGdM �5న�m@ పంప<��మM ప�కటXం?న ప�భ$తZం h"��" 36 
�డPదల �ే,ిం�:" �ాM ^��యfా� ^�ల ��ా��లలO ?�m@ ఆ ఉత�ర6Z అమల� �ాల¼దు" �ెలం�ాణ 
�గ$ల� Mధుల� లËక@ �ేల�*�M�m Mప<ణ$ల క�టóM Mయ�fా� మM ప�భ$తZం ప�కటXం?ం�:" 
అలc Mయcమక��న �n" లBö  క�టó �గ$ల� Mధుల� ర6" 34.10 �[ట{C  అM �ేల��ా ఆ క�టó 
అవలం·ం?న గణ�ంక �v�^�ల�-ౖ �ెలం�ాణ &�ా ంrయ సంఘం అభ�ంతరం �ె�ిbం�:" తGాZత 
�గ$ల� Mధుల గ$Gdం? �ేల�*�M�m qHర±�ా క�టóM Mయ�ంచడం జGd�dం�:" ఆ తGాZత ఆ చG=� 
పక@క� &0 4ం�:"  
 

����ర6� ల� ఆం�ోళన �ర�ం��లM జనవGd 19 అÃలప� సమc�#శం �జ��ి�  �ే,ినపbటX�R ఆ 
సమc�#శ MరÄయcల ఫBతం ఏ� �ానుం�ో  మ$ం�ే ఊD¯ం?నట{3 �ా ����ర6� ల� ఆ �జ��ి�M 
�-డ�ె�న �-టH3 ర6" ����ర6� ల ఆం�ోళన యì��v:�ా జర6గ$తÂ &0 4ం�:" ఆ మGాN*ే శం©ాబHI  
లO ����ర6� ల¨ద &0 �సుల� �ాల�bల� జGd&ార6" �ెలం�ాణ ఉద�మంలO ఇలc జనవGd 20 న 
&�ా రంభ��న &0 �సు �ాల�bల� ఆగసు3  7 ���ా fాగ$తÂ^# ఉ^�N4" జనవGd 24 న ��దæ  hలcC  
స��gవ�°టలO జGd�dన �ాల�bలలO  దటXfాGd ఒక ����Gd� చM&0 యcడP" �జయప<Gd, గజ=Z' , 
��ండూర6, ,ి�mం��� బHదు, గ��Zల, Mజ]మcబHI , కGsంనగ. , మహబwÕ  నగ. , DEFదGాబHI , 
�_త�గw*ెం, వరంగ'  లcంటX ?^�N�-���  పట3ణ�లMNటXలO �ాల�bల� జGd�ా4" ఎ^�N �%టC  
లcks��Gd¶ల¢, 144 ,-�!  �v:ంప<, కర\ôøల�, �#లc�: మం�: అGnసు3 ల¢ జGd�ా4"  
 

ప�భ$తZ గణ�ం�ాల ప��ార�~ ఆ ఆర6 ^5లలలO 96 fార6C  �ాల�bల� జGd�ాయంటi, ప�U Gnం*ో  G%» 
&0 �సు�ాల�bల� జGd�d �ెలం�ాణ అ�dNగ$ండంలc ఉం*+ందనNమcట" ఈ అ�dNగ$ండంలO ����ర6� ల� 
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అగqH�ాన MB? ఎక@*+కక@డ G%డC¨ద అవG%v�ల� ఏరbGd��ర6u " ప�భ$తZ ఆసు� ల�- ౖతమ క,ి 
rర6�క�^�Nర6" ప�భ$తZ ఆసు� లను ధZంసం �ే�ార6" తగ$లబÌటH3 ర6" ఆ,ిÈ , �-టù� ల�, ఇతర 
మం*ేప��Gా� ల�� మcల3y  �ాæ  ట�4'Æ  తయcర6�ే,ి ప�భ$తZ ఆసు� ల¨�:�m, &0 �సు, &ాGా�BటGs 
బల�ాల¨�:�m �సరడం అల�ాట{ �ేసుక�^�Nర6" &0 �సుల� బHషb�ాయ$ప�ºగం �ేfా� రM 
మ$ందు�ా^# ఊD¯ం? ఆ �ాయ$వ< ప�qHవం నుం? త�ిbంచుక�^#ందుక� ఉBCగడpల�, ¤ళ×C  �5ంట 
rసుక�&0 వడం, బHషb�ాయ$ �%ÛÜలను �5న�m@ &0 �సుల¨�:�m �,ిGd�#యడం వంటX సృజ^�తYక 
&0 Gాటర\&ాలను �ేపటH3 ర6" �[fా� ంధ� �ా�&ార6ల ఆసు� లను ధZంసం �ే�ార6" ల¢టó �ే�ార6" ఈ 
ఆం�ోళ^� ర\&ాల�� &ాట{ ప��ే�క �ెలం�ాణ Gాష3 � అవసGాMN ప���రం �ే,°ందుక� ప�UG%» 
సభల�, సమc�#�ాల�, ధGాNల�, ఊG=�dంప<ల� జరపడం, �స� ృతం�ా �%డల¨ద M^���ల� Gాయడం, 

కరప��� ల� అచు��#,ి పంచడం, �_త�  �_త�  M^���లను ర\&Ú ం�:ంచడం వంటX పనులË^�N �ే�ార6" 
జనవGd నుం� ే&�ా రంభ��న తరగత8ల బD¯ష@రణ, &ాఠ�ాలలను, కÛÜ�ాలలను మw,ి�#యడం 
మcGd�, ఏ�ి�'  ల^�టX�m ఉధృత�� పGs�ల� జరగడం కష3మ4ం�:" ��ల మం�: ����ర6� ల� ఆ 
����సంవతÆGాMN నష3&0 యcర6" �#స� ,-లవ<ల తGాZత క¢డ నవంబ.  ���ా ఏ�ో  ఒక fా� 4లO 
ఉద�మం నడPసూ�  ఉం*+ం�: గనుక తGాZU ����సంవతÆరం క¢డ సకuమం�ా నడవల¼దు"  
 

ఈ రకం�ా ����ర6� ల� ప�v�నం�ా &ాల¿± నN, ర\&Ú ం�:ం?న ఈ ఆం�ోళనలలO�m ఉ&ాv��య$ల�, 
బÞ ధ^#తర ,ిబ�ం�:, ప�భ$��Z�ో �గ$ల�, మ$ఖ�ం�ా ఎ!  h ��ల�, �_MN �%టC  �ాGdYక�ల� క¢డ 
ప��#gం? �ాGd �ాGd రం�ాలలO�m ఆం�ోళనను �స�Gdం��ర6"  
 

ఈలO�ా ����ర6� ల ఆం�ోళనక� సంÝÖqHవం �ెలప*�M�m, ఒక �స� ృత �#�:క�ా పM�ేయ*�M�m 
³ిబ�వGd 28న �ెలం�ాణ ప�జ] స�U ఏGాbట4ం�:" Gాజ�Rయcల�� అపbటX�m ప�త�� సంబంధంల¼M 
య$వక�ల�, �~v�వ<ల�, ఉ&ాv��య$ల�, ^��య�ాదుల� వంటX �ాG= �ెలం�ాణ ప�జ] స�UM 
^5ల�_లbడం�� సమcంతరం�ా అMN Gాజ�Rయ పÑÒలలOనూ కదBక &�ా రంభమ4ం�:" �_ం*� 
�5ంకటరం�ాGn*+p , �_ం*� ల�Y}  బHపex వంటX ,ీMయ.  �ెలం�ాణ ^#తల దగ±Gdనుం? fా� Mక 
^#తలవరక¢ �ెలం�ాణ ప��ే�క Gాష3 ��~ ఏ�n¹క పGd©ా@రమM ప�కటXంచడం  దల��-టH3 ర6" �ెలం�ాణ 
Gాష3 � ఏGాbట{ ఒక Gాజ�Rయ *+మcంÈ  ర\&ాMN సంతGdంచు�[వడం  దల4ం�:" ఈ పGd,ి�UM 
గమMం?న �=ంద�ప�భ$తZం ఏ�ి�' లO �ెలం�ాణ సమస�ల పGd©ా@రం �_రక� అష3సూత� పథ�ాMN 
ప�కటXం?ం�:" ��M�� �ెలం�ాణ ఉద�మ�ార6ల� సంతృ�ి�  �ెందల¼దు" ఏ�ి�'  21 న మGdu �ె^�NGn*+p  
�ెలం�ాణ ప�జ] స�UలO �ేGd ��M ^�యక�*ై&0 యcర6" �ె^�NGn*+p  ప��#శం తGాZత 
�_MNG%�ల&ాట{ �ెలం�ాణ ఉద�మం �జృం�ం?నపbటX�R, Gాజ�Rయ చదరంగప<ట�త8� లక� 
రంగస�లం�ా మcGd&0 4, �ెలం�ాణ Gాష3 � fాధన ల��ం మర6గ$న పడడం  దల4ం�:" 
����ర6� ల�, ఉ�ో �గ$ల� ఇం�ా &0 Gాట �ైత^��MN ప�దGdÉసు� నNపbటX�R, �ెలం�ాణ hలcC లMNటXలOనూ 
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ఆం�ోళనల� fాగ$తÂ^# ఉనNపbటX�R, ��ను ^�యక�*ైన తGాZత క¢డ &0 �సు �ాల�bల�, 
అGnసు3 ల� వంటX Mర�ంధ�ాండ fాగ$త8నNపbటX�R, ఆ Mర�ంv�MN అv:గ�ం? &0 GాటHMN 
మ$ందుక� rసుక�&0 �ాల^# ఆ�ాం�ను ఉద�మ�ార6ల� చూప<త8నNపbటX�R, �ెలం�ాణ ప�జ] 
స�U ^�యక�*+�ా �ె^�NGn*+p  ప�v�నమంU� ఇం�:Gా�ాంvీ��, �ాం�ntu   అv:^�యకతZం�� చర�ల�= 
ఎక�@వ &�ా v�న�త ఇ���ర6"  
 

?వGd�m ఒకfాGd ¾+�C�m �5®äవ?�న తGాZత నవంబ.  27న &0 GాటHMN �ా4���#సు� ^�NమM 
�ె^�NGn*+p  ప�కటXం��ర6" ఈ ప�కటనక� ప�U�ా �ె^�NGn*+pM �ెలం�ాణ ప�జ]స�U అధ��fా� నం నుం? 
�Óల�dసు� నNట{3  �ార�దGdÉ టX ఎ!  స��లÑ+Y *+,-ంబ.  6న ప�కటXం��ర6" �ెలం�ాణ ఉద�మం ఆగదM, 

�=వలం ప�v�M�m ఒక సంవతÆరం గడPవ< మcత�ం ఇ?�వ���నM �ె^�NGn*+p  జ�ా·���ర6" 
ఈ�ధం�ా  Gాజ�Rయ �^�N�&�ా యcల�, ఎత8� గడల� ఎటHC  ఉ^�N, *+,-ంబ.  26న �ె^�NGn*+p  
�ెలం�ాణ ప�జ]స�U అధ�ûM�ా మ²C ఎMNకయc�ర6" 
 

ఆ తGాZత �స� ృత ప�జ]qHగfాZమ�ం�� జGd�= ఆం�ోళనల fా� ^�MN ఎMNకల Gాజ�Rయcల� 
ఆకu�ంచడం  దల4ం�:" 1970 »!  లO జGd�dన ఖnüర��బHI  ఉపఎMNకలలO �ెలం�ాణ ప�జ] 
స�U అభ�Gd� �nB��ర6" ఆ తGాZత జGd�dన ,ి�:��°ట ఉపఎMNకలలOనూ �ెలం�ాణ ప�జ] స�U 
ఘన �జయం fాv:ం?ం�:" అపbటXవరక¢ Ùì: &0 GాటHలలO తమ ఆ�ాం�ను వ�క�ం �ే,ి 
ప�భ$��ZMN స�ం�ంపజ=,ిన �ెలం�ాణ ప�జలను బHలÅ  '&0 GాటHM�m' పGd�తం �ేయ*�M�m 
�ెలం�ాణ ప�జ] స�U ప�య��Nల� &�ా రం�ం?ం�:" ఆ తGాZత 1971 మc.�  లO లOæ  సభక� 
జGd�dన మధ�ంతర ఎMNకలలO �ెలం�ాణ &�ా ంతంలOM 14 &ారC��ంటGs fా� ^�లలO 10 fా� ^�లను 
�ెలం�ాణ ప�జ] స�U �n¹వసం �ేసుక�నN�:" అలc ప�జ] మద�త8ను చూప<క�నN �ెలం�ాణ ప�జ] 
స�U 1971 ,-�-3ంబ.  లO తనను ��ను రదు�  �ేసుక�M �ాం�ntu   లO ��నం �ావడం�� �ెలం�ాణ 
ప��ే�క Gాష3 � ఉద�మంలO ఒక శకం మ$�d,ిం�:"    
 

భ�మభ�మభ�మభ�మ���� �ెలం�ాణ ప�జలలO �[Gdక ఉంటi ఎMNకలలO వ�క�మ4Ô��"ే 
 

MజంMజంMజంMజం���� మన సమcజంలO ఎMNకల� పeGd��ా ప�జ]�&�ా యcM�m సూ?కల¼¨ �ాదు" ప�జ]�&�ా యం�� 
&ాట{, క�లం, మతం, &�ా ంతం, డబ$�, మద�ం, ఆకరàణల�, భ�మల�, బÌ�:Gdంప<ల�, బలప�º�ాల� 
వంటX ఎ^5N^�N �ారణ�ల� కB,ి ఎMNకల ఫB��లను MరÄ4fా� 4" �-ౖ�ా ఎMNకల  
ఫB��ల� fాv�రణం�ా అం�nల �ార*ీ�ా మ$గ$fా� 4" కనుక ఎMNకల ఆv�రం�ా ప�జ]సమస�లను 
అంచ^�కట3*�M�m ��ల పGd�త8ల�^�N4"  
 

భ�మభ�మభ�మభ�మ���� DEFదGాబHI  అ�వృ�:�  �[fా� ంధ�, Gాయల,ీమ వలC^# జGd�dం�:" 
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�ాస�వం�ాస�వం�ాస�వం�ాస�వం���� �[fా� ంధ�, Gాయల,ీమలలO ఆం�ోళనక� DEFదGాబHదు తమక� దూరమ4 
&0 త8ం�ే�న^# అనుమcనం ఒక �ారణం" ^�యక�లలO ఎక�@వమం�: �ాంటH� క3ర6C , 
&ాGd�uా �క�#త�ల�, �ా�&ార6ల�, Gdయ'  ఎ,°3Å  �ా�&ార6ల� గనుక �ాGdలO DEFదGాబHI  లOM తమ 
ఆసు� లక�, �ా�&ాGాలక� ఏ� జర6గ$త8ం�ోన^# ఆం�ోళన ఉం�:" మcమwల� ప�జల�=�, ����, 
ఉ�ో �గ, ఉ&ాv: అవ�ా�ాల� ఎక�@వ�ా ఉం*ే ఒక మ�నగరం తమక� దూర��&0 త8ం�ే�న¤, 

అట{వంటX మ�నగGాMN ��మ$ MGdYంచు�[వ*�M�m ఒక తరమ4^� పడPత8ంద¤ 
అనుమc^�ల� ఉ^�N4" ప�జలలOM ఈ అనుమc^�BN ఆసGా �ేసుక�M, తమ ప�ºజ^�లను 
పGdరÑ+ంచు�[వడం �_రక� Gాజ�Rయ ^�యక�ల� అ^#క అబ��� ల�, భ�మల� ప���రం �ేసు� ^�Nర6" 
తమవలC^# DEFదGాబHదు అ�వృ�:�  అ4ందM అంట{^�Nర6" ��మ$ Gాకమ$ందు DEFదGాబHదులO 
�Óండల� గ$డPC  �-టi3వM ఒక ^�యక�డP అన�ా, ��మ$ DEFదGాబHదుక� �ే,ిన ,°వక� తమక� 
ల��[టC  ర\&ాయల పGd�రం �ెBCం��లM మG`క ^#త అ^�Nర6" DEFదGాబHI  ను ఉమY*+ Gాజv�M 
�ేయcలM �_ందర6, �=ంద�&ాBత &�ా ంతం �ేయcలM �_ందర6 స^�N4 ^ýక�@ల� ^ýక�@త8^�Nర6"  
DEFదGాబHదు చGdత�ను పGd�B,°�  ఈ అబ��� ల¤N �ేట�ెలCమవ<��4" �%ల¿@ండ Gాజv�M�ా 
క�త8Õ ©ాD¯ &ాలన 1512లO  దల4Ô� ^�టX�m ఇ�ా®3 �[fా� ంధ�, Gాయల,ీమ &�ా ం��ల� 
�జయనగర fామcþ జ�ంలO ఉ^�N4" 1565లO �జయనగర fామcþ జ�ం క¢B&0 4నతGాZత 
మcత��~ ఆ &�ా ం��ల� �%ల¿@ండ ఏల�బ*+లO�m వ���4" మG`క మ$�-ౖb ఏళC  తGాZత 1591లO 
DEFదGాబHI  నగర MGాYణం &�ా రంభమ4ం�:" �ాM ఔరంగజ=బ$ దండయcత� వలC , క�త8Õ  ©ాD¯ 
&ాలన అంతమ4, సంv: దశ ఏరbడడం వలC  అసల� Gాజv�^# �%ల¿@ండ నుం? ఔరం�ాబHదుక� 
తరB&0 4ం�:" మ²C అసØ జ]DÖ &ాలక�లలO Gnం*ో  Mజ]ం, Mజ]ం అ�ఖc!  1763లO Gాజv�MM 
DEFదGాబHదుక� మcGా�డP" ఆ తGాZత మwడP సంవతÆGాల�= ñ1766) �[fా� ంధ�లO �_ంత qHగం, 

తGాZత ఇర�5ౖ సంవతÆGాలక� ñ1787) �[fా� ంధ�లO ��dBన qHగం, ఆ తGాZత మ$�-ౖb 
సంవ��ÆGాలలO ñ1799) Gాయల,ీమ  త�ం Mజ]ం సంfా� నం నుం? ·�టXj  �ాGd�m 
దఖల4&0యc4" ఆ తGాZత �[fా� ంధ�, Gాయల,ీమల� DEFదGాబHదు Gాజv�M�ా ఉనN 
ఆంధ�ప��ేL  లO�m వ?�న�: 1956 నవంబ.  1న మcత��~"  
 

అంటi, 1591 నుం? 1687 వరక� DEFదGాబHI  Gాజv�M �ాదు" Gాజv�M g�ారCలOM ఒక పట3ణం 
మcత��~" ఆ^�డP �[fా� ంధ�, Gాయల,ీమ &�ా ం��ల� �%ల¿@ండ Gాజ�ంలO qHగ�~ అ4^� ఆ 
&�ా ం��ల నుం? వ?�న ఆ��యం �ాM, ��MN DEFదGాబHదుక� ఖర6��-టX3న ��ఖలcల� ల¼వ<" ఆ 
తGాZత ఏడP ద�ాబH� ల &ాట{ ఈ &�ా ం��ల¤N ఔరం�ాబHదు Gాజv�M �mం�:�m �5ÛÜC 4 గనుక 
అప<bడP క¢డ DEFదGాబHదు అ�వృ�:�  ఏ¨ జరగల¼దు" ఇక 1763లO DEFదGాబHదు Gాజv�M 
అ4నపbటX�R ఇ�ా®3 �[fా� ంధ�, Gాయల,ీమ &�ా ం��ల�, ఆ Gాజv�M &ాలనలO ఎక�@వ�ాలం ల¼వ<" 
Mజ]M�m DEFదGాబHదు ఆధుMక నగరం�ా ఎ�:�dన�: 1850ల తGాZత ప�v�M�ా fాలc.  జంగ$ అమల� 



�ెలం�ాణ �ెలం�ాణ �ెలం�ాణ �ెలం�ాణ 				 స���ా�ంధ� స���ా�ంధ� స���ా�ంధ� స���ా�ంధ� � భ�మల� 	 అబ��� ల� – �ాస��ాల� | రచనరచనరచనరచన���� ఎ! " �#ణ$�%&ా'  

Visit online http://telanganaonline.org/books/?p=39/  page 20 of 30 

�ే,ిన సంస@రణల �ాలంలO" అపbటX�m �[fా� ంధ�, Gాయల,ీమల� DEFదGాబHదు Gాజ�ంలO qHగం �ావ< 
గనుక �ాటX�m ఆ అ�వృ�:�లO ఏ qHగమw ల¼దు" ఇక 1956 నవంబ.  1 నుం? �[fా� ంధ�, Gాయల,ీమ 
కB,ిన &�ా ం��M�m DEFదGాబHదు Gాజv�M�ా ఉం�: గనుక ఈ యcqÌౖ మwడP సంవతÆGాలలO 
DEFదGాబHదులO ప�భ$తZ ఆధZర�ంలO జGd�dన అ�వృ�:�  �ార�కuమcల� ఏ�టX, �ాటX�m ఏ &�ా ంతం 
�ాటH ఎంత అ^# �షయం లËక@ల� �#సు�[వచు�"  త�ం�ా మwడP &�ా ం��ల నుం? వ?�న 
ఆ��యం ఎంత, ఆయc &�ా ం��లలO జGd�dన ప�భ$తZ వ�యం ఎంత, ఒపbం��ల� సకuమం�ా 
అమల4 ఉంటi �ెలం�ాణలO ఎంత సంపద సృÀి3ంచబ*+ ఉం*ే�:, ఉలC ంఘనల వలC  ఎంత 
నష3మ4&04ం�: అM క¢డ లËక@ల� �ేల�వచు�"  
 

ఇక �-ౖ�#ట{ �-ట{3 బడPల �షయcM�m వ,°�  ^�ల�గ$ శ��బH� ల DEFదGాబHదు చGdత�లO ఇGాMయనుC§ , 

�ాయసు� ల�, ,ింvీల�, మcGాZ*ీల�, గ$జGాrల�, త�ళ×ల�  దల4న అ^#క జ]త8ల� ఇక@*+�m 
వ?� తమ �-ట{3 బడPల� �-టH3 ర6" నగGాM�m ��మ$ ఇవZగB�dం�: ఇ���ర6" ఏ ఒక@ర\ ఈ 
నగGాMN ���~ అ�వృ�:�  �ే�ామM �ాM, తమ �ాటH తమక�ఇమYM �ాM అడగల¼దు" అసల� 
ప�పంచచGdత�లO^# అMN నగGాల¢ అ^#క జ]త8ల, ప�జ]సమw�ల కృÀి�� MGాYణమయc�4 �ాM 
ఈ నగరం అ�వృ�:�  మcవలC^# అ4ం�:, �ాబటX3  వ�:B �5ÛÜC లంటi నష3పGd�రం ఇవZం*+ అM ఎవర\ 
అడగల¼దు" ఏ నగరమ4^� q�%®కం�ా ఏ &�ా ంతంలO ఉంట{ం�ో  ఆ &�ా ం��M�= ��Gdత�కం�ా, 
fాంస@ృUకం�ా �ెం�: ఉంట{ం�:" �ెల�గ$ �ాళ×C  ఎంత అ*+�d^� మ��� సు �షయంలO అ�ే జGd�dం�:" 
గ$జGాrల� ఎంత అ*+�d^� బÁ ంబH4 �షయంలO అ�ే జGd�dం�:"    
 

అం�ే�ాదు, Mజ]ం Gాజవంశం, మ$ఖ�ం�ా 1913 నుం? 1948 ���ా &ాBం?న ఏడవ Mజ]ం 
Mరంక�శ భwfాZమ�ం ప<^��:�ా &ాBం��ర6 గనుక DEFదGాబHI  Gాజ� ప�జల �%ళ�C డ�`టX3  పనుNల� 
వసూల� �ే,ి DEFదGాబHదును అ�వృ�:�  �ే�ార6" అంటi DEFదGాబHదు Mం*� ఉనN�: DEFదGాబHదు 
Gాజ� ప�జల ^5త8� ర\ �ెమటH" అందులO ఐదు మGాkాZ*� hలcC ల, మwడP కనNడ hలcC ల ప�జల 
qHగfాZమ�మ4^� ఉం�: �ాM �[fా� ంధ�, Gాయల,ీమ ప�జల &ాత� ల¼దు" అలc�=, ఏడవ Mజ]ం 
¨.  ఉfాY!  అ� ఖc!  క� స.ô  ఎ ఖct  అ^# �°ర6 ¨ద తనక� ��^# fÚ ంత భw� Gాసుక�^�NడP" 
Gాజ�ంలOM ఐదు �[టC  ఎకGాలలO యcqÌౖల�ల ఎకGాల భw� ఇలc ఆయన fÚ ంత ఆ,ి� �ా ఉం*ే�:" 
అందులO ఇ�ాళ DEFదGాబHదులO �ేGdన ఆర6 వందల �ామcల భwమ$ల� ఉ^�N4u " ఆ ల�లc�: 
ఎకGాల భw� Mజ]M�m DEFదGాబHI  Gాజ� ప�జల శuమ ఫBతం" ��MN ��లక� ఇ?�, అ�Y, 
అ^���uా ంతం �ే,ి, Gdయ'  ఎ,°3Å  �ా మcGd� ఆ డబ$��� DEFదGాబHI  ను 'అ�వృ�:� ' �ే,ి, �~�~ 
అ�వృ�:�  �ే�ామM అనడం అ^5ౖUకం"    
 

�భజన తGాZత DEFదGాబHదు �[fా� ంధ�, Gాయల,ీమ &�ా ంత fాv�రణ ప�జలక� Gాజv�M�ా 
ఉండక&0 వచు��ాM, �ేశంలOM అMN నగGాలలO �ాGd�m ఎంత అవ�ాశం ఉనN�ో  అంత అవ�ాశం 
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ఉంట{ం�:" Mజ]M�m 1953లO Gాజv�M మ��� సును వదుల�క�నNపbటX�R �ెల�గ$ ,ిMమcరంగం ఆ 
తGాZత మ$�-ౖb సంవతÆGాల� అక@*ే ఉం�:" ల�లc�: �[fా� ంధ�, Gాయల,ీమ ప�జల� అక@*ే 
ఉ^�Nర6" బÁ ంబH4 �షయంలO మ�Gాష83 � లక�, గ$జGాrలక� ఘరàణల� జGd�dనపbటX�R, ఇ�ా®3�R 
ఆ నగర జ^�qHలO 20 �ాతం గ$జGాrల¼" DEFదGాబHదులO �#లc�: ఎకGాల భwమ$ల�, �[టHC �: 
ర\&ాయల ఆసు� ల� సం&ా�:ం?న�ాGd�= ఎట{వంటX ప�మcదమw ల¼నప<bడP, fాv�రణ 
మధ�తరగU, �°ద ప�జ]¤కం ఆ �షయంలO ఆం�ోళన �ెందవల,ిన అవసర�~ ల¼దు" 
 

భ�మభ�మభ�మభ�మ���� ?దంబరం హ*�వ<*+ ప�కటన వలC^# ప�సు� త సంÑ�భం తలËU�ం�:" �[fా� ంధ�, Gాయల,ీమ ప�జల 
మ^�qH�ాల �~ర�= Gాజ�Rయ &ాGs3ల సbందన ఉం�:" 
 

MజంMజంMజంMజం���� �-ౖన �వGdం?న అర�5ౖ సంవతÆGాల చGdత� చూ,°�  ?దంబరం ప�కటన హ*��*+ ప�కటన అM 
ఎవర\ అనజ]లర6" అలc�= Gాష3 �ంలOM అMN Gాజ�Rయ &ాGs3ల� �ెలం�ాణ ప��ే�క Gా©ా3 � M�m ��మ$ 
అనుక¢ల�~నM 2004 ఎMNకల సమయంలO^�, 2009 ఎMNకల సమయంలO^� ప�కటXం��4" 
Gాష3 �ంలO ఒక@ qHరత కమw�Mసు3  &ాGs3 ñమcGd@õసు3 ò తపb �ెలం�ాణ Gా©ా3 � M�m వ�UG=కమ4న 
&ాGs3 ఒక@టX క¢డ ల¼దు" ఆ అMN &ాGs3ల¢ ఇంత �ాలం�ా ప�జల��^# ఉ^�N4" ఆ &ాGs3ల� 
ప�కటXం?న అ�&�ా యం ప�జలక� నచ�క&0 4 ఉంటi ఎప<b*ో  ఒకప<bడP ఆ సూచనల� వ?� 
ఉం*ే�" అట{వంటప<డP ?దంబరం ప�కటన హ*��*+ ప�కటన అనడం, ప�జల� ఆ ప�కటనను 
వ�UG=�mం?నందువలC^# ��మ$ ఆం�ోళన �ేసు� ^�Nమనడం Gాజ�Rయ �:�ాÛÜ�[ర6తన�~"   
 

అబద�ంఅబద�ంఅబద�ంఅబద�ం���� ఆంధ�ప��ేL  �ాసనసభ rGాYనం �ేయక&0 �ే �ెలం�ాణ ఇవZల¼ం" 
 

�ాస�వం�ాస�వం�ాస�వం�ాస�వం���� ఈ అబద�ం ?దంబరం ప�కటన��  దల4ం�:" Mజ]M�m Gాజ]�ంగం ప��ారం Gాష3 � 
�ాసనసభ rGాYనం అవసరం ల¼దు" 1960లO బHబwలc'  పGాట� వరÆt  ,°3Å  ఆØ  బÁ ంబH4 
�=సులO ఇ?�న rర6bలO సు�ీ�ం�[ర63  ��ల సbష3ం�ా �ాసనసభ rGాYనం అవసరం ల¼దM �ె�ిbం�:" 
అసల� అట{వంటX rGాYనం fాధ�ం �ాద^#�: సbష3�~" అ4^� Gాజ�Rయ ^�యక�ల� Gాజ]�ంగ 
బద���న �ాస��ాMN ప�జలక� �ెపbక�ం*� అబ��� లను ప���రం �ేసూ�  Gnచ��`డPత8^�Nర6" 
 

అబద�ంఅబద�ంఅబద�ంఅబద�ం���� ?నNGాష3 �ం�ా �ెలం�ాణ మనుగడ కష3మవ<త8ం�:" 
 

�ాస�వం�ాస�వం�ాస�వం�ాస�వం���� ఈ అబ��� M�m ఎ^�N fా� 4లO జ�ాబ$ల� �ెపbవచు�" ఇ�ాళ �ేశంలO �ెలం�ాణ కనN 
?నN Gా©ా3 � ల� ప�ె�M��: ఉ^�N4" అవ¤N మనుగడ fా�dంచడం మcత��~ �ాదు, �ాటXలO ��లc 
Gా©ా3 � ల� అ�వృ�:�  సూ?కలలO ఆంధ�ప��ేL  కనN �-ౖన^# ఉ^�N4" అసల� ఒక Gాష3 �ం మనుగడ 
fా�dంచగల�� ల¼�� అ^# ప�శNక� ��M �,ీ� రÄం ప�మcణం �ాదు" ��M వనర6ల� ఏ�టX, ఆ వనర6ల 
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�Mºగం సకuమం�ా fాగ$త8ం��, ��M మనుగడ ఆ ప�జల అèష3ం�ా ఉం�� ల¼�� అ^#�# 
ప�మcణ�ల� అవ<��4" ఆ మwడP ప�శNలక� క¢డ �ెలం�ాణ fానుక¢ల సమcv�నం �ెప<త8ం�:"   
 

భ�మభ�మభ�మభ�మ���� �ెలం�ాణ ఏరb*+�ే �[fా� ంధ�, Gాయల,ీమ ����ర6� లక� అ^��యం జర6గ$త8ం�:"  
 

MజంMజంMజంMజం���� ����ర6� లను ఆం�ోళన పర?న� Gాష3 ��భజన�� ఉనNత ����వ�ా�ాల� �[లOb��మ^# 
భయcల�" Mజ]M�m ఇపbటX�= ^5ల�_M ఉనN �శZ����లయcల ప��#శ అర తల ప��ారం ఒక &�ా ంత 
����ర6� లక�, మG`క &�ా ంతంలO fా� M�=తర6ల��ా ప�:Díను�ాతం ,ీటC క� మcత��~ అవ�ాశం ఉం�:" 
�శZ����లయ �ద�క4�ే Gాష3 ��భజన జGd�d^� ఇ�ే �_నfాగ$త8ం�:" కనుక ����ర6� ల� 
నష3&0 4Ô�: �-ద��ా ఉండదు" ఇక �శZ����లయ �ద� �ాక, ఇం�ా ఉనNత���� సంస�ల�, ఎ!  ఐ 
టX, టX�ప<'  ఐటX, వంటX �%టC  ఇపbటX�= Gా©ా3 � ల మధ�^# &0 టó ఉం�:" �_త��ా Gా©ా3 � ల� ఏరb*+�ే, Mజ]M�m 
GnండP Gా©ా3 � ల �ెల�గ$ ����ర6� లక� ఎక�@వ ,ీట{C  వ�ే� అవ�ాశ�~ ఉంట{ం�:" ఐ ఎt  · లcంటX 
ఉనNత ����సంస�లలO fా� Mక�లక� GdజG=Zష!  ల¼^#ల¼దు" Gాష3 ��భజనవలC  DEFదGాబHదులOM 
ఉనNత ����సంస�లలO తమ �ాటHక� గం*+పడPత8ంద^# భయcMN వ�క�ం �ేసు� నN ����ర6� ల� 
Mజ]M�m అడగవల,ిం�: స��క� Gాష3 �ం �ాదు" Gాష3 ��భజన తGాZత, DEFదGాబHదులO ఉనN ఉనNత 
����సంస�లMNటX�R, సమcన��న సంస�లను ఆంధ�	Gాయల,ీమలలO క¢డ ^5ల�_లcbలM *+మcంÈ  
�ేయడం ^��యబద�ం�ా ఉంట{ం�:" 
 

భ�మభ�మభ�మభ�మ���� �ెలం�ాణ ఏరb*+�ే, �[fా� ంధ�, Gాయల,ీమ ఉ�ో �గ$లక�, Mర6�ో �గ$లక� అ^��యం 
జర6గ$త8ం�:"  
 

MజంMజంMజంMజం���� ఉనNత ����వ�ా�ాల� �[లOb��మ^# అనుమcనం�� &ాట{ ఉ�ో ��ాల� �[లOb��మ^# 
అనుమcనం క¢డ �ెలం�ాణµతర &�ా ం��లలO ఆం�ోళనక� �ారణమ4ం�:" Mజ]M�m ఇ�: క¢డ 
MGాv�ర��న అనుమcన�~" ఉమY*+ Gాష3 �ంలO �,ీ� రÄం, జ^�qH ��మc©ాలను బటX3  క?�తం�ా 
ఉ�ో �గ కలbన జGd�dఉంటi ఏ మcర6bల� జGd�d^� ఎవర\ భయపడనక@రల¼దు" గతంలO జGd�dన Gాష3 � 
�భజనలలO అపbటX�m ఉనN ప�భ$��Z�ో ��ాలలO &�ా ం��ల �ాటHను బటX3 , ఉ�ో �గ$ల ఎం�ికనుబటX3 , 
ఆయc Gా©ా3 � లక� �ాGdM పం�ించడం అ^# ప��muయ జGd�dం�:" కనుక ఇపbటX�= ఉ�ో �గసు� ల4న �ార6 
తమ ప��~యం ల¼క�ం*�, ఇ©ా3 M�m వ�UG=కం�ా ఎక@*+�[ తరBfా� రM భయపడనవసరం ల¼దు" ఇక 
GానునN ఉ�ో ��ాలలO తమ�ాటH �ొరకద^# Mర6�ో �గ$ల భయcM�m క¢డ అర�ం ల¼దు" Gాష3 � �భజన 
జGd�dన తGాZత �ెలం�ాణ Gాష3 �ంలO �_త�  ఉ�ో �గ కలbన ఎంత జర6గ$త8ం�ో , ��dBన Gాష3 �ంలO క¢డ 
అంత�ానూ జరగవచు�, అంతకనN ఎక�@వ4^� జరగవచు�" అసల�  ప�పం«కరణ కuమం 
 దల4న తGాZత ప�భ$తZ రంగంలO ఉ�ో �గ కలb^# �-ద�  ఎత8� న జరగడం ల¼దు" 
ప�భ$��Z�ో ��ాల� మcత�ం ఏGాష3 � ప�జలక� ఆ Gాష3 �ంలO^# వfా� 4" �ాM �-ద�ఎత8� న ఉ�ో �గకలbన 
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జర6గ$త8నN �-ౖ�#ట{ రంగంలO ఒక Gాష3 �ం �ార6 మG`క Gాష3 �ంలO ఉ�ో �గం సం&ా�:ంచు�[గwడదM §
ఏ¨ ల¼దు"    
 

భ�మభ�మభ�మభ�మ���� �ెలం�ాణ ఏరb*+�ే నదుల ¨ద �%డల� కటX3  ఒక@ చుక@ ¤ర6 క¢డ �mం�:�m GాMవZర6"  
 

MజంMజంMజంMజం���� అలc ఒ�= జ]UqHవన అ^# áష@��న ,-ంటX��ంట{, ����, ఉ�ో ��ావ�ా�ాల �_రత అ^# 
MGాv�ర��న భయcల� ����వంత8లను ఆం�ోళన పరచ�ా, Gn¹త8లను, fాv�రణ ప�జ]¤�ాMN 
న�ీజలcలలO తమ �ాటH తమక� దక@�ే�న^# అనుమc^�ల� ఆం�ోళన పర��4" �ెలం�ాణ 
Gాష�ం ఏరb*+�ే కృషÄక�§ , �%��వGd�m అడpం�ా �%డల� కటX3  �mం�:�m ఒక@చుక@ ¤ర6 క¢డ వదలర^# 
మcటను Gాజ�Rయ^�యక�ల� ప���రం �ే�ార6" ఇ�: ప?� అబద�ం" ఎగ$వGాష3 ���న �ెలం�ాణ 
�:గ$వ Gాష3 ���న �[fా� ంధ�క� న�ీజలcలను వదలకతపbదు" వరదల� వ?�, �-ౖన జలcశయcల� పeGd� 
fా� 4 ¤టX మట3ం Mం*+^�కన4^� వదలక తపbదు" జ]rయ జలవనర6ల పం�ిణ � టX�బ$�న'  
MరÄ4ం�ే ప��ారమ4^� తపbదు" జ]rయfా� 4లO ��ధ న�ీ పGs�ాహక Gా©ా3 � ల మధ� 
జలవనర6ల పం�ిణ ��m ఇపbటX�= ఆ��:ం?న సూ��� ల�, ప�మcణ�ల� ఉ^�N4" ఆ ప�మcణ�ల 
ప��ారం ఏ ఎగ$వGాష3 ���^� శత8� తZం వD¯ం?^�, తలచుక�^�N �:గ$వ Gా©ా3 � M�m అ^��యం �ే,° 
అవ�ాశం �-ద��ా ల¼దు" 
 

మGd �[fా� ంధ�మGd �[fా� ంధ�మGd �[fా� ంధ�మGd �[fా� ంధ�, Gాయల,మీలలO ఆం�ోGాయల,మీలలO ఆం�ోGాయల,మీలలO ఆం�ోGాయల,మీలలO ఆం�ోళన ఎందుక� జGd�dం�:ళన ఎందుక� జGd�dం�:ళన ఎందుక� జGd�dం�:ళన ఎందుక� జGd�dం�:? 

 

ఇలc ప�సు� త ఆం�ోళనక� ప<^��:�ా ఉనN అMN �ారణ�ల¢ MGాv�ర��నవM �ేBనతGాZత అంత 
�-ద�  ఎత8� న ����ర6� ల�, ప�జల� ఆ ఆం�ోళనలO ఎందుక� &ాల¿± ^�Nర^# ప�శN తలËత8� త8ం�:" మన 
సమcజంలO ఏద4^� ఒక �ార�కuమంలO &ాల¿± ^# �ాGdలO అత�v:క సంఖc�క�ల� ఆ �ార�కuమప< 
లOత8&ాత8ల� �ెల�సుక�M &ాల¿± నడంల¼దు" అమcయకతZం �_�ీ�^�, ఎవG% ఒకGdM న�Y �ాGd 
�5నుక నడPసూ� ^� &ాల¿± ంటHర6" ఈ �©ాద�ాస��ాMN అర�ం �ేసుక�ంటi ఆ ఆం�ోళనలలO ��ాల 
qHగfాZమc�M�m �ారణం �ెల�సు� ం�:" Mజ]M�m అట{వంటX సమయంలO ఆం�ోళనలక� ^�యకతZం 
వD¯ం�ే�ార6 తమ �5నుక నడPసు� నN�ాGd�m ప�U సందరéంలOనూ, ప�U �షయం¨�� �జ�త�� 
�ాస��ాల� �ెపbవల,ి ఉంట{ం�:" �ాM �[fా� ంధ�, Gాయల,ీమ ^�యక�ల� సంపeరÄం�ా 
అస���ల¨ద, అర�స���ల¨ద, అUశºక�� ల¨ద, చGdత� వ�Ruకరణల¨ద ఆv�రప*+ ప�జలను, 
����ర6� లను స¨కGdంచ*�M�m ప�యUNం��ర6" �=ంద� హ½ంమంU� ప�కటన తGాZత, Gాజ]�ంగం 
అv:కరణం 3 ప��ారం Gాష3 �ం ఏGాbట{ �=ంద�ప�భ$తZం �ేUలO^# ఉనNదM �ెB,ిక¢డ, �ాసనసభ 
rGాYనం అ^# అబద�ప< &�ా Uప�:క¨ద, ఆం�ోళన జGd�ి�ే �=ంద�ం �5న�m@ తగ$± త8ంద^# క�హ^� 
�ాదన�� �_ందర6 Gాజ�Rయ ^�యక�ల� ప�జలను Gnచ��`టH3 ర6" అంటi సbష3��న Gాజ]�ంగ 
వ�Ruకరణ�� ప�జలను �సం�ే,ి స¨కGdంచ*�M�m ప�యUNం��ర6" Mజ]M�m �ార6 
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స���ా�ంధ�ప��ేL  వలC  ప�ºజ^�ల� &Ú ందుత8నN, DEFదGాబHI  నగరంలO fాZర� ప�ºజ^�ల� 
ఉనN �ి*+�nడP మం�: �ా�&ార�#త�ల�, Gాజ�Rయ�#త�ల� మcత��~"   
 

అట{వంటX ,ి�UలO అవతBప�ం ల¼వ^5త8� త8నN అబ��� లను, సం�ే�లను, భయcలను MవృU�  
�ేయవల,ిన బHధ�త ^��య��న &0 Gాటం �ేసునN ఉద�మcM�m ఉంట{ం�:" �ెలం�ాణ ప��ే�క Gాష3 � 
ఆ�ాం�ల ^�యకతZం గత యcqÌౖ సంవతÆGాల��ా, మGsమ$ఖ�ం�ా ప�: సంవతÆGాలక� �-ౖ�ా తన 
*+మcండPC  ఏ�టù ఎం�� fాD¯త�ం, ఎ^�N గణ�ం�ాల�, ఎ^�N �ాదనల� తయcర6�ే,ినపbటX�R అ�#Ù 
అవతB పÑÒM�m �ేరవల,ినంత�ా �ేరల¼దు" అవతB�ాGd�m తమ ^��య��న �ాదనల� 
�M�ించడంలO �ెలం�ాణ ^�యక�ల �5ౖఫల�ం, అ^#కమం�: అమcయక�ల� అవతB ప�ంలO 
�ేర*�M�m ��Gdr,ిం�:" భw�%ళం ¨ద ఎక@డ ఒక ^��య��న ప�జ]ం�ోళన జGd�d^� సవ�ం�ా 
సbం�:ం? సంÝÖqHవం �ెB�ిన ఘన చGdత� ఉనN �[fా� ంధ�, Gాయల,ీమ ప�జల� తమ &Ú ర6గ$న 
ఉనN f0 దర6ల ^��య��న ఆ�ాం�లను అర�ం �ేసు�[ల¼క&0 యcర6, సమGd�ంచల¼క&0 యcర6, 
సంÝÖqHవం ప�కటXంచల¼క&0 యcర6"  
 

�లెం�ాణ గ$Gdం? Gాజ�Rయ &ా�లెం�ాణ గ$Gdం? Gాజ�Rయ &ా�లెం�ాణ గ$Gdం? Gాజ�Rయ &ా�లెం�ాణ గ$Gdం? Gాజ�Rయ &ాGs3ల �5ఖౖGdలO సbష3త ఉం��Gs3ల �5ఖౖGdలO సbష3త ఉం��Gs3ల �5ఖౖGdలO సbష3త ఉం��Gs3ల �5ఖౖGdలO సbష3త ఉం��?  

 

 దటX నుం« క¢డ �ెలం�ాణ ప�జల ఆ�ాం� ఎంత ^��య��న�ో , ��M�m ^�యకతZం వD¯సు� నN 
Gాజ�Rయ^�యక�ల �5ౖఖర6ల� అంత అ^��యం�ా ఉంట{^�N4" ఇ�: ఒక �©ాద �ాస�వం" 
�ెలం�ాణ ప�జల శuమ��, వనర6ల�� �ెలం�ాణలO మనుగడ fా�dసు� నN డజనుక� �-ౖ�ా �ేశ fా� 4, 

Gాష3 fా� 4 Gాజ�Rయ &ాGs3లలO ఒకటX GnండP �న� ��dBనవ¤N �ెలం�ాణ ప�జల ఆ�ాం�లక� 
ఏ�ో  ఒక సమయంలO �ో�హం �ే,ిన�#, అసbష3ం�ా మcటHC *+న�#" �ెలం�ాణ Gాష3 � fాధన �[స�~ 
ప<టX3న &ాGs3లలO క¢డ �ెలం�ాణ ఆ�ాం�లక� �ో�హం �ే,ిన �ెలం�ాణ ప�జ]స�U, నవ�ెలం�ాణ 
ప�జ]&ాGs3 వంటX� ఉ^�N4" అదుéత��న సమర�ల చGdత� కB�dన �ెలం�ాణ ప�జల 
అమcయకతZం, MసÆ�యత ఎట{వంటXవంటi ఇలc ప�ేప�ే �ో�హం �ే,ిన &ాGs3ల^# మ²C మ²C 
నమYక తపbడం ల¼దు" ఈ ^�యక�ల, &ాGs3ల �ో�హచGdత�ను చూ�ిం?, అసల� �ెలం�ాణ 
ఆ�ాం�ల^# అనుమcMం�ే �~v�వ<ల� క¢డ తయcరయc�ర6" ఎMN &ాGs3ల�, ఎందర6 ^�యక�ల� 
�ో�హం�ే,ి^�, ఆ ^�యక�ల� &ాల¿± ^�N, మcనుక�^�N �ెలం�ాణ ప�జల &0 Gాటం ఆగల¼దు" తమ 
వనర6ల� �ో�ి*ీ �ాగwడదM, �ాటX¨ద తమ�= అv:�ారం ఉం*�లM, తమ�m?�న �ా�ా� ^�లను 
^5ర�#Gా�లM, తమ fాZ�మc^�MN �ౌర�ం��లM, తమక� సZయంMరÄయcv:�ారం ఉం*�లM 
ప�జల� �ేసు� నN &0 Gాటమ�:" అ�: సహజ ^��యసూ��� ల &0 Gాటం" అ�: అత�ంత 
ప�జ]fాZ�క��న, మcనÙయ��న &0 Gాటం" �ాM మన &ారC��ంటGs Gాజ�Rయ &ాGs3లక¢, 

^�యక�లక¢ ఈ �ల�వల ¨ద, ప�జల సృజ^�తYకత ¨ద ఎప<bడూ నమYకం ఉండదు" 
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అందువలC^# ఆ &0 GాటHలపటC , ప�జలపటC  Gాజ�Rయ^�యక�లక�, &ాGs3లక� ,ి�ర��న, ^��య��న, 

?త�á�:��� క¢*+న �5ౖఖGd ఉండడం ల¼దు"  
 

 ట3 దట �ాం�ntu   చGdత�ం�� �ెలం�ాణక� �ో�హం �ే,ిన, ఊ�dసలc*+న చGd�ే�" ఈ చGdత� 1930ల 
?వGdనుం« ఇ�ా®3���ా fాగ$తÂ^# ఉం�:" 1930లలO Mజ]ం Mరంక�శ��ZM�m వ�UG=కం�ా 
DEFదGాబHI  ప�జల� &0 GాడPత8నNప<bడP, ఆ &0 GాటHM�m ^�యకతZం వD¯ంచమM �ిB,°�  
MGాకGdం?ం�: �ాం�ntu  " తమ &0 Gాటం ·�టXj  �ాGd¨ద^# తపb fా� Mక సంfా� ^�లలO�m GాబÞ మM 
సZయం�ా �ాంvీ Mజ]ం ప�v�M�m ఉత�రం Gా�ార6" ఆయన మcటను క¢డ v:క@Gdం? ,°3Å  �ాం�ntu   
MGdYం?న�ార6 DEFదGాబHI  Gాజ� ప�జల�" ఆతGాZత, �ెలం�ాణ ప�జల ఉమY*+ &0 Gాట సంస��ా 
ఆంధ�మ�సభ �స�Gdసు� నNప<bడP, అందులO కమw�Mసు3 ల &�ా బల�ం �-Gd�d&0 4ంద^# fాక��� 
��MN «B� &0 టó ఆంధ�మ�సభను ఏGాbట{ �ే,ిన�: �ాం�ntu  " 1952లO DEFదGాబHI  ����ర6� ల� 
మ$�@ ఆం�ోళన &�ా రం�ం?నప<డP �ాల�bల� జGd�ి ఏడPగ$ర6 ����ర6� లను బB�`నN�: �ాం�ntu  " 
·�టXj  �ార6 �5®C&0 4నతGాZత ����ర6� ల�-ౖ &0 �సుల� �ాల�bల� జGd�ిన  ట3 దటX ఘటన 
ఇ�"ే ఆ తGాZత GnండP సంవతÆGాలక� �ెలం�ాణ ప��ే�క Gాష3 �ం�ా ఉం*�లM ఫజ'  అ� క�ష!  
,ి/ారసు �ే,°�  ఆ ,ి/ారసుల� త8ంగలO �Ó�m@న�: �ాం�ntu  " �-ద�మనుష8ల ఒపbందం Gా,ి అటê 
ఇటê ఎM��: మం�: �ాం�ntu   ^�యక�ల¼ సంత�ాల� �-టX3  �ెలం�ాణను వం?ం?న�: �ాం�ntu  " ఆ 
ఒపbం��MN అమల� �ేయక�ం*� ప�భ$తZం న*+�ిన�: �ాం�n,°u " �ెలం�ాణ ఆ�ాం�ల� 1969లO 
వ�క�మ4నప<bడP క¢u ర��న Mర�ంv�MN ప�º�dం?న�ీ, &0 �సు �ాల�bల� జGd�ి 370 మం�: 
����Gd� య$వజనులను బB�`నN�ీ �ాం�ntu   ప�భ$తZ�~" �ెలం�ాణ ప�జ]స�U ^�యక�లను 
�_M�#,ి �ెలం�ాణ ప�జల �#ల� ��^# �ెలం�ాణ ప�జల కనుN&Ú *+?న�: �ాం�ntu  " ఎM��: సూ��� ల 
పథకం, ఆర6 సూ��� ల పథకం వంటX క�టXల ప^�N�ాలను తయcర6�ే,ి, �ాటXM అమల� 
�ేయక�ం*� ఉనN�: �ాం�ntu  "  
 

ఆర6 సూ��� ల పథకం ప��ారం Gాష3 �పU ఉత�ర6Zల�, Gాజ]�ంగ సవరణ �ే,ి అమల� �ేయవల,ి 
ఉండ�ా ఆ ఉత�ర6Zల� �ేవ*�M�= GnండP సంవతÆGాల� ఆలస�ం �ే,ిం�:" ఉత�ర6Zల� �5ల�వ*+న 
తGాZత క¢డ �ాటXM అమల� �ేయక�ం*� ����Æరం �ే,ిం�:" Gాష3 �ంలO �ెల�గ$�ేశం &ాGs3 
అv:�ారంలO ఉనNప<bడP తమ Gాజ�Rయ fాZర�ప�ºజ^�ల �[సం �ెలం�ాణ M^�దం ఎత8� క�నN�: 
�ాం�ntu  "  
 

�ెల�గ$�ేశం &ాGs3M ఓ*+ంచడం �[సం �ెలం�ాణ ప�జల ఆ�ాం�లను &ావ<�ా �ాడPక�M 2004 
ఎMNకల &Ú త8� క�దుర6�క�ం�:" య$�ిఎ �ామ!  �Mమ1  &0 � �ాంలOu , Gాష3 �పU ప�సంగంలO 
�ెలం�ాణ అంశం �ేGd�, ఒక@ అడPగ$ క¢డ మ$ందుక� �#యక�ం*� �సం �ే,ిం�:" ఏ�ా�&�ా య 
fాధన �ా�ాల^# అనవసరప< ��Bక �-టX3 , అందు�[సం ప�ణÕ  మ$ఖGs¶ క�టó �#,ి, ��M�m మwడP 
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^5లల గడPవ< �v:ం? క¢డ అMNటX¤ త8ంగలO �Ó�m@ం�: �ాం�ntu  " �ెGాస మంత8� ల� �ాబÌ 5̂Å  లO 
ఉండ�ా^# �ెలం�ాణ వ�UG=క MరÄయcలË^�N rసుక�నN�: �ాం�ntu  "  
 

ఏ �ెలం�ాణ Gాష3 � ఏGాbట{ �¨ ¨ద ఎMNకలలO �nB��*ో  ఆ �¨M ప�ే ప�ే అప�స�ం �ే,ిన 
దుGాYర± చGdత� �ాం�ntu   మ$ఖ�మంU��:" h �� 610 అమల� �ేfా� మM ప�కటXం? క�టóల ¨ద 
క�టóల�� మ,ిపe,ి మcG=డP�ాయ �ే,ిన�: �ాం�ntu   ప�భ$తZం" ?వGd�m ఎMNకల మ$ందు G%శయ� 
క�టóM ఏGాbట{ �ే,ి మ²C �సం �ేయ*�M�m ప�యUNం?ం�: �ాం�ntu  " �ెలం�ాణలO ఎMNకల� 
అ4&0 �ా^# �[fా� ంధ�, Gాయల,ీమలలO ��ేZ©ాల� Gnచ��`ట3*�M�m ప�యUNం?ం�:" �ెలం�ాణ 
అ�ాం�ల ప�కటనను అడPగడPగ$^� అడPp క�ంట{నN�: �ాం�ntu  " ?వGd�m ప��muయ &�ా రంభమ4ందM 
�ె�ిb క¢డ ��MN త�ిbంచ*�M�m క�టXల య��Nల� �ేసు� నN�: �ాం�ntu  "  
 

ఇక �ెల�గ$�ేశం ప<టX3న ^�టXనుం« స���ా�ంధ� &ాGs3�ా, �[fా� ంధ� సంపనుNల ప�ºజ^�ల� 
^5ర�#G=� &ాGs3�ా^# ఉం�:" 1985లO మ$ఖ�మంU� ఎ!  టX GామcGావ< Gాయల,ీమ ఉ�ో �గ$లక� 
�~ల� �ే,° h �� ఒకటX �ె?�నప<bడP, అపbటX�m ప�: సంవతÆGాల��ా Gాష3 �పU ఉత�ర6Zల 
�_నfా�dంప< ఉత�ర6Zల� Gాల¼దM �ెలం�ాణ ఎ!  h �� ల� గ$ర6�  �ే�ార6" అప<bడP �ెల�గ$�ేశం 
ప�భ$తZం h �� 610 M �ె?�ం�:" అ�: మwడP ^5లలలO అంటi 1986 మc.�  31 లOప< అమల� 
�ావల,ి ఉం*+^�, తGాZత �ెల�గ$�ేశం అv:�ారంలO ఉనN మwడP సంవతÆGాలలO �ాM, మ²C 
అv:�ాGాM�m వ?�న తGాZత ప�: సంవతÆGాలలO �ాM ఆ h"��" ను అమల� �ేయ*�M�m ఎట{వంటX 
ప�యతNమw �ేయల¼దు" చంద�బHబ$ ^�య$డP మ$ఖ�మంU��ా ఉనN�ాలంలO �ాసనసభలO 
�ెలం�ాణ అ^# మcట �M�ించగwడదM ,ీbక.  ��ZGా ఆ�ేశం ఇ�ిbం��డP" 2004 ఎMNకల 
సందరéంలO �ాం�ntu   Gా©ా3 � MN «ల�బÞ త8నNద¤, ��మ$ స��క�త�[సం MలబడPత8^�Nమ¤, ఇ�: 
ఒక GnఫGnండం అ¤ చంద�బHబ$ ^�య$డP ప�కటXం��డP" ఓ*+&0 4న తGాZత క¢డ 2008 వరక¢ ఆ 
&ాGs3 �ెలం�ాణ ప��ే�క Gా©ా3 � M�m వ�UG=కం�ా^# ఉం*+ం�:" ప�జల నుం? ఒU�*+ వ?�న తGాZత 
2008లO ఈ సమస� చGd�ం? MరÄయం rసు�[వ*�M�m ఒక క�టó �#,ి, మwడP ^5లల� చGd�ం? 
�ెలం�ాణ ప��ే�క Gాష3 � ఏGాbట{ను ఆ��:సూ�  rGాYనం �ే�ార6" ఆ rGాY^�MN 2008 అ�[3 బ.  9న 
&ాGs3 అధ�ûడP చంద�బHబ$ ^�య$డP ప�కటXం��ర6" 2009 ఎMNకల ప�ణ�®కలO క¢డ �ేGా�ర6" 
�ెGాస�� ఎMNకల &Ú త8�  �-ట{3 క�^�Nర6" 2009 *+,-ంబ.  7 న జGd�dన అÃలప� సమc�#శంలOక¢డ 
�ెలం�ాణ ప��ే�క Gా©ా3 � M�m అనుక¢ల��న rGాY^�MN ఆ��:ం��ర6" *+,-ంబ.  10 తGాZత మcత�ం 
ఎక@డ Ùల4న మcట అక@డ �ెప<తÂ �[fా� , Gాయల,ీమ ^�యక�ల� స���ా�ంధ�క� 
అనుక¢లం�ానూ, �ెలం�ాణ ^�యక�ల� �ెలం�ాణక� అనుక¢లం�ానూ మcటHC డPత8^�Nర6" &ాGs3 
 ��� M�m ఒక �5ౖఖGd ఉం�� అ^#�: అనుమcన�~"  
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qHరrయ జన��&ాGs3 1969 ప��ే�క �ెలం�ాణ ఉద�మంలO, 1972 జnౖ ఆంధ� ఉద�మంలO ఎట{వంటX 
�5ౖఖGd rసుక�^�N fాv�రణం�ా ?నNGా©ా3 � లక� అనుక¢ల��న �5ౖఖGd rసుక�ంట{ం�:" ఆ 
^#పథ�ంలO^# 1998లO చr�t  ఘÈ , జ]ర�ంÈ , ఉత�Gాంచ'  Gా©ా3 � లను ప�కటXం? �ెలం�ాణలO క¢డ 
ఆశలను �~ల¿@B�ిం�:" అ�ేసమయంలO �ా�m^�డలO జGd�dన సమc�#శంలO ప��ే�క Gా©ా3 � M�m 
అనుక¢ల��న rGాYనం �ే,ిం�:" �ాM ఆ తGాZత ఐదు సంవతÆGాల &ాలనలO ఆమcటi ఎత�ల¼దు" 
2000 లO Mజ]ం�ాల¼h �ౌంÈu   లO మcటHC డPతÂ అప<bడP �=ంద� హ½ంమంU��ా ఉం*+న ఎ'  �n అ��Z¤ 
�ెలం�ాణలO Gా©ా3 � M�m అనుక¢లం�ా ప�జ]ఉద�మం ల¼దM, Gాజv�M దూరం�ా ఉనN�ాళ×C  ప��ే�క 
Gాష3 �ం �[రవచు��ాM, DEFదGాబHదు తమ మధ�^# ఉనN �ెలం�ాణ ప��ే�క Gాష3 �ం �[రడం ఏ�టM 
అ^�Nర6" అలc�= Gాష3 � �ాసనసభ rGాYనం �ే,°�^# ప��ే�క Gాష3 �ం ఏరbడPత8ందM ఒక Gాజ]�ంగ 
వ�Ruకరణ క¢డ �ే�ార6" ఆ తGాZత �ెల�గ$�ేశం�� �ో,ీ�  బÌ*+,ి&0 4నతGాZత, �ెలం�ాణ పటC  తమ 
�5ౖఖGd మcర*�M�m �ారణమం�� �ెల�గ$�ేశం�ేనM ^5పం �ాళC¨�:�m ^5టH3 ర6" 2004 ఎMNకల 
మ$ందGd నుం« �ెలం�ాణక� అనుక¢లమM �ెప<bక�ంట{^�Nర6"  
 

2008లO &ాGs3 �-ట3బÞ 4Ôమ$ందు ,ిMమcనట{డP ?రంx� మ$ందునN అ^#క ప�శNలలO �ెలం�ాణ�-ౖ 
�5ౖఖGd ఏ�ట^#�: ప�మ$ఖం�ా ఉం*+ం�:" &ాGs3 ప�కటXం?నG%�న, ఆ తGాZత Uర6పU బD¯రంగ 
సభలOనూ ఆయన ఆ మcట ��ట�#�ార6" తGాZత �ెలం�ాణ యcత� సందరéం�ా ఒకటX GnండP �%టC  
ప�శNల� వ���క, ��మ$ fామchక �ెలం�ాణక� అనుక¢లమM ప�కటXం��ర6" ఆ fామchక 
�ెలం�ాణ ఏ�టù ఆయన ఎక@*� �వGdంచల¼దు" fామchక ^��య�~ తమ vే�యమM అ^�Nర6 
గనుక �ెలం�ాణ ఏGాbట{ను ఆయన fామchక ^��యంలO qHగం�ా చూసు� ^�NరM అM�ిం?ం�:" 
2009 ఎMNకల ప���రంలO qHగం�ా �ెలం�ాణ ప��ే�క Gాష3 � ఏGాbట{ను అం�sకGdసు� నNట{3  
ప�కటXం��ర6" *+,-ంబ.  7 అÃలప� సమc�#శంలO �ెలం�ాణ ప��ే�క Gాష3 � ఏGాbట{ను 
సమYUం��ర6" �ాM *+,-ంబ.  10 తGాZత హkాత8� �ా మcట మcGd�, ��మ$ స���ా�ంధ�ను 
�[ర6క�ంట{^�NమM, �[fా� ంధ�, Gాయల,ీమలలO యcత� &�ా రం�ం��ర6"  
 

qHరత కమw�Mసు3 &ాGs3 �5ౖఖGd 1969 నుం? 2007 వరక¢ క¢డ Gాష3 � �భజనక� వ�UG=కం�ా 
ఉం*ే�:" ఉమY*+ Gాష3 �ంలO �ెలం�ాణక� అ^��యcల� జGd�dన మcట Mజ�~న¤, ఆ అ^��యcలను 
సGd�:ద�*�M�m ప��ే�క &ా��=xల� ఇ�ాZల¤ ,ి�ిఐ �[ర6త8ం*ే�:" �ాM &ా��=xల�� సమస� పGd©ా@రం 
�ాదM గ$Gd�ం?  Gాష3 � �భజనక� అనుక¢లం�ా 2007లO rGాYMం��ర6" ప�సు� త ఆం�ోళనలO మcత�ం 
qHగం పంచు�[బÞ వడంల¼దM ^�యక�ల� ప�కటXసు� ^�Nర6" ఎంఐఎం 1969లO ఉద�మcMN 
వ�UG=�mం?ం�:�ాM, ప�సు� తం �_ంత మ�^�¤N, �_ంత మద�త8నూ  ప�కటXసు� నN�:" qHరత 
కమw�Mసు3  &ాGs3 ñమcGd@õసు3 ò ఒక@��M�= �ెలం�ాణ �షయంలO ఏమcత�ం మcర6bల¼M ,ి�ర��న 
�5ౖఖGd ఉం�:" 1969 నుం« క¢డ Gాష3 � �భజన qH©ా ప�య$క� &�ా Uప�:కను �ెబ�rసు� ంద¤ కనుక 
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��మ$ వ�UG=�mసు� ^�Nమ¤ �ెప<తÂ వసు� ^�Nర6" ఎMN �°ర6C  మcGdనపbటX�R ఇ�ాళ qHరత 
కమw�Mసు3  &ాGs3 ñమc��4సు3 ò�ా ఉనN &ాGs3 ఒక@టi 1969 ఉద�మం ^�టXనుం« ఇ�ా®3���ా 
,ి�రం�ా �ెలం�ాణ ప�జ] ఆ�ాం�లను, ప��ే�క Gాష3 � ఏGాbట{ను క¢డ సమGd�f0� ం�:"  
����ర6� లక¢, ప�జలక¢ �జ��ి�   
 

ఈ దు,ి�U నుం? బయటప*+ అMN&�ా ం��లలOM ప�జ]fాZ�క�ాదుల�, ప�జల�, ����ర6� ల� Gాష3 � 
�భజన ప��muయను fాZగUం��B" �ెలం�ాణ Gాష3 � ఏGాbట{ ప��muయ &�ా రం�సు� ^�NమM �=ంద�ం �ే,ిన 
ప�కటనను ��Gd@కం�ా �_నfా�dంచమM *+మcంÈ  �ేయcB" �ాGd fాZర�ప�ºజ^�ల �_రక� తమను 
అబ��� ల�� �సప<?� బB �ేసు� నN Gాజ�Rయ�ా�&ార6ల క�టXల ప^�N�ాలను U�ిb�_టH3 B" 
ఇపbటX�n¹^� �[fా� ంధ�, Gాయల,ీమ ప�జల�, ����వంత8ల�, తమ qH���ేZ�ాలను చGdత�ను, 
�ాస��ాలను అర�ం �ేసుక�M �ెలం�ాణ ఏGాbట{ను ఎందుక� సమGd�ం��లO �ెల�సు�[�ాB" అసల� 
సమస�ల ¨ద అర�వంత��న చర�క�, పGd©ా@GాM�m ��GdrయcB" �ెలం�ాణలO అర�5ౖ సంవతÆGాల 
ఆ�ాం�ల�, నలqÌౖ సంవతÆGాల��ా &0 Gాట వ��R�కరణల�, పదమwడP సంవతÆGాల��ా ఆరక�ం*� 
రగ$ల�త8నN ఉద�మం ఏ�టù అర�ం �ేసు�[�ాB"  
 

fాగ$త8నN ఉద�మం �ెలం�ాణ ప�జలక¢ &ాలక�లక¢ మధ�, 53 సంవతÆGాల��ా fాగ$త8నN 
&ాలక�v�^�ల�� ఘరàణµ �ాM �ెలం�ాణ ప�జలక¢ ఆంధ�, Gాయల,ీమ ప�జలక¢ మధ� ఘరàణ 
�ాదు" Mజ]M�m �ెలం�ాణక� �ో�హం �ే,ిన &ాలక�ల� ఉత�Gాంధ�క¢, పలcNడPక¢, Gాయల,ీమలO 
అ^#క &�ా ం��లక¢ క¢డ �ో�హం �ేసు� ^�Nర6" ఆ �ో��MN గ$Gd�ం?న ^�ల�గ$�[టC  �ెలం�ాణ ప�జల� 
ఇ�ాళ ఎల��nత8� త8^�Nర6" ��M�m Gాజ�Rయ పGd©ా@GాMN త�ణం చూపవల,ి ఉం�:" �ెలం�ాణ 
ప�జల ^��య��న ఆ�ాం�లను  త�ం �ెల�గ$జ]U మcత��~ �ాదు, అణ?�#తక¢ �ో�ి*ీ�R 
�ీడనక¢ గ$రవ<త8నN ప�జలందర\ సమGd�ంచవల,ి ఉం�:" ఇ�: �[fా� ంధ�, ఉత�Gాంధ�, 
Gాయల,ీమలలO క¢డ ప�జ]¤కం సమGd�ంచవల,ిన, సంÝÖqHవం ప�కటXంచవల,ిన, &ాల¿± నవల,ిన 
సమస�" ఇ�: &�ా ంrయ ��ేZ©ాల సమస� �ాదు, అMN &�ా ం��ల ప�జల� సంÝÖqHవం 
ప�కటXంచవల,ిన ^��య��న ఆ�ాం�ల సమస�" 
 

 

 

&�ా ం��ల �ాటHల� 
 

 ఆంధ�ప��ేL  �ెలం�ాణ �[fా� ంధ� Gాయల,ీమ 

�,ీ� రÄం ñల�ల చ"�m"¨"ò  2.75 1.14  0.92  0.67  

(�ాతంò  ñ41.7) (33.7) (24.5) 

జ^�qH ñ�[ట{C ò 7.62 3.09  3.17  1.35  
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(�ాతంò  ñ40.6) (41.5 ) (17.7) 

(మwలం � fా3 టX,ి3క'  అÕ fా3 � æ3  ఆంధ�ప��ేL , 2008) 

 

 

 ఆంధ�ప��ేL  �ెలం�ాణ �[fా� ంధ� Gాయల,ీమ 

అమYకప< పనుN వసూళ×C  8,533.54 6463.65జ 1787.39 282.38 

(2005-06) (ర6"�[ట{C ò  ñ75.7) (20.9) (3.3) 

(మwలం � fా3 టX,ి3క'  అÕ fా3 � æ3  ఆంధ�ప��ేL , 2008) 

జ DEFదGాబHI  �న�4,°�  ��dBన �ెలం�ాణలO ఇ�: ర6" 520.32 �[ట{C  ñ6.09 �ాతంò 
 

 

 

 

 

 ఆంధ�ప��ేL  �ెలం�ాణ �[fా� ంధ� Gాయల,ీమ 

అ�Gాస�త ñ�ాతంò 60.47 57.10జ 62.13 59.70 

&�ా థ�క &ాఠ�ాలల� 62,464 24558 25293 12613 

(2007-08) (�ాతంò  ñ39.3) (40.5) (20.2) 

»Mయ.  �ాల¼xల�  4032 1845జజ 1588 599 

(2007-08) (�ాతంò  ñ45.7) (39.3) (14.8) 

*+�s �ాల¼xల�  త�ంu  358 120 238న 

(�ాతంò  ñ33) (67) 

ÙటXలO ప�భ$తZ �ాల¼xల� 179 67 112న 

(�ాతంò  ñ37) (63) 

(మwలం � fా3 టX,ి3క'  అÕ fా3 � æ3  ఆంధ�ప��ేL , 2008) 

 

జ DEFదGాబHI  �న�4,°�  ��dBన �ెలం�ాణలO ఇ�: 54.77 �ాతం 

జజ DEFదGాబHI  �న�4,°�  ��dBన �ెలం�ాణలO 1519 (37.6 �ాతంò 
న ఇ� ప�భ$తZ, ఎ4*ెÈ  �-ౖ§�#Å  కÛÜ�ాలల� మcత��~" ఇ� �ాక పeGd� �-ౖ�#Å§   కÛÜ�ాలల 
గణ�ం�ాల� ల¼వ<" 
 

 

 

 

 

&�ా ం��ల �ాటHల� 
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 ఆంధ�ప��ేL  �ెలం�ాణ �[fా� ంధ� Gాయల,ీమ 

న�ీ పGs�ాహక &�ా ం��ల�  

కృ©ాÄ  ñ�ాతంò  68.5 31.5  

�%��వGd ñ�ాతంò  79.0 21.0 

ఈ GnండP నదుల ¨ద &�ా జnక�3 ల ��ZGా fాగవ<త8నN భw�లO �ెలం�ాణ �ాటH 19.7 �ాతం, 

�[fా� ంధ� �ాటH 75.6 �ాతం 

వ�వfాయ fాగ$భw� �,ీ� రÄం   
(2006-07) 

 త�ం ¤టX&ార6దల fÇకర�ం  
ఉనN భw� ñల�ల DE�ా3 ర6C ò  60.69 24.08 29.66 6.82 

(�ాతంò  ñ39.6) (48.8) (11.8) 

�ాల�వల ��ZGా  16.22 3.21 12.27 1.09 

(�ాతంò  ñ19.7) (75.6) (6.7) 

వ�వfాయ fాగ$భw� �,ీ� రÄం   
(2007-08) 

�ాల�వ ��ZGా ñల�ల DE�ా3 ర6C ò  16.10 2.22 12.55 1.33 

(�ాతంò  ñ13.7) (77.9) (8.2) 

బHవ<ల ��ZGా 22.87 10.73 5.49 4.24 

(�ాతంò  ñ46.90) (24.00) (18.5) 

(మwలం � fా3 టX,ి3క'  అÕ fా3 � æ3  ఆంధ�ప��ేL , 2008) 

 

 


