
28–03–2022,

�� �� ట�����ామ�ల� ��ల�� ర� �ల�� .

��ీఆ�  క���న��  ��ంట� ల� ��వంగత మం�� ��క�ాట� ��త�  �����  సంస�రణ సభ.

��త�  �����  సంస�రణ సభల� �ాల�� �� ఆయన �త�పట���� ��ాళ�ల���ం�న �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ� 

ఎ� �ీఎ� ఆ�  ��ల�� ర� �ల�� .

ఈ సందర�ం�ా �ీఎం ఏమ���రంట�...:

ఈ ��� ఇట�వంట� ప���ి�త�ల మధ� ఇల� మ�ట�� ���� వసు� ంద� అ� ఏ��� ��ను కలల� క��� ఊ��ంచు��ల�దు.

��త� మన మధ� ల�డ� అ� అంట� నమ������ క��� ఇం�ా మనసు�� కష�ం�ా ఉం��. ఇం�ా క��ిసూ� �� ఉంట�డ�...

��ట�� �ా వసు� న�ట�� �ా�� ఉం��. తను ఇంక �ాడ�.. ఇక ల�డ� అ�� స����� ����ంచు��వ����� క��� ట�ౖం పడ�త�ం��.

��త� గ���ం� �ె�ా�లంట�... ��క� �న�ప�ట� నుం� బ��ా ప��చయం. మం� �����త�డ�. ��క� బ��ా గ�ర�� ం��.

�ాజ��య�ల�� �� తను అప��డ� ఇం�ా అడ�గ���ట�ల�దు. ��ను ల�క�� � ఉండ�ంట�.. ��త� బహ��ా �ాజ��య�ల�� ��

క��� వ�� ఉం�ే�ాడ� �ా�ే�. �ాజ��య ఆల�చన క��� ల�దు. అప�ట�� �ాం���� �ా��� నుం� ��ను అడ�గ�

బయట��� అడ�గ�ల� ���ినప��డ� 2009–10 ��ా ంతంల� �ాం���� �ా����� ఒక య�ద�ం �దల�ౖం��. అప�ట��

�ాజ�హ� ����� �ార� �ాం���� �ా��� ఎం�ీ�ా ఉ���ర�. ��ను 2009ల� అప���ే ఎం�ీ�ా ఎ��కయ��ను. �ా�

�ాజ�హ� ����� �ార� కంట� ��త� �� ��క�న� �ా����త���.. �ాజ�హ� ����� �ా��� ����ౖప�న ఉం�ేటట�� �ా

��త� ఒ����, అ�మ�న�� ఎక��వ�ా ప��ే�ింద� �ె�ా��. ఆ రకం�ా ప�� అడ�గ�ల�నూ ��త� ��డ��ా ఉ���డ�.

2009–10 నుం� �ా��న ఆ ప�య�ణంల� ప�� అడ�గ�ల�నూ ��క� ��డ��ా, �����త����ా ఉ���డ�. �� క��� ��త� 

వయసు�ల� సంవత�రం ��ద� . అ��� ఎక��� క��� ��ను ��క��� ��ద� అన� ��వం మనసు�ల� ఉం�ే�� �ాదు.

న��� ఒక అన��ా ���ం�ే�ాడ�. తను నువ�� �ేయగల�గ���వ�... ��మం�� ఉ���ం అ� నను� �� � త���ం�ే�ాడ�.

అట�వంట� ఒక మం� వ����� �� ��ట�� క����మన��� ఈ ���క� క��� �ర�ం �ేసు��ల�� అంశం.

�ాజ��య�ల�� �� తనను ���� �సుక��ావడం జ����ం��. �ా ��త� అ� �ె�ి� తనను �ాజ��య�ల�� �� �సుక�� వ��...

��ను అడ�గ�ల� ������� తను అడ�గ�ల� ���ాడ�. ఆ త�ా�త ఒక మం� �ాజ��య��యక����ా క��� ��ను ఎ���ాడ�.



��ండ� �ార�� ఎ���ల���ా ����... ఆ త�ా�త మం��పద� �ేపట��న త�ా�త ఒక మం� మం���ా ��న�ా�ాడ�.

ప��శ�మల�, ఐట�, �ి�� �ెవల� ��ం� �� �ాట� ����ప� ఆర��ాఖల� �ర���ం��డ�. ప�� సందర�ంల�నూ ప��శ�మల�

ఇక����� �సుక�� �ా�ా�... ఇక����� �సుక�� వ��� ... �ాష� � ప�భ�������, ��క� వ����గతం�ా మం� ��ర� వసు� ంద�

ఎప��డూ ��పత�యప�ే�ాడ�. అందుల� ��గం�ా�� బహ��ా �వ�� �ణ�ల�� దుబ�� ����� డ�. �����మ�ందు ��క�

క��ిం��డ�. దుబ�� �� ���� వ��న త�ా�త అక�డ జ����న ప��ణ�మ�ల �ద నను� కల�ాల� ట�ౖం క��� అ���ాడ�.

అంతల��� ఈ సంఘటన జ����ం��. ప�� సందర�ంల�నూ ఒక మం� మం���ా, మం� ఎ���ల���ా, ఒక మం�

�����త����ా అ��ర�ాల��ా ఒక మం� వ����� ��ల��య�మ� అ� �ె�ి�... ����ంచు��వడం కష�ం�ా ఉం��.

ఒక�ట�ౖ�ే �ెప�� ���ను. మం� �����త����, మం� వ����� �� ��ట�� క����ం �ా�.. ఆ క�ట�ంబ���� ���� �ాదు

��ౖయ�ా�� �ాం���� �ా��� �త�ం ��డ��ా ఉంట�ం��. క��తం�ా ఆ క�ట�ంబ���� �ేవ��� ��డ��ా ఉం��ల�, అ��

ర�ాల��ా మం� జర�ాల� మన�ా�ా ��ర�క�ంట����ను.

ఎంత �ె�ి���, ఎంత మ�ట�� ���� ఆ ల�ట�ను భ��� �ేయల�ం.. �ా� మ��ి ������ �న త�ా�త ఎంతమం�� మనసుల��

����� య�డ� అన��� మ�త�ం క��తం�ా �లబ���� త�ం��. ఆ �షయంల� ��త� అగ��ా� నంల� ఉంట�డ�, ఉ���డ�

అ� ఈ సందర�ం�ా �ె�యజ�సు� ���ను. �ాజ�హ� ����� �ార�, ��త� జ�� ప�ార�ం ...�న� అంత����యలక�

����నప��డ� ���� �షయ�ల� �ె�ా�ర�. క���ాలను ప�భ�త�పరం�ా �సు��వడం, అ���కల�� అం� ����కల�� �ాల��

��ంద మ�ర�డ�� �ాక�ం��.. అవ�ాశం ఉంట� ���� య��వ���ట��ా �ేయ�ల� అ���ార�. ఇట�వంట� అ�వృ���

�షయ�లల� ��గం�ా �����ండ ��ా జ�క�� ��� 2ల� ఉన� ఉదయ����, బ�ే�ల� ��ా ం���� ��� 1ల��� �సు����...అక�డ

క��� ఆత�క�ర�, ఉదయ���� ��ండ� ��జకవ�ా� లక� మం� జర�గ�త�ంద�... ���� క��� ��గవంతం �ే���

బ�గ�ంట�ంద���ర�. ��� వల� ��త� ��ర� �ర�ా� ��ా �లబ���� త�ంద� అ���ార�. ఇవ�� క��� క��తం�ా

జర�గ����. అం�ే �ాక�ం�� సంగ� బ����� పనుల�� �� 15 ల��ా పనుల�� ప�ర�వ���య� మం�� అ�� 

క�మ�� �ెప�� ���ర�. ఈ ద�ా ఆ �ే��లల� ఒక మం� ��� చూసుక��... మ�� ��ను ఇక����� వ�ా� ను.

�ాజ�హ� ����� �ార�, ఇతర క�ట�ంబ సభ��ల�� �ాట� ఆ ��ా జ�క�� ను ��ా రం�ం�ే �ార�క�మంల� �ాల�� ంట�ం. ��త� 

జ�� ప�ార�ం సంగ� బ����� క� ��క�ాట� ��త� సంగ� బ����జ� అ� ��ర� ��డ��ం. త����ా ��త� �ర�ా� ��ా,

ఎప��డూ మన మనసు�ల�� ఉం�ే �ార�క�మం �ే�ా� ం. అ�� ర�ాల��ా ఆ క�ట�ంబ���� మం� జర�ాల� మన�ా�ా

మ��క��ా�� ��ర�క�ంట�... ��లవ� �సుక�ంట����న� �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ�  తన ప�సంగం మ���ం��ర�.
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��ల�� ర�

��వంగత మం�� ��క�ాట� ��త� �����  సం��ప సభల� �ాల�� న� �ీఎం �� ��ౖఎ�  జగ� 



ఈ సందర�ం�ా మ�ట�� ��న మం�� అ�� క�మ�� య�ద�, మ�� ఎం�ీ ��క�ాట� �ాజ�హ� ����� ఏమ���రంట�...�ా��

మ�టల�� ��

అ�� క�మ��  య�ద�, జలవనర�ల �ాఖ మం��

అంద���� నమ�ా�రం, ����ప� 12 ఏళ���ా 2009ల� ��ను �� ట� �ే�ినప�ట� నుం� ��త� అన��� అట�� ��ం� 

ఉం��. ఎప��డూ క��� ఈ �ల�� ల� ఎక��� �మర�ల� ల�క�ం��, తన�ౖెన ����ల� జగనన� ��ౖ�క���ల� ఉం�ే ��త� 

అన�ను ��ల��వడం ����కరం. తను ఎప��డూ ఒక మ�ట �ెప�� ం�ే�ార�, ఒ�� మ�ట, జగనన� ఏం �ె��ే అ�ే

�ేయ�ల�� వ����. ��త� అన�ను ��ల��వడం అంద���� ����కరం. ��ల ���ల�ౖ�� ఇం�ా ����ంచు��ల�క �� త����ం. ఈ

�ల�� ల� మ� ఇద����� మం�� పదవ�ల� ఇ���ర�. ��త� అన� �ి� ��� చూ��� ఈ �ాష� �ంల� ఆయన అంత �ి� ��� ఉన�

�� �ట��ియ� ఎవర� ల�ర�. ��ను క��� అంత �ి� �ా ఉం��ల� అనుక����ా���. తను ��కంట� ���ో� ���ా ఉ��� ఏం

జ������ క��� అ�� ను��� చూసు�� అంట� ఎప��డూ �న� �� రప���ల�, �������ా య�ల� ల�క�ం�� నను�

మ�ందుండమ���ార�. ఒక మం� వ����� ��ౖఎ� ఆ� �ాం���� �ా���, ప�జల� ��ల��య�ర�. జగనన� ఇ�� �ార��

వ���రంట��� అర�మవ�త�ం�� ఏ �ధం�ా ఒక ��ౖ�క���ల� �లబ��� ర� అ����. ��త� అన� ఎప��డూ నవ��త�

తమ��ా�ా ఉం�ే�ార�, ఎప��డూ ��పం, ఆ��శం చూడల�దు. ఆ క�ట�ంబ���� భగవంత�డ� మ���ౖె�ా��� ఇ�ా��.

ఆయన ఏ ల�కంల� ఉ��� ప�త� ఆత�క� �ాం� �ేక��ా�. మం��ా��� ఎప��డూ �ేవ�డ� త�ర�ా �సు��ళ��ర� అ��

�ధం�ా ��త�  అన�ను �సు����నట�� ం��. ��త�  అన� ఆత�క� �ాం� �ేక��ాల� �ేవ�ణ��  ��ర�క�ంట����ను.

��క�ాట� �ాజ�హ�  ����� , మ�� ఎం�ీ

ఈ ��ాదం జ����నప�ట� నుం� �� జగ� �ార� ఆయన క�ట�ంబ సభ��ల� అం�� మ� క�ట�ంబం��ౖ చూ�ిన శ���� శక�� ల�

ఎన�ట��� మర�వల�మ�. �ా���� కృతజ�తల�. ఉదయ������ వ��న సమయంల� ��ను �ీఎం�ా���� �న��ం�న అ��

�షయ�ల� క��� అ��ం�� ల� ఆ���ంప�ే�ి వ�ే� �ా����� సమ���శంల� అప�� వ� �సుక�ంట�న�ట�� ఇప���ే

�ె�ా�ర�. �����ండ ��ా జ���, ���ల�వ� ������, ఉదయ���� ������ ఇంజ���ం� �ాల�� � అ���కల��, ����కల�� �ాల�� 

�ే�ా� మ���ర�. ��ను �ాబ� �� ���ల�� ���� అ���కల��, హ���కల�� య��వ���ట� �ేయమ� �ీఎం�ా���

��ర�త����ను. ఉదయ���� ��ట� ��ా ం��లక� క�డ�, ప��ాశం, ��ల�� ర�, కడప, కర��ల� �ల�� లక� క�డ��ా

ఉంట�ం�� �ాబట�� య��వ���ట��ా �ే��� ఉప�గం�ా ఉంట�ం��. �����ండ ��ా జ��� �ాజ��ఖ� ����� �ార� 2004ల� �ీఎం�ా

ఉన�ప��డ� ప������ా� ���ార�, ��ను అప��డ� నరస�ావ���ట ఎం�ీ�ా ఉ���ను. ��ం �ాజ��ఖ� ����� �ా���� క��ి

మ��ా�ప�రం ����నప��డ� అక�డ ప�జల�, �ామప� సభ��ల�, ��యక�ల� ప�ల సుబ�య� �����ండ ��ా జ��� అ�

��ట�� ల���ర�, ఆయన మ� ��ౖప� చూ�ి ఏ����� అభ�ంతరం ఉం�� అ���ర�, ఏం ల�దు �ర� ప�కట�ంచండ� ��ం



�ె�ా�ం. ��ంట�� ఆయన ప�కట�ం��ర�. �����ండ ��ా జ��� వల� ప��ాశం, ��ల�� ర�, కడప �ల�� ల�� � ��ట� ��ా ం��లక�

�ట�వస� క��ం�ే ��ా జ��� . ��డ� అందర� అ�ాధ�మన� ��ా జ��� క� మ���త ప������ా� ���ార�. ఇప��డ� �ా��

క�మ�ర�డ� �� జగ� �ార� ఆ ��ా జ��� ను త�ర�ా ప���� �ేయ�ల� ��ర�క�ంట����ను. ఉదయ���� ����� �ాల�� క���

��డ� ��డ� ���ంద ప�����ేయ�ల���ర�. ��ం ఎవర� అడగక�ం���� �ీఎం�ా�� సంగం ��ా జ��� ను త�ర�ా ప�����ే�ి �����

��త� ��ర��� ��మకరణం �ే�ి ��ను వ�� ��ా రం��ా� న���ర�. �జం�ా �� జగ� �ా���� మ� కట�ంబం కృతజ�త�ా

ఉంట�ం��. ��త� క� తన మం��వర�ంల� �ా� నం క��ం� ఆయన ప�����ాట�ాల�, శ����ామ�ా� �ల�, �జ���

�ర��ించుక��� అవ�ాశం క��ం�నందుక� �ా���� �జం�ా హృదయప�ర�క ధన��ా��ల� �ెల�ప�త����ం. �ర�

��ప��ా ప���ా�ంచం��, �ాష� � ప�జల� తప��స���ా �మ��� ����ా� ర�. ��లవ�.


