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జనసేనతో నా ప్రయాణం ...
“జనసేనతో నా ప్రయాణం” ప్రధాన ధ్యూయం ఏమిటంటే ఎంతో కాలంగా శ్రమిస్తునని జనసైనికులు, వీరమహిళలు, 
నాయకులు, టెక్నికల్ టం, ఎనానిరై టమ్్స, జనసేనతో వారి వారి ప్రయాణాలు, జనసేనుడితో అనుబంధం, సమాజం 

పట్ల వారి ఆలోచనలు, జనసేనని నిలబెటే్టందుకు వారి కృషి, జనసేనక్ వారి తోడ్పాటు వారి మాటలో్ల 
వివరించే చక్కని వేదిక...! మా ఈ శతఘ్నిన్యూస్ జనసేనతో నా ప్రయాణం...!

మధయూతరగతి బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో పుట్్ట జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలు, సిద్ధంతాలు 
నచ్చి పార్్ట కోసం అహరినిశలు శ్రమిస్తు... ఇంటా, బయటా ఎన్ని ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కంటూ... 
ఆంధ్రరాష్ట్రానిక్ పవన్ కళ్యూణ్ ముఖయూమంత్రి అయితే భావితరాల భవిషయూత్తుకు బంగారు బాట 
అవుత్ందని పవన్ కళ్యూణ్ చూపంచ్న సేవామార్ంలో ప్రయాణిస్తు... తితి్ల త్ఫాను సమయంలో 
సంత నిధి యాభైవేల రూపాయలతో ఊరు కాని ఊరు వెళ్ళి త్ఫాను బాధిత్లకు నితాయూవసర 
సరుకులు అందచేసి, కరోనా విళయతాండవం చేస్తునని సమయంలో ఎన్ని కుటుంబాలకు 
నితాయూవసరాలను అందించ్ తన సేవా తతపారతను చాటుకునని రాజమహంద్రవరానిక్ చందిన 

రాజమహంద్రవరం రూరల్ నియోజకవర్ మొట్టమొదట్ “జనసేన వీరమహిళ”

“పాలెపు కళ్యూణి” గారితో ఈనాట్ మన “జనసేనతో నా ప్రయాణం”. జనసేనతో 
నా ప్రయాణం అనే శీరిషిక దవారా జనసేనతో ఆవిడ ప్రయాణం ఎపుపాడు మొదలయింది, ఎలా 
మొదలయింది అనే విషయాలు ఆవిడ మాటలో్లనే తెలుస్కుందం...!

శతఘ్నిన్యూస్: నమస్కారం కళ్యాణి గారు..! మందుగా మీకు జన్మదిన శుభాకంక్షలు... పాఠకులకు మీ 
గురంచి, మీ కుటంబ నేపదయాం గురంచి చెప్ండి?
కళ్యూణి: నేను మధయాతరగతి బ్రాహ్మణ కుటంబంలో పుట్టాను. నాన్నగారు ర్యాలీ కమేశ్వరర్వు గారు, 

అమ్మ పేరు శ్రీలక్ష్మి. నేను మా తాతయయా, నానమ్మ శ్రీ కృష్ణమూరతి, సీత గార్ల దగ్గర పెరగాను. నా విద్యాభాయాసం 
మొతతిం స్మర్లకోటలోనే జరగంది. ర్జమహంద్రవర్నికి చెందిన స్యి అవినాష్ గారతో నా వివాహం 
జరగంది. మాకు ఇద్దరమా్మయిలు, వాళ్ళ పేరు్ల అంజన, కీరతిన.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనతో మీ ప్రయాణం ఎలా ప్రారంభమయియాంది?
కళ్యూణి: 2016లో శ్రీమతి గంట్ స్వరూప గారు జనసేన పార్టా తరపున ప్రత్యాక హోద్ కోసం దివాన్ చెరువు నుండి పుషకార్ ఘాట్ వరకు ఒక భార్ 

ర్యాలీ నిర్వహంచారు. ఆ యాత్రలో వీర మహళలు భార్ సంఖయాలో పాల్్గనా్నరు. అందులో నేను కూడా పాల్్గనాలని అనుకుని నా భరతికి నా అభిప్రాయం చెప్డంతో 
ఆయన నను్న ఎంతగానో ప్రోత్సహంచారు. ఆయన ప్రోతా్సహంతో 2016లో జనసేన పార్టాని వేదికగా చేసుకొని నా ర్జకీయ ప్రస్థానం మరయు జనసేనతో నా ప్రయాణం 
మొదలంది.

శతఘ్నిన్యూస్: అసలు మీరు ర్జకీయాలలోకి ర్వడానికి గల కరణాలు..? ర్జకీయాలలో మీకు స్్రతి ఎవరు?
కళ్యూణి: ర్జకీయాలలో నాకు స్ఫూరతి మాజీ మఖయామంత్రి, ప్రమఖ స్్వతంత్ర సమరయోధుడు శ్రీ టంగుటూర ప్రకశం 
పంతులు గారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ మొటటామొదటి మఖయామంత్రిగా పనిచేసిన ఆయన ఎంతో నిజాయితీగా పనిచేశారు. 
మళ్్ల అంతటి నిస్్వర్ధమైన నాయకుడు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు మాత్రమే అని నా నమ్మకం ఆ నమ్మకంతోనే 
పవన్ కళ్యాణ్ గార వంట నడిచి, సమాజానికి నా వంతుగా ఎంతో కొంత సేవ చేయాలనే నిర్ణయంతో జనసేన 
పార్టాలో చేర్ను. స్్వరథాంతో ర్జకీయాలు నడుపుతున్న ప్రసుతిత ర్జకీయ నాయకుల నుండి ప్రజలకి విమకితి 
కలగ చేయాలని చూసుతినా్నం. పవన్ కళ్యాణ్ గార వంట నడవడం చారత్రక అవసరమనేది నా నమ్మకం.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ నాయకత్వంలో మీకు నచిచిన అంశాలేమిటి?
కళ్యూణి: ఆయనలో నాకు బాగా నచేచి అంశం కులమతాలను కలిపే విధానం. కులాలవార్గా, మతాలవార్గా ప్రజలి్న 
విడదీసి పాలన స్గసుతిన్న ప్రసుతిత తరుణంలో కుల మత ప్రాంతీయ అసమానతలు తొలగంచాలనే ఆయన నిర్ణయం చాలా 
స్హసోపేతమైనది. పైగా ఆయన ద్నిని స్ధించి తీరుతారని నమ్మకం కూడా 100% ఉంది. ఏ విషయం మీద అయినా చాలా 
స్షటాంగా కూలంకషంగా మాట్్లడగలిగే ఆయన ర్జకీయ పరజాఞానం చాలా ఇషటాం. పర్యావరణ కోసం ఏకంగా పార్టా సిద్్ధంతాలో్ల ఒకటిగా చేరచిన ఏకైక నాయకుడు కూడా 
ఆయనే కవడం గమనార్ం.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన సిద్్ధంతాలపై మీ అభిప్రాయం?
కళ్యూణి: సమరథావంతమైన నాయకత్వం ఉంటే ఖచిచితంగా చేసి చూపంచవచ్చి. పవన్ కళ్యాణ్ గారలో ఆ నాయకత్వ పటిమ ఉంది. జనసేన పార్టా ఏడు సిద్్ధంతాలను తన 
ప్రధాన ఎజండాగా రూపందించింది. 
* కులాలను కలిపే ఆలోచనా విధానం 
* మతాల ప్రస్తివన లేని ర్జకీయం 
* భాషలను గౌరవించే సమాజం కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...

https://www.facebook.com/sataghninews
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* సంసకాృతులను కపాడే సమాజం 
* ప్రాంతీయతను విస్మరంచని జాతీయవాదం 
* అవినీతిపై ర్జీలేని పోర్టం 
* పర్యావరణాని్న పరరక్ంచే అభివృది్ధ ప్రస్థానం 
ప్రసుతిత తరుణంలో ఏడు సిద్్ధంతాలను పాటిసేతి ఖచిచితంగా భాషా బేధం, కులమత తారతమాయాలు, 
ప్రాంతీయ అసమానతలు లేని సమాజం స్థాపంచవచ్చి అనే కళ్యాణ్ గార నమ్మకని్న నేను 
100% విశ్వసిసుతినా్నను.

శతఘ్నిన్యూస్: మీ నియోజకవర్గంలో జనసేనకు ప్రజలలో స్ందన ఎలా ఉంది?
కళ్యూణి: ర్జమహంద్రవరం రూరల్ లో జనసేనకు స్ందన చాలా బాగుంది వచేచి ఎలక్షన్ లో 
జనసేన గెలిచే మొదటి సీట ర్జమహంద్రవరం రూరల్.

శతఘ్నిన్యూస్: మీరు జనసేన తరపున మీ గళ్ని్న వినిపంచేపుడు పార్టా నుండి కని ప్రజల నుండి కని ఏమైనా 
ఇబ్ందులు ఎదుర్కావలసి వచిచింద్? వసేతి ఎలాంటివి?

కళ్యూణి: ఒక నిజాయితీ గల నాయకుడు వంట నడవడం గానీ, ఒక మంచి ఆలోచనలతో ప్రజా క్షేమం కోసం 
పనిచేయాలని ర్జకీయ పార్టా వంట నడుసుతిన్నపు్డు ఖచిచితంగా బెదిరంపులు, ఇబ్ందులు సృషటాంచాలని 
అనుకోవడం ప్రతయారుథాలకు పరపాటే, నా విషయంలో కూడా ఇటవంటివి చాలా జరగాయి. ఒక అడుగు 
మందుకు వేసేతి 100 అడుగులు వనకికా లాగాలనే చూసే ర్జకీయ నాయకులు ఉన్న సమాజం మనది. 
అయినా కనీ మా పార్టా అధినేత ప్రోతా్సహంతో నాగబాబు గార అండదండలు నాకు పుషకాలంగా ఉండడం, 
అదే సమయంలో జనసేన తోడా్ట ఉండడం వలన ఎని్న ఇబ్ందులు ఎదురైనా మందుకు నడవడం పార్టా 
శ్రేణుల తోడా్ట మరచిపోలేనిది.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన తరపున మీరు చేసినటవంటి కొని్న కరయాక్రమాలను తెలుపగలరు?
కళ్యూణి: పార్టా తరఫున నేను చేసిన సేవా కరయాక్రమాలు అంటే 2017 ఏప్రిల్ లో జనసేన పార్టా తరపున చలివేంద్రం 

నిర్వహంచాను. మఖయాంగా కోవిడ్ 19 విజృంభించిన సమయంలో కనీసం నితయావసర్ల కోసం కూడా ప్రజలు ఇబ్ంది 
పడుతున్న సమయంలో ప్రతి ఇంటికి వళ్్ల నితాయావసర్లు పంచడం జరగంది. నేను చేసిన ఆ మంచి పనిని ప్రశంసిస్తి పార్టా అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ గారు టి్వటటార్ వేదికగా 
పోస్టా చేయడం నేను మరచిపోలేని అనుభూతి. అదే విధంగా ర్డ్ల సమసయాతో ఇబ్ందులు ఎదురకాంటన్న ప్రజలతో మమేకమై వారతో కలిసి పోర్డిన సందర్భాలు చాలా 
ఉనా్నయి. ఇంక తితి్ల తుఫాను సమయంలో సంత నిధి యాభైవేల రూపాయలతో తుఫాను బాధితులకు నితాయావసర సరుకులు అందచేయడం జరగంది. ఏదో అధినేత 
చూపన బాటలో నా వంతు నేను సేవ చేయాలని ప్రయతి్నసుతింట్ను. నా పరధిలో నేను చేసుతింట్ను.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనాని తలపెటిటానటవంటి కౌలురైతు భర్స్ యాత్ర గురంచి మీ అభిప్రాయం 
చెప్ండి?
కళ్యూణి: దేశ ప్రజలకు అన్నం పెట్టాలనే సదుదే్దశంతో రైతన్నలు అపు్లు చేసి వయావస్య చేసేతి ప్రకృతి 
వైపర్తాయాల వలన ఆ పంట నాశనమై, చివరకు ధైరయాం కోలో్యి భూమికి కౌలు తీరచిలేక కుటంబ పోషణ 
భారమై చివరకు ఆత్మహతయాలకు పాల్డుతునా్నరు. అటవంటి కౌలు రైతు కుటంబాలను ప్రభుత్వం 
ఆదుకోకపోవడం అనాయాయం. ర్ష్టంలో కేవలం 13 శాతం రైతులకే సంత భూమలు ఉనా్నయి. 
మిగలిన 87% రైతులు కవులు రైతులే. అటవంటివారని వను్నతటిటా ప్రోత్సహంచవలసిన ప్రభుతా్వలే 
వాళ్ళని నిర్లక్షష్ం చేయడం దుర్్మర్గం. కుటంబానికి ఆధారమైన వయాకితి చనిపోయి తీవ్ర కషాటాలో్ల ఉన్న అటవంటి కుటంబాలను ఎంతో కొంత సహాయంగా జనసేనాని తన 
వంతు సహాయంగా మందుకు వచిచి మూడు వేల మందికి 30 కోట్ల రూపాయలు ఇవ్వడం అనేది చాలా గొప్ నిర్ణయం, దీనిని ప్రతి ఒకకారూ అభినందించదగ్గ అవసరం 
ఉంది.

శతఘ్నిన్యూస్: మీ భవిషయాత్ కర్యాచరణ ఎలా ఉండబోతుంది?
కళ్యూణి: జనసేన పార్టా మీద పవన్ కళ్యాణ్ గార మీద తెలుగు ప్రజలకు ర్జుర్జుకీ ఆదరణ విపర్తంగా పెరుగుతుంది. గత పాలకులు చేసిన తపు్లను, అవినీతిని 
ప్రజలకు నితయాం వివరస్తి పార్టా ఏ పని అప్జప్నా ద్ని్న పార్టా ప్రజల పార్టా శ్రేణుల సహకరంతో నితయాం ప్రజలో్ల ఉంటూ పార్టాని 2024లో అధికరంలోకి తీసుకుర్వడం 
కోసం నా శాయిశకుతిలా కృష చేసుతినా్నను. మందు మందు మరంత పటటాదలతో పనిచేసి పార్టాకి అధికరమే ధ్యాయంగా మందుకు నడుస్తిను.

శతఘ్నిన్యూస్: జనవాణి కరయాక్రమంపై మీ అభిప్రాయం చెప్ండి?
కళ్యూణి: జనవాణి కరయాక్రమం గురంచి చెపా్లంటే ఇప్టికే చూస్ం దేశ సైనికుడి ఆసితినే దోచ్కోవాలని 
చూసిన ఉదంతం కళ్యాణ్ గార దృషటాకి వచాచిక ఆ వయాకితి తన సథాలాని్న ఏ విధంగా తిరగ స్ధించ్కునా్నడు, 

ఉదోయాగులు, నాయకులు సరగా్గ స్ందించకపోవడం వలన లక్షలాది మంది ప్రజలు తమ సమసయాలి్న 
ఎవరతో చెపు్కోవాలో తెలియక ఇబ్ంది పడుతున్న సమయంలో జనవాణి కరయాక్రమం చేపటటాడం 
మంచి నిర్ణయం. దీనికి ప్రజలలో అనూహయామైన స్ందన విచి్చంది.

కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...
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శతఘ్నిన్యూస్: అతి త్వరలో పవన్ కళ్యాణ్ యాత్ర ప్రారంభం కబోతుంది ద్ని ప్రభావం ఎలా ఉండబోతోందని మీ అభిప్రాయం?
కళ్యూణి: జనసేనాని చేపటటాబోయే బసు్స యాత్ర చాలా పెద్ద ర్జకీయ ప్రకంపనలనే కలగజేయబోతుంది. ఒకవైపు ప్రజలి్న తన యాత్రలో 
చైతనయావంతం చేస్తినే, మర్పకకా నియోజకవర్్గల వార్గా నాయకుల చేరకలు కూడా భార్ ఎతుతిన ఉండబోతునా్నయి. ఈ బసు్స 
యాత్ర ర్ష్ట ర్జకీయ మఖచిత్రాని్న మార్చి సరకొతతి విప్లవానికి నాంది పలకబోతుంది. ఆరు నెలల పాట స్గే ఈ బసు్స యాత్ర 
ద్్వర్ జనసేన పార్టాని ప్రతి ఇంటికి, ప్రతి గుండెకి చేర్చిలనే పవన్ కళ్యాణ్ గార సంకల్ం సమీప కలంలోనే నిజంకబోతుంది.

శతఘ్నిన్యూస్: 2024 లో ప్రజల తీరు్ ఎలా ఉండబోతోందని మీరు అనుకుంటనా్నరు?
కళ్యూణి: ప్రజలో్ల గడిచిన రండున్నర సంవత్సర్లలో చాలా మారు్ వచిచింది. గత 
30 సంవత్సర్లుగా ఆ రండు కుటంబాల పాలనని చూసిన ప్రజలు ఆ రండు 

కుటంబాలు మాత్రమే అభివృది్ధ చెంద్యి కనీ ర్ష్ట అభివృది్ధ శూనయాం అని గ్రహంచారు. ఇటవంటి తరుణంలో 
మూడవ ప్రతాయామా్నయం కోసం ఎదురుచూసుతినా్నరు. అటవంటి ప్రతాయామా్నయం కేవలం కళ్యాణ్ గారు మాత్రమే 
అని నమ్మతునా్నరు కూడా. ఇపు్డు ఆయనను గెలిపంచకపోత్ ర్ష్ట భవిషయాతుతి అంధకరంలో కూలిపోవడం 
ఖాయమని ప్రజలంతా అనుకుంటనా్నరు.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనకు మీడియా సపోర్టా లేదు? ఈ విషయాని్న మీరు ఎలా అధిగమించాలని ప్రయతి్నసుతినా్నరు?
కళ్యూణి: జనసేనకి మీడియా సపోర్టా లేకపోయి ఉండొచ్చి కనీ సోషల్ మీడియాలో దేశంలోనే జనసేన పార్టాకి ఉన్న 
సపోర్టా మిగతా ఏ పార్టాకి లేదు. ప్రతి మనిష దగ్గర సెల్ ఫోన్ ఉన్న ప్రసుతితరణంలో మీడియా కనా్న సోషల్ మీడియా ఎకుకావ 
ప్రభావం చూపుతుందన్నది కదనలేని నిజం. ద్నికి తోడుగా ఎటవంటి కషాటాలు ప్రజలకు ఎదురైనా సహాయం చేసి ఆదుకోవడం 
కోసం మేమనా్నమంటూ జనసేన శ్రేణులు ప్రతి ఇంటి తలుపు తడుతునా్నరు. ఎకకాడ ఎటవంటి విపతుతి సంభవించినా ఎదుర్కావడానికి సహాయ కరయాక్రమాలు చేయడానికి 
అందరకంటే మందే నడుం బిగసుతిన్న జనసేనానిని, జనసేన నాయకులని, జనసైనికులి్న, వీర మహళలని ప్రజలు గురతిస్తినే ఉనా్నరు.

శతఘ్నిన్యూస్: శతఘ్్ననూయాస్ గురంచి మీ అభిప్రాయం చెప్ండి?
కళ్యూణి: మీడియా సపోర్టా లేని తరుణంలో శతఘ్్ననూయాస్ జనసేన పక్షాన చేసుతిన్న 
సేవ గురంచి ఎంత చెప్నా తకుకావే అవుతుంది. మఖయాంగా జనసేన పార్టా ఎటవంటి 
కరయాక్రమం చేపటిటానా క్షణాలో్ల మిగలిన జనసైనికులకు, ప్రజలకు తెలిసేలా 
అనునితయాం తమ పాత్రను పోషసుతినా్నరు. మందు మందు మరంత అభివృది్ధ 
చెంది శతఘ్్ననూయాస్ ఒక ప్రమఖ మీడియా ఛానల్ లాగా, ప్రమఖ దినపత్రికగా 
ఎదగాలని కోరుకుంటనా్నను.

శతఘ్నిన్యూస్: పాఠకులకు మరయు ప్రజలకు మీరచేచి సందేశం?
కళ్యూణి: దేశ నాయకులు, మహానుభావులు కలలు కన్న స్వర్జయాం ర్వాలంటే అది 
కేవలం పవన్ కళ్యాణ్ గార వల్లనే స్ధయామని, ప్రజలంతా 2024లో ఆయనను 
దీవించాలని, మన ర్పటి ర్తని మనమే ర్సుకుని చిరునవు్వల ఆంధ్రప్రదేశ్ కోసం 
జనసేనను ఆశీర్వదించాలని కోరుకుంటనా్నను.

శతఘ్నిన్యూస్ అడగగానే మీ విలువైన సమయానిని మాకు కేటాయించ్ మేము అడిగన ప్రశనిలకు ఎంతో ఓపకగా సమాధానం చపపాన మీకు శతఘ్నిన్యూస్ 
టం తరపున ధనయూవాదములు పాలెపు కళ్యూణి గారు. మరకరితో జనసేనతో నా ప్రయాణంలో మళ్ళి కలుద్దం.
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