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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...!

జనసేన అధినేత ఆశయాలు మరియు జనసేన పార్్ట సిద్ధంతాలు నచ్చి పార్్ట స్థాపంచ్న నాటి నుండి 
జనసేన జండ్ చేతపటి్ట జనసేనాని ఆశయాలను నిరంతరం ప్రజలలోక్ తీస్కెళ్ళందుకు అహరినిశలు 

శ్రమిస్తునని రాజమండ్రి రూరల్ క్ చందిన నిస్వార్ధ జనసైనికులు “కాళిదస్” గారితో ఈనాటి 

మన “జనసేనతో నా ప్రయాణం”. జనసేనతో నా ప్రయాణం అనే శీరిషిక దవారా జనసేనతో 

ఆయన ప్రయాణం ఎప్పాడు మొదలయంది, ఎలా మొదలయంది అనే విషయాలు ఆయన మాటలో్లనే 
తెలుస్కుందం.

శతఘ్నిన్యూస్: నమస్కారం కాళిదాసు గారు..! పాఠకులకు మీ గురంచి, మీ కుటంబ నేపద్ం గురంచి చెప్ండి?  
కాళిదస్: నమస్తే స్ర్... మాది మొకకాలకి, పువ్వులకు దేశవ్్పతేంగా ప్రసిదిధి చెందిన తూరు్గోదావర జిల్లాలోని, 
కడియం మండలం, కడియపులంక. నాన్నపేరు అపా్రావ్. ఆయన వ్వస్య కూలీ, అమ్మ పేరు అమ్మయమ్మ. 
40 సంవత్సరాల క్రితం శ్రీకాకుళం జిల్లా నండి వలస వచిచి ఇకకాడ సిథిరపడ్డం.

శతఘ్నిన్యూస్: అసలు మీరు రాజకీయాలలోకి రావడనికి గల కారణాలు..? రాజకీయాలలో మీకు స్్రతే ఎవరు?
కాళిదస్: ప్రత్్కించి ఫల్నా కారణం అంటూ ఏదీలేదు కానీ, స్ఫూరతే మాత్ం మాజీ ప్రధాని సవుర్గీయ అటల్ బిహార్ వ్జపేయి గారు. ఆనాడు ఆయన పిఎంగా ఉన్నపు్డు 
పారలామంటలో జరగిన బలపర్క్షలో కేవలం మజారటీ ఉంటే ఇంకొక నాలుగేళ్లా ఆయనే పిఎంగా కొనస్గే అవకాశం ఉండి కూడ, ఏ ఒకకా ఎంపీని ప్రలోభ పెట్టకుండ 
ఏకంగా పదవినే వదిలేసిన గొప్ నిజాయితీపరుడు శ్రీ వ్జ్ పాయ్ గారు. ఆ తరావుత స్మాజిక నా్యం ప్రధాన ఎజండగా రాజకీయాలోలాకి వచిచిన అన్నయ్ మగాస్్టర్ 
చిరంజీవి గారు.

శతఘ్నిన్యూస్: జనస్నతో మీ ప్రయాణం ఎల్ ప్రారంభమయి్ంది?
కాళిదస్: 14 మారచి 2014 సంవత్సరంలో పవన్ కళ్్ణ్ గారు పార్్ట ప్రకటంచిన వంటనే జనస్న పార్్ట 
జండ చేత పట్టన లక్షల్దిమంది యువతలో నేనూ ఒకడిని. నేటకి, ఏ నాటకీ ఆయన వంట ఈ రాజకీయ 
పయనం స్గుతూనే ఉంటంది.

శతఘ్నిన్యూస్: జనస్న అధినేత పవన్ కళ్్ణ్ నాయకతవుంలో మీకు నచిచిన అంశాలేమిట?
కాళిదస్: మొట్టమొదటది ఆయన నిజాయితీ. దేశంలోని రాజకీయ నాయకులన అందర్్న 
పరశీలంచండి ఆయన ల్ంట నిజాయితీ గల నాయకుడు మరొకరు కనబడరు. రండవది ఓటమి 
ఎదురైనా కృంగిపోకుండ వంటనే జన బాహుళ్్నికి చొచ్చికొచిచిన తీరు అమోఘం. మూడవది, 

మిగిలన పార్్టల నాయకుల్లా వ్కితేగత విమర్శలు ఆయన చెయ్రు. కేవలం సిదా్దంతాల 
మీదే మాట్లాడతారు. ఇంతకనా్న గొప్ నాయకతవు లక్షణాలు వేరే 
ఏమంట్యి.

శతఘ్నిన్యూస్: జనస్న పార్్ట సిదాధింతాలపై మీ అభిప్రాయం ఏమిట? 
కాళిదస్: ప్రజల్న కుల, మత, ప్రాంతాల వ్ర్గా “విభజించి పాలంచ్” అనే స్త్ం మీద పాలన స్గిసుతేన్న  నేట 
రాజకీయ పార్్టల కాలంలో,
1. కుల్లన కలపే ఆలోచనా విధానం.
2. మతాల ప్రస్తేవన లేని రాజకీయం.
3. భాషలన గౌరవించే సంప్రదాయం.
4. ప్రాంతీయతని విస్మరంచిన జాతీయవ్దం అనే సిదాధింతాలతో పార్్టని నడపడమంటే మామూలు విషయంకాదు. 
అందులోనూ అభివృదిధి పేరుతో కారొ్రేట్ కంపెనీల కోసం పచచిని పంటపొల్లన, అడవ్ల్న ధవుంసం చేసుతేన్న ఈ రోజులోలా 
ఏకంగా పరా్వరణాని్న పరరక్ంచే అభివృధి ప్రస్థినం అనే సిదాధింతాని్న పొందు పరచిన ఏకైక పార్్ట “జనస్న పార్్ట”. ఈ 

విషయంలో ప్రజలంతా పార్్టలకు అతీతంగా పవన్ కళ్్ణ్ గారని అభినందించాల.

శతఘ్నిన్యూస్: మీ నియోజకవరగీంలో జనస్నకు ప్రజలలో స్ందన ఎల్ ఉంది?
కాళిదస్: గత అసంబ్లా ఎని్నకలోలా జనస్న దాదాపు 43వేల ఓటలా స్ధించిన అసంబ్లా సగ్మంట్ కొనస్గంప్ తదుపరి పేజీలో...
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ఇది. అంత్కాకుండ గత సంవత్సరం జరగిన పంచాయితీరాజ్, స్థినికసంసథిల ఎని్నకలోలా జనస్న పార్్ట బలపరచిన అభ్రుథిలు రకార్్డ 
స్థియిలో ఏకపక్ష విజయాలు స్ధించిన నియోజకవరగీం ఇది. ఇకకాడ పార్్టని నడిపిసుతేన్న శ్రీ కందుల దురేగీష్ గారు 
ఉమ్మడి తూరు్గోదావర జిల్లా అధ్క్షులుగా ఉండడమే కాక, రాష్ట్రస్థియి నాయకులు కావడం జనస్నకి మొదట 
స్నకూల్ంశం. ఆయనపటలా ప్రజలోలా మంచి మనసున్న నాయకుడనే భావన చాల్ బలంగా ఉంది. అంత్ 
కాకుండ వచేచి అసంబ్లా ఎని్నకలోలా జనస్న విజయం స్ధించే స్థినాలలో రాజమండ్రి రూరల్ మందు వరసలో 
ఉంటందని ప్రజలు బాహాటంగానే చెబుతునా్నరు.

శతఘ్నిన్యూస్: పార్్టని ప్రజలలోకి బలంగా తీసుకెళ్ళందుకు.. జనస్న తరపున మీరు చేసుతేన్న 
స్వ్కార్క్రమాలన తెలయచేయగలరు?
కాళిదస్: స్మాజిక స్వ్ కార్క్రమాలలో మందుండే మనసతేతవుం నాది. ఎవరైనా ఆరథికంగా ఇబ్ందులు 
పడుతూ ఆరోగ్ సమస్లతో బాధపడుతున్నట్ట నా దృష్్టకి వస్తే ఖచిచితంగా స్థినిక నాయకతవుం మరయు ప్రజల 
సహకారంతో వైదా్నికి అవసరమైన డబు్లు అందించిన కార్క్రమాలు చాల్ చెప్ట్టడం జరుగింది. ప్రకృతి 
వైపరతా్లు సంభవించినపు్డు, రకతేదానం విషయంలోనూ నావంతు సహాయం చెయ్డనికి ఏనాడూ వనకాడలేదు. 

శతఘ్నిన్యూస్: పార్్టని ఆరధికంగా బలోపేతం చేస్ందుకు అధినేత తలపెట్టన “నా స్న కోసం నా 
వంతు” న ఏ విధంగా మందుకు తీసుకెళ్తేనా్నరు?
కాళిదస్: “నా స్న కోసం నా వంతు” కార్క్రమంలో భాగంగా నా వంతు సహాయం చేస్తేనే నాకు తెలసిన వ్ళలాచేత, 
స్్నహితుల చేత, కొంతమంది జనసైనికుల చేత  వ్ళలాకు తోచినంత సహాయం చేయించడం జరగింది. పవన్ కళ్్ణ్ గార 
పుట్టనరోజున స్థినిక నాయకులు భార్ఎతుతేన చేపట్టన ఈ బృహతతేర కార్క్రమంలో పాల్గీనడం కూడ జరగింది.

శతఘ్నిన్యూస్: రాజమండ్రి రూరల్ లో జనస్నన బలోపేతం చేయడనికి ఏ విధంగా ప్రయతి్నసుతేనా్నరు? జనస్నలోకి ఇతర 
నాయకులన ఆహావునించే ప్రయతా్నలు ఏమైనా చేసుతేనా్నరా? 
కాళిదస్: గత సపె్టంబర్ 2న పార్్ట అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ గార పుట్టనరోజు సందర్ంగా, నియోజకవరగీ ఇంచారజి శ్రీ 
కందుల దురేగీష్ గార సమక్షంలో దాదాపు 40 మందిని జనస్న పార్్టలో చేర్ంచడం జరగింది. ఇంతకుమందు వేరే పార్్టలలో 
ఉంది నాతో విభేదించిన వ్ళ్ళ ఈరోజు నాతో కలసి జనస్నలో ప్రయాణం స్గిసుతేంటే చాల్ ఆనందంగా ఉంది. కొంచెం 
వీలు కుదిరనా కానీ నా చ్ట్టప్రకకాల వ్రకి జనస్న పార్్ట ఆవశ్కతన వివరంచడనికే ప్రయతి్నసుతేంట్న. ఇక పార్్టలోకి 
నాయకులన ఆహావునించే ప్రక్రియ అంట్రా.. దానికి స్థినికంగా మన పార్్టలో చాల్ పెద్దపెద్ద నాయకులు ఉనా్నరు. ఆ 
విషయం వ్ర పరదిలోది. వ్ళ్్ళ ఖచిచితంగా ఆ ప్రక్రియ నిరంతరం చేపడుతూనే ఉంట్రు.

శతఘ్నిన్యూస్: జనస్నాని తలపెట్టనటవంట కౌలు రైతు భరోస్ యాత్ గురంచి మీ అభిప్రాయం చెప్ండి?
కాళిదస్: సంత అన్నదమ్మలే ఆసుతేల కోసం తగాదాలు పడుతున్న ఈరోజులోలా కౌలురైతుల కుటంబాల కోసం ఏకంగా 30 కోటలా రూపాయలు విరాళంగా ఇవవుడమనేది 
మామూలు విషయంకాదు. వ్వస్యానికి గిట్టబాట ధర రాక అపు్ల ఊబిలోకి కూరుకుపోయి, అవి తీరచిలేక బలవన్మరణానికి పాల్డుతున్న రైతుల కుటంబాలన 
ఆదుకోవ్ల్సన బాధ్త ప్రభుతావునిది. కానీ నేడు అది జరగడం లేదు. అటవంట తరుణంలో వ్ళ్ళకి అండగా ఉంటూ, వ్ళ్ళని ఆదుకుంటూ పవన్ కళ్్ణ్ గారు 
సమాంతర ప్రభుతావుని్న నడుపుతునా్నరని ఘంట్పథంగా చెపొ్చ్చి.

శతఘ్నిన్యూస్: దేశంలోనే ఏ పార్్ట కూడ చేయనటవంట క్రియాశీలక సభ్తవు కార్క్రమంపై మీ 
అభిప్రాయం?
కాళిదస్: జనస్నపార్్ట చెప్ట్టన క్రియాశీలక సభు్లకు ఒకొకాకకారకీ 5 లక్షల రూపాయల బ్మా 
సౌకర్ం అనేది దేశంలోనే ఏ పార్్ట కూడ వ్ర కార్కరతేల కోసం చేపట్టలేదు. ఇది క్రియాశీలక 
జనసైనికులన దృష్్టలో పెట్టకొని వ్ర కుటంబానికి ఎంతోకొంత అండగా ఉండలని పవన్ కళ్్ణ్ 
గారు తీసుకున్న గొప్ నిర్ణయం. రాష్ట్రంలోని చాల్ ప్రాంతాలలో జనసైనికుల మీద ప్రత్రధి పార్్టల 
వ్ళ్లా దాడులు చేస్తేనే ఉనా్నరు. అయినా భయపడకుండ జనసైనికులు అనా్యాలన ఎదురొకాంటూ 
ప్రాణాలు పోగొట్టకున్న సందరా్లు చూస్తేనే ఉనా్నం. అటవంట వ్ర కుటంబాలన ఈ క్రియాశీలక సభు్లకు భీమా కార్క్రమం ఎంతోకొంత ఆదుకుంటంది.

శతఘ్నిన్యూస్: జనవ్ణి కార్క్రమం దావురా ప్రజలకు ఎంతవరకు మేలు జరుగుతుందని అభిప్రాయపడుతునా్నరు?
కాళిదస్: జనవ్ణి కార్క్రమం దావురా ఇప్టకే చాల్మంది తమకు మేలు జరగిందని చెప్డం మనం కళ్్ళరా చూస్తేనే ఉనా్నం. ఈ మధ్కాలంలో ఒక సైనికుడి 
భూమిని రాజకీయ నాయకులు ఆక్రమించ్కునా్నరని, ఆ సైనికుడు పవన్ కళ్్ణ్ గార దగగీరకు వచిచి మీరే నా్యం చేయాల స్ర్ అని విన్నవించ్కుంటే కేవలం అతని 
సమస్ని “జనవ్ణి” కార్క్రమం దావురా తీరచిన విధానం మనమంతా చూస్ం. ఇటవంట సమస్ల్న “జనవ్ణి” కార్క్రమం దావురా చాల్ పరషకారంచడం జరగింది.

శతఘ్నిన్యూస్: మీ భవిష్త్ కారా్చరణ ఎల్ ఉండబోతుంది?
కాళిదస్: వీలైనంత వరకూ జనస్న పార్్టని మరంత బలమైన శకితేగా తయారుచేస్ ప్రక్రియలో భాగంగా పార్్ట ఎటవంట కార్క్రమాలు చేపట్టనా సరే అందులో 
ఖచిచితంగా భాగస్వుమిని అవ్తా.., మందుమందు మరంత ఎకుకావ సమయం పార్్టకోసం కేట్యించాల అనకొంటనా్నన. పవన్ కళ్్ణ్ గార లక్షష్ం స్కారమయ్్ 
వరకు నా శకితేవంచన లేకుండ పార్్టకోసం పనిచేస్తేనే ఉంట్. కొనస్గంప్ తదుపరి పేజీలో...

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS


ఆదివారం, 09 అక్టో బర్ 2022

శతఘ్నిన్యూస్: తవురలో పవన్ కళ్్ణ్ యాత్ ప్రారంభం కాబోతుంది దాని ప్రభావం ఎల్ ఉండబోతోందని మీ 
అభిప్రాయం?

కాళిదస్: నిజం చెపా్లంటే ఇంకా చాల్ ప్రాంతాలోలా మన పార్్టకి స్థినిక నాయకతవులేమి వలన ఆకకాడి 
జనసైనికులోలా నిస్తేజం ఉంది. ఒకకాస్ర జనస్నాని బసు్సయాత్ మొదలు పెట్్టక ప్రతి నియోజకవరగీంలో 

పార్్ట కార్క్రమాలు, ఇతర పార్్టల నండి జనస్నలోకి వలసలు ఊపందుకుంట్యి. పార్్ట అధికారంలోకి 
రావ్లంటే పార్్ట సిదాధింతాలు, ప్రజల తరపున చేసుతేన్న పోరాట్లు ఖచిచితంగా ప్రజలకు తెలయాల. కానీ 
ఎటవంట మీడియా సహకారంలేని ఈ తరుణంలో పవన్ కళ్్ణ్ గారు నేరుగా ప్రజాబాహుల్ంలో 
ఉండడం తప్నిసర. ఈ బసు్సయాత్ సమయంలో ఖచిచితంగా జనస్న పొలటకల్ గ్రాఫ్ అమాంతం 
పెరుగుతుంది. అదే సమయంలో పెద్దపెద్ద నాయకులు జనస్న పార్్ట కండువ్లు కపు్కొంట్రు.

శతఘ్నిన్యూస్: జనస్నకు మీడియా సపోర్్ట లేదు? మీడియా సపోర్్ట లేకపోయినా మీరు గ్రామస్థియి 
వరకు వళ్ళగలుగుతునా్నరా?

కాళిదస్: వళ్ళగలుగుతునా్నరు. జనస్నకు మీడియా సపోర్్ట లేకపోయినా మీల్ంట వ్ళ్ళ సపోర్్ట వలన 
పార్్ట చాల్ బలంగా గ్రామాలోలా విసతేరంచింది. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మీడియా ఛానళలా కంటే సోషల్ 

మీడియా ఇపు్డు ప్రజలకు చాల్ దగగీరైంది. ఒకకా రూపాయి కూడ ఆశంచకుండ సోషల్ మీడియాలో జనస్న పార్్ట 
భావ్లన, కార్క్రమాలన ఎప్టకపు్డు ప్రజలకు చేరవేస్ జనసైనికులు పార్్టకి కొండంత బలం. ఒకపు్డు జనస్న పార్్ట అంటే కేవలం యువకులు మాత్మే ఉంట్రు 
అనకునేవ్ళ్లా. కానీ ప్రసుతేతం గ్రామాలోలా ఎకకాడికి వళి్ళనా మహిళలు, పెద్దవ్ళ్్ళ 
జనస్న పార్్ట కార్క్రమాలని, పవన్ కళ్్ణ్ గారని ప్రశంసిసుతేనా్నరు. జనస్నాని 
మఖ్మంత్రి అవ్వుల్సన అవసరం ఎంతైనా ఉందని గ్రామీణ ప్రాంతాలోలా దాదాపు 
అందరూ వ్కతేపరుసుతేనా్నరు.

శతఘ్నిన్యూస్: 2024 లో ప్రజల తీరు్ ఎల్ ఉండబోతోందని మీరు అనకుంటనా్నరు?
కాళిదస్: ఖచిచితంగా జనస్నకి అనకూలంగా ఉండే అవకాశాలే ఎకుకావగా ఉనా్నయి. 

కాకపోత్ అందుకోసం పార్్ట అధినాయకుడి 
వేగాని్న అని్న నియోజకవరాగీల ఇంచారుజిలు, 
నాయకులు అందుకోవ్ల్సన అవసరం ఉంది. అల్ అందరూ కలసికట్టగా పని చేసిన రోజు జనస్న విజయాని్న ఎవవురూ ఆపలేరు.

శతఘ్నిన్యూస్: శతఘ్్ననూ్స్ గురంచి మీ అభిప్రాయం చెప్ండి?
కాళిదస్: ఇంతకు మందు చెపి్నటలాగా ఎటవంట ల్భాపేక్ష లేకుండ కేవలం పవన్ కళ్్ణ్ గార కోసం, జనస్న పార్్టకి అధికారం 
కోసం సంత డబు్ని, విలువైన సమయాని్న కేట్యిసుతేన్న “శతఘ్్న నూ్స్” ని ఎంత పొగిడినా తకుకావే. పార్్ట కార్క్రమాలన, 
విధానాలన ప్రజలకు చేరవేస్ందుకు మీరు చేసుతేన్న నిస్వురథి స్వకి మనస్ఫూరతేగా నమసకారసుతేనా్నన. ప్రజలకు ఇంకా బాగా 
చేరువయ్్ందుకు తవురలోనే ఒక యూటూ్బ్ చానల్ తీసుకురావ్లని మిమ్మల్న సవినయంగా కోరుతునా్నన.

శతఘ్నిన్యూస్: పాఠకులకు మరయు ప్రజలకు మీరచేచి సందేశం?
కాళిదస్: మనరాష్ట్రంలో గత 30 సంవత్సరాల పరపాలన చూసుకొంటే దాదాపు 25 సంవత్సరాలు ఆ రండు కుటంబాలే పాలంచాయి. వ్ళ్్ళ ఆరథికంగా అంబానీకి 
పరా్యపదంగా మారారు కానీ, నమి్మ ఓటేలాసిన ప్రజల జీవన ప్రమాణాలు నానాటకీ నేలవైపు చూసుతేనా్నయి. సంక్షేమం పేరుతో మనల్న మోసం చేస్తే అభివృదిధికి ఆమడ 
దూరంలో నిలబెడుతునా్నరు. ఇటవంట సమయంలో సినీ రంగంలో రాజభోగాలు అనభవించే వ్కితే, సరవుసవుం వదులుకొని ప్రజల కోసం, ప్రజల తరపున నిలబడడనికి 
వచాచిడని గ్రహించి ప్రజలందరూ ఒకకాస్ర జనస్నాని శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ గారకి ఈ రాష్ట్రాని్న పరపాలంచే అవకాశాని్న ఇవవువలసిందిగా కోరుతునా్నన. ఆయనకు 
అధికారమిస్తే అదు్తాలు చెయ్కపోవచ్చి. కానీ ఖచిచితంగా మన రాష్ట్రాని్న అభివృదిధిపధం వైపు నడిపే “జనరంజక పాలన” మాత్ం తీసుకొస్తేరు.

శతఘ్నిన్యూస్ అడగగానే మీ విలువైన సమయానిని మాకు కేటాయంచ్ మేము అడిగన ప్రశనిలకు ఎంతో ఓపకగా సమాధానం చపపాన మీకు శతఘ్నిన్యూస్ టం తరప్న 

ధనయూవాదములు కాళిదస్ గారు. మరొకరితో జనసేనతో నా ప్రయాణంలో మళ్్ళ కలుద్దం.
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