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10 రోజులైనా తిరక్కుండా విషమ పరీక్ష
2004 జూన్ 11......

జూన్ 2న నేను ముఖ్యమంత్రికి ప్రధాన పౌరసంబంధాల అధికారిగా బాధ్యత
స్వీకరించాను. పదిరోజులు తిరక్కుండానే నాకు ఒక విషమ పరీక్ష ఎదురైంది.

‘ఆంధ్రజ్యోతి’ దినపత్రిక మొదటి పేజీలో మూడు కాలాల్లో ప్రస్ఫుటంగా వచ్చిన
వార్తవల్ల ఏర్పడిన పరీక్ష అది.

“అస్సాం క్రూడాయిల్ కుంభకోణంలో ఇరుక్కున్న ఒక ఐఏఎస్ అధికారి ఆంధ్రప్రదేశ్
సిఎంకి కార్యదర్శిగా నియామకం....”
ఇదీ ఆ వార్త సారాంశం.

వార్త వచ్చిన రోజు ఉదయం సిఎం కార్యాలయ అధికారుల బ్రీఫింగ్లో సిఎం నాకు
సీరియస్గా చెప్పారు. “ఈ వార్తని ఖండించాలి వల్లీశ్వర్. తీవ్రంగా ఖండించాలి. నేను
అస్సాం సిఎంతో మాట్లాడాను. కరెక్ట్కాదని చెప్పారు. నువ్వు వెంటనే మీడియాకి ప్రకటన
ఇచ్చేయ్....”

ఆ వార్తలో ఉద్దేశించబడిన అధికారి పేరుని ఆ పత్రిక రాయలేదు. కాని, మాకు
తెలుసు. అస్సాం సిఎంకి కార్యదర్శిగా వున్న ఎం.వి.జి. కుమారభాను డెప్యుటేషన్ మీద
ఆంధ్రప్రదేశ్ సిఎంకి ఒక కార్యదర్శిగా వస్తున్నారు. నియామకం ఖరారైంది. అయితే,
ఆయన అక్కడ ఇంకా రిలీవ్ కాలేదు. ఇప్పుడు సిఎం ఉద్దేశంలో ఈ పత్రిక ఉద్దేశ
పూర్వకంగానే తన కార్యాలయం మీద బురద జల్లడం కోసం ఈ వార్త రాసింది. సిఎం
కార్యాలయంలో పని చేసే నలుగురైదుగురు కార్యదర్శులలో భాను కూడా ఒకరు. ఆ వార్త
ప్రచురితమయ్యేనాటికి, సిఎం కార్యాలయంలో జన్నత్ హుస్సేన్ ఒక్కరే సిఎం
ముఖ్యకార్యదర్శిగా పనిచేస్తున్నారు. డిప్యూటీ కార్యదర్శి లవ్అగర్వాల్, ఒక ఆఫీసర్ ఆన్
స్పెషల్డ్యూటీ (OSD) జనార్దనరెడ్డి కూడా వున్నారు.
జి.వల్లీశ్వర్
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బ్రీఫింగ్లో సిఎం సీరియస్గా చెప్పినప్పుడు ఇతర అధికారుల ముందు నేను ‘సరే’
అన్నాను. కాని సిఎం స్పందన సరికాదని నా అనుభవం చెబుతోంది. అయితే అక్కడ
నలుగురి ముందూ నేను వాదించదలుచుకోలేదు. తరువాత చెబుదాం అనుకున్నాను.

మా మీటింగ్అయిపోయాక 12 గంటల ప్రాంతంలో ప్రభుత్వ సలహాదారు కె.వి.పి.
రామచంద్రరావు గారు ఫోన్ చేశారు. “సిఎం చెప్పిన పత్రికా ప్రకటన ఏమైంది?” అని
అడిగారు. నేను నా అభిప్రాయం చెప్పాను.

“..... ఆ పత్రికలో క్రూడాయిల్ కుంభకోణంలో ఇరుక్కున ఐఏఎస్ అధికారి పేరు
రాయలేదు. సిఎం కార్యాలయంలో ముగ్గురు కార్యదర్శులు ఇంకా చేరాల్సి ఉంది. చేరే
దాకా వాళ్ల పేర్లు పూర్తిగా ప్రజలకి తెలీదు.... ఈ స్థితిలో ఈ వార్తని మనం పట్టించుకోకుండా
వదిలేయటం ఉత్తమం. అందువల్ల రెండు రోజుల్లో ప్రజలు మర్చిపోతారు. అలాకాక,
ఇవ్వాళ మనం వివరణ ఇవ్వాల్సి వస్తే ఏమని రాయాలి. ‘సిఎం కార్యాలయంలో చేరబోతున్న
ఎం.వి.జి.కె. భాను అస్సాంలో ఎలాంటి క్రూడాయిల్ కుంభకోణంలో ఇరుక్కోలేదు’ అని
రాయాలి. ఇది ముఖ్యమంత్రి పౌరసంబంధాల అధికారి ఇచ్చాడు అంటే, సిఎం చెబితేనేగదా
ఇస్తాడు.... రేపు ఆ పత్రిక ఈ ఖండనకి ఇంకా ప్రాధాన్యం ఇస్తుంది. ‘సిఎం కార్యాలయంలో
చేరబోయే అస్సాంకి చెందిన ఎం.వి.జి. కుమార భాను అనే ఐఏఎస్ ఇంకా ఇప్పటి వరకు
ఎలాంటి క్రూడాయిల్ కుంభకోణంలోనూ ఇరుక్కోలేదని ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం
ప్రకటించింది. అయితే అస్సాం క్రూడాయిల్ కుంభకోణంలోఎవరెవరు ఇరుక్కున్నారో,
ఎవరు లేరో ఆంధ్రప్రదేశ్ సిఎంకి ఎలా తెలిసిందో మాత్రం ఆ వివరణలో తెలీదు....’
అంటూ ముందురోజు వచ్చిన కథనాన్ని అంతా ఈ వివరణకి కలిపి ప్రముఖంగా
ప్రచురిస్తుంది. దాంతో, సిఎం కార్యాలయంలో చేరబోయే ఏ అధికారి గురించి ‘ఆంధ్రజ్యోతి’
ఇలా రాసింది అన్నది ప్రజలకి మనంతట మనమే చెబుతున్నట్లవుతుంది. మనకిగా మనం
చెప్పనంతవరకూ ఆ పత్రిక (అస్సాం నుంచి సాక్ష్యాధారాలు వుంటే తప్ప) భాను పేరుని
ఇలా నెగెటివ్గా రాయలేదు. అయినప్పుడు మనమెందుకు ఆ అవకాశం ఇవ్వాలి? పైగా,
భవిష్యత్లో ఎప్పుడు భాను గురించి రాయాల్సి వచ్చినా ఆ పత్రిక (మన ఖండన ఆధారం
చేసుకుని) అస్సాం క్రూడాయిల్ కుంభకోణంలో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఎం.వి.
జి.కె. భాను అని పేరు పెట్టి మరీ రాయచ్చు. అలా వాళ్లు రాసినప్పుడు భాను గురించి
మనం ప్రజలకి నెగెటివ్గా గుర్తు చేస్తున్నట్లే కదా..... ఇదంతా అవసరమా? ఆ వార్తని
పట్టించుకోకుండా వదిలేస్తే రెండో రోజు రాయటానికి ఆ పత్రిక్కి ఈ విషయంలో ఏమీ
వుండదు. ఇంకో రెండ్రోజుల్లో ప్రజలూ మర్చిపోతారు. అందుకే ఖండన ప్రకటన ఇవ్వటం
సరికాదు సర్....” అని వివరించాను.
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