
ప్రప్ంచవ్యాప్తంగయ ఉన్న వస్తత ర ప్రిశ్రమ కయరిికులు ఏం చెప్తత న్ననరంటే...! 
 

కయరిికుల చనవతలుండవిక; పెటటు బడిదనరీ వావస్తథ తప్పక న్శంచనలి...! 

 
లాస్ ఎంజిలెస్ ( అ. స్త. రయ.) - 
 
లాస్ ఎంజిలెస్ లోని ఒక వస్తత ర ప్రిశ్రమలో ప్ని చేస్తతత న్న ఒక  మహిళ మా రెడ్ ఫ్యా గ్ ప్రతినిధ ి

తో ఏమి అన్ననరంటే..... “మా ఫ్యాకుర ీయజమాని ఫ్యాకురీని ఎప్తపడూ మూసవి్ేయ లేదత. 
ఎందతకంటే అతడికి మరింత ఎకుువ లాభాలు రయవ్యలని వతంది. ఈ ప్రిసిథతులలో మేము 
కూడన ప్ని చేయటం ఆప్లేకపో యాము. ఎందతకంటే బరతకయలంట ే ఖచ్చితంగయ ఫ్యాకుర ీ
లోనికి ప్నిక ివ్ెళళవలసిన్ ప్రసిిథతి”. 

 
ఫ్యాకురీ లో ప్ని చేస్తతత న్న వ్యరిలో న్లుగురిక ికోవిడ్-19 మహమాిరి సో కి చనిపోయారు. 
అలాన్ే మరో 300 మందికి కోవిడ్-19 సో కిన్టటా  నిరయా రణ అయ్ాంది. లాస్ ఎంజిలెస్ న్గర 
ఆరోగా శయఖ ఫ్యాకురీ ని మూసివ్ేయవలసని్దిగయ వ్ొతితడి చసేింది. కయని, ఆ యజమాని 

ఫ్యాకురీ ని మూయటానికి నిరయకరించనడు. 
 

అది అలా వతండగయన్ ేతన్ ఫ్యాకురీలో ప్ని చేస్తతత న్న 400 మందిక ిపెైగయ వతన్న కయరిికులు 
వ్యరయనికి లక్ష కంటే ఎకుువ మాస్తతులన్త తయారుచేయటానికి తమ శ్కితకి మించ్చ ప్ని 

చేస్తతత న్ననరని మారిి న్ెలలో యజమాని ఘన్ంగయ ప్రకట ంచతకున్ననడు. ఇలా కయరిికుల 

జీవితనలన్త ప్రమాదంలోనికి పెటాు డు. అంత ేకయకుండన తమ ఫ్యాకుర ీప్రజలన్త కోవిడ్-19 

మహమాిరి న్తండ ిప్రజలన్త రక్ించటానికి కృష ిచేస్తతత ందని ప్రకట ంచతకున్ననడు. మరో 
వ్ెయ్ా మంది కయరిికులన్త కొతతగయ ప్నిలో చేరుికున్ేందతకు పెదద ఎతుత న్ ఉదయాగ మేళా 
నిరవహించనడు. కయని అతని ఫ్యాకురీ లో మాతరం భదరతనప్రమాణనలు స్తరిగయా  లేకుండనన్ ే

కయరిికులన్త ప్ని చేయవలసని్దిగయ ఒతితడ ిచేస్తతత న్ననరు. 
 
 
యజమాని ఫ్యాకురీ  లో భదరతన ప్రమాణనలన్త ప్కున్ పెట ు, తన్ కయరిికులందరూ కోవిడ్-

19 పయర బలాం ఎకుువగయ ఉన్న దక్ణి లాస్ ఎంజిలెస్ పయర ంతం వ్యరు అవటం వలాన్ే వ్ెైరస్ 



ఫ్యాకురీ లోని అందరకిీ సో కే ప్రమాదం ప ంచ్చ ఉందని చెప్పటం, ఫ్యాకురీ లో భదరత బాగయన్ ే

ఉందని చపె్పటం యజమాని దతరుుదిా ని బటుబయలు చేస్తతత ంది. 
 
అలాన్ ేఎల్ స్తలవడయర్ లోని ఒక ఫ్యాకురలీో ప్ని చసే్తతత న్న ఒక మహిళ ఇలాంట  ప్రిసిథతులే 
తమ ఫ్యాకురలీో ఉన్ననయని, దీనికి దీటటగయ ప్రప్ంచ కయరిిక శ్కిత ఏకం అయ్ గట ుగయ 
కమూానిస్తతు  ప్రప్ంచ సయథ ప్న్కు పో రయడనలని ఆవిడ పిలుప్తనిచనిరు. ప్రప్ంచంలో 
పెటటు బడదినరీ వావస్తథ న్శంచనలని, న్శంచ్చన్టాయ్తే ప్రప్ంచవ్యాప్తంగయ ఫ్యాకురీలలో ప్ని 

చేస్తతత న్న కయరిికులు వ్యళళ ఫ్యాకురలీోని వ్యరలిా దయపిడీకి గురి కయకుండన ఉంటారని ఆవిడ 

అన్ననరు. 
పెటటు బడదినరీ వావస్తథ, భయంకరమయ్న్ ఇలాంట  ప్రిసిథతులకు దనరి తీస్తతత న్న ఈ 

స్తమయంలో ప్రప్ంచవ్యాప్తంగయ వతన్న కయరిికులు తమ ఉదామాలన్త ఉధృతం 
చేస్తతత న్ననరని, పెటటు బడిదనర ీ వావస్తథకు వాతిరేఖంగయ తమ గళాలన్త వినిపిస్తతత న్ననరని, 

తనము చూప్తతున్న ఈ వాతిరేఖతన్త బలీయమయ్న్ శ్కితగయ మారిి  పెటటు బడిదనర ీవావస్తథ 
అంతం అయ్యాలా కొతత  కమూానిస్తతు  ప్రప్ంచ సయథ ప్న్కు కృషి జరగయలన్ననరు. 
 
ఉతతర మకెిికో స్తరిహదతద  న్గరయలలోని ఫ్యాకురలీలో ప్ని చేస్తతత న్న మూడు లక్షల కు పెైగయ 
కయరిికుల జీవితనలు కోవిడ్-19 బారిన్ ప్డ ేప్రసిిథతి ఏరపడింది. రోజు రోజుకు కసే్తతలు 
రెట ుంప్త స్తంఖాలో న్మోదత అవతతున్ననయ్. ఇప్పట కే వందల మంది పయర ణనలన్త కోవిడ్-

19 మహమాిరి బలి తీస్తతకుంది. 
 

జుయారెస్ న్గరంలో వందల మంది కయరిికులు స్తమెికు పిలుప్తనిచనిరు. కోవిడ్-19 

మహమాిరి విజృంభిస్తతత న్న వ్ేళ తమలో 12 మంది తోట  కయరిికులన్త కోలపపవటం 
మరియు ఇంకయ మరంిత మందిక ిఆ మహమాిరి సో కే ప్రమాదం ఉండతంతో అంతగయ 
ఉతపతిత  అవస్తరం లేని ఫ్యాకురీలన్త మూసివ్ేయాలని కయరిికులు డిమాండ్ చేసయరు. 
స్తరిగయా  ఇలాంట  ప్రిసిథతులే మెకిికో లోని ట జువ్యన్న, మెకిికలీ, మటేమొరోస్, రెసో న్న 
న్గరయలలో కూడన రయజామేలుతున్ననయ్. ఫ్యాకురీలలో భధరతన ప్రమాణనలు స్తరిగయా  
లేకపో వటం, ప్ని చేయటానికి స్తరయ్న్ ప్రిసిథతులు కలిపంచకపో వటం, వ్ేల స్తంఖాలో 
కోవిడ్-19 భాధతిులు పెరగటం, మరింత మందిక ిమహమాిరి సో కే ప్రమాదం ఉండటంతో 



లీయర్, హనీవ్ెల్, ఎమరిన్ లాంట  అంతరయా తీయ స్తంస్తథలలోని కయరిి కులు ఉతపతితని 

నిలిపివ్ేసయరు. 
 
గయవటెమాల దేశ్ంలోని  శయన్ మిగెవల్ పెటాపయ న్గరంలో అమెరికన్ ఈగెల్ స్తంస్తథకు 
అన్తబంధ స్తంస్తథగయ ప్నిచేస్తతత న్న కె పి టెక్సి టెలై్ి ఫ్యాకురీ ఉంది. కోవిడ్-19 ప్రభావం 
ఎకుువగయ ఉండటంతో అకుడ 300 మంది కంట ేఎకుువ కయరిికులకు వ్యాధి సో కింది. 
దననితో కయరిికులు ఉతపతిత  నిలిపివ్ేస ి స్తమెికు దిగయరు. కోవిడ్-19 మహమాిరి ఆ 

చతటటు ప్కుల నివ్యస్త పయర ంతనలలో కూడన విజృంభించే అవకయశ్ం ఉండటంతో ఆ పయర ంతనలన్త 
తనతనులికంగయ మూసివ్సేయరు. అంతేకయక మరో 125 కి పెైగయ కంపెనీలు కోవిడ్-19 ప్రభావం 
న్తండి తపిపంచతకోలేకపో యాయ్. దననితో గయవటమెాల లో వ్ేల స్తంఖాలో కయల్ సెంటర్ 
ఉదయాగులుగయ ప్ని చసే్తతత న్న కయరిికుల మీద ప్రభావం ప్డింది. 
 
లాస్ ఎంజిలెస్ న్తండ ి మెకిికో, మధా అమెరకియ, భారత్, చెైన్న మరియు తదితర 
దేశయలలోని వస్తత ర ప్రిశ్రమలలో ప్ని చేస్తతత న్న కయరిికులు కోవిడ్-19 విజృంభిస్తతత న్న 
ప్రిసిథతులలో పటెటు బడదినరీ వావస్తథ వలా వచేి ఇబుందతలన్త తపిపంచతకోలేకపో తున్ననరు. 
స్తంక్ోభంలో కయలానికి ఎదతరు ఈదతతున్ననరు. 
 
కోవిడ్-19 వలా ఏరపడిన్ ఆరిాక స్తంక్ోభంలో వందల వ్ేల స్తంఖాలో కయరిికులు భదరత లేని, 

అపయయకరమయ్న్ ప్రిసిథతులలో తమ పయర ణనలన్త అడుు పెట ు ప్ని చేయవలసిన్ ప్రిసిథతి 

ఎదతరయ్ంది. ఇప్పట కే  కోవిడ్ 600,000 పయర ణనలన్త ప్రప్ంచ వ్యాప్తంగయ బలి తీస్తతకుంది. 
కోటీ యాభ ై లక్షల కంటే ఎకుువ మందికి కోవిడ్ సో కని్ ఈ ప్రిసిథతులలో ఫ్యాకురీలలో 
ప్నిచేసే కయరిికులు మాతరం దనని బార ిన్తండి తప్పంచతకోలేకపో తున్ననరు. 
 
ఇప్పట  వరకు జరిగిన్ది చనలు. ఈ ప్రసిిథతులలో పెటటు బడదినరీ వావస్తథ న్శంచనలే కయనీ, 

కయరిికుల ఆకలి కేకలు, కయరిికుల చనవతలు ఉండకూడదత. 
 
మన్ం జయ్ంచవలసిన్ ప్రప్ంచం ఒకటటంది. కమూానిస్తతు  సదినద ంతనలన్త, కమూానిస్తతు  
భావజాలాలన్త ప్రజలలోకి తీస్తతకెళళటానికి మొదట మన్ం కృష ిచేయాలి. 

 



మన్ రెడ్ ఫ్యా గ్ ప్తిరకన్త లాస్ ఎంజిలెస్ లో ప్ని చసే్తతత న్న వందల మంది కయరిికులు 
అందతకున్ననరు. అంతరయా తీయ కమూానిస్తతు  కయరిి క పయరీు లో చేరటం దనవరయ పయరీు 
న్నయకతవమున్త బలప్రచటానిక ికయరిికులందరూ మరో అడుగు ముందతకు వ్ేయాలి. 

 
 
పెటటు బడదినరీ వావస్తథ లో యజమాని లాభాలలో మన్ జీవితం వ్తెుకోుకుండన అందరూ 
మన్ కోస్తం మన్ అవస్తరయల కోస్తం ప్ని చేస ేప్రప్ంచననికెై పో రయడుదనం. 
 
కమూానిస్తతు  ప్రప్ంచ సయథ ప్న్కు శ్రమిదనద ం... పో రయడుదనం......కృషి చేదనద ం ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
భారత్: ఆఫ్ిరకన్ విధనారుా లపెై దనడిని ఖండిస్తూత  జాతనాహంకయర ధయరణి పెై చలెరేగిన్ నిరస్తన్లు 
దక్ిణ ఆసియా వ్యాప్తంగయ కమూానిస్తతు  ఉదామాలు బలప్డుతున్ననయ్ 
 
జులెై 20: 
 
భారతదేశ్ం లో రూరీు ఇనిిటయాట్ ఆఫ్ టెకయనలజీలో చదతవతతున్న ఇదదరు ఆఫ్ిరకన్ 
విదనారుద లు జులెై 15 వ తదేీన్ తిన్టానికి బయట కి వ్ళె్ళళన్ స్తమయములో తీవరంగయ 
గయయప్రచబడను రు. గయయప్రచ్చన్వ్యరు ఆ యూనివరిిటీ ఉన్నత అధికయరం లో ఉన్న 



ఉదయాగులుగయ తేలింది. మరొక 14 మంద ిదతండగులు సెకూారిట ీఆఫ్ీస్తరా రూప్ంలో ఉండి, 
రెండు గంటలకు పెైగయ ఆ విదనారుద లన్త చ్చతకబాద,ి చ్చతరహింస్తలకు గురి చేశయరు. చ్చవరకు 
వ్యరు ఆస్తతప్తిర  లో కోమా  లో ఉండనలిిన్ ప్రిసిథతి ఏరపడిన్ది. 
 
 
ఈ విషయం తెలిశయక వందల స్తంఖాలో విదనారుద లు, జరిగిన్ తీవర ఘటన్కు చలించ్చపో య్ 
ఆస్తతప్తిరక ితరళ్ళవ్ెళాళరు. 20 క ిపెైగయ న్గరయలలో ఉన్న విదనారుద లు తక్షణం దనడి చేసిన్ 
వ్యరిపెై చరాలు తీస్తతకోవ్యలని నిరస్తన్లు వాకతం చేశయరు. సో షల్ మీడియా మాదామం దనవరయ 
ఈ ఘటన్లు ప్రప్ంచననిక ి తెలిసలేా #బాా క్స లెైవ్సి మాాటర్ న్త జోడించ్చ జాతనాహంకయర 
వాతిరేఖ ఉదామాలన్త ఉధృతం చేయాలని పలిుప్తనిచనిరు. 
 
కొంతమంది అంతరయా తీయ కమూానిస్తతు  వరుర్ి పయరీు కయరాకరతలు ఢిలాీ లో ప్రదరశన్లు 
నిరవహించనరు. నియంతృతవ ధయరణులకు వాతిరఖేంగయ పిలుప్తనిచనిరు. “ మా బృందం 
చనలా చ్చన్నదే అయ్న్ప్పట కీ, తకుువ స్తమయంలోన్ే 100 క ి పెైగయ మదదతుదనరులన్త 
కూడకటటు కోగలిగయమని, విషయాలన్త ప్రప్ంచననిక ిగట ుగయ చెప్పగల స్తతనత  తమకుందని” ఒక 
కయమేేడ్ చపెయపరు. 
 
“ ఢిలాీ లో జరగిిన్ ఈ ఘటన్ వలా మన్ం చనలా న్ేరుికోవ్యలని, జరుగుతున్న అనిన 
స్తమస్తాలకు కమూానిజం మాతరమే స్తరి అయ్న్ ప్రిష్యుర మారాం” అని తెలిపయరు. 
 
మా యొకు లక్షాం నియంతృతవ ధయరణులతో న్డుస్తతత న్న భారతీయ జన్తన పయరీు ని మాతరమ ే
నిరూిలించటం కయదత ప్ూరిత గయ పెటటు బడిదనర ీవావస్తథ న్త నిరూిలించటం అని తెలిపయరు. 
ప్రస్తతత తం భారత దేశ్ం లో నిరుదయాగం రేటట 34%  న్కు చేరింది. కోటా స్తంఖాలో ప్రజలు 
నిరుదయాగం లో కొటటు మిటాు డుతున్ననరు. ఇకుడ ి వస్తత ర ప్రిశ్రమ తీవర ఒడదితడుకులని 
ఎదతరోువటమే కయదత, ఈ కోవిడ్-19 కషు కయలం లో ప్రిశ్రమలు మూతప్డ ే ప్రిసిథతి క ి
వచనియ్. అస్తలు ఉతపతిత  జరగకపో వటం వలా 54% మంది వస్తత ర ప్రిశ్రమ కయరిికులు 
నిరుదయాగులుగయ మారపిో యారు. అలాగ ేవ్యహన్ తయారీ ప్రిశ్రమ రంగం లో ఉదయాగులు 
కూడన షుమారు 24% మంది నిరుదయాగులుగయ మారిపో యారు. 



 
ఇది ఇలా ఉండగయ, 3000 కిలో మీటరా కంటే ఎకుువ స్తరిహదతద  కలిగిన్ దేశ్ం అయ్న్ చెైన్నతో 
ఇప్తపడు భారత్ కు ఉదిరకత ప్రసిిథతులు ఏరపడిన్నయ్. కయశ్మిరు లోని లడనా క్స పయర ంతం లో 
అంతకంతకూ ప్రిసిథతులు వ్ేడెకుుతున్ననయ్. అలాగే దక్ణి తూరుప ఆసియా భాగంలో 
భారత్ యొకు ఆధిప్తామున్త స్తముదరంలో నిరోధించటానిక ి చెైన్న తీవర ప్రయతననలు 
చేసోత ంది.  
 
ఇలాంట  ప్రసిిథతులలో మా ఈ చ్చన్న పయరీు కి ప్రధనన్ పయరీు సయథ య్కి ఎదగిేటంత బలం 
చేకూరుతోంది. అంతరయా తీయ కమూానిస్తతు  వరుర్ి పయరీు కి మరింత మంది కయమేడే్ి భారత్, 
పయకిసయథ న్, ఆఫ్ఘనిసయథ న్ ల న్తండ ిచేరుతున్ననరు. వీరు పయరీు ముఖా కయరయాచరణ సదినా ంతనలన్త   
పయసోత , దనరి, సింధీ, కన్నడ, తదితర భాషల లోనికి తరూా మా చేసి మిగతనవ్యరిక ి
అందతబాటటలో ఉండలేా చేస్తతత న్ననరు. అంతేగయక తలెుగు, తమిళం, హిందీ భాషలలో కూడన 
సయహితాం అందతబాటటలోనిక ి వస్తతత ంది. ప్రజలలో చెైతన్ాం రయవటం అన్ేద ి అందరకిీ ఈ 
సయహితాం అందతబాటటలోనికి వసేత మరింత వ్ేగంగయ వస్తతత ంది. సయహతిాం చదవటం వలా 
ప్రప్ంచం లోని ప్రతిఒకురూ జాతనాహంకయర ధయరణులకు ఎలా అడుు  నిలబడనలో, 
పెటటు బడదినర ీ వావస్తథ న్నశ్న్ననికి ఎలా ప్ని చయేాలో కమూానిస్తతు  ఉదామాల దనవరయ 
తెలుస్తతకోగలుగుతనరు. 
 
ఆఫ్ఘనిసయథ న్ లోని దనరీ పయర ంతంలో ఒక కయరిికుడు మా ప్రతినిధి తో ఇలా చెపయపరు ... “ మా 
లక్షాం ఎప్తపదూ ఒకుటే! దక్ిణ భారతం లోని శయర మిక వరాప్త సో దరులు ప ందని్టటా  మాకు 
కూడన కమూానిజం కయవ్యలి.”  దక్ిణనసియా లో ఉన్న వందలకొదీద కయరిిక వరా కయమేడే్ి 
కూడన మన్ పయరీు దనవరయ అతుాతతమ విపా్వ్యతిక మారుపలన్త తీస్తతకురయవటానిక ితమ 
వంతు ప్రయతననలు చేస్తతత న్ననరు.   
 
కోవిడ్-19 మహమాిరి విజృంభిస్తతత న్న దశ్లో, యుదద మేఘాలు అలముకుంటటన్న వ్ేళ 
భూసయవములు చేస ేదనడులన్త తిపిపకొడుతూ శయర మికవరాం కమూానిస్తతు  ప్రప్ంచ సయథ ప్న్కు 
ఎన్లేని కృషి చేయాలి. భారత్, ఆఫ్ఘనిసయథ న్ మరయిు పయకిసయథ న్ లలో గల మన్ శయర మిక 



వరయా నికి చెందిన్ సో దరులు భూసయవముల వరాప్త నియంతృతవం న్శంచ ేవరకు పో రయడ ేశ్కితని 
మాకు ఇవ్యవలి అని కోరుకుంటటన్ననము. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
కమూానిస్తతు  విపా్వ్యలు మాతరమే భూసయవముల జాతనాహంకయర నియంతృతనవనిన 
నిరూిలించగలవత 
 
సియాటెల్: 
 
బో య్ంగ్ స్తంస్తథ లో ప్ని చేస్తతత న్న ఒక మహిళ మా ప్రతినిధ ితో ఇలా అన్ననరు. 
“ మా బాగోగులన్త మేమే చూస్తతకోగలము”. రేనియర్ వ్యాలీ పయర ంతంలో 500 మంది కంట ే
ఎకుువ ప్రదరశన్కయరులు జాతనాహంకయర వాతిరేఖ ప్రదరశన్లము వివిధ జాతుల ప్రజలు 
కలిసి ఎటటవంట  ఆటంకయలు లేకుండన నిరయటంకముగయ జరిపయరు. ఈ పయర ంతంలో ఉన్న 
ప్రముఖ ప్తిరకయ స్తంస్తథ ఆ పయర ంతం న్రేయలు ఎకుువగయ జరగిే పయర ంతంగయ చెప్తత న్ననరు. ఇలాంట  
ప్రదేశయలలో కూడన ప్రదరశన్కయరులు టరా ఫ్ిక్స నియంతరణ న్తండి అందరకిీ మంచ్చ నీట  స్తరఫరయ, 
మాస్తతులు అందించటం వరకు ఎటటవంట  ఇబుందతలూ లేకుండన మన్  కయమేడే్ి 
న్డిపించగలిగయరు. ఆ ప్రదరశన్ దరిదనప్తలలో కూడన ఒకురంట ే ఒకురు జాతనాహంకయర 
పో లీస్తత కన్ప్డలేదత. 



 
ఈ స్తమయంలో బో య్ంగ్ స్తంస్తథ లో ప్ని చసే్తతత న్న మన్ కయమేేడ్ ఎమన్ననరంట ే “పెైన్ 
చెప్తపకున్న ఆదరశవంతమెనై్, జాతనాహంకయరం లేని సిథతి కమూానిస్తతు  ప్రప్ంచం లో 
మాతరమే సయదాప్డుతుందని తెలిపయరు.” ప లీస్తతలే లేని అతుాన్నత సిథతి కమూానిస్తతు  
ప్రప్ంచం లోన్ ే సయధాప్డుతుంది. లక్యాల సయథ ప్న్కు వచేి మన్ కయమేడే్ి న్త పయరీు 
ముందతండ ిన్డిపిస్తతత ంది. స్తమాజానికి ఏది స్తరి అయ్న్దయ కయదయ  పయరీు చరిించ్చ నిరణయాలు 
తీస్తతకుంటటంది. 
 
జాతనాహంకయరంతో దనరుణంగయ చంప్బడు జారిా ఫ్యా య్డ్ మరణం చనలా మందిని 
ఆలోచ్చంప్చేసేలా చేసింది. జాతనాహంకయరంతో పేటేరగపి తున్న అమెరికయ లోని పో లీస్తత వావస్తథ 
కు నిధతలు నిలిపవి్ెయాలని, ఐ స ిఈ స్తంస్తథ న్త మూసివ్ేయాలని, పో లీస్తతల అణచ్చవ్ేతన్త 
అడుు కోవ్యలని మన్ కయమేేడ్ి పలిుప్తనిచనిరు. అన్ేక కయరిిక స్తంఘాలు, అంతరయా తీయ ఎన్ 
జి వ్ో స్తంస్తథలు తమ మదదతున్త ప్రకట ంచనయ్. కొంతమంది ప్రదరశన్కయరులు మరో అడుగు 
ముందతకసేి ఇలాంట  ప్రిసిథతులకు కయరణం పెటటు బడిదనరీ విధనన్ం వలాన్ే అని, సయమాన్ా 
ప్రజల రక్షణ స్తమాజం చతేులోా న్ ేఉంద ితప్ప ప్రభుతనవలు రక్ించటం లేదని పేరొున్ననరు. 
 
 
దతరదృషుప్తశయతుత , ప్రజల స్తం రక్షణ  కు, స్తంక్ేమానికి తీస్తతకొచ్చిన్ ఎటటవంట  స్తంస్తురణలు 
అయ్న్న అవి పెట ుబడిదనర ీవిధనన్ం మరింత వరిాలేా ందతకు దయహదం చేస్తతత న్ననయ్య తప్ప ప్రజల 
స్తం క్ేమం కొరకు ప్ని చేయటం లేదని తెలిపయరు. ఇంతకు ముందత చనలా మంది ఈ 
స్తంస్తురణల కొరకు శయయశ్కుత లా ప్రయతినంచ్చ విఫలం అయాారు. రోజు రోజుకూ 
హతనాఖాండలలో అస్తతవతలు బారుతున్న న్లా జాతీయులు, లాట న్ అమెరకియ జాతి 
కయరిికుల మరణనలే ఈ భయంకరమెనై్ నిజానిన చపె్పకన్ే చపె్తతున్ననయ్. 
 
 
జాతనాహంకయర ప్ూరితమయ్న్ ప లీస్తత వ్యర ి నిఘా అమెరికయ స్తం యుకత రయష్యు ా లకు 
స్తంబంధించ్చన్ స ంత విషయం ఏమీ కయదత. అయ్న్ప్పట క ీఅమెరికయ లప ఉన్న భూసయవమి 
వరయా నిక ిచెందని్ వ్యరు ఈ జాతనాహంకయర ప్ూరితమయ్న్ నిఘా వావస్తథ న్త అమెరికయ న్తండ ి



ప్రప్ంచ దేశయలకు ఎగుమతి చేయటం లో స్తఫలీకృతులయాారు. అంతే కయక ప్రతి 
పెటటు బడదినర ీవావస్తథన్త అన్తస్తరించే దశే్ం దీనిని ఉతపతిత  చేయటం వ్యరి విధనన్ం లో భాగం 
గయ చేస్తతకున్ననయ్. 
 
పెటటు బడదినరీ వావస్తథ లో పో లీస్తతల అవస్తరం అనివ్యరాం. ఎందతకంటే ప్రశనంచే తతనవనిన 
అణగదొకుటానికి, దయపిడ ీ రయజాం లో భూసయవములన్త స్తతరక్తింగయ ఉంచటానికి, 
కయరిికులన్త అణగదొకుటానికి, పెటటు బడిదనరీ వావసేథ  పో లీస్తత వావస్తథ స్తృషిుకి ప్తన్నదతలు 
వ్ేసింది. ఎందతకంటే శయర మిక శ్కితని దనరుణంగయ దయపడిీ చేసేందతకు స్తహాయప్డుతుంది కన్తక. 
ఇకుడ జాతనాహంకయరం అన్ే భావన్, రయజకీయ, ఆరిాక, సయమాజిక దయపిదలీన్త పెంచ్చ 
పో షించటానికి మరింత దయహదం చేస్తతత ంది. జాతనాహంకయరం శయర మికశ్కితలో వరా విభధేనలు 
స్తృషిుంచ్చ కోటాన్త కోటా స్తంప్దన్త భూసయవమి వరయా లకు దయచ్చ పడెుతుంది. పో లీస్తత వావస్తథ ఈ 
విషయం లో శయర మిక శ్కిత లో తిరుగుబాటటా  రయకుండన అణచ్చవ్ేయటానిక ి చనలా బాగయ 
ఉప్యోగప్డుతుంది. పో లీస్తత వావస్తథ కూర రతవం అన్ేది భూసయవమా విధనన్ం వరిాలాటానిక ి
చనలా బాగయ అవస్తరం. 
 
 
న్నన్నట క ీపో లీస్తత బలగయలు మరింత కౄరంగయ, జాతనాహంకయర ధయరణితో కరుడుకట తన్ వ్యరిలా, 
పయర ణనంతకంగయ మారపిో తున్ననరు. అమెరికయ స్తం యుకత రయష్యత ా లలో ఈ పో లీస్తత వావస్తథ బానిస్త 
వరయా లపె ైగసీత  కయయటానికి మొదటగయ ఏరయపటట చయేబడిన్ది. భూసయవముల వరయా నిక ిఈ 
బానిస్త వరయా లన్త, శయర మిక వరయా లన్త అదతప్తచయేటం అనివ్యరాం అవవటం వలా ఇద ి
స్తంభవించ్చన్ది. సయమాేజావ్యద సెైనిక నిరంకుశ్తనవనిన ఇద ిపెంచ్చ పో షించ్చంది. ఈ బానిస్త 
వరయా లన్త శయర మిక జీవతలన్త భూసయవములు భయంకరమయ్న్ వ్యరిగయ చ్చతీరకరించనరు. 
ఎవరిపెై అయ్తే తీవరమెైన్ దయపిడీ జరుగుతోందయ  వ్యరిని ఈ విధమెనై్ నిందలకు గురి చశేయరు. 
చ్చవరకు జాతనాహంకయరంతో నిండిపో య్న్ పో లీస్తత వావస్తథ పటె తబడదినరీ విధనన్ంకు ప్రతీకగయ 
మారిపో య్ంది. 
 
న్ూాజెరీి న్గరంలోని కయాండనె్ పయర ంతననిన పో లీస్తత వావస్తథ న్త నిరూిలించటానిక ి
ప్రయతినంచ్చన్ పయర ంతననికి ఉదనహరణ గయ చపెయత రు. ఏడు స్తంవతిరయల కిరతం, ఈ పయరిశయర మిక 



న్గరంలో 90% మంది న్లా జాతీయులు మరయిు లాట న్ అమెరకియ జాతీయులు కలిస ి
జీవన్ం ఉండవే్యరు. వీరు ఆ స్తమయంలో అకుడ పో లీస్తత వావస్తథ న్త నిరూిలించే ప్రయతనం 
చేశయరు. కయనీ ప్తిరకలలో మాతరం అకుడ పో లీస్తత వావస్తథ అవస్తరం లేని శయంతీయుత 
ప్రిసిథతులు ఉండటంతో పో లీస్తతలు అవస్తరం లేదని ప్రచనరం చసే్తతకున్ననరు. 
 
 
 
కయనీ అది ఒక మిధా గయ మిగిలిపో య్ంది. అకుడ నివశంచే నివ్యసితులు ఈ విషయం పె ై
అస్తంతృపితని వాకతం చేశయరు. పో లీస్తత వావస్తథ న్త తప్తపగయ చూపంిచే ప్రయతనం 
జరుగుతోందని, వ్యస్తతవ్యనికి దూరంగయ ప్రచనరయలు జరుగుతున్ననయని వ్యరు ఆవ్ేదన్ 

చేందనరు. ఉదనహరణకు “ అకుడ పో లీస్తత వావస్తథ ఏమీ నిరూిలింప్బడలేదత. వ్యర ితీరు 
కూడన ఏమీ మారుికోలేదత. ప్రజలతో వ్యరు మెలగవలసిన్ విధనన్ం కూడన ఏమీ మారలేదత 
“. అని ఎప్పట  న్తండయ అకుడే నివ్యస్తం వతంటటన్న షరియం అన్య అన్ే వాకిత విలేకరులకు 
తెలిపయరు. ఇంకో ఇదదరు నివ్యసితులు ఎడెైవన్ మరియు కతీరన్న రయమోస్ ఈ పయర ంతం న్త      
“ పో లీస్తతలు యుదా భూమిలా భావిసయత రని తెలిపయరు.” 
 

“ఇటటవంట  స్తంధరయాలలో కమూానిజం నిజంగయన్ ే జాతనాహంకయర ధయరణులన్త 
రూప్తమాప్గలదన?” అని అన్తమాన్ంగయ బో య్ంగ్ స్తంస్తథ లో ప్ని చేస ే ఒక యువ 

శయర మికుడు మన్ ప్రతినిధ ిని అడగియడు. 
 
ఆ ప్రశ్నకు అవతన్న్ే స్తమాధనన్ం మన్ం గట త గయ చపెయపలి. ఎందతకంటే కమూానిజం అన్దే ి

పెటటు బడదినరీ వావస్తథ లాంట ది కయదత. కమూానిజం అన్ేది కలిసి జీవితనలన్త కలిసికటటు గయ 
బాగుచేస్తతకొవటం. మన్ందర ి అవస్తరయలన్త మన్ందరూ కలిసికటటు గయ ఉండ ి

తీరుికోవటము. ఇలా జరిగని్ స్తమయంలో పెటటు బడిదనర ీవిధనన్ం వలా జరిగ ేదయపడిీలన్త 
నిరోధించగలుగుతనము. పెటటు బడిదనర ీవావస్తథ ఎప్తపడూ విభజించ్చ పయలించనలన్ ేస్తూతరం పె ై
ఆధనరప్డి ప్ని చసే్తతత ంది. శయర మిక  వరయా లన్త విభజన్కు గురిచసేి వ్యర ిదనవరయ పయరిశయర మిక 
ఉతపతిత  జరిపి అతుాతతమ లాభాలన్త భూసయవములు ఆరిాంచటానికి ఎలాప్తపడూ వ్యరి కృష ి

వ్యరు చేస్తతత ంటారు. ఈ వావస్తథ న్త ఇలా న్డపిించటానికి, వ్యరికి ఎలాప్తపడూ రక్షణ 



కలిపంచటానికి పో లీస్తత వావస్తథ ఎప్పట కీ అవస్తరం. జాతనాహంకయర ప్ూరతిమయ్న్ ఈ 

పో లీస్తత వావస్తథ ప్రప్ంచంలో ఏ మూలన్ అయ్న్న స్తంప్న్న వరయా లకు, భూసయవములకు 
మేలు చేసేందతక ేప్ని చేస్తతత ంద ితప్ప మిగతన ప్రజల రక్షణకు కయనీ ప్రజల శరరయస్తతి కొరకు 
కయనీ ప్ని చేయదత.   
 
ఇటటవంట  దతరయగతనలకు చెరమగీతం పయడవలసిన్ స్తమయం ఆస్తన్నం అయ్ాంది. 
అటటవంట  ప్రిసిథతులన్త సయధించేందతక ే మన్ మొదట  అడుగు ముందతకు ప్డనలి. 

పెటటు బడదినరీ వావస్తథ పెటేు ఈ భాధలన్త, అరయచకయలన్త, అణచ్చవ్ేతలన్త, వరయా లుగయ 
విభజించ ేకయరాకరమాలకు, దయపడిీ వావస్తథలకు వాతిరేఖం గయ మన్ అంతరయా తీయ కమూానిస్తతు  
వరుర్ి పయరీు పెదద ఎతుత న్ ప్రచనరయలు, ప్రదరశన్లు చసేోత ంది. ఇటటవంట  పదెద పెదద 
ఆలోచన్లన్త ముందత ఉండ ి న్డపిించనలంట ే ఈ న్వశ్కం లో స్తరకిొతత న్నయకతవం 
అవస్తరం. మన్ది అంతరయా తీయంగయ అందరి కొరకు పో రయడుతున్న పయరీు. అందతకే మన్ 

పయరీుకి మీ కృషి అవస్తరం. మీ న్నయకతవం తప్పనిస్తరి. మేము మిముిలన్త మన్ పయరీు 
లోకి చేర ిన్ూతన్ ప్రప్ంచ సయథ ప్న్కు కృషి చేయవలసిన్దిగయ ఆహావనిస్తతత న్ననము. 
 
 
కమూానిస్తతు  ఉదామాలు మాతరమే అనినవ్ెైప్తల న్తండి పటెటు బడదినరీ వావస్తథ న్త కూకట  
వ్ేరళళతో స్తహా పెకలించవ్ేయగలదత. వ్యరి అధికయరమున్త తుతుత నీయలు చేయగలదత. వ్యర ి
పో లీస్తత వావస్తథ న్త నిరవీరాం చేయగలదత. ప్రజలందరి సౌకరాం కోస్తం, స్తంక్ేమం కోస్తం 
పో రయడే కొతత  వావస్తథలన్త సయథ పించగలదత. అప్తపడు మాతరమే పెటటు బడదినరీ విధనన్ం వలా 

కలుగుతున్న అవరోధనలన్త ప్రప్ంచ ప్రజలు జయ్ంచగలుగుతనరు.   
 
రండి! మన్ న్ూతన్ ప్రప్ంచననిన మన్మే సయత పించతకోగలమన్న బలీయమెనై్ ఆలోచన్న్త 
నిజం చేదనద ం. రండి! కొతత  వావస్తథలన్త నిరిిదనద ం. రండి! చేయ్ చేయ్ కలిపి న్వశ్కయనిక ి
న్నంది ప్లుకుదనం! 
 
 

 

 
 



 
 
 

 
 
   
ఎల్ సయలవడయర్: రక్షణ వావస్తథ నిరవహణ ఎలా నిరవరితంచనరో మాజీ గరెిలాా  యోధతల 

మాటలలో.... 
 
 
1979-1992 స్తంవతిరయల మధా కయలంలో మధా అమెరికయ ఎల్ సయలవడయర్ దశే్ంలో 
అంతరుాదదం జరిగింది. ఆ స్తమయం లో కొనిన పయర ంతనలన్త ప్రజలు హస్తతగతం చేస్తతకుని 

సయవతంతరయం ప్రకట ంచతకున్ననరు. ఆ పయర ంతనలలో వ్యరు రక్షణ వావస్తథ న్త ఎలా నిరవరితంచనరో 
అని తెలుస్తతకున్ేందతకు జరిపని్ ఒక ఇంటరూవయ న్తండి తీస్తతకున్న ఒక చ్చన్న భాగమే  ఈ 

వ్యరయత  రూప్ం... 
 
ఆ అంతరుాదదం లో ఎకుువగయ గయర మీణ పయర ంత ప్రజలు, ప్టుణ పయర ంతనలలోని ఫ్యాకురీలలో ప్ని 

చేసే కయరిి కులు పయలపా న్ననరు. అప్తపదత ఈ ప్రజలకు వాతిరేఖంగయ అమెరకియ దేశ్ం యొకు 
అండతో నియంతృతవ ధయరణితో పయలన్ సయగసి్తతత న్న ఎల్ సయలవడయర్ ప్రభుతవం యుదదం 
చేసింది. అప్పట  పో రయట యోధతలు ఎలా వ్యరు అప్పఋఇ రక్షణ వావస్తథ న్త నిరవరితంచనరో, 
కమూానిస్తతు  స్తమాజాలు ఎలా రక్షణ వావస్తథ న్త నిరిించతకుని నిరవహించతకుంటాయో, 

పో లీస్తత వావస్తథ లేకుండన ఎలా కమూానిస్తతు  స్తమాజాలు వ్యరి జీవన్ విధనన్నలన్త అందరిక ీ
ఆదరశపయర యంగయ తీరిి దిదదగలుగుతనరో మన్కు వివరించనరు. 
 
మన్ రెడ్ ఫ్యా గ్ ప్రతినిధ ిఇదదరు మాజీ గెరలిాా  పో రయట యోధతలన్త ఇంటరూవయ చేశయరు. 
వ్యరిలో ఒకరు మన్ రెడ్ ఫ్యా గ్ ప్తిరకన్త చదతవతతున్ననరట. మరొకరు “అంతరయా తీయ 

కమూానిస్తతు  వరుర్ి పయరీు” స్తభుాలు. వ్యరు, వ్యరితో పయటట ప్ని చేసిన్ కొంతమంద ి

కయమేేడ్ి మన్క ివిపా్వ స్తమయంలో ఎటటవంట  ధయరణులు మంచ్చవి కయవ్ో మన్కు చకుగయ 
వివరించనరు. దనని పెై ప్రశ్నలు అడగగయ వ్యరు ఈ విధంగయ స్తమాధనన్నలు ఇచనిరు. 
 
 



 
 
రెడ్ ఫ్యా గ్ ప్రతినిధి: అంతరుాదద స్తమయం లో మీరు రక్షణ, స్తహచరులలో కరమ శక్షణ 

వంట వ్యట ని ఎలా ముందతకు సయగేలా చేశయరు? పో రయటంలో పయలపా ంటటన్న వ్యరు తప్తపగయ 
ప్రవరితంచ్చన్ప్తపడు, లేదన మన్కు దయరహం చేయటం తలపెట ున్ప్తడు ఏ విధంగయ స్తమస్తాలన్త 
ప్రిషురించనరు? 

 

ఎఫ్ ఎం ఎల్ ఎన్ యొధతడు: “ విమరశ, ఆతి విమరశ”. ఈ రెండూ చనలా ముఖామెైన్వి. 

అంతేగయక మన్ం ఏ ప్ని చసేిన్న అద ి అందరకి ీ ఆమోదయోగాంగయ ప్రజాభీషుం మేరకు 
జరగయలి. ఆ మూడూ అంతరుాదద స్తమయంలో మేము స్తమస్తాల న్తండి గటెుకుటానికి, 
కరమశక్షణ మెరుగుప్రచతకోవటానికీ, మిగిలిన్ వ్యరిలో ఆతి సెథథరాం నింపేందతకూ చనలా బాగ 
ఉప్యోగప్డను య్” అని మాజీ పో రయట యొధతడు ఒకరు మన్ ప్రతినిధి తో చెపయపరు. 
మోరయా న్ లోని ఉతతర పయర ంతంలో 1970 వ దశ్కంలో ఈయన్ కుటటంబం మొతతం 
కలిసికటటు గయ పో రయటంలో పయలు ప్ంచతకుంది. 
 
 
 

“ అంతరుాదద స్తమయంలోన్ే మాలో ఉన్న అందరనిీ మేము ఒక ేమాట పె ైనిలప్టం కయస్తత 
కషుం అయ్ంది. కొంత మంది కయమేడే్ి తో కషుప్డవలసి వ్ొచ్చింది. వ్యరి హ ైవ్ే లకు దగారగయ 
ఉన్న స్తమయాలలో దనరిక ిఅడుు గయ నిలబడ ికయరుా  ఆపి వచేి వ్యరి దగార వ్ెళళళ వ్యర ిదగార 
డబుులు వస్తూలు చసేే వ్యరు అని తెలిసింది. నిజానికి ఈ విషయం న్డిపించే సయథ య్లో 
వతన్న న్నయకులకు తెలియదత. వ్యరు ఇలాంట వ్యట ని అస్తలు ఒప్తపకోరు. మేము ఈ 

అవలక్షణనలన్త మొదటలా న్ే తవరగయ గురితంచగలిగయము. ఎందతకంటే మా ఎవరి దగారయ డబుు 
లేదత. వ్యరు అలా చేయటం వలా వ్యర ిదగారకు డబుు వ్ొచ్చి చేరింది. ఎవరు అయ్న్న 
ఎకుడ అయ్న్న, ఏద ిఅయ్న్న వస్తతత వతలన్త కొన్టం మొదలు పడెిత ే మేము వ్ెంటన్ ే

అకుడికి చేరి వ్ొదదని నివ్యరించేవ్యళళం.” 
 
 



“ మాలో ఒక వాకిత ఉండేవ్యడు. అతన్త అప్పట కే ఇలా చనలా సయరుా  నియమాలన్త 
అతికరమించనడు. అతడు పో రయటంలో అయ్తే బాగయన్ే పయలు ప్ంచతకున్ననడు. కయనీ అతనిక ి
అస్తలు మన్ం ఏ భావ్యలతో, కయరణనలతో పో రయటా ఇకి దిగయమో మరచ్చపోయాడు. యోధతడు 
ఎప్తపడూ అందరికీ ఆదరశవంతంగయ ఉండనలంటే, అందరూ అత ఇని అన్తస్తరించనలంట ే

అతన్త చేసే ప్న్తలు కూడన ఆదరశవంతంగయ ఉండనలి.” 

 
అతడు అలా చసేిన్ందతకు శక్షగయ న్నయకతవం నిరణయం తీస్తతకుని అతడ ి దగారునండ ి
ఆయుధననిన హస్తతగతం చేస్తతకున్ననరు. అతనిక ిఆహారయనిన తకుువగయ ఇవవటం మొదలు 
పెటాు రు. అతడ ిమా తోట ేన్డిచేవ్యడు. కయనీ అతని దగార ఆయుధం లేకపోయ్య స్తరిక ిఅతడు 
మరింతగయ పయత ప్రవరతన్కు అలవ్యటట ప్డిపో య్న్నడు. 
 
“ మా బలగయలలో సెైనిక పో లీస్తత వావస్తథ లాంట ద ిఏదీ లేదత. మాకు న్నయకతవం మాతరం 
రయజకీయ సదినా ంతనలన్త, న్నయకతవ లక్షణనలన్త, పో రయటాలన్త ఏ విధంగయ ముందతకు 
న్డిపించనలో చనలా చకుగయ వివరించవే్యరు. మేము ఎపిపడయ్తే స్తమావ్ేశయలన్త ఏరయపటట 
చేసేవ్యరమో అప్తపడు మా న్నయకతవం ఒక ప్తస్తతకయని ప్ంచదేి. ఆ ప్తస్తతకం పరేు “ గెరలిాా  
పో రయటం యొకు 15 నియమాలు”. ఆ ప్తస్తతకం మా పో రయటం లో చేరే ప్రతి కొతత స్తభుానిక ీ
ఎలా కరమశక్షణ తో ఉండనలో, నియమావళ్ళ ఏమిటల చెప్పటానికి చనలా బాగయ 
ఉప్యోగప్డేది.” 
 
 
 
కయమేేడ్ి న్త పో రయటానిక ితయారు చేయటానికి చనలా కషుప్డవలస ివచ్చింది. 
 
 
మరొక ఎఫ్ ఎం ఎల్ ఎన్ మాజీ పో రయట యోధతలు మన్ ప్రతినిధి తో మాటాా డుతూ  
 
“ న్ేన్త ఒక రోజు అడవిలో మరో ఇదదరు కయమేేడ్ి తో కలిస ిన్డసి్తతత న్ననన్త. వ్యరు మొదట 
యుదాం లో ఓడిపో య్ గొడవ ప్డి, తరయవత ఈ గెరిలాా  ప రయటం లో చేరయరు.  వ్యరు ఇరువతరూ 



అంతకు ముందత సెైన్ాం లో ప్ని చేసేవ్యరు. ఆ స్తమయం లో అకుడ సెైనిక శబిరయలలో 
మతుత  మందత వ్యడకం అలవ్యటట అయ్ంది. వ్యరు ఈ పో రయటం లో చేరక ముందత 
అవలంభించ్చన్ జీవన్ విధనన్ననిన ఇకుడ కూడన కొన్సయగించనరు. వ్యరికి మతుత  మందత 
వ్యడకం మాన్లేని అలవ్యటటగయ మారిప య్ందట. దననికి వ్యరు బానిస్తలు అయ్పోయారు. 
వ్యరు ఆ ప్ూరవప్త అలవ్యటాన్త మా బలగం లో చరేిన్ప్పట కీ మాన్తకో లేక పోయారు.” 
 
మేము మొతతం ఏడుగురం ఉండేవ్యళళం. మొతతం నిరణయాలు మా కన్తస్తన్నల లోన్ ేన్డచిేవి. 
మేమే న్నాయ నిరేణతలము. ఆ స్తమయం లో ఏం చేయాల అని మేము చనలా సేప్త 
ఆలోచ్చంచనము. మాలో ఇదదరం ఒక వ్ెైప్త. మరో ఐదతగురు మరో వ్ెైప్త. ఆ ఐదతగురు, వ్యరు 
చేసిన్ న్ేరయనిక ిశక్ష విధించనలిిన్ద ేఅన్ననరు. 
 
“ మన్ం ఇప్పట వరకు చనలా తప్తపలు చశేయం. ఇంకయ తప్తపలు చేయటం న్నకు ఇషుం లేదత. 
న్ేన్త వీరితో కలస ిఈ పో రయటం లో పయలపా ంటయ వస్తతత న్ననన్త. ఇవి కయకుండన న్ేన్త ఇంకయ చడెు 
అలవ్యటాన్త, అవ లక్షణనలన్త, తప్తపడు వ్ెైఖరులన్త చూడలేదన ఏంట ? అని ప్రశనంచనన్త.” 
 
 
న్ేన్త అలా మాటాా డే స్తరికి మాలో ఒక కయమేేడ్ కు కోప్ం వచ్చింది. అత ఇకి న్న మాటలు 
న్చిలేదత. అతన్త కయస్తత  మన్సయత పయనిక ిగురి అయ్న్టటా  తెలిసింది.  
 
“ అప్తపడు ఆ ఇదదరు ఇదంతన జరిగయక కూడన మమిలిన వదిలి వ్ెళ్ళళ పో వటమో, పో రయటం 
న్తండి విరమించతకోవటమో చేయలేదత. వ్యరే అస్తంతృపితగయ ఉన్న కయమేడే్ న్త సయమాన్ా 
ప్రజానీకం ఉన్న పయర ంతం లోనికి తీస్తతకళె్ళళ మళ్ళళ మామూలు ప్రిసిథతులు వచేిలా చేశయరు. 
 
తరయవత న్ేన్త మా న్నయకులందరితో స్తమవ్ేశ్ం అయ్ మాటాా డనన్త.  
 
“ ఆ ఇదదరూ తిరగిి సెైన్ాం లో చేరటానిక ిసిదదంగయ లేరని, వ్యరు ఎట ు ప్రిసిథతులలో కూడన 
పో రయటానిక ిగయనీ, ఉదామానిక ిగయనీ దయరహం తల పెటురని వ్యరిక ిచెపయపన్త. వ్యరు మన్తో 
యుదదం చేసిన్ స్తమయం లో వ్యరంతట వ్యరిగయన్ ేమన్ న్నయకుల ఎదతట లపంగిపో యారు. 



వ్యరి ఆయుధనలన్త కూడన స్తవచిందంగయ మన్కు అప్పగించనరు. అంతే కయక గయయప్డిన్ 
మన్ కయమేేడ్ దగారునండ ితీస్తతకున్ ఆయుధననిన కూడన అప్పగించేశయరు. యుదదం ముగిస ే
స్తమయానిక ివ్యరు మిలటర ీకమండర్ి గయ వతంటారు. మన్ం కన్తక వ్యరిని విచనరంిచ్చ శక్ష 
వ్ేసిన్టాయ్తే ఏమి అయ్యా ది? మన్ం ప్రతి ఒకురి గురించ్చ చనలా లోతుగయ తెలుస్తతకోవ్యలి. 
మన్ం పో లీస్తతలం కయదని గురుత  పటెటు కోవ్యలి.” 
 
ఈ అన్తభవ్యల న్తండి మన్ం కమూానిస్తతు  స్తమాజంలో పో లీస్తత వావస్తథ లేకుండన, ఎటటవంట  
యాజమన్ాప్త ఆధిప్తనాలు లేకుండన స్తమాజానిన ఎలా న్డపిించవ్ొచోి  
తెలుస్తతకున్ననము. మన్తో ఉదామాలలో పయలపా న్ే ప్రతి వాకితనీ పోర తిహించటం, వ్యర ి
పయర తినిధనానిన మెరుగు ప్రచటం దనవరయ అందరి మన్నలన్త ప ందగలుగుతనము. అందరూ 
కలిసి ఒక ేమాట కోస్తం ఉదామానిన ముందతకు తీస్తతకెళళగలుగుతనము. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

ప్రజలందరినీ ఒక ేతనట పెై క ితీస్తతకురయవటానికి పో ర్ు లాండ్ లో స్తమావ్ేశ్మెనై్ కయమేడే్ి. 
 



పో ర్ు లాండ్, ఆరిగన్  జులెై 20: 

 

ఆరిగన్ రయషుంా లోని పో ర్ు లండ్ ప్టుణం లో ప్రజలు స్తభలు నిరవహించనరు.ఇకుడ 

జాతనాహంకయర ధయరణి తో న్లా జాతీయుల పె ైదనడులన్త ఖండసి్తూత  50 రోజుల కంట ేపెైగయ 
నిరస్తన్ ప్రదరశన్లు ఏరయపటట చేశయరు. వ్యరు # బాా క్స లెైవ్సి మాాటర్ అన్ే నిన్నదననిన మారు 
మోగేలా ప్రప్ంచననికి వినిపించనరు.  అంత ే కయక జాతనాహంకయర ప్రభుతవ దనడులలో 
చనిపో య్న్ కయమేేడ్ి కు ఘన్ంగయ నివ్యళళళ అరిపంచనరు. 
 
 
ఈ మధా కయలంలో అమెరికయ కయపిటలిస్తతు  నిరంకుశ్ ప్రభుతవం, ఫ్ెడరల్ హ ంలాండ్ సెకూారటి ీ

స్తంస్తథల పో లీస్తతవ్యరిని ప్రదరశన్లకు, ప్రదరశన్కయరులకు వాతిరేఖంగయ అణచ్చవ్ేయటానిక ి
ప్రతేాకంగయ నియమించనరు. ప్టుణంలో అదే విషయం పెై అందరూ చరిించతకోవటం 
జరిగింది. జులెై 2 వ తదేీన్ ప్రశయంత వ్యతనవరణంలో ప్రదరశన్కయరులు స్తభలు నిరవహిస్తతత న్న 
స్తమయంలో పో లీస్తత వ్యర ేఅలారుా  జరుగుతున్నటటా  వతండ ేవ్యతనవరణననిన స్తృషిుంచనరు. 
స్తభలో ఉన్న ప్రదరశన్కయరులన్త చెదరకొట ు వ్యరిని బలవంతముగయ ముందతగయ 
తీస్తతకువచ్చిన్ అదెద కయరుల లోనికి ఎకిుంచనరు. అకుడ న్తండి వ్రెే పయర ంతననికి తరళ్ళళంచ ే

ప్రయతనం చేశయరు. కయరణం లేకుండ నిరంకుశ్ంగయ శయంతీయుత వ్యతనవరణననిన పయడుచేస ి

అలారుా  జరిగేటటవంట  ప్రిసిథతిని స్తృషిుంచనరు.ప్రదరశన్కయరులలో ఒకరిపెై పయర ణనలకు హాని 

కలుగచేయని రబురు బులెా ట్ తో తల పెై కయలుపలు జరిపయరు. అతడు తీవరంగయ 
గయయప్డను డు. 
 
 
పో ర్ు లాండ్ లో పో లీస్తతలు మన్ కయమేేడ్ి చసే్తతత న్న ఉదామాలన్త నిరవీరాం చేయటానికి, 
ప్రదరశన్లన్త చదెరకొటుటానికి తీవర ప్రయతననలు చేస్తతత న్ననరు. తదనవరయ వ్యర ినిరంకుశ్ 
పయలన్న్త ముందతకు తీస్తతకుపో వ్యలని, పటెటు బడదినరీ వావస్తథ ఆలోచన్లన్త ముందతకు 
తీస్తతకుపో య్య ప్రయతనం చేశయరు. ఇదే స్తమయంలో మన్ం తప్పనిస్తరిగయ ఒక విషయం 
గురుత ంచతకోవ్యలి. ఈ పెటటు బడిదనరీ వావస్తథకు ప్రతినిధతలుగయ ప్ని చేస్తతత న్న పో లీస్తతవ్యరి చతే 

కయపిటలిస్తతు లు, ఆదిమ వ్యస్తతలుగయ గురితంప్త ప ందిన్ వ్యరిపెై తమ భావజాలాలన్త 
రుదదటానికి ప్రయతననలు చేసి విఫలం అయారు. దననికి వ్యరు పో లీస్తత వ్యరిచతే అతాంత 



కూర రమయ్న్ ప్న్తలన్త చేయ్ంచనరు. ట యర్ గయాస్ న్త ప్రయొగించనరు. తదనవరయ ప్రదరశన్ 

కయరులకి ఊపిరి ఆడకుండన చేశయరు. ఇంకయ ప్రదరశన్ కయరులకు ఎన్నన ఇబుందతలు 
తలపెటాు రు.  
 
 

 
మేము ఇకుడిక ిఏలా వచనిమంటే:  
 
జారిా ఫ్యా య్డ్ హతా జరిగిన్ తరయవత దేశ్ వ్యాప్తంగయ చనలా ఉదామాలు, ప్రదరశన్లు మే 

న్ెలలో మొదలు అయాాయ్. ఈ ప్రదరశన్లకు అన్కే మంది హాజరు అయాారు. అందతవలా 

విభిన్న ఆలోచన్లు, విభిన్న కోణనల స్తమాలోచన్ల తరయవత పదెద ఎతుత న్ నిరస్తన్ 

ప్రదరశన్లే అనినంట క ీస్తరి అయ్న్ స్తమాధనన్ం అని తేలింది. 
 
 

 
ఈ ఉదామాలలో ప్రదరశన్ల గురించ్చ, శయంతీయుత కవ్యతు ప్రదరశన్ల గురించ్చ, ఆరిాక 
విషయాల గురించ్చ, స్తమాజంలో ఉన్న ఇతరులకు విషయాలన్త వివరించటం, వ్యరిలో 
చెైతన్ాం తీస్తతకురయవటం, ఉదామకయరుల తయార,ీ వంట  వ్యట పె ైచరిలు ముమిరంగయ 
సయగయయ్. 

 
ఈ విధంగయ ప్రజలందరూ ఉదామానిన ముందతండ ిన్దపిించటం వలా, అందరూ రకరకయల 

భావజాలాల న్తండ ిరయవటం వలా కొంత అభిపయర య భేదనలు ఉన్ననయ్. అయ్త ేచనలామంద ి

వ్యరిని వ్యరు కమూానిస్తతు లు గయ అన్తకోవటం లేదత. కయనీ వ్యరు అందరూ కమూానిజం 
మరియు రెడ్ ఫ్యా గ్ నిరేదశంచతకున్న లక్యాల సయధన్ గురించ్చ అందరకిీ తెలిసేలా ప్రచనరం 
చేయటం మొదలు పెటాు రు. 
 
ఆ లక్యాలు ఇలా వతన్ననయ్: 

 
* జాతనాహంకయర ధయరణ ిపెై యుదదం 
 
* అందరిక ీఆరోగాం 



 
* నిరంకుశ్తవ పో లీస్తత వావస్తథ నిరూిలన్ 

 
 
పో ర్ు లాండ్ లో వ్ేల కొదీద ప్రదరశన్కయరులు స్తభలు నిరవహించ్చన్ప్తపడు వ్యరు చతరుకుగయ 
పయలపా న్ననరు. వీరు ఎకుువ మంది కొతతవ్యర ే కయవటం విశరషం. ఇలా కొతత  రకతం 
ఉదామాలలోనిక ి రయవటం న్ూతన్ ఉతేతజానిన ఇచ్చింది. వీరిలో ఎవరిక ీఈ స్తంప్రదనయ 

రయజకీయ వావస్తథ ల పెై న్మికం పోయ్ంది. ఇప్తపడు వీరందరూ కొతతదన్ం కోస్తం 
ప్రయతననలు చేస్తతత న్ననరు. వ్యరు ప్రప్ంచ వ్యాప్తంగయ ఉన్న కమూానిస్తతు ల మదదతు కెై ఎదతరు 
చూస్తతత న్ననరు. మారుప మంచ్చదని వ్యరి గట ు న్మికం. 
 
 
 
ఈ విధంగయ ఉదామ కయలంలో మా బృందం స్తభుాలు వూాహ ప్రతి వూాహాలు ఎలా వతండనలో 
చరిించతకున్ననము. ఈ చరిలు పో ర్లండ్ లోని మిగిలిన్ కయమెేడ్ి అందరినీ ఒకే మాట పె ై
కి తీస్తతకు రయవటానికి ఎంతగయన్న దయహదం చేశయయ్. 

 
స్తంఘ పయర ధనన్ాతలు:  
 
ఎలాప్తపదూ మా ఉదామాలలో న్లా జాతీయులకు, ఆదిమ జాతి వ్యరయా ల ఆలోచన్లకు, 
మాటకు పయర ధనన్ాత ఉండనలి.  

 
ప్రస్తపర స్తహకయరం: 
 
ఒకరికొకరు ఆహార ప్దనరయా ల విషయం లో ఉచ్చతం గయ స్తహకరించతకోవ్యలని 

నిరణయ్ంచతకున్ననరు. ఉదామాలలో అనిన విషయాలలో పయలపా న్నలని, ఉన్నంత లో 
స్తహయం చేయాలని వ్యరికి ఆహార సౌకరాం కలిపంచనలని నిరణయ్ంచనము. ఈ వావస్తథలన్త 
ఈ విధంగయ ఏరయపటట చేయగలిగతిే ఈ ప్రదేశయలు ఉదామాలలో పయలు ప్ంచతకున్ే వ్యరిక ి
కలుస్తతకోవటానికి వీలుగయ ఉండే స్తందరాం ఒకట  ఏరపడుతుంది. ఇవ్ే కయకుండన బటులు 



ప్ంచటం, ఉచ్చత ప్తస్తతకయల ప్ంపిణీ, వర్ు ష్యప్తలు నిరవహించటం వంట వి బాగయ 
ఉప్యొగప్డతనయ్. 

 
 
వ్యరయత  ప్తిరకలు: 
 
రెడ్ ఫ్యా గ్ ప్తిరకకు వ్యరతలు రయయటం, దననిని వ్రేే వ్యరికి చరేేలా స్తహకరించటం, బాగయ 
ఆదరించే వ్యరికి, కయమేేడ్ి కు ప్తిరకన్త స్తరఫరయ చేయటం చేయాలి. స్తరికొతత పయఠకులన్త 
రెడ్ ఫ్యా గ్ ప్తిరక చదివ్ేలా పో ర తిహించనలి. వ్యరి స్తూచన్ల న్త, స్తలహా లన్త, తీస్తతకోవ్యలి. 

అందరికీ ప్తిరకయ రంగం యొకు ఆవశ్ాకతన్త తెలియ చేయాలి. 

 
 
సో షల్ మీడీయా న్త ఆధతనీకరణ చేస్తతకోవ్యలి: 

 
సో షల్ మీడీయా అందరిక ీఅందతబాటటలో ఉండటం వలా పో ర్ు లాండ్ లో జరిగిన్ అనిన 
ఉదామాలు విజయాలన్త సయధించగలిగయయ్. ఇప్తపడు ఎకుడ ఏ విషయం జరిగిన్న, 
జరిగిన్ మరుక్షణమే ఆ వ్యరతన్త మన్ం అందరికీ చేరవ్ేయగలిగిన్ శ్కితని స్తంపయదించనము. 
విషయాలని చ్చతనర లతో, గయర ఫతల సయయంతో చనలా స్తతలభంగయ అరథం అయ్యాలా సయమాన్ా 
ప్రజానీకయనిక ి మన్ం ఈన్నడు స్తమాచనరయనిన చేరవ్ేయగలుగుతున్ననము. ప్రజలన్త 
చెైతన్ావంతులుగయ తయారు చేయటానికి వ్యరనిి విదనావంతులుగయ మారిటానిక ి ఈ 

సయధన్నలు ఎంతో ఉప్యోగకరం. స్తమచనరంతో నిండిన్ గయర ఫ్ి, చ్చతనర లు, మొదలయ్న్ 

వ్యట ని ఈన్నడు ప ీదీ ఎఫ్ కయప ీల రూప్ంలో కూడన ఎవరికయ్న్న చేరవ్ేయ వచతి. 
 
ఇన్ి టా గయర ం లో పజేీలన్త కిరయ్యట్ చేయటం దనవరయ విలువయ్న్ స్తమాచనరమున్త దగారోా ని 

వ్యరందరిక ీషేర్ చేయవచతి. 
 
కళలు: 
 



కళలు అన్ేవి ఎటటవంట  ఉదామాలలో అయ్న్న విడదీయరయనివి. కళాకయరులు మాతరమ ే

చ్చన్న చ్చన్న విషయాలన్త సెతైం ఎంతో న్రేుపతో బాగయ అరథం అయ్యా విధంగయ 
చెప్పగలుగుతనరు, ప్రదరిశంచగలుగుతనరు. 
 
యువతరం: 
 

యువరకయత నిన ఖచ్చితంగయ ఉదామాలలో పయలపా న్లేా చేయాలి. ఈ మదాకయలంలో పో ర్ు లాండ్ 

పయర ంతం లో జరిగని్ ఉదామాలలో, ప్రదరశన్లలో యువ కయమెేడ్ి విరివిగయ పయలు 
ప్ంచతకున్ననరు. వ్యరే ప్రజలన్త చెతైన్ా ప్రిచనరు. వ్యరికి ఉదామాలలో పయలపా న్ేటప్తపడు 
కయస్తత  సయవతంతరయం ఇవ్యవలి. విషయాలన్త వ్యరిక ివ్యరుగయ ‘మావి’ అని వ్యరు చొచతికుని 

పో య్యలా చేయాలి. ప్రతి శుకరవ్యరం హ ైస్తూులు సయథ య్ విధనారుథ లకు కవ్యతు కయరాకరమాలు 
నిరవహించటం ఒక సయంప్రదనయం గయ చేయాలి. ఇలా చేసేత మన్కు యువరకతం బలంగయ 
తయారవతతుంది. ఎవరయ్తే ఇంకయ ఉదామాలలో పయలపా న్టానికి ముందతకు వసయత రో వ్యరకి ి
ఒక మంచ్చ అవకయశ్ం కలిపంచ్చన్టటా  అవతతుంది. 
 
“ మన్ం కన్తక ఈ స్తమయంలో ఇకుడ న్లా జాతీయుల హకుుల గురించ్చ 

పో రయడని్టాయ్తే, అందరి హకుుల గురించ్చ మాటాా డిన్టేా , పో రయడిన్టేాన్ని మన్ం అరథం 
చేస్తతకోవ్యలి. 

 
రెడ్ ఫ్యా గ్ న్నట్: 

 
మేము కొతతగయ రడె్ ఫ్యా గ్ చదతవతతున్న పో ర్ు లాండ్ పయఠకులకు ధన్ావ్యదనలు 
తెలుప్తకొన్తచతన్ననము. మీ న్తంచ్చ రసెయపన్ి కోస్తం ఎదతరు చూసయత ము. 
 

పో లీస్తత వ్యరి కూర రతవం: కమూానిజం కొరకు మన్ం చేయ్ చేయ్ కలపయలి.  

 
దక్ిణనఫ్ికయ జులెై 19: 

 
కోవిడ్-19 ప్రప్ంచ  వ్యాప్తంగయ తన్ విశ్వ రూప్ం ప్రదరిశసోత ంది. ఈ స్తమయంలో మాన్వతవం 
లేని పెటటు బడిదనర ీ వావస్తథ తన్ అస్తలయ్న్ రూపయనిన ప్రజలందరికీ అరథం అయ్యాలా 



చూప్తతోంది. మహమాిరిని నిరోధించటంలో కయనీ, స్తరయ్న్ నిరణయాలు తీస్తతకోవటం లో 
కయనీ ఈ కయపిటలిస్తతు  ప్రభుతవ న్నయకులు విఫలం అయాారు. ఇది ముందతగయన్ే ఊహించ్చన్ 

ప్రిణనమం. ఈ ప్రిసిథతిని చూడగలిగయరు. ఎందతకంటే ఈ భూసయవమా విధనన్ం తీవర స్తంక్ోభం 
లో కూరుకుపో య్ వతన్నది. ఉతపతిత  సయమరయా యలన్త ఎకుువగయ చేయటం వలా ఉతపతిత 
పెరిగింది. పెరిగని్ ఉతపతిత  వలా లాభాలు తగయా య్. ఇటటవంట  ప్రసిిథతిని వ్యరు ముందతగయ 
ఊహించలేకపోయారు. ఇప్తపడు ప్రజలన్త కంటలర ల్ చేయటానికి నిరంకుశ్ంగయ ప్రభుతనవలు 
ప్రవరితస్తతత న్ననయ్. నిందలి వ్ేరే వ్యరిపెై మోప్టానికి యుదనద లకు మొగుా  చూప్తతున్ననయ్. 

 

 

ఈ పెటటు బడిదనరీ విధనన్ం అన్దేి సయవరథప్ూరితమయ్న్ విధనన్ం. దయపిదీ దనరీ విధనన్ం. ఈ 

విధనన్ం ప్రతీ రోజూ ప్రప్ంచవాప్తంగయ చనలా మంది జీవితనలన్త బలి తీస్తతకుంటటంది. 
ఇప్పట కీ దక్ణి ఆఫ్ిరకయ లో లాక్స డౌన్ విధించ్చ స్తరిగా మూడు న్లెలు అయ్ంది. ఇకుడ ి

కయపిటలిస్తతు  ప్రభుతవం తమ నిరంకుశ్తనవనిన, ప్రతనపయనిన ప్రజల పె ైచూప్తతోంది. చనలా 
మందిని ఉదయాగయల న్తండి తొలగిస్తతత న్ననరు. భదరత లేకుండన పోయ్ంది. పో లీస్తత మరియు 
సెైన్ాం అరయచకయలు పెరగిిపో యాయ్. అన్ేక చోటా పౌరుల పె ైదనడులు జరుగుతున్ననయ్. 

కొనిన మరణనలు కూడన స్తంభవించనయ్. వీట ని ప్రభుతవ హతాలని అన్తకోవ్యలేమో? ఈ 

భూసయవమా ప్రభుతనవలెప్తపడూ పో లీస్తత వ్యర ి సయవరథ ప్రయొజన్నల కోస్తం చకుగయ 
వ్యడుకుంటటంది. 
 
అమెరికయ లో జాతనాహంకయర ధయరణి వలా హతాకు గురి అయ్న్ జారిా ఫ్యా య్డ్ మరణం 
తరయవత ప్రప్ంచ వ్యాప్తం గయ ప్రజలు, ఉదామ కయరులు పో లీస్తతలకు వాతిరేఖంగయ 
ప్రదరశన్లన్త, ఉదామాలన్త చేప్టాు రు. ఈ ఉదామాలు ముఖాంగయ ఈ స్తమయం లో 
జాతనాహంకయర ధయరణుల పెై వాతిరేఖంగయ పో రయడుతున్నటటా గయ కన్ప్డుతోంది.  
 
కయనీ ఈ ఉదామాలు కేవలం జాతనాహంకయర ధయరణుల పె ై మాతరమే కయదత. మొతతం 
భూసయవమా వావస్తథ కు వాతిరేఖంగయ పో రయటం. పో లీస్తతలు నిరంకుశ్ంగయ ప్రవరితంచటం అన్దే ి

కేవలం జాతనాహంకయరం తో నిడని్ చరా కయక పో వ్ొచతి. కయనీ పో లీస్తత వ్యరి నిరంకుశ్తవం 
మాతరం ఖచ్చితం గయ, ప్ూరితగయ పెటటు బడిదనరీ విధనన్ం యొకు సయవరథ ప్రవృతితని, సయవరథ 



లక్యాలన్త బయటపడెుతోంది. అస్తలు విలువలే లేని ఈ పెటటు బడిదనర ీవావస్తథ ఈ పో లీస్తత 
వ్యరిని కూర రులుగయ, బలీయంగయ, నిరంకుశ్ంగయ తయారు చేసింది. ఈ పెటటు బడిదనరీ వావసేథ 
జాతనాహంకయరమున్త స్తృషిుంచ్చంది. సయమాేజావ్యద భావన్ల వలా ఈ జాతనాహంకయరం అన్ేద ి

ప్రప్ంచం లోని దశే్ దేశయలకు పయకింది. 
 
 

పో లీస్తత వ్యర ికూర రతవం, నిరంకుశ్తవం మన్ం ప్రతి దేశ్ం లోన్ూ చూస్తతత ంటాం. పో లీస్తతలు 
న్లా జాతి వ్యరు అయ్న్ప్పట కీ, వ్యరు వ్యరి జులుం మళా్ళ న్లా జాతీయుల మేద మాతరమ ే

చూప్తతనరు. భారత్ పో లీస్తత భరతీయుల పెై చూప్తతుంది. ఈ పెటటు బడిదనర ీ వావస్తథ 
పో లీస్తతలన్త తమ ఆస్తతత లన్త రక్ించతకొవటానికీ, శయర మిక వరాం లో అలజడులు రయకుండన 
నిరోధించేదతకు ఒక ఆయుధం లా ఉప్యోగించతకుంటటంది. 
 
ఇటీవలే దక్ిణ ఆఫ్ిరకయ లో ఒకరిని పో లీస్తతలు తీవరంగయ చ్చతకబాదనరు. అతడినిన్నవరు 
వివస్తతత ా డిని చసే ిమోకయళళపెై న్తంచ  ోపటెాు రు. ఈ స్తమయం లో పో లీస్తతలు కపే్ టౌన్ న్గర 
మేయర్ అయ్న్ వాకిత స్తూచన్లన్త పయట స్తతత న్ననరు. ఆ మేయర్ ఎలా చెపేత వ్యరు అలా 
చేస్తతత న్ననరు. ఆ మేయర్ ఒక పెైరవ్టే్ లాండ్ విషయం లో ఒక పెదద వాకితకి మదదతుగయ 
నిలిచనడు. మేయర్ ఆ ధనిక వరయా నికి చెందిన్ వాకిత యొకు ఆస్తతత లన్త కయపయడే ప్రయతనం 
చేస్తతత న్ననడు. అంతేగయని న్నాయ అన్నాయాల గురంిచ్చన్ చ్చంతన్ే అస్తలు లేదత. ఇది ఇల 

వతండగయ పో లీస్తత వ్యరు ఆ అమాయకుడయ్న్ వాకిత యొకు ఇంట ని న్లే మటతం చేస ి

అతడికి నివ్యస్తం లేకుండన చేసయరు. 
కేప్ టౌన్ ప్టుణం లో వతన్న భూసయవములకు సయమాన్ా ప్రజానీకం వ్ేస్తతకున్న ఇళా విషయం 
న్చిటం లేదత. ప్రజలు నిరిించతకున్న ఆ స్తథలాలకు తమకు డబుు చెలాించటం లేదని, 

ఖాళ్ళ చేయమని ఒతితడ ిచేస్తతత న్ననరు. పటెటు బడదినరీ విధనన్ం లో ప్రతి విషయం లోన్ూ 

లాభారాన్ గురించే ఆలోచ్చస్తూత  ఉంటారు. ఇకుడ చూసేత  మిగతన వ్యరంతన తిండి కోస్తం 
తిప్పలు ప్డుతుంటారు. పెటటు బడిదనరీ  విధనన్ం లో వ్యరి లాభం కోస్తం ఎంతో మంద ి

స్తహ దర, స్తహ దర ీమణులు తమ జీవితనలన్త కోలోపతున్ననరో, బానిస్తలుగయ, పదేలుగయ, 
వస్తతిలేని వ్యరిగయ మారిపో తున్ననరో చెప్పలేకపో తున్నము. వీరు కరిగిపో య్ వ్యరకి ి
లాభాలన్త ఆరిాంచ్చ పడెుతున్ననరు. 



 
 
 

మన్ం జాతనాహంకయరం తోన్ూ, పో లీస్తతవ్యర ికూర రతవం తో నిండిపోయ్న్ ఈ స్తమాజానిన 
మన్ం మారయిలంట ేముందతగయ పెటటు బడిదనరీ వావస్తథ న్త నిరూిలించనలి. కమూానిస్తతు  
విపా్వ్యలు రయవ్యలి. ప్రజలలో చెైతన్ాం రయవ్యలి. ప్రప్ంచ వ్యాప్తంగయ ఉన్న శయర మికులు 
కమూానిస్తతు  ప్రప్ంచ సయథ ప్న్కోస్తం విపా్వ్యలన్త, ఉదామాలన్త ముందతండి న్డిపించనలి. 

తదనవరయ పెటటు బడిదనరీ వావస్తథ న్త న్నశ్న్ం చేయవచతి. 
 
పెటటు బడదినరీ వావస్తథ కయలిపో తున్న మంటలలో మన్ం కొతత  ప్రప్ంచప్త వ్ెలుగులన్త 
చూడవచతిన్త. ఆ కమూానిస్తతు  ప్రప్ంచం నిరిించనలన్ే కల సయకయరం చసే్తతకోవ్యలంట ే

అందరూ కలిసి కటటు గయ న్ూతన్ ప్రప్ంచ సయథ ప్న్కు కృషి చేయాలి. ప్రజలందరి అవస్తరయలు 
తీరేి ఆదరశ ప్రప్ంచననిన నిరిి ంచనలి. తిండి, బటు, నీరు, నివ్యస్తం లాంట  కనీస్త అవస్తరయల 

కోస్తం ప్రజలు ఎటటవంట  ఇబుందతలూ ప్డకూడదత. 
 
 
కోవిడ్-19 మహమిరి ప్రప్ంచననిన కుదొపేస్తతత న్న వ్ేళ కయపిటలిస్తతు  వావస్తథ యొకు 
లోపయలు, దతరయగతనలు ఒకుటొకుట గయ బయట ప్డుతున్ననయ్. ఇంకయ ఆ డొలాతన్నలు 
చకుగయ ప్రజలకు అరథం అవతతున్ననయ్. అరథం అయ్న్ ప్రజలు మలాెగయ ఈ వావస్తథ పె ై
వాతిరేఖత న్త చూప్తతున్ననరు. వ్యరిక ి కలిగని్ ఈ ప్రసిిథతులకు మూల కయరణం 
కయపిటలిస్తతు  వావసేథ అని న్ముితున్ననరు. చనలా మంది కయరిికులు ప్రంచవ్యాప్తంగయ 
పెటటు బడదినరీ వావస్తథకు వాతిరేఖంగయ నిన్నదనలు చసే్తతత న్ననరు. ఈ వావస్తథ న్నశ్న్ననికి కృష ి

చేస్తూత  న్ూతన్ కమూానిస్తతు  ప్రప్ంచ సయథ ప్న్ే లక్షాం గయ దూస్తతకు పో తున్ననరు.   
 
సయమాన్ా ప్రజానీకం మీద పో లీస్తత వ్యరి దనడులు పెరుగుతున్న కొదీద పెటటు బడిదనర ీవావస్తథ 
ఎంతట  బలహీన్మెైన్దయ అరథం అయ్పో తుంది. ఇలాంట  ప్రసిిథతులలోన్ే మన్ం గట ుగయ 
నిలబడనలి. స్తరిగయా  అరథం చసే్తతకోగలగయలి. వచ్చిన్ అవకయశయలన్త జార విడిచ్చ పటెుకూడదత. 
ఉదామం కోస్తం రెట ుంచ్చన్ ఉతనిహం తో ప్ని చేయాలి. ఈ దయపిడీ వావస్తథ కు వాతిరేఖం గయ 
ప్రప్ంచ వ్యాప్తంగయ వతన్న శయర మిక శ్కితని ఏకం చయేాలి. వ్యరి మదదతు కూడ కటటు కోవ్యలి. 



అలా జరగటానికి మన్కు ఒక పయరీు అవస్తరం. ఆ పయరీు పరేే అంతరయా తీయ కమూానిస్తతు  
వరుర్ి పయరీు.  
 
ప్రప్ంచననిన స్తరిగా అరథం చేస్తతకోవటానికి, మారుపన్త కోరుకున్నటాయ్తే మీరు ఖచ్చితం గయ 
ICWP లో చేరండి. భవిషాతుత  అంతన మన్ద!ే మన్ం జయ్ంచ వలసని్ ప్రప్ంచం 
ముందతన్నది!   


