
జనవరి 21, 2020న పశ్చిమ బెంగాల్ రాజధాని అయిన 
కోల్ కతా ఒక విశ్ష్టమైన మహిళా ప్రదర్శనకి సాక్షిగా నిలిచెంది. 
అది AIMSS అఖిలభారత మహాసభలకు హాజరవుతున్నమహిళల 
రాయాలి. ఎస్ప్లేనేడ్ లోని లెనిన్ విగ్రహెం నెండి దాదాపు పది 
వేలమెంది మహిళలతో ప్రారెంభమైన ఊరేగెంపు దద్దరిల్లే నినాదాలతో 
మౌలాలిలోని రాెంలీలా పార్క్ కు చేరుకెంది. ఈ ఊరేగెంపులో 
అని్న రెంగాలకు చెందిన – కళాశాల , విశ్వవిదాయాలయ విధాయారిధినలు, 
రిసెర్చి సాక్లర్స్, లాయరులే, డాక్టరులే, ఉద్యాగనలు, రైతు కూలీలు – 
అెందరూ అని్న వయసులకు చెందిన మహిళలు పాల్గొనా్నరు. వారు 
వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన వారు. అనేక మెంది పసి బిడ్డలి్న ఎతుతుకని 
రాయాలీలో పాల్గొనా్నరు. మహిళలపై జరుగుతున్న ఘోరమైన నేరాలన, 
అతాయాచారాలన, హతయాలన అెంతమెందిెంచాలనీ, మదయాెం, మాదక 
ద్రవాయాలన నిషేధెంచాలనీ, CAA, NRC మరియు NPR లన 
వయాతిరేకిెంచాలని పిలుపునిస్తు నినదిెంచారు. రైతు కూలీలు తమ ఒక 
రోజు పనిని వదులుకని పెద్ద సెంఖయాలో ఊరేగెంపులో పాల్గొనా్నరు. 
వీధులోలే ఇరువైపులా చేరిన ప్రజలు ఈ ఊరేగెంపుని చూసి 
సెంభ్రమాశచిరాయాలతో, ఉత్తుజితులయ్యారు: అవున  మరి! మహిళలోలే 
వచచిన ఈ చైతనాయాని్న చూస్తు, ప్రభుత్వెం తీసుకు వసుతున్న అని్న రకాల 
ప్రజావయాతిరేక విధానాలన ఎదురోక్గలమనే నమ్మకెం కలుగుతుెంది. 
కుల, మత, భాష, ప్రాెంతాలకు అతీతెంగా ఒక మినీ ఇెండియ్ని 
తలపిస్తు, ఉన్నత సిదాధిెంతెంతో ఉత్తుజితులై, కెంకణ బదు్దలైన  ఆ 
మహిళలు ఊరేగెంపులో పాల్గొని, కనవిెందు చేశారు. 

25 రాష్ట్రాల నెంచ- ఉతతురాన హిమాచల్ ప్రదేశ్ మదలుకని, 
సుదూర దక్షిణాన గల కేరళ, కరా్నటకల దాకా – వేలాది మెంది 
మహిళలు అఖిల భారత మహిళా సాెంసక్కృతిక సెంఘెం 4 వ  మహా 
సభలోలే పాల్గొనడానికి కోల్ కతా వచాచిరు. జనవరి 21న రాెంలీలా 

పారుక్లో  బహిరెంగసభన నిర్వహిెంచడెం జరిగెంది. ఈ రోజుకు 
మరో ప్రాముఖయాత కూడా వుెంది. కారి్మక వరగొ మహానాయకుడు, 
మహిళలతోపాటు శ్రామిక ప్రజలెందరి విముకితుకి వెలుగు దివిటీ 
అయిన కామ్రేడ్ లెనిన్ యొకక్ 96వ వరధిెంతి. లెనిన్ విగ్రహానికి 
పుష్టప్ెంజలి ఘటెంచన తరువాత మహాసభల ఊరేగెంపు 
ప్రారెంభమైెంది. లెనిన్ విగ్రహెం ఉన్న పారుక్లో స్థలెం సరిపోక పారుక్ 
చుట్్ట ఉన్నస్థలెంలోన, ఫుట్ పాత్ ల మీదా, మహిళలు పెద్ద 
ఎతుతున గుమిగూడి కారి్మకవరగొ మహా నాయకునికి నివాళులరిప్ెంచారు. 
ప్రసిదధి సామాజిక ఉదయామ నాయకులు మేధా పాటక్ర్ మహాసభలి్న 
ప్రారెంభెంచ ఉపనయాసిెంచారు. ఆమె మాట్లేడుతూ మదటగా 
దేశవాయాపతుెంగా అణచవేతకు, చత్రహిెంసలకు గురౌతున్న మహిళలకు 
మద్దతుగా  AIMSS నిరి్మసుతున్న ఉదయామాని్న కనియ్డారు. ఇెంతకు 
మునపు కూడా చరిత్రాత్మక సిెంగూరు, నెందిగ్రామ్ ఉదయామాలలో 
నాట ప్రభుత్వము, పాలక పార్్ట కి చెందిన గూెండాలు, మహిళా నిరసన 
కారులపై సాగెంచన భయెంకరమైన దమనకాెండకు వయాతిరేకెంగా 
నిర్వహిెంచన నాయాయబదధిమైన నిరసనోదయామెంలో AIMSS ముెందు 
భాగాన ఉెందని ఆమె అనా్నరు. ఒక ఉదయామానికి మహిళా శకితు జోడిెంచ 
బడినట్లేత్ ఆ ఉదయామానికి ఒక నూతన కళ వసుతుెంది; అది చాలా 
ప్రకాశవెంతమౌతుెందని ఆమె అనా్నరు. NRC- NPR-CAA 
ఉదయామెంలో మహిళలు ముెందుెండడాని్న ప్రసాతువిస్తు ఆమె ఈ 
ఉదయామాని్న మరిెంత బలపరచవలసిెందిగా పిలుపు నిచాచిరు.

ఎస్ యూ సి ఐ(కమ్యానిసు్ట) పార్్ట పొలిట్ బ్యారో సభుయాలు 
కామ్రేడ్ సౌమెన్ బసు ఈ మహాసభలకు హాజరై ఉపనయాసిెంచారు. 
మెంచ వాళ్ెందరూ రాజకీయ్లకు దూరెంగా ఉెండాలని కది్ద 
మెంది సలహా ఇసుతుెంట్రని, అలా చేసినట్లేత్ ప్రజలు గుెండాల 
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సోషలిస్టు  యూనిటీ సెంటర్ ఆఫ్ ఇెండియా (కమ్యూనిస్టు  ) పార్టీ అధికార మాస పత్రిక, ఆంధ్ర ప్రదేశ్- తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆర్గనైజంగ్ కమిటీలు   ఫిబ్రవరి , 2020
రూ.5-00  

(తరువాయి 2 వ పేజీలో...) 

4వ అఖిల భారత4వ అఖిల భారత మహిళామహాసభలుమహిళామహాసభలు
 కలకత్తాల  ోఉత్తే జభరితంగ  ాజరిగిన

దృఢ నిశ్చయంతో మహిళా సమస్యలపై పోరాటానికి ప్రతిజ్ఞదృఢ నిశ్చయంతో మహిళా సమస్యలపై పోరాటానికి ప్రతిజ్ఞ

సామానయా ప్రజల తీవ్రమైన కష్ట్టల గురిెంచ ఏ మాత్రెం 
పట్టెంచుకోకుెండా, ప్రజల ఏ సమసయాన కూడా పరిషక్రిెంచే దిశలో 
కాకుెండా కేెంద్ర ఆరి్థక శాఖ మెంత్రి తన సుదీర్ఘ ఉపనాయాసాలతో 
జీమి్మకుక్లన హాసాయాసప్దమైన ఆశావాదాని్న ప్రదరి్శెంచడానికి 
తిరిగ పూనకనా్నడు. వేధసుతున్నఆరి్థక సమసయాలైన భయ్నకమైన 
ధరల పెరుగుదల, నిరెంతరాయెంగా పెరుగుతున్న ఇెంధన ధరలు, 
పెరుగుతున్ననిరుద్యాగెం, పెద్దఎతుతున ఉద్యాగాలు కోలోప్వడెం, ఒకట 
తరువాత ఒకట పరిశ్రమలు మ్త పడడెం, సాధారణ ప్రజల 
ఆదాయెం పడిపోవడెం, సరుకులకు డిమాెండ్ పడిపోవడెం, 
వినియోగదారుడి ఖరుచి తగగొపోవడెం, రైతులకు గటు్టబాటు ధరలు 
ల్కపోవడెం, దూసుకుపోతున్న ద్రవ్యాల్బణెంతో బాటు పెరుగుతున్న 
మాెందయాెం, కార్ప్రేట్ పెద్దల పటలే ఎెంతో జాలి, దయతో బాటు పన్న 
వస్లు యెంత్రాెంగెంలో అలవిగాని అవినీతి వలన కేెంద్ర ప్రభుతా్వనికి 
పడిపోయిన ఆదాయెం, కీలక రెంగాలలో ఉతప్తితుకై పెటు్టబడులు ల్క 
పోవడెం, అనేక సారులే వడ్్డరేటులే తగగొెంచనపప్టకి బాయాెంకుల, ఫైనాన్స్ 
సెంస్థల నెండి పారిశ్రామికవేతతులు రుణాలు తీసుకోకపోవడెం, ప్రభుత్వ 
ఖరుచి పెెంచకపోవడెం మదలైనవాటకి ఆరి్థక మెంత్రి ఏ సమాధానమ్ 
చూపల్దు. ‘సమి్మళిత అభవకృదిధి’ సిదాధిెంతాని్న బాగా ప్రచారెం 
చేసుతునా్నరు, కానీ దేశెం 1% అతయాెంత ధనికుల చేతిలో దాదాపు దేశ 
సెంపద అెంతా అసహయాకరెంగా కేెంద్రీకకృతెం అవుతూ 70% కారి్మకులు, 
రైతులు మధయాతరగతి ప్రజలు దారిద్రయాెంలో ఉెండడానికి ఎలా పొతుతు 
కుదురుతుెంద్ మెంత్రి సమాధానెం చపప్డెం ల్దు. ఆరి్థక సి్థరత్వెం, 
పేదరిక నిరూ్మలన మరియు 10% ఆరి్థక వకృదిధి గురిెంచ చబుతున్న 
గణాెంకాలు వివరాలకు ప్రతయాక్ెంగా దేశెంలో కనబడుతున్న దుర్భర 
పరిసి్థతులు భన్నెంగా ఉనా్నయి. దీని్న బట్ట ఆరి్థక మెంత్రి అబదాధిలు 
చబుతునా్నరని తెలుస్తుెంది. భార్సా్థయిలో ప్రైవేటీకరణ విధానాని్న 
ఎన్నకని ఎల్.ఐ.సి. తో సహా పబిలేక్ రెంగా సెంస్థలనెండి పెటు్టబడుల 
ఉపసెంహరణకు పాలప్డుతూ పి.పి.పి. పదధితిని రైల్్వలు మరియు 
ఇతర రెంగాలలో ప్రవేశపెడుతునా్నరు. మర్ ముఖయాెంగా విదేశీ ప్రతయాక్ష్య 
పెటు్టబడులకు విదాయారెంగెం యొకక్ దా్వరాలన తెరిచ ఈ కీలకమైన 
సెంక్షేమరెంగెంలో మరిెంత వాయాపార్కరణకు పాలప్డిెంది. ‘ఈజ్ ఆఫ్ 
డూయిెంగ్ బిజినెస్’ పేరుతో కార్ప్రేట్ రెంగానికి తాజాగా అనేక రకాల 
పన్నలన మాఫీ చేశారు. ఇెంతవరకు అమలులో ఉన్న రాయితీలన 
వదిల్సుకెంటేనే వయాకితుగత ఆదాయ పన్న రేటలే తగగొెంపు అమలయ్యాలా 
నిబెంధనలు పెట్్టరు. గుతతు పెటు్టబడిదారులు, బ్రుజువా ఆరి్థకవేతతులు, 
బ్రుజువా పాత్రికేయులు భార్ వేతనాలు తీసుకనేటపుప్డు మాత్రెం 
ప్రపెంచ ఆరి్థక వయావస్థ బలెంగా వుెందని చబుతారు. కానీ దేశ ఆరి్థక 
విషయెం వచేచిటపప్టకి మాత్రెం ఎపుప్డూ చపేప్ విధెంగానే ప్రపెంచ 
ఆరి్థక వయావస్థ వకృదిధి బలహీనెంగా ఉెండడెం వలననే భారత ఆరి్థక వయావస్థ 
బలహీనెంగా ఉెందని చబుతారు.

సెంక్షిపతుెంగా చపాప్లెంటే, పెటు్టబడిదార్ పార్్టగా బి.జె.పి. బడ్జుట్ 
న తన వరగొ ప్రయోజనానికి అనగుణెంగా తయ్రు చేసిెంది 
అెంత్గానీ ఎని్నకలలో చేసిన వాగా్దనాల కనగుణెంగా బడ్జుట్లే పీడిత 
ప్రజలకనగుణమైన విధానాని్న అనసరిెంచ ల్దు. కావున ప్రజల 
కష్ట్టలు యధావిధగా కనసాగుతాయి. ఈ ద్రోహానికి వయాతిరేకెంగా 
ప్రజలు బలమైన సెంఘటత ఉదయామాలు నిరి్మెంచడానికి సరైన 
సమయమిదే.

 కేెంద్ర బడ్జుట్ వెలువడిన వెెంటనే ప్రతిసప్ెందిస్తు ఎస్.యు.సి.ఐ 
(కమ్యానిస్్ట) పార్్ట ప్రధాన కారయాదరి్శ కామ్రేడ్ ప్రవాష్ ఘోష్ 

క్ెంది ప్రకటనన 01-02-2020న విడుదల చేశారు:

పెట్టుబడిదారీ అనుకూల, పెట్టుబడిదారీ అనుకూల, 
ప్రజావ్యతిరేక కేంద్ర బడ్జెట్ప్రజావ్యతిరేక కేంద్ర బడ్జెట్

బహిరేంగ సభలో ప్రసేంగిస్తున్న ప్రసిద్ధ సామాజిక ఉద్యమ నాయకురాలు మేధా పాట్కర్



చేతిలో పడతారని ఆయన అనా్నరు. ఇది కూడా ఒక రకమైన 
రాజకీయమేనని ఆయన అనా్నరు. ఈ  పురుష్టధకయా సమాజెంలోని 
అణచవేతకు వయాతిరేకెంగా సమానత్వెం కరకు సరైన పోరాట 
పెంథాని మారగొదర్శకెం చేస్ రాజకీయ్లన మనెం బలపరచాలని 
ఆయన చపాప్రు. మహిళా సా్వతెంత్రయాెం కరకు జరుగుతున్న 
పోరాట్ని్న బలహీన పరచడెం కరకు BJP పార్్ట సమాజాని్న మత 
పరెంగా విడదీయ్లని చూసతుెందనీ, ఇెంకో వైపు కాెంగ్రెస్ పార్్ట 
కూడా సాఫ్్ట హిెందూత్వెం ముసుగులో అదే పని చేసతుెందని ఆయన 
విమరి్శెంచారు. పెటు్టబడిదార్ వయావస్థ ఉనికిలో ఉన్నెంతకాలెం పరిసి్థతి 
ఇలాగే ఉెంటుెందనీ, కావున AIMSS నిర్వహిసుతున్న ఉదయామెం అనేది  

పెటు్టబడిదార్ వయావస్థన కూలద్యడెం కరకు జరిగే ఉదయామానికి 
ద్హదకరెంగా ఉెండాలని ఆయన విజ్ఞపితు చేశారు.

AIMSS ఆహా్వనెం మేరకు బెంగాలేదేశ్ లోని ‘నార్ముకితు కేెంద్ర’ 
(బెంగాలేదేశ్ ఉమెన్స్ లిబరేషన్ సెెంటర్) అనే మహిళా సెంఘెం నెండి 
ప్రతినిధులు ఈ మహాసభలకు హాజరయ్యారు. ఆ ప్రతినిధుల తరఫున 
కామ్రేడ్ సీమ దతతు బహిరెంగ సభలో మాట్లేడారు. AIMSS అఖిల 
భారత అధయాక్షులు కామ్రేడ్ ఛాయ్ముఖర్జు బహిరెంగ సభకు అధయాక్త 
వహిెంచారు. ప్రధాన కారయాదరి్శ కామ్రేడ్ కియ్ దే మరియు ఇతర 
రాష్ట్ర నాయకులు కూడా ప్రసెంగెంచారు. NRC-NPR-CAA లకు 
వయాతిరేకెంగా ఒక తీరా్మనాని్న ఏకగ్రీవెంగా ఆమోదిెంచడెం జరిగెంది. 

జనవరి 22, 23 త్దీలలో హౌరాలోని శరత్ సదన్ లో 

ప్రతినిధుల సభ జరిగెంది. ప్రధాన తీరా్మనెంతో బాటు ఆరి్టకల్ 
370 రదు్ద పైనా, అసెంఘటత కారి్మకులైన ఆష్ట, ICDS కారి్మకుల 
సమసయాలపైనా తీరా్మనాలన ప్రవేశపెట్ట ఆమోదిెంచడెం జరిగెంది. 
సెంస్థ కానిస్టిట్షన్ పైన కూడా చరచి జరిపి ఆమోదిెంచారు. ఈ 
మహా సభలలో నూతన అధయాక్, ప్రధాన కారయాదరు్శలుగా కామ్రేడ్ 
కియ్ దే, కామ్రేడ్ ఛబ్్బమోహెంతి లు ఎని్నకయ్యారు.

ప్రతినిధుల సభలో రెండవ రోజు ఎస్ యూ సి ఐ (కమ్యానిసు్ట) 
పార్్ట ప్రధాన కారయాదరి్శ కామ్రేడ్ ప్రవాష్ ఘోష్, మహిళా ఉదయామ 
కారయాకరతుల కరతువాయాలు, విధులు గురిెంచ ఉపనయాసిెంచారు. మహిళా 
ఉదయామ ధ్యాయ్ని్న రట్టెంచన శకితుతో ముెందుకు తీసుకు పోతామనే 
ప్రతిజ్ఞతో మహాసభలు ఉత్తుజ పూరితెంగా ముగశాయి . 

అనేక అభవకృదిధి చెందిన, అభవకృదిధి చెందుతున్న దేశాలతో 
పోలిచిత్, మన దేశెంలో విదయాకు బడ్జుట్ కేట్యిెంపు చాలా తకుక్వనీ,  
నిధుల కరత మన విదాయావయావస్థలో నెలకన్న దుసి్థతికి ప్రధాన 
కారణాలలో ఒకట అని శ్రీ వెెంకటేశ్వర విశ్వవిదాయాలయెం మాజీ 
వైస్-ఛానిస్లర్ ప్రొఫెసర్ డబ్లేష్య. రాజెంద్ర అనా్నరు. తిరుపతిలోని 
శ్రీ వెెంకటేశ్వర విశ్వవిదాయాలయెంలోని ఆర్్టస్ బాలేక్ ఆడిట్రియెంలో 
2020 ఫిబ్రవరి 8 న ఆల్ ఇెండియ్ స్వ్ ఎడుయాకేషన్ కమిట, 
ఆెంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విభాగెం ఆధ్వరయాెంలో జరిగన ఒక రోజు స్వ్ 
ఎడుయాకేషన్ కాన్ఫరన్స్ న ఆయన ప్రారెంభసుతు ప్రసెంగెంచారు. విదాయా 
బోధన, అభాయాసెంలో క్షీణెంచన ప్రమాణాలపై ఆయన విచారెం 
వయాకతుెం చేస్తు ఉపాధాయాయులు, విదాయారు్థలు తమ తమ  బాధయాతలన 
నిర్వరితుెంచడెంలో జవాబుదార్తనెం గురిెంచ  నొకిక్ చపాప్రు.

ప్రారెంభ సమావేశానికి అధయాక్త వహిెంచన శ్రీ వెెంకటేశ్వర 
విశ్వవిదాయాలయెం యూజీసీ ఎమెరిటస్ ఫెలో ప్రొఫెసర్ ఎ. 
రెంగారడి్డ మాట్లేడుతూ, విదయాకు అధక ప్రాధానయాత ఇవా్వలనీ, 
ఎెందుకెంటే విదాయావయావస్థ అభవకృదిధి దా్వరా మాత్రమే సమాజ పురోగతి 
సాధయామవుతుెందని చపాప్రు.  విదయా దా్వరా వాయాపితు చెందే జా్ఞనెం 
దేశెంలోని ప్రతి మ్లలోనూ వాయాపిెంచాలని ఆయన ఉదా్ఘటెంచారు. 
అెందరికీ అెందుబాటు, సమానత్వెం, నాణయాత, నాయాయెం, 
జవాబుదార్తనెం అనే ఐదు స్త్రాలకు కటు్టబడి ఉెండే  విదాయా 
విధానాని్న రూపొెందిెంచాలని ఆయన విజ్ఞపితు చేశారు.

ఈ కాన్ఫరన్స్ కు కీ నోట్ సీప్కర్ గా హాజరైన అల్ ఇెండియ్ 
స్వ్ ఎడుయాకేషన్ కమిట అఖిల భారత ప్రధాన కారయాదరి్శ ప్రొఫెసర్ 
అనిస్ కుమార్ రే ప్రసెంగస్తు సా్వతెంత్రయాెం వచచినపప్ట నెండి విదాయా 
విధానాలన రూపొెందిెంచడెం వెనక ఉన్న పాలకుల అసలు లక్షయాని్న 
వెలలేడి చేశారు. విదయా ఎలా ఉెండాలి అనే ప్రశ్నకు సెంబెంధెంచ రెండు 
దకృకప్థాలు, రెండు ఆలోచనా ధోరణులు ఉెంట్యని ఆయన 
అభప్రాయపడా్డరు. తమ పిలలేలకు జా్ఞనాని్న, మెంచ వయాకితుతా్వని్న 
అెందిెంచే విదాయావిధానెం కావాలని ప్రజలు కోరుకుెంటుెండగా, 
పాలకులు మాత్రెం దీనికి విరుదధిెంగా విదయాపై విధానాలన 
రూపొెందిసుతునా్నరని ఆయన వాయాఖ్యానిెంచారు. జాతీయ విదాయా 
విధానెం ముసాయిదా-2019 వేలాది పాఠశాలలన మ్సివేయడెం 
మరియు పెరుగుతున్న విదాయా వయాయెం గురిెంచ మాట్లేడటెం ల్దని, 
ఇది లక్లాది మెంది సామానయా ప్రజలకు విదయాన దూరెం చేయడానికి 
దారితీసుతుెందని ఆయన పేర్క్నా్నరు. పాఠశాల సా్థయి నెండే విదయాన 
వకృతితుపరెంగా చేస్ ప్రతిపాదనన ఆయన వయాతిరేకిెంచారు, ఎెందుకెంటే 
ఇది విదాయా విదయా యొకక్ అసలు లక్ష్యమైన అకడమిక్ మేధసుస్న 
దెబ్బతీసుతుెందని ఆయన భావిెంచారు. ఒక వైపు ఈ విదయా విధానెం దేశ 
జాతీయత గురిెంచ చాలా మాట్లేడుతూ, మరోవైపు విదయాలో విదేశీ 
పెటు్టబడులకు ఆహా్వనెం పలకడెం అనేది ఒకదానికకట విరుదధిమైన 
విషయమని ఆయన ఆశచిరయాపోయ్రు.

ప్రారెంభ సమావేశెం పాయానెల్ వకతులలో ఒకరైన మానవ హకుక్ల 

ఉదయామ రాష్ట్ర నాయకుడు ప్రొఫెసర్ 
ఎ. చెంద్ర శేఖర్, కస్తురి రెంగన్ 
కమిటీ సిఫారసులపై విమర్శనాత్మక 
పరిశీలనలు చేశారు. ఈ జాతీయ విదాయా 
విధానెం ముసాయిదా-2019లో 
ఎకుక్వ అతి పడడెంబరాల ముసుగులో  
1986లో వచచిన నూతన విదాయా 
విధానెం తెచచిన  విదాయా వాయాపార్కరణ, 
ప్రైవేటీకరణ, కాష్టయికరణ 
మరియు కేెంద్రీకరణ పద్దతులన 
మరిెంత ప్రోతహిెంచే సిఫారసులు 
మినహా కతతుగా ఏమీ ల్దని ఆయన 
వాయాఖ్యానిెంచారు. కస్తురి రెంగన్ 
కమిటీ దేశ ప్రాచీన సెంసక్కృతి, వారసత్వెం అెంట్  నలెంద, తక్శ్ల 
గురిెంచ ప్రతిసారి ప్రసాతువిెంచడెం, విదాయా నాణయాత గురిెంచ పదే పదే 
ఉచచిరిెంచడెం తపప్, వాసతువ సమసయాలకు పరిష్టక్రాలన చూపల్క 
పోయిెందని ఆయన చపాప్రు. రాజకీయ నాయకుల చేతులోలే 
అధకారాలన కేెంద్రీకరిెంచడెం కోసెం రాష్ట్ట శ్క్ష అయోగ్ వెంట 
సెంస్థన ప్రతిపాదిెంచెందనీ, తదా్వరా విదయా యొకక్ స్వయెంప్రతిపతితుని 
పూరితుగా కాలరాచవేయడెం, రాష్ట్ర ప్రభుతా్వల అధకారాలన 
హరిెంచడెం జరుగుతుెందని ఆయన విమరి్శెంచారు.

ఈ సమావేశెంలో తమిళనాడుకు చెందిన అనా్న 
విశ్వవిదాయాలయెం ప్రొఫెసర్ హోసి్మన్ తిలఘర్ ప్రసెంగస్తు ఈ 
కమిట ఒకక్ ఏబ్వీపీని మాత్రమే సెంప్రదిెంచ, విదయా కోసెం పనిచేసుతున్న 
వివిధ సెంస్థలన సెంప్రదిెంచకుెండా ముసాయిదా సిఫారసులన 
తయ్రుచేసిన తీరున ప్రశ్్నెంచారు. 1986 విదాయా విధానెం యొకక్ 
కనసాగెంపుగా ఈ కతతు విదాయా విధానాని్న కమిట అభవరి్ణెంచెందనీ, 
1986 విదాయా విధానెం అనేది  విదయాన పెటు్టబడులు పెట్ట లాభాలు 
ఆరిజుెంచే  రెంగెంగా ప్రకటెంచెందనీ, విదయాన ప్రాధమిక సా్థయి నెండి 
విశ్వవిదాయాలయ సా్థయి వరకు ప్రైవేటీకరిెంచెందని ఆయన చపాప్రు.  
2019లో వచచిన విదాయాహకుక్  చట్టెం ప్రకారెం విదయాన ప్రాథమిక 
హకుక్గా మారిచినపప్టకీ, 8వ తరగతి వరకునో-డిటన్షన్  ల్దా 
ఆట్మేటక్ ప్రమోషన్న తీసుకువచచిెందనీ,  దీని దా్వరా  మతతుెం 
పాఠశాల విదాయా వాయాసెంగెం అెంతా ఒక ప్రహసనెంగా మారిెందని 
ఆయన విమరి్శెంచారు.

భోజనానెంతర ప్రతినిధుల సమావేశెంలో AISEC ఆెంధ్రప్రదేశ్ 
రాష్ట్ర కారయాదరి్శ శ్రీ ఎస్.గోవిెంద రాజూలు AISEC గత నాలుగు 
సెంవతస్రాలలో నిర్వహిెంచన కారయాకలాపాల నివేదికన ప్రవేశపెట్్టరు. 
ఎెంతోమెంది విదాయావేతతులు, ఉపాధాయాయులు మరియు విదాయారు్థలన 
భాగసా్వమయాెం చేస్తు  వినాశకరమైన నో-డిటన్షన్ పాలసీకి, జాతీయ 
విదాయా విధానెం 2019కు వయాతిరేకెంగా చేసిన ప్రచారెం గురిెంచ ఆయన 
తెలియజశారు. ఆ  తరువాత, ప్రతినిధులుఉతాస్హెంగా చరచిలలో 

జాతీయ విదా్య విధానేం, 2019 రూపేంలో విద్యపై మేంచుకొస్తున్న ప్రమాదకర దాడిని ప్రతిఘటేంచాలి.
తిరుపతిలో జరిగిన ఆేంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర సేవ్ ఎడ్్యకషన్ కాన్ఫరెన్స్ పిలుపు

( 1 వ పేజీ తరువాయి...) 

ప్రతినిధుల సభలో ప్రసేంగిస్తున్న SUCI (కమ్్యనిస్టు) పారీటు ప్రధాన కార్యదరిశి కామ్రేడ్ ప్రవాష్ ఘోష్ 

2 సోషలిస్టు  విప్ల వంసోషలిస్టు  విప్ల వం  ఫిబ్రవరి, 2020

******

పాల్గొని, విదయా యొకక్ వివిధ కోణాలపై తమ అభప్రాయ్లన 
వయాకతుపరాచిరు. కాన్ఫరన్స్ ముగెంపుకు ముెందు, AISEC అఖిల 
భారత నాయకులు శ్రీ దేబాశ్ష్ రాయ్ వివిధ రాష్ట్రాలలో AISEC 
నేతకృత్వెంలో విజయవెంతమైన ఉదయామాల గురిెంచ తెలియజస్తు 
స్ప్రితుమెంతమైన ప్రసెంగెం చేశారు. సా్వతెంత్రయ్ాెం వచచినపప్ట 
నెండి విదాయావకాశాలన పరిమితెం చేయడానికి ఉదే్దశయాపూరితెంగా 
విధానాలు రూపొెందయనీ, ముఖయాెంగా 1986 తరువాత విదయాన 
వాయాపార సరుకుగా మారుసుతునా్నరని ఆయన వాయాఖ్యానిెంచారు. 
ఇపుప్డు ఈ జాతీయ విదాయా విధానెం, 2019 అమలు చేయబడిత్, 
మతతుెం విదయా ముఖయాెంగా ఉన్నత విదయా భార్గా డబు్బ చలిలేెంచగల 
వారికి మాత్రమే లభసుతుెందనీ, విదాయా దా్వరాలు సాధారణ ప్రజలకు 
ఎపప్టకీ తెరవకుెండా  మ్సివేయబడతాయి. క్షేత్ర సా్థయిలో 
స్వ్ ఎడుయాకేషన్ కమిటీలన నిరి్మెంచడెం దా్వరా దేశవాయాపతుెంగా 
స్వ్ ఎడుయాకేషన్ ఉదయామాని్న బలోపేతెం చేయడానికి ప్రతినిధులు 
ముెందుకు రావాలని ఆయన విజ్ఞపితు చేశారు.

చవరికి ఈ సమావేశెంలో ఆెంధ్రప్రదేశ్ విభాగెం  స్వ్ 
ఎడుయాకేషన్ కమిటీని ఎన్నకోవడెం జరిగెంది.  శ్రీ వెెంకటేశ్వర 
విశ్వవిదాయాలయెం మాజీ వైస్-ఛానస్లర్ ప్రొఫెసర్ ప్రొఫెసర్ డబ్లేష్య. 
రాజెంద్ర, విక్రమ సిహాపురి విశ్వవిదాయాలయెం మాజీ వైస్-ఛానస్లర్ 
ప్రొఫెసర్ వి. వీరయయా, యూజీసీ ఎమెరిటస్ ఫెలో ప్రొఫెసర్ ఎ. 
రెంగా రడి్డ,  యుజిసి ఎమెరిటస్ ఫెలో, డిపార్ట్మెంట్ ఎకనామిక్స్, శ్రీ 
వెెంకటేశ్వర విశ్వవిదాయాలయెం మరియు సలహా బోరు్డ , ఎ. రెంగా రడి్డ,  
మానవ హకుక్ల ఉదయామ రాష్ట్ర నాయకుడు ప్రొఫెసర్ ఎ. చెంద్ర శేఖర్ 
ల తో కూడిన ఒక సలహా సెంఘెం ఏరాప్టెంది. అలాగే  ప్రభుత్వ 
పాలిటకి్నక్ కళాశాల డిపార్ట్మెంట్ మెకానికల్ ఇెంజనీరిెంగ్ హెడ్  
డాక్టర్ ఎన్. చెంద్ర శేఖర్ రాష్ట్ర అధయాక్షులుగా, శ్రీ ఎస్. గోవిెంద రాజులు 
రాష్ట్ర కారయాదరి్శగా ఎని్నకయ్యారు. ఈ కమిటీలో  ఉపాధయాక్షులుగా 9 
మెంది విదాయావేతతులు, 7 సెక్రటేరియట్ సభుయాలు, మరో 22 మెంది 
సభుయాలుగా ఉనా్నరు. 

మాట్లాడ్తున్న అల్ ఇేండియా సేవ్ ఎడ్్యకషన్ కమిట అఖిల భారత ప్రధాన కార్యదరిశి ప్రొఫెసర్ అనిస్ కుమార్ రే



తమ సామ్రాజయావాద యుదధి పిపాసతో పశ్చిమ ఆసియ్, ఉతతుర 
ఆఫ్రికా దేశాలైన ఇరాక్, లిబియ్, సిరియ్, లెబనాన్, మరియు 
యెమెన్ లన నాశనెం చేసిన అమెరికా పాలకులు ఇపుప్డు ఇరాన్ 
పైకి యుదాధినికి తెగబడుతునా్నరు. దీనిలో భాగెంగా ఇరానోలే జాతీయ 
హీరోగా కనియ్డబడే జనరల్ సల్మనిని మరియు ఇరాక్ 
జనరల్ న బాగాధిద్  అెంతరాజుతీయ విమానాశ్రయెం దగగొరలో డ్రోన్ 
దాడిలో చెంపివేశారు. ఆ ప్రాెంతెంలో ఉద్రికతుతలన తగగొెంచడానికై 
సౌదీ అరేబియ్తో మెంతనాలు జరపడానికి ఇరాన్ తరపున 
శాెంతి రాయభార్గా సల్మని ఇరాక్ వచచినపుప్డు ఈ దాడి 
జరిగెంది. అమెరికా అధయాక్షుయాడి కోరిక మేరకే ఇరాక్ ఈ చరచిలకు 
మధయావరితుత్వెం వహిసతుెంది. ఒకపుప్డు తాలిబాన్, అల్ఖయిదా లతో 
పోరాడడానికి అమెరికా సల్మనీ మద్దతు తీసుకుెంది. ఇపుప్డు 
సల్మనీని హతయాచేసిన అమెరికా, 2000 మెందికి పైగా అమెరికా 
సైనికులన కడత్రిచిన తాలిబానోతు సెంప్రదిెంపులు జరుపుతోెంది. ఇది 
అమెరికా సామ్రాజయావాద పాలకుల కాపటతా్వని్న, సిగుగొల్ని తనాని్న 
మర్కక్మారు బహిరగొత పరిచెంది. అెంతరాజుతీయెంగా ప్రజాసా్వమయా 
వాదుల తీవ్ర ఖెండనకు గురైన ఈ దారుణమైన హతయాకు పాలప్డి 
కూడా, సామ్రాజయావాద దురహెంకారెంతో అమెరికా అధయాక్షుడు, 
ఇరాన్ గనక ప్రతిచరయాకు పూనకుెంటే తీవ్ర పరిణామాలుెంట్యని 
హెచచిరిెంచాడు. కానీ, ఇరాన్ ఈ హెచచిరికన బేఖ్తరు చేస్తు 
వెందలాది అమెరికా సైనికులున్న ఇరాక్ లోని అమెరికా సా్థవరాలపై 
క్షిపణులతో ప్రతిదాడి చేసిెంది. ఇరాన్, ఇరాక్ సైనికాధకారుల 
హతయాలకు వయాతిరేకెంగా ఇరాక్ లో  లక్లాది మెంది ప్రజలు 
ప్రదర్శనలు నిర్వహిెంచ, ‘అమెరికా నశ్ెంచాలి!’ అని నినాదాలు 
చేశారు. ఇరాక్ పారలేమెెంటు, తమదేశెంలో నన్న 5000 మెంది 
అమెరికా సైనికులన దేశెం విడిచ వెళా్లిస్ెందిగా ఆదేశ్స్తు 
తీరా్మనెం చేసిెంది. అమెరికాలో కూడా దేశవాయాపతుెంగా తమ పాలకుల 
యుద్ధినా్మదానికి వయాతిరేకెంగా ప్రదర్శనలు జరిగాయి. ఇరాన్ సైనిక 
శకితు, ఇరాన్ ప్రజల బలమైన సామ్రాజయావాద వయాతిరేక ధోరణతో 
పాటు ఇతర వతితుడుల కారణెంగా ట్ెంప్ వెనకుక్ తగగొ ఇరాన్ పై 
యుదాధినికి పూనకోల్దు. అయిత్, అభశెంసనకు గురైన ట్ెంప్, 
‘సల్మానీ అమెరికా పై దాడికి ప్రయతి్నసుతునా్నడని, అెందుకే 
అతడిని హతమారాచిలిస్ వచచిెందని’ చబుతూ క్రూరమైన దాడిని 
సమరిధిెంచుకుెంట్ తన ఎని్నకల ప్రచారెంలో జాతీయోనా్మదాని్న 
రచచిగొట్టడానికి ఉఫయోగెంచుకుెంటునా్నడు. ఇరాన్ అెంశెం 
ట్ెంప్ అభశెంసన అెంశాని్న తాతాక్లికెంగా పకక్కు నెట్టెంది. తమ 
రాజకీయ పబ్బెం గడుపుకోవడానికి పెటు్టబడిదార్-సామ్రాజయావాద 
రాజకీయ నాయకులు ఎెంతట నీచమైన పనికైనా పూనకుెంట్రని 
ఈ పరిణామెం మర్కక్మారు రుజువు చేసతుెంది.

మధ్యప్రాచ్యేంలో అమెరికా ఎతుతుగడలు
ఇరాన్ న అమెరికా చాలాకాలెంగా తన లక్ష్యెంగా ఎెందుకు 

చేసుకుెంది?  ఎలా చేసుకుెంది?  రెండవ ప్రపెంచయుదాధినెంతర 
కాలెంలో గల్్ఫ ప్రాెంతెంపై బ్రిటష్, ఫ్ెంచ్ మరియు ఇతర 
సామ్రాజయావాదుల ఆధపతయాెం తగగొన తరువాత, యుదధిెంలో 
దాదాపు ఏమాత్రమ్ నష్టపోని అమెరికా సామ్రాజయావాదులు, 
ఈ ప్రాెంతాని్న తమ అదుపులోకి తెచుచికుని తమ ప్రాబలాయాని్న 
విసతురిెంచుకోవడానికి కుటలమైన అజెెండాన అమలు చేసారు. ఈ 
ప్రాెంతెం సామ్రాజయావాదులు ద్చుకోవడానికి సమకృదిధిగా చమురు, 
సహజవాయువులన కలిగఉెంది. అెంత్గాక, ప్రపెంచెంలోని 
తూరుప్-పడమట భాగాలన కలిపే జల సెంధులనూ, భూ 
మారాగొలనూ కలిగ ఉెంట్ భౌగోళికెంగా, వ్యాహాత్మకెంగా మరియు 
రాజకీయ పరెంగా ముఖయామైన సా్థనెంలో ఉెంది. పోరాటస్ప్రితు 
కలిగన ఈ ప్రాెంత ప్రజలు, ముఖయాెంగా ఇరాక్-ఇరాన్ ప్రజలు, 
తమ ద్పిడ్ పాలకులకు వయాతిరేకెంగా ఉదయామిెంచడెం, వామపక్ 
భావజాలెంతో కూడా ప్రభావితమయియా పోరాట్లన నిరి్మెంచడానికి 
పూనకుెంటున్న సమయెంలో, పచచి కమ్యానిసు్ట వయాతిరేకి అయిన 
అమెరికా మరియు దాని తొతుతు ఇజ్రాయెల్, అకక్డి పాలకులపై 
అసతయా ఆరోపణలు చేస్తు వారిని పాదాక్ెంతెం చేసుకోవడానికి 
ఒకదేశెం తరువాత మర్క దేశెంపై కుట్లు పన్నతూ వచాచియి. గత 
మ్డు దశాబా్దలలో మధయాప్రాచయాెం తీవ్రమైన సామ్రాజయావాద దాడికి 
గురైెంది. అమెరికా సామ్రాజయావాదులు 1990 ఆగసు్టలో ఇరాక్ పై 
కఠినమైన ఆెంక్లు విధెంచారు. తరువాతి సెంవతస్రెం అమెరికా 
నేతకృత్వెంలోని సామ్రాజయావాదులు జరిపిన భార్ బాెంబు దాడులలో 
ఐదు లక్లకి పైగా ఇరాకీ పిలలేలు మరణెంచారు. 2003 లో, ఇటీవలి 
కాలెంలో జరిగన అతయాెంత ఘోరమైన దురాక్రమణ యుదధిెంతో 

యుఎస్ సామ్రాజయావాదులు ఇరాక్ పై దాడి చేసి ఆక్రమిెంచారు. 
మోసపూరితమైన నాయాయ ప్రక్యన నిర్వహిెంచ ఎని్నకైన అధయాక్షుడు 
సదా్దెం హుస్స్న్ న  చెంపారు. వారు, మహిళలు-పిలలేలు-వకృదుధిలతో 
సహా లక్లాది మెంది అమాయక ప్రజలన చెంపి మారణహోమానికి 
పాలప్డటమే కాకుెండా తెగదురభమానాని్న రచచిగొట్టడెం దా్వరా 
ఇరాకీ ప్రజలన నిలువుగా విడదీయడానికి ప్రయతి్నెంచారు.

చమురు మరియు ఇతర సహజ వనరులన కలలేగొట్టడమే గాక 
పాత మెసొపొటేమియన్ నాగరికత యొకక్ విలువైన అవశేష్టలన 
కూడా ధ్వెంసెం చేశారు. మ్యాజియెంలనూ, అమ్లయామైన 
కళాఖెండాలనూ నిసిస్గుగొగా ద్చుకునా్నరు. అదే సెంవతస్రెంలో, 
అమెరికా ఆదేశాలన శ్రసావహిెంచకుెండా నిరాకరిెంచన మర్క 
దేశమైన  సిరియ్పై ఆెంక్లన విధెంచారు. ఈ అమానవీయ 
ఆెంక్లు 2011 లో మరిెంత కఠినతరెం అయ్యాయి. అయిత్, ఈ 
ఆెంక్లు కూడా  సిరియ్న లోబరుచుకోవడెంలో విఫలమైనపుప్డు, 
అమెరికా సామ్రాజయావాదులు, సిరియ్ సిరియ్ సిరియ్ అధయాక్షుడు 
మానవ హకుక్లన ఉలలేెంఘిసుతునా్నడని, అెందువలలే అతనిని 
తొలగెంచాలిస్న అవసరెం ఉెందని ప్రచారెం చేశారు. సిరియ్ 

అధయాక్షుడిని దిెంచేసి అకక్డ తమకనకూలమైన ప్రభుతా్వని్న ఏరాప్టు 
చేసుకోవాలనే కుట్లో భాగెంగా వారు, ‘స్్వచాఛాయుత సిరియన్ 
సైనయాెం’ అని పిలవబడే వారిని సకృష్టెంచారు, వారికి శ్క్ణ ఇచాచిరు, 
ఆయుధాలు ఇచాచిరు, లక్ల సెంఖయాలో విదేశీ కిరాయి దళాలన 
సరఫరా చేయడెం దా్వరా వారిని బలపరిచ, ‘తిరుగుబాటు దళాలు’ 
గా తయ్రుచేసి అధయాక్షుడు అసద్ పైకి సెంధెంచారు. సౌదీ అరేబియ్ 
పెెంచ పోషెంచన ఐసిస్ వెంట ఉగ్రవాద సెంస్థలకు కూడా అమెరికా 
తెరవెనక మద్దతునిచచిెంది. తరువాత, ఐసిస్ తో పోరాటెం పేరిట, 
వారు సిరియ్పై బాెంబు దాడులు జరిపి ఆ దేశాని్న పూరితుగా నాశనెం 
చేశారు. ఈ యుదధిెం ఇెంకా కనసాగుతూనే ఉెంది. టర్రరిసు్టలన 
మటు్టపెట్్టలనే సాకునే చూపిెంచ పేదదేశమైన ఆఫ్ఘనిసాతున్ పై 
దురాక్రమణ చేసి దానిని కూడా నాశనెం చేశారు. రకతుపిపాశులైన 
అమెరికా సామ్రాజయావాదులు అబదా్దలు, దురాశ, ద్రోహెం, క్రూరత్వెం, 
అహెంకారెం, దౌరజునయాెంతో జరిపిన ఈ మకృతుయాకేళికి అెంత్ ల్దు. 

ఇతర అరబ్ దేశాలలో ఇరాన్ సాథానేం
మధయాప్రాచయాెంలోని అరబ్ దేశాలలో, ఇరాన్ ప్రముఖ సా్థనాని్న 

కలిగఉెంది. ఇది మధయాప్రాచయాెంలో 2 వ అతిపెద్ద (సౌదీ అరేబియ్ 
తరువాత) మరియు ప్రపెంచెంలో 4 వ అతిపెద్ద చమురు నిల్వలన 
కలిగ ఉెంది. ప్రపెంచెంలో రెండవ అతిపెద్ద సహజవాయువు నిల్వలు 
అలాగే బొగుగొ, సల్ఫర్ మరియు ఇతర లోహ ఖనిజాల వెంట సహజ 
వనరుల గణనీయమైన నిల్వలు ఈ దేశెంలో ఉనా్నయి.. ఆరగొనైజషన్ 
ఆఫ్ పెట్రోలియెం ఎక్స్ పోరి్టెంగ్ కెంట్రీస్ (ఒపెక్) లో ఇరాన్ సభయాదేశెం. 
సహజ వనరులలో సమకృదిధితో పాటు, ఇరాన్ అరబ్ దేశాలలో 
అతయాధక సైనిక శకితుని మరియు వ్యాహాత్మక భౌగోళిక సా్థనాని్న కలిగ 
ఉెంది. ఇరాన్ న అసి్థరపరచడెం దా్వరా అమెరికా పాలకులకు దాని 
సహజ వనరులన సా్వధీనెం చేసుకోవడానికి వీలు కలగొడమేకాక, 
మతతుెం ప్రాెంతెంలో తమ ఆధపతాయాని్న పదిలెం చేసుకోవడానికి 

అవకాశమేరప్డుతుెంది. అదే సమయెంలో, ఈ ప్రాెంతెంలో 
పెరుగుతున్న అమెరికా వయాతిరేక ప్రతిఘటనా ఉదయామాలన నైతికెంగా 
ఎదురుదెబ్బ తీయడానికి ఉపయోగపడుతుెంది. కాబట్ట, అమెరికన్ 
సామ్రాజయావాదులు, జియోనిసు్ట ఇజ్రాయెల్ న కలుపుకని ఇరాన్ పై 
దాడి చేసి దానిని అసి్థరపరచడానికి ప్రయతి్నసుతునా్నరు. 

ఏదేమైనా, అమెరికా సామ్రాజయావాదుల అభీష్ట్టనికి వయాతిరేకెంగా, 
తన ప్రతయారి్థ సౌదీ అరేబియ్కు వయాతిరేకెంగా, మధయాప్రాచయాెంలో 
ప్రభావెం కోసెం జరిగన వ్యాహాత్మక పోరాటెంలో ఇరాన్ విజయెం 
సాధెంచనటులే తెలుసతుెంది. 2003 లో అమెరికా, సదా్దెం హుస్స్న్ న 
తుదముట్టెంచనపప్ట నెండి సునీ్న అరబ్ ల పాలిత ఇరాక్ లో, 
షయ్ అరబ్ లు మెజారిటీగా నన్న ఇరాన్ ప్రభావెం క్రమెంగా 
పెరిగెంది. పాలకవరగొెంలో భాగమైన ఇరాకీ షయ్ రాజకీయ 
నాయకులతో ఇరాన్ కు సని్నహిత సెంబెంధాలునా్నయి. పాపులర్ 
మబిలైజషన్ యూనిటులే (పిఎెంయు) ఐఎస్  న ఓడిెంచడెంలో 
కీలక పాత్ర పోషెంచాయి. రాజకీయ పార్్ట మరియు సాయుధ 
మిలీషయ్ అయిన లెబనీస్ షయ్ ఇసాలేమిస్్ట ఉదయామెం, హిజు్బలాలే 
తో ఇరాన్ కు సని్నహిత సెంబెంధెం ఉెంది. అధయాక్షుడు బషర్ 
అల్-అసాద్ కు  విధ్యులైన సిరియ్ దళాలతో కలిసి హిజు్బలాలే 
పోరాడిెంది.  ఇరాకీ షయ్ మిలీషయ్లకు సహాయెం చేసిెంది. హైతీ 
తిరుగుబాటుదారులన వారు సా్వధీనెం చేసుకున్న ప్రాెంతాల నెండి 
బహిషక్రిెంచే లక్ష్యెంతో దురా్మరగొపు వైమానిక బాెంబు దాడులతో 
2015 మారిచిలో సౌదీ అరేబియ్ జోకయాెం చేసుకున్నపుప్డు, ఇరాన్ 
హైతీ తిరుగుబాటుదారులకు తన మద్దతున పెెంచెంది. అమెరికా 
మద్దతుతో సౌదీ నేతకృత్వెంలో జరిగన విచక్ణారహిత వైమానిక 
దాడుల వలలే నాశనమైన పేద దేశమైన యెమెన్ లో విధ్వెంసానీ్న, 
మానవతా సెంక్షోభాని్న ఇరాన్ నిరోధెంచల్కపోయిెంది గానీ, దాని 
భౌతిక మరియు నైతిక సహాయెం, హైతీ తిరుగుబాటుదారులకు, 
సౌదీ-యుఎస్ కూటమిని సుదీర్ఘ యుదధిెంలోకి  లాగడానికి 
సహాయపడిెంది. సౌదీ చమురు కరా్మగారాలపై యెమెన్ లోని హైతీ 
తిరుగుబాటుదారులు ప్రయోగెంచన డ్రోన్ ల వెనక కూడా ఇరాన్  
హసతుమున్నటులే ఆరోపణలునా్నయి. అని్నెంటనీ మిెంచ, పశ్చిమ 
ఆసియ్లోని చాలా మెంది పాలకులు యుఎస్ సామ్రాజయావాదానికి 
మరియు పెెంటగాన్ ఆధపతాయానికి నిరలేజజుగా ల్ెంగపోతున్న 
తరుణెంలో,  పశ్చిమ ఆసియ్లోని వివిధ ప్రాెంతాలలో యుఎస్ 
ఆధపతాయానికి వయాతిరేకెంగా పెరుగుతున్న ప్రతిఘటన ఉదయామాలు, 
ఇరాన్, సిరియ్ మరియు లెబనాన్ ప్రభుతా్వల నెండి అని్న రకాల 
మద్దతున పొెందుతునా్నయి. అమెరికా ప్రాయోజిత సైనిక దాడిని 
కూడా లెబనాన్ విజయవెంతెంగా తిపిప్కట్టెంది. ఈ కీలకమైన 
పశ్చిమ ఆసియ్ ప్రాెంతెంలో  పెరుగుతున్న ప్రతిఘటన, పాలసీతునా 
ప్రజల విముకితు పోరాట్నికి సహాయెం బలాని్న సమకూరుస్తు  
ఇజ్రాయెల్ జియోనిస్్ట పాలకులకు చాలా ఇబ్బెంది కలిగసతుెంది. 
సిరియ్ మరియు లెబనానలేతో పాటు ఇరాన్, అమెరికా ఒతితుడికి 
ల్ెంగని శకితుగా నిలిచ అమెరికా మధయాప్రాచాయాని్న విడిచపెట్్టలని 
ఎలలేపుప్డూ కోరుకుెంట్ెంది. ఈ భావన, సౌదీ అరేబియ్ 
యొకక్ మిత్రదేశమైన బహ్రెయిన్ మరియు యునైటడ్ అరబ్ 
ఎమిరేట్స్ (యుఎఇ) వెంట అరబ్ దేశాల ప్రజలలో కూడా 
ప్రతిరోజూ పెరుగుతున్నది. మధయాప్రాచయాెంలో తమ ఆధపతయా, ద్పిడ్ 
నమ్నాలన కనసాగెంచడానికి అమెరికా సామ్రాజయావాదులకూ 
మరియు జియోనిస్్ట ఇజ్రాయెల్ కు సౌదీ అరేబియ్ మరియు దాని 
మిత్రదేశాలు ప్రధానమైనవి. ఇరాన్ యొకక్ అమెరికా సామ్రాజయావాద 
వయాతిరేక ధోరణకి మద్దతుగా అరబ్ దేశాలలో మరియు వారి 
ప్రజలలో ఇరాన్ కి ఉన్న  సా్థనెం, అమెరికా సామ్రాజయావాదులకు పెద్ద  
అవరోధెంగా తయ్రైెంది.

ఇరాన్ చరిత్ర మరియు ఇరాన్ పాలకుల స్వభావేం
ఏదేమైనా, ఇసాలేమిక్ రిపబిలేక్ ఆఫ్ ఇరాన్, ద్పిడ్ మరియు 

ఛాెందసవాద పాలనలో ఉెందని గురుతుెంచుకోవాలి. దాని పాలకులు 
తీవ్రమైన అవినీతి ఆరోపణలన ఎదుర్క్ెంటునా్నరు. ఇరాన్ లో 
నిరుద్యాగెం 12 శాతానికి పైగా ఉెంది. యువతలో ఇది రట్టెంపు కెంటే 
ఎకుక్గా, అెంటే 28.8 శాతెం ఉెంది. అమెరికా విధెంచన ఆెంక్ల 
కారణెంగా ఆరి్థక ఇబ్బెందులు మరిెంత తీవ్రతరెం అయ్యాయి. 
పెరుగుతున్న పేదరికెం, ల్మి, అధక ధరలు మరియు దీర్ఘకాలిక 
నిరుద్యాగెం జనాభాలో ఎకుక్వ భాగాని్న, ముఖయాెంగా యువత 
జీవితాలన నాశనెం చేశాయి. అమెరికా సామ్రాజయావాదులు, ఇరాన్ 
ప్రజలలో తమ పాలకులకు వయాతిరేకెంగా ఉన్న ఈ వయాతిరేకతన 

అమెరికా సామ్రా జ్యవాద కసాయి హంతక దళాల అమెరికా సామ్రా జ్యవాద కసాయి హంతక దళాల 
తాజా దుర్మార్గ పుచర్య- ఇర్న్ జనరల్ హత్యతాజా దుర్మార్గ పుచర్య- ఇర్న్ జనరల్ హత్య

3 సోషలిస్టు  విప్ల వంసోషలిస్టు  విప్ల వం  

(తరువాయి 5వ పేజీలో...) 

ఫిబ్రవరి, 2020



గతెంలో రాష్ట్రెంలో అధకారెంలో ఉన్న ట.డి.పి పార్్ట 
అవలెంబిెంచన విధానాలుగాని, ప్రసుతుతెం అధకారెంలో ఉన్న 
వై.సి.పి చేపట్టన, చేపడుతున్న విధానాలుగాని  పైకి పరసప్రెం 
వయాతిరేకెంగా ఉన్నటు్ట కనిపిెంచనపప్టకీ, అవి రెండూ ప్రాెంతీయ 
పెటు్టబడిదార్ వరాగొనికి స్వ చేసుతున్న ప్రాెంతీయ బ్రుజువా పార్్టల్ననీ, 
ఆ వరాగొనికనగుణమైన విధానాల్ననీ, ప్రజలకు వయాతిరేకమని 
మరువరాదు. చెంద్రబాబునాయిడు అధకారెంలోకి వచచిన 
నాట పరిసి్థతులకు, జగనో్మహన రడి్డ అధకారెంలోకి వచచిన నేట 
పరిసి్థతులకి ఉన్న వయాతాయాసెం, వారి బ్రుజువా రాజకీయ పరిపక్వతలో 
ఉన్న త్డాలవలలే వారి, వారి విధానాలలో భన్నత్వెం కనిపిెంచవచుచి. 
అయిత్ లోతుగా పరిశీలిస్తు అవి మౌలికమైన వయాతాయాసాలు, త్డాలు 
కావనీ అవి వరగొ స్వభావర్తాయా ఒకటే అని త్లిపోతుెంది. ఈ పార్్టలకి 
ప్రజాసా్వమయాెం మీద, ప్రజాసా్వమయా విలువల మీదా, ప్రజాసా్వమయా 
సెంస్థల మీదా గౌరవెం ల్దు సరికదా! వాటని కాలరాచ వేయడానికి 
ఏమాత్రెం వెనకాడవు. మర్ ముఖయాెంగా ప్రపెంచీకరణ విధానాలు 
వచచిన తరువాతి కాలెంలో ఏరప్డిన పెటు్టబడిదార్ సెంక్షుభత 
రాజకీయ, ఆరి్థక సామాజిక వాతావరణెంలో ఇవి మరిెంత సప్ష్టెంగా 
కనిపిసాతుయి.

కతతుగా ఏరప్డిన రాష్ట్రాని్న చెంద్రబాబులాెంట అనభవజు్ఞడు 
వస్తు రాష్ట్రాని్న అభవకృదిధి పథెంలో తీరిచిదిదు్దతాడనే భ్రమలు 2014లో 
ఉెండడెం వలన ఆనాట ఎని్నకలలో ట.డి.పి గెలవడానికి ఒక అెంశెంగా 
లభెంచెంది. అయిత్ రాజధాని అమరావతిని రియల్ ఎస్్టట్ వెెంచర్ 
గా చేసి గ్రాఫిక్స్ లో చూపడాని్న, రాష్ట్రాని్న పారిశ్రామికెంగా అభవకృదిధి 
చేయల్క ‘ప్రత్యాక హోదా’ బ్చని చూపడాని్న ప్రజలు హరి్షెంచల్దు. 
రైతుల-కారి్మకుల సమసయాలన గాలికి వదలివేయడెం, ఉద్యాగ ఖ్ళీలన 
భర్తు చేయకపోవడెం, విదాయా-వైదయా రెంగాలలో ప్రైవేటు కార్ప్రేటలేకు 
అనకూలెంగా వయావహరిెంచడెం వలన ప్రజలోలే వయాతిరేకత పెరిగెంది. 
అలాెంట నేపథయాెంలో 2019లో పెద్ద మెజారిటీతో అధకారెంలోకి 
వచచిన జగన్ ప్రభుత్వెం  వేగెంగా ‘నవరతా్నలు’ అమలు చేయడెం, 
గ్రామ సచవాలయెం ఉద్యాగులు, వాలెంటీరలేన నియమిెంచుకని 
తన సొెంత నెట్ వర్క్ న ఏరాప్టుచేసుకోవడెం, చెంద్రబాబు 
పథకాలనని్నెంటనీ తొలగెంచ సొెంత పథకాలన ప్రారెంభెంచ తనదైన 
ముద్రవేయడానికి ప్రయతి్నస్తుెంది.  

పైకి భిన్నేంగా కనిపిస్తున్న జగన్ ప్రభుత్వ వ్యవహార శైలి 
జగన్ ప్రభుత్వెం ఏరప్డిన వెెంటనే గత చెంద్రబాబు ప్రభుత్వెం 

అధక రేటలేకు కుదురుచికన్న విదుయాత్ పి.పి.ఏ. (Power Pur-
chase Agreement)లన పునఃసమీక్షిెంచాలని ప్రతిపాదిెంచెంది. 
రాజధాని పనలు ఆపివేసిెంది. దీనితో  అెంతరాజుతీయ ఋణ 
సెంస్థలు, కాెంట్రాక్్ట సెంస్థలు ఉపసెంహరిెంచు కనా్నయి. పోలవరెం, 
ఇతర ప్రాజెకు్టల కాెంట్రాకు్టలన రదు్ద చేసి రివర్స్ టెండరిెంగ్ పేరుతో 
కతతువారికి అపప్గెంచడానికి పూనకుెంది. కరియ్ కారలే సెంస్థ 
‘కియ్’ కు రాయితీల విషయెంలోనూ మరియు సా్థనికులకు 
ఉద్యాగాల కేట్యిెంపు విషయెంలోనూ సెంస్థ యజమానాయాని్న 
బదిరిెంచనటులే వారతులు వచాచియి. వైజాగ్ మిలీనియెం టవర్స్ న 
ఖ్ళీచేయిెంచ పూనకోవడెం లాెంట చరయాలన చేపట్టెంది. ఇవనీ్న 
ప్రజల ప్రయోజనాని్న కాపాడడానికి చేపట్టనటులే పైకి ప్రచారెం 
చేసుకున్నపప్టకీ,  వీట వెనక అసలు ఉదే్దశాయాలు వేరుగా ఉన్నటులే 
తెలుసుతుెంది. చెంద్రబాబు ప్రభుత్వెం పెటు్టబడిదారులకు అతయాధక 
ప్రయోజనెం కలిగెంచడానికి కకృష చేసినది వాసతువెం. అయిత్ 
జగన్ ప్రభుత్వెం వీటని ఎెందుకు వయాతిరేకిసతుెంది ల్దా ఎెందుకు 
అడు్డకోెంట్ెంది? కారణాలు: 1) తనని అవినీతి పరుడని నిెందిెంచ, 
అవమానిెంచన చెంద్రబాబు-ట.డి.పి.అవినీతిని బట్టబయలు 
చేయ్లి. 2) చెంద్రబాబు ప్రభుత్వ పథకాలన పూరితుగా తొలగెంచ, 
తన ప్రభుత్వ పథకాలన, తన ముద్రన ప్రవేశపెట్్టలి, తన 
అనచరులు లబి్దపొెందే అవకాశెం కలిప్ెంచాలి. 3) తనపై ఉన్న 
కేసుల దకృష్ట్టష్య, కేెంద్ర బ్జపీ ప్రభుత్వెం దెబ్బ తీయడానికి ప్రయతి్నస్తు, 
నగదు పెంచే సీక్ముల దా్వరా కూడకటు్టకన్న ప్రజా మద్దతుతో 
నిలదొకుక్కోవాలనకోవడెం. ఇలాెంట చరయాలన మరటుగానూ, 
అసతువయాసతుెంగానూ తీసుకెంటున్నటు్ట పైపైకి కనిపిెంచనపప్టకీ, 
క్రమెంగా పాలక ప్రాెంతీయ పెటు్టబడిదార్ వరగొెం నెండి వసుతున్న 
వతితుడికి తన విధానాలన సరు్దబాటు చేసుకనే మారగొెంలో జగన్ 
ఉనా్నడని తెలుసుకోవాలి. 

రాజధాని విషయేంలో రెేండ్ పారీటులకు 
మౌలికేంగా తేడాలేదు: 

రాష్ట్ర ప్రజలెందరికీ సెంబెంధెంచన రాష్ట్ర రాజధాని లాెంట 
విషయెంలో ఐదు సెంవతస్రాల తరువాత కూడా పరిసి్థతి మర్ 
మదటకే రావడెం దురదకృష్టకరమైనది. గత చెంద్రబాబు నాయుడు 

ట.డి.పి. ప్రభుత్వెం ప్రజాసా్వమయాయుతెంగా ఏకాభప్రాయెం 
తీసుకురావడానికి ప్రయతి్నెంచల్దు. కేెంద్ర ప్రభుత్వెం రాష్ట్ర 
రాజధాని విషయమై ఏరాప్టు చేసిన శ్వరామకకృష్ణన్ కమిషన్ 
అభప్రాయ్లన ఖ్తరు చేయల్దు. దేశెంలోనే సారవెంతమైన 
భూములు గుెంట్రు, కకృష్ణ మరియు ఉభయ గోదావరి జిలాలేలలో 
ఉనా్నయనీ, ఇలాెంట భూములు ఆహార భద్రతకు ముఖయామైనవనీ, 
మ్డు ల్దా నాలుగు పెంటలు పెండే భూములలో రాజధాని 
నిరా్మణెం తగదని శ్వరామకకృష్ణన్ కమిషన్ సప్ష్టెంగా చపిప్ెంది. 
అయినపప్టకీ  ట.డి.పి. ప్రభుత్వెం, తన సా్వర్థ, సెంకుచత రాజకీయ, 
ఆరి్థక ప్రయోజనాల కోసెం ఆ ప్రాెంతెంలో రైతులన బదిరిెంచ, 
భయపెట్ట 33,000 ఎకరాలన, 21,000 ఎకరాల ప్రభుత్వ 
భూమిని ఆనాడు లాయాెండ్ పూలిెంగ్ దా్వరా స్కరిెంచెంది. సిెంగపూర్ 
కెంపెనీలతో పారదర్శకెంగా ల్ని ఒపప్ెందాలు చేసుకనిెంది. ఈ ఐదు 
సెంవతస్రాల కాలెంలో తాతాక్లిక భవనాల్ కానీ శాశ్వత నిరా్మణాలు 
చేపట్టల్దు. ఆ ప్రాెంతాని్న రాజధానిగా ప్రకటెంచకముెందే 
తెలుగుదేశెం నాయకులు, వారి సని్నహితులు చౌకగా రైతులనెండి 
4,000 ఎకరాలు చేజికిక్ెంచుకున్నటులే మీడియ్లో వెలలేడిెంది.

ఇక వై.సి.పి. అధకారెంలోకి రావడానికి ముెందు ఎపుప్డూ 
రాజధానిపై తన విధానాని్న సప్ష్టెంగా ప్రకటెంచల్దు. అధకారెంలోకి 
వచచిన తరువాత, ట.డి.పి. ప్రభుత్వెంలాగానే ఏకాభప్రాయెం 
సాధెంచడానికి ఎలాెంట ప్రయత్నమ్ చేయల్దు. తన ఏరాప్టు 
చేసిన జి.ఎన్.రావు కమిటీ కానీ, బోస్టన్ కనస్లె్టనీస్ గ్రూప్ కానీ, హై పవర్ 
మెంత్రుల కమిటీ కానీ స్వతెంత్రెంగా నివేదికన ఇచచినటు్ట ఏమాత్రము 
అగుపిెంచదు. గత ప్రభుత్వెం ఏరాప్టు చేసిన నారాయణ కమిట 
ముెందుగానే నిర్ణయిెంచన విధెంగా ఎలా అమరావతిని ప్రకటెంచెంద్ 
అదే మాదిరిగానే, ఈ కమిటీలు కూడా ముెందుగా నిర్ణయిెంచన 
(మ్డు రాజధానల) నిర్ణయ్నే్న ప్రకటెంచాయి. గతెంలో ఉమ్మడి 
మద్రాసు రాష్ట్రెంనెండి విడిపోయినపుప్డు కుదురుచికున్న ఒపప్ెందాల 
ప్రకారెం కరూ్నలులో హైకోరు్ట విషయెంలో ఎవరికి అభయాెంతరెం 
ల్కపోయినపప్టకీ, శాసన (Legislative), కారయానిరా్వహక (Ex-
ecutive) రాజధానలెంట్ విడదీసి వేరువేరు చోటలే పెట్టడెం 
ప్రజలకు అనకూలమైనది కాదు. రాష్ట్రెంలోని ఏ ప్రాెంతెం ప్రజలకైనా 
రాజధాని అెందుబాటులో ఉెండేవిధెంగా ఉెండాలి. ఇతర రాష్ట్రాలలో 
సుధీర్ఘ కాలెం క్ెందట అభవకృదిధి చెందిన రాజధానలు భూగోళికెంగా 
అనకూలెంగా ల్కపోవచుచి. కానీ ఆెంధ్రప్రదేశ్ లో రాజధాని కతతుగా 
ఏరాప్టు చేసుతున్నపుప్డు భౌగోళికెంగా అని్న జిలాలేల ప్రజలకూ 
అనకూలెంగా ఏరాప్టు చేసుకని అభవకృది్ద చేసుకోవచుచి. కానీ 
అధకార, ప్రతిపక్ బ్రుజువా పార్్టలు ఆ పరిసి్థతిలో ల్వు. కావున ప్రజల 
ప్రయోజనెం దకృష్ట్టష్య రాజధాని విషయమై ఇపప్టకైనా ఏకాభప్రాయెం 
సాధెంచడానికి రాజకీయ పార్్టలు, మేధావులు మరియు నిపుణులతో 
విసతుకృతమైన చరచిలు నిర్వహిెంచ ముెందుకు వెళాలేలి.

అధికార వికేంద్రీకరణ, అభివృద్్ధ 
వికేంద్రీకరణ అేంటే అరథామేమి? 

ఈ సెందర్భెంగా రాష్ట్రెంలో అధకార వికేెంద్రీకరణ, అభవకృదిధి 
వికేెంద్రీకరణ అెంశాలపై చాలా గెందరగోళెం నెలకని ఉెంది. అధకార 
వికేెంద్రీకరణ అెంటే కారయానిరా్వహక, శాసన, నాయాయ విభాగాలన 
వివిధ ప్రాెంతాలలో పెట్టడమని వాదనలు సాగుతునా్నయి. ఇది 
వాసతువెం కాదు. చరిత్రలో ఒకపుప్డు భూసా్వమయావిధానెం ల్దా 
రాచరికెం ఉన్నపుప్డు అధకారెం అెంటే కారయానిరా్వహక, శాసన, 
నాయాయ అధకారాలు అనీ్న చక్రవరితు ల్దా రాజు చేతిలో  కేెంద్రీకరిెంపబడి 
ఉెండేవి. రాచరికానికి వయాతిరేకెంగా బ్రుజువా ప్రజాతెంత్ర విపలేవాలు 
విజయవెంతమైన తరువాత అధకారాల వికేెంద్రీకరణ (separa-
tion of powers) అనే భావన ఉద్భవిెంచెంది. అెంటే అధకారాలన  
కారయానిరా్వహక, శాసన, నాయాయ విభాగాలలో విభజిెంచడెం 
జరిగెంది. ప్రజల చేత ఎన్నకోబడిన శాసన సభలు(Legislative) 
రాజాయాెంగానికనగుణెంగా శాసనాలు చేసాతుయి. ఆ శాసనాలన 
కారయానిరా్వహక (Executive) శాఖ అమలు చేసుతుెంది. చేసిన 
శాసనాలు రాజాయాెంగానికి అనగుణెంగా ఉనా్నయ్ ల్వా అనే 
విషయ్ని్న నాయాయ్ెంగము (Judiciary) సమీక్షిసుతుెంది. ఇది 
ప్రజాసా్వమయా అధకార వికేెంద్రీకరణ స్్థల స్వరూపము. దీనితోపాటు 
అధకార వికేెంద్రీకరణ వివిధ సా్థయిలలో కూడా ఉెంటుెంది. కేెంద్ర, 
రాష్ట్ర, జిలాలే, మెండల, గ్రామ సా్థయిలలో అెంటే పైనెండి క్ెంది 
వరకు అధకారాలన వికేెంద్రీకరిెంచడెం జరిగెంది. మన దేశెంలో 
అధకారాలు వివిధ సా్థయిలలో అెంటే  కేెంద్ర సా్థయిలో పారలేమెెంటు, 
రాష్ట్ర సా్థయిలో శాసన సభ, జిలాలే సా్థయిలో జిలాలేపరిషత్, మెండల 
సా్థయిలో (గతెంలో సమితిలు ఉెండేవి) మెండల పరిషత్, గ్రామ 
సా్థయిలో గ్రామ పెంచాయితీలలో వికేెంద్రీకరిెంచబడా్డయి. అధకార 

వికేెంద్రీకరణ అెంటే అధకారాలు ఒకే చోట కేెంద్రీకరిెంపబడకుెండా 
వివిధ సా్థయిలలో అధకారాలన బదలాయిెంచడెం అర్థెం. 

అభవకృదిధి వికేెంద్రీకరణ అెంటే స్వల రెంగెం, పారిశ్రామిక, 
వయావసాయక, విదయా, వైదయాెం, రవాణా, సమాచార రెంగాలు అభవకృది్ద 
కని్న ప్రాెంతాలకే పరిమితెం కాకుెండా అని్న వెనకబడిన ప్రాెంతాలకు 
కూడా సమానెంగా పెంపిణీ అవ్వడమే. కానీ పెటు్టబడిదార్విధానెంలో 
అసమాన అభవకృదిధి అనేది ఒక నియమెంగా కనసాగుతుెంది. 
ఎెందుకెంటే ఉతప్తితు అతయాధక లాభెం కోసెం జరగడెం వలన 
పెటు్టబడిదారులు తమకు లాభాలు వచేచి ప్రాెంతాలలోనే పెటు్టబడులు 
పెట్టడానికి పూనకెంట్రు. అెందుకే అెంతరాజుతీయెంగా కని్న 
అభవకృదిధి చెందిన దేశాలుగాన, అభవకృదిధి చెందుతున్న దేశాలుగాన, 
పేద దేశాలుగాన ఉనా్నయి. ఒకే దేశెంలో, ఒకే రాష్ట్రెంలో, ఒకే జిలాలేలో 
కూడా అభవకృది్దలో అసమానతలు ఉెండే పరిసి్థతిని చూడవచుచి. 
నిజమైన సమాన అభవకృదిధి అనేది ఉతప్తితు లాభెం కోసెం కాకుెండా 
పెరుగుతున్న అవసరాల కోసెం ఉతప్తితు చేస్ సషలిసు్ట వయావస్థలోనే 
సాధయాెం అవుతుెంది. అలాగే ఇదే పెటు్టబడిదార్ వయావస్థలో ప్రజా 
ఉదయామెం దా్వరా ప్రభుతా్వలపై వతితుడి తెస్తు  రాష్ట్రెంలో వెనకబడిన 
ప్రాెంతాలకు నీళులే, నిధులు మరియు పరిశ్రమల విషయెంలో 
ప్రాధానయాత నిచచి అమలు చేయడానికి, వివిధ జిలాలేలోలే ఆ జిలాలే యొకక్ 
ప్రత్యాకతలు ఆధారెంగా అని్నవనరులన ప్రజల ప్రయోజనెం దకృష్ట్టష్య 
ఉద్యాగెం, ఉపాధులన పెెంపొెందిెండానికి ఒక సమగ్ర పథకాని్న 
రూపొెందిెంచ అమలు చేయడానికి అవకాశముెంది. అపుప్డే అభవకృదిధి 
వికేెంద్రీకరణన సాధెంచవచుచి.

శాసన మేండలి రదుదు నిరేంకుశేం 
ఏమైత్నేమి అధకార వికేెంద్రీకరణ పేరుతో ప్రజలకు 

అనానకూలమైన మ్డు రాజధానల ఆలోచనన, శాసన సభలో 
తనకున్న బలెంతో ప్రభుత్వెం శాసన సభలో ఆమోదిెంప చేసుకెంది. 
కానీ శాసన మెండలిలో ట.డి.పికి ఉన్న బలెం వలన ఆమోదిెంప 
చేసుకోల్కపోయిెంది. దీని్న జీరి్ణెంచుకోల్ని ప్రభుత్వెం శాసన మెండలి 
రదు్ద తీరా్మనాని్న శాసన సభలో ఆమోదిెంచ కేెంద్రానికి పెంపిెంది. 
శాసన మెండలి అనవసరెం అని ఎస్.యు.సి.ఐ (కమ్యానిస్్ట) పార్్ట 
భావిస్తుెంది. అయిత్ నేడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వెం రదు్ద చేసిన సమయము, 
విధము ప్రజాసా్వమయా వయాతిరేకమైనది. తన కనకులమైన నిర్ణయెం 
శాసన మెండలి తీసుకోల్దు కాబట్ట దాని్న రదు్ద చేయబ్నడెం 
నిరెంకుశమైన చరయా. 

సేంకుచిత రాజకీయాల మధ్య నలిగిపోతున్న 
రాజధాని ప్రాేంత ప్రజలు

2014లో తమ విలువైన, సారవెంతమైన భూములన గత ట.డి.
పి. ప్రభుతా్వనికి అపప్చపప్డానికి ఆ ప్రాెంత రైతులు ఏమాత్రమ్ 
ఇష్టపడల్దు, సరికదా! వయాతిరేకిెంచారు కూడా. అయిత్ ఆ ప్రభుత్వెం 
చేసిన ఒతితుడిని, బదిరిెంపులకు తటు్టకోల్క చవరకు తమ భూములన 
అపప్గెంచారు. ఆనాడు వై.సి.పి.పార్్ట  బలవెంతగా రైతుల భూములన 
స్కరిెంచడాని్న ప్రారెంభెంలో వయాతిరేకిెంచెంది. తరువాత అమరావతిని 
రాజధానిగా అెంగీకరిెంచెంది. కానీ అధకారెంలోకి వచచిన తరువాత 
మ్డు రాజధానలుగా మారచిడెం వలన అమరావతి రైతులు 
తీవ్రెంగా నష్టపోయ్రు. వారిని పూరితు సా్థయిలో ఆదుకని నష్ట్టని్న 
పూడచిడెం రాష్ట్ర ప్రభుత్వ బాధయాత. కానీ ప్రసుతుతెం వారి పరిసి్థతి 
‘రెండిెంటకి చడ్డ రేవడి’గా తయ్రైెంది.

సి.ఎ.ఎ, ఎన్.ఆర్.సి, ఎన్.పి.ఆర్ లపై ట.డి.
పి - వై.సి.పిల అవకాశవాద వైఖరి 

పారలేమెెంటులో మోడి ప్రభుత్వెం తెచచిన ఫాసిసు్ట పౌరసత్వ సవరణ 
చట్టెం 2019ని ట.డి.పి-వై.సి.పి పార్్టలు రెండూ  పూరితు మద్దతునిచాచియి. 
ఈ చట్్టనికి వయాతిరేకెంగా దేశవాయాపిత ఉదయామెంలో భాగెంగా రాష్ట్రెంలో 
ప్రజలు పెద్దఎతుతున ఉదయామిెంచనపుప్డు మాత్రెం తాము ఎన్.ఆర్.
సి.ని రాష్ట్రెంలో అమలు చేయమని అధకార వై.సి.పి ప్రకటెంచగా,  
మైనారిటీలకు అనాయాయెం జరగనివ్వమని ట.డి.పి. చబుతూ తమ తమ 
ఎని్నకల సెంకుచత ప్రయోజనాని్న కాపాడుకోవడానికి ప్రయతి్నసుతునా్నయి. 
ఈ విధానెం ఎలాెంట స్త్ర రహిత, పూరితు అవకాశవాద వైఖరే తపప్ 
మరేమీ కాదు. ప్రజాసా్వమయా, లౌకిక స్త్రాలన కాలరాచ, దేశాని్న 
ఫాసిజెం వైపు నడిపిసుతున్న ప్రమాదకర బ్జపీ రాజకీయ్లన ఈ రెండు 
పార్్టలు వయాతిరేకిెంచడెం ల్దు. 

తెలుగు మీడియేం రదుదు అనాలోచితేం, అసమేంజసేం  
రాష్ట్రెంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలలలో తెలుగు మీడియెంన 

తొలగెంచ ఇెంగీలేష్ మీడియెంన ప్రవేశపెట్టడానికి ఈ ప్రభుత్వెం 
నిర్ణయిెంచెంది. భాష అనేది ఆలోచనకు, భావాల వయాకీతుకరణకు 

ఆేంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రాజకీయ పరిసిథాతి – 2020ఆేంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రాజకీయ పరిసిథాతి – 2020
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(తరువాయి 5వ పేజీలో...) 
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******

వాహనము. మాతకృభాషల్నే ఎవరైనా తమ భావాలన బాగా 
వయాకీతుకరిెంచగలరు. అెందుకే మాతకృభాష అభవకృదిధి అయినెంత వరకు 
మాతకృభాషల్నే బోధన ఉెండాలని భాష నిపుణుల అభప్రాయెం. 
అదే సమయములో అభవకృదిధి చెందిన అెంతరాజుతీయ భాష, 
చారిత్రకెంగా మన దేశ భాషలలో ఒక భాషగా రూపొెందిన ఇెంగీలేషున 
ఒక భాషగా ప్రాథమిక సా్థయి నెండి నేరిప్ెంచాలి. ఇెంగీలేషు భాషన 
నేరుచికోవడమెంటే ఇెంగీలేషు మీడియెంలో చదవడమని పాలకులు 
చేసుతున్న ప్రచారెం తపుప్ అని గురితుెంచాలి.

సెంక్షోభెంలో ఉన్న పెటు్టబడిదార్ ఆరి్థక వయావస్థ వలన తలెతితున 
తీవ్రమైన నిరుద్యాగ సమసయా వలన, ఇెంగీలేష్ మీడియెంలో చదవడెం 
వలన ఉద్యాగల్సాతుయనే భ్రమలు ఉెండడెం వలన, వికకృత సా్థయిలో 
విదాయా వాయాపార్కరణ వలన, కేెంద్ర-రాష్ట్ర ప్రభుతా్వల ప్రజావయాతిరేక విదాయా 
విధానెం వలన ఇెంగీలేషు భాష పటలే సమాజెంలో సమతులయా దకృకప్థెం 
కరవడిెంది. ఈ పరిసి్థతిని సా్వర్థ రాజకీయ నాయకులు, విదాయా 
వాయాపారులు స్వప్రయోజనాలకు వినియోగెంచుకెంట్, ప్రజలలో 
గెందరగోళెం సకృష్టసుతునా్నరు. పాఠశాల సా్థయిలో ఇెంగీలేష్ మీడియెం 
ప్రవేశపెట్టడాని్న ప్రశ్్నెంచనపుప్డు, మీ పిలలేలన ఎకక్డ చదివిసుతునా్నరని 
ప్రశ్్నెంచ నోరు మ్యిసుతునా్నరు. అసలు విషయమేమెంటే, 
వినాశకరమైన ప్రపెంచీకరణ, సరళీకరణ, ప్రయివేటీకరణ విధానాలు 
ప్రారెంభమైనపప్టనెండి ఇతర రెంగాలవల్ విదాయా రెంగాని్న కూడా 
కేెంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుతా్వలు వాయాపారెంగా మారిచివేశాయి. అెందులో 
భాగెంగా పైవేటు విదయాన ప్రోతస్హిెంచడెంలో భాగెంగా ప్రభుత్వ 
పాఠశాలలన నిర్్వరయాెం చేశారు. కావున తలిలేదెండ్రులు అధా్వన్నెంగా 

తయ్రైన ప్రభుత్వ పాఠశాలలలో చేరచికుెండా ప్రైవేటు పాఠశాలలో 
చేరచిడెం ప్రారెంభెంచారు. ప్రభుత్వ స్క్ళలేన బాగా మెరుగు 
పరిచనట్లేత్ తెలుగు మీడియెం అయినపప్టకి తలిలేదెండ్రులు తమ 
పిలలేలన చేరుసాతురు అనే విషయెం గమనిెంచాలి. ఈ రకమైన 
ప్రజా వయాతిరేక భాష్టవిధానెం వలన ఇపప్టకే విదాయారు్థలకు అటు 
ఇెంగీలేషులోనూ, ఇటు తెలుగులోనూ ప్రవేశెం ల్ని ప్రసుతుత పరిసి్థతిలో, 
ప్రభుత్వ ఈ విధానెం వలన మరిెంత అధా్వన్నమౌతుెంది. దీని ప్రభావెం 
దీర్ఘకాలెంలో మతతుెం సమాజెంపై తీవ్ర ప్రభావెం చూపుతుెంది. 
కావున ప్రభుత్వెం క్ెంది చరయాలు చేపట్్టలి: 1. ప్రభుత్వ, ప్రయివేటు 
పాఠశాలలోలే తెలుగు మీడియెం కనసాగెంచాలి. 2. ఇెంగీలేషున ఒక 
భాషగా ప్రాథమిక సా్థయినెండి బోధెంచాలి 3. ప్రభుత్వ పాఠశాలలోలే 
మౌలిక సదుపాయ్లు మెరుగు పరచాలి. 4. విదాయా వాయాపార్కరణ 
అరికట్ట ప్రభుత్వ విదాయాసెంస్థలన సమర్థవెంతెంగా నిర్వహిెంచాలి.

బాగా పెరిగిన బస్స్ ఛారీజెలు:
ఏ.పి.ఎస్.ఆర్.ట.సి. బసుస్ ఛార్జులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వెం పెద్ద ఎతుతున 

పెెంచెంది. పలెలే వెలుగు, సాధారణ సిటీ సర్్వసులలో కిలోమీటరుకు 
10 పైసలు, ఎక్స్ ప్రెస్ తదితర సర్్వసులలో 20 పైసలు పెెంచడెం 
వలన ఇపప్టకే తీవ్రమైన ఆరి్థక భారాలతో సతమతమవుతున్న పేద, 
మధయా తరగతి ప్రజల పరిసి్థతి మరిెంత దిగజరుతుెంది. ప్రయివేటు 
బసుస్లన ప్రధాన రూటలేనెండ్ తొలగెంచడెం, పన్నల భారాని్న 
తగగొెంచడెం, పై సా్థయిలో అవినీతిని, అసమర్థతన అరికట్టడెం దా్వరా 
నష్ట్టలన అరికట్్టలి కానీ చార్జులు పెెంచడెం పరిష్టక్రెం కాదు. 
కావున తక్ణెం చార్జుల పెెంపు నిర్ణయ్ని్న ఉపసెంహరిెంచాలి.

పత్రిక సే్వచ్చను హరిేంచే చర్యలు అప్రజాసా్వమికేం
రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిగూఢమైన బదిరిెంపులకు వలలే కేబుల్ 

ఆపరేటరులే ఏబ్ఎన్, టవి 5 నూయాస్ ఛానళలే ప్రసారాలన చాలా 
కాలెంపాటు నిలిపి వేశారు. ఈ చరయా మీడియ్ స్్వచఛాన, 
భావవయాకీతుకరణ స్్వచఛాన అణచవేసుతుెంది. కావున ఇది ప్రజాసా్వమయా 
వయాతిరేక మైనది. అయిత్ ఎలెకా్రానిక్ మీడియ్, ప్ెంట్ మీడియ్ 
స్వతెంత్రతన కోలోప్యి లాభాపేక్తో రేటెంగులకు పాలప్డడెం, 
సెంచలన వారతులకు ప్రాకులాడడెం మనెం చూసుతునా్నము. ఈ పతనెం 
వలన మీడియ్ ప్రజలలో విశ్వసనీయతన కోలోప్వడెం విచారకరెం.

వామపక్ష, ప్రజాసా్వమ్య ఐక్య ఉద్యమమే పరిష్్కరేం:
 వై.సి.పి - ట.డి.పి. ప్రాెంతీయ పాలక వరగొ పార్్టలుగా 

ఒకదానితో నొకట కుము్మలాడుకుెంటుెండగా, పవన్ కలాయాణ్ 
జనస్న పటలే యువజనలలో భ్రమలు మిగలి ఉెంటే అవికూడా 
అవిరయ్యాలా ఆపార్్ట మతతత్వ పార్్ట అయిన బి.జె.పి. తో మర్ పొతుతు 
పెటు్టకనిెంది. ఇలాెంట పరిసి్థతిలో వామపక్ ప్రజాతెంత్ర ఉదయామమే 
ప్రతాయామా్నయెం. దురదకృష్ట వశాతుతు రాష్ట్రెంలో ఏరప్డిన 10 వామపక్ 
పార్్టల వేదిక పత్రికా సమావేశాలకు, సదసుస్లకు పరిమితమైెంది. 
దీనికి కారణెం సి.పి.ఐ., సి.పి.ఐ (ఏెం) లు ఎని్నకల రాజకీయ్లకు 
మాత్రమే పరిమితమ ప్రజా ఉదయామాలకు తిలోదకాలివ్వడమే. ఈ 
బలహీనతల నెండి బయట పడడెంతోనే రాష్ట్రెంలో ప్రజా ఉదయామ 
భవిషయాతుతు ఆధారపడి ఉెంది. ప్రజల నిజమైన చైతనయాెం, వారి సమసయాల 
పరిష్టక్రెం ముడిపడివుెంది.  

తమ ప్రయోజనాల అమలుకు అనకూలెంగా వాడుకోవడానికి 
ఎపప్టనెండో ప్రయతి్నసుతునా్నరు.

1953లో CIA- నిర్వహణలో జరిగన తిరుగుబాటు 
విఫలమైనపప్టకీ, అది, నిబదధితగల లౌకిక ప్రజాసా్వమయావాది అయిన 
మహ్మద్ మసాదేధిగ్ న ఇరాన్ లో అధకారెం నెండి తొలగెంచడెంలో 
కీలక పాత్ర పోషెంచెంది. ఇది చవరకు అమెరికా పాలనకు పూరితుగా 
మద్దతు నిచేచి నిరెంకుశ పాలన అయిన ష్ట అణచవేత పాలనకు 
దారితీసిెంది. కానీ 1979 లో అమెరికా మద్దతు ఉన్న అవినీతి, 
అణచవేత, నిరెంకుశ పాలకుడయిన మహమ్మద్ రజా పహాలేవిని 
పడగొట్ట ఆ సా్థనెంలో అమెరికాన “పెద్ద సైతాన” గా పేర్క్న్న 
ఛాెందసవాద ఇసాలేమిక్ రిపబిలేక్ నేత అయతోలాలే రుహోలాలే 
ఖొమేని అదికారాని్న చేజికిక్ెంచుకునా్నడు. అపప్ట నెండి, 
అమెరికా సామ్రాజయావాదులు ఇరాన్ న భయెంకరమైన ఆెంక్లతో 
అణచవేస్ెందుకు ప్రయతి్నసుతునా్నరు. వారు 1988 లో ఇరాన్ తో 
సుదీర్ఘ యుదధిెంచేస్ విధెంగా ఇరాక్ అధయాక్షుడిని ప్రేరేపిెంచారు. ఈ 
అమెరికా ప్రేరేపిెంచన యుదధిెం, మధయాప్రాచయాెంలో అతయాెంత అభవకృదిధి 
చెందిన మరియు సాపేక్ెంగా ప్రజాసా్వమయా దేశాలుగా ఉెంట్ 
ఒకపుప్డు లౌకికవాదెం-సషలిజెం వైపు మగుగొ చూపిన ఇరాక్, ఇరాన్ 
లన నాశనెం చేసిెంది. ఛాెందసవాద పాలనకు వయాతిరేకెంగా పెలులేబికిన 
ఆగ్రహెం మరియు ఆరి్థక దుసి్థతి, సెంసక్రణవాదైన మహమ్మద్ 
ఖతామి 1997 లో అధకారాని్న చేపట్టడానికి దారితీసిెంది. 2003 లో 
ఇరాక్ న ఆక్రమిెంచన వెెంటనే ఇరాన్ పై పటు్ట సాధెంచల్క,  అమెరికా 
సామ్రాజయావాదులు ఇరాన్ న కూడా ఒక ‘రోగ్ స్్టట్’ అని ముద్ర 
వేశారు. వారు పేర్క్న్న ఈ ‘య్కిస్స్ ఆఫ్ ఈవిల్’ లో  మిగలిన 
రెండు దేశాలు,  సషలిసు్ట కూయాబా మరియు ఉతతుర కరియ్. 
అపప్ట నెండి, ఇరాన్ పాలకులన ల్ెంగదీసుకుని తమ ఆదేశాలన 
శ్రసావహిెంచేటటులే చేసుకోవడానికి అని్న ప్రయతా్నలూ చేసుతునా్నరు.

అమెరికా-ఇరాన్ అణు ఒప్ేందేం మరియు ఆ 
తరువాత చోట్చేస్కున్న సేంఘటనలు

అణు వాయాపితు నిరోధక ఒపప్ెందెంలో (ఎన్ పిట) భాగసా్వమి 
అయిన ఇరాన్ అనేక సెందరా్భలోలే ఆ ఒపప్ెందాని్న పాటెంచల్దని, 
అమెరికా సామ్రాజయావాదులు తమ యూరోపియన్ సామ్రాజయావాద-
పెటు్టబడిదార్ మిత్రదేశాలతో కలిసి 2003 లో అెంతరాజుతీయ అణుశకితు 
సెంస్థ (ఐఎఇఎ) లో ఒక తీరా్మనాని్న ప్రవేశపెట్్టరు. అెంత్కాకుెండా, 
వారు ఇరాన్ పై అనేక బ్టకపు ఆరోపణలు చేస్తు దానిని ఆరిధికెంగా 
దెబ్బతీయడానికి, ఆ దేశ ప్రజల ఇబ్బెందులన మరిెంత తీవ్రతరెం 
చేయడానికి కఠినమైన ఆెంక్లు విధెంచారు. 12 సెంవతస్రాల 
ప్రతిష్టెంభన తరువాత, ఇరాన్ మరియు ఐకయారాజయాసమితి భద్రతా 
మెండలి యొకక్ ఐదు శాశ్వత సభయాదేశాలు, జూలై 2015 లో ఒక 
ఉమ్మడి సమగ్ర ప్రణాళిక (JCPOA)న కుదురుచికునా్నయి. ఆెంక్ల 
నెండి ఉపశమనెం కోసెం ఇరాన్ ఈ ఒపప్ెందాని్న అమలు చేసి తన 
అణు కారయాక్రమాని్న తీవ్రెంగా పరిమితెం చేసుకుెంది. ఇెంటరే్నషనల్ 
అట్మిక్ ఎనర్జు ఏజెనీస్ (ఐఎఇఎ) విసతుకృతమైన పరయావేక్ణన ఇరాన్ 
అెంగీకరిెంచెంది. ఆ సెంస్థ ఇరాన్ లో 10 సారులే విసతుకృతెంగా  తనిఖీలు 

నిర్వహిెంచ, ఇరాన్ ఒపప్ెందాని్న పాటెంచెందని ధకృవీకరిెంచెంది. 
దీనికి ప్రతిగా, ఇరాన్ పై  అణు సెంబెంధత ఆెంక్లని్నెంటనీ 
జనవరి 2016 లో ఎతితువేయడెంవలలే  ప్రపెంచ మారక్టలేతో ఇరాన్  
తిరిగ అనసెంధానిచబడిెంది. కానీ దీర్ఘకాల ఆెంక్లవలలే ఇరాన్ 
ఆరిధిక పరిసి్థతి దిగజారిెంది. 2017లో దేశవాయాపితెంగా ప్రజలు  
పెద్దయెతుతున ఉదయామిెంచారు. అవకాశెం కరకు ఎదురు చూసుతున్న 
అమెరికా సామ్రాజయావాద రాబెందు, ట్ెంప్ అధయాక్షుడైన  వెెంటనే, 
తమ యూరోపియన్ భాగసా్వముల అెంగీకారెం కూడా ల్కుెండా, 
ఏకపక్ెంగా ఒపప్ెందెం నెండి బయటకచచిెంది. అమెరికా పాలక 
గుతాతుధపతుల వరగొ ప్రయోజనానికి లోబడి, ఇరాన్ పై అమెరికా 
తిరిగ ఆెంక్లు విధసుతున్నటులే ట్ెంపు ప్రకటెంచాడు. ఇరాన్ న 
లోబరుచికోవడెం కరకు, ఆ ప్రాెంత భద్రతకు ఇరాన్ ప్రమాదకారిగా 
మారిెందని అమెరికా పెడబొబ్బలు పెడుతోెంది. సైనిక జోకయాెం దా్వరా 
సార్వభౌమ ఇరాక్ న ఆక్రమిెంచడానికి అనసరిెంచన నీచమైన 
వ్యాహాని్న  పునరావకృతెం చయాయడానికి వారు ప్రయతి్నసుతునా్నరు. 
మధయాప్రాచయాెంలో గానీ, ప్రపెంచెంలో మరకక్డైనా గానీ వారి కుటల 
రాజనీతి లక్ష్యెం ఒకక్టే. పగాగొలు ల్ని ద్పిడికి, లూటీకి వారికి 
అధకారముెండాలి. సాధారణ పదధితులోలే అలాెంట అధకారెం 
ఇవ్వకపోత్, వారు సైనికులన రెంగెంలోకి దిెంపుతారు. అతయాెంత 
క్రూరులైన తమ గూఢచారి దళాని్న రెంగెంలోకి దిెంపి విధ్వెంసాని్న 
సకృసి్టసాతురు. నిరెంకుశ అధకారాని్న కూలాచిలనే పేరుతో అశాెంతిని 
రగలిచి, తిరుగుబాటున ప్రోతస్హిసాతురు. వారి ఆధపతాయాని్న నిరాకరిెంచే 
ఏ దేశాన్ె్ననా వెెంటనే శాెంతికి, ప్రజాసా్వమాయానికి ప్రమాదమని 
ముద్ర వేసాతురు. ఈ అపనిెందలపై ఆధారపడి తమ కుతెంత్రాలన 
అమలుచేసాతురు. జనరల్ సల్మానిని చెంపడెం, దానికి ముెందూ ఆ  
తరువాతా జరిగన సెంఘటనలు దీనిని మరోసారి ధకృవీకరిసుతునా్నయి.

ఈ కుట్రలూ, దాడ్లూ ఫలితాని్నవ్వలేదు. 
బదులుగా, ప్రజలోలా ఆగ్రహాని్న పెేంచాయి

సెంక్షోభెంలో ఉన్న పెటు్టబడిదార్-సామ్రాజయావాదులకు వారి మిలిటర్ 
పరిశ్రమన కనసాగెంచుకోవడానికి, యుదాధిని్న ల్దా కనీసెం యుదధి-
భయ్లన సకృష్టెంచడెం అవసరెం. సలైమాని మరియు అబ్ 
మహదీ అల్-ముహెండిస్ హతయాకు గురైన రోజు, కువైట్ లో యుఎస్ 
దళాల తాజా మోహరిెంపున బహిరెంగెంగా ప్రకటెంచారు. దీనికి 
ముెందు, 29 డిసెెంబర్ 2019 న, అమెరికా బలగాలు ఇరాక్ లోని 
మ్డు సరిహదు్ద ప్రదేశాలు మరియు సిరియ్లో రెండు సరిహదు్ద 
సా్థనాలతో సహా ఐదు లక్షయాలపై బాెంబు దాడులు చేశాయి. ఈ 
వైమానిక దాడులోలే, భయెంకరమైన ఉగ్రవాద-ఫెండమెెంటలిస్్ట 
సెంస్థ అయిన ఐఎస్ కు వయాతిరేకెంగా ముెందు వరుస పోరాట 
యోధులైన పిఎెంయు మిలీషయ్లోలే 32 మెంది చనిపోగా 55 
మెంది గాయపడా్డరు. ఈ వైమానిక దాడికి అరగెంట ముెందు, 
అమెరికా రక్ణ కారయాదరి్శ మార్క్ ఎసెప్ర్ ఇరాక్ ప్రధానమెంత్రికి 
సమాచారెం ఇచాచిరని, ఆయన ఈ ఏకపక్ నిర్ణయ్నికి తీవ్ర 
అభయాెంతరెం వయాకతుెం చేసి, వైమానిక దాడిని వెెంటనే ఆపాలని డిమాెండ్ 
చేశారని వారతుల్చాచియి. ఇరాక్ దీనిని ‘తీవ్రమైన నమ్మక ద్రోహెంగా’ 

పరిగణసతుెంది. 
అమెరికా దుశచిరయాలు ఇెంతటతో ఆగల్దు. డిసెెంబరు 27 న 

కిరుక్క్ సమీపెంలో రాకెట్ దాడికి ప్రతీకారెంగా బాెంబు దాడి చేసినటులే 
అమెరికా తెలిపిెంది. కానీ యుఎస్ సైనికులు బాెంబు వేయడానికి 
ఎెంచుకున్న ప్రదేశెం, యుఎస్ కిరాయి సైనికుడు మరణెంచన 
ప్రదేశానికి వెందల మైళ  ్దూరెంలో ఉెంది. బాెంబు దాడి చేసిన ప్రాెంతెం 
ఇరాక్,  సిరియ్  ఉమ్మడి దళాల నియెంత్రణలో ఉన్న సరిహదు్ద కూడలి 
ప్రాెంతెం. అవి అమెరికా జోకయాెం ల్కుెండా, ఆఫ్ఘనిసాతున్, ఇరాన్, ఇరాక్, 
సిరియ్ మరియు లెబనానలే మధయా స్్వచచిగా వాణజయాెం, ప్రయ్ణ మరియు 
మారిప్డి కోసెం ఉఫయోగెంచుకనే బహిరెంగ మారాగొలు. ఈ దేశాలన 
వేరు చేసి, వాటమధయా సెంభెంధాలు ల్కుెండా ఉెంచడానికి అమెరికా 
సామ్రాజయావాదుల చేసుతున్న కుట్లో భాగెంగానే ఈ ప్రదేశెంపై బాెంబులు 
వేశారన్నది సప్స్టెం. ఏదేమైనా, సామ్రాజయావాద దురాక్రమణదారుల 
ఇటువెంట దురా్మరగొపు చరయాలనూ, కుట్రాలనూ ప్రజలు గురితుసుతునా్నరు. 
పెద్దసెంఖయాలో నిరసన తెలుపుతూ ముెందుకువసుతునా్నరు. డిసెెంబర్ 31 
న, నిరసన వయాకతుెం చేసుతున్న ఇరాకీలు అతయాధక-భద్రత కలిగన గ్రీన్ జోనోలే 
ఉన్న అమెరికా రాయబార కారాయాలయెం వద్దకు చేరుకునా్నరు. ఇరాక్ 
భద్రతా దళాలు కూడా నిరసనకారులన ఆపల్దు. ఇెంతకుముెందు 
చపిప్నటులేగా, సలిమాని మరియు అబ్ మహదీ అల్-ముహెండిస్ 
హతయా తరువాత బాగా్దద్లే వారి అెంతయాక్యలు అతయాెంత భార్గా 
జరిగాయి. అమెరికా అధయాక్షుడు అవాసతువాలు చబుతూ ఇరాన్ పై 
నిెందలు వేయడానికి ప్రయతి్నసుతునా్నడు. కానీ ఇరాక్ లో జరిగన భార్ 
నిరసనలు, సామ్రాజయావాదుల బహుళ-బిలియన్ డాలరలే ప్రచార 
యెంత్రాెంగాలు ల్దా వారి బహుళ-బిలియన్ డాలరలే ఆయుధాలు, 
హెంతక సామ్రాజయావాదులపై ప్రజల కోపెం క్రమెంగా విస్ఫటనెం 
చెందకుెండా ఉెంచడెంలో విఫలెం చెందాయని రుజువు చేసుతునా్నయి. 
వాసతువెం ఏమిటెంటే, అమెరికా తన అెంతరాజుతీయ గూెండాఇజెంతో 
రాన రాన ఒెంటరౌతోెంది. 

ఇరాన్ లో ఉనికిలోనన్న ప్రజాసా్వమయా సెంస్థలూ, 
ప్రజాసా్వమయాప్యులైన ప్రజలూ ఒకవైపు తమ ఛాెందసవాద పాలకులకు 
వయాతిరేకెంగా, మర్కవైపు అమెరికా సామ్రాజయావాద  ఆధపతయా ధోరణకి, 
గూెండాగరికీ వయాతిరేకెంగా దకృఢెంగా పోరాడుతునా్నరు. అయిత్, 
కావలసిెందలాలే ఒక సమరశీల  సామ్రాజయావాద వయాతిరేక, ముఖయాెంగా 
అమెరికా  సామ్రాజయావాద వయాతిరేక ఉదయామాని్న నిరి్మెంచట్నికి సరైన 
విపలేవ నాయకత్వెం.

అమెరికా సామ్రాజయావాదులు చేసుతున్న ఈ ద్పిడ్, లూటీ, 
విధ్వెంసెం, మారణహోమెం, వయాకితుగత హతయాలు, ద్రోహాలూ ముఖయాెంగా 
ఇరాన్ న లక్ష్యెంగా చేసుకని వారుచేసుతున్న దుషప్చారెం, దౌరజునాయాలకు 
వయాతిరేకెంగా ప్రజౌఉదయామ కాెంతిరేఖ నెమ్మదిగా ఉద్భవిెంచెంది. అమెరికా 
సామ్రాజయావాదులు చేసిన ఈ హతయాలన ప్రపెంచ ప్రజలతో పాటు 
భారతదేశ ప్రజలూ ముకతుకెంఠెంతో ఖెండిసుతునా్నరు. ఉద్రికతుతన మరిెంత 
పెెంచకుెండా ఉెండట్నికి అమెరికా ప్రభుత్వెంపై దౌతయాపరమైన ఒతితుడి 
తీసుకురావాలని భారత ప్రభుతా్వని్న డిమాెండ్ చేసుతునా్నరు. 

ఫిబ్రవరి, 2020

(4 వ పేజీ తరువాయి...) 

******
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......హిెందూ - ముసిలేెం మతాల వారి మధయా జాతీయ 
సమగ్రత మాట అటుెంచ వారి మధయా అసలు ఐకయాత్ సాధయాెం 
కాదెంట్ ఈ రెండు మతాలకు చెందిన కెందరు, చరిత్ర 
పేరిట చరిత్రన వక్రీకరిస్తు గట్టగా చబుతున్న దానిని నా 
సమసతు శకితుతో ఖెండిెంచడెం నా విధగా భావిసుతునా్నన. 
ఎెంత బిగగొరగా, బలెంగా చపిప్నా అది తరక్మ్ కాదు, 
వాసతువాలచే బలపరచబడినదీ కాదు. ముసిలేెంలు బరా్మ 
ప్రజలలో ఒక గణనీయ భాగెంగా  ఉన్నపప్టకీ బరా్మ ప్రజలు 
ఒక జాతిగా ఆవిర్భవిెంచారన్న విషయ్ని్న మనమెలా 
మరచపోగలెం? ఇెండోనేషయ్ దేశెంలో ఇెండోనేషయ్ 
ప్రజలు కూడా అకక్డ అధక సెంఖయాలో ముసిలేెంలున్నపప్టకీ 
అెందరూ కలిసి ఒక జాతిగా ఆవిర్భవిెంచారు. చైనా 
మరియు సవియట్  యూనియన్ లలో ముసిలేెం జనాభా 
అెంత తకుక్వ పరిమాణెంలో ఏమీల్దు. అయినా చైనా, 
సవియట్  యూనియనలేలో ప్రజలు సారూపయా జాతులుగా 
ఆవిర్భవిెంచారు. ఈ దేశాలలో ఎకక్డా కాని భారత్ , 
పాకిసాతున్ లలో లాగా ముసిలేెం మరియు ముసిలేమేతరుల మధయా 
పడే పదే పదే మతకలహాలు సెంభవిెంచవు. ఈ దేశాలలో 
ఎకక్డా ముసిలేెం ప్రజలు విభజనకు పూర్వెం ఇెండియ్లో 
డిమాెండు చేసినటులేగా ప్రత్యాక జాతీయ రాజాయాని్న 
డిమాెండ్  చేయల్దు. మన విషయెంలో సెంభవిెంచనటులేగా 
ఈ దేశాలలో ముసిలేెం మరియు ముసిలేమేతర జనాభా 
ప్రాతిపదికపై విభజిెంచబడే దురదకృష్టెం పట్టల్దు.......

మత పునాదిపై దేశ విభజనకు దారితీసిన ఈ విచత్ర 
మతతత్వ సమసయాన ఈ దేశాని్నలని్నెంటలోకి ఇెండియ్ 
మాత్రమే ఎెందుకని ఎదుర్క్నవలసి వచచిెంది? భారత దేశ 
పరిసి్థతి యొకక్ ఈ విచత్రాని్న కేవలెం మన దేశెంలోని 
బ్రిటష్  పాలకుల విభజిెంచు-  పాలిెంచు విధానా్ననే్న ఏకైక 
కారణెంగా ప్రసాతువిెంచ వివరిెంపయతి్నస్తు అది ఆత్మవెంచన 
అవుతుెంది.......

ఈ వైఫలాయానికి కారణెం మన దేశెంలోని జాతీయ 
విముకితు ఉదయామ నాయకత్వెం యొకక్ స్వభావెంలోనే 
ఉెంది. బ్రిటష్  యుగానికి ముెందు ఇెండియ్ ఒక అఖెండ 
రాజకీయ వయావస్థగా ఎపుప్డూ ల్దు. దీనికి భన్నెంగా మన 
జాతీయ చరిత్రకారులు కెందరెంత చపిప్నా ఇది కఠిన 
వాసతువెం. వాసతువానికి ఆ కాలెంలో  మనకు పెద్ద సెంఖయాలో 
వేరు వేరు సెంసా్థనాలుెండేవి. ఇెండియ్ ఒక అఖెండ 
రాజకీయ వయావస్థగా ఏరప్డిెంది కేెంద్రీకకృత బ్రిటష్  పరిపాలనా 
కాలెంలో మాత్రమే. ఆధునిక అఖిల భారత అనే భావన 
ఆవిర్భవిెంచడానికి అపప్టవరకూ ల్ని భౌతిక పరిసి్థతిని 

సకృష్టెంచెంది. జాతీయ మారక్ట్  ఆవిరా్భవెంతోనూ, అఖిల 
భారత ప్రాతిపదికపై వాయాపార వాణజయా సెంబెంధాలతోనూ 
మరియు ప్రజల మధయా సాెంగతాయాలతోనూ కూడి ఉన్న 
కేెంద్రీకకృత బ్రిటష్  ఇెండియ్ పరిపాలనా కాలెంలో మరియు 
సామ్రాజయావాదులకు వయాతిరేకెంగా జాతి సా్వతెంత్రయా్ెం కరకు 
భారత  ప్రజల పోరాట క్రమెంలో మన దేశెంలోని వివిధ భాషలు 
మాట్లేడుతున్న వివిధ జాతుల మరియు వివిధ మతాలన 
అవలెంబిసుతున్న ప్రజలెందరూ కలిసి మిళితమవుతూ ఒకే 
జాతిగా రూపొెందే క్రమెంలో ఉెండినారు. మన దేశెంలోని 
జాతీయోదయామ నాయకత్వెం ఒకవేళ కారి్మకవరగొెం చేతులోలే 
కనక ఉెండి ఉెంటే సామ్రాజయావాదాని్న పూరితుగా తొలగెంచడెం 
మాత్రమే కాకుెండా చైనా, సవియట్  యూనియన్ లలో 
జరిగనటులేగా పెటు్టబడిదారేతర అభవకృదిధి మారగొెంలో దేశాని్న 
నడిపిెంచడానికి మరియు జాతి, మత ల్దా తెగ సమసయాలు 
ఎపప్టకీ ల్కుెండా పరిషక్రిెంచడెం సాధయామై ఉెండేది. కానీ 
భారత ప్రజల దురదకృష్టెం కదీ్ద జాతీయ విముకితు ఉదయామ 
నాయకత్వెం మన దేశ జాతీయ బురుజువా వరగొెం చేతులోలే 
ఉెండిెంది. భారత దేశ విచత్ర పరిసి్థతిని వివరిెంచేదిదే.......

భారత బ్రుజువా వరగొెం సమాజాని్న ప్రజాసా్వమికీకణ 
చేయడానికి మరియు వివిధ భాషలు మాట్లేడే విభన్న 
జాతులన, వివిధ మతాలన అవలెంభసుతున్న వివిధ 
మతాల వారిని ఒకే జాతిగా పూరితుగా సమి్మళితెం 
చేయడానికి ఆవశయాకమైన సామాజిక, సాెంసక్కృతిక విపలేవ 
కరతువాయాలన నిర్వరితుెంచల్కపోయిెంది నిర్వరితుెంచల్దు 
కూడా. సామ్రాజయావాదానికి వయాతిరేకెంగా రాజకీయోదయామ 
క్రమెంలో విభన్న భాషలు మాట్లేడుతున్న, వివిధ మతాలన 
అవలెంబిసుతున్న భారత ప్రజలు రాజకీయెంగా ఒక జాతి 
అయ్యారు. కానీ భూసా్వమయా అనైకయాత, మతబెంధనాలకు 
వయాతిరేకెంగా సమాజాని్న ప్రజాసా్వమికీకరణ చేయడానికి, 
ప్రధానెంగా సాెంఘిక, సాెంసక్కృతిక విపలేవ కరతువాయాలన 
పరిపూరితు చేయడెంలో మన జాతీయ విముకితు ఉదయామ 
నాయకత్వెం యొకక్ వైఫలయాెం వలన భారత ప్రజలు 
సాెంఘికెంగా, సాెంసక్కృతికెంగా కుల, మత, భాష తెగ 
పరెంగా అనైకయామైన వేరే్వరు సమ్హాలుగా విడివిడిగా 
మిగలిపోయ్రు.......

ఇది మాత్రమే కాదు. సాెంఘిక, సాెంసక్కృతిక 
విపలేవ కరతువాయాలన నిర్వరితుెంచడెం దా్వరా భారత 
ప్రజలన మతబెంధనాలనెండి విముకితు చేసి, సమాజాని్న 
ప్రజాసా్వమికీకరణ చేయడానికి భారత జాతీయోదయామ 
నాయకత్వెం ప్రయత్నెం చేయల్దు సరికదా ! తది్వరుదధిెంగా 
అది జాతీయవాద భావాలన ప్రచారెం చేయడానికి మతాని్న 
ఒక వాహకెంగా తీసుకుెంది. కాబట్ట భారత జాతీయవాదెం 
మౌలికెంగా మతపరెంగా ఉెండిెంది. ఈ మతపరమైన 
జాతీయవాదెం హిెందూమత పునరుదధిరణవాదెం రూపెంలో 
తనన తాన వయాకతుపరచుకెంది.......

......భారతదేశ జాతీయ నాయకత్వెం అని్న రకాల మత 
మనోభావాల నెండి తాన బయటపడి ఆ విధెంగా వేరే్వరు 
మతాలనవలెంబిసుతున్న అని్న విభన్న సమ్హాల ప్రజలన 
ఒకే సారూపయా జాతిగా సమగ్ర పరచడానికి బదులుగా వారిని 
ఒకే జాతిగా ఐకయాపరచడానికి హిెందూ మత సహనాని్న, 
విశాలతా్వని్న ఒక సాధనెంగా చేపట్టెంది.......

ఈ విషయెంలో అధకారానికి రాక మునపు 

అవలెంబిెంచన తమ తపుప్డు వైఖరిని అధకారాని్న  
కైవసెం చేసుకన్న తరా్వత కూడా జాతీయ నాయకత్వెం 
సరిదిదు్దకోల్దు. మన దేశ ప్రసుతుత పాలకుల సాెంఘిక, 
సాెంసక్కృతిక విపలేవ కరతువాయాలన నిర్వరితుెంచుటకు 
బదులుగా ఏవైత్ సా్వతెంత్రాయా్నికి ముెందు రోజులతో 
పోలిస్తు అనేక రటులే పెరిగాయో అటువెంట అని్న 
రకాల మతపరమైన ఆచారాలన, సాెంప్రదాయ్లన, 
దురభప్రాయ్లన ప్రోతస్హిెంచడెం దా్వరా సెకుయాలరిజెం 
పేరిట సెకుయాలర్ వయాతిరేక శకుతులకు, ధోరణులకు మరిెంత 
ఉతాస్హెంతో సహకరిసుతునా్నరు. ఈ పరిసి్థతులోలే 
‘హిెందీ-హిెందూ-హిెందుసాతున్ ’ అనే నినాదెం బలమైన 
పునాదిని పొెందుతుెందెంటే ఆశచిరయామేమీ ల్దు. నిజమైన 
సెకుయాలరిజమెంటే ఒక వయాకితు తన మతవిశా్వసాని్న బోధెంచ, 
ఆచరిెంచ, ప్రచారెం చేయడానికి ప్రోతస్హిెంచడెం కాదని 
గ్రహిెంచాలి. అలాగే ప్రజలపై మత ప్రభావెం విసతురిెంచే 
విధెంగా ప్రతి మతవిశా్వసానికి రాజయా సహకారెం  ఉెండాలని 
కూడా నిజమైన సెకుయాలరిజెం యొకక్  ఉదే్దశయాెం కాదు. ఒక 
నిరి్దష్ట మతాని్న అవలెంబిసుతున్న ఒక సమ్హానికి కేవలెం 
మతపరమైన పరిగణనపై ప్రత్యాక సౌకరాయాలన కలుగజస్తు 
రాయితీలు ఇవ్వడెం కూడా దాని లక్ష్యెం కాదు. ఒక నిజమైన 
సెకుయాలర్  రాజయాెం మతాని్న తన పౌరుల వయాకితుగత వయావహారెంగా 
పరిగణసుతుెంది. కాబట్ట అది ఒక వయాకితుని తన మతాని్న 
అవలెంబిెంచడానికి, ఆచరిెంచడానికి, ప్రచారెం చేయడానికి 
ప్రోతస్హిెంచడెం దా్వరా కానీ ల్దా వయాతిరేకిెంచడెం దా్వరా 
కానీ జోకయాెం చేసుకోదు. తది్వరుదధిెంగా అది ఏ విశా్వసానె్నైనా 
బోధెంచుకోవడానికి ఆసితుకులకు, అదే విధెంగా నాసితుకులకు 
కూడా పూరితు స్్వచఛాన గాయారెంటీ చేసుతుెంది. సాెంఘిక, 
సాెంసక్కృతిక విపలేవ కరతువాయాలన నిర్వరితుెంచడెం దా్వరా 
అది సమాజాని్న ప్రజాసా్వమికీకరణ చేసి, వయాకితు యొకక్ 
సామాజిక కారయాకలాపాలపై, రాజయాెంపై దాని ప్రభావానికి 
సెంబెంధెంచనెంతవరకు మతాని్న నిర్్వరయాెం చేసుతుెంది. 
మన దేశ ప్రసుతుత పాలక బ్రుజువా వరగొెం యొకక్ మరిెంత 
హిెందూ పునరుదధిరణ ధోరణుల ఫలితెంగా భారత ప్రజలు 
ఈ నాటకీ కూడా కులెం, మతెం, భాష, తెగలచే పకక్దారి 
పట్ట సాెంఘికెంగా, సాెంసక్కృతికెంగా వేరే్వరు సమ్హాల 
కలయికగా ఉనా్నరు.......

ఈ విధెంగా పెటు్టబడిదార్ విధానెం ఉనికిలోనన్నెంత 
కాలెం ప్రజావయాతిరేక భావాలైన మతతత్వెం,కులతత్వెం, 
తెగవాదెం మదలగు వాటకి మ్ల కారణెం ఉెండి 
తీరుతుెంది. పరయావసానెంగా మతోనా్మద హిెంసకు ఆధారెం 
కూడా అకక్డ  ఉెంటుెంది. కారి్మకవరగొెంచే నడపబడిన  
శ్రామిక ప్రజల అధకారాని్న హసతుగతెం చేసుకని, 
పెటు్టబడిదార్ విధానపు అవశేష్టలి్న నిరూ్మలిెంచ, 
సషలిజాని్న విజయవెంతెంగా నిరి్మెంచేెందుకు ప్రజాతెంత్ర 
విపలేవ కరతువాయాలన సెంపూర్ణెంగా పూరితు చేసినపుప్డు 
మాత్రమే జాతీయ, మతోనా్మద ల్దా తెగపరమైన సమసయాలు 
శాశ్వత పరిష్టక్రాని్న పొెందుతాయి. ఎవరైత్ మతోనా్మద, 
మతపరమైన అలజడులన మన దేశెంలో శాశ్వతెంగా 
నిరూ్మలిెంచాలని నిజెంగా భావిసాతురో వారు ఈ  చారిత్రక 
బోధనన మనసులో ఉెంచుకని, పెటు్టబడిదార్ విధానాని్న 
కూలద్సి సషలిజాని్న సా్థపిెంచడెం కోసెం కకృష చేయక 
తపప్దు.......

సోషలిస్టు  యూనిటీ సంటర్  ఆఫ్  ఇండియా (కమ్యూనిస్టు  ) పార్టు  వయూవస్థా పకులు, ప్రముఖ మార్క్సిస్టు  తత్వవేత్త 
కామ్రేడ్  శిబ్దా స్ ఘోష్ 1964లో మతతత్వ సమసయూప ై ఒక వ్యూస్నిని రాశారు. ఆ వ్యూసంలోని కొనిని ముఖయూ 
భాగాలను సేకర్ంచి ఇకక్డ పందుపరుస్్తన్నిము మతతత్వ సమసయూకు అసలు మ్లమేమిటి? ఆ సమసయూను 
మనం ఎలా పర్షక్ర్ంచగలం? అనే ప్రశనిలకు సమాధాన్లు ఈ వ్యూసంలో ఉన్నియి. ప్రస్్త త మన దేశ 
పర్స్థాతుల నేపధయూంలో ఈ వ్యూసంలో ప్రస్్త వించిన అంశాలు చాలా విలువనైవి..
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దేశ పరిసి్థతి ఇపుప్డు దారుణెంగా ఉెంది. ఒక మతాని్న 
అనసరిెంచేవారు మరో మతాని్న అనసరిెంచేవారికి 
బదధి శత్రువులైపోయ్రు. వారి మధయా శత్రుత్వెం ఎెంతగా 
పెరిగెందెంటే ఒక మతానికి శత్రువు కావాలెంటే ఒక వయాకితు వేరే 
మతానికి చెంది వుెంటే చాలు! ఈ గెంభీర పరిసి్థతిపైన ఇెంకా 
అనమానాలున్న వారు  ఇటీవలీ లాహోర్ లో జరిగన అలలేరలేన 
ఒకమారు చూడెండి. ...నిజెంగా నేడు దేశ భవితవయాెం చాలా 
అెంధకారెంగా కనిపిసతుెంది. 

ఈ మతాలనీ్న దేశాని్న ఛిద్రెం చేశాయి. మతఘర్షణల 
నెండి మన దేశెం ఎపుప్డు విముకితు చెందుతుెంద్ తెలియదు. 
ప్రపెంచ వేదికపైన భారతదేశెం సిగుగొతో తలదిెంచుకోవాలిస్ 
వచచిెంది. ఈ మ్ఢనమ్మకాల వెలులేవలో ప్రతిఒకక్రూ 
కటు్టకుపోవడాని్న మనెం చూసుతునా్నెం. ఏ ఒకక్ హిెందువుగాని, 
ముసిలేెంగాని, సికుక్గాని ప్రశాెంతెంగా ఉెండడెం అరుదైెంది.  
అెందుకు భన్నెంగా ఏద్ ఒక మతానికి చెందిన మ్ఢ 
విశా్వసెం కలిగన ఈ మనషుయాలెందరూ మ్కగా రాడులే, 
కర్రలు, కతుతులు, కరవాలాలు పటు్టకుని సిదధిమైత్ చేతులకు 
దొరికిన ఆయుధెంతో ఇతరుల తలలు పగలగొడతారు. ఆలా 
చేసిన తరా్వత కెందరు ఉరి శ్క్కు గురవుతారు, మరికెందరు 
జైలు పాలవుతారు. వివిధ మతాలకు చెందిన ప్రజల రకతుపాతెం 
జరిగనపుప్డు ఆెంగలే ప్రభుత్వెం సైతెం వారిని నిరా్దక్షిణయాెంగా 
అణచవేసుతుెంది. ఇది మత ఘర్షణలకు పాలప్డే వారిని మరిెంత 
మ్ర్ఖెంగా తయ్రయ్యాలా చేసుతుెంది.

ఈ మత ఘర్షణల వెనక మతపెద్దలు, వారాతుపత్రికలు 
ఉన్న విషయెం సప్ష్టమే. నేడు మన దేశెంలోని నాయకులు 
నిశ్శబ్దెంగా ఉెండడానికే నిశచియిెంచారు. దేశ విముకితు 
బాధయాతన తమ భుజసక్ెంధాలపైకి ఎతుతుకున్న వాళు్ వీరే.  
‘ఉమ్మడి జాతి’ అెంట్, ‘స్వరాజయాెం-స్వరాజయాెం’ అెంట్ 
గావుకేకలు పెట్టనవారు వీరే. మరి వీరే తలదిెంచుకుని 
నిమ్మకు నీరతితునటులే ఉెండిపోయ్రు. వీరిలో కది్దమెంది 
మతమౌఢయాెం ఉధకృతికి ప్రభావితమౌతున్న వారు కూడా 
ఉనా్నరు. పెకుక్మెంది ముఖెం కనిపిెంచకుెండా దాకుక్ెంటే, 
ఇెంకా అనేకమెంది మతోనా్మదులుగా ముెందుకు వచాచిరు. 
ఒకపుప్డు ఉమ్మడి సెంక్షేమ పథకెం కోరుకునే  నాయకులు 
చాలా కది్దమెందే  ఉెండేవారు. అలాెంట వారు సైతెం బలమైన 
మతోనా్మద ప్రవాహాని్న ఆపడెంలో ఆశకుతులయ్యారు. మన దేశ 
నాయకులు రాజకీయెంగా దివాళా తీసారు.

మతహిెంసన ప్రేరేపిెంచే రెండో సాధనెం పత్రికలు. 
ఒకపుప్డు ఎెంతో గౌరవప్రదెంగా చూడబడే పాత్రికేయరెంగెం 
నేడు ఎెంతో నికకృష్టెంగా తయ్రైెంది. అననితయాెం మతాల 
మధయా విదే్వషెం, శతకృత్వెం పెచచిరిల్లే విధెంగా పెద్ద పతాక   

శీరి్షకలతో  మతాల మధయా వైషమాయాలు పెెంచే విధెంగా వీళులే 
రాసాతురు. మత ఘర్షణలు చదురుమదురు సెంఘటనలు 
కావు. చాలా ప్రాెంతాలలో చలరేగాయి. ఎెందుకెంటే  సా్థనిక 
పత్రికలు విదే్వష్టలన ప్రేరేపిెంచే వాయాసాలు రాశాయి. ఇలాెంట 
అశాెంతి, కలోలేలెం అలుముకున్న సమయ్లోలే తమ మెదళలేన, 
గుెండ్లి్న అదుపు చేసుకుని సమతులయాతతో వయావహరిెంచన 
పాత్రికేయులు కది్దమెందే. పత్రికల నిజమైన బాధయాత ప్రజలి్న 
చైతనయాపరిచ, మెదళలేన శుభ్రపరచ, సెంకుచత భావాల 
వ్బినెంచ బయటకు లాగ, మతపరమైన భావాలన 
కడిగవేసి వాట సా్థనెంలో స్్నహెం, మతసామరసయా భావాలన 
పాదుకలిప్, అెంతరాలన తుడిచవేసి పరసప్ర విశా్వసాలన 
నిరి్మెంచ, ఉమ్మడి జాతీయతా భావాని్న వాయాపిెంచడానికి 
పాటుపడేలా ఉెండాలి. కానీ ఆ లక్షయానికి పూరితు వయాతిరేకెంగా 
పత్రికలు వయావహరిసుతునా్నయి. అెందుకే నేట పరిసి్థతిని చూసిన 
ఎవరికైనా చాలా ఆవేదన కలుగుతుెంది. దేశ భవిషయాతుతు 
ఏమైపోతుెంది? అన్న ఆెంద్ళన చలరేగుతుెంది.

......మతకలహాలు జరకుక్ెండా పరిసి్థతులు 
మెరుగవా్వలెంటే కేవలెం దేశ ఆరి్థక పరిసి్థతులోలే మెరుగుదలతోనే 
సాధయామవుతుెంది. దేశెంలో ఆరి్థక పరిసి్థతులు ఎెంత అధా్వన్నెంగా 
ఉనా్నయెంటే ఒక వయాకితు తాన అప్రదిష్టపాలు కావడానికి 
అతనికి కేవలెం నాలుగు అణాలు లెంచెంగా ఇస్తు సరిపోతుెంది. 
ఆకలి, కలహాలు బాధసుతుెంటే ఎవరైనా విలువలకు, స్త్రాలకు 
తిలోదకాలిసాతురు. జీవన్మరణ సమసయా ఎదురైనపుప్డు ఏమి 
చేయడానికైనా ఒక వయాకితు సిదధిపడతాడు. కానీ నేట పరిసి్థతులోలే 
ఆరి్థకాభవకృదిధి అన్నది చాలా కష్టతరెం. ఎెందుకెంటే, ఇది పరాయి 
ప్రభుత్వెం. భారతీయుల పరిసి్థతులన మెరుగుపరచడానికి ఈ 
ప్రభుత్వెం సస్మిరా ఒపుప్కోదు. అెందువలలే ఎెంత మ్లయాెం 
చలిలేెంచైనా సరే ఈ ప్రభుతా్వని్న మనెం మారాచిలి, అెంతవరకు 
మనెం విశ్రమిెంచకూడదు. 

తమలో తాము సెంఘరి్షెంచుకోకుెండా ప్రజలలో 
వరగొ చైతనాయాని్న పాదుకలాప్లి. శ్రామికులకు, రైతులకు 
వారి ప్రథమ శత్రువు పెటు్టబడిదారులనీ, పెటు్టబడిదారుల 
పనా్నగాలు,  ప్రేరేపణల నెంచ దూరెంగా ఉెండాలని సప్ష్టెంగా 
చపాప్లి. జాతి, కులెం, మతెం ఏదైనా ప్రపెంచ వాయాపతుెంగా 
ప్రజలెందరికి సమాన హకుక్లునా్నయి. అెందరూ ఏకమై 
ప్రభుత్వెం చేతులోలేవున్న అధకారాని్న తమ చేతులోలేకి తీసుకునే 
ప్రయతా్నలు చేయడెంలోనే వారి సెంక్షేమెం దాగవుెంది. రష్టయా 
చరిత్రన క్షుణ్ణెంగా తెలిసినవారికి జార్  చక్రవరితు పరిపాలిసుతున్న 
సమయెంలో అకక్డి పరిసి్థతులు నేట మన దేశ పరిసి్థతుల 
కనా్న అధా్వన్నెంగా ఉెండేవని తెలుసు. అకక్డ ఎనో్న మతాలు 
పరసప్రెం కలహిెంచుకునేవి. ఒకక్సారి రష్టయాలో శ్రామిక పాలన 

సా్థపిెంచన తరా్వత అకక్డ పరిసి్థతులోలే సమ్లమైన మారుప్ 
వచచిెంది. ఇపుప్డకక్డ మతకహాలు ఆగపోయ్యి. ప్రతీవయాకితుని 
ఒక మతానికి చెందిన వానిగా కాకుెండా ఒక మనిషగా 
గురితుసాతురు. జార్  చక్రవరితు ఏలుబడిలో ప్రజల ఆరి్థక సి్థతిగతులు 
చాలా ఘోరెంగా ఉెండేవి. మతకహాలకు ప్రధాన కారణెం అదే. 
కానీ ఇపుప్డు వారి ఆరి్థక పరిసి్థతులు మెరుగయ్యాయి, వరగొ 
చైతనయాెం వాయాపిెంచెంది, మతఘర్షణలు ఆగపోయ్యి.

మతఘర్షణల చుట్్ట ఎలలేపుప్డూ బాధాకరమైన 
వారతులుెంట్యి. కానీ కలకతాతులో జరిగన అలలేరలేలో మెంచ 
సెంఘటన కూడా చోటుచేసుకుెంది. ఘర్షణలోలే కారి్మకులు 
పాలుపెంచుకోల్దు, హిెంసకు పాలప్డుతున్న మ్కలి్న కారి్మక 
సెంఘాలు శాెంతిెంపచేయడానికి ప్రయతి్నెంచాయి కూడా. 
వీళు్ వరగొ చైతనయాెంతో ఉెండి వారి వరగొ ప్రయోజనాల్మిట్ 
చూడగలిగారు. మతఘర్షణలన నివారిెంచడానికి వరగొచైతనయాెం 
ఒక ప్రధాన సాధనెం. ఈ దకృష్ట్టెంతెం వలలే దేశ భవిషయాతుతు 
ఆశాజనకెంగా ఉెందనీ, ఇలాెంట అలలేరలేకు ప్రజలు వెరవాలిస్న 
అవసరెం ల్దనీ, అలాెంట సెంఘటలన పునరావకృతెంకాని 
పరిసి్థతులన ప్రజలు సకృష్టెంచాలని తెలుసుతుెంది.

1914-15 నాట అమరులు రాజకీయ్ల నెంచ 
మతాని్న వేరుచేశారు. మతాలకు సెంబెంధెంచన వయావహారాలోలే 
ఎవరూ జోకయాెం చేసుకోరు. అదేవిధెంగా రాజకీయ్లోలే మతెం 
జోకయాెం చేసుకోకూడదనీ, ఒకవేళ అలా జరిగత్ ఒక ఉమ్మడి 
లక్ష్యెం కోసెం అెందరిని ఐకయాెం చేయడెం సాధయాపడదని వారు 
భావిెంచారు. అెందుకే గదర్  ఉదయామెంలో సికుక్, హిెందువు, 
ముసిలేెంలు అని్న తాయాగాలు చేస్తు ఐకయాెంగా ఉదయామిెంచారు. 
మతాని్న రాజకీయ్ల నెంచ వేరుచేయ్లని కోరుకునే 
నాయకులు కెంతమెంది నేడునా్నరు. అని్న ఘర్షణలన 
నివారిెంచడానికి అది సరైన పరిష్టక్రెం. మేము దానిని పూరితుగా 
సమరిధిసుతునా్నము. మత సెంబెంధ విషయ్లలో మన మధయా 
ఎని్న త్డాలున్నపప్టకీ రాజకీయ్ల నెండి మతాని్న వేరుచేస్తు 
రాజకీయ కారయాక్రమాలన ఉమ్మడిగా నిర్వహిెంచుకోగలెం 
భారతదేశ శ్రేయసుస్న నిజెంగా కోరుకునే వారెంతా ఈ 
స్త్రాలన పాటెంచ  అధః పాతాళెంలోకి కూరుకుపోతున్న 
మన దేశాని్న కాపాడుతారని మేము భావిసుతునా్నెం.

(జలియన్  వ్లాబ్గ్  దురంతం తరువ్త బ్రిటిష్  ప్రభుత్వం మత విదే్వషాలను రెచ్చగొట్టు  చరయూలను ముమ్మరం చేస్ంది. 
అనంతరం హిందూ-ముస్్లంల మధయూ ఘోర మత కలో్ల లాలు చెలరేగాయి. అప్పటినుండి మత ఘర్షణలప ైదేశవ్యూపితంగా చర్చ 
ప్రారంభమైంది. వీటిని నివ్ర్ంచడానికి ఏమి చెయాయూలి అని అందరూ ఆలోచన చేయడం జర్గంది. అయితే బ్రిటిష్  పాలకులతో  
రాజీపడే పంథాను అనుసర్ంచిన కాంగ్రెస్  న్యకులు మాత్ం హిందూ-ముస్్లం న్యకుల మధయూ  ఏదో ఒక పసలేని ఒప్పందం 
కుదిరే్చ ప్రయత్నిలు చేశారు. అందుకు భిననింగా రాజీలేని పోరాట పంథాను చేపటిటున విప్లవకారులు ఈ సమసయూప ై తమ 
అభిప్రాయాలను స్పషటుంగా వల్లడించారు. విప్లవ యోధుడు, అమర వీరుడు షహీద్ -ఏ-అజామ్  భగత్  స్ంగ్  రాస్న ఈ వ్యూసం 
1927లో కీర్్త పత్రికలో ప్రచుర్తమైంది. ఈ వ్యూస్నిని ప్రముఖ చర్త్కారుడు ఎస్ . ఇరాఫాన్  హబీబ్  ఇంగ్్లషులోనికి చేస్న అనువ్దం 
నుండి కొనిని భాగాలను తెలుగులోకి తరుజు మా చేశాము. అనువ్దంలోని లోపాలకు మేమే బ్ధుయూలం) 

మత ఘర్ష ణలు, పరిష్కార్లు- భగత్ సంగ్ 

షహీన్ బాగ్ మహిళల వీరోచిత ఉద్యమానికి మదదుతుగా హైదరాబాద్ లో AIMSS ప్రదరశిన

ఫిబ్రవరి, 2020

******

ఆల్ ఇెండియ్ మహిళా సెంసక్కృతిక సెంఘెం, అఖిల భారత పిలుపు మేరకు 
ఫిబ్రవరి 4, 2020 న ఢిలీలే షహీన్ బాగ్ ఉదయామానికి మద్దతుగా అఖిల సెంఘీభావ 
దినెంగా పాటస్తు, ఇెందిరా పార్క్, ధరా్న చౌక్ వద్ద హైదరాబాద్ జిలాలే కమిటీ 
ఆద్వరయాెంలో,నిరసన ప్రదర్శన జరిగెంది. ఈ సెందర్బెంగా AIMSS రాష్ట్ర ఇెంచార్జు 
కామ్రేడ్ సీహెచ్. ప్రమీల మాట్లేడుతూ నిరుద్యాగెం, ధరల పెరుగుదల, మహిళలపై 
అతాయాచారాలు, విదాయా వైదయా ప్రైవేటీకరణ వెంట సమసయాలపై ప్రజలలో పెరుగుతున్న 
ఆగ్రహాని్న పకక్ మారగొెం పట్టెంచడానికి BJP ప్రభుత్వెం కుట్ పూరితెంగా NRC- 
CAA-NPR లన తీసుకచచిెందని అనా్నరు. ఢిలీలే షహీన్ బాగ్ లో వీటని 
వయాతిరేకిస్తు గత 2 నెలలుగా మహిళలు చేసుతున్న ఉదయామెం భారత దేశ చరిత్రలో 
నిలిచపోతుెందని ఆమె అనా్నరు. ఈ కారయాక్రమెం లో AIDSO రాష్ట్ర కనీ్వనర్ కామ్రేడ్ 
పి. త్జా మాట్లేడుతూ మతప్రాతిపదికన పౌరసతయాెం ఇవ్వడెం అనేది లౌకికవాదాని్న, 
ప్రజాసా్వమిక విలువలన మెంటగలుపుతుెందని. పెద్దయెతుతున చొరబాటుదారులు 
ఉనా్నరనే నెపెం మీద, ప్రజలెందరూ తమ పౌరసత్వెం నిరూపిెంచుకోవాలనే ప్రభుత్వ 
విధానెం అతయాెంత గర్హనీయమనీయెం. మతోనా్మదాని్న రచచిగొట్ట ప్రజల ఐకయాతన చీలిచి 
ఉద్రికతు వాతావరణాని్న సకృష్టెంచడాని్న కులమత ప్రాెంతాలకు అతీతెంగా ప్రజలెందరూ 
ఖెండిెంచాలని అనా్నరు.    
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నేతాజీ సుభాష్ చంద్ర  బోస్ 123వ జయంతి సంసమారణనేతాజీ సుభాష్ చంద్ర  బోస్ 123వ జయంతి సంసమారణ

1. దేశంలో నేడు గత 45 సంవత్సరాల కాలంలో లేని అతయూధిక నిరుదోయూగం రేటు ఉంది (NSSO డాటా)
2. దేశంలోని 30 నగరాలలో 22 నగరాలు అతయూంత ఎకుక్వ కాలుషాయూనికి గురెవైున్నియి. (WTO డాటా)
3. దేశంలో నేడు గత 80 సంవత్సరాల కాలంలో లేని ఆదాయ అసమానతలు పర్గాయి. ( కేడిట్ స్స్్స). ఒక కార్్పరేట్ అధికార్కి ఒక
 గంటలో సంపాదించే ఆదాయం ఒక సగటు కార్్మక మహిళ ఒక సంవత్సరం పాటు పనిచేస్ పందే జీత్నికి సమానం  

4. మహిళలకు అతి ప్రమాదకరంగా పర్ణమించిన ప్రపంచ దేశాలలో  మన దేశం ఒకటి.(థామస్ రాయిటర్్స సరే్వ )
5. దేశంలో గత 18 ఏళ్ళలో లేని విధంగా అతి ఘోరంగా రెతైుల వయూవస్య ఉత్పతు్త ల ధరలు పడిపోయాయి. (WPI డాటా)
6. ఆర్థాక అసమానతలు అధికంగా పర్గన దేశాలలో మనదేశానిది రెండో స్థా నం (గ్్ల బల్ వల్్త ర్పోర్టు)
7. ఆశియా దేశాల కరెన్్స లతో పోలి్చతే మనదేశ రూపాయి విలువ ఘోరంగా పతనమైంది. (మారెక్ట్ డాటా)
8. గ్్ల బల్ హంగర్ ఇండెక్్స ప్రకారం ఆకలితో బ్ధపడుతునని 117 దేశాలలో మన దేశం స్థా నం 102. పాకిస్్త న్, బంగా్ల దేశ్, నేపాల్
 దేశాలకంట్ మనదేశం వనుకబడి ఉంది. 

9. పరమత అసహనం, మత తీవ్రవ్దం అనేక రేటు్ల  పర్గాయి. 
10. దేశ చర్త్లో ఎననిడూ లేని విధంగా నలుగురు స్ప్ం కోరుటు  జడ్జులు ప్రజాస్్వమయూం ప్రమాదంలో పడిందని బహిరంగంగా పత్రికా

 విలేఖరుల సమావేశం నిర్వహించారు. 
11. దేశంలో గ్ రక్షణ పేరుతో జర్గన దాడులు అతయూధికం. మాబ్ లించింగ్ కేస్లు ఎకుక్వ నమోదయాయూయి (ఇండియా స్పండ్ డాటా)
12. దేశ ఆర్టుక వయూవసథా  వంటిలేటర్ ప ైఉందని భారత ప్రభుత్వ మాజీ ఆర్థాక ముఖయూ సలహాదారులు శ్రీ అరవింద్ స్బ్రమణయూన్ ప్రకటించాడు. 
13. అసమ్మతిని వయూక ్తం చేసే ప్రతి వయూకి ్తని  గంప గుత్తగా దేశ ద్రోహులుగా ప్రకటించడం మన రాజాయూంగ విలువలకే వయూతిరేకమని స్ప్ం

 కోరుటు  జడిజు  జస్టుస్ డి.వ.ై చంద్ర చూడ్ చెపా్పరు. 

BJP ఆరేళ్ళ ‘అచ్చే దిన్’ పరిపాలన!  BJP ఆరేళ్ళ ‘అచ్చే దిన్’ పరిపాలన!  

వరేంగల్

నెలూలారుహైదరాబాద్

విశాఖపట్నేం

మేడ్చల్

గుేంటూరు

అనేంతపురేం

కరూ్నలు

గొప్ సా్వతేంత్ర సమరయోధుడ్ నేతాజీ స్భాష్ చేంద్ర బోస్ 123వ జయేంతిని AP, TS రాష్్రాలలో సమన్నతేంగా పాటేంచడేం జరిగిేంద్


