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ఆఫ్ ఇెండియా (కమ్యూనిస్టు) 

పార్టీ అధికారిక తెలుగు మాస పత్రిక  

లెబనాన్ లో బూర్జువా అవినీతికి, పెట్టుబడిదారీ ర్ణ 
సంక్షోభాలకు  వ్యతిరేకంగా  పెల్లుబికిన ప్రజా ఉద్యమం

మహోన్నత నవంబర్ విప్లవం
103వ వార్షికోత్సవం 

 మన దేశ ప్రజలు మాత్రమే కాక, మొత్ం 
ప్రపంచ జనాభా ఇప్పటికీ అంతులేని కోవిడ్-19 
ప్రమాదం లో చిక్కి  వంది. ఇప్పటికే లక్షలాది మంది  
ప్రాణాలు కోలో్పయారు. విపరీతమైన మాంద్ం  
వల్ల ప్రపంచ జనాభాలో సగానిక్ పైగా ఉద్్గులు 
తొలగంచబడ్డారు. నిరుద్్గులు అయిన లక్షలాది 
మంది ప్రజలు ఆకలిక్, మరణానిక్ నెటిటివేయబడిన 
ఇలాంటి సమయంలో మహోన్నతమైన నవంబర్ 
విప్లవం యొకకి 103వ వార్షికోత్సవం సమీపిస్్న్నదని 
మీకు తెలుస్. ఒకకి మాటలో చెప్్పలంటే మొత్ం 
మానవాళి తీవ్రమైన సంక్షోభాని్న ఎదురకింటంది. 
సామ్రాజ్వాద-పెట్టిబడిదారీ ప్లకులు తమ 
లాభాలను ఆర్్జంచే ఆర్థిక ప్రయోజనాలకు 
అతీతంగా తక్షణమే వ్వహర్ంచి, ఎప్పటికప్్పడు 
పెరుగుతున్న సైనిక బడ్్జట్లను తగ్గంచడం దావారా, 
తగన ఆరోగ్ సంరక్షణను అందించినట్లయితే, ఈ 
ప్రమాదకరమైన వైరస్ యొకకి విస్తృతమైన వా్ప్ి, 
ఇంత పెద్ద సంఖ్లో ప్రజలు ప్రాణాలను కోలో్పయే 
ప్రమాదం, ఉండేదికాదని స్పషటింగా తెలుస్ంది. 
దీనిని ఆర్థిక మాంద్ం అని కూడ్ పిలుస్ారు. 
అయితే, దీనితో సంబంధం ఉన్న సమస్లన్్న కూడ్ 
సామ్రాజ్వాద-పెట్టిబడిదారీ ఆర్థిక వ్వసథి యొకకి 
అనివార్మైన ఫలితాలే. ఇకకిడ పెట్టిబడిదారులు, 
గుత్ాధిపతులు, బహుళజాతి సంసథిలు గర్షటి లాభం 

పందే ప్రయత్నంలో భాగంగా గర్షటి ద్పిడీని 
కొనసాగంచడ్నిక్ శ్రామిక ప్రజలపై తమ ద్పిడి 
చట్రాని్న నడపడం దావారా కోట్్లది శ్రామిక ప్రజల 
జీవితాలను చిదిమి వేస్్నా్నరు. 

చాలా కాలం క్రితమే మహోన్నత మార్కిస్, 
ఎంగెల్్స లు పెట్టిబడిదారీ ఆర్థిక వ్వసథిను 
శాస్త్రీయంగా విశ్్లషంచడం దావారా  ఈ వినాశకర 
ఫలితం యొకకి అనివార్త గుర్ంచి మందే 
హెచ్చర్ంచారు.  విప్లవాని్న సాధించడ్నిక్ ప్రపంచ 
కార్మికులను ఏకం చేయాలన్, కమ్్నిజం యొకకి 
మొదటి దశ అయిన సషలిజాని్న సాథిపించడం 
దావారా పెట్టిబడిదారీ విధానాని్న తొలగంచాలన్ 
పిలుప్నిచా్చరు. మహోన్నతులైన లెనిన్, సాటిలిన్ లు 
నవంబర్ విప్లవాని్న నిరవాహంచడం దావారా మానవ 
చర్త్రలో మొదటి సార్గా అని్న రకాల వర్గ ద్పిడీ 
మర్యు అణచివేతలు లేని సమాజాని్న నిర్మించి ఈ 
చార్త్రాతమిక లక్ష్ని్న కార్రూపంలోక్ తీస్కొచా్చరు. 

మార్కిస్జం-లెనినిజాని్న సమగ్ంగా 
అనవాయించడం దావారా ఏర్పడిన ఒక సషలిస్టి 
సమాజం ఆర్థికంగా, రాజకీయంగా, సాంసకితృతికంగా 
చాలా అభివతృదిధి చెందినదై వంట్ంది.  ఇది 
అందర్కీ ఉద్్గాలు కలి్పంచ గలిగంది, నిరుద్్-
గం-ఆకలి-యాచన, జాతీయత మర్యు జాతి 
సంఘరషిణలను నిరూమిలించింది, స్త్రీ, ప్రుషుల మధ్ 1

3

6

ONLINE 
EDITION

మమ
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 సందర్ంగాSUCI (కమ్్నిస్టి) ప్రీటి ప్రధాన కార్దర్శి కామ్రేడ్ ప్రవాష్ ఘోష్ విజ్ఞపి్ సందర్ంగాSUCI (కమ్్నిస్టి) ప్రీటి ప్రధాన కార్దర్శి కామ్రేడ్ ప్రవాష్ ఘోష్ విజ్ఞపి్

లోపలి పేజీలలో...

హైదరాబాద్ వరదలకు 
కారణమేమిటి? కారకులెవర్?



అసమానతను తొలగంచి, చౌకగా నితా్వసర వస్్వలి్న 
అందించి, శ్రామిక ప్రజలకు స్వాచ్ఛన్, ప్రజాసావామ్ 
హకుకిల్్న గా్రంటీ చేసి, అందర్కీ ఉచిత విద్, వైద్ 
సౌకరా్లను అందించగలిగంది. నిరాయుధీకరణను, 
అని్న వలసరాజా్ల ఆక్రమణలకు, యుదాధిలకు మగంప్ 
పలకాలని ఈ సషలిస్టి దేశం ప్రతిప్దించింది. అని్న 
వలసల, అరధివలస దేశాల సావాతంత్ర ఉద్మాలకు, 
విమక్్ పోరాట్లకు ఇది సహాయపడింది. రండవ 
ప్రపంచ యుదధింలో భయంకరమైన ఫాసిస్టి శక్ులను 
ఓడించడంలో  వీరోచిత ప్త్రను పోషంచి, మానవజాతిని 
కాప్డింది. 

వాస్వానిక్, మొత్ం ప్శా్చత్ పెట్టిబడిదారీ నాగర్కత 
పూర్్ అంధకారంలో మనిగపోయివన్నప్్పడు, ఈ కొత్ 
సషలిస్టి నాగర్కత తూరు్ప దేశాలలో   ఒక ఉషోదయాన్్న 
ఉద్వింపజేసింది. ఇది ప్రపంచంలోని అణగార్న 
ప్రజలందర్కీ ఒక ఆశాజ్్తిగా మారడమే కాక, ప్శా్చత్ 
మర్యు వలస దేశాల లోని గొప్ప మానవతావాదులం-
దర్చే ప్రశంసించబడింది. కొని్న దశాబ్్దలుగా సషలిజం 
మానవాళిక్ స్వ చేసిన తరువాత, సాటిలిన్ తదనంతర 
నాయకతవాం చేసిన కొని్న తీవ్రమైన తప్్పలు, లోప్లను 
ఆసరాగా చేస్కొని, బ్హ్ంగా సామ్రాజ్వాదానిక్ 
అనుగుణంగా, అంతర్గతంగా దాగన శత్రువలు 
రూపందించిన, ప్రతీఘాత విప్లవం దావారా పెట్టిబడిదారీ 
విధానం అకకిడ మరలా ప్నరుదధిర్ంచబడింది. ఇది 

చర్త్రలోన్ ఒక గొప్ప విష్దం.  అయితే ప్ర్స్ కమ్్న్ 
పతనం ఎన్్న అనుభవాలను అందించి మార్కిస్జాని్న 
స్సంపన్నం చేసి, నవంబర్ విప్లవానిక్ మార్గనిర్్దశం 
చేసింది. అదేవిధంగా, గొప్ప మార్కిస్స్టి ఆలోచనాపరుడు 
కామ్రేడ్ శిబ్్దస్ ఘోష్ వివర్ంచినట్్ల, ఈ ప్రతీఘాత విప్లవం 
కూడ్ మర్ని్న గొప్ప అనుభవాలను అందించి భవిష్త్ు 
కార్మికవర్గ విప్లవానిక్ మర్ంతగా మార్గనిర్్దశం చేస్్ంది. 

ప్రస్్త ప్రపంచ పర్సిథితి చాలా భయంకరమైనది 
మర్యు దయన్యమైనది కూడ్. ప్రపంచ సామ్రాజ్-
వాదం-పెట్టిబడిదారీ విధానం మరణ శయ్పై ఉంది. 
అయితే ఏ సామాజిక వ్వసథి కూడ్ దానంతటదే అంతం 
కాదు. కాబటిటి అది ఇంకా చనిపోలేదు. అది దాదాప్ 
కుళిళిపోయింది, చెడిపోయింది, కుళిళిన మతృతదేహం 
లాగా దాని అంతిమ దుర్గంధాని్న జీవితంలోని ప్రతి 
రంగంలోక్ వా్ప్ి చేస్్వంది. ఆ విధంగా ఆర్థికంగా, 
సైదాధింతికంగా, రాజకీయంగా, నైతికంగా పెట్టిబడిదారీ 
విధానం మొత్ం మానవాళిని పూర్్ వినాశనానిక్ 
నెటిటివేస్ంది. పెట్టిబడిదారీ విధానం యొకకి రక్షకులు, 
బూరు్జవా రాజకీయ నాయకులు, ఆర్థికవేత్లు,  సషలిస్టి 
విప్లవానిక్ భయపడి, మరణిస్్న్న రోగని కాప్డట్నిక్ 
ఒక పర్ష్కిరం కోసం పగలు రాత్రి శ్రమిస్్నా్నరు. కాని 
అది ఫలించదు ఎందుకంటే వారు చీకటిలో ఉనా్నరు. 
మరోవైప్, ప్రతిచోట్ భారీ నిరసనల తరంగాలు 
పెలు్లబుకుతూ ఉనా్నయి, ఫాసిస్టి పెట్టిబడిదారీ 

ప్లకులు వాటిని నిరా్దక్షిణ్ంగా అణచివేస్్నా్నరు. వారు 
ఎంతగా నిరా్దక్షిణ్ంగా,  క్రూరంగా అణచివేస్్ వంటే, 
అంతగా అని్న దాడులను ధికకిర్ంచే ప్రజా నిరసనలు  
పెరుగుతునా్నయి  కూడ్. అణచివేతకు గురైన ప్రజలు 
నిర్యులు, ధైర్వంతులు, పోరాడుతున్నవారు. 
వారు మారు్పను కోరుకుంట్నా్నరు. కాని వార్క్ విప్లవ 
భావజాలం, ఉన్నత సంసకితృతి, ఆర్గనైజేషన్ మర్యు 
నాయకతవాం లేవ. కాబటిటి, మహోన్నత నవంబర్ విప్లవం 
యొకకి చార్త్రాతమిక సందేశాని్న అమలు చేయడ్నిక్ 
అని్న దేశాలలో మార్కిస్జం-లెనినిజం-శిబ్్దస్ ఘోష్ 
ఆలోచనలతో సాయుధమైన విప్లవాతమికమైన కార్మికవర్గ 
ప్రీటిని అభివతృదిధి చేయడం, బలోపేతం చేయడమే తక్షణ 
ఆవశ్కత. 

ఈ న్పథ్ంలో, దేశంలో మన ప్రీటిని సంఘటితం 
చేయడ్నిక్ మర్యు విస్ర్ంచడ్నిక్, ఉన్నతమైన విప్లవ 
సిదాధింతం మర్యు కార్మిక వర్గ సంసకితృతి ఆధారంగా వర్గ, 
ప్రజా పోరాట్లను నిరవాహంచడ్నికకీ వాటిని మర్ంత 
తీవ్రతరం చేయడ్నిక్, గొప్ప మార్కిస్స్టి ఆలోచనాపరుడైన 
కామ్రేడ్ శిబ్్దస్ ఘోష్ సాథిపించిన  SUCI (కమ్్నిస్టి) 
ప్రీటిక్ చెందిన విప్లవ పోరాట యోధులుగా ఇది మన 
చార్త్రక బ్ధ్త.  తదావారా ఇతర దేశాల శ్రామికులకు 
ప్రేరణను, అవగాహనను, సహాయాని్న మనం 
అందించాలి. ఇదే మహోన్నతమైన నవంబర్ విప్లవం 103 
వ వార్షికోత్సవం యొకకి పిలుప్.

నవంబర్ 20202



హైదరాబాద్ వరద ముంపునకు 
కారణమేమిటి? కారకులెవరు?

  ఈ ఏడ్ది అకోటిబరు 12,13,14  తేదీలలో హైదరాబ్ద్ 
నగరాని్న వరాషిలు మంచెతా్యి. మరీ మఖ్ంగా 
అకోటిబరు 13న ఒకకిరోజు దాదాప్ 32 సంటిమీటర్ల 
వరషిప్తం నమోదైనట్్ల వాతావరణ శాఖ ప్రకటించింది. 
ఇవి వందేళళిలో, హైదరాబ్ద్ చర్త్రలో ఎప్్పడూ చూడని 
వరాషిలన్, వరదలన్ ప్రభుతవాం చెప్్పకొచి్చంది. ఎప్్పడూ 
లేనిది మ్సీ నది ఉప్పంగ ప్రవహంచి పర్వాహక 
ప్రాంతాలను మంచేసింది. ఆ కుండపోత వరాషిలకు, 
వరదలకు కాలన్లు, బసీ్లు జలమయమయా్యి. 
కొందరు న్ళ్లలో కొట్టికుపోయారు. వాన న్టి 
ఉధతృతిలో కొట్టికుపోయిన వాహనాలకైతే లెకేకిలేదు. 
ఇళ్్ల అసంఖ్్కంగా కూలిపోయాయి. ప్రాణ, ఆసిథి 
నషటింతో జన జీవనం అస్వ్స్మైంది. కుండపోత 
వానలతో అకసామిత్ుగా వచి్చన వరదలకు వందలాది 
కాలన్లు ఊహంచనివిధంగా జలమయమయా్యి. 
తిండిగంజలు, బటటిలు, ఇంట్ల ఉన్న సమస్ సామగ్రి 
అన్్న న్టిప్లయా్యి. కొని్నచోట్ల వరదలో 
కొట్టికుపోయాయి. రండు మ్డు రోజుల ప్ట్ కరంట్ 
కూడ్ లేకుండ్ అంధకారంలో జీవించాలి్సన పర్సిథితి. 
తినడ్నిక్ తిండి లేదు. నిద్రపోవడ్నిక్ ప్రదేశం లేదు. 
ఆదుకున్ నాథుడు లేడు. వేలాది మంది కట్టిబటటిలతో 
వేర్ ప్రాంతాలకు తరలిపోవాలి్స వచి్చంది. ప్రభుతవాం 
వరదలు వచి్చన వారం రోజుల వరకు ఎలాంటి సాయమ్ 
అందించలేకపోయింది. దాదాప్ పదిహేను రోజులు 
గడిచినా ఇళ్లలో్ల, కాలన్లో్ల బురద, న్రు తిషటి వేశాయి. 
పెద్ద పెద్ద అప్రటిమంట్లలో సైతం మోట్రు్ల పెటిటి తోడినా 
వారం రోజులకు పైగా సలా్లర్లలో నిండుకుపోయిన న్రు 
బయటకు పోలేదు. అసలే కరోనా కాలం, ఇలాంటి దుర్ర 
సిథితుల మధ్ జీవిస్్ ప్రజారోగా్నిక్ ఏమాత్రం గా్రంటీ 
ఉంట్ంది? వేలాది మంది కట్టిబటటిలతో వేర్  ప్రాంతాలకు 
తరలిపోవాలి్స వచి్చంది. మొత్ంగా హైదరాబ్ద్ లో 
వరద నషటిం రూ.10000 కోట్్లగా అంచనా వేశారు. 
అంతా బ్గాన్ ఉంది గాన్, ఈ విధంగా రండు మ్డు 
రోజులు ప్ట్ కుర్సిన భారీ వరాషిలకే విశవానగరంగా 
ప్రచారం చేసిన హైదరాబ్ద్ ఎకకిడికకకిడ దీవాపకలా్పలను 
తలపించిందంటే, అసలు ఈ నగరంలో అన్క ప్రాంతాలు 
నివాసయోగ్మైనవేనా? వాన న్టి ఉధతృతిని తట్టికున్ 

ఏరా్పట్ ఈ నగరానికుందా? వాస్వానిక్ భాగ్నగరమిలా 
వరాషిలకు చిగురుట్కులా వణిక్పోవడ్నిక్ కారణాలేంట 
ఓసార్ పర్శీలిదా్దం. 

ఒకప్పటి హైదరాబ్ద్ నగరానిక్ లేక్ సిటీగా 
పేరు. భాగ్నగరంలో దాదాప్ 185 చెరువలకు పైగా 
ఉన్నట్టి అధికార్క సమాచారం. అయితే ఈ చెరువలో్ల 
కేవలం కొని్న మాత్రమే ఇప్్పడునా్నయి. మిగతా 
అన్క చెరువలు నామరూప్లే్లకుండ్ ఆక్రమణలకు 
గురయా్యి. సహజంగాన్ రాజధానిగా పేరందిన 
నగరాలో్లక్ చుట్టిపకకిల ప్రాంతాల నుండి పనుల కోసం, 
జీవన్ప్ధి కోసం ప్రజల రాక ఎకుకివగా ఉంట్ంది. 
దీనిక్ తోడు ప్లకులు అనుసర్స్్న్న ప్రజా వ్తిర్క, 
రైతు వ్తిర్క విధానాల వల్ల పలె్లలో్ల వ్వసాయం అన్నది 
నానాటికీ దిగజారుతున్న కారణంగా, జీవన్ప్ధి కోసం 
ప్రజలు వెలు్లవలా నగరాలను ఆశ్రయిస్్నా్నరు. ఆ 
క్రమంలోన్ బంబ్యి, ఢిల్్ల, చెన్ె్న, కోల్ కతా లాంటి 
మహానగరాల తరావాత అదే సాథియిలో ప్రజల వలసలు 
హైదరాబ్ద్, బంగుళూరు, ప్ణె, అహమిదాబ్ద్ లాంటి 
నగరాలను కూడ్ మంచెత్ుతునా్నయి. ఇటీవలే కరోనా 
న్పథ్ంలో లాక్ డౌన్ విధించినప్్పడు కొని్న కోట్ల 
మంది ప్రజలు జీవన్ప్ధి కోసం నగరాలి్న ఆశ్రయించి 
జీవిస్్న్న విషయం కళ్లకు గటిటింది. ఈ క్రమంలోన్ 
నగరాలు ఎప్పటికప్్పడు జనసాంద్రత రూపేణా 
పెరుగుతూపోతాయి, జనావాసాలు కూడ్ పెరగుతాయి.  
కొందరు ప్లకుల, అధికారుల, రాజకీయ నాయకుల 
అవిన్తి భాగోతాల వల్ల అన్క చెరువలు, నాలాలు సైతం 
ఆక్రమణకు గురవతుంట్యి. హైదరాబ్ద్ wswసైతం 
ఇందుకు మినహాయింపేమీ కాదు. దాదాప్ దశాబ్్దలుగా 
ప్లిస్్న్న అన్క ప్రీటిల నాయకులు, ఇంకా ర్యాలటిరు్ల, 
భూకబ్్జదారులు, అధికారులు ఇలా ఎందరో అవిన్తి 
కారణంగా అన్క చెరువలు ఆక్రమణలకు గురయా్యి. 
ఏ రాజకీయ ప్రీటి అధికారంలోక్ వచి్చనాసర్ లంచాలకు, 
మడుప్లకు అలవాట్ పడి హైదరాబ్ద్ నిండ్ ఉన్న 
ఆక్రమణల విషయంలో మాత్రం ఎలాంటి చర్లు 
తీస్కోవటే్లదు. బహుశా, ఈ భూదందాలో్ల, ఆక్రమణలో్ల 
పెద్ద పెద్ద పెట్టిబడిదారులు, రాజకీయనాయకులు, 
అధికారులు ఇలా అందరూ ఉండడం వలే్ల కావచు్చ, వాటిని 

చూసీచూడనట్టిగా వదిలేస్్నా్నరన్ ఆరోపణలునా్నయి.
ప్రతీ యేట్ కూడ్ మంబయి, చెనె్్న, ఢిల్్ల 

లాంటి నగరాలు వరాషిలకు అతలాకుతలమైపోతు-
నా్నయన్ వార్లు మనం తరచుగా పత్రికలో్ల టీవీలో్ల 
చూస్్న్ ఉంట్ం. ఆ నగరాలకు ఎదురైన భయానక 
అనుభవాలను మన తెలంగాణా ప్లకులు సైతం ఏనాడూ 
పటిటించుకోలేదు. మరీ మఖ్ంగా విశవానగరంగా అభివతృదిధి 
చెందుతోందని చెప్్పకున్ హైదరాబ్ద్ విషయంలో కూడ్ 
ప్లకులు ఎలాంటి ప్రతే్కమైన శ్రదా్ద చూపటే్లదు. కేవలం 
హైదరాబ్ద్ ఐటీ హబ్ గా డ్వలప్ చేస్్నా్నం, చాలా 
వేగంగా అబివతృదిధి చెందుతున్న సిటీ అని, మోస్టి హా్పెనింగ్ 
సిటీ అని ప్రస్్త ప్లకులు ఊదరగొటటిడమే తపి్పంచి, 
పెరుగుతున్న జనాభాకు తగ్గట్టిగా, విస్తృతమవతున్న 
నగరానిక్ అనుగుణంగా ఏరా్పట్్ల చేస్ విషయంలో 
మాత్రం ప్లకులు పూర్్గా వైఫల్ం చెందారన్ విషయాని్న 
ఈ ఏడ్ది వానలు, వరదలు మరోసార్ రుజువ 
చేశాయి. మంబై, చెన్ె్న, కోల్ కతా తీరప్రాంత నగరాలు, 
వాటికెప్్పడూ ఈ వానల మప్్ప ఉంట్ందని చెప్పడం 
వింట్ంట్ం. అయితే హైదరాబ్దేమీ తీర ప్రాంతం 
కాదు, పైగా సమద్ర మట్టినిక్ 600 మీటర్ల ఎగువన దకకిన్ 
పీఠభూమిపై ఉంది. ఇకకిడ న్ళ్్ల దొరకడమే కషటిమని 
భావించే పర్సిథితులో్ల వానలు వరదలై మంచెత్డం 
నిజంగా దిగ ్్రంతిక్ గుర్ చేస్ విషయం. వరదలు వచే్చ 
అవకాశమనా్న కూడ్ ప్లకులు కన్సం ఆక్రమణలకు 
గురైన చెరువలి్న కాప్డి, డ్రైన్జీ వ్వసథిను, నాలాలను 
పటిషటిం చేసి మందస్్ ఏరా్పట్్ల చేయలేకపోయారు. 

ప్రతి యేట్ అని్న నగరాలో్ల కూడ్  అతివతృషటి, అనావతృషటి 
పర్సిథితులను మనం గమనిస్్నా్నం. కేవలం లాభాపేక్ష 
కోసం మాత్రమే పనిచేస్ ఈ పెట్టిబడిదారీ వ్వసథిలో, ఆ 
పెట్టిబడిదారులకు కొమమికాస్ ప్లక రాజకీయ ప్రీటిలు 
పనిచేస్్న్న న్పథ్ంలో వీరు లాభాల కోసం దేన్ె్ననా 
పణంగా పెటటిగలరన్ విషయాని్న మనం గమనించవచు్చ. 
ఈ క్రమంలోన్ ఇంధనాలను యథేచ్చగా తవవాకోండని 
ప్రభుతావాలు కార్పర్ట్ సంసథిలకు తలుప్లి్న బ్రా్ల 
తెరుస్్నా్నయి. యుర్నియం, బ్క్ె్సట్  నిలవాల కోసం 
అడవలి్న, కొండలి్న ఇష్టిరాజ్ంగా నాశనం చేయడ్నిక్ 
కూడ్ ప్రభుతావాలు పచ్చజండ్ ఉప్తునా్నయి. ఇక 
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కల్్లకు కొరతే లేదు. ప్రతీది కల్్న్. ఎకకిడ చూసినా 
కాలుష్మే. పీలే్చ గాలి కాలుష్ం. విన్ శబ్దం కాలుష్ం. 
తాగే న్రు కాలుష్ం. తిన్ ఆహారం పూర్్గా కల్్. ఇది 
ప్రస్్త దుసిథితి. మొత్ంగా మన ప్లకుల విధానాల 
ప్ణ్మాని వాతావరణం విశతృంఖలంగా కాలుష్మయం 
అవతోంది. ఈ క్రమంలోన్ గ్రీన్ హౌస్ వాయువల 
ఉదా్గరం పెర్గపోవడం, వాతావరణంలో విపరీతమైన 
మారు్పలు రావడం, ఫలితంగా రుతువల రూప్ర్ఖలు 
మార్పోవడం, ఎండ్కాలం భర్ంచడలేని వేడి, 
వానాకాలం విపరీతమైన వానలు లేదంటే అస్సలు వానలు 
పడక కరువ తాండవించడమో చూస్్నా్నం. హర్తహారం 
అంటూ జులై నెలలో విపరీతమైన హడ్వడి చేస్ న్తలు 
నిజానిక్ అడవలి్న కాప్డడ్నిక్ గాన్, పచ్చదనాని్న 
పెంచడ్నిక్ గాన్ చిత్శుదిధితో పనిచేస్్న్న దాఖలాలు 
అస్సలు కనిపించవ. నగరాల విషయంలో మరో విపత్ు 
ఏంటంటే, భూతాపం బ్గా ఎకుకివగా పెరుగుతుంది. 
లక్షల సంఖ్ంలో తిర్గే వాహనాలు, వాటిలో వాడే కల్్ 
ఇంధనం వెదజలే్ల ప్రమాదకర వాయువలు, ఇంకా సిటీలో్ల 
ఉండే పెద్ద పెద్ద కరామిగారాల నుండి ఎలాంటి ప్రమాణాలు 
ప్టించకుండ్న్ వెలువడే ఉదా్గరాలు, ఏసీలు, ఇలా ఎన్్న 
కారణాల వల్ల నగరాలో్ల భూతాపం పెరగడం, క్లయిమేట్ 
మారు్పలు రావడం ఎకుకివగా చూస్్ంట్ం. పరా్వరణ 
విధవాంసంతో వాతావరణ మారు్పలు జర్గ వరషిప్త 
తీవ్రత పెర్గనప్పటికీ, హైదరాబ్ద్ ఎదురకింట్న్న 
సమస్ మానవ తపి్పదాల వల్ల వచి్చందన్ విషయం 
మర్చిపోలేం. వరషిం పడిన ప్రతీసార్ హైదరాబ్దులో 
ఏద్ ఒక ప్రాంతం న్ట మనగడం దశాబ్్దలుగా 
చూస్్న్ ఉనా్నం. అయితే వరదలను ఎదురోకివడంలో 
జీహెచ్ఎంసీ గాన్, ప్లకులు గాన్ సంసిదధింగా లేరు. 
సమస్ చిన్నగా ఉన్నప్్పడే మేలకింటే ఇంతటి విపత్ు 
వచే్చది కాదు. ప్రాణ, ఆసిథి నషటిం నివార్ంచగలిగే పర్సిథితి 
ఉండేది. 

డ్రైన్జీ వ్వసథిపై ఆకసిమిక ఒత్ిడి వల్ల కలిగే వరదలు.. 
నదీ వరదల కంటే భిన్నంగా ఉంట్యి. అన్క చోట్ల 
ఆక్రమణలు న్టి ప్రవాహాని్న రండు మీటర్ల వెడలు్ప 
పర్ధిక్ కుదించాయి.  హైదరాబ్దులోని చెరువలో్ల 
న్టి నిలవా సామరథి్ం తగ్గపోవడం (ఇంపండింగ్ 
కెప్సిటీ), నాలాలు, చెరువలు, కుంటలు, ఇతర 

న్టి వనరుల ఆక్రమణ వల్ల చిన్నప్టి వరషిం వచి్చనా 
వరదలు వస్్నా్నయి. హుస్్సన్ సాగర్, ఉసామిన్ సాగర్, 
హమాయత్ సాగర్ో ప్ట్ ఎన్్న పెద్ద చెరువలు ప్రభుతవా, 
ప్రైవేట్ ఆక్రమణలతో కుచించుకుపోతునా్నయి. నగరం 
మొత్ం సిమంట్ కటటిడ్లు, సిమంట్ రోడ్ల వల్ల న్టి 
ప్రవాహ వేగం కూడ్ పెర్గంది. వరషిం పడిన క్షణాలో్లన్ 
లోతట్టి ప్రాంతాలు జలమయమైపోతునా్నయి. బిలిడాంగ్్స 
మధ్ దూరం లేకపోవడంతో వరషిం న్ళ్్ల చిన్న నాలాలో్ల 
ఇమడలేక రోడుడా మీద ప్రుతునా్నయి. నాలాల ఆక్రమణ, 
వాటిలో చెత్ాచెదారం పేరుకుపోవడంతో న్టి ప్రవాహానిక్ 
ఆటంకాలు ఎదురై న్ళ్్ల రోడ్ల మీదకు వస్్నా్నయి. 30 
రోజులో్ల నాలాలపై ఆక్రమణలను యుదధి ప్రాతిపదికన 
తొలగస్ామని, ప్రభుతవామ్, జీహెచ్ఎంసీ గతంలో 
చాలాసారు్ల ప్రకటించినా అది అమలో్ల బుటటిదాఖలైంది. 

నిజానిక్ ప్రభుతావాలే న్టి వనరుల ఆక్రమణలకు 
నాంది పలికాయి. నగరవా్ప్ంగా ప్రభుతవా సంసథిలు 
న్టి వనరులను ఆక్రమించుకునా్నయి. మ్సీ 
నదిలో ఎంజీబీఎస్, మని్సపల్ డంపింగ్ యార్డా, 
హెచ్ఎండబూ్్ల ఎస్ఎసీబీ ఏరా్పట్ చేసిన మరుగున్టి 
శుదిధి కేంద్రం, మట్రో రైల్ కోసం మ్సీ నది మధ్ 
నిర్మించిన స్టిషన్, అమీర్ పేట్ లో మైత్రీవనం బిలిడాంగ్, 
హుస్్సన్ సాగర్ చుటూటి నెకె్లస్ రోడుడా, లుంబిన్ ప్రుకి 
వీటిక్ కొని్న ఉదాహరణలు. ఒకప్్పడు హైదరాబ్ద్ 
సరస్్సలు, ప్రుకిలకు పెటిటింది పేరు. 20–30 ఏళ్లలో 
అన్క చెరువలు, కుంటలు, చెరువ-చెరువకు మధ్ 
వారధిగా ఉన్న కాలవాలు ఆక్రమణలకు గురై ఇళ్్ల, 
భవనాలుగా మార్పోయాయి. మ్సీ కూడ్ అన్క చోట్ల 
ఆక్రమణలకు గురైంది. లంగర్ హౌస్ దగ్గర ఉన్న సంగెం 
నుంచి నాగోల్ వరకు నది విస్ీర్ం చాలా చోట్ల 70 శాతం 
తగ్గపోయింది.  ప్రభుతవాం, ప్రభుతవా సంసథిలు కలిసి నదిని 
6 మీటర్ల విస్ీర్ానిక్ తగ్గంచేశాయి. చాదర్ ఘాట్ వంతెన 
సమీపంలో కూడ్ ప్రైవేట్ ఆక్రమణలు నది విస్ీర్ంలో 
50 శాతానిక్పైగా ఉనా్నయి. అకకిడి నుంచి మ్సారాం 
బ్గ్ వంతెన వరకు ఆక్రమణలు కొనసాగుతూన్ 
ఉనా్నయి. ఈ కారణాల వల్ల సాఫీగా సాగే న్టి ప్రవాహం 
ఆక్రమణల వల్ల వరదగా మారుతోంది. మొన్న మ్సీ నది 
ఉగ్రూపం వల్ల పర్వాహక ప్రాంతంలోని అన్క బస్ీలు 
మనిగపోయాయి.  

చెప్్పలంటే, హైదరాబ్ద్ మహానగర అభివతృదిధి 
ప్రణాళిక పర్పూర్ంగా లేదు. సమగ్, స్సిథిర, దీర్ఘకాలిక 
ప్రణాళిక లేదు. మని్సపల్ కార్పర్షన్ ఉనా్న రాష్ట్ర ప్రభుతవా 
జ్క్ం పెర్గపోయింది. భవనాలకు అనుమతులు 
ఇష్టినుసారం ఇవవాడం వల్ల, నిబంధనలి్న సరళీకతృతం 
చేయడం వల్ల ప్రణాళికాబదధి నిరామిణం జరగలేదు. కొత్గా 
కటిటిన ఫ్్ల ఓవరు్ల, మట్రో రైల్ నిరామిణంలో ఇంజన్ర్ంగ్ 
స్త్రాలు ప్టించకపోవడం వల్ల అన్క చోట్ల వరదలు, 
కొత్ రకం కుంటలు ఏర్పడి నగర జీవనం మీద, 
ప్రయాణం మీద దుష్ప్రభావం చూప్యి. జీహెచ్ఎంసీ 
అప్్పల ప్లై సంత నిర్యాలు తీస్కున్ స్మత 
కోలో్పయింది. ప్రభుతవాం ప్రజలను సమాయత్ పరచలేదు. 
ప్రభుతవా శాఖల మధ్ సమనవాయ లోపం స్పషటింగా 
కనిపించింది. వరదలు నగరమంతట్ వా్పించినా 
ప్రభుతవా వ్వసథిలో చలనం ఆశించిన సాథియిలో లేదు. 
వరదలతో నిరావాసితులైన కుట్ంబ్లకు ప్రభుతవా 
సాయం మాత్రం తూతూమంత్రంగాన్ సాగంది. తవారలో 
జీహెచ్ఎంసీ ఎని్నకలు ఉనా్నయి కాబటిటి అధికార ప్రీటి 
న్తలు, కొని్న కాలన్లో్ల పర్టించి, నామమాత్రంగా ఆర్థిక 
సాయం ప్్కేజీ ప్రకటించారు.  మళీ్ల ఇట్్లంటి విపతకిర 
పర్సిథితి రాకుండ్ ప్రభుతవాం హైదరాబ్ద్ డ్రైన్జీ వ్వసథిను 
మరుగు పరచాలి. న్టి వనరులపై ఆక్రమణలను 
తొలగంచడమే కాక, చెరువలను కాప్డ్లి్సన అవసరం 
ఎంతైనా ఉంది. వాతావరణ మారు్పల వల్ల హైదరాబ్ద్ 
లో కుంభవతృషటి వచే్చ అవకాశాలు ఎప్్పడూ ఉండన్ 
ఉంట్యి. అందువల్ల ప్రభుతవాం, మని్సపల్ కార్పర్షన్, 
జనం సంసిదధింగా ఉండడం చాలా అవసరం. 

హైదరాబ్ద్ వరదల న్పథ్ంలో మిగతా రాష్ట్ర 
ప్రభుతావాలు, న్తలు, అన్క సంసథిలు, సిన్ ప్రమఖులు, 
మరందరో తెలంగాణా ప్రభుతావానిక్ కోట్్లది 
రూప్యలు ఆర్థిక సాయం అందజేశారు. అయితే ఈ 
విరాళాలని్నంటిన్ ప్రభుతవాం ప్రదరశికంగా వదరలో్ల సరవాం 
కోలో్పయిన ప్రజలకు అందజేస్ందా అన్నది మిలియన్ 
డ్లర్ల ప్రశ్న. ఈ విషయమై తెలంగాణ ప్రభుతవాం తామ 
వరద బ్ధితులకు అందజేసిన సహాయ వివరాలపై 
ఓ శ్వాత పత్రం విడుదల చేయాలి. అలాగే ప్రతిపక్షలు, 
వామపక్షప్రీటిలు సైతం బ్ధితులకు ప్రభుతవాం ఏ మేరకు 
సహాయ సహకారాలను అందజేస్ందన్ విషయమై 
ఉద్మాలు నిర్మించి నిలదీయాలి. 

వాస్వ పర్సిథితి ఇలా ఉంటే వరదలు, విపత్ులు వచి్చన 
ప్రతిసారీ నదీ తీరం వెంబడి నివసించే పేదలే కారణమని 
ఆరోపించడం సరవాసాధారణం అయిపోయింది. నగర 
నిరామిణం, నిరవాహణలో అవసరమైన శ్రమను అందించే 
మనుషులను ఆక్రమణదారులుగా చిత్రీకర్స్్నా్నరు. 
కాన్ మ్సీ ప్రస్్త పర్సిథితిక్ నదిని ఆక్రమించిన 
ప్రభుతవాం, బడ్ బిలడారు్ల, పర్శ్రమల యజమానులే 
కారణం. వరదలు వచి్చనప్్పడు మాత్రం మర్క్వాడల 
పేదలే బ్ధితులవతునా్నరు. వారు తమ ఇళ్లన్ కాదు, 
జీవన్ప్ధిని కూడ్ కోలో్పయారు. హైదరాబ్ద్ 
మహానగరం చిరకాలం మనుగడ సాగంచి, సిథిరంగా 
ఉండ్లంటే ఇకకిడి జల వనరులను రక్షించాలి్సన 
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వరదల కారణెంగా పేరుకుపోయిన మురుగు నీటిని,
చెత్తను పారిశుధయూ కారిమికుల సహాయెంతో 
తొలగిస్్తన్న SUCI(C) పార్టు కారయూకర్తలు.

వరద బాధిత కుటెంబాలకు దుప్పట్ల పెంపిణీ
 కారయూక్రమాని్న ప్రారెంభెంచిన తెలెంగాణ రాషట్ర

 ఆర్గనైజెంగ్ కమిటి సభ్యూలు కా. సీహెచ్. ప్రమీల  



అవసరం ఉంది. మ్సీ నది విషయంలో ఇది ఇంకా 
ఎకుకివగా ఉంది. మ్సీపై ఈస్టి-వెస్టి కార్డ్ర్్స వంటి 
అవాస్వ ప్రణాళికలను వదిలేయాలి. శ్రామిక వరా్గలకు 
నివాసయోగ్మైన, తగనంత గతృహనిరామిణం, మౌలిక 
వసతులు కలి్పంచాలి్సన అవసరం ఉంది. 

మ్సీ నది కేవలం హైదరాబ్దుకు మాత్రమే 
చెందినది కాదు. ఈ నది పరీవాహక ప్రాంతాలో్ల ఉన్న 
అన్క గమాలకు చెందినది. ఈ నదిపై ఆధారపడి వేలాది 
ఎకరాలో్ల పంటలు సాగు చేస్్నా్నరు. హమాయత్ 
సాగర్, ఉసామిన్ సాగర్ ఆనకటటిల నుంచి ఈ నదిలో చేర్ది 
చాలా తకుకివ న్ళ్్ల. ఈ నది హైదరాబ్ద్్లక్ ప్రవేశించాక 
దాని విస్ీర్ం, న్టి పర్మాణం పెరుగుతుంది. ఇప్పటి 
పర్సిథితులో్ల మరోలా చెప్్పలంటే నగరం వదిలిన వ్రథి 
జలాలతో ప్రవహస్్న్నదే మ్సీ నది. ట్రీట్ మంట్ 
చేయని రసాయనిక వ్రథి జలాలు కలవడంతో ఈ జలాలు 
కలుషతంగా మారుతునా్నయి. ఫలితంగా ఈ న్ళ్్ల 
వ్వసాయానిక్ పనిక్ రాకపోవడంతో దిగువన ఉన్న 
రైతులు చాలా మంది సాగును వదిలేశారు. ఈ న్ళ్లతో 

పండించిన పంటలూ విషతుల్ంగా మారుతునా్నయి. 
మ్సీ తీరం వెంట మర్క్వాడలో్ల నివసించే 

పేదలను రక్షించడం, వార్క్ స్రక్షిత ప్రాంతాలో్ల పకాకి 
ఇండ్లను నిర్మించి ఇవవాడం ప్రభుతవాం మందున్న తక్షణ 
కర్వ్ం. జల వనరులు, నాలాలు, నదీ తీరం వెంట ఉన్న 
ప్రభుతవా, ప్రైవేట్ ఆక్రమణల తొలగంప్నకు వెంటన్ 
ఆర్డానెన్్స జారీ చేయాలి. చెరువలు, కుంటలు, వరద 
కాలవాలు, మరుగు న్టి కాలవాల పర్రక్షణకు హెచ్ఎండీఏ 
వెంటన్ హైడ్రాలాజికల్ మా్ప్్న స్చించే మాసటిర్ ప్్లను్న 
రూపందించాలి. పర సంఘాలు, సవాచ్ఛంద సంసథిల 
భాగసావామ్ంతో ప్రభుతవాం విపత్ు ప్రాంతాలను గుర్్ంచి 
నివారణ చర్లు చేపట్టిలి. మర్క్వాడల ప్రజలు, 
పేదలు నివాసమండేందుకు నగరంలో భూమలు, 
వనరులు కేట్యించాలి. ఇది చేయడ్నిక్ ప్రభుతావానిక్ 
నిబదధిత, చిత్శుదిధి అవసరం. ఈ వరదల సందర్ంగా 
మన ప్రజాప్రతినిధులు, నిరావాహకులు, నా్యవ్వసథి, 
ప్రజలు ఇదే డిమాండ్ ను మందుకు తీస్కెళా్లలి్సన 
అవసరం ఎంతైనా ఉంది. చివరగా హైదరాబ్ద్ వరదల 

న్పథ్ంలో ఓ విషయం మనం అరథిం చేస్కోవాలి. 
మనం పెట్టిబడిదారీ ద్పిడీ వ్వసథిలో నివసిస్్నా్నం. 
కేవలం లాభాల కోసం పనిచేస్ పెట్టిబడిదారుల 
కోసమే ఈ ప్లక ప్రీటిలన్్న పనిచేస్ాయి. వరదలతో 
సహా, ప్రస్్తం ప్రజాన్కం ఎదురకింట్న్న నిరుద్్గం, 
పేదర్కం, నిరక్షరాస్త, రైతుల ఆతమిహత్లు, ఇలా ఎన్్న 
మౌలిక సమస్లకు కారణం ఈ పెట్టిబడిదారీ ప్లకులే. 
ఈ పెట్టిబడిదారీ వ్వసథికు వ్తిర్కంగా ప్రజలు ఐక్ 
ఉద్మాలి్న నిర్మిస్్, ప్లకుల మీద ఒత్ిడి తెస్్ ప్రస్్త 
వ్వసథిలోని సమస్ల పర్ష్కిరానిక్ కతృష చేయాలి. ఇలా 
ప్రజాతంత్ర ఐక్ ఉద్మాలి్న ఒకదాని తరావాత ఒకటిగా 
నిర్మిస్్ అంతిమంగా పెట్టిబడిదారీ వ్తిర్క సషలిస్టి 
విప్లవాని్న నిర్మించడం దావారా మాత్రమే న్డు ప్రజలు 
ఎదురకింట్న్న అని్న రకాల ద్పిడీ పీడనలకు విమక్్ 
లభిస్్ంది. ఆ దిశగా ప్రజలు ఒక నిజమైన కమ్్నిస్టి 
ప్రీటి న్తతృతవాంలో ఉద్మాలను నిర్మిస్్ అంతిమ 
కారా్చరణకు తమను తామ సమాయత్ం చేస్కోవాలి్స 
ఉంది.
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వరద ముెంపుకు గురైన ప్రాెంతాలలో ప్రజల ఇబ్ెందులను తెలుస్కుెంటన్న  
SUCI(C) హైదరాబాద్ జల్్ల కమిటీ సభ్యూలు కా. ఇ.హేమలత మరియు పార్టు 
కారయూకర్తలు.

కాలువ గోడ కూలడెంతో నెలకొన్న దారుణ పరిస్థితి. 
SUCI(C) పార్టు కారయూకర్తల కృషి ఫలితెంగా తిరిగి నిరిమిెంచబడిన కాలువ గోడ.



లెబనాన్ లో బూర్జువా అవినీతికి, పెట్టు బడిదారీ ర్ణ లెబనాన్ లో బూర్జువా అవినీతికి, పెట్టు బడిదారీ ర్ణ 
సంక్షోభాలకు వ్యతిరేకంగా పెల్లు బికిన ప ్రజా ఉద్యమంసంక్షోభాలకు వ్యతిరేకంగా పెల్లు బికిన ప ్రజా ఉద్యమం

2020 ఆగస్టి 4వ తేదీన లెబనాన్ రాజధాని బీరూట్ 
లో చోట్ చేస్కున్నభారీ పేలుడులో, పెద్దఎతు్న 
విధవాంసం జర్గ, 200 మంది చనిపోవడం, వేలాది 
మంది తీవ్రంగా గాయపడడం జర్గంది. దాదాప్ 
మ్డు లక్షల మంది నిరాశ్రయులయా్రు. మధ్ 
ప్రాచ్ం లో 70 లక్షల మంది జనాభా గల ఒక చిన్న 
దేశం లెబనాన్. అప్పటికే లెబనాన్ ప్రజలు తీవ్రమైన 
ద్రవ్్ల్ణంతో సతమతమౌతునా్నరు. లెబనాన్ 
ప్లకులూ, రాజకీయ ప్రీటిలు, అధికారులు  అవిన్తిలో 
పూర్్గా కూరుకుపోయి ప్రజలపట్ల పూర్్ నిర్లక్ష్ వైఖర్ని 
అవలంబించారు. ఈ న్పధ్ంలో జర్గన విస్పటనం 
ప్రజల ఆగ్హానిక్ ఆజ్ం పోసింది. దేశవా్పితంగా 
ప్రజాన్కం  ఆగ్హంతో వీధులో్లక్ వచి్చంది. సకూ్ర్టీ 
బలగాలు, సైనికులూ తీవ్రమైన దమనకాండతో 
ఉద్మాని్న అణచడ్నిక్ ఎంతగా ప్రయతి్నంచినప్పటికీ 
ఫలితం లేకపోయింది. ప్రభుతవాం రాజీనామా చేయాలి్స 
వచి్చంది. 1990 లో విచి్ఛన్నవాద అంతరు్దధిం మగసిన 
తరువాత నిర్మించిన బ్్ంక్ంగ్ రంగం-ఆర్థిక వ్వసథి, 
గత సంవత్సరం నుండి కుప్పకూలడం ప్రారంభమైంది. 
మొత్ం వ్వసథి, సాథినిక కరన్్సని డ్లర్కు సిథిర 
మారకప్ ర్ట్తో మారు్చకోవడంపై, సాథినిక కరన్్స 
ఉచిత మారకం  చుటూటి నిర్మించబడింది. కొంతమంది 
పెట్టిబడిదారులను మర్ంత ధనవంతులను చేస్  
డ్లర్ డిప్జిట్లను ఆకర్షించడ్నిక్ చెలి్లంచబడుతున్న 
అధిక వడీడా ర్ట్్ల ఇకపై చెలి్లంచలేక, యూరో బ్ండ్ల 

చెలి్లంప్లను ఎగొ్గటటిడం ప్రారంభించింది. దేశం 
ప్రాథమిక ఆహార వస్్వలకు కూడ్ దిగుమతిపై 
ఆధారపడి ఉంట్ంది కాబటిటి, సాథినిక కరన్్స విలువ 
పతనం, రోజువారీ జీవిత అవసరాల ధరలను పెంచింది. 
ఒక దశలో మొత్ం ప్రభుతవా ఆదాయంలో 50% 
అప్్పలు చెలి్లంచడ్నికే వినియోగంచాలి్స వచి్చంది. 
ధనికులను మినహాయించి, లెబనాన్  ప్రభుతవాం ఈ 
సంక్షోభ భారాన్నంతా పేదప్రజలపై వేసింది. అకో్బర్ 
2019 లో పెట్రోల్ పై పను్నలు, వాట్్స ఆప్ కాల్్స పై 
కొత్పను్నలు విధించడంతో, అని్నమతాలకు, అని్న 
రంగాలకు చెందిన ప్రజలు పెద్దఎతు్న వీధులో్లక్ వచి్చ 
తమ వ్తిర్కతను తెలియజేసారు. దశాబ్్దల తరువాత 
ప్రజలు తమ జాతి, మత, భేదాలను పకకిన పెటిటి, 
అనా్యమైన ఆర్థిక, రాజకీయ వ్వసథికు వ్తిర్కంగా 
పోరాడట్నిక్ కలిసి రావడం ఇదే మొదటిసార్. 
ప్రభుతవాం, సంట్రల్ బ్్ంక్, రాజకీయ ప్రీటిలు, మొత్ం 
రాజకీయ వ్వసథికు వ్తిర్కంగా  ప్రబలిన  నిరసనలు 
అనతికాలంలోన్ లెబనాన్ అంతట్ వా్పించాయి. 
ఫలితంగా ప్రధానమంత్రి సాద్ హర్ర్ పదవి నుంచి 
తప్్పకోవలసి వచి్చంది. జూన్ 2020 లో, “గ్రేట్ డే ఆఫ్ 
ర్జ్” నినాదంతో, కోవిడ్  మహమామిర్ని ఎదురోకివడంలో 
వైఫల్ం,  ఆర్థిక సంక్షోభాలకు వ్తిర్కంగా  ప్రజలు 
వీధులో్లక్ వచా్చరు. తమ బ్ధలని్నంటికీ కారణమని 
భావించిన మొత్ం రాజకీయ వరా్గనిక్ వ్తిర్కంగా 
ప్రజలు ఆగ్హోదగ్రులయా్రు. కేవలం 7 మిలియన్ల 

జనాభా ఉన్న దేశం, జాతీయ - విదేశీ రుణాలతో సహా 
మొత్ం 90 బిలియన్ డ్లర్ల రుణాని్న కలిగ ఉంది, ఇది 
జిడిపిలో 170% క్ పెర్గంది. చిన్న దేశం కావడంతో, 
ఇంత పెద్ద రుణాని్న తీర్చడం దాదాప్  అసాధ్ం. 
కాబటిటి అది, విదేశీ రుణదాతలకు విక్రయించిన బ్ండ్ల 
చెలి్లంప్లను  2019 నుండి ఎగొ్గటటిడం ప్రారంభించింది. 
కోవిడ్ -19 లాక్డాన్ ఫలితంగా పేద, మధ్తరగతి ప్రజలు 
తమ ఆదాయాని్న, స్వింగ్్స ని  కోలో్పయారు. ఆకలి 
తీరు్చకోవడ్నిక్  ప్రజలు తమ కొది్దప్టి వస్్వలను 
అమమికోవాలి్స వచి్చంది.  బ్్ంకులూ, ప్రభుతవా-ప్రై-
వేట్ ఆర్ధిక సంసథిలూ కలిసి ఆర్ధిక అవకతవకలకు 
ప్ల్పడి, ప్రజలు కషటిపడి సంప్దించుకొన్న సమమిను 
ద్చుకొని, ధనికులకు ఎలా దారాదత్ం చేసా్రో 
లెబనాన్ రుణ సంక్షోభం నుండి ప్రజలు గ్హంచాలి.  

2014 నుండి, లెబనాన్, సిర్యా, ఇరాన్ లు 
అమర్కా ఆంక్షల తీవ్రమైన దాడిని ఎదురకింట్నా్నయి, 
ఈ ఆంక్షలు ఆయాదేశాలో్లక్  డ్లర్ డిప్జిట్ల 
ప్రవాహాని్న బ్గా ప్రభావితం చేశాయి. కొరతను 
అధిగమించడ్నిక్ 2016 నుండి సంట్రల్ బ్్ంక్ 
ఆఫ్ లెబనాన్ కొత్ అప్్పలు తేవడం దావారా ప్త 
అప్్పలను తీర్్చ ఒక పెద్ద పంజీ పథకం లాంటి  
ఆర్ధిక అవకతవకలకు ప్ల్పడింది. రాజకీయనా-
యకుల-ధనికుల యాజమాన్ంలో నున్న ప్రైవేట్ 
బ్్ంకులు ఎకుకివ వడీడాతో డ్లర్లను అప్్ప తెచు్చకుని, 
మర్ంత ఎకుకివ వడీడాక్ సాథినిక కరన్్స రూపంలో ఫిక్్సడ్ 
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డిప్జిట్లను చేస్కుని లాభాలార్్జంచేందుకు  లేబనాన్ 
కేంద్రీయ బ్్ంకు అనుమతినిచి్చంది. వీళళింతా సంక్షోభ 
ఆగమనాని్న మందే పసిగటిటి, బ్్ంకులో్లని తమ 
సంపదనంతా తమ విదేశీ ఖ్తాలో్లక్ బదలాయింప్ 
చేస్కొని ఆర్ధిక వ్వసథి పతనాని్న తవార్తపరా్చరు. పబి్లక్ 
ఫైనాన్్స డైరకటిర్ జనరల్ పదవిక్ రాజీనామా చేసిన 
అలైన్ బిఫాన్ ఫైనానిషియల్ టైమ్స్తో ఒక ఇంటరూవా్లో 
మాట్్లడుతూ లెబనాన్ బ్్ంకరు్ల, రాజకీయ 
నాయకులు, ధనవంతులు సాధారణ ప్రజలను వార్ 
ఖ్తాల నుండి 100 డ్లర్లను కూడ్ తీస్కోవడ్నిక్  
అనుమతించకుండ్ తమ విదేశీ బ్్ంకులకు 6 
బిలియన్ డ్లర్లను బదిల్ చేస్కునా్నరని చెప్్పరు. 
ఈ అంశాలే కాకుండ్ సిర్యాను అసిథిర పర్చేందుకు 
అమర్కా చేసిన కుట్రలు, సిర్యా-ఇరాన్ లో అమర్కా 
విధించిన ఆంక్షలు పర్సిథితిని మర్ంతగా దిగజారా్చయి. 
లెబనాన్ దక్షిణ ప్రాంతం నుండి  ప్లస్ీనా శరణారుధిలను  
గెంటివేసి ఆ భూభాగాని్న ఆక్రమించే లక్ష్ంతో 2006 
సంవత్సరంలో అమర్కా అండదండలతో ఇజ్రాయెల్ 
లెబనాన్  పై దాడిచేసినప్్పడు, సామ్రాజ్వాద వ్తిర్క 
సంసథి హేజిబులా్ల, సాథినిక ప్రజల సహకారంతో 
వీరోచితంగా పోరాడి ఇజ్రాయెల్ సైనిక బలగాలను 
ఓడించింది. అప్పటినుండి హేజిబులా్ల పై అమర్కా కక్ష  
కటిటింది. సిర్యాక్, హేజిబులా్లక్ వ్తిర్కంగా ఆంక్షలు 
ఎప్పటినుండో అమలులోనున్నప్పటికీ ట్రంప్ కాలంలో 
అవి తీవ్రరూపం దాలా్చయి. ఇది కూడ్ లెబనాన్ ఆర్ధిక 
సంక్షోభానిక్ ఆజ్ం పోసింది. 

సామ్రాజ్వాద ఆర్థిక సంసథిలు,  బ్్ంకరు్ల, బడ్ 
బహుళజాతి సంసథిలచే నియంత్రించబడే ఈ గో్లబలికరణ 
ప్రపంచంలో, సంక్షోభంలో కూరుకుపోయిన దేశాలో్ల 

లెబనాన్ ఒకటి. లెబనాన్ తో ప్ట్ గ్రీస్, అర్జంటీనా 
వంటి అన్క దేశాలు ఈ సామ్రాజ్వాద ఆర్ధిక 
స్డిగుండంలో చికుకికునా్నయి, చికుకికుంట్నా్నయి. 
ఈ సామ్రాజ్వాద ప్రపంచంలో కొని్న అభివతృదిధి చెందిన 
పెట్టిబడిదారీ దేశాలు మజార్టీ బూరు్జవా దేశాలకు 
పెట్టిబడిని ఎగుమతి చేస్్, ఆ దేశాలను అప్్పల 
ఊబిలోక్ నెటిటి వాటిని  వెనుకబడిన దేశాలుగాన్ ఉండేట్్ల 
చేస్్నా్నయి.   ఈ అభివతృదిధిచెందుతున్న దేశాలు తమ 
రోజువారీ అవసరాలకొరకు దిగుమతిచేస్కోవడ్-
నిక్ అవసరమైన ద్రవా్ని్న పందేందుకు ఖనిజాలు, 
చమరు వంటి వాటిని ఎగుమతి చేసా్యి. దానిక్ 
మించి   ఈ దేశాలో్ల  ఉత్పతి్ ఎకుకివగా ఉండదు. వార్ 
దేశాలలోని ఆర్ధిక వ్వసథిలు సమరధివంతంగా ఉనా్నయని 
చూపించుకోవడ్నిక్ ఈ దేశాలో్లని బూరు్జవా ప్లకులు, 
రోడు్ల, ఓడర్వలు, విమానాశ్రయాలు మొదలైన మౌలిక 
సదుప్యాలను నిర్మించడ్నిక్ ప్రపంచ ఆర్థిక సంసథిల 
నుండి అధిక వడీడా ర్ట్తో అప్్ప తీస్కుంట్రు.  
దానిక్ ఆయా  దేశాల బహుళజాతి కంపెన్లనుండి 
అత్ధిక ధరలకు పర్కరాలనూ, స్వలనూ కొనాలన్ 
నిబంధనను పెడతారు. వివిధ రకాల అవిన్తితో ఈ 
రుణాలో్ల సింహభాగం కార్పర్ట్ సంసథిల, ధనికుల 
పరమౌతుంది. ఆయాదేశాలలో ఆర్ధికాభివతృదిధిలేక, ప్రజల 
కొనుగోలుశక్్ పెరుగక ఈ ప్రాజకుటిలు నిరుపయోగంగా  
ఉండిపోతాయి. వీటికొరకు తీస్కున్న రుణాలు 
తీర్చడ్నిక్ ఆదేశాల బూరు్జవా ప్లకులు మర్ని్న 
రుణాలు తీస్కోవడ్నిక్ మందుకొసా్రు. అయితే, 
ఈసార్ రుణాలు ఇవవాడ్నిక్ బహుళజాతి కంపెన్లు 
ఆయా దేశాలో్లని విద్-వైద్ రంగాలను, ప్రభుతవారంగ 
సంసథిలను ప్రైవేటీకరణ చేయాలన్, ప్రజలపై మర్ని్న 

పను్నలు విధించాలన్, వార్క్చే్చ రాయితీలను 
రదు్దచేయాలని షరతులు విధిస్ారు. దీనితో అభివతృదిధి 
చెందుతున్న దేశాలలోని విద్-వైద్ రంగాలతో ప్ట్, 
ప్రభుతవారంగ సంసథిలన్్న దేశీయ లేక బహుళజాతి 
కార్పర్ట్ సంసథిల చేతులో్లక్ వెళి్లపోతాయి. బూరు్జవా 
రాజకీయ నాయకులూ, కార్పర్ట్ పెట్టిబడిదారులూ, 
వార్ ఏజంట్్ల మర్ంతగా ధనికులవతూంటే, సామాన్ 
ప్రజలు రానురాను పేదలౌతారు. పెట్టిబడిదారీవిధానం 
కొనసాగనంతకాలం ఈ దేశాలో్ల ప్రజల పర్సిథితి మర్ంత 
దిగజారుతూన్ ఉంట్ంది. 

ఈ దేశాలు నిజంగా అభివతృదిధి చెందాలంటే, ప్రజల 
సమస్లు పర్షకిర్ంచబడ్లంటే, ఆయా దేశాల ప్రజలు 
కార్మిక వర్గ నాయకతవాంలో తమతమ పెట్టిబడిదారీ 
ప్లకులకు వ్తిర్కంగా బ్రహామిండమైన ఉద్మాలను 
నిరవాహంచి, ఆ క్రమంలో పెట్టిబడిదారీ వ్వసథిను కూలి్చ 
సషలిస్టి వ్వసథిను నిర్మించుకోవాలి్స ఉంట్ంది. 
పెట్టిబడిదారీ వ్తిర్క సషలిస్టి విప్లవ మార్గం 
స్లభంకాదు. దానిలో అన్క సంక్్లషటితలూ, అడడాంకులూ  
ఉంట్యి. అయితే ఆయా దేశాల పర్సిథితులను బటిటి 
ఎని్న సంక్్లషటితలున్నప్పటికీ ప్రజలు విప్లవ మార్గంలో 
తమకు మార్గదరశికతవాం  వహంచగల సర్యైన 
నాయకతావాని్న సతృషటించుకొని లక్ష సాధనలో మందుకు 
వెళా్లలి్స ఉంట్ంది. ఎందుకంటే, పెట్టిబడిదారీ 
దేశాలలోని శ్రామికులూ, సామాన్ప్రజలూ  ఆర్ధిక పతనం 
నుండీ, దయన్యమైన సిథితినుండీ బయటపడ్లంటే  
ప్లక పెట్టిబడిదారీ వరా్గని్న రాజా్ధికారం నుండి 
కూలద్సి, కార్మికవర్గ ప్లనను సాథిపించి, సషలిస్టి 
స్త్రాలకు అనుగుణంగా జాతీయ ఆర్ధిక వ్వసథిను 
నిర్మించడమొకకిటే మార్గం.  

నవంబర్ 2020

ఆల్ ఇండియా సేవ్ ఎడ్యుకేషన్ కమిటి (AISEC) ఆధ్వరయుంలో NEP-2020 ని 
వయుతిరేకిస్తూ 2020 నవంబర్ 8వ తేదీన ఆన్లైన్ లో అఖిలభారత సదస్సు  జరిగంది.  
NEP-2020 ని ఉపసంహరించాలనే డిమండ్ తో కలిపి మొతతూం 12 ముఖయుమైన 
డిమండలైతో కూడిన విజ్ఞాపనపై రండ్ నలల పాటు పెద్ద ఎత్తూన సంతకాలు 
సేకరణ చేపటిటి దానిని భారత రాష్ట్రపతికి పంపించాలని AISEC నిర్ణయంచంది. 
NEP-2029 కి వయుతిరేకంగా చేపటిటిన స్దీర్ఘ ప్రచారంలో భాగంగా ఈ సదస్సు 
మరియు  సంతకాల సేకరణను విజయవంతం చేయడానికి శాయశక్తూలా కృషి 
చేయడమే కాక్ండా భవిషయుత్తూలో  చేపట్టి స్థానిక, ప్ంతీయ మరియు రాష్ట్రస్థాయ 
ఉదయుమలక్ సిద్ంగా ఉండాలని రాష్ట్ర ఆర్గనైజరలైక్ AISEC విజఞాపితూ చేసింది.  
ఈ అఖిల భారత ఆన్లైన్ సదస్సును  AISEC అఖిలభారత అధయుక్షులు మరియు గుజరాతి 
స్హితయు పరిషత్ అధయుక్షులు శ్రీ ప్రకాష్ భాయ్ షా ప్రంభంచారు. ఈ సభను ఉద్్దశంచ 
స్ప్ంకోరుటి సీనియర్ న్యుయవాది, వాక్ స్్వతంత్ం మరియు ప్రజ్స్్వమయు పరిరక్షణ 
కోసం కృషి చేస్తూన్న శ్రీ ప్రశాంత్ భూషణ్ గారు, మైస్రుక్ చందిన JSS సైన్సు అండ్ 
టెకా్నలజీ యూనివరిసుటీ వైస్ ఛానసులర్ ప్రొఫెసర్ జవహర్ నేసన్, కలకత్తూ  జ్దవ్ పూర్ 
యూనివరిసుటీ ప్రో వైస్ చానసులర్ ప్రొఫెసర్ ప్రదీప్ క్మర్ ఘోష్, AISEC అఖిల భారత 

కారయుదరిశి డాకటిర్ అనీస్ క్మర్ రే గారులై ప్రసంగంచారు. ఈ కారయుక్రమనికి AISEC 
అఖిల భారత కారయువర్గ సభ్యులు శ్రీ ద్బాశష్ రాయ్ మోడరేటర్ గా వయువహరించారు. 
శ్రీ ప్రకాష్ భాయ్ షా ఈ సదస్సును ప్రంభస్తూ USA అధయుక్ష ఎని్నకలలో ఇటీవల 
జరిగన సంఘటనల సందరాభాని్న గురుతూ చేస్క్న్్నరు. ఈ NEP 2020 లక్షష్ం 
విదయును స్ర్వత్రికంగా అందరికీ అందించడం కాక్ండా దానిని కేవలం కార్పొరేటలైక్ 
కటటిబెటటిడమే అని అన్్నరు. శ్రీ ప్రశాంత్ భూషణ్  మట్లైడ్తూ కేంద్ం రాషా్రాలతో 
సంప్రదించక్ండా ఈ విధాన్ని్న అమలుపరచడం దా్వరా ఫెడరలిజ్ని్న  దెబ్బతీస్తూందని 
అన్్నరు. అద్విధంగా మన ద్శంలో లౌకికవాదం, ప్రజ్స్్వమయుంపై ఏ విధంగా దాడి 
జరుగుత్న్నదో ఆయన వివరించారు. ప్రొఫెసర్ జవహర్ నేసన్ మట్లైడ్తూ ఒక 
విదాయువిధానం అనేది నేటి సమజంలోని అసమనతలను, వివక్షతలను మరియు 
పేదరికాని్న దృషిటిలో ఉంచుకొని సమజ్ని్న ముందుక్ నడిపించేలా ఉండాలని 
అన్్నరు. ప్రొఫెసర్ ప్రదీప్ క్మర్ ఘోష్  గతంలో వచచిన  విదాయు విధాన్ల నేపథయుంలో 
NEP 2020 లోని ముఖయుమైన అంశాలను చరిచిస్తూ దాని అసలు స్రాని్న వెలలైడించారు. 
డాకటిర్ అనీస్ క్మర్ రే పాఠశాల విదయు గురించ మట్లైడ్తూ, ఈ విదాయు విధానం 
ఏవిధంగా ప్రజ్ వయుతిరేకమైనదో, ప్రైవేటీకరణను ప్రోతసుహిస్తూందో వివరించారు.

నూతన జాతీయ విద్యా విధానాన్ని వయాతిరేకిస్తూ  ఆన్లైన్ అఖిలభారత సదస్సు 
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ప్రజావయూతిరేక జాతీయ విదాయూ విధానెం-2020కి వయూతిరేకెంగా
 విశాఖపట్నెంలో ఉపాధాయూయులతో సమావేశెం.

రాషట్రపతికి సమరి్పెంచే వినతి పత్ెంపై 
తిరుపతిలో సెంతకాల సేకరణ.



నవంబర్ 20207

ప్రపంచ ఆకలి స్చీ 2020లో, మొత్ం 107 
దేశాలో్ల భారత దేశం 94వ సాథినంలో ఉంది. తీవ్రమైన  
ఆకలి బ్ధలున్న దేశాల విభాగంలో నిలిచింది. పధకాల 
అమలులో వైఫలా్లు, పర్వేక్షణ కొరవడటం, 
పోషకాహార లోప్లను సర్దిద్దలేకపోవటం, పెద్ద 
రాష్్రాలు మరుగైన పనితీరును కనబరచకపోవటం 
వంటివి మన దేశం వెనుకబ్ట్కు కారణాలుగా 
ఉనా్నయని విశ్్లషంచారు. గమాలో్ల ఆహార పదారాథిల 
ర్ట్్ల, వేతనాలు అన్న దానిక్ సంబంధించి 2011లో 
జాతీయ శాంపిల్ సర్వాలో వెల్లడైన వివరాలిలా 
ఉనా్నయి. ‘భారత దేశంలో పోషకాహార లోపం 
అన్ది ఒక జాడ్ం’ అన్ అభిప్రాయానిక్ వచి్చంది. 
గమీణ భారత దేశంలో ఆహార సమస్ అత్ంత 
దయన్యంగా వండడ్నిక్ కారణం అతి తకుకివ 
వేతనాలు, వ్వసాయ రంగాని్న పటిటి పీడిస్్న్న 
సమస్లు అని ఆ నివేదిక అభిప్రాయపడింది. 45-64 
శాతం మంది గమీణ పేదలు పోషకాహారాని్న 
సమకూరు్చకోలేక పోతునా్నరని నివేదిక 
తెలియజేసింది. “ఇంతకుమందు ఆహార సబి్సడీని 
తరచుగా ఎకుకివ చేసి చూపేవారు. మారకిట్ ర్ట్ రూ. 
30 వన్న గోధుమలి్న రూ. 2 క్ పంపిణీ చేయడమన్ది 
తప్పకుండ్ మంచి సబి్సడీ ఇచి్చనటే్ల నన్నదాంట్ల  
అనుమానం లేదు. ఆ విధంగా అందజేసిన గోధుమ 
గాని, బియ్ం గాని నెలలో కేవలం 12 రోజులకు 
మాత్రమే సర్పోతాయి. మిగలిన 18 రోజులక్ 
అవసరమైన బియా్ని్న గాని గోధుమలి్న గాని 
బయటి మారకిట్ లో కొనుకోకివలసి వంట్ంది. 
ర్షన్ ష్ప్లో ఇచి్చన ధాన్ం తరచుగా నాసిరకంగా 
వంట్ంది. అట్వంటి ధానా్ని్న శుభ్ం చేస్కొన్న 
తరువాత వాడుకొంటే కేవలం 9-10 రోజులకు 
మాత్రమే సర్పోతాయి. అప్్పడు దాదాప్ 20 
రోజులకు మారకిట్ ర్ట్కు కొనుకోకివలసి వస్్ంది. 
కాబటిటి ఆకలిని పషటికాహార లోప్ని్న లెక్కించేటప్్పడు 
ఈ సబి్సడీ సీకిమల వాస్వ ప్రభావాని్న జాగ్త్గా 

పర్గణనలోక్ తీస్కోవలసి వంట్ంది. ఇకకిడ ఈ 
అంశానిక్ సంబంధించి అన్క విషయాలను దతృషటిలోక్ 
తీస్కోవలసి వంట్ంది. అని్న నితా్వసరాలకు 
కేట్యించిన మొత్ం బడ్్జట్ లో ఆహార బడ్్జట్ 
ఒక భాగం మాత్రమే. ఒక గమంలో మొత్ం 
నితా్వసరాల బడ్్జట్ అన్ది ఆహార బడ్్జట్ కంటే 
రండింతలు వంట్ంది. అదే ఒక స్లమ్ లో అయితే 
మ్డింతలు వంట్ంది. మనం నితా్వసరాలను 
ఏ విధంగా నిరవాచిస్్నా్నమన్న దానిపై ఇది ఆధారపడి 
వంట్ంది. ఏది ఏమైనా మఖ్మైన విషయం 

ఏమిటంటే గమాలో్లనూ, మర్క్ వాడలో్లనూ 
అత్ధిక ప్రజాన్కానిక్ లభించే రోజు కూల్ అన్ది 
తిండిక్ మాత్రం బట్బటీగా సర్పోతుంది. కాన్ 
వార్క్ ఆ రోజు కూల్ అని్న రోజులూదొరుకుతుంద-
న్న గా్రంటీ వండదు.  అన్క రాష్్రాలో్ల రైతు కూల్ల 
ఆదాయం చాలా  తకుకివ. భవన నిరామిణ కార్మికుడు 
కూడ్ అటూ ఇట్గా అంతే సంప్దిస్ాడు. కాన్ 
నెలలో సరాసర్ కేవలం 15 రోజులు మాత్రమే 
అతనిక్ పని దొరుకుతుంది. అందుకన్ జీతం 
ర్ట్ని కాకుండ్ సరాసర్ దినసర్ ఆదాయాని్న 
లెక్కించవలసి వంట్ంది. అది సాధారణంగా 
గతృహ ఆహార బడ్్జట్ కంటే తకుకివగా వంట్ంది. 
ఒక వేళ భారా్ భర్ లిద్దరూ పనిక్ పోయినట్్లతే 
ఆదాయం పెరగవచు్చ, కాన్ మహళా కార్మికురాలిక్ 
ప్రుషులకంటే తకుకివ వేతనాని్న చెలి్లస్ారు. 
కార్మికవర్గ  ప్రజలకు, అలాగే ప్రతికూల వాతావరణ 
పర్సిథితులకు గురైన అధిక సంఖ్్క ప్రజలకు,  ఇటీవల 
కాలంలో తగ్గన ఆదాయాని్న దతృషటిలో పెట్టికొని, ఆకలి, 
పషటికాహారలోపం పట్ల సరైన అవగాహన ఉండ్లి. 
”(ది వైర్ పత్రికలో 10-07-20న భారత్ ద్గ రాసిన 
వా్సం నుండి.)        

    

మన దేశ ప్రజలో్ల 14 శాతం మంది మన దేశ ప్రజలో్ల 14 శాతం మంది 
పోషకాహార లోప్లకు గురైన పోషకాహార లోప్లకు గురైన 

వారునా్నరని నివేదిక చెబుతోంది. మనదేశ వారునా్నరని నివేదిక చెబుతోంది. మనదేశ 
చినా్నరులో్ల ఎత్ుకు తగన బరువ లేనివారు చినా్నరులో్ల ఎత్ుకు తగన బరువ లేనివారు 
17.3 శాతం కాగా ....బరువ తకుకివ వన్న 17.3 శాతం కాగా ....బరువ తకుకివ వన్న 

అయిదేళళి లోప్ పిల్లలు 37.4 శాతం. అయిదేళళి లోప్ పిల్లలు 37.4 శాతం. 
అయిదేళళి లోప్ చినా్నరులో్ల మరణాలు అయిదేళళి లోప్ చినా్నరులో్ల మరణాలు 
3.7 శాతం. ఈ అంశాలన్్న పషటికాహార 3.7 శాతం. ఈ అంశాలన్్న పషటికాహార 

లోప్న్్న స్చిస్్నా్నయి.లోప్న్్న స్చిస్్నా్నయి.

ఆకలి మంటల భారత దేశంఆకలి మంటల భారత దేశం

అనెంతపురెం జల్్ల హెందూపురెం పారిశ్రామిక వాడ లోని టెక్స్ట్ పోర్టు గారమిెంట్స్ కి చెెందిన 3వ యూనిట్ కారిమికులు తమ 

డిమాెండ్స్ సాధన కోసెం పెద్ద ఎత్్తన ఉదయూమెం చేపట్టురు. ముఖయూెంగా వేతనాలు పెెంచాలి అని, కారిమికులకు బస్స్ సౌకరయూెం 

కలి్పెంచాలని, సూపర్ వైజర్స్ మేనేజర్స్ వేధిెంపులు ఆపాలి అని డిమాెండ్ చేసారు. వీటిలో వారు కొని్న డిమాెండ్లను సాధిెంచారు. 
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చార్త్రిక నవంబర్ విప్లవం 103వ వార్షికోత్సవం 
సందర్ంగా SUCI (కమ్్నిస్టి) ప్రీటి కేంద్రకమిటీ 
పిలుప్ మేరకు తెలంగాణ-ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్్రాల 
రాష్ట్ర ఆర్గనై జింగ్ కమిటీలు సంయుక్ంగా 2020 
నవంబర్ 7న ఆన్ె్లన్ బహరంగ సభను నిరవాహంచాయి. 
మహోన్నత  లెనిన్ పైన ప్టతో సభ ప్రారంభమైంది. 
ఈ సభకు మఖ్ ఉపనా్సకులుగా హాజరైన SUCI 
(కమ్్నిస్టి) ప్రీటి కేంద్ర కమిటీ సభు్లు కామ్రేడ్ కె. 
శ్రీధర్ మాట్్లడుతూ సషలిజం కూలిపోవడ్నిక్ దార్ 
తీసిన పర్సిథితుల గుర్ంచి, మార్కిస్స్టి అథార్టీలు చేసిన 
హెచ్చర్కల గుర్ంచి విప్లంగా చర్్చంచారు. కామ్రేడ్ 
శిబ్్దస్ ఘోష్ బోధించిన విధంగా, మార్న పర్సిథితులకు 
అనుగుణంగా మార్కిస్జాని్న సరవాతోమఖంగా అభివతృదిధి 
చేయవలసిన  అవశ్కత గుర్ంచి  ఆయన వివర్ంచారు. 
సషలిస్టి సమాజాలో్ల తలెత్ిన ‘సషలిస్టి వ్క్్గతవాదం’ 
అన్ సమస్ పర్ష్కిరం గుర్ంచి కామ్రేడ్ శిబ్్దస్ ఘోష్ 
చేసిన నూతన ఆవిషకిరణను వివర్స్్ కామ్రేడ్ శ్రీధర్, 
సామాజిక ప్రయోజనానిక్, వ్క్్ ప్రయోజనానిక్ మధ్ 
గల శత్రు వైరుధా్ని్న మిత్ర వైరుధ్ంగా మలచుకోవాలని, 
సామాజిక ప్రయోజనంతో వ్క్్ ప్రయోజనం మమేకం 
కావాలని వివర్ంచారు. ప్రీటి యొకకి కార్మిక వర్గ నైజాని్న 
కాప్డడ్నిక్ గల ఏకైక గా్రంటీ అయిన ఉన్నత 
సైదాధింతిక, సాంసకితృతిక సాథియిని సాధించడం కొరకు   

విమరశి, ఆతమి విమరశి పదధితిని చైతన్ 
వంతంగా ఆచర్ంచవలసిందని 
ఆయన ప్రీటి కామ్రేడ్్స కు, 
మద్దతుదారులకు విజ్ఞప్ి చేశారు.  
తెలంగాణ రాష్ట్ర కార్దర్శి కామ్రేడ్ 
సిహెచ్. మరహర్ మాట్్లడుతూ, 
మహోన్నత  సాటిలిన్ నాయకతవాంలో 
రండవ ప్రపంచ యుదధింలో 
సవియెట్ ప్రజలు, ఎర్ర స్న  
పోషంచిన వీరోచిత ప్త్ర గుర్ంచి 
వివర్ంచారు. రండవ ప్రపంచ 
యుదధింలో మిలిటరీపరంగా 
ఫాసిజాని్న ఓడించినప్పటికీ,  అది 
అభివతృదిధి చెందిన పెట్టిబడిదారీ 
దేశాలలోన్ కాకుండ్, అభివతృదిధి 
చెందుతున్న దేశాలలో కూడ్ రాజకీయంగా, ఆర్థికంగా, 
సైదాధింతికంగా, సాంసకితృతికంగా కొనసాగుతూ 
వచి్చందని ఆయన చెప్్పరు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర 
కార్దర్శి కామ్రేడ్ బి.ఎస్. అమర్ నాథ్ మాట్్లడుతూ, 
కేంద్ర ప్రభుతవాం రైతులకు వ్తిర్కంగా మ్డు 
చట్టిలను తీస్కు వచి్చ, వ్వసాయ రంగాని్న 
కొరో్పర్ట్ కంపెన్లకు అప్పగస్ందని చేస్ందని 
చెప్్పరు. USSR లో లెనిన్, సాటిలిన్ ల నాయకతవాంలో 

వ్వసాయరంగ సమస్లి్న ఏ విధంగా శాశవాతంగా 
పర్షకిర్ంచింది ఆయన వివర్ంచారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ 
రాష్ట్ర కమిటీ సభు్లు కామ్రేడ్ ఎస్. గోవిందరాజులు తన 
అధ్క్ష ఉపనా్సంలో న్టి ప్రపంచ రాజకీయ పర్సిథితిలో, 
నవంబర్ మహావిప్లవం యొకకి చార్త్రిక ప్రామఖ్తను 
వివర్ంచారు. అంతరా్జతీయ గీతంతో సభ మగసింది.           

చారిత్రిక నవంబర్ విప్లవం103చారిత్రిక నవంబర్ విప్లవం103వవ వారిషికోత్సవం సందర్ంగా  వారిషికోత్సవం సందర్ంగా 
ఆన్ లైన్ బహిరంగసభఆన్ లైన్ బహిరంగసభ

వివిధ ప్రాంతాల్లో ...

విజయవాడ 

కర్్నలు విశాఖపట్నెం 

అనెంతపురెం హైదరాబాదు 

ఆన్ లైన్ బహరెంగ సభలో ప్రసెంగిస్్తన్న కెంద్ర కమిటీ సభ్యూలు కా. కె. శ్రీధర్   


