
భారత కమ్యూనిసఽు  నురటు (మ్ాలోయసఽు ) 
మ్ధ్ూ రటజినల్ బ్యూరో 

నూససఽు  నులనలో హకకులక హననం అవుతుననాయ, ననూయం అడుగంటినుో త ంది. 

రజకీయ ఖ ైదీలందరినీ బ్ేషరతుగ విడుదల చేయాలి 

పత్రిక పికటన 

తేదీ: 19 ఆగసఽు  2022 

తిటిష్ సభరాజ్యరదఽలకు వ్యతిమేకంగ అత్యంత్ ధుైయయ సహాసలతో తృో మడిన జ్ాతీమ విలవ్కయులలో కబరాడ్ 
జ్తీందనిాథ్ కయు. ఆమన కబరాడ్స బగత్ ళంగ్, మజ్ గుయు, సఽఖ్ దూవ్ లతో కలళ జ్ెైలులో అభయణ తుయహాయ దీక్షకు 
ూనఽకొతు 63 మోజుల త్యురత్ అసఽవ్ులు ఫాసడె. అంత్మా తీమంగ భరర్చ్ 18తు మజ్కీమ ఖెైదీల దినంగ తృటించడం 
భూడవ్ ఇంటమేేషనల్ కిటించిన విషమం విదిత్బర. ఆ యంయనఽ కొనసగిసాూ నే రమ ి తాయగల సితిలో ఖెైదీల 
హకుుల సధన కోసం గత్ ఆమేళ్ైల గ భర తృమటీ ళెెీంఫర్చ 13నఽ తృో మట దినంగ తృటిసోూ ంది. ఫాయత్దూశ విలరోదయభంలో 
త్భ ఆశమరల సధనకె ైతోృ మడెత్ జ్ెళై్లలో అసఽవ్ులు ఫాళన వీయయోధఽలందమికీ ేయు ేయున భర తృమటీ భధయ మటజినల్ 
ఫూమో భుందఽగ విలవ్ జ్ోహాయలమిిసఽూ నేది. రమి ఆశమరల సధనకెై త్ేదివ్యక తృో మడెత్ేందతూ శథం చూసఽూ నేది.  

భన దూశంలో కొనసగుత్ేనే తౄళసఽీ  తృలనలో తృౌయ హకుులు హననభవ్ుత్ేనాేభ. తిటిష్ 
సభరాజ్యరదఽలకు వ్యతిమకేంగ ఫాయత్ జి్లు అసభరన తాయగలతో తృో మడని పలిత్ంగ 1947లో జ్మిగిన అధికయ 
భరమిిడితో 1950లో ఫాయత్ మజ్యంగం వ్ుతుకిలోకి వ్చి్ంది. ఆ మజ్ాయంగం తృౌయులకు లు తృిథతక హకుులనఽ హతొ 
ఇచి్ంది. కతూ, అవ్తూే కరభంగ హృళ్కిు అవ్ుత్ గత్ 8 సంవ్త్సమల ఴ ందఽత్వ శకుూ ల తౄళసఽీ  తృలనలో ఫాయత్ 
తృౌయులకు కతూస ఫావ్ కిటన ళేవచఛ కతూ, తుయసన తులిే హకుు కతూ లేకుండా తృో మరభ. మోదీ మజ్యంలో శి్ేంచడం 
త్ిదభవ్ుతోంది. జుభరల  తృలనలో నాయమం కోసం కోయుీ లనఽ ఆశరభంచడం నేయభవ్ుతోంది. భమోరైు భన దూశ 
తృలకులు జి్లనఽ త్భ జీవ్నమయణ సభసయల నఽండి కుదాయులు టిీంచడాతుకి సవత్ంత్యిం ళదిధ ంచి 75 
సంవ్త్సమలవ్ుతోనాేమతూ ఆజ్ాదీక అభిత్ భహో త్సరలనఽ జ్యుుత్ేనాేయు. తుజ్ాతుకి ఈ రేడెకలు దూశంలోతు 
తుయంకుశ తృలననఽ, కయుడె గటిీన ఴ ందఽత్వ శకుూ ల ఴ ంసో నామదాలనఽ భయుగున యచడాతుకే త్ి ఇవి జి్ల తుజ్బ ైన 
ళేవచాఛ, సవత్ంతాియలకు ఎంత్భరత్ంి తిీకలు కవ్తూ భర తృమటీ జి్లకు సిషీం చూళంది. అందఽకే ఈ రేడెకలనఽ 
ఫఴ షుమించాలిసందిగ భర తృమటీ కేంద ికతటీ దూశ జి్లకు లుుతుచి్ంది. 

ళెెీంఫర్చ 13 జ్తీందనిాధ్ దాస్ (జ్తీన్ దా 27 అకోీ ఫర్చ, 1904- 13 ళెెీంఫర్చ, 1929) 93వ్ సంసమయణ దినం. ఈ 
మోజు ఫాయత్ మజ్కీమ ఖెైదలీ విడెదలకు భనభంతా తిిన ఫూనే దినం. 14 జూన్ 1929 నాడె అనేక భంది త్న సో దయ 
విలవ్కయులతో కలి జ్తీన్ దానఽ తిటిష్ తృో లీసఽలు అమెసఽీ  చూఱయు. 13 జూల ,ై 1929నాడె కబరాడ్ బగతిసంగ్ 
నామకత్వంలో రయంతా త్భనఽ మజ్కీమ ఖెైదీలుగ గుమిూంచాలనే ధిాన డిభరండ్ తో ఆభయణ తుయహాయదీక్ష 
తృియంతేంచాయు. కతూ, తిటషి్ తృలకులు రమి డిభరండల  టల  కీయబ ైన అణచిరేత్ చయయలనఽ చూటాీ యు. త్ేదకు 63 



మోజులనంత్యం కబరాడ్ జ్తీన్ దా అభయుడమరయడె. దాతుతో తృలకులు దిగివ్చి్ రమి డిభరండలనఽ ఒ బరయకు 
ఆమోదించాయు. భన దూశంలో అధికయ భరమిిడ ి జ్మిగి ఏడెనేయ దఱఫాా లు దాటినా దూశంలోతు జ్ెైళ్ల  మిళిత్ేలలో 
భ్లికబ ైన భరయుిలేతొ లేవ్ు. నేటికీ రయు యౄతృ ందించిన భరనఽయవ్ల్స లలోనే ఖెైదీల, విచాయణాధీన ఖెదైీల జీవితాలు 
ఫందీ అభవ్ునాేభ. రసూరతుకి దూశబర జ్ెైల ైన తుకిషీ మిళిత్ేలలో భనభంతా జీవిసఽూ నాేం. 

 జ్ాతీమ కెైమై్ మికయుు  ఫూయమో కియం 2020 చివ్మ ినాటికి 4.88 లక్షల భంది ఖెైదీలతో దూశంలోతు 1,339 జ్ెైళ్ైల  
కికిుమిళ వ్ునాేభ. వీటి రసూవ్ కెతృళటీ 4,14,033 కగ 4,88,511 భంది ఫందీలుగ వ్ునాేయు. వీమిలో 20 రేలు ెై 
చిలుకు భఴ ళ్లునాేయు. 1,427 భంది ఫాలలునాేయు. వీమిలో విచాయణాధీనంలో వ్ునేరమ ి సంఖయ 3,71,848 
(76.1%) ఉంది. తుజ్ాతుక ి వీమితు అమసెఽీ  చూమరలిసన అవ్సయబర లేదతు అత్ేయనేత్ నాయమసి నం సఽిం కోయుీ  
అతేతృిమడింది. జ్ెైళ్లలోతు ఖెైదీలకు కతూస వ్సత్ేల ైనా కలిించడం లేదఽ. అనేక భంది వివిధ యకల రయధఽలతో 
అలభటిసఽూ నాేయు. సమెైన రైదయం అందతు కయణంగ ఎందమో తృిణాలు కోలోిత్ేనాేయు. గడచిన 20 ఏళ్లలో దూశంలో 
చోటుచూసఽకునే 1,888 కసోీ డిమల్ భయణాలలో 26 భంది సధాయణ తృో లీసఽలనఽ శ్క్ించాయు. తుజ్ాతుకి, శ్క్షనఽ 
అనఽబవిసఽూ నే ఖెైదీలకు, విచాయణనఽ ఎదఽమ్ుంటునే ఖెైదీలకు కడ భన దూశ మజ్ాయంగం తుమేధశ్ంచిన సభరనత్వం 
(ఆమిీకల్ 14) ళేవచఛ (ఆమిీకల్ 19), జీవించూ హకుు (ఆమిీకల్ 21) కొతుే మితత్ేలకు లోఫడి వ్మిూసూ భ. ఇత్య చటాీ లు 
రమి హకుులనఽ, జీవితాతుే, ళవేచఛనఽ కొతుే తుఫంధనల బరయకు భరత్బిర  తుమంతిిసూ భ.  కతూ, ఇరేవీ వ్యూభరన 
తుయంకుశ తృలనలో చులలడం లేదఽ. ఇందఽలో ఫాగంగ ఇటీవ్లే 9 ఎిల్ 2022 నాడె భర తృమటీ ిమత్భ నేత్ కబరాడ్ 
నయమద (ఉుిగంటి తుయమల)నఽ భుంఫాభలోతు హళెైిస్ ళెంటర్చ లోకి నటిీ  హత్య చూఱయు. తైభర కోమగేం త్ుిడె 
కేసఽలో భుదాా భగ వ్ుండని తౄదర్చ సీ న్ సతకి అవ్సయబ ైన చికిత్స అందించకుండా గత్ సంవ్త్సయం తృో లీసఽలు  హత్య 
చూఱయు. జి్ల కోసం అహమిేశలు తు చూసఽూ నే రమతిు మజ్యం హత్భరయ్డాతుకి ఇదొక చటీఫదా భరయగంగ భరమింది. ఈ 
హత్యలనఽ మరవ్త్్రంచం ఖండించాలిసన సభమం ఇది. ఇవి మజ్యం చూసఽూ నే హత్యలేనతూ దోషేలనఽ శ్క్ించాలతూ 
తునదించాలిసన మిళిత్ేలివి. 

భన దూశంలోతు విచాయణాధీన ఖెైదీలకు సధాయణ కేసఽలలోనే ఫెభల్ దొయుకడం గగనభవ్ుతోంది. అలరంటుడె 
నాస (1980), టాడా (1985), తృో టా (2002), తొస, ఎసమ, అఫ్ తృస, 1967 నాటి  ఉగరరద తుమోధక చటాీ తుే అత్యంత్ 
తుయంకుశంగ సవ్మించి 2009లో భుందఽకుతుచి్న మూ.ఏ..ఏ (ఊతృ) ల కింద అమెసఽీ  అవ్ుత్ేనేరమికి కతూసం 
ఫెభల్ కరలతూ రంటన ే కోయుీ కు రళ్లడాతుకే అవ్కఱలనఽ లేకుండా చూఱయు.  ఈ చటాీ లు కకుండా మష్టీ ా లు 
యౄతృ ందించిన కీయబ ైన చటాీ లు అదనంగ వ్ుండనే వ్ునాేవి. త్ుిడె ఆమోణలెై తృో లీసఽలు తైభర కోమేగం కేసఽలో 
అమెసఽీ  చూళన భిుఖ నాయమరది, కమమిక సంఘం నామకుమలు కబరాడ్ సఽధా బయదావజ్ 60 సయుల  ఫెభల్ కోసం 
మితిేంచిందంటే ఈ దూశ నాయమ వ్యవ్సిలో నాయమం ఎంత్ేందో  తులుసఽకోవ్చఽ్! తృిళకయషన్ ఆమోణలకు త్లలే 
నాయమభూయుూ లు ఉనాేయతూ విడిగ చుతృిలిసన న ేలేదఽ.   

భన దూశంలో 2010 నఽంచి ఊతృ కింద 11 రేల భందిెై 816 కేసఽలు నమోదుైనాభ. ఇందఽలో 65 ఱత్ం 
కేసఽలు మోదీ హమరంలోనే నమోదుైనాభ. అధికయ క్ష నామకులనఽ విభమశించినందఽకే 405 భందిెై  (తృౌయులు, 
విక్ష మజ్కీమ నామకులు, విదాయయుి లు, తృతిికమేులు, కయౄీ తుసఽీ లు, యచభత్లు, ఇత్య బరధావ్ులెై) ఈ తుయంకుశ 
చటాీ తుే యిోగించాయు. 2018-2020 భధయ దూశ రయూ ంగ 4,690 భందితు ఊతృ కింద తృో లీసఽలు అమెసఽీ  చూఱయు. 
మోదీ హమరంలో  తోత్ూంగ 10,552 భందికి  ఊతృ సంకళె్ైల  తగుసఽకుంటే 253 భందిెై చత్ేమోతృమరలతో 



నేమతేయోగలు యుజువ్ుచూళ అనేకభందితు జీవిత్ఖెైదఽ చూఱయు. జుభరల  తృలనలో కేవ్లం 2019 సంవ్త్సయంలోనే ఊతృ 
కేసఽలలో 33 ఱత్ం ెయుగుదల నమోదుైందంటే దూశంలో ఎంత్ తీవ్బి ైన సంక్ోబ మిళిత్ేలు నలకొనాేయో 
ఊఴ ంచఽకోవ్చఽ్. రసూరతుకి 45 భ ండల  కిందనే 1977లో జ్ళీస్ వీ. ఆర్చ. కిషణ  అమయర్చ ‘ఫెభల్ అనేది యౄలు, జ్ెభలు 
అనేది అసధాయణ మిళిత్ేలలోనే అతు రయఖరయతుంచాయు. కతూ, దాతుతు తృటిసఽూ నేదుకుడా!! 

 మోద ీతృలన చూసఽూ నే క ‘‘భంచి’’ నభేంటే గత్ంలో ఫాయత్ మజ్యంెై, మజ్ాయంగంెై అనేకభంది బరధావ్ులకు, 
హకుుల కయయకయూలకు, మజ్ాయంగరేత్ూలకు భన దూశ జి్ాసవభయం టల  టీమతు బభిలుండూవి. రటతుేంటతిూ మోద ీఅండ్ 
కంెతూ త్న తౄళసఽీ  చయయలతో త్ేనాత్ేనకలు చూళేసఽూ నేది. అంతూకదఽ, డిత్, ఫాధిత్ సభూహాలతూే సబ కైయం కరలతూ 
రేగియయుసఽూ నేది. శహఫాస్ మోదీ, శహఫాస్!!! 

దూశంలోతు ఖెైదీలకు ఫెభల్ దొయుకడబర గగనభవ్ుత్ేందంటే, ఫెభల్ దొమకిిన రమితు జ్ెైలు నఽండ ి విడెదల 
కకుండా, కటకటాల నఽండి మోక్షం లతేంచకుండా తృో లీసఽలు జ్ెలైు గేటల  దగగమ ే అడెు కుంటునాేయు. కొత్ూ  కొత్ూ  కేసఽలనఽ 
మోుత్ రమితు దూ దూ తుయబంధిసఽూ నాేయు. అదిషీవ్ఱత్ేూ  ఎవ్మకిెైనా తిూయక మిళిత్ేలలో ఫెభల్ భంజూమెైనా రమితు 
అనేక కఠిన తుఫంధనల భధయ కటీడి చూసాూ  రమి జీవితాలతో చులగటభరడెత్ేనాేయు. వివిధ కేసఽలలో ఫెభల్ 
లతేంచినిటికీ కబరాడ్స ఎంజ్ెలర, వ్యవ్యమవ్ు, సఽధా బయదావజ్ లరంటిరళ్ైల  ళేవచఛగ వ్ుండలేకతృో త్ ఆ 
తుఫంధనాలకు ఫలికక త్ిడం లేదఽ. ఈ సభసయలకు తోడె, భుదాా భలకు కోయుీ లు శ్క్షలు విధిసఽూ నేుడె అతుే 
శ్క్షల ఏకకలంలో ూయూభ య విధంగ కకుండా విడివిడిగ శ్క్షలు అభలభ యలర చూసాూ  జీవిత్కలంలో కటకటాల నఽండి 
ఫమటడతు విధంగ హత్భరయుసఽూ నాేయు. ఈ చయయలతూే మజ్య తౄళెైజ్ేషన్ కు ఫిల తాముణాలు. 

  
ఖెైదీలకు అందించూ శ్క్ానంత్య సంయక్షణ (ఆఫీ్ర్చ కేర్చ) విషమంలో (అవ్సయబ ైనుడె భరజీ ఖెదైీలందమికి సమం, 

భరయగదయశకత్వం, కౌతుసలింగ్, సతృో యుీ తో తృటు యక్షణనఽ అందించడం, భరనళక, సభరజిక ఆమిిక ఇఫబందఽలనఽ 
అధిగతంచూందఽకు తోడిడటం, రమిె ైసభరజిక కళ్ంకతుే తొలగించడాతుకి సమడటం, కుటుంఫం, ఇయుగుతృ యుగు, 
వ్ర్చు గూర ప్, కభూయతుటీలో కలళ తృో భెలర చూమడం) భన దూశ మళిిత్ేలు ఊహాతీత్ంగనే వ్ునాేభ.  

 2016 త్యురత్ ఆమేళ్లకు 2022లోనే నాయమభూయుూ ల, భుఖయభంత్ేిల 39 వ్ సభరరేశం జ్మిగింది. 25 
ఴ ైకోయుీ ల నాయమభూయుూ లతో తృటు ళజ్ేఐ కడ ఇందఽలో తృలగగ నాేడె.  ఇందఽలో తృలగగ నే దూశ ధిాతు త్న సహజ్ 
కౌటిలయ ఱ ైలీలో ‘‘నాయమ కిిరమనఽ రేగవ్ంత్ం చూమండి, దీతుతో 3.5 లక్షల విచామధీన ఖెైదీలకు ఊయట లతేసఽూ ంది’’ 
అనాేడె. వీళ్లలో అత్యధికులు ేదలే వ్ునాేయతూ అనాేడె. నాయమరలమరల ఫామతుే త్గిగంచడాతుకి భధయవ్మిూతావతుే 
కడ చూటీండి అతు ఴ త్వ్ు లికడె. కోయుీ లలో సి తుక ఫాషలనఽ రడాలనాేడె. నాయమం జి్లకు తులురలట! 
తుజ్బర భమి! తులువ్డం దావమనే నాయమరలలో జ్యుగుత్ేనే అనాయమం ఫమటడెత్ేంది. ఇక ఎకుడుైనా త్న రయతృయ 
ఫుదిాతు తృో తువ్వతు మోదీ ఇకుడ కడ ఈ-కోయుీ  కిిరమ తషన్ మోడోల  రిేశెటాీ డె. రసూరతుకి కేసఽల సత్వయ మిష్టుయం 
అనేది మజ్ాయంగంలోనే మళ వ్ుంది.  కతూ దాతుకి బిుతావలు అవ్కఱలే ఇవ్వడం లేదఽ. అందఽకే ళజ్ేఐ తుషీ యంగనే 
అభనిటికీ తుజ్ం రలలడంిచక త్ిలేదఽ. ఆమన దీయఘకల కేసఽలకు బిుత్వంతో తృటు, అధికయుల తుయలక్షయ రైఖమిదూ 
సగం ఫాధయత్ అనాేడె.  

జ్వ్హర్చ లరల్ నహౄూ  విశవ విదాయలమం విదాయమిి నటాష్ట నమవల్,  దూరంగణా కలిత్, జ్ాతమర తలిమర 
మూతువ్మిశటీ విదాయమిి ఆళఫ్ ఇకబల్ లకు 2021 జూన్ తోదటిరయంలో డిలీల ఴ ైకోయుీ  ఫెభల్ భంజూయు చూసాూ  తుయసన 
తులుడం తృౌయుల తృిథతక హకుతూ, రమితు ఉగరరదఽలుగ చితిించడం సఴేత్ేకం కదతూ ఇలరంటి చటాీ లు రమిెై 



యిోగిసూ మ అతు నాయమభూయుూ లు తృో లీసఽలనఽ శి్ేంచాయు. దీతుె ై కేందంి సఽిం కోయుీ కు రళ్లగ బరం జ్ోకయం 
చూసఽకోభతు కోయుీ  తూలి్చుింది.  గత్ కొదిా  సంవ్త్సమలుగ భన దూశంలో తుయంకుశ చటాీ లనఽ భుఖయంగ మజ్దోిహ చటీం 
124-ఏ నఽ యదఽా  చూమరలతూ ళజ్ేఐ తో సహా అనేక సంసిలు, వ్యకుూ లు ఉదయతసఽూ నాేయు. కలం చులిలన 1800 చటాీ లనఽ 
మోదీ యదఽా  చూఱడె కతూ, 124-ఏ నఽ భరత్ంి తొలగించలేదఽ. నమర ఉదాయరద ఆమిిక విధానాలనఽ  అనఽసమించూ ఏ 
మజ్యం కడ తుయంకుశ చటాీ లనఽ యదఽా  చూళ జి్లకు కు క్షణబ నైా మితృలననఽ అందించలేదతూ ించ ఆమిిక, దవి్య 
సంక్ోబబర ఴ చ్మిసఽూ నేది. కతూ, సంక్ోఫాల తీవ్తి్ జి్లనఽ తోృ మటాలకు అతురయయం చూసఽూ నేది. ఎంత్టి తుయంకుశ 
చటాీ లనైనా జి్లు తిిఘటిసాూ  విలవిసూ యతూ భన దూశ వ్యూభరన మళిిత్ేలే తుయౄసఽూ నాేభ. అందఽకు తునే 
విజ్మం సధించిన ఫాయత్ మెైతాంగ తోృ మటం, నలల త్యఫడిగ సగుత్ేనే నేటి ఫాయత్ భూలరళ జి్ల తృో మటాలే 
అనఽభరనబ ైన ఉదాహయణలు.  

ఇటీవ్లే భుగిళన భుయతుచ్ జీ 7 దూఱల సదసఽసలో రచాల మోదీ రక్ సవత్ంత్యిం గుమించి గంతైయ వ్ునాయసం 
దంచాడె. త్న దూశ తృౌయులకు ఆ ళేవచఛ దకేుటుీ  చూమడాతుకి కటుీ ఫడి వ్ునాేభతు హాతొ ఇచా్డె. కతూ ఆమన 
ఉనాయస ధవతు త్యంగలు ఖండాత్మలు ఛూదించకభుందూ దూశంలో ెదా ఎత్ేూ న అమెసఽీ  యంయ రలుల రతిూ ంది.  భిుఖ 
సభరజిక కయయకయూ గుజ్మత్ ఫాధిత్ేల క్ాన తులిచిన తీసూ  ళెత్లరవడ్ నఽ జూన్ 25నాడె భుంఫాభలో గుజ్మత్ ఆంట ీ
టెయరమిసఽీ  సుాడ్ తుయబంధంలోకి తీసఽకుంది.  గుజ్మత్ లో చోటుచూసఽకునేభత్ ఘయషనల భరయణకండలో ఫాగంగ గులబర్చగ 
స ళెైటీలో 28 పఫవి్మి 2002న ఴ ందఽత్వ శకుూ ల దాలీకతుకి సజీవ్ంగ భంటలతృల ైన 68 భందిలో కమెైన భరజీ 
ఎం.. ఎహసన్ జ్ాపి ఫాయయ జ్ాకిమర జ్ాపి దోషేలనఽ శ్క్ించాలతూ దాఖలు చూళన టిషన్ నఽ సఽిం కోయుీ  కొటేీళన 
భమేడూ ళెత్ల్ రడ్ మణిాభం చోటుచూసఽకోవ్డం గభనాయహం. ఆబ , ఆబ  నడెుత్ేనే ‘‘ళటిజ్న్స పర్చ జ్ళీస్ అండ్ 
స్’’ సవచఛంధ సంసి జ్ాకిమరకు అండగ తులిచాభ. జ్ాకమిర టిషన్ కు అసలు విచాయణాయహతూ లేదతు కోయుీ  
తూలి్రేళంది.  అదూ  సందయభంగ తీసూ  ళెత్లరవడ్ 2006 నఽంచి అగిగ  మజ్ళేే మిత్ేం చూళందంటృ సఽిం కోయుీ  
రయఖరయతుంచడం కర య మిహసం త్ి భమేం కదఽ. ఆబ  ఫాతె ిభళదఽ కలి్రేత్నఽ తీవ్ంిగ వ్యతిమేకించిన జ్యేలిసఽీ . 
‘కభూయనలిజ్ం కంఫాట్’ అనే తిికనఽ నడెుత్ేనేది. అందఽకే ఆబ  మోద ీఅండ్ కంెతూకి కంటిలో నలుళెైంది.  

భరయక దవి్య తుయవహణ చటాీ తుే అతికరతంచిన ఆమోణలెై 2022 జుల ై తోదటిరయంలో సఽిం కోయుీ  ఆబ ేళీ  
ఇండిమర ఇంటమేేషనల్ కు యౄ. 51.72 కోటల  జ్మభిరన విధించింది. ఆ సంసి భరజీ ళఈఒ, ఴ ందఽత్వ శకుూ లకు 
సఽతాయభూ గిటీతు ఆకర్చ టేల్ కడ యౄ. 10 కోటుల  జ్మిభరనా చులిలంచాలతు కోయుీ  ఆదూశ్ంచింది. అదూ విధంగ రసూరలనఽ 
తూలి్ చుేి ఆలీ్ నాయస్ ఆదవయయంలోతు తృిరా  తొడమిరకు విదూఱల నఽంచి యౄ. 2 లక్షల బరయ విమయులు అందామతూ 
తృో లీసఽలు ఆమోంచాయు. ఆలీ్ నాయస్ సహ వ్యవ్సి కుడుైన భహభమద్ జుఫెైర్చ 2018లో ఴ ందా దూవ్త్ెై చూళన 
అబయంత్యకయ టీవట్ ెై జూన్ 27న అంటే నాలుగేళ్ల  త్యురత్ దిలీల తోృ లీసఽలు ఆమననఽ అమెసఽీ  చూఱయు. ఫాయతీమ జ్నతా 
తృమటీ నామకులు నాూర్చ శయమ సహ అనేక భంది సధఽవ్ులు దూశంలో విదూవష్టతుే విసూమించూసఽూ నాేయతు జుఫెైర్చ 
విభమిశంచడంతో ఆమనెై నాలుగేళ్లనాట ికేసఽనఽ భుందఽకుతుచా్యు. అదూ విధంగ ఝరయఖండ్ లో భూలరసఽల క్ాన 
తులిచిన సవత్ంత్ ి తృతిికేముడె యౄేశ్ కుభరర్చ నఽ భరరోభసఽీ లతో సంఫంధాలు వ్ునాేమతూ అకుడి తృో లీసఽలు 
అమెసఽీ  చూఱయు. భమోరైు దంతురడ జిలరల  గ్ంతృడెలో తృో లీసఽలు 16 భందితు హత్య చూళ భరరోభసఽీ లుగ 
ఆమోంచడంెై దమయుూ  జ్యుతృలతూ సఽిం కోయుీ నఽ కోమిన ఆదిరళ ఴ తుైల, భిుఖ గంధూమరది ఴ భరంవు కుభరర్చ 
ఆమోణలు ఉత్ూరేనతు తృో లీసఽల చారా్చ లటుతో రలల డుైందతూ, ఇలరంటి త్ుిడె ఆమోణలతో కోయుీ కెకుకడదతూ సఽిం కోయుీ  



ఆమనకు యౄ. 5 లక్షల జ్మిభరనా విధిసాూ  చులిలంచతు క్షంలో మెండూళ్ల  జ్ెైలు శ్క్ష అనఽబవించాలతూ చుి నాయమరతుే 
ఖాతూ చూళంది.  తుజ్ాతుక ిగత్ 17 సంవ్త్సమలలో ఆమన ఫసూర్చ డివిజ్న్ లో జ్మిగిన తృో లీసఽల అమచకలెై దాదాు 517 
ఆమోణలు కోయుీ   దిలీక ి తీసఽకురయుల డె. రటిలో ఏ కుటీ తుమధాయబ ైనవి కవ్ు, సయకదా, అవ్తూే రసూరలేనతు 
దమయుూ  సంసిలు ధివీకమించాభ. కతూ, ఇుడె భన దూశ అత్ేయనేత్ నాయమసి నం కతూస దమయెతూ నా జ్యుకుండానే 
తృో లీసఽల చామటాలటునఽ తృిభరణికంగ మిగణించి రసూరలనఽ మిశీలించండతూ కోమిన రమకిే శ్క్ష విధించడం దూశంలో 
తీవ్తి్యభవ్ుత్ేనే అసఴ షేణ త్, కక్ష సధింు మజ్కీమరల వ్యకీూకయణే త్ి భమేం కదఽ. వీటికి వ్యతిమేకంగ గళ్ం 
విిడం నేటి ఫాయత్ తృౌయుల థిభ కయూవ్యంగ భరమింది.  

1996లో కశీమర్చ లో అమెసఽీ  చూళన కశీమమట మువ్కులు భహభమద్ అలీ బట్, లతీఫ్ అహమద్ వ్జ్ా, తొమా  తుససర్చ 
హృళేసన్ లనఽ 23 భ ళ్ల  త్యురత్ తుమోధ షేలుగ విడెదల చూఱయు. కతూ అతుే సంవ్త్సమలు రమి జీవితాలనఽ ఛిదంి 
చూళన మజ్ాయతుే శ్క్ించూదువ్యు? అభతూ, ఆ మోజులు ఇంక చులలవ్తూ ుమోగతసఽూ నే జి్ా వ్ుదయభరలు, 
సచూత్నఽలవ్ుత్ేనే జి్లు చాటుత్ేనాేయు. 2017లో సఽకమ జిలరల  ఫుయుతృల్ లో .ఎల్.జీ.ఏ గెమిలరల లు జ్మిన క 
దాడిలో 25 భంది తృో లీసఽలు భయణించిన కేసఽలో 121 భంది గర భసఽూ లనఽ తృో లీసఽలు అమెసఽీ  చూళ 5 భ ళ్ైల  జ్ెైలులో 
తుయబంధించాయు. కతూ, ఇటవీ్లే రయంతా తుమోధ షేలతూ కోయుీ  రమితు విడెదల చూళంది. దాతుతో ఆ తృింత్ంలో తు చూసఽూ నే 
భూలరసఽల తృో మట సంసిలు రయందమికి ఏటా మెండె లక్షల యౄతృమల చ్ుిన త్లర యౄ. 10 లక్షల నషీ మిహామతుే 
బిుత్వం చులిలంచాలనే ఆందోళ్నకు ూనఽకోవ్డం అతేనందతూమం. ళత్లరవడ్ అమెసఽీ నఽ ఖండిసాూ  జ్ె.ఎన్.మూ.టీ.ఏ 
ఆబ  విడెదలనఽ డిభరండ్ చూళంది. జ్ంత్ర్చ భంత్ర్చ వ్దా అనేక భంది జి్ాఴ త్ ఫుదిా  జీవ్ులు దియశన జ్మి ఆబ తో 
తృటు తోృ లీసఽ అధికమ ి శీరకుభరర్చ నఽ , సంజీవ్ బటీ్ నఽ విడెదల చూమరలతూ కోమయు. రళ్లకు అండగ తులురలతూ 
జ్ె.ఎన్.మూ.టీ. ఏ. జి్లనఽ కోమింద.ి భమోరైు ఴ భరంవు కుభరర్చ నఽ శ్క్ంిచడం అనాయమభతూ జ్ంత్ర్చ భంత్ర్చ వ్దా 
వ్ందలరది గితిశీల కయయకయూలు, భూలరళ తృో మటకయులు త్భ తీవ్ ి తుయసననఽ వ్యకూం చూఱయు. జుఫేర్చ అమెసఽీ నఽ 
ఖండిసాూ  దూశం గళ్ం విింది. ఇటీవ్లే ఆగసఽీ లో ంజ్ాబ్ లో జ్మిగిన ఏడీఆర్చ కనవనషన్ లో తృలగగ నే .మూ.ళ.ఎల్., 
ళ.ఆర్చ..., అసంసో ల్ తృౌయ హకుులు భమిము ఖెైదీల కతటీలు మజ్కీమ ఖెైదీల విడెదలనఽ డిభరండ్ చూఱభ. 
ఇలరంటి సవమలనఽ, తుయసనలనఽ, తృో మటాలనఽ భమంిత్ తీవ్ంి చూమరలి.  లేతుచ  ోదినదినం ఆమిిక, మజ్కమీ సంక్ోఫాలలో 
కయుకుతృో త్ేనే దోడీ తృలకవ్మగ లు తీవ్ంి చూళే అణచిరేత్ చయయల నఽండి జి్లు త్భ హకుులనఽ, అధికమలనఽ 
కతృడె కోలేయతు భర తృమటీ సిషీం చూసోూ ంది.  

93 సంవ్త్సమల కిరత్ం కబరాడ్ జ్తీనాా  తిటిష్ సభరా జ్యరదాతుక ి వ్యతిమేకంగ తృో మడితూ, ఈమోజు భనం అనేక 
సభరాజ్యరద దూఱలకు వ్యతిమేకంగ తృో మడాలిస వ్సోూ ంది. భన దూశంలో ఈనాడె దాతుతో జ్త్ కటిీన ఴ ందఽత్వ శకుూ లకు 
వ్యతిమేకంగ కడ తృో మడక త్ితు మిళిత్ేలు నలకొనేవి. సభరా జ్యరదఽలు తి్యక్షంగ ముదాా తుక ి కలుదఽవివ 
వ్ుకెరభన్ లో లక్షనేయ జి్లనఽ ఫలి తీసఽకునే నాత్న మిళిత్ేలలో భనభునాేం. దూశంలో ఇిటికే జి్ల కోసం, 
జి్ాసవభయం కోసం తులిచిన కబరాడ్స, తత్ిలు వ్యవ్యమవ్ు, ఆనంద్ తూలుూ ంఫేు , వ్యేన్ గ్ంజ్ాలివస్, అయుణ్ పమేమ, సఽధా 
బయదావజ్, సో భర ళేన్, భఴేశ్ మవ్ుత్, సఽధీర్చ దారేు , సఽమేంద ిగడిల ంగ్, హాతూ ఫాఫు, సగర్చ గోమటు లరంటి అనేక భందితు 
బిుత్వం కటకటాల రనఽక ఫందించిన రైనం చాఱం. ఇుడె ళత్లరవడ్ నఽండి ఴ భరంవు కుభరర్చ వ్యకు చూటిీన 
మజ్య తిీకయ చయయలనా చాఱం. భమో విడెత్ దూశంలో ెదాఎత్ేూ న గితిశీల శకుూ లనఽ అమెసఽీ  చూమడాతుకి ఎన్.ఐ.ఏ 
ళదాభవ్ుత్ేనేది. రటితు భనభంతా గటిీగ తిిఘటించాలి. భన కోసం ించ విలవ్ శకుూ లు, కమిమక సంఘరలు త్భ 



సంఘరఫారతుే అందిసఽూ నేవి. రయు 90 ఱత్ం వికలరంగుడుైన కబరాడ్ సభఫాఫానఽ విడెదల చూమరలతూ చాల కలంగ 
తునదిసఽూ నాేయు.  ఇద ివిలరల తొలి సంధాయకలం.  విలవ్ భరయగం చాలర కఠినబ ైనదూ. కతూ విలవిళేూ  విజ్మం భనదూ. ఏ 
చటాీ లు, ఏ జ్ెళై్ైల  భనతు తుమోధించలేవ్తూ తృో మటాల దావయ తుయౄసూ భతూ శథం చూదాా ం.  

 రజకీయ ఖ ైదీలనఽ బ్ేషరతుగ విడుదల చేయాలనీ అనిా విధనలా నుో రడుదనం. 
 దేశంలో తీవితరమ్వుతునా హ ందఽతవ శకకు ల పితీకర చరూలనఽ ఖండిదనద ం, పిత్రఘటిదనద ం. 
 సమ్ాా జూలద, దఱారట నిరంకకశ బ్యరజు ల, భయసవమ్ూ వూత్రరేక పిజానుో రటాలనఽ తీవిం చేదనద ం. 
 దేశంలో నిజమ ైన పిజల పిజాసవమ్ూం కోసం అసఽవులక బ్ాసన అమ్రజలందరికీ విపల వ జోహారల రిదదనద ం.  
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