
 

 

 

��ను ���సూ�ల�  చదుత�న� ���ల�  ప�మ�ఖనట�డ� అ!"���# 
�$%&శ(ర�ావ,%ార- అ./�0!ా సంద�02ం3- "��ను చూ4ిన అ./�0!ా" 
అ# ప,స6కం �ా8ార-. అ9: చ9:; ఆ ప,స6!ా#!" అల= >?ర- ఎందుకA 
>BటCD �ా అ# ��ను అనుకA��Eా9:#. ఇ���ళH త�ా(త ఇపIడ� 
అ./�0!ాల అJదు మ=KాలA ఉంMN వ3Oన త�ా(త అరPమJQం9:. 
అ./�0!ా సు;8ాల 9ేశం. టS�0ష�D %ా వ3Oన EాUVH!ాదు ఎ�W� 
ఏళYH%ా ఇక�డ వ,ంటS వ3Oన EాళYH సJతం ఈ 9ే8ా#� ప[�06%ా 
చూడటం అన�9: కAదర# ప#. అందు!& చూ4ిన .\ర!& అ./�0!ా# 

అ./�0!ా సందర2నం - బంM$ర- _̂#Eాస �ావ, బంM$ర- 
_̂#Eాస�ావ, %ార- `ెలAగ�Eా�0కంద�0!c సుప�03త�లd- 
ఆ!ాశEాణf ల AIR-���ద�ాబCg, మ=Kh� లల Eార6లA 
చదువ,తi,దూరదరj�W�  kh� %ాం Mై�mకDn %ా oేసూ6_ , ఒక 
ప�మ�ఖ జర�rసుD %ా >?ర-`ెచుOకA#, అ��క 
Eా�ా6 సంబంs:త !ారQక_మ=లను Eార- నMNkార-. ప�t��ల= 
Eా�0# సుజనరంజ#!" ఒక ^�0uక E�ా యమ# అMN%0`ే 
Eార- అం%wక�0ంo$ర-. త(రల Eా�0 సహ!ారం`y ఒక 
స�0!z_ త6  ^�0uక {మ�ందుకA `ేబ|త��$�మ�. ప�సు6 తం 
Eా�0 అ./�0!ా సందర2న అనుభEాలను, అ./�0!ా!" 
!z_ త6 %ా వసు6 న� >?�mం~j # దృ�ిDల >Bట�D కA# Eా�0!" 
ఉప�గపMే ;ధం%ా E�ా Kార-. అ9: అంద�0!c 
ఉప�గపడ�త�ంద# { మ�ందుకA `ెసు6 �$�ం. 

 
 



అరPంoేసుకA# అ�రబద�ం oే4?ందు!& ఈ ప�యత�ం.  

అ./�0!ా E�ళHడం అన�9: మన9ేశంల o$ల=మం9:!" �ర# 
కల. ఎందుకంట� �Kా #బంధనలA అంత క�0నతరం. డబ��న�EాళYH 
క�M$ - మ�� మ�� ;9ే8ా#!" E��Hవ3Oనంత సులభం%ా అ./�0!ా 
E�ళHలdర-. ఓ ప,ష�రం !"_తం ఆ!ాశEాణf ప,ణQమ= అ# మ=Kh�ల 
�$లAగ� సంవతj�ాలకA >Bౖ%ా ప#oే4ి వo$Oను. అప�ట��  
ప�పంచ9ే8ాల�  అ./�0!ాకA khట�%ా #లబMNన మ�� ఏ!m�క అs:!ార 
ధృవం Kh;య~ య�#య�. అ��క ద8ాబC� ల తరబMN అప�t�తం%ా 
Kా%0న �టD�దట� కమ�Q#�D ప�భ�త(ం అంtమ ఘMNయలA 
చూడగr%& అర-దJన అవ!ాశం ల�ం3న ��ను - "మ=ర-� చూ4ిన 
కళYH" అ�� >?ర-`y ఆ�$ట� అనుభEాలను గంధస6ం _
oేయ=లనుకA�$�ను. !ా� �ర# !��0క%ా�� �%0rkhJం9:. kh`ే ... 
ఇపIడ� మ= >Bద�బC�J సం9�� - అ./�0!ా చూ4? అవ!ా8ా#� 
కr�ం3, Kh;య~ ర�ాQ- అ./�0!ాలA �mంMNంట�� చూ4ిన 
���ద�ాబCదు జర�rష�D లA !z9:�మం9:ల నను� oే�ాOడ�. �$కA `ెr4ి 
>B�  అ!ాడ{ ¡ైర¢� ఐ. E�ంకట�ావ,%ార-- ఇంMNయ� జర�r D 
య�#య� 4B!m_ట�w జmనర¤ !m. _̂#Eాస �mMN¥  %ార- క�M$ ఈ �mండ� 
9ే8ాలను చూ4ినEా�0ల ఉ�$�ర-. �త�� డ� మ=గంట� 
!�ట�శ(ర�ావ,%ా�0 ప[#క`y ఎల=ంట� ట¦నuను పడకAంM$ ల�ం3న ప9: 
సంవతj�ాల �Kాల`y ��ను, మ= ఆ;డ #ర¢ల - ���ద�ాబCదుల 
2003 4B>BDంబర- ఆ�� `ే9� శ#Eారం మలd4ియ� ఎJn ల§ౖ�j ల 
బయలA9ే�0 !¨లలంప[n {దు%ా సుమ=ర- 30 గంటలA 
ప�య=ణంoే4ి t�0%0 అ9ే ��� అంట� శ#Eారం �$Mే అ./�0!ాల# అt 
>Bద�  ;మ=�$శ_య=ల�  ఒకట¦ౖన ల=  ఏం©ల§  oేర-కA�$�మ�. 
భ�మండల=#!" ఆవrE�ౖప,న� 9ే8ా#!" oేరడంవల�  !ాలగమనంల 
వ3Oన మ=ర-� ఫrతం ఇ9:.  

9-11 

'!c_సు6 ప[ర( - !"_సు6  త�ా(`$ మ=9:�0%ా�� 'అ./�0!ా' 9-11 
ప[ర(ం, 9-11 త�ా(త, అన�ట�D %ా తయ=రJం9:. ఈ 9ేశంల `ే9�లA 
�ా4?టపIడ� - మ�ందు ��ల - త�ా(త `ే9� - ఆ త�ా(త సంవతjరం 
>?�«�ంటCర-. ఇక�డ 9 అంట� 4B>BDంబn- 11 అంట� `ే9�. 4B>BDంబn 11 వ 
`ే9�# ఇపIడం`$ ఒక 9ేశభకA6 ల 9:నం%ా kాట�సు6 �$�ర-. నూQయ=n� 
నగ�ా#!" - ఇం!ా oెkా�లంట� �త6ం అ./�0!ా!& 3హ�ం అనతగ¬ - 



ప�పంచ EాణfదQ సంసP  జంట భవ�$లను ట¦ర_�0ష�D లA 
;మ=నం`y ®!zట�D  కAప�క�rOE�4ిన ��జ9:. య=వ¯ ప�పంo$#!" 
>Bద�న� మ=9:�0%ా వQవహ�0సూ6  తమ అs:!ా�ా#!", భద�`$ వQవసPక� 
ఎదుర-లdద#, ఏళ�తరబMN >Bం3 kh�ించుకAన� అ./�0కన�  
ఆత¢;8ాKా#!" తiట��  పడ¥  దు�0�నం అ9:. ఆ ���నుం3 అ./�0!ాల 
ప�04ి6త�లA o$ల= మ=�0khయ=J. ఎపIడ� ఏం జరగనున�9ోనన� 
అభద�`$ ±Cవం అs:!ారవ�ా¬ లల��!ాక - Kామ=నQ జనంల క�M$ 
>B�0%0khJం9:. వQ!"6గత Kా(తం`$� ²#!" >Bద�>ీట E�4? ఈ9ేశంల - 
`´rKా�0%ా అ./�0కను�  - కట�D  9:టD./µన భద�`$చరQలకA 
తలవంచుత��$�ర-.  

అ./�0!ా గడ¥{ద - ల=  ఏం©r  అంత�ా¶ �య 
;మ=�$శ_మంల �దట�Kా�0 !ాలA ·>ినపIడ� ఇల=ంట� దృ8ాQలd 
దర2న�o$OJ. మన9ేశంల=ంట� అ�వృ9:¸  oెందుత�న� 9ే8ాల�  
ఇల=ంట�; సర(Kాs$రణం. E�నుకట� ���ల�  మనల=ంట� 9ే8ాల�  ఈ 
రక./µన భద�`$ చరQలA చూ4ిన అ./�0కను�  ఆశOరQం`y మ�కA�న 
E�లdసుకA�$��&· `ెrయదు.  

ఎందు!"ల= జ�0%0ం9:ఎందు!"ల= జ�0%0ం9:ఎందు!"ల= జ�0%0ం9:ఎందు!"ల= జ�0%0ం9:? 

ల=  ఏం©r  ;మ=�$శ_యం అt>Bద�9:. ప�t#మ�షం ఏ9ో 
ఒక ;మ=నం ఏ9ో ఒక 9ేశం నుం3 వ3O ఇక�డ EాలAత�ం9:. 
వందల=9: మం9: ప�య=ణfకAలA తమ kా  khnD ల>Bౖ �Kా KాD ంప, 
E�Jంచు��ందుకA >Bద�  >Bద�  క�Qలల #లబMN ఆత�ం%ా ఎదుర- 
చూసు6 ంటCర-. అ��క గంటలkాట� ప�య=ణం oే4ివ3O - ఇ�%&ష� _
అs:!ార-ల అనుమ=నప, చూప,r� ఎదు�«�ంటS - ఆలసQం 
అJQన!z9��  క��!"Dం¹ º�J~ త>ి�khత�ం9ే· అ# భయపడ�తi 
�Kా kh� 4B4ిం¹ పనులA ప[�06!ా%ా�� అమ¢యQ అ# ఊ>ి�0 
>ీలAOకAంటCర-. బCQ%&¼ oె!"ం¹ మ��ప�య=స. 4BDJ���   టం¹ !c�నర-�  
క�M$ భద�`$ అs:!ార-ల Mేగకను�లనుం½ త>ి�ంచు!�లdవ,. క�Qల 
వ,న�పIడ� ప�య=ణ¾కAMN!c- మ�� ప�య=ణ¾కAMN!c మధQ ఎడం 
ఉంM$r. బ�ట�� , KాకAj �4ి అs:!ార-ల కUVHదుట� kా� 4ిD¿ ట��ల�  
ఉంo$r. ఆడ ప�య=ణfకAల ప�w4ిPt మ�w Àరం. Eాళ�# ప�`ేQక 
ఎం!�� జn ల వ,ం3 ఆkాదమస6కం ప�wÁNKా6 ర-.kా9$ల గ�ర-6 లA వ,న� 
ప�9ేశంల మ=త�.\ !ాళYH వ,ం3 #లబM$r. సహజం%ా 4?(¡$Â 
>ి�య�ల§ౖన అ./�0కను�  - మ�0ంత సహజం%ా�� - మ=న4ికం%ా EాQకAల 
పడ�త��$�ర-. అంత�w�నం%ా వ,న� ఈ E�దన Eా�0 ��ల�  



!ానవసూ6 �� వ,ం9:. ఎందు!"ల= జ�0%0ందన� ప�శ� Eా�0# 
E�s:సూ6 �� వ,ం9:.  

**** **** ***** 

��ల=ంÃ E�Ä$ E�Eా!� - ట��బ�Q� ���ా¤¥  ల 4ీ#యn ఎMNటn 
%ా ప#oేసు6 �$�ర-. ఎJn khర-D ల�  ఎకj�& యం`$� ల Eాడకం 
ప�య=ణfకAల >BౖÅవ4ీ# హ�0ంచడ.\ !ాగలద# ఒక EాQసంల ఆయన 
ఆం9ోళన వQక6ం oేKార-. ఆ EాQసం !z#� ±C%ాలకA 4?(¡$ÂనుEాదం.  

"ఎకj�& !ాళYH సూపn మ=� !" మ=త�.\ ఉంటCయ# 
ఇ�$�ళÆH ±C;సూ6  వo$Oను. 4B>BDంబn 11, 2001 త�ా(త 
ఆ;రÇ;ం3న టC� �j kh�&Dష� 4Bక�Q�0ట� ఏజ�j అs:!ార-లకA 
ఇల=ంట� ఎకj�& కళYH ఇపIడ� o$ల= అవసరం%ా క#>ిసు6 �$�J. 
;మ=నం ఎ!&�ఆM$-మ%ా ప�t kా4ింజn దుసు6 r� ½లAOకA# Eా�0# 
నఖÈఖ పరQంత నగ�ం%ా Kh9$oే4?ందుకA 'బCQ¿ Kా�టn ' ఎకj�& 
యం`$� లను EాM$లనుకAంట��$�ర-. దుసు6 ల� పల ఏE�ౖ�$ 
ప�మ=దకర./µన ఆయ�s$లA కr%0 వ,�$��ా లd9ో `ెలAసు!�వడం 
!�సం ఒ!z�క�ట� �mండ� ల�ల M$లర-�  ఖ�wదు oే4? ఈ యం`$� లను 
!zను%�లA oే4? ప#ల వ,�$�ర-. ప�సు6 తం ఈ ;ధులను స(యం%ా 
#ర(�06సు6 న� 4ీÉÊ#ం¹ 4ిబ�ం9:, ప�య=ణfకAల శ�wరంల# >BౖÅE�ట� 
kార-D లను అభQంతరకర./µ� �wtల `$కAత��$�ర# ;మర2లA 
!zల�లA%ా వసు6 �$�J. ఈ యం`$� లను EాMN`ే ఈ అభQంతరకర 
±Ëtక 8Ìధన o$ల= వరకA త%0¬khగలద# ఏజm�j అs:!ార-లA 
±C;సు6 �$�ర-. అJ`ే 4Bక�Q�0ట� >?ర-`y #ర(�Íంoే ఈ Kh9$లA 
kÎర-ల >BౖÅవ4ీ# ప[�06%ా హ�0సు6 �$�J. మ=మ�లA జలAబ�కA 
ఇంతవరక� సరJన మందు కను!��లd# 8ాస6 ÅE�త6లA - మనుష�ల 
దుసు6 లగ�ంM$ నగ�ం%ా చూడగల ఇల=ంట� బCQ!ాjÏటn ఎకj�& 
యం`$� లను మ=త�ం మ� ఉ`$jహం%ా కనుకA�ంటCర-. ట¦ర_�0సుD ల 
వల�  ప�మ=9$లA #జ.\!ా� ఇల=ంట� 4Bక�Q�0ట� చరQలA ఉగEా9$#!" _
ప�0�ా�రం !ాదు. ప�భ�త(ం గట�D%ా ప[నుకA# ఉగEా9$#�_  
#రÐ¢rంo$r. ఉగEాదులను ఏ�0kా�&య=r_ . అపIడ� భద�త గ��0ం3 
బÑంగవ,ండదు. అం`ే!ాదు ప�0సుP త�r� అడ¥ం>Bట�D కA# kÎర-ల 
>BౖÅE�4ీ# హ�0ంo$ల# చూ4? ప�భ�త( భద�`$వQవసPల ఉబల=టC#!" 
క�M$ కUÒHం పడ�త�ం9:. అం`ే!ా� - ఎJn khర-D ల�  ఇల=ంట� ఎకj�& 
యం`$� లను ఏ�ా�ట� oేయ=ల�� ఆలచనను �ంMN%ా ఆచరణల 



>BMN`ే o$ల=మం9: జనం ;మ=�$లA ఎక�డ.\ 
మ=నుకAంటCర-. "  

**** **** ***** 

అJ`ే ఏమ=ట!ామ=ట� oెపI!�Eాr. ఇక�MN అs:!ారగణంల 
ఎల=ంట� M$బ�-దర�ం క#>ించవ,. క�0నం%ా వ,న�ట� !ానవKా6 �&%ా� 
మ=టల�  మ�ాQద ఉట�Dపడ�తiవ,ంట�ం9:. ;s: #ర(హణ# 
#యమబద̧ం%ా kాట�Kా6 ర-. అందువల�  భద�`$ ఏ�ా�ట�ల ±Cగం%ా 
#ర(�Íసు6 న� ఈ వQ!"6గత Kh9$ల !ారణం%ా మనసుj 
3వ,కA�మంట�ం9ే· !ా� అహం 9ెబ�tనదు.  

`´rప�0చయం`´rప�0చయం`´rప�0చయం`´rప�0చయం 

ల=  ఏం©r  నుంM® 4ియ=ట¤ E�ళHM$#!" మ�� ;మ=న 
ఎ!ా�r. 9$#!" �mండ�గంటలకA >Bౖ%ా వQవs:వ,ం9:. ల=  ఏం©r  
oేర%ా�� Óhను oేయM$#!" డబ��ల అవసరంలd# Óhను��ంబn 
సం9�� ఇo$Oడ�. 9$# 9$(�ా కబ�ర- అం9:ంచM$#!" ��ను oే4ిన 
ప�య`$�లA ఫrంచలdదు. �$ kాట��  గమ#ం3న ఓ అ./�0క� 
మ�Íళ oÔరవ�సుకA# తన4B¤ Óh� 9$(�ా 4ియ=ట¤ ల# సం9�� 
!" సమ=o$రం అం9:ం3ం9:. అ./�0కన�`y �$ `´rప�0చయం ఇల= 
సుహృ9$Çవం%ా జరగటం ఎం`y సం`yషం అ#>ిం3ం9:. 4ియ=ట¤ 
E�UVH ;మ=నం ఎ!&�మ�ందు క�M$ మ= బCQ%&Õ# Öణ×ం%ా 
ప�wÁNంo$ర-. ఊర%ాయ పచOళను గ��0ం3 ఒకట�!" �mండ�Kార-�  
ప�È�ంo$ర-. 3వ�0!" Kామ=నం`$ మ= కళHమ�ంద�& సూట��సుల�  
జØగత6%ా స�0�మ=కం9:ంo$ర-_ . ఇంట�!" oే�0న త�ా(త -సూ~ !&సులA 
`ె�03 చూ4?6 - Kామ=న�>Bౖన - టC� �WjÙ�&Dష� 4Bక�Q�0ట� ఎMN¢#4?Dష� Eా�0 
�Wట�సు క#>ిం3ం9:. అందుల ఇల= వ,ం9:.  

**** **** ***** 

బCQ%&¼ త#Ú �Wట�సుబCQ%&¼ త#Ú �Wట�సుబCQ%&¼ త#Ú �Wట�సుబCQ%&¼ త#Ú �Wట�సు 

'{క� - { `yట� ప�య=ణ¾కAలకA భద�త కr�ంoే చరQల�  
±Cగం%ా { బCQ%&©# .\మ� Öణ×ం%ా త#Ú oేశమ�. ఇందుకA 
ఎం>ిక oే4ిన బCQ%&Õల�  {9: క�M$వ,ం9:. #�?9:త Kామ=%0 _
ఏమJ�$ వ,ం9ే· `ెలAసు!�వడం!�సం { బCQ%&Õ# `ె�03 
చూశం. `$UÛలA E�4ి ఉన�ందువల�  - గతQంతరం లd# 4ిPtల Eాట�# 
పగ�ల%«టDవల4ి వ3Oం9:. �ంతవ,Qలం. అJ`ే #బంధనల .\ర!& ఈ 



ప# oే8ామ�. అందువల� - బCQ%&Õ!" ఏదJ�$ నషDం జ�0%0�$ - 
9$#!" మ=ప[½ లdదు. {ర- మ��Kా�0 ;మ=న ప�య=ణం 
oే4ినపIడ� ఇల=ంట� అనుభవం ప,న�ావృతం !ాకAంM$ వ,ంM$లంట� - 
బCQ%&©# ఎల= kాQ¿ oేసు!�Eాల {కA మ�ం9ే `ెr4ివ,ంట� మం39:. 
www.tsa.gov E�Ü 4Bౖ~ ల ఈ ;వ�ాలA ల�Kా6 J. 866-289-9673 
ట�¤ Ýీ� ��ంబర-కA Óh� oేయంMN. లd9$ TSA-
contactcenter@dhs.gov అ�� ఈ ./J¤ 9$(�ా `ెలAసు!�వచుO.  
స�m�న భద�త సమయ=#� ఆ9$ oేసు6 ం9:  

**** **** ***** 

4ియ=ట¤4ియ=ట¤4ియ=ట¤4ియ=ట¤ 

ఎటD!&లకA 4ియ=ట¤ E�UVH ;మ=నం ఎ!ా�ం. సుమ=ర- 
�mండ�గంటల ప�య=ణం.4ియ=ట¤ గ�ర-ం3 �$కA `ెr4ిం9: o$ల= 
తకA�వ. ./µ!�_ KాºD ్ ప�s$న!ా�ాQలయం అక�డ వ,ంద# `ెలAసు. 
ఆంధ�జßQtల లగడ ప#oే4ిన �$�త�� డ� �ామ=�$య�డ� ఆపt�క 
తరఫ,న 4ియ=ట¤ E��H వo$Oడ�. ఎపIడూ EానలA 
పడ�త�ంటCయ# oెkా�డ�. .\మ� 4ియ=ట¤ E�UVH స�0!" 
Eా`$వరణంబC%ా�� వ,ం9:. సం9�� తన 4?��Íత�డ� అనూ� `y కr4ి 
�mండ�!ార-�  �సుకA# ఎJn khnD !" వo$Oడ�. భద�`$ ఏ�ా�ట��  ఎంత 
క�0నం%ా వ,�$� - ;©టర�# ల%&© కల§కAD oేసుకA�� k�ా ంతం వరక� 
అనుమtసూ6 ��వ,�$�ర-. మ= మనుమ�ాలA నà క�M$ ఎJn 
khర-D !" వ3Oం9:. అందరం కల4ి !ార- kా�0�ం¹ కA E�UÛHమ�. అ9ో 
పలA అంతసు6 ల భవనం. ఒ!�� అంతసు6 ల �mండ�మ�డ�వందల 
!ార�వరక� kా�0�ం¹ oేసు!�వM$#!" �లAం9:. .\మ� rºD ్ ల ఏMో 
అంతసు6  E��H !ార�ల ల%&Õ E�సుకA# గంట ప�య=ణం త�ా(త బÑ¤ 
వ[Q ల# సం9�� అkాnD ./ం~ !" oే�ామ�.  

%wతల నడ�మ Õ;తం%wతల నడ�మ Õ;తం%wతల నడ�మ Õ;తం%wతల నడ�మ Õ;తం 

��ను మ�ందు అనుకAన�ట��  4ియ=ట¤ 3న� నగరం!ాదు. 
���ద�ాబCదు!" �mండ�మ�డ� �mట��  >Bద�9:. అ��క !zండల{ద 
#�0¢త./µన నగరం. ;8ాల./µన రహ9$ర-ల>Bౖ !ార-�  గంట!" 
వంద!"ల{టర� E�గం`y ప�య=ణfసు6 ంటCJ. ఈ ��డ�ను చూసు6 ంట� 
అ./�0కన�ను గ��0ం3 ఒకర- oె>ి�న ;షయం గ�ర-6 వKh6 ం9:. 
సుఖప�ద./µన Õ;తం గడపటం Eా�0 ల�Qం. Õ;తం సజØవ,%ా 
KాగM$#!" !z#� #యమ#బంధనలను ఏర�రచుకA# Eాట�# 



ఖ3Oతం%ా kాట�సు6 �$�ర-. ఈ #బంధనల అమలA స�ా�ర- 
అజమ=య�ీ కంట�-వQ!"6గతం%ా kÎర-లA కట�D బMN 
వQవహ�0ంచడంవల��� అ; ;జయవంతం అయ=Qయ# oెప�వచుO. 
అ./�0!ాల {కA న3Oన ;షయం ఏ�టంట� #సjంశయం%ా 
రహ9$ర-లA అ# ��ను జEాáKా6 ను. మనల o$ల=మం9:� ట�� 
%&âj చూ4ివ,ంటCమ�. ��డ�>Bౖ %wతలనడ�మ ఎదుర-%ా వసు6 న� 
Eా��$లను త>ి�ంచుకAంటS !ార- నడkాr. %wతలకA అవల%ా ఏ 
మ=త�ం జ�0%0�$ ప�మ=దం జర-గ�త�ం9:. అల=%& అ./�0!ాలక�M$ 
#�0�షD./µన E�గం`y %wతలనడ�మన !ార- నడ�ప,కAంటS E��`ే o$లA. 
ఎల=ంట� ప�మ=దమ� వ,ండదు. Eాహ�$లA E�ళHM$#!", �ావడ#!" 
E��&(ర- రహ9$ర-లAంటCJ. ఒ!��మ=ర¬ంల మ�డ�, �$లAగ� 
వర-సల�  Eాహ�$లA E�ళYత�ంటCJ. �ర� ·%0ంoే ప�స!&6 లdదు. 
ఓవn ట�¿ oేయ=లంట� ఖ=ã%ా వ,న� మ�� వర-సల!" E��H -E�గం%ా 
9$ట� మనవరసల!" �ాEాr. ��డ�¥  ఎడమE�ౖప, వర-స# !ాn ప[¤ 
లd� అంటCర-. ఆ వర-సల బసుjలA లd9$ !ార- MైÅవర-`y kాటS 
మ��ప�య=ణfకAడ� ;s:%ావ,ంMN��ాr. ఆల§ౖనుల E�UVH Eాహ�$లA 
తకA�వ%ా వ,ంటCJ. కనుక E�గం%ా E�ళHటC#!" �లAంట�ం9:. 
��డ�{ద Eాహ�$ల ర9��  త%0¬ంచM$#!" ఈ #బంధన ఏ�ా�ట�oేKార# 
oెపIకAంటCర-. అక�డ ప�tEా�0!c !ార- వ,ంట�ం9: కనుక ఇద�ర- 
కrjE�MN`ే �mండవ !ార- �యనక�రలdదు !ాబట�D  ర9��  
తగ�¬ త�ందంటCర-. !ాn ప[¤ వర-స !ాకAంM$ E��& వరసల�  
Eాహ�$ల ర9��  ఎకA�వ%ా వ,ంMN o$ల= Kార-�  టC� Ýి¿ జØం 
ఏర�డ�త�ం9:. #జØ#!" ఆ వర-సల�  E�UÒH !ార�ల ఒ!& వQ!"6 
ప�య=ణfసు6 ంటCడ�. అJ�$ స�& !ాn ప[¤ వర-సల!" �ాEాM$#!" 
ఏమ=త�ం ప�యత�ం oేయడ�. oే8ాM$ జ�0మ=�$లA ±C�w%ా 
వ,ంటCJ. జ�0మ=�$ భయంక�$� #బంధన kాట�ంo$లన� #బద�`ే 
Eా�0నల= oేJసు6 ం9:. �$లAగ� ��డ� క�డrల ఏ�ా�ట�oే4ిన 4Bనjn 
వQవసPక�M$ ఎం`y బCగ�ం9:. ఇక�Ã టC� Ýి¿ 9�kాలA 24గంటలA 
#రంతరం ప#oేKా6 J. Eాహ�$ల ర9��  తకA�వ%ావ,ంMే అరP�ాt� 
సమయ=ల�  ఈ 4Bనjర-�  ఉప�గపడ`$J. ఎదుట�E�ౖప, నుం3 
Eాహ�$లA �ాకkhJ�$ ఎర_ 9�పం !ారణం%ా !ార- #ల=�rjన 
అవసరం లdకAంM$ ��డ� !"_ంద అమ�0Oన ఈ 4Bనjర-�  - !ార- మ�ందు 
ట¦ౖర-�  `$క%ా�� -%w�_  4ిగ�¤ వoేOల= oేKా6 J.  

;#�గ9$ర-Mే సు>ీ�ం;#�గ9$ర-Mే సు>ీ�ం;#�గ9$ర-Mే సు>ీ�ం;#�గ9$ర-Mే సు>ీ�ం 



అ./�0!ాల ఏ9� ఉ3తం!ాదు. ప�t వసు6 వ,క�- ప�t 
స�w(సుక� ధరoెr�ంచవల4ిం9ే. ఇక�డ అ�� >BౖÅE�ట� పరం. khట� 
తత(ం ఎకA�వ. ;#�గ9$ర-# ఆక�0uంచM$#!" అ#�ర!ాల 
మ=�ా¬ లనూ అ��(�ిసు6 ంటCర-. ఈ >BౖÅE�ట�khట� మనE�ౖప,ల=%ా�� 
అ�$��గQం%ా అ#>ిం3�$ �$ణQతకA సంబంs:ం3 మ=త�ం ఎల=ంట� 
�ాÕ వ,ండదు. ఇక�డ ;#�గ9$ర-Mే సు>ీ�ం. ఏ వసు6 వJ�$ ఎంత 
ఖ�wదు >Bట�D!��$� నచOకkh`ే మ�డ���లల త�ా(తక�M$ ఎల=ంట� 
!ారణంచూ>ించకAంM$ Eాపసు oే4ి �త6ం డబ�� E�నకA� �సుకA�� 
KÎలభQంవ,ం9:. ఇందు!�సం అ#��ాప,లలనూ కషDమn స�w(  
4Bంటర-� ంటCJ. ఎల=ంట�ప�శ�లA E�యకAంM$ �ణ$లల వసు6 వ,# 
t�0%0�సుకA# అణ$>Bౖసల`y (M$లర-�  4Bంట�`y స� అన�మ=ట)డబ�� 
t�0%0 oెr�Kా6 ర-. EాQkారం అం`$ నమ¢కం {ద 
జ�0%0khతiవ,ంట�ం9:. >Bౖ!" ఇల= క#>ిం3�$ లలపల ఓ 
మతలబ�వ,ం9:. ఈ 9ేశంల ల=Eా9ే�ల�� >?పర-క�m�j {ద 
జ�0%0khత�ంటCJ. అంట� !m_MN~ !ార-¥ ల 9$(�ా అన�మ=ట. ఇక�డ 
ప�t ఒక��0!c Khష¤ 4Bక�Q�0ట� ��ంబర-వ,ంట�ం9:. అ./�0కన�  Õ;తం 
య=వతi6  ఈ ��ంబర- {9ే ఆs$రపMN వ,ం9:. ఇనూj²�m�j, బCQం¿ 
ఖ=`$లA, MైÅ;ం¹ ల§ౖ4B�j, �mం~, క�mం~ áలA� లA అ�� ఈ ��ంబర- 
ఆs$రం%ా�� వ,ంటCJ. ఎక�డ ఏ తభవత� వ3O�$ �త6ం గల� ం`ే. 
అందు!& ల=Eా9ే�ల�� #�ాటకం%ా - ఎల=ంట� ఇబ�ందులA లdకAంM$ ' 
నమ¢కం%ా ' జ�0%0khత�ంటCJ.  

హదు� లA కr%0న 4?(చOహదు� లA కr%0న 4?(చOహదు� లA కr%0న 4?(చOహదు� లA కr%0న 4?(చO 

ఈ 9ేశంల 4?(చOకA అరPం 4?(చOను ప�0హ�0ంచడం !ాదు. 
అ./�0కను�  ఇతర-ల వQవ��ాల�  ఏ మ=త�ం జßకQం oేసు!�ర-. 
అల=గ# బC;ల కప�ల=�  ఉంMNkhర-. `ెrయ# EాళH# సJతం 
oెర-నవ,(`y పలక�0Kా6 ర-. మంద�స.\ Eా�0 ;జయరహసQం 
అ#>ిసు6 ం9:.  
 
(స8äషం- మãH తర-Eాt సం3కల)  
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