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దో డు మంచు పూలు.. గుపెప్డు గుండె ఊ లు.. 
 మనం ఎవరింటి నా ళిళ్నా, ఎవ నా మనింటికి వచిచ్నా గుమమ్ంలోనే ఒకరినొకరు పరిచయం 
చే కోవడం సం దాయం కదా! అందుకనీ... 
"నమ త్ అండీ." 
"నమ త్.. ఎవరమామ్ ను ?" 
"నేనండీ. మధురని.." 
"మధురా.. పేరు ఎకక్డో నన్టుట్ందే.." 
"మరేనండీ.. ఇదివరలో ఇకక్డే కౌముది గడపలో కూరుచ్ని మీకు కొనిన్కథలు చెపాప్ను కదండీ.." 
"ఆఆ.. గురొత్చిచ్ంది.. ఏంటమామ్ సంగతి.. ఇలా వచాచ్ ం?" 
"మరేంలేదండీ.. తీరిగాగ్ కూరుచ్ని కా పు మీతో సరదాగా మాదేశం కబురుల్ చెపుదామని వచాచ్నండీ.." 
"మీదేశమా.. ను  ఎకక్డ ఉంటా ంటి?" 
"నేను జరమ్నీలో ఉంటానండీ. అపుప్డే పా ంతు న జీ తం ఇకక్డే గడిచిపోయిందండీ మరి.. అందుకే 
మాదేశం అనే ను." 
"ఏంకబురుల్ చెపాత్ ంటి.. ఏదో దో డూ గుపెప్డూ అంటునాన్ ?" 
"మరేనండీ.. మన ఆం దేశంనుంచీ ఈ దే నికి ఎగిరొచాచ్క ఇనేన్ళళ్లో ఎనెన్నిన్ మంచుపూల నలోల్ 
తడి నో కదండీ.. ఆ జాఞ్పకాల ఊ లిన్ నెలకో దో నా నింపుకొచిచ్ మీ అందరితో 
పంచుకుందామనీ.." 
"ఓ .. మంచిపనే.. మరి మమమ్లేన్ం చెయయ్మనాన్ పుప్డు?" 
"మీరేం చేయకక్రేల్దండీ. ఎంచకాక్ డిగా కాఫీనో, టీనో పకక్నపెటుట్కుని, చచ్గా చెంపన చేతులు 
పెటుట్కూక్రుచ్ని యిగా నేచెపేప్ కబురల్నీన్టికీ ఊ కొడితే చాలు.. అదే మ భాగయ్ం.." 
"ఊ.. కాని  మరి.. భం.. నీదేఆలసయ్ం!" 
:-) 
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             రంగులు మారే కాలం వచిచ్ంది!  
 

 జరమ్నీలో ఆగసుట్  
నెలతోనే 

వేసవికాలం 
ముగిసినా 

సెపెట్ంబరులో కాసత్ 
ఎండా, కాసత్ చలీ 
అటూ ఇటూ 
మారుతూ దాదాపు 
పది నుంచి ఇరవె ౖ
డి ల సెంటీ డ్ 

దాకా ఉషోణ్ గర్తలు ఉంటాయి. సెపెట్ంబర్, అకోట్ బర్, నవంబర్ మూడు నెలలని కలిపి ఇకక్డ Autumn గా చెపుప్కోవచుచ్. సెపెట్ంబరోల్  చలి 
కొదిద్ కొదిద్గా పెరుగుతూ ఇనాన్ళుళ్ అందరిదీ ఒకే మాటనన్టుట్  ఆకుపచచ్గా ఉనన్ చెటల్నీన్ మెలల్మెలల్గా ఒకోక్ ఆకూ, కొమామ్ కర్మంగా తలో 
రంగూ పులుముకోడం మొదలుపెడతాయి. అకోట్ బర్ వచేచ్సరికి ఉషోణ్ గర్తలు మరి కొంచెం తగిగ్ సగటున 15 నుంచి 5 మధయ్లో 
మారుతుంటాయి. వేసవికాలమంతా సుదీర ఘ్మౖెన పగళళ్ని కానుకగా ఇచిచ్న సూరుయ్డు కాసాత్  శిశిరపు తెరలు తీయగానే నెమమ్దిగా 
మబుబ్ల చాటున మొహం చాటేయడానికి అలవాటుపడి రానురానూ పగలు నిడివి తగిగ్పోతూ ఉంటుంది. చాలా సారుల్  పగటి పూట 
సూరుయ్డి జాడ లేక ఆకాశమంతా మబుబ్ పటిట్నటుట్  మసక మసగాగ్  ఉండి ముందు ముందు రాబోయే చలికాలపు చీకటి రోజులకి మనలిన్ 
సిదధ్ం చేయడం ఆరంభిసుత్ నన్టుట్ ంటుంది.  

రా ళుళ్ మనం అలా నిదర్లోకి జారుకోగానే బయటంతా దటట్ంగా హిమపాతం కురవడం మొదలవుతుంది. మామూలు 
వరష్ంలా దడదడమని హడావుడి చెయయ్కుండా మౌనంగా, మృదువుగా కురుసుత్ ంటుంది తెలాల్ రేదాకా. ఉదయానేన్ అంతటా చికక్గా 
అలముకుని ఉనన్ పొగమంచు మొతత్ం పర్పంచానేన్ మాయం చేసిందేమో అనన్టుట్  భర్మింపచేసూత్  చెటుట్ , పుటాట్ , కొంపా, గూడు, 
అనీన్టినీ తనలో దాచేసుకుని దరశ్నమిసుత్ ంది. అలా సనన్గా తెరలు తెరలుగా కురుసుత్ నన్ పొగమంచులో ఒకోక్ తెరనీ తపిప్ంచుకుంటూ 
తన కొంగు చాటున దాచేసిన రంగు రంగుల చెటల్నీన్టినీ ఒకొక్కక్టిగా వెలికితీసూత్  ముందుకి పోతుంటే భలే సరదాగా ఉంటుంది. 
ఆకుపచచ్టి గడిడ్పోచలనీన్ రంగు మారిచ్ తెలల్తెలల్గా మెరుసుత్ నాన్యేమిటా అని దగగ్రగా వెళిళ్ చూసేత్ రాతర్ంతా ఎవరో కూరుచ్ని శర్దధ్గా 
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ఒకోక్టీ పొందికగా పేరిచ్నటుట్  కోటల్ కొదీద్ మంచు ముతాయ్లు కనిపిసాత్ యి. పువువ్లు, మొగగ్లూ కూడా ఆ మంచు బిందువులని ధరించి 
తమ సౌందరాయ్నికి మరినిన్ సొబగులు అదుద్ కుని 
మురిసిపోతుంటాయి. అంతటి అందానిన్ చూసి ముచచ్టపడి చేతోత్  
వాటిని తాకీ తాకగానే చపుప్న మంచు ముతాయ్లనీన్ చపుప్న జారి 
నేలపాలెపౖోతాయి. ఉసూస్రుమనుకునేసరికి మన ఒంటి మీద కూడా 
బోలడ్నిన్ చిరు చిరు హిమబిందువులు వచిచ్ వాలతాయి. కళళ్ ముందు 
దటట్ంగా కురుసుత్ నన్ పొగమంచుని కళుళ్ విపాప్రిచ్ చూసూత్ , కనురెపప్ల 
కొసలపె ౖ అలవోకగా చేరిపోతునన్ మంచు తుంపరల్ని 
తుడుచుకుంటూ, తడి చెంపలు నిమురుకుంటూ, సనన్గా 
వణికిపోతూ నడుసుత్ నన్పుప్డు కలిగే చితర్మౖెన అనుభూతి ఈ శిశిర 
ఋతువు తెచిచ్చేచ్ ఓ అందమౖెన కానుక!   

జరమ్నల్కి నడకంటే మహా తి. ఒకక్ వాకింగే కాదు, రనిన్ంగ్, 
జాగింగ్, కిక్ంగ్, సెకౖిల్ంగ్ లాంటివనీన్ ఇకక్డ దాదాపు అందరి దగగ్రా 
తరచూ కనిపించే వాయ్పకాలు. ఏ ఊరోల్  అయినా పారుక్లు, గారెడ్నల్తో 
పాటు చుటుట్ పకక్ల చిటట్డవులోల్  'జాగింగ్ పాత్స్' ఉంటాయి. 
వేసవికాలంలో అలా చెటల్ మధయ్న సనన్టి మటిట్దారులోల్  నడవడమో, 
పరిగెతత్డమో వీళళ్కి చాలా ఇషట్ మౖెన పని. అలాగని చలికాలం 
వచిచ్ందని వాయ్యామాలు ఏమీ మానెయయ్రు. Woods లో 
కాకపోయినా వీలయిన చోటల్ పరిగెతత్డమో, జిమ్ లకు వెళళ్డమో, 
రకరకాల ఆటలు ఆడడమో చేసుత్ ంటారు. మనకి అనీన్టికనాన్ కెట్ 
మీద మకుక్వ ఎలాగో ఇకక్డ వీళళ్కి ఫుట్ బాల్ పిచిచ్ ఎకుక్వ. కానీ 

అదొకక్టే అని కాకుండా మిగిలిన అనీన్ రకాల డలకి కూడా బాగానే ఆదరణ ఉనన్టుట్ ంటుంది. పర్పంచం మొతత్మీమ్ద ఎకుక్వ ఒలంపిక్ 
మెడల్స్ సాధించిన దేశాల జాబితాలో జరమ్నీ మొదటి ఐదు సాథ్ నాలోల్ పే ఉందంటేనే తెలిసిపోతుంది కదా వీళుళ్ ఎంత డాభిమానులో!   

 
 



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                nø√ºãsYY   2013  

4  జరమ్నీయం

మామూలు జనాలు కూడా ఎకుక్వ శాతం మంది శరీరాకృతి, ఆరోగయ్ం దృషాట్ య్ వాయ్యాయం తపప్క చేసే పని. మన దగగ్ర చినన్పిలల్లు, 
సూక్లుకెళేళ్ పిలల్లు తపప్ మిగతా వారు సెకౖిళళ్ వాడకం బాగా తగిగ్పోయింది. బహుశా దీనికి కారణం మోటార్ బెకౖులు కొనుకుక్నే 
సోథ్ మత ఉనన్పుప్డు ఇంకా సెకౖిల్ మీద తిరగాలిస్న అగతయ్ం ఏముందని కావచుచ్. పకక్వీధికి వెళాళ్లనాన్ బెకౖు మీద తిరిగేవాళుళ్ 
చాలామందే ఉంటారు కదా. కానీ ఇకక్డ మాతర్ం సోథ్ మతతో సంబంధం లేకుండా కారుల్ నన్ వాళుళ్ కూడా సెకౖిళుళ్ విరివిగా 
వాడుతుంటారు. వేసవికాలంలో అయితే ఎకక్డ చూసిన చినాన్ పెదాద్  అందరూ సెకౖిళుళ్ తొకుక్తూ కనిపిసాత్ రు. ఔతాస్హికులందరూ 

కలిసి సెకౖిల్ టూరుల్  వేసుకునే కల్బ్స్ లాంటివి కూడా ఉంటాయి. సెకౖిల్ 
తొకక్డం మీద వీళళ్కి ఎంత తి అంటే మనం ఏ సెకౖిలు షాపుకి వెళిళ్ 
చూసినా బోలడ్నిన్ రకాల సెకౖిళుళ్ వందలోల్  మాతర్మే కాకుండా వేల 
యూరోలోల్  కూడా ఉంటాయి. అంటే దాదాపు కారు కొనుకుక్నేంత 
ఇషట్ ంగా సెకౖిళుళ్ కొని వాడుతుంటారనన్మాట వీళుళ్. ఆరిధ్క సాథ్ యి, ఉదోయ్గ 
సాథ్ యి, వయసు తేడాలేవీ లేకుండా డెబెభ్ౖ ఎనభె ౖఏళళ్ బామమ్లు, తాతలు 
కూడా సెకౖిళళ్ మీద తిరుగుతూ కనిపిసుత్ ంటారు. ఒకోసారెతౖే సూటుల్  
వేసుకుని సెకౖిల్ మీద వెళుత్ నన్ వాళళ్ని చూసేత్ భలే తమాషాగా 
అనిపిసుత్ ంది. మా అందరిలాగానే మా ఫెసర్ గారు చలికాలంతో సహా 
రోజూ లాయ్బ్ కి సెకౖిల్ మీదే వసుత్ ంటారు.   

ఒక పది కిలోమీటరల్ వరకంటే రోజూ సెకౖిలు మీద తిరగడానికి వీలవుతుంది కానీ మరీ ఎకుక్వ దూరం పర్యాణాలకి సెకౖిలుతో 
కషట్ ం కదా. సొంతంగా కారునాన్ లేకపోయినా చాలామంది పబిల్క్ నోస్ప్ర్ట్ అంటే రెళౖుళ్, మె లు, ములు, బసుస్లు ఎకుక్వగా 
వాడతారు. నగరాలు, పటట్ణాలు అనిన్ంటిలోనూ రవాణా వయ్వసథ్ చాలా సౌకరయ్ంగా ఉంటుంది. ఊరిలోని పర్తీ మూలకీ వెళళ్డానికి 
వీలుగా ఉండటమే కాక వీటనిన్టి రూట్ మాయ్ప్ లతో వివరంగా మొతత్ం ఊరికి సంబంధించిన పబిల్క్ నోస్ప్ర్ట్ మాయ్ప్ ఉంటుంది. 
మనం కొతత్గా వెళిళ్నాసరే ఆ మాయ్ప్ పటుట్ కుని చాలా సులువుగా పర్యాణం చెయయ్గలం. అలాగే మె లు, బసుస్లు, ముల టెంౖ 
టేబుల్ కూడా అనీన్ చోటాల్  దొరుకుతుంది. పర్తీ సాట్ ప్ లోనూ రాసిపెటిట్  ఉంటుంది. రదీద్ ఎకుక్వుండే పర్దేశాలోల్ , ఉదయం, సాయంతర్ం 
ఆఫీసులకి వెళేళ్వాళుళ్ ఎకుక్వగా ఉండే 'రష్ అవర్' లో పర్తీ పది నిమిషాలకీ ఒక మె  రెలౖు ఉండటం లాంటి సౌకరాయ్లు ఉంటాయి. 
ఇకక్డికి వచిచ్న కొతత్లో రెళౖుళ్, ములతో పాటు అతయ్ంత అధునాతనంగా ఉండే మెరిస్డెస్ బసుస్లని చూసినపుప్డు మాతర్ం చాలా 
అబుబ్రంగా అనిపించింది ఎందుకంటే అపప్టిదాకా మెరిస్డెస్ అంటే కారేల్ తపప్ బసుస్లు కూడా ఉంటాయని నాకు తెలీదు. బసుస్లోంచి 
చినన్పిలల్లతో ఉనన్వాళుళ్ బేబీ మ్ తో సహా దిగడానికి, అలాగే ముసలివాళుళ్, వికలాంగులు బసుస్ ఎకక్డానికి, దిగడానికి వీలుగా బసుస్ 
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బస్ సాట్ ప్ లో ఆగినపుప్డు తలుపు ఉనన్ వెపౖు అలా కొదిద్గా వంగుతుంది. ఇలా చినన్విగా కనిపించే ఇలాంటి సౌకరాయ్లు కొనిన్ చాలా 
గొపప్గా ఉపయోగపడతాయి అనిపిసుత్ ంది. ఇలాంటివే ఇకక్డ నివసించే మనుషుల జీవన నాణయ్తని మెరుగుపరుసుత్ ందనుకుంటాను.  

చాలా దేశాలోల్  లాగానే ఇకక్డ కూడా బసుస్లకి, రెళౖళ్కి డే 
పాసుల్ , మంతీల్ పాసుల్  లాంటివి తీసుకోవచుచ్. విదాయ్రుథ్ లకి అయితే 
టికెటల్లో రాయితీలు కూడా ఉంటాయి. అలా కాకుండా ఒక ఊరికో, 

ంతానికో మొతత్ంగా ఒక టికెట్ కొనుకుక్ని దాని మీద అకక్డ ఉండే 
ఏ పబిల్క్ నోస్ప్ర్ట్ ని అయినా వినియోగించగలిగేలా టికెటుల్  
కొనుకోక్వచుచ్. రాషట్ర్ం అంతా తిరగడానికి వీలయేయ్లా సేట్ట్ టికెటుల్  
కూడా ఉంటాయి. డే టికెటుల్  లాంటివి ఒకొక్కక్రికి కాకుండా ప్ గా 
కొనుకుక్ంటే చవకగా వచేచ్ ఆఫరుల్  కూడా ఉంటాయి. ఉదాహరణకి 

బవేరియా సేట్ట్ టికెట్ 38 యూరోలు పెటిట్  కొనుకుక్ంటే ఆ రోజు మొతత్ం ఐదుగురు కలిసి ఆ రాషట్ర్మంతా పర్యాణించవచుచ్. శని, 
ఆదివారాలోల్  మాతర్మే లభించే వీకెండ్ టికెట్ ని 42 యూరోలు పెటిట్  కొనుకుక్ంటే ఆ ఒకక్ రోజులో ఐదుగురు వయ్కుత్లు కలిసి జరమ్నీ 
అంతటా పర్యాణించవచుచ్. సాధారణంగా ఇలాంటి టికెటుల్  రీజియనల్ ఎకెస్ప్ర్ స్ (RE) సాథ్ యి వరకు మాతర్మే పనికొసాత్ యి. ఇంటర్ సిటీ 
(IC), ఇంటర్ సిటీ ఎకెస్ప్ర్ స్ (ICE) లాంటి సూపర్ ఫాస్ట్  రెళౖళ్కి పర్తేయ్కంగా టికెటుల్  కొనుకోక్వాలిస్ ఉంటుంది. జరమ్నీలో ICE రెళౖుళ్ గంటకి 
300 కిలోమీటరల్ పెనౖే పర్యాణిసూత్  మిగిలిన అనీన్ రెళౖళ్ కంటే అతయ్ంత వేగవంతంగా గమయ్సాథ్ నాలకి చేరుసాత్ యి. అంతటి వేగంగా 
పర్యాణం తొందరగా అయిపోవడమే కాకుండా ఆ రెళౖళ్ లోపల పర్యాణీకులకి ఉండే సౌకరాయ్లు చాలా అధునాతనంగా ఉంటాయి. 
బసుస్లు, రెళౖళ్కి సంబంధించిన టికెటుల్  కొనుకోక్డానికి పర్తీ సేట్షన్ లోనూ, కొనిన్ సాట్ పులోల్ నూ, బసుస్లోల్ నూ, ములోల్ నూ టికెట్ 
ఆటోమాట్స్ ఉంటాయి. 'ఏటీఎం' లోనుంచి డబుబ్లు తీసుకునన్టుట్  సులువుగా వారికీ వారు టికెటుల్  కొనుకుక్ని వాడుకోవడమే! 
బసుస్లోల్ నూ, రెళౖళ్లోనూ తరచూ టికెట్ చెకింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది. టికెట్ లేకుండా పర్యాణిసేత్ అనీన్ చోటల్లాగే ఇకక్డ కూడా 
జరిమానా విధిసాత్ రు.  

సెకౖిళుళ్, రెళౖళ్ సంగతి సరే మరి జరమ్నుల్  వీటిలోల్  తిరగడం తపప్ కారుల్  వాడరా అంటే అదెలా కుదురుతుంది మరి.. ఎందుకంటే 
జరమ్న్ కారల్కి పర్పర్ంచవాయ్పత్ంగా గొపప్ పేరు పర్తిషట్లు ఉనాన్యి కదా! పర్పంచంలోనే అతుయ్తత్మ కార్ ండుల్  గా చెపుప్కునే BMW, 
Mercedes-Benz, Audi కంపెనీలకి జరమ్నీ దేశమే పుటిట్లుల్ . ఇవే కాకుండా Volkswagen, Porsche, Opel, Mini, Smart లాంటి 
ఆటోమొబెల్ౖ మానుయ్ఫాకచ్రర్స్ కూడా జరమ్న్ కంపెనీలే. పర్పంచానికి గొపప్ కారుల్  అందించేవారు వారు మాతర్ం కారుల్  వాడకుండా ఎలా 
ఉంటారు. అందుకని మిగతా అభివృదిధ్ చెందిన దేశాలోల్  లాగే ఇకక్డ కూడా కారల్ సంఖయ్ చాలా ఎకుక్వే. కానీ, కారల్తో పాటు పెనౖ 
చెపిప్నటుట్  మిగతావనీన్ కూడా విరివిగా వాడుతుంటారు ఇకక్డి పర్జలు. జరమ్నీలో కారు ఉంటే లకజ్రీనే కానీ అది తపప్నిసరిగా అవసరం 
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అయిన నితాయ్వసరం మాతర్ం కాదని చెపప్వచుచ్. మరీ మారుమూల చినన్ చినన్ పలెల్టూళళ్లో ఉండేవారికి మాతర్ం రోజంతా అనీన్ వేళలోల్  
రెలౖు, బసుస్ సౌకరాయ్లు ఉండకపోవచుచ్ కాబటిట్  కారు తపప్నిసరి అవసరమేమో కానీ నగరాలోల్ , పటట్ణాలోల్  ఉండేవారికెతౖే కారు 
లేకపోవడం వలల్ మరీ ఇబబ్ందయితే ఉండదు.  

  జరమ్నీలో పర్జలకి, పర్భుతావ్లకీ కూడా పచచ్దనం, 
పరాయ్వరణ పరిరకష్ణ మీద శర్దధ్ ఎకుక్వే. చాలా అభివృదిధ్ చెందిన 
దేశాలోల్  లాగే ఇకక్డ కూడా వీళళ్కి అవసరమౖెనంత విదుయ్త్ 
సమకూరుచ్కోవాలంటే అణువిదుయ్త్ ఉతప్తిత్ తపప్నిసరిగా 
అమలులో ఉంది. అయితే 2022 కలాల్  అణువిదుయ్త్ ఉతప్తిత్ని 
పూరిత్గా మానేయగలిగే విధంగా సోలార్ ఎనరీజ్, విండ్ ఎనరీజ్ 
లాంటి renewable energy sources ని అభివృదిధ్ పరచాలని 
జరమ్న్ పర్భుతవ్ం నిరణ్యం తీసుకుంది. దానిలో భాగంగా కొనిన్ 

నూయ్కిల్యార్ పవర్ పాల్ ంట్స్ ని మూసివేసి సోలార్ ఎనరీజ్, విండ్ ఎనరీజ్ ని పెంచడం కోసం మరింత కృషి చేసుత్ నాన్రు. జరమ్నీలో 
వాతావరణసిథ్తుల పర్కారం చూసేత్ ఎండ ఉండేది చాలా తకుక్వే అయినపప్టికీ ఇపుప్డు పర్ కాపిటా సోలార్ ఎనరీజ్ కెపాసిటీ పర్కారం 
చూసేత్ పర్పంచంలోని మిగతా అనీన్ దేశాల కనాన్ జరమ్నీ ఒక అడుగు ముందే ఉందట. కేవలం సోలార్ ఎనరీజ్ పాల్ ంట్స్ ఒకక్టే కాకుండా 
మామూలు జనావాసాలు, ఇళళ్ మీద సోలార్ పాయ్నెల్స్ పెటుట్ కోవడం రానురానూ బాగా తరచుగా కనిపిసోత్ ంది ఇకక్డ. అలాగే పె లు, 
డీజిల్ లాంటి సహజ వాయువులతో మాతర్మే నడిచే వాహనాలు కాకుండా పర్తాయ్మాన్య ఇంధనాలతో నడిచే వాహనాలు, విదుయ్త్ తో 
నడిచే ఎలకిక్ కారుల్  మొదలెనౖవాటిని మరింతగా తస్హించాలని కూడా జరమ్న్ పర్భుతవ్ం రకరకాల పర్ణాళికలు చేసోత్ ంది.  

మానవ నాగరికత మరింత పెపౖెకౖి పోయేకొదీద్ పర్కృతిలో మన చుటూట్  మనతో పాటు కలిసి బతకాలిస్న జంతుజాలానికి 
సమసయ్లు ఎకుక్వె ౖవాటి మనుగడ కషట్ ంగా మారి అవి కనుమరుగెపౖోయే పరిసిథ్తులు తయారవుతునాన్యని, ఇది తకష్ణం మారాలని 
పరాయ్వరణ శాసత్ర్వేతత్లు అందరూ పర్పంచవాయ్పత్ంగా చెపుత్ నన్ విషయం. చాలా పర్దేశాలోల్  జంతువులు ఇబబ్ంది పడకుండా ఉండడం 
కోసమని వాటికోసం మాతర్మే పర్తేయ్కంగా కొనిన్ డిజ్లు లాంటివి కటట్డం కొంతవరకూ ఉపయోగిసుత్ ందని నిపుణుల సలహా. అంటే ఒక 

ంతం నుంచీ ఇంకో ంతానికి సహజంగా జరగాలిస్న జంతువుల రాకపోకలని మధయ్లో మనుషులు, రోడూల్ , వాహనాలు 
అడుడ్ కోకుండా ఉండేలా అనన్మాట. ఈ డిజ్ల మీదకి మనుషులు వెళళ్డం నిషిదధ్ం అనన్మాట. ఒకవేళ ఎవరెనౖా అలా వెళితే వాళళ్కి 
జరిమానాలు విధిసాత్ రు. ఇలాంటి 'animal-only' న్ డిజ్ల నిరామ్ణం కోసం ఇపప్టికే జరమ్నీ పర్భుతవ్ం బోలుడ్  మిలియనల్ డాలరుల్  
ఖరుచ్ చేసిందట. వచేచ్ పదేళళ్లో ఇంకా చాలా మిలియనల్ యూరోలు ఖరుచ్ పెటిట్  ఇలాంటివి మరినిన్ కటాట్ లనే పర్ణాళికలు కూడా 
ఉనాన్యట. 
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మనిషి రోజు రోజుకీ అభివృదిధ్, టెకాన్లజీ అంటూ ఎంతదాకా పరుగులు తీసుత్ నాన్ సరే మన చుటూట్  ఉనన్ పర్కృతి, పరాయ్వరణ పరిరకష్ణ 
విషయంలో కూడా ఎంతోకొంత బాధయ్తాయుతంగా పర్వరి త్ంచడం, ఆ దేశం ఈ దేశం అని కాకుండా అందరం ఎవరి పరిధిలో వారు 
చెయయ్గలిగినంత మేరకు కృషి చెయయ్డం మనందరి సమిషిట్  కర త్వయ్ం కదూ! 
 
 

మరో దో డు కబురుల్ వచేచ్ నెలలో... 
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