
  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                            |òæãÁe]   2015 

1  పుసత్కం ఓ  నేసత్ం

    నెలనెలా మీ కోసం.. ఓ మంచి పుసత్ కం 

హసం చేయరా డింభకా 

The Boy Who Said No: An Escape to Freedom 

 
 కథమామ్, కథమామ్ నువువ్ కంచిలో పుటాట్వామామ్ అంటే, లేదూ నేను మీ జీవితాలోల్ంచే పుటాట్నూ 

అందట. జీవితం కథ కాదూ అంటారు. ఒకోక్సారి కథలను మించి డార్మా ఉనన్ జీవితాలూ 

ఉంటాయి. అవి కంచె దాటి రావు కాబటిట్ మనకి తెలీదు. అతి సాధారణంగా సాగుతునన్ జీవితాలు 

కూడా ఒకోక్సారి అనుకోని మలుపులు తిరిగి, కలలో కూడా ఊహించని సాహసాలు 

చేయాలిస్వసుత్ంది.  మన రక్షణకవచం పరిమితులు దాటి ఆ సాహసానికి పూనుకోవాలంటే, 

దానివలల్ దొరికే ఫలితం కూడా మనకి  అంతే అపురూపమై ఉండాలి కదా! లేకపోతే 

పాతాళభైరవిలో నేపాళ మాంతిర్కుడు ‘సాహసం చేయరా డింభకా, రాకుమారి వరిసుత్ంది’ అనగానే 

తను ఎవరిని ఢీ కొంటునాన్డో ఏమాతర్ం ఆలోచించకుండానే  పర్మాదంలోకి దూకడానికి 

తోటరాముడికేమనాన్ పిచాచ్!! తను పేర్మించిన సుకుమారి కోసం పార్ణాలకు తెగించి, ఫిడేల కాసోట్ర్ 

మిలిటరీని ఒక ఆట ఆడించి,  దొంగతనంగా కూయ్బా నుండి అమెరికాకు చేరుకునన్ అభినవ 

తోటరాముడు ఫార్ంక నిజజీవిత కధ, Patti Sheehy వార్సిన The Boy Who Said No: An 

Escape to Freedom. 

 

కథాకాలం 1960 వ దశాబద్ం.  ఫార్ంక (Frank Mederos) కూయ్బాలోని ఒక అతి సాధారణ కుటుంబంలో పుటాట్డు.  తండిర్ ఒక 

ఫెరిట్లైజర ఫాకట్రీలో చినన్ ఉదోయ్గం చేసేవాడు. తలిల్ సాధారణ గృహణి. వాళళ్ నలుగురు పిలల్లోల్ ఫార్ంక పెదద్వాడు. విలువలకూ, 

ఆపాయ్యతలకూ పార్ధానయ్మిచే కుటుంబం వారిది. ఫార్ంక తాతయయ్ అంటే ఊరిలో అందరికీ ఎంతో గౌరవం. ఆయన ఇలుల్ రకరకాల 

http://oceanviewpub.com/the-boy-who-said-no/
http://oceanviewpub.com/the-boy-who-said-no/
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పుసత్కాలతో నిండి ఉండేది. ఆయనకు ఎనోన్ విషయాల మీద మంచి పరిజాఞ్నం ఉండేది.  ఫార్ంక కు నాలుగేళల్ వయసునన్పప్టి నుంచే ఆయన 

తనతో చేపలవేటకు సముదర్ంలోకి తీసుకెళేళ్వారు. ఆ సమయంలో ఆయన ఫార్ంక తో ఎనోన్విషయాలు మాటాల్డుతూ,  వాతావరణం, నీటి 

పర్వాహం, ఆకాశంలో నక్షతార్ల సాథ్నం లాంటి ఎనోన్ విషయాల గురించి కూడా నేరిప్సూత్  ‘పర్కృతి ఎంతో శకిత్వంతమైనది.  దానిన్ సరిగా 

అరధ్ం చేసుకుంటే మనకు అనుకూలంగా ఉపయోగించుకోవచుచ్’ అని చెపేప్వారు. ఫార్ంక తాతతో కలిసి ఫిషింగ కు వెళల్డం, ఆయనతో టైం 

సెప్ండ చెయయ్డం లాంటివి తనెంతో పర్తేయ్కం అనన్టుట్ ఫీల అయేయ్వాడు. మొదటినుంచీ ఫార్ంక కు తలిల్దండుర్లు, తాతయయ్ కూడా,  ఏదైనా 

నాయ్యం కాదు అని అనిపించినపుడు దానిన్ పర్శిన్ంచాలనీ, సతర్ప్వరత్న, నీతీ నిజాయితీలతో మెలగాలనీ, విదయ్కు మించిన ఆసిథ్ లేదనీ, కషాట్లకు 

భయపడి సేవ్చఛ్ను కోలోప్కూడదనీ వివిధ సందరాభ్లోల్ చెపేప్వారు. ఫార్ంక కాలేజీకి వెళిళ్ బాగా చదువుకుని, మంచి జీవితం గడపాలని 

అందరూ కోరుకునేవారు. అదే ఊరోల్ ఉండే బోలెడు మంది కజినస్, సేన్హితులతో కలిసి సూక్లుకు వెళిళ్ రావటం, ఆటలు, అలల్రి... వీటితో 

ఫార్ంక బాలయ్ం సాధారణంగా సాగిపోతుంది. 

ఫార్ంక కు దాదాపు పదమూడేళళ్ వయసు ఉనన్పుప్డు, 1959 లో కూయ్బన రివలూయ్షన వచిచ్, నియంత బాటిసాట్ను కూలదోసి ఫిడేల 

కాసోట్ర్ అధికారంలోకి వచాచ్డు. బాటిసాట్ పాలనలో అందరికీ జీవితం సాఫీగా జరిగిపోయినటుట్గానే ఉండేది.  అమెరికా బాటిసాట్తో రాజకీయ 

సతస్ంబంధాలు పెటుట్కుని,  కూయ్బా లోని పంటలు, వాయ్పారాలు, పరిశర్మల మీద తమ అనుకూలంగా పెటుట్బడులు పెటుట్కుంది. అపప్టోల్ 

కూయ్బాలో అమెరికనుల్ విలావంతమయిన జీవితం గడుపుతుంటే, బడుగు రైతులు మాతర్ం డొకక్లు మాడుచ్కుని చాకిరీ చేసేవారు. ఇవనీన్ 

కాసోట్ర్కూ అతని పారీట్ సభుయ్లకూ నచేచ్వికాదు. కాసోట్ర్ అధికారంలోకి రాగానే అందరి పైరవేట ఆసుత్లనూ సావ్ధీనం చేసుకునాన్డు. అనీన్  

పర్భుతావ్నికే తపప్ వయ్కుత్లకు చెందవు అని సప్షట్ం చేసాడు. కూయ్బా అమెరికాల మధయ్ దౌతయ్ సంబంధాలు, వాయ్పార సంబంధాలూ 

దెబబ్తినాన్యి.  మిసైస్లస్ కోసం రషాయ్తో సేన్హసంబంధాలు పెంచుకునాన్డు. కూయ్బా లోని పరిశర్మలూ, సహజవనరులనిన్టినీ కూడా 

జాతీయం చేశాడు. కమూయ్నిసట్ పారీట్ని శకిత్వంతం చేసి, సోషలిజం కావాలని ఆశించాడు. చాలామంది ధనవంతులు బిజినెస లు కోలోప్యారు. 

ఇవేవీ నచచ్క చాలామంది దేశం వదిలి వెళిళ్పోయారు. తమ కంపెనీలనిన్టినీ సావ్ధీనం చేసుకోడంతో అమెరికాకి కోపం వచిచ్, కూయ్బాతో 

ఒపప్ందాలనీన్ రదుద్ చేసుకుని, కాసోట్ర్ను అధికారం లోంచి దించడానికి అవకాశం కోసం ఎదురుచూడటం మొదలుపెటిట్ంది.  

పర్జలోల్ చైతనయ్ం రావాలంటే ముందు వాళళ్లోల్ అక్షరాసయ్త పెరగాలని అనుకునాన్డు కాసోట్ర్. దానితో పదమూడేళుళ్ నిండిన 

మగపిలల్లందరూ తపప్నిసరిగా దూరంగా ఉనన్ కొండలోల్ని, పలెల్ పార్ంతాలకు వెళిళ్ అకక్డ కొనిన్ నెలలు చదువు చెపాప్లని ఆరడ్ర చేసాడు.  

పిలల్లు చదువులు ఆపడం, దూరంగా ఒంటరిగా వెళల్టం తలిల్దండుర్లకు ఇషట్ం లేకపోయినా, వాళళ్ను పంపించడం తపప్లేదు. సైనికులు 

పిలల్లను తీసుకువెళిళ్  ఆ రైతు కుటుంబాల దగగ్ర వదిలి వచాచ్రు. అయితే అకక్డ పరిసిథ్తి వేరుగా ఉంది. ఆ రైతులకి పిలల్లతో సహా కుటుంబం 

మొతత్ం పొలాలోల్ పనిచెయయ్కపోతే గడవని పరిసిథ్తి. దానితో వాళుళ్ చదువు మీద ఏమీ శర్దధ్ చూపించలేదు. అయితే కాసోట్ర్ ఆజఞ్ పర్కారం వాళల్కి 

చదవడం నేరాప్లి కాబటిట్, కొందరు పిలల్లు వాళుళ్ చదువు నేరుచ్కుంటే తాము వాళల్కు పొలంపనులోల్ సాయం చేసాత్మని మాటిచిచ్ కాసత్ 

చదవడం నేరిప్ంచారు.  దాదాపు ఒక సంవతస్రం గడిచాక సైనికులు ఆ అక్షరాసయ్త  పోర్గార్ం అయిపోయిందని చెపిప్ పిలల్లిన్ ఇళల్కు 

తీసుకువచిచ్ వదిలేసారు.    

తరువాత కొనిన్ రోజులకు కొందరు సైనికులు ఫార్ంక ఇంటికి వచిచ్, అక్షయ్రాసయ్త పోర్గార్ములో ఫార్ంక చూపించిన నడవడి వలల్ 

గవరన్మెంట అతనిన్ గౌరవించి, కానుకగా పర్తేయ్కమైన గవరన్మెంట మిలిటరీ సూక్లోల్ సాక్లరిష్ప ఇచిచ్ చదివించాలని నిరణ్యించిందని 

చెపాప్రు. అంత ఖరీదయిన సూక్లోల్ ఉచితంగా చదువుకొనే అవకాశం రావడంతో ఇంటోల్ అందరూ ఆశచ్రయ్పోయినా, వెంటనే కొడుకుని 

దూరంగా పంపడానికి తలిల్ ఒపుప్కోలేదు.  అయితే ఆ అవకాశానిన్ కాదనడం దేశదోర్హం కిర్ంద అవుతుందని సైనికులు హెచచ్రించడం, పైగా 
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చదువుకునే అవకాశానిన్ వదులుకుంటే తాతయయ్ను బాధపెడతానేమో అనీ అలోచించి ఫార్ంక వెళళ్డానికి ఒపుప్కునాన్డు. అదృషట్వశాతుత్ ఆ 

సూక్ల ఇంటికి కొనిన్ మైళళ్ దూరంలోనే ఉంది. అయితే నెలకొకసారి మాతర్మే  ఇంటికి పంపుతారు. అది ఉనన్తమయిన సౌకరాయ్లతో, 

విదాయ్బోధనలతో ఉనన్ సూక్ల. అకక్డ అమెరికా కూయ్బన రిసోరస్ ని ఎలా దోచుకుంది,  కేపిటలిసట్ దేశాల అవినీతి, సోషలిజం పర్జల జీవితానిన్ 

ఎలా మెరుగుపరుసుత్ంది, కాసోట్ర్ పర్భుతవ్ విధానాల గొపప్దనం, కమూయ్నిసట్ పారీట్ ఆశయాలు లాంటి విషయాలు బోధించేవారు. కూయ్బాలో 

ఆరోగయ్ సదుపాయాలూ,  విదాయ్వకాశాలు మెరుగుపడాడ్యని చెపేప్వారు. అయితే సెలవులకు వచిచ్నపుడలాల్ ఫార్ంక చూసుత్నన్వీ, తాత నుండీ 

ఫెర్ండస్ నుండీ వింటునన్వీ సూక్లోల్ చెపేప్ వాటికి దగగ్రగా లేవు. అమెరికా నుంచి ఫుడ  సపైల్ ఆగిపోవడం వలల్ ఆహార కొరత, ఫేకట్రీలు 

మూతబడటంతో నిరుదోయ్గం పెరిగిపోయింది.  ఆహార సరఫరాల కోసం రషాయ్ మీద ఆధారపడి, వచిచ్న కొదిద్ వాటినీ పర్భుతవ్ దుకాణాలోల్ 

రేషన పధధ్తిలో అమమ్డంతో నితాయ్వసర పదారాధ్లు కూడా సరిపోయిననిన్ దొరకడం లేదు. చదువు కూడా ఒక పిర్విలేజ గా మారిపోయింది. 

పైరవేట ఆసుథ్లు సావ్ధీనం చేసుకోవడంతో పర్జలోల్ అసంతృపిత్ పెరిగిపోయింది.  కాసోట్ర్ విధానాల పటల్, కమూయ్నిసట్ పారీట్ పటల్ కొందరు 

యువకులు ఆకరిష్ంపబడి, పారీట్లో చేరి శిక్షణ కోసం వెళిళ్పోయారు. నచచ్నివారు అసంతృపిత్తో ఉండి, అమెరికా ఎపప్టికయినా కూయ్బాని 

కాసోట్ర్ నుండి విడుదల చేసుత్ందేమో అని రహసయ్ంగా ఎదురుచూసుత్నాన్రు.  ఇవనీన్ చూసి, వింటునన్ ఫార్ంక కి గవరన్మెంట, సూక్ల నచచ్డం 

మానేసాయి. ఏది కరెకోట్ తెలీని సందిగధ్ంలో పడాడ్డు. అపుప్డపుప్డూ అదే విషయానిన్ టీచరస్ ని  పర్శిన్ంచేవాడు. కొనిన్ నెలల తరువాత 

సేన్హితుల సాయంతో సూక్ల నుంచి తపిప్ంచుకుని పారిపోయి వచాచ్డు.  సైనికులు వచిచ్ తిరిగి రమమ్ని బెదిరించినా వెళళ్లేదు. 

ఫార్ంక మళీళ్ ఊరోల్ని పబిల్క హైసూక్లోల్ చేరాడు. ఫార్ంక మిలిటరీ సూక్ల కి ఎంపిక అవవ్డం, అకక్డ నచచ్క తిరిగి వచెచ్యయ్డం 

లాంటి వాటితో, మిగిలిన వాళుళ్ ఒక హీరోలా చూడటం మొదలుపెటాట్రు. సూట్డెంట కౌనిస్ల పెర్సిడెంటాగ్ ఏకగీర్వంగా ఎనున్కోబడాడ్డు. 

సూక్లుకి వెళిళ్న మొదటిరోజునే అతని కజిన, తన  ఫెర్ండ మాగాద్ అనే అమామ్యిని పరిచయం చేసింది. మాగాద్ సంపనున్లూ, విదాయ్వంతులూ 

అయిన తలిల్దండుర్లకు గారాల కూతురు. ఆమె ఆంట సోఫియా ఉనన్తచదువులు చదివి ఒక పైరవేట సూక్ల నడుపుతుండేది. మాగాద్ అదే 

సూక్లోల్ చదవడం వలన, ఆమె పర్వరత్న, ఆలోచనా, ఇంగీల్ష మాటాల్డే పదధ్తీ మిగిలిన అందరికనాన్ పర్తేయ్కంగా ఉండేది. కాసోట్ర్ పైరవేట సూక్లస్ 

అనీన్ మూసేయియ్ంచడం వలన మాగాద్ పబిల్క సూక్లోల్ జాయిన కావాలిస్ వచిచ్ంది. నాజూకుగా, ఆకరష్ణీయంగా, ఎంతో అందంగా ఉనన్ 

మాగాద్ని చూసిన మొదటి క్షణంలోనే ఫార్ంక గుండె లయ తపిప్ంది. ఆమెతో సేన్హం కోసం తపించిపోయాడు. నెమమ్దిగా ఇదద్రి మధాయ్ 

పరిచయం పెరుగుతూ, ఒకరంటే ఒకరికి ఇషట్ం ఏరప్డింది.  

ఫార్ంక కి ఎపుప్డూ మాగాద్తోనే ఉండాలని ఉండేది. ఇదద్రూ కొనాన్ళుళ్ సూక్లోల్నే వీలుదొరికినపుడు కలిసి మాటాల్డుకుంటూ ఉనాన్ 

ఇదద్రికీ తృపిత్గా ఉండేది కాదు. ఆ రోజులోల్ కూయ్బాలో కుటుంబాలోల్ పేర్మా పెళీళ్ లాంటి విషయాల పటల్ ఖచిచ్తమయిన కటుట్బాటుల్ ఉండి, 

సంపర్దాయాలు విలువలు పాటించేవారు. అపప్టి పదధ్తుల పర్కారం ఫార్ంక తన ఇంటికి రావడానికి, మాగాద్ తన తండిర్ని కలిసి పరిమ్షన 

అడగమని చెపిప్ంది. మాగాద్ తండిర్ని కలిసి మాటాల్డాలనుకుంటునన్ విషయం ఫార్ంక తలిల్కి చెపాప్డు. ఆమె కొడుకు చెపిప్నదానికి కలత 

పడింది. అతను తనకి మాగాద్ అంటే చెపప్లేనంత పేర్మ అని చెపాప్డు. తలిల్ అతనితో 'ఎటిట్ పరిసిథ్తులోల్నూ ఆ అమామ్యితో హదుద్ మీరి 

పర్వరిత్ంచను, ఆమెను గౌరవంగా టీర్ట చేసాత్ను' అని పార్మిస చేయించుకుంది. తలిల్దండుర్లు ఇదద్రూ కూడా అతనిని పేర్మ గొడవలో పడి 

చదువు నిరల్క్షయ్ం చెయొయ్దద్నీ, తాము కలలు కంటునన్టుట్గా కాలేజీ చదువులు పూరిత్చేసి, మంచి ఉదోయ్గం, భవిషయ్తుత్ సంపాదించుకోవాలనీ 

కోరారు. ఎటిట్ పరిసిథ్తులోల్నూ చదువుకు ఆటంకం రానివవ్నని ఫార్ంక వారికి మాటిచాచ్డు.  
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4  పుసత్కం ఓ  నేసత్ం

మాగాద్ పేరెంటస్ ముందు సందేహించినా, ఫార్ంక ని కలిసి మాటాల్డిన తరువాత, అతను ఇంటికి వచిచ్ మాగాద్తో గడపడానికి 

ఒపుప్కునాన్రు.  మొదటోల్ వాళల్తో పాటు మాగాద్ తలిల్ కూడా అదే గదిలో మూలగా కూరుచ్ని, ఏదో అలిల్కల పని చేసుకుంటూ, వీళళ్ మీద ఓ 

కనున్ వేసి  ఉండేది. అయితే నెమమ్దిగా ఫార్ంక మీద ఇదద్రికీ సదభిపార్యం కలిగి వారిదద్రినీ ఒంటరిగా వదిలేవారు. అయినా ఫార్ంక ఎపుప్డూ 

హదుద్ మీరి పర్వరిత్ంచలేదు. ఇదద్రికీ ఒకరంటే ఒకరికి అవధులేల్ని పేర్మ. అతని పర్వరత్నతో తొందరలోనే వాళళ్ అభిమానానిన్ పొందాడు. 

కూతురికి అతని మీదునన్ ఇషట్ం అరధ్ం అవడంతో, నెమమ్దిగా వాళుళ్ కూడా అతనిని తమ కుటుంబంలో ఒకడిగా భావించడం 

మొదలుపెటాట్రు. వారిదద్రి  కుటుంబాల మధయ్ ఉనన్ సామాజిక అంతసుత్ల బేధం ఎవరికీ అభయ్ంతరం కాలేదు. ఫార్ంక చదువు కూడా మంచి 

మారుక్లతో నడుసోత్ంది.  

కాసోట్ర్ 1963 లో దేశంలో పదిహేను నుండి ఇరవై ఆరేళళ్ మధయ్ వయసునన్ యువకులందరూ, మూడేళళ్ తపప్నిసరి మిలిటరీ సరీవ్స 

కు రిజిసట్ర చేసుకోవాలనీ, వంతులవారీగా వారిని టైరనింగ కు పిలుసాత్రనీ చెపాప్డు. రిజిసట్ర చేసుకునన్ వాళెళ్వవ్రూ దేశం వదిలి వెళళ్డానికి 

వీలులేదని శాసించాడు. తొందరలోనే అమెరికా దేశం మీద దాడి చెయయ్బోతుందని, దానిన్ నుంచి రకిష్ంచుకోడానికి యువ సైనయ్ం అవసరం 

ఉందనీ పర్సంగాలు చేసేవాడు. తవ్రలోనే  ఫార్ంక కు కూడా మిలిటరీ సరీవ్సెస కు రిపోరట్ చెయయ్మని కబురు వచిచ్ంది. మూడేళళ్ పాటు 

ఇదద్రూ దూరంగా ఉండాలనన్ విషయం ఇదద్రినీ విచారంలో ముంచింది. ఫార్ంక వెళేళ్ సమయం వచిచ్నపుడు అందరూ బాధగా పంపించారు.  

మొదట కొనిన్వారాలు మిలటరీ బూట కేంప లో కఠిన శిక్షణ తరువాత, ఫార్ంక నీ మరి కొంత మందినీ పర్తేయ్కంగా సెలెకట్ చేసి 

సెప్షల మిలటరీ టైరనింగ కు పంపారు. అకక్డ ఫార్ంక కి మేనీ, లాజో అనే ఇదద్రు యువకులతో దగగ్ర సేన్హం కుదిరింది.  ఈ ముగుగ్రితో 

పాటూ ఇంకో ఐదుగురికి, రషాయ్ నుంచి తెచుచ్కునన్ పర్తేయ్కమైన మిసైస్లస్ వాటి మీద శిక్షణ ఇచిచ్, వాటి రక్షణ బాధయ్త వీళళ్కి 

అపప్చెపాప్రు. ఫార్ంక  వాటిని గురి తపప్కుండా పర్యోగించడంలో అందరినీ మించిన నేరుప్ సంపాదించాడు.  మిలిటరీ పై అధికారుల 

ముందు జరిగిన దళ పర్దరశ్నలో తన నైపుణాయ్నిన్ పర్దరిశ్ంచి వాళళ్ దగగ్ర కూడా గురిత్ంపు పొందాడు. అతని అధికారి కమాండర బౌర్న కి 

అతనంటే పర్తేయ్కమయిన అభిమానం ఏరప్డింది. అతనికి ఎంతో రహసయ్మయిన మిలిటరీ, ఆయుధ సాథ్వరాల వివరాలు, బాధయ్తలు 

అపప్చెపాప్రు. తొందరలోనే టాప సెకూయ్రిటీ టీమోల్ కీలకమైన సాథ్నానికి చేరుకునాన్డు. ఆ మిలటరీ బేస నుంచి తన ఊరికి ఒక గంట 

పర్యాణం. నెలకోసారి సెలవు దొరికినపుడు తనవాళళ్నీ, మాగాద్నీ కలిసి వసూత్ ఉండేవాడు. కమాండర బౌర్న, ఫార్ంక పేర్మ విషయం 

తెలుసుకుని, అపుప్డపుప్డూ ఫార్ంక బయటకు వెళిళ్ మాగాద్కు ఫోన చేసుకునే వీలు కలిప్ంచాడు.  

అయితే ఫార్ంక చదువు మాని మిలటరీలోకి వెళల్డం, అందులోనూ కమూయ్నిసట్ ఆరీమ్ లోకి వెళాళ్లిస్ రావటం మీద అతని తాతయయ్కు 

మాతర్ం అసంతృపిత్గానే ఉండేది. ఫార్ంక తో ‘సేవ్ఛచ్ కోసం ఆడుతునన్ చదరంగంలో నువొవ్క పావులా మారావు. అయితే నువువ్ వేసే పర్తీ 

అడుగూ ఆలోచించి వెయియ్. కాసోట్ర్ రషాయ్ మదద్తు చూసుకుని అమెరికాని కవివ్సుత్నాన్డు. అమెరికా  ఓ కమూయ్నిసట్ ని పకక్లో పెటుట్కుని 

ఎనాన్ళోళ్ మౌనంగా ఉండదు. కమూయ్నిసట్ ల నుంచి మనకి సావ్తంతర్ం కలిగించడాని తవ్రలోనే దేశం మీదకి దండెతిత్ వసుత్ంది. అపుడు నీకు 

ఉనన్ మారాగ్లు మూడే. ఒకటి అమెరికా మీద యుదధ్ం చెయయ్డం, నీకు సేవ్చఛ్ ఇవవ్డానికి వచిచ్న అమెరికా తరపున యుదధ్ం చెయయ్డం, లేదా 

ఏదో ఒకలా అందరినీ వదిలేసి కూయ్బా నుండి వెళిళ్పోవడం. వీటిలో ఏదో ఒక నిరణ్యం తీసుకోవాలిస్న రోజు తవ్రలోనే వసుత్ంది. సిదధ్ంగా 

ఉండు.’ అని చెపాప్డు. 

మిలటరీలో తమ పారీట్ ఎజెండా, ఆశయాల గురించీ ఎంత గొపప్గా బోధించినా, ఫార్ంక కి మాతర్ం కమూయ్నిసట్ పారీట్ అంటే ఇషట్ం 

కలగలేదు. అయితే ఎవరైనా ఏంటీ కమూయ్నిసట్ అని ఏమాతర్ం అనుమానం వచిచ్నా శిక్ష చాలా కఠినంగా ఉండేది. అందుకని ఎవరితోనూ 

బయటకి ఏమీ అనకుండా, తన పనులేవో తను చేసుకుంటూ ఉనాన్డు. మిలటరీలో పొలిటికల వింగ అధికారి లెఫిట్నెంట పీనో, కమూయ్నిసట్ 
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పారీట్ భావాలు నరనరాలా నమిమ్ జీరిణ్ంచుకునన్వాడు. అతనికి విపరీతమయిన ఈగో, సుపీరియారిటీ. కొనిన్ సందరాభ్లోల్ పర్భుతవ్ విధానాల 

గురించి కొందరు అనుమానం వెలల్డి చెయయ్డంతో,  ఫార్ంక పోర్తాస్హంతోనే అందరూ పర్శిన్సుత్నాన్రనన్ అభిపార్యం కలిగింది. దానికి తోడు, 

సూక్లోల్ కూడా యూత కమూయ్నిసట్ పారీట్ విధానాలను ఫార్ంక ఎదిరించేవాడని అతనికి తెలియడంతో, అతను కమూయ్నిసట్ వయ్తిరేకి అనన్ భావం 

బలపడింది. దానితో అతనికి ఫార్ంక మీద తెలియని వయ్తిరేకత, అనుమానం కలిగాయి. అయితే ఫార్ంక సిక్లస్ చూసి మౌనంగా ఉండి, తన 

అనుమానం తీరే సమయం కోసం ఎదురు చూసుత్నాన్డు.  

ఇలా ఉండగా దేశంలో పరిసిథ్తులు ఇంకా దిగజారిపోయాయి. ఎకానమీ కీష్ణించింది. వసుత్వుల సరఫరా పూరిత్గా తగిగ్పోయి, బాల్క 

మారెక్ట పెరిగిపోయింది. పర్భుతవ్ విధానాల వలల్ విసుగెతిత్న కొంతమంది ధనవంతులు దేశం విడిచి వెళిళ్పోడానికి పర్యతాన్లు 

చేసుకోసాగారు. దేశం విడిచి వెళళ్డానికి అనుమతి కోసం అపైల్ చెయయ్గానే, వాళళ్ని దేశదోర్హులుగా, కమూయ్నిసట్ పారీట్ వయ్తిరేకులుగా 

లెకక్కటట్డం జరుగుతుంది. వీసా ఇవవ్డానికి దాదాపు ఏడాది పైనే పడుతుంది. వీసా ఇచిచ్నా ఇవవ్కపోయినా సరే, ఆ నిమిషం నుండే వాళళ్ 

ఆసుథ్లు, పరస్నల వసుత్వులతో సహా  పర్భుతవ్ం జపుత్ చేసుకునేది. కూయ్బా కరెనీస్ బయట దేశాలోల్ చెలుల్ కాకుండా, కొర్తత్ కరెనీస్ని తీసుకొచాచ్రు. 

ధనవంతులు కూడా దేశం వదిలి వెళేళ్ సమయానికి బికారులు గానే వెళాళ్లిస్ ఉండేది. అయినా కూడా చాలామంది అమెరికా మెకిస్కో లాంటి 

దేశాలకు వెళిళ్ సేవ్చచ్గా బర్తకడానికే ఇషట్పడేవారు.  

మాగాద్  తముమ్డూ, ఆమె ఆంట సోఫియా కొడుకూ ఇదద్రికీ పదాన్లుగేళుళ్ నిండాయి.  అబాబ్యిలకు పదిహేనేళుళ్ నిండగానే 

తపప్నిసరిగా మిలటరీలో చేరి,  మూడేళుళ్ పనిచెయాయ్లి.  కాదని అనే చాయిస లేదు. మాగాద్ పేరెంటస్ కు కానీ, సోఫియా కుటుంబానికి కానీ 

వారి పిలల్లు కమూయ్నిసట్ మిలటరీలో చేరడం ఇషట్ంలేదు. అసలే వారు పర్భుతవ్ం వలల్ బిజినెస లు మూతపడి, అసంతృపిత్తో ఉనాన్రు. 

పిలల్లిదద్రూ మిలటరీలోకి వెళళ్కుండా ఉండాలంటే వాళళ్కి పదిహేనేళుళ్ నిండేలోగా దేశం విడిచి వెళిళ్పోవటం ఒకటే మారగ్ంగా కనిపించింది. 

ఒకసారి మిలటరీలోకి వెళితే మూడేళళ్ వరకూ వీసా అడగటానికి ఉండదు. ఎనోన్ ఆలోచనలు చేసిన మీదట అమెరికాకు వలస పోవాలని  

నిరణ్యించుకునాన్రు. అయితే వాళల్కి ఇపుడు సమసయ్ మాగాద్తో వచిచ్ంది. 

ఫార్ంక మూడేళళ్ మిలిటరీ సరీవ్స అవడానికి ఇంకో సంవతస్రం ఉంది. ఆ తరావ్త అతను 28 ఏళుల్ నిండేవరకూ మిలటరీ రిజరవ్ లో 

పనిచెయాయ్లి. అంటే దాదాపు ఇంకో పదేళుల్ దేశం వదిలి రాలేడు. మాగాద్ ఫార్ంక రాకుండా తను దేశం వదిలి రానని  పటుట్పటిట్ంది. ఫార్ంక 

మిలటరీ నుంచి వచేచ్వరకూ తనొకక్తే ఇకక్డ ఉంటానంది. అయితే వీసా రాగానే వాళళ్ ఆసుత్లు పోతాయి. తనకి ఒంటరిగా ఉండి, ఉదోయ్గం 

సంపాదించుకునే వయసు కూడా కాదు.  అందుకని ఆమెకు ‘ఇది నీకెంత దుఃఖం కలిగిసుత్ందో మాకు తెలుసు. తనని వదిలివెళల్డం మాకూ 

కషట్ంగానే ఉంది. కానీ కుటుంబం మంచి కోసం తపప్దు. పైగా ఫార్ంక కు కీలకమయిన మిలటరీ రహసాయ్లు చాలా తెలియడం వలన అతనికి 

ఎటిట్ పరిసిథ్తులోల్నూ దేశం వదిలివెళళ్డానికి అనుమతివవ్రు.  అతను తపిప్ంచుకు వెళళ్డానికి పర్యతిన్ంచినా కాలేచ్సాత్రు. కాబటిట్ వేరే దారి 

లేదు’ అని నచచ్చెపప్డానికి పర్యతిన్ంచారు. అయినా మాగాద్ వినకుండా ‘ఫార్ంక కూడా మనతో రావడానికి ఏదో దారి ఉండే ఉంటుంది 

చూడమని’  ఏడవసాగింది.  

మళీళ్ సెలవు దొరికి ఫార్ంక ఇంటికి వచిచ్నపుడు ఎపప్టిలాగే మాగాద్ ఇంటికి వెళిళ్ అందరినీ కలిసాడు. ఇంటోల్ అందరూ విచారంగా 

కనిపించారు ఫార్ంక కి.  ఫార్ంక తో మొతత్ం వివరాలనీన్ చెపాప్రు. ‘తమ రెండు కుటుంబాలూ వీసా దొరకగానే మయామీ వెళిళ్, అకక్డ నుండి 

నూయ్జెరీస్ వెళిళ్ సిథ్రపడాలని అనుకుంటునన్టుట్, మాగాద్ ఫార్ంక లేకుండా రానని గొడవపెడుతోంది, కానీ  తమ మగపిలల్లిన్ రకిష్ంచుకోడానికి 

తమకు తపప్టంలేదు’ అని చెపాప్రు.  ఫార్ంక కు షాక తో కొంచెంసేపు ఏం మాటాల్డాలో తెలియలేదు. ఈలోగా మాగాద్ తలిల్ ‘నువువ్ మాగాద్ 

కోసం రికస్ తీసుకుని పడవలో దేశం దాటి రావడానికి పర్యతిన్ంచగలవా’ అని అడిగింది. అటాల్ంటిక సముదర్ం మీద కూయ్బా నుండి కొనిన్ 
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మైళుళ్  పర్యాణం చేసేత్ ఇంటరేన్షనల పరిధులు వసాత్యి. అది దాటగానే కీ వెసట్ ఫోల్రిడా హారబ్ర ఉంటుంది. ఇటు వైపు కూయ్బన కోసట్ల   

గారడ్స్,  అటువైపు అమెరికన కోసట్ల గారడ్స్ పహారా కాసుత్ంటారు. ఎంతోమంది రాతుర్ళుళ్ పడవలో పారిపోవాలని పర్యతిన్ంచారు. అయితే 

కూయ్బా సరిహదుద్లు దాటకుండానే సైనికులు వాళళ్ను షూట చేసి, ఆనవాళుళ్ కూడా  లేకుండా మాయం చేసారు. ఫార్ంక  టాప సెకూయ్రిటీ 

విభాగంలో ఉండటం వలల్, ఎటిట్ పరిసిథ్తులోల్నయినా తపిప్ంచుకోగలిగే శిక్షణ ఉంది. అయినా కూడా ఆ పర్యతన్ం పార్ణాలతో చెలగాటమే అని 

అందరికీ తెలుసు. ‘అందరమూ ఏం చెయాయ్లా అని ఎనోన్ రకాలుగా ఆలోచించాము. అయినా మన సమసయ్కి  ఇంతకనాన్ వేరే పరిషాక్రం 

తోచడంలేదు’ అని చెపాప్రు.  నినొన్దిలి నేనుండలేనని  ఏడుసుత్నన్ మాగాద్ని చూసి ఫార్ంక కరిగిపోయాడు. పైగా మాగాద్ని వదిలి ఉండటమనే 

ఊహను కూడా అతను భరించలేకపోయాడు.  పేర్యసి కోసం సాహసం చెయాయ్లనే నిశచ్యానికి వచాచ్డు. అయితే వెంటనే నిరణ్యానిన్ 

చెపప్కుండా, తన తాతయయ్తో మాటాల్డి అతని సలహా పర్కారం చేసాత్నని చెపాప్డు. మాగాద్ తండిర్ తమకి మిగిలిన ఏరాప్టుల్ చేసుకోడానికి 

ఎకుక్వ టైం లేనందున, వచేచ్ నెల సెలవు వరకూ ఆగకుండా కొంచెం తొందరగా మాటాల్డమని అడిగాడు. 

తమకు కేటాయించిన సెలవు రోజున కాకుండా మిగిలిన రోజులోల్ మిలటరీ బేస నుంచి బయటకు వెళళ్డమనేది అసాధయ్ం. ఫార్ంక కి 

అపప్టికే తనూ మాగాద్ కలిసినపుడలాల్ తమని ఎవరో గమనిసుత్నాన్రనన్ అనుమానం కలిగింది. కాబటిట్ తను ఇక మీదట ఎవరిని కలిసినా, 

మాటాల్డినా జాగర్తత్గా ఉండాలని తెలిస్ంది. నమమ్కసుత్లయిన తన ఇదద్రి సేన్హితులతో విషయం  చెపిప్ వాళళ్ సహాయం అడిగితే, వాళుళ్ 

ఒపుప్కునాన్రు. రాతుర్ళుళ్ ఫార్ంక కు పహారా డూయ్టీ ఉనన్పుప్డు ఇదద్రూ కవర చేసేవారు. ఆ సమయంలో ఫార్ంక బయటకు వెళిళ్, 

తెలాల్రేటపప్టికి ఎవరూ చూడకముందే వచేచ్సేవాడు. తాతయయ్ను కలిసి విషయం చెపిప్ ఆయన సహాయం అడిగాడు ఫార్ంక. ఆయన ‘నువువ్ 

మతుండే మాటాల్డుతునాన్వానువువ్? కనిపించకపోతే నీ తలిల్దండుర్లని మిలిటరీ వాళుళ్ చితర్హింసలు పెడతారు. నీ పార్ణాలు కూడా పోవచుచ్ 

ఆ అమామ్యి కోసం అంత రిసక్ చేసాత్వా?’ అని అడిగితే, ‘విజయం సాధించే అవకాశం సూది మొనంత  ఉనాన్ కూడా రిసక్ తీసుకుంటాను’ 

అని చెపాప్డు. ఆయనకు ఫార్ంక నిరణ్యం నచచ్కపోయినా, చేసేదేమీ లేక అతనకి సహాయం చేయగలిగే వయ్కిత్ వివరాలు చెపిప్, అతనిని 

కలవమనాన్రు.  

తాతయయ్ చెపిప్న వయ్కిత్, కూయ్నీ అనే ఇంకో వయ్కిత్ వివరాలు చెపిప్ అతను ఫార్ంక కి హెలప్ చెయయ్గలడు అని చెపాప్డు. కూయ్నీకి కూడా 

కమూయ్నిసట్ పారీట్ పదధ్తులూ, కాసోట్ర్ పర్భుతవ్మూ అంటే విపరీతమయిన కోపం. అందువలన ఉచితంగానే ఇలా దేశం దాటిపోవాలనుకునన్ 

వాళళ్ని, కొందరు జాలరల్ సహాయంతో వాళళ్ పడవలోల్ దేశం దాటిసాత్డు.  ఫార్ంక, మాగాద్ తండిర్, కూయ్నీని కలిసి మాటాల్డాక సహాయం 

చెయయ్డానికి ఒపుప్కునాన్డు. అయితే తన షరతులు చెపాప్డు. ‘ఎకక్డా, ఎవరి దగగ్రా, ఎటిట్ పరిసిథ్తులోల్నూ, చివరికి దొరికిపోయినా సరే కూయ్నీ 

పేరు చెపప్కూడదు. పడవలో తీసుకెళేళ్ జాలరుల్ మనిషికింత అని వసూలు చేసాత్రు. ఆ పైకం కటాట్లి. ఎపుప్డు, ఎలా అని పర్శన్లు అడకూక్డదు. 

ఆ వివరాలనీన్ కూయ్నీ చూసుకుంటాడు. అపప్టివరకు సహనంతో వేచి ఉండాలి. జాలరుల్ పడవలో తీసుకెళిళ్నపుడు, అమెరికా వరకూ 

తీసుకెళల్కపోవచుచ్. అటువైపుగా ఏదనాన్ కారోగ్ షిప వసేత్ అదెకిక్సాత్రు. ఆ షిప ఎకక్డికి వెళితే అకక్డికి వెళాల్లిస్ందే. అది అమెరికాకి 

చెందినదయితే నీ అదృషట్ం. అలా కాకుండా రషాయ్ షిప అయితే, అది నినున్ తీసుకొచిచ్ కాసోట్ర్ చేతులోల్ పెడుతుంది. మధయ్లో దొరికిపోయి 

వేలమంది చనిపోయారు. కాబటిట్ దేనికయినా సిదధ్మయితేనే ముందుకి రా’ అని చెపాప్డు.  అనిన్టికీ ఫార్ంక ఒపుప్కునాన్డు. అయితే తొందరలో 

ఒక బేచ వెళళ్బోతుంది, ఆ పడవలో ఖాళీ ఉంటే నినూన్ పంపుతాను అనాన్డు. డబుబ్ తను కడతానని మాగాద్ తండిర్ చెపాప్డు. అయితే కుయ్నో 

చెపిప్ంది వినన్ తరువాత, అది తాము అనుకునన్దానిన్ మించిన పర్మాదం అని ఆయనకి  అరధ్మయింది. ఫార్ంక తో ‘నువువ్ ఎంత పర్మాదం 

లోకి వెళుతునాన్వో తలుచుకుంటే భయంగా ఉంది. నువువ్ ఇపుడు నీ నిరణ్యం మారుచ్కునాన్, మేము అరధ్ం చేసుకుంటాము.’ అని చెపితే, 

ఫార్ంక నవివ్ ‘నా నిరణ్యం మారదు. మాగాద్తో మిగిలిన జీవితం గడపటానికి ఎంత రిసక్ అయినా తీసుకుంటాను’ అని చెపాప్డు.  
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తరువాత కొనిన్ నెలలపాటు ఫార్ంక ని దేశం దాటించడానికి చేసిన పర్యతాన్లు వివిధ కారణాల వలల్ విఫలమయాయ్యి. ఒకసారి సైనికులకి 

కబురు తెలిసి, కొందరిని అరెసట్ చేసి తీసుకెళుత్ండగా, కూయ్నీ ఫార్ంక ని దగగ్రకి రావదద్ని సైగ చెయయ్డంతో వెనకిక్ వెళిళ్పోయాడు. రెండోసారి 

చినన్ పడవలో సగం దూరం వెళిళ్, వేరే పెదద్ షిప లోకి మారడానికి వెయిట చేసే సమయంలో, పెదద్ తుఫాన వచిచ్ వెనకిక్ తిరిగి రావాలిస్ 

వచిచ్ంది. ఎవరి కంటా పడకుండా ఆ రాతిర్ ఆ జాలరి మాఛో ఇంటోల్నే ఉండి ఉదయం లేచి తన ఇంటికి వెళాళ్డు. సమయం కాని సమయంలో 

వచిచ్న కొడుకుని చూసి తండిర్ ఆశచ్రయ్పోయాడు. విషయం తెలుసుకుని ‘నేనే నీతో ఇకక్డ మీకు భవిషయ్తుత్ లేదు, బయటకు వెళిళ్ బాగుపడండి 

అని చెపాప్లని అనుకుంటునాన్ను. ఈలోగా నువేవ్ నిరణ్యించుకునాన్వు. కానీ మాకు కూడా చెపప్కుండా వెళిళ్పోవాలనుకునాన్వా?’ అని బాధ 

పడాడ్డు.   

బేస కి తిరిగి వెళిళ్న ఫార్ంక ని లెఫిట్నెంట పీనో చూసాడు. ముందురోజు రాతిర్ రావాలిస్నవాడు, మరునాడు సాయంతార్నికి వచాచ్డు. 

పైగా తన దగగ్ర నుంచి బోటస్ లో వాడే గేసోలిన వాసన కూడా వసుత్ంది. ఫార్ంక ని తన కసట్డీలోకి తీసుకుని ఎకక్డునాన్డు, ఏం చేసాడు అని 

ఇంటరాగేట చెయయ్డం మొదలుపెటాట్డు. సేన్హితులతో తాగి తెలివిలేకుండా పడిపోయానని ఫార్ంక చెపిప్న కథలు నమమ్లేదు. అలా కొనిన్ 

గంటలు గడిచాక, ఎలాగో విషయం లాజోకి తెలిస్, కమాండర బౌర్న తో, ఫార్ంక ని పీనో నిరభ్ందించాడనన్ విషయం చెపాప్డు. బౌర్న వచిచ్ తన 

ఉదోయ్గిని ఆధీనంలోకి తీసుకుని, ఆ విషయం తనకు తెలియపరచనందుకు పోటాల్డాడు.  ఫార్ంక ని చరయ్ల మీద అనుమానంతో పర్శిన్సుత్నాన్ను 

అనన్ పీనోతో, ఆ విషయం సప్షట్ంగా తేలేంత వరకూ అతను అనుమానితుడు కాడు అని వెళిళ్పోయి, ఆ విషయం పై అధికారల్కు ఫిరాయ్దు 

చేసాడు. వాళుళ్ పీనో తన అధికారం దురివ్నియోగం చేసుత్నాన్డని అతనిని మందలించారు. దానితో పీనో బౌర్న  మీదా ఫార్ంక మీదా కక్ష 

పెటుట్కుని, అవకాశం కోసం చూడసాగాడు. అసలే పీనో ఏదీ తొందరగా మరిచ్పోయే రకం కాదు. 

ఇంకొనిన్ నెలలు గడిచాయి. మాగాద్ ఫేమిలీకి వీసాలు వచిచ్ వాళుళ్ దేశం వదిలి వెళిపోయారు. సోఫియా కుటుంబం ఇంకా వీసా 

కోసం ఎదురుచూసుత్నాన్రు. కొనాన్ళళ్కి కమాండర బౌర్న తవ్రలో పర్కక్ ఊరిలో ఒక పెదద్ మిలటరీ ఎకిజ్బిషన ఉంటుందని, దానికి కాసోట్ర్ 

మితర్దేశాల టాప మిలిటరీ అధికారులతో కలిసి సవ్యంగా వసుత్నాన్డని చెపాప్డు. దానికోసం నెలరోజుల ముందే టూర్పస్ పార్కీట్స చెయాయ్లని 

నిరణ్యించారు. అందులో టాప లెవెల మిసైస్లస్ ని పర్యోగించి చూపించే బాధయ్త మళీళ్ ఫార్ంక కే ఇచాచ్డు. అయితే ఆ పార్కీట్స కి వెళాళ్లిస్న 

వారం రోజుల ముందు సోఫియా  ‘కూయ్నో ఫార్ంక ని ఇంకొంత మంది ఆరీమ్ వాళళ్ను కలిపి బయటకు పంపించే ఏరాప్టు చేసుత్నాన్డనీ, 

దానికోసం ఓ రెండురోజులోల్ ఫార్ంక బేస వదిలి వచిచ్ ఎకక్డనాన్ రహసయ్ంగా ఉండాలనీ’ ఒక కబురు తీసుకొచిచ్ంది.  ఫార్ంక ఎకిజ్బిషన సంగతి 

చెపిప్, అదయేయ్ వరకూ తనకు రావటం కుదరదేమో అని అంటే, రోజురోజుకీ పెరుగుతునన్ నిఘా వలల్ ఇక ముందు ముందు దేశం దాటడం 

అసాధయ్ం అవుతుందనీ, వీలయినంత తొందరలోనే ఆ పని చెయాయ్లని కూయ్నో చెపాప్డనీ చెపిప్ంది సోఫియా.  

ఫార్ంక మళీళ్ లాజో, మేనీ లతో తన పాల్న  చెపాప్డు. వాళుళ్ అది అసస్లు సరైన సమయం కాదని వారించారు, కానీ చేసేది లేక మళీళ్ 

అతనికి సహాయం చెయయ్డానికి సిదధ్పడాడ్రు. పార్కీట్స కోసం వెళేళ్ ముందురాతిర్ ఫార్ంక బేస నుండి తపిప్ంచుకుపోయాడు. మరునాడు పీనో 

ఫార్ంక మిస అవడం గురిత్ంచి, బౌర్న, మేనీ, లాజో లను పిలిచి అడిగితే తమకేమీ తెలీదనాన్రు. ఫార్ంక గన కూడా రూం లోనే ఉంది, బహుశా 

నెల వరకూ రాము కదా అని గరల్ ఫెర్ండ ను కలవడానికి వెళాళ్డేమో అనాన్రు. పీనో బౌర్న ఇదద్రూ మాగాద్ ఇంటికి వెళిళ్ విచారిసేత్, వాళుళ్ 

చానాన్ళల్ నుంచీ లేరని చెపాప్రు. ఫార్ంక ఇంటికి వెళితే అకక్డకీ రాలేదనాన్రు. పీనో బౌర్న ని, నీ కిర్ంది ఉదోయ్గులు ఏం చేసుత్నాన్రో నీకు తెలీటం 

లేదా అని చివాటుల్ పెటాట్డు. అధికారులతో ఎకిజ్బిషన టైంలో ఫార్ంక ఆరోగయ్ం బాగోలేనందున అతని డూయ్టీ చెయయ్లేకపోతునాన్డని  చెపాప్డు 

పీనో. తరువాత బేస లోని మిగిలిన కమాండరల్ను మీటింగ కు పిలిచి, ఫార్ంక కనిపించడంలేదనన్ విషయం చెపాప్డు. వాళుళ్ లోకల 

పోలీసులకు రిపోరట్ ఇమమ్ని, టీవీలోల్ రేడియోలో పర్కటన ఇమమ్ని చెపాప్రు. ఫార్ంక కు తెలిసిన మిలటరీ రహసాయ్ల వలల్ అతనిన్ వెంటనే 
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పటుట్కోవాలిస్న అవసరం ఉందని అనాన్రు. అయితే పీనో కు పరస్నల వైరం, ఈగో అడొడ్చిచ్, ఫార్ంక ని తనే పటుట్కోవాలని 

నిరణ్యించుకునాన్డు. ‘పిలల్కుంక! నాముందు వాడెంత’ అని అనుకునాన్డు. 

ఫార్ంక ని కూయ్నో, ఫార్ంక ఇంటికి దగగ్ర లోనే ఉనన్ అతని అంకుల లూయిస ఇంటోల్ దాగి ఉండమని చెపాప్డు. ఫార్ంక అంత దగగ్రలో 

ఉంటాడని ఎవరూ ఊహించరు కాబటిట్ అదే సేఫ అని చెపాప్డు. అంకుల లూయిస, అతని భారయ్, అతని ఇదద్రు చినన్పిలల్లు ఫార్ంక ని ఎంతో 

జాగర్తత్గా చూసుకునాన్రు. ఎవరితోనూ అతని గురించి మాటాల్డలేదు. ఎపుడూ ఎవరో ఒకరు వచిచ్ పోతుండే ఆ ఇంటోల్ మంచం కిర్ంద 

పడుకుని ఫార్ంక వారాలు గడిపాడు. లూయిస తనని కూడా ఫార్ంక తో పాటు అమెరికా తీసుకువెళళ్మని అడిగాడు. తరువాత అతను తన 

కుటుంబానిన్ తెచుచ్కుంటానని చెపాప్డు. దానికి కూయ్నో ఒపుప్కునాన్డు. సైనికులు సోఫియాని, ఫార్ంక తలిల్దండుర్లని పర్శిన్ంచి, బెదిరించి 

వెళాల్రు. ఒకసారి  సైనికులు వచిచ్ లూయిస ఇలల్ంతా సోదా చేసేత్, అవుట హౌస కిర్ంద ఉనన్ పెదద్ గోతిలో దాకుక్ని తపిప్ంచుకునాన్డు. ఫార్ంక 

తలిల్కి విషయం తెలిసి కొడుకుని చూడటానికి వచిచ్ంది. మళీళ్ తన కొడుకుని చూడలేనేమో అని దుఃఖం ఆమెని కముమ్కుంది. కొడుకుని 

కేష్మంగా చూడమని దేవుడిన్ పార్రిధ్సూత్, దీవించి వెళిళ్పోయింది.  

ఫార్ంక నీ ఇతరులనీ పడవలో తీసుకు వెళాళ్లనుకునన్ జాలరి పేరు మాఛో. అయితే అతని అనన్కు అతని పనుల మీద అనుమానం 

రావటంతో  దానిన్ కొనాన్ళుళ్ వాయిదా వేసాడు. తరువాత పడవ మోటర పనిచెయయ్క కొనాన్ళుళ్ ఆగారు. ఈలోగా సోఫియా  కుటుంబం 

కూడా వీసాలు వచిచ్ అమెరికాకి వెళిళ్పోయారు. పీనో ఎకక్డ వెదికినా ఫార్ంక కనిపించకపోవడంతో పిచెచ్కిక్పోయాడు.  ‘అతను అలా 

దొరకడు. అతనిన్ నేనే  టెర్యిన చేసాను. అతనికి ఎలా తపిప్ంచుకోవాలో బాగా తెలుసు. అలా అతనిన్ వదిలేసెయియ్, తనే వసాత్డు’ అనాన్డు 

బౌర్న. పీనోని అది ఇంకా పిచెచ్కిక్ంచింది.  ‘అయితే నువేవ్ వెదుకు తనని. మొతత్ం సెప్షల ఫోరస్ అందరినీ ఆ పనిలో పెటుట్’ అనాన్డు. ఒకక్డు 

కనిపించకపోతే సెప్షల ఫోరస్ అందరినీనా అంటే, ‘ఇది పొలిటికల ఇషూయ్. దేశరక్షణకి సంబంధించింది. వాడు అమెరికా వెళిళ్ మన 

రహసాయ్లు CIA కి ఇసాత్డు. నేను చెపిప్నటుట్ చెయియ్’ అనాన్డు. సైనికుల బృందానిన్ ఫార్ంక వెళేళ్ అవకాశం ఉనన్ పర్తీ చోటికీ పంపి 

వెదికించారు.  

ఓ మధాయ్నన్ంవేళ పీనో సైనికులతో కలిసి లూయిస ఇంటిని చుటుట్ముటాట్డు. అది పసిగటిట్న ఫార్ంక,  సినిమాలోల్ జరిగే వాటికి 

దీటుగా, ఇంటి వెనక నుండి తపిప్ంచుకుని, సైనికుల తూటాలు తపిప్ంచుకుంటూ దటట్ంగా ఉనన్ చెటల్లోనుంచీ దూసుకుపోయాడు. ఆ 

దారులోల్ంచి మిలటరీ వాహనాలు వెళళ్లేక చుటూట్ తిరిగి వెళేల్సరికి ఫార్ంక మాయమయాయ్డు. తన కళళ్ముందే అతను జారిపోతే పీనోకు 

విపరీతమైన అవమానం, కోపం కలిగాయి. పైగా తమకు లోకల గా రహసయ్ సాథ్వరాలు తెలీదు. అపప్టికే చీకటి అవడం వలన పీనో ఇక 

వెదకలేకపోయాడు.  ఫార్ంక ఒళళ్ంతా ముళూళ్ కొమమ్లూ గీసుకుని రకత్ం కారుతునాన్ లెకక్చెయయ్కుండా, చీకటిలో పారిపోయి ఊరి చివర 

అడవులోల్ ఉనన్ కొండ గుహలోల్ దాకుక్నాన్డు. అవనీన్ చినన్పప్టి నుంచీ తను ఆడుకునన్ పర్దేశాలు కాబటిట్ బయటివారికి తెలియవని అతని 

ధైరయ్ం.  

మరునాడు ఉదయమే పీనో తన బృందంతో ఆ పార్ంతమంతా, ఊరోల్నూ పర్తీ మూలా వెదికించినా, ఎకక్డా ఫార్ంక కనిపించలేదు. 

ఇక తమ ఒకక్రి వలల్ అవవ్దని, లోకల ఎమరెజ్నీస్ మిలటరీ గూర్ప ని కాంటాకట్ చేసాడు. వాళళ్తో ‘ఒక పర్మాదకరమైన నేరసుథ్డు 

తపిప్ంచుకునాన్డు, అతనిన్ పార్ణాలతో అయినా లేదా చంపి అయినా సరే పటుట్కోవాలని’ చెపాప్డు. ఆ గూర్పుకి  ఆఫీసర జేబో అని ఫార్ంక 

చినన్నాటి సేన్హితుడు. విషయం తెలిసి ఫార్ంక తండిర్, ఫార్ంక తముమ్డి చేత జేబోకి నిజం చెపిప్సేత్, నేరసుథ్డు అని అబదధ్ం చెపిప్ తమని 

ఉపయోగించుకోవాలని చూసినందుకు  జేబోకు పీనో మీద కోపం వచిచ్ంది. మేము హెలప్ చెయయ్ము, మీ పాటుల్ మీరు పడండి అని 
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చెపేప్సాడు. అపప్టివరకూ అపజయం తెలియని పీనో ఇదంతా భరించలేక, ఎలా అయినా వీటనిన్టికీ కారణమయిన ఫార్ంక అంతు చూడాలని 

అనుకునాన్డు. 

ఆ రోజున పూరిత్గా తెలల్వారకముందే చీకటోల్నే ఫార్ంక పర్కక్నే ఉనన్ నదిలో ఈదుకుంటూ, తనని తీసుకెళాళ్లిస్న జాలరి మాఛో 

ఇంటికి వెళాళ్డు. మాఛో అనన్ జేరారోద్ కోసట్ల గారడ్ గా పనిచేసాత్డు. అతనికి మాఛో పనుల మీద కొంచెం అనుమానం ఉంది. ఫార్ంక అకక్డ 

ఉండటం పర్మాదమని చెపిప్, కూయ్నీ వచిచ్ మళీళ్ ఫార్ంక ని ఓ రెండు రోజులు లూయిస ఇంటిలోనే ఉండమని, తీసుకువెళిళ్ అకక్డ వదిలాడు. 

ఆ ఎటాక తరువాత  ఫార్ంక మళీళ్ అకక్డికే వసాత్డని ఎవరూ వూహించరు కాబటిట్ పరేల్దు అనాన్డు. మాఛో ని తవ్రగా పడవ మోటార బాగుచేసి 

పర్యాణానికి సిదధ్ం కమమ్ని హెచచ్రించాడు కూయ్నో.  రెండురోజుల తరువాత పర్యాణం ఆ రాతిర్కే అని కబురు చేసాడు కూయ్నో. ఆ రాతిర్ 

నిరీణ్త సమయానికి ఫార్ంక, లూయిస నది ఒడుడ్కు వెళాల్రు. అపప్టికే అకక్డ కూయ్నో ముందే చెపిప్నటుట్ వాళల్తో వెళాళ్లిస్న తొమిమ్దిమంది 

సైనికులు, మాఛో కుటుంబం ఉనాన్రు. వీళళ్లాగే ఇంకో పడవ కోసం పర్కక్నే ఇంకో పదిహేనుమంది కూడా ఎదురుచూసుత్నాన్రు. ఆ గుంపులో 

పిలల్లూ, పెదద్లూ, ముసలివాళుళ్, గరిభ్ణీలు కూడా ఉనాన్రు.  ఇక మాఛో పడవతో రావటమే మిగిలింది. 

అయితే ఈసారి కూడా ఫార్ంక ని దురదృషట్ం వెంటాడుతూనే ఉంది. మాఛో పడవ సాట్రట్ అవవ్లేదని నిసప్ృహతో వచాచ్డు. ఫార్ంక కి 

విపరీతమయిన కోపం, దుఃఖం వచాచ్యి. ఇక తను తిరిగి వెనకిక్ వెళితే పార్ణాలతో ఉండటం అనేది జరగదు  అని అతనికి తెలుసు. ఇపుప్డు 

వెళళ్కపోతే ఇక తను జనమ్లో మాగాద్ని చూడలేడు అని కూడా తెలుసు. ఎటిట్ పరిసిథ్తులోల్నూ వెనకిక్ వెళేళ్ది లేదనీ, ఈరోజు అందరం ఫోల్రిడాకి 

వెళుతునాన్ం అంతే అని తెగేసి చెపాప్డు. ఈలోగా పర్కక్ గుంపు కోసం పడవ వచిచ్ంది. అది కూడా చినన్దే. ఆ పడవ కేపెట్న గొడవ పెడుతునాన్ 

వినకుండా అతనిని బెదిరించి, ఫార్ంక తన గూర్పులో అందరినీ బలవంతంగా అందులోకి ఎకిక్ంచాడు. చినన్ పడవ అందరి బరువుకి దాదాపు 

ములిగిపోతునన్టేట్ ఉంది, అయినా అలానే పడవని నది మధయ్లోకి తీసుకెళళ్మని కమాండ చేసాడు. పెదద్ పెదద్ కెరటాలకి పడవ అటూ ఇటూ 

ఒరిగిపోతుంది. ఒకపర్కక్ చలి. పిలల్లూ పెదద్లూ కూడా భయంతో ఏడుపులూ మొదలుపెటాట్రు. కోసట్ల పెటోర్లింగ వాళళ్ దృషిట్లో పడితే 

పర్మాదం. తనతో ఉనన్ సైనికుల సహాయంతో  పడవలో ఉనన్వాళళ్ని మౌనంగా ఉండేలా అదుపులోకి పెటాట్డు. ఆ పడవలో అందరితో 

పర్యాణం కషట్ం అని తెలుసు. నది మధయ్లోకి వెళాళ్క అకక్డ మోటర ఆపేసి, చీకటోల్ వేచి ఉండి, అటువైపుగా వచిచ్న ఇంకొక పెదద్ పడవలో 

ఉనన్ ముగుగ్రినీ మిగిలిన సైనికుల సాయంతో  అదుపులోకి తీసుకొని, అందరినీ రెండు పడవలోల్కి సరాద్రు. తరువాత దాదాపు రెండు  గంటలు 

పర్యాణం చేసి రెండు పడవలూ ఇంటరేన్షనల బోరడ్ర చేరుకునాన్యి. అకక్డ అనిన్ పెటోర్ల బోటస్ వెళిళ్పోయే వరకూ చీకటిలో ఇంజనస్ 

ఆపేసి కూరుచ్నాన్రు. తరువాత నెమమ్దిగా ఇంటరేన్షనల వాటర జోన లోకి అడుగుపెటిట్ ఊపిరి పీలుచ్కునాన్రు. అకక్డ ఇక కూయ్బన 

అధారిటీస ఏమీ చెయయ్లేవు. అమెరికన కోసట్ల డిపారెట్మ్ంట కూడా  పహరా కాసుత్ంది. ఎవరైనా రెఫూయ్జీలు కనిపిసేత్ వాళళ్ని కేష్మంగా తీసుకెళిళ్ 

ఆశర్యం కలిప్సాత్యి. ఒకవేళ కూయ్బన మితర్ దేశాల వారికి దొరికితేనే పర్మాదం.  

ఇకక్డ కూయ్బాలో పీనో తన బలగంతో అడుగడుగూ గాలిసూత్నే ఉనాన్డు. కంటోర్ల రూంలో ఆఫీసరల్తో కూరుచ్ని, అనిన్ వైపులా 

నుంచీ ఫార్ంక ఎకక్డా లేడని వసుత్నన్ వారత్లతో జుటుట్ పీకుక్ంటునాన్డు. అతనికి ఇంకా లాజో, మేనీల మీద ఫార్ంక సంగతి వాళళ్కు తెలుసును 

అని అనుమానం. వాళుళ్ మాటాల్డుకుంటునన్ దానిమీద ఓ చెవేసి ఉంచాడు.  ఆ రోజు కోసట్ల పెటోర్లింగ ఇన చారజ్ జేరారోద్. అతను తన 

సిబబ్ందితో హాండ రేడియోలో సమాచారం తెలుసుకుంటునాన్డు. ఉనన్టుట్ండి ఒక సంభాషణ అతని రేడియోలో కార్స అయింది. అది విని ‘ఒక 

షిప రెండు చినన్ పడవలని చూసినటుట్గా సమాచారం వచిచ్ంది. బహుశా అందులో కూయ్బన రెఫూయ్జీలు ఉనన్టుట్ అనుమానిసుత్నాన్రు’ అనన్ 

విషయం చెపాప్డు. వెంటనే పీనో ఎగిరి గెంతేసి ‘వాడే వాడే పటుట్కోండి’ అని అరిచాడు. అతని ఆతుర్త చూసి జేరారోద్ కి ఎందుకో చిరాకు, 

అసహనం కలిగాయి. ‘వాళుళ్ మనలిన్ కాంటాకట్ చెయయ్లేదూ, అమెరికన ఫోరెస్స కి చెపాప్రు అంటే అది రషాయ్ షిప కాదు. అపుడు  అది 



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                            |òæãÁe]   2015 

10  పుసత్కం ఓ  నేసత్ం

ఇంటరేన్షనల సమసయ్ అవుతుంది. మనం పర్మాదంలో పడతాం. కాసోట్ర్ మన పీకలు తీసాత్డు.’ అనాన్డు. పీనో ‘నేను ముందు కోసట్ల గారడ్ కి 

వాళళ్ని బంధించమని చెపుప్. నువువ్ చెపప్కపోతే నేను చెపుతాను’ అని అసహనంతో రేడియో లాకోక్బోయాడు.  జేరారోద్ కూడా తగగ్కుండా 

‘కోసట్ల ఎఫైరస్ కి బాస నేను కానీ నువువ్ కాదు. నేను నాకిచిచ్న రూలస్ పర్కారమే పని చేసాత్ను’ అని తెగేసి చెపాప్డు.  

అసలింతకీ ముందు నువెవ్వరి గురించి ఇంత గాలిసుత్నాన్వో చెపుప్ అని అడిగితే, పీనో ఫార్ంక ఫోటో చూపించాడు. అది చూడగానే 

ఒకసారి ఎపుడో తన తముమ్డు మాఛోతో అతనిన్ చూసిందీ, మాఛో అతనిన్ తపిప్ంచడానికి హెలప్ చేసుత్నాన్డేమో అతనికి అనుమానం వచిచ్నదీ 

గురొత్చిచ్ంది. అతనే కనుక అయితే, అతనితో బాటే మాఛో కుటుంబం కూడా ఉండే ఉంటుందని అనిపించింది. వెంటనే అరెజ్ంట పని ఉందని 

చెపిప్ గబగబా బయటకి వెళిళ్పోయాడు. జేరారోద్ పరుగు పరుగున మాఛో ఇంటికి వెళిళ్ చూసేత్ ఇలుల్ తాళం పెటిట్ ఉంది.  లోపల చూసేత్ చీకటి. 

ఎవరూ ఉనన్టుట్ ఆనవాలే లేదు. మాఛో కుటుంబం కూడా ఫార్ంక తో పాటు వెళిల్పోయారని అరధ్ం అయియ్ంది. ఇపుడు ఫార్ంక ని పటిట్సేత్ 

వాళళ్ందరూ కూడా దొరికిపోతారు. వాళళ్ందరినీ నిరాద్కిష్ణయ్ంగా చంపేసాత్రు. ఎపుడూ తనని ఆపాయ్యంగా కౌగలించుకుని పలకరించే తముమ్డి 

పిలల్లూ, వాళళ్ అమాయకపు నవువ్లూ గురొత్చిచ్ అతని గుండె కరిగింది. వాళళ్ని పటిట్వవ్డానికి అతని మనసు ఒపప్లేదు. నెమమ్దిగా 

ఈడుచ్కుంటూ ఆఫీసుకి తిరిగి వచాచ్డు.  

ఫార్ంక బృందంలో చాలామంది చలిగాలికి జవ్రాలు వచిచ్, సీ సికెన్స తో నీరసంగా ఉనాన్రు. అయితే అమెరికా దగగ్రోల్కి  వచేచ్సాము 

అనన్ ఉతాస్హం వాళళ్లో శకిత్ని నింపింది.  వాళుళ్ చూసిన  పెదద్ షిప గావ్టామోలా నుండి కారోగ్తో కెనడాకి  వెళోత్ంది. వాళుళ్ అమెరికన కోసట్ 

గారడ్ కి తాము చూసిన రెండు పడవలోల్ని వాళళ్ గురించి వైరెల్స లో కబురు పంపారు. ఆ గారడ్ తాను అమెరికన గారడ్స్ ను వాళళ్ని రకిష్ంచడానికి 

పంపుతామని చెపిప్, ఈలోగా వాళళ్ని షిప లోకి తీసుకుని మెడికల సరీవ్స ఇచేచ్ందుకు అనుమతి ఇచాచ్డు. ఆఫీసుకు తిరిగివచిచ్న జేరారోద్, తన 

సిబబ్ంది నుండి అమెరికన రెసూక్య్ బయలుదేరిందనన్ వారత్ తెలుసుకునాన్డు. అదే విషయం పీనోకి చెపాప్డు. పీనో విచక్షణ, ఆలోచనాశకిత్  

కోలోప్యాడు. ‘ఇంకా వాళుళ్ కూయ్బాకి దగగ్రలోనే ఉండుంటారు. కోసట్ల సైనికులని పంపి వాళళ్ని బంధించమని చెపుప్’ అని అరిచాడు. 

చూసుత్నన్ అందరూ పీనోకి పిచిచ్పటిట్ందేమో అనుకునాన్రు. ఒక హై రేంక మిలిటరీ అధికారి అలా పర్వరిత్ంచడం అందరికీ వింతగా ఉంది. 

అయినపప్టికీ జేరారోద్ పర్శాంతంగా ‘ఇపుడు వాళుళ్ దాదాపు అమెరికన  రక్షణ లోకి వెళిళ్పోయారు. ఇపుడు వాళళ్ విషయంలో మనం 

దూరడం అంటే, కోరి ఇలుల్ తగలెటుట్కోడమే. నువువ్ చరితర్ మరిచ్పోయినటుట్నాన్వు. హిరోషిమా గురుత్ లేదూ? ఇపుప్డు నీ పిచిచ్ చేషట్లతో 

కూయ్బాని ఇంకో హిరోషిమా చేసేలా ఉనాన్వు. నేను నా చేతులతో ఆ పని చెయయ్ను’ అనాన్డు.  పీనో రెచిచ్పోయి జేరారోద్ని పకక్కు తోసి, 

రేడియో లాకుక్ని, కూయ్బన కోసట్ల గారడ్స్ కి ఫార్ంక ని డెడ ఆర ఎలైవ తీసుకురమమ్ని ఆరడ్రేశాడు.  

కారోగ్ షిప నుండి కొందరు మనుషులు ఫార్ంక బృందం వైపు సేన్హంగా చేతులు వూపుతూ, తమ వైపు రమమ్ని సైగలు చేసూత్, వాళళ్ 

షిప వీళళ్ వైపు తీసుకు రాసాగారు. అది చూసి వీళళ్కి ఏం చెయాయ్లో తోచలేదు. షిప ఏ దేశానిదో చూడాలంటే పేరుల్ చదవడానికి వీలుకానంత 

దూరంలో ఉంది. చూడడానికి మనుషుల చరయ్లు సేన్హంగానే అనిపిసుత్నాన్, తీరా దగగ్రికి వెళాళ్క వాళుళ్ కూయ్బాకి అపప్చెబితే, ఇంతా 

పార్ణాలకి తెగించినదంతా వృధా. కానీ తామునన్ పరిసిథ్తులోల్ వెంటనే అందరికీ తిండీ, మందులూ కావాలి. ఏం చెయాయ్లి అని అందరూ 

ఆలోచించారు. కొందరు రిసక్  తీసుకుందాం అంటే, కొందరు భయపడాడ్రు. చివరికి ఫార్ంక ఒక ముసలాయనతో ‘తాతా నువువ్ దాదాపు 

తొంభయేయ్ళళ్ జీవితం గడిపావు. ఇంకా లోకం సరిగా చూడని వీళళ్ందరి కోసం ఓ చినన్ తాయ్గం చెయయ్గలవా?’ అనాన్డు. ఆయన 

‘సంతోషంగా చేసాత్ను, ఏం చెయాయ్లి’ అని అడిగాడు. ‘ముందు నువువ్ ఆ షిప లోకి వెళిళ్ చూడు. వాళళ్ వలల్ పర్మాదం లేదు అనిపిసేత్నే నువువ్ 

బయటకి డెక మీదకి వచిచ్ మాకు చెయియ్ ఊపు. అది చూసి నేను అందరినీ తీసుకొసాత్ను. లేదూ అంటే ఇలానే ఫోల్రిడా వరకూ వెళతాము. 

ఒకవేళ వాళళ్ వలల్ పర్మాదం ఉంటే, నినున్ ఎనిన్ చితర్హింసలు పెటిట్నా సరే బయటకి రాకు సుమా. నీ కూతురితో సహా ఈ చినన్ పిలల్లందరూ 
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పర్మాదంలో పడతారు. ఈ సాయం చేసాత్వు కదూ.’ అనాన్డు. ఆయన సంతోషంగా ఒపుప్కుని ముందు ఆ షిప లోకి వాళుళ్ వేసిన నిచెచ్న 

దావ్రా వెళాళ్డు. కొంతసేపటికి బయటకి వచిచ్ వీళళ్ని రమమ్ని చెయియ్ వూపాడు. అందరూ సంతోషంతో ఒకరినొకరు కౌగలించుకుని కేరింతలు 

కొటాట్రు.  

అ పెదద్ షిప లోకి అందరినీ నిచెచ్నల సాయంతో తీసుకువెళాళ్రు. ఆ షిప కేపెట్న వాళళ్ని సాదరంగా ఆహావ్నించి తిండీ, మందులూ 

ఇపిప్ంచాడు. మిమమ్లిన్ కేష్మంగా అమెరికన గారడ్స్ కి  తపప్ వేరేవాళల్కి అపప్చెపప్ను, భయపడకండి అని చెపాప్డు.  కొంతసేపటికి  అమెరికన 

బోటస్, హెలీకాపట్రస్ వచాచ్యి. కారోగ్ షిప కి దగగ్రగా వచిచ్న కూయ్బన కోసట్ల గారడ్స్, అపప్టికే వచిచ్న అమెరికన షిప ని చూసి ఏం చెయాయ్లో 

తెలీక జేరారోద్ని అడిగారు. వాళళ్ని వెనకిక్ వచెచ్యయ్మని జేరారోద్ చెపాప్డు. అమెరికన గారడ్స్, వీళళ్ందరినీ తాము తీసుకువెళతామని చెపాప్రు. 

‘In the name of the President of the United States of America, I invite you to freedom’ అని గారడ్ సావ్గతపతర్ం 

లోని వాకాయ్లు  చదివినపుడు ఫార్ంక కి  వొళళ్ంతా గగురొప్డిచింది. ఈ క్షణం కోసం ఎంత మంది ఎనిన్ కషాట్లు పడిందీ, ఎంత మంది 

పార్ణాలు పోగొటుట్కునన్దీ గురుత్కువచిచ్ంది. ఒకవైపు కూయ్బా ... తన కుటుంబం, సేన్హితులూ అందరినీ దాచుకుని దిగులుగా, ఇంకో వైపు 

చూసేత్ అమెరికా ... తన మాగాద్తో పాటు ఎదురుచూసూత్, తన కోసం బంగారు భవిషయ్తుత్ని దోసిలిలో దాచుకుని కనిపించాయి. ఫార్ంక కి 

వరుసగా తన సాహసయాతర్లో పార్ణాలకు తెగించి తనకు సాయం చేసిన వాళుళ్, దయా పేర్మా చూపించిన వాళూళ్ వరసగా గురొత్చాచ్రు. 

కృతజఞ్తతో అతని మనసు తడిసి వరదయియ్ంది. అనాన్ళుళ్ ధైరయ్ంగా సాగిన అతను అపుప్డు కూలబడి, చేతులోల్ మొహం దాచుకుని, 

మొదటసారిగా  వెకిక్ వెకిక్ ఏడాచ్డు. 

ధృడసంకలప్ం, గుండె ధైరయ్ం, నమమ్కం, పేర్యసి కోసం తెగింపు, ఫార్ంక ని పోరాటంలో చివరివరకూ నడిపించాయి. అయితే తమ 

పేర్మతో అడుడ్పడకుండా ఉనన్ కుటుంబసభుయ్లు, పార్ణాలకు తెగించి సాయం చేసిన సోఫియా, అంకుల లూయిస కుటుంబం, సేన్హం కోసం 

తమ పార్ణాలను అడుడ్పెటిట్న మేనీ లాజో,  సంబంధం లేకపోయినా అభిమానంతో పర్తయ్క్షంగానో పరోక్షంగానో సాయం చేసిన కమాండర 

బౌర్న, కూయ్నో, జేబో, జేరారోద్ లాంటి వాళుళ్ లేకపోతే ఆ గెలుపు లభించి ఉండేది కాదు. మనిషికి తన చుటూట్ ఉనన్వాళుల్ ఎంత అవసరమో, 

ఒకరి మనుగడ వేరొకరి మీద ఎలా ఆధారపడి ఉంటుందో  చెపేప్ కథ ఇది. 

ఇది ఫార్ంక తన కథ సవ్యంగా చెపప్గా, రచయితిర్ కొంచెం ఊహ జోడించి వార్సిన నిజజీవిత కథ. ఫార్ంక కుమారెత్ రచయితిర్కి 

సహోదోయ్గిని. ఆమె కోరిక మీద ఫార్ంక కథని, వాళళ్ ఫేమిలీ సావనీర గా వార్యడానికి మొదలుపెటాట్రట. దానికోసం ఫార్ంక ని దాదాపు 

సంవతస్రం పాటు రోజూ కలిసి, అతనూ రోజూ కొంచెం కొంచెం కథ చెపుతుంటే ఆమె నోటస్ వార్సుకునేవారట. ఫార్ంక కి మెమొరీ ఇపప్టికీ 

అదుభ్తంగా ఉందనీ, పర్తీ సంఘటనా ఈరోజే జరిగినటూట్ గురుత్నాన్యనీ అనాన్రు. ఇపప్టికీ ఆయన మిలటరీ టైరనింగ కు గురుత్గా ఫిజికల 

ఫిటెన్స ఇంకా అలానే ఉందనీ, తను తపిప్ంచుకునన్ సీనుల్ చెపేప్టపుప్డు యాక్షనోత్ సహా వరిణ్ంచి చెపాప్రనీ చెపుతారు రచయితిర్. ఈ పుసత్కంలో 

కథ ఇంతవరకే చెపిప్ ఆపేసారు. ‘తరువాత ఏమయియ్ంది? మాగాద్ని కలిసారా? పీనో, లాజో, మేనీ ఏమయాయ్రు?’ అనన్ పర్శన్లకు ఫార్ంక నవివ్, 

అదంతా ఇంకో పుసత్కానికి సరిపోయే కథ అవుతుంది అనాన్రట. ఫార్ంక కథ వినాన్క రచయితిర్కి ఇది కేవలం ఫేమిలీ సావనీర గా లిమిట 

చేయకుండా, ఎకుక్వమందికి  చేరేలా పుసత్కంగా తెసేత్ బావుంటుందని అనిపించి, వాళళ్ అనుమతితో నవలగా వార్సారు. కథలో ఫార్ంక ఉనన్ 

సంఘటనలనీన్నిజంగా అలానే జరిగినవనీ, వాటిని ఫార్ంక చెపిప్నది చెపిప్నటుట్ తను వార్సాను అనాన్రు. ఫార్ంక పర్తయ్క్షంగాలేని సంఘటనలు 

తరువాత ఎపుప్డో ఫార్ంక తనవాళళ్ దావ్రా తెలుసుకునన్వాటి ఆధారంగా, కొంచెం నాటకీయత చేరిచ్ వార్సానని చెపాప్రు.  
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పుసత్కం మొదటినుంచీ ఆసకిత్గా చదివిసుత్ంది. భాష కూడా సరళంగా బావుంది. ఫార్ంక ని తపిప్ంచడానికి వేసిన పాల్నస్, అవి అమలోల్ 

పెటిట్న వివరాలు అనీన్ అబుబ్రంగా ఉంటాయి. నిజంగా ఇలానే జరిగిందా అచచ్ం కథలోల్ జరిగినటూట్ అనిపిసుత్ంది.  ఈ పుసత్కం అమెజాన.కాం 

లో హిసాట్రికల ఫిక్షన విభాగంలో మూడోసాథ్నంలో  ఉంది.  మాగాద్ కోసం అంత సాహసం చేసిన ఫార్ంక, మాగాద్ని కలుసుకునాన్డో లేదో 

చెపప్కుండా కథని ఆపెయయ్డం చాలామందికి నచచ్లేదు. అమెరికా చేరిన తరువాత, మాగాద్ని కలుసుకోవడం, పెళీళ్, అమెరికన జీవితం, 

తరువాత జరిగిన పరిణామాలనీన్ రెండో భాగంగా Stalked: The Boy Who Said No వార్సారు. అయితే అది బానే చదివించినా, 

మొదటిభాగం అంత ఉతక్ంఠత కలిగించలేదు.  

 

రచయితిర్ పరిచయం: Patti Sheehy కారోప్రేట పబిల్క రిలేషనస్ సంసథ్లో, కమూయ్నికేషనస్ 

విభాగంలో ఉదోయ్గిని.  అందులో భాగంగా నూయ్స ఆరిట్కలస్, ఫీచరస్ వార్సూత్ ఉంటారు. రచయితిర్గా ఇదే ఆమె 

మొదటి పుసత్కం. దీనిన్ జూన 2013 లో పర్చురించారు. రెండవభాగం సెపెట్ంబర 2014లో విడుదల 

అయియ్ంది.  ఫార్ంక తో కలిసి ఫిలడెలిఫ్యా చుటుట్పకక్ల బుక కల్బ లోనూ, బుక సైనింగ ఈవెంటస్ లోనూ 

పాలొగ్ని, పాఠకుల పర్శన్లకు జవాబిసుత్ంటారు. ఆ ఈవెంటస్ కేలండర ఆమె వెబ సైటోల్ చూడొచుచ్. 

రచయితిర్తో ఒక ఇంటరూవ్య్ ఇకక్డ.  

 

 

అవారుడ్లు (Courtesy: Writer’s website) 

Winner: The Benjamin Franklin Award for Best New Voice in Fiction (2013) 

Finalist in : 

USA Best Book Award (2013) 

ForeWord Best Book of the Year Award (2013) 
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