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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  ఎక్కడ ఉంటా ంటి?" 
"నేను జరమ్నీలో ఉంటానండీ. అపుప్డే పా ంతు న జీ తం ఇకక్డే గడిచిపోయిందండీమరి.. 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!" 
:-) 

 
    

 



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                 Ä>∑dtº   2013  

2  జరమ్నీయం

           రాచరికపురాచరికపు  ఆన ళుళ్ఆన ళుళ్....    
చరితర్చరితర్   మిగిలిచ్నమిగిలిచ్న  చేదుచేదు  జాఞ్ పకాలుజాఞ్ పకాలు....!!        

   
 

  
జరమ్నీలో 

ఉషోణ్ గర్తలపరంగా చూసేత్ ఎండలెకుక్వ 
కాసేది ఆగసుట్  నెలలోనే కాబటిట్  ఇండియాలో 
మనకి మే నెల లాగా ఇకక్డ ఆగసుట్  అని 
చెపుప్కోవచుచ్. కాకపోతే ఇకక్డ దొరకక్ 
దొరకక్ దొరికే ఎండ కాబటిట్  ఆగసుట్  అంటే 
అందరికీ మకుక్వ ఎకుక్వ. జరమ్నీలో 
డానూయ్బ్, రెన్ౖ లాంటి పెదద్ నదులే కాకుండా వాటిలోల్  కలిసే చినన్ చినన్ ఉపనదులు దాదాపు పర్తీ ఊరిలోనూ పర్వహిసూత్  ఉనాన్యి. 
జరమ్నీలో పర్వహించే నదులనీన్ చివరికి బాలిట్క్ సీ, బాల్ క్ సీ, నార్త్ సీ.. ఈ మూడు సము లలో ఏవో ఒకదానిలో కలుసాత్ యి. మనకి 
హిమాలయాలు ఉనన్టుట్  జరమ్నీ, సివ్టజ్రాల్ ండ్, ఆసియా సరిహదుద్ లోల్  ఆల్ప్  పరవ్తాలు ఉనాన్యి. మన గంగానది హిమాలయాలోల్  
పుటిట్నటుట్  ఇకక్డ కూడా వేసవికాలంలో ఆ హిమశిఖరాలోల్  ఉనన్ మంచు కరిగి చాలావరకు నదీజలాలు పుడుతుంటాయి. మా ఊరోల్  ఉండే 
ఇసార్ నది, ఇంకా జరమ్నీ, సివ్టజ్రాల్ ండ్ లలో పర్ముఖంగా అందరికీ తెలిసిన రెన్ౖ నది ఇలా ఆల్ప్  పరవ్తాలోల్  పుటిట్నవే. ఈ నదులే 
కాకుండా మన కొలేల్రు, పర్ళయకావేరి లాగా ఇకక్డ పెదద్ పెదద్ సరసుస్లు చాలా ఉనాన్యి. సంవతస్రంలో ఎకుక్వ శాతం చలిలో ఉండే ఈ 
దేశంలో సరసుస్లు కూడా చాలావరకు చలికాలంలో గడడ్ కటిట్పోతాయి. కాబటిట్  ఉనన్ కొదిద్ నెలల వేసవిలో అందరూ నదులు, సరసుస్లోల్  
ఈతకి వెళళ్డం, నదీ తీరాన విహారాలే కాకుండా రకరకాల పడవలోల్  బోటింగ్, రాఫిట్ంగ్, కానోయింగ్, యాచింగ్.. లాంటి వాటర్ సోప్ర్ట్  
లాంటి వాటి మీద బాగా ఆసకి త్ చూపిసుత్ ంటారు. కొనిన్ పెదద్ సరసుస్లోల్  లాంచీలో తిపేప్ టూరుల్  కూడా ఉండి వేసవి కాలంలో సరసుస్లు, 
నదీ తీరాలనీన్ జనాలతో కిటకిటలాడిపోతూ ఉంటాయి. 

 
పర్పంచవాయ్పత్ంగా మానవ నాగరికత ఎపప్టికపుప్డు ఎనెన్నోన్ మారుప్లకి గురవుతూ కొతత్ పోకడలు పోతూ ఉంటుంది. 

వెనకిక్ తిరిగి చరితర్ వెపౖు చూసేత్ అపప్టి మనుషులు, సంఘటనలు, జీవితాలు అనీన్ ఇపప్టి మనకి చాలా ఆశచ్రయ్ంగానూ, ఆసకి త్గానూ 

 నదీ లు.. Isar, Rhine 
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అనిపిసాత్ యి. మన భారతదేశంలో గతంలో మగధ రాజయ్ం, కళింగ రాజయ్ం, కాకతీయ సా జయ్ం.. ఇలాంటివనీన్ ఉనన్టుట్  యూరోపులో, 
జరమ్నీలో కూడా రాజాయ్లు, వాటిని ఏలిన రాజుల చరితర్లు ఉనాన్యి. రాజుల కాలం పోయాక భీకరంగా జరిగిన మొదటి, రెండో పర్పంచ 
యుదాధ్ ల మూలంగా జరమ్నీలో అనీన్ రకాలుగా తీవర్ నషట్ ం వాటిలిల్నా సరే ఈ దేశంలో ఇంకా అపప్టి రాచరికపు ఆనవాళుళ్ చాలావరకు 
భదర్ంగానే ఉనాన్యి. గత వెభౖావానికో, భావానికో చిహాన్లుగా మిగిలిన వాటిని అతయ్ంత జాగర్తత్గా నిలబెటుట్ కుంటూ వసుత్ నాన్రు వీళుళ్. 
జరమ్నీలో పెదద్ పెదద్ నగరాలలోనే కాకుండా ఏ చినన్ పటట్ణానికి వెళిళ్నా చినన్వో పెదద్వో పాత రోజుల నాటి రాజుల కోటలు, కటట్డాలు 
సామానయ్ జనాలకి పర్దరశ్నలో పెటట్డం వలల్ పరాయ్టకులకి ఎపుప్డూ అందుబాటులో ఉంటాయి. వాటి లోపల ఆయా కోటలకి, రాజులకి 
సంబంధించిన చరితర్తో పాటు ఎపుప్డు ఎవరు ఎలా కటాట్ రు లాంటి వివరాలు, అపప్టి రాజులకి సంబంధించిన వసుత్ వులు అనీన్ 
పర్దరశ్నకి ఉంటాయి. ఏ ఊరికి వెళిళ్నా ఒక పరాయ్టక కేందర్ం వారి కారాయ్లయం ఉండి వాళళ్ దగగ్ర వాళళ్ ఊరిలో చూడతగగ్ పర్దేశాలు 
ఏమేం ఉనాన్యి, వాటికి ఎలా వెళాళ్లి లాంటి వివరాలతో కూడిన చరుల్  లభిసాత్ యి. వాటిలోల్  తపప్నిసరిగా ఆ ఊరికి సంబంధించిన 
పాత రాజు గారి కోటలు, చరిచ్లు లాంటివి ముందు ఉంటాయి. పర్తీ కోట వెనకా వినిపించే ఎనోన్ కథలోల్  బోలెడనిన్ వింతలు విశేషాలు 
ఉంటాయి. 

మహారాజుల ఇంటోల్  
వారసులాల్  పుటిట్న వాళళ్ందరూ 
సహజంగానే పుటుట్ కతోనే 
యువరాజులవుతారు. చినన్పప్టినుంచీ 
సంపద, అధికారం, రాజకీయాల మధయ్లో 
పెరిగే వారి గురించి సవ్తహాగా వాళళ్ 
మనసత్తవ్ం, వయ్కి త్తవ్ం ఏంటనన్ది 

పర్పంచానికి ఎపుప్డూ నిరిద్షట్ ంగా తెలీదు, అకక్రేల్దు కూడా! రాజు గారు పర్జలకి ఏం చేసాడు, మిగతా పర్పంచం ముందు రాజాయ్నిన్ ఎంత 
గొపప్గా నిలబెటాట్ డు, ఎలా పరిపాలించాడు అనన్వే సాధారణంగా పర్పంచానికి తెలిసే విషయాలు. కొనిన్సారుల్  వాళళ్ వయ్కి త్గత జీవితాలోల్ కి 
తొంగిచూసినపుప్డు అంత గొపప్ రాజుల జీవితాలోల్ నూ ఏవో బాధలు, భయాల తాలూకు నీలి నీడలు, మరమ్ంగా మిగిలిపోయిన పర్శన్లు 
దోబూచులాడతాయి. నేను వినన్ కొనిన్ రాజుల కథలోల్  ననున్ బాగా ఆలోచింపజేసిన ఒక జరమ్న్ రాజు కథ చెపాత్ ను.  

  జరమ్నీలో బవేరియా రాషట్ర్పు రాజకుటుంబానికి చెందిన రాజు Ludwig II. పంతొమిమ్దో శతాబద్పు రాజెనౖ ఈ లుడివ్గ్ 
అంటే ఇకక్డ పర్జలకి ఇపప్టికీ చాలా అభిమానం. అందుకనే ఇకక్డ ఇపప్టికీ చాలా చోటల్ అతని గురించిన పుసత్కాలు, ఫోటోలు 
కనిపిసూత్ నే ఉంటాయి. చినన్పప్టి నుంచే రాచరికపు కుటుంబాలోల్  పిలల్ల మీద ఉండే విపరీతమౖెన నియంతర్ణ, రాచరికానిన్ 

 Potsdam లోని రాజ ధాలు 



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                 Ä>∑dtº   2013  

4  జరమ్నీయం

నిలబెటుట్ కోడానికి అవసరమౖెన కఠిన శికష్ణల మధయ్న పెరిగిన లుడివ్గ్ 
పెదద్వాడయేయ్సరికి ఎకుక్వగా అందరిలో కలవకుండా అదొకలాగా ముభావంగా ఉండే 
వయ్కి త్లా ఎదిగాడట. అతని తలిల్దం లతో కూడా పెదద్ సానిన్హితయ్ం ఉండేది కాదట. 
అతని తాతగారి తరం నుంచే వాళళ్ వంశంలో రాజుల మానసిక ఆరోగయ్ం గురించి 
అపప్టికే పర్చారంలో ఉనన్ అనేక కథలని బటిట్  లుడివ్గ్ కి కూడా కొంత మానసిక 
అసమతౌలయ్ం ఉందని అందరూ అనుకునేవారు. లుడివ్గ్ కి సాహితయ్ం, నాటకాలు, 
చితర్లేఖనం, సంగీతం లాంటి లలిత కళలతో పాటు ఆరిక్టెకచ్ర్ అంటే చాలా 
ఆసకి త్తో పాటు వాటిలో మంచి అభిరుచి కూడా ఉండేది. అతను రాజెనౖ తరావ్త 
అతని అభిరుచిని అనుసరించి దేశదేశాల నుంచి ఎందరో అరుదెనౖ కళాకారులని 
సంపర్దించి, బోలెడు ధనం వెచిచ్ంచి కొనిన్ రాజ సాదాలు కటిట్ ంచాడు. వాటి వాసుత్  
శిలప్ం, వాటిలోల్  వినియోగించిన శిలప్ విదయ్లు, చితర్లేఖన విదయ్లు, వాటిని 
నిరిమ్ంచడానికి ఎంచుకునన్ సథ్లాలు, ఆయా రాజభవంతుల లోపల ఉనన్ రకరకాల 
సౌకరాయ్లు ఇవనీన్ ఈ రోజునన్ సాంకేతికత సాథ్ యికి కూడా ఎంతో ఉనన్తంగా, 

వెవౖిధయ్ంగా నిలిచేవే. అంత పాత రోజులోల్  ఇలాంటివి నిరిమ్ంచారంటే వాటి కోసం ఎంత శర్మపడి ఉంటారో, ఎంత సంపద ఖరుచ్ చేసి 
ఉంటారో అనిపిసుత్ ంది. ఇపప్టికీ బవేరియా రాషట్ర్ం సగరవ్ంగా వారి చారి క వారసతవ్ంలా పర్దరిశ్ంచుకోవడంతో పాటు ఈ రాషట్ర్ పరాయ్టక 
రంగానికి వీటనీన్టి వలాల్  బోలెడు ఆదాయం కూడా వసోత్ ంది. 

బవేరియా రాషట్ర్ంలో 
Chiemsee అని ఒక పెదద్ సరసుస్ ఉంది. 
ఆ సరసుస్ మధయ్లో రెండు దీవ్పాలు 
ఉనాన్యి. చినన్ దీవ్పం పేరు ఆడవాళళ్ 
దీవ్పం అని, పెదద్ దీవ్పానికి మగవాళళ్ 
దీవ్పం అని వాటి పేరుల్ . చినన్ దీవ్పంలో 
పాత కాలం నాటి చరిచ్, సిట్యన్ 
మోనాసేట్రీలు ఉనాన్యి. పెదద్ దీవ్పంలో లుడివ్గ్ ఒక పెదద్ రాజ సాదానిన్ కటిట్ ంచాడు. అది అచచ్ం న్స్ లో అతయ్ంత ముఖయ్త 
గడించిన Palace of Versailles ని పోలి ఉంటుంది. లుడివ్గ్ కటిట్ ంచిన అనీన్ కోటలోల్ కీ ఇదే పెదద్ది. కోట ముందు పెదద్ పెదద్ వాటర్ 

 Ludwig II of Bavaria 

  Herrenchiemsee Palace, Neuschwanstein Castle 
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ఫౌంటెనౖల్తో విశాలమౖెన తోట కూడా ఉంటుంది. ఎంతో ఖరుచ్ చేసి కటిట్ ంచిన ఈ కోటలో లుడివ్గ్ తన జీవిత కాలంలో కనీసం నెల రోజులు 
కూడా గడపలేకపోయాడు.   

Linderhof అనే ఇంకొక పర్దేశంలో లుడివ్గ్ కటిట్ ంచిన మరొక కోట కూడా చాలా పర్తేయ్కమౖెంది. ఈ రెండూ కాకుండా 
లుడివ్గ్ ఆల్ప్  పరవ్తాల మధయ్లో కొండల నడుమ Neuschwanstein castle అనే ఒక కోటని అతయ్ంత కళాతమ్కంగా నిరిమ్ంచాడు. పర్పంచ 
పర్ఖాయ్తి గాంచిన ఈ కోట పర్పంచంలోనే చూడదగగ్ మొదటి 25 వింతలోల్  ఒకటిగా నమోదు చెయయ్బడింది. అంతే కాదు పర్పంచవాయ్పత్ంగా 
అందరికీ సుపరిచితమౖెన డిసీన్లాండ్ సీల్పింగ్ బూయ్టీ castle, ఇంకా మరెనోన్ కటట్డాలకి లుడివ్గ్ కటిట్ ంచిన ఈ Neuschwanstein castle 
నమూనా సూఫ్రిత్గా నిలిచింది. ఈ రోజుకీ కొనిన్ మిలియనల్ మంది పరాయ్టకులు దీనిన్ సందరిశ్సూత్ నే ఉనాన్రు. లుడివ్గ్ అతయ్ధికంగా 
అభిమానించే ఒక సంగీతకారుడితో ఉనన్ గొపప్ సేన్హానికి చిహన్ంగా ఈ కోటని నిరిమ్సుత్ నాన్నని పర్కటించాడు. ఈ కోట కటేట్నాటికి రాజకీయ 
పరిసిథ్తులు అనుకూలించకపోయినపప్టికీ తన ఆసుత్ లనీన్ ధారపోసి మరీ లుడివ్గ్ ఈ కోట నిరామ్ణానిన్ కొనసాగించాడని చెపాత్ రు. దాదాపు 
ఇరవయేయ్ళళ్ పెనౖ ఈ కోట నిరామ్ణం జరిగి దాని మూలంగా ఆ పరిసరాలోల్  వారందరికీ జీవనోపాధి దొరికిందంటే అది ఎంత సంకిల్షట్ మౖెన 
కటట్డమో అంచనా వేయవచుచ్. ఇంతా చేసి ఈ కోట కూడా లోపలి గదుల నిరామ్ణం మొతత్ం పూరిత్ కాకుండా మధయ్లోనే ఆగిపోయింది. 
ఈ కోటలో లుడివ్గ్ కేవలం 172 రోజులు మాతర్మే నివసిసేత్ ఎవరి కోసమౖెతే కటిట్సుత్ నాన్నని అనాన్డో ఆ సంగీతకారుడు ఈ కోటలోకి అడుగు 
పెటట్కుండానే చనిపోయాడు. 

లుడివ్గ్ కి ఒక రాకుమారితో పెళిళ్ నిశచ్యం అయాయ్క చాలాసారుల్  పెళిళ్ తేదీని వాయిదా వేసూత్  వచిచ్ చివరికి పెళిళ్ని 
రదుద్  చేసుకునాన్డు. చివరిదాకా పెళిళ్ చేసుకోకుండా ఒంటరిగానే ఉండిపోయాడు. మసంబంధాల విషయంలో అతనికేవో 
అయోమయాలు, సమసయ్లు, పర్శన్లు ఉండేవని వాటి మూలంగా జీవితమంతా అతనెంతో తీవర్ అంతరమ్థనానికి గురయేయ్వాడని లుడివ్గ్ 
అపప్టోల్  రాసుకునన్ పరస్నల్ డెరౖీల వలల్ అతను చనిపోయాక తెలిసిందట. తన హయాంలో ఇంత గొపప్ గొపప్ కటట్డాలని నిరిమ్ంచిన 
లుడివ్గ్ 1886 లో నలభె ౖసంవతస్రాల వయసులో ఒకనాటి సాయంతర్ం తన వెదౖుయ్డితో కలిసి సరసుస్ తీరానికి విహారానికి వెళిళ్ మళీళ్ 
తిరిగిరాలేదు. కేవలం నడుము లోతు నీళుళ్నన్ సరసుస్లో లుడివ్గ్, అతని కూడా ఉనన్ వెదౖుయ్డు ఇదద్రూ మరణించారు. సవ్తహాగా మంచి 
ఈతగాడెనౖ లుడివ్గ్ ఆతమ్హతయ్ చేసుకునాన్డంటే ఎవరూ నమమ్లేదు. అతని శరీరానిన్ పరీకిష్ంచిన వెదౖుయ్లు కూడా అది ఆతమ్హతయ్ అని 
నిశచ్యంగా నిరాద్ రించలేకపోయారు. లుడివ్గ్ తో పాటు వెళిళ్న వెదౖుయ్డి శరీరం పెనౖునన్ గాయాలని చూసి వాళిళ్దద్రి మరణం గురించి 
రకరకాల అనుమానాలు, సందేహాలు ఇపప్టికీ చరితర్లో మిగిలిపోయాయి. ఈ రోజుకీ లుడివ్గ్ జీవితం, మరణం ఒక మిసట్రీ గానే 
మిగిలిపోయింది. జీవించి ఉనన్పుప్డు "I wish to remain an eternal enigma to myself and to others" అని చెపిప్న లుడివ్గ్ 
మరణం కూడా ఎవరికీ అంతు పటట్కుండానే మిగిలిపోయింది. లుడివ్గ్ మరణించే సమయానికి సగం నిరామ్ణంలో ఆగిపోయిన ఈ 
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రాజ సాదాలనిన్ంటినీ పబిల్క్ చేసి పరాయ్టక శాఖ వారు పర్జలందరి సందరశ్నారథ్ం తెరిచారు. అందువలల్ ఇపుప్డీ కటట్డాలనీన్ మనం 
లోపల తిరిగి చూసే వీలుంది. అదీ లుడివ్గ్ కథ! 

  జరమ్నీ చరితర్ అనగానే పర్పంచం 
మొతాత్ నికి రెండో పర్పంచ యుదాధ్ నికి దారి తీసిన ఆనాటి 
పరిసిథ్తులు, హిటల్ర్ హయాంలో జరమ్నీలో యూదులపె ౖ
అతయ్ంత కిరాతకంగా జరిగిన ఊచకోతలు గురొత్సాత్ యి. 
అపప్టోల్  యూదులందరినీ బానిసలుగా ఉంచిన నాజీ 
కానస్ం షన్ కాంపులోల్  ఒకటెనౖ Dachau 
concentration camp కి నేను వెళిళ్ చూసాను. అపప్టి 
రక త్చరితర్కి సజీవ సా ంలా ఉంటుందా పర్దేశం. ఆ 
కాంపులోల్  బానిసలని ఎలా చూసేవారు, ఎనిన్ హింసలు 
పెటేట్వారు, ఎలా చంపేవారు లాంటి అనీన్ వివరాలతో, 
ఫోటోలు, వీడియోలతో అంతా డాకుయ్మెంట్ చేయబడి 

పర్దరశ్నకి ఉంటుంది. బానిసలాల్  వారు గడిపిన జెళౖళ్ లాంటి గదుల తాలూకు నమూనాలు కొనిన్ అపప్టివి అలాగే ఉంచారు. ఆ పర్దేశంలో 
నించునన్పుప్డు కొనేన్ళళ్ తం సరిగాగ్  ఇదే చోట అంత ఘోర మారణహోమం జరిగిందనన్ తలంపుకి ఒళుళ్ జలదరించింది. ఏ పాపమూ 
ఎరుగని ఎంతమంది మనుషులు నరకయాతన అనుభవించారో కదాని మనసు దర్వించింది. అది చూసొచాచ్క కొనిన్ రోజులదాకా దాని 
చుటూట్ నే తిరిగేవి ఆలోచనలు. కానీ ఈ దేశంలో ఇలా జరగడం తాము గరిహ్ంచే విషయం అని వారు ఒపుప్కుంటూనే, జరిగిన ఘోరానిన్ ఏ 
మాతర్ం కపిప్పుచుచ్కోడానికి కానీ, దాచుకోడానికి కానీ పర్యతిన్ంచకుండా అంత వివరంగా అనీన్ డాకుయ్మెంట్ చేసి పర్పంచానికి 
పర్దరిశ్ంచడం చూసి నాకు జరమ్నల్ మీద గౌరవం కలిగింది. ఒకనాటి చరితర్ సిగుగ్  పడాలిస్నంత తపేప్ కావొచుచ్.. కానీ తపుప్ జరిగిందని 
మరిచ్పోకుండా గురుత్ ంచుకోవడం, 
సరిదిదుద్ కోవడానికి పర్యతిన్ంచడం, 
మంచి మారగ్ం వెపౖు 
పయనించాలనుకోవడం.. ఇవి 
ఖచిచ్తంగా గౌరవించతగగ్ విషయాలే 
అనుకుంటాను. 

  Dachau concentration camp memorial site

  Remnants of the Berlin wall, Potsdamer platz, Berlin 
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7  జరమ్నీయం

  జరమ్నీ రెండు ముకక్లుగా విడిపోయి పశిచ్మ బెరిల్న్ మహానగరానిన్ తూరుప్ జరమ్నీ నుంచి విడదీయడానికి 
నిరిమ్ంచబడిన 'బెరిల్న్ వాల్' జరమ్నీ చరితర్లో మరో చీకటి ఘటట్ం. ఆనాటి రాజకీయ సంకోష్భాలకి బలెపౖోయిన ఎంతోమంది సామానయ్ 
పర్జల కనీన్ళళ్కి మౌనసాకిష్గా నిలిచిన 'బెరిల్న్ వాల్' శేషంలా ఈ రోజుకీ మిగిలిన చేదు గురుత్ లని చూసినపుప్డు కూడా మాటలకందని 
వేదనాపూరితమౖెన భావమేదో కముమ్కొచిచ్ంది. మనిషిలో దాగునన్ హింసాపర్వృతిత్కి, అధికార దాహానికి, మానవతారాహితాయ్నికి పర్తీకలుగా 
మన పర్పంచ పటం పెనౖ ఇలాంటి కళంకపు చిహాన్లెనోన్ కదా అనిపించింది.  

"ఏ దేశ చరితర్ చూసినా ఏమునన్ది గరవ్కారణం.. నరజాతి చరితర్ సమసత్ం పరపీడన పరాయణతవ్ం.."  
అనన్  మాటలు మరోసారి జాఞ్ పకం వచాచ్యి.  
 

* లుడివ్గ్ బొమమ్ గూగుల్ నుంచి తీసుకునన్ది. 

  
         మరో గుపెప్డు ఊ లు వచేచ్ నెలలో...   
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