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- 19 అమెరికా ట్ ంగ్ కౌచ్ కథ కాని ఛానెల్ కటు
ట్ కథ
ఇంచుమించు ముఫైఫ్ ఏళల్ కిర్తం ఓ రోజు మా హూయ్సట్న లో ఒకానొక కోరుట్ వారి నుండి “ఫలానా రోజున ఉదయం 8 గంటలకు
తమరు జూయ్రీ డూయ్టీలో ఎంపిక నిమితత్ం ఎంపిక చేయబడినారు అని మీకు తెలియజేసుత్నాన్ం. అమెరికా నాయ్య సూతార్ల పర్కారం మీరు వెరిర్
వెధవ కారణాలు చెపిప్ తపిప్ంచుకోడానికి వీలు లేనందున సదరు తేదీ నాడు సదరు కోరుట్కి విధిగా వచిచ్ తీరవలయును అని ఈ సమనుల్ మీకు
జారీచేయడం అయినది.” అని ఒక ఉతత్రం వచిచ్ంది. వారు చెపిప్నది నిజమే. ఆ ఉతత్రం నాకు అందలేదు అనీ, మా ఇంటోల్ కుకక్ పిలల్ అంతయ్
కిర్యలు అనీ, జొరం అనీ, కడుపు నొపిప్ వచిచ్ందీ అని అడడ్మైన వంకలూ పెటిట్ జూయ్రీ డూయ్టీ ఎగొగ్టట్డానికి అమెరికాలో కుదరదు. ఆ రోజు
పైరవేటు ఆఫీసులలో కూడా ఆ పౌరుడికి శలవు ఇచిచ్ తీరాలి. రేపో, ఎలుల్ండో బాలీచ్ తనేన్ పరిసిథ్తిలో ఉనన్పుప్డో, మరొకటి రెండు అతి
ముఖయ్మైన మానవతా కారణాలకి తపప్ ఈ జూయ్రీ డూయ్టీకి అమెరికా పౌరులైన వారిని సుమారు 500 మందిని ఒకసారి పిలుసాత్రు. వారిలో
పెదద్ కంపెనీల అధయ్కుష్ల దగగ్ర నుంచీ మా ఇంటి గడిడ్ కట చేసే ఫెరాన్ండేజ దాకా ఎవరైనా ఉండవచుచ్ను, పర్తీ పౌరుడూ ఎటువంటి
భావజాలం వారు అయినా ఉండవచుచ్ను. అందులో ఆయా కేసులకి సంబంధించిన ఇరు పకాష్ల నాయ్యవాదులు, తమ కేసులో ఎవరి పకాష్న
నిరణ్యం తీసుకునే అవకాశం ఉండే అవకాశం ఉంది అని ఊహించుకుని ఆయా వయ్కుత్లతో మాటాల్డతారు. ఎందుకంటే ఇరుపకాష్ల వారు
సమానంగా ముగుగ్రి నుంచి ఆరుగురు దాకా జూయ్రీ సభుయ్లని ఎంపిక చేసుకుంటారు. ఈ తతంగంలో జూయ్రీ డూయ్టీకి పిలవబడిన 500
మందిలో ఎంపిక అవడం అంత సులభం కాదు. ఈ పర్కిర్య పోలీసుల పర్మేయం ఉనన్ కిర్మినల కేసులకి పరిమితం. ఆశచ్రయ్ం ఏమిటంటే
అమెరికా పౌరుడిగా మీరు ఓటు వెయయ్కపోయినా పరవాలేదు కానీ జూయ్రీ డూయ్టీ చెయయ్క పొతే చటట్రీతాయ్ నేరం కాబటిట్ శిక్ష పడుతుంది. పైగా
పోలీసుల బాధయ్త పబిల్క పార్సికూయ్టర దావ్రా నేరం, ఆరోపించడం, నిరూపించడానికి పర్యతిన్ంచడం మాతర్మే. అందరి వాదాలూ విని నేరం
జరిగిందా లేదా నిరణ్యం మాతర్మే....దోషి -నిరోద్షి..అంతే జూయ్రీ చెయాయ్లిస్న పని. అది కూడా ఏకగీర్వంగానే జరగాలి. మెజారిటీ నిరణ్యం
కాదు. జడీజ్ గారు దానికి శిక్ష విధిసాత్రు. ఇదీ పధధ్తి. అలా అని అనిన్ కేసులకీ జూయ్రీలు ఉండవు.
ఏమైతేనేం, ఆ రోజు నేను జూయ్రీ డూయ్టీ కి ఎంపిక అయాయ్ను. అంతే కాదు. ఆ ఆరుగురు జూయ్రీ పానెల కి చైరమ్న గా కూడా ననున్
ఎనున్కునాన్రు. అదీ అమెరికా అంటే. ఎకక్డో కాకినాడ నుంచి వలస వచిచ్న ననున్ ఇదద్రు నలల్ మహిళలు, ఒక మెకిస్కన, ఒక చైనా
అమామ్యి, ఒక తెలాల్యన ఉనన్ ఆ జూయ్రీ పానెల కి ననున్ అధయ్కుష్డిగా ఎనున్కోవడం అనేదే అమెరికా పర్జాసామయ్ం అంటే! ఒకానొక నైట
కల్బ లో డానస్ర నిబంధనలకి విరుదద్ంగా అశీల్లంగా పర్వరిత్ంచిందా లేదా ఆ రోజు విచారణకి వచిచ్న కేసు. అంటే కైరమ డిటెకిట్వ ఒకడు
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మామూలు బటట్లలో ఒక అనామిక కషట్మర గా ఆ కల్బ కి వెళిల్, ఆ అమామ్యితో మాటలు కలిపి, ఉచుచ్లో వేసి అరెసట్ చేసి ఈ కేసు పెటాట్డు.
సరదాగా ఆ ఫోటోలు, వీడియోలు చూపిసాత్రేమో అని మాలో కొందరు కుతూహల పడినా వారిని నిరుతాస్హ పరుసూత్ వాదోపవాదాలు
జరిగాక జడీజ్ గారు మమమ్లిన్ మా నిరణ్యం కోసం అని జూయ్రీ గది లోకి పంపించారు. ఇకక్డ విశేషం ఏమిటంటే ఆ గదిలో మేము తపప్
ఇంకెవరూ ఉండరు. ఒకక్ కాగితం ముకక్ ఉండదు. ఆ కేసుకి సంబంధించిన దసాత్వేజులు, ఫోటోలు, వీడియోలు అడిగి తెపిప్ంచు కోవచుచ్ను.
ఏక గీర్వ నిరణ్యం వచేచ్ దాకా ఎనిన్ గంటలయినా, రోజులయినా, నెలలు అయినా పటట్ వచుచ్ను. రోజుకి ఏకంగా పనెన్ండు డాలరుల్ వేతనం
ఇసాత్రు. అంటే అంత తకుక్వ అని తాతప్రయ్ం. మా దగగ్ర ఉనన్ కేసులో కాగితాలూ లేవు, లీగల పాయింటూల్ లేవు, ఫోటోలు, వీడియోలు అంత
కనాన్ లేవు. ఉనన్దలాల్ అమాయకంగా ఉనన్ ఆ అమామ్యిని నమమ్డమా లేక మారు వేషంలో వెళిళ్న పోలీసుని నమమ్డమా అనేదే మా
ఆరుగురికీ ఉనన్ సమసయ్. పాపం ఆ అమామ్యి నాలుగు డబుబ్లు సంపాదించుకోడానికి డానుస్లతో తన ఉదోయ్గం చేసుకుంటే తపేప్మిటీ అని
కొందరూ, అయితే మటుకు మగాడితో పబిల్క గా తపుప్ కదా అని కొందరూ, అసలు ఆ పోలీసు అలా దొంగలా వెళళ్డం లా పర్కారం కరకట్
కాదు కదా. అతను పోలీసు అని తెలిసేత్ ఆ అమామ్యి అతడితో పబిల్క శృంగారం చేసేది కాదు కదా అని కొందరూ, ఇలా గంటల తరబడి
మాటాల్డుకునాన్క..కొటాల్డుకో లేదు..మాటాల్డుకోవడమే...ఏకగీర్వ అభిపార్యం రాలేదు. ఆఖరికి చైరమ్న గా నేను ఏది నిరణ్యిసేత్ అదే
ఒపుప్కుంటాం అని రెండో రోజు మధాయ్హన్ం సమయానికి అందరూ ఒపుప్కునాన్రు. అలా మా సమిషిట్ నిరణ్యానిన్ మా జడీజ్ గారికి చెపప్గానే
అది ఒపుప్కోని లాయర గారు మాకు ముందు తెలియని ఒక మహాసత్రం వేశాడు..అదేమిటీ అంటే..”ఏ జూయ్రీ సభుయ్లు ఏ పకాష్న ఓటు వేశారు
అనే సంఖాయ్ బల నిరూపణ కావాలి” అని జడీజ్గారు అడిగారు. ఆయన మాలో ఒకొక్కరినీ అడగాగ్నే మాది ఏకగీర్వ నిరణ్యం కాదు అని
తేలిపోగానే కేసు కొటేట్శారు. అందరూ నవువ్కుంటూ హాయిగా ఇంటికి వెళిళ్పోయారు...ఆఖరికి ఆ డానస్ర అమామ్యి, ఆ డిటెకిట్వూ కబురుల్
చెపుప్కుంటే వెళిళ్పోతునన్ ఆహాల్దకరమైన దృశయ్ం కూడా నా కంట బడి, అమెరికా పౌరుల సౌహారర్ద్ హృదయాల పటల్ మరొకసారి ఆశచ్రయ్
పోయాను.
ఇదంతా ఇపుప్డు ఎందుకు జాఞ్పకం వసోత్ందీ అంటే...మన ఇండియాలో జూయ్రీ అంటే టీవీ లలో వచేచ్ చరాచ్ వేదికల నిరావ్హకులు,
అందులో పాలొగ్నే వారు, పతిర్కలలోవారత్లు వార్సేవాళేల్. అసలు కేసు ఏమిటో తెలియకుండానే వీళుళ్ తీరుప్ ఇచేచ్సాత్రు. ఉదాహరణకి ఇపుప్డు
హోరుమని పర్చారం సాగుతునన్ అమెరికాలో తెలుగు తారలతో దేహ వాయ్పారం కేసు సంగతే తీసుకోండి. అమెరికాలో FBI వారు తమకు
వచిచ్న రెండు ఫిరాయ్దుల ఆధారంగా ఒక కేసు నమోదు చేసి, ఆరు నెలల పైగా విచారణ చేసి, ఆ వివరాలు హోమ లాండ సెకూయ్రిటీ వారికి
ఇవవ్గా వారు కోరుట్లో కేసు నమోదు చేసి ఆ నిందితులని అరెసట్ చేశారు. అది జరిగి రెండు నెలలు అయింది. అంటే గత ఎనిమిది నెలలుగా ఈ
విచారణ జరుగుతునన్పప్టికీ, అరెసట్ అయి రెండు నెలలు అయినపప్టికీ మన పాతిర్కేయ పర్బుదుద్లకీ, టీవీ వారికీ ఏమీ తెలియదు. ఒక
అమెరికా పతిర్క పర్కటించిన వారత్ దావ్రా తెలిశాక..ఓరి నాయనోయ...ఏ చానెల చూసినా అదర గొటేట్, పగల గొటేట్ వారత్లే. బేర్కింగ నూయ్స
పేరిట అంతా పగల గొటట్డం, విరగొగ్టట్డం..అనిన్ంటి కనాన్ అనాయ్యం అసలు కేసు వదిలేసి, అభియోగం పకక్న పెటేట్సి ....ఇలాంటి వాయ్పారం
అమెరికా సాంసక్ృతిక సంసథ్లు అనీన్ ఎపప్టి నుంచో చేసుత్నన్టూట్, ఏదో ఈ సారి దొరికిపోయారు అనన్టూట్ ఒకటే ఊక దంపుడు. ఒక సినిమా
పర్ముఖుడు మరీ అనాయ్యంగా “మేము తలిల్దండుర్లుగా ఎంతో కషట్పడి చదువు చెపిప్ంచి అమెరికా పంపిసేత్ ఇలాంటి పనులు చెయయ్డానికి
అమెరికా సంఘాలు, నిరావ్హకులు ఎంతో సిగుగ్ పడాలి” అని తను సిగుగ్ పడాలిస్న వాయ్ఖయ్లు చేశాడు. ఇక ఇతర సినీ పర్ముఖ కుటుంబాలు
సిగుగ్పడి అసలు ఈ విషయం గురించి మాటాల్డ లేదు
ఇదే కేసు గనక తెలుగు నాట జరిగి ఉంటే.. రెండు రకాల కేసులు జరుగుతాయి...జరగవు..
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ఒకటేమో ..ముందు ఆ దంపతుల మీద అభియోగం రాగానే (విచారణ అకక్ర లేదు..కేవలం కంపైల్ంట చాలు..) ఒక పెదద్ పోలీసు,
పకక్నే మరో నలుగురు ఖాకీ దుసుత్లవారు, ఆ దంపతులిదద్రూ మొహాలు కనపడకుండా గుడడ్లు కటుట్కుని ఉండగా పది మంది టీవీ వాళళ్తో
పెదద్ భేటీ జరుగుతుంది. ఎంత కషట్పడి వారు ఈ కేసు ఎలా ఛేదించి నిందితులని పటుట్కునన్ తమ ఘనకారయ్ం వివరించి చెపాత్రు. ఆ తరావ్త ఆ
కేసు ఏమైనదీ ఎవరికీ తెలియదు. అంతా మరిచ్పోతారు.
ఇక రెండో రకం....ఆ దంపతులు బాగా పరపతి, డబూబ్ ఉనన్ రాజకీయ నాయకుల తాలూకో, సినిమా వారో అయితే ఆ అభియోగం
అందుకునన్ ఆ పెదద్ పోలీసు కొనుకోక్బడతాడు, లేదా శంకరగిరి మానాయ్లకి బదిలీ చెయయ్బడతాడు. ఇక అంతా గప చిప. కేసూ లేదు. గాడిద
గుడూడ్ లేదు.
ఈ కేసు అమెరికాలో జరిగింది కాబటిట్ ఆ పపుప్లేం ఉడకవు. మన తెలుగు టీవీ చానెల వారు ఎవరూ ఆ FBI ఆఫీసర తో ఇంటర
వూయ్ తీసుకునన్ ..కనీసం సెలీఫ్ తీసుకునన్ దాఖలాలు లేవు. జడీజ్ ముందు దాఖలు అయిన దావా కాగితాలు తపప్ ఇంకేమీ ఎవరికీ తెలియదు.
ఇక ఈ దావాలో FBI వారు ఆ సినిమా తారలని బాధితులుగా గురించి వాళళ్ పేరుల్ పర్కటించక పోవడంతో మన ఇండియా టీవీ వారికి అతి
గొపప్ సంచలన వారత్లు వేసే అవకాశం పర్సుత్తానికి తపిప్ పోయి గిజగిజ లాడిపోయారు. అది భరించ లేక, అసలు కేసు గురించి ఏమీ
మాటాల్డ లేక మాజీ తారలని, అమెరికా అవకాశాలు ఎకుక్వగా రాక ఆకోర్శించే వారినీ చరచ్లకి తీసుకొచిచ్ అమెరికా సంఘాలని తిటట్డానికి,
చెయయ్ని నేరాలకీ, చేసుత్నన్ పనులలో లోపాలకీ సంజాయిషీ అడగడం అతి పెదద్ కారయ్కర్మం అయిపోయింది.
ఇంతకీ జరిగిన విషయం ఏమిటీ అంటే ఆ నిందితులు వీసా ఉలల్ంఘనలు ఉలల్ంఘించి అమెరికాలో ఉంటునన్ దంపతులు అనేది
మొదటి అభియోగం. అంతేకాక సినీ తారలకి దొంగ వీసాల కోసం కనీసం రెండు అమెరికా సంసథ్ల ఆహావ్నాలు ఫోరజ్రీ చెయయ్డం. ఇకక్డ
నిజంగా

బాధితులు ఆ సంసథ్లు అయితే అది వదిలి పెటిట్ అమెరికా సంసథ్లు అనీన్ అవకతవక పనులు చేసుత్నాన్యని చెపప్డానికి,

చెపిప్ంచడానికీ పర్యతిన్ంచడం అనిన్ చానెలస్ వారూ చేసుత్నన్ ఘోరమైన తపిప్దం. మొతాత్నికి చాలా మంది టీవీ వారు ఎపుప్డెపుప్డు ఏయే సినీ
తారల పేరుల్, అమెరికా తెలుగు సంఘాల నాయకుల పేరూల్, తదావ్రా వారి వారి రాజకీయ అనుబంధాలతో ఇకక్డి వారి పేరూల్ బయటకు
వసాత్యా, ఎపుప్డు వీరంగం చేదాద్మా అని గోతి దగగ్ర నకక్లాల్గా కాచుకుని కూచునన్టుట్ గా అనిపిసోత్ంది.
ఈ కేసు విచారణ మొదలు అయాయ్క పేరూల్, సంఘటనలూ బయటకు వచాచ్క కానీ అమెరికా సంఘాల పాతర్ ఏమనాన్ ఉందా, లేదా
అనేది తెలియదు. అంత వరకూ టీవీల వారూ, పాతిర్కేయులూ, అమెరికా వచిచ్నపుప్డు నిరాశా నిసప్ృహలకి గురి అయిన వరధ్మాన తారలు,
అవకాశాలు రాని

కళాకారులు, గాల్మర తగిగ్న తారలు, ఆవేశం ఎకుక్వా అవగాహన తకుక్వా ఉనన్ మహిళా సంఘాల నేతలు

కొందరు,..ఒకరేమిటి....అందరూ తమ ఊహాగానాలకి, కొండొకచో దురూహాగానాలకి రెకక్లు కటిట్ దశాబాద్లుగా అనిన్ రంగాలలోనూ మంచి
కృషి చేసుత్నన్ అమెరికా తెలుగు సంఘాలే ఇలాంటి అఘాయితాయ్లకు కారణం అని బురద జలేల్ పర్యతన్ం చెయయ్డం సమంజసం కాదు.
నాకు తెలిసీ ఈ కేసులో మొదటి భాగం ఆ కిషన దంపతుల అమెరికా వీసా నాయ్య సూతార్ల ఉలల్ంఘన. అనగా...ఇచిచ్న వీసా
అయిపోగానే వెనకిక్ వెళిళ్పోకుండా తపుప్డు గీర్న కారడ్ పతార్లు సృషిట్ంచి అమెరికాలోనే ఉండిపోవడం చటట్ రీతాయ్ చాలా పెదద్ నేరం. అలా
దొరికిన వారికి ఇమిమ్గేర్షన చటాట్ల కిర్ంద తగిన శిక్ష వేసి వెంటనే వెనకిక్ ఇండియా పంపించేసాత్రు. ఇక వాళుళ్ నిరవ్హించిన దేహ వాయ్పారం
కిర్మినల నేరం. కానీ బాధితులు ఇండియా పౌరులైన సినీ తారలు. వారిని ఇకక్డ విచారించే అవకాశం లేదు కాబటిట్ ఈ వయ్భిచారం కేసు
ఇండియాకి పంపించి అమెరికా పోలీసు తమ సహకారం అందించడం తపప్ ఇంకేమీ చెయయ్రు అని నేను అనుకుంటునాన్ను. అనగా....ఈ
కేసు ఇండియా వెళుత్ంది. ఇంకేముందీ...ఊష కాకీ...తుసుస్మని గాలిలోకి ఎగిరిపోయే అవకాశం చాలా ఉంది. ఎందుకనగా ఇందులో ఉనన్
నిందితులు, బాధితులు లైన ఒకరిదద్రు హీరోయినుల్, సినీ తారలు, ఏంకరుల్ బహుశా సినీ రంగంలో పరపతి కలవారే అయి ఉంటారు. అలాగే
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డబుబ్నన్ అమెరికా తెలుగు విటులకి ఇండియాలో వారి వారి రాజకీయ పరపతులు ఎలాగా ఉంటాయి. అందువలల్నే ఈ కేసు ఇండియాకి
తరలిసేత్ అంతా మటుమాయం అయిపోయే అవకాశాలు చాలా ఉనాన్యి.
ఏది ఏమైనా...ఈ కేసులో జూయ్రీ ఇంకా సమావేశం అవనే లేదు. ఇమిమ్గేర్షన & దేహ వాయ్పార నేరాల నిరణ్యం రానే రాలేదు.
బాధితులు అందరూ బాధితులేనా, వారిలో కూడా నిందితులు ఉనాన్రా అనేది ఇంకా తేలనే లేదు. కేసు నమోదు అయింది కానీ విచారణ
మొదలు అవనే లేదు. కేవలం రెండు సంసథ్ల పేరిట జరిగిన ఫోరజ్రీ తపప్ అమెరికా తెలుగు సంఘాలకీ , ఈ కేసుకీ ఏమీ సంబంధం లేదు.
నేను గత కొనిన్ వారాలలో ఈ చానెలస్ లో పదే, పదే వింటునన్ సరి కొతత్ మాటలు విత కమిట మెంట, వితౌట కమిట మెంట, విత పాకేజ,
వితౌట పాకేజ, షాపింగ లాంటివి మా అమెరికా సంఘాలకి అనవ్యించవు.
ఇవనీన్ ఎలా ఉనాన్ అమెరికా పతిర్క అయిన చికాగో టిర్బూయ్న లో ఈ వారత్ పర్చురించే దాకా కళుళ్ మూసుకునన్ ఈ తెలుగు టీవీ
చానెలస్ మరియు పతిర్కా మాధయ్మాల వారూ మాకు నీతులు చెపప్డం హాసాయ్సప్దం. సిగుగ్లేని తనం.
అమెరికా తెలుగు సంఘాల నాయకులు, ముఖయ్ంగా జాతీయ సమావేశాల సాంసక్ృతిక విభాగాల సభుయ్లు దేహ వాయ్పారం
పార్తిపదికగా ఇండియా సినీ తారలని, ఇతర కళా కారులనీ ఎంపిక చేసాత్రు అనే అభియోగం ఆ ఆరోపణ చేసే వయ్కుత్ల మానసిక దౌరాభ్గయ్ం
తపప్ ఇంకేమీ కాదు.
మా తెలుగు సంఘాలలో కుల పర్భావంతో సహా మరింకేమైనా ఉండవచుచ్ను. కానీ అమెరికాసిట్ంగ కౌచ అనేది లేనే లేదు. తెలుగు
సంసక్ృతి ముసుగులో అమెరికాలో వయ్భిచార వాయ్పారం పర్సకేత్ లేదు. ఈ వాయ్సం వార్సే సమయానికి అందిన సమాచారం పర్కారం మాజీ
జూయ్రీ చైరమ్న గా ఇదే నా తీరుప్.
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