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ఎతుత్ పలాల్లు, కొండలు - లోయలు.. రోడుడ్కు రెండు పకక్లా నిలబడి చూసుత్నన్ పొడుగాటి దేవదారు వృకాష్లు,
ముళళ్ జాతి మొకక్లు. అనిన్ంటినీ దాటుకుంటూ పాము మెలికలాల్ంటి రోడుడ్మీద నుంచి ఆరీమ్ జీపు దూసుకుపోతోంది.
ఎనోన్ సినిమాలోల్ ఎంతో అందంగా చూపించిన కాశీమ్రం.
కిటికీ దగగ్ర కూరుచ్నన్ నేను బయటకు

చూడటంలో నిమగన్మైపోయాను. పర్తి ఒకక్టీ ఇంతకు

పూరవ్మునన్టుల్గానే వుంది. నేను ఎంత అందంగా వుంటుందనుకునాన్నో అలాగే వుంది పర్కృతి.
కాశీమ్ర పర్కృతి రమణీయత ఎవరినీ ఊపిరి తీసుకోనివవ్నంత అందంగా, గొపప్గా వుంటుంది. అకక్డి జనానిన్
చూసినపుప్డు, వారి మాటలు వినన్పుప్డు మాతర్ం మరోలా వుంటుంది. వారి కళుళ్ ఉదాసీనంగా గోచరిసాత్యి. వాటిలో
ఏదో శూనయ్ం నిండిపోయివుంటుంది. భావరహితం. ఏదో అపనమమ్కానిన్, అభదర్తా భావానిన్ అణచిపెటుట్కుంటునన్
ధోరణి కలగకమానదు. భయం చుటేట్సుకునన్టుల్ండడం వలల్ ఆ లోయ నిశశ్బద్ంలో మునిగిపోయివుంటుందనిపిసుత్ంది.
ఒకక్ ముకక్లో చెపాప్లంటే కాశీమ్రు పర్జల సంతోషానిన్, సేన్హభావానిన్ ఉగర్వాదం మింగేసింది.
రకరకాల భావాలు మనసులో కదులుతుండగానే ఒక గేటుముందు జీపు ఆగింది. గేటుపైన అరధ్వృతాత్కారంలో
వునన్ ఇనుపబోరుడ్మీద ఇంగీల్షు అక్షరాలు: BORDER SECURITY FORCE, BARAMULLA ఈ గేటుగుండా నేను
ఎనిన్సారుల్ తిరిగానో. నా బాలయ్మంతా కాశీమ్రలో అనేక పర్దేశాలలో గడిచిపోయింది నానన్ బి ఎస ఎఫ లో వుండడంవలల్.
ఆయన చివరగా పనిచేసింది ఇకక్డే. ఇకక్డునన్ ఈ BSF కావ్రట్రస్లో టీనేజ కొంత గడిచింది.
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ఆ తరువాత చాలా ఏళుళ్ గడిచిపోయాయి. అయినా ఏదో తెలియని అనుబంధం. ఆ చెటుల్, ఆ మెస, కావ్రట్రుల్,
విశాలమైన మైదానాలు.. ఆ మైదానాలోల్ జవానులు శిక్షణకు సంబంధించిన అభాయ్సాలు, వాయ్యామాలు, కవాతులు.
పూలతోటల మధయ్ వునన్ హాలోల్ తరచు జరిగే పారీట్లు, సాంసక్ృతిక కారయ్కర్మాలు, సిబబ్ంది కుటుంబ సభుయ్ల
కోలాహలం.... అనీన్ జాఞ్పకాలు.
"సేన్హ" పర్శాంత పిలుపు పరధాయ్నంలోంచి ఒకక్సారిగా బయటకు లాకొక్చిచ్ంది.
దగగ్రగా వచిచ్ భుజం మీద చేయి వేసూత్ "పగటి కలలు కనడానికి మీకు చాలా టైము, అవకాశాలునాన్యి మేడం.
ముందు మనం మన తాతాక్లికమైన గూటికి వెడదాం" అనాన్డు నవువ్తూ.
"ఇలుల్ అంటే బావుంటుంది కదా" అనాన్ను.
కాసేపటి తరువాత పర్శాంత ఆఫీసు పని మీద బయటకెళిళ్పోయాక నేనొకక్రిత్నే వునాన్ను. మంచం మీద నడుం
వాలిచ్, కళుళ్ మూసుకునాన్ను. ఒకక్సారిగా అజీజ ముఖం మనసులో మెదిలింది. కళుళ్ తెరుచుకునాన్యి. పెదద్ నిటూట్రుప్
బయటకొచిచ్ంది.
ఇకక్డకు బయలుదేరినపప్టున్ంచీ ఎడతెగని విధంగా అజీజ గురుత్కొసూత్నే వునాన్డు. అజీజ నాకు మంచి
సేన్హితుడు.
అజీజ.
ఎకక్డో ఒక చోట ఆయుధాలతో జనం మీద కాలుప్లు జరుపుతూనే వుండి వుంటాడు.
ఆ ఆలోచనలనుండి మనసును అందంగా గడిచిన జీవితం వైపుకు, మరలేచ్ పర్యతన్ం చేశాను.
నానన్కు బారాములాల్ టార్నస్ఫర అయిన కొతత్. సూక్లోల్ నాకు అది మొదటిరోజు.
పిర్నిస్పాల ఆఫీసు రూంలో వెయిట చేసుత్నాన్ను, కాల్స మానిటర ననున్కూడా తీసుకెళళ్డానికి వసుత్నాన్డంటే.
కాసేపటికి ఒక అబాబ్యి వచాచ్డు. "నువేవ్నా సేన్హ అంటే. ఐ యాం అజీజ. నేను నినున్ కాల్సుకు తీసుకెళాళ్లి. పీల్జ కం."
అజీజ తెలల్గా, పొడుగాగ్, బలంగా వునాన్డు. సూక్లు యూనిఫాంలో చూడముచచ్టగా కనిపించాడు. అతను
ముసాత్బైన తీరు చూసేత్ నేనే సిగుగ్పడాలి. ననున్ నేను చూసుకునాన్నోసారి. జీనస్, సెవ్టట్ర.. ఎందుకో నా అవతారం నాకే
నచచ్లేదు.
అజీజ ముఖంలో వుండే అమాయకతవ్ం, శుభర్త, కర్మశిక్షణ చూసేవారిని కటిట్పడేసాత్యి. అజీజలోని సౌమయ్త,
ఒకలాంటి రాజసం ననున్ అలాగే విసమ్యంతో చూసుత్ండిపోయేలా చేసిందని చెపప్క తపప్దు.
తరగతి గదిపైన VIIth, section - A ఆని వుంది. నేహ పకక్న కూరుచ్నాన్ను.
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సూక్లోల్ నాకు ముందుగా పరిచయమైంది అజీజ, నేహా. ఆ తరువాత వాళిళ్దద్రూ నాకు చెపప్లేనంత
ఆపుత్లయాయ్రు. వాళళ్ సహాయంతోనే కొతత్ వాతావరణంలో, నేను చదువులో ముందుకెళళ్డం జరిగింది. సూక్లంటే సరదా,
ఇషట్ం ఏరప్డాడ్యి. ఎతంటే, సెలవలంటే బోర కొటేట్ంత. వరుసగా సెలవలొసేత్ ఒకోసారి నానన్ ననున్ జీపులో వాళిళ్ళళ్ దగగ్ర
డార్ప చేసి వెళిళ్పోయేవారు.
అజీజ చాలా తెలివైన అబాబ్యి. కషట్పడే మనసత్తవ్ం. ఇంటి దగగ్ర కూడా చాలా పనులు చేసాత్డు. అమామ్
నానన్లకు సహాయపడతాడు. ఏ పనిచేసినా ఒక పటుట్దల, శర్దద్ కనిపించేది. అతను చెపేప్ సరదా కబురుల్ చాలా ఇషట్ంగా
వినేదానిన్.
మా సేన్హం అలా పెరిగి పెరిగి గటిట్ బంధంగా ఏరప్డింది ఓ మూడేళళ్పాటు. రోజులు అలా గాలికి
తేలిపోతునన్టల్నిపించడం అంతా ఒకరికొకరు తోడుగా వుండడం వలేల్ బాలయ్ం మధురంగా గడిచిపోయింది.
మా ముగుగ్రికీ మా చుటూట్వునన్ పర్పంచం గురించి పెదద్గా తెలిసేది కాదు. కానీ పర్పంచం మామూలుగా లేదు.
ఆలోచించాలిస్న పరిసిథ్తులే.
ఒక రాతిర్.. ఒకే ఒకక్ రాతిర్
పెదద్ మారుప్కు కారణమైంది.
అజీజ సూక్లుకు రావడం మానేశాడు. ఒకటి.. రెండు.. మూడు కాదు చాలా రోజులు. ఏ సమాచారం లేదు.
మొదటోల్ అతని ఆరోగయ్ం బాగుండలేదేమోనని అనుకునాన్ం. చాలా రోజుల తరువాత సెలవల తరువాత ఒకరోజు నేహాను
అడిగేశాను.
విషయం తెలిసేసరికి నోట మాట రాలేదు.
నిశశ్బద్ంలోకి వెళిళ్పోయాం.
ఒకరోజు కొంతమంది ఆరీమ్ డర్సుస్లోల్, అరధ్రాతిర్ దాటాక అజీజ ఇంటోల్ జొరబడి అతని తలిల్తండుర్లిన్ దారుణంగా
హింసించారని ఆ సమయంలో అజీజ వాళళ్ ఆంటీ ఇంటికి పారిపోవలిస్ వచిచ్ందని, ఆ రకంగా అజీజ తనను తాను
రకిష్ంచుకునన్టుల్ తెలిసింది. నేహాతో చూడడానికి వెడదాం అనాన్ను.
'అలాగే' అనుకుని అజీజను చూడడానికి వాళిళ్ంటికి వెళాళ్ం.
అజీజ ఒంటరిగా కూరుచ్ని ఆకాశంలోకి చూసుత్నాన్డు తదేకంగా ఒకక్ మాటలేదు.
దగగ్రగా వెళిళ్ అతని చేయి టచ చేశాను. పటిట్ంచుకోలేదసలు. జసట్ ఒక చూపు చుశాడంతే. ఆ కళుళ్ చూడగానే
భయం వేసింది. ఎరర్బడిన ఆ కళళ్లో అవమాన భారం, దేవ్షం, పర్తీకారం కనిపించాయి. నిజం చెపాప్లంటే నిపుప్లు
కకుక్తునన్టల్నిపించాయి.
అజీజను మొదటిసారి అలా చూడడం. నేనే మాటనాన్ అతని కళళ్లోంచి జరజరా నీటి బిందువులు.
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"చూడు. మీ ఇండియన ఆరీమ్ మా కుటుంబానికి ఏం చేసిందో. మా నానన్ ఏం చేశాడని? చాలా సాధారణమైన
మనిషి. రోజంతా కషట్పడతాడు. అలాల్ అంటే భకిత్, భయం. ఎవరినీ నొపిప్ంచని మనసత్తవ్ం. అంత కూర్రంగా దాడి
చేయాలిస్న పరిసిథ్తి ఏమిటి? మీ మనుషులకు మనసులేదు. గుండెలు కావవి రాళుళ్.. బండరాళుళ్"
మా నానన్ BSF కావడం వలల్ అజీజ అలా అంటునాన్డని అరధ్మైంది. ఆరీమ్ ఆఫీసర కూతురు కావడం వలోల్ ఏమో
అజీజ అనన్ మాటలిన్ సీవ్కరించలేకపోయాను. అతనికి జరిగిన ఘోరం వలల్ అతనలా మాటాల్డుతునాన్డని అనిపించింది.
అతను బాధలో వునాన్డు. నేనే సరుద్కోవాలి.
నేను చెపేప్ది వినడని తెలిసినా కూడా "అజీజ ఇవనీన్ మిలిటెంటుల్ పనేన్ కుటర్లు. మీలాంటి చురుకైన ముసిల్ం
యువకులిన్ తమవైపు తిపుప్కునేందుకు చేసుత్నాన్రని తెలియటేల్దా? వాళుళ్ ఆరీమ్ వాళుళ్ ఎంతమాతర్మూ కాదు. ఆరీమ్
దుసుత్లోల్ వచిచ్న మిలిటెంటుల్. ఆరీమ్ వునన్ది ఇకక్డి పర్జలిన్ రకిష్ంచడానికి. చంపడానికి కాదు" అనాన్ను.
అజీజ వినే సిథ్తిలో లేడని రుజువైంది. గటిట్గా అరిచాడు. "గెట అవుట. నేను ఏ ఇండియనను లెకక్చేయను"
ఆవేశం ఎగిసిపడింది.
నేహ పరిసిథ్తిని గమనించి వెళిళ్పోదామని సైగ చేసింది. నాకు చాలా కోపం వచిచ్ంది అజీజ అంటే. ఆ క్షణం
నుంచీ అతనితో మాటాల్డకూడదనుకునాన్ను. సనిన్హితులతో పర్వరిత్ంచాలిస్న తీరదేనా అనిపించింది.
మనసు సిథ్మిత పడాడ్క ఆలోచించడం పార్రంభించాను. పరిసిథ్తులు ననున్ కలవరపెటాట్యి. కాశీమ్ర మొతత్ం ఇదే
పరిసిథ్తి. హిందువులైన యువకులిన్ చంపేయడం, వారి కుటుంబాలను భయభార్ంతులకు గురిచేసి కాశీమ్రను వదిలి
పారిపోయేలా చేయడం, ముసిల్ం యువకులిన్ ఎతుత్కుని పోవడం, మనసు మారచ్డం, శిక్షణనివవ్డం, జిహాదకు పనిచేసేలా
తయారు చేయడం.. ఇది మిలిటెంటల్ పని.
పెదద్ మొతాత్లోల్ డబాబ్శచూపించడం, బలిదానం జరిగితే వారి కుటుంబాలను ఆదుకుంటామని చెపప్డం.
నిరుదోయ్గం, మిలిటెంటల్ నుండి ఒతిత్ళళ్ కారణంగా యువకులకు మరో దారి కనిపించక ఈ మారగ్ం ఎంచుకుంటునాన్రు.
భారత వయ్తిరేక భావాలిన్ నూరిపోసూత్ తీవర్వాదులు అగిన్కి ఆజయ్ం పోసుత్నాన్రు. పర్శాంతతను చెడగొడుతునాన్రు.
ఇపుప్డు అజీజ వంతు వచిచ్ంది.
ఆ తరువాత అజీజను చూడటం తటసిథ్ంచలేదు. నేనూహించినదే నిజమైంది. కాల్సమేటస్ దావ్రా తెలిసింది ఒక
తీవర్ వాద సంసథ్కోసం పనిచేసుత్నాన్డని.
కొనిన్ నెలల తరువాత నగరంలో టూరిసట్ సాప్ట దగగ్రెకక్డో బాంబ బాల్సట్లో

ఎందరో మృతి చెందారు.

అనేకమందికి గాయాలయాయ్యి. మరాన్డు పేపరోల్ ఏవేవో ఫోటోలు.. వారత్. ఆ బాంబు పేలుళళ్లో అజీజ వునాన్డని
చెపుప్కునాన్రు.
నా మెదడు మొదుద్బారినటల్యింది.
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అంతే పదిహేనేళళ్ లేత వయసులో అజీజ ఒక మిలిటెంట.
నానన్కు టార్నస్ఫరైంది.
ఈసారి రాజసాథ్న. బారాములాల్ నుంచి వెళిళ్పోయినా నేహాతో సేన్హం కొనసాగుతూనే వుంది. రోజు రోజుకీ
దిగజారుతునన్ పరిసిథ్తులిన్ తనే చెపేప్ది.
మిలిటెంటల్ దాడుల కారణంగా సాధారణ జనజీవనం సత్ంభించిపోయింది. జనం నవవ్డం మరచిపోయారు.
ఎపుప్డు ఏ పర్మాదం పొంచి వుందో అనన్ భయం ముసుగులో బతుకీడుసుత్నాన్రు.
చాలా బాధనిపించింది తెలుసుకునన్పుప్డు. కాశీమ్ర అంటే నా హృదయంలో పర్తేయ్క సాథ్నం. బాలయ్సమ్ృతులు.
కాశీమ్రి అనిపించుకోవాలనిపించేది. రకత్పాతం సృషిట్ంచడం వలల్ వారికి ఒరిగేదేమిటి? ఏ సావ్తంతర్య్ం కోరుకుంటునాన్రు?
తోటివారిని చంపుకుంటూ ఏం సాధిసాత్రు? అమాయకుల పార్ణాలు తీసే హకుక్ ఎవరిచాచ్రు? రకరకాల పర్శన్లు...
జవాబులేని పర్శన్లు.
తీవర్వాదుల అరాచకమైన పనులకు యువకులు కావాలి. పార్ణాలకు తెగించి సాహసాలు చేయాలి. దానిని
అడుడ్కునేందుకు భారత జవానులు తమ పార్ణాలను పణంగా పెటాట్లి. దుసాస్హసాలను ఎదురొక్నేందుకు సాహసం.
ఏమిటీ పరిసిథ్తి.. శతృదేశాలు పైకి శాంతి పలుకులు పలుకుతూ తీవర్వాద సంసథ్లకు చేయూతను అందిసుత్నాన్యి.
దారుణాలు జరిగినపుప్డలాల్ పండుగ చేసుకుంటునాన్యి.
కాలం ఎవరికోసం ఆగదు.
కొనేన్ళుళ్ గడిచిపోయాయి. పి.జి కూడా పూరిత్చేశాను. ఒకరోజు ఏదో ఆంగల్ పతిర్క తిరగేసుత్ంటే అందులో అజీజ
ఫోటో. దాని కిర్ంద ఇదద్రు సీనియర ఆరీమ్ అఫీషియలస్ను చంపిన వారత్.
ఆ వారత్ మనసును చిందరవందర చేసింది. ఎంత అమాయకంగా వుండేవాడు. ఒక కరుడు గటిట్న తీవర్వాదిగా..
ఇపుప్డిలా.
నేనేం చేయగలను - పిచిచ్ పర్శన్.
చేయగలిగిందేమీ లేదు.
అదే పర్దేశం.
అజీజ, నేహా, నేనూ కలిసి తిరిగిన పర్దేశాలు. ఆటలు, పాటలు. మధురమైన బాలయ్ సమ్ృతులతోబాటు అజీజలో
ఊహించని ఉగర్రూపం గురొత్చిచ్నపుప్డలాల్ కళుళ్ ఎందుకో చెమరుసాత్యి. అందరూ మనుషులే. గుణాలను బటేట్ చరయ్లు.
రోజులు .. వారాలు.... నెలలు - జీవితం ఒక కర్మంలో సాగిపోతోంది.
ఒకరోజు నేను, పర్శాంత మారెక్టకు వెళాళ్ము. నేను షాపింగ చేసూత్ బిజీగా వునాన్ను.
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అంతలోనే పెదద్ లజడి. జనం పరుగులు.
కొనిన్ దుకాణాల వాళుళ్ సడనగా షటరస్ దించేసుత్నాన్రు.
తలెతిత్ చూశాను హడావిడికి.
పర్శాంత గన బయటకు తీసి ముందుకు పరిగెతాత్డు. నా వెనుక వునన్ ఎవరికో గురిపెడుతూ. "అజీజ...
సాట్ప..కదలొదుద్. చెబుతునాన్ను. అకక్డే ఆగిపో. నా చేతులోల్ చచిచ్పోతావు" గటిట్గా అరిచాడు పర్శాంత.
పర్శాంత కంఠసవ్రం అంత తీవర్ంగా వుంటుందని నాకు తెలియదు.
ఒక మొరటు చేయి ననున్ గటిట్గా లాగిపటుట్కుని వెనకనుండి నా నుదురు భాగానికి గన గురిపెటట్డం జరిగింది.
చేతులు మెలిపెటట్బడివునాన్యి. వెనకిక్ తిరగలేని పరిసిథ్తి నాది. వెనుక అంతే బిగగ్రగా, కరక్శంగా వునన్ గొంతు.
"ఆలోచించుకో. ఒకక్ అంగుళం ముందుకు కదిలినా నేను ఈమెను కాలేచ్సాత్ను.. చూసాత్వా?"
నా జీవితం పర్మాదంలో పడింది. కానీ నేను భయపడలేదు.
అతను అజీజ అని నాకరధ్మైంది. ననున్ చంపలేడు. తపిప్ంచుకోవడానికి ననున్ అడడ్ం పెటుట్కునాన్డు అంతే. అతి
కషట్ం మీద ముఖం తిపిప్ చూశాను.
ఏళళ్కొదీద్ మనుషులిన్ చంపి, చంపి కఠినంగా మారిపోయాడు. కళళ్లోల్ నేను ఇదివరలో చూసిన అమాయకతవ్పు
ఛాయలు ఇంకా...
"అజీజ" మృదువుగానే అనాన్ను.
చూడగానే గురుత్పటాట్డు. చేయి గడడ్కటిట్నటల్యి నిశచ్లుడయాయ్డు.
అంతే - ఆ రెపప్పాటు సమయంలో -...
బులెల్టల్ శబాద్లు.. భయంకరమైన అరుపులతో కలిసిపోయాయి.
అజీజ నేలకొరిగిపోయాడు.
చూసుత్నన్ నాకు కళుళ్ తిరిగాయి. షాకలో వుండిపోయాను.
పర్శాంత ముందుకొచిచ్ ననున్ గటిట్గా కౌగిలించుకునాన్డు. 'సేన్హ' నీకేం కాలేదుగా అంటూ.
"తీవర్వాదుల ఆట కటిట్ంచాలంటే ఇదొకక్టే మారగ్ం. ఈ మాతర్ం సాహసం అవసరం. అజీజ కరుడుగటిట్న
తీవర్వాది. వాటెడ లిసట్లో వునాన్డు. మమమ్లిన్ టారెగ్ట చేసుత్నాన్డని తెలుసు. మొనీన్ మధేయ్ BSF సిబబ్ందిని చంపాడు"
పర్శాంత ఇంకా ఏదో చెబుతునాన్డు. అతనేం అంటునాన్డో నాకు సప్షట్ంగా వినబడడంలేదు. అజీజ కేసి
చూసుత్ండిపోయాను. నా ముఖం పాలిపోయి వుండాలి.
పర్శాంత నా భుజాలను పటుట్కునన్పుప్డు నాలో ఒకలాంటి వణుకు.
"ఏమైంది సేన్హా. బానే వునాన్వుగా?"
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అజీజను ఈ విధంగా చూడాలిస్వసుత్ందని నేనెపుప్డూ అనుకోలేదు. సూక్లోల్ చేరిన మొదటిరోజు ననున్ కాల్సులో
కూరోచ్బెటట్డం గురొత్చిచ్ంది.
ఇపుప్డు కళళ్ముందు రకత్ం మడుగులో అజీజ. కళుళ్ తెరిచే వునాన్యి. ఏదో చెపాప్లనుకుంటునాన్డేమో.
మంచి తెలివైన సూట్డెంట. ఒక డాకట్రో, ఇంజినీరో ఏదైనా అయివుండేవాడు. ఎందరి పార్ణాలో కాపాడేవాడు.
దేశానికి కావలిస్న యువకుడు.. ఇపుప్డిలా.. పర్తిక్షణం పార్ణాలతో చెలగాటం ఆడుతూ చివరికి అజీజ ననూన్, నా భరత్ను కూడా చంపివుండేవాడనన్ విషయానిన్ మరచేపోయాను.
పర్శాంత నేను భయంతో ఏడుసుత్నాన్ననుకుని దగగ్రకు తీసుకునాన్డు.
"భయంలేదు. వాడు చచాచ్డు ఊరుకో" ఓదారాచ్డు.
దానికి బదులేం యివావ్లో తెలియలేదు నాకు. రహసయ్ంగా బాధపడాడ్ను. ఆ కలకలం తరువాత ఆ లోయ ఇంకా
నిశశ్బద్ం గా మారింది. నా గుండెలో నిశశ్బద్ంలా.
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