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ప్రియమైన పాఠక్కలక్క నమస్కుర్ిం
పాపులర్ నవలా స్కహిత్యిం గత్ ముప్పై సింవత్సరాలుగా ర్క ర్కాల
మార్పై చిందుతూనే వస్తుననది. 1950-70 మధ్య కాలింలో పాఠక్కల మధ్య
మానసిక సింబింధాలు, సింఘర్షణ, కథా వస్తువుగా నవలా ర్చన స్కగితే ఆ
త్ర్పవాత్

దశకింలో

కలలూ,

ఆశలూ,

ఆశాభింగాలూ

నవలలోో

చోటుచేస్తక్కననవి. ఆ త్ర్పవాత్ సస్పైన్సస స్కహిత్యమూ, ఇన్వవసిిగేటివ్ నవలలూ
రాజ్యమేలాయి. రాజ్కీయాలూ, మాఫియా కథా వస్తువుగా కూడ్డ చాలా నవలలు
వచాాయి.
కానీ వర్ుమాన ప్రాపించిక పరిసిితులు ఆధార్ింగా కానీ, బ్రతికి వునన
(లేదా) మర్ణించిన నాయక్కల పాత్రలు, వారి సింభాషణలూ అధార్ింగా
తెలుగులో పాపులర్ ర్చనలు రాలేదు. ఇత్ర్ భాషా ర్చనలోో అయితే కెన్వనడీ,
కృశ్చావ్లు కూడ్డ నవలలోో పాత్రలు అవుతార్ప. అమెరికా ప్రెసిడింట్సని కూడ్డ
ర్చయిత్ త్న కథలో ఉపయోగిించుక్కింటాడు. ర్షయన్ కె.జి.బి.ని విలన్సగా
చిత్రీకరిస్తు చాలా నవలలు ఇింగ్లోషులో వచాాయి.
ఒక ప్రళయాింత్కమైన సమసయకి, రొమాింటిక్ టచ్ ఇచిా గత్ చరిత్రనీ,
ప్రముఖ నాయక్కల పాత్రల్నన, మామూలు ప్రజానీకానికి తెల్నని చీకటి రాజ్కీయ
ర్హస్కయల్నన ఆధార్ిం చేస్తక్కని, ఒక అదుుత్మైన ఫింటసీగా మీ అభిమాన
ర్చయిత్ యిండమూరి వీరింద్రనాథ్ వ్రాస్తునన ఈ నవలని మీక్క సమరిైస్తునానిం.
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మాక్క తెలిసినింత్లో తెలుగులో ఇది ఒక ప్రయోగిం. చటిపర్మైన కొనిన
సమసయలు వునాన (పాశాాత్య నవలలకి ఇలాటి చటిపర్మైన సమసయలు లేవు)
స్కహసిించి మేమీ ప్రయోగిం చేస్తునానిం.
దీని మీద మీ అభిప్రాయిం మాక్క వ్రాస్కుర్ప కదూ!
-ప్రకాశక్కలు.
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కాసనోవా 99
ప్రోలోగ్
1931
బ్రిటీష్ సైనయింతో భార్తీయులు హోరాహోరీ పోటాోడుతునానర్ప. హిిందూ –
ముసిోమ్ లిందరిదీ ఒకటే ధ్యయయిం. స్కవత్ింత్రిం!
సరిగాా ఆ సమయింలో హైద్రాబాదకి చిందిన మహమమద ఇకాాలకి ఒక
ఆలోచన వచిాింది. భార్త్దేశానికి గానీ స్కవత్ింత్రిం వస్తు, ముసిోింలు అధికింగా
వుిండే ప్రాింతానిన వేర దేశింగా విడగొటాిలని. ఆ ఆలోచన ‘మహమమదాల్న జినాన’
అనే నాయక్కడికి బాగా నచిాింది.
1940లో “పాకిస్కున్” అనన పేర్పని సృష్ిించార్ప. భార్త్దేశింలో
ముసిోింలక్క భద్రత్ లేదనన నినాదింతో స్కవత్ింత్ర సమయింలో బ్రిటీషర్పస –
ముసిోింలకి రిండు ప్రదేశాలిన ఇచాార్ప. అవి తూర్పై పాకిస్కున్, పశ్చామ పాకిస్కున్.
రిండూ కలిపి ఒకే దేశిం. మధ్యలో భార్త్దేశిం!
స్కవత్ింత్రయిం వచిాన ఇర్వై సింవత్సరాలకి అకుడ ఎనినకలు జ్రిగాయి.
అటు పశ్చామ పాకిస్కున్లో జులఫకర్ ఆల్న భుట్టి – ఇటు తూర్పై పాకిస్కున్లో షేక్
ముజిబూర్ ర్హ్మమన్ ఎనినకలోో న్వగాార్ప. ముజిబూర్ ర్హ్మమన్కి ఎక్కువ సీటుో
లభిించాయి. అయితే, ఒక బింగాల్న ముసిోింని, పాకిస్కున్ సిింహ్మసనిం మీద
కూర్చాబటిడిం ప్రెసిడింట్ యాహ్మయఖాన్కి ఇషిిం లేకపోయిింది. జులఫకర్ ఆల్న
భుట్టి కూడ్డ ప్రతిపక్ష నాయక్కడిగా అస్పింబ్లోలో కూర్చావడ్డనికి ఇషిపడలేదు.
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26 మారిా, 1971న షేక్ ముజిబూర్ ర్హ్మమన్ని అరస్తి చేయడ్డనికి ఆర్ార్
వేస్కడు పాకిస్కున్ ప్రెసిడింట్. భుట్టి అత్డిని సపోర్ి చేస్కడు.
పశ్చామ పాకిస్కున్ – తూర్పై పాకిస్కున్లు రిండూ వేరవర్ప ప్రాింతాలు.
అయితే, తూర్పై పాకిస్కున్ పశ్చామ ప్రాింతానిన కింట్రోల చేస్తది. ఒక ర్కింగా, ఆ
ప్రాింతానిన భుట్టి ప్రభుత్విం అణగదొకిు వుించిింది. ఆ ధైర్యింతోనే, భుట్టి – షేక్
ముజిబూర్ ర్హ్మమన్ ఎనినక చలోదని ఏకపక్షింగా ప్రకటిించాడు.
అదే ర్చజున ఇటువైపు “బింగాోదేశ్”ని సవత్ింత్ర రాజ్యింగా ప్రకటిించాడు
షేక్ ముజిబూర్ రహ్మమన్. ప్రజ్లు ఎన్సనక్కనన నాయక్కడిగా అధికార్ిం చేపటాిడు.
అత్డిని అణచడ్డనికి పశ్చామ పాకిస్కున్ సైనయిం హిమాలయాల గుిండ్డ తూర్పై
పాకిస్కున్

(బింగాోదేశ్)

లోకి

ప్రవేశ్చించిింది.

అింత్ర్పయదధిం

(సివిలవార్)

ప్రార్ింభమైింది. ఇిందిరాగాింధీ ప్రభుత్విం బింగాోదేశ్ని ప్రతేయక దేశింగా
గురిుించిింది.
వింటనే భూటాన్ కూడ్డ గురిుించిింది! భార్త్ సైనాయలు బింగాోదేశ్లో
ప్రవేశ్చించాయి. ముకిువాహిని (బింగాో సైనయిం) వారికి సహ్మయిం చేసిింది.
16 డిస్పింబర్, 1971.
తూర్పై పాకిస్కున్ ముఖయపటిణిం ‘ఢాకా’. తుపాక్కల మ్రోత్తో దదదరిలిో
పోతోింది. అయిదు గింటల భీకర్ సమర్ిం త్ర్పవాత్, భార్త్ సైనయపు కమాిండర్ఇన్-చీఫ్ జ్నర్ల మాన్వక్ షా, పాకిస్కున్ సర్వ సైనికాధికారికి లింగిపొమమని
చివరి అవకాశిం ఇచాాడు.
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పాకిస్కున్ సైనయిం వపుైకోలేదు.
నాలుగు వైపుల న్సించీ భార్త్ సైనయిం అషిదిగాింధ్నిం చేసిింది. ఢాకా
పటిణానిన ముకిువాహిని స్కయింతో ఆక్రమించుక్కింది. పశ్చామ పాకిస్కున్కీ,
తూర్పై పాకిస్కున్కీ ‘లిింక్క’ తెగిపోయిింది. సర్ఫరాలు ఆగిపోయాయి. అయిదు
గింటల సమర్ిం త్ర్పవాత్
పాకిస్కున్ ఓడిపోయిింది!
మలిటరీ యుదధ నీతి ప్రకార్ిం, లింగిపోయిన సైనాయధిపతి, గెలిచిన
సైనికాధికారికి త్న భుజాలమీద వునన పత్కాలనూ, నక్షత్రాలనూ తీసి
అిందజెయాయలి. ఆ ప్రొట్టకాల అన్ససరిించి పాకిస్కునీ లెఫిిన్వింట్ జ్నర్ల – అమర్
అబ్దదలాో ఖాన్ నియాజి – ఉబికివచేా కనీనటిని అపుక్కింటూ త్న పత్కాలని తీసి
బలోమీద వుించి, వపైిందిం మీద సింత్కిం చేస్కడు. సింత్కిం పూర్ువగానే ఇక
దుుఃఖిం ఆపుకోలేకపోయాడు. కనీనళ్ళు బొటబొటా రాలేయి.
అపుైడు సమయిం స్కయింకాలిం 4.31 అయిింది.
పాకిస్కున్ రిండుగా విడిపోయిింది.
బింగాోదేశ్ ఆవిర్ువిించిింది.
*

*

*

త్మ న్సించి బింగాోదేశ్ని విడగొటిిన భార్త్దేశిం పటో పాకిస్కున్ పగతో
ర్గిలిపోయిింది. ఆవేశింతో ఉడికిపోయిింది. కాశ్మమర్ని భార్త్దేశిం న్సించి
విడగొటేి వర్కూ నిద్రపోనని ప్రతిజ్ఞ చేసిింది. కొనిన దశాబాదలపాటు వారికి
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ఆయుధాలు సపోయి చేయడ్డనికి, వేయి మలియన్ డ్డలర్లు ఖర్పా ప్టిడ్డనికీ
ర్కర్కాల పథకాలు పాోన్ చేసిింది.
అలాటి పథకాలోో ఒకదాని రూపకలైన ఒక వయకిు మనస్తలో జ్రిగిింది!
స్కధార్ణ మానవులెవరూ ఊహిించలేనింత్ అనూహయమైన ఆ పథకిం అమలు
జ్ర్పడ్డనికి అయ్యయ ఖర్పా.... దాదాపు విందకోటుో! కాశ్మమర్ కోసిం పాకిస్కున్
వచిాించే మొత్ుింతో పోలుాక్కింటే ఇది చినన ఖరా. కానీ మర్చ ర్కింగా చూస్తుకేవలిం ఒకే ఒక వయకిుని నమమ, ఆ వయకిు భార్త్దేశిం న్సించి కాశ్మమర్ని
విడగొటిగలడు అనన నమమకింతో- “యాభై” సింవత్సరాల త్ర్పవాత్ అత్డు
అమలుజ్ర్పబోయ్య పథకిం మీద నమమకిం వుించి, అత్డి మీద విందకోటుో ఖర్పా
ప్టిడమింటే స్కమానయిం కాదు.
అత్డు ముసిోమో-హిిందువో-క్రిసిియనో ఎవరికీ తెల్నదు. దేశ విభజ్న
సమయింలో వళ్ళుపోయాడు. పాకిస్కున్ గూఢచారి సింసిలో అతి ముఖయమైన ఆ
వయకిుపేర్ప ఫరూక్-ఓమ్-కేేవియర్. అిందులోని మొదటి మూడు అక్షరాల్నన కలిపి
సనినహితులిందరూ పిలిచే పేర్ప మాత్రిం “ఫక్స”.
1971 డిస్పింబర్, 17.
భార్త్-పాకిస్కున్ మధ్య యుదధ విర్మణ జ్రిగినర్చజు స్కయింత్రిం
నాలుగిింటికి-ఇస్కోమాబాదలో ప్రెసిడింట్ యాహ్మయఖాన్ అతిథి గృహ్మనికి జ్నర్ల
భుట్టి చేర్పక్కనానడు. అత్డి మొహిం అవమానింతో జేవురిించి వుింది. ఆ
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మాటకొస్తు పాకిస్కున్లో ప్రతీ పౌర్పడి వదనమూ అలాగే వుింది.... కళుముిందే
త్మ దేశిం రిండుగా విడిపోవడిం..... దానికి ఇిండియా స్కయపడడిం.
“దీనికి ప్రతీకార్ిం తీర్పాకోకపోతే మాత్రిం, నా పగ చలాోర్దు” భుట్టి
ఆవేశింగా అనానడు.
“ఏ విధ్ింగా?”
“కాశ్మమర్ని భార్త్ న్సించి విడగొటిడ్డనికి వయియ సింవత్సరాల యుదధిం
ప్రకటిించయినా సర...” (సరీగాా ఇదేమాట ఇర్వై రిండు సింవత్సరాల త్ర్పవాత్
అత్డి కూతుర్ప బేనజీర్ భుట్టి – అజాద కాశ్మమర్లో ప్రసింగిస్తు మళ్ళు
ఉచారిించిింది.)
“ఒక దేశపు అింత్రాుగానిన విడగొటిడిం అింత్ స్తలభిం కాదు” అనానడు
యాహ్మయఖాన్.
“కానీ వాళ్ళు మనవి విడగొటాిర్ప”.
“ఆ పరిసిితి వేర్ప. షేక్ ముజిబూర్ రహ్మమన్ని ప్రజ్లు ఎన్సనక్కనానర్ప.
అత్డిని మనిం కాదనానిం. దానివలో సివిల వార్ వచిాింది”.
“కాశ్మమర్లో కూడ్డ అత్యధిక్కలు ముసిోింలు. మత్ిం – రాజ్కీయానిన
మించిన అస్త్రిం. ‘మతానిన’ ఆయుధ్ింగా వుపయోగిస్తు కాశ్మమరీ ప్రజ్లు కూడ్డ
ఇిండియా న్సించి వేరాైటుని కోర్పక్కింటార్ప”.
“కోర్పక్కింటే మనిం ఏిం చేయగలిం? వారిని రచాగొటిి కాశ్మమర్ని
సవత్ింత్రిం చేదాదమా? దాని కోసిం కోటుో ఖర్పా ప్డదామా?”
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“కాశ్మమర్ పాకిస్కున్లో అింత్రాుగిం”.
“రిండు పర్సైర్ విర్పదధమైన అభిప్రాయాలివి! మనిం చేయవలసిింది
ఏమటి? పాకిస్కున్లో కాశ్మమర్ని కలపడమా? భార్త్ నిించి దానిన విడగొటిి
సవత్ింత్ర దేశిం చేయడమా? రిండిింటికీ చాలా తేడ్డ వుింది. బింగాోదేశ్ని
ప్రజాభీషిిం ప్రకార్ిం సవత్ింత్ర దేశిం చేయడ్డనికి భార్త్దేశిం తోడైడిింది.
ప్రపించ రాజాయల దృష్ిలో భార్త్దేశానికి ఈ చర్యవలో వచేా ‘లాభిం’ ఏమీలేదు.
కేవలిం బింగాో ప్రజ్ల కోరిక న్వర్వేరిాిందింతే! ఆ విధ్ింగా ప్రపించిం దృష్ిలో
భార్త్దేశపు ప్రతిషి ప్రిగిింది. కాని మన పరిసిితి అలాకాదు. కాశ్మమరీ ప్రజ్లిన
రచాగొటిి, సవత్ింత్ర పోరాటిం స్కగిింపచేసి, దానికి మనిం స్కయపడితే అది వేర్ప.
ప్రజాస్కవమయిం నిలబటిడ్డనికి మనిం అలా చేస్కమని వాదిించవచుా. కానీ
కాశ్మమర్ని మనలో కలుపుకోవాలింటే మాత్రిం ఆ వాదన సరిపోదు. మనిం
స్కవర్ిపర్పలుగా చిత్రీకరిించబడతాిం”.
“ఎవరి దృష్ిలో?”
“ప్రపించిం దృష్ిలో”.
“అమెరికా మనకి స్కయిం చేస్తుింది. కాశ్మమర్ సవత్ింత్ర దేశిం అవడిం
అమెరికాకి

ఇషిింలేదు.

అలా

అయిన

పక్షింలో

ర్షాయకి

అది

చాలా

వుపయోగపడుతుింది. కాశ్మమర్ మనదయితే అమెరికన్ స్కివర్ింగా దానిన మారిా
ర్షాయకి వయతిరకింగా మలిటరీ బేస్ చేయవచుా. అమెరికన్సో మన పక్షింగా
వుననపుైడు ప్రపించిం మన పక్షమైనటేి!”
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“దట్ వుమన్ (ఇిందిరాగాింధీ) భార్త్ ప్రధానిగా వుననింత్కాలిం ఇది
స్కధ్యపడకపోవచుా”.
భుట్టి అత్డివైపు కనానర్ైక్కిండ్డ చూస్కడు. మనస్తలో అన్సక్కనానడు.
“అవున్స.... అింతేకాదు, న్సవువ పాకిస్కున్ ప్రెసిడింట్గా వుననింత్కాలిం కూడ్డ
అది స్కధ్యపడదు”. ఇది జ్రిగిన నాలుగు ర్చజులకి- అింటే 20 డిస్పింబర్,
1971న యాహ్మయఖాన్ని తొలగిించి భుట్టి పాకిస్కున్ ప్రెసిడింట్ అయాయడు.
నాలుగు సింవత్సరాలు గడిచాయి.
ఆగస్ి 1975.
ఇస్కోమాబాద.
పాకిస్కున్ సీక్రెట్ సరీవస్ ఏజెింట్ ఫరూక్-ఓమ్-కేేవియర్, జులఫ కర్ ఆల్న
భుట్టిని కలుస్తక్కనానడు. ఆ ర్చజే అత్డు బింగాోదేశ్ న్సించి ర్హసయింగా పాకిస్కున్
వచాాడు.
“ఏమైింది?” ఆత్రుత్గా అడిగాడు భుట్టి.
“అింతా అన్సక్కననటేో జ్ర్పగుతుింది. ఇస్కోమక్ మేజ్ర్స అిందరూ షేక్
ముజిబూర్ ర్హ్మమన్ మీద దాడి ప్రకటిస్తునానర్ప. తిర్పగుబాటు అింతా ర్హసయింగా
జ్ర్పగుతోింది. నేన్స వళ్ళునపని పూర్ుయిింది”.
“నీ మీద నాకా నమమకిం వుింది” సింత్ృపిుగా అనానడు భుట్టి. “నాలుగు
సింవత్సరాలు... నాలుగు స్తదీర్ఘమైన సింవత్సరాల పగ...”
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ఫక్స నవేవడు. భుట్టికి రాజ్కీయ ప్రత్యర్పిల మీద ఎింత్ తీవ్రమైన ’పగ’
వుింటుిందో అత్డికి తెలుస్త. భుట్టి అనానడు- “ఇక కాశ్మమర్.... కాశ్మమర్ ఒకటే
మగిలిింది”.
“అదికూడ్డ మన సవింత్ మవుతుింది”.
“కానీ అిందులో ఒకు చిక్కువుింది. ఫక్స! యాహ్మయఖాన్ నాలుగు
సింవత్సరాల క్రిత్ిం అననమాటలో నిజ్ిం వుననది. కాశ్మమర్ని సవత్ింత్ర దేశిం
చేయడిం స్తలభమైతే అయివుిండవచుా. కానీ పాకిస్కున్లో విల్ననిం చేయాలన్స
కోవడిం మాత్రిం చాలా కషిిం.... దాదాపు అస్కధ్యిం”.
“దానికో మార్ాిం వుింది. మీర్ప నన్సన నమమతే-“
అకస్కమతుుగా అకుడ స్తదిపడితే వినిపిించేటింత్ నిశశబదిం వాయపిించిింది.
భుట్టి ఆసకిుగా ముిందుక్క వింగి, “ఎలా?” అనాడు.
అపుైడు చపాైడు ఫక్స. నాలుగు సింవత్సరాలుగా త్న్స త్యార్పచేసిన
పథకిం ...
స్తకరిించిన సమాచార్ిం... అన్ససరిించవలసిన మార్ాిం ... అింతా
వివర్ింగా చపాైడు. భుట్టి లాటివాడికే వళ్ళు జ్లదరిించిింది. ఆ పాోన్
విింటూింటే.

“ఇది

స్కధ్యమవుతుిందింటావా?”

అింతా

విని

చివరికి

అన్సమానింగా అడిగాడు.
“అవుతుింది....” ఆగి, న్వమమదిగా ఫక్స అనానడు. “.... మీ అిందరికీ నా
మీద నమమకిం వుింటే-”
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End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/kbook.php?id=1688

***
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