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అన���ార అను�ాదం 

 

��ర� ఎల�ప��డ� ���ా� ల  !ాం", �ి$రత, ఐక(మత(ం మ*+య- అ/వృ2345 

సమ*+7ం8ం23.  గత *;ండ� ద!ాబ�4 ల=>ా, మనందరం ���ా� ల  @Aంస, అ�ి$రత, అంతరBత 

ఘరDణ మ*+య- *ాజ�G"ౖక అసమI" త2JK*ా LాటN దుష�*+ణJమQల= చూTామ-.  ఈ 

సంVWభం నుంYZ ���ా� బయట పడకమ-ం2ే, 2015 ల  వ8\న ��ద4  భ]కంపం ఆ 

2ేశంల  `�J!ా�J5a మ*+య- `ధKంTా5a కc>+ం8ం23.   

 

సంVWభం *ాజ�G"ౖకdefన2ై�J లhక �iా కృ"కdefన2ై�J, ��రత పiభ-తKం ఎల�ప��డ� ���ా� 

సంVjమQ5a మ*+య- !klయసుmను no*+ం23 మ*+య- ఏ `పతqర ప*+�ిr" ల  అs�J 

���ా� క= tuడ�>ా వ�ండటం మQ కరrవ(ం>ా ��`Tాr మ-.   

 

గత nv234  �Gలల=>ా, పరస�ర సంపi23ంప�ల= మ*+య- చర\ల 2JK*ా, *ాజ(ంగ 

5*ాIణమ�� అ" మ-ఖ( nార(మ-ల  ���ా� *ాజ�Gౖ"క ��తృతKం మ-5>+ వ�ం23.   

 

ఈ *ాజx(ంగం అya �iా ంtJలను మ*+య- వ*ాB లను కల=ప�nv5 మ-ందుక=LGళ{r ంద5 

మ*+య- !klయసqరdefన, అధు�Jతన మ*+య- ఐక( ���ా� క= njందi |ందువ� 

అవ�త}ంద5 దూర దూ*ాలనుంYZ ���ా� ��తల= అనa �~i tJmహకరdefన మQటల= 

`నబYJ� s.  అందర� *ాజn�య ��తల నుంYZ వ8\న ఈ మQటల= ��ర� ల  

మమIలaంద*+5 సంtuషప*+�Js.   

 



గత nv234  సంవతm*ాలల  అ��క సLాళ�ను అ�3గ�ంచటమ-ల  ���ా� *ాజ�Gౖ"క 
��తృతKం `జ�త మ*+య- ప*+పకKత పiద*+�ం8ం23 మ*+య- తత�cతం>ా !ాం" 
పin�lయల  �ెప��noదగB లQభం �� ం23, *;ండ� `జయవంతdefన ఎ5aకల 2JK*ా అంద*�a 
కల=ప�nvనa *ాజx(ంగ బద7defన పiజxTాKమQ(5a బలపర8ం23.  !ాం" పin�lయ ల  
���ా� Tా�3ం8న `జయQca d�మ- deచు\nvంట��Jaమ-.   
 
అ��క `Lా2Jస�ద అం!ాలను ప*+షq*+ంచుnv5 *ాజx(ంగ 5*ాIణ పin�lయ ల  *ాజx(ంగ 
సభ ఇట�వల Tా�3ం8న ప�*�గ"5 d�మ- TాKగ"సుr �Jaమ- మ*+య- 
deచు\nvంట��Jaమ-. 
 
���ా� ల 5 అ��క �iా ంtJలల  nvనTాగ-త}నa 5రసనల= మ*+య- కల�ల��ౖ ��ర� 
ఆం2ోళన �ెందుత}ం23.  భయంకరdefన @Aంస మరల ఇంnvకTా*+ ���ా� ఆతIను 
క=23�ిం23.   ��23త}ల= ���ా� �Jగ*+క=ల= అst�ే�ం లhక పiభ-తK అ�3nార�ల= 
అstే��ం, అya ఘటనలల  8ం23న రకrం ���ాc� 2ే.  భ]కంప `�ాదం నుంYZ ���ా� 
ఇంnా బయటపడక మ-ం2ే జర�గ-త}నa ఈ ప*+ణJమQల= పiపంచమ-ల  మQనవtJ 
ధృక�ధం కల ఏ 2ే!ా�Gaౖ�J బ�ధ ��డ�త}ం23.  
 
ఈ సందర7మ-ల ,  @Aంస లh5 LాtJవరణమ-ల , చర\ల 2JK*ా మ*+య- �ల�నౖంత 
`సr ృత అం>�nారమ- 2JK*ా అya అప*+షqృత అం!ాలను ప*+షq*+ం�ంేదుక= మృదుLGౖన 
�ోరణ�5 �ాటNం�Jల5 అya *ాజ�G"ౖక వ*ాB లను d�మ- noర�త}�Jaమ-.  ���ా� ల 5 
అya �iా ంtJల= మ*+య- వ*ాB ల �ేత T� ంతమవKబడ�  మ*+య- Lా*+ ఆnాం�లక= �ల=  
కc�ం�ే  *ాజx(ంగం, !ాం"య-తdefన మ*+య- !klయసqరdefన ���ా� క= బలdefన 
ప��J23 L�యగలదు మ*+య- ���ా� �కq ఉజ��ల భ`ష(త}r  క= njందi |ందువ� 
nాగలదు. 
 



సంVWభ ప*+�ి$త}లల , ఎల�ప�డూ ���ా� ల 5 *ాజn�య �ా*��ల=, సంస$ల= మ*+య- 
d��Jవ�ల= ప*+పకKత మ*+య- దూరదృ�ి�  పiద*+�ం�Jర�.  Lార� nvనTా>+ం� ే��తృతKం 
మ*+య- `జ�త tu మQతid� ���ా� పiసుr త n��ష�  ప*+�ి$త}లను అ�3గ�ంచగలదు.   
అధు�Jతన ���ా� ను 5*+IంచYJ5n� ఓ ధృఢdefన మ*+య- �ి$"Tా$ పకdefన *ాజx(ంగ 
అవసరమ-నa23.  ఏ ల �ా5n� ఆTాqరం లhక=ంYJ ���ా� ��తల= Lా*+ పiయtJaల= 
�ేTాr ర5 d�మ- ఆ¢సుr �Jaమ-.   
 
���ా� పiభ-తKమ-tu మ*+య- పiజలtu దగB*+ మ*+య- సుహృ�J£వ సంబం�Jలను 
మ*+ంత పటNష�ం �యేYJ5n� ��రత పiభ-తKం కట�� బYZ వ�నa23 మ*+య- ���ా� ల  
!ాం", �ి$ రత మ*+య- TామQ¤క-ఆ*+7క అ/వృ234  n;¦, ���ా� పiజల ఆnాం�లక= 
అనుగ-ణం>ా, Lా*+n� అya రnాల మద4త} మ*+య- స�యం nvనTా>+సుr ం23.  
 
నూ( §Z�� 
����� ంబ� 14, 2015 
 
 
 


