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అమెరికా లో పెరుగుతున్న దారుణాలు -- తీసుకోవలసిన్ జాగరతతలు

డాక్ట ర్. ప్రసాద్ తోటక్ూర
“ఇండియన్ అమెరిక్న్ ఫ్రండ్ షిప్ కౌన్సిల్” జాతీయ సంఘానికి అధ్యక్షులు
తానా మాజీ అధ్యక్షులు
డలాాస్, టెకాాస్ లో గత మూడు దశాబ్దాలుగా స్ిి ర నివాసం
--------------------------------------------------------------------ఇటీవల కాన్ాాస్ న్గరంలో జరిగిన కాలుుల సంఘటన ఎంతో దురదృష్ట క్రం. ఈ దురఘటన్లో ప్ారణాలను
కోలోోయిన శ్రీన్సవాస్ క్ూచిబ్ొ టల కుట ంబ సభ్యయలక్ు మా ప్రగాఢ సంతాపానిన తెలియజేసు ునాామయ. ఇదే
సంఘటన్లో గాయప్డిన్ అలోక్ రెడిి తవరగా కోలుకోవాలన్స ఆశిసు
ు నాామయ . తన ప్ారణాలు స్్ైతం ప్ణంగా
ప్టటట ఎంతో సాహసో పేతమయగా అలోక్ రెడిి పారణానిన కాప్ాడిన ఇయాన్ గిీలల ాట్ క్ు మా హృదయప్ూరవక
ధన్యవాదాలు.
ఇటీవల కాలంలో భారతీయ అమెరక
ి న్ా పెై ఇలాంటి దాడులు జరగడం పెరుగుతున్నది. అమెరికా న్ేర
చరితన
ర ు విశలలషిస్,ేు దురదృష్ట వశాతు
త ఇలాంటట దాడులు ఇటీవల కాలంలో కనీసం 15 వరక్ు సంభవంచాయి.
ఉదాహరణక్ు-- జూన్ 2016 లో, ఓరాాండో ప్ల్సా న్ైట్ కా బ్ ష్ూటింగ్ లో 50 మంది మరణంచడం మరో 53
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మంది తీవరంగా గాయప్డడం వచారకరం. డిసెంబర్ 2012 లో శాండీ హుక్ ఎలిమెంటరీ సకూల్స, కన్కిటకట్
లో ఓ ఆగంతకుడు జరిపన్
ి కాలుులోా 20 మంది పిలాలు తో సహా మొతత ం 26 మంది చనిపో వడం అతయంత
భాధాకరం. చాలా సందరాాలోల మన అనేక్ మంది భారత అమెరక
ి న్ు
ా అరి రాత్రర వేళలో ప్టరరల్
బ్ంక్ులోల ప్న్సచేసు ుండగా దుండగయలు జరిపిన కాలుోలోల తమ పారణాలు కోలోుయారు. ఇటువంటట దారుణ
మారణ కాండ తరచుగా జరగడాన్సకి బహిరంగ మారెూటలా సులభంగా లభయమయియయ తుపాకులు ప్రధాన్ కారణం.
ఎట వంటి వయకితగత వచారణ లేకుండాన్ే ఎవరెైన్ా డబుులిచ్చి ఎప్పుడన్
ై ా ఏ తుపాకిన్న్
ై ా సులభంగా
కొన్ుకోూవడం, కొనిన బలహీన్ క్షణాలోా ఆ తుపాకిని యథేచఛగా వాడడం ఈ ప్రమాదాలకు కారణభూతం
అవపతుంది.
ఇండియన్ అమెరక
ి న్ ఫెరండ్ షిప్ కౌనిాల్స జాతీయ సంసి తరప్పన్, అమెరక
ి ా అధ్యక్షుడు డో నాల్ి టరంప్
క్ు మయఖ్యంగా ఇటీవల యూఎస్ కాంగెస్
ీ క్ు ఎన్సాకెైన మన భదరత సంతతికి చెందిన- శ్రీమతి క్మల హారిస్,
శ్రీమతి ప్రమీల జయప్ాల్, శ్రీ రాజా క్ృష్ణ మూరిు, శ్రీ రో ఖ్నాా, డాక్టర్. అమీ బ్ెరాలక్ు ఈ దాడులను తీవరంగా
ప్రిగణంచి మయనుమందు జరగక్ుండా క్ఠిన చటదటలను అమలు చేయవలిస్ిందిగా ప్రతయే క్ లేఖ్లు వారశామయ.
అంతేగాక్, గన్ ల ైస్్న్సింగ్ విధానాన్సా ప్ునఃసమీక్ించి తగిన మారుోలు, ఆయయధాలు క్షుణణ ంగా న్ేప్థ్య
తనిఖీలు తరావత మాతరమే తుప్ాక్ుల కొనుగోలుక్ు అన్ుమత్రంచే విధ్మయగా చటదటన్సా సవరించాలి. జాత్ర
వవక్ష దాడులు పెరుగుతున్న కారణంగా జాతీయ స్ాాయిలో "జాత్ర వవక్ష ప్రిశీలన్ - నిరోధక" కమిష్న్ న్ు
ఏరాుట చేసి వచ్చిన్ ఫిరాయదులనినటిని క్షుణణ ంగా ప్రిశీలించ్చ ఇలాంటి చరయలకు పాలుడిన్ వారి పెై తక్షణమే
కఠిన్ శిక్షలు అమలుచేయాలని వజఞ పిత చేశాము. ఇలాంటట ఘటనలను న్సశితమయగా ప్రిశ్రలిస్ేు భదరతీయయలంటే
సాిన్సక్ అమెరక్
ి నల లో క్రుడు గటటటన జాతి విదేవష్ వివక్ష ఒక్ ప్రధాన కారణమన్స క్ూడా తెలుసు
ు ంది.
భారత అమెరక
ి న్ా మీద దేవష్ం, కోప్ం, నిరాశలతో కొదిా మంది జాతయహంకార వదేవషానిన పెంచుకున్నప్ుటికీ ,
అమెరక
ి న్ స్ొ సెైటీ లో చాలా మంచ్చ కూడా ఉంది. ఇదే అమెరికన్ వయవసా వవధ రంగాలోా లక్షలాది మంది
ప్రవాస భారతీయులకు ఉపాధి, ఉన్నత అవకాశాలు కలిుంచడం, ముఖ్యంగా కారపురేట్ రంగoలో- సతయ
న్ాదళ్ా (మెైకోరస్ాఫ్టట ), సుందర్ పిచాయి (గూగుల్స), ఇందార న్కయి (పెపిా) మొదల ైన్ ప్లు భారతీయ
అమెరక
ి న్ా కు చాలా ఉన్నత స్ాాన్ాలన్ు క్లిోంచింది. ఒక్ అమెరక్
ి న్ క్రుడు గటటటన కోప్ంతో క్ూచిబ్ొ టల
ప్ారణాలను తీస్ేు , ప్క్కనే ఉనా మరో సాిన్సక్ అమెరక్
ి న్ తన ప్ారణాలక్ు తెగించి అలోక్ రెడిి ప్ారణాలను
కాప్ాడాటమే అమెరక్
ి న్ా మంచితనాన్సకి మయఖ్య ఉదాహరణగా చెప్ుోకోవచుు.
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న్ా అభిపారయంలో అమెరక
ి ా లో న్సవస్ిసు ునా భారతీయులు కొన్సా నిరిిష్ట మారగ దరశకాలను అనుసరిస్ేు
అమెరక
ి ా వంటట గొప్ో దేశంలో ఒక్ ప్రశాంతమెైన్ జీవతం సాగించవచుు.

అమెరికా లో న్సవస్ిసు ునా భారతీయులు తీసుకోవలసిన్ జాగరతతలు
1. ఇరుగు పొ రుగు వారితో పరిచయం:
 కనీసం మీ ఇంటట చుటుటప్క్కల న్సవస్ిసు ునా వారి పేరా ు , వివరాలు తలుసుకోండి.
 అంతేగాక్ వారిన్స మీరు జరుప్ుకొనే కొన్సా భారతీయ సంప్రదాయ వేడుక్ులక్ు
ఆహావన్సంచి మన సంసకృతితో అనుభ్ందం ఏరాోటు చేయండి.
 మీరు వీకెండ్ ప్ారటటలు, విందులు, వినోదాలు చేసుక్ుంటునాప్ుోడు రణగయన్స
ధ్వనులు, లౌడ్ మూయజికక్ ప్ాటలతో మీ ఇరుగు పొ రుగు వారికి అస్ౌకరయం
కలిగించక్ండి.
 తలా వారకముందే శబి ంతో మీ గారెిన్ , లాన్ మొయింగ్ ప్రిక్రాలతో ఇతరుల
న్సదరక్ు భ్ంగం క్లిగించక్ండి.
 మీ కారుల లేదా మీ అతిధ్ుల కారల ను మీ ఇరుగు పొ రుగు వాళ్ళ ఇంటి రాక్ప్ో క్లక్ు
ఇబుంది కలగకుండా కార్ పారిూంగ్ చేయండి.
2. అమెరికా జాతీయ జండాను ఎల్ల ప్పుడు గౌరవంచడం:
 ఎప్పుడక భారతదేశప్ప జెండాన్ు ఒంటరిగా ఎగరవేయ క్ండి. దాని ప్రకూన్ే
అమెరక
ి న్ జాతీయ జెండాన్ు కూడా ఎగరవేయండి.
 ఇరు దేశాల జెండాలను ఎగరవేస్ేటప్ుోడు, జాతీయ గటతాలను ఆలాపించేటప్ుోడు
న్సరిాష్టమెైన న్సయమావళిన్స ప్ాటటంచండి.
 ఎలా ప్పుడక అమెరక
ి ా రాజాయంగానికి, చటాటలకు కటట బడండి.
3. దుసు
త లన్ు ధరించే వధాన్ం:


మనం ధ్రించే దుసు
ు లు బహిరంగ ప్రదశ
ే ాలోా ఇతరులక్ు వింతగా, ఇబుంది
కలిగించే వధంగా ఉండనివవక్ండి.

4. ఇతరుల శాంతికు భంగం కలిగించకండి:
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 కొన్సా సందరాాలలో ప్రమయఖ్ రాజకీయ నాయక్ులు, స్ిన్సమా నటీనటులు వచిునప్ుోడు
అతుయతాిహమయతో కేరింతలు, న్సనాదాలు, బాయన్రుా, రాయలీలు తో వందల కొదదా సమూహమయగా
జేరి వారు బ్స చేసు ునా హో టళల లోనూ, స్ిన్సమా హాళల లోనూ, ప్రధాన బ్హిరంగ వేదిక్ల వదా
న్సనాదాలతో హో రెతిుంచడం తగన్స చరయ. ఇలాంటట కొన్సా సందరాాలలో ప్ో లీసులు వచిు అందరిన్స
చెలల ాచెదురు చేస్న
ి సంగతులు మన గౌరవ ప్రతిష్ట ను దెబ్బ తీశాయి.
5. భారత దేశం నుంచి వచ్ేే సందరశకుల్ు:
తమ క్ుటుంబ్సభ్యయలను చూడటదన్సకి వచేు తలిా దండురలకు, అత్రధులకు ముందు గాన్ే ఆమెరక
ి ా
సంసూృతీ సంప్రదాయాల ప్టల ఒక్ రక్మెన
ై అవగాహన క్లిోంచడం విధిగా చేయవలస్ిన ప్న్స. ఉదాహరణకు:
 అమెరక
ి న్ా వైప్ు ముఖ్యంగా వారు సివమ్ దుసు
త లోా ఉన్నప్పుడు, తదేక్ంగా వారి వైప్ు
చూడటం గాని, వారిపెై అప్హాసయంగా నవవడంగాని, ప్రాయి భదష్లో మాటదలడటం గాని
తగన్స ప్న్స.
 అలవాటు ప్రకారం పిలలలు మయదుాగా ఉనాారు క్దా అన్స అమెరక్
ి న్ చినా పిలలలను
ప్టుటకోవడం, ముదాిడటం, మన తినుబ్ండారాలు ప్టటడం క్ూడన్స చరయ.
 భారతదేశం న్ుండి వచ్చిన్ తలిా దండురలు / అత్రథ్ులు న్ు మన్ చుటట
ట ఉన్న
ప్రిసరాలకు అలవాట ప్డేవరకు ఒంటరిగా వదలక్ండి.
6. గురితంపు కారుు:
 ఎలా ప్పుడక మీ చటట ప్రమెైన్ పాస్ పో ర్ట లేదా ఐడి కాపీలను మరియు సెల్స ఫో న్ున
అందుబాట లో మీ దగగ రే ఉంచుకోండి.
 ఎలా ప్పుడక పో లీసు, భదరతాధికారుల సకచన్లన్ు అన్ుసరించండి.
7. వకలాంగ సంబంధిత:
 వకలాంగులకు కేటాయించ్చన్ స్ాాన్ాలన్ు వారికే వదిలేయండి.
 కొనిన నిముషాలకెైన్ా వారి ప్ారికంగ్ సాినాలను ఉప్యోగించకండి.
 వాహన్ాలన్ు న్డిపట
ే ప్పుడు పాదచారులకు ఎప్పుడు దారి ఇవవండి.
 పాఠశాల దగగ ర వేగ ప్రిమితుల న్ు అన్ుసరించండి.
 అడి దిడింగా రోడా న్ు దాట రాదు.
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8. స్ామాజిక ప్రవరత న్:
 ఎలా ప్పుడక వాసత వాలన్ు మాతరమే చప్ుండి.
 సంబంధిత అధికారుల తో వయవహరించేటప్పుడు వారికి చాలా గౌరవ మరాయదలు
ఇవవండి. న్ాయయం మీ ప్క్షాన్ ఉన్నప్ుటికీ మీరు చపేు వష్యం సరెన్
ై ది
అయిన్ప్ుటికీ అవతల వారితో ఎట వంటి వాదన్కు, ఘరషణకు దిగకండి.
 ముఖ్యముగా వమాన్ాశరయాలు, రెస్ట ారెంటా , బారుా, పారుూలు తదితర
పారంతాలోాఎప్పుడక జోక్ా, తమాషాలు చేయకండి.
 బహిరంగ ప్రదేశాలోా మందు తారగడం, గటిటగా అరవడం, మాటాాడటం చేయడం చటట
వరుదధ ం.
 మన్కున్న మత / ఆధాయత్రిక సేవచఛ న్ు సదివనియోగ ప్రచుకుంటటన్ే ఇతరుల
మన్ోభిపారయాలకు వఘాతం కలగకుండా చకడండి.
 అరా రాతురల వరకు బారుా, రెస్ట ారెంటా మరియు ప్బుులలో ఉండడం నివారించండి.
9. స్ాంఘిక ప్రస్ార మాధయమం
 స్ాంఘిక ప్రస్ార మాధయమాలలో-- వాటాాప్ , ఫేస్ బుక్ , టివటట ర్ లలో ఈమెయిల్సా ,
మెసేజస్
ె దావరా ప్పకారా న్ు సరదాకు అయిన్ా వాయపిత చేయరాదు.
 అశీా ల వబ్ సెైటా లలో చాట్ చేయరాదు. అలా చేసన్
ి వారిని రహసయంగా అధికారులు
ప్టుటకొన్స వంటన్ే దేశమున్ుండి బహిష్ూరించిన సంఘటన్లు ఎనోా ఉన్ానయి.
10. చట్ట ప్రమెన
ై హకుుల్ు:
 మీ పారథ్మిక హకుూలకు భంగం వాటిలా ుతున్నదని భావంచ్చన్ప్పుడు చటాటలన్ు
ఆశరయించండి.
 మిమిలిన మీరు రక్షించు కొన్ే ప్రిసత్ర
ిా లో లేకపో తే వాటిని ఎదురపూన్ేందుకు ఎట వంటి
వాదన్కు, ఘరషణలకు, స్ాహస్ాలకు పో కండి.
 మీ దగగ ర ఉనా న్గదు, విలువన
ై వసు
ు వులు క్నాా ఎలా ప్పుడక మీ పారణం అతయంత
వలువన్
ై దని భదవించండి.
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11. చట్ట వయతిరేకపు పర వరత న:
 వివిధ్ రంగాలలో-- వైదయ, ఆరోగయ, నాయయ, ఆరిిక్, ఐటట రంగాలలో ఉనా ప్రమయఖ్ులు
కొంత మంది దురాశక్ు ప్ో యి చటట వయతిరేక్ ప్ానమయలక్ు ప్ాలోడి, ఆరిిక్ నేరాలోల
ఇరుీకొన్సా జెైళలలో మగయగతునా వారు ఎందరో ఉనాారు.
 అమెరక
ి ా లో అక్ీమంగా న్సవస్ించే వారికి ఎటువంటట ఆశీయం ఇవవడం కానీ, ఉదో యగంలో
ప్టటడం కానీ చేయక్ూడదు, ఇలాంటి ఘటన్లకు దేశం న్ుంచ్చ వన్ువంటన్ే వారిని
బయటకు ప్ంప్పతారు/బ్హిష్కరిసు ారు.

12. వయకతతగత భదర త:
 ఎలల ప్ుోడూ ఇంటట తలుప్ులు వేసుకొన్స ఉండండి.
 ఎవరెైనా తెలియన్సవారు, కొీతు వారు వచిునప్ుోడు తలుప్ు తీయకండి.
 అతి తక్ుకవ సమయాన్సకి ఇంటట నుండి బ్యటక్ు వళళవలస్ివచిునప్ుోడు ఇంటటకి
సంబ్ంధించిన భ్దరత అలారం ను ఆన్ చేయాలి.
 ప్ారటటలక్ు, శుభ్ కారాయలక్ు వళిళనప్ుోడు మనక్ు బ్ంగారం బ్దగా ధ్రించడం అలవాటు.
ఇది మన భ్దరతక్ు చాలా మయప్ుో. అమెరికా లో ప్రసు ుతం కొనసాగయతునా ఎనోా వేలాది
ద ంగతనాలు జరగడాన్సకి ఇద క్ కారణం. కాబ్టటట, మన విలువన
ై వసు
ు వులను, బ్ంగారు
నగలను బ్దయంక్ు లాక్ర్ లలో సంరక్ించుకోవాలి.
 ఇంటట బ్యటక్ు కానీ, లోప్లక్ు కాన్స వచేుటట ప్ుోడు మన ప్రిసర ప్ారంతాలను
జాగీతుగా గమన్ససూ
ు ఉండండి.

13. పిల్లల్ సంరక్షణ:
 ఎప్ోటటకి క్ూడా మన కోప్ాన్సా, విసుగయను, న్సరాశ ను మన పిలలల మీద చూపించకండి.
 పిలలలను ఏనాడూ కొటట డం లాంటటవి చేయకండి.
 పిలలలను ఒంటరిగా ఏనాడూ ఇంటరల వదలరాదు. అలాగే బ్యటక్ు వళిళనప్ుోడు మన
వాహనాలలో కొన్సా న్సమయషాలకెైనా సరే, వాళళన్స ఒంటరిగా వదిలేయ కండి.
 పిలలల ప్ై దురుసుగా ప్రవరిుస్,ేు పిలలల రక్ిత స్ేవా సంసి (చెైల్ి ప్ర ర టెకటవ్
ీ సరటవస్్స్) వారు
పిలలలను తీసుకొన్స వళిల ప్ో తారు. మనలను క్ూడా బ్దగా శిక్ిసు ారు.

14. పౌరుల్ుగా మన భాదయత:
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 మనమయ అమెరక
ి ా దేశంలో నే స్ిి రప్డటదన్సకి న్సరణ యం తీసుక్ునాాం కాబ్టటట, ఈ దేశప్ు
జన జీవన సరవంతిలో మనమయ క్లిస్ిప్ో వాలి.
 మన దేశప్ు సంప్రదాయ విలువలను కాప్ాడుతూ, వాటటన్స ప్ాటటసు ూనే, ఇక్కడి
సమాజంలో ఇమడగలగాలి.
 సాిన్సక్ అధికారులు, రాజకీయ నాయక్ులతో ప్రిచయం, సంభ్ందం క్లిగి ఉండండి.
 అలాగే మనమయ కొంత సమయాన్సా సవచఛదంగా సామజికక్ స్ేవ కోసం
కేటదయించగలగాలి. ఉదాహరణక్ు వివిధ్ ప్ాఠశాలలో, గీంథాలయాలోల, ఆసుప్తురలోల,
ప్రభ్యతవ కారయక్లాప్ాలలో ప్ాలుప్ంచుకోవడాన్సకి సవచఛదంగా క్ృషి చేయాలి.

-- డాక్ట ర్. ప్రసాద్ తోటక్ూర

“ఇండియన్ అమెరిక్న్ ఫ్రండ్ షిప్ కౌన్సిల్” జాతీయ సంఘానికి అధ్యక్షులు
తానా మాజీ అధ్యక్షులు
డలాాస్, టెకాాస్ లో గత మూడు దశాబ్దాలుగా స్ిి ర నివాసం
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