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జాతి వివక్షకు బలైపోయిన శాక్కొ - వాంజెట్టి
ఇది 1920 లలో అతి సామానయమైన ఇద్దరిని అసామాన్యయలుగా మలచిన క ఘట్ిాం.
1920 Apr 15 సౌత్ బ్రెయిన్ ట్రీలో జరిగిన దోపిడీ, బ్రిడ్జివట్ర్ ద్గ్గర జరిగిన హత్యయనేరాం,
చేయని వరిని నేరస్థులుగా భావిాంచి అరెస్థి చేయడమే కాకుాండా, వరు ఆ నేరాంలో భాగ్స్థతలు
కాద్ని నిరూపిాంచడానికి లభాంచిన సాక్ష్యయలన్య కుడా మరుగురచి / నాశ్నాంచేసి వరిద్దరిని
ఉరికాంభాం (అమెరికాలో ఎలకిిక్ చైర్) పాలుచేసిన అమానవీయ చరయ. వరిద్దరే అమెరికాలో
బతుకుతెరువున్య వెతుకుొాంటూ వచిి బలైపోయిన నికోలా శాకోొ (చెపులుకుట్టివడు),
బారిలోమియో వాంజెట్టి (చేలమ్మమకునేవడు). ఇట్లీ న్యాండ్జ ఇకొడ్జకి వచిిన విదేశీయులు,
విజాతీయులైన వీరి గురిాంచి తెలుస్థకోబోయే మ్మన్యపు అమెరికాలోని ఆనాట్ట సామాజిక రిసిుతుల
గురిాంచి క్కాంత తెలుస్థకోవడాం అవస్రాం.
పైన పేర్కొనబడ్జన వరిద్దరూ అరాచకవదులు (Anarchists). నిఘాంటువు ప్రకారాం
అరాచకవదులు అాంట్ట "మనిషి స్వతహాగా మాంచివడని, మన్యషులకు దిశానిరేదశ్ాం చేయడానికి /
వరిని అదుపులో పెట్ిడానికి పాలకులు / ప్రభుతవాం అవస్రాం లేద్ని, వరినివరే
పాలాంచుకోగ్లరని నమమకాం గ్లగిన వరు." ఎటువాంట్ట పాలక వయవస్ున్య స్మరిదాంచనివరు,
అట్టకే ఉననటువాంట్ట వయవస్ుకు వయతిరేకాం వరు. ఇలాాంట్ట వరిని అమెరికాలో రెడ్సస/రాడ్జకల్సస
అని పిలుసాతరు. దీనికి తగ్గటుుగానే అట్ట ప్రాంచాంలో పెటుిబడ్జదారి వయవస్ున్య ఆధారాం చేస్థకుని
ఉనన రాజాయలు / ప్రభుత్యవలు, పెటుిబడ్జదారులు బోలేషవిజాంట్ు, బోలేషవికుొలట్ు తీవ్రమైన
వయతిరేకతతో, భయాంతో ఉనానరు. బోలేషవిజాం, అరాచకవద్ాం వేరువేరైనా కూడా క అభయోగ్ాం
మోబడ్జనపుడు, విదేశీయులూ, అకొడ్జ ప్రభుతవాంపై గౌరవాం లేనివరూ కాబడట్ాంవలన,
వళ్ళిద్దరూ ఆ నేరాం చేయకపోయినా, అతి స్థనాయాస్ాంగా నాయయవయవస్ు (నాయయాధితి,
ప్రాసికూయషన్),

వరిపై

జూరీకి

(అమెరికాలో

సామానయ

ప్రజలు

జూరీ

స్భుయలుగా

నియమిాంచబడత్యరు), తపుడు అభప్రాయాం కలగే విధాంగా సాక్ష్యయలన్య వినియోగిాంచుకుని, జాతి
వివక్షతో వరిని దాదాపుగా ఏడుననర స్ాంవతసరాలు జైలుపాలుచేసి, ఆ తరువత ఉరికి బలచేశారు.
రాజయాం యొకొ రాజకీయ అవస్రాలకు అన్యగుణాంగా "క్కాంతమాంది" మేధావులు,
అధికారులు మానవీయతన్య కుడా మరచి ఎలా తొతుతలుగా వయవహరిాంచగ్లరో, జాతి విదేవషాం
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ఎలా ఉాంటుాందో తెలుస్థకోవడానికి ఈ కేస్థకు నాయయాధితిగా వయవహరిాంచిన "ధేయర్" కు
మిాంచిన ఉదాహరణ ఉాండబోద్ని చెవచుి. బాధయత్యయుతమైన నాయయమూరిత సాునాంలో ఉాండ్జ
కూడా ప్రతిసారి కేస్థ నడ్జచే స్మయాంలో అనేక విధాలుగా ప్రాసికూయషన్ (మ్మదాదయులకు
వయతిరేకాంగా వదిాంచేవరు) కు స్హకరిాంచిన తీరు, ఆయనకు రాడ్జకల్సస ట్ు ఉనన వయతిరేకతన్య,
విదేశీయులట్ు కల జాతివివక్షతన్య తెలయచేస్థతాంది.
కేస్థ నడుస్థతనన క్కలది వరు నిరోదషులని నిరూపిాంచే బలమైన ఆధారాలు లభాంచగా,
నానాట్టకి ప్రజలు, దినత్రికలు ఈ కేస్థపై ఆస్కిత కనరిచారు. అలాాంట్ట స్ాంద్రభాంలోనే "బోస్ిన్
హెరాల్స్" దినత్రికకు "26th Oct 1926" న లారిస్ిన్ బులుర్్ వ్రాసిన "వి స్బ్మమట్" అనే
స్ాంపాద్కీయాం

ఎాంతో

ప్రామ్మఖ్యతన్య

స్ాంతరిాంచుకుాంది,

ఆ

తరువత

1927వ

స్ాంవతసరానికిగాన్య అది "పులిజర్ బహుమతి" ని గెలుచుకుాంది. ఆ తరువతి కాలాంలో శాకోొవాంజెట్టిల క్కరకై ప్రాంచమాంతటా చాలా దేశాలలో క ఉద్యమమే జరిగిాంది. ఆ తరుణాంలో కుడా
"ధేయర్"

ఆలోచనలలో

ఎటువాంట్ట

మారు

రాలేదు.

అది

అతని

ఆలోచనలలోని

దివళాకోరుతనానిన తెలయజేస్థతాంది. ఆ స్మయాంలో దేశ్ాం మొతతాం, మ్మఖ్యాంగా బోస్ిన్ వస్థలు,
వరిరువురిని స్మరిధాంచేవరు, స్మరిధాంచనివరు అని రెాండు గుాంపులుగా విడ్జపోయిాంద్ని చెడాం
ఏమాత్రాం అతిశ్యోకితకాదు.
అతి సామాన్యయలన్య మేధావులుగా మలచిన కేస్థ అని దీనిని చెవచుి. ఇహః శాకోొవాంజెట్టిల ఉననతతవాం గురిాంచి యాంత చెపినా తకుొవే అవుతుాంది, మరి మ్మఖ్యాంగా వాంజెట్టి
గురిాంచి! ఈ కేస్థ స్ాంభవిాంచనట్ుయితే వరిద్దరూ బహుశా సామాన్యయలుగా ఎవరికి తెలయకుాండా
చనిపోయేవరని క స్ాంధరభాంలో వాంజెట్టి అాంటాడు. కోరుిలో మరణశిక్ష విధిాంచడానికి క్కనిన
నిమిషాల మ్మాందు వాంజెట్టి కేస్థ విషయమై తన అభప్రాయానిన తెలయజేస్తత స్థదీరఘాంగా
మాటాుడ్జన తీరు ఎవరినైనా విస్మయరచక / ఆలోచిాంచేయక మానదు. నిజానికి నేరాం
ఆరోపిాంచబడ్జన రిసిుతిలో ఉాండ్జ కూడా ఆ కాలపు ఎాంతోమాంది మేధావులన్య, ాండ్జతులన్య
వాంజెట్టి తన మాట్లు, ఆలోచనలు, ప్రవరతన దావరా ప్రభావితాం చేయగ్లగాడు. ఆయన జైలులో
ఉననపుడు స్మయమాంత్య వివిధ రకాలైన పుస్తకాలు చద్వడానికి, తన కుటుాంబానికి, ఇతరులకు
ఉతతరాలు రాయటానికే కేటాయిాంచేవడు.
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ఇక శాకోొ విషయానికి వస్తత మేధోరాంగా అాంత ఆలోచనారుడు కాకపోయినా, శ్రమన్య,
ప్రకృతిని ప్రేమిాంచినవడు, తన్య నమిమన సిదాదాంత్యనికి కటుిబడ్జనవడు, ఎటువాంట్ట రిసిుతులోునూ
రాజీడకుాండా జీవిాంచిన నిబద్ధత కలగినవడు. పై కోరుిలకు అరీి పెడుతునన స్మయాంలో, రాష్ట్ర
గ్వరనరుకు అప్పలు చేస్థతనన స్మయాంలో వరివురి స్ాంతకాం కోస్ాం లాయరుు జైలుకు వచిినపుడు
శాకోొ స్స్తమిరా చేయనని చెపేవడు, మొద్ట్టన్యాండ్జ చనిపోయేవరకు లుసారుు అవస్రమైనా
కుడా కొసారీ తన్య స్ాంతకాం చేయలేదు, వాంజెట్టి కొడే చేస్తవడు. శాకోొ ఇలా చెపేవడు,
"నేన్య ఏ నేరాం చేయలేదు, నేరస్థుడ్జని కాదు! ఎవరి ద్యతోన్య, క్షమతోన్య నాకు అవస్రాం లేదు.
మీరు మమమలన నిరోదషులని నిరూపిాంచగ్లగితే చేయాండ్జ, లేకపోతే నేన్య చావడానికి స్దా సిద్ధాం".
వీరికోస్ాం జరిగిన ఉద్యమాం గురిాంచి చెపాలాంట్ట ప్రాంచాంలోని ప్రతి ఖ్ాండాంలో ఎన్నన
క్కనిన దేశాలలో ప్రజలు వీధులలో పేు-కారు్లు
టుికుని

శాకోొ-

నాయయసాునాంలో
వయతిరేకాంగా
నిలచారు.
చేశారు,

వాంజేట్టిలకు

జరుగుతునన
గ్ళాం

విపారు,

కారిమకులు
ఎన్నన

అలురూు

బోస్ిన్

అనాయయానికి
మద్దతుగా

ఫ్యయకిరీలలో

స్మెమ

అరెస్థిలు

కూడా

జరిగాయి. చివరికి మ్మాంబాయిలో కుడా బట్ిల
ఫ్యయకిరీ కారిమకులు వరిరువురికి మద్దతుగా స్మెమ చేశారు. ప్రాంచవయతాంగా ఉనన మేధావులు
అట్ట బోస్ిన్ రాష్ట్ర గ్వరనర్ "పులుర్" కు లేఖ్ల దావరా ఎన్నన అభయరధనలు ాంపిాంచారు. వరిలో
ఆలబర్ి ఐన్ స్టిన్ కుడా కరు. క్కాంద్రు శిక్షన్య యావజీివగా మారిమని, మరిక్కాంద్రు శిక్షన్య రదుద
చేయవలసిాందిగా, ఇాంక్కాంద్రు అమెరికా స్థప్రాంకోరుిలో అప్పలు చేస్థకోవడానికి అవకాశ్ాం
ఇవవవలసిాందిగా ఈ లేఖ్లలో పేర్కొనానరు. కాని వీట్టలో ఏవి చివరిదాకా జరగ్లేదు.
ప్రాంచాంలో క కోరుి కేస్థ గురిాంచి ఎపుడు రానాంతగా ఈ కేస్థ మీద్ ఎన్నన రకాలుగా
సాహితయాం స్ృషిిాంచబడ్జాంది. 10 కాంట్ట ఎకుొవ నవలలు, 40 కవితలు, 5 ఇాంగిుషు నాట్కాలు, 1
ఫ్రాంచి నాట్కమ్మ, 1 సినిమా వచాియి. ఇవి కాక వేరే రూపాలలో లేఖ్లు, కరత్రాలు,
అన్యభవలు, త్రికా రచనలు, స్ాంపాద్కీయాలు, డాకుయమెాంట్రీలు, ట్ట.వి సీరియల్సస, శిలాలు,
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పెయిాంట్టాంగ్సస, కారూిను రూాంలో కేస్థ చాల ద్శాబాదల వరకు జీవిాంచిాంది. వీట్నినట్టలో ఈ కేస్థకి
స్ాంభాందిాంచి ఆిన్ సిాంకేుర్ నవల "బోస్ిన్", లూయీ జౌగిన్, ఎడమాండ్స మోరాగన్ కలసి 1948లో
తీస్థక్కచిిన "ది లెగ్సి ఆఫ్ శాకోొ & వాంజెట్టి" అనే కోశ్ గ్రాంధాం (Reference Book)
చెపుకోద్గ్గవి, ఈ పుస్తకాం రషయన్ బాషలోకి కుడా అన్యవదిాంచబడ్జాంది. ఇవి రెాండు కేస్థకి
స్ాంభాందిాంచిన పూరిత వివరాలు కలగి ఉనానయి.
ఇట్టవాంట్ట

అధుబతమైన

పుస్తకానిన

తెలుగులో

చాల

చకొగా

అన్యవదిాంచిన

కీ||శే||బ్మ.చాంద్రశేఖ్ర్ గారు ఏాంతో అభనాంద్నీయులు. మొతతాం 21 పుస్తకాలన్యాండ్జ స్మాచారానిన
స్తకరిాంచి, అవస్రమైన మేరకు, అవస్రమైన చోట్ వివరణ ఇస్తత ఈ పుస్తకానిన అసాాంతాం
చదువరులకు ఆస్కితదాయకాంగా ఉాండే విధాంగా మలచారు. ఈ పుస్తకాం చివరలో "రాజయహిాంస్
గురిాంచి ఇాంక్కాంచెాం ఆలోచిదాదాం" శీరిషకన కీ||శే||కె.బాలగోపాల్స వ్రాసిన వయస్ాం తనిస్రిగా చదివి
తీరాల. చాలా గొ వయస్ాంగా రిగ్ణాంచవచుి.
మసాచుస్ట్స రాష్ట్ర గ్వరనర్ మైఖేల్స డుకాకిస్ 1977 Aug 23 న నికోలా శాకోొబారిలోమియో వాంజెట్టిల జాాక దినాంగా ప్రకట్టాంచాడు. 1927 లోనే ఇద్దరినీ ఉరితీసిన తరువత
కేస్థ మ్మగిసిాంది, కానీ ఇాంచుమిాంచు 1985 వరకు అమెరికాలో శాకోొ- వాంజేట్టిల కేస్థ ఏదో క
రూాంలో బతికే ఉాంది. అనేక కారయక్రమాలు, ప్రభుతవ స్భలోు చరిలు జరుగుతూనే ఉనానయి.
బోస్ిన్ రాష్ట్ర నాయయశాస్త్రాంలో, ఈ కేస్థలో ఉనన క్కనిన లొస్థగులన్య పూడుస్తత, క్రాంది కోరుిలో
నమమకాం లేనపుడు, మ్మదాదయి అమెరికా స్థప్రాం కోరుికు అప్పలు చేస్థకుని అకొడ కేస్థ
క్కనసాగిాంచే విధాంగా, క్కదిదపాట్ట మారులు కూడా జరిగాయి.
ఏది ఏమైనట్టకీ అమెరికా దేశ్ చరిత్రలో శాకోొ- వాంజెట్టిల కేస్థ క మరిచిపోలేని,
మరిచిపోకుడని (భవిషయత్ తరాలకు అనాయయాం / నషిాం జరగ్కుాండా) ఉద్ాంతాం. "జాతి
వివక్షతన్య స్మరిధాంచేవరు, రాజయాం భద్రతన్య, తమ భద్రతగా భావిాంచే వరి వలన ఎలాాంట్ట
అనాయయాం చోటుచేస్థకోగ్లదో తెలయజేయడానికి శాకోొ- వాంజెట్టిలపై మోబడ్జన అభయోగ్ాం
నిలువెతుత నిద్రశనాం, దాని మూలయాం ప్రాంచాంలో మాంచి మారు తేవడాం కోస్ాం / చూడడాం కోస్ాం
బతికిన ఇద్దరు అమాయకుల ప్రాణాం."
— రాజేష్ దేవభకుతని
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