అమెరి’కులాసా’ కథలు

1

-36గణతంత
ర్ దినోత

లూ- గవరన్ర్ ల ప
ర్ సంగాలూ

మొనన్టి జనవరి 26, 2020 నాడు మన పవితర్ భారత దేశం లోనే కాక, ఇకక్డ అమెరికాలో అనేక దౌతయ్ కారాయ్లయాలూ,
ఇండియా సంఘాలూ, ఇండియా రాజకీయ పారీట్ల అమెరికా విభాగాలూ..ఇలా చాలా చోటల్ మన 71వ గణతంతర్ వేడుకలు కొనిన్ చోటల
‘ఘనం’గానూ, మరి కొనన్ చోటల్ ‘గనం’ గానూ జరిగాయి. ఒతూత్ ‘ఘనం’ గా అంటే....అకక్డ జవానులు, ఎన.సి.సి. వాళూళ్, పోలీసులూ
వగైరాల కవాతు పర్దరశ్నలతో ఆరాభ్టంగా జరిగాయి అని అరధ్ం. అలాంటివి అమెరికాలో కుదరవు కనక ఇకక్డ ఒతుత్ లేకుండా ఉతూత్తిత్నే
‘గనం’ గా జరిగిన వాటిలోల్ కేకులు ‘కతిత్రించుకుని’ ఒకరికొకరు తినిపించుకుని ఎవరి మూతి వాళేళ్ తుడుచుకుంటారు. మా చినన్పుప్డు మా
హైసూక్ల లో కురర్ వెధవలందరినీ..అంటే నా బోటి గాళళ్కి మంచి బటట్లు వేసి, అలవాటు లేని కంఠలంగోటీలు కటిట్, ఎకక్డో ఉనన్ పురపాలక
సంఘం కారాయ్లయానికో, మరెకక్డో ఉనన్ కలెకట్ర గారి బంగళా కో “తోలు’ కెళేళ్ వారు. అది నిజంగానే తోలు కెళళ్డం..ఎందుకంటే గేదెలనీ,
మేకలని తోలేవాళళ్ దగగ్ర కరర్లు ఉనన్టుట్ మేషట్రల్ చేతులోల్ బెతాత్లు ఉండేవి. ఇక జెండా వందనం అయాయ్క, ముయ్నిసిపల చైరమ్న అయితే పంచె
కటుట్కుని తెలుగులోనూ, కలెకట్ర గారు అయితే సూటూ, బూటూ వేసుకుని ఇంగీల్ష లోనూ గాంధీ గారూ, అంబేదక్రూ, నెహూర్, పటేళళ్
గురించి మాటాల్డేసి మమమ్లిన్ ఆ మరాన్టి నుంచీ వాళళ్ లా ఉండమని గొంతు చించుకుని ఘోషించి, అపప్టికి నడిచి, నడిచి ఆయాస
పడుతునన్ మాకు బిళళ్లూ, చాక లెటూల్ పంచి పెటేట్వారు. అయితే ఆ రోజులోల్ టీవీలు లేవు కాబటిట్ ఎకక్డో ఢిలీల్ లో నెహూర్ గారు మాటాల్డిన
పర్సంగానీన్, హైదరాబాద లోనో మరెకక్డో గవరన్ర గారి గణతంతర్ ఉదోబ్ధనీ మరాన్డు పేపరోల్ చవదవడమో, మహా అయితే రేడియోలో పెదద్
వాళళ్తో పాటు వినడమో చేసేవాళళ్ం. ఈ ఉపోదాఘ్తం అంతా ఇపుప్డు ఎందుకూ అంటే...ఇపుప్డు ఈ వెధవ టీవీలు వచిచ్ పడాడ్యి. పైగా
ఎకక్డో ఆంధార్లో విజయవాడలో గవరన్ర గారు కవాతు పర్దరశ్న చూసి, పర్సంగించడం “బతికుండగా”...అంటే “లైవ” చూసూత్. వినే భాగయ్ం
నాకు కలిగింది. దానిన్ దౌరాభ్గయ్ం అనాలో, సౌభాగయ్ం అనాలో అనుకుంటూ ఉండగా “అసలు ఏమీ అనకుండా మూసుకుని విను” అంది మా
కీవ్న వికోట్రియా.
ఇక ఈ ఏటి జెండా వందనం కారయ్కర్మం విజయవాడలో జరిగింది. కవాతు పర్దరశ్న, జెండా అవిషక్రణ వగైరా తంతుల సమయం
లో రాషట్ర ముఖయ్ మంతిర్ వరుయ్లు వేదికని అలంకరించారు. ఇక గవరన్ర గారు పర్సంగ వేదిక దగగ్రకి వెళళ్గానే ఆయనకి ఎవరో పది పదిహేను
కాగితాల కటట్ ఇచిచ్ “ఇది చదువు” అని ఆదేశించినటుట్గా నాకు సప్షట్ంగానే అరధ్ం అయింది. అ పెదద్ మనిషి కూడా ఏమీ
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మొరాయించకుండానే అది చదవడం మొదలుపెటాట్రు. మన రాచరిక, పర్జాసావ్మయ్ సాంపర్దాయాలని బటిట్, ఇటువంటి సందరాభ్లలో గవరన్ర
గారు రాషత్ర్ ముఖయ్మతిర్ వరుయ్లు వార్సి ఇచిచ్న పర్సంగానేన్ చదవాలి కానీ సొంత బురర్ వాడడం నిషిధధ్ం. ఇపుప్డు కూడా జరుగుతునన్ది అదే.
మన గవరన్ర గారి పేరు బిశవ్భూషణ హరిచందన. ఆ పేరుని బటిట్ ఆ మహానుభావుడు బెంగాలీ యో ఒరియా అనుకునాన్ను కానీ
మరీ అంత డేమేజ చేసాత్రు అనుకోనే లేదు. మొతత్ం పర్సంగం అంతా వింటే పాపం జగన మోహన రెడిడ్ గారి మీద విపరీతమైన జాలి
కలిగింది. పాపం ముఖయ్మతిర్ గారు చెపప్దలుచ్కునన్ దానికీ, గవరన్ర గారు చెపిప్న దానికీ ఎకక్డా పొంతన కుదర లేదు సరికదా..జగననన్
పర్వేశపెటిట్న అనిన్ పర్జా సంకేష్మ పథకాలకీ అరధ్ం మారి పోయింది. అది మరి నా ఒకక్డికే అలా అనిపించిందేమో నాకు తెలియదు. గవరన్ర
గారు ముందు మూడు రాజధానుల గురించి పర్సాత్వించారు. అదింకా మొదటి దశలోనే ఉంది. ఆ తరవాత ఆయన ఎంతో గరవ్ంగా పర్భుతవ్ం
అమలు లోకి తెచిచ్న “అమమ్ బోడి పథక’ గురించి చెపప్గానే నాకు అమమ్ని పటుట్కుని బోడి ది అంటాడేమిటా అని విసుత్పోయాను. పైగా పర్తీ
అమమ్ బోడికీ పదిహేను వేల రూపాయలు ఇసాత్నంటాడేమిటీ. ఇదేమనాన్ కందుకూరి వీరేశలింగం గారి తాలూకు వితంతు సంకేష్మ పథకమా
అనే అనుమానం వచేచ్సింది. అపుప్డు మా కీవ్న వికోట్రియా ననున్ ఒక టెంకి జెలల్ కొటట్గానే “పాపం అమమ్ వొడి పథకానికి ఆ ఒరియా
గవరన్ర గారి చేతిలో పటిట్న గతి అని నాకు విషయం అరధ్ం అయిపోయింది. పాపం జగననన్ అమమ్ వొడి!
ఇహ చూసుకోండి నా సామి రంగా….ఆ తరవాత గంట సేపు సాగిన పర్సంగం అంతా చమతాక్రాల మీద చమతాక్రాలే. ఆటో
రికాష్ల వారి కోసం అనుకుంటాను, పర్భుతవ్ం వారి ‘బోహన మూతర్ ’ అనే పథకం లో పర్తీ డైరవర కీ పది వేలు ఇచిచ్, ఐదు వేలు టార్ఫిక ఫైన
లు పెంచుతారుట. “కంటె భెలుగు’ కిర్ంద రెండునన్ర కోటుల్, “పంటె నొపూప్లూ, శెభీ వినుకుడూ’ కిర్ంద మరి కొనిన్ కోటూల్ ఖరుచ్పెడతారట.
‘జగన బచావో బతికావ, లేదా చచాచ్వ“ కిర్ంద పర్తీ గార్మ పంచాయితీ లోనూ ఒకటా, రెండా ఏకంగా 500 గార్మ సేవలు అందుబాటు లోకి
వచాచ్యిట. ‘శొణా భుజన” కిర్ంద అందరికీ సనన్ బియయ్ం సరఫరా జరుగుతుందిట. ‘సాథ్నిక ఒదోయ్గ” కిర్ంద 75 శాతం ఉదోయ్గాలు లోకల
వాళళ్కే వచేచ్ దారిలో ఉనాన్యిట, “ఇంగీల్ష ఇంపూ, తెలుగు షంపూ’ కిర్ంద అనిన్ పాఠాశాలలోనూ ఇంగీల్ష మీడియం పర్వేశపెటట్డమే కాక
తెలుగు ని ఇంగీల్ష లో నేరుచ్కోవడం కంపల సరీ చేసాత్రుట, ‘రౌత భొఱోషా” కిర్ంద రైతులకే కాక కౌలు దారులకి కూడా పనెన్ండు వేలు
ఇసాత్రుష,
ఇక “ధొఱోళ సిటీ కొరోనా” అనే పథకం గురించి గవరన్ర గారు పర్సాత్వించిన అంశం అదేదో చైనా నుంచి దిగుమతి అవుతునన్
కరొనా వైరస గురించి అనుకు ఆ వైరస ని జగన గారు ఎలా నివారిసాత్రా అని నేను ఆసకిత్కరంగా వినాన్ను కానీ అది “ధరల సిఠ్రీకరణ” అనీ,
దానికి జగన గారు మూడు కోటుల్ కేటాయించి ఉలిల్ పాయ, టొమేటో ల మీద పర్తేయ్క కమిటీ వేసాత్రు అనీ గవరన్ర గారు చెపప్దలుచ్కునాన్రని
అరధ్ం అయింది.
ఇక అనిన్ంటికనాన్ నాకు విపరీతమైన ఆశచ్రయ్ం కలిగించిన అంశం ఆంధార్ గవరన్ర గారైన ఒరియా ఆయన భాషాదోషాలు కాదు
కానీ తమిళం వారైన తెలంగాణా గవరన్ర గారి పర్సంగం లో ఒక అంశం. ఆమె పర్సంగం కూడా పూరిత్గా “బతికుండగానే” వినాన్ను.
“”యెవెవ్రి పైసా”, ‘పలెల్ పర్గదీ” ‘కేసీఆర కిటూట్’’ లాంటి భాషా పరమైన ఇబబ్ందులు ఆవిడకీ ఉనాన్యి కానీ ఎంతయినా దకిష్ణాది మనిషే
కనక ఆంధార్కి జరిగినంత అనాయ్యం తెలంగాణాకి జరగ లేదు. అయితే “తెలంగాణాలో జరిగిన మాన భంగం దౌరజ్నాయ్లు పకక్ రాషాత్ర్ల
వారికి సూఫ్రిత్గా నిలిచి ‘దిశ చటట్ం” లాంటి మంచి చటాట్లు చేయడానికి ఆసాక్రం కలిగింది” అని తెలంగాణా గవరన్ర చెపప్డం విని
నిరాఘ్ంతపోయాను. అపప్టికే ఆంధార్ పర్సంగం విని బురర్ తిరుగుతునన్ నాకు బహుశా తెలంగాణా పర్సంగం లో ఆ వాకాయ్లు నేను తపుప్ గా
వినాన్ను అనే అనుకుంటునాన్ను.
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ఏది ఏమైనా ......71 గణతంతర్ దినోతస్వం సందరభ్ంగా భారత దేశం సాధిసుత్నన్ పురోగతికి సంతోషంగానే ఉంది.
సాధించవలసినది ఇంకా ఎంతో ఉంది అని అందరికీ తెలిసినదే!
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