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-41-
మొండి డూ – టర్ ంప్ మ రాజూ 

రాజు కనాన్ మొండి వాడు బలవంతుడు అనే సామెత ఈ రోజులోల్ చెలల్దు. అసలు ఈ మొండితనం అనేది రెండు రకాలు. ఒకటి 
మంచి మొండితనం. రెండోది మూరఖ్తవ్ం. ఈ కరోనా వచిచ్న దగగ్ర నుంచీ ఇటు టర్ంప గారినీ, అటు భారతదేశంలోని ఓ ముఖయ్మంతిర్ గారినీ 
చూసేత్, ఇదద్రికీ కాసత్ మంచి మొండి తనం ఉనాన్, ఎకుక్వ పాలు మూరఖ్తవ్మే అనిపిసోత్ంది.   

టర్ంప గారి సంగతి ఒక సారి చూదాద్ం. ఇపుప్డు అమెరికాని అలల్కలోలం చేసుత్నన్ విషయాలు  కరోనా, జాతి వివక్ష ఆందోళనలు. 
మనం ఏదో ఆ రెండూ అలల్కలోల్లం అనీ, కొంప ములుగు తోందీ, ఇపుప్డెలాగరా బాబోయ అనుకుంటునాన్ం కానీ ఆయన మటుకు నవంబర 
ఎనిన్కలలో మళీళ్ ఎలాగా నెగాగ్లిరా బాబోయ అనే తపప్ మరో ఆలోచనలో లేడు. ఓటుల్ సంపాదించడానికి ఆయన పాడే పాటలో అపుప్డే 
పలల్వి, చరణాలు సిదద్ం చేసుకునాన్రు. గత మూడునన్ర ఏళల్ ఆయన హయాంలో సాట్క మారెక్ట బాగా పెరగడం, ఈ మధయ్ కరోనా వలల్ 
పడిపోయినా మళీళ్ పుంజుకోవడం ఆయన చిలక పాటలో పలల్వి. కోవిడ -19 అనే కరోనా వైరస ని చైనా వైరస, కంగ ఫు, వుహాన వైరస అనీ 
పిలుసూత్ అనిన్ కషాట్లకీ చైనా ని ‘బకార్’ గా చెయయ్డం మొదటి చరణం. అదే కరోనాని మొదటోల్ కేవలం తను గొపప్ దురాలోచనతో..కాదు, 
కాదు..దూరాలోచనతో.... చైనా నుంచీ, ఐరోపా నుంచీ విమానాల పర్యాణాలు ఆపేశాడు కాబటిట్ కేవలం నూట పాతిక వేల మంది మాతర్మే 
చచిచ్ పోయారు అనీ, తన బదులు బైడెన లాంటి డెమొకార్ట కనక పేర్సిడెంట గా ఉండిఉంటే  మిలియన పైగా అమెరికన జనం చనిపోయి 
ఉండేవారు ట. అనగా. కరోనాని నియంతిర్ంచేశాను, జనం మాములుగా పారీట్లు చేసుకోవచుచ్ను అని గొపప్లు చెపేప్సి టాపిక మారేచ్యడం 
రెండో చరణం. ఇక ‘మాసక్” పెటుట్కుంటే తను అంద వికారంగా ఉంటాను అనే కారణం..వంక కాదు...పాపం నిజంగానే అలా 
అనుకుని...ఆయన మాసక్ పెటుట్కోకపోవడం కరోనా వాయ్పిత్ నియంతర్ణకి వయ్తిరేక సంకేతం. అలాంటిదే వేల మంది జనం తో ఎలెక్షన 
మీటింగులు పెటట్డం.   

జారజ్ ఫాల్యిడ అనే నలల్ జాతీయుడిని నిరాద్కిష్ణయ్ంగా హతయ్ చేసిన తెలల్ పోలీసు దుశచ్రయ్ నేపధయ్ంలో టర్ంప గారి సప్ందన చాలా 
పేలవంగా ఉండి ఆయన మౌలిక సవ్భావానిన్ మరింత వెలుగు లోకి తెచిచ్ంది. ఆ అమానుషమైన హతయ్ పోలీసు వయ్వసథ్లో లోపానిన్ మరొక 
సారి ఎతిత్ చూపిసోత్ంది. నా మటుకు నాకు ఇండియాలో పోలీసుని చూడగానే నవువ్ రావొచుచ్ కానీ  అమెరికాలో పోలీసుని చూడగానే ముందు 
భయం వేసుత్ంది. ఎందుకంటే వాళల్కి ఉనన్ అధికారాలు చాలా  ఎకుక్వ. ఆఖరికి డైరవ చేసుత్నన్పుప్డు వెనకాల పోలీసు కారు వసుత్ంటే మనం 
సీప్డు తగిగ్ంచేసి, పకక్ లేన లోకి వెళిల్ పోయి ఆ పోలీసుకి దారి ఇచేచ్సాత్ం. కారణం ఏమిటంటే అతి చినన్ తపిప్దం అయినా సరే మనం చేశాం 
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అని పోలీసుకి అనిపిసేత్...కోరుట్కి వెళాళ్లిస్ందే. ఆ ఖరుచ్ భరించలేం. ఇక అరెసట్ లాంటిది . అయితే మన పని గోవిందా, గోవింద. ఆ అవకాశం 
నాకు ఇంకా రాలేదు అనుకోండి. అది వేరే విషయం.  

జారజ్ ఫాల్యిడ హతయ్, అలాంటివే మరి కొనీన్ జరిగినా, అవి కేవలం ఆయా పోలీసుల వయ్కిత్గత దౌరజ్నయ్మే తపప్ మొతత్ం అమెరికా 
అంతా ఇంకా నలల్ జాతి మీద వివిక్ష తో కురుకు పోయింది అనే వాదన సరి కాదు. ఒకపుప్డు అలా ఉనన్ మాట వాసత్వమే. ఇపుప్డు కూడా ఆ 
నాటి వివిక్ష భావజాలం కొంత మందికి ఉండవచుచ్ను. కానీ అమెరికా లో అనిన్ రంగాలలోను అనిన్ “రంగులు”, దేశాలు, మతాలూ మొదలైన 
వైవిధయ్మైన వయ్కుత్లకీ, సమూహాలకీ సమాన అవకాశాలు ఉనాన్యనే చెపాప్లి. లేక పొతే నేను ఈ వాయ్సం వార్యగలిగే వాడినే కాదు.  జాతి 
వివక్ష ఉంది అని నముమ్తూ దానికి వయ్తిరేకంగా జరుగుతునన్ శాంతి యుతమైన నిరసన పర్దరశ్న లని రౌడీ మూకలూ, రాజకీయ అవకాశ 
వాదులూ తమ తమ పర్యోజనాల కి వాడుకోవవడం, ఉదయ్మాలని హైజాక చెయయ్డం అనిన్ దేశాలలోనూ సరవ్ సాధారణం గా జరిగేదే. 
ఇపుప్డు అమెరికాలో ఎనిన్కల సమయం కావడంతో టర్ంప గారి పని అడ కతెత్ర లో పోక చెకక్లా ఉంది. ఒక పకక్ తను “లా & ఆరడ్ర” 
పెర్సిడెంట అని ఎంత గొంతెతిత్ అరిచినా, నిజానికి అవి రాషట్ర పరిధిలో అంశాలు. దేశ దోర్హం లాంటి తీవర్ అంశాలలోనే కానీ, ఈ రౌడీ 
మూకలని అరికటట్డానికి ఆయన చెయయ్గలిగినది ఏమీ లేదు.  అయినా, ఈ జారజ్ ఫాల్యిడ హతయ్ సంఘటన జాతి వివక్షకి సంకేతం కాదు అనీ, 
పోలీసు వయ్వసథ్ ని కాసత్ సవరిసేత్ సరిపోతుంది అని చెపప్కనే చెపప్డం టర్ంప గారి మూడో చరణం. మధయ్లో ఒక సారి సైనాయ్నిన్ పిలుసాత్, 
నేనంటే ఏమనుకునాన్రో అని టర్ంప గారు ఒక సారి బెదిరించారు కానీ, “సారీ సర, మేము రాజాయ్ంగానికి కటుట్బడి ఉనాన్ం కానీ, మీకు 
కాదు” అని సైనాయ్ధికారులు చెపప్గానే టర్ంప గారు మళీళ్ నాలుక కరుచుకుని, సైలెంట అయిపోయారు.    

ఇక నవంబర లోగా జరిగే సంఘటనలని బటిట్ మరో చరణం కూడా వార్సుకుని ఆ చిలక పాట అలా పాడుతూ పోతారు మా టర్ంప 
గారు. పకక్న హీరోయిన ఉండనే ఉంది. ఆయన అదృషట్ం అలాల్ అవతలి అభయ్రిధ్ బైడెన గారు మరీ నీరస గా ఉనన్ పాత కాపు. ఆయన పాట 
అంతా విసుగొచేచ్ పాత పాటే. కమలా హేరిస ని వైస పెర్సిడెంట గా ఎంపిక చేసేత్ కాసత్ హుషారు వసుత్ంది.  ఆమె నలల్ జాతి మహిళ అని 
ఇపుప్డు అమెరికాలో పర్జలు అనుకుంటునాన్రు కానీ అసలు ‘కమల’ భారతీయ సంతతి అని తరావ్త బయట పడుతుంది. 
అపుప్డేదేమవుతుందో నాకు తెలుసు. టర్ంప గారు ఇండియా వాళళ్ని, బహుశా తన అనుంగు మితుర్డు మోడీ గారిని కూడా తిటట్డం మొదలు 
పెడతారు.  

ఏది ఏమైనా అమెరికా అసత్వయ్సత్ంగానే ఉంది.  అంతెందుకూ... నేను ఇంటి ఖైదీ నెంబర 101 అయితే మా కీవ్న వికోట్రియా నెంబర 
102. విడుదల తేదీ తెలియదు.
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