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-37పంతులు పిలకా- యబు గెడ
డ్ ం
మొనన్టి ఫిబర్వరి 24-25, 2020 తేదీలలో అమెరికా అధయ్కుష్డు డానలడ్ టర్ంప గారు సకుటుంబ సపరివారంగా మన పవితర్ భారత
మహాన సందరిశ్ంచుకునాన్రు. ఆయన అహమ్దాబాద లో దిగిన దగగ్ర నుంచి, మళీళ్ అమెరికా వెళిళ్పోయేదాకా పర్పంచం కరోనా వైరస తోటీ,
ఢిలీల్ మహా నగరం పౌరసతవ్ సవరణ బిలుల్ గొడవల తోటీ సతమతం అయినా భారత దేశం మటుకు టర్ంప గారి రాకతో పులకరించి పోయింది
అనే చెపాప్లి. ఇక మోడీ గారూ, రాషట్రపతి కొవింద గారూ అయితే టర్ంప గారి ఇచుచ్కో పుచుచ్కో పధధ్తి లో చేసుకునన్ ఆలింగనాలు గినెస బుక
లో కి ఎకాక్యి.
నాకునన్ లోపాయికారీ సమాచారం పర్కారం అసలు జరిగినది ఏమిటంటే...ఒక రోజు అరధ్ రాతిర్ మెలామియా గారు తన పడక గది
లోంచి పకక్నే ఉనన్ టర్ంప గారి పడక గదిలోకి వెళాళ్రు. వాళిళ్దద్రూర్ వైట హౌస లో వేరే గదులోల్ పడుకుంటారు అనన్ది కూడా నాకునన్
లోపాయికారీ సమాచారం. ఆమె అలా చడీ చపుప్డూ చెయయ్కుండా, సిసి కెమేరాలు ఉంటాయి కదా అనే మాట మరిచ్పోయి నిదర్పోతునన్
టర్ంప గారిని గోముగానో ఘాటిట్గానేనో ఒక కీవ్న వికోట్రియా మారుక్ టెంకి జెలల్ కొటాట్రు. దాంతో ఆ మానవుడు బితత్ర పోయి సాకాష్తూత్ తన
సవ్ంత భారయ్ ని చూసి కంగారు పడి, తేరుకుని, తల తడుముకుంటూ, కళుళ్ నులుము కుంటూ “ఏల కొటిట్తివి? ఏమి నీ కోరిక. నువువ్ కూడా
ననున్ ఇంపీచ చేయుచుంటివా?” అని అడిగారు. దానికి ఆమె చిరునవువ్తో “లేదు, అధయ్కాష్. నాకు తాజ మహల చూడాలని ఉంది. నువేవ్మో
ఇపుప్డు ఇంపీచ మెంట లోనో, తరవాత ఈ యేటి ఎనిన్కలలోనో ఓడి పోయేలా ఉనాన్వు. ఆ ఘోరం జరిగే లోగా అరజ్ంటుగా ఇండియా వెళిళ్
తాజ మహల ఒహటీ చూసి వచేచ్దాద్ం. ఆ గెడడ్పాయన మోడీ నీకు భకుట్డే కదా!” అని మెలానియా గారు తన కోరిక వెళళ్బుచాచ్రు. అదన
మాట టర్ంప గారు భారత దేశం రావడానికి అసలు కారణం. అలా అని కేవలం తాజ మహల కోసమే వసుత్నాన్ం అంటే బావుండదు కాబటిట్
కూడా ఏదో సరదాగా ఓ పాతిక వేల కోటల్ ఆయుధాలు కూడా జేబులో వేసుకుని అముమ్కునే కారయ్కర్మం కూడా పెటిట్ంచారు టర్ంప గారు.
ఇక ఎపుప్డయితే టర్ంప గారూ, మెలానియా గారూ, ఆయనకి కుమారెత్ ఆమెకి సవతి కూతురు అయిన ఇవాంకా గారూ, ఆమె భరత్
కుషన్ర గారూ మందీ మారబ్లం తో వసుత్నాన్రు అని తెలిసిందో ఢిలీల్ లో “ఆలింగన శిక్షణ శిబిరం’ “గాలిలో కరచాలన శిబిరం,” మొదలైనవి
మొదలయాయ్యి. ఇందులో చినన్ చినన్ ఆలింగన, ఎముకలు విరిగే కావిలింత, ఆలింగిసూత్నే వీపు గోకుడు, మగాడిని మగాడే వాటేసు కోవడం,
భారత మగాడు అమెరికా ఆడంగులని అరజ్ంటూగా వాటేసుకోకుండా నిబబ్రం పాటించడం, మామూలు కరచాలనం, అమెరికా వాడి చేతిని
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పొలో మని నవేవ్సూత్ ఊపేసి ఆనందించడం, చేతిలో చెయియ్ వేశాక ఆ రెండు చేతులనీ అలా గాలి లోకి లేపేసి అకక్డ ఊపేయడం, ఈ వెకిలి
చేషట్లనింటినీ కేవలం కెమేరాలు ఉనన్ వేపే చూసూత్నో, అందునా ఫారిన వాళళ్ కెమేరాలు కనపడితే మరి కొంత పులకింత..,,ఇలాంటి
దౌతయ్పరమైన విషయాలలో మోడీ గారూ, రాషత్ర్పతి గారూ ఆరితేరిన నాయకులు గా చరితర్ లో నిలిచి పోయే విధంగా శిక్షణ పొందారు.
అయితే ఈ ఆలింగనాల యవావ్రం టర్ంప గారికి కొతేత్మీ కాదు. నిజానికి ఆయన కిర్ందటేడు హౌడీ మోడీ కి మా హూయ్సట్న
వచిచ్నపుప్డు కొంచెం పార్కీట్సు ఉంది. అంతకు ముందు వారిదద్రూ మొదటి సారి కలుసుకునన్పుప్డు మోడీ గారు హఠాతుత్గా దూసుకు పోయి
టర్ంప గారిని రెండు చేతులా చుటేట్సి, వీపు గోకేసినపప్టి షాక నుంచి తేరుకోడానికి టర్ంప గారికి చాలా కాలమే పటిట్ంది. ఇలాంటి ఆలింగన
అవాంతరాలని ఎదురోక్డానికి, కొండొకచో పున:కావిలింత...అంటే తనే తిరిగి కావిలించుకుని అవతలి వీరుడి వీపు నిమరడానికి టర్ంప గారు
కూడా వైట హౌస లో శిక్షణా శిబిరం పెటుట్కునాన్రు. ఏమో అలాంటీ అవసరం రేపొప్దుద్నన్ సీప్కర నానీస్ పెలోసీ గారితోటే రావచుచ్ను కదా!.
పైగా వైట హౌస లో పడక గదులు వేరు కాబటిట్ కాసత్ అలవాటు తపిప్ందేమో. మెలానియా గారి తో కూడా పబిల్క లో ఉనన్పుప్డు కేవలం
చిటికిన వేలు పటుట్కునే నడుసాత్రు కానీ వారిదద్రూ ఆలింగనాల జోలికి వెళళ్గా నేను చూడ లేదు. ఇంతకీ అసలు చెపొప్చేచ్ది ఏమిటంటే, భారత
పర్ధాని, రాషత్ర్పతి అమెరికా అధయ్కుష్డి కరచాలనం, ఆలింగనాల మీద చూపించిన ఆసకిత్ భలే నవువ్ తెపిప్ంచింది. తెలల్ తోలు మీద మన
నాయకులకి ఇంకా ఆరాధనా భావం తగగ్ లేదు అనే అనిపించింది. ఈ ఆలింగనాల పరవ్ం లో మోడీ గారు ముందడుగు వెయయ్గానే
వెనకడుగులు వేసి ఆలింగన పర్మాదం అంచుల నుంచి మెలానియా గారూ, ఇవాంకా గారూ కాపాడుకునాన్రు.
ఇక భారత దేశం లో ఉండగా టర్ంప గారి ఉవాచలు అచుచ్ టర్ంప గారి ఉవాచల లాగానే ఉనాన్యి. ఆ మాటకొసేత్ అసలు అమెరికా
నాయకుడు ఎవరైనా సరే...ఏ పారీట్కి చెందినా సరే....అందరూ వాయ్పారులే. వారికి కావలసినది అమెరికా పర్యోజనాలు మాతర్మే. టర్ంప
గారు ఏదో భారత దేశానిన్ ఆకాశానికి ఎతేత్సినంత మాతార్న ఆయన మనలిన్ ఆరాధిసుత్నాన్డు అనుకుంటే పపుప్లో కాలు వేసినటేట్. నిజానికి
అహమ్దాబాద లో ఆయన పొగిడినది అమెరికాలో ఉనన్ 40 లక్షల మంది గుజరాతీ వాళళ్ని. ఈ ఏడు జరిగే అమెరికా అధయ్కుష్డి ఎనిన్కలలో
మన భారతీయుల ఓటుల్ తకుక్వే కానీ డబుబ్ ఎకుక్వే. టర్ంప గారికి మన డబుబ్ కంటే మన వాళళ్ ఓటుల్ ఎనిన్ పడితే అంత మంచిది. టర్ంప
గారు గుజరాతీ పరయ్టనకి అదే ముఖయ్ కారణం. అకక్డ మొతేరా సేట్డియం లో జరిగిన నమసేత్ టర్ంప కి లకాష్ పాతిక వేల మంది రావడం గొపప్
విశేషమే. అంత మంది జనాలని ఆ టర్ంప పరివారం అమెరికా లో కానీ ఇంకెకక్డా చూసే అవకాశం లేక పోయినా ఒక టర్ంప వయ్తిరేక
అమెరికా చానెల లో “అదేమీ గొపప్ విషయం కాదు. ఇండియా లో లక్షమంది వసేత్ అమెరికాలో వెయియ్ మంది వచిచ్నటేట్” అని
వాయ్ఖాయ్నించడం కూడా సమరధ్నీయం కాదు. అవసరం లేకపోయినా “నువేవ్ కాదు. అటు పాకిసాత్న పర్ధాని ఇమార్న ఖాన కూడా నాకు గొపప్
సెన్హితుడే” అని టర్ంప గారు రెండు, మూడు సారుల్ మోడీ కి చెపప్డం అంటే ‘తసామ్త జాగర్తత్” అని చెపప్డమే.
మొతాత్నికి ఈ టంప- మోడీ తతంగం అంతా చూసుత్ంటే “పంతులు పిలక కీ సాయెబు గెడాడ్నికీ కావలసినది ఒకటే కతిత్” అనే మా
చినన్పప్టి సామెత ఒకటి గురుత్కి వచిచ్ంది. అంటే ఇకక్డ రెండు దేశాలకీ కావలసినదీ ఒకటే....వాయ్పారం. ఆయనేమో ఆయుధాలు, చికెన
లెగుగ్లు, హారీల్ డేవిడస్నూల్ అముమ్కుంటాడు. ఈయనేమో ఐటి ఉదోయ్గులని ఎగుమతి చేసాత్డు. ఆయనేమో భారత పారిశార్మిక వేతత్లని
అమెరికాలో ఫేకట్రీలు పెటిట్ అకక్డ ఉదోయ్గాలు పెంచమంటాడు. ఈయనేమో సరిగాగ్ దానికి వయ్తిరేకం. వెరసి, ఇచుచ్కో, పుచుచ్కో...పాతిక వేల
కోటల్ మారణాయుధాల వాయ్పారం మధయ్లో పాప పరిహారారధ్ం సబరమ్తీ ఆశర్మం, రాజ ఘాట సందరశ్నం చేసి మహాతామ్ గాంధీ గారిని పైపైనే
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