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-43-
అమెరి’కేమెలా” రి  

 గత కొనాన్ళళ్గా మా ఇంటోల్ ఒహటే హడావుడి. ఎపుప్డతే డెమొకార్టిక పారీట్ తరఫున అధయ్క్ష పదవి కి ఎంపిక అయిన జో బైడెన 
గారు తన ఉపాధయ్క్ష పదవికి కమలా హేరిస అనే కాలిఫోరిన్యా సెనెటర ని పర్కటించారో ఇహ ఒహటే గోల. ఒకటే కాదు, అనేక రకాల 
గగోగ్లు. అమెరికా చరితర్లొ మొటట్ మొదటి నలల్జాతి మహిళ కి అంత పెదద్ గురిత్ంపు అని ఆఫిర్కన అమెరికన వాళుళ్ అందరూ సంబర 
పడిపోయారు. ఆవిడ మా ఇండియా అమామ్యోచ, అంచేత దకిష్ణ ఆసియా మహిళ కి గొపప్ గురిత్ంపు అని మన వాళూళ్, ఆవిడ మా 
అరవావిడ కూతురు అని మదార్సీలూ, లేదు, లేదు ఆవిడ తలిల్ గారి తాత గారి బావ మరిది ఆంధార్ వాడు కాబటిట్ కమల ఆంధార్ లో 
వికసించినదే అని కొందరు కోడి గుడుడ్కి వెంటుర్కలు పీకుతునన్ తెలుగు పర్ముఖులు కొందరూ...అసలు ఆ కమల అమెరికనే కాదేమో, 
ఎనిన్కలలో నిలబడడం మాట దేవుదెరుగు, అసలు వోటే వెయయ్డానికి అరహ్త లేని “గీర మహిళ” అని టర్ంప గారూ....ఎకక్డ చూసినా రణగొణ 
దవ్నులే. ఇక ఈ “కమల” అనే సవ్చచ్మైన, కుల్పత్మైన, అందమైన మూడే మూడక్షరాల పేరు పలకడానికి అమెరికా వాళళ్కి నోరుతిరకక్ 
‘కేమేలా’ అనీ, ‘కెమాలా” అనీ అషట్వంకరలూ పోతుంటే నాకు భలే నవొవ్సుత్ంది. ఆదే ఆవిడ పేరు కమల బదులు ఏ సుబబ్లకిష్, అనీ, 
మృణాళినీ అనో సం యుకాత్క్షరాలతో ఉంటే సగం మంది అమెరికనుల్ ఆతమ్ హతయ్ చేసుకునే వారు. మిగిలిన ‘సైలెంట మెజారిటీ” వాళుళ్ రోడుడ్ 
మీద పడి అరుచుకుంటూ తెలుపు రంగు కాని వాళళ్ని కాలిచ్ పారేశే వారు.  

ఇంతకీ ఈ కమల గారు తకుక్వ మనిషేమీ కాదు. రాజకీయంగా ఎదగడానికి ఏ రంగు వేసుకోవాలో ఆ రంగు వేసుకుని 
ఎదిగిన పర్తిభావంతురాలు. ఇపప్టి దాకా సెనెటర గా ఆవిడ భారతీయుల కి ఏమీ పెదద్ సహాయం చేసిన దాఖలాలు లేవు కానీ, ఇపుప్డు మన 
భారతీయుల దగగ్ర వోటుల్ ఎకుక్వ లేక పోయినా డాలరుల్ ఎకుక్వే ఉనాన్యి కాబటిట్, వాళళ్తో మీటింగులు పెటిట్ ‘మనం మనం ఒకటే” అని 
పర్వచనాలు చెపేప్ అవకాశాలు చాలా ఉనాన్యి. ఇక వోటుల్ దండిగా ఉండి, అవి పడకపోతే బైడెన-హేరిస టికెట టర్ంప ని ఓడించే 
అవకాశాలు బొతిత్గా లేవు కాబటిట్ కమల గారు తను ఎంత “నలల్ జాతి” మహిళో చెపుప్కోడానికి మరింత పర్యతన్ం చేసాత్రు. ఇకక్డ విశేషం 
ఏమిటంటే...కమల తండిర్ జమైకా కి చెందిన వాడు. నా పూరీవ్కులలో తెలల్ దొరలు ఉనాన్రు, నలల్ వారూ ఉనాన్రు. కాబటిట్ నేను ఏ రంగు 
వాడీనీ కాదు. నేను జమైక ని” అని గరవ్ంగా చెపుప్కుంటునాన్డు. మన పవితర్ భారతీయులం కూడా అంతే కదా. మేము గోధుమ రంగు 
వాళళ్ం, లేదా మేఁఉ కూడా తెలల్ వాళళ్ లాగా “కాకేషియనస్” అని చెపుప్కోకుండా “మేము ఇండియనస్” అనే కదా చెపుప్కునేది!  

అలా అని కమల గారు అంటే నాకు ఏమీ వయ్తిరేకత లేదు సరి కదా...ఉనన్ అమెరికా రాజకీయ నాయకులలో ఆవిడంటేనే 
నాకు చాలా ఇషట్ం. ముకుక్ సూటిగా మాటాల్డుతుంది. టర్ంప ని ఎకక్డ, ఎలా దెబబ్ కొటాట్లో అలా ‘సూటిగా సుతిత్ లేకుండా’ ఆవేశం తగిన 



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                             ôdô|º+ãsY  2020 

2  అమెరి’కులాసా’ కథలు   

మోతాదు లో పెటుట్కుని మాటాల్డుతుంది. బైడెన-హేరిస నెగేగ్ అవకాశాలు చాలానే ఉనాన్యి కానీ, దాం దుంప తెగా...ఈ సాట్క మారెక్ట 
విపరీతంగా పుంజుకుని పర్జలందరికీ డబుబ్ పెరిగి పోతోంది. కరోనా దెబబ్ నుంచి ఆరోగయ్ రీతాయ్ ఎకక్డా కనుచూపు మేరలో తేరుకునే 
అవకాశాలు లేకపోయినా. అమెరికా ఆరిధ్కంగా కోలుకొవడం టర్ంప గారి టర్ంప కారడ్. ఎంతయినా, డబుబ్ డబేబ్ కదా!. వోటుల్ పడేది డబుబ్ కే 
కదా! కావాలంటే ఆంధార్, తెలంగాణా వారిని అడగండి!  

సూథ్లంగా చెపాప్లంటే... పర్సుత్తం అమెరికా అనిన్ విధాలా దౌరాభ్గయ్కరమైన పరిసిథ్తిలో ఉంది. కరోనా చావులు 
పెరిగిపోతునాన్యి. నిరుదోయ్గం ఎకుక్వ అయిపోయింది. పోలీస వయ్వసథ్ లో నలల్ వారి మీద దౌరజ్నాయ్లు పెరిగి పోయాయి. అవేమీ 
పటిట్ంచుకోకుండా, కేవలం సవ్పర్యోజనాలు మాతర్మే  చూసుకుంటూ టర్ంప గారు ఇపప్టికే నియంత లా వయ్వహరిసుత్నాన్డు. మళీళ్ టర్ంప 
కనక నెగిగ్తే అమెరికా లో పర్జాసావ్మయ్ం ‘గోవిందా, గోవింద”...ఇదీ డెమొకార్టిక పారీట్ వారి సిధాద్ంతం.  

“చైనా వాడే కనక ఈ కరోనా వైరస ని మన మీదకీ, పర్పంచం మీదకీ వదిలేసే ముందు అమెరికా ఆరిధ్క వయ్వసథ్ అతయ్దుభ్తం 
గా ఉండేది. అనుకోకుండా అది పడిపోయినా, కరోనా పర్భావానిన్ మేము అరికటట్గలిగాం కాబటిట్ సాట్క మారెక్ట మళీల్ పూరవ్ం సాథ్యికి అపుప్డే 
వచేచ్సింది. ఈ ఏడాది ఆఖరి లోగా ఆ వైరస కి..అదిగో..అలల్విగో వాకీస్న ..”. డెమొకార్టిక పారీట్ వాళుళ్ అధికారం లో ఉనన్ అనిన్ 
రాషాత్ర్లలోనూ, పోలీస వయ్వసథ్ ని నిరీవ్రయ్ం చేసి అరాచకం సృషిట్సుత్నాన్రు.  ఇక బైడెన నెగిగ్తే కమూయ్నిసట్ ల హింసా రాజయ్ం వసుత్ంది. ఇక చైనా 
తో సహా, పర్పర్ంచం లో అనిన్ దేశాల ఒపప్ందాలనీ కేనిస్ల చేసి కొతత్వి తెచాచ్ం. బైడెన నెగిగ్తే మళీళ్ మీ ఉదోయ్గాలు చైనా కి మళిళ్ పోతాయి”- 
ఇదీ రిపబిల్కన వారి వాదం.  

రాబోయే నవంబర 3 న అమెరికా ఎనిన్కల నాటికి ఇంకా ఎనిన్ రకాల పసందైన వాదనలు వింటామో అనీన్ వినేసి, అపుప్డు 
నా బేంక ఎంత డబుబ్ పేరుకుందో, తరిగిందో చూసుకుని అపుప్డు వోటు వేసాత్ను. ఆ మాట కొసేత్ నీరసంగా ఉండే బైడెన కి బదులు 
నోటికొచిచ్నటుట్ మాటాల్డి వినోదం కలిగించే టర్ంప గారిని పెర్సిడెంట గానూ, పకిక్ంటి అరవావిడ కూతురు కాబటిట్ కమలని వైస పెర్సిడెంట 
గానూ వోటు వెయయ్గలిగితే ఎంత బావుండునో!   
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