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കറുപ്പിനഴകും മെഡലും (ലേഖനും) 
സുനിൽ എും എസ്, മൂത്തകന്നും 
അത് േറ്റിക്സ് എന്നു ലകൾക്കുലപോമ ോമെ ട്രോെിലേോടുന്ന അത് േറ്റുകളുമെ ചിത്രെോണു െനസ്സിലേോെിമെത്തോറ.് 
ലേോങ്ങ് ജപ്, ഹൈജപ്, ട്രിപ്പിൾ ജപ്, ല ോട്ട് പുട്ട്, ഡിസ് കസ് ലത്രോ, ൈോെർ ലത്രോ, ജോവേിൻ ലത്രോ, ല ോൾ 
ലവോൾട്ട് എന്നിങ്ങമന  േ ഇനങ്ങളുും അത് േറ്റിക്സിലൾമപ്പടുന്നുമെങ്കിലും, ഓട്ടത്തിനോണ് ഏറ്റവും പ്രിെും. 
കോണികൾ ഓെിക്കൂടുന്നത ്ഓട്ടും കോണോനോെതുമകോെ്, ഏറ്റവെധികും “ഗ ്ോെർ” ഓട്ടത്തിനും ഓട്ടെോർക്കുും തമന്ന. 
വിവിധ ഇനങ്ങൾ ഓട്ടത്തിലമുെ:് നൂറു െീറ്റർ, നൂറ്റിപ്പത്തു െീറ്റർ ൈർഡിൽസ,് ഇരുനൂറു െീറ്റർ, നോനൂറു െീറ്റർ, നോനൂറു 
െീറ്റർ ൈർഡിൽസ,് എണ്ണൂറു െീറ്റർ, ആെിരത്തഞ്ഞൂറു െീറ്റർ, മൂവോെിരും െീറ്റർ സ്റ്റീപ്പിൾ ലചസ,് അയ്യോെിരും െീറ്റർ, 
 തിനോെിരും െീറ്റർ,  ിമന്ന, 42 കിലേോെീറ്റർ നീെ െോരലത്തോണുും. ഇത്രയുെിനങ്ങൾ ഓട്ടത്തിൽമപ്പടുന്നു. 

മവെിമെോച്ച ലകട്ടയുെൻ മവെി മകോള്ളോതിരിയ്ക്കോൻ െരണപ്പോച്ചിൽ നെത്തുന്നതു ല ോലള്ള നൂറു െീറ്റർ സ്പ്രിന്റ് 
ലേോകത്തിമേ ഏറ്റവെധികും ലവഗമുള്ള വയക്തിലെമതന്നു കമെത്തുന്നു. ഓട്ടങ്ങ ിമേ ഗ്  ോെർ ഇനവും അതു 
തമന്ന. അതിമേ ലജതോവ തമന്ന അത് േറ്റിക് സിമേ തോരവും. തുെർച്ചെോെി മൂന്ന് ഒ ിപിക്സുക ിൽ നൂറു െീറ്റർ 
സ്പ്രിന്റിമേ ലജതോവോെ ജഹെെെോരൻ ഉമസെ്ൻ ല ോൾട്ട് തോരങ്ങ ിമേ തോരെോണ്. നൂറു െീറ്റർ കഴിഞ്ഞോൽ 
അടുത്ത ഇനും ഇരുനൂറു െീറ്ററോണ.് ഇരുനൂറു െീറ്ററിലും കഴിഞ്ഞ മൂന്നു തവണെോെി ല ോൾട്ടു തമന്ന ലജതോവ്. ഇവ 
രെിലും െോത്രെല്ല, 100 െീറ്റർ x 4 റിലേെിലും, ല ോൾട്ടുും കൂട്ടരുും തമന്ന ലജതോെൾ; അതുും മൂന്നു തവണ. 
അങ്ങമന, മൂന്നു സവർണും വീതും മൂന്ന് ഒ ിപിക്സിലും ലനെിെ ലജതോവോണു ല ോൾട്ട്: ട്രിപ്പി ിമന്റ ട്രിപ്പിൾ! 

അലെരിെൻ ഐകയനോടുകൾക്കുും ദക്ഷിണ അലെരിെയ്ക്കുെിെെിലള്ള കരീ ിെൻ കെേിമേ ദവീപുക ിമേോന്നോണ് 
ഉമസെ്ൻ ല ോൾട്ടിമന്റ ജന്മലദശെോെ ജഹെെ. മവസ്റ്റിന്റീസ് ക്രിെറ്റ് െീെിൽ  േ സവതന്ത്ര,  രെോധികോര 
രോഷ്ട്രങ്ങ ിൽ നിന്നുള്ള ക ിെോരുമുെ.് ആ രോഷ്ട്രങ്ങ ിമേോന്നോണു ജഹെെ. മെവന്റി മെവന്റിെിൽ 
മവെിമെട്ടുതിർക്കുന്ന ക്രിസ് മഗെ് ൽസ് ജഹെെെോരനോണ.് മവസ്റ്റിന്റീസിമന്റ െികച്ച ഫോസ്റ്റ് 
 ൗ ർെോരിമേോരോളുും കയോ ്റ്റനെോെിരുന്ന ലകോർട്ട് നി വോൽഷും ജഹെെെോരനോെിരുന്നു. 

ക്രിസ്റ്റഫർ മകോ ും സ് അലെരിെ കണ്ടു ിെിച്ചു എന്നു  റെോറുമെങ്കിലും, കൂ യുമെ കിഴെ,് അറ്റ്േോന്റിെിൽ, 
 ൈോെോസിൽമപ്പട്ട സോൻ സോൽവലഡോർ എന്ന മചറു ദവീ ിേോെിരുന്നു, മകോ ും സ് 1492ൽ ആദയെോെി 
കപ്പേിറങ്ങിെിരുന്നത.് അവിടുന്നലേൈും കൂ െിലും, ഇലപ്പോഴമത്ത മഡോെിനിെൻ റിപ്പ ് ിെിൽ മ ട്ട സോലന്റോ 
ലഡോെിുംലഗോെിലും മചന്ന്, അലെരിെൻ വൻകരെിൽ കോലകത്തോമത, െെങ്ങിലപ്പോെി. രണ്ടു വർ ത്തിന ലശ ും 
വീണ്ടുും വന്നലപ്പോൾ അലേൈും ജഹെെ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. മകോ ും സ് ഇറ്റേിെോരനോെിരുമന്നങ്കിലും, 
മെെിനിന ലവെിെോെിരുന്നു, അലേൈത്തിമന്റ സഞ്ചോരങ്ങൾ. അലേൈമത്ത  ിൻതുെർന്നു മെെിൻകോർ വൻ 
ലതോതിൽ ജഹെെെിമേത്തി, അവിെും അവരുമെ ലകോ ണിെോെി.  തിലനഴോും നൂറ്റോെിമന്റ െദ്ധ്യത്തിൽ ബ്രിട്ടൻ 
ജഹെെമെ തങ്ങളുമെ അധീനതെിേോെി. ബ്രിട്ടമന്റ കീഴിൽ ജഹെെ ഏറ്റവെധികും  ഞ്ചസോര ഉല്പോദിപ്പിയ്ക്കുന്ന 
രോഷ്ട്രങ്ങ ിമേോന്നോെി െോറി. കരിപിൻ ലതോട്ടങ്ങ ിൽ അെിെപ്പണിയ്ക്കോെി ബ്രിട്ടീഷകോർ ആഫ്രിെെിൽ നിന്ന് 
ആളുകമ  ഇറക്കുെതി മചയ്തു. അങ്ങമന കറുത്ത നിറമുള്ളവർ ജഹെെെിമേ ഭൂരി ക്ഷനിവോസിക ോെി. ഇലപ്പോൾ 
ജഹെെെിമേ 92 ശതെോനും ജനങ്ങളുും കറുത്ത നിറമുള്ളവരോണ്; ഉമസെ്ൻ ല ോൾട്ടുൾമപ്പമെ. 

ല ോൾട്ടിമനലപ്പോമേ, ആഫ്രിെൻ ഭൂഖണ്ഡും ഉല ക്ഷിച്ചുല ോന്നിട്ടു മൂന്നു ശതോബ്ദെോേെോമെങ്കിലും, 
ആഫ്രിെയുെോെി ജനിതക ന്ധമുള്ള അത് േറ്റുകൾ ഒ ിപിക്സിമന്റ ഓട്ടെത്സരങ്ങ ിൽ ലജതോെ ോകോൻ 
തുെങ്ങിെിട്ട് ഏമറെോേെോെി. 1932മേ ഒ ിപിക്സിൽ നൂറു െീറ്റർ സപ്്രിന്റിൽ സവർണമെഡൽ ലനെിെ, 
അലെരിെെോരനോെിരുന്ന എഡ്ഡീ ലെോേൻ കറുത്ത നിറെോരനോെിരുന്നു. 1936മേ ഒ ിപിക്സിൽ നൂറു െീറ്റർ 
സ്പ്രിന്റിൽ ലജതോവോെത് എെോേലത്തയുും െൈോനോെ അത് േറ്റ് എന്നറിെമപ്പടുന്ന മജസ്സി ഓവൻസ് ആെിരുന്നു. 
മജസ്സി ഓവൻസുും അലെരിെെോരനോെിരുന്നു, കറുത്ത നിറെോരനെോെിരുന്നു. രെോും ലേോകെൈോയുദ്ധ്ും മൂേും 
1940, 1944 എന്നീ വർ ങ്ങ ിൽ ഒ ിപിക്സുെോെില്ല. 

അലെരിെമെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് നൂറു െീറ്ററിൽ 1948ൽ സവർണും ലനെിെ ൈോരിസൻ ഡിലല്ലർഡ്, 1968ൽ 
സവർണും ലനെിെ ല ോ  ്ലൈെ്സ്, 1972ൽ സവർണും ലനെിെ ജിും ഹൈൻസ്, ഇവമരല്ലോും കറുത്ത 
നിറെോരോെിരുന്നു. 1976മേ നൂറു െീറ്റർ സവർണും മകോണ്ടുല ോെതുും കറുത്ത നിറെോരൻ തമന്ന: 
മവസ്റ്റിന്റീസിൽമപ്പട്ട ട്രിനിഡോഡ് ആന്റ് മെോ ോലഗോെിൽ നിന്നുള്ള ൈോസ് േി ലക്രോലഫോർഡ.് ഒമരോ ിപിക്സു കൂെി 
കഴിഞ്ഞലപ്പോൾ വന്നൂ, “ദ മെെ്റ്റ്” കോൾ ലൂെിസ:് അലെരിെെോരനും കറുത്ത നിറെോരനെോെിരുന്ന കോൾ 
ലൂെിസ് രമെോ ിപിക്സിൽ നൂറു െീറ്റർ ലജതോവോെി. കോൾ ലൂെിസിമന്റ വരലവോമെ ഒ ിപിക്സിമേ നൂറു െീറ്റർ 
സ്പ്രിന്റിനള്ള സവർണും കറുത്ത നിറെോരുമെ ‘കത്തക’െോെി എന്നു തമന്ന  റെോും: കോൾ ലൂെിസിന ലശ ും, 
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ഉമസെ് ൻ ല ോൾട്ടിമന്റ വരവിന മുൻപു വമരയുള്ള ലജതോെ ിവരോെിരുന്നു:  േിൻലഫോർഡ് ക്രിസ്റ്റി (ബ്രിട്ടൻ), 
ലഡോമണോവോൻ മ െ് േി (കയോനഡ), ലെോറിസ് െീൻ (യു എസ് ഏ), ജസ്റ്റിൻ ഗോറ്റ് േിൻ (യു എസ് ഏ). എല്ലോും 
കറുത്ത നിറെോർ. 

ഓട്ടത്തിൽ ഇനങ്ങല മറയുമെന്നു  റഞ്ഞുവലല്ലോ. ഓട്ടമത്ത ഹ്രസവദൂര ഇനങ്ങമ ന്നുും ദീർഘദൂര ഇനങ്ങമ ന്നുും 
വിഭജിയ്ക്കോും. നൂറു െീറ്റർ മുതൽ 800 െീറ്റർ വമരയുള്ളവമെ ഹ്രസവദൂരവിഭോഗത്തിലും, ഒന്നര കിലേോെീറ്റർ മുതൽ 42 
കിലേോെീറ്റർ വമര ഹദർഘയമുള്ളവമെ ദീർഘദൂരവിഭോഗത്തിലും മ ടുത്തോും. ദീർഘദൂര ഇനങ്ങ ിലും കറുത്ത 
നിറെോർക്കു തമന്ന ലെൽഹെ. ഇെഴിഞ്ഞ ഒ ിപിക്സിമന്റ കോരയും തമന്നമെടുെോും. 5000 െീറ്ററിൽ സവർണും, 
മവള്ളി, മവങ്കേും എന്നീ മൂന്നു മെഡലകളുും ലനെിെതു െഥോക്രെും ബ്രിട്ടമന്റ ഫറോ മെോൈമ്മദ,് അലെരിെയുമെ 
മചേിലെോ ല ോൾ കി ്മകലെോെ്, എലതയോ യയുമെ മഗബ്രിമവറ്റ് ൈോലഗോസ് എന്നിവരോെിരുന്നു. മൂവരുും കറുത്ത 
നിറെോർ തമന്ന.  തിനോെിരും െീറ്ററിമന്റ കോരയവും വയതയസ്തെോെിരുന്നില്ല: ബ്രിട്ടമന്റ ഫറോ മെോൈമ്മദ് (വീണ്ടുും), 
മകനിെയുമെ തനെി ല ോൾ കിപ്നമഗറ്റിച്ച,് എലതയോ യയുമെ ലെോേോ െെിററ്റ് എന്നിവരോെിരുന്നു ലജതോെൾ; 
അവരുമെമെല്ലോും നിറും കറുപ്പു തമന്ന. 

െോരലത്തോൺ വിലജതോെ ോെിരുന്നതു മകനിെെിൽ നിന്നുള്ള മകൻ കി ്ലചോമഗ എേിയുഡ് (സവർണും), 
എലതയോ യെിൽ നിന്നുള്ള ഹേമേസ മഫെിസ (മവള്ളി), അലെരിെെിൽ നിന്നുള്ള റപ്്പ ഗോമേൻ (മവങ്കേും) 
എന്നിവരോെിരുന്നു. ഗോമേമനോഴിമകയുള്ളവർ രണ്ടുും കറുത്ത നിറെോരോെിരുന്നു. ദീർഘദൂരലജതോെ ിൽ കറുത്ത 
നിറത്തിന െോത്രെല്ല, ആഫ്രിെെിൽ നിന്നുള്ളവർക്കുും മുൻതൂെമുെോെിരുന്നു. ഉമസെ്ൻ ല ോൾട്ടിമന്റ ജഹെെയ്്ക്ക 
ആറു സവർണും കിട്ടിമെങ്കിൽ, ആഫ്രിെെിലള്ള മകനിെയ്ക്കുും കിട്ടി, അത്ര തമന്ന സവർണും. ജഹെെയ്ക്കു മൂന്നു 
മവള്ളി കിട്ടിെലപ്പോൾ മകനിെയ്്ക്ക ആറു മവള്ളി കിട്ടിെിരുന്നു. വികസിതരോജയങ്ങ ോെ കയോനഡ, മഡന്മോർെ,് 
സവീഡൻ, മ ൽജിെും എന്നിവമരമെല്ലോും മകനിെ  ിന്തള്ളി. ദോരിദ്ര്യമെോഴിെോത്ത എലതയോ യയ്ക്കുമുെ് ഒരു 
സവർണവും രണ്ടു മവള്ളിയുമുൾമപ്പമെ എട്ടു മെഡലകൾ. ഇവമെല്ലോും മുഖയെോയുും ദീർഘദൂര ഓട്ടങ്ങ ിേോെിരുന്നു. 

ഓട്ടങ്ങ ിൽ ഏ യൻ രോജയങ്ങളുമെ സോന്നിദ്ധ്യും ഒട്ടുും പ്രകെെോെിരുന്നില്ല. 26 സവർണവും 18 മവള്ളിയുും 26 
മവങ്കേവും ലനെി മൂന്നോും സ്ഥോനമത്തത്തിെ ഹചനയ്ക്കു ല ോലും ഓട്ടങ്ങ ിൽ ഒരു മെഡൽ ല ോലും ലനെോനോെില്ല. 
ട്രിപ്പിൾ ജപിമനോരു മവങ്കേും; നെപ്പിന് ഏതോനും മെഡലകൾ. ഇവമെോന്നുും ഓട്ടങ്ങ ോെിരുന്നില്ല. നമ്മുമെ 
ഭോരതവും അെൽ രോജയങ്ങ ോെ ശ്രീേങ്ക,  ുംഗ്ലോലദശ,്  ോെിസ്ഥോൻ എന്നിവയുും ഉൾമപ്പടുന്ന ദക്ഷിലണ യൻ 
ജനത തവിട്ടുനിറെോരോെോണു മ ോതുവിൽ കണെോെമപ്പടുന്നത.് കറുത്ത നിറലത്തോടു മവളുത്ത നിറലത്തെോൾ 
സോെീ യമുണ്ടു തവിട്ടു നിറത്തിന്. എങ്കിലും, കറുത്ത നിറലത്തോടുള്ള സോെീ യമെോന്നുും ഒ ിപിക് ഓട്ടങ്ങ ിൽ നമമ്മ 
തുണച്ചിട്ടില്ല. 

ലവണുലഗോ ോൽ െോ ് എമന്റ സുഹൃത്തോെിരുന്നു. െോ ്,  ോവും, ഇന്നില്ല. ആറെിെിലേമറ ഉെരമുെോെിരുന്നു 
െോ ിന.് ഞങ്ങൾ ഒലര  സ്സിൽ കലറെോേും െോത്ര മചയ്തിരുന്നു. മൂന്നു ലസ്റ്റോപ്പുകൾെപ്പുറത്തു നിന്നോണു െോഷ 
 സ്സിൽ കെറിെിരുന്നത.്  സ്സിൽ കെറിെോലെൻ ഞോൻ െോ ിമന തിരക്കുും. െോഷ നിൽക്കുകെോമണങ്കിൽ 
കണ്ടു ിെിയ്ക്കോൻ എളുപ്പെോണ്. െമറ്റല്ലോ ശിരസ്സുകല െോളുും ഉെരത്തിൽ െോ ിലന്റതുെോകും.  ലക്ഷ, െോഷ 
സീറ്റിേിരിയ്ക്കുകെോമണങ്കിൽ, െോ ിമന്റ ശിരസ്സ് ഇരിയ്ക്കുന്ന െറ്റുള്ളവരുലെതിൽ നിന്ന് അധികമുെർന്നു കെിരുന്നില്ല. 
അല്പമെോന്നു തിരഞ്ഞ ലശ ും െോത്രലെ, ഇരിയ്ക്കുന്നവരുമെ കൂട്ടത്തിൽ െോ ിമന കമെത്തോനോെിരുന്നുള്ളൂ. 
അതോെത്, െോ ് എഴുലന്നറ്റു നിൽക്കുലപോൾ ഉെരും വയക്തെോെിരുമന്നങ്കിലും, െോ ് ഇരിയ്ക്കുലപോൾ അധികമുെരും 
ലതോന്നിെിരുന്നില്ല എന്നർത്ഥും. 

അലെരിെൻ പ്രസിഡന്റോെിരുന്ന എബ്രൈോും േിങ്കണിമന്റ ഉെരും ഏകലദശും ആറരെെിെോെിരുന്നു. 
അലേൈത്തിമന്റ കോലകൾക്കു നീ ക്കൂടുതലെോെിരുന്നലത്ര. അെോരയത്തിന േിങ്കണിമന  രിൈസിയ്ക്കോൻ ലവെി 
ആലരോ ഒരോൾ ലചോദിച്ചു, “ഒരോളുമെ കോലകൾെ് എത്ര നീ െോകോും?” ഉെൻ വന്നു, േിങ്കണിമന്റ െറു െി: “ഉെേിൽ 
നിന്നു നിേമത്തത്തോനള്ള നീ ും.” 

ലേോകമെപോടുമുള്ള െന യരുമെ രൂ ഘെന ഒന്നോണ്. രണ്ടു ഹക, രണ്ടു കോേ്, രണ്ടു കണ്ണ്, ഒരു മൂെ.്.. 
ശരീരോന ോതങ്ങളുും മ ോതുവിൽ സെോനും. എങ്കിലും, ചിേ മചറിെ വയതയോസങ്ങൾ അന ോതങ്ങ ിലെോകോമെന്നു 
വിശദീകരിയ്ക്കോൻ ലവെിെോണു ലവണുലഗോ ോൽ െോ ിലന്റയുും എബ്രൈോും േിങ്കണിലന്റയുും കോരയും  റഞ്ഞത്. 
െന യശരീരത്തിന രണ്ടുെരങ്ങളുെ്: നിൽക്കുലപോഴുള്ള ഉെരവും, ഇരിയ്ക്കുലപോഴുള്ള ഉെരവും. നമട്ടല്ല് + ശിരസ്സ:് 
ഇതോണ് ഇരിയ്ക്കുലപോഴുള്ള ഉെരും; ഇരിപ്പിെത്തിൽ നിന്നു മനറുക വമര. ഈ രണ്ടുെരങ്ങൾ തമ്മിലള്ള അന ോതും 
െന യരിൽ മ ോതുവിൽ സെോനെോമണങ്കിലും, ലനരിെ വയതയോസങ്ങളുെോകോറുെ്. ഈ വയതയോസങ്ങൾെ് 
ഓട്ടത്തിൽ പ്രസക്തിയുെ.് ഭൗതികശോസ്ത്രെനസരിച്ച,് ഓട്ടും കോലകൾ നിർവൈിയ്ക്കുമന്നോരു ലജോേിെോണ.് ഉെേിമന്റ 
ഭോരും മുഴുവനും വൈിച്ചുമകോെോണു കോലകല ോടുന്നത.് ഉെേിമന്റ ഭോരും കൂെിെോൽ കോലകളുമെ ലജോേി ദുഷ്കരെോകും. 



Page 3 of 4 
 

‘അലമ്മ, എമന്തോരു ഭോരും’ എന്നു കോലകൾ മഞരങ്ങുലപോൾ ഓട്ടും  തുമെെോകും. ഉെേിമന്റ ഭോരും കറഞ്ഞോൽ, 
ഓട്ടത്തിമന്റ ലവഗും കൂടുും. ഉെേിന നീ ും കറവും, കോലകൾക്കു നീ ും കൂടുതലെോമണങ്കിൽ, ഓട്ടും അനോെോസെോകും 
എന്നു ചുരുെും. 

ഒ ിപിക്സിമേ ഓട്ടെത്സരങ്ങ ിൽ ലനട്ടങ്ങൾ ഹകവരിച്ചിട്ടുള്ള കറുത്ത നിറമുള്ളവർക്കു ലനരിലട്ടോ മുൻ 
തേമുറക ിലൂമെലെോ ആഫ്രിെയുെോെി ജനിതക ന്ധമുെ്: അതിൻ ഫേെോണു നീെ കോലകളുും നീ ും കറഞ്ഞ 
ഉെലും. അവരുമെ കോലകൾെ് സെോന ഉെരമുള്ള ഇതരലരെോൾ ഒന്നര ഇഞ്ചു വമര (മൂന്നു മസന്റിെീറ്റർ) 
നീ ക്കൂടുതലെോലെയ്ക്കോമെന്നു  ഠനങ്ങൾ കമെത്തിെതോെി ചിേ മവ ്ഹസറ്റുകൾ  റയുന്നു. ഈ ഘെകും 
ഓട്ടെത്സരങ്ങ ിൽ കൂടുതൽ ലനട്ടങ്ങൾ ഹകവരിയ്ക്കുന്നതിന് അവമര സൈോെിച്ചിരിയ്ക്കണും. ഇന്തയയുൾമപ്പമെയുള്ള 
ഏ യൻ രോഷ്ട്രങ്ങ ിമേ ജനതകൾക്കു തോരതലെയന നീ മുള്ള ഉെലള്ളതുമകോെോണ് അവർെ് ഓട്ടെത്സരങ്ങ ിൽ 
കറുത്ത നിറമുള്ളവരുമെ മുന്നിമേത്തോനോകോത്തത്. ഉെൽ മുഖയലജോേി നിർവൈിയ്ക്കുന്ന െത്സര ഇനങ്ങ ിൽ 
ലെൽഹെ ലനെോൻ അവർെോകമെങ്കിലും, കോലകൾ മുഖയലജോേി നിർവൈിയ്ക്കുന്ന ഓട്ടത്തിൽ അവർ  ിന്നിേോകന്നു. 
ആഫ്രിെൻ  ന്ധമുള്ള കറുത്ത നിറമുള്ളവമര ഓട്ടത്തിൽ കീഴ് മ ടുത്തുന്നതു ദുഷ്കരെോമണന്നു ല ോദ്ധ്യമപ്പട്ട ചിേ 
ഏ യൻ രോഷ്ട്രങ്ങൾ െമറ്റോരു തന്ത്രും സവീകരിച്ചു. ഇുംഗ്ലീ ിലള്ള ഒരു  ഴമെോഴി അവർ നെപ്പോെി: “ഇഫ് യൂ കോെ് 
 ീറ്റ് മദും, ലജോെിൻ മദും!” നിങ്ങൾെവമര ലതോല്പിയ്ക്കോനോെിമല്ലങ്കിൽ നിങ്ങ വലരോടു ലചരുക! 

2006ൽ ഖത്തറിമേ ലദോൈെിൽ വച്ചു നെന്ന ഏ യൻ മഗെിുംസിൽ  ൈറീനും ഖത്തറുും തങ്ങളുമെ ഓട്ടെോരോെി 
മകനിെെിൽ ജനിച്ചവമര ഇറക്കുെതി മചയ്തു. ആ അത് േറ്റുകൾ  ഹചന, ഇന്തയ, ജപ്പോൻ, മകോറിെ 
എന്നിവിെങ്ങ ിൽ നിന്നുള്ള അത് േറ്റുകമ മെല്ലോും അനോെോസും െറികെന്ന,് പുരു ന്മോരുമെ 800 െീറ്റർ, 1500 െീറ്റർ, 
5000 െീറ്റർ, 10000 െീറ്റർ, 3000 െീറ്റർ സ്റ്റീപ്പിൾ ലചസ്, െോരലത്തോൺ എന്നിവമെല്ലോും തൂത്തുവോരി. 2010ൽ 
ഹചനെിമേ ഗവോങ്  ൗവിൽ വച്ചു നെന്ന ഏ യൻ മഗെിുംസിൽ 5000 െീറ്റർ, 10000 െീറ്റർ എന്നിവെിൽ 
ആമകയുള്ള ആറു മെഡലക ിൽ ആറുും  ൈറിൻ, ഖത്തർ എന്നീ രോജയങ്ങൾ ഇറക്കുെതി മചയ്ത ആഫ്രിെൻ 
ഓട്ടെോർ  ിെിമച്ചടുത്തു. െറ്റു ദീർഘദൂര ഓട്ടങ്ങ ിലും അവരുമെ ലെൽലെോയ്മ പ്രകെെോെിരുന്നു. 

2014ൽ ദക്ഷിണമകോറിെെിമേ ഇഞ്ചിലെോണിൽ വച്ചു നെന്ന ഏ യൻ മഗെിുംസിലും ഇതു സുംഭവിച്ചു. നോലെോസും 
മുമ്പു വമര ഹനജീരിെെോരിെോെിരുന്ന ഒലവോമെെി അമെലെോെ  ൈറീനിൽ തോെസെോെിെിട്ടു മവറുും 
നോലെോസലെ ആെിരുന്നുള്ളൂ. അലപ്പോലഴയ്ക്കവർ  ൈറീന ലവെി ഇഞ്ചിലെോൺ മഗെിുംസിൽ വനിതകളുമെ നോനൂറു 
െീറ്ററിലേോെി സവർണും കയ്യെെി. ഏ യൻ മഗെിുംസിമന േോെോെി നെത്തിെ ഇറക്കുെതിെോെിരുന്നു, അമതന്നു 
സൂചന. മകനിെെിൽ ജനിച്ച റൂത്ത് മജമ റ്റ് 3000 െീറ്റർ സ്റ്റീപ്പിൾ ലചസിൽ  ൈറീന ലവെി സവർണും ലനെി. 
അതിനിെെിൽ എലതയോ യെിൽ നിന്നുള്ള അേിെ സെീദ് മെോൈമ്മദ് 10000 െീറ്ററിൽ സവർണും ലനെി, 
യുഹണറ്റഡ് അര ് എെിലററ്റ്സിന ലവെി. 

പുരു ന്മോരുമെ െത്സരരുംഗത്തുും ഇെഥ തമന്ന ആവർത്തിച്ചു. 5000 െീറ്ററിൽ സവർണും ലനെിെതു 
ഖത്തറോെിരുന്നു. അവർക്കു ലവെി ഓെിെതോകമട്ട, മെോലറോലെോവിൽ ജനിച്ച മെോൈമ്മദ് അൽ ഗർനിയുും. 
 ൈറീന ലവെി എലതയോ യെിൽ നിന്നു വന്ന അമേമു മ മെമേ മഗമബ്ര മവള്ളിയുും, മകനിെെിൽ നിന്നു 
വന്ന ആൽ ർട്ട് കി ിഹച്ച ലറോപ്്പ മവങ്കേവും ലനെി. ഹനജീരിെെിൽ ജനിച്ച മഫെി ഒഗുമനോമഡ 
പുരു ന്മോരുമെ 100 െീറ്റർ 9.93 മസെന്റുമകോെ് ഓെി, ഏ യൻ മറലെോഡു തകർത്്ത, ഖത്തറിന സവർണും 
ലനെിമെോടുത്തു. ഹചനെിൽ നിന്നുള്ള സു  ിുംഗ ്യോൻ 10.10 മസെന്റിൽ മവള്ളിയുും ജപ്പോമന്റ മകെ് െകോമസ 
10.15 മസെന്റിൽ മവങ്കേവും ലനെി. പ്രച്ഛന്നലവ െോർ മുന്നിൽ, തനി നോട്ടുകോർ  ിന്നിൽ! 

ആഫ്രിെൻ ഓട്ടെോമര ഇത്തരത്തിൽ ഇറക്കുെതി മചയ്്ത, ഏ യെോമര ഏ യെിൽ പുറലകോട്ടു തള്ളി ഖയോതി 
ലനെോനള്ള ചിേ ഏ യൻ രോജയങ്ങളുമെ പ്രവണതമയ്ക്കതിലര ഹചന, ജപ്പോൻ, മകോറിെ എന്നീ രോഷ്ട്രങ്ങൾ 
പ്രതില ധിച്ചു. അലെരിെെിമേ കറുത്ത നിറമുള്ള ല ോ  ്ലൈെ്സ് 1960ൽ 9.9 മസെന്റിൽ നൂറു െീറ്റലറോെി 
 ത്തു മസെമന്റന്ന കെപ കെന്നിട്ട് അര നൂറ്റോണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇതിനിെെിൽ ഉമസെ്ൻ ല ോൾട്ടു വമരയുള്ളവർ 
116 തവണ  ത്തു മസെന്റിൽക്കുറഞ്ഞ സെെും മകോണ്ടു 100 െീറ്റർ ഓെിമെത്തിെിട്ടുമുെ്. എങ്കിലും, ഏ യെിമേ 
പുരു ന്മോർെ ്നൂറു െീറ്ററിൽ  ത്തു മസെമന്റന്ന കെപ കെെോൻ ഇതുവമര ആെിട്ടിമല്ലന്ന ഇച്ഛോഭുംഗെോെിരുന്നു, 
ആ പ്രതില ധത്തിമന്റ  ിന്നിൽ. 

പ്രതില ധത്തിൽ നയോെെില്ല. ആലഗോ വൽെരണും മൂേും ലേോകും മചറുതോെിെഴിഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്ന ഇെോേത്തു 
മൂെില്ലോരോജയമത്ത മുറിമൂെൻ രോജോവോകന്നതിൽ അർത്ഥെില്ല. ലേോകും കൂടുതൽ ഏകീകൃതെോെിെഴിഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നു. 
ഭൂഖണ്ഡങ്ങളുമെ അെിസ്ഥോനത്തിലള്ള ജനതകളുമെ ലവർതിരിവിന പ്രസക്തി നഷ്ടമപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നു. 
ആർക്കുും എവിലെയുും െത്സരിയ്ക്കോമെന്ന സ്ഥിതിെോണ് അത് േറ്റിക്സിൽ അഭികോെയും. നമ്മുമെ 
ലദശീെെത്സരങ്ങ ിൽലപ്പോലും ആഫ്രിെൻ  ന്ധമുള്ള ഓട്ടെോമര  മങ്കടുപ്പിയ്ക്കുകെോമണങ്കിൽ തുെെത്തിേതു 
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നമ്മുമെ മെഡലകൾ നഷ്ടമപ്പടുത്തിലെയ്ക്കോമെങ്കിലും, ദീർഘകോേോെിസ്ഥോനത്തിൽ അതു നമുക്കു ഗുണും മചയ്യും. 
ആഫ്രിെെോലരോടു മ ോരുതി നിൽെോനോകന്ന സ്ഥിതി ഹകവരിച്ചോൽ, ക്രലെണ ലേോകലവദിക ിലും 
മ ോരുതിജെിയ്ക്കോൻ നമുെോകും. അതുമകോെ്, ഉമസെ്ൻ ല ോൾട്ടിമനലപ്പോലള്ളവമര ഇന്തയൻ ട്രോക്കുക ിൽ 
നലമ്മോമെോപ്പും ഓെോൻ ക്ഷണിയ്ക്കുകെോണു നോും ആദയും തമന്ന മചലയ്യെത്. കലറത്തവണ 
ഒരുെിലച്ചോെിെഴിയുലപോൾ നോമുും അവലരോമെോപ്പും എത്തോതിരിയ്ക്കില്ല. നമ്മുമെ കോലകൾ 
കറിെതോമണങ്കിൽലപ്പോലും. 

sunilmssunilms@rediffmail.com 
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