നമ്മുടെ തുരുപ്പ് ഒരു ഗുലാനാടെങ്കിൽ...
ഡ

ാ. നന്ദകുമാർ ചാണെിൽ

എന്തുട ാണ്ടും ചരിത്രത്തിൽ സ്ഥാനും പിെിച്ച ഒരഡമരിക്കൻ ടപാതുതിരടെടുപ്പാെിരുന്നു
2016 നവുംബർ എട്ടിനു നെന്നത്. പുനരാവർത്തനും ട ാണ്ട ഡ ട്ടു പഴ ിെടതങ്കിലും, പുതുമ
നശിക്കാടത്താരു ഡചാദ്യമാണ്, ‘ഡപരിടലന്തിരിക്കുന്നു’ എന്നുള്ളത്. ഡേ ്സ്പിെറിടെ
വിശവവിഖ്യാതമാെ ‘ഡറാമിഡൊ ആെ് ജൂലിെറ്റ്’ എന്ന നാെ ത്തിൽ (ആക്റ്റ് II, സീൻ 2, ഡപജ്
2) നാെി നാെ ഡനാടു പറയുന്ന ‘വാട്ട്സ് ഇൻ എ ടനെിും? ദ്ാറ്റ് വിച്ച് വി ഡ ാൾ എ ഡറാസ്
ബബ എനി അദ്ർ ടനെിും വു ് ടെൽ ആസ് സവീറ്റ്...’ പ്രചുരപ്രചാരും ലഭിടച്ചാരു
ഉദ്ധരണിൊണഡലാ.
കുട്ടി ൾക്കു
ഡപരിടുഡപാൾ
മാതാപിതാക്കൾ
ഭാവി
അറിൊടതൊടണങ്കിലും
ശുഭാപ്തിവിശവാസഡത്താടെൊണഡലാ
ആ
സൽക്കർമ്മും
നെത്തുന്നത്.
ഭാവി
പ്രവചനാതീതടമന്ന
ഡപാടലത്തടന്ന
ഫലപ്രാപ്തിയുും.
അങ്ങടനൊണഡലാ ചില നാമധാരി ൾ ഡപരിന് അനവർത്ഥരായുും മറ്റു ചിലർ
െ വിരുദ്ധരായുും പരിണമിക്കുന്നത്. ഉദ്ാഹരണമാെി: ബവരൂപയമുള്ള ‘സുന്ദരൻ’, നുണ
മാത്രും പറയുന്ന ‘സതയശീലൻ’, അക്ഷമൊെ ‘ക്ഷമാവതി’, ഡ ാങ്കണ്ണുള്ള ‘വിശാലാക്ഷി’,
ചിരിക്കാടത മുഖ്ും വീർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ‘സുഹാസിനി’ തുെങ്ങി ‘വിദ്യാസാഗർ’, ‘വിനെൻ’,
‘സുഭാേിണി’, ‘ഡമാഹനൻ’ എന്നിങ്ങടന ഡപാകുന്നു ഡപരു ളുടെ നിര. അങ്ങടന
ഡനാക്കുഡപാൾ നമ്മുടെ നാല്പത്തഞ്ചാമടത്ത പ്രസി ൊ ാൻ ഡപാകുന്ന ശ്രീമാൻ തുരുപ്പ്
(‘ട്ുംപ്’) ബപ്രമറിെിൽ നാലും അഞ്ചുമല, പതിനാറ് എതിരാളി ഡളയുും ‘ടവട്ടിനിരപ്പാക്കിെ’
തുരുപ്പുശീട്ടു തടന്ന, സുംശെമില. അഡേഹത്തിടെ മാതാപിതാക്കൾ പരഡലാ ത്തിരുന്നു
സഡന്താോശ്രുക്കൾ ടപാഴിക്കുന്നുണ്ടാ ാും.
ഈ തിരടെടുപ്പിൽ രണ്ട സ്ഥാനാർത്ഥി ളിൽ (മുഖ്യപാർട്ടി ൾ) ചില പ്രഡതയ
സവിഡശേത ളാൽ, ആരു ജെിച്ചാലും അതു ചരിത്രവിജെും തടന്ന. ശ്രീമതി ഹിലരി
ക്ലിെൺ ജെിച്ചിരുടന്നങ്കിൽ, 240ൽപ്പരും വർേങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള ജനാധിപതയരാജയത്ത് ഒരു
വനിത ആദ്യമാെി പ്രസി ന്റുപദ്ത്തിന് അർഹൊകുമാെിരുന്നു. ട്ുംപു ജെിച്ചതിനാൽ
ആദ്യമാെി ൊടതാരു വിധ രാഷ്ട്രീെപാരപരയഡമാ, ഭരണകൂെവുമാെി ഏഴെലത്തു
ഡപാലമുള്ള പരിചെഡമാ ഇലാടത്താരു ധനാഢ്യൻ എലാ ‘ഡപാൾ’ പ്രവചനങ്ങഡളയുും
ത ിെും മറിച്ചു ജെിച്ച ആദ്യടത്ത രാഷ്ട്രത്തലവൻ എന്ന ചരിത്രവിജെത്തിന് അർഹനാെി.
2008ടല തിരടെടുപ്പിലും ചരിത്രത്തിലാദ്യഡത്തത് എന്ന സ്ഥാനും പിെിക്കാനുള്ള
വ യുണ്ടാെിരുന്നു.
ാരണും, അന്നടത്ത
ടുത്ത മത്സരും ഒഡര പാർട്ടിെിൽ നിന്നുള്ള
ബരാക്ക് ഒബാമയുും ഹിലരി ക്ലിെണും തമ്മിലാെിരുന്നഡലാ. ഒബാമ ജെിച്ചതുട ാണ്ട്,
ചരിത്രത്തിലാദ്യമാെി ഒരു
റുത്ത വുംശജൻ രാഷ്ട്രത്തലവനാെി. ‘ധവളസൗധും’
ട ട്ടിപ്പടുക്കുവാൻ ധാരാളും
റുത്ത വുംശജരാെ ഡജാലിക്കാടര ഉപഡൊഗിച്ചിരുന്നഡലാ.
അഡത സൗധത്തിൽ വസിക്കാനുും, ഒപ്പും ഡലാ ത്തിടല തടന്ന വൻശക്തിൊെ
അഡമരിക്കൻ ഐ യനാടു ളുടെ അധിപനാ ാനുും ഒത്തത് ഒരു ട ട്ടുപിണെ
വിധിബവപരീതയത്തിടെ നിഡൊഗും തടന്ന.
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ഇതിടനലാും പുറടമ, 1829നു ഡശേും വിഡദ്ശത്തു ജനിടച്ചാരു മഹിളയ്ക്ക് (ടമലാനിെ:
ടലാഡവനിെൻ വുംശജ) പ്രഥമവനിതൊെി വിലസാൻ അഡമരിക്കെിലലാടത മഡറ്റതു
രാജയത്തു സാധിയ്ക്കും? 1825 മുതൽ 1829 വടര അഡമരിക്കയുടെ ആറാമടത്ത
രാഷ്ട്രത്തലവനാെിരുന്ന
വിൻസി ആ ുംസിടെ ഭാരയ ലൂെിസ (ബ്രിട്ടീേ് വുംശജ)
മാത്രമാെിരുന്നു വിഡദ്ശജാതൊെ മടറ്റാരു പ്രഥമവനിത. ഭാരതത്തിൽ ഒരു വിഡദ്ശവനിത
ൊെിരുന്ന ശ്രീമതി ഡസാണിൊ ഗാന്ധിയ്ക്ക് ഇന്തയൻ നാേണൽ ഡ ാൺഗ്രസ്സ് പാർട്ടിയുടെ
അദ്ധയക്ഷൊവാൻ (അതുും ദ്ീർഘ ാലഡത്താളും) സാധിടച്ചങ്കിലും, പ്രധാനമന്ത്രിപദ്ും
ബ ടെത്തിപ്പിെിക്കാവുന്നത്ര സമീപടത്തത്തിെിട്ടുും അപ്രാപയമാെിഡപ്പാെി.
വിവാദ്ങ്ങളുടെ ഡതാഴനാവു ടെന്നതു ശ്രീമാൻ ട്ുംപിനു ഹരമാണ്.
ടുുംപിെിത്തങ്ങളുും
വയക്തിഹതയയുും
കുറ്റാഡരാപണങ്ങളുും
ശാരീരി ഡചഷ്ട ളുും
കൂസലിലായ്മയുും
എതിരാളി ൾക്ക് ഒരു ടവറുും താക്കീതിനു ഡവണ്ടിയുള്ള തന്ത്രമാഡണാ എന്നുള്ളത് ആർക്കുും
പ്രവചിക്കാൻ പറ്റാത്ത ട്ുംപിെൻ സവിഡശേതൊണ്. എതിരാളി ഡളാെ് അഡേഹത്തിനുള്ള
അസഹിഷ്ണുത തിരടെടുപ്പിടെ പ്രചരണാരുംഭും മുതൽ അവസാനും വടര നാും
ണ്ട ഴിഞ്ഞു. കൂൊടത, അഡേഹത്തിടെ പ്രഥമ വാർത്താസഡമ്മളനത്തിൽത്തടന്ന തടന്ന
അനുകൂലിക്കാത്ത മാദ്ധയമത്തിടെ പ്രതിനിധിയ്ക്ക ഡചാദ്യമുന്നെിക്കാനുള്ള അവ ാശും ഡപാലും
നിഡേധിച്ച നിയുക്തരാഷ്ട്രത്തലവടെ ാർക്കശയും, ആജ്ഞാശക്തി എന്നിവ പലരുഡെയുും
ടനറ്റി ചുളിപ്പിക്കാൻ പരയാപ്തമാണ്. ഏറ്റവുമടുത്തു നെന്ന വിവാദ്ും ഡഹാളിവു ് പ്രശസ്തതാരും
ടമറിൽ സ്ട്രീപ്പുമാെി ഉണ്ടാെതാണ്.
പ്രതിപക്ഷക്കാരുഡെയുും, തടന്ന പ്രതികൂലിക്കുന്നവരുഡെയുും അഭിപ്രാെങ്ങൾ ഡ ൾക്കാൻ
ഡപാലും
വിസമ്മതിക്കുന്നത്
ഒരു
ജനാെത്തരാജയത്തിടെ
രാഷ്ട്രത്തലവനുും
ജനാെത്തരീതിക്കുും ഉചിതഡമാ?
ഇങ്ങടനടൊടക്കൊടണങ്കിലും, തഡന്നാടു മത്സരിച്ച ഡ ാ. ടബൻ
ാർസഡനയുും റി ്
ടപറിഡെയുും യാബിനറ്റിടലടുക്കു വഴി ട്ുംപ് അനുനെത്തിഡെയുും സമവാെത്തിഡെയുും
പാതെിഡലക്കു നീങ്ങാനുള്ള സന്നദ്ധത ാണിക്കുന്നുണ്ട്, ഒബാമ പ്രസി ൊെഡപ്പാൾ തടെ
മുൻ എതിരാളിടെ വിഡദ്ശനെത്തിടെ ഭരണും ഏല്പിച്ചതുഡപാടല.
ഇന്ന് ആഡഗാളതലത്തിൽ
ണ്ടവരുടന്നാരു പ്രതിഭാസമാണ് അസ്സൽ ഡനതൃദ്ാരിദ്ര്യും.
രാഷ്ട്രമീമാുംസെിലള്ള
നിപുണത,
ധർമ്മനിഷ്ഠ,
സതയാചരണും,
ജനഡമന്മയ്ക്കള്ള
ർഡമാത്സു ത, സാർവലൗ ി സാഡഹാദ്രയും, ദ്െ, ക്ഷമ എന്നീ ഗുണങ്ങൾ
ടതാട്ടുതീണ്ടാത്തവരാണ് ഇന്നു പല രാജയങ്ങളിഡലയുും തലപ്പത്തിരിക്കുന്നത്. സമൂഹത്തിൽ
എഡപ്പാടഴലാും ധർമ്മചുതി ഉണ്ടാവുന്നുഡവാ അഡപ്പാടഴലാും ധർമ്മും പുനസ്ഥാപിക്കാൻ
ഭഗവാൻ അവതാരടമടുക്കാറുടണ്ടന്നു ‘ഭഗവദ്്ഗീത’െിൽ പറയുന്നുണ്ട്.
‘െദ്ാ െദ്ാഹി ധർമ്മസയ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത
അഭുത്ഥാനമധർമ്മസയ തദ്ാത്മാനും സൃജാമയഹും’
സതവഗുണങ്ങളിലാത്ത രാഷ്ട്രത്തലവന്മാർ
ലി ാലഡതജസ്സിടെ സൃഷ്ടി ളാകുഡമാ?
ഏതാൊലും ശീട്ടു ളിെിടല നിെമും തുരുപ്പ് ആവശയത്തിഡന ഉപഡൊഗിക്കാവൂ എന്നാണ്.
അനാവശയമാെി ഉപഡൊഗിച്ചാൽ അതു തനിക്കുും പങ്കാളി ൾക്കുും വിനൊെി മാറുും.
ചുരുങ്ങിെ ദ്ിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അഡമരിക്കൻ ഐ യനാടു ളുടെ നാല്പത്തഞ്ചാമടത്ത
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രാഷ്ട്രത്തലവനാ ാൻ ഡപാകുന്ന ഡ
ഡനരുന്നു.

ാണൾ

് ട്ുംപിനുും രാഷ്ട്രത്തിനുും എലാ ഐശവരയങ്ങളുും
ശുഭും

______________________________________
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