మహా మానవవాది

1

(కిర్ందటి సంచికనుంచి కొన గింపు)
-10-

ౖచె నా ల్ప వంలో ఎమ్.ఎన్.రాయ్ పాత
ర్
ఎమ.ఎన.రాయ

వెళిళ్పొమమ్ని,

తన

భారయ్

ఎవిలిన

ను

అరాధ్ంతరంగా

అమెరికా

కారణం ఏం చెపప్కుండా ఆమె అడిగినా సమాధానం ఇవవ్కుండా

వింతగా పర్వరిత్ంచాడు. గతయ్ంతరం లేక ఎవిలిన అయిషట్ంగానే అమెరికా వెళిళ్పోయింది.
రాయ రషాయ్లో వుంటూ తన పనులు చూసి పెటట్టానికి లూసీ గైసల్ర ను
నియమించుకునాన్డు. ఆమె జరమ్న కమూయ్నిసుట్. రోజా లగెజ్ంబరగ్ పెంపొందించిన
కమూయ్నిసుట్ ఉదయ్మంలో ఆమె పనిచేసింది. అయితే 1919లో రోజా లగెజ్ంబరగ్ ను
రోజా లగెజ్ంబరగ్

జరమ్నీలో

చంపేసిన

తరావ్త

ఈమె

ఉదయ్మంలో

కొనసాగుతూ

రాయ

సనిన్హితురాలయింది. లోగడ ఎవిలిన చేసిన పనులనీన్ రోజా చేపటిట్ కారయ్దరిశ్వలె

పనిచేసింది. రషాయ్ రాజకీయాలోల్ సాట్లిన కు సనిన్హితుడుగా అగర్సాథ్యి నాయకుడుగా ఉనన్ ఎమ.ఎన.రాయ కొతత్ పాతర్ను నిరవ్హించవలసి వచిచ్ంది.
ఆయన చైనా వెళిళ్ అకక్డ జరుగుతునన్ పోరాటాలలో కమూయ్నిసుట్ పారీట్కి తోడప్డవలసిందిగా సోవియట నాయకతవ్ం కోరింది. అపప్టికే రాయ చైనా
విషయంలో చాలా అధయ్యనం చేశారు. అది దృషిట్లో పెటుట్కుని రాయ కు కొతత్ బాధయ్తలు అపప్గించారు. రాయ తన బృందంతో చైనా వెళేళ్సరికి అపప్టికే
బరోడిన అకక్డ వునాన్డు. లోగడ బరోడిన మెకిస్కోలో రాయ ను కలిపినపప్టి నుంచి వారు సనిన్హిత మితుర్లుగా వునాన్రు. చైనాలో వారిరువురు
అవలంబించిన ధోరణి భినన్రీతులలో సాగింది.
1920 నాటికే చైనాలో కమూయ్నిసుట్ పారీట్ ఏరప్డి పనిచేసుత్నన్ది. సన ఎట సన కొమిన టాంగ ఆధవ్రాయ్న
బరోడిన

1924లో కమూయ్నిసుట్ల సహకారంతో పర్భుతావ్నిన్ ఏరప్రిచారు. అది జాతీయ పర్భుతవ్ం. లోగడ భారత దేశ
విపల్వానికి సహాయపడమని ఎమ.ఎన.రాయ సన ఎట సన ను కలిశారు. అపుప్డు నరేందర్నాథ పేరుతో కలిశారు.
ఆ పరిసిథ్తులు వేరు. పర్సుత్తం రాయ చైనా వెళేళ్సరికి 1925లోనే సన ఎట సన మరణించాడు. ఆయన సాథ్నంలో
నాయకుడుగా పర్భుతవ్ అధికారానిన్ వాంగ చిన వై చేపటాట్డు. కమూయ్నిసుట్ల సహకారం వారికి వునన్ది.
రాయ వెళిళ్ వచేచ్సరికి బరోడిన ఒక ధోరణిలో ఉదయ్మానికి సహకరిసుత్నాన్డు. జాతీయ బూరుజ్వా
వరగ్ంతో సహకరిసూత్ సామార్జయ్ వాదంపై పోరాడాలని చైనా కమూయ్నిసుట్లు భావించారు. రషాయ్ పర్భుతవ్ం కూడా
ఇందుకు మదద్తు తెలిపింది. ఈ నేపథయ్ంలో 1926లో చాంగ కై షేక పర్భుతావ్నిన్ సావ్ధీనం చేసుకునాన్డు.
అంతేగాక ఉతత్రాది దండయాతర్ కూడా పార్రంభించాడు. కమూయ్నిసుట్లు దీనిని బలపరిచారు. గాలెన అనే రషాయ్
సైనిక సలహాదారు ఈ పథకానిన్ సమరిధ్ంచాడు. రైతులు, కారిమ్కులు ఇందులో బాగా చేరిపోయారు. దండయాతర్
ముందుకు సాగింది. షాంగైలో పర్వేశించిన దండయాతర్లో కారిమ్కులపై దారుణ హింసలు చేశారు. కారిమ్క
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సంఘాలు రదుద్ చేశారు.

ఇదంతా అవకాశవాదమని రాయ ఖండించారు. గార్మాలలో కమూయ్నిసుట్లు బలపడి గార్మ పాలనలు అధీనం చేసుకుని పారీట్ నిలదొకుక్కునన్
తరవాత ఉతత్రాది యాతర్ సాగించాలని రాయ కోరాడు. రాయ పకాష్నికి, బరోడిన పకాష్నికి వయ్తిరేకత ఏరప్డింది. కారిమ్కులు, కరష్కులు బలపడిన తరావ్త
దండయాతర్ సాగించాలని, ఇంతవరకు ఉదయ్మానిన్ లోతుపాతులతో బలపరచాలని రాయ కోరాడు. ఈ విషయంలో బరోడిన కు రాయ కు తేడా వచిచ్ంది.
దీనిని కుష్ణణ్ంగా పరిశీలించమని 1926 నవంబర లో అతయ్వరసర సమావేశం ఏరాప్టు చేశారు.
1926లో చాంగ కై షేక పర్భుతావ్నిన్ వశం చేసుకోగా అపప్టివరకూ పెతత్నం
చాంగ కై షేక

చెలాయిసుత్నన్ వాంగ చిన వై దేశం వదిలి వెళిళ్పోయాడు. ఉతత్రాది యాతర్ సాగుతుండగా
కమూయ్నిసుట్లు అదే అదనుగా విపల్వానిన్ విసత్రింపచేయవచుచ్నని బలపరిచారు. ఊహాన
నగరాలు ఆకర్మించుకునాన్రు. విపల్వ పర్భుతవ్ం అకక్డ కేందార్నిన్ ఏరప్రచింది. అదంతా
కమూయ్నిసుట్ విజయంగా చెపుప్కునాన్ గార్మసాథ్యిలో పటుట్ ఏరప్రచటంలో కమూయ్నిసుట్లు
విఫలమయాయ్రు. షాంగ కై షేక కారిమ్కులను దారుణంగా అణిచివేశాడు. కారిమ్క సంఘాలు
రదుద్ చెయయ్మనాన్డు. విపల్వానికి వయ్తిరేకంగా చియాంగ సాగిపోతునన్ అతనిన్ వయ్తిరేకిసేత్
జాతీయవాదులు సహకరించరని బరోడిన వరగ్ం భావించింది.

ఎమ.ఎన.రాయ ఈ విషయంలో విపల్వం ఎలా తపుప్దోవన పడుతునన్దీ హెచచ్రిసూత్ పోయాడు. రషాయ్నుండి వచిచ్న ఇరు పర్తినిధి వరాగ్ల
తీవర్మైన అభిపార్య బేధం రావడం వలన 1926 నవంబర లో అతయ్వసర సమావేశం ఏరాప్టు చేశారు. అపప్టోల్ యువ నాయకుడుగా వునన్ మావో
సెటుంగ కూడా ఆ సమావేశానికి వచాచ్రు. ఆయన రాయ ని చూడటం అదే మొదలు. కానీ వారు ఎకుక్వగా చరచ్లు చేసుకునే అవకాశం కలగలేదు.
హాంకౌలో కమూయ్నిసుట్ పారీట్ కారయ్వరాగ్నిన్ రాయ ఏరాప్టు చేశాడు. రైతు, కారిమ్క సంఘాలు బలపడి ఉదయ్మానిన్ లోతుగా తీసికెళాల్లని గార్మసాథ్యిలో
పెతత్నం చేజికుక్ంచుకోవాలని కోరాడు. రాయ కోరిన మేరకు తీరామ్నాలు చేశారు. బరోడిన ఈ విషయంలో రాయ ని వయ్తిరేకిసూత్ అలా చేసేత్ వామపక్షం
వారికి కమూయ్నిసుట్లకు సహకారం ఉండదని వాదించాడు.
రాయ సరావ్ధికారాలతో రషాయ్నుండి వచిచ్నా ఆరిథ్కపరమైన కీలకమంతా బరోడిన చేతిలో వుండటం వలన కొనిన్ ఇబబ్ందులు ఎదురోక్వలసి
వచిచ్ంది. అదీగాక బరోడిన నాలుగేళళ్ నుండే చైనాలో వుండటం వలన అందరితో పరిచయాలు పెరిగి ఆయన చెపిప్నటుల్ వినసాగారు. రాయ విబేధించిన
తరావ్త చైనాలో వాంగ చిన వై రషాయ్నుండి కచిచ్తమైన హామీ కోరాడు. ఆమేరకు రాయ రషాయ్తో సంపర్దించి ఒక టెలిగార్ం పంపించమని కోరాడు.
మాసోక్ నుండి సందేశం సవ్యంగా చూసేత్ తాను రాయ చెపిప్నటుల్ వింటాననాన్డు. వాంగ కోరిన పర్కారం మాసోక్ నుండి వచిచ్న టెలిగార్ంను రాయ
అతనికి చూపించాడు. వెంటనే ఆ సందేశానిన్ వాంగ తన అనుచరులకు కూడా అందజేశాడు. కమూయ్నిసుట్లకు వయ్తిరేకంగా వునన్ వారికి రషాయ్ సందేశం
మంచి ఆయుధం అయింది. కమూయ్నిసుట్లను చైనా దోర్హులంటూ కొమిన టాంగ నుండి బహిషక్రించారు. రషాయ్ నుండి వచిచ్న సలహాదారులను వెంటనే
వెళిళ్పొమమ్నాన్రు. ఆ దశలో తిరోగమనానికి సిదధ్ం కావాలని బరోడిన ఇచిచ్న సలహాలు కమూయ్నిసుట్ పారీట్ పాటించింది. అయితే రాయ అపప్టోల్ బరోడిన
ఏరాప్టు చేసిన సమావేశానికి వెళళ్టానికి నిరాకరించాడు. మరొకవైపు కమూయ్నిసుట్లను దారుణంగా హింసించాడు, నిరుద్షట్మైన విపల్వమారగ్ం చేపటాట్లని
రాయ చేసిన సూచనలు నిరాకరించటంతో చైనా కమూయ్నిసుట్లు తీవర్ంగా నషట్పోయారు. ఈ విషయంలో రాయ తపుప్ చేశాడని కానీ ఆయన నిరణ్యాలు
వకర్మారాగ్న పడాడ్యని కానీ సోవియట కమూయ్నిసుట్ పారీట్ ఎనన్డూ అధికారికంగా అనలేదు. కానీ కమూయ్నిసుట్లకు చైనాలో తాతాక్లికంగా ఎదురు దెబబ్
తగిలింది. చైనాలో ఎదురొక్ంటునన్ పర్మాదపరిసిథ్తుల దృషాట్య్ రాయ పర్తినిధి వరగ్ం, బరోడిన పర్తినిధి వరగ్ం రషాయ్ వెళిళ్పోవలసి వచిచ్ంది. తిరిగి
వెళేళ్టపుప్డు రాయ వరగ్ం చాలా ఇబబ్ందులకు గురయాయ్రు. గోబీ ఎడారిలో ఒకసారి చికుక్కు పోగా కారుల్ కదలకుండా నిలిచిపోగా, హఠాతుత్గా,
అకాలంగా వరష్ం పడింది. అందువలన ఇసుకలో చికుక్కునన్ కారుల్ మళీళ్ పర్యాణం చెయయ్గలిగాయి. మొతత్ం మీద పర్తినిధి వరగ్ం సురకిష్తంగా మాసోక్
చేరింది.
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చైనాలో జరిగిన విషయాలూ పూరావ్పరాలూ అనీన్ లోతుపాతులతో రాయ సుదీరఘ్ంగా
రాశాడు. ది చైనీస రివలూయ్షన అనే రాయ రచన నిరుద్షట్మైన ఆధారాలతో రషయ్న భాషలో వెలువడింది.
రషయ్న సేట్ట పబిల్షింగ డిపారడ్ మెంట దీనిన్ వెలువరించింది. ఈ గర్ంథానికి కావలసిన విషయ సేకరణ
అంతా రాయ నాటి రషాయ్ పర్భుతావ్నికి అందజేశారు. అయితే ఇతర భాషలలో దీనిని పర్చురించరాదని
సోవియట పర్భుతవ్ం ఏ కారణాలు చేతనో ఆంక్షలు విధించింది. ఇపుప్డు ఆ గర్ంథం బయట
పెటట్వలసిన బాధయ్త రషాయ్ పర్భుతావ్నిది. అపుప్డు చైనాలో రాయ పాతర్ ఇంకా సమగర్ంగా
మావ సే టుంగ

బయటపడుతుంది. చైనాలో రాయ చేసిన పనుల గురించి రాబరట్ సి. నారత్ మరొక పొర్ఫెసర తో కలిసి
పరిశోధన చేసి వెలువరించారు. అది లభిసుత్నన్ది.

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)
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