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భారత కమూయ్ని ట్

పారీ
ట్ ని తా క్ంటులో థ్ పించిన తీరు
తాషెక్ంటుకు పయనించిన రాయ దంపతులు
రషాయ్లో దివ్తీయ పర్పంచ కమూయ్నిసట్ మహాసభ జరిగిన అనంతరం,
కొందరికి రాజకీయ శిక్షణ ఇచిచ్న తరువాత, రాయ దంపతులను ఎలా పారీట్కి
ఉపయోగించుకోవాలని లెనిన, కమూయ్నిసట్ నాయకులు ఆలోచించారు. రాయ
ను రాయబారిగా ఆఫఘ్నిసాట్న పంపాలని తొలుత భావించారు. అయితే అకక్డి
రాజు, పాలకులు బిర్టీష వారిపటల్ ఊగిసలాడుతూ వుండటం వలన రాయ
బదులు మరొకరిని నియమించటానికి నిరణ్యించుకుని, కమూయ్నిసుట్ పారీట్
సాథ్పనకై రాయ సేవలను ఉపయోగించాలనుకునాన్రు. దీనికి గాను లోగడ
రాయ తలపెటిట్న పథకానిన్ కొతత్ రీతులలో అమలుపరచాలని భావించారు.

అదేమంటే సరిహదుద్లలో వునన్ కొండజాతులవారిని సమకూరిచ్ వారికి ఆయుధాలు అందించి బిర్టీషు వారిపై ఇండియాలో తిరుగుబాటు
చేయించేటటుల్ పథకం వేశారు. అది అమలుపరచటానికి సమయం ఆసనన్మయిందని రషాయ్ భావించి రాయ దంపతులకు రెండు రైళళ్నిండా
ఆయుధ సామగిర్ నింపి పంపించారు. మాసోక్ నుండి తాషెక్ంట కు 3,390 కి.మీ. దూరం ఉంది. తోర్వలో అకక్డకక్డ కొనిన్ ముఠాలు రైలు
దోపిడీకి విఫల పర్యతాన్లు చేశారు. దాదాపు వారం రోజులు పర్యాణం చేసి, అకక్డకక్డ ఇబబ్ందులు ఎదురైనా తపిప్ంచుకుని సురకిష్తంగా
ఆయుధాలతో తాషెక్ంట చేరగలిగారు. అకక్డ ఆనాడు కమూయ్నిసుట్ నాయకుడు ఫైజులాల్ ఖోజ సంపూరణ్ సహకారం అందించాడు. వెంటనే
అకక్డికి చేరుకునన్ భారత ముజహిర లను సమకూరిచ్ శిక్షణ తరగతులకు సిదధ్మయాయ్రు. ముందుగా భారత కమూయ్నిసుట్ పారీట్ని పర్వాస
పారీట్గా పార్రంభించడానికి పూనుకునాన్రు. ఒక పర్ణాళిక సిదధ్ం చేసి దానిని విడుదల చేశారు. ఎమ.ఎన.రాయ, ఎవిలిన టెర్ంట, అవనీ
ముఖరీజ్, రోజా పిటింగోవ, మహమమ్ద ఆలీ, మహమమ్ద షఫీక, ఆచారయ్ షఫీక లు పర్వాస కమూయ్నిసుట్ పారీట్ పర్ణాళికపై సంతకాలు చేశారు.
పర్ధాన కారయ్ నిరావ్హకుడుగా ఎమ.ఎన.రాయ ఛైరమ్న గా ఆచారయ్ ఉనాన్రు. పారీట్ని టరిక్సాథ్న లో ఆధికారికంగా రిజిసట్ర చేశారు. భారతదేశం
నుండి వచిచ్నవారిలో అరుహ్లనుకునన్ వారిని ఎంపిక చేసి సైనిక శిక్షణ పార్రంభించారు. ఈ నిమితత్ం మిలటరీ సూక్లు పెటాట్రు. భారత
కమూయ్నిసుట్ పారీట్ చరితర్ను ముజఫర అహమమ్ద, జి. అధికారి విడివిడిగా రాశారు. అందులో సంకిష్పత్ంగా భారత కమూయ్నిసుట్ పారీట్ని
తాషెక్ంటులో ఏరాప్టు చేసిన విధం సంతకాలు చేసిన వారి పేరుల్ రికారుడ్ చేశారు.
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ఇండియా నుంచి వచిచ్న వారిలో కొందరు కెమాల పాషా (18181928) ఖిలాఫత ఉదయ్మంలో చేరడానికి టరీక్ వెళిళ్పోగా అలా వెళళ్లేని వారు
తాషెక్ంట చేరుకునాన్రు. వారికి శిక్షణ ఇవవ్టం జయపర్దంగా సాగింది. రైఫిల
వాడటం, విమానం ఇంజను ఎలా పనిచేసుత్ందో తెలియపరచ్టం వంటి
పార్థమిక శిక్షణలు ఇచాచ్రు. మరొకవైపు కమూయ్నిసుట్ సిదాధ్ంతాలను వారికి
అవగాహన చేయించారు. వారందరినీ ఇండియా వెళిళ్ కమూయ్నిసుట్ పారీట్
సాథ్పించి పనిచేయమని పంపించారు.
రాయ దంపతులు తాషెక్ంట నుండి మాసోక్కు తిరిగి వచాచ్రు.
తాషెక్ంటులో సైనిక కేందర్ం కారయ్కలాపాలను భారతదేశంలో వునన్ బిర్టీషు పర్భుతవ్ం శర్దధ్గా గమనించింది. శిక్షణ పొందినవారు తిరిగి
భారతదేశంలో పర్వేశించగానే అరెసుట్ చేశారు. ఉతత్రోతత్రా వారిపై పెషావర, మీరట, కానూప్రు కుటర్ కేసులు పెటిట్ జైలుపాలు చేశారు. అయితే
దేశంలో కమూయ్నిసుట్ పారీట్కి ఈ సంఘటనలనీన్ పోర్తాస్హానిన్ కలిగించాయి. బొంబాయి, కలకతాత్ తదితర పర్దేశాలలో చినన్ చినన్ కమూయ్నిసుట్
గూర్పులు ఏరప్డాడ్యి. వారందరూ బిర్టీషు పాలకుల దమన చరయ్కు గురయాయ్రు.
ఎమ.ఎన.రాయ తన జీవితం చివరి దశలో ఈ సంఘటనల పై సీవ్యగాథలు రాశారు. అవి 1925 వరకే రాయగలిగారు. ఆ
తరువాత మెదడుకు తగిలిన దెబబ్ వలన ఆయన డెహార్డూన లో చనిపోయారు. సీవ్యగాథల
అనుభవాలు తన రెండవ భారయ్ ఎలెన కు చెబుతూ పోయాడు. ఆమె షారట్ హాండ లో రాసుకుని
తరువాత పర్చురించింది. అయితే ఈ గాథలలో రాయ తన మొదటి భారయ్ను గురించి ఎకక్డా
పర్సాత్వించక పోవటం చాలా పెదద్ లోపంగా వునన్ది.
రాయ దంపతులకు రషాయ్లో పారీట్ కారయ్కర్మం నిరవ్హించే బాధయ్తలు, భారతదేశానికి
సాహితాయ్నిన్ అందజేయడం, అపప్టికపుప్డు వూయ్హానిన్ అందించటం రాయ దంపతుల బాధయ్తగా
పేరొక్నాన్రు. లెనిన, సాట్లిన తో రాయ సనిన్హితంగా వుంటూ భారతదేశంలో పారీట్కి ఎలా
తోడప్డాలో వూయ్హం పనాన్రు. మాసోక్ నుండి భారతదేశానికి సాహితయ్ం పంపటం, కమూయ్నిసుట్
పారీట్కి సహాయం అందించటం జటిలమైన పనిగా తోచింది. పతిర్కలు సాథ్పించి వాటిదావ్రా
సిదాధ్ంతానిన్ ఆచరణలో అపప్టికపుప్డు తెలియజేయడానికి వీలుగా బెరిల్న కు మకాం మారాచ్రు.
తరచు ఫార్నస్ బెలిజ్యం, సివ్జరాల్ండ, నెదరాల్ండ నుండి సాహితాయ్నిన్ పంపగలిగారు. అయితే బిర్టీషు
పర్భుతవ్ం మాతర్ం వీరిని వదిలిపెటట్కుండా వెంటాడుతూ పోయింది.

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)
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