మహా మానవవాది

1

(కిర్ందటి సంచికనుంచి కొన గింపు)
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ప
ర్ థమ కమూయ్ని ట్ యూనివరి టీలో రాయ్ దంపతులు
(1921)
దివ్తీయ అంతరాజ్తీయ కమూయ్నిసుట్ మహాసభలు పెటోర్గార్డ,

మాసోక్లో ముగిసిన తరవాత 1921 ఏపిర్ల 21న తొలిసారిగా
కమూయ్నిసుట్ యూనివరిస్టీ పార్రంభించారు. దీనికి అధినేతగా సాట్లిన
వుండగా, ఎమ.ఎన.రాయ డైరెకట్ర గా ఉనాన్రు. పర్పంచ కమూయ్నిసుట్
సభలకు హాజరయిన వారిని, మరికొందరిని విదాయ్రుథ్లుగా సీవ్కరించారు.
భినన్ భాషలు మాటాల్డేవారు. కొతత్గా కమూయ్నిసుట్లయిన వీరందరికీ
సిదాధ్ంత రీతాయ్నూ, ఆచరణలో చేపటట్వలసిన అంశాల గురించి,
ఎ లీన్

ఎతుత్గడల గురించి శిక్షణ ఇవవ్డానికి యూనివరిస్టీ తలపెటిట్ంది. ఇంకా

ఎమ్.ఎన్.రాయ్

అనేక దేశాలలో కమూయ్నిసుట్ పారీట్ ఏరప్డవలసివునన్ది. అపప్టికే కమూయ్నిసుట్ పారీట్ సాథ్పించిన చోట ఆయా పర్భుతావ్లు వాటిని
నిషేధించాయి. కమూయ్నిసుట్లు రహసయ్ జీవితానిన్ గడపవలసిన సిథ్తి ఏరప్డింది. ఎతుత్గడలు వూయ్హాలు ఎలా వుండాలి, పర్జలలోకి
సిదాధ్ంతానిన్ తీసుకువెళిళ్ పోరాటాలకు సిదధ్ం చేసే పదధ్తులు తవ్రిత గతిన చేపటట్వలసి వునన్ది. వీటనిన్టి దృషాట్య్ పర్థమ కమూయ్నిసుట్
యూనివరిస్టీకి చాలా పార్ధానయ్త ఏరప్డింది. యూనివరిస్టీలో చదివినవారు తమ దేశాలకు వెళిళ్, రాజకీయ రహసయ్ శిక్షణా తరగతులు
పెటిట్ సిదాధ్ంతం ఆచరణ వాయ్పించ వలసిన ఆవశయ్కత వునన్ది.
రషాయ్లో అగర్ కమూయ్నిసుట్ నాయకులు లెనిన మొదలు
అనేకమంది యూనివరిస్టీకి వచిచ్ ఆయా విషయాలపై పర్సంగాలు
చేశారు. పాలొగ్నన్ విదాయ్రుథ్లకు వసతి సౌకరాయ్లు ఏరాప్టు
చేయటంలో చాలా కృషి చేయవలసి వచిచ్ంది. వీరు వివిధ
దేశాలవారు కావటం భినన్ ఆహార నియమాలకు అలవాటు పడటం
లెనిన్
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విదాయ్రుథ్లకు మాసోక్ చుటుట్పటల్ పార్ంతాలను పరిచయం చేయటానికి ఏరాప్టు కూడా చేశారు. భాషాపరంగా మరికొనిన్ ఇబబ్ందులు
కూడా ఎదురొక్నాన్రు. వీటనిన్టి మధయ్ తరగతులు జయపర్దంగానే నిరవ్హించారు.
మొదటి కమూయ్నిసుట్ యూనివరిస్టీలో విదాయ్రుథ్లుగా సభలకు వచిచ్నవారిని,

చిమిన్

అతిథులుగా వచిచ్న వారిని సీవ్కరించారు. ఎమ.ఎన.రాయ భారయ్ ఎవిలిన టెర్ంట
పర్ధాన ఉపాధాయ్యురాలుగా ఉనన్ది. ఈ సభలలో పాలొగ్నన్వారి వైవిధయ్ం పర్తేయ్కించి
పేరొక్నబడినది. ఉతత్రోతత్రా వియతాన్ం అధినేత అయిన హోచ మిన మొదలు
ఎందరో ఇందులో పాలొగ్నాన్రు. రషాయ్ కమూయ్నిసుట్ పారీట్తో సంబంధం వునన్వారికి
ఆయా దేశాలలో ఆంక్షలు వునాన్యి. వీటనిన్టి దృషాట్య్ రాజకీయ పాఠశాల
పార్ధానయ్త చాలా పెరిగిపోయింది. ఇందులో పాలొగ్నన్వారి వైవిధయ్ం గమనిసేత్ ఈ
పాఠశాల కిల్షట్దశ అవగాహన అవుతుంది.
రాజకీయ పాఠశాలలో తరీఫ్దు పొందినవారు :
పూరిత్ పార్తినిధయ్ం
1.

రషయ్న కమూయ్నిసట్ పారీట్ (బోలెష్వికస్), 2. కమూయ్నిసట్ పారీట్ ఆఫ జరమ్నీ, 3.

సోషలిసుట్ లేబర పారీట్ ఆఫ అమెరికా, 4.

ఆసిట్ర్యా కమూయ్నిసుట్ పారీట్, 5. బాలక్న రివలూయ్షనరీ సోషల డెమోకర్టిక ఫెడరేషన, 6.

జరమ్న

కమూయ్నిసట్ పారీట్ ఆఫ ఫినాల్ండ, 7.

హంగరీ కమూయ్నిసుట్ పారీట్, 8. నారేవ్ లేబర పారీట్, 9. పోలాండ కమూయ్నిసుట్ పారీట్, 10. సీవ్డన లెఫట్ పారీట్ ఆఫ సీవ్డన, 11. సివ్స సోషల
డెమోకార్టిక పారీట్ (పర్తిపక్షం), 12. ఉకెర్యిన కమూయ్నిసుట్ పారీట్, 13. కమూయ్నిసుట్ పారీట్ ఆఫ అరేమ్నియా, 14. రషాయ్ యొకక్ తూరుప్
పీపులస్ యునైటెడ గూర్ప, 15. ఎసోట్నియా కమూయ్నిసుట్ పారీట్, 16. జిమెమ్రావ్లడ్ ఫార్నస్ యొకక్ ఎడమ, 17.
వలసవాదుల కమూయ్నిసట్ పారీట్, 18. లాటివ్యా కమూయ్నిసుట్పారీట్, 19.
20.

కనస్లెట్ంట పర్తినిధులు, 21.

తూరుప్ పీపులస్ సెంటర్ల బూయ్రో, 24.
గూర్ప, 27. బిర్టిష కమూయ్నిసట్ గూర్ప, 28.

రషాయ్లో

జరమ్న

కమూయ్నిసట్ పారీట్ ఆఫ లిథువేనియా మరియు బెలోరసిస్యా,

రషయ్న కమూయ్నిసట్ పారీట్ (బోలెష్వికస్), 22.

బలేగ్రియన కమూయ్నిసట్ గూర్ప, 23.

చైనీస సోషలిసట్ వరక్రస్ పారీట్, 25. చెక కమూయ్నిసట్ గూర్ప, 26. ఫెర్ంచ కమూయ్నిసుట్
కొరియన వరక్రస్ లీగ, 29.

కమూయ్నిసట్ గూర్ప, 31. సోషలిసట్ పోర్పగండ లీగ ఆఫ అమెరికా, 32.

డచ సోషల డెమోకర్టిక గూర్ప, 30. సివ్స
యుగోసాల్వ కమూయ్నిసట్ గూర్ప, 33. జిమెమ్రావ్లడ్ కమిటీ

సభలో పాలొగ్నన్ పర్తినిధులు
1.

ఆరేమ్నియా: కమూయ్నిసట్ పారీట్ ఆఫ అరేమ్నియా - అవిస, సెరతాజ్న

2.

ఆసిట్ర్యా: ఆసిట్ర్యా కమూయ్నిసట్ పారీట్ - రెయిసల్ర, కారల్ సెట్యినాహ్రడ్, సోట్ర్మర, కారల్ టోమన

3.

అజరైబ్జాన: కముయ్నిసట్ పారీట్ ఆఫ అజరైబ్జాన - శాపునోవ

4.

బెలిజ్యం: యంగ సోషలిసట్ గారడ్ - ఎడవ్రడ్ వాన ఓవరెర్స్ట్టెన

5.

బలేగ్రియా: కమూయ్నిసట్ పారీట్ ఆఫ బలేగ్రియా - కిర్సోట్ కబాకిచవ్, నికోలా మాకిస్మోవ, ఎన. షాబిల్న (ఇవాన నెడెలోక్వ)
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13.

6.

చెకోసోల్వకియా: చెకోసోల్వకియా కమూయ్నిసుట్ పారీట్ - ఇవాన ఆలర్బ్చెట

7.

చేకోసోల్వకియా: కారిమ్క జాతీయ సమాఖయ్ - బెర్టాల్వ హౌలా

8.

చేకోసోల్వకియా: లెఫట్ వింగ ఆఫ ది సోషల డెమోకర్టిక పారీట్ - మిలోస వనేక, ఆంటొనిన జాపోటోకి

9.

డెనామ్రక్: కమూయ్నిసట్ పారీట్ ఆఫ డెనామ్రక్ - మేరీ-సోఫీ నీలస్న

10.

డెనామ్రక్: లెఫట్ సోషలిసట్ పారీట్ - జోరేగ్నేస్న

11.

తూరుప్ గలిసియా / బుకోవినా: గలీసియా మరియు బుకోవినా కమూయ్నిసట్ పారీట్ - బారల, లెవిటీస్క్, మితార్

12.

ఈసోట్నియా: ఈసోట్నియా కమూయ్నిసుట్ పారీట్ - హనస్ పోగోలామ్న, రుడాలఫ్ వాకామ్న
ఫినాల్ండ: కమూయ్నిసట్ పారీట్ అఫ ఫినాల్ండ - ఒటోట్ విలెల్ కుయుసినేన, లూరి లెటోమాన, జోహన హెనిర్క లూమివోకోకో, కురెవ్రవ్ మానేర,
జుకా రహజా

14.

ఫార్నస్: థరడ్ ఇంటరేన్షనల కమిటీ - రేమండ లేఫెబేర్వ, ఎస. మైనఫ్ (వానిని), ఆలెర్ఫ్డ రోసెమ్ర

15.

ఫార్నస్: ఫార్నస్ యొకక్ సామయ్వాద పారీట్ - హెనిర్ గుయిలెబ్యాకస్, జాకూయ్స సాడోల

16.

జారిజ్యా: కమూయ్నిసట్ పారీట్ ఆఫ జారిజ్యా- ఫిలిప మఖరాజ, మికాడజ్, మిఖ-తచ్ఖాయ (బారోస్వ), సిలెవ్సిట్ర్ తోడిర్య, వకాషిడజ్, వారుడ్నాజ్న

17.

జరమ్నీ: కమూయ్నిసట్ పారీట్ ఆఫ జరమ్నీ - విలీల్ బుడిచ, పాల లెవి, ఎరన్స్ట్ మేయర, జాకబ వాలెచ్ర, రోసీ వోలెఫ్స్ట్యిన

18.

జరమ్నీ: కమూయ్నిసట్ యూత - లెయిన హారడ్ట్

19.

గేర్ట బిర్టన: బిర్టిష సోషలిసట్ పారీట్ - విలియం మెకైల్న, టామ కెవ్లచ్

20.

గేర్ట బిర్టన: ఇండసిట్ర్యల వరక్రస్ ఆఫ ది వరలడ్ - రిచరడ్ బీచ

21.

గేర్ట బిర్టన: షాప సీట్వారడ్స్ ఉదయ్మం - విలీల్ గాలాచెర, జె.టి. మరీఫ్, డేవిడ రామేస్, జాక టానన్ర

22.

హంగేరి: హంగరీ కమూయ్నిసుట్ పారీట్ - మాటిస రాకోసి, ఎండర్్ రుదర్నీనీస్క్, యుగెన వరగ్,

23.

భారతదేశం: (ఏ పారీట్ అనుబంధం లేదు)- అబనీ ముఖరీజ్

24.

ఇండోనేషియా: కమూయ్నిసట్ పారీట్ అఫ ఇండోనేషియా - హెంక సీన్వివ్ట "మింగ"

టాన మలాకా
25. ఐరాల్ండ: కమూయ్నిసట్ పారీట్ అఫ ఐరాల్ండ ఐరాల్ండ: ఇండసిట్ర్యల వరక్రస్ ఆఫ ది వరలడ్ - రోడి కొనోన్లీల్ (ఎన)
26.

ఐరాల్ండ: ఐరిష లేబర పారీట్ - పాటిర్క కివ్నాల్న ("వై")

27.

ఇటలీ: సోషలిసుట్ పారీట్ ఆఫ ఇటలీ - నికోలా బాంబోసిస, ఆంటోనియో గేర్జిడే, లుయిగి పొలానో, గియాసినో మెనోటిట్ సంరతి,

28.

కొరియా: కమూయ్నిసట్ పారీట్ ఆఫ కొరియా - పాక చిన-సన

29.

లాటివ్యా: కమూయ్నిసట్ పారీట్ ఆఫ లాటివ్యా - డావిడస్ బెకాకా, బాల్ంక-బెరగ్, కె. కార్సిట్స, పేటర సుట్కాక్

30.

లిథువేనియా: కమూయ్నిసట్ పారీట్ ఆఫ లిథువేనియా - వినాక్స మికివ్విసియస-కపుస్కాస, రసికాస,

31.

మెకిస్కో: కమూయ్నిసట్ పారీట్ ఆఫ మెకిస్కో - ఎమ. ఎన. రాయ, చారెల్స షిపామ్న ("ఫార్ంక సీమన")

32.

నెదరాల్ండస్: కమూయ్నిసట్ పారీట్ అఫ హాలండ - జాన పోర్సట్ జానెస్న, డేవిడ విజోన్కోప
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33.

నారేవ్: 2 - కిర్సిట్యన కిర్సెట్నేస్న (ఎ), ఎనార గెరాహ్రేడ్స్న (ఎన.ఎస.యు), జాకబ ఫైరస (ఎ), సెవ్రేవ్ కోర్ఘ (ఎన.ఎస.యు), హవారడ్
లాంగస్త (ఎ), అలెర్ఫ్డ మాడస్న (ఎల.ఒ.)

34.

హానస్ మెడిబ్ (ఎన.ఎస.యు.), అగసాట్ ఆసెన (ఎ) - కాంగెర్స సమయంలో మరణించారు, ఓలావ సెచ్ఫోల్ (ఎ), సిగిర్డ సివెరత్స్న (ఎ)

35.

పరిష్యా: పరిష్యా కమూయ్నిసుట్ పారీట్ - అబిటిస సోలాట్నజ్డే

36.

పోలాండ: కమూయ్నిసట్ పారీట్ ఆఫ పోలాండ - జూలియన మారేల్విసిక్ (కారిస్క్)

37.

రషాయ్: రషాయ్ కమూయ్నిసట్ పారీట్ (బోలెష్వికస్) - ఎలివ, ఎలెకీస్వ, ఆండీర్ ఆండీర్వ, ఇసినసా అరామ్ండ, అరెత్మ (ఎఫ.ఎఫ. సెరీజ్వ), అఖున
డొవ, బెయిటుర సునొవ, జానిస కె. బెరిజస్, వాసిలీ బాల్కిటీన్, నికోలాయ బుకరిన, చెరోన్వ, రాయ దయేవాస్క్యా, ఫెలికస్ డెరిజ్ంనిస్క్,
అబెల ఎనకిబ్యా, సెరాఫిమా గోపన్ర, ఫిరొజ్వ, గలిమాజ్న ఇబర్హిమోవ, ఇడిర్సొవ, ఇ.ఎన. ఇగెన్టొవ, అడాలఫ్ జోఫఫ్, మిఖైల కాలినన్,
ఫైజులాల్ ఖోజవ, ఫెలికస్ కోహన్, అలెగాజ్ండార్ కొలొల్ంటై, అలెగాజ్ండర కార్సోన్షిచ్యోకోవ, నికోలాయ కెర్టినీస్క్, నదెసాత్డా కుర్పాస్క్యా,
వాల్దిమిర లెనిన, అలెగాజ్ండర లోజోవీస్క్, అనటోలీ లునాచారీస్క్, మెజొరొవా, డిమితిర్ మనులిస్క్, మిరెషిన, మిఖైల ఓలిమ్నీస్క్, వలేరియన
ఒసినీస్క్, మిఖాయిల పావోల్విచ-వెలట్మ్న, సాట్నిసల్వ పెసోట్విస్క్, మిఖాయిల పోకోవీస్క్, పోసెన్ర, యవెజ్నీ పెర్బోర్జెనైస్క్, కారల్ రడేక, రఫెస,
కిర్సిట్యన రాకోవిస్క్, రామొనొవ, డేవిడ రియాజనోవ, రివిక్న, జానిస రుడుజ్తకస్, అలెకేస్ రికోవ, ఆసాక్ర రివిక్న, సాదొవ సెక్యా, జి.ఐ.
సఫోరొవ, సఖారొవ, సెకిబగ్రే సెడ-గలివ, లియోనిడ సెరెబిర్యకోవ, అలెగాజ్ండర షాలిపిన్కోవ, షమ సైక్, నికోలాయ సార్క్పిక్న, పీటర
సిమ్డోవిచ, వాల్దిమిర సోరిన, గిర్గోరీ సోకోలిన్కోవ, ఐరిటి సెట్కోల్వ, మిరిస్ఎట సోలాట్నాగ్లివ, టాయెటిల్న, వికట్ర తారతు, లియోన టోర్తీస్క్,
మిఖైల టామ సిక్, గిర్గోరి సైపరోయ్విచ, వాడిమ వాటిన, వొరొనోవా, ఎమిలియన యరోసాల్వీస్క్, యానస్న, జెయిటిల్న, గిర్గోరీ జినోవివ

38.

సెప్యిన: నేషనల కానెఫ్డరేషన ఆఫ లేబర - ఏంజెల పెసాట్నా

39.

సీవ్డన: లెఫట్ సోషల డెమోకర్టిక పారీట్ ఆఫ సీవ్డన - కటా డాలోర్స్ట్మ, సెవ్న లిం◌ండర

40.

సివ్టజ్రాం
ల్ డ: సివ్టజ్రాం
ల్ డ కమూయ్నిసుట్ పారీట్ (ఫోరడ్రంగ) - మదద్తుదారు, జాకబ హెరోజ్గ

41.

సివ్టజ్రాం
ల్ డ: సోషల డెమోకార్టిక పారీట్ లెఫట్ - వాలేత్ర బిర్ంఫఫ్ఫ్, జూలస్ హంబరట్-డోర్జ

42.

యునైటెడ సేట్టస్: కమూయ్నిసట్ పారీట్ అఫ అమెరికా - లూయిస ఫెర్నా, అలెగాజ్ండర సాట్కిల్టిస్క్

43.

యునైటెడ సేట్టస్: కమూయ్నిసట్ లేబర పారీట్ అఫ అమెరికా - అలెగాజ్ండర బిలాన, ఎడవ్రడ్ ఐ. లిండెర్గ్న ("ఫిల్న"), ఈడ మన మేకఆల పైన,
జాన రీడ

44.

యునైటెడ సేట్టస్: ఇండిపెండెంట సోషలిసట్ యూత - ఛాబొర్వ, జురిగ్స

45.

యుగోసేల్వియా: కమూయ్నిసట్ పారీట్ ఆఫ యుగోసేల్వియా - ఇలిజా మిలిక్క

46.

కమూయ్నిసట్ యూత ఇంటరేన్షనల - సిగి బామేటర (సివ్టజ్రాల్ండ), విలీల్ మునెజ్నబ్రగ్ (జరమ్నీ), లాజర షాటిక్న (రషాయ్)

సంపర్దింపుల పర్తినిధులు (వాయిస, ఓటు లేదు)
1. ఆసేట్ర్లియా: కమూయ్నిసట్ లీగ - ఫీర్మాన, సుసెన కో, 2. ఆసిట్ర్యా: పోల సీయోన - కోన-ఎబెర, 3.బుఖారా: కమూయ్నిసట్ పారీట్ ఆఫ
బుఖారా - మచమడెయ్ర, 4. చైనా: చైనీస సోషలిసట్ వరక్రస్ పారీట్ - లావో హిజ్యు-చావో, ఎన ఎన-హక 5. చెకోసోల్వేకియా: కమూయ్నిసట్
గూర్ప - మలినొవ, సొనెన్నెస్ట్యిన, 6. ఎసోట్నియా: ఇండిపెండెంట సోషలిసట్ పారీట్ - జోనస, 7. ఫినాల్ండ: కమూయ్నిసట్ పారీట్ అఫ ఫినాల్ండ
- ఎడవ్రడ్ గైలింగ, కుసాట్ రోవియో, తమెమ్నొసాక్, 8. ఫార్నస్: రివలూయ్షనరీ సూట్డెంట - గోలెట్న బెరగ్, 9. ఫార్నస్: విభాగం ఫార్ంకాయిస డి
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ఇంటర ఇంటరేన్షనల ఒవిర్యేర - మారెస్ల కాచిన, లుడోవిక-ఆసాక్ర ఫోర్సారడ్, 10. ఫార్నస్: (ఎటువంటి పారీట్ అనుబంధం లేదు) ఎ.ఇ. అబర్మోవిచ, 11. జరమ్నీ: ఇండిపెండెంట సోషల డెమోకార్టిక పారీట్ - ఆరథ్ర కిర్సిప్యన, ఎరన్సట్ డామిగ, విలెహ్లమ్ డిటామ్య్న, గేర్ట
బిర్టన: నేషనల లీగ ఆఫ లేబర యూత, వాలట్న నూయ్బోలడ్, 12. గేర్ట బిర్టన: వరక్రస్ సోషలిసట్ ఫెడరేషన - సిలివ్యా పాంఖరస్ట్, 13.
ఐసాల్ండ: ఐసాల్ండిక లేబర పారీట్ - బైరనొజ్లూఫ్ర బాజ్రస్న, హెండిర్క సిఎమెస్న ఒటోట్సన, 14. భారతదేశం - ఎమ. పి. బి. టి. ఆచారయ్ 15.
ఇటలీ: సోషలిసుట్ పారీట్ ఆఫ ఇటలీ - అమేడియో బోరిడ్గా, ఎమిలియో కొలంబినో, డి ఆరగాన, పావెరిని, వినెస్ంజో వాసిరాక్, 16.
మెకిస్కో: కమూయ్నిసట్ పారీట్ ఆఫ మెకిస్కో - హెలెన అలెన, 17. పరిష్యా: పరిష్యా కమూయ్నిసుట్ పారీట్ - హసస్నొవ, ఒరుడెష్వ, 18. రషాయ్:
కమూయ్నిసట్ బండ - మోసి లిటావ్కోవ, అరోన వీనీస్ట్న, 19. రషాయ్: పారీట్ రివలూయ్షనరీ కమూయ్నిజం - సపొష నికొవ, ఉసిత్నోవ, 20.
యునైటెడ సేట్టస్: (ఏ పారీట్ అనుబంధం పేరొక్నబడలేదు) - గిలిడ్య, 21. కమూయ్నిసట్ ఇంటరేన్షనల యొకక్ ఎగిజ్కూయ్టివ కమిటీ ఏంజెలికా బెలాబనోవా (రషాయ్), లేవ కరాఖాన (రషాయ్), గుసాత్వ కిల్ంగర (రషాయ్), మెనొష్య
ఎమ.ఎన.రాయ అతని భారయ్ ఎవిలిన యూరోప నుండి నడిపిన వాయ్న గారడ్, అడావ్నస్ వాయ్న గారడ్, మాసెస పతిర్కలలో ఈ
యూనివరిస్టీ విశేషాలు పర్సాత్వించారు. ఎవిలిన తన తలిల్కి రాసిన ఉతత్రాలలో కూడా కొనిన్ సంగతులు పేరొక్నన్ది. అందువలన ఇవి
పర్సాత్వించడానికి వీలయినది.
యూనివరిస్టీలో చదువుకునన్వారు తమ తమ దేశాలకు వెళిళ్పోయారు. ఇండియా పర్తినిధిగా పాలొగ్నన్ అవనీ ముఖరీజ్ తిరిగి
వెళళ్కుండా రషాయ్లోనే సిథ్రపడిపోయారు.
వివిధ దేశాలలో కమూయ్నిసుట్ పారీట్ని సాథ్పించడానికి, పతిర్కలు నిరవ్హించడానికి, రాజకీయ శిక్షణ తరగతులు జరపడానికి, మాసోక్
నుండి వెళిళ్నవారు కృషి చేశారు. చాలావరకు ఈ కారయ్కలాపాలు రహసయ్ంగానే జరిగాయి.

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)
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