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తూరు� ��ల� జన� ప����మ�ం�క��త�
మ�యు ���ష�ల��ల�

USSR �� ఇ���టూ�� ఆ� ఓ�యంట� స��� ఆ� అ�డ� ఆ� ��� � నవంబరు
12నుం� 23వరకు, తూరు� ��ల� జన� ప�����క వ�వస��త�మ�యు ���ష�ల��ల
అంశం� చర�కు అం�త�న ఒక ����య స��శం జ��ం�. USSRకు �ం�న ��చ�
అధ�య�ల ����య అ�డ�� �ం�న ����య అధ�యన సంస��క� చ�త���గం
మ�యూ ��య� కమూ�������(����కు�)�ంద�క���� ���క ����ల అధ�యన
సంస��క� ��� �జ�యఆ��క అం�ల అధ�యన ��గం కల�ఈమ�సభను �ర��ం��.
USSR �క� ����య అధ�య�ల �ంద�ం�క� సభు�డూ, సమన�యకర�అ�న E.M. ���,
‘తూరు� ��ల� జన� ప����మ�ం �క� ���ష�ల��లు’ అ� అంశం� ��న ��రంభ
ఉప��సం���రంభమ��ం�.

జన� ప����మ�ం ��� �ష�జం�� �ళ�డమ� �ర�ం అ�వృ���ం�న
�టు�బ��� ��లకూ అ�� �నుకబ�న వలస మ�యు ప��న ��లకూ వ��సుంద� వక�లు
గు��ం�రు. �లుగు తూరు���లు, జన �� �ప���, మం��� ప�� �ప���, జన�
ప�����క ��� �ప���,�య��ం ప�� తంత��ప��� ల ప�జలు జన� ప�� ���క
��లను సృ��ంచడం. �� ఆ������, ఈ ��ల�� ప�� �శం �నూ జన�
ప����మ��లన అ�వృ���ంద��� ఏ అ��రణ �ర�లు �హదప�నప���, �� ఆ��క
మ�యు �ంస���క ��� అ�వృ��� గణ�య�న వ����లు ఉన�ప���, ఏ� ఏ���రు
జన� ప�����క ��చ� ��ల సమూహం� త�ర��రు. జన� ప�����క ��చ� ��ల
ప��న ��ష�త ��, మం���, ���, మ�యు �య��ం ల� జన� ప����మ�ం ఈ
అ�వృ��దశ� ��డ� మ�యు బూరు�� ప�����క �ప�వ, వ���క కర�����
�������.త�ణం �ష�జం ���ణం ���ల� దృక���� ముందుకు ��. అందు�త
���కవర��యంతృత�ం�క� �ధులను �ర���ంచ�.

�� ఆ����వృ���, ��డ�జం �క� అత�ంత అ�గ�క అవ��ల ప�స����
���ం�, ప��నం� ఆ�� జ��� అత��కులు� ఉన� �తుల� ప��కూల ప��వం చూ�న
వలస�ద ���ంద ఇ�వ� వరకూ ఈ ��లు అ���ండడ� ఈ ప���తులకు ప��న �రణం.
గత వలస�ద అణ��త �క� అ��ర� ఫ�త�న ఆ��క, �ంస���క �నుక�టుత���
అ�గ�ంచ��� సు�ర�ప�వర�న �లం అవసరం. అ� గతం� ���జ��ద అణ��తకు
గు�నప���, ఇంత� సు�ర�వలస�ద ఆ�ప���� అనుభ�ంచ� యూర� ��ల జన�
ప������ల���నటు� , బూరు�� ప��తంత�సంస�రణల ���� �ంచడం ఇక�డ�ధ�ం �దు.
��డ� అ���త� ఎం� స���తం� ము�ప� ఉన� �టు�బ��� ��సత�ం �క�
ప���లను అ�గ�ంచవల�న అవసరం తూరు� ��ల�� జన� ప�����క �లన �క�
�త�ను �ర��సు�ం�. తూరు�న ఉన� జన� ప�����క ��లు ���జ��ద వ���క,
���కులను, ��ం��� �త�� �క పట�ణ ���-బూరు��లను, ���జ��దుల ��నుం�
�లుప� నుం� జరుగుతున� ��నుం� ��య ��తం���� ర�ణ�సం, ��ంగ ��డ�
వ���క ����� మద�తు� ��� అ�� ���క సమూ�లను కలు�కు �� ��డ�
వ���క శకు�ల �స��త సం�ర�ం ఆ�రం�, ���జ��ద వ���కతను, ��డ� వ���కతను
బ�రంగం� క�� ఉ���. జన� ప�����క తూరు���లను ఒక��� క��
��� �ట��డు �� మధ� ఉన� ��లను ఎవరూ మ���కూడదు. తూరు� ��ల�� జన�
ప������ల�� ��ష�తలను, ల��లను ప�ష��ం� క�మం� 1927 � J.V. ���� తన రచన



‘ సమ��న �ష�ల� �వరణ’� (‘Notes on Contemporary Themes) [J.V. ���� రచనలు,
సం�� 9, �� 328] ���� ��న మూడు ��ధ�క ���త�క ���సు�సూ��లను ఎవ��
గురు�ంచు���. మం��� ప�� �ప��� , ��� జన� ప�����క �ప���, �య��ం
ప�����క �ప���, �� ప�� �ప��� ల�� జన� ప������ల ప���క ల��లను గు�ం�
వక�ప����ం� ప�� �శం �క� ��ష�తలను ప�గణన�� �సు�వల�న అవస���, మ�యు
�� అ��� సమస�ల ప������ ఒ� �ధం� �య���� ప�య��ంచడం ఎ� ఆ�ద�గ�ం
��������డు.

జన �� �ప��� �� ప����� ప����ం� ఐక� జన� ప�����క సంఘటనను
���ంచడం�నూ, వ�వ�య రంగ సంస�రణల�నూ కమూ��సు������ం�న �జయం�, వక�
తన ప���క దృ��� ��ం�డు. �� �ప��నుభ��� �ప� ��ముఖ�త ఉం�. �రత కమూ��సు�
���, �య��ం వర��� ���ల ప��లు �� �ప�వం �క� ఫలవంత�న ప����� ���ం �
ఉ���. �� ప�� �శం �� ��య ��ష�తలను మ�యు ���ష�ల��లను ప�గణన��
�సు��ల� ���సు��ద� సూ���� అందరూ గురు�ంచు���, ఇతర ఆ�� ��ల జన�
ప�����క �ప��లకు �� �ప���� ఒక నమూ�� ప�గ�ంచడం ప��దకరం. �� �ప�వ
�న�ం� మూ��భ�ం� ఉన� �� �ప�వం �క� �ప� ప��జనం� ప����ం� జన�
ప�����క �ప���� అనుస�ం� ఇతర తూరు� ��లు భ�� ఉంచ��� ఊ�ంచడం కష�ం.
ఇం��, ఇం����, �� మ� ఏ ఇతర �శ ప�గ��ల ప�జ�� ��� తమ సమస�ల
ప������ �� �ప��నుభ��� �� ర���� అ��బరు �ప��నుభ��� ప�గణన��
�సు�ర� ఇ� సూ�ంచదు. తూరు� మ�యు ప��మ జన� ప�����క ��ల���� మధ�
��న�ం� ఉన��, �స��త ప������ ���ల�డం, ���జం ��� ��ంద ప��య�డం, ప��
��మ�ం �సం, �ం� �సం, �ష�జం �సం ���కవర��యకత�ం� �� చురు�న ��టం
జరపడం. ����షయం� అ��క� ���జ��దం�క� �ర��త�న దు�క�మణ, మధ�
��చ�ం� దూకుడు� �న�గుతున� వలస�ద ���లూ, ఆ���� ��� � ప�జల�
���జ��ద వ���క �����లను ������.

�రత కమూ��సు�����ర�క�మం సూ�ం�నటు� ‘��� � శ�మ��లను, ���క వ����,
��ం���, శ�మ���న బు����లను, మధ�తరగ�� మ�యు ��చ�నూ, తమ�శ ��తం����,
మం� �వనప���ల �సం ప���తులను సృ��ంచ��� �రుకు� ��య బూరు�� వ���� కూ�
తమ� ఇముడు�కు�’ �స��త ���జ��ద వ���క సంఘటన ఏ��టుకు అను�న ప���తులను
ఇ� సృ��సు�ం�.

వలస ��ల స�తంత���టం �జయవంతం ��లం�, ���జ��ద వ���క ఐక�
సంఘటనను ఏ��టు �య���� ప�ధమ ��ముఖ�త ఉన�ద�, ��య �ము��ఉద��ల
అనుభవం �లు�తున��/చూ�తున��. వలస ��ల జ��� అత��కు�న ��ంగం ఈ
���జ��ద వ���క ���ల��గ��ము�� ఈ ఐక�సంఘటన మ�ంత శ��వంత�తుం�.
వలస, అర�వలస ��ల�� ��య �ము��ఉద��ల� అ� ముఖ��న అం�లు వ�వ�య
రంగ సమస�ల ప���రం, భూ��మ� (��డ�) �����, భూ��మ� అవ��లకు
వ���కం���టం.

�నుకబ�న ��ల� �ప��ద�మ కర���ల� ��� ��న అ�క ప�కటనలను ఉదహ�సూ�,
భూ��మ� ���ల అవ��లను �రూ��ంచ��� జ�� ���లు జరపడం గతం �నూ
ఇ��డూ కూ� ���జ��దం� అణ��తకు గు�న ��ల ���క వర�ం మ�యు కమూ��సు�
���ల కర�వ�ం అ� వక�ఎ��చూ��డు.

ప��న ��ల� ��య బూరు��వర�ం� ఒక కూట� �� క�సం ఒక ఐక� ��క
ఏ��టు �� అవ�శం గు�ం�, ���జ��దం� స���త స���తసంబంధం ఉన� ద��
బూరు�� వ���� �న��ం�న ��య బూరు��వర�ం అ� �వనను వక�ప���ం�డు,
మ�యు ��య బూరు�� వ���� బ� బూరు�� వర�ం, మధ�తరగ� బూరు�� వర�ం�
�భ�ం�డు. �ద�� భూ��ముల� స���త సంబం�లు క�� ఉం�, ���జ��దం���
ప� అవ�శం ఉం�, ఆ �రణం� ఐక�సంఘటన� నమ�దగ�����క సభు�డు.

���జ��ద వ���క ఐక�సంఘటనను అ�ర��న ��� ఆ��� �స��ంచడం,



��య �ము���ప�వం� తన ఆ�ప����క��ఉన� వర��న ���కవర�ప��న �త�ను
�ంచవల�న అవస���, ��ంగం� �� ఐక�తను బ��తం �సు�వల�న అవస��� �వ�ం�
ముందుకు ���ం�. తూరు� ��ల�����జ��ద వ���క ఐక�సంఘటనకు ���కవర�మ�యు
��ంగ ఐక�� ���.

ఆ���� జన� ప�����క ��ల �జయం, తూరు� ��ల�� ��య �ము��
ఉద��లకు ఇసు�న� ����హం ���కుల �త�ను గ��పరచు��ల���� ���ం� ఉన��. అ�క
ఆ�� ��ల�� కమూ��సు��� వర��� (�� �బ�)���లు ఇప��� ప�ముఖ �జ�య శ���
��� � ���క ప�జల గు��ం�ను �ం��. �� ���కవర��యక���� జన� ప�����క
��ల���క వలస, అర�వలస తూరు� ��ల� కూ� ��ండు� �రంతరం �రుగుతు���.

��య� యూ�య� మ�యు ���న� పట� �ప� �రవం మ�యు గు��ం�, జన�
ప��������, ��య �ము���, �ం�� �ము జ�� ���ల పట� తూరు� ��ల �స��త
ప������ ఉ���తులను �సు�న��. E.M. ��� ���క� చర�� 16మం� ��� �రు.
తజ���� ‘ I.S. ������, Phd, A.M. ��� మ�యు G.N. �ఇ����, ��ల� ఆ� ���, I.Y.
���� , B.N. �����, A.N. అజ���, A.I. �����ం�, P.P.�����, L.A. ����న���,
G.B. ఎ�మ���, V.V. బలబూ����, G.V. అష����, A.N. �ఇ���, కల�� A.A. �����, అ�డ�
ఆ� �ష� ���� � ��ల� ��క ఉన� CPSU(b) �ంద�క�� �� Yu.P. న�ం�, ఇ���టూ��
ఆ� ఆ�య� స��� ఆ� ద అ�డ� ఆ� ���� ఆ� USSR, �క� ఉ��� G.I. ��న�ను�
అ�డ� ఆ� �����క� సంబం�త సభు�లు.

ఈ చర�ల� ���న� ����� తూరు� ��ల �� జన� ప������ల �త�మ�యు
��ష�తలకు సంబం�ం�న ప�శ�ల� �క ఇం� �� వ�వ��పన, అ�వృ��,జన� ప�����క
�ప��లను �ష�సు��ప��లు��ర���� గల భ�ష�� దు�క��ల� అ�క ప�శ�లు �వ���రు.

చర�కు సంబం�ం�న ప��న ప�శ�లు
1. ���త� మ�యు తూరు� (��చ�) ��ల జన� ప������ల� ఉన�

��రణల��లు, తూరు�(��చ�) ��ల� �� ప���కతలు;
2. ప��దరణ �ం�న �ల�, ���కవర�ం గతం� �� ఇ��డు �� ��

��ల� జన� ప�����క వ�వస��క� ప���క ల��లు;
3. �జ�యఅ��ర జన� ప�����క రూపం�క�మూ�లు;
4. �� �ప�వ ��ముఖ�త మ�యూ ఇతర తూరు� ��ల� �� అనుభ�లను

ఆచ�ంచ��� అనుస�ంచవల�న ��ధ���లు;
5. �� మ�యూ �రత��లకు సంబం�ం� అనుస�ంచవల�న

�టు�బ����తర అ�వృ���ర�ం గు�ం�న అంశం/ ప�శ�;
6. జన� ప�����క �ప���� �ష�సు��ప�వం ���� �ంచవల�న ��

గు�ం�న అంశం/ ప�శ�.

1.ప��మమ�యు తూరు� ��ల జన�
ప������ల���రణ అం�లు మ�యూ

తూరు� ��ల��� ప���కతలు
తూరు� ��ల జన� ప������ల ���ష�ల��లనూ �త�నూ �ర��సూ�ప��న వక�

���ం�న ప��న సూ����/ ���ం��� ఎకు�వ మం� వక�లు అం�క�ం�రు. ��య�
యూ�య� దృఢపడడం వలన, USSR� �ష�జం �జయం ��ంచడం వలన, ��సు�జర��
మ�యు ���జ��ద జ�న�� ��య� ప�జలు ��ం�న �జయం వలన అం� ��య�
యూ�య� మ�ంత దృఢప�న ప���తుల� ���జ��ద ��రం �క� శ��� అణగ���న
ప���తుల� (మ����, ���త� మ�యు తూరు� ��ల �ం�ం��నూ జన�
ప������ల���� ��రణం� ఉన� ప��న ల��లను ��� �ప���� అవసర�న��
��ం�న జన� ప�����క వ�వస�లు దృఢ�న��త�క ప���తుల� ఆ�ర��ం��.



�ఇ�స��, ��ర�న�క�); �ండవ�, �ష�జం �� అ�వృ���ం�ల� ల���� �ర��� ఒక
����క వ�వస�జన� ప����మ�ం.(���, �����, �����); మూడవ�, అ� తన
�ద� �స అ�వృ��� ���జ��ద వ���క, భూ��మ� వ���క కర���లను �ర��సు�ం�
మ�యు ���జ��ద వ���క, భూ��మ� వ���క �స��త ఐక� సంఘటన� ఆ�రప�
ఉంటుం� (�����).

తూరు� �� ప��మ ��ల� ఎక�డ ���ంచబ�� ప�� ఒక�రూ గురు�ంచు�వల�న,
���కవర��యంతృత�ం �క� �ధులను �ర���ంచగల ���� ఉన� జన� ప����మ� �లన
�క� ప���క ల��లను L.N. �ఇ��� ఎ��చూ�రు. మ�యూ, ���త� ��ల�� జన�
ప������ల ��రంభ ��నం కూ� అ�న ���కవర�మ�యూ ��ంగ �ప�వ ప��తంత�
�యంతృత� �ధులను తూరు� ��ల�� జన� ప������లు ����సు����. ���కవర�
�యంతృత� �ధులను భ�ష�తు�� �జయవంతం� �ర��ంచగలవ� ��� వ���ంచడం
అత�ంత సంద���తం.

జన� ప�����క ��ల అ�వృ��� అవసర�న ప��న ప���తులను భూ��మ�
వ���క, ���జ��ద వ���క వ�వ�యక �ప�వదశ, ��రణ ��య మ�యు ప����మ�
కర���ల �ర�హణ �ర��న తరు�త �ష�సు�దశల అం��� గు�ం� L.A. ��ర�న�క�
ప����ం�రు. భూ��మ� వ���క, ���జ��ద వ���క �ప�వ కర���లను �ర�ర�డం తూరు�
యూర� ��ల� ���ం� స�ల��లం� ����� అక�డ �య�వల�ం� �� ఉన�ందున
తూరు� ��ల� ఎకు�వ సమయం �సుకుంటుంద� గు��ం�న A.A. ����� జన�
ప������ల అ�వృ��దశలను గు�ం� కూ� స�ష�ం ��రు. తూరు� ��ల జన�
ప������ల ��ష�తలకు సంబం�ం�నంతవరకు, ఈ ��ష�తలు ��ధ�కం�, బూరు��
ప�����క �ప�వం ముందుం�న, ���జ��ద వ���క, భూ��మ� వ���క కర���లను
�ర��ంచడం� ఉ��య� మ�యూ తూరు� ��ల �� జన� ప�����క �లన �క�
�రం ���కవర�, ��ంగ �ప�వ-ప��తంత��యంతృత�ం �క� ప���క రూపం అ� వక�ల�
ఎకు�వమం� గు��ం�రు.

�� ఉ�హరణ ఆ�రం� వర��న ప���తుల� తూరు� ��ల�� �యంత������
1905-1907ల�� బూరు�� ప�����క �ప�వ �లం� ����కు�లు ఇ��న అ����
వ������ ���� ����న��� ఎ����డు. J.V. ���� తన ��సం ‘ ���క, కర�క (��ంగ)
ప�భు���� సంబం�ం�న ప�శ�� [J.V. ����, రచనలు, సం��.9, ��182] ���క వర�ం మ�యు
��ంగ �ప�వ-ప��తంత��యంతృత�ం అ� ���న��� �ర�చనం ఇసూ�, భ�ష�తు�� జన�
ప�����క �ప�వం �జయవంతమ�� ఇతర వలస, అర�వలస ��ల� కూ� ఉన� ��రణ
ల��లు అ� ��ం�న �� �� ���క వర�ం మ�యు ��ంగ �ప�వ-ప��తంత��యంతృత�ం
�క� ��ష�తలను ���� ����న���స�వరం� �వ���డు. తూరు� ��ల�� ���క వర�ం
మ�యు ��ంగ �ప�వ-ప��తంత��యంతృత�ం ���జ��ద వ���క ల���� క�� ఉంటుం�;
కమూ��సు������� �యకత�ం వ�సు�ం�, �� �జ� స��వం జన� ప��తంత�ం; ��య
బూరు�� వర�ం �� ��� ��న�� �టు ��ంగం� అ����� ���కవర�ం పంచుకుంటుం�. ��
�� జన� ప��తంత�ం� కమూ��సు�����యకత� ��నం� ఉన�ద� �స�వం భ�ష��
���కవర��యంతృ���� �ండస�రూపం� క�� ఉన�ద� ��� సూచన, అం� ��ం���
���కవర��యకత�ం వ�ం� �జ� రూపం. �� ఇ� ���� ���కవర�మ�యు ��ంగ �ప�వ
-ప��తంత��యంతృత�ం �క� �� ముఖ��న ల�ణం. �ద�ఎతు�న �టు�బ���-�తర
అం� �ష�సు��ర�ం� అ�వృ���ండస�రూపం� ఉన�ద� �స�వం �� జన� ప��తంత�ం
�క� సంద���త ల�ణం.

�� �ర�క�మ ప��ల� వ���క�ం�నటు� , �జ�య �ణం�� �క ఆ��కం� కూ� ��
ఇప��� ప�పంచ �టు�బ��� వ�వస�నుం� త��కున�� మ�యూ �జ�యం� బల�నం�
ఉం� కమూ��సు�����యక���� గు��ంచవల�వ��న �టు�బ��� శకు�ల� ఆ�పత�ం
వ�సు�న� ప�ముఖ శ��� ���కవర�ం ఉన�ద� అం��� కూ� ���� �ఇ��� ఉదహ�ం�డు
(ఉ�హరణకు, ��క��� �గు)

G.V. ఆస���� ��� ఇ��డు ఉ��� ఉన� �టు�బ��రుల� క�� ఏర��న ��ష�



కూట��� దృ��� మ��సు���డు. వర��న ప���తు�� ��య బూరు�� వర�ం� ఏర��న
కూట� ��� ప���క ల��లను క�� ఉన�ద� అతను గు��ం�డు:

1. ���కవ����, �� ����జ�య �యక���� ��య బూరు�� వర�ం �ం�
ఉండడం.

2. ప�జల ప��జ�ల �సం మ�యూ జన� ప�����క ఆ��క వ�వస�ప��జ�ల
�సం �టు�బ��� వర�ఆ��క �ర�క��ల� ప�భుత� �యంత�ణ.

3. �టు�బ��� వర�ప��వం నుం� �స��త ప������ �ముక�ం �య���� ��
కమూ��సు����జరు�తున� �స��త��టం.

ఐక�సంఘటన� ���కవర��యకత� �త��క� ��ష�వ���కరణ, మ�యూ ���
జన� ప��తంత�ం�క�����క ల��ల�ఈ���ష�ల��లు కూ� ఉ���.

2.గతం��� �� ఇ��డు �����
���ం�న��డు ���క వర�ం �� ��ల��

(ప����ం�మం����) జన� ప�����క
వ�వస�ల ���ష�ల��లు.

��ధ తూరు� ��ల�� ���క, ఆ��క అస�న అ�వృ���రణం� ���� జన�
ప�� తం��లకు ��రణ �ర�చ�ల సూ��కరణల �ధ�త� ��ల� ఆ� ��� I.Ya. ����
(I.Ya.Zlatkin) ప��న వక�ప�క�ం�న అ���యం� ���ం�డు.

తూరు���లు అ���� వ��ం� �ధం� జన� ప��తంత��లనల �క� �త��క�
��రణ �ర�చ�లను రూ�ం�ంచడం ��� ప��న వక�త�� ��డ� I.Ya. ����
అ���యప��డు. ప����ం�, తూరు� ��ల�� జన� ప��తం��లు ���కవర�మ�యు ��ంగ
�యంత����ల ���ష�రూ�ల� ప��న వక���న ప�కటనను ముఖ�ం� అతను అం�క�ంచ�దు.
��, బహ�� ���, �య��ం మ� ఇతర ��ల �� జన� ప��తం��లు ���కవర�మ�యు
��ంగ ప��తంత��యంతృత� రూ�ల� I.Ya. ���� ��� ���డు/ వ���ం�డు. ఎక���
���క వర�ం �� అటువం� మం��� మ� ఇతర ��ల�� జన� ప��తం��లు శ�మ��ల
�యంత����లు, ��య� యూ�య� ఉ�� �రణం� ఈ ��ల� ��ంగ �యంతృత�ం
అర�ర�త�న�.

తూరు� ��ల�, ��� ���కవర�ం ఉన�� �� అ� �� ఆ�రం� ��ధ ర�ల
జన� ప��తం��లను �ర��ం� అవ���� A.M. ��� సూ�ం�రు. అత� ప��రం జన�
ప��తంత��ప�వం �క� ల����, మ�యు �జ�య అ��ర స�రూ��� ఆ����వృ�����
�ర��సు�ం�. ���క వర�ం �� ��ల� ప��దరణ �ం�న ��యట�ను ఏ��టు �యడం
�ధ��తుం�. ఈ ��ల� �ష�జం �� ��గమనం ���కవర�ం �జయం ��ం�న ��ల
సహ�రం���ధ��తుం�.

���డు� ��ం� మ�యు �����ం�లు ���� ���� అ���యం� ఏ�భ�ం�డు.
��� G.V. ఆస���� అభ�ంతరం ���, భూ��మ� �����, భూ��మ� ��న అవ��ల�
వ���కం� జ�� ��టం� �� బూరు��లూ, ��ంగమూ స�తంత��జ�య శ��� ఎదగ�ర�
ఎ��చూ�డు. ���క వర�ం ఎంత �ద�� అ���� సంబంధం �కుం�, జన� ప��తం���� జ��
��టం� ��ంగం ���కవర��యకత�ం� �త�� �జ�య శ��� ఎదగగలదు. ���కవర�
���ంతం గల ����యకత�ం �� జన� ప��తంత��లన, జ��� అత��కులు �తు�
అ�నప��� ���క వర�మ�యు ��ంగ అం� ���కవర��యకత�ం� ��ంగం �క�
ప��తంత��యంతృత�ం తప� మ���దు.

మం��� ప�� �ప��కు�(PRM) అ�వృ���క� ప�సు�త దశ �షయం� �ండు
దృక��లు ఉ���.

���� ����(Zlatkin) ఈ �గువ �ధం� ప�క�ం� ప��న వక�� ����� ��డు:



‘�ష�షు������� ప�వర�నకు అవసర�న ���క-ఆ��క మ�యు �ంస���క ముందసు�
షరతులను ����� దశకు మం��� ప�� �ప��కు� (PRM) ఇప��� �రుకున��. ప�� �ప�వం
�క� భూ��మ� వ���క �ర�క�మం ము��న��� ఈ దశ ఖ�రు అ��ం�. ��� 1940
నుం� �ష�జం �� �టు� బ��� �తర పం�� అ�వృ���ందడం మం���
��రం�ం�ం�. మం��� ప�� �ప��కు� (PRM) ���ంగం �క� �ద� మ�యు �ల�వ
ము���ల� (�తు�ప�తుల�) ఇ� కనపడుతుం�, మ�యూ ఆ��క వ�వస��క� ప�సు�త
���� �ష�సు�రంగం ఆ�పత�ం ���సు�న��(గ�ం�లు ఇ��రు). �� వ�వ����
సంబం�ం�న అంశం� అ� �ష�సు�క���� దగ�ర� �రుకున��.’ I.Ya. ���� దృక�ధం�
L.A. ����న��� ఏ�భ�సూ� ఈ �ధం� ప�క�ం�డు: ‘ �� అ�వృ��� ప���కతలు
ఉన�ప��� జన� ప��తంత�ం �క� �ండవ దశ, �ష�జం ���ణ దశకు మం���
�రుకున��. మం��� ప�� �ప��కు� (PRM) �స��ం�న �ష�సు� ���ణం ��
��గ�సు�న��, అందు�త �� జన� ప��తంత�వ�వస�, ��, ���, మ�యు
�య��ంల� ఉన�� ఒక�న� ���� ����ంచ�ము అ� A.N. �ఇ��� కూ� ప�క�ం�డు.
���� �ఇ��� అ���యం ప��రం మం��� ప�� �ప��కు� (PRM) � ఉన� జన�
ప��తంత�ం�క� ల�ణం ��రణం�మధ� మ�యూ ఆ��యయూర��ఉన� ల�ణ�.

P.P. ������ �� అ���యం� ఉం�. మం��� ప�� �ప��కు� (PRM) ఇప���
ప��నం� �నుకబ�న పశు�షణ ఆ��త�న �న� �తు ఉత�తు�ల� ఆ�రప�న�, ఆ��క
వ�వస�� భూ��మ� ��న అవ��ల �రూ�లన,మ�యూ ప�జల �తన�ం �ం� కర�వ�ం ఇం�
�ర�ర�దు. ��� రు�� �య����, మం��� ప�� �ప��కు� (PRM) ప�భుత�ం నుం� �ద�
�త�ం��స��క �ష�లను ప��లను ���������� సమ��ం�ం�. ఇం�, మం���ప��
�ప��కు�� (PRM�) 1940ల� ఒక సమయం� భూ��మ� వ���క �టు�బ��� �ప�వం
�ర��ంద� మ�యు అ��డు మం����ష�సు����ణ పధం �� వ��ంద� ��������
(Zlatkin) �క� సూ��కరణను, ఆ��క వ�వస��, �వన సర��, ���ంత �ష�ల� ఇప���
�న�గుతున� అ�క భూ��మ� వ�వస�అవ��లను మ�యూ ��� సంద��ల� ఆ��క
వ�వస�� �టు�బ��� మూ�ల ఉ�� ఇం� �న�గుతున� అం�లను ఎ��చూ� ఆ�
�రస��ం�ం�.

3. జన� ప��తంత��లనకు ���ణ వ�వ�
తూరు� ��ల�� జన� ప��తంత��లన ���ణ వ�వ� �షయం� వక�లు

గణ�య�న వ����లు చూ�ం�రు. ఒక ��న ���డు� �����, �ఇ��� మ�యూ
����న�క� తమ ప���దన�/ సమర�ణ� �ండవ ప�పంచ యుద�ం తరు�త �ట�
�ద��రు� జన� ప��తంత�రూ�లు తూరు���ల� ఆ�ర��ం�య�, ��క�� ముం�
ఆ�ర��ం�న మం��� ప�� �ప��కు�ను (PRMను) ఇతర జన� ప��తంత�తూరు� ��లనూ
ఒ� �ధం� చూడ�ద� ఎ��చూ�రు. మ�క �� ���డు� ����, �����, ఎ�ంబ��జన�
ప��తం������టం, మ�యూ జన� ప��తంత�వ�వస�రూపం కనపడడం/�లువడడం కూ�
ఇం� మునుప� ���� �ం�నవ� ��� వ���ం�రు. ��� జన� ప��తంత����ణ
వ�వ�� గు�ం�, మనం ఇ��డు ��� అర�ం �సుకున� రూపం� జన� ప��తంత��జ�య
రూ�లు �ండవ ప�పంచ యుద�ం అనంతర� ఆ�ర��ం�నప���, V.I. ����� 1917-1919ల
�� �ప�వం జన� ప��తంత�ర�ణకు ���ంద� అ������ సమ��ం�డు. ఈ సందర�ం�
���� ����� ���కవర�మ�యు ��ంగ ప�����క �యంతృత�ం�క� రూ�లు� ��
��యట� ల��ల ���షణ� ప���క దృ���ం��క�ం�డు.

ఈ దృ�����, �ప�వ ప�����క �యంతృ���� �ండవ ప�పంచ యు���� ముందు
��� క��ం�న ప�� �యంతృత�ం అ� అర�ం�నూ, ��య� �లం అ� �లుసు�న� ���
�� ఇ��� (స� ఎ� �� ) ���ం�న అ��ర స�రూ��� ఇ��డు ప�� �� �ప��కు�� ఉన�



వ�వస�ల���� వ���సం �ద���ం�న G.B. ఎ�న���పంచుకు��డు.
1921� �ద� జన� ప��తంత�ం ఆ�ర��ం�ంద� ���� ���� (Zlatkin)

��ం�డు. అత� అ���యం� ప�పంచం� �ద� జన� ప��తంత�ను, బు�� ప�� తంత�
�ప��కు�� ���ంచడం జ��ం�. ఇం� మం����� బూరు�� ప��తంత��ప��కు� ��
ప���క తర� వర�ం ఆ�ర��ం�ం�. �� మ�యూ ���� ల కమూ��సు����లు అటువం�
�ప��కు�ను ఏర�రచ��� కృ� ���. ( మం��� ����� �వలూ�షన� ����క�
అ��రణ ��నం ఆ��లనూ, 1938� �� కమూ��సు�����ంద�క�� VIవ ��నం �క�
ఆ��లనూ చూడం�)

4. ��యుల �ప��నుభవం�క���ముఖ�త
మ�యూఈఅనుభ��� ఇతర తూరు� ��ల
�ప��ద��ల�ఉప��ం����లు

ఇతర ��లకు �� �ప�వం �క� �ప� ��ముఖ�తను గు�ం�, మ�యూ (ఇం��)
�రత�శం ��, ఇతర ఆ��య ఆ�� ��ల�� ఈ �ప��నుభవం �క� ప���క ప��వం
గు�ం� వక�ల� ఎకు�వ మం� ��� వ���ం�రు.

�� �� జన� ప����మ�ం ���ప�క� మ�యూ �� ఫ�తం�నూ �రత
కమూ��సు����ఒక �జ�య ��కనూ, �ర�క���� �ర�య ప�జలకు ఇవ�గ��ం�. ��తంత�ం
మ�యు ఆ����వృ��� ఒ� ఒక �ర�ం, జన� ప����మ� �ర�ం ఉన�ద� ��� అ� ���ం�
�లుసు�ం� అ� G.N. �ఇ���� ఎ��చూ�డు.

ఆ��య ఆ�� ��ల� �� �ప�వం�క� �ప� ప�గ��ల ప����� G.I. ��న�� ఎ��
చూ�డు. ��కు సంబం�ం� ఈ ��ల ���క ��నం, �� ��క �ంస���క సంబం�లు, ఈ
��ల� �ద�సంఖ�� �� ప�జలు ��సం ఉండడం ��� ప��న �రణం. (మల� జ���
45%, ��ం� జ��� 20% �రుకున�). ఈ ��ల�� �� ప�జలు ��� బల�న �జ�య
సంబం�లు క�� ఉం�, �� ఆ�ధ� ��ల �జ��ల� ����ల �త���సు���రు. ఈ
ప���తులు ఆ ��ల�� కమూ��సు����లు �� �ప�వ అనుభ��� అధ�యనం �య����
��త��సు����.

���జ��ద వ���క, భూ��మ� వ���క �ప�వ శకు�ల ఐక�తకు, అ�� �తుల ఐక�
సంఘటన సృ���, ఆ సంఘటన� ���కవర�ం ఎ� ఆ�ప���� ��ం�ం� అన� ���
ఉ�హరణ�,మ�యూ �వర� �ప�వ �న�ం ఏ��టుకు ఒక ఉ�హరణ� �� �ప���� �ప�
��ముఖ�త ఉన�ద� ���� ��న�� అ���యం. ������, మ���, బ�� మ�యూ
�ప��కు�� ప�క�ంచక ముందు �య��ం� ఉన� �ప�వ�నలు, �ప�వ �న �క� ���ష��త�కు
ఉ�హరణ� ఉ���.

ప��న వక�క�� �న�ం� V.N. ����� ఆ��సు���డు. �ప�వయు���� అ�వృ����న
�ప�వ ����� ఏ��టు �య�డం� �� ప�జల అనుభవం తూరు� ��లకు �ప� ��ముఖ�త
క�� ఉన�ద� అతను ప�గ�ం�డు. �ప�వ �న�ం, �ప�వ యుద�ం, ���జ��దం, భూ��మ�
వ�వస�సంబం�ల ఆ�పత�ం �ద�� �ప�వ యుద�రూపం �సు�వ��� �వల�న �ప��త�క
అ�వృ���వల�న ప���తులనూ, �ండవ� �� అ�వృ���� అస�నత�ం, �� ���మ�యు
��� ��ం�ల� యుద�ం� �జయం ��ంచడం ���న ��� ఆ తరు�త �జయం
��ంచడం అ��ర�ం ��న ఫ�తమ� అతను �� �క� ప���క ఉ�హరణ� చూ�డు.
ఇతర తూరు� ��ల� ఉ�హరణకు �రత �శం� ఇ� ప���తులు ఉ��య� V.N. �����
సూ�ం�డు. అందు�త తూరు� ��ల�� ప�జలు తమ స�ంత �ప�వ ���లను ఏ��టు
�సు�� �ప�వ యు��లు ���ల� ఎవ�� ���రణకు ���. బ��, �య��ం, ���,
మ���, ������ ల�� �ప��త�క అ�వృ���ట����� సహజ ల�ణం అ����
ఉ�హరణ. �రత�శ వ�వ��ల� ��ణు�న ���డు� బలభూ���, ����లు �ప�వ �న�ం



�షయం� �� అ���యం క�� ఉ��రు. తూరు� ��ల ��ధ కమూ��సు����లకు గల ��
అనుభవం �క� �ప�త�న ��ముఖ�తను ��� ���న ���� బలభూ���, �� �ప����,
�� అ�వృ��రూ�ల� తప��స�� అమలు జరప వల�న సూచన� ఇతర ఆ�� ��ల��
జన� ప�����క �ప��లకు సూ�ంచడం ప��దకరం అ� ప��న వక�అ���యం�
ఏ�భ�ం�డు. ధృఢ�న ఉ�హరణ� �రత �శం� �� అనుభ��� �తు� అర�ం
�సు�కుం�, �రత �శ ప���క ల��లను గమనం�� �సు�కుం� అనుస�ంచడం� ఉన�
త��ను అతను ఎ��చూ�డు.

�రత �శం� �ం��కం� �� అనుభ��� అమలు జరపడం �� త��ను ����
��ం� ఎ��చూ�డు. ���డు� ���, బలబూ���, మ�యూ ��న�� లు, �రత కమూ����
���మ�యూ ఆ��య ఆ�� ��ల ప��లూ, �ర�క�మమూ ఆ�రం�నూ, మ�యూ ఆ
��ల�� �ప��ద�మ ���ష��స�వప���తుల ఆ�రం�నూ సమ��ం�న ప���దనల� ఈ
��ల కమూ��సు����లూ, ప�జలూ జన� ప��తం����, ���జ��ద వ���క, భూ��మ�
వ�వస�వ���క ఐక�సంఘటన ఏ��టుకూ �సు�న� ���ల� ప���క దృ����ం�రు.

తూరు� ��ల�� ��య-వలస��ల �ప��ల ప���క ల��లను గు�ం�న ���సు�-
����సు��ధనల���� స���అవ�హ� �సు�� ఆచ�ంచడం ఆ�రం� ఆ� ��ల ��
ప���క ల��లను, మహత�ర అ��బరు �ష�సు��ప�వ అనుభ�లను, �� �ప�వ అనుభ�లను
�క��� �సు��, ఈ �� ��టం �ర��సు���ర� అ�� ప���దనలూ ఎ��చూ��.
ప����ం� ��� జన� ప��తం���� �జ�న �ర�క�మం మ�యూ�రత �శ ���ష�ప���తులకు
అను�� ��ల ప�� �హ�ళ� సంఘటన ఏ��టుకు �డ�డుతున� �రత కమూ��సు����
�ర�క�మం� చూ�రు.

5. �టు�బ����తర పం�మ�యూ�రత, ��
��ల��� అమలు

చర�ల సందర�ం� �టు�బ��� �తర అ�వృ��పం� అ� �వనను �రత, ��ల�
అమలు �� అవ���� గు�ం�న ప�శ� ఉద��ం�ం�.

�టు�బ��� �ర� ఆ��క రూ�ల నుం� �ష�జం ��కు ప�వర�నకు �టు�బ���
�తర అ�వృ��పం� ���సు�ంద� A.I.����ం� ��ం�డు, ��� ఇప��� �టు�బ���
��నం ఉ��� ఉం� మ�యూ ఉంటుం� ��న �రత, �� వం� ��ల� �టు�బ���
�తర అ�వృ��పం�� జన� ప��తంత�అ�వృ��అ� ప��� �డడం స�న�� అ� ప�శ�ను
�వ���డు. ఈ ప�శ�ను ఎ� ప�ష��ం�� అ� �షయం� ������ మ�యు �ఇ��� లు
���ం�రు.

�టు�బ��� �తర అ�వృ��పం� అ� ����సు��వనను I.C. ������ ����ం�డు,
ఈ అంశం� ��� మ�యు ���� ల ప��న / మూల ���ం��� �వ�ం�డు. �టు�బ���
అ�వృ��దశను ���ంచ��� �ర��న �టు�బ����తర అ�వృ��పం� అ� ప�శ�నూ, ఏ�
ఒక �ర�ం� �టు�బ��� ఉత���రూ�లను, ప��నం� (��� ��ట�) ప�భుత� �టు�బ�
రూపం� �న��ం� ప�శ�నూ �ం�� ���� ����ం� క����డ� ఆటను �రూ�ం�డు.
ప��తంత�తూరు� ��ల� ఉన� వ�వస��, �టు�బ��� ��న ఉ��� అనుమ�సు�ం�, ��
�టు�బ��� పం�� అ�వృ��� ��� ఏ సంబంధమూ �దు. ప��తంత���లు అనుస�ం�న
�ర�ం �టు�బ��� �తర అ�వృ���ర�ం, అ� �ష�జం �� ఆ����వృ���ర�ం,
�టు�బ��� ��నం�క� ఉ��� ఒక ఆ��క ���ణం� అనుమ�ం� ఒక ప���క�ర�ం.

�టు�బ����తర అ�వృ��రూ��� అ�� తూరు� ��లకూ వ��ంప�య��మ� ����
����ం� �వనను ���� �ఇ��� కూ� అం�క�ంచ�దు. �టు�బ����తర అ�వృ��పం�
అం� ��� ఆ��ం�న ���� �టు�బ��� ��నం అస�లు ��యద� అర�ం �ద�, అత�
అ���యం. �టు�బ��� ��నం ఆ�పత�ం వ�ంచద� �త�� �� అర�ం. �ండు ��ల�నూ
�టు�బ��� అ�వృ��� ���ంచడం ���స�ద� అ�నప���, ప�సు�తం ��� ఈ �ధం�



ఉం�; ఈ�ర�ం �రత �శం� కూ� �ధ��. �టు�బడు�� ఉత���రూ�లు ఉ��� ఉన�ంత
���నఆ�శం �టు�బ����తర అ�వృ������� అనుస�ంచకూడద� అర�ం �దు.

6.జన� ప�����క �ప���� �ష�సు��ప�వం�
��� ప�శ�

���ం�క �ణం నుం� చూ��, �� �ప�వ �జయం ��� �ర��ంచబ�న ప�సు�త
ప���తుల�� ఈ ప��మం �ం�ం ఎకు�వ, తకు�వ� స�ష�ం�� ఉం� అ� G.B.ఎ�� బ��
గు��ం�డు. �టు�బ��� వ�వస��క� ��రణ సం�భం �వ�తరమవ�డం, USSR �
కమూ��జం ���ణం, యూర��� జన� ప��తంత���ల� �ష�జం ���ణం, ���క వర�
ఆ�పత�ం మ�యు �� �� జన� ప�����క �ప�వం� కమూ��సు�����యకత�ం, ఈ
ప����� ముందసు�షరతులు. ��� �టు�బ��� అ�వృ��� సంబం�ం�న దృక��లకు
�లం ���ంద� ఇవ�� �ర��సు����. �ష�షు���ల సహ�రం�, అ���క�� ముందు
��య�యూ�య� సహ�రం� ���ష�సు������ అనుస�సు�ం�.

ఈ సమస�కు సంబం�ం� ���� ఎ�� బ����కు సంబం�ం� �ష�జం ������
ప�వర�� �లం� మధ� తరగ� ��ంగ �త�ఏ�� మ�యూ ఈ ప�వర�న ఏ �ధం�
జరుగుతుం�, �ం�యుతం�� �క ���కవర��యుధ ��టం ���� అ� ప�శ�ను
మనముందుం�డు. �ద� ప�శ�కు సంబం�ం�, �ద� దశ� ఇప��� ���కవర�మ�యూ
కమూ��సు�����యక���� ఆ��ం�, �� నుం� భూ�� �ం�న మధ� తరగ�
��ం��� ���క వ���� మధ� �తు�ను ఊ�ంచ��� త�నంత ��� ఉంద�, అ�
భ�ష�తు�� మ�ంత బ��తం అ�తుంద� ���� ఎ�� బ����ం�డు. ��� భ�ష��
�ష�సు��ప�వం జరగ��� �డ�డుతున� ప���క ప���తుల� మధ�తరగ� ��ం���తటస�ం
�య�వల�న అవసరం ఉండద�మనకు నమ���� క��ం� ���� ఇసు����.

�� �ప��� వృ��� అనుస�ంచవల�న ���లకు సంబం�ం� ���జ��ద వ���క,
భూ��మ� వ���క ��ట �ద� దశ� అ����� క�� ఉన� ���కవర�ం �ండవ దశను,
�ప�వం�క� �ష�షు����ణ దశను �ప��ట��డు అ����� ����ంచు� వల�న అవసరం,
�ండవ �త��ప���� �సుకు�వల�న అవసరం ఉండద� ���� ఎ�� బ��గు��ం�డు. ���
ఉన� ప���తు�� �ష���� ప�వర�న ఒ��క� అడుగూ �సూ�జ�� సు�ర��న ప���య అ�క
మధ�ంతర అడుగుల పరంపర�, �ష�సు��ప���� �� �సు�ం�. ఈ ప�వర�నకు ఇ��డున�
ప�భు���� కూల�య వల�న అవసరం �క�వడ� �క ��� �న�ం� ప�సు�త ప�భుత�ం,
ప�భుత� ���ల, ���ర�క�మం అందు�త �లన�క� ల��ల�క� �శ��త�క ప��వం
�� జరుగుతుం�. ప�భుత�ం� �రు�ల� �దు, �� ఏ�� �జ�య ���లూ, �� ఎవ��
వ�కు�లు ప�భు���� �������ర� �స�వ� �క (ఇ� ��వరకు జరుగుతుం�), ప�భుత�
�ర�క�మం �క� ల�ణం�; ���ల� �రు�; ���క వర�ం తన �ష�షు�స�జ ���ణ
కర����� ఇప��� �పట�డం కూ�ఈ ప�వర�న ఫ�తం� ఉంటుం�.

ము�ం��, ��చ� ��ల అధ�యన �ంద�ం (Institute of Oriental Studies) ��
�ప�వదశల� ���� ���� సూ��కరణల �లుగు�, ఇతర ���ం�క అం�లను కూ� ప����ం�
వలస ��ల �ప�వ దశలకు సంబం�ం�న అం�లను చర�కు �డుతుంద� ���� ఎ�� బ��తన
ఆ����� వ�క�ం ��డు.

ఇతర వక�లు �ష���� ప�వర�నకు సంబం�ం�న ప�శ�లను ప����ం�రు, ప����ం�
బూరు�� ప�����క దశనుం� జన� ప�������� ప�వర�న స��� జరగద�, �� �ప�వ
సమయం� ����క �తు��న, ఆ �త����� వ����న ��� �వ��న ��టం జ��న
ఫ�తం�� ఆ ప�వర�న జరుగుతుంద� ��������� గు��ం�డు.

E.M. ��� తన ము�ం� ఉప��సం� చర�కు ఉం�న ప��న సూ��కరణను వక�ల�
���� ఆ��ం�ర�, �� చర�ల� సూ�ం�నటు� ��� ��� మ�ంత ఖ��తం�నూ,



���ష�ం�నూ ఉం�ల�మ�యు అ�వృ�����ల� ���రు.
�ట���క�� తూరు� మ�యు ప��మ జన� ప��తం��లను ��� చూడ��� ��

��రణ అ�వృ��� స�న దృ���ట�డం��అవసరం.
జన� ప��తంత���ల� ఉన� ��ధ ���క-ఆ��క ప���తులను గు�ం�

��� �ట��డు ఎవ�� ఈ �ష��� స�ష�త ఇ���, ఈ ��ల�� �����క అ�వృ��
���� గు�ం�న మ�యు ఐక� సంఘటన� �� ఆ�పత� �త�ను ���� బ�రంగ ప�దర�న
�య���� ���కవర�అ�వృ������ గు�ం�న ���షణ ను ఇ���. �టు�బ��� �తర
అ�వృ��పం�ను గు�ం�న �న� �వరణను కూ� ప���దన� ఇ�� ఉం� అ� �కర�వంతం�
ఉం��.

�టు�బ��� ఇతర అ�వృ��పం� ఆ��కం� �నుకబ�న తూరు� ��ల����
����క�న�. �� మ�యూ ���ల� �టు�బ��� ��నం �క� అం�లు �వ� ��
అర�ం �దు, అ� ఉ��� ఉండడ� �క ఒ� �క ���ష�వ�వ�� మ�ంత అ�వృ���ందు��
కూ� (ఉ�హరణకు ���). �టు�బ� �� ��నం ఆ��క ���ణం� ఉ��� ఉన�ప���
(ఇత�ల� ఒక��) ఇ� ఎప��� �� ను �టు�బ��� �ర�ం�� �ర��దు, �టు�బ���
���ణం ��పనకు ���యదు. జన� ప��తంత�వ�వస��క� ఉ�� మ�యూ అ�వృ���క�
�రం ఇ�. తూరు� ��ల జన� ప��తంత�వ�వస��టు�బ����తరమ�ంత స������లం�
�ష�సు� అ�వృ���ర�ము. మం���� ప�� �లన (ప�జల అ��రం) గు�ం�
��� �ట��డు మం��� ప�� �ప��కు�� ��య బూరు�� వర�ం �దు అందు�త ��,
���, �య��ంలకు �న�ం� ���ల� ఫ�ం� (ప���దం �ం�న కూట�) అంశం ముందుకు
వ��ంద� స�ష�త ఇవ�డం అవసరం. ఏ��, మం����� జన� ప��తంత�ం ఇతర ఆ��
��ల ప��తం��లకు గు�త�కం� �న��నద� �� అర�ం �దు.

E.M. ��� I.Ya. ���� (Zlatkin) ప���దనల�� అ�క �రు��లను ఎ��చూ�డు,
అ� ఇ�:

1). మం��� ప�� �ప��కు�� �ష�జం ���ణం ����వ��� దగ�ర� ఉన�ద�
అత� సూ��కరణ�.

�ష�జం ��కు �� �ద� ప��వవంత�న అడుగు ���� ������క�ంచడమ�
��� మనకు ��ం�డు. USSR సహ�రం� మం��� �జయవంతం� ������కరణను
�పడుతున�ప��� వ���గత పశు�ల �పరులు� ఉన� ప�జలను స���కరణ ����� ప�వర�న
�ంద��� �వల�న షరతులను ప�సు�త మం��� �������వృ��ఇవ�గల�? E.M.
��� అ�క ప��ల ఆ�రం� మం���� �ష���� గు�ం� ��� డడం ఇప���
�ందర�టు అ�తుంద� �రూ�ం�డు.

2). ��య� ��ంగ�లన�మం����� ప���లన ల�ణం�,
1927-1940 మధ� �లం� (అక�డ ���కవర�ం �న��డు) మం��� �� ప�� �లన

చ�త�ను ప�గణన�� �సుకు� ���కవర��యక��� �క బూరు�� వర��యక���
�కుం� ��ంగ �లన ఎకు�వ �లం�న�ద� E.M. ��� ఎ��చూ�డు. �టు�బ����తర
అ�వృ��పం� అ� �ధ� �రమం� ��ంగ జ��� �నుకబ� ఉన� �శం�
�జయవంత�న�ష�సు��శ ���కవర�ం �ప��ం� అ�.

USSR ఇ��న స����� ��, ���ం�క మ�యూ �జ�య సహ�రం మం���
ప��నుకూల �లనకు ��ంగ ��యట� �లనకు ���కవర��యక���� అం�ం�ం�. ��
ఫ�తం� USSR� ��హం మ�యూ కూట� సూ��లను ��రం� అనుస�సు�న� మం���
ప��తంత��లన ����సు�ప�� �ప�వ ����యకత�ం� ���క వర�మ�యూ ��ంగ
�ప��త�క-ప����మ� �యకత�ం�క� �ధులను �ర�ర�డం ��రం�ం�ం�.

���కవర�ం �� ��ల� ��ంగ ప��తంత�ం �ధ��తుంద� �����క� సూ��కరణ
కూ� ���స�ద�న�.

���� ���� తన ప���దనల� ��న అ�క త��డు సూ��కరణల�, ప����ం� అ��
తూరు���లనూ ��య� యూ�య� � ���� ఐక�ం �� ��య �ము�����ల��
��రణ ప��జ�లను �రస��ంచడం� ���� E.M. ��� మన దృ��� ఆక��ం�డు. ప��న



ప���దన�� అ�క అం�లను �వ�ం�, �రుగుప��, స��� �లు�న అ�క సూచనలు/
��ఖ�లు ����� E.M. ��� గు��ం�డు. �� �ప��ను�వం�క� ��ముఖ��ం���
మ�క�రు సూ�సూ�, �� అనుభ��� తకు�వ �య�డం అసంబద�మ� E.M. ���
ఎ��చూ�రు. �� ��ముఖ�త �� �ప�� �� ��� అ�� ఆ�� ��లకూ వ��ం�
�ర�జ�న నమూ�� ఎవ�రూ ప����ంచ�దు.

మనముందున� ప�శ�ల���� చర�ల����� ప�ష��ంచడం �ధ�ం �ద� E.M. ���
ఎ��చూ�డు. �� చర�ల ఫ�తం� జన� ప��తం��ల అ�వృ��� సంబం�ం�న, ��ముఖ��
��� మ�యు అధ�యన ��� �� ఈ ప�శ�� ఆ ప�శ�� సంబం�ం�న �ర���ం వం� అ�క
ప�శ�లను ప�ష��ంచవచు�.

E.M. ��� ప��న ప���దన ��న తరు�త జ��న చర�ల� తూరు� ��ల ��
జన� ప��తం��ల�మధ� మ�యూ ఆ��యయూర� ��ల�� జన� ప��తం��ల�ఉన�
��రణ ల��లు మ�యూ �� ప���క ల��ల�� మ�యూ ��రణం� జన� ప��తంత�
వ�వస�ల అ�వృ���ఉన� ��రణ దశల� �లుగు ��ం�రు.

చర�ల సందర�ం� �టు�బ��� �తర పం� అ� �వన �క� ��ంశం గు�ం�
�వరణ ఇ��రు, ఈ �వననను �ర�, �� వం� ��లకు వ��ంచడం� �ందరు ���డ� నుం�
వ��న ��� అను��లను �వరకు అ�గ�ం�రు.

ఇతర తూరు� ��ల ��య �ము��ఉద��ల అ�వృ��� �� �ప�వ ��ముఖ�తను
గు�ం� అందు�టు� ఉన� �స�వ స��రం ఆ�రం� �స��తం� చ��ం�రు, మ�యూ ఈ
అనుభ�లను ఇతర��లకు వ��ంప�యటం �షయం� �వరణ ఇ��రు.

ఇతర అం�లను/ ప�శ�లను ఉదహ�ంచడం జ��ం� �� �తు� చర� జరగ��: జన�
ప��తం��ల మూ�లు మ�యూ బూరు��-ప��తంత��ప��లను �ష�సు��ప��లు� అ�వృ��
�య�డం. తూరు� ��ల�� ��య ఉద��ల �క� ���ం�క మ�యూ ఆచర�త�క
అం�ల� ��య����లు ఎంత� �ప� ఆస��� చూ��, మ�యూ తూరు� ��ల� జన�
ప��తం��ల� జరుగుతున� ���ల �త�మ�యు ధృక��ల �క� స�న అవ�హన �సం ఈ
ప�శ�ల �క� �ప� ��ముఖ�త ఏ�� బ�ర�తం ఈ చర� బ�ర�తం ��ం�. ఇం� అ�క
అం�లను, ప����ం� జన� ప��తంత���టం �క� ��ధ దశలను, అ�� ఏ� ఒక �శం�
ప�జలు �జయం ��ంచడం వలన ���ం�న జన� ప��తంత�వ�వస��క� �త�ను అర�ం
�సు�వ��� �వల�న, ��ధ తూరు� ��ల ప���క ల��లను గు�ం� అధ�యనం
�య�వల�న అవస��� ఈ చర� స�ష�ం ��ం�.

USSR �క� �ను� అ�డ� �పల ఉన� ��చ� ��ల అధ�యన �ంద�ం (Institute of
Oriental Studies within the Academy of Sciences of the USSR) మ�యూ ఇతర ��చ�
��ల అధ�యన �ం��ల అత�ంత ��ముఖ�త గల కర���ల� ఈ అం�లను/ ప�శ�లను
����యం� �వ�ంచడం.

'Izvestiya Akademii Nauk SSSR', Seriya Istorii i Filosofii, Vol. IX, No. 1 (1952)
pp. 80-87. Translated from the Russian by 'Inter'.
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