ట్రాట్్కీ రాజకీయ జీవితం
ట్రాట్్కీ తనని తాను “నిజమైన బో ల్షివిక్-లెనినిస్ట్ ” అని చెప్పుక ుంట్రడు.
అదేవిధుంగా జర్మను విప్ల వానికి ఉరితాడు బిగిుంచిన సో షల్ డెమోకాాట్లల నోస్ేక ,
స్చెఇదెమనన, స్చవెరిుంగ్ ల
చెప్పుక నానర్ు.

లెనిన్

తమని తాము “నిజమైన మారిేిస్ు్లము” అని

సాుంప్ాదాయానిన

విప్ల వకార్ులలో చివరి వయకిిగా

ముుందుక

తీస్ుక

వెళ్ళిన

గొప్ు

ట్రాట్్కీ నట్ిసి ాడు. అతనిన “పాత బో ల్షివిక్”గా భరవిుంచే

ప్ాజానీకుం, ప్ాతేయకిుంచి యువతర్ుం, ఉుంది. అతను 1917 విప్ల వ నాయక డు కాదా? 1918
-1921ల మధయ అతను ఎర్ా స్చైనాయనికి నాయకతవుం వహుంచలేదా? అని వార్ు అుంట్రర్ు.
వాస్ి వాల ఇవి:
ట్రాట్్కీ 20వ శతాబద ుం పాార్ుంభుంలో తన రాజకీయ జీవితానిన పాార్ుంభుంచాడు.
1903లో మనిి విక ేలకూ బో ల్షివిక ేలకూ మధయ ఏర్ుడిన అగాధుం ఒక స్ుష్ మన
ై ర్ూప్ుం
తీస్ుక ననప్పుడు, ట్రాట్్కీ మనిి విక ేలతో చేరాడు. ఎదో ఒక ర్ూప్ుంలో 1917 వేస్వి
చివర్ వర్కూ బో ల్షివిజుంతో పో రాడాడు. బో ల్షివిక్ కార్యకాముం లోని ఏదో అుంశుంతో అతను
ఏకీభవిుంచేవాడు,

కానీ

వెుంట్నే

బో ల్షివిక ేలతోనూ

లెనిన్

తోనూ

పో రాడట్రనికి

మనిి విక ేలతో కల్షస్కవాడు. అతను 1923 లో బో ల్షివిజుంపచై తన బహర్ుంగ శతృతావనిన
ప్పనర్ుదధ రిుంచాడు, అప్ుట్ి నుుండి బో ల్షివిజుంతో పో రాడుతూనే ఉనానడు.
అతను విప్ల వ నాయక డు ఎట్రల అయాయడు? కారిమక స్ుంస్థ ల నిరామతగా కారిమక ల
కష్ జీవితాల మధయ అతను ఎప్పుడూ ప్ని చెయయలేదు. అతను ఎననడూ కారిమక లలో
గణనీయమైన స్ుంఖ్యను తానునన వెప్
ై ప తిప్పుకో లేకపో యాడు. అతను ఎప్పుడూ ఒక

వకి , ర్చయిత గానే మిగిల్షపో యాడు. వకి గా, ర్చయితగా పచట్్ బూర్ుువా మేధావపలలో
గొప్ు ఆదర్ణ స్ుంపాదిుంచుక నానడు . ర్ష్ాయలో విప్ల వ కారిమకవర్గ ుం శైశవదశలో
ఉననప్పుడు, ప్దునెైన కలుం, వకి ృతవ ప్ాతిభ ఉనన ట్రాట్్కీ వుంట్ి వయకిి చాలా స్ులభుంగా
గురిిుంప్ప ప ుందుతాడు. ఈ లక్షణాల కార్ణుంగానే 1905లో జరిగిన విప్ల వుంలో ఏర్ుడిన
మొదట్ి కారిమక డిప్యయట్్ల సో వియట్ లో స్భుయడయాయడు. ఆ కాలప్ప సో వియట్, లెనిన్
మాట్లోలచెపాులుంట్ే , “ఒక నిశ్చెతమైన ర్ూప్ుం లేని, విశాల సో షల్షస్ు్ల, రివలూయషనరీ
డెమొకాాట్ల పో రాట్ యూనియన్.” సో వియట్ యొకే మొదట్ి అధయక్షుడు కృసాిలేవ్-నోసార్
కనీస్ుం సో షల్షస్ు్ కూడా కాదు. కృసాిలేవ్-నోసార్ అరెస్్ ు తర్ువాత ట్రాట్్కీ చెైర్మన్
అయాయడు. 1905 విప్ల వుంలో అతని పాతా గురిుంచి ప్ాముఖ్ చరితాకార్ుడు పో కోావస్కే ఇలా
చెపాుడు, “పకట్ర్క బర్గ సో వియట్ ప్ని చేస్ినుంతకాలుం ఆ సో వియట్ నాయకతవుంలో చాలా
తెల్షవెైన మని విక్ ఉనానడు.

అతను విప్ల వ ప్దజాలుంతో మనిి విక్ భరవజాల సారానిన

కల్షపివేస్క కళను సాధన చేస్న
ి వాడు. ఆ మనిి విక్ పకర్ు ట్రాట్్కీ. అతను నూట్ికి నూర్ు
పాళళి మనిి విక్. సాయుధ తిర్ుగుబరట్ల చెయాయలనే కోరిక అతనికి ఏ మాతాుం లేదు,
సాయుధ విప్ల వానిన విజయవుంతుంగా ముగిుంచడానికి,

అుంట్ే జార్ు పాలనను

కూలదో యడానికి, అతను విముఖ్ుడు.” (M. N. Pokrovsky, Brief History of Russia, Vol. II. p.
320).

1906 తర్ువాత ఆస్ి్య
ి ాలోని వియనానలో ఒక చినన కుందాానిన
సాథపిుంచి, అకేడి నుుండి తన స్వుంత ప్తిాకను ప్ాచురిుంచడుం పాార్ుంభుంచాడు.
వివిధ సాథయిలలో ఆ ప్తిాక దావరా బో ల్షివిజానికి వయతిరకుంగా పో రాడాడు.
1912లో ఆగస్ు్ కూట్మి అని పిలవబడే బో ల్షివిక్ వయతిరక కూట్మిలో అతను
చేరాడు. బో ల్షివిజుంపచై అతను నీతి నిజాయితీ లేక ుండా తీవాుంగా దాడి చేశాడు.
ప్ాప్ుంచ యుదధ ుం పాార్ుంభుం కావడుంతో అతను మధేయవాదానిన ఆశాయిుంచాడు.

లెనిన్ చెపిునట్లల, ఒక సామాాజయవాద ద ుంగల ముఠాక వయతిరకుంగా మరొక
సామాాజయవాద ద ుంగల ముఠాతో స్రకరిుంచడానికి
ప్ాభుతావలతో చేతుల

కల్షపిన

తమ కపిట్ల్షస్ు్

సో షల్ డెమోకాాట్ల ను అతను మాట్లలో

వయతిరకిుంచాడు. వాస్ి వానికి అతను వారితో తెగతెుంప్పల
తర్చుగా

అతను వారిని స్మరిథస్ి ూ మాట్రలడేవాడు.

చేస్ుకోలేదు.

అతను యుదాధనికి

వయతిరకి, అదే స్ుందర్భుంలో అతను లెనిన్ ను కూడా వయతిరకిుంచేవాడు. యుదధ
స్మయుంలో “తమ

స్వుంత’ ప్ాభుతవమే కూల్షపో యిేలా కృషి చెయయమని

లెనిన్

కార్యకాముం కారిమక లక పిల ప్పనిచిెుంది. ప్ాతి దేశుంలోనూ ఈ సామాాజయవాద యుదాధనిన
అుంతర్ుయదధ ుంగా, అుంట్ే బూర్ుువా వరాగనికి వయతిరకుంగా విప్ల వుంగా మార్ెమని చెపిుుంది.
అనిన నిజమన
ై విప్ల వ సో షల్షస్ు్ శకి ల కొతి అుంతరాుతీయ స్ుంస్థ ను ఒకదానిని ఏరాుట్ల
చెయాయలని పిల ప్పనిచిెుంది. ట్రాట్్కీ ఈ లెనినిస్ు్ నినాదాలను వయతిరకిుంచాడు. మన
స్వుంత ప్ాభుతవుం యుదధ ుంలో ఓడిపో వడుం విప్ల వానికి ముంచిదని లెనిన్ చెప్ుగా, దీనిని
సామాజిక – దేశ భకిి యొకే రాజకీయ ప్దధ తులక ఇది రాయితీ (a concession to the
political methods of social-patriotism) అని ట్రాట్్కీ అనానడు. 1915లో స్ివట్ు రల ాుండ్

లోని జిమమరావల్్ లో సామాాజయవాద యుదాధనికి వయతిరకుంగా పో రాట్రనిన నిర్వహుంచడానికి
విప్ల వ సో షల్షస్ు్ల

స్మావేశమైనప్పుడు,

ట్రాట్్కీ లెనినిస్ు్ వామప్క్షుంతో కాక

మధేయవాదులతో ఉనానడు.
లెనిన్ ఆలోచనలతో ట్రాట్్కీ ఆలోచనల ఎుంత భననుంగా ఉనానయుంట్ే, 1917
ఫిబావరి విప్ల వుం తర్ువాత కూడా లెనిన్ ట్రాట్్కీని బో ల్షివిక ేగా గురిిుంచ లేదు. 1917,
మారిె 17న కొలుంతాయ్ కి వాాస్ిన ఉతి ర్ుంలో లెనిన్ ఈ విధుంగా పకరొేనానడు:

“నా అభపాాయుంలో, సామాజిక-దేశభకి లతో (social-patriots)
ప్ామాదకర్మైనది ఏమిట్ుంట్ే ఊగిస్లాడే

(లేదా, ఇుంకా

ట్రాట్్కీ ముఠా వుంట్ి వారితో) ఐకయతకోస్ుం

మూర్ఖమైన ప్ాయతానలలో చిక ేకోక ుండా జాగాతి ప్డడుం, , అుంతరాుతీయ స్ూురిితో
మనపారీ్ ప్నిని కొనసాగిుంచడుం మన ప్ాధాన కర్ి వయుం. (V. I. Lenin, The Revolution of 1917,
Vol. 1, English edition, p. 21.)

1917, మే మధయలో ఒక స్మావేశుంలో స్మరిుుంచడానికి తయార్ు చేస్న
ి నివేదిక
సారాుంశుంలో ‘పచట్్ బూర్ుువా ఊగిస్లాట్లక వయతిరకుంగా శాామికవర్గ ప్ుంధాను రాయిలా
ధృఢుంగా

అనుస్రిుంచాల్షకన’ అవస్ర్ుం గురిుంచి పకరొేుంట్ూ లెనిన్ ముఖ్యమైన ఈ

వాకాయనిన చేరాెడు.
“పచట్్ బూర్ుువా ఊగిస్లాట్ల : ట్రాట్్కీ ... (V. L Lenin, Collected Works, Vol. XXX,
Russian edition,. p. 331.)

ఫిబావరి విప్ల వుం తర్ువాత విదేశాలనుుండి తిరిగి వచిెన ట్రాట్్కీ “ఇుంట్ర్ బరెైట్క
(interboroughites) అనే పచట్ా రగాాడ్ సో షల్ డెమోకాట్ిక్

మధేయవాద మారాగనిన అనుస్రిుంచే గూ
ా ప్ప.

గూ
ా ప్పలో చేరాడు. ఈ గూ
ా ప్ప

అనేక స్ుంవతకరాల పచట్ా రగాాడ్ లో బో ల్షివిక్

స్ుంస్థ తో పో రాడిుంది. ఫిబావరి విప్ల వుం తర్ువాత కూడా సో షల్ పకట్ిాయాట్క తో స్హా, ర్షయన్
సో షల్ డెమోకాట్ిక్ లేబర్ పారీ్ యొకే వివిధ గూ
ా ప్పలను ఐకయుం చెయాయలని ఈ గూ
ా ప్ప
భరవిుంచిుంది.

అయితే కాముంగా వార్ు

సో షల్ పకట్ిాయాట్క తో ఐకయత ఆలోచనను

వదల్షపచట్్ ి, బో ల్షివిక ే విధానాలను అుంగీకరిుంచే దిశగా మరిుంత ఎక ేవగా మొగుగ
చూపార్ు.
ఆగస్ు్ నెలలో పారీ్ 6వ మహాస్భ జర్ుగబో తునన స్మయుంలో, 1917 వేస్వి
చివర్లో “ఇుంట్ర్బరో” గూ
ా ప్ప బో ల్షివిక ే పారీ్లో చేరిుంది. ఈ గూ
ా ప్పక కాుంగెాస్ట ప్ాతినిధి
వర్గ ుంలో చోట్ల లభుంచిుంది.

పారీ్ నూతన కుందా కమిట్్క ఎనునకోబడిన 22ముంది

స్భుయలలోనూ ముగుగర్ు - ట్రాట్్కీ, యురిట్క్ ీ, యోఫకల – ఇుంతక ముుందు ఇుంట్ర్
బరో స్భుయల .
బో ల్షివిక్ విధానాలను ఆమోదిస్ి ునాననని ప్ాకట్ిుంచినుందున, పారీ్, కారిమక వర్గ
ప్ాయోజనాల కొర్క ప్నిచేయడానికి కుందా కమిట్్ ట్రాట్్కీకి ప్యరిి అవకాశానిన ఇచిెుంది.
ఒక స్మర్ధవుంతమైన వకాి, 1905లో మొదట్ి సో వియట్ చెైర్మన్ కూడా అయిన ట్రాట్్కీ
1917 ఆఖ్ర్ులో పచట్ా రగాాడ్ సో వియట్ చెైర్మన్ అయాయడు. బో ల్షివిక్ పారీ్ కుందా కమిట్్ ప్ాతయక్ష
నిరదశకతవుంలో ప్నిచేస్ి ూ అకో్బర్ విప్ల వ నిర్ణయాతమక దినాలలో ఆయన ఈ ప్దవిలో
ఉనానడు.
1917 నవుంబర్ులో బో ల్షివిక ేల అధికారానిన సావధీనుం చేస్ుక నన స్మయుంలో
మిల్షట్రీ రివలూయషనరీ కమిట్్ స్భుయనిగా ట్రాట్్కీఒక ప్ాముఖ్ పాతా పో షిుంచాడు. కాని
తిర్ుగుబరట్లక అతనే నాయక డనట్ుం అర్థుం లేని మాట్.
“తిర్ుగుబరట్లలో కామేాడ్ ట్రాట్్కీ నిస్కుందేరుంగా ఒక ముఖ్యమైన

పాతాను

పో షిుంచాడు. ఇది నేను కాదనడుం లేదు. (అనానడు సా్ల్షన్ అకో్బర్ విప్ల వుం ప్పస్ి కుంలో
పకజీ 71]. కాని అకో్బర్ విప్ల వుంలో కామేాడ్ ట్రాట్్కీ ఏ విధమైన ప్ాతేయక పాతా
పో షిుంచలేదనీ, పో షిుంచగల స్ిథతిలో లేడనీ నేను చెపిు తీరాల్ష.
అధయక్షునిగా పారీ్ అధికార్ుల నిర్ణయాలను మాతామే అమల

పచట్ా రగాాడ్ సో వియట్

చేశాడు. ట్రాట్్కీ యొకే

ప్ాతి అడుగుకూ పారీ్ మార్గ నిరదశుం చేస్ిుంది’ (1924, నవుంబర్ు 26న ప్ాచురిుంప్బడిన
వాయస్ుంలో).
తిర్ుగుబరట్లక

స్నానహాల చెయయడానికి ఒక కుందాుంగా, కమూయనిస్ు్ పారీ్ కుందా

కమిట్్ అకో్బర్ు 16న నియమిుంచిన ఐదుగుర్ు స్భుయలలోనూ ట్రాట్ స్కే లేడు.

“ఆ విధుంగా [సా్ల్షన్ చెపాుడు] ఈ కుందా కమిట్్ స్మావేశుంలో ‘భయుంకర్మైనది ’
ఏదో
వయకీి’,

జరిగిుంది - అుంట్ే ‘ఏదో ర్రస్య ప్దధ తిలో,’ విప్ల వానికి ‘స్ూురిి ప్ాదాతా, ’ప్ాధానమైన
‘ఏకెైక నాయక డూ’ అయిన కామేాడ్ ట్రాట్్కీకి

తిర్ుగుబరట్లక నాయకతవుం

వహుంచడానికి ఏర్ుడిన ఆచర్ణాతమక కుందాుంలో సాథనుం లేక ుండా పో యిుంది. కామేాడ్
ట్రాట్్కీ యొకే ప్ాతయే క పాతా గురిుంచిన ప్ాస్ి ుతుం ప్ాచార్ుంలో ఉనన భరవనతో ఇది ఎలా
ప స్ుగుతుుంది?” (Ibid., pp. 71-72.)
బో ల్షివిక్ పారీ్ ప్ని ప్దద తుల

తెల్షస్ినవాడెవడెైనా తిర్ుగుబరట్లక

దిశానిరదశుం

చెయయడానికి కుందా కమిట్్ నియమిుంచిన స్భుయలలో ట్రాట్్కీ ఎుందుక లేడో తేల్షకగానే
అర్ధుం చేస్ుక ుంట్రడు. ట్రాట్ స్కే కొతి గా పారీ్లో చేరన
ి వయకిి. బో ల్షివిక్ పారీ్ నిరామణుంలో
అతని పాతా లేదు. అతను ఇట్్వల్ష వర్క

బో ల్షిిక ేలతో విభేధిస్ి ూనే ఉనానడు.

వాస్ి వానికి అతను బో ల్షివిక్ మూస్లో తయారెైన వయకిి కాడు. అతను ర్ష్ాయలో ప్ాభరవుం
కల్షగిన వయకిిగా

గురిిుంప్ప ప ుందాడు.

కానీ అతని ప్ాభరవుం ప్ాధానుంగా పచట్్ బూర్ుువా

వరాగనికి మాతామే విస్ి రిుంచిుంది. పారీ్ నాయకతవుం వహుంచాలనుక ుంట్లనన పచట్్ బూర్ుువా
స్మూహానికీ బో ల్షివిక్ పారీ్కీ మధయ ఒక విధమైన అనుస్ుంధానకర్ి లాుంట్ివాడు అతను.
అధికారానిన సావధీనుం చేస్ుక నన వెుంట్నే లెనిన్ తో ట్రాట్్కీ విభేధుంి చసాగాడు..
కారిమకవర్గ విప్ల వుం నిలద క ేక ని స్ుంఘట్ిత ప్డడానికి

జర్మనీతో బరాస్ట్-ల్షట్రవస్టే

ఒడుంబడిక మీద స్ుంతకుం చెయయడుం ఒక అవస్ర్మయిుంది. అప్పుడు విదేశీ వయవహారాల
కమిసాకర్ గా ఉనన ట్రాట్్కీ ఆ ఒడుంబడికపచై స్ుంతకుం చేయడానికి నిరాకరిుంచాడు.
ట్రాట్్కీ తన మొుండి ప్ట్ల్ను వదల్ష, విప్ల వానిన కాపాడే ఈ అడుగు వేస్క విధుంగా
ఒపిుుంచడానికి, లెనిన్ క నన
అవస్ర్మయాయయి.

అదుభతమన
ై స్ుంకలుశకీి, ఒక తీవామైన ముందల్షుంప్య

కాలుం గడిచిుంది. ట్రాట్్కీ బో ల్షివిక ేలతో కల్షస్ి ప్నిచేశాడు. పచైకి బో ల్షివిక ేలలో
ఒకడిగా కనుపిుంచాడు. కానీ అతను బో ల్షివిక ే పారీ్తో ప్యరిిగా ఐకయుం కాలేని వయకిిగానే
మిగిల్షపో యాడు. అుంతర్ుయదధ ుం వచిెుంది, పారీ్ ట్రాట్్కీకి ఒక ఉననత ప్దవి ఇచిెుంది.
వాస్ి వానికి అతను ఎర్ా స్కన పాాప్గాుండిస్్ ులక నాయక డి లాుంట్ి వాడు. అతను స్చైనిక
కమిసాకర, కానీ స్చైనయుం గురిుంచి తెల్షస్ిన వాడు కాదు. స్చైనయ నిరామణుం గురిుంచి అతనికి
ఏమీ తెల్షయదు. విప్ల వ యుదధ వయయరుం గురిుంచి అతనికి తప్పుడు అవగారన ఉుంది. ఎర్ా
స్చైనయ నిరామణ కార్యకామానిన దేశుం మొతి ుం,
కారిమక ల

కమూయనిస్ు్ పారీ్ నాయకతవుంలో లక్షలాది

చేప్ట్ర్ర్ు. నిర్వహుంచిుంది లెనిన్ నిశ్చత ప్ర్యవేక్షణలో,

కుందా కమిట్్

నియుంతాణలో ఉనన స్చైనిక నిప్పణుల ఆధవర్యుంలో, అస్ల యుదధ ుం జరిగిుంది.
ట్రాట్్కీ యుదధ ర్ుంగముంతట్ర ప్ర్యట్ిుంచాడు. స్చని
ై క శైల్షలో ఉనానయని ఉట్ుంకిుంచే
విధుంగా ఉుండే ప్దునెన
ై
ఆదేశాలను జారీ చేశాడు, కుందకాలలోకి దిగి ఎర్ా స్చైనిక లతో
మాట్రలడాడు, అదుభతమైన

ప్ాస్ుంగాల చేశాడు, కానీ అతనెప్పుడూ అుంతర్ుయదాధనికి

నాయకతవుం వహుంచలేదు. మరతి ర్మైన ఆ చారితిాక పో రాట్రనికి తానే స్ూురిి ప్ాదాతనని
అతను భామప్డి నమిమ ఉుండవచుె. ఆతను ఈ రోజువర్కూ అలాగ నముమతూ
ఉుండవచుె. కాని అస్ల వాస్ి వాల స్రిగగ ా

దానికి విర్ుదధ ుంగా ఉనానయి.* అస్ల

వాస్ి వుం ఏమిట్ుంట్ే, స్ుష్ మైన దూర్దృషి్ గల ప్ాధమ శరణ
ా ికి చెుందిన వయయరకర్ి ల గా గొప్ు
పో రాట్ యోధుల గా,

మొదట్ి శరణ
ా ికి చెుందిన విప్ల వ వయయరకర్ి ల గా వివిధ యుదధ

ర్ుంగాలలో సా్ల్షన్, వోరోషిలోవ్ ల
*

నిల్షచార్ు.

వాస్ి వానికి అుంతర్ుయదధ వయయరుం గురిుంచిన ట్రాట్ స్కే ఆలోచనల ఎుంత

తప్పుగా ఉనానయుంట్ే, అతని

ఆలోచనలను అనుస్రిుంచి ఉుంట్ే

శతుావప విజయుం

సాధిుంచేవాడు. 1919 వేస్విలో ఏమి జరిగిుందో ఒకసారి జాాప్కుం చేస్ుక ుంట్ే మనక ఇది
స్ుష్ మవపతుుంది. తెలల స్చైనయుం జనర్ల్ కోలాెక్ క

వయతిరకుంగా జర్ుగుతునన పో రాట్ుం

చాలా కీలకమైన స్ిథతిలో ఉననప్పుడు, ఎర్ా స్చన
ై యుం లోని కొుంత భరగానిన తూర్ుు ర్ుంగుం
నుుండి దక్షిణ ర్ుంగానికి తర్ల్షుంచాలని ట్రాట్్కీ ప్ాతిపాదిుంచాడు. అలా తర్ల్షస్కి ఉర్ల్ పాాుంతుం
లోని ఫ్ాయక్రీల , రెల
ై ేవల కోలాెక్ చేతులోలకి పో యిేవి.

కమూయనిస్ు్ పారీ్ కుందాకమిట్్

ట్రాట్్కీ నిర్ణయానికి వయతిరకుంగా నిర్ణయుం తీస్ుక ననది. ఉర్ల్క నుుండి కోలాెక్ ను తరిమి
వెయాయలని ఆదేశ్చుంచిుంది.

దానితో కోలెక్ అుంతుం ఆర్ుంభమైుంది.

దానితో

తూర్ుు

ర్ుంగుంలో ట్రాట్్కీ పాతా కూడా ముగిస్ిుంది. తవర్లోనే దక్షిణ ర్ుంగుంలో తెలల స్చైనయుం జనర్ల్
దేనికిన్ క వయతిరకుంగా జర్ుగుతునన పో రాట్ుంలో కూడా అతని పాతా ముగిస్ిుంది. విప్ల వ
చరితా గురిుంచి రాస్ిన ప్పస్ి కుంలో ట్రాట్్కీ

ఈ విషయుం గురిుంచి చెప్ుడు.

ట్రాట్్కీ ని

ఎుంతగా విశవస్ిుంచవచుెనో ఇది తెల్షయజస్ుిుంది.
అుంతర్ుయదధ ుం ముగియక ముుందే కారిమక ర్ుంగుంలో నిర్వహుంచవలస్ిన కర్ి వాయల
విషయుంలో లెనిన్ విధానానిన తీవాుంగా, బహర్ుంగుంగా వయతిరకిుంచాడు.
ఫకక్రీలలోనూ, ష్ాప్పలలోనూ, ప్రిశమ
ా లలోనూ కారిమక లక

యూనియనుల,

పాాతినిధయుం వహుంచే

స్ుంస్థ ల గా కాక ుండా, దేశానికి అనుబుంధుంగా ఉుండే ప్రిపాలనా విభరగాల గా, ప్ాభుతవ
విధులను నిర్వరిిుంచేవిగా ఉుండాలని భరవిుంచాడు.

వాట్ిని నిరిముంచాలని ఆతను

కోర్ుక నానడు. ఐకయత ఒక జీవనమర్ణ స్మస్య అయిన కాలుంలో, కమూయనిస్ు్ పారీ్
కార్యకలాపాల విచిఛిననన మయిేయ విధుంగా, లెనిన్ క వయతిరకుంగా ఒక చినన ముఠాను
అతను ఏరాుట్ల చేశాడు. లెనిన్ ఈ ముఠాతతావనిన విచిఛినననకర్ చర్య అని వరిణుంచాడు.
లెనిన్ ఈ విధుంగా చెపాుడు,
“’…..’నూతన కర్ి వాయల , ప్దద తుల ’ చాలా ముంచివని ట్రాట్్కీ చెపిునా,
వాస్ి వానికి

వాట్నినట్ినీ

తప్పుగానే ఎతిి చూపాడు,...కవలుం

దావరానే ట్రాట్్కీ తనక తానే హాని కల్షగిుంచుక నే వాడు.

అట్లవుంట్ి విధానుం

పారీ్కి, కారిమకోదయమానికి,

లక్షలాది ముంది కారిమక యూనియన్ స్భుయలక

శ్చక్షణకూ, రిప్బిల క్ కూ హాని

కల్షగిుంచేవాడు.” (V. I. Lenin, Collected Works, Vol. XXVI, Russian edition, p. 116.)
ట్రాట్్కీ ఓడిపో యాడు. అతని ప్ాణాళ్ళక విజయవుంతమై ఉుంట్ే, అది మొతి ుం
సో వియట్ వయవస్థ నే నాశనుం చేస్ి ఉుండేది.
1923లో అతను తిరిగి బో ల్షివిక్ పారీ్ని వయతిరకిుంచడుం పాార్ుంభుంచాడు. ఈ సారి ఈ
వయతిరకత ఏదో
కార్యకలాపాల

ఒక స్మస్య పచైన కాదు. మొతి ుం పారీ్, దాని నిరామణుం, దాని
-

తనక

చికాక

కల్షగిుంచే

మొతి ుం

పారీ్

ప్ుంథాను

అతను

వయతిరకిుంచసాగాడు. మొదట్ ప్ాముఖ్ నాయక లలో అతను వుంట్రిగానే ఉనానడు. 1917
నవుంబర్ులో తిర్ుగుబరట్లనూ, బో ల్షివిక్ పారీ్ అధికారానిన సావధీనుం చేస్ుకోవడానీన
వయతిరకిుంచి, లెనిన్ “స్మమవిచిఛినననక ల ” అనే ముదావేస్న
ి ,
1926లో అతనితో చేతుల

కల్షపార్ు.

జినోవీవ్, కామినేవ్ ల

ట్రాట్్కీతో అనేక విషయాలలో వారికి

భనానభపాాయాల ఉనానయి, కానీ వార్ు అతని నాయకతావనీన, బో ల్షివిక ేల ప్ట్ల అతని
వయతిరకతలోని మౌల్షక అుంశాలను అుంగీకరిుంచార్ు.
తమ

అభపాాయాలను

పారీ్

శరణ
ా ులక

అుందిుంచడానికి

ట్రాట్్కీకి,

అతని

స్రచర్ులకూ “అవకాశుం ఇవవలేదు” అనే కట్ల్కధ ఒకట్ి ప్ాచార్ుంలో ఉుంది. వాస్ి వానికి
పారీ్ నాయకతావనికీ, ప్ాతిప్క్షానికీ మధయ 1924 నుుండి 1927 వర్క చర్ె కొనసాగిుంది.
కుందా స్ుంస్థ ల అనేక స్మావేశాలలో, అస్ుంఖ్ాయకమైన పారీ్ దిగువ స్ుంస్థ ల స్మావేశాలలో,
ప్ాతి ప్క్ష కార్యకామానిన తీవాుంగా విమరిశుంచడుం జరిగిుంది. ఈ అుంశాలక స్ుంబుంధిుంచిన
అనేక డజనల ప్పస్ి కాలూ, వేల కర్ప్తాాల ప్ాచురిుంచబడి విసాిర్ుంగా ప్ుంచబడా్యి. పారీ్
స్భుయల స్రనుం కోలోుయిే వర్కూ తమ వాదనను ప్ాతిప్క్షుం వినిపిుంచిుంది.

చర్ె ముగిస్క స్రికి ఈ నాయక లూ, వారి స్రచర్ుల బృుందుం, ప్యరిిగా అప్కీరి
పాలయాయర్ు, క ట్ా దార్ుల గా వెలలడయాయర్ు.

పారీ్ స్భుయల , కారిమక ల

వారిని

అస్హయుంచుక నానర్ు.
అట్లవుంట్ి ఆరోప్ణ తీవాతను మేము గురిిస్ి ునానుం. పారీ్ స్భయతవుంలో అతయధిక ల
వాళితో విభేదస్
ి ి ూ పారీ్కి ల ుంగి ఉుండాలని కోర్ుతుుండగా, బరధయతగల పారీ్ స్భుయల గా
అగుపిుంచే కొుంతముంది పారీ్లో

ఒక చినన ముఠాను స్ృషి్ుంచే కార్యకలాపాలను మర

విధుంగా చెప్ుగలుం? ఈ ముఠాక

స్వుంత ముఠా కామశ్చక్షణ, ముఠా కుందాాల ఉనానయి.

పారీ్ వయతిరక ప్ధకాల అమల జర్ప్డానికి పారీ్యిేతర్ పచట్్ బూర్ుువా స్మూహాలతో
ఈ ముఠా ప తు
ి పచట్్ లక ుంది.

పారీ్ నాయకతావనికి వయతిరకుంగా ర్రస్య సాహతాయనిన

ప్ాచురిుంచి ప్ాజలలో ప్ుంపిణీ చేస్ి ూ, విప్ల వానికి వెనన
ె ముక అయిన కమూయనిస్ు్ పారీ్ని
విచిఛినననుం చేయడానికి తొల్ష అడుగుల వేస్ిుంది.
1927 లో ట్రాట్్కీ, జినోవీవ్ ల స్రిగగ ా ఇదే చేశార్ు. పారీ్ ఈ ముఠాను పారీ్
నుుంచి
తమ

వెళిగొట్ర్ల్షక వచిెుంది. 1927క ముుందు చేస్ినట్లలగానే, వారిలో కొుంతముంది,
విధవుంస్క కార్యకలాపాలను తిరిగి కొనసాగిుంచే

అుంగీకరిుంచార్ు.

ఉదేదశుంతో, తమ తప్పులను

ట్రాట్్కీ తన తప్పును అుంగీకరిుంచలేదు.

అతనిని రాజధానిని వదిల్ష

వెళిమని ఆదేశ్చుంచి, మధయ ఆస్ియాక చెుందిన ఆలామ ఆట్ర నగరానికి బదిలీ చేశార్ు. ఆ
తర్ువాత అతనిని దేశుం నుుండి బహషేరిుంచార్ు. అప్ుట్ి నుుండి అతను సో వియట్
యూనియన్ క వయతిరకుంగా

ప్ాప్ుంచ బూర్ుువాక ముందుగుుండు

స్ర్ఫరా చేస్ి ూనే

ఉనానడు. అతని ముందుగుుండు తడిది. అతని ఫిర్ుంగి హానికల్షగిుంచక ుండా గరిుస్ి ుుంది.
కానీ అతనిన వాస్ి వమైన

స్మాచారానికి మూలుంగా

చూస్ుిననట్లల బూర్ుువా వర్గ ుం

నట్ిస్ి ుుంది. విప్ల వ నాయక నిగా తనక నన ప్ల క బడి ఆధార్ుంగా అతను తన ప్ాతీఘాత

విప్ల వ కార్యకామాలను నిర్వహసాిడు. తన అస్ుంఖ్ాయక ర్చనల దావరా లెనిన్ కాక తానే
విప్ల వానికి సార్ధయుం వహుంచినట్లల ముందమతులను నమిముంచడానికి ప్ాయతినసాిడు.
కల ప్ి ుంగా ట్రాట్్కీ రాజకీయ జీవితుం అట్లవుంట్ిద,ే అతనెప్పుడెైనా

బో ల్షివిక్ గా

ఉనానడా? ముపచైుమూడు స్ుంవతకరాల కాలుంలో కవలుం ఆర్ు స్ుంవతకరాల మాతామే
అతను బో ల్షివిక ేలతో స్ుంబుంధాల కల్షగి ఉనానడు. ఆ స్మయుంలో కూడా అతనికి
వారితో తీవామైన విభేదాల చాలా ఉనానయి. వాస్ి వానికి అతను రృదయప్యర్వకుంగా
ఆమోదిుంచిన లెనినిస్ు్ విధానుం ఒకేట్ి కూడా లేదు. అతను ఎప్పుడూ బో ల్షివిక్ పారీ్లో
అుంతరాభగుంగా మార్లేదు. పో ల్షట్ బూయరో స్భుయడుగా ఉననప్పుడు కూడా అతను
బో ల్షివిక్ పారీ్లో ప్రాయి వయకిిగానే ఉనానడు.
తమ పారీ్లో నిజాయితీగా, రృదయప్యర్వకుంగా విలీనుం అయిన వారి బో ల్షివిక్
యిేతర్ గత జీవితుం గురిుంచి

బో ల్షివిక ేల ప్ాసి ావిుంచనకేరల దు. . మేము ట్రాట్్కీ

గతానిన ఎుందుక ప్ాసి ావిస్ుినానముంట్ే, అది ఎప్పుడూ అతని గతుంగా మార్లేదు. అతని
గతుం ఇప్ుట్ికీ అతని వర్ి మానమే. ఇర్వెై స్ుంవతకరాల కిత
ా ుం లెనిన్ నాయకతవుంలోని
బో ల్షివిక్ పారీ్ని ఎుంత తీవాుంగా వయతిరకిుంచాడో అుంతే తీవాుంగ్ సా్ల్షన్ నాయకతవుంలోని
బో ల్షివిక్ పారీ్ని అతను ఇప్పుడు వయతిరకిస్ి ునానడు. ఏ కార్ణాల వలన లెనిన్ పచై తీవా
అప్వాదుల వేశాడో అవే కార్ణాలతో

సా్ల్షన్ పచై అతను దురామర్గ ుంగా అప్వాదుల

వేస్ి ునానడు.
“ఇుంత దేవష భరరానిన(బో ల్షివిక ేల ప్ట్ల దేవష్ానిన) తన వీప్పపచైన మోస్ుినన
కామేాడ్ ట్రాట్్కీ అకో్బర్ ఉదయముంలో బో ల్షివిక్ శరణ
ా ులలోకి రావడుం ఎలా జరిగిుంది?(అని
సా్ల్షన్ అనానడు) కామేాడ్ ట్రాట్్కీ తన దేవష భరరానిన విడిచిపచట్్ న
ి కార్ణుంగా (నిజుంగానే
విడిచిపచట్్ ిన కార్ణుంగా)

(కాని) ఆ దేవష్ానిన తన అలామరాలో దాచి ఉుంచినుందువలనే,

అతను బో ల్షివిక్ శరణ
ా ులలో చేర్డుం సాధయమయిుంది. ట్రాట్ స్కే ఇలా తన దేవష్ానిన కపిు
ఉుంచకపో తే అతనితో ముఖ్యమన
ై స్రకార్ుం సాధయుం అయిేయది కాదు...
ఇట్లవుంట్ి ప్రిస్థ తి
ి లో [తన స్ిదధ ాుంతానిన ఆచరిుంచడుం అసాధయమని అనుభవుం
దావరా తెల్షస్ిన తర్ువాత], తన వెనుక ముఖ్యమైన స్మూరుం ఏదీ లేని, తన బలగుం
లేని ఏక వయకిి రాజకీయ స్ుంస్థ గా

బో ల్షివిక ేల వదద క వచిెన కామేాడ్ ట్రాట్్కీ, తన

భరరానిన అలామరాలో దాచిపచట్్ ి బో ల్షివిక ేలను అనుస్రిుంచడుం తప్ు మరమన
ై ా
చేయగలడా? అతను ఏమీ చేయలేడు.
“... వాస్ి వుం ఏమిట్ుంట్ే అకో్బర్ు ఉదయమ స్ుందర్భుంలో అలెైమరాలో దాచిపచట్్ ిన
ట్రాట్్కీయిజుం యొకే పాత భరరానిన, దానికి మారెేట్ ను కనుగొనగలమనే ఆశతో
మరోసారి ఇప్పుడు వెల గులోకి లాక ేవచాెర్ు.” (Joseph Stalin, The October
Revolution, pp. 89-90.)

ట్రాట్్కీ తన “అస్రయకర్మైన భరరానిన” తన అలెైమరాలో దాచి పచట్్ ినప్పుడు అతను
ఏకవయకిి స్ుంస్థ . అతను దానిని మర్లా బయట్క తీస్ినప్పుడు తన వెనుక మరతి ర్
స్చైనయుం ఉుందని ఆతను నమామడు. అతను ప ర్ప్డా్డు. కమూయనిస్ు్ పారీ్ సాధార్ణ
స్భుయల , నిజాయితీప్ర్ుడెైన ప్ాతి సో వియట్ కారిమక డు, అస్రయకర్మైన ఈ భరరానిన
మోస్ుినన వయకిిని అనుస్రిుంచడానికి తిర్స్ేరిుంచార్ు. ఇప్పుడు అతను ప్ాప్ుంచ సాథయిలో
అట్లవుంట్ి స్చైనాయనిన నిరిముంచడానికి ప్ాయతినస్ుినానడు.
*******************

