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अनुकर्मिणका 

 
मूळ इंगर्जी लेखकाबं ल थोडेसे – 
 

दुसऱ्या महायु ापूवीर् नाझींनी युरोपीय रा टर्ात केले या पचंम तंभीय कारवायावंर संशोधन करून 
तत्संबंधीची सत्य हकीकत थमच जगापुढे ठेवली ती मायकेल सेअसर् या अमेिरकन लेखकाने. 

 
अलबटर् काहन याचंाही या िवषयावर िलिहण्याचा अिधकार वादातीत आहे नाझी चाराला त ड 

देण्यासाठी जमर्नीतील अमेिरकन राजदूत िविलयम डाडं याचं्या अध्यक्षतेखाली थापन झाले या 
अमेिरकन क िसलचे ते कायर्कारी सिचव व नाझींच्या कूटकार थानंावर झगझगीत काश टाकणाऱ्या ‘द 
अवर’ या वृ पतर्ाचे संपादक होते. 
 

सेयसर् व काहन यानी संयु  िरत्या िलिहले या गंर्थापैकी ‘साबोटेज द सीकेर्ट वॉर अगेन् ट 
अमेिरका’ व ‘द लॉट अगेन् ट पीस’ हे त्याचें गंर्थ िवशषे लोकि य ठरले आहेत. 
 

आज संपूणर् मानव जात सवर्संहारक अशा टार वॉरच्या भयाने भयाकुल झालेली असता या 
िवनाशकारी पिरि थतीची बीजे कशी व कोठे रोवली गेली यावर काशझोत टाकण्याच्या दृि ने हा गंर्थ 
अितशय मोलाचा ठरतो. 
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अमेिरकन सेनेटर क्लॉड पे पर याचंी मूळ इंगर्जी गंर्थाला 
असलेली तावना 

 
 

अलबटर् ई. काहन व मायकेल सेयसर् याचं्या ‘रिशयािवरु चे महान कार थान’ या गंर्थावरून, 
गतकालीन घटनामुंळे रिशयाचा वतर्मानकाळ कसा साकार झाला आहे याची सु प  क पना येते. 
जागितक शातंता िटकून राहण्याकिरता इतर कोणत्याही गो ीमुळे झाले नसेल इतके मोलाचे योगदान या 
गंर्थामुळे झाले आहे. 
 

गेर्ट ि टन, अमेिरका व रिशया यातं पर पर सलोखा व स भाव असला तरच जगात खऱ्या अथार्ने 
िटकाव ूशातंता नादूं शकेल. पाि मात्य रा टर्े आपला गतकाळ साहिजकच केवळ आप याच अनुभवातून व 
दृ ीकोनातून पाहतात. परंतु रिशयातील जनतेचा अनुभव काय आहे, पाि मात्य जगाब ल त्याचंी मते व 
त्याचंी नीती कोणत्या कारणानंी साकार झाली आहे याचंी यथाथर् क पना आप यापैकी िचतच कोणाला 
असेल. 

 
रिशयन कर्ातंीनंतरच्या काळातील जागितक राजकारणाचे दशर्न रिशयाच्या अनुभवाचं्या च यातून 

या गंर्था ारे लेखकानंी घडिवले आहे; रिशयनानंा आप याब ल काय वाटते हे त्यानंी आप याला जाणवनू 
िदले आहे. 

 
या गंर्थात वणर्न केले या कार थानासंारखी सोिवएतिवरोधी कार थाने जर अशीच चालू रािहली 

तर त्याची पिरणती ितसऱ्या महायु ात होईल हे उघडच आहे. हणूनच जागितक शातंता िटकावी याची 
कळकळ असले या सवर् ि िटश व अमेिरकन मुत्स ानंी, एवढेच न हे तर त्या दोन्ही रा टर्ातंील सामान्य 
नागिरकानंीही या गंर्थाचे पिरशीलन करणे अगत्याचे आहे. जगातील मुख रा टर्े व तेथील जनता यानंी 
पर पराबं ल सहानुभतूी व स भाव राखला तरच शातंतेची व सुखी जीवनाची मानवाला वाटणारी आशा व 
आव यकता साकार होऊ शकेल. हणूनच कारुण्य व दुःख याचें रंग भरले या या इितहासाला श दरूप 
िद याब ल अलबटर् काहन व मायकेल सेयसर् याचें आपण सवर्जण ऋणी आहोत. 

 
 क्लॉड पे पर, 

लोिरडाचा अमेिरकन िसनेटर 
  



 

अनुकर्मिणका 

 
मूळ इंगर्जी गंर्थाच्या लेखकािंवषयी थोडेसे 

 
 

कुिटल राजनीती व पचंम तंभीय कारवाया या िवषयावरील एक िचिकत्सक व सखोल संशोधक 
हणून मायकेल सेयसर् व अलबटर् काहन यानंी आंतरार् टर्ीय कीतीर् संपादन केली आहे. 

 
ॲिक्सस रा टर्ानंी केले या पचंम तंभीय कार थानावंर मायकेल सेयसर् यानंी अनेक वष संशोधन 

केले आहे. नाझींनी ान्स, इंग्लंड, आयलड इत्यादी देशात केले या कार थानाचंी सत्य हकीकत 
मायकेल सेयसर् याचं्या िलखाणातूनच थम जगापुढे आली. एक अ वल दजार्चा िस ह त लघुकथा 
लेखक हणूनही वाङ्मयीन जगात सेयसर् याचें नाव सवर् ुत आहे. एडवडर् जे. ओि यन यानंी त्याचंा 
सािहत्य पु पगुच्छाचंा एक गंर्थ सेयसर् यानंा समिर्पत केला आहे. 

 
अलबटर् ई. काहन हे नाझी चारािवरु  थािपत झाले या अमेिरकन कौिन्सलचे कायर्कारी 

सिचव होते; तर जमर्नीतील अमेिरकन राजदूत िविलयम ई. डॉड हे त्या कौिन्सलचे अध्यक्ष होते. ॲिक्सस 
रा टर्ाचं्या पचंम तंभीय कार थानावंर काश टाकणाऱ्या ‘द अवर’ या वृ पतर्ाचे ते संपादकही होते. जमर्नी 
व जपान या रा टर्ानंी अमेिरकेत केले या कारवाया जनतेसमोर माडंणारे लेखक हणून अलबटर् काहन 
यानंा चागंलीच िस ी िमळाली. 

 
‘साबोटेज: द िसकेर्ट वॉर अगेन् ट अमेिरका’ हा मायकेल सेयसर् व अलबटर् काहन याचंा गंर्थ 

हणजे त्याचं्या संशोधक वृ ीला व सहकायार्ला आलेले पिहले फळ होय. हा गंर्थ कािशत होताच त्याच्या 
हजारो ती युरोप व अमेिरकेत िवक या गे या. यु ानंतरच्या पिह या काही मिहन्यात िस  झालेला ‘द 
लॉट अगेन् ट पीस’ हा त्याचंा दुसरा गंर्थही अत्यंत लोकि य ठरला. 

 
‘द गेर्ट कॉिन् परसी अगेन् ट रिशया’ हा त्याचंा गंर्थ थम फे ुवारी १९४६ मध्ये कािशत झाला. 

त्यानंतर त्या गंर्थाच्या बऱ्याच आवृत्त्या िनघा या. रिशयात बो शिेवक कर्ातंी झा यानंतर त्या रा टर्ािवरु  
करण्यात आले या नानािवध भयानक कार थानावंर लेखकानंी झगझगीत काशझोत टाकला आहे. मूल 
िव सनीय ोत साधनावंर या गंर्थाची उभारणी झाली अस याने अमेिरकेतच न हे तर इतर अनेक रा टर्ातं 
संदभर् व अवतरणे याकिरता अनेक लेखकानंी या गंर्थाचा उपयोग करून घेतला. अनेक भाषातं या गंर्थाचा 
अनुवाद करण्यात आलेला आहे. 
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गंर्थाचे महत्त्व िवशद करणारे 

काही बोलके अिभ ाय – 
 
 
जोसेफ डेि हस– (सोिवएत संघातील माजी अमेिरकन राजदूत) 

‘पाि मात्य रा टर्ां ती सोिवएत संघाची नीती साशकंतेची व अिव ासाची बनण्यात कारणीभूत 
झाले या घटनाचंी मािहती सामान्य जनतेला असावी हे जागितक शातंतेकिरता अगत्याचे आहे. मूळ 
साधनाचं्या पायावर आधारलेले हे एक िव ासाहर् इितहासकथन आहे. त्येक अमेिरकन नागिरकाने या 
गंर्थाचे पिरशीलन करावे इतका हा गंर्थ मोलाचा आहे.’ 
 
ो. ए . एल.् शूमन–(सु िस  अमेिरकन इितहासकार) 

‘इितहासाची ही कथा कोणत्याही कादंबरीपेक्षा िच थरारक, परंतु त्याचबरोबर मूळ साधनावंर व 
सत्यावर आधारलेली आहे. यातील अगदी अक पनीय वाटणाऱ्या घटनाही पूणर्पणे वादातीत आहेत.’ 
 
हे ी ए. वलेॅस– (अमेिरकेचा माजी उपाध्यक्ष) 

‘जगाच्या िहताची कळकळ असले या त्येक य ीने रिशयािवरु चे महान कार थान हा गंर्थ 
अव य वाचला पािहजे.’ 
 
सेनेटर क्लॉड पे पर– 

‘मूळ साधनाचं्या सबळ पुरा यािनशी सादर केलेली सोिवएत रिशयािवरु च्या आंतरार् टर्ीय 
कार थानाचंी ही सत्यकथा कोणत्याही कादंबरीपेक्षा अिधक िच वेधक व रोमाचंकारी आहे. १९१७ च्या 
रिशयन कर्ातंीपासून ते दुसऱ्या महायु ानंतर भडकले या शीत यु ाच्या ारंभापयत. त्या रा टर्ािवरु  जी 
अनेक कटकार थाने झाली त्याचंी तपशीलासह सुसंगत हकीकत, थमच, या गंर्था ारे लेखकानंी जगापुढे 
माडंली आहे. हेरिगरी, घातपात, कार थाने, रा टर्दर्ोह, हत्या, अशा कारच्या नानािवध घटनानंी िवणलेले 
इितहासाचे हे एक गुंतागुंतीचे व िव मयजनक असे व  आहे. ज्यामुळे आजपयत लक्षावधी लोक ाणाला 
मुकले, ज्यामुळे दुसऱ्या महायु ाचे होमकंुड पेटून सारे जग त्यात होरपळून िनघाले, व ज्यामुळे ितसऱ्या 
महायु ाचा भ मासुर आप या अकर्ाळिवकर्ाळ रूपाने आज जगाला भयकंिपत करून सोडीत आहे त्या 
भयानक व िच थरारक कार थानावंर लेखकानंी या गंर्थात झगझगीत काशझोत टाकला आहे. 
आंतरार् टर्ींय के्षतर्ातील १९१७ पासूनच्या या घटनाचं्या अध्ययनािशवाय रिशयाची पररा टर् नीती, रूमन 
िस ातं, केर्मिलन व आपले पररा टर् खाते यातंील संबंध, एवढेच न हे तर आजच्या जगातील आंतरार् टर्ीय 
संबधं याचें व तुिन  आकलन होणे अशक्य आहे. 
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‘आज रिशयावरील सवार्त महत्त्वाचे पु तक हणजे रिशयािवरु चे महान कार थान हे आहे अशी 
माझी खातर्ी आहे.’ 
 
डेटर्ाईट न्यजू– 

‘आजपयत वाचण्यात आले या कोणत्याही गंर्थापेक्षा हा गंर्थ िकतीतरी अिधक िच वधेक आहे.’ 
 
न्ययूॉकर्  हेरा ड िटर् यनू– 

‘या गंर्थात वणर्न केले या घटना अत्यंत खळबळजनक आहेत हे तर खरेच! परंतु त्यामुळे सोिवएत 
रिशया व अमेिरका या रा टर्ातं पर पर स भाव व सलोखा िनमार्ण होणाऱ्या मागार्तील अडचणी प  
करण्यात या गंर्थाने केले या योगदानाकडे दुलर्क्ष होऊ नये.’ 
 
बरॅन्स िफनािन्शयल वीकली– 

‘इितहासातील सवार्त महत्त्वाच्या काळावरील या मािहतीपूणर् गंर्थामुळे अमेिरका व सोिवएत रिशया 
यानंी पर परानंा व तुिन  दृ ीकोनातून समजून घेण्यास मदत होईल अशी खातर्ी आहे.’ 
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ा तािवक 

 
 

युरोपातील औ ोिगक कर्ातंीने मानवी इितहासातील एका न या पवार्ला ारंभ झाला. औ ोिगक 
िवकासाबरोबर नवी भाडंवलशाही अथर् यव था व समाज यव था जन्माला आली. अिनयंितर्त मारक पधार् 
हा त्या अथर् यव थेचा मूलभतू आधार! त्यातून जागितक तरावर वसाहतवाद व ल करवाद याचंा उदय 
होणे अपिरहायर्च होते. या संदभार्त, भारतीय वातंत्र्यसंगर्ामातील एक खंदे पुढारी लाला लजपतराय यानंी 
१९२० साली मंुबई येथे अिखल भारतीय कामगार संघाच्या सभेत बोलताना केलेले एक िवधान मोठे अथर्पूणर् 
आहे. ते हणाले होते, – Militarism and Imperialism are the twin-children of capitalism; they are 
one in three and three in one”. लालाजींचे हे भा य भाडंवलशाही अथर् यव थेच्या वा तव रूपावर 
काश टाकणारे आहे. 

 
भाडंवलशाही अथर् यव थेच्या या वरूपाचा पिरपाक पिह या व दुसऱ्या जागितक महायु ात 

झाला. पिह या महायु ाची अखेर होण्यापूवीर् रिशयात कर्ातंी होऊन बहुजन समाजाच्या क याणाचे व 
िवकासाचे उि  असलेली समाजवादी यव था अि तत्वात आली. भाडंवलशाही व समाजवादी या दोन 
समाज यव थाचें मूळ ोत व उ ी े ही पर परिवरोधी अस याने, रिशयात साकार होऊ घातलेला 
नवजात समाजवाद बा याव थेतच िचरडून टाकण्याचा आटोकाट यत्न भाडंवलशाही स ानंी कसा केला 
व त्यामुळे त्या दोन गटातं साशकंता व शतर्ुत्व कसे िनमार्ण झाले याचे िवदारक िचतर् तुत गंर्थात रेखाटले 
आहे. 

 
आज भाडंवलशाही व समाजवादी या दोन गटातंील संघषर् अिधकच ती  झाला आहे. त्या 

दोहोतील अण्व  पधार् पराकोटीला गेली अस याने आज संपूणर् मानवजात सवर्नाशाच्या क ावर उभी 
आहे. अशा वळेी त्या दोन गटातंील संघषार्ची खरी कारणे जाणून घ्यायची असतील तर त्या काळाचा 
इितहास खऱ्या अथार्ने समजून घेणे िनकडीचे ठरते. हणून हा गंर्थ मौिलक वरूपाचा ठरतो. 

 
या गंर्थाच्या मौिलकतेचे ममर् आणखी दोन बाबींत साठवले आहे. एक तर मूळ इंगर्जी गंर्थ दोन 

अमेिरकन िथतयश लेखकानंी िलिहलेला आहे. मायकेल सेयसर् हे एक अ वल दजार्चे संशोधक, तर 
अलबटर् काहन हे तत्कालीन अमेिरकन राजकारणाशी िनकटचा संपकर्  असलेले एक मान्यवर पुढारी व 
पतर्कार आहेत. एरवी, हा गंर्थ रिशयन लेखकानंी िलिहलेला असता तर तो चारात्मक व हणून 
अिव सनीय मानून बाजूला सारला गेला असता. तसे या गंर्थाच्या बाबतीत िनि तच करता येणार नाही. 

 
दुसरे हणजे मायकेल सेयसर् व अलबटर् काहन यानंी मूळ कागदपतर्ाचें संशोधन करून या गंर्थाची 

उभारणी केली आहे. यातील सवर् ऐितहािसक महत्त्वाच्या िवधानानंा िव सनीय पुरा याचें भ म आधार 
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िदलेले आहेत. एवढेच न हे तर त्या काळचा अमेिरकेचा रिशयातील राजदूत डेि हस व जमर्नीतील 
अमेिरकेचा राजदूत डॉड याचं्या पतर् यवहारातील व रोजिनशीतील उतारेही लेखकानंी आप या िवधानाचं्या 
समथर्नाथर् जागोजागी उ धृत केले आहेत. यामुळे या गंर्थात गर्िथत करण्यात आले या ऐितहािसक 
मािहतीच्या िव सनीयतेब ल कोणाच्याही मनात शकेंची पाल चुकचुकण्याचे कारण नाही. 

 
या गंर्थाचा अनुवाद करून, १९१७ ते १९४७ या ऐितहािसक दृ ा अत्यंत महत्त्वाच्या काळातील 

घटनाचंी आजवर ब हंशी अ ात असलेली बाजू मराठी वाचकापुंढे माडंण्यात डॉ. सुमन वै  व डॉ. शातंा 
कोठेकर यानंी घेतलेला पुढाकार िनि तच वागताहर् ठरतो. 

 

िडसबर १९८५ 
सुरदर् बारिंलगे

अध्यक्ष, महारा टर् राज्य सािहत्य आिण सं कृती मंडळ. 
  



 

अनुकर्मिणका 

 
अनुवादकाचें िनवेदन 

 
 

तुत पु तक हे अलबटर् काहन आिण मायकेल सेयसर् या अमेिरकन लेखकाचं्या “The Great 
Conspiracy against Russia” ा इंगर्जी गंर्थाचा वैर अनुवाद आहे. 

 
महारा टर् राज्य सािहत्य आिण सं कृती मंडळातफ परकीय भाषातंील दजदार गंर्थाचें अनुवाद 

कािशत होत असतात. इितहास आिण सािहत्य व सं कृती याचंा अन्योन्यसंबंध अितशय िनकटचा आहे. 
हणून आधुिनक जागितक राजकारण व इितहास यावर काशझोत टाकणारे परकीय भाषातंील काही 
िचरंतन महत्त्वाचे गंर्थ अनुवािदत व कािशत करावे व त्या ारा जागितक राजकारणाच्या वरूपाबाबतची 
उ बोधक मािहती सामान्य मराठी वाचकापयत पोचवावी या हेतूने अनुवादासाठी काही गंर्थाचंी नाव ेआ ही 
सािहत्य आिण सं कृती मंडळाला सुचिवली होती व त्यात तुत गंर्थाला अगर्कर्म िदला होता. 
अनुवादासाठी या िविश  पु तकाला आ ही अगर्कर्म का िदला याच्या प ीकरणाच्या दृ ीने या गंर्थाला 
अमेिरकन िसनेटर क्लॉड पे पर यानंी िलिहलेली तावना आिण या गंर्थाबाबतचे अिभ ाय हे पुरेसे बोलके 
आहेत. 

 
आमचा ताव मंडळाने संमत के यानंतर, ा गंर्थाचा अनुवाद कोणी करावयाचा असा मु ा 

उपि थत झाला असता या कामाची जबाबदारी आ ही पत्करली. आ ही केलेला या गंर्थाचा अनुवाद 
मंडळाने मंजूर केला व त्याच्या काशनाची जबाबदारीही वीकारली याब ल महारा टर् राज्य सािहत्य 
आिण सं कृती मंडळाचे आ ही ऋणी आहोत. या अनुवादाच्या कामी डॉ. भाकर गदेर् यानंी केले या 
सहा याचा िनदश करणे अगत्याचे आहे. 

 
तसेच या गंर्थाचे मुदर्ण शक्य तो िनद ष करण्याची खबरदारी घेऊन अ पावधीत मुदर्ण 

संपिव याब ल ी साद मुदर्णालयाचे ी. चदंर्कातं तापस याचें आ ही आभारी आहोत! 
 
८७ अ, धंतोली 
नागपूर–१२ 
दूरध्वनी २२८४३ 
िडसबर १९८५ 

सुमन वै  
शातंा कोठेकर 
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करण १ 

 
सोिवएत स ेचा उदय 

 
 
पेटर्ोगर्ाड येथे कामिगरीवर 
 

१९१७ साल! रिशयाचे भिवत य िनधार्िरत करणारे ते आिणबाणीचे वषर्! त्या वषीर् गर्ी माच्या ऐन 
भरात रिशयन कर्ातंीचा ज्वालामुखी धगधगत असता मेजर रेमंड रॉिबन्स नावाचा एक अमेिरकन गृह थ 
अत्यंत महत्त्वाच्या व गु  अशा कामिगरीवर पेटर्ोगर्ाडला आला. [पेटर्ोगर्ाड ही झारकालीन रिशयाची राजधानी. महान 
पीटरचे नाव िदले या या शहराला पूवीर् सट पीडसर्बगर् हणत. यु ाच्या ारंभी जनतेत देश ेमाची भावना ज्विलत करण्याच्या हेतूने, त्या नावाचे 
रूसीकरण करून शहराचे नाव पेटर्ोगर्ाड ठेवण्यात आले. बो शिेवक कर्ातंीनंतर रिशयाची राजधानी मा कोला नेण्यात आली, व १९२४ मध्ये 

लेिननच्या िनधनानंतर पेटर्ोगर्ाडचे नामकरण लेिननगर्ाड करण्यात आले.] अिधकृतपणे तो अमेिरकन रेड कर्ॉस िवभागाचा 
सहा यक मुख हणून आला असला तरी वा तवात तो अमेिरकन ल कराच्या गु  हेर िवभागाच्या सेवते 
होता. रिशयाला जमर्नीिवरु  लढत ठेवणे हा त्याच्या पेटर्ोगर्ाडला येण्यामागील खरा हेतू होता. 

 
त्यावळेी पूवर् आघाडीवरील पिरि थती अत्यंत िनराशाजनक होती. अकायर्क्षम ल करी 

अिधकाऱ्याचं्या नेतृत्वाखाली, जुन्यापुराण्या व अपुऱ्या श ािंनशी लढणारी रिशयन सेना जमर्नीच्या 
घणाघाती आघाताखाली िचरडली जात होती. अंतबार्  कुजलेली झाराचंी सरंजामशाही स ा यु ाच्या 
हारानंी कोसळली होती. माचर् १९१७ मध्ये झार िनकोलसला राज्यत्याग करावा लागला होता; व त्यानंतर 
रिशयात हंगामी सरकारची थापना झाली होती. उपासमारीने गाजंले या व सवर् व िहरावनू बसले या 
को ावधी यु जजर्र रिशयन जनतेच्या शतकानुशतकाचं्या आशा आकाकं्षा, ‘शातंता, अ  व जमीन’ या 
त्या काळी संपूणर् रा टर्ात िननादणाऱ्या कर्ािंतकारी मागण्यातं ितिंबबीत झा या होत्या. 

 
जमर्नीिवरु  रिशयन ल कराचा ितकार लवकरच पूणर्पणे कोलमडणार अशी जबर धा ती 

रिशयात होत असले या उलथापालथीमुळे इंग्लंड, ान्स व अमेिरका या दो त रा टर्ानंा वाटत होती. तसे 
झाले तर पूवर् आघाडीवरून लक्षावधी जमर्न सैिनक मोकळे होऊन पि मेकडील थक याभाग या दो त 
ल करावंर उ कापाता माणे येऊन कोसळतील अशी भीती त्यानंा बेचैन करीत होती. इतकीच भय द 
दुसरी एक शक्यता त्यानंा जाणवत होती, ती हणजे युकेर्नचा गहू, दोनेत्सचा कोळसा, कॉकेशसचे खिनज 
तेल व रिशयाची अन्य अमाप साधनसामुगर्ी जमर्नीच्या हाती पडेल ही! 

 
जमर्नीिवरु  यु ात रिशयाने िटकून राहाव ेयाकिरता दो त रा टर्ानंी अटीतटीचे यत्न चालिवले 

होते. िनदान अमेिरकन सैन्य पि म आघाडीवर येऊन पोचेपयत तरी पूवर् आघाडीवर रिशयाने तग धरणे 
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त्यानंा अत्यंत अगत्याचे वाटत होते. त्याकिरता यत्न करण्यासाठी जे अनेक दो त मुत्स ी, ल करी 
अिधकारी व गु  हेर पेटर्ोगर्ाडला येऊन दाखल झाले होते त्यापैकी रॉिबन्स हा एक होता. 

 
का याभोर केसाचंा, रेखीव चेहेरप ीचा तेर्चाळीस वषीर्य रॉिबन्स हणजे अमेिरकेच्या सावर्जिनक 

जीवनातील एक ख्यातनाम य ी होती. असीम उत्साह, भावी व ृ त्व शलैी व आकषर्क यि मत्व हे 
त्याचे गुणिवशषे होते. िशकागो येथील त्याच्या भरभराटीस आले या धं ावर पाणी सोडून त्याने वतःला 
समाजकायार्ला वाहून घेतले होते. राजकीय वतुर्ळात तो रूझवे टचा माणूस हणून ओळखला जात होता. 
१९१२ मध्ये िथओडोर रूझवे ट ‘ हाईट हाऊस’ मध्ये िशरण्याचा यत्न करीत होता त्या वेळी िस  
‘बुलमूझ’ चार मोिहमेत आघाडीला होता. लढाऊ वृ ीचा उदारमदतवादी रॉिबन्स ितगािमत्वाला 
आ हान देणाऱ्या सवर् ल ातं अिव ातंपणे खपणारा एक गितमान यो ा होता. 

 
‘काय! रेमंड रॉिबन्स? रूझवे टचा चमचा? त्याचे येथे काय काम आहे?’ रॉिबन्स आपला मुख्य 

सहा यक हणून नेमला गेला आहे असे कळताच रिशयातील अमेिरकन रेड कर्ॉसचा मुख कनर्ल िविलयम 
बॉईस थॉ पसन याने आ य गार काढले. कनर्ल थॉ पसन हा िरपि लकन पक्षाचा ि थिति य सद य 
होता. रिशयातील मगँनीज व तां याच्या खाणींत त्याचे िहतसंबधं गुंतले असले तरी न ग धळता वा तववादी 
दृ ीने पिरि थतीचे आकलन करण्याची कुवत त्याच्यात होती. रिशयातील क्षोभक पिरि थतीसंबंधी 
अमेिरकन पररा टर् खात्याच्या अिधकाऱ्यानंी अंिगकारले या परंपरावादी भिूमकेने काहीही साध्य होणार 
नाही असे त्याला िनि तपणे वाटत होते. 

 
रिशयातील त्याकाळचा अमेिरकेचा राजदूत डेि हड ािन्सस हा पूवार् मीचा िमसूरीचा ग हनर्र व 

सट लुई येथील एक बकँर होता. ‘पोकर’ खेळण्यात रममाण होणाऱ्या त्या वय क राजनीित ाची वतःची 
अशी काही ठाम मते होती. कडक कॉलरच्या का या कोटात वावरणाऱ्या रुपेरी केसाचं्या उंच ािन्ससचे 
यि मत्व पेटर्ोगर्ाडच्या कर्ातंीच्या धुम कर्ीत काहीसे िवसंगतच वाटायचे. ‘वृ  ािन्ससला तर सोशािल ट 
िर हो यशूनरी अ  बटाटे यातील फरक सु ा कळत नाही,’ असे मजेदार उ गार त्या ब ल एका ि िटश 
मुत्स ाने त्या काळी काढले होते. 

 
रिशयाच्या राजकारणाब लच्या त्याच्या अ ानाबरोबरच ािन्ससचे दुसरे एक वैिश  हणजे 

त्याची काही मु ाबंाबतची ठाम मते! पेटर्ोगर्ाड येथील अमेिरकन दूतावासाभोवती घोटाळणाऱ्या झारकालीन 
ल करी अिधकाऱ्याचं्या व लक्षाधीशाचं्या कानगो ी ऐकून त्याची ती मते बनली होती. रिशयातील 
कर्ािंतकारक घडामोडी हणजे जमर्न कार थानाचाच पिरपाक आहे, सवर् रिशयन कर्ािंतकारक हे परकीयाचें 
पगारी ह तक आहेत असा ािन्ससचा प ा समज झाला होता. कर्ातंीचा तो भडका लवकरच थंडावले असे 
त्याला खातर्ीपूवर्क वाटत होते. २१ एि ल १९१७ रोजी ािन्ससने मो ा आत्मिव ासाने अमेिरकेचा 
पररा टर् सिचव रॉबटर् लानिंसग याला तार ठोकली होती. ‘लेिनन नावाचा एक जहाल सोशािल ट अगर 
अराजकवादी क्षोभक भाषणे करून सरकार बळकट करीत आहे. सध्या त्याला मोकिळक िदली जात 
असली तरी त्याला योग्य वळेी ह पार करण्यात येईल.’ 
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परंतु झारशाहीच्या उन्मूलनानंतर रिशयन कर्ातंीचा तो वणवा शमला तर नाहीच, उलट तो कर्ातंीचा 

ारंभच ठरला. संपूणर् रिशयन ल करी यंतर्णा िव कळीत होऊ लागली; आिण ती सावरून धरण्याची कुवत 
रिशयात कोणातही अस याचे िदसत न हते. हंगामी सरकारचा महत्त्वाकाकं्षी धानमंतर्ी अलेक्झाडंर 
केरेन् की पूवर् आघाडीवर आवशेपूणर् भाषणे करीत, ‘िवजय, लोकशाही व शातंता’ अगदी नजीक आली 
आहेत, अशी त डभर आ ासने रिशयन सैिनकानंा देत असला तरी त्या सैिनकाचंा त्यावर काडीमातर् 
िव ास बसत न हता. उपासमारीने गाजंलेले फाटक्यातुटक्या गणवशेातील हजारो बडंखोर रिशयन 
सैिनक ल करी छावण्या सोडून िचखलपाण्याने भरलेली शतेे व र ते तुडवीत माघारी िफरत होते. त्या 
रिशयन सैिनकाचंी कर्ािंतकारी कामगाराशंी व शतेकऱ्याशंी गाठ पडत होती. सैिनक, कामगार व शतेकरी 
वयं फूतीर्ने आप या कर्ािंतकारी सिमत्या–‘सोिवएत् ’ थापन करीत होते, आिण ‘शातंता, अ  व जमीन’ 
या आप या मागण्या पेटर्ोगर्ाड येथील हंगामी सरकारपुढे माडंण्याकिरता आपले ितिनधी िनवडीत होते. 

 
मेजर रेमंड रॉिबन्स पेटर्ोगर्ाडला पोचला त्यावळेी उपासमारीमुळे िनकरास आलेला चडं जनसागर 

भरतीच्या उसळणाऱ्या लाटे माणे देशभर पसरला होता. िचखलमातीने भरले या आघाडीवरील 
खंदकातूंन बाहेर पडून राजधानीकडे गदीर् करणारे सैिनक यु बंदीची मागणी करीत होते. ेडसाठी 
दंगेधोपे ही एक िनत्याची बाब होऊन बसली होती. केरेन् कीने बेकायदेशीर ठरिव यामुळे भिूमगत झाले या 
लेिननच्या बो शिेवक पक्षाचे सामथ्यर् व ित ा झपा ाने वाढत होती. 

 
अमेिरकन राजदूत ािन्सस व त्याचे झारिन  िमतर् याचंी मते सत्यावर आधािरत आहेत असे 

रॉिबन्सला मुळीच वाटत न हते. पेटर्ोगर्ाडच्या उ  ूलक्षाधीशाचं्या घोळक्यात वेळ न घालवता वतःच्या 
डो यानंी रिशयातील पिरि थतीची पाहणी करावी या हेतूने तो बाहेर पडला. वानुभवाने व तुि थतीचे 
आकलन करून घेण्याची यश वी अमेिरकन धंदेवाईकात िदसणारी बिहमुर्ख वृ ी रॉिबन्सच्या अंगी मुरली 
होती. पेटर्ोगर्ाडबाहेर पडून त्याने कारखान्यानंा, कामगार संघटनानंा, ल करी छावण्यानंा, एवढेच न हे तर 
िकडामंुग्यानंी भरले या आघाडीवरील खंदकानंाही भेटी िद या. रिशयात काय घडत आहे हे पाहण्यासाठी 
तो सामान्य रिशयन जनतेत िमसळला. 

 
त्या वषीर् संपूणर् रिशयन रा टर् हणजे जणू एक चडं खळबळजनक चचार् थान बनले होते. िकत्येक 

शतकाचं्या मु कटदाबीनंतर रा टर्ाला अखेरीस वाचा फुटली होती. जागोजागी सभा भरत होत्या. सरकारी 
अिधकारी, दो तसमथर्क चारक, अराजकवादी, बो शिेवक्स, सोशल िर हो यशूनरी, मेन्शिेवक्स हे सवर्च 
एकाच वळेी बोलत होते. त्येकालाच काहीतरी सागंायचे होते. त्यापैकी सवार्त लोकि य ठरले होते ते 
बो शिेवक्स! ते जे काही सागंत त्याचाच पुनरु ार सैिनक, कामगार व शतेकरी करीत होते. अशाच एका 
क्षु ध सभेत एक रिशयन सैिनक मो ा आवशेाने िवचारीत होता, ‘मी कशासाठी लढतो आहे हे मला कोणी 
प  करून सागेंल काय? कॉन् टँिटनोपलसाठी की वतंतर् रिशयासाठी? लोकशाहीसाठी की लुटारू 
भाडंवलदारासाठी? कर्ातंीच्या रक्षणासाठी मला लढावयाचे आहे हे जर मला कोणी पटवनू िदले तर मी 
तळहातावर शीर घेऊन लढेन. त्यासाठी मृत्युदंडाच्या िशके्षची धमकी देण्याची मग काहीच गरज उरणार 
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नाही. जे हा शतेकऱ्याला जमीन िमळेल, कारखाने कामगाराचं्या ता यात येतील व स ा सोिवएत् च्या 
हाती येईल ते हा आप याला कशासाठी लढावयाचे आहे ते आ हाला कळेल. मग आ ही त्यासाठी िनि तच 
लढू.’ त्या सैिनकाच्या त्या श दातं हजारो कामगार–शतेकरी–सैिनक याचं्या भावना ितिंबिबत झा या 
होत्या. 

 
रिशयातील त्याकाळचे हे वादिववादाचे वादळी वातावरण रॉिबन्सच्या मूळ वभावधमार्शी जुळणारे 

होते. त्याच्या मायदेशी अशा सावर्जिनक चचत त्याने अनेकदा भाग घेतला होता. अनेकदा अमेिरकन 
सा यवा ाशंी वाद घातला होता. मग रिशयन बो शिेवकाशंी चचार् करायला कोणती हरकत असावी? 
आप या दौऱ्याच्या दर यान सभानंा हजर राहून पु कळदा बो शिेवक वक्त्याला उ रे देण्याची परवानगी 
रॉिबन्स मागी. कारखान्यातील गदीर्त िंकवा खंदकातील सैिनकाचं्या घोळक्यातं हा का याभोर केसाचंा व 
भरदार शरीरय ीचा अमेिरकन दुभा यामाफर् त ोतृवृदंापुढे अमेिरकन लोकशाहीिवषयी व िशयन 
ल करवादाच्या संकटािवषयी बोले. त्याच्या त्या बोलण्याला बहुधा टा याचं्या कडकडाटाचा ितसाद 
िमळे. 

 
हे सवर् करीत असता रॉिबन्स आप या रेड कर्ॉसच्या कामाकडे दुलर्क्ष करीत न हता. उपासमारीने 

गाजंले या शहरानंा अ धान्य पुरिवणे हे त्याचे मुख्य काम होते. वो गािकनाऱ्यालगत असले या गोदामातं 
धान्याचे चडं साठे दुलर् िक्षत पडून अस याचे त्याने पािहले होते. वाहतुकीच्या सोयीअभावी ते धान्य 
शहराकंडे पोचिवणे शक्य होत न हते. अत्यंत अकायर्क्षम असले या झार िनकोलसच्या काळात सगळी 
वाहतुक यंतर्णाच मोडकळीस आली होती, व ती सुधारण्याचा कोणताही यत्न केरेन् कीने केला न हता. 
जहाजानंी ते धान्य वो गामाग शहराकंडे नेण्याची सूचना रॉिबन्सने माडंली ते हा ते अशक्य अस याचे 
केरेन् कीच्या अिधकाऱ्यानंी त्याला सािंगतले होते. तशातच रॉिबन्सकडे येऊन एका शतेकऱ्याने वतःचा 
पिरचय करून िदला. थािनक सोिवएतचा तो अध्यक्ष होता. जहाजाचंी आव यक ती सोय करता येईल, 
असे आ ासन त्याने रॉिबन्सला िदले. दुसरेच िदवशी धान्याने भरलेली जहाजे मा को-पेटर्ोगर्ाडच्या िदशनेे 
रवाना झाली. 

 
एकीकडे केरेन् की सरकारच्या असहा यतेमुळे िनमार्ण झालेला ग धळ, तर दुसरीकडे कर्ािंतकारी 

सोिवएताचंी कायर्क्षम यंतर्णा व त्याचें िनधार्राने चाललेले कायर् असे पर परिवरोधी िचतर् रॉिबन्सला सवर्तर् 
दृ ोत्प ीस आले. सोिवएतच्या अध्यक्षाने एखादी गो  करतो हटले की ती झालीच अशी पिरि थती होती. 

 
एका रिशयन खे ात सरकारी अिधकाऱ्याची भेट घेण्याची इच्छा रॉिबन्सने य  केली ते हा 

तेथील शतेकरी हसले. ते त्याला हणाले ‘त्यापेक्षा इथ या सोिवएतच्या अध्यक्षालाच तु ही भेटा की!’ 
 
‘हे सोिवएत हणजे काय आहे?’ रॉिबन्सने िवचारले. 
 
‘कामगार-शतेकरी-सैिनक याचें ितिनधी मंडळ,’ त्याला उ र िमळाले. 



 

अनुकर्मिणका 

 
‘पण सोिवएत हणजे तर एक कर्ािंतकारी संघटना आहे,’ रॉिबन्स शकंा दिर्शत करीत हणाला. 

‘मला तर अिधकृत मुलकी अिधकाऱ्याला भेटायचे आहे.’ 
 
शतेकरी पुन्हा हंसले. एकजण हणाला, ‘अ सं होय! पण तशी सरकारी स ा आता उरलेलीच 

नाही. तु ही सोिवएतच्या अध्यक्षाचीच भेट घ्या.’ 
 
आपला पाहाणी दौरा आटोपून पेटर्ोगर्ाडला परत आ यानंतर रॉिबन्सने आपला ाथिमक अहवाल 

कनर्ल थॉ पसनला सादर केला. केरेन् कीचे सरकार केवळ कागदोपतर्ीच रािहले असून ते जनतेवर 
लादलेले सरकार आहे; पेटर्ोगर्ाड, मा को व इतर काही शहरात असले या ल करी तुक ाचं्या बळावरच 
ते कसेबसे िटकून आहे आिण देशाच्या शासनाचे अिधकार त्यक्ष यवहारात सोिवएत्सच्या हाती आहेत असे 
त्याने त्या अहवालात प पणे नमूद केले होते. तरीही, जमर्नीिवरु  यु  चालू ठेवण्याचे केरेन् कीचे धोरण 
अस याने, व दो त रा टर्ानंा ते अत्याव यक वाटत अस याने केरेन् की सरकार िटकवनू धरणे अगत्याचे 
आहे असे रॉिबन्सचे मत होते. रिशयात सवर्तर् अराजक माजून त्या रा टर्ावर जमर्नीचा भाव थािपत होऊ 
ायचा नसेल तर सोिवएताशंी तडजोड करण्यास केरेन् कीला भाग पाडाव,े व अिधक वळे न दवडता 
रिशयातील सत्य पिरि थतीची जाणीव अमेिरकन सरकारला करून ावी अशी िनकड रॉिबन्सने 
थॉ पसनकडे लावली. 

 
जमर्नीिवरु च्या यु ात रिशयाने तग धरून राहाव े याकिरता रॉिबन्सने एक धाडसी योजना 

सुचिवली; ती हणजे रिशयन कर्ातंीला खरा धोका जमर्नीचा आहे हे रिशयन जनतेच्या मनावर 
िंबबिवण्याकिरता चडं व भावी चार मोहीम सुरू करणे. 

 
रॉिबन्सच्या त्या सूचनेला कनर्ल थॉ पसनने िनःसंिदग्धपणे मान्यता िदली. एवढेच न हे तर त्या 

योजनेब ल वॉिंशग्टनला कळवनू त्यासाठी मंजूरी व आव यक तो िनधी आपण िमळवनू घेऊ, तोपयत वळे 
दवडणे योग्य नस याने रॉिबन्सने त्या चार मोिहमेचा ीगणेशा करावा असे त्याने रॉिबन्सला सािंगतले. 
‘पण तोपयत त्याकिरता लागणारा पैसा कुठून येणार?’ रॉिबन्सने िवचारले. 

 
‘वॉिंशग्टनहून पैसा येईपयत मी माझ्या िखशातून दहा लक्ष डॉलसर् लावायला तयार आहे’ थॉ पसने 

उ र िदले. पेटर्ोगर्ाड येथील बकेँतून, त्याच्या खात्यातून तेव ा रकमेपयत पैसा काढण्याची परवानगीही 
त्याने रॉिबन्सला िदली. कारण रिशयन सैन्य पूवर् आघाडीवर लढत रािहले पािहजे आिण रिशयातून 
जमर्नीची हकालप ी झाली पािहजे असे त्यालाही ती तेने वाटत होते. अथार्  त्याबरोबरच, रिशयन 
राजकारणात असा उघडपणे ह तके्षप करण्यात अनु यतू असलेले धोकेही कनर्ल थॉ पसन पुरेपूर ओळखून 
होता. चार मोिहमेची आखणी चालू असता तो रॉिबन्सला हणाला, ‘रॉिबन्स, आप या या कायर्वाहीचा 
अथर् काय हे तुला ठाऊक आहे ना?’ ‘मला वाटतं एकंदर पिरि थती सावरण्याची हीच एक संधी आहे.’ 
रॉिबन्स उ रला. ‘तसं न हे! मला िवचारायचं आहे ते असं की याचा तुझ्यावर काय पिरणाम होईल हे तुला 
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माहीत आहे ना?’ थॉ पसनने िवचारले. ‘ हणजे, आप याला काय सुचवायचं ?’ रॉिबन्सने िवचारले. 
‘याचा अथर् हा की जर आपण अयश वी ठरलो तर तुला गोळी घातली जाईल!’ थॉ पसन त्याला 
पिरणामािंवषयी जागरूक करीत हणाला. त्यावर बेडरपणे खादें उडवीत रॉिबन्स हणाला, ‘आप यापेक्षा 
िकतीतरी उमदी तरुण माणसे पि म आघाडीवर रोज मारली जात आहेत.’ क्षणभर थाबंनू तो पुढे हणाला, 
‘कनर्ल, मला जर गोळी घातली गेली तर तु ही तरी सुटणार आहात काय? तुमच्या ग याभोवतीही 
दोरखंड आवळला जाईल.’ ‘तुझं हे हणणं खरं ठरलं तर मला आ यर् नाही वाटायच!ं’ कनर्ल थॉ पसन 
उ गारला. [कनर्ल थॉ पसन व मेजर रॉिबन्स या दोघातंील हा व या गंर्थातील इतर संवाद संदभर् गंर्थ सूचीत िनदिशले या कागदपतर्ातूंन 
घेतलेले आहेत.] 

 
ितकर्ातंी 

 
बाि टक समुदर्ावरून येणारे थंडगार, बोचरे, आदर्र् शारदीय वारे शहरात पसरत असता व पाण्याने 

ओथंबलेले काळेशार मेघ आकाशात गदीर् करीत असता, पेटर्ोगर्ाड शहरातील कर्ािंतकारक घटना  
िव ु वगेाने ऐितहािसक उ ाकं गाठीत होत्या. 
 

िफ ट चेहऱ्याचा, बटबटीत डो याचंा, नेहमीचा गणवेश घातलेला हंगामी सरकारचा धानमंतर्ी 
अलेक्झाडंर केरेन् की, नेपोिलयनच्या थाटात हात मागे बाधूंन, शारदीय ासादातील भ य दालनात 
अ व थपणे येरझारा घालीत होता. ‘त्यानंा माझ्याकडून हवं  तरी काय?’ रेमंड रॉिबन्ससमोर गरजत तो 
हणाला; ‘एकीकडे दो तानंा खुष ठेवण्यासाठी पि म युरोपीय उदारमतवादावर बोलण्यात माझा िन मा 
वळे जातो, तर उरले या वळेात वतःला िजवतं राखण्यासाठी मला रिशयन लािवक समाजवादावर 
बोलत राहाव ेलागते!’ 

 
केरेन् कीने असे अ व थ हाव ेयाला तशीच गंभीर कारणे होती. त्याचे इंगर्ज व च दो त व त्याला 

पािंठबा देणारे रिशयन लक्षाधीश आता त्याच्यावरच उलटलेले िदसत होते; त्याला स ेवरून खाली 
खेचण्याची ते कार थाने करीत होते; तर, कर्ातंीची लाट थोपवनू धरण्याकिरता इंग्लंड- ान्सने ताबडतोब 
हातपाय हलिवले नाहीत तर आपण जमर्नीला बोलाव ूअशी उघड धमकी रिशयन भाडंवलदार त्याला देत 
होते. ‘कर्ातंी हा एक भयानक रोग आहे,’ रिशयन रॉकफेलर हणून ओळखला जाणारा टीफन िगओगिवच 
िलओनोझोव, जॉन रीड या अमेिरकन वातार्हाराला सागंत होता. ‘दुखणाईत मुलाला रोगमु  करून 
चालते करण्यास, ज्या माणे आप याला यत्न करावे लागतात, त्या माणे कर्ातंीचा हा रोग दूर 
करण्याकिरता आज ना उ ा परकीय स ानंा ह तके्षप करावाच लागेल;’ तर दुसरा एक रिशयन 
भाडंवलदार, िरवाबुिशन् की हा उघडपणे बोलत होता की रिशयातील जीवघेणी दु काळी पिरि थती व 
जनतेचे भयावह दािरद्र्य यावर तोडगा एकच आहे; तो हणजे जनतेच्या तथाकिथत िमतर्ाचं्या– हणजेच 
लोकशाहीवादी सोिवएत नेते व त्याचं्या सिमत्या याचं्या नरडीला नख लावणे! 
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रिशयातील ि िटश गु हेर खात्याचा मुख सर सॅ युअल होअर हा अशा रिशयन लक्षाधीशाशंी चचार् 
करून जे हा इंग्लंडला परत गेला ते हा रिशयात ल करी हुकुमशाही थािपत करणे हा तेथील सम येवर 
एकमेव उपाय आहे असे ठाम मत त्याने य  केले. रिशयाचा हुकुमशहा बनण्यास योग्य असे उमेदवारही 
त्याने हेरून ठेवले होते. काहीसा इंगर्ज स गृह थासारखा िदसणारा ॲडिमरल कोलचकॅ व दमदार 
शरीरय ीचा रिशयन ल कराचा कोसकॅ सरसेनापती ला  कोिर्नलोव हे त्याच्या डो यापुढील दोन 
उमेदवार होते. 

 
ि िटश व च सरकारानंी त्याकिरता कोिर्नलोवला पािंठबा देण्याचे ठरिवले. रिशयाला यु ात 

िटकवनू धरणे, कर्ातंी दडपून टाकणे व रिशयातील दो ताचं्या िहतसंबधंाची जपणूक करणे ही सवर् कामे 
कोिर्नलोवकडून करवनू घेता येतील अशी खातर्ी त्यानंा वाटत होती. परंतु दो त रा टर्ाचंा तो िनणर्य हणजे 
एक फार मोठी चूक आहे, तो िनणर्य घेताना रिशयन लोकाचंी मूळ कृती त्यानंी जाणून घेतली नाही असे 
रॉिबन्सला वाटत होते. केरेन् की सरकारच्या बुरख्याआडून दो त रा टर्े ितकर्ातंीची िस ता करीत आहेत 
या बो शिेवकानंी चालिवले या चाराला त्यामुळे बळकटी येईल असे त्याचे मत होते. परंतु रिशयातील 
ि िटश िमिलटरी अटॅची मेजर जनरल अ े ड नॉक्स व पेटर्ोगर्ाडमधील ि िटश ल करी िमशनचा मुख हे 
दोघेही त्याला ग प बसवीत होते. 

 
८ स बर १९१७ रोजी दो ताचं्या त्या कटाच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली. त्या िदवशी 

सरसेनापती जनरल कोिर्नलोव याने, देशात ‘शातंता व सु यव था’ थािपत करण्यासाठी हंगामी सरकार 
उलथून पाडाव ेअसा जाहीरनामा काढला. ‘कोिर्नलोव–रिशयाचा तारणकतार्’ अशा मथ याची हजारो 
पतर्के एकाएकी मा कोच्या व पेटर्ोगर्ाडच्या र तोर ती िदसू लागली. याब ल ‘द कॅटा टर्ोफी’ या आप या 
गंर्थात नंतर कोिर्नलोवने प पणे िलिहले आहे की ही पतर्के ि िटश िमिलटरी िमशनच्या खचार्ने छापली 
गेली होती व ि िटश िमिलटरी अटॅची जनरल नॉक्स याने ती पेटर्ोगर्ाडच्या ि िटश दूतावासातून आप या 
रे वचे्या ड यातून मा कोला आणली होती. कोिर्नलोवचे वीस हजार सैिनक पेटर्ोगर्ाडवर चाल करून येऊ 
लागले त्यावळेी त्याच्यासोबत च व ि िटश अिधकारी रिशयन गणवेशात चालत होते. 

 
दो ताचं्या या िव ासघाताने केरेन् की हतबु च झाला. लंडन व पॅिरसमध्ये अजूनही महान 

लोकशाहीवादी व रिशयन जनतेचा तर्ाता हणून त्याचा उदोउदो होत होता, तर इकडे रिशयात मातर् त्याच 
दो त रा टर्ाचें ितिनधी त्याला स ेवरून खाली खेचण्याचे उ ोग करीत होते. ग धळले या असहा य 
केरेन् कीला काय करावे हेच कळेनासे झाले. िदङ्मूढ झा याने अवसान गाळून तो व थ बसला. 

 
बो शिेवकाचं्या िनयंतर्णाखालील पेटर्ोगर्ाड सोिवएतने मातर् वतःहून तडकाफडकी िनणर्य घेऊन 

ल करी स तेचा आदेश िदला. बाि टक नौदलातील कर्ािंतकारी खलाशी व आघाडीवरून परतलेले 
सैिनक सश  कामगारानंा येऊन िमळाले. शहराच्या र त्यार यावंर काटेरी ताराचें जाळे व मेढेकोट 
उभारले गेले. तोफा व मशीनगन्स यानंी िठकिठकाणी मोचबदंी केली गेली. टो या व कातडी जािकटे 
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घालून रायफली व हातबाँब घेतलेले कामगार–लाल रक्षक–िचखल भरले या हमर त्यावंर ग त घालू 
लागले. 

 
अवघ्या चार िदवसात कोिर्नलोवच्या सैन्याची वाताहात होऊन ते सैिनक इत ततः िवखुरले. 

त्याच्याच सैन्यात गु पणे थािपत झाले या सैिनक-सिमतीने कोिर्नलोवला अटक केली; आिण 
पेटर्ोगर्ाडच्या अ तोिरया हॉटेलमध्ये त्याच्या िवजयाच्या वातची वाट पाहात बसले या त्याच्या कटातील 
सुमारे ४० झारकालीन सेनापतींनाही पकडण्यात आले. कोिर्नलोवच्या कटात सामील असलेला 
केरेन् कीचा उपयु मंतर्ी बोिरस सािवन्कोव याला जनतेच्या रोषामुळे आप या पदाचा राजीनामा ावा 
लागला. हंगामी सरकारचे पाय डगमगू लागले; आिण जे टाळण्याकिरता तो उठाव आयोिजत केला गेला 
होता, तेच नेमके घडले. तो उठाव दडपण्यात बो शिेवक्स िवजयी ठर यामुळे त्याचं्या सामथ्यार्चा त्यय 
सवार्ंना आला. पेटर्ोगर्ाडची खरी स ा केरेन् कीच्या न हे तर सोिवएत्सच्या हाती आली. ‘श बळाचा वापर 
करण्याची वळेही न येता केवळ सोिवएताचं्या श ीने कोिर्नलोव पराभतू झाला’, असा अिभ ाय रेमंड 
रॉिबन्सने य  केला. 

 
या उलट राजदूत ािन्सस याने अमेिरकेच्या पररा टर् खात्याला तार पाठिवली, ‘चुकीचा स ा, 

चुकीची मािहती व प ती, अयोग्य वळेी कायर्वाही यामुळे कोिर्नलोव अपयशी ठरला. तो एक चागंला सैिनक 
व देशभ  असला तरी अननुभवी होता. सरकार चागंलेच हादरले आहे. परंतु या अनुभवाने ते कदािचत 
शहाणे होतील.’ 
 
कर्ातंी 
 

घटनाचकेर् आता िव ु वगेाने िफरत होती. लेिनन अजूनही भिूमगतच होता. तेथूनच, ‘सवर् स ा 
सोिवएताचं्या हाती आली पािहजे! हंगामी सरकार हाणून पाडा’ अशी नवी कर्ािंतकारी घोषणा त्याने केली. 

 
७ ऑक्टोबर रोजी, रिशयातील घटनामुंळे िंचतागर् त झाले या कनर्ल थॉ पसनने वॉिशग्टनला तार 

केली–‘या मिहन्यात येथे भरणाऱ्या कामगार-सैिनक ितिनधींच्या अिखल रिशयन काँगेर्सचे िनयंतर्ण 
वतःकडे घेण्याचा बहुमतवाले (बो शिेवक्स) अटीतटीचा यत्न करीत आहेत. तसे झाले तर ते नवे 
सरकार थापन करतील. त्याचे िवघातक पिरणाम होतील. कदािचत ते वतंतर्पणे जमर्नीशी शातंता 
करारही करतील. आ ही सवर्तोपरी यत्न करीत आहोत. परंतु आ हाला ताबडतोब पािंठबा िमळायला 
हवा. अन्यथा सवर् यत्न िवफल ठरतील.’ 

 
३ नो हबर रोजी कनर्ल थॉ पसनच्या कायार्लयात रिशयातील दो त ल करी नेत्याचंी एक गु  

बठैक झाली. बो शिेवकानंा थोपवनू असे धरता येईल हा त्याचं्यापुढे मुख्य न होता. च िमिलटरी 
िमशनचा मुख जनरल िनसेल हा मो ा तावातावाने हंगामी सरकारच्या नकतपणाचा िध ार करीत 
रिशयन सैिनकानंा ‘ याड कुतर्ी’ हणून िश याशाप देत होता. यामुळे एक रिशयन जनरल संतापाने 
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लालीलाल होऊन बाहेर िनघून गेला; तर कोिर्नलोवला पािंठबा न िद याब ल जनरल नॉक्सने अमेिरकेला 
धारेवर धरले. ‘केरेन् की व त्याचे सरकार ि थर राखण्यात आ हाला काही वार य वाटत नाही’, नॉक्स 
रॉिबन्सकडे पाहात गरजला, ‘ते सरकार अगदीच अकायर्क्षम व कुचकामाचे आहे. तु ही कोिर्नलोवला 
पािंठबा ायला हवा होता.’ 
 

‘पण जनरल, तु ही तर कोिर्नलोवबरोबर होता ना?’ रॉिबन्सने खोचकपणे िवचारले. 
 
रॉिबन्सच्या त्या नातील बोच ि िटश जनरलच्या चेहऱ्यावर िदस यािशवाय रािहली नाही. ‘आज 

रिशयात एकाच गो ीची गरज आहे; ल करी हुकुमशाहीची! चागंले कोरडे ओढ यािशवाय हे लोक 
ता यावर येणार नाहीत.’ 

 
‘जनरल, इथे हुकुमशाही कदािच  थािपत होईलही. पण अगदी वगे या कारची.’ रॉिबन्स 

हणाला. 
 
‘ हणजे टर्ॉ की–लेिनन–बो शिेवक्स याचं्याब ल तु ही हणता आहात का? ते तर केवळ 

साबणाचे फुगे आहेत.’ टवाळी करीत नॉक्सने हटले. 
 
‘होय! त्याब लच मला हणायचे आहे.’ रॉिबन्स उ रला. 

 
‘रॉिबन्स,’ जनरल नॉक्स त्याला समज देत हणाला, ‘तू ल करी माणूस नाहीस, त्यामुळे ल करी 

बाबीसंबंधी तुला काही कळत नाही. अस या लोकाशंी कसे वागायचे ते आ हाला बरोबर कळते. रागेंत उभे 
करून आ ही त्यानंा गो या घालतो.’ 

 
‘हो! घालाल ना. पण त्यानंा पकडू शकलात तर!’ रॉिबन्स शातंपणे उ रला, ‘मला 

ल करीबाबीसंबधंी फारसे कळत नसेलही. पण जनसामान्याबं ल मातर् मला थोडेफार कळते. त्याचं्यात 
िमसळूनच मी जन्मभर काम करीत आलो आहे. मी रिशयातही सवर्तर् िफरलो आहे. आिण सध्या आप या 
समोर न आहे तो ल करी वरूपाचा न हे, तर सामान्य लोकासंंबंधीचा, असे मला वाटते.’ 

 
कनर्ल थॉ पसनच्या कायार्लयातील या बठैकीनंतर चारच िदवसानंी, ७ नो हबर १९१७ रोजी, 

बो शिेवकानंी रिशयाची स ासूतेर् आप या ता यात घेतली. 
 
संपूणर् जगाला हादरवनू सोडणारी बो शिेवक कर्ातंी आली ती मो ा चमत्कािरक रीतीने अगदी 

चोरपावलानंी! इितहासातील ती सवार्त शातंतापूणर् कर्ातंी होती. सैिनक व खलाशी याचें लहानलहान गट 
राजधानीत अगदी सहजपणे िफरत होते. िचत अधूनमधून गोळीबाराचे आवाज ऐकू येत होते. न याने 
हाती येणारी घोषणापतर्के व आवाहने यावंर तावातावाने हातवारे करून चचार् करीत गारठले या र त्यावंर 
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लोक गदीर् करीत होते. नेहमी माणे नाना कारच्या अफवा पसरत होत्या. नेव की मागार्वरून मोटारी 
धावत होत्या. दुकानातून गृिहणींची नेहमीची खरेदी चालू होती. नेहमी माणे त्या िदवशी सृत झाले या 
ि थिति य वृ पतर्ातं कर्ातंी झा याची बातमीसु ा न हती. 

 
थोडाही ितकार न होता बो शिेवकानंी टेिलफोन एक्सचज, तार ऑिफस, टेट बकँ व मंतर्ालये 

याचंा ताबा घेतला. हंगामी सरकारचे कदर् थान असले या शारदीय ासादाला त्यानंी वढेा घातला. 
 
तत्पूवीर् संध्याकाळीच, अमेिरकन दूतावासाकडून एक मोटार उसनी घेऊन तीवर अमेिरकन ध्वज 

फडकवीत केरेन् कीने पळ काढला होता. जाण्याच्या घाईत, आघाडीवरून सैिनक घेऊन आपण परत येत 
असून चार पाच िदवसातच आपण पिरि थती आटोक्यात आणू, असा िनरोप त्याने राजदूत ािन्ससला 
पाठिवला होता. 

 
सायंकाळी ६ वाजता राजदूत ािन्ससने पररा टर् सिचव लानिंसग याला तार केली–‘येथे संपूणर् 

ताबा बो शिेवकानंी घेतला अस याचे िदसत आहे. इथ या एकाही मंत्र्याचा प ा नाही...’ 
 
त्या गारठले या सदर् रातर्ी िचखल भरले या र त्यावंरून धावणारे टर्क्स, िठकिठकाणी शकेो ा 

पेटवनू ग त घालणाऱ्या सैिनकाजंवळ थाबंनू पाढंरे ग ठे त्याचं्याकडे फेकीत होते. त्यातं पुढील 
घोषणापतर्के होती– 
 

रिशयाच्या नागिरकानंो! 
 
हंगामी सरकारचे पतन झाले आहे. कामगार–सैिनक ितिनधींच्या पेटर्ोगर्ाड सोिवएतच्या, 

पेटर्ोगर्ाड कामगार व िशबदंीचे नेतृत्व करणाऱ्या ल करी कर्ािंतकारी सिमतीच्या हाती रा टर्ाची सवर् स ासूतेर् 
आली आहेत. लोकशाही वरूपाच्या शातंतेकिरता ताबडतोब यत्न करणे, जमीनदाराचंा जमीनीवरील 
मालकी ह  न  करणे, उत्पादनावर कामगाराचें िनयंतर्ण थापन करणे व सोिवएत सरकारची थापना 
करणे, या ज्या उि ाकंिरता आजपयत जनतेने लढा िदला ती सवर् उि े िनि तपणे साध्य झाली आहेत. 

 
कामगार, सैिनक व शतेकरी याचंी कर्ातंी िचरायू होवो! 
 
कामगार व सैिनक ितिनधींची पेटर्ोगर्ाड सोिवएत ल करी कर्ािंतकारी सिमती िचराय ूहोवो! 
 
नुकत्याच कोसळले या हंगामी सरकारच्या अखेरच्या बालेिक याभोवती–िद याचं्या काशाने 

लखलखणाऱ्या शारदीय ासादाभोवती–शकेडो लाल रक्षक व सैिनक गोळा झाले होते. एकाएकी, 
ासादासमोरील मदैानात उभारले गेलेले मेढेकोट पार करून ते सैिनक शारदीय ासादात िशरले. तेथील 
एका भ य, सुशोिभत दालनात मो ा टेबलाभोवती िदवसभर बसून असले या केरेन् कीच्या मंत्र्यानंा अटक 
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करण्यात आली. टेबलावर चोळामोळा करून टाकलेले कागद सवर्तर् पसरले होते. हंगामी सरकारतफ 
जारी हावयाच्या, पण कधीच तयार न झाले या घोषणापतर्ाचे ते अधर्वटच रािहलेले मसुदे होते. त्यापैकी 
एका घोषणेच्या ारंभाला िलिहले होते–‘हंगामी सरकारला रा टर्ातील सवर् जनतेने पािंठबा ावा असे 
आवाहन हंगामी सरकार करीत आहे...’ 
 

७ नो हबर रोजी रातर्ी पावणे अकरा वाजता कामगार–सैिनक ितिनधींच्या अिखल रिशयन 
सोिवएतची ारंिभक बठैक मो नी इिन् ट ूटच्या एका दालनात झाली. येथे पूवीर् झारकालीन 
अमीरउमरावाचं्या मुलींना नृत्यिशक्षण िदले जात असे. संगमरवरी तंभाचं्या, जडावाचे फरशीकाम 
केले या, मोठमो ा पाढंऱ्या शु  झुंबरानंी सुशोिभत अशा त्या भ य नृत्यदालनात आता बसले होते रिशयन 
सैिनक व कामगार याचें िनवार्िचत ितिनधी. आघाडीवरील खंदकाचंी माती अजून गणवषेावंर तशीच 
असलेले सैिनक, चुरगळलेले कपडे व टो या घातलेले कामगार, पट् ाप ाचें वटेसर् व िरबन 
लावले या छो ा गोल टो या घातलेले खलाशी असे ते सवर् अ वच्छ, थकले भागलेले सोिवएत ितिनधी 
कदर्ीय कायर्कारी सिमतीच्या सद याचंी भाषणे कान देऊन मो ा उत्कंठने ऐकत होते. 

 
काँगेर्सची बठैक दोन िदवस चालू होती. दुसऱ्या िदवशी संध्याकाळी ठगणासा, तुकतुकीत 

टकलाचा, इ ी न केले या सैलशा कप ातील सोिवएत नेता, हातात बरेचसे कागद घेऊन बोलायला 
उठला, ते हा हषर्भराने आरो या ठोकून कामगारानंी त्याचे वागत केले. हा ज ोष बराच वळे चालू होता. 
शवेटी िंकिच  पुढे वाकून त्या वक्त्याने बोलायला सुरवात केली. ‘आता आपण समाजवादी यव थेच्या 
उभारणीस ारंभ करू या!’ 
 

तो व ा होता लािदिमर इिलच लेिनन. त्याच्या नेतृत्वाखाली जनतेच्या मंितर्मंडळाची िनयु ी 
करून त्या काँगेर्सने पिहले सोिवएत सरकार थािपत केले. 
 
सोिवएत सरकारला मान्यता देण्यास नकार 
 

सोिवएत सरकार थापन झा यानंतर दुसरेच िदवशी सकाळी राजदूत ािन्ससने मा कोतील 
अमेिरकन कौन्सल जनरल मािडन समसर् या त्याच्या िमतर्ाला िच ठी पाठिवली. ‘कामगार व सैिनकाचं्या 
पेटर्ोगर्ाड पिरषदेने एक मंितर्मंडळ नेमले असून लेिनन धानमंतर्ी, टर्ॅा की पररा टर् मंतर्ी, मादाम 
कोलोन्ताई िशक्षणमंतर्ी अशा नेमणुका झा याचे ऐिकवात आहे. सगळेच हा या पद! पण एकंदर पिरि थती 
िजतकी अिधक िकळसवाणी होईल िततक्या लवकर तीवर काही उपाययोजना करण्यात येईल अशी मला 
आशा आहे.’ 

 
त्याच िदवशी सकाळी रेमंड रॉिबन्स पेटर्ोगर्ाड येथील अमेिरकन रेड कर्ॉसच्या मध्यवतीर् 

कायार्लयातील कनर्ल थॉ पसनच्या ऑिफसमध्ये आला. 
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‘आप याला तातडीने काही तरी करायला हव’े, तो थॉ पसनला हणाला, ‘केरेन् की कुठेतरी सैन्य 
उभारणार आहे, डॉन के्षतर्ातून कोसकॅ, तर िफनलंडमधून ेत रक्षक येणार आहेत, ा सवर् बोलण्यात 
कवडीचाही अथर् नाही ते येथे पोहोचूच शकणार नाहीत. रायफलधारी हजारो शतेकरी त्यानंा वाटेतच 
अडवायला टपलेले आहेत. मो नी येथून शासन चालिवणारी मंडळी बराच काळ िटकून राहणार आहेत हे 
न ी!’ सरळ मो नीमध्ये जाऊन लेिननची मुलाखत घ्यावी असे त्याने सुचिवले. त्याकिरता त्याच्या 
विर ाची–थॉ पसनची परवानगी त्याला हवी होती. ‘सामान्यतः ती मंडळी समंजस व सु वभावी आहेत,’ 
बो शिेवकाबं ल तो थॉ पसनला पटवनू सागंत होता. आपण पूवीर् राजकारणात होतो, ते हा अमेिरकन 
राजकीय दादाशंी कसे वागायचे हे आपण अनुभवले आहे. आप या त्या राजकीय गुंडापेंक्षा मो नी येथे 
कोणी अिधक मोठा ठग असेल असे आप याला वाटत नाही असे तो हणाला. 

 
उ रादाखल थॉ पसनने वॉिंशग्टनहून त्याच्याकडे नुकताच आलेला एक आदेश रॉिबन्सला 

दाखिवला. स ामसलतीसाठी थॉ पसनला ताबडतोब वॉिंशग्टनला परत बोलािवण्यात आले होते. 
बो शिेवकानंा सामान्य रिशयन जनतेचा पािंठबा आहे असेच रॉिबन्स माणे त्याला वतःलाही वाटत होते. 
वॉिंशग्टनला गे यानंतर याब ल अमेिरकेच्या पररा टर् खात्याची खातर्ी करून देण्याचा यत्न तो करणार 
होता. दर यान रॉिबन्सची कनर्लच्या पदावर नेमणूक करण्यात आली होती व रिशयातील अमेिरकन 
रेडकर्ॉसचा मुख हणून तो कायर्भार साभंाळणार होता. रॉिबन्सशी ह तादंोलन करून शुभेच्छा य  
करीत थॉ पसनने त्याचा िनरोप घेतला. 

 
अिजबात वळे न गमावता रॉिबन्स मो नी इिन् ट ूटमध्ये गेला व त्याने लेिननची भेट मािगतली. 

‘पूवीर् आमचा केरेन् कीला पािंठबा होता हे खरे,’ रॉिबन्स सरळसरळ मनमोकळेपणाने लेिननशी बोलत 
होता, ‘पण त्या सरकारचे अि तत्व संपु ात आले आहे हे कोणी आता वगेळे सागंण्याची गरज नाही. मला 
एकच गो  तुमच्याकडून जाणून घ्यायची आहे ती ही की आमच्या रा टर्ीय िहतसंबधंानंा ध ा न लावता 
अमेिरकन रेडकर्ॉस रिशयन जनतेच्या क याणाकिरता काही करू शकेल काय! तुमच्या अंतगर्त धोरणाच्या 
व कायर्कर्माच्या मी िवरु  आहे. पण रिशयाच्या अंतगर्त के्षतर्ात काय होतं  याच्याशी अथार्अथीर् माझा काही 
संबधं नाही. आज कोिर्नलोव िंकवा झार, िंकवा इतर कोणीही स ेवर असते तर मी त्याचं्याशी बोलणे केले 
असते.’ 

 
लेिननला तो उत्साही व प व ा अमेिरकन एकदमच आवडला. त्याला न या सरकारच्या 

वरूपाची मािहती करून देत लेिनन हणाला, ‘काही लोक मला हुकुमशहा हणतात. सध्याच्या क्षणी मी 
कदािच  तसा असेनही; कारण मला को ावधी कामगार व शतेकरी याचें पाठबळ आहे. त्याचं्या 
आशाआकाकं्षानंा मूतर् वरूप देण्यात मी ज्या क्षणी कसूर करीन त्या क्षणी ते माझ्या हातून स ा काढून 
घेतील आिण मग झार माणेच मीही असहा य होईन.’ सोिवएत राजवटीच्या आिर्थक धोरणाब ल बोलताना 
लेिनन हणाला, ‘उत्पादकाचें लोकतंतर् थापून आ ही एक कारे जगाला आ हान देणार आहोत. गाठीशी 
पैसा बाधूंन असले यानंा िंकवा संप ीवर मालकी ह  गाजवणाऱ्या कोणालाही आ ही सोिवएतमध्ये वशे 
देणार नाही. त्यात केवळ उत्पादकच असतील. दोनेत्समध्ये कोळसा उत्पादन करणारेच त्या के्षतर्ाचे 



 

अनुकर्मिणका 

ितिनिधत्व करतील, दळणवळण के्षतर्ातील उत्पादक रे वचेे, तर डाक यव थेत काम करणारी मंडळीच 
त्या िवभागाचे ितिनिधत्व करतील. सवर्तर् के्षतर्ाबाबत आमची अशीच नीती राहील.’ बो शिेवकाचं्या 
कायर्कर्माच्या दुसऱ्या एका महत्वाच्या बाजूची रॉिबन्सला मािहती देत लेिनन पुढे हणाला,’ राि टर्क 
नावर तोडगा शोधून काढणे ही एक मोठीच सम या आमच्यापुढे आहे. झाराचं्या काळात रिशयातील 

अनेक राि टर्क गट िनदर्यपणे दडपले गेले होते. हे सवर् आता बदलले पािहजे ज्यिूवरोध व तत्सम इतर 
पूवर्गर्हाचंा वतःला वाथार्किरता उपयोग करून घेण्याचे, एका गटािवरु  दुसऱ्या गटाला लढत ठेवण्याचे 
झाराचें धोरण संपु ात आले पािहजे. रिशयातील त्येक अ पसंख्य राि टर्क गटाला वातंत्र्य, समान ह  
व ादेिशक व सां कृितक वाय ता िदली गेली पािहजे.’ त्या सवर् अत्यंत गुंतागुंतीच्या व महत्त्वाच्या 
नाची उकल करण्यास समथर् असा त्याचं्यापैकी एक नेता आहे; तो हणजे राि टर्क नाचा सागंोपागं 

अ यास केलेला, जोसेफ टािलन [या गंर्थाच्या लेखकानंा नो हबर १९४३ मध्ये िलिहले या पतर्ात कनर्ल रेमंड रॉिबन्सने कळिवले–
‘फेडरेटेड सोशिल ट सोिवएत िरपि लकच्या त्याच्या योजनेब ल लेिनन माझ्याशी बोलत होता, त्यावेळी थमच मला टािलनब ल मािहती 
कळली. संपूणर् सोिवएत रिशयातील िभ धमीर्य, िभ वंशीय राि टर्क गटानंा सहकायार्च्या एक सूतर्ात बाधंण्याच्या त्याच्या व टािलनच्या 
योजनासंबधंी लेिनन बोलत होता. रिशयाच्या िनरिनरा या राि टर्क गटाचंा मंतर्ी हणून टािलनची नुकतीच िनवड झा याचे त्याने मला सािंगतले. 
ा पदावर मंतर्ी हणून टािलनने केलेले कायर् सोिवएत संघाचे ऐक्य व सामथ्यर् संपादनाच्या दृ ीने ऐितहािसक दृ ा सवार्िधक मोलाचे ठरले. 

त्याच्याच नीतीमुळे आज तेथील सवर् धािर्मक, वािंशक, राि टर्क व अन्य वगर्कलह व शतर्ुत्व नाहीसे झालेले असून, मायदेशाच्या संरक्षणासाठी 
ाणपणाने लढण्याकिरता आव यक असलेले ऐक्य व सुसंवाद रिशयातील िनरिनरा या गटातं िनमार्ण झाला आहे,’ कनर्ल रॉिबन्सचे शवेटचे वाक्य 
अथार्तच दुसरे महायु  व नाझी आकर्मकानंा पराभतू करून िपटाळून लावण्यात रिशयन जनतेने बजावलेली बहुमोलाची कामिगरी या संदभार्त 

आहे.] असे लेिननने रॉिबन्सला सािंगतले. 

 
जमर्नीिवरु  रिशयाने यु  चालू ठेवण्याची िकतपत शक्यता आहे असे रॉिबन्सने लेिननला 

िवचारले ते हा रॉिबन्सइतक्यात प व े पणाने लेिननने उ र िदले, की रिशयाने यु  चालू ठेवण्याचा 
नच उ भवत नाही. कारण ते रा टर् यु ातून अगोदरच बाहेर पडले आहे. न या लाला ल कराची 

उभारणी होईपयत जमर्नीला ितकार करणे रिशयाला अशक्यच आहे आिण त्याला साहिजकच वळे 
लागेल. तसेच रिशयन उ ोग व वाहतुक यंतर्णाही आमूलागर् सडलेली असून खालपासून वरपयत ितची 
पुनरर्चना करावी लागणार आहे असेही तो हणाला. 

 
लेिनन पुढे हणाला की सोिवएत सरकारला अमेिरकेची मान्यता व मतैर्ी हवी आहे. त्याच्या 

राजवटीब ल अमेिरकन सरकारच्या मनात वसत असले या पूवर्गर्हाची त्याला जाणीव होती. पण 
दोहोतील िकमान सहकायार्किरता एक भरीव व यवहायर् असा कायर्कर्म लेिननने रॉिबन्सपुढे ठेवला. 
अमेिरकेच्या तािंतर्क मदतीच्या मोबद यात पूवर् आघाडीवरून सवर् यु सामुगर्ी हलिवण्याची तयारी लेिननने 
दशर्िवली. एरवी ती यु सामुगर्ी जमर्न हाती पडण्याची शक्यता होती. 
 

लेिननच्या या तावाब ल रिशयातील अमेिरकन ल करी िमशनचा मुख व अमेिरकन िमिलटरी 
अटॅची िविलयम जुडसन याला रॉिबन्सने ताबडतोब कळिवले. लागलीच कराराचा तपशील िनि त 
करण्याकिरता जनरल जुडसन हा मो नी येथे गेला. तेथे, रिशयाच्या हाती पडलेले हजारो जमर्न 
यु कैदी रिशयाने यु  संपेपयत जमर्नीला परत करू नयेत अशीही एक िवनंती जुडसनने लेिननला केली. 
लेिननने ती लागलीच मान्य केली. त्याबरोबर, सोिवएत सरकारला मान्यता देणे हे अमेिरकेच्या 
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िहतसंवधर्नाकिरता आव यक आहे असे जुडसनने अमेिरकन राजदूत ािन्सस यास कळिवले. सोिवएत 
सरकार हेच रिशयाचे खरे सरकार आहे; त्या सरकारशी राजनैितक संबधं थािपत हायला पािहजेत असे 
त्याचे हणणे होते. पण अमेिरकन राजदूताच्या मनात काही वगे याच क पना होत्या, व त्याब ल त्याने 
वॉिंशग्टनला िलिहलेही होते. 

 
थोडेच िदवसात पररा टर् मंतर्ी लािन्संग याच्याकडून, रिशयातील अमेिरकन ितिनधींनी बो शिेवक 

सरकारशी त्यक्षपणे कोणत्याही कारे बोलणे करू नये, अशा अथार्ची तार राजदूत ािन्ससला आली. 
जुडसनला तत्संबधंी कळिवण्याब ल खास उ ेख त्या तारेत होता. त्या तारेच्या पाठोपाठ, जनरल 
जुडसनला अमेिरकेला माघारी बोलावणारी दुसरी तारही येऊन पोहोचली. 

 
रॉिबन्सला ही नीती पसंत न हती. त्यािवरु  िनषेध हणून राजीनामा देण्याचाही त्याचा िवचार 

होता. परंतु राजदूत ािन्ससने त्याला तसे करण्यापासून परावृ  केले. एवढेच नाही तर रिशयात त्याच्या 
पदावर राहून त्याने मो नीशी संबधं िटकवनू धरावेत असे त्याने रॉिबन्सला सािंगतले. रॉिबन्सला 
साहािजकच त्याचे आ यर्च वाटले. पण ािन्सस त्याला हणाला की, ‘तू तेथे जाणे एकाएकी बदं करून 
सवर् संबंध तोडून टाकणे शहाणपणाचे ठरेल असे मला वाटत नाही. ती मंडळी काय करतात ते मला जाणून 
घ्यायचे आहे. तशीच वळे आली तर पररा टर् खात्याच्या रोषापासून मी तुझा बचाव करीन.’ 
 
कुिटल राजनीती 
 

२ िडसबर १९१७ रोजी राजदूत ािन्ससने डॉन कोसकॅाचंा मुख जनरल अलेक्सी कालेिदन 
याच्या हालचालीसंबंधी त्याचा पिहला गु  अहवाल वॉिंशग्टनला पाठिवला. सुमारे २ लक्ष कोसकॅाचें ेत 
ितकर्ातंीकारी ल कर दिक्षण रिशयात जनरल कालेिदन याने संघिटत केले असून त्याने डॉन के्षतर्ाचे 
वातंत्र्य घोिषत केले आहे व सोिवएत सरकार उलथून पाडण्याच्या हेतूने मा कोवर चाल करून येण्याच्या 
तो तयारीत आहे, एवढेच न हे तर पेटर्ोगर्ाड व मा को येथील झारिन  अिधकारी गु पणे सोिवएत िवरोधी 
हेर हणून कालेिदन किरता काम करीत असून राजदूत ािन्ससशी ते संपकर्  साधून आहेत असे त्याने 
वॉिंशग्टनला कळिवले. 

 
त्या अहवालाच्या पाठोपाठ राजदूत ािन्ससच्या िवनंतीवरून मा कोतील अमेिरकन कौन्सुल 

जनरल मॉिडन समसर् याने जनरल कालेिदनच्या ल करी सामथ्यार्ब ल एक सिव तर अहवाल अमेिरकन 
पररा टर् मंतर्ालयाला पाठिवला. एका झारिन  ीमंत उमरावाच्या मुलीशी िववाह झालेला समसर् हा 
राजदूत ािन्ससपेक्षाही िकतीतरी अिधक कडवा सोिवएतिवरोधक होता. दिक्षण रिशयातील सवर् 
‘िन ावान’ व ‘ ामािणक’ मंडळी कालेिदनला पािंठबा देण्यास त्याने संघिटत केली आहेत असे समसर्ने 
आप या अहवालात वॉिंशग्टनला कळिवले. 

 



 

अनुकर्मिणका 

हे कळताच कालेिदनला मदत करण्यासाठी ताबडतोब, गु पणे त्याला कजर् देण्याची यव था 
करावी असा आदेश लंडन येथील अमेिरकन दूतावासाला पररा टर्मंतर्ी लािन्संग याने पाठिवला. तसेच, हे 
कजर् ि िटश िंकवा च सरकारामंाफर् त िदले जाव.े अमेिरकन सरकार कालेिदनच्या ितकािंतकारी 
हालचालींना पािंठबा देत आहे िंकवा त्याला दर् यसहा य देत आहे हे कोणालाही कळू देऊ नये हे अत्यंत 
अगत्याचे अस याचेही त्याने कळिवले. 

 
अमेिरकेच्या नीतीबाबत कोणत्याही कारे संशय बो शिेवकानंा येता कामा नये; व हणून 

पेटर्ोगर्ाडमधील कालेिदनच्या ह तकाशंी संपकर्  साधताना जा तीत जा त सावधिगरी बाळगावी असा आदेश 
वॉिंशग्टनकडून राजदूत ािन्ससला आला. 

 
परंतु सवर् कारे खबरदारी घेऊनही या कटाची बातमी सोिवएत सरकारला लागलीच. कारण 

दो त रा टर्े सोिवएत रिशयात ह तके्षप करतील अशी शक्यता सोिवएत सरकारला वाटत अस याने ते 
त्याबाबत अत्यंत जागरूक होते. िडसबरच्या मध्यकाळी कालेिदनशी गु पणे कटकार थान के याब ल 
राजदूत ािन्ससचा सोिवएत वृ पतर्ानंी उघडपणे िध ार केला. परंतु त्या कोसकॅ मुखाची त्याला 
कोणत्याही कारे मािहती अस याचे ािन्ससने साफ नाकबलू केले. ‘कालेिदनच्या हालचालीब ल 
आप याला काहीच मािहती नाही, व रिशयाच्या अंतगर्त यवहारात कोणत्याही कारे ढवळाढवळ न 
करण्याब ल त्याला आदेश असून, त्या आदेशाचें पालन अमेिरकन दूतावासाने कडकपणे केलेले आहे अशा 
आशयाचे िनवदेन आपण सोिवएत वृ पतर्ानंा देत आहोत असे राजदूत ािन्ससने २२ िडसबर रोजी 
पररा टर्मंतर्ी लािन्संग याला तारेने कळिवले. 

 
  ❖         ❖       ❖ 
 

दो त रा टर्ाचं्या शतर्तु्वामुळे एकाकी पड याने, व शि शाली जमर्न यु यंतर्णेला त ड देण्याइतके 
सामथ्यर् त्यावळेी रिशयात नस याने वसंरक्षणाकिरता शक्य ती पावले उचलणे सोिवएत सरकारला भागच 
होते. अगदी ग याशी िभडलेले ाणसंकट होते ते अथार्तच् जमर्नी! न या रिशयाचे संरक्षण हाव े व 
आव यक ती अंतगर्त पुनरर्चना व लाल ल कराची िनिर्मती याकिरता वळे िमळवनू घ्यावा या दृ ीने पूव 
आघाडीवर जमर्नीशी ताबडतोब शातंता करार करावा असे लेिननने ठरिवले. ‘दळणवळण, उ ोग, ल कर 
इत्यादी के्षतर्ातील रिशयाची भयानक दुरव था व दौबर् य लक्षात घेता, एवीतेवी आप याला शातंता करार 
करावाच लागला असता’ लेिनन आप या पक्षसहकाऱ्यानंा समजावनू सागंत होता, ‘आपली आज पिहली 
गरज आहे ती शि संपादनाची, व त्याकिरता आप याला वळे िमळाला पािहजे. जमर्नानंी पुन्हा आकर्मक 
पिवतर्ा घेतला व आगेकुचीला सुरुवात केली तर मग नाक मुठीत धरून ते हणतील त्या अटींवर 
अगितकतेने आप याला शातंता करार करावा लागेल आिण तो करार मग िकतीतरी अिधक कठोर व 
घातक ठरेल.’ एकंदर पिरि थतीची िनकड लक्षात घेऊन, लेिननच्या मागर्दशर्नानुसार, जमर्नीच्या शातंता 
कराराच्या अटी जाणून घेण्याकिरता एक सोिवएत शातंता िश मंडळ पूवीर्य जमर्न ल कराचे मध्यवतीर् 
कायार्लय े त िलतोव क या शहराच्या िदशनेे घाईघाईने रवाना झाले. 



 

अनुकर्मिणका 

 
े त िलतोव क येथे शातंता कराराच्या वाटाघाटींना सुरुवात झा याच्या दुसऱ्याच िदवशी 

गेर्टि टन व ान्स याचं्या ितिनधींनी पॅिरस येथे, सोिवएत रिशयाचे िवघटन घडवनू आणण्यासंबधंी गु  
करार केला. रिशयातील च व ि िटश भावके्षतर्ाचं्या आखणीबाबत २३ िडसबर १९१७ रोजी त्या दोन 
रा टर्ातं मतैक्य झाले. त्या कराराच्या तरतुदीनुसार, खिनज तेलाने समृ  असलेला कॉकेशसचा देश व 
बाि टक ातं यावंर ि िटश िनयंतर्ण, तर िकर्िमया व दोनेत्स के्षतर्ातील कोळसा व लोखंड यावर ान्सचे 
िनयंतर्ण थािपत हावयाचे होते. 

 
इंग्लंड व ान्स यात झाले या या गु  करारानेच, साहािजकच, त्या दोन रा टर्ाचंी, त्यानंतरच्या 

काळातील सोिवएत रिशयासंबधंीची नीती साकार झाली. 
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करण २ 

 
शह ितशह 

 
 
इंगर्ज ह तक 
 

१८ जानेवारी १९१८ च्या मध्यरातर्ी गोठले या थंडीत, फरकोटात सवार्ंग लपेटलेला एक देखणा 
कॉिटश तरुण, कंिदलाच्या अंधुक काशात िफनलंड–रिशयन सीमेवरील अधर्वट मोडक्या पुलावरून 
झपाझप पावले टाकीत चालला होता. यावळेी िफनलंडमध्ये यादवी यु  भडकले होते व पुलावरील रे वे 
वाहतुक िव किळत झाली होती. िफनलंडच्या लाल सरकारने मागर्दशर्नासाठी व त्या तरुणाचे सामान 
वाहून नेण्यासाठी सोिवएत सीमेपयत एक सोबती त्याच्याबरोबर िदला होता. त्या सीमेवर पेटर्ोगर्ाडला 
त्याला नेण्यासाठी एक आगगाडीही तयार होती. हा वासी होता आर्. एच्. सू लॉकहाटर्, ि िटश 
यु मंितर्मंडळाचा खास ह तक. 

 
इंग्लंडमधील एका िस  पि लक कूलमधून बाहेर पडलेला लॉकहाटर् वयाच्या चोिवसा या वषीर् 

राजनैितक सेवते िशरला होता. आकषर्क यि मत्त्वाच्या बुि मान लॉकहाटर्ने लवकरच, 
पररा टर्मंतर्ालयात एक हुशार व होतकरू तरुण हणून नाव िमळिवले होते. वयाच्या ितसा या वषीर्च तो 
मा कोतील ि िटश हाइस कौन्सुल बनला होता. रिशयन भाषा त्याला चागंली अवगत होती व 
कटकार थानातही तो चागंला िन णात झाला होता. कर्ातंीपूवीर् दीड मिहना अगोदर त्याला लंडनला 
माघारी बोलावण्यात आले होते. 

 
आता ि िटश धानमंतर्ी लॉईड जॉजर् याने वतः केले या िवनंतीनुसार त्याला पुन्हा रिशयात परत 

पाठिवण्यात आले होते. थॉ पसन अमेिरकेला परत जात असता लॉईड जॉजर्शी त्याची भेट झाली होती. 
थॉ पसनकडून िमळाले या मािहतीने तो चागंलाच भािवत झाला होता. सोिवएत राजवटीला मान्यता न 
देण्याच्या दो त रा टर्ाचं्या िनणर्याचा थॉ पसनने कडक श दात िधःकार केला होता. थॉ पसनशी झाले या 
चचनंतरच, त्यक्षपणे राजनैितक मान्यता न िदली तरी सोिवएत सरकारशी थो ा बहुत माणात 
यवहारी वरूपाचे संबधं थािपत करण्याकिरता लॉकहाटर्ला रिशयात पाठिवण्याचे लॉईड जॉजर्ने 
ठरिवले. 

 
हे सवर् जरी खरे असले तरी, त्याचबरोबर, रिशयात जायला िनघालेला देखणा लॉकहाटर् हा 

ि िटश राजकीय गु हेर खात्याचाही ह तक होता. रिशयात सोिवएत सरकारिवरु  उ या होत असले या 



 

अनुकर्मिणका 

चळवळीचा पुरेपूर उपयोग ि िटश िहतसंबधंाकिरता करून घेणे हे त्याच्याकडे सोपिवण्यात आलेले खरे 
महत्त्वाचे काम होते. 

 
लेिननला िवरोध करणाऱ्या बो शिेवक पक्षातील गटाचा नेता होता िलआँ टर्ॉ की, सोिवएत 

सरकारचा पररा टर्मंतर्ी! तो वतःला लेिननचा वारस मानीत होता. तत्पूवीर्च्या १४ वषार्त टर्ॉ कीने 
सातत्याने बो शिेवकानंा अत्यंत कडवा िवरोध केला होता. नंतर बो शिेवक कर्ातंीच्या थोडेच िदवस अगोदर 
ऑग ट १९१७ मध्ये, तो बो शिेवक पक्षात सामील झाला होता. तो पक्ष कर्ातंीनंतर स ारूढ होताच न या 
सरकारात तो पररा टर्मंतर्ी बनला होता व बो शिेवक पक्षात राहूनच तो लेिननच्या डा या िवरोधकानंा 
संघिटत करीत होता. 

 
१९१८ च्या ारंभी सू लॉकहाटर् पेटर्ोगर्ाडला पोहोचला त्यावळेी सोिवएत शातंता िश मंडळाचा 

नेता हणून पररा टर्मंतर्ी टर्ॉ की े त िलतोव कला गेलेला होता. 
 
जमर्नीशी शातंात करार करण्यासंबंधी प  आदेश देऊन टर्ॉ कीला े त िलतोव क येथे 

पाठिवण्यात आले होते. परंतु लेिननच्या त्या आदेशाचें पालन करण्याऐवजी, युरोपीय कामगारानंी उठाव 
करून त्याचंी सरकारे उलथून पाडावीत अशी क्षोभक आवाहने टर्ॉ की े त िलतोव क येथे करू 
लागला. ‘भाडंवलशाही राजवटींशी सोिवएत सरकार कधीही शातंता करार करणार नाही. शातंताही नाही 
व यु ही नाही!’ तो तेथे गरजून सागंत होता. ‘रिशयन ल कर आता लढा चालू ठेव ूशकत नाही, त्यामुळे ते 
आता िवसिर्जत होत आहे, पण आ ही शातंता करार मातर् करणार नाही’ असे त्याने जमर्न ितिनधींना 
कळिवले 

 
यु बदंी करणे, पण शातंता करार करण्यास मातर् नकार देणे आिण ल कराचे िवसजर्न 

करण्याबाबत बोलणे, या टर्ॉ कीच्या े त िलतोव क येथील वागणुकीचा ‘शु  वडेेपणा िंकवा त्यापेक्षाही 
काहीतरी भयंकर,’ अशा श दात संत  लेिननने िधःकार केला. 

 
लेिनन व टर्ॉ की याचं्यातील ा मतभेदामुंळे बरेच लाभ आप या पदरी पाडून घेता येतील अशा 

आशनेे ि िटश पररा टर् खाते त्यावळेी त्याचं्याकडे डोळे लावनू होते, असे लॉकहाटर्ने नंतर ‘ि िटश एजंट’ 
या त्याच्या मृितिचतर्ात नमूद केले. [रिशयन ल कराला लढा चालू ठेवणे अशक्य आहे हे कळत असूनही, जमर्नीशी शातंता करार 
केला तर आंतरार् टर्ीय कर्ातंीचा िव ासघात के यासारखे होईल या भिूमकेतून ‘जागितक कर्ातंीचा’ पुर कतार् टर्ॉ की े त िलतोव क येथे 
जमर्नीशी शातंता करार करण्यास तयार न हता. त्यामुळे शातंता करण्यासंबंधी लेिननने िदले या सूचनाही त्याने धुडकावनू लाव या. पिरि थतीचा 
अचूक अंदाज न आ याने तो तसा वागला, असे त्याच्या वागणुकीचे समथर्न नंतर टर्ॉ कीने केले. जमर्नीने १९१८ च्या ारंभी पुन्हा रिशयावर ह ा 
केला व पेटर्ोगर्ाड काबीज करून ते सोिवएत राजवट िचरडून टाकणार अशी पिरि थती िनमार्ण झाली. ते हा ३ ऑक्टोबर १९१८ रोजी भरले या 
पक्षाच्या बठैकीत त्याब ल बोलताना, ‘जमर्नीशी शातंता करार करण्याबाबत ज्यावेळी माझ्यासह आप यापैकी अनेक जण साशकं होते त्यावेळी 
कौतुका पद दूरदृ ीने, आमचा िवरोध मोडून काढून, शातंता करार करण्यािशवाय आप याला दुसरा पयार्य नाही, तो करार करणे आप याला भाग 
आहे असे अ ाहासाने ठणकावनू सागंणारा एकमेव नेता होता तो कॉ ेड लेिनन हे या मान्यवर सभेपुढे प  करणे मी माझे कतर् य समजतो; आ ही 
त्यावेळी चुकलो’ अशी िनःसंिदग्ध कबुली टर्ॉ कीने िदली. 

 



 

अनुकर्मिणका 

े त िलतोव क येथील टर्ॉ कीचे वतर्न हणजे लेिननला त्याने केले या िवरोधाची पिहलीच वेळ होती असे नाही. े त िलतोव क 
येथे टर्ॉ कीची ती गडबड चालू असता, त्याचा उजवा हात असलेला िनकोलाय केर्ि टन् की मा को येथे उघडपणे लेिननवर टीका  चालवनू, 
जमर्न सा ाज्यवादी, रिशयन बुज्वार् व लेिननच्या नेतृत्वाखालील कामगार याचं्यािवरु  कर्ािंतकारी यु  सुरू करण्याच्या व गना करीत होता. 
िवरोधकाचं्या त्या चळवळीतील टर्ॉ कीचा दुसरा साथीदार बुखािरन याने मा को येथे भरले या तथाकिथत डा या क युिन टाचं्या खास सभेपुढे 
एक ठराव माडंला व तो त्या सभेने पािरतही केला. ‘आंतरार् टर्ीय कर्ातंीच्या िहताच्या दृ ीने, आता नाममातर्च िश क रािहले या सोिवएत स ेच्या 
िवसजर्नाला मान्यता देणे समयोिचत ठरेल असे आ हाला वाटते’ असे नमूद करणारा तो ठराव होता. े त िलतोव क कराराच्या वेळी, बो शिेवक 
पक्षात फूट पाडून लेिननला पदच्युत करावे व नवे रिशयन सरकार थािपत करावे याकिरता िवरोधकाचें आतून आतून यत्न सुरू होते अशी 
कबुली नंतर १९२३ मध्ये बुखािरनने उघडपणे िदली.] 

 
टर्ॉ कीच्या अशा वागण्यामुळे े त िलतोव क येथील शातंता वाटाघाटी िफसकट या. जमर्न उ  

ल करी अिधकाऱ्यानंा बो शिेवकाशंी वाटाघाटी करण्याची तशी इच्छा न हतीच. टर्ॉ कीचे वागणे त्यामुळे 
त्याचं्या पथ्यावरच पडले. टर्ॉ कीच्या वागण्यामुळे जमर्न सा ाज्यवा ानंा त्यावळेी मदतच झाली असे 
लेिननचे मत होते. े त िलतोव क येथे एकदा िलआँ टर्ॉ की बठैकीत बोलत असता जमर्न जनरल मकॅ्स 
हॉफमन याने उ ामपणे टेबलावर पाय ठेऊन सवर् सोिवएत ितिनधींना माघारी जाण्यास सािंगतले. 
टर्ॉट् की पेटर्ोगर्ाडला परत आ यानंतर, झाले या काराब ल लेिननने नाराजी य  करताच ‘आगेकूच 
करण्याची जमर्नानंा िंहमतच होणार नाही’ असे हणून, लेिननने त्याच्या वतर्नाब ल घेतलेला आके्षप 
टर्ॉट् कीने उडवनू लावला. 

 
े त िलतोव क येथील शातंता वाटाघाटी तुट यानंतर दहाच िदवसानंी जमर्न ल कराने बाि टक 

समुदर्ापासून ते का या समुदर्ापयत संपूणर् पूवर् आघाडीवर चडं आगेकूच सुरू केली दिक्षणेकडे हजारो 
जमर्न सैिनकानंी युकेर्नचे अफाट मदैान यापले. मध्यभागी जमर्न सैन्याने पोलंडमाग मा कोच्या िदशनेे 
धडक मारली तर उ रेला जमर्नानंी नावार् काबीज केले, त्यामुळे पेटर्ोगर्ाडला धोका िनमार्ण झाला. संपूणर् 
पूवर् आघाडीवर झारकालीन रिशयन ल कराचा ितकार मोडून पडला, व सैिनक इत ततः िवखुरले. नव 
रिशयावर ाणािंतक संकटाची छाया पसरली. 

 
अशा त्या जीवनमरणाच्या संघषर्काळी बो शिेवक नेत्यानंी घाईघाईने संघिटत केले या सश  

कामगाराचं्या व लाल ल कराच्या तुक ा जमर्न आकर्मण थोपवनू धरण्याकिरता बाहेर पड या. न या 
लाल ल कराच्या पिह या तुक ा शतर्िूवरु  रणागंणात उतर या. २३ फे ुवारी रोजी कोव येथे जमर्न 
ल कराला अडिवण्यात आले. [ कोव येथे रिशयन सैन्याने २३ फे ुवारी रोजी जमर्न आगेकूच अडिवली तो िदवस लाल सैन्याचा 

जन्मिदन हणून रिशयात साजरा केला जातो.] तात्पुरते का होईना पेटर्ोगर्ाड बचावले. लागलीच, यावळेी टर्ॉ कीचा 
अंतभार्व न करता दुसरे सोिवएत शातंता िश मंडळ लेिननने तातडीने े त िलतोव कला पाठिवले. 

 
शातंतेची िंकमत हणून, युकेर्न, िफनलंड, पोलंड, कॉकेशस या देशाचंा ताबा, व सोने, गहू, तेल, 

कोळसा व अन्य खिनजे या वरूपात फार मोठी नुकसान भरपाई रिशयाने ावी अशा मागण्या जमर्नीने 
के या. 
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जमर्नीने घातले या या शातंता कराराच्या अटी घोिषत होताच संपूणर् रिशयात जमर्न सा ाज्यवादी 
लुटारंूिवरु  संतापाची एकच लाट उसळली. त्या कठोर शातंता करारा ारा सोिवएत रिशयाचे िवघटन 
घडवनू आणाव ेव सोिवएत राजवट िचरडून टाकावी ही आशा जमर्न ल कर े ी मनाशी बाळगून आहेत, 
असे भा य त्यावर लेिननने केले. 

 
त्या िबकट संगी दो त रा टर्ानंी सोिवएत रिशयाला जमर्नीिवरु  मदत करणेच शहाणपणाचे 

ठरेल असे सू लॉकहाटर्चे मत होते. जमर्नीने पुढे केले या अटी मान्य करून े त िलतोव कचा करार 
करण्याची सोिवएत सरकारची मुळीच इच्छा नाही, हे प च होते. लॉकहाटर्च्या मते, त्यावळेी 
बो शिेवकाचं्या मनात एकच न उभा ठाकलेला होता; तो हणजे त्या पिरि थतीत दो त रा टर्े काय 
करणार आहेत? सोिवएत सरकारला मान्यता देऊन ते त्याचं्या मदतीस धावतील की रिशयावर ती 
‘लुटारंूची शातंता’ लादण्यास ते जमर्नीला मोकळीक देतील? 

 
लेिननिवरु  टर्ॉ कीशी हातिमळवणी करणे ि िटश िहतसंबधानंा पोषक ठरेल असे ारंभी 

लॉकहाटर्ला वाटले होते. यावळेी, लेिननच्या शातंता नीतीमुळे कर्ातंीचा िव ासघात झाला आहे असे सागंून 
टर्ॉ की व त्याचे अनुयायी लेिननवर ह ा चढवीत होते. बो शिेवक पक्षातच एक ‘धमर्यु –गट’ 
(लॉकहाटर्चे श द) संघिटत करून व दो त रा टर्ाचंी मदत िमळवनू घेऊन लेिननला स ेवरून खाली 
खेचण्याचा यत्न टर्ॉ की करीत होता. 

 
रिशयाचा पररा टर्मंतर्ी टर्ॉ की े त िलतोव कहून परत आला ते हाच त्याच्याशी यि गत संबंध 

लॉकहाटने थािपत केले होते असे खु  लॉकहाटर्ने आप या ‘ि िटश एजंट’ या गंर्थात नमूद केले आहे. 
टर्ॉ कीच्या मो नी येथील खाजगी कायार्लयात त्या दोघानंी दोन तास बोलणी झाली होती. त्याच रातर्ी 
टर्ॉ कीब लचे त्याचे वतःचे मत लॉकहाटर्ने आप या दैनंिदनीत न दवले. त्यात तो हणाला, ‘टर्ॉ की 
हा असा माणूस आहे की रिशयासाठी लढता लढता एखादे वळेी तो मरणालाही सामोरे जाईल; पण के हा? 
तर ते बघण्याकिरता मोठा ेक्षकवगर् समोर असेल तरच!” 

 
सोिवएत पररा टर्मंतर्ी व ि िटश ह तक याचंी लवकरच चागंली ग ी जमली. लॉकहाटर् 

टर्ॉट् कीला लेव देिवदोिवच या जविळकीच्या नावाने संबोधू लागला, तर टर्ॉ की लेिननिवरु  मोठा 
उठाव घडवनू आणण्याची व ने रंगव ूलागला. पण लेिननला दूर सारून स ासूतेर् हाती घेण्याची क्षमता व 
सामथ्यर् टर्ॉ कीत नाही हे लवकरच लॉकहाटर्ला कळून चुकले. तो त्याच्या ‘ि िटश एजंट’ या गंर्थात 
हणतो,–‘टर्ॉ की हा मोठा कुशल संघटक व िनध ा छातीचा माणूस आहे. पण नैितक बाबीत मातर् 
ह ीपुढे जशी माशी पूणर्पणे िन भ ठरेल िततकाच तो लेिननपुढे अगदी नगण्य ठरतो. मंितर्मंडळात एकही 
असा माणूस नाही की जो वतःला टर्ॉ कीच्या बरोबरीचा मानीत नाही. या उलट त्या त्येकाला लेिनन 
हणजे एक दैवत वाटते, त्याचा त्येक श द ते िनःशकं मनाने मान्य करतात.’ रिशयात जे काही करावयाचे 
ते लेिनन ाराच करावे लागेल अशा िन कषार् ती शवेटी लॉकहाटर् आला. रेमंड रॉिबन्सचेही मत तसेच होते 
हेही त्याला लवकरच कळून चुकले. ‘ यि शः मला टर्ॉ कीब ल नेहमीच जबरद त साशकंता वाटत 
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आली आहे. टर्ॉ की हणजे एक मोठे निचन्हच आहे. त्याचा असीम अहंकार व औधत्य यामुळे तो 
कोणत्या वळेी काय करील, कसा वागेल याचा काही नेमच नाही असे मला नेहमी वाटायचे,’ असे टर्ॉ की 
ब ल बोलताना रॉिबन्स हणाला. 

 
पेटर्ोगर्ाडला आ यानंतर थोडेच िदवसात लोकहाटर्ची रॉिबन्सशी भेट झाली होती. रिशयन 

सम याबंाबत त्या अमेिरकन माणसाच्या वा तववादी भिूमकेमुळे लॉकहाटर् चागंलाच भािवत झाला होता. 
सोिवएत सरकारला मान्यता न देण्याबाबतच्या दो त रा टर्ाचं्या तकर् वादात रॉिबन्सला मुळीच अथर् वाटत 
न हता. बो शिेवकानंा जमर्नीचा िवजय हायला हवा आहे या झारशाही ह तकाचं्या अथर्शून्य बडबडीब ल 
त्याला वाटत होता तो नुसता ितर कार! झारकालीन रिशयातील भयानक दुरव था, अन्याय व जुलुम 
याखाली दडप या गेले या को ावधी रिशयनानंी बो शिेवकाचं्या नेतृत्वाखाली केलेला अभतूपूवर् उठाव 
याब ल त्याने मो ा कळकळीने व भावी श दात लॉकहाटर्ला मािहती करून िदली. 

 
आप या मताच्या समथर्नाथर् हणूनच की काय न या सरकारच्या कामकाजाची प ती लॉकहाटर्ने 

त्यक्षपणे पाहावी याकिरता रॉिबन्स त्याला मो नी येथे घेऊन गेला. सोिवएत सरकारिवरु  
कटकार थाने करून रिशयातील दो त रा टर्ाचें दूतावास केवळ जमर्नीचाच फायदा करून देत आहेत असे, 
पेटर्ोगर्ाडच्या र त्यावरील बफार्च्या भरुभरुीतून जात असता रॉिबन्स कडवटपणाने लॉकहाटर्ला सागंत 
होता. ‘सोिवएत सरकार ि थर झालेले असून ती व तूि थती दो त रा टर्े िजतक्या लवकर मान्य करतील 
तेवढे बरे’ असे तो हणाला. 

 
अथार् , दो त रा टर्ाचें रिशयातील इतर ितिनधी व गु  हेर रिशयातील पिरि थतीचे अगदीच 

वगेळे िचतर् त्याच्यापुढे रंगवतील, त्याचं्या त्या कथनाच्या समथर्नाथर् वाटेल तेवढे तथाकिथत साक्षीपुरावे व 
‘अ सल’ हणून खोटीनाटी कागदपतेर् सादर करतील अशी भीती त्याने य  केली. नाना कारच्या 
बनावट कागदपतर्ाचंी मानवी इितहासात पूवीर् कधी झाली नसेल इतकी चडं पैदास सध्या रिशयात होत 
आहे, असे रॉिबन्सने लॉकहाटर्ला सािंगतले. एवढेच न हे तर खु  रॉिबन्स एक बो शिेवक आहे आिण 
अमेिरकेकिरता रिशयाकडून यापारी सवलती िमळवनू घेण्याचा तो यत्न करीत आहे हे िस  करून 
दाखवणारी कागदपतेर्ही सृत होत आहेत अशी मािहती त्याने िदली. 

 
रॉिबन्स व लॉकहाटर् याचें लवकरच प े  मेतकूट जमले. रोज सकाळची न्याहारी ते एकतर्च घेत व 

त्याच वळेी पर पर स याने िदवसभराच्या कामाची िनि ती करीत. सोिवएत सरकारला मान्यता ावी 
याकिरता त्याचं्या सरकारानंा वृ  करणे व पूवर् आघाडीवर जमर्नीला िवजय िमळू नये याकिरता यत्न 
करणे ही त्या दोघाचंीही उि े समान होती. [लॉकहाटर् व रॉिबन्स यानंा च अिधकारी कॅ न जीन सादौल हा एक मोलाचा 
साथीदार िमळाला. तो पॅिरसमध्ये पूवीर् एक यश वी वकील व सोशिल ट ितिनधी होता, रिशयात त्यावेळी तो सोिवएत सरकार व च सरकार 
यातंील संपकर्  अिधकारी हणून काम करीत होता. रिशयातील एकूण पिरि थतीबाबत त्याची मते लॉकहाटर् व रोिबन्स याचं्या मताशंी िमळतीजुळती 
होती. रिशया ती दो त रा टर्ानंी घेतले या भिूमकेवर तो करीत असले या िनिर्भड व खर टीकेमुळे च राजदूत नौलेन्स याचे शतर्ुत्व त्याने 
ओढवनू घेतले होते. सादौल, रॉिबन्स व लॉकहाटर् हे सगळेच बो शिेवक बनले आहेत असा चार नौलेन्सने त्यावेळी चालिवला होता. नौलेन्स हा 
एक क र ितिकर्यावादी होता. ान्समधील िनवडक भाडंवलदार कुटंुबाचं्या भावामुळे त्याची राजकीय मते साकार झाली होती, ान्स 
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सरकारशी वतंतर्पणे संपकर्  साधण्याचा सादौलचा अिधकार त्याने काढून घेतला. एवढेच न हे तर सादौलचा खाजगी पतर् यवहारही तो तपासून 
पाहू लागला. 

 
अमेिरकन राजदूत डेि हड ािन्सस यावर रॉिबन्सच्या मताचा भाव पडू नये या दृ ीने राजदूत नौलेन्स याने रॉिबन्सिवरु  एक 

कुजबुज मोहीमच सुरू केली होती अशी मािहती सू लॉकहाटर्ने आप या ‘ि िटश एजंट’ या पु तकात िदली आहे. त्याच्या एका सिचवाने तर 
ािन्ससच्या देखत एकदा उघडपणे िवचारले की ‘अमेिरकेचा राजदूत खरा कोण? ािन्सस की रॉिबन्स?’ अशा कारामुळे राजदूत ािन्ससच्या 

मनात रॉिबन्सब ल अढी िनमार्ण होऊन, तो आपली जागा तर घेणार नाही ना अशी कुशकंा त्याच्या मनाला अ व थ करू लागली. कालेिदनशी 
चालले या त्याच्या गु  यवहाराबाबत रॉिबन्सने बो शिेवकानंा मािहती िदली असावी असाही संशय तो घेऊ लागला.] 

 
आिणबाणीचा क्षण 
 

१९१८ च्या वसंतात सोिवएत सरकारपुढे मोठा िबकट पेच संग उभा ठाकला होता. े त 
िलतोव क करारावर िश ामोतर्ब करण्यास सोिवएत सरकारने नकार िद यास ते सरकार जबरीने उलथून 
पाडायचे याकिरता जमर्नीची तयारी चालू होती. दुसरीकडे, आकजल, ममर्न् क व डॉन के्षतर्ात संघिटत 
होत असले या ितकर्ािंतकारी ल करानंा इंगर्ज व च गु पणे पािंठबा देत होते, तर दो ताचं्या संमतीने 
लािदव तोक काबीज करून सैबेिरयावर ह ा करावा अशी योजना जपान आखीत होते. 

 
पेटर्ोगर्ाडवर जमर्न ह ा होण्याचा धोका अस यामुळे राजधानी मा को येथे हलिवण्याचे सोिवएत 

सरकारने ठरिवले अस याने लेिननने एका मुलाखतीत लॉकहाटर्ला सािंगतले. ‘तशीच वळे आली तर 
बो शिेवक अखेरपयत लढतील, तसे करताना अगदी वो गा व उरलपयत माघार घ्यावी लागली तरी 
चालेल, पण ते लढतील ते दो त रा टर्ाचं्या हातातील बाहुले हणून न हे तर वतंतर्पणे वतःसाठी 
लढतील; ही आमची भिूमका दो त रा टर्े समजून घेतील तर रिशया व दो त रा टर्े यात उ म सहकायर् 
थािपत होऊ शकेल, जमर्नाचंा ितकार करण्याकिरता सोिवएत रिशयाला मदतीची अत्यंितक गरज 

आहे’ असे त्याने लॉकहाटर्ला सािंगतले, पण त्याचबरोबर काहीशा उ ेगाने तो पुढे हणाला, ‘पण मला 
खातर्ी आहे, तुमचे सरकार या दृ ीने एकंदर पिरि थतीचा िवचारच करणार नाही. ते ितिकर्यावादी 
सरकार आहे, त्यामुळे ते रिशयन ितिकर्यावा ानंाच मदत करेल.’ 

 
लॉकहाटर्ने या मुलाखतीचा थोडक्यात वृ ातं ि िटश पररा टर्खात्याला कळिवला. काही 

िदवसातच लंडनहून त्याला साकेंितक भाषेत एक संदेश आला. घाईघाईने साकेंितक श दाचंी उकल 
करून लॉकहाटर्ने लंडन सरकारचा तो आदेश वाचला. रिशयाला त्यावळेी कोणत्या एका गो ीची खरी 
गरज असेल तर ती हणजे बो शिेवझमचे लवकरात लवकर िनमूर्लन करू शकणाऱ्या ‘िन ावान’ 
रिशयनाचें नेतृत्व करणाऱ्या िन यी व धाडसी अशा लहानशा ि िटश अिधकारी वगार्ची, असे लंडनमधील 
एका ल करी तज् ाचे मत अस याचे त्या संदेशा ारा लॉकहाटर्ला कळिवण्यात आले होते. 

 
२३ फे ुवारी रोजी राजदूत ािन्ससने आप या पुतर्ाला िलिहले या पतर्ात कळिवले–‘राहता 

येईल िततके िदवस रिशयात राहण्याचे मी ठरवतो आहे. रिशयाने जर वतंतर्पणे जमर्नीशी शातंता करार 
केला–तसा ते करतील असा माझा अंदाज आहे, तर मी जमर्नाचं्या हाती पडेन हा धोका संभवतच नाही. 
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अथार्  तशा शातंता कराराने दो त रा टर्ावंर जबरद त आघात होणार आहे. त्यामुळे बो शिेवक सरकारला 
तसा शातंता करार करण्याचा काहीही अिधकार नाही अशी भिूमका रिशयातील काही गट घेणार असतील 
तर त्यानंा पािंठबा देऊन उठावास उ ु  करावे असा यत्न मी करणार आहे.’ 

 
हे पतर् िलिह यानंतर राजदूत ािन्सस च राजदूत नौलेन्स व अन्य दो त मुत्स ी याचंी जी बठैक 

भरणार होती, ितला उपि थत राहण्यास िनघाला. ही बठैक मा को व आकजल यामध्ये वसले या वलोग्दा 
या लहानशा गावी आयोिजत करण्यात आली होती. सोिवएत राजवटीशी कोणत्याही कारे सहकायर् 
करावयाचे नाही हे दो त रा टर्ानंी आधीच ठरवनू टाकले होते हे उघडच होते. 

 
 रॉिबन्सने या एकंदर पेच संगावर टर्ॉ कीशी चचार् केली. लेिननला िवरोध करण्यात आपली चूक 

झाली अशी त्यावळेी टर्ॉ कीने नुकतीच उघडपणे कबुली िदली होती व पुन्हा लेिननची मजीर् संपादन 
करण्याच्या यत्नात त्यावळेी तो होता. 

 
 ‘ े त करारावर िश ामोतर्ब होऊ नये अशी तुमची इच्छा आहे काय?’ टर्ॉ कीने रॉिबन्सला 

िवचारले. 
 
‘अथार्तच! पण लेिननला तर तो करार हायला हवा आहे, आिण मंतर्ी महोदय, प च बोलायचे 

झाले तर आज सगळी सूतेर् आहेत ती लेिननच्या हाती!’ रॉिबन्स उ रला. 
 
‘तु ही चुकता आहात!’ टर्ॉ की हणाला. ‘जमर्नीकडून रिशयाला असले या धोक्याची पुरेपूर 

जाणीव लेिननला आहे, आिण हणूनच दो त रा टर्ाचंा पािंठबा व सहकायर् िमळेल अशी खातर्ी जर त्याला 
वाटली तर े ट िलतोव कचा करार तो उधळून लावील; व तशी गरज पडली तर पेटर्ोगर्ाड व मा कोपासून 
एकाटेिरनबगर्पयतही माघार घेऊन व उरल के्षतर्ात आघाडी ि थर करून दो ताचं्या मदतीने जमर्नीिवरु  
लढण्यास तो िनि तच िस  होईल.’ 

 
रॉिबन्सच्या िवनंतीला मान देऊन अमेिरकन सरकारला पाठिवण्याकिरता लेिननने अिधकृतपणे 

एक खिलता तयार केला. त्याच्या आवाहनाला अनुकूल ितसाद िमळेल अशी व तुतः त्याला मुळीच आशा 
न हती. पण यत्न करून पाहायला त्याला हरकत वाटत न हती. त्या खिलत्यात महत्त्वाचा मजकूर असा 
होता–जर (अ) अिखल रिशयन काँगेर्स ऑफ सोिवएत्सने े त िलतोव कच्या कराराला मंजुरी देण्यास 
नकार िदला, व (ब) जमर्नीने यु बदंी करार मोडून पुन्हा रिशयावर चढाई केली तर (१) जमर्नीिवरु च्या 
ल ात सोिवएत सरकार पािंठ याकिरता अमेिरका, गेर्ट ि टन व ान्स याचं्यावर िवसंबनू राहू शकते 
काय? (२) नजीकच्या भिव यात, ल करी सािहत्य, दळणवळण साधने व जीवनाव यक व तू अशा 
कोणत्या वरूपाची मदत िकती व कोणत्या अटीवर िमळू शकेल? (३) िवशषेकरून अमेिरकेकडून 
रिशयाला कोणत्या कारचा पािंठबा िमळू शकेल?’ 
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े त िलतोव क शातंता कराराला मान्यता देण्याच्या नाचा िवचार करण्याकिरता अिखल 
रिशयन सोिवएत काँगेर्सची सभा १२ माचर् रोजी भरणार होती. परंतु रॉिबन्सच्या िवनंतीवरून १४ माचर्पयत 
ती बठैक लाबंणीवर टाकण्याचे लेिननने कबलू केले. त्यामुळे ि िटश व अमेिरकन सरकाराचंी मने 
वळिवण्याकिरता लॉकहाटर् व रॉिबन्स यानंा जा तीचे दोन िदवस िमळणार होते. 

 
 ५ माचर् १९१८ रोजी सोिवएत सरकारला मान्यता ावी असे कळकळीचे िवनंतीवजा आवाहन 

करणारी तार लॉकहाटर्ने ि िटश पररा टर् खात्याच्या कायार्लयाला केली. ‘कर्ातंीनंतरच्या काळात रिशयाशी 
सामंज य व सलोखा थािपत करून आप या रिशयातील िहतसंबधंाचें संवधर्न करण्याची उ म संधी, 
रिशयावर कठोर करार लादून जमर्नीने जणू आप याला िदली आहे. रिशया जमर्नीच्या भावाखाली जाऊ 
नये असे जर ि िटश सरकारला वाटत असेल तर ही संधी आपण गमाव ूनये अशी कळकळीची िवनंती 
आहे.’ लंडनहून लॉकहाटर्च्या या तारेचे उ र आले नाही. पतर् आले ते त्याच्या पत्नीकडून! त्याच्या 
रिशयासंबंधीच्या भिूमकेमुळे तो ‘लाल’ बनला आहे, अशी पररा टर् खात्यात सवर्तर् कुजबुज होत असून त्याने 
यापुढे त्या दृ ीने सावधिगरी बाळगावी असा इशारा ितने आप या पतर्ात त्याला िदला होता. 

 
१४ माचर् रोजी मा कोत ऑल रिशयन सोिवएत काँगेर्सची सभा सुरू झाली. े त कराराला मंजूरी 

देण्याबाबत त्या सभेत दोन िदवस व दोन रातर्ी सतत वाद चालू होता. टर्ॉ की गट कराराला कडवा 
िवरोध करून, सामान्य जनतेच्या मनात त्या अत्यंत अि य ठरणाऱ्या करारामुळे दाटले या संतापाचा 
उपयोग, लेिननिवरु  वतःच्या राजकीय उि ाचं्या पूतीर्किरता करून घेण्याचा यत्न करीत होता. वतः 
टर्ॉ की मातर् सभेला हजर न हता. रॉिबन्सने नंतर हट या माणे तो पेटर्ोगर्ाड येथे फुरगटून बसला होता. 

 
दुसऱ्या रातर्ी, सभा सुरू असता, सुमारे अकरा साडेअकरा वाजता यासपीठानजीकच बसले या 

रॉिबन्सला लेिननने खूण करून जवळ बोलािवले व िवचारले, ‘तुमच्या सरकारकडून तुमच्याकडे काय 
बातमी आली आहे?’ ‘काहीच नाही.’ रॉिबन्स उ रला. ‘लॉकहाटर्कडे त्याच्या सरकारकडून काही संदेश 
आला का?’ या लेिननच्या नालाही रॉिबन्सने नकाराथीर् उ र देताच लेिननपुढे दुसरा काही पयार्यच 
उरला नाही, ‘ यासपीठावर जाऊन ती आता करारावर िश ामोतर्ब करण्याची िशफारस करणार आहे. हा 
करार मंजूर होईल,’ लेिननने रॉिबन्सला सािंगतले. 

 
काँगेर्स सद यापुंढे एक तास लेिनन बोलत होता. तो करार हणजे रिशयावर एक फार मोठा 

आघात आहे हे सत्य लपवनू ठेवण्याचा त्याने थोडाही यत्न केला नाही. एकाकी पडलेले सोिवएत सरकार 
चारही बाजंूनी संकटानंी घेरले गेलेले असून, काहीही झाले तरी त्या सरकारला विहताच्या दृ ीने उसंत 
िमळणे अत्याव यक अस याचे त्याने सद यानंा पटवनू सािंगतले. े त िलतोव क करारावर शवेटी अत्यंत 
नाईलाजाने काँगेर्सने िश ामोतर्ब केले. ‘स  पिरि थतीत रिशयन लोकतंतर्ाचे सोिवएत सरकार एकाकी 
उभे असून, जमर्न सा ाज्यवादी आकर्मणास त ड देण्यास ते असमथर् आहे, त्यामुळे कर्ािंतकारी रिशयाचे 
संरक्षण हाव ेया हेतूने, नाईलाजाने, त्याच्यावर लादण्यात आले या अटींना सोिवएत सरकार मान्यता देत 
आहे’ अशा आशयाचे घोषणापतर्क काँगेर्सने काढले. 
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कामिगरीची अखेर 
 

राजदूत ािन्ससने २ मे १९१८ रोजी अमेिरकेच्या पररा टर् खात्याला एक तार पाठिवली–‘रॉिबन्स 
व बहुधा लॉकहाटर्ही सोिवएत सरकारला मान्यता ावी अशा मताचे आहेत. परतंु तु ही व इतरही दो तानंी 
तशी मान्यता देण्यात सतत िवरोध केला आहे. मीही त्याब ल कधीही िशफारस केली नाही व त्यात माझी 
काही चूक झाली असे मला वाटत नाही.’ 

 
या तारेचा हायचा तो पिरणाम झाला. ‘एकूण पिरि थतीत िवचार िविनमयाकिरता तु ही ताबडतोब 

परत िनघून याव े हे अगत्याचे आहे’ अशी पररा टर्सिचव लािन्संग याने पाठिवलेली तार काही िदवसातच 
रॉिबन्सला िमळाली. 

 
लािदव तोक येथून मायदेशी जाण्याकिरता टर्ान्ससैबेिरयन रे वनेे त्या बदंराच्या िदशनेे 

िनघाले या रॉिबन्सला तेथे पोहोचेपयत तशाच आशयाच्या तीन तारा िमळा या. त्याने कोणत्याही कारचे 
जाहीर िनवदेन करू नये अशी ताकीदही त्याला देण्यात आली. 

 
वॉिंशग्टनला परत गे यानंतर रेमंड रॉिबन्सने त्याचा अहवाल पररा टर् सिचव लािन्सग याला सादर 

केला. त्यात, सोिवएत रिशयात दो त रा टर्ानंी कोणत्याही कारे ह तके्षप करण्याच्या क पनेचा त्याने ती  
श दात िधः ार केला. एवढेच न हे तर अमेिरका व रिशया याचें यापारी संबंध दृढ व वृिं गत हावते 
याकिरता एका योजनेचा मसुदाही त्याने त्या अहवालाला जोडला. अध्यक्ष िव सनला देण्याकिरता खु  
लेिननने तो रॉिबन्सच्या वाधीन केला होता. पण लेिननचा तो कायर्कर्म अध्यक्ष िव सनपयर्त कधी पोचलाच 
नाही. रॉिबन्सने िव सनची भेट घेण्याचा पु कळ यत्न केला. पण त्यात त्याला यश आले नाही. 
पावलोपावली त्याच्या मागार्त अडथळे उभे केले गेले. त्याबाबत वृ पतर्ातं बातमी देण्याचा त्याने यत्न 
केला. पण कधी वृ पतर्ानंी त्याकडे पूणर् दुलर्क्ष केले, तर कधी त्याने िदले या बातमीला िस ी िदली गेली 
ती अगदी िवकृत वरूपात! 

 
पण एव ावरही गो ी थाबं या नाहीत. त्याच्या अहवालाचा त्याला अपेिक्षत तो पिरणाम होणे तर 

दूरच, उलट बो शिेवझम व जमर्न चार याचंी चौकशी करण्याकिरता थािपत झाले या िसनेट 
किमटीपुढे वतःचा बचाव देण्याकिरता उभे राहण्याचा संग रॉिबन्सवर ओढवला. त्या सिमतीपुढे आप या 
भिूमकेचे समथर्न करताना रॉिबन्स हणाला, ‘मी जर आज खरे बोललो, व खोटे बोलून त्या मंडळींवर 
िचखलफेक केली नाही, ते जमर्नीचे ह तक आहेत, खुनी, गुन्हेगार आहेत असे हटले नाही तर मी 
बो शिेवक ठरतो असे िदसते. पण रिशयातील एकंदर पिरि थतीचे िनरीक्षण करण्याची अन्य कोणत्याही 
दो त ितिनधीपेक्षा, उ म संधी मला तेथे िमळाली, व कोणत्याही कारे भावनेच्या आहारी न जाता, 
ेषभावनेला बळी न पडता, केवळ व तुिन  दृ ीकोनातून (माझी मते त्याचं्या मताशंी िमळती नसली तरी) 
तेथील लोक व तेथील राजकीय चळवळी याब ल सत्य तेवढेच मला सागंायचे आहे. रिशयन लोकानंा ज्या 
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कारचे सरदार हवसेे वाटते तसे ते थापण्याचा त्यानंा पूणर् अिधकार आहे असे मला वाटते, मग ते मला 
अनुकूल असो वा नसो, ते माझ्या तत्त्वाशी जुळणारे असो िंकवा नसो! पूवर्गर्ह िंकवा असत्य िवधाने यानंी 
िदशाभलू होऊ न देता रिशयात आजच्या क्षणी काय चालले आहे ते मोक या मनाने जाणून घेणे, व त्या 
दृ ीने ामािणकपणे, न्या य व िहतकारक अशी नीती िनि त करणे ही आजची खरी गरज आहे; श ाचं्या 
बळावर तत्त्व े िंकवा सै ािंतक भिूमका िचरडून टाकता येतील असे मला मुळीच वाटत नाही. अिधक 
चागं या मानवी जीवनाची गरज चागंले मानवी जीवनच भागव ूशकते.’ पण रॉिबन्सच्या त्या ामािणक 
आवाहनाचा कवडी इतकाही उपयोग झाला नाही. असत्य मािहती व पूवर्गर्ह याचं्या उसळत्या लाटेत त्याचा 
आवाज िवरून गेला. 

 
१९१८ च्या गर्ी मात अमेिरकेचे यु  रिशयािवरु  न हे तर जमर्नीिवरु  चालू असले तरी न्ययूॉकर्  

टाई स यासारखे अमेिरकेचे आघाडीचे वृ पतर्, ‘आपले सवार्त भयानक व घातक शतर्ू,’ ‘सवर्भक्षक नरपशू’ 
असे बो शिेवकाचें वणर्न करीत होते. सोिवएत नेते हे जमर्नीचे ‘पगारी ह तक’ आहेत असा चार सवर् 
अमेिरकन वृ पतेर् सरसकट करीत होती. ‘खािटक,’ ‘खुनी,’ ‘वडेे,’ ‘र िपपासू गुन्हेगार,’ अशा शलेक्या 
िवशषेणाचंा वापर लेिनन व त्याचे सहकारी याब ल िलिहताना अमेिरकन वृ पतेर् करीत होती. ‘भयानक 
घातक पशू’ अशा श दात खु  काँगेर्समध्ये त्याचंा उ ार होत होता. 

 
१९१८ च्या जुलैपयत राजदूत ािन्सस हा रिशयात होता. त्या त्याच्या मु ामात, रिशयन जनतेचे 

सोिवएत सरकार उलथून पाडावे असे आवाहन करणारी घोषणापतर्के व िनवदेने तो अधून मधून काढत 
होता. तो अमेिरकेला परत जाण्यास िनघाला ते हा िचचेिरन या न या सोिवएत पररा टर् मंत्र्याने अमेिरकन 
जनते ती सिदच्छा य  करणारी तार त्याला पाठिवली. त्या तारेचे ािन्ससने काय केले याची मािहती 
त्यानेच त्याच्या ‘रिशया ॉम द अमेिरकन ए बसी’ या गंर्थात िदली आहे. तो हणतो, ‘अमेिरकन 
शातंतावा ानंा भािवत करणे हा त्या तारेचा उ ेश उघडच होता. ती तार पररा टर् खात्याला पोचती केली 
तर वृ पतर्ां ारा ती अमेिरकन जनतेपयत पोहोचेल या भीतीने मी ती तार पररा टर् खात्याला कधी िदलीच 
नाही.’ 

 
सू लॉकहाटर् काही काळ रिशयातच रािहला, ‘खरे हणजे मी राजीनामा देऊन मायदेशी 

परतायला हव ेहोते,’ तो नंतर हणाला. पण ि िटश ह तक हणून आप या पदावर तो तसाच कायम 
रािहला. आप या ‘ि िटश एजंट’ या गंर्थात त्याने नंतर अशी कबुली िदली की रिशयातील त्याच्या त्या 
मु ामात जमर्नीिवरु  न हे तर रिशयाच्या स ारूढ सरकारिवरु  सुरू झाले या मोिहमेत, त्याच्या 
नकळत तो अिधकािधक गुरफटत गेला. 
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करण ३ 

 
िन णात गु हेर 

 
 

ए . मािसनो याचे आगमन 
 

१९१८ मध्ये, परकीय शतर्ूंच्या ल कराचंा पडलेला वढेा व अंतगर्त के्षतर्ात ितकर्ािंतवा ाचं्या 
कटकार थानामुंळे िनमार्ण झालेला धोका, या कारणानंी कर्ातंीच्या क्षोभामुळे अगोदरच ढवळून 
िनघाले या पेटर्ोगर्ाड शहाराची ि थती अगदी भयावह झाली होती. अ धान्य, सपर्ण, दळणवळण इत्यादी 
गो ींचा मागमूसही कोठे िदसत न हता. ओसाड, कचरा साचले या र त्यावंर, ेडकरता कधीही न 
संपणाऱ्या रागंातं उभे असलेले फाटक्या कप ातंील थकले भागलेले ीपुरुष थंडीत कुडकुडत होते. 
दीघर् उदासीन रातर्ींना गोळीबाराच्या आवाजाने दचकून जाग येत होती. चोर गुंडाचं्या टो या, सोिवएत 
राजवटीचे आदेश धा यावर बसवनू, लटालूट करीत, जनतेत दहशत िनमार्ण करीत शहरात धुमाकूळ 
घालीत होत्या. [या सोिवएतिवरोधी टो यापैंकी अनेक जण वतःला अराजकवादी हणवनू घेत. जमर्न ल करी गु हेर खात्याकडून त्यानंा 
पैसा पुरवला जात होता तो एकाच उि ाने–की त्यानंी रिशयात दंगली व अि थरता िनमार्ण करून जमर्न ह तके्षपाला िनिम  िमळवनू ावे; 

रॉिबन्स व लॉकहाटर् यानंी संयु पणे केले या चौकशीत या सवर् गो ी उघडकीस आ या.] सश  कामगार घरोघरी जाऊन 
अ धान्याचे साठे हुडकून काढीत होते; अ धान्याचा काळाबाजार करण्याऱ्याचंी, लुटारंूची व 
दहशतवा ाचंी धरपकड करीत होते. 

 
एकंदर पिरि थतीवर सोिवएत सरकारचे िनयंतर्ण अजून थािपत झालेले न हेत. झारशाहीतील 

भोगिवलास व ऐषाराम याचं्या खाणाखुणा व जनतेचे अतीव दैन्य दािरदर्य यातील तफावत मनाला सु  
मनाला सु  करीत होती. सोिवएत राजवटीच्या पतनाची भािकते करणारी सोिवएत िवरोधी वृ पतेर् रोज 
कािशत होत होती. खिर्चक, आिलशान हॉटे स व उपहारगृहे अजूनही चालूच होती व तेथे िंकमती, 
फॅशनेबल पोषाखातील मंडळींची गदीर् होत होती. रातर्ीची ‘कॅबेरे’ नृत्यगृहे ग  भरलेली असत. म पान व 
नृत्ये याचं्या आतषबाजीत, झारकालीन अिधकारी, बॅले निर्तका, काळाबाजार करणारे, हे सवर् जेवणाच्या 
टेबलाशंी गदीर् करून, ‘जमर्न्स मा कोवर चाल करून जात आहेत,’ ‘टर्ॉ कीने लेिननला अटक केली 
आहे,’ ‘लेिनन वडेा झाला आहे,’ अशा नाना कारच्या अफवा पसरवीत होते. वे ा आशा व खो ा 
िनराधार बात या याचंी होडका इतकीच रेलचेल होत होती. कटकार थानानंा ऊत येत होता. 

 
त्या वसंतात ए . मािसनो नावाची एक य ी पेटर्ोगर्ाडमध्ये आली होती. तो वतः एक तुकीर् व 

पौवार्त्य यापारी अस याचे तो सागंत होता! िफ ट, गंभीर चेहऱ्याचा, का या डो याचंा, िवशाल 
भाल देशाचा चािळशीतील मािसनो ल करी थाटात ताठ, भराभर पण चोरपावलानंी चाले. तो चागंला 
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ीमंत असावा असे वाटत होते. बायकानंा तो मोठा आकषर्क वाटायचा. पेटर्ोगाड शहरातील तत्कालीन 
ग धळात, आप या कामकाजिनिम  हा मािसनो मो ा ऐिटत िंहडताना िदसे. 

 
रोज संध्याकाळी मािसनो पेटर्ोगर्ाडच्या एका धुरकटले या लहानशा ब कोव कॅफे या उपहारगृहात 

सोिवएत िवरोधकाचं्या नेहमीच्या अ यावर जाई. कॅफेचा मालक सजीर् ब कोव त्याचे मो ा आदरपूवर्क 
वागत करी. उपहारगृहाच्या माग या बाजूला असले या एका खोलीत अनेक ीपुरुषानंा तो भेटे. ते 
त्याच्याशी दबले या आवाजात बोलत–कोणी रिशयन भाषेत, कोणी इंगर्जीतून तर कोणी च भाषेत! 
मािसनोला अनेक भाषा अवगत होत्या. 

 
न याने थािपत झालेले सोिवएत सरकार देशात सवर्तर् पसरले या ग धळातून शातंता व 

सु यव था थापन करण्याकिरता धडपडत होते. ितकर्ातंीच्या सतत जाणवणाऱ्या ाणघातक धोक्यामुळे 
संघटना उभारणीचे चडं काम अिधकािधक कठीण होत होते. लेिनन हणाला त्या माणे बुज्वार्, जमीनदार 
व सगळा धिनक वगर् कर्ातंीला सुरंुग लावण्याचा आटोकाट यत्न करीत होता. या एकंदर पिरि थतीमुळे 
अंत थ व परकीय शतर्ूंना त ड देण्याकिरता लेिननच्या िशफारसीवरून घातपात व हेरिगरीिवरोधी एक 
खास संघटना उभारण्यात आली. त्या संघटनेच्या नावाच्या आ ाक्षरावंरून ‘चेक’ या संिक्ष  नावाने ती 
संघटना ओळखली जाऊ लागली. [१९२२ मध्ये ‘चेका’ संघटना िवसिर्जत करण्यात येऊन त्याऐवजी ओ.जी.पी. य.ू (युनायटेड टेट 
पोिलिटकल ऑगर्नायझेशन या अथार्च्या रिशयन नावाची आ ाक्षरे) ही संघटना उभारण्यात आली. पुढे १९३४ मध्ये ओ.जी. पी. य.ू ही बरखा त 
करण्यात येऊन ए . के. ही. डी. (िडपाटर्मट ऑफ पि लक सेक्युिरटी अंडर द सोिवएत किमसािरएत ऑफ इंटनर्ल अफेअसर्) ही संघटना 
उभारली गेली.] 

 
जमर्न आकर्मणाच्या धा तीने १९१८ च्या गर्ी मात सोिवएत सरकार मा कोला हलिवण्यात आले 

ते हा त्यापाठोपाठ मािसनोही मा कोला गेला. पण मा कोत त्या ीमंत व ऐटदार यापाऱ्याच्या बिहरंगात 
एकदमच बदल झाला. आता तो कामगाराचें कातडी जॅकेट व टोकदार टोपी पिरधान करू लागला. 
केर्मिलनमध्ये त्याची जा ये सुरू झाली; केर्मिलनच्या महा ाराशी सोिवएत सरकारच्या तरुण, क युिन ट 
लेिटश रक्षकाने त्याला अडवताच त्याने एक अिधकृत सोिवएत दाखला त्याच्यासमोर धरला. त्या 
दाख यावरून तो पेटर्ोगर्ाड चेकाच्या गुन्हेगारी शाखेचा एक ह तक असून त्याचे नाव िसडने जॉजिवच 
रेिलन् की आहे असे िदसत होते. त्यामुळे त्या कॉ ेड रेिलन् कीला आत जाण्याची परवानगी त्या रक्षकाने 
िदली. 

 
मा कोच्या दुसऱ्या एका भागात, बलेॅ निर्तका दागमारा िहच्या आिलशान सुशोिभत घरात मािसनो 

उफर्  चेकाचा कॉ ेड रेिलन् की हा ि िटश गु हेर खात्याचा ह तक मिॅसआ कॉन्सटंटाईन हणून ओळखला 
जात होता. ि िटश दूतावासात लॉकहाटर्ला मातर् तो खरा कोण ते चागंले ठाऊक होते. तो होता गूढतेच्या 
अवगुंठनात दडलेला ि िटश हेर खात्याचा सवार्त िन णात गु  हेर–िसडने रॅली. 
 
िसडने रॅली 
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पिह या महायु काळात, राजकीय के्षतर्ात नाना कारची गैर व काळीबेरी कृत्ये करणाऱ्या 

झारशाहीच्या भिूमगत जगातून बो शिेवझमिवरु  लढा चालिवण्यास किटब  होऊन पुढे आले या 
मंडळींपैकी एक सवार्त असाधारण व बहुरंगी यि मत्त्व होते–ते हणजे ि िटश गु हेर सेवचे्या िसडने 
रॅलीचे. लॉकहाटर्च्या श दात सागंायचे तर, मनः वृ ी व कृती याबाबत रॅली व नेपोिलयन यात खूपच 
साध यर् होते. या रॅलीमुळेच युरोपीय इितहासातील मो ा िवलक्षण व धोक्याच्या कामिगरीत लॉकहाटर् 
लवकरच गुंतणार होता. 

 
ि िटश गु हेर खात्याच्या गूढ आिण अत्यंत शि शाली यंतर्णेत रॅलीचा थम िशरकाव कसा झाला 

हे अजूनही एक न उलगडलेले रह य आहे. झारकालीन रिशयात जन्माला आले या िसडने रॅलीची आई 
रिशयन तर िपता आयिरश नौदलातील एक कॅ न होता. का या समुदर्ावरील ओदेसा ा बदंरात तो 
लहानाचा मोठा झाला. पिह या महायु ापूवीर् सट पीटसर्बगर्मधील मान्दर्ोकोिवच व काऊंट चुबेर की याचं्या 
नौदल श ा ाचं्या मो ा कंपनीत तो नोकरीला होता. त्याही वळेी त्याचे काम मोठे रह यमय वरूपाचे 
होते. ती रिशयन कंपनी, व लुहम व वॉस याचें सु िस  हॅ बुगर् जहाजबाधंणी कारखाने व अन्य काही जमर्न 
कारखानदार व उ ोगपती यातील संपकर्  अिधकारी हणून तो काम करीत होता. पिहले महायु  
भडकण्याच्या सुमारास जमर्न पाणबु ा व जमर्नीचा जहाज बाधंणी कायर्कर्म याब ल महत्त्वाची मािहती 
िनयमीतपणे लंडन येथील ि िटश नौदल मंतर्ालयाला िमळू लागली. ती मािहती पुरवीत होता, तो िसडने 
रॅली. 

 
१९१४ मध्ये रूसो-एिशयािटक बकेँचा खास िव ासू ितिनधी हणून रॅली जपानमध्ये गेला. तेथून 

तो अमेिरकेत गेला व तेथे त्याने अमेिरका बकँसर् व श ा  िनिर्मती कारखानदार याचं्याशी खलबते केली. 
त्यावळेीच ि िटश गु  हेर खात्याच्या फाई समध्ये िसडने रॅलीची न द ‘आ . ए टी’ या साकेंितक नावाने 
झाली होती. एक अत्यंत साहसी, युि बाज व िहकमती गु हेर हणून त्याची ख्याती झाली होती. 

 
तो एक चागंला भाषात  असून सात वगेवगे या भाषा तो अ खिलतपणे बोलू शकत असे. 

लवकरच युरोपातील काही महत्त्वाच्या कामाकिरता अमेिरकेने त्याला पाचारण केले. १९१६ मध्ये 
ि वत्झलडची सीमा ओलाडूंन त्याने जमर्नीत वशे केला. एक जमर्न नौदल अिधकारी अस याची बतावणी 
करून त्याने जमर्न नौदल मंतर्ालयात वशे िमळवला. तेथे, जमर्न नौदल गु हेरखात्याच्या साकेंितक 
िलपीची एक त िमळवनू घेऊन त्याने ती लंडनला पाठिवली. पिह या महायु काळात ि िटश गु चर 
िवभागाने केले या अनेक महत्त्वाच्या गो ींपैकी रॅलीची ही कामिगरी अत्यंत महत्त्वाची ठरली. 

 
१९१८ च्या ारंभी, रिशयातील ि िटश गु चर िवभागाचा संचालक हणून रॅलीला रिशयात 

पाठिवण्यात आले. त्याचे तेथील िनरिनरा या के्षतर्ातील अनेक िमतर्, यापक के्षतर्ातील त्याचे यापारी 
संबधं, व रिशयन ितकर्ािंतकारकाचं्या अंतरवतुर्ळाबाबत त्याला असलेली अचूक मािहती या कारणामुंळे 
त्या पदावर त्याची झालेली िनयु ी अत्यंत उिचत अशीच होती. खु  रॅलीला रिशयात झालेली त्याची 
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नेमणूक काही खाजगी कारणाकिरता महत्त्वाची वाटत होती. बो शिेवकाबं लच्या व रिशयन कर्ातंीब लच्या 
कड या, असीम ेषाने त्याचे मन जळत होते. ‘काही झाले तरी जमर्न लोक माणसे आहेत. त्याचं्याकडून 
पराभव एखादे वळेी आ ही सहन करून घेऊ. पण इथे मा कोत मानवजातीचा एक क र शतर्ू िदवसिदवस 
बळावतो आहे. सुसं कृत जगाने या राक्षसाला िचरडून टाकण्याकिरता वळेेवारीच पावले न उचलली तर 
अखेरी हा राक्षसच गत पाि मात्य सं कृतीचा िवनाश करून टाकील;’ असे त्याच्या ितकर्ातंीच्या 
उि ाब ल बोलताना तो उघडपणे हणे. 

 
ि िटश गु चर िवभागाच्या लंडन येशील मध्यवतीर् कायार्लयाला पाठिवले या त्याच्या अहवालात, 

इंग्लंडने जमर्नीशी ताबडतोब यु बदंी करावी, एवढेच न हे तर बो शिेवझमिवरु  कैसरशी हातिमळवणी 
करावी अशी िनकड तो वारंवार लावीत होता. ‘काहीही झाले. कोणतीही िंकमत ावी लागली तरी चालेल 
पण रिशयात जन्माला आलेली ही गिलच्छ, िबभत्स िवकृती पूणर्पणे िचरडली गेलीच पाहीजे. जमर्नीशी 
ताबडतोब शातंता करार करावा. होय! जमर्नीशीच केवळ न हे तर अन्य कोणाशीही शातंता करार करावा 
लागला तरी करावा. कारण आपला खरा शतर् ूएकच आहे, बो शिेवझम! या भयानक िवकृतीिवरु  संपूणर् 
मानवजातीने पिवतर् युती करून ऐक्य साधले पािहजे,’ असे तो तळतळून आवाहन करीत होता. 

 
रिशयात पाऊल ठेवताच सोिवएत िवरोधी कार थानात रॅलीने वतःला झोकून िदले. त्याचे एकमेव 

उि  होते–, ते सोिवएत सरकार उलथून पाडणे. [त्याकाळी ि िटश टोरी पक्ष व च ितिकर्यावादी याचं्या नेतृत्वाखाली 
पाि मात्य रा टर्े सोिवएतिवरोधी कशा कशा कारवाया करीत होते हे दशर्िवण्याकिरता रिशयातील िसडने रॅलीच्या सोिवएतिवरोधी कार थानाचं्या 
कथेचा ितकात्मक उपयोग तुत लेखकानंी या गंर्थात केला आहे. रॅलीची मते व कृती ही त्याची असली तरी त्यापाठीमागील नीतीच्या 
िनधार्रणाचे काम मातर् त्याच्या हाती न हते. रिशयाबाहेर सतत िशजत असले या सोिवएतिवरोधी कार थानातील तो एक दृढिन यी व िनध ा 
छातीचा ह तक होता एवढेच! त्याच्या खंबीर व धाडसी कारवायां ारा पाि मात्य रा टर्ाचं्या सोिवएतिवरोधी नीतीला मूतर् वरूप येत होते.] 

 
पैसा व हत्या 
 

१९१८ मध्ये रिशयात, बो शिेवकाचं्या िवरोधात संख्याबळाने सवार्त बिल  असलेला राजकीय पक्ष 
होता तो सोशल रे हो यशूनरी पक्ष कृिष-समाजवादाचा पुर कार हा पक्ष करीत होता. केरेन् कीच्या 
मंितर्मंडळातील एकेकाळचा यु मंतर्ी व कोिर्नलोवच्या उठावात भाग घेतलेला क र बो शिेवक िवरोधक 
बोिरस सािवन्कोव हा त्याचंा नेता होता. हा लढाऊ सोशल रे हो यशूनरी पक्ष बो शिेवकिवरोधी भावनाचंा 
कदर्िंबदू बनला होता. त्याचं्या अितरेकी िंहसक कारवाया व क्षोभक चार यामुळे, झारशाहीच्या जुलुम-
दडपशाहीला त ड देण्यास उदयाला आलेले अनेक अराजकवादी गट त्याचं्याकडे आकिर्षत झाले होते. 
झाराचं्यािवरु  श  हणून दहशतवादाचा योग त्यानंी अनेक वषार्पासून केला होता. तेच श  ते आता 
बो शिेवकािंवरु  वापरण्याच्या तयारीत होते. 

 
च गु हेर सेवकेडून सोशल रे हो यशूनरींना भरपूर पैसा िमळत होता. च राजदूत नौलेन्स याने 

िदले या पैशाच्या बळावर लीग फॉर द रीजनरेशन ऑफ रिशया या नावाने, मा को येथे, सोशल 
रे हो युशनरी पक्षाचे जुने दहशतवादी कदर् बोिरस सािवन्कोवने पुन्हा थापन केले. लेिनन व अन्य सोिवएत 
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नेत्याचं्या हत्येच्या योजना आखणे हे त्या कदर्ाचे मुख्य काम होते. िसडने रॅलीच्या िशफारसीवरून ि िटश 
गु चर खातेही दहशतवा ानंा िशक्षण देऊन श स  करण्यासाठी पैसा पुरव ूलागले. 

 
मातर् रॅली हा प ा झारसमथर्क अस याने सोिवएत सरकार उलथून पाड यानंतर थािपत 

करावयाच्या न या रिशयन सरकारात सोशल रे हो यशूनरींना थान देण्याची रॅलीची तयारी न हती. 
सािवन्कोव हा त्याला सवर् वी िव ासाहर् वाटत असला तरी डाव ेसोशल रे हो यशूनरी हणजे एक मोठी 
घातक व जहाल श ी आहे असे त्याला वाटत होते. त्याचं्यापैकी काहींनी टर्ॉ कीच्या नेतृत्वाखालील 
लेिनन िवरोधकाशंी हातिमळवणी केलेली होती हे त्याकाळी अनेकानंा माहीत होते. त्या मंडळींचा वतःच्या 
उि िस ीकिरता उपयोग करून घेण्यास रॅलीला हरकत वाटत न हती, पण रिशयातील जहालवादाचा 
नायनाट करण्याचा मातर् त्याचा प ा िनधार्र होता. झारशाहीची पुन थार्पना करण्याची पिहली पायरी 
हणून त्याला रिशयात ल करी हुकुमशाही थािपत हायला हवी होती. त्यामुळे एकीकडे सोशल 
रे हो युशनरी दहशतवादी व अन्य जहाल सोिवएतिवरोधी गटानंा पैसा व ोत्साहन देत असताना, 
दुसरीकडे तो ि िटश हेर, वतःची वगेळी एक कार थानी यंतर्णाही मो ा काळजीपूवर्क उभारीत होता. 
त्याकाळच्या त्याच्या त्या यंतर्णेचे कामकाज कसे चालत होते याचे वणर्न खु  रॅलीनेच त्याच्या मृितिचतर्ात 
िदले आहे. तो हणतो, ‘माझ्या रिशयन संघटनेच्या सवर् सद यानंा नको ती मािहती िमळू नये, व 
संघटनेच्या कोणत्याही सद याला इतर सद याचंा घात करणे शक्य होऊ नये हे आव यक अस याने फ  
पाच सद याचंा एक गट असावा, व त्या गटातील त्येक सद याला फ  त्या गटातील इतर चार 
सद यां यितिर  अन्य कोणाब लही काही मािहती असू नये अशा प तीने संपूणर् संघटनेची उभारणी 
करण्यात आली होती. या संघटनेचा मुख व मूळ सूतर्धार हणून मला मातर् सवार्ंची मािहती होती. यि शः 
मी त्येकाला ओळखत न हतो. पण त्येकाचे नाव व प ा मला माहीत असे. ही प ती नंतरच्या काळात 
मला मोठी उपयु  ठरली. एखादा दुसरा कोणी जरी पकडला गेला तरी त्यामुळे संपूणर् संघटनेचा घात न 
होता पकड या गेले या सद यापुंरताच तो धोका मयार्िदत राहणार होता. 

 
झारशाही अिधकाऱ्याचंी गु  संघटना, ‘ओछाना’ या झारकालीन गु  पोलीस संघटनेचे उरले सुरले 

लोक, सािवन्कोवचे दहशतवादी, व तत्सम ितकर्ािंतकारी गट याचं्याशी हातिमळवणी केलेली रॅलीची 
संघटनयंतर्णा मा को व पेटर्ोगर्ाड येथे झपा ाने फोफावली. झाराचं्या काळातील त्याचे अनेक जुने िमतर् व 
पिरिचत मंडळी त्याला येऊन िमळाली. त्याचंा त्याला फार उपयोग झाला. जमर्न जहाजबाधंणी 
कारखान्याशंी संपकर्  थािपत करणारा अिधकारी हणून रॅलीची िनयु ी करणारा नािवक श ा  िनिर्मती 
कारखानदार काऊंट चुबेर की, झारकालीन जनरल युदेिनच,पेटर्ोगर्ाडचा कॅफे-मालक सजीर् ब कोव, 
िजच्या मा को येथील िनवास थानी रॅलेने आपले कायार्लय थाटले होते ती बलेॅ निर्तका दागमारा, 
झारकालीन धिनक वकील व ओछर्ानाचा भिूमगत ह तक, आिण आता रॅलीकिरता सोशल रे हो यशूनरी 
पक्षाशी संपकर्  राखणारा रॅलीचा मुख ह तक गर्ामाितकोव, पूवीर्चा ओछानाचा ह तक वनेे लाव 
ओल व की, ही सवर् मडंळी त्याच्या िमतर्पिरवारातीलच होती. पेटर्ोगर्ाडमधील ‘चेका’ त या ओल व कीने 
आता नोकरी िमळवनू घेतली होती. ज्या खो ा पासपोटर्च्या आधारे सोिवएत रिशयात िसडने जॉजिवच 
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रेिलन् की या नावाने रॅली संपूणर् रिशयात िंहडत होता, तो पासपोटर् या ओल व कीनेच तयार करून 
िदलेला होता. 

 
रॅलीच्या या व इतरही ह तकानंी, केर्मिलनमध्ये व लाल ल कराच्या अिधकारी वगार्त िशरकाव 

करून घेतला होता व त्याचं्याकडून सोिवएत सरकारच्या त्येक िनणर्याची, त्येक हालचालीची इत्थंभतू 
बातमी रॅलीला कळत होती. ‘लाल ल कराचे सीलबदं हुकुम मा को येथे उघडले जाण्यापूवीर् लंडन येथे 
वाचले जात होते’ अशी उघड ौढी तो इंगर्ज ह तक मारीत होता. 

 
रॅलीच्या कारवायासंाठी लागणारा लक्षावधी रुब सचा िनधी बॅले निर्तका दागमारा िहच्या 

िनवास थानी दडवनू ठेवलेला होता. त्यापैकी बराचसा पैसा ि िटश दूतावासातून येत होता. तो पैसा थम 
सू लॉकहाटर्कडे येई, व नंतर ि िटश गु हेर खात्याच्या कॅ न िहक्स ारा रॅलीकडे पोचता करण्यात येई. 
रॅलीनेच सू लॉकहाटर्ला ा सवर् यवहारात गुंतिवले होते. हा सवर् पैसा कसा गोळा होत होता याब ल 
आप या ‘ि िटश एजंट’ या पु तकात लॉकहाटर् हणतो– ‘अनेक रिशयनाजंवळ दडलेला काळा पैसा 
साठला होता. ॉिमसरी नोठाचं्या मोबद यात तो पैसा ायाला ती मंडळी केवळ तयारच न हे तर उत्सुक 
असत. कोणाला संशय येऊ नये हणून तो पैसा मा कोमधील एका इंिग्लश कंपनी ारा आ ही गोळा करीत 
असू. ती कंपनीच त्या रिशयनाशंी यवहार करून िविनमयाचा दर िनि त करी व ॉिमसरी नो स देई. तो 
पैसा लंडनमध्ये िनि तपणे िमळेल अशी अिधकृत हमी त्या कंपनीला िदली जात असे.नंतर त्या रकमा 
अमेिरकन वकीलातीत आण या जात व कॅ न िहक्स ारा ठरले या िठकाणी पोचत्या के या जात.’ 

 
सोिवएत सरकार उलथून पाड यानंतर रिशयात थािपत करावयाच्या सरकारसंबंधी 

तपशीलवार योजनाही त्या ि िटश गु हेराने–िसडने रॅलीने आखली होती. त्या न या राजवटीत रॅलीचे 
वतःचे िमतर् महत्त्वाची भिूमका बजावणार होते. ‘हंगामी सरकारिवषयीची सवर् यव था केली गेली होती. 
माझा िमतर् व सहकारी गर्ामाितकोव हा गृहमंतर्ी बनणार होता व पोलीस व िव  ही खाती त्याच्या 
िनयंतर्णाखाली राहणार होती. रिशयातील एक मोठा यापारी, माझा जुना िमतर् व धं ातील सहकारी हा 
दळणवळण मंतर्ी बनणार होता. युदेिनच, चुबेर की व गर्ामाितकोव हे त्या हंगामी सरकारातील ितघे सद य 
बो शिेवक सरकारच्या पतनानंतर उ भवणारे सवर् अराजक िनि तपणे मोडून काढतील अशी आ हाला 
खातर्ी होती.’ 

 
या सोिवएतिवरोधी मोिहमेतील पिहला बार सािवन्कोवच्या दहशतवा ानंी उडिवला. २१ जून 

१९१८ रोजी पेटर्ोगर्ाडच्या ओबुचोव कारखान्यात झालेली कामगाराचंी सभा आटोपून वृ पतर् िस ी 
खात्याचा सोिवएत मंतर्ी वोलोदर की परत िनघाला असता एका सोशल रे हो यशूनरी दहशतवा ाने 
त्याची हत्या केली. यानंतर दोनच आठव ाच्या आत, ६ जुलै रोजी, मा को येथे जमर्न राजदूत िमरबाक 
मारला गेला. बो शिेवक गोटात दहशत िनमार्ण करणे व त्याबरोबर रिशयावर आकर्मण करण्यास जमर्नीला 
वृ  करणे हे त्याचें मुख्य उ ेश होते. जमर्नीने रिशयावर ह ा केला तर बो शिेवझमचा िनि तपणे 
नायनाट होईल अशी त्यानंा खातर्ी होती. [िमरबाकच्या मारेकरी लुमिकन हा एक सोशल रे हो यशूनरी दहशतवादी होता 
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िमरबाकच्या िजवाला धोका आहे असे सागंण्याच्या िनिम ाने, चेकाचा अिधकारी अस याची बतावणी करून त्याने जमर्न दूतावासात वेश िमळवनू 
घेतला. ‘मारेकरी खून कसा काय करणार आहेत?’ असे जमर्न राजदूताने लुमािकनला िवचारताच ‘असा!’ असे ओरडून लुमिकनने त्याच्यावर 
गो या झाड या व लागलीच िखडकीतून उडी मारून बाहेर त्याच्याकरता उ या असले या मोटारीत बसून तो पसार झाला. यानंतर काही काळाने 
हाच लुमकीन िलआँ टर्ॉ कीचा खाजगी अंगरक्षक बनला.] 

 
जमर्न राजदूताची हत्या झाली त्या िदवशी ऑल रिशयन काँगेर्स ऑफ सोिवएत्सची पाचवी 

महासभा मा कोच्या ऑपेरा हाऊसमध्ये चालू होती. सोनेरी नक्षीकाम केले या खुच्यार्ंवर बसून दो त 
रा टर्ाचें िनरीक्षण सोिवएत ितिनधींची भाषणे ऐकत होते. सभेतील कामकाजासंबंधी वातावरण तणावाचेच 
होते. सू लॉकहाटर् त्या सभागृहात इतर अनेक दो त मुत्स ी व ह तक यासंह बसला होता. तेव ात 
िसडने रॅलीने सभागृहात वशे केला. त्याच्याकडे पाहताच काहीतरी िवशषे घडले आहे हे लॉकहाटर्ने 
ओळखले. अ व थ झाले या लॉकहाटर्ला त्याने दबले या आवाजात िमरबाकच्या हत्येची बातमी िदली. 

 
िमरबाकची हत्या हणजे, काही फुटीर बो शिेवक व सोशल रे हो यशूनरी यानंी संपूणर् रा टर्ात 

घडवनू आणावयाच्या उठावाची नादंी ठरावी, हत्या झा याबरोबर सोशल रे हो यूशनरी मारेकऱ्यानंी ऑपेरा 
हाऊसवर छापा घालून सग या सोिवएत ितिनधींची धरपकड करावी अशी योजना होती. पण ती फलदूर्प 
झाली नाही. तसे काही होणे तर दूरच, उलट िमरबाकचा खून होताच संपूणर् ऑपेरा हाऊसला संरक्षणाच्या 
हेतूने लाल सैिनकानंी वढेा घातला. र त्यार त्यावर गोळीबार झाले; परंतु एकंदर पिरि थतीवर सोिवएत 
सरकारचे पूणर् िनयंतर्ण होते हे लवकरच प  झाले. 

 
एकीकडे लॉकहाटर्शी बोलत असता, एकंदर काराब ल त्याच्यािवरु  पुरावा देणारी काही 

कागदपतेर् तर आप याजवळ नाहीत ना याचा शोध घेत रॅली वतःचे िखसे तपािसत होता. तसा एक कागद 
त्याला सापडला. लागलीच त्याचे तुकडे तुकडे करून त्याने तो िगळून टाकला. लॉकहाटर्च्या शजेारी 
बसले या च गु हेरानेही लागलीच तशीच खबरदारी घेतली. 

 
यानंतर थो ाच वळेाने, ‘सोिवएत सरकार उलथून पाडण्याच्या हेतूने करण्यात आलेला सश  

उठाव लाल सैन्य व चेका यानंी िनणार्यकपणे दडपून टाकला आहे’ असे ऑपेरा हाऊसच्या यासपीठावरून 
एका वक्त्याने घोिषत केले. अथार्  त्या उठावाला सामान्य जनतेचा मुळीच पािंठबा न हता. बाँ , 
रायफली, व मशीनगन्स बाळगणाऱ्या अनेक सोशल रे हो युशनरी दहशतवा ानंा अटक करण्यात आली. 
त्यापैकी काही मारले गेले. त्याचें काही नेते गोळीबारात ठार झाले. काही भिूमगत झाले, तर इतर फरार 
झाले. 

 
ऑपेरा हाऊसमध्ये उपि थत असले या दो त ितिनधींना, ‘र ते सुरिक्षत असून त्यानंी आपाप या 

दूतावासात परतावे’ असे सागंण्यात आले. मा को उठावाच्या वळेीच यारो लाव येथेही उठाव हावा अशी 
योजना होती. परंतु तो उठावही लाल ल कराने हाणून पाडला. यारो लाव येथील उठावाचा नेता होता 
सोशल रे हो यशूनरी पक्षातील एक आघाडीचा सद य बोिरस सािवन्कोव. तो मातर् सोिवएत सैिनकाचं्या 
हातावर तुरी देऊन िनसटली. 
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उठावाचा बोजवारा उडा याने रॅलीच्या अंगाचा ितळपापड झाला. सोशल रे हो यशूनरींच्या 

नेहमीच्या मूखर्पणामुळे सगळा घात झाला होता असेच त्याला वाटले. सवर् सोिवएत नेते एखा ा सभेत 
एकतर् जमले असता, उठाव करून एका झपा ात त्यानंा पकडून सरकार उलथून पाडण्याच्या क पनेत 
अ यवहायर् िंकवा कठीण असे काहीच न हते अशी त्याची खातर्ी होती. आता पुन्हा ती योजना साकार 
करण्याच्या उ ोगाला तो तत्परतेने लागला. 
 
लेिटश कार थान 
 

रिशयात ह तके्षप करण्याच्या दो ताचं्या गु  योजना ऑग ट १९१८ च्या धामधुमीच्या काळात 
उघड होऊ लाग या. जमर्नाचं्या हातात यु सामुगर्ी पडू देऊ नये हा त्याचंा हेतू अस याचे जाहीर करून 
ि िटश सैन्य आकजल येथे उतरले व ४ ऑग ट रोजी ि िटशानंी कॉकेशसमधील बाकूचे तेल कदर् ता यात 
घेतले. यानंतर थोडेच िदवसात ि िटश व च फौजा लािदव तोक येथे उतर या. त्या पाठोपाठ १२ 
ऑग ट रोजी जपानी तुक ा, तर १५ व १६ ऑग ट रोजी िफिलपाईन्सहून नुकत्याच आले या अमेिरकन 
तुक ा लािदव तोक येथे येऊन पोहच या. 

 
सैबेिरयाचा बराचसा देश यावळेी अगोदरच सोिवएतिवरोधी फौजाचं्या हाती होता. जमर्नीच्या 

पािंठ याच्या बळावर झारकालीन सेनापती कर्ा नोव सश  सोिवएतिवरोधी मोहीम जोमाने चालवीत होता; 
तर जमर्नीच्या हातातील बाहुले बनलेला हेटमन कोरोपद की याने युकेर्नमध्ये ज्यू व सा यवादी याचंी 
सरसकट क ल आरंभली होती. चारही िदशानंी नवजात सोिवएत रिशयाचे शतर् ूमा कोवर झेपावण्यास 
िस  झाले होते. 

 
रिशयात ल करी ह तके्षप करण्याच्या दो ताचं्या योजना साकार होणार याची शक्यता िदसताच 

मा कोत असलेले दो ताचें उरले सुरले ितिनधी मा को सोडून जाण्याच्या तयारीला लागले. ते िनघून 
जात अस याची बातमी त्यानंी सोिवएत सरकारला कळवली नाही. आप या ‘ि िटश एजंट’ या पु तकात 
सू लॉकहाटर् िलिहतो, ‘एकंदर पिरि थती मोठी चमत्कािरक होती. त्यक्ष यु घोषणा झालेली नसली 
तरी ि ना ते कॉकेशसपयतच्या संपूणर् आघाडीवर यु ाचा वणवा भडकला होता. रॅलीशी मी अनेकदा 
िवचारिविनमय केला.पण आ ही िनघा यानंतरही मा कोतच राहण्याचे त्याने ठरिवले होते.’ 

 
अमेिरकन सैन्य लािदव तोक येथे उतरले त्याच िदवशी, १५ ऑग ट रोजी, एक खास महत्त्वाची 

य ी लॉकहाटर्च्या भेटीला आली. या संगाचे वणर्न लॉकहाटर्ने त्याच्या मृितगंर्थात केले आहे. ि िटश 
दूतावासाच्या नजीक असले या त्याच्या िनवास थानी तो दुपारचे भोजन घेत असता त्याच्या दारावरील 
घंटी खणखणली, आिण दोन लेिटश स गृह थ त्याला भेटू इिच्छतात असे त्याच्या नोकराने त्याला 
सािंगतले. एक होता काहीसा ठगणा फुगीर चेहऱ्याचा तरुण–ि मडेन, तर दुसरा होता उंच दणकट 
शरीरय ीचा, रेखीव चेहऱ्याचा, व कठोर भेदक डो याचंा–कनर्ल बेिर्झन. ‘केर्मिलनच्या लेिटश रक्षकाचंा 
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तो मुख होता अशी त्याने वतःची ओळख करून िदली. सोिवएतिवरोधी कार थानातं आघाडीवर 
असलेला ि िटश नौदल अटॅची कॅ न कर्ोमी याने लॉकहाटर्ला िलिहलेले एक पतर् घेऊन ते दोघे आले होते. 
क्षोभ व अराजक िनमार्ण करणाऱ्या मंडळींपासून मी नेहमीच सावध राहात असे. त्यामुळे ते पतर् मी 
काळजीपूवर्क तपासून पािहले. ते न ीच कर्ोमीने िलिहलेले होते.’ लॉकहाटर्ची तशी खातर्ी पटताच त्या 
दोघाचं्या भेटीचे योजन, त्याने िवचारले. 

 
केर्िमिलन रक्षकाचंा मुख हणून वतःची ओळख करून देणाऱ्या कनर्ल बेिर्झनने लॉकहाटर्ला 

उ र िदले. बो शिेवक कर्ातंीला लेट लोकानंी पािंठबा िदला असला तरी आकजल येथे उतरले या जनरल 
पूलच्या नेतृत्वाखालील ि िटश ल करािवरु  लढण्याची मातर् त्याचंी तयारी नाही; ि िटश ह तकाशी ते 
त्याबाबत वाटाघाटी करू इिच्छतात असे तो हणाला. 

 
बेिर्झनशी त्यासंबधंी काही बोलण्यापूवीर् लॉकहाटर्ने त्याबाबत च कौन्सुल जनरल ए . गेर्नाडर् 

याच्याशी िवचारिविनयम केला. वतःला त्यक्षपणे कोणत्याही कारे गुंतवनू न घेता त्या करणाबाबत 
लॉकहाटर्ने बेिर्झनशी वाटाघाटी करा या असा स ा गेर्नाडर्ने लॉकहाटर्ला िदला. दुसरे िदवशी बेिर्झन 
लॉकहाटर्ला भेटला त्यावळेी, महत्त्वाच्या कामाकिरता जनरल पूलशी बोलणे करण्यासाठी आले या कनर्ल 
बेिर्झनला ि िटश गोटात वशे ावा असे िशफारसपतर् त्याने बेिर्झनला िदले. एवढेच न हे तर िसडने रॅलीशी 
त्याची गाठ घालून िदली. 

 
या करणाबाबत लॉकहाटर् आप या ‘ि िटश एजंट’ या गंर्थात पुढे िलिहतो, ‘दोन िदवसानंी, 

त्याचं्या वाटाघाटी समाधानकारक रीत्या चाल या अस याचे रॅलीने मला कळिवले. बो शिेवकानंा उलथून 
पाडण्याच्या कटात त्यक्षपणे सहभागी होण्याची त्या लेिटश रक्षकाचंी तयारी नसली तरी लॉकहाटर् वगैरे 
मंडळी मा को सोडून िनघून गे यानंतर त्याचं्या मदतीने मा कोत ितकर्ातंी घडवनू आणता येईल असा 
िव ास रॅलीने य  केला.’ 

 
   ❖       ❖      ❖ 

 
१९१८ च्या ऑग ट अखेरी, अमेिरकन कौन्सुल जनरलच्या मा को येथील कायार्लयात काही 

दो त ितिनधींची एक गु  बठैक झाली. इतर पररा टर्ाचं्या कदर्ावंर सोिवएताचंी कडक नजर अस यामुळे 
त्यानंी बठैकीकिरता अमेिरकन वकीलातीची जागा िनवडली होती. अमेिरकन सैन्य सैबेिरयात उतरले 
असूनही अमेिरके ती मतैर्ीचे धोरण सोिवएत सरकारने कायम राखले होते. वुडर्ो िव सनची चौदा कलमे 
प  करणारे फलक मा कोच्या र त्यार त्यावंर लागलेले िदसत होते. ‘केवळ अमेिरकनच बो शिेवकाशंी 
स यतेने वागतात’ असे इझविे तयाने आप या संपादिकयात हटले होते. रेमंड रॉिबन्सची िश ाई अगदीच 
वाया गेली न हती. 
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अमेिरकन वकीलातील झाले या दो त ितिनधींच्या त्या बठैकीचे अध्यक्षपद च कौन्सुल 
गेर्नाडर्कडे होते. रॅलीच्या मदतीकिरता पाठिवण्यात आलेला ि िटश गु चर सेवतेील अिधकारी कॅ न जॉजर् 
िहल व खु  रॅली हे ि िटश ितिनधी हणून बठैकीला हजर होते. िशवाय राजनैितक के्षतर्ातील व गु चर 
सेवतेील इतरही अनेक दो त ह तक तेथे उपि थत होते. पॅिरस येथील ‘िफगारो’ या वृ पतर्ाचा मा को 
येथील वातार्हर रेने माचार् हाही तेथे होता. 

 
त्याच्या सोिवएतिवरोधी कार थानाच्या गतीसंबंधी मािहती दो त ितिनधींना करून देण्याकिरता 

रॅलीनेच ती बठैक बोलािवली होती असे त्याने आप या मृितिचतर्ात नमूद केले आहे. कनर्ल बेिर्झन याला 
२० लक्ष रुब स देऊन त्याने ‘िवकत घेतलेले’ आहे असे त्याने त्या दो त ितिनधींना सािंगतले. त्यापैकी ५ 
लक्ष रुब स रॅलीने कनर्ल बेिर्झनला रिशयन चलनात िदले होते. उरलेली र म कनर्ल बेिंझनने त्याच्याकडे 
सोपिवण्यात आलेली कामिगरी पार पाड यानंतर, जे हा तो आकजल येथील ि िटश गोटात पोहोचेल 
त्यावळेी त्याला इंिग्लश प डात ावयाची होती. ‘आपली संघटना आता चागंली मजबतू झाली आहे’ रॅली 
आत्मिव ासाने बोलत होता; ‘सवर् लेट लोक आप या बाजूला आहेत. पिहला हार झाला की लागलीच 
सगळे सामान्य लोकही आप या बाजूला वळतील. बो शिेवक पक्षाच्या किदर्य सिमतीची बठैक मा को 
येथील ‘गँर्ड िथएटर’ मध्ये २८ ऑग टला भरावयाची अस याने सोिवएत राजवटीचे सवर् नेते त्या 
बठैकीकिरता एकतर् येतील.’ रॅली त्याच्या धाडसी परंतु अगदी सहजपणे साध्य होऊ शकेल अशा 
योजनेब ल बठैकीतील दो त ितिनधींना मािहती देत होता. ‘बो शिेवकाचंी सभा चालू असता िथएटरच्या 
सवर् ारावंर पहारा हणून नेहमी माणे लेिटश रक्षकाचंी नेमणूक होईल. त्या कामाकिरता जे आप या 
योजनेला सवर् वी अनुकूल असतील व ज्याचंी िन ा वादातीत असेल अशाच लेिटश सक्षकाचंी िनवड बेिर्झन 
करील. बेिर्झनने त्यानंा ठरलेला इशारा केला की लागलीच पहाऱ्यावरील ते लेिटश रक्षक सवर् दरवाजे बदं 
करून घेतील व सभेतील बो शिेवकावंर आप या रायफली रोखतील. लागलीच त्याच्या कटातील 
सहकाऱ्यासंह रॅली यासपीठावर जाईल व बो शिेवक पक्षाच्या कदर्ीय सिमतीच्या सवर् सद यानंा अटक 
करील. लेनीन व अन्य सोिवएत नेत्यानंा गो या घालण्यात येतील. परंतु त्यापूवीर्, रिशयाचे जुलमी 
बो शिेवक शासक आता कैदी बनलेले आहेत हे लोकानंा कळावे याकिरता मा कोच्या र त्यावंरून त्याचंी 
िंधड काढण्यात येईल. लेिनन व त्याचे सहकारी नाहीसे झाले की संपूणर् सोिवएत राजवट एखा ा पत्त्याच्या 
बगं या माणे कोसळेल. मा कोत यावळेी ६० हजार अिधकारी बो शिेवकिवरोधी उठावाकिरता अगदी 
सुस  आहेत. इशारा िमळताच, बाहेरून दो त ल कराचा ह ा होईल त्याच वळेी ते शहरात उठाव 
करतील. या गु  सोिवएतिवरोधी ल कराचे नेतृत्व झारकालीन ल करी अिधकारी जनरल युदेिनच करणार 
आहे. जनरल सािवन्कोवच्या आिधपत्याखाली उ र रिशयात आणखी एक ल कर त्यावळेी तयार असेल. 
उ रेकडील सोिवन्कोवचे ल कर व दिक्षणेत युदेिनचचे ल कर या दोहोत उर या सुर या बो शिेवकाचंा 
पूणर् चुराडा होईल.’ 

 
अशी ही रॅलीची योजना होती. ि िटश व च गु चर िवभागाचंा रॅलीच्या त्या योजनेला पूणर् पािंठबा 

होता. ि िटश ह तक जनरल युदेिनचशी सतत िनकटचा संपकर्  राखून होते, व त्याला भरपूर श ा े व 
यु सािहत्य पुरवीत होते, तर च सािवन्कोवला पािंठबा देत होते. 



 

अनुकर्मिणका 

 
सोिवएत सरकारला देशाच्या अन्य भागाकंडून कोणतीही मदत िमळू नये व त्या सरकारचा 

बाहेरच्या जगाशी संपकर्  तोडला जावा या दृ ीने मा को व पेटर्ोगर्ाडच्या आजूबाजूचे सगळे पूल कसे उडवनू 
ायचे, तसेच सोिवएतिवरोधी चार, हेरिगरी, घातपात अशा सवर् मागार्ंनी त्या सोिवएतिवरोधी कटात 
त्यानंी कशा कारे मदत करावयाची हे रॅलीने अमेिरकन वकीलातीत जमले या त्या दो त ितिनधींना 
समजावनू सािंगतले. 

 
उठावाचा िदवस हळूहळू जवळ येत होता. कनर्ल बेिर्झनला िनयमीतपणे भेटून कार थानाचा 

त्येक तपशील रॅली मो ा काळजीपूवर्क िनि त करीत होता. नाना कारच्या शक्यता लक्षात घेऊन तो 
त्या दृ ीने स ता ठेवीत होता. त्याची अगदी पूणर् तयारी झाली होती. तेव ात बो शिेवक पक्षाच्या कदर्ीय 
सिमतीची बठैक २८ ऑग ट ऐवजी ६ स बरला होणार अस याची बातमी त्याला कळली. ‘त्यात काही 
िबघडले नाही,’ रॅली बेिर्झनला हणाला, ‘उलट मला तयारीला त्यामुळे जा त वळे िमळेल.’ मध्यंतरी 
पेटर्ोगर्ाडला जाऊन तेथील स तेची एकदा वतः पाहाणी करून येण्याचे रॅलीने ठरिवले. 

 
यानंतर थोडेच िदवसात, चेकाचा अिधकारी िसडने जॉजिवच रेिलन् की या नावाचा बनावट 

पासपोटर् घेऊन रॅली पेटर्ोगर्ाडला जाण्यासाठी मा कोहून िनघाला. 
 

रॅलीचे रिशयातून िनगर्मन 
 

पेटर्ोगर्ाडला येताच ि िटश नौदल अटॅची कॅ न कर्ोमी याला भेटण्याकिरता रॅली सरळ ि िटश 
दूतावासात गेला. मा कोतील एकंदर पिरि थतीची त्याने कर्ोमीला मािहती करून िदली व एकंदर 
उठावाची योजनाही प  करून सािंगतली. ‘मा को आता अगदी आप या मुठीत आलेच आहे असे 
समजा!’ तो कर्ोमीशी मो ा आत्मिव ासाने बोलत होता. कर्ोमीला अत्यानंद झाला. या सवर् करणाचा 
तपशीलावर अहवाल लंडनला पाठिवण्याकिरता तयार करून देण्याचे रॅलीने कबूल केले. 

 
दुसरेच िदवशी त्याच्या पेटर्ोगर्ाड येथील कटकार थान-यंतर्णेशी रॅलीने संपकर्  साधला. पूवीर्चा 

ओछानाचा ह तक गर्ामाितकोव याला त्याने टेिलफोन केला. गर्ामितकोवचा आवाज फोनवर काहीसा 
घोगरा व घाबरलेला वाटत होता. ‘कोण आहे?’ दबले या आवाजात गर्ामाितकोवने िवचारले. ‘मी 
रेिलन् की.’ रॅली उ रला. ‘इथे माझ्याकडे कोणीतरी आले आहे व त्याने फार वाईट बातमी आणली आहे’, 
गर्ामाितकोव एकदम घाईघाईने रॅलीला सागंू लागला. ‘डॉक्टरानंी ठर या वळेेच्या पु कळच अगोदर 
श िकर्या केली. रुग्णाची ि थती गंभीर आहे. मला भेटायचे असेल तर ताबडतोब इकडे या!’ 

 
रॅली तात्काळ गर्ामाितकोवच्या घरी गेला. अत्यंत अ व थ व बेचैन झालेला गर्ामाितकोव बरीचशी 

महत्त्वाची कागदपतेर् अग्नये वाहः करीत असलेला त्याला िदसला. 
 



 

अनुकर्मिणका 

‘त्या मूखार्ंनी ठरले या वळेेच्या अगोदरच उठाव केला,’ रॅलीला पाहताच गर्ामाितकोव उ गारला. 
‘उिरत् की ठार झाला आहे. आजच सकाळी ११ वाजता, त्याच्याच कायार्लयात त्याची हत्या झाली.’ 

 
हे बोलत असता कागदपतेर् जाळण्याचा गर्ामाितकोवचा उ ोग चालूच होता. ‘आपण आता इथे 

राहाणे भलतेच धोक्याचे आहे. माझ्याब ल त्यानंा चागंलीच साशकंता वाटत आहे. काही उघडकीस आले 
तर थम तुमचे व माझेच नाव समोर येईल.’ 

 
ि िटश दूतावासात कॅ न कर्ोमीशी रॅलीने संपकर्  साधला, ते हा उिरत् कीच्या हत्येची बातमी त्याला 

अगोदरच कळलेली होती हे रॅलीच्या लक्षात आले. एका रे हो यशूनरी दहशतवा ाने पेटर्ोगर्ाड चेकाचा 
मुख उिरत् की याला गो या घात या होत्या. ‘आप या नेहमीच्या जागी भेटू या,’ फोन बदं करीत रॅली 
त्याला हणाला. त्याचंी नेहमीची जागा हणजे ‘ब कोव कॅफे’ ही होती. 

 
मध्यंतरीचा वेळ नको ती धोकादायक कागद पतेर् न  करण्यात, साकेंितक भाषेतील मजकुराचे 

कागद लपवनू ठेवण्यात व अन्य सवर् पुरावा नाहीसा करण्यात रॅलीने घालिवला. नंतर तो कर्ोमीला 
भेटण्यास ब कोव कॅफेत गेला. 

 
परंतु ठर या माणे कर्ोमी ब कोव कॅफेत आला नाही. ि िटश दूतावासात जाणे कदािचत धोक्याचे 

ठरेल हे कळत असूनही कर्ोमीला भेटण्यास रॅलीने तेथे जाण्याचे ठरिवले. जाताजाता तो ब कोवला इशारा 
देत कुजबुजला, ‘काहीतरी िबघडले असावे. वळे आलीच, तर पेटर्ोगर्ाड सोडून सीमा ओलाडूंन 
िफनलंडमध्ये जाण्याची तुझी तयारी असू दे.’ 

 
रॅली ि िटश दूतावासाच्या िदशनेे िनघाला ते हा लािदिमरोव की चौकात बरेच ीपुरुष घाबरून 

धावत अस याचे रॅलीने पािहले. आजूबाजूच्या घरात व ग ीबोळात ते लपत होते. इंिजनाचंा घरघराट ऐकू 
येत होता. लाल सैिनक भरले या मोटारी एका पाठोपाठ एक सुसाट वगेाने धावत होत्या. 

 
रॅलीने भराभर पावले उचलली. ि िटश दूतावासाच्या कोपऱ्यानजीक आला ते हा तो अक्षरशः 

धावत होता. दूतावासासमोर तो एकदमच थबकला. तेथे अनेक सोिवएत पोलीस अिधकारी मरून पडलेले 
होते. दूतावासासमोर चार गा ा उ या होत्या, आिण समोरील र त्यावर दुहेरी वेढा घालून लाल सैिनक 
उभे होते. दूतावासाचे वशे ार मोडून पडले होते. 

 
‘काय कॉ ेड रेिलन् की, इथ या होळीची आतषबाजी पाहायला आलात काय?’ पाठीमागून 

कोणीतरी त्याला िवचारले. त्याबरोबर दचकून रॅली एकदम मागे वळला. चेकाचा कॉ ेड रेिलन् की हणून 
त्याला पूवीर् ओळखणारा व अनेकदा भेटलेला एक लाल सैिनक त्याच्याकडे पाहून हसत िवचारीत होता. 
‘कसली एवढी गडबड चालली आहे?’ रेिलन् कीने त्या सैिनकाला िवचारले. त्यावर रॅलीला त्या सैिनकाने 
सािंगतले– ‘िसडने रॅली नावाच्या एका माणसाच्या शोधात चेका आहे.’ 



 

अनुकर्मिणका 

 
तेथे न ी काय घडले होते ते रॅलीला नंतर कळले. उिरत् कीच्या हत्येनंतर पेटर्ोगर्ाडमधील 

सोिवएत अिधकाऱ्यानंी ि िटश दूतावास बदं करण्याकिरता चेकाच्या काही ह तकानंा पाठिवले. चेकाचे 
लोक आले त्यावळेी माडीवर कॅ न कर्ोमीच्या आदेशानुसार दूतावासातील काही कमर्चारी उठावातील 
ि िटश भिूमकेबाबत पुरावा देणारी कागदपतेर् जाळीत होते. दाराशी चेकाचे लोक आले आहेत हे कळताच 
कॅ न कर्ोमी वगेाने खाली गेला व चेकाच्या लोकानंी आत येऊ नये या हेतूने, ते तेथे उभे असताच त्याने 
धाडकन दार लावनू घेतले. सोिवएत गु  पोिलसानंी ते दार फोडले, ते हा बेभान झाले या कर्ोमीने 
िजन्यातच, दोन्ही हातातील दोन िप तुलानंी एक सोिवएत ितिनधी व इतर अनेक अिधकाऱ्यानंा ठार 
केले. चेका ह तकानंी साहिजकच उलट गोळीबार केला. त्यात कॅ न कर्ोमी मारला गेला. 

 
रॅलीने ती रातर् सजर् दोन की या सोशल रे हो युशनरी दहशतवा ाच्या घरात काढली. सकाळ 

होताच, बाहेर कुठे काय चालले आहे ते पाहण्यास त्याने दोन कीला पाठिवले. परत येताना दोन की 
सा यवा ाचें मुखपतर् ‘ ावदा’ या वृ पतर्ाची एक त घेऊन आला. ‘पेटर्ोगर्ाडच्या र त्यावंर र ाच्या न ा 
वाहणार असे िदसते,’ तो धापा टाकीत रॅलीला सागंू लागला. ‘मा कोत कोणीतरी लेिननवर गोळी झाडली 
आहे. दुदव असे की मारेकऱ्याचा नेम चुकला!’ त्याने वृ पतर् रॅलीच्या हातावर ठेवले. लेिननवर झाले या 
ाणघातक ह याची बातमी ठळक मथ यात त्यात िदली होती. 

 
आद या िदवशी सायंकाळी िमचे सन कारखान्यातील एका सभेत लेिननचे भाषण झाले होते. ती 

सभा संपवनू कारखान्यातून लेिनन बाहेर पडत होता तोच फानया का लान नावाच्या सोशल रे हो यशूनरी 
दहशतवादी बाईने अगदी समोर येऊन लेिननवर दोन गो या झाड या. गो या िवषारी होत्या. एक 
लेिननच्या छातीत दयाच्या िंकिच  वर फु फुसात घुसली, तर दुसरी मानेला मुख्य र वािहनीच्या 
िंकिच  वर लागली. लेिननच्या आयु याची दोरी अजून तुटली न हती. पण त्याची कृती अत्यंत गंभीर 
होती. 

 
ज्या िप तुलाने फानया का लानने लेिननवर गोळा झाड या, ते िप तुल ितला रॅलीचा कार थानी 

साथीदार बोिरस सािवन्कोव याने िदले होते. खु  सािवन्कोवने ही गो  आप या मृितिचतर्ात नमूद केली 
आहे. 

 
संकट संगी उपयोगी पडाव े हणून एक िप तुल अंगावरील कप ात लपवनू रॅली ताबडतोब 

मा कोला जाण्यास िनघाला. दुसरे िदवशी वाटेत िक्लन या जंक्शनवर त्याने एक वृ पतर् िवकत घेतले. 
त्यातील बातमी वाचून त्याला ध ाच बसला. लेिनन व इतर सोिवएत नेते याचंी हत्या करून मा को व 
पेटर्ोगर्ाड काबीज करण्याच्या, व सािवन्कोव व युदेिनच याचं्या अिधपत्याखाली रिशयात ल करी हुकुमशाही 
थािपत करण्याच्या रॅलीच्या कार थानाची तपशीलवार हकीकत त्यात िस  झाली होती. 

 



 

अनुकर्मिणका 

वृ पतर्ावरील ती बातमी वाचता वाचता रॅली अिधकािधक अ व थ होत गेला. अमेिरकन 
वकीलातीतील दो त ितिनधींच्या बठैकीला उपि थत असले या रेने मोचार्ं या च पतर्काराने त्या संपूणर् 
कार थानाचा गौ य फोट बो शिेवकाजंवळ केला होता. 

 
पण तेव ाने करण आटोपले नाही. रॅलीला अजून एक अखेरचा ध ा बसायचा होता. सवर् 

सोिवएत नेत्याचं्या हत्येच्या कटात लेिटश रक्षकानंा ओढण्याकिरता ि िटश ह तक कॅ न िसडने रॅली याने 
कनर्ल बेिर्झनला वीस लक्ष रुब सची लाच देण्याचा यत्न केला अशी कबुली खु  लेिटश रक्षकाचंा मुख 
कनर्ल बेिर्झन याने िदली होती. एवढेच न हे तर आकजल येथील ि िटश ल कराच्या छावणीत जनरल 
पूलला भेटण्यास जाण्याकरता सू लॉकहाटर्ने बेिर्झन याला िदलेले िशफारसपतर्ही त्या सोिवएत वृ पतर्ाने 
कािशत केले होते. 

 
मा को येथे चेकाने सू लॉकहाटर्ला अटक केली होती; व दो त रा टर्ाचं्या इतर अनेक ह तकाचंी 

धरपकड सुरू होती. संपूणर् मा कोत रॅलीचे वणर्न देणारी िभि पतर्के लागली होती. मािसनो, कॉन् टंटाईन, 
रेिलन् की अशा ज्या िनरिनरा या नावानंी कटकार थाने करीत तो वावरला होता ती नावहेी त्यातं िदली 
होती. सगळीकडे िसडने रॅलीकिरता शोधाशोध चालली होती. 

 
एकंदर पिरि थतीतील धोका कळत असूनही रॅली मा कोला गेला. लेिननची मारेकरी फानया 

का लान िहची सहकारी वरेा पेटर्ोवना िहच्या घरी बलेॅ निर्तका दागमारा त्याला भेटली. ितने रॅलीला 
सािंगतले, की बऱ्याच िदवसापूंवीर् चेकाने ितच्या घरावर छापा घातला होता. रॅलीच्या कार थानाकिरता 
गोळा केले या पैशापैकी २० लक्ष रुब स ितने कसेबसे लपवनू ठेवले होते. चेकाने ितला अजून अटक केली 
न हती. का ते ितला कळत न हते. कदािचत ितच्यामुळे िसडने रॅलीचा सुगावा लागेल असे वाट याने ितला 
त्यानंी मोकळे ठेवले असावे. 

 
पण दागमाराकडून २० लक्ष रुब स िमळताच चेकाच्या हातावर तुरी देणे रॅलीला शक्य झाले. कधी 

गर्ीक यापारी, तर कधी झारकालीन अिधकारी, कधी सोिवएत अिधकारी तर कधी एक सामान्य सा यवादी 
बनून तो चेकाला चुकवीत राहीला. 

 
एक िदवस, बो शिेवकाचं्या जा यात तोपयत न अडकले या ि िटश गु चर सेवचे्या कॅ न जॉजर् 

िहलची त्याची गाठ पडली. त्या दोघानंी अटक झाले या लोकाचंी नाव े व प े पािहले. ते हा त्याचंी 
कार थानी यंतर्णा बऱ्याच माणात शाबतू आहे व त्याचंी बरीच साथीदार मंडळी अजून मोकळी आहेत हे 
त्याचं्या लक्षात आले. रॅलीचा आशचेा धागा पूणर् तुटलेला न हता. पण कॅ न िहलला मातर् त्याचंा सगळा 
डाव उधळला गेला आहे असे वाटत होते. सोिवएत सरकार व ि िटश सरकार याचं्यात कै ाचं्या 
देवघेवीबाबत बोलणी चालू अस याचे त्याच्या ऐकीवात होते. लॉकहाटर् व अन्य ि िटश ह तक याचंी सुटका 
करण्याची तयारी सोिवएत सरकारने दशर्िवली होती, कारण त्या मोबद यात, ि िटश अिधकाऱ्यानंी 
इंग्लंडमध्ये तोपयत अडकवनू ठेवले या, मिॅक्झम िंलटिवनोवसह सवर् सोिवएत ितिनधींना सोडण्याचे 
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अिभवचन ि िटश सरकारने िदले होते. यामुळे सोिवएत अिधकाऱ्याचं्या वाधीन होण्याचे कॅ न िहलने 
ठरिवले होते. रॅिलनेही तसेच करावे असे त्याचे मत होते. 

 
पण अशा कारे पराभव पत्करायला रॅली तयार न हता. ‘या लालत ाचं्या परवानगी िशवायच 

मी परत जाऊ शकतो.’ रॅली िचडून बोलत होता. दोन मिहन्यात लंडनच्या से हॉय हॉटेलमध्ये तो कॅ न 
िहलला भेटेल अशी पैजही त्याने िहलशी मारली. [कॅ न जॉजर् िहल इंग्लंडला परत गे यानंतर, १९१९ मध्ये ि िटश गु चर 
सेवेने, रिशयात उतरलेले ि िटश सैन्य आिण जनरल अन्तोन डेिनिकन याचे ेत ल कर या दोहोतील संपकर्  अिधकारी हणून िहलची िनयु ी 
केली. काही काळानंतर तेल स ाट सर हे ी डेटरिंडग याचा खास ितिनधी हणून िहल काम करू लागला. युरोपीय तेल कंपन्याचंा अगर्णी 
असलेला डेटरिंडग सोिवएत सरकार न  करण्याच्या िज ीने इतका झपाटला होता की त्या उि पूतीर्च्या हेतूने िहटलरला स ारूढ होण्याकिरता 
त्याने पैशाची फार मो ा माणावर मदत केली. यानंतर ि िटश सरकारने कॅ न िहल याला पूवर् युरोपात महत्त्वाच्या ‘राजनैितक’ कामिगरीवर 
पाठिवले. सोिवएत रिशयातील एक ि िटश गु चर हणून त्याने बजावले या कामिगरीच्या आठवणी िहलने नंतर १९३४ मध्ये ‘गो पाय द लँड, 
िबईंग द ॲड हचसर् ऑफ आ . के. ए . ऑफ द ि िटश िसकेर्ट सिर्वस’ या पु तकाच्या रूपाने कािशत के या. 

 
१९४५ च्या वसंतात ि गेिडयरच्या पदापयत चढले या िहलची, पोलंड मधील ि टनचा खास दूत हणून चिर्चल सरकारने पोलंडला 

रवानगी केली. तो तेथे ि िटश िनरीक्षक हणून काम करणार होता; व तेथील अि थरता व अराजक यानंी गढूळ झाले या राजकीय पिरि थतीवरील 
अहवाल लंडन सरकारला पाठिवणार होता. पोलंडच्या हंगामी सरकारने मातर् ि गेिडयर िहलला पोलंडमध्ये पाय ठेवण्याचीही परवानगी िदली 
नाही.] 

 
त्यानंतर आणखी काही आठवडे रॅली रिशयात होता. त्या काळातही हेरिगरी करून महत्त्वाची 

मािहती गोळा करणे, व सोिवएतिवरोधी गटानंा स ा, मदत व ोत्साहन देणे हे त्याचे उ ोग चालूच होते. 
अनेकदा अगदी पकडला जाता जाता तो वाचला. शवेटी एका बनावट जमर्न पासपोटर्च्या बळावर तो 
नॉवतील बजन या गावी पोहोचला व तेथून इंग्लंडला गेला. 

 
लंडनला पोच यानंतर ि िटश गु चर खात्यातील आप या विर ानंा रॅलीने त्याने केले या 

कामिगरीचा अहवाल सादर केला. अगदी हातात आलेली संधी गमाव याने त्याला क पनातीत दुःख होत 
होते. ‘रेने माचार्ंने दर्ोह केला नसता– बेिर्झनने अवसानघात करून शरणागती पत्करली नसती–आिण 
ि िटश फौजा तातडीने वोलोग्दाच्या िदशनेे चाल करून आ या असत्या–िंकवा, सािवन्कोवशी माझी 
हातिमळवणी झाली असती, तर...’ अशा िवचारानंी त्याचे मन कमालीचे उि ग्न झाले होते. 

 
एका गो ीची मातर् रॅलीला प ी खातर्ी होती. इंग्लंडने जमर्नीिवरु  यु  चालू ठेवाव ेही एक फार 

मोठी चूक आहे असे त्याला वाटत होते. पि म आघाडीवर तात्काळ यु बदंी हायला पािहजे व 
बो शिेवझमिवरु  सवर् पाि मात्य रा टर्ानंी युती करायला पािहजे असे त्याला ती तेने वाटत होते. ‘शातंता! 
कोणत्याही अटीवर शातंता करा; आिण मानवजातीच्या खऱ्या शतर्िूवरू  संयु  आघाडी िनमार्ण करून 
लढा ा!’ असे तळतळून आवाहन रॅली करीत होता. 
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करण ४ 

 
सैबेिरयातील धाडसी कारवाया 

 
 
मदतीसंबधंीचे िनवदेन 
 

२ ऑग ट १९१८ रोजी ि िटश सैन्य आकजल येथे उतरले. त्याच िदवशी कॅिलफोिर्नयातील 
पालोअ टो येथील े माँट छावणीत अमेिरकन ल कराच्या आठ या िवभागाचा सेनापती मेजर जनरल 
िविलयम ए . गेर् ह  याला वॉिंशग्टनच्या यु खात्याने साकेंितक भाषेत पाठिवलेला एक तातडीचा संदेश 
िमळाला. त्या संदेशातील मजकूर त्याच्या हाताखालील कमर्चाऱ्यानंा िंकवा अन्य कोणालाही कळू नये अशी 
स  ताकीद त्या संदेशाच्या सुरुवातीलाच यु खात्याने गेर् ह ला िदली होती. 

 
गेर् ह ने ताबडतोब िमळेल ती पिहली वगेवान गाडी पकडून सान ािन्स कोहून कॅन्सास िसटीला 

जाव ेव तेथे बाि टमोर हॉटेलमध्ये जाऊन यु मंत्र्याची भेट घ्यावी असा आदेश त्या संदेशा ारे गेर् ह ला 
देण्यात आला होता. इतक्या तातडीने गेर् ह ला कॅन्सास िसटीला कशाकिरता पाठिवण्यात येत होते िंकवा 
त्याला तेथे िकती काळ राहाव ेलागणार होते याचा कोणताही खुलासा त्या संदेशात न हता. 

 
जनरल गेर् ह  हा ल करी पेशात मुरलेला मोठा अनुभवी अिधकारी अस याने नको तेथे न 

िवचारण्याची त्याला सवयच न हती. अिधक िवचक्षणा न करता एका छो ाशा वासी बगेॅत त्याने कसेबसे 
आपले सामान क बले व दोन तासातच सान ािन्सकोहून पूवकडे कॅन्सास िसटीला जाणारी गाडी त्याने 
पकडली. 

 
कॅन्सास िसटीच्या रे वे थानकावर गाडी थाबंताच यु मंतर्ी न्यटून डी बेकर तेथे त्याची वाट बघत 

उभा अस याचे त्याला िदसले. थो ाच वळेात बेकरला दुसरी गाडी पकडायची अस याने तो मो ा 
गडबडीत होता. त्या गु  भेटीकिरता गेर् ह ला तडकाफडकी का पाचारण करण्यात आले ते त्याने 
गेर् हजला घाईघाईने समजावनू सािंगतले. अमेिरकन ल कर सैबेिरयात तातडीने पाठिवण्यात येत असून 
त्या िवभागाचा सेनापती हणून यु खात्याने त्याची नेमणूक केली अस याचे त्याने गेर् ह ला सािंगतले, व 
त्याच्या हाती एक सीलबदं िलफाफा िदला. त्यात अमेिरकेचे रिशयाबाबतचे धोरण िवशद केलेले असून त्या 
धोरणाची अंमलबजावणी गेर् ह ने करावयाची आहे असे बेकरने त्याला बजावले. त्याबरोबरच, रिशयात 
त्याला अत्यंत िबकट व फोटक पिरि थतीला त ड ाव े लागणार आहे, ते हा त्याने तेथे अत्यंत 
सावधानतेने पावले टाकावीत असा इषारा त्याने गेर् ह ला िदला, व त्याला आप या शुभेच्छा देऊन तो 
िनघून गेला. 



 

अनुकर्मिणका 

 
त्या रातर्ी कॅन्सास िसटीतील हॉटेलच्या त्याच्या खोलीत गेर् ह ने तो सीलबदं िलफाफा उघडला व 

त्यातील ‘एडी मेमॉयर’ असा मथळा असलेले सात पानी सूचनापतर् वाचायला घेतले. त्यावर कोणाचीही 
वाक्षरी न हती. मातर् सूचनापतर्ाच्या अखेरी ‘पररा टर् खाते, वॉिंशग्टन डी.सी. जुलै १७,१९१८’ अशी न द 
होती. 

 
सवर् अमेिरकन जनता पिह या महायु ात िवजय िमळिवण्याकिरता ाणपणाने कसे यत्न करीत 

आहे व अमेिरकेने जमर्नीिवरु  दो त रा टर्ाशंी, मनात कोणताही िंकतु न बाळगता सहकायर् करणे कसे 
आव यक आहे हे सुरवातीला प  के यानंतर ‘एडी मेमॉयर’ मुख्य मु ावर आले होते. 

 
‘रिशयातील संपूणर् पिरि थतीची िवचारपूवर्क व बारकाईने तपासणी के यानंतर अमेिरकन 

सरकारचे असे प  मत बनले आहे की रिशयात ल करी ह तके्षप के यास तेथील सध्याचा ग धळ नाहीसा 
होण्याऐवजी उलट वृिं गतच होईल; अशा ल करी ह तके्षपामुळे रिशयाला कोणत्याही कारे मदत 
होण्याऐवजी रिशयाची हानी मातर् होईल; िशवाय, जमर्नीिवरु  यु ात िवजय िमळिवण्याचा आपला मुख्य 
हेतू साध्य होण्यास त्यामुळे कोणत्याही कारे हातभार लागणार नाही; त्यामुळे ल करी ह तके्षपात अमेिरका 
सहभागी होऊ शकत नाही, िंकवा तशा ह तके्षपाला तत्त्वतः मान्यताही देऊ शकत नाही,’ हा ा 
िनवदेनातील पिहला मु ा होता. 

 
अमेिरकन सरकारची नीती िवशद करणारे ते छोटेसे पण िनःसंिदग्ध िनवदेन गेर् ह ला मनापासून 

पटले. पण ते जर खरे, तर मग अमेिरकन सैन्य रिशयात का पाठिवले जात आहे? त्या सैन्याच्या नेतृत्वपदी 
त्याची नेमणूक का करण्यात आली आहे?--असे न त्याच्या मनात साहािजकच उपि थत झाले. 
ग धळात पडलेला गेर् ह  पुढे वाचू लागला–– 

 
‘मातर् एकंदर पिरि थती लक्षात घेता, रिशयातील झेको लोवाक ल कराने संघिटत हाव ेव तेथील 

त्याचं्या लाव बाधंवाशंी त्यानंा यश वी रीत्या सहकायर् करता यावे, याकिरता झेको लोवाक ल कराला 
मदत करण्यासाठी अमेिरकन ल करी ह तके्षप समथर्नीय आहे असे अमेिरकन सरकारचे मत आहे.’ 

 
झेको लोवाक ल कर? आिण ते रिशयात? – गेर् ह ला हे सारेच अनाकलनीय वाटले. आप या 

‘अमेिरकन सैबेिरयन ॲड हेन्चर’ या पु तकात त्या संगाचे वणर्न करताना गेर् ह  हणतो, ‘मी अंथरुणावर 
आडवा झालो, पण मला काही के या झोप येईना. इतर देशाचंी या करणाबाबत काय भिूमका आहे व 
सैबेिरयातील एकंदर पिरि थती कशी आहे याब ल मला काहीच मािहती का देण्यात आलेली नाही याचाच 
मी िवचार करीत रािहलो.’ त्याला बेचैन करणाऱ्या त्या नाचंी उ रे गेर् ह ला त्यावळेी कळती तर त्या 
रातर्ी तो अिधकच अ व थ झाला असता. 
 
लािदव तोक येथील कार थान 



 

अनुकर्मिणका 

 
झाराचं्या सरंजामशाही राजवटीत सैबेिरयाचा अफाट व क पनातीत समृ  देश सवर् वी 

अिवकिसतच रािहला होता. युरोपच्या पूवर् सीमेपासून पॅिसिफकपयत, व आिक्टर्क समुदर्ापासून 
अफगािण तानपयत पसरले या त्या िव तीणर् देशाच्या बऱ्याच भागात लोकव ती अगदीच तुरळक होती. 
त्या वैराण देशातून जाणारी एकमागीर् टर्ान्स-सैबेिरयन रे वे हणजे रिशयाची पूवर् व पि म टोके जोडणारा 
एकमेव दुवा होता. आिशयायी रिशयाचा तो देश ल करी दृ ा अत्यंत महत्त्वाचा व आिर्थक दृ ा 
कमालीचा समृ  होता. टर्ान्स-सैबेिरयन रे वे व त्या रे वमेागार्च्या दोन्ही बाजंूचा काही मलैाचंा देश ज्या 
स ेच्या हाती राहील त्या स ेचे िनयंतर्ण संपूणर् सैबेिरयावर थािपत होणार हे उघडच होते. 

 
१९१८ च्या गर्ी मात टर्ान्स-सैबेिरयन रे वनेे पूवकडे जात असता झेको लोवाक सैिनकानंी भरलेले 

रे वचेे डबे त्या लोहमागार्च्या बाजूला उभे असलेले रेमंड रॉिबन्सला िदसले होते. पूवीर् ऑि टर्या–हंगेरीच्या 
ल करात असलेले ते झेक सैिनक, त्या रा टर्ाच्या वतीने दो त रा टर्ािंवरु  लढण्याची त्याचंी तयारी 
नस याने रिशयात कर्ातंी होण्यापूवीर् मो ा संख्येने रिशयाला येऊन िमळाले होते. रिशयन ल कराच्या 
खां ाला खादंा लावनू ऑि टर्या व जमर्नीिवरु  त्यानंी लढा ावा, या हेतूने झार सरकारच्या सव  
ल करी अिधकाऱ्यानंी त्या झेक सैिनकाचं्या वगे या पलटणी उभार या होत्या. केरेन् कीच्या पतनानंतर 
दो त रा टर्ाचं्या िवनंतीनुसार त्या झेक सैिनकानंा टर्ान्स-सैबेिरयन रे वनेे लािदव तोकला पोचवनू देण्याचे 
सोिवएत सरकारने मान्य केले होते. लािदव तोकहून त्या सैिनकानंी युरोपात जाऊन पि म आघाडीवर 
जमर्नीिवरु  दो त ल कराला जाऊन िमळावे अशी क पना होती. कझान ते लािदव तोक या पाच हजार 
मलै लाबंीच्या रे वे मागार्वर प ास हजारावर संख्या असलेले ते झेक सैिनक इत ततः िवखुरले होते. 

 
रिशयातून युरोपात गे यानंतर झेको लोवािकयाच्या वातंत्र्याकिरता त्यानंा लढावयाचे आहे, अशी 

त्या झेक सैिनकाचंी क पना होती. परंतु गायदा व िसरोवी या त्याचं्या ितिकर्यावादी झेक सेनापतींचे बेत 
मातर् वगेळेच होते. काही दो त मुत्स ाचं्या पािंठ याने सोिवएत सरकार उलथून पाडण्याकिरता झेक 
सैिनकाचंा उपयोग करून घेण्याच्या योजना ते झेक सेनापती आखीत होते. 

 
सोिवएत सरकार व दो त रा टर्े यात झाले या करारानुसार सोिवएत देश ओलाडूंन 

लािदव तोककडे जाताना झेक सैिनकानंी आपली श ा े सोिवएत अिधकाऱ्याचं्या वाधीन करावयाची 
होती. परंतु त्या सैिनकानंी आपआपली श ाश े खाली टाकू नयेत, असे यत्न अमेिरकन राजदूत डेि हड 
आर. ािन्सस याने चालिवले होते. ४ जून १९१८ रोजी आप या मुलाला िलिहले या पतर्ात ासंबधंी 
ािन्सस िलिहतो– 

 
‘झेक सैिनकानंी सोिवएत सरकारचे आदेश धुडकावनू लावावते व त्याकिरता मी त्यानंा ोत्साहन 

ाव,े अशा सूचना िंकवा तसे अिधकार मला व तुतः वॉिंशग्टनहून िमळालेले नाहीत. मातर् पररा टर्खात्याने 
झेक सैिनकां ती सहानुभतूी य  केली आहे तेव ा आधारावर मी कायर्वाही करीत आहे. अथार्  यापूवीर्ही 
वतःच्या जबाबदारीवर मी अशा काही गो ी केले या आहेत.’ 



 

अनुकर्मिणका 

 
अमेिरकेच्या पािंठ याची खातर्ी पटताच झेक सैिनकानंी आपली श े सोिवएत अिधकाऱ्याचं्या 

वाधीन करू नयेत, असे आदेश त्या सैिनकानंा झेक सेनापती गायदा व िसरोवी यानंी िदले. त्याचंी आ ा 
होताच आपली श े सोिवएत अिधकाऱ्याचं्या वाधीन करण्यास झेक सैिनकानंी प  नकार िदला. एवढेच 
न हे तर संपूणर् टर्ान्स सैबेिरयन रे वे मागार्वर त्या िशिक्षत व श स  झेक सैिनकानंी अनेक िठकाणी 
एकाच वळेी उठाव केले. ते ज्या भागात होते, तेथील गाव े त्यानंी ता यात घेतली व तेथील थािनक 
सोिवएत्स उलथून पाडून सोिवएतिवरोधी शासन थािपत केले. 

 
जुलैच्या पिह या आठव ात रिशयन ितकर्ािंतकारकाचं्या मदतीने सेनापती गायदाने 

लािदव तोक येथे उठाव करून सोिवएतिवरोधी सरकार थािपत केले. अमेिरकन नौदल अिधकारी 
ॲडिमरल नाईट, जपानी नौदलाचा हाईस-ॲडिमरल काटो, च िमशनचा कनर्ल पोन्स, व त्या शहराचा 
ताबा घेतलेला झेको लोवाक ल करी अिधकारी कॅ न बािदउरा याचं्या वाक्षऱ्या असलेली घोषणापतर्के 
लािदव तोकच्या र तोर ती िदसू लागली. ‘रिशयन जनतेब ल वाटणारी सहानुभतूी व िमतर्त्व यानंी ेिरत 
होऊन दो त रा टर्े ह तके्षप करीत आहेत’ असे ही घोषणापतर्के तेथील जनतेला कळवीत होती. 

 
सैबेिरयातील झेक सैिनकाचं्या मदतीकिरता अमेिरकन सैिनक सैबेिरयात पाठिवण्याची योजना 

पररा टर्खात्याने आख यानंतर पाचच िदवसानंी, २२ जून १९१८ रोजी, मा को येथील अमेिरकन कौन्सुल 
डी. िव .िक्लन्टन पूल [डी, िव . िक्लन्टन पूल हा नंतर अमेिरकन पररा टर्खात्याच्या रिशयन िवभागाचा मुख बनला.] याने 
ओ क येथील अमेिरकन कौन्सुलला साकेंितक भाषेत पुढील आशयाची एक तार पाठिवली– 

 
‘दो ताकंडून पुन्हा वगेळे आदेश िदले जात नाहीत तोपयत झेक सैिनकानंी जे काही साध्य केले 

आहे ते िटकवनू धरले तर राजकीय दृ ा, दो त रा टर्ानंा आनंदच वाटेल, असे झेको लोवाक नेत्यानंा 
िव ासात घेऊन गु पणे कळवावे. तसेच, एकंदर पिरि थतीत ल करी दृ ा आव यक ती पावले 
उचलण्यात त्याचं्या मागार्त अडथळे िनमार्ण होणार नाहीत अशी यव था करावी. सवार्त महत्त्वाची बाब 
हणजे त्यानंी टर्ान्स–सैबेिरयन रे वचेा ताबा िमळवावा व शक्यतोवर सध्या त्याचं्या भावाखाली असले या 
देशावरील पकड त्यानंी कायम िटकवावी. च कौन्सुल जनरललाही ही नीती मान्य अस याचे तेथील 
च ितिनधींना कळवावे’ 

 
बो शिेवकानंी लाल ल कराच्या सैिनकानंा व जमर्न यु बं ानंा झेकावंर ह े करण्याकिरता श े 

पुरिवली आहेत व त्याचं्या ह यापंासून झेकाचें रक्षण करण्याकिरता दो ताचं्या फौजा येत आहेत असे 
१९१८ च्या गर्ी मातील सैबेिरयातील आप या ल करी ह तके्षपाचे कारण दो त रा टर्ानंी पुढे केले होते. झक 
सैिनकाशंी लढण्याकिरता सैबेिरयात हजारो जमर्न व ऑि टर्यन यु बं ानंा बो शिेवक श स  करीत 
आहेत अशा खळबळजनक व असत्य बात यानंी इंिग्लश व च वृ पतर्ाचें रकानेच्या रकाने त्या वषीर्च्या 
वसंतात व गर्ी मात भरले होते. एक ा तो क शहरात ६० हजार जमर्नानंा लाल ल कराने यु  सािहत्य 
पुरवले अस याची बातमी न्ययूॉकर्  टाई सने िदली होती. 



 

अनुकर्मिणका 

 
या करणाची शहािनशा करून घेण्याकिरता ि िटश गु चर खात्याचा कॅ न िहक्स, अमेिरकन रेड 

कर्ॉस िमशनचा कॅ न वबे टर, व पेिंकग येथील अमेिरकन ‘िमिलटरी अटॅची’ मेजर िडर् डेल सोिवएत 
सरकारच्या परवानगीने सैबेिरयात गेले. अनेक आठव ाचं्या बािरक चवकशीनंतर ितघाचेंही एकच मत 
बनले की, सैबेिरयात अिजबात सश  जमर्न िंकवा ऑि टर्यन यु बंदी नाहीत व तत्संबंधी करण्यात आलेले 
आरोप पूणर्पणे असत्य आहेत. सोिवएत रिशयात दो त रा टर्ानंा ह तके्षप करता यावा, याकिरता हेतुपुर सर 
तसा अप चार करण्यात येत आहे असा प  िनवार्ळा त्यानंी िदला. [कॅ न िहक्स, कॅ न वबे टर व मेजर िडर् डेल यानी 
चौकशीअंती काढलेला हा िन कषर् ि िटश व अमेिरकन जनतेपासून लपवनू ठेवण्यात आला. कॅ न िहक्स याला ताबडतोब लंडन येथे माघारी 
बोलािवण्यात आले व त्याने कॅ न िसडने रॅलीबरोबर काम करावे असे आदेश त्याला देण्यात आले. अमेिरकन पररा टर्खात्यानेही कॅ न वेब टर व 
मेजर िडर् डेल याचें अहवाल थं ा ब त्यात टाकले.] 

 
३ ऑग ट १९१८ रोजी ि िटश फौजा लािदव तोक येथे उतर या. जमर्नीच्या कारवायामुंळे 

रिशयाचे िवघटन िंकवा िवनाश होऊ नये हणून तु हाला मदत करण्याकिरता आ ही येत आहोत; तुमच्या 
देशाच्या इंचभरही भमूीची आ हाला आकाकं्षा नाही; रिशयाचें भिवत य िनि त करण्याचा अिधकार रिशयन 
जनतेच्याच हाती राहील; रिशयाच्या सरकारचे वरूप कसे असावे व त्याचं्या सामािजक नाचंी उकल 
कशा कारे हावी हे त्याचें त्यानंीच ठरवावयाचे आहे,’ अशी घोषणा ८ ऑग ट रोजी ि िटश सरकारने 
रिशयन जनतेला उ ेशून केली. 

 
१६ ऑग ट रोजी अमेिरकन ल कराच्या पिह या तुक ा लािदव तोक येथे उतर या त्याच वळेी 

‘श स  ऑि टर्यन व जमर्न यु बं ाच्या ह या-ंपासून झेको लोवाकाचें रक्षण करण्याकिरता आिण, 
वयंशासन व वसंरक्षण याकिरता रिशयनानंा आव यक वाटेल ती मदत करण्याकिरता रिशयात सध्या 
ल करी कायर्वाही करण्याची गरज आहे’ असे वॉिंशग्टन सरकारनेही घोिषत केले. 
 

ऑग टमध्येच न या दमाचे जपानी सैन्यही लािदव तोक येथे उतरले. ‘रिशयाशी िटकाव ू
वरूपाचे मतैर्ीसंबधं वृिं गत हाव े ही जपानच्या सरकारची भिूमका तशीच कायम असून रिशयाच्या 
ादेिशक अखंडत्वाचा सन्मान राखण्याचे व त्या देशाच्या रा टर्ीय नीतीत कोणत्याही कारे ढवळाढवळ न 
करण्याचे जपानचे धोरण आहे’ अशी घोषणा टोिकयो सरकारने केली. त्याच वळेी जपानी ल कर पूवकडे 
रिशयन भमूीवर उतरत होते. 

 
सैबेिरयात उतरणाऱ्या जपानी सैिनकानंा त्याचं्या ल करी अिधकाऱ्यानंी मोठी दूरदृ ी ठेऊन छोटे 

छोटे रिशयन श दकोष पुरिवले होते. त्यात बो शिेवक या श दाचा अथर् ‘बारसुक’ हणजे रानटी जनावर 
असा िदला होता, व त्या श दापुढे ‘त्याचें समूळ िनमूर्लन करावे’ अशी न द होती. 

 
पूवकडील दहशतसतर् 
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सैबेिरयात ल करी कायर्वाहीकिरता पाठिवण्यात आले या अमेिरकन फौजेच्या नेतृत्वाची सूतेर् हाती 
घेण्याकिरता १ स बर १९१८ रोजी जनरल गेर् ह  लािदव तोक येथे उतरला. ‘काय करावे िंकवा करू 
नये याब ल कोणत्याही क पना सैबेिरयात उतरताना माझ्या मनात न हत्या. कोणत्याही रिशयन 
गटािवरु  पूवर्गर्ह न हते, व सवर् दो त रा टर्ाचं्या अिधकाऱ्याशंी सहकायार्च्या व सलोख्याच्या भावनेने काम 
करता येईल अशीच माझी अपेक्षा होती.’ अशी न द या संगाबाबत जनरल गेर् ह ने आप या ‘अमेिरकन 
सैबेिरयन ॲड हेन्चर’ या पु तकात केली आहे. 

 
जनरल गेर् ह ने टर्ान्स–सैबेिरयन रे वचेे रक्षण करावे, झेक सैिनकानंा लािदव तोक येथून 

युरोपकडे जाण्यास मदत करावी व रिशयाच्या अंतगर्त यवहारात ढवळाढवळ करू नये असे आदेश 
अमेिरकेच्या पररा टर्खात्याने तयार केले या सूचनापतर्ाने गेर् ह ला िदले होते. 

 
गेर् ह  आपले मध्यवतीर् कायार्लय नीटपणे थािपत करतो न करतो तोच झेक ल करी नेता 

जनरल गायदा त्याच्या भेटीला आला. त्याने रिशयातील एकंदर पिरि थती गेर् ह पुढे माडंली. ‘रिशयनाशंी 
यवहार करताना दयामाया िंकवा सामोपचार याचा काही उपयोग होत नाही; त्यानंा चाबकू िंकवा 
बायोनेटच हव,े’ असे मत दिर्शत करून गायदा हणाला की, अराजकापासून रिशयाचा बचाव करावयाचा 
असेल तर रिशयातून थम बो शिेवझमचे समूळ उ ाटन करून तेथे एखा ा ल करी हुकुमशहाच्या हाती 
स ा िदली गेली पािहजे; त्याकिरता अगदी योग्य अशी य ी त्याच्या दृ ीपथात होतीही, ती हणजे 
ॲडिमरल अलेक्झाडंर वािसलेिवच कोलचॅक! झारशाहीतील तो जुना नौदल सेनापती सोिवएत-िवरोधी 
ल कराची उभारणी करण्याकिरता नुकताच जपानहून आला होता आिण अ प काळातच सैबेिरयात फौजा 
संघिटत करण्यात त्याला बरेच यशही िमळाले होते; ते हा जनरल गेर् ह ने झेक व अन्य सोिवएतिवरोधी 
फौजानंा बो शिेवकािंवरु  लढा देण्याकिरता त्याला मदत करावी असे आवाहन त्याने गेर् ह ला केले. 

 
त्याच भेटीत, वो गा नदीच्या िदशनेे ताबडतोब कूच करून पूवकडून मा कोवर ह ा करण्याची 

त्याने तयार केलेली योजनाही गायदाने गेर् ह पुढे ठेवली, व त्याच्या च व ि िटश स ागारानंाच केवळ 
न हे तर अमेिरकन पररा टर् खात्याच्या ितिनधींनाही ती योजना संमत अस याने त्याने गेर् ह ला 
सािंगतले. 

 
जनरल गेर् ह ने त्याच्या सरकारकडून त्याला िमळालेले आदेश गायदाला प  करून सािंगतले 

व त्या आदेशानुसार वागण्याचा आपला इरादाही त्याने बोलून दाखिवला; तसेच, जोपयत त्याच्या हाती 
अमेिरकन ल कराच्या नेतृत्वाची सूतेर् आहेत, तोपयत एकही अमेिरकन सैिनक बो शिेवकािंवरु  चालून 
जाणार नाही िंकवा रिशयाच्या अंतगर्त कारभारात ढवळाढवळ करणार नाही हेही त्याने गायदाला 
िनःसंिदग्धपणे सागंून टाकले. 
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रागाने फणफणत गायदा िनघून गेला. थो ाच वळेाने आणखी एक महत्त्वाची य ी गेर् ह च्या 
भेटीला आली. तो होता जनरल नॉक्स–एकेकाळचा कोिर्नलोवचा पािठराखा व १९१८ मध्ये, सैबेिरयातील 
ि िटश फौजाचंा सेनापती! 

 
‘गरीबाचंा कनवाळू अस याची तुमची िस ी होत आहे,’ असे उपहासाने उ गारत जनरल 

गेर् हजला नॉक्स हणाला, ‘सवर् रिशयन लोक अगदी डु रच आहेत, मुळीच सहानुभतूी दाखिवण्याच्या 
लायकीचे ते नाहीत हे तु हाला कसे कळत नाही?’ परंतु त्याच्या या श दाचंाही गेर् ह वर काहीही पिरणाम 
झाला नाही. 

 
जनरल गेर् ह , रेमंड रॉिबन्सच्या श दात सागंायचे हणजे मो ा ‘खु या िदलाचा’ माणूस होता. 

सत्य काय ते वतः पडताळून पाहण्यावर त्याचा िव ास अस याने सैबेिरयातील खऱ्या पिरि थतीब ल 
मािहती काढून घेण्याचे त्याने ठरिवले. त्याकिरता आपले गु हेर त्याने खेडोपाडी पाठिवले. सैबेिरयात 
‘बो शिेवक’ हणून ओळख या जाणाऱ्या लोकातं तेथील जवळजवळ सवर्च रिशयानाचंा समावशे होत 
असून त्याचं्या िवरु  लढण्याकिरता फौजा पाठिवणे िंकवा ेत रिशयानानंा त्याकिरता श ा े, 
कपडाल ा, अ धान्य व पैसा पुरिवणे हे रिशयाच्या अंतगर्त यवहारात ह तके्षप न करण्याच्या धोरणाशी 
पूणर्पणे िवसंगत ठरेल, हे त्याच्या गु हेरानंी पाठिवले या बात यावंरून गेर् ह ला कळून चुकले. 

 
१९१८ च्या शरदात उ र सैबेिरयात सात हजारावर इंिग्लश सैिनक होते. त्यािशवाय ॲडिमरल 

कोलचॅकच्या सोिवएतिवरोधी ेत रिशयन ल कराला िशक्षण देऊन श स  करण्याकिरता सुमारे सात 
हजार ि िटश व च सैिनक, अिधकारी व तंतर्  खपत होते. ि िटश व च याचं्याशी सहकायर् करणारे 
१५०० इटािलयन्सही तेथे होते. गेर् ह च्या हाताखालील अमेिरकन सैिनकाचंी संख्या ८००० होती. परंतु 
सैबेिरयात सवार्त मोठे परकीय ल कर होते ते जपानचे. संपूणर् सैबेिरया िगळंकृत करण्याची जपानची 
आकाकं्षा होती. सैबेिरयात उतरले या जपानी सैिनकाचंी संख्या होती स र हजार! 

 
ि िटश व च पािंठ याच्या बळावर नो हबर १९१८ मध्ये ॲडिमरल कोलचॅकने सैबेिरयाचा 

हुकुमशहा हणून आपला जम बसिवला. ठगण्या ठुसक्या, अि थर मनोवृ ीच्या कोलचॅकचे ‘दुखणाईत 
मुलगा,’ ‘दुबर्ल मन क,’ नेहमीच कोणाच्या तरी भावाखाली राहणारा’ असे वणर्न त्याच्या एका 
सहकाऱ्याने केले होते. वतःला ‘रिशयाचा सव  राज्यकतार्’ घोिषत करून त्याने ओ क येथे आपले 
मध्यवतीर् कायार्लय थािपत केले. कोलचकॅ हा ‘रिशयन वॉिंशग्टन’ अस याचे झारकालीन मंतर्ी सझोनोव 
याने जाहीर केले व तो त्याचा पॅिरसमधील अिधकृत ितिनधी बनला. पॅिरस व लंडन येथे कोलचॅकची 
तुित ोतेर् गायली जाऊ लागली. कोलचॅक हा एक मोठा ‘स गृह थ’ अस याची ग्वाही ि िटश मुत्स ी सर 
सॅ युअल होअर हा पुन्हा पुन्हा देत होता; कोलचॅक हा मोठा ामािणक, हुशार व शु  चािरत्र्याचा देशभ  
आहे असे त्याचे तुितपर वणर्न िवन् टन चिर्चलने केले; तर, कोलचॅक हा मोठा कणखर यि मत्त्वाचा नेता 
अस याचे मत य  करून त्याने थािपत केलेले सरकार ‘ि थर व ढोबळमानाने ाितिनिधक वरूपाचे 
आहे’ असा िनवार्ळा न्ययूॉकर्  टाई सने िदला. 
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कोलचॅक राजवटीला दो त रा टर्ानंी, िवशषेतः ि टनने मु  ह ताने दारू-गोळा, श ा े, पैसा व 

अन्य यु सािहत्य पुरिवले. हजारो रायफली, लक्षावधी काडतुसे, गणवशे, इत्यादी ल करी सािहत्य आ ही 
सैबेिरयात पाठिवले असे मो ा ौढीने जनरल नॉक्स उघडपणे बोलत होता. बो शिेवकािंवरु  ेत 
रिशयनानंी त्या वषीर् झाडलेली त्येक गोळी ि िटश कामगारानंी ि टनच्या श िनिर्मती कारखान्यात तयार 
केलेली व ि िटश जहाजानंी लािदव तोकला पोचिवलेली होती. 

 
पदके चाची! गणवशे ि िटशाचंा!! 
 
तंबाखू जपानची! नाच कोलचॅकचा!! 
 
या कोलचकॅच्या परावलंिबत्वाची िंटगल व हेटाळणी करणाऱ्या एका गीताच्या ओळी त्या काळी 

सैबेिरयातील माणसामाणसाचं्या त डी झा या होत्या. 
 
कोलचॅकच्या राजवटीब ल ओसंडून वाहत असलेला दो त रा टर्ाचंा उत्साह जनरल गेर् ह च्या 

मनाला मुळीच पटत न हता. कोलचॅकने चालिवले या कर्ौयार्च्या व र पाताच्या बात या त्याच्या 
गु हेराकंडून त्यही त्याच्याकडे येत होत्या. गो या घालण्याचा धाक दाखवनू एक लाख माणसे त्याने 
त्याच्या सैन्यात भरती केली होती. तुरंुग व छलिशिबरे तुडंुब भरली होती. त्याच्या राजवटीला िवरोध 
करणाऱ्या शकेडो रिशयानाचें मृतदेह तारायंतर्ाच्या खाबंानंा व झाडानंा लटकलेले आढळून येत होते. अनेक 
िठकाणी कोलचॅकच्या मारेकऱ्यानंी शकेडो लोकानंा थम मोठमोठे ख े खणायला लावनू व नंतर 
त्याचं्यावर मशीनगन्सचा मारा करून त्यानंा त्याच ख यात सामूिहक िरत्या िचरिव ातंी िदली होती. 
बलात्कार, खून, लुटालूट याचें थैमान सवर्तर् चालू होते. 
 

कोलचॅकचा उजवा हात बनलेला पूवीर्चा झारकालीन अिधकारी जनरल सझोनोव याने त्याच्या 
सैिनकानंा उघडपणे सूचना िद या होत्या, की ‘दरोडेखोराचं्या (सोिवएत समथर्काचं्या) ता यात असलेले 
खेडे काबीज करताना थम त्याचें नेते ह तगत करा; नेते हाती लागले नाहीत परंतु ते तेथे आहेत अशी 
खातर्ी पटली तर त्येक दहा माणसापैकी एकाला तरी गोळी घालून ठार करा; आपले सैिनक कोणत्याही 
शहरात िशर यावर तेथील लोकानंी शतर्बू ल मािहती देण्यास नकार िदला तर अिजबात दयामाया न 
दाखिवता सवार्ंकडून जा तीत जा त पैसा वसूल करा; ज्या खे ातंील लोक तु हाला सश  ितकार 
करतील ती सवर् खेडी भ मसात करून टाका; तेथील सवर् पुरुषानंा गो या घाला; मालम ा, घरे, वाहने 
आप या उपयोगाकिरता ता यात घ्या.’ अशा कारच्या सूचना देणारा सझोनोव शु  राक्षसच आहे असे 
भा य जनरल नॉक्सने गेर् ह पाशी केले होते. 

 
कोलचॅकच्या सैिनकां माणेच, जपानने पैसा पुरिवलेले दहशतवादी गटही गावोगावी लुटालूट व 

जाळपोळ करीत सवर्तर् धुमाकूळ घालीत होते. सेमेनोव व कालिमकोव हे त्याचें नेते होते. सेमेनोवच्या 
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सैिनकानंी यापले या एका खे ातील सवर् ी पुरुष व मुले याचंी सरसकट क ल त्या सैिनकानंी केली 
अशी बकैल पलीकडील के्षतर्ातील अमेिरकन फौजेचा सेनापती कनर्ल मॉरो याची बातमी होती. सेमेनोवच्या 
मारेकऱ्याचं्या धा तीने घरेदारे सोडून पळणाऱ्या गावकऱ्यानंा उंदरानंा मारावे तशा सहजपणे सेमेनोवच्या 
सैिनकानंी ठार केले होते. अनेक पुरुष त्यानंी उभे जाळले होते. जनरल गेर् ह च्या िनवदेनानुसार सेमेनोव 
व कालिमकोव याचें सैिनक, जपानी फौजेच्या संरक्षणामुळे उन्म  होऊन लोकाचंी लुटालूट व क ल 
करीत रानटी ापदां माणे बेदरकारपणे िंहडत होते; आिण त्याचं्या कर्ौयार्ब ल त्यानंा कोणी हटकलेच तर 
मारण्यात आलेले लोक बो शिेवक्स होते असे सागंून सेमेनोवचे सैिनक मोकळे होत होते, आिण अशा 
प ीकरणाने जगाचे समाधानही होत होते. 

 
सैबेिरयात सोिवएत–िवरोधी फौजा करीत असले या अमानुष अत्याचाराब ल वाटणारी आत्यंितक 

घृणा जनरल गेर् ह ने प पणे य  केली. त्याच्या हया भिूमकेमुळे ेत रिशयन आिण ि िटश, च व 
जपानी नेत्याचं्या मनात गेर् ह ब ल चागंलीच नाराजी पसरली. अशा पिरि थतीतच सैबेिरयातील 
राजकीय ि थतीची पाहणी करण्यात आलेला जपानमधील अमेिरकन राजदूत मॉिरस हा गेर् ह च्या भेटीला 
आला. सैबेिरयात कोलचकॅला पािंठबा देण्याचेच अमेिरकेचे धोरण अस याब ल अमेिरकेच्या 
पररा टर्खात्याकडून त्याला आलेली तार गेर् ह ला दाखवनू तो हणाला, ‘जनरल, आता तरी तु ही 
कोलचॅकला पािंठबा ायलाच पािहजे.’ परंतु तशा कारचे कोणतेही आदेश यु खात्याकडून आप याला 
आलेले नाहीत, असे उ र गेर् ह ने त्याला िदले. त्यावर मॉिरस हणाला, ‘पण हयाबाबतीत सवर् सूतेर् 
हलवीत आहे ते पररा टर्खाते, यु खाते न हे,’ ते हा गेर् ह नेही त्याला ताडकन उ र िदले, ‘पण मी सेवते 
आहे ते यु खात्याच्या, पररा टर् खात्याच्या न हे.’ 

 
गेर् ह च्या या खंबीर भिूमकेमुळे त्याची बदनामी करणारी चार मोहीम कोलचॅकच्या ह तकानंी 

आरंभली. अमेिरकन सरकारने त्याला सैबेिरयातून माघारी बोलवावे हा त्याचंा मुख्य उ ेश होता. जनरल 
गेर् ह  हा वतःच बो शिेवक बनला आहे, त्याचे सैिनक क युिन टानंा मदत करीत आहेत, अशा खो ा 
चाराचे व अफवाचें पीक सवर्तर् फोफावले. त्या चाराचा थोडा फार भाग ज्यू िवरोधीही होता. ‘अमेिरकन 
सैिनकानंा बो शिेवझमची लागण झालेली असून त्यापैकी बरेच सैिनक पूवर् न्ययूॉकर् मध्ये सतत बडंा या 
करणारे ज्यू आहेत,’ हा ते करीत असले या खोडसाळ चाराचा एक मासलेवाईक नमुना आहे. 
कोलचॅकचा राजकीय स ागार असलेला एक ि िटश संसद सद य छातीठोकपणे सागंत होता की, तो 
अमेिरकन ल कराच्या कायार्लयात गेला ते हा तेथील साठ जनसंपकर्  अिधकारी व अनुवादक यापैकी 
प ासपेक्षाही अिधक लोक ज्यू होते. 

 
जनरल गेर् ह चे वतःचे देशबाधंवही अशाच कारच्या चाराला हातभार लावीत होते. 

लािदव तोक येथील अमेिरकन कौन्सुल तेथील वृ पतर्ात अमेिरकन सैिनकाबं ल छाप या गेले या 
असत्य व खोडसाळ बात या कळवायला रोज पररा टर् खात्याला तारा करीत होता. त्या वृ पतर्ातंील 
सग या लेखातून अमेिरकन फौजेवर होत असलेली टीका सतत एकाच आरोपाभोवती किदर्त झाली होती. 
तो हणजे अमेिरकन सैिनक बो शिेवकाचें समथर्क आहेत. अमेिरकन सैिनकाचं्या कोणत्याही कृतीवर तो 
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आरोप आधारलेला होता असे न हे तर सैबेिरयात कोलचॅकला पािंठबा न देणाऱ्या सवर्च लोकावंर 
कोलचॅकचे समथर्क तो आरोप करीत होते. खु  कौन्सुल जनरल हॅिरसही कोलचॅकचा समथर्क होता. 

 
हा सवर् अप चार ऐन भरात चालू असता जनरल इ हानोव-िरनोव याच्याकडून एक खास दूत 

त्याचा एक ताव घेऊन गेर् ह च्या कायार्लयात आला. जनरल इ हनोव-िरनोव हा पूवर् सैबेिरयातील 
कोलचॅकच्या संपूणर् फौजाचंा सेनापती होता. जनरल गेर् ह  जर दरमहा वीस हजार डॉलसर् कोलचॅकच्या 
ल कराला देईल तर त्या मोबद यात गेर् ह  व त्याचे सैिनक याचं्यािवरु  चालू असलेला िवखारी चार 
थाबंिवण्याची यव था जनरल इ हानोव-िरनोव करील असा ताव त्या दूताने गेर् ह पुढे माडंला. 

 
जनरल इ हानोव-िरनोव हा दुसऱ्याच्या दुःखात आसुरी आनंद उपभोगणाऱ्या कोलचॅकच्या 

सग यात कूर्र ल करी अिधकाऱ्यापैंकी एक होता. बो शिेवकानंा पािंठबा देत अस याच्या नुसत्या 
संशयावरून अनेक खे ातील लोकाचंी सरसकट क ल त्याच्या सैिनकानंी पूवर् सैबेिरयात केली होती. 
ि यानंा फटके मारणे, त्याचं्यावर बलात्कार करणे, वृ ाचंी व मुलाचंीही क ल करणे हे िनत्याचे झाले 
होते. सत्य पिरि थतीची पाहणी करण्याकिरता गेर् ह ने पाठिवलेला एक अमेिरकन अिधकारी त्या 
अत्याचारानंी इतका हादरून गेला की, तत्संबंधी त्याचा अहवाल सादर करताना, पुन्हा तशा कामिगरीवर 
न पाठिवण्याब ल त्याने गेर् ह ला िवनिवले. कोलचॅकच्या अिधकाऱ्याचं्या त्या अघोरी कृत्याबं ल गेर् ह
ला मािहती देताना तो हणाला की, िकत्येकदा त्याला असे ती तेने वाटायचे की आपला गणवेश फेकून 
ावा व त्या गरीब िबचाऱ्या लोकाच्या मदतीला धावनू जाव.े 

 
शवेटी, संत  लोकानंी जनरल इ हानोव-िरनोविवरु  उठाव केला ते हा त्याच्या सुरिक्षततेब ल 

ि िटश उ ायु  सर चालर्स इिलयट याच्या मनात मोठीच िंचता िनमार्ण झाली. गेर् ह शी बोलताना त्याने 
त्याब ल उ ेख करताच, एकंदर काराने उि ग्न झाले या गेर् ह ने ठामपणे उ र िदले की इ हानोव-
िरनोवला लोकानंी पकडून आणून अमेिरकन ल करी कायार्लयासमोर फाशी जरी िदले तरी एकही 
अमेिरकन सैिनक त्याच्या रक्षणाकिरता हात उचलणार नाही.’ 

 
सैबेिरया व संपूणर् रिशया यादवी यु ाच्या व परकीय ल करी ह तके्षपाच्या वण यात होरपळून 

िनघत असता युरोपात अनपेिक्षत अशा महत्त्वाच्या घटना घडत होत्या. ९ नो हबर १९१८ रोजी कील येथे 
जमर्न नौदलाच्या खलाशानंी उठाव केला व त्याचं्या अिधकाऱ्याचंी हत्या करून लाल ध्वज उभारला. संपूणर् 
जमर्नी िवशाल शािंतमोचार्ंनी दुमदुमून गेले. पि म आघाडीवर जमर्न व दो त सैिनक पर परां ती बधुंभाव 
दिर्शत करू लागले. जमर्नीच्या सव  ल करी अिधकाऱ्यानंी यु बदंीची याचना केली. जमर्नीचा कैसर 
दुसरा िविलयम हॉलंडला पळून गेला. जमर्नी-हॉलंड सीमा ओलाडंताना एका सीमारक्षक तरुण डच 
सैिनकाच्या हाती त्याने आपली राज्यस ेची िनदशर्क तलवार सोपिवली, ते हा तो सीमारक्षक आ यार्ने 
तंिभतच झाला. कैसरच्या पलायनाच्या पाठोपाठ ११ नो हबर रोजी यु बदंी करार झाला. 

 
पिहले महायु  संपले. 
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करण ५ 

 
शातंता व यु  

 
 
पि मेकडे शातंता 
 

पिहले महायु  आकि मकपणे थाबंले होते. ‘शातंतेने एकदमच उसळी मारली’ हे त्या संदभार्त 
जमर्न अिधकारी कॅ न रोहेम याने केलेले भा य मोठे समपर्क होते. बिर्लन, हॅ बुगर्, व संपूणर् ब हेिरया या 
भागात सोिवएत्  थािपत झाली होती. पॅिरस, लंडन, रोम या शहराचं्या र तोर ती कामगारानंी शातंता 
व लोकशाहीची मागणी करीत चडं िनदशर्ने केली होती. हंगेरी कर्ातंीच्या तडाख्यात सापडले होते. 
बा कन रा टर्ेही शतेकऱ्याचं्या असंतोषाने ढवळून िनघत होती. चार वषार्ंच्या त्या दीघर् व सवर् संहारक 
यु ानंतर सवार्ंच्या मुखातून एकच मागणी बाहेर पडत होती, ‘पुन्हा यु  नको, कधीही नको.’ 

 
“संपूणर् युरोपात कर्ातंीचे वारे संचारले आहे. सवर्तर् केवळ असंतोषच भरला आहे असे न हे तर 

यु पूवर् पिरि थतीब ल कामगाराचं्या मनात संतापाची व उठावाची भावना उसळून येत आहे, युरोपच्या 
एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापयत सामान्य जनता सध्याच्या राजकीय, सामािजक व आिर्थक यव थेला 
आ हान देत आहे” अशा श दात तत्कालीन घटनाबं ल उ ेख डेिवड लॉईड जॉजर् याने पॅिरस शातंता 
पिरषदेला पाठिवले या त्याच्या खाजगी िनवदेनात केला होता. 

 
सवर्सामान्य जनतेच्या आशा आकाकं्षा, तर काही थो ानंा भावी राजकीय यव थेब ल वाटणारी 

धा ती त्या काळी दोन य ींवर किदर्त झाली होती– लेिनन व िव सन! पूवला लेिननने घडवनू आणले या 
कर्ातंीने झारशाही उलथून पाडून शतकानुशतके रंज या गाजं या को ावधी रिशयन जनतेला न या मनूची 
ारे खुली केली होती; तर पि मेला वुडर्ो िव सन याने रोखठोकपणे माडंले या चौदा कलमानंी 
जनमानसात लोकशाहीब लच्या आशा अपेक्षा जागृत के या होत्या. 

 
िडसबर १९१८ मध्ये शातंता साकार करण्याकिरता हणून युरोपच्या र लािंछत भमूीवर वुडर्ो 

िव सनने पाऊल ठेवले ते हा त्याच्या हाताचे चुबंन घेण्यास व त्याच्या मागार्वर फुलाचंी उधळण करण्यास 
लोकाचंी तोबा गदीर् उसळली. ‘मानवतेचा स ाट,’ ‘तारणकतार्,’ ‘शातंतेचा राजकुमार’ अशा श दानंी जुन्या 
जगातील जनतेने न या जगाच्या त्या अध्यक्षाचे अपूवर् उत्साहाने वागत केले. ि न् टनचा तो उंच, 
रोडकासा ोफेसर न या आदशर् युगाचा संदेश घेऊन येणारा देवदूतच आहे असे त्यावळेी युरोपातील 
जनसामान्यानंा वाटले. 
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त्या भीषण महायु ात दहा दशलक्ष माणसे मृत्युमुखी पडली होती; दोन कोटी लोक कायमचे अपगं 
झाले होते; दु काळ व रोगराई यानंा तेरा दशलक्ष नागिरक बळी पडले होते तर, उपासमारीने गाजंलेले व 
बेघर झालेले लक्षावधी लोक जाळपोळीने उध्व त झाले या युरोपीय शहरातूंन र तोर ती िंहडत होते. पण 
आता यु  संपून शातंतेची भाषा जगात ऐकू येत होती. ‘रा टर्संघाब ल माझी मुख क पना एकच आहे, ती 
हणजे सवर्सामान्य जनतेची एक सुसंघिटत नैितक श ी हणून रा टर्संघाचा उपयोग जगाला हावा.’ वुडर्ो 
िव सन रा टर्संघाच्या थापनेबाबत आगर्हाने बोलत होता. [पॅिरस शातंता पिरषदेसमोर केले या आप या उ घाटनपर 
भाषणात वुडर्ो िव सन असेिह हणाला की, “यु ाने जजर्र झाले या या जगात आज उठणाऱ्या आवाजापैकी एक सवार्त आगर्ही व अंतःकरण 
हेलावनू सोडणारा आवाज मला िस ातं व उ ेश याचंी याख्या करण्यास भाग पाडीत आहे. तो आवाज आहे रिशयन जनतेचा!”] 

 
जानेवारी १९१९ च्या ारंभी दो त रा टर्ाचें चार बडे नेते, वुडर्ो िव सन, डेिवड लॉईड जॉजर्, 

जॉजस क्लेमसो व िवटोिरयो ओरलँडो हे जागितक शातंतेचे वरूप िनि त करण्याकिरता पॅिरस येथे एका 
सभागृहात एकतर् जमले. पथृ्वीच्या एक ष ाशं भभूागाला मातर् (रिशयाला) त्या शातंता पिरषदेत 
ितिनिधत्व देण्यात आले नाही. 

 
जागितक शातंतेला मूतर् वरूप देण्यासंबधंी पॅिरसमध्ये चचार् चालू होती त्याचवळेी हजारो दो त 

सैिनक रिशयात दो त रा टर्ानंी आरंभले या सोिवएत-िवरोधी अघोिषत यु ात गुंतले होते. कोलचॅक व 
डेिनिकन याचं्या नेतृत्वाखाली ेत ितकर्ातंीवादी फौजा व त्याचं्या खां ाला खादंा लावनू दो त रा टर्ाचं्या 
फौजा आिक्टर्क के्षतर्ापासून का या समुदर्ापयत तर युकेर्नच्या ग हाच्या शतेापंासून सैबेिरयाच्या 
माळरानापयत पसरले या िवशाल के्षतर्ात सोिवएत सरकारने नुकत्याच उभारले या लाल ल करािवरु  
र रंिजत यु  चालवीत होत्या. 
 

१९१९ च्या वसंतात संपूणर् युरोपात व अमेिरकेत सोिवएत-िवरोधी चाराचे चडं वादळ घ घावत 
होते. ओदेसा येथील ‘दहशतसतर्ाच्या’ आिण बो शिेवकाचं्या ‘अिनबध अनैितक ेमाच्या’ खुमासदार व 
खळबळजनक बात या लंडनचे ‘डेली टेिलगर्ाफ’ सतत देत होते. ‘जखमी अमेिरकनानंा क युिन टानंी 
कुऱ्हाडींनी िछ िविछ  केले’ अशा बात या मोठमोठे मथळे देऊन ‘न्युयॉकर्  सन’ सारखी वृ पतेर् देत होती; 
तर, ‘क युिन टाचं्या राजवटीत रिशयात दंगे व अत्याचार याचें थैमान चालू आहे; त्यातून कसेतरी बचावनू 
आलेले लोक सागंतात की मा कोच्या र तोर ती ाण्याचं्या कुजले या मासंाकिरता एकमेकाशंी भाडंत 
वडेेपीर रिशयन लोक सैरभरै िंहडत आहेत,’ अशा कपोलकि पत बात या ‘न्ययूॉकर्  टाई स’ मध्ये येत 
होत्या. ‘रिशयात बुज्वार् वगार्तील तरुण ि या व मुली तोफखान्याच्या तुक ाचंी गरज भागिवण्याकिरता 
बराकीत क ब या जात आहेत’ अशा बात या देणारी बनावट कागदपतेर् ‘अ सल कागदपतेर्’ हणून छापून 
व धादातं खो ा बात या देऊन सोिवएत रिशयाची बदनामी दो त रा टर्े व जमर्नी यासंह जगातील सवर्तर् 
रा टर्ातंील वृ पतर्ानंी चालिवली होती. पतर्कार, गु हेर, राजनीती , एवढेच न हे तर जुडसन व गेर् ह  
याचं्यासारख्या सेनािधकाऱ्यानंी रिशयातील सत्यपिरि थतीबाबत पाठिवलेले अहवाल दडपून टाकले जात 
होते. सोिवएत रिशयात दो त रा टर्े चालवीत असले या ह तके्षपवादी मोिहमािंवरु  कोणी ही उ ारला 
तर तो बो शिेवक अस याचे िश ामोतर्ब त्याच्यावर होत होते. 



 

अनुकर्मिणका 

 
यु बदंी होऊन दोन मिहनेही उलटले न हते, पण महायु ाच्या उि ाचंा दो त नेत्यानंा जणू 

पूणर्पणे िवसर पडला होता. ‘बो शिेवझमच्या धोक्याने’ त्यानंा पछाडले अस याने अन्य सवर् सारासार िवचार 
बाजूला पडला होता. त्यानंा बेचैन करणाऱ्या त्या धोक्याची छाया पॅिरस शातंता पिरषदेवर पसरली होती. 

 
शातंता पिरषेदेच्या एका गु  बठैकीत दो त फौजाचंा च सेनापती माशर्ल फॉक याने जमर्नीशी 

ताबडतोब तडजोड करण्याबाबत दो त नेत्याकंडे िनकड लावली. कारण तसे झाले तरच दो त रा टर्ानंा 
आपली सवर् श ी सोिवएत रिशयािवरु  झोकून देणे शक्य होईल असे त्याचे मत होते. जमर्नी हणजे 
व तुतः ान्सचे हाडवैरी रा टर्! परंतु त्याच जमर्न रा टर्ाच्या वतीने त्याने दो त रा टर्ापुंढे जोरदार वकीली 
केली. ‘जमर्नीची सध्याची पिरि थती अत्यतं िंचताजनक आहे हे सवार्ंना चागंले माहीत आहे. मानहीम, 
कालशरु, बादेन व डुसेलडॉफर्  या के्षतर्ात सोिवएत आंदोलन जोमाने व झपा ाने फोफावत आहे. त्यामुळे 
दो त रा टर्े हणतील त्या अटी जमर्नी यावळेी मान्य करील. जमर्नीच्या सरकारला सध्या एकच गो  हवी 
आहे–शातंता! शातंतेमुळे जनतेचे समाधान तर होईलच, पण एकंदर पिरि थती िनयंतर्णाखाली आणणे 
त्यामुळे जमर्न सरकारला शक्य होईल,’ असे त्याचे आगर्ही ितपादन होते. 

 
जमर्नीत होऊ घातलेली कर्ातंी दडपून टाकणे जमर्न सरकाराला शक्य हाव ेयाकिरता अिधकारी व 

सैिनक यासंह एक लक्ष सैन्य ठेवण्याची, तसेच अ ावत ल करी िशक्षण िदले या व ल करवादी 
तत्त्व णालीचे महत्व मनावर ठासून िंबबिवले या सैिनकाचें खास ल कर–‘ लॅक राई ेर’ बाळगण्याची 
जमर्नीला परवानगी देण्यात आली. यािशवाय, उठाव करणाऱ्या जमर्न लोकशाहीवा ानंा धाकदपटशा 
करणे, त्याचें हालहाल करणे, त्याचंी हत्या करणे याकिरता भिूमगत जमर्न सिमत्या व दहशतवादी सं था 
यानंा पैसा पुरवण्याची परवानगी जमर्न सव  ल करी अिधकाऱ्यानंा िदली गेली. हे सवर् करण्यात आले ते 
‘बो शिेवझमपासून जमर्नीचा बचाव’ करण्याकिरता...! 

 
यु काळातील पूवर् आघाडीवर जमर्न फौजाचंा सेनापती व े त िलतोव कच्या लढाईत िस ीला 

आलेला वीर जनरल मकॅ्स हॉफमन याने तर बो शिेवझम मुळापासून िनपटून काढण्याकिरता जमर्न सैन्याने 
मा कोपयत धडक मारावी या दृ ीने त्याने तयार केलेली एक योजना त्याचा एके काळचा क र शतर्ू माशर्ल 
फॉक याच्यापुढे ठेवली होती. फॉकला ती योजना पसंतही होती. पण मा कोवरील त्या ह याचे वळेी 
आघाडीला जमर्न न हे तर च ल कर असावे असा त्याचा आगर्ह होता. संपूणर् पूवर् युरोपला सोिवएत 
रिशयािवरु  वठेीला धरण्याचा फॉकचा िवचार होता. 

 
‘सध्या रिशयात बो शिेवझम बरोबरच अराजकाचे सा ाज्य पसरलेले आहे’, [१९१८ मध्ये दो त रा टर्ाचं्या 

फौजा बिर्लनपयत पोच या नाहीत व त्यानंी जमर्न ल करवादाचे उ ाटनही केले नाही याचे कारण एकच होते–दो त रा टर्ानंा बो शिेवझमची 
वाटणारी धा ती. त्यानंी अ व थ करणाऱ्या त्या धा तीचा जमर्न राजकारण्यानंी पुरेपूर फायदा उचलला. ारंभापासूनच, जमर्न व े  शातंता 
कराराच्या अटी जमर्नीला अनुकूल ठरा यात. याकिरता जमर्नीवर बो शिेवक आकर्मण करणार आहेत असा बागुलबोवा हेतुपुर पर पुन्हा पुन्हा उभा 
करीत होते असे माशर्ल फॉकने आप या यु ो र मृितिचतर्ात नमूद केले आहे. ि िटश ल करी अिधकारी जनरल िव सन याने ९ नो हबर रोजी–
हणजे यु बदंी होण्याच्या दोनच िदवस अगोदर आप या यु दैनंिदनीत केलेली न दही त्या दृ ीने मोठी बोलकी आहे. “आज रातर्ीची ६-३० ते ८ 



 

अनुकर्मिणका 

वाजताची मंितर्मंडळाची बठैक. माशर्ल फॉक व जमर्न अिधकारी याचं्यात झाले या भेटीचा वृ ातं देणाऱ्या टायगर (क्लेमेन्सो) कडून आले या दोन 
तारा लॉईड जॉजर्ने बठैकीत वाचून दाखिव या. जमर्नी कोसळले तर तेथे बो शिेवझमचे िनयंतर्ण थािपत होईल अशी क्लेमसोला धा ती वाटत 
होती, असे सागंून लॉईड जॉजर्ने मला िवचारले ‘तसे झाले तर तुला चालेल काय? की त्यापेक्षा यु बदंी झालेली बरी असे तुला वाटते?’ मी न 
कचरता उ र िदले, ‘अथार्तच यु बदंी अिधक योग्य!’ संपूणर् मंितर्मंडळ या मु ावर माझ्याशी सहमत होते. कारण आ हाला आत खरा धोका वाटत 
होता तो जमर्नीचा न हे तर बो शिेवझमचा!” दो तानंा ग धळात टाकून जमर्न ल करवादाचा बचाव करण्याकिरता ‘बो शिेवझम-िवरोध’ या श ाचा 
वापर जमर्नीचे ल करी नेते करून घेत आहेत हे क्लेमसोला कळत न हते असे नाही. दो त रा टर्ानंा घाबरवनू सोडण्याकिरता जमर्न नेते 
बो शिेवझमचा बागुलबोवा पुढे करीत आहेत असा उघड इषारा त्याने पॅिरस शातंता पिरषदेला िदलाही होता. तरीही फॉक, पेताँ, वेगाँ व अन्य च 
अिधकाऱ्याचंा त्याच्या मनावर इतका जबरद त पगडा होता की वतः त्याने िदले या त्या इषाऱ्याचे त्याला िव मरण झाले व शातंता करार 
करण्यास एकतर् जमले या दो त नेत्याचंी िवचारश ी व लोकशाही िन ा झाकाळून टाकणाऱ्या बो शिेवक िवरोधाच्या िवखारी चाराला तो बळी 

पडला.]’. फॉक पॅिरस शातंता पिरषदेपुढे पोटितडीकेने बोलत होता, ‘पूवकडील सम येची उकल करण्यावर 
सवर् शि बु ी किदर्त करावयाची असेल तर पि मचेकडील सवर् महत्त्वाचे न थम लवकरात लवकर 
िनकालात काढले पािहजेत. पोिलश फौजानंा आधुिनक यु सािहत्य पुरिव यास त्या फौजा रिशयनानंा 
न ीच त ड देऊ, शकतील. िशवाय िफन् , झेक् , रुमािनयन् , गर्ीक, व दो तानंा अनुकूल असलेले ेत 
रिशयन्स हे सवर् संघटीत झा यास रिशयनािंवरु  लढण्यास भरपूर ल कर उभे करता येईल...तसे झाले 
तर १९१९ मध्ये बो शिेवझमचा िवनाश ठरलेलाच आहे.” 
 

वु डो िव सनला मातर् रिशयाला न्याय िमळावा असे वाटत होते. जगातील १/६ भभूागाला शातंता 
वाटाघाटीत सहभाग नाकारून जागितक शातंतेच्या ग पा करण्यातील वै यथ्यर् अमेिरकेचा तो अध्यक्ष पुरेपूर 
जाणून होता. शातंता वाटाघाटीत दो ताचं्या बरोबरीने सहभागी होण्यासाठी सोिवएत ितिनधीमंडळाला 
आमंितर्त कराव ेअसे िव सनने वारंवार सागंून पािहले. शातंता कराराला मूतर् वरूप देण्याकिरता एकतर् 
जमले या मंडळींच्या मनातून बो शिेवझमचा बागुलबोवा नाहीसा हावा व रिशयाला वाटाघाटीत सहभागी 
करून घ्याव ेयाकिरता त्याने आटोकाट यत्न केले. 
 

पॅिरसमध्ये दहा नेत्याचं्या भरले या एका गु  बठैकीत बोलताना वुडर्ो िव सन याने एकंदर 
पिरि थतीत दडले या धोक्यासंबधंी इषारा देत प पणे बजावले की ‘संपूणर् जगातील आिर्थक व राजकीय 
के्षतर्ावर वचर् व गाजिवणाऱ्या िनिहत वाथार्िवरु  सवर्तर् िनषेधाची व बडंखोरीची भावना बळावत आहे. हे 
वचर् व झुगारून ावयाचे असेल तर त्याकिरता पर पर िवचारिविनमय व सुधारणा आव यक आहे. परंतु 
तशा सुधारणा आणण्यात अिधक िवलंब लागला तर जगाला आता ते सहन होईल असे मला वाटत नाही. 
खु  अमेिरकेतही अत्यु म मनोधारणेची काही बुि वान मंडळी बो शिेवझमब ल सहानुभतूी बाळगून 
आहेत, कारण त्येक य ीला जीवनात ज्या ज्या गो ी िमळा या पािहजेत असे त्यानंा वाटते, त्या 
बो शिेवक राजवटीत िमळू शकतील अशी त्यानंा खातर्ी आहे.’ 

 
परंतु िव सनच्या त्या आवाहनाचा शातंता पिरषदेला उपि थत असले या दो त मुत्स ावंर 

लवमातर्ही पिरणाम झाला नाही. काहीही करून जैसे थे पिरि थती िटकवनू धरण्याचा प ा िनधार्र केले या 
लोकानंी िव सन घेरला गेला होता. त्या मंडळींनी आपआपसात सा ाज्यवादी व यापारी वरूपाचे 
करारमदार केलेले होते. त्यामुळे पावलोपावली सतत कार थाने करून त्यानंी सोिवएत रिशयाला न्याय 
िमळावा याकिरता िव सनने केलेले सवर् यत्न हाणून पाडले. अनेक संगी तर तणाव इतका वाढला की 
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ल करवादी व राजकारणी नेत्यानंा बाजूला सारून मूळ मु े सरळ जनतेसमोर माडंाव ेअसे िव सन याला 
वाटू लागले. 

 
रोम येथील सु िस  भ य चौकावरील पॅलेसो-वनेेिशयाच्या गलॅरीतून (याच िठकाणाहून दोनच 

वषार्नंतर बेिनटो मुसोिलनीने त्याच्या ‘ लॅक शटर् ’ समोर झंझावती भाषण ठोकले) िव सनने रोमच्या 
जनतेसमोर भाषण करावे असे ठरले होते. परंतु िव सनच्या श दाचंा रोमच्या जनतेवर होणाऱ्या पिरणामाची 
धा ती वाटून इटािलयन राजस ावा ानंी त्या चौकाकडे िनघालेला ोत्याचंा व कामगाराचंा मोचार्, तो 
बो शिेंवकानी आयोिजत केला होता असा आरोप करून, उधळून लावला व लोकानंा चौकापयत पोहचूच 
िदले नाही. पॅिरसमध्येही असेच घडले. संपूणर् सकाळचा वळे ठर या माणे पॅिरसच्या कामगारापुंढे भाषण 
करण्यात जाणार अशा तयारीत िव सन आप या हॉटेलच्या िखडकीत वाट पाहात बसून होता. परंतु 
कामगारानंा हॉटेलपयत जाताच येऊ नये अशी यव था करण्यात आली. याकिरता च पोलीस व सैिनक 
यानंा पाचारण करण्यात आले होते. िव सनला मातर् त्याची क पनाही न हती. 

 
िव सन युरोपात जेथे जेथे गेला तेथे तेथे गु हेर व चारक सतत त्याच्या अवतीभोवती होते. 

त्याच्या पाठीमागे त्याचंी सतत कटकार थाने सुरू होती. आपाप या उि  िस ीच्या हेतूने, आव यक ती 
मािहती िमळवनू घेऊन ितचा शातंता पिरषदेत उपयोग करून घ्यावा याकिरता त्येक दो त रा टर्ाने आपले 
हेरखाते कायर् वण केले होते. पॅिरसमधील ४ लेस. डी. ला. कॉनकॉड येथे तर अमेिरकन ल करी 
हेरखात्याने एक ‘गु  साकेंितक भाषा कक्ष’ थािपत केले होते. तेथे अत्यु म िशक्षण िदलेले अिधकारी व 
काटेकोर चाचणीनंतर िनवडलेले लीिपक रातंर्िदवस इतर रा टर्ाकंडून िमळिवले या बात याचंी व 
साकेंितक भाषेतील संदेशाचंी उकल करण्यात गुंतलेले होते. या साकेंितक भाषाकक्षाचा िनयंतर्क होता 
मेजर हबर्टर् ओ. याडर्ले. युरोपातील अमेिरकन एजंटाकडून सत्यपिरि थती िवशद करणारे त्यक्षदशीर् 
अहवाल अध्यक्ष िव सनपासून कसे लपवनू ठेवले जात होते व त्याच्या कानीकपाळी सतत िवकृत 
वरूपाचा चमत्कािरक बो शिेवकिवरोधी चार कसा ऐकिवला जात होता याचे वणर्न याडर्लेच्या ‘द 
अमेिरकन लॅक चबर’ या पु तकात सापडते. 

 
अनेकदा, िव सनच्या धोरणाला सुरंुग लावण्याची कटकार थाने िविदत करणाऱ्या संदेशाचंी 

उकल खु  याडर्लेने केली. एकदा तर त्याच्या हाती पडले या गु  संदेशाचे वरूप िवशषेच ध ादायक 
होते. तत्संबंधात याडर्ले िलिहतो– 

 
‘अध्यक्ष िव सन यानंा लहान लहान मातेर्त िवष योग करून, िंकवा त्यानंा बफार्तून इन् फुएंझाचे 

जंतू देऊन ठार मारण्याच्या दो तानंी केले या कटासंबधंीची तार जे हा माझ्या हातात पडली ते हा मला 
िकती िवलक्षण ध ा बसला असेल याची क पना केलेली बरी. आमचा एक अत्यंत िव ासू बातमीदार, 
परमे राची शपथ देऊन, अध्यक्षानंा त्याचं्यािवरु  िशजणाऱ्या घातक कार थानािंवरु  सावध 
करण्यािवषयी अिधकाऱ्यानंा िवनवीत होता. या कार थानात िकतपत तथ्य होते व ते यश वी झाले की नाही 
हे कळायला काही मागर् नाही. पण एक व तुि थती मातर् दृ ीआड करता येत नाही. ती अशी की पॅिरसच्या 
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त्याचं्या मु ामात अध्यक्ष िव सन याचं्या आजाराची पिहली लक्षणे िदसू लागली व त्यानंतर हळूहळू तो 
आजार बळावत जाऊन व त्यातच ते शवेटी कालवश झाले.’ 
 
शातंता पिरषद 
 

पॅिरस शातंता पिरषदेच्या ारंिभक बठैकीत, रिशयनानंा योग्य तो न्याय िमळवनू देण्याच्या 
िव सनच्या यत्नानंा पािंठबा देणारा एक साथीदार त्याला अनपेिक्षतपणे िमळाला–तो हणजे इंग्लंडचा 
धानमंतर्ी डेि हड लॉईड जॉजर्! जनरल फॉक व च धानमंतर्ी क्लेमसो याचं्या सोिवएत–िवरोधी 
योजनावंर त्याने जबरद त ह े चढिवले. त्यावळेी सोिवएत–िवरोधी नीतीची अंमलबजावणी करणे 
यवहायर् व शहाणपणाचे ठरणार नाही हे पटवनू सागंताना लॉईड जॉजर् हणाला, ‘ज्यावळेी पि म 
आघाडीवरील त्याचं्या ह यानंा बळकटी आणण्याकिरता जमर्नीला एक एक सैिनक मोलाचा वाटत होता 
त्यावळेी पूवर् आघाडीवर त्याचं्या ता यात असलेले दोन तीनच रिशयन ातं िटकवनू धरण्याकिरता १० लक्ष 
सैिनकाचंी िशबदंी जमर्नीला तेथे ठेवावी लागली होती. ते दोन तीन ातं हणजे रिशयाची केवळ एक 
लहानशी सीमाप ी होती. िशवाय बो शिेवझम त्यावळेी दुबळा व असंघिटत होता. आता बा शिेवझम 
शि शाली झाला आहे. त्याचें मोठे ल कर उभारले गेले आहे. अशा पिरि थतीत दो तापैंकी एका तरी 
पि मी रा टर्ाची रिशयात दहा लक्ष सैिनक पाठिवण्याची तयारी आहे काय? आज जर मी एक हजार 
जा तीचे सैिनक रिशयात पाठिवतो हटले तर आमचे ल कर एखादे वळेी बडं करून उठेल अशी ि थती 
आहे. अशीच पिरि थती सैबेिरयातील अमेिरकन, कॅनेिडयन व च फौजाचंी आहे. ल करी बळावर 
बो शिेवझमचा िनःपात आपण करू पाहणे हणजे शु  मूखर्पणा आहे. आिण समजा तसा िनःपात आपण 
करू शकलोही, तरी शवेटी एक महत्त्वाचा न उरतोच. तो असा की त्यानंतर रिशया कोण यापणार?’ 

 
िव सन माणे लॉईड जॉजर्चा युि वाद व िवरोध सै ािंतक भिूमकेवर न हे तर यावहािरक 

भिूमकेवर आधारलेला होता. युरोपात व आिशयात कर्ातंी तर होणार नाही ना अशी त्यालाही धा ती वाटत 
होती. पण रिशयात आणखी ह तके्षप करण्याची क पनाही ि िटश जनतेला मुळीच रुचत न हती आिण 
ि िटश जनतेची ती नाडी राजकारणात मुरले या त्या धूतर् वे श को ाने–लॉईड जॉजर्ने बरोबर 
ओळखली होती. माशर्ल फॉकच्या योजनेला लॉईड जॉजर्ने िवरोध करावा याला आणखीही एक अिधक 
सबळ कारण होते. गेर्ट ि टनचा एक उ  पद थ ि िटश ल करी अिधकारी हे ी िव सन याने 
यु खात्याला पाठिवले या आप या एका गु  अहवालात युरोप व रिशया येथून ि िटश सैन्य माघारी 
बोलावनू घेण्याच्या आव यकतेवर भर िदला होता; कारण इंग्लंड, आयलड, इिज , भारत या के्षतर्ात 
भिव यात गडबड िंकवा उठाव होण्याची धा ती अस याने तेथे सैन्य पाठवावे लागेल असे त्याचे मत होते. 
तसे झाले व इंग्लंड इतरतर् गुंतून पडले, तर तेवढी संधी साधून फॉक व क्लेमसो रिशयावर भतु्व थािपत 
करतील अशी धा ती लॉईड जॉजर्ला वाटत होती. 

 
या कारणामुळे बो शिेवकानंा योग्य न्याय देण्याची िव सन याची मागणी लॉईड जॉजर्ने उचलून 

धरली. िशवाय रिशयाबाबत कोणतीही कायर्वाही न करताही अखेर त्या रा टर्ासंबधंींचे इंग्लंडचे उि  साध्य 
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करून घेता येईल असा त्याचा िव ास होता. त्यामुळे पॅिरस शातंता पिरषदेच्या गु  बठैकीत या िवषयावर 
बोलताना त्याने ठासून सागंतले की– 

 
“ ान्समध्ये आले या राज्यकर्ातंीचे ज्या कारणाकिरता तेथील शतेकऱ्यानंी वागत केले त्याच 

कारणाकिरता बो शिेवझमला वीकृती रिशयन शतेकऱ्यानंी िदली आहे. ते कारण हणजे त्या कर्ातंीने 
त्यानंा जमीन िदली आहे. बो शिेवक्स आज खऱ्या अथार्ने तेथील राज्यकत बनले आहेत. झारशाही 
अंतबार्  पूणर्पणे कुजलेली व पोखरलेली आहे हे कळत असूनही आपण पूवीर् त्या सरकारला पािंठबा िदला. 
कारण एकच की रिशयाचे शासन झारच्या हाती होते. पण आज बो शिेवकाचं्या हाती रिशयाचे शासन 
असूनही त्यानंा मान्यता देण्याची मातर् आपली तयारी नाही. त्या िवशाल देशाच्या शासनाचे ितिनधी आपण 
िनवडू असा अ ाहास धरणे हणजे ज्या तत्त्वाकंिरता आपण आतापयत लढलो त्या तत्त्वानंा पूणर्पणे हरताळ 
फासणे होय.” 

 
लॉईड जॉजर् याने केलेला तो युि वाद अगदी िबनतोड असून त्यािवरु  कोणी अवाक्षरही बोलू 

शकेल हे अशक्यच आहे असे िव सन याला वाटले; व रिशयात शातंता थािपत करण्याच्या हेतूने 
वाटाघाटी करण्याकिरता ि िन्कपो बेटावर िंकवा अन्य कोणत्याही सोिय कर िठकाणी एक िवशषे पिरषद 
बोलिवण्याची त्यानंी सूचना केली. वाटाघाटी िनःपक्षपाती हा या याकिरता सोिवएत सरकार व ेत 
सोिवएत–िवरोधी गट या दोह च्याही ितिनधींना त्या पिरषदेला उपि थत राहण्यास आमंितर्त करण्यात 
याव ेअसा त्याचा आगर्ह होता. 

 
परंतु यु पूवर् काळात झार सरकारला मोठमोठी कज िदले या च बकँसर्ना व च ल करी 

अिधकाऱ्यानंा रिशयात ल करी ह तके्षप करणे अत्याव यक आहे असे वाटत होते. त्या ह तके्षपवा ातंफ 
च ‘टायगर’ क्लेमसो हा लॉईड जॉजर् व िव सन याचं्या युि वादाला उ र देण्यास पुढे सरसावला. 

ि िटश राज्यकत्यार्ंच्या वतुर्ळात लॉईड जॉजर्च्या कूटनीतीला पािंठबाच िमळेल हेही क्लेमसो ओळखून होता 
आिण त्या वतुर्ळातील ल करवादी व गु हेरखाते याचंी सोिवएतिवरोधी यु ाशी बािंधलकी आहे हेही त्याला 
चागंले ठाऊक होते. परंतु िव सनने केले या सूचनेला उ र हणून बो शिेवझममुळे युरोपपुढे ठाकले या 
धोक्यावर भर देऊन लॉईड जॉजर्चा युि वाद खोडून काढणे अगत्याचे आहे असे त्याला वाटत होते. 

 
“तत्त्वतः बो शिेवकाशंी वाटाघाटी करण्याच्या मी िवरोधात आहे ते बो शिेवक कोणी गुन्हेगार 

आहेत हणून न हे तर त्याचं्याशी वाटाघाटी करण्याने त्यानंा आपण आप या पातळीवर आणून 
बसिव यासारखे होईल हणून.” क्लेमसो आपली भिूमका प  करून सागंत होता. “ि टनचा धानमंतर्ी 
व अमेिरकेचा अध्यक्ष हे बो शिेवझमच्या नाबाबत िन कारण सै ािंतक भिूमका घेत आहेत; सध्या 
बो शिेवझमच्या धोक्याचे वरूप फार गंभीर बनलेले आहे; त्याचा झपा ाने सार होत असून बाि टक 
ातं व पोलंड बो शिेवझमच्या तत्त्व ानाने गर्ासले गेले आहेत. बुडापे ट व ि हए ालाही त्याची लागण 
झाली अस याची बातमी आजच सकाळी आमच्या हाती आली आहे; इटलीलाही तो धोका जाणवत आहे; 
जमर्नीतून बो शिेवझमचे लोण इटलीपयत पोहोचले तर त्यामुळे संपूणर् युरोपला फार मोठा धोका िनमार्ण 
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होणार आहे; ते हा त्यािवरु  काहीतरी पिरणामकारक कायर्वाही करणे अत्यंत िनकडीचे झाले आहे,” असे 
क्लेमसोने आगर्हपूवर्क प  केले. 

 
वतःच्या व ृ त्वावर व तकर् वादावरच केवळ क्लेमसो िवसावनू रािहला नाही तर बो शिेवझमिवरु  

साक्ष देण्यास ‘तज्  स ागार’ त्याने पिरषदेपुढे उभे केले. त्याचा पिहला सािक्षदार होता तो राजदूत 
नौलेन्स! क र सोिवएतिवरोधी अमेिरकन राजदूत ािन्सस याचा तो जुना िमतर् होता. िव सन व लॉईड 
जॉजर् याचं्याशी त्याची ओळख करून देण्यात आली. 

 
“फ  व तुि थती काय तेवढेच मी सागंणार आहे” अशी सुरुवात करून नौलेन्स ‘बो शिेवक 

अत्याचारा’ंच्या कथा रंगवनू सागंू लागला– 
 
‘पुरुषाचं्या बरोबरीनेच ि यानंाही सरसकट गो या रिशयात बो शिेवकानंी घात या. लोकानंा 

पाण्यात बुडवनू मारणे, त्याचें नाक जीभ कापणे, हातपाय तोडणे, िजवतं पुरणे, लुटालूट व बलात्कार 
करणे असे अत्याचार त्यानंी सवर्तर् केले.’ रिशयातील सोिवएतिवरोधी परकीय मुत्स ी व रिशया सोडून 
पळालेली झारसमथर्क सरदार दरकदार मंडळी सोिवएत ेषापोटी जे त डास येईल ते तळतळून बोलत 
होती, त्या सग याचा पुनरु ार नौलेन्स करीत होता. ‘पीटर व पॉल िक यात धंदेवाईक छळकाचंी एक 
तुकडीच्या तुकडी पोसली जात आहे... सोिवएत ल कर हणजे केवळ एक बेिश त जमाव आहे... 

 
‘ि िटश नौदल अिधकारी कॅ न कर्ोमीचे उदाहरण उ ेखनीय आहे,’ नौलेन्स बोलत होता, ‘ि िटश 

दूतावासाचे रक्षण करता तो ठार झाला. दूतावासाच्या िखडकीत त्याचा मृतदेह तीन िदवसपयत मु ाम 
उघ ावर पडून राहू देण्यात आला. दहशत, सामूिहक क ली, ाचार, दो त रा टर्ाबं ल आत्यंितक 
ितर कार ही सोिवएत राजवटीची मुख वैिश े आहेत...’ 

 
‘शवेटी महत्त्वाची एक गो  मला सागंायची आहे,’ नौलेन्स तळतळून बोलत होता, ‘ती हणजे 

बो शिेवक सरकार हे िनि तपणे सा ाज्यवादी आहे. सवर् जग काबीज करण्याची त्याचंी आकाकं्षा आहे. 
कोणत्याही रा टर्ाशी शातंता करार करणे त्यानंा मुळीच नको आहे.’ 

 
नौले नने इतका िजवाचा आटािपटा करूनही त्याच्या त्या कथनाचा अमेिरकेच्या अध्यक्षावर काही 

पिरणाम झाला नाही. कारण थोडेच िदवस अगोदर त्याचा खास अमेिरकन ितिनधी ड लू. एच्. बुकलर 
याने िव सनच्या आदेशानुसार मिॅक्झम िल िवनोव या उ पद थ सोिवएत सरकारी अिधकाऱ्याशी खाजगी 
बातचीत केली होती. १८ जानेवारी १९१९ रोजी तत्संबधंी अध्यक्ष िव सनला सादर केले या अहवालात 
बुकलरने कळिवले होते– 

 
“कायम शातंता थािपत हावी याची सोिवएत सरकारला आत्यंितक िनकड जाणवत अस याचे 

िल िवनोव याने प  केले,... चार वषार्ंच्या अगदी िजकरीला आणणाऱ्या व त्याचं्या रा टर्ाला पूणर्पणे दुबर्ल 
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करून सोडणाऱ्या त्या यु ानंतर रिशयावर पुन्हा श स ता व खिर्चक यु े लादली जात आहेत याब ल 
सोिवएतानंा आत्यंितक चीड आहे. अमेिरका व दो त रा टर्े यानंा खरोखरच शातंता हवी आहे का हेच जाणून 
घेण्याची त्यानंा इच्छा आहे. 

 
‘दो त रा टर्ानंा खरोखरच शातंता हवी असेल तर शातंता वाटाघाटी सहजपणे फलदूर्प होऊ 

शकतील. कारण िल िवनोव याने िनःसंिदग्धपणे प  केले की रिशयातील परकीय उ ोगधं ानंा संरक्षण 
देणे, रिशयाच्या परदेशी कजार्बाबत फेरिवचार करणे, या सवर् मु ावंर तडजोड करण्याची सोिवएत 
सरकारची तयारी आहे. सोिवएत सरकारची नीती सामोपचाराची आहे याब ल शकंाच नाही... 

 
‘तसेच, ितिकर्यावादाला उ ेजन न देता रा टर्संघ यु ास ितबधं करू शकत असेल तर 

रा टर्संघाच्या त्या योजनेस सोिवएत सरकार िनि तपणे पािंठबा देईल.’ 
 
याबरोबरच बुकलरने हेही प  केली की ‘बो शिेवकापैंकीच काही मंडळींचा सोिवएत सरकारच्या 

शातंता नीतीला खर िवरोध आहे. दो त रा टर्ानंी सोिवएत रिशयात अिधकािधक ल करी ह तके्षप करावा 
हेच त्या िवरोधकानंा हवे आहे,’ तत्ससंबधंी इषारा देत बुकलर हणाला की, ‘रिशयात ल करी ह तके्षप 
करणे हणजे त्या अितरेक्याचं्या हातात दो तािंवरु  व शातंतेिवरु  एक कोलीत िद यासारखेच होईल.’ 

 
क्लेमसो व फॉक याचंा िवरोध असला तरीही, लॉईड जॉजर्च्या पािंठ याच्या बळावर वुडर्ो िव सन 

याची शातंतेसंबधंीची योजना तडीला जाणार अशी लक्षणे िदसू लागली. शातंता योजनेच्या अटींची रूपरेषा 
प  करणारा एक क ा मसूदा िव सनने सोिवएत सरकारकडे व िनरिनरा या ेत रिशयन गटाकडे 
िवचाराथर् पाठवनू िदला. सोिवएत सरकारने िव सनच्या तावाला मान्यता िदली व ि िन्कपोला 
िश मंडळ पाठिवण्याची तयारीही केली. पण िवन् टन चिर्चल नंतर हणाला त्या माणे, रिशयात शातंता 
थापनेकिरता योग्य ती वळे तोपयत आली न हती असेच मत त्यावळेी दो त नेत्याचें होते. सोिवएत 

सरकार लवकरच उलथून पाडले जाईल अशीच खातर्ी बहुसंख्य दो त नेत्यानंा वाटत होती. त्यामुळे 
सोिवएत नेत्याशंी सध्या वाटाघाटी करू नयेत असा स ा दो तानंी ेत रिशयनानंा िदला. त्यानुसार ेत 
रिशयन गटानंी ि िन्कपो येथे रिशयन िश मंडळाला भेटण्यास साफ नकार िदला. 

 
या सवर् कारामुळे लवकरच शातंता पिरषदेचे वातावरण बदलले. शातंतेसंबंधीच्या चचतून त्याला 

अपेिक्षत ते िन प  होत नाही असे िदसताच लॉईड जॉजर् तडकाफडकी लंडनला िनघून गेला. त्याच्या 
ऐवजी तरुण ि िटश यु मंतर्ी िवन् टन चिर्चल, बो शिेवक–िवरोधी अितरेक्याचंी बाजू शातंता पिरषदेपुढे 
माडंण्याकिरता घाईघाईने पॅिरस येथे आला. [त्याकाळी व त्यानंतरही अनेक वष, ि िटश टोरींच्या सोिवएत िवरोधीनीतीचा 
िवन् टन चिर्चल हा एक आघाडीचा व ा होता. ि िटश सा ाज्याच्या पूवीर्य के्षतर्ात रिशयन कर्ािंतकारी क पनाचंा सार होईल की काय अशी 
जबरद त धा ती त्याला वाटत होती. 

 
रेने कर्ाऊस हा आप या िवन् टन चिर्चलच्या चिरतर्ात हणतो, “पॅिरसमधील ब ा पाच दो त नेत्यानंी रिशयन ितकर्ािंतकारकानंा 

पािंठबा देण्याचे प े  ठरिवले होते. तत्संबधंी एक कायर्वाही तडीला नेण्याची जबाबदारी िवन् टन चिर्चलकडे सोपिवण्यात आली होती. त्यामुळे त्या 
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कायर्वाहीब ल तो त्यक्षपणे जबाबदार नसला तरी ती कायर्वाही यश वी करण्याकिरता सवर् शि िनशी त्याने यत्न केले हे नाकारता येत नाही. 
सर हे ी िव सन या उ  पद थ ल करी अिधकाऱ्याच्या मदतीने िनरिनरा या ेत रिशयन फौजानंा ि िटश यु खात्याच्या श ागारातून श े, 
तसेच तज्  ल करी अिधकारी व िशक्षक पुरिवण्याची योजना त्याने यश वीपणे पार पाडली. जमर्नीत अडॉ फ िहटलर स ारूढ झा यानंतर मातर् 
युरोपातीलच न हे तर संपूणर् जगातील रा टर्ाचं्या िहतसंबंधाना खरा धोका ‘नाझीझम’ कडून आहे हे चिर्चलने ओळखले. त्यामुळे अनमान न करता 
दुसऱ्या महायु ापूवीर् चिर्चलने सोिवएत रिशयाबाबतची आपली भिूमका बदलली आिण नाझी आकर्मणािवरु  गेर्ट ि टन, ान्स व रिशया यात युती 
घडून आली पािहजे असे आवाहन तो करू लागला. १९४१ मध्ये नाझी जमर्नीने सोिवएत रिशयावर ह ा केला ते हा रिशयाचा तो लढा हा सवर् मु  
जनतेचा लढा असून त्या ल ाला ि टनचा सवर्तोपरी पािंठबा िमळेल असे संपूणर् जगाला उ ेशून सवर् थम चिर्चलने ठासून सािंगतले. मातर् दुसरे 
महायु  संपते न संपते तोच चिर्चलने पुन्हा बो शिेवझमच्या धोक्याचे तुणतुणे सुरू केले.] 
 

अमेिरकेतही जागितक सहकायर् व सुरिक्षतता याकिरता नवी यव था िनमार्ण करण्याच्या त्येक 
योजनेला सुरंुग लावण्याचा काँगेर्समधील िसनेटर लॉजच्या नेतृत्वाखालील अिल तावादी गट कसोशीने 
यत्न किरत होता. त्या अिल तावादी गटाच्या िवरोधाला त ड देण्याकिरता िव सन मायदेशी परत 
जाण्यास िनघाला त्याच्या आद याच िदवशी, १४ फे ुवारी १९१९ रोजी ए.जे. बॅलफोर या ि िटश पररा टर् 
सिचवाने चिर्चलची िव सनशी ओळख करून िदली. युरोपीय राजकारणात तो अपयशी ठर याची जाणीव 
िव सनला तोपयत प पणे होऊन चुकली होती. आता अमेिरकेतही त्याच्या पदरी अपयशच येणार की 
काय या धा तीने तो अत्यंत अ व थ झाला होता. पूणर् मिनरास झालेला िव सन अगदी थकून गेला होता. 
िनराशनेे त्याचे मन गर्ासले होते. अशा वळेी ि िटश मंितर्मंडळाची रिशयाब लची भिूमका िव सनला िवशद 
करून सागंण्याकिरता ि टनचा यु मंतर्ी चिर्चल पॅिरसला आला होता. िव सनच्या ि िन्कपो योजनेवर 
चिर्चलने सरळसरळ ह ा चढिवला. 

 
“लंडनमध्ये कालच मंितर्मंडळाची बठैक झाली,” चिर्चल िव सनला सागंत होता, ‘त्यावळेी 

रिशयातील पिरि थतीब ल िवशषेतः ि िन्कपो बठैकीब ल सवार्ंनाच फार िंचता वाटत अस याचे िदसून 
आले. बो शिेवक्  त्या पिरषदेला उपि थत रािहले तर त्यातून काही िन प  होणार नाही असेच सवार्ंना 
वाटत होते. िशवाय त्या नाच्या ल करी बाजूचाही िवचार होणे आव यक आहे. गेर्ट ि टनचे बरेच सैिनक 
सध्या रिशयात आहेत व तेथील ल करी कायर्वाहीत ते मारले जात आहेत हे िवसरून चालणार नाही.’ 
 

चिर्चलच्या या व यावर िव सनने उ र िदले, “उ ा मी परत जात अस याचे माहीत असून 
चिर्चल ज्या अथीर् मु ाम येथे आले आहेत त्या अथीर् या िवषयावर माझे वतःचे खाजगी िवचार प  करून 
सागंणे अत्याव यक आहे असे मला वाटते. रिशयाबाबत अनेक गो ींब ल अिनि ती असली तरी दोन 
मु ाबंाबत माझी मते अगदी प  आहेत. पिहली गो  अशी की दो त रा टर्े व सहवतीर् स ा याचं्या फौजा 
रिशयात काही पहृणीय असे साध्य करीत आहेत असे मला वाटत नाही. कोणाकिरता व कशाकिरता 
आपण लढत आहोत हेच त्या सैिनकानंा आज कळत नाही अशी पिरि थती आहे. रिशयात सु यव था 
लावण्याच्या यत्नानंा ते हातभार लावीत आहेत असेही नाही. उलट कोसकॅ चळवळीसारख्या काही 
थािनक चळवळींना मदत करून ते तेथील ग धळ व अराजक वाढवीत मातर् आहेत. त्यामुळे, रिशयाच्या 
सवर् के्षतर्ातून दो त व सहवतीर् स ानंी रिशयातील त्याचं्या फौजा माघारी बोलवा यात असे माझे िनि त मत 
आहे... 
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‘दुसरा मु ा असा–’, थकलेला िव सन बोलत होता, ‘की ि िन्कपो येथे बो शिेवकाशंी तडजोड 
करण्याचा आपला उ ेश नसून त्या बठैकी ारा आप याला फ  त्याचं्याब ल खरी व प  मािहती हवी 
आहे. सरकारी व िनरिनरा या खाजगी सूतर्ाकंडून येणाऱ्या बात या इतक्या पर परािंवरोधी आहेत की त्या 
ग धळातून त्या देशाच्या सत्य पिरि थतीचे आकलन होणे अशक्यच आहे. खु  रिशयन ितिनधींकडूनच 
खरे काय ते कळू शकेल असे मला वाटते. 

 
अमेिरकेच्या अध्यक्षाचे ते बोलणे संपताच त्यावर उ र देत चिर्चल हणाला, “रिशयातून सवर् दो त 

फौजा माघारी बोलिवण्याचे धोरण तकर् संगत वाटले तरी त्याची पिरणती मातर् अशी होईल की रिशयात 
बो शिेवकां यितिर  इतर सवर् दो त फौजाचंा िवनाश होईल. त्या फौजाचंी संख्या तेथे सध्या सुमारे पाच 
लक्ष आहे त्याचंा दजार् फारसा चागंला नाही हे; खरे पण त्याचंी संख्या मातर् आजही वाढतच आहे. िव सन 
ितपािदत असले या नीतीचा अवलंब केला तर एका मो ा यंतर्ाची खीळच काढून टाक यासारखे 
होईल. रिशयात बो शिेवकानंा सश  ितकारच उरणार नाही. तेथे केवळ िंहसाचार, अत्याचार व 
हालअपे ा याचें सा ाज्य पसरेल.” 

 
“पण पु कळदा त्या फौजा व साधनसामुगर्ी याचंी मदत तेथील ितिकर्यावा ानंाच होत आहे,” 

िव सनने आके्षप घेतला, “ते हा अशा वळेी कोणी दो तानंा िवचारले की रिशयात ते कोणाला पािंठबा देत 
आहेत तर आ हाला माहीत नाही असे सागंून ते सवर् जबाबदारी झटकून मोकळे होणार काय?” 

 
िव सनचे सवर् बोलणे शातंपणे ऐकून घेऊन शवेटी चिर्चलने िवचारले, “मला एकच गो  कळून 

घ्यायची आहे; ती हणजे ि िन्सपो पिरषद जर अपयशी ठरली तर रिशयातील बो शिेवक-िवरोधी फौजानंा 
श स  करण्याची पिरषदेची तयारी असेल काय?” 

 
या सवर् चचवरून आपलेच ते खरे करण्याचा िन य केले या मंडळींच्या घोळक्यात आपण अगदी 

एकाकी पडलो आहोत हे आजाराने व िनराशनेे तर् त झाले या िव सनला पुरेपूर कळून चुकले. 
 
‘काय करावयाचे ते ठरिवणे माझ्या एक ाच्या हाती असते तर मी काय केले असते हे मी 

पिरषदेला सािंगतलेच आहे’ हताश झालेला िव सन हणाला, ‘आता युरोपातील दो त मुत्स ी काय जे 
करतील ते खरे!” 

 
अध्यक्ष िव सन अमेिरकेत परत गेला ते हा त्याला तेथील ितिकर्यावा ानंा त ड ाव ेलागले. तो 

त्याच्या जीवनातील अखेरचा व शोकान्त लढा ठरावयाचा होता. [रिशयाला योग्य न्याय िमळावा याकिरता वुडर्ो िव सनने 
एक अखेरचा यत्न करून पािहला. अमेिरकन शातंता िश मंडळाचा एक सद य व अमेिरकेच्या पररा टर्खात्याचा एक तरुण अिधकारी िविलयम 
सी. बुिलट याला वतःहून त्याने मा कोला पाठिवले. तेथे सोिवएत नेता लेिनन याची गाठ घेऊन रिशयाला खरोखरीच शातंता हवी आहे का हे 
बुिलटने अजमावयाचे होते. बुिलटच्या बरोबर अमेिरकेतील सु िस  वृ पतर्कार िंलकन टीफन्स हाही मा कोला गेला होता. त्याने तेथे जे पािहले 
ते त्याने नंतर अगदी मोजक्या श दात य  केले–“भावी काळाचे वरूप कसे असेल याची जाणीव मला तेथे झाली, आिण मला खातर्ी आहे की 
तशीच आदशर् यव था तेथे साकार होणार आहे.” बुिलट वतः रिशयाहून परत आला ते हा दो ताकंिरता व ेत रिशयनाकंिरताही लेिननने 
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ितपािदले या शातंता कराराच्या अटी तो घेऊन आला होता. शातंता थािपत करण्याची लेिननची केवळ तयारीच होती असे न हे तर तसे 
करण्या किरता तो अत्यंत उत्सुक होता. परंतु त्याने तयार केलेली शातंता कराराची योजना दूर िभरकावनू िदली गेली. अमेिरकन अध्यक्षानेच 
त्याला मा कोला पाठिवले होते. परंतु अमेिरकन मुत्स ानंीच त्याने साध्य केले या कामिगरीची सवर् जबाबदारी झटकून टाक याने बुिलटही 
चागंलाच पेचात सापडला. तत्संबधंीचे प  उ ेख चिर्चलच्या ‘द व डर् कर्ायिसस: द आ टरमाथ’ या गंर्थात सापडतात. लेिननने ितपािदत 
केले या अटी धुडकावनू का लाव या गे या याचे प ीकरण स बर १९१९ मध्ये ‘पररा टर् संबधं-िसनेट किमटी’ समोर देताना बुिलटने सािंगतले 
की “त्यावेळी कोलचॅकने नुकतीच १०० मलैाचंी आघाडी मारली होती. ती बातमी कळताच दोनच आठव ात कोलचॅक मा कोला जाऊन 
पोचणार असा ज ोष सग या च वृ पतर्ानंी सुरू केला. त्यामुळे पॅिरसमध्ये सग याचंीच–मला मो ा दुःखाने हणावे लागते की अमेिरकन 
िश मंडळाच्या सद याचंीही रिशयात शातंता थापनेबाबतची झालेली मानिसक तयारी पूणर्पणे ओसरली. कोलचॅक लवकरच मा कोत पोचणार 

व तेथील सोिवएत सरकार तो उलथून पाडणार अशी त्याचंी प ी खातर्ी होती.”] पॅिरस पिरषदेत त्याची जागा पररा टर् सिचव 
लािन्संग याने घेतली.िव सन िनघून गे यानंतर पिरषदेच्या चचचा रोखच पार बदलला. आप या मनातील 
शातंतेची सुसंगत न ठरणारी उि े लपवनू ठेऊन चचार् चालू ठेवावी याचीही गरज शातंता थािपत 
करण्यास एकतर् जमले या त्या दो त ितिनधींना वाटेनाशी झाली. 

 
पॅिरस पिरषदेला आवाहन करीत क्लेमसो अगदी रुक्षपणे हणाला की ि िन्कपो करण दो तानंीच 

िन कारण उकरून काढले. ते आता त्यानंीच पूणर्पणे बाजूला साराव ेव इतरही सवर् अडचणींवर मात करून 
पिरषदेचे कामकाज त्वरेने पुढे चालवावे. 

 
क्लेमसोच्या हणण्याला दुजोरा देत ि िटश पररा टर् सिचव बॅलफोर हणाला की लोकमताच्या 

दृ ीनेच केवळ आव यक आहे हणून न हे तर, बो शिेवझम हणजे (थोडी वाट चुकलेली असली तरी) 
मूलतः एक लोकशाहीच आहे असे वाटणाऱ्याचं्या दृ ीनेही बो शिेवझमचे दोष व धोके प  करून सागंणे 
अत्याव यक झाले आहे.” 

 
यानंतर, सोिवएत सरकारिवरु  ेत रिशयन फौजानंा कोणकोणत्या कारे भरीव मदत करता 

येईल या नाची सागंोपागं चचार् शातंता पिरषदेत सुरू झाली. 
 
रिशयन न हाताळण्याकिरता राजकीय, आिर्थक व ल करी िवभाग असलेले एक सव  दो त 

मंडळ तातडीने थािपत करण्यात यावे अशी सूचना शातंता पिरषदेत लॉईड जॉजर्ची जागा घेतले या 
चिर्चलने केली. त्यातील ल करी िवभागाने ताबडतोब कामाचा ीगणेशा करून सश  ह तके्षपाची योजना 
तपशीलासह तयार करावयाची होती. 
 
गोलोिवनची कामिगरी 
 

दो ताचं्या सोिवएतिवरोधी फौजाचें नेतृत्व अनिधकृतपणे का होईना चिर्चलकडे येताच लंडन हे 
सोिवएतिवरोधी कायर्वाहीचे कदर्िबदू बनले. त्या वषीर्च्या वसंतात व गर्ी मात हाईट हॉलच्या ि िटश 
सरकारी कायार्लयात खास ेत रिशयन दूताचंी गदीर् होऊ लागली. ॲडिमरल कोलचॅक जनरल डेिनिकन 
व अन्य ेत नेत्याचें ते ितिनधी सोिवएतािंवरु  सवर् श ीिनशी करावयाच्या यु ाची अखेरची तयारी 
करण्यासाठी हणून येत होते. त्याचं्या अितगु  वाटाघाटी ामुख्याने िवन् टन चिर्चल व सर सॅ युअल होअर 
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याचं्याशी चालत. ि टनच्या श ागारातूंन व कोठारातूंन जा तीची श ा े व यु सामुगर्ी ेत रिशयनानंा 
पुरिवण्याची जबाबदारी यु मंतर्ी हणून चिर्चलने उचलली होती, तर गुंतागुंतीची राजनैतीक कार थाने 
तडीला नेण्याचे काम सर सॅ युअल होअर करीत होता. 

 
या ेत रिशयन ितिनधीत, वतःला लोकशाहीवादी रिशयन हणवनू घेणारा सु िस  सोशल 

िर हो यशूनरी दहशतवादी बोिरस सािवन्कोव, झारकालीन राजकुमार लवोव, पररा टर्मंतर्ी सजीर् 
साझोनोव अशी मंडळी होती. साझोनोव हा कोलचॅक व डेिनिकन या दोघाचंाही ितनीधी हणून पॅिरस येथे 
वावरत होता. २७ मे १९१९ रोजी त्याच्या हालचालींच्या संदभार्त खालील माणे बातमी लंडन टाई स मध्ये 
िस  झाली होती– 

 
“काल रातर्ी साझोनोवने कॉमन्स सभागृहातील बऱ्याच संसद सद याचं्या भेटी घेत या. अध्यक्षपद 

सर सॅ युअल होअरकडे होते. लवकरच बो शिवक राजवट उलथून पडण्याची शक्यता आहे असा िव ास 
य  करीत साझोनोव हणाला की ॲडिमरल कोलचॅकच्या सरकारला मान्यता िमळा यास सोिवएत 
सरकारचे पतन अिधक लवकर होऊ शकेल. गेर्ट ि टनकडून रिशयनानंा होत असलेला साधनसामुगर्ीचा 
पुरवठा व रिशयन िनवार्िसतानंा वाचिवण्यात ि िटश नौदलाकडून होत असलेली मोलाची मदत याब ल 
त्याने रिशयनातंफ ि िटश सरकार ित कृत ता य  केली.” 

 
ेत रिशयन फौजाचंा अिधकृत ितिनधी ले टनंट जनरल गोलोिवन हा िवन् टन चिर्चलकिरता 

एक खास पिरचयपतर् घेऊन ि िटश यु खात्याकडे आला होता. लंडनला येऊन पोचताच त्याने सर 
सॅ युअल होअरशी बोलणे केले. कॉकेशस, व त्या ेतर्ातील गर्ो नी व बाकू येथील तेलाच्या खाणी हे त्या 
दोघात झाले या चचचे मुख्य िवषय होते. 

 
५ मे रोजी गोलोिवनने ि िटश यु खात्याच्या कायार्लयाला पिहली भेट िदली. त्यावळेी सर 

सॅ युअल होअर हा त्याच्याबरोबर होता. होअरच्या स यानुसार गोलोिवनने त्यावळेी त्याचा खास रिशयन 
ल करी गणवशे पिरधान केला होता. ि िटश अिधकाऱ्यानंी त्याचे हािर्दक वागत केले व िनरिनरा या ेत 
रिशयन फौजानंी केले या गतीसंबंधी गोलोिवनने िदलेली मािहती मो ा लक्षपूवर्क ऐकून घेतली. 

 
त्याच िदवशी संध्याकाळी साडेपाच वाजता गोलोिवनने चिर्चलची भेट घेतली. सोिवएतिवरोधी ेत 

फौजानंा ल करी मदत देण्याला ि िटश उदारमतवादी व कामगार िवरोध करीत अस याने चिर्चल 
त्याचं्यावर चागंलाच उखडला होता. परंतु तशा काही अडचणींची पवार् न करता उ रेच्या मोिहमेकिरता 
जा तीचे १०००० ‘ वयंसेवक’ पाठिवता येतील अशी आशा त्याने गोलोिवनजवळ य  केली. सैबेिरयातील 
अमेिरकन व ि िटश फौजाचें मनोधैयर् खचले अस याने ताज्या दमाची कुमक पाठिवणे अगत्याचे झाले 
अस याची त्याला पुरेपूर जाणीव अस याचे व जनरल डेिनिकनला शक्य ती सवर् मदत करण्यास तो 
उत्सुक अस याचे चिर्चलने गोलोिवनला सािंगतले. ल करी िशक्षक व तंतर्  हणून कमीत कमी २५०० 
वयंसेवक डेिनिकनकडे पाठिवण्यात येतील, तसेच िनरिनरा या सोिवएतिवरोधी मोिहमाकंिरता २ कोटी 



 

अनुकर्मिणका 

४० लक्ष प डाचा िनधी व युदेिनचच्या नेतृत्वाखालील १ लक्ष सैिनकानंा त्याचं्या पेटर्ोगर्ाडवरील 
ह याकिरता भरपूर श ा े व अन्य यु सािहत्य तातडीने पुरिवले जाईल, व िशवाय, जमर्नीमध्ये यु बदंी 
हणून त्या काळी अडकून पडलेले ५०० झारकालीन अिधकारी ि टनच्या खचार्ने आकजलला 
पाठिवण्याची तयारी केली जाईल अशी अिभवचनेही चिर्चलने गोलोिवनला िदली. 

 
“चिर्चलशी माझ्या झाले या त्या भेटीतून मला अपेक्षाही न हती इतकी भरीव फलिन पती झाली. 

चिर्चलला आप याब ल केवळ सहानुभतूीच आहे असे नाही तर तो आपला एक अत्यंत उत्साही व 
िकर्याशील असा िमतर् आहे; आप याला जा तीत जा त मदत करण्याचे आ ासन त्याने िदले आहे; आता 
आप या इंगर्ज िमतर्ानंा आपण आपले श द कृतीत उतरवनू दाखिवले पािहजेत.” असा आप या 
इंग्लंडमधील कामिगरीसंबंधीचा अहवाल रिशयाला परत यानंतर गोलोिवनने आप या विर ानंा सादर 
केला. [ममर्न् क येथील ेत सरकारच्या गु  लेखागारातील लाल ल कराच्या हाती पडलेला तो अहवाल थोडेच िदवसानंी लंडनच्या ‘डेली 
हेरा ड’ मध्ये िस  केला गेला. त्यावेळी इंग्लंडमधील सोिवएत िवरोधकाचंी त्यामुळे मोठीच पचंाईत झाली होती.] 
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करण ६ 

 
परकीय ल करी ह तके्षप 

 
 
पूवर्रंग 
 

१९१९ च्या गर्ी मात, अिधकृतपणे यु घोषणा न करताच, दो त रा टर्ाचं्या फौजानंी रिशयावर 
आकर्मण केले होते. गेर्ट ि टन, ान्स, जपान, जमर्नी, इटली, अमेिरका, झेको लोवािकया, सिर्बया, 
चीन, िफनलंड, गर्ीस, पोलंड, रुमािनया, टकीर्, ही चौदा रा टर्े त्या परकीय ल करी ह तके्षपात सामील 
झाली होती. या सोिवएत–िवरोधी आकर्मकाचं्या खां ाला खादंा लावनू सोिवएत सरकारिवरु  लढत 
होत्या रिशयातील ितिकर्यावादी ेत फौजा. [लाल ध्वज कर्ािंतकारकाचें अिधकृत िचन्ह अस याने त्यानंा िवरोध करणाऱ्या 
रिशयनाकंिरता ‘ ेत’ ही सं ा त्या काळी रूढ झाली. त्यात कोणाकोणाचा अंतभार्व होत होता हे जॉजर् टेवटर् याने आप या ‘द हाईट आमीर्ज ऑफ 
रिशया’ या गंर्थात, ेतानंी बो शिेवकािंवरु  आरंिभलेली संघषार्ची हकीकत देताना प  केले आहे. झार राजवटीवर ज्याचें समाजातील थान, 
वैभव, पैसा व ित ा अवलंबनू होती, खास िवशषेािधकार व स ा काही थो ा भाग्यवंतानंाच दान करणारी िवषम समाज यव था ज्या परोपजीवी 
लोकानंा वाथार्किरता िटकवनू धरावयाची होती, त्या सवार्ंचा समावेश ‘ ेत’ या गटात होत होता. रिशयातील ाचीन राज्य व समाज यव था 
िटकिवण्याकिरता िंकवा पुन:- थािपत करण्याकिरता ल ाला िस  झाले या सवार्ंचा उ ेख या गंर्थात ‘ ेत रिशयन्स’ असा केलेला आहे. 
सोिवएत संघाच्या ‘बायलो रिशया’ या गणराज्यातील लोकाचंा िनदशही, त्याचें पाढंरे पोषाख, पाढंरीच पादतर्ाणे व मोजे व पाढंरे हातमागाचे कोट 
यामुळे, ‘ ेत रिशयन्स’ या श दानंी सामान्यतः करण्यात येतो, ते हा ‘ ेत’ या श दामुळे त्याचंी, सोिवएत िवरोधाला उ या ठाकले या ‘ ेत’ 

रिशयनाशंी ग त होऊ नये.] पूवीर्चे झारकालीन ल करी अिधकारी हे त्या ेत फौजाचें सेनापती बनले होते. 
रिशयन जनतेने उलथून पाडलेली झारकालीन सरंजामशाही एककदर्ी राज्य यव था पुनः थािपत 
करण्याकिरता त्यानंी जीवाचा आटािपटा चालिवला होता. 
 

आकर्मकाचें यु ाचे डावपेच मोठे महत्त्वाकाकं्षी वरूपाचे होते. ेत सेनापतींच्या फौजा व परकीय 
ह तके्षपवादी फौजा यानंी पर पराशंी पूणर् सहकायर् साधून उ र–दिक्षण, पूवर्–पि म या सवर् िदशानंी 
मा कोवर तुटून पडावे अशी योजना होती. उ रेला व वाय येला आकजल, ममर्न् क व बाि टक राज्ये या 
के्षतर्ात जनरल िनकोलस युदेिनच या ेत नेत्याच्या आिधपत्याखालील ेत फौजाचं्या बरोबरीने ि िटश 
फौजा यु स तेत उ या ठाक या होत्या. दिक्षणेला का या समुदर्ाच्या िकनारप ीला धरून कॉकेशस 
के्षतर्ात जनरल अँटन डेिनिकनच्या ेत फौजा होत्या. चानी त्यानंा भरपूर यु सािहत्य पुरिवले होते. 

 
पूवला, ि िटश ल करी स ागाराचं्या मागर्दशर्नाखाली हालचाली करणाऱ्या ॲडिमरल 

अलेक्झाडंर कोलचॅकच्या ेत फौजा उरल पवर्ताच्या पायथ्याशी तळ ठोकून होत्या; तर पि मेला, च 
अिधकाऱ्याचं्या नेतृत्वाखाली जनरल िप सुद कीच्या न याने संघिटत करण्यात आले या पोलीश फौजा 
होत्या. 
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रिशयात दो त रा टर्ानंी आरंिभले या ल करी ह तके्षपाच्या समथर्नाथर् तेथील मुत्स ानंी 
िनरिनराळी कारणे पुढे केली होती. ममर्न् क व आकजल येथे १९१८ च्या वसंतात व गर्ी मात जे हा थम 
त्याचं्या फौजा उतर या ते हा, जमर्नाचं्या हाती तेथील यु सािहत्य पडू देऊ नये या उि ाने त्याचं्या फौजा 
तेथे उतर या आहेत असे दो त सरकारानंी जाहीर केले होते. नंतर मातर्, झेको लोवाक फौजानंी 
रिशयातून काढता पाय घेण्यास त्यानंा मदत करण्याकिरता दो त फौजा सैबेिरयात आ या आहेत असे 
प ीकरण त्यानंी िदले. यािशवाय, रिशयातील अि थरता व ग धळ नाहीसा करून तेथे पुन्हा सु यव था 
थािपत करण्यात रिशयनानंा मदत करण्याकिरता त्या फौजा सैबेिरयात उतर या आहेत असेही एक 

कारण त्याचं्या ल करी ह तके्षपाचे समथर्न करताना दो त रा टर्ानंी पुढे केले होते. ‘सोिवएतािंवरु  
कोणत्याही कारे ल करी कायर्वाही करण्याचा आमचा मुळीच हेतू नाही’ असे दो त रा टर्ाचें मुत्स ी 
वारंवार सागंत होते. ‘रिशयाच्या अंतगर्त के्षतर्ात लुडबुड करण्याचा आमचा मुळीच इरादा नाही, तत्संबंधी 
सवर् जबाबदारी रिशयाने वतःच साभंाळली पािहजे’ असे ि िटश पररा टर् सिचव आथर्र बलॅफोर हा ऑग ट 
१९१८ मध्ये ठासून बोलत होता. 

 
सोिवएत रिशयािवरु च्या मोिहमा ज्याने आप या देखरेखीखाली आयोिजत के या तो िवन् टन 

चिर्चल आप या यंजक पण मो ा खुमासदार व आकषर्क शलैीत ‘द व डर् कर्ायिसस: द आ टरमाथ’ या 
त्याच्या गंर्थात िलिहतो, 

 
‘दो त रा टर्ानंी खरोखरीच रिशयािवरु  यु  चालिवले होते काय? छे! मुळीच नाही. फ  

सोिवएत रिशयन्स िदसताच ते गो या घालीत होते; रिशयन भमूीवर आकर्मक हणून ते उभे ठाकले होते; 
सोिवएत सरकारच्या शतर्ूंना ते श े पुरवीत होते; त्यानंी सोिवएत बदंराचंी नाकेबदंी केली होती; त्याचं्या 
यु नौकानंा जलसमाधी िदली होती; सोिवएत सरकार उलथून पाडण्याच्या िज ीने त्यानंी कार थाने केली 
होती; पण यु ? ह तके्षप? छे, छे! भलतेच काहंीतरी! रिशयन लोक आपला अंत थ कारभार कसा 
साभंाळतात याच्याशी त्यानंा काहीही कतर् य न हते असे दो त रा टर्े वारंवार हणत होती. तसे बोलले की ते 
अगदी िनःपक्षपाती ठरत होते ना? ब स!’ 

 
परकीय व ेत ह याच्या त्या भीषण संकटाला त ड देत तगून राहण्याकिरता न यानेच थािपत 

झालेले सोिवएत सरकार धडपडत, झगडत होते. महायु ाच्या भयानक आघातानंी देश अगोदरच बेिचराख 
व श ीहीन झाला होता. लक्षावधी लोकाचंी उपासमार होत होती. कारखाने मोडतोड होऊन बदं पडले 
होते. शतेी वैराण झाली होती. वाहतूक ठ प झाली होती. असा हा सवर् बाजंूनी हत भ व गिलतगातर् 
झालेला देश साधनसामुगर्ी, अ धान्य व श ा े यानंी सुस  अशा बलशाली शतर्चू्या ह यापुढे तग धरेल हे 
त्यावळेी अशक्यच वाटत होते. 

 
चारही बाजंूनी परकीय आकर्मकानंी वढेले गे याने व अंतगर्त के्षतर्ात कटकार थानानंी पोखरून 

िनघा याने, नाईलाज होऊन लाल ल कर िनधार्राने लढत, हळूहळू माघार घेत होते. संपूणर् देशाचा जेमतेम 
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एक ष ाशं देश मा कोच्या सोिवएत सरकारच्या िनयंतर्णाखाली उरला होता. तो देश हणजे 
सोिवएतिवरोधी क्षु ध सागरातील जणू एक छोटेसे ीपच होते. 

 
उ रेकडील मोहीम 
 

१९१८ सालच्या गर्ी मऋतूच्या ारंभी काही खास ि िटश गु हेर आकजल येथे उतरले. ल करी 
दृ ा महत्त्वाच्या असले या त्या बदंराचे थािनक सोिवएत शासन उलथून पाडण्याकिरता सश  
उठावाची स ता करण्याची कामिगरी त्याचं्याकडे सोपिवण्यात आली होती. झारकालीन ल करी अिधकारी 
कॅ न जॉजर् एरमोलेिवच चॅ लीन (याला ि िटश ल करात किमशन देण्यात आले होते) याच्या 
देखरेखीखाली ेत रिशयन ितकर्ािंतवादी कटवा याचं्या सहकायार्ने त्या ि िटश गु  हेरानंी उठावाची 
िस ता केली. 

 
२ ऑग ट रोजी त्यानंी िनयोिजत उठाव घडवनू आणला. त्यानंतर दुसरेच िदवशी उ र 

रिशयातील दो त फौजाचंा ि िटश सरसेनापती मेजर जनरल े िडर्क सी. पूल याने ि िटश व च 
यु नौकाचं्या मदतीने आकजल यापले त्याच वळेी ि िटश गु चर सेवतेील अिधकारी कनर्ल थॉनर्िहल 
याच्या नेतृत्वाखालील सिर्बयन व ेत रिशयन तुक ानंी आकजल-वोलोग्दा दळणवळण तोडून, माघार 
घेणा-या  बो शिेवकावंर िपछाडीने ह ा करण्याच्या हेतूने ओनेगा येथून कूच केले. 

 
आकजल येथील सोिवएत उलथून पाड यानंतर तेथे िनकोलस चाईकोव की या ज्ये  

झारकालीन मुत्स ाच्या नेतृत्वात ‘उ र रिशयाचे सव  शासन’ हणून एक कळसूतर्ी सरकार मेजर 
जनरल पूलने थािपत केले. परंतु लवकरच ते सरकार नको तेवढे उदारमतवादी अस याची शकंा 
आ याने पूल व त्याच्या झारकालीन िमतर्ानंा ते रुचेनासे झाले. त्याचं्या हातातील बाहुले असलेले ते 
सरकार दूर करून तेथे उघडउघड ल करी हुकुमशाही उभी करावी असे त्यानंी ठरिवले. ६ स बर रोजी 
जनरल पूल व त्याचे ेत रिशयन सहकारी यानंी आकजल येथे ल करी हुकुमशाही थापण्याची योजना 
तडीस नेली. त्यावळेी आकजलला भेट देण्यास आलेला अमेिरकन राजदूत डेि हड आर्. ािन्सस याला 
त्यानंी अमेिरकन फौजेची पाहणी करण्याकिरता आमंितर्त केले होते. पाहाणी संप यानंतर अगदी सहजपणे 
बोलता बोलता जनरल पूलने ािन्ससला हटले, 

 
“काल रातर्ी येथे कर्ातंी झाली!” 
 
“काय हणता?” आ यर्चिकत होऊन ािन्ससने िवचारले, “कोणी केली कर्ातंी?” 
 
“चॅ लीनने” असे उ र देत जनरल पूलने तेथेच बाजूला उ या असले या, आकजल सोिवएत 

उलथून पाडण्याचा कट तडीला नेणाऱ्या त्या झारकालीन नौदल अिधकाऱ्याकडे अंगुलीिनदश केला. 
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ािन्ससने कॅ न चॅ लीनला जवळ येण्यास खुणावत िवचारले, ‘चॅ लीन, काल रातर्ीची कर्ातंी 
कोणी केली?’ 

 
“मी केली.” मो ा ऐटीत चॅ लीन उ रला. 
 
तत्पूवीर्च्या रातर्ी कॅ न चॅ लीन व काही ि िटश अिधकारी यानंी गडद अंधःकाराचा फायदा घेऊन 

अध्यक्ष चाईकोव की व उ रेच्या सव  शासनाचे अन्य सद य याचंी उचलबागंडी करून नजीकच्याच 
बेटावरील एका मठात सश  पाहरेकऱ्याचं्या कडेकोट बदंोब तात डाबंनू ठेवले होते. 

 
राजदूत ािन्सससारख्या सोिवएत-िवरोधकालाही ती कायर्वाही जरा जा तच उ ामपणाची व 

बेदरकारपणाची वाटली. मुख्य हणजे त्या कटाच्या सूतर्धारानंी तत्संबंधी काही पूवर्सूचनाही त्याला 
िदलेली न हती. त्यामुळे आपली ती  नाराजी य  करीत, तो सवर् कार अमेिरकन सरकार मुळीच 
चालवनू घेणार नाही असे त्याने पूलला प पणे सािंगतले. 

 
त्याचा पिरणाम तत्काळ िदसून आला. चोवीस तासाच्या आत चाईकोव की व त्याच्या कळसूतर्ी 

सरकारचे मंतर्ी आकजल येथे परत आणण्यात येऊन त्याचें सव  शासन पुन्हा थािपत करण्यात आले. 
त्याचे ेय वतःकडे घेऊन “माझ्या यत्नामुंळेच लोकशाहीची पुन थार्पना झाली आहे” अशी तार राजदूत 
ािन्ससने अमेिरकेच्या पररा टर्खात्याला लागलीच पाठिवली. 

 
१९१९ च्या ारंभी आकजल व ममर्न् क येथील ि िटश फौजेची संख्या होती १८४००. त्याचं्या 

बरोबरीने लढत होते ५१०० अमेिरकन्स, १८०० च, १२०० इटािलयन्स, १००० सबर्  व सुमारे २०००० 
ेत रिशयन्स. 

 
आकजल येथील त्या काळच्या पिरि थतीचे वणर्न अमेिरकन ल करातील कॅ न जॉन कुडाही 

याच्या ‘आकजल; द अमेिरकन वॉर िवथ रिशया’ या गंर्थात सापडते. तो हणतो, ‘चमचमणाऱ्या भपकेबाज 
पदकानंी सुशोिभत असे मोठे ल करी कोट घातलेले अगिणत झारकालीन अिधकारी त्यावळेी तेथे होते. 
राखी रंगाच्या उंच टो या व भडक रंगाचे पोशाख पिरधान केलेले व खणखणणाऱ्या तलवारी कमरेला 
बाधंलेले कोसकॅ्स होते; एटन व हॅरो येथील ि िटश अिधकारी होते, चमकदार व डौलदार टोकाच्या टो या 
घातलेले च होते, िशवाय सिर्बयन्स व इटािलयन्ससही होते...आिण त्यािशवायही आणखी होते 
बटूपॉिलश करणारे, सवर् यव था उत्कृ  ठेवण्याकिरता झटणारे, आिण अिधकाऱ्याचं्या क्लबमध्ये सोडा–
ि ह की पुरिवण्यात तत्पर असलेले असंख्य हुजरे!’ त्या सवर् अिधकाऱ्याचें वागणे बोलणे मोठे स य व 
सुसं कृत िदसत असले तरी त्याचं्या यु प तीत मातर् स यतेचे िंकवा सुसं कृततेचे नाविनशाणही िदसत 
न हते. 
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१९१९ मध्ये उ र रिशयात असलेला एक वा . ए . सी. ए. चा अिधकारी रा फ अ बटर्सन 
आप या ‘फायिंटग िवदाऊट अ वॉर” या पु तकात हणतो, “आ ही त्यावळेी बो शिेवकािंवरु  िवषारी 
वायचूा वापर केला; खे ातून लोकानंा हाकलून लावताना िजतक्या कारचे सापळे उभे करता येतील 
तेवढे आ ही करीत असू; एकदा तर आ ही तीस यु कै ानंा सरसकट गो या घात या. बोरोकचा किमसार 
जे हा आमच्या हाती पडला ते हा आमच्या बायोनेच्या सोळा जखमानंी जजर्र झालेला त्याचा मृत देह 
िवव  करून र त्यावर फेकून देण्यात आला. बोरोकवर आ ही अक मात ह ा केला होता. तेथील त्या 
किमसारला हातात श  घ्यायलाही वळे िमळाला न हता. आमचा एक अिधकारी त्याच्या हाताखालील 
सैिनकानंा वारंवार बजावीत होता की ‘कैदी हणून कोणाला पकडू नका; ते िनःश  असले तरी त्यानंा 
गो या घाला.’ कोणतेही कारण नसता बो शिेवक कै ानंा जाणूनबुजून ठार करताना मी अनेकदा पािहले. 
रातर् झाली की आमची गोळीबार पथके ते मृत देह दूर बाहेर नेऊन फेकून देत असत.” 

 
सवर्सामान्य दो त सैिनकाला अथार्तच त्या सोिवएत–िवरोधी मोिहमेत काही रस वाटत न हता. 

महायु  जर संपले आहे तर आपण रिशयात कशाकिरता लढत आहोत हेच त्यानंा समजत न हते व त्याचं्या 
त्या नाचे समपर्क उ र देणे दो त सेनापतींना अवघड जात होते. अमेिरकन ल करातील जॉन कुडाही 
त्याच्या पु तकात याब ल िलिहतो, “सैिनकाचं्या त्या नाला उ र देण्याची काही गरज नाही असे ारंभी 
दो त सैनािधकाऱ्यानंा वाटले. पण नंतर सैिनकाचें मनोधैयर् िटकवनू धरण्याचे महत्त्व ओळखून ल करी 
अिधकाऱ्यानंी काही जाहीरनामे काढले. परंतु त्यामुळे त्या सैिनकाचंा ग धळ अिधकच वाढला.” 

 
उ र रिशयातील ि िटश ल कराच्या मध्यवतीर् कायार्लयाने ि िटश व अमेिरकन सैिनकानंा उ ेशून 

काढले या एका जाहीरना याची सुरवात अशी होती– 
 
‘उ र रिशयात आपण कशाकिरता लढत आहोत याची तु हा सैिनकानंा प  क पना नाही असे 

िदसते. अगदी मोजक्याच श दातं सागंायचे हणजे आ ही बो शिेवकािंवरु  लढत आहोत. कारण 
बो शिेवझम हणजे शु  अराजक. आज रिशयात काय चालले आहे तेच पहा ना! स ा अगदी मूठभर 
लोकाचं्या हाती कदर्ीत झाली आहे, व त्यापैकी बहुतेक ज्यू आहेत...’ 

 
परंतु हे प ीकरण सैिनकानंा पटण्यासारखे न हते. त्यामुळे त्याचं्या मनातील ग धळ वाढतच 

गेला. ि िटश, च व ेत रिशयन्स यात सतत खटके उडू लागले. सैिनक उठाव करू लागले. 
अमेिरकेच्या ३३९ नंबरच्या पायदळाने विर ाचें हुकुम मानण्याचे नाकारले, ते हा त्या पथकाचा अिधकारी 
कनर्ल टेवटर् याने बडं करून उठणाऱ्या सैिनकानंा मृत्युदंडाची िशक्षा देण्याची तरतूद करणारे यु  कायदे 
वाचून दाखिवले. त्याबरोबर क्षणभर सवर् सैिनक त ध झाले. परंतु कोणाला काही शकंा िवचारावयाची आहे 
काय असे कनर्ल टेवटर्ने िवचारताच एका सामान्य सैिनकाने िवचारले– 

 
‘सर, आपण येथे कशाकिरता लढत आहोत व त्यासंबंधात अमेिरकन सरकारची उ ी े कोणती 

आहेत?’ 
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कनर्ल टेवटर्ला अशा नाचंी उ रे देता आली नाहीत. 
 
१९१९ च्या गर्ी मातील उ र रिशयातील पिर थतीब ल ि िटश सेनादल मुख सर हे ी िव सन 

याने ि िटश लू बुकात पुढील माणे न द केली– 
 
“ ीना नदीच्या उज या तीरावर राखीव सैन्य हणून असले या ितसऱ्या कंपनीच्या पिह या 

तुकडीने व चवथ्या उ र रायफल रेिजमटच्या लावो–ि िटश पलटणीने व मशीनगन कंपनीने िनधार्रपूवर्क 
७ जुलै रोजी उठाव केला. तीन ि िटश व चार रिशयन अिधकारी मारले गेले; व दोन ि िटश व दोन रिशयन 
अिधकारी जखमी झाले.” 

 
२२ जुलै रोजी ओनेगा िज ातील रिशयन रेिजमटनेही उठाव के याची बातमी आली. उठाव 

करणाऱ्यानंी ओनेगाची आघाडी बो शिेवकाचं्या वाधीन केली होती. 
 
अमेिरकेतही, रिशयातून अमेिरकन सैन्य माघारी बोलावण्यात याव े या अमेिरकन जनतेच्या 

मागणीला जोम येत होता. बो शिेवकािंवरु  अमेिरकेत चालू असलेला अखंड चारही सामान्य अमेिरकन 
जनतेचा िनषेधपर आवाज दडपून टाकू शकत न हता. महायु  संपलेले असूनही त्याचें पती, त्याचंी मुले 
यानंा सैबेिरयाच्या वैराण देशात व ममर्न् क व आकजलच्या जीवघेण्या थंडीत एकाकीपणे ते रगाळणारे 
यु  का लढाव ेलागत आहे हेच अमेिरकन ीपुरुषानंा समजत न हते. १९१९ च्या गर्ी मात व िहवा यातही 
अमेिरकेच्या िनरिनरा या भागातून, अमेिरकन सैिनक रिशयातून माघारी बोलावण्यात यावते अशी मागणी 
करण्याकिरता िश मंडळे वॉिंशग्टनला पोहोचत होती. त्या त्याचं्या मागणीचा ितध्वनी अमेिरकेच्या 
काँगेर्समध्येही ऐकू येत होता. 

 
५ स बर १९१९ रोजी िसनेटपुढे बोलताना िसनेटर बोरा हणाला– 
 
“अध्यक्ष महोदय, आपले रिशयाशी यु  नाही. अमेिरकन काँगेर्सने रिशयन सरकारिवरु  िंकवा 

जनतेिवरु  यु  पुकारलेले नाही. रिशयािवरु  लढण्याची अमेिरकन जनतेची इच्छाही नाही. तरीही 
आपण रिशयन जनतेिवरु  यु  चालवीत आहोत. आपले सैन्य तर रिशयात आहेच; परंतु त्या िशवाय, 
तेथील इतर रा टर्ाचं्या फौजानंाही आपण दारूगोळा व इतर यु सािहत्य पुरवीत आहोत. एखा ा 
घटनात्मक स ेने अिधकृतपणे यु  पुकारलेले असावे व त्याकिरता रा टर्ाच्या ल कराला पाचारण केले 
जाव े त्या माणे आपण उघडपणे तेथे यु  चालवले आहे. तेथे जी ाणहानी होत आहे त्याला काय ाने 
िंकवा नैितकतेचेही समथर्न नाही. वतंतर् सरकारच्या मूलभतू तत्त्वाचंी ही उघडउघड पायम ी आहे.” 

 
सोिवएत रिशयािवरु च्या यु ाब ल अमेिरकन जनतेच्या मनात जशी ती  नापसंती होती तशीच 

ती ि िटश व च मनातही होती. तरीही त्या रा टर्ाचें रिशयािवरु चे अघोिषत यु  चालूच होते. 



 

अनुकर्मिणका 

वाय येकडील मोिहमा 
 

नो हबर १९१८ मध्ये दो त रा टर्े व मध्यवतीर् स ा याचं्याच झाले या यु बंदी कराराच्या १२ 
नंबरच्या कलमानुसार (या कलमाला फारशी िस ी िदली गेली न हती) जमर्न या  रिशयन देशात 
जमर्न फौजा, दो तानंा आव यक वाटेल तोपयत राहा यात अशी तरतूद करण्यात आली होती. त्या 
फौजाचंा उपयोग बो शिेवकािंवरु च्या ल ात हावा हे गृिहत धरण्यात आले होते. परंतु दो त रा टर्ाचंा 
तो डाव फलदूर्प झाला नाही. कारण बाि टक ातंातील जमर्न फौजाचें लवकरच िवघटन घडून आले होते. 
यु संतर् त व बडंखोर जमर्न सैिनक त्याचं्या तळावरून सरळ माघारी परत िनघून गेले होते. 

 
यामुळे लातिवया, िलथुआिनया व ए तोिनया या के्षतर्ात सोिवएत चळवळ झपा ाने पसरत 

अस याचे िदसताच बाि टक के्षतर्ातील ेत गटानंा सवर्तोपरी मदत करण्याचे ि िटश ल करी अिधकाऱ्यानंी 
ठरिवले. तेथील िनरिनरा या ेत गटाचें नेतृत्व करून त्यानंा एका ल करी सूतर्ात बाधंण्याकिरता नेता 
हणून त्यानंी िनवड केली होती ती एका जमर्न ल करी अिधकाऱ्याची–जनरल काऊंट रूिडगर वॉन डेर् 
गो झ! 

 
रिशयन कर्ातंीनंतर िफिनश गणराज्याचे वातंत्र्य सोिवएत सरकारने मान्य केले होते. त्या वतंतर् 

िफनलंडवर १९१८ च्या वसंतात जमर्न फौजानंी ह ा केला ते हा त्या जमर्न सैन्याचे नेतृत्व जनरल वॉन डेर 
गो ट  याने केले होते. झारशाहीत स ाटाच्या अ दलाचा नेता असलेला व कर्ातंीनंतर िफनलंडमधील 
ेत फौजाचंा नेता बनले या बरॅन कालर्  ग टेव वॉन मनॅरहीम याच्या खास िवनंतीनुसार वॉन डेर गो ट  
याने िफिनश मोिहमेच्या नेतृत्वपदाची जबाबदारी वीकारली होती. [वॉन डेर गो ट च्या श स  सैन्याच्या मदतीने बरॅन 
मनॅरहीमने िफिनश सरकार उलथून पाडले व जमर्नीच्या कैसर िव हे मचा जावई राजपुतर् े िडर्व वॉन हेसेन यास िफिनश राजिंसहासनावर 
बसण्यास आमंितर्त केले. िफिनश लोकाचंा िवरोध िचरडून टाकण्याकिरता वॉन डेर गो ट  याने तेथे दहशतवादाचे सतर् आरंिभले. काही 
आठव ाच्या कालावधीत मनॅरहीमच्या ेत रक्षकानंी २०००० ि या, पुरुष व मुले याचंी हत्या केली. हजार ना छळछावण्यात आिण तुरंुगात 
क बले. तेथे नंतर अनेक लोक छळ, उपासमार व थंडी यानंा बळी पडले.] 

 
बाि टक के्षतर्ातील ेताचंा नेता या नात्याने लातिवया व िलथुआिनया या राज्यातील सोिवएत 

चळवळ िचरडून टाकण्याकिरता, वॉन डेर गो ट  याने जोरदार दहशतमोहीम सुरू केली. फार मोठा 
देश जाळपोळ करून त्याच्या सैिनकानंी बेिचराख करून टाकला, व तेथील नागिरकाचंी सरसकट क ल 
केली. ह ेखोराचंा ितकार करण्याकिरता लातिवयन व िलथुआिनयन लोकाजंवळ श ा े िंकवा संघटना 
काहीही न हते. त्यामुळे अ पावधीतच तेथील जनतेला दडपून टाकून वॉन डेर गो ट  त्या दोन राज्याचंा 
हुकुमशहा बनला. 

 
जमर्न जनरल वॉन डेर गो ट  याने यापले या त्या देशाकिरता हबर्टर् हूवर याच्या 

मागर्दशर्नाखाली अमेिरकन मदत सिमतीने फार मो ा माणात अ धान्याचा पुरवठा केला. 
 



 

अनुकर्मिणका 

परंतु दो त रा टर्ापुंढे लवकरच एक वगेळी सम या उभी ठाकली. व तुतः दो त रा टर्ाचं्याच 
मदतीने वॉन डेर गो झने बाि टक के्षतर् आप या िनयंतर्णाखाली आणले होते. परंतु तो एक जमर्न जनरल 
अस याने त्याच्या ारा त्या बाि टक राज्यावंर जमर्नी आपला भाव थािपत करील की काय ही धा ती 
दो तानंा भेडसावीत होती. 

 
त्यामुळे जून १९१९ मध्ये वॉन डेर गो ट च्या ऐवजी िनि तपणे त्याचं्याच िनयंतर्णाखाली राहील 

असा दुसरा एखादा सेनापती नेमण्याचे ि िटशानंी ठरिवले. त्याकिरता िसडने रॅली याचा िमतर् व 
झारशाहीतील ५८ वषीर्य ल करी अिधकारी जनरल िनकोलस युदेिनच याची तेथील पुनःसंघिटत ेत 
ल कराचा सेनापती हणून त्यानंी नेमणूक केली. पेटर्ोगर्ाडवर चढाई करण्याकिरता आव यक ती सवर् 
ल करी मदत देण्याचे ि िटशानंी त्याला आ ासन िदले. त्या मदतीचा पिहला ह ा हणून १०००० सैिनक, 
दीड कोटी काडतुसे, ३००० वयंचलीत रायफ स, िशवाय रणगाडे, िवमाने असे यु सािहत्य ते युदेिनचला 
पुरिवणार होते. िशवाय युदेिनचेने यापलेला के्षतर्ाकिरता भरपूर अ धान्य उपल ध करून देण्याचे आ ासन 
हबर्टर् हूवरच्या अमेिरकन मदत संघटनेने िदले. त्या संघटनेच्या बाि टक िमशनच्या ए तोिनयन िवभागाचा 
मुख, मेजर आर्. आर्. पॉवसर् हा, पेटर्ोगर्ाड काबीज करेपयत जनरल युदेिनचच्या ेत रिशयन ल कराला 
िकती अ धान्य लागेल, याचा अंदाज घेण्यासाठी बारकाईने सवक्षण करू लागला. युदेिनचच्या ल कराने 
यापले या देशात धान्य वाटप करण्यासाठी अमेिरकन मदत संघटनेतफ अ धान्य भरलेली जहाजे रावले 
या बदंरात येऊ लागली. 
 

ही सवर् स ता होताच युदेिनचच्या नेतृत्वाखाली पेटर्ोगर्ाडिवरु  सवर्श ीिनशी चढाईला ारंभ 
झाला. १९१९ च्या ऑक्टोबरपयत युदेिनचचे घोडदळ पेटर्ोगर्ाडच्या उपनगरापयत येऊन पोहोचले. थोडेच 
िदवसात, न हे काही तासातच पेटर्ोगर्ाड पडणार याची दो त रा टर्ानंा प ी खातर्ी होती. 
 

१८ ऑक्टोबर : टॉकहोमच्या वृ ानुसार क युिन टिवरोधी फौजा पेटर्ोगर्ाडमध्ये पोहोच या
आहेत. 

 
२० ऑक्टोबर : पेटर्ोगर्ाड पड याचे पुन्हा खातर्ीलायक वृ आहे. मा कोशी त्या शहराचा

संपकर्  तुटला आहे. 
 

२१ ऑक्टोबर : लाल–ल कर िवरोधी फौजा पेटर्ोगर्ाड नजीक. ते शहर ह तगत झा याचे वृ
लंडनमध्ये कोणत्याही क्षणी अपेिक्षत. 

 
असे सनसनाटी मथळे देऊन न्ययूॉकर्  टाई स हे वृ पतर् पेटर्ोगर्ाडच्या अपेिक्षत पाडावाची 

आशादायक बातमी मो ा उत्कंठापूणर् श दात देत होते. 
 



 

अनुकर्मिणका 

परंतु पेटर्ोगर्ाड पडले नाही. त्या शहराच्या अगदी उंबर ाशी युदेिनचला अडिवण्यात आले. 
आप या फौजा कशाबशा संघिटत करून त्या कर्ािंतकारी शहराने आकर्मकावंर जबरद त त्याघात केला. 
त्याचं्या त्या िनकराच्या ह यामुळे युदेिनचचे सैन्य वगेाने मागे रेटले गेले, व इत ततः पागंले. खु  युदेिनच 
कच खाऊन पळून गेला. 

 
“सैन्य तसेच वाऱ्यावर सोडून, १० कोटी माक्सर्चा ऐवज िखशात घालून युदेिनचचे पॅिरसच्या िदशनेे 

पलायन” अशा खळबळजनक मथ याखाली युदेिनचच्या पराभवाची बातमी २९ फे ुवारी १९२० रोजी 
न्ययूॉकर्  टाई सने िदली. ि िटश ध्वज फडकिवणाऱ्या मोटारीतून दिक्षण िदशनेे युदेिनचने पळ काढला. मागे 
उरली ती त्याच्या सैन्याची चडं वाताहात. बफार्च्या आच्छादनाखाली दडले या त्या देशात त्याच्या 
सैिनकाचें अनेक छोटे छोटे गट इत ततः िंहडत होते त्यातील अनेक लोक तेथील जीवघेणी थंडी, 
उपासमार व रोगराई यामुळे मृत्युमुखी पडेल. 
 
दिक्षणेकडील मोहीम 
 

युदेिनचचे सैन्य उ रेकडून पेटर्ोगर्ाडवर झेपावत होते त्याच वळेी, ४५ वषार्चा मोठा रुबाबदार 
िदसणारा झारकालीन अिधकारी जनरल ॲन्टन डेिनिकन याच्या नेतृत्वाखाली दिक्षणेकडील मोिहमेला 
त ड लागले होते. रिशयाचे रक्षण करणे हा एकच उदा  हेतू त्याच्या ेत सैन्याच्या अंतमर्नात होता असे 
िवधान नंतर डेिनिकनने केले. परंतु तो अथार्तच सगळा देखावा होता. त्याच्या यु  प तीतील अमानुष 
कर्ौयर् रिशयन जनतेच्या चागं या पिरचयाचे होते. 

 
रिशयात कर्ातंीला ारंभ झाला ते हापासूनच ग हाचे आगर असले या युकेर्नकिरता, तसेच कोळसा 

व लोखंड याचं्या अमाप सा ाकिरता िस  असले या डॉन के्षतर्ाकिरता भयानक संघषर् पेटला होता. 
िडसबर १९१७ मध्ये युकेर्िनयन सोिवएत गणराज्य थािपत झा यापासून, सोिवएत-िवरोधी झारकालीन 
युकेर्िनयम नेता जनरल िसमॉन पेत्लुरा याने युकेर्नमधील सोिवएत शासन उलथून पाडण्याकिरता फौजा 
पाठिवण्याची िनकड जमर्न ल करी अिधकाऱ्याकंडे लावली होती. जमर्नाचंी बुभिुक्षत नजर अ धान्याचे 
कोठार हणून िस  असले या युकेर्नवर िखळलेली होतीच; त्यामुळे त्यानंा आणखी वगे या आमंतर्णाची 
जरूरीच न हती. 

 
फी ड माशर्ल हमर्न वॉन इचहॉनर् याच्या आिधपत्याखाली जमर्न ल कराचा ल ढा युकेर्नमध्ये 

िशरला. इचहॉनर्ची पत्नी काऊंटेस दुन वी ही एका धना  रिशयन उमरावाची मुलगी होती, व तो धिनक 
उमराव हा युकेर्नमधील सवार्त मोठा जमीनदार होता. त्यामुळे इचहॉनर्च्या मनाची धावही युकेर्नकडेच 
होती. कीवखाक व या देशातून सोिवएत सैन्याला िपटाळून लावनू जमर्न ल कराने जनरल पेत्लुरा याच्या 
आिधपत्याखाली, ‘ वतंतर् युकेर्न’चे एक कळसूतर्ी सरकार उभे केले. ‘रा टर्ीय समाजवाद’ थािपत 
करण्याचे त्याचे ध्येय अस याचे घोिषत करून पेत्लुरा याने संपूणर् युकेर्नमध्ये एकामागून एक ज्यू-िवरोधी 



 

अनुकर्मिणका 

िंहसक उठावानंा िचथावणी व ोत्साहन िदले; व युकेर्नमधील कर्ािंतकारी कामगार व शतेकरी यानंा िचरडून 
टाकण्याकिरता त्याने अत्यंत िनघृर्ण व कूर्र मागार्ंचा अवलंब केला. 

 
तरीही तेथील कर्ािंतकारी चळवळ फोफावतच रािहली. पिरि थती िनयंतर्णाखाली आणण्यात 

पेत्लुरा असमथर् ठरत अस याचे लक्षात येताच त्याला दूर सारून इचहॉनर्ने यकेर्नमध्ये ल करी हुकुमशाही 
थािपत केली. या न या सरकारचा मुख होता इचहॉनर्चा मेहुणा, जनरल पावले पतर्ोिवच 
कोरोपद की. त्याला युकेर्िनयन भाषेचे अवाक्षरही कळत न हते. तरीही वतः ‘हेटमन’ (युकेर्न मुख) 
अस याचे घोिषत करून त्याने तेथील शासनसूतेर् हाती घेतली. 

 
परंतु ‘हेटमन’ कोरोपद कीही पेत्लुरापेक्षा अिधक काहीही साध्य करू शकला नाही. १९१८ च्या 

अखेरी लाल ल कर व त्यानंा पािंठबा देणारी युकेर्िनयन जनता याचं्यािवरु  तो िटकाव धरू शकला नाही. 
लवकरच, लाल ल कराच्या आघातानंी जजर्र झाले या व रोडावले या जमर्न ल कराने युकेर्नमधून पळ 
काढला. त्यावळेी त्याचं्याबरोबरच, एक खाजगी जमर्न माणूस हणून वेषातंर करून कोरोपद कीही युकेर्न 
सोडून पळाला. 

 
जमर्न सैन्याने युकेर्नमधून पळ काढला हणून बो शिेवकाचं्या दृ ीने युकेर्नची सम या सुटली असे 

मातर् झाले नाही. दिक्षण रिशयातील सोिवएत-िवरोधी ेत-रिशयन चळवळीला दो त रा टर्ाचंी मदत सतत 
चालूच होती. त्या मदतीच्या बळावर ितकर्ािंतकारकानंी डॉन कोसकॅ के्षतर्ात, कालेिदन, कोिर्नलोव, 
डेिनिकन, व कर्ातंीनंतर दिक्षणेकडे पळून आलेले अन्य झारकालीन ल करी अिधकारी याचं्या नेतृत्वाखाली 
‘ वयंसेवक सैन्य’ या नावाने ितकर्ािंतकारी ल कर संघिटत केले होते. 

 
परंतु सुरुवातीलाच या वयंसेवक सैन्याचा लाल ल कराने जोरदार पराभव केला. वैफ यगर् त 

जनरल कालेिदनने आत्महत्या केली. त्याची जागा जनरल कोिर्नलोवने घेतली. परंतु त्यालाही डॉन 
के्षतर्ातून सोिवएत ल कराने हाकून लावले. शवेटी १३ एि ल १९१८ रोजी झाले या एका लढाईत 
कोिर्नलोव मारला गेला. हतबल व िनराश होऊन माघार घेणाऱ्या त्या वयंसेवक सैन्याचे नेतृत्व नंतर 
डेिनिकनने वतःकडे घेतले. 

 
ेत-रिशयनाचें भिवत य अशा कारे पूणर्पणे अंधारलेले िदसत असतानाच पिह या ि िटश व च 

तुक ा ममर् क व आकजल येथे उतरत्या, आिण ेत ल कराचं्या मदतीकिरता भरपूर यु सािहत्य 
रिशयात ओतले जाऊ लागले. त्यामुळे डिनिकनचे अडचणीत सापडलेले सैन्य सवर्नाश होता होता 
बचावले. भरपूर कुमक व यु सािहत्य िमळताच १९१८ च्या अखेरी डेिनिकन पुन्हा सोिवएतािंवरु  चढाई 
करण्यात स  झाला. 

 
पि मेकडे, पिह या महायु ाची अखेर करणारा यु बदंी करार झा यानंतर बरोबर अकरा 

िदवसानंी, हणजे २२ नो हबर १९१८ रोजी, दो ताचें नौदल नवोरोिस कच्या मागार्वर अस याची बातमी 
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देणारा एक रेिडओ संदेश डेिनिकनच्या दिक्षणेकडील मध्यवतीर् कायार्लयात येऊन पोहोचला. दुसरेच 
िदवशी दो ताचं्या जहाजानंी का या समुदर्ावरील नवोरोिस क बदंरात नागंर टाकला. ान्स व ि टन 
याचं्याकडून भरपूर यु सािहत्य डेिनिकनच्या मदतीकिरता येत अस याचे कळिवण्याकिरता च व ि िटश 
दूत िकनाऱ्यावर उतरले. 

 
१९१८ च्या अखेरच्या काही आठव ात च तुक ानंी ओदेसा व सेवा तोपोल यापले. इंिग्लश 

नौदल त्याचवळेी का या समुदर्ात आले व त्याचं्या काही तुक ा बाटुम येथे उतर या. एका ि िटश 
जनरलला तेथील ग हनर्र जनरल नेमण्यात आले. [मेन्शिेवक व सोशल िर हो यूशनरी सोिवएतािंवरु  करीत असले या 
उठावाला मदत करण्याकिरता १९१८ च्या जुलैमध्ये ि िटश ल करी अिधकाऱ्यानंी पिर्शया मधून तुकर् थानत सैिनक पाठिवले होते. ते हापासून 
दिक्षण रिशयात ि िटश सैिनक सिकर्य होते. ितकर्ािंतकारी नेता नोई जोडार्िनया याच्या नेतृत्वाखालील टर्ान्स कॉकेिशयन कायर्कारी सिमतीने 
ि िटश वचर् वाखाली राहणारे एक कळसूतर्ी सरकार थािपत केले होते. ितकर्ािंतवा ानंा ि िटशाकंडून िमळणाऱ्या मदतीच्या मोबद यात, त्या 
के्षतर्ातून होत असले या कापसाच्या व पेटर्ोिलयमच्या िनयार्तीत ि िटशानंा काही खास अिधकार िदले जावे अशा वरूपाचा करार त्याचं्यात त्यावेळी 
झाला होता.] 

 
ि टनकडून िमळाले या भरपूर यु सािहत्याच्या बळावर, च ल करी अिधकाऱ्याचं्या 

देखरेखीखाली जनरल डेिनिकन याने मा कोिवरु च्या जोरदार मोिहमेला ारंभ केला. या चढाईत 
डेिनिकनचा मुख मदतनीस होता जनरल बरॅल वॉन रॅगल. उंच, सडपातळ, केस िवरळ होऊ लागलेला, 
भावशून्य कठोर िन या डो याचंा रगँल त्याकाळी अमानुष रानवट कर्ौयार्किरता िस  होता. अधूनमधून 
त्याच्या सवर् यु कै ासंमक्ष तो आप या काही िनःश  यु बं ानंा गटागटाने ठार करी; आिण मग ती 
क ल डो यानंी त्यक्ष पािहले या यु  कै ासंमोर दोनच पयार्य ठेवी–त्याच्या ल करात दाखल होणे 
अथवा मृत्य.ू तावरोपोल िंजक यानंतर त्याचे सैिनक जे हा शहरात िशरले, ते हा त्यानंी पिहली कोणती 
गो  केली असेल तर ती हणजे तेथील इि पतळात िशरून तेथील स र जखमी लाल सैिनकानंा ठार 
केले. मोिहमेत लूट िमळवनू ती सैिनकानंी सारखी वाटून घ्यावी असे उघड आदेश रगँलने आप या 
सैिनकानंा िदले होते. 
 

उ रेच्या िदशनेे आगेकूच करीत डेिनिकन व रगँल यानंी जून १९१९ मध्ये झािरित्सन (आताचे 
टािलनगर्ाड) यापले व ऑक्टोबरमध्ये त्याचें ल कर मा कोपासून जेमतेम १२० मलैावर असले या तुला 
शहराच्या वशेीनजीक येऊन ठेपले. “रिशयातील संपूणर् बो शिेवक संघटना कोसळत अस याचे िदसत 
आहे;” ‘बो शिेवकाचं्या बालेिक याचें कदर् थान मा को खाली करण्यात येत आहे;’ ‘डेिनिकनसमोर सवर् 
काही भईुसपाट होत आहे;’ ‘भयगर् त झालेले लाल ल कर सैरभरै होऊन पळ काढीत आहे’ अशा बात या 
‘न्ययूॉकर्  टाई स’, ‘द टाई स’ याचं्यासारखी वृ पतेर् मो ा आनंदाने देत होती. 

 
अशा आणीबाणीच्या वळेी लाल ल कराने अक मात ितह याला ारंभ केला. कर्ािंतकारी 

ल करी सिमतीचा सद य असले या टािलनने ितह याची ती योजना तयार केली होती. लाल 
ल कराचा अशा कारे ितह ा येईल. याची क पनाही नस याने डेिनिकनच्या ल कराला चागंलाच 
हादरा बसला. त्याचंा िनभाव लाल ल करापुढे लागला नाही. काही िदवसातच दिक्षणेकडील ेत ल कर 
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का या समुदर्ाच्या िदशनेे जीव घेऊन पळत सुटले. त्याचें नीितधैयर् पार खचले होते. धसका घेतलेले ते 
सैिनक इत ततः िवखुरले जखमी, मरणोन्मुख सैिनकानंी र ते भरून गेले. जखमींना इि पतळात नेणाऱ्या 
गा ात अनेकदा औषधे, डॉक्टर िंकवा पिरचािरका नसत. पळ काढणारे सैिनक लुटालूट करीत 
दिक्षणेकडे वळत होते. ‘लढाऊ दल या दृ ीने या ल कराचे अि तत्वच संपले आहे हे एक कटु सत्य आहे’ 
असा संदेश भयगर् त रगँलने जनरल डेिनिकनला ९ िडसबर १९१९ रोजी पाठिवला, तो व तुि थतीत 
यथाथर् क पना देणारा होता. 

 
१९२० च्या पिह या काही आठव ात डेिनिकनचे उरलेसुरले सैिनक का या समुदर्ावरील 

नवोरोिस क या बदंरात जाऊन पोहोचले. ेत सैिनक ल कर सोडून पळालेले बाजारबुणगे, िनवार्िसत 
लोक या सवार्ंची त्या शहरात एकच गदीर् उसळली. 

 
२७ माचर् १९२० रोजी ि िटश यु नौका ‘भारत स ाट’ व च गलवत ‘वा देक–रूसो’ याचंा, 

आगेकूच करीत येणाऱ्या लाल ल करावर तोफाचंा भिडमार चालू असतानाच डेिनिकनने एका च 
यु नौकेतून नवोरोिस क येथून पळ काढला. डेिनिकन व त्याचे अिधकारी त्या नौकेतून पळ काढीत 
अस याचे दृ य पाहात डेिनिकनचे हजारो सैिनक असहा यपणे नवोरोिस क गोदीत उभे होते. 
 
पूवकडील मोहीम 
 

दिक्षणेकडून डेिनिकन मा कोपयत झेपावला की त्याचवळेी पूवकडून ॲडिमरल कोलचॅकने 
मा कोला वढेा घालावा अशी परकीय ह तके्षपवा ाचंी मूळ योजना होती. परंतु त्यक्षात त्या योजनेनुसार 
काहीच घडले नाही. 

 
१९१९ च्या वसंतात व गर्ी मात कोलचॅकच्या ल कराने लाल ल कराच्या केले या भयंकर 

पराभवाच्या बात या पॅिरस, लंडन व न्ययूॉकर्  येथील वृ पतेर् सतत देत होती. 
 

माचर् २६ : ‘कोलमडले या लाल ल कराचा कोलचॅककडून पाठलाग.’ 
 

एि ल २० : ‘पूवकडे क युिन ट भईुसपाट होत आहेत. कोलचकॅच्या िवजयाबरोबर
क युिन टाचंी राजवट डगमगत आहे.’ 
 

मे १५ : ‘मा कोवर चढाई करण्याची कोलचॅकची योजना ’
 

हे त्या वृ पतर्ातूंन येणाऱ्या बात याचें काही मासलेवाईक नमुने आहेत. 
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मातर् ११ ऑग ट रोजी ‘द टाई स’ या वृ पतर्ाने व तुि थतीचे वरूप प  करणारी बातमी िदली 
ती अशी– 

 
“पि म सैबेिरयात कोलचॅक राजवटीच्या सवर्नाशाची शक्यता िदसत असून त्या कटु सत्याला 

सामोरे जाण्याच्या दृ ीने बो शिेवक–िवरोधी जगातील जनमानसाची तयारी करण्याची वळे नजीक येऊन 
ठेपली आहे असे िवधान आज रातर्ी एका उ  पद थ सरकारी अिधकाऱ्याने केले.” 

 
१९१९ च्या मध्य गर्ी मात लाल ल कराच्या घणाघाती आघातासमोर तग धरणे अशक्य ॲडिमरल 

कोलचॅक िजवाच्या आकातंाने पळत सुटला. यावळेी रिशयातील गिनमी चळवळीचे सामथ्यर्ही चागंले 
वाढले होते व ते गनीम िपछाडीहून कोलचॅकच्या ल करावर ह यामागून ह े चढवीत होते. नाईलाज 
होऊन नो हबर मध्ये कोलचॅकने त्याची राजधानी ओ क खाली केली. िंचध्या झालेले गणवशे व िझजलेले 
बटू, अशा थाटात त्याचे हजारो सैिनक गिलतगातर् अव थेत ओ कमधून बाहेर पडले. त्यापैकी हजारो 
सैिनक, चालण्याचेही तर्ाण न उर याने, र त्याच्या कडाकडानंा साचले या बफार्त मरण पावले. 
ओ कहून िनरिनरा या िदशानंी जाणारे रे वमेागर्, मोडून पडले या रे वचे्या इंिजनानंी अडून गेले होते. 
र त्याचं्या दोन्ही बाजंूना फेकून िदलेले िंकवा पडून रािहलेले मृत देह सडत पडले होते. 

 
इंग्लंडचा युिनयन जॅक, अमेिरकेचा प ेदार तारािंकत ध्वज, ान्स व इटलीचा ितरंगा ध्वज व 

जपानचा उगवत्या सूयार्चा ध्वज, असे पाच ध्वज फडकत असले या रे वगेाडीतून कोलचकॅ इकुर् ट कला 
पोहोचला. पण २४ िडसबर १९१९ रोजी इकुर् ट कच्या लोकानंी उठाव केला व तेथे सोिवएत थािपत 
करून त्यानंी कोलचॅकला अटक केली. त्याच्याबरोबरच्या ५१४३ पे ातं व १६४० िपश यात सोन्याच्या 
िवटा, प ड व अन्य बहुमोल व तू भरले या होत्या. कोलचकॅ पळवनू नेत असलेला ११५ कोटी रुब स 
िंकमतीचा तो खिजनाही इकुर् ट कच्या लोकानंी पकडला. 

 
सोिवएत सरकारने रा टर्दर्ोहाचा आरोप ठेऊन कोलचकॅवर खटला भरला. नौदल अिधकारी 

हणून आपण समुदर्ावर रािहलो असतो तर फार बरे झाले असते असे त्याला राहून वाटत होते. ‘एकदा बुडू 
लागले की ते सवर्तर् बाजंूनी बुडते’ असे अत्यंत कटू उ गार उि ग्न होऊन त्याने कोटार्पुढे काढले. ऐन 
संकटाच्या वळेी दो त हणिवणाऱ्या परकीयानंी त्याची साथ सोडून देऊन त्याचा िव ासघात केला असाही 
आरोप त्याने केला. 

 
कोलचॅकिवरु  खटला चालिवणाऱ्या कोटार्ने त्याला देहदंडाची िशक्षा ठोठावली. ७ फे ुवारी 

१९२० रोजी गोळीबार पथकाने त्या िशके्षची अंमलबजावणी केली. कोलचकॅचे बरेच ह तक जपान्याचं्या 
आ याला पळाले. त्यापैकी एक अिधकारी जनरल बािकश याने, ‘ज्य ूव क युिन ट यानंी पाठलाग के याने 
मी शवेटी सीमा ओलाडंली’ असा संदेश मंगोिलयाची राजधानी उगार् येथील ेत रिशयन कौन्सुलला 
पाठिवली. 
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पो स व रगँल 
 

रिशयाच्या िनरिनरा या के्षतर्ात लाल ल कराकडून दणदणीत व िनणार्यक पराभव पदरी आलेले 
असूनही इंिग्लश– च ह तके्षपवा ानंी सोिवएत रिशयाच्या पि मेकडील देशावर आणखी दोन 
जबरद त ह े चढिवले. 

 
एि ल १९२० मध्ये, पि म रिशयाचा संपूणर् देश व मोलेन् क शहर पोलंडला िदले जाव ेअशी 

मागणी पोलंडने सोिवएत सरकारकडे केली; व त्याकिरता त्यानंी पि मेकडून रिशयावर ह ा चढिवला. 
ि टन व ान्स यानंी मो ा औदायार्ने पि मेकडून रिशयावर ह ा चढिवला. ि टन व ान्स यानंी मो ा 
औदायार्ने व सढळ हाताने पुरिवलेले भरपूर यु सािहत्य व अमेिरकेकडून िमळालेली ५ कोटी डॉलसर्ची 
र म [हबर्टर् हूवर याने अमेिरकन मदत संघटनेतफ लक्षावधी डॉलसर् िंकमतीची सामुगर्ी पोलंडला पुरिवली; व काँगेर्सच्या मदतिनधीतून चार 
कोटी डॉलसर्चा िनधी पोलीश सैन्याला रणभमूीत िटकवनू धरण्याकिरता खचीर् पडला असा प  आरोप िसनेटपुढे बोलताना िमसूरीचा िसनेटर 
जे स रीड याने ४ जानेवारी १९२१ रोजी िसनेटपुढे बोलताना केला. 

 
युरोपच्या मदतीकिरता अमेिरकेत उभारला गेलेला बहुताशं िनधी सोिवएत रिशयात ह तके्षप करण्याकिरता वापरला गेला. मुळात त्या 

मदतीकिरता १० कोटी डॉलसर् काँगेर्सने मंजूर केले होते. परंतु त्यापैकी ९ कोटी ४९ लक्ष ३८ हजार ४१७ डॉलसर्ची र म रिशयाच्या सीमावतीर् 
देशात, िंकवा ेत रिशयनाच्या व ह तके्षपवा ाचं्या िनयंतर्णाखाली असले या रिशयन देशावर खचर् झाली अशी प  कबलूी जानेवारी १९२१ 

मध्ये, काँगेर्सला तत्संबधंी सादर केले या त्याच्या अहवालात खु  हबर्टर् हूवरने िदली.] यामुळे आत्मिव ास बळावनू पोलीश 
सैन्याने युकेर्नमध्ये घुसून कीव काबीज केले. मातर् तेथे लाल ल कराने त्याचंा कडवा ितकार केला व 
त्यानंा िनकराने मागे रेटले. 

 
लाल सैन्याच्या ल करी दबावामुळे पोलीश ल कराने घाईघाईने वॉसार्ंच्या िदशनेे माघार घेतली. 

त्याचंा वगेाने पाठलाग करणारे लाल ल कर ऑग टपयत वॉसार् व लवोव या शहराचं्या वशेीपयत जाऊन 
उभे ठाकले. 

 
पोलीश ल कराला घ्या या लागले या माघारीमुळे दो त रा टर्े अत्यंत अ व थ झाली; व त्या 

ल कराकिरता पोलंडला पैसा व यु सािहत्य पुरिवण्याची त्यानंी त्वरा केली. पोलंडच्या ल करी मोिहमेचे 
मागर्दशर्न करण्याकिरता माशर्ल फॉकने त्याचा सव  ल करी अिधकारी जनरल मिॅक्झन वगेाँ याला 
घाईघाईने पोलंडला रवाना केले. ि िटश रणगाडे व िवमाने तातडीने वॉसार्ला पाठिवली गेली. इकडे, लाल 
ल कराचा सेनापती व यु मंतर्ी यानंी लाल ल कर वॉसार्पयत नेऊन िभडिवण्याच्या केले या कायर्वाहीमुळे, 
लाल ल कराची दळणवळण रेषा नको तेवढी जा त लाबंली. त्याचे दु पिरणाम, दो त रा टर्ाचं्या मदतीने 
पिरपु  झाले या पोलीश ल कराने लाल ल करावर ितचढाई करताच िदसून आले. पोलीश सैन्याच्या 
जबरद त ह यामुळे थकले भागलेले लाल ल कर िटकाव धरू शकले नाही. संपूणर् आघाडीवर ते मागे 
रेटले गेले; वषार्नुवषार्ंच्या यु ाने व कर्ातंीने रिशयाचा त्यावळेी जणू शि पात झाला होता. त्या काळात 
सोिवएत सरकारला सवार्त ती तेने गरज वाटत होती ती शातंतेची! त्यामुळे अत्यंत नाईलाजाने सोिवएत 
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सरकारने पोलंडशी तहाची बोलणी लावली. सोिवएत रिशया व पोलंड यात झाले या रीगाच्या करारानुसार 
बायलोरिशया व युकेर्न या राज्याचें पि मेचे देश पोलंडला तोडून देणे सोिवएत सरकारला भाग पडले. 

 
पोलंडशी शातंता करार होताच ेत नेता बरॅन वॉन रगँल याचा समाचार घेण्यास लाल ल कराला 

उसंत िमळाली. ेत ल कराचा सरसेनापती हणून डेिनिकनची जागा घेऊन, च पाठबळाच्या आधारे तो 
िकर्िमयातून युकेर्नमध्ये िशरला होता. १९२० च्या अखेरी लाल ल कराने रगँलचा िनणार्यक पराभव केला, व 
त्याला युकेर्नमधून हाकून लावनू नो हबरमध्ये, पेरेकोपवर ह ा करून िकर्िमयात वशे केला. लाल 
ल कराच्या हारानंी रगँलचे सैन्य समुदर्ात रेटले गेले. 

 
शवेटला ह तके्षपवादी िशपाईगडी 
 

रगँलच्या ल कराचा चुराडा होऊन पि मेकडील ह तके्षपवा ाचंा िनकाल लाग यानंतर सोिवएत 
भमूीवर एकमेव परकीय ल कर उरले होते ते जपानी सा ाज्याचे! िनसगर् संप ीने अत्यंत समृ  असलेले 
संपूणर् सैबेिरया जपानच्या घशाखाली उतरणार असेच सवार्ंना त्याकाळी वाटत होते. जपानचा यु मंतर्ी व 
जपानी ल करी गु हेर खात्याचा मुख जनरल तनाका मो ा ौढीने बोलत होता की, “कर्ातंीबरोबर 
रिशयात देशभ ीचे नाविनशाणही उरलेले नाही आिण ती आप या दृ ीने मोठीच िहतकर गो  झाली आहे. 
कारण त्यामुळे, भरपूर संख्येने एकदा रिशयात ल कर ओतले की सोिवएताचंा िनःपात हायला वळे 
लागणार नाही.” 

 
१९२० मध्ये, जे हा कोिर्नलोव, डेनेकीन, कोलचॅक इत्यादी ेत नेते लाल ल करापुढे हत भ ठरून 

रणके्षतर्ावरून नाहीसे झाले होते, त्यावळेीही जपानचे ७०००० सैन्य व त्यािशवाय शकेडोनी, जपानी गु हेर, 
दहशतवादी व घातपाती कृत्ये करणारे जपानी ह तक सैबेिरयात कायर्रत होते. जपानी ल करी 
अिधकाऱ्याचं्या मागर्दशर्नाखाली, रिशयन दूर पूवत, ेत फौजाचं्या ल करी हालचाली चालूच होत्या. 
त्यापैकी मुख सोिवएत-िवरोधी सैन्य होते ते जपानच्या हातातील बाहुले बनून रािहले या अतामन 
से योनोवच्या नेतृत्वाखालील लुटारू ल कर. 

 
सैबेिरयात जपानचा भाव थािपत हावा हे अमेिरकेला रुचण्याजोगे न हते. त्यामुळे सैबेिरयात 

काहीशा सावधिगरीने पावले टाकणे जपानला भाग पडत होते. तरीही ८ जून १९२१ रोजी जपानने अतामन 
से योनोवशी लािदव तोक येथे एक गु  करार केला. सोिवएताचंा िनःपात झा यानंतर शासकीय स ा 
से योनोवनें हाती घ्यावी व दूरपूवत त्याचे सरकार थािपत होताच िशकार मासेमारी, व लाकूडकटाई या 
धं ात, तसेच सोन्याच्या व अन्य खिनजाचं्या खाणी याचं्या िवकासात जपानी नागिरकानंा इतरापेंक्षा अिधक 
िवशषेािधकार ाव ेअशी तरतूद त्या करारान्वये करण्यात आली. 
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से योनोव याचा उजवा हात असलेला बॅरन उन्गगर्- टेनबगर् याला त्या िनयोिजत ल करी मोिहमेत 
महत्त्वाची भिूमका िदली गेली होती. परकीय ह तके्षपवा ाचं्या सोिवएत-िवरोधी यु ातील ती शवेटची ेत 
मोहीम ठरणार होती. 

 
ले टनंट जनरल बरॅन रोमन वॉन उन्गनर्- टेनबगर् हा िफ ट बायकी चेहऱ्याचा व भऱु्या केसाचंा 

बाि टक के्षतर्ातील उमराव. हा तरुण वयातच झारच्या सेवते दाखल झाला होता. १९०५ च्या रिशया-जपान 
यु ात त्याने बऱ्यापैकी कामिगरी बजावली होती व त्यानंतर तो सैबेिरयातील कोसकॅ पोलीस दलात 
दाखल झाला होता. पिह या महायु ात बरेॅन वॉन रगँलच्या हाताखाली त्याने काम केले होते. 
दिक्षणेकडील ल ातील त्याच्या मदुर्मकीब ल त्याला सट जॉजर् कर्ॉस दान करून गौरिवण्यात आले 
होते. बेफाम साहस, अतीव कर्ोधाच्या बेगुमान लहरी व राक्षसी कर्ौयर् याकिरता तो त्याच्या सहकाऱ्यातं 
िस  होता. 

 
कर्ातंीनंतर बरॅन उन्मगर् सैबेिरयात परत आला व आसमंतातील देशात लुटालूट करीत िफरणाऱ्या 

कोसकॅ पलटणीचे आिधपत्य वतःकडे घेऊन, त्यानंी संघिटत करून थािनक सोिवएत् िवरु  लढा देणे 
त्याने सुरू केले. त्यानंतर जपानी ह तकानंी त्याच्याशी संपकर्  साधला व मंगोिलयात िशरण्यास त्यानंी 
त्याला उ ु  केले. ेत रिशयन अिधकारी, सोिवएत-िवरोधी िचनी फौजा, मंगोिलयन लुटारू सैिनक व 
जपानी गु हेर अशा िनरिनरा या कारच्या लोकाचें बनलेले कडबोळेवजा ल कर जपान्यानंी त्याचं्या 
उि पूतीर्किरता उन्गनर्च्या वाधीन केले. 

 
मंगोिलयन राजधानी उगार् येथील मुख्यालयात, ऐषआरामात आकंठ बुडाले या सरंजामशाही 

वातावरणात, उन्गनर् बादशाही थाटात राहू लागला. इतराचें भिवत य िनि त करण्याची कामिगरी दैवानेच 
त्याच्याकडे सोपिवली आहे अशा उ ामपणे तो वागत होता. एका मंगोिलयन राजकन्येशी त्याने िववाह 
केला. पाि मात्य पोशाखाचा त्याग करून िपव या रेशमाचा मंगोिलयन प तीचा पायघोळ अंगरखा तो 
घालू लागला. तो वतः चगीझखानाचा अवतार अस याचे त्याने घोिषत केले. त्याला घेरून असले या 
जपानी ह तकाचं्या िचथावणीने पूवकडून उदयाला येणाऱ्या न या जगाचा (सैबेिरयाचा) स ाट होण्याची 
व ने तो पाहू लागला. एवढेच न हे तर हा स ाट नंतर सोिवएत रिशया व युरोपवर कोसळणार होता, व 
तलवारी व तोफा याचं्या बळावंर अधःपितत लोकशाही व ज्यूंचा सा यवाद याचें नाविनशाण या जगाच्या 
पाठीवरून तो पुसून टाकणार होता. इतराचं्या दुःखात राक्षसी आनंद मानणाऱ्या बुि  उन्गनर्ने अमानुष 
कर्ौयार्ची अनेक कृत्ये केली. एकदा एका सैबेिरयन खे ात त्याने एक िन पाप देखणी मुलगी पािहली. 
ितला पाहून त्याने केले काय, तर ितचे शीर कापून आणून देणाऱ्याला एक हजार रुब सचे बक्षीस जाहीर 
केले; आिण, एका कूर्र लोभी माणसाने ते कृत्य के यानंतर उन्गनर्ने खरोखरीच त्याला बिक्षसाची र म 
िदली. “दुतफार् वध तंभ उभे करून आिशयापासून युरोपच्या पि म टोकापयत जाणारा मागर् मी तयार 
करणार आहे” अशा त्याच्या दप ीयु  कूर्र बोलण्यातून त्याची मनोिवकृती प पणे डोकावत होती. 
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१९२१ ची मोहीम सुरू होण्यापूवीर् उगार् येथील मध्यवतीर् कायार्लयातून बरॅन उन्गनर् याने आप या 
सैिनकानंा उ ेशून पुढील घोषणा केली. 

 
“सोिवएत सैबेिरयातील लाल ल करािवरु  मोहीम सुरू करण्याकिरता मंगोिलया हा एक उ म 

तळ आहे. किमसासर्, क युिन ट व ज्यू याचंा, त्याचं्या सवर् कुटंुिबयासंह समूळ नाश झाला पािहजे; त्याचंी 
सवर् मालम ा ज  केली पािहजे; कठोर िश त िशकिवण्याकिरता करावयाच्या कायर्वाहीपासून ते 
देहदंडापयत िनरिनरा या वरूपाच्या िशक्षा त्या गुन्हेगारानंा देता येतील. 

 
‘सत्य आिण दया’ याचंा िवचारही करणे अशक्य आहे. यापुढे उरणार आहे ते एकच, ‘सत्य व 

दयामायाशून्य कर्ौयर्!’ मानवी आत् यातील परमे री तत्व न  करण्याच्या हेतून जी पापी श ी या 
अवनीतलावर अवतरली आहे (बो शिेवझम) ितची पाळेमुळे खणून न  केलीच पािहजेत.” 

 
रिशयन सीमेलगतच्या िनमर्नु य, उजाड व वैराण सैबेिरयन देशातील उन्गनर्ची मोहीम हणजे 

केवळ लुटालूट करणारे िनदर्य ह े होते. त्याचं्या ह यानंंतर मागे उरत होते ते बेिचराख झालेली खेडी व 
हातपाय मोडलेली मुले व ीपुरुष! त्यानंी यापले या शहरात बलात्कार, लुटालूट व जाळपोळ याचें 
थैमान सुरू होई. ज्यूंना, सा यवा ानंा, तसेच लोकशाहीकडे झुकता कल अस याचा नुसता संशयही ज्या 
लोकाबं ल असेल, त्या सवार्ंना गो या घालणे, अगर हालहाल करणे िंकवा िजवतं जाळणे असे कार 
िनत्य होत. 

 
जुलै १९२१ मध्ये उन्गनर्च्या ल कराचा नायनाट करण्याच्या हेतूने लाल ल कराने मोहीम सुरू 

केली. अनेक अटीतटीच्या ल ानंतर अखेरी लाल ल कर व सोिवएत गनीम यानंी उन्गनर्िवरु  िनणार्ंयक 
िवजय िमळिवला. उन्गनर्चे लुटारू सैिनक, त्याच्याजवळील बदुंका, इतर यु सािहत्य, व त्याचें जखमी 
सहकारी यानंा टाकून जीव घेऊन पळत सुटले. 

 
ऑग टमध्ये लाल ल कराने उन्गनर्ला चारी बाजंूनी वढेले. त्याच्या वतःच्या मंगोिलयन 

अंगरक्षकानंी त्याच्यािवरु  बडं करून त्याला सोिवएत सैिनकाचं्या वाधीन केले. रेशमी मंगोिलयन 
अंगरखा घातले या त्या बनॅरला नोवोिनको योव क (सध्याचे नोवोिसिब कर् ) येथे आणून जनतेचा शतर्ू 
अस याच्या आरोपाखाली त्याच्यािवरु  सैबेिरयातील सव  सोिवएत न्यायालयात खटला भरण्यात 
आले. 

 
तो एक लोकिवलक्षण खटला होता. शकेड नी कामगार, शतेकरी, सैिनक तसेच रिशयन, 

सैबेिरयन, मंगोिलयन, व िचनी लोक याचंी न्यायालयात गदीर् झाली होती. न्यायालयात जागा न 
िमळा याने हजारो लोक न्यायालयासमोरील र त्यावंर उभे होते. त्यापैकी अनेकानंी उन्गनर्च्या 
दहशतवादाचे जीवघेणे अत्याचार सोसले होते. अनेकाचें बधूं, मुले, पती, पत्नी उन्गनर्च्या गो यानंा बळी 
पडले होते. 
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कोटार्समोर उन्गनर्ला आणून उभे के यानंतर त्याच्यावरील आरोपपतर् वाचून दाखिवण्यात आले. 
 
‘सैबेिरयाच्या कर्ािंतकारी सिमतीच्या १२ स बर १९२१ च्या िनणार्यानुसार आिशयाची घोडदळ 

पथकाचा माजी मुख ले टनंट-जनरल बरॅन वॉन उन्गनर्- टेनबगर् याच्यावर सैबेिरयन कर्ािंतकारी 
न्यायालयासमोर पुढील आरोप करण्यात येत आहेत– 
 

१) टर्ान्सबकैल सरकार उलथून पाडून त्याऐवजी वतःचे आिशयायी सरकार थािपत 
करण्याकिरता जपानशी हातिमळवणी करणे व जपानच्या िव तारवादी धोरणाला खतपाणी घालणे; 

 
२) मायकेल रोमानोव याला िंसहासनावर बसवनू सैबेिरयात राजस ा पुन्हा थािपत करण्याच्या 

हेतूने सोिवएत स ा उलथून पाडण्याकिरता कट करणे; 
 
३) अनेक रिशयन शतेकरी, कामगार व िचनी कर्ािंतकारक याचं्या अमानुष क ली करणे.’ 

 
त्याने केलेले अत्याचार नाकबलू करण्याचा यत्नही उन्गनर्ने केला नाही. ‘हालहाल करणे-

क ली करणे? होय. ते सवर् खरेच होते. त्याचे कारणही उघड आहे. कारण मी चालिवले या यु ाचाच तो 
एक भाग होता. पण जपानच्या हातातील बाहुले? छे! उलट माझ्या उि िस ीकिरता जपानचा उपयोग 
करून घ्यावा अशी माझी योजना होती.’ असे त्याने सािंगतले. जपानशी त्याची रा टर्दर्ोहाच्या वरूपाची 
जवळीक होती हे उन्गनर्ने साफ नाकबूल केले. 

 
‘जपानशी त्याचा कोणत्याही कारचा संबधं न हता असा दावा आरोपी करीत असेल तर तो 

उघडउघड खोटे बोलत आहे,’ सोिवएत अिभयोगी यारो लाव की हणाला, ‘कारण त्याब ल 
आमच्याजवळ सबळ पुरावा आहे.’ 

 
‘मी जपानशी जरूर सपंकर्  साधला, जसा मी चगँ-सो–लीनशीही साधला. [उन्गनर्ने कु िस  िचनी ल करी 

हुकुमशहा चगँ सो-लीन याच्याशी संपकर्  साधून एक करार केला होता. त्यानुसार, ठर या माणे चगँच्या ल करापुढे माघार घेण्याच्या मोबद यात 

पेिंकग सरकारकडून चगँने उकळले या १ कोटी डॉलसर्पैकी १० ट े  र म चगँकडून उन्गनर्ला िमळावयाची होती.] बरॅनने कबुली िदली. 
‘पण त्यात गैर काय आहे? चिगझखानानेही हॉन खानाशी, त्याचे राज्य िगळंकृत करण्यापूवीर्, असाच 
संपकर्  व सलोखा ठेवला होता.’ 

 
‘पण आपण आज बारा या शतकात वावरत नाही आिण इथे न्यायालयात चिगझखानाची 

चवकशीही चाललेली नाही’ सोिवएत अिभयोगी हणाला. 
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‘हजार वषार्पासून उन्गनर्नानंी इतरानंा हुकुम सोडलेले आहेत; त्यानंा इतराकंडून हुकुम ऐकून 
घ्यायची सवय नाही,’ न्यायालयात गोळा झालेले कामगार, शतेकरी व सैिनक याचं्याकडे उ ामपणे पाहात 
संत  होऊन उन्गनर् गरजला, ‘कामगाराचंी अिधस ा मी कदापी मान्य करणार नाही. जो मनु य एखादा 
नोकरही घरी बाळगू शकत नाही, त्याने राज्य करण्याच्या ग पा कशाला मारा यात?’ 
 

अिभयोगी यारो लाव की याने उन्गनर्च्या गुन् ाचंा लाबंलचक पाढा वाचून दाखिवला. ज्यू व 
सोिवएत लोक यानंा अनुकूल असले या शतेकऱ्यावंर ह े करणे, लोकाचें हातपाय तोडणे, खेडी भ मसात 
करण्याकिरता रातर्ी माळरानातून घोडदौड करीत असता ेतानंा आगी लावनू मशाली हणून त्याचंा 
उपयोग करणे, ि यावंर िनघृर्ण अत्याचार करणे, मुलाचं्या सरसकट क ली करणे इत्यादी! 

 
‘अनेक माणसे ठार मारली गेली हे खरे. पण अशा कारे आ ही मारलेले सवर्च लोक मला न 

रुचणाऱ्या लाल रंगाचे होत...मला ते सहन होणे शक्यच न हते.’ थंडपणे उन्गनर् आपली सफाई देत होता. 
 
‘तू उगार् का सोडलेस?’ सोिवएत अिभयोगीने िवचारले. 
 
‘बकैल पलीकडील देशावर ह ा करून तेथील शतेकऱ्यानंा उठाव करण्यास मी उ ु  करणार 

होतो. पण मध्येच पकडला गेलो’ उन्गनर् उ रला. 
 
‘तुला कोणी कैद केले?’ 
 
‘काही मंगोलानंी माझा िव ासघात केला.’ 
 
‘त्यानंी तसे का केले याचा तू कधी िवचार केला आहेस का?’ 
 
‘त्यानंी माझा िव ासघात केला. ब स! एवढेच मी जाणतो.’ 
 
‘कामगाराचंी अिधस ा उलथून पाडण्याकिरता झाले या इतर यत्नाचंा जसा शवेट झाला तसाच 

शवेट तू आरंिभले या मोिहमेचाही झाला; तुझी मोहीम त्या उि ाने केलेला शवेटचा यत्न होता हे तुला 
मान्य आहे ना?’ 

 
“होय! माझा हा यत्न शवेटचा होता. मला वाटते त्याचं्यापैकी िश क उरलेला मी एकटाच 

आहे,” उन्गनर्ने उ र िदले. 
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स बर १९२१ मध्ये सोिवएत न्यायालयाने उन्गनर्ला ठोठावले या िशके्षची अंमलबजावणी करण्यात 
आली. बरॅन रोमन वॉन उन्गनर्- टेनबगर् या ेत ल करवा ाचं्या शवेट या नेत्याला लाल ल कराने गो या 
घात या. 

 
अतामन से योनोव व जपान्याचं्या हातातील बाहुले बनून रािहले या त्याच्या ल करातील उरले 

सुरले सैिनक सोिवएत सीमा ओलाडूंन मंगोिलया व चीनच्या िदशनेे पळत सुटले. 
 
यानंतरही शवेटचा जपानी सैिनक रिशयन भमूीवरून नाहीसा होण्यास साधारणतः एक वषर् 

लागले. १९ ऑक्टोबर १९२२ रोजी लाल ल कराने लािदव तोकवरील आपली पकड आवळली, ते हा ते 
शहर यापून रािहलेले जपानी सैिनक शरण आले. त्याचं्याजवळील सवर् ल करी सािहत्य त्यानंी सोिवएत 
ल कराच्या वाधीन केले. शवेटले जपानी सैिनक घेऊन जपानी वाहनानंी दुसऱ्या िदवशी लािदव तोक 
सोडले. त्यानंतर त्या शहरावर लाल ध्वज फडकू लागला. 

 
‘जपान हे एक आकर्मण-िवरोधी रा टर् आहे व जागितक शातंता िटकावी याकिरताच त्या रा टर्ाची 

धडपड आहे हे जगाला पटवनू देण्याकिरताच लािदव तोक खाली करण्याचा िनणर्य घेण्यात आला’ असे 
लािदव तोक सोडताना जपानी पररा टर् खात्याने मो ा साळसूदपणे घोिषत केले. 
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भाग २ 
 

ल करी नाकेबदंीची गुिपते 
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करण ७ 

 
रिशयात अडकलेले दो ताचें िहतसंबंध 

 
 

अडीच वष सतत चाललेला यादवी यु ाचा, व परकीयानंी चालिवले या ह तके्षपवादी यु ाचा 
वणवा यामुंळे सुमारे स र लक्ष रिशयन ीपुरुष व मुले लढाया, उपासमार व रोगराई यानंा बळी पडली 
होती. त्या काळात रिशयन सरकारच्या अंदाजानुसार ६००० कोटी डॉलसर्चे नुकसान त्या देशाला सहन 
करावे लागले होते. दो तरा टर्ानंी झार सरकारला िदले या कजार्ऊ रकमेपेक्षाही ती र म िकतीतरी मोठी 
होती. आकर्मकानंी कोणत्याही कारे नुकसानभरपाई िदलेली न हती. 

 
दो त रा टर्ाचं्या त्या ल करी ह तके्षपामुळे खु  दो त रा टर्ानंा िकती खचर् आला याची अिधकृत 

मािहती त्या रा टर्ातील करदात्यानंा देण्यात आली नाही. परंतु १५ स बर १९१९ रोजी िवन् टन चिर्चलने 
काढले या एका िनवदेनानुसार गेर्ट ि टनने तोपयत सुमारे १० कोटी प ड, तर ान्सने सुमारे ३ ते ४ कोटी 
प ड एक ा जनरल डेिनिकनवर खचर् केले होते. केवळ उ रेकडील ि िटश मोिहमेचा खचर् होता १ कोटी 
८० लक्ष प ड; तर सैबेिरयातील जपानच्या ७०,००० च्या ल कराकिरता जपानचे ९० कोटी येन खचीर् पडले 
होते, अशी कबुली खु  जपानने त्याकाळी िदली होती. 

 
त्या अथर्शून्य व खिर्चक ठरले या अघोिषत यु ामागील उि े तरी काय होती? 
 
ेत अिधकारी तर, रिशयातील राजस ाकाची पुनः थापना, त्याचंा जमीनजुमला, त्याचं्या पदरात 

पडत असलेला ल  नफा, त्याचं्या वगार्चे िवशषेािधकार, त्याचंी पदके व मानमरातब याकंिरता ल ाला 
िस  झाले होते हे उघड होते. 

 
त्याचं्यात काही थोडे ामािणक रा टर्वादी न हते असे नाही; परंतु ेत ल करावर ामुख्याने भाव 

होता तो ितिकर्यावा ाचंा. १९२२ नंतर मध्ययुरोपात उ ाला आले या फािस ट अिधकाऱ्यात व त्याचं्यात 
काही फरक न हता. 

 
दो त रा टर्ाचंी रिशयातील यु उि े मातर् िततकीशी प  न हती. परंतु बो शिेवझमिवरु  

राजकीय लढा देणे हे त्याचं्या ल करी ह तके्षपाचे मुख कारण अस याने काही दो त वक्त्यानंी त्याकाळी 
नमूद केले होते. 
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व तुि थती अशी होती की दो ताचं्या ल करी ह तके्षपाचे बो शिेवझम-िवरोध हे एकमेव कारण 
न हते. बो शिेवझम-िवरोधाइतकेच दुसरे एक महत्त्वाचे कारण होते ते हणजे उ र रिशयातील इमारती 
लाकूड, दोनेत्स के्षतर्ातील कोळसा, सैबेिरयातील सोने, कॉकेशसमधील खिनज तेल या गो ी दो त 
रा टर्ानंा अत्यंत महत्त्वाच्या वाटत होत्या. यािशवाय टर्ान्स–कॉकेिशयन देशाचे एक िनराळे संघराज्य 
थापण्याच्या ि िटश योजनेसारखी त्याचंी काही सा ाज्यवादी उि ेही त्यामागे होती. ि िटश भावाखाली 
तसे संघराज्य अि तत्वात आले असते तर रिशयाचा भारताकडील मागर् अवरु  होऊ शकला असता व 
िशवाय िनकटपूवतील तेलाच्या खाणींवर ि िटश भतु्व थािपत झाले असते. संपूणर् सैबेिरया िंजकून 
घेऊन तो देश जपानची एक वसाहत करून सोडायची, हे जपानचे उि  होते. दोनेत्स व का या समुदर्ाचे 
के्षतर् आप या िनयतंर्णाखाली आणण्याचा चाचंा हेतू होता; तर बाि टक राज्य व युकेर्न ता यात घेण्याची 
जमर्नीची महत्वाकाकं्षा होती. 

 
स ासूतेर् हाती येताच सोिवएत सरकारने पिहले कोणते पाऊल उचलले असेल तर ते हणजे 

रा टर्ातील सवर् मो ा आिर्थक ित ानाचें रा टर्ीयकरण करणे. रिशयातील खाणी, िगरण्या, कारखाने, 
रे वे, तेलिविहरी व इतर सवर्च मो ा माणावरील उ ोगधंदे सोिवएत जनतेच्या रा टर्ाच्या मालकीचे 
अस याचे घोिषत करण्यात आले. तसेच, झार सरकारला देण्यात आलेली सवर् परदेशी कज, रिशयन 
जनतेची कर्ातंी िचरडून टाकण्याच्या उ ेशाने ती हेतूपुर सर झार सरकारला देण्यात आली होती, या 
कारणामुळे झुगारून देण्यात आली. [रिशयातील ‘ लॅक हन्डेर् स’ या झारिन  दहशतवादी संघटनेने झारकालीन गु  पोिलसाशंी 
संगनमत करून १९०६ मध्ये जे हा ज्यिूवरोधी मोहीम चालिवली, ते हा झार राजवटीला कज देत रािहले या च भाडंवलदाराचंा अनातोल ान्सने 
ती  श दात िध ार केला होता. तत्संबधंी आप या देशबाधंवानंा धोक्याचा इशारा देत तो सु िस  च लेखक हणाला, – “आप या च 
देशबाधंवानंी एक गो  प ी ध्यानात असू ावी की, रिशयन जनतेवर गोळीबार करणे, त्यानंा फासावर लटकिवणे, त्याचं्या क ली करणे, मन 
मानेल तशी त्याचंी लुटालूट करणे, त्या िवशाल परंतु जुलुम–दडपशाहीखाली िचरड या गेले या दुःखी सा ाज्यातील सं कृती व वातंत्र्य याचंी 
गळचेपी करणे, रिशयन सरकारला शक्य हावे याकिरता त्या सरकारला च भाडंवलादारानंी पुन्हा कजार्ऊ पैसा िदला तर ते त्याचं्या वतःच्याच 
दृ ीने घातक ठरेल. माझ्या देशबाधंवानंो, नवे कर्ौयर् व मूखर्पणा करण्याकिरता आिण असंख्य लोकाचं्या हौतात् याकिरता पुन्हा पैसा देऊ नका.” पण 
अनातोल ान्सच्या त्या भावपूणर् आवाहनाला च भाडंवलदरानंी ितसाद िदला नाही. झारशाहीत लक्षावधी डॉलसर्ची गुंतवणूक ते करीतच 
रािहले.] 
 

झाराचें सा ाज्य सकृ दशर्नी समृ  व शि शाली िदसत असले तरी वा तवात मातर् ते रा टर् 
हणजे इंिग्लश, च व जमर्न िहतसंबधंाचंी एक अधर्वसाहत बनले होते. च भाडंवलशहाचंी 
झारशाहीतील भाडंवली गुंतवणूक १७५९ कोटी १० लक्ष ँ क्सची होती. ७२ ट े  रिशयन कोळसा, लोखंड 
व पोलाद, तर ५० ट े  खिनज तेल यावंर इंगर्जाचें व चाचें िनयंतर्ण होते. रिशयन कामगार व शतेकरी 
याचं्या माने िनमार्ण झाले या संप ीतील को ावधी ँ क्स व प ड, दरवषीर्, लाभाशं, नफा, याज या 
रूपाने, झाराशंी हातिमळवणी करून, परकीय स ा वतःच्या िखशात घालून घेत होत्या. 

 
बो शिेवक कर्ातंीनंतर, लंडनच्या १९१९ च्या ‘ टॉक एक् चज इयर बुक’ मध्ये ‘रिशयन िहशोब’ या 

शीषर्काखाली १९१८ पासूनच्या थकबाकीचा िहशोब िदलेला होता. 
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१९२० मध्ये रिशयामधील दो ताचं्या धोरणावर हाऊस ऑफ कॉमन्स मध्ये झाले या वादळी चचत 
बोलताना ले टनंट कनर्ल सेिसल ला ए टर्ज मलोन ा ि िटश संसद सद याने िदलेली मािहती अशी– 

 
‘आप या देशातील काही लोकाचें व काही गटाचें भाडंवल व भाग या दोन्ही दृ ींनी रिशयात 

िहतसंबधं अडकलेले आहेत आिण तीच मंडळी तेथील बो शिेवक राजवट उलथून पाडण्याकिरता तत्परतेने 
कटकार थाने करीत आहेत. झार–राजवटीत रिशयन कामगार व शतेकरी याचंी िपळवणूक करून १० ते 
२० ट े  नफा तेथे िमळवता येत होता. परंतु तेथे आता समाजवादी यव था थािपत झा याने तेवढा नफा 
उकळणे कधीच शक्य होणार नाही आिण महत्त्वाची गो  अशी की आप या देशातील बहुतेक सवर् बडे 
उ ोगधंदे या ना त्या कारे रिशयाशी संलग्न आहेत...’ 
 

१९१८ च्या ‘रिशयन इयर बुक’ नुसार ि िटश च याचंी रिशयातील संयु  गुंतवणूक सुमारे १६० 
कोटी टिलग िंकवा ८०० कोटी डॉलसर्ची आहे अशी मािहती देऊन कनर्ल मलोन पुढे हणाला– 

 
‘माशर्ल फॉक व च जनता रिशयाशी शातंता करार करण्याच्या िवरु  आहेत असे जे हा आपण 

हणतो ते हा च लोकशाही िंकवा सामान्य च कामगार–शतेकरी याचंा िवचारही आप या मनात नसतो, 
तर त्यात अंतभार्व होतो तो ामुख्याने च भाडंवलदाराचंा व भागधारकाचंा. सत्य पिरि थतीबाबत आप या 
मनात कोणत्याही कारे ग धळ असण्याचे कारण नाही. रिशयात जे १६० कोटी प ड बुडाले आहेत असे 
आपण हणतो तो सवर् पैसा अनेकानंी गैरमागार्ंनी िमळवलेला पैसा आहे आिण त्याच मंडळींचा रिशयाशी 
शातंता करार करण्याला िवरोध आहे.’ 

 
उरल-काि पयन ऑईल कंपनी, द नॉथर् कॉकेिशयन ऑईल फी ड, द न्य ू िशबारेव पेटर्ोिलयम 

कंपनी यासंह रिशयातील तत्सम अनेक तेलउ ोगात रॉयल डच शले ऑईल कंपनीचे िहतसंबधं गुंतलेले 
होते. मेटर्ोिवकसर् हे िवशाल ि िटश श िनिर्मती ित ान, त्याचबरोबर च नैदर-कर्ीसोत, व जमर्न कूर्प 
याचें झारकालीन श िनिर्मती उ ोगावंर जवळजवळ पूणर्च िनयंतर्ण होते; तर होअसर्, बेिंरग दसर्, 
हा ोज, केर्िडट िलओनेस, सोसायटी जनरेल, रॉथशी ड  आिण क ोई नॅशनल ए कॉ पते द पॅिरस या 
सवार्ंनी झाराचं्या राजवटीत िनरिनरा या उ ोगात मोठमो ा रकमा गुंतव या होत्या. 

 
‘या सवर् ब ाचें िहतसंबधं पर पराशंी िनगिडत आहेत,’ मलोन हाऊस ऑफ कॉमन्सपुढे बोलत 

होता, ‘व रिशयातील यु  सातत्याने चालू राहाव ेहे त्याचं्या िहतसंबधंाच्या दृ ीने आव यक आहे. या सवर् 
भाडंवलशहाचं्या व धनक च्या मागे लोकमत साकार करणाऱ्या वृ पतर्ासंारख्या ब ा श ी उ या आहेत.’ 

 
काही दो त रा टर्ाचें व े , रिशयात ेत ल करानंा ती रा टर्े देत असले या पािंठ याच्या 

उि ाबं ल उघडपणे बोलत होते. रूसो–ि िटश चबर ऑफ कॉमसर्च्या कायर्कारी मंडळाच्या अध्यक्ष व 
मेटर्ो िवकसर्चा युरोपीय यव थापक सर ािन्सस बेकर याने १९१९ मध्ये ि िटश–रिशया क्लबच्या 
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खान्याच्या संगी उपि थत असलेले उ ोगपती व राजधुरीण यानंा उ ेशून केलेले भाषण त्या दृ ीने 
उ ेखनीय आहे. तो हणतो– 

 
‘ॲडिमरल कोलचकॅ व जनरल डेिनिकन यानंा सुयश िमळावे अशीच आमची इच्छा आहे. आजच्या 

ा भोजन संगी म चषक उचलताना थम कोलचकॅ, डेिनिकन व युदेिनच यानंा आयुरारोग्य व यश 
लाभाव ेयाकिरता शुभिंचतन करणे हे समुिचत ठरेल. 

 
‘रिशया हा एक फार मोठा देश आहे. औ ोिगक उत्पादन हणा की खिनज संप ीच्या दृ ीने हणा, 

(एवढेच न हे तर इतरही सवर्च दृ ींनी कारण रिशयाजवळ सवर्च काही आहे) रिशयाची सु  संप ी िकती 
िवशाल आहे, याब ल आपणा सवार्ंना चागंली क पना आहेच; कारण धं ाच्या िनिम ाने आपले रिशयाशी 
िनकटचे संबधं आलेले आहेत....’ 

 
इंिग्लश– च सैन्य व दारूगोळा सैबेिरयात ओतला जात असता, ‘ि िटश फेडरेशन ऑफ 

इंड टर्ीज’ या ि िटश उ ोगपतींच्या सवार्त बळ संघटनेच्या पतर्कात “एक अमेिरकेचा शोध वगळता 
सैबेिरया हणजे सुसं कृत जगाला ा  होऊ शकणारे सवार्िधक मोलाचे व चडं पािरतोिषक आहे” असा 
मोठा आकषर्क मथळा देऊन सैबेिरयाचा उ ेख करण्यात आला होता. 

 
कॉकेशसमध्ये िशरून दो त ल कराने बाकू काबीज के यानंतर ‘द िनयर ई ट’ या ि िटश 

यावसाियक िनयतकािलकाने अशी बातमी िस  केली होती की ‘खिनज तेल समृ ीबाबत बाकू 
अतुलनीय आहे. जगातील कोणत्याही तेल उत्पादक शहरापेक्षा बाकू े  आहे. खिनज तेल हा एक राजा 
असेल तर बाकू त्याचे िंसहासन आहे!’ 

 
दो त रा टर्ाचं्या पािंठ याच्या बळावर जनरल डेिनिकनचे ल कर डॉनच्या कोळसा के्षतर्ात घुसले, 

ते हा मेससर् आर्. माटन्स आिण कंपनी िलिमटेड या ि टनमधील सवार्त मो ा कोळसासंघाने त्याचं्या 
‘रिशया’ या यापारी काशनात असे जाहीर केले की– 

 
‘रिशयातील ात कोळशाचे साठे एक अमेिरका वगळता अन्य सवर् रा टर्ापेंक्षा समृ  आहेत. एवढेच 

न हे तर आंतरार् टर्ीय िजऑलॉिजकल काँगेर्सने िस  केले या अंदाजानुसार, गेर्ट ि टनमधील 
कोळशाच्या अंदािजत सा ापेक्षा ित पटीने मोठा, तर अमेिरकेतील संपूणर् कोळसा-सा ापेक्षा दु पटीने 
मोठा कोळशाचा साठा रिशयाच्या एक ा (जेथे सध्या जनरल डेिनिकनच्या ल करी हालचाली सुरू 
आहेत) दोनेत्स के्षतर्ात आहे.’ 

 
शवेटी जपानच्या ‘से समन’ने, जपानला आकिर्षत करणाऱ्या रिशयासंबंधीच्या िनरिनरा या 

बाबींब ल–त्या रा टर्ाजवळ असले या अमाप संप ीब ल सािंगतले– 
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‘त्या रा टर्ाची (रिशयाची) अठरा कोटींची लोकसंख्या, मध्य युरोपपासून पॅिसिफक सागरापयत व 
आिक्टर्क समुदर्ापासून ते पिर्शयाचे आखात व काळा समुदर् येथपयत पसरलेली त्या रा टर्ाची सुपीक भमूी, 
अत्यंत समृ , िवशाल व अत्यंत वगेाने िवकिसत होत असले या त्याचं्या बाजारपेठा, िवकासाची चडं 
क्षमता असलेले रिशयाचे धान्य कोठार, तसेच मत् य यवसाय व इमारती लाकूड याचें आगर असलेले ते 
रा टर् हणजे कोळसा, सोने, रुपे व लॅिटनमची जगातील एक अत्यंत समृ  अशी खाणच आहे.’ 

 
जी कोणची स ा रिशया िंजकेल, त्या स ेच्या पदरात ही अमाप संप ी पडणार अस याने इंिग्लश, 

च व जपानी आकर्मक रिशयाकडे जणू खेचले गेले. अमेिरकेच्या उि ात आणखीही काही बाबींची 
सरिमसळ झाली होती. वुडर्ो िव सन व अमेिरकेचे यु खाते यानंी िवशद केले या अमेिरकेच्या पारंपिरक 
पररा टर्धोरणाच्या दृ ीने रिशयाची संभा य मतैर्ी अमेिरकेला मोलाची वाटत होती. जमर्नी व जपान या 
रा टर्ाचं्या उसळत्या सा ाज्यवादाला शह देण्याच्या दृ ीने त्या मतैर्ीचे त्यानंा महत्त्व वाटत होते. त्यामुळे 
झारकालीन रिशयात अमेिरकेची भाडंवली गुंतवणूक तशी फार मोठी नसली तरी अमेिरकन पररा टर् 
खात्याच्या स यानुसार डगमगत्या केरेन् की राजवटीला टेका देऊन िटकवनू धरण्याकिरता को ावधी 
डॉलसर् अमेिरकेने रिशयात ओतले होते. बो शिेवक कर्ािंतनंतरही काही वष अमेिरकेचे पररा टर् खाते 
केरेन् कीला पािंठबा देतच होते; वॉिंशग्टन येथील केरेन् कीच्या ‘रिशयन दूतावासा’ला पैसाही पुरवीत होते. 
पररा टर् खात्यातील बरेच अिधकारी, ेत रिशयन सेनापती व इंिग्लश– च–जपानी ह तके्षपवादी 
याचं्याशी सहकायर् करीत होते. 

 
सोिवएत-िवरोधी यु योजनात पूणर्पणे समरस होऊन जाणारा व त्यानंा सकर्ीय ोत्साहन देणारा 

सु िस  अमेिरकन नेता हणजे हबर्टर् हूवर. त्या काळचा अमेिरकन सरकारचा अ मंतर्ी व त्या रा टर्ाचा 
भावी अध्यक्ष. 

 
पिह या महायु ापूवीर् खाणकाम इंिजिनयर हणून ि िटश उ ोगपतींच्या नोकरीत असले या हबर्टर् 

हूअरने रिशयन तेलिविहरीत व खाणीत बराच पैसा गुंतवला होता. परकीयाकंडून ल  लाच खाऊन, िंकवा 
न याच्या रूपाने भरपूर पैसा पदरात पाडून घेण्याच्या आशनेे, आप या देशाची संप ी व मश ी 
परकीयानंा िवकण्यास मागेपुढे न पाहणाऱ्या रिशयन जमीनदाराचंा व उ  पद थ अिधकाऱ्याचंा झार 
राजवटीत सुळसुळाट झाला होता. १९०९ मध्येच, रिशयाच्या माईकोप तेल िविहरीतून उत्पादनाला ारंभ 
होताच हबर्टर् हूवरचे डोळे रिशयन तेलावर िखळले होते. एक वषार्ंतच– 

 
१) माईकोप नेवितयानोय िंसिडकेट 

 
२) माईकोप िशवार्न् की ऑईल कंपनी 

 
३) माईकोप अ शरेॉन ऑईल कंपनी 
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४) माईकोप अँड जनरल पेटर्ोिलयम टर् ट 
 

५)  माईकोप ऑईल अँड पेटर्ोिलअम ॉडक्ट  
 
६) माईकोप एिरयाज ऑईल कंपनी 

 
७) माईकोप हॅली ऑईल कंपनी 
 
८) माईकोप युचुअल ऑईल कंपनी 

 
९) माईकोप हािदजेन्सी िंसिडकेट 
 
१॰) माईकोप न्य ू ो ूससर् कंपनी 
 
११) अमलगमेटेड माईकोप ऑईल फी ड  

 
अशा अकरा रिशयन तेल कंपन्यात त्याने भाडंवल गुंतवले होते. 
 
१९१२ पयत त्या खाणकाम इंजीिनयरने उरल व सैबेिरयात इमारती लाकूड व खाणकाम या धं ात 

खास सवलती िमळवनू धंदा करणाऱ्या तीन न या कंपन्यात ले की उकर् हटर् या सु िस  को ाधीशाबरोबर 
भागीदारी िमळवली. यानंतर उकर् हटर्ने एक ‘रूसो एिशयािटक कॉप रेशन’ थािपत करून झारशाहीतील 
दोन बकँाशंी हातिमळवणी केली व त्या ारा त्या के्षतर्ातील सवर् खाणकामाचे अिधकार िमळिवले. रूसो–
एिशयािटकच्या शअेरचा १९१३ मधील १६.२५ डॉलसर्चा भाव १९१४ मध्ये ४७.५० डॉलसर्पयत चढला होता. 
त्याच वषीर् त्या कॉप रेशनने झार राजवटीकडून तीन न या अत्यंत िकफायतशीर सवलती िमळव या त्या 
अशा – 

 
अंदाजे ७,२६२,००० टन सोने, रुपे व िंझक याचें साठे, िवशाल इमारती लाकूड के्षतर् व फार मो ा 

माणात जलश ी उपल ध होऊ शकेल अशी अडीच लक्ष एकर भमूी; १२ िवकिसत खाणी, २ तां याचं्या 
भ या, २० लाकूड कटाई कारखाने, २५० मलैाचें रे वमेागर्, तसेच वात भ या, रोिंलग िम स, स युिरक 
ॲिसड कारखाने, सुवणर् शु ीकरण कारखाने व कोळशाचे चडं साठे. या संप ीची अंदािजत िंकमत १०० 
कोटी डॉलसर् होती. 

 
१९१७ पयत हूवरने कॉप रेशनमधून अंग काढून घेतले व त्याच्याजवळचे भागभाडंवलही त्याने 

िवकून टाकले. बो शिेवक कर्ातंीनंतर हूवरचा ज्या ज्या सवलतींशी संबंध होता, त्या सवर् र  करण्यात 
आ या; व त्या खाणीही सोिवएत सरकारने वतःकडे घेत या. यामुळे बो शिेवझम यु ापेक्षाही भयंकर आहे 
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असे हूवरने पॅिरस शातंता–पिरषदेसमोर सागंावे यात नवल न हते! त्याच्या आयु यभर तो सोिवएत 
सरकारचा जगातील सवार्त क र शतर्ू रािहला. त्याची वतःची यि गत उि े कोणतीही असोत, पण 
एक सत्य मातर् नाकारता येत नाही; ते हे की अमेिरकन अ धान्याने ेत रिशयनाचें पोषण झाले; एवढेच 
न हे तर पिह या महायु ानंतर जो लोकशाहीवादी उठाव झाला, तो दडपून टाकणाऱ्या युरोपातील क र 
ितिकर्यावादी राजवटींच्या ल कराचं्या धडक पथकानंा त्यानंी अ धान्य पुरिवले. एकंदरीत अमेिरकन 
मदत युरोपच्या जनआंदोलनाचं्या िवरु  एक श च ठरले. [अ धान्य मदत शासक हणून हबर्टर् हूवरची सवर् कायर्वाही 
ेत रिशयनानंा मदत देणे व सोिवएतानंा कोणतेही सािहत्य िमळू न देणे यावर किदर्त झाली होती. सोिवएत देशात लक्षावधी लोक उपासमारीने 
तडफडत होते त्यावेळी जनतेच्या दडपणामुळे वाकून थोडेफार अ धान्य सोिवएत रिशयाला हूवरने पुरिवले असले तरी त्याच वेळी दु काळपीिडत 
रिशयाकिरता मदतिनधी गोळा करण्याच्या कायार्त तो सतत अडथळे आणीत होता असे िवधान एि ल १९२२ च्या ‘न्ययूॉकर्  व डर्’ मध्ये एका ‘िनयर 
ई ट िरलीफ’ च्या अिधकाऱ्याने त्यावेळी केले होते. फे ुवारी १९२२ मध्ये हूवर वािणज्य सिचव असताना ‘न्ययूॉकर्  ग्लोब’ ने केलेली संपादकीय 
िटपणी उ ेखनीय आहे– “न्यायखाते, पररा टर्खाते व वािणज्यखाते यातील सवर् उ पद थ अिधकारी बो शिेवक सरकारिवरु  खाजगीिरत्या 
यु  चालवीत आहेत... वॉिशग्टनमध्ये त्याचं्यािवरु  भयानक वरूपाचा चार चालू आहे... परंतु जनतेचा असंतोष भलत्या थराला जाऊन 
पोचण्यापूवीर्च सवर् ी हयजेूस, हूवर व डोगटीर् यानंी आपली वतःची घरे अगोदर वच्छे करून घेतली तर बरे होईल. कारण आप या वाथीर्  व 
हीन उि ाकंिरता लक्षावधी िनरपराध लोकानंा मरू देण्यास स  असलेली घमडखोर व मगूर्र नोकरशाही अिधक काळ अमेिरकन लोक चालवनू 

घेणार नाहीत.”] बो शिेवझमपासून युरोपचे सरंक्षण करणे िंकवा बो शिेवकाचं्या फौजा युरोपात िशरू न देणे या 
एकाच उि ाने यु बदंीनंतरची संपूणर् अमेिरकन नीती साकार होती, अशी प  कबुली ओ वा ड गिॅरसन 
िवलाडर् यास १७ ऑग ट १९२१ रोजी िलिहले या पतर्ात हूवरने िदली होती. 
 

हूवरची बो शिेवझमची याख्या फॉक, पेताँ, नॉक्स, रॅली, तनाका याचं्या याख्येशी िमळतीजुळती 
होती. थम वािणज्य सिचव हणून, नंतर अमेिरकेचा अध्यक्ष हणून व त्यानंतर िरपि लकन पक्षाच्या 
अिल तावादी गटाचा नेता हणून जागितक फािसझमिवरु च्या ल ात, व तुतः जे रा टर् अमेिरकेचा 
सवार्त शि शाली िमतर् ठरू शकले असते त्या सोिवएत रिशयात व अमेिरकेत मिैतर्पूणर् यापारी िंकवा 
राजनैितक संबधं थािपत होऊ नयेत याकिरता हूवरने त्याच्या संपूणर् जीवनकाळात अिव ातं धडपड 
केली. 

 
दो त रा टर्ाचंा रिशयातील ल करी ह तके्षप सवर् वी अपयशी ठरला ते न याने िमळिवलेले वातंत्र्य 

अबािधत राखण्याकिरता लढणाऱ्या सोिवएत जनतेच्या अभतूपूवर् ऐक्यामुळे व शौयार्मुळे हे तर खरेच, पण 
त्याचबरोबर संपूणर् जगातील लोकशाहीवादी जनतेचे सोिवएत संघराज्याला िदलेला बळकट पािंठबा हेही 
त्याचे एक मुख कारण होते. ान्स, इंग्लंड व अमेिरका या रा टर्ातील जागृत लोकमताने रिशयात 
सोिवएत–िवरोधी फौजा, श े व पैसा पाठिवण्यास खंबीरपणे िवरोध केला. “रिशयापासून आकर्मकानंा दूर 
करा” अशी अ ाहासाने मागणी करणाऱ्या सं था त्या रा टर्ात थािपत करण्यात आ या. सव  ल करी 
अिधकाऱ्याच्या ह तके्षपवादी नीतीिवरु  कामगारानंी संप पुकारले; तर सैिनकानंी उठाव केले. 
राजनीती , वृ पतर्कार, िशक्षक व यापारी यानंी सोिवएत संघािवरु  कारणािशवायच अघोिषत यु  
चालिवण्याच्या नीतीचा खंबीरपणे िनषेध केला. 
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दो त रा टर्ाचं्या ह तके्षपवादी नीतीला सामान्य जनतेचा पािंठबा नाही हे सत्य ि टनचा उ पद थ 
ल करी अिधकारी सर हे ी िव सन याने उघडपणे मान्य केले होते. १ िडसबर १९१९ रोजी अिधकृत 
‘ि िटश लू बुका’त त्याने पुढील माणे न द केली– 

 
‘दो त रा टर्ानंी सोिवएत रिशयािवरु  िनि त अशी नीती साकार करण्याच्या मागार्त बरेच अडथळे 

आहेत व ते दूर करणे किठण झाले आहे. कारण रिशयात बो शिेवकािंवरु  सश  ह तके्षप करण्याचे 
समथर्न करण्याकिरता लागणाऱ्या आव यक तेव ा बळ लोकमताची अनुकूलता कोणत्याही दो त 
रा टर्ात आज नाही. त्याचा पिरणाम असा झाला आहे की दो त रा टर्े रिशयात चालवीत असले या ल करी 
मोिहमात ध्येय धोरणाचंी सुसंगती िंकवा दृढ संक प उरलेला नाही.’ 

 
लाल ल कराने त्याचं्या शतर्ूंिवरु  िमळिवलेला िवजय हा सवर् रा टर्ातील लोकशाहीवादी 

जनतेकिरता िमळालेला एक आंतरार् टर्ीय िवजय होता. 
 
दो त रा टर्ाचंा रिशयातील ल करी ह तके्षप अपयशी ठरण्याचे आणखी एक महत्त्वाचे कारण होते; 

ते हणजे त्याचं्यात आपसात ऐक्य न हते. ह तके्षपवा ानंा ोत्साहन देणारी सवर् रा टर्े हणजे जागितक 
ितिकर्यावा ाचंी एक युती होती हे खरे. परंतु खऱ्या अथार्ने उि े व कायर्वाही याबाबत त्याचं्यात सहकायर् 
न हते. सा ाज्यवादी रा टर्ाचं्या त्या युतीला पर परािंवरोधी िहतसंबधं व साशकंता यामुळे आतून तडा गे या 
होत्या. का या समुदर्ाच्या के्षतर्ातील चाच्या, तर बाि टक के्षतर्ातील जमर्नाचं्या महत्त्वाकाकें्षची ि टनला 
जबरद त धा ती वाटत होती. सैबेिरयाच्या देशातील जपानी महत्त्वाकाकं्षा िवफल ठरा यात ाची िनकड 
अमेिरकनानंा वाटत होती; तर त्या यादवी यु ातून पदरी पडणाऱ्या लाभाकंिरता ेत नेते आपसात भाडंत 
होते. 

 
अ ामािणकता व गु  कपट–कार थान यातून उ भवलेले ते अनथर्कारी यु  लािजरवाण्या 

पराभवाने संपु ात आले. त्या यु ाने मागे वारसा ठेवला तो पि मात्य दो त रा टर्े व सोिवएत संघ यानंा 
पर पराबं ल वाटणारा अिव ास, भीती व ेष या भावनाचंा. या कारणामुळे नंतरच्या पचंवीस वषार्त 
युरोपचे राजकीय वातावरण अत्यंत िवषमय होऊन गेले. 
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करण ८ 

 
ेताचें धमर्यु  

 
 
ह तके्षपवादी यु ानंतरची क्षु धता 
 

सोिवएत रिशयािवरु च्या यु ाची ती पिहली फेरी काहीशी अिनणीर्तच रािहली. यादवी यु  व 
परकीय ह तके्षप अखेरीस संपु ात आले हणून सोिवएत रिशयापुढील जिटल सम याचंा व संकटाचंा अंत 
झाला असे घडले नाही. यादवी यु ानंतर रिशयन रा टर्ाचा बहुतेक सवर् देश सोिवएत सरकारच्या 
अिधपत्याखाली आला होता हे खरे. पण जगातील इतर सवर् मुख रा टर्ानंी त्या रा टर्ाला वाळीत टाकले 
होते. दो त रा टर्ाचं्या हातातील बाहुली बनले या शतर्रुा टर्ाचं्या क ाने रिशया वढेले गेले होते. जगातील 
सवर् रा टर्ाचं्या राजकीय व यापारी देवाणघेवाणीपासून त्या रा टर्ाचा संबधं तोडला गेला होता. पथृ्वीच्या 
भपूृ ाचा एका ष ाशं देश यापून असलेले रािशया अन्य मुख रा टर्ाचं्या दृ ीने जणू अि तत्वातच न हते. 
त्या रा टर्ाच्या सोिवएत सरकारला इतर रा टर्ाचंी मान्यता न हती. 

 
रिशयाचे अंतगर्त के्षतर्ातील िचतर्ही अत्यंत िंचताजनक होते. पूणर्पणे नामशषे झालेले कारखाने, 

पाणी भरले या खाणी, सवर्नाश झालेली शतेी, तोडमोड झालेली वाहतूक व दळणवळण, याबंरोबरच 
रोगराई, दु काळ व सवर्तर् पसरलेली िनरक्षरता, मागासलेपणा अशा बहुिवध संकटामुंळे आिर्थक िवध्वसंाची 
व सामािजक अवनतीची सम या सोिवएत सरकारसमोर आ वासून उभी होती. सोिवएत सरकारकडे वारसा 
आला होता तो सरंजामशाही झारराजवटीच्या िदवाळखोरीचा. त्यातच सात वष सतत चालू असलेले यु  
व कर्ातंी यामुळे झालेली उलथापालथ याचंी भर पडली होती. या सवर् आघातानंी रिशया र बंबाळ झाले 
होते. रा टर्ाचा ासच जणू क डला होता. 

 
सोिवएत सीमेपलीकडील जग १९२१ नंतरही, शातंतेचा शोध घेण्याकिरता धडपडत होते. पण 

त्याला शातंता गवसत न हती. हसार्य तहानंतर चार वषार्ंनी जागितक पिरि थतीबाबत बोलताना सु िस  
राजनीती  बोनर लॉ याने, जगाच्या वगेवगे या भागात त्यावळेी २३ िनरिनराळी यु े सुरू अस याची 
मािहती कॉमन्स सभेला िदली होती. चीनचा काही देश जपान बळकावनू बसले होते व त्या रा टर्ाने 
कोिरयातील वातंत्र्याची चळवळ िनदर्यपणे दडपून टाकली होती. आयलड, अफगािण तान, इिज  व 
भारत या रा टर्ातील जनआंदोलन िचरडून टाकण्याचे काम ि िटश फौजा मो ा सातत्याने, िचकाटीने व 
िज ीने करीत होत्या; िसिरयातील रुस टो यािंवरु  ान्सने उघडपणे यु  चालिवले होते (त्या रुस 
टो यानंा ि टनच्या मेटर्ोिवकसर् या कारखान्यात िनमार्ण झालेली श े पुरिवली जात होती याचे ान्सला 
मोठेच दुःख होते); तर वायमर गणराज्याच्या पड ाआडून कैसरकालीन जमर्न ल करी अिधकारी 
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जमर्नीतील लोकशाहीवा ानंा दडपून टाकून जमर्न सा ाज्यवादाचे पुनरु ीवन करण्याकिरता धडपत 
होते. 

 
फािस ट, रा टर्वादी ल करवादी व राजस ावादी हे सवर् गट वाथार्किरता करीत असले या 

कार थानामुंळे युरोपातील त्येक रा टर् ढवळून िनघत होते आिण त्याचं्या त्या सवर् कुिटल कारवायाकंिरता 
बो शिेवझम–िवरोध हे िनिम  ते सवर् गट पुढे करीत होते. 

 
यु ानंतरच्या पिह या काही वषार्त ि िटश पररा टर् कायार्लयाने एका गु  िनवदेनात त्याकाळच्या 

युरोपच्या ि थतीचे वणर्न केले होते, ते असे– 
 
‘सध्याचे युरोप िवजेते, परािजत व रिशया अशा तीन गटात िवभागले गेले आहे. युरोपीय 

रा टर्कुलातील एक श ी हणून रिशया राजकीय के्षतर्ातून िदसेनासे झा यामुळे एक कारची अिनि तता 
व पोकळी राजकीय वातावरणात भरून रािहलेली आहे व त्यामुळे पि म युरोपच्या आरोग्यावर िवघातक 
पिरणाम होत आहे. 

 
‘पिह या महायु ातील आपली सवर् शतर्रुा टर्े, त्यानंी यु ानंतर जे जे गमावले त्याकिरता 

असंतोषाने जळफळत आहेत, तर यु ातील आपली िमतर्रा टर्े त्यानंा जे काही िमळाले आहे ते हातातून 
सुटणार तर नाही ना या आशकेंने अ व थ झाली आहेत. अध युरोप, धोकादायक ठरण्याइतपत संत  
आहे, तर उरलेले अध युरोप, धोकादायक ठरण्याइतपत भयगर् त आहे. भीतीच्या भावनेतूनच अि थरता, 
श संचय, गु  करारमदार, अ पसंख्याकंाचंा छळ अशा गो ी उ भवतात. त्याची पिरणती ेषभावना व 
सूडबु ी ती तर होण्यात होते व शवेटी त्याचा पिरणाम घातक ठरतो. त्यामुळे एक कारचे दु चकर् चालू 
राहते. 

 
‘आज कोणत्याही कारचा आकर्मक पिवतर्ा घेणे जमर्नीला अशक्य असले तरी त्या रा टर्ाची 

ल करी िवकासक्षमता लक्षात घेता जमर्नी पुन्हा लवकरच सावरेल व एक बळ ल करी स ा बनेल यात 
शकंा नाही. तसे पुनः ा  जमर्न सामथ्यर् ि िटश सा ाज्यािवरु  वापरण्याची आशा अनेक जमर्न लोक 
उराशी बाळगून आहेत.’ 

 
एकीकडे आत्मसंतु  ि टनचे पररा टर् खाते, रिशया हणजे अटलािंटक पलीकडील अत्यंत 

धोकादायक अिनि तता आहे, असे मानून सवर् लक्ष रिशयावर किदर्त करीत होते व त्याकिरता जमर्नीला 
पुन्हा श स  करीत होते तर त्याच काळात दुसरीकडे, िव सननंतरच्या काळातील ग धळात अमेिरकन 
रा टर्ाने गौरवपूणर् अिल तेच्या अवगुंठनात वतःला गुरफटून घेतले होते. त्या काळच्या अमेिरकेचे ते 
व नरंजन ‘सामान्य पिरि थतीचे पुनरागमन’ अशा श दात य  करण्यात येत होते. न्ययूॉकर्  व डर्किरता 
िलखाण करणाऱ्या वॉ टर िलपमनने ‘सामान्य पिरि थती’ या श द योगात अंतभूर्त होणाऱ्या क पना 
ितपािदत के या होत्या, त्या अशा– 
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– अमेिरकेचे भिवत य युरोपच्या भिवत याशी कोणत्याही कारे िनगिडत नाही; 

 
– वतःच िनमार्ण केल या ग धळात युरोपने हव ेतसे आकंठ बुडावे; 

 
– युरोपकडून काहीही खरेदी न करता आ ही युरोपला पु कळच काही िवकू शकतो. 

 
– हे जर युरोपला पटत नसेल तर त्यानंी त्याचं्या मालाचा ढीग करून ठेऊन ावा; पण अथार्तच 

त्याचं्यातच िहतसंबंधाचं्या दृ ीने त्यानंी तसे न करणे बरे! 
 

िन कषार्दाखल वॉ टर िलपमन पुढे हणतो, ‘यु ो रकाळात दृढावलेली भीती व ग धळ यामुळे, 
फौजाचें संघटन, वडेगळ वाटणाऱ्या जकाती, रानवट बेताल राजनीती, िवकृत रा टर्वाद, फािस ट 
िवचार णाली, कु-क्लुक्सर, अशा गो ी िनमार्ण झा या आहेत....’ 

 
आत्यंितक असंतोष, यु ामुळे झालेला शि पात व आिर्थक अराजक याचें थैमान युरोपात चालू 

असूनही पोलंड, िफनलंड, रुमािनया, युगो लािवया, ान्स, इंग्लंड व जमर्नी याचे ल कर मुख सोिवएत 
रिशयावर करावयाच्या ह याच्या योजना आखून त्याचंा अ याहतपणे व मो ा गाभंीयार्ने अ यास करीत 
होते. 

 
सोिवएत-िवरोधी चार िहरीरीने चालूच होता. या भतूलावरून यु ाचे कायमचे उ ाटन 

करण्याकिरता लढ या गेले या महायु ानंतर चारच वषार्ंनी, दुसऱ्या महायु ाला आव यक त्या सवर् गो ी 
भरपूर माणात युरोपीय राजकारणात दडले या िदसत होत्या. ते दुसरे महायु  बो शिेवझम-िवरोधाच्या 
नावाखाली जगातील लोकशाही िवरु  लढले जाणार होते. 
 
ते रिशयनाचें िनगर्मन 

 
कोलचॅक, युदेिनच, डेिनिकन, रगँल व से योनोव याचं्या फौजाचं्या िनणार्यक पराभवाबरोबर 

झारशाहीचा चडं परंतु कालबा  ठरेलला डोलारा शवेटी पूणर्पणे कोलमडून पडला. आिण त्याबरोबर 
झारशाहीने शतकानुशतके पोसले या व झारशाहीचे ितक बनले या कर्ौयार्चे, रानवटपणाचे व 
ितिकर्यावादाचे कुजलेले व मोडून पडलेले तुकडे दूरपयत फेकले गेले. दयामायाशून्य साहसी मंडळी, 
अनवती त गेलेले अमीर उमराव, दहशतवादी, लुटारू सैिनक, जनतेच्या दयात धडकी भरिवणारे गु  
पोलीस व अन्य लोकशाही िवरोधी श ीचे तीक असलेले ेत ितिकर्यावादी, हे सगळे, एखादा गढूळ 
पाण्याचा ल ढा वाहून जावा तसे रिशयाबाहेर पडले. ेत सेनापतींचे अमानुष कर्ौयर्, ‘ लॉक हंडर्ेड ’ची 



 

अनुकर्मिणका 

ज्यिूवरोधी ह याचंी तत्त्व णाली, झारशाहीचा भयानक लोकशाहीिवरोध व इतर अनेक कारचे पूवर्गर्ह 
यासंह ते पूवर्, पि म व दिक्षण िदशानंी, युरोप, दूरपूवर् व उ र व दिक्षण अमेिरका या खंडात पसरले. 

 
ज्यूंच्या क ली भडकिवण्यासाठी ‘ ोटोको स ऑफ िझऑन’ या सारखी, ओछानाने तयार केलेली 

ज्यिूवरोधी बनावट कागदपतेर्, ‘ज्यूंचा आंतरार् टर्ीय कट’ हेच जगातील सवर् अनथार्ंचे मूळ आहे असे 
जनतेच्या मनावर िंबबिवण्याकिरता तयार करण्यात आलेले ‘ लॅक हंडर्ेड चे ‘बायबल’, अशी कागदपतेर् 
लंडन, न्ययूॉकर् , पँिरस, यनूॉसायसर्, शाघंाय, मािदर्द या राजधान्यातूंन उघडपणे सृत केली गेली. जेथे 
जेथे हे ेत रिशयन गेले तेथे त्याचंी जागितक ितकर्ातंीला व फािसझमला खत पाणी घातले. 

 
१९२३ च्या सुमारास जवळजवळ पाच लक्ष ेत रिशयन्  जमर्नीत राहात होते तर चार लक्ष 

ान्समध्ये, व सुमारे ९० हजार पोलंडमध्ये गेले. यािशवाय हजारो िनवार्िसत रिशयन लोक बाि टक व 
बा कन राज्यात व चीन, जपान कॅनडा, संयु  सं थाने व दिक्षण अमेिरका येथे गेले. तीन हजार 
झारकालीन रिशयन अिधकारी त्याचं्या कुटंुिबयासंह एक ा न्ययूॉकर्  शहरात थाियक झाले होते. 

 
रिशया सोडून गेले या िनवार्िसताचंी एकूण संख्या १५ ते २० लक्षापयत असावी असा अंदाज होता. 

[रिशया सोडून गेलेले सवर्च िनवार्िसत ितकर्ािंतवादी होते असे नाही. तर कर्ािंतकाळात ग धळलेले, व थानापासून ढळलेले व कर्ािंतकाळातील 
चंड उलथापालथीमागील आशय आकलन न झालेले हजारो लोक िनगर्मन करणाऱ्या लोकाचं्या ल ात सापडले. एका रा टर्ातून दुसऱ्या 
रा टर्ात भटकतभटकत न या अपिरिचत जगात पोटापाण्याचा यवसाय शोधीत ते धडपडत होते. काही टॅक्सीचालक बनले तर अनेक उपहारगृहात 
पिरवेशक बनले, घरकाम करणारे नोकर व वंयपाकी बनले. पि म युरोपातील शहरातून उपासमारीने जजर्र झालेले अनेक लोक िभकारी बनले, 

तर, हािर्वन, शाघंाय व पेिंकग येथील वे यागृहातं ेत रिशयनाचंी चागंलीच गदीर् झाली.] पॅिरस येथे मध्यवतीर् कायार्लय थािपत 
करून, ल करी संघाचं्या देखरेखीखाली युरोप, दूरपूवर् व अमेिरका येथे थाियक झालेले ेत रिशयनाचें 
सश  गट सोिवएत रिशयािवरु  आकर्मणाची न याने िस ता करीत अस याचे उघडपणे जाहीर करीत 
होते. 

 
उ र आि केच्या िबझटर् या बदंरात च सरकारने ेत रिशयनाकंिरता एक नािवक िशक्षणकदर् 

सुरू केले. तेथे ६००० अिधकारी व नौसैिनक यासंह झारकालीन नौदलाची ३० जहाजे पाठिवण्यात आली 
होती. झारशाहीतील ल करी अिधकारी व त्याचंी मुले याचं्या िशक्षणाकिरता युगो लाव सरकारने खास 
िव ापीठे थािपत केली. बरॅन रगँलच्या ल करातील मोठमोठे गट जसेच्या तसे बा कन के्षतर्ात 
पाठिवण्यात आले. १८ हजार कोसकॅ व घोडदळाचे बारगीर युगो लािवयात, १७ हजार ेत सैिनक 
ब गेिरयात तर गर्ीसमध्ये व हंगेरीत हजारो ेत सैिनक पाठिवण्यात आले. बाि टक व बा कन राज्यातून 
गु  पोलीस खात्याच्या अनेक शाखाचंी संपूणर् यंतर्णा ेत रिशयनाचं्या हाती िदली गेली. ते तेथील 
सरकारात महत्त्वाच्या पदावंर अिधकारी बनले. 
 

माशर्ल िप सुद कीच्या मदतीने रिशयन दहशतवादी बोिरस सािवन्कोव याने ३० हजाराचे ेत 
ल कर पोलंडमध्ये पुन्हा संघिटत केले. 

 



 

अनुकर्मिणका 

आपले उरलेसुरले ल कर बरोबर घेऊन अतामन से योनेव जपानमध्ये पळून गेला. पेत्लुरा 
पॅिरसमध्ये थाियक झाला व तेथे त्याने तत्काळ, िनरिनरा या वरूपाची सोिवएत-िवरोधी कार थाने सुरू 
केली. [पॅिरसमधील अमेिरकन पररा टर्खात्याच्या अिधकाऱ्यानी िदले या परवान्याच्या आधारे जनरल अँटन डेिनिकनला अमेिरकेत कायम 

रिहवासी हणून वेश देण्यात आला.] जमर्न कैसरच्या ल कराशी ज्यानंी युकेर्नमध्ये सगंनमत केले होते, ते जनरल 
कर्ा नोव व हेटमन कोरोपद की बिर्लनमध्ये वा त यास गेले. त्यानंा तेथील जमर्न ल करी गु हेर 
खात्याच्या एका गटाने आप या संरक्षणाखाली घेतले.[रिशयािवरु  परकीयाचं्या ह तके्षपवादी ल कराचे नेतृत्व केले या 
अनेक सेनापतींचा उवर्िरत जीवनकर्म हा एक कुतूहलाचा िवषय आहे. िसरोवी व गायदा हे झेक सेनापती ागला परत गेले. तेथे िसरोवी हा झेक 
ल कराचा सरसेनापती बनला तर गायदा ल कर- अिधकारी मुख बनला. १९२६ मध्ये, तेथे झाले या पण अपयशी ठरले या फािस ट उठावात. व 
त्यानंतरही फािस टानंी केले या कटकार थानात जनरल गायदाचा सकर्ीय सहभाग होता. १९३८ मध्ये िहटलर झेको लोवािकया िगळंकृत 
करण्याचा यत्नात असता, झेक ल करी िफतुर हणून िसरोहीने महत्त्वाची भिूमका बजावली. ि िटश सेनापती नॉक्स, इंग्लंडला परत गे यानंतर, 
पालर्मटमधील टोरी सद य हणून आिण सोिवएत-िवरोधी चळवळीचा जहाल नेता व ‘ स ऑफ नॅशनॅिल ट पेन’ या सं थेचा सं थापक हणून 
तो सोिवएत-िवरोधी कारवाया करीत रािहला. फॉक, पेताँ, वेगाँ, मनॅरहीम, तनाका, हॉफमन हे सवर् यु ो रकाळातील सोिवएत-िवरोधी व 
फािस ट चळवळीचे नेते बनले.] 

 
१९२० मध्ये, ान्समध्ये व अन्य रा टर्ातं फार मोठे भाडंवल गुंतिवलेले धिनक रिशयन िनवार्िसत 

पॅिरसमध्ये एकतर् जमले व त्यानंी एक संघटना थािपत केली. या संघटनेने, भिव यात सोिवएत 
रिशयािवरु च्या सवर् कटकार थानातं महत्त्वाची भिूमका बजावली. त्या संघटनेला त्यानंी ‘तोगर् ोम’ िकवा 
रिशयन यापार, िव  व औ ोिगक सिमती असे नाव िदले. त्यात झारशाहीतील बकँसर्, उ ोगपती व 
यापारी याचंा समावशे होता. रिशयाच्या बाकू तेलिविहरींच्या उ ोगात िनयंतर्काचे अिधकार िमळिवलेला 
जी. ए  नोबेल, रिशयन ‘रॉकफेलर’ टीफन िलआनोझोव, झारशाहीतील सु िस  यापारी कुटंुबाचा एक 
सद य लािदिमर िरयाबुिशन् की, पोलाद उ ोगातून अमयार्द पैसा गोळा केलेला ए . सी. डेिनसोव व 
इतर अनेक धिनक, आिण जगाच्या यापार व उ ोग के्षतर्ातील अगर्गण्य रिशयन राजस ावादी त्या सं थेचे 
सद य होते. 
 

यािशवाय रिशयात बुडीत खात्यात गेलेली गुंतवणूक परत िमळिवता येईल, व सोिवएत राजवट 
उलथून पाड यास काही िकफायतशीर न या सवलती िमळवनू घेता येतील, या आशनेे अनेक ि िटश, च 
व जमर्न उ ोपतीही ‘तोगर् ोम’ मध्ये सामील झाले होते. 

 
बो शिेवकाशंी आिर्थक आघाडीवर शक्य त्या सवर् कारे लढा देणे हे तोगर् ोमचे मुख उि  

अस याचे त्या संघटनेचा अध्यक्ष डेिनसोव याने प  केले; तर लवकरात लवकर िपतृभमूीचे पुनरु ीवन 
हाव े व त्या िपतृभमूीची पुन्हा सेवा करता यावी असे तोगर् ोमच्या सद यानंा आत्यंितक ती तेने वाटत 
अस याचे नोबेलने सािंगतले. 

 
परंतु तोगर् ोमच्या सोिवएतिवरोधी कारवाया आिर्थक आघाडीपुरत्या मयार्िदत न हत्या. ‘ यापार व 

उ ोग सिमती सोिवएत सरकारिवरु  सातत्याने व नेटाने लढा चालू ठेवील, रिशयात घडत असले या 
घटनाचंा खरा अथर् सुसं कृत देशातंील जनतेला िवशद करून सागेंल व वातंत्र्य व सत्य याकिरता 
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भिव यात उठाव करण्याची िस ता करील’ असे तोगर् ोमने एका िनवदेना ारा अिधकृतपणे जाहीर केले 
होते. 

 
रेवालचा एक स गृह थ 
 

झारशाहीतील जुने अिधकारी, उ ोगपती व अमीर उमराव याचं्या एका गटाने जून १९२१ मध्ये 
ब हेिरयातील राइशनेहाल येथे एक सोिवएत िवरोधी पिरषद बोलावली. त्या पिरषदेला संपूणर् युरोपातील 
सोिवएत–िवरोधी संघटनाचें ितिनधी उपि थत होते. त्यानंी सोिवएत रिशयािवरु  जागितक चळवळ 
उभारण्याची एक योजना आखली. 

 
याच पिरषदेने एक सव  राजस ावादी सिमती िनवार्िचत केली. रिशयन सा ाज्याच्या मूलभतू 

काय ानुसार रोमानोव राजघराण्यातील कायदेशीर स ाटाच्या नेतृत्वाखाली राजस ेच्या 
पुनः थापनेकिरता कायर् करणे हे त्या सिमतीचे मुख उि  होते. 

 
न यानेच जमर्नीत मूळ धरू लागले या जमर्नीच्या नॅशनल सोशिल ट पक्षाने आपला ितिनधी या 

पिरषदेला पाठिवला होता. तो होता अ े ड रोझेनबगर्. 
 
सडसडीत, पाढुंरक्या वणार्चा, पातळ ओठ व काळे केस असलेला व सतत कुठ यातरी गहन 

िवचारात गढ यासारखा वाटणारा अ े ड रोझेनबगर् हा १९१९ च्या गर्ी मात बरेचदा युिनकच्या बीअर 
हॉलमध्ये िदसत असे. कधी तो ऑगि टनेर ाऊ मध्ये तर कधी ािन्झ कानेर ाऊ मध्ये तास तास एका 
कोपऱ्यातील टेबलाशी एकटा बसलेला असे. िचत कधी त्याच्याबरोबर काही साथीदार असत. त्याचें 
वागतही तो बहुधा थंडपणेच करी; पण पु कळदा त्याच्या वागणुकीत मातर् फरक पडे. त्याच्या का याशार 
डो यात चमक िदसे, आिण तो हलक्या पण भावपूणर् आवाजात साथीदाराशंी बोलू लागला की त्याचा चेहरा 
उजळून िनघे. रिशयन व जमर्न दोन्ही भाषा तो सारख्याच अ खिलतपणे बोलत असे. 

 
झारशाहीत, रेवाल बदंराजवळ फार मोठी थावरजंगम इ टेट असले या एका बाि टक 

जमीनदाराचा तो मुलगा होता. मध्ययुगात बाि टक राज्यावंर ज्या ूटॉिनक सरदारानंी आकर्मण केले 
त्यापैकी एका सरदाराचा वशंज अस याचा त्याचा दावा होता. वतः जमर्न अस याचा त्याला मोठा 
अिभमान होता. रिशयन कर्ातंीपूवीर् मा कोच्या ‘पॉिलटेिक्नकुम’ या िशक्षण कदर्ात त्याने थापत्यशा ाचा 
अ यास केला होता. बो शिेवकाचं्या हाती स ा जाताच पळून जाऊन जनरल काऊंट रुिडगर वॉन डेर 
गो ट  याच्या नेतृत्वाखाली बाि टक के्षतर्ात लढणाऱ्या ेत सैन्यात तो भरती झाला. १९१९ मध्ये तो 
युिनक येथे आला ते हा झारशाहीतील ‘ लॅक हंडर्ेड ’ च्या लोकशाही–िवरोधी व ज्य–ूिवरोधी 
तत्व णालीने त्याचे मन खदखदत होते. 
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लवकरच क युिन ट व ज्य ू याचं्यािवरु  रोझेनबगर्ने तळतळून केले या व ृ त्वाचे जहरी ह े 
ऐकण्याकिरता ेत िनवार्ंिसताचंा व बाि टक के्षतर्ात ज्याचं्या हातून सोिवएत सरकारने जमीनी काढून 
घेत या होत्या अशा जमीनदाराचंा गट युिनक येथे िनयिमतपणे जमू लागला. बाि टक के्षतर्ातील जनरल 
वॉन डेर् गो टझचा सवार्त कूर्र सेनापती व रासपुिटनचा एके काळचा िमतर् राजकुमार अबालोव–बरमाँट 
आिण बरॅन नेऊबेर–िरचटेर व बरॅन अन  वॉन िशकेडान्झी हे दोन दयामायाशून्य बाि टक उमराव, 
ज्यिूवरोधी ह यात सहभागी असलेला व कैसरने युकेर्नमध्ये थािपले या कळसूतर्ी सरकारात दळणवळण 
मंतर्ी असलेला इवान–पो तोवते्झ–ओ टर्ािनत्झा, हेटमन पॉल कोरोपद की, ही रोझनबगर्च्या युिनक 
येथील ोतृवृदंातील काही मुख मंडळी होती. ‘अवनती त गेलेली लोकशाही व ज्यूंचे आंतरार् टर्ीय 
कटकार थान, यासंबंधीच्या रोझेनबगर्च्या ‘ लॅक हंडर्ेड ’ िवचारसरणीशी ते सवर् पूणर्पणे सहमत होते. 
‘ त्येक ज्यू हा मनातून बो शिेवकच आहे’ हे रोझेनबगर्च्या वाक्ह याचे एक धृपद होते. 

 
ज्यूंब ल आत्यंितक घृणा व सोिवएतां ती ज्वल हाल ेष व शतर्तु्व याचें रोझेनबगर्च्या मनात जणू 

एक िवषारी िम ण तयार झाले होते. त्यातून हळूहळू ितकर्ातंीचे जागितक तत्त्व ान साकार होऊ लागले. 
झारशाही रिशयाचे तकर् दु  पूवर्गर्ह व सा ाज्यवादी जमर्नीची असीम महत्त्वाकाकं्षा याचें रंग त्यात भरलेले 
होते. ‘द िमथ ऑफ द वने्टीएथ सचुरी’ या त्याच्या पु तकात केलेले रोझेनबगर्चे आगर्ही ितपादन असे 
की ‘ज्यूंची अवनत लोकशाही व बो शिेवझम यापासून जगाची सुटका होण्याचा मागर् न या जमर्नीच्या 
िनमार्णाबरोबर जमर्नीतून िनघणार असून, त्या हेतूने ूटॉिनक राज्य य थेच्या धतीर्वर एक संघ थापन 
करणे हे न या जमर्न रा टर्ाच्या सं थापकाचे आ  कतर् य राहील. सवर् जग िंजकून घेण्याचे महत्कायर् जमर्न 
महामानवाच्या वशंाने पार पाडावयाचे आहे. उ रेकडील िन या डो याचं्या व भऱु्या केसाचं्या त्या 
वशंाकडूनच जगाच्या इितहासाचा अथर् प  झाला आहे. त्या वशंामुळेच, िनरिनरा या काळात, जगाचे 
आित्मक रूप साकार झाले आहे.’ 

 
सोिवएत रिशयािवरु  पिवतर् धमर्यु  चालिवण्याची क पना हे रोझेनबगर्च्या सवर् िलखाणाचे मुख 

सूतर् होते. न या ूटॉिनक राज्य यव थेच्या सामथ्यर्संप  फौजा रिशयन सीमा ओलाडूंन अत्यंत घृणा पद 
अशा बो शिेवकाचंा सवर्नाश करतील व तो िदवस लवकरच उजाडेल अशी त्याची खातर्ी होती. 
भिव यातील त्या िदवसाकडे त्याचे डोळे लागून रािहले होते ‘बो शिेवझमचा उच्छेद करणाऱ्या फौजेची 
िदशा पि मेकडून पूवकडे, ऱ्हाईनपासून वाईशलेकडे जाणारी असेल; मा कोपासून तो सकपयर्त त्या 
फौजेची रणदंुदुभी िननादली पािहजे’ अशा श दात रोझेनबगर् बो शिेवझमचा िनःपात होण्यासंबधंीच्या 
त्याच्या आशलेा अिभ य ी देत असे. 

 
यु ो र काळात, बोकाळलेली मो ा माणावरील बेकारी, अभतूपूवर् महागाई व यापक 

के्षतर्ावरील उपासमार अशा गहन सम या जमर्नीला त्याकाळी भेडसावीत होत्या. जमर्न कामगार व 
सैिनकाचंी सोिवएत्  श बळावर दडपून टाक यानंतर दो त रा टर्ाचं्या आिशवार्दाने व जमर्न उ  ल करी 
अिधकाऱ्याचं्या सहकायार्ने वायमर लोकस ाकाची थापना करण्यात आली होती. त्या लोकस ाकाच्या 
दशर्नी डोलाऱ्याआडून िशयन ल करवादी, जमीनदार, उ ोगपती हे जमर्न सा ाज्याच्या 
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नविनमार्णाकिरता व िव ताराकिरता चोरूनलपून कार थाने करण्यात यगर् होते. बिर्लन नजीकच्या 
जंगलात बोरिंसग येथे एका कंपनीने संशोधन व िनयोजन याकिरता उभारले या गु  योगशाळेत, जमर्न 
ल करी उ ािधकाऱ्याचं्या देखरेखीखाली, शकेड नी इंजीिनअसर् व तंतर्  मो ा एकागर्तेने जमर्नीच्या भावी 
ल करीकरणाच्या योजना आखीत होते बाहेरील जगाला मातर् त्याचंी गंधवातार्ही न हती. 

 
यु ाखेरी, ३ ब हा जमर्न ल करी गु चर िवभाग, वरवर पाहता, िवसिर्जत करण्यात आला असला 

तरी त्यक्षात मातर् कर्प, हयगेूनबगर् व थायसेन या यापारी ित ानानंी सढळ हातानंी िदले या 
दर् यसहा याच्या बळावर तो िवभाग पुनः संघिटत करण्यात आला होता; व कनर्ल वॉ थेर िनकोलाय या 
जुन्या ज्यिूवरोधी नेत्याच्या मागर्दशर्नाखाली त्या िवभागाच्या कायार्ला जोमाने चालना देण्यात आली होती. 
जमर्नीने न याने सुरू करावयाच्या यु ाच्या योजना तपशीलासह मो ा काळजीपूवर्क तयार करण्यात येत 
होत्या. जमर्न सा ाज्यवादाला नवश ी दान करण्याकिरता चालू असले या मोिहमेला दर् याचा भरपूर 
पुरवठा करणाऱ्यात मृदुभाषी व उत्साही उ ोगपती अन ड रेशबगर् हा मुख होता. जमर्न युवराजाचा एके 
काळचा मदतनीस व जमर्न सा ाज्याच्या ल कर मुखाचंा घिन  िमतर् असलेला रेशबगर् हा जमर्नीतील 
पोटॅश ित ानाशंी संब  होता. जमर्नीतील रा टर्वादी व ज्यिूवरोधी गु  सं थाचंा तो एक मुख पुर कतार् 
होता. या त्याच्या मतामुंळेच अ े ड रोझेनबगर्कडे त्याचे लक्ष वधेले गेले. 

 
रेशबगर्ने रोझेनबगर्ची भेट घेतली ते हा रेवालचा तो उत्साही व जहाल ितकर्ािंतवादी रेशबगर्ला 

एकदम पसंत पडला. त्याने त्याच्या पखंाखाली असले या एका ह तकाशी रोझेनबगर्ची गाठ घालून िदली. 
तो होता तीस वषार्चा एक ऑि टर्यन नागिरक,–राई ेरचा हेर–अडॉ फ िहटलर. 

 
अडॉ फ िहटलरच्या नाझी पक्षाकिरता गणवशे व अन्य अनेक गो ी पुरिवण्याकिरता रेशबगर् हा 

ारंभापासून पैसा पुरवीत असे. आता, रेशबगर् व त्याचे धिनक िमतर् यानंी ‘वोि कशरे बेबा टेर’ हे तोपयत 
फारसे िस ीला न आलेले वृ पतर् िवकत घेऊन ते नाझी चळवळीच्या हाती िदले. ते वृ पतर् नाझी पक्षाचे 
अिधकृत मुखपतर् बनले. िहटलरने त्या वृ पतर्ाचा संपादक हणून रोझेनबगर्ची िनयु ी केली. 

 
‘वोि कशरे बेबा टेर’ नाझी पक्षाच्या हाती आ यानंतर दहाच िदवसानंी १९२१ च्या नववषर्िदनी त्या 

वृ पतर्ाने िहटलरच्या नाझी पक्षाच्या मूलभतू पररा टर् धोरणाची रूपरेषा प  केली व त्याने सािंगतले की– 
 
‘ज्यावळेी, जमर्नीच्या पूवर्कडील मागार्वर वादळ उठण्याची संभा यता िदसेल, त्यावळेी 

आत्मबिलदानास िस  असले या लक्षावधी लोकानंा आप याला संघिटत करावे लागेल. पूवकडील ज्यूंवर 
ह े होतील त्यावळेी पि मेकडील ज्यू साहिजकच दुःखाने आतर् वरात आरडाओरडा करतील; ते हा 
त्यानंा त ड देण्याची तयारी आप याला करावी लागेल...पण एक गो  मातर् न ी की दुसऱ्या तानेनबगर्नंतर 
रिशयन सैन्य त्याचं्या सीमेपासून खूप दूर मागे हाकलले जाईल; ते महत्कायर् एकटे जमर्नी करणार आहे; 
आिण त्यानंतरच आप या खऱ्या पुनःिनमार्णाची सुरुवात होणार आहे...’ 
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हे संपादकीय अ े ड रोझेनबगर्ने िलिहले होते. सरंजामशाही झारवाद व िवसा या शतकातील 
जमर्न सा ाज्यवाद याचं्या युतीतून नाझीझम साकार होत होता. 
 
हॉफमन योजना 
 

जमर्न नाझीवादाला राजकीय तत्त्व ान अ े ड रोझेनबगर्ने पुरवावयाचे होते; तर रेशबगर्चा दुसरा 
एक िमतर् जनरल मकॅ्स हॉफमन हा नाझीवादाला ल करी तंतर् व डावपेच देणार होता. 

 
जनरल हॉफमनने तरुणपणी, झार-दरबारी राजदूताचंा मदतनीस हणून बरीच वष रिशयात 

घालिवली होती. जमर्न भाषेपेक्षाही रिशयन भाषा तो अ खिलत बोले. १९०५ मध्ये जनरल वॉन ीफेनच्या 
नोकरवगार्त कॅ न हणून ३५ वषीर्य हॉफमनची िनयु ी झाली, ते हा १९०४–१९०५ च्या रिशया–जपान 
यु ाच्या काळात, पिह या जपानी ल करात संपकर्  अिधकारी हणून त्याने काम केले. त्या यु ात 
संख्याबळाने वरचढ असले या रिशयन ल कराला, यु सािहत्याचा भरपूर पुरवठा करण्यात आलेला 
असूनही केवळ हीन व आत्मिव ासशून्य नेतृत्वामुळे संरक्षणात्मक पिवतर्ा कसा घ्यावा लागला होता, व 
अत्यंत सुसंघिटत, अ ावत िशिक्षत व आकर्मक जपानी ल कराने, लोण्यातून सुरी िशरावी िततक्या 
सहजपणे, त्या रिशयन ल कराला कसे कापून काढले होते हे हॉफमनने माचूंिरयाच्या रणके्षतर्ावर त्यक्षपणे 
पािहले होते. ते दृ य तो पुढे कधीही िवसरला न हता. 

 
पिह या महायु ाच्या ारंभी अपेिक्षत रिशयन ह यानंा त ड देण्याकिरता पूवर् िशयात ठेवण्यात 

आले या आठ या जमर्न सैन्याच्या ल करी कायर्वाहीचा मुख हणून हॉफमनची िनयु ी झाली. 
तानेनबगर्च्या रणके्षतर्ावर रिशयन ल कराचा भयानक पराभव ज्या जमर्न ल करी डावपेचामुंळे झाला त्याचे 
ेय, जमर्न ल करी अिधकाऱ्याचं्या मते, िंहडेनबुगर् िंकवा लुडेनडॉफर्  याकंडे न हे तर हॉफमनकडे जात 
होते. 

 
तानेनबगर्च्या लढाईनंतर हॉफमन पूवर् आघाडीवर जमर्न फौजाचंा सेनापती बनला. रिशयन 

सा ाज्याच्या ल कराचे झालेले पतन त्याने आप या डो यानंी पािहले. े त िलतोव क येथे जमर्नीच्या 
शातंता कराराच्या अटी त्यानेच सोिवएत िश मंडळासमोर ठेव या. 

 
रिशयन ल कराची यु प ती व त्या ल कराचा झालेला िनणार्यक पराभव हॉफमनने पािहला 

होता. कर्ातंीनंतरचे रिशयाचे लाल ल करही पूवीर्चेच रिशयन ल कर असून, सोिवएत कर्ातंीनंतर तर त्या 
ल कराला बाजारबुणग्याचंी अव था आली आहे असे हॉफमनचे मत होते. 

 
१९१९ च्या वसंताच्या ारंभी जमर्न ल कराच्या नेतृत्वाखाली मा कोपयत धडक मारण्याची एक 

योजना जनरल हॉफमनने वतः पॅिरस शातंता पिरषदेला सादर केली. हॉफमनच्या मते त्याच्या त्या 
योजनेमुळे दुहेरी लाभ होणार होता. एक तर त्यामुळे युरोपचा बो शिेवझमपासून बचाव होणार होता आिण 
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त्याचबरोबर जमर्न सा ाज्याच्या ल कराचे िवसजर्न टळणार होते. थोडा फेरबदल करून हॉफमनची ती 
योजना माशर्ल फॉकने वीकृत केली होती. बो शिेवझमसारखा भयंकर धोका युरोपपुढे िकत्येक शतकात 
उभा ठाकला न हता अशी त्याची तत्पूवीर्च्या दोन वषार्च्या अनुभवाने प ी खातर्ी झाली अस याचे, २२ 
नो हबर १९१९ रोजी डेली टेिलगर्ाफला िदले या मुलाखतीत हॉफमनने प  केले. “द वॉर ऑफ लॉ ट 
ऑपरच्युिनिट ” या त्याच्या मृितगंर्थात मा कोवर धडक मारण्याची संधी जगाने वाया घालिव याब ल 
हॉफमनने मोठे दुःख य  केले आहे. 

 
१९२३ मध्ये बिर्लन येथे जनरल हॉफमनची भेट घेत यानंतर ि िटश राजदूत लॉडर् ही ॲबरनॉन 

याने आप या रोजिनशीत पुढील न द केली होती– 
 
‘जोपयत पि मेकडील सुसं कृत रा टर्े एकतर् येऊन सोिवएत सरकारचा नाश करीत नाहीत 

तोपयत जगात कोणतीही गो  सुयोग्य मागार्वर येणार नाही, या एकाच क पनेने त्याची (हॉफमनची) सवर् 
मते भािवत झाली आहेत... ान्स, जमर्नी व इंग्लंड याचंी युती होऊन ती रा टर्े संयु पणे रिशयावर ह ा 
करतील याची शक्यता त्याला वाटते का असा न िवचारला असता हॉफमनने उ र िदले–‘अलब ! ती 
गरजच इतकी ती  आहे की तसे झालेच पािहजे.’ 

 
यु ो र काळात रिशयामधील परकीय ल करी ह तके्षप अपयशी ठर यानंतर हॉफमनने त्याच्या 

योजनेची एक नवी सुधािरत आवृ ी एका गोपनीय टाचणाच्या वरूपात सवर् युरोपीय रा टर्ाचं्या सेनाध्यक्षानंा 
पाठिवली. युरोपातील फािस टानुकूल वतुर्ळाने त्या टाचणात चागंलाच रस घेतला. हॉफमनचे यि गत 
िमतर् असलेले जनरल फॉक व त्याचा सेनाध्यक्ष पेताँ यानंी त्या सुधािरत योजनेला मनःपूवर्क मान्यता िदली. 
ान्स वॉन पापेन,जनरल बॅरन कालर्  वॉन मनॅरहीम, ॲडिमरल हाथीर्, व ि टनचा नौदल गु चर खात्याचा 

संचालक ॲडिमरल सर बरॅी डोमिवले यानंीही त्या योजनेवर त्याचं्या संमतीचे िश ामोतर्ब केले. 
 
जमर्नीत परंपरेने चालत आले या िब माकर् कालीन जमर्न ल करी व राजकीय डावपेचापेक्षा [ ारंभी 

जमर्न राई रेचा सेनापती जनरल हान्स वॉन सी  याने हॉफमनच्या योजनेला िवरोध केला. रिशयन साधनसामुगर्ी व मनु यबळ याचंा वापर करून 
पाि मात्यािंवरु  सूड उगिवण्याच्या हेतूने, यु  करण्याचे त्याचे व न होते. त्याकिरता लाल ल करातील काही गटाशंी व सोिवएत सरकारशी 

काही तडजोड करता येईल अशी त्याला आशा होती. नंतर मातर् सी ने हॉफमन योजनेला संमती िदली व तो नाझी बनला.] हॉफमनची 
योजना अगदीच िनराळी असली तरी त्या योजनेला जमर्न सेना े ींच्या बऱ्याच मो ा गटाकडून पािंठबा 
िमळाला. हॉफमनच्या न या योजनेनुसार सोिवएत रिशयािवरु  समान उि ाकंिरता जमर्नीने ान्स, 
इटली, इंग्लंड व पोलंड या रा टर्ाशंी युती करणे अत्याव यक होते. ‘िहटलर ओ हर रिशया’ या गंर्थात एक 
दूरदशीर् युरोपीय भा यकार िलिहतो की हॉफमन योजनेच्या फल ुतीकरीता ल करी डावपेचाचं्या दृ ीने 
िव ुला व ीना या न ावंर नेपोिलयनने केली होती तशी ल कराचंी जमवाजमव करणे, तेथून जमर्न 
नेतृत्वाखाली, माघार घेत पळत सुटले या बो शिेवकावर िव ु वगेाने आगेकूच करून तुटून पडणे, 
त्यानंतर थो ाच आठव ात लेिननगर्ाड व मा को यापणे, शतर्लूा पूणर्पणे िपटाळून लावनू उरलपयतचा 



 

अनुकर्मिणका 

देश ता यात घेणे, आिण अशा कारे अधार् युरोप खंड िंजकून घेऊन संकटात सापडले या युरोपीय 
सं कृतीचे रक्षण करणे, अशी कायर्वाही आव यक होती 
 

जमर्न नेतृत्वाखाली संपूणर् युरोप श स  करून त्या रा टर्ाचंी संपूणर् संयु  ल करी श ी सोिवएत 
संघािवरु  झोकून देणे अत्याव यक आहे असे त्याचे ठाम मत होते. 
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करण ९ 

 
एका दहशतवा ाचा िवलक्षण जीवनकर्म 

 
 
िसडने रॅलीचे पुनरागमन 
 

िडसबर १९२२. बिर्लन. सु िस  हॉटेल आडलोनच्या िहरवळीवरील गदीर्त एक जमर्न नौदल 
अिधकारी व एक ि िटश गु  हेर, अत्याधुिनक पोषाख केले या एका तरुण सुंदर ीसह ग पा मारीत बसले 
होते. ती ी होती लंडनच्या एका संगीितकेतील अिभनेतर्ी, पेिपता बोबािदला, िथतयश ि िटश नाटककार 
हडन चबसर् याची िवधवा हणून िमसेस चबसर् या नावानेही ती ओळखली जात असे. त्याचं्या ग पात सहजच 
हेरिगरीचा िवषय िनघाला. सोिवएत रिशयात एका ि िटश गु हेराने केले या िवलक्षण िच थरारक अशा 
कारवायाचें वणर्न त्या बठैकीतील इंिग्लश माणूस करू लागला. त्या गु हेराचा उ ेख त्याने िम टर सी. 
असा केला. िम टर सी. च्या पराकर्माची मािहती त्या बठैकीतील जमर्न नािवक अिधकाऱ्यालाही होती. 
रिशयात िम टर सी. ने केले या क पनातीत धाडसी कारवायाचंी हकीकत एकमेकानंा सागंता सागंता 
हसून हसून त्याचंी मुरकंुडी वळत होती. शवेटी कुतुहूल आवरणे अशक्य होऊन चबसर्ने िवचारले– ‘हा 
िम टर सी. हणजे आहे तरी कोण?’ 

 
‘तो कोण नाही हे िवचारा,’ इंिग्लश गृह थ उ गारला, ‘मी सागंतो तु हाला िमसे  चबसर्, हा 

िम टर सी हणजे एक गूढच आहे. युरोपातील तो एक मोठा रह यमय पुरुष आहे. त्याला पकडण्याकिरता 
फार मोठे बक्षीस जाहीर करण्यात आले आहे. बो शिेवक तर त्याला िंजवत िंकवा मेलेला पकडून 
देणाऱ्याला त्याचं्या रा टर्ाचा एखादा ातंसु ा तोडून ायला तयार होतील. त्याच्या साहसी कारवायाबं ल 
सागंाव े िततके थोडेच आहे. पदोपदी त्याच्या समोर उ या ठाकणाऱ्या धोक्यावरच जणू तो जगतो. अनेक 
किठण संगी त्याने रिशयात ि टनचे डोळे व कान बनून महत्त्वाची कामिगरी बजावली आहे. आपसातच 
बोलायचे तर सागंतो की पाि मात्य सं कृतीला भेडसािवणारा बो शिेवझमचा धोका आज आहे त्यापेक्षा 
अिधक गंभीर नाही याचे सगळे ेय िम टर सी. कडेच जाते.’ 

 
िम टर सी. ब ल आणखीही अनेक साहसी कथा ऐकण्यात िमसे  चबसर् उत्सुक होती. ितच्याशी 

ग पा करीत असले या इंिग्लश माणसाने ि मत करीत हटले, ‘मी तर आजच संध्याकाळी त्याला भेटलो. 
तो इथे आडलोन हॉटेलमध्येच उतरला आहे.’ िमसे  चबसर्ने िम टर सी. ब लचे कुतुहूल साहािजकच 
िशगेला पोहोचले. 
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त्याच संध्याकाळी थमच िमसे  चबसर्ने िम टर सी. ला पािहले. टापिटपीचा अध्यावत उंची 
पोषाख, सडसडीत, काहीसा गंभीर चेहरा, डो यातील भाव काहीसा यंजक, अनेकदा िनडरपणे 
हसतहसत मृत्यलूा सामोरे गेले या माणसाचा आिवभार्व, हया त्याच्या यि मत्त्वाच्या वैिश ाचें वणर्न 
िमसे  चबसर्ने आप या िलखाणात नंतर केले. थमदशर्नीच ती त्याच्या ेमपाशात अडकली. 

 
िम टर सी. व िमसे  चबसर् याचंी पर पराशंी ओळख करून देण्यात आली. त्या सायंकाळी िमसे  

चबसर्शी ग पा करताना युरोप व रिशया येथील पिरि थती, चेका, आिण मुख्य हणजे बो शिेवझमचा धोका 
या िवषयावंर िम टर सी. अघळपघळ बोलला. त्याच बठैकीत त्याचे खरे नाव त्याने िमसे  चबसर्ला 
सािंगतले– कॅ न िसडने रॅली. 

 
१९१८ मधील रॅलीच्या सोिवएत-िवरोधी कार थानाचा बोजवारा उडा या नंतर ि िटश यु मंतर्ी 

िवन् टन चिर्चल याने ेत नेता जनरल डेिनिकनची गु हेर यंतर्णा संघिटत करण्यास मदत करण्याकिरता 
रॅलीला पुन्हा रिशयात पाठिवले. डेिनिकन व त्याचे अनेक सोिवएत-िवरोधी युरोपीय िमतर् यातंील संपकर्  
अिधकारी हणूनही रॅली काम करीत होता. १९१९–१९२० या काळात त्या गु  हेराने पॅिरस, वॉसार् व ाग 
येथे सोिवएत-िवरोधी फौजात गु हेर व घातपाती यंतर्णा उ या करण्याकिरता सातत्याने पिर म केले. 
त्यानंतर त्याचा जुना िमतर् काऊंट चेबुर की यासह काही झारकालीन िनवार्िसत को ाधीशाचंा 
िनमसरकारी ितिनधी हणूनही त्याने काम केले. त्या काळात एक महत्त्वाकाकं्षी व महत्त्वाची योजना 
कायार्िन्वत करण्यात रॅलीने मोलाची मदत केली–ती हणजे झारिन  िनवार्िसत उ ोगपती व त्याचें अँग्ले-
च-जमर्न भागीदार याचंी ‘तोगर् ोम’ संघटना साकार करणे! 

 
या सवर् कारवाया करीत असता केले या िनरिनरा या िव -उलाढालीतून रॅलीने फार मोठी 

खाजगी मालम ा गोळा केली होती; व रिशयातील अनेक ब ा उ ोगधं ाशंी पूवीर् संलग्न असले या 
कंपन्याचंा संचालक हणून त्याने त्या कंपन्यावंर िनयंतर्ण िमळिवले होते. त्या त्याच्या उ ोगामुंळे 
आंतरार् टर्ीय के्षतर्ातील बऱ्याच ख्यातनाम य ींशी त्याचे संबधं थािपत झाले होते. त्यापैकी, िवन् टन 
चिर्चल, जनरल मकॅ्स हॉफमन व िफिनश सेनाध्यक्ष वालेिनयम हे त्याचे यि गत िमतर् बनले होते. 

 
या ि िटश गु हेराला ारंभापासूनच, रिशयाब ल वाटणारा वडेािपसा ेष जराही ओसरला 

न हता. बो शिेवझमचा िनःपात हे त्याच्या जीवनाचे एकमेव मुख उि  बनले होते. नेपोिलयन हा 
रिशयाचा िवजेता बनणार होता या एकाच गो ीमुळे नेपोिलयनब ल त्याला मोठे कुतुहूल वाटत होते. 
नेपोिलयनशी संबधं असले या हजारो प ड िंकमतीच्या व तंूचा संगर्ह त्याने केला होता. त्या कॉिर्सकन 
हुकुमशाहाच्या यि मत्त्वाचे त्याला जबरद त आकषर्ण होते. 

 
रॅलीचे हणणे असे की च राज्यकर्ातंीच्या धगधगत्या िनखाऱ्यातून तोफखान्याचा तो कॉिर्सकन 

ले टनंट–नेपोिलयन जर ान्सचा सवार्िधकारी हणून येऊ शकतो, तर एक ि िटश गु हेर, अनेक बाबी 
त्याला अनुकूल अस यावर मा कोचा अिधपती का बनू शकणार नाही? 
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१८ मे १९२३ रोजी लंडनच्या हेनिरटा मागार्वरील न दणी कायार्लयात कॅ न िसडने रॅली व िमसे  

चबसर् पर पराशंी िववाहब  झाली. रॅलीचा मा को पासूनचा जुना साथीदार कॅ न जॉजर् िहल हा साक्षीदार 
होता. 
 

िववाहानंतर पितराजाचं्या लोकिवलक्षण कट कार थानात िमसे  चबसर् सिकर्य सहभाग घेऊ 
लागली. तत्सबधंी ती िलिहते– 

 
‘युरोपीय राजकारणात पड ाआडून ज्या अनेक िवलक्षण कारवाया चालत होत्या त्यातं हळूहळू मी 

गुंतत गेले. युरोपातील त्येक राजधानीचे वरवर शातं िदसणारे राजकारण तेथील जुलुमी शासकािंवरु  
िनवार्िसतानंी चालिवले या कटकार थानानंी कसे ढवळून िनघत होते ते माझ्या लक्षात आले. बिर्लन, 
पॅिरस, ाग, एवढेच न हे तर लंडन येथेही िनवार्िसताचें छोटे छोटे गट अ याहतपणे कटकार थाने करीत 
होते. हेलिंसकी तर ितकर्ातंीने ढवळून िनघत होते. त्या ितकर्ातंीच्या यत्नानंा युरोपातील अनेक 
सरकाराचंा आिर्थक पािंठबा व ोत्साहन होते. त्या सवर् कारवायातं िसडनेचा उत्साही सहभाग होता. त्या 
उि िस ीकरता त्याचा बराच वळे व पैसा खचीर् पडत होता.’ 

 
िसडने रॅलीच्या लंडन येथील िनवास थानी एक िदवस एक चमत्कािरक माणूस त्याच्या भेटीला 

आला ‘िम टर वॉनर्र’ अशी त्याने थम वतःची ओळख करून िदली. मो ा का या दाढीने त्या िनिर्वकार 
का या डो याचं्या माणसाचा संपूणर् चेहरा जवळजवळ झाकला गेला होता. त्या उंचपुऱ्या माणसाचे हात 
गुडघ्यापयत पोहोचत होते. एक ि िटश पासपोटर्, बोिरस सािवन्कोव या रिशयन सोशल रे हो यशूनरी 
नेत्याने पॅिरस येथे सही करून िदलेले एक पिरचयपतर् व एका मुख ि िटश मुत्स ाने िदलेले एक 
िशफारसपतर्, ही कागदपतेर् त्याचा िव ास पटिवण्याकिरता त्याने िसडने रॅलीला दाखिवली. 

 
“तुमच्या पररा टर् मंतर्ालयाशी िवचारिवमषर् करीत सुमारे एक आठवडा तरी मी लंडनमध्ये आहे,’ 

त्याने रॅलीला सािंगतले. 
 
त्यानंतर त्या ‘िम टर वॉनर्र’ने आपली खरी ओळख रॅलीला करून िदली. त्याचे नाव होते देर् कोव. 

१९१८ मध्ये रिशयात रॅलीने सोिवएत-िवरोधी कार थाने करण्याकिरता जे पाच गट संघिटत केले होते, 
त्यापैकी एका गटाचा देर् कोव नेता होता; व आता तो मा को येथील एका ेत रिशयन भमूीगत संघटनेचा 
मुख बनला होता. 

 
‘तु ही रिशयात त्यावळेी उभारलेली संघटना अगदी उत्कृ  होती, कॅ न रॅली,’ देर् कोव हणाला, 

‘आ ही तेच धागेदोरे पुन्हा उचलून काम सुरू केले आहे. तुमचे जुने सगळे ह तक अजून तेथेच आहेत. 
बा कोव आठवतो का तु हाला? तो सध्या आमच्याबरोबरच आहे. आज ना उ ा के हातरी आ ही त्या 
लालकातडीवा यानंा-क युिन टानंा न ीच उलथून पाडू. ते झाले की मग पुन्हा सुखाचे िदवस येतील. पण 
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आ ही रिशयन लोक कसे आहोत हे तर तु ही जाणताच! आटोकाट यत्न करून आ ही योजना आखतो, 
मोठमोठी कट-कार थाने करतो, आिण नंतर अगदी क्षु क तपशीलासंबंधीच्या एखा ा मु ावर आपसात 
भाडंतो; एकामागून एक आलेली सुवर्णसंधी त्या झग ात वाहून जाते आिण शवेटी हातात काहीच उरत 
नाही. वा!’ देर् कोवने नंतर त्याच्या भेटीचा खरा हेतू प  केला. ‘आ हाला रिशयात आमच्या कामाचे नेतृत्व 
करण्याकिरता एक धाडसी मदर् माणूस हवा आहे. िम टर रॅली! जो खऱ्या अथार्ने हुकुम देऊ शकेल, कामे 
करवनू घेऊ शकेल; ज्याच्या हुकुमाचंी मुका ाने व ताबडतोब तािमली होईल, असा. इटलीतील 
मुसोिलनीसारखा एखादा हुकुमशहा हणाना! –जो आपापसात भाडंणाऱ्या सवर् गटानंा एका सूतर्ात बाधूंन 
ठेऊ शकेल व त्याचंा उपयोग, एक भावी श  हणून रिशयातील सध्याच्या जुलुमी शासकाचं्या दयाचा 
छेद करण्याकिरता करून घेऊ शकेल–असा...’ 

 
‘सािवन्कोवब ल तुमचं काय मत आहे?’ िसडने रॅलीने िवचारले. ‘तो सध्या पॅिरसमध्येच आहे, 

आिण अगदी तु हाला हवा तसाच तो माणूस आहे. खरोखरीच सािवन्कोव एक फार मोठा माणूस आहे. एक 
जन्मजात नेता व कुशल संघटक!” 

 
ा त्याचं्या मुलाखतीचे ितच्या मृितगंर्थात वणर्न करताना िमसेस रॅलीने न द केली ती अशी– 

‘रॅलीला सािवन्कोवब ल अपार कौतुक होते. पण त्या रिशयन नेत्याच्या–सािवन्कोवच्या हाती त्या सवर् 
सोिवएतिवरोधी उ ोगाची सूतेर् सोपिवताना रॅलीला केवढा मोठा त्याग के यासारखे वाटत होते. ते मला 
त्याच्या वरातून प पणे जाणवले.’ 

 
इतर धं ासंारखाच एक धंदा 
 

झारशाहीच्या पतनानंतर रिशयात िनमार्ण झाले या ग धळातून उदयाला आलेला सािवन्कोव हा 
अनेक दृ ींनी एकदम डो यात भरण्यासारखा माणूस होता. १९२४ च्या सुमारास, ‘डाऊिंनग टर्ीट’ व ‘ ाई 
द ओसीर्’ या स ा कदर्ात धोरण िनि त करणाऱ्या ब ा मुत्स ाचं्या आंतर्वतुर्ळात रिशयाचा भावी 
हुकुमशहा हणून सािवन्कोवच्या नावाचा गंभीरपणे िवचार होत होता. रोडकासा, िफ ट चेहऱ्याचा, ट ल 
पडलेला व मो ा टापिटपीचे कपडे करणारा, मृदुभाषी सॉिवन्कोव, सॉमरसेट मॉमच्या मतानुसार, एक 
सु िस  दहशतवादी व कूर्र ितकर्ातंीवादी वाटण्याऐवजी एखा ा बकेँचा यव थापक वाटत होता. 
िनरिनरा या कारची गुणव ा व बुि म ा त्याच्यात होती. त्याची िवन् टन चिर्चलशी थम ओळख करून 
िदली ती रॅलीनेच! “गेर्ट कॉन्टे पोररीज” या आप या गंर्थात त्या सु िस  दहशतवा ाचे वणर्न करताना 
चिर्चल िलिहतो– 
 

‘मुत्स ाचे शहाणपण, सेनापतीला आव यक ती सवर् वैिश े, शूरवीराचे धैयर् आिण हुतात् याची 
सहनश ी हे सवर् गुण सािवन्कोवच्या यि मत्त्वात एकवटले होते; आिण त्याचे सारे जीवन कटकार थाने 
करण्यात यतीत झाले होते.’ 
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झारकालीन रिशयात तरुण सािवन्कोव हा सोशल िर हो यशूनरी पक्षाचा एक आघाडीचा उत्साही 
कायर्कतार् होता. तो व त्या पक्षाचे आणखी चार सद य हे त्या पक्षाच्या लढाऊ संघटनेचे नेते बनले होते. 
झारशाही अिधकाऱ्याचंी हत्या करणे हे त्या दहशतवा ाचें मुख उि  होते. झारचा चुलता गँर्ड ूक 
सजीर्, गृहमंतर्ी लेहव, हे, त्या संघटनेने हत्या केले या झारकालीन अिधकाऱ्यापैंकी मुख बळी होते. 
[सोशल िर हो यशूनरी पक्षाच्या लढाऊ संघटनेचा खरा नेता होता तो इ हनो आसेफ–इितहासातील क्षोभक ह तकापैंकी एक लोकिवलक्षण 
य ी! झारशाहीच्या गु हेर खात्यात हेर हणून तो नोकरीला असला तरी त्यक्षात दुहेरी ह तक हणून तो कामे करीत होता. एकीकडे 
िव ासघाताने कर्ािंतकारकानंा व दहशतवा ानंा पकडवून देत असता, त्याच वेळी गँर्ड ूक सजीर्, लेहव व अन्य झारशाही अिधकाऱ्याचं्या हत्या 
करण्याच्या योजना त्याने आख या. त्याचे एकमेव दैवत होते–ते हणजे पैसा. अिधकाऱ्याचं्या हत्या करण्याच्या कार थानात त्याने भरीव मदत 
केली, कारण त्यामुळे सोशल रे हो यशूनरी पक्षाकडून खचार्दाखल बराच जा त पैसा उकळता येईल असे त्याला वाटत होते. झारकालीन 
अिधकाऱ्याचं्या हत्येच्या कटातील त्याच्या सहभागाब ल झाराचं्या गु  पोिलसानंा त्याचा संशय येऊ नये याची तो साहिजकच पूरेपूर काळजी घेत 
होता. 

 
सािवन्कोव व आसेफ याचं्या बरोबरीने काम करणारा सोशल रे हो यशूनरी पक्षाचा आणखी एक नेता होता, तो हणजे ि हक्टर चेनव. 

सािवन्कोव माणेच तोही सोिवएत-िवरोधी कारवाया करण्यात मोठा तत्पर होता. १९४० मध्ये तो अमेिरकेत गेला. तेथेही सोिवएत-िवरोधी चार तो 
मो ा िहरीरीने करीत रािहला. 

 
(चेनवच्या इतर कारवायाबं लचा तपशील करण २३ मध्ये आलेला आहे.)] 

 
१९०५ मध्ये झारशाही उलथून पाडण्याचा केलेला पिहला यत्न फस यानंतर कर्ािंतकारी 

जीवनासंबधंी सािवन्कोवचा थोडा मिनरासच झाला. त्यामुळे काही काळ त्याने आपले लक्ष सािहत्याकडे 
वळिवले. ‘द पेल हॉसर्’ ही एक खळबळजनक आत्मचिरतर्पर कादंबरी त्याने िलिहली. त्यात त्याने गँर्ड 
ूक सजीर् व लेहव याचं्या हत्या करणात वतः बजावले या कामिगरीची हकीकत िदली आहे. एक 

ि िटश ह तक हणून वशेातंर करून, बनावट ि िटश पासपोटर् िखशात घालून रिशयातील एका 
आडर त्यावरील लहानशा घरात टेबलाखाली तीन िकलो वजनाचा दारूगोळा घेऊन त्या र त्यावरून गँर्ड 
ूकची गाडी जाण्याची वाट पाहात तो िदवसानुिदवस कसा बसून राहात होता याचे मोठे खुमासदार वणर्न 

त्याने त्याच्या त्या पु तकात केले आहे. 
 
 
त्यानंतर बरेच वषार्ंनी पिह या महायु  काळात जे हा ि िटश गु हेर खात्याने ि िटश कादंबरीकार 

सॉमरसेट मॉम याला सािवन्कोवशी संपकर्  साधण्यास रिशयात पाठिवले; [त्याच्या ‘अशडन’ व ‘द ि िटश एजंट’ या 
पु तकाचं्या तावनेत रिशयात त्याला सोपिवण्यात आले या कामिगरीब ल मॉम िलिहतो, ‘मी १९१७ मध्ये रिशयात गेलो. बो शिेवक कर्ातंी 
थोपवनू धरणे व रिशयाला यु ात िटकवनू धरणे ही कामिगरी माझ्याकडे सोपिवण्यात आली होती.’ पुढे मॉम हणतो, ‘माझे ते यत्न अपयशी ठरले 

हे वाचकानंा वेगळे सागंायला नकोच.’] त्यावळेी सािवन्कोवशी झाले या भेटीत, झारशाहीतील मंत्र्याचं्या हत्या 
करताना फार मोठी िंहमत लागली असेल असे सहजच मॉमने त्या रिशयन दहशतवा ाला िवचारले. ते हा 
सािवन्कोवने उ र िदले–‘नाही! मुळीच नाही. इतर अनेक धं ासंारखाच हाही एक धंदाच आहे. त्याची 
सवय होऊन जाते.’ 

 
जून १९१७ मध्ये केरेन् कीने दो त रा टर्ाचं्या स यानुसार यावसाियक मारेकरी बोिरस सािवन्कोव 

याची गिॅलिशया–आघाडीवरील ७ या ल कराचा राजकीय किमसार हणून िनयु ी केली. या 
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ल करातील सैिनक बडं करून उठत होते. ते हा त्या कठीण संगाला त ड देण्याकिरता सािवन्कोवच्या 
कठोर दयामायाशून्य उपाययोजनेची गरज आहे अशी समजूत होती. आिण ती खरीही ठरली. सािवन्कोवने 
सगळी गडबड िनदर्यपणे दडपून टाकली. एकदा तर बो शिेवक सैिनकसिमतीकडून आले या 
िश मंडळाच्या सवर् ितिनधींना त्याने आप या हाताने गो या घात या... 

 
सािवन्कोवने आगर्ह धर याने केरेन् कीने जनरल कोिर्नलोव यास रिशयन ल कराचा सरसेनापती 

नेमले. खु  सािवन्कोवची सहा यक यु मंतर्ी हणून नेमणूक झाली. त्याच वेळी च सरकारचा गु हेर 
हणूनही तो काम करीत होता; व केरेन् की सरकार उलथून पाडून त्याऐवजी कोिर्नलोवच्या नेतृत्वाखाली 
ल करी हुकुमशाही थािपत करण्याचे त्याचे यत्न चालू होते. 

 
बो शिेवक कर्ातंीनंतर मा को येथे िसडने रॅलीने केले या उठावाची वळे साधून यारो लाव मध्ये जो 

सोिवएत–िवरोधी उठाव झाला त्यात सािवन्कोव अगर्णी होता. यारो लाव येथील उठावाला चानंी गु पणे 
भरपूर पैसा पुरिवला होता. सािवन्कोवचा उठावाचा यत्न लाल ल कराने खंबीरपणे िचरडून टाकला. 
कसाबसा जीव वाचवनू सािवन्कोव रिशया सोडून पळाला; व युरोपात जाऊन तेथील ेत रिशयनाचंा 
ितिनधी बनला. िवन् टन चिर्चल त्याच्या ‘गेर्ट कॉन्टे पो-ररीज’ या गंर्थात हणतो–‘सािवन्कोव केवळ 
दो त रा टर्ाचं्या वतीने कार थाने करीत होता असे न हे तर रिशयािवरु  संरक्षणात्मक कंुपण हणून 
िनमार्ण करण्यात आले या महत्त्वाच्या बाि टक व सीमावतीर् राज्यातंील कारवायाबाबतही जबाबदार होता. 
एकेकाळचा तो िनिहिल ट नेतृत्व व कटकार थाने या दोन्ही गो ीत मोठा िनपुण होता.’ 

 
१९२० मध्ये सािवन्कोव पोलंडमध्ये आला. तेथे िप सुद की हा त्याचा िनकटचा िमतर् होता. त्याच्या 

मदतीने सािवन्कोवने अिधकारी व सैिनक िमळून ३०,००० चे ल कर उभारले; त्या सैिनकानंा भरपूर श ा े 
पुरिवली व सोिवएत रिशयावर पुन्हा ह ा चढिवण्याच्या उि ाने तो त्यानंा िशक्षण देऊ लागला. 

 
त्यानंतर त्याने आपले मध्यवतीर् कायार्लय ाग येथे हलिवले. तेथे झेक फािस ट सेनापती गायदा 

याच्याशी पूणर्पणे सहकायर् करून सािवन्कोवने तेथे ‘गर्ीन गाडर्स’ नावाची एक संघटना उभी केली. त्यातं 
जुने झारकालीन अिधकारी, ितकर्ातंीवादी व दहशतवादी याचंा ामुख्याने समावेश होता. या ‘गर्ीन गाडर् ’ 
नी सोिवएत सीमा देशावर एकामागून एक ह े चढवनू लुटालूट, जाळपोळ, कामगार–शतेकऱ्याचं्या 
क ली, थािनक सोिवएत अिधकाऱ्याचें खून याचें सतर् सुरू केले. या सवर् कायर्वाहीत िनरिनरा या 
युरोपीय गु हेर संघटनाचें सवर्तोपरी सहा य सािवन्कोवला िमळाले. 

 
सोिवन्कोवचा िनकटचा सहकारी सोशल रे हो यूशनरी पक्षाचा सद य फोिमत्शोव याने 

सोिवन्कोवच्या दहशतवादी संघटनेची एक शाखा पोलंडने १९२० मध्ये काबीज केले या िलथुआिनयाच्या 
िव ना या राजधानीच्या शहरी उघडली. सोिवएत रिशयात हेरिगरी करण्याकिरता व पोलंडमधून रिशयात 
पाठिवण्यात येत असले या दहशतवा ानंा मदत करण्याकिरता फोिमत्शवेचे सहकारी पोलीश 
हेरखात्याच्या मदतीने सोिवएत देशात गु हेर कदेर् थािपत करू लागले. 
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नंतर १७ स बर १९२४ रोजी, ‘इझविेत्सया’ या वृ पतर्ाला पाठिवले या पतर्ात त्याच्या गटाने 

केले या कारवायाबंाबत फोिमत्शोवने कळिवले– 
 
िविश  नेत्याचंी हत्या करण्याची त्याचं्याकडे सोपिवण्यात आलेली कामिगरी यश वी करून ते हेर 

परत आले की ते व पोलीश स ाधीश याचं्यात मीच मध्य थ हणून काम करीत होतो; चोरलेली व बनावट 
कागदपतेर् व हेरिगरीचे सािहत्य मीच त्याचं्याकडे पोचवीत असे. अशाच कारे सजीर् पावलोव की 
तर्ु नीकोव, मोिनत्य, दािनएल, इ हानोव याचं्या तुक ा व िशवाय अनेक हेर व दहशतवादी रिशयात 
पाठिवले गेले. मला चागंले आठवते की याच प तीने लेिननची हत्या करण्याकिरता कनर्ल ेझेव की 
याला १९२२ मध्ये रिशयात पाठिवण्यात आले होते...’ 

 
सािवन्कोवची कूर्र कायर्प ती, आकषर्क यि मत्त्व, असामान्य संघटन कौश य यामुळे सोिवएत 

सरकार उलथून पाडण्याची व ने पाहणारे ेत रिशयन िनवार्िसत व सोिवएत–िवरोधी युरोपीय मुत्स ी या 
सवार्ंना त्याचे मोठे आकषर्ण वाटे. सािवन्कोवच्या तोपयतच्या कूर्र कृत्यामुंळे अधूनमधून त्यानंा एखादे वळेी 
काहीसे अवघड यासारखे होई एवढेच! पॅिरस येथे १९१९ मध्ये, झारशाहीचा जुना धानमंतर्ी साझोनोव 
याच्याशी िवन् टन चिर्चल वाटाघाटी करीत असता ओघानेच सािवन्कोवचा िवषय िनघाला, त्या संगाचे 
वणर्न िवन् टन चिर्चल याने आप या ‘गेर्ट कॉन्टे पोररीज’ या गंर्थात केले आहे– 

 
‘सािवन्कोवशी तुमचे कसे काय जमते?’ असे चिर्चलने िवचारताच झारच्या त्या जुन्या धानमंत्र्याने 

तो मु ाच झटकून टाकण्याचा आिवभार्व करीत उ र िदले, ‘तो तर िन वळ एक मारेकरी आहे. 
त्याच्याबरोबर काम करण्याची क पनाही मला िविचतर् वाटते. पण मग दुसरे करणार तरी काय? 
सािवन्कोव मोठा कायर्क्षम, हु री व िनधार्राने काम करणारा माणूस आहे. आप या उि ाच्या िस ीच्या 
दृ ीने त्याच्या सारखा दुसरा कोणी योग्य माणूस सापडत नाही.’ 

 
चेकसर् येथील रिववार 
 

१९२२ मध्ये, महायु  व यादवी यु  यामुळे उध्व त झाले या रिशयन देशात दु काळाचे भयंकर 
थैमान सुरू होते. व थोडेच िदवसात सोिवएत सरकार उलथून पडणे अटळ आहे असेच सकृ दशर्नी सवार्ंना 
वाटत होते. युरोपीय मुत्स ी ेत रिशयन िनवार्िसत व राजकीय के्षतर्ातील अन्य सोिवएत िवरोधक, ही सवर् 
मंडळी कोणत्याही क्षणी स ासूतेर् हाती घेण्याची तयारी करण्यात व त्या दृ ीने न या मंितर्मंडळातील 
मंत्र्याचंी यादी करण्यात गढून गेली. रिशयाचा नवा हुकुमशहा कोण असावा या मु ावर सिव तर व गंभीर 
चचार् चालू झाली. त्या संदभार्त कॅ न िसडने रॅलीने सािवन्कोवची चिर्चलशी गाठ घालून िदली. 

 
चिर्चलच्या मनात बरेच िदवसापासून सािवन्कोवब ल मोठे कुतुहल होते. तो त्याला ‘सािहित्यक 

मारेकरी’ हणे! रिशयातील त्याचं्या िनयोिजत कामिगरीची सूतेर् सािवन्कोवच्याच हाती सोपिवणे इ  ठरेल 
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हे रॅलीचे मत त्याला सवर् वी गर्ा  वाटत होते. त्यामुळे ि िटश धानमंतर्ी लॉईड जॉजर् याच्याशी 
सािवन्कोवची ओळख करून देण्याचे चिर्चलने ठरिवले. ि िटश धानमंत्र्याच्या ‘चेकसर्’ या गावाबाहेरील 
िनवास थानी त्याकिरता एक गु  बठैक घेण्याचे ठरले. 

 
चिर्चल व सािवन्कोव हे एकाच मोटारीतून ‘चेकसर्’ येथे गेले. आप या ‘गेर्ट कॉन्टे पोररी ’ या 

गंर्थात चिर्चल हणतो,–‘त्या िदवशी रिववार होता. ‘ ी चचर्’ च्या अनेक धम पदेशकाचें आगत वागत त्या 
िदवशी धानमंतर्ी त्याच्या िनवास थानी करीत होता. धानमंत्र्याच्या सन्मानाथर् मु ाम वे शमधून आले या 
गायकाचंा त्याच्या भोवती गराडा पडला होता. त्यानंतर आमची चचार् सुरू झाली.’ 

 
मातर् बोिरस सािवन्कोवला ि िटश सरकारने पािंठबा देण्याची क पना लॉईड जॉजर्ला रुचेना. 

रिशयात वाईटात वाईट जे काय घडावयाचे ते घडून गेलेले आहे असे आपले मत प  करून लॉईड जॉजर् 
हणाला की रिशयातील उ ोगावंर समाजवादी िनयंतर्ण थािपत करण्याचा बो शिेवकाचंा योग 
अथार्तच् फसणार आहे; सरकारी कामकाजाच्या सम या त्यक्ष यवहारात उ या ठाक या की बो शिेवक 
नेते त्याचें सा यवादी तत्त्व ान बाजूला ठेवतील; अन्यथा रोबेि पअर व सट ज ट यां माणे आपसात भाडूंन 
स ा गमावनू बसतील. 

 
चिर्चल व ि िटश गु हेर खाते जागितक सा यवादाच्या धोक्यामुळे अत्यंत िंचतागर् त असले तरी 

लॉईड जॉजर्ला मातर् तो धोका अि तत्वातच नाही असे वाटत होते, हेही त्याने िनःसंिदग्धपणे प  केले. 
 
लॉईड जॉजर्चे बोलणे संप यावर मो ा गंभीरपणे सािवन्कोवने उ र िदले, ‘ धानमंतर्ी महोदय, 

आपली परवानगी असेल तर एकाच गो ीची आप याला आठवण करून देणे आव यक वाटते; ती हणजे 
रोमन सा ाज्याच्या पतनानंतर अंधकार युगाला ारंभ झाला...’ त्याचा रोख झारशाहीचे झालेले पतन व 
त्यानंतर, त्याच्या मते सोिवएत राजवटीत माजणारा ग धळ व अराजक यावर होता हे उघडच होते. 

 
मा को खटला, १९२४ 
 

२१ जानेवारी १९२४ रोजी लेिनन कालवश होताच रॅलीच्या मनाला आशचेे नव े अंकुर फुटले. 
रिशयात बो शिेवक-िवरोधी गट स ा काबीज करण्याकिरता यत्नाचंी पराका ा करीत अस याचे वृ  
रॅलीच्या रिशयातील ह तकानंी त्याला कळिवले. खु  बो शिेवक पक्षातील अंत थ मतभेद आता उघडे 
पडले असून, त्या पक्षातील फुटीचा फायदा करून घेता येईल अशी शक्यता तेथे िनमार्ण झाली अस याचेही 
त्यानंी रॅलीला कळिवले. सोिवएत सरकारवर आघात करण्याकिरता ती सुवणर्संधी आहे असे रॅलीला 
वाटले. 

 
रिशया हे रा टर् झारशाहीपासून आता पूणर्पणे दुरावले अस याने झारशाहीची पुनः थापना 

करण्याची त्याची जुनी क पना आता कालबा  झाली आहे हे रॅलीने ओळखले. त्यामुळे, सधन शतेकरी व 
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िनरिनराळे सोिवएत-िवरोधी ल करी व राजकीय गट याचं्या आधारे तेथे हुकुमशाही थािपत करावी 
लागेल, असे रॅलीला वाटत होते. इटलीत मुसोिलनीच्या नेतृत्वाखाली ज्या कारची राजवट थािपत 
झाली होती तशी हुकुमशाही राज्य यव था रिशयात थािपत करावयाची तर त्याकिरता अगदी योग्य 
य ी हणजे एकच–बोिरस सािवन्कोव, अशी त्याची खातर्ी होती. रिशयाचा हुकुमशहा हणून 
सािवन्कोवच्या उमेदवारीला यापक के्षतर्ावर पािंठबा िमळवनू घेण्याच्या हेतूने िनरिनरा या युरोपीय 
रा टर्ाचं्या गु  हेरखात्याचं्या व ल करी अिधकाऱ्याचं्या गळी ती योजना उतरिवण्याच्या उि ाने सवर् 
युरोपीय राजधान्याचंा त्या ि िटश गु  हेराने दौरा केला. 

 
यावळेी सोिवएत-िवरोधी मोिहमेकडे आकृ  झाले या अनेक ब ाब ा लोकापैंकी एक महत्त्वाची 

य ी हणजे रॉयल डच शले या िवशाल आंतरार् टर्ीय खिनज तेल ित ानाचा मुख, डच हणून जन्माला 
आलेला पण ि टीश सा ाज्याचा ‘नाईट’ ही उपाधी ा  झालेला सर हे ी िव हे म ऑग ट डेटरिंडग. 
जगातील ब ा उ ोजकाचंा तो व ा बनला; आिण भिव यात, बो शिेवक-िवरोधी कारवायाकंिरता त्याने 
अमाप पैसा पुरिवला. 

 
रॅलीच्या यत्नामुंळे त्या ि िटश तेल स ाटाचे झारशाहीतील िनवार्िसत लक्षाधीशानंी उभारले या 

‘तोगर् ोम’ या संघटनेकडे लक्ष वधेले. त्याकाळी पॅिरसमध्ये असले या िलओनोझोव व मन्ताशवे याकंडून व 
युरोपातील ‘तोगर् ोम’च्या इतर सद याकंडून डेटरिंडगने मो ा धूतर्पणे सोिवएत रिशयातील बहुतेक सवर् 
मो ा तेलखाणींचे कागदोपतर्ी ह  खरेदी केले. राजनैितक दडपण आणून सोिवएत रिशयातील खिनज 
तेलावर िनयंतर्ण िमळिवण्याचा त्याने यत्न केला. पण त्यात त्याला यश न िमळा याने, सोिवएत राजवट 
बेकायदेशीर व सं कृितबा  अस याचे सागंून त्याने सोिवएत राजवटीचा ती  श दात िध ार केला व 
रिशयातील खिनज तेलाचा तो वतःच खरा ‘मालक’ आहे असे त्याने १९२४ च्या ारंभी घोिषत करून 
टाकले. त्याच्या हाताशी असलेली अमाप संप ी, िनरिनरा या के्षतर्ातील त्याचा भाव व त्याच्या सेवते 
असलेले अनेक गु  हेर याचं्या बळावर सर हे ी डेटरिंडग याने सोिवएत कॉकेशसमधील समृ  तेल 
खाणींचा ताबा िमळिवण्याच्या उि ाने रिशयािवरु  यु  पुकारले. 

 
डेटरिंडगच्या या कायर्वाहीमुळे िसडने रॅलीच्या मोिहमेला नवे पाठबळ िमळाले. त्या ि िटश हेराने 

ताबडतोब सोिवएत रिशयावर करावयाच्या ह याची प ी योजना तयार केली व युरोपीय रा टर्ाचं्या 
ल करी मुखानंा ती सादर केली. हॉफमनने तयार केले या योजने माणेच या योजनेलाही ल करी व 
राजकीय अशा दोन बाजू होत्या. 

 
राजकीय दृ ा, रॅलीच्या योजनेनुसार, गु  सोिवएतिवरोधी गटानंी सािवन्कोवच्या 

दहशतवा ाचं्या सहकायार्ने रिशयात ितकर्ातंी घडवनू आणावयाची होती. अशा ितकर्ातंीची यश वी 
िरत्या सुरुवात होताच ल करी कायर्वाही सुरू हावयाची होती. लंडन व पॅिरस येथील सरकारानंी 
अिधकृतपणे सोिवएत रिशयाचा िधःकार करून रिशयाचा हुकुमशहा हणून बोिरस सािवन्कोवला मान्यता 
ावी, युगो लािवया व रुमािनया येथे ठेवण्यात आले या ेत फौजानंी सीमा ओलाडूंन रिशयात िशराव,े 
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पोलंडने कीवच्या िदशनेे चाल करावी, िफनलंडने लेिननगर्ाडची नाकेबदंी करावी व त्याच वळेी जॉिर्जयन 
मेन्शिेवक नेता नोई जॉडिनया याच्या नेतृत्वाखाली कॉकेशस के्षतर्ातही सश  उठाव हावा अशी योजना 
होती. [१९१८ मध्ये कॉकेशसमध्ये जमर्नीने उभे केले या कळसूतर्ी सरकारचा नोई जॉडिनया हा मुख होता. १९१९ मध्ये ि िटशानंी जमर्नानंा त्या 
के्षतर्ातून हाकून लावले, ते हा ि िटश िनयंितर्त टर्ान्स-कॉकेिशयन फेडरेशनचा जॉडिनया हा नेता बनला. १९२४ मध्ये त्याचे मध्यवतीर् कायार्लय 

पॅिरसमध्ये होते, व च सरकारने मदत हणून ४० लक्ष ँ क्सची र म त्याच्या वाधीन केली होती.] रिशयापासून कॉकेशस िवलग 
करून इंिग्लश व च याचं्या आशीवार्दाने ‘ वतंतर्’ टर्ान्स-कॉकेिशयन फेडरेशन थािपत हावयाचे होते; 
व सवर् तेल खाणी व तेलाचे नळमागर् त्याचं्या पूवीर्च्या मालकाचं्या व त्याचं्या परकीय भागीदाराचं्या हाती 
िदले जावयाचे होते. 

 
रॅलीची योजना ान्स, पोलंड, िफनलंड व रुमािनया येथील ल करी उ ािधकाऱ्यानंा एकदम 

पसंत पडली. खिनज तेलाने समृ  असलेला कॉकेशसचा देश रिशयापासून तोडण्याची योजना तर 
ि िटश पररा टर् खात्याने चागंलीच उचलून धरली. इटािलयन फािस ट हुकुमशहा मुसोिलनी याने 
सािवन्कोवला खास चचकिरता रोम येथे बोलावनू घेतले. त्या ‘रिशयन हुकुमशहा’ला सािवन्कोवला 
भेटण्यास मुसोिलनी अत्यंत उत्सुक होता. त्या दोघाचं्या झाले या भेटीत, रिशयावरील ह याची तयारी 
चालू असता सािवन्कोवच्या ह तकानंा रिशयात जाण्याकिरता व तेथून बाहेर पडण्याकिरता बनावट 
इटािलयन परवाने तयार करून देण्याची यव था करण्याचे मुसोिलनीने कबूल केले, त्याबरोबरच त्याचे 
फािस ट ितिनधी व गु  पोलीस–‘ओ हरा’, हे सािवन्कोवला सवर् कारे मदत करतील असेही आ ासन 
त्याने सािवन्कोवला िदले. 

 
रॅलीच्या श दात सागंायचे तर ‘एका फार मो ा ितकर्ािंतवादी कटाची लवकरच यश वी सागंता 

होणार होती.’ 
 
योजनेच्या तपशीलाबाबत रॅलीशी अखेरची दीघर् चचार् झा यानंतर इटािलयन परवाना िखशात 

घालून बोिरस सािवन्कोव रिशयात जाण्यास िनघाला. त्याच्याबरोबर त्याचे काही िव ासू मदतनीस व 
त्याच्या ‘गर्ीन गाडर्स’ चे िनवडक अिधकारी होते. सोिवएत सीमा ओलाडं यानंतर, मो ा माणावरील 
उठावाकिरता त्याने आव यक ती अखेरची तयारी करावयाची होती. सािवन्कोवला कोणी ओळखू नये व 
त्याची सुरिक्षतता धोक्यात येऊ नये याची सवर्तोपरी खबरदारी घेण्यात आली होती. सोिवएत देशात 
पाऊल ठेवताच त्याला ेत भिूमगत चळवळीचे ितिनधी भेटणार होते. या ितिनधींनी रिशयाच्या सीमावतीर् 
शहरातूंन सोिवएत अिधकारी हणून पदे िमळिवली होती. रिशयात िशर यानंतर तेथील घटनाबंाबत सवर् 
बातमी गु  दूतामंाफर् त सािवन्कोव ताबडतोब रॅलीला कळिवणार होता. 

 
िदवसामागून िदवस उलटले, परंतु सािवन्कोवकडून कोणतीच बातमी आली नाही. त्यामुळे िंचितत 

झालेला रॅली वाढत्या अधीरतेने पॅिरस येथे वाट पाहात बसला होता; कारण सािवन्कोवकडून बातमी 
आ यािशवाय त्याला पुढे कोणतीही हालचाल करता येत न हती. एक आठवडा गेला, दुसरा आठवडा 
उलटला.... 
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२८ ऑग ट रोजी कॉकेशसमधील िनयोिजत उठावाला त ड फुटले. त्या िदवशी सूय दयापूवीर् नोई 

जॉडिनयाच्या सश  दलाने जॉिर्जयातील ित्शयातुरी या िनदेर्च्या अवगुंठनात पहुडले या शहरावर ह ा 
केला. थािनक सोिवएत अिधकाऱ्याचंी क ल करून त्यानंी शहर ता यात घेतले. लुटालूट, दहशत, 
हत्या, बाँबफेक, याचें सतर् कॉकेशसभर सुरू झाले. तेल खाणी काबीज करण्याचा त्याचंा यत्न होता. 

 
त्यानंतर दुसरेच िदवशी, हणजे २९ ऑग ट रोजी, सािवन्कोवब ल बातमी रॅलीला कळली. 

‘माजी ितकर्ािंतवादी व दहशतवादी बोिरस सािवन्कोव सोिवएत रिशयात चोरून लपून वशे करण्याचा 
यत्न करीत असता सीमेवरच सोिवएत अिधकाऱ्यानंी त्याला अटक केली,’ अशी बातमी इझविेत्सया या 
सोिवएत सरकारच्या मुखपतर्ाच्या २९ ऑग ट १९२४ च्या अंकात िस  झाली. 

 
तो एकंदर कार घडला तो असा–सािवन्कोव व त्याचे मदतनीस सोिवएत सीमा ओलाडूंन 

सोिवएत देशात आ यानंतर काही लोक त्यानंा भेटले. ते त्याचं्या कटकार थानातील त्याचें सहकारी 
आहेत असेच सािवन्कोवला व त्याच्या साथीदारानंा वाटले. त्या लोकानंी सािवन्कोव व त्याच्या सहकाऱ्यानंा 
िमन् क येथील एका घरात नेले. तेथे ते पोचतात न पोचतात तोच एक सोिवएत अिधकारी तेथे आला व त्या 
संपूणर् घराला वढेा घातला गेला अस याचे त्याने सािवन्कोवला सािंगतले. अशा कारे सािवन्कोवसह त्याचे 
सवर् सहकारी अलगद सोिवएत अिधकाऱ्यानंी घातले या साप यात सापडले होते. 

 
कॉकेशस के्षतर्ातील उठावाचाही ितकर्ािंतवा ाचं्या दृ ीने, असाच दुदवी शवेट झाला. त्या 

के्षतर्ातील पहाडावंर व दऱ्याखोऱ्यात राहणारे लोक त्यानंा सामील होतील असे दहशतवादी 
ितकर्ािंतकारानंा वाटत होते. पण झाले उलटेच! त्या लोकानंी सोिवएत राजवटीच्या वतीने संरक्षणात्मक 
पिवतर्ा घेतला; व तेल खाणींतील कामगाराचं्या सहकायार्ने, सोिवएत सैन्य येऊन पोहोचेपयत त्यानंी 
रे वमेागर्, तेलनळमागर् व तेलिविहरी सुरिक्षत अडवनू धर या. काही आठवडे अधूनमधून लढाया चालू 
होत्या; पण एकंदर पिरि थती सोिवएताचं्या चागं या आटोक्यात होती हे ारंभापासूनच प  झाले होते. 
कॉकेशसमधील त्या उठावाला शि शाली भाडंवलदार व बाकू तेल िविहरींचे जुने मालक यानंी पॅिरस मधून 
भरपूर पैसा पुरिवला व उठावाचे मागर्दशर्नही केले अशी प  कबुली न्ययूॉकर्  टाई सने १३ स बर १९२४ 
च्या अंकात िदली होती. काही िदवसातच जॉडिनयाच्या उर यासुर या ितकर्ािंतकारी सैिनकानंा सोिवएत 
ल कराने पकडून तुरंुगात डाबंले. 

 
सािवन्कोवला झालेली अटक व कॉकेशसमधील उठावाचा उडालेला बोजवारा हणजे िसडने रॅली 

व त्याच्या िमतर्ाचं्या पदरी पडलेली घोर िनराशाच होती हे तर खरेच; परंतु त्याहीपेक्षा त्यानंा चडं ध ा 
बसला तो मा को येथे सािवन्कोवच्या झाले या जाहीर न्यायालयीन चौकशीमुळे. त्या खट याचे वळेी 
न्यायालयासमोर, बोिरस सािवन्कोव त्याच्या कार थानाचे एकामागून एक तपशील सागंू लागला. अगदी 
थंडपणे त्याने सोिवएत न्यायालयापुढे सािंगतले की सोिवएत सीमा ओलाडंतानाच आपण जा यात सापडत 
आहोत याची त्याला जाणीव होती. त्याला अटक करणाऱ्या सोिवएत अिधकाऱ्याचं्या कौश याची त्याने 
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शसंाही केली. ‘खरे सागंायचे तर आपण पकडले जाऊ याची क पना मला होतीच,’ सािवन्कोव 
न्यायासनासमोर बोलत होता, ‘पण तरीही मी रिशयात यायचे का ठरिवले ते मी तु हाला सागंतो... कारण 
तुमच्यािवरु चा लढा मी इथेच संपिवणार आहे.’ 

 
सोिवएत–िवरोधी चळवळ हािनकारक व िनरथर्क अस याचे आता त्याच्या चागंले लक्षात आले 

आहे, तो एक ामािणक पण वाट चुकलेला देशभ  असून त्याच्या सहकाऱ्याचंी उि े व चािरत्र्य याब ल 
आता त्याचा पूणर् मिनरास झालेला आहे, त्या सवर् लोकानंा वाथार्पिलकडे काही एक सुचत नाही, 
िपतृभमूीची िंकवा देशबाधंवाचंी त्यानंा यित्कंिचतही पवार् नाही याब ल त्याची प ी खातर्ी झाली अस याने 
त्याच्या मनाला िवलक्षण ध ा बसला आहे असे त्याने सािंगतले. 
 

सािवन्कोवने न्यायालयापुढे प  िनवदेन केले की १९१८ मध्ये रिशयातील त्याच्या गु  दहशतवादी 
संघटनेला च राजदूत नौलेन्स याने पैसा पुरिवला होता. जुलै १९१८ च्या ारंभी यारो लाव येथे 
सािवन्कोवने उठावाला सुरुवात करावी असे आदेश नौलेन्सने त्याला िदले होते, एवढेच न हे तर त्याच्या 
उठावाला भरीव पािंठबा देण्याकिरता च फौजा रिशयात उतरिवण्यात येतील असे वचनही त्याने िदले 
होते. त्याच्या त्या आदेशानुसार उठाव करण्यात आला परंतु चानंी िदले या त्या अिभवचनानुसार त्याचंा 
पािंठबा मातर् कुठेच िदसला नाही. 

 
‘त्यावळेी तु हाला पैसा कुठून व िकती िमळाला?’ न्यायाधीशाने िवचारले. 
 
‘मला चागंले आठवते की मी त्यावळेी अत्यंत अडचणीत होतो,’ सािवन्कोव सागंू लागला, ‘पैसा 

कुठून िमळवायचा हे मला काही के या कळेना. अशा वळेी, मी कोणत्याही कारे मागणी केलेली नसताना 
एका झेक माणसाने मला दोन लक्ष रुब स आणून िदले. ऐन वळेी िमळाले या त्या मदतीने आमची संघटना 
बचावली... दहशतवा ानंी लढा जारी ठेवावा याकिरता तो पैसा िदला गेला आहे असे त्याने मला बजावले. 
ल ाचा एक भाग हणून दहशतवादाचे श  मी वापरीत होतो हे त्यानंा माहीत होते. मीही ती गो  कधी 
लपवनू ठेवली न हती. हणून दहशतवादी कारवायाकंिरता मला त्यानंी पैसा िदला होता... 

 
‘त्यानंतरच्या वषार्ंत,’ सािवन्कोव बोलत होता, ‘एक रिशयन देशभ  हणून एक गो  मला िवशषे 

कषार्ने प  झाली, ती हणजे परदेशातील सोिवएतिवरोधी गटानंा माझ्या चळवळीब ल काही खास 
आ था होती असे न हे, तर केवळ रिशयन तेलिविहरी व अन्य खिनज संप ी िमळवनू घेण्याकिरता माझ्या 
चळवळीचा उपयोग त्यानंा करून घ्यावयाचा होता. त्याच हेतूने ते मला पािंठबा देत होते. उ र व टर्ान्स 
कॉकेिशया िमळून एक ‘ वतंतर्’ आग्नेय महासंघ थािपत करणे कसे िहतावह ठरणार आहे याबं ल ते 
माझ्याशी वारंवार बोलत होते. ते हणाले की तो महासंघ हणजे एकूण योजनेची केवळ एक सुरुवात 
ठरणार आहे. कारण नंतर अझरबजैन व जॉिर्जया हे देशही त्यात समािव  करण्यात येतील.’ त्याच्या 
ि िटश स ागाराबं ल हे सवर् सागंताना सािवन्कोव हणाला की ‘त्या त्याचं्या िवधानाला न ीच 
पेटर्ोिलयमचा वास येत होता.’ 



 

अनुकर्मिणका 

 
िवन् टन चिर्चलशी त्याच्या झाले या वाटाघाटींब लही तो बोलला– 
 
‘एकदा चिर्चलने मला दिक्षण रिशयाचा नकाशा दाखिवला. त्यावर तुमच्या (सोिवएत) व 

डेिनिकनच्या ल कराचंी ि थती दशर्िवण्याकिरता छो ा छो ा खूणिच ा लावनू ठेव या होत्या. 
डेिनिकनच्या सैन्याकडे िनदश करताना चिर्चल एकदम अभािवतपणे बोलून गेला, ‘हे इथे माझे ल कर 
आहे!’ मला चागंले आठवते, त्याचे ते श द ऐक याबरोबर मला ध ाच बसला. मला काही उ रच देता 
येईना. माझे पायही जणू ितथेच िखळून बसले. मला ितथून िनघून जावसेे वाटत होते. पण ि िटशाकंडून 
िमळणाऱ्या मदतीिशवाय माझे िनभण्याजोगे न हते. मी िवचार केला की आपण जर इथे काही गडबड केली 
तर रिशयातील आप या सैिनकानंा बटू देखील िमळायचे नाहीत.’ 

 
‘इंिग्लश व च कोणत्या कारणाकिरता तु हाला मशीनगन्स व अन्य यु सािहत्य पुरवीत होते?’ 

न्यायाधीशाने िवचारले. 
 
‘बरपागंी तर त्याचंी उि े मोठी उदा  होती.’ सािवन्कोव उ रला. ‘आ ही पर पराचें मोठे 

ामािणक दो त होतो, तर तु ही मातर् िव ासघातकी, देशदर्ोही होता अशीच त्याचंी भिूमका होती. पण 
अथार्  अंत थ हेतू वगेळाच होता. पेटर्ोिलयम मोठी उपयु  व हणूनच हवीहवीशी वाटणारी गो  आहे. 
त्याकिरता त्याचंी सवर् धडपड होती. िशवाय, रिशयनानंा आपसात लढत ठेवावयाचे, त्यातून िजतके कमी 
रिशयन्स िजवतं राहतील तेवढे बरे, रिशया त्यामुळे अिधकच दुबळे होईल, ही त्याचंी भावना होतीच’ 

 
सािवन्कोवची ही खळबळजनक जबानी दोन िदवस सतत चालली होती. कटकार थाने करणारा 

दहशतवादी नेता हणून त्याच्या संपूणर् जीवनकर्माची त्याने मािहती िदली. त्याला ज्याचं्याकडून भरपूर 
मदत िमळाली त्या इंग्लंड, ान्स व अन्य युरोपीय देशातंील मुत्स ाचंी व पैसा पुरिवणाऱ्याची नावहेी त्याने 
सािंगतली. कळत न कळत तो त्याचं्या हातातील बाहुले बनला होता असे तो हणाला ‘मी जणू एका 
काचेच्या िंपजऱ्यात सापडलो होतो. माझ्या कटकार थानािशवाय मला दुसरे काही सुचत न हते. िदसत 
न हते. पण आप या लोकाचंी व माझी त्यक्ष जवळीक नसली तरी रिशयनावंर माझे ेम आहे. 
त्याचं्याकिरता ाणही अपर्ण करण्याची माझी तयारी होती. पण त्याचें िहत िंकवा त्याचं्या इच्छा अिनच्छा 
याचें ान मला हाव ेतरी कसे?’ 

 
१९२३ च्या सुमारास, जागितक दृ ा सोिवएत कर्ातंी िकती महत्त्वाची ठरणार आहे ाची जाणीव 

त्याला होऊ लागली व रिशयात परत जाण्याची ओढ त्याला बेचैन करू लागली असे त्याने सािंगतले. 
त्याला सवर् काही वतःच्या डो यानंी पाहायचे होते, वतःच्या कानानंी ऐकायचे होते. ‘परकीय वृ पतर्ातं 
ज्या बात या िस  होत होत्या त्या सवर् खो ा असा यात, त्यामागे, सोिवएत रिशयाची नाल ती करणे 
हाच केवळ हेतू होता अशी माझी हळूहळू खातर्ी होऊ लागली. ज्या सोिवएतानंा कोणी पराभतू करू शकले 



 

अनुकर्मिणका 

नाही त्यानंी रिशयन लोकाचं्या िहताकिरता काहीच केले नसेल हे अशक्यच आहे असे मला िनि तपणे वाटू 
लागले.’ 

 
सोिवएत न्यायालयाने रा टर्दर्ोहाच्या आरोपाखाली सािवन्कोवला देहदंडाची िशक्षा ठोठावली परंतु 

त्याची मनमोकळी जबानी सत्यावर आधािरत अस याची नंतर खातर्ी झा याने देहदंडाऐवजी त्याला दहा 
वषार्ंची तुरंुगवासाची िशक्षा िदली गेली. [सािवन्कोव तुरंुगात असता सोिवएत अिधकाऱ्यानंी त्याला मो ा सन्मानाने वागिवले. 
त्याला काही खास सवलतीही देण्यात आ या. त्याला हवी ती पु तके व लेखनाचे सािहत्य पुरिवले गेले. पण तुरंुगातून मु ता हावी याकिरता तो 
झुरत रािहला! ७ मे १९२५ रोजी चेका मुख फेिलक्स झेरिझन् की याला त्याने एक लाबंलचक आवाहनात्मक पतर् पाठिवले. त्यात तो हणाला, 
‘मला एक तर गो या घालून ठार करा, नाहीतर मला काम करण्याची संधी ा. मी तुमच्यािवरु  जरूर होतो. पण आता मी तुमच्या बाजूचा झालो 
आहे. इकडेही नाही व धड ितकडेही नाही, नुसते तुरंुगात पडून राहणे असे हे नकतपणाचे िजणे मी सहन करू शकत नाही.’ क्षमेची याचना करीत, 
सोिवएत सरकार सागेंल ते काम करण्याची त्याने तयारी दशर्िवली. त्याची ती यािचका मंजूर झाली नाही. त्यानंतर, िनराश होऊन काही िदवसानंी, 
तुरंुगाच्या चवथ्या मज यावरील िखडकीतून खाली उडी मारून सािवन्कोवने आपली जीवनयातर्ा संपिवली.] 
 

सािवन्कोवला झालेली अटक व मुख्य हणजे त्याने सोिवएत न्यायालयासमोर िदलेला 
कबुलीजबाब यामुळे पॅिरसमध्ये जणू बाँब फोटच झाला. िसडने रॅलीने त्याच्या विर ाशंी िवचारिविनमय 
करण्याकिरता घाईघाईने लंडनला याण केले. ि िटश टोरींचे बो शिेवकिवरोधी मुखपतर् ‘मॉिनग पो ट’ या 
वृ पतर्ाच्या ८ स बर १९२४ च्या अंकात रॅलीचे एक सिव तर व िवलक्षण िनवदेन िस  झाले. त्यात त्याने 
प  करून सािंगतले की मा कोमध्ये सािवन्कोवची न्यायालयीन चवकशी कधी झालीच नाही; ते सवर् 
थोताडं आहे; सत्य असे आहे की सािवन्कोवला तो सोिवएत सीमा ओलाडंीत असता, गो या घालून 
सोिवएतानंी ठार केले. त्याच्यािवरु चा तो सवर् खटला हणजे एक फार मोठी फसवणूक होती... 

 
‘रिशयन सीमा ओलाडंताना सािवन्कोव मारला गेला, आिण त्याच्यािवरु चा लुटुपटूचा खटला 

हणजे त्याचं्या वतःच्याच एका ह तकाला सािवन्कोव हणून उभे करून मा को येथे बदं दाराआड चेकाने 
उभे केलेले न्यायालयीन चवकशीचे ते एक भयानक ना  होते,’ [कर्ातंीनंतरच्या काळात सोिवएत संघािवरु  
कटकार थाने करणारे परकीय व रिशयन देशदर्ोही यािंवरु  सोिवएत रिशयात करण्यात आले या न्यायालयीन चौकशीचा व त्यावेळी त्या 
आरोपींनी िदले या कबुलीजबाबाचंा खरेपणा नाकारताना सोिवएत संघाच्या शतर्ूंनी नंतरच्या काळात िदले या अनेक लोकिवलक्षण 

प ीकरणापैंकी हे पिहले प ीकरण होते.] असे त्याने घोिषत केले. 
 
एका सोिवएत-िवरोधी कटाचा सूतर्धार हणून सािवन्कोवने बजावले या भिूमकेची रॅलीने मो ा 

अ ाहासाने व खंबीरपणे तरफदारी केली– 
 
‘मी सािवन्कोवचा एक िनकटचा िमतर् व िन ावान अनुयायी होतो याचा मला अिभमान आहे. त्याचा 

िमतर् हणून त्याच्या सन्मानाची जपणूक करणे हे मी माझे पिवतर् कतर् य मानतो. सोिवएत रिशयात वशे 
िमळवनू घेण्याच्या त्याच्या उि ाचंी व योजनेची ज्या अगदी थो ा लोकानंा मािहती होती त्यापैकी मी एक 
होतो. सोिवएत सीमेच्या िदशनेे जाण्यास तो िनघाला तोपयत मी सतत त्याच्याबरोबर होतो. माझ्या 
सहकायार्नेच त्याच्या सग या योजना त्याने आख या होत्या.’ 
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‘मॉिनग पो ट’ ला िदले या िनवदेनाच्या अखेरी रॅलीने त्या वृ पतर्ाच्या संपादकाला आवाहन केले 
होते– 
 

‘महाशय, बो शिेवक–िवरोध व सा यवाद–िवरोध हे आप या वृ पतर्ाचे नेहमीचे सूतर् रािहले आहे. 
त्यामुळे बोिरस सािवन्कोवचे नाव व ित ा याचें समथर्न करण्यात आपण मला मदत करावी असे मी 
आप याला आवाहन करतो.’ 
 

त्याचवळेी त्येक श द िवचारपूवर्क योजून िलिहलेले एक खाजगी पतर् रॅलीने िवन् टन चिर्चलला 
िलिहले– 
 

चिर्चल महोदय, 
 

बोिरस सािवन्कोववर जो अनथर् गुदरला त्यामुळे आप याला न ीच दुःख झाले असणार. 
मी िंकवा त्याचे िनकटचे िमतर् व सहकारी यानंा कोणालाच त्याच्याब ल िनि त अशी बातमी 
कळलेली नाही. परंतु आजपयत चेकाने आयोिजत केले या सवार्त धाडसी व दु  कार थानाला 
सािवन्कोव बळी पडला अशी आमची प ी खातर्ी झाली आहे. ‘मॉिनग पो ट’ ला िलिहले या एका 
पतर्ात आमचे मत मी प पणे माडंले आहे. एकंदर कारात आपण जो रस घेतला होता तो लक्षात 
घेऊन, त्या पतर्ाची एक त आप या मािहतीकिरता या सोबत पाठवीत आहे. 

 
आपला िव ासू 
िसडने रॅली 

 
अथार्त, मा को खट याची िव सनीयता थोडेच िदवसात िस  झाली. त्यामुळे ‘मॉिनग पो ट’ ला 

पुन्हा वगेळेच पतर् पाठिवणे रॅलीला भाग पडले, ते असे– 
 

“सािवन्कोवच्या खट यासंबधंीच्या खातर्ीलायक तपशीलवार बात या, काही मु ाबंाबत वृ पतर्ाचें 
‘ टेनोगर्ािफक’ अहवाल, व त्यानंा पु ी देणाऱ्या िव सनीय िनःपक्षपाती चक्षुवसत्यम साक्षी, यावरून 
सािवन्कोवने केले या िव ासघाताब ल आता कोणत्याही कारे संशयाला जागा रािहलेली नाही. त्याने 
केवळ त्याच्या िमतर्ाचंा, त्याचं्या संघटनेचा व त्याचं्या ध्येयाचा िव ासघात केला असे न हे, तर हेतुपुर सर 
तो आता त्याच्या जुन्या शतर्ूंना जाऊन िमळाला आहे. त्याला अटक करणाऱ्या वैऱ्याशंी हातिमळवणी करून 
बो शिेवकिवरोधी चळवळीवर त्याने अत्यंत खर हार केला आहे. अंतगर्त व आंतरार् टर्ीय के्षतर्ातही 
उपयोग करून घेता येईल असा एक राजकीय िवजय त्याने, त्याच्या सहकाऱ्याचंा िव ासघात करून, 
बो शिेवकानंा िमळवनू िदला आहे. त्याच्या या िव ासघातकी कृत्यामुळे सा यवाद–िवरोधी चळवळीतील 
मानकऱ्याचं्या यादीतून त्याचे नाव कायमचे पुसले गेले आहे. सािवन्कोवच्या त्या भयंकर व लािजरवाण्या 
पतनामुळे त्याचे जुने िमतर् व अनुयायी यानंा कमालीचे दुःख होत आहे. परंतु मानवतेच्या शतर्ूंशी काही झाले 



 

अनुकर्मिणका 

तरी हातिमळवणी करावयाची नाही असा ज्याचंा िनधार्र आहे त्यानंा त्याचं्या जुन्या नेत्याची ती नैितक 
आत्महत्या, उि िस ीकिरता त्यानंी आपसातील मतभेद िमटवनू टाकून संघषर् चालू ठेवावा याकिरता 
सतत ेरणा देत राहील अशी मला खातर्ी आहे.” 

 
यानंतर थोडेच िदवसानंी िवन् टन चिर्चलचे छोटेसे, व मोठी सावधिगरी बाळगून िलिहलेले एक 

िच ठीवजा पतर् रॅलीला िमळाले.– 
 

चाटर्वेल मॅनर 
वे टरहॅम कट, 
१५ िडसबर १९२४. 

 
ी. रॅली, 

 
तुमचे पतर् मला काहीसे मजेदारच वाटले. या एकंदर घटनेचा िनकाल असाच लागणार 

अशी मला ारंभापासून अपेक्षा होतीच. मातर् सािवन्कोवचा तु ही इतक्या कठोरतेने िधः ार करून 
मोकळे हाव ेहे योग्य आहे असे मला वाटत नाही. तो मो ा भयंकर कचा ात सापडला होता. 
तशा िद याला, न डगमगता व न कचरता ज्यानंी यश वीपणे त ड िदले असेल अशानंाच केवळ 
सािवन्कोवचा िधःकार करण्याचा अिधकार पोहोचतो. ते काहीही असो. सािवन्कोवब लच्या 
मू यमापनाबाबत माझ्या मतात काही पिरवतर्न होण्यापूवीर् या एकंदर करणाचा शवेट कसा होतो 
हे जाणून घेण्याची मला उत्सुकता राहील. 

 
आपला 

ड लू. एस. चिर्चल 
 

सािवन्कोवने िदलेली साक्ष व कबुलीजबाब िस  होताच, त्याला इंग्लंडमध्ये ज्यानंी पािंठबा िदला 
होता त्याचंी मोठीच पचंाईत झाली. त्यामुळे उ भवले या लोकापवादामुळे व टीकेमुळे रॅलीला घाईघाईने 
अमेिरकेला पाठवनू देण्यात आले. चिर्चल काही काळ आप या लंडनबाहेरील कट येथील घरी जाऊन 
रािहला, तर ि िटश पररा टर् खात्याने एकंदर काराब ल धूतर्पणे मौन बाळगले. 

 
या संपूणर् करणाचा खळबळजनक ठरणारा उपसंहार अजून हायचाच होता. ऑक्टोबर १९२४ 

च्या अखेरी ि टनमधील सावर्ितर्क िनवडणुकाचं्या थोडेच िदवस अगोदर, ि टनिवरु  सोिवएत संघाने 
केलेला एक दु  व महाभयकंर कट कॉटलंड याडर्ने उघडकीस आण याची बातमी ठळक मथ याखाली, 
लॉडर् रॉदरिमअरच्या ‘डेली मेल’ या वृ पतर्ात िस  झाली. त्या कटाचा कागदोपतर्ी पुरावा हणून ‘डेली 
मेल’ने कु िस  ‘िझनोवीव पतर्’ िस  केले.’ रिशयन कॉिमन्टनर् नेता गेर्गरी िझनोवीव याने त्या पतर्ा ारा 
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ि िटश सा यवा ानंा, सावर्ितर्क िनवडणुकात टोरींना कसे त ड ावयाचे याब ल सूचना के या होत्या असे 
िवधान त्यात केले होते. 

 
ते पतर् हणजे सािवन्कोवच्या कबुलीजबाबाला टोरींनी िदलेले उ र होते. त्याचा अपेिक्षत तो 

पिरणाम झाला. सा यवाद–िवरोधी फोटक जहरी चाराच्या बळावर ि टनमध्ये टोरींनी िनवडणूक 
िंजकली. 

 
या सवर् पा र्भमूीवर एक लक्षणीय बाब अशी की नंतर, काही वषार्ंनी कॉटलंड याडर्चा एक 

अिधकारी सर िवन्डहॅम चाई  याने असे प  िवधान केले की िझनोवीवकडून तसे काही पतर् त्यावळेी 
आलेच न हते. ते पतर् बनावट होते व ते तयार करण्यात अनेक परकीय ह तकाचें हात गुंतलेले होते. कनर्ल 
वॉ थेर िनकोलाय याचे कायार्लय हे त्या बनावट पतर्ाचे मूळ उगम थान होते. एके काळी जमर्न गु हेर 
खात्याचा मुख असलेला कनर्ल वॉ थेर िनकोलाय हा त्यावळेी जमर्न नाझी पक्षाचा एक उत्साही कायर्कतार् 
हणून काम करीत होता. त्याच्याच देखरेखीखाली, पूवीर्चा बाि टक देशातील ेत नेता व आता नाझींच्या 
वृ सेवचेा मुख बनले या बरॅन उक्झ े लने खु  जमर्नीच्या राजधानीत, बिर्लनमध्ये, सोिवएत–िवरोधी 
बनावट कागदपतेर् तयार करण्याकिरता एका खास िवभागाची थापना केली होती व त्या िवभागा ारा त्या 
बनावट कागदपतर्ानंा यापक के्षतर्ात िस ी िदली जाईल अशी यव था केली होती. 

 
तथाकिथत िझनोवीव पतर् ि िटश पररा टर् मंतर्ालयाला सादर करण्याचे व तेथून डेली मेल या 

वृ पतर्ाला पाठिवण्याचे काम जॉजर् बेल या एका आंतरार् टर्ीय ह तकाने गु पणे पार पाडले होते. सर हे ी 
डेटरिंडग या अँग्लो– च तेल स ाटाच्या पदरी बेल नोकरीला होता. 
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करण १० 

 
िफनलंड सीमेवर 

 
 

१९२४ च्या िशिशरात ‘न्यू ॲ टरडँम’ या जहाजाने कॅ न िसडने रॅली सपित्नक अमेिरकेत आला. 
त्यावळेी त्याच्या वागताथर् ेत रिशयनाचें एक िश मंडळ गोदीवर आले होते. बो शिेवझम–िवरोधी 
धमर्यु ातील त्या वीराच्या वागत समारोहात फुले, उंची मिदरा व तुतीपर भाषणे याचंी एकच धमाल 
उडाली होती. 

 
अमेिरकेच्या वातावरणात रॅली लवकरच समरस झाला. त्या काळी, अमेिरकेकडून सोिवएत 

रिशयाला िद या जावयाच्या कजार्वर अमेिरकेत सवर्तर् बरीच चचार् चालू होती. अनेक मुख अमेिरकन 
यापारी सोिवएत रिशयाला कजर् ाव ेया मताचे होते; आिण अमेिरका–सोिवएत संबधंात सलोखा असावा 
याकिरता-सोिवएत संघही उत्सुक होता. रा टर्ाची उध्व त अथर् यव था पुन्हा बळकट पायावर उभी 
करण्याकिरता भाडंवल व यंतर्सामुगर्ी याचंी आत्यंितक िनकड जाणवत असले या सोिवएत सरकारची 
त्याकिरता परकीयानंा काही सवलती देण्याचीही तयारी होती. 

 
सोिवएत रिशयाला अमेिरकेकडून ते कजर् िमळेल अशीच शक्यता त्यावळेी िदसत होती. परंतु तसे 

होऊ देऊ नये असा िसडने रॅलीचा िनधार्र होता. अमेिरकेच्या त्याच्या वा त यात त्याच्यासमोर असले या 
उि ापैंकी ते एक सवार्त महत्त्वाचे उि  होते असे िमसेस रॅलीने आप या मृितगंर्थात नमूद केले आहे. 

 
त्या िनयोिजत कजार्िवरु च्या ल ात रॅलीने मो ा तत्परतेने वतःला झोकून िदले. लोअर 

ॉडवे येथे त्याने त्याचे खाजगी कायार्लय सुरू केले. लवकरच अमेिरकेतील सवर् सोिवएत िवरोधकाचें व 
तेथील ेत रिशयनाचें ते कायार्लय हणजे कदर् थान बनले. रॅलीच्या त्या कायार्लयातून सोिवएत–िवरोधी 
चारसािहत्य अमेिरकेतील सवर् ख्यातनाम व भावी संपादक, तंभलेखक, िशक्षणतज् , मुत्स ी, यापारी 
इत्यादींना पो टाने पाठिवण्यात येऊ लागले. पि मात्य सं कृती व जागितक यापार यानंा बो शिेवझममुळे 
कसा धोका िनमार्ण झाला आहे हे अमेिरकन लोकानंा पटवनू देण्याकिरता याख्याने देत रॅलीने त्या संपूणर् 
देशाचा दौरा केला. वॉल टर्ीटवरील िनवडक लोकाचं्या लहानलहान गटाशंी व िनरिनरा या शहरातील 
धिनक उ ोगपतींशी त्याने गु  खलबते केली. 

 
जाहीर याख्याने देणे व वृ पतर्ातून लेख िलिहणे या दोन्ही मागार्ंनी सोिवएतानंा कजर् देण्यािवरु  

रॅलीने जोरदार लढा िदला. सोिवएतािंवरु  अनेक कपोलकि पत िंनदा पद गो ी त्याने अमेिरकन नेते व 
यापारी याचं्या मनावर िंबबिव या. शवेटी त्याच्या यत्नात त्याला यश िमळाले सोिवएत संघाला 
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अमेिरकेकडून ते कजर् िमळाले नाही. [सोिवएत रिशयाला िमळावयाच्या त्या कजार्चा बोजवारा उडण्याचे संपूणर् ये िसडने रॅलीकडे 
जाते असे मातर् नाही. ते कजर् िदले जाऊ नये असे वाटणारे व त्याकिरता अटीतटीचा यत्न करणारे इतरही अनेक लोक अमेिरकेत होते. त्यापैकी 
आघाडीवर होता तो त्यावेळचा अमेिरकेचा वािणज्यमंतर्ी–हबर्टर् हूबर. त्याच्या बो शिेवक- ेषाची धार कधीच बोथट झाली न हती. जोपयत रिशया 
बो शिेवकाचं्या िनयंतर्णाखाली आहे तोपयत रिशयाशी यापार करण्याच्या नाला आिर्थक न हे तर राजकीय वरूप आहे असे त्याने ३१ माचर् 
१९२१ रोजी मिॅक्झम िलटिवनोव यास प पणे कळिवले होते.] 

 
अमेिरकेकडून सोिवएतानंा िमळावयाच्या कजार्ची योजना हाणून पाडणे ही रॅलीने अमेिरकेत 

केलेली एकमेव सोिवएत–िवरोधी कारवाई होती असे मातर् न हे. त्याबरोबरच, युरोप व रिशया यातं, तो 
साकार करीत असले या िनरिनरा या सोिवएत–िवरोधी कटकार थानानंा बलशाली पािंठबा िमळवनू 
घेण्याच्या हेतूने अमेिरकेत आंतरार् टर्ीय बो शिेवक–िवरोधी संघटनेची एक शाखा थािपत करावी हे त्याचे 
मुख उि  होते. रॅलीच्या त्या संघटनेच्या शाखा बिर्लन, लंडन, पॅिरस, रोम व सोिवएत रिशयाला घेरून 
असले या सवर् बाि टक व बा कन राज्यात अगोदरच कायर्रत होत्या. त्या संघटनेची एक शाखा दूर पूवत 
माचूंिरयात हािर्बन येथे कु िस  दहशतवादी अतामन से योनेव याच्या नेतृत्वाखाली थािपत झालेली 
होती. त्या शाखेला जपानने पैसा पुरिवला होता. अमेिरकेत मातर् तोपयत तशा कारची कोणतीही संघिटत 
यंतर्णा अि तत्वात न हती. परंतु तशी संघटना व यंतर्णा यश वी होण्याकिरता आव यक त्या सवर् गो ी तेथे 
भरपूर माणात उपल ध होत्या. 
 

रॅलीच्या ेत रिशयन िमतर्ानंी, सोिवएत–िवरोधी चळवळीला सढळ हाताने व आनंदाने मदत 
करतील अशा धिनक व भावशाली अमेिरकनाशंी रॅलीचा पिरचय करून िदला. 

 
युरोपातील त्याच्या एका ह तकाला िलिहले या गोपनीय पतर्ात रॅलीने कळिवले–‘आप या 

कायार्किरता येथे अमेिरकेतच फार मो ा माणावर पैसा उभा होऊ शकतो. परंतु त्याकिरता सुिनि त व 
सहजसाध्य होण्याजोगी योजना आप याजवळ तयार पािहजे; आिण ठरािवक कालमयार्देत सोिवएत–
िवरोधी चळवळ यश वी करण्याची व सोिवएत सरकार उलथून पाडण्याची क्षमता आप यात आहे याची 
खातर्ी आप याला पटवनू देता आली पािहजे; तसे झाले की आप याला येथील सवार्त मो ा मोटार 
कारखानदाराकडे पैशासंबंधी बोलता येईल. त्याची एकदा खातर्ी पटली तर आपला पैशाचा न सुटलाच 
हणून समज.’ 

 
‘सवार्त बडा मोटार कारखानदार’ हा रॅलीने केलेला उ ेख हे ी फोडर्संबधंी होता हे िमसे  

रॅलीच्या मृितिचतर्ावरून प  होते. 
 
एजंट बी १ 
 

अमेिरकेत सोिवएत–िवरोधी ेत चळवळीचा नेता होता तो झारकालीन अिधकारी, कॅ न बोिरस 
ासोल. त्या काळी तो ‘ओछर्ाना’ चा ह तक होता, व सट पीटसर्बगर् येथील सव  न्यायालयात अिभयोगी 
वकील हणून त्याने काम केले होते. १९१६ मध्ये न्ययूॉकर्  येथे भरले या दो त रा टर्ाचं्या पिरषदेकिरता 



 

अनुकर्मिणका 

रिशयन ितिनधी हणून तो अमेिरकेत आला होता. पिरषदेनंतर झारचा खास दूत हणून तो अमेिरकेत 
रािहला. 

 
िकरकोळ देहय ीच्या व कातर मनोवृ ीच्या ासोलची, ज्यिूवरोधी चार सातत्याने करणारा 

हणून ख्याती होती. कर्ातंीनंतर ‘झारकालीन ल करी व नौदल अिधकाऱ्याचंा संघ’ या नावाखाली सोिवएत 
सरकारिवरु  कटकार थाने करणारी ेत रिशयनाचंी संघटना त्याने अमेिरकेत उभारली. त्यात 
रिशयातून अमेिरकेत पळून आले या ‘ लॅक हंडर्े स’ च्या सद याचंा ामुख्याने भरणा होता. अमेिरकेच्या 
पररा टर् खात्याशी ासोलचा गट िनकटचा संपकर्  राखून होता. त्यानंीच िससॉन कागदपतर्ाचंी 
िव सनीयता पटवनू देण्याकिरता बराचसा धादातं बनावट पुरावा अमेिरकेच्या पररा टर् खात्याला पुरिवला. 
[रिशयन कर्ातंीनंतर लेिनन व अन्य सोिवएत नेते हे जमर्नीचे पगारी ह तक आहेत असे िस  करणारी तथाकिथक िससॉन कागदपतेर् थम 
अमेिरकेच्या पर रा टर् खात्याने कािशत करून सवर्तर् सृत केली. सुरवातीला, ेत रिशयनानंी िवकर्ीकिरता खुली केलेली ही कागदपतेर् 
उघडउघड बनावट िदसत अस याने ि िटश गु हेर खात्याने ती वीकृत करण्यास नकार िदला होता. अमेिरकेच्या पररा टर् खात्यातील एक 
अिधकारी एडग्र िससॉन याने मातर् ती खरेदी करून वॉिंशग्टनला आणून कािशत केली. त्यामुळे ती कागदपतेर् िससॉन कागदपतेर् हणून 

ओळखली जाऊ लागली. ती सवर् बनावट अस याचे नंतर िनिर्ववादपणे िस  झाले.]  रिशयन सम येचा तज्  अस याचा दावा 
करून गु हेर खात्यात ासोलने उ पदी नोकरी पटकावली. तो अमेिरकेचा ‘बी È’ ह तक बनला. ते 
होताच ासोलने पिहले काही काम केले असेल तर झारशाहीतील एका जनरलची कन्या नताली द बोगोरी 
िहच्याकडून ‘ ोटोको स ऑफ द वाईज मेन ऑफ िझऑन’ या कु िस  ज्यू-िवरोधी पु तकाचा इंगर्जीत 
अनुवाद करून घेतला. झारशाहीतील गु  पोलीस याच पु तकाचा वापर ज्यू–िवरोधी दंगे 
भडकिवण्याकिरता करीत असत; आिण कर्ातंीनंतर रिशया सोडून बाहेर पडलेला अ े ड रोझेनबगर् ाच 
पु तकाच्या ती त्याकाळी युिनक येथे सवार्ंना पुरवीत होता. ासोलने ते अनुवािदत पु तक अमेिरकेच्या 
गु चर िवभागाला ‘रिशयन कर्ातंीचे प ीकरण देणारे िव सनीय द तऐवज’ हणून सादर केले. 
 

ेत रिशयनाकंिरता पािंठबा िमळवनू घेण्याच्या व बो शिेवक कर्ातंी हणजे आंतरार् टर्ीय ज्यू–
कार थानाचाच एक भाग आहे हे अमेिरकन जनतेला पटवनू सागंण्याच्या हेतूने ‘ ोटोको स ऑफ िझऑन’ 
च्या ती ासोल अमेिरकेत िवतिरत करू लागला. झारशाहीतील त्या बनावट कागदपतर्ासंह त्याने वतः 
िलिहलेले, ज्यूंची नाल ती करणारे लेखही तो तृत करीत होता. १९२१ च्या ारंभी त्याने िलिहलेले ‘द 
व डर् ॲट द कर्ॉस रोड ’ हे पु तक बो टन येथे कािशत करण्यात आले. त्यातं रिशयन कर्ातंी ही ज्यूंच्या 
िचथावणीने, त्यानंी पुरिवले या पैशाने व त्याचं्याच नेतृत्वामुळे घडून आली असून, झारशाहीचे उन्मूलन व 
त्यानंतरच्या आंतरार् टर्ीय के्षतर्ातील घटना या संपूणर् जगातील ज्यू व वुडर्ो िव सन यानंी चालिवले या 
कार थानाचाच एक भाग अस याचे त्याने आगर्हाने ितपािदत केले होते. 
 

१ जुलै १९२१ रोजी, अमेिरकेतील एक ेत िनवार्िसत, मेजर जनरल काऊंट ही. शरेेप–
ि परोदोिवच याला पाठिवले या एका पतर्ात ासोलने मो ा ौढीने िलिहले–“माग या एका वषार्त मी 
तीन पु तके िलिहली. ज्यूंिवरु च्या दहा उठावानंीही िजतकी हानी ज्यूंची झाली नसेल, त्यापेक्षाही 
िकतीतरी अिधक िवघातक पिरणाम ज्यूंवर माझ्या पु तकामुंळे झाला आहे.” 
 



 

अनुकर्मिणका 

शरेेप–ि परोदोिवच हा वतः क र ज्यिूवरोधी चारक हणून िवख्यात होता. अमेिरकेचा सु िस  
उ ोगपती हे ी फोडर् याच्याकडून त्याला भरपूर दर् यसहा य िमळत होते. बोिरस ासोल यानेही फोडर् 
कंपनीच्या ह तकाशंी संपकर्  साधला होता; व त्या मोटार स ाटाला ‘ ोटोकोल’ च्या ती सादर के या 
होत्या. 
 
डेटर्ॉइटमध्ये लॅक हंडर्डे  
 

सरंजामशाही मनोवृ ीचे झारिन  िनवार्िसत व जगातील अत्याधुिनक उत्पादनप तींचा अवलंब 
करणारा सु िस  उ ोगपती हे ी फोडर् याचंी मोठी िविचतर् व अभदर् युती अमेिरकेत झाली होती. 

 
पिह या महायु ाच्या अखेरी हे ी फोडर्चे मन कडवटपणाने व वैफ याने भरून गेले होते. 

यु ाकाळात फोडर्ने युरोपात पाठिवले या शातंता–जहाजाच्या क पनेचा पूणर् बोजवारा उडून, तो 
उ ोगपती सवार्ंच्या िंटगलीचा िवषय बनला होता. त्याच्या धं ाच्या िव ताराकिरता वॉल ि टर्टकडून कजर् 
िमळण्याबाबत बरीच खळबळ झाली अस यानेही तो नाराज होता. धं ाच्या दृ ीने त्याच्या अंगी िवशषे 
गुणव ा असली तरी मूलतः खऱ्या अथार्ने तो िशिक्षत नस याने त्याच्या सवर् अडचणींकिरता केवळ ज्यचू 
जबाबदार आहेत असे सागंत जे हा ेत रिशयन्स त्याच्याकडे गेले ते हा त्यावर त्याचा चटक  िव ास 
बसला. त्याचं्या त्या िवधानाचा पुरावा हणून ेत रिशयानानंी ‘ ोटोको  ऑफ िझऑन’ हे पु तक फोडर्ला 
सादर केले. त्याचे काळजीपूवर्क वाचन के यानंतर, त्याच्या पुढील सवर् सम याकंिरता ज्यू जबाबदार 
अस याची त्याची खातर्ी पटली; व ज्यिूवरोधी बनावट कागदपतर्ानंा रा टर् यापी िस ी देण्याच्या हेतूने 
त्याने ती कागदपतेर् त्याच्या ‘िडअरबोनर् इंिडपडेट’ या वृ पतर्ात छापली. 

 
त्याचा पिरणाम असा झाला की कर्ातंीनंतर अमेिरकेत िनघून आलेले रिशयन अमीर उमराव, ेत 

दहशतवादी, ज्यूंवर ह े आयोिजत करणारे ‘ लॅक हंडर्ेड ’ व झारकालीन गु  पोलीस या सवार्ंची डेटर्ॉईट 
येथील फोडर्च्या मोटर कारखान्यात एकच गदीर् झाली. ज्यूंच्या कर्ािंतकारी कटकार थानामुंळे खु  
अमेिरकन सरकारला धोका िनमार्ण झाला असून अमेिरकेतील उदारमतवादी अमेिरकनावंर पाळत 
ठेवण्यासाठी, सोिवएत–िवरोधी– ितिकर्यावादी योजनानंा सवर्तोपरी ोत्साहन देण्यासाठी व ज्यू–िवरोधी 
गावग पाचं्या आधारे अमेिरकेतील ज्यूंिवरु  जोमाने चार चालिवण्यासाठी, ेत रिशयनाचं्या 
देखरेखीखाली एक फार मोठी गु  संघटना उभारण्यात आली. 

 
या संघटनेचे मध्यवतीर् कायार्लय फोडर् मोटार कंपनीत होते. संघटनेच्या सद यानंा खास साकेंितक 

कर्माकं देण्यात आले होते. इ.जी. लायबो ड या फोडर्च्या वीयसिचवाचा कर्माकं १२१ ए.ए . होता; 
‘िडअरबोनर् इंिडपडट’ या फोडर्वृ पतर् संपादकाचा–ड लू. जे. कामेरॉन याचा कर्माकं १२२ एक्स होता. तर 
‘ ोटोकोल’ चे इंिग्लशमध्ये भाषातंर करणारी बोिरस ासोलची मदतनीस नताली बोगोली िहला २९ एच्. 
हा कर्माकं देण्यात आला होता. 
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अमेिरकन लोकजीवनाच्या त्येक के्षतर्ात फोडर्च्या संघटनेने िशरकाव केला. अमेिरकेतील 
आघाडीची वृ पतेर्, सु िस  िव ापीठे व महामंडळे, एवढेच न हे तर अमेिरकन सरकारच्या िनरिनरा या 
घटक सं था यात वशे िमळवनू घेऊन संघटनेचे सद य कारवाया करीत होते. अमेिरकन सरकारच्या 
ल करी गु हेर खात्याचा माजी सद य डॉ. हॅिरस टून फोडर्च्या तथाकिथक गु हेर सेवचेा मुख बनला. 
फोडर्च्या कटकार थानी यंतर्णेच्या त्या िवभागात मुख हणून १०३ ए. हा त्याचा साकेंितक कर्माकं होता. 
सोिवएत व ज्य–ूिवरोधी चाराकिरता मुख अमेिरकन उदारमतवा ाबं ल गु  मािहती िमळिवणे हे त्याचें 
मुख्य काम होते. चौकशीसाठी त्यानंी तयार केले या उदारमतवा ाचं्या का या यादीत इतर अनेक 
नेत्याबंरोबर, वुडर्ो िव सन, रे हरंड जॉन हायेन्स, हेलन केलर, न्यायाधीश ुजेस व डँीज याचंीही नाव े
होती. अमेिरकन सरकार उलथून पाडण्याकिरता ज्यूंनी चालिवले या कार थानात ा मंडळींचा उपयोग 
करून घेण्यात येत होता, असे फोडर्च्या गु हेर सेवनेे आप या गोपनीय अहवालात नमूद केले होते. 

 
या गु हेर सेवेने केले या चौकशीचा िन कषर् फोडर्च्या ‘िडअरबोनर् इंिडपडट’ या वृ पतर्ात िस  

करण्यात आला. याच वळेी ‘ ोटोकोल ऑफ िझऑन’ या पु तकालाही त्या वृ पतर्ात कर्मशः िस ी िदली 
जात होती. वुडर्ो िव सनिवषयी त्या वृ पतर्ाने केलेले भा य त्या दृ ीने नमुनेदार आहे– 

 
‘रा टर्ाध्यक्ष असताना िव सन याचंा ज्यूंशी मोठा िनकटचा संबंध होता. त्याचं्या शासनात 

ामुख्याने ज्यूंचाच भरणा होता हे सवार्ंना िवदीत आहेच. एक ज्ये  ेसिबटेिरयन हणून िखर् न िवचार ते 
जाहीरपणे य  करीत असले तरी त्याचें ज्यू सहकारी त्याचें पाय नेहमीच मागे ओढीत असत.’ 

 
िविलयम हॉवडर् टा ट याचं्याब ल ‘िडअरबोनर् इंिडपडट’ मध्ये जी मािहती कािशत झाली होती 

ितचा समारोप पुढील पिरच्छेदाने करण्यात आला होता– 
 
‘ज्यूंचा िवरोध करण्याचा िविलयम हॉवडर् टा टने कसा यत्न केला व शवेटी ज्यूंनी टा टला कसे 

मोडून काढले याची ही कथा आहे. वतःचे समथर्न करताना ज्यू लोक ज्या सु िस  य ींचा उपयोग 
करून घेतात, त्या मंडळींच्या गटात टा ट आता सामील झाला आहे ही गो  त्या दृ ीने लक्षणीय आहे.’ 

 
ज्यूंची नाल ती व बदनामी करणाऱ्या न यान या गो ी व त्याचं्यािवरु  बनावट कागदपतेर् गोळा 

करण्याकिरता फोडर्च्या संघटनेच्या अनेक मुख ह तकानंा महासागरापलीकडे हजारो मैल दूरपयत 
पाठिवण्यात आले. त्यापैकी एक ह तक होता तो ेत रिशयन रोिदओनोव. याला जपानमधील ेत रिशयन 
वसाहतीतून ज्यू–िवरोधी महत्त्वाचे चार सािहत्य िमळिवण्याकिरता जपानला पाठिवले गेले. अमेिरका 
सोडण्यापूवीर् फोडर् संघटनेचा एक मुख सद य चालर्  ड लू. ि मथ याला रोिदओनोवने एक तार 
पाठिवली ती अशी– 
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“माझ्या अटी पुढील माणे आहेत: येत्या सहा मिहन्यात ठर या माणे तु हाला हव ेते सािहत्य मी 
पुरवीन; त्या मोबद यात तु ही दरमहा १५०० अमेिरकन डॉलसर् याकोहामा बकेँत आगाऊ जमा करावे, व 
त्यािशवाय तु हाला आतापयत पुरिवले या सािहत्याची िंकमतही तु ही ावी.’ 

 
फोडर् मोटार कंपनीत िनमार्ण झाले या पिरि थतीबाबत नंतर डेन्माकर् ला अमेिरकन ितिनधी 

हणून गेलेला सु िस  अमेिरकन वृ पतर्कार नॉमर्न हॅ सगुडने िलिहले– 
 
फोडर्चे गु हेर ज्या कारे काम करीत होते त्यावरून या देशात त्याचं्या त्या कारवायामुंळे 

खरोखरीच ज्यिूवरोधी दंगे उसळणार की काय असे वाटू लागले. रिशयात लॅक हंडर्े च्या काळात जी 
लक्षणे िदसत होती ती सवर् लक्षणे फोडर्च्या वतुर्ळात िदसत होती. राजकीय दृ ा इितहासाची पुनरावृ ी 
होणार असे वाटत होते....’ 

 
इंग्लंडमधील हे ी डेटरिंडग व जमर्नीतील ि  थायसेन या उ ोगपतीं माणे अमेिरकन मोटार 

स ाट हे ी फोडर् हा जागितक बो शिेवझम–िवरोधाशी व झपा ाने बळ होणाऱ्या फािसझमशी पूणर्पणे 
समरस होऊन गेला होता. ८ फे ुवारी १९२३ च्या न्ययूॉकर्  टाई सच्या अंकात ब हेिरयाच्या कायदेमंडळाचा 
उपाध्यक्ष आऊएर यानंी उघडपणे िनवदेन केले,– 

 
‘अमेिरकेतील ज्यू–िवरोधी मुख हे ी फोडर् याने िहटलरच्या चळवळीला काही माणात 

दर् यसहा य केले याची बातमी बरेच िदवसापंासून ब हेिरयन िडएटला होती. एका वषार्पूवीर् जे हा फोडर्च्या 
एका ह तकाने िवशाल जमर्नीचा कु िस  पुर कतार् डायिटर्च आइचाटर् याच्याशी संपकर्  साधला ते हापासून 
फोडर्ला ब हेिरयातील ज्यिूवरोधी चळवळीत रस वाटू लागला. त्याचा तो ह तक अमेिरकेत परत जाताच 
फोडर्चा पैसा युिनकला येऊ लागला. िहटलर तर, त्याला फोडर्ची मदत अस याब ल उघडउघड ौढी 
िमरवतो, व एक ज्यू िवरोधक हणून तो फोडर्ची भरमसाट शसंा करतो.’ 

 
युिनकच्या कानिलयस टर्ीटवरील िहटलरच्या छो ाशा कायार्लयात चौकटीत बसिवलेला 

एकच फोटो िंभतीवर टागंलेला होता–हे ी फोडर्चा. 
 
िसडने रॅलीची अखेर 
 

अमेिरकेत आ यानंतर लागलीच फोडर्च्या ज्य ू िवरोधी व सोिवएत-िवरोधी संघटनेशी सहकायर् 
करून रॅलीने कामाला ारंभ केला होता. अमेिरकेत बो शिेवकाकंिरता गु पणे काम करणाऱ्या सवर् 
लोकाचंी यादी त्याने फोडर्च्या ह तकाचं्या मदतीने तयार केली होती. [ज्या अमेिरकनानंा सोिवएत रिशयाब ल 
सहानुभतूी असेल, िंकवा ज्यानंी पूवीर् के हातरी त्या रा टर्ाब ल अनुकूल असे अवाक्षरही कोठे उ ारले असेल, अशा सवर् मुख अमेिरकनाचंी नावे 
त्या यादीत होती. नंतरच्या काळात ती यादी अमेिरकन फािस ट व नाझी ह तक यानंा चागंली उपयु  ठरली. ज्य-ूिवरोधी चारक एिलझाबेथ 
िडिंलग िहने या व अशाच काही या ाचंा ितच्या कु िस  ‘रेड नेटवकर् ’ या पु तकाचे संपादन करण्याकिरता उपयोग करून घेतला. जॉजर् 
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िस हे टर हायरेक, कनर्ल एमसर्न, ऑ कर फॉस व अन्य नाझी ह तक, आिण अमेिरकेतील पचंम तंभीय यानंी त्याचं्या चारकायार्त याच 
मािहतीचा भरपूर वापर करून घेतला.] 

 
रॅलीच्या यत्नाने अमेिरकेतील ज्यू व लोकशाही-िवरोधी चळवळीचा व युरोप-आिशयातील 

आंतरार् टर्ीय बो शिेवकिवरोधी संघटनेचा पर पर संबंध थािपत झाला. १९२५ च्या वसंतात बो शिेवझम-
िवरोधाच्या नावाखाली कायर् करणारे आंतरार् टर्ीय फािस ट चार व हेरिगरी कदर् अशा कारे िनमार्ण झाले. 

 
दर यान युरोपातील त्याच्या ह तकाशंी रॅलीचा िनकटचा संपकर्  होताच. रेवाल, हेलिंसकी, रोम, 

बिर्लन व सोिवएत-िवरोधी कार थाने करणाऱ्या अन्य कदर्ाकंडून त्याला िनयमीत बात या कळत होत्या. 
त्याच्या ॉडव े ऑिफसमध्ये रॅलीला येणारी बरीचशी पतेर् साकेंितक भाषेत िंकवा धं ािनिम  पतर् 
िलिह याचा देखावा करून, त्या पाठीमागे अदृ य शाईने िलिहलेली असत. 
 

या पतर्ातं युरोपातील सोिवएत-िवरोधी चळवळीसंबंधी तपशीलवार मािहती असे. सािवन्कोवच्या 
कटकार थानाचा पूणर् बोजवारा उडा यानंतर काही काळ सोिवएत-िवरोधकाचें नैितक बळ कोसळले होते. 
‘गर्ीन गाडर् ’ संघटना फुटली होती व त्याच्या िव कळीत झाले या लहानसहान गटाचें सद य आता 
धंदेवाईक दहशतवादी िंकवा दरोडेखोर बनले होते. त्याचं्यातील पर पर असूया व शतर्तु्व यामुळे अन्य 
सोिवएत-िवरोधी गटाचं्या नीितधैयार्वरही िवघातक पिरणाम झाला होता. त्यानंी योिजलेली महान 
ितिकर्या काही काळ तरी लाबंणीवर टाकावी लागणार अशी लक्षणे िदसत होती. 

 
या संदभार्त िमसे  रॅिलने केलेली न द सूचक आहे. ती िलिहते–‘रिशयाबाहेर त्याने (रॅलीने) 

केले या कायार्मुळे सोिवएताबं ल परकीय रा टर्ाचं्या मनात खर शतर्तु्व िनमार्ण होत होते हे खरे. परंतु 
त्यक्ष ितकर्ातंीला सुरुवात हावयाची ती रिशयातच झाली पािहजे हे िसडनेने बरोबर ओळखले होते. 
मा को येथील काही संघटनानंी व लंडनहून देर् कोवने त्या संदभार्त िसडनेशी बोलणे लावलेही होते. पण तो 
सावधपणे पावले टाकीत होता...’ 

 
त्या वसंतात ए तोिवयातील रावेल येथून आले या एका पतर्ाने मातर् रॅली चागंलाच उ ेिजत 

झाला. त्याचा जुना िमतर् कमाडंर ई याने साकेंितक भाषेत ते पतर् िलिहले होते. महायु काळात ि िटश 
गु हेर खात्यात त्याने रॅलीबरोबर काम केले होते; व आता तो एका बाि टक राज्यात ि िटश कौन्सुलर 
सेवते नोकरीला होता. २१ जानेवारी १९२५ रोजी कमाडंर ई ने िलिहले होते– 
 
ि य िसडने, 
 

‘कर्ा नो तोनोव पितपत्नी माझ्यातफ तुला पॅिरस येथे भेटतील. कॅिलफोिर्नयाहून तुझ्याकिरता 
िनरोप आहे असे सागंून उमरख यामची रुबाई असलेली एक िच ठी ते तुला देतील. तुला त्याची आठवण 
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असेलच. या करणात पुढे पाऊल टाकण्याची तुझी तयारी असेल तर तू त्यानंा मु ामाला ठेऊन घे. तसे 
नसेल तर तू त्यानंा फ  ‘धन्यवाद, शुभ िदन’ एवढेच हण.’ 

 
त्या साकेंितक पतर्ातील कर्ा नो तोनोव हणजे सोिवएत-िवरोधी ह तक शु झ व त्याची पत्नी हे 

होते; कॅिलफोिर्नया हणजे सोिवएत संघ, व उमरख यामची रुबाई हणजे एक िनरोप असा अथर् होता. 
 
कमाडंर ई ने पुढे िलिहले होते–‘त्याचं्या धं ाब ल सागंायचे तर, ते ज्या उ ोगाचे ितिनधी 

आहेत त्याचा युरोप व अमेिरका येथील बाजारपेठावंर भिव यात चागंलाच पिरणाम होणार आहे. दोन वष 
तरी त्याचंा उ ोग चागंला भरभराटेल अशी त्याचंी अपेक्षा नाही; परंतु त्यानंा ोत्सािहत करू शकेल अशी 
पिरि थती बहुधा लवकरच िनमार्ण होईल. तो उ ोग फार मोठा आहे. त्याब ल अिधक वाच्यता आताच 
योग्य नाही... मातर् त्या धं ात सहभागी होण्यास एक जमर्न गट अत्यंत उत्सुक आहे,. िशवाय च व 
इंिग्लश गटाचंाही लवकरच सिकर्य सहभाग िमळेल अशी खातर्ी आहे... 

 
रिशयात तो धंदा कसा चालला आहे याब ल कमाडंर ईने कळिवले, ‘या सवर् उ ोगाच्या पाठीशी 

असले या मुख य ीचे नाव सध्याच कळिवण्यास ते तयार नाहीत. परंतु एक गो  मातर् िनि त की 
त्यापैकी काही जण सोिवएत सरकार-िवरोधी गटाचे सद य आहेत. एकंदर करणाबाबत आत्यंितक गु ता 
राखण्याची गरज तुझ्या लक्षात येईलच. आतापयत तू कायार्िन्वत केलेली योजना मोठी हािनकारक ठरून 
ढासळली अस याने, ही योजना तू राबव ूशकशील असे वाटले हणून मु ाम कळवीत आहे.’ 

 
या पतर्ाच्या आधारे रॅलीच्या हालचाली सुरू झा या. तो व त्याची पत्नी यानंी ६ ऑग ट १९२५ रोजी 

न्ययूॉकर्  सोडले. स बरमध्ये ती दोघे पॅरीस यथे येऊन पोहोचली. लागलीच कमाडंर ई ने कळिव या माणे 
त्याने शु - शी संपकर्  साधला. त्याचं्या भेटीत त्यानंी रिशयातील एकंदर पिरि थतीचा बारकाईने आढावा 
घेतला. लेिननच्या िनधनानंतर तेथे िलआँ टर्ा कीच्या नेतृत्वाखाली िवरोधकाचंी एक यापक वरूपाची 
चळवळ, टािलन राजवट उलथून पाडण्याच्या उि ाने गु पणे संघिटत करण्यात येत होती. या घटनेचे 
महत्त्व रॅलीच्या साहिजकच तात्काळ लक्षात आले. रिशयातील टािलन िवरोधकाचं्या नेत्याशंी यि गत 
संपकर्  साधण्यास तो उत्सुक झाला. गु  ह तकां ारा दोन्ही पक्षात िनरोपािनरोपी होऊन, रिशयात चालू 
असले या चळवळीच्या ितिनधीला रॅलीने िफनलंड-सोिवएत सीमेवर भेटाव े अशी यव था करण्यात 
आली. बो शिेवक िवरोधी संघटनेचा सद य असलेला, व रॅलीचा िमतर् असलेला िफिनश ल कराचा सव  
अिधकारी त्याकिरता रॅलीला सोिवएत सीमेपिलकडे नेण्याची यव था करणार होता. त्या हेतूने रॅली 
हेलिंसकी येथे गेला. यावेळी त्याची पत्नी पॅिरस येथेच रािहली होती. ‘रिशयामध्ये खरोखरच अत्यंत 
महत्त्वाच्या घटना घडत आहेत. त्यामुळे यावळेी माझे तेथे जाणे बहुधा साथर्की लागणार,’ असा आशावाद 
रॅलीने ितला िलिहले या पतर्ात य  केला. 

 
त्यानंतर एका आठव ाने, २५ स बर १९२५ रोजी, रॅलीने िवबोगर् येथून घाईघाईने आप या 

पत्नीला एक िच -ठी पाठिवली– 
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‘पेटर्ोगर्ाड व मा को येथे तीन िदवसाकिरता माझे जाणे अत्याव यक झाले आहे. आज रातर्ी मी तेथे 

जाण्यास िनघत आहे, व मंगळवारी सकाळी परत येईन. याबाबत मला एक गो  आवजूर्न तुला सागंािवशी 
वाटते ती अशी की माझे तेथे जाणे अगदी अत्याव यकच आहे व त्यात मुळीच धोका नाही अशी खातर्ी 
अस यामुळेच मी जात आहे. माझ्या बाबतीत काही िवपरीत घडेल अशी शक्यता जवळजवळ नाहीच. पण 
तसे काही बरेबाईट झाले तर तू कोणतीही हालचाल करू नयेस. एक तर त्याचा काही उपयोग होणार 
नाही आिण दुसरे हणजे बो शिेवक्स माझ्या बाबतीत त्यामुळे उगीचच सावध मातर् होतील. रिशयात मला 
अटक झालीच तर ती अगदी िकरकोळ कारणाकिरता होईल व त्यातून मला सोडिवण्याकिरता माझे नवे 
िमतर् चागंले समथर् आहेत.’ 

 
ि िटश गु हेर खात्याच्या सेवतेील कॅ न िसडने रॅली याने िलिहलेले ते अखेरचे पतर् होते. 
 
या पतर्ानंतर अनेक आठवडे उलटले तरी िमसे  रॅलीला ितच्या पतीब ल काही बातमी कळली 

नाही. ते हा ितने पॅिरस येथील रॅलीची सहकारी मारी शु  िहच्याशी संपकर्  साधला. त्या दोघींच्या 
भेटीचा वृ ातं व मारी शु ट  कडून कळलेली हकीकत याचंी न द िमसेस रॅलीने आप या मृतीगंर्थात 
केली आहे. मारी शु ट ने िमसेस रॅलीला सािंगतले– 

 
‘तुमचे यजमान जे हा इथे आले ते हा आमच्या संघटनेसंबधंीची सवर् पिरि थती मी त्यानंा समजावनू 

सािंगतली होती. मा को येथील काही मुख बो शिेवक अिधकारी आमच्या बाजूचे आहेत व जर त्याचं्या 
सुरिक्षततेची हमी िदली गेली तर सध्याची तेथील राजवट उलथून पाडण्याकिरता आप याशी सवर्तोपरी 
सहकायर् करण्यास ते उत्सुक आहेत असे मी त्यानंा सािंगतले. एकंदर कायर्वाहीबाबत कॅ न रॅली ारंभी 
काहीसे साशकंच होते. सोिवएत रिशयातील कटकार थाने करणारा सरकार-िवरोधकाचंा गट खरोखर 
शि शाली असला तरच तेथील सरकार उलथून पाडण्याच्या कायार्त त्यानंा परकीय मदत देता येईल असे 
रॅली हणाले. ते हा रिशयातील आपली संघटना चागंली बळ व सुसंघिटत अस याचे मी त्यानंा 
खातर्ीपूवर्क सािंगतले...’ 

 
िफनलंडमधील िवबोनर् या गावी रिशयातील कटवा याचं्या यंतर्णेचे ितिनधी व रॅली याचंी भेट 

कशी घडवनू आणली गेली तेही मारी शु ने सािंगतले. ‘त्या ितिनधींच्या बोलण्यामुळे, िवशषेकरून 
बो शिेवक राजवटीत मो ा उ  पदावर असले या परंतु आतून आतून सध्याच्या तेथील राजवटीचा क र 
शतर्ू बनले या कटवा याचं्या नेत्यामुंळे रॅली चागंलाच भािवत झाला,’ 

 
त्यानंतर दुसरेच िदवशी त्याचं्या िदमतीला देण्यात आले या िफिनश ग ती सैिनकाबंरोबर रॅली व 

रिशयन कटवाले रिशयन सीमेच्या िदशनेे िनघाले. त्यानंा माझ्या शुभेच्छा देण्यास मी सीमेपयत 
त्याचं्याबरोबर गेले होते. रातर् होईपयत सीमेवरील नदीकाठी एका िफिनश घरात ते रािहले. नदी 
िकनाऱ्याच्या त्या भागात कोणी लाल ग ती सैिनक तर नाही ना याची खातर्ी करून घेत आ ही तेथे बराच 
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वळे थाबंलो. पण सवर्तर् शातं िदसत होते. शवेटी िफिनश सैिनकापैंकी एकजण मो ा सावधिगरीने हळूच 
पाण्यात उतरला. त्याच्या पाठोपाठ तुमचे यजमानही िनघाले...’ 

 
िमसेस शु ट ने रॅलीला पाण्यात उतरताना पािहले ते अखेरचेच. रॅलीच्या साहसाची ती कथा 

सागंून संपताच ितने रिशयन वृ पतर् ‘इझविेत्सया’ चे एक कातर्ण िमसेस रॅलीच्या हाती िदले. त्यात मजकूर 
होता– 

 
“स बर २८–२९ च्या रातर्ी बेकायदेशीर कारवाया करणाऱ्या चार लोकानंी िफिनश सीमा 

ओलाडंण्याचा यत्न केला. त्यापैकी दोघे त्यावळेी करा या लागले या गोळीबारात ठार झाले; एक िफिनश 
सैिनक पकडला गेला, व गोळीबारात झाले या जखमामुंळे चौथा इसम नंतर मरण पावला.” 

 
या घटनेचा तपशील थोडेच िदवसात िस  झाला. सीमा ओलाडंण्यात रॅलीला यश िमळाले होते. 

रिशयातील टॅिलन-िवरोधी गटाच्या सद याशंी त्याची बोलणीही झाली. तेथून तो परत िनघाला. परंतु 
िफनलंडच्या सीमेवर तो व त्याचे अंगरक्षक यावंर तेथील सोिवएत सीमारक्षकानंी अक मात ह ा केला. 
रॅली व त्याच्या सहकाऱ्यानंी िनसटून जाण्याचा यत्न केली, ते हा सीमारक्षकानंी गो या झाड या. त्यात 
कपाळाला गोळी लागून रॅली मारला गेला. 

 
यानंतर बरेच िदवसपयत मार या गेले या यि ची ओळख सोिवएत अिधकाऱ्यानंा पटली न हती. 

त्याब लची प ी शहािनशा झा यानंतर मातर् लागलीच ि िटश गु हेर सेवचे्या कॅ न िसडने रॅलीच्या 
मृत्यचूी अिधकृत घोषणा त्यानंी केली. 

 
‘२८ स बर रोजी, ‘रिशयातील अलेकुल या खे ानजीक कॅ न िसडने रॅली ओ.जी.पी.य.ू 

सैिनकाकंडून मारला गेला असा’ दोनच ओळींचा मजकूर गृ सं कार या सदराखाली लंडन टाई समध्ये 
िस  झाला होता. 
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करण ११ 

 
यु ाचे आवाहन 

 
 

१९२४–२५ च्या काळात जागितक राजकारणात वरवर शातंता िदसत असली तरी त्याखाली मातर् 
असंतोषाचे भयानक वादळ दाटून आले होते. सा ाज्यवा ाचं्या टाचेखाली भरड या गेले या िनरिनरा या 
वसाहतीत रिशयन कर्ातंीमुळे नवी आशा प िवत झाली होती. त्याचं्यात उफाळून येत असले या 
रा टर्वादामुळे वसाहतवादी सा ाज्यवादाचा डोलारा डळमळीत होत होता. 

 
१९२६ च्या वसंतात वादळाला ारंभ झाला. चीनमध्ये कोिंमटागं व सा यवादी याचं्या संयु  

आघाडीने पा ात्य सा ाज्यवा ाचं्या हातातील बाहुले बनलेली चीनची  हुकुमशाही राजवट उलथून 
पाडली व वतंतर् चीनची थापना केली. 

 
त्याबरोबर संपूणर् आिशयात व पा ात्य जगात सोिवएत-िवरोधी चाराला आगळीच धार आली. 

व तुतः चीनमधील कर्ातंी हणजे अंतगर्त व परकीय जुलुमाखाली भरड या गेले या को ावधी सामान्य 
जनतेने केलेला एक उत् फूतर् उठाव होता. तरीही, ती कर्ातंी हणजे, मा कोने केले या कटाचीच एक 
फल ुती होती असा आरडाओरडा उ रवाने सुरू झाला. 

 
आिशयात बो शिेवझमिवरु चा बालेिक ा बनून लढा देण्याची तयारी मो ा तत्परतेने जपानच्या 

स ाटाने दशर्िवली. पा ात्य स ाचं्या ोत्साहनाने चीनमधील कर्ातंी दडपून टाकण्याकिरता त्या रा टर्ात 
ह तके्षप करण्याची िस ता जपान करू लागले. जपानचा धानमंतर्ी जनरल तनाका याने जपानी 
स ाटाला, जपानच्या सा ाज्यवादी उि ाचंी रूपरेषा प  करणारे त्याचे सु िस  िनवदेन सादर केले– 

 
संपूणर् जगावर िवजय िमळवायचा असेल तर थम आपण चीन िंजकून घेणे आव यक आहे. तसे 

झाले की संपूणर् आिशयातील रा टर्ावंर आपली चागंली जरब बसेल व ती रा टर्े आप याला शरण येतील...व 
संपूणर् पूवर् आिशया आपला आहे हे जगाला कळून चुकेल. एकदा चीनची संप ी-साधनसामुगर्ी आप या 
हाती आली की भारत, इंडोनेिशयन ीपसमूह, आिशया मायनर, मध्य आिशया, एवढेच न हे तर युरोपही 
आपण िंजकून घेऊ शकू. पण माचूंिरया व मंगोिलया यावंर िनयंतर्ण िमळिवणे हे अथार्तच् आपले पिहले 
पाऊल असले पािहजे. कारण आज ना उ ा आप याला सोिवएत रिशयािवरु  लढावचे लागणार आहे... 
तसेच चीन प े पणाने आप या ता यात घ्यावयाचे असेल तर थम आपण अमेिरकेला िचरडले पािहजे.’ 
[नंतरच्या काळात जपानचे ‘माईन काफं’ हणून िस  झालेले हे ‘तनाका मेमोरडँम’ हे १९२७ मध्ये िलिहले गेले व माचुंिरयाचा तरुण माशर्ल चागं 
सुह-िलआँग याने एका जपानी ह तकाकडून िवकत िमळिव यानंतर ते १९२९ मध्ये िस  झाले. ‘चायना कौिन्सल ऑफ द इिन् ट ूट ऑफ 
पॅिसिफक िरलेशन्स’ यानंी ते िनवेदन अमेिरकेत कािशत करून जगापुढे ठेवले.] 
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माचर् १९२७ मध्ये जपानी ह तक असले या चीनमधील कु िस  सरदार चग सो-लीन याने पेिंकग 

येथील सोिवएत दूतावासावर ह ा केला; व बो शिेवक नेते चीन िवरु  करीत असले या कटाचा पुरावा 
त्याच्या हाती लाग याचे त्याने घोिषत केले. चीनमध्ये ितकर्ातंीला सुरुवात करण्याची ही पूवर्तयारी होती. 
जपानचे ोत्साहन, व इंग्लंड व ान्स याचंी राजनैितक मान्यता, श ा े व पैसा पुरिवण्याचे िदलेले 
आ ासन या बळावर चगँ काय-शकेच्या नेतृत्वाखाली कोिंमटागंच्या ल कराने एकाएकी सा यवा ाशंी 
त्याचंी असलेली संयु  आघाडी मोडली व त्याचं्या तोपयतच्या त्या कर्ािंतकारी दो तावंर ह ा चढिवला. 
क लीचे सतर् सुरू झाले. उदारमतवादी अस याच्या आरोपावरून िंकवा सा यवा ाबं ल सहानुभतूी 
अस याच्या नुसत्या संशयावरून हजारो िचनी कामगार, शतेकरी, िव ाथीर् याचंी शाघंाय, पेिंकग व इतर 
शहरात धरपकड होऊन अनेकानंा गो या घालण्यात आ या. अनेकानंा हालहाल करून मारण्यात आले. 
हजारो छलिशिबरातं डाबंले गेले. संपूणर् चीनभर यादवी यु ाचा ड ब उसळला. 

 
संपूणर् आिशयात वातंत्र्य चळवळीची तोपयत सु ाव थेत असलेली श ी चीनमधील कर्ातंीने 

खडबडून जागृत केली. इंडोचीन, हदेश, भारत या रा टर्ातं चागंलीच खळबळ माजली. यामुळे भयगर् त 
होऊन सा ाज्यवादी रा टर्े बो शिेवझमपासून रक्षण हाव ेयाकिरता आशाळभतूपणे जपानकडे पाहू लागली. 
त्याचवळेी बो शिेवझम िवरोधाला पिरि थती अनुकूल आहे असे वाटून युरोपीय रा टर्ातील ल करवा ानंीही 
तोपयत थं ा ब त्यात पडले या बो शिेवक-िवरोधाच्या व मा कोवरील ह याच्या जुन्या योजना पुन्हा 
बाहेर काढ या. 
 

१९२५–१९२६ मध्ये लोकान  येथील आंतरार् टर्ीय पिरषदेत इंिग्लश व च मु त ी सोिवएत 
संघािवरु  संयु  कायर्वाही करण्याकिरता जमर्नीशी हातिमळवणी हावी हणून िजवाचा आटिपटा करीत 
होते. 

 
२३ ऑक्टोबर १९२४ रोजी मचेँ टर येथे केले या भाषणात ि िटश टोरी व ा ड लू. सी. ए. 

ऑ सर्बी गोर याने लोकान  पिरषदेमागील मुख्य मु ा अगदी अचूकपणे प  श दात माडंला– 
 
‘आप या जीवनकाळात ज्या दु  व अनथर्कारी श ी उदयाला आ या आहेत त्यानंा आवर 

घालण्याकिरता संपूणर् िखर् न सं कृतीचे ऐक्य अत्याव यक आहे. लोकान  येथे सुरू असले या 
पिरषदेमागील मुख्य मु ा मला तरी एकच िदसतो–तो हणजे आपले भिवत य ब ा पाि मात्य रा टर्ाशंी 
िनगडीत आहे असे जमर्नी मानणार आहे, की पा ात्य सं कृतीच्या िवनाशाकिरता ते रा टर् रिशयाशी 
सहकायर् करणार आहे? 

 
‘लोकान  पिरषदेला आज अनन्यसाधारण महत्त्व आहे ते ा दृ ीने की जमर्नीचे सध्याचे सरकार हे 

रिशयापासून दुरावनू आपले नाते पि मी रा टर्ाशंी जोडीत आहे.’ 
 



 

अनुकर्मिणका 

ान्समध्ये धानमंतर्ी रेमंड पॉईनकेर, सोिवएत रिशयावर जमर्नीसह सवर् युरोपीय रा टर्ानंी ल करी 
आकर्मण कराव े असे जाहीरपणे, आगर्हाने ितपािदत होता; बिर्लनमध्ये जमर्न सा ाज्यवादी व 
लोकशाहीिवरोधी, वृ पतेर् बो शिेवझमचा िनःपात होण्याचा क्षण नजीक आला अस याचे घोिषत करीत 
होती; तर नाझी पक्षाशी जवळीक असलेले ल करी नेते व उ ोगपती याचं्याशी बराच िवचारिविनमय 
के यानंतर, जनरल मकॅ्स हॉफमन, त्याची सोिवएत संघािवरु च्या यु ाची योजना ि िटश पररा टर् खाते, 
पालर्मटचे िनवडक टोरी सद य व ि िटश ल करी अिधकारी याचं्यापुढे ठेवण्याकिरता घाईघाईने लंडनला 
गेला. 

 
५ जानेवारी १९२६ रोजी सकाळी लंडनच्या ‘मॉिनग पो ट’ ने सर हे ी डेटरिंडग याचे एक पतर् 

िस  केले. सोिवएत रिशयािवरु  पुन्हा न याने ल करी ह तके्षप करण्याच्या योजना आख या जात 
अस याचे त्याने त्या पतर्ात घोिषत केले होते. 

 
‘...काही मिहन्यातच रिशया पाि मात्य सं कृतीच्या के्षतर्ात परत येईल. परंतु त्यावळेी झार 

सरकारपेक्षा अिधक चागंले व सक्षम सरकार रिशयात थािपत झालेले असेल. हे वषर् संपण्यापूवीर्च 
रिशयातील बो शिेवझम संपु ात येणार हे न ी. तसे होताच सवर् जगाकडून रिशयाला कज िमळू 
लागतील; व धं ाचं्या भरभराटीकिरता क  करण्यास उत्सुक असले या सवार्ंकिरता त्या रा टर्ाची ारे 
खुली होतील.’ 

 
‘रॉयल डच’ च्या अध्यक्षाने सोिवएत राजवटीच्या अखेरीची िनि त अशी वळे जाहीर केली आहे 

त्या अथीर् तत्संबधंी त्याच्याजवळ न ीच काहीतरी सबळ कारण असले पािहजे,’ असे भा य उज या गटाचा 
सु िस  च पतर्कार जॉि स बेनि हल याने त्यावळेी डेटरिंडगच्या त्या व यावर केले होते; तर, ३ माचर् 
१९२७ रोजी ि िटनच्या हाऊस ऑफ लॉडर्  मध्ये गेर् याने व य केले की ‘सोिवएत सरकार हे खऱ्या अथार्ने 
रा टर्ीय सरकार नाही. जसे च सरकार च आहे िंकवा जमर्न सरकार जमर्न आहे, तसे सोिवएत सरकार 
रिशयन नाही.’ 

 
२७ मे १९२७ रोजी ि िटश पोिलस व गु चर सेवचे्या ह तकानंी लंडन येथील सोिवएत यापारी 

संघटनेच्या (अक स) कायार्लयावंर छापे घातले. तेथील कमर्चाऱ्यानंा अटक केली. सवर् कायार्लयाचंी 
झडती घेऊन आजूबाजूच्या पिरसरातही शोधाशोध केली. ितजोऱ्या फोडून फाईली तपास या. एवढेच न हे 
तर गु  कागदपतर्ाचं्या शोधाथर् िंभतींना, छताला, जमीनीला मोठमोठी िछदेर् पाडली. त्यात आके्षपहर् अशी 
कागदपतेर् िंकवा अन्य कोणताही पुरावा त्यानंा सापडला नाही. तरीही ‘मॉिनग पो ट,’ ‘डेिलमेल’ 
यासंारख्या क र सोिवएत–िवरोधी वृ पतर्ानंी ‘अक स’ वरील छा यात ि टनिवरु च्या सोिवएत–कटाचा 
पुरावा हाती लाग याच्या बेफाम बात या छाप या. 

 
त्यापाठोपाठ ि टनच्या टोरी सरकारने सोिवएत संघाशी राजनैितक व यापारी संबधं तोडून 

टाकले. 



 

अनुकर्मिणका 

 
त्याच गर्ी मात बिर्लन व पॅिरस येथील सोिवएत कौन्सुलेट व अन्य कायार्लये यावंरही छापे 

घालण्यात आले. जून मध्ये पोलंड येथील सोिवएत राजदूत ही. आय. होईकोव याची वॉसार् येथे हत्या 
झाली. लेिननगर्ाड येथे भरले या बो शिेवक पक्षाच्या सभेवर बाँब फेकण्यात आले. [याचवळेी रिशयाच्या अंतगर्त 
के्षतर्ात टर्ॉ की व त्याचे सहकारी सोिवएत सरकार उलथून पाडण्याचा तयारीत होते. ७ नो हेबर १९२७ रोजी टर्ॉ कीने उठावाचा यत्न केला. 
त्यात त्याचे बरेच अनुयायी पकडले गेले; व खु  टर्ॉ कीला ह पार करण्यात आले.] 

 
हा सवर् िंहसाचार कोणत्या िदशनेे चालला आहे हे माशर्ल फॉकने लंडन येथील‘संडे रे ी’ या 

वृ पतर्ाला िदलेला मुलाखतीत सूिचत केले. ‘फे ुवारी १९१९ मध्येच, हणजे लेिननवादाच्या ारंभीच्या 
काळात, पॅिरसमध्ये भरले या राजदूताचं्या एका पिरषदेत मी असे प पणे सािंगतले होते की 
रिशयाभोवतीच्या राज्यानंा दारूगोळा व अन्य सािहत्य पुरिवले तर बो शिेवक धोक्याला कायमची मूठमाती 
देण्याची जबाबदारी पत्करायला मी तयार आहे. परंतु यु ामुळे ातं झाले अस याचे कारण पुढे करून 
दो त रा टर्ानंी माझी सूचना त्यावळेी फेटाळून लावली. अथार्त त्यानंतरच्या घटनानंी माझे हणणे सयुि क 
होते हे प  झाले आहे.’ 

 
जमर्नीतील नाझी पक्षाचा एक क र समथर्क अन ड रेशबगर् याला िलिहले या पतर्ात माशर्ल 

फॉकने हटले– 
 
‘युरोप खंडाच्या अध्यार्अिधक भभूागावर व आिशयाच्या िव तीणर् देशावर काही मूठभर जुलुमी 

गुन्हेगारानंा राज्य करण्यास मोकळे सोडाव े असे मानण्याइतका मूखर् मी नाही. परंतु ान्स व जमर्नी 
जोपयत एकतर् येत नाहीत तोपयत काहीच करता येत नाही. बो शिेवक–िवरोधी ल करी युतीचा खंबीर 
वतर्क जनरल हॉफमन याला, तो त्या दृ ीने करीत असले या यत्नाकिरता माझे अिभवादन पोचवावे.’ 

 
एकंदरीत यु ाचा रंगमंच तयार करण्याचे अटीतटीचे यत्न चालू होते. 
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करण १२ 

 
को ाधीश व घातपात 

 
 
पॅिरसमधील एक बठैक 
 

१९१८ तील िशिशराच्या एका सायंकाळी काही धना  रिशयन िनवार्िसत पॅिरसमध्ये अत्यंत 
गु पणे, गँर्ड बोलेवाडर् मागार्वरील एका उपहारगृहाच्या खाजगी भोजनकक्षात एकतर् जमले. त्या बठैकीची 
गंधवातार्ही कोणाला लागू नये याची सवर्तोपरी खबरदारी घेण्यात आली होती. झारकालीन 
को ाधीशाचं्या ‘तोगर् ोम’ या संघटनेच्या नेत्यानंी ती बठैक बोलािवली होती. जी. एन. नोबेल, एन.सी. 
डेिनसोव, लािदिमर िरयाबुिशन् की हे व यासंारखी जुन्या रिशयातील ख्यातनाम मंडळी बठैकीला हजर 
होती. 

 
हे सवर् िनवार्िसत लक्षाधीश सोिवएत रिशयातून पॅिरसला आले या दोन रिशयन पाहुण्याचंी गु पणे 

खलबत करण्याकिरता एकतर् जमले होते. त्या दोन रिशयन पाहुण्याशंी गु पणे खलबत करण्याकिरता 
एकतर् जमले होते. त्या दोन पाहुण्यापैंकी एक होता ोफेसर िलओिनद रामिझन–रिशयाचा सु िस  
वै ािनक, मा को येथील थम टेिक्नकल इिन् ट ूटचा संचालक व सोिवएत सव  आिर्थक सिमतीचा 
सद य. दुसरा होता िव र लािरत्शवे–सोिवएत संघाच्या राज्य िनयोजन मंडळाच्या इंधन िवभागाचा 
अध्यक्ष. 

 
ोफेसर रामिझन व िव र लािरत्शवे हे अिधकृतपणे पॅिरस येथे आले होते ते काही सरकारी 

कामकाजाकिरता. परंतु ते दोघे सोिवएत संघात हेरिगरी व घातपाती कृत्ये करणाऱ्या संघटनेचे मुख होते 
व तोगर् ोमच्या नेत्यानंा त्या संघटनेच्या रिंशयातील कारवायासंबंधी अहवाल सादर करणे हा पॅिरसला 
येण्यामागील त्याचंा मुख हेतू होता. 

 
रामिझन व लािरत्शवे याचं्या संघटनेचे नाव होते ‘औ ोिगक पक्ष.’ झारशाहीत ज्यानंा अनेक 

िवशषेािधकार िमळाले होते असे त्याकाळच्या रिशयातील तंतर्  व बुि जीवी त्या संघटनेचे सद य होते. 
रिशयातील त्याचं्या त्या संघटनेची सद यसंख्या सुमारे दोन हजार अस याचा त्याचंा दावा होता. त्यापैकी 
बहुतेक लोक सोिवएत रिशयात महत्त्वाच्या तािंतर्क पदावर नोकरीला होते तोगर् ोमने पुरिवलेला पैसा व 
मागर्दशर्न याच्या बळावर सोिवएत रिशयाच्या औ ोिगक के्षतर्ात हेरिगरी व अनेक घातपाती कृत्ये ते करीत 
होते. 
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पॅिरस येथील उपहारगृहातील त्या बैठकीत थम बोलायला उठला तो ोफेसर रामिझन. 
पथृ्वीच्या भपूृ ाचा एक ष ाशं भभूाग यापणाऱ्या सोिवएत रिशयाचे औ ोगीकरण घडवनू आणण्याकिरता 
टािलनने नुकतीच जी िवशाल, महत्वाकाकं्षी पचंवािर्षक योजना सवर् शि िनशी कायार्िन्वत केली होती 
त्यात अडथळे िनमार्ण हावते या हेतूने शक्य ती सवर् कायर्वाही करण्यात येत आहे, सोिवएत उ ोगाचं्या 
सवर्च िवभागात घातपाताचे अत्याधुिनक वै ािनक तंतर् पध्दतशीरपणे व काळजीपूवर्क वापरले जात आहे 
असे आ ासन त्याने उपि थतानंा िदले. ‘आमच्या कायार्ची एक बाजू हणजे’, रामिझन ोत्यानंा मािहती 
देत होता,’ ‘शक्य तो देशाचा आिर्थक कंुिठत करणे, औ ोगीकरणाची गती अवरु  करणे; दुसरे हणजे 
रा टर्ीय अथर्कारणाच्या िनरिनरा या िवभागात, तसेच एकाच औ ोिगक िवभागाच्या िनरिनरा या शाखातं 
िवसंवाद िनमार्ण करणे. ितसरी बाजू आहे ती भाडंवल गोठनाची; हणजेच अगदीच अनुत्पादक योजनातं 
िंकवा पूणर्पणे अनाव यक असले या क पातं भाडंवल अडकिवणे.’ 

 
भाडंवल गोठिवण्याच्या कारवाईला िमळाले या यशाब ल रामिझन याने िवशषे समाधान य  

केले. ‘ते के यामुळे औ ोगीकरणाची गती मंदावली आहे, देशाच्या आिर्थक जीवनाची सवर्साधारण पातळी 
घसरली आहे व त्यामुळे जनसामान्यातं असंतोष पसरत आहे याब ल शकंाच नाही;’ अशी मािहती त्याने 
बठैकीला उपि थत असले या य ींना िदली. 

 
याउलट, रिशयात त्यानंा काहीशा ितकूल ठरणाऱ्या गो ींचाही ोफेसर रामिझनने उ ेख केला. 

शाख्ती खाणीत काम करणाऱ्या त्याचं्या औ ोिगक पक्षाच्या सद यानंा नुकतीच ओ. जी. पी. य ूकडून 
अटक झाली होती. दळणवळण व खिनज तेल उ ोगात घातपात करणाऱ्यानंाही पकडण्यात आले होते. 
मुख्य हणजे िलआँ टर्ॉ की ह पार झा यापासून त्याने संघिटत केलेली िवरोधकाचंी चळवळ कोलमडली 
होती. पक्षातंगर्त मतभेद व संघषर् थंडावले होते. त्यामुळे घातपाती कारवाया जोमाने चालू ठेवणे औ ोिगक 
पक्षाला अिधकािधक किठण होत होते. 

 
‘आ हाला तुमच्याकडून अिधक भरीव पािंठबा िमळाला पािहजे हे तर खरेच; पण बो शिेवकानंा 

उलथून पाडायचे असेल तर अथार्तच खरी गरच आहे ती ल करी ह तके्षपाची.’ ो. रामिझनने शवेटी 
सािंगतले. 

 
यानंतर तोगर् ोमचा अध्यक्ष एन. सी. डेिनसोव बोलायला उठला. त्याबरोबर त्या लहानशा गटात 

आदरयु  त धता पसरली. 
 
‘तु हाला माहीतच आहे’, डेिनसोवने सुरुवात केली, ‘की पॉईनकेर व ि याँ याचं्याशी आमच्या 

वाटाघाटी सुरू आहेत. सोिवएत संघािवरु  ल करी कायर्वाही करण्याच्या योजनेला त्याचंी मान्यता 
अस याचे, एवढेच न हे तर, ल करी कायर्वाहीबाबतच्या योजनेला िनि त रूप देण्याची जबाबदारी ल करी 
नेत्याकंडे सोपिवण्यात आली अस याचे पॉईनकेरने नुकत्याच झाले या एका भेटीत आ हाला सािंगतले 
आहे. यािशवाय एक खास महत्त्वाची बातमी तु हाला देण्यात आज मला िवशषे आनंद होत आहे,’ ोत्याचंी 
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उत्कंठा वृिं गत हावी हणून क्षणभर, ना पूणर् रीत्या त ध राहून सोिवएत संघावरील ह याची तयारी 
करण्याकिरता च ल करी अिधकाऱ्यानंी कनर्ल जॉईनि हल [१९१८ मध्ये सैबेिरयातील च ल करी ह तके्षपाचे नेतृत्व 
याच जॉईनि हलने केले होते. पॅिरसमध्ये ‘तोगर् ोम’ ची सभा झाली त्यावेळी च ल करी अिधकाऱ्यातं मुख होते ते, १९१९ पासून सोिवएत 
रिशयात ल करी ह तके्षप करण्याचा पुर कार करणारा माशर्ल फॉक, लोकशाहीब ल भीती व तुच्छता, व सोिवएताबं ल ेष यानंी जळफळणारा 
माशर्ल पेताँ, व १९२० मध्ये लाल ल करािवरु  पोलीश सैन्याचे नेतृत्व करणारा व त्यानंतरच्या काळात सोिवएतिवरोधी व लोकशाहीिवरोधी 
कटकार थानात उत्साहाने सहभागी होणारा जनरल वेगाँ. १९२९ मध्ये फॉक कालवश झाला. त्यानंतर त्याचा खाजगी मदतनीस रेने ला होिपटल 
हा, नाझींना अनुकूल ठरणारा व सोिवएताचंा िनषेध करणारा चार करण्याकिरता नाझी ह तक ऑटो आवे झ याने, १९३५ च्या अखेरी ान्समध्ये 

थािपत केले या सिमतीचा अध्यक्ष बनला.]  याच्या नेतृत्वाखाली एक खास किमशन नेमले अस याची बातमी त्याने 
उपि थतानंा िदली. 

 
ही बातमी कळताच त्या सवर् ोत्यातं अपेक्षा व आनंद याचें इतके उधाण आले की, हषर्भराने सुरू 

झाले या त्याचं्या आपसातील बोलण्यामुळे डेिनसोवला पुढे भाषण चालू ठेवणे किठण झाले. 
 
ह याची योजना 
 

१९२९ च्या गर्ी माखेरी िंकवा उशीरात उशीरा हणजे १९३० च्या गर्ी मात सोिवएत संघावर ल करी 
आकर्मण करण्याचे िनि त करण्यात आले होते. 

 
त्याकिरता पोलंड, रुमािनया व िफनलंड या रा टर्ानंी ामुख्याने ल करी सामथ्यर् पुरवावयाचे होते; 

ल करी मागर्दशर्न व वायुदलाचा वापर ही जबाबदारी च ल करी अिधकारी उचलणार होते; तंतर्  व 
वयंसेवक–तुक ा जमर्नी पुरिवणार होते तर नौदलाची मदत ि टनकडून होणार होती. त्यक्ष ह याची 
योजना ही हॉफमन योजनेच्या आधारावर तयार करण्यात आली होती. 

 
रिशया-बेसअरेिबया सीमेवरील एखा ा तं ाचे िनिम  करून रुमािनयाने थम ल करी 

कायर्वाहीला ारंभ करावा; पाठोपाठ त्यात पोलंड व रिशयन सीमेवरील बाि टक राज्ये यानंी सामील हावे 
असे ठरले होते. रगँलच्या १ लक्षाच्या ेत ल कराने रुमािनयातून पुढे येऊन, दिक्षणेकडून आगेकूच 
करणाऱ्या ह तके्षपवादी ल कराला येऊन िमळावे; त्याचं्या ल करी कायर्वाहीला काळा समुदर् व िफनलंडचे 
आखात या भागात ि िटश नौदलाने पािंठबा ावा; व १९२१ पासून बा कन के्षतर्ात दडून असले या 
कर्ा नोवच्या कोसकॅ सैिनकानंी का या समुदर्िकनाऱ्याच्या नोवोरोिस क देशात उतरून, डॉन नदीच्या 
िदशनेे आगेकूच करावी व तेथे डॉन कोसकॅानंा उठाव करण्यास वृ  करून युकेर्नवर तुडून पडाव,े अशी 
सवर् योजना होती. डॉन-युकेर्न के्षतर्ावर ह ा करण्यामागील मुख्य उ ेश होता तो हणजे दोनेत्स कोळसा 
के्षतर् व मा को याचें दळणवळण तोडणे. तसे झा यास खिनज दर् ये व इंधन याचंा सोिवएतानंा होणारा 
पुरवठा फार मो ा माणात खंिडत झाला असता. मा को व लेिननगर्ाड यावंर एकसमयावच्छेदे ह े 
हावयाचे होते, तर दिक्षणेच्या ल कराने युकेर्नच्या पि मेकडून मा कोच्या िदशनेे पुढे घुसावयाचे होते. 
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हे सवर् ह े अक मात, यु घोषणा न करताच हावयाचे होते. त्या अकि पत घणाघाती ह यापुंढे 
लाल ल कर लवकरच कोसळेल व थो ाच काळात सोिवएत राजवटीची इित ी होईल अशी आकर्मकाचंी 
अपेक्षा होती. 

 
बाहेरून अशा कारे ह ा होईल त्यावळेी सोिवएत संघातील सोिवएत-िवरोधकाकंडून िकतपत 

सिकर्य ल करी मदत िमळू शकेल असा न तोगर् ोम नेत्याचं्या एका बठैकीत च सव  ल करी 
अिधकाऱ्याचं्या वतीने कनर्ल जॉईनि हल याने ोफेसर रामिझन याला िवचारला. ते हा, िलआँ टर्ा कीच्या 
ह पारीनंतर सोिवएत संघातील सरकारचे िवरोधक िवखुरले िंकवा भमूीगत झालेले असले तरी त्याचंी 
संख्या अजून बरीच आहे व एकूण योजनेत ते सिकर्य सहकायर् िनि तच करू शकतील असे आ ासन 
ोफेसर रामिझन याने िदले. 

 
‘औ ोिगक पक्ष’ व त्याचें सहकारी यानंी त्या दृ ीने एक खास ‘ल करी शाखा’ संघिटत करावी 

असा स ा जॉईनि हल याने िदला. त्याकिरता त्यानंा मदत करू शकतील अशा अनेक च गु हेराचं्या 
नावाचंी यादी त्याने रामिझनला िदली. 

 
सरकारी कामकाजासाठी जात अस याचे दशर्वनू रामिझन पॅिरसहून लंडनला गेला. रॉयल डच 

शले व मेटर्ो-िवकसर् या दोन िवशाल श ा  िनिर्मती ित ानाचं्या ितिनधींना तो तेथे भेटणार होता. 
झारकालीन रिशयातील बडा उ ोगपती सर बेिसल झाहरोव याचा त्या ित ानावंर वरच मा होता. 
सोिवएत रिशयािवरु च्या ल करी ह तके्षपात ान्स पुढाकार घेत असले तरी त्या योजनेत आपली 
जबाबदारी पार पाडायची तयारी आहे, ि टन आिर्थक दृ ा त्या कायर्वाहीला भरीव पािंठबा देईल, 
सोिवएतानंा राजकीय के्षतर्ात एकाकी पाडण्याच्या हेतूने इतर रा टर्ावंर राजनैितक दडपण आणील व 
ह याच्या वळेी ि टनचे नौदल पूणर् सहकायर् करील, असे आ ासन रामिझनला देण्यात आले होते. 

 
मा कोत परत गे यानंतर लंडन व पॅिरस येथील त्याच्या कामिगरीच्या फल ुतीचा अहवाल 

रामिझनने त्याचं्या कटातील सहकाऱ्यानंा िदला. त्यावर बराच िवचारिविनमय के यानंतर, रिशयन जनतेत 
असंतोष माजवनू सोिवएत राजवटीचा पाया िखळिखळा करण्याच्या हेतूने औ ोिगक व कृषी के्षतर्ात 
आिणबाणीची संकटमय पिरि थती िनमार्ण करणे आिण, घातपाती व दहशतवादी कृत्ये करण्यासाठी एक 
यंतर्णा उभी करून आकर्मकानंा शक्य त्या सवर् मागार्ंनी मदत करणे या दोन कारच्या कायर्वाहीवर 
औ ोिगक पक्षाने आपले सवर् लक्ष किदर्त करावे, असा िनणर्य त्यानंी घेतला. 

 
सोिवएत उ ोग व कृषी के्षतर्ात तशी घातपाती कृत्ये करण्याकिरता च ह तकां ारा 

तोगर् ोमकडून पैसा ओतला जाऊ लागला. धातुउ ोग के्षतर्ाकिरता ५ लक्ष रुब स, इंधन व खिनज 
तेलाकिरता ३ लक्ष, कापड उ ोगाकिरता २ लक्ष, तर िव ुत्पादन के्षतर्ाकिरता १ लक्ष रुब स तोगर् ोमने 
त्यावळेी पाठिवले. च, जमन व ि िटश ह तकाचं्या मागणीनुसार, औ ोिगक पक्ष व त्याचे सहकारी, 
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सोिवएत िवमान उत्पादन, िवमानतळाचंी उभारणी, रसायन, दारूगोळा, रे वे या उ ोगात हेरिगरी करून 
तत्संबंधी अहवाल िनयमीतपणे त्यानंा सादर करीत. 

 
आकर्मणाची वळे जशी नजीक येऊ लागली तसी रिशयन िनवार्िसताचं्या मनातील आशा-उत्कंठा 

िशगेला पोहोचली. पॅिरस येथील एका ेत रिशयन वृ पतर्ात लािदिमर िरयाबुिशन् की याने ‘एक 
अत्याव यक यु ’ या मथ याखाली एक लेख िस  केला. त्यात त्याने िलिहले– 

 
‘रिशयाच्या मु ीसाठी ‘थडर् इंटरनॅशनल’ िवरु  होऊ घातलेला हा लढा हणजे अत्यंत न्या य व 

अत्याव यक यु ापैंकी एक यु  होते अशीच साक्ष इितहास देईल, याब ल मला ितळमातर्ही संदेह नाही. 
रिशयातील ह तके्षपाचे यापूवीर्चे यत्न फार खिर्चक ठर याने फसले. सोिवएतािंवरु ची कायर्वाही 
कमीतकमी सहा मिहने तरी चालेल असे १९२० ते १९२५ या काळात तज् ानंा वाटत होते व त्याकिरता १० 
लक्षाचे सैन्य व १० कोटी प ड खचर् लागेल असा अंदाज होता. परंतु आता अंत थ राजकीय व आिर्थक 
अडचणींमुळे सोिवएत रिशया दुबळे झालेले अस याने त्याला िचरडण्याकिरता बराच कमी खचर् येईल, ती 
कायर्वाही फलदूर्प होण्याकिरता तीन ते चार मिहन्यापेंक्षा अिधक कालावधी लागणार नाही, व ५ लक्षाचे 
सैन्य त्याकिरता पुरेसे होईल अशी आ हाला खातर्ी आहे.’ अथार्त, क युिन ट गटाचंा पूणर् िनःपात हायला 
थोडा आणखी वळे लागेल हे खरे असले तरी त्याकिरता ल करी कायर्वाहीची गरज उरणार नाही; केवळ 
पोलीस कायर्वाही पुरेशी ठरेल, असे त्याने सािंगतले. 

 
रिशयावरील आकर्मणामुळे िकती लाभ त्याचं्या पदरात पडणार आहेत याचाही िरयाबुिशन् कीने 

आढावा घेतला. रिशयाच्या भरभराटीला येणाऱ्या अथर् यव थेचे िनयंतर्ण त्याचं्यासारख्या मंडळींच्या हाती 
आले तर तेथून दरवषीर् िनरिनरा या व तंूकिरता येणाऱ्या मागणीच्या रूपाने इतका अमाप पैसा युरोपीय 
अथर्कारणात ओतला जाईल की ऑि टर्या, जमर्नी व गेर्ट ि टन या रा टर्ामंधील ५० लक्षाचंी बेकारी पूणर्पणे 
नाहीशी होऊ शकेल असे त्याने सािंगतले. 

 
ते सोिवएत-िवरोधी यु  हणजे अथार्तच एक महान व पिवतर् कायर् होते. मानवते ती ते त्याचें एक 

नैितक कतर् य होते, हे सवर् तर खरेच परंतु त्यािशवाय, केवळ िनभळ धं ाच्या दृ ीकोनातूनही ते यु  िकती 
लाभदायक ठरणार होते ते िरयाबुिशन् कीने प  केले. 

 
‘ यापारी दृ ाही रिशयाची सोिवएताचं्या पकडीतून मु ता करण्याइतकी दुसरी कोणतीही 

अिधक लाभदायक योजना जगात नसेल. १० कोटी रुब स त्याकिरता खचर् केले तर ५० कोटी रुब स 
आप या पदरात पडतील. हणजेच दरवषीर् ५०० ट े  नफा िमळेल. िशवाय दरवषीर् १०० ते २०० टक्क्यानंी 
तो नफा वाढतच जाईल. यापेक्षा िकफायतशीर धंदा तु हाला अन्यतर् कोठे करायला िमळणार आहे?’ 
 
पड ाआडचे एक दृ य 
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त्याकाळी युरोपच्या ब ा उ ोग व राजनैितक के्षतर्ात जी लोकशाही-िवरोधी व सोिवएत-िवरोधी 
बेफाम कटकार थाने रचली जात होती ती १९३० च्या सुमारास जमर्नीत अचानकपणे उघडकीला आली. 

 
ँ कफुटर् शहरात जमर्न पोलीस नेहमीची ग त घालीत असता एका गोदामात बनावट रिशयन 

चलनी नोटाचें ग ठेच्या ग ठे सोिवएत रिशयाला पाठिवण्याच्या तयारीत ठेवलेले, अगदी अनपेिक्षतपणे 
त्यानंा आढळले. 

 
ते करण चौकशीकिरता न्यायालयापुढे आले. चेव नेत्स खटला हणून गाजले या त्या घटनेने 

आंतरार् टर्ीय के्षतर्ात चागंलीच खळबळ उडवनू िदली. साक्षीपुरावे होत असता, युरोपातील अनेक बडी 
मंडळी त्या करणात गुंतली अस याचे उघडकीस आले. त्यात सर हे ी डेटरिंडग, त्याचा गु  ह तक 
जॉजर् बेल, झारकालीन तेलस ाट नोबेल, ब हेिरयातील नाझीधािर्जणा उ ोगपती िवली ि म  याचंा 
अंतभार्व होता. सु िस  जमर्न जनरल मकॅ्स हॉफमन याचे नावही त्या कटात ामुख्याने आले; परंतु 
खटला िनकालात िनघण्यापूवीर्च हॉफमन कालवश झाला. 

 
त्या खट यात बेल व ि म झ व नोई जॉडिनयाच्या कटकार थानातील त्याचे पूवीर्चे, क र 

सोिवएत े े असलेले जॉिर्जयन सहकारी, कारुिम  व सादािथएिर् ली याचं्यावर बनावट सोिवएत बकँ 
नोटा छाप याचा आरोप ठेवण्यात आला होता. सोिवएत कॉकेशस देशात फार मो ा माणात त्या 
बनावट बकँ नोटा ओतून सोिवएत संघात राजकीय तणाव व अराजक माजिवण्याचे कटवा याचें मुख्य 
उि  होते हे खट याची सुनावणी चालू असता उघडकीस आले. तेलिविहरी व खिनजे यासंारख्या आिर्थक 
बाबी त्या कटाच्या बुडाशी अस याचा िनवार्ळा न्यायाधीशाने िदला. 

 
अथार्  त्या बनावट नोटा हणजे एका चडं कटकार थानाची एक लहानशी बाजू होती हेही 

लवकरच प  झाले. नाझीिन  उ ोगपती िवली ि म  याने आप या जबानीत सािंगतले की त्या 
कटकार थानामागील त्याचा मुख हेतू जमर्नीतून सा यवादाचे उ ाटन करण्याचा होता; परंतु त्याकिरता 
थम रिशयातील सोिवएत राजवटीचे उन्मूलन करणे आव यक अस याची त्याची खातर्ी होती. 
रिशयािवरु  च-जमर्न-इंिग्लश अशी संयु  आघाडी संघिटत करण्याची त्याची योजना ि िटश पररा टर् 
खात्याला सादर करण्याकिरता जनरल हॉफमन १९२६ मध्ये इंग्लंडला गेला ते हा त्याचा सगळा खचर् 
आपण िदला होता हे त्याने कबलू केले. हॉफमनचे यि मत्त्व, चािरत्र्य व इंग्लंडमधील ब ा 
तेल यवसायाशी िनगिडत असलेले त्याचे िहतसंबधं, या कारणामुंळे हॉफमन ती कामिगरी पार पाडू शकेल 
असा त्याला िव ास होता असे त्याने न्यायालयापुढे सािंगतले. 

 
 
इंग्लंडमधील ब ाचें तेल उ ोगातील िहतसंबंध हणजे सर हे ी डेटरिंडग याचेच िहतसंबधं 

अस याचे, व ामुख्याने त्यानेच त्या सवर् कटकार थानाकिरता पैसा पुरिव याचे जॉिर्जयन आरोपी 
कारुिम झ याने सािंगतले. 
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न्यायालयासमोर आले या साक्षीपुरा यातून एक गो  िनिर्ववादपणे िस  झाली ती ही की 

रिशयािवरु  यु  सुरू करण्यापूवीर् सोिवएत संघापासून कॉकेशस देश तोडावा या हेतूने जमर्नी, ान्स, व 
ि टन या रा टर्ातंील िव  व राजकीय के्षतर्ातील गटानंी ती योजना तयार केली होती. त्याचं्या 
कार थानामुळे ‘मु ’ होणाऱ्या सोिवएत देशाचे आिर्थक शोषण करण्याकिरता एक यापारी संघटना 
थािपत करण्यात आली. त्या योजनेकिरता सैन्य, तंतर्  श ा े जमर्नी पुरिवणार होते; व त्या 

कायर्वाहीत रुमािनया व पोलंड यानंी सहभागी हाव ेयाकिरता त्या रा टर्ावंर राजनैितक व आिर्थक दडपण 
इंग्लंड व ान्स ही रा टर्े आणणार होती. 

 
साक्षीपुरावे चालू असता एक महत्त्वाचा द तऐवज न्यायालयाच्या बदं दाराआड वाचण्यात आला; 

कारण िस ी िमळाली तर जमर्नीच्या सुरिक्षततेला धोका िनमार्ण होईल अशी जमर्न सरकारला धा ती 
होती. त्या सवर् कार थानात जमर्नीचे सव  अिधकारी गुंतले अस याचे त्या द तऐवजावरून िस  होत 
होते अशी त्यावळेी सवर्तर् बोलवा होती. 

 
या सवर् कारामुळे तो खटला पुढे चालू ठेवणे त्यात गुंतले या रा टर्ानंा धोक्याचे वाटू लागले. ‘त्या 

करणाबाबत सामान्य जनतेपासून काहीही लावनू ठेवण्यात येणार नाही अशी ग्वाही, अगदी सुरुवातीला, 
जमर्न पररा टर् खाते व ि िटश दूतावास यानंी िदलेली असली तरी ते करण दडपून टाकण्याचे आदेश 
गु पणे पोिलसानंा देण्यात आले होते ते आता उघड झाले आहे,’ असे वृ  न्ययूॉकर्  टाई सने आप या २३ 
नो हबर १९२७ च्या अंकात िदले होते. 

 
चेव नेत्  खटला अक मात व आ यर्कारक िरत्या िनकालात काढला गेला. त्या बनावट चलनी 

नोटा चलनात येण्यापूवीर्च पोिलसानंी पकड याने, खऱ्या अथार्ने बनावट नोटा काढ याचा गुन्हा घडला 
आहे असे हणता येत नाही; त्या नोटा छाप या गे याचे िस  झाले असले तरी ती कायर्वाही िनः वाथर् 
राजकीय हेतूने करण्यात आलेली अस याने संबिंधतानंा िनद ष हणून सोडून देणेच न्या य ठरेल असा 
िनकाल न्यायालयाने िदला. सवर् आरोपी िनरपराध ठरून बाहेर पडले. 

 
यानंतर त्या खट यासंबंधी पुसटते उ ेखही वृ पतर्ातूंन आले नाहीत. फ  सर हे ी डेटरिंडग 

याने एक जाहीर िनवदेन मातर् केले, ते असे– 
 
‘जनरल हॉफमनशी माझा चागंला िनकटचा पिरचय होता. एक सैिनक व नेता हणून मला 

त्याच्याब ल फार आदर होता. दुदवाने तो आज आप यात नाही व आप या बचावाकिरता काही करू 
शकत नाही. पण त्याच्या समथर्नाथर् एक गो  मी ठामपणे सागंू इिच्छतो की जनरल हॉफमन बो शिेवझचा 
क र शतर्ू होता. त्या धोक्यािवरु  लढा देण्याकिरता ब ा रा टर्ाचंी युती घडवनू आणावी हणून तो 
वषार्नुवष खपला. मा कोिवरु  लढा िदला पािहजे असे त्याला आत्यंितक ती तेने वाटत होते हे यु ो र 
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राजकारणाच्या त्येक जाणकाराला माहीत होते. तो आज िजवतं नाही ही मोठी दुःखाची गो  आहे. 
अन्यथा त्याने आप या िटकाकारानंा अगदी चोख उ र िदले असते.’ 
 
युगान्त 
 

सोिवएत संघावरील ह याची योजना १९३० च्या गर्ी मापयत पुढे ढकलण्यात आली. त्याकिरता 
चाचंी पुरेशी तयारी झालेली न हती असे त्याचे कारण ेत वतुर्ळाकडून सागंण्यात आले असले तरी खरे 

कारण वगेळेच होते. ह यानंतर हाती येणाऱ्या सोिवएत देशापैकी कोणता देश कोणाच्या भावाखाली 
असावा या मु ावर त्याचं्यात मतभेद उपि थत झाले होते. कॉकेशस व दोने त कोळसा के्षतर्ाच्या 
िनयंतर्णावरून ि िटश व च याचं्यात तंटा उ भवला होता, तर युकेर्नवर जमर्नीचे भतु्व असावे हा 
जमर्नीचा दावा च व ि िटश या दोह नाही मान्य न हता. तरीही, हे सवर् मतभेद िमटिवण्यात येतील व 
१९३० च्या गर्ी मात यु ाला ारंभ करता येईल असा, त्या सवर् योजनेचा सूतर्धार सर हे ी डेटरिंडग याला 
िव ास होता. 

 
ेत रिशयन उमरावाचं्या व अिधकाऱ्याचं्या मुलानंा ल करी िशक्षण देण्याकिरता उघडण्यात 

आले या कदर्ाचा दहावा वधार्पन िदन पॅिरस येथे जुलैमध्ये साजरा करण्यात आला. त्यावळेी आयोिजत 
करण्यात आले या एका सभेत सर हे ी डेटरिंडग हा मुख व ा होता. झारकालीन िनवार्िसत राजपुतर्, 
राजकन्या, धम पदेशक, ल करी व नािवक अिधकारी, तसेच किन  तरावरील अनेक अिधकारी त्या 
समारंभाला उपि थत होते. एवढेच न हे तर च ल करातील उ  पद थ अिधकारीही, संपूणर् गणवशेात, 
त्या समारंभाला हजर होते. 

 
‘सोिवएतािवरोधी योजनानंा तो करीत असलेली मदत ही पा ात्य सं कृतीच्या रक्षणाकिरता तो 

करीत अस याने त्या मदतीब ल कोणी त्याचे आभार मानण्याचे काहीच कारण नाही’ अशा श दानंी 
आप या भाषणाची सुरुवात करून, सभेतील तरुण ेत रिशयनानंा उ ेशून डेटरिंडग हणाला– 

 
‘तु ही वावलंबी बनले पािहजे. तुमचे सवर् कायर् व हालचाली तुमच्या मायदेशाच्या–रिशयाच्या 

भमूीवरच होणार आहेत हे तु ही िवसरता कामा नये. आज संकटाचं्या भोवऱ्यात सापडलेला रिशया 
लवकरच मु  होईल ही आशा िदवसिदवस दृढ होत आहे. आप या अपेके्षपेक्षाही लवकर, बहुधा थो ाच 
मिहन्यात, तुमच्या िपतृभमूीची सुटका होणार आहे.’ 

 
डेटरिंडगच्या या व यावर, ेत रिशयनाइंतक्याच उत्साहाने व आनंदाने च ल करी 

अिधकाऱ्यासंह सवर् ोत्यानंी टा याचंा चंड कडकडाट केला. 
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परंतु, यु ाची अशा कारे िस ता सुरू असताच त्यात अगदी अनपेक्षीत व गंभीर वरूपाचा 
अडथळा िनमार्ण झाला–तो हणजे जागितक मंदी. युरोपवर कोसळले या त्या संकटाच्या पिरणामाबं ल 
बोलताना १८ िडसबर १९३० रोजी मुसोिलनी हणाला– 

 
‘१९२९ च्या हेमंतापयत इटलीतील पिरि थती समाधानकारक होती. परंतु त्या सुमारास एखादा 

बाँब फोट हावा त्या माणे अमेिरकन बाजारपेठ कोसळली. आ हा छो ा व गरीब युरोपीय रा टर्ाचं्या 
दृ ीने तो एक फार मोठा आघात होता. नेपोिलयनच्या मृत्यनेू जसे झाले तसे सवर् जग आज आिर्थक 
मंदीमुळे हादरले आहे. सवर् काही अलबेल आहे अशा मात आ ही िनिं त असतानाच आमच्यावर 
संकटाची कुऱ्हाड कोसळली आहे. ३० ते ५० टक्क्यानंी भागभाडंवलाची िंकमत घसरली आहे. िदवसिदवस 
आमचा पाय अिधकािधक खोलात जाऊ लागला आहे.’ 

 
वॉल टर्ीटपासून सुरुवात झाले या त्या आिर्थक अनथार्ने लवकरच संपूणर् युरोप व आिशयाला 

गर्ासले. मंदीच्या त्या भयानक वादळात सोिवएत रिशयािवरु  धमर्यु  चालिवण्याची आकाकं्षा बाळगून 
असलेली रा टर्ेही सापडली. मंदीचे अपिरहायर् ते पिरणाम होऊन, बेकारी, उपासमार, नैितक अधःपतन या 
भोवऱ्यात सवर् रा टर् गटंग या खाऊ लागली. एकापाठोपाठ एक बकँाचें िदवाळे िनघत होते. छोटे ठेवीदार 
तर त्यामुळे पार बुडाले. कारखाने बदं पडू लाग याने लक्षावधी कामगार र त्यावर आले. को ावधी लोक 
उपासमारीने तडफडत असता, तुडंुब भरले या गोदामातून गहू सडत होता, शतेातं उ या िपकावरून पुन्हा 
नागंर िफरवला जात होता; समुदर्ातून पकडून आणलेले मासे पुन्हा सागरात फेकले जात होते; कारण तो 
माल िवकत घ्यायला लोकाचं्याजवळ पैसा न हता. संपूणर् आिर्थक िवतरण यव था कोलमडून पडली 
होती. ही सवर् संकटमय पिरि थती सावरण्याकिरता काहीतरी जािलम उपाययोजना न झाली तर सुसं कृत 
जगाची भाडंवलशाही अथर् यव था एका वषार्च्या आत मोडून पडेल की काय अशी पिरि थती िनमार्ण झाली. 
तशी धा ती इंग्लंडच्या बकेँचा ग हनर्र माँटेग्यू याने च बकेँच्या ग हनर्रला िलिहले या पतर्ात य  केली 
होती. सवर् जगच जणू ढासळत होते, व त्या दगडमातीच्या भयंकर िढगाऱ्याखाली रा टर्ाचें ाण गुदमरत 
होते. 

 
सवर् पा ात्य भाडंवलशाही रा टर्ानंा भेडसािवणाऱ्या त्या संकटाची संधी दूरपूवत जपानने साधली. 

युरोपीय रा टर्े मंदीच्या मगरिमठीत आवळली जात असताच ‘तनाका मेमोरडँम’ च्या पिह या ट याच्या 
अंमलबजावणीला जपानने ारंभ केला. १८ स बर १९३१ च्या रातर्ी जपानने माचूंिरयावर अक मात 
आकर्मण केले. िचनी क युिन टािंवरु च्या यादवी यु ात गुंतलेले कोिमन्टागं ल कर त्या अनपेिक्षत 
ह यामुळे िन भ ठरले. ‘बो शिेवझमपासून चीनचा बचाव’ करण्याचे िनिम  पुढे करून जपानने 
माचूंिरयाचा ताबा घेतला. 

 
दुसऱ्या महायु ाची ती नादंी होती. मातर् ते यु  सुरू झाले ते पाि मात्यानंा अपेक्षा होती त्यापेक्षा 

अगदी वगे या काराने. 
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करण १३ 
 

तीन खटले 
 
 
ओ ोिगक पक्षाची न्यायालयीन चौकशी 
 

जागितक मंदीच्या संकटाचा कोणत्याही कारे आघात न झालेले युरोपात एकमेव रा टर् होते–ते 
हणजे १९१७ पासून जागितक राजकारणातून वाळीत टाकले गेलेले सोिवएत रिशया. 

 
ज्यावळेी युरोपीय रा टर्े त्या जागितक मंदीच्या तडाख्यामुळे कासावीस होत होती त्यावेळी, 

तोपयतच्या जगाच्या इितहासात तोड नसले या अशा चडं आिर्थक व औ ोिगक िवकासाच्या मागार्वर 
सोिवएत संघाची दमदार वाटचाल सुरू होती. टािलनची पचंवािर्षक योजना जुन्या रिशयाला िवधायक 
मश ीची नवी संजीवक ेरणा देऊन गतीमान करीत होती. पडीत गवताळ माळरानात नवी शहरे उभी 
होत होती. न या खाणी, िगरण्या, कारखाने िनमार्ण होत होते. लक्षावधी शतेकरी आता कसबी कामगार, 
इंजीिनअर, डॉक्टर, िश पत  बनत होते. थो ाच वषार्ंत हजार वषार्ंची गती सोिवएतानंा साधावयाची 
होती. जे शतेकरी शतकानुशतके जुनेपुराणे नागंर-कोयते घेऊन पाठ मोडेपयत शतेात राबत होते तेच आता 
टर्ॅक्टसर् व मळणी यंतेर् याचं्या सहा याने भरपूर पीक पदरात पाडून घेत होते. कीटकनाशकाचंी फवारणी 
िवमानातून होत होती. त्या सवर् कर्ािंतकारी यत्नामुंळे रा टर्ाचा जणू कायाक प होत होता. झारशाहीतील 
मानहानीची िंकवा अत्याचाराचंी क पनाही नसलेली नवी सोिवएत िपढी उदयाला येत होती. 

 
अशा वळेी अंतगर्त शतर्ूंचा मुकाबला करण्यास सोिवएत सरकार पुढे सरसावले. त्या कायर्वाहीमुळे 

अँग्लो- च सा ाज्यवादी व रिशयातील झारकालीन ितकर्ािंतवादी याचं्या तोगर् ोम संघटनेच्या कारवाया 
उघडकीस येऊन ती संघटना कायमची ने तनाबूत झाली. 

 
२८ ऑक्टोबर १९३० रोजी ोफेसर रामिझन व औ ोिगक पक्षाचे अनेक नेते पकडण्यात आले. 

त्याच वळेी छापे घालून ओ. जी. पी. यू. ने, संपूणर् सोिवएत संघात घातपाती कारवाया करीत असलेले 
सोशल रे हो यशूनरी, मेन्शिेवक व ेत रिशयन चळवळीतील भमूीगत कायर्कत, व त्याचबरोबर बरेच च, 
पोिलश व रुमािनयन गु हेर या सवार्ंना अटक केली. 

 
मा कोच्या सव  न्यायालयात औ ोिगक पक्षािवरु  खटला चालिवण्यात आला. २५ नो हबर ते 

७ िडसबर १९३० पयत त्या खट याची सुनावणी चालू होती. ोफेसर रामिझन व िव र लािरत्शवे यासंह 
आठ आरोपींवर, परकीयानंा सोिवएत संघािवरु च्या कटकार थानात मदत करणे, हेरिगरी व घातपाती 
कृत्ये करणे व सोिवएत सरकार उलथून पाडण्याकिरता कटकार थाने करणे असे आरोप ठेवण्यात आले 
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होते. सोिवएत गु हेरानंी त्याचं्या िवरु  न्यायासनासमोर ठेवलेला पुरावा इतका सबळ होता की आरोपींपुढे 
गुन्हे कबूल करण्या यितिर  अन्य पयार्य उरला नाही. न्यायालयासमोर झाले या साक्षींतून त्याचं्या 
कारवायाचंा सवर् तपशील तर उघडकीस आलाच, पण िशवाय, तोगर् ोम नेते सर हे ी डेटरिंडग, कनर्ल 
जॉईनि हल, ले ली उ ार्टर्, रेमंड पॉईनकेर व अन्य सु िस  युरोपीय सेनापती, मुत्स ी व यापारी त्या 
कटात गुंतले अस याचे िस  झाले. 

 
ो. रामिझन व िव र लािरत्शवे यासंह ५ आरोपींना रा टर्दर्ोहाच्या गुन् ाकिरता देहदंडाची िशक्षा 

ठोठावण्यात आली. इतर ितघानंा, त्याचं्या आदेशानुसार घातपात के याब ल दहा वषार्ंची कारावासाची 
िशक्षा झाली. [िशके्षची सुनावणी झा यानंतर दोन िदवसानंी रामिझनसह पाच आरोपींनी न्यायालयाकडे दयेचा िवनंती अजर् केला. रामिझन व 
त्याचे सहकारी याचंा सोिवएत संघाबाहेर असले या कटाच्या सूतर्धारानंी आप या वाथार्किरता उपयोग करून घेतला हे लक्षात घेऊन 
न्यायालयाने त्याचंी देहातंाची िशक्षा र  करून त्यानंा दहा वषार्चा तुरंुगवासाची िशक्षा िदली. सोिवएत अिधकाऱ्यानंी ोफेसर रामिझनला, तुरंुगात, 
त्याचे वै ािनक संशोधनाचे कायर् चालू ठेवण्याकिरता सवर् सोयी उपल ध करून िद या. त्या काळात सामिझनच्या मनोभिूमकेत पूणर्पणे पिरवतर्न 
घडून आले... तो क र सोिवएत समथर्क बनला. एवढेत न हे तर सोिवएत संघाच्या औ ोिगक िवकासात त्याने मोलाचे योगदान िदले. ७ जुलै 
१९४३ रोजी ो. रामिझन याला, जगातील कोणत्याही टब जनरेटरपेक्षा उ म कारच्या टब जनरेटरचा शोध लाव याब ल ‘ऑडर्र ऑफ लेिनन’ 
हा िकताब व ३० हजार प डाचे जोसेफ टािलन पािरतोिषक बहाल करून गौरिवण्यात आले.] 

 
मेन्शिेवकावंरील खटला 
 

औ ोिगक पक्ष कोलमडून पड यानंतर थो ाच िदवसानंी सोिवएत सरकारने त्याचं्या दुसऱ्या 
शतर्वूर हार केला. १ माचर् १९३१ रोजी यापक के्षतर्ात घातपाती कृत्ये करणाऱ्या १४ मेन्शिेवक नेत्यानंा 
न्यायालयीन चौकशीसाठी मा को येथील सव  सोिवएत न्यायालयापुढे उभे करण्यात आले. [मेन्शिेवक पक्ष हा 
रिशयन सोशल डेमोकॅर्िटक पाटीर् या मूळ रिशयन माक्सर्वादी संघटनेचा एक घटक होता. १९०३ मध्ये लंडन येथे भरले या सोशल डेमोकॅर्िटक 
पक्षाच्या दुसऱ्या पिरषदेत पक्ष सद यातं मतभेद होऊन पक्ष दुभगंला. त्या दोन गटानंी नंतर आपआपले वतंतर् पक्ष थापन केले. बहुसंख्य सद य 
लेिननच्या पक्षात अस याने त्या पक्षाला बो शिेवक्स (रिशयन श द बोलिशन त्वो– हणजे बहुसंख्य), तर अ पसंख्य असले या लेिननच्या 
िवरोधकानंा मेन्शिेवक्स (रिशयन श द मे िशन त्वो– हणजे अ पसंख्य) अशी नावे रूढ झाली. कर्ातंीनंतर लेिननच्या सूचनेवरून बो शिेवक पक्षाचे 
‘क युिन ट पक्ष’ असे नामकरण अिधकृतपणे करण्यात आले. बो शिेवक स ेवर येताच मेन्शिेवकानंी युरोपीयन सोशल डेमोकॅर्  व सोशिल ट 
याचं्याशी यि गत, तसेच संघटनात्मक संबधं जोडले.] 

 
त्या खट यातील आरोपींपैकी बरेच जण महत्त्वाच्या सोिवएत शासकीय व तािंतर्क शाखातं 

उ पदी अिधकारावर होते. सोिवएत राजवटीच्या ारंभीच्या काळात या मेन्शिेवक नेत्यानंी, सोिवएतां ती 
त्याचें शतर्तु्व संपले अस याची ग्वाही देऊन, महत्त्वाच्या पदावंर आपली नेमणूक करून घेण्यात यश 
िमळिवले होते, तर दुसरीकडे औ ोिगक पक्ष व अन्य सोिवएत िवरोधक याचं्याशी गु पणे त्याचंी 
हातिमळवणी चालूच होती. 

 
मेन्शिेवक कटवा यापैंकी गर्ोमन हा सोिवएत औ ोिगक िनयोजन मंडळात (गॉ लान) एक विर  

अिधकारी होता. िनयोजनाचा आराखडा तयार करताना चुकीचे अंदाज व िन कषर् काढून व महत्त्वाच्या 
उ ोगाचं्या उत्पादन-उि ात कपात करून पिह या पचंवािर्षक योजनेच्या यशिस ीच्या कायार्ला खीळ 
घालण्याचा उ ोग तो करीत होता. 
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१९२८ ते १९३० या काळात घातपाताकिरता मेन्शिेवकानंा बराच पैसा ‘तोगर् ोम’ कडून िमळाला 

होता. पण त्याबरोबरच अन्य सोिवएत–िवरोधी गटाकंडूनही त्यानंा दर् याचा पुरवठा होत होता. सोिवएत-
िवरोधक सोशल डेमोकॅर् स व सोशिल ट याचं्या िनयंतर्णाखाली असले या िमक संघटनेचा–‘सेकंड 
इंटरनॅशनल’ चा मेन्शिेवकानंा भरीव पािंठबा होता. 
 

आरोपींनी आप या जबानीत सािंगतले की ते व परकीय सोिवएत-िवरोधी गट यातं मुख्य दुवा होता 
तो हणजे कर्ातंीनंतर जमर्नीत पळून गेलेला मेन्शिेवक नेता राफेल अ ोमोिवच. मेन्शिेवक कटाचा मुख 
सूतर्धार वािसली शरे याने सािंगतले की १९२८ मध्ये अ ोमोिवच परदेशातून आला. त्याब लची पूवर्सूचना 
त्यानंा– हणजे ‘ऑल युिनयन यरूो’ च्या सद यानंा देण्यात आली होती. जबाबदारीच्या पदावंरील 
कमर्चाऱ्यानंा आप या जा यात ओढून घातपाती कृत्यानंा गती देण्यावर लक्ष किदर्त करण्यास त्याने त्यानंा 
सािंगतले होते. 
 

लाझार सालिंकद या दुसऱ्या एका मेन्शिेवक कटवा याने न्यायालयापुढे जबानी िदली– 
 

‘सोिवएत अथर् यव थेच्या िनरिनरा या शाखात घातपाती कृत्ये घडवनू आणणे व सोिवएत आिर्थक 
नीती अपयशी ठरली अस याची कामगार-शतेकरी याचंी खातर्ी पटवनू देण्याच्या दृ ीने रा टर्ाची 
अथर् यव था िखळिखळी करणे ही सोिवएत स ेिवरु च्या संघषार्ची एक बाजू असून, दुसरी बाजू हणजे 
ल करी ह तके्षप करणे ही होय असे अ ोमोिवच याने आ हाला सािंगतले.’ [मेन्शिेवकािंवरु चा हा खटला हणजे 
टािलनच्या हुकुमशाही राजवटीच्या नोकरशाहीने चालिवलेले िन वळ राजकीय छळवाद व कर्ौयर् आहे असे सागंून ‘सेकंड इंटरनॅशनल’ने त्या 
खट याचा िध ार केला, तर सोिवएत संघात जाऊन तेथील गु  बठैकीत मेन्शिेवकानंा िचथावणी िद याचे अ ोमोिवच याने साफ नाकारले. मातर् 
रिशयात त्याचं्या पक्षाची एक बेकायदेशीर पण सिकर्य संघटना होती व त्या संघटनेचे ितिनधी बिर्लन येथील त्याचं्या परकीय पािठराख्याशंी संपकर्  
साधून होते हे त्याने कबलू केले.] 
 

९ माचर् १९३१ रोजी खट याचा िनकाल लागला. मेन्शिेवक गुन्हेगारानंा ५ ते १० वषार्च्या 
कारवासाच्या िशक्षा ठोठावण्यात आ या. 
 
िवकसर् इिंजिनयसर्िवरु चा खटला 
 

११ माचर् १९३३ रोजी रातर्ी साडेनऊ वाजता सोिवएत सरकारने तोगर्-नंतरच्या काळात अ ोमोिवच 
अमेिरकेत गेला. ोमच्या उर या सुर या कटवा यावंर अखेरचा हार केला. मेटर्ोपोिलिटन–िवकसर् या 
ि िटश इलेिक्टर्कल इंजीिनयिंरग उ ोगाच्या मा को कायार्लयातील १० रिशयन व ६ ि िटश इंजीिनयरानंा 
ओ.जी.पी. य ू ने अक मात अटक केली. ि िटश गु चर सेवतेफ सोिवएत संघात हेरिगरी व घातपात 
करण्याचा आरोप त्याचं्यावर ठेवण्यात आला होता. 
 



 

अनुकर्मिणका 

िवकसर्चा मा को येथील मुख, कॅ न सी.एस. िरचडर्  ही धरपकड होण्यापूवीर्च घाईघाईने 
इंग्लंडला परत गेला होता. ि िटश ह तक हणून िरचडर्  रिशयात १९१७ पासून होता. त्याकाळी, दो त 
रा टर्ानंी आकजल यापण्याकिरता केले या सोिवएत-िवरोधी कार थानात गु चर तुकडीचा मुख हणून 
िरचडर् ने महत्त्वाची भिूमका बजावली होती. त्याच्याच नेतृत्वाखाली मेटर्ो-िवकसर्चे मा को येथील 
कायार्लय हे नंतर रिशयातील ि िटश गु चर कारवायाचें कदर् बनले. 

 
मा को येथे सोिवएत अिधकाऱ्यानंी अटक केले या ि िटश तंतर् ातं िरचडर् चा आकजल 

मोिहमेतील जुना सहकारी आिण १९३० च्या सुमारास त्याचा उजवा हात मानला गेलेला ॲलन माँकहाऊस 
याचा समावशे होता. 

 
माँकहाउसने त्याच्यावर ठेवण्यात आलेले आरोप साफ नाकबूल केले. मातर् तो पूवीर् िरचडर् चा 

सहकारी अस याची कबूली त्याने िदली. त्याने त्याच्या जबानीत सािंगतले– 
 
 
िरचडर् शी माझी भेट १९१७ मध्ये थम मा कोत व नंतर आकजलमध्ये झाली. तो त्यावळेी गु चर 

सेवते कॅ नच्या पदावर होता. १९१८ च्या एि ल व मे मिहन्यात तो मा कोत होता. पण तो कशाकिरता 
आला होता हे मातर् मला माहीत नाही. त्याने त्यावळेी चोरून लपून िफनलंडची सीमा ओलाडंली अस याचे 
त्याच्याच बोलण्यावरून मला कळले. १९२३ मध्ये मेटर्ोपोिलटन–िवकसर् इंजीिनयिंरग इलेिक्टर्कल 
एक्सपोटर् कंपनीचा संचालक हणून त्याची नेमणूक झाली. त्याचवषीर् रिशयाला काही उपकरणे 
पुरिवण्याबाबत वाटाघाटी करण्याकिरता तो मा कोला गेला’. 

 
१९२४ मध्ये, िवकसर्च्या मा को कायार्लयात िरचडर् च्या हाताखाली काम करण्याकिरता 

माँकहाउसला रिशयात पाठिवण्यात आले होते. 
 
अटक झाले या िवकसर् कमर्चाऱ्यापैंकी िवकसर्चा मुख्य उभारणी इंजीिनयर हणून मा कोत 

पाठिवण्यात आलेला ले की चालर्  थॉनर्टन हा एका झारकालीन धना  कारखानदाराचा मुलगा होता. 
कर्ातंीनंतर त्याने ि िटश नागिरकत्व घेतले होते; व तो ि िटश गु चर सेवते एक ह तक बनला होता. 
अटकेनंतर दोन िदवसानंी थॉनर्टनने वाक्षरी करून एक कबुलीजबाब सादर केला ते असा– 

 
‘रिशयातील आमच्या हेरिगरीच्या कायर्वाहीचे मागर्दशर्न ि िटश गु चर सेवा, मेटर्ोपोिलटन िवकसर् 

इलेिक्टर्कल एक्सपोटर् कंपनीचा यव थापक िरचडर्  या आप या ह तका ारा करीत असे. सोिवएत 
संघातील हेरिगरीचे आयोजन मी व माँकहाऊस करीत होतो. िव ू  उपकरणे व टबार्इन्स सोिवएत संघाला 
पुरिवण्याबाबत सोिवएत संघाचा मेटर्ो-िवकसर्शी करार झाला होता. िरचडर् च्या सूचनेनुसार, कोणत्याही 
कारणाकिरता रिशयात आलेली ि िटश मंडळी हळूहळू हेरिगरी–संघटनेत ओढली जात असत. कोणत्या 
कारची मािहती त्यानंी िमळवायची याब ल त्यानंा आव यक त्या सूचना िद या जात.’ 



 

अनुकर्मिणका 

 
िवकसर्-इंजीिनयर िविलयम मकॅडोन ड यानेही त्याच्यावर ठेवण्यात आलेला आरोप साधार 

अस याचे कबलू केले. त्याने सािंगतले– 
 
‘रिशयात मेटर्ोपोिलटन िवकसर्चा मा को येथील हेरिगरी कारवायाचंा मुख होता तो थॉनर्ट . 

कंपनीचा उभारणी इंजीिनयर अस याच्या बुरख्याआडून तो हेरिगरी करी. माँकहाऊस हाही थॉनर्टनच्या 
बेकायदेशीर कारवायात सहभागी होता. पूवीर् ि िटश ल करात अिधकारी असलेला व आता िवकसर् कंपनीत 
इंजीिनयर हणून काम करणारा कु ने हाही त्या हेरिगरी कारवायातं त्याचा मदतनीस होता. सोिवएत 
संघात हेरिगरी करणाऱ्यात हा गट आघाडीवर आहे.’ 

 
िवकसर्-इंजीिनयसर्च्या अटकेमुळे ि टनमध्ये सोिवएतिवरोधाचे चागंले वादळ उठले. त्याचं्यावरील 

आरोपाचं्या चौकशीची िंकवा साक्षीपुरा याचंी वाटही न पाहता धानमंतर्ी टॅन्ले बा डिवन याने अटक 
झालेली सवर् मंडळी पूणर्पणे िनरपराध अस याचा िनःसंिदग्ध िनवार्ळा िदला तर, मा कोशी सवर् राजनैितक 
व यापारी संबधं ताबडतोब तोडून टाकण्याची मागणी पालर्मटचे टोरी सद य करू लागले. सर हे ी 
डेटरिंडग याचा िमतर् असलेला ि टनचा मा को येथील राजदूत एक िदवस तणतणत सोिवएत पररा टर् 
कायार्लयात िशरला व ि टन–रिशया-संबधंावर िवघातक पिरणाम होऊ नये असे वाटत असेल तर अटक 
झाले यानंा, त्याचं्यावर खटले न भरता, तात्काळ सोडून देण्यात याव ेअशी धमकीवजा मागणी त्याने 
मिॅक्झम िलटिवनोवकडे केली. 
 

१२ एि ल रोजी मा को येथील नोबेल क्लबच्या ‘ लू हॉल’ मध्ये या खट याची सुनावणी सुरू 
झाली. त्यावळेी ‘छळवणूक करणाऱ्याचं्या भावाखाली असले या लोकानंी न्यायालय ग  भरले होते’ असे 
भा य न्यायालयातील गदीर्ला उ ेशून टाई सने केले; ‘सुसं कृत जगाच्या न्यायदानप तीशी जराही सा य 
नसलेले, न्यायाच्या नावाखाली चालिवण्यात येत असलेले एक भयानक ना ’ असे त्या खट याचे वणर्न 
‘ऑ झवर्र’ या वृ पतर्ाने केले; “तो लालत ा रिशयन घृणा पद श द बरळत टेबलावर मुठी आपटत 
होता” असे अपमाना पद भा य डेली एक्स ेसने १८ एि लच्या अंकात सोिवएत अिभयोगी िविशन् कीला 
उ ेशनू केले; तर, ‘शा बरी मागार्वर संध्याकाळच्या वळेी िदसणाऱ्या िनबुर्  व हीन दजार्च्या ज्यसूारखा 
एक माणूस’ असे बचावाचा वकील ाऊद याचे वणर्न इि हिंनग टँडडर्ने केले. खऱ्या अथार्ने आरोपींची 
न्यायालयीन चौकशी करण्यात येत नसून त्याचं्याकडून जबरीने गुन् ाचा कबुलीजबाब घेण्याकिरता त्याचंा 
अनिन्वत छळ करण्यात येत आहे अशी समजूत ि िटश जनतेची करून िदली गेली. ‘रिशयन कारावासाच्या 
भयानक हालअपे ा आप या देशबाधंवानंा सोसा या लागत आहेत’ (डेली एक्स ेस, २० माचर्), 
‘न्यायालयाच्या दोन सतर्ाचं्या मध्यंतरात मकॅडोन ड याचं्यावर कारावासात काय भयंकर संग ओढवत 
असेल या क पनेने सवार्ची मने िंचतागर् त आहेत; मकॅडोन ड याचें ाण धोक्यात आहेत असेच चेका-
कायर्प तीच्या माहीतगारानंा वाटत आहे’ (टाई स १७ एि ल),’ तर ‘आप या भ याचंी इच्छाश ी ख ी 
करण्याकिरता ओ.जी.पी. य.ू त्यानंा एक घातक ितबेटी दर् य जबरीने पाजीत आहे’ (सर ओ वा ड मो ले 



 

अनुकर्मिणका 

याच्या ि िटश फािस ट पाटीर्चे मुखपतर् बनलेले लॉडर् रॉदरिमअरचे ‘डेली मेल’), अशा बेकाम, 
कपोलकि पत बात या तेथील वृ पतेर् देत होती. 

 
या उलट, अटक झाले या सवर् ि िटश इंजीिनयरानंी मातर् खट याच्या सुनावणीच्या काळात 

सोिवएत अिधकाऱ्यानंी त्यानंा अत्यंत स यतेने व सौजन्याने वागिवले, त्याचं्यावर कोणत्याही कारे 
जुलुमजबरद ती करण्यात आली न हती अशी कबुली िदली; तर सबळ व िनःसंिदग्ध पुरावा पुढे ठेवण्यात 
आलेला असूनही जो माँकहाइस त्याच्या सहकाऱ्याचं्या कारवायाचें त्याला यित्कंिचतही ान न हते असे 
हणत रािहला, तो पुढे १५ माचर् रोजी ओ.जी.पी. य.ू ब ल लंडनच्या ‘िड पॅच’ ला िदले या िनवदेनात 
हणाला– 

 
‘ते (ओ.जी.पी.य.ू अिधकारी)’ माझ्याशी फारच स दयतेने वागले. त्यानंी िवचारलेले नही 

अगदी तकर् शु  होते. माझी तपासणी करणारे वकील त्याचं्या कामात कुशल होते. ओ.जी.पी.य.ू चे 
कारागृह वच्छता, सु यव था व सुयोजन याबाबत शसेंला पातर् आहे. अटक होण्याची ही माझी पिहलीच 
वळे आहे. पण मी इंिग्लश तुरंुगानंा भेट िद या आहेत. त्या तुरंुगापेंक्षा ओ.जी.पी.य.ू चे तुरंुग पु कळच 
चागंले आहेत हे मी िनि तपणे सागंू शकतो. ओ.जी.पी.य.ू अिधकाऱ्यानंी माझ्या गरजाकंडे व सोयींकडे 
सवर्तोपरी लक्ष िदले.’ 

 
सत्यपिरि थती अशी असूनही टोरी दडपणाखाली वाकून ि िटश सरकारने सोिवएत रिशयाकडून 

ि टनमध्ये आयात होणाऱ्या सवर् मालावर बदंी घातली. दोन्ही रा टर्ामंधील यापार बदं झाला. 
 
मा कोतील ि िटश ितिनधींशी खाजगी बोलणी झा यानंतर ले ली थॉनर्टन याने मातर् तत्पूवीर् 

वाक्षरी करून िदलेला आपला कबुलीजबाब १५ एि ल रोजी एकाएकी मागे घेतला. त्या कबुलीजबाबात 
िनिर्द  केले या घटना खऱ्या अस याचे त्याने कोटार्समोर कबलू केले. पण ‘हेर’ हा श द त्याच्या मते 
बरोबर न हता. त्याच्या कबुलीजबाबात त्याने वतःच तो श द का वापरला याचा खुलासा करताना 
थॉनर्टनने सािंगतले की तो त्यावळेी सं िमत अव थेत अस याने तसे घडले. मातर् त्याने िदलेला 
कबुलीजबाब हा त्याने वचे्छेने िदलेला होता, त्याकिरता त्याच्यावर कोणत्याही कारे दडपण आणले गेले 
न हते हे त्याने सोिवएत अिभयोगी िविशन् की याच्या नानंा उ र देताना कबलू केले. 

 
ि िटश ितिनधींशी झाले या खाजगी भेटीनंतर िविलयम मकॅडोन ड यानेही त्याचे ारंभी केलेले 

िनवदेन बदलले. मातर् सोिवएत अिधकाऱ्यानंी न्यायालयासमोर ठेवलेला भरभ म व िबनतोड पुरावा 
पाहताच त्याने पुन्हा गुन् ाची कबुली िदली. ‘मी माझ्या गुन् ाची कबुली िदली आहे. यापेक्षा मला जा त 
काहीही हणायचे नाही,’ हे कोटार्समोरील त्याचे शवेटचे श द होते. 

 
१८ एि ल रोजी सोिवएत सव  न्यायालयाने आपला िनकाल िदला. अटक झाले या 

रिशयनापैंकी एक आरोपी वगळता, इतर सवार्ंचा गुन्हा िस  झा याने त्यानंा तीन ते दहा वषार्च्या 
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कारावासाच्या िशक्षा ठोठावण्यात आ या. पुरेसा पुरावा उपल ध नस याने अलबटर् गेर्गोरी यास सोडून 
देण्यात आले तर इतर पाच ि िटश इंजीिनयराचंा गुन्हा िस  झा याने, माँकहाइस, नॉडर्वाल व कु ने यानंा 
सोिवएत रिशयातून ह पार करण्यात आले, तर ले ली थॉनर्टन व िविलयम मकॅडोन ड यानंा अनुकर्मे दोन 
व तीन वषार्ची कारावासाची िशक्षा देण्यात आली. 

 
त्याचं्या गुन् ाच्या मानाने त्या िशक्षा अगदीच सौ य होत्या. परंतु, तोगर् ोमच्या ि िटश गु चर 

सेवचे्या रिशयात त्या काळी चालू असले या कारवाया िचरडून टाकण्याचे सोिवएत सरकारचे उि  साध्य 
झाले. खट याच्या समा ीनंतर काही िदवसानंी सोिवएत व ि िटश सरकार यातं तडजोड घडून आली. 
यापार पुन्हा सुरू झाला. थॉनर्टन व मकॅडोन ड यानंा सागरमाग इंग्लंडला माघारी पाठवनू देण्यात आले. 

 
हे करण िनकालात िनघाले खरे. परंतु याच सुमारास ि िटश टोरींपेक्षाही सोिवएत रिशयाच्या 

दृ ीने िकतीतरी भयानक असा एक शतर्ू आंतरार् टर्ीय के्षतर्ात उदयाला येत होता. 
 
अडॉ फ िहटलर जमर्नीचा हुकुमशहा बनला होता. 
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करण १४ 

 
युगान्त 

 
 

बो शिेवझमच्या तथाकिथत धोक्याचा करण्यात आलेला िवखारी चार जमर्नीत नाझी स ेवर 
येण्यास कारणीभतू ठरला होता. सा यवादापासून जमर्नीचे रक्षण करण्याचे आपले उि  अस याचे घोिषत 
करून, तोपयत जगाला अ ात असलेला एके काळचा ऑि टर्याचा कॉप रल व राई ेरचा हेर जानेवारी 
१९३३ मध्ये जमर्न रा टर्ाचा चनॅ्सलर बनला होता. २७ फे ुवारी १९३३ रोजी राईश टॅगच्या इमारतीला आग 
लावनू देऊन तोपयर्त फ  चनॅ्सलर असले या िहटलरने जमर्नीची सवार्िधकारी स ा आप या हाती किदर्त 
केली. सा यवा ािंवरु  जनमत भडकावनू ाव े व त्याचं्यािवरु  कायर्वाहीकिरता िनिम  िमळवावे या 
हेतूने राईश टॅगला आग नाझींनीच लावली होती. परंतु ती आग हणजे जमर्न सरकारिवरु  सा यवादी 
करणार असले या कटाची नादंी अस याचे िहटलरने घोिषत केले व त्या िनिम ाने आिणबाणी जाहीर 
करून फािस ट–िवरोधी अनेक नेत्याचंी क ल केली; अनेकानंा तुरंुगात डाबंले; कामगार संघटना 
िचरडून टाक या. राईश टॅगच्या धगधगत्या िढगाऱ्यातून ‘थडर् राईस’चा हुकुमशहा हणून िहटलर 
उदयाला आला. 

 
ितिकर्यावाद व लोकशाहीिवरोध याचंा बालेिक ा हणून झारशाहीच्या ेत ितकर्ािंतवा ाचंी 

जागा आता ‘थडर् राईश’ ने घेतली. उफाळून येणाऱ्या जमर्न सा ाज्यवादाची चंड औ ोिगक व ल करी 
श ी पाठीशी असलेला नाझीवाद ितकर्ािंतवा ाचें जणू दैवत बनला. झारकाळात होते ते सवर् पूवर्गर्ह व 
िव ेष हे त्याचें राजकीय ीद बनले. जमर्न ल करात ज्यानंा ित ेचे थान िदले गेले होते त्या नाझी धडक 
सैन्याच्या रूपाने झारशाहीतील ‘ लॅक हंडर्ेड ’ जणू न याने जन्माला आले होते. ज्यूंवर ह े व त्या 
समाजाचा पूणर् िनःपात हा ितसऱ्या जमर्न रा ाच्या सरकारचा अिधकृत कायर्कर्म बनला. ‘ ोटोको स ऑफ 
िझऑन’ ने नाझींची सै ािंतक भिूमका तयार केली. खु  नाझी नेते हे बरॅन रगँल, व उन्गनर् यासंारख्या 
रिशयन ेत दहशतवा ाचेंच जणू वशंज होते. बो शिेवझमिवरोधाच्या घोषणा देऊन जागितक लोकशाही व 
गती यािंवरु  सतत पंधरा वष चालिवण्यात आले या अघोिषत यु ाचे अपिरहायर् ते पिरणाम झाले होते. 
राईश टॅग इमारतीची राखरागंोळी करणाऱ्या ज्वाळा लवकरच सवर् जगाला गर्ासणार होत्या. 

 
िहटलरने आप या ‘माईन काफं’ मध्ये उघडपणे घोिषत केले–‘सहा शतकापूवीर् आ ही जेथे थाबंलो 

तेथून आता पुन्हा वाटचालीला ारंभ करणार आहोत. मातर् जमर्न–िव ताराची पूवीर्ची युरोपच्या 
दिक्षणेकडील व पि मेकडील िदशा बदलून आ ही आता पूवकडे वळणार आहोत. यु पूवर् काळातील 
वसाहतवादाचे धोरण सोडून देऊन आ ही ादेिशक िव ताराची नीती अंिगकारणार आहोत. न या ादेिशक 
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ा ीब ल जे हा आ ही बोलतो ते हा वाभािवकपणेच आमच्या मनात थम िवचार येतो तो रिशयाचा व 
रिशयाच्या सीमावतीर् राज्याचंा...’ 

 
एखा ा लोहचुबंकाकडे आकिर्षत हाव े त्या माणे जागितक ितिकर्यावादी व सा ज्यवादी श ी 

बो शिेवझमिवरोधाकिरता िहटलरकडे ओढ या गे या. युरोपातील जे मुत्स ी व ल करवादी सोिवएत 
रिशयािवरु  ेत रिशयनाचं्या कटकार थानानंा पािंठबा देत होते ते सवर् आता नाझीवादाचे समथर्क बनले. 
ान्समध्ये माशर्ल फॉक, पेताँ, वगेाँ यासंारखे सवर् बो शिेवक िवरोधक, बो शिेवझमच्या त्या न या बलशाली 

शतर्शूी हातिमळवणी करण्यास इतके उतावळे झाले की नाझी उदयामुळे त्याचं्या वतःच्या रा टर्ाला िनमार्ण 
झालेला धोकाही त्याचं्या दृ ीआड झाला. िफनलंडचा मनॅरहीम, हंगेरीचा हॉथीर्, झेको लोवािकयाचा 
िसरोवी, याबंरोबर युरोपातील सोिवएतिवरोधी यु ातील अनेक मोहरी आता नाझींच्या पूवकडे वळणाऱ्या 
मोिहमेचे आघाडीचे सैिनक बनले. 

 
िहटलर जमर्नीचा हुकुमशहा झा यानंतर तीन–चारच मिहन्यानंी हे ी डेटरिंडगशी खलबत 

करण्याकिरता अ े ड रोझेनबगर् इंग्लंडला गेला. िंवडसर कासल नजीकच्या त्या तेल स ाटाच्या बकह टर् 
पाकर्  या िनवास थानी त्या नाझी तत्त्व ाची मोठी थाटात सरबराई केली गेली. त्यावळेी ि िटश टोरी पक्षात 
नाझींना अनुकूल असलेला व बो शिेवकािंवरु  ल ाची मागणी करणारा एक शि शाली गट अगोदरच 
संघिटत झाला होता. 

 
२८ नो हबर १९३३ रोजी रॉदरिमअरच्या ‘डेली मेल’ने, ज्या एका मु ाला धरून ि टनची पररा टर् 

नीती लवकरच साकार होणार होती, त्याचे सूतोवाच केले. तो हणाला–‘जमर्नीचे कणखर नाझी तरुण हे 
सा यवादािवरु चे युरोपचे रक्षणकत आहेत. हातपाय हलवायला जमर्नीला थोडी जा तीची जागा 
िमळालीच पािहजे. जमर्नीचा उसळून येत असलेला उत्साह, संघटन कौश य व ल करी सामथ्यर् बो शिेवक 
रिशयाच्या िवरोधात वळिवले तर पाि मात्याचं्या सुसं कृत जगात रिशयाचे पुनरागमन शक्य होईल व मग 
जागितक यापारही भरभराटीला येईल.’ 

 
बो शिेवक िवरोधी व लोकशाही िवरोधी सवर् गट व ेत ितकर्ािंतवादी श ी, युरोपातील 

लोकशाही िचरडून टाकण्याकिरता, सोिवएत रिशयावर ह ा करण्याकिरता व शवेटी, सवर् जगावर भतु्व 
थािपत करण्याकिरता, नाझींच्या नेतृत्वाखाली एका आंतरार् टर्ीय श ीत संघिटत होणार होत्या. 

 
परंतु त्याही काळात, नाझी केवळ बो शिेवझमिवरोधाला उभे ठाकले हणून त्याचें सवर् गुन्हे व 

दु कृत्ये खपवनू घेण्याची तयारी नसलेले काही दूरदृ ीचे मुत्स ी पा ात्य लोकशाही रा टर्ातं होते सतत 
पधंरा वष सोिवएत रिशयािवरु  चालिवण्यात आले या यु ाने युरोपच्या मध्यभागी जणू एक भ मासूर 
पोसला गेला होता व त्यामुळे आता सवर् वतंतर् रा टर्ाचं्या शातंतेला व सुरिक्षततेला धोका िनमार्ण झाला 
होता. 
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जमर्नीच्या र त्यावंरून आपले दंडुके िफरवीत व ‘आज जमर्न रा टर् आमचे आहे, उ ा सारे जग 
आमचे होणार आहे’ अशा अथार्चे गीत गात िहटलरचे धडक सैिनक संचलन करीत िंहडू लागले, ते हा 
िहटलर व नाझीझम यािंवरु  धोक्याचा इषारा देणारा एक बुलंद इंिग्लश आवाज इंग्लंडच्या राजकीय 
के्षतर्ात ऐकू आला. आ यर् असे की तो आवाज होता िवन् टन चिर्चलचा–क र बो शिवझमिवरोधक टोरी 
नेत्याचा! 

 
िडसबर १९३३ मध्ये एकदमच, मो ा ना पूणर् िरत्या चिर्चलने त्याच्या टोरी सहकाऱ्याचंी साथ 

सोडली; व ि िटश सा ाज्यापुढे उभा ठाकलेला एक गंभीर धोका हणून नाझीवादाचा त्याने उघडपणे 
िधः ार केला. नाझी हे सा यवादािवरु  युरोपचे रक्षणकत आहेत या रॉदरिमअरच्या िवधानाला उ र 
हणून चिर्चल हणाला– 

 
‘आज जमर्नीच्या र त्यावंर मो ा िदमाखात ल करी िश तीत िमरिवणाऱ्या ा ूटॉिनक 

तरुणाचं्या तुक ा श ा ाचं्या शोधात आहेत. ती श े एकदा त्यानंा िमळाली की महायु ानंतर जमर्नीने 
गमावलेले देश व वसाहती परत िमळा यात अशी मागणी ते करू लागतील. आिण तसे झाले की 
युरोपातील त्येक रा टर्ाच्या दयाचा थरकापं होईल; कदािचत काही रा टर्ाचंा पूणर् चुराडा होऊन जाईल.’ 

 
नाझी जमर्नीिवरु  ि टनने ान्सशी, एवढेच न हे तर सोिवएत संघाशीही युती करावी असे 

आवाहन चिर्चलने केले. त्याबरोबर, बो शिेवकिवरोधाचा एक मान्यवर नेता हणून ज्यानंी पूवीर् चिर्चलचा 
उदोउदो केला होता त्याच लोकानंी एक ‘देशदर्ोही’ व ‘यु खोर’ अशी त्याची संभावना करून त्याचा 
िधः ार केला. 

 
नाझींच्या उदयाबरोबर एका युगाचा अंत झाला अस याची जाणीव असलेला दूरदृ ीचा आणखी 

एक नेता अटलािंटक महासागरापलीकडे होता–अमेिरकेचा अध्यक्ष ँ किलन डेलानो रूझवे ट. त्याच्या 
पूवार्िधकाऱ्याने–हबर्टर् हूवरने चालिवलेली सोिवएतिवरोधी नीती, जमर्नीत नाझी स ेवर येताच त्याने 
सोडून िदली व १६ नो हबर १९३३ रोजी अमेिरका व सोिवएत संघ या रा टर्ातं राजनैितक संबधं थािपत 
केले. त्याच िदवशी मिॅक्झम िलटिवनोव याला पाठिवले या पतर्ात रूझवे टने िलिहले–“आप या दोन्ही 
देशात न याने िनमार्ण झालेले संबंध सदैव सलोख्याचे व िमतर्त्वाचे राहतील, व ही दोन्ही रा टर्े पर पराचें 
िहत व जागितक शातंता याकिरता एकमेकाशंी पूणर्पणे सहकायर् करतील असा मला िव ास आहे.’ 

 
स ेवर आ यानंतर एक वषार्च्या आत नाझी जमर्नी रा टर्संघातून बाहेर पडले. आंतरार् टर्ीय 

संघटनेतील ती जागा सोिवएत संघाने घेतली. 
 
एका न या युगाला ारंभ झाला होता. िच थरारक व अक पनीय अशा रा टर्दर्ोहाचे, व 

दहशतवाद, असीम कर्ौयर्, सामूिहक हत्या फसवणूक, कपट, कटकार थाने यावर आधारले या गु  
राजनीतीचे ते युग होते. मानवी इितहासात त्याला तोड न हती. 
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त्याचे पयर्वसान दुसऱ्या महायु ात होणार होते. 
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करण १५ 

 
रा टर्दर्ोहाचा मागर् 

 
 
कर्ािंतकारकातंील बडंखोर 
 

जमर्नीत िहटलर स ारूढ झा या क्षणापासूनच आंतरार् टर्ीय ितकर्ातंीवाद हा नाझींच्या जग 
िंजकण्याच्या योजनेचा एक अिवभाज्य अंग बनला. सोिवएत कर्ातंीनंतरच्या १५ वषार्ंच्या काळात ज्या 
ितकर्ातंीवादी श ी िकर्याशील होत्या त्या सवर् श ींना, युरोपातील त्येक देशात, िहटलरने संघिटत 
केले. लवकरच त्या श ींचे रूपातंर नाझीकिरता कारवाया करणाऱ्या पचंम तंभात झाले; व ते 
पचंम तंभीय जमर्न यु यंतर्णेचे िबनीचे सैिनक ठरले. 

 
त्यापैकी सवार्त शि शाली व भावी पचंम तंभ रिशयात कायर्रत होता. मानवी इितहासात 

ठळकपणे डो यात भरण्याजोगा कुऱ्हाडीचा दाडंा ठरलेला एक माणूस त्याचंा नेता होता. त्याचे नाव होते 
िलआँ टर्ॉ की! 

 
ितसऱ्या जमर्न रा टर्ाचा उदय होण्यापूवीर्च िलआँ टर्ॉ की हा बो शिेवक िवरोधी आंतरार् टर्ीय 

कटाचा नेता बनला होता; व त्या कटाचा एक शि शाली गट सोिवएत संघात गु पणे िकर्याशील होता 
चिर्चल त्याच्या ‘गेर्ट कॉन्टे पोररीज’ मध्ये हणतो–एक काळ असा होता की टर्ॉ की रोमानोव झाराचं्या 
िरका या पडले या–िंसहासनानिजक जाऊन पोचला होता; स ा अगदी हातात आलीच असे त्याला वाटू 
लागले होते. पण तसे होणे तर दूरच, १९२८ मध्ये तो ह पार झाला होता. आिण आता ह पार झालेला टर्ॉ
की, सोिवएत सरकार उलथून पाडून ती स ा काबीज करण्याकिरता ह पारीतून कटकार थाने करीत 
होता.’ 

 
१९१९–१९२० च्या सुमारास जगातील सवर् वृ पतेर् टर्ॉ कीचा ‘लाल नेपोिलयन’ असा गौरवाने 

उ ेख करीत होती. त्यावळेी तो यु मंतर्ी होता. मोठा ऐटदार ल करी कोट, चमकते बटू, कमरेला िप तूल 
अशा थाटात लाल सैिनकासंमोर ज्वल हाल भाषणे करीत तो यु  आघा ाचंा दौरा करी. एका िचलखती 
रे वे गाडीतच त्याने आपले मध्यवतीर् कायार्लय थाटले होते. खास तयार करवनू घेतले या गणवशेातील 
सश  अंगरक्षकाचंा त्याच्या भोवती सतत गराडा असे. ल करी अिधकाऱ्यातं, बो शिेवक पक्षात व सोिवएत 
सरकारात त्याने आपला वतंतर् फुटीर गट तयार केला होता. टर्ॉ कीची रे वगेाडी, टर्ॉ कीचे अंगरक्षक, 
टर्ॉ कीची भाषणे टर्ॉ कीची चेहेरप ी, त्याची काळीभोर झुलपे, त्याची छोटीशी टोकदार दाढी व 
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च याआडून लुकलुकणारे त्याचे ती ण डोळे हे सवर्च जग िस  होते. लाल ल कराला िमळाले या 
िवजयाचे सवर् ेय युरोपात व अमेिरकेत टर्ॉ कीच्या नेतृत्वाला िदले जात होते. 

 
मा को येथील एका िवराट सभेत भाषण देण्यास टर्ॉ की आला असता एक अमेिरकन पतर्काराने 

त्याचे केलेले वणर्न त्याच्या यि मत्त्वावर काश टाकणारे आहे. आयझॅक एफ. माक सन हणतो–
‘भाषणाकिरता तो (टर्ॉ की) सभा थानी आला तो एखा ा नटाने मो ा ना पूणर् रीत्या रंगमंचावर वशे 
करावा तसा,– ोत्यानंा काही वळे ित त ठेवत–त्याचंी अधीरता पुरेशी वृिं गत झा यानंतर! टर्ॉ कीच्या 
आगमनाब लची अपेक्षायु  उत्कंठा हजारो ोत्याचं्या कुजबुजीतून ितिंबिबत होत होती. सभा थानी 
येताच झपाझप पावले टाकीत तो यासपीठावर चढला. त्याचा आवाज मोठा सखोल व भरदार होता. त्याचे 
यि मत्त्व व भाषण यामुळे काही लोक भािवत होत होते तर इतरावंर मातर् नेमका उलटा पिरणाम होत 
होता. एखा ा धबध या माणे त्याचे श द ोत्याचं्या कानी आदळत होते. ना पूणर् व ृ त्वाचा असा कार 
मी पूवीर् कधी पािहला न हता. अहंकार व औधत्य त्याच्या भाषणातून ओसंडून वाहात होते.’ 

 
१९२९ मध्ये टर्ॉ की ह पार झा यानंतर जगातील सोिवएत िवरोधकानंी त्याच्या यि मत्त्वाभोवती 

अनेक कपोलकि पत कथाचें वलय उभे केले. ‘रिशयनकर्ातंीचा असाधारण कतृर्त्वाचा एक महान नेता,’ 
‘लेिननचा तूिर्तदाता’, ‘लेिननचा िनकटचा सहकारी व तािर्कक दृ ा त्याचा वारस,’ असे त्याचे वणर्न 
सवर्तर् करण्यात येत होते. 

 
खु  लेिननचे टर्ॉ कीब लचे मत मातर् याहून अगदीच िभ  होते. ‘एकीकडे डा या गटाची भाषा 

बोलत असता दुसरीकडे त्याच वळेी डा यािंवरु  उज याचंा गट संघिटत करणारा’ असा त्याच्याब ल 
उ ेख लेिननने, आप या फे ुवारी १९१७ च्या िलखाणात केला आहे. टर्ॉ की हा रिशयन कर्ातंीचा 
‘जुडास’ आहे असे लेिनन हणे. [रिशयन कर्ािंतपूवीर्च्या चळवळीच्या काळातील टर्ॉ कीच्या भिूमकेब ल लेिननने अधूनमधून केले या 
भा यातून त्याचे टर्ॉ कीब लचे मत प  होते. १९११:-‘१९०३ मध्ये टर्ॉ की एक मेन्शिेवक होता. १९०४ मध्ये त्याने मेन्शिेवकाचंी साथ सोडली. 
पण पुन्हा १९०५ मध्ये तो त्यानंा जाऊन िमळाला. काही काळ जहाल कर्ािंतकारी भाषणे देत तो इकडे ितकडे िफरला पण १९०६ मध्ये त्याने पुन्हा 
मेन्शिेवकाशंी फारकत घेतली कधी या तर कधी दुसऱ्या एखा ा गटाच्या क पना उचलून तो बोलत असतो; व तसे करीत असता वतःला मातर् त्या 
दोह पेक्षा े  समजतो. टर्ॉ की खऱ्या अथार्ने फ  एकाच गटाचा आहे–त्याच्या वतःच्या! .’ १९११:–‘नुसते श दाचें अवडंबर माजवनू आवेशपूणर् 
भाषणे देत िमरिवणारे टर्ॉ कीसारखे लोक हणजे आजच्या जगाला भेडसावणारी एक रोगराई आहे. त्याला पािंठबा देणे हणजे ढ गीपणा व 
कामगाराचंी फसवणूक यानंा पािंठबा देण्यासारखे आहे. कामगाराचं्या डो यात धूळ फेकणे हेच एक काम टर्ॉ की आजपयत करीत आला आहे. 
त्याला वतःची अशी काही ठाम मते नस याने कोणत्याही मूलभतू मु ावर त्याच्याशी चचार् करणे अशक्यच आहे. अगदी कमालीच्या हीन दजार्चे 
राजकारण तो आज करीत आहे.’ १९१२:–‘टर्ॉ की हणजे तत्त्वशून्यपणा, ढ गीपणा व अथर्शून्य श दावडंबर! पोकळ कर्ािंतकारी श द योगा ारा 
त्याच्या तत्त्वशून्यतेवर पाघंरूण घालण्याचा त्याचा यत्न असतो.’ १९१४:–‘टर्ॉ की कसा आहे हे माक्सर्वादी चळवळीतील जुने कायर्कत चागंले 
ओळखून आहेत. पण कामगारवगार्च्या तरुण िपढीला मातर् त्याब ल काही मािहती नस याने सत्य काय ते त्याचं्यासमोर माडंणे आव यक आहे. 
माक्सर्वादासंबिंधत कोणत्याही नाब ल त्याची िनि त अशी काही मते नाहीत कोणत्याही मु ावर दुमत झाले की तो एका बाजूकडून दुसरीकडे 
दोलायमान होत असतो. िदखाऊ समाजवादी देशभ ाशंी तो तत्त्वतः िवरोध दशर्िवतो, पण त्यक्ष यवहारात मातर् तो त्याचं्याच पावलावर पाऊल 
टाकून चालतो.’] 
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जन्माने कोणीही रा टर्दर्ोही नसतो. तो वाथार्ने तसा बनतो. बेिनटो मुसोिलनी, िपयरे लावेल, पॉल 
जोसेफ गोबे स, वगँ िंचग-वै यासंारख्या आधुिनक काळातील कु िस  साहसी लोकां माणे टर्ॉ कीच्या 
जीवनकर्माला सुरुवात रिशयाच्या कर्ािंतकारी चळवळीतील एक अती डावा कायर्कतार् हणून झाली. 

 
टर्ॉ की हे त्याचे टोपण नाव होते. त्याचे खरे नाव होते. लेव दािवदोिवच ोन् टीन. १८७९ मध्ये 

दिक्षण रिशयातील यानो का या लहानशा खे ात मध्यमवगीर्य सुखव तू कुटंुबात त्याचा जन्म झाला. 
त्याची पिहली महत्त्वाकाकं्षा होती ते लेखक बनण्याची. परंतु िव ाथीर् दशतेच एका अपिरप  जहाल गटात 
तो सामील झाला. वयाच्या अठरा या वषीर् त्याला झारशाही पोिलसानंी डा या जहाल गटाचे चारसािहत्य 
वाटण्याच्या गुन् ाकिरता पकडले व इतर शकेडो िव ाथीर् व कर्ािंतकारक याबरोबर सैबेिरयात ह पार केले. 
१९०२ च्या शरदात तो तेथून िनसटला व त्याने रिशया सोडले. योगायोग असा की यानंतर त्याच्या 
जीवनाचा बराचसा काळ, कटकार थाने करणारा एक चळव या हणून ेत रिशयन िनवार्िसताबंरोबर 
िनरिनरा या युरोपीय रा टर्ातं यतीत होणार होता. 

 
१९०३ च्या पूवार्धार्त, लंडनमध्ये लेिनन संपािदत करीत असलेले माक्सर्वादी वृ पतर् ‘इ कर्ा’ याच्या 

संपादक मंडळावर त्याने काही मिहने काम केले. १९०३ च्या गर्ी मात रिशयन माक्सर्वादी चळवळ 
बो शिेवक व मेन्शिेवक अशा दोन गटात फुटली ते हा टर्ॉ की लेिननच्या राजकीय िवरोधकानंा–मेन्शिेवक 
गटाला जाऊन िमळाला. त्याचे आकषर्क यि मत्त्व, सािहित्यक गुणव ा व भावी व ृ त्व यामुळे एक 
बु ीवान तरुण मेन्शिेवक कायर्कतार् हणून तो लवकरच िस  झाला. ुसे स, पॅिरस, लीज, ि वत्झलड, 
जमर्नी येथे दौरे करून तेथील जहाल गटाच्या रिशयन िव ाथ्यार्ंसमोर तो भाषणे देऊ लागला; व 
झारशाहीिवरु  लढा देण्याकिरता अत्यतं िश तब  व सुसंघिटत असा कर्ािंतकारी पक्ष थािपत 
करण्याचा यत्न करीत असले या लेिननवर व बो शिेवक पक्षावर तो कडाडून ह ा करू लागला. ‘लेिनन 
रिशयन जहालावंर ‘बराकी िश त’ लादण्याचा यत्न करीत आहे,’ ‘तो आप या पक्षातील ितिकर्यावादी 
गटाचा नेता आहे’ असे आरोप तो लेिननवर करू लागला 

 
रिशया–जपान यु ात रिशयाचा पराभव झा यानंतर १९०५ मध्ये रिशयन कामगार व शतेकरी यानंी 

कर्ातंीचा पिहला यत्न केला, त्यावळेी घाईघाईने टर्ॉ की रिशयात परत आला व मेन्शिेवक 
िनयंतर्णाखाली असले या सट पीटसर्बगर् सोिवएतचा मुख सद य बनला. कटकार थाने, राजकीय संघषर् 
व स ा हाती येण्याची शक्यता या सवर् वातावरणात टर्ॉ कीला आपला सूर गवस यासारखे वाटले. 
वयाच्या सि वसा या वषीर् िमळाले या त्या अनुभवातून, रिशयन कर्ातंीचे नेतृत्व त्यानेच करावे अशीच दैवी 
योजना आहे अशी त्याची प ी खातर्ी पटली. त्याचे ‘दैव,’ त्याचे ‘नशीब’, त्याचा ‘कर्ािंतकारी आंतर–
आवाज’ अशा श दात तो वतःब ल बोलू लागला. बऱ्याच वषार्नंतर, १९०५ च्या अनुभवाबं ल त्याच्या 
आत्मचिरतर्ात तो िलिहतो– 

 
“१९०५ च्या फे ुवारीत मी रिशयात आलो. अन्य रिशयन िनवार्िसत त्यानंतर बऱ्याच उशीरा आले. 

त्या माझ्या रिशयन कर्ािंतकारी साथीदारातं ज्याच्याकडून मला काही िशकता येईल असा कोणीही न हता. 
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उलट मलाच त्याचं्या िशक्षकाची भिूमका बजावावी लागली. १९०५ च्या ऑक्टोबर–कर्ातंीच्या त्या भयानक 
वादळात मी वतःला झोकून िदले. ती आणीबाणीची पिरि थती हणजे, यि गत दृ ा, माझ्या 
कतृर्त्त्वाची परीक्षाच होती. सवर्तर् कर्ातंीचा वणवा पेटलेला असता झटपट िनणर्य घ्याव ेलागत होते. त्या 
संदभार्त एक गो  येथे नमूद के यािशवाय राहवत नाही; ती ही की ते िनणर्य मी अगदी िवनासायास घेऊ 
शकलो ते कोणत्या तरी अनािमक अंतः ेरणेमुळे! कोणतेही महत्कायर् अंतः ेरणेिशवाय साध्य होऊच शकत 
नाही. ती ेरणा माझ्यात अस याची जाणीव १९०५ च्या कर्ािंतवषार्ने मला करून िदली. माझ्या नंतरच्या 
जीवनात त्या अंतः ेरणेचा मला फार मोठा आधार िमळाला. कोणत्याही कारची राजकीय पिरि थती व 
ितचा कर्ािंतकायार्शी संदभर् अचूकपणाने जाणून तत्ससंबधंी िनणर्य घेण्याबाबत माझ्याकडून एखादी चूक 
घडली असे कधीही झाले नाही!” 

 
१९०५ सालची कर्ातंी अपयशी ठर यानंतर टर्ॉ कीने पुन्हा रिशया सोडले. ऑि टर्यात येऊन 

ि हए ा येथे त्याने आपले मध्यवतीर् कायार्लय थािपले. लेिनन हा ‘हुकुमशाही पदाकिरता एक उमेदवार’ 
आहे असे सागंून लेिननवर त्याने जबरद त चारकी ह ा चढिवला, व एक ‘आंतररार् टर्ीय कर्ािंतकारी’ 
हणून वतःची ितमा उंचावनू वतःच्या नेतृत्वाखाली चळवळ उभी करण्याकिरता त्याने चार मोहीम 
सुरू केली. त्या दृ ीने, रुमािनया, ि वत्झलड, ान्स, तुकर् थान या देशात दौरे करून, युरोपीय 
समाजवादी व डाव े जहाल याचं्याशी, भिव यात त्याला मोलाचे ठरणारे संबधं त्याने थािपत केले. 
लवकरच, रिशयन कर्ािंतकारी चळवळीतील लेिननचा मुख्य पधर्क हणून आपली ितमा त्याने रिशयन 
िनवार्िसत, सोशल रे हो यशूनरी व बोहेिमयन बुि वादी या गोटातं उभी केली. 

 
२३ फे ुवारी १९१३ रोजी आप या एका रिशयन मेन्शिेवक िमतर्ाला पाठिवले या एका खाजगी 

पतर्ात टर्ॉ की िलिहतो–“लेिननवादाची संपूणर् उभारणी आज खोटेपणावर झालेली असून त्यातच त्याच्या 
िवनाशाची िवषारी बीजे दडलेली आहेत, रिशयन कामगार चळवळीच्या अपिरप तेचा फायदा घेणे हा 
लेिननचा एक यवसायच बनला आहे.’ 

 
माचर् १९१७ मध्ये झारशाहीचे पतन झाले, त्यावेळी टर्ॉ की न्ययूॉकर् मध्ये होता. तेथे क र 

लेिननिवरोधक, डावा रिशयन िनवार्िसत िनकोलाय बुखािरन याच्या सहकायार्ने तो ‘न्य ूव डर्’ या जहाल 
वृ पतर्ाचे संपादन किरत होता. [१९१६ च्या अखेरी ान्समधून ह पार करण्यात आ याने झारशाहीच्या पतनाच्या दोनच मिहने 

अगोदर टर्ॉ - की अमेिरकेला पोहोचला होता. बुखािरन ऑि टर्यातून त्यापूवीर्च अमेिरकेत आला होता.] माचर्–राज्यकर्ातंीची बातमी 
कळताच घाईघाईने तो रिशयात जाण्यास िनघाला. वाटेत हॅिलफॅक्स येथे त्याला कॅनडाच्या अिधकाऱ्यानंी 
पकडले. पण रिशयातील हंगामी सरकारच्या िवनंतीवरून त्याला मु  करण्यात आले; त्यानंतर तो 
ताबडतोब पेटर्ोगर्ाडच्या िदशनेे िनघाला. टर्ॉ की रिशयात गेला तर लेिनन–टर्ॉ की मतसंघषार्चा फायदा 
करून घेता येईल असे ि िटश गु हेरखात्याला वाट याने टर्ॉ कीला रिशयात जाऊ देण्याचे ि िटश 
सरकारने ठरिवले अशी न द त्या खात्याचा ह तक सू लॉकहाटर् याने आप या मृितिचतर्ात केली आहे,  
[टर्ॉ कीसंबधंीचे ि िटश सरकारचे ते धोरण काहीसे चुकीचेच ठरले असे भा य या संदभार्त सू लॉकहाटर्ने केले आहे. तो हणतो–पिह या 
राज्यकर्ातंीच्या वेळी एक ह पार हणून तो अमेिरकेत होता. त्यावेळी तो मेन्शिेवकही न हता व बो शिेवकही न हता. लेिनन हणत असे त्या माणे तो 
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फ  होता टर्ॉ काईट! ; हणजेच केवळ एक यि वादी, एक संधीसाधू! एक चागंला पक्ष कायर्कतार् होणे हे त्याच्याबाबतीत अशक्यच होते. 
माचर्–कर्ातंीपूवीर्च्या त्याच्या वागणुकीमुळे लेिननने अत्यंत कठोर श दात त्याची िनभर्त्सना केली होती. १९१७ च्या वसंतात त्याला रिशयात येऊ 
देण्याब ल केरेन् कीने ि िटश सरकारला िवनंती केली. नेहमी माणे त्याही वेळी आमचे रिशयाबाबतचे धोरण धरसोडीचे ठरले. ारंभी एखा ा 
गुन्हेगारा माणे हॅिलफॅक्स येथे आ ही त्याला तुरंुगात डाबंले; आिण त्यामुळे त्याच्या मनात आमच्याब ल ेष व संताप दाट यानंतर सोडून देऊन 
आ ही त्याला रिशयात जाऊ िदले.] 

 
मे १९१७ मध्ये टर्ॉ की पेटर्ोगर्ाडला पोहोचला. पूवीर्चे रिशयन िनवार्िसत व िनरिनरा या जहाल 

पक्षातील अती डावे गट एकितर्त करून वतःच्या नेतृत्वाखाली एक वगेळा कर्ािंतकारी पक्ष थािपत 
करण्याचा त्याने सुरुवातीला यत्न करून पािहला. परंतु तो फलदायी झाला नाही. कर्ािंतकारी 
जनसामान्याचंा पािंठबा बो शिेवक पक्षालाच होता हे लवकरच त्याला कळून चुकले. त्यामुळे ऑग ट १९१७ 
मध्ये टर्ॉ कीने राजकीय दृ ा पुन्हा मोठी आ यर्जनक पालटी खा ी. १४ वष सातत्याने लेिननवर व 
बो शिेवक पक्षावर ज्वल हाल टीका के यानंतर एकाएकी त्याने बो शिेवक पक्षाच्या सद यत्वाकिरता अजर् 
केला. 

 
व तुतः टर्ॉ की व त्याची असीम वैयि क महत्त्वाकाकं्षा याब ल लेिननने अनेकदा बो शिेवक 

पक्षाला सावधिगरीचा इषारा िदला होता. पण आता सोिवएत सरकारच्या थापनेकिरता आणीबाणीचा 
संघषर् करण्याची वळे येऊन ठेपली असता सवर् कर्ािंतकारी गटाचंी व पक्षाचंी एकजूट करून संयु  आघाडी 
िनमार्ण करणे लेिननला अगत्याचे वाटत होते. टर्ॉ की एका कर्ािंतकारी गटाचा व ा होता; आिण एक 
लेिनन वगळता अन्य कोणत्याही रिशयन कर्ािंतकारकापेक्षा टर्ॉ कीचेच नाव रिशयाबाहेर सवर् ुत होते. 
त्याची ओघवती, भावी वाणी व संघटनकौश य या गुणाचंा फार मोठा उपयोग कर्ािंतकायार्त बो शिेवक 
पक्षाकिरता करून घेता येणे शक्य होते. िशवाय त्याला बो शिेवक पक्षात सामावनू न घेतले तर त्या पक्षाला 
भावी िवरोधक िनमार्ण झाला असता. या कारणामुंळे टर्ॉ कीने पक्षसद यत्वाकिरता केलेला अजर् मंजूर 
करण्यात आला. 

 
त्याच्या नेहमीच्या प तीनुसार त्याचा बो शिेवक पक्ष वशेही मो ा धडाक्यात झाला. तोपयत 

िनरिनरा या कारणानंी िवखुरले या िभ  गटातंील सवर् डा यानंा घेऊन त्याने पक्षात वशे केला एका 
मो ा श ीशी तडजोड के याचाच भास आप याला टर्ॉ कीच्या पक्ष वशेाने झाला असे लेिननने त्यावळेी 
गमतीने हटले होते. 

 
१९०५ मध्ये ज्या पेटर्ोगर्ाड सोिवएतच्या सद य हणून कर्ािंतकारी चळवळीत टर्ॉ कीने पदापर्ण 

केले होते, त्या पेटर्ोगर्ाड सोिवएतचा तो आता पुन्हा अध्यक्ष बनला. ऑक्टोबर कर्ातंी होईपयर्तच्या त्या 
आणीबाणीच्या काळात तो त्याच पदावर होता. कर्ातंीनंतर बो शिेवक्स, डाव ेसोशल रे हो यशूनरी व पूवीर्चे 
मेन्शिेवक्स याचें िमळून पिहले सोिवएत सरकार थािपत झाले, त्यावळेी त्या सरकारात तो पररा टर् मंतर्ी 
बनला. परदेशी भाषाचें त्याला असलेले ान व पररा टर्ातील अनेकाशंी त्याच्या असले या ओळखी यामुळे 
त्या पदाकिरता त्याची िनवड झाली होती. 
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डाव ेिवधेयक 
 

ारंभी पररा टर्मंतर्ी हणून व नंतर यु मंतर्ी हणून लवकरच, बो शिेवक पक्षातील तथाकिथत 
डा या िवरोधकाचंा टर्ॉ की हा मुख व ा बनला. [पररा टर् मंतर्ी हणून े त िलतोव क कराराच्या वेळी टर्ॉ कीने 
िवरोधकी वरूपाची कायर्वाही के याने ( करण २ मध्ये तपशील आहे) त्या पदावरून त्याला दूर करण्यात आले, ते हा े त िलतोव क येथे 
लेिननला िवरोध करण्यात आपली चूक झाली अशी उघड कबुली त्याने िदली; व लेिननशी िबनशतर् सहकायर् करण्याची तयारी दशर्िवली. ते हा, 
त्याच्या व ृ त्वाचा व संघटन कौश याचा उपयोग होऊ शकेल असे यु मंत्र्याचे पद त्याला देण्यात आले. ल करी डावपेच व यावहािरक नेतृत्व 
व तुतः त्यावेळी टािलन, ु न्झ, वोरोिशलोव, िकरोव, शोसर् व बु ेनी याचं्याकडे होते. परंतु झारकालीन ल करी तज् ाचं्या स यावर िवसंबनू 
टर्ॉ कीने वतःच्या अिधकाराचे अितकर्मण करून, अनेकदा बो शिेवक पक्षाच्या कदर्ीय सिमतीच्या ल करी िनणर्यानंा िवरोध केला. त्याच्या 
एकतंतर्ी हुकुमशाही वागणुकीचा ितकार करणाऱ्या, यु  आघाडीवरील बो शिेवक ल करी ितिनधींना तर देहदंडाची िशक्षा देण्यापयत त्याची 
मजल गेली; ते हा कदर्ीय सिमतीला तो अनथर् टाळण्याकिरता मध्य थी करावी लागली. 

 
१९१९ च्या गर्ी मात, पूवकडे कोलचॅकचा धोका उरलेला नाही असे ठामपणे सागंून त्या आघाडीवरील लाल ल कर डेिनिकनिवरु  

दिक्षणेत पाठिवले जावे अशी सूचना टर्ॉ कीने केली. परंतु तसे के यास कोलचॅकला आपले सैन्य पुन्हा संघिटत व सुस  करण्यास वेळ 
िद यासारखे होईल; उरल के्षतर्ातून लाल ल कर माघारी गेले तर तेथील उ ोगधंदे, दळणवळण यावर कोलचॅकचे िनयंतर्ण थािपत होईल व 
मग त्या के्षतर्ातील धिनक शतेकऱ्यानंा त्याच्या बाजूला वळवनू घेऊन बो गाच्या िदशनेे चालून येणे त्याला सहज शक्य होईल, हे कदर्ीय सिमतीचा 
ल करी ितिनधी हणून टािलनने प  केले. टािलनचा तकर् वाद सयुि क वाट याने कदर्ीय सिमतीने टर्ॉ कीची सूचना अमान्य केली. 
त्याबरोबर संत  होऊन पूवकडील मोिहमेत सहभागी होण्याचे त्याने नाकारले. शवेटी कोलचॅकचा िनणार्यक पराभव त्या पूवकडील मोिहमेतच 
झाला. त्यामुळे टािलनचे मतच सयुि क होते हे िस  झाले. 

 
१९१९ च्या अखेरी डेिनिकनिवरु च्या मोिहमेची योजना टर्ॉ कीने आखली. त्याकिरता डॉनच्या गवताळ माळरानातून लाल ल कराने 

आगेकूच करावी अशी त्याने सूचना केली. परंतु त्या के्षतर्ात र ते तयार झालेले न हते व कोसकॅ ितकर्ािंतकारकाचं्या बऱ्याच तुक ा तेथे 
िकर्याशील होत्या. त्यावेळी कदर्ीय सिमतीने, दिक्षणेकडील मोिहमेसंबधंी त्यक्ष पाहणी करण्याकिरता टािलनला मु ाम दिक्षणेत पाठिवले होते. 
त्याने टर्ॉ कीच्या त्या सूचनेला िवरोध केला, व लाल ल कराने डॉन के्षतर्ाऐवजी दोने त के्षतर्ातून आगेकूच करावी अशी सूचना केली. कारण 
दोनेत्स के्षतर्ात रे वचेे जाळे पसरलेले अस याने दळणवळण सुलक्ष होणार होते. िशवाय तेथून होणारा कोळशाचा पुरवठा व तेथील कामगार वगार्ची 
बो शिेवकां ती असलेली सहानुभतूी या गो ीही लाल ल कराच्या हालचालींना अनुकूल ठरणार होत्या. या सवर् बाबी िवचारात घेऊन कदर्ीय 
सिमतीने टािलनची सूचना उचलून धरली. दिक्षण आघाडीवरून टर्ॉ कीला दूर करण्यात आले. एवढेच न हे तर दिक्षणेकडील ल करी 
कायर्वाहीत ढवळाढवळ न करण्याब ल त्याला स  ताकीद देण्यात आली. अखेरी टािलनच्या योजनेचा अवलंब होऊनच डेिनिकनचा पराभव 
झाला. 

 
यु मंतर्ी टर्ॉ कीच्या िनकटच्या सहकाऱ्यात मुख होता तो झारकालीन अिधकारी कनर्ल वात्झेिनस. टर्ॉ - कीबरोबर 

कोलचॅकिवरु च्या मोहीमात सरसेनापती हणून त्याने काम केले होते. लाल ल कराच्या उ ािधकाऱ्यािंवरु च्या कटकार थानात त्याचा हात 
अस याचे नंतर िस  झा याने त्याला त्या पदावरून दूर करण्यात आले. तरीही ‘माय लाईफ’ या त्याच्या आत्मचिरतर्पर गंर्थात टर्ॉ कीने 
त्याबाबत न द केली ती अशी–‘सोिवएत मंतर्ी िंकवा कदर्ीय सिमती याचंी दखलही न घेता हुकुम सोडायची वात्झेिनस यास सवय होती. त्याच्या 
कारवाया व त्याचे लागेबाधे संशया पद अस याच्या कारणाने त्याला नोकरीवरून काढून टाकणे भाग पडले. परंतु त्या आरोपात फारसे गंभीर असे 
तथ्य न हते.’] 

 

हे िवरोधक अ पसंख्य असले तरी त्यापैकी बरेच उत्कृ  व े  व संघटक होते. पररा टर्ातंील काही 
पुढाऱ्याशंी, तसेच रिशयातील मेन्शिेवकाशंी व सोशल रे हो यशूनरींशी त्याचें घिन  संबधं होते. कर्ातंीच्या 
त्या सुरुवातीच्या काळात ल करात, राजनैितक के्षतर्ात व शासनाच्या कायर्कारी शाखेत त्यानंी महत्त्वाची 
पदे िमळिवली होती. 

 

िवरोधकाचं्या नेतृत्वात, टर्ॉ कीिशवाय आणखीही दोन महत्त्वाचे फुटीर नेते होते. एक हणजे 
िनकोलाय बुखािरन. तो वतःला माक्सर्वादाचा तत्त्ववे ा मानीत असे. तो तथाकिथत डा या सा यवा ाचंा 
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नेता होता. दुसरा हणजे गेर्गोरी िझनोवीव. टर्ॉ कीचा मेहुणा िलओ कामेनेव याच्या सहकायार्ने त्याने 
आपला एक वगेळाच गट संघिटत केला होता. त्या गटाचे नेतृत्व िझनोवीव करीत अस याने त्या गटाला 
‘िझनोवीवाई ’ हणत. टर्ॉ की, िझनोवीव व कामेनेव यात आपआपसात अनेकदा पधार्, असूया, 
महत्त्काकं्षा यामुळे ती  मतभेद व कलह होत. परंतु लेिननला दूर करून सोिवएत स ेवर त्याचें िनयंतर्ण 
थािपत करण्याच्या यत्नात मातर् ते ितघेही एक होत. 

 
टर्ॉ कीच्या वतःच्या अनुयायात मुख होते ते युरी यातकोव, कालर्  रादेक, िनकोलाय 

केर्ि टन् की, गेर्गोरी सोकोि नकोव, व िखर् न रोकोव की. युकेर्नमधींल एका धना  कुटंुबात जन्मलेला 
यातकोव डा या जहाल पक्षात सामील झाला होता. ती ण बु ीचा कालर्  रादेक हा पोलीश वृ पतर्कार 
असून ि वत्झलडमधून टर्ॉ की लेिननवर करीत असले या िटकेच्या ह यात त्याचा सहकारी होता 
गेर्गोरी सोकोि नकोव. ा टर्ॉ कीच्या ह तकाने पररा टर् मंतर्ालयात िशरकाव करून घेतला होता. 
रोकोव की जन्माने व गार होता, धना  होता. बरीच वष युरोपच्या िनरिनरा या रा टर्ातं त्याने यतीत 
केली होती व १९१८ च्या युकेर्िनयन उठावात त्याने मोलाची कामिगरी बजावली होती. 
 

यु मंतर्ी हणून टर्ॉ कीने आप याभोवती त्याला सवर् वी एकिन  राहतील अशा अनुयायाचंा गट 
िनमार्ण केला होता. तसेच झारकालीन अनेक अिधकारी त्याचे िमतर् होते; व बो शिेवक पक्षाने तत्संबंधी 
अनेकदा नापसंती य  केलेली असूनही टर्ॉ कीने त्यानंा महत्त्वाच्या ल करी पदावंर नेमले होते. 
त्यापैकी, १९२० च्या पोलंडिवरु च्या मोिहमेत त्याचा सहकारी असलेला व नेपोिलयनसारखी ल करी 
महत्त्वाकाकं्षा असलेला झारकालीन अिधकारी िमखाईल िनको येिवच तुखाचेव की हा मुख होता. या सवर् 
िवरोधकाचें एकच उि  होते–लेिननला दूर करून सोिवएत रिशयाची स ा काबीज करणे. 
 

ेत रिशयनाचंा व परकीय ह तके्षपवा ाचंा यादवी यु ात पराभव झा यानंतर लेिनन व रिशयन 
यापुंढे मुख्य न होता तो सोिवएत सरकारची नीती िनि त करण्यासंबंधीचा. मागासले या रिशयात 
समाजवादाची उभारणी करणे अशक्य आहे असे टर्ॉ की, बुखािरन, झीनोवीव याचें प े  मत होते. हणून 
समाजवादी कर्ातंी घडून आ यानंतर रिशयाने आता इतर रा टर्ातं कर्ातंी घडवनू आणण्याच्या यत्नाला 
लागावे व जागितक कर्ातंी घडवनू आणावी असे त्यानंा वाटत होते. मातर् ‘जागितक कर्ातंी’ संबंधीचे त्याचें 
श दाचें अवडंबर काढून फेकले तर त्यामागे प  िदसत होती ती त्याचंी स ा काबीज करण्याची 
महत्त्काकं्षा! यु मंतर्ी टर्ॉ कीच्या नेतृत्वाखाली त्यानंा ल करी हुकुमशाही थािपत करावयाची होती. 

 
िडसबर १९२० च्या काँगेर्स ऑफ सोिवएत् मध्ये हा न धसाला लागला. मा कोच्या हॉल ऑफ 

कॉल मध्ये काँगेर्सची सभा भरली होती. राजधानी जणू बफार्ने गोठली होती. सपर्णाच्या टंचाईमुळे 
हॉलमुळे उ णतेकिरता अग्नी चेतिवण्यात आला न हता. फरकोट, व चाम ाचे कपडे एकावर एक 
चढिवलेले असूनही सोिवएत ितिनधी थंडीने कुडकुडत होते. 
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फा या का लान िहने झाडले या िवषारी गो याचं्या ाणघातक ह यातून कसाबसा बचावलेला 
लेिनन अजून िफ ट िदसत होता. रिशयात समाजवादाची उभारणी करण्याच्या नावरून त्याचे 
िवरोधकानंा उ र िदले. थम त्याने रिशयातील तत्कालीन गंभीर पिरि थती िवशद केली, व जागितक 
कर्ातंीची क पना अ यहायर् व धोक्याची असून रिशयातच समाजवादाची उभारणी करणे आव यक व 
शक्यही कसे आहे ते आप या पक्षबाधंवानंा पटवनू सािंगतले व रा टर्ाच्या आिर्थक व सामािजक जीवनाच्या 
पुनरायोजनाकिरता रा टर्ीय ऐक्य कायम िटकिवण्याचे त्याने आवाहन केले. तथाकिथत यु कालीन 
समाजवादी नीतीचा त्याग करून, आिर्थक पिरि थती त्वरेने सुधारावी या हेतूने न या आिर्थक धोरणाचा 
अवलंब करण्याबाबत घोषणाही त्याने त्या सभेत केली. त्या नीतीनुसार काही माणात खाजगी यापार व 
भाडंवलशाही अथर् यव था यानंा परवानगी देण्यात येणार होती. गतीच्या िदशनेे दोन पावले पुढे 
जाण्याकिरता नाईलाज हणून, तात्पुरत्या काळाकिरता माघारी घेतलेले ते एक पाऊल होते हे त्याने प  
केले. 

 
न या आिर्थक धोरणानुसार घेण्यात येत असलेली ‘तात्पुरती माघार’ लेिननने घोिषत करताच 

टर्ॉट् की टवाळी करीत हळूच उ गारला–‘सोिवएत सरकारच्या अखेरीचे कोिकळेचे कंूजन सुरू झाले 
हणायचे.’ पण सोिवएत प तीची अखेर तर दूरच, उलट रा टर्उभारणीच्या कायार्ला खरा ारंभ 
ते हापासूनच होणार होता असे लेिननला वाटत होते. ‘संपूणर् रा टर्ाचे िव ुतीकरण होऊन उ ोग, शतेी व 
दळणवळण या सवर् के्षतर्ात आधुिनक तंतर् ानाच्या आधारे मो ा माणावर उत्पादनाला ारंभ होईल 
ते हाच खऱ्या अथार्ने आपण िवजय संपादन के यासारखे होईल, लेिनन पक्षसद यानंा सागंत होता. 
यासपीठावर रिशयाचा एक भला मोठा नकाशा टागंलेला होता. लेिननने खूण करताच एक बटन दाबले 
जाऊन तो संपूणर् नकाशा िव ु दीपानंी झळाळून िनघाला. त्या नकाशावर असंख्य िठकाणी छोटे छोटे 
िव ु दीप लकाकत होते. रा टर्ाची भावी जलिव ु कदेर्, धरणे, व अन्य भ य माणावरील िनयोिजत 
क प त्या ारा दाखिवण्यात आले होते. त्या सवर् योजना साकार झा या की जुन्या मागासले या रिशयाचा 
एका आधुिनक उ ोग धान समाजवादी रा टर्ात कायापलट होणार होता. रिशयाच्या भिव याब लचे 
लेिननचे व न त्या नकाशात रंगिवले गेले होते. भिव यातील गतीचे आखण्यात आलेले ते िचतर् पाहून, 
सद यानंी भरग  भरले या त्या सभागृहात टा याचंा चडं कडकडाट केला. 

 
मातर्, टर्ॉ कीचा िमतर् रादेक याने लेिननच्या िव ुतीकरण योजनेची ‘िव ुतक पन’ या श दात 

टवाळी केली तर ‘िव ुतीकरणाची अथर्शून्य व नाळू बडबड करून लेिनन कामगार-शतेकऱ्यानंा 
हेतुपुर सर फसवीत आहे’ असा आरोप बुखािरनने केला. 

 
रिशयातील तत्कालीन पिरि थती लक्षात घेता लेिनन राजवटीची घिटका भरली असेच 

रिशयाबाहेर सवार्ंना वाटत होते; एवढेच न हे तर टर्ॉ की व डाव े िवरोधक लवकरच रिशयात स ेवर 
येणार अशी अनेकानंा खातर्ी वाटत होती. रिशयातील क युिन ट तरुण, सवर् अिधकारी वगर् व लाल 
ल काराचे सैिनक या सवार्चा टर्ॉ - कीला भरीव पािंठबा अस याचे वृ  अमेिरकेच्या बातमीदाराने–
आयझॅक माक सन–याने िदले. पण त्या सवार्ंचेच अंदाज चुकीचे ठरले. खु  टर्ॉ कीच्याच न हे तर 
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त्याच्या िमतर्ाचं्याही टर्ॉ कीच्या शि सामथ्यार्ब लच्या व लोकि यतेब लच्या क पना भलत्याच अवा तव 
होत्या. 

 
जनमत वतःच्या बाजूला वळवनू घेण्याच्या हेतूने टर्ॉ कीने भाषणे देत संपूणर् रिशयाचा दौरा 

केला. जुन्या बो शिेवकाचें अधःपतन झालेले असून तरुणानंी आता त्याला पािंठबा देण्यास पुढे याव ेअसे 
आवाहन तो आप या क्षोभक भाषणातून करीत होता. पण ेताचं्या धोक्याला त ड देऊन नुकतेच िवजयी 
ठरलेले रिशयन शतेकरी आता त्याचं्याचमधून पुढे येत असले या त्या ‘लाल नेपोिलयन’ला पािंठबा ायला 
तयार न हते. 

 
माचर् १९२१ च्या दहा या बो शिेवक पक्ष पिरषदेत, कर्ािंतकारी नेतृत्वाला व ऐक्याला पक्षातंगर्त 

गटबाजी धोक्याची ठरणार अस याने ती बेकायदेशीर मानली जाईल, सवर् पक्षनेत्यानंी बहुमताचा िनणर्य 
मान्य केलाच पािहजे, अन्यथा त्याचंी पक्षातून हकालप ी करण्यात येईल, अशा आिशयाचा ठराव कदर्ीय 
सिमतीने लेिननच्या नेतृत्वाखाली पािरत केला. एवढेच न हे तर टर्ॉ कीला तशी गटबाजी करण्याब ल 
खास ताकीद देऊन, त्याच्या फुटीर कारवायामुंळे िनमार्ण होणाऱ्या ग धळाचा फायदा घेऊन रा टर्ाचे शतर् ू
पक्षात िशरकाव करीत आहेत व वतःला ‘टर्ॉ काईट’ हणवनू घेत आहेत हेही सिमतीने प  केले. 
टर्ॉट् कीच्या काही अनुयायानंा उ  पदावंरून दूर करून इतरतर् किन  तरातंील पदावर नेण्यात आले. 
मा को ल करी िशबदंीचा मुख असले या टर्ॉ कीच्या मुख ल करी मदतनीसाची त्या महत्त्वाच्या 
पदावरून हकालप ी करण्यात येऊन त्या पदावर जुना िन ावतं बो शिेवक क्लेमटी वोरोिशलोव याची 
िनयु ी करण्यात आली. त्यानंतरच्या वषीर्, माचर् १९२२ मध्ये, पक्षाचा सरिचटणीस हणून जोसेफ 
टािलनची िनवड कदर्ीय सिमतीने केली; व लेिननच्या योजना कायार्िन्वत करण्याची जबाबदारी 
त्याच्याकडे सोपिवण्यात आली. 

 
कदर्ीय सिमतीने टर्ॉ कीला िदलेली ताकीद व त्याच्या काही सहकाऱ्याचंी महत्त्वाच्या पदावरून 

झालेली हकालप ी याबरोबर टर्ॉ कीच्या अनुयायाचंी संख्या घसरली. पक्षाचा सरिचटणीस हणून 
टािलनची झालेली िनवड हा टर्ॉ की–गटाला मोठाच ध ा होता. टर्ॉ कीच्या हातून स ा सुटू 
लागली. 

 
रा टर्दर्ोहाच्या मागार्वर 
 

ारंभापासूनच डा या िवरोधकाचंी फुटीर कायर्वाही दोन काराने चालू होती. उघडपणे, सभातूंन, 
वृ पतर्ातूंन, भाषणातूंन ते आपले हणणे जनतेपुढे माडंीत होते; व त्याचबरोबर, टर्ॉ की, बुखािरन, 
िझनोवीव, रादेक, यातकोव, व त्याचें अन्य सहकारी गु पणे बठैकी भरवनू सोिवएत सरकारिवरु च्या 
योजना व डावपेच िनि त करीत होते. त्याकिरता कटकार थाने करणारी एक गु  संघटना टर्ॉ कीने 
उभारली. १९२३ पयत फार मो ा के्षतर्ावर त्या संघटनेचे जाळे पसरले. त्यातील सद यानंा गु पणे 
पर पराशंी संपकर्  साधणे शक्य हाव ेया हेतूने खास साकेंितक भाषा व परवलीचे श द टर्ॉ कीने िनि त 
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केले. संपूणर् रा टर्ात लपूनछपून छापखाने सुरू झाले. लाल ल कर, सोिवएत मुत्स ी वतुर्ळ, पक्षयंतर्णा, 
अशा सवर् के्षतर्ात टर्ॉ की–अनुयायाचंी छोटी छोटी कदेर् संघिटत झाली. मातर् तेव ावर िवरोधकाचं्या 
कारवाया थाबं या नाहीत. टर्ॉ कीच्या कार थानाचे जाळे रिशयाबाहेरही पसरले. १९२१–२२ च्या 
िहवा यात टर्ॉ कीचा एक मुख ह तक िनकोलाय केर्ि टन् की हा जमर्नीत रिशयाचा दूत होता. बिर्लन 
येथे असता केर्ि टन् कीने जमर्न सेनापती हान्स वॉन सीक्ट याच्याशी संधान बाधंले. केर्ि टन् की ‘टर्ॉ
काईट’ अस याचे सीक्टला त्याच्या हेराकंडून कळले होतेच. व तो सोिवएत सरकारिवरु  कायर्वाही 
करण्याकिरता योग्य संधीची वाटच पाहत होता. त्यामुळे सोिवएत सरकारिवरु  यु मंतर्ी टर्ॉ कीच्या 
नेतृत्वाखाली संघिटत झाले या िवरोधकाचं्या गटाला जमर्नीची सहानुभतूी अस याचे त्याने केर्ि टन् कीला 
कळिवले. 
 

मा कोला परत यानंतर ती बातमी केर्ि टन् कीने टर्ॉ कीच्या कानी घातली. त्याच्या भमूीगत 
संघटनेच्या िव ताराकिरता व कारवायाकंिरता पैसा िमळण्याची गरज टर्ॉ कीला जाणवत होती. 
त्याकंिरता परदेशातं त्याचें काही िमतर् असावते हे त्याला िनकडीचे वाटले. त्या हेतूने, जमर्नी काही 
रिशयाचा शतर्ू नाही, उलट जमर्नीची दृ ी ान्स व इंग्लंड याचंा सूड घेण्याच्या उि ाने पि मेवर िखळली 
आहे; ते हा या पिरि थतीचा फायदा टर्ॉ की–गटाने करून घेतला पािहजे असे टर्ॉ कीने केर्ि टन् कीला 
पटिवले. 
 

१९२२ मध्ये केर्ि टन् की बिर्लनला परत जायला िनघाला त्यावळेी, सीक्टशी वाटाघाटी करून 
रिशयातील टर्ॉ की–अनुयायाचं्या बेकायदेशीर कारवायाकंिरता सीक्टकडून िनयमीतपणे पैशाचा पुरवठा 
होईल अशी यव था करण्याब ल सूचना टर्ॉ कीने केर्ि टन् कीला िद या होत्या. या सवर् 
गैर यवहाराबाबत नंतर केर्ि टन् कीने सािंगतले– 
 

“हा मु ा मी सीक्टसमोर माडंला व अडीच लक्ष सुवणर् माक्सर् त्याने टर्ॉ की–संघटनेकिरता ाव े
असे सुचिवले. आप या सहकाऱ्याशंी िवचारिविनमय के यानंतर सीक्टने केर्ि टन् कीची मागणी मान्य 
केली; पण त्याचबरोबर सोिवएत रिशयातील महत्त्वाच्या ल करी बाबीसंबधंी मािहती मा कोहून टर्ॉ कीने 
माझ्या ारा त्यानंा पुरिवली पािहजे व सोिवएत संघात जे जमर्न हेर ते पाठवतील त्यानंा आव यक ते परवाने 
टर्ॉ कीकडून िमळाले पािहजेत अशी मागणी त्याने केली. जनरल सीक्टची ती मागणी मान्य करण्यात 
आली व तत्संबधंी करार होऊन त्याची अंमलबजावणी १९२३ मध्ये सुरू झाली. [रिशयातील टर्ॉ की गटाच्या 
कारवायासंंबधंी सवर् अवतरणे व संभाषणे (तत्संबधंी वेगळा काही िनदश केला गेला नस यास) १९३६–३८ या काळात सोिवएत संघाच्या सव  
न्यायालयात झाले या खट यातंील साक्षीपुरा यातून घेतलेली आहेत; तर टर्ॉ की व त्याचा पुतर् सेदोव याचं्या संबधंात उ धृत करण्यात आलेली 
संभाषणे व घटना त्या त्या खट यातील आरोपींनी केले या िनवेदनातूंन व कबुली जबाबातून घेतलेली आहेत.] 

 
२१ जानेवारी १९२४ रोजी बो शिेवक पक्षाचा व सोिवएत संघाचा महान नेता लािदिमर इलीच 

लेिनन याने िनधन झाले. त्यावळेी सौ य वरूपाच्या इन् फुएन्झाने आजारी असलेला टर्ॉ की कृती 
वा थाकिरता कॉकेशसमध्ये सागरिकनारी सुखुम या गावी जाऊन रािहला होता. लेिननच्या अन्त्य 
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यातेर्किरता तो मा कोला परत आला नाही. आप या आत्मचिरतर्ात तो िलिहतो, ‘सुमुख येथे सागरािभमुख 
असले या बा कनीत आडवा पडून मी िदवसानुिदवस घालिवले. जानेवारीचा मिहना असूनही तेथे उबदार 
सूयर् काश होता. सागरावरून येणारे आरोग्यादायी वारे ासावाटे शरीरात भरून घेत असता, ऐितहािसक 
दृ ा, माझ्या योग्यतेब लच्या िव ासाची अनूभतूी मला तेथे प पणे होते होती.’ 

 
स ेकिरता संघषर् 
 

लेिननचे िनधन होताच स ा बळकािवण्याकिरता उघडपणे पाऊले टाकण्यास टर्ॉ कीने ारंभ 
केला. लेिननचा उ रािधकारी हणून टािलनऐवजी त्याला मान्यता िदली जावी अशी सरळसरळ मागणी 
मे १९२४ च्या पक्षपिरषदेत त्याने केली; व त्याच्या सहकाऱ्यानंी िदलेला स ा धुडकावनू लावनू तो न 
त्याने मताला घातला. उपि थत बो शिेवक ितिनधींनी टािलनच्या बाजूने एकमुखी िनणर्य िदला. 
टर्ॉट् कीिवरु  पक्षाने िदलेला कौल इतका िनणार्यक होता की लाजेकाजेखातर बुखारीन, िझनोवीव व 
कामेनेव यानंाही वरकरणी का होईना बहुमताचा िनणर्य मान्य करून टर्ॉ कीिवरु  मत ाव ेलागले. 
त्यानंी केले या या िव ासघातामुळे टर्ॉ की त्याचं्यावर िवलक्षण संत  झाला. परंतु थो ाच काळात टर्ॉ
की व िझनोवीव याचंी टािलनिवरोधात पुन्हा हातिमळवणी झाली; व त्यानंी टािलन–नेतृत्त्वािवरु  
िवरोधी गट थापन केला. या गटाने पूवीर्च्या िवरोधकापुंढे मजल मारली. सोिवएत रिशयात नव े नेतृत्व 
यायला पािहजे असे उघड आवाहन त्यानंी केले व तसा चार करण्याकिरता व सोिवएत सरकारिवरु  
लढा चालिवण्याकिरता सवर् असंतु  व िवध्वसंक गटानंा संघिटत केले. सोिवएत संघात गु पणे कारवाया 
करणारे हेर, दहशतवादी व घातपात करणारे तोगर् ोमचे ेत ितकर्ािंतकारी, हे सगळेच, टर्ॉ कीच्या 
नेतृत्वाखाली न या िवरोधकानंा जाऊन िमळाले. श ा ाचंा साठा होऊ लागला. गु पणे ‘टर्ॉ काईट’ 
ल कर तयार होऊ लागले. टर्ॉ कीने आप या आत्मचिरतर्ात प पणे नमूद केले आहे की दूरदृ ी ठेवनू 
दीघर् व गंभीर संघषार्ची िस ता त्यावळेी त्यानंी चालिवली होती. 

 
रिशया बाहेरील सोिवएतिवरोधकही सोिवएत संघावर आघात करण्यास टपलेले होतेच. 

टर्ॉट् कीने सोिवएत सरकारिवरु  लढा पुकारणे ही त्याकिरता योग्य संधी आहे असे ि िटश हेरखात्याच्या 
कॅ न िसडने रॅली याला वाटले. त्या हेतूने ि िटशाचं्या हातातील बाहुले बनले या बोिरस सािवन्कोवला 
ितकर्ािंतकारी उठाव घडवनू आणण्याची िस ता करण्याकिरता त्यानंी रिशयात पाठिवले. जून १९२४ 
मध्ये कामेनेव व टर्ॉ की यानंी सािवन्कोवला रिशयात येण्याचे आवाहन केले होते असा प  उ ेख त्या 
कटात थोडाफार सहभाग असले या िवन् टन चिर्चलने आप या ‘गेर्ट कॉन्टे पोररीज’ या गंर्थात केला आहे. 

 
त्याच वषीर्, टर्ॉ कीचा एक ह तक व त्याचा िजवलग िमतर् िखर् न रोकोव की हा सोिवएत संघाचा 

इंग्लंडमधील राजदूत बनला. लंडनला तो पोहोच यानंतर थो ाच िदवसात कॅ न आमर् टर्ाँग व कॅ न 
लॉकहाटर् हे ि िटश हेरखात्याचे दोन अिधकारी रोकोव कीला भेटायला त्याच्या लंडन येथील कायार्लयात 
आले. लंडन येथील सोिवएत ितिनधी हणून रोकोव कीला मान्यता देण्यास ारंभी ि िटश सरकारने 
व तुतः नकार िदला होता. पण नंतर त्यानंी तो िनणर्य बदलला. रोकोव की हा टर्ॉ कीचा िनकटचा िमतर् 



 

अनुकर्मिणका 

व त्याचा सहकारी अस याची चौकशीअंती त्याचंी खातर्ी पट यामुळेच सोिवएत वकील हणून ि िटश 
सरकारने त्याला मान्यता िदली असे त्या दोन ि िटश अिधकाऱ्यानंी रोकोव कीला सािंगतले. [हे िवधान 
रोकोव कीने १९३८ मध्ये सोिवएत सव  न्यायालयासमोर केले. १९२०–२८ या काळातील घटनासंंबधंी तो बोलत होता. त्याकाळी अमेिरकन 
लेखक व पक्षकार मकॅ्स ई टमन हा टर्ॉ कीच्या िलखाणाचा अिधकृत अनुवादक व अमेिरकेतील टर्ॉ कीवादाचा मुख चारक होता. तथाकिथत 
‘लेिनन टे टमट’ िंकवा लेिननचे इच्छापतर् याला िस ी थम ई टमननेच िदली. त्याचं्या मते १९२३ मध्ये लेिननने िलिहलेले, व नंतर टािलनने 
ितजोरीत बदं करून ठेवलेले ते इच्छापतर् पूणर्पणे िव सनीय आहे, असा ई टमनच्या व ितकडील सवर् टर्ॉ कीसमथर्काचंा दावा होता. पक्षाचा 
सरिचटणीस होण्यास टािलन न हे तर टर्ॉ कीच सवर् वी पातर् होता असे त्या इच्छापतर्ात नमूद केले अस याचे सागंण्यात आले. १९२८ मध्ये 
‘रिशयातील सत्यपिरि थती’ या टर्ॉ कीने िलिहले या चारात्मक पु तकाचा अनुवाद ई टमननेच केला. त्या अनुवािदत पु तकाच्या पुरवणीत 
ई टमनने त्या इच्छापतर्ाचा अंतभार्व केला व त्याने वतः टर्ॉ काईट–िवरोधकानंा केले या मदतीचा तपशीलही त्यात िदला. 

 
लेिननने कोणत्याही कारे इच्छापतर् िंकवा मृत्युपतर् केलेले न हते असे ारंभी खु  टर्ॉ कीनेच कबलू केले होते. ८ ऑग ट १९२५ मध्ये 

न्ययूॉकर्  डेलीला पाठिवले या पतर्ात त्याने िलिहले–‘इच्छापतर्ाब ल सागंायचे तर तसे कोणतेही इच्छापतर् लेिननने केलेले न हते. लेिनन व पक्ष 
याचं्या संबधंाचें वरूपच असे होते की तसे इच्छापतर् त्याने करणे अशक्यच होते.’ पक्षसंघटनेबाबत स ा देण्याकिरता लेिननने िलिहलेले, आता 
अगदी जीणर् झालेले एक पतर् रिशयन िनवार्िसत, मेन्शिेवक व परकीय िवरोधक लेिननचे इच्छापतर् हणून खपवीत होते; व आजही सवर् टर्ॉ काईट 
चारक टर्ॉ की हाच लेिननचा उ रािधकारी हावा अशी लेिननची इच्छा होती असे सागंणारे ते बनावट पतर् हणजे अ सल, िव सनीय 
द तऐवज अस याचे ठासून सागंतात.] 

 
मा को, येथे परत यानंतर रोकोव कीचे टर्ॉ कीशी बोलणे झाले, व जमर्नी माणे ि िटश गु हेर 

सेवलेाही टर्ॉ कीच्या गटाशी संपकर्  साधण्याची इच्छा अस याचे त्याने टर्ॉ कीला सािंगतले. त्यावर, तसे 
संबधं थािपत करण्याचे आदेश टर्ॉ कीने रोकोव कीला िदले. [१९२६ मध्ये रोकोव कीची बदली लंडनहून पॅिरसला 
करण्यात आली. पॅिरसला जाण्यापूवीर् तो टर्ॉ कीला भेटला. त्यावेळी, रिशयातील पिरि थती आता िनकरावर आली असून पररा टर्ातूंन शक्य ती 
सवर् मदत िमळिवणे िनकडीचे झाले आहे व त्या दृ ीने सवर् भाडंवलशाही रा टर्ातंील ि थिति य गटाशंी आप या राजदूतानंी व यापारी ितिनधींनी 
संपकर्  साधून टर्ॉ काईटानंा त्याचं्याकडून िकतपत पािंठबा व मदत िमळू शकेल याचा अंदाज घ्यावा असे आदेश टर्ॉ कीने त्याला िदले. 

 
ान्सला गे यानंतर टर्ॉ काईट िवरोधकातंफ तेथील ितिकर्यावादी गटाचा रोकोव कीने अंदाज घेतला. ान्स त्यावेळी तोगर् ोम-

कटकार थानाचे कदर् बनले होतेच. िशवाय, सोिवएत संघावर ह ा करण्याची योजना त्यावेळी माशर्ल फॉक, पेताँ अशा च ल करी अिधकाऱ्याचं्या 
िवचाराधीन होती. ान्समध्ये टर्ॉ कीच्या आदेशानुसार रोकोव कीने केले या वाटाघाटींची त्यानेच िदलेली मािहती अशी–‘मी डे यूटी िनकोल 
याला भेटलो. िनकोल हा ान्समधील फार मोठा कारखानदार व उज या िरपि लकन गटाचा सद य होता. सोिवएत संघा ती आकर्मक भिूमका 
घेण्यास स  असले या च भाडंवलदाराचं्या गोटातून काही मदत िमळू शकेल का असे मी त्याला िवचारले; ते हा त्याने उ र िदले, ‘न ीच! 
तु ही अपेक्षाही केली नसेल इतकी भरीव मदत त्याचं्याकडून िमळू शकेल’; पण तो हणाला की ती मदत ामुख्याने दोन गो ींवर अवलंबनू राहील. 
एक हणजे रिशयातील टर्ॉ काईट िवरोधक, िवजय िमळव ूशकतील इतके शि शाली असले पािहजेत; व दुसरे हणजे ते स ेवर आ यानंतर 
टर्ॉ कीवादी चानंा कोणत्या व िकती माणात सवलती देऊ शकतील हे ठरले पािहजे.’ अशाच कारच्या वाटाघाटी, नंतर स बर १९२७ मध्ये 
च डे युटी डेर् युस याच्याशी रो कोव कीने के या.] 

 
या सुमारास कॅ न िसडने रॅली सोिवएत सरकारिवर  उठाव घडवनू आणण्याचा अटीतटीचा 

यत्न करीत होता. कमाडंर ई या रॅलीच्या ह तकाने रिशयातील िवरोधकाशंी संधान बाधंले गेले 
अस याब ल त्याला सािंगतले होते. त्या भरवशावर, रिशयन िवरोधकाशंी गु पणे वाटाघाटी करण्याकिरता 
रॅली रिशयात गेला व तेथून परत येण्याचा यत्न करीत असता िफनलंडच्या सीमेवर सोिवएत 
सीमारक्षकाकंडून मारला गेला. 
 

यानंतर काही िदवसानंी, टर्ॉ कीला ताप येत असून त्याचे िनदान मा को येथील सोिवएत 
डॉक्टरानंा होत नस याने त्याचे त्याकिरता जमर्नीला जाणे आव यक अस याचे सागंण्यात आले. याब ल 
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टर्ॉ की आप या आत्मचिरतर्पर गंर्थात िलिहतो–‘माझा परदेशी जाण्याचा न पोिलट यरूोसमोर आला. 
एकंदर राजकीय पिरि थती, व सरकारकडे आले या काही बात या लक्षात घेता माझे तेथे जाणे धोक्याचे 
ठरण्याची शक्यता आहे असे त्या सभेत बोलले गेले; परंतु तरीही, जमर्नीला जाण्याबाबत त्यानंी िनणर्य मातर् 
माझ्यावर सोडला. याचवेळी मला परदेशात जाऊ देऊ नये असे सूिचत करणारे ओ. जी. पी. य.ू चे एक पतर् 
पोिल यरूोकडे आले होते. मी तेथे सोिवएत सरकारच्या िवरु  परकीय मदत संघिटत करण्याचा यत्न 
करीन अशी धा ती पोिलट् यरूोलाही कदािचत वाटली असावी. पण शवेटी मी जाण्याचे ठरिवले.’ 

 
जमर्नीला गे यावर, टर्ॉ कीने वतःच िलिहले या हकीककतीनुसार, तो बिर्लनच्या एका 

‘खाजगी दवाखान्यात’ उतरला. तेथे, अगोदरच जमर्न ल करी गु  हेराशंी संपकर्  साधले या िनकोलय 
केर्ि टन् कीने त्याची भेट घेतली. त्या दोघाचें बोलणे चालू असता एकाएकी एक जमर्न पोलीस इन् पेक्टर 
तेथे आला व टर्ॉ - कीची हत्या करण्याचा कट उघडकीस आला अस याने त्याच्या संरक्षणाची खास 
यव था जमर्न गु  पोलीस करीत अस याचे त्याने सािंगतले. तो सवर् बनवाबनवीचा कार होता. कारण 
त्या िनिम ाने टर्ॉ की, केर्ि टन् की व जमर्न गु  हेर याचंी खलबते िनवधपणे सुरू झाली. 

 
त्या गर्ी मात जमर्न ल करी गु  हेर व टर्ॉ की याचं्यात एक नवा करार झाला. तत्संबंधी 

केर्ि टन् कीने नंतर मािहती िदली ती अशी–‘त्या वेळेपयत जमर्नीकडून िनयमीतपणे पैसे िमळण्याची 
आ हाला सवय झाली होती. ह तकाचें वास चारसािहत्याचे काशन इत्यादी कामाकिरता तो पैसा 
वापरला जात होता. १९२८ मध्ये, रिशयात व परदेशातही सोिवएत नेतृत्वािवरु चा लढा जे हा अगदी 
िनकरावर आला, त्याचवळेी जनरल सीक्ट याने त्याचं्या न या मागण्या पुढे के या. तोपयत रिशयातील 
टर्ॉ की–गटाकडून त्यानंा अधूनमधून िदली जाणारी गु  मािहती यानंतर िनयमीतपणे िदली जावी; आिण 
जागितक यु  जर भडकले आिण त्यावळेी टर्ॉ - की–गट स ेवर असला तर जमर्नीला रिशयात सवलती 
देण्यासंबंधीच्या व नव ेकरार करण्यासंबंधीच्या जमर्नीच्या सवर् न्या य मागण्या मान्य करू अशी हमी ावी 
असे सीक्टच्या मागण्याचें वरूप होते. टर्ॉ कीशी िवचारिविनमय के यानंतर त्याचं्या मागण्या आ हाला 
मान्य अस याचे मी सीक्टला कळिवले. यानंतर आमच्याकडून अनेक महत्त्वाच्या बाबींसंबंधीची मािहती 
त्याच्याकडे िनयमीतपणे जाऊ लागली; व यु ो र करारासंबंधी आ ासनेही िदली गेली. आ हासा पैसा 
िमळत रािहला. १९२३ ते १९३० या काळात सुमारे २० लक्ष जमर्न माक्सर् आ हाला िमळाले.’ 

 
जमर्नीहून मा कोला परत आ यानंतर टर्ॉ कीने बो शिेवक पक्षनेतृत्वािवरु  सवर् शि िनशी 

मोहीम सुरू केली. १९२६ मध्ये पक्षातंगर्त लढा अिधकच उगर् बनला. पक्षाच्या थािनक सभावंर उघड ह े 
करण्यापयत िवरोधकाचंी मजल गेली. पण तशा कारवायामुंळे, टर्ॉ कीला जनतेचा पाठींबा िमळणे तर 
दूरच, उलट त्याच्या िवध्वंसक कामगार त्याच्यािवरु  खवळले. त्यामुळे िवरोधकानंा पाऊल मागे घ्यावे 
लागले. 

 
१९२७ च्या गर्ी मात यु ाचे ढग सोिवएत िक्षितजावर गोळा होत असता टर्ॉ कीने सोिवएत 

सरकारिवरु  पुन्हा न याने ह ा चढिवला. ‘पिह या महायु ाच्या ारंभी जमर्न सैन्य पॅिरसनजीक ८० 



 

अनुकर्मिणका 

मलैावर येऊन ठेपले असता क्लेमसोने च सरकारिवरु  जसा उठाव केला, तशीच कायर्वाही आता 
आपण करणे अगत्याचे आहे’ असे आवाहन तो उघडपणे जनतेला करू लागला. टािलनने त्याच्या त्या 
देशदर्ोही व याचा साहिजकच िध ार केला, व टर्ॉ की आिण चबलन [क र सोिवएतिवरोधी सर ऑि टन चबलन 

हा त्यावेळी ि टनच्या पररा टर्मंतर्ी होता.] याचंी युती झाली अस याब लची शकंाही त्याने बोलून दाखिवली. 
 
टर्ॉ कीवा ाचं्या या उघड सरकारिवरोधी भिूमकेमुळे त्या नाबाबत पुन्हा जनतेचा कौल घेण्यात 

आला. सवर् बो शिेवक पक्षसद याचें सावर्मत घेण्यात आले त्यावळेी टर्ॉ कीच्या बाजूने जेमतेम ४००० मते 
पडली तर ७ लक्ष ४० हजार पक्ष सद यानंी टािलनच्या नेतृत्वाला त्याचंा िनःसंिदग्ध पािंठबा य  केला. 
[िवरोधकाचं्या त्या चळवळीच्या काळात त्यानंा ४००० वर मते कधीही िमळाली नाहीत. गटबाजीचा िधः ार करून अंतगर्त राजकारणात कर्ािंतकारी 
ऐक्याची िनकड पक्षाने पुन्हा पुन्हा अगत्याने ितपादत केली असली तरी, आ यर् वाटावे इतके सभा, चचार् व टीका वातंत्र्य सरकारने टर्ॉ काईट 
िवरोधकानंा िदले होते. लेिननच्या िनधनानंतर अंतगर्त व आंतरार् टर्ीय क्षतर्ात भयानक संकटे सोिवएत सरकारपुढे उभी ठाकली असता, त्येक 
लहानसहान व खऱ्या खो ा गो ींचा फायदा घेऊन, वतःच्या गटाला पािंठबा िमळवनू घेण्याच्या हेतूने सरकारिवरु  तुफानी चार िवरोधकानंी 
चालिवला. ‘क्षमताशून्य शासन’, ‘अिनयंितर्त उ ाम नोकरशाही’, ‘एककदर्ी एकपक्षी हुकुमशाही’, ‘जुन्या नेतृत्वाचे अधःपतन’ अशा शलेक्या घोषणा 
देऊन टर्ॉ कीवादी िवरोधकानंी टािलन राजवटीवर खर ह ा चढिवला. परंतु टर्ॉ की–चळवळीचे सरकार ती उघड शतर्ुत्व व त्यानंी 
परकीयाशंी जोडलेले रा टर्दर्ोही संबधं पूणर् उघडे होईपयत ती चळवळ दडपून टाकण्याकिरता कोणतीही कायर्वाही सोिवएत सरकारने केली नाही. 
१९२४ ते १९२७ या काळात हा संघषर् अिवरतपणे चालू होता. ‘सोिवएत क युिनझम, अ न्य िसि हलीझेशन’ या आप या पु तकात िसडने व िबॲिटर्स 
वेब हणतात–“िवरोधकाचंा झटपट िनकाल लावणाऱ्या हुकुमशाहीखाली रिशया भरडला जात आहे असे मानणाऱ्यानंा आ यर् वाटावे इतक्या 
उघडपणे हा संघषर् चालू होता. ऑल रिशयन काँगेर्स ऑफ सोिवएत्सची कदर्ीय कायर्कारी सिमती, सा यवादी पक्ष व पक्षाची कदर्ीय सिमती यातं, 
तसेच थािनक सोिवएत व पक्षाच्या थािनक शाखा यातं िवरोधकानंी सरकार व सरकारी नीती यावंर अखंड व जळजळीत टीका चालिवली होती. 
िवरोधकाचें हजारो पानाचें चार सािहत्य देशाच्या मुदर्णालयातं छापले जात होते. 

 
वेब पतीपत्नी हणतात–‘या सवर् संघषार्चा िनकाल शवेटी एि ल १९२६ मध्ये पक्षाच्या कदर्ीय सिमतीने लावला व त्या िनणर्यावर 

ऑक्टोबर १९२६ व िडसबर १९२७ मध्ये भरले या १४ या व १५ या पक्ष पिरषदानंी, बऱ्याच उलटसुटल चचनंतर, िश ामोतर्ब केले. त्या 
पक्षिनणर्यानंतरही सरकारिवरु  चळवळ आयोिजत करणे, सरकारिवरु  चळवळ आयोिजत करणे, सरकारिवरु  उठाव करण्यास िचथावणी 
देणे या गो ी टर्ॉ की करीतच रािहला.”] 

 
सावर्मतात अशा कारे िनणार्यक पराभव होऊनही टर्ॉ कीची कार थाने बंद झाली नाहीत. 

तत्संबंधाचे वणर्न त्याच्या आत्मचिरतर्ात सापडते. तो हणतो–‘मा को व लेिननगर्ाड येथे आ ही अनेकदा 
गु  बठैकी घेत या. त्यात िवरोधकापैंकी कोणाचे तरी भाषण ऐकण्यास िमळेल हणून कामगार व िव ाथीर् 
वगार्तील ीपुरुष हजर राहात. एकाच िदवशी तीन–चार सभातं मी बोलत असे. एकदा तर अशी एक सभा 
उघडपणे एका उ  तािंतर्क िव ालयात आयोिजत केली गेली होती. ती सभा भरू न देण्याचा शासनाने 
केलेला यत्न िवफल ठरला. मी कामेनेव सुमारे दोन तास त्या सभेत बोललो.’ 
 

या संघषार्चा िनकाल लावनू घेण्याकिरता ऑक्टोबर १९२७ मध्ये टर्ॉ कीने योजना आखली. 
बो शिेवक कर्ातंीच्या दहा या वधार्पनिदनी, ७ नो हबर १९२७ रोजी सरकार उलथून पाडण्याच्या हेतूने 
उठाव करण्याची सवर् िस ता त्याने केली. पूवीर् लाल ल करात असलेले टर्ॉ कीचे क र व खंबीर 
अनुयायी त्या उठावाचे नेतृत्व करणार होते. संपूणर् रा टर्ात स ाकदेर् काबीज करण्याकिरता िवरोधकाचं्या 
तुक ा िनरिनरा या िठकाणी सुस  ठेवण्यात आ या होत्या. ७ नोहबरला सकाळी कामगाराचें िवशाल 
संचलन सुरू झाले की त्यावळेी राजकीय िनदशर्ने केली जावीत व त्याचवळेी संपूणर् देशभर उठाव हावते 
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अशी योजना होती. आप या आत्मचिरतर्ात टर्ॉ की हणतो–‘िवरोधकाचंा आमचा मुख गट डोळे उघडे 
ठेऊन या अखेरच्या संघषार्ला स  झाला होता. केवळ मुत्स ेिगरीचे िंकवा लपवालपवीचे मागर् पत्करून 
न या िपढीच्या गळी आमच्या क पना उतरिवणे शक्य होणार नाही, तर संभा य पिरणामाचंी तमा न 
बाळगता उघडपणे ल ाला उभे ठाकणे आव यक आहे असे आ हाला वाटले. त्यामुळे भिव यात कधी तरी 
आमचा िवजय होईलच हा िव ास उराशी बाळगून व पराभव अटळ आहे हे कळत असूनही आ ही ल ाला 
सामोरे गेलो.’ 
 

टर्ॉ कीच्या त्या उठावाला ारंभ होतो न होतो तोच त्याचा शवेटही झाला. ७ नो हबर रोजी 
सकाळी मा कोच्या र त्यावंर कामगाराचें संचलन सुरू असता, दोन्ही बाजंूच्या उंच इमारतींवरून 
त्याचं्यावर, न या नेतृत्वाच्या उदयाची घोषणा करणाऱ्या चारपतर्काचंा वषार्व करण्यात आला. त्याच वळेी 
टर्ॉ की–अनुयायाचें लहानलहान गट घोषणा–फलके व झडे फडकावीत समोर आले. परंतु कामगारापुंढे 
त्यानंा मागे हटाव े लागले. हे होताच सोिवएत अिधकाऱ्यानंी िव ु वगेान कायर्वाही केली. मुरालोव, 
ि मन व, ाच्कोव की, देर्ईत्झर यासंह सवर् टर्ॉ की–अनुयायानंा पकडण्यात आले. कामेनेव व यातकोव 
यानंा मा कोत अटक करण्यात आली. टर्ॉ काईटाचं्या गु  मुदर्णालयावंर व श ा  सा ावंर छापे 
घालून ते ज  करण्यात आले. त्याचवळेी, उठाव आयोिजत करण्याकिरता लेिननगर्ाडला गेले या 
झीनोवीव व रादेक यानंाही तेथे अटक झाली. टर्ॉ कीचा एक मुख सहकारी–जपानमधील राजदूत जॉफ 
याने आत्महत्या केली. काही िठकाणी टर्ॉ कीच्या साथीदाराबंरोबर असलेले ेत रिशयन अिधकारी, 
सोशल रे हो यशूनरी दशहतवादी व परकीय ह तक ाचंीही धरपकड झाली. टर्ॉ कीची बो शिेवक 
पक्षातून हकालप ी झाली व त्याला ह पार करण्यात आले. 
 
अ मा आता 
 

टर्ॉ कीला सैबेिरयात चीनच्या सीमेलगत कझाक तान सोिवएत गणराज्यात अ मा आता येथे 
ह पार करण्यात आले. तेथे तो, त्याची पत्नी नताली व मुलगा सेदोव याचं्याकिरता एक बगंला देण्यात 
आला. टर्ॉ काईटाचं्या कटाच्या खऱ्या या ीची व गाभंीयार्ची यथार्थर् क पना त्याही वळेी न आ याने 
त्याला तेथे मो ा सौजन्याने वागिवण्यात आले. इ ाईम देर्ईत्झरसह त्याच्या अंगरक्षकानंा सोबत ठेऊन 
घेण्याची, खाजगी पतर् यवहार करण्याची, त्याचे वैयि क गंर्थसंगर्हालय व गु  लेखागार जवळ 
बाळगण्याची, तसेच अधून मधून त्याच्या िमतर्ानंी त्याला तेथे भेटण्याची परवानगी िदली गेली. 
 

परंतु ह पार होऊनही टर्ॉ कीची कटकार थाने थाबंली नाहीत. २७ नो हबर १९२७ रोजी 
टर्ॉट् की अनुयायातंील सवार्त धूतर् जमर्न ह तक िनकोलाय केर्ि टन् की याने, त्यानंतरच्या काळात कोणते 
डावपेच व कायर्वाही करावयाची याची रूपरेषा प  करणारे एक खाजगी पतर् टर्ॉ कीला िलिहले. टर्ॉ
काईटानंी सरकारिवरु  उघडपणे संघषर् करणे आता यथर् आहे; उलट त्यानंी आता पक्षात पुन्हा िशरकाव 
करून घेऊन सरकारी यंतर्णेत अिधकाराची पदे िमळवनू घ्यावीत, व सरकारी यंतर्णेत राहूनच, हळूहळू पण 
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सातत्याने यत्न करून जनसामान्याचंा िव ास संपादन करावा, त्याचं्यावर आपला भाव थािपत करून 
स ा काबीज करण्याचा यत्न करावा, असे त्याचे मत त्याने त्या पतर्ात प  केले होते. 
 

केर्ि टन् कीने सुचिवलेले ते धूतर् डावपेच टर्ॉ कीला एकदम पटले. त्या दृ ीने, आप या कारवाया 
चालू ठेवण्याकिरता योग्य-अयोग्य सवर् मागार्ंचा अवलंब करून पुन्हा पक्षात वशे िमळवनू घ्यावा व सरकारी 
यंतर्णेत शक्यतो वतंतर् व जबाबदारीची पदे िमळवनू घ्यावीत असे आदेश टर्ॉ कीने आप या अटक िंकवा 
ह पार झाले या अनुयायानंा लागलीच िदले. त्याबरोबर यातकोव रादेक, िझनोवीव, कामेनेव व इतर 
ह पार झालेले टर्ॉ की–अनुयायी एकाएकी टर्ॉ कीचा िधः ार करू लागले व सरकारला त्यानंी 
केलेला िवरोध ही त्याचंी एक मोठी घोडचूक असून त्यानंा पुन्हा पक्षात वशे िमळावा याकिरता िवनंतीअजर् 
करू लागले. 
 

लवकरच अ मा आता येथील टर्ॉ कीचे िनवास थान हणजे फार मो ा सोिवएतिवरोधी 
कटकार थानचे एक कदर् बनले. सोिवएत सरकार उलथून पाडण्याकिरता तेथून त्याने पुन्हा रा टर् यापी 
चार मोहीम सुरू केली. [टर्ॉ कीच्या गैरहाजरीत सोिवएत रिशयातीरल उर यासुर या िवरोधकश ींना मागर्दशर्न करण्याची 
जबाबदारी काही काळाकिरता बुखािरनकडे आली. नेतृत्वाब ल टर्ॉ कीशी त्याचे मतभेद अस यामुळे उठावात त्यक्षपणे भाग घेण्याचे मो ा 
धूतर्पणे त्याने टाळले होते. िवरोधकानंा सैध्दािंतक बठैक देणारा खरा नेता टर्ॉ की न हे तर तो वतः आहे असे त्याला वाटू लागले होते. मा को 
येथील माक्सर्वादी िव ालयाचा मुख हणून काम करीत असता त्याने आप याभोवती िनवडक तरुण कायर्कत्यार्ंचा एक गट संघिटत केला होता. 
औ ोिगक पक्षाला जाऊन िमळाले या तंतर् ाशंीही त्याने िनकटचा संपकर्  साधला होता. बुखािरन वतःला डावा क युिन ट हणवनू घेत असे. परंतु 
टर्ॉ कीच्या पतनानंतर, ‘उजवे िवरोधक’ हणून ओळखला जाणारा िवरोधकाचंा एक गट त्याने संघिटत केला. 

 
‘उघड िवरोधाला त ड फोडण्यात टर्ॉ कीने फार िघसाडघाई केली व देशातील अन्य सवर् सोिवएतिवरोधी श ींशी एकजुटीने काम न 

के याने त्याला अपयश आले असे बुखािरनचे मत होते. ती चूक ‘उजच्या िवरोधकानंा’ संघिटत करताना होऊ नये याची काळजी बुखािरन घेणार 
होता. टर्ॉ कीवा ाचंी हकालप ी करण्यात आली त्यावेळी पिहली पचंवािर्षक योजना नुकतीच कायार्िन्वत होत होती. न या अडचणी, हालअपे ा, 
तणाव, रा टर्ापुढे आ वासून उभे होते. अशा वेळी उ  पद थ सरकारी अिधकारी अलेक्सी िरकोव, कामगार–संघटना अिधकारी टॉ की, तसेच 
तोगर् ोम ह तक व मेन्शिेवक या सवार्ंच्या सहकायार्ने बो शिेवक पक्षातच ‘उजवा िवरोधक’ गट बुखािरनने गिठत केला. त्याचंा पिह या पचंवािर्षक 
योजनेला उघड िवरोध होता. टर्ॉ कीचे ितिनधी व सवर् भमूीगत संघटनाचें ह तक याचं्या सभा घेऊन बुखािरनने उज या िवरोधकाचंा कायर्कर्म 
िनि त केला. 

 
‘माझा कायर्कर्म त्यक्ष यवहारात उतरवायचा झाला तर तो ामुख्याने आिर्थक के्षतर्ाशी संबिंधक असेल. रा टर्ीय भाडंवलशाहीचा 

पुर कार करणे, सुखव तू शतेकरी िनमार्ण करणे, सामूिहक शतेीत कपात करणे, परकीयानंा सवलती देणे, पररा टर् यापाराचा एकािधकार र  
करणे,–एकंदरीत भाडंवलशाहीची पुन थार्पना करणे असे ढोबळमानाने त्या कायर्कर्माचे वरूप असेल. अंतगर्त के्षतर्ात आमचा कायर्कर्म हणजे 
मेन्शिेवक व सोशल रे हो यशूनरी याचं्याशी ऐक्य साधणे, फािस ट–मत णालीची राजकीय प ती वीकारणे; असे त्याने प  केले.’ 

 
बुखािरनने िवरोधकाकंिरता आखले या न या राजकीय णालीमुळे, पिह या पचंवािर्षक योजनेच्या यशाब ल ज्यानंा मुळीच िव ास 

वाटत न हता असे अनेक उ  पद थ अिधकारी बुखािरनकडे आकिर्षत झाले. सामूिहक शतेी कायर्कर्माला िहरीरीने िवरोध करणारे कुलाक 
संघटनाचें नेतेही बुखािरनकडे वळ याने जनसामान्याचंा टर्ॉ कीला जो कधीच पािंठबा िमळाला नाही तो बुखािरनला, अ पसा का होईना, 
िमळाला. उज या िवरोधकाचें नेतृत्व बुखािरनकडे जावे हे ारंभी टर्ॉ कीला साहिजकच रुचले नाही. परंतु थो ाच काळात त्यानंी आपसातील 
सवर् मतभेद िमटवनू टाकले. उज या िवरोधकाचंा हा चार ह ा नो हबर १९२७ पयत चालला. शवेटी उज याचंा तो मत चार पक्षसद यत्वाशी 
पूणर्पणे िवसंगत अस याचे बो शिेवक पक्षाच्या कदर्ीय सिमतीने घोिषत केले व बुखािरन, टॉ की, िरकोव याचंी त्याचं्या अिधकारपदावरून 
हकालप ी केली.] 

 



 

अनुकर्मिणका 

संपूणर् देशात सरकारिवरोधकाशंी व आप या अनुयायाशंी िवचारिविनमय करण्याकिरता व त्यानंा 
मागर्दशर्न करण्याकिरता टर्ॉ कीने िनमार्ण केलेली गु  संपकर्  यंतर्णा यश वीपणे राबिवण्याची जबाबदारी 
टर्ॉ कीचा मुलगा सेदोव याच्याकडे होती. त्यावळेी जेमतेम बावीस–तेवीस वषार्चा असलेला तो मुलगा 
उत्साही तर होताच, परंतु त्याचबरोबर िपत्याच्या मागर्दशर्नाखाली कपट-कार थानाच्या तंतर्ात चागंलाच 
तरबेज झाला होता. िपत्याचा अहंकारी वभाव व हुकुमशाही वृ ी त्याला संगी जाचक वाटत असली 
तरी त्याने िवरोधकाचं्या उि िस ीच्या कायार्ला वतःला वाहून घेतले होते. संपकर् –यंतर्णा अत्यंत 
कौश याने राबवनू िवरोधकाचं्या त्या सवर् संगर्ामात सेदोवने बजावले या मोलाच्या भिूमकेचे वणर्न टर्ॉ
कीने ‘िलआँ सेदोव: पुतर्-िमतर्-िवगर्हक’ या त्याच्या पु तकात केले आहे. आठव ाला राजकीय 
वरूपाची हजारावर पतेर्, तारा, कागदपतेर्, टर्ॉ कीकडे संपूणर् देशातून व परदेशातूनही येत होती व 
त्याच्याकडून इतरानंा जात होती. 
 

शवेटी टर्ॉ की करीत असले या उप यापाचें गाभंीयर् लक्षात आ याने िडसबर १९२८ मध्ये 
सोिवएत सरकारने आपला एक ितिनधी अ मा आता येथे टर्ॉ कीकडे पाठिवला. टर्ॉ कीने आप या 
आत्मचिरतर्ात या संगाचे वृ  िदले आहे. रा टर्ात टर्ॉ कीने चालिवले या कारवाया िनि तपणे ितकर्ातंी 
वरूपाच्या अस याचे, व अ मा आता येथे सोिवएत सरकारने त्याला िदले या सवलतींमुळेच त्या कारवाया 
करणे त्याला शक्य होत अस याचे त्याने प  केले, व एक तर कोणत्याही कारे रा टर्दर्ोही कारवाया 
यापुढे करणार नाही असे अिभवचन टर्ॉ कीने ाव,े अन्यथा त्याच्यािवरु  कायर्वाही करणे सोिवएत 
सरकारला भाग पडेल असा इशारा त्याने टर्ॉ कीला िदला. टर्ॉ कीने त्याकडे पूणर् दुलर्क्ष के याने हा 
न ओ. जी. पी. य.ू च्या खास सिमतीपुढे आला. सोिवएत सरकारिवरु  बेकायदेशीर पक्ष थािपत 

करून त्या ारा ितकर्ातंी– वरूपाच्या कारवाया करणे व त्या सरकारिवरु  सश  उठाव घडवनू 
आणण्याचे कार थान करणे असे आरोप फौजदारी काय ाच्या कलम ५८१० नुसार लावण्यात आले व त्या 
गुन् ाकंिरता त्याला १८ जानेवारी १९२९ रोजी सोिवएत संघातूंन ह पार करावे असा ठराव पास करण्यात 
आला. २२ जानेवारी १९२९ रोजी त्या िशके्षची अंमलबजावणी केली गेली. टर्ॉ कीच्या त्या ह पारीबरोबर 
त्याचं्या जीवनातील सवार्त िवलक्षण व धाडसी अशा ट याला ारंभ झाला. आयझॅक माक सन आप या ‘द 
ट युर्लंट इयसर्’ या गंर्थात हणतो–“ह पारी हणजे राजकीय अ त असेच सामान्यतः मानले जाते. परंतु 
टर्ॉ कीच्या बाबतीत मातर् अगदी उलटे घडले आहे. सोिवएत संघात असताना त्या रा टर्ाला डसणारी एक 
भयानक िवखारी मधमाशी बनून तो रािहला होता, तर आजही, ह पारीनंतर, हजारो मलै अंतरावरून, त्या 
मधमाशीचा डंख सोिवएत संघाच्या दृ ीने िततकाच िवखारी ठरत आहे. रिशयाबाहेर राहून सोिवएतिवरोधी 
चळवळ त्याने अशा काही कौश याने आयोिजत केली की तो सोिवएत रिशयाच्या पिह या कर्माकंाचा क र 
शतर्ू बनला. युरोपला सळो की पळो करून सोडणाऱ्या नेपोिलयनच्या जीवनात एकच सट हेलेना होते, पण 
टर्ॉ कीकिरता मातर् आतापयत, पाच िठकाणे सट हेलेना बनली आहेत. त्याच्या वा त यकाळात त्येक 
िठकाण त्याच्या सोिवएतिवरोधी कार थानाच्या जा याचे कदर् बनले. चारतंतर्ाचे त्याचे कौशल अजोड 
होते. एखा ा रह यकथेत शोभेल अशा रा टर्ीय व आंतरार् टर्ीय कपटकार थानाच्या अक पनीय 
वातावरणात त्याच्या जीवनाचा उवर्िरत काळ त्याने घालिवला.” 

 



 

अनुकर्मिणका 

 
करण १६ 

 
पचंम तंभाचा ादुभार्व 

 
ए बा येथे टर्ॉ की 
 

१३ फे ुवारी १९२९ रोजी टर्ॉ की कॉन् टॅिटनोपल येथे येऊन पोहोचला. तो तेथे आला तो एखा ा 
अवमािनत राजकीय बिह कृतासारखा न हे, तर पररा टर्ाला भेट देण्यास आले या एखा ा स ाधीशाच्या 
थाटात आला. त्याच्या तेथील आगमनाची बातमी ठळक मथळे देऊन जगातील सवर् मुख वृ पतर्ानंी 
िदली. टर्ॉ कीला मो ा बोटीतून िकनाऱ्यापयत आणणाऱ्या छो ा नौकेची वाट पाहात त्याचे वागत 
करण्याकिरता परकीय पतर्कार ित त िकनाऱ्यावर उभे होते. पण मो ा ऐटीत त्यानंा बाजूला सारून, तो 
सरळ त्याच्याकिरता तयार ठेवण्यात आले या मोटारीत बसला व त्याच्या वा त याकिरता िनि त 
करण्यात आले या बगं याकडे िनघून गेला. 
 

त्याच्या आगमनामुळे तुकर् थानात जणू एक राजकीय वादळच उठले. तुकर् थानातून त्याला 
हाकलून लावण्यात याव ेअशी मागणी रिशयानुकुल वक्त्यानंी केली. तर सोिवएत–िवरोधकानंी सोिवएत 
राजवटीचा क र शतर् ू हणून त्याचे अपार उत्साहाने वागत केले. यामुळे तुकर् थान सरकारसमोर मोठाच 
पेच िनमार्ण झाला. तुकर् थान रिशयन सीमेला संलग्न अस याने टर्ॉ कीला तेथेच ठेवनू घेण्यात यावे 
याकिरता त्या सरकारवर दडपण आणले गेले, अशा वदंता त्यावेळी ऐकू येत होत्या. अखेरी, परागंदा 
झालेला त्या ‘लाल नेपोिलयनला’ तुकर् थानच्या अमलाखालील ि िन्कपो बेटावर आ य देण्याचे िनि त 
करण्यात आले. काही आठव ातच पत्नी व मुलगा यासंह टर्ॉ की ि िन्कपो येथे गेला. त्याच्याबरोबर 
त्याचे अंगरक्षक होतेच. 
 

का या समुदर्ातील त्या िनसगर्र य बेटावर (याच ि िन्कपो बेटावर दो त रा टर्े व सोिवएत रिशया 
याचंी शातंता पिरषद आयोिजत करण्याचे वुडर्ो िव सन याचे व न होते.) टर्ॉ कीने आपले नवे राजकीय 
मध्यवतीर् कायार्लय थाटले. त्याचा मुलगा िलआँ सेदोव त्याचा मुख मदतनीस व सहकारी बनला. 
लवकरच िनरिनरा या रा टर्ातंील तरुणाचंा एक गट तेथे संघिटत झाला व ते सवर् सेदोवचे िनकटचे 
सहकारी बनले. टर्ॉ कीच्या त्या िनवास थानाभोवती रह यमय कपटकार थानाचे गूढ असे वातावरण 
िनमार्ण झाले. त्या घराभोवती सश  अंगरक्षकाचंा व पोिलस दलात वापरतात तशा िशिक्षत कुत्र्याचंा 
चोवीस तास जागता पहारा होता. रिशया, जमर्नी, पेन व अन्य रा टर्ातंील जहाल साहसी लोकाचंी त्या 
घरात सतत गदीर् असे. ते तरुण त्याचे सिचव आहेत असे टर्ॉ की हणे. ते त्याचे नवे ‘टर्ॉ की रक्षक’ 
बनले. सोिवएत िवरोधी चारक, राजकारणी मुत्स ी, वृ पतर्कार, टर्ॉ की ती अंधिन ा असणारे, तसेच 
जागितक कर्ातंी करण्याच्या उि ाने भारलेले, अशा अनेकाचंी त्याच्या घरी रीघ लागलेली असे. 



 

अनुकर्मिणका 

समाजवादी चळवळीशी दर्ोह करून बाहेर पडलेले, तसेच इतरही अनेक असंतु , याचं्याशी त्याच्या 
गंर्थालयात टर्ॉ की खाजगी बोलणी करी त्यावळेी दाराशी त्याच्या अंगरक्षकाचंा कडक पहारा असे. 
िनरिनरा या गु हेर सेवाचें ह तक व इतरही अनेक अनािमक मंडळी, त्याचं्या हालचाली गु  राखण्याची 
खबरदारी घेऊन टर्ॉ कीच्या मुलाखतीला येत. 
 

१९२२–२३ पासून एखा ा पाळीव कुत्र्याच्या िन ेने सतत टर्ॉ कीच्या मागे असलेला सोशल 
रे हो यशूनरी लुि कन हा टर्ॉ की ि िन्कपोला आला त्यावळेी त्याच्या सश  अंगरक्षक दलाचा मुख 
होता. १९३० मध्ये टर्ॉ कीने त्याला काही महत्त्वाच्या कामिगरीवर रिशयात पाठिवले. तेथे तो पकडला 
गेला. त्याच्यावर खटला गुदरण्यात येऊन, सोिवएतिवरोधी चार सािहत्य व श ा े बेकायदेशीरपणे, 
चोरून लपून रिशयात आणण्याच्या गुन् ासाठी त्याला देहदंडाची िशक्षा सोिवएत न्यायालयाने ठोठावली. 
त्यानंतर रेमंड मोिलनीर हा च व शे डन हाटर् हा अमेिरकन, हे दोघे टर्ॉ की–अंगरक्षक दलाचे मुख 
बनले. 
 

तात्पुरत्या काळाकिरता ह पारीत असलेला ‘एक महान कर्ािंतकारी’ अशी आपली ितमा कायम 
िटकिवण्याचे सवर्तोपरी यत्न टर्ॉ कीने केले. त्याने आता वयाची प ाशी गाठली होती. त्याच्या दणकट 
शरीरय ीवर मेद चढू लागला होता. दाट का या केसात व टोकदार दाढीत रुपेरी केसाचंी सरिमसळ 
झाली होती. त्याच्या हालचाली मातर् पूवीर् इतक्याच चचंल व चपळ होत्या नाकावर चमकणाऱ्या सोनेरी 
च याआडून लुकलुकणारे त्याचे ती ण डोळे व काहीसा िख  अिवभार्व यामुळे एक कारच्या िविचतर् 
ेषभावाची छाया त्याच्या चेहऱ्यावर िदसे. अनेकानंा त्याचे यि मत्त्व घृणा पद वाटे, तर काहींना ते 
आकषर्क वाटे. 
 

सोिवएत रिशयाबाहेर, एक महान कतृर्त्त्वसंप  नेता अस याब लची आपली कीतीर् कायम 
िटकिवण्याचे सवर्तोपरी यत्न टर्ॉ कीने केले. ‘दैव? ती तर मला एक केवळ हा यापद बाब वाटते:’ 
‘सामान्य माणसे तर इतकी मूखर् व गुलामी वृ ीची असतात की त्याचं्यामुळे मला मन ताप कधीच होत 
नाही,’ च अराजकवादी ौधोनाच्या अशा श दाचंा पुनरु ार तो मो ा ौढीने करी. भेटायला येणाऱ्या 
ब ा लोकानंा मुलाखत देण्यापूवीर्, कोणत्या व कशा कारच्या आिवभार्वानंी त्याचा सवार्त जा त भाव 
पडू शकेल याची रंगीत तालीम त्याच्या शयनगृहाच्या आरशासमोर तो कटाक्षाने करी. ि िन्कपो येथे त्याच्या 
मुलाखतीस आले या पतर्कारानंा, त्याचें लेख िस ीला पाठिवण्यापूवीर्, टर्ॉ कीच्या नजरेखालून घालावे 
लागत. भेटायला येणाऱ्या लोकाशंी बोलताना, श दाश दावंर भर देत, जोरदार हातवारे करीत, दुरागर्ही 
अ ाहासाने तो सोिवएत रिशयावर ह ा चढवी. 
 

टर्ॉ की ि िन्कपोला आ यानंतर थो ाच िदवसानंी उदारमतवादी जमर्न लेखक एिमल लुडिवग 
याने त्याची मुलाखत घेतली. टर्ॉ की त्या िदवशी मो ा खुषीत िदसत होता. त्याने लुडिवगला मो ा 
ठामपणे सािंगतले की ‘सोिवएत रिशयासमोर सध्या मोठाच आणीबाणीचा संग उभा ठाकला आहे. 
पचंवािर्षक योजना सपशले अपयशी ठरली आहे. त्यामुळे आता तेथे बेकारी फार मो ा माणावर वाढणार 
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आहे. आिर्थक व औ ोिगक के्षतर्ात अनथर् ओढवणार आहे. कृिषके्षतर्ात सामूिहकीकरण योजनेचा तर 
चागंलाच बोजवारा उडाला आहे. टािलन देशाला पूणर् िवनाशाकडे नेत आहे. िवरोधकाचें सामथ्यर् वाढत 
आहे...’ 
 

‘रिशयातील तुमच्या अनुयायाचंा गट िकती मोठा आहे?’ लुडिवगने िवचारले. 
 
हा न ऐकताच टर्ॉ की एकदम सावध झाला. आपला गुबगुबीत पाढुंरका हात उडवीत तो 

उ रला, ‘ते न ी सागंणे कठीण आहे.’ कारण त्याचे सवर् अनुयायी सवर्तर् िवखुरले असून भमूीगत राहून 
कायर् करीत होते. 

 
‘तु ही पुन्हा राजकारणात उघडपणे कधी उतरणार? लुडिवगने न केला. 
 
थोडा िवचार करीत टर्ॉ की हणाला ‘जे हा त्याकिरता एखादी योग्य संधी पुढे येईल ते हाच ते 

शक्य होईल...कदािचत एखादे यु  िंकवा युरोपीय रा टर्ाचंा ल करी ह तके्षप...! तसे झाले की सोिवएत 
सरकार दुबळे होईल व िवरोधकानंा उ ेजन िमळेल.’ 

 
िवन् टन चिर्चलला सोिवएतिवरोधी जागितक चळवळीत अजूनही पूवीर्इतकाच रस वाटत होता. 

त्यामुळे ि िन्कपो येथे राहणाऱ्या टर्ॉ कीकडे त्याचे बारीक लक्ष होते. टर्ॉ कीब ल त्याचे मत कधीच 
चागंले न हते असे त्याने नंतर १९४४ मध्ये हटले असले तरी कटकार थाने करण्याचे टर्ॉ कीचे धािर , 
त्याचे अमोघ व ृ त्त्व व असामान्य, दाडंगा उत्साह याचें चिर्चलच्या साहसी मनोवृ ीला कौतुक वाटत होते. 
ह पारीनंतरच्या टर्ॉ कीच्या संपूणर् आंतरार् टर्ीय कार थानाचा गोषवारा देताना चिर्चल आप या ‘गेर्ट 
कॉन्टे पोररीज’ या गंर्थात हणतो–‘सोिवएत सरकारच्या िवनाशाकिरता संपूणर् गुन्हेगारी जगाने एकतर् यावे 
याकिरता टर्ॉ कीची सतत धडपड चालू आहे.’ 

 
याच सुमारास जॉन गंथर हा अमेिरकन पतर्कार ि िन्कपो येथे टर्ॉ कीच्या भेटीला आला. 

टर्ॉट् की व त्याचे अनेक रिशयन व युरोपीय सहकारी याचं्याशी त्याने बातचीत केली. टर्ॉ की एखा ा 
पराभतू िनवार्िसतासारखा न हे तर उलट एखा ा राजासारखा िंकवा हुकुमशहासारखा वागतो हे पाहून 
त्याला नवलच वाटले त्याला पाहून ए बा येथील नेपोिलयनची व युरोपातील त्याच्या ना पूणर् 
पुनरागमनाची गंथरला आठवण झाली. टर्ॉ कीने चालिवले या कार थानाब ल तो िलिहतो–‘टर्ॉ
कीवा ाचंी चळवळ युरोपच्या बहुताशं भागात फोफावली आहे. त्येक रा टर्ात टर्ॉ कीवा ाचें एक कदर् 
आहे. त्या सवार्ंना सरळ ि िन्कपोहून आदेश जातात. त्याचंी काशने व जाहीरनामे यां ारा, व िवशषेेकरून 
खाजगी पतर् यवहारा ारा त्याचंा पर पराशंी संपकर्  असतो. बिर्लन येथे असले या आंतरार् टर्ीय मध्यवतीर् 
कायार्लयाशी त्या सवर् सिमत्या जोड या गे या आहेत.’ 
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टर्ॉ कीच्या चवथ्या इंटरनॅशनब ल व त्याची उि े व कायर् याब ल टर्ॉ कीला बोलते करण्याचा 
गंथरने बराच यत्न केला. पण त्या िवषयावर टर्ॉ की मूग िगळून होता. मातर् बोलण्याच्या भरात गु  
कागदपतेर् चोरून लपून पाठिवण्याकिरता पोखरून तयार ठेवलेले पु तकाचें काही साचे त्याने गंथरला 
दाखिवले. पेनमध्ये आंदेर् नील करीत असले या कायार्ची त्याने शसंा केली [आन्देर् नील व त्याचे पेनमधील 
पचंम तंभीयाशंी संबधं याब ल हकीकत करण १९ मध्ये.] 
 
अमेिरकेतही त्याचे बरेच अनुयायी व त्याच्या कायार्ब ल सहानुभतूी असलेली मंडळी आहेत; ान्स, नॉव व 
झेको लोवािकया येथेही टर्ॉ कीवा ाचें गट संघिटत होत आहेत व त्याचं्या गु  कारवायाही सुरू झा या 
आहेत असे त्याने गंथरला सािंगतले. 
 

मुलाखतीनंतर गंथरने टर्ॉ कीब ल िलिहले, –‘टर्ॉ कीच्या हातून रिशया हे रा टर् कायमचे 
सुटले आहे; िनदान आज तरी तसेच िदसते आहे. दहा-वीस वषार्त तरी तो तेथे जाऊ शकेल याची शक्यता 
नाही. आज टर्ॉ कीचा मुख्य उ ेश एकच आहे–रिशयात टािलनचे पतन होण्याची वाट पाहात कसे तरी 
तग धरून राहाणे व तोपयतच्या काळात टािलनला शह देणारी, त्याचा िनःपात करणारी संघटना बळकट 
करण्याकिरता सवर् श ी पणाला लावणे!’ गंथर शवेटी हणतो की फ  एकच गो  टर्ॉ कीला रिशयात 
परत नेऊ शकते–ती हणजे टािलनचा मृत्य!ू’ 

 
१९३०–३१ मध्ये टर्ॉ कीने ि िन्कपोहून चालिवलेला लोकिवलक्षण सोिवएतिवरोधी चार 

लवकरच सवर् रा टर्ातं पसरला. त्याचे चारतंतर् मोठे नािवन्यपूणर् होते– मोठे धूतर्, ग धळात पाडणारे, 
भावी, तत्पूवीर्च्या कोणत्याही बो शिेवकिवरोधी चारापेक्षा िकतीतरी अिधक पिरणामकारी! युरोपातही 
त्या काळी सोिवएताचें शतर् ूउदयाला येत होते. इटलीत एके काळी समाजवादी हणवनू घेणाऱ्या बेिनटो 
मुसोिलनीने फािसझमच्या रूपाने ितकर्ातंी घडवनू आणली होती व ती इटािलयन कर्ातंी हणून तेथील 
जनतेच्या गळी उतरवली होती. जमर्नीत बो शिेवकािंवरु  चार करून व जमर्न कामगार व शतेकरी 
याचं्यासमोर आपण ‘नॅशनल सोशिल ट’ अस याचा देखावा करून नाझी नेते फार मो ा माणावर 
जनतेचा पािंठबा आप या पक्षाला िमळवनू घेत होते. 

 
१९०३ च्या काळातच टर्ॉ कीने अत्यंत भावी असे चारतंतर् अवगत करून घेतलेले होते. 

त्यावळेी लेिनन व बो शिेवक पक्ष यािंवरु  वापरले या चारतंतर्ाच्या श ाचा योग आता जग यापी 
के्षतर्ात त्याने सुरू केला. अत्यंत ज्वल हाल लेख, पु तके, पतर्के, भाषणे, या ारा टर्ॉ की सोिवएत 
राजवटीवर भयानक ह े चढव ू लागला; व ती राजवट कर्ािंतकारी हणून न हे तर ‘ ितकर्ािंतकारी’ 
‘ ितिकर्यावादी’ अस याने उलथून पाडणे अगत्याचे आहे असे आवाहन तो करू लागला. 

 
टर्ॉ कीने आरंभले या या चार ह यामुळे, बो शिेवकािंवरु  लढा चालिवणाऱ्या अनेकानंी, 

आपली झारिन  व ितकर्ािंतवादी भिूमका झाकून ठेऊन, डा या भिूमकेचा बुरखा चढवनू रिशयन कर्ातंीवर 
ह ा चढिवण्याचे टर्ॉट् कीचे नव े चारतंतर् अवलंिबण्यास सुरुवात केली. लॉडर् रॉदरिमअर िंकवा िवलीयम 
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रॅन्डॉ फ याचं्यासारख्या क र ितिकर्यावा ानंी जोसेफ टािलनवर कर्ातंीचा िव ासघात के याचा आरोप 
करणे ही एक अगदी वाभािवक बाब होऊन गेली. 

 
आंतरार् टर्ीय ितकर्ातंी-चळवळ पुढे रेटण्याकिरता हे नवे चारतंतर् टर्ॉ कीने मो ा कौश याने 

कसे राबिवले याचे वणर्न त्याने ‘माय लाईफ’ या आप या पिह या, काहीशा का पिनक व चारकी 
पु तकात केले आहे. टािलन व सोिवएत संघ याचंी अत्यंत ती  श दात िंनदा करणे व त्यािवरोधात 
टर्ॉट् कीवादी चळवळीची ित ा उंचावनू एक अतुलनीय कर्ािंतकारी हणून वतःची ितमा जगापुढे ठेवणे 
हा त्या पु तकाचा मुख हेतू होता. टर्ॉ की हाच रिशयन कर्ातंीचा खरा णेता, संघटक व नेता असून, 
त्याच्या आिशयायी, िनबुर् , धूतर् व कपटी िवरोधकानंी, अस याच्या त्याच्या ा न्या य थानापासून त्याला 
केवळ िव ासघाताने दूर केले आहे असे वतःब लचे िचतर् त्याने त्या पु तकात रंगवले होते. 

 
लागलीच, रिशयन कर्ातंीमागील खरी आतली कहाणी सागंणारा गंर्थ हणून सवर् जगात टर्ॉ कीचे 

ते पु तक खपिवण्याचा िवडा सोिवएत िवरोधी ह तक व चारक यानंी उचलला. अडॉ फ िहटलरने ते 
वाचले ते हा तो त्यामुळे चागंलाच भािवत झाला. आप या अनुयायासंमोर ते पु तक ठेवीत त्याने त्याची 
त ड भरून तुती केली. त्याला ‘त्या पु तकापासून पु कळच काही िशकायला िमळाले, तु हालाही ते 
िशकता येईल,’ असे आप या अनुयायानंा सागंताना िहटलरचा उत्साह िकती ओसंडत होता याचे वणर्न 
िहटलरचा चिरतर्कर कॉनरॅड हेडेन याने केले आहे. 

 
टर्ॉ कीचे ते पु तक हणजे सग या सोिवएत िवरोधी गु हेर सं थासंाठी जणू एक कर्िमक पु तक 

बनले. सोिवएत राजवटीिवरु च्या चाराला ते पु तक आधारभतू व मागर्दशर्क ठरले. जपानी 
कारागृहातील िचनी-जपानी सा यवा ानंी ते पु तक वाचलेच पािहजे असा दंडक जपानी गु  पोिलसानंी 
घालून िदला होता. त्यामुळे त्याचें नीितधैयर् खचेल व सोिवएत रिशयाने िचनी कर्ातंीचा दर्ोह केला 
अस याची त्याचंी खातर्ी पटेल अशी आशा त्यानंा होती. त्या पु तकाचा असाच उपयोग जमर्न गे टॅप नीही 
करून घेतला. 

 
‘माय लाईफ’ हा गंर्थ हणजे टर्ॉ कीच्या सोिवएत िवरोधी चार सािहत्याची केवळ एक 

सलामीची तोफ होती. त्यानंतर ‘कर्ातंीचा िव ासघात,’ ‘सोिवएत अथर्कारण धोक्यात,’ ‘पचंवािर्षक 
योजनेचा बोजवारा,’ ‘ टािलन व िचनी कर्ातंी,’ ‘ टािलनची फसवेिगरी,’ अशी अनेक सोिवएत िवरोधी 
पु तके, पतर्के व लेख त्याने िलिहले. त्यातील बरेच लेख, ठळक मथळे देऊन युरोप व अमेिरकेतील 
वृ पतर्ानंी िस  केले. 

 
सोिवएत रिशयात सृत करण्याकिरता ‘बुलेिटन ऑफ द अपोिझशन’ हे वृ पतर् टर्ॉ कीने सुरू 

केले. तुकर् थानातून व नंतर जमर्नी, ान्स, नॉव यासंह अन्य युरोपीय रा टर्ातूंनही ते कािशत होऊ 
लागले. गु  हेरां ारा चोरून लपून ते रिशयात पाठिवण्यात येत असे. रिशयातील टर्ॉ की-अनुयायी, 
मुत्स ी, सरकारी व ल करी अिधकारी, बुि वादी, याचं्यापयत ते पोहोचाव ेअसा यत्न होता. रिशयात व 



 

अनुकर्मिणका 

रिशयाबाहेर टर्ॉ कीवा ानंी करावयाच्या चारासंबंधी त्यात मागर्दशर्न असे. सोिवएत राजवटीचा कसा 
भयानक शवेट होणार आहे, रिशयाच्या औ ोिगक के्षतर्ावर कसा अनथर् कोसळणार आहे, पुन्हा यादवी 
यु ाचा कसा भडका उडणार आहे, व परकीयाचं्या पिह याच ल करी आघाताने लाल ल कर कसे 
कोलमडणार आहे, अशा भािकताचंी भडक क पनािचतेर् त्यात सतत रंगिवली जात. रा टर्उभारणीच्या 
काळातील अपिरहायर् अशा हालअपे ा व आत्यंितक तणाव यामुळे असंतु  व ग धळले या रिशयन 
जनमानसात िनमार्ण होणाऱ्या शकंाकुशकंाचंा फायदा घेऊन सोिवएत सरकारिवरु  िंहसक उठाव घडवनू 
आणण्याचे आवाहन टर्ॉ कीचे ते वृ पतर् करीत असे. त्या आवाहनाचे काही मासलेवाईक नमुने लक्षणीय 
आहेत– 

 
“सोिवएत संघाच्या नेतृत्वपदी असले या टािलनचा लहानसा गट आज त्या देशाला भरवेगाने 

अनथार्कडे व िवनाशाकडे खेचून नेत आहे” (माचर् १९३० सोिवएत संघाच्या क युिन ट पक्षसद यानंा पतर्); 
‘सोिवएत अथर्कारणासमोर उ या ठाकले या भयावह संकटामुंळे एका रा टर्ात समाजवाद उभारला जाऊ 
शकत नाही हे सत्य आता लवकरच जगापुढे उघड होणार आहे; त्यात अनेक माणसे मृत्युमुखी पडतील 
याब ल आ हाला ितळमातर्ही शकंा नाही. तेथील अथर् यव था कोलमडताच कारखाने व उ ोग बदं पडणे 
व बेकारी फोफावणे हे त्याचे अपिरहायर् पिरणाम ठरलेलेच आहेत, (सोिवएत अथर् यव था धोक्यात 
१९३२);’ उपासमारीने गाजंलेले सोिवएत संघातील कामगार पक्षनीतीबाबत, तसेत खु  पक्षही, 
नेतृत्वाबाबत अत्यंत असमाधानी आहे. औ ोिगकरण व शतेीचे सामूिहकीकरण यामुळे शतेकऱ्याचं्याही 
मनात असंतोष धुमसत आहे ’(‘िमिलटंट या अमेिरकन वृ पतर्ातील लेख, ४ फे ुवारी १९३३);’ देशाच्या 
अंतगर्त के्षतर्ातून िंकवा बा  जगाकडून थोडाही ध ा बसला की अगोदरच पोखरून िनघाले या सोिवएत 
समाजात लागलीच यादवी यु ाचा भडका उडेल (‘द सोिवएत युिनयन अँड द फोथर् इंटरनॅशनल.’ 
१९३३); ‘पक्ष िंकवा सोिवएत ऑल रिशयन काँगेर्स टािलनच्या नोकरशाहीला पद  करू शकेल ही 
समजूत शु  मूखर्पणाची आहे. स ारूढ गटाला अिधकारावरून दूर हटवता येईल असे घटनात्मक मागर्च 
तेथे िश क रािहलेले नाहीत. कामगाराचं्या हाती स ा सोपिवण्यास त्यानंा भाग पाडण्याचा एकच मागर् 
आहे–बल योग!’ (बुलेिटन ऑफ द अपोिझशन. १९३३); ‘सोिवएत संघात खदखदत असले या राजकीय 
असंतोषाचा फोट लवकरच रा टर्ीय संकटाच्या रूपाने होणार हे न ी!’ (िकरोव हत्या. १९३५); ‘पक्षात 
टािलनने आपले थान असे काही िनमार्ण करून ठेवले आहे की कोणत्याही कारची टीका िंकवा 
रा टर्िहताची भावना त्याच्यापयत पोचतच नाही; त्याला दूर करण्यास हत्येिशवाय दुसरा कोणताही मागर् 
उरलेला नाही. त्येक राजकीय िवरोधक त्यक्ष यवहारात वाभािवकपणेच दहशतवादी बनतो (न्ययूॉकर्  
इि हिंनग जनर्लच्या िविलयम रॅन्डॉ फ ह टर् याला िदलेली मुलाखत, २६ जानेवारी १९३७). ‘येत्या 
महायु ातून पराभतू न होता सोिवएत संघ बाहेर पडेल हे अशक्यच आहे; तािंतर्क, आिर्थक व ल करी 
दृ ा सापेक्षतः सा ाज्यवाद िकतीतरी अिधक बलशाली आहे. सा ाज्यवादी रा टर्ातं कर्ातंी होऊन ती रा टर्े 
दुबळी झाली नाहीत तर सोिवएत संघाच्या सध्याच्या राजवटीचा िवनाश ठरलेलाच आहे. ‘(अमेिरकन 
मक्युर्रीतील लेख. माचर् १९३७).’ 

 
बिर्लन येथे संकेत थळ 



 

अनुकर्मिणका 

 
टर्ॉ की सोिवएत संघाबाहेर पड या क्षणापासूनच, त्याच्याशी संपकर्  साधून त्याच्या आंतरार् टर्ीय 

सोिवएतिवरोधी संघटनेचा फायदा करून घेण्यास परकीय गु हेर सेवाचें ह तक अत्यंत उत्सुक होते. 
पोलंडचे ‘िडफेिन्सवा’, इटािलयन फािस टाचंा ‘ओवरा’, िफनलंडचे ल करी हेरखाते, रुमािनया, 
युगो लािवया व हंगेरी या रा टर्ातं सोिवएत िवरोधी गु  हेर सेवचेे मागर्दशर्न करणारे ेत रिशयन िनवार्िसत, 
आिण ि िटश हेरखाते व च यरूो याचं्यातील ितिकर्यावादी गट हे सवर्च वाथर् साधण्याच्या हेतूने 
रिशयाच्या त्या पिह या कर्माकंाच्या शतर्ूशी वाटाघाटी करण्यास अधीर झाले होते. त्याचं्या आंतरार् टर्ीय 
सोिवएत िवरोधी चाराचा व कारवायाचंा सार करण्यासाठी आव यक तेवढा पैसा, मदतनीस, हेरिगरीचे 
जाळे व दूतसेवा हे सवर् भरपूर माणात टर्ॉ कीच्या हाताशी होते. यापेक्षाही एक महत्त्वाची बाब होती ती 
हणजे जमर्न ल करी हेरखात्याशी टर्ॉ कीची वाढती जवळीक. त्या हेरखात्याचा मुख कनर्ल वॉ थेर 
िनकोलाय याचे िहमलरच्या गे टॅपोशी सहकायर् सुरू होतेच. त्यामुळे, अ त्यक्षपणे का होईना, गे टॅपो 
संघटनेपयत टर्ॉ कीचे संबधं पोहोचले होते. 

 
सोिवएत संघातील टर्ॉ कीवा ानंी जमर्न हेरखात्याला पुरिवले या गु  मािहतीच्या मोबद यात 

१९३० पयत, टर्ॉ कीवा ाचं्या सोिवएत संघातील कारवायाकंिरता जमर्न रा टर्ाकडून केर्ि टन् कीला 
सुमारे २० लक्ष सुवणर् माक्सर् िमळाले होते. केर्ि टन् कीने नंतर सािंगतले की–‘१९२७ पयत त्या कराराच्या 
तरतुदींची अंमलबजावणी ामुख्याने मा कोतच झाली. त्यानंतर १९२७ च्या अखेरीपासून तर १९२८ च्या 
शवेटपयत सुमारे दहा मिहन्याचं्या काळात जमर्नीतून टर्ॉ कीवा ाकंडे वाहणारा दर् योघ खंिडत झाला; 
कारण सोिवएत संघात टर्ॉ कीवाद िचरडून टाकण्यात आ याने मी (केर्ि टन् की) काहीसा एकाकी पडलो 
होतो. टर्ॉ कीच्या काय योजना आहेत याची मला काहीच क पना न हती. मला त्याच्याकडून कोणत्याही 
सूचना िंकवा आदेश िमळाले न हते. ऑक्टोबर १९२८ मध्ये मातर् मला टर्ॉ कीकडून पतर् आले. त्यावळेी तो 
अ मा आता येथे ह पारीत होता. जमर्नीकडून मी पैसा घ्यावा असा आदेश त्याने त्या पतर्ात मला िदला 
होता. त्या आदेशानुसार जनरल सीक्टशी मी संपकर्  साधला. त्यावळेी त्याने राजीनामा िदला अस याने तो 
कोणत्याही पदावर न हता. परंतु त्याब ल हामर टीनशी बोलून त्याने पैसा िमळवला. हामर टीन हा 
त्यावळेी जमर्नीचा ल करी मुख होता. १९०३ मध्ये तो जमर्नीचा सरसेनापती बनला.’ 

 
१९३० मध्ये केर्ि टन् कीची उपपररा टर्मंतर्ी पदावर नेमणूक झा याने तो बिर्लनहून मा कोला 

आला. जमर्नीतील त्याची अनुपि थती व नाझींच्या वाढत्या सामथ्यार्मुळे जमर्नीचे ढवळून िनघत असलेले 
राजकारण यामुळे टर्ॉ कीकडे वाहणारा जमर्न दर् याचा ओघ पुन्हा अ पकाळ खंिडत झाला. परंतु 
त्याचसुमारास जमर्नीच्या ल करी हेरखात्याशी करार करण्यासंबंधी टर्ॉ कीने चालिवले या वाटाघाटी 
फलदूर्प होणार अशी लक्षणे िदसत होती. 

 
फे ुवारी १९३१ मध्ये टर्ॉ कीचा पुतर् सेदोव हा जमर्न िव ान सं थेत िशक्षणाकिरता आ याचा 

देखावा करून बिर्लन येथे येऊन पोहोचला. तेथे त्याने एक घर भा ाने घेतले. त्याच्या पासपोटर्वर तो 
िव ाथीर् अस याचा िनदश होता. अथार्  सेदोवच्या बिर्लन येथील वा त याची खरी कारणे वगेळीच होती. 
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काही मिहन्यापूंवीर्, ‘जमर्नी: आंतरार् टर्ीय राजकारणाची गुरुिक ी’ या मथ याखाली एक लेख 

टर्ॉ कीने िस  केला होता. त्याच सुमारास जमर्नीत नाझी पक्षाला ६४ लक्ष मते िमळून त्याचें १०७ 
ितिनधी राईश टॅगवर िनवडून आले होते. सेदोव बिर्लनला आला त्यावळेी जमर्नीची ती राजधानी अतीव 
उत्कंठा, अपेक्षा व तणाव यानंी भारलेली होती. ‘हो टर् वसेेल’ हे ल करी गीत हणत, ज्यूंच्या दुकानाचंा व 
घराचंा िवध्वंस करीत, उदारमतवा ाचं्या व कामगाराचं्या क्लबावंर ह े करीत व बिर्लनच्या र त्यावरून 
जो ाचंा खाडखाड आवाज करीत खाकी गणवशेातील नाझींचे धडक सैिनक संचालने करीत होते. 
लवकरच जमर्नीची स ा त्याचं्या हाती येणार या आत्मिव ासाने नाझींची मने भरून गेली होती. 

 
अिधकृतपणे जमर्नीत अजूनही लोकशाही शासन होते. जमर्नी व सोिवएत रिशया या दोन 

रा टर्ातंील यापाराने उ ाकं गाठला होता. जमर्न कंपन्याकंडून सोिवएत सरकार यंतर्सामुगर्ी खरेदी करीत 
होते. रिशयातील खनन व िव ुतीकरण क पातं जमर्न तंतर् ानंा मोठमोठी कामे िमळत होती. सोिवएत 
इंजीिनअर, यापारी व वािणज्य ितिनधी याचंी, पचंवािर्षक योजनेशी संब  व तंूची खरेदी करण्याकिरता 
मा को व बिर्लन येथे सतत ये जा सुरू होती. त्यापैंकी काही टर्ॉ कीचे जुने अनुयायी होते. 

 
सेदोव जमर्नीत आला तो आप या िपत्याच्या कार थानाबाबतच्या कामकाजाकिरता. आप या 

‘िलआँ सेदोव: पुतर्-िमतर्-िवगर्हक’ या गंर्थात टर्ॉ कीने नमूद केले आहे की रिशयाला परतणारे वासी, 
परदेशात िव ाजर्नाकिरता आलेले सोिवएत िव ाथीर्, टर्ॉ कीब ल सहानुभतूी असलेले परकीय 
ितिनधी, तसेच, ज्याचं्या ारा रिशयाशी संपकर्  साधता येईल, अशा सवर् धाग्यादोऱ्याचं्या शोधात तो सदैव 
राहात असे. बिर्लन येथील सोिवएत िवरोधकाशंी संपकर्  साधून त्यानंा टर्ॉ कीचे आदेश पोचिवणे व 
त्याचं्याकडील बात या व कागदपतेर् टर्ॉ कीला पोचिवणे हे महत्त्वाचे काम सेदोवकडे सोपिवण्यात आले 
होते. तो व त्याला बात या पुरिवणारे ह तक पकडले जाऊ नयेत हणून ओ. जी. पी. यू. च्या हेरानंा 
चुकवीत सेदोव बिर्लनच्या र त्यावंर तास  तास भटकत िफरत असे. 

 
बऱ्याच मुख टर्ॉ कीवा ानंी सोिवएत पररा टर् यापार मंडळात महत्त्वाची पदे िमळवनू घेतली 

होती. त्यापैकी एक मुख होता तो इवान ए . ि मन व–लाल ल करातील एक माजी अिधकारी व पूवीर्च्या 
टर्ॉ की–रक्षकापैंकी एक आघाडीचा सद य! ह पारीत काही काळ घालिव यानंतर इतर 
टर्ॉट् कीवा ाचंी नीती ि मन बनेही अवलंिबली होती. टर्ॉ कीचा िध ार करून बो शिेवक पक्षात पुनः 
वशे िमळवनू घेण्याकिरता त्याने िवनंती अजर् केला होता. यवसायाने इंजीिनअर असले या ि मन वने 
दळणवळण उ ोगात नोकरी िमळवली होती. १९३१ च्या ारभी बिर्लनला जाणाऱ्या सोिवएत यापार-
िश मंडळात स ागार इंजीिनअर हणून तो बिर्लनला आला होता. 

 
ि मन व बिर्लनला येताच सेदोवने त्याच्याशी संधान बाधंले. कधी सेदोवच्या घरी, तर कधी 

उपनगरातील एखा ा उपहारगृहात, िंकवा िबअर हॉलमध्ये त्याचं्या गु  बठैकी होत. जमर्न ल करी 
हेरखात्याच्या ह तकाचं्या सहकायार्ने करण्यात येत असले या िवरोधकाचं्या पुनःसंघटनेसंबधंीच्या 
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टर्ॉट् कीच्या योजनाचंी मािहती सेदोवने ि मन वला िदली. सोिवएत राजवटीिवरु च्या ल ाचे वरूप 
आता लवकरच आकर्मक बनणार आहे, टर्ॉ कीवादी, िझनोवीववादी, बुखािरनवादी, मेन्शिेवक, 
रे हो शूशनरी, या व अन्य सवर् सोिवएतिवरोधी गटानंी आपसातील राजकीय मतभेद िंकवा पधार् िमटवनू 
टाकून एक संयु  आघाडी िनमार्ण केली पािहजे, सोिवएतिवरोधी संघषार्ने आता आकर्मक भिूमका घेतली 
पािहजे, सोिवएत सरकारिवरु  घातपाताची व दहशतवादाची एक रा टर् यापी मोहीमच सुरू हायला 
पािहजे. त्याचा सवर् तपशील आखणे अगत्याचे आहे; फार मो ा के्षतर्ात िवरोधकानंी सवर् िदशानंी आघात 
केले तर सोिवएत सरकारात िनि तच ग धळ माजेल, त्याचें मनोधैयर् खचेल आिण मग िवरोधकानंा 
सहजपणे स ा काबीज करता येईल असे सेदोवने त्याला सािंगतले. 

 
मा कोमधील सवार्त िव सनीय अशा सोिवएत िवरोधकानंा भमूीगत कायर्वाहीच्या 

पुनःसंघटनेबाबत टर्ॉ कीचे मागर्दशर्क आदेश पोचवायचे व घातपात व दहशतवाद याची िस ता 
करावयाची हे महत्त्वाचे काम ि मन वकडे सोपिवण्यात आले. जमर्न ल करी हेरखात्याला पुरवावयाची 
महत्त्वाची गु  मािहतीही टर्ॉ कीच्या दूतां ारा सेदोवकडे पोहोचेल अशी यव था त्याने करावयाची होती. 
टर्ॉ कीदूताचंी ओळख पटिवण्याकिरता ‘मी गा याकडून अिभवादनपर िनरोप आणला आहे’ हे परवलीचे 
श द असतील असेही त्याने ि मन वला सािंगतले. 

 
ि मन वने त्याच्या बािर्लन येथील मु ामात आणखी एक काम कराव ेअशी िवनंती सेदोवने केली. 

बिर्लन येथे नुकत्याच आले या सोिवएत यापारी मंडळाच्या मुखाला भेटून एका अत्यंत महत्त्वाच्या 
कामाकिरता सेदोवला त्याची भेट हवी अस याब ल त्याला कळवाव ेअसे त्याने ि मन वला सािंगतले. त्या 
यापारी िश मंडळाचा नेता होता युरी िलओनोदोिवच यातकोव. हा टर्ॉ कीब ल अपार कौतुक बाळगून 
असलेला जुना टर्ॉ कीवादी होता. सडसडीत, उच, अ ावत पोषाख केलेला, िफ ट अंगकातंीचा, 
कटकार थानात मुरलेला यातकोव एखा ा िव ान ोफेसरासारखा वाटायचा. १९२७ मध्ये टॉिलन 
सरकार उलथून पाडण्याचा कट अपयशी ठर यानंतर टर्ॉ कीचा िनषेध करून पुनः पक्षसद यत्वाकिरता 
िवनंतीअजर् करणारा यातकोव हा पिहला टर्ॉट् कीवादी होता. यापार, यव थापन व संघटन याबाबतचे 
त्याचे कौश य वादातीत होते. त्यामुळे िवकासाचे ट पे वगेाने पार करणाऱ्या सोिवएत उ ोगात अनेक 
चागंली पदे, सैबेिरयातील त्याच्या ह पारीच्या काळातही त्याला देण्यात आली होती. १९२९ अखेरी त्याला 
पक्षातही वशे िदला गेला होता. दळणवळण व रसायन–िनयोजन मंडळाचे अध्यक्षपदही नंतर त्याला 
िमळाले. १९३१ मध्ये तर सोिवएत संघाच्या सव  आिर्थक मंडळावरही त्याला घेण्यात आले. त्याच वषीर् 
सोिवएत सरकार तफ औ ोिगक यंतर्सामुगर्ी व उपकरणे खरेदी करण्याकिरता जमर्नीला गेले या यापारी 
मंडळाचा मुख हणून तो बिर्लनला आला. 

 
सेदोवच्या सूचनेनुसार त्याचा िनरोप ि मन वने यातकोवला कळिवला. त्यानंतर थोडेच िदवसात 

यातकोव सेदोवला भेटला. त्या भेटीचा खु  यातकोवने िदलेला वृ ातं असा,– 
 



 

अनुकर्मिणका 

‘ ािणसंगर्हालयाच्या नजीकच्या ‘आम झ’ू या उपहारगृहात एका छो ाशा टेबलाशी बसले या 
सेदोवला मी भेटलो. आमची एकमेकाशंी चागंली ओळख होतीच. मी बिर्लनमध्ये आ याचे कळ याने मला 
भेटून बोलणे करण्याबाबत टर्ॉ कीने सेदोवला कळिवले होते. टर्ॉ कीच्या ह पारीनंतरच्या अि थरतेच्या 
काळात सोिवएत नेतृत्त्वािवरु चा लढा काहीसा थंडावला असला तरी तो आता पुन्हा न याने सुरू होत 
आहे असे सागंून त्या ल ात सहभागी होण्याची माझी तयारी आहे की नाही असे सेदोवने मला प च 
िवचारले. त्यावर माझा होकार अस याचे मी सेदोवला सािंगतले.’ 

 
यातकोवकडून सहकायार्चे आ ासन िमळताच िवरोधकाचें पुनःसंघटन टर्ॉ की कोणत्या कारे 

करणार आहे याची मािहती सेदोवने यातकोवला िदली. यातकोवने पुढे यासंबधंी मािहती िदली– 
 
“यानंतर ल ाच्या न या तंतर्ाची रूपरेषा सेदोवने प  केली. त्याचं्या दृ ीने रिशयात जनतेची 

चळवळ उभी करण्याचा नच उपि थत होत न हता. कारण तसा यत्न अपयशी ठरणार हे उघडच होते. 
हणून दहशतवाद व अंतघार्त या मागार्ंनी टािलनचे नेतृत्व उलथून पाडण्याची क पना टर्ॉ कीला अिधक 
गर्ा  वाटते; तसेच हा लढा केवळ रिशयापुरता मयार्िदत राहणार नसून, त्याची आंतरार् ीय बाजू िवचारात 
घेऊन त्यावर तोडगा शोधून काढणे अगत्याचे आहे; तो न दृ ीआड करणे हणजे आपली बौि क 
िदवाळखोरी जाहीर करण्यासारखे आहे असे टर्ॉ कीचे मत अस याचे सेदोवने सािंगतले.’ 

थो ाच िदवसानंी सेदोव व यातकोव याचंी दुसऱ्यादंा बठैक झाली. त्यावळेी सेदोव यातकोवला 
हणाला, ‘आता लढा सुरू होणार तर त्याकिरता पैसा लागणारच. तो पैसा तू पुरव ूशकतोस.’ ते कसे 
करायचे हेही सेदोवने यातकोवला सािंगतले. सोिवएत सरकारचा अिधकृत यापारी ितिनधी हणून 
यातकोवने बोिसग व डेमाग या दोन यापारी कंपन्याकडून जा तीत जा त माल खरेदी करावा; 
िकमतीबाबत त्याने त्या कंपन्याशंी मुळीच घासाघीस करू नये; टर्ॉ कीने त्याचं्याशी एकंदर यवहाराबाबत 
यव था केलेली आहे; ‘तु ही केले या खरेदीची तु हाला वाजवीपेक्षा जा त िंकमत ावी लागेल, पण तो 
पैसा आप या कायार्च्या कामी येईल.’ असे सेदोवने यातकोवला सािंगतले. [बोिसग व डेमाग या कंपन्या हणजे जमर्न 
ल करी हेरखात्याचा केवळ एक दशर्नी भाग होता. त्या कंपन्याशंी खरेदीसंबधंीचा यवहार करून यातकोवने बराच मोठा पैसा टर्ॉ कीला उपल ध 
करून िदला. सोने व ताबें–खाण उ ोगाचंा तज्  हणून सोिवएत सरकारच्या सेवेत असलेला अमेिरकन इंजीिनअर जॉन डी िलिटलपेज याने 
यातकोवचे ते यवहार एका तर्य थाच्या भिूमकेतून वतः त्यक्षपणे पािहले होते. सोिवएत रिशयातील त्याच्या अनुभवाबं ल एक लेखमाला 
िलिटलपेजने जानेवारी १९३८ मध्ये सटॅरडे इि हिंनग पो ट मध्ये िस  केली. तो िलिहतो–‘१९३१ च्या वसंतात यातकोवच्या नेतृत्वाखाली एका 
खरेदी आयोगाबरोबर मी बिर्लनला गेलो. खनन उ ोगाला लागणारी यंतर्सामुगर्ी खरेदी करताना तािंतर्क स ा देणे हे माझे काम होते. बिर्लनला 
गेले या या िश मंडळाला, बाकीच्या अनेक बाबींबरोबर १०० ते १००० अ श ीचे अनेक यंतर्ी पाळणे खरेदी करावयाचे होते. दर िकलोला िकती 
फेिंनग्  या आधारावार आयोगाने काही जमर्न कंपन्यानंा भाव िवचारला होता. बऱ्याच चचनंतर बोिर्सग व डेमाग या कंपन्यानंी दर िकलोगर्ामला ५ ते 
६ फेिंनग्जपयत त्याचें भाव कमी केले. मी त्याचें ताव अ यािसले. ते हा माझ्या लक्षात आले की रिशयाच्या मागणीत िनदश केले या कमी 
वजनाच्या पोलादाऐवजी िकतीतरी टनानंी अिधक जड अशा ओतीव लोखंडाचे तळ असलेले यंतर्ी पाळणे त्या कंपन्यानंी िवकर्ीकरता पुढे केले होते; 
कारण त्या पाळण्याचें उत्पादन मू य खूपच कमी होते. खरीद दाराला मातर्, त्याचें वजन भलतेच जा त अस याने त्याचंी पु कळच अिधक िंकमत 
मोजावी लागणार होती. 

 
‘त्या कंपन्याचंी ती लबाडी पकड याच्या आनंदातच मी ती गो  आयोगाच्या नजरेस आणून िदली. तो सवर् सौदा इतक्या चतुराईने केला 

गेला होता की कमीत कमी िंकमतीत यंतर्ीपाळणे खरेदी के याची ौढी यातकोव मा कोला परत यानंतर िमरवू शकला असता. परंतु त्यक्षात, तो 
जी िंकमत मोजणार होता, ती अत्यंत कमी उत्पादन मू याच्या ओतीव लोखंडाची अस याने सोिवएत रिशयाला तो सौदा फार महागात पडणार 
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होता, तर उलट त्या कंपन्याचं्या पदरी पु कळच जा त नफा पडणार होता मी ती बाब उघडकीस आण याने तो सौदा झाला नाही हे खरे; परंतु अन्य 
अनेक खाणींकिरता करावयाच्या खरेदीबाबत यातकोवने अशी लबाडी हेतुपुर सर केली.’ 
 

उरल के्षतर्ातील उ ोगातंही घातपाताची अनेक उदाहरणे िलिटल्पेजच्या लक्षात आली. तेथे काबाकोव या टर्ॉट् कीवादी इंजीिनयरने 
तेथील खाणींचे उत्पादन कमीत कमी हावे अशी यव था केली. िलिटल्पेज हणतो की, १९३७ मध्ये औ ोिगक घातपाताच्या गुन् ाकिरता 
काबाकोवला अटक करण्यात आली ते हा त्याला त्याचे मुळीच आ यर् वाटले न हते. १९३७ मध्येच, यातकोवच्या मागर्दशर्नाखाली सोिवएत 
उ ोगात घडून येत असले या घातपाताचा आणखीही पुरावा िलिटल्पेजला िमळाला. कझाक तानमधील काही समृ  खाणींचे पुनरायोजन वतः 
करून, जा तीत जा त उत्पादन हावे या दृ ीने त्या खाणींच्या कामकाजाबाबत सोिवएत कामगाराकंिरता लेखी सूचना िलिटल्पेजने देऊन ठेव या 
होत्या. िलिटल्पेज हणतो, ‘असे असूनही रिशयातून परत िनघताना मी शवेटचे काम केले ते त्याच खाणींवर! त्या खाणींच्या कामकाजात आले या 
अडचणींमुळे मला त्यावेळी तेथे घाईघाईने बोलावण्यात आले होते. तेथे जाताच माझ्या लक्षात आले की माझ्या लेखी सूचना धा यावर बसवनू 
यातकोवच्या आदेशानुसार िनरा याच प तीने त्या खाणींचे कामकाज चालिवण्यात आले होते व त्यामुळे हजारो टन खिनज दर् याचा पूणर् नाश 
झाला होता. असेच आणखी काही िदवस चालले असते तर त्या खाणीच पूणर्पणे न  झा या असत्या.’ टर्ॉ कीवा ानंी हेतुपुर सर केले या 
घातपाताच्या अशा अनेक घटना िलिटल्पेजच्या लक्षात आ या. रिशया सोडण्यापूवीर् तत्संबधंी अहवाल त्याने सोिवएत े ींना सादर केला. त्या 
आधारे नंतर अनेक टर्ॉ कीवा ानंा अटक झाली. घातपात करण्याच्या हेतूने, िलिटल्पेजने िदले या सूचनाचं्या पूणर्पणे िवरु  कायर्वाही करून 
टर्ॉ कीवादी त्याचें उि  साध्य करून घेत होते. त्याच्या मागर्दशर्नाचा नेमका तेवढाच उपयोग त्यानंी करून घेतला. ‘ टािलन राजवटीचे 
उन्मूलन करून स ा काबीज करण्याइतके ते शि शाली बनले आहेत अशी िवरोधकानंी आमची समजूत करून िदली व आ हाला त्याचं्या 
कार थानाच्या जा यात अडकिवले’ अशी कबुली मागून झाले या न्यायालयीन चौकशीत घातपात करणाऱ्यानंी िदली असेही िलिटल्पेजने सटॅरडे 

इि हिंनग पो टला सािंगतले.] 

 
यािशवाय १९३१ मध्ये त्या काळी बिर्लनमध्ये असले या आणखीही दोन गु  सोिवएत िवरोधकानंा 

सेदोवने टर्ॉट् की-कार थानाच्या यंतर्णेला जंुपले. एक होता यातकोवच्या यापार आयोगातील 
इंजीिनयर–अलेक्सी शे तोव, व दुसरा होता सोिवएत संघाच्या बिर्लन येथील यापार ितिनधी मंडळाचा 
सद य सजीर् बेसनोव. हे मंडळ युरोपातील िनरिनरा या दहा देशाशंी यापारी वाटाघाटी करणारे सोिवएत 
संघाचे युरोपातील मध्यवतीर् यापारमंडळ होते. त्या मंडळाचा कायम सद य हणून बेसनोवची बिर्लन येथे 
िनयु ी झा याने रिशयातील टर्ॉ कीवादी व त्याचंा ह पार नेता टर्ॉ की यातंील दुवा हणून काम करणे 
त्याला सहज शक्य होत होते. रिशयातून टर्ॉ की–ह तकातंफ गु  कागदपतेर् बेसनोवकडे यावीत व ती 
त्याने सेदोवकडे िंकवा टर्ॉ कीकडे पोचवावी अशी यव था होती. 
 

अलेक्सी शे तोव ही एक िनराळीच व ी होती. त्याला देण्यात आलेले काम त्याच्या वभावाला 
साजेसेच होते. सैबेिरयाच्या ‘ई टनर् ॲड सैबेिरयन कोलटर् ट’ च्या बोडार्चा तो सद य होता. त्यामुळे 
हेरिगरी व घातपात करणाऱ्या सैबेिरयातील टर्ॉ कीवादी गटाचंा मुख संघटक हणून त्याला नेमण्यात 
आले होते. १९२३ मध्ये, मा को खननिशक्षण कदर्ात िव ाथीर् असतानाच तो टर्ॉ कीवा ानंा सामील झाला 
होता. १९२७ मध्ये, मा को येथील टर्ॉ की–अनुयायी चालवीत असले या गु  मुदर्णालयाचा तो मुख 
बनला. टर्ॉ की हणजे त्याचे जणू दैवत होते. त्याच्या दृ ीने खरा नेता एकच होता–टर्ॉ की! 

 
‘अनुकूल संधीची वाट बघत नुसते बसून राहण्यात अथर् नाही.’ बिर्लन येथे सेदोव त्याला सागंीत 

होता, ‘ टािलनचे नेतृत्व व त्याची नीती यावर सवर् श ीिनशी आपण ह ा चढिवला पािहजे, आिण 
दहशतवाद व बल योग या मागार्ने टािलन व त्याच्या सहकाऱ्यानंा नाहीसे केले पािहजे.’ 
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जमर्न उ ोगपती डेहलमन हा जमर्नीतील ोिलच-क्लुफेल-डेहलमन कंपनीचा संचालक होता. 
त्या कंपनीचे बरेच इंजीिनयसर् पि म सैबेिरयातील खाणींवर सोिवएत संघाच्या नोकरीत होते. शे तोवही 
तेथेच कामाला होता. सोिवएत अथर् यव था दुबळी करण्याकिरता डेहलमनचा चागंला उपयोग करून घेता 
येईल असे वाट याने रिशयाला परत जाण्यापूवीर् त्याने डेहलमनला भेटाव े असे सेदोवने शे तोवला 
सािंगतले. सोवएत संघात चोरून लपून चार सािहत्य व ह तक पाठिवणे हे कायर् डेहलमन करीत होताच; 
त्या मोबद यात सैबेिरयातील न या खाणी व उ ोग याब ल डेहलमनला हवी असलेली मािहती शे तोवने 
डेहलमनला पुरवावी असे आदेश सेदोवने शे तोवला िदले. 
 

‘ हणजे तु ही मला हेर बनायला सागंत आहात!’ शे तोव काहीसा अ व थ होऊन उ ारला. 
 
‘मग त्यात काय झाले? लढा ायचा तर असे चोखंदळ बनून चालत नाही’; सेदोव त्याला सागंत 

होता, ‘तुला दहशतवाद चालतो, खाण उ ोगात िवनाशकारी घातपात करणे तुला चालते, मग मी हणतो 
आहे तेवढे काम करण्यास तुला काय अडचण वाटते हेच मला समजत नाही.’ 

 
तरीही शे तोवच्या मनाची चलिबचल त्याला व थता लाभ ू देईना. ते हा त्याबाबत शे तोवने 

ि मन वकडे तकर्ार केली. परंतु त्यानेही शे तोवची चागंलीच कानउघाडणी केली. तो हणाला–‘आता 
अिधक वळे वाया घालिवण्यात अथर् नाही. आपण आता ताबडतोब कायर्वाही केली पािहजे. कुझबाजमधील 
सवर् ितकर्ातंीवादी श ी संघिटत के यास टािलन राजवट उलथून पाडण्यास मदत होईल असे आ हाला 
वाटले तर त्यात तुला इतके आ यर् कशाला वाटायला हव?े आिण जमर्न ह तकाचंा त्याकिरता उपयोग 
करून घेतला तर त्यात एवढे भयंकर ते काय? आता नको ती िचिकत्सा करण्यात अथर् नाही. कारण, 
दुसरा काही पयार्यच आप याजवळ उरलेला नाही.’ 

 
शवेटी टर्ॉ कीच्या हुकुमाची तािमली करण्याचे शे तोवने कबूल केले. बिर्लन सोडण्यापूवीर् टर्ॉ

कीला पैसा पुरिवणाऱ्या हर डेहलमनला तो भेटला. हेर हणून ‘अ योशा’ या साकेंितक नावाने त्याची 
जमर्न ल करी हेरखात्यात भरती करण्यात आली. नंतर शे तोवने आप या िनवदेनात सािंगतले– 
‘कंपनीचा संचालक डेहलमन व त्याचा मदतनीस कोच याला मी भेटलो. कुझनेत्स के्षतर्ात काम करणाऱ्या 
त्या कंपनीच्या ितिनधींना गु  मािहती पुरिवणे व टर्ॉ कीवा ासंोबत त्याचं्या घातपाती कारवायाचें 
आयोजन करणे या मु ावंर त्याचं्याशी बोलणी झाली. आमच्या संघटनेला बळकटी आणण्याकिरता 
आमच्या मागणीनुसार जा तीची माणसे पाठवनू शक्य त्या सवर् मागार्ंनी मदत करण्याचे त्यानंी मला 
आ ासन िदले. [पि म सैबेिरयात व उरल देशात टािलन उभारीत असले या मूलभतू अवजड उ ोगधं ामुंळे जमर्नी अत्यंत िंचतागर् त 
झाले होते. सोिवएत उ ोगानंा आधारभतू ठरणारे ते िवशाल औ ोिगक क प जमर्नीच्या बाँबफेकी िवमानाचं्या झेपकके्षबाहेर होते. त्यामुळे 
यु काळात ती बाब जमर्नीला ितकूल तर सोिवएत संघाला अत्यंत अनुकूल ठरणार होती. या कारणामुळे या मूलभतू उ ोगातं हेरां ारा िशरकाव 
करून घेऊन घातपाती उ ोग जमर्नीने आरंभले होते. बोिर्सग, डेमाग, ोिलच्-क्लुपफेल डेहलमन या कंपन्याकंडून पचंवािर्षक योजनेकिरता 
लागणारी यंतर्सामुगर्ी िवकत घेणे व तािंतर्क मदत करणे याबाबत सोिवएत संघाचे त्याचं्याशी करार झाले होते. त्या कंपन्याचंा उपयोग, इंजीिनयर व 
तज्  याचं्या नावाखाली जमर्न हेर सोिवएत संघात पाठिवण्याकिरता जमर्न ल करी हेरखाते करून घेत होते. 
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जमर्नीत असले या सोिवएत इंजीिनयरानंाही (जे लाचलुचपतीला बळी पडणे शक्य होते त्यानंा) जमर्न गु  हेर खात्याने आप या 
जा यात ओढले होते. असाच एक इंजीिनयर िमखाईल ोईलोव बिर्लन येथे जमर्न हेर हणून िडसबर १९३० मध्ये नेमला गेला होता. त्याला नंतर 
सैबेिरयातील टर्ॉ कीवा ाचं्या कटात सामील करण्यात आले. १९३७ मध्ये त्याला अटक करण्यात आ यानंतर न्यायालयासमोर त्याने जबानी 
िदली ती अशी–‘जमर्न हेर वॉन बगर् याच्याशी माझी भेट झा यानंतर त्या सवर् काराला सुरुवात झाली. कर्ातंीपूवीर् सुमारे १५ ते २० वष वॉन बगर् 
रिशयात रािहलेला अस याने रिशयन भाषा त्याला चागंली अवगत होती. या माणसाने टेिक्नकल यरूोला अनेकदा भेट िदली व यापारासंबधंी 
माझ्याशी चचार् केली. बगर्ने मला टर्ॉ कीचे आत्मचिरतर् वाचण्याची िशफारस केली. परवलीचा ठरलेला श द वापरून अनेक जमर्न तज्  
नोवोिसिब कर्  येथ मला भेटायला येऊ लागले. १९३४ अखेरीपयत एकूण सहा जमर्न हेर मला भेटायला आले. ते सवर् ोिलच–क्लुपफेल डेहलमन 
या जमर्न कंपनीचे ह तक होते. रिशयातील कुझनेत्स के्षतर्ात औ ोिगक िवकासाची जी चंड माणावरील योजना साकार होत होती त्याब ल 
जानेवारी १९३२ मध्ये मी इंजीिनयर लेसा ारा िदलेला पिहला अहवाल हणजे शु  हेरिगरीच होती. त्यानंतर, मी घातपाती व िवनाशकारी कृत्ये 
करण्यास ारंभ करावा अशा सूचना मला देण्यात आ या. त्याकिरता पि म सैबेिरयातील टर्ॉ कीवादी संघटनेने योजना आखली होती.] 

 
शे तोव सोिवएत रिशयात परत आला त्यावळेी यातकोवला देण्याकिरता एक पतर् सेदोवने त्याच्या 

वाधीन केले होते. ते पतर् टर्ॉ कीने ि िन्कपोहून िलिहले होते. सोिवएत संघातील िवरोधकासंमोर 
असले या तीन िनकडीच्या कामाचंा उहापोह त्यात केलेला होता. दहशतवादाने टािलन व त्याचे सहकारी 
याचें उन्मूलन करण्याकिरता शक्य त्या सवर् मागार्चा अवलंब करणे, दुसरे हणजे सवर् टािलनिवरोधी श ी 
संघिटत करणे– हणजेच जमर्न ल करी हेरखाते व इतर सवर् सोिवएतिवरोधी श ींशी हातिमळवणी करणे; 
व ितसरे हणजे सोिवएत सरकारचे व पक्षाचे सवर् आदेश व सवर् कायर्वाही-िवशषेेकरून आिर्थत के्षतर्ातील–
उधळून लावणे, याची िनकड टर्ॉ कीने ितपािदली होती. यातकोव हा सोिवएत रिशयातील टर्ॉ कीच्या 
कार थान यंतर्णेचा मुख राहणार अस याचेही त्या पतर्ात नमूद करण्यात आले होते. 
 
तीन तर 
 

१९३२ साली रिशयातील िवरोधकाचं्या भमूीगत जगातील पतंम तंभ िकर्याशील होऊ लागला. 
छो ा छो ा छु या बठैकींत टर्ॉ कीवा ानंा कार थानाची नवी िदशा व सद यानंी करावयाची कामे 
समजावनू सागंण्यात येऊ लागली. दहशतवा ाचंी लहानलहान कदेर् व दूतसेवाचें जाळे देशभर 
पसरिवण्यात आले. मा को, लेिननगर्ाड, कॉकेशस, सैबेिरया, डोनबास, उरल अशा सवर् के्षतर्ात, सोशल 
रे हो यशूनरी मेन्शिेवक डाव-ेउजव े रा टर्वादी, अराजकतावादी, ेत रिशयन फािस ट, राजस ावादी, 
हेर, ह तक, अशा सवर् सोिवएत िवरोधकाचं्या गु  बठैकी घेऊन टर्ॉ कीवादी संघटक त्यानंा टर्ॉ कीचा 
संदेश पोहोचवीत होते. सोिवएत राजवटीिवरु  नवा आकर्मक पिवतर्ा साकार होत होता. 

 
दहशतवादी कृत्याचंी टर्ॉ की करीत असले या अ ाहासी मागणीमुळे ारंभी टर्ॉ की गटापैकी 

काही जुने बुि वादी चागंलेच अ व थ झाले. यातकोवने त्या न या मागार्ची मािहती करून देताच कालर्  
रादेकच्या मनात तर धडकीच भरली. त्याने दहशतवादाच्या त्या मागार्च्या योग्यायोग्यतेिवषयी टर्ॉ
कीकडे साशकंता य  करताच फे ुवारी १९३२ मध्ये खु  टर्ॉ कीकडून उ र आले. मनाची घालमेल 
होत असले या आप या त्या अनुयायाला टर्ॉ कीने िलिहले होते–‘गतकाळच्या अनुभवावरून तुला एक 
गो  तर कळलीच असेल, की ज्या मागार्वर तू एकदा पाऊल ठेवले आहेस तेथून आता परत िफरणे नाही. 
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आप या संघषार्चे नव ेपवर् आता सुरू होत आहे; त्यात सोिवएत संघासह एक तर आपण सगळे न  होऊन 
जाऊ, अथवा नेतृत्व बदलाचा न घसाला लावनू आपण स ा काबीज करू.’ 

 
टर्ॉ कीचे पतर् व यातकोवचा अत्यागर्ह यामुळे शवेटी रादेकच्या मनाची तयारी झाली. 

दहशतवाद, घातपात, परकीय स ाशंी हातिमळवणी याला रादेकने मान्यता िदली. 
 
संपूणर् सोिवएत संघात दहशतवादी कदर्ाची उभारणी करणाऱ्यात सवार्िधक िकर्याशील व कुशल 

संघटक होते ते इवान ि मन व व त्याचे टर्ॉ की-रक्षक-दलाचे जुने सहकारी सजर् ाच्कोव की व इ ाईम 
देर्ईत्झर. ि मन वच्या मागर्दशर्नाखाली त्या दोघानंी यावसाियक हत्यारे व िंहसक मागर् पत्करण्याची तयारी 
असलेले टर्ॉ कीचे यादवी यु कालीन सहकारी याचें लहान लहान गट संघिटत करण्यास ारंभ केला. 
१९३२ मध्ये अशा एका गटासमोर बोलताना ाच्कोव कीने सािंगतले की सोिवएत संघाच्या सा यवादी 
पक्षाचे धोरण अपयशी ठरेल ही आशा दुरावली असून आजपयत आपण अवलंिबले या मागार्ंचे कोणतेही 
अपेिक्षत ते फळ आप या पदरात पडलेले नाही. आता आप या उि िस ीकिरता आप यासमोर एकच 
मागर् उरला आहे–िंहसक मागार्ने सोिवएत पक्षनेतृत्व न  करणे. टािलन व अन्य सोिवएत नेत्यानंा नाहीसे 
केलेच पािहजे. ही एकच कामिगरी आप याला करावयाची आहे.’ 

 
दर यान, िनरिनरा या औ ोिगक के्षतर्ातील, िवशषेतः श ा  िनिर्मती व दळणवळण या के्षतर्ातील 

िवरोधकानंा हुडकून काढून, सोिवएत अथर्कारणािवरु  टर्ॉ की–िनयोिजत घातपाताच्या उ ोगाला 
त्यानंा जंुपण्याची मोहीम यातकोवने सुरू केली. गतकाळातील सवर् मतभेद व चुरस िवसरून जाऊन टर्ॉ
कीच्या सव  नेतृत्वाखाली संघिटत होऊन काम करण्याबाबत टर्ॉ की- ितिनधी हणून यातकोव, व 
उज या िवरोधकाचंा नेता हणून बुखािरन याचं्यात १९३२ च्या गर्ी मात वाटाघाटी झा या. िझनोवीव व 
कामेनेव या जुन्या िवरोधकानंीही टर्ॉ कीच्या नेतृत्वाखाली कायर् करण्याची तयारी दशर्िवली. या 
वाटाघाटींब ल नंतर बुखािरनने सािंगतले–‘ यातकोव, टो की, िरकोव याचं्याशी मी बोलणी केली. तर 
कामेनेव, िझनोवीव, यातकोव याचं्याशी िरकोवने वाटाघाटी के या. १९३२ मध्येच अवजड उ ोगधं ाचं्या 
मंतर्ालयात माझे यातकोवशी पुन्हा बोलणे झाले. यावळेी यातकोव माझा विर  अिधकारी अस याने 
कामकाजािनिम  मी त्याच्या कायार्लयात जातच असे. त्यामुळे मी तेथे जाण्यामुळे कोणालाही शकंा येण्याचे 
कारणच न हते. या बठैकीत, सवर् मतभेद बाजूला सारून नीती व कायर्वाही याबाबत आमच्यात एकवाक्यता 
हावी असे आ ही ठरिवले.’ 

 
त्याच वषीर्च्या शरदात मा कोबाहेरील एका ओसाड पडले या घरात िवरोधकाचंी गु  बठैक होऊन 

शवेटची बोलणी झाली. बठैक चालू असता त्या घराभोवती व घराकडे येणाऱ्या सवर् मागार्ंवर सश  
पहारेकरी ठेवण्यात आले होते. लवकरच संपूणर् रिशयात सुरू हावयाच्या दहशतवादाच्या व घातपाताच्या 
मोिहमेचे मागर्दशर्न करण्याकिरता सवर् िवरोधकाचें ‘उजव े व टर्ॉ कीवादी गट’ या नावाने एक सव  
नेतृत्व यावळेी थािपत करण्यात आले. िनरिनरा या तीन तरावंर या नेतृत्वाची उभारणी करण्यात 
आली होती. एका तरावरील दहशतवा ाचं्या कारवाया उघडकीस येऊन कोणाची धरपकड झालीच तर 
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त्याबरोबर इतरही सवर्जण पकडले जाऊ नयेत, दुसऱ्या तराकडून कायर्वाही चालू राहावी याकिरता तशी 
यव था करण्यात आली होती. िझनोवीवच्या नेतृत्वाखालील टर्ॉ कीवादी–िझनोवीववादी दहशत कदर् हा 
पिहला तर होता. संपूणर् रिशयातील दहशतवादी कायर्वाहीचे संघटन व मागर्दशर्न करण्याची जबाबदारी 
या कदर्ाकडे होती. टर्ॉ - कीवा ाचें तशाच वरूपाचे कदर् हा दुसरा तर होता. यातकोव हा त्याचा नेता 
असून घातपाती कायर्वाहीचे मागर्दशर्न ते कदर् करणार होते. तर ितसरा सवार्त महत्त्वाचा तर होता तो 
उजव ेव टर्ॉ कीवादी याचंा गट. त्याचे नेते होते बुखािरन व केर्ि टन् की. या तरात सवर् िवरोधक-गटाचं्या 
सव  नेत्याचंा अंतभार्व होता. िवरोधकाचं्या या संपूणर् यंतर्णेत चार पाच हजार सद य व वीस ते तीस नेते 
होते. हे सवर् नेते सोिवएत संघाच्या ल करात, पररा टर् मंतर्ालयात, गु हेर सेवेत, उ ोगधं ातं, कामगार 
संघटनातं बो शिेवक पक्षात व सरकारी कायार्लयात उ  पदावंर होते. 
 

ारंभापासूनच िवरोधकाचं्या या संपूणर् यंतर्णेत परकीय गु चर सेवचे्या पगारी ह तकाचंा, िवशषेतः 
जमर्न ल करी गु हेराचंा अंतभार्व झालेला होता. संगी ते ह तक त्या त्या गटानंा मागर्दशर्नही करीत होते. 
या न याने संघिटत झाले या कटकार थानी यंतर्णेत काहंी मुख परकीय ह तक होते, ते हणजे– 
 

िनकोलाय केर्ि टन् की–हा टर्ॉ कीवादी पररा टर् खात्यातील एक उपमंतर्ी असून १९२३ पासून 
जमर्न ल करी गु हेर सेवते ह तक हणून काम करीत होता. ते हापासूनच जनरल वॉन सीक्टकिरता त्याने 
हेरिगरीची कामे करण्यास ारंभ केला. 

 
आकर् डी रोझेनगो झ– टर्ॉ कीवादी पररा टर् यापार मंतर्ी. १९२३ पासून हा जमर्न ल करी 

े ींकिरता हेरिगरीची कामे करीत असे. टर्ॉ कीच्या आदेशानुसार त्याने बरीच महत्त्वाची गु  मािहती 
जमर्न रा टर्ाचा सरसेनापती सीक्ट व ल कर मुख हास यानंा पुरिवली. १९२६ मध्ये जमर्नीकिरता 
हेरिगरीची कामे करीत असताच त्याने ि िटश गु हेर सेवकेिरताही हेरिगरी करणे सुरू केले. 

 
िखर् न रोकोव की– टर्ॉ कीवादी. इंग्लंड व ान्स येथील माजी राजदूत व १९२४ पासून ि िटश 

हेर खात्याचा ह तक. १९३४ पासून तो जपानी हेरखात्याकिरताही कामे करून लागला. 
 
तािन लाव राताईचक– टर्ॉ कीवादी. रसायन उ ोगाच्या कदर्ीय शासनाचा मुख व जमर्न 

ल करी हेरखात्याचा ह तक. कर्ातंीनंतर लागलीच जमर्नानंी त्याला रिशयात पाठिवले. उरलमध्ये सोिवएत 
सरकार उभारीत असले या उ ोगसमूहातं तो हेरिगरी व घातपात करीत होता. 

 
इ हान ऱ्हॉश– टर्ॉ कीवादी. सोिवएत रसायन उ ोगातील एक उ पद थ कायर्कारी अिधकारी. 

१९१९ मध्ये झेको लोवािकयाच्या गु हेर खात्यातफ, रिशयाला परतणाऱ्या यु कै ाच्या िमषाने हेर हणून 
रिशयात आला. नंतर तो जमर्न ल करी हेरखात्याचाही ह तक बनला. 
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अलेक्सी शे तोव– टर्ॉ कीवादी. पूवीर्य व सैबेिरयन कोळसा संघाच्या महामंडळाचा सद य. 
१९३१ मध्ये जमर्न गु हेर खात्याचा तो ह तक बनला. ोिलच-क्लुपफेल-डेहलमन या जमर्न कंपनीतफ 
त्याने सैबेिरयात हेरिगरी व घातपाती कृत्ये केली. 

 
गाविरल पुशीन– टर्ॉ कीवादी. डोल का रसायन कारखान्याचा शासक. १९३५ मध्ये जमर्न 

ल करी हेरखात्याचा ह तक बनला. त्यानेच िदले या कबुलीजबाबानुसार, संपूणर् सोिवएत रसायन 
क पाचं्या १९३४ च्या उत्पादनाची आकडेवारी, १९३५ किरता आखण्यात आले या त्या उ ोग-
कायर्कर्माची आकडेवारी, व १९३८ पयत तयार हावयाच्या नैटर्ोजन क पाचं्या उभारणीची योजना 
यासंबधंी तपशीलवार मािहती त्याने जमर्नानंा पुरिवली. 

 
याकोव िलविशत्झ– टर्ॉ कीवादी. सोिवएत दूरपूवर् रे वमंेडळाचा अिधकारी. हा जपानी ल करी 

हेरखात्याचा ह तक असून सोिवएत रे वेबाबत जपानला गु  मािहती पुरवीत होता. 
 
इ हान न्यात्सोव– टर्ॉ कीवादी. उरल के्षतर्ातील रे वचे्या कायर्कारी शाखेतील अिधकारी. 

जपानी हेरखात्याचा ह तक. उरल िवभागातील उ ोगात तो घातपाती कृत्ये करीत होता. सोिवएत 
वाहतूक िवभागासंबधंीची मािहती तो जपानला पुरिवत असे. 

 
योिसक तुरोक– टर्ॉ कीवादी. पमर् व उरल के्षतर्ातील रे वे वाहतूक िवभागाचा उप यव थापक. 

जपानी हेर खात्याचा ह तक. उरल देशात हेरिगरी व घातपात करण्याच्या मोबद यात १९३५ मध्ये त्याला 
जपानकडून ३५००० रुब स िमळाले होते. 

 
िमखाईल चेन व– उज या गटाचा सद य व रिशयाच्या कृिषखात्याचा मंतर्ी. १९२८ पासून तो 

जमर्न हेरखात्यातफ हेरिगरी करीत होता. जमर्नाचं्या देखरेखीखाली युकेर्नमध्ये फार मो ा माणावर 
घातपाताची व हेरिगरीची कामे त्याने केली. 

 
वािसली शारंगोिवच– उज या गटाचा सद य. व बायलोरिशयाच्या सा यवादी पक्षाच्या कदर्ीय 

सिमतीचा सिचव. १९२१ मध्ये पोिलश हेर हणून त्याला रिशयात पाठिवण्यात आले. त्यानंतरच्या काळात 
तो बायलोरिशयात पोलंडतफ हेरिगरी व घातपात करीत होता. 

 
गेर्गोरी िगर्न्को–उज या गटाचा सद य. व सोिवएत रिशयाच्या िव मंतर्ालयातील अिधकारी. 

१९३२ पासून जमर्नी व पोलंड याचं्या हेरखात्याचंा ह तक हणून त्याने काम केले. युकेर्नमधील फािस ट 
चळवळीचा तो नेता होता. चोरून लपून रिशयात श ा े पाठवनू, जमर्नी व पोलंड या रा टर्ातंफ तो 
घातपाती कृत्ये करीत होता. 
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टर्ॉ कीवादी, उजवा गट, व िझनोवीववादी याचंी कार थानयंतर्णा हणजे ॲिक्सस गटाचा 
सोिवएत रिशयातील पचंम तंभ होता. 
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करण १७ 

 
रा टर्दर्ोह व दहशतवाद 

 
 
रा टर्दर्ोहाचे राजकारण 
 

१९३३–३४ मध्ये युरोपीय रा टर्े जणू एका गूढ अशा िविचतर् रोगाच्या कचा ात सापडली होती. 
राज्यकर्ातंी, ल करी उठाव, घातपात, राजकीय हत्या, भयानक कटकार थाने यामुळे युरोपीय रा टर्े 
मुळापासून हादरत होती. िनत्य न या रा टर्दर्ोही व िंहसक कृत्यािशवाय मिहनाही उलटत न हता. संपूणर् 
युरोपात रा टर्दर्ोहाची व दहशतवादाची जणू साथच पसरली होती. 

 
नाझी जमर्नी हे या रोगाचे मूळ होते. ते रा टर् न या फािस ट चळवळीचे कदर् बन यापासून, जुन्या 

लोकशाही सरकाराचंी घिटका भरली असा िव ास बाळगून असलेले लोक चळवळ व िंहसाचार याचें लोण 
संपूणर् युरोपात पसरवीत आहेत असे ११ जानेवारी १९३४ रोजी लंडनहून युनायटेड ेसने कळिवले होते. 

 
‘पचंम तंभ’ हा श द योग अजून सरसकट चारात आला न हता. परंतु जमर्न ल कर े ींच्या गु  

िबनीसैिनकानंी युरोपीय रा टर्ािंवरु  आकर्मक कारवाया सुरू केले या होत्या. ान्समध्ये ‘कागूलाडर् ’ व 
‘कर्ोईक्स द फे’, ‘ि टन मधील ‘युिनयन ऑफ फािस ट ’, बेि जयममधील ‘रेिक्स ट ’, पोलंडमधील 
‘पी.ओ.ड लू’, झेको लोवोिकयातील ‘हेनिलिन ट ’ व ‘िंलका गाडर् ’, नॉवमधील ‘ि ि लंगाईट ’, 
रुमािनयातील ‘आयनर् गाडर् ’, ब गेिरयातील ‘आ . ए . आर.ओ.’, िफनलंडमधील ‘ला पो’, 
िलथुआिनयातील ‘आयनर् वु फ’, लातिवयातील ‘फायरी कर्ॉस’, अशा िनरिनरा या न याने थािपत 
झाले या अनेक गु  नाझी सं था िंकवा पुनरर्िचत ितकर्ािंतकारी संघटना िकर्याशील बन या होत्या. आिण 
त्या ारा संपूणर् युरोपीय रा टर्ावंर िवजय िमळवनू त्यानंा गुलाम करून सोडण्याचा सोिवएत संघावर ह ा 
करण्याचा मागर् मोकळा करून िदला जात होता. 

 
जमर्नीत िहटलर स ारूढ झा यानंतर नाझींनी केलेली काही महत्त्वाची दहशतवादी कृत्ये अशी– 

 
ऑक्टोबर १९३३:  अलेक्स माईलोव या लवोव (पोलंड) येथील सोिवएत दूतावासाच्या

सिचवाची हत्या. नाझींच्या पैशावर पोस या गेले या युकेर्िनयन नॅशनॅिल ट 
संघटनेच्या ह तकाकंडून ही हत्या करिवण्यात आली होती. 
 

िडसबर १९३३:  रुमािनयाचा धामंतर्ी इऑन डयकूा याची नाझी रुमािनयन दहशतवादी



 

अनुकर्मिणका 

‘आयनर् गाडर् ’ यानंी केलेली हत्या.
 

फे ुवारी १९३४:  नाझी णीत ‘कर्ोईक्स द य’ू या च फािस ट संघटनेने पॅिरस येथे केलेला
उठाव. 
 

माचर् १९३४:  ए तोिनयातील नाझी पैशावर पोस या गेले या ‘फािस ट िलबटीर् फायटसर्’ 
यानंी राज्यकर्ातंी करण्याचा केलेला यत्न. 
 

मे १९३४:  ब गेिरयात फािस ट राज्यकर्ातंी.
 

मे १९३४:  नाझी िनयंितर्त ‘बाि टक दरहुड’ या संघटनेने लातिवयात केलेला उठाव.
 

जून १९३४:  नाझी दर् यावर संघिटत झाले या ‘आ . य.ू एन’ या युकेर्िनयन
नॅशनॅिल टाचं्या दहशतवादी संघटनेच्या ह तकाकंडून पोिलश गृहमंतर्ी 
जनरल ोिन लाव िपएराकी याची हत्या. 
 

जून १९३४:  इवान बाबीए या कॅथिलक ॲक्शन संघटना मुखाची पोलंडमध्ये ओ.एन.य.ू 
ह तकानंी केलेली हत्या. 
 

जून १९३४:  नाझींच्या ‘आयनर् वु फ’संघटनेकडून िलथुआिनयात झालेला गंभीर
र रंिजत उठाव. 
 

जुलै १९३४:  ऑि टर्यात नाझींनी उठावाचा केलेला यत्न व या यत्नात ऑि टर्याचा
चनॅ्सलर एंगलबटर् डोलफस याची नाझी दहशतवा ानंी केलेली हत्या. 
 

ऑक्टोबर १९३४:  नाझी िनयंितर्त ‘कर्ोिशयन फािस ट’ संघटनेकडून युगो लािवयाचा राजा
अलेक्झाडंर व च पररा टर् मंतर्ी बाथ  याचं्या झाले या हत्या. 

 
नाझींच्या या पचंम तंभीय कारवाया लवकरच युरोपबाहेर, अमेिरका, दिक्षण अमेिरका, आि का 

या खंडात जपानी गु हेर संघटनेच्या सहकायार्ने दूरपूवतही सुरू झा या त्या पचंम तंभीयाचं्या संघटनेचे व 
मागर्दशर्नाचे काम ामुख्याने अ े ड रोझेनबगर् व रुडॉ फ हेस या दोन नाझी नेत्याकंडे होते. रोझनबगर् हा 
नाझी पक्षाच्या पररा टर्ीय राजकीय कायार्लयाचा मुख होता. संपूणर् जगात व िवशषेेकरून पूवर् युरोप आिण 
सोिवएत रिशया यात िकर्याशील असले या हजारो नाझी हेराचें व चारयंतर्णेचे मागर्दशर्न करणे हे त्याचे 
मुख काम होते; तर िहटलरचा मुख्य सहा यक हणून नाझी सरकारच्या पररा टर्ाशंी चालले या सवर् गु  
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वाटाघाटींची जबाबदारी रुडॉ फ हेसकडे होती. अ े ड रोझेनबगर् यानेच िलआँ टर्ॉ कीचे नाझींशी 
अिधकृत पण गु  संबंध थािपत करून िदले. ते रुडॉ फ हेसने दृढ करून िदले. 

 
अडॉ फ िहटलर जमर्नीत स ारूढ झा यानंतर आठ मिहन्यानंी–स बर १९३३ मध्ये, 

टर्ॉट् कीवादी मुत्स ी व जमर्न ह तक िनकोलाय केर्ि टन् की हा दर वषीर् माणे, िव ातंी घेण्याच्या 
िनिम ाने जमर्नीतील िकिंसगेन येथील आरोग्यधामात गेला. तेथे जाताना वाटेत तो काही िदवसाकंिरता 
बिर्लन येथे थाबंला. त्यावळेी तो सोिवएत पररा टर् खात्यात सहा यक मंतर्ी होता. बिर्लन येथे त्याने सजीर् 
बेसनोव या सोिवएत दूतावासातील टर्ॉ कीवादी ह तकाची भेट घेतली. जमर्नीच्या पररा टर् खात्याचा नेता 
अ े ड रोझेनबगर् हा जमर्नीचे नॅशनल सोशिल ट व टर्ॉ कीवादी याचं्यात काही गु  करार होऊ शकतो 
काय याचा अंदाज घेण्याचा यत्न करीत आहे असे त्याने बेसनोवला सािंगतले; व त्या दृ ीने, काहीही 
करून त्याची व टर्ॉ कीची भेट होईल अशी यव था बेसानोवने करावी; केर्ि टन् की िंकिंसगेन 
आरोग्यधामात स बर अखेरीपयत राहणार होता व नंतर तो  इटािलयन िटरोलमधील मेरानो येथे जाणार 
होता; ते हा गु तेब ल आव यक ती काळजी घेऊन िंकिंसगेन िंकवा मेरानो यापैकी कोठेही टर्ॉ कीने 
त्याच्याशी संपकर्  साधावा असे केर्ि टन् कीने त्याला सािंगतले. त्या आदेशानुसार भेटीची यव था करण्यात 
आली. ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या आठव ात टर्ॉ की, आपला पुतर् सेदोव यासह, बनावट पासपोटर्वर, 
ान्स–इटली सीमा ओलाडूंन, मेरानो येथील हॉटेल ब हेिरयात केर्ि टन् कीला भेटला. [टर्ॉ की त्यावळेी दिक्षण 
ान्समध्ये िपरनीज पवर्ताच्या पायथ्याशी सट पॅलेस या लहानशा खे ात राहात होता. जुलैमध्ये ि िन्कपोला रामराम ठोकून आप या 

अंगरक्षकाचं्या व सिचवाचं्या लवाज यासह तो पॅिरसजवळील एका बगं यात येऊन रािहला होता. सुरिक्षततेची सवर् यव था तेथे करण्यात आली 
होती. 

 
टर्ॉ की ान्समध्ये  आला. त्यावेळी ान्स व सोिवएत रिशया यात हावयाच्या करारासंबधंी  बोलणी सुरू होती व तो करार होऊ नये 

या किरता च फािस ट व ितिकर्यावादी आकाशपाताळ एक करीत होते. 
 
टर्ॉ कीला ान्समध्ये  येण्याची व तेथे त्याचे सोिवऐत िवरोधी मध्यवतीर् कायार्लय थापण्याची परवानगी च सरकारने िदली, त्यावेळी 

एडुअडर् दलािदयर हा त्या रा टर्ाचा मुख होता. दलािदयरने चालिवले या अनुनयाच्या नीतीमुळेच पुढे खु  ान्स व युरोपातील अन्य गैर फािस ट 
रा टर्े नाझींच्या भ य थानी पडणार होती. ान्समध्ये येण्याची परवानगी टर्ॉ कीला ावी अशी िशफारस ान्सचा रॅिडकल डे युटी गुएरनॉट याने 
केली होती.व गृहमंतर्ी कॅिमल चाटे   याने तत्संबधंी सवर् यव था करून िदली. ान्समध्ये टर्ॉ कीला वेश िमळा याने सोिवएताचं्या िवरु  
असले या च हेरखात्यालाही साहिजकच आनंद वाटला.] 

 
त्याचं्या त्या भेटीत सोिवएत रिशयातील त्याचं्या कार थानाबाबतच्या सवर्च मु ावंर चचार् झाली. 

रिशयात स ा ह तगत करायची तर ते केवळ एकाच मागार्ने शक्य आहे-बल योगाच्या; पण केवळ त्याचं्या 
कटकार थानाच्या यंतर्णेवर िवसंबनू रिशयात राज्यकर्ातंी घडवनू आणणे व ती स ा िटकवनू धरणे अशक्य 
असून त्याकिरता परकीय मदत आव यक आहे; हणून वतःच्या वाथर्िस ीसाठी जी रा टर्े सोिवएत 
रिशयािवरु  कायर्वाही करू इिच्छतात अशा रा टर्ाचंी मदत िमळवनू घेणे व त्याकिरता त्याचं्याशी िनि त 
वरूपाचा करार करणे अगत्याचे अस याचे टर्ॉ कीने प  केले. तो हणाला–‘राई ेरशी आपला 
झालेला करार व तुतः आप या सवर् योजनेचा कदर्िंबदू होता. पण त्या कराराने जमर्नीचे िंकवा 
टर्ॉट् कीवा ाचेंही समाधान झालेले नाही. टर्ॉ कीवा ाचं्या दृ ीने पािहले तर, आपला तो करार 
राई ेरशी झाला होता, जमर्न सरकारशी न हे... दुसरे हणजे त्या कराराचा मुख्य गाभा काय होता–तर 
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सोिवएत रिशयावरील ह यात उपयु  ठरू शकेल अशी मािहती आप या गु हेरानंी त्यानंा पुरिवण्याच्या 
मोबद यात ते आप याला थोडाफार पैसा देत होते. पण जमर्न सरकारला–िवशषेेकरून िहटलरला पािहजे 
आहे ते केवळ हेरिगरीने िमळवलेली मािहती न हे, तर वसाहती व देश! सोिवएत देश िहटलरला 
िमळाला तर वसाहतींचा आपला ह  सोडून देण्याची व त्या देशाकिरता इंग्लंड- ान्स-अमेिरका यािंवरु  
लढा देण्याचीही िहटलरची तयारी आहे. आप याब ल बोलायचे तर त्याचं्याकडून िमळणाऱ्या अडीच लक्ष 
सुवणर् माक्सर्चे आप याला मोठेसे महत्त्व नाही. आप याला हवी आहे ती स ा काबीज करण्याकिरता 
त्याचं्या ल कराची मदत. ते हा त्या िदशनेे आता आपण पुढे पाऊल टाकले पािहजे. हणजेच, टर्ॉ कीच्या 
मते टर्ॉ कीवा ाचें सवर् थम उि  होते ते रिशयाची स ा बळकावण्यासाठी मदतीकिरता जमर्न 
सरकारशी करार घडवनू आणणे. 

 
‘अथार्  त्याचबरोबर’, टर्ॉ की बोलत होता, ‘जपानशीही सहकायार्किरता आप याला थोडी फार 

तडजोड करावी लागणार आहे. त्याबाबत मा को येथील जपानच्या ितिनधींशी रिशयातील 
टर्ॉट् कीवा ानंी बोलणी करून जपानच्या भिूमकेचा अंदाज घ्यायला पािहजे.’ या कामाकिरता 
पररा टर्मंतर्ालयात पौवार्त्य के्षतर्ाचे कामकाज पाहाणारा सोकोि नकोव याचा उपयोग करून घेता येईल 
असे टर्ॉ कीने केर्ि टन् कीला सािंगतले. 

 
रिशयातील टर्ॉ कीवा ाचं्या कटकार थानी–यंतर्णेच्या अंतगर्त संघटनेबाबतही टर्ॉ कीने 

केर्ि टन् कीला काही मागर्दशर्नपर सूचना के या. 
 
‘जमर्नीने सोिवएत संघावर समजा ह ा केलाही,’ ‘टर्ॉ की केर्ि टन् कीला सागंत होता, ‘तरी 

तेव ाने आप याला स ा काबीज करता येईल असे नाही. त्याकरता अंतगर्त के्षतर्ातही िस ता होणे 
आव यक आहे. शहरात व गर्ामीण भागात मध्यमवगीर्य व सधन शतेकरी याचं्यावर आप या संघटनेचा 
भाव थािपत होणे, तेथे आपली पाळेमुळे खोलवर रुजणे अगत्याचे आहे. शवेटची एक महत्त्वाची गो  
हणजे ऐन आणीबाणीचे वळेी सवर् स ाकदेर् हाती घेणे, व रिशयाच्या सध्याच्या सरकारातील सवर् नेत्यानंा 
अटक करून तेथे आपले सरकार थािपत करणे याकिरता लाल ल करातील सैिनकातं व अिधकाऱ्यातं 
आपली मजबतू संघटना उभारली गेली पािहजे.’ 

 
रिशयात परत गे यानंतर केर्ि टन् कीने लाल ल कराचा उपसेना मुख जनरल तुखाचेव की 

याच्याशी संपकर्  साधावा, कारण ‘वरील सवर् कामाच्या दृ ीने तोच खरा लायक माणूस आहे, 
बोनापाटर्सारखा धाडसी, महत्त्वाकाकं्षी व केवळ ल करीच न हे तर राजकीय भिूमका पार पाडण्यास स  
असलेला! तो न ीच आप याशी हातिमळवणी करेल,’ असा िव ास टर्ॉ कीने य  केला. रिशयातील 
टर्ॉ की–अनुयायानंी जनरल तुखाचेव कीला सवर्तोपरी मदत करावयाची होती. परंतु राज्यकर्ातंी होईल 
त्यावळेी, टर्ॉ कीला वगळून एक ा तुखाचेव कीला नव ेसरकार वतःच्या नेतृत्वाखाली थापन करता 
येऊ नये या दृ ीने मोक्याच्या सवर् िठकाणी आपली माणसे नेमली जातील याची काळजी घेणे आव यक 
अस याचे टर्ॉ कीने केर्ि टन् कीला बजावले. 
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बठैक संपण्यापूवीर्, सोिवएत रिशयात दहशतवादाची व घातपाताची मोहीम सवर् शि नीशी सुरू 

करण्यासंबंधी प  आदेश यातकोवला टर्ॉ कीने केर्िन्टन् की माफर् त िदले. या दहशतवादी कृत्याचंा उ ेश 
राहणार होता, एक हणजे लाल ल कराची संरक्षणक्षमता ख ी करणे व, राज्यकर्ातंी होण्याचे वळेी 
सरकारात अराजक व ग धळाची पिरि थती िनमार्ण होईल अशी यव था करणे; व दुसरे हणजे त्या 
कायर्वाहीमुळे टर्ॉ कीची ि थती जा तीत जा त बळकट झाली पािहजे, तरच आत्मिव ासाने पररा टर्ाशंी 
वाटाघाटी करणे टर्ॉ कीला शक्य होईल. हेही टर्ॉ कीने केर्ि टन् कीच्या मनावर िंबबिवले. 

 
मा कोला परत गे यानंतर टर्ॉ कीवा ाचं्या एका गु  बठैकीत टर्ॉ कीशी त्याच्या झाले या 

बोलण्याचा अहवाल केर्ि टन् कीने सवार्ंच्या पुढे ठेवला. त्यातील काही टर्ॉ कीवा ानंा, िवशषेतः 
टर्ॉट् कीचा पररा टर्मंतर्ी अस याचा दावा करणाऱ्या कालर्  रादेकला, टर्ॉ कीने त्यानंा न िवचारता पर पर 
पररा टर्ाशंी महत्त्वाच्या नावंर वाटाघाटी करा या हे रुचले नाही. पररा टर् धोरणाच्या काही मु ाबंाबत 
त्याने टर्ॉ कीकडून खुलासा मागिवला. त्याच्या त्या पतर्ाला उ र हणून टर्ॉ कीने केले या 
प ीकरणासंबधंी मािहती नंतर रादेकने इतरानंा िदली. त्याने सािंगतले की टर्ॉ कीच्या मते– 

 
‘जमर्नीत फािसझमच्या झाले या उदयाने युरोपीय राजकारणाची ि थती पार बदलून गेली आहे. 

नजीकच्या भिव यात यु  होणार हे अटळ आहे. दूरपूवतही आिणबाणीची पिरि थती िनमार्ण होत आहे. या 
यु ात सोिवएत संघाचा पराभव होणार याब ल ितळमातर्ही शकंा नाही. तसे झाले की आपला गट स ेवर 
येण्यास अनुकुल पिरि थती िनमार्ण होईल. दूरपूवच्या एका रा टर्ाशी व एका मध्य युरोपीय रा टर्ाशी 
टर्ॉट् कीने संधान बाधंले असून त्याचं्याकडून हावयाच्या मदतीच्या मोबद यात त्यानंा बऱ्याच आिर्थक व 
ादेिशक वरूपाच्या सवलती देण्यास टर्ॉ कीची तयारी अस याचे त्याने त्या रा टर्ाचं्या िनमसरकारी 
गोटाला उघडपणे सािंगतले आहे...’ 

 
िशवाय, सोिवएत रिशयात िनरिनरा या उ  पदावंर असले या टर्ॉ कीवा ाशंी बोलणी 

करण्याकिरता थोडेच िदवसात काही परकीय ितिनधी येतील; ते हा सवर् टर्ॉ कीवा ानंी त्यानंा आप या 
टर्ॉ कीिन ेची, तसेच कोणत्याही पिरि थतीत ते टर्ॉ कीच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहातील याची 
िनःसंिदग्ध हमी ावी असेही त्या पतर्ात टर्ॉ कीने कळिवले अस याचे रादेकने सािंगतले. 

 
यानंतर थो ाच िदवसानंी रिशयाच्या पौवार्त्य िवभागाचा उपमंतर्ी गेर्गोरी सोकोि नकोव हा 

टर्ॉट् कीवादी घाईघाईने रादेकच्या ‘इझविेत्सया’ कायार्लयात आला. तो फारच क्षु धिच  िदसत होता. 
कायार्लयाचे दार बदं होताच त्याने रादेकला हटले–‘पररा टर् मंतर्ालयाच्या कायार्लयात मी जपानी 
िश मंडळाशी वाटाघाटी करीत होतो. आमची बोलणी संपली व दुभाषा िनघून गेला. त्याबरोबर, ‘जपान 
सरकारशी टर्ॉ कीने केले या वाटाघाटींची तुला मािहती आहे ना?’ असे त्या ितिनधीने मला एकदमच 
उघडउघड िवचारले. ही तर अगदी कमालच झाली,’ अत्यंत अ व थ झालेला सोकोि नकोव बोलत 
होता, ‘तु हीच सागंा, मी एक उपमंतर्ी आहे, अशा चोर ा वाटाघाटी उघडपणे करणे मला कसे शक्य 
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आहे? छे! छे! हे तर अगदी अशक्यच आहे.’ रादेकने आप या िमतर्ाला शातं करीत पुन्हा तसे होणार नाही 
असे आ ासन िदले. ओ. जी. पी. य.ू च्या अगदी डो यादेखत अशा कारे जमर्न व जपानी ह तकाशंी 
बोलणी करणे रिशयातील टर्ॉ कीवा ानंा शक्य होणार नाही, जी बोलणी करायची ती टर्ॉ कीने पर पर 
करावी; फ  आप याला त्याब ल मािहती देत राहाव े असे टर्ॉ कीला त्याने अगोदरच कळिवले 
अस याचे रादेकने सोकोि नकोवला सािंगतले. 

 
यानंतर काही िदवसातंच खु  रादेकवरही तसाच संग ओढवला, ते हा त्याचीही मोठीच पचंाईत 

झाली. मा कोत एका राजनैितक वरूपाच्या समारंभात एक जमर्न मुत्स ी त्याच्या शजेारी येऊन बसला व 
त्याने एकदमच रादेकला िवचारले, ‘टर्ॉ की जमर्नीशी वाटाघाटी करण्याचा यत्न करीत आहे हे 
आ हाला माहीत आहे; पण त्याच्या त्या इरा ाला िकतपत अथर् आहे? झोप उडाले या रिशयन िनवार्िसताचें 
ते केवळ एक िदवा व न तर नाही ना? त्याब ल सत्य पिरि थती काय आहे ते आमच्या नेत्याला जाणून 
घ्यायचे आहे.’ या अनपेिक्षत काराब ल आपली ितिकर्या य  करीत नंतर रादेकने सािंगतले–‘अथार्  
माझ्याशी त्याचे ते बोलणे िमिनटा दोन िमिनटाचेच असेल. अशा समारंभ संगी आणखी जा त वळे कसे 
बोलणार? मला मातर् ताबडतोब िनणर्य घेऊन उ र देणे व ते बोलणे बदं करणे भाग होते. ‘सोिवएत 
संघातील वा तववादी राजनीित  जमर्न–सोिवएत सलोख्याचे महत्त्व चागंले जाणतात व तशी तडजोड 
घडून यावी याकिरता आव यक त्या सवलती देण्याची त्याचंी तयारी आहे,’ असे मी त्या जमर्न मुत्स ाला 
सािंगतले, व ते बोलणे िनकालात काढले.’ 

 
३० जून १९३४ रोजी नाझी दहशतीची कुऱ्हाड खु  नाझींच्याच गोटातील काही नेत्यावंर 

कोसळली. आंध या े ने िहटलरचे हुकुम मानण्यास का ं कू करणाऱ्याचें िहटलरने कूर्रपणे िनदार्लन 
केले. चोवीस तासाचं्या आत िहटलरच्या टॉमर् रुपसर्चा कॅ न अन् टर् रोहेम, पूनर् जमर्नीतील नाझी 
गटाचा सव  नेता एडमंड हाईन्स, बिर्लन टॉमर् रुपसर्चा नेता कालर्  अन् टर्, व त्याबरोबर त्याचें अनेक 
िमतर् व सहकारी युिनक व बिर्लन येथे िहटलरच्या मारेकऱ्याचं्या गो यानंा बळी पडले. आत्यंितक िंचता व 
भीती यानंी नाझी गोटाला गर्ासले. 

 
ही बातमी कळताच पॅिरसहून टर्ॉ कीने ताबडतोब आप या एका िव ासू ‘सिचवाला’–कालर्  

राईश उफर्  जोहानसन या आंतरार् टर्ीय हेराला बिर्लन येथे बेसनोवला भेटण्यास पाठिवले. जमर्नीतील खऱ्या 
पिरि थतीची चक्षवुसत्य  मािहती बेसनोवकडून टर्ॉ कीला हवी होती. जुलै अखेरी बेसनोव पॅिरसला 
आला व त्याने टर्ॉ कीची भेट घेतली. जमर्न राजकारणाबाबत टर्ॉ कीला मािहती देऊन त्याच रातर्ी तो 
बिर्लनला परतला. बेसनोव आला, त्यावळेी टर्ॉ की त्याला खूपच अ व थ िदसला. रोहेमच्या 
नेतृत्वाखालील जहाल नाझींच्या िनमूर्लनामुळे टर्ॉ कीवा ाचं्या योजनेत अडथळे िनणार्ण होतील की काय 
अशी त्याला धा ती होती. पण जमर्नीच्या अिधस ेवर िहटलर, िहमलर, हेस, रोझेनबगर्, गोअिंरग, गोबे स 
या मंडळींची दृढ पकड अस याचे बेसनोवने टर्ॉ कीला सािंगतले. त्यामुळे त्याच्या योजनानंा नाझींचा 
पािंठबा िमळेल की नाही ही टर्ॉ कीची कुशकंा दूर झाली. बेसनोवकडे एक महत्त्वाची कामिगरी लवकरच 
सोपिवण्यात येणार अस याचे त्या बठैकीत टर्ॉ कीने बेसनोवला सािंगतले. ‘या मु ाबंाबत िन कारण 
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चोखंदळपणा करण्यात आता अथर् नाही’, टर्ॉ की बेसनोवला पटवीत होता, ‘हेस व रोझेनबगर् याचं्याकडून 
आप याला खरोखरीच भरीव मदत िमळवनू घ्यायची असेल तर रिशयाचा मोठा देश त्यानंा तोडून देण्यास 
आपण कचरता कामा नये. आपण त्यानंा युकेर्न देण्याचे कबलू करू या. जमर्नाशंी वाटाघाटी होतील 
त्यावळेी तू हे ध्यानात ठेव. याबाबत यातकोव व केर्ि टन् की यानंा मी िलहीनच.’ 

 
सोिवएत कायार्लयातंील मुत्स ाचं्या वतुर्ळातही िफतुरीचे जाळे िवणले जात होते. राजदूत, सिचव, 

अटॅची, िन न तरावंरील कोन्सुलर एजं  असे अनेक लोक टर्ॉ कीच्या त्या कार थानात गुंतले होते–
युरोपात व दूरपूवतही! जपानमधील सोिवएत राजदूत युरेनेव हा असाच त्या कटात सामील झाला होता. 
१९२६ पासूनच तो टर्ॉ कीवादी बनला होता. टर्ॉ कीच्या आदेशानुसार त्याने जपानच्या गु हेर खात्याशी 
संधान बाधंले. त्यासंबंधात त्याला मदत करायला टर्ॉ कीचा जुना िमतर् व एके काळचा इंग्लंड व ान्स 
येथील राजदूत िखर् न रोकोव की हा जपानमध्येच होता. तो त्यावळेी सोिवएत पररा टर् खात्यात कामाला 
न हता, तर वगेवगे या सावर्जिनक आरोग्य मंडळावर एक अिधकारी हणून तो काम करीत असे. 
टर्ॉट् कीच्या भमूीगत कार थानात त्याला अजूनही महत्त्वाचे थान होते. ऑक्टोबर १९३४ मध्ये टोिकयो 
येथे भरणार असले या रेड कर्ॉसच्या आंतरार् ीय पिरषदेला हजर राहण्याकिरता आले या सोिवएत 
िश मंडळाबरोबर रोकोव की जपानला आला होता. जपानला जाण्यास िनघण्यापूवीर् युरेनेवला 
देण्याकिरता एक पतर् यातकोवने त्याच्या वाधीन केले होते. वरवर पाहता यापारासंबंधी मािहती 
पुरिवणारे ते एक नेहमीचेच पतर् होते. परंतु त्या पतर्ाच्या पाठीमाग या बाजूला अदृ य शाईत मजकूर 
िलिहलेला होता. त्यानुसार, जपानशी वाटाघाटी करताना रोकोव कीचा उपयोग करून घेण्याबाबत आदेश 
युरेनेवला देण्यात आला होता. 

 
रोकोव की टोिकयोत येताच एका जपानी ह तकाने त्याच्याशी संपकर्  साधला. टोिकयो येथील 

जपानी रेड कर्ॉसच्या इमारतीत त्याचंी बोलणी झाली. रिशयन टर्ॉ कीवादी चळवळीची उि े जपानच्या 
उि ाशंी पूणर्पणे िमळती-जुळती अस याचे सागंून, रिशयातील अंतगर्त पिरि थतीबाबत मोलाची मािहती 
रोकोव की जपानला पुरव ूशकेल असा िव ास त्या ह तकाने य  केला. ा संभाषणाचा वृ ातं त्याच 
संध्याकाळी रोकोव कीने युरेनेवला िदला. ‘एक हेर–जपानी ह तक हणून माझा उपयोग करून घेण्याचा 
त्याचंा बेत िदसतो !’ रोकोव की हणाला. 

 
‘पण त्यात एवढी तुझ्या मनाची घालमेल होण्याचे काय कारण आहे?’ युरेनेव हणाला, ‘आता मागे 

वळणे अशक्यच आहे.’ 
 
यानंतर काही िदवसानंी जपानी गु चर सेवचेा एक उ  पद थ अिधकारी व रोकेव की 

भोजनाकिरता एकतर् जमले. त्यावळेी त्या जपानी अिधकाऱ्याने एकदम मुख्य मु ालाच हात घातला. ‘तु ही 
टर्ॉ कीचे िनकटचे िमतर् व अनुयायी आहात याची जाणीव आ हाला आहे,’ तो रोकोव कीला हणाला, 
‘पण तु ही एक गो  टर्ॉ कीला कळवली पािहजे. िचनी सम येसंबधंीचे त्याचे लेख व िचनी टर्ॉ कीवादी 
याचंी वागणूक यामुळे आमचे सरकार स  नाराज आहे. टर्ॉ कीकडून आ हाला अगदी वगेळी अपेक्षा 
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होती. तसा आ हाला ह ही आहे. जा त खोलात जायचे कारण नाही. पण चीनमध्ये एखादी क्षोभक 
घटना घडली तर चीनमध्ये ह तके्षप करायला आ हाला हव े ते एक िनिम  िमळेल हे टर्ॉ कीने लक्षात 
घ्याव.े 

 
रिशयन टर्ॉ कीवा ाकंडून जपानला कोणत्या कारची गोपनीय मािहती अपेिक्षत आहे तेही त्या 

जपानी अिधकाऱ्याने प  केले. सामूिहक शतेी, तसेच दूरपूवर् के्षतर्ातील रे वे, खाणी, उ ोगधंदे याब ल 
जपानला तपशीलाने मािहती हवी होती. ती मािहती रोकोव कीने कोणाच्या वाधीन करावयाची याकिरता 
काही साकेंितक नावहेी रोकोव कीला त्या जपानी अिधकाऱ्याने िदली. रेड कर्ॉस िश मंडळाचा सिचव डॉ. 
नाईदा याने जपानी गु हेर सेवा व रोकोव की यातील दुवा हणून काम करावे अशी यव था करण्यात 
आली. 

 
टोिकयो सोडण्यापूवीर् रोकोव कीचे युरेनेवशी पुन्हा बोलणे झाले. तो टर्ॉ कीवादी राजदूत 

त्यावळेी काहीसा िख  िदसत होता. ‘आपण अशा काही जंजाळात अडकलो आहोत की कसे वागाव े हेच 
कधीकधी कळत नाही.’ हताशपणे तो रोकोव कीला सागंत होता, ‘आप या एका साथीदार रा टर्ाचे 
समाधान करण्याकिरता काही करायला जाव ेतर दुसरा दुखावला जातो. आता हेच पहा ना! सध्या चीनच्या 
सम येवरून ि टन व जपान यात वैमन य वाढत आहे आिण आप याला तर ि टन व जपान या दोह च्या 
गु हेर सेवाशंी चागंले संबधं ठेवणे आव यक आहे.’ 

 
उ रादाखल रोकोव की हणाला ‘आप या टर्ॉ कीवा ानंा सध्या एकाचवळेी जमर्न, जपानी व 

ि िटश असे तीन चडू खेळावयाचे आहेत. एकाच डावात सवर् काही पणाला लावनू टाकायचे असे सध्याचे 
आपले धोरण आहे. ते अथार्तच् अत्यंत धोक्याचे आहे; पण ते धोरण जर यश वी ठरले तर मातर् त्यात 
सहभागी असले या, आज साहसी मान या जाणाऱ्या, य ी उ ा थोर मुत्स ी ठरतील. [२० फे वुारी १९३४ रोजी 
‘िमयाको’ या टोिकयोच्या वृ पतर्ात जपानी सरकारच्या िनयोजन आिण अंदाजपतर्क आयोगाच्या एका गु  बठैकीचे वृ  होते. या बठैकीत डे युटी 
योिशदा याने, यु मंतर्ी जनरल सुिगयामा िंकवा जपानी ल कर यानंा सोिवएत सैबेिरयातील व रे वेवाहतूक क्षमतेची काही मािहती आहे िंकवा नाही 
असे यु मंतर्ी सुिगयामाला िवचारले. ते हा त्याब ल तपशीलासह सवर् मािहती त्याला अस याचे व ती रिशयन सरकारिवरोधी गटाकडून त्याने 
िमळिवली अस याचे सुिगयामाने सािंगतले. हे वृ  ‘िमयाको’ ने िस  के याने टोिकयोच्या वृ पतर्वतुर्ळात चागंलीच खळबळ उडाली गोपनीय 
मािहतीला िस ी िद याच्या गुन् ाकिरता जपानी सरकारने ‘िमयाको’ वृ पतर्ाला जबर दंड केला व त्या वृ पतर्ाचा मुख संपादक यागुची िगलेई 
यास यु खात्याच्या दडपणामुळे आप या पदाचा राजीनामा ावा लागला.] 

 
दहशतीचे राजकारण 
 

जमर्नीशी व जपानशी त्याचें िफतुरीचे राजकारण तडीला नेण्याच्या खटपटीत रिशयन 
टर्ॉट् कीवादी होते, त्याचवेळी सोिवएत सरकारिवरु  दुसऱ्याही िदशनेे आकर्मक पावले ती मंडळी टाकीत 
होती. रा टर्दर्ोहाला दहशतीची जोड िदली जात होती. 
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एि ल १९३४ मध्ये एके िदवशी सैबेिरयातील कुझनेत्स कोळसा खाणीत काम करणारा 
बोयारिशनोव हा सोिवएत इंजीिनयर त्या खाणींच्या उभारणी मुखाच्या कायार्लयात गेला, व त्याच्या 
िवभागात गंभीर वरूपाची काहीतरी गडबड चालू आहे; अपघात, भमूीगत आगी, यािंतर्क िबघाड अशा 
गो ी फार मो ा माणावर होत आहेत अशी तकर्ार त्याने केली; व त्या पाठीमागे प तशीर घातपाताचे 
कटकार थान असावे अशी शकंाही त्याने बोलून दाखिवली. 

 
ही मािहती िद याब ल उभारणी मुखाने बोयारिशनोवचे रीतसर आभार मानले व, त्या 

काराब ल संबिंधत विर ानंा तो कळवीलच; पण तोपयत सुरिक्षततेच्या दृ ीने बोयारिशनोवने तत्संबधंी 
कोणाजवळ चकार श दही उ ारू नये असे त्याने सािंगतले. 

 
हा उभारणी मुख होता अलेक्सी शे तोव–जमर्न हेर व सैबेिरयातील घातपाताचें आयोजन 

करणारा एक मुख टर्ॉ कीवादी. यानंतर थो ाच िदवसानंी घातपातासंबधंी तकर्ार करणारा 
बोयारिशनोव एका खळग्यात मृताव थेत पडलेला आढळला. खाणीवरील काम आटोपून तो संध्याकाळी 
त्याच्या घराच्या िदशनेे जात असता एकाकी र त्यावरून भरधाव जाणाऱ्या एका टर्कने त्याला धडक िदली 
होती. टर्कचालक शरेेपुिखन हा यावसाियक दहशतवादी होता. बोयारिशनोवची हत्या करण्याची कामिगरी 
शे तोवने त्याच्याकडे सोपिवली होती व त्याकिरता मोबदला हणून त्याला १५००० रुब स िदले होते. [टर्ॉ
कीवादी मारेकऱ्यानंी शे तोवच्या मागर्दशर्नाखाली अन्झरेका टेट बकेँतून १ लक्ष ६४ हजार रुब सची र म चोरली होती, त्या रकमेतून 
बोयारिशनोवच्या हत्येकिरता शे तोवने ते पैसे िदले होते. सैबेिरयातील घातपाती व दहशतवादी कृत्याकंिरता तो िनधी वापरला जात होता.] 
 

स बर १९३४ मध्ये, सोिवएत संघाच्या मंितर्पिरषदेचा अध्यक्ष ही. ए . मोलोतोव खाण व उ ोग 
के्षतर्ाची पाहाणी करण्यासाठी सैबेिरयात आला. कुझनेत्स कोळसा के्षतर्ातील एका खाणीची पाहाणी करून 
तो परत जात असता त्याची मोटार एकाएकी र त्यावरून घसरली व बाजूच्या बाधंावरून उलटून एका 
ओहोळाच्या उंच क ाच्या अगदी टोकाला जाऊन थाबंली. मोलोतोव व त्याचे सोबती चागंलेच हादरले. 
त्यानंा थो ाफार जखमाही झा या; पण गंभीर वरूपाची दुखापत मातर् झाली नाही. उलटले या त्या 
मोटारीतून ते कसेबसे बाहेर पडले. त्याचंा काळ आला असला तरी वळे आली न हती हणूनच ते बचावले 
होते. 

 
मोलोतोवच्या मोटारीचा डर्ाय हर होता हॅलटाईन अन ड–टर्ॉ कीवादी दहशतयंतर्णेचा एक 

सद य. मोलोतोवच्या हत्येचे आदेश शे तोवनेच त्याला िदले होते. त्या हेतूनेच ती मोटार अन डने उंच 
क ाच्या िदशनेे नेली होती. ती गाडी क ाखाली कोसळली तर मोलोतोवबरोबर त्याचाही कपाळमोक्ष 
होणार हे कळत असूनही शे तोवच्या आ ेचे पालन करायला तो िनघाला होता. पण अगदी अखेरच्या क्षणी 
त्याचा धीर खचला आिण मोटार अगदी कोसळणार, तेव ात त्याने ती कशीबशी थाबंिवली. गाडीला 
अपघात होऊन मोलोतोव मृत्युमुखी पडला असेच सवार्ंना वाटाव ेअशा प तीने तो सवर् बनाव घडवनू 
आणला गेला होता. 
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१९३४ च्या शरदापयत संपूणर् सोिवएत संघात टर्ॉ कीवादी व उज या गटाचे दहशतवादी 
िकर्याशील बनले होते. पूवीर्चे सोशल रे हो यशूनरी, मेन्शिेवक्स, यावसाियक मारेकरी, झारकालीन 
ओछर्ानाचे ह तक हे सवर्च त्या कार थानात सामील झाले होते. युकेर्न, बायलोरिशया, जॉिर्जया, 
आमिनया, डझबेकी तान, अझरबजैन, दूरपूवचा सागरिकनाऱ्याचा देश, या सवर् के्षतर्ातील दहशतवादी 
यंतर्णेत फािस टाचंी व अन्य सोिवएत िवरोधकाचंी भरती करण्यात आली होती. 
 
अनेक िठकाणी नाझी व जपानी ह तक त्या गटाचं्या कारवायावंर त्यक्षपणे देखरेख करीत होते. 
 

कोणकोणत्या नेत्यानंा ठार करावयाचे याची एक यादीच त्यानंी तयार केली होती. त्यात पिह या 
कर्माकंाचे नाव होते ते जोसेफ टािलनचे. िशवाय क्लेमती वोरोिशलोव, ही. ए . मोलोतोव, सजीर् िकरोव, 
लाझार कागानोिवच, आन्देर् झादनोव, याचे लाव मेन्झेन् की, मिॅक्झम गॉकीर्, वालेिरन क्युिबशवे ही नावे 
त्यात मुख होती. 

 
या सवर् नेत्याचं्या हत्या करण्याची िनकड िलआँ टर्ॉ की सतत लावीत होता. ऑक्टोबर १९३४ 

मध्ये त्याचा असाच एक तातडीचा आदेश त्याचा पूवीर्चा अंगरक्षक इ ाईम देर्ईत्झर याला िमळाला. एका 
जमर्न िसने मािसकाच्या पिह या काही पानाचं्या मोक या जागेत अदृ य शाईने त्याने तो संदेश िलिहला 
होता. 

 
टािलन व वोरोिशलोव याचंी हत्या करणे, ल करात लहानलहान दहशतवादी कदेर् संघिटत करणे 

व यु  भडकले की शतर्हु यामुळे होणारी िपछेहाट व ग धळ याचंा स ा काबीज करण्याच्या दृ ीने फायदा 
करून घेणे ही अत्यंत महत्त्वाची कामे अस याचे त्याने कळिवले होते. त्या मजकुराखाली ‘ टािरक’ ही 
टर्ॉट् कीची साकेंितक सही होती. 

 
टर्ॉ कीच्या मागर्दशर्नानुसार रिशयातील टर्ॉ कीवादी व दहशतवादी कामाला लागलेले होतेच. 

मा कोत संरक्षणमंतर्ी वोरोिशलोव सामान्यतः ज्या मागार्ने जात असे त्या ु न्झ मागार्वर िकत्येक िदवस 
सश  दहशतवादी दबा धरून बसलेले असत. परंतु वोरोिशलोवची मोटार नेहमीच अती वगेाने धावत 
अस यामुळे त्यावर गोळीबार करणे यथर् ठरेल असे दहशतवा ानंा वाटले. तसे त्यानंी नंतर त्याचं्या 
विर ानंा कळवलेही. 

 
टािलनला ठार करण्याचे यत्नही बरेचदा झाले. परंतु ते यश वी ठरले नाहीत. मा कोतील एका 

महत्त्वाच्या पक्षपिरषदेत टािलनची हत्या करण्याची कामिगरी एका टर्ॉ कीवा ाकडे–इवान 
बाकायेवकडे सोपिवण्यात आली होती. त्या हेतूने त्याने सभा थानी वशे िमळिवलाही. परंतु गो या 
घालण्याकिरता टािलनच्या आव यक तेव ा नजीक तो मारेकरी पोहोचू शकला नाही. एकदा का या 
समुदर्ाच्या िकनाऱ्याने टािलन मोटारबोटीतून जात असता शि शाली रायफलने त्याच्यावर गो या 
झाडण्यात आ या. पण अंतर बरेच अस याने मारेकऱ्याचंा नेम चुकला. याब ल मारेकरी इवान 



 

अनुकर्मिणका 

बाकायेवजवळ दुःख दिर्शत करीत कामेनेव हणाला, ‘पुढच्या वळेी तरी तू यश वी ठरशील अशी आशा 
आहे.’ [पेटर्ोगर्ाड सोिवएतमधील िझनोवीवचा जुना मदतनीस बाकायेव याकडे दहशतवादी कदर्ाच्या सवर् मारेकऱ्यानंा िश तीत ठेवण्याची 
जबाबदारी होती. संघटनेचा िव ासघात के याचा कोणाब ल केवळ संशय जरी आला तरी त्याला ठार करण्याचे काम िझनोवीवच्या आदेशानुसार 
बाकायेव करीत असे. १९३४ च्या मध्यात बोगदान या मारेकऱ्याचा शवेटच्या क्षणी धीर सुट यामुळे टािलन हत्येचे ते काम अयश वी ठरताच 
बोगदानला बाकायेवने अशा कारे ठार केले की त्याच्या मृत्यलूा सोिवएत सरकार जबाबदार आहे असे सकृ दशर्नी वाटावे. 

 
स ा हाती आ यानंतर िझनोवीव व कामेनेव हे बाकायेवला ओ.जी.पी.य.ू मध्ये जबाबदारीच्या उ  पदी नेमणार होते. व त्या यंतर्णेचा 

उपयोग करून घेऊन गृहखात्यातील व ओ.जी.पी.य.ूतील ज्या कमर्चाऱ्यानंा त्याचं्या कटकार थानाबं ल शकंा होती त्या सवार्ंना, तसेच टािलन व 
त्याचे सहकारी याचं्या हत्या करण्याच्या कटात जे जे सामील होते त्यानंा बाकायेवकडून यमसदनी पाठवनू आप या कृ णकृत्यावंर पाघंरूण 
घालण्याचा िझनोवीव–कामेनेव संघटनेचा डाव होता, असे टर्ॉ की–िझनोवीववादी दहशत कदर्ाचा एक कायर्कतार् आयझकॅ रेनगो ड याने मागून 
आप या जबानीत सािंगतले.] 

 
टािलन हत्येचे यत्न िवफल ठरत अस याने टर्ॉ कीला धीर िनघेनासा झाला. त्यामुळे 

रिशयातील त्याच्या अनुयायानंा तो िलहीत असले या पतर्ाचंा सूरही बदलला. भरीव असे कोणतेही काम न 
करता रिशयातील टर्ॉट् कीवादी िन फळ बडबडीत वळे घालवीत आहेत असा दोषारोप तो त्याचं्यावर करू 
लागला. सोिवएत संघातील त्याच्या अनुयायाकंडून अपेिक्षत ती कायर्वाही त्वरेने होत नाही असे वाट याने 
त्याकिरता तो आपले ह तक सोिवएत संघात पाठव ूलागला. अशा कारे बनावट पासपोटर्वर सोिवएत 
संघात येणारा पिहला जमर्न टर्ॉ कीवादी होता तो नाथान लुरे. त्याच्या पाठोपाठ आले कनोन बमर्न–
युरीन, ि झ डेिवड उफर्  इ या–डेिवड कुर्िग्लयान् की, हॅलटाईन एलबगर् व मोईसी लुरे. हे शवेटचे दोघे 
माचर् १९३३ मध्ये सोिवएत संघात आले होते. त्यावळेी सोिवएत संघात नोकरीला असले या ान्झ वईे झ 
या टर्ॉ कीवादी इंजीिनयरच्या देखरेखीखाली मा कोत असताना त्याने काम करावे असे आदेश नाथानलुरे 
बिर्लनहून िनघाला त्यावळेी त्याला देण्यात आले होते. ान्झ वईे  हा जमर्नीतील नाझी पक्षाचा सद य 
होता. नाझी गे टॅपोचा संचालक हेि च िहमलर याचा खास गु  दूत हणून टर्ॉ की–िझनोवीव 
दहशतकदर्ाच्या सहकायार्ने हेरिगरीचे व दहशतवादी कृत्याचें आयोजन करण्याकिरता त्याला सोिवएत 
संघात पाठिवण्यात आले होते. नाझी ह तकाशी करण्यात आले या त्या हातिमळवणीब ल एका िझनोवीव 
अनुयायाने नापसंती य  करताच त्याला िझनोवीव हणाला–‘त्यात तुला एवढे अ व थ हायला काय 
झाले? तू एक इितहासकार आहेस; तुला लॅसेल व िब माकर्  याचें उदाहरण माहीत असेलच. 
कर्ािंतकायार्किरता िब माकर् चा उपयोग करून घेण्यात लॅसेलला काही गैर वाटले नाही तर िहमलरचा 
आपण उपयोग करून घेतला तर त्यात एवढे आके्षपाहर् काय आहे?’ 
 

कनोन बमर्न-युरीन व ीट  डेिवड हे टर्ॉ की ह तक नो हबर १९३२ च्या अखेरी रिशयात 
जायला िनघाले ते हा त्यानंा कोपेनहेगन येथे भेटीस बोलवनू टर्ॉ कीने त्यानंा काही खास सूचना िद या. 
सवार्िधक िनकडीचे काम हणजे टािलनची हत्या हे असून ते एक ऐितहािसक महत्त्वाचे कायर् आहे व 
त्याकिरता िजवावर उदार होऊन कायर् करणाऱ्या िनध ा छातीच्या लोकाचंी गरज अस याचे टर्ॉ कीने 
त्यानंा सािंगतले. एक ा दुक ा य ीची हत्या करणे हे माक्सर्वादाशी िकतपत सुसंगत आहे असे कनोन 
बमर्न-युरीन याने िवचारताच,‘सग या सम या केवळ सै ािंतक भिूमकेवरून सोडिवता येत नाहीत, 
माक्सर्वादाचा िनकष आप या कायर्प तीला लावणे योग्य नाही, कारण सोिवएत संघात आज जी 



 

अनुकर्मिणका 

पिरि थती उ भवली आहे त्याची क पनाच माक्सर्ला येणे शक्य न हते’, असे उ र टर्ॉ कीने िदले व 
टािलनबरोबरच कागानोिवच व वोरोिशलोव याचंीही हत्या करण्याची िनकड त्याने प  केली, त्याच्या 
त्या सग या बोलण्यात टािलनब लचा टर्ॉ कीचा ेष ओत त भरलेला प  िदसत होता. सोिवएत 
नेत्याचं्या या हत्या करावयाच्या त्या शक्यतोवर कॉिमन्टनर्ची सभा सुरू असताना करा यात, हणजे 
टािलनवर झाड या गेले या गो याचंा कानठ या बसिवणारा आवाज इतर सवर् रा टर्ातंही घुमेल व त्या 
ऐितहािसक दृ ा महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या राजकीय हत्येला जागितक महत्त्व ा  होईल अशी सूचना 
टर्ॉट् कीने केली, असे कनोन बमर्न-युरीन याने आप या िनवदेनात नंतर सािंगतले. 

 
त्याचा दुसरा दूत ि टझ डेिवड याच्याशी बोलतानाही टािलनची हत्या हे सवार्िधक महत्त्वाचे असे 

कर्ािंतकायर् असून ते महत्कायर् करताना खऱ्या कर्ािंतकारकाचे हात कापता कामा नयेत असे टर्ॉ कीने 
बजावले. सोिवएत संघातील जनतेच्या वाढत्या असंतोषाचाही त्याने उ ेख केला, आिण यु  सुरू होताच 
तेथील सवर् सोिवएतिवरोधी श ी एक होतील व असंतोषाने पेटून िनघाले या सामान्य रिशयन जनतेचे 
नेतृत्व करून त्या श ी स ाधाऱ्यानंा उलथून पाडतील असा आशावादी िव ास त्याने य  केला. 

 
टर्ॉ की-िझनोवीव-दहशतवादी कदर्ाने त्याचंा पिहला ह ा लेिननगर्ाड पक्षसिचव, टािलनचा 

िजवलग िमतर् व सरकारी यंतर्णेतील एक मुख सहकारी सजीर् िकरोव यावर करण्याचे ठरिवले. त्या दृ ीने 
नो हबर १९३४ च्या ारंभी मा को येथे असले या िझनोवीवने लेिननगर्ाड येथील दहशतवादी कदर्ाच्या 
कामकाजाची पाहणी करण्याकिरता त्याचा अनुयायी बाकायेव याला लेिननगर्ाडला रवाना केले. 
लेिननगर्ाड येथील दहशतवा ानंी िकरोवचा काटा काढण्याचा यत्न त्यापूवीर् केला होता, पण त्यानंा त्यात 
यश िमळाले न हते. त्यानंा िझनोवीवच्या त्या ह तकाचे तेथे येणे आवडले नाही. िझनोवीवचा त्याचं्यावर 
िव ास न हता असाच त्यानंी त्याचा अथर् केला. 

 
िकरोवच्या हत्येची योजना आखण्याकिरता लेिननगर्ाड येथील सात दहशतवा ाचंी एक बठैक 

झाली. बाकायेव तेथे उपि थत होता. िकरोव दररोज घरून ज्या र त्याने मो नी इंि ट ूटमधील त्याच्या 
कायार्लयात जातो त्या मागार्वर त्यानंी बारीक नजर ठेवली अस याचे त्यानंी बाकायेवला सािंगतले, व 
त्याची हत्या करण्याची कामिगरी ज्या िलओिनद िनको येववर सोपिवण्यात आली होती त्याच्याशी 
बाकायेवची ओळखही करून िदली. िफ ट अंगकातंीच्या नाजुक िदसणाऱ्या िनको येवला िहशोबात 
गडबड के याच्या आरोपावरून त्याच्या पदावरून दूर करण्यात आले होते व अिव सनीय यि मत्त्वाचा 
हणून ‘कॉमसोमोल’ (क युिन ट युवक संघटना) मधूनही त्याची हकालप ी करण्यात आली होती. 
िकरोवची हत्या िकरोवच्याच घरानजीक, नाही तर मो नी इंि ट ूटमध्ये करण्याचे त्याने ठरिवले 
अस याचे िनको येवने बाकायेवला सािंगतले. ते हा, हत्येच्या कटाचे आयोजन अशा कारे हाव ेकी अन्य 
कोणाचेही नाव त्यात गोवले जाऊ नये, पकडले गे यास त्या हत्येचा कोणत्याही संघटनेशी सुतरा  संबंध 
न हता अशीच भिूमका अखेरपयत ठेवावी, दहशतवादी कृत्ये के याचा आरोप केला गे यास तो साफ 
नाकबूल करावा, आिण दहशतवाद बो शिेवझम व माक्सर्वाद याचं्याशी पूणर्पणे िवसंगत अस याचे 



 

अनुकर्मिणका 

अ ाहासाने सागंाव ेअशा, िझनोवीवने मा को येथे िदले या सावधिगरीच्या सूचना, िनको येवला बाकायेवने 
िद या. 

 
लेिननगर्ाड येथे िकरोव हत्येची होत असलेली िस ता पाहून िझनोवीवला समाधान वाटले. िकरोव 

लवकरच मारला जाणार अशी खातर्ी त्याला व कामेनेवला वाटू लागली. त्या घटनेने सोिवएत सरकारात 
चागंलाच ग धळ माजेल व इतर सोिवएत नेत्याचं्या हत्येच्या िकर्येलाही त्यामुळे गती िमळेल असा त्यानंा 
िव ास होता. 

 
१ िडसबर १९३४ रोजी ४ वाजून २७ िमिनटानंी सजीर् िकरोव मो नी इंि ट ूमधील आप या 

कायार्लयातून बाहेर पडला. ेडचे सरकारतफ होणारे िनयंितर्त वाटप बदं करण्यासंबधंी कदर्ीय सिमतीने 
घेतले या िनणर्यावरील त्याचा अहवाल सादर करण्याकिरता तो िनघाला असता कॉिरडोरमधून एक 
माणूस अक मात समोर आला व त्याने सरळ िकरोवच्या म तकावर गो या झाड या. ४·३० वाजता 
िकरोवची ाणज्योत मालवली. मारेकरी सजीर् िनको येवने पळून जाण्याचा यत्न केला. ते शक्य न 
झा याने त्याने वतःवरच िर हॉ वर रोखले. परंतु तेथे धावनू आले या मंडळींनी त्याला पकडले. 

 
२८ िडसबर १९३४ रोजी सोिवएत संघाच्या सव  न्यायालयाच्या ल करी शाखेपुढे 

िनको येविवरु चा खटला सुरू झाला. ‘मी िकरोववर गो या झाड या ते हा ती घटना हणजे सोिवएत 
संघाच्या सा यवादी पक्षािवरु  व सरकारिवरु  उठावाची नादंी ठरावी अशी माझी अपेक्षा होती’ असे 
िनको येवने आप या जबानीत सािंगतले. न्यायालयाने त्याला मृत्यदंूडाची िशक्षा सुनावली. [िकरोव हत्येचे 
रिशयन फािस टानंी, तसेच उज या िवरोधकानंी व टर्ॉ कीवा ानंी सहषर् वागत केले. झारकालीन अिधकारी व जपानी ह तक काऊंट अना तसे 
वािन्सयात् की याने अमेिरकेत ‘द फािस ट’ या थॉ पसन येथून (कनेिक्टकट) िस  होणाऱ्या वृ पतर्ाच्या माचर् १९३५ च्या अंकात मो ा हषर्भराने 
जाहीर केले, िकरोव न  झालाच आहे. आता िप तुलाचा पुढचा नेम टािलनवर धरला गेला पािहजे–ती घटना सावर्ितर्क उठावाची नादंी िनि तच 

ठरेल! माझ्या रिशयन बधंूंनो! िनको येवच्या समाधीपुढे मानवंदना ा. िनको येव अमर होवो!’] िझनोवीव–कामेनेव व अन्य टर्ॉ
कीववादी िझनोवीववादी दहशतकदर्ाचे नेते त्या हत्येच्या कटात गुंतले अस याचा गौ य फोट त्याने केला 
नाही. परंतु िकरोवच्या हत्येची योजना व िस ता ज्या काराने केली गेली होती त्यावरून त्या पाठीमागे 
केवळ िनको येव नसून बरेच मोठे धोकादायक कार थान असले पािहजे हे सोिवएत सरकारला कळून 
चुकले. त्यामुळे त्या हत्येची चवकशी करण्याकिरता एका खास तज् ाची नेमणूक बो शिेवक पक्षाने केली. 
तो होता ए .आ . येझोव–पक्षाच्या कदर्ीय सिमतीचा सद य व िनयंतर्ण–मंडळाचा मुख. 

 
िनको येवच्या न्यायालयीन चवकशीनंतर पंधरा िदवसानंी िकरोव हत्येच्या संबधंात गेर्गोरी 

िझनोवीव व िलआँ कामेनेव, तसेच बाकायेव व त्याचें बरेच सहकारी याचं्यावर िकरोव हत्येच्या कटात 
सामील अस याचा आरोप ठेवण्यात येऊन त्यानंा न्यायालयासमोर उभे करण्यात आले. त्या संपूणर् 
खट याच्या काळात पूवीर् कटवा यानंी िनि त के या माणे, जेवढे काही पुरा यािनशी सोिवएत सरकारने 
िस  केले त्या यितिर  अन्य कोणत्याही कबुली त्यानंी िदली नाही. झा या काराब ल त्यानंी मोठा खेद 
य  केला. सरकारला ती मंडळी करीत असले या राजकीय िवरोधामुळे सोिवएत सरकारिवरु च्या 



 

अनुकर्मिणका 

िंहसक कारवायाकंिरता अनुकूल वातावरण तयार झाले अस याची व ते िवरोधकाचं्या ‘मा को कदर्ा’ चे नेते 
अस याची कबुली त्यानंी िदली व त्याचं्या त्या राजकीय िवरोधातून िकरोव हत्येचा कट साकार झाला 
अस याने त्या गुन् ाची नैितक जबाबदारी तेवढी त्यानी मान्य केली. परंतु हत्येच्या कटात त्याचंा त्यक्षपणे 
हात होता िंकवा त्याब ल त्यानंा मािहती होती हे त्यानंी साफ नाकारले. 
 

‘मी नेता अस याने मला हे सवर् माहीत असायला हव े होते हे तर खरेच! या भयानक हत्येने 
आजपयतच्या पक्षिवरोधी ल ावर इतका िवदारक काश पडला आहे की पक्षाला पूवीर् ज्या िझनोवीव 
गटाने िवरोध केला त्या गटाकडेच या हत्येची राजकीय जबाबदारी जाते असे पक्ष मानीत असेल तर त्यात 
वावगे िंकवा असमथर्नीय असे काही नाही’ असे िनवदेन िझनोवीवने न्यायालयासमोर केले. कामेनेवनेही 
तोच सूर धरला. ‘ वभावतः मी िभतर्ा नसलो तीर िवरोधाकिरता श  उचलण्याचे माझ्या मनातही कधी 
आले नाही. आ ही करीत असले या िवरोधामुळे कदर्ीय सिमतीला शवेटी आमच्याशी तडजोड करणे भाग 
पडेल व स ा आमच्या हाती येऊ शकेल एवढेच मला वाटत होते’ असे त्याने सािंगतले. 

 
त्याचे ते ढ ग सफल ठरले. िकरोव हत्येत त्याचंा त्यक्षपणे हात होता हे न्यायालयात िनिर्ववादपणे 

िस  होऊ शकले नाही. सोिवएत िवरोधी व रा टर्िवरोधी कारवाया त्यानंी के या एव ावरच त्याचंा गुन्हा 
सीिमत रािहला. न्यायाधीशानंी आप या िनकालात हटले, ‘मा को कदर्ाच्या सद याचं्या कारवायामुळे १ 
िडसबर १९३४ रोजी कॉ ेड िकरोवच्या झाले या घृणा पद हत्येला त्यक्षपणे िचथावणी िमळाली असे िस  
करणारा पुरावा न्यायालयापुढे आला नाही. तरीही त्या ितकर्ािंतवादी कदर्ाच्या लेिननगर्ाड गटाच्या 
दहशतवादी वृ ीची जाणीव होती व त्यानंी त्याचं्या सरकारिवरोधी भावना भडकािव या हे मातर् िनि तपणे 
िस  झाले आहे.’ 

 
सोिवएतिवरोधी कारवायाकंिरता िझनोवीव यास दहा वषार्ची तर कामेनेव याला पाच वषार्ंची 

कारावासाची िशक्षा ठोठावण्यात आली. या खट याने सोिवएत िवरोधी कार थानाच्या केवळ वरवरच्या 
तराला पशर् केला होता. सरकारिवरोधी गु  दहशतवादी यंतर्णेला त्यामुळे फारसा ध ा पोहोचला नाही. 

 
लेिननगर्ाड खट याच्या वळेी अनेक गो ी उघडकीस येऊ शक या नाहीत. त्यापैकी काही गो ी 

मो ा आ यर्जनक होत्या. िझनोवीव व कामेनेव यानंा जे हा अटक झाली त्यावेळी चार सोिवएत गु  
पोिलसानंी त्यानंा ए .के. ही.डी. च्या मध्यवतीर् कायार्लयात नेले होते. [१९३४ च्या अखेरी सोिवएत संघाची अंतगर्त 

सुरक्षा यंतर्णा हणून ओ.जी.पी.य.ू च्या जागी ए .के. ही.डी. (सावर्जिनक सुरक्षा िवभाग) ची िनिर्मती करण्यात आली होती.] ते चार जण 
होते ए .के. ही.डी. च्या गु  राजकीय िवभागाचा मुख मो यनोव, कायर्वाही िवभाग मुख पौकर, त्याच 
िवभागाचा सहा यक मुख वोलोिवच व ए .के. ही.डी. च्या अध्यक्षाचा मदतनीस बुलानोव. 

 
िझनोवीव–कामेनेव याचं्या अटकेच्या संदभार्त या चारही ए .के. ही.डी. ह तकाचंी वागणूक मोठी 

िविचतर् होती. गुन् ासंबिंधत कागदपतेर् िंकवा अन्य पुरावा शोधण्याकिरता त्यानंी िझनोवीव व कामेनेव 



 

अनुकर्मिणका 

याचं्या घराचंी झडती तर घेतली नाहीच, उलट ज्यावरून त्याचंा गुन्हा िस  होऊ शकला असता अशी 
बरीच कागदपतेर् जाळून टाकण्याची त्यानंा त्यानंी मोकळीक िदली. 

 
मो यनोव व बुलानोव हे उजवा गट– टर्ॉ कीवादी कार थानी यंतर्णेचे सद य होते तर पौकर व 

वोलोिवच हे जमर्न ह तक होते. 
 
िझनोवीव व कामेनेव यानंा अटक करण्याकिरता याच चौघाचंी िनवड केली होती ती ए

.के. ही.डी. चा अध्यक्ष हे ी यगोदा याने! 
 

 
  



 

अनुकर्मिणका 

 
करण १८ 

 
केर्मिलनमध्ये हत्या 

 
 

िकरोव हत्येच्या सहा मिहने अगोदर, ओ.जी.पी.य.ू चा काही िदवसापासून आजारी असलेला 
अध्यक्ष याचे लाव मेिन्झन् की याचे दयिवकाराने िनधन झाले. त्याच्या जागी काहीसा ठगणा, शातं व 
मोठा कायर्क्षम िदसणारा, त्यावळेी ओ.जी.पी.य.ू चा उपाध्यक्ष असलेला तेर्चािळस वषार्चा हे ी जी. यगोदा 
याची नेमणूक झाली. 

 
हे ी यगोदा हा टर्ॉ कीवादी तर होताच पण िशवाय उज या िवरोधकाचं्या गटाचा सद य हणून 

१९२९ मध्येच त्याचं्या कार थानी यंतर्णेत तो सामील झाला होता. पण बुखािरन, िझनोवीव िंकवा टर्ॉ की 
याचं्यावर त्याचा िव ास होता हणून तो त्यानंा सामील झाला होता असे न हे तर, रिशयात ते लवकरच 
स ेवर येणार अशी त्याला खातर्ी वाटत होती हणून! शवेटी िवजयी ठरणाऱ्या गटाशीच हातिमळवणी 
करावयाची असे त्याने ठरिवले होते असे त्याने नंतर आप या िनवदेनात सािंगतले, तो हणाला– 

 
‘िवरोधकानंी चालिवले या ल ाकडे माझे बािरक लक्ष होते. कारण त्या ल ात जो पक्ष िवजयी 

ठरेल त्याला जाऊन िमळण्याचे मी अगोदरच ठरवनू टाकले होते. टर्ॉ कीवा ाचं्या कारवाया दडपून 
टाकण्याकिरता जे हा कायर्वाही सुरू झाली त्यावळेी शवेटी टर्ॉ कीवा ाचंा िवजय होणार की सा यवादी 
पक्षाची कदर्ीय सिमती लढा िंजकणार या नाचा िनकाल लागलेला न हता. त्यामुळे ओ.जी.पी.य ूचा 
उपाध्यक्ष हणून टर्ॉ कीवा ािंवरु ची दंडात्मक कायर्वाही मी अशा प तीने केली की ज्यामुळे 
टर्ॉट् कीवा ाचंा माझ्यावर रोष होऊ नये. त्यानंा ह पारीची िशक्षा झाली की जेथून त्यानंा त्याचं्या कारवाया 
िनध कपणे चालिवणे शक्य होईल अशाच िठकाणी मी त्याचंी सवर् यव था लावनू देत असे.’ 

 
एकंदर कटकार थानात यगोदा बजावीत असले या भिूमकेब ल मािहती फ  बुखािरन, िरकोव व 

टर्ॉ की या तीन उज या नेत्यानंा होती. १९३२ मध्ये उजव ेव टर्ॉ कीवादी याचंा एक गट तयार झाला 
ते हा यगोदाब लची ती मािहती यातकोव व केर्ि टन् की यानंा कळली. 

 
ओ.जी.पी.य ूचा उपाध्यक्ष अस याने कटवा याचंी कार थाने उघडकीस येऊ नयेत व त्यानंा अटक 

होऊ नये अशी यव था करणे यगोदाला शक्य होत असे. उजव े व टर्ॉ कीवादी गटाचं्या सद यानंा 
ओ.जी.पी.य ू चे खास ह तक हणून तो भरती करून घेत असे. त्यामुळे सोिवएत गु  पोलीस यंतर्णेत 
टर्ॉट् कीवा ाचंा व परकीय हेरिगरी सेवतेील अनेक ह तकाचंा िशरकाव झाला होता व यगोदाच्या संरक्षक 
पखंाखाली आपाप या के्षतर्ात हेरिगरीची कामे ते िबनधोकपणे करीत होते. िझनोवीव व कामेनेव यानंा 



 

अनुकर्मिणका 

अटक करण्यास पाठिवण्यात आले या पौकर व वोलोिवच याचंी ओ.जी.पी.य ूत िनयु ी यगोदानेच केली 
होती. ‘परकीय हेरखात्याशंी संबधं ठेवण्याच्या दृ ीने व कार थानाचं्या योजना सफल करण्याच्या दृ ीने 
त्या दोघाचंी मोलाची मदत होईल अशी मला खातर्ी होती’ असे त्याचं्या िनयु ीब ल बोलताना नंतर 
यगोदाने सािंगतले. 

 
१९३३ मध्ये टर्ॉ की–िझनोवीववादी कदर्ाचा मुख संघटक इवान ि मन व याला एकाएकी 

सोिवएत सरकारच्या ह तकानंी अटक केली. यगोदा ती अटक अडव ूशकला नाही. पण कै ाची तपासणी 
करण्याची सबब करून यगोदाने तुरंुगात ि मन वची भेट घेतली व न्यायालयासमोर चौकशीच्या वळेी काय 
व कसे बोलायचे हे त्याला समजवनू सािंगतले. 

 
१९३४ मध्ये िकरोव हत्येपूवीर् लेिननगर्ाडमधील ओ.जी.पी.य ूह तकानंी िलओिनद िनको येव याला 

पकडून त्याची झडती घेतली होती. ते हा त्याच्या जवळ एक िप तूल व िकरोव ज्या मागार्ने नेहमी जात असे 
त्या भागाचा नकाशा सापडला होता. त्याब ल यगोदाला कळिवण्यात येऊनही, जा त चौकशी न करता 
िनको येवला सोडून देण्यात याव ेअसा आदेश त्याने ओ.जी.पी.य ूचा सहा यक मुख झपोझत  याला 
िदला. झपोझत  हा यगोदाचाच माणूस होता. यगोदाच्या आदेशानुसार त्याने िनको येवला सोडून िदले. 
यानंतर काही आठव ातच त्याने िकरोवची हत्या केली. 

 
यगोदाच्या त्यक्ष-अ त्यक्ष मदतीने उज या व टर्ॉ कीवादी गटाने केवळ िकरोवची न हे तर 

आणखीही अनेक हत्या के या. वरवर शातं व कायर्क्षम िदसणाऱ्या यगोदाच्या मनात असीम महत्त्वाकाकं्षा, 
कर्ौयर् व कपट दडलेले होते. उजव ेव टर्ॉ कीवादी गट त्याचं्या गु  कारवायाकंिरता जसजसे यगोदावर 
अिधकािधक िवसंबू लागले तसतसे त्या संपूणर् कार थानाचा तोच वतः कदर्िंबदू व सूतर्धार आहे अशी 
ओ.जी.पी.य.ू च्या त्या उपाध्यक्षाची खातर्ी होऊ लागली. तो लवकरच रिशयाचा िहटलर बनणार असे 
व न तो पाहू लागला. िहटलरचे ‘माईन का फ’ त्याला अत्यंत रोचक वाटले. एका साध्य साजटच्या 
पदावरून चढत चढत िहटलर जमर्न रा टर्ाचा हुकुमशाहा बनला आहे ही गो  तर त्याला िवशषे 
कौतुका पद वाटत होती. यगोदा हा ारंभी लाल ल करात एक साजटच होता. मग िहटलर माणे 
त्यालाही रा टर् मुख बनायला काय हरकत असावी? 

 
टािलनच्या उन्मूलनानंतर रिशयात थािपत हावयाच्या सरकारच्या वरूपािवषयी यगोदाच्या 

काही ठाम क पना होत्या. ते सरकार जमर्नीतील नाझी सरकारच्या धतीर्चे असावे व िहटलर माणे तो त्या 
सरकारचा सवार्िधकारी नेता असावा; पुनः संघिटत पक्षाचा सिचव हणून टािलनची जागा िरकोवने घ्यावी; 
टॉ की कामगार–संघटना मुख बनावा व नाझींच्या प ती माणे त्या संघटना सवर् वी सरकारच्या 
िनयंतर्णाखाली राहा या; आिण ‘तत्त्व ’ बुखािरन हा त्या सरकारातील ‘डॉ. गोबे स’ असावा असे व न 
यगोदा मनाशी रंगवीत होता. टर्ॉ कीचाही िवचार करणे अथार्तच् भाग होते. परंतु टर्ॉ कीला रिशयात 
परत येऊ ायचे की नाही याब ल यगोदाच्या मनाचा िन य होत न हता. एकंदर पिरि थतीवर ते 
अवलंबनू राहणार होते. पण दर यान वतःची महत्त्वाकाकं्षा फलदूर्प करण्याकिरता टर्ॉ कीने जमर्नी व 



 

अनुकर्मिणका 

जपान या रा टर्ाशंी सुरू केले या वाटाघाटींचा फायदा करून घेण्याची त्याची तयारी होती. सोिवएत 
संघािवरु  यु ाला ारंभ झाला की राज्यकर्ातंी घडवनू आणावयाची असे यगोदाने प े  ठरिवले होते. 

 
‘ टािलन–सरकार उलथून पाडण्याकिरता सश  कायर्वाही, क्षोभक कृत्ये, िवष योग अशा 

सवर्च मागार्ंचा अवलंब आप याला करावा लागेल’, यगोदा आप या िन ावंत अनुयायाला–बुलानोवला 
सागंत होता, ‘पिरि थतीनुसार कधी अत्यंत सावधिगरीने हळूहळू पावले टाकावी लागतात तर कधी त्वरेने 
व आकि मकपणे ह ा करणे आव यक असते.’ सोिवएत राजवटीिवरु  एक राजकीय श  हणून 
दहशतीच्या मागार्चा अवलंब करण्यास यगोदाची पूणर् संमती होती. परंतु दहशतवा ाचंी कायर्प ती अत्यंत 
रावनट व धोक्याची आहे असे त्याला वाटत होते. राजकीय हत्येकिरता चाकू, िप तूल, बाँब अशा गो ींचा 
उपयोग करण्याऐवजी अिधक धूतर् व सावधिगरीचे मागर् अवलंिबले पािहजेत असे त्याचे मत होते. 

 
त्या दृ ीने हत्येचे एक साधन हणून िवषाचा उपयोग करून घेण्याबाबत त्याने थम अंदाज घेतला. 

त्याकिरता एक गु  योगशाळा थािपत करून त्यात त्याने काही रसायनतज् ानंा कामाला जंुपले. हत्या 
झा याचे उघडकीस येऊन नये अशी प ती तो शोधून काढू इिच्छत होता. लवकरच यगोदाने हत्येचे 
वतःचे एक वगेळे तंतर् िवकािसत केले. उजव ेव टर्ॉ कीवादी गटाच्या नेत्यासमोर त्याने त्या हत्यातंतर्ाची 
जोरदार िशफारस केली. ‘ते तंतर् अगदीच साधे सरळ आहे’, यगोदा हत्येच्या हमीचे आ ासन देत होता, 
‘माणूस हटला की आजारपण यायचेच. तसे झाले की रोगी एक तर बरा होणार िंकवा मरणार या 
क पनेची त्याच्या आ वकीयानंा सवय होते; आिण त्या रोग्याला रोगमु  करायचे की मृत्युमुखी पाडायचे 
हे त्याच्या डॉक्टरच्या हाती असते. कळले ना? त्याकिरता फ  आप याला हवे तसे डॉक्टर सापडले की 
काम फ े!’ 
 
मेिन्झन् कीची हत्या 
 

या िवलक्षण हत्या योजनेत यगोदाने थम डॉ. िलओ लेिवन याला गोवले. मध्यम वयाचा डॉ. 
लेिवन हा खु  यगोदाचा डॉक्टर तर होताच, पण िशवाय, केर्मिलनच्या वै कीय सेवचेा तो एक मुख 
सद य होता. यगोदाचा विर  अिधकारी ओ.जी.पी.य.ू अध्यक्ष याचे लाव मोिन्झन् की यासह अनेक उ  
तरीय सोिवएत नेते त्याच्याकडून औषधोपचार करवनू घेत होते. 

 
डॉ.लेिवनला आप या कटाच्या जा यात पकडण्याच्या हेतूने यगोदा त्याच्यावर कृपेचा वषार्व करू 

लागला. उंची परदेशी म , फुले, अशा भेटव तू त्याच्या पत्नीला पाठव ू लागला. मा कोबाहेर एका 
उपनगरात एक बगंलाही त्याने त्या डॉक्टरला बहाल केला. डॉ. लेिवन परदेशात गेला की परत येताना हवे 
तेवढे सामान जकात न भरता रिशयात आणण्याची परवानगी त्याला िदली गेली. या सवर् कारामुळे डॉ. 
लेिवन हुरळून गेला. ओ.जी.पी.य.ू च्या त्या उ पद थ अिधकाऱ्याची आप यावर एवढी मेहेरनजर का आहे 
हेच त्याला कळेना. 

 



 

अनुकर्मिणका 

लवकरच यगोदाच्या युक्त्या युक्त्याचं्या साप यात फसून अनवधानी डॉ. लेिवनने काही वळेा 
लाच घेतली; काही बािरकसािरक बेकायदेशीर गो ीही के या. त्याबरोबर, आव यक ती पूवर्तयारी झाली 
असे वाटून यगोदा सरळसरळ मु ावर आला. सोिवएत संघात एक गु  सरकारिवरोधी चळवळ चालू असून 
तो वतः त्या चळवळीचा एक नेता आहे. टािलन सरकार लवकरच उलथून पडेल व िवरोधक स ेवर 
येतील. ती सवर् कायर्वाही फलदूर्प होण्याच्या िकर्येत लेिवन त्यानंा मोलाची मदत करू शकतो, 
त्याच्याकडून औषधोपचार करून घेणाऱ्या काही सोिवएत नेत्यानंा जगातून नाहीसे करण्याचे महत्त्वाचे काम 
त्याला पार पाडायचे आहे असे यगोदाने लेिवनला सािंगतले. 

 
ते ऐकताच लेिवनची भीतीने गाळण उडाली. तो का ंकू करू लागताच यगोदाने त्याला दमदाटी 

करण्यास ारंभ केला. ‘मी सागेंन तसेच तू सवर् केले पािहजेस’, यगोदा लेिवनला बजावीत होता, ‘त्यातून 
तुझी सुटका नाही. याब ल तू कोणाजवळही काही बोलण्याचा नच उ भव नाही. कारण मी सागेंन 
त्यािवरु  तू काही बोललास तर तुझ्यावर कोणी िव ास ठेवणार नाही. मी तुला जे सुचिवले त्यावर घरी 
जाऊन नीट िवचार कर. थो ाच िदवसात मी तुला पुन्हा बोलावणे पाठवीन.’ 

 
यगोदाच्या त्या बोलण्यामुळे त्याच्या मनावर झाले या ितिकर्येब ल नंतर लेिवनने सािंगतले–

‘त्याचे ते सवर् बोलणे मला भयंकर वाटले हे वगेळे सागंण्याची गरज नाही. यानंतर माझ्या अखंड 
मनः तापाला व क्लेशानंा ारंभ झाला. तुझ्याशी कोण बोलत आहे-कोणत्या िवभागाचा मुख बोलत आहे 
ते तुला कळत आहे ना?’ असा धाकदपटशा तो मला करी. मी जर त्याच्या आदेशानुसार काम केले नाही 
तर माझा व माझ्या कुटंुबाचा सवर्नाश होईल असे तो मला पुन्हा पुन्हा वजावी. त्यामुळे तो हणेल ते करणे 
मला भाग पडले.’ यगोदाच्या दडपणाखाली वाकून डॉ. लेिवनने मेिन्झन् कीला औषधोपचार करणाऱ्या 
आणखी एका डॉक्टरला त्या कटात ओढले. तो डॉक्टर होता डॉ. इगनाती ए  काझाकोव. या डॉक्टरच्या 
औषधी-उपाययोजनेच्या नािवन्यपूणर् प तींवर झाले या गरमागरम चचने सोिवएत वै कीय वतुर्ळात 
त्याकाळी चागंलीच खळबळ उडवनू िदली होती. त्याच्या त्या न या तंतर्ाला तो ‘ यासाटोथेरपी’ हणे. 
अनेक रोगाकंिरता ते एक िबनचूक औषध शोधून काढले अस याचा त्याचा दावा होता. अन्जायना 
पेक्टोिरस व अ थमा या रोगाचंा तर्ास असले या मेिन्झन् कीचा काझाकोवच्या औषधपचारावर फार िव ास 
होता व त्याचे औषध तो नेमाने घेत असे. 

 
यगोदाच्या दडपणाखाली वाकून डॉ. लेिवनने डॉ. काझाकोवची भेट घेतली. तो काझाकोवला 

हणाला ‘मेिन्झन् की तर आता जवळजवळ मे यासारखाच आहे तू कशाला त्याच्यावर इतका वळे खचर् 
करीत आहेस?’ लेिवनच्या त्या बोलण्याने थ  झाले या काझाकोवला लेिवन पुढे हणाला, ‘मला वाटलं 
होतं तू मोठा हुशार आहेस. पण मला काय हणायचे आहे ते तुला अजून कसे समजत नाही? मेिन्झन् कीला 
औषधोपचार करण्याचे काम तू मो ा उत्साहाने करीत आहेस.त्याची कृती आता सुधारलीही आहे. पण 
तू त्याला पुन्हा कामावर जाऊ ायला नको होतंस!” 
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लेिवनच्या त्या िविचतर् बोलण्याने काझाकोवचे आ यर् व धा ती अिधकच वाढली. लेिवन पुढे बोलत 
होता, ‘मृत्यचू्या दाराशी उ या असले या मेिन्झन् कीची पुन्हा कामावर जाण्याइतपत तू कृती सुधारलीस, 
यामुळे तू िन कारण यगोदाचा रोष ओढवनू घेत आहेस. मेिन्झन् की हा यगोदाच्या वाटेतील काटा आहे व तो 
लवकरात लवकर दूर हावा अशी यगोदाची इच्छा आहे. ते काम तो कोणत्याही भ याबुऱ्या मागार्ने साध्य 
करेलच. यातील अवाक्षरही मेिन्झन् कीजवळ बोलू नकोस. तसे तू केलेस तर यगोदा तुलाच न  करील. तू 
कुठेही पळालास, अगदी भमूीगत झालास तरी त्याच्या तावडीतून आता तुझी सुटका नाही.’ 

 
६ नो हबर १९३३ रोजी मेिन्झन् कीच्या घरून डॉ. काझाकोवला तातडीचे बोलावणे आले. तो 

मेिन्झन् कीच्या घरी गेला त्यावळेी तेथे टारपटाईनचा व रंगाचा उगर् दपर् भरलेला होता. थो ाच वळेात 
त्याला वतःला ासो ासाला िंकिच  तर्ास होऊ लागला. घराला नुकताच रंग िदलेला असून तो लवकर 
वाळावा हणून रंगात टाकले या दर् याचा तो उगर् गंध आहे असे मेिन्झन् कीच्या सिचवाने त्याला सािंगतले. 
डॉ. काझाकोव माडीवर गेला ते हा मेिन्झन् की वेदनानंी तळमळत अस याचे त्याला िदसले. त्या 
रंगदर् यामुळे त्याचा अ थ याचा तर्ास खूपच वाढला होता. गुडघे पोटाशी मुडपून तो कसाबसा कण्हत 
बसला होता. त्याचे सवर् शरीर सुजले होते. नीट बोलणेही त्याला अशक्य झाले होते. ासो ास मो ा 
क ाने होत असून घरघर होत होती. काझाकोवने त्याला ताबडतोब एक इंजेक्शन िदले. व घराच्या सवर् 
दारेिखडक्या उघडण्यास सािंगतले. हळूहळू तो दपर् नाहीसा झाला व रोग्याला पु कळच बरे वाटले. 
मेिन्झन् कीला बरे वाट यानंतर काझाकोव परत आप या घरी गेला. तो दारात पाऊल ठेवतो न ठेवतो तोच 
टेिलफोनची घंटी खणाणली. ओ.जी.पी.य ू च्या मध्यवतीर् कायार्लयातून फोन होता, यगोदाने त्याला 
तात्काळ भेटीस बोलिवले होते. काझाकोवला घ्यायला यगोदाने गाडी पाठिवली होती. 

 
डॉ. काझाकोव व यगोदा या याितिर  त्या कायार्लयात ितसरे कोणीही न हते. टापिटपीचा 

पोषाख केले या यगोदाने काझाकोवकडे थंडपणे पाहात एकदम िवचारले ‘मग कशी काय आहे 
मेिन्झन् कीची कृती?’ एकाएकी द याचा तर्ास वाढ याने त्याची कृती एकदम फार िबघडली होती असे 
काझाकोवने सािंगतले. त्यावर क्षणभर ग प राहून यगोदाने त्याला िवचारले, ‘तुझे लेिवनशी बोलणे झाले 
आहे काय?’ ‘होय’ काझाकोव उ रला. त्याबरोबर, एकदम काझाकोवकडे वळून संत  वरात यगोदा 
हणाला, ‘मग तू उगीचच चालढकल का करीत आहेस? करायचे ते लवकर उरकून का टाकीत नाहीस? 
दुसऱ्याच्या भानगडीत िन कारण लुडबुड करायला तुला कोणी सािंगतले?’ 

 
यगोदाच्या त्या रुदर्ावताराने हबकले या काझाकोवने भीतभीत िवचारले, ‘मी काय करावे अशी 

तुमची अपेक्षा आहे?’ 
 
‘मेिन्झन् कीला वै कीय उपचार करायला तुला कोणी सािंगतले?’ यगोदाची दडपशाही सुरू 

होती. ‘मेिन्झन् की िजवतं राहण्यात आता काही फायदा नाही. उलट तो इतराचं्या मागार्तील अडथळा 
होऊन बसला आहे. तू व लेिवन यानंी िमळून मेिन्झन् कीच्या जीवनाचा लवकरात लवकर अंत होईल अशी 
यव था करावी असा माझा तुला हुकुम आहे. आिण काझाकोव, एक गो  चागंली लक्षात ठेव. माझ्या या 
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आ ेचे पालन न केलेस तर तुला न  करण्याचे मागर् माझ्याजवळ आहेत. माझ्या तावडीतून तू सुटू शकणार 
नाहीस.’ 

 
यानंतर, कधी व नातही क पना केली न हती अशा भयानक जीवघेण्या धा तीने काझाकोवचे 

जीवन िवषवत बनले. एखा ा झपाटले या माणसा माणे तो वावरत होता. त्या सवर् काराब ल सोिवएत 
अिधकाऱ्यानंा कळवावे की नाही? काझाकोवच्या मन तापाला मयार्दा न हती. 

 
या काळात डॉ. लेिवन त्याला बरेचदा भेटायला आला. सोिवएत सरकारिवरु  िशजत असले या 

कटाब ल त्याने काझाकोवला मािहती िदली. यगोदा, िरकोव, यातकोव यासारखे सु िस  शि शाली 
सरकारी अिधकारी त्यात सामील असून, कालर्  रादेक, बुखािरन यासंारखे बुि वान लेखक व तत्त्व ही 
त्यात गुंतले आहेत, ल करातील काही अिधकारीही त्याचं्या पाठीशी आहेत; काझाकोवने यावळेी यगोदाला 
मदत केली तर स ेवर आ यानंतर यगोदा त्याने केले या मदतीचा मोबदला न ीच त्याच्या पदरात 
टाकील; सोिवएत संघात एक अघोिषत यु  गु पणे सुरू झाले असून कोणत्या पक्षाला िमळायचे ते 
इतरां माणे डॉक्टरानंीही ठरिवले पािहजे असे त्याने काझाकोवला पटिवले. यगोदाच्या दडपणाखाली 
शवेटी काझाकोव नमला. यगोदाच्या हुकुमाची तािमली होईल असे त्याने लेिवनला सािंगतले. 

 
यानंतर लेिवन व काझाकोव यानंी मेिन्झन् कीवर अशी काही औषधयोजना केली की त्यामुळे, 

कोणाला संशयही न येता हळूहळू मेिन्झन् कीचा रोग बळावनू १० मे १९३४ रोजी त्याचे िनधन झाले. 
ओ.जी.पी.य ूचा मुख हणून त्याची जागा यगोदाने घेतली. मेिन्झन् कीची हत्या घडवनू आणण्यात त्याचा 
कोणत्याही कारे वाथीर् हेतू न हता, तर त्याचं्या कार थानी संघटनेची कायर्वाही यश वी हावी याकिरता 
त्याला ओ.जी.पी.य.ू चा अध्यक्ष हावयाचे होते असे यगोदाने नंतर त्याच्या िनवदेनात सािंगतले. 
 
हत्येची हमी 
 

ज्या सोिवएत नेत्याचंी त्यानंा हत्या करावयाची होती त्याचंी एक यादीच उजव ेव टर्ॉ कीवादी 
गटाने तयार केली होती. त्यात टािलन, वोरोिशलोव, िकरोव, मेिन्झन् की, मोलोतोव, क्युिबशवे, 
कागानोिवच, इदानोव व गोकीर् याचंी नाव ेहोती. दहशतवा ापंासून त्यानंा धोका अस याची जाणीव त्या 
नेत्यानंा अस याने त्याचं्या संरक्षणाची अगदी चोख यव था करण्यात आली होती, यगोदाला अथार्तच् 
त्याची क पना होती. िकरोवची हत्या उघड उघड करण्याचे टर्ॉ की–िझनोवीववादी दहशत कदर्ाने 
ठरिव याचे जे हा येनुिक झ या उज या दहशतवादी संघटकाने यगोदाला कळिवले, ते हा यगोदाने 
हत्येच्या त्या प तीवर आके्षप घेतला होता. तत्संबंधी यगोदाने मागून िनवदेन केले–‘अशा कारे उघडपणे 
हत्या के यास मीच केवळ न हे तर संपूणर् संघटनाच एखादे वळेी उघडकीस येईल ही मला वाटणारी धा ती 
मी य  केली. यापेक्षा िकतीतरी कमी धोक्याच्या प ती वापरण्याजोग्या आहेत असे मी येनुिक झला 
सािंगतले; व डॉक्टराचं्या मदतीने मेिन्झन् कीचा मृत्य ूकसा िबनधोकपणे घडवनू आणला गेला त्याचीही मी 
त्याला आठवण करून िदली. पण िकरोवच्या हत्येची योजना टर्ॉ की–िझनोवीववा ानंी तयार केलेली 
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असून ती पार पाडण्याची जबाबदारी त्यानंी वतःकडे घेतली आहे, त्यामुळे त्याबाबत आता काही बदल 
करणे शक्य नाही; पण डॉक्टराचं्या सहा याने िनध कपणे व हमखास मृत्य ूघडवनू आणण्याच्या प तीवर, 
व पक्ष व सरकार यातील कोणकोणत्या नेत्यानंा त्या प तीने यमसदनास पाठवायचे यावर दहशतवादी 
कदर्ात लवकरच िवचारिवमषर् होणार अस याचे येनुिक झने मला सािंगतले.’ 

 
ऑग ट १९३४ च्या अखेरी िवरोधकाचं्या उज या गटाच्या मिॅक्झमोव नावाच्या सद याला येनुिक

झच्या केर्मिलन येथील कायार्लयात बोलािवण्यात आले. १९२८ मध्ये, मा को मधील बुखािरनच्या 
नेतृत्वाखाली चालत असले या माक्सर्वादी िव ालयाचा मिॅक्झमोव हा एक हुशार िव ाथीर् होता. त्याचवळेी 
बुखारीनने त्याला उज याचं्या गटात ओढले होते; व त्याला कटकार थानाची िशकवण िदली होती. 
ऑग ट १९३४ मध्ये रा टर्ीय अथर् यव थेच्या सव  मंडळाचा अध्यक्ष, क युिन ट पक्षाच्या पोिलिटकल 
यरूोचा सद य व टािलनचा िनकटचा सहकारी व िमतर् वालेिरन ही. क्युिबशवे याचा तो खाजगी सिचव 
होता. 

 
‘रिशयन जनतेपैकी सोिवएत िवरोधी लोकानंा, िवशषेतः कुलाकानंा संघिटत करून टािलन 

सरकारचे उन्मूलन करता येईल असा पूवीर् उज या गटाचा अंदाच होता,’ येनुिक झ मिॅक्झमोवला सागंत 
होता; ‘पण आता पिरि थती बदलली आहे. आता स ा काबीज करण्याकिरता अिधक कृित वण होण्याची 
गरज आहे’ कार थानाचे नवे तंतर् येनुिक झ मिॅक्झमोवला समजाव ूसागंत होता. दहशतवादाच्या माग 
अनेक राजकीय िवरोधकाचंा काटा काढला पािहजे हा टॉ कीवा ाचंा िनणर्य उज या िवरोधकानंी मान्य 
केला असून ते उि  त्या नेत्याचं्या आरोग्यावर आघात करून साध्य करावयाचे त्यानंी ठरिवले आहे; तसे 
के याने, केवळ दुदवाने ते नेते रोगाला बळी पड याचा आभास िनमार्ण होऊन त्याचें कटकार थान 
उघडकीस येण्याची शक्यताच उरणार नाही; त्या दृ ीने तयारी अगोदरच सुरू झालेली आहे; या सवर् 
कायर्वाहीचा सूतर्धार यगोदा असून कटवा यानंा त्याचे संरक्षण आहे असे त्याने मिॅक्झमोवला सािंगतले; 
आिण रा टर्ाच्या सव  आिर्थक मंडळाचा अध्यक्ष क्युिबशवे याचा सिचव हणून क्युिबशवेच्या हत्येच्या 
कटात मिॅक्झमोवचा उपयोग करून घेण्याचे संघटनेने ठरिवले आहे असेही युिनिक झने मिॅक्झमोवला 
कळिवले. 

 
हे ऐकताच मिॅक्झमोव चागंलाच धा तावला. त्याच्या मनाची घालमेल सुरू झाली. थो ाच 

िदवसानंी त्याला येनुिक झने पुन्हा आप या कायार्लयात बोलािवले. यावेळी क्युिबशवेच्या हत्येच्या 
योजनेची तपशीलाने चचार् झाली. त्यावेळी आणखी एक माणूस त्या खोलीच्या एका कोपऱ्यात त ध बसला 
होता एक श दही त्याने उ ारला नाही. परंतु हत्येच्या कटाची चचार् चालू असता त्या माणसाने तेथे 
उपि थत असाव ेएव ावरूनच मिॅक्झमोव सवर् काही समजून चुकला. तो माणूस होता हे ी यगोदा. 

 
‘तुझ्याकडून नेमकी काय अपेक्षा आहे ते नीट समजून घे,’ येनुिक झ मिॅक्झमोवला बजावीत होता. 

पिहली गो  हणजे रोग्याला तपासणे व औषधीयोजना करणे याकिरता यगोदाचे डॉक्टर, कोणतीही 
अडचण न येता रोग्याला बघण्यास जाऊ शकतील अशी यव था करणे, आिण दुसरे हणजे रोग्याचा 



 

अनुकर्मिणका 

आजार बळावला व त्याला अितशय तर्ास होऊ लागला तरी डॉक्टरानंा बोलावण्याची घाई न करणे, आिण 
शक्यतोवर यगोदाच्या डॉक्टराखेंरीज कोणत्याही डॉक्टरला न बोलावणे.’ 

 
१९३४ च्या अखेरी क्युिबशवेची कृती एकदमच पार ढासळली. त्याला अस  वदेना होऊ 

लाग या. कामकाज करणे त्याला अशक्य झाले. यगोदाच्या मागर्दशर्नानुसार क्युिबशवेचा मृत्य ूओढवनू 
आणण्याकिरता त्यानंी केले या कायर्वाहीबाबत डॉ. लेिवनने नंतर सािंगतले.-‘त्याच्या शरीरयंतर्णेत त्याचे 
दय सवार्त िनःश  होते. त्यावरच आ ही ह ा चढिवला. त्याच्या दयाच्या र वािहन्या नीट काम करीत 
न हत्या व त्याला िच  एखादे वळेी ‘अन्जायना पेक्टोिरसचा’ तर्ास हायचा. अशा वळेी दयावर ताण 
पडेल असे कोणतेही उ ेजक औषध व तुतः ायचे नसते. कारण त्यामुळे दयिकर्येला उ ेजना िमळून 
त्याला जा त काम करावे लाग याने ते अिधकच दुबळे बनते. क्युिबशवेच्या बाबतीत आ ही नेमके तेच 
केले. दयाला ताण देणारी औषधे व इन्जेक्शन्  आ ही त्याला ऑग टच्या ारंभापासून ते ऑक्टोबर 
१९३४ पयत, खंड न पडू देता िदली. त्यामुळे ‘अन्जायना पेक्टोिरसचा’ त्याला वारंवार व अत्यंितक तर्ास 
होऊ लागला. 

 
२५ जानेवारी १९३५ रोजी दुपारी दोन वाजता क्युिबशवे त्याच्या कायार्लयात बसलेला असता 

त्याला दयिवकाराचा झटका आला. मिॅक्झमोव त्यावळेी त्याच्या नजीकच होता. असा झटका आला तर 
रुग्णाने अजीबात हालचाल न करता शातंपणे पडून राहायचे असते परंतु क्युिबशवेला झटका आला की 
त्याला व थ बसू ायचे नाही, एवढेच न हे तर त्याला पायी घरी जाण्यास वृ  करायचे अशा सूचना डॉ. 
लेिवनने मिॅक्झमोवला िद या होत्या. 

 
पाढंरा फटक पडलेला, वदेनानंी तळमळणारा क्युिबशवे मो ा क ाने त्याच्या कायार्लयातून 

बाहेर पडला. काय झाले ते मिॅक्झमोवने तात्काळ येनुिक ला कळिवले. ते हा त्याने ग प राहावे, 
डॉक्टरला मुळीच बोलाव ूनये असे येनुिक ने मिॅक्झमोवला सािंगतले. 

 
अस  वदेनानंी िव हळत क्युिबशवेने कायार्लयापासून त्याच्या घरापयतचा र ता कसाबसा पार 

केला. त्याच्या यातना वाढतच होत्या. तसाच तो त्याच्या घराचा िजना चढून गेला. त्याची मोलकरीण तेथे 
दाराशीच होती. क्युिबशवेच्या चेहऱ्याकडे पाहताच त्याची कृती िंचताजनक अस याचे ितच्या लक्षात 
आले. डॉक्टरानंा ताबडतोब पाठिवण्याबाबत ितने त्याच्या कायार्लयात फोन केला. पण डॉक्टर येईपयत 
क्युिबशवेचे ाणोत्कर्मण झाले होते. 

 
ऐितहािसक गरज 
 

यगोदाच्या मागर्दशर्नाखाली सवार्त कूर्र हत्या कोणाची झाली असेल तर ती मिॅक्झम गॉकीर् व त्याचा 
पुतर् पे कोव याचंी. 

 



 

अनुकर्मिणका 

हत्या झाली त्यावळेी गॉकीर् अडुस  वषार्चा होता. रिशयाचा सवार्त ितथयश लेखक व जगातील 
एक थोर मानवतावादी हणून संपूणर् जगात त्याची आदरपूणर् शसंा होत होती. त्याला क्षयाचा व 
दयिवकाराचा थोडाफार तर्ास होता. फु फुसिवकाराचा तो वारसा त्याचा मुलगा पे कोव याच्याकडेही 
आला होता. दोघेही डॉ. लेिवनकडून औषधोपचार करवनू घेत होते. 

 
उजव ेव टर्ॉ कीवादी याचं्या गटाने िनि त के यानुसार यगोदाने गॉकीर् व पे कोव याचं्या हत्या 

घडवनू आण या. १९३४ मध्ये त्या िनणर्याची अंमलबजावणी करण्यास त्याने डॉक्टर लेिवनला सािंगतले. 
 
‘गॉकीर् सव  सोिवएत नेतृत्वाशी घिन  संबधं असलेला माणूस आहे.’ यगोदा लेिवनला 

समजावीत होता, ‘सरकारी नीतीला त्याचा भरीव पािंठबा असून यि शः टािलन ती त्याची िन ा आहे. 
िशवाय गॉकीर्च्या श दाला आप या देशातच न हे तर पररा टर्ातही िकती मान व वजन आहे हे तुला माहीतच 
आहे. त्याचा एखादा श दही आप या चळवळीला घातक ठरू शकतो याचीही जाणीव तुला असेलच. ते हा 
गॉकीर्ला नाहीसे करण्याचे काम तू केलेच पािहजे. नव ेसरकार स ारूढ होताच या कामिगरीचा भरपूर 
मोबदला तुझ्या पदरात न ीच पडेल.’ 

 
गॉकीर्–हत्येबाबत डॉ. लेिवन काहीसा अ व थ झा याचे लक्षात येताच यगोदा त्याला हणाला, 

‘या कामिगरीबाबत तुझ्या मनाची चलिबचल होण्याचे कारण नाही. हा ऐितहािसक महत्त्वाचा काळ आहे; व 
गॉकीर्ला दूर करणेही एक ऐितहािसक गरज आहे. कर्ािंतकाळातील हा एक अपिरहायर् असा ट पा आहे. 
त्यातून आमच्यासह तू सहीसलामत पार पडशील याची खातर्ी असू दे. तुला शक्य त्या सवर् मागार्ंनी तू 
आ हाला मदत केलीच पािहजे. [गॉकीर्ब ल टर्ॉ कीवा ानंा आत्यंितक ेष व भीती वाटत होती. टर्ॉ कीचा दूत सजीर् बेसनोव याने 
नंतर सािंगतले की, ‘गॉकीर् हा टािलनचा मोठा िजवाभावाचा िमतर् आहे व जगातील लोकशाही रा टर्ाकंडून– ामुख्याने पि म युरोपकडून सोिवएत 
संघा ती सहानुभतूी िमळवनू घेण्याच्या यत्नात गॉकीर्ची भिूमका भावी ठरत आहे; गॉकीर्च्या भावाखाली येऊन पूवीर् आ हाला पािंठबा देणारे 
हेरखात्यातील काही लोक आपला पक्ष सोडून जात आहेत. ते हा गॉकीर्चा काटा काढलाच पािहजे; हा िनरोप अगदी िनःसंिदग्ध श दात 

यातकोवला कळव. काहीही झाले तरी गॉकीर्ला नाहीसे केलेच पािहजे’, असे १९३४ च्या जुलैमध्ये टर्ॉ कीने त्याला बजावले होते. 
 
नाझींच्या बरोबर काम करणाऱ्या फािस ट रिशयन िनवार्िसतानंी तयार केले या सोिवएत नेत्याचं्या हत्येच्या यादीतही गॉकीर्चे नाव होते. 

‘लेिननगर्ाड येथे िकरोवला नाहीसा केलाच पािहजे. दिक्षण रिशयातून कोिसओर व पोि तशवे यानंाही न  केले पािहजे; आमच्या फािस ट बधूंनो, 
टािलनपयत तुमचे हात पोचू शकत नसतील तर गॉकीर्ला तरी ठार करा, कागानोिवचला ठार करा’, असे आवाहन फािस ट रिशयन नॅशनल लीग 
ऑफ न्य ूरीजनरेशन’ या संघटनेचे बेलगेर्डहून िस  होणारे मुखपतर् ‘द रोिसया’ या वृ पतर्ाच्या १ नो हबर १९३४ च्या अंकात करण्यात आले होते. 

 
पे कोवला मारण्यात यगोदाचा हेतू केवळ राजकीय न हता. मुलगा मेला तर गॉकीर्च्या मनावर फार मोठा आघात होईल, मानिसक 

दृ ा तो अगदी खचून जाईल, व मग त्याच्याकडून आप याला काही धोका उरणार नाही असे यगोदाने एका कटवा याला हटले होते. पण 
त्याच्या खट याच्या सुनावणीच्या वेळी मातर् पे कोवच्या हत्येचे कारण न्यायालयाच्या बदं दाराआड सागंण्याची परवानगी त्याने मािगतली. 
न्यायाधीशानंी ती मान्य केली. ते कारण नंतर जाहीर करण्यात आले नसले तरी त्याचे प ीकरण राजदूत डेिवस याने त्याच्या ‘िमशन टू मा को’ या 
पु तकात नमूद केले आहे. तो हणतो–‘पे कोवच्या हत्येमागील खरी पिरि थती अशी की त्याच्या सुंदर पत्नीच्या आकषर्णामुळे यगोदा आपली 
शु बु  गमावनू बसला होता.’] 
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गॉकीर्ला मारण्यापूवीर् दहशतवा ानंी थम पे कोवच्या िजवावर घाला घातला. त्याच्या 
शरीररचनेत त्याचे दय व फु फुसे काहीशी दुबळी होती. त्याचा फायदा घेऊन ते िवकार बळावतील अशी 
औषधीयोजना करून डॉ. लेिवन ारा त्याचा बळी घेण्यात आला. वरवर िदसायला मातर् सवार्ंना असेच 
वाटले की अतीव थंडी व न्युमोिनया यामुळे एि ल १९३४ मध्ये पे कोव आजारी पडला. काही काळ तर तो 
बरा होणार असे वाटले. पण त्यामुळे यगोदा भलताच संत  झाला. डॉक्टरावंर िश याशापाचंी लाखोली 
वाहत तो हणाला, ‘हे लोक चागं या िनरोगी माणसालाही त्याचं्या औषधोपचाराने मारतात; पण एका 
रोग्यावर मातर् त्याचंी मातर्ा चालू नये हणजे काय?’ 

 
पण शवेटी डॉ. लेिवनने यत्न फलदायी ठरले. पे कोव हळूहळू अत्यंत िनःश  झाला. त्याची 

दयाची ि थती िंचताजनक बनली, दयिवकार बरा होण्याकिरता सामान्यतः देण्यात येणारी औषधे बंद 
करून, तो िवकार बळावणारी औषधे िदली गे याने पे कोवच्या आजाराला गंभीर वळण लागले व तो ११ मे 
रोजी मृत्यमुूखी पडला. 

 
अशीच कायर्वाही मिॅक्झम गॉकीर्बाबतही केली गेली. १९३५ मध्ये कामकाजािनिम  अनेकदा तो 

मा कोबाहेर गे याने काही काळ तो डॉ. लेिवनच्या तावडीतून बचावला. पण १९३६ च्या ारंभी डॉ. 
लेिवनला हवी असलेली संधी िमळाली. मा को येथे गॉकीर् आकडीच्या िवकाराने आजारी पडताच तो 
िवकार बळावण्याकिरता औषधे डॉ. लेिवनने फार जा त माणात िदली. त्याचा हायचा तो पिरणाम 
झाला. गॉकीर्ला न्युमोिनयाने घेरले; व जून १९३६ रोजी तो महान रिशयन लेखक िदवगंत झाला. 
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करण १९ 

 
िनणर्याचे िदवस 

 
 
पि मेकडे यु ाचे आगमन 
 

१९३५ च्या सुमारास, सोिवएत संघावर संयु पणे ह ा करण्याच्या जमर्नी व जपान या रा टर्ाचं्या 
योजना आकाराला आ या होत्या. माचूंिरयातील जपानी ल कर पूवर् रिशयन सीमाके्षतर्ात अधूनमधून छापे 
घालून व चकमकी घडवनू आणून अंदाज घेत होते. सोिवएतिवरोधी ल करी युती करण्याच्या हेतूने जमर्न 
सेना े ी पोलंडच्या फािस ट ल करी अिधकाऱ्याशंी गु  वाटाघाटी करीत होते. बाि टक व बा कन राज्ये, 
तसेच ऑ टर्ीया व झेको लोवािकया यातील जमर्न पचंम तंभीयानंा ‘दक्ष’ चा इषारा देण्यात आला होता. 
‘पूवकडे आगेकूच’ करण्याच्या िहटलरने िदले या आ ासनाला मूतर् वरूप यावे याकिरता ि िटश व च 
ितिकर्यावादी त्याला हेतुपुर सर उ ेजन देत होते. 

 
च धानमंतर्ी िपयरे लावल व ि िटश पररा टर्मंतर्ी सर जॉन सायमन याचं्यात िवचारिविनमय 

झा यानंतर हसार्य कराराच्या िनःश ीकरणाबाबतच्या काही अटींतून जमर्नीची मु ता करण्यासंबधंी त्या 
दोन्ही सरकारातं एकमत झाले व ३ फे ुवारी रोजी त्यानंी तत्ससंबंधी घोषणा केली. 

 
१७ फे ुवारीच्या ‘ऑ झवर्र’ ने िलिहले होते—‘वॉसार् व बिर्लन येथे जपानी मुत्स ाचंी एवढी 

घाईगदीर् कसली चालू आहे? त्याचे उ र एकच आहे–मा को! जमर्नी, पोलंड व जपान याचें संबंध 
झपा ाने घिन  होत आहेत व त्याची पिरणती सोिवएतिवरोधी युतीत होणार आहे.’ 

 
नाझी जमर्नी आप या श संभाराचा वापर सोिवएत रिशयािवरु  करणार आहे अशी खातर्ी 

वाट याने नाझींच्या पुनलर् करीकरणाच्या कायर्कर्माला सोिवएतिवरोधी ि िटश व च मुत्स ी सवर्तोपरी 
मदत करीत होते. फे ुवारी १९३५ मध्ये हसार्य कराराने ान्सकडे देण्यात आले या सार िज ात 
सावर्मत घेण्यात आले. त्यापूवीर् नाझींनी क्षोभक चार व दहशतवाद याचंी त्या िज ात एकच धमाल 
उडवनू िदली होती. ते सावर्मत नाझींना अनुकूल ठर याने कोळसा खाणींनी अत्यंत समृ  असलेला तो 
िज हा ान्सकडून काढून घेऊन जमर्नीच्या वाधीन करण्यात आला होता. 

 
१६ माचर् रोजी नाझी जमर्नीने हसार्य करार अिधकृतपणे उधळून लावला. सावर्ितर्क ल करी 

िशक्षणाचा हुकुम जारी करून त्याबाबत त्यानंी बिर्लन येथील च, ि िटश, पोलीश व इटािलयन 



 

अनुकर्मिणका 

राजदूतानंा कळिवले. त्यापाठोपाठ, मो ा बाँबफेकी िवमानाचंा ताफा िनमार्ण करण्याचा जमर्नीचा 
मानसही १३ एि ल रोजी त्या सरकारने घोिषत केला. 

 
टॅन्ले बा डिवन याच्या ने ृत्वाखाली इंग्लंडमध्ये टोरी सरकार अिधकारारूढ झा यानंतर 

अकराच िदवसानंी, १८ जून १९३५ रोजी अँग्लो-जमर्न नािवक करार घोिषत करण्यात आला. त्या 
करारानुसार नवे नौदल उभारण्याचा, व सवर् ि िटश रा टर्कुल सद याजंवळ संयु पणे िजतक्या टनाच्या 
पाणबु ा असतील तेव ा टनाच्या पाणबु ा बाळगण्याचा अिधकार नाझी जमर्नीला देण्यात आला. तो 
करार हणजे नाझी पररा टर्मंतर्ी जोआिकम वॉन िरबेनटर्ॉप व ि िटश पररा टर् मंतर्ी सर सॅ युअल होअर यातं 
झाले या पतर् यवहाराची फल ुती होती. 

 
३ नो हबर रोजी ‘ला इको द पॅिरस’ या वृ पतर्ाने नाझी बकंर डॉ. हजा मर शाक्ट, बकँ ऑफ 

इंग्लंडचा ग हनर्र सर माँटेग्य ूनॉमर्न, व ान्स बकेँचा ग हनर्र ए . टॅनेरी याचं्या बठैकीचे वृ  िस  केले. 
त्या च वृ पतर्ाच्या कथनानुसार त्या बठैकीत डॉ. शाक्टने असे प  िनवदेन केले की, ‘आमच्या पि म 
सीमातं कोणताही बदल घडवनू आणण्याचा आमचा इरादा नाही; आिण आज ना उ ा जमर्नी व पोलंड 
युकेर्नचा देश आपसात वाटून घेतीलच. पण आज फ  बाि टक ातंावर जरी आमचा भाव थािपत 
झाला तरी तेव ाने आमचे समाधान होईल.’ 

 
११ नो हबर १९३५ रोजी न्ययूॉकर्  हेरा ड िटर् यनूने िलिहले होते––‘ ान्स व जमर्नी यातं करार 

हावा असे ान्सचा धानमंतर्ी व पररा टर्मंतर्ी असले या िपयरे लावल याला अत्यंत ती तेने वाटते. ान्स 
व रिशया यात नुकताच झालेला, पण च पालर्मटचे त्यावर अजून िश ामोतर्ब न झालेला करार उधळून 
लावावा, त्याऐवजी िहटलरशी करार करून ान्सच्या पूवर् सीमेच्या सुरिक्षततेची हमी िमळवनू घ्यावी; व 
त्या मोबद यात मेमेल व युकेर्न या के्षतर्ात जमर्नीला पूणर् मोकळीक ावी असा त्याचा यत्न आहे.’ 

 
यु ाचा धोका बळाव ूलागताच, फािस ट आकर्मणाची धा ती असले या सवर् रा टर्ानंी संयु पणे 

संरक्षणात्मक कायर्वाही करावी असे आवाहन सोिवएत सरकारने वारंवार केले. यु िवरोधी रा टर्ाचंी 
ल करी युती हावी व सामूिहक सुरके्षकिरता योजना आखण्यात यावी याची िनकड सोिवएत पररा टर् मंतर्ी 
मिॅक्झम िल िवनोव हा रा टर्संघात व युरोपच्या राजधान्यातं, पुन्हा पुन्हा लावीत होता. २ मे १९३५ रोजी 
सोिवएत सरकारने ान्सशी पर पर मदतीचा करार केला; व तशाच वरूपाचा करार १६ मे रोजी 
झेको लोवािकयाशी केला. ‘शातंतेकिरता आतापयत जाणीवपूवर्क व भरीव असे कोणतेही यत्न केले गेले 
नाहीत,’ रा टर्संघाच्या यासपीठावरून िल िवनोव युरोपीय रा टर्ानंा आवाहन करीत होता, ‘परंतु यु  
आता अगदी दाराशी येऊन ठेपले आहे. ते लक्षात घेऊन तरी आपण सवार्ंनी शातंतेकरता संघिटत झाले 
पािहजे.’ 

 
ऑक्टोबर १९३५ मध्ये िपयरे लावल व सर सॅ युअल होअर याचं्या मूक राजनैितक आशीवार्दाने 

मुसोिलनीच्या फािस ट ल कराने इिथओिपयावर ह ा केला. १९३१ मध्ये जपानच्या माचूंिरयावरील 



 

अनुकर्मिणका 

ह याबरोबर सुरू झालेले दुसरे महायु  आता पि मेकडे येत होते. [सामूिहक सुरके्षकिरता सोिवएत सरकार करीत 
असलेले यत्न हर कारे हाणून पाडावे असे आदेश टर्ॉ कीने आप या रिशयतील अनुयायानंा िदले. पूवीर् लंडन व पॅिरस येथे सोिवएत राजदूत 
असलेला टर्ॉ कीवादी व जपानी ह तक िखर् न रोकोव की याला मा कोत एक पतर् टर्ॉ कीकडून आले होते. आंतरार् टर्ीय के्षतर्ात सोिवएत 
संघाला एकाकी पाडण्याच्या आव यकतेवर टर्ॉ कीने त्यात भर िदला होता. त्याकिरता परदेशातील डा यानंा जाणवत असले या शातंतेच्या 
िनकडीचा उपयोग करून घ्यावा अशी सूचना त्याने केली होती. उज याचं्या बाबतीत तर त्याचं्या दृ ीने काही अडचणच न हती. कारण त्याचं्या 
सोिवएतिवरोधी भावनाचंी सवार्ंनाच क पना अस याने त्याचं्याशी त्याबाबत मोकळेपणाने बोलणे करणे सहज शक्य होणार होते. 

 
१९३५ मध्ये ँ को–सोिवएत करारासंबंधी वाटाघाटी करण्यास एक च िश मंडळ मा कोत आले होते. त्याबरोबर पॅिरस येथील ‘ला 

ओडर्’ या उज या आघाडीच्या वृ पतर्ाचा संपादक एिमल बुरे हाही मा कोत आला होता. रोकोव की राजदूत हणून ान्समध्ये होता त्यावेळी 
त्याची बुरेशी चागंली मतैर्ी झाली होती. बुरे मा कोत येताच हॉटेल मेटर्ोपोलमध्ये रोकोव की त्याला भेटायला गेला. ँ को–सोिवएत करारात फार 
मोठे धोके दडलेले आहेत; तो करार झा यास जमर्नी एखादे वेळी ान्सिवरु  ितबधंात्मक यु  पुकारण्याची शक्यता आहे, असे फ  त्याला 
एक ालाच वाटते असे नाही तर सोिवएत संघातील बऱ्याच उ  पद थ अिधकाऱ्याचें व राजनीित ाचेंही तेच मत आहे असे त्याने बुरेला सािंगतले. 

 
परंतु नाझी जमर्नी ती कोणत्याही कारे अनुनयाचे धोरण अवलंिबण्यास त्याचा खर िवरोध अस याचे बुरेने रोकोव कीला प च 

सािंगतले. ‘नाझी जमर्नीच्या वाढत्या ल करीकरणाचा धोका लक्षात घेता ान्स एकाकी राहूच शकत नाही; आकर्मकाला अडवनू धरलेच पािहजे; 
यु  टाळण्याचा तो एकमेव मागर् आहे’ असे त्याने िनःसंिदग्धपणे प  केले. 

 
पण च पररा टर्नीतीची िदशा ठरिवणे दुदवाने बुरेच्या हाती न हते. मा कोत आले या च िश मंडळाचा नेता होता िपयरे लावल.] 

 
सोिवएत संघातील गु  फािस ट आघाडीने लाल ल कराच्या ल करी सामथ्यार्िवरु  जोरदार 

लढा चढिवला होताच. जमर्न व जपानी ह तकाचं्या सहकायार्ने उजव े िवरोधक व टर्ॉ कीवादी यानंी 
सोिवएत उ ोगधंदे, दळणवळण, व कृषी यािवरु  मो ा काळजीपूवर्क तयार केलेली मोहीम कायार्िन्वत 
केली होती. लवकरच सुरू होणाऱ्या यु ात सोिवएत संरक्षणात्मक प ती सपशले कोलमडावी हे त्याचें 
मुख्य उि  होते. अवजड उ ोगधं ाचा उ ोगमंतर्ी यातकोव या टर्ॉ कीवा ाच्या देखरेखीखाली 
घातपाताची चडं मोहीम साकार होत होती. 

 
‘दहशतवाद हा एक जहाल मागर् आहे हे खरे,’ उजव ेिवरोधक व टर्ॉ काईट याचं्या एका बठैकीत 

यातकोव बोलत होता, ‘पण केवळ दहशतवादाने कायर्भाग साधणार नाही. सोिवएत राजवटीने साध्य 
केले या यशाला आिण टािलनच्या ित ेला व नेतृत्वाला सुरंुग लावणे व रा टर्ाचे आिर्थक जीवन पूणर्पणे 
िव कळीत व दुबळे करणे याकिरता सवर्शि िनशी आपण कायर्वाही केली पािहजे. त्याकिरता भ याबुऱ्या 
सवर्च मागार्चा अवलंब समथर्नीय ठरेल असा टर्ॉ कीचा आदेश आहे व तो या टर्ॉ की कदर्ाला मान्य 
आहे.’ 
 

१९३५ च्या शरदात संपूणर् सोिवएत संघात सवर् महत्त्वाच्या के्षतर्ातं टर्ॉ कीवा ाचं्या योजनाब  
घातपाताच्या कारवाया सुरू होत्या, उरल िवभागातील अवजड उ ोगधं ात दोनबास व कुझबास या 
के्षतर्ातील कोळसा खाणींत रे वते, िव ुत्पादन कदर्ातं, बाधंकामाच्या क पात, अशा सोिवएत 
उत्पादनाच्या सवर्च महत्त्वाच्या शाखात अनेक टर्ॉ कीवादी एकाच वळेी घातपाताचे जोरदार आघात 
करीत होते; तर बुखािरन व अन्य उजव े नेते याचं्या मागर्दशर्नाखाली सामूिहक कृषी के्षतर्ात, सहकारी 
सं थात, यापार-वािणज्य व िव  के्षतर्ातही घातपाती कारवाया सुरू होत्या. 
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अनेक िठकाणी या घातपाताच्या मोिहमेचे आयोजन जमर्न व जपानी हेरखात्याचे ह तक करीत 

होते. मो ा माणावर रे व ेअपघात घडवनू आणणे (त्यात अथार् च अनेक माणसे मृत्युमुखी पडत); 
दळणवळण व मालवाहतूक खंिडत होईल अशी यव था करणे, अपघात होतील, आगी लागतील, खाण 
कोसळून शकेड नी माणसे मरतील व उत्पादनावर अत्यंत िवघातक पिरणाम होईल अशा प तीने खाणींचे 
काम चालिवणे; िबनमहत्त्वाच्या, अनाव यक व अनुत्पादक क पावंर बेसुमार पैसा ओतणे, घोडी-उत्पादन 
कदर्ात रोगजंतूचा ादुभार्व करून लाल ल कराला चागं या जातीची घोडी िमळू नयेत अशी यव था करणे 
(१९३६ या एकाच वषार्त फ  बायलोरिशयात, िवरोधकाचं्या अशा कारवायामुळे ३०००० घोडी दगावली 
अशी मािहती वािसली शारंगोिवच या उज या िवरोधकाने आप या िनवदेनात नंतर िदली); 
कृषीसामूिहकीकरणाच्या योजना हाणून पाडणे, सरकारच्या  धान्य खरेदी मोिहमेत अडथळे आणणे, 
रोगजंतू ारा मो ा माणावर डुकराचंा नाश करणे, असे अनेक िवनाशकारी उ ोग टर्ॉ कीवादी व उजवे 
िवरोधक करीत होते, हे नंतर न्यायालयीन चवकशीच्या वळेी त्यानंीच केले या िनवेदनातूंन प  झाले. 
 
टर्ॉ कीचे पतर् 
 

१९३५ च्या अखेरी युरोपीय िक्षतीजावर यु ाच्या ढगाचंी दाटी वाढताच टर्ॉ कीने आप या खास 
दूता ारा एक पतर् मा को येथे असले या कालर्  रादेकला पाठिवले. ते नावहून आलेले होते. [जून १९३५ मध्ये 
ान्सच्या पॉ युलर ं ट सरकारने ान्समधून टर्ॉ कीला ह पार केले. तेथून टर्ॉ की नॉवला गेला व ओ लोच्या उपनगरातील एका बगं यात 

(सुरके्षची काटेकोर यव था तेथे केलेली होती) त्याने आपले मध्यवतीर् कायार्लय थाटले. त्यावेळी कॉिमन्टनर्पासून फुटून िनघालेला नॉवतील 
‘कामगार पक्ष’ नॉवच्या राजकारणात बळ होता. त्या पक्षाने टर्ॉ कीच्या नॉव वेशाची सवर् यव था करून िदली. नॉवतील टर्ॉ कीवादी त्यावेळी 
नॉवत सोिवएत िवरोधी चार जोमाने करीत होतेच. पण त्याच वेळी तशाच कारचा क्षोभक चार नॉवचा माजी यु मंतर्ी मेजर िवडकुन ि ि लंग 
याच्या नेतृत्वाखालील उज या सा यवादिवरोधी ‘नॅशनल युिनटी’ पक्षाने चालिवला होता. 

 
मेजर िवडकुन ि ि लंग हा पूवीर् नॉविजयन िमिलटरी अटॅची हणून लेिननगर्ाडध्ये होता. १९२२–२३ मध्ये राजनैितक कामिगरीच्या 

िनिम ाने त्याला युकेर्न व िकर्िमयात पाठिवण्यात आले होते. एका ेतरिशयन बाईशी त्याने िववाह केला होता. १९२७ मध्ये ि िटश सरकारने 
सोिवएत रिशयाशी राजनैितक संबधं तोडले त्यावेळी नॉविजयन दूतावासाचा सिचव असले या ि ि लंगकडे रिशयातील ि िटश िहतसंबधंाची 
जपणूक करण्याची जबाबदारी ि िटश सरकारने सोपिवली होती. त्याचा मोबदला हणून, ि िटश सरकारचा मानसेवी सेनापती िनयु  करून 
ि िटश सरकारने त्याला गौरिवले. 

 
१९३० मध्ये सोिवएत रिशयात घातपाती कृत्ये करण्याच्या आरोपावरून सोिवएत सरकारने ि ि लंगला सोिवएत रिशयात वेशाची 

परवानगी नाकारली. त्यामुळे त्याच्या सोिवएत भमूीवरील कारवाया बदं झा या. पण नॉवत येताच तेथे सोिवएत िवरोधी फािस ट गट त्याने 
उघडपणे संघिटत केला. लवकरच जमर्न ल करी हेरखात्याच्या नॉवमधील पचं तंभाचा तो नेता बनला. त्यात अनेक टर्ॉट् कीवा ाचंा भरणा 
झालेला होता. 

 
इतर अनेक रा टर्ां माणे नॉवतही टर्ॉ कीवादी कदेर् संघिटत झाली ते हा इतर रा टर्ातंील टर्ॉट् कीवा ां माणेच नॉवतील सामान्य टर्ॉ

कीवा ानंाही, टर्ॉ कीवादी नेतृत्वाचे ॲिक्सस (जमर्न–इटली–जपान युती) हेरखात्याशी असले या संबधंाची मािहती न हती. शवेटपयत 
‘जागितक कर्ातंीच्या’ नावाने त्या क पनेच्या समथर्कानंा टर्ॉ की आप या जा यात ओढीत रािहला. टर्ॉ की मोठा तत्त्विन  व ध्येयवादी 
अस याचीच त्याचंी समजूत होती. सोिवएतिवरोधी चारक व संघटक हणून व टर्ॉ कीच्या उि ाकंिरता झटणारे हणून टर्ॉ कीने त्याचंा पूरेपूर 

उपयोग करून घेतला.]  मो ा उत्सुकतेने रादेकने ते पतर् वाचले. उ म दजार्च्या इंिग्लश कागदावर िलिहले या 
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त्या लाबंलचक आठ पानी पतर्ात, जमर्नी व जपानच्या सरकाराशंी तो करीत असले या गु  कराराचा 
आराखडा तपशीलासह टर्ॉट् कीने िदला होता. 

 
आंतरार् टर्ीय यु ाचा लवकरच होणार असलेला भडका व जमर्न फािसझमचा िवजय याब ल 

ारंभी उ ेख करून टर्ॉ कीने मूळ मु ाला हात घातला होता. ‘आपण स ेवर यावयाचे तर ते दोनच 
मागार्ंनी शक्य आहे–एक हणजे यु  सुरू होण्यापूवीर् स ा बळकािवणे व दुसरे हणजे यु ाची धुम कर्ी 
चालू असताना उठाव करून स ा हाती घेणे. यु ात सोिवएत संघाचा पराभव झाला तरच आपला गट 
स ेवर येण्याच्या क पनेला मूतर् वरूप येऊ शकेल हे सत्य आपण मान्य करायलाच पािहजे. त्याकिरता 
आप या गटाने जोमाने तयारीला लागले पािहजे यापुढे, यु उ ोगातील टर्ॉ कीवा ाचं्या घातपाती 
कारवाया जमर्न व जपानी सेना े ींच्या त्यक्ष देखरेखीखालीच हा यात हे आव यक आहे. त्या आप या 
िमतर्ाचं्या पूवर्परवानगीिशवाय टर्ॉ - कीवा ानंी काहीही करता कामा नये. जमर्नी व जपान याचं्या 
पािंठ यािशवाय आपण स ेवर येऊ शकू ही क पनाच अशक्य कोटीतील आहे. त्यामुळे त्याचंा भरीव पािंठबा 
िमळवनू घ्यायचा असेल तर त्यानंा बऱ्याच सवलती देण्याची तयारी आपण ठेवली पािहजे.’ 

 
त्या सवलतींचे वरूपही टर्ॉ कीने त्याच्या पतर्ात प  केले होते. त्याने िलिहले होते- ‘जमर्नीला 

अ धान्य, क ामाल व बाजारपेठा याचंी गरज आहे. ते हा ठरािवक काळाकिरता जागितक भावापेक्षा कमी 
भावाने आपण त्यानंा अ धान्य व खा तेल वगैरे पुरिवण्याचे कबलू केले पािहजे. तसेच लोखंड, मगँनीज, 
सोने, खिनज तेल इत्यादींच्या खनन–अिधकारात आपण त्यानंा सहभाग िदला पािहजे. साखिलन बेटाचे 
खिनज तेल जपानला देण्याचे आपण कबूल केले पािहजे व अमेिरका–जपान यु  भडकले तर त्या 
यु काळात जपानला खिनज तेल पुरिवण्याची हमी आपण िदली पािहजे. तसेच सोन्याच्या खाणींचे खनन-
अिधकारही जपानला आपण ायला पािहजेत. जमर्नीने डॅन्यबूच्या के्षतर्ावर व बा कन देशावर त्याचें 
िनयंतर्ण थािपत करण्याला व जपानने चीनवर ताबा िमळिवण्याला आपण िवरोध करता कामा नये ही 
जमर्नीची मागणी आपण मान्य केली पािहजे. ादेिशक सवलती आपण त्यानंा देणे यािशवाय आप याजवळ 
दुसरा पयार्य नाही. पूवकडील समुदर्िकनाऱ्याचा ातं व अमूर देश जपानला व युकेर्न जमर्नीला आपण 
िदलेच पािहजे.’ 

 
सोिवएत सरकारच्या उन्मूलनानंतर रिशयात टर्ॉ कीवा ाचं्या नेतृत्वाखाली थािपत होणाऱ्या 

राजवटीचे िचतर्ही टर्ॉ कीने त्या पतर्ात रेखाटले होते. त्याने िलिहले होते–‘काही माणात का होईना 
रिशयाची समाजरचना भाडंवलशाही रा टर्ाचं्या धतीर्वर उभार याखेरीज आप या गटाचे सरकार स ेवर 
िटकून राहू शकणार नाही हे आपण लक्षात घेतले पािहजे सोिवएत संघाच्या उ ोगातं जमर्न व जपानी 
भाडंवल ओतले गेले की भाडंवलशाही िहतसंबधं सोिवएत रा टर्ात िनमार्ण होतील. कृषी–
सामूिहकीकरणामुळे असंतु  झालेले भाडंवलशाही िवचाराचें गर्ामीण िवभागातील लोकही आप याकडे 
आकृ  होतील. तसेच गर्ामीण के्षतर्ातील तणाव नाहीसा हावा अशी मागणी जमर्नी व जपानची असेल. 
त्यामुळे कृषी सामूिहकीकरणाचा कायर्कर्मही आप याला र  करावा लागेल. 
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‘ ादेिशक, राजकीय व आिर्थक दृ ा न या रिशयात अगदी मूलभतू वरूपाचे बदल घडून येणे 
अपिरहायर् ठरेल. लोकशाहीची भाषा बोलणे अशक्यच होईल. कर्ातंीनंतरचा अठरा वषार्चा काळ कामगार 
वगार्ने अनुभवला आहे. त्याचं्या अपेक्षा वाढ या आहेत. असे असता, त्यानंा खाजगी मालकीच्या िंकवा 
िनमसरकारी कारखान्यातूंन आप याला कामाला पाठवाव ेलागेल; आिण अत्यंत ितकूल िति थतीत 
परकीय मालाशी त्यानंा पधार् करावी लागेल. पिरणामी कामगाराचें राहणीमान खालावनू त्याचं्यात 
असंतोष पसरण्याची दाट शक्यता आहे. गर्ामीण के्षतर्ात गरीब व मध्यमवगीर्य शतेकऱ्याचंा 
कुलाकािंवरु चा–सधन शतेकऱ्यािंवरु चा लढा पुन्हा न ीच सुरू होईल अशा पिरि थतीत स ा हाती 
िटकवनू धरायची, तर आपले सरकार शि शाली असणे अत्यंत आव यक आहे. मग त्याचे वरूप कसेही 
असो!’ 

 
टर्ॉ कीच्या त्या पतर्ाने रादेकच्या मनात चागंलीच अ व थता दाटली. ‘त्या पतर्ावर मी रातर्भर 

िवचार केला’ नंतर रादेकने सािंगतले, ‘व तुतः तोपयत टर्ॉ की जे जे बोलत होता त्यापेक्षा वगेळे असे त्या 
पतर्ात काही न हते. परंतु टर्ॉ की जे सुचिवत होता त्यामुळे योग्यायोग्यतेच्या मयार्दा सुटत आहेत, आपण 
त्यामुळे परकीयाचं्या हातातील बाहुले बनू असेच मला िनि तपणे वाटले, बेचैन झाले या रादेकने दुसरेच 
िदवशी सकाळी ते पतर् यातकोवला दाखिवले. ते वाच यानंतर, काहीही झाले तरी एकंदर काराब ल 
टर्ॉ कीशी एकदा त्यक्ष बोलणे करणे अगत्याचे आहे असे यातकोवला वाटले. तो वतः लवकरच 
सरकारी कामाकिरता बिर्लनला काही िदवसाकिरता जाणार होता. त्याब ल टर्ॉ कीला कळवनू, बिर्लन 
येथे टर्ॉ कीने लवकरात लवकर यातकोवशी संपकर्  साधावा, असा तातडीचा संदेश टर्ॉ कीला पाठवावा 
असे यातकोवने रादेकला सािंगतले. 

 
िवमानमाग ओ लोला याण 
 

१० िडसबर १९३५ रोजी यातकोव बिर्लनला पोहचला तोपयत रादेकचा िनरोप टर्ॉ कीला 
कळला होता; व नाझींच्या त्या राजधानीत यातकोवशी संपकर्  साधण्यास िदिमतर्ी बुखारत्सेव हा 
टर्ॉट् कीचा खास दूत बिर्लनमध्ये त्याचंी वाटच पाहत होता. इझविेत्सया या रिशयन वृ पतर्ाचा तो बिर्लन 
येथील ितिनधी होता. ि टनर्र नावाचा टर्ॉ कीचा बिर्लन येथील ह तक टर्ॉ कीचा संदेश घेऊन त्याला 
लवकरच भेटेल असे त्याने यातकोवला सािंगतले. 

 
बुखारत्सेवबरोबर यातकोव िटअर गाडर्टनच्या एका अरंुद बोळात गेला ते हा एक माणूस त्याची 

तेथे वाटच पाहत होता. त्याने टर्ॉ कीची िच ठी यातकोवला िदली. ती िच ठी घेऊन येणारी य ी 
पूणर्पणे िव सनीय आहे एवढेच श द त्यात होते. 

 
ि टनर्रनेही अगदी मोजक्याच श दात यातकोवला टर्ॉ कीचा िनरोप कळवला. यातकोवला 

भेटणे अत्यंत िनकडीचे वाटत असून तत्संबधंी शक्य ती यव था करण्यास टर्ॉ कीने ि टनर्रला सािंगतले 
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होते. टर्ॉ कीला भेटण्याकिरता िवमानाने ओ लोला जाण्याची यातकोवची तयारी आहे काय असे त्याने 
रोखठोकपणे यातकोवला िवचारले. 

 
ओ लोला जाण्यातील धोके यातकोवला कळतच होते. एखादे वळेी सवर् कार उघडकीस 

येण्याचा संभव होता. परंतु काहीही झाले तरी एकदा टर्ॉ कीची भेट हायलाच हवी असे यातकोवला 
वाटत होते. त्यामुळे ओ लोला जाण्यास त्याने होकार िदला. पासपोटर्ची यव था ि टनर्र करणार होता. 
दुसरे िदवशी ठर या वळेी यातकोव टपलहॉफ िवमान तळावर गेला. ि टनर्र त्याची वाटच पाहत होता. 
त्याने त्याच्या पाठोपाठ येण्यास यातकोवला खुणावले, व त्याच्या पासपोटर् त्याच्या हातावर ठेवला. 
जमर्नीच्या नाझी सरकारने िदलेला तो पासपोटर् होता.  त्याच िदवशी संध्याकाळी ओ लोबाहेर ते िवमान 
उतरले. यातकोव व ि टनर्र याचं्याकिरता एक मोटार तेथे तयार होती. अध्यार् तासात त्या गाडीने त्यानंा 
ओ लो उपनगरातील एका लहानशा घरासमोर आणून सोडले. त्या घरात टर्ॉ की त्याच्या जुन्या िमतर्ाची 
वाट पाहात बसला होता. 

 
अनेक वषार्ंच्या त्या ह पारीच्या काळात, ज्याला यातकोव आपला नेता मानीत होता तो टर्ॉ की 

पूणर् बदलून गेला होता. प ाशीच्या आसपास असलेला टर्ॉ की वाजवीपेक्षा अिधक वय क वाटत होता. 
केस व दाढी जवळजवळ पाढंरी झाली होती. तो वाकला होता. जाड िंभगाचं्या च याआडून लुकलुकणाऱ्या 
त्याच्या ती ण डो यातं मातर् एक िविचतर्, अ व थ करणारी चमक होती. 

 
औपचािरक िश ाचारात वळे न घालवता टर्ॉ कीने मूळ िवषयाला हात घातला. तेथे त्या 

दोघािंशवाय ितसरे कोणीही न हते. दोन तास ते बोलत होते. रिशयातील एकंदर पिरि थती यातकोवने 
प  करून सािंगतली. ऐकता ऐकता, संयम सुटून, ितखट उपहासात्मक श दात टर्ॉ की त्याला पुन्हा 
पुन्हा अडवीत होता. ‘ टािलनचा पदर सोडून वतंतर्पणे तु हाला कधी िवचार करताच येणार नाही का? 
टािलनचा कायर्कर्म हणजे तु हाला समाजवादी उभारणी वाटते काय?’ टर्ॉ की िचडून िचडून बोलत 
होता. नुसता बोलण्यात वळे घालवनू त्यक्ष काहीही कृती न के याब ल यातकोव व रिशयातील 
टर्ॉट् कीवादी यानंा तो कठोर श दात दोष देत होता. ‘तु हाला तेथे राहून आंतरार् टर्ीय सम यावंर नुसती 
अथर्शून्य बडबड करायला पािहजे. त्यापेक्षा तुमच्याकडे जे काम सोपिवलेले आहे ते करण्याकडे तु ही जरा 
अिधक लक्ष पुरिवले तर बरेच काही साध्य होण्यासारखे आहे. आंतरार् टर्ीय बाबींब ल तुमच्यापेक्षा मला 
पु कळ जा त कळते!’ टर्ॉ की संतापून बोलत होता. टािलनची राजवट उलथून पाडण्यावर तो वारंवार 
भर देत होता. 

 
लवकरच यु ाचा भडका होणार अस याची खातर्ीही त्या भेटीत टर्ॉ कीने बोलून दाखिवली. तो 

हणाला, ‘सोिवएत स ेचा िवकास व गती फािसझम अिधक काळ चालू देईल हे अशक्यच आहे. 
रिशयातील टर्ॉ कीवा ासंमोर एकच पयार्य आहे. टािलन राजवटीच्या िवनाशाबरोबर न  होऊन जाणे 
िंकवा टािलन राजवट उलथून पाडण्याकिरता सवर् शि िनशी यत्नाला लागणे. या िनणार्यक संघषार्त 
जमर्नी व जपान या रा टर्ाचंी मदत मागर्दशर्न मान्य करण्याबाबत आपण जराही का ंकू करता कामा नये. 



 

अनुकर्मिणका 

सोिवएत संघ व फािस ट रा टर्े यात ल करी संघषर् लवकरच उ भवणार यात ितळमातर्ही शकंा नाही. त्या 
यु ाची वळेही िनि त झाली आहे–१९३७!’ टर्ॉ की खातर्ीपूवर्क सागंत होता. 

 
टर्ॉ की हे जे बोलत होता ते सवर् त्याचे केवळ क पनेचे खेळ नाहीत हे यातकोवला कळत होते. 

जमर्न नॅशनल सोशिल ट पक्षाच्या उपाध्यक्षाशी–हेसशी बरेच िदवसापासून टर्ॉ कीच्या वाटाघाटी सुरू 
असून त्याची पिरणती जमर्न सरकारशी िनि त वरूपाच्या करारात झाली अस याचे व टर्ॉ कीवा ानंी 
सोिवएत संघात स ेवर याव ेयाकिरता सवर्तोपरी मदत करण्याची नाझींची तयारी अस याचे टर्ॉ कीने 
खातर्ीपूवर्क यातकोवला सािंगतले. ‘अथार्  टर्ॉ कीवा ाबं ल त्यानंा ेम आहे हणून ते ती मदत करीत 
नाहीत हे तर उघडच आहे.’ टर्ॉ की बोलत होता; ‘सोिवएत संघात त्याचें जे िहतसंबधं अडकलेले आहेत 
त्याकिरता व स ेवर आ यानंतर आपण त्याचं्या पदरात जे लाभ टाकणार आहोत त्याकिरता आप याला 
पािंठबा देण्याचे त्यानंी कबूल केले आहे.’ 

 
टर्ॉट् की व नाझी नेते याचं्यात झाले या करारात पाच मु े होते. टर्ॉ कीवादी स ेवर येण्याकिरता 

नाझी देणार असले या मदतीच्या मोबद यात टर्ॉट् कीने त्यानंा खालील गो ी कबूल के या होत्या – 
 

१) स ेवर आ यानंतर टर्ॉट् कीवा ाचंी जमर्न सरकार ती भिूमका सामान्यत: अनुकूल राहावी व 
महत्त्वाच्या सवर् आंतरार् टर्ीय नाबाबत जमर्न सरकारला आव यक वाटेल त्या सहकायार्ची हमी त्यानंी 
ावी. 

 
२) ादेिशक सवलती देण्याचे कबलू कराव.े (युकेर्न) 
 
३) जमर्न अथर्कारणाला सहा यक ठरतील अशा, लोखंड, मगँनीज, खिनज, तेल, सोने, इमारती 

लाकूड या सवर् उ ोगधं ाबंाबत जमर्न उ ोगपतींना सोिवएत संघात सवलती देणे. 
 
४) सोिवएत संघात जमर्नानंा खाजगी उ ोगाकंिरता पिरि थती अनुकूल राहील अशी यव था 

करणे. 
 
५) यु काळात श ा ाचें व यु ोपयोगी व तंूचे उत्पादन करणाऱ्या उ ोगात व आघाडीवर मो ा 

माणावर घातपात घडवनू आणणे. ती सवर् कायर्वाही जमर्न ल कर े ींच्या संमतीने टर्ॉट् कीच्या 
मागर्दशर्नाखाली हावी. 
 

टर्ॉट् कीने नाझींशी केले या त्या कराराच्या अटी कळताच यातकोव काहीसा अ व थ झाला. 
असा करार करणे हणजे रिशयाने वतःला नाझींना िवकून घेत यासारखेच होईल, रिशयातील उजवे व 
टर्ॉट् कीवादी गटाचं्या सामान्य सद याचं्या गळी तो करार उतरिवणे किठण होईल अशी भीती त्याने 
टर्ॉट् कीजवळ बोलूनही दाखिवली. 



 

अनुकर्मिणका 

 
 ‘पण आप या योजनेबाबतचे हे सवर् न सामान्य सद यापुंढे ठेवण्याचे कारणच काय? ते योग्यही 

नाही व शक्यही नाही.’ टर्ॉट् की अधीरतेने उ ारला, ‘आता अिधक वळे वाया घालिवण्यात अथर् नाही.’ 
त्याचं्या योजनेला मूतर् वरूप देण्याची िनकड टर्ॉट् की यातकोवला पटवनू सागंत होता. ‘आपण ही संधी 
गमावली तर त्यामुळे दुहेरी धोका आप या पुढे उभा ठाकण्याचा संभव आहे; एक तर आप याकडून काही 
िनणार्यक कायर्वाही होण्याच्या आतच एखादे वळेी टर्ॉट् कीवादाचे रिशयातून िनमूर्लन होईल; नाहीतर 
आिर्थक के्षतर्ात टािलन राजवटीने िमळिवले या यशामुळे रिशयात न याने उदयास आलेली नवी िपढी 
टािलनला पािंठबा देईल व त्यामुळे टािलन शासनाचा राक्षस अिधकच ि थर व दृढ होईल.न या िपढीला 
अन्य कोणत्याही शासन णालीची क पनाच येणे शक्य नस याने सध्याचे टािलन नेतृत्वाखालील रिशयन 
रा टर् हे समाजवादी सोिवएत रा टर् आहे अशीच त्याचंी समजूत होईल.ते हा टािलन राजवटीचे उ ाटन 
करणे हे आप यापुढील आज सवार्त महत्त्वाचे व िनकडीचे काम आहे.’ 

 
यातकोव परत जाण्यास िनघाला ते हा टर्ॉट् की त्याला पुन्हा पुन्हा बजावनू सागंत होता – ‘हे 

बघ, एक वळे अशी होती की भाडंवलशाहीचा िवकास ही एक ागितक व िवधायक वरूपाची बाब आहे 
असे आपण सवर् सोशल डेमोकॅर्  मानीत होतो; पण भाडंवलशाहीिवरु  लढा संघिटत करण्याचे, न हे 
भाडंवल-शाहीची कबर खणण्याचे कायर् आप याला करावे लागले. आता आप याला टािलन राजवटीची 
एकच सेवा करायची आहे – ती हणजे त्या राजवटीची कबर तयार करणे.’ 

 
दोन तासाचं्या चचनंतर यातकोवने त्या छो ाशा घरात टर्ॉट् कीचा िनरोप घेतला, व बनावट 

नाझी पासपोटर् वापरूनच खाजगी िवमानाने तो बिर्लनला परत आला. 
 
िनणार्यक क्षण 
 

१९३७ मध्ये सोिवएत संघावर यु ाचा आघात होणार हे जे भािकत टर्ॉट् कीने केले होते ते यु  
युरोपात अगोदरच येऊन पोहोचले होते. मुसोिलनीच्या इिथओिपयावरील ह यानंतर घटनाचकेर् वगेाने 
िफरू लागली होती. जून १९३६ मध्ये िहटलरने ऱ्हाईनलँडचे ल करीकरण केले. जुलैमध्ये पेनमधील 
ल करी अिधकाऱ्यानंी पेनच्या लोकस ाक सरकारिवरु  केले या उठावाच्या रूपाने फािस टानंी पेनवर 
घाला घातला. बो शिेवझमिवरु  व क युिन ट कर्ातंीिवरु  लढा देण्याच्या िनिम ाने जमर्न व इटािलयन 
फौजा पेनमधील जनरल ँ कोच्या फािस ट फौजानंा मदत करण्याकिरता पेनमध्ये उतर या. 
पेनमधील फािस ट नेता जनरल ािन्स को ँ को उघडपणे मािदर्दवर चाल करून गेला. ‘मािदर्दवर चार 
तुक ा (Columns) चालून जात आहेत,’ म ाच्या धंुदीत फािस ट सेनापती कुईपो दी लानो ौढी 
िमरवीत होता, व ‘पाचवा तंभ शहरात आमचे वागत करण्याची वाट बघत आहे.’ या त्याच्या श दानंी 
जगाला पचंम तंभ या श द योगाची थमच ओळख पटली. [ॲिक्सस रा टर्ाचं्या पािंठ याने ँ कोने १९३६-३८ मध्ये पेनमध्ये 
उठाव केला, त्यावेळी पेनमधील टर्ॉट् कीला अनुकूल असलेली ‘पाटीर्डो ओ ेरो दी’ युिनिफकेशन मािक्सं टा’ या नावाची िनमडावी पॅिनश 
संघटना (ही संघटना पी.ओ.यु.ए .या नावाने ओळखली जात असे) आन्देर् आस िनन याच्या नेतृत्वाखाली िकर्याशील होती. ती संघटना 



 

अनुकर्मिणका 

अिधकृतपणे टर्ॉट् कीच्या चौथ्या इंटरनॅशनलशी संलग्न नसली तरी त्या संघटनेत टर्ॉट् कीवा ाचंा बहुसंख्येने भरणा होता व महत्वाच्या अनेक 
नाबाबत टर्ॉट् कीच्या नीतीचीच री ती संघटना ओढीत असे. 

 
ँ कर्ोने उठाव केला त्यावेळी टर्ॅाट् कीचा िमतर् िनन हा काटालोिनयात न्यायमंतर्ी होता. त डाने फािस ट िवरोधकाचें समथर्न तो करीत 

असला तरी त्याची पी.ओ.यु.ए . ही संघटना पेनच्या िरपि लकन सरकारिवरू  अखंड चार व चळवळ चालवीत असे. ारंभी िननच्या कारवाया 
केवळ राजकीय वरूपाच्या अस याचा देखावा िनमार्ण करण्यात आला होता. परंतु १९३७ मध्ये जे हा िननने पेनच्या लोकशाही (लॉयिल ट) 
सरकारच्या पड ाआडून बािर्सलोना येथे सरकार उलथून पाडण्याचे आवाहन केले, ते हा िनन व अन्य पी. ओ.य.ूए .नेते हे खऱ्या अथार्ने 
फािस टाचें ह तक अस याचे व ँ कर्ोचे ह तक व सहकारी हणून पेन सरकारिवरु  हेरिगरी, घातपात व दहशतवाद याचंी प तशीर मोहीम 
चालवीत अस याचे उघडकीस आले. 

 
२३ ऑक्टोबर १९३७ रोजी बािर्सलोनाचा पोिलस मुख ले टनंट कनर्ल बुिरलो याने काठालोिनया येथे पी.ओ.य.ूए .ही करीत 

असले या कटकार थानाचा तपशील जाहीर केला. पी.ओ.य.ूए .ही संघटना गंभीर वरूपाच्या हेरिगरीत गुंतलेली असून पेनच्या िरपि लकन 
ल कराला होणारा साधनसामुगर्ीचा पुरवठा ती संघटना खंिडत करीत होती व आघाडीवर घातपाती कृत्येही करीत होती हे बािर्सलोना पोिलसानंी 
ह तगत केले या गु  कागदपतर्ावंरून िनिर्ववादपणे िस  झाले. ले टनंट कनर्ल बुिरलो याने आप या अहवालात हेही प  केले की लोकशाही 
सरकारच्या ल करातील अिधकाऱ्याचं्या हत्या करण्याची योजना त्या संघटनेच्या िवचाराधीन होती व लोकशाही सरकारातील मंत्र्याचं्या हत्या 
करण्याच्या योजनाही त्यानंी आख या होत्या.] 

 
१२ स बर रोजी न्यरूबगर् येथे भरले या नाझी पक्ष पिरषदेत हजारो जमर्न सैिनकासंमोर केले या 

भाषणात, सोिवएत संघावर आकर्मण करण्याचा आपला इरादा िहटलरने प पणे बोलून दाखिवला. 
‘कोणत्याही क्षणी ह ा करण्यास आ ही स  आहोत,’ िहटलर तावातावाने बोलत होता, ‘माझ्या दाराशी 
सडलेली नासलेली रा टर्े असावीत हे मी कधीही सहन करणार नाही–कच्च्या मालाच्या अमाप संप ीने 
समृ  असलेला उरल देश, सैबेिरयाची घनदाट वन ी व ग हाचे एक चडं कोठारच असलेले युकेर्न, हे 
सवर् माझ्या हाती आले तर जमर्नी व नॅशनल सोशिल ट नेतृत्व समृ ीत डंुबू लागेल,’ िहटलर मो ा 
आवशेाने व आत्मिव ासाने आप या सैिनकासंमोर भिव याची व ने रंगवीत होता. 
 

२५ नो हबर १९३६ रोजी नाझी पररा टर्मंतर्ी िरबेनटर्ॉप व जमर्नीतील जपानी राजदूत एम. 
मुशाकोजी यानंी बिर्लन येथे कॉिमन्टनर्िवरोधी करारावर वाक्षऱ्या के या व संयु पणे जागितक 
बो शिेवझमवर ह ा करण्याचे िनि त केले. 

 
या सवर् घटनावंरून यु ाचा धोका अगदी नजीक येऊन ठेप याचे सोिवएत सरकारने ओळखले, व 

त्यामुळे सोिवएत संघातील त्याचं्या शतर्ूंवर त्यानंी एकाएकी जोरदार ितह ा चढिवला. १९३६ च्या 
वसंतात व गर्ी मात एकामागून एक छापे घालून नाझी हेर, गु  टर्ॉट् कीह तक, उजवे संघटक, 
दहशतवादी, घातपाती व हेर अशा अनेकाचंी धरपकड करण्यात आली. सैबेिरयात अलेक्सी शे तोव व व 
अन्य टर्ॉट् कीवा ाचं्या सहकायार्ने केमेरोवो खाणीत घातपाती कृत्ये करणाऱ्या एमील ि टिक्लंग या नाझी 
ह तकाला, तर टर्ॉट् कीचा खास दूत व नाझी ह तक वलॅटाईन ओलबगर् याला लेिननगर्ाडमध्ये अटक 
करण्यात आली. ओलबगर् हा ि  डेिवड, नाथान लुरे, कोनान बमर्न–युरीन या व इतर दहशतवा ाशंी 
संपकर्  राखून होता. उजव े व टर्ॉट् कीवादी–कटकार थानाच्या पिह या तरातील अनेक नेते त्या 
धडपकडीत तुरंुगाआड डाबंले गेले. 
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त्यावळेी सोिवएत तुरंुगात िशक्षा भोगीत असले या ि मन वने आप या कार थानी बंधंूना िनरोप 
कळिवण्याकिरता तुरंुगातून साकेंितक भाषेत पाठिवलेली एक िच ी सोिवएत अिधकाऱ्याचं्या हाती आली. 
त्यावरून धागेदोरे जुळवनू त्यानंी इ ाईम देर्इत्सर व सजीर् ाच्कोव की या दहशतवा ानंाही पकडले. 

 
या धरपकडीमुळे सग या टर्ॉट् कीवादी रिशयन कटवा याचं्या दयात चागंलीच धडकी भरली. 

आता बाहेरून सोिवएत संघावर ह ा झाला तरच त्याचंी धडगत आहे, अन्यथा त्याचें सवर् कटकार थान व 
पिर म धुळीला िमळणार असे त्यानंा वाटू लागले. 

 
या सवर् गुन्हेगाराचं्या न्यायालयीन चौकशीत अडथळे िनमार्ण करण्याचे यगोदाने आटोकाट यत्न 

केले. त्याबाबत िदवसिदवस तो अिधकािधक बेदरकार बनू लागला. बो शिेवक पक्षाच्या कदर्ीय िनयंतर्क 
आयोगाच्या खास चौकशी सिमतीचा मुख येझोव हा लेिननगर्ाड येथे झाले या हत्या– करणाच्या बुडाशी 
जाणार अशी त्याला वाटणारी धा ती त्याने त्याचा सिचव बुलानोव याच्याशी बोलताना य ही केली. 

 
ए .के. ही.डी. त नोकरीला असलेला यगोदाचा एक खास ह तक बोिरसोव याला लेिननगर्ाड 

येथील मो नी इिन् ट ूटच्या खास चौकशी कायार्लयात एक िदवस अचानक पाचारण करण्यात आले. 
िकरोव हत्येच्या कटात बोिरसोवचा महत्वाचा सहभाग होता. बोिरसोवच्या त्या चौकशीतून त्याचें सवर् िंबग 
फुटून त्याच्यावरही सरकारी रोषाची कुऱ्हाड कोसळणार या धा तीने यगोदा अत्यंत अ व थ झाला. त्याचें 
कार थान उघडकीस येऊ नये हणून, सगळा सारासार िवचार धडकावनू लावनू, बोिरसोव मो नी 
इिन् ट ूटमध्ये पोचण्यापूवीर्च यगोदाने त्याला या जगातून नाहीसा केला. मोटार अपघातात तो ृत्युमुखी 
पड याचा देखावा िनमार्ण करण्यात आला होता. 

 
अथार्  एखादा साक्षीदार नाहीसा के याने ते सवर् करण दबणार न हते. चौकशीचे काम नेटाने 

चालू होते. िनत्य न या संशियतानंा अटक होत होती. एका एका घटनेचे व पुरा याचे धागेदोरे उचलून संपूणर् 
रा टर्दर्ोहाचे, कार थानाचे व हत्याचें जाळे उलगडले जात होते. ऑग ट १९३६ पयत टर्ॉट् काईट–
िझनोवीवाईट दहशतवादी कदर्ाचे जवळजवळ सवर्च मुख सद य पकडले गेले. िकरोव हत्येबाबतच्या 
खास चौकशीत अत्यंत खळबळजनक असा नवा पुरावा हाती आ याचे सोिवएत सरकारने घोिषत केले. 
िझनोवीव व कामेनेव याचं्यावर पुन्हा खटले भरण्यात येऊन त्यानंा न्यायालयासमोर उभे करण्यात आले. 

 
सोिवएत संघाच्या सव  न्यायालयाच्या ल करी शाखेसमोर मा को येथील टर्ेड-युिनयन 

हाऊसच्या ऑक्टोबर हॉलमध्ये १९ ऑग ट १९३६ रोजी खट याच्या सुनावणीला ारंभ झाला. 
िकरोवहत्येच्या करणात झालेली िशक्षा भोगीत िझनोवीव व कामेनेव हे त्यावळेी कारागृहातच होते. 
त्याचं्यावर रा टर्दर्ोहाचा आरोप ठेवण्यात येऊन, त्याचं्या चौदा साथीदारासंह त्यानंा पुन्हा न्यायालयासमोर 
उभे करण्यात आले. त्यािंशवाय अन्य आरोपी होते टर्ॉट् की-रक्षकाचें एके काळचे मुख–इवान ि मन व, 
सजीर् ाच्कोव की व इ ाईम देर्इत्सर िझनोवीवचा सिचव गेर्गोरी ए दोिकमोव व त्याचा मदतनीस इवान 



 

अनुकर्मिणका 

बाकायेव व टर्ॉट् कीच्या दहशतवादी गटाचे मुख पाच ह तक ीट्  डेिवड, नाथन लुरे, मोईसे लुरे, 
कनोव बमर्न-युरीन व वलॅटाईन ओलबगर्. 

 
नंतर मा को-खटले’ हणून िस ीला आले या खट यापैंकी हा पिहला खटला होता. यावळेी 

पुढे आले या साक्षीपुरा यानंी रिशयातील कटकार थानी यंतर्णेच्या दहशतवादी कदर्ासंबधंीच्या गो ी सवर् 
उघडकीस आ या, व ते कदर् िचरडले गेले. पण त्याचबरोबर, ते संपूणर् कटकार थान पकडण्यात आले या 
टर्ॉट् कीवा ापुंरते िंकवा िझनोवीववा ापुंरते मयार्िदत नसून, त्याचंी पाळेमुळे दूरवर व खोलवर पसरली 
आहेत हेही प  झाले. 

 
खट यात जसजसे पुरावे पुढे आले व साक्षी झा या, तसतशी टर्ॉट् की व नाझी नेते यातंील 

जविळिकची खरी क पना थमच जनतेला येऊ लागली. सोिवएत अिभयोगी िविशन् की याने टर्ॉ कीवादी 
जमर्न ह तक वलॅटाईन ओलबगर् याच्या केले या उलट तपासणीत पुढे आलेले सत्य चागंलेच ध ादायक 
होते. 

 
िविशन् की : ीडमनब ल तु हाला काय मािहती आहे?

 
ओलबगर् : बिर्लनच्या टर्ॉट् कीवादी संघटनेचा तो ह तक होता. त्याला सोिवएत संघातही

पाठिवण्यात आले होते. 
 

िविशन् की : ीडमनचे जमर्न गु  पोिलसाशंी संबधं होते हे तु हाला माहीत होते काय? 
 

ओलबगर् : होय. त्याची मला क पना होती.
 

िविशन् की : जमर्न गु  पोिलस व जमर्न टर्ॉट् कीवादी यातील संबधं योजनाब  होते काय? 
 

ओलबगर् : होय; आिण ते सवर् टर्ॉट् कीच्या मागर्दशर्नानुसार होत होते.
 

िविशन् की : ते तु ही कशावरून हणता?
 

ओलबगर् : त्या दोहोमधील एक दुवा मी वत:होतो, व टर्ॉट् कीनेच माझे ते संबधं थािपत करून
िदले होते. 
 

िविशन् की : तुमचे कोणाशी संबंध थािपत के याचे हणता?
 

ओलबगर् : फािस ट गु  पोिलसाशंी.
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िविशन् की : हणजे गे टॅपोशी तुमचे संबधं होते हे तु हाला कबूल आहे असे हणायला हरकत नाही

होय ना? 
 

ओलबगर् : मी ते नाकारीत नाही.१९३३ पासूनच जमर्न टर्ॉट् कीवादी व फािस ट पोिलस यातं
प तशीर संपकर्  सुरू झाला होता. 

 
सोिवएत संघात वशे िमळवनू घेण्याकिरता दिक्षण अमेिरकेचा बनावट पासपोटर् त्याने कसा 

िमळिवला तेही ओलबगर्ने सािंगतले. ागमधील जमर्न गु  पोिलस तुकालेव की याच्या ारा त्याने तो 
िमळिवला होता.त्या संबंधात त्याचा बधूं पॉल ओलबगर् याची त्याला मदत झाली होती असे त्याने सािंगतले. 
 

‘तुमच्या भावाचेही गे टॅपोशी संबंध होते काय?’ िविशिन् कीने िवचारले. 
 
‘तो तुकालेव कीचा ह तक होता,’ 
 
हणजे फािस ट पोिलसाचंाच ह तक ना?’ 

 
‘होय!’ ओलबगर् उ रला. 
 
सोिवएत संघात आ यानंतर जमर्न इंिजिनयर ान्झ वईेट्झ याच्याबरोबर काम करण्याबाबत 

जमर्नी सोडण्यापूवीर् आप याला प  आदेश देण्यात आले होते. असे नाथान लुरे या टर्ॉट् की दूताने 
न्यायालयापुढे सािंगतले. 

 
‘हा ान्झ वईेट्  कोण?’ िविशन् कीने िवचारले. 
 
‘तो जमर्नीच्या नॅशनल सोशिल ट पक्षाचा सद य होता’ लुरेने सािंगतले. त्यावळेी ए  ए . या 

जमर्न संघटनेचा मुख असले या व नंतर गे टॅपोचा मुख बनले या िहमलरच्या आदेशानुसार तो सोिवएत 
संघात आला होता. 

 
‘ ान्झ वईे  त्याचा ितिनधी होता काय?’ 
 
 ‘िहमलरच्या आदेशानुसार दहशतवादी कृत्ये करण्यास तो सोिवएत संघात आला होता.’ 
 
या सवर् गो ी उघडकीला आ या तरी, आपली शभंर वषर् भरली अशी धा ती खऱ्या अथार्ने उज या 

गटाला व टर्ॉट् कीवादी नेत्यानंा वाटू लागली ती कामेनेवने िदले या कबुलीजबाबानंतर! त्याचं्या 
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कार थानाच्या यंतर्णेच्या अन्य तराबंाबत मािहती घाबरले या कामेनेवने आप या कबुलीजबाबात िदली. 
‘आमचे कार थान उघडकीला येईल याची शक्यता ओळखून, आमची कायर्वाही चालू राहावी या हेतूने 
आ ही एक छोटासा गट िनमार्ण केला होता. आमच्यातफ सोकोि नकोव व टर्ॉट् कीवा ातंफ सेरे याकोव 
व रादेक हे ते कायर् यश वीपणे करू शकतील असे आ हाला वाटत होते.१९३२–३३–३४ या काळात 
टर्ॉट् की व बुखािरन याचं्याशी मी वत: संपकर्  राखला. त्याचंी आ हाला सहानुभतूी होती. िरकोवही 
आमच्याच मताचा आहे असे आ ासन टर्ॉ कीने मला िदले.’ बुखािरनब ल तो हणाला की ‘त्याची 
राजकीय भिूमका आमच्यासारखीच असली तरी त्याची कायर् णाली व डावपेच याबाबत मातर् त्याची मते 
िभ  होती. पक्षात प े पणाने पाय रोवनू व यि श: पक्षनेतृत्वाचा िव ास संपादन करून, आतून तोडफोड 
करून कायर्भाग साधण्यावर त्याचा भर होता’ असे त्याने न्यायालयापुढे सािंगतले. 

 
काही आरोपींनी दयेची याचना केली तर काहींनी पुढे येईल त्याला सामोरे जाण्याची तयारी 

ठेवली. ‘ आमचे सवार्ंचे राजकीय महत्त्व व गतकाळ सारखा नाही. पण मारेकरी हणून आ ही सवर्च आता 
एकाच पातळीवर आलो आहोत. िनदान माझ्यापुरते तरी मी सागंतो की दयेची अपेक्षा िंकवा मागणी 
करण्याचा मला काहीही अिधकार नाही’ असे एके काळचा टर्ॉट् की– अंगरक्षकाचंा मुख देर्ईत्झर 
हणाला, तर, न्यायालयापुढे कबुलीजबाब देताना, टर्ॉट् कीमुळे त्याचे जीवन उध्व त झाले व नको ते 
भयंकर गुन्हे करण्यास टर्ॉट् कीने त्याला उ ु  केले हणून ी  डेिवडने टर्ॉट् कीला तळतळून 
िश याशाप िदले. 

 
२३ ऑग ट रोजी सोिवएत सव  न्यायालयाच्या ल करी शाखेने आपला िनकाल जाहीर केला. 

िझनोवीव, कामेनेव, ि मन व व अन्य १३ आरोपी यानंा दहशतवादी व रा टर्दर्ोही कृत्याकंिरता मृत्युदंडाची 
िशक्षा ठोठावण्यात आली. 

 
यानंतर एकाच आठव ाने यातकोव, रादेक, सोकोि नकोव व सेरे याकोव यानंा अटक 

करण्यात आली २७ स बर रोजी यगोदाला ए .के. ही.डी. च्या अध्यक्षाच्या पदावरून दूर करण्यात येऊन 
त्या पदावर बो शिवक पक्षाच्या कदर्ीय िनयंतर्क आयोगाच्या खास चौकशी सिमतीचा मुख ए .आ .येझोव 
याची िनयु ी करण्यात आली. ए .के. ही.डी. कायार्लयातून हकालप ी होण्याच्या आद या िदवशी 
िवष योग करून येझोवला मारण्याचा आसुरी यत्न यगोदाने केला. पण तो अपयशी ठरला. 

 
रिशयन कटवा याकंिरता तो अखेरचा क्षण होता. कोणत्याही क्षणी त्यानंा अटक होऊ शकते हे 

बुखािरन, िरकोव व टॉ की जाणून होते. त्यामुळे बाहेरून सोिवएत संघावर ह ा होईल याची वाट न 
पाहता त्यानंीच आता अखेरची िनणार्यक कायर्वाही करावी असा िवचार ते करू लागले. उरात धडकी 
भरले या टॉ कीने तर उघडउघड केर्मिलनवर सश  ह ा करावा असा स ा िदला. पण तशा 
कायर्वाहीकिरता पुरेशी िस ता झालेली नस याने तसे करणे धोक्याचे ठरेल असे इतराचें मत पडले. 
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यातकोव व रादेक याची तुरंुगात रवानगी होण्यापूवीर् उजवा गट व टर्ॉट् कीवादी याचं्या मुख 
नेत्याचं्या झाले या अखेरच्या बठैकीत सश  उठावाची िस ता करण्याचे िनि त करण्यात आले. या 
उठावाचे व संपूणर् कार थानी यंतर्णेचे मागर्दशर्न व संचालन पररा टर् खात्यातील उपमंतर्ी िनकोलाय 
केर्ि टन् की ाच्या हाती सोपिवण्यात आले. केर्ि टन् कीिवषयी अजून सरकारला संशय आलेला न हता व 
त्याचे टर्ॉट् कीशी व जमर्नाशंी िनकटचे संबधंही होते. त्यामुळे बुखािरन, िरकोव, टॉ की, यानंा अटक 
झाली तरी केर्ि टन् की िवरोधकाचं्या योजना कायार्िन्वत करण्याची जबाबदारी पार पाडू शकेल अशी त्याचंी 
अपेक्षा होती. 

 
त्याच्यावर सोपिवण्यात आलेली कामिगरी पार पाडण्याकिरता मदतनीस हणून नुकत्याच 

बिर्लनहून मा कोला परत आले या आकर् डी रोझेनगो झची िनवड केर्ि टन् कीने केली.उंच, गोरापान, 
िपळदार शरीरय ीचा, बिर्लन येथील सोिवएत पररा टर् यापार आयोग मुख हणून बरीच वष बिर्लनमध्ये 
रािहलेला सोिवएत शासकीय यंतर्णेत अनेक महत्त्वाच्या पदावंर काम केले या रोझेनगो ट ने त्याचे 
टर्ॉट् कीशी असलेले संबधं गु  राखण्याची अतोनात खबरदारी घेतली होती. एक टर्ॉट् कीवादी व १९२३ 
पासून जमर्न ल करी हेरखात्याचा ह तक [परकीय ह तके्षपाच्या यु ाच्या वळेी लाल सैन्याचा एक सेनापती हणून रोझेनगो ने 
काम केले होते. त्यानंतर जमर्नीतील सोिवएत दूतावासात यापारी ितिनधी हणून त्याला बिर्लनला पाठिवण्यात आले होते. १९२३ मध्ये 
टर्ॉट् कीने जमर्न ल करी हेरखात्याशी त्याचा संपकर्  साधून िदला. जमर्न हेरखात्याकडून त्याला िमळत असले या पैशाच्या मोबद यात 
(टर्ॉट् कीवा ाचं्या गु  बेकायदेशीर कारवायाकंिरता तो पैसा कामाला येत असे) रोझेनगो  जमर्नानंा सोिवएत वायुदलाब ल गु  मािहती 
पुरवीत असे. टर्ॉट् की त्यावेळी यु मंतर्ी अस याने ती मािहती त्याचं्याजवळ तयारच असे. टर्ॉट् कीवा ाचं्या कारवायात उघडपणे रोझेनगो ने 
कधीच भाग घेतला नाही. परंतु १९३४ मध्ये मातर् त्याने पररा टर् यापार के्षतर्ात िवघातक कारवाया सुरू करा यात असा संदेश त्याला टर्ॉट् कीने 
पाठिवला होता.त्यावेळी तो बिर्लनमधील सोिवएत यापारमंडळात पररा टर् यापार मंतर्ी होता. टर्ॉट् कीच्या आदेशनुसार काही काळ नाझी 
जमर्नीला तर नंतर जपानला लाभदायक ठरेल अशा कारे सोिवएत पररा टर् यापाराचे आयोजन त्याने केले १९३६ मध्ये रोझेनगो ला 

मा कोला माघारी बोलावण्यात आले होते.] हणून त्याने केले या कारवायाबं ल मािहती होती ती केवळ टर्ॉट् की व 
केर्ि टन् की यानंा! 
 

यानंतर उज या व टर्ॉट् कीवादी गटाचे िनयंतर्ण केर्ि टन् की व रोझेनगो  या दोन 
टर्ॉट् कीवादी जमर्न ह तकाचं्या हाती गेले. बऱ्याच चचनंतर, रिशयातील पचंम तंभीयानंी आता आपली 
अखेरची खेळी खेळण्याची– हणजे ल करी उठाव करण्याची वळे आली आहे असे त्या दोघानंी ठरिवले. 
त्या ल करी उठावाचे नेतृत्व करण्याकिरता िनवड करण्यात आली होती–सोिवएत संघाच्या सहा यक 
संरक्षण मंत्र्याची –माशर्ल तुखाचेव कीची! 
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करण २० 

 
न्यायालयीन चौकशीची अखेर 

 
 

सोिवएत संघाच्या त्या संकटकाळात, एके काळी रिशयाचा गर्ास घेण्यास िनघाले या नेपोिलयनची 
छाया पुन्हा रिशयन रा टर्ाला भेडसाव ूलागली. त्यावळेी त्या कॉिर्सकन ल करवा ाची भिूमका वठवीत होता 
तो लाल ल कराचा एक उ पद थ अिधकारी –माशर्ल िमखाईल िनको येिवच तुखाचेव की. रिशयातील 
एका ब ा जमीनदाराचा तो मुलगा झारशाहीत एक ल करी अिधकारी, व कर्ातंीनंतर लाल ल करातील 
एक नेता बनला होता. 

 
सु िस  अलेक्झादंर्ोिवच ल करी िशक्षण कदर्ातून पदवी पिरक्षा पास झालेला तुखाचेव की 

अत्यंत महत्वाकाकं्षी होता. ‘वयाच्या ितसा या वषीर् एक तर मी सेनापती बनेन नाहीतर आत्महत्या करून 
घेईन असे िव ाथीर् असताना तो हणे. पिह या महायु ात झारल करातील एक अिधकारी हणून 
आघाडीवर लढत असता १९१५ मध्ये तो जमर्नाचं्या हाती पडला.त्याच्याचबरोबर यु कैदी बनले या 
ले टनंट फेखाक या च अिधकाऱ्याने, एक अत्यंत बेदारकार, अिववकेी व बेसुमार महत्त्वाकाकं्षी य ी, 
असे वणर्न तुखाचेव कीचे केले होते.िनत्शचे्या तत्त्व ानाने त्याचे डोके भारले होते. ‘रिशयात िखर् न धमर् 
आणून पा ात्य सं कृतीच्या तावडीत रिशयाला नेऊन सोडणाऱ्या सट लािदिमरचा मला फार संताप येतो. 
आ ही आमच्या मूळच्या मूिर्तपूजेच्या अप  अस मार्लाच िचकटून रहायला हव ेहोते. पण ते सवर् अजूनही 
परत येईल. खातर्ी आहे मला त्याची!’ असे बोलताना त्याला अनेकानंी ऐकले होते. होऊ घातले या 
रिशयन कर्ातंीब ल तो हणे, ‘अनेकानंा ही कर्ातंी हायला हवी आहे. पण आपण लोक मुळातच मोठे 
आळशी व िवध्वसंक वृ ीचे आहोत.तशी कर्ातंी झालीच तर त्याचे पयर्वसान कशात होणार हे एका 
परमे रालाच ठाऊक!  मला वत: ला तर वाटते की घटनात्मक शासनप ती रिशयाकिरता एक शापच 
ठरेल. आप याला एखादा हुकुमशहाच पािहजे! ’ 

 
बो शिेवक कर्ातंीची तुतारी फंुकली जात असता जमर्नीतून िनसटून तुखाचेव की रिशयात परत 

आला; व त्यावळेी बो शिेवकािंवरु  ेत फौजा संघिटत करीत असले या झारकालीन ल करातील 
आप या सहकाऱ्यानंा जाऊन िमळाला.पण थोडेच िदवसात त्याने पगडी बदलली. ेत ल कराकडून 
काहीही साध्य होणे शक्य नाही, त्याचं्यात कोणी नेताही नाही असे वाटून त्याने बो शिेवकानंा जाऊन 
िमळण्याचे ठरिवले. िदिमतर्ी गोलम-बेक या आप या ेत ल करी िमतर्ाला तो हणाला, ‘तुला 
माझ्याबरोबर यायचे नसेल तर येऊ नकोस. पण मी जे करतो आहे तेच योग्य अस याची मला खातर्ी आहे. 
रिशया आता पूवीर्पेक्षा अगदी वगेळा होणार हे न ी!’ 
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१९१८ मध्ये तुखाचेव की वो शिेवक पक्षाचा सद य बनला, व लवकरच, यु मंतर्ी टर्ॉट् कीभोवती 
गोळा होणाऱ्या साहसी अिधकाऱ्यातं तो सािमल झाला. मातर् टर्ॉट् कीच्या राजकीय कार थानात वतःला 
फार गुंतवनू न घेण्याची त्याने खबरदारी घेतली. लाल ल करातील अननुभवी सैिनकाचं्या व अिधकाऱ्याचं्या 
तुलनेत तो िशिक्षत व अनुभवी अस याने त्या ल करातील ज्ये त्वाच्या पायऱ्या तो भराभर चढत गेला. 
रगँलिवरु  पिह या व पाच या लाल ल करी तुक ाचें नेतृत्व त्यानेच केले.डेिनिकनिवरु च्या 
मोिहमेतही त्याचा सहभाग होता.त्यानंतर पोिलश ल करािवरु च्या अपयशी ठरले या ितह यातही तो 
टर्ॉट् कीबरोबर होता. १९२२ मध्ये लाल ल करी िशक्षण कदर्ाचा तो मुख बनला. त्याच वषीर्, जमर्नीच्या 
वायमार सरकारशी सोिवएत सरकारने केले या रापोलो करारानंतर रिशया व जमर्नी यात झाले या 
ल करी वाटाघाटीतही त्याची भिूमका महत्वाची होती. 

 
त्यानंतरच्या काळात बो शिेवक गिनमी नेते माशर्ल बु ेनी व माशर्ल वोरोिशलोव याचें लाल 

ल करातील जे त्त्व सहन न होणाऱ्या झारकालीन यावसाियक ल करवा ाचं्या छो ाशा गटाचा 
तुखाचेव की नेता बनला. त्या गटात यािकर, कोकर् , उबोरेिवच व फे डमन हे लाल ल करातील सेनापती 
सामील होते. त्या सवार्ंना जमर्न ल करवादाचे िवलक्षण आकषर्ण होते.िशवाय, बिर्लन, लंडन व टोिकयो 
येथील िमिलटरी ॲटची ही.आ .पुतना, व जमर्न रा टर्ाचे उ तरीय ल करी अिधकारी सीक्ट व 
हामर टीन याचंा खास िमतर् जनरल जान बी. गामिर्नक हे टर्ॉट् कीवादी अिधकारी तुखाचेव कीचे अगदी 
िनकटचे सहकारी होते. 

 
पुतना व गामिर्नक याचं्या सहकायार्ने, लाल ल करातील जमर्नीला अनुकूल असले या 

अिधकाऱ्याचंा एक गट तुखाचेव कीने संघिटत केला. त्याला व त्याच्या सहकाऱ्यानंा जमर्न रा टर्ाशी 
टर्ॉट् की करीत असले या िहतगुजाची मािहती होती. पण ती केवळ एक राजकीय वरूपाची यव था 
आहे, टर्ॉट् कीच्या योजना यश वी हावयाच्या तर जमर्न–टर्ॉट् की हातिमळवणीला तुखाचेव कीचा 
ल करी गट व जमर्न ल कर े ी याचं्या युतीची जोड िमळाली पािहजे असे त्याचे मत होते. िहटलर 
अिधकारारूढ झा यानंतरही जमर्न ल करी नेते व तुखाचेव की यातंील संपकर्  चालूच रािहला. 

 
उजव ेव टर्ॉट् कीवादी याचंा गट संघिटत झा यापासूनच तुखाचेव कीकडे टर्ॉट् कीचे लक्ष लागले 

होते. त्याचं्या संपूणर् कार थानी यंतर्णेतील तुखाचेव की हा हुकुमाचा ए ा असून त्याचा वापर शतर्िूवरु  
अगदी िनणार्यक क्षणी करावयाचा अशीच त्याच्याब ल टर्ॉट् कीची धारणा होती. केर्ि टन् की व पुतना 
याचं्या ारा त्याने तुखाचेव कीशी सतत संबधं ठेवले होते. नंतर बुखािरन व तुखाचेव कीचा ल करी गट 
याचं्यातील यि गत दुवा हणून बुखािरनने टॉ काची नेमणूक केली होती. 

 
राजकारणी व िस ातंवादी याचं्याब ल तुखाचेव कीला वाटणारी तुच्छता टर्ॉट् की व बुखािरन 

चागंले जाणून होते; आिण त्याच्या महत्वाकाकें्षची त्यानंा धा तीही वाटत होती. त्याच्या ल करी गटाचा 
उपयोग आप या उि िस ीकिरता करून घेण्याच्या शक्यतेबाबत बुखािरन हणाला, –‘आपला उठाव 
ल करी गटाच्या पुढाकाराखाली होणार अस याने त्या गटाला भलतेच महत्व ा  होईल व 
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नेपोिलयन माणे तुखाचेव कीही आप यासारख्या सहकाऱ्यानंा शवेटी परा त करुन सवर् स ा बळकावनू 
बसेल की काय ही धा ती आहे. तुखाचेव की हा एक छुपा नेपोिलयनच आहे हे आपण लक्षात घेतले 
पािहजे; आिण नेपोिलयनने तेथील िस ातंवा ाचंी काय गत केली हे तर तु हाला माहीतच आहे.’ 
तुखाचेव की उठाव कोणत्या कारे घडवनू आणणार आहे असे बुखािरनने िवचारताच टर्ॉट् की हणाला– 
‘ते सवर् ल करी गटाने िनि त केले आहे. नाझींनी सोिवएत संघावर ह ा केला की लागलीच या ल करी 
अिधकाऱ्यानंी जमर्न ल कर े ींपुढे शरणागती पत्करावी व त्यानंा जाऊन िमळावे अशी योजना आहे. 
तत्संबंधीचा सवर् तपशीलही तुखाचेव की,पूतना,गामिर्नक व जमर्न अिधकारी यानंी तयार केला आहे.’ 
त्यावर बुखािरन हायसे होऊन हणाला, ‘तसे असेल तर बोनापाटर्सारखा धोका िनमार्ण होणार नाही अशी 
यव था करता येईल.’याचा अथर् टर्ॉट् कीच्या लक्षात न आ याने बुखािरन त्याला समजावनू सागंू लागला 
की ‘तुखाचेव की ल करी  हुकुमशाही थािपत करण्याचा डाव टाकील, एवढेच न हे तर 
कटकार थानातील राजकीय नेत्यानंा बळी देऊन जनतेचा पािंठबा िमळवनू घेण्याचाही एखादे वळेी यत्न 
करील; परंतु एकदा स ा हाती आली की यु ात अपयशी ठर याच्या गुन् ाकिरता (नाझींिवरु च्या 
ल ात सोिवएत संघाचा पराभव तर अटळच आहे.) त्यानंा जबाबदार धरून त्याचंा काटा काढणे 
आप याला कठीण होणार नाही; रा टर्भ ीचे आवाहन करून त्याचं्यािवरु  जनतेला आप या बाजूला 
वळवनू घेता येईल.’ 

 
१९३६ च्या ारंभी इंग्लंडचा राजा पाचवा जॉजर् याच्या अन्त्ययातेर्ला उपि थत राहण्याकिरता 

सोिवएत ल करी ितिनधी हणून तुखाचेव की लंडनला गेला.तत्पूवीर्, सोिवएत संघाचा ‘माशर्ल’ हा 
िकताब बहाल करून सोिवएत सरकारने त्याला गौरिवले होते. त्यामुळे त्याच्या वत:च्या मोठेपणाब लच्या 
क पना आकाशाकडे झेपाव या होत्या. सोिवएत राजवट उलथून पाडण्याचा व जमर्नी व जपान या 
रा टर्ाशंी झाले या ल करी युतीच्या आधारे संपूणर् जगावर भतु्व थािपत करण्याचा क्षण नजीक आला 
आहे अशी खातर्ी त्याला वाटू लागली. 

 
लंडनला जाताना तुखाचेव की थो ा वळेाकिरता वॉसार् व बिर्लन येथे थाबंला. तेथील ल करी 

उ ािधकाऱ्याशंी त्याने बोलणी केली. त्याचा आत्मिव ास इतका उफाळून आला होता की जमर्न 
ल करवा ाबं ल त्याला वाटणारे कौतुक उघडपणे दिर्शत करू नये एवढीही साधी दक्षता त्याने घेतली 
नाही. 

 
लंडनहून परतताना तो पॅिरस येथे उतरला. तेथे सोिवएत दूतावासाने आयोिजत केले या भोजन 

समारंभात बोलताना, पि मी लोकशाही रा टर्ाचं्या सहकायार्ने सामूिहक सुरक्षा साध्य करून घेण्याकिरता 
सोिवएत संघ करीत असले या यत्नावंर त्याने उघड उघड ह ा चढिवला. त्यामुळे सवर् उपि थतानंा व 
युरोपीय राजनीती ानंा चागंलाच ध ा बसला. भोजन चालू असता त्याच्या शजेारी बसले या िनकोलस 
िततुले कू या रुमािनयन पररा टर् मंत्र्याला तुखाचेव की हणाला – ‘मंतर्ीमहोदय, गेर्ट ि टन व ान्स या 
सारख्या जुनाट व राजकीय महत्त्व संपु ात आले या रा टर्ाशंी तुमच्या रा टर्ाचे भिवत य िनगडीत करण्यात 
तुमची फार मोठी चूक होत आहे. तु ही–आ ही आता वळायला पािहजे ते नव-जमर्नीकडे. काही काळ तरी 
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युरोप खंडाच्या राजकारणाचे नेतृत्व तेच रा टर् करणार आहे. आपणा सवार्ंचेच संरक्षण िहटलरच्या मदतीने 
होऊ शकेल याची मला खातर्ी आहे!’ तुखाचेव कीचे हे व य त्या भोजन समारंभाला उपि थत असलेला 
पॅिरस येथील रुमािनयन दूतावासाचा वृ सेवा मुख ई ाचानन ऐसेझ या रुमािनयन मुत्स ाने त्यावळेी 
नमूद केले होते. िशवाय, त्या संगी उपि थत असलेली सु िस  पतर्कारिवदुषी गेनेवीव ताबोई िहने ‘दे 
कॉल मी कॅसडर्ा’ या आप या गंर्थात तुखाचेव कीसंबधंी केलेली न द उ ेखनीय आहे ती हणते–‘राजा 
पचंम जॉजर् याच्या अन्त्यसं कारानंतर दुसरे िदवशी माझी तुखाचेव कीशी भेट झाली, ती शवेटचीच. 
सोिवएत दूतावासातील त्या भोजनसमारंभात तो रिशयन जनरल (तुखाचेव की), पोिलिटस, िततुले कू, 
हेिरयट, बॉनकर याचं्याशी सतत बोलत होता. तो नुकताच जमर्नीला जाऊन आला होता व नाझींची बेफाम 
तुती करीत होता; आिण युरोपची बडी रा टर्े व नाझी जमर्नी यातील वायुदल करारासंबधंी बोलताना 

‘मादाम ताबोई, ते नाझी तर आजच अगदी अिंजक्य आहेत’ असे मला वारंवार सागंत होता. 
 
‘इतक्या खातर्ीपूवर्क नाझींच्या े त्वाब ल तो का बोलत होता? तो जमर्नीला गेला असता जमर्न 

मुत्स ानंी त्याच्या केले या भ य वागतामुळे तो हुरळून गेला होता का? ते काहीही असले तरी 
नाझींच्याब लचे त्याचे कौतुक व उ हास पाहून केवळ माझ्याच मनात अ व थता व धा ती दाटली असे 
न हे तर इतर अनेकावंरही तशीच ितिकर्या झाली. उपि थत पाहुण्यापैंकी एक सु िस  मुत्स ी 
तुखाचेव कीचे ते बोलणे ऐकून माझ्या कानात हळूच कुजबुजला, ‘ही तर कमालच झाली! िनदान इतर 
रिशयनानंा तरी असेच वाटत नसेल अशी मी आशा करतो! ’ 

 
ऑग ट १९३६ मध्ये टर्ॉट् की–िझनोवीव–दहशतवादी गटाच्या खट याचेवळेी उघडकीस आलेले 

खळबळजनक सत्य व त्यापाठोपाठ यातकोव व रादेक यानंा झालेली अटक यामुळे तुखाचेव की चागंलाच 
धा तावला. त्याचं्या कटकार थानासंबधंीच्या योजनात आता पु कळच बदल करावा लागेल असे त्याने 
केर्ि टन् कीला सािंगतले. सोिवएत संघावर पररा टर्ाचा ह ा होईपयत ल करी गटाने कोणतीही हालचाल 
करू नये असे पूवीर् ठरले होते. परंतु ान्स–रिशया पर पर मदतीचा करार, मािदर्दचा अनपेिक्षत बचाव 
अशा आंतरार् टर्ीय घटनामुंळे पररा टर्ाचा सोिवएत संघावरील ह ा लाबंणीवर पडत अस याने देशातील 
कटवा यानंी आता ठर या वळेेपेक्षा अगोदरच उठाव करणे आव यक झाले आहे, तसा उठाव अंतगर्त 
के्षतर्ात झाला तर जमर्नी आप या रिशयन िमतर्ाचं्या मदतीला न ीच धावनू येईल असे तुखाचेव कीने 
केर्ि टन् कीला पटिवले. कायर्वाहीची त्वरा करण्याबाबत टर्ॉट् कीला िनरोप पाठिवण्याची यव था 
करण्याचे केर्ि टन् कीने कबूल केले. त्यानुसार, बऱ्याच टर्ॉट् कीवा ाचंी धरपकड झालेली असली तरी त्या 
गटाच्या श ीला अ ाप ध ा लागलेला नाही; ते हा उठाव करता येऊ शकेल, परंतु यशिस ीकिरता 
परकीय ह ाही लवकरात लवकर हावा अशी यव था हायला पािहजे, असा िनरोप टर्ॉट् कीला 
केर्ि टन् कीने पाठिवला.‘परकीय ह ा’ हणजे नाझींचा सोिवएत संघावरील ह ा हे उघडच होते. 

 
टर्ॉट् कीला िनरोप पाठिव यानंतर थो ाच िदवसानंी नो हबर १९३६ मध्ये काँगेर्स ऑफ सोिवएत्

ची आठवी असाधारण सभा चालू असता तुखाचेव कीने केर्ि टन् कीला बोलणे करण्याकिरता थोडे बाजूला 
नेले. ‘सोिवएत सरकारचे अटक सतर् चालूच आहे,’ उ ेिजत मनःि थतीतील तुखाचेव की केर्ि टन् कीला 
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सागंत होता, ‘आिण आप या कार थानी यंतर्णेच्या खालच्या तरावरील लोकानंा पकडूनच ते थाबंतील 
असे लक्षण िदसत नाही. टर्ॉट् कीचा ल करी मध्य थ पुतना याला अटक झालेली आहे; व या सवर् 
कारामागे फार मोठे कटकार थान दडलेले अस याची टािलनची खातर्ी झालेली असून त्यािवरु  
कठोर कायर्वाही करण्याचा त्याचा िनधार्र आहे. यातकोव व अन्य टर्ॉट् कीवा ाचें गुन्हे िस  करणारे 
भरपूर पुरावे त्याच्याजवळ आहेत. पुतनाची अटक व ए .के. ही.डी.च्या अध्यक्षपदावरून यगोदाची 
हकालप ी या दोन्ही घटनावंरून एक गो  प  होते ती ही की सोिवएत अिधकाऱ्यानंा आप या 
कटकार थानाचा पूणर् सुगावा लागलेला आहे; आणखी त्यानंा कोणता पुरावा सापडेल व त्याचें हात 
कोठपयत पोचतील याचा नेम नाही. आप या सवर् योजनाचंा अंत अनथार्त होणार की काय कळत नाही; 
‘अशा पिरि थतीत तात्काळ कायर्वाही करणे हा एकच इलाज मला िदसतो.’ असे तुखाचेव की हणाला. 
आता अिधक वळे न घालवता त्यानंी ताबडतोब उठावाब ल िनणर्य घ्यावा व त्याकिरता सवर् श ी पणाला 
लावावी अशी िनकड त्याने लावली. 

 
यावर केर्ि टन् कीने रोझेनगो ट् शीही चचार् केली. तुखाचेव कीचे हणणे बरोबर अस याचे त्या 

दोघाचेंही मत होते. त्यामुळे परकीय ह याची वाट न पाहता ल करी उठाव करण्याच्या तुखाचेव कीच्या 
िन याब ल टर्ॉट् कीला पुन्हा कळिवण्यात आले. त्याच पतर्ात त्या उठावाच्या राजकीय डावपेचाबंाबतही 
काही महत्त्वाच्या मु ाचंा उ ेख केर्ि टन् कीने केला. त्याने िलिहले– 

 
 ‘ल करी उठावाची आपली खरी उि े आपण गु  राखली पािहजेत. जनता, ल कर व परकीय 

रा टर्े यानंा उ ेशून आपण उघड िनवदेने केली पािहजेत.पिहली महत्त्वाची गो  हणजे जनतेला उ ेशून 
काढावयाच्या आप या िनवदेनात सध्याची समाजवादी यव था उलथून पाडण्याचे आपले उि  आहे असा 
पुसटसाही उ ेख कोठे येता कामा नये; आपण सोिवएत बडंखोर आहोत, व एक अपकारक व अकायर्क्षम 
सोिवएत शासन उलथून पाडून त्याऐवजी एक क याणकारी व कायर्क्षम सोिवएत सरकार थािपत 
करण्याचा आपला हेतू आहे असेच िचतर् आपण रंगिवले पािहजे. यापेक्षा अन्य कोणत्याही गो ीची वाच्यता 
आपण करता कामा नये.’ 

 
 टर्ॉट् कीने यावर पाठिवलेले उ र केर्ि टन् कीला िडसबर अखेरी िमळाले. केर्ि टन् कीने केले या 

सवर् सूचना टर्ॉट् कीला मान्य होत्या. आता अिधक िवलंब न करता ल करी गटाने त्वरीत कायर्वाही 
करायला पािहजे असेच त्यालाही यातकोवच्या अटकेनंतर वाटू लागले होते. केर्ि टन् कीचे पतर् 
िमळण्यापूवीर्च त्याने रोझेनगो ट् ला तसे कळिवलेही होते. 

 
‘टर्ॉट् कीचे उ र येताच आ ही त्यक्षपणे उठावाच्या तयारीला ारंभ केला. तुखाचेव कीला 

कायर्वाहीबाबत पूणर् मोकळीक देण्यात आली,’ केर्ि टन् कीने नंतर आप या िनवदेनात सािंगतले. 
 

टर्ाॅट् कीवादी कदर्ाचा खटला 
 



 

अनुकर्मिणका 

एकीकडे टर्ॉट् की-केर्ि टन् की याचं्या या योजना आकाराला येत असता त्याचवळेी सोिवएत 
सरकारही कायर् वण होत होते. सोिवएत सरकारिवरु चे कार थान हणजे केवळ देशातील डा याचंा 
िवरोध नसून त्याची पाळेमुळे फार दूरवर पसरलेली आहेत, त्या कटाची मुख्य कदेर् रिशयात न हे तर 
बािर्लन व टोिकयोत होती हे िझनोवीव–कामेनेव याचं्या जबानीवरून िनिर्ववादपणे िस  झाले होते. चौकशी 
चालू असता एकंदर कटकार थानासंबंधीचा जसजसा अिधकाअिधक पुरावा व तपशील सरकारच्या हाती 
येऊ लागला तसतसे ॲिक्सस पचंम तंभाचे खरे वरूप सोिवएत सरकारला प  होत गेले. 

 
२३ जानेवारी १९३७ रोजी मा को येथे सोिवएत संघाच्या सव  न्यायालयाच्या ल करी शाखेपुढे 

यातकोव, रादेक, सोकोि नकोव, शे तोव, मुरालोव व जमर्न व जपानी गु हेरासंह त्याचें बारा कटवाले 
सहकारी याचं्यावर रा टर्दर्ोहाच्या आरोपावरून खट याला ारंभ झाला. टर्ॉट् कवादी कदर्ाच्या त्या 
सद यानंी त्याचं्यावर ठेवण्यात आलेले आरोप तोपयत साफ नाकबलू केले होते. पण त्याचं्यािवरु  
सरकारतफ न्यायालयापुढे ठेवण्यात आलेला पुरावा इतका सबळ व िबनतोड होता की एकामागून एक त्या 
आरोपींनी घातपाती व दहशतवादी कृत्याचें आयोजन व मागर्दशर्न के याची व टर्ॉट् कीच्या आदेशानुसार 
जमर्नी व जपानशी संपकर्  राख याची कबुली िदली. परंतु न्यायालयापुढील ारंभीच्या तपासणीत त्यानंी 
संपूणर् कार थानाचा गौ य फोट मातर् केला नाही. ल करी गटाच्या अि तत्वाब ल त्यानंी चकार श दही 
उ ारला नाही, की केर्ि टन् की िंकवा रोझेनगो ट्  याचंा नामिनदशही केला नाही. खट याचे कामकाज 
चालू असतानाच, एकूण कार थानातील ज्या सवार्त महत्वाच्या गटाने स ा काबीज करण्याकिरता 
उठावाची िस ता चालिवली होती त्या गटाब ल त्यानंी पूणर् मौन बाळगले. 

 
पूवीर् पररा टर् खात्याच्या पौवार्त्य िवभागाचे कामकाज साभंाळणारा उपमंतर्ी सोकोि नकोव याने 

तुरंुगात असताना, हेसशी त्याचंा झालेला करार, सोिवएत संघाच्या िवघटनाची व सोिवएत राजवट 
उलथून पाडून त्याऐवजी फािस ट हुकुमशाही थािपत करण्याची त्यानंी आखलेली योजना याब ल 
कबूली िदली होती. न्यायालयासमोर त्याने सािंगतले-‘फािसझम हणजे भाडंवलशाहीचे सवार्त सुसंघिटत 
वरूप आहे, व शवेटी फािसझम संपूणर् जग गर्ासणार व आप यालाही नामोहरम करणार असे आमचे मत 
होते. त्यामुळे फािसझमशी तडजोड करण्यात सू पणा आहे असे आ ही ठरिवले. ‘सवर्नाश ेसमुत्प े अघ्य 
त्यजितपिंडतः’ हा िवचार आ हाला राजकीय दृ ा शहाणपणाचा वाटला.’ 

 
यातकोव हा टर्ॉट् कीवादी कदर्ाचा पुढारी होता याची कबुली खु  यातकोवने िदली. सव  

रा टर्ीय आिर्थक मंडळाच्या त्या माजी सद याने, अगदी शातंपणे, िवचारपूवर्क, मोजक्याच श दात, अटक 
होईपयत तो घातपाती व दहशतवादी कारवायाचें प तशीरपणे मागर्दशर्न करीत होता हे मान्य केले. हा 
कबुलीजबाब देताना न्यायालयासमोर उ या असले या यातकोवचा लाबंट, रोडकासा, िफक  चेहरा 
पूणर्पणे िनिर्वकार होता. ‘िशक्षण कदर्ात िव ाथ्यार्ंसमोर भाषण देणाऱ्या एखा ा ोफेसरासारखा तो िदसत 
होता’ असे भा य त्याब ल न्यायालयात उपि थत असले या जोसेफ ई.डेिवस या अमेिरकन राजदूताने 
केले आहे. 

 



 

अनुकर्मिणका 

टर्ॉट् कवा ानंी जमर्नी व जपान याचं्याशी कसा संपकर्  साधला हे यातकोवकडून काढून घेण्याचा 
िविशन् कीने पु कळ यत्न केला. परंतु यातकोवने दाद िदली नाही. 
 

िविशन् की : ‘रातैचक हा जमर्न ह तक आहे ही गो तुमच्याजवळ उघड करण्याइतपत िव ास
तुमच्याब ल त्याला कशामुळे वाटला?’  

  
यातकोव : ‘दोन माणसे त्याब ल माझ्याशी बोलली.’ 

  
िविशन् की : ‘पर पर संपकर्  साधण्याच्या हेतूने त्याने थम तु हाला त्याचंी ओळख पटवनू िदली

की ते काम थम तु ही केले? ’ 
  
यातकोव : ‘कदािचत त्या दोन्ही गो ी एकदमच झा या असतील.’

  
िविशन् की : ‘ थम तु ही वतःची ओळख पटवनू िदली का? ’
  
यातकोव : ‘ थम कोण–तो की मी, क बडी की अंडे, हे सागंणे किठण आहे.’ 
 
या खट याबं ल आप या ‘इन्साईड युरोप ’या गंर्थात जॉन गंथर िलिहतो–‘सवर् आरोपी एकच 

कथा सागंत होते कसाया पुढे उ या करण्यात आले या म ा माणे ते अगदी असहा य व हीनदीन बनले 
होते हा सवर्तर् पसरलेला समज अजीबात सत्याला धरून नाही. सोिवएत अिभयोगीशी ते आडमुठेपणाने 
हु त घालीत होते व अगदी नाईलाज होईल तेवढेच कबूल करीत होते . . .’ 

 
खटला जसजसा पुढे सरकला व एकंदर साक्षीपुरा यातून यातकोव हा अत्यंत उल ा काळजाचा 

राजकीय मारेकरी व रा टर्दर्ोही अस याचे जसे िनिर्ववादपणे िस  होऊ लागले तसा तसा वरवर शातं व 
संयिमत वाटणाऱ्या यातकोवच्या आवाजात अ व थता व िनराशा डोकाव ूलागली. त्याच्यिवरु  सादर 
करण्यात आले या काही पुरा याने तर त्याला ध ाच बसला. त्याच्या वागण्यातील उ ामपणा व 
आडमुठेपणा हळूहळू नाहीसा झाला; आिण अटक होण्यापूवीर्च टर्ॉट् कीच्या नेतृत्वाब ल त्याला साशकंता 
वाटू लागली होती, हेसशी टर्ॉट् कीने करार करावा हे त्याला पसंत पडले न हते; तो जणू एका चकर् यहूात 
सापडला होता व त्यातून बाहेर पडण्याचा मागर् शोधण्याकिरता तो धडपडत होता असे तो बोलू लागला. 
शवेटी, न्यायालयासमोर त्याने आवजूर्न सािंगतले– 

 
‘होय! बऱ्याच वषार्ंपासून मी एक टर्ॉट् कीवादी होतो. टर्ॉट् कीवा ाचं्या हातात हात घालून मी 

काम केले. पण न्यायाधीश महाराज, ज्यावळेी टर्ॉट् कीवादाच्या गुदमरून टाकणाऱ्या भमूीगत जगात मी 
काम करीत होतो त्यावळेी रिशयात काय घडत होते, उ ोगके्षतर्ात कोणते कर्ािंतकारी बदल घडून येत होते 
याची मला जाणीव न हती असे आपण समजू नये. तु हाला खरे सागंायचे तर टर्ॉट् कीवादाच्या गुन्हेगारी 



 

अनुकर्मिणका 

जगातून बाहेर पडून मी जे हा दैनंिदन कामकाजाकडे वळत असे त्यावळेी एक कारे सुटका झा यासारखे 
मला हायसे वाटत असे. माझ्या यि मत्वाच्या या दोन बाजू केवळ यावहािरक बाजूपुरत्या मयार्िदत 
न हत्या, तर माझ्या अंतमर्नातही एक कारचे ं  सुरू होते. थो ा वळेातच आपण आपला िनकाल 
जाहीर कराल, ते हा न्यायाधीश महाराज, एक गो  तरी आपण माझ्यापासून िहरावनू घेऊ नये–ती हणजे 
माझ्या गुन्हेगारी गतकाळाचे सवर् बधं तोडून टाकण्याची श ी माझ्यात िनमार्ण झाली आहे असा िव ास 
आप याला वाटतो, असे मानण्याचा अिधकार मला असू ावा.’ मातर् हे सवर् बोलत असता त्याचं्या 
कार थानाच्या कायर्वाहीसंबधंी िंकवा त्याचं्या संघटनेच्या सद यासंबधंी एक अवाक्षरही त्याच्या त डून 
बाहेर पडले नाही. 

 
आरोपींपैकी िनकोलाय मुरालेव हा एक आंडदाडं पुरुष होता. एके काळी तो मा को ल करी 

िशबदंीचा सेनापती होता व १९३२ पासून उरल के्षतर्ात शे तोव व जमर्न तंतर्  याचं्या बरोबरीने त्याने 
टर्ॉट् काईट कदर्ाच्या कारवायाचें मागर्दशर्न केले होते. त्याने िदलेली मनमोकळी जबानी िवचारात घेऊन 
न्यायधीशानंी त्याला दयेची भीक घालावी अशी त्याची िवनंती होती. अटक झा यानंतर त्याच्या अंतमर्नात 
झगडा सुरू झाला व कोणताही आडपडदा न ठेवता संपूणर् सत्य न्यायालयापुढे उघडे करायचे त्याने 
ठरिवले अस याचे त्याने सािंगतले. तो हणाला, ‘माझ्या बचावाकिरता वगेळे काहीही मला सागंावयाचे 
नाही, कारण त्याकिरता माझ्याजवळ आव यक तो पुरावा नाही. मला फसवनू कोणी टर्ॉट् की संघटनेच्या 
जा यात मला ओढले असा आरोप मी कोणावरही करणार नाही. त्याब ल मला कोणाला दोषही ायची 
इच्छा नाही. दोष असलाच तर तो माझा वतःचाच आहे. हा गुन्हा मी केला हे माझे दुदव होय!’ 

 
आप या जाड िंभगाचं्या च याआडून न्यायालयातील गदीर्कडे लुकलुकत्या डो यानंी पाहणारा 

रादेक थम अगदी मवाळ आिण गोडबो या वाटला तरी िविशन् की त्याची उलटतपासणी करू लागताच 
त्याचे औधत्य व दुरु रे करण्याची त्याची ढब प  झाली. यातकोव माणेच पण काहीशा अिधक 
ाजंलपणे त्याने आप या रा टर्दर्ोही कारवायाचंी कबुली िदली; एवढेच न हे तर नाझी जमर्नी व जपान 
याचं्याशी झाले या कराराची रूपरेषा कळिवणारे टर्ॉट् कीचे पतर् त्याला िमळाले ते हाच, हणजे अटक 
होण्यापूवीर्, टर्ॉट् कीचे नेतृत्व व त्याचा पक्ष झुगारून देऊन त्याचे संपूणर् कार थान उघडे करून सागंण्याचे 
त्याने ठरिवले होते व ते कसे करायचे याब ल बरेच िदवस त्याच्या मनाची घालमेल सुरू होती असे त्याने 
सािंगतले. त्यावर िबिशन् कीने त्याला िवचारले–मग तु ही काय ठरिवले? 
 
रादेक : पिहली गो  हणजे पक्षाच्या कदर्ीय सिमतीकडे जाऊन सवार्ंची नाव े सागंनू िनवदेन

करायला हव े होते.पण मी तसे केले नाही. मी ओ.जी.पी.य.ूकडे जाण्यापूवीर् 
ओ.जी.पी.य.ूच माझ्याकरता आले. 
 

िविशन् की : मोठे मािर्मक उ र आहे तुमचे!
 

रादेक : मािर्मक न हे दुदवी! 



 

अनुकर्मिणका 

 
शकंाकुशकंानंी मनाची कुतरओढ होत असलेले, व एकीकडे सोिवएत राजवटीब ल िव ास तर 

दुसरीकडे कर्ािंतकाळापासून ज्या गटाचा तो सद य होता त्या डा या िवरोधी गटाब ल िन ा अशा कातर्ीत 
सापडलेले एक दुभगंलेले य ीमत्व, असे वत:चे िचतर् रादेकने रंगिवले. परकीय रा टर्ाचं्या शतर्तु्वापुढे 
सोिवएत सरकार िटकाव धरू शकणार नाही याची त्याला खातर्ी होती, मातर् पिह या पचंवािर्षक 
योजनेिवरु  लढा देण्याबाबत त्याचे टर्ॉट् कीवा ाशंी मतभेद होते, व परकीय हेरखात्याशी टर्ॉट् कीने 
थािपत केलेले संबधं व अ े ड रोझेनबगर् व रुडॉ फ हेस याचं्याशी त्याने केले या वाटाघाटी याब ल 

त्याला कळले ते तो करार होऊन गे यानंतर, असे तो हणाला. एकंदर कार थानाब ल मािहती व 
गुन् ाची कबुली त्याने का िदली याब ल त्यानें सािंगतले–‘दोन अडीच मिहने मी तपासणी अिधकाऱ्यानंा 
चागंलेच तर् त करून सोडले. चौकशी चालू असता सोिवएत अिधकाऱ्यानंी आमचा छळवाद केला की काय 
असा न येथे उपि थत केला गेला आहे. याबाबत एक गो  मी करू इिच्छतो ती ही की छळवाद झालाच 
असेल तर तो माझा न हे तर तपासणी अिधकाऱ्याचंा. खोटे नाटे सागंून बरीच िनरथर्क शोधाशोध करण्यास 
मी त्यानंा भाग पाडले. आमच्यापैकी कोणी कोणी गुन्हा कबलू केला, त्यानंी काय कबूल केले हे जाणून 
घेण्याच्या हेतूने उलट सुलट उ रे देऊन तपासणी अिधकाऱ्याकंडून मािहती काढून घेण्याचा मी यत्न 
केला. शवेटी एक िदवस मुख चौकशी अिधकारी माझ्याकडे आला व मला हणाला, की ‘सवर् आरोपींपैकी 
कबुलीजबाब न िदलेला आता एकटा तूच उरला आहेस. आता तू कशाची वाट पाहात आहेस? जे तुला 
सागंायचे असेल ते सागंून का टाकीत नाहीस?’ हे जे हा मला कळले ते हा दुसरेच िदवशी कबुलीजबाब 
देण्याचे मी मान्य केले.’ 

 
३० जानेवारी १९३७ रोजी न्यायाधीशानंी त्याचंा िनकाल जाहीर केला. सवर् आरोपी हे जमर्न व 

जपानी फािस टाचें ह तक असून, हेरिगरी व घातपाती कृत्ये करून व रिशयाचा देश बळकािवण्याबाबत 
परकीय रा टर्ानंा मदत करण्याची योजना आखून त्यानंी रा टर्दर्ोह के याचे िस  झाले अस याचे घोिषत 
करण्यात आले. यातकोव, मुरालोव, शे तोव व अन्य १० आरोपी यानंा मृत्युदंडाच्या तर रादेक, 
सोकोि नकोव व इतर दोन ह तक यानंा दीघर् मुदतीच्या कारावासाच्या िशक्षा ठोठावण्यात आ या. 

 
खट याची सुनावणी संप यानंतर केले या समारोपाच्या भाषणात २८ जानेवारी १९३७ रोजी 

सोिवएत अिभयोगी िविशन् की हणाला,– 
 
‘टर्ॉट् की व यातकोव याचं्या मागर्दशर्नाखाली परकीयाशंी हातिमळवणी करून ज्या उि ानंी या 

मंडळींनी घातपाती व दहशतवादी कृत्ये केली, ती उि े साध्य झाली असती तर केवळ आप याच न हे तर 
आप याबरोबर आज शातंतेकिरता धडपडणाऱ्या इतरही रा टर्ाचं्या िहतसंबंधावर अत्यतं िवघातक पिरणाम 
झाला असता. जागितक शातंता िटकावी असे ज्या रा टर्ानंा वाटते त्या रा टर्ाचं्या सरकारानंी त्याचं्या रा टर्ातं 
फािस ट गट घडवनू आणीत असले या घातपाती व दहशतवादी कारवाया हाणून पाडण्याचे सवर्तोपरी 
यत्न करावेत असे आमचे त्यानंा कळकळीचे आवाहन आहे; कारण ती मंडळी आज शातंतेला, एवढेच न हे 
तर संपूणर् मानवतेच्या िहतसंबधंाना सुरंुग लावीत आहेत.’ 



 

अनुकर्मिणका 

 
िविशन् कीच्या या आवाहनाला रिशयाबाहेर मुळीच िस ी िमळाली नाही. काही ागितक 

िवचारसरणीचे मुत्स ी व वृ पतर्कार मातर् त्याच्या श दाचें महत्त्व जाणून होते. 
 
मा को येथील अमेिरकेचा राजदूत जोसेफ ई.डेिवस हा या खट यामुळे चागंलाच भािवत झाला. 

खटला चालू असता तो दररोज न्यायालयात हजर असे. दुभा याच्या मदतीने सवर् साक्षीपुरावे त्याने 
काळजीपूवर्क समजून घेतले. डेिवस वतः एक वकील होता. त्याने िविशन् कीबाबत केलेले भा य लक्षणीय 
आहे. एक कूर्र राक्षसी तपासनीस असे जे िविशन् कीचे वणर्न आज सोिवएतिवरोधी चारक सवर्तर् करीत 
आहेत ते पूणर्पणे असत्य असून होमर युिंमग्ज माणे िविशन् की हा मोठा शातं, संयमी, िनःपक्षपाती, 
बुि वान व कायर्क्षम वकील अस याचे त्याच्या त्ययाला आले; रा टर्दर्ोहाचे ते खटले चालिवण्याच्या 
त्याच्या प तीब ल एक वकील हणून त्याच्याब ल डेिवसला केवळ कौतुकच न हे तर आदरही वाटला 
असे त्याने नमूद केले आहे. 

 
२७ फे ुवारी १९३७ रोजी अमेिरकन पररा टर् सिचव कॉडल हल याला पाठिवले या एका खाजगी 

खिलत्यात राजदूत डेिवस याने कळिवले की मा को खट याचें िनकाल पूणर्पणे न्या य होते असे केवळ 
त्याचेच न हे तर मा कोमधील अन्य सवर् परकीय मुत्स ाचेंही मत आहे. त्याने िलिहले–‘मी येथे परकीय 
राजनैितक सेवतेील सवार्ंशी न हे, पण बहुतेक सवर् अिधकाऱ्याशंी बोललो. सोिवएत सरकार उलथून 
पाडण्याचा फार गंभीर वरूपाचा कट रचण्यात आलेला होता हे या खट यावरून िनःसंशयपणे िस  
झालेले आहे असेच, एक संभा य अपवाद वगळता, अन्य सवार्ंचे मत पडले.’ 

 
परंतु डेिवसच्या त्या मताला िस ी देण्यात आली नाही. सोिवएत रिशयातील पंचम तंभाब लचे 

सत्य लपवनू ठेवण्यात आले.११ माचर् १९३७ रोजी राजदूत डेिवस याने त्याच्या मा को रोजिनशीत केलेली 
न द त्या दृ ीने मोठी सूचक आहे. तो िलिहतो -‘दुसरा एक मत्सुदी XXX याने तर काल माझ्याजवळ एक 
मोठे उ बोधक िवधान केले. मा को खट याब ल चचार् चालू असता तो हणाला की ‘हे सवर् आरोपी 
गुन्हेगार आहेत याब ल ितळमातर्ही शकंा नाही; खट याचे वळेी न्यायालयात हजर असले या आप या 
सवार्ंचेच त्याब ल एकमत आहे. परंतु सोिवएत संघाबाहेर मातर्, तो सवर् कार हणजे एक फार मोठा बनाव 
होता–देखावा होता असेच सवार्ंना वाटते असे वृ पतर्ातील बात यावंरून वाटते. अथार्  ते सवर् खटले 
हणजे बनाव नाही हे त्याला वतःला चागंले ठाऊक असले तरी बाहेरच्या जगाला तसे वाटाव ेहेच योग्य 
आहे असेही तो पुढे हणाला.’ [युरोप व अमेिरकेतील टर्ॉट् की अनुयायानंी, मा को खटले ही टािलनच्या टर्ॉट् की ेषाची, त्याच्या 
‘पौवार्त्य’ सूडबु ीची पिरणती आहे असा अप चार त्याचं्या अनेक िनवेदनातूंन, पतर्कातूंन, लेखातूंन अिवरतपणे चालिवला. अनेक सु िस  
वृ पतर्ातं व िनयतकािलकातं त्याचंी पोच होती. अमेिरकेत फॉिरन अफेअसर् ॉटर्लीर्, रीडसर् डायजे ट, सटॅड इि हिंनग पो ट, अमेिरकन मक्युर्री, 
न्ययूॉकर्  टाई स अशा अनेक वृ पतर्ातूंन व िनयतकािलकातूंन त्याचें लेख व िनवेदने िस  झाली. अनेक टर्ॉट् की–िमतर्ाचें या खट यावरील भा य 
रेिडओवरूनही सृत झाले. अशा मंडळीपैकी मुख होता तो पूवीर्चा टर्ॉट् कीचा अमेिरकन ितिनधी व अिधकृत अनुवादक मकॅ्स ई टमन. तसेच, 
एके काळी सोिवएत पररा टर् मंतर्ालयात असलेला व आता िफतूर झालेला अलेक्झाडंर बमार्ईन, अमेिरकन ल करािवरु  रा टर्दर्ोही कटकार थान 
के याच्या गुन् ाकिरता १९४१ मध्ये फेडरल कोटार्ने ज्याला िशक्षा िदली तो टर्ॉट् कीचा वकील अलबटर् गो डमन; सु िस  सोिवएत िवरोधी 
चारक व हीअ टर् ेसमध्ये लेखन करणारा आयझॅक डॉन लेवीन अशा अनेक लेखकानंी व पतर्कारानंी या खट याच्या संदभार्त सोिवएत 
संघािवरु  नाना कारे अप चार व टीका याचंी झोड उठवनू िदली. ‘द मनेॅजेिरयल िर हो यशून’चा लेखक, सु िस  टर्ॉट् कीवादी जे स बनर्हॅम 



 

अनुकर्मिणका 

याने तर  ‘मा को खटले हणजे ॲिक्सस स ािंवरु  ान्स, गेर्ट ि टन व अमेिरका याचंी सहानुभतूी िमळवनू घेण्याचा टािलनने केलेला अत्यंत 
िंन  व असमथर्नीय यत्न ‘असे भा य त्या खट याबाबत केले.१५ एि ल १९३७ रोजी यातकोव–रादेक खट यावर िलिहले या एका पतर्काच्या 
तावनेत बनर्हॅमने िलिहले–‘हे खटले हणजे येत्या यु ाकिरता टािलनवादाने चालिवले या तयारीचा एक महत्वाचा भाग होय. ान्स, गेर्ट 

ि टन व अमेिरका या रा टर्ातील जनतेची सहानुभतूी िमळवनू घ्यावी, जमर्नी व जपान या रा टर्ाकंडून सोिवएत संघावर होणाऱ्या ह याचे वेळी  (ती 
रा टर्े सोिवएत संघावर ह ा करणार याबाबत त्याला खातर्ीच आहे) त्या जनतेच्या पािंठ याचा फायदा िमळवनू घ्यावा हा टािलनचा मुख्य उ ेश 
आहे.] 

 
मे मिहन्यातील कायर्वाही 
 

यातकोव–रादेक यािंवरु च्या खट याचा िनकाल लागला हणून संपूणर् कटकार थान िचरडले 
गेले असे मातर् नाही. यातकोव माणेच रादेकचे िनवदेनही वरवर पाहता मोकळेपणाचे व पूणर् मािहती देणारे 
वाटले तरी त्याने पु कळच महत्वाची मािहती िदलेली न हती. मातर् खट याची सुनावणी सुरू झा यानंतर 
दुसरेच िदवशी त्याच्या चवचाल िजभेने त्याला दगा िदला होता. िविशन् कीच्या आड याितड या नानंा 
उ रे देतादेता अनवधानाने तुखाचेव कीचे नाव त्याच्या त डून िनघून गेले होते. ‘िवत्ले पुतना 
तुखाचेव कीचा एक िनरोप घेऊन माझ्याकडे आला होता’ असे श द अजाणता त्याच्या बोलण्यात आले. 

 
दुसरे िदवशी आद या सतर्ातील रादेकची जबानी िविशन् कीने वाचून दाखिवली व तुखाचेव कीचे 

नाव त्याने कोणत्या संदभार्त घेतले असे त्याने रादेकला िवचारले. िविशन् कीच्या या नावर क्षणभर 
न्यायालयात त धता पसरली. नंतर, कोणत्याही कारे मनाची चलिबचल न दशर्िवता रादेकने अगदी 
सहजपणे सागंाव ेतसे सािंगतले की इझविेत्सया कायार्लयात असलेली काही मािहती सरकारी कामाकिरता 
तुखाचेव कीला हवी होती, त्याकिरता त्याने पुतनाला रादेककडे पाठिवले होते एवढेच! तो पुढे हणाला–
‘अथार्  तुखाचेव कीला माझ्या राजकीय भिूमकेब ल काहीच क पना न हती. पक्ष व सरकार याचं्या ती 
तुखाचेव कीची िन ा संशयातीत व अभगं आहे ाची मला पूणर् खातर्ी आहे.’ 

 
यानंतर त्या खट याच्या सुनावणीच्या काळात तुखाचेव कीच्या नावाचा’ पुन्हा उ ेखही रादेकने 

केला नाही. पण तरीही कार थानी नेत्याचं्या मनातील अ व थता चागंलीच वृिं गत झाली व उठाव 
करण्यात आता िदरंगाई करणे हणजे आत्मघात करून घेण्यासारखे आहे असे त्यानंा खातर्ीपूवर्क वाटू 
लागले. केर्ि टन् की, रोझेनगो ट , तुखाचेव की व गामिर्नक यानंी घाईघाईने िवचार–िविनमयाकिरता 
बठैकी घेत या. उठावाची योजना कायार्िन्वत करण्याच्या हेतूने ल करी गटाच्या अिधकाऱ्यानंा िनरिनराळी 
कामे तुखाचेव की सोपवनू देऊ लागला. 
 

माचर् १९३७ अखेरीपयत ल करी गटाने उठावाची िस ता जवळजवळ पूणर् केली. सहा 
आठव ाच्या आत ल करी गट उठावाकिरता तयार असेल असे तुखाचेव कीने मा को येथे रोझेनगो ट
च्या घरी त्याचं्या झाले या बठैकीत केर्ि टन् की व रोझेनगो ट  यानंा सािंगतले. मे मिहन्याच्या ारंभीचा, 
िंकवा िनदान १५ मे पूवीर्चा एखादा िदवस उठावाकिरता िनि त करण्याचे ठरले. स ा ह तगत करण्याच्या 
िनरिनरा या मागार्ंब ल त्याचं्यात चचार् झाली. ल करी गटातील काही अिधकाऱ्यानंी व सैिनकानंी 
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काहीतरी कामकाजाच्या िनिम ाने केर्मिलनमध्ये िशरून तेथील टेिलफोन एक्सचज ता यात घेऊन 
बो शिेवक पक्ष व सोिवएत सरकार याचं्या नेत्याचंी सरसकट हत्या करावयाची, याच वळेी गामिर्नक व 
त्याच्या सहकाऱ्यानंी गृहमंतर्ालयाची इमारत ता यात घ्यावी अशी योजना तुखाचेव कीने आखली होती. हा 
धाडसी बेत यश वी होण्याजोगा आहे असेच केर्ि टन् की व रोझेनगो  याचेंही मत पडले. 

 
रोझेनगो च्या घरी झाले या त्या बैठकीनंतर त्या कार थानी नेत्याचं्या मनात पुन्हा आशचेी 

ज्योत ज्ज्विलत झाली. तुखाचेव कीची ती योजना फलदायी ठरण्याची पु कळच शक्यता होती असे 
त्यानंा वाटत होते. ज्या क्षणाची वषार्नुवष त्यानंी वाट पािहली होती व ज्याकिरता ते अहोरातर् खपले होते तो 
उि पूतीर्चा क्षण आता नजीक येऊन ठेपला होता. 

 
उठावाची अखेरची िस ता करता करता एि ल मिहना उलटला. कोणकोणत्या नेत्यानंा अटक 

करावयाची व त्याचं्या जागी कोणकोणाला नेमावयाचे याची भली मोठी यादी केर्ि टन् की तयार करू 
लागला. गामिर्नकच्या नेतृत्वाखाली मारेकऱ्यानंी मोलोतोव व वोरोिशलोव यानंा ठार करावे, व पररा टर् 
यापार मंतर्ी हणून रोझेनगो ट्झने टािलनची भेट मागावी व त्याच्या कायार्लयात िशरून त्याला मारावे 
असे ठरले. . . . 

 
तेव ात, मे १९३७ च्या दुसऱ्या आठव ात, िव ु वगेाने सोिवएत सरकारने त्या कार थानी 

नेत्यावंर घाला घातला. ११ मे रोजी सहा यक यु मंत्र्याच्या पदावरून तुखाचेव कीला दूर करून वो गा 
िज ात एका किन  पदावर त्याची रवानगी करण्यात आली. त्याचवळेी जनरल गामिर्नक व त्याचें दोन 
सहकारी यािकर व उबोरिवच याचंीही त्याचं्या पदावरून हकालप ी करण्यात आली, तर त्याचें इतर दोन 
मदतनीस जनरल कोकर्  व जनरल एदेमन यानंा नाझी जमर्नीशी गु पणे संबधं ठेवण्याच्या आरोपावरून 
अटक करण्यात आली. 

 
हे होताच, आता आप यालाही अटक होणार हे केर्ि टन् कीला कळून चुकले. कर्ि टन् कीने नंतर 

सािंगतले, ‘मी सवर् गो ींची रोझेनगो ट शी चचार् केली. त्याला अटक होण्याची शक्यता फारशी न हती. 
त्यामुळे टर्ॉट् कीशी संपकर्  राखण्याची जबाबदारी त्याने वतःकडे घेतली. थोडेच िदवसात मला अटक 
झाली.’ 

 
बुखािरन, िरकोव व टॉ की याचं्यावरही सरकारची बािरक नजर होतीच. पुरेसा पुरावा हाती 

येताच रा टर्दर्ोहाच्या आरोपावरून बुखािरन व िरकोव यानंा पकडण्यात आले; तर अटक होणार हे कळताच 
टॉ कीने आत्महत्या करून घेतली. त्याच्याच पावलावर पाऊल ठेऊन ३१ मे रोजी जनरल गामिर्नक 
यानेही वतःवर गोळी झाडून घेतली. त्यापाठोपाठ तुखाचेव की, रोझेनगो ट्  व ल करातील काही उ  
पद थ अिधकारी यानंाही अटक झाली. संपूणर् देशभर संशियत पचंम तंभीयाचंी धरपकड सुरू झाली. 
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११ जून १९३७ रोजी माशर्ल ए .ए .तुखाचेव की व लाल ल कराचे इतर सात सेनापती यानंा 
सोिवएत सव  न्यायालयाच्या खास ल करी न्यायालयासमोर उभे करण्यात आले. ती ल करी चौकशी 
अस याने तो खटला बदं दाराआड गु पणे चालिवण्यात आला. सोिवएत संघािवरु  शतर्रुा टर्ाशंी 
हातिमळवणी करून सरकार उलथून पाडण्याकिरता कट के याचा आरोप त्याचं्यावर ठेवण्यात आला. त्या 
ल करी न्यायालयात माशर्ल वोरोिशलोव, बु ेनी, शोपोि नकोव व लाल ल करातील काही उ  पद थ 
अिधकारी याचं्यासमोर आरोपी हणून, जनरल तुखाचेव की, लंडन, टोिकयो व बिर्लन येथील माजी 
िमिलटरी ॲटची जनरल ही. आ . पुतना, लेिननगर्ाड ल करी िशबदंीचा पूवीर्चा सेनापती जनरल आ . 
ई. यािकर, बायलोरिशयातील लाल ल कराचा पूवीर्चा सेनापती जनरल पी. उबोरिवच, ल करी संरक्षण 
संघटनेचा माजी मुख जनरल ए.पी.एदेमन, ु न्झ ल करी िशक्षण कदर्ाचा माजी मुख जनरल ए. आ
.कोकर् , ल करी अिधकाऱ्याचं्या खाजगी िवभागाचा माजी मुख जनरल बी. ए . फे डमन, खाक व ल करी 
िशबदंीचा माजी सेनापती ही.ए . ायमाकोव हे ल करी अिधकारी उभे होते. 

 
सरकारी िव ीत हटले होते–‘सोिवएत संघाच्या शतर्रुा टर्ाचं्या मुख ल करी अिधकाऱ्याशंी 

सोिवएत रा टर्ाच्या िहतसंबधंाना िवघातक ठरतील अशा वरूपाचे बेकायदेशीर व रा टर्दर्ोही संबधं जनरल 
जान गामिर्नक यासंह सवर् आरोपी राखून होते हे चौकशी अंती िस  झाले आहे. लाल ल कराब लच्या गु  
बात या शतर्रुा टर्ाचं्या ल करी अिधकाऱ्यानंा या आरोपींनी प तशीरपणे पुरिव या व सोिवएत संघावर 
शतर्रुा टर्ाचा ह ा होताच लाल ल कराचा पराभव िनि तपणे हावा या हेतूने त्यानंी घातपाती कारवाया 
के या.’ 

 
१२ जून रोजी ल करी न्यायालयाने आपला िनकाल िदला. आरोपीवरील रा टर्दर्ोहाचा गुन्हा िस  

झा याने त्यानंा मृत्युदंडाची िशक्षा सुनावण्यात आली. लाल ल कराच्या गोळीबार पथकाकडून चोवीस 
तासाचं्या आत त्या िशके्षची अंमलबजावणी झाली. 

 
त्याबरोबर, संपूणर् जगात सोिवएतिवरोधी बात या व बेफाम चार याचें पीक फोफावले. ‘संपूणर् 

लाल ल कर सोिवएत सरकारिवरु  उठाव करण्याच्या इषने खदखदत आहे,’ ‘वोरोिशलोव याच्या 
नेतृत्वाखाली टािलनिवरोधी सैन्य मा कोवर चाल करून जात आहे’ ‘संपूणर् रिशयात सामूिहक क ली 
सुरू आहेत,’ ‘लाल ल कराचे सवार्त कायर्क्षम व अनुभवी सेनापती नाहीसे झा याने ते आता अगदी दुबळे 
झाले असून आंतरार् टर्ीय राजकारणात आता त्याचे महत्व उरले नाही’ अशा बात या सवर्तर् सृत होत 
होत्या. 

 
सोिवएत संघातील या घडामोडींमुळे अनेक ामािणक िनरीक्षकही िवचिलत झाले. त्या 

पचंम तभीयाचें तंतर् कारवाया याबं ल बाहेरच्या जगाला तोपयत फारशी मािहती न हती. ४ जुलै १९३७ 
रोजी मा कोत अमेिरकन राजदूत जोसेफ ई. डेिवस याने सोिवएत पररा टर् मंतर्ी मिॅक्झम िलटिवनोव याची 
मुलाखत घेतली. तुखाचेव की व अन्य ल करी अिधकारी यानंा देण्यात आलेले देहातं शासन व 
टर्ॉट् कीवा ािंवरु चे खटले याचंी युरोप व अमेिरकेत झालेली ितिकर्या सोिवएत संघाला अत्यंत 
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ितकूल ठरणारी आहे असे त्याने प पणे िलटिवनोवला सािंगतले. सोिवएत रिशया आता िहटलरला त ड 
देऊ शकेल असा िव ास इंग्लंड व ान्स यानंा उरलेला नाही असेही त्याने िलटिवनोवला सािंगतले. 

 
िलटिवनोवनेही डेिवसला िततक्याच प पणे उ र िदले. तो हणाला, यु  अटळ आहे हे तर 

िदसतेच आहे त्या दृ ीने, सोिवएत संघातील रा टर्दर्ोही व पचंम तंभी मंडळी यु काळात शतर्रूा टर्ाशंी 
हातिमळवणी करणार नाहीत याची खातर्ी करून घेणे सोिवएत सरकारला भाग होते. रा टर्दर्ोहाच्या 
भयानक संकटापासून आमच्या सरकारचे रक्षण करण्याकिरता हणून आ ही हे सवर् केले; एवढेच न हे तर 
िहटलर व नाझी जमर्नीच्या संपूणर् जगावर भतु्व थािपत करण्याच्या महत्त्वाकाकें्षिवरु  वतःचे संरक्षण 
करून, नाझी जमर्नीिवरु  सोिवएत संघाचा बालेिक ा मजबतू करून आ ही व तुतः सवर् जगाला एक 
कारे उपकृत करीत आहोत हे आज ना उ ा जगाला न ीच कळेल.’ 

 
सोिवएत संघातील एकंदर पिरि थतीबाबत वतः बारीक चौकशी के यानंतर २८ जुलै १९३७ रोजी 

राजदूत डेिवसने अत्यंत गोपनीय वरूपाचा ‘खिलता कर्माकं ४५७’ अमेिरकन पररा टर् सिचव कॉडल हल 
याला पाठिवला. सोिवएत संघातील एकंदर घडामोडींचा आढावा त्याने त्यात घेतला, व तेथील सामान्य 
जनतेत फार मोठा असंतोष दाटलेला असून सोिवएत सरकारचे पतन लवकरच होणार अस याच्या सवर् 
वदंता पूणर्पणे िनराधार अस याचे त्याने प  केले; व कोसकॅ केर्मिलन समोर छावणी ठोकून आहेत िंकवा 
लाल चौकाचा जणू त्यानंी ताबा घेतला आहे अशा ज्या बात या वृ पतर्ातूंन पाि मात्य रा टर्ातं सृत होत 
आहेत तसे कोणतेही लक्षण येथे िदसत नाही असे त्यानंी कळिवले. तुखाचेव की खट याच्या संदभार्त त्याने 
िलिहले ‘की आणखी काही हत्या झा या िंकवा यु  झाले तर काय होईल हे न ी सागंणे कठीण आहे; परंतु 
सध्या, व पुढेही, येथील सरकार व राजवट याचंी ि थती चागंली भ म व मजबतू राहणार असे प  िदसत 
आहे. ल करी उठावाचे संकट पूणर्पणे नाहीसे झालेले आहे.’ 
 
अखेर 
 

मा कोच्या त्या सु िस  खट यापैंकी अखेरचा खटला सोिवएत रिशयाच्या सव  न्यायालयाच्या 
ल करी शाखेसमोर २ माचर् रोजी सुरू झाला. सकाळ, दुपार, संध्याकाळ अशा तीनही वळेा बदं दाराआड 
खट याची सुनावणी सुरू होती. खट याचे कामकाज ७ िदवस चालले होते. 

 
या खट यात आरोपी हणून एकूण २१ लोक उभे होते. ओ.जी.पी.य.ूचा माजी अध्यक्ष यगोदा व 

त्याचा सिचव पावले बुलानोव, िनकोलाय बुखािरन व अलेक्सी िरकोव हे उजव ेनेते, िनकोलाय केर्ि टन् की 
व आकडी रोझेनगो  हे टर्ॉट् कीवादी जमर्न ह तक, िखर् न रोकोव की हा टर्ॉट् कीवादी जपानी 
ह तक, िमखाईल चेनव व गेर्गोरी िगर्न्को व अन्य उजव ेजमर्न ह तक, वािसली शारंगोिवच हा पोिलस 
ह तक या सवार्ंचा, िशवाय सजीर् बेसनोव, डॉक्टर लेिवन व काझाकोव याचंाही त्यात समावशे होता. 

 



 

अनुकर्मिणका 

अमेिरकन वातार्हार वॉ टर दुरान्टी याने आप या ‘द केर्मिलन अँड द पीपल्’ या पु तकात या 
खट याबाबत िलिहले–हा खटला हणजे सवर् खट याचा अंत करणारा खटला होता; कारण त्यात 
गुंतलेले सवर् न प च होते. देशातील व देशाबाहेरील शतर्ूंची खरी ओळख पटलेली अस याने 
अिभयोगींनी सवर् घटना व साक्षीपुरावे याचंी माडंणी प पणे व तकर् शु पणे केली होती. पूवीर्ची साशकंता 
िंकवा अिनि ती पार नाहीशी झाली होती. ल करी अिधकाऱ्यािंवरु च्या खट यामुंळे िकरोव हत्येच्या वळेेचे 
धूसर व अपूणर् रािहलेले िचतर् आता प  व तकर् संगत झाले होते. 

 
खट याची माडंणी सोिवएत सरकारने अत्यंत काळजी पूवर्क केली होती. त्यापूवीर् अनेक मिहने 

कसोशीने व बारकाईने चौकशी करून पुरावा गोळा केला होता. तत्पूवीर्चा खट यातंील साक्षीपुरावे व 
उलटतपासणी यातून बाहेर पडलेली मािहती या सवर् गो ी आरोपपतेर् तयार करताना िवचारात घेत या 
गे या होत्या. अटक करण्यात आले या त्या रा टर्दर्ोही य ींवर पुढील माणे आरोप ठेवण्यात आले होते– 
 

१) सोिवएत संघाच्या शतर्रुा टर्ाचं्या मागर्दशर्नानुसार १९३२–३३ मध्ये ‘उजव-ेटर्ॉट् कीवादी 
कार थानी गट आरोपींनी थािपत केला. त्या परकीय रा टर्ाकंिरता हेरिगरी करणे, घातपाती व 
दहशतवादी कृत्ये करणे, सोिवएत ल करी सामथ्यर् ख ी करणे, आिण सोिवएत संघावर शतर्रूा टर्ानंी ह ा 
करावा व त्यात सोिवएत संघाचा पराभव होऊन रा टर्ाचे िवघटन हाव ेअशी यव था करणे ही त्या गटाची 
मुख उि े होती. 

 
२) त्याचं्या त्या गुन्हेगारी उि ाचं्या पूतीर्किरता परकीय ल करी मदत िमळवनू घेण्याच्या हेतूने 

उजव ेव टर्ॉट् कीवादी गटाने काही परकीय रा टर्ाशंी हात िमळवणी करून त्याचं्याशी संबंध थािपत केले. 
 
३) त्या रा टर्ाचं्या वतीने त्या गटाने प तशीरपणे हेरिगरीची कामे करून त्यानंा अत्यंत महत्त्वाची 

गोपनीय मािहती पुरवली. 
 
४) उ ोग, कृषी, रे वे, िव , िवकास अशा समाजवादी वरूपाच्या िनरिनरा या िवधायक के्षतर्ात 

या गटाने िवघातक व घातपाती कृत्ये केली. 
 
५) सोिवएत सरकारच्या व पक्षाच्या नेत्यािंवरु  अनेक दहशतवादी कृत्ये या गटाने केली. त्यात 

ए . ए . िकरोव, वी आर. मेिन्झन् की, ही. बी. क्युिवशवे व ए. ए .गॉकीर् याचं्या त्या गटाने केले या हत्या 
मुख होत. 

 
उजव े व टर्ॉट् कीवादी गटािवरु च्या या खट याचे वळेी इितहासात थमच ॲिक्सस 

पचंम तंभीयाचंी कायर्प ती तपशीलासह उघडकीस आली. उि  साध्य करण्याकिरता, उ  तरातील 
लोकानंा चाराच्या, हेरिगरीच्या, दहशतवादाच्या व रा टर्दर्ोहाच्या जा यात ओढणे, देशाच्या अंतगर्त 
के्षतर्ात िवरोधकाचें एक सैन्यच तयार करून त्याच्या ारा त्या सरकारवर आघात करणे, व अशा कारे त्या 
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सरकारला शक्यतो जा त दुबळे करून नाझींच्या भतु्वाकिरता पिरि थती अनुकूल करणे, अशा सवर् 
गैरमागार्ंचा अवलंब नाझींनी पेन, ऑि टर्या, झेको लोवािकया, नॉव, बेि जयम, ान्स इत्यादी रा टर्ातं 
यश वीपणे केला होता. तेच तंतर् उजव ेव टर्ॉट् कीवादी गटाला हाताशी धरून सोिवएत रिशयातही वापरले 
गेले हे या खट याचे वळेी पूणर्पणे प  झाले. ११ माचर् १९३८ रोजी आप या समारोपाच्या भाषणात 
िविशन् की हणाला त्या माणे, यगोदा, बुखािरन, िरकोव, बुलानोव, केर्ि टन् की, रोझेनगो ट्  हे सवर् 
पचंम तंभीय हणजे त्या तंतर्ाकिरता वापरली गेलेली श े होती. 

 
अमेिरकन राजदूत डेिवस खट याच्या सुनावणीचे वळेी दररोज न्यायालयात हजर असे. कायदा, 

मानवता, व राजकीय ना  या सवर्च दृ ींनी त्या खट यात उघडकीस आले या गो ी त्याला फार 
भयानक वाट या. ८ माचर् १९३८ रोजी त्याच्या मुलीला पाठिवले या पतर्ात त्याने िलिहले,–‘मानवी 
वभावातील सगळा मूलभतू कमकुवतपणा, दुगुर्ण व अत्यंत नीच वरूपाची यि गत महत्त्वाकाकं्षा या 
सवार्ंचे अत्यंत गिलच्छ व लािजरवाणे दशर्न या खट याचें वळेी झाले. हे सरकार उलथून पाडण्याच्या 
जवळजवळ िस ीस गेले या त्याचं्या योजनेची संपूणर् रूपरेषा, या खट यातून प  झाली.’ 

 
काही आरोपींनी, त्यानंी केले या गुन् ाचंी जबाबदारी दुसऱ्यावंर ढकलण्याचा, व ते िदशाभलू 

झालेले पण ामािणक देशभ  आहेत असे दशर्िवण्याचा यत्न करून जीवनदानाची भीक मािगतली, तर 
काहींनी अगदी ि थत  वृ ीने, िशके्षतून सुटका होण्याची अपेक्षाही न दशर्िवता, त्यानंी केले या 
हेरिगरीच्या व घातपाती कृत्याचंा घृणा पद तपशील प  केला. 

 
न्यायालयासमोर केले या आप या अखेरच्या िनवदेनात, वतःला त्या कार थानी गटाचा 

‘िस ातंवादी’ हणवनू घेणाऱ्या बुखािरनने सोिवएत संघािवरु  शतर्रुा टर्ाशंी हातिमळवणी करून 
दहशतवादी कृत्ये केले या त्या सवर् रा टर्दर्ोही जहालाचं्या अंतमर्नातील तणाव व संघषर् (अटक 
झा यानंतर) याचें मोठे मािर्मक िचतर् रंगिवले. तो हणाला–‘खट याच्या सुनावणीच्या वळेी िदले या 
कबुलीजबाबात मी एक गो  अगोदरच प  केली आहे ती ही की आमच्या ल ामागे काही तकर् शु  
िवचारसरणी होती, हणून आ ही ितकर्ातंीवादी कटवा यानंी गुन्हेगारीच्या या गिलच्छ भमूीगत जीवनाचा 
वीकार केला असे नाही तर त्यात मुख भाग होता तो आदशार्ंच्या अधःपतनाचा! इितहासातही अशा 
अधःपतनाची, ि यार्ं, मुसोिलनीसारखी काही ठळक उदाहरणे आहेत. आ हीही अधःपिततच बनलो. 

 
‘मला थोडेसे माझ्या प ा ापाब लही सागंायचे आहे. अथार्  त्यात माझ्यािवरु  न्यायालयात पुढे 

ठेवण्यात आलेला पुरावा याचा फार मोठा भाग आहे. त बल तीन मिहने एक श दही उ ारण्याचे मी 
नाकारले. नंतर मातर् कबुलीजबाब देण्यास मी तयार झालो. का? कारण तुरंुगात असताना मी माझ्या 
संपूणर् गतायु याचे पयार्वलोचन केले; आिण मी वतःला िवचारू लागलो, की तू मरणार हे तर न ी! पण तू 
कशाकिरता मरण पत्करणार आहेस?’ उ रादाखल माझ्यासमोर उभी रािहली ती एक भयानक पोकळी. . 
! प ा ाप न होता अिभमानाने मरणाला सामोरे जाव ेअसे माझ्या जीवनात काहीच न हते. आिण मग मी 
वतःला िवचारले की समजा काही चमत्कार होऊन तुझे मरण टळले व तू िजवतं रािहलास तर 
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जगण्यासारखे तुझ्या आयु यात काही उरले आहे का? सवार्ंपासून दूर गेलेला, जनतेचा शतर्ू बनलेला, 
जीवनात जे काही उदा  िंकवा वाछंनीय आहे त्यापासून दुरावलेला असा तू! –हा िवचार आला की पुन्हा 
तेच उ र नजरेसमोर येते आिण अशा वळेी न्यायाधीश महोदय, सवर् ेष, राग, लोभ, अहंकार सवर् काही 
गळून पडते . . . माझ्या जीवनात बोलण्याची अशी माझी ही शवेटचीच वळे असेल. टर्ॉट् की व गुन्हेगारी 
जीवनातील माझे सहकारी हे आमच्या बाजूने सफाई देतील अशी मी आशा करतो. या न्यायालयात माझ्या 
बचावाकिरता मला काहीही सागंावयाचे नाही. मी फ  िनकालाची वाट पाहत आहे  . . .’ 

 
सवर् आरोपींचा गुन्हा िस  होऊन १३ माचर् १९३८ रोजी िनकाल जाहीर करण्यात आला. २१ 

आरोपीपैकी लेत्नेव, बेसनोव व रोकोव की यानंा दीघर् मुदतीच्या कारावासाच्या िशक्षा ठोठावण्यात आ या. 
इतरानंा देहान्त शासन देण्यात आले. 

 
तीन वषार्नंतर १९४१ च्या गर्ी मात सोिवएत संघावर जे हा नाझींनी ह ा केला त्यावळेी, १९३६–३८ 

मध्ये सोिवएत संघातील अमेिरकेचा राजदूत रािहले या डेिवसने िलिहले, ‘नाझींच्या त्या आकर्मणाच्या वळेी 
जमर्न ल करी अिधकाऱ्याशंी सहकायर् करणारा व अंतगर्त के्षतर्ात सरकारवर ह ा करणारा पंचम तंभ 
रिशयात उरला न हता. १९३९ मध्ये िहटलर जे हा ागमध्ये िशरला त्यावळेी झेको लोवािकयातील 
हेनिलन संघटनेचा सिकर्य ल करी पािंठबा त्याला िमळाला होता. तेच त्याच्या नॉववरील ह याचे वळेीही 
घडले. पण रिशयात मातर् सुडेटन हेनिलन्  िंकवा लोवािकयन िटसो  िंकवा बेि जयन डी गेर्  िंकवा 
नॉविजयन ि ि लंग्  िश क उरले न हते. याचे कारण हणजे १९३७–३८ मधील रिशयातील रा टर्दर्ोहाचे 
व शु ीकरणाचे खटले! या खट याचं्या वळेी मी वतः न्यायालयात उपि थत होतो. त्यातील साक्षीपुरावे मी 
वतः ऐकले. त्या सवर् साक्षीपुरा याचें व त्यावरील माझ्या त्यावळेेच्या भा याचे पुनःपरीक्षण करता एक गो  
ामुख्याने माझ्या मनात ठसली ती ही की आज आप याला चागं या कारे पिरिचत झाले या जमर्न 
पचंम तंभीयाचं्या सवर् कारवाया मा को खट यातील पचंम तंभीयाचं्या कबुलीजबाबातून व साक्षीपुरा यातूंन 
उघडकीस आ या होत्या. 

 
‘त्यावळेी िंहसक दयामायाशून्य, व जगाला ध ादायक वाटलेले ते खटले, शु ीकरण व 

पचंम तंभीयाचे िनमूर्लन हणजे अंतगर्त के्षतर्ातील संभा य उठाव व परकीय आकर्मण यािवरु  टािलन 
सरकारने वतःच्या संरक्षणाकिरता िनधार्राने केलेले यत्न होते. त्या खट यानंी रा टर्दर्ोहाची पाळेमुळे 
देशातून खणून काढली. सरकारिवरोधाच्या सवर् कुशकंा व संभा यता त्यामुंळे न  झाली. १९४१ मध्ये 
रिशयात पचंम तंभ उरला न हता. त्यानंा गो या घालण्यात आ या होत्या. त्या शु ीकरणाने रिशयाची 
रा टर्दर्ोहाच्या रोगापासून मु ता झाली होती.’ 
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करण २१ 

 
मेिक्सकोत हत्या 

 
 

मा को खट याबंरोबर रिशयातील पचंम तंभीयाचंा नायनाट झाला खरा. परंतु त्या खट यातंील 
खरा आरोपी मातर् बाहेर, रिशयापासून पाच हजार मलै दूर होता. 

 
िडसबर १९३६ मध्ये िझनोवीव-कामेनेव खट यानंतर व यातकोव-रादेक इत्यादींच्या अटकेनंतर 

टर्ॉट् कीला नॉव सोडणे भाग पडले होते. अटलािंटक महासागर ओलाडूंन तो मेिक्सकोत १३ जानेवारी 
१९३७ रोजी पोहोचला. तेथे िदआगो िर हेरा या एका ीमंत कलाकार िमतर्ाच्या घरी तो काही काळ रािहला 
व नंतर मेिक्सको िसटीच्या कोयोकन या उपनगरातील एका मो ा बगं यात त्याने आपले नवे कायार्लय 
थाटले. त्यानंतरच्या काळात सोिवएत सरकारच्या घणाघाती आघाताखंाली रिशयातील पचंम तंभीय व 
त्याचं्या कार थानाचे जाळे कोसळून पडत असता असहा यपणे ते पाहण्यापलीकडे टर्ॉट् की काहीही करू 
शकला न हता. 

 
२६ जानेवारी १९३७ रोजी यातकोव व रादेक याचं्या खट यासंबंधी आप या वाक्षरीसह एक 

िनवदेन टर्ॉट् कीने अमेिरकेतील िहअ टर् ेसला पाठिवले. त्यातही त्याने टािलन हत्येच्या आव यकतेवर 
भर िदला. ‘बो शिेवक पक्षात व रा टर्ात टािलनवर कोणी िटका करू शकेल, िंकवा त्याच्यािवरु   ही 
उ ारू शकेल अशी पिरि थती तेथे उरलेली नाही. त्याच्या हत्येिशवाय अन्य कोणत्याही मागार्ने त्याला दूर 
करणे शक्य नाही’ असे त्या खट यातंील कबुलीजबाबासंबधंी भा य करताना त्याने िनवदेनात हटले. 

 
अमेिरकेतील टर्ॉट् की-अनुयायानंी त्याच्या समथर्नाथर् िलआँ टर्ॉट् की अमेिरकन बचाव सिमती 

नावाची एक सं था न्ययूॉकर्  िसटीमध्ये थापन केली. त्या सिमतीच्या सद याचं्या यादीत काही 
सोिवएतिवरोधी समाजवादी, पतर्कार, िशक्षणतज्  याचंी नाव ेहोती. ारंभी काही उदारमतवादीही त्यात 
होते. पण सोिवएतिवरोधी चाराचे एक साधन एवढाच त्या सं थेचा खरा उ ेश अस याचे प  होताच 
‘बाि टमोर सन’चा सहसंपादक मॉिर  हॉलगेर्न हा त्यातून बाहेर पडला. २७ जानेवारी रोजी तत्संबंधी 
केले या जाहीर िनवदेनात त्याने हटले, ‘िलआँ टर्ॉट् कीच्या समथर्नाथर् थािपत झालेली अमेिरकन 
बचाव सिमती हणजे सोिवएत संघात राजकीय ह तके्षप करण्याकिरता टर्ॉट् कीवा ाचं्या हातातील एक 
हत्यार बनले आहे अशी माझी खातर्ी झाली आहे. त्यामुळे त्या सिमतीतून मी माझे नाव मागे घेत आहे’. 

 
टर्ॉट् की हा रिशयन कर्ातंीचा एक हुतात्मा असून मा को खटले हणजे टािलनने उभे केलेले एक 

भयावह ना  आहे असे िचतर् जगापुढे उभे करण्याकिरता या सिमतीने तुफानी चार आरंभला. त्या 
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सिमतीने पिहले काही काम केले असेल तर ऑग ट १९३६ ते जानेवारी १९३७ या काळात मा को खट यातं 
िलआँ टर्ॉट् कीवर करण्यात आले या आरोपाचंा खरेपणा पडताळून पाहण्याकिरता एक ‘ ारंिभक चौकशी 
आयोग’ थािपत केला. वाधर्क्याकडे झुकलेला जॉन डेवी, लेखक कालर्टन बी स, जमर्न राई टॅगचा 
माजी समाजवादी सद य ऑटो रूहल, माजी सोिवएतिवरोधी अमेिरकन पतर्कार बजािमन टोलबगर् व 
सुझाने ला फोलेट ही क र टर्ॉट् कीसमथर्क पतर्कार, ही मंडळी त्या आयोगाचे सद य होती. 

 
वारेमाप िस ी व गाजावाजा के यानंतर कोयोकन येथे १० एि ल रोजी त्या आयोगाने साक्षीपुरावे 

ऐकण्यास ारंभ केला. साक्षीदार दोनच होते. एक खु  िलआँ टर्ॉट् की व दुसरा हणजे ि िन्कपो येथे 
१९३० मध्ये त्याचा अंगरक्षक असलेला त्याचा सिचव जॉन ँ केल. टर्ॉट् कीचा कायदेिवषयक स ागार 
हणून काम करीत होता अमेिरकन वकील अ बटर् गो डमन. [अमेिरकन ल कराचे व नौदलाचे नीितधैयर् ख ी करण्याचा 
कट के याच्या आरोपावरून िमिनआपोलीसच्या (िमनीसोटा) फेडरल कोटार्ने १ िडसबर १९४१ रोजी गो डमनला गुन्हेगार ठरिवले होते.] 

 
या आयोगाची सुनावणी सतत सात िदवस चालली होती. टर्ॉट् कीची साक्ष हणजे रिशयन कर्ातंीत 

त्याने बजावले या भिूमकेची अितरेकी बढाई व टािलन व रिशयन सरकार याचंी त्याने केलेली जहरी 
िंनदानाल ती यािशवाय दुसरे काहीही न हते. टर्ॉट् कीच्या त्या साक्षीला युरोपात व अमेिरकेतही भरपूर 
िस ी िदली गेली. मा को खट यात पुढे आले या भरीव व संशयातीत पुरा याकडे चौकशी आयोगाने पूणर् 
दुलर्क्ष केले. 

 
या सवर् कारामुळे, आयोगाच्या कायर्प तीब ल ती  नापसंती य  करून १७ एि ल १९३७ रोजी 

कालर्टन बी स याने आयोगाच्या सद यत्वाचा राजीनामा िदला. तत्संबधंी जाहीर िनवदेन करताना तो 
हणाला, ‘चौकशी आयोगाचे काम ज्या काराने चालू आहे त्यावरून एखा ा सवर् े  य ीब ल वाटावा 
तसा आदर व कौतुक आयोग-सद यानंा टर्ॉट् कीब ल वाटते हे प  झाले आहे. त्यामुळे ामािणक 
सत्यशोधनाचे कायर् या आयोगाकडून होईल हे अशक्यच आहे . . .  अगदी सुरुवातीलाच मी िवचारलेले 
न अयोग्य होते असे मला बजावण्यात आले; आिण उलट तपासणी तर अशा कारे करण्यात आली की 

त्यातून सत्य बाहेर पडणे तर दूरच, उलट बेफाम िंनदानाल ती व चारकी थाटाचे आरोप करणारी व ये 
करण्याची भरपूर संधी त्यामुळे टर्ॉट् कीला िमळाली. त्याचे ते आरोप साधार आहेत िंकवा नाहीत याचा 
िवचारही केला गेला नाही. असा हा चौकशीचा देखावा आयोगाने, सामान्य जनतेच्या गळी, तशी त्याचंी 
इच्छा अस यास जरूर उतरवावा, पण या सवर् पोरकटपणाच्या संदभार्त माझे नाव यापुढे गोवले जाव ेअशी 
माझी मातर् मुळीच इच्छा नाही.’ 

 
या अमेिरकन सिमतीच्या पुढाकाराखाली, टर्ॉट् कीला अमेिरकेत आणण्याच्या हेतूने अमेिरकेत 

तुफानी चार मोहीम सुरू करण्यात आली. टर्ॉट् कीची पु तके, त्याचे लेख, त्याची िनवदेने, संपूणर् 
अमेिरकेत सृत करण्यात आली; तर मा को खट याबं लचे सत्य मातर् पररा टर् खात्याच्या फाई समध्ये व 
मा को येथील अमेिरकन वातार्हाराचं्या मनात दडून रािहले. वॉ टर डुरान्टी हणाला त्या माणे, अमेिरकन 
वाचकानंा रिशयाब ल वाईटािशवाय दुसरे काही ऐकण्याची इच्छाच न हती असेच जणू त्या वातार्हारानंा 
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वाटत होते. [मा को खट याचं्या वेळी त्याच्या एके काळच्या िनकटच्या िमतर्ानंी व सहकाऱ्यानंी जे कबलूीजबाब िदले त्याची िनरिनरा या वेळी 
प ीकरणे टर्ॉट् कीने िदली. िझनोवीव व कामेनेव यानंी िदले या कबुलीजबाबाबाबत तो हणाला की त्यानंी टर्ॉट् कीिवरु  सरसकट खोटे आरोप 
केले तर त्यानंा जीवदान िदले जाईल असे अिभवचन सोिएवत सरकारने त्यानंा िदले होते व हणून त्यानंी त्याच्यावर तसे आरोप केले. िझनोवीव-
कामेनेव व त्याचें कटवाले सहकारी त्यानंा गो या घात या गे या त्यावेळी टर्ॉट् की हणाला की सुरिक्षततेसंबधंी िदलेली वाचने धा यावर बसवून 
सरकारने त्याचंा िव ासघात केला. यातकोव, रादेक व इतर आरोपी यानंी िझनोवीव-कामेनेव यापेंक्षाही भयानक कबुलीजबाब िदले ते हा त्याचे 
प ीकरण देताना टर्ॉट् की हणाला की त्याचंा करण्यात आलेला अमानुष छळ व त्यानंा पाजण्यात आलेले ‘दर्ावण’ यामुळे तसे कबुलीजबाब 
त्याचं्याकडून सोिवएत सरकार घेऊ शकले. एखा ा लेखात त्याचं्याब ल िलिहताना, ‘ टािलनने कर्ातंीचा िव ासघात के याने त्याचे िवरोधक 
बनलेले हुतात्मे, िंकवा टािलनच्या ेषाला व कर्ौयार्ला बळी पडलेले उदात, चािरत्र्यसंप , ामािणक जुने बो शिेवक्स, असा त्याचंा उ ेख तो 
करी, तर एखादे वळेी, यातकोव, रादेक, बुखािरन याचंी ‘अत्यंत नीच दुब या मनाची, टािलनच्या हातातील बाहुली बनलेली मंडळी’ अशी 
संभावना करून त्याचं्याब लच्या त्याच्या संतापाला तो वाट मोकळी करून देई. ते जर गुन्हेगार न हते तर त्यानंी तसे कबुलीजबाब का िदले, 
त्याचं्यािवरु  करण्यात आले या खु या न्यायालयीन चौकशीचा फायदा घेऊन त्यानंी न्यायालयात आपले िनरपरािधत्व जाहीर का केले नाही असे 
१९३७ मध्ये मेिक्सको सुनावणीचा वेळी त्याला िवचारले असता ‘चौकशीचे वरूप लक्षात घेता अशा नानंा उ रे देण्यास मी बाधंलेली नाही’ असे 
उ र त्याने िदले.] 
 

तुकर् थान, ान्स व नॉव या रा टर्ां माणे मेिक्सकोतही लवकरच टर्ॉट् कीने आप याभोवती 
अनुयायी व सश  रक्षक गोळा केले. पुन्हा त्याच्याभोवती गूढ कटकार थानाचे वातावरण िनमार्ण झाले. 
कोयोकन येथील त्याचे िनवास थान हणजे एक जणू िक ाच होता. त्या मो ा बंग याच्या चारही बाजंूना 
२० फूट उंचीची संरक्षक िंभत होती. चार कोपऱ्यानंा असले या टॉवसर्मध्ये टॉमीगन्स घेतलेले सश  सैिनक 
रातंर्िदवस खडा पाहारा देत होते. त्याकिरता मेिक्सकन पोिलसाचंी एक खास तुकडी नेमून देण्यात आली 
होती; व त्या तुकडीच्या बरोबरीने टर्ॉट् कीचे सश  अंगरक्षकही टर्ॉट् कीच्या त्या मध्यवतीर् 
कायार्लयासमोर अहोरातर् ग त घालीत. टर्ॉट् कीच्या भेटीस येणाऱ्या त्येक य ीला थम आपली 
ओळख पटवनू ावी लागे. एका देशाची सीमा ओलाडूंन दुसऱ्या देशात जाणाऱ्या य ीची सीमेवर घेतली 
जाते तशी गु  श ा ाकंिरता झडती टर्ॉट् कीच्या भेटीस जाणाऱ्या त्येकी य ीची घेतली जाई. त्यानंा 
देण्यात येणारे वशे परवाने दोनदा तपासले जात. 

 
टर्ॉट् कीच्या त्या बगं यातील वातावरण तणावपूणर् गडबडीचे असे. कमर्चाऱ्याचंी संख्या बरीच मोठी 

होती. सोिवएतिवरोधी चार, टर्ॉट् कीची िनवदेने, लेख, पु तके, खाजगी गु  पतेर् या सवार्ंचे इंिग्लश, 
च, पॅिनश, जमर्न रिशयन अशा िनरिनरा या भाषातं भाषातंरे करण्यात कायर्क्षम सिचव गुंतलेले असत. 

ि िन्कपो, पॅिरस व ओ लो माणे कोयोकन येथेही टर्ॉट् की-सिचवाचं्या कमरेला िप तुले लटकलेली 
असत. संपूणर् िनवास थान गूढतेच्या-कटकार थानाच्या वातावरणाने भारलेले असे. 
 

संपूणर् जगातून टर्ॉट् कीला येणारी व त्याच्याकडून जाणारी अशी पतर्ाचंी संख्या फार मोठी होती. 
अनेकदा त्या पतर्ावंर रासायिनक िकर्या करणे आव यक असे. कारण खरा मतलबाचा मजकूर वरवर 
साध्या िदसणाऱ्या ओळींत अदृ य शाईने िलिहलेला असे. युरोप, आिशया व अमेिरका या खंडाशंी त्याचा 
सततचा संपकर्  होता. िनरिनरा या के्षतर्ातील नामवतं नेते, पतर्कार, मुत्स ी, वषेातंर करून लपूनछपून 
येणारी कार थानी मंडळी याचंा ओघच त्या सोिवएतिवरोधी चळवळीच्या नेत्याला भेटण्याकिरता, त्याची 
मुलाखत घेण्याकिरता त्या बगं याकडे वळलेला असे. च, अमेिरकन, इंिडयन व िचनी टर्ॉट् कीवादी 
याचंी िश मंडळे, तसेच पेनच्या पी. ओ. य.ू ए . चे ह तक टर्ॉट् कीकडे येत. 



 

अनुकर्मिणका 

 
एखा ा स ाधीश हुकुमशहा माणे तो त्याचंी भेट घेई. अमेिरकन पतर्कार बेरी ककर्  िहने 

मेिक्सकोतील टर्ॉट् कीची काही छायािचतेर् देऊन त्याची मुलाखत ‘लाईफ’ मािसकात छापली होती. त्यात 
ितने त्याच्या ना पूणर् आिवभार्वाचें व त्याच्या हुकुमशाही वागणुकीचे वणर्न केले होते. त्याची मुलाखत 
घेण्यास ती गेली ते हाच्या ितच्या अनुभवाचें श दाकंन ितने केले ते असे . . . 

 
‘आ ही गेलो ते हा, तो आ हाला फ  आठच िमिनटे वळे देऊ शकेल असे आप या घ ा याकडे 

बघत एखा ा अिनयंितर्त राज्यकत्यार्च्या ऐटीत त्याने आ हाला सािंगतले. नंतर, तो बोलेल ते त्याचा 
सिचव िलहून घेत आहे, असे छायािचतर् घेतले जाव ेयाकिरता त्याने त्याच्या सिचवाला तयारीत बसण्यास 
सािंगतले. अपेिक्षत तेव ा त्वरेने ती फोटोकिरता स  होऊन बसली नाही. हणून तो ितच्या अंगावर 
वसकन ओरडला. त्याचा अमेिरकन सिचव बनार्डर् वु फ यालाही त्याने फोटोकिरता बसण्यास सािंगतले. 
त्याकिरता वु फ ठरले या जागेकडे जात असता, हातातील पेिन्सलीने टेबलावर टक्टक् करीत अधीरतेने 
टर्ॉट् की खेकसत होता– ‘लवकर आटपा! फालतू वळे वाया घालव ूनका.!’ 

 
कोयोकन येथील त्याच्या त्या ासादतु य बगं यातून संपूणर् जगातील सोिवएतिवरोधी 

संघटनेच्या–चौथ्या इंटरनॅशनलच्या कामकाजाचे मागर्दशर्न टर्ॉट् की करीत होता. युरोप, आिशया व उ र 
दिक्षण अमेिरका या खंडात चौथ्या इंटरनॅशनलचे व ॲिक्सस पचंम तंभीयाचें िनकटचे संबधं होते. 
झेको लोवािकयात, नाझी ह तक कोनरडँ हेनिलन व त्याचा जमर्न सुडेटन पक्ष याचं्याशी हात िमळवणी 
करून तेथील टर्ॉट् कीवादी कारवाया करीत होते. १९३८ मधील मा को खट याचें वळेी टर्ॉट् कीवा ाचंा 
दूत हणून काम करणाऱ्या बेसनोवने न्यायालयापुढे सािंगतले की १९३५ च्या गर्ी मात ागमध्ये कोनरॅड 
हेनिलनशी त्याने संपकर्  साधला होता व टर्ॉट् की व हेनिलनचा गट यातंील मध्य थ हणून तो काम करीत 
होता. ान्समध्ये नाझी ह तक व फािस ट पॉ युलर पक्षाचा सं थापक जॅि स दोिरयत हा मूळ सा यवादी 
पक्षातून फुटून िनघालेला एक टर्ॉट् कीवादी होता. इतर नाझी ह तक व च फािस ट यां माणे दोिरयत 
हाही टर्ॉ कीच्या चौथ्या इंटरनॅशनलच्या च िवभागाशी हातिमळवणी करून काम करीत होता. पेनमध्ये 
पी. ओ. य.ू ए . मध्ये टर्ॉट् कीवा ाचंा भरणा फार मो ा माणावर झाला होता. याच पंचम तंभीय 
संघटनेने ँ कर्ोच्या फािस ट उठावाला मदत केली होती. पी. ओ. य.ू ए . चा मुख आिन्दर्अस नीन हा 
टर्ॉट् कीचा िनकटचा िमतर् व सहकारी होता. चीनमध्ये जपानी ल करी हेरखात्याच्या त्यक्ष देखरेखीखाली 
तेथील टर्ॉट् कीवादी काम करीत होते. मुख जपानी ल करी अिधकारी त्या टर्ॉट् कीवा ाचं्या कारवायाचें 
महत्व चागंले जाणून होते. जपानने िचनी टर्ॉट् कीवा ाचं्या गटाला पािंठबा ावा अशी िशफारस जपानी 
सरकारला जपानी हेरखात्याच्या मुखाने १९३७ मध्ये केली होती. कारण त्याचं्या मते त्याच्या कारवाया 
जपानी सा ाज्याच्या िहताला पोषक तर चीनच्या ऐक्याला बाधक ठरणाऱ्या होत्या व िवघातक कारवाया 
करण्याचे त्याचें कौश य कौतुका पद होते. 

 
जपानमधील टर्ॉट् कीवादी गट हणजे जपानच्या गु हेरखात्याचा बुि िनधी मानला जात असे. 

सोिवएत संघाच्या सा यवादी पक्षात िशरकाव करून घेण्याच्या व चीन व जपान यातील फािस टिवरोधी 



 

अनुकर्मिणका 

कारवायािंवरु  लढा देण्याच्या तंतर्ाबाबत ते टर्ॉट् कीवादी जपानी गु  हेरानंा व ह तकानंा िशक्षण देत 
असत. वीडनमध्ये मुख टर्ॉट् कीवादी नी स हाियग याला नाझींना अनुकूल असलेला भाडंवलदार 
इ हार केर्ऊगर याच्याकडून पैशाची भरपूर मदत िमळत असे. टर्ॉट् कीवादी चळवळीला केर्ऊगरकडून पैसा 
िमळत होता हे सत्य केर्ऊगरच्या आत्महत्येनंतर त्याच्या कागदपतर्ातं, बऱ्याच राजकीय संधीसाधंूच्या 
(अडॉ फ िहटलरसह) सापडले या पावत्यावंरून प  झाले.संपूणर् जगात, उदारमतवादी, जहाल गट व 
कामगार चळवळ यातं वतःच्या उि िस ीकिरता िशरकाव करून घेण्यासाठी ॲिक्सस हेर 
टर्ॉट् कीवा ाचंा उपयोग करून घेत होते. [टर्ॉट् कीच्या मृत्यनंूतरही फोथर् इंटरनॅशनल त्याचं्या पचंम तंभीय कारवाया चालवीतच 
रािहले. गेर्ट ि टनमध्ये, ि टनचे यु यत्न हाणून पाडण्याच्या हेतूने संपूणर् रा टर्ात टर्ॉट् कीवादी संप घडवनू आणीत अस याचे कळ याने एि ल 
१९४४ मध्ये कॉटलंड याडर् व पोिलस अिधकारी यानंी लंडन, ग्ला गो, वॉलसड व नॉिंटगहॅम येथील टर्ॉट् कीवादी कदर्ावंर छापे घातले. 
 

अमेिरकेत, अमेिरकन ल कर व नौदल यातंील िश त व िन ा याचंा िवध्वंस करण्याच्या आरोपावरून १ िडसबर १९४१ रोजी १८ 
अमेिरकन टर्ॉट् कीवा ानंा अटक करण्यात आली. चौकशीनंतर िमिनआपोिलस फेडरल कोटार्ने त्यानंा गुन्हेगार घोिषत केले. टर्ॉट् कीचा वकील 
अ बटर् गो डमन, सोशिल ट वकर् सर् पाटीर्चा (या नावाखाली अमेिरकेतील टर्ॉ कीवादी चळवळ कारवाया करीत होती) सिचव जे स पी. कॅनन, 
‘िमिलटंट’ या टर्ॉट् कीवादी वृ पतर्ाचा संपादक फेिलक्स मॉरो, टर्ॉ कीचा मेिक्सको येथील एक अंगरक्षक जॅक कूपर, यासंह १४ 
टर्ॉट कीवा ानंा लहान मो ा िशक्षा ठोठावण्यात आ या. अमेिरकन कामगार चळवळीतील एक मुख टर्ॉ कीवादी गर्ाटं इन याने फेडरल 
पोिलसाचं्या यादीत गुन्हेगार हणून त्याचें नाव येताच खटला सुरू होण्यापूवीर् आत्महत्या करून घेतली. 

 
माचर् १९४३ मध्ये ‘िमिलटंट’या टर्ॉट् कीवादी वृ पतर्ामुळे अमेिरकन सरकारच्या यु  यत्नातं अडथळे िनमार्ण होतात हणून त्या 

वृ पतर्ावर अमेिरकेत बदंी घालण्यात आली. ७ िडसबर पासूनच, सामान्य जनतेने सरकारच्या यु  यत्नानंा सहकायर् देऊ नये व ल कराचे 
नीितधैयर् ख ी हावे, याकिरता ‘िमिलटट’ प तशीरपणे यत्न करीत होते असे िनवेदन, चौकशीनंतर अमेिरकेच्या न्यायखात्याने सृत केले होते. 

 
यु ो र काळात नाझी करणार असले या घातपाताच्या कारवाया व कटकार थाने याकंिरता युरोिपय टर्ॉट कीवा ाचंा उपयोग 

गे टापोचा मुख हेि च िहमलर करून घेत आहे असे िशकागो डेली न्यजूचा अमेिरकन परदेशी वातार्हार पॉल घाली याने २८ स बर १९४४ रोजी 
ि वत्झलडहून कळिवले. िशवाय फािस ट संघटनाचं्या तरूणानंा टर्ॉ कीवादी माक्सर्वादाचे धडे िदले जात असून, बनावट पासपोटर्, अन्य 
कागदपतेर् व श े देऊन, मु  झाले या रा टर्ाचं्या सा यवादी पक्षातं त्यानंी िशरकाव करून घ्यावा याकिरता त्यानंा दो त ल कराचं्या िपछाडीला 
सोडून देण्याचे आदेश िदले गेले आहेत, आिण ान्समध्ये जोसेफ दारनादं याच्या फािस ट ल करी संघटनेला दहशतवाद व यु ानंतरच्या काळात 
करावयाच्या पचंम तंभीय कारवाया याकंिरता नाझी श े पुरवीत आहेत असेही घालीने कळिवले. त्याने सािंगतले की ‘ ान्समधील त्या अत्यंत नीच 
अशा मंडळींना बो शिेवकािंवरु च्या कारवायाकंिरता िहमलरच्या त्यक्ष देखरेखीखाली िशक्षण देण्यात येत आहे. दो ताचें दळणवळण तोडणे, द 
गॉल पक्षाच्या मुत्स ाचंी हत्या करणे, रिशयातील सध्याची सोिवएत प ती हणजे लेिननच्या मूळ तत्वाचें िवकृत वरूप असून, ती प ती हाणून 
पाडून मूळची िवशु  वरूपाची बो शिेवक तत्त्वे व आदशर्वाद यानंा मूतर् वरूप देण्याची आव यकता रिशयन जनतेला पटवनू सागंणे, ही 
त्याचं्याकडे सोपिवलेली मुख कामे आहेत. या लाल दहशतवादी गटाचे आयोजन हे िहमलरच्या नीतीला न याने आलेले एक अत्यंत िवषारी फळ 
असून त्या गटाचा रोख ि िटशािंवरु  व अमेिरकनािंवरु  तर आहेच, पण ामुख्याने त्याचें ल य आहे-रिशया’!] 

 
रिशयातील पंचम तंभीयाचंा मा को खट यां ारा झालेला िनःपात हा टर्ॉ कीवर झालेला एक 

जबरद त आघात होता.त्याच्या लेखनात िनराशनेे बळावलेले वैफ य व मित ता डोकाव ू लागली. 
सोिवएत संघािवरु च्या त्याच्या चारात संयम, सावधानता िंकवा शहाणपण याचंा लवलेशही उरला नाही. 
बेफाम पर परिवरोधी तकर् शून्य िवधाने तो करू लागला. टािलनवरील त्याच्या ह यानंा तर िववके िंकवा 
सारासार िवचार िंकवा तकर् संगती याचंा पुसटता आधारही कोठे उरला नाही. टािलनब ल त्याला 
वाटणारा य ीगत ेष व शतर्तू्व हे त्याच्या जीवनाचे जणू एकमेव सूतर् बनले. टॉिलनला िश याचंी 
लाखोली वाहून त्याला जा तीत जा त बदनाम करण्याच्या हेतूने टािलनचे जीवन चिरतर् िलिहण्याचा 
आदेश त्याने त्याच्या सिचवानंा िदला [न्ययूॉकर् च्या हापर्र दसर्कडून हे पु तक कािशत हावे अशी यव था अमेिरकेतील 
टर्ॉट् कीच्या िमतर्ानंी केली. पु तकाची छपाई पूणर् झाली, परंतु त्यावेळी ते पु तक कािशत करावयाचे नाही असे हापर्रने ठरिवले. त्या पु तकाच्या 



 

अनुकर्मिणका 

काही ती बाहेर गे या होत्या त्या माघारी बोलािवण्यात आ या. त्यापूवीर् त्या पु तकाचा काही भाग लेखाचं्या रूपाने टर्ॉट् कीने कािशत केला 
होता. टर्ॉट् कीच्या मृत्यपूूवीर् त्याचा अखेरचा लेख ‘िलबटीर्’ मािसकात ऑग ट १९४० मध्ये कािशत झाला होता त्याचे शीषर्क होते ‘ टािलनने 
लेिननला िवष योग करून मारले काय?’ एि ल १९४६ मध्ये सोिवएत िवरोधी चाराची लाट पुन्हा न याने अमेिरकेत उसळली त्यावेळी हापर्रने 
आपला पूवीर्चा िनणर्य बदलून टािलनची यथेच्छ िंनदा नाल ती करणाऱ्या त्या टर्ॉट् कीच्या पु तकाला िस ी िदली.] 

 
१९३९ मध्ये टेक्सासचा काँगेर्समधील ितिनधी मािर्टन डाईस याच्या नेतृत्वाखाली गैर-अमेिरकन 

कारवायाचंी चौकशी करण्याकिरता थािपत झाले या एका काँगेर्सच्या सिमतीशी टर्ॉट् कीने संपकर्  
साधला. ती सिमती हणजे सोिवएत िवरोधी चाराचे एक माध्यम बनली होती. डाईस सिमतीच्या 
ह तकानंी मा कोच्या धोक्यािवषयी एक तज्  साक्षीदार हणून सिमतीपुढे साक्ष देण्याकिरता टर्ॉट् कीला 
आमंितर्त केले. डाईस सिमतीपुढे साक्ष देणे हे त्याचे राजकीय कतर् य आहे असे तो मानतो असे टर्ॉट् कीने 
हट याचे वृ  न्ययूॉकर्  टाई सने ८ िडसबर १९३९ च्या अंकात छापले होते. ती साक्ष देण्याकिरता 
टर्ॉट् कीला अमेिरकेत नेण्याची यव था करण्याबाबत बोलणे सुरू झाले. पण त्या योजनेला मूतर् वरूप 
येऊ शकले नाही. 

 
स बर १९३९ मध्ये ँ क जॅक्सन या नावाने वास करणारा एक युरोपीय टर्ॉट् कीवादी ह तक च 

जहाजाने अमेिरकेत येऊन पोहोचला. [ ँ क जॅक्सनचे खरे नाव होते जॅि स मोनाडर् वा  डेन डेर्श. िलआँ जाकोय व िलआँ हायकैस 

ही नावेही त्याने अधूनमधून वापरली होती.] पॅिरसमध्ये तो िव ाथीर् हणून राहत असता ॲमेिरकेन टर्ॉट् कीवादी  
िसि वया एजलॉफ िहने त्याला टर्ॉट् कीवादी चळवळीत ओढले होते.१९३९ मध्ये चौथ्या इंटरनॅशनलच्या 
गु  यरूोच्या ितिनधीने जॅक्सनशी संपकर्  साधला व टर्ॉट् कीचा सिचव हणून काम करण्याकिरता त्याला 
मेिक्सकोत जावयाचे आहे असे त्याने जॅक्सनला कळिवले. कॅनडाचा एक नागिरक टोनी बािबच याचा 
पासपोटर् त्याला देण्यात आला (बािबच हा पेनच्या िरपि लकन ल करात सैिनक होता व तो पेनमध्ये 
फािस टाकंडून मारला गेला होता.) पासपोटर्मधून बािबचचा फोटो काढून टाकून तेथे जॅक्सनचा फोटो 
िचकटिवण्यात आला. 

 
न्ययूॉकर्  िसटीमध्ये िसि वया एजलॉफ व अन्य टर्ॉट् कीवादी जॅक्सनला भेटले; व त्याची रवानगी 

त्यानंी कोयोकन येथे करून िदली. जॅक्सनने नंतर पोिलसासंमोर केले या िनवदेनात सािंगतले,–
‘सोिवएत संघात पुन्हा उठावाचा यत्न करण्याकिरता टर्ॉट् की मला रिशयात पाठिवणार होता. मी थम 
शाघंायला जाव;े तेथे मला इतर काही ह तक भेटतील. त्यानंतर आ ही सवार्ंनी माचुंकुओ ओलाडूंन 
रिशयात जाव ेअसे त्याने मला सािंगतले. लाल ल कराचे नीितधैयर् ख ी करणे व श ा िनिर्मती करणाऱ्या 
व अन्य कारखान्यातंही घातपात घडवनू आणणे ही कामिगरी आ हाला ामुख्याने सागंण्यात आली होती.’ 

 
ती कामिगरी करण्यास जॅक्सन सोिवएत संघात कधी गेलाच नाही. उलट, २० ऑग ट १९४० 

रोजी दुपारी कोयोकनच्या कडेकोट बंदोब त असले या त्या बगं यात टर्ॉट् कीच्या डोक्यात हातोडा 
हाणून जॅक्सनने त्याची हत्या केली. 
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मेिक्सकन पोिलसानंी जॅक्सनला पकडले ते हा त्याने आप या जबानीत सािंगतले की िसि वया 
एजलॉफशी िववाहब  होण्याची त्याची इच्छा होती. पण िववाह न करण्याब ल टर्ॉट् कीने त्याला स  
ताकीद िदली होती. त्या मुलीवरून त्या दोघात कडाक्याचे भाडंण झाले. ितच्याकिरता सवर् वाचा होम 
करण्याचे त्याने ठरिवले. त्याच्या िनवदेनात तो हणाला, – ‘कामगार वगार्च्या मु ीकिरता लढा 
चालिवणाऱ्या एका राजकीय नेत्याऐवजी, टर्ॉट् कीत मला िदसला तो, कामगार वगार्ंच्या क याणाच्या 
बुरख्याआड वतःच्या मनाचा कोतेपणा व िंन  महत्त्वाकाकं्षा लपव ूपाहणारा, व सूडाच्या व ेषाच्या भावनेने 
अखंड जळफळणारा व त्यामुळे मनःसंतुलन घालवनू बसलेला एक क्षदुर् माणूस! एखा ा िक या माणे 
सुरिक्षततेची व अन्य सवर् यव था असलेले हे त्याचे िवशाल िनवास थान पािह यावर त्या सवर् गो ींकिरता 
व कार थानाकंिरता पैसा कुठून येतो हा न माझ्या मनात अनेकदा उपि थत झाला. येथे येणाऱ्या एका 
ब ा रा टर्ाचा वकील कदािचत या नाचे उ र देऊ शकेल . . . टर्ॉट् कीने माझे नाव, माझा वभावधमर्, 
माझे भिव य, माझे भावजीवन सवर् काही नासून टाकले. मी हणजे एक माणूस न हे, तर त्याच्या हातातील 
त्याच्या हीन महत्त्वाकाकें्षकिरता वापरले जाणारे एक हत्यार, एवढाच माझ्या अि तत्वाला त्याच्या दृ ीने 
अथर् होता. माझे भिवत य पूणर्पणे अंधारले होते. एखा ा कागदाचा चोळामोळा करावा तसे टर्ॉट् कीने माझे 
जीवन चुरगळून टाकले–उध्व त केले.’ 

 
टर्ॉट् कीच्या मृत्यनेू रिशयात नेपोिलयनची भिूमका वठिवण्याकिरता एकच उमेदवार िश क 

रािहला–अडॉ फ िहटलर. 
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भाग ४ 

 
युिनक ते सान ािन्स को 

  



 

अनुकर्मिणका 

 
करण २२ 

 
दुसरे महायु  

 
 
युिनक 

 
जागितक शातंतेला ाणघातक ठरले या १९३१–१९४१ या दशकाचा ारंभ व शवेट, दोन्हीही 

जपानच्या िंहसाचाराने झाला. संपूणर् जगावर वचर् व थािपत करण्याची, जपान, जमर्नी व इटली या 
रा टर्ाचंी नीती याच दशकात साकार झाली, असे व य अमेिरकेच्या पररा टर् खात्याने ‘शातंता व यु : 
युनायटेड टेट्  फॉिरन पॉिलसी’ या त्याचं्या अिधकृत काशनात केले होते. 

 
आिशयाचे सा यवादापासून संरक्षण करण्याची सबब पुढे करून जपानने १९३१ माचूंिरयावर 

केले या आकर्मणाबरोबर दुसऱ्या महायु ाला ारंभ झाला. त्यानंतर दोन वषार्ंनी सा यवादापासून जमर्नीचे 
रक्षण करण्याचे आवाहन करून िहटलरने जमर्नीचे वायमार लोकस ाक सरकार उलथून पाडून स ा 
बळकावली; तर १९३५ मध्ये ‘बो शिेवझम व रानवटपणा’ यापासून इिथओिपयाचे रक्षण करण्याच्या हेतूने 
इटलीने त्या रा टर्ावर आकर्मण केले. १९३६ मध्ये, िहटलरने ऱ्हाईनलँडचे पुनलर् करीकरण केले; जमर्नी व 
जपान यानंी आपसात कॉिमन्टनर्िवरोधी करार केला, तर जमर्नी व इटली याचं्या फौजा पेनवर चालून 
गे या. या सवर् घटनाकंिरता सबब एकच होती–सा यवादापासून संरक्षण! 

 
१९३७ मध्ये जमर्नी–जपान अँटी–कॉिमन्टन कराराला इटली जाऊन िमळाले. जपानने चीनवर 

पुन्हा आघात करून पेिंकग, िटएन् सीन व शाघंाय ता यात घेतले. त्यानंतरच्याच वषीर्, १९३८ मध्ये, 
जमर्नीने ऑ टर्ीया बळकावले. सा यवादापासून जगाचे रक्षण करण्याकिरता बािर्लन–रोम–टोिकयो याचंा 
एक अक्षगट (ॲक्सीस) तयार झाला. 

 
रा टर्संघ महासभेपुढे स बर १९३७ मध्ये बोलताना सोिवएत पररा टर्ामंतर्ी मिॅक्झम िल िवनोव 

हणाला– ‘अलीकडील काही वषार्त तीन रा टर्ानंी इतर रा टर्ावंर आकर्मण केले आहे हे आपणा सवार्ंना 
माहीतच आहे. शासनप ती, सै ािंतक भिूमका, भौितक व सां कृितक पातळी याबाबत त्या तीन रा टर्ातं 
िभ त्व असेलही; परंतु, त्यानंी केले या ह याचं्या समथर्नाथर् मातर् ती तीनही रा टर्े एकच कारण पुढे करीत 
आहेत–सा यवादािवरु च्या संघषार्चे! त्या रा टर्ानंी वतःची मोठी सोिय कर समजूत करून घेतली 
आहे–िनदान ती रा टर्े तसे दशर्िवतात–की ‘सा यवादिवरोध’ हे एक कारण पुढे केले की त्यानंी केलेले सवर् 
आंतरार् टर्ीय कपट कार थान व गुन्हे माफ होतील.’ 
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कॉिमन्टनर्िवरोधी कराराचा मुखवटा घालून जमर्नी, जपान व इटली ही रा टर्े संपूणर् युरोप व 
आिशया खंड िंजकून तेथील जनतेला गुलामिगरीच्या दावणीला बाधंण्यास स  झाली होती. 

 
यावळेी जगापुढे दोनच पयार्य होते. नाझी फािस ट व जपानी आकर्मकािंवरु  इतर सव रा टर्ाचंी 

युती करून, फार उशीर होण्याअगोदरच, त्या ॲक्सीस रा टर्ाचं्या आकर्मणाला व िव तारवादी धोरणाला 
पायबदं घालणे, िंकवा एकी न करता, त्येक रा टर्ाने आकर्मकािंवरु  शरणागती पत्करून िवजयाचा मागर् 
नाझी–फािस ट आकर्मकानंा मोकळा करून देणे. ॲक्सीस रा टर्ाचंी चार मंतर्ालये, िलआँ टर्ॉट् कीचे 
ह तक, तसेच च, ि िटश व अमेिरकन ितिकर्यावादी हे सवर्च सामूिहक सुरके्षिवरु  फािस टानंी सुरू 
केले या मोिहमेत सामील झाले होते. आकर्मणािवरु  ऐक्याची शक्यता हा केवळ सा यवादी चार आहे, ते 
केवळ एक क पनेच्या राज्यातील व न आहे; सामूिहक सुरक्षा हणजे यु ाला उ ेजन देणे आहे असे 
वारंवार सागंून तो िवचार धुडकावनू लावण्यात येत होता; व अटळ िदसणारे यु  सोिवएत संघाच्या िदशनेे 
वळिवण्याकरता फािस टाचंा अनुनय करण्याची नीती अंिगकारली जात होती. पा ात्य रा टर्ाचं्या त्या 
अनुनयाच्या नीतीचा पूरेपूर फायदा नाझी जमर्नी करून घेत होते. 

 
सामूिहक सुरके्षमुळे युरोप दोन श स  गटात िवभागले जाईल असे व य अनुनयाच्या धोरणाचा 

िहरीरीने पुर कार करणारा ि टनचा धानमंतर्ी ने हील चबरलेन करीत होता.’ सामूिहक सुरिक्षतता 
हणजे केवळ अथर्शून्य बडबड असेच आमच्या माणे ि िटश धानमंत्र्याचेही मत आहे हे आता प  झालेले 
आहे,’ असे भा य फे ुवारी १९३८ मध्ये एका नाझी वृ पतर्ाने केले होते. 

 
नेि हल चबरलेनच्या त्या अनुनयाच्या धोरणाचा िधः ार करताना १० मे १९३८ रोजी मचेँ टर येथे 

केले या एका भाषणात िवन् टन चिर्चल हणाला, ‘युरोप दोन सश  गटात िवभागला जाता कामा नये असे 
आप याला सािंगतले जात आहे. याचा अथर् युरोपात एकच सश  गट राहाणार असा आहे का? आिण तो 
गट हणजे हुकुमशहाचंा, आिण ते हुकुमशहा कोणत्या रा टर्ाचा अगोदर बळी घेणार, कोणत्या रा टर्ानंा ते 
गुलाम करणार व त्याचें शोषण करणार याचा अंदाज घेत त्याचं्या आजूबाजूला दबकत घोटाळणाऱ्या 
भयगर् त लोकाचंा असणार का?’ 

 
स बर १९३८ मध्ये अनुनयाच्या धोरणाने जणू कळस गाठला. नाझी जमर्नी, फािस ट इटली, गेर्ट 

ि टन व ान्स या रा टर्ानंी युिनक करारावर वाक्षऱ्या करून िहटलरपुढे जणू सपशले शरणागती 
पत्करली. १९१८ पासून जगातील ितिकर्यावादी ज्या सोिवएतिवरोधी युतीची आशा बाळगून होते ती 
‘पिवतर्’ युती युिनक कराराने साकार झाली होती. त्या कराराने राजनैितक के्षतर्ात सोिवएत रिशया एकाकी 
पडले; युरोपीय सामूिहक सुरके्षला आधारभतू ठरणारा ँ को-रिशयन करार मृतवत झाला; 
झेको लोवािकयाचा सुडेटन देश नाझी जमर्नीच्या घशाखाली उतरला. जमर्न सैन्याला पूवकडील ारे 
खुली करून देण्यात आली. [नाझी झेको लोवािकयावर चालून जाण्याच्या तयारीत असता २४ स बर १९३८ रोजी सोशिल ट अपील 
या न्ययूॉकर् च्या टर्ॉट् कीवादी वृ पतर्ाने आप या अगर्लेखात िलिहले–‘झेको लोवािकया हणजे कु िस  हसार्य पिरषदेच्या सव वेदनातूंन 
झाले या भयानक गभर्पातापैकी एक सवार्त भयंकर असा रा टर्ीय गभर्पात आहे. झेको लोवािकयाची लोकशाही हणजे, तेथील भाडंवलशाही 
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िपळवणुकीने पाघंरलेला एक िवकृत व गिलच्छ बुरखा आहे. अशा पिरि थतीत झेको लोवािकया या भाडंवलशाही रा टर्ाला कर्ािंतकारी िवरोध हावा 
हे वाभािवकच आहे. या भाडंवलशाही रा टर्ाला कर्ािंतकारी िवरोध हावा हे वाभािवकच आहे.’ अशा खो ा, िदखाऊ, कर्ािंतकारी घोषणा देऊन 
सपूंणर् युरोपातील व अमेिरकेतील टर्ॉट् कीवा ानंी, ॲक्सीस रा टर्ाचं्या आकर्मणािवरु  लहान रा टर्ाचें संरक्षण करणे व सामूिहक सुरक्षा साकार 
करणे यािवरु  अिवरत चार मोिहम चालवनू चंड ग धळ उडवनू िदला. अिबिसिनया, पेन, उ र व मध्य चीन, ऑ टर्ीया व झेको लोवािकया 
यावंर जमर्नी, इटली व जपान ही रा टर्े ह ा चढवीत होती त्याचवेळी, सामूिहक सुरक्षा हणजे यु ाला िचथावणी देणे आहे असा अप चार 
टर्ॉट् कीच्या चौथ्या इंटरनॅशनलचे सद य सतत करीत होते. ‘राज्याचंा बचाव हे मूलतःच एक ितिकर्यावादी कायर् आहे’, असे टर्ॉट् की ठासून 
सागंत होता. सामूिहक सुरके्षिवरु च्या त्याचं्या ल ात चाराचा गदारोळ उठिवण्याकिरता ‘द फोथर् इंटरनॅशनल अँड द वॉर’ ा टर्ॉट् कीच्या 
पुि तकेचा मूलभतू साधन हणून उपयोग करून घेतला जात होता. ‘युरोपातील या लहान लहान राि टर्क राज्याचें संरक्षण करणे हे खऱ्या अथार्ने 
एक ितिकर्यावादी काम आहे, त्या राि टर्क राज्याचं्या सीमा, त्याचें पासपोटर्, त्याचंी चलनप ती, त्याचं्या संरक्षणाकिरता ते बाळगीत असलेले 
ल कर या सवर् गो ी मानवाच्या आिर्थक व सां कृितक िवकासाच्या मागार्तील फार मोठे अडथळे बनून रािहले या आहेत. त्याचें संरक्षण न हे तर 
त्याचंा सवनाश घडवनू आणणे हे कामगार वगार्पुढील आज एक आ  कतर् य आहे,’ असे आवजूर्न पुन्हा पुन्हा सागंण्यात येत होते. 

 
ान्सचे पॉ यलूर ं ट सरकार व पेनचे लोकशाही सरकार यािंवरु , तसेच रा टर्ीय ऐक्य साधून सामूिहक सुरके्षकिरता सोिवएत 

संघाशी करार करू इिच्छणाऱ्या अन्य फािस ट िवरोधी रा टर्ािंवरु  व तेथील जनआंदोलनािंवरु  टर्ॉट् कीवा ानंी युरोप व अमेिरकेत िचकाटीने व 
िनधार्राने लढा चालिवला. तशा जनआंदोलनामुळे ती रा टर्े िन कारण यु ात ओढली जातील असे जनमनावर ठसिवण्याचा यत्न वारंवार 
चारा ारे टर्ॉट् कीवादी करू लागले. ‘ टािलनच्या योजनेतील सामूिहक आघाडी हणजे कायर्वाहीचे ऐक्य नसून संपूणर् कामगार वगार्ला 
सा ाज्यवादी यु ात ओढणारे ऐक्य आहे’ असे सीएल जे स हा ि टनमधील एक मुख टर्ॉट् कीवादी पुन्हा पुन्हा पोटितिडकेने लोकानंा सागंत 
होता. 

 
आकर्मणिवरोधी रा टर्ाकंडून ॲिक्सस रा टर्ाचंा पराभव झा यास त्यात कोणकोणते धोके दडलेले असतील याब ल खु  टर्ॉट् कीने 

वारंवार इषारे िदले होते एि ल १९३७ मध्ये मेि कको येथील साक्षीच्या वेळी बोलताना तो हणाला–‘जर जमर्नी व जपान या रा टर्ािंवरु  ान्स, 
गेर्ट ि टन व सोिवएत संघ ही रा टर्े यु ात िवजयी ठरली तर त्यामुळे सोिवएत संघाचे पिरवतर्न एका बुज्वार् रा टर्ात होण्याची, व ान्स एक 
फािस ट रा टर् बनण्याची शक्यता आहे; कारण एका राक्षसी ल करी यंतर्णेिशवाय िहटलरवर िवजय िमळिवणे अशक्य आहे; त्यामुळे ान्सला 
जमर्नीिवरु  तशा ल करी सामथ्यार्च्या आधारावर िवजय िमळाला तर जमर्नीतील फािसझम न  होईल, पण ान्स हे एक फािस ट रा टर् बनेल.’ 

 
एकंदरीत, सामूिहक सुरक्षा हणजे यु खोरी असून तशा सुरिक्षततेकिरता धडपडणाऱ्या य ी िंकवा रा टर्े ही टािलनच्या हातातील 

बाहुली आहेत असे युरोपीय जनतेला पटवनू देण्याचा आटोकाट यत्न, अनुनयाचे धोरण अवलंिबणारे युरोपातील नेते व ॲक्सीस चारक याचं्या 

हातात हात घालून, टर्ॉट् की व त्याचे सहकारी यानंी चालिवला होता.] े त िलतोव ककरारानंतर सवार्त जबरद त 
अवहेलना व ध ा सोिवएत संघाला कशामुळे बसला असेल तर तो युिनक करारामुळे, असे भा य वॉ टर 
डुरान्टी याने आप या ‘द केर्मिलन अँड द पीपल’ या पु तकात केले आहे. 
 

युिनक करार होताच नाझी–सोिवएत यु  भडकण्याची जग वाट पाहू लागले; तर चबरलेन मातर् 
िहटलरची वाक्षरी असलेला एका कागद इंग्लंडच्या जनतेपुढे फडकािवत त्यानंा आ ासन देत होता ‘या 
कराराचा अथर् आहे आप या काळातील िटकाऊ शातंी!’ 

 
वीस वषार्ंपूवीर् कॅ न िसडने रॅली हा ि टीश हेर तळतळून बोलला होता–‘काहीही झाले तरी 

रिशयात जन्माला आलेली ही अमंगल िहडीस िवकृती िचरडून टाकलीच पािहजे. त्याकिरता जमर्नीशी-
न हे कोणत्याही रा टर्ाशी कोणत्याही अटींवर करार करावा लागला तरी तो वागताहर्च ठरेल. मानवाच्या 
या खऱ्या शतर्िूवरु  संयु  आघाडी थािपत झालीच पािहजे.’ िसडनेचे ते व न युिनक कराराने साकार 
होणार होते.सोिवएत संघािवरु  अशाच संयु  आघाडीची िनकड ितपािदत असता ११ जून १९३८ रोजी 
कॉमन्स सभागृहात चबरलेनचा समथर्क सर अन ड िव सन हणाला होता, ‘अशी युती हावी हे आज 
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अगत्याचे झाले आहे. कारण आज जगाला खरा धोका आहे तो जमर्नी िंकवा इटलीकडून न हे तर 
रिशयाकडून!’ 

 
मातर् सोिवएतिवरोधी युिनक कराराचा पिहला बळी ठरला तो सोिवएत संघ न हे तर युरोपातील 

लोकशाही जनता. सोिवएतिवरोधाच्या नावाखाली लोकशाहीच्या ग याला नख लावण्यात आले. फे ुवारी 
१९३९ रोजी ि टीश व च सरकारानंी जनरॅलीिसमो ँ कोच्या फािस ट हुकुमशाहीला पेनचे कायदेशीर 
सरकार हणून मान्यता िदली. भयानक अडचणींना व संकटानंा त ड देत अडीच वष लढा चालिव यानंतर 
पेनच्या लोकशाहीने अखेरचा ास सोडला. पेन हे एक फािस ट रा टर् बनले. 

 
१५ माचर् १९३९ रोजी वतंतर् रा टर् हणून झेको लोवािकयाचे अि तत्व संपु ात आले. नाझी 

रणगा ाचं्या तुक ा र रावत ागमध्ये िशर या. फािस ट इटलीतील श ा िनिर्मती उ ोगापेक्षा 
ितपटीने अिधक श ा  िनिर्मती करणारे झेको लोिविकयाचे कोडा आ सर् वक्सर् व अन्य तेवीस कारखाने 
िहटलरची मालम ा बनले. एके काळी सोिवएत संघात िकर्याशील असले या ह तके्षपवादी ल कराचा 
फािस ट धािर्जणा सेनापती जनरल जान िसरोवी याने झेको कोवािकयन ल कराची सव म श ा े, 
हजार िवमाने, व दारूगो याचे समृ  भाडंार नाझी जमर्नीच्या वाधीन केले. 

 
२० माचर् रोजी िलथुआिनयाने त्याचें एकमेव बदंर मेमेल िहटलरच्या हवाली केले. ७ एि ल रोजी 

गुड ायडेचा शुभ मुहूर्त साधून मुसोिलनीने अ बािनयावर आकर्मण केले. त्यानंतर पाचच िदवसानंी 
अ बािनयाचा राजमुकुट इटलीचा राजा ि हक्टर इमनॅ्युएल याच्या म तकावर चढला. 

 
िहटलर ज्यावेळी झेको लोवािकयात िशरत होता त्यावळेी ि टन व ान्स याचें सोिवएतिवरोधी 

धोरण त्याचं्याच िहतसंबंधाच्या दृ ीने अनथर्कारी ठरेल असा धोक्याचा इषारा, सोिवएत संघाच्या सा यवादी 
पक्षाच्या १८ या काँगेर्समध्ये बोलताना, िहटलर ती अनुनयाचे धोरण चालिवणाऱ्या ि टीश– च 
मुत्स ानंा, टािलनने िदला होता. कॉिमन्टनर् कराराच्या बुरख्याआड ॲिक्सस रा टर्ानंी युरोपात व आिशया 
खंडात सुरू केलेले अघोिषत यु  हे केवळ सोिवएत संघािवरु चे नसून ते इंग्लंड, ान्स व अमेिरका याही 
रा टर्ािंवरु चे आहे–न हे ते आता ामुख्याने त्या रा टर्ािंवरु च सुरू आहे हेही टािलनने प  केले. तो 
हणाला ‘आकर्मक रा टर्ानंी चालिवलेले यु  हे ामुख्याने इंग्लंड, ान्स व अमेिरका या अनाकर्मक 
रा टर्ाचं्या िहतसंबधंावर आघात करणारे यु  आहे; असे असूनही ती रा टर्े आकर्मकापुंढे ितकाराचा यत्न 
करणे तर दूरच उलट त्याचं्या आकर्मक हालचालींकडे कानाडोळा करीत आहेत; केवळ माघार घेत आहेत 
असे न हे तर त्यानंा एकामागून एक सवलती देत आहेत. या सवर् गो ींवर िव ास ठेवणे किठण असले तरी 
ती सत्य पिरि थती आहे. पाि मात्य लोकशाही रा टर्ातंील ितिकर्यावादी नेत्यानंी, िवशषेेकरून इंग्लंड व 
ान्समधील मुत्स ानंी सामूिहक सुरके्षची नीती अमान्य केली आहे. अजूनही अनुनयाची नीती, 

ह तके्षपिवरोधी धोरण अशा राजनैितक श द योगाचं्या बुरख्याआड ते आपले सोिवएतिवरोधी व न उराशी 
बाळगून आहेत. पण ती नीती पूणर्पणे अपयशी ठरली आहे,’ असे सागंून टािलन पुढे हणाला, ‘काही 
अमेिरकन व युरोपीय नेते व वृ पतर्कार यानंा, सोिवएत युकेर्नवर ह ा होण्याची वाट पाहता पाहता आता 



 

अनुकर्मिणका 

धीर िनघेनासा झाला आहे; व ह तके्षपिवरोधी धोरणामागे कोणते हेतू दडलेले आहेत हे आता त्याचं्याच 
त डून बाहेर पडत आहे. ‘जमर्नीकडून त्याचं्या पदरी केवळ िनराशाच आली आहे, कारण पूवच्या िदशनेे 
सोिवएत संघािवरु  आगेकूच करण्याऐवजी जमर्नी पि मेकडे वळत आहे; ते रा टर् आता वसाहतींची 
मागणी करीत आहे,’ असे ते आता उघडपणे बोलत आहेत. या सवर् कारावरून, जमर्नीने सोिवएत संघावर 
ह ा करावा या अटीवरच झेको लोवािकयाचा देश जमर्नीच्या पदरात घालण्यात आला होता, व आता 
जमर्नी त्या अटीची पूतर्ता करण्यास का कंू करीत आहे, असेच वाभािवकपणे कोणालाही वाटेल  . . . . 

 
‘ह तके्षपिवरोधी धोरणाच्या नैितक बाजूसंबधंी, िंकवा िव ासघात, रा टर्दर्ोह यासंबधंी मी काही 

बोलावे असे नाही. मानवी मू ये िंकवा नीतीम ा जे लोक मानीतच नाहीत त्याचं्याशी नैितकतेब ल बोलणे 
हणजे मूखर्पणाच आहे. राजकारणात काहीही समथर्नीय असते असेच बुज्वार् राजकारणात मुरले या 
मुत्स ानंा वाटते. ते काहीही असो. एक गो  मातर् न ी की ह तके्षपिवरोधी नीतीच्या समथर्कानंी कुिटल 
राजनीतीचा हा जो घातक खेळ सुरू केला आहे तो एक िदवस त्याचं्यावरच उलट याखेरीज राहणार 
नाही. 

 
‘सोिवएत संघाला अजूनही आकर्मकािंवरु  आंतरार् टर्ीय सहकायर् व वा तववादी सामूिहक सुरक्षा 

हवी आहे. पण ते सहकायर् मनापासूनचे व खरेखुरे असले पािहजे. इंग्लंड व ान्स या रा टर्ातंील 
अनुनयाच्या धोरणाच्या समथर्काचं्या हातातील, लाल सैन्य हे एक बाहुले बनून कधीही राहणार नाही. 
आणीबाणीच्या वळेी वतःचे सामथ्यर् व सोिवएत जनतेचे ऐक्य व िन ा या बळावर शतर्िूवरु  िनि तपणे 
िवजय िमळवता येईल याचा लाल सैन्याला पूणर् भरवसा आहे. यु  झालेच तर, आमच्या ल कराची 
आघाडी काय िंकवा िपछाडी काय, दुसऱ्या कोणत्याही रा टर्ाच्या ल करापेक्षा अिधक बलशाही राहील हे 
आमच्या सीमेपलीकडील यु खोरानंी चागंले जाणून असाव.े’ 

 
पण टािलनच्या या रोखठोक व प  इशाऱ्याकडे कोणीही लक्ष िदले नाही. 
 
एि ल १९३९ मध्ये इंग्लंडमध्ये घेण्यात आले या सावर्मतात नाझी जमर्नीिवरु  ि िटश–सोिवएत 

युती हावी असा प  कौल ८७ % ि िटश जनतेने िदला. ‘अँग्लो–सोिवएत करार हणजे आप या 
जीवनमरणाचा न आहे’ असे चिर्चलने उघडपणे घोिषत केले. २७ मे रोजी केले या एका भाषणात तो 
हणाला,–झेको लोवािकयासारख्या ल करी दृ ा महत्वाच्या रा टर्ाचा बळी देऊन व पोलंड व रुमिनया 
यानंा संरक्षणाची हमी देऊन, आप या सरकारने आप या रा टर्ाच्या संरक्षणाकडे पूणर्पणे दुलर्क्ष केले आहे. 
रिशयाची आप याला अिनवायर् व मोलाची ठरणारी मदतही आपले सरकार धुडकावनू लावीत आहे. 
त्यामुळे अत्यंत घातक व िवनाशकारी यु ात आपण ढकलले जात आहोत. तसे झाले तर, या सवर् गो ींना 
जबाबदार असले या आप या नेत्यानंा आप या देशबाधंवानंी औदायार्ने व सन्मानाने वागवावे अशी त्याचंी 
लायकी नाही असेच शवेटी हणाव ेलागेल.’ 

 



 

अनुकर्मिणका 

२९ जुलै रोजी डेिवड लॉईड जॉजर् यानेही चबरलेन सरकारच्या नीतीवर कठोर टीका करुन 
चिर्चलच्या आवाहनाला पािंठबा िदला. तो हणाला, –चबरलेन महाशयानंी िहटलरशी वतः वाटाघाटी 
के या. त्याकिरता ते वतः जमर्नीला गेले. ते व लॉडर् हॅिलफॅक्स यानंी रोमलाही भेटी िद या. तेथे म पान 
करताना त्यानंी मुसोिलनीचे अिभ िंचतन करून त्याची त ड भरून तुती केली. रिशयाला मातर् वाटाघाटी 
करण्याकिरता त्यानंी कोणाला पाठिवले? मंितर्मंडळाच्या अगदी किन  तरापैकीही कोणाला त्यानंी 
मा कोला पाठिवले नाही; पाठिवले ते पररा टर् खात्यातील एका िलिपकाला! हा रिशयाचा उघडउघड 
अपमान आहे . . . आप या सरकारला व तुि थतीचे आकलनच झालेले नाही की, जग आज एका भयंकर 
अनथार्च्या क ावर डगमगत्या पावलानंी उभे आहे ा संकटाचे गाभंीयर् त्यानंा उमगत नाही हेच कळत 
नाही.’ 

 
पण ि टीश जनतेची मागणी व चिर्चल आिण लॉईड जॉजर् यासंारख्या नेत्याचें आवाहन याकडे 

चबरलेन सरकारने पूणर् दुलर्क्ष केले. रिशयाशी प े पणाने करार केला तर अन्य कोणत्याही रा टर्ाशी 
वाटाघाटी करण्याबाबत अडथळे िनमार्ण होतील, असे भा य रिशयाशी करार न करण्याच्या संदभार्त लंडन 
टाई सने केले होते [नाझी ल कर ज्या िदवशी ागमध्ये िशरले त्याच िदवशी फेडरेशन ऑफ ि िटश इंड टर्ीजचे एक िश मंडळ जमर्नीतील 
ब ा उ ोगाशी मो ा माणावर करावयाच्या कराराचा तपशील न ी करण्याकिरता डुसेलडॉफर्  येथे येऊन पोहोचले होते. त्या पाठोपाठ, नाझी 
जमर्नीला ५ कोटी १० लक्ष प डाचे ि िटश कजर् देण्याच्या तावाबाबत चचार् करण्याकिरता ि िटश यापार मंडळाचा पालर्मटरी सिचव रॉबटर् ए . 
हडसन हा िहटलरचा आिर्थक स ागार डॉ. हेलमुथ वोहलथाट याला भेटण्यास गेला अस याची मोठी खळबळजनक बातमी जुलैमध्ये ि िटश 
वृ पतर्ात िस  झाली. 
 

अथार्  नाझीं ती अंिगकारण्यात येत असलेले अनुनयाचे धोरण ि टनमधील सग याच उ ोगपतींना पसंत होते असे नाही. त्या दृ ीने ८ 
जून रोजी, कोळसा उ ोगातील एक बडा उ ोगपती व बकँर, लॉडर् डेिवस याने हाऊस ऑफ लॉडर्समध्ये केलेले भाषण अथर्पूणर् होते. त्या भाषणात 
तो हणाला, ‘िहटलरने त्याच्या ‘माईन काफं’ मध्ये जी मूळ क पना िवशद केली होती त्यानुसार जमर्न गरुड पि मेच्या न हे तर पूवच्या िदशनेे 
उ ाण करील अशी आशा या देशातील काही गट उराशी बाळगून आहेत, याची सोिवएत सरकारला चागंली जाणीव आहे.’ चबरलेन सरकार 
सोिवएत सरकारशी करीत असले या वाटाघाटींब ल तो हणाला–‘सोिवएत सरकारशी वाटाघाटी करण्याची ि िटश मंितर्मंडळाची खरोखरीच 
ामािणक इच्छा आहे िंकवा नाही, की लोकमताची फसवणूक करण्याकिरता वाटाघाटींचा ते केवळ देखावा करीत आहेत याब ल मला जबरद त 
शकंा वाटते.’] 

 
यु ाचा भडका लवकरच होणार अशी प  लक्षणे १९३९ च्या गर्ी माखेरी युरोपात िदसू लागली. 

त्यावळेी, चबरलेनने रिशयाशी वाटाघाटींकिरता मा कोला पाठिवलेला ि टनच्या पररा टर् खात्याचा अगदी 
किन  तरावरील एक अिधकारी, िवलीयम टर्ँग, हा एकमेव ि िटश ितिनधी मा कोत होता. मातर् 
लोकमताच्या दडपणामुळे रिशयाशी बोलणी करण्याचा देखावा पुन्हा एकदा करणे चबरलेन सरकारला 
भाग पडले. ११ ऑग ट रोजी एक ि िटश ल करी िश मंडळ दोन्ही रा टर्ाचं्या ल करी अिधकाऱ्यातं बोलणी 
हावीत याकिरता मा कोत येऊन पोहचले. िवमान युगाच्या त्या काळात, यु ाच्या ढगाचंी युरोपीय 
िक्षितजावर गदीर् झालेली असता, हे ल करी िश मंडळ एका जुन्यापुराण्या अगदी मंद गतीच्या बोटीने 
रिशयाला पाठिवण्यात आले होते; आिण ते िश मंडळ मा कोत येऊन पोहोच यानंतर रिशयनानंा कळले 
की टर्ँग माणेच, सोिवएत सरकारशी कोणताही करार करण्याचे अिधकार त्यानंा देण्यात आलेले न हते. 

 



 

अनुकर्मिणका 

युिनक कराराशी सहमत असले या युरोपीय रा टर्ाचं्या सिकर्य मदतीने, संमतीने, िंकवा त्याचं्या 
अ त्यक्ष पािंठ याने नाझी जमर्नीने सोिवएत संघावर ह ा करावा व नाझींना एकाकीपणे त ड देण्याचा संग 
सोिवएत सरकारवर यावा हा त्या ि िटश नीतीचा उ ेश प च होता. अशा पिरि थतीत विहताचा िवचार 
करून वतंतर्पणे िनणर्य घेणे सोिवएत संघाला भाग पडले. 

 
या संबधंी सोिवएत रिशयातील एके काळचा अमेिरकेचा राजदूत जोसेफ ई.डेिवस याने १८ जुलै 

१९४२ रोजी रा टर्ाध्यक्ष रूझवे टचा स ागार हॅरी हॉि कन्स याला िलिहले या पतर्ात हटले,–‘१९३६ 
पासून मी वतः राजकीय पिरि थतीचे केलेले िनरीक्षण व िनरिनरा या युरोपीय मुत्स ाशंी माझे असलेले 
संबधं यावरून एक गो  कषार्ने मला जाणवली ती ही की एक अमेिरकन अध्यक्ष वगळता, जागितक 
शातंतेला िहटलरमुळे िनमार्ण झालेला धोका व त्यािवरु  अनाकर्मक रा टर्ात सामूिहक सुरके्षकिरता करार 
होण्याची आव यकता याची जाणीव सोिवएत सरकारइतकी कषार्ने अन्य कोणत्याही रा टर्ाला झाली 
नाही. झेको लोवािकयाच्या संरक्षणाकिरता नाझींिवरु  यु ाला सामोरे जाण्याचीही सोिवएत सरकारची 
तयारी होती. झेको लोवािकयावर ह ा झालाच तर, त्या दोन रा टर्ातं झाले या पर पर मदतीच्या 
करारानुसार त्याचं्या मदतीला जाता याव े त्याकिरता पोलंडमधून त्याचं्या ल कराला मागर् िमळावा हणून 
पोलंडशी त्याचंा असलेला अनाकर्मणाचा कारारही युिनक करार होण्यापूवीर्च त्यानंी र  केला. युिनक 
करारानंतरही, अगदी १९३९ च्या वसंतापयत, पोलंड िंकवा रुमािनयावर नाझी ह ा झालाच तर त्या 
रा टर्ाचं्या संरक्षणाकिरता ि टन व ान्सशी सहकायर् करण्याची तयारीही त्यानंी दशर्िवली. त्याचें फ  
एकच हणणे होते की तशा पिरि थतीत कोणत्या रा टर्ाने न ी कोणती जबाबदारी पार पाडायची हे 
यावहािरक व व तुिन  दृ ीकोनातून ठरिवण्याकिरता अनाकर्मक रा टर्ाचंी एक आंतरार् टर्ीय पिरषद 
बोलािवली जावी व ती रा टर्े संयु पणे ॲक्सीस आकर्मणाचा ितकार करतील असे िनःसंिदग्धपणे 
िहटलरला कळिवण्यात याव े  . . . पण तशा कोणत्याही वाटाघाटीत रिशयाला सहभागी करून घेण्यास 
पोलंड व रुमािनयाचा िवरोध अस याची सबब पुढे करून चबरलेनने सोिवएत नेत्याचंी ती सूचना धुडकावनू 
लावली. 
 

‘१९३९ च्या संपूणर् वसंतात, िहटलरला पायबदं घालण्याच्या हेतूने नीतीची व कृतीची सुसूतर्ता, 
ऐक्य व ल करी कायर्वाहीचा समन्वय साधण्याच्या हेतूने पाि मात्य रा टर्ाशंी करार घडवनू आणण्याचा 
यत्न सोिवएत सरकारने केला. परंतु बेि जयम िंकवा हॉलंड यावंर आकर्मण झाले तर त्याचं्या संरक्षणाची 
हमी देण्याची तयारी जशी रिशयाने दशर्िवली तशाच कारची हमी बाि टक राज्याचं्या संरक्षणासाठी 
रिशयाला देण्याचे मातर् ि टनने साफ नाकबूल केले. या सवर् कारणामुंळे इंग्लंड िंकवा ान्सशी, 
िहटलरिवरु  संरक्षणाची कोणतीही पिरणामकारी िंकवा यवहायर् अशी योजना साकार होणे शक्य नाही 
अशी वाभािवकपणेच सोिवएताचंी खातर्ी झाली. वसंरक्षणाच्या दृ ीने िहटलरशी अनाकर्मणाचा करार 
करण्या यितिर  सोिवएतानंा अन्य कोणताही मागर्च उरला नाही.’ 

 



 

अनुकर्मिणका 

े त िलतोव क करारानंतर वीस वषार्ंनी, युरोपीय मुत्स ाचं्या सततच्या सोिवएतिवरोधी 
नीतीमुळे, िकतीही नकोसे वाटत असले तरी, वसंरक्षणाकिरता जमर्नीशी करार करणे सोिवएतानंा भाग 
पडले. 

 
२४ ऑग ट १९३९ रोजी सोिवएत रिशयाने जमर्नीशी अनाकर्मणाचा करार केला. 
 

दुसरे महायु  
 

१ स बर १९३९ रोजी जमर्नीच्या यंतर्चिलत तुक ानंी एकदम सात िनरिनरा या बाजंूनी 
पोलंडवर ह ा चढिवला. दोन िदवसानंतर इंग्लंड व ान्स यानंी जमर्नीिवरु  यु घोषणा केली. नाझींशी 
हातिमळवणी केले या सोिवएतिवरोधी ल करी अिधकाऱ्याचं्या भावाखाली येऊन ज्या पोलंडने सोिवएत 
मदत नाकारून सामूिहक सुरके्षचा ताव धुडकावनू लावला होता, ते पोलंड अ पावधीतच नाझींच्या 
घणाघाती हारानंी पूणर् कोसळले. 

 
नाझींच्या ल करी वरवं ाखाली पोलंड िचरडले जात असता धा तावलेले पोिलश सरकार १७ 

स बर रोजी पोलंड सोडून पळून गेले. त्याच वळेी लाल ल कराने पोलंडची पूवर् सीमा ओलाडूंन, 
बायलोरिशया, पि म युकेर्न व गिॅलिशया, हे देश नाझी सैन्य तेथे येऊन पोचण्याच्या आतच, ता यात 
घेतले. िव ु वगेाने आगेकूच करून, १९२० मध्ये सोिवएत संघाचा जेवढा देश पोलंडने बळकावला होता 
तो सवर् देश लाल ल कराने यापला. 

 
१ ऑक्टोबर रोजी रेिडओवरून केले या भाषणात सोिवएत रिशयाच्या त्या कायर्वाहीचे समथर्न 

करताना िवन् टन चिर्चल हणाला, ‘पोलंडमध्ये या सीमारेषेपयत जाऊन सोिवएत ल कराने उभे ठाकाव,े हे 
नाझींच्या िवरु  रिशयाचे संरक्षण करण्याच्या दृ ीने आव यकच होते हे उघड आहे. लाल ल कराच्या या 
कायर्वाहीमुळे, ज्यावर आघात करण्याची नाझींची िंहमत होणार नाही अशी एक पूवर् आघाडी िनमार्ण झाली 
आहे. बाि टक राज्ये व युकेर्न बळकावण्याच्या नाझींच्या कारवाया आता यापुढे बदं हायला पािहजेत हे 
नाझींना बजावनू सागंण्याकिरताच गे या आठव ात हर वॉन िरबेनटर्ॉप याला मा कोला बोलावनू घेण्यात 
आले होते.’ 

 
नाझींच्या िव तारवादाला शह देण्याच्या, व जमर्निवरु  अिनवायर् िदसणाऱ्या यु ात सोिवएत 

संरक्षक तटबंदी मजबतू करण्याच्या हेतूने जी पावलेू सोिवएत संघाने उचलली त्यापैकी पि मेच्या िदशनेे 
लाल ल कराची ही आगेकूच हे पिहले पाऊल होते. त्यानंतर, स बर अखेरी व ऑक्ट बरच्या ारंभी 
ए तोिनया, लातिवया व िलथुआिनया या सीमावतीर् रा टर्ाशंी सोिवएत सरकारने पर पर मदतीचे करार 
केले. लाल ल कराची िशबदंी व सोिवएत नािवक व िवमानतळ तेथे थािपत करण्याची तरतूद त्या 
करारान्वये करण्यात आली होती. 

 



 

अनुकर्मिणका 

उ रेला िफनलंड मातर् जमर्नीचे िमतर्रा टर् हणून सोिवएत सीमेवर उभे होते. िफनलंडचा ल करी 
नेता बरॅन वॉन मनॅरहीम हा जमर्न ल करी अिधकाऱ्याशंी िनकटचा संपकर्  राखून होता. दोन्ही रा टर्ाचं्या 
ल करी अिधकाऱ्यातं िवचारिविनमयाथर् बठैकी होत होत्या. िफिनश ल कराची श स ता व डावपेच यावंर 
जमर्न अिधकाऱ्याचंी बारीक देखरेख असे. िफिनश ल करी अिधकारी कालर्  ओएर, आिण पिह या 
महायु ात जमर्न ल करात कामिगरी बजावलेला त्याचा मुख मदतनीस जनरल गूो ओ टरमन या 
दोघाचेंही ल करी िशक्षण जमर्नीत झाले होते. 

 
िफनलंड व नाझी जमर्नी याचें राजकीय संबधंही घिन  होते. िफनलंडचा सोशिल ट धानमंतर्ी 

िर तो रायती याला िहटलर हणजे एक मोठा ितभाशाली महापुरुष वाटत होता; तर जमर्नीने आयरन 
कर्ॉस देऊन गौरिवलेला व जमर्नीला सवर् वी अनुकूल असलेला िफनलंडचा सवार्त धना  व शि शाली 
उ ोगपती पेर ि वन्हु ू द हा पड ाआडून िफनलंडच्या राजकारणाची सवर् सूतेर् हलवीत होता. 

 
सोिवएत संघावर आकर्मण करण्याकिरता तळ हणून िफनलंडचा उपयोग करून घेण्याच्या दृ ीने 

जमर्नीने, जमर्न अिधकारी व इंिजिनअसर् याचं्या देखरेखीखाली िफनलंडची एखा ा बळकट अभे  
िक या माणे ल करी स ता केली होती. िफनलंडच्या वायुदलात िजतकी िवमाने होती त्याच्या दसपट 
िवमाने उतरिवता येईल असे तेवीस ल करी िवमानतळ िफनलंडमध्ये उभारण्यात आले होते. संपूणर् िफिनश 
सोिवएत सीमेवर अत्यंत मजबतू गुंतागुंतीची व अभे  अशी तटबदंी नाझी तंतर् ाचं्या त्यक्ष देखरेखीखाली 
उभारण्यात आली होती. या संपूणर् मनॅरहीम रेषेवर श स  ल कर भरपूर संख्येने ठेवण्यात आले होते. 
अवजड तोफानंी स  ठेवण्यात आले या त्या तटबदंीचे एक टोक लेिननगर्ाडपासून जेमतेम २१ मलै 
अंतरावर होते. ान्सच्या पि म सीमेवरील मिँजनॉट तटबदंी ामुख्याने संरक्षणाच्या दृ ीने उभारण्यात 
आली होती, तर िफनलंडच्या सीमेवरील मनॅरहीम तटबदंी मातर् केवळ संरक्षणाच्या हेतूने न हे तर मो ा 
माणावरील आकर्मक ह याकिरता सवर् स ता राखता येईल या दृ ीने उभारण्यात आली होती. 
मनॅरहीम लाईनच्या उभारणीचे काम पूणर् होत आले ते हा १९३९ च्या गर्ी मात िहटलरचा सव  ल करी 
अिधकारी हा डर हा वतः त्या अवाढ य व बलशाली तटबदंीची पाहाणी करण्याकिरता जमर्नीहून 
िफनलंडला आला होता. 

 
ए तोिनया, लातिवया व िलथुआिनयाशी सोिवएत सरकारने केले या करारा माणेच पर पर 

मदतीचा करार िफनलंडशीही करावा याकिरता सोिवएत संघाने यत्न केला. मध्य कारोिलयाचा हजारो 
चौरस मलैाचंा देश सोिवएत संघाने िफनलंडला ावा, व त्या मोबद यात लेिननगर्ाडनजीकची ल करी 
दृ ा महत्वाची असलेली काही बेटे, कारेिलयन संयोग भमूीचा काही भाग व सोिवएत नािवक तळाच्या 
उभारणीकिरता हान्गो बदंराचे ३० वषार्चे भाडेप ीचे अिधकार िफनलंडने सोिवएत सरकारला ावते असा 
ताव सोिवएत सरकारने िफनलंडपुढे ठेवला. कर्ोन् तातचा नािवक तळ व लेिननगर्ाड याचं्या संरक्षणाच्या 

दृ ीने तो देश सोिवएत नेत्यानंा महत्वाचा वाटत होता. 
 



 

अनुकर्मिणका 

नो हबरच्या मध्यात नाझी भावाखाली असले या िफिनश सरकारने सोिवएत संघाशी सुरू 
असले या वाटाघाटी एकाएकी तोडून टाक या. नो हबर अखेरी िफनलंड व सोिवएत संघ यात यु ाला 
ारंभ झाला. बरेच िदवसापासून सोिवएत संघािवरु च्या ज्या यु ाची ते वाट पाहत होते तेच हे यु  आहे 
असेच त्यावळेी इंग्लंड व ान्समधील सोिवएतिवरोधी गटानंा वाटले. त्याचं्या दृ ीने पि मेकडील पूणर्पणे 
थंडावलेले यु  हे मुळातच चुकीचे होते. खरे यु  होते ते हे पूवकडचे! िफनलंडला मदत करण्याच्या 
िनिम ाने ान्स, इंग्लंड व अमेिरका या रा टर्ातं पुन्हा गंभीर वरूपाचा सोिवएतिवरोधी चार उफाळून 
आला. 

 
िफिनश-सोिवएत यु ाला त ड लागण्यापूवीर् थोडेच िदवस अगोदर, नाझींिवरु च्या यु ाकिरता 

ि टनजवळ पुरेशी  श ा े नाहीत अशी उघडपणे तकर्ार करणाऱ्या धानमंतर्ी चबरलेनने ताबडतोब ११४ 
ि िटश िवमाने, ११४ मो ा तोफा, १ लक्ष ८५ हजार तोफ गोळे, ५०००० गेर्ने , १५७०० बाँ , १ लक्ष 
मोठे ल करी कोट व ४८ रुग्णवािहका िफनलंडला रवाना के या; आिण नाझी ह याला त ड देण्याकिरता 
जे हा त्येक बदूंक ान्सला मोलाची वाटायला हवी होती, अशा वळेी च सरकारने १७९ िवमाने, ४७२ 
तोफा, ७९५००० तोफ गोळे, ५१०० मशीनगन्स व २ लक्ष हँडगेर्ने  इतके ल करी सािहत्य िफनलंडला 
पाठिवले. 

 
ि टन व ान्स यानंी जमर्नीिवरु  स बरच्या ारंभी यु घोषणा केली असली तरी पि मेकडे 

यु ाची कोणतीही हालचाल िदसत न हती. पि म आघाडीवरील यु त धता तशीच चालू असता जनरल 
आयरनसाईडसारख्या सोिवएतिवरोधी ल कर मुखाचं्या भावाखाली असले या ि िटश सव  ल करी 
अिधकारी वगार्ने सोिवएत संघािवरु  िफनलंडच्या वतीने लढण्याकिरता १ लक्ष सैिनक कँिडनेिवयातून 
िफनलंडनला पाठिवण्याची योजना आखली; तर त्याच वळेी जनरल वगेाँ याच्या नेतृत्वाखाली कॉकेशस 
के्षतर्ावर ह ा करण्याकिरता च सव  ल करी अिधकारी तयारी करू लागले. बाकू तेल के्षतर्ावर बाँब ह े 
करण्यास च बाँबफेकी िवमाने अगदी तयारीत आहेत अशी ौढी जनरल वगेाँ त्यावळेी उघडपणे िमरवीत 
होता. 

 
िफनलंडच्या कौतुका पद िवजयाच्या व सोिवएत संघाच्या भयानक पराभवाच्या बात या, मोठमोठे 

मथळे देऊन ि िटश, च व अमेिरकन वृ पतेर् मो ा चवीने छापीत होती. 
 
अत्यंत दुगर्म देश, कधीकधी शून्याच्या ६० ते ७० िडगर्ी खाली जाणारे अत्यंत ितकूल हवामान 

अशा अडचणींना सतत तीन मिहने सामना करीत शवेटी मनँरहीमची अभे  मानली गेलेली तटबदंी 
फोडण्यात व िफिनश ल कराचे कंबरडे मोडण्यात लाल ल कराला यश िमळाले. [अलीकडील काळात झाले या 
कोणत्याही यु ापेक्षा िफिनश यु ासंबधंी कमीत कमी सत्य व जा तीत जा त कपोलक पीत असत्य अमेिरकन वृ पतर्ानंी पुरिवले, असा अहवाल 
न्ययूॉकर्  िसटी येथील ‘इिन् ट ूट फॉर ोपगडँा अनािलिसस ’ने जून १९४० मध्ये िदला होता.] 
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२९ माचर् १९४० रोजी सोिवएत संघाच्या सु ीम सोिवएतपुढे बोलताना मोलोतोव हणाला– 
‘िफनलंडच्या ल कराचा दणदणीत व िनणार्यक पराभव के यानंतर संपूणर् िफनलंड यापणे सहजशक्य 
असूनही सोिवएत संघाने तसे केले नाही, िंकवा इतर कोणत्याही रा टर्ाने मािगतली असती तशी 
नुकसानभरपाईही आपण मािगतली नाही. शातंता करार करताना आमचा एकमेव उ ेश होता तो 
लेिननगर्ाड–ममर्न् क व ममर्न् क रे वे याचंी सुरिक्षतता िमळवनू घेण्याचा . . .’ 

 
ज्या िदवशी िफिनश सोिवएत यु  थाबंले त्याचिदवशी, पूवकडे पाि मात्य सं कृतीचा बालेिक ा 

बनून राहाणे हे आप या ल कराचे पिवतर् कतर् य आहे, असे मनॅरहीमने िफिनश ल कराला उ ेशून 
काढले या जाहीरना यात घोिषत केले. न या सीमेवर नवी तटबदंी उभारण्यास लागलीच िफिनश 
सरकारने ारंभ केला. त्या बाधंकामावर देखरेख करण्यास जमर्नीहून खास तंतर्  आले. वीडन व 
जमर्नीकडून मो ा माणावर श ा े िवकत घेतली गेली. िफनलंडमधील जमर्न सैिनकाचंी वदर्ळ वाढली. 
िफिनश व जमर्न ल करी अिधकाऱ्याचें एक संयु  मध्यवतीर् कायार्लय थापन करण्यात येऊन त्यात 
ल करी डावपेचावंर िवचार िविनमय सुरू झाला. त्याचंी संयु  ल करी संचलने सुरू झाली. हेलिंसकी 
येथील जमर्न दूतावासामधील व त्या देशातील ११ जमर्न कॉन्सुले समधील ह तकाचंी संख्याही झपा ाने 
काढली. 
 

१९४० च्या वसंतात पि मेकडील यु  शातंता एकाएकी भगंली. ९ एि ल रोजी जमर्न सैन्याने 
डेन्माकर्  व नॉववर ह ा चढिवला. अिजबात ितकार न झा याने एका िदवसातच जमर्नीने डेन्माकर्  यापले; 
व नॉवने केलेला ितकार मोडून काढून त्या मिहना अखेर त्यानंी नॉवही ता यात घेतले. नॉवच्या मदतीला 
आले या ि िटश ल कराला नॉव सोडून िनघून जाव ेलागले. मेजर िवडकुन ि ि लंग याच्या नेतृत्वाखाली 
ओ लो येथे जमर्नीच्या हातातील कळसूतर्ी बाहुले बनून राहणारे नॉवचे नव ेसरकार नाझींनी थािपत 
केले. 

 
या सवर् घटना हणजे ि टनच्या चबरलेन सरकारच्या अनुनयाच्या धोरणाचा दारूण पराभव होता. 

त्यामुळे १० मे रोजी ि टनमध्ये चबरलेन सरकारने राजीनामा िदला. त्याच्या अदूरदशीर् नीतीमुळे अत्यंत 
िवनाशकारी असे यु  त्याने ओढवनू घेतले होते. त्याच िदवशी, इंग्लंडच्या राजाच्या आदेशानुसार िवन् टन 
चिर्चल इंग्लडचे नवे मंितर्मंडळ बनवीत असता, जमर्न ल कराने हॉलंड बेि जयम व लेक्झबगर् यावंर ह ा 
चढिवला. २१ मे पयत त्या के्षतर्ातील सवर् ितकार जमर्नानंी मोडून काढला, व लँडसर्मध्ये दो त सैन्याला 
अडवनू ते इंिग्लश खाडीपयत जाऊन पोहोचले. 

 
त्याबरोबर ान्स भयगर् त झाले. ते संपूणर् रा टर् पचंम तंभीयानंी पोखरले होते. च तुक ानंा 

वाऱ्यावर सोडून च ल करी अिधकारी िनघून गेले होते. त्या तुक ानंा ल करी सािहत्यही िमळेनासे 
झाले. क पनाही करवणार नाही अशा घोडचुका च ल करी अिधकाऱ्यानंी के या असे पॉल रेमाँ च 
सेनेटला सागंत होता. ‘ ान्सच्या पतनाला कारणीभतू ठरणाऱ्या रा टर्दर्ोही, पराभतू मनोवृ ीच्या याडाचंा’ 
त्याने कठोर श दात िध ार केला. अनेक उ तरीय च अिधकाऱ्यानंा तडकाफडकी अटक करण्यात 
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आली, पण या सवर् गो ींना आता फार उशीर झाला होता. ान्सवर पचंम तंभीयाचें वचर् व थािपत झाले 
होते. 

 
माजी च वायुदल पिरवहन मंतर्ी िपयरे कॉट याने ान्समधील तत्कालीन पिरि थतीबाबत 

आप या ‘टर्ाई फ ऑफ टर्ीझन’ या पु तकात हटले– ान्समध्ये व ान्सच्या ल करातही फािस टाचंा 
इतका बुजबुजाट झाला होता की ान्स जणू पूणर्पणे त्याचं्या भावाखाली गेले होते. सोिवएतिवरोधाच्या 
बुरख्या आडून, ान्सला पागंळे करून तेथे िहटलरचा मागर् िन कंटक हावा याकिरता अत्यंत गहर्णीय असे 
राजकीय कार थान िशजवले जात होते. वगेाँ, पेताँ व लावल हे त्या पचंम तंभीयाचें मुख ह तक होते. १२ 
जून १९४० रोजी कँज येथे भरले या मंितर्मंडळाच्या बठैकीत यु  समा  करण्याचे आवाहन जनरल वगेाँने 
सरकारला केले. पॅिरसमध्ये सा यवादी कर्ातंी झालेली असून च सा यवादी पक्षाचा सरिचटणीस मॉिरस 
तोरेझ याने रा टर्ाध्यक्षाच्या राजवा ाचा ताबा घेतला अस याने तसे करणे िनकडीचे झाले आहे असे त्याने 
सािंगतले. गृहमंतर्ी जॉजस मडेँल याने ताबडतोब पॅिरसमधील पोिलस मुखाला फोन लावनू चौकशी केली 
ते हा वगेाँची बातमी पूणर्पणे असत्य असून राजधानीत कोणतीही गडबड नाही, लोक अगदी शातं आहेत 
असे कळले. परंतु रणके्षतर्ावर पराभव होऊन ान्स कोलमडले, त्या ग धळाचा फायदा घेऊन लावल व 
डालर्न याचं्या मदतीने पेताँ व वगेाँ यानंी ान्सची स ा काबीज केली. त्यानंी राजकीय अिधकाराचंी 
मु कटदाबी करून जनतेचा आवाज क डून टाकला व फािस ट राजवट थािपत केली. 

 
क्षणाक्षणाला ान्समधील ग धळ वाढत होता. सामान्य च सैिनक देशरक्षणाकिरता ाणपणाने 

देत असलेला लढा िन फळ ठरून पराभव दाराशी येऊन ठेपला होता. जगाच्या इितहासात कधी न हे असे 
रा टर्दर्ोहाचे िव मयजनक ना  च राजकीय रंगभमूीवर उभे झाले होते. 

 
ान्सच्या मदतीला आलेले ि िटश ल कर २९ मे ४ जून या काळात यत्नाचंी पराका ा करून 

डंककहून ि िटश सरकारने माघारी नेले.त्यामुळे ३ लक्ष ३५ हजार ि टीश सैिनक बचावले. 
 
१० जून रोजी फािस ट इटलीने ान्स व इंग्लंड यािंवरु  यु घोषणा केली. १४ जून रोजी पॅिरस 

पडले. पेताँ, वगेाँ, लावल व टर्ॉट् कीवादी दोिरयत ही नाझींच्या हातातील बाहुली ान्सचे शासक बनली. 
२२ वषार्पूवीर् को पेनच्या बनातील ज्या आगगाडीच्या ड यात माशर्ल फॉकने शरणागतीच्या अटी पराभतू 
जमर्नीवर लाद या होत्या. त्याच ड यात आता िवजयी जमर्नी व पराभतू ान्स यानंी २२ जून रोजी यु बदंी 
करारावर वाक्षऱ्या के या. 

 
                 ❖      ❖      ❖ 
 

पि मेकडे ान्स कोलमडताच संघाची संरक्षक फळी अिधक मजबतू करण्याच्या हेतूने लाल 
ल कराने वगेाने हालचाली सुरू के या. 
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पि मेकडून मोकळीक होताच नाझी जमर्नी बाि टक राज्ये ता यात घेण्यास सरसावेल हे ओळखून 
जूनच्या मध्यात सोिवएत िचलखती तुक ानंी ए तोिनया, लातिवया व िलथूआिनया ही राज्ये ता यात 
घेतली; व बो शिेवक कर्ातंीनंतर सोिवएत संघापासून रुमािनयाने िहरावनू घेतलेले बेसअरेिबया व उ र 
बुकोिवना हे देशही २७ जून रोजी सोिवएत ल कराने यापले. त्याबरोबर नाझी जमर्नी व सोिवएत संघ 
आमोरासमोर उभे ठाकले. त्या दोन रा टर्ातंील भावी यु  आघाडी जणू तयार झाली. 

 
जुलै अखेरी नाझी िवमानानंी लंडन व इंग्लंडची इतर शहरे यावर भयंकर बाँबफेक सुरू केली. 

ऑग टमध्ये त्या ह याचंी ती ता खूपच वाढली. त्या ह यामुंळे संपूणर् इंग्लंड भयभीत व पागंळे हाव ेव 
त्या रा टर्ाने शरणागती पत्करावी हा नाझींचा उ ेश होता परंतु त्या सवर् संकटमय पिरि थतीत गेर्ट 
ि टनमध्ये फार मोठा बदल घडून आला होता चबरलेन मंितर्मंडळाच्या अदूरदशीर् नेतृत्वामुळे उ भवलेला 
ग धळ व मतभेद नाहीसा होऊन एक नव े रा टर्ीय ऐक्य व िनधार्र जनतेत िनमार्ण झाला होता. 
पचंम तंभीयाचं्या कारवायामुंळे युरोपीय रा टर्ावंर केवढा अनथर् गुदरला होता हे सरकारला कळतच होते 
त्या अनुभवाने खडबडून जागे होऊन ि िटश सरकारने रा टर्ातून िफतुरीचे िवष िनपटून काढण्याच्या हेतूने 
िनगर्हाने कायर्वाही केली नाझी ह तक, ि िटश फािस ट्  व पचंम तंभीय कार थानाचें नेते याचं्यावर 
कॉटलंड याडर् व ि िटश गु  पोिलस यानंी अक मात धाडी घात या ि िटश युिनयन ऑफ फािस ट्स 
यानंा लंडन येथील मध्यवतीर् कायार्लयावर घातले या छा यात त्याचं्या हेरिगरीसंबंधाची महत्वाची 
कागदपतेर् त्याचं्या हाती आली. अनेक पचंम तंभीय पकडले गेले. ि िटश फािस ट पक्षाचा नेता सर 
ओ वा ड मो ले, तसेच राजकीय व सामािजक के्षतर्ातील बरीच ख्यातनाम मंडळी पकडली गेली. माजी 
पालमट सद य व नाझीधािर्जण्या पीप स पाटीर्चा सं थापक जॉन बेकेट, पालर्मटचा टोरी सद य कॅ न 
ए.एच.रॅ से, आरोग्य मंतर्ालयातील एक अिधकारी एडवडर् डडले इलान व त्याची पत्नी िमसेस दर्ाके फॉक्स 
यासह, नाझींना व फािस टानंा अनुकूल असले या अनेकाचंी रवानगी गजाआड करण्यात आली. 
रा टर्दर्ोहाकिरता मृत्युदंडाची िशक्षा देण्याची तरतूद करणारे िफतुरी- ितबधंक िवधेयक पालर्मटमध्ये पािरत 
करण्यात आले. 

 
ान्समधील घटनामुंळे व मा को खट यामुळे आव यक तो धडा ि िटश सरकार िशकले होते. 

जुलै १९४० मध्ये नािवक हेर खात्याचा माजी संचालक ॲडिमरल सर बरॅी डोमिवल याला अटक झाली 
अस याचे सरकारने जाहीर केले. डोमिवल हा अ े ड रोझेनबगर्चा व िदवगंत मकॅ्स हॉफमनचा िनकटचा 
िमतर् होता. व १९१८ पासून जवळजवळ सवर्च सोिवएतिवरोधी कार थानातं त्याचे हात गुंतलेले होते. 
अटक झाली ते हा गे टॅपो- मुख हेि च िहमलरच्या मदतीने थािपत झाले या ‘द िंलक’ या 
नाझीधािर्जण्या गु  सं थेचा डोमिवल हा मुख होता. 

 
अशा कारे अन्तगर्त के्षतर्ातून िफतुरीची पाळेमुळे खणून काढली गे याने नाझी वायुह याच्या 

िद याला िनधार्राने त ड देणे ि टीशानंा शक्य झाले.१७ स बर १९४० या एकाच िदवशी ि िटश िवमानभेदी 
तोफानंी जमर्नीची १८५ िवमाने इंग्लंडच्या भमूीवर पाडली. 
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ि टनच्या अनपेिक्षत खर ितकाराने व जमर्नीच्या पूवर् सीमेवर लाल ल कर उभे ठाकले 
अस याच्या जाणीवमुेळे िहटलरने ि टनिवरु चे यु  आवरते घेतले. ि टीश बेटावंर आकर्मण करण्याची 
क पना त्याने बाजूला ठेवली. 

 
१९४१ मध्ये नाझी जमर्नी व सोिवएत संघ या दोन ल करी महास ा पर परासंमोर यु  स तेत 

उभा ठाकले या अस याने संपूणर् युरोपचे वातावरण तंग झाले होते. १ माचर् रोजी नाझी ल कर सोिफयात 
िशरले. ब गेिरया हे रा टर् नाझींचा ल करी तळ बनले. 

 
६ एि ल रोजी युगो लाव जनतेने उठाव करून रीजंट ि न्स पॉलची राजवट उलथून पाडली. 

त्यामुळे नाझी ह तकानंा युगो लािवयातून पळून जाणे भागच दडले. सोिवएत सरकारने न या युगो लाव 
सरकारशी आकर्मणाचा करार केला. त्याच िदवशी नाझींनी युगो लािवयावर आकर्मण केले. 

 
५ मे रोजी सोिवएतसंघात धानमंतर्ीपदाची सूतेर् टािलनने वतःच्या हाती घेतली. [शिनवार, १० मे 

रोजी १९४१ च्या रातर्ी साडेदहा वाजता एका जमर्न िवमानाने कॉटलंडमधील लानाकर् शायर येथे जमर्नीच्या िदशनेे झेप घेतली, व ूक ऑफ 
हॅिम टनच्या डंगावेल कासलनजीकच्या शतेात नाक खुपसून ते िवमान थाबंले. त्या िवमानाला आग लाग याचे व एक पाढंऱ्या रंगाचे पॅराशूट खाली 
उतरत अस याचे ूकच्या एका कमर्चाऱ्याच्या लक्षात आले. त्याबरोबर तो ितकडे धावला, तो तेथे पायाच्या घो ाला दुखापत होऊन जमीनीवर 
पडलेला एक माणूस त्याला िदसला. तो होता रूडॉ फ हेस, अडॉ फ िहटलरचा ितिनधी. ‘मानवजातीचे संरक्षण करण्याकिरता मी आलो आहे. 
मला ूक ऑफ हॅिम टनकडे घेऊन चल.’ हेसने इंगर्जीतून त्या कमर्चाऱ्याला सािंगतले. हॅिम टन व त्याचे सहकारी याचं्या ारा नाझींच्या 
सोिवएत संघावरील ह याकिरता ि टीश टोरी पक्षाचा पािठबा िमळवनू घेण्याचा त्याचा उ ेश होता. 

 
११ जून १९४१ रोजी ग्ला गोचा लॉडर् ो हो ट सर पॅटर्ीक डोलान हणाला, ‘ कॉटलंडमध्ये दोन िदवस राहून इंग्लंडमधील काही 

गटाशंी ि िटश-जमर्न हातिमळवणीबाबत बोलणी करता येतील या अपेके्षने हेस येथे आला. येथून जमर्नीत परत जाण्याकिरता त्याला पेटर्ोल व 
नकाश ेिमळतील व त्याच्या कामिगरीच्या फलिन प ीबाबत त्याला िहटलरला अहवाल देता येईल अशी त्याची अपेक्षा होती.’ 

 
६ नो हबर १९४१ रोजी केले या एका भाषणात हेस िश ाईचा उ ेख करताना टािलन हणाला, “िनरिनरा या देशातील 

पर परिवरोधी गटातंील अंतिर्वरोध व त्या रा टर्ानंा सोिवएत संघाब ल वाटणारा ेष याचंा वतःच्या उि िस ीकरता उपयोग करून घेण्याच्या 
नाझी नीतीमुळे ान्समध्ये त्याचं्या पदरात जसे भरीव यश पडले, कर्ातंीच्या धा तीने, त्यानंी नाझींना ितकार तर केला नाहीच उलट आपला देश 
त्यानंी नाझींना जसा पायाखाली तुडवू िदला, तसेच गेर्ट ि टन व अमेिरकेबाबतही घडेल असे जमर्न फािस टानंा वाटले. सोिवएत संघािवरु च्या 
त्याचं्या मोिहमेत ि टनने सहभागी हावे याकिरता ि िटश मुत्स ाचें मन वळिवण्याच्या उ ेशानेच जमर्न फािस टानंी हेसला गेर्ट ि टनला पाठिवले 
होते. पण त्याबाबत त्याचें अंदाज चुकले. हेस िश ाईचा हेतू सफल होणे दूरच उलट तो ि िटश सरकारचा कैदी मातर् बनला.] 

 
२२ जून १९४१ रोजी पहाटे चार वाजता, यु घोषणा न करताच िहटलरचे रणगाडे िवमानदळ, 

तोफखाना, पायदळ असा जमर्नाचंा अफाट सेनासागर बाि टकपासून का या समुदर्ापयतच्या सोिवएत 
रिशयाच्या पि म सीमेवर आदळला. 

 
नंतर त्याच िदवशी गोबे सने िहटलरचे यु घोषणेसंबंधीचे व य रेिडओवरून सृत केले. त्यात 

त्याने हटले–’ जमर्न लोक हो! आजपयतच्या जगाच्या इितहासात अभतूपूवर् ठरणारी अशी जमर्नाचंी चडं 
आगेकूच रिशयात सध्या सुरू आहे. आप या िफिनश सहकाऱ्याचं्या खां ाला खादंा लावनू नॉववर िवजय 
िमळवलेले ते शूर लढव ये उ र आिक्टर्कनजीक सध्या उभे ठाकले आहेत. नॉव िवजेत्याचं्या नेतृत्वाखाली 
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जमर्न तुक ा िफिनश वातंत्र्यवीरासंह िफनलंडच्या भमूीचे रक्षण करीत आहेत. जमर्नीच्या पूवर् आघाडीवर 
पूवर् िशयापासून ते दिक्षणेला कापिथयन पवर्तापयत जमर्न तुक ा आगेकूच करीत आहेत. 
 
ूथच्या िकनाऱ्यापासून ते का या समुदर्िकनाऱ्यापयत जमर्न व रुमािनयन सैन्य रिशयाला धडक देत आहे. 
या संपूणर् ल करी कायर्वाहीचा हेतू एखा ा दुसऱ्या रा टर्ाचे रक्षण करण्याचा नसून संपूणर् युरोपचे रक्षण 
करण्याचा आहे– हणजेच, सवार्ंच्या उ ाराचा आहे. 
 

सोिवएत रिशयािवरु च्या नाझी ह यात इटािलयन, रुमािनयन, हंगेरीयन, व िफिनश ल करी 
दलेही सहभागी झाली होती. ितकर्ािंतकारी युरोपच्या त्या संयु  ल करानंी सोिवएतािंवरू  ‘धमर्यु ’ 
सुरू केले होते. जनरल हॉफमनने काही वषार्पूवीर् कि पले या योजनेला मूतर् वरूप येत होते. 

 
७ िडसबर १९४१ रोजी कोणतीही पूवर् सूचना न देता जपानी बाँबफेकी िवमाने व यु नौका यानंी 

अमेिरकेच्या पलर्  हाबर्र या बदंरावर ह ा केला. त्या पाठोपाठ नाझी जमर्नी व फािस ट इटली यानंीही 
अमेिरकेिवरु  यु  घोषणा केली. 

 
९ िडसबर रोजी अमेिरकन जनतेला उ ेशून केले या भाषणात अध्यक्ष रूझवे ट हणाला, ‘गे या 

१० वषार्त जपानने आिशयात चोखाळलेली नीती िहटलर व मुसोिलनी यानंी युरोप व अि केत 
अवलंिबले या नीतीशी पूणर्पणे िमळती जुळती आहे. आता तर त्या हुकुमशाही रा टर्ातं नीतीची व 
कायर्वाहीची सुसूतर्ता व समन्वय इतका योजनाब  झालेला आहे की जगातील सवर् देश व सवर् महासागर 
यानंा त्या ल करवा ानंी एक अती िवशाल रणभमूी बनवनू टाकले आहे. 

 
१९३१ मध्ये कोणतीही पूवर्सूचना न देता जपानने माचूंिरयावर ह ा केला. 
 
१९३५ मध्ये पूवर्सूचनेिशवाय मुसोिलनीने इिथओिपयावर आकर्मण केले. 
 
१९३८ मध्ये पूवर्सूचनेिशवाय िहटलरने ऑि टर्या िगळंकृत केले. 
 
१९३९ मध्ये कोणत्याही पूवर्सूचनेिशवाय िहटलरने थम झेको लोवािकया व नंतर पोलंड यावंर 

आकर्मण केले. 
 
१९४० मध्ये िहटलरने नॉव, डेन्माकर् , हॉलंड, बेि जयम, लक्झबगर् व ान्स यावंर आकर्मण केले.  

पूवर्सूचनेिशवायच! 
 
१९४० मध्ये इटलीने ान्सवर व नंतर गर्ीसवर पूवर्सूचनेिशवायच ह ा केला. 
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१९४१ िहटलरने रिशयावर ह ा केला, पूवर्सूचनेिशवायच! 
 
१९४१ आता जपानाने मलाया, थायलंड, व अमेिरकेवर पूवर्सूचनेिशवाय ह ा केला आहे. हे सवर् 

एकाच कायर्प तीने झाले आहे. 
 

आता सवर् मुखवटे गळून पडले होते. सोिवएत रिशयािवरु च्या ॲक्सीस-कॉिमन्टनर्िवरोधी लढा 
आता जगातील सवर् वतंतर् जनतेिवरु चे एक जागितक यु  बनले होते. 

 
१५ िडसबर १९४१ रोजी काँगेर्सला पाठिवले या एका संदेशात अध्यक्ष रूझवे ट हणाला– ‘१९३६ 

मध्ये जमर्नीशी कॉिमन्टनर्िवरोधी करार करून जपानने त्या रा टर्ाशी उघडपणे हातिमळवणी केली. वरवर 
िदसायला हा करार सोिवएत संघािवरु  होता हे सवार्ंना माहीतच आहे. पण त्या कराराचा मुख हेतू होता 
तो हणजे जगातील मु  जनतेिवरु , िवशषेेकरून गेर्ट ि टन, ान्स व अमेिरका यािंवरु  फािस ट 
रा टर्ाचंी युती साधणे हा होता. 

 
आंतरार् ीय फािसझम व ागितक मानवजातीची ल करे यातंील संघषर् संपूणर् जगाच्या रणागंणावर 

सुरू झाला. दुसऱ्या महायु ाच्या अंितम फेरीला ारंभ झाला. 
 

 
  



 

अनुकर्मिणका 

 
करण २३ 

 
अमेिरकेतील कॉिमन्टनर्िवरोध 

 
 
‘ लॅक हंडर्े ’ चा वारसा 
 

२२ जून १९४१ नंतर ॲक्सीस गटाच्या राजनीतीचा एकच मुख उ ेश होता, तो हणजे नाझी 
जमर्नीिवरु  घडून आले या अँग्लो सोिवएत युतीत अमेिरकेला सामील होऊ न देणे. अमेिरकेला एकाकी 
पाडणे हे जमर्न ल करवा ाचं्या योजनािस ीच्या दृ ीने अत्यंत अगत्याचे होते. त्यामुळे त्याचं्या चाराचा व 
कार थानी यंतर्णेचा सगळा रोख त्यानंी अमेिरकेकडे वळिवला. 

 
१९१८ पासूनच सोिवएत रिशयासंबधंी अमेिरकन जनतेवर नाना कारच्या खो ाना ा चाराचा 

मारा सतत चालू होताच. रिशयन कर्ातंी हणजे खुनी, अधःपितत गुन्हेगाराचं्या िचथावणीमुळे बेताल व 
रानटी गुंडानंी केलेले एक गहर्णीय कृत्य आहे, लाल ल कर हणजे केवळ एक बेिश त जमाव आहे; 
सोिवएत अथर्कारण हे सवर् वी अ यवहायर् असून सोिवएत उ ोग व शतेी हणजे केवळ फार मोठे अराजक 
आहे, त्यातूंन कोणतीही फलिन पती अशक्य आहे; मा कोतील कूर्र शासकािंवरु  बडं करून 
उठण्याकिरता यु ासारख्या योग्य  संधीची सोिवएत जनता अगदी वाटच पाहात आहे, असा अिवरत चार 
तेथे सुरू होता. नाझी जमर्नीने सोिवएत रिशयावर ह ा करताच, ते रा टर् लवकरच कोसळणार अशी 
भिव यवाणी अमेिरकेत अनेक मुखानंी ऐकू येऊ लागली. त्यातील काही मासलेवाईक नमुने असे– 

 
‘िहटलर ३० िदवसाच्या आतच रिशया काबीज करणार!’ काँगेर्स सद य मािर्टन डाईस २४ जून 

१९४१. 
 
‘अ पावधीतच सोिवएताचंा िनणार्यक पराभव न झाला तर बायबलमध्ये वणर्न केले या अनेक 

अक पनीय कथापेंक्षाही तो एक फार मोठा चमत्कार ठरेल.’ लेचर ॅट. न्ययूॉकर्  पो ट, २७ जून १९४१. 
 
‘रिशयाची शभंर वष आता भरली आहेत. नाझी ल कराच्या घणाघाती हारामुळे होणाऱ्या 

िवनाशापासून रिशयाचा बचाव करणे हे अमेिरका व गेर्ट ि टन याचं्या श ीबाहेरचे काम आहे.’ हीअ टचे 
न्ययूॉकर्  जनर्ल-अमेिरकन, २७ जून १९४१. 

 
‘कमर्चाऱ्याचंी क्षमता, नेतृत्व, िशक्षण, श ा े व अन्य यु सािहत्य या कोणत्याच बाबतीत 

रिशयन्स जमर्नाचं्या पासंगालाही पुरे पडू शकत नाहीत. ितमोशने्को, बु ेनी, व टनर् याचंी तुलनाही 



 

अनुकर्मिणका 

कायटेल व ाऊिचट  याचं्याशी करणे शु  मूखर्पणाचे ठरेल. पक्षशु ी व रिशयन राजकारणातील 
अराजक यामुळे लाल ल कराच्या सामथ्यार्ंवर अत्यंत िवदारक पिरणाम झालेला आहे’ हॅन्सन 
ड लू.बा डिवन. न्ययूॉकर्  टाई स, २९ जून १९४१. 

 
‘अकायर्क्षमता, हुकुमशाही शासन, यव थापन व उपकर्मक्षमतेचा पूणर् अभाव, दहशत व पक्षशु ी 

यावर आधारलेले राजकारण व सरकार, यामुळे अवाढ य िदसणारे रिशया अगदी दुबळे व असहा य 
झालेले आहे. त्याकिरता वगेळे काही प ीकरण देण्याची गरजच नाही. सतत २५ वष सोिवएत संघ 
जगाच्या डो यात धूळ फेकीत आले आहे. पण आता त्या सग याच गो ींचा शवेट होणार आहे. यु ात 
सोिवएत रिशयाची इित ी होणार हे न ी! तो ध ा सहन करण्याची आपण आप या मनाची तयारी ठेवावी 
ते बरे!’ जॉजर् ई. सोकोल की, २६ जून १९४१. 

 
२० नो हबर १९४१ रोजी ‘हाऊ टन पो ट’ मध्ये ‘रिशयाब लचे अ ान’ या शीषर्काखाली एक 

संपादकीय लेख िस  झाला. अमेिरकन जनसामान्याचं्या मनात पुन्हा पुन्हा डोकावणारा एक न त्यात 
उपि थत केला होता. ‘सोिवएत रिशयाने केले या गतीब ल गेली वीस वष अमेिरकन जनतेला पूणर्पणे 
अ ानात का ठेवले गेले याचे समाधानकारक उ र अजूनही िदले गेलेले नाही. िहटलरने सोिवएत संघावर 
ह ा केला ते हा टािलन फार काळ िटकू शकणार नाही याब ल या देशात सवार्ंचे एकमत होते. 
रिशयाब ल आता आशा करण्यात अथर् नाही, नाझी जमर्नी लवकरच संपूणर् रिशया काबीज करणार असेच 
आप या तज् ानंा वाटत होते. नाझींच्या ल करी आगेकूचीबरोबर रिशया गुंडाळला जाणार अशी बहुसंख्य 
अमेिरकनाचंी खातर्ी होती. परंतु तसे काही झालेले नाही. रिशयाब लची खरी मािहती अमेिरकन 
जनतेपासून का लपवनू ठेवण्यात आली?’ असा न त्या लेखात िवचारला होता. 

 
अमेिरकन लोक व सोिवएत जनता याचं्यात १९१८ पासूनच जणू एक िंभत उभारण्यात आली होती. 

ितिकर्यावादी मुत्स ी व उ ोगपती, ेत रिशयन िनवार्िसत व त्याचें ितकर्ािंतकारी ह तक यानंी, व 
ॲक्सीस चार मंतर्ालय व गु चर सेवा याचं्या ह तकानंी सोिवएतसंघाब ल अमेिरकेत हेतुपुर सर 
िव ेषाची व भीतीची भावना रुजवली होती. रिशयात कर्ातंी होताच ेत रिशयनानंी बनावट कागदपतर्ाचं्या 
आधारावर अमेिरकेत तुफानी चार करून सोिवएत रिशयाब ल अमेिरकेत साशकंता व शतर्ुत्व िनमार्ण 
केले; आिण त्यानंतर लवकरच, फािस टानंी खु  अमेिरकेिवरु  गु पणे चालिवले या चारमोिहमेत ेत 
रिशयनाचंा चार एकरूप झाला. 

 
१९२४ पासूनच अमेिरकेत नाझी गट थािपत होऊ लागले. िशकागो येथील ‘नाझी ुटोिनया 

सोसायटी’ चा मुख ीटझ िगिस ल याच्या मागर्दशर्नाखाली त्याचें कायर् चाले. त्याच वषीर् कॅ न िसडने 
रॅली व त्याचे ेत रिशयन सहकारी यानंी त्याचं्या बो शिेवझमिवरोधी इंटरनॅशनल लीगची एक शाखा 
अमेिरकेत थापन केली. १९२० ते १९३० या दशकात रुडॉ फ हेस व अ े ड रोझेनबगर् याचं्या 
आदेशानुसार ि ट  िगिस ल व हाईन्स पाकंनोबेल यासारखे नाझी ह तक ेत रिशयनाचं्या हातात हात 
घालून अमेिरकेत लोकशाहीिवरोधी व सोिवएतिवरोधी कारवाया करीत होते. 



 

अनुकर्मिणका 

 
ेत रिशयन पीटर अफनािसएव उफर्  ि न्स पीटर कुशु य ू उफर्  पीटर आमर् टर्ाँग १९२२ मध्ये 

सान ािन्स को येथे आला. ‘ ोटोको स ऑफ िझऑन’ ा पु तकाच्या अमेिरकेतील िवतरणाला त्याने 
चागंलाच हातभार लावला. तसेच नाझीधािर्जणा झारकालीन अिधकारी कॅ न ि हक्टर डी कायोिवल 
याच्या सहकायार्ने ज्यिूवरोधी व नाझीसमथर्क चारपितर्का कािशत करण्यास त्याने ारंभ केला. त्यात 
ि  िगिस ल व ओ कार फॉस या नाझी ह तकाचंाही सहभाग होता. 

 
अतामन गेर्गोरी से योनोव याच्या जपानी वचर् वाखाली ेत रिशयन ल कराचा माजी कनर्ल 

िनकोलाय िरबाकोव हा १९२२–२३ च्या सुमारास अमेिरकेत आला. सोिवएत ज्यिूवरोधी चार त्याने 
अमेिरकेत सुरू केला. 

 
िहटलर १९३३ मध्ये स ेवर येताच िरबाकोव याने ‘रोिसया’ हे नाझीधािर्जणे वृ पतर् न्ययूॉकर्  िसटीत 

सुरू केले. जपानी ह तक से योनोव व त्याचा मदतनीस रो झेव की हे जपानच्या माचुंकुओतील ेत 
ल कराचे नेते िरबाकोवशी संपकर्  साधून होते. रोिसयात नाझी चाराबरोबरच माचुंकुओ येथून जपान करीत 
असले या चारालाही िस ी िदली जात होती. १९४१ मध्ये नाझींनी रिशयावर ह ा केला ते हा ‘नाझी 
ल कर हणजे न्याय िशक्षा देणाऱ्या दैवाची तळपती तलवार आहे. िहटलरचे नाझी सैन्य हे रा टर्भ , 
िखर् न व बो शिेवकिवरोधी असे िवजयी ल कर आहे,’ असे नाझी ल कराचे वणर्न िरबाकोवच्या वृ पतर्ाने 
केले होते. [क र ज्यिूवरोधी चारक व झारकालीन ओछर्ानाचा ह तक बोिरस ासोल हा िरबाकोवच्या बरोबरीने रोिसयात लेख िलिहत असे. 
रिशयन कर्ातंीनंतर लागलीच त्याने पिहली सोिवएतिवरोधी संघटना अमेिरकेत थािपत केली. ‘ ोटोको स ऑफ िझऑन’ या पु तकाच्या 
िवतरणातही तो आघाडीवर होता. 

 
कधी ना कधी रिशयात झारशाहीची पुन थार्पना होईल ही ासोलच्या दयात दडून असलेली आशा कधीच नाहीशी झाली न हती. 

१९२० ते १९४० या काळात त्याने अमेिरकेत सोिवएत संघािवरु  अिव ातंपणे चार केला. ेत रिशयनाचं्या सोिवएतिवरोधी सं था त्याने थापन 
के या. सोिवएत संघावर ह ा चढिवणारे लेख व पु तके िलिहली; व सोिवएतिवरोधी बनावट कागदपतेर् अमेिरकन सरकारला भरपूर माणात 
पुरवली. ेत रिशयन संघटनाचं्या ितिनधींच्या न्ययूॉकर्  येथे १५ नो हबर १९३५ ला भरले या एका गु  सभेत, १९१६ मध्ये अमेिरकेत आ यापासून 
त्याच्या सोिवएतिवरोधी कारवायाचंा अहवाल देत तो तासभर बोलत होता. १९३३ पयत सोिवएत संघाला अमेिरकेने राजनैितक मान्यता न देण्याचे 
बरेचसे ेय त्याच्याकडे कसे जाते याचा त्याने त्यावेळी मो ा अिभमानाने उ ेख केला. 

 
सोिवएत काय ाचा तो तज्  अस याची त्याने वतःहून बरीच जािहरात केली, व न्ययूॉकर् िसटीतील एका कायदासं थेचा तो स ागार 

बनला. सोिवएत संघासंबिंधत तज्  स ा देण्याकिरता अमेिरकन सरकारी सं थानंीही त्याची नेमणूक केली. रिशयन सािहत्य व तत्सम िवषयावंर 
कोलंिबया िव ािपठात व अन्य िशक्षणसं थात तो याख्याने ायला जात असे. या सवर् गो ींमुळे बऱ्याच ब ा व भावी मंडळीशी त्याने संपकर्  
थािपत केला व सोिवएत रिशयाब ल साशंकता व शतर्ुत्व वृि गंत होईल याकिरता त्याचंा उपयोग करून घेतला. 

 
१९४० च्या शरदात जे हा ‘अमेिरका फ टर्’ किमटी ही अिल तावादी व सोिवएतिवरोधी सं था थािपत झाली त्यावेळी लागलीच 

ासोल त्या सं थेचा तो सिकर्य पािठराखा बनला. फार मो ा माणावर सोिवएतिवरोधी चार सािहत्य तयार करून त्या किमटी ारा ते िवतिरत 
करण्याची त्याने यव था केली. त्या किमटीच्या काशनात त्याचे लेखही िस  होत. ासोलने अमेिरका फ टर् किमटीला पुरिवले या चार 
सािहत्यापैकी एक महत्वाचा लेख होता तो उधारउसनवार योजनेनुसार अमेिरका रिशयाला करणार असले या मदतीचा िध ार करणारे एक 
पतर्क. दूरपूवतील, जपानी देखरेखीखाली सोिवएतिवरोधी कारवाया करणाऱ्या २१ ‘ ेत रक्षक’ संघटनाचं्या त्याच्यावर स ा होत्या. व त्यात 
अतामन गेर्गोरी से योनोवचा मुख मदतनीस कॉन् टटाईन रो झेव की याच्या नेतृत्वाखाली काम करणाऱ्या रिशयन फािस ट युिनयनचाही 
समावेश होता.] 

 



 

अनुकर्मिणका 

अमेिरकेतील नाझी व ेत रिशयन्स यातील मुख्य दुवा होता तो ‘जमर्न अमेिरकन बडंचा’ सिचव 
जे स हीलर-िहल.हा जमर्न नसून बाकूत जन्माला आलेला ेत रिशयन होता. रिशयात ेत ल कराचा 
पराभव झा यानंतर तो थम जमर्नीत व नंतर अमेिरकेत गेला. १९३९ मध्ये नाझी हेर अस याच्या 
आरोपावरून फेडरल यरूो ऑफ इन् हेि टगेशनने त्याला अटक केली होती. 

 
अमेिरकेतील ेत रिशयनापैंकी सवार्त आघाडीचा जमर्न व जपानी ह तक तो ‘काऊंट’ अना तसे 

ए. वोिन्सयात् की. २५ स बर १९३३ रोजी नाझी ह तक पॉल एवॉन िलिलयनफे ड-टोल याने ‘िस वर 
शटर् ’ या नाझीधािर्जण्या संघटनेचा मुख िविलयम डडले पेली याला िलिहले या पतर्ात, वोिन्सयात् की 
हा रिशयन फािस टाचं्या सेना े ींचा नेता अस याचा उ ेख केला होता. थॉ पसन (कनेिक्टकट) येथे 
राहणारा काऊंट वोिन्सयात् की हा पूवीर् डोिनिकनच्या ेत ल करात एक अिधकारी होता. डेिनिकनच्या 
पराभवानंतर एका दहशतगटाचे नेतृत्व करून कूर्र मागार्ंनी त्याने जनतेकडून अमाप पैसा उकळला. १९२१ 
च्या सुमारास तो अमेिरकेत आला. तेथे िमसेस मिरयन बिंकगहॅम रीम टीफन्स ा त्याच्यापेक्षा २२ वषार्ंनी 
मो ा असले या धना  बाईशी त्याने लग्न केले, तो अमेिरकन नागिरक बनला आिण थॉ पसन येथील 
ितच्या ‘रीम’ इ टेटीवर मो ा ऐषारामात राहू लागला. त्याच्या पत्नीच्या अफाट पैशाच्या बळावर 
सोिवएतिवरोधी ल कर उभारण्यास त्याने ारंभ केला. त्या ल कराचे नेतृत्व करून मा कोवर चाल करून 
जाण्याचे त्याचे व न होते. युरोप, दिक्षण अमेिरका व आिशया खंडात िंहडून तोगर् ोम, बो शिेवझमिवरोधी 
इंटरनॅशनल लीग व अन्य सोिवएतिवरोधी संघटनाशंी त्याने िनकटचा संपकर्  थािपत केला. ऑग ट 
१९३३ मध्ये ‘रिशयन फािस ट नॅशनल रे हो यशूनरी पाटीर् त्याने थािपत केली. िहटलरच्या नाझी पक्षाचे 
िचन्ह वि तक हेच त्या संघटनेचे अिधकृत िचन्ह होते व थॉ पसन येथील ‘रीम इ टेट’ मध्ये ितचे मध्यवतीर् 
कायार्लय होते. तेथे रायफ स, बदुंका, मशीनगन्स इत्यादी यु  सािहत्याचे कोठार िनमार्ण करून वि तक 
िचन्हाच्या गणवशेातील सैिनक गटानंा तो ल करी िशक्षण देऊ लागला. 
 

मे १९३४ मध्ये टोिकयो, हािर्बन व दूर पूवतील अन्य कदर्ानंा भेटी देऊन जपानी ल करी अिधकारी 
व अतामन से योनोवसह सवर् ेत रिशयन नेते याचं्याशी त्याने िवचारिविनयम केला. जपानहून तो जमर्नीत 
गेला. तेथे अ े ड रोझेनबगर्, डॉ. गोबे स व जमर्न ल करी हेरखात्याचे ितिनधी याचंी त्याने भेट घेतली, 
व अमेरीकेत हेरिगरी करून महत्वाची मािहती जमर्नी व जपानला िनयमीतपणे पुरिवण्याचे त्याने कबूल 
केले. 

 
वोिन्सयात् कीच्या संघटनेच्या शाखा न्यूयॉकर् , सान ािन्स को, लॉस एन्ज स, एवढेच न हे तर 

साओ पावलो, ाझील, हािर्बन, माचुंकुओ, येथेही थािपत करण्यात आ या. त्या सवर् शाखाचें कामकाज 
जमर्न व जपानी ल करी हेरखात्याचं्या देखरेखीखाली चाले. 

 
अमेिरकेत हेरिगरी करण्या यितिर  वोिन्सयात् कीची संघटना अमेिरकेत आणखी एक महत्वाचे 

काम करीत होती; ते हणजे सोिवएत संघािवरु  दहशतवादी व, घातपाती कृत्याचंी मोहीम चालिवणे. 
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थॉ पसन येथून तो चालवीत असले या ‘द फािस ट’ या वृ पतर्ाच्या ंफे ुवारी १९३४ च्या अंकात पुढील वृ  
िस  झाले होते– 

 
‘७ ऑक्टोबर रोजी नं. ए-५ या फािस ट ितर्कुटाने एका ल करी आगगाडीला अपघात घडवनू 

आणला. हाती आले या वृ ानुसार त्यात १०० माणसे ठार झाली.’ 
 
‘ टोरोिबन् क िज ात ‘बंधंू’ नी केले या कायर्वाहीमुळे पेरणीच्या कायर्कर्माचा पूणर् बोजवारा 

उडाला. त्या पेरणी-मोिहमेचे आयोजन करणारी अनेक सा यवादी मंडळी मो ा रह यमय िरत्या एकाएकी 
िदसेनाशी झाली.’ 

 
‘३स बर रोजी  ‘बधूं’ नंबर १६७ व १६८ यानंी ओझेरा िमयाझ िज ातील सामूिहक कृिषके्षतर्ाच्या 

क युिन ट अध्यक्षाची हत्या केली.’ 
 
एि ल १९३४ मध्ये वोिन्सयात् कीने बराच पैसा ‘द फािस ट’ च्या कायार्लयाला पाठिवला. 

पोलंडमधील सोिवएत राजदूत वोईकोव याची वॉसार् येथे हत्या करण्याच्या गुन् ाकिरता त्यावळेी 
कारावासाची िशक्षा भोगीत असलेला बोिरस कोवरेदा हा सुटून बाहेर आला की भेट हणून त्याला ते पैसे 
िदले जावते असा वोिन्सयात् कीचा आदेश होता. 

 
रिशयन नॅशनल फािस ट रे हो यशूनरी पाटीर्चा अिधकृत कायर्कर्म होता तो असा–सोिवएत 

ल करी िशक्षकाचंी, ल करी वातार्हाराचंी, राजकीय नेत्याचंी व मुख सा यवा ाचंी-सवर् थम पक्षाच्या 
िचटिणसाचंी हत्या करणे; सा यवादी स ाधीशाचं्या हुकुमाचंी अंमलबजावणी होणार नाही अशी यव था 
करणे; त्याचंी दळणवळण संपकर्  साधने िव किळत करण–त्या दृ ीने टेलीफोनचे खाबं, तारा इत्यादींची 
नासधूस करणे. ‘फािस ट बधंूंनो! एक गो  प ी ध्यानात घ्या. आपण घातपाताची कायर्वाही पूवीर् केलेली 
आहे व पुढेही आप याला ती चालू ठेवायची आहे.’ असे उघड आवाहन वोिन्सयात् कीने केले होते. [जून १९४० 
मध्ये ‘द अवर’ च्या वातार्हाराला वोिन्सयात् कीने कळिवले की सोिवएत राजवटीिवरु च्या संघषार्त त्याचे व िलआँ टर्ॉट् कीचे िहतसंबधं समान 
होते.] 

 
जपानने पलर्  हाबर्रवर ह ा करताच वोिन्सयात् की याला ए . बी. आय. ने अटक केली. 

अमेिरकन ल करासंबंधीची महत्वाची बातमी हेरिगरी करून जमर्न व जपानी सरकारला पुरिव याचा आरोप 
त्याच्यावर ठेवण्यात येऊन त्या गुन् ाकिरता त्याला ५ वषार्ंची कारावासाची िशक्षा ठोठावण्यात आली. 
[अमेिरकेत सोिवएतिवरोधी चळवळ केवळ ेत रिशयन फािस ट िनवार्िसतानंी चालिवली होती असे न हे तर अमेिरकेत आलेले अनेक रिशयन 
मेन्शिेवक्स, सोशल रे हो यशूनरी व अन्य सोिवएतिवरोधी राजकीय गट तेथे सोिवएतिवरोधी चार व कार थाने करीत होते. त्या िनवार्िसताचें 
ि हक्टर चेन व, राफेल अ ामोिवच, िनिकफर िगर्गोिरएव व नाथान चािनन हे काही मासलेवाईक नमूने होते. 

 
झारकालीन रिशयात ि हक्टर चेन व हा सोशल रे हो यशूनरी चळवळीतील एक नेता होता. झारिन  ह तक व मारेकरी इवानो असेफ 

व कटकार थानाच्या तंतर्ात वीण असलेला बोिरस सािवन्कोव या दोन मुख सोिवएतिवरोधी कटवा याशंी त्याचे िनकटचे संबधं होते. झारचा 
गृहमंतर्ी लेहव याच्या हत्येच्या योचनेबाबत चेन वशी िवचारिविनमय करण्याकिरता १९०३ मध्ये सािवन्कोव िजनीवाला कसा गेला, तो व असेफ हे 
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तोिलिपनच्या हत्येची त्याचं्याकडे सोपिवण्यात आले या कामिगरीतून त्यानंा मु  करावे अशी िवनंती करायला सोशल रे हो यशूनरी टेरिर ट 
ि गेडच्या कदर्ीय सिमतीकडे १९२६ मध्ये कसे गेले, ती िवनंती कदर्ीय सिमतीने कशी नाकारली व तोिलिपनब लची कामिगरी पार पाडण्याब ल 
कदर्ीय सिमतीने त्यानंा पुन्हा कसे कडक आदेश िदले याचे वणर्न सािवन्कोवच्या ‘मेमॉयसर् ऑफ ए टेरिर ट’ या आत्मचिरतर्ात्मक पु तकात 
सापडते. 
 

झारशाही कोलमड यानंतर पिह या हंगामी सरकारात चेन व हा कृिषमंतर्ी बनला. लेिनन व बो शिेवक्स यािंवरु  त्याने मो ा ईषने व 
िज ीने लढा चालिवला. सोिवएत सरकार थािपत झा यानंतर सोशल रे हो यशूनरी पक्ष त्या सरकारिवरु  करीत असले या कार थानात तो 
अगेर्सर होता. १९२० नंतर त्याने रिशया सोडले व ाग, बिर्लन, पॅिरस व अन्य युरोपीय राजधानीच्या शहरातं ेत रिशयनानंी चालिवलेला चार व 
कार थाने यात तो िहरीरीने सहभागी झाला. दुसरे महायु  सुरू झाले ते हा तो ान्समधून अमेिरकेत आला. अमेिरकन कामगार चळवळीतील 
सोिवएतिवरोधी सोशािल ट गटाशंी हातिमळवणी करून सोिवएत संघािवरु  चार व संघटनकायर् त्याने उत्साहाने चालिवले. 

 
अमेिरकेतील त्याच्या सोिवएतिवरोधी कारवायात त्याचा सहकारी होता राफेल अ ामोिवच. हा पूवीर्चा मेन्शिेवक होता व सोिवएत 

सरकार उलथून पाडण्याच्या हेतूने चालले या हेरिगरीत व घातपातात त्याचा सिकर्य सहभाग होता. बिर्लन व लंडन येथे तशा कारवाया के यानंतर 
अ ामोिवच अमेिरकेत आला; व तेथे सोिवएतिवरोधी काशनातूंन त्याने त्या रा टर्ावर चारकी ह े सुरू केले. 

 
िनिकफर िगर्गोरीएव हा एक युकेर्िनयन िनवार्िसत व युकेर्िनयन सोशल रे हो यशूनरी पक्षाचा मुख सद य होता. १९३९ मध्ये तो 

अमेिरकेत आला. युरोपच्या िनवार्िसत गटातील एक नावाजलेला सोिवएतिवरोधी चारक हणून त्याने ि हक्टर चेन व बरोबर काम केले होते. 
ागमध्ये असताना ‘साि प त्वो’ (क युिनटी) या ितिकर्यावादी वृ पतर्ाचा तो संपादक होता. ‘सोिवएत रिशया व युकेर्न आज ज्यूंच्या हाती 
आहेत;’ ‘ ेत रिशया, िलथुआिनया, पोलंड आदी के्षतर्ात ज्यूंिवरोधी चळवळ सवर्शि िनशी चालिवली पािहजे’, अशा कारचा चार तो त्या 
वृ पतर्ातून करी अमेरीकेत आ यावर तेच त्याचे चार कायर् चालू होते. नाझींनी रिशयावर ह ा के यानंतर, ‘युकेर्न व अन्य सोिवएत गणराज्ये 
सोिवएत संघाच्या कचा ातून मु  केली गेली पाहीजेत’ असे आवाहन िगर्गोिरएव व चेन व करू लागले. त्याकिरता न्ययूॉकर्  मध्ये त्यानंी 
‘लोकशाही संरक्षण सिमती’ थापन केली. युकेर्नमधील उ ोग, िव , राजकारण या सवार्ंवर ज्यूंचे वचर् व अस याचा ‘पुरावा’ देणारी पतर्के व अन्य 
चारसािहत्य ते कािशत करीत. तसेच लाल ल करातून सैिनकानंी बाहेर पडावे, जुलुमी शासकाकंिरता त्यानंी िवनाकारण वतःचा जीव धोक्यात 
टाकू नये असे उघड आवाहन ते करीत असत. 

 
अमेिरकेत वतःला डावे हणवनू घेणाऱ्या िनवार्िसतापैंकी एक मुख होता तो ‘कामगार सकर् लचा’ संचालक व ‘फॉवर्डर्’ या 

सोिवएतिवरोधी वृ पतर्ात नेमाने चारात्मक लेख िलिहणारा नाथान चािनन. १९३१-३२ पासून रिशयात गु पणे काम करीत असले या सोशल 
डेमोकॅर्िटक गटाकिरता पैसा उभारण्यास त्याने ारंभ केला. ‘सोिवएत संघािवरु  अखेरची गोळी अमेिरकेतून मारली जाणार आहे व त्या गोळीने 
सोिवएत राजवट तुकडेतुकडे होऊन कोसळेल’ असे भिव य त्याने आप या जानेवारी १९४२ च्या एका लेखात वतर्िवले होते.] 

 
सा यवादापासून अमेिरकेचे रक्षण 

 
१९३१ मध्ये अमेिरकेतील ‘नॅशनल िसि हक फेडरेशन’ या सं थेने ‘लाल धोक्या’ िवरु  लढा 

देण्याकिरता एक आंतरार् टर्ीय चळवळ सुरू करण्याची योजना आखली. सा यवादिवरोधी व 
कामगारिवरोधी चळवळीचा तज्  समजला गेलेला िशकागोचा एक माजी पतर्कार रा फ ए . ई ले हा त्या 
सं थेचा सं थापक व नेता होता. झारशाहीचे तो उघडपणे समथर्न करीत असे. नॅशनल िसि हक 
फेडरेशनच्या सद यातं न्यूयॉकर् चा काँगेर्स ितिनधी हॅिम टन िफश, िशकागोचा माजी कामगार हेर व 
ज्यिूवरोधी चारक ऑग टस जंग, एके काळचा कैसरचा क र समथर्क व नंतर नाझी ह तक बनलेला 
जॉजर् िस हे टर िवरेक, अमेिरकन फेडरेशन ऑफ लेबरचा ितिकर्यावादी उपाध्यक्ष व सोिवएत रिशयाला 
‘लाल राक्षस’, पूणर् पागल झालेला एक माणूस हणून उघडपणे िहणवणारा नॅशनल िसि हक फेडरेशनचा 
भारी अध्यक्ष मथॅ्यवूोल यासंह बो शिेवझमिवरोधी  धमर्यु ात सहभागी होण्यास उत्सुक असलेले अन्य 
अनेक अमेिरकन अगर्णी त्या सं थेचे सद य होते. 
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१९३३ च्या ारंभी अमेिरकन सेक्शन ऑफ द इंटरनॅशनल किमटी टु कॉ बटॅ द व डर् मेनेस ऑफ 
क युिनझम’ या संघटनेचा रा फ ई ले अध्यक्ष बनला. बिर्लन येथील ‘यरूोपा हाऊस’ येथे त्या संघटनेचे 
आंतरार् टर्ीय मध्यवतीर् कायार्लय होते. नॅशनल िसि हक फेडरेशनचे अनेक सद य ई लेच्या न या संघटनेत 
सामील झाले. [१९३३ मध्ये आंतरार् टर्ीय सोिवएत िवरोधी चळवळीचे मागर्दशर्न करण्याकिरता बिर्लन येथे अ े ड रोझेनबगर्ने एक कदर्ीय 
सं था थािपत केली. पुढे साकार झाले या अँटी-कॉिमन्टनर्ची ती मूळ सं था होती. जनरल लीग ऑफ अँटी-क युिन ट असोिसएशन, अँटी-
क युिन ट लॉक ऑफ साऊथ अमेिरका, अँटी-क युिन ट युिनयन ऑफ द ॉि हन्स ऑफ नॉथर् चायना, युरोिपयन अँटी-क युिन ट लीग, 

अमेिरकन सेक्शन ऑफ द इंटरनॅशनल किमटी टु कॉ बॅट द व डर् मेनेस ऑफ क युिनझम या सवर् सिमत्या या सं थेशी सलंग्न होत्या.] ई लेच्या 
त्या संघटनेने नाझी चाराचे कायर् िहरीरीने व अ याहतपणे चालिवले. ‘क युिनझम इन जमर्नी’ हे त्याचे 
पिहले काशन होते. व तुतः तो त्याचा गंर्थ थम जमर्नीत कािशत झाला. परंतु त्याच्या हजारो ती 
अमेिरकेत िवनामू य िवतिरत के या गे या. वृ पतर्ातील लेख, भाषणे इत्यािद माध्यमां ाराही त्या 
पु तकाला अमेिरकेत अमाप िस ी िदली गेली. ‘सध्या सोिवएत सरकारला अमेिरकन सरकारने 
राजनैितक मान्यता देण्याच्या नावर बराच उहापोहा चालू अस याने सा यवादी चार व कारवाया हा 
त्येक अमेिरकन नागिरकाकिरता एक िज हा याचा िवषय बनला आहे.त्या दृ ीने त्येक अमेिरकन 
माणसाने ‘क युिनझम इन जमर्नी, हे पु तक अव य वाचले पािहजे,’ असे त्या पु तकाच्या तावनेत 
आगर्हाने ितपािदत केले होते. िशवाय, ‘क युिनझम इन जमर्नी, हे एक आ हान देणारे पु तक आहे; 
सा यवादािवरु  जमर्नीने चालिवले या जीवनमरणाच्या ल ाचा इितहास भावीपणे पुढे माडंणारे हे 
पु तक अस याने त्येक िवचारवंत नागिरकाने ते वाचलेच पािहजे; जमर्नीतील सरकार उलथून 
पाडण्याकिरता त्या सुसं कृत जमर्न रा टर्ाच्या शतर्ूंनी अवलंिबलेले मागर् व त्याचंी घातक उि े व 
अमेिरकेतील त्याचंी उि े व कारवाया सारख्याच आहेत; जमर्नीने उघडकीस आणले या सा यवा ाचं्या 
त्या कारवायावंरून इतर रा टर्ानंी धडा िशकणे आव यक आहे असे वाट याने अमेिरकन जनमताच्या 
नेत्यापुंढे हे पु तक आमच्या सिमतीने ठेवले आहे,’ असेही त्या गंर्थाच्या तावनेत हटले होते. त्याखाली 
‘अमेिरकन सेक्शन ऑफ द इंटरनॅशनल किमटी टु कॉ बटॅ द व डर् मेनेस ऑफ क युिनझम’ या सं थेच्या 
मुख सद याचंी नाव ेहोती. 

 
अमेिरका दुसऱ्या महायु ात पडणाच्या सुमारास सा यवादिवरोधी अनेक फािस ट संघटना त्या 

रा टर्ात कायर्रत होत्या. त्या सवार्ंना पैसा व मागर्दशर्न बिर्लन टोिकयोकडून िमळत असे. िशवाय नाझी 
जमर्नीच्या त्यक्ष सेवते असले या ह तकानंीही संघटना थाप या होत्या. सा यवादाच्या संकटापासून 
अमेिरकेचे रक्षण करू पाहणाऱ्या अशा त्या रा टर्िन  संघटना आहेत असा मुखवटा त्यानंी चढिवला होता. 
१९३९ मध्ये अशा एकूण ७५० संघटना अमेिरकेत होत्या ॲिक्सस रा टर्ानंा पािंठबा देणारी व सा यवादिवरोधी 
चार करणारी वृ पतेर्, पतर्के, िनयतकािलके याचंा जणू पूरच त्याकाळी अमेिरकेभर पसरला होता. 
सा यवादापासून अमेिरकेचे रक्षण करावयाचे असेल तर अमेिरकेचे सरकार उलथून पाडून व ितथे फािस ट 
सरकार थािपत करून सोिवएत संघािवरु  ॲिक्सस रा टर्ाशंी युती केली पािहजे असे उघड आवाहन 
केले जात होते. 
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१८ नो हबर १९३६ रोजी नाझी णीत िस हर शटर् चा मुख िवलीयम डडले पेली याने उघडपणे 
घोिषत केले की, ‘एक गो  आपण प े पणाने ध्यानात घेतली पािहजे की या देशात जर पुन्हा यादवी यु  
भडकले तर जे लोक आज अमेिरकन सरकारी यंतर्णा बळकावनू बसले आहेत व जे अमेिरकन सरकारला 
मा कोचे एक शाखा-कायार्लय करू पाहात आहेत त्या ज्यू-सा यवादी लुटारंूच्या िवरु चे असेल.’ 

 
सोिवएत संघावर नाझी ह ा होताच नाझीधािर्जण्या िखर् न ं टचा नेता फादर चालर्  ई कौहलीन 

याने ७ जुलै १९४१ रोजी त्याचं्या ‘सोशल जि ट ’ या चारकी वृ पतर्ात हटले––‘जमर्नीने रिशयात 
चालिवलेले यु  हे िखर् न धमार्च्या रक्षणाकिरता चाललेले यु  आहे. धमर् न मानणाऱ्या सा यवादाची 
उत्प ीच केवळ ज्यूंनी केलेली आहे असे न हे तर त्या िवचारसरणीला रिशयात मूतर् वरूप ामुख्याने 
िनरी रवादी ज्यूंनीच िदले हे आ ही िवसरू शकत नाही’. असाच चार िजरा ड िवनरॉडचे ‘िडफडर ऑफ 
िविचता’ (कन्सास), िविलयम कुलगेर्नचे ‘बीकन लाईट ऑफ अटा का डेरो’ (कािलफोिर्नया), इ. जे. 
गानर्रचे ‘पि लिसटी’ (िविजता, कन्सास), चालर्  हडसनचे ‘अमेिरका इन डजर.’ (ओमाटा ने ा का), 
अशी अनेक नाझीधािर्जणी व सोिवएत िवरोधी काशने करीत होती. 

 
पलर्  हाबर्रवर जपानी ह ा होताच यापैंकी काही मंडळींवर, रा टर्दर्ोही चार करणे व नाझी 

ह तकाशंी हातिमळवणी करून अमेिरकन सरकार उलथून पाडण्याकिरता कार थाने करणे असे आरोप 
लावनू अमेिरकन न्यायखात्याने त्याचं्यािवरु  खटले चालिवले. परंतु तरीही संपूणर् यु काळात ॲिक्सस 
रा टर्े पिवतर् धमर्यु  लढत असून वॉिंशग्टन, लंडन व मा को येथील ज्य–ूसा यवा ाचं्या कार थानामुळे 
अमेिरका हे रा टर् िन कारण यु ात ओढले गेले आहे असा अखंड चार अमेिरकेत चालू होता. 
 
पॉल शफेर 
 

पलर्  हाबर्रवरील ह यानंतर थो ाच िदवसात अमेिरकेच्या फेडरल यरूो ऑफ इन् हेि टगेशनने 
न्ययूॉकर्  येथे एका अ ावत घरात राहणारा एक मध्यमवयीन जमर्न पतर्कार पॉल शफेर याला अटक केली. 
नाझी चार मंतर्ालयाचे मुखपतर् ‘दास राईश’ चा तो अमेिरकन वातार्हार अस याचा उ ेख पररा टर् 
मंतर्ालयाच्या फाईलमध्ये होता. सोिवएत िवरोधाचा मुखवटा घालून कारवाया करणाऱ्या नाझी ह तकाचंा 
पॉल शफर हा एक मासलेवाईक नमुना होता. [जपानी ह तकही सोिवएतिवरोधी चार अमेिरकेत िहरीरीने करीत होते. 
इंटरनॅशनल टेिलफोन कंपनीचा उपसंचालक व न्ययूॉकर्  व बुकिलन येथे कॉलेजमधील इितहासाचा ाध्यापक जॉन सी. ले. क्लेअर याचे उदाहरण 
त्याबाबत नमूद करण्याजोगे आहे. दूर पूवर् राजकारणाचा मान्यवर तज्  हणून अमेिरकेतील सु िस  िनयतकािलकातं त्याने अनेक लेख िलहून 
त्यातं जपानची बेफाम शसंा केली; व अमेिरकेला खरा धोका जमर्नी-जपानकडून न हे तर सोिवएत संघाकडून अस याचे ठासून सािंगतले. 
सोिवएत संघ व अमेिरका यात सलोखा थािपत होता कामा नये यावर त्यात सतत भर असे. १९४३ च्या अखेरी फेरडरल यरूो ऑफ 
इन् हेि टगेशनने त्याला अटक केली. न्ययूॉकर्  फेडरला कोटार्पुढे ८ स बर रोजी, तो वतः पलर्  हाबर्रवरील ह यापूवीर् तीन वष जपानी सरकारचा 
गु  ह तक हणून तो काम करीत होता अशी कबलूी त्याने िदली.] 

 
एके काळी पॉल शफेर हा आंतरार् टर्ीय कीतीर्चा पतर्कार होता. १९२२–१९२९ या काळात ‘बिर्लनेर 

टागे लाट’ चा तो मा कोमधील वातार्हर होता. सोिवएत रिशयातील सवार्त हुशार वातार्हार हणून त्याची 
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त्यावळेी ख्याती होती. त्याची िलखाणाची प ती अत्यंत रंजक अस यामुळे १२ िनरिनरा या भाषातूंन त्याचे 
लेख भाषातंिरत होत असत. अमेिरकेतील बडेबडे मुत्स ी, उ ोगपती, भाडंवलदार व अन्य नामवतं मंडळी 
त्याची चाहती होती. 

 
१९२९ च्या शरदात मा को येथील वातार्हार हणून त्याच्या जीवनकर्माचा अनपेिक्षतपणे व 

तडकाफडकी शवेट झाला. अधूनमधून तो जमर्नीला जात असे. १९२९ मध्ये तो नेहमी माणे थो ा 
िदवसाकंिरता बिर्लनला गेला असता, सोिवएत अिधकाऱ्यानंी त्याला पुन्हा सोिवएत संघात येण्याचा 
परवाना देण्याचे नाकारले. त्याबरोबर त्याच्या सवर् िमतर्मंडळींकडून िनषेधाचा व संतापाचा एकच सूर 
उमटला. सोिवएत संघात येण्याची परवानगी त्याला नाकारण्याची कारणे ते मागू लागले. त्याचं्या त्या 
नाचे उ र सोिवएत गु  पोिलसाचं्या फाईलमध्ये दडलेले होते. आठ वषार्नंतर २ माचर् १९३८ रोजी 

सोिवएत कृिषमंतर्ी िमखाईल चेन व याने सोिवएत सव  न्यायालयाच्या ल करी शाखेपुढे जे हा 
कबुलीजबाब िदला ते हा सोिवएत सरकारने शफेरला १९२९ मध्ये वशे नाकारण्याची काही कारणे प  
झाली. जमर्नीला सोिवएत ल करी व यापारी बाबीसंबधंी गु  मािहती पुरिवणे व फार मो ा के्षतर्ावर 
घातपाती कारवायाचें आयोजन करणे याकिरता जमर्न ल करी हेरखात्याकडून त्याला दरमहा ४००० 
रुब स िमळत होते व ज्या जमर्न ह तका ारा हा सवर् यवहार सुरू झाला होता तो होता ‘बालीर्नेर 
टागे लाट’ चा वातार्हार पॉल शफेर, असा कबुलीजबाब चेन वने त्या खट याचे वळेी िदला. 
 

चेन वला देण्यात आले या मृत्युदंडाच्या िशके्षची अंमलबजावणी १३ माचर् १९३८ रोजी सोिवएत 
गोळीबार पथकाने केली; त्यावळेी बिर्लनेर टागे लाटचा अमेिरकन वातार्हार हणून शफेर अमेिरकेत आला. 
१९२९ नंतर तो युरोपातील एक ल  पगाराचा मुख सोिवएतिवरोधी चारक बनला होता. सोिवएत 
संघावर जळजळीत टीका करणारा व ते रा टर् लवकरच कोसळणार आहे असे भिव य वतर्िवणारा त्याचा 
लेख युरोप–अमेिरकेतील कोणत्या ना कोणत्या मुख वृ पतर्ात िस  झाला नाही असा एखादा 
आठवडाही उलटत नसे १९३१ मध्ये अमेिरकेने सोिवएत सरकारला राजनैितक मान्यता देऊ नये याकिरता 
चार करण्यासाठी तो अमेिरकेत आला. ‘अमेिरकेने सोिवएत सरकारला राजनैितक मान्यता िदली तर, 
बुज्वार् युरोप व सोिवएत्  यापैंकी एकाची िनवड जणू अमेिरकेने केली आहे, असाच त्याचा अथर् होईल; 
अमेिरकेच्या त्या मान्यतेमुळे बुज्वार् युरोपीय रा टर्ां ती सा यवादी रिशयाची भिूमका अिधकच ताठर व 
आकर्मक बनून सोिवएत रिशयाचे त्या रा टर्ावंरील ह े ती तर होतील’, असा प  इशारा शफेरने ‘फॉिरन 
अफेअसर्’या िनयतकािलकात िस  झाले या त्याच्या एका लेखात (हाच लेख रीडसर् डायजे ट मध्येही 
नंतर कािशत झाला होता) िदला होता. िहटलर अिधकारारूढ झाला त्यावळेी बिर्लनेर टागे लाटचा 
लंडन येथील वातार्हार हणून शफेर काम करीत होता. तो ताबडतोब जमर्नीला परतला. नाझी सरकारने ते 
वृ पतर् नाझी चार मंतर्ालयाच्या देखरेखीखाली घेतले व त्याचा मुख संपादक हणून पॉल शफेरची 
नेमणूक केली. [शफेर हा एक उदारमतवादी पतर्कार आहे अशी त्याच्या काही उ तरीय िमतर्ाचंी समजूत होती. त्यानंा १९३३ मध्ये शफेरच्या 
जमर्नीला परत जाण्याचे मोठेच नवल वाटले. भिव यात तो करणार असले या कामिगरीवर नजर ठेऊन, जमर्नीमध्ये तो अितशय गु  अशा 
नाझीिवरोधी कामिगरीवर आलेला आहे अशी च समजूत त्याने त्याचंी करून िदली. आ यर् असे की त्याच्या अनेक िमतर्ाना ंते खरेही वाटले. 
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तो नाझीिवरोधी आहे अशी फसगत ज्याचंी तो करून देऊ शकला नाही त्यात मुख होता तो जमर्नीतील तत्कालीन फािस टिवरोधी 
अमेिरकन राजदूत िविलयम ई डाड. १५ नो हबर १९३६ रोजी त्याने आप या रोजिनशीत शफेरब ल न द केली ती अशी ब-याच वषार्पासून माझी या 
शफेरवर बािरक नजर होती.काही वषार्पूवीर् तो एक सोशल डेमोकेर्ट आहे असे  िदसत होते.बरीच वष  जमर्न व पतर्ाकंिरता वातार्हर हणून तो 
अमेिरकेत होता.आिण आता तो एक सिकर्य व उत्साही नाझी बनला आहे.] 

 
१९३७ च्या िहवा यात त्याला अमेिरकेत पाठिवण्यात आले. लागलीच, न्ययूॉकर् हून ‘बिर्लनेर 

टागे लाट’ किरता तो बात या पाठव ूलागला. त्याच्या त्या बात यात, मोठा कुशल असा अमेिरकािवरोधी 
चार, व जमर्न ल करी अिधकाऱ्यानंा उपयु  ठरेल अशी मािहती याचें मोठे रंजक िम ण असे. थोडेच 
िदवसात ‘दास राईश’ या नाझी चार मंतर्ालयाच्या मुखपतर्ाचा अमेिरकन वातार्हार हणून त्याला बढती 
देण्यात आली. त्या पदावर झाले या त्याच्या िनयु ीमुळे तो डॉ. गोबे सचा अमेिरकेतील खास ितिनधी 
बनला. अमेिरकेत सोिवएतिवरोधी भावना भडकिवणे हे त्याचे मुख्य काम होते. ‘रिशयन तज् ’ हणून 
वाखाणण्यात येत असले या शफेरचे सोिवएत संघावर टीकेचे हार करणारे लेख अमेिरकेतील 
आघाडीच्या वृ पतर्ातं व मािसकातं िनयमीतपणे कािशत होत होते. मा को खटले हा त्याच्या िलखाणाचा 
एक आवडता िवषय होता. ‘एक हेतुपुर सर उभे करण्यात आलेले रौदर् ना ’ असे वणर्न तो त्या खट याचें 
करी; व बुखािरन, यातकोव, रादेक व अन्य रिशयन पचंम तंभीय हेच खरे बो शिेवक असून खरा महान 
नेता कोणी असेल तर तो िलआँ टर्ाँट् की असे तो ठासून सागें. 

 
‘फॉिरन अफेअसर्’ च्या अमेिरकन तैर्मािसकात एि ल १९३८ मध्ये िस  झाले या ‘ ॉम लेिनन टु 

टािलन’ या त्याच्या एका मासलेवाईक लेखात ‘ टािलन तो नाझी िवरोधी आहे अशी फसगत ज्याचंी तो 
करून देऊ शकला नाही त्यात मुख होता तो जमर्नीतील तत्कालीन फािस टिवरोधी अमेिरकन राजदूत 
िविलयम ई डॉड. १५ नो हबर १९३६ रोजी त्याने आप या रोजिनशीत शफेरब ल न द केली ती अशी, 
‘बऱ्याच वषार्ंपासून माझी या शफेरवर बािरक नजर आहे. काही वषार्ंपूवीर् तो एक सोशल डेमोकॅर्ट आहे असे 
िदसत होते. बरीच वष जमर्न वृ पतर्ाकंिरता वातार्हार हणून तो अमेिरकेत होता; आिण आता तो एक 
सिकर्य व उत्साही नाझी बनला आहे.’ 

 
हा एक अत्यंत वाथीर्, सूडबु ी, स ािपपासू, धूतर् आिशयायी असून त्याच्या वैयि क 

महत्वाकाकें्षच्या मागार्त सवर् टर्ॉ कीवादी ध ड बनून रािहले अस यामुळेच त्या सवार्ंचा त्याने बळी घेतला’ 
असे प ीकरण त्याने मा को खट याचें िदले होते. 

 
पलर्  हाबर्रवरील ह यानंतर अमेिरकन सरकारने शफेरला अटक केली. पण त्यामुळे त्याचे ते 

चार कायर् थाबंले असे मातर् घडले नाही. १३ स बर १९४३ रोजी न्ययूॉकर्  टाई सच्या रिववारच्या मगॅझीन 
िवभागाच्या पिह या पानावर कोनरॅड लाँग या नावाखाली जमर्नीसंबधंीत एक लेख िस  झाला. 
‘सध्याच्या यु ातील जमर्नबाबीसंबंधीचा एक सखोल अ यासक’ असे वणर्न त्या लेखकाचे त्या वृ पतर्ाने 
िदले होते. युकेर्न जमर्नीच्या ता यात येताच जमर्न कृिषप तींमुळे त्या देशाचे कृिषउत्पादन एकदम 
दु पटीने वाढले अस याची बातमी त्या लेखात कोनरडँ लाँगने िदली होती. हा कोनरॅड लाँग दुसरा ितसरा 
कोणी नसून तो पॉल शफेर होता. त्याला अटक झा यानंतर त्याच्या काही भावी अमेिरकन िमतर्ानंी 



 

अनुकर्मिणका 

त्याच्या सुटकेची यव था केली होती; व टाई समध्ये टोपण नावाने तो िलखाण करू लागला होता. एवढेच 
न हे तर जमर्नीसंबधंी तज्  स ागार हणून अमेिरकन ल करी सेवा कायार्लयात त्यानंी त्याला नोकरीही 
िमळवनू िदली होती. १९४४ च्या वसंतात अमेिरकन न्यायखात्याच्या ह तकानंी शफेरला पुन्हा अटक केली. 
यावळेी मातर् यु  चालू असेपयत त्याला तुरंुगातून सोडू नये अशी तरतूद करण्यात आली. 
 
डाईस किमटी 
 

युिनक करार होण्यापूवीर् थोडेच िदवस अगोदर, ऑग ट १९३८ मध्ये, गैर-अमेिरकन कारवायाचंा 
तपास करण्याकिरता हणून अमेिरकन काँगेर्सची एक खास सिमती अमेिरकन सरकारने नेमली. 
टेक्सासचा ितिनधी मािर्टन डाईस हा त्या सिमतीचा अध्यक्ष होता. त्या सिमतीने अमेिरकेत ॲिक्सस 
रा टर्ानंी चालिवले या कारवायाचंा तपास करावा अशी अपेक्षा होती. पण तसे करणे तर दूरच, उलट 
डाईस किमटीने मुख्य भर कशावर िदला असेल तर अमेिरकेचा सवार्त मुख व घातक शतर्ू सोिवएत रिशया 
आहे हे अमेिरकन जनतेला पटवनू सागंण्यावर! 

 
डाईस सिमतीने गैर अमेिरकन कारवायाचंा तपास करण्याकिरता मुख संशोधक हणून थम 

नेमणूक केली ती कामगार वगार्त पूवीर् हेर हणून काम केलेला क र सोिवएतिवरोधी चारक एडवडर् ए . 
सिल हन याची. हेटमन कोरोपाद की व बिर्लनमधील अन्य ेत रिशयन याचं्या िनयंतर्णाखाली अमेिरकेत 
चालू असले या सोिवएतिवरोधी युकेर्िनयन रा टर्वादी चळवळीशी त्याचा िनकटचा संबधं होता. 
अमेिरकेतील युकेर्िनयन मंडळींत सोिवएतिवरोधी भावना भडकिवण्याचे त्याने सवर्तोपरी यत्न केले व 
वतंतर् युकेर्न थािपत करण्याकिरता अिवरत चार केला. मािर्टन डाईसचा हा मुख संशोधक लवकरच 
फािस ट-युकेर्िनयन-अमेिरकन चळवळीचा पुढारी बनला. त्या चळवळीचा व ा हणून नाझी ह तक व 
चारक याचं्याशी त्याचा िनकटचा संबधं थािपत झाला. 

 
सिल हनचा पोिलस रेकॉडर्ही चागंला न हता. या ना त्या गुन् ाकिरता त्याला पाच-सहा वळेा 

पोिलसानंी अटक केली होती. त्याब ल व सिल हनच्या नाझीधािर्जण्या कारवायाबं ल अमेिरकेतील 
उदारमतवा ानंा मािहती िमळा याने मुख संशोधक हणून त्याची नेमणूक र  करणे नाईलाजाने डाईसला 
भाग पडले. यानंतर फािस ट-युकेर्िनयन चळवळीत सली हन उघडपणे सामील झाला. थोडेच िदवसात 
िप बगर् येथे त्याने एक युकेर्िनयन-अमेिरकन शकै्षिणक सं था थापन केली. अमेिरकेतील १० लक्ष 
युकेर्िनयन लोकात सोिवएतिवरोधी चळवळ मजबतू करणे हे त्या सं थेचे मुख उि  असून वॉिंशग्टन 
येथील जमर्न दूतावासाशी त्या सं थेचा िनकटचा संबंध होता. िशवाय एक सा यवाद िवरोधी तज्  हणून 
अनिधकृतपणे का होईना डाईस सिमतीशी त्याचा संपकर्  होताच. 

 
वॉिंशग्टन येथे अनेक आठवडे, डाईस सिमतीचे साक्षीपुरा याचें काम चालू होते. गुन्हेगार हणून 

िशक्षा झालेले, कामगार हेर, परकीय ह तक इत्यादी मंडळी ‘तज् ’ हणून सिमतीपुढे साक्ष ायला येत 
होती; व मा कोचे ह तक अमेिरकन सरकार उलथून पाडण्याचा यत्न मो ा धूतर्पणे व नेटाने करीत 



 

अनुकर्मिणका 

आहेत असे खातर्ीपूवर्क सागंत होते. ‘धोकादायक’ बो शिेवकाचं्या नावाचं्या या ानंी डाईस सिमतीच्या 
फाईल लवकरच भरून गे या. मा कोच्या मागर्दशर्नाखाली अमेिरकेत चालू असले या पचंम तंभीयाचं्या 
रा टर् यापी कारवाया उघडकीस आण या गे याच्या ना पूणर् घोषणा डाईस सिमतीकडून होत होत्या. 

 
१९४० मध्ये त्या सिमतीचा अहवाल सामान्य जनतेपयत पोचिवण्याच्या हेतूने काँगेर्स ितिनधी 

डाईस याने ‘टर्ोजन हॉसर्’ इन अमेिरका; ए िरपोटर् टु द नेशन’ या नावाने एक पु तक कािशत केले. 
सोिवएतिवरोधी चार हे त्या पु तकाचे एकमेव उि  होते. ज्यावळेी जमर्न-अमेिरकन बडं व िखर् न 
ं टतफ अमेिरकन शहरातूंन, नाझी पचंम तिभयाचं्या पुढाकाराखाली नाझींना पािंठबा य  करणारी 
िनदशर्ने आयोिजत केली जात होती त्याच वळेी १५० िडि हजन्सचे सोिवएत ल कर घेऊन टािलन 
लवकरच अमेिरकेवर ह ा करणारा आहे; न हे, त्या ह याची सुरुवात मा को ह तकानंी अगोदरच 
केलेली आहे. [ॲिक्सस रा टर्ानंा पािंठबा देणारे अमेिरकेतील गट माटीर्न डाईसने चालिवले या कायार्ला उघडउघड पािंठबा य  करीत 

होते; तर, अमेिरकेत ती सिमती करीत असले या कायार्ची शसंा बिर्लनही मु  कंठाने करीत होते.] असे िचतर् अमेिरकन 
नागिरकापुंढे डाईस उघडपणे उभे करीत होता. 

 
नाझींनी सोिवएत संघावर ह ा के यानंतर दोनच िदवसानंी, रिशया तीस िदवसाचं्या आतच 

िहटलरच्या ता यात जाईल अशी भिव यवाणी डाईसने उ ारली. लाल ल कराला अमेिरकेने कोणत्याही 
वरूपाची मदत करण्याच्या क पनेचा त्याने ती  श दातं िनषेध केला. ‘तसे करणे हणजे शु  मूखर्पणाच 
ठरेल, कारण ते सवर् यु सािहत्य शवेटी जमर्नाचं्याच हाती पडणार आहे’ असा प  इशारा त्याने अमेिरकन 
सरकारला िदला. ‘रिशयाला मदत करून आप या सरकारने खु  अमेिरकेच्या राजधानीत टािलनकिरता 
एक पि म आघाडी उघडून िद यासारखे झाले आहे’ अशा श दात लाल ल कराला पािंठबा देण्याच्या 
अमेिरकन सरकारच्या धोरणावर त्याने खर ह ा चढिवला. 

 
‘सोिवएत संघाचे संरक्षण हाव ेहे अमेिरकेच्या संरक्षणाच्या दृ ीने अत्यंत अगत्याचे आहे’ या अध्यक्ष 

रूझवे टच्या व याच्या संदभार्त २ ऑक्टोबर १९४१ रोजी रूझवे टला पाठिवले या पतर्ात, टािलन 
आिण िहटलर यात वैध यार्पेक्षा अनेक दृ ींनी सा यच अिधक आहे हे अमेिरकन जनतेला पटवनू 
सागंण्याकिरता िमळेल त्या संधीचा मी उपयोग करून घेणार आहे’ असे सागंून सोिवएतिवरोधी चार 
मोहीम जोमाने चालू ठेवण्याचा त्याचा िनधार्र त्याने अमेिरकन सरकारला कळवला. 

 
अमेिरका व सोिवएत संघ यात ल करी युती घडून आ यानंतरही माटीर्न डाईसची सोिवएतिवरोधी 

मोहीम चालूच होती. त्या सोिवएतिवरोधी मोहीमेसंबंधी बोलताना, २९ माचर् १९४२ रोजी, अमेिरकेचा 
उपाध्यक्ष हे ी वलेॅस हणाला–– सध्याचा काळ शातंतेचा असता तर िवकृत मनाचें चाळे हणून या सवर् 
गो ींकडे कदािच  आपण दुलर्क्षही केले असते. पण आज आपण यु ाच्या भोवऱ्यात अडकलो आहोत. 
अशा वळेी, त्यक्ष डॉ. गोबे सच्या बोलण्याचा झाला असता तसाच घातक पिरणाम जनमनात साशकंता व 
ग धळ उडवनू देण्याच्या दृ ीने डाईसच्या िवधानाचंा होत आहे. डाईस हा उघडउघड िहटलरचा भाडोतर्ी 
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नोकर असता तरी त्याच्या कारवायाचंा आज होत आहे िततका िवघातक पिरणाम झाला नसता ही 
व तुि थती आहे, या िकळसवाण्या सत्याचा अथर् आपण अमेिरकनानंी ओळखला पािहजे.’ 
 
एकाकी गरुड 
 

१९४० च्या उ राधार्त, संपूणर् युरोप िहटलरच्या ल करी वरवं ाखाली भरडले जात असता, व 
सोिवएत संघािवरु च्या संघषार्किरता तो जोमाने तयार करीत असता अमेिरका फ टर् किमटी ही एक 
नवीनच सं था अमेिरकेच्या राजकारणात थािपत झाली. त्यानंतरच्या वषीर्, १९४१ मध्ये, वृ पतेर्, 
रेिडओ, िवशाल सभा, िनदशर्ने, चौकाचौकातील लहानलहान सभा या सवर् चार माध्यमां ारा अमेिरका 
फ टर् किमटीने अमेिरकेच्या रा टर् यापी के्षतर्ात सोिवएतिवरोधी, ि िटशिवरोधी व अिल तावादी चाराची 
धमाल उडवनू िदली. जनरल रॉबटर् ई. वुड, हे ी फोडर्, कनर्ल रॉबटर् आर. मकॅकॉिर्मक, सेनेटर बटर्न के. 
हीलर, िजरा ड पी. नाय, रॉबटर् आर. रेनॉ ड , काँगेर्स सद य हॅिम टन िफश, क्लेअर हॉफमन, 
टीफन डे इत्यादी मंडळी अमेिरका फ टर् किमटीची मूळ सद य होती. त्या किमटीची एक मुख मिहला 
सद य होती ती एक माजी वैमािनक व समाजधुरीण लौरा इन्ग्लास. नाझी सरकारची एक पगारी ह तक 
अस याच्या आरोपावरून ितला नंतर पकडण्यात येऊन िशक्षा ठोठावण्यात आली होती. अमेिरका फ टर् 
किमटी सृत करीत असलेले बहुताशं चार सािहत्य नाझी गु  ह तक जॉजर् िस हे टर िवरेक हा तयार 
करून देत असे. नंतर जपानी ह तक हणून पकडला गेलेला रा फ टाऊनशड हा पि म िकनाऱ्यावरील 
अमेिरका फ टर् किमटीच्या शाखेचा मुख व ‘ि कर् नेर कॉमटेटर’ व ‘हेरा ड’ या त्या किमटीच्या 
चारात्मक मुखपतर्ाच्या संपादक मंडळाचा सद य होता [हेरा डचे संपादक िदवसरतर् त्याचें रेडीओ चालू ठेऊन जपान व 
िहटलर िनयंितर्त युरोपीय रा टर्े यानंी चालिवलेला अिधकृत ॲिक्सस चार ऐकत व तो त्याचं्या वृ पतर्ां ारा सृत करीत. ती वृ पतेर् संपूणर् 
अमेिरकेत िवनामू य वाटली जात. तसेच हॅिम टन िफश, सेनेटर बटर्न, नाझी ह तक ँ क बचर् या सारख्यानंी पुरिवले या यादीत नमूद केले या 

लोकानंाही ती पाठिवली जात.] नाझींच्या पैशाच्या बळावर त्याचं्याकिरता चारात्मक कायर् करणारी इतरही काही 
मुख अमेिरकन मंडळी या सं थेशी संबिंधत होती. अमेिरकन ल कराचे नीितधैयर् ख ी करण्याकिरता 
अमेिरका फ टर् किमटीचा एक माध्यम हणून उपयोग करून घेण्यात येत असे असा आरोप न्यायखात्याच्या 
जुलै २९४२ च्या अहवालात नमूद करण्यात आला होता. 
 

सोिवएतिवरोधी नाझीधािर्जण्या चळवळीत अगेर्सर असलेला सु िस  अमेिरकन वैमािनक चालर्  
ए. िंलडबगर् हा अमेरीका फ टर् किमटीचा एक अगर्णी होता. जमर्न सरकारचा खास पाहुणा हणून थम 
१९३६ मध्ये त्याने जमर्नीला भेट िदली. त्यावळेी तेथे त्याचे शानदार वागत करण्यात आले. जमर्न श ा  
िनिर्मती कारखाने, िवमानतळ, इत्यादंींना त्याने भेटी ा या अशी यव था करण्यात आली. अशा वळेी 
नाझी उ ािधकारी सतत त्याच्याबरोबर असत. नाझी जमर्नीच्या गतीमुळे िंलडबगर् चागंलाच भािवत 
झाला. 
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हमर्न गोअिंरग व अन्य नाझी नेत्यानंी िंलडबगर्च्या सन्मानाथर् भोजनसमारंभ आयोजन केले. 
त्यावळेी केले या एका भाषणात, जमर्न वायुदल अिंजक्य अस याचा िव ास िंलडबगर्ने य  केला. त्या 
व यामुळे अमेिरकनाचं्या नीितधैयार्वर िवघातक पिरणाम होईल अशी नाझींना आशा होती. 

 
त्यानंतर दोन वषार्ंनी, युिनक करार होण्यापूवीर्च्या तणावपूणर् काळात िंलडबगर्ने सोिवएत संघाला 

भेट िदली. तो तेथे अगदीच थोडे िदवस होता. परत आ यानंतर, लाल ल कराची श स ता अगदीच 
दयनीय आहे, त्यानंा आव यक ते िशक्षण िदले गेलेले नाही, त्याचें नेतृत्वही अगदी हीन दजार्चे आहे असा 
चार त्याने सुरू केला. नाझी जमर्नींिवरु , एक ल करी िमतर् हणून सोिवएत रिशया हे रा टर् अगदीच 
कुचकामाचे ठरणार आहे, अमेिरकेने सहकायर् िंकवा हातिमळवणी करायची ती नाझींिवरू  न हे तर 
नाझींशी करायला हवी, असे तो अिधकारवाणीने ठासून सागंू लागला. युरोपीय रा टर्ानंीही नाझींशी 
राजकीय व आिर्थक युती करावी यासाठी त्या रा टर्ाचंी मनोभिूमका तयार करण्याकिरता त्याने युरोपच्या 
अनेक रा टर्ातूंन दौरे केले. त्याचे का या व नािंरगी रंगाचे िवमान युरोपीय रा टर्ाचं्या िवमानतळावर उभे 
असलेले पाहाणे हे युरोपीय लोकाकंिरता एक पिरिचत दृ य बनले होते. 

 
युिनक करारासंबधंीची बोलणी चालू असता िनवडक सोिवएतिवरोधी ि िटश यापारी, उमराव, 

मुत्स ी याचंा एक छोटासा गट युरोपीय राजकारणाबाबत िंलडबगर्ची मते व दृ ीकोन समजून घेण्याकिरता 
लेडी ॲ टरच्या इ टेटीवर एकतर् जमला. त्या सवार्ंच्या समोर, जमर्नीचे वायुदल, ल करी सामथ्यर्, 
झपा ाने वाढत असलेले यु सािहत्याचे उत्पादन व अतुलनीय ल करी नेतृत्व याचंी त्याने बेसुमार शसंा 
केली. नाझी अगदी अिंजक्य आहेत असे तो वारंवार खातर्ीलायकपणे बोलत होता. ान्स व इंग्लंड यानंीही 
विहताच्या दृ ीने िहटलरशी तडजोड करावी व सोिवएत रिशयाच्या िदशनेे िव तार करण्याची जमर्नीला 
परवानगी ावी हे अत्यंत अगत्याचे अस याचे आवजूर्न सागंत होता. ि िटश पालमटच्या सद याशंी व अन्य 
राजकीय नेत्याशंीही िंलडबगर्ने याबाबत चचार् करावी अशी यव था करण्यात आली. डेिवड लॉईड 
जॉजर्लाही तो भेटला. त्या अमेिरकन वैमािनकाब ल नंतर लॉईड जॉजर्ने न द केली,–‘तो फार तर एखादा 
आठवडा रिशयात असेल. त्यावळेी कोणत्याही ब ा रिशयन नेत्याशंी त्याची गाठभेट झाली नाही. 
रिशयाच्या वायुदलाचेही त्याने िनरीक्षण केले असेल हे अशक्यच आहे. तरीही, परत आ यानंतर रिशयन 
ल कर वायुदल कुचकामाचे आहे, तेथील उ ोगात भयानक ग धळ माजला आहे असे तो आ हाला ठामपणे 
सागंत आहे. आिण नवल असे की एक िहटलर वगळता अनेक लोकानंी त्याच्या त्या बोलण्यावर िव ासही 
ठेवला.’ िंलडबगर् हा अत्यंत धूतर् व धोकादायक अशा लोकाचं्या हातातील एक कळसूतर्ी बाहुले बनला 
अस याची लॉईड जॉजर्ची खातर्ी झाली होती. 

 
अशाच वरूपाचा आरोप िंलडबगर्वर मा कोकडूनही अिधक प  श दात करण्यात आला. 

इंग्लंड, ान्स, रिशया व झेको लोवािकया याचं्या संयु  वायुदलालाही सहजपणे खडे चारू शकेल इतके 
जमर्नीचे वायुदल सामथ्यर्संप  आहे असा भयानक  व असत्य चार, जमर्न फािस टाचें व त्याचें समथर्न 
करणाऱ्या ि िटश उमरावाचें तुतीपाठ गाणारा िंलडबगर् करीत आहे; झेको लोवािकयाबाबत युिनक येथे 
िहटलरपुढे चबरलेनने शरणागती पत्करावी या हेतूने सोिवएत वायुदलाच्या दौबर् यािवषयी चबरलेनची 
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खातर्ी पटवनू देण्याची कामिगरी इंिग्लश ितिकर्यावादी गटाने िंलडबगर्वर सोपिवली होती, अशा अथार्चे 
िनवदेन रिशयन वायुदलातील काही नामवतं वैमािनकानंी त्यावळेी जाहीरपणे केले होते. 

 
िंलडबगर्ने केले या त्या मोलाच्या कामिगरीचे बक्षीस जमर्न सरकारने युिनक करार झा यानंतर 

तीनच आठव ानंी त्याच्या पदरात अिधकृतपणे टाकले. बिर्लन येथे त्याच्या सन्मानाथर् आयोिजत 
करण्यात आले या भोजन समारंभात त्या अमेिरकन वैमािनकाला ‘ऑडर्र ऑफ द जमर्न ईगल’ हा जमर्न 
रा टर्ाचा सव  िकताब बहाल करून फी ड माशर्ल गोअिंरगने त्याचा गौरव केला. साडेतीन वष अशा 
कारे परदेशात राहून १९३९ मध्ये, यु ाचा भडका होण्याचा थोडेच िदवस अगोदर, िंलडबगर् अमेिरकेला 
परतला. 

 
नाझींनी पोलंडवर ह ा केला त्या पाठोपाठ इंग्लंड व ान्स यानंी जमर्नीिवरु  यु घोषणा केली. 

त्यावळेी, जमर्नीिवरु चे ते यु  हे सवर् वी अयोग्य व चुकीचे असून खरे यु  पूवकडे सुरू हायला हवे होते 
अशा अथार्चे लेख िंलगबगर् तळतळून िलहू लागला. िवमानिव ा, भगूोल व वशं या शीषर्काखाली, रीडसर् 
डायजे टच्या नो हबरच्या अंकात िलिहले या एका लेखात (अ े ड रोझेनबगर्चे िलखाण व तो लेख यातं 
िवलक्षण साध यर् होते) त्याने हटले, ‘युरोपीय सं कृतीचे वारस असलेले आपण पाि मात्य, आज एका 
अत्यंत घातक अशा यु ाच्या सीमेवर उभे ठाकले आहोत. हे यु  आपले आपसातील, एका रा टर्कुटंुबातील 
यु  आहे. या अंतः थ यु ामुळे आपला शि पात होईल व गौरवणीर्याचंा अनमोल खिजना–युरोपीय 
सं कृती त्यात न  होईल. रिशयाच्या सीमेवरून आिशया आप यावर दबाव आणीत आहे, अशा पिरि थतीत 
आपण आपले ऐक्य शाबतू राखले आिण परकीय ल करािवरु  आिण परवशंीय लोकाचं्या सरिमसळीिवरु  
आपण आपला बचाव करू शकलो तरच युरोपीय र ाचा बहुमोल वारसा जतन करण्यास आव यक ती 
शातंता व सुरिक्षतता आप याला िमळू शकेल.’ 

 
१९४० मध्ये अमेिरकेत त्यावळेी फोफावले या सोिवएतिवरोधी ॲिक्ससधािर्जण्या व अिल तावादी 

चळचळीत िंलडबगर् हा एक अगर्णी होता. अिल तावादाचा िहरीरीने पुर कार करणाऱ्या ‘नो फॉिरन वॉसर्, 
किमटीचा तो आघाडीचा व ा व अमेिरकेतील पचंम तंभीयाचंा एक उत्साही नेता बनला. अमेिरका फ टर् 
किमटीने आयोजन केले या सभातं, िवशाल जनसमुदायासमोर भाषणे देत त्याने संपूणर् देशाचा दौरा केला. 
‘अमेिरकनाचंा खरा शतर् ूनाझी जमर्नी न हे तर सोिवएत रिशया आहे, एका बाजूला नाझी जमर्नी व दुसऱ्या 
बाजूला इंग्लंड व ान्स असे यु  झाले तर त्याचे पयर्वसान एक तर जमर्न िवजयात होईल, िंकवा 
भईुसपाट उध्व त झाले या युरोपात होईल. तसे होता कामा नये. सवार्ंनी ऐक्य साधून सोिवएत संघािवरु  
यु  चालिवले पािहजे’ असे तो वारंवर आवजूर्न सागंू लागला. 

 
अमेिरकेने उधारउसनवार योजनेखाली सोिवएत संघाला मदत देऊ नये याकिरता रा टर् यापी 

मोहीम सुरू करण्याकिरता अमेिरका फ टर् किमटीची संपूणर् यंतर्णा राबिवली गेली. िंलडबगर्, हॅिम टन 
िफश, सेनेटर बटर्न हीलर व िजरा ड नाय यासंह अमेिरका फ टर् किमटीच्या अनेक वक्त्यानंी लाल 
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ल कराला मदत देण्याच्या योजनेचा ती  िनषेध केला. सोिवएत रिशयाच्या भिवत याशी अमेिरकेचा 
अथार्अथीर् काहीही संबधं नाही असे ते आगर्हाने पटवनू सागंत होते. 

 
या मोिहमेत हबर्टर् हूवरही आघाडीला होता. ५ ऑग ट रोजी जॉन लेिवस, हॅनफोडर् मकॅनायडर व 

अन्य १३ सु िस  अिल तावा ासंह त्याने एक घोषणापतर्क जारी केले; व रिशयाला मदत करण्याबाबत 
काँगेर्सने अिधकृतपणे संमती िदलेली नसूनही रिशयाला िदले या मदतीच्या आ ासनाचा व तत्सम 
‘यु खोर’ गो ींचा िनःसंिदग्ध श दात िध ार केला. 

 
जपानने पलर्  हाबर्रवर ह ा के यानंतर अमेिरका फ टर् किमटी अिधकृतपणे िवसिर्जत करण्यात 

आली. त्या सं थेचा अध्यक्ष जनरल वुड याने जपान व जमर्नी यािंवरु च्या अमेिरकेच्या यु यत्नात त्याचें 
सवर्तोपरी सहकायर् अमेिरकन सरकारला िमळेल असे उघडपणे घोिषत केले. िंलडबगर् अमेिरकेच्या 
सावर्जिनक के्षतर्ातून िनवृ  झाला व फोडर् मोटार कंपनीत तािंतर्क स ागार हणून नोकरीला लागला. पण 
अनिधकृतपणे त्याचंा सोिवएतिवरोधी चार चालूच रािहला. 

 
नाझींच्यािवरु  लाल ल कराने त्याचं्या ितह याला ारंभ करताच अमेिरका फ टर्च्या ज्या 

वक्त्याने थो ाच िदवसापूंवीर् रिशया अ पावधीतच िचरडले जाणार असे भािकत केले होते. त्यानेच आता 
मा को व कॉिमन्टनर्चे ह तक संपूणर् युरोपला लवकरच सा यवादी करून सोडतील असा ओरडा करण्यास 
ारंभ केला. पराभतू नाझी सैन्याला रिशयाबाहेर िपटाळीत लाल ल कर रिशयाच्या पि म सीमेपयत 
जाऊन पोहोचले ते हा, ती सीमा ओलाडंण्याऐवजी सोिवएत सरकार नाझींशी वतंतर्पणे शातंता करार 
करील व अमेिरका व ि टन यानंा नाझींना त ड ायला एकाकी सोडून देईन असा चार ते करू लागले; 
तर, रिशयाची पि म सीमा ओलाडूंन बिर्लनच्या िदशनेे लाल ल कराची आगेकूच सुरू झाली ते हा युरोप 
आता लवकरच मा कोच्या वचर् वाखाली जाणार अशी धा ती य  करून जनमत भडकिवण्याचा यत्न 
अमेिरका फ टर् किमटी करू लागली. 

 
नाझी जमर्नीिवरु च्या यु ात अमेिरका व सोिवएत संघ यात युती घडून आलेली असूनही 

अमेिरका फ टर् किमटीने त्याचं्या वृ पतर्ां ारा सोिवएत संघािवरु  िवखारी चार चालूच ठेवला. िविलयम 
रॅन्डॉ फ िहअ टर्, कॅ न जोसेफ पॅटसर्न, कनर्ल रॉबटर् मकॅोिर्मक ही मंडळी त्याचं्या वृ पतर्ातंील 
संपादकीयातूंन व लेखातूंन अिवरतपणे अमेिरकेचे िमतर्रा टर् बनले या सोिवएत संघािवरु  अमेिरकन 
जनमनात साशकंता व शतर्तु्व िनमार्ण करण्याचे कायर् करीत होती. त्याचं्या त्या चाराचे काहंी नमुने असे– 

 
‘रिशयापासून आपण कोणत्याही चागं या गो ीची अपेक्षा करू शकत नाही हे आप याला कळतच 

आहे. एखादे अ वल माणसासारखे िदसले हणून ते माणसा माणे िवचार करू शकेल हे अशक्यच आहे. 
रिशयाचे ितकात्मक िचन्ह अ वल आहे; त्या जनावरा माणे रिशयनाचं्या िवचारसरणीतही, कर्ौयर्, वाथर् व 
अिव सनीयता पूरेपूर भरलेली असते.’ न्ययूॉकर्  जनर्ल-अमेिरकन, ३० माचर् १९४२. 
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‘िनरिनरा या यु  आघा ाबं ल सागंायचे तर रिशयातील एकंदर पिरि थती सोिवएत 
िहतसंबधंानंा मोठी अनुकूल अशी साकार होत आहे. अथार्  रिशया ‘युनायटेड नेशन्स’चा खऱ्या अथार्ने 
भागीदार नाही. कारण ते रा टर् ॲिक्सक गटाचे अधर्-भागीदार आहे.’ न्ययूॉकर्  जनर्ल-अमेिरकन, २० माचर् 
१९४२. 

 
‘ टािलनची सध्या एकाच उि पूतीर्च्या िदशनेे वाटचाल सुरू आहे, ती हणजे त्यानंा िहतावह 

ठरेल त्यावळेी जमर्नीशी वतंतर्पणे शातंता करार करता यावा या दृ ीने तयारी करून ठेवणे. सोिवएत 
रिशयाशी केले या कराराचें दो त रा टर्े ामािणकपणे पिरपालन करीत नाहीत असा आरोप दो तावंर 
करून त्याने त्याकिरता तयारी चालिवली आहे. दो त रा टर्ेच करारपालनाची टाळाटाळ करीत अस याने 
त्या कराराचें पालन करण्याच्या जबाबदारीतून रिशयाची अनायासेच मु ता होईल अशी त्याची क पना 
आहे’. मकॅोिर्मक, िशकागो िटर् यनू, १० ऑग ट १९४३. 

 
‘िव ासघात हे टािलनच्या वभावाचे मुख्य सूतर् बनलेले असून तो अत्यंत वाथीर् व आत्मकदर्ीत 

माणूस आहे. त्यामुळे यु समा ीनंतर दो त रा टर्ाकंडून जेवढे िमळू शकेल असे टािलनला वाटते त्यापेक्षा 
अिधक, कमीतकमी तर्ास होऊन जर जमर्नीकडून त्याला िमळवनू घेता आले तर, त्याकिरता जमर्नीशी 
वतंतर्पणे करार के यािशवाय तो कसा राहील? केर्मिलनमध्ये राहणाऱ्या त्या जॉिर्जयन माणसाचे संपूणर् 
जीवन हणजे त्याला हव े ते िमळवनू घेण्याकरीता कोणत्याली भ याबुऱ्या, अनीतीमान व दु  मागार्चा 
अवलंब पुन्हा पुन्हा के याची एक कहाणी आहे.’मकॅिर्मक, िशकागो िटर् यनू, २४ ऑग ट १९४३. 

 
‘रिशयन युरोप, िंकवा जमर्न युरोप यापैंकी तु ही काय पसंत कराल?’ पॅटसर्न डेली न्यजू, २७ 

ऑग ट १९४३.’ 
 
‘रिशयाच्या सहकायार्ने शातंता िटकवनू धरण्याची योजना आखणे ा सारखी हा या पद गो  

दुसरी नसेल. रिशयाने गरीब िबचाऱ्या िफनलंडवर ज पोलंडवर दु पणाने आकर्मण केले; आिण, 
इंग्लंडच्या मूक संमतीने जमर्नीवर झडप घालण्यास टािलन अगदी तयारीतच होता; केवळ िहटलरने 
सावध होऊन त्वरा के यानेच तसे करणे रिशयाला शक्य झाले नाही.’ २ नो हबर १९४३ च्या पॅटसर्नच्या 
न्ययूॉकर्  डेली न्यजूमधील एक पतर्. 

 
अशा जहरी चारािवरु  अध्यक्ष रूझवे टने २८ एि ल १९४२ रोजी त्याच्या देशवािसयानंा सतकर्  

केले होते. ‘देशभ ीचा मुखवटा घालून टोिकयो व बिर्लन येथे चालले या चाराची री ओढण्याकिरता 
बहुमोलाच्या अशा वृ पतर् वातंत्र्याचा दुरुपयोग करणाऱ्या मंडळींच्या या चारामुळे यु यत्नानंा खीळ 
बसता कामा नये’ असा प  इशारा अमेिरकन जनतेला त्याने िदला होता. 

 
िहअ टर्, पॅटसर्न व मकॅोिर्मक यानंी अहिर्नश चालिवले या सोिवएतिवरोधी चाराचा अत्यंत 

रोखठोक श दात िनषेध अमेिरकन सरकारचा गृहमंतर्ी हेरॉ ड एल्. आईक्स यानेही उघडपणे केला. ८ 
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नो हबर १९४३ रोजी अमेिरका-सोिवएत संघ राजनैितक संबधंाच्या दहा या वधार्पन िदनािनिम  मिॅडसन 
े अर गाडर्न येथे भरले या सभेत बोलताना तो हणाला,–‘या देशातील काही भावी व सिकर्य गट 

हेतुपुर सर सोिवएतिवरोधी भावना भडकिवण्याचा यत्न करीत आहेत ही मोठी दुदवाची गो  आहे. त्या 
संदभार्त िहअ टर्, पॅटसर्न, मकॅोिर्मक या ॲिक्सस वृ पतर्ाचंा मला मु ाम उ ेख करावासा वाटतो. या 
वृ पतर्ाचें काशक रिशया व गेर्ट ि टन या रा टर्ाचंा ेष करीत असतील तर तसे करण्याने पयार्याने ते 
वतःच्या रा टर्ाचाच ेष करीत आहेत असाच त्याचा अथर् होईल. व दुराचारापेक्षाही ते कृत्य िकतीतरी 
अिधक गहर्णीय ठरेल. िहटलरिवरु च्या यु ात ज्या रा टर्ाची मदत आप याला बहुमोलाची ठरत आहे त्या 
रा टर्ािवरु  अशा कारे जाणूनबुजून ेषभावना व शतर्तु्व रुजिवणाऱ्या या मंडळींना त्याचं्या वतःच्याच 
रा टर्ाब ल व तेथील सं थाबं ल केवळ ितर कार व तुच्छताच वाटत असली पाहीजे हे उघडच आहे. 

 
१९४४ च्या शरदात अमेिरका, गेर्ट ि टन व सोिवएत संघ याचं्या ल कराचं्या घणाघाती आघातामुंळे 

नाझी जमर्नीचा पराभव होणार हे प  िदसताच सोिवएत रिशयािवरु  यु ाला उभे ठाकाव ेअशी मागणी 
अमेिरकेतील काही गट उघडपणे करू लागले; तर, सोिवएत सा ाज्यवादाच्या धोक्यापासून पा ात्य 
सं कृतीचे रक्षण करण्याकिरता सोिवएतिवरोधी युती करावी असे आवाहन नाझी पकडीतून नुकत्याच मु  
झाले या रोममधून, मा को व पॅिरस येथील माजी राजदूत िविलयम सी. बुिलट याने केले. 

 
१९१९ मध्ये िविलयम बुिलट बुडर्ो िव सनचा ितिनधी हणून थम सोिवएत रिशयात आला होता. 

त्यानंतर १५ वषार्नी, १९३४ मध्ये, तो अमेिरकेचा सोिवएत रिशयातील पिहला राजदूत बनला. धना , 
महत्वाकाकं्षी व राजनैितक कार थानात तरबेज असले या बुिलटने मा कोला असताना अनेक 
टर्ॉट् कीवा ाशंी सलोख्याचे व मतैर्ीचे संबंध साधले, व टर्ॉ कीवादी हणतात त्या माणे सोिवएत रिशयाने 
लािदव तोक जपानला, तर पि मेकडे काही ादेिशक सवलती नाझी जमर्नीला िद या पािहजेत असे तो 
आगर्हाने बोलू लागला. १९३५ मध्ये बुिलटने बिर्लनला भेट िदली. तत्संबंधी जमर्नीतील त्याकाळचा 
अमेिरकेचा राजदूत िविलयम ई डॉड याने आप या रोजिनशीत न द केली की–‘सहा मिहन्याचं्या आत 
जपान पूवर् रिशयावर ह ा करणार आहे व संपूणर् दूरपूवचा रिशयन देश जपानच्या ता यात जाणार आहे 
याची त्याला पूणर् खातर्ी आहे असे बुिलटने १९३५ च्या वसंतात बिर्लनला आ यानंतर मला िनःसंिदग्धपणे 
सािंगतले. तो हणाला की जपानच्या समुदर्ातील लािदव तोकचे ते ीपक प वतःच्या िनयंतर्णाखाली 
ठेवण्याचा रिशयाला काहीही अिधकार नाही. ते ीपक प लवकरच जपान यापणार! मी त्याला हटले की 
जमर्नी व जपान यानंा रिशयाबाबत वाटेल ते करण्याची मुभा िदली गेली तर १६ कोटी लोकसंख्येच्या 
रिशयाकिरता पॅिसिफक व बाि टक समुदर्िकनाराच उरणार नाही ते तरी तुला कबूल आहे ना?’ त्यावर तो 
अगदी बेिफिकरीने उ रला ‘मग त्यात काय िबघडले? त्यामुळे काय फरक पडणार आहे?’ एका जबाबदार 
मुत्स ाच्या त ड़ून अशा कारचे बोलणे ऐकून मी तर थ च झालो.’ 

 
जमर्नीतील यावळेच्या त्याच्या मु ामात एका भोजन संगी च राजदूताशीही असेच 

सोिवएतिवरोधी बोलणे बुिलटने लावले. तत्पूवीर्, ँ को-रिशयन करार (त्यावळेी त्या करारासंबंधी 
वाटाघाटी सुरू होत्या) हणजे युरोपीय शातंतेची सव म हमी ठरेल असे भा य तत्संबंधी ि िटश राजदूताने 



 

अनुकर्मिणका 

माझ्याजवळ केले होते. तो ँ को-रिशयन करार वाटेल ते झाले तरी उधळून लावला पािहजे असे त्याने 
च राजदूताला पटवनू सागंण्याचा यत्न केला. त्याच सुमारस इटलीचा नवा राजदूतही मा कोहून 

पर पर बिर्लनला आला होता. ते हा आ हाला कळले की मा को सोडण्यापूवीर्च बिलट फािसझमकडे 
आकिर्षत झाला होता.’ 

 
‘इटली व जमर्नी याचंी ल करे अगोदरच जागितक शातंतेला धोकादायक ठरावीत इतकी 

सामथ्यर्संप  आहेत. पण तरीही त्या रा टर्ानंा मोठमो ा रकमा अमेिरकन बकँाकंडून कजार्ऊ देण्यासंबधंी 
वाटाघाटी सुरू आहेत, व बुिलट त्या योजनानंा भरघोस पािंठबा देत आहे अशा बात या नुकत्याच माझ्या 
कानावर आ या आहेत’ अशीही एक न द २७ जानेवारी १९३७ रोजी राजदूत डॉड याने केली. 

 
१९४० मध्ये ान्सचे पतन झा यानंतर बुिलट अमेिरकेला परत आला. माशर्ल पेताँ हा एक महान 

देशभ  असून, नाझींच्या पुढे शरणागती पत्करून त्याने आप या देशाचे सा यवादापासून रक्षण केले आहे 
असे त्याने अमेिरकन जनतेला आवजूर्न सािंगतले. 

 
चार वषार्नंतर, यु  समा ी दृ ीपथात येऊ लागली ते हा ‘लाईफ’ मािसकाचा वातार्हार हणून 

बुिलट पुन्हा युरोपात आला. इटलीहून पाठिवलेला त्याचा एक खळबळजनक लेख ‘लाईफ’ च्या ४ स बर 
१९४४ च्या अंकातं कािशत झाला. फािस टाचं्या जग िंजकण्याच्या योजनेचा एक भाग हणून जो 
सोिवएतिवरोधी चार आंतरार् टर्ीय फािसझमनी सतत वीस वष चालिवला होता त्याचीच री काही रोमन 
लोकाचें मत सागंण्याच्या िमषाने बुिलटने त्या लेखात ओढली होती. त्याने िलिहले होते,–‘िफनलंड, 
ए तोिनया, लातिबया, िलथुआिनया, पोलंड, रुमािनया, ब गेिरया, हंगेरी, झेको लोवािकया या रा टर्ावंर 
सोिवएत संघाचे वचर् व थािपत होणार; तसेच पूवर् पोलंडबरोबर कोिनग्जबगर्सह पूवर् िशयाही रिशया 
काबीज करणार अशीच रोमन लोकाचंी अपेक्षा आहे. अलीकडे रोममध्ये चिलत असले या एका दुःखद 
िवनोदातून रोमन लोकानंा वाटणारी आशा ितिंबिबत झाली आहे. ते हणतात आशावादी कोण, तर, 
सोिवएत संघ एकीकडे व गेर्ट ि टन व अमेिरका याचंा पािंठबा असलेला संपूणर् पि म युरोप दुसरीकडे असे 
ितसरे महायु  साधारणतः १५ वषार्ंनी सुरू होणार अशी ज्याला खातर्ी वाटते तो! आिण िनराशावादी कोण, 
तर पि म युरोप, गेर्ट ि टन व अमेिरका यानंा रिशयािवरु  लढण्याची िंहमतच होणार नाही असे ज्याला 
वाटते तो!’ 

 
मा को व त्याचें कॉिमन्टनर् ह तक याचं्या धोक्यािवरु  पि मी सं कृतीने ऐक्य साधलेच पािहजे 

असे बुिलट मो ा तळमळीने व आगर्हाने बोलत होता. पचंवीस वषार्पूवीर्, पिहले महायु  संपता संपता, 
जगातील सवर् ितकर्ािंतवा ानंा संघिटत करण्याकिरता असेच आवाहन कॅ न िसडने रॅली याने केले होते. 
[‘टाईम’, ‘लाईफ’, ‘फॉरच्यनू’, या मािसकाचं्या काशकाची पत्नी व काँगेर्समधील एक ितिनधी क्लेअर यसू ितच्या युरोप दौऱ्यावरून परत 
आली ते हा, लाल ल कराच्या िवजयामुळे बो शिेवझमच्या ल ाखाली संपूणर् युरोप बुडून जाण्याचा धोका िनमार्ण झाला आहे, ते हा अमेिरकेने 
युरोपातील सवर् सोिवएतिवरोधी श ींना पािंठबा िदला पािहजे, अशी हाक ितने अमेिरकन सरकारला िदली. डॉ.गोबे सने बिर्लन रेिडओवरून 
केले या अखेरच्या भाषणात हीच आशा य  केली होती. 
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असेच आवाहन १९४५ मध्ये अमेिरकन सेनेटसर्च्या एका गटाने रोमला भेट िदली त्यावेळीही ऐकू आले. ते हा तेथील अमेिरकन 
सैिनकापुंढे बोलताना, ‘ते सेनेटसर् करीत असले या कामिगरीची पिरपूतीर् सोिवएत संघािवरु  लढा देऊन अमेिरकन सैिनकानंी करावी अशी सूचना 
त्या सेनेटर्सर्नी त्यानंा केली. पण त्याचं्या त्या आवाहनला त्या सैिनकाकंडून ितसाद िमळाला नाही. 
 

सोिवएतिवरोधी चार करणारी अनेक पु तकेही त्याकाळी अमेिरकेत कािशत झाली. िविलयम हाईटचे ‘िरपोटर् ऑन द रिशयन्स’, 
अलेक्झाडंर बामार्ईनचे ‘वन हू स हार्ई हड’ व ि हक्टर कर्ावचेन्कोचे ‘आय चोज ीडम’ ही पु तके त्या चाराचे मासलेवाईक नमुने होत. 

 
िविलयम हाईट या अमेिरकन पतर्काराचे ‘िरपोटर् ऑन द रिशयन्स’ हे पु तक हणजे सोिवएत जनता, त्याचें नेते व त्याचें यु  यत्न 

यावंर िनदर्यपणे यालिवण्यात आलेले एक िवखारी हत्यार होते. ते पु तक अमेिरकेतील सोिवएतिवरोधी गटानंी व िहअ टर्, पॅटसर्न, मकॅोिर्मक 
यासंारख्या पतर्कारानंी डोक्यावर घेतले, तर जॉन हस, िरचडर् लाऊटेरबाख, रा फ पाकर् र, एडगर नो यासंारख्या यु काळात रिशयात काही 
िदवस काम केले या सु िस  पतर्कारानंी हाईटचा िरपोटर् अत्यंत पक्षपाती व पूवर्गर्हदूिषत वरुपाचा असून, एरवी इंग्लंड-अमेिरकेला जो भयानक 
र पात व हालअपे ा सोसा या लाग या असत्या, त्या ज्या रा टर्ाच्या त्यागामुळे वाच या त्या रिशयन रा टर्ाब ल हेतुपुर सर िदशाभलू करणारा 
आहे असे त्यानंी जाहीर िनवेदन केले. 

 
सोिवएत राजकरण व नेतृत्व याब लची ‘गुिपते’ सागंणारे बामार्ईनचे ‘वन हू स हार्ई हड’ हे पु तक सोिवएत संघासंबंिधत सवर्च गो ींवर 

जळजळीत टीका  परजणारे पु तक होते. ‘सोिवएत संघात आज यश वी ठरले या ितकर्ातंीचा टािलन हा नेता असून तो एक ितिकर्यावादी 
हुकुमशहा आहे’ अशी  ‘खातर्ीलायक’ मािहती त्या पु तकात बामार्ईनने िदली होती. १९३६-३८ च्या पक्षशु ीच्या काळातील तुखाचेव कीसह अनेक 
पचंम तंभीय बामार्ईनचे िनकटचे सहकारी व िमतर् होते. आकर् डी रोझेनगो ट  या जमर्न ह तकाच्या मागर्दशर्नाखाली त्याने वतःही घातपाती 
वरूपाची थोडी बहुत कामिगरी पार पाडली होती, पॅिरसमध्ये िलआँ सेदोव आिण टर्ॉ की याचं्याशी याची भेट झाली होती, इत्यादी गो ीही त्याने 
त्या पु तकात नमूद के या होत्या. 

 
हाईट व बामार्ईन याचं्या ा िलखाणाचा भरपूर फायदा नाझींनी त्याचं्या सोिवएतिवरोधी चार मोिहमेत करून घेतला. 

 
ि हक्टर कर्ावचेन्को यानेही ‘आय चोज ीडम’ या आप या पु तकात सोिवएत संघावर टीकेची तोफच डागली होती पचंवािर्षक योजना 

व कृिषसामूिहकीकरण यामुळे रिशयाच्या नशीबी अतीव दािरद्र्य आले आहे, जनतेच्या क पनातीत हालअपे ा होत आहेत. त्याचें जीवनमान 
बेसुमार घसरले आहे, लाल ल कर हणजे केवळ एक बेिश त नेतृत्वहीन गुंडागदीर् आहे, त्यातील सैिनक हे लंगडे, क्षयी व रोगट अशी वय क 
माणसे आहेत, फारशा ितकाराला त ड देण्याची गरजही न भासता जमर्नानंा मा को सहजपणे िंजकता येऊ शकत होते, असे असूनही ते माघारी 
का िफरले हे इितहासातील एक गूढच आहे, त्याची उकल केवळ जमर्नच करू शकतात, अशी बेफाम िवधाने त्यात केलेली होती; व सोिवएत 
संघािवरु  पुन्हा न याने धमर्यु ाला ारंभ करण्याचे आवाहन त्याने केले होते. ‘जागितक सुरिक्षतता साध्य करावयाची असेल तर ते जागितक 
संघटने ारा होणे शक्य नाही, जुलुमी शासकाचं्या पकडीतून रिशयन जनतेची मु ता करूनच ते शक्य होणार आहे, असे तो आवजूर्न सागंत होता. 

 
दुसरे महायु  संपले हणून बो शिेवकिवरोधी ‘धमर्यु ा’तील नेत्याचंी चारतोफ यित्कंचतही थंडावली नाही. मातर् वुडर्ो िव सनच्या 

िनधनानंतर अमेिरकेतील व अन्य रा टर्ातंीलही जनता अनुभवाने बरेच काही िशकली अस याने त्या िवषारी चाराचा पिरणाम पूवीर्इतका घातक 
ठरला नाही एवढेच!] 

 
मातर् १९४५ पयत जगात चडं बदल घडून आले होते. सोिवएत संघािवरु  न या धमर्यु ाचे 

आवाहन िविलयम बुिलट करीत होता त्याच वळेी सोिवएत संघ, गेर्ट ि टन अमेिरका याचंी ल करे 
ितकर्ातंीचा बालेिक ा असले या बिर्लनवर चारही िदशानंी चाल करून जात होती. फािस ट 
गुलामिगरीच्या भयानक संकटाला त ड देताना पि मी रा टर्ानंा बहुमोलाची मदत झाली होती ती रिशयन 
कर्ातंीतून उ या झाले या सोिवएत रा टर्ाची. ती रा टर्े व सोिवएत संघ यातं झालेली युती ही एक अक मात 
घडून आलेली घटना न हती. २५ वषार्ंच्या हेतुपुर सर पोस या गेले या गैरसमजानंतर व शतर्तु्वानंतर, 
पिरि थतीच्या दडपणामुळे जगातील वातंत्र्य ेमी जनतेत घडून आलेली ती युती होती. दुसऱ्या 
महायु ातील अभतूपूवर् र पात व हालअपे ा यातून संयु  रा टर्संघाचा उदय झाला होता. 

 



 

अनुकर्मिणका 

करण २४ 
 

सोळा ह तकाचें  करण 
 
 

दुसऱ्या महायु ाच्या अखेरच्या काही मिहन्यात गेर्ट ि टन व अमेिरका या रा टर्ातंील 
सोिवएतिवरोधी चळवळीच्या नेत्याचंा चार किदर्त झाला होता तो पोलंडच्या नावर! पि मेच्या िदशनेे 
लाल ल कराची वगेवान आगेकूच जशी चालू झाली व पोिलश सीमा ओलाडूंन त्यानंी नाझी आकर्मकाचं्या 
पकडीतून पोलंडचा देश मु  केला, त्याबरोबर ि िटश टोरींनी व अमेिरकन अिल तावा ानंी सोिवएत 
संघामुळे पोिलश वातंत्र्याला धोका िनमार्ण झाला अस याची ओरड सुरू केली. पोलंडचे बो शिेवकापंासून 
संरक्षण करण्याकिरता सोिवएतािंवरु  कायर्वाही करण्यात यावी असे आवाहन िहअ टर्–पॅटसर्न–
मकॅोिर्मक ही वृ पतेर् करू लागली. सोिवएत संघाच्या पोलंडमधील ‘लाल सा ाज्यवादी’ आकाकं्षा व संयु  
रा टर्संघाच्या तत्वाचंा सोिवएत संघाने केलेला िव ासघात याचंा िनषेध करण्याकिरता अमेरीकन 
काँगेर्समध्ये व ि िटश पालर्मटमध्ये त्या रा टर्ातंील काही लोक ितिनधी तावातावाने भाषणे देऊ लागले. हा 
बहुताशं चार लंडनि थत परागंदा पोिलश सरकार व वॉिंशग्टन डी.सी. येथील त्याचें ितिनधी यानंी 
तथाकिथत अिधकृत कागदपतर्ानंी पुरिवले या मािहतीवर आधारीत होता. लंडनमध्ये असले या त्या 
पोिलश सरकारात मुख होते ते पोिलश ल करवादी, पोलंडमधील सरंजामशाही जमीनदाराचें व े , 
काही पोिलश समाजवादी व शतेकरी नेते. [सोिवएत संघा ती सातत्याने शतर्ुत्वाची नीती चोखाळणाऱ्या पोलंडच्या िप सुद की 
सरकारचे आपण वारस आहोत असा लंडनमधील परागंदा पोिलश सरकारचा दावा होता. ‘पोलंड: द की टु युरोप’ या आप या पु तकात रेमंड 
ले ली युएल हणतो–‘पोलंडला आणखीही बराच मोठा देश िमळायला पािहजे व ऐितहािसक दृ ा िवचार करता तो जा तीचा देश 
जमर्नीकडून िमळवण्यापेक्षा सोिवएत संघाकडून िमळवणे न्या य, शक्य व सोयीचे होईल असे त्याला वाटत होते.’ पोलंडच्या हेरखात्यातील 
सोिवएतिवरोधी अिधकारी कनर्ल जोसेफ बेक याच्या मागर्दशर्नाखालील यु पूवर् पोिलश राजनीतीचा रोख नाझी जमर्नीिवरु  न हे तर सोिवएत 
संघािवरु  होता. जगातील अन्य कोणत्याही रा टर्ापेक्षा पोिलश ल करात घोडदळाचे माण सवार्त जा त होते व युकेर्नच्या भसूपाटीवर मोिहमा 
चालिवण्याच्या खास हेतूने त्यानंा िशक्षण देण्यात आले होते. पोलंडचे सवर् उ ोगधंदे जमर्न–पोिलश सीमेवर किदर्त करण्यात आले होते, तर 
पोिलश ल करी तटबदंी उभारली गेली होती ती पूवला–सोिवएत सीमेवर! 
 

ती तटबदंी उभारली गे यापासून, पोिलश ल करवादी व सरंजामशाही जमीनदार याचं्या वचर् वाखाली असलेले पोलंड सोिवएत 
संघािवरु  पि मी रा टर्ानंी उभारले या संरक्षक ल करी क ाचा कोनिशला बनले होते. तसेच सोिवएत सरकार उलथून पाडण्याकिरता नाना 
कारची कार थाने करणाऱ्या ह तकाचें पोलंड हे एक मुख संकेत थळ बनले होते. रिशयातून पळून आ यानंतर बोिरस सािवन्कोवने आपले 
मध्यवतीर् कायार्लय पोलंडमध्येच थाटले होते व िप सुद कीच्या त्यक्ष मदतीने सोिवएत संघािवरु  लढण्याकिरता ३०००० सैिनकाचें पोिलश 
ल कर त्याने तेथे उभारले होते. १९२८–२९ च्या सुमारास ज्यावेळी तोगर् ोम कटवाले सोिवएत संघामध्ये ल करी ह तके्षप करण्याच्या योजना 
आखीत होते, ते हा तशा यु ात पोलंड हा एक मुख्य ल करी तळ असावा असा करार तोगर् ोम नेते व पोिलश सव  ल करी अिधकारी यातं घडून 
आला होता. 
 

टर्ॉ कीवादी व बुखािरनवादी भमूीगत संघटनासंह सवर् सोिवएतिवरोधी श ींशी पोिलश हेरखात्याने िनकटचे कायर्संबधं राखले होते. 
१९३३ मध्ये युिनक कराराचे वेळी तर पोिलश राजनीतीचे सोिवएतिवरोधी वरूप कषार्ने प  झाले. सुडेटन लँडच्या कारणावरून नाझींनी 
झेको लोवािकयाला िनवार्णीचा खिलता पाठिवला आिण झेक नेते ितकाराची िस ता करीत होते त्यावेळी, यु स ता करून, सोिवएत ल कर 
ज्या मागार्ने झेको लोवािकयाच्या मदतीला जाणे शक्य होते त्या सीमेवर अडसर हणून पोलंडने आपले ल कर उभे केले. नाझींना अनुकूल 
ठरले या त्या कायर्वाहीचे बक्षीस हणूनच झेको लोवािकयाच्या िवभाजनाच्या वेळी झेको लोवािकयाचा ते ेन िज हा यापण्याची परवानगी 
िहटलरने पोिलश नेत्यानंा िदली. 



 

अनुकर्मिणका 

 
अगदी १९३९ मध्येही, पोलंडवर नाझी ह ा लवकरच होणार हे प  िदसत असूनही पोिलश ल करवादी नेते आप या आत्मघातकी 

नीतीत थोडाही बदल करायला तयार न हते. त्यामुळे पोिलश–सोिवएत ल करी कराराचा त्याचं्यापुढे सोिवएत सरकारने ठेवलेला ताव त्यानंी 
उधळून लावला, व नाझी ल कराला त्याचं्या पूवर् सीमेवरच अडवनू धरण्याकिरता पोलंडमधून लाल ल कराला मागर् देण्याचेही त्यानंी साफ 
नाकारले. या सवर् नीतीचे पिरणाम पोलडच्या दृ ीने अनथार्वह ठरले. नाझींनी पोलंडवर आकर्मण करताच, देशाचा संपूणर् सुवणार्चा साठा बरोबर 
घेऊन ते पोिलश सरकार देशाबाहेर पळून गेले. काही िदवस ान्समध्ये रािह यानंतर त्या सरकारचे ितिनधी नंतर इंग्लंडमध्ये थाियक झाले ते 
परागंदा असले तरी पोलंडचे खरे सरकार तेच आहे असा त्याचंा दावा होता. 

 
ज्या सोिवएत िवरोधी कार थानामुंळे त्याचं्या रा टर्ाचा घात झाला होता तीच कार थाने त्या काळातही लंडनि थत परागंदा 

ितिकर्यावादी पोिलश नेत्यानंी चालू ठेवली; आिण यु ात नाझींच्या िवरु  सोिवएत रिशयाचा िवजय झाला तर ते त्याचं्या िहतसबंधानंा घातक 
ठरेल असे ज्यानंा ज्यानंा वाटत होते त्या आंतरार् टर्ीय आिर्थक, राजकीय व धािर्मक के्षतर्ातील सवर् भावी गटाचंा त्यानंा पुरेपुर पािंठबा होता.] 

 
एकंदरीत यु काळात दोन पोिलश सरकारे अि तत्वात होती–पोलंडचे खरे सरकार हणजे 

आपणच, असा दावा करणारे लंडनमधील परागंदा पोिलश सरकार व खु  पोलंडमधील वॉसार् सरकार. 
सवर् फािस टिवरोधी पक्षाचंी युती होऊन बनले या त्या वॉसार् सरकारने १९३५ ची िप सुद कीची फािस ट 
राज्यघटना उधळून लावली, तर लंडनमधील पोिलश सरकार मातर् त्याच घटनेचा पुर कार करीत होते. 
पोलंडमधील सरंजामशाही इ टेटी मोडून मूलभतू वरूपाच्या आिर्थक व राजकीय सुधारणा घडवनू 
आणण्याची वॉसार् सरकारची नीती होती, व सोिवएत सरकारशी त्यानंा िनकटचे मतैर्ीसंबधं हव ेहोते. 
 

फे ुवारी १९४५ मध्ये या टा येथे भरले या पिरषदेत रूझवे ट, टािलन व चिर्चल यानंी पोलंडच्या 
भिवत याबाबत तपशीलाने चचार् केली. पोलंडमधील व पोलंडच्या बाहेरील लोकशाहीवादी पोलीश नेत्याचंा 
समावशे करून लोकशाही तत्वाचं्या यापक आधारावर पोिलश सरकारची पुनरर्चना करून त्या सरकारला 
पोलंडचे कायदेशीर सरकार हणून मान्यता ावी असे त्यावळेी सवार्नुमते िनि त करण्यात आले. 

 
या या टा–िनणर्याला लंडनमधील पोिलश िनवार्िसत नेते व त्याचें ि िटश व अमेिरकन समथर्क 

यानंी खर िवरोध सुरू केला. तो िनणर्य हणजे पोलंडचा िव ातघात होय अशी जळजळीत टीका ते करू 
लागले. या टा–िनणर्याला मूतर् वरूप येऊ नये याकिरता कार थानानंा ारंभ झाला. 

 
मे १९४५ मध्ये सोिवएतिवरोधी कार थाने करण्याच्या आरोपावरून लंडनि थत परागंदा पोिलश 

सरकारच्या १६ पोिलश ह तकानंा अटक करण्यात आली अस याची घोषणा सोिवएत सरकारने केली; 
त्याबरोबर पोिलश नाभोवती कदर्ीत झाले या सोिवएतिवरोधी चळवळीला व कार थानानंा ऊत आला. 
सोिवएत सरकारची ती कृती हणजे पोलंडच्या लोकशाहीचा गळा घोटून पोिलश जनतेवर लाल 
हुकुमशाही लादण्याच्या मा कोच्या कटाचा एक िनःसंिदग्ध पुरावा आहे अशी ओरड लंडनमधील पोिलश 
िनवार्िसतानंी सुरू केली. 

 
अटक झाले या सोळा पोिलश ह तकापैंकी सवर् मुख होता तो जनरल िलओपो ड ोिन लाव 

ओकुिलकी–पूवीर्च्या पोिलश ल करातील एक उ पद थ अिधकारी. पोिलश िनवार्िसतानंी चालिवले या 
सोिवएतिवरोधी मोिहमेत त्याने मोलाची कामिगरी बजावली होती. 
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हे पोिलश ल कर, ऑग ट १९४१ मध्ये झाले या पोिलश–सोिवएत करारानुसार, नाझी 

जमर्नीिवरु च्या यु ात त्यानंी लाल ल कराशी सहकायर् करावे या उि ाने सोिवएत भमूीवर उभारण्यात 
आले होते. िप सुद की–हुकुमशाहीच्या काळात ज्या ल करी अिधकाऱ्याचंा भाव पोलंडवर होता त्यापैकी 
एक मुख अिधकारी जनरल लािद लाव अँडसर् हा त्या ल कराचा नेता होता त्या ल कराला िशक्षण 
देऊन जमर्नीिवरु  ल करी कायर्वाहीकिरता श स  करण्याच्या हेतूने तीस कोटी रुब सचे िबन याजी 
कजर्, तसेच ल करभरती करण्याकिरता व छावण्या उभारण्याकिरता सवलती सोिवएत सरकारने त्यानंा 
िद या होत्या. परंतु जनरल अँडसर्, जनरल ओकुिलकी व अन्य पोिलश ल करवादी, लाल ल कराशी 
झाले या त्या युतीला आतून आतून िवरोधच करीत होते. नाझी जमर्नीकडून सोिवएत रिशयाचा लवकरच 
पराभव होणार अशी त्याचंी प ी खातर्ी होती; व त्यानुसार ते त्याचंी नीती ठरवीत होते. 

 
वॉसार् राजवटीच्या ल कराचा नेता ले टनंट कनर्ल बिर्लन याने सादर केले या अहवालानुसार, 

१९४१ मध्ये पिह या पोिलश तुक ा सोिवएत भमूीवर उभार या गे यानंतर थोडेच िदवसात जनरल 
अँडसर्ने त्याच्या हाताखालील अिधकाऱ्याचंी एक बठैक बोलािवली होती. ‘जमर्नाचं्या घणाघाती आघातामुंळे 
दोन-तीन मिहन्यातच लाल ल कर कोसळणार याब ल शकंा नाही; तसे झाले की काि पयन समुदर्ा ारे 
इराणमधून आप याला पुढे मुसंडी मारता येईल; त्या के्षतर्ात संघिटत ल करी श ी फ  आपलीच िश क 
राहणार अस याने आपण तेथे आप याला हव ेते करू शकू’ असे त्याने त्या अिधकाऱ्यानंा सािंगतले. 

 
परंतु नाझी ल करी झंझावातापुढे लाल ल कर कोसळेल ही अँडसर्ची अपेक्षा िवफल ठरली. ते हा, 

नाझींिवरु  संयु णे लढा देण्याच्या पोिलशसोिवएत कराराच्या अटीची पूतीर् करण्याच्या भानगडीत 
पडण्याची काहीही गरज नाही असे अँडसर्ने त्याच्या हाताखालील अिधकाऱ्यानंा सािंगतले. एवढच न हे, 
तर जमर्नी िवरु  यु  आघाडीवर त्यानंा पाठिवण्यात येऊ नये या हेतूने पोिलश तुक ानंा िशक्षण देऊन 
यु स  करण्याची त्याने टाळाटाळ चालिवली. त्या सैिनकानंा श े पुरिवण्याच्या कायार्त जनरल 
ओकुिलकीने हेतुपुर सर जा तीत जा त अडथळे िनमार्ण केले. इराणामाग इंग्लंडकडून येणाऱ्या 
यु सामुगर्ीकिरता काि पयन समुदर्ावर तळ थािपत करण्याचे सोिवएत ल करी अिधकाऱ्यानंी सुरू 
केलेले काम सुरळीतपणे व जलदपणे होऊ नये असे यत्न त्याने केले. काि पयन समुदर्ावरील त्या तळावर 
श ा े लवकरात लवकर पोहोचावी हणून सोिवएत सरकारने एक खास रे वेलाईन त्या िठकाणापयत 
घातली होती. पण त्या माग एकही रायफल, रणगाडा िंकवा थोडेही यु सािहत्य त्या तळावर पोहोचू नये 
अशी यव था जनरल अँडसर् करीत होता. 

 
व तुतः, सोिवएत मदतीने नाझी आकर्मकािंवरु  लढण्यास सामान्य पोिलश अिधकारी व सैिनक 

उत्सुक होते. परंतु जनरल अँडसर् व जनरल ओकुिलकी याचं्या ितिकर्यावादी गटाने धाकदपटशा करून 
त्यानंी ग प बसिवले. सोिवएताबं ल मतैर्ीची भावना बाळगून असले या पोिलश ‘रा टर्दर्ो ा’ं च्या नावाचं्या 
या ा तयार करण्यात आ या. फािस ट–ज्यिूवरोधी चाराला चालना देण्यात आली. ज्यूंिवरु  कायर्वाही 
करण्याची िनकड उघडपणे ितपािदत केली जाऊ लागली ज्यूंना मारहाण होऊ लागली. ाजका या 



 

अनुकर्मिणका 

अँडसर् ल कराच्या हेरिगरी यंतर्णे ारा सोिवएत श ा  िनिर्मती करखाने, तेथील सरकारी कृषी के्षतेर्, रे वे, 
यु सािहत्याचे तळ, लाल ल कराच्या हालचाली, याबाबत गु  मािहती गोळा करण्यास सुरूवात झाली. 

 
१९४२ च्या वसंतापयत, रिशयात नाझींिवरु  लढा देण्याच्या हेतूने उभारले गेलेले अँडसर्चे ल कर 

जमर्नािंवरु  एकदाही रणके्षतर्ात उतरले न हते. उलट जनरल अँडसर्, ओकुिलकी या त्याचं्या 
अिधकाऱ्याचं्या मनात िभनलेले ज्यिूवरोधी व सोिवएतिवरोधी िवषारी तत्व ान सामान्य पोिलश अिधकारी व 
सैिनक याचं्या गळी उतरिवण्याचे यत्न सवर्तोपरी करण्यात येत होते. शवेटी, त्याचें ल कर ि िटश 
देखरेखीखाली इराणला पाठिवण्यात याव ेअशी िवनंती त्या पोिलश नेत्यानंी केली. त्यानुसार ऑग ट 
१९४२ पयत ७५४९१ पोिलश अिधकारी व सैिनक त्याचं्या कुटंुिबयासंह नाझी आकर्मकािंवरु  एकदाही 
साधी बदूंकही न उचलता िनघून गेले. 

 
१३ माचर् १९४४ रोजी ऑ टर्ेिलयन वातार्हार जे स आि डर्ज याने इराणला गेले या पोिलश ल करी 

नेत्याचं्या फािस ट भिूमकेब ल एक अहवाल न्ययूॉकर्  टाई सला सादर केला. त्या पोिलश िनवार्िसतासंंबंधी 
सत्य पिरि थती जाहीरपणे सागंण्याचा यत्न एक वषार्पासून तो सतत करीत होता; पण दो त रा टर्ाचं्या 
मुदर्णिनयंतर्ण यंतर्णेमुळे ते शक्य झाले नाही असे आि डर्जने आप या अहवालात नमूद केले होते. एक 
मुदर्णिनयंतर्क दो त अिधकारी तर आि डर्जला प च हणाला की आि डर्जचे सवर् हणणे खरे आहे याची 
त्यालाही क पना आहे; पण पोिलश सरकारला त्याचंी राजनैितक मान्यता अस यामुळे आि डर्जने 
पाठिवले या बात या िनयंितर्त करण्या यितिर  दुसरा काही पयार्यच न हता. आि डर्जने पाठिवले या 
अहवालातील काही भाग पुढील माणे होता–‘संपूणर् पोिलश छावणी वगर्िवगर्हाने पोखरलेली आहे. 
िशिबरात ज्याच्या त्याच्या दजार्नुसार वागणूक िमळते. किन  तरातंील लोकाचंी ि थती तर अत्यंत 
दयनीय आहे. ज्यूंना ‘घे ो’ मध्ये वगेळे ठेवण्यात येते. छावणीचे शासन हुकुमशाही प तीचे आहे. अती 
ितिकर्यावादी गट रिशयािवरु  अिवरतपणे चार करीत असतात. एकदा ३०० ज्य ू मुलानंा 
पॅले टाईनमध्ये पाठिवण्याचे ठरले असूनही त्या उ  ूपोिलश अिधकाऱ्यानंी इराकी अिधकाऱ्यावंर दडपण 
आणून त्या मुलानंा अडिवले. 

 
‘पोिलश नाबाबत सत्य पिरि थती सागंण्याची त्याचंी इच्छा आहे असे बऱ्याच अमेिरकनानंी 

हट याचे मी ऐकले आहे. पण वॉिंशग्टन येथे वाथर्पोषणाकिरता सतत जागरूक असलेला पोिलश गट 
इतका भावी होता की त्यामुळे त्यानंा ते करणे शक्य होत न हते.’ 

 
इराणमधून ते पोिलश िनवार्िसत इटलीला गेले. तेथे ि िटश ल करी नेत्याचं्या मागर्दशर्नाखाली, 

हॅिटकनच्या पािंठ याने, त्यानंी पोिलश िनवार्िसत ल कराचे मध्यवतीर् कायार्लय थापले. रिशयािवरु  
ल करी कायर्वाही करण्याकिरता उभार या जावयाच्या ेत ल कराचा कदर्िंबदू हणून त्या 
पोिलशल कराचा उपयोग हावा अशी जनरल अँडसर्, ओकुिलकी व त्याचें सहकारी याचंी अपेक्षा होती. तो 
त्याचा उ ेश लपवनू ठेवण्याचा त्यानंी यत्नही केला नाही. 
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१९४४ च्या वसंतात लाल ल कर रिशयन पोिलश सीमेनजीक येऊन पोहोचतात लंडनि थत 
पोिलश िनवार्िसतानंी त्याचं्या सोिवएतिवरोधी मोिहमेला चागंलीच चालना िदली. ‘सोिवएत रिशया पराभतू 
होणे शक्य न झाले तर िनदान ते रा टर् दुबळे तरी हाव ेहे आप या िवजयाकिरताच न हे तर अगदी आप या 
अि तत्वाकिरता अगत्याचे आहे’ असे जाहीरपणे सागंणारी ‘पेन् वो पो की’ सारखी भमूीगत वृ पतेर् 
िनवार्िसत पोिलश सरकारचे पोलंडमधील ह तक पोलंडमध्ये सवर्तर् वाटत होते. सवर् जमर्न अिधकाऱ्याशंी, 
कोणत्याही पिरि थतीत सलोख्याचेच संबधं राखावेत असे आदेश लंडनमधील पोिलश नेते पोलंडमधील 
त्याचं्या ह तकानंा देत होते. सोिवएत संघािवरु  करावयाच्या ल करी कायर्वाहीकिरताही िनवार्िसत 
पोिलश सरकार स ता करीत होते. पोलंडमधील ‘आिर्मया कर्ाजोवा’ ‘उफर् ’ ‘ए.के.’ या नावाच्या लंडन 
िनवार्िसताचं्या भावाखालील भमूीगत ल करी यंतर्णे ारा ती कायर्वाही हावयाची होती. त्या ल करी 
संघटनेचा नेता होता जनरल बोर-कोमोरोव की. 

 
माचर् १९४४ च्या ारंभी लंडनमधील पोिलश िनवार्िसताचंा ल करी ितिनधी जनरल 

सो नकोव की याच्या कायार्लयात जनरल ओकुिलकी याला पाचारण करण्यात आले. या कायार्लयात 
झाले या गु  बठैकीचा नंतर खु  ओकुिलकीने िदलेला वृ ातं असा–ओकुिलकी पोलंडला परत 
जाण्यापूवीर् त्याला बोलावनू जनरल सो नकोव कीने त्याला सािंगतले की लवकरच लाल ल कराच्या 
मोिहमा पोलंडमध्ये सुरू होतील व पिरणामी पोलंडमधील जमर्न सैन्याचा न ीच पराभव होईल; तसे झाले 
तर लाल ल कर पोलंड यापील व लंडनमधील पोिलश सरकारच्या िनयंतर्णाखाली असलेली आिर्मया 
कर्ाजोवा ही ल करी संघटना ते पोिलश भमूीवर राहू देणार नाहीत; अशा पिरि थतीत लाल ल कराने 
नाझींना पोलंडमधून हाकून लाव यानंतर लागलीच, आिर्मया कर्ाजोवाने वतःहून ती संघटना िवसिर्जत 
के याचा देखावा करावा, आिण लाल ल कराच्या िपछाडीला, ल करी कायर्वाहीकिरता त्या संघटनेचे 
राखीव कायार्लय थापन करावे; या कायार्लयाने आिर्मया कर्ाजोवा ही ल करी संघटना लाल ल करािवरु  
जो लढा देणार होती त्या ल ाचे मागर्दशर्न करावे. हा आदेश पोलंडमधील आिर्मया कर्ाजोवाचा सेनापती 
जनरल बोर कोमोरोव की याला कळिवण्याबाबतही जनरल सो नकोव कीने ओकुिलकीला बजावले. 

 
यानंतर कोणालाही कळू न देता जनरल ओकुिलकी जमर्न या  पोलंडमध्ये गेला. तेथे त्याने 

ताबडतोब जनरल बोर कोमोरोव कीची भेट घेऊन सो नकोव कीचा िनरोप कळिवला. आिर्मया 
कर्ाजोवाऐवजी, त्याचं्या उि िस ीकिरता तो लवकरच एक यंतर्णा थािपत करील असे त्यावळेी 
कोमोरोव कीने ओकुिलकीला सािंगतले. भमूीगत कारवायाकंिरता व सोिवएत संघािवरु  करावयाच्या 
उठावाच्या िस तेकिरता श ा ाचंा साठा करणे, साठ सैिनकाचंी एक अशा सश  लढाऊ तुक ा तयार 
करणे, आिर्मया कर्ाजोवाचे शतर् ू व सोिवएत ल करी दलाचें सेनापती यानंा ठार करण्याकिरता िशक्षण 
देऊन दहशतवा ाचें गट तयार करणे, सोिवएत सैन्याच्या िपछाडीला घातपाती कारवाया करण्याकिरता 
खास दलाचंी उभारणी करणे, लाल ल कराच्या िपछाडीला राहून ल करी हेरिगरी आयोजन करणे, 
आिर्मया, कर्ाजोवाने चालिवलेली रेिडओ कदेर् िटकवनू धरणे व लंडनच्या कदर्ीय कायार्लयाशी रेिडओ 
संपकर्  चालू ठेवणे, सोिवएत संघािवरु  छापील व त डी चार चालू ठेवणे ही या यंतर्णेची मुख उि े 
राहणार होती. 
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१९४४ च्या शरदात लाल ल कर िव ुला नदीच्या िकनाऱ्यापयत जाऊन पोहोचले. त्याचं्या दीघर् 

गर्ी मकालीन मोिहमानंंतर सैन्याचे पुनःसंघटन करण्याकिरता, नवी रसद येऊन पोचण्याची वाट बघत 
त्यानंी वॉसार् शहरासमोर तळ ठोकला. त्या पोिलश राजधानीवर उघड उघड ह ा करण्याऐवजी शहराला 
वढेा घालून ते अक मात काबीज कराव े असा लाल ल कराचा बेत होता. परंतु सोिवएत ल करी 
अिधकाऱ्याचं्या नकळत, लाल ल कर वॉसार्वर ह ा करण्याच्या तयारीत आहे अशी िचथावणी लंडन 
िनवार्िसत सरकारच्या आदेशानुसार जनरल बोर-कोमोरोव की याने वॉसार्मधील पोिलश देशभ ानंा देऊन 
त्यानंा उठाव करण्यास उ ु  केले. यावळेी िव ुला नदी ओलाडंण्याची लाल ल कराची िस ता न हती. 
तेव ाचा फायदा घेऊन पोिलश देशभ ाचंी व ती असले या भागावर प तशीरपणे बाँबह े नाझींनी 
केले. वॉसार्मधील पोिलश ल कराने शवेटी पत्करले या शरणागतीच्या करणात जनरल बोर-
कोमोरोव कीने बजावले या भिूमकेचा जनरल ओकुिलकीने िदलेला वृ ातं असा-स बर १९४४ च्या 
अखेरी आिर्मया कर्ाजोवाच्या जनरल बोर-कोमोरोव कीने वॉसार्मधील जमर्न ल कराचा सेनापती ए . ए . 
ओबेरगुर्पेन युरेर वॉन डेन-बाख याच्याशी शरणागतीबाबत वाटाघाटी के या. ती बोलणी करण्याकिरता 
आिर्मया कर्ाजोवाच्या ल कर े ींचा ितिनधी हणून त्याने कनर्ल बोगुलाव कीची िनयु ी केली होती. 
जमर्नानंी नमूद केले या शरणागतीच्या अटी जे हा त्याने बोर-कोमोरोव कीला सािंगत या त्यावळेी 
ओकुिलकी तेथे उपि थत होता. जमर्नी व पोलंड याचंा सोिवएत संघ हा समान शतर्ू अस याने जमर्नीिवरु  
लढा पोिलश ल कराने संपु ात आणावा असे डेन-बाख याने हट याचे कनर्ल बोगुलाव कीने सािंगतले. 
पोिलश ल कराने शरणागती पत्करली त्या िदवशी वॉन डेन-बाखचे मत बरोबर अस याचे ओकुिलकी व 
कोमोरोव की या दोघानंीही उघडपणे कबूल केले. 

 
१९४४ च्या शरणापासून ते जवळजवळ १९४५ च्या वसंतापयत, ज्यावळेी पूवर् आघाडीवरील जमर्न 

ल करी सामथ्यर् मोडून काढण्याकिरता लाल ल कराच्या चडं माणावर आकर्मक मोिहमा सुरू होत्या. 
त्याचवळेी जनरल ओकुिलकीच्या नेतृत्वाखाली आिर्मया कर्ाजोवाने यापक के्षतर्ात, सोिवएत ल कराच्या 
िपछाडीला, दहशतवाद, घातपात, हेरिगरी, व सश  ह े याचंी धमाल उडवनू िदली होती. 

 
लंडनि थत िनवार्िसत पोिलश सरकारचा पोलंडमधील उप धानमंतर्ी व आकुिलकीचा मुख 

मदतनीस तािन लाव जासीकोिवक्झ याने नंतर सािंगतले की ‘त्या काळात सोिवएत ल करीं अिधकाऱ्याचें 
सवर् डावपेच व योजना हाणून पाडण्याचे अटीतटीचे यत्न करण्यात आले आमची सवर् वृ पतेर् व रेिडओ 
कदेर् सोिवएत रिशयाची शक्य तेवढी जा त बदनामी करण्याच्या हेतूने चार करीत होती. पोिलश जनतेला 
रिंशयनािंवरु  भडकिवले जात होते.’ लाल सैिनक घेऊन येणारी वाहने बाँबफेक करून उडवनू देण्यात 
येत होती. सोिवएत पुरवठा कदेर् न  करण्यात येत होती. सोिवएत ल कराच्या मागार्ंवर सुरंुग पेरून त्याचंी 
वाहतूक व दळणवळण यव था पूणर्पणे मोडून पडेल अशी यव था केली जात होती. ल करी आगगा ा, 
टर्क्  व रे वेचे रूळ उडवनू देणे, पूल मोडून-जाळून टाकणे, पुरवठा कदेर् व गर्ाम-सोिवएत्स न  करणे, 
अशी कारवाया सरसकट करण्यात या यात असे खास आदेश आिर्मया कर्ाजोवाला देण्यात आले होते. खास 
िशक्षण देण्यात आले या आिर्मया कर्ाजोवाच्या दहशतवादी गटानंी वॉसार् राजवटीचे व े  व लाल 
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ल कराचे सैिनक याचं्या जमेल तेव ा क ली चालिव या होत्या. सोिवएत सरकारने जाहीर केले या 
आकडेवारीनुसार, आठ मिहन्याचं्या काळात त्यानंी ५९४ लाल सैिनकानंा ठार, तर २९४ सैिनकानंा गंभीर 
रीत्या जखमी केले. लंडनि थत पोिलश सरकारच्या आदेशानुसार, सोिवएत ल कराच्या िपछाडीला 
हेरिगरी करून सोिवएत ल करी दले, पुरवठा, तटबदंी, िवमानतळ, श ा े, यु सािहत्य िनिर्मती 
कारखाने याबाबत मािहती आकुिलकीचे ह तक त्याचं्या गु  बेकायदेशीर रेिडओ कदर्ा ारा पुरवीत होते. 

 
२२ माचर् १९४५ रोजी आिर्मया कर्ाजोवाच्या पि मी िज ाचा मुख कनर्ल लावबोक याला 

पाठिवले या एका गु  आदेशात लंडनमधील त्याच्या विर ाचं्या आशाआकाकें्षचे सार जनरल ओकुिलकीने 
िवशद केले होते. तो हणाला–‘जमर्नीिवरु  सोिवएत संघाला िवजय िमळाला तर त्यामुळे केवळ गेर्ट 
ि टनच्या युरोपीय िहतसंबंधानंाच धोका िनमार्ण होईल असे न हे तर संपूणर् युरोपच भयगर् त होईल. 
त्यामुळे युरोपातील त्याचं्या िहतरक्षणाच्या दृ ीने युरोपची सवर् श ी एकवटून सोिवएत संघािवरु  
ल ाची िस ता ि िटशानंा करावीच लागेल. अशा सोिवएतिवरोधी युरोपीय गटात आपण आघाडीवर असू 
हे वगेळे सागंायला नकोच. अथार्  त्या युरोपीय गटात ि िटश िनयंितर्त जमर्नीचाही समावशे अपिरहायर्पणे 
होणार याब लही शकंा नाही.’ 

 
परंतु पोिलश िनवार्िसताचं्या त्या सवर् आशा-आकाकं्षा व योजना अ पजीवी ठर या. सोिवएत 

ल कराच्या िपछाडीला कारवाया करणाऱ्या पोिलश कटवा यानंा पकडून तुरंुगात डाबंण्यात १९४५ च्या 
ारंभी सोिवएत ल करी हेरखात्याने सुरू केली. १९४५ च्या गर्ी मापयत त्या कटवा याचें सवर् नेते 
सोिवएताचं्या हाती पडले होते. त्यापैकी जनरल ओकुिलकीसह १६ पोिलश ह तकावंर सोिवएत 
सव न्यायालयाच्या ल करी शाखेसमोर खटले भरले गेले. 

 
१८ जून रोजी मा कोतील टर्ेड युिनयन भवनात खट याचंी सुनावणी सुरू झाली. सोिवएत 

रिशयाब लच्या ेषाने ेिरत होऊन त्या पोिलश िनवार्िसतानंी व त्याचं्या भमूीगत यंतर्णेने त्याचं्याच रा टर्ावर 
ह ा करणाऱ्या नाझींना भरीव मदत के याचे साक्षीपुरा यानंी िस  झाले. 

 
त्या पोिलश ह तकाचें गुन्हे पुरा यािनशी िस  झा याने त्यानंा देहदंडाची िशक्षा हावी हे 

वाभािवकच होते. परंतु अटक झालेले पोिलश ह तक हे लंडन येथील पोिलश िनवार्िसत नेत्याचं्या 
हातातील केवळ कळसूतर्ी बाहुली अस याने, िशवाय, िवजयाचा आनंद उपभोगीत असले या सोिवएत 
लोकानंी आता त्या पोिलश ह तकाकंडून फारसा धोकाही उरला नस याने, त्याचंा गुन्हा शाबीत झालेला 
असला तरी त्यानंा मृत्युदंडाचंी िशक्षा ठोठावणे योग्य होणार नाही असे मत सोिवएत अिभयोगी मेजर 
जनरल अफनासीव याने य  केले. पण त्याचबरोबर, सोिवएत संघािवरु  वषार्नुवष पोिलश 
ितिकर्यावा ानंी केले या कारवायाचें ितिंबब या खट यातं प पणे उमटलेले आहे, त्याचं्या त्या 
नीतीचीच पिरणती नाझींच्या पोलंड या ीत झाली, शवेटी लाल ल करामुळेच नाझींचा पराभव झाला; असे 
असूनही ओकुिलकी व त्याचे सहकारी यानंी लाल ल कराच्या छातीत सुरा खुपसण्याचे आटोकाट यत्न 
केले; असे भा यही त्याने केले. 
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२१ जून १९४५ रोजी सोिवएत सव  न्यायालयाच्या ल करी शाखेने त्याचंा िनकाल जाहीर केला. 

१६ आरोपींपैकी ितघानंा सोडून देण्यात आले तर जनरल ओकुिलकी व त्याचे अकरा सहकारी यानंी ४ 
मिहने ते १० वष पयतच्या कारावासाच्या िशक्षा ठोठावण्यात आ या. [ या आरोपींपैकी १६ नंबरचा अटन पाईदाक नावाच्या 
आरोपीिवरु चा खटला तो त्यावेळी आजारी अस यामुळे लाबंणीवर टाकण्यात आला. या सोळा पोिलश ह तकानंा जे हा थम सोिवएत 
अिधकाऱ्यानंी अटक केली त्यावेळी अमेिरकन पररा टर्मंतर्ी अँथनी एडन यानंी सोिवएत संघाची ती  श दातं िनभर्त्सना केली. ते पोिलश ह तक 
पोलंडमधील लोकशाही नेते होते असा त्याचंा दावा होता. खटला संप यानंतर मातर् त्यानंी एकदम त्या काराबाबत मौन बाळगले.] 

 
या खट यानंतर लंडनि थत पोिलश सरकारला गेर्ट ि टन व अमेिरका यानंी िदलेली राजनैितक 

मान्यता त्या सरकारानंी र  केली [पोिलश िनवार्िसत सरकार करीत असले या सोिवएतिवरोधी कार थानामुंळे सोिवएत सरकारचे त्या 
सरकारशी दोन वषार्पूवीर्च संबधं तोडले होते. तर पोलंडचे ते सरकार थािपत झा यापासूनच ि िटश सरकारने त्याला सवर्तोपरी पािंठबा िदला 
होता. वॉसार् राजवटीला मान्यता िद यानंतरही पोिलश िनवार्िसतापैंकी काहंी मंडळींना ि िटश नागिरकत्व बहाल करून, ि िटश वसाहतींत पोिलस 
खात्यात त्याना नोकरी देण्याचे ि िटश सरकारने ठरिवले होते. परंतु वॉसार् राजवटीला मान्यता देण्याचा दो त रा टर्ाचंा िनणर्य कळताच, ‘पोिलश 
िनवार्िसत अिधकारी व सैिनक दो त रा टर्ाचंा तो िनणर्य कधीही मान्य करणार नाहीत, त्याचं्या िन ेची बािंधलकी लंडनि थत पोिलश सरकार तीच 
राहील, एवढेच न हे तर ते त्याचं्या मायदेशी परत जातील ते त्याचं्याजवळ असले या श ासंहच जातील’असे जाहीर िनवेदन जनरल अँडसर् व 
त्याच्या सहकाऱ्यानंी केले. 

 
मातर् १९४५ च्या शरदापयत बरेच पोिलश िनवार्िसत सैिनक त्याचं्या ितिकर्यावादी अिधकाऱ्याचंी साथ सोडून जाऊ लागले; व वॉसार् 

राजवटीने केले या आवाहनाला ितसाद देऊन नवपोलंडची उभारणी करण्याच्या कायार्त सहभागी होण्यास ते मायदेशी परतले.] व या टा 
कराराच्या तरतुदीनुसार पुनरर्िचत वॉसार् राजवटीला पोलंडचे हंगामी सरकार हणून मान्यता देण्यात 
आली. 
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करण २५ 

 
संयु  रा टर्सघं 

 
 

माणसाचे अि तत्वच जे हा धोक्यात येते व त्याचा जीवनमरणाचा लढा सुरू होतो, ते हा सत्य काय 
व असत्य काय, िमतर् कोण व शतर् ूकोण, पहृणीय काय व गहर्णीय काय याची खरी ओळख माणसाला 
पटते. सोिवएत रा टर्ाबाबत दुसऱ्या महायु  काळात असेच घडले. त्या यु काळात अनेक खो ा व ामक 
क पना गळून पड या; व जगाला आ यर्जनक वाटणाऱ्या अनेक गो ी पुढे आ या. महायु ापूवीर् काही वष, 
आिशया व युरोप या खंडातील अनेक देशात पचंम तंभीयाचं्या ितिकर्यावादी कायवाया सुरू होत्याच. मातर् 
त्याचं्या शि सामथ्यार्चे व यापक के्षतर्ावरील त्याचं्या िवघातक कृत्याचें खरे गाभंीयर् जगापुढे उघड झाले 
न हते. परंतु नाझी व जपानी ल कराचं्या मदतीने भमूीगत िव ातून बाहेर पडून ते पचंम तंभीय जे हा 
आपाप या रा टर्ात स ा बळकावण्याकिरता एकाएकी उघडपणे पुढे सरसावले ते हा जगाला चागंलाच 
ध ा बसला. ॲिक्सस रा टर्ानंी त्याचं्या उि िस ीकिरता वषार्नुवष गु पणे केलेली पूवर्तयारी, त्यानंी 
केलेली हेरिगरी, कटकार थाने, घातपात, दहशतवादी कृत्ये याब ल ज्यानंा काहीच मािहती न हती, ती 
मंडळी, यु ाच्या ारंभीच्या काळात ॲिक्सस रा टर्ानंी एका पाठोपाठ एक िमळिवले या िवजयामुळे 
आ यार्ने तंिभतच झाली. 

 
परंतु दुसऱ्या महायु काळात याहीपेक्षा सवार्त नवलपूणर् अशी कोणती बाब ठरली असेल तर ती 

हणजे सोिवएत रिशया! त्या रा टर्ाभोवती दाटून रािहले या खो ा क पनाचं्या धुक्याचा पडदा त्या 
यु ातील घटनामुंळे जणू एकाएकी गळून पडला; व सोिवएत संघाचे नेते, त्याचंी अथर् यव था, त्याचें लाल 
ल कर, सोिवएत जनता व त्याचें रा टर् ेम व दृढ िनधार्र,––कॉडल हलच्या श दातं सागंायचे हणजे 
सोिवएताचं्या ‘शौयर्-धैयार्चे व उत्कृ  व उ वल रा टर्भ ीचे भ य उदात वरूप’ या सग याची खरी 
क पना थमच जगाला आली. माशर्ल टािलनच्या नेतृत्वाखालील लाल ल कर हणजे दुब या, 
क्षमताशून्य बाजार-बुणग्याचंा जमाव न हे तर, जागितक गतीकिरता व लोकशाहीकिरता िनधार्राने व 
ाणपणाने लढा देणारी एक अत्यंत कायर्क्षम व सामथ्यर्संप  अशी ल करी श ी आहे याची जाणीव त्या 
यु काळात थमच जगाला झाली. 

 
२३ फे ुवारी १९४२ रोजी अमेिरकन ल कराचा सेनापती डग्लस मकॅआथर्र याने आप या 

देशबाधंवानंा उ ेशून ल करासंबंधी केलेले भा य त्या दृ ीने उ ेखनीय आहे. तो हणाला–‘आजच्या 
जागितक पिरि थतीवरून एक गो  आप याला प पणे जाणवते ती ही की मानवी सं कृतीच्या सवर् आशा 
आता शौयर्-धैयर्-सामथ्यर्संप  अशा सोिवएत ल करावर िवसावले या आहेत. माझ्या जीवनकाळात मी 
अनेक यु े पािहली आहेत. अनेक यु ात मी त्यक्षपणे सहभागीही झालो. एवढेच न हे तर गतकाळातील 
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महान ल करी नेत्याचं्या मोिहमाचंा व ल करी डावपेच व तंतर् याचंा बारकाईने अ यासही केला आहे. पण 
अिंजक्य मान या गेले या शतर्चू्या-नाझींच्या-भयानक हारानंा करण्यात आलेला (लाल ल कराने 
केलेला) असा िनधार्रपूणर् पिरणामकारी ितकार, व त्या शतर्लूा मागे िपटाळून लावणारा असा घणाघाती 
ाणघातक ितह ा मी आजपयत कोठेही पािहला नाही. रिशयाच्या आजच्या यु  यत्नाचंी या ी व 
भ यता लक्षात घेता, रिशयनानंी िमळवलेले यश जगाच्या इितहासात अतुलनीय असे ठरते’. 

 
या महायु काळात जगाला आणखीही एक गो ीची जाणीव कषार्ने झाली. पूवीर् कधीही 

अनुभवाला आली नसेल अशा ितकूल पिरि थतीतही चडं माणावर उत्पादन चालू राहू शकेल इतकी 
सोिवएत संघाची अथर् यव था कायर्क्षम व समथर् आहे याचा त्यय जगाला आला. १९४२ मध्ये रिशयाच्या 
यु यत्नाचंी पाहणी करण्यास मा कोला अिधकृत भेट देणाऱ्या अमेिरकेच्या यु सािहत्य-उत्पादन-
मंडळाचा उपाध्यक्ष िविलयम बटॅ याने अमेिरकेला परत आ यानंतर सािंगतले–– 

 
‘मी रिशयाला गेलो ते हा अशा सवकष यु ाला त ड देऊन िटकून राहण्याच्या रिशयाच्या 

क्षमतेब ल माझ्या मनात चागंलीच साशकंता होती; परंतु तेथील पिरि थतीची त्यक्ष पाहणी के यानंतर 
रिशयातील ि या–मुलासंह संपूणर् जनता शतर्िूवरु  अखेरपयत िनधार्राने लढा देण्यास िस  अस याची 
माझी लवकरच खातर्ी पटली. 

 
‘मी तेथे गेलो ते हा रिशयनाचं्या तािंतर्क ानाब ल व कौश याब ल माझ्या मनात दाट साशकंता 

होती. परंतु त्याचं्या कारखान्याचें कामकाज व त्याचंी क्षमतापूणर् िविवध वरूपाची श ा िनिर्मती याचें 
परीक्षण के यानंतर सोिवएत रा टर् अत्यंत पिर मी, दृढिन यी व कुशल अस याचे माझ्या त्ययाला आले. 

 
‘मी रिशयाला गेलो त्यावळेी रिशयन सरकारचे एकतंतर्ी शासन व त्या रा टर्ातील फुटीरता याब ल 

तेथे सरार्स सृत झाले या बात यामुंळे माझे मन चागंलेच अ व थ होते; पण तेथे केले या त्यक्ष 
िनरीक्षणानंतर, तेथील शासन चागंले सुदृढ व कायर्क्षम असून तेथील सामान्य जनतेचा त्या सरकारला 
पुरेपूर पािंठबा अस याची माझी खातर्ी पटली. 

 
‘थोडक्यात हणजे, जाताना माझ्यासमोर एकच कूट न होता. सोिवएत संघ एक भरवशाचा व 

क्षमतापूणर् िमतर् ठरू शकेल काय? माझ्या रिशया भेटीत त्या माझ्या नाचे अगदी िनःसंिदग्ध होकाराथीर् 
उ र मला िमळाले.’ 

 
दुसऱ्या महायु काळात आणखी एक सत्य अगदी प पणे जगाच्या त्ययाला आले, ते हे की 

जगाच्या इितहासात अभतूपूवर् अशा उ वल देशभ ीच्या व ऐक्याच्या भावनेने ेिरत झाले या संपूणर् 
सोिवएत जनतेचा पािंठबा सोिवएत सरकारला आहे. 
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३१ ऑग ट १९४३ रोजी ि बेक येथे सोिवएत सरकार व सोिवएत नेतृत्व याब ल बोलताना ि िटश 
धानमंतर्ी िवन् टन चिर्चल हणाला, ‘िहटलरने सोिवएत रिशयावर इतके कूर्र व भयानक आघात केले की 
तशा भयंकर आघातातून कोणतेही सरकार तग धरून िटकून राहू शकले आहे असे आजपयत माझ्यातरी 
ऐकीवात नाही. रिशयन रा टर् मातर् केवळ तगूनच रािहले आहे असे नाही तर जगातील कोणत्याही श ीला 
शक्य झाले नसते असे ाणघातक ितह े त्यानंी जमर्न यु यंतर्णेवर केले आहेत व त्यात त्यानंी अभतूपूवर् 
असे यश िमळवले आहे.’ 

 
महायु काळात जगाला झालेली आणखी एक महत्वपूणर् जाणीव हणजे सोिवएत रिशया व 

पाि मात्य लोकशाही रा टर्े याचं्या युतीमुळे यु ो र न या आंतरार् टर्ीय यव थेत जगातील सवर् 
लोकाकंिरता शातंता व सु यव था थािपत करता येईल या आशलेा वा तव रूप िमळण्याची शक्यता 
िनमार्ण झाली आहे. 

 
११ फे ुवारी १९४३ रोजी न्ययूॉकर्  हेरा ड िटर् यनूने आप या संपादकीयात हटले,–‘लोकशाही 

रा टर्ापुंढे आता केवळ दोनच पयार्य आहेत. एक हणजे न या जगाच्या उभारणीकिरता रिशयाशी सहकायर् 
करणे. आप या तत्वाचं्या व आदशार्ंच्या दृढतेवर आपला िव ास अढळ असेल व त्या तत्वानंा त्यक्ष 
यवहारात आपण मूतर् वरूप िदले, तर रिशयाशी सहकायर् करून न या जगाची िहतकारक अशी पुनरर्चना 
करण्याची सध्या उ म संधी आज आप यापुढे आहे. दुसरा पयार्य हणजे युरोपातील सवर् ितिकर्यावादी व 
लोकशाहीिवरोधी श ींशी हातिमळवणी करून पुन्हा कटकार थानात वतःला गुंतवनू घेणे त्याचा पिरणाम 
एकच होईल–केर्मिलन पि मेपासून कायमचे दुरावले.’ 

 
अमेिरकेच्या यु -उत्पादन मंडळाचा अध्यक्ष डोना ड ने सन याने रिशया भेटीहून परत आ यानंतर 

८ नो हबर १९४३ रोजी न्ययूॉकर्  शहरात सािंगतले, ‘रिशयाच्या उज्ज्वल भिवत याब ल पूणर् खातर्ी, व 
आपणासह सवर् जगाला त्याचं्या या यशामुळे फार मोठा लाभ होणार आहे असा दृढ िव ास, रिशयाभेटीनंतर 
माझ्या मनात िनमार्ण झाला आहे. एकदा आप याला िवजय िमळून या यु ाची ही काळरातर् संपली की 
कोणत्याही गो ीची धा ती वाटण्याचे आप याला कारणच उरणार नाही. फ  धोका उरेल तो एकाच 
गो ीचा-पर पर भीतीचा व साशकंतेचा! शातंता थािपत करणे व सवर्तर् सामान्य जनतेचे जीवनमान 
उंचावनू क याण साधणे या उि ाचं्या िस ीकिरता संयु  रा टर्ाचं्या सहकायार्ंने आपण कामाला लागलो 
तर समृ ीची व समाधानाची पूवीर् कधी न हे अशी नवी उ  पातळी आप याला िनि तच गाठता येईल.’ 

 
सतत २५ वष जगात अखंडपणे अ व थता व क्षोभ िनमार्ण करणाऱ्या सोिवएतिवरोधी व 

लोकशाहीिवरोधी कटकार थानानंा, मानवाला गुलाम करू पाहणाऱ्या व आकर्मक यु ाला कारणीभतू 
ठरणाऱ्या ॲिक्सस रा टर्ाचं्या गु  कुिटल राजनीतीला, तसेच, ितकर्ातंीवाद, दहशतवाद, भीती व ेष या 
सवार्ंना सणसणीत उ र १ िडसबर १९४३ रोजी ऐितहािसक महत्वाच्या तेहरान पिरषदेत देण्यात आले. 
जगातील सवार्त सामथ्यर्संप  अशा तीन रा टर्ाचें नेते, अमेिरकेचा अध्यक्ष ँ किलन डेलोनो रूझवे ट, गेर्ट 
ि टनचा धानमंतर्ी िवन् टन चिर्चल व सोिवएत संघाचा नेता माशर्ल टािलन हे थमच तेहरान येथे 
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एकितर्त आले. त्या बठैकीत झाले या ल करी व राजनैितक वरूपाच्या दीघर् चचनंतर त्या तीन रा टर्ानंी 
संयु पणे एक घोषणापतर्क िस  केले. ती तीन बलशाली दो त रा टर्े संयु पणे कायर्वाही करून 
नाझीझमचे समूळ उ ाटन करतील अशी हमी त्या घोषणापतर्का ारे जगातील जनतेला देण्यात आली. 

 
िचरंतन शातंता व सवर् रा टर्ातं स भाव व सलोखा नादंणाऱ्या एका न या युगाला आता ारंभी 

होणार अशी आशा त्या घोषणापतर्काने यु आघातानंी जजर्र झाले या जगात िनमार्ण केली. त्या 
घोषणापतर्कात हटले होते– 

 
‘जगातील बहुसंख्य जनसामान्याचंा िव ास व सिदच्छा िमळू शकतील व यु  व भीती याचं्या 

शापापासून पुढील अनेक िप ाचंी मु ता होऊ शकेल असा शातंता करार साकार करण्याची जबाबदारी 
सवर् वी आमच्यावर आहे याची पुरेपूर जाणीव आ हाला आहे. 

 
‘आमच्या राजनैितक स ागारासंह भिव यातील सवर् सम याचंी पाहणी आ ही केली आहे. जुलुम, 

गुलामी, दडपशाही, असिह णुता या सवार्ंच्या उ ाटनाकिरता झटण्याची तयारी असले या सवर् लहान 
मो ा रा टर्ाचें सरकायर् आप या उि िस ीकिरता िमळावे अशी आमची अपेक्षा व आशा आहे. त्याकिरता 
लोकशाही रा टर्ाचं्या िव कुटंुबात एकितर्त येण्याची ज्याचंी इच्छा असेल, त्या सवर् रा टर्ाचें आ ही वागतच 
करू.’ 

 
तेहरान घोषणापतर्कापाठोपाठ फे ुवारी १९४५ मध्ये िकर्िमयातील या टा या शहरी महत्वाचे िनणर्य 

घेण्यात आले. पुन्हा रूझवे ट, चिर्चल व टािलन हे जगातील मान्यवर नेते तेथे एका पिरषदेत एकितर्त 
जमले. त्या पिरषदेत जमर्नीच्या पराभवाच्या व जमर्न ल करी सामथ्यार्च्या िवनाशाच्या अखेरच्या योजना 
आखण्यात आ या. या पिरषदेत झाले या चचमुळे शातंतेच्या युगाला आता ारंभ होणार अशी आशा वाटू 
लागली. तसेच, जागितक सुरिक्षततेकिरता युग वतर्क अशा संयु  रा टर् संघटनेची थापना हावी 
हणून एि लमध्ये सान ािन्स को येथे भरावयाच्या पिरषदेची िस ता करण्याचे कायर्ही या टा येथे 
झाले या चचने फलदूर्प केले. 

 
सान ािन्स को पिरषद ११ एि ल १९४५ रोजी सुरू झाली. त्यापूवीर् थोडेच िदवस अगोदर अध्यक्ष 

ँ किलन डेलानो रूझवे ट याचे िनधन झाले. त्याच्या त्या मृत्यनेू रिशयाने आपला एक खरा िमतर्, व संपूणर् 
जगाचे एक थोर लोकशाहीवादी नेता गमावला. परंतु त्याने सुरू केलेले कायर् मातर् चालूच रािहले. 
अध्यक्षपदाची सूतेर् हाती घेतले या हॅरी ए . रुमनने, अंितम िनणार्यक िवजय िमळेपयत संयु  रा टर्ासंह 
ॲिक्सस आकर्मणािवरु  लढा चालू ठेवला जाईल, व गेर्ट ि टन व सोिवएत रिशया याचं्या सहकायार्ने 
यु ो र काळात जागितक शातंतेसाठी रूझवे टने आखले या सवर् योजनानंा मूतर् वरूप देण्यात येईल 
अशी घोषणा केली. 
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८ मे १९४५ रोजी अमेिरकन, ि िटश व सोिवएत सेनापतींच्या उपि थतीत उध्व त बिर्लनमध्ये नाझी 
ल कराच्या िबनशतर् शरणागतीच्या करारावर जमर्न ल कर े ींच्या ितिनधींनी वाक्षऱ्या के या. 
त्याबरोबर युरोपातील यु  संपले. त्यावळेी माशर्ल टािलनला पाठिवले या एका संदेशात िवन् टन 
चिर्चलने हटले होते––‘लाल ल कराने केले या बहुमोलाच्या कामिगरीमुळे आजचे हे अिभमाना पद यश 
आप या पदरात पडले आहे हे सत्य आ ही अगदी िनःसंिदग्धपणे मान्य करतो. आमच्या माणेच पुढील 
िप ाही त्याकिरता लाल ल कराला सदैव ऋणी राहतील याब ल माझ्या मनात ितळमातर्ही संदेह नाही.’ 
 
न याने धमर्यु  
 

नाझी जमर्नी व सोिवएत रिशया यातं झाले या यु ासारखे घनघोर यु  जगाच्या इितहासात पूवीर् 
कधी झाले न हते. सतत चार वष पूवर् आघाडीवरील च्या िवशाल रणके्षतर्ावर जीवनमरणाचा तो भयानक 
संघषर् पेटलेला होता. लाल ल कराने नाझी ल करी सामथ्यार्च्या अगदी दयावरच-बिर्लनवर ह ा करून 
जमर्नीची ती राजधानी काबीज केली. त्याबरोबर २ मे १९४५ रोजी तो लढा संपु ात आला. राईश टॅगच्या 
भ य इमारतीवर एका अनािमक लाल सैिनकाने लाल ध्वज उभारला. संपूणर् युरोपात वातंत्र्याचे ध्वज 
फडकू लागले. [ॲिक्सस गटाचा ितसरा भागीदार, सा ाज्यवादी जपान या रा टर्ािवरु  दूरपूवत यावेळी अँग्लो-अमेिरकनाचें यु  सुरूच 
होते. या के्षतर्ातही सोिवएत ल कराचे सामथ्यर् व त्याचं्या िहतसंबधंाचंी लोकशाही आदशार्ंशी असलेली बिंधलकी जगाच्या त्ययाला आली. 
 

पि म आघाडीवर नाझी जमर्नीिवरु  झुंजण्यात लाल ल कर गुंतले असता, पूवकडे जवळजवळ ५ लक्षाचे सव त्कृ  जपानी ल कर 
माजूंिरयन सीमेवर लाल ल कराने अडकवनू ठेवले होते. जमर्नीिवरू चे यु  संप यानंतर ९० िदवसाचं्या आत जपानिवरु  यु ात सहभागी 
होण्याच्या या टा पिरषदेत िदले या आ ासनानुसार ९ ऑग ट १९४५ रोजी सोिवएत रिशया जपानिवरू  रणके्षतर्ात उतरले. त्याच सुमारास 
अमेिरकेने जपानच्या दोन औ ोिगक कदर्ावंर अणुबाँब टाकले. जपानने लागलीच शरणागती पत्करली. त्याबरोबर दुसरे महायु  संपु ात आले.] 

 
इतके सगळे होऊनही ॲिक्ससिवरोधी रा टर्ाचंी यु ो र युती व फािसझम याचंा समूळ नायनाट 

करण्याच्या उि ाने उभारण्यात आले या रा टर्संघाच्या थापनेनंतर, थो ाच काळात पुन्हा, 
सोिवएतिवरोधी चार व कार थाने याचंी लाट उफाळून आली, व त्यामुळे जागितक शातंतेच्या मुळावरच 
आघात झाला. पिह या महायु ानंतरच्या काळा माणे दुसऱ्या महायु ानंतरही युरोपची जनता त्याचं्या 
लोकशाही उि ाचंी पूतीर् हावी अशी मागणी करीत होती. सा ाज्यवादाच्या वरवं ाखाली भरडली 
गेलेली वसाहतींतील जनता वातंत्र्य व रा टर्ीयता ा  करून घेण्याकिरता धडपडत असताना आंतरार् टर्ीय 
ितिकर्यावाद व सा ाज्यवाद या श ी वाथर् साधण्याकिरता जनतेच्या त्या आशाआकाकं्षा िचरडून 
टाकण्याच्या हेतूने पुन्हा संघिटत होऊ लाग या. पुन्हा एकदा जगातील लोकशाही िवरोधी श ींनी 
चालिवले या ल ाशी हातिमळवणी करून ितकर्ािंतवा ानंी बो शिेवक रिशयािवरु  ल ाचे रणिंशग 
फंुकले. 

 
दुसरे महायु  संपून जेमतेम सहा मिहनेही उलटले न हते तोच सोिवएतिवरोधी धमर्यु ातील एक 

मुख िबनीचा सैिनक हणून आंतरार् टर्ीय राजकारणात आपली भिूमका बजावण्यास िवन् टन चिर्चल पुन्हा 
पुढे सरसावला. यु ानंतर इंग्लंडमध्ये घेण्यात आले या सावर्ितर्क िनवडणुकात टोरी पक्षाचा दणदणीत 
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पराभव झाला, व वसाहतींवर ि िटश सा ज्यवादी पकड कायम िटकिवण्याची गंभीर सम या ि िटश 
सरकारपुढे उभी ठाकली. त्यावळेी चिर्चलला बो शिेवझमच्या धोक्याची पुन्हा न याने आठवण झाली. ५ 
माचर् १९४६ रोजी फु टन (िमसूरी) येथे अमेिरकन जनतेला उ ेशून केले या भाषणात (या त्याच्या 
भाषणाला संपूणर् युरोपात फार मो ा माणात िस ी देण्यात आली) रिशयन सा यवादामुळे िखर् न 
सं कृतीपुढे उ या ठाकले या वाढत्या धोक्याचा उ ेख चिर्चलने केला व त्यािवरु  लढा देण्याकिरता गेर्ट 
ि टन व अमेिरका या रा टर्ाचंी सोिवएतिवरोधी युती हावी असे उघड आवाहन त्याने केले. 

 
त्याबरोबर सोिवएतिवरोधी ल ाचे रणिंशगच जणू पुन्हा न याने फंुकले गेले. अमेिरका व गेर्ट 

ि टन या रा टर्ातं सोिवएतिवरोधी मोहीम पुन्हा न या जोमाने सुरू झाली. ितसऱ्या महायु ाच्या धा तीने 
संपूणर् जगातील जनता पुन्हा भयगर् त झाली. २० माचर् १९४६ रोजी अमेिरकन िसनेट पुढे बोलताना 
लोिरडाचा िसनेटर क्लॉड पेपर याने पुन्हा यु  भडकण्याब ल धोक्याचा गंभीर इषारा िदला. सोिवएत 
संघाला यु ाची धा ती वाटावी हे वाभािवकच आहे हे सागंताना तो हणाला–‘सोिवएत संघाजवळ 
अणुबाँब नाही, बफर् मु  बदंरे नाहीत, त्याचं्याशी आिर्थक बाबीसंबंधी वाटाघाटी करण्याचे साधे सौजन्यही 
दो त रा टर्े दाखवीत नाहीत; मोठमोठे उ ोगसंघ, ितिकर्यावादी व सोिवएत रिशयाच्या भीतीने पछाडलेले 
नेते, याचं्या भावाखाली असले या रा टर्ानंा त्याचें सै ािंतक तत्त्व ान कधीही मान्य होऊ शकणार नाही 
याची त्यानंा पुरेपूर जाणीव आहे. या पिरि थतीमुळे सोिवएत संघाला यु ाची जबरद त धा ती वाटत आहे. 

 
‘यु  हणजे काय याचा चागंला अनुभव रिशयाला आलेला आहे त्यामुळे यु ाब ल त्या रा टर्ाला 

वाटणारी धा ती केवळ का पिनक नाही. त्यानंी सोसलेले अपार दुःख व क पनातीत हालअपे ा यामुळे 
त्याचंी ती धा ती बळावली आहे. त्या रा टर्ाची उध्व त झालेली शहरे व खेडी, राखरागंोळी झालेला िवशाल 
भू देश, दुसऱ्या महायु ात मृत्यमुूखी पडलेली त्याचंी दीड कोटी माणसे (आप यापेक्षा ही हानी ५० पटींनी 
अिधक आहे), बेघर होऊन उपासमारीने तळमळणारे त्याचें अडीच कोटी नागिरक, भयानक कर्ौयर्, 
रानटीपणा व अवणर्नीय अत्याचार करणाऱ्या शतर्चूा ह ा परतवनू लावनू त्याचा पराभव करताना त्यानंी 
सोसले या हालअपे ा, या सवर् गो ींमुळे यु ाब लची भीती रिशयाच्या मनात खोलवर रुजून बसली 
आहे.... 

 
‘गतकाळातील घटना आठव या की त्या रा टर्ाला वाटणारी ती धा ती अिधकच बळावते. ि टन, 

ान्स, जमर्नी, अमेिरका, जपान यासंह एकूण १४ रा टर्ाचं्या ल करानंी न याने उदयाला आले या सोिवएत 
संघािवरु  सोिवएत भमूीवर यु ाचे महाकंुड पेटवनू िदले तो १९१९ चा गर्ी मकाळ त्या रा टर्ाला आठवतो. 
ल करी ह तके्षप करणाऱ्या त्या परकीय ल करानंा त्याचं्या भमूीवरून त्यानंी िपटाळून लाव या नंतरही 
जगातील मुख भाडंवलशाही रा टर्ानंी रिशयािवरु , कधी गु पणे तर कधी उघडपणे, अखंडपणे केलेली 
कटकार थानेही त्यानंा आठवतात. सोिवएत रिशयाचा पाि मात्य रा टर्ानंी वषार्नुवष केलेला ितर कार व 
ेष व रिशयाला राजनैितक मान्यता न देण्याचा त्याचंा अ ाहास, या सवर् गो ीमुळे रिशयन मनातं 
अ व थता व भीती ा भावना दाटून येत असतील तर ते वाभािवकच आहे. िहटलरने रिशयावर ह ा 
करावा या हेतूने पाि मात्य भाडंवलशाही रा टर्ानंी िहटलरच्या श ीला कसे खतपाणी घातले, युिनक 
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कराराच्या वेळी त्यानंी रिशयाला कसे वाळीत टाकले, एवढेच न हे तर िहटलर रिशयावर ह ा करील 
याची त्यानंी त्या कराराने कशी खातर्ी करून घेतली, हे सवर् रिशयन लोकाचं्या चागंले लक्षात आहे. 
रिशयाला ने तनाबतू करण्याकिरता, कॉिमन्टनर्िवरोधाच्या बुरख्याआडून, जमर्नी-जपान-इटली युतीने 
कशी कार थाने केली, व ॲिक्सस रा टर्े रिशयावर ह ा करणार हे उघड िदसत असूनही एकाही ब ा 
रा टर्ाने त्याचं्या त्या आकर्मक धोरणािवरु  िनषेधाचा श दही कसा उ ारला नाही, उलट त्यानंा 
अ त्यक्षपणे उ ेजनच कसे िदले हे सवर् रिशयनानंा साहिजकच आठवते.’ 

 
चिर्चलने सुचिवले या रिशयािवरोधी अँग्लो-अमेिरकन युतीमुळे उ भवणाऱ्या धोक्यावर सेनेटर 

पेपरने आप या भाषणात िवशषे भर िदला. तो हणाला, ‘ब ा तीन रा टर्ापैंकी दोन रा टर्ानंी संयु  
रा टर्संघाच्या नावाखाली ितसऱ्या ब ा रा टर्ािवरु  ल करी कडे उभारले तर संयु  रा टर्संघ उध्व त 
हायला वळे लागणार नाही. 

 
‘भीतीच्या या पेच संगातून मागर् कसा काढायचा? संयु  रा टर्संघ व जागितक शातंता याचें 

संरक्षण कसे करता येईल? माझ्या मते त्या नाचे एकच उ र आहे ते हणजे संयु  रा टर्संघाची योजना 
साकार करण्याकिरता झटले या ँ किलन डेलानो रुझवे टचे ते भ यिद य व न साकार करण्याचा 
सवर्तोपरी यत्न करणे, गेर्ट ि टन, रिशया व अमेिरका या रा टर्ातं पुन्हा ऐक्य थािपत करणे, शातंता व 
समृ ी या उि ां ती वाटचाल करण्याकिरता आव यक ती मनोभिूमका व आित्मक बळ या रा टर्ानंी तयार 
करणे.’ 

 
परंतु िसनेटर पेपरचे ते श द अमेिरकन पररा टर् नीतीची सूतेर् हाताळणाऱ्या मुत्स ाचं्या कानावर 

पालथ्या घागरीवरील पाण्या माणे िवफल ठरले. त्यानंतरच्या काही मिहन्यातं सोिवएतिवरोधी आंदोलन 
शमण्याऐवजी ती तर होत गेले, व त्याबरोबर जगातील राजकीय तणावही वाढतच गेला. १९४७ च्या 
वसंतापयत संयु  रा टर्संघाची पिहली पिरषद होऊन दोन वषही उलटली न हती तोच काही मुख 
अमेिरकन मंडळी सोिवएत संघािवरु  ताबडतोब यु  पुकारण्याची मागणी करू लागली. अणुश ी 
िनयंतर्णाकिरता अमेिरकेने घालून िदले या अटी सोिवएत सरकारने अमान्य के यास अमेिरकेने िवनािवलंब 
सोिवएत रिशयावर अणुबाँब टाकावते अशी िशफारस, राजनैितक के्षतर्ात अनेक उ पदावंर जबाबदारीने 
कामे केलेला पेिन्सल हॅिनयाचा माजी ग हनर्र जॉजर् एच्. अलर्  याने २४ माचर् १९४७ रोजी ‘अ -अमेिरकन 
ॲिक्टि हटीज’ किमटीपुढे बोलताना उघडपणे केली. त्यावर काँगेर्स ितिनधी जे.पानल थॉमसने िवचारले 
‘काय? ताबडतोब?’ ते हा अलर् ने पुन्हा ठासून सािंगतले, ‘होय! ताबडतोब!’ 

 
फॉिरन अफेअसर् किमटीपुढे ३१ माचर् १९४७ रोजी बोलताना िमिशगनचा काँगेर्स ितिनधी कॉफोडर् 

यानेही अशी सूचना केली की सोिवएत रिशयाने तात्काळ आपली सवर् श ा े न  करून टाकावीत असा 
िनवार्णीचा खिलता अमेिरकन सरकारने सोिवएत सरकारला पाठवावा, व तसे करण्याचे सोिवएत 
सरकारने नाकारले तर अमेिरकन वायुदलाने सोिवएत शहरावंर अणुबाँब टाकण्यास लागलीच सुरुवात 
करावी. अमेिरकेची ती मागणी मान्य करण्याऐवजी रिशया लढणे अिधक पसंत करील ही शक्यता 
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कर्ॉफोडर्ला कळत न हती असे नाही. परंतु तरीही त्या नाला आज ना उ ा त ड ाव ेलागणारच आहे 
असे सागंून, मोलोतोव, टािलन, िविशन् की या सवार्ंनी ‘िनःश  हा अन्यथा तुमच्या िवनाशाकिरता आ ही 
पाऊले उचलू’ असे सडेतोड आ हान अमेिरकेने ाव ेअसे त्याने सुचिवले. कॅ न ए. डी. िरकेनबकॅर या 
ई टनर् एअरलाईन्सच्या अध्यक्षाने कनेिक्टकट कायदेमंडळापुढे १ एि ल १९४७ रोजी बोलताना प  
सािंगतले की, ‘रिशयात अंतगर्त कर्ातंी होऊन सोिवएत रिशया न  न झाले तर ितसरे महायु  झालेच 
पािहजे. येत्या ५० वषार्त शातंता िटकेल अशी यव था करावयाची असेल तर येन केन कारेण सोिवएत 
सरकार उलथून पाडलेच पािहजे’ 

 
िहटलर आप या भाषणातूंन देत होता तशाच कारचा िपसाट धमक्या सोिवएत संघािवरु  १९४७ 

च्या वसंतात अमेिरकेतून ऐकू येत होत्या. 
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करण २६ 

 
शातंता की यु ? 

 
 
सोिवएतां ती ‘कणखर धोरण’नीती 
 

िकर्िमयात या टा येथे फे ुवारी १९४५ मध्ये ब ा ितघाचं्या झाले या बठैकीत, यु ो र काळात 
जागितक शातंता व सुरिक्षतता िटकवनू धरण्याकिरता एक आंतररा टर्ीय संघटना थािपत करण्याची 
योजना थम घोिषत करण्यात आली; त्यावळेी, अमेिरका, रिशया व इंग्लंड, तसेच अन्य शातंता ेमी रा टर्े 
यातं सलोखा, सामंज य व सहकायर् सातत्याने नादंणे, जागितक शातंता व सुरिक्षतता िटकण्याच्या दृ ीने 
अत्यंत अगत्याचे आहे हे सत्य रूझवे ट, टािलन व चिर्चल यानंी िनःसंिदग्धपणे मान्य केले होते. 

 
संयु  रा टर्ातं फूट पड यास जागितक शातंतेला धोका िनमार्ण होईल या अध्यक्ष रुझवे टने 

िदले या गंभीर इषाऱ्याचा पुनरु ार रुझवे टच्या मृत्यनंूतर त्याचा उ रािधकारी अध्यक्ष रुमन यानेही 
केला होता. सान ािन्स को येथे भरले या संयु  रा टर्ाचं्या दहा या व अखेरच्या सभेत बोलताना २६ जून 
१९४५ रोजी अध्यक्ष रूमनने िनवदेन केले की– 

 
‘संयु  रा टर्संघात ऐक्य नादूं नये याकिरता सवर्तोपरी यत्न संपूणर् जगातील जुलमी व 

ितिकर्यावादी श ी करतील. युरोपात ॲिक्सस रा टर्ाचंी ल करी यंतर्णा न  करण्याकिरता आ ही 
ाणपणाने लढा देत होतो ते हाही आमच्यात फूट पाडण्याचे यत्न त्यानी सातत्याने अखेरपयत केले. 
त्यावळेी त्यानंा त्यात यश िमळाले नाही. परंतु तसा यत्न ते पुन्हा िनि तच करतील. आजही त्या 
ितिकर्यावादी श ी तसा यत्न करीत आहेतच. आमच्यात फूट पाडून िवजय िमळवणे हा त्याचंा एक 
कुिटल डाव होता. आजही, आमच्यात साशंकतेचे व िव ेषाचे िवष ओतून आ हाला एकमेकापंासून 
फोडण्याचा यत्न ते करीत आहेत. परंतु संयु  रा टर्संघ संघिटतच राहील, काहीही झाले तरी त्यात फूट 
पडणार नाही हे मी आपणा सवार्ंना खातर्ीपूवर्क सागंू इिच्छतो. त्या माझ्या िव ासात आपणा सवार्ंच्या 
भावनाचें ितिंबब उमटलेले आहे हे मला मािहत आहे.’ 

 
परंतु अध्यक्ष रुमन हे बोलत असतानाच त्याच्याच शासनातील काही मंडळी संयु  रा टर्संघात 

फूट पाडण्याच्या िदशनेे कायर् वण झाली होती. संयु  रा टर्संघाच्या ऐक्याला पिहला तडा सान ािन्स को 
येथे भरले या पिह याच पिरषदेत गेला. अजिटनाला पिरषदेला आमंितर्त करावयाचे की नाही व त्या 
रा टर्ाला संयु  रा टर्संघाचे सद यत्व ावयाचे की नाही ही मतभेदाचा मुख्य मु ा होता. ि िटश व 
अमेिरकन ितिनधी अजिटनाच्या वतीने जोरदार िशफारस करीत होते, तर सोिवएत ितिनधी मोलोतोव 
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याचा अजिटनाला सद यत्व देण्याच्या तावाला िवरोध होता. परंतु संयु  रा टर्संघात तोपयत एक 
वगेळा अँग्लो-अमेिरकन गट तयार झालेला होता. त्यामुळे अजिटनाला सद यत्व िमळाले. 

 
यानंतर नऊ मिहन्यानंी फे ुवारी १९४६ मध्ये, अमेिरकन सरकारने ‘ लू बुक ऑन अजिटना’या 

शीषर्काखाली एक अिधकृत अहवाल िस  केला. त्यात िस  झाले या कागदपतर्ाचं्या पुरा यावरून 
अजिटना सरकारचे नाझी फािस ट वरूप िनिर्ववादपणे प  होत होते. संयु  रा टर्ाचं्या यु यत्नानंा 
सुरंुग लावण्याच्या हेतूने हेरिगरी व घातपात करण्याकिरता अजिटना सरकारने शतर्ूशी हातिमळवणी केली 
होती, व नाझी नेते व संघटना यानंी अजिटनातील हुकुमशाही गटानंी अजिटनात फािस ट राजवट 
थािपत करण्याकिरता पूणर् सहकायर् िदले होते. ॲिक्सस रा टर्ाचंी अजिटनातील औ ोिगक व यापारी 

श ी अक्षुण्ण राखण्याकिरता आिर्थक बाबीत त्या सरकारने ॲिक्सस रा टर्ानंा सवर्तोपरी मदत केली होती. 
जमर्नीकडून त्यानंी श ेही िमळिवली होती. [१४ ऑग ट १९४३ रोजी अजिटनाचा मायगेर्शन िमिन टर डॉ.सािन्तयागो ए . 
पेरा ता याने त्याचं्या सरकारच्या वतीने कँिडनेिवयन रा टर्ातंील सुमारे १००० युरोपीय फािस ट नेत्यानंा व कु िस  पचंम तंभीयानंा अजिटनात 
नेहमी किरता थाियक होण्यास अिधकृतपणे आमंितर्त केले. ते सवर् लोक हणजे युरोपातील िति त मंडळी अस याने ते अजिटनात थाियक 
झाले की अजिटनातील ी-पुरूषाशंी त्याचें िववाह होतील आिण त्यामुळे अजिटनाच्या वािंशक े त्वाला उ ेजन िमळेल असे अजिटना सरकारचे 
मत अस याने त्यानंा तेथे थाियक होण्याब ल आमंतर्ण अजिटना सरकारने पाठिवले असे पेरा ताने उघडपणे सािंगतले.] 
 

अजिटना सरकारला संयु  रा टर्संघाचे सद यत्व देण्याकिरता अमेिरका व ि टन यानंी केलेली 
जबद त िशफारस व त्याकरीता िदलेला लढा हणजे जगातून फािसझमचे पूणर्पणे िनमूर्लन करण्याच्या 
संयु  रा टर्संघाच्या मूलभतू नीतीशी उघडउघड तारणा होती. फािसझमचे उ ाटन करणे तर दूरच, 
उलट अजिटनाला संयु  रा टर्संघात जबरीने थान देऊन अमेिरका व ि टन यानंी फािसझमला खतपाणी 
मातर् घातले. ‘रिशया ती कडक धोरण’ या त्याचं्या न या नीतीचाच तो एक अिव कार होता. त्यानंतरच्या 
काळात त्या सरकाराचं्या पररा टर् धोरणाचे ते एक मुख सूतर् बनणार होते. [अशीच पिरि थती त्याकाळी इटलीतही 
होती. तेथे, सोिवएतिवरोधी पोिलश सेनापती लािद लाव अँडसर् याच्या नेतृत्वाखाली दोन लक्षाचे पोिलश फािस ट ल कर पोसले जात होते. त्या 
ल करावर देखरेख ि िटश ल करी अिधकाऱ्याचंी होती व त्या ल कराचा खचर्ही ि िटश ितजोरीतून केला जात होता. ‘इटलीतील पोिलश 
ल करासंबधंीची सत्यकथाही अत्यंत ल ा पद व गहर्णीय आहे; त्या पोिलश सैिनकानंा केवळ श ा े िदली जात आहेत असे न हे तर अत्यंत 
काटेकोरपणे ल करी डावपेचाचें अ ावत िशक्षणही त्यानंा देण्यात येत असून, पोलंड पुन्हा फािस टाचं्या ता यात घेण्याकिरता व सोिवएत संघावर 
ह ा करण्याकिरता त्यानंा अगदी सुस  ठेवण्यात येत आहे, अशी बातमी हबर्टर् मथॅ्यजू याने ४ फे ुवारी १९४६ रोजी न्ययूॉकर्  टाई सला पुरिवली 
होती. 

 
जनरल अँडसर्च्या फािस ट पोिलश ल कराचे गु  हेर अगदी प तशीरपणे हेरिगरी व घातपात करण्याकिरता व ज्यिूवरोधी ह े 

आयोिजत करण्याकिरता पोलंडमध्ये पाठिवण्यात येत होते. या हेरानंी संघिटत केले या पोिलश पचंम तंभीयानंी, वतःच्या मागर्दशर्नाखाली, 
१९४५ मध्ये, सुमारे २००० मुख पोिलश उदारमतवादी, कामगार संघटना-नेते व सरकारी अिधकारी याचं्या हत्या के या. पोिलश सरकारी 
अिधकाऱ्यानंी नंतर पकडले या अँडसर्च्या त्या अनेक हेराजंवळ व दहशतवा ाजंवळ ि िटश गु हेर खात्याची पिरचय पतेर् होती हे नंतर 
त्याचं्यािवरु  चालिवण्यात आले या न्यायालयीन चौकशीत िस  झाले.] 

 
यु ो र काळात संयु  राषटर्संघाच्या मूलभतू तत्वाचंी त्या रा टर्ानंी केलेली पायम ी उघडपणे 

त्ययाला आली ती, सवार्त घातक व भयानक शतर् ू हणून ज्याच्यािवरु  त्यानंी नुकताच ाणपणाने लढा 
िदला होता त्या जमर्नीबाबत त्यानंी चालिवले या धोरणात! सवर् जमर्न ल कराचे िवसजर्न करण्यात यावे, 
जागितक शातंतेिवरु  ज्यानंी अत्याचार व गुन्हे केले असतील त्या सवर् जमर्न अिधकाऱ्यानंा िशक्षा करण्यात 
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या या, जमर्नीच्या यु क्षमतेचा पूणर् नायनाट करण्यात यावा व जमर्नीतील नाझीवादाचे समूळ उ ाटन 
करण्यात याव ेअशा तरतुदी या टा व पॉ डॅम करारानंी करण्यात आ या होत्या. परंतु या सवर् महत्वाच्या 
िनणर्यानंा अमेिरका व ि िटश या  जमर्न देशात अमेिरकन व ि िटश सरकारानंी मूतर् वरुप िदले नाही. 
 

नाझी ल कराच्या िबनशतर् शरणागतीनंतर बरेच मिहने उलटून गे यानंतरही जवळजवळ पाच लक्ष 
गणवशेधारी जमर्न सैिनक ि िटश या  जमर्न के्षतर्ात पूवीर् माणेच श स  होते, तर अमेिरका या  जमर्न 
के्षतर्ात अमेिरकन ल करी अिधकारी, ‘कामगार सेवा तुक ात कामाला माणसे पािहजेत या िनिम ाने 
हजारो फािस ट पोिलश, युगो लािवयन व युकेर्िनयन सैिनकाचंी भरती करून त्यानंा श ा े व अन्य 
सािहत्य पुरवीत होते. ३ फे ुवारी १९४६ रोजी न्ययूॉकर्  टाई सला पाठिवले या एका खिलत्यात रेमंड 
डािनएल याने अशी बातमी कळिवली होती की अमेिरका या  जमर्न के्षतर्ात सुमारे १७००० पोिलश सैिनक 
अमेिरकन ल करात आहेत, सुमारे १०००० युगो लाव आहेत व ‘रॉयल युगो लाव’ ल कर हणून संघिटत 
होऊन त्यानंी युगो लािवयाचा पूवीर्चा राजा पीटर याच्या ती िन ेची शपथ घेतली आहे’. अमेिरकन 
सैिनकाचें गणवषे घातले या पोिलश सैिनकापैंकी बहुसंख्य सैिनक हे यु काळात पूवर् आघाडीवर जमर्न 
नाझी ल कराबरोबर रिशयािवरु  लढलेले सैिनक होते आिण ते बहुधा सवर्च नाझींच्या इतकेच क र ज्यू व 
रिशयािवरोधी आहेत, अशीही मािहती डािनएलने आप या त्या बातमीपतर्ात िदली होती. 

 
रिशयािवरु च्या भावी यु ात सामथ्यर्संप  हणून बहुमोलाचा ठरणारा एक भरवशाचा बालेिक ा 

हणून ितगामी जमर्नीचे पुनरु ीवन करण्याच्या अँग्लो-अमेिरकन नीतीची, फािस ट ल कर पोसून सुस  
राखणे ही एक महत्वाची बाजू होती. पिह या महायु ानंतरही त्या रा टर्ानंी अशाच धोरणाचा अवलंब केला 
होता. जमर्न उ ोग संघ व एकािधकार, आिण फािस ट ल करी दले िटकवनू धरणे हा अँग्लो-
अमेिरकनाचं्या सोिवएतिवरोधी धोरणाचाच अिव कार आहे अशी िनःसंिंदग्ध टीका त्यासंबधंी रेड टार या 
सोिवएत िनयतकािलकाने त्याकाळी केली होती. 

 
१९४५–४६ या काळात िसनेटच्या िमिलटरी अफेअसर् किमटीच्या यु स ता उपसिमतीचा अध्यक्ष 

िसनेटर हाल ए . िकलगोर याने, जमर्न उ ोगसंघ यंतर्णा न  केली जाण्याऐवजी पुन्हा उभारली जात 
आहे असे सागंून त्यािवरु  वारंवार धोक्याचा इशारा िदला होता. अमेिरकन ल करी शासनाच्या 
िनयंतर्णाखाली असले या जमर्न देशातील जमर्न उ ोग संघ व परदेशी मालम ा याचं्या चौकशी 
िवभागाचा संचालक कनर्ल बनार्ड बनर् टीन यानेही, िडसबर १९४५ मध्ये, िकलगोर सिमतीपुढे साक्ष िदली 
ते हा जमर्न उ ोग स ाट आ . जी. फाबन याच्या अमेिरका या  जमर्न के्षतर्ातील औ ोिगक यु  यंतर्णेचा 
८७ ट े  भाग आजही अक्षणु्ण आहे असे प  िनवदेन केले होते. तसेच, तट थ रा ातंील जमर्न मालम ेचा 
शोध घेण्याच्या कायार्त सोिवएत संघाला सहभागी न करण्याचे हेतुपुर सर यत्न अमेिरका व गेर्ट ि टन 
करीत आहेत अशी प  कबुली, िकलगोर सिमतीपुढे िनवदेन करताना बनर् टीनचा उ रािधकारी रसेल 
िनक्सन याने २५ फे ुवारी १९४६ रोजी िदली होती. तशा चौकशीत सोिवएत संघाला सहभागी होऊ 
िद यास पेन, पोतुर्गाल, ि वत्झलड, वीडन व अजिटना या रा टर्ाचं्या सरकाराचें फािस ट ितगामी 
वरूप उघडे पडले असते व त्या राजवटींशी दो त रा टर्ाचें िनगिडत असलेले िवशषे िहतसंबंध व त्याचंी 



 

अनुकर्मिणका 

त्या फािस ट राजवटींशी असलेली हातिमळवणीही प  झाली असती असे सागंून, ि िटश व अमेिरकन 
अिधकारी त्याचं्या जमर्न या ी देशात हेतुपुर सर जमर्न उ ोगसंघ-यंतर्णा पोसत आहेत असे प  
िनवदेन रसेल िनक्सन याने केले. दर यान १९४६ मध्ये युिनक व ँ कफटर् येथे आ . जी. फाबनच्या भाग 
भाडंवलाचा भाव ६८ पासून १४२ ½ पयत चढला. 

 
१ मे १९४६ रोजी रेिडओवरून बोलताना माजी अथर्मंतर्ी हे ी मागनथाऊ याने जमर्नीबाबत 

अमेिरकन पररा टर् खात्याने चालिवले या धोरणाचा ती  श दात िध ार केला. जमर्नीची यु क्षमता न  
करण्याचा थोडाही यत्न ि टन व अमेिरका या  जमर्न के्षतर्ात केला जात नाही हे िनःसंिदग्धपणे कबूल 
करून तो पुढे हणाला–‘ि बेक, या टा व पॉ डॅम येथे दो त रा टर्ानंी आखलेला कायर्कर्म पररा टर् मंतर्ी 
िबनस यानंा पूणर्पणे उधळून लावायचा आहे की काय हे मला अजून प  झालेले नाही. पॉ डॅम करार 
फाडून फेकून देण्याचे जर िबनस यानंी ठरिवले असेल तर मला एकच गो  सागंावीशी वाटते ती ही की तसे 
करण्याने हसार्य येथील घातक चुकाचंीच पुनरावृ ी करून आपण ितसऱ्या महायु ाची तयारी करून 
ठेवीत आहोत.’ हे ी मागनथाऊ याचे हे व य हणजे संभा य यु ाच्या धोक्याचा प  इशाराच होता. 

 
६ स बर १९४६ रोजी अमेिरकन पररा टर् मंतर्ी जे स ए . िबनस याने जमर्नीतील टटगाटर् शहरी 

केले या एका भाषणात जमर्नीबाबतचे नवे अमेिरकन धोरण िवशद केले. त्यानंतर चारच िदवसात ँ कफटर् 
येथील जमर्न उ ोगधं ाचं्या भाग भाडंवलाचे भाव सरासरी १० टक्क्यानंी व बकँाचें भाग भाडंवलाचे भाव 
सुमारे ३० टक्क्यानंी वाढले. पाि मात्य रा टर्ानंी यापले या जमर्न के्षतर्ातून हावयाची वसूली अमेिरका 
पूणर्पणे र  करील व रिशया या  जमर्न के्षतर्ाला काटशह हणून सामथ्यर्संप  पि म जमर्नीची पुनउर् भारणी 
करण्याचा अमेिरका व गेर्ट ि टन याचंा प ा िनधार्र आहे असाच अथर् िबनसच्या भाषणाचा जमर्न यापारी व 
उ ोगपती लावीत आहेत, [िबनसच्या नीतीच्या समथर्कातं सवार्त उत्साही व प व ा समथर्क होता तो जमर्नीचा पोटॅश स ाट व कापड 
उ ोगपती अन ड रेशबगर्. १९२१–२२ च्या सुमारास जनरल मकॅ्स हॉफमनचा िव ासू मदतनीस हणून काम केलेला, िहटलर व रोझेनबगर् याचंी 
पिहली भेट घडवून आणणारा व नाझी पक्षाला भरपूर आिर्थक पािंठबा देणारा हाच तो रेशबगर् होता. नाझी राजवटीत २० कोटी डॉलसर्च्या 
मालम ेचा तो मालक बनला होता. दुसऱ्या महायु ानंतर अमेिरका या  जमर्न के्षतर्ात टानर्बिर्गज िकनाऱ्यावर त्याच्या िवशाल व समृ  इ टेटीवर 
तो ऐषारामात राहात होता. ि टन, ान्स, जमर्नी व अमेिरका याचंी औ ोिगक व ल करी युती हावी अशी िशफारस करणारी खाजगी पतर्के मुख 
अमेिरकन या ी-अिधकाऱ्यानंा पाठिवण्याकिरता तो िनयमीतपणे िस  करी. सोिवएत संघािवरु  अँग्लो-अमेिरकन सरकारे योजीत असले या 
यु ाकिरता व सामथ्यर्संप  जमर्नीच्या पुनउर् भारणीरकिरता रेशबगर्ने जोमाने चार मोहीम आरंभली आहे असे वृ  ओ हरसीज न्यजू एजन्सीने १३ 
माचर् १९४६ रोजी िदले होते. राज ासादासारख्या भ य अशा त्याच्या िनवास थानी यु ानंतर एक अमेिरकन वातार्हार त्याची मुलाखात घेण्यास 
गेला असता रेशबगर्ने त्याला एकाएकी िवचारले, ‘जॉजर् कसा काय आहे? ठीक आहे ना तो ?’ कोणत्या जॉजर्ब ल तो इतक्या आपुलकीने िवचारतो 
आहे हे त्या वातार्हाराला साहिजकच कळले नाही. त्याने तसे िवचारताच उ रादाखल रेशबगर् उ गारला, ‘ हणजे काय? अहो, जॉजर् हणजे 

तुमचा जॉजर् माशर्ल–तुमचा चीफ ऑफ टाफ! एके काळी तो व मी अगदी िनकटचे िमतर् होतो.’] असे एडिवन हाटर्िरच याने ११ 
स बर १९४६ रोजी न्ययूॉकर्  िटर् यनूला कळिवले होते; तर पॉट डॅम व या टा करारानंा मूठमाती देणारे 
व य हणून ँ कोच्या पेनमध्ये िबनसच्या भाषणाचे वागत होत आहे असे ह टर्चा परदेशी वातार्हार 
कालर्  वॉन वगेाँ याने कळिवले. 
 

जानेवारी १९४७ मध्ये जे स ए . िबनसच्या जागी पररा टर् मंतर्ी हणून जॉजर् सी. माशर्लची िनयु ी 
झाली. अथार्  त्या बदलामुळे अमेिरकेच्या जमर्नीसंबंधीच्या धोरणात काही बदल झाला असे नाही. उलट, 



 

अनुकर्मिणका 

माचर् व एि लमध्ये मा को येथे ब ा चार रा टर्ाचं्या पररा टर् मंत्र्याचं्या झाले या पिरषदेत जमर्नीशी 
करावयाच्या शातंता करारासंबधंी झाले या चचच्या वळेी अमेिरकेच्या त्या न या पररा टर् सिचवाने सोिवएत 
संघा ती अितशय आडमुठी व आकर्मक भिूमका राखली. 
 

चार ब ा रा टर्ातं पर पर तडजोड होऊन लवकरच शातंता कराराच्या, अटी सवर् संमतीने िनि त 
होतील अशी आशा टािलनने यि शः त्याच्याजवळ य  के याचे, माशर्ल याने अमेिरकेला परत 
गे यानंतर रा टर्ाला उ ेशून रेिडओवरून केले या भाषणात सािंगतले. परंतु त्यापाठोपाठच, कोणत्याही 
तडजोडीकिरता थाबंण्याची अमेिरकेची तयारी नाही, जी कोणती कायर्वाही करावयाची ती िवनािवलंब 
केली गेली पािहजे असेही त्याने घोिषत केले. 

 
काही िदवसातंच उपपररा टर् सिचव डीन ॲिचसन याने माशर्लच्या िवधानाचा अथर् िवशद करून 

सािंगतला. क्ली हलंड (िमिसिसपी) येथे डे टा कौिन्सलपुढे अध्यक्ष रूमनच्या वतीने भाषण करताना ८ मे 
रोजी ॲिचसन हणाला–‘जमर्नी व जपान या दोन रा टर्ावंरच युरोप व आिशया या खंडाचें पुनरुत्थान 
अवलंवनू अस याने त्या रा टर्ातंील उ ोगधं ाचं्या पुनउर् भारणीच्या योजनानंा आपण वगेाने चालना िदली 
पािहजे. जमर्नीसह युरोपच्या पुनरु ीवनाकिरता जी कोणती पाऊले उचलणे शक्य आहे ती, त्याकिरता 
चार ब ा रा टर्ातं एकदम होण्याची वाट न पाहता आपण ताबडतोब उचलली पािहजेत.’ 

 
लाल ल कराच्या घणाघाती आघाताखंाली बिर्लन कोलमड याला व जमर्न ल कराने 

शरणागतीच्या करारावर वाक्षऱ्या के याला जवळजवळ दोन वष उलटली होती. परंतु तरीही जमर्नीशी 
शातंता करार होऊ शकला न हता. तत्त्वतः, जमर्नी व संयु  रा टर्े यातं अजूनही यु  पिरि थतीच चालू 
होती. 

 
दूरपूवतही, जपानने सुमारे १५ वष चालू ठेवले या यु ाचा, जपानच्या शरणागतीबरोबर शवेट 

होऊनही शातंता थािपत झालेली न हती. १९४७ च्या वसंतात चीनमध्ये र रंिजत यादवी यु ाचा भडका 
उडाला होता. आिण जमर्नी माणेच चीनमध्येही रिशया ती कठोर नीती पत्करून तेथील ल करवा ानंा व 
ितिकर्यावा ानंा पािंठबा देण्याचे धोरण अमेिरकन सरकार चालवीत होते. 

 
टोिकओने शरणागती पत्कर यानंतर, चीनमध्ये, सुमारे सात लक्ष सैिनकाचं्या कोिमन्टागं 

तुक ानंा िशक्षण देऊन श स  करण्यास अमेिरकेने ारंभ केला होता. यािशवाय ५० हजार कोिमन्टागं 
पोिलस सैिनकानंा अमेिरकन अिधकाऱ्यानंी िशक्षण देऊन श े पुरिवली होती व अमेिरकन ल करी 
स ागाराचं्या देखरेखीखाली पाच वायुदल-अिधकारी– िशक्षण कदर्ासंह एकूण २७ ल करी िशक्षण 
सं था चीनमध्ये थािपत करण्यात आ या होत्या. चीनमधील लोकशाही भावना िचरडून टाकण्याकिरता 
जनरिलिसमो चगँ-काय शकेने अत्यंत कूर्र अशी मोहीम सुरू केली ते हा त्याचे ४ लक्ष ८० हजार सैिनक 
[संपूणर् दुसऱ्या महायु काळात अमेिरकन ल कराने िशक्षण देऊन श स  केले या िचनी ल करापेक्षा हे ल कर दुपटीने मोठे होते.] 
अमेिरकेच्या वायुदलाने उ र चीन व माचुंिरया येथे आणून सोडले. अमेिरकन वायुदलाच्या त्या 



 

अनुकर्मिणका 

कायर्वाहीकिरता अमेिरकेने तीस कोटी डॉलसर् खचर् केले, व पॅिसिफकमधील बेटाकंडून जा तीची 
अमेिरकन श ा े िवकत घेण्याकिरता चगँ-काय शकेला साठ कोटी डॉलसर्चे कजर् मंजूर केले. १९४७ 
पयत अमेिरकन सरकारने ४०० कोटी डॉलसर्ची मदत व यु सािहत्य कोिमन्टागं राजवटीला पुरिवले. 
चीन–जपान यु काळात अमेिरकेने चीनला केले या एकूण दर् य सहा यापेक्षा ही र म िकतीतरी मोठी 
होती. 

 
१९४७ च्या वसंतातील चीनमधील घटना हणजे .ू डी. लेसी याने २६ नो हबर १९४५ रोजी 

हाऊस ऑफ िर ेझेन्टेिट हमध्ये केले या भाषणावरील जणू एक दुदवी िश ामोतर्ब होते. रुमन शासनाने 
रूझवे टच्या चीनसंबंधी नीतीचा पिरत्याग केला आहे असा आरोप करून अमेिरकेच्या न या नीतीमुळे 
चीनमध्ये यादवी यु  अपिरहायर् ठरत आहे हे डी. लेसीने प  केले. आप या त्या भाषणात तो हणाला, 
‘उ र चीनमध्ये सा यवादिवरोधी तळ थािपत करण्याकिरता जर अमेिरकेने आप या सामथ्यार्चा पािंठबा 
देणे सुरू ठेवले तर त्या नीतीचे अपिरहायर् ते पिरणाम साहिजकच होतील. सवर् जनतेकिरता शातंता व 
वयंशासन ा ह ाला मान्यता देणे या तत्वाशी ती नीती सुसंगत नाही. आिशयाचे अिनयंितर्त शोषण करू 
इिच्छणाऱ्या अमेिरकेच्या अत्यंत ितगामी अशा ब ा उ ोगपतींची ती नीती आहे. अमेिरकेची ती डॉलर–
सा ाज्यवादाची नीती आहे. जगाला न या महायु ा ती नेणारे ते धोरण आहे. यावळेचे हे महायु  
पॅिसिफकमधील आप या िवशाल यु तळावरून, यु खोरीचे िनमूर्लन न केले या जपानवरून, व उ र 
चीनमध्ये आपण थािपत केले या सा यवादिवरोधी तळावरून सोिवएत संघािवरु  चालिवलेले ते यु   
असेल.’ तसेच, ‘भावी यु ात पेन माणे चीनचा उपयोग करता यावा याची तयारी आपण करीत आहोत’ 
असा प  इशारा रेनॉ ड आिण िहचकॉक या काशन सं थाचंा उपाध्यक्ष ँ क टेलर याने आप या चीन 
दौऱ्यानंतर िदला होता. 
 

दुसऱ्या महायु ानंतर चीनमध्ये जशी िबकट पिरि थती उ भवली तशीच पिरि थती जपानी 
पकडीतून मु  झाले या मुख पॅिसिफक बेटातंही उ भवली. अमेिरकेने पुरिवले या यु सािहत्याच्या 
बळावर ि िटश व डच फौजानंी इंडोनेिशयातील वातंत्र्य चळवळ अत्यंत िनघृर्णपणे दडपून टाकली. 
िफिलपाईन्समध्ये यु काळात टोिकओने थािपत केले या कळसूतर्ी सरकारचा एक मंतर्ी मनॅ्युअल 
रोक्सास हा अमेिरकेच्या पािंठ याने िफिलपाईन्सचा अध्यक्ष हणून िनवडून आला व जनरल डग्लस 
मकॅाथर्र याने िदले या दर् यसहा याच्या व यु सािहत्याच्या बळावल त्याने िफिलपाईन्समधील 
फािस टिवरोधी चळवळ िचरडून टाकली. दिक्षण कोिरयात जपान्याशंी हातिमळवणी केले या कोिरयन 
पचंम तंभीयानंा अमेिरकन या ी–अिधकाऱ्यानंी तेथे उ  सरकारी पदावंर िनयु  केले, व तेथील 
ागितक गट व कामगार संघटक यािंवरु  मातर् कठोर कायर्वाही करण्यात आली. [१९४७ च्या वसंतात व डर् 
फेडरेशन ऑफ टर्डे युिनयन्सच्या एका िश मंडळाने कोिरयाला भेट िदली. त्यावेळी जपानी गणवेशधारी सैिनकानंी त्याचं्या वागताथर् पतर्के 
वाटणाऱ्या कोिरयन कामगारानंा बेशु  होईपयत कूर्र मारहाण केली. या काराने त्या िश मंडळाने दिक्षण कोिरयाचा आपला दौरा र  केला. 
‘दिक्षण कोिरयात कृित वण फािसझमचे दशर्न आ हाला झाले, आमच्या समक्ष कोिरयन कामगारानंा िनदर्यपणे मारहाण केली गेली, खु  
िश मंडळाचाही अपमान करण्यात येऊन सद यानंा धाकदपटशा करण्यात आला.’ असे त्या सद यानंी मागून सािंगतले.] 

 



 

अनुकर्मिणका 

एकंदरीत यु ो र काळात संपूणर् आिशया व युरोप खंडातं रिशया ती कठोर धोरणाचा अवलंब 
अिधकािधक जोमाने करण्यात आला, व िततक्याच सातत्याने ितगामी व फािस ट श ींना वाढत्या 
माणात ोत्साहन व पािंठबा अमेिरकन सरकारकडून िमळाला. तसेच, ॲिक्सस रा टर्ाचं्या झाले या दारुण 
पराभवानंतर न या दमाने फोफावणाऱ्या लोकशाहीवादी चळवळीिवरु  रूमन शासनाने उघडपणे, 
कठोर आिर्थक व राजनैितक कायर्वाही करून शतर्तु्वाचे धोरण चालिवले. 
 
रूमन िस ातं 

 
१२ माचर् १९४७ रोजी रुमन सरकारची रिशया ती-कठोर-धोरण नीती कळसाला पोहोचली. 

िरपि लकन तसेच डेमोकॅर्िटक पक्षाच्या मुख नेत्याशंी सवर् मु ाबंाबत सागंोपागं िवचारिविनमय के यानंतर 
व आव यक ती सवर् िस ता झा यानंतर, गर्ीक व तुकीर् सरकारानंा ४० कोटी डॉलसर्चे कजर् मंजूर 
करण्याची िवनंती करण्याकिरता अध्यक्ष रुमनने अमेिरकेच्या काँगेर्सपुढे, ऐितहािसक दृ ा अत्यतं 
दूरगामी पिरणाम करणारे भाषण केले, त्या कजार्चा उ ेश, रूमनने प  श दात उघड करून सािंगतला 
नसला, तरी अमेिरकेच्या त्या आिर्थक मदतीचा उ ेश युरोपातील बो शिेवझमच्या साराला व सोिवएत 
िव तारवादाला आळा घालणे हा होता, हे उघडच होते. 

 
गर्ीसला १९४६ पयत गेर्ट ि टनकडून मदत िमळत होती, परंतु यापुढे ती मदत चालू ठेवणे 

ि टनला अशक्य आहे; आिण, गर्ीसमधील सा यवा ाचं्या नेतृत्वाखालील हजारो सश  दहशतवा ाचं्या 
कारवायामुंळे गर्ीसच्या लोकशाहीवादी सरकारच्या अि तत्वालाच धोका िनमार्ण झाला असून सा यवादाच्या 
त्या संकटाला त ड देण्याकिरता गर्ीक सरकारला पािंठबा देण्याची तयारी व सामथ्यर् केवळ एक ा 
अमेिरकेत आहे. त्यामुळे अमेिरकेने गर्ीक सरकारला आव यक ती मदत केली पािहजे असे रुमनने 
आप या भाषणात सद यानंा आवजूर्न सािंगतले. [नाझींचा पराभव झा यानंतर गर्ीसमधील फािस टिवरोधी ितकार चळवळ 
िचरडून टाकून तेथे राजस ाक सरकार थािपत करण्याकिरता गर्ीक ितिकर्यावा ानंा ि िटश ल कराने सवर्तोपरी मदत केली. १९४६ मध्ये 
सेमूर े िदन या परदेशी वातार्हराने ि िटश व अमेिरकन पतर्कारासंह गर्ीसचा दौरा केला होता. गर्ीसमध्ये थािपत झाले या राजस ाक 
सरकारच्या वरूपाचे तपशीलासह वणर्न १६ स बर १९४६ रोजी न्ययूॉकर्  हेरा ड िटर् यनूला पाठिवले या एका खिलत्यात े िदनने केले होते. 
‘लोकशाही आिण हत्या एकच आहेत’ हे गर्ीक सरकारी अिधकाऱ्याचें एक आवडते घोषवाक्य होते. राजस ेला जनतेकडून होणाऱ्या वाढत्या 
िवरोधामुळे जनतेिवरु  दडपशाहीची कठोर मोहीम त्या सरकारने सुरू केली आहे, जनतेच्या मोठमो ा गटानंा अ  िमळू न देणे, संयु  
रा टर्संघाच्या मदत व पुनवर्सन शानाने चालिवलेली मलेिरयािवरोधी मोहीम हाणून पाडणे, हजार ना तुरंुगात डाबंणे, ह पार करणे असे कार 
िनत्य होत आहेत’ असे े िदनने कळिवले. उ र गर्ीसमध्ये वृ  माणसे, ि या व मुले यानंा छलिशिबरातं डाबंण्यात आले अस याचे े िदन व अन्य 
वातार्हारानंी वतः पािहले. त्या असहा य मंडळींची हेतुपुर सर उपासमार केली जात होती, ती एकाच उि ाने; की फािस टिवरोधी चळवळीत 
लढणाऱ्या त्याचं्या तरुण मुलानंी टेक ा व दऱ्याखंोऱ्यातूंन बाहेर पडून शरणागतीला व मरणाला िस  हावे. 

 
२० एि ल १९४७ रोरी िविलयम एल्. िशरर याने न्ययूॉकर्  हेरा ड िटर् यनूयध्ये कािशत झाले या एका लेखात हटले होते–‘ज्यानंा 

िचरडून टाकण्याकिरता आपण मदत केली पािहजे असे रूमन महाशय हणतात, ते गर्ीक गनीम खरोखरी कोण आहेत? ते मुळात संघिटत झाले 
ते जमर्नािंवरु च्या ितकार चळवळीत लढणारे देशभ  हणून. याउलट त्याचं्यािवरु  दंडात्मक कायर्वाही करीत असलेले व त्याकिरता आता  
रूमनच्या कायर्कर्मानुसार अमेिरकेची मदत िमळत असलेले गर्ीक राजस ेचे सैिनक मातर् पूवीर्चे पचंम तंभीय आहेत खे ाचंी सरसकट जाळपोळ 
करणे व देशभ  गर्ीकानंा हुडकून काढून त्याचंी हत्या करणे याकिरता याच गर्ीक तुक ाचंा उपयोग जमर्नानंी करून घेतला होता.’] 

 



 

अनुकर्मिणका 

अमेिरकेकडून िद या जाणाऱ्या कजार्चा उपयोग न ी कोणकोणत्या गो ींकिरता केला जाणार 
आहे हे रूमनने प पणे िवशद केले नसले तरी कजार्किरता काँगेर्सची मंजूरी मागताना गर्ीस व टकीर्मध्ये 
ल करी अिधकारी पाठवनू िनवडक गर्ीक व तुकीर् अिधकाऱ्यानंा िशक्षण देण्याची तरतूद करण्यात यावी, 
अशी मागणी रूमनने आप या भाषणात केली होती. 

 
रूमनच्या त्या संपूणर् भाषणात सोिवएत संघाचा कोठे नामो ेखही न हता. परंतु रूमनने 

केले या सूचना हणजे सोिवएत संघािवरु  ‘यु ाचे उघड आवाहन होय’ असे भा य त्या संबंधी िशकागो 
डेली न्यजूने केले होते. 

 
अध्यक्ष रूमनच्या सूचनानंा उ र हणून रा टर्ाला उ ेशून रेिडओवरून केले या आप या भाषणात 

अमेिरकेचा माजी उपाध्यक्ष हे ी वलेॅस १३ माचर् रोजी हणाला,––“सध्या आप यासमोर गर्ीक न हे तर 
अमेिरकन पेच संग उभा ठाकला आहे. जगातील गरजू जनतेला मदत करण्याचे आपले उि  आहे हे जर 
खरे तर अध्यक्ष व काँगेर्स यानंी संयु  रा टर्संघाची मदत व पुनवर्सन योजना का न ाय होऊ िदली? 
युरोपात बेघर झाले या लक्षावधी लोकानंा कोणतीच मदत आपण का करीत नाही? 

 
‘गर्ीस व टकीर्च्या लोकशाहीिवरोधी सरकारानंा मदत करून वातंत्र्याच्या आदशार्ला िंकवा 

कायार्ला आपण कसा हातभार लावणार आहोत? पिह या महायु ात टकीर् हे रा टर् आप यािवरु  लढले; 
तर दुसऱ्या महायु ात संयु  रा टर्ानंा कोणत्याही कारे मदत करण्याचे त्या रा टर्ाने प पणे नाकारले. 
एवढेच न हे तर, जमर्नी व दो त रा टर्े या दोहोकडून टकीर्ने आप या पदरात लाभ पाडून घेतला. त्या 
रा टर्ाच्या तट थतेमुळेच वाजवीपेक्षा अिधक मिहने यु  लाबंले. 

 
‘एका वषार्पूवीर् फु टन (िमसूरी) येथे िवन् टन चिर्चल यानंी राजनैितक के्षतर्ात सोिवएत संघािवरु  

आकर्मक पिवतर्ा घेतला जावा असे आवाहन केले. चिर्चल याचं्या त्या सूचनेला मूक मान्यता देऊन, ि िटश 
साधनसामुगर्ीचा उपयोग करून घेऊन सोिवएत संघािवरु  लढा देण्याच्या धोरणाला रूमनने आप याला 
बाधूंन घेतले आहे. पण त्या धोरणाची िदवाळखोरी आता प  झाली असून ि टनच्या त्याबाबतच्या 
असहा यतेब लही शकंा उरलेली नाही. ि टन ज्याबाबत पूणर्पणे असमथर् व अपयशी ठरले अस याचे 
उघड झाले आहे, नेमकी तीच जबाबदारी रूमन महाशय आता आप या िशरावर घेऊ पाहात आहेत.’ 

 
रूमनच्या सूचना मान्य करणे हणजे रूझवे टच्या धोरणानंा पूणर्पणे ितलाजंली िद यासारखे 

होणार असून त्यामुळे जागितक शातंतेला गंभीर धोका िनमार्ण होईल असा प  इशाराही वलेॅसने आप या 
त्या भाषणात िदला. तो हणाला––‘संपूणर् जगात पूवर्पि म लढा सुरू झा याची घोषणा रूमन 
महाशयानंी करणे हणजे आपण अंितम यु ाची तयारी करीत आहोत असे सोिवएत नेत्यानंा बजावणे 
असाच त्याचा अथर् आहे. पण यु  कोणालाच नको आहे. शातंतेकिरता आव यक ते यत्न व कायर्वाही 
करण्यात आपण अपयशी ठरलो तरच पुन्हा यु  भडकेल. रूझवे ट याचं्या िवचाराचंी हीच िदशा होती. 
पुढील िप ानंा शातंता व समृ ी लाभावी याकिरता त्याचंी धडपड होती. त्यानंतर आता दोन वषही 
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उलटली नाहीत तर अध्यक्ष रूमन पुढील िप ाकंिरता दुःख दािरद्र्य व यु  याचंी तरतूद करीत आहेत. 
भीतीच्या शतकाला जणू ते आमंतर्ण देत आहेत. पण अजूनही वळे गेलेली नाही. योग्य व आव यक ते 
यत्न झा यास भीतीच्या शतकाऐवजी, येते शतक हे अमेिरकेचे व न साकार करणारे शतक ठरू शकेल 
मला खातर्ी आहे.’ 

 
न याने घोिषत झाले या रूमन िस ातंावर सडकून िटका करणाऱ्या वलेॅसचा आवाज अमेिरकेत 

ऐकू येत असतानाच, त्या िस ातंाचे सहषर् वागत करणारा एक पिरिचत आवाज त्याचवेळी संपूणर् 
इंग्लंडमध्ये घुमला. तो आवाज होता िवन् टन चिर्चलचा. एक वषार्पूवीर् फु टन येथे त्याने ितपािदले या 
सोिवएतिवरोधी कायर्वाहीला व गर्ीसमधील फािस ट चळवळ दडपण्याच्या त्याच्या सरकारने पूवीर् 
अवलंिबले या नीतीला पूणर् समथर्न, अध्यक्ष रूमन यानंी केले या सूचनामुंळे िमळाले आहे असे एि लच्या 
ारंभी त्या माजी ि िटश धानमंत्र्याने मो ा हषर्भराने जाहीर केले. एवढेच न हे तर त्याचे ते मत त्याने, 
लाईफ व न्ययूॉकर्  टाई स यात िस  केले या दोन लेखातं अगदी िनःसंिदग्धपणे जगापुढे माडंले. 
‘१९४४–४५ मध्ये, गर्ीस संबंधीच्या धोरणात मी एकाकी पडतो की काय असे मला वाटले होते. पण त्यावळेी 
जी नीती मी िनि त केली होती तीच नीती आज दोन वषार्नंतर, त्या नीतीच्या उपयु तेब ल खातर्ी पटून, 
अमेिरकन सरकार अवलंबीत आहे ही माझ्या दृ ीने एक मोठीच समाधानाची बाब आहे’ असे भा य त्या 
अमेिरकन धोरणाबाबत चिर्चलने आप या लेखात केले होते. 

 
अध्यक्ष रूमनने केले या सूचनानंा िसनेटमध्ये काही सद यानंी खर िवरोध केला. गर्ीसला 

ावयाच्या मदतीचे काम संयु  रा टर्संघाकडे सोपवाव ेयाकिरता िसनेटर क्लॉड पेपर व िसनेटर ग्लेन 
एच्. टेलर यानंी यत्न केले. पण गर्ीस व टकीर् यानंा ४० कोटी डॉलसर्चे कजर् मंजूर करणारे िवधेयक 
अमेिरकन िसनेटने, ६७ िवरु  २३ मतानंी २२ एि ल १९४७ रोजी पािरत केले. त्या पाठोपाठ, बरीच उलट 
सुलट चचार् होऊन, ९ मे रोजी त्या कजार्ला मंजूरी हाऊस ऑफ िर ेझेन्टेिटवनेही िदली. 

 
त्या िवधेयकाला काँगेर्सने िदले या त्या मान्यतेब ल न्ययूॉकर्  टाई सने िलिहले––‘ रूमन याचं्या 

या कायर्कर्मात ‘यु ाची अघोिषत घोषणा’ दडलेली आहे, व तसाच त्याचा अथर् सोिवएत संघ करील.’ पण 
अशा आशयाची भाषणे एकीकडे ऐकू येत असताच, न्य ू हॅ पशायरचा िरपि लकन ितिनधी चे ट ई मेरो, 
याने उघडपणे सोिवएत संघाला उ ेशून आ हान िदले. तो हणाला––‘त्यानंी (सोिवएत संघाने) या 
कायर्कर्माचा हवा तो अथर् लावावा. या आमच्या कायर्वाहीमुळे रिशया यु ाला वृ  होणार असेल तर 
आमचा नाईलाज आहे. त्याबाबत आपण काही करू शकत नाही.’ 

 
पिह या यु ो र काळा माणे याही वळेी, १९४७ मध्ये सुरू झालेले बो शिेवझमिवरोधी धमर्यु  

केवळ राजकीय हेतूने सुरू झालेले न हते. १९१८ मध्ये ह तके्षपाचे यु  चालिवण्यामागे दो त रा टर्ाचंा 
मुख हेतू होता तो हणजे रिशयाच्या अमाप िनसगर् संप ीचा ताबा िमळवणे. आता १९४७ मध्ये भमूध्यसागर 
िकनाऱ्यावर बो शिेवझमिवरु  बालेिक े उभारण्याची मागणी जे हा काही अमेिरकन िहतसंबंधी करीत 
होते त्यावळेी त्याचें डोळे िखळले होते ते मध्यपूवतील असीम खनीज तेल भाडंरावर! ‘इथे पेटर्ोिलयमचा 
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वास येत आहे’ या बोिरस सािवन्कोवने अनेक वषार्पूवीर् उ ारले या श दाचंा ितध्वनी जणू काँगेर्सच्या त्या 
भ य सभागृहात गर्ीस संबधंीच्या त्या िवधेयकाच्या चचच्या वळेी िननादत होता. ‘जागितक तेल उत्पादनाचे 
कदर् कॅिरिबयन आखाताकडून मध्यपूवला पिर्शयन आखाताच्या के्षतर्ाकडे सरकत आहे’ हे १९४४ च्या 
अहवालात अमेिरकेच्या गृहखात्याने केलेले भा य त्या दृ ीने सूचक आहे. 

 
दुसऱ्या महायु ाच्या अखेरच्या पवार्त मध्यपूवत खिनज तेल उत्पादनाला भाडंवल पुरवनू त्यावर 

िनयंतर्ण थािपत करण्यात अमेिरकन कंपन्यानंी भरघोस यश िमळवले होते. ‘सवार्िधक खिनज तेल 
उत्पादनक्षमता असलेले सौदी अरेिबया हे मध्यपूवतील रा टर् सवर् वी अमेिरकेच्या हातातील बाहुले असून ते 
मध्यपूवतील अमेिरकन िहतसंबंधाचंा कदर्िंबदू बनले आहे’, अशी बातमी न्य ू िरपि लकने २४ माचर् १९४७ 
रोजी त्याचं्या अंकात िदली होती. सौदी अरेिबयाचा राजा इ न सूद याच्याकडून अमेिरकन ऑईल कंपनीने 
सौदी अरेिबयाच्या ४ लक्ष ४० हजार चौरस मलैाच्या देशातील खिनज तेलाचे अिधकार िमळवनू घेतले 
होते. त्या देशात कमीत कमी वीस अ ज बरेॅल खिनज तेलाचे साठे असावेत असा अंदाज होता. हा साठा 
संपूणर् अमेिरकेतील ात खिनज तेल सा ापेक्षाही मोठा होता. १९४७ च्या वसतात, दाहरान येथील 
अमेिरकन तेल उत्पादन कदर्ातून दररोज २० हजार बरेॅल तेल िनघत होते; व त्यावर राजा इ न सूद याला 
रोजची ४०,००० डॉलसर्ची रॉय टी िमळत होती. एि ल १९४७ मध्ये, तेथून भमूध्यसागरा यत जाणारा 
टर्ान्सअरेिबयन नळमागर् तयार करण्याची १० कोटी डॉलसर्ची कंतर्ाटे अरेिबयन-अमेिरकन ऑईल कंपनीने 
िदली होती. 

 
गर्ीस व टकीर् या रा टर्ानंा ावयाच्या कजार्ला मंजूरी मागताना रूमनने केले या भाषणावर भा य 

करताना २४ माचर् १९४७ रोजी टाई स या िनयतकािलकाने हटले होते––‘त्या भाषणात (अध्यक्ष 
रूमनच्या) मो ा आवशेाने उघड उ ेख झाला तो गर्ीसचा व टकीर्चा. परंतु त्या पाठीमागे कुजबुज ऐकू 
येत होती ती तेथील खिनज तेलाच्या महासागरासंबंधीची! 

 
ज्यावळेी अमेिरकन सरकार ऐितहािसक दृ ा अत्यंत महत्वाच्या ठरणाऱ्या त्या कायर्वाहीबाबत 

िनणर्य घेत होते, त्याचवळेी अमेिरकन तेल कंपन्याचं्या एका भावी गटानेही एक ऐितहािसक महत्वाचा 
िनणर्य घेतला. अमेिरकन व ि िटश सरकाराचं्या मूक संमतीने त्या कंपन्यानंी त्या खिनज तेल सा ाचे 
उत्खनन व उपयोग करून घेण्याकिरता अभतूपूवर् इतक्या मो ा माणावर एकामागून एक करार केले. 

 
टँडडर् ऑईल कंपनी या जगातील सवार्त मो ा तेल कंपनीकडे त्या गटाचे नेतृत्व होते; आिण 

त्या अती भ य योजना तयार करण्यात िंसहाचा वाटा होता तो खिनज तेलाबाबत आंतरार् टर्ीय दृ ीकोन 
ठेवणारा त्या कंपनीचा अध्यक्ष युजेन होलमन याचा. अत्यंत वादळी व अि थर राजकीय वातावरणाच्या त्या 
मध्यपूवर् के्षतर्ातून तेल उत्पादनाकिरता जेरेसी टँडडर् व त्याचं्या भागीदार कंपन्या ३० कोटी डॉलसर्पेक्षाही 
अिधक भाडंवल गुंतिवणार होत्या. ‘नवी लाकशाही! नवा यापार! जगात सा यवादाला आवर 
घालण्याकिरता अमेिरकेने सुरू केलेला नवा उपकर्म हणजे ल करी तळ, मदत व पुनरर्चना याकंिरता 
अमाप भाडंवलाची गुंतवणूक! त्या मोबद यात परदेशातं अमेिरकेतील उ ोगाकंिरता न याबाजारपेठा 
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िनि तपणे उपल ध होणार’ अशा मोठमो ा मथ यासंह २२ माचर्च्या ‘िबिझनेस वीक’ मध्ये लेख िस  
झाले होते ‘भाडंवल गुंतवणुकीला पूवीर् कधीही न हे इतकी खातर्ीपूवर्क संरक्षक हमी रूमन िस ातंाने 
िदली आहे. भाडंवल गुंतवणूक करणाऱ्याचं्या दृ ीने िपिरि थती मोठी सुरिक्षत व िकफायतशीर आहे, ही 
एक मोठी वागताहर् गो  आहे’ असे भा य रूमन िस ातंाबाबत न्ययूॉकर्  व डर्-टेिलगर्ामचा िव संपादक 
रा फ हडरसन याने त्यावळेी केले होते. 

 
अमेिरका: कोणत्या िदशनेे? 
 

रूमन िस ातंावरील हे ी वलेॅसची टीकात्मक प ो ी अमेिरकन वृ पतर्ानंी दडपून टाकली. 
पण वलेॅस व थ बसला नाही. १९४७ मध्ये, एि लच्या ारंभी, युरोपातील मोठमो ा शहरातूंन या 
िवषयावर भाषणे देऊन जनतेला जागरूक करण्याकिरता वलेॅस अमेिरकेहून िनघाला. इंग्लंड, ान्स व 
कँिडनेिवयन रा टर्ातं िवशाल ोतृवृदंासंमोर बोलताना, रूमन िस ातंात दडलेले गंभीर धोके वलेॅसने 
िवशद करून सािंगतले. ‘गर्ीस व टकीर्ला मदत करण्याची रूमनची योजना हणजे जो कोणी हुकुमशहा 
सा यवादिवरोधाची घोषणा देत उभा ठाकेल त्याला मदत करण्याची अमेिरकेची बािंधलकीच आहे, 
त्या ारा, चीनपासून ते भमूध्यसागरापयत, आिण उ र धुर्वापयत ते दिक्षण धुर्वापयत अत्यंत िनदर्न अशा 
सा ाज्यवादाच्या मागार्वर अमेिरकेला आणून सोडण्यात येत आहे; अध्यक्ष हणून रूझवे टला िनवडून 
देणारे अडीच कोटी अमेिरकन लोक अजूनही अमेिरकेत हयात आहेत, तेथे काम करीत आहेत; पण 
अमेिरकन सरकारचे िनयंतर्ण मातर्, संयु  रा टर्संघ ही एक अगदी िनरथर्क व नगण्य सं था ठरणार असे 
मानणाऱ्या बेदरकार लोकाचं्या हाती गेले आहे’ असे सडेतोड िवचार वलेॅसने युरोपीय जनतेपुढे माडंले. 

 
एक देशदर्ोही हणून वलेॅसची संभावना अमेिरकेत करण्यात आली. ‘युरोपातील त्याच्या 

भाषणावंरून, त्याना त्याकिरता टािलनची पूवर्संमती िमळाली होती हे प च िदसते.’ असा आरोप 
वलेॅसवर करण्यापयत साऊथ कॅरोिलनाचा ितिनधी एल्. मडेल िर हसर् या सारख्याचंी मजल गेली. 
वलेँसचा पासपोटर् र  करून परदेशातील त्याच्या त्या भाषणाकंिरता त्याला अटक करण्यात यावी व 
त्याच्यावर खटला गुदरण्यात यावा अशी मागणी १४ एि ल रोजी हाऊस ऑफ िर ेझेन्टेिट हच्या एका 
सद य गटाने केली. खाजगी य ींनी अमेिरकन नीतीबाबत परकीय सरकाराचं्या अिधकाऱ्यावंर भाव 
टाकण्यावर बंदी घालणाऱ्या १७९९ च्या लोगन काय ानुसार वलेॅसला अटक केली जाऊ शकते, असे 
‘हाऊस अ . अमेिरकन ॲिक्टि हटीज’ सिमतीचा अध्यक्ष जे. पानल थॉमस याने सरकारच्या िनदशर्नास 
आणून िदले; तर ितिनधी जॉन. ई. रािन्कन याने तर सभागृहापुढे लोगन कायदा वाचूनच दाखिवला, व 
न्यायखात्याने वलेॅसिवरु  त्या काय ाची ताबडतोब अंमलबजावणी करावी असे आवाहन केले. त्याच्या 
युरोप दौऱ्यावरील या ितिकर्येवर भा य करताना वलेॅस हणाला, ‘त्या सवर् व याचं्या सुरावरून एक गो  
िनि तपणे िस  होते ती ही की आज जगात यु पिरि थतीच अि तत्वात आहे.’ [जुलै १९५० मध्ये कोिरयन यु  
भडकले ते हा ितिकर्यावादी िंसग्मन ऱ्ही राजवटीला पािंठबा देऊन मदत करण्याकिरता अमेिरकन फौजा पाठवनू अमेिरकेने त्या यु ात ह तके्षप 
करताच हे ी वलेॅस याने ोगेर्िस ह पक्षाचा राजीनामा िदला. मातर् त्यानंतरच्या काही मिहन्यातं, अमेिरकेत यु क्षोभ व लोकशाहीिवरोधी 
दडपशाही जसजशी वाढू लागली, तसतसा वलेॅस रूमन शासनाला अिधकािधक व उघडपणे पािंठबा देऊ लागला. मकॅ्कारेन 
छलिशिबरासंंबधंीचे िवधेयक स बर १९५० मध्ये पािरत झाले त्यावेळी वलेॅसने त्या िवधेयकाला पािंठबा व मान्यता िदली होती.] 



 

अनुकर्मिणका 

 
बो शिेवझमिवरु  धमर्युध्द चालिवण्याच्या नावाखाली परकीय रा टर्ातं ितिकर्यावादाला व 

फािसझमला रूमन िस ातंामुळे जी मदत िदली जात होती त्याचे अपिरहायर् पिरणाम खु  अमेिरकेतही 
िदसू लागले. वाढत्या यु क्षोभाबरोबर अभतूपूवर् अशी ितिकर्यावादी मोहीम न या जोमाने अमेिरकेत 
फोफाव ू लागली. पिह या महायु काळातील सा यवादिवरोधी मोिहमेबरोबर झाले या कु िस  पामर 
छा याचं्या काळातही आली नसेल अशी सरकारी गदा अमेिरकन नागिरकाचं्या राजकीय, आिर्थक व 
नागिरक ह ावंर येऊ लागली. दोनश े पेक्षाही अिधक कामगारिवरोधी िवधेयके अमेिरकेच्या काँगेर्सपुढे 
िवचाराथर् ठेवली गेली. अमेिरकेतील अनेक राज्य सरकारानंीही त्याचं्या नागिरकाचें आिर्थक व राजकीय 
अिधकार सीिमत करण्याकिरता कायदे पास केले. संपूणर् रा टर्ातील िव ापीठातूंन व महािव ालयातूंन 
ागितक िवचाराच्या ाध्यापकाचंा व िव ाथ्यार्ंचा शोध घेऊन त्याचं्यािवरु  दंडात्मक कायर्वाही सुरू 
झाली.’ फेअर (ए लॉयमट ॉिक्टसे  किमशन’ गुंडाळून टाकण्यात आले, वगॅ्नर कामगार कायदा असून 
नस यासारखा झाला. ँ किलन डेलानो रूझवे टच्या नेतृत्वाखाली जे मोलाचे लोकशाही वरूपाचे लाभ 
अमेिरकन जनतेच्या पदरी पडले होते ते १९४७ च्या वसंतापयत एकामागून एक नाहीसे होऊ लागले. 
 

इितहासाची पुनरावृ ी होत होती. १९३० पासूनच्या शोकपयर्वसायी दशकात युरोपात घडले तसेच 
आता अमेिरकेत, सा यवाद व बो शिेवझम याचं्या आकर्मणापासून देशाचे रक्षण करण्याच्या नावाखाली 
लोकशाहीची पायम ी होत होती. १९४७ मध्ये अमेिरकेतील त्या सोिवएतिवरोधी आंदोलनात एक 
आघाडीची सं था होती ती हाऊस किमटी ऑ  अ -अमेिरकन ॲिक्टि हटीज. डाईस किमटीचा पूवीर्चा 
अध्यक्ष, ितिनधी जे. पानल थॉमस हा त्या किमटीचा नामधारी अध्यक्ष होता. त्यक्षात त्या किमटीचे 
कामकाज चालत होते ते त्या किमटीचा एक उत्साही व धडाडीचा सद य िमिसिसपीचा ितिनधी जॉन ई. 
रािन्कन याच्या देखरेखीखाली. त्या किमटीची थापनाच रािन्कनच्या पुढाकाराने झाली होती. [१९४४ च्या 
शरदात ही कु िस  हाऊस अ -अमेिरकन किमटी अमेिरकेच्या राजकीय के्षतर्ातून नाहीशी होणार असे िदसत होते. किमटीचे तीन सद य 
िनवडणुकीत पराभतू झाले होते व आपण पुन्हा िनवडणूक लढवणार नाही असे किमटीचा अध्यक्ष डाईस याने जाहीर केले होते. किमटीचा शवेट 
जणू दृ ीपथात आला होता परंतु ७९ या काँगेर्सच्या पिह या सतर्ाच्या ारंभीच, ३ जानेवारी १९४५ रोजी अगदी अनपेिक्षतपणे आव यक ती सवर् 
पूवर्तयारी गु पणे करून, त्या किमटीचे एका कायम सं थेत रुपातंर करण्याची तरतूद करणारे िवधेयक काँगेर्सपुढे ठेऊन त्यानंी २०७-१८६ मतानंी 

ते पािरत करवनू घेतले.] नाझींच्या ‘वे ट डीन् ट’ (जागितक सेवा) या चार सं थेने ‘एक मान्यवर अमेिरकन’ 
असा त्याचा तुितपर उ ेख केला होता. दुसरे महायु  हणजे ज्यूंच्या आंतरार् टर्ीय कार थानाचाच एक 
भाग असून अमेिरकेचा खरा शतर्ू ारंभापासूनच, ॲिक्सस रा टर्े न हे, तर सोिवएत संघ होते असे मत खु  
रािन्कन उघडपणे दिर्शत करीत असे. 

 
रािन्कनच्या नेतृत्वाखाली हाऊस अ -अमेिरकन ॲिक्टि हटीज किमटीने यु  संपताच मो ा 

िहरीरीने सोिवएतिवरोधी चार मोहीम सुरू केली. ‘सोिवएत सा ाज्यवाद’ जगावर वचर् व थािपत 
करण्याची कार थाने करीत आहे, अमेिरकेवर आकर्मण करण्याच्या योजना लाल ल कर आखीत आहे, 
केर्मिलनच्या मागर्दशर्नाखाली घातपात करणाऱ्याचें व अणुबाँबसंबंधी हेरिगरी करणाऱ्याचें जाळे संपूणर् 
अमेिरकेत पसरले आहे, अशा धादातं खो ा व िवकृत वरूपाच्या बात या किमटी वृ सं थानंा पुरवीत 
होती. तशाच कारचे ‘अिधकृत’ अहवाल िस  होत होते, व किमटीचे सद य जाहीर याख्यानातून तेच 



 

अनुकर्मिणका 

सागंत होते. टर्ॉ कीवादी, फािस ट, फुटीर सा यवादी, व सोिवएत संघाचे अन्य क र शतर् ूकिमटीपुढे 
तज्  साक्षीदार हणून सोिवएत संघाने अमेिरकेिवरु  चालिवले या यु स तेब ल अंगावर शहारे 
आणणारी भयंकर व सवर् वी िनराधार िनवदेने उघडपणे करीत होते. [फे ुवारी १९४७ मध्ये एक सा यवादी व 
नाझीिवरोधक िनवार्िसत गेरहाटर् ऐ लर यावर केर्मिलनचा अमेिरकेतील मुख ह तक अस याचा आरोप किमटीने लादला व किमटीच्या 
िशफारसीवरून फेडरल यरूो ऑफ इन् हेि टगेशनने त्याला अटक केली. त्यावेळी ऐ लरिवरु चे किमटीचे मुख साक्षीदार होते, युरोपातील 
टर्ॉट् कीवादी चळवळीत काम केलेली रूथ िफशर, फुटीर अमेिरकन सा यवादी लुई बुडेन्झ, व पूवीर् कामगार हेर हणून काम केलेला िविलयम 
नोवेल.] 
 

२४ माचर् १९४७ रोजी पूवीर्चा क र सोिवएतिवरोधी अमेिरकन मुत्स ी िविलयम सी. बुिलट याने 
काँगेर्सपुढे येणाऱ्या िवधेयकावंर िवचारिविनमय करण्यासाठी नेमले या काँगेर्सच्या उपसिमतीसमोर साक्ष 
देताना, अमेिरकन सा यवादी पक्ष बेकायदेशीर ठरिवण्यात यावा अशी जोरदार िशफारस केली. [अमेिरकेतील 
सा यवादिवरोधी मोहीम, अमेिरकन फािस ट आपली दु  उि े साध्य करून घेण्याकिरता हेतुपुर सर भडकवीत आहेत असा प  इशारा ‘ दर 
हुड ऑफ रेलरोड टर्ेनमेन’ चा अध्यक्ष ए.ए . ि हटने याने मे १९४७ मध्ये िदला होता. सा यवादावर चचार् करण्यात जर फािस ट जनतेला गुंतवनू 
ठेऊ शकेल तर लोकशाही िचरडून टाकण्याची संधी त्यानंा अनायासेच ा  होईल. भरमसाट भाववाढ, कामगारिवरोधी कायदे, राहत्या घराचंी 
टंचाई, बेसुमार नफेबाजी, घसरणारी कर्यश ी अशी अनेक गहर्णीय गो ींना जबाबदार असणाऱ्या अमेिरकन फािसझमचा नायनाट करण्याकिरता, 
रा टर्ीय तरावर आपण चाराच्या व यत्नाचं्या तोफा डाग या पािहजेत; असे प  आवाहन ि हटनेने त्याचं्या युिनयनच्या िनयतकािलकात िस  
झाले या एका लेखात केले होते.] 
 
यावळेी रािन्कनने िवचारलेले न व उ र हणून बुिलटने िदलेली साक्ष लक्षणीय आहे. एक लहानसा 
नमुना असा–– 
 
रािन्कन : ितकडे रिशयात ते मानवी मासं खातात हे खरे आहे काय?

 
वुिलट : मातािपत्यानंी मासं खा यानंतर, एका मुलाच्या उरले या सागंा ाचे िचतर् मी पािहले

आहे खरे! 
 

रािन्कन  : रिशयातील सवर् लोक गुलामच आहेत हणायचे?
 

बुिलट : होय! जगात कधी कुठे नसतील इतके गुलाम आज रिशयात आहेत. 
 

रािन्कन : येथील (अमेिरकेतील) सा यवादी पक्षाच्या सद यापैंकी कमीत कमी ६० ट े  सद य
परकीय आहेत असे तु ही पूवीर् हणालात. आता हे सागंा की त्या परकीय सद यातं िकती 
ट े  ज्यू आहेत? दिक्षणेकडील राज्यातं जाऊन सा यवा ानंी तेथील िनवडक िनगर् ना 
कर्ातंीचा अ यास करण्याकिरता मा कोला पाठिवले हे खरे आहे काय? इमारती, पूल, 
वगैरे उडवनू देण्याचे िशक्षण ते िनगर् ना देतात याची तु हाला क पना आहे काय? 
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आप या साक्षीत बुिलटने रूमन िस ातंाचे मनापासून समथर्न केले. ‘रिशयाजवळ जर अणुबाँब 
असता तर त्यानंी तो के हाच अमेिरकेवर टाकला असता,’ असे त्याने ठासून सािंगतले. जग िंजकण्याच्या व 
अमेिरकेवर ह ा करण्याच्या सोिवएत योजनाबं ल बोलताना बुिलटने अगदी िन यपूवर्क सािंगतले की 
‘अणुबाँब टाकण्यास टािलन मुळीच मागेपुढे पाहणार नाही; तसे करण्यापासून आप याला त्याला 
अडवावेच लागेल.’ 

 
किमटीपुढे साक्ष देताना पेिन्सलवािनयाचा माजी ग हनर्र जॉजर् एच्. अलर्  याने रिशयालाही 

लवकरच अणुबाँबचे गुपीत गवसेल अशी भीती दिर्शत केली, व त्यानंतरच्या ५ वषार्त अमेिरकनापैंकी १० 
ट े  लोकही बहुधा िजवतं राहणार नाहीत असा इशारा त्याने िदला. अमेिरकेतील सवर् वृ पतर्ात अशा 
िवखारी व िनराधार चाराला हाऊस अ -अमेिरकन ॲिक्टि हटीज किमटी भरपूर िस ी देत होती. 
यािशवाय १ जानेवारी १९४७ रोजी न्ययूॉकर्  टाई सने िदले या वृ ानुसार, िनरिनराळे उ ोगधंदे, कामगार 
संघटना, िशक्षण, िचतर्पट यवसाय अशा अनेक के्षतर्ात सा यवादी करीत असले या कारवायाचंा शोध 
घेऊन त्याचंी चौकशी करणे, एवढेच न हे तर फेडरल सरकारातील सा यवादी व सा यवा ां ती 
सहानुभतूी बाळगून असलेली मंडळी हुडकून काढून त्याचं्या कारवाया उघडकीस आणणे हा एक मो ा 
माणावरील कायर्कर्म किमटीने हाती घेतला होता. किमटीने चालिवले या या सवर् िंन  कारवायानंा 

(‘गिलच्छ कार’ अशा श दात त्या कारवायाचंा उ ेख अध्यक्ष रूझवे टने केला होता) अमेिरकेच्या 
कायर्कारी मुखाची अिधकृत संमती होती हे िवशषे! 

 
२२ माचर् १९४७ रोजी अध्यक्ष रूमन याने ‘िन ाहीन’ सरकारी कमर्चाऱ्याचंी चौकशी करण्यासाठी 

एक आदेश जारी केला. असोिसएटेड ेसच्या वृ ानुसार सरकारी सेवतेील २२ लक्ष लोक त्या काय ाच्या 
कके्षत मोडत होते; व अध्यक्षापासून ते लहानशा गावातील पो टाच्या कमर्चाऱ्यापंयत सवार्ंनाच तो कायदा 
लागू होत होता. या काय ानुसार सरकारी सेवतेील कमर्चाऱ्याचंी चौकशी करण्याच्या दृ ीने भरवशाच्या 
अशा सं थाचंा िनदश सरकारी आदेशात करण्यात आला होता. त्या सं थापैंकी एक होती हाऊस किमटी 
ऑन अ -अमेिरकन ॲिक्टि हटीज! 

 
अमेिरकन लोकानंा यु  मुळीच नको होते. परंतु ितसरे महायु  अपिरहायर् असून ते लवकरच सुरू 

होणार अशी जबरद त धा ती १९४७ च्या वसंतात लक्षावधी अमेिरकनानंा वाटत होती. आकाशवाणीच्या 
अमेिरकन टाऊन हॉल मीिंटगमध्ये तेथील हजारो ोत्यानंा जे हा िवचारले गेले की ‘आपले पररा टर् धोरण 
आप याला शातंतेकडे नेत आहे की यु ाकडे?’ ते हा ७० ट े  ोत्यानंी अमेिरकेचे पररा टर् धोरण रा टर्ाला 
यु ाकडे नेत अस याचा िनवार्ळा िदला. 

 
अथार्  अलीकडील यु ातील धोके व त्याचे पिरणाम याचं्या बदलत्या वरूपाची जाणीव 

त्येकाला होती. अणुयु ाच्या भयानक संहारक श ीपासून कोणीही सुरिक्षत राहू शकणार नाही हे उघडच 
होते. जागितक अणुयु  झाले तर जगातील दोन तृितयाशं लोक न  होतील असा अंदाज अ बटर् 
आईन् टीन याने य  केला होता; तर अमेिरकेच्या २०० शहरावंर जर त्येकी तीन अणुबाँब टाकले गेले 
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तर १४ ते १७ दशलक्ष लोक मृत्युमुखी पडतील व सुमारे १४ दशलक्ष भयानक कारे जखमी होतील असे 
अन् ले जे. कोल याने आप या ‘द ॉ लेम ऑफ िर ूिंसग ड ह नरेिबिलटी टू ॲटिमक बॉ ’ या आप या 
पु तकात हटले होते. 

 
त्येकाच्या मनात एकच न होता–शातंता कशी िटकवता येईल? अध्यक्षपदासाठी 

िनवडणुकीला उभा असलेला िरपि लकन पक्षाचा उमेदवार हेरॉ ड ई. टासेन याने मा कोत केर्निलनमध्ये 
धानमंतर्ी जोसेफ टािलनची ९ एि ल १९४७ रोजी भेट घेतली. ‘आजच्या जगात दोन िनरिनरा या 
आिर्थक प तींचे सुसंवादी सहजीवन शक्य आहे असे आप याला वाटते काय?’ हा अमेिरकन लोकाचं्या 
मनाला अ व थ करून सोडणारा कूट न त्याने टािलनला िवचारला. 

 
‘िनि तच ते शक्य आहे!’ टािलनने िनःसंिदग्धपणे उ र िदले. ‘यु काळात जर त्याचं्यात 

सहकायर् नादूं शकले तर शातंतेच्या काळात ते का शक्य होऊ नये? पण अथार्  तशा सहकायार्ची मनापासून 
इच्छा मातर् असली पािहजे. सहकायार्ची शक्यता नेहमीच असते. पण त्याकिरता इच्छा नेहमी असतेच असे 
नाही. एका पक्षाची जर सहकायार्ची तयारीच नसेल तर त्याची पिरणती संघषर् व यु  यातच होणार..! पण 
माझ्याकडून मला एक गो  िनःसंिदग्धपणे प  करावीशी वाटते ती ही की रिशयाला सहकायर् हव ेआहे. 

 
‘आपण पर पराचं्या प तींवर टीका करू नये. कोणती प ती वीकारायची ते ठरिवण्याचा 

त्येकाला ह  आहे. त्यापैकी अिधक उपयु  व लाभदायक कोणती हे तर शवेटी इितहासच ठरवील. पण 
सहकायर् करण्याकिरता दोन्ही प ती सारख्याच अस या पािहजेत हे आव यक नाही. जर कोणत्याही 
रा टर्ातील लोकानंी कोणतीही एक प ती उपकारक हणून मान्य केली असेल तर त्या प तीचा आपण 
सन्मान राखला पािहजे. असे झाले तरच सहकायर् शक्य होईल. यु काळातील सम यावंर चचार् 
करण्याकिरता आ ही व रूझवे ट जे हा एकमेकानंा भेटलो त्यावळेी आ ही एकमेकानंा दूषणे देत बसलो 
नाही. आ ही आमच्यात सहकायर् थािपत केले. हणूनच शतर्लूा नामोहरम करण्यात आ ही अखेरीस 
यश वी झालो.’ 

 
‘ टािलन असे बोलत असता त्याच्याकडे पाहून माझ्या मनात अगदी वाभािवकपणे िवचार आला 

की जगाला धोकादायक ठरणारा एक भयंकर राक्षस हणून ज्याच्याब ल बोलले जाते तो माणूस हाच आहे 
हे शक्य तरी आहे काय? नाही! यावर िव ास ठेवणे अशक्य आहे.’ युरोपच्या दौऱ्यावर टासेनबरोबर 
असलेला िफलाडेि फयाचा माजी िरपि लकन अध्यक्ष जय कुक याने टािलनच्या त्या भेटीनंतर हटले, 
‘मी रिशयाहून परत आलो ते मनाशी एक प ा िव ास बाळगून–की जोसेफ टािलन व रिशयन जनता 
अमेिरकेशी मतैर्ीचे संबंध थािपत करण्यास उत्सुक आहेत. जगात शातंता िटकावी याचे महत्त्व त्यानंी 
पुरेपूर ओळखले आहे.’ 

 
या गंर्थाचे ह तिलिखत छपाईकिरता तयार होत आले त्यावळेी, ज्याच्या साहसी कारवायाचं्या 

कथापंासून या गंर्थाच्या िनवदेनाला सुरुवात झाली त्या कनर्ल रेमंड रॉिबन्सची मुलाखत लेखकानंी घेतली. 
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काही वषार्पूवीर् सावर्जिनक जीवनातून िनवृ  होऊन लोिरडात त्याच्या २००० एकराच्या ‘िचने गट िहल’ 
या इ टेटीवर (हे संपूणर् के्षतर् अभयारण्य प कृिषसंशोधन याकिरता त्याने अमेिरकन सरकारला िदले आहे) 
कनर्ल रेमंड रॉिबन्स शातंपणे राहात होता. इतक्या वषार्नंतरही त्याच्या मनाचा मोकळपणा, सामान्य 
माणसाच्या क याणाब लची त्याची तळमळ, पूवर्गर्ह व लोभी मनोवृ ी याब ल त्याला असलेली चीड व 
कर्ातंीच्या होमकंुडातून न याने जन्माला आले या रा टर्ाब ल त्याला वाटणारे कुतुहूल व त्या देशाब ल सवर् 
काही जाणून घेण्याब लची उत्सुकता ा सवर् गो ी तशाच कायम होत्या. 

 
त्या मुलाखतीत सोिवएत संघाब ल रॉिबन्सने केलेले िवधान नमूद करण्याइतके महत्वाचे आहे. तो 

हणाला, ‘लेिनन व सोिवएत कर्ातंीचे अन्य नेते याचं्या आवाहनाला ितसाद देणाऱ्या रिशयन कामगाराचं्या 
व शतेकऱ्याचं्या डो यात, शतकानुशतकाचंा जुलुम, अत्याचार व दडपशाही यातून मु ता व वातंत्र्य 
िमळण्याच्या आशचेा िकरण जे हा मी पािह या ते हा तो माझ्या जीवनातील सुवणर् क्षण आहे असे मला 
वाटले.’ 

 
‘सोिवएत रिशयाला नेहमीच आंतरार् टर्ीय शातंता अगत्याची वाटली आहे. यु  झाले तर त्याचंा 

अंतगर्त गतीचा सवर् कायर्कर्म, अगदी न  झाला नाही तरी, अवरु  होईल हे लेिनन ओळखून होता. 
रिशयन जनतेलाही शातंताच हवी आहे. िशक्षण, उत्पादन यानंा चालना देणे व त्याचं्या िवशाल व समृ  
रा टर्ाच्या साधनसामुगर्ीचा उपयोग करून घेऊन गती साधणे यावर त्याचें िवचार, त्याचंी क्षमता व आशा 
किदर्त झा या आहेत. आप या काळातील सवर् े  असा पररा टर् मंतर्ी मिॅक्झम िलटिवनोव याने मो ा 
सातत्याने व कौश याने सामूिहक सुरिक्षततेकिरता सवर्तोपरी यत्न केले. परंतु इंग्लंड व ानं्स या 
रा टर्ानंी मुसोिलनी व िहटलर ती चालिवले या अनुनयाच्या धोरणामुळे सामूिहक सुरके्षचे सवर् यत्न 
िवफल ठरले. 

 
‘सोिवएत रिशया कोणत्याही वसाहतींचे शोषण करीत नाही. त्यानंा तसे काही करण्याची इच्छा व 

गरजही नाही. पररा टर् यापाराकिरता यापार संघ थापून ते रा टर् कोणाचीही िपळवणूक करीत नाही. 
टािलनच्या धोरणामुळे सोिवएत रा टर्ातील सवर् वािंशक, धािर्मक, राि टर्क व वगर् कलह नाहीसे झालेले 
आहेत. सोिवएत जनतेचे हे ऐक्य, सामंज य व सुसंवाद आंतरार् टर्ीय शातंतेला िनि तच उपकारक ठरणारे 
आहे.’ 
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सदंभर् गंर्थ–सूची 

 
 

या गंर्थाच्या लेखनाला, अमेिरकेच्या पररा टर् खात्याचे अिधकृत अहवाल, िनरिनरा या अमेिरकन 
काँगेर्स उपसिमत्यासंमोर झालेले साक्षी पुरावे व त्याचें कािशत अहवाल, गेर्ट ि टनच्या सरकारने 
कािशत केलेली अिधकृत कागदपतेर्, आिण कर्ातंीकाळापासून सोिवएत रिशयात घातपात, हेरिगरी व 
देशदर्ोह याचं्या झाले या खट याचंा सुनावणीचे सोिवएत सरकारने िस  केलेले श दशः अहवाल ही सवर् 
मूळ साधनसामुगर्ी फार मो ा माणावर आधारभतू ठरली आहे. 

 
गंर्थात िनदश करण्यात आले या मुख य ींची कािशत मृितिचतेर्ही, या गंर्थाच्या लेखनाला 

उपयु  ठरली. या गंर्थातील जवळजवळ सवर्च संभाषणे, ती मृितिचतेर्, अिधकृत अहवाल व अन्य मूळ 
कागदपतेर् यातून घेतलेली आहेत. न्ययूॉकर्  टाई स, दी रीडसर् गाईड टु िपिरयॉिडकल िलटरेचर, व 
इंटरनॅशनल इंडेक्स टु िपिरयॉिडक स, याचं्या सूचीही आधारभतू साधने हणून महत्वाच्या ठर या. 

 
या गंर्थाच्या लेखनाला िवशषे उपयु  ठरले या संदभर् गंर्थाची सूची–– 

 
करण १ व २ 

 
रेमंड रॉिबन्सच्या कामिगरीचा वृ ातं, १९१९ मध्ये ओवरमन किमटीपुढे वतः रॉिबन्सने िदले या 

साक्षीवरून ामुख्याने घेतलेला आहे. German and Bolshevik Propaganda; Report and Hearings of 
the Subcommittee of the Judiciary of the United States Senate, 65th Congress, Vol. � 
(Washington, Government Printing Office, 1919); Raymond Robin’s Own Story by William 
Hard (New York, Harper and Brothers1920), या गंर्थात रॉिबन्सच्या साक्षीचा वृ ातं िदलेला आहे. 
कनर्ल िविलयम थॉ पसन, अलेक्झाडंर केरेन् की, मेजर जनरल अ े ड नॉक्स, लेिनन अशा सवर् य ी व 
रेमंड रॉिबन्स याचं्यातील संभाषणे खु  रॉिबन्सने िलहून ठेवले या वणर्नावरून घेतली आहेत. 

 
िसनेटच्या उपसिमतीपुढे रॉिबन्सने िदलेली साक्ष हणजे बो शिेवक कर्ािंतकाळाचे त्यक्षदशीर् िचतर् 

उभे करणारे बहुमोलाचे साधन आहे. त्या काळाची ऐितहािसक पा र्भमूी व कार थाने याकिरता ामुख्याने 
पुढील साधनगंर्थाचंा आधार घेतलेला आहे–– 

 
1. Papers  Relating to the Foreign Relations of the United States, 1918, Russia Vols. �, � 

and �(Washington Government Printing Office, 1931) 
2. Ten Days That Shook the World : John Reed (New York, Bonir and Liveright Inc. 
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1919) 
3. The History of the Communist Party of the Soviet Union, ed. by a  Commission of 

theCentral Committee of the C.P.S.U.(New York, International Publishers 1939); 
4. The Soviets : Albert Rhys Williams (New York, Harcourt, Brace and Company 1937)
5. The Bolshevik Revolution 1917-1918 Documents and Materials : James Bunyan and 

H.H. Fisher (Stanford University, California 1933) 
6. Vladimir I. Lenin. A Political Biography : Prepared by Marx-Engels-Lenin Institute 

(New York, International Publishers 1943) 
7. Lenin, V.I. Ulyanov : (Ogiz, State Publishing House of Political Literature, 1939)
8. American Policy towards Russia Since 1917 : Fredrick L. Schuman. (International 

Publishers, 1938) 
 

राजदूत डेि हड ािन्ससने ितकर्ािंतकारकाशंी केलेली हातिमळवणी व त्या काळाच्या 
कार थानातील त्याचा सहभाग या संबधंीची मािहती पररा टर् खात्याला त्याने पाठिवले या गोपनीय 
अहवालावरून, व “Russia From the American Embassy, April 1916-November 1918 (New York, 
Charles Scribner’s Sons, 1931)या त्याच्या आत्मचिरतर्ात्मक गंर्थावरून घेतलेली आहे त्याने पररा टर् 
खात्याला पाठिवलेले अहवाल नंतर, Papers Relating to the Foreign Relations of the United 
States, 1918, Russia; यातं कािशत झाले होते. 
 

यािशवाय त्याकाळच्या कटकार थानाचंी मािहती देणारे मोलाचे आधारभतू गंर्थ हणजे– 
 
1. The Fourth Seal: Sir Samuel Hoare. (London, W. Heinemann Ltd. 1930) 
2. The Catastrophe and the Crucifixion of Liberty : Alexander Kerensky (New York, 

John Day, 1934) 
3. Memories of a Terrorist : Boris Viktorovich Savinkov (New York, A.C. Boni, 1931) 

 
े त िलतोव क कराराच्या वळेी टर्ॉ की व डाव े िवरोधक यानंी केले या कारवायाकंिरता 

आधारभतू ठरलेले गंर्थ हणजे– 
 

1. The Forgotten Peace, Brest-Litovsk, March 1918 : John Wheeler-Bennett, (New 
York, Morrow, 1939) 

2. British Agent : Bruce Lockhart (New York, Garden Publishing Company, 1933) 
3. The Socialist Republic of Russia : Captain Jacques Sadoul (London, People’s 

Russian Information Bureau, 1918) 
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4. The German-Bolshevik Conspiracy (U.S. Public Information Committee, 
Washington, Government Printing Office, 1918) 

5. The History of the Russian Revolution : Leon Trotsky. Translated by Max Eastman, 
(New York, Simon and Schuster, 1932) 

 
करण ३ 

 
कॅ न िसडने रॅली याच्या िच थरारक कारवायाकंिरता खु  रॅलीने िलिहलेला Britain’s Master 

Spy, Sidney Reilley’s Narrative Written by Himself, edited and Compiled by His Wife, (New 
York, Harper and Brothers, 1933) हा गंर्थ हणजे एक अत्यंत बहुमोलाचे साधन आहे. यािशवाय रॅलीचे 
यि मत्व व त्याच्या कारवाया यासंबंधी— 

 
1. Secrets of Espionage : Winfried Ludecke (New York, J.B. Lippincott Company 

1929); 
2. Terror in Our Time : Richard Wilmer Rowan (New York, Longmans Green and 

Company, 1941) 
3. British Agent : Bruce Lockhart (New York, Garden City Publishing Company Inc. 

1933) 
4. Go Spy the Land, Being the, Adventures of J.K. 8 of the British Secret Service : 

George Hill (London, Cassel and Company Ltd. 1932) 
5. Dreadful Hour : George Hill (London, Cassel and Company Ltd. 1936) 

 
हे गंर्थ मोलाची मािहती देतात. या करणातील संभाषणे खु  रॅलीच्या िनवदेनातून घेतलेली 

आहेत. 
 

करण ४ 
 

सैबेिरयातील अमेिरकन मोिहमेसंबधंी मािहती देणारा महत्वाचा आधारभतू गंर्थ हणजे जनरल 
िविलयम ए . गेर् ह  याने िलिहलेले—American Siberian Adventure, 1918-1920. (New York, 
Jonathan Cape and Harrison Smith, 1931). माजी यु मंतर्ी न्यटून डी. बेकर याने गेर् ह  च्या गंर्थाला 
िलिहलेली तावनाही या िवषयाच्या मािहतीच्या दृ ीने उ ेखनीय आहे. Papers Relating to the 
Foreign Relations of the United States, (Russia); Lansing Papers, 1914-1920, 2 Vols; Russia 
from the American Embassy, April 1916-November 1918; The White Armies of Russia : George 
Stewart (New York, Macmillan Company, 1933) हे गंर्थ गेर् ह ने िदले या वृ ातंाला पूरक ठरणारे 
आहेत. 
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करण ५ 

 
हसार्य कराराच्या काळात युरोप व अमेिरका यातंील जनसामान्याचंी मनःि थती व भावना याब ल 

अचूक मािहती समकालीन िनयतकािलकातूंन व वृ पतर्ातूंन उपल ध झाली. त्या दृ ीने न्ययूॉकर्  टाई स, द 
नेशन, द न्य ू िरपि लक व द िलटररी डायजे ट या िनयतकािलकाचंा व वृ पतर्ाचंा उपयोग लेखकानंी 
करून घेतला तत्कािलन घटनाकंिरता अन्य महत्वाची साधने हणजे— 
 

1. A test of the News : Walter Lippmann’s and Charles  Merz’s supplement to August 
4, 1920 issue of New Republic. 

2. World Panorama, 1918-1935 : George Selders (New York, Blue Ribbon Books, Inc. 
1935) 

3. Victory Without Peace : Roger Burlingham and Alden Stevens (New York, 
Harcourt, Brace and Company, 1944) 

4. The American Black Chamber : Herbert O. Yardley (New York, Blue Ribbon 
Books, Inc. 1931, Published in England under the title of Secret Service in America, 
Farber and Farber Ltd. 1931) 

 
पॅिरस शातंता पिरषदेतील चचकिरता आधारभतू ठरलेला गंर्थ हणजे–– Papers Relating to 

the Foreign Relations of the United States : The Paris Peace Conference 1919, Vols. � and �; 
तर चिर्चलने शातंता कराराच्या संदभार्त बजावले या भिूमकेबाबत रेने कर्ाऊस याने िलिहलेले चिर्चलचे 
चिरतर् Winston Churchill (New York, J.B. Lippincott Company 1940) हा गंर्थ िवशषे उपयु  
ठरला. 
 

करण ६ 
 

सोिवएत रिशयातील परकीय ह तके्षपाच्या यु ाबाबत तपशीलासह मािहती देणारी पु कळ अ सल 
साधनसामुगर्ी उपल ध आहे. आधारभतू साधने हणून लेखकानंी या िवषयाकिरता पुढील गंर्थाचंा ामुख्याने 
उपयोग करून घेतला–– 
 

1. Armed intervention in Russia, 1918–22 : William Payton Coates and C.Z. Coates 
(London Victor Gollancz, Ltd. 1935) 

2. The White Armies in Russia : George Stewart. 
3. Russia’s Fighting Forces : Captain Sergei N. Kournakoff (New York International 

Publishers, 1942) 



 

अनुकर्मिणका 

4. History of the Civil War in the U.S.S.R. : Edited by Gorky, Molotov, Voroshilov and 
others (London, Lawrence and Wishart Ltd. 1937) 

5. The Intervention in Siberia : V. Parvenov (New York, Workers Library Publishers, 
1939) 

6. Historyof the Communist Party of the Soviet Union (New York International 
Publishers, 1939) 

7. The World Crisis : The Aftermath : Winston S. Churchill (New York, Doubleday, 
Page and Company, 1922) 

8. Papers Relating to the Foreign Relations of the United States, 1918, Russia, Vols. �, 
� and �. 

 

या परकीय ह तके्षप यु काळाब ल काही य ींनी िलहून ठेवले या हकीकतीही तत्कालीन 
घटनाबं ल मोलाची मािहती देतात. त्याकिरता उपयोग करून घेण्यात आलेले खास गंर्थ–– 
 

1. Fighting Without a War : An Account of Military Intervention in Northern Russia : 
Ralph Albertson (New York, Harcourt, Brace and Howe 1920) 

2. Archangel : The American War With Russia, by a Chronicler : John C.Cudahy 
(Chicago, S. C. Maclure Company 1924) 

3. Red Dusk and the Morrow : Sir Paul Dukes (New York, Doubleday, Page and 
Company 1922) 

4. Russia from the American Embassy, April 1916– November 1918 : David Fracis 
5. American Siberian Adventure, 1918– 1920 : William S. Graves. 
6. Bloody Baron, The Story of Baron Roman Von Ungern Sternberg : (New York                         

Random House, 1936) 
 

करण ७ 
 

झारकालीन रिशयात हबर्टर् हूवर याने केलेली भाडंवल-गुंतवणूक व अ धान्य मदत शासक हणून 
त्याने केले या सोिवएतिवरोधी कारवाया याकिरता — 
 

1. The Great Mistake :John Knox (Washington D.C. National Foundation Press Inc. 
1936); 

2. The Rise of Herbert Hoover : Walter Ligget (New York, the H. U. Fly Company 
1932); 
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3. The Strange Career of Herbert Hoover Under Two Flags : John Hamill (New York, 
William Faro, Inc, 1931) 

 
या हबर्टर् हूवरवर िलिहले या तीन चिरतर्ात्मक गंर्थाचंा लेखकानंा फार उपयोग झाला. या िशवाय 

झारकालीन रिशयातील परकीय भाडंवल गुंतवणुकीब ल मािहती ‘Soviet Russia’ या ‘रिशयन सोिवएत 
ग हन्मट यरूो’ च्या मुखपतर्ाच्या १३ नो हबर १९२० च्या अंकात िमळते. कनर्ल मलोनच्या The Russian 
Republic (New York, Harcourt, Brace and Howe, 1920) या गंर्थातही त्या िवषयावर उपयु  
मािहती िमळते. 
 

करण ८ 
 

यु ो र जगात त्याकाळी दाटून रािहलेली अिनि तता, अ व था व असुरिक्षतता याचें िजवतं िचतर् 
World Panorama 1918–1935 (New York Blue Ribbon Books : INC 1935)  या शीषर्काखाली जॉजर् 
से डेस याने संकिलत करून िस  केले या वृ पतर्-कातर्णातूंन उभे राहते. िशवाय समकालीन वृ पतेर् व 
िनयतकािलके याचंा उपयोग लेखकानंी केला आहेच. सोिवएत रिशयातून पराभतू ेत फौजाचं्या 
बिहगर्मनाब लची मोठी रोमाचंकारी मािहती जॉजर् टेवटर्च्या The White Armies of Russia (New York, 
The Macmillan Company, 1933) या गंर्थात व रगँल, डेिनिकन, कर्ा नोव अशा ेत नेत्याचं्या मृित-
गंर्थातून िमळते. तोगर् ोमची थापना व वरूप याब ल तपशीलवार मािहती Wreckers on Trial, A 
Record of the Trial of the Industrial Party, held in Moscow, November, December 1930 (New 
York, Worker’s Library Publishers 1931) या गंर्थातून उपल ध होते. 
 

नाझींची सै ािंतक भिूमका व अ े ड रोझेनबगर् व त्याचे ेत रिशयन सहकारी याचें तत्संबंधीचे 
कायर् याब लची रोचक व संपूणर् मािहती कॉनरॅड हाईडेनच्या Der Fuehrer (Boston, Houghton Mifflin 
Company 1944) या गंर्थात सापडते. िशवाय हाईडेनचे A History of National Socialism (New York, 
Alfred A Knopf 1935), व अमेिरकेच्या पररा टर् खात्याने कािशत केलेले National Socialism 
(Washington Government Printing Office 1943) हे गंर्थही त्या िवषयाकिरता उपयु  ठरले. 
 

ेत रिशयन्स व जमर्न सा ाज्यवादी याचं्या कार थानातं मकॅ्स हॉफमन याने बजावलेली भिूमका व 
त्या कार थानाचंी नाझीझमच्या िवजयात झालेली पिरणती याची मािहती अन्टर् हे ी याने Hitler Over 
Russia (New York, Simon and Schuster, 1936) या आप या गंर्थात मो ा कौश याने गंर्िथत केली 
आहे. यािशवाय त्या कार थानाकंिरता पुढील गंर्थ अत्यंत उपयु  ठरले–– 
 

1. The War of Opportunities : Max Hoffmann (New York, International Publishers, 
1925) 

2. War Diaries and other Papers (London, M. Lecker 1929): 
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3. The Diary of an Ambassador: Versailles to Rapollo, 1920–1922 (New York, 
Doubleday, Doran and Company 1929). 

 
करण ९ 

 
कॅ न िसडने रॅली व त्याची पत्नी याचं्या संबधंीची बरीचशी मािहती व या करणातील संभाषणे व 

पतेर् ही िमसेस रॅलीच्या मृितिचतर्ातून घेतली आहेत (Britain’s Master Spy चा दुसरा भाग). बोिरस 
सोिवन्कोव याचे यि मत्व व कारवाया याकिरता ामुख्याने आधारभतू ठरलेला गंर्थ हणजे सािवन्कोवचा 
Memoirs of a Terrorist (New York, A.C. Boni 1931) हा गंर्थ, यािशवाय बोिरस िनकोलाजेव कीचे 
Assef the Spy (New York, Doubleday, Doran and Company 1934); व Great Contemporaries 
(New York, G.P. Putnam’s Sons 1937) या गंर्थात िवन् टन चिर्चल याने उभे केलेले िजवतं श दिचतर् 
उपयु  ठरले. 
 

आंतरार् टर्ीय खिनज तेल उ ोगाने या काळात सोिवएत सरकारिवरु  गु पणे चालिवले या 
यु ाचा वृ ातं िग्लन रॉबर्टर् च्या The Most powerful Man in the World (New York, Covici, Friede 
1938) या सर हे ी डेटरिंडगच्या चिरतर्ात सापडतो. यािशवाय खिनज तेल उ ोगपतींच्या सोिवएत 
रिशया ती भिूमकेबाबत मोलाची मािहती ािन्सस डेलायसी याचे Oil: Its Influence on Politics 
(London, Labour Publishing Company 1922); आर्. पेज आरनॉट याचे The Politics of Oil 
(London Labour Publishing Company, 1924) या गंर्थात, व टाई , मॉिनग पो ट, डेली मेल व 
न्ययूॉकर्  टाई स या वृ पतर्ातं िस  झाले या अहवालात िमळते. 
 

यािशवाय, तेल उ ोगपतींच्या कार थानाकंिरता जॉजर् िहल याचे Dreadful Hour (London, 
Cassel and Company Ltd. 1936), कॉकेशसमधील नोई जोडिनयाचा उठाव व कार थानी मंडळींच्या 
गु  पतर् यवहारातील उतारे (हा पतर् यवहार नंतर सोिवएत अिधकाऱ्याचं्या हाती पडला.) याकिरता 
International Press Correspondence Vol. 4 No. 72; तर बोिरस सािवन्कोव याचा खटला व त्याची 
खळबळजनक जबानी याकिरता ११ स बर १९२४ चा International Press Correspondence (Vol.4 
No. 65) चा अंक, आधारभतू ठरेल. 
 

करण १० 
 

कॅ न िसडने रॅलीची अमेिरकेतील सोिवएतिवरोधी कामिगरी व रिशयातील त्याची अखेरची गु  
कायर्वाही या संबधंीची माहीती Britain’s Master Spy Sidney Reilley’s Narrative Written by Himself, 
Edited and Compiled by his Wife यातून घेतली आहे. १९२०–२२ या काळातील हे ी फोडर् याच्या 
ज्यिूवरोधी व लोकशाहीिवरोधी कारवायाबं ल मािहती जून-नो हबर1922 या काळात Hearst 
International च्या अंकात The Inside Story of Henry Ford’s Jew Mania या शीषर्काखाली नॉमर्न 



 

अनुकर्मिणका 

हॅपगुड याने िस  केले या लेखमालेतून िमळते. हे ी फोडर्च्या Dearborn Independent च्या फाई सही 
ज्यिूवरोधी व लोकशाही िवरोधी चाराने भरले या आहेत. 
 

नॉमर्न हॅपगुडच्या Hearst International मधील लेखातं बोिरस ासोलच्या कार थानाबं लही 
भरपूर मािहती िमळते; तर अमेिरकेत ासोलने केले या ज्यू व लोकशाहीिवरोधी चाराचे वरूप त्याच्याच 
The World at the Cross roads (Boston, Small, Maynard and Company, 1921) या गंर्थावरून 
प  होते. 

 
करण ११ व १२ 

 
युरोप व आिशयातील या काळातील राजकीय वातावरणावर मािहती रजनी पाम द  याचं्या World 

Politics (New York, Random House 1936) व शूमनच्या International Politics (� edition, New 
York, McGraw-Hill 1941) या गंर्थात सापडते, तनाका मेमोिरयलचे पुनमुर्दर्ण Japanese Imperialism 
Exposed, The Secret Tanaka Document (New York, International Publishers 1942) या पतर्कात 
झाले आहे. िग्लन रॉबटर्  याने िलिहले या सर हे ी डेटरिंडगच्या चिरतर्ात, त्याकाळी डेटरिंडग, हॉफमन 
व त्याचें सहकारी यानंी सवर् श ी पणाला लावनू केले या अनेक सोिवएतिवरोधी कारवायाचंी मािहती 
िमळते. 

 
१९२८ मध्ये ो. रामिझनच्या उपि थतीत पॅिरस येथे झाले या बठैकीचा वृ ातं सोिवएत संघाच्या 

सव  न्यायालयापुढे रामिझनने केले या िनवदेनावरून घेतलेला आहे. त्या सवर् घटनेचा अहवाल 
Wreckers on Trial, A Record of the Trial of the Industrial Party, held in Moscow, November-
December 1930 (New York. Workers’ Library Publishers, 1931) या गंर्थात कािशत झाला आहे. 
या अहवालात सोिवएत संघावर ह ा करण्याच्या योजनेचा, व च, ि िटश व जमर्न राजकीय व औ ोिगक 
नेत्याशंी रामिझन व त्याचे सहकारी यानंी केले या वाटाघाटींचा तरशील सापडतो. चेर होने  
खट यासंबंधीची हकीकतही िग्लन रॉबटर् ने त्याच्या डेटरिंडगच्या चिरतर्ात िदली आहे. या संदभार्त अन्टर् 
हे ी याचंा Hitler Over Russia? (New York, Simon and Schuster 1936) हा गंर्थही मोलाची मािहती 
देतो. 
 

करण १३ व १४ 
 

१९३०च्या िहवा यात इंडि टर्यल पाटीर्च्या कार थानी सद याचं्या खट यासंबधंी हकीकत 
तत्कालीन वृ पतर्ातूंन व Wreckers on Trial, The Record of The Trial of the Industrial Party held in 
Moscow, November-December 1930. (New York, Workers’ Library Publishers, 1931) या 
गंर्थातून ामुख्याने घेतली आहे. 



 

अनुकर्मिणका 

 
माचर् १९३१ मधील मेन्शिेवक-खट यातील साक्षीपुरावे याचंी तपशीलवार हकीकत The 

Menshevik Trial (New York, Workers’ Library Publishers, 1931) यातं िदलेली आहे. त्या 
खट यासंबंधी िनवार्िसत रिशयन मेन्शिेवकानंी केलेले भा य व त्याचं्या सहकाऱ्यानंी सेकंड इंटरनॅशनलमध्ये 
केलेले भा य The Moscow Trial and the Labour and Sosialist International (London, The Labour 
Party 1931) या पतर्कात गंर्िथत करण्यात आले आहे. याच पतर्कात My Journey to Moscow या 
शीषर्काचा राफेल आ ामोिवच याचा लेखही िस  झाला आहे. त्यात त्याने सोिवएत संघािवरु  
मेन्शिेवकाचंी गु  कार थानी यंतर्णा अि तत्वात होती याची कबुली िदली आहे. 

 
िवकसर् इंजीिनयसर्िवरु च्या एि ल १९३३ मधील खट याचा श दश: वृ ातं Trial of the Vickers 

Engineers, Official Verbatim Report: Proceedings of Special Session of the Supreme Court of 
the U.S.S.R. in Moscow, April 12 19, 1933) यात सापडतो. 

 
रिशयातील त्याकाळचा ि िटश राजदूत सर एडमंड ओ हे व सोिवएत पररा टर् मंतर्ी मिॅक्झम िल

िवनोव याचं्यात, िवकसर् इंजीिनयसर् यानंा झालेली अटक व त्यावंरील खटले यावर प व े पणाने 
झाले या चचचा रोचक वृ ातं सोिवएत सरकारने मा कोत कािशत केले या Red Paper मध्ये; ॲलन 
माँकहाऊस याला सोिवएत सरकारने केलेली अटक व त्याच्यािवरु  चालिवलेला खटला याची हकीकत 
माँकहाऊसच्या Moscow 1911–1933 (Boston, Little, Brown and Company, 1934) या गंर्थात, तर 
िवकसर् इंजीिनयसर् िवरु च्या खट यासंबंधीची ि िटश वृ पतर्ीय ितिकर्या मॉिरस ड ब याच्या The Press 
and the Moscow Trial (London, Friends of the Soviet Union 1933) या गंर्थात सापडते. 

 
िहटलर स ारूढ होण्यासंबधंीच्या घटनाकंिरता मूळ साधने हणून ामुख्याने कॉनरॅड हेनिलनच्या 

A History of National Socialism (New York, Alfred A Knopf 1935); अडॉ फ िहटलर याचे My New 
Order, Edited with Commentary by Raoul de Roussey de Sates (New York Reynal and 
Hitchcock 1941), व Mein Kampf, हे गंर्थ, तर, नाझी स ेवर आ यानंतरच्या काळाकिरता Roosevelt’s 
Foreign Policy, 1933– 1941 (New York William Funk. INC, 1942); े िडर्क एल्. शूमन याचे 
Europe on the Eve (New York, Alfred A Knopf 1939); व The Brown Network (New York, 
Knight Publications 1936); व अन् टर् हे ी याचे Hitler Over Europe (New York, Simon and 
Schuster, 1934) व Hitler Over Russia? (New York, Simon and Schuster, 1936) हे दोन दूरदशीर् 
व अत्यंत रोचक गंर्थ मोलाचे ठरेल. 
 

करण १५, १६ 
 

टर्ॉ कीचा जीवनकर्म व कारवाया याब ल अत्यंत उपयु  मािहती My Life (New York, 
Charles Scribner’s Sons 1931 या त्याच्या आत्मचिरतर्ात्मक गंर्थावरून व त्याच्या राजकीय 



 

अनुकर्मिणका 

िलखाणावरून िमळते. १९१८ च्या काळातील टर्ॉ कीिवषयी समकािलनाचंी मते ुस लॉकहाटर् याच्या 
British Agent या गंर्थात, व ओ हरमन किमटीपुढे १९१९ मध्ये रेमंड रॉिबन्स याने केले या िनवदेनात 
सापडतात. 

 
टर्ॉ कीसंबंधी लेिननची मते जाणून घेण्याकिरता लेिननचे Selected Works (New York, 

International Publishers) व Vladimir I. Lenin, A Political Biography Prepared by the Marx-
Engels-Lenin Institute, Moscow (New York, International Publishers 1943) हे गंर्थ उपयु  
ठरले. बो शिेवक पक्ष व लेिनन आिण टािलन यािंवरु  टर्ॉ कीने िदलेला लढा यासंबंधी सोिवएतानंी 
िदले या मािहतीकिरता एन. पोपोव याचे Outline History of the Communist Party of the Soviet 
Union, 2 Vols. (Moscow Leningrad Co-operative Publishing Society of Foreign Workers in the 
U.S.S.R. 1934); मा को खट यानंतरच्या सोिवएत इितहासाब ल नवी मािहती देणारा History of the 
Communist Party of the Soviet Union (Bolshevik) edited by a Commission of the Central 
Committee of the C.P.S.U.(B) (New York International Publishers 1939) हे गंर्थ मोलाची मािहती 
देतात. कर्ातंीपूवीर्च्या व कर्ातंीनंतरच्या काळातील टर्ॉ कीच्या राजकीय कामिगरीसंबधंी, The Errors of 
Trotskyism (London, Centropress, 1925) या गंर्थात कािशत करण्यात आले या टािलन, 
कुर् सकाया, िझनोवीव, कोमेनेव अशा सोिवएत नेत्याचं्या भाषणातून मािहती िमळते. 

 
आयझॅक ए . माक सन िलिखत, Turbulent Years (New York Dodd, Mead and Company 

1938); चिर्चल याचे Great Contemporaries; सर बनार्ंडर् पारेस याचे Russia (New York. Penguin 
Books 1943); िसडने व िबॲिटर्स वबे याचें Soviet Communism; A New Civilization? (New York, 
Charles Scribner’s Sons 1937); टर्ॉ कीिलिखत Leon Sedov, Son-Friend-Fighter (New York, 
Young Peoples’ Socialist League-Fourth International-1938) या गंर्थातून टर्ॉ की व त्याची 
लेिनन, टािलन व सोिवएत सरकारिवरोधी कार थाने याचंी मािहती िमळते, तर िनवार्िसत काळातील 
टर्ॉट् कीच्या कार थानाकंिरता त्या काळच्या वृ पतर्ातूंन व िनयतकािलकातूंन अनेक लेख सापडतात. 
टर्ॉट् कीवादी व उजव े कटवाले याचंी कार थाने, त्याचंी परकीय हेरखात्याशंी झालेली हातिमळवणी  
याब ल मािहती मा को खट याच्या अिधकृत अहवालावंरून घेतलेली आहे. ते अहवाल (I) Report of 
Court Proceedings in the Case of the Trotskyite-Zinovievite Terrorist Center, August 19-24, 
1936;  (2) Verbatim Report of Court Proceedings in the Case of the Anti-Soviet Trotskyite 
Centre, January 23-30, 1937 (People’s Court of Justice of U.S.S.R. Moscow 1937); व  (3) 
Verbatim Report of Court Proceedings in the Case of Anti-Soviet Bloc of Rightists and 
Trotskyites, March 2-13, 1938 (Peoples’ Court of Justice of U.S.S.R. Moscow 1938) यातं 
िस  झाले आहेत. ॲिक्सस पचंम तंभीयाचं्या कारवायाचंी अत्यंत रोचक अशी तपशीलासह मािहती 
देणारे, जगाच्या इितहासातील एका महत्वाच्या काळाकिरता मूळ साधन हणून त्या गंर्थाचे महत्व 
वादातील आहे. 

 



 

अनुकर्मिणका 

करण १७ ते २० 
 

िहटलरच्या उदयानंतर काळातील नाझी–फािस ट दहशतवाद व युरोपातील पचंम तंभीय 
संघटना याब ल मोलाची मािहती The Brown Network, अन् टर् हे ी याचे Hitler Over Europe व Hitler 
Over Russia हे दोन गंर्थ; कॉनरॅड हाईडेन याचे History of National Socialism या गंर्थातून िमळते. 
अंत थ आकर्मणा ारा िवजय िमळिवण्याचे ॲिक्सस रा टर्ाचें तंतर् याब ल उपयु  मािहती एि वन एफ. 
जोन्स याच्या The Battle for Peace (London, Victor Gollancz, Ltd, 1938) या गंर्थात उपल ध आहे. 
टर्ॉ कीवा ाचंी व उज या कटवा याचंी कार थाने याकंिरता, तीन मा को खट यावंरील कािशत 
अहवाल, वॉ टर डुराटंी याने न्ययूॉकर्  टाई सला व जोसेफ ई. बानस याने न्ययूॉकर्  हेरा ड िटर् यनूला व 
अन्य समकालीन वृ पतर्ानंा पाठिवलेले खिलते, ही मूळ साधने महत्वाची आहेत. मा को खट याचंा 
त्यक्षदशीर् वृ ातं, न्ययूॉकर्  टाई स, न्ययूॉकर्  हेरा ड िटर् यनू, मचेँ टर गािर्डयन व अन्य अमेिरकन व ि िटश 
वृ पतेर् व िनयतकािलके यात सापडतो. 
 

वॉ टर डुराटंी याचे The Kremlin and the People (New York, Reynal and Hitchcock, 
1941), डी. ए . ि ट याचे At the Moscow Trial (New York, Soviet Russia Today 1937) व त्याचे 
इतर िलखाण तसेच जॉन गंथर याचे Inside Europe (New York, Harper and Brothers 1938) यातं 
मा को खट यािंवषयीचे अमेिरकन पतर्काराचें मत, व त्या खट याचंा साराशं व मू यमापन, आढळते. 
 

१९३० नंतर सामूिहक सुरके्षिवरु  आंतरार् टर्ीय के्षतर्ात झालेली कटकार थाने, तसेच परकीय 
मुत्स ी व ल करवादी याचं्याशी असलेले तुरवाचेव कीचे संबधं याब ल उपयु  मािहती गेनेवीव टाबोईस 
याचे They call me Cassandra (New York, Charles Scribner’s Sons, 1942) व बेला ोमच्या Blood 
and Banquets, A Berlin Social Diary (New York, Harper and Brothers 1942) या गंर्थात सापडते. 
अथार्  या घटनाकंिरता मूळ साधने देणारा एक बहुमोलाचा अिनवायर् गंर्थ हणजे रिशयातील तत्कालीन 
अमेिरकन राजदूत जोसेफ इ. डेि हस याचे Mission to Moscow (New York, Simon and Schuster 
1941). 
 

करण २१ 
 

१९३६–३७ या काळातील मा को खट यासंबधंीची टर्ॉ कीची ितिकर्या The Case of Leon 
Trotsky (Harper and Brothers, 1937) व I Stake my Life, Trotsky’s Address to the 
N.Y.Hippodrome Meeting (New York Pioneer Publishers 1937) या पतर्कात सापडते. मा को 
खट याबाबतचे टर्ॉ वावादी भा य मकॅ्स शाक्टमनच्या Behind the Moscow Trials (New York 
Pioneer Publishers 1936) यात उपल ध आहे.मकॅ्स ई टमन, िविलयम हे ी चबरलेन, युजेन िलऑन्स 
व अन्य सोिवएत िवरोधकाचं्या समकालीन वृ पतर्ातंील लेखात मेिक्सको येथील टर्ॉ कीची जीवनप ती 
व टर्ॉ कीवादी िवचार याचें ितिंबब पडलेले िदसते. अमेिरकेत त्याकाळी सृत झाले या टर्ॉ कीवादी 



 

अनुकर्मिणका 

चाराचे वरूप The Fourth International व Militant या िनयतकािलकातंील लेखातूंन प  होते. 
पेनमधील फािस ट उठावात टर्ॉ कीवा ानंी बजावले या भिूमकेचे वणर्न जॉजर् सोिरआ याच्या 

Trotskyism in the Service of Franco, A Documented Record of the Treachery by P.O.U.M. in 
Spain (New York, International Publikshers 1938) या पतर्कात तर चीनच्या राजकारणात टर्ॉ
कीवा ानंी बजावले या भिूमकेचे वणर्न ॲगनीज मेडलेच्या Red Flood Over China (Moscow-

Leningrad Cooperative Publishing Society of Foreign workers in the U.S.S.R. 1934) या गंर्थात 
आढळते. जोसेफ टािलनने क युिन ट पक्षाच्या कदर्ीय सिमतीच्या लेनमला पाठिवलेले सु िस  अहवाल 
[Mastering Bolshevism (New York, Workers’ Library Publishers, 1937) या शीषर्काखाली 
कािशत झाले आहेत] टर्ॉ कीवा ाचं्या रिशयातील कारवायावंर बराच काश टाकतात. ऑग ट रेमंड 
ऑग्डेन याच्या The Dies Committee (Washington, The Catholic University of America Press, 
1943) या गंर्थात डाईस किमटीशी टर्ॉ कीने केले या वाटाघाटींची मािहती, तर न्ययूॉकर् , टाई सच्या त्या 
काळच्या अंकातं टर्ॉ कीच्या हत्येची मािहती िमळते. 

 
टर्ॉ कीची हत्या हणजे टािलनने घेतलेला एक कूर्र सूड, हा टर्ॉ कीवा ानंी लावलेला त्या 

घटनेचा अथर्, अ बटर् गो डमनच्या The Assassination of Leon Trotsky (New York, Pioneer 
Publishers 1941) या गंर्थात, तसेच तत्कालीन अमेिरकन टर्ॉ काईट वृ पतर् Militant व त्यात िस  
झालेला बेटी क्युहनचा लेख Trial of Trotsky’s Murder (एि ल १९४३) यात ितिंबिबत झाला आहे. 

 
करण २२ 

 
१९३१–१९४१ या दशकातील घटनाचंा सवर्सामान्य वृ ातं अमेिरकेच्या पररा टर् खात्याच्या Peace 

and War: United States Foreign Policy (Washington Department of State 1943) या काशनात 
आढळतो. तसेच, े िडर्क शूमनचे Europe on the Eve (New York, Alfred A Knopf 1939) व Night 
Over Europe (New York, Harper and Brothers 1938) हे दोन गंर्थ, जॉन गुंथर याचे Inside Europe 
(New York, Harper and Brothers 1938); एि हन जोन्सचे The Attack from Within, The Modern 
Technique of Aggression (London, Penguin Books Ltd. 1939), जोसेफ डेि हस याचे Mission to 
Moscow (New York, Simon and Schuster 1941), Ambassador Dodd’s Diary (New York, 
Harcourt, Brace and Company 1941), रजनी पाम द  याचे World Politics, न्ययूॉकर्  टाई सचे 
तत्कालीन अंक, व टािलनचा Report on the work of the Central Committee of the Eighteenth 
Congress of the C.P.S.U. (B) March 10, 1939 (New York, International Publishers 1939) या 
सवर् मूळ साधनगंर्थातून त्या काळच्या राजकारणासंबधंी महत्त्वाची तपशीलवार मािहती िमळते. 

 
बाि टक राज्याशंी सोिवएत सरकारचे संबधं व बाि टक-बा कन के्षतर्ातील व िफनलंडमधील लाल 

ल कराच्या हालचाली याब ल मूळ सािहत्य Soviet Russia Today च्या फाई समध्ये सापडते. ानं्सच्या 
पतनासंबिंधत घटनाकंिरता िपयरे कॉट याचे Triumph of Treason (Chicago-New York, Ziff-Davis 



 

अनुकर्मिणका 

Publishing Company 1944) व पिर्टनाक्सचे The Gravediggers of France (New York, Doubleday, 
Doran and Company 1944) हे गंर्थ उपयु  ठरले. मूळ साधने हणून न्ययूॉकर्  टाई स व अन्य वृ पतेर् व 
िनयतकािलके याचं्या फाई सही िवशषे महत्वाच्या ठर या. 

 
करण २३ 

 
नाझी जमर्नीच्या सोिवएत संघावरील ह यासंबधंी अमेिरकन वृ पतर्ाचं्या ितिकर्येचा उत्कृ  

साराशं जॉजर् से डेस याच्या The Facts are a Guide to Falsehood and Propaganda in the Press 
and Radio (New York, In Fact, INC 1942) या गंर्थात आढळतो. ेत रिशयन िनवार्िसत व पंचम तंभीय 
याचं्या सोिवएतिवरोधी कारवायाकिरता लेखकाचं्या वतःच्याच फाई समधील सािहत्य उपयु  ठरेल. 
अमेिरकेत त्याकाळी सृत झाले या नाझी णीत चाराचे वरूप Communism inGermany, the Truth 
About the Communist Conspiracy on the Eve of the National Revolution (Berlin, Europe 
House 1933) यातून प  होते. 

 
िहटलरच्या उदयानंतर, अमेिरकेत नाझीधाजीर्णे असे अमाप चार सािहत्य कािशत झाले.त्यात 

िवशषे उ ेखनीय हणजे जमर्न-अमेिरकन बडंचे Deutscher Weckruf and Beobachter फादर चालर्  
ई. कफिलनचे Social Justice; िविलयम डडले पेलीचे Liberator; िजरा ड िवनरॉडचे Defender; कोटर् 
अशरेचे X-ray; व ई. जे. गानर्रचे Publicity. काँगेर्स िर ेझेन्टेिटव हॅिम टन िफश व जमर्न ह तक जॉजर् 
िस हे टर िवरेक याचं्या संबधंाची मािहती वॉिंशग्टनमध्ये (फे ुवारी १९४२) फेडरल कोटार्समोर िवरेकच्या 
झाले या खट याच्या वळेी िफशचा सिचव जॉजर् िहल याच्या झाले या साक्षीत सापडते; तर वॉिंशग्टन 
पो टमध्ये िस  झाले या िडलाडर् टोक्सच्या लेखमालेत त्या खट याचा समगर् वृ ातं आढळतो. 

 
जमर्न चार ह तक प ल शफेर याच्या कारवायाबं लची िविलयम ई. डॉडची मते जमर्नीतील त्या 

अमेिरकन राजदूताच्या दैनंिदनीत–Ambassador Dodd’s Diary, Edited by William E. Dodd Jr. and 
Martha Dodd (New York, Harcourt, Brace and Company, 1941) ितिंबिबत झाली आहेत. 
शफेरच्या अमेिरकेतील सोिवएतिवरोधी चारकायार्चा भरपूर पुरावा Living Age, Foreign Affairs, 
Fortnightly Review या व अन्य िनयतकीिलकातं सापडतो. मािर्टन डाईस सिमतीच्या िस  झाले या 
अहवालातूंन त्याकाळी फार मो ा माणावर चालले या सोिवएतिवरोधी चाराचा त्यय येतो. त्या 
चाराचे आणखी मासलेवाईक नमुने हणजे मािर्टन डाईस याचे Trojan Horse in America (New York, 

Dodd Mead and Company, 1940), व जान वाि तनचे Out of the Night (New Youk, Alliance 
Book Corporation, 1941), अमेिरका फ टर् िरसचर् यरूोची बुलेिटन्  व त्या यरूोची हेरा ड व ि कर् नेसर् 
कॉमटेटर यातील काशने. 

 
गेर्ट ि टनमध्ये व मध्य युरोपात १९३८ च्या गर्ी मात अनुनयाच्या नीतीला पािंठबा देणाऱ्या चालर्स ए. 

िंलडबगर्च्या कारवायाचंा वृ ातं द वीक या इंिग्लश बातमीपतर्ात, बेला ोमच्या Blood and Banquets 
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मध्ये, िशकागो िटर् यनू, न्ययूॉकर्  डेली न्यजू, वॉिंशग्टन टाई स–हेरा ड याचं्या फाई समध्ये सापडतो. 
िविलयम सी. बुिलटच्या सोिवएतिवरोधी कारवायाचंी मािहती राजदूत डॉडच्या रोजिनशीत आढळते. 

 
करण २४ 

 
सोिवएतिवरोधी पोिलश कार थानाचा भरपूर कागदोपतर्ी पुरावा िनवार्िसत पोिलश सरकारच्या १६ 

ह तकावंर सोिवएत सरकारने ठेवले या आरोपपतर्ात आढळतो. The Case of the 16 Poles (New 
York, The National Council of American-Soviet Friendship, INC, 1945) यात ते आरोपपतर् 
भाषातंिरत रूपात िस  झाले आहे. या कार थानाचंा तपशीलवार वृ ातं खटला चालू असता पोिलश 
कटवा यानंी िदले या साक्षीतून व कबुलीजबाबातूंन सापडतो. परदेशातील अमेिरकन पतर्कारानंी त्याब ल 
समगर् मािहती न्ययूॉकर्  टाई स, न्य ूयॉकर्  हेरा ड िटर् यनू या वृ पतर्ानंा कळिवली होती. 

 
पोिलश िनवार्िसतानंी रिशयात केले या कटकार थानाचंा संपूणर् वृ ातं १८ मे १९४३ रोजी सोिवएत 

पररा टर् खात्याचा उपमंतर्ी ए. वा . ि हिशन् की याने ि िटश व अमेिरकन वृ पतर्ानंा िदले या दीघर् 
िनवदेनात आढळतो. पोिलश राजकारणाच्या पाशर्वभमूीबाबत उपयु  मािहती रेमंड ले ली युएलचे 
Poland: Key to Europe (New York, A. A. Knopf 1939) या गंर्थात सापडते. 
 

करण २५ व २६ 
 

नाझी जमर्नीिवरु  रिशयाच्या यु काळातील सोिवएत राजकारणावर उ म मूळ सािहत्य 
वॉिंशग्टन डी. सी. मधील सोिवएत वकीलात आठव ातून तीन वळेा कािशत करीत असले या 
Information Bulletin मध्ये िमळते. हे ी सी. कािसडी, लॅरी लेसुएर, मॉिरस िंहडुस, लेलँड टोव,े िरचडर् 
लाऊटेरबाख, एडगर नो, रा फ पाकर् र अशा अनेक अमेिरकन पतर्कारानंी यु काळात सोिवएत संघाला 
भेट िदली व तेथील त्यक्षदशीर् वृ ातं देणारी पु तके कािशत केली. सोिवएत जनतेने त्याकाळात 
सोसले या अवणर्नीय हालअपे ा व भिव यात दो ताकंडून ते करीत असले या सहकायार्ची अपेक्षा याब ल 
प  िच  रा फ पाकर् र व मॉिरस िंहडुस यानंी अमिरकन वृ पतर्ानंा पाठिवले या बातमीपतर्ातूंन उभे राहते. 
वने्डेल िव कीचे One World (New York, Simon and Schuster, 1943) हणजे तेहरान घोषणेची 
आदशर्तत्वे साराशंाने सागंणारे एका ख्यातनाम अमेिरकन माणसाचे िनवदेन आहे. तशाच कारचे 
अमेिरकन िनवदेन, अमेिरकन पररा टर् धोरणाच्या अध्ययनानंतर वॉ टर िलपमनने िलिहले या U.S. 
Foreign Policy: Shield of the Republic (Boston, Little, Brown and Company and Atlantic 
Monthly Press, 1943) या गंर्थात आढळते. 
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काही अिभ ाय 

 
जोसेफ डेि हस – (सोिवएत संघातील माजी अमेिरकन राजदूत) 
 

‘मूळ ऐितहािसक साधनाचं्या पायावर आधारलेले हे एक िव ासाहर् इितहास कथन आहे. त्येक 
अमेिरकन नागिरकाने या गंर्थाचे पिरशीलन करावे इतका हा गंर्थ मोलाचा आहे.’ 

 
ो.ए .एल.्शूमन – (सु िस  इितहासकार) 

 
‘इितहासाची ही कथा कोणत्याही कादंबरीपेक्षा िच थरारक असून सत्यावर आधारलेली आहे. 

यातील अक पनीय वाटणाऱ्या घटनाही पूणर्पणे वादातीत आहेत.’ 
 
हे ी वलेॅस – (अमेिरकेचे माजी उपाध्यक्ष) 
 

‘आंतरार् टर्ीय के्षतर्ातील १९१७ पासूनच्या या घटनाचं्या अध्ययनािशवाय आजच्या जगातील 
आंतरार् टर्ीय संबधंाचे व तुिन  आकलन होणे अशक्य आहे’ 
 
बॅरन्स िफनािन्शयल वीकली – 
 

‘इितहासातील सवार्त महत्वाच्या काळावरील या मािहतीपूणर् गंर्थामुळे अमेिरका व सोिवएत रिशया 
यानंी पर परानंा व तुिन  दृि कोनातून समजून घेण्यास मदत होईल अशी खातर्ी आहे.’ 
 
 


