
প্রস্তাবিত নয়া ঐক্যিদ্ধ মালেমািাদী ক্বমউবনস্ট পাবটি সংগঠলনর প্রাথবমক্ রূপলরখা 

আমরা সুদীর্িক্াে িাংোলদলের মাক্িসিাদী-লেবননিাদী-মাওিাদী সংগঠনসমূলের তরফ লথলক্ এক্বট ঐক্যিদ্ধ পাবটি 
সংগঠলনর প্রলয়াজনীয়তা অনুভি ক্লরবি। িতিমান ক্ালের অগ্রিতিী সাবরর লনতা ও ক্মিীগণ মালেমািাদী এক্বট ঐক্যিদ্ধ 
পাবটি সংগঠলনর েলযয এক্বট প্রাথবমক্ রূপলরখা প্রনয়ণ ক্লরলিন। আমরা আো ক্বর মালেমািাদী সক্ে পাবটি ও সংগঠলনর 
লনতা ও ক্মিীগণ এই রূপলরখা অধ্যয়ণ ক্রলিন, প্রলয়াজনীয় সংলোধ্ন, পবরমাজিন ও পবরিতিলনর প্রস্তাি ক্রলিন। লসইসলে 
ঐক্যপ্রবিয়া এবগলয় বনলয় যালিন। 

প্রস্তাবিত প্রাথবমক্ রূপলরখাবট বনম্নরূপঃ 

ক্মিসূবি 

মূে নীবতসমূে 
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নীবতলক্ আঁক্লে ধ্রা যা েলে বিরাট লেণীসংগ্রালমর মলধ্য বিরাট দুই োইলনর সংগ্রাম িাোলনা, আর বিরাট দুই োইলনর 
সংগ্রালমর মলধ্য িযাপক্ মতাদবেিক্ পুনগিঠন। 

২। দ্বন্দ্ব েলিি িস্তু জগলতর অবিোন্ত রূপান্তলরর এক্মাত্র লমৌবেক্ বনয়মঃ বিপরীলতর ঐক্য ও সংগ্রাম, জনগণ ইবতোস 
সৃবি ক্লরন এিং ‘‘বিলরাে ক্রা নযায়সেত”। 

৩। লেণীসংগ্রাম, সিিোরা এক্নায়ক্ত্ব ও সিিোরা আন্তজিাবতক্তািাদ।  

৪। দুই োইলনর সংগ্রামলক্ মালেমািাদী পাবটির নীবতগত বভবি বেলসলি আঁক্লে ধ্রা। এলক্ পাবটি বিক্ালের আভযন্তরীণ 
িাবেক্ােবি বেলসলি আঁক্লে ধ্রা।  

৫। এক্বট নতুন ধ্রলণর পাবটি গলে লতাো, অথিাৎ বিপরীলতর ঐক্যবভবিক্ অথিাৎ দুই োইলনর সংগ্রাম বভবিক্ পাবটি গলে 
লতাো যা গণযুদ্ধ সূিনা ও বিক্ালে সযম, আমালদর মত লদলে কৃ্ষক্, মধ্যবিি ও জাতীয় িুলেিায়ালদর েতিাধ্ীলন ঐক্যিদ্ধ 
ক্রলত সযম। 

৬। পুলরালনা সমালজর বিপ্লিী রূপান্তর র্টালি পাবটি, তাই পাবটি েলি বিপ্লিী, এর লক্ন্দ্রও েলি লিআইনী। উি লিআইনী 
লক্লন্দ্রর সালথ আইনী ক্ালজর বিরাট জাে সৃবি ক্রা। 

৭। এক্ নতুন ধ্রলণর িাবেনী গলে লতাো যা জনগলণর ক্ালি লিাঝা েলিনা, িরং উৎপাদলনর সালথ যুি থাক্লি। 

৮। পাবটি, িাবেনী ও ফ্রন্ট এই বতন যাদুক্রী অস্ত্রলক্ আঁক্লে ধ্রা এিং এ বতনবট পরস্পর সংযুিভালি গলে লতাো। 

৯। গণযুলদ্ধ অস্ত্র নয়, জনগণই েলেন বনধ্িারক্ এই নীবতলক্ ঊলধ্ি তুলে ধ্রা। 

১০। জনগলণর রাজননবতক্ যমতা তথা গণযমতা েলে আমালদর মতাদলেি লমৌবেক্। 

১১। জনগলণর উপর বনভির ক্রা, প্রধ্ানত েবমক্, ভূবমেীন কৃ্ষক্ ও গরীি কৃ্ষক্লদর উপর বনভির ক্রা। অথিাৎ মূে 
লেণীসমূলের উপর বনভির ক্রা।  

১২। জনগলণর স্বালথি িযবিস্বাথি তযাগলক্ ঊলধ্ি তুলে ধ্রা। 

 



গণতাবিক্ বিপ্ললির সাধ্ারণ ক্মিসূিী 

১। িাংোলদলের সমাজ েলে আধ্া সামন্তিাদী-আধ্া উপবনলিবেক্, যার লক্লন্দ্র রলয়লি আমোতাবিক্ পঁুবজিাদ। এই সমাজ 
িযিস্থার ধ্বংস সাধ্লনর েলযয সিিোরা লেণীর লনতৃলত্ব েবমক্-কৃ্ষক্ িুবনয়াদী মমত্রীর বভবিলত েবমক্, কৃ্ষক্, মধ্যবিি ও 
জাতীয় িুলেিায়া লেণীর যুিফ্রন্ট গলে লতাোর মাধ্যলম সাম্রাজযিাদ, আমোতাবিক্ পঁুবজিাদ ও সামন্তিাদ উলেদ ক্লর 
নয়াগনতাবিক্ প্রজাতি প্রবতষ্ঠা তথা নয়াগনতাবিক্ বিপ্লি সাধ্ন ক্রা, অিযােতভালি সমাজতি ও সামযিালদর পলথ এবগলয় 
িো, এই েলযয সমাজতাবিক্ সমালজ সাংসৃ্কবতক্ বিপ্লিসমূলের জন্ম লদয়া। 

২। প্রবতবিয়ােীে এই সমাজ ক্াঠালমার উপর দাঁবেলয় থাক্া িাংোলদে প্রবতবিয়ােীে রালের ধ্বংসসাধ্ন, যা েলিি 
আমোতাবিক্ িুলেিায়ালদর লনতৃলত্ব লোষক্লদর এক্নায়ক্ত্ব; এর সেস্ত্র িবেনী সমূলের ধ্বংসসাধ্ন, সক্ে অতযািারী 
েবিসমূে ও আমোতাবিক্ িযিস্থাসমূে ধ্বংস ক্রা। 

৩। মাবক্িন, রুে, িীন সাম্রাজযিাদী পরােবি, ইউলরাপ ও জাপানসে সক্ে সাম্রাজযিাদী, প্রধ্ানত ভারতীয় সম্প্রসারণিাদসে 
লসৌবদ, তুবক্ি সক্ে আবধ্পতযিাদী লোষণ ও বনপীেণ উৎখাত ক্রা, সাধ্ারণভালি তালদর এক্লিবটয়া লক্াম্পানীসমূে, িযাংক্ 
এিং বিলদেী ঋণসলমত তালদর সক্ে রূলপর সম্পবি িালজয়াপ্ত ক্রা। 

৪। িযবি ও রাে বনলয়াবিত আমোতাবিক্ পঁুবজিাদ ধ্বংস ক্রা, তালদর সম্পবি, রিযসামবগ্র ও অথিননবতক্ অবধ্ক্ার িালজয়াপ্ত 
ক্রা, লসইসালথ সাম্রাজযিালদর সালথ যুি সিবক্িু িালজয়াপ্ত ক্রা। 

৫। আধ্া-সামন্ততলির সালথ কৃ্ষক্ জনগলণর দ্বন্দ্বই েে বিপ্ললির িতিমান পযিালয় প্রধ্ান দ্বন্দ্ব। আধ্া-সামন্তিাদী সম্পবি আর 
গ্রালম-েেলর এর উপর বটলক্ থাক্া সিবক্িুর বিলোপ সাধ্ন।  

৬। গ্রালম ও েেলর জাতীয় িুলেিায়ালদর অথিা মাঝাবর িুলেিায়ালদর সম্পবি ও অবধ্ক্ারলক্ সম্মান ক্রা।  

৭। কৃ্বষ বিপ্লিলক্ নয়াগণতাবিক্ বিপ্ললির অয বেলসলি আঁক্লে ধ্রা। আমোতাবিক্ িুলেিায়া লেণীর লক্ন্দ্রীয় ক্াঠালমার 
অধ্ীন তার নীলির স্তলরর আধ্া-সামন্ততাবিক্ িে ধ্নী লেণীর সালথ েবমক্-কৃ্ষক্ িযাপক্ জনগলণর দ্বন্দ্বই েলে কৃ্বষ 
বিপ্ললির পযিালয় লেণীগতভালি প্রধ্ান দ্বন্দ্ব। তাই ভূবম বিপ্লি এিং ‘লয জবম িাষ ক্লর তার োলত জবম’ নীবতলক্ আঁক্লে 
ধ্রা। এই নীবতর বভবিলত আমোতাবিক্ িুলেিায়া ও সামন্তলেণীর জবম িালজয়াপ্ত ক্লর ভুবমেীন ও গরীি কৃ্ষক্লদর মলধ্য 
িন্টন। মাঝাবর কৃ্ষক্লদর স্বাথিরযা ক্রা আর ধ্নী কৃ্ষক্লদর েতিসালপলয ঐক্যিদ্ধ ক্রা। 

৮। গনযুদ্ধলক্ লক্ন্দ্রীয় ক্তিিয বেলসলি আঁক্লে ধ্রা। িাংোলদলের রাজননবতক্ যমতা দখলের পথ বেলসলি গ্রাম বভবিক্ 
দীর্িস্থায়ী গণযুলদ্ধর পথ আঁক্লে ধ্রা। 

৯। সক্ে প্রবতবিয়ােীে ও সাম্রাজযিাদী আগ্রাসনলক্ লমাক্ালিো ক্লর িাংোলদেী জাবতর গঠণ সমূ্পণি ক্রা, সংখযােরু্ সক্ে 
জাবতসিাসমূলের আত্মবনয়িণাবধ্ক্ার প্রদান এিং আবদিাসী জনজাবতসমুলের সক্ে অবধ্ক্ার রযার মাধ্যলম লদেলক্ 
সবতযক্ারভালি ঐক্যিদ্ধ ক্রা। 

১০। প্রবতবট লদলের বিপ্লি বিশ্ব সিিোরা বিপ্ললির অংে। প্রবতবট লদলের সিিোরা লেণী বিশ্ব সিিোরা লেণীর অবিলেদয 
অংে, সুতরাং আন্তজিাবতক্তািাদলক্ দৃঢ়ভালি ঊলধ্ি তুলে ধ্রা। বিশ্ব সিিোরার ঐলক্যর েলযয বিপ্লিী আন্তজিাবতক্তািাদী 
উলদযাগ সমথিন ক্রা, তালত অংে গ্রেন ক্রা ও তালক্ এবগলয় লনওয়া যালত বিশ্ব বিপ্লি সাধ্ন ক্রা যায় এিং এক্বট নতুন 
ধ্রলনর ক্বমউবনস্ট আন্তজিাবতক্ গলে লতাো যায়।   

১১। েবমক্ লেণী ও জনগন রলির বিবনমলয় লয স্বাধ্ীনতা, অবধ্ক্ার, োভ ও বিজয়সমূে অজিন ক্লরলি তা রযা ক্রা; 
লসসলির স্বীকৃ্বত প্রদান এিং “জনগলনর অবধ্ক্ালরর লর্াষণা”র মাধ্যলম এর মিধ্ প্রলয়াগ। ধ্মিমলতর স্বাধ্ীনতার স্বীকৃ্বত 
প্রদান বক্ন্তু এর িযাপক্ অলথি, বিশ্বাস অথিা অবিশ্বাস ক্রার মলতর স্বাধ্ীনতা। জনগলণর স্বালথির যবত ক্লর এমন সক্ে 



প্রবিয়ার বিরুলদ্ধ েোই ক্রা, বিলেষত লযলক্ান প্রক্ার অলদয় মজুরী অথিা িযবিগত লিাঝা অথিা জনগলনর ওপর লিলপ 
িসা বনরংকু্ে ক্রসমূলের বিরুলদ্ধ। 

১২। জবম, সম্পবি, ক্াজ, পবরিার ও সমালজর সক্ে লযলত্র নরনারীলদর জনয সবতযক্ার সাময; তরুনলদর জনয অবধ্ক্তর 
ভাে ভবিষযত—বেযা, ক্াজ ও বিলনাদলনর বনশ্চয়তা; মা ও বেশুলদর জনয বনরাপিা; িয়স্কলদর প্রবত সম্মান ও সেলযাবগতা। 

১৩। এক্ নয়া সংসৃ্কবতর বিক্াে যা িযাপক্ জনগলণর লসিা ক্লর আর সিিোরা লেণীর মতাদিে দ্বারা পবরিাবেত। 
১৪। আন্তজিাবতক্ সিিোরা লেণী, বনপীবেত জাবতসমূে ও দুবনয়ার জনগলণর সংগ্রামসমূলক্ সমথিন ক্রা, পরােবি মাবক্িন, 
রুে ও িীলনর বিরুলদ্ধ েোই ক্রা, ইউলরাপ, জাপানসে সক্ে সাম্রাজযিাদী েবির বিরুলদ্ধ েোই ক্রা; ভারতীয় 
সম্প্রসারণিালদর বিরুলদ্ধ েোই ক্রা; লসৌবদ আরি, ইসরাইে, তুরষ্কসে সক্ে আবধ্পতযিালদর বিরুলদ্ধ েোই ক্রা। 
ট্রটস্কীিাদ, লোজািাদ, লিিাদ, তৃতীয় বিশ্বিাদ তথা লতঙপন্থা, িুশ্চভীয় সংলোধ্নিাদসে আন্তজিাবতক্ সক্ে রূলপর 
সংলোধ্নিালদর বিরুলদ্ধ েোই ক্রা। 

আমালদর সংগঠনবট আমালদর লদলে লয সক্ে সংলোধ্নিাদী-সংস্কারিাদী ভ্রান্ত োইন ও ক্মিসূবির বিরুলদ্ধ ক্বঠন 
োইনগত সংগ্রাম িাোলিঃ 
িাংোলদলের সমাজ বিলেষলণ বিকৃ্ত পঁুবজিালদর নয়া-মাক্িসিাদী অমাক্িসিাদী তত্ত্ব, এলযলত্র ধ্রুপদী সামন্তিাদ সংিান্ত 
প্রািীনপন্থী তত্ত্ব, যুদ্ধপূিি সেস্ত্র সংগ্রাম তত্ত্ব, সিিোরা সবেংস বিপ্লি এক্মাত্র মতাদবেিক্ মানদণ্ড তত্ত্ব, লগবরোিাদ, ভ্রামযমান 
লগবরোিাদ, সমরিাদ, গণসংগঠনিাদ, গণ অভুযত্থানিাদ, গণসংগ্রালমর েীলষি বগলয় গণ অভুযত্থান তি্ি, িমান্বয়িাদ, 
প্রবতলরাধ্যুদ্ধ তত্ত্ব, মলনাবেবথজম (এক্স্তম্ভীতািাদ), খতম োইন, লেণীসংগ্রামবিবেন্ন লেণীসংগ্রাম তত্ত্ব, বিলভদিাদ, 
সংক্ীণিতািাদ, িযবিতািাদ, লগাষ্ঠীিাদ, উপদেিাদ, গণসংগ্রাম-গণসংগঠণ বিমুখতা, স্বলদেী ও বিলদেী জাতীয়তািাদ, 
প্রলয়াগিাদ, সমন্বয়িাদ, বিমূতি তত্ত্বিিিার লগাঁোমীিাদ, অ-লপোদারিাদ, স্বতসূ্ফতিতািাদ, সেস্ত্র ও বনরস্ত্র অথিনীবতিাদ ইতযাবদ। 

নতুন সংগঠনবট ক্বমউবনস্টলদর এক্লক্বন্দ্রক্ ঐলক্যর োইনলক্ ঊলধ্ি তুলে ধ্রলি। ভ্রাতৃর্াবত দ্বন্দ্ব সৃবিক্ারী লয লক্ান 
বেংসামূেক্ ক্মিক্ান্ডলক্ প্রিণ্ডভালি বিলরাবধ্তা ক্রলি। 

নতুন সংগঠনবট বসরাজ বসক্দার, তালের আজবমরী, মবনরুজ্জামান তারা, বেখা, িালতন, নজরুে, এরাদ আেী, িাদে দি, 
রালিয়া লিেী, মনু্ট মাস্টার, লমাফাখখর লিৌধু্রী, টুটুেসে অগবণত মালেমািাদী েেীদ ক্মলরলের আত্মতযাগ লথলক্ বেযা 
লনয়, েেীদলদর মোন জীিনলক্ সিিদা স্মরণ ক্রলি। 

নতুন সংগঠনবট মতাদেি ও তার প্রলয়ালগর বেযামাোলক্ ঊলধ্ি তুলে ধ্রলি। ক্ীভালি সিিোরা লেণীর মুবির দেিন লদলে 
লদলে প্রযুি েয়, মাক্িসিাদ-লেবননিাদ-মাওিাদ গলে উলঠ, লদলে লদলে তার প্রলয়ালগ গলে উলঠ বিন্তাধ্ারা, এিং তার 
প্রলয়ালগ গণযুদ্ধ। আিার গণযুলদ্ধর মলধ্য বিন্তাধ্ারা বিক্বেত েয়, আর লেষ পযিন্ত ‘িাদ’-এ বিক্বেত েয়। লযমন, িীলন মাও 
লসতুঙ বিন্তাধ্ারা লথলক্ মাওিাদ। এক্ইভালি, লপরুলত গনসালো বিন্তাধ্ারা, ভারলত িারু মজুমদার ও ক্ানাই িযাটাবজির 
বেযা, িাংোলদলে বসরাজ বসক্দার বিন্তাধ্ারা ও িারু মজুমদালরর বেযা, তুরলস্ক ইব্রাবেম ক্ায়পাক্কায়া, অবিয়ায় আেলফ্রে 
ক্লাের, আফগাবনস্তালন আক্রাম ইয়াবর তার উদাোরণ। 

আন্তজিাবতক্ভালি গনসালো বিন্তাধ্ারা লপরুলত উদূ্ভত েলয়বিে মাক্িসিাদ-লেবননিাদ-মাওিাদ সূত্রায়ণ ক্রার মাধ্যলম আর 
গণযুলদ্ধর মাধ্যলম তার প্রলয়াগ ক্রার মাধ্যলম। এক্বট লদলে মতাদলেির প্রলয়ালগর মাধ্লম বিন্তাধ্ারা গলে উলঠ যা বিক্ালের 
মাধ্যলম ‘িাদ’-এ বিক্বেত েয়। লযমন িীলনর িাস্তিতায় মাও লসতুঙ বিন্তাধ্ারা গণতাবিক্ বিপ্ললির ক্ালে জন্ম বনলয় 
সমাজতাবিক্ বিপ্লি, সাংসৃ্কবতক্ বিপ্ললির প্রবিয়ায় মাওিাদ-এ বিক্বেত েয়। সুতরাং সিিোরা লেণীর মতিাদ মাক্িসিাদ-
লেবননিাদ-মাওিাদ।  গনসালো বিন্তাধ্ারা লথলক্ বেযা বনলয় িাংোলদলে বসরাজ বসক্দার বিন্তাধ্ারা ও িারু মজুমদালরর 
বেযার পুনরাবিষ্কার ক্রা সম্ভি েলয়লি। গণযুলদ্ধর সািিজনীনতাও এক্বট উলেখলযাগয ধ্ারণা যা গনসালো বিন্তাধ্ারার মাধ্যলম 
প্রক্াবেত েলয়লি। এিাো রলয়লি ক্ীভালি এক্বট আধ্া-উপবনলিবেক্ আধ্া-সামন্তিাদী সমাজ তার লক্লন্দ্র আমোতাবিক্ 



পঁুবজিাদ গলে লতালে ও তার দ্বারা পবরিাবেত েয় এই তত্ত্ব। পাবটি-িাবেনী-ফ্রলন্টর সমলক্বন্দ্রক্ বিক্ালের ধ্ারণাও গনসালো 
বিন্তাধ্ারা লথলক্ পাওয়া যায়। মোন লনতৃত্ব তত্ত্ব িযাখযা লদয় ক্ীভালি এক্বট পাবটির োইন বিক্ালের সালথ তার লনতৃত্বও 
বিক্বেত েয়। মোন লনতৃত্ব লক্ান সাধ্ারণ লনতৃত্ব নয়। এ েলে পাবটির লনতৃত্ব, লক্ান িযবির লনতৃত্ব নয়। বিপ্ললির প্রবিয়ায় 
এক্ ঝাঁক্ লনতা গলে উলঠ, যার মলধ্য এক্জন থালক্ প্রধ্ান, তালদর মলধ্য মোন লনতৃত্ব গলে উলঠ, আর বিপ্লিলক্ই তা 
লসিা ক্লর।   

বসরাজ বসক্দার বিন্তাধ্ারা গলে উলঠলি িাংোলদলের িাস্তিতায় মাক্িসিাদ-লেবননিাদ-মাও লসতুঙ বিন্তাধ্ারা প্রলয়ালগর 
মাধ্যলম সিিোরা লেণীর পাবটি গণযুদ্ধ ও র্াঁবট গলে লতাোয় বনলয়াবযত েলয়। এই বেযার মলধ্য রলয়লিঃ মাক্িসিাদ-লেবননিাদ-
মাও লসতুঙ বিন্তাধ্ারালক্ মতাদেি বেলসলি গ্রেণ ক্রা, মালেমার গলিষণার মাধ্যলম মতাদবেিক্ খঁুবট প্রবথতক্রণ, দীর্িস্থায়ী 
গণযুদ্ধ ও র্াঁবট গলে লতাো ও এোক্াবভবিক্ সেস্ত্র সংগ্রালমর োইন, লভৌগবেক্তার িযিোরঃ িাংোলদে প্রধ্ানত সমতে, 
সুতরাং এখালন লগবরো যুলদ্ধর সমসযা েলে সমতে ভূবমলত লগবরো যুদ্ধ যার মলধ্য রলয়লি িষিাক্ােীন রণননবতক্ আিমণঃ 
নদীনাোর লদে িাংোলদলে িষিাক্ালে েত্রুর জনয দুগিমতা আর বিপ্লিী িাবেনীর জনয অনুকূ্ে পবরবস্থবত মতবর েয়, লসটালক্ 
ক্ালজ োবগলয় রণননবতক্ আিমণ পবরিােনা ক্রা যায়, আমোতাবিক্ পঁুবজিাদ সংিান্ত ধ্ারণাঃ উপবনলিবেক্ আধ্া 
উপবনলিবেক্ ও আধ্া সামন্তিাদী সমাজ ক্াঠালমার লক্লন্দ্র গলে উলঠ এক্ পঁুবজিাদ—যবয়ষু্ণ, মুমূষুি, পরজীবি, সাম্রাজযিালদর 
উপর বনভিরেীে ও তালদর দ্বারা পবরিাবেত, সাম্রাজযিাদলক্, বনলজলক্ ও আধ্া-সামন্তিাদলক্ লসিা ক্লর, যা যমতার লক্লন্দ্র 
অিস্থান ক্লর আর সমাজ রােলক্ বনয়িণ ক্লর, তাই সংগ্রালমর বনোনা থাক্লি এই িুলেিায়ালদর বিরুলদ্ধ, উপবনলিলের 
জাতীয় মুবির ক্মিসূবির ধ্ারণাঃ আধ্া উপবনলিলের উপবনলিে থাক্লত পালর তত্ত্ব উদাোরণস্বরূপ ভারত বনলজ আধ্া 
উপবনলিবেক্ লদে েলয়ও প্রবতলিেী লদেগুবের উপর উপবনলিবেক্ লোষণ িাবেলয় থালক্, জাতীয় মুবির ক্মিসূবির সালথ 
লেণী মুবির ক্মিসূবির সমন্বয় তথা জাতীয় বিপ্ললির সালথ কৃ্বষ বিপ্ললির সমন্বয়, ধ্মিীয় দ্বন্দ্ব তথা সাম্প্রদাবয়ক্ লেণীদ্বলন্দ্বর 
অবস্তত্ব আবিষ্কার যা পূিিিাংো-পবশ্চমিাংো, আসাম, বত্রপুরা তথা ভারতিলষির বিভবির ক্ারণ েলয়লি, গ্রাম বদলয় েের 
লর্রাও, েের ও গ্রালমর সংগ্রালমর সমন্বয়, অবনয়বমত ও বনয়বমত লগবরো দে গলে লতাো, লপোদারিাদঃ বিপ্লিলক্ লক্ন্দ্র 
ক্লর জীিন ও জীবিক্া এমন লপোদার বিপ্লিী গলে লতাো, মোন লনতৃত্ব তত্ত্বঃ বিপ্ললির প্রবিয়ায় এক্ ঝাঁক্ লনতৃত্ব গলে 
উলঠ যারা লসই বিপ্লিলক্ লনতৃত্ব বদলত সযম ইতযাবদ।  

িাংোলদলে িারু মজুমদালরর বেযার মলধ্য রলয়লি মাক্িসিাদ-লেবননিাদ-মাও লসতুঙ বিন্তাধ্ারালক্ মতাদেি বেলসলি গ্রেণ, 
দীর্িস্থায়ী গণযুদ্ধ ও মুি এোক্া গঠলণর েলযয এোক্াবভবিক্ সেস্ত্র সংগ্রাম, লেণী মুবির ক্মিসূবি তথা কৃ্বষ বিপ্লি, গ্রাম 
বদলয় েের লর্রাও ধ্ারণা, অবনয়বমত লগবরো দে গলে লতাো, মোন লনতৃত্ব তত্ত্ব ইতযাবদ। 

বসরাজ বসক্দার বিন্তাধ্ারা ও িারু মজুমদালরর বেযা িাংোলদলের িাস্তিতায় মালেমার প্রলয়াগজাত ও লসইসালথ গণযুলদ্ধর 
প্রলয়াগজাত। এই দুইলয়র সংলেষলণর মাধ্যলম িাংোলদলে মালেমার ঐক্যিদ্ধ োইন গলে উঠলি।  

যারা এই বেযামাোলক্ অস্বীক্ার ক্লর ও ক্লর থালক্ তালদর সংলোধ্নিাদী ধ্যান ধ্ারণা োইলনর বিরুলদ্ধ নয়া মালেমা 
সংগঠন প্রিণ্ড োইনগত সংগ্রাম িাোলি। 

িাংোলদলে বসরাজ বসক্দার বিন্তাধ্ারার ধ্ারক্ িােক্ সংগঠন বিে ধ্ারািাবেক্ভালি মাও লসতুঙ বিন্তাধ্ারা গলিষণাগার 
(১৯৬৭-১৯৬৮), পূিিিাংো েবমক্ আলদােন ( ১৯৬৮-১৯৭১), পূিিিাংোর সিিোরা পাবটি (১৯৭১-২০১২, এর মলধ্য ১৯৭১-
১৯৭৫ পযিন্ত পূণিােভালি, তারপর ১৯৭৫-এ ক্মলরে বসরাজ বসক্দার েত্রুর োলত েেীদ েওয়ার পর িলম িলম পাবটি 
সংস্কারিাদী ধ্ারায় গবেলয় পলে, ১৯৯০ দেলক্ পাবটিলত িৃেৎ দুই োইলনর সংগ্রাম সূবিত েলেও মতাদবেিক্ সংলেষলণ 
উপনীত েলত পালরনা িরং সংস্কারিাদী সংলোধ্নিাদী প্রিে মতধ্ারার প্রভালি পাবটি মূেত বিলোলপর বদলক্ ধ্াবিত েলয় 
একু্ে েতলক্র প্রথম দেলক্র লেলষ মূেত বিেুপ্ত েয়, ১৯৯০ দেলক্র লেলষ বসরাজ বসক্দার িিিা লক্ন্দ্র বসবস বিন্তাধ্ারার 
ক্থা িলে, অল্পবদন পলর পূিাসপা মাওিাদী পুনগিঠন লক্লন্দ্রর সিুজ গ্রুপও এক্ই ক্থা িলে বক্ন্তু দুভিাগযিেত দ্রুত বিেুপ্ত 



েয়, ২০০৪ সালে পূিাসপা মাওিাদী এক্তা গ্রুপ এক্বট অধ্যয়ণ আলদােলনর মাধ্যলম বসবস বিন্তাধ্ারা উত্থাপন ক্লর আর 
বসবস বিন্তাধ্ারা ও বসএম বেযার বফউেলনর ক্থা িলে), িতিমান ক্ালে ক্বমউবনস্ট পাবটি মাক্িসিাদী-লেবননিাদী-মাওিাদী 
িাংোলদে (২০১২ সালে গবঠত), জাতীয় গণতাবিক্ গণমঞ্চ ও বসরাজ বসক্দার িিিা লক্ন্দ্র বসরাজ বসক্দার বিন্তাধ্ারা মত 
ধ্ারণ ক্লর, এর মলধ্য বসবপএমএেএম িাংোলদে বসরাজ বসক্দার বিন্তাধ্ারার পাোপাবে ভারলত প্রলয়ালগর ফে বেলসলি ও 
লগৌনত িাংোলদলে তার প্রভাি বেলসলি িারু মজুমদালরর বেযার ক্থা িলেলি। িতিমালন বসবপএমএেএম যথাযথ গুরুলত্ব 
বসরাজ বসক্দার বিন্তাধ্ারা ও িারু মজুমদার বেযার সংলেষণ র্টালনার মত প্রক্াে ক্লরলি। িাংোলদলে িারু মজুমদার 
বেযার ধ্ারক্ িােক্ সংগঠন বিে পূিিিাংোর ক্বমউবনস্ট পাবটি (১৯৭০-২০০৮), পূিি পাবক্স্তান ক্বমউবনস্ট পাবটি (মাক্িসিাদী-
লেবননিাদী) (১৯৬৭-১৯৭৫), িাংোলদলের সামযিাদী দে (১৯৭২-১৯৭৫)। পূিিিাংোর সিিোরা পাবটিসলমত বিে েতলক্র 
এই আবদ দেগুলো সবঠক্ োইন লথলক্ বিিুযত েলয় দীর্িক্াে সংলোধ্নিাদী সংস্কারিাদী োইন অনুেীেলনর ফে বেলসলি 
মূেতঃ বিেুপ্ত। িতিমালন মূেত ধ্বংসপ্রাপ্ত পূিিিাংোর সিিোরা পাবটির বিবেন্ন বিবযপ্ত অলনক্ লনতাক্মিী লযমন বসরাজ বসক্দার 
বিন্তাধ্ারার মত অন্তত অংেত ধ্ারণ ক্লরন আিার মুেত ধ্বংসপ্রাপ্ত পূিিিাংোর ক্বমউবনস্ট পাবটি ও সামযিাদী দলের অলনক্ 
লনতা-ক্মিীই িারু মজুমদার বেযার মত অন্তত অংেত ধ্ারণ ক্লরন। এরক্ম অলনক্ ক্মলরেই বসরাজ বসক্দার বিন্তাধ্ারার 
সালথ িারু মজুমদার বেযার সংলেষলণর মত প্রক্াে ক্লরলিন। আমালদর ঐক্যিদ্ধ নতুন পাবটি সংগঠন বসরাজ বসক্দার 
বিন্তাধ্ারা ও িারু মজুমদার বেযার সংলেষণ র্টালি। নতুন সংগঠনবট েলি বিে েতলক্ গলে উঠা দেগুলোর আবদ অকৃ্বত্রম 
মতাদবেিক্ ধ্ারািাবেক্তাঃ বনবদিিভালি িেলে মাক্িসিাদ-লেবননিাদ-মাওিাদ এিং বসরাজ বসক্দার বিন্তাধ্ারা ও িারু 
মজুমদার বেযার ধ্ারািাবেক্তা বক্ন্তু লক্ানভালিই সাংগঠবনক্ ধ্ারািাবেক্তা নয়। একু্ে েতলক্র নতুন িাস্তিতায় আজলক্ 
নতুনভালি সিবক্িু গলে উঠলি, অিেযই নতুন বভবিলত। 

আফগাবনস্তান লথলক্ মাবক্িন ও িৃলটনসে পবশ্চম ইউলরাপ পরাবজত েলয় পাবেলয়লি। ইউলরালপ যুদ্ধ দামামা লিলজ উলঠলি। 
রাবেয়া লসাবভলয়ত আমলের োরালনা এোক্া উদ্ধালর লনলমলি। এখন পযিন্ত ইউলিলনর অন্তত এক্ পঞ্চমাংে — রুে 
ভাষাভাষী অঞ্চে -- দখে ক্লরলি। মিবশ্বক্ দ্বলন্দ্বর এক্বদলক্ রাবেয়া ও িীন অনযবদলক্ মাবক্িন, িৃলটনসে পবশ্চম ইউলরাপ। 
মাবক্িন লনতৃত্বাধ্ীন নযালটার বিরুলদ্ধ রাবেয়ার িায়া যুদ্ধ সংর্বটত েলে যা লয লক্ান সময় প্রতযয যুলদ্ধ রূপ বনলত পালর। 
এই সুলযালগ িীনও তাইওয়ান দখে ক্লর বনলত পালর। এ বনলয় মাবক্িলনর সালথ িীলনর লয লক্ান সময় যুদ্ধ িাঁধ্ার পবরবস্থবত 
মতবর েলয়লি। বিগত দেলক্র মলধ্য রাবেয়া ও িীন পরােবি বেলসলি আবিভূিত েলয়লি। এখন বিশ্বলক্ পুনরায় ভাগ িালটায়ারা 
ক্লর লনওয়ার উলদযাগ বনলয়লি তারা। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ িাঁধ্ার সম্ভািনাও রলয়লি। এমতািস্থায় বিশ্বিযাপী বিপ্লিী েবিসমূলের 
পুনরুত্থান র্টার সম্ভািনাও রলয়লি।  

িাংোলদলে প্রবতবিয়ােীে আওয়ামী সরক্ার ভূয়া বনিিািন সংগবঠত ক্রলি এলক্র পর এক্। তারা মস্বরতাবিক্ ও ফযাবসস্ট। 
তালদর িতিমান ফযাবসিালদর নাম বেবজটাে িাংোলদে। িাংোলদলের অতীত ফযাবসিাদ বিেঃ লসানার িাংো লেখ মুবজি 
আেীগ মস্বরতি, িাক্োে লেখ আেীগ মস্বরতি, খােক্াটা বজয়া িাজাদ সামবরক্ লিসামবরক্ মস্বরতি, এরোদ জাপা নতুন 
িাংো সামবরক্ লিসামবরক্ মস্বরতি, খালেদা িাজাদ মস্বরতি, তত্ত্বািধ্ায়ক্ সামবরক্ লিসামবরক্ মস্বরতি, োবসনা আেীগ 
মস্বরতি প্রভৃবত। িতিমান আেীগ বেবজটাে মস্বরতাবিক্ সরক্ার প্রধ্ানভালি ভারতীয় সম্প্রসারণিালদর দাোে, এিাোও 
মাবক্িন, রুে, িীন এই বতন পরােবিলক্ যথািলম গযাস, পারমাণবিক্ বিদুযতলক্ন্দ্র, অিক্াঠালমা গলে লতাোর নালম আর 
জাপানলক্ অিক্াঠালমা গলে লতাোর নালম দীর্িলময়াদী লোষলণর সুলযাগ বদলয়লি। ভারতলক্ ট্রানবজট বদলয়লি ও বিদুযৎ লসক্টর 
লিলে বদলয়লি। ভারলতর সালথ লিারািাোলনর অথিনীবতও রলয়লি। পুলরা িাংোলদে এক্টা িাজার বেলসলি ক্াজ ক্লর উি 
েবিগুবের, বিলেষত ভারলতর বনতযপ্রলয়াজনীয় রলিযর আর িীলনর ইলেক্ট্রবনক্স সামগ্রীর। লসৌবদ আবধ্পতযিাদ িাংোলদলে 
ধ্মিীয় সামন্তিালদর প্রধ্ান মদদদাতা।  লস এখালন ধ্মিীয় লযলত্র িে পঁুবজ বিবনলয়াগ ক্লর। তুক্িী আবধ্পতযিাদও িাংোলদলে 
অস্ত্র বিবির নালম ঢুলক্লি। এলদলে প্রধ্ান অস্ত্র বিলিতা রুে, িীন তারপর আলমবরক্া। িাংোলদলে পঁুবজ বিবনলয়ালগর নালম 



উি সক্ে সাম্রাজযিাদ ও সম্প্রসারণিাদ এলদেলক্ আলেপৃলি লিঁলধ্ লফলেলি। সাম্রাজযিাদী ও পঁুবজিাদী দুষলণর ফলে 
আমালদর পৃবথিী গ্রেবট ধ্বংলসর দ্বারপ্রালন্ত। িন জেে নদীনাো ধ্বংস, অপবরক্বল্পত নগরায়ণ, অবতমাত্রায় ক্ািিন বনঃসরণ 
আমালদর প্রকৃ্বতলক্ ধ্বংস ক্লর বদলে প্রবত বদন। ক্লরানা ভাইরাস অবতমারীলত পঞ্চাে োলখরও অবধ্ক্ মানুষ পৃবথিীলত 
মারা লগলিন। এই অবতমারী প্রকৃ্বত ধ্বংলসর ফে বেলসলি প্রকৃ্বতর সরাসবর পােটা আিমণ। িাংোলদেসে সারা দুবনয়ায় 
সাম্রাজযিাদী ও দাোে িুলজিায়ারা জনগণলক্ রযা ক্রার প্রকৃ্ত লক্ান উলদযাগ লনয়বন। স্বাস্থযসুবিধ্া িবিত জনগণ এক্বদলক্ 
অসুলখ মৃতুযমুলখ পবতত েলয়লি অনযবদলক্ ক্ালজর অভালি অনাোলর অধ্িাোলর লথলক্লি। প্রবতবিয়ােীে সরক্ারসমূে তালদর 
খালদযর লযাগান লদয়বন, এক্ আধ্ মালসর জনয অল্পবক্িু লোক্লক্ বভযা বদলয়লি। লোষলক্রা তালদর উপর েক্ োউলনর 
মত বনলষধ্াজ্ঞা জাবর ক্লর িোলফরার স্বাধ্ীনতা েরণ ক্লরলি আর স্বাস্থযসুবিধ্ািবিত অনাোর-অধ্িাোলর মৃতুযর বদলক্ লঠলে 
বদলয়লি। সরক্ার ভাইরালসর আমে লেষ না েলতই লতলের দাম িৃবদ্ধ ক্লরলি। তারপর সাম্রাজযিাদী যুদ্ধ িাক্ী সি ধু্োয় 
বমবেলয় বদলয়লি। যুদ্ধ শুরুর পর সাম্রাজযিাদীলদর মলধ্য বিভাজন, অিলরাধ্ ইতযাবদ ক্ারলণ জ্বাোনী লতে ও গযাস, লভাজয 
লতে, খাদয েসয, সার ইতযাবদর সরিরাে লিইন লভলঙ পলেলি। িাংোলদেসে সারা দুবনয়ায় জ্বাোনী সে বনতযপ্রলয়াজনীয় 
বজবনলসর দাম প্রায় লদেগুণ েলয়লি। আর মানুলষর জীিন যাত্রার মালনর িরম অিনবত র্লটলি। এবদলক্ িাংোলদলের রাে 
সম্পদ পািার ক্রলত ক্রলত প্রায় লদউবেয়া েলয় লগলি। তালদর মিলদবেক্ মুরার ভাণ্ডার প্রায় শুলনযর ক্ািাক্াবি। িযাংক্গুলো 
এলক্ এলক্ লদউবেয়া েলয় যালে। দাোে িুলেিায়ারা জনগলণর গবেত অথি বিবভন্ন িযাংক্ লথলক্ আত্মসাৎ ক্লর বনলে। 
প্রবতবিয়ােীে সরক্ার আগামী িিলরর মিবশ্বক্ দুবভিলযর ক্থা জাবনলয় িাংোলদলেও তা েলি জাবনলয় বদলয়লি। এবদলক্ 
বিবভন্ন সাম্রাজযিাদ ও সম্প্রসারণিালদর দাোেলদর রাজননবতক্ দে সমূলের মলধ্য যমতা বনলয় পুনরায় ক্ামোক্ামবে শুরু 
েলয়লি। এবট উিলরাির িৃবদ্ধ পালি আর এলদর ঝুেন্ত, অস্থায়ী ও মিধ্তােীন যমতা অিস্থা আলরা িৃবদ্ধ লপলত লপলত 
থাক্লি। সামযিাদী দেসমূেলক্ এ অিস্থায় বনলজলদর ঐক্য মারফত এবগলয় লযলত েলি যমতা গ্রেলণ।    

ক্লরানা ভাইরাস ও তৎপরিতিী সাম্রাজযিাদী যুলদ্ধর ধ্বংসযজ্ঞ, দুষণ, আর খাদয, লতে ও বনতযপ্রলয়াজনীয় বজবনসপলত্রর 
সরিরাে লভলঙ এখন ভয়ািে দুবভিলযর মলধ্য প্রলিে ক্লরলি পৃবথিী। বিশ্বিযাপী সাম্রাজযিাদী অথিনীবত লভলঙ পলেলি। 
সাম্রাজযিাদ তথা পঁুবজিালদর বটলক্ থাক্ার লক্ান লযৌবিক্তা লনই। এমতািস্থায় েয় পঁুবজিাদলক্ দুবনয়া লথলক্ বিদায় বনলত 
েলি নােয় দুবনয়ালক্ বনলজলক্ ধ্বংস েলত েলি। পৃবথিীর েতক্রা ৯৯ ভাগ মানুষ িান পঁুবজিালদর ধ্বংস। মনুষয জাবতলক্ 
িাঁিলত েলে পঁুবজিালদর মৃতুয ত্বরাবন্বত ক্রলত েলি। আর মানুষ এবগলয় িেলি সমাজতি ও সামযিালদর পলথ।। 

১২/১২/২০২২ □ 


