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পৃষ্ঠা ২

।। হাংসকর প্রবন্ধ “উপদলবাদদর শ্রেণী-সবদেষণ কর” (সপসকাং সরসিও, নাং ১৯,
১৯৬৮ িাল)-এর সিসিদর্ ।।

শ্রেণী সমাজে বিবিন্ন শ্রেণী রজেজে। প্রবিটি শ্রেণীর অিযন্তজর স্তর রজেজে। রােনৈবিক সংগ্রাজম প্রবিটি শ্রেণী এিং
স্তর অিশ্যই িাম, মাঝাবর ও দবিণ উপদজে বিিক্ত হজে পড়জি। এটা মাৈুজের ইচ্ছার িাইজর সািবেৈীৈ বৈেম।
সিবহারার রাষ্ট্রিমিা দখজের সংগ্রাম প্রবিটি শ্রেণী ও স্তরজক সংগ্রাজম অিিীণব করাে। প্রবিটি শ্রেণী ও
রােনৈবিক স্তজরর শ্বক্তসমূহ িাজদর বৈেস্ব রােনৈবিক মিামি প্রকাশ্ কজর, আরও প্রকাশ্ কজর বৈেস্ব দেীয
কাযবকোপ। মাকব সিাদ-শ্রেবৈৈিাদ-মাওজসিু ঙ বিন্তাধারার সাহাজযয উপদেিাজদর শ্রেণী-বিজেেণ করা একটি
অবিশ্ে গুরুত্বপূণব প্রশ্ন।
শ্রেবৈৈ িজেজেৈ, “শ্রেণী বিিাগ অিশ্যই িূ ড়ান্তিাজি রােনৈবিক দজের বিবি; িূ ড়ান্ত বিজেেজণ অিশ্যই এটা

বৈণবে কজর রােনৈবিক দেজক।”
শ্রেণী সমাজে সকে শ্রেণীসংগ্রাম হজো রােনৈবিক সংগ্রাম যা পবরপূণবিাজি প্রকাশ্ পাে বিবিন্ন দে ও উপদজের
মধযকার সংগ্রাজমর মাধযজম।
সিাপবি মাও িজেজেৈ, “একটি পটিবর িাইজর রজেজে অৈযাৈয পাটিব এিং একটি পাটিবর অিযন্তজর রজেজে উপদে;

সিবজিজেই এইরূপ ঘজট থাজক।” পুুঁবেিাদী সমাজে বিবিন্ন দে ও উপদে রজেজে। মাবকব ৈ যুক্তরাজষ্ট্রর শ্রেজমাক্র্যাট
পাটিব এিং বরপািবেকাৈ পাটিব হজো একজিটিো পুুঁবেিাদী শ্রেণীর স্বাথবরিাকারী দুজটা উপদে। একইিাজি েবমক
শ্রেণীর আজদােজৈও বিবিন্ন দে ও উপদে রজেজে। প্রথম আন্তেবাবিজক সিবহারার স্বাথব রিাকারী মাকব সিাদীজদর
সাজথ সংগ্রাম িজেজে িুজেবাো ও িু জদ িুজেবাোজদর স্বাথবরিাকারী প্রুজধা, িাকুবৈৈ, োসাে এিং অৈযাৈয উপদজের
বিরুজে। প্রথম মহাযুজের পূজিব বিিীে আন্তেবাবিজকর মজধয শ্রেবৈজৈর প্রবিবৈবধজত্ব িামপন্থীরা িাৈবস্টাইৈ এিং
অৈযাৈয সংজশ্াধৈিাদী উপদজের বিরুজে সংগ্রাম কজর। কাউটবি বকেু কাজের েৈয মাঝামাবঝ শ্রথজক যুজের
সমে দবিণপন্থী হজে যাে। িৃ িীে আন্তেবাবিক সংগ্রাজমর সমে শ্রেবৈৈ ও স্টযাবেৈ বেজেৈ সবিযকাজরর িামপন্থী,
িুখাবরৈ বেে দবিণপন্থী এিং ট্রটিী বেে আকৃ বিগিিাজি িাম বকন্তু সারিস্তুগিিাজি োৈ এিং শ্রস পরিিী
পযবাজে সম্পূণবিাজি প্রবিবিপ্লিীজি পবরণি হে। েবমক শ্রেণীর আজদােজৈ সুবিধািাদী উপদে হজো দবিণপন্থী;
েবমক শ্রেণীর আজদােজৈর মজধয এরা হজো বিজশ্ে িাবহৈী। এিং এজদর বিবি হজো েবমক আমোিন্ত্র। এজদর
মিাদশ্ব হজো
সবিযকারিাজি িুজেবাো মিাদশ্ব যা েবমক শ্রেণীর মজধয প্রকাশ্ পাে। এরা েবমক শ্রেণীজক দুৈীবিপরােণ করার
শ্রিষ্টা কজর।

পৃষ্ঠা ৩
পূিবিাংোর মাকব সিাদী আজদােজৈ পূিবিাংোর েবমক আজদােৈ প্রবিবৈবধত্ব কজর সবিযকার িামপন্থী বিপ্লিীজদর
এিং মবণবসংহ শ্রমাোফ্ফর প্রবিবৈবধত্ব কজর প্রবিবক্র্োশ্ীে দবিণপন্থীজদর এিং হক-শ্রিাোহা, কােী-রজণা, ৈাৈামবিৈ প্রবিবৈবধত্ব কজর আকৃ বিগিিাজি িাম বকন্তু সারিস্তুগিিাজি োৈপন্থীজদর।
সিাপবি মাও উজেখ কজরজেৈ, “মাৈুজের িসিাসহীৈ মরুিূ বম িযিীি অৈয শ্রযখাজৈই মাৈিজগাষ্ঠী রজেজে

শ্রসখাজৈই িারা িাম, মাঝারী ও দবিজণ বিিক্ত, হাোর িের পজরও এমবৈ হজি।”
পাটিব মজৈািাি সিবহারা শ্রেণী িবরজের শ্রকন্দ্রীিূ ি প্রকাশ্। শ্রকিেমাে সিবহারার সি িাইজি সজিিৈ এিং
অগ্রগামী শ্বক্তই সম্পূণবিাজি এিং সবিযকারিাজি সিবহারা শ্রেণী স্বাথব এিং অৈযাৈয েমেীিী েৈগজণর স্বাথব রিা
করজি পাজর। এইরূপ হজেই সিবহারা বিপ্লিীরা সিবহারা পাটিব মজৈািাজির সবিযকার প্রবিবৈবধত্ব করজি পাজর।
যাজক আমরা সাধারণিাজি সিবহারা পাটিব মজৈািাি এিং িুজেবাো উপদেীে মজৈািাজির সংগ্রাম িবে িা
সিবহারার পাটিব মজৈািাজির সাজথ িুজেবাো পাটিব মজৈািাজির সংগ্রাম িযিীি আর বকেু ই ৈে।
সিাপবি মাও িজেজেৈ, “বশ্িার প্রবিটি োইজৈ বিবিন্ন ধারা এিং বিিাগ রজেজে; বিশ্বদৃবষ্টজকাজণর বিেজে অিশ্য

আেকাে শ্রমৌবেকিাজি শ্রকিেমাে দুজটা বদক রজেজেেঃ সিবহারা ও িুজেব াো। হে এটা, ৈে অপরটা; হে সিবহারা
অথিা িুজেব াো বিশ্বদৃবষ্টজকাণ।” আমাজদর সংগঠজৈ বিবিন্ন ধরজৈর শ্রয দৃবষ্টজকাণ শ্রদখা যাে িারা মূেিেঃ দু’
িাজগ বিিক্ত; িারা দু’টি িৃহৎ শ্রেণীর প্রবিবৈবধ।
প্রবিটি উপদে এিং প্রবিটি উপদেীেিাজদর প্রকাশ্ বিবিন্ন শ্রেণী এিং স্তজরর স্বাথব, বিন্তা এিং দািীর প্রবিবৈবধত্ব
কজর। েটিে শ্রেণী সংগ্রাজম েৈগজণর কাে অৈুযােী শ্রেণী অৈুসন্ধাৈ করা প্রজোেৈ যাজি কজর সাবিবক অজথব
সবিযকার বিপ্লিী, িুবেজি বিপ্লিী আর প্রবিবিপ্লিীজদর মজধয পাথবকযজরখা টাৈজি পারা যাে। অথবাৎ, আমরা
িাজদর শ্রোগাৈ ও িক্তৃিা িারাই বিিার করজিা ৈা, যা আজরা গুরুত্বপূণব িা হজো িারা শ্রকাৈ শ্রেণীর প্রবিবৈবধত্ব
কজর, শ্রকাৈ শ্রেণী োইৈ অৈুসরণ কজর, এিং শ্রকাৈ শ্রেেণী িাজদর কাে শ্রথজক উপকৃ ি হে।
সিাপবি মাও শ্রসিু জঙর বিন্তাধারা এিং মাওজের সিবহারা বিপ্লিী োইজৈর প্রবি আৈুগিয, িযাপক েৈগণজক
ঐকযিে করার সিবহারা দাবেত্ব গ্রহণ, সংজশ্াধৈিাদী, ৈো সংজশ্াধৈিাদী ও ট্রটিীিাদীজদর বিরুজে
অৈমৈীেিাজি সংগ্রাম করা, পূিবিাংো েবমক আজদােজৈর রােনৈবিক, সাংগঠবৈক ও সামবরক োইৈ দৃঢ়িাজি
অৈুসরণ করা, বৈেঃস্বাথবিাজি শ্রদশ্ ও েৈগজণর শ্রসিা করা প্রিৃ বি হজো সিবহারার পাটিবর মজৈািাি।
একগুুঁজেিাজি িুজেবাো প্রবিবক্র্োশ্ীে োইৈজক আুঁকজড় ধরা, দবিণ বদক শ্রথজক দবিণপন্থী সুবিধািাদ, দবিণপন্থী
আপসিাদ এিং দবিণপন্থী বিজিদপন্থীিাদ িারা সিাপবি মাওজের সিবহারা বিপ্লিী োইজৈর বিজরাবধিা করা
অথিা আকৃ বিগিিাজি িাম বকন্তু সারিস্তুগিিাজি োৈ অথবাৎ অবি িাম বদক শ্রথজক সিাপবি মাওজের বিপ্লিী
োইজৈর িবি করা—এগুজো হজো িুজেবাো পাটিব িা উপদেীে মজৈািাজির একগুুঁজে প্রকাশ্।
িু জদ িুজেবাো শ্রেণী সিবহারার বমে এিং েৈগণিাবন্ত্রক বিপ্লজির একটি উজেখজযাগয পবরিােক শ্বক্ত। আমাজদর
সংগঠজৈর অবধকাংশ্ সদসয এই িু জদ িুজেবাো শ্রেণী শ্রথজক আগি। বিপ্লিী দৃঢ়িার অিাজি শ্রিাজগ িজে এরা

পৃষ্ঠা ৪
সহজেই িুজেবাো উপদেিাজদ প্রিািাবিি হে।

এই কারজণ সিাপবি মাওজের বিপ্লিী োইৈ িারা িু জদ

িুজেবাোজদর শ্রদাদুেযমাৈিা দূর করা প্রজোেৈ। এটা অিশ্যই প্রজোেৈ সিাপবি মাওজের সিবহারা বিপ্লিী োইৈ
িারা সিবহারা ও িযাপক বিপ্লিী েৈগজণর ঐকযজক সুদঢ়ৃ করা, বিপ্লিী িাবহৈীজক সুসংিে করা এিং পূিবিাংোর
েৈগণিাবন্ত্রক বিপ্লি ও সমােিাবন্ত্রক বিপ্লি িাস্তিােজৈর েৈয দৃঢ় পদজিজপ এবগজে যাওো।
িুজেবাো উপদেিাদজক দৃঢ়িাজি বধকৃ ি করজি হজি। যারা িুজেবাো উপদেিাজদ প্রিািাবিি এিং িা িোে
রাখজি একগুুঁজেবম প্রদশ্বৈ কজর, িাজদর িু ে পথ গ্রহণ করার এমৈ বক শ্ত্রু িারা িযিহৃি হিার সমূহ বিপদ
রজেজে। এই সকে িু জদ িুজেবাোজদর বশ্বিি করিার প্রিু র প্রজিষ্টা িাোজি হজি। সিাপবি মাও আমাজদর বশ্িা
শ্রদৈ, “আমরা অিশ্যই িাজো হজিা... আমাজদর িাবহৈীর িু জদ িুজেব াো িািধারাসম্পন্ন শ্রোকজদর সিবহারা বিপ্লিী

োইজৈ পবরিাবেি করজি।”
পৃবথিীজি শ্রেণীর ঊজবব শ্রকাৈ পাটিব মজৈািাি িা উপদেীে মজৈািাি ৈাই। শ্রেণীহীৈ দৃবষ্টজকাণ হজো িুজেবাো
দৃবষ্টজকাণ যা শ্রেণীর ঊজবব িজে দািী কজর। উপদেীে সংগ্রাম শ্রেণী সংগ্রাজমরই প্রকাশ্। উপদেিাজদর শ্রেণীবিবি
যবদ সবরজে শ্রফো হে, িাহজে অসম্ভি হজি সঠিক ও িু জের মজধয পাথবকযজরখা টাৈজি এিং এটা সিবহারা
বিপ্লিীজদর ও িুজেবাো প্রবিবক্র্োশ্ীেজদর মধযকার পাথবকযজক মুজে শ্রদজি। দবিণপন্থী সুবিধািাদীরা সিবদাই
সিবহারা বিপ্লিীজদর বিজরাবধিা করজি শ্রযজে এই শ্রকৌশ্ে অিেম্বৈ কজর।
আমরা িুজেবাো উপদেিাদজক বিজরাবধিা কবর সিবহারা বিপ্লিীজদর উপদেিাদ অথবাৎ সিবহারা অগ্রগামীজদর
পাটিব মজৈািািজক শ্রোরদার করার েৈয। শ্রেবৈৈ িজেজেৈ, “কজঠার পাটিবৈীবি বিকাজশ্র েৈয প্রকাশ্য এিং

িযাপক শ্রেণী সংগ্রাম দািী করা।” আমরা আজরা কজঠারিাজি বিকাশ্ ঘটাজিা সিবহারার পাটিব মজৈািািজক এিং
অবধকির প্রজিষ্টা িাোজিা মাও শ্রসিু জঙর বিন্তাধারাে সুসবিি সিবহারা বিপ্লিী হজি। আমরা অিশ্যই দৃঢ়িাজি
বিজরাবধিা করজিা িুজেবাো দবিণপন্থীজদর এিং অবিিামপন্থীজদরও যারা আকৃ বিগিিাজি িাম বকন্তু
সারিস্তুগিিাজি োৈ, দুই োইজৈর সংগ্রামজক শ্রশ্ে পযবন্ত বৈজে যাজিা এিং উপদেিাদজক বৈমূবে কজর িূ ড়ান্ত
বিেে অেবৈ করজিা। ■

