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পৃষ্ঠা ২

১
সঠিক রাজনীতি হচেছ পার্টির প্রাণ। ইহা তনচজচক প্রকাশ কচর রাজননতিক রণনীতি ও রণচকৌশচের মাধ্যচম।
রণনীতি ও রণচকৌশে শ্লাগাচনর মাধ্যচম জনসাধ্ারচণর সামচন উত্থাপন করা হয় এবং এর তিতিচি
জনসাধ্ারণচক ঐকযবদ্ধ কচর সংগ্রাম নামাচনা হয়।
দু ধ্রচনর শ্লাগান রচয়চছ--রণনীতিগি ও রণচকৌশেগি। রণনীতিগি শ্লাগান হচো একর্ট রণনীতির
প্রতিফেন; একর্ট রণচকৌশেগি শ্লাগান হচো একর্ট রণচকৌশচের প্রতিফেন। রণনীতি হচো একর্ট শ্মৌতেক
দ্বচের সমাধ্ান এবং রণচকৌশে হচো একর্ট দ্বচের স্তচরর সমাধ্ান। রণনীতি শ্মৌতেক দ্বচের মীমাংসার
সামতগ্রক কাে পর্িন্ত অপতরবতিি ি থাচক, একারচণ এটা দীর্িস্থায়ী। পক্ষান্তচর রণচকৌশে অতধ্ক পতরবিি নশীে,
শ্কননা একর্ট দ্বচের তবকাচশর প্রতিয়ায় েূ ড়ান্ত মীমাংসার পূবি পর্িন্ত বহু স্তর অতিিম কচর এবং স্তর অনুর্ায়ী
রণচকৌশে রতেি হওয়ায় ইহাও পতরবতিি ি হয়।

২
সবিহারারা বিি মান পূবিবাংোর সমাচজ শ্েণীগিিাচব সংখ্যাের্ু এমনতক সমাজিাতিক সমাচজও একর্ট পর্িায়
পর্িন্ত সংখ্যাের্ু থাকচব। এ অবস্থায় সবিহারারা তকিাচব শ্দচশর সকে জনসাধ্ারণচক শ্নিৃ ত্ব শ্দচব? “প্রথমিঃ
ঐতিহাতসক তবকাচশর সাচথ সামঞ্জসযপূণি শ্মৌতেক রাজননতিক শ্লাগান (রণনীতিগি – শ্েখ্ক) উত্থাপন কচর
এবং তবকাচশর প্রতির্ট স্তর ও র্টনার প্রতির্ট পতরবিি চনর পতরচপ্রতক্ষচি কমি তবষয়ক শ্লাগান (রণচকৌশেগি –
শ্েখ্ক) উত্থাপন কচর, র্াচি রাজননতিক শ্লাগানগুচোচক বাস্তবাতয়ি করা র্ায়।” [১] কাচজই পূবিবাংোর
সবিহারাচদর পূবিবাংোর সমাচজর সকে জনসাধ্ারণচক রাজননতিক শ্নিৃ ত্ব প্রদান করচি হচে পূবিবাংোর
সমাচজর ঐতিহাতসক তবকাচশর সাচথ সামঞ্জসযপূণি রাজননতিক রণনীতি ও রণচকৌশে এবং রণনীতি ও
রণচকৌশচের প্রতিফেন রণনীতিগি ও রণচকৌশেগি শ্লাগান রেনা করচি ও িা কার্িকরী করচি হচব।
এ পতরচপ্রতক্ষচি িাচদরচক অধ্যয়ন করচি হচব, তবচলষণ করচি হচব পূবিবাংোর তবতিন্ন আকৃ তির
সংচশাধ্নবাদীচদর শ্লাগান পূবিবাংোর সমাজ ও িার তবকাশচক র্থার্থিাচব প্রতিফতেি কচর তকনা।

জনগণর্াসিক পূর্বর্াাংলা
মাকি সবাদী-শ্েতননবাদী-মাও শ্সিু ঙ তেন্তানুসারী সবিহারা তবপ্লবীচদর তবচলষণ শ্থচক এ শ্লাগান সঠিক; ইহা
পূবিবাংোর সমাচজর ঐতিহাতসক তবকাচশর সাচথ সামঞ্জসযপূণি। ইহা দুচটা দ্বচের সমাধ্ান—একর্ট হচো,
ববচদতশক শ্শাষকচদর সাচথ পূবিবাংোর জনগচণর জািীয় দ্বে; অপরর্ট হচো সামন্তবাচদর সাচথ কৃ ষক জনিার
দ্বে। প্রথমর্টর সমাধ্ান হচে জািীয় তবপ্লচবর মাধ্যচম, পচররর্টর সমাধ্ান হচে গণিাতিক তবপ্লচবর মাধ্যচম।
জনগণিাতিক তবপ্লচব দ্বচের দুচটা তদক—জািীয় তবপ্লব ও গণিাতিক তবপ্লচবর মাচে প্রধ্ান তদক হচো জািীয়
তবপ্লব, এর কারণ পুবিবাংো একর্ট উপতনচবশ, সমগ্র জাতি উপতনচবতশক শ্শাষণ ও শাসচন তনপীতড়ি ও এর

পৃষ্ঠা ৩
অবসান োয়। এই জািীয় তবপ্লচবর সমাধ্ান হচো স্বাধ্ীন, সাবিচিৌম পূবিবাংো প্রতিষ্ঠা করা এবং ইহা সম্ভব
জািীয় মুতির্ুচদ্ধর মাধ্যচম।
কৃ ষক জনিার সাচথ সামন্তবাচদর দ্বচের সমাধ্ান হচে গণিাতিক তবপ্লব অথিাৎ, সামন্তবাদচক উৎখ্াি কচর
কৃ ষচকর হাচি জতম প্রদান করা। সামন্তবাচদর সাচথ কৃ ষক জনিার দ্বে শ্গৌন। এ কারচণ ঐ সকে সামন্ত
শতিচক খ্িম করচি হচব র্ারা জািীয় তবপ্লচবর শত্রু এবং এর তবচরাতধ্িা কচর।
আমাচদর রণনীতি হচো জািীয় দ্বচের সমাধ্ান—পাতকস্তাচনর উপতনচবতশক শাসকচগাষ্ঠী, মাতকি ন সাম্রাজযবাদ
ও শ্সাতিচয়ি সামাতজক সাম্রাজযবাদচক জািীয় তবপ্লচবর মাধ্যচম উৎখ্াি কচর স্বাধ্ীন সাবিচিৌম পূবিবাংো
প্রতিষ্ঠা করা এবং সকে প্রকার জািীয় তনপীড়চনর অবসান করা; সামন্তবাদচক গণিাতিক তবপ্লচবর মাধ্যচম
উৎখ্াি কচর কৃ ষচকর হাচি জতম প্রদান করা।
আমাচদর রণচকৌশেগি োইন হচো জািীয় স্বাধ্ীনিা তবচরাধ্ী সামন্তশতিচক খ্িম করা।
হক-শ্িায়াহা নয়া সংচশাধ্নবাদী তবশ্বাসর্ািক েি জনগণিাতিক পূবিবাংো শ্লাগাচনর তবচলষণ তহচসচব র্া
উত্থাপন কচর িার সাচথ এ শ্লাগাচনর শ্কান সামঞ্জসয নাই। এর ফচে ইহা স্পষ্টিাচব প্রিীয়মান হয় শ্র্, িারা
এ শ্লাগাচনর বযবহার কচরচছ সবিহারা তবপ্লবী ও জনসাধ্ারণচক িাওিা প্রদাচনর জনয এবং আন্তজিাতিক
বুচজিায়া (সাম্রাজযবাদ, সামাতজক সাম্রাজযবাদ) ও িার দাোে আমোিাতিক বুচজিায়া ও সামন্তবাদীচদর
পদচেহী কুকুর তহচসচব কাজ করচছ।
হক-শ্িায়াহা নয়া সংচশাধ্নবাদীরা পূবিবাংোর জনগচণর সাচথ পাতকস্তাচনর উপতনচবতশক সামতরক
শাসকচগাষ্ঠীর জািীয় দ্বেচক প্রধ্ান দ্বে এবং এর সমাধ্ান তহসাচব জািীয় মুতির্ুচদ্ধর সঠিক রাজননতিক
োইন গ্রহণ না কচর পূবিবাংোর জতমদার শ্েণীর সাচথ কৃ ষক-জনিার দ্বেচক প্রধ্ান দ্বে ও িার সমাধ্ান
তহচসচব কৃ তষ তবপ্লচবর োইন গ্রহণ কচরচছ। কৃ তষ তবপ্লব হচো পূবিবাংোর সামন্ত জতমদার শ্েণীর সাচথ কৃ ষক
জনিার গৃহর্ুদ্ধ, ইহা শ্েণী সংগ্রাম। এিাচব িারা পূবিবাংোর অিযন্তরস্থ শ্েণীসংগ্রাম, গৃহর্ুদ্ধ, কৃ তষ তবপ্লচবর
কথা বচে, জািীয় মুতি সংগ্রাম অথিাৎ, পূবিবাংোচক পাতকস্তান শ্থচক তবতেন্ন কচর, স্বাধ্ীন গণিাতিক
পূবিবাংো প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম শ্থচক পূবিবাংোর জনগণচক দূচর রাখ্ার বযথি প্রচেষ্টা োোচে। এিাচব িারা
আন্তজিাতিক বুচজিায়া দাোে এবং প্রতিতিয়াশীেচদর র্টতকচয় রাখ্ার জনয অতবরাম কাজ কচর র্াচে।
সামন্তবাচদর সাচথ কৃ ষক জনিার দ্বে প্রধ্ান হচে, পতিম পাতকস্তাচনর জনয ইহা অতধ্কির সিয। কাচজই
পাতকস্তান তিতিক সামন্তবাচদর তবরুচদ্ধ কৃ ষচকর গৃহর্ুদ্ধ হওয়া উতেি তছে “সামন্তবাদ প্রধ্ান দ্বে”—এ
বিচবযর প্রবিাচদর কমিসূেী। সামন্তবাচদর সাচথ কৃ ষক জনিার দ্বে প্রধ্ান দ্বে ও িার সমাধ্ান শ্েণী র্ুচদ্ধর
প্রাক্কাচে জািীয় তবতেন্নিার প্রশ্ন শ্গৌন এবং এই শ্গৌন সংগ্রাম পতরোেনা কচর প্রধ্ান শ্েণী সংগ্রাম ও শ্েণী
র্ুদ্ধচক ক্ষতিগ্রস্থ করা মাকি সবাচদর সাচথ সামঞ্জসযপূণি নয়। ইহা বুচজিায়া শ্কৌশে। এ কারচণ িারচির
মাকি সবাদী-শ্েতননবাদীরা শ্কান একর্ট তবচশষ জািীয় তবতেন্নিার জনয েড়াই করচছ না। আত্মতনয়িন
অতধ্কার, অথিাৎ, সকে জাতির তনপীড়চনর অবসান, অথিাৎ, শ্গৌন জািীয় দ্বচের সমাধ্াচনর প্রতিশ্রুতি প্রদান
কচর বীরচত্বর সাচথ শ্েণীসংগ্রাম আিযন্তরীণ গৃহর্ুদ্ধ োতেচয় র্াচে।
হক-শ্িায়াহা নয়া সংচশাধ্নবাদীরা সামন্তবাচদর সাচথ কৃ ষক জনিার দ্বেচক প্রধ্ান দ্বে, এর সমাধ্ান
কৃ তষর্ুদ্ধ, গৃহর্ুদ্ধ প্রিৃ তি বেচছ, একই সাচথ জনগণিাতিক পূবিবাংো অথিাৎ, জনগণিাতিক তবপ্লচবর শ্কান এক

পৃষ্ঠা ৪
পর্িাচয় পূবিবাংোচক পাতকস্তান শ্থচক তবতেন্ন করার কথা বেচছ। এটা প্রমান কচর, িাচদর শ্লাগান িাচদর
রাজননতিক তবচলষচণর সাচথ তবশ্বাসর্ািকিা করচছ। একর্ট অপরর্টর সাচথ অসামঞ্জসযপূণি।
মাকি সবাদীরা সবিদা জাতিসমূচহর শ্শাষণ-তনপীড়চনর তিতিচি সংর্ুতির তবচরাতধ্িা কচর, পক্ষান্তচর শ্শাষণতনপীড়নহীন সমিার তিতিচি সংর্ুতিচক স্বাগি জানায়। ইহা উৎপাদচনর তবকাশ, সামাতজক অগ্রগতি ও
সাম্রাজযবাদ তবচরাতধ্িার জনয সহায়ক। এ কারচণ সামন্তবাদ প্রধ্ান দ্বে হচে এ শ্থচক আচস পাতকস্তান তিতিক
তবপ্লব, পাতকস্তাচনর প্রতির্ট জাতিচক আত্মতনয়িচনর অতধ্কার প্রদাচনর তিতিচি জনগণিাতিক পাতকস্তান গঠন
করা। সামন্তবাচদর সাচথ কৃ ষক জনিার দ্বেচক প্রধ্ান বচে উপচরাি কমিসূেী বযিীি অনয তকছু গ্রহণ করা
মাকি সবাচদর পতরপন্থী এবং বুচজিায়া জািীয়িাবাচদর প্রকাশ। কাচজই সামন্তবাচদর সাচথ কৃ ষক জনিার দ্বেচক
প্রধ্ান দ্বে বচে জনগণিাতিক পূবিবাংো বো িু ে। “জনগণিাতিক পাতকস্তান”—এ তবচলষচনর সাচথ
সামঞ্জসযপূণি।
হক-শ্িায়াহা নয়া সংচশাধ্নবাদীরা জনগণিাতিক পূবিবাংোর শ্লাগান শ্কন উত্থাপন করচছ? এর কারণ, এরা
স্বাধ্ীন পূবিবাংোর কথার শ্টাপ শ্ফচে শ্দশচপ্রতমক তবপ্লবীচদর শ্গেঁচথ শ্িাোর জর্নয প্রচেষ্টা োোচে র্াচি িারা
তবপ্লবীচদর শ্েিনাচক হিযা কচর আজ্ঞাবহ পুিুে বিরী এবং শ্শষ পর্িন্ত িাচদরচক নয়া সংচশাধ্নবাচদর ধ্ারক
বাহক তহচসচব রূপান্ততরি করচি সক্ষম হয়।
হক-শ্িায়াহা নয়া সংচশাধ্নবাদীরা স্বাধ্ীনিার কথা বচে। স্বাধ্ীনিা কার কাছ শ্থচক? িাচদর তবচলষণ
অনুর্ায়ী সামন্তবাদ প্রধ্ান শত্রু। অিএব স্বাধ্ীনিা হচে সামন্তবাচদর তনকট শ্থচক, অথিাৎ, পূবিবাংোর
জতমদাররা পূবিবাংোচক পরাধ্ীন কচর শ্রচখ্চছ। এই হাসযস্পদ র্ুতি একর্ট স্কু ে ছাত্রও গ্রহণ করচব না। ইহা
প্রমাণ কচর দাোেী করচি করচি িারা কাণ্ডজ্ঞান হাতরচয় শ্ফচেচছ।
আবার কখ্নও বচে িারা স্বাধ্ীনিা োয় সাম্রাজযবাচদর তনকট শ্থচক। সাম্রাজযবাদ পূবিবাংোচক শ্শাষণ করচছ,
পতিম পাতকস্তানচকও শ্শাষণ করচছ। শ্র্ শ্কান সবিহারা সাম্রাজযবাচদর তনকট শ্থচক স্বাধ্ীনিা োয়,
সাম্রাজযবাদী শ্শাষচণর অবসান োয়। তকন্তু সাম্রাজযবাচদর তনকট শ্থচক স্বাধ্ীন কচর, অথিাৎ, সাম্রাজযবাদী
শ্শাষচণর অবসান কচর পূবিবাংোচক পাতকস্তান শ্থচক তবতেন্ন করা শ্কন? স্বাধ্ীন পাতকস্তান না কচর স্বাধ্ীন
পূবিবাংো প্রতিষ্ঠা শ্কন? ইহা তক বুচজিায়া জািীয়িাবাদ নয়?
হক-শ্িায়াহা, শ্দচবন-মতিন, কাজী-রচণারা এ সকে প্রচশ্নর উির তহচসচব উত্থাপন কচর শ্িৌগতেক দূরত্বচক
অথিাৎ, বাতহযক কারণচক (পতিম পাতকস্তান শ্থচক পূবিবাংো ১২শি মাইে দুর)। বাতহযক কারণ শ্িৌগতেক
বযবধ্াচনর ফচে শ্র্াগাচর্াচগর অসুতবধ্া, আধ্ুতনক ববজ্ঞাতনক র্ুচগ ইহার সমাধ্ান সম্ভব। পক্ষান্তচর পূবিবাংোর
অিযন্তরস্থ উিরবঙ্গ, খ্ুেনা প্রিৃ তি অঞ্চচের সাচথ শ্র্াগাচর্াগ করচি বার র্ন্টার অতধ্ক সময় োচগ।
শ্িৌগতেক তদক তদচয় এ সকে অঞ্চচের বযবধ্ান পতিম পাতকস্তাচনর োইচি অচনক কম হচেও শ্র্াগাচর্াচগর
তদক তদচয় অচনক অসুতবধ্াজনক। হক-শ্িায়াহাচদর র্ুতি মি এ সকে অঞ্চেসহ পূবিবাংোর অনযানয দুগিমঅঞ্চচের স্বাধ্ীন হওয়া প্রচয়াজন। ইহা আধ্ুতনক ববজ্ঞাতনক র্ুচগর তেন্তাধ্ারা নয়, মধ্যর্ুগীয় তেন্তাধ্ারার
প্রতিফেন র্খ্ন শ্র্াগাচর্াচগর কারচণ তবতিন্ন অঞ্চে তবতেন্ন হচয় শ্র্চিা।
দ্বাতেক বস্তুবাদ আমাচদর তশক্ষা শ্দয়, “বস্তুর তবকাচশর কারণ বাতহযক নয়, আিযন্তরীণ। ইহা তনতহি রচয়চছ
বস্তুর অিযন্তরস্থ দ্বাতেকিার মচধ্য।” ইহা আচরা তশক্ষা শ্দয়, “সামাতজক তবকাচশর শ্মৌতেক কারণ হচো
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সমাচজর আিযন্তরীণ দ্বে।” অথিাৎ, পূবিবাংোর সমাচজর তবকাচশর পতরণতি স্বাধ্ীন গণিাতিক পূবিবাংো
হওয়ার শ্মৌতেক কারণ পূবিবাংোর সমাচজর অিযন্তরস্থ; ইহা দ্বাতেক বস্তুবাদী। হক-শ্িায়াহা নয়া
সংচশাধ্নবাদীরা অনযানয সংচশাধ্নবাদীচদর সাচথ পূবিবাংোর সামাতজক তবকাচশর পতরণতি স্বাধ্ীন গণিাতিক
পূবিবাংো হওয়ার কারণচক বাতহযক, অথিাৎ, শ্িৌগতেক দূরত্বচক উচেখ্ কচর তনচজচদর আতধ্তবদযক
তবশ্বদৃতষ্টচকাচণর প্রকাশ কচরচছ। সিাপতি মাও এচদর সম্পচকি বচেচছন, “এরা (আতধ্তবদযকরা - শ্েখ্ক)
সামাতজক তবকাচশর কারণ তহচসচব সমাচজর বাইচরর শতিচক উচেখ্ কচর শ্র্মন শ্িৌগতেক অবস্থা (শ্িৌগতেক
দূরত্ব িার মাচে একর্ট)।” এচদর সম্পচকি তিতন আচরা বচেচছন “... ...ইহা (আতধ্তবদযক তবশ্বদৃতষ্টচকাণ –
শ্েখ্ক) বহুতদন ধ্চর সমথিন শ্পচয় আসচছ ক্ষয়ীষ্ণু সামন্তবাদী শাসকচগাষ্ঠী দ্বারা, বিি মাচন সমথিন পাচে
বুচজি ায়াচদর... ।” অথিাৎ এই প্রতিতিয়াশীে প্রতিতবপ্লবী তবশ্বদৃতষ্টচকাণ আন্তজিাতিক বুচজিায়া ও িাচদর দাোে
এবং শ্দশীয় বুচজিায়া ও সামন্ত জতমদার শ্গাষ্ঠীর...সহায়িা করচছ। হক-শ্িায়াহা নয়া সংচশাধ্নবাদীরা
কৃ ষচকর সাচথ সামন্তবাচদর দ্বে প্রধ্ান দ্বে, িার সমাধ্ান শ্েণীর্ুদ্ধ, গৃহর্ুদ্ধ প্রিৃ তি সংগ্রাচমর নাচম পূবিবাংোর
জািীয় মুতির্ুদ্ধ, জািীয় তবতেন্নিার সংগ্রামচক তবচরাধ্ীিা করচছ এবং পাতকস্তানী উপতনচবতশক
শাসকচগাষ্ঠীর প্রধ্ান সমসযা পূবিবাংোর তবতেন্নিা শ্ঠকাচনার প্রচেষ্টায় সাতমে হচয়চছ। িারা পাতকস্তানী
উপতনচবতশক শাসকচগাষ্ঠীর ের্টকা বাতহনী তহচসচব কাজ করচছ। িারা তবপ্লবী শ্লাগাচনর আড়াচে
প্রতিতিয়ার প্রোরর্ি তহচসচব কাজ করচছ। এ কারচণ িাচদর পতত্রকা পুস্তকাতদ প্রকাচশয বাজাচর তবিীর
জনয সরকারী আনুকূেয পাচে।
এিাচব পাতকস্তাচনর উপতনচবতশক সরকার র্া পারচছ না িাই িারা করচছ। পূবিবাংোর তবপ্লবী জনগণচক
উপকারী শ্সচজ িাওিা তদচে। এিাচব িারা পাতকস্তাচনর উপতনচবতশক শাসকচগাষ্ঠী র্াচদর শ্েণীতিতি হচো
আমোিাতিক পুেঁতজবাদ ও সামন্তবাদ, িাচদর পদচেহী কুকুর তহচসচব কাজ করচছ।
িারা পূবিবাংোর উপর উপতনচবতশক শাসন ও তনপীড়চনর তবচরাতধ্িা না কচর পুবিবাংোর জনগণচক ছয়দফাবুচজিায়াচদর তপছচন শ্ঠচে তদচে।
হক-শ্িায়াহা নয়া সংচশাধ্নবাদীরা তকছু তদন পূচবিও সবিহারার রাজননতিক োইন তনণিচয়র প্রচশ্ন প্রধ্ান দ্বে
খ্ুেঁচজ শ্বর করার প্রচয়াজনীয়িাচক অস্বীকার কচরচছ এবং সকে দ্বেচক এক ও অতবচেদয বচেচছ। হক িার
“আধ্াউপতনচবতশক আধ্াসামন্তবাদী পূবিবাংো” পুস্তচক তেচখ্চছ (৫৮ পািা – শ্েখ্ক) “এই তিন শতি
(সামন্তবাদ, সাম্রাজযবাদ, একচের্টয়া পুেঁতজবাদ – শ্েখ্ক) হইে এক ও অতবতেন্ন শতি।......আজ আমাচদর

শ্দচশর প্রধ্ান ও শ্মৌতেক তবচরাধ্ হইে, একতদচক জনগণ আর অনযতদচক এই তিন শতির প্রকাশ।” শ্স আচরা
বচেচছ, “এই তিন শতির অতবতেন্ন সত্ত্বাচক পৃথকিাচব তবোর করার অথিই হচো ইোকৃ ি অথবা
অতনোকৃ িিাচবই হউক ইহাচদর স্বাচথির ওকােতি করা, ইহাচদর স্বাচথি কাজ করা।”
সহজ ও সাধ্ারণ কথায় ইহা অতধ্তবদযা ও িাববাদ, দ্বাতেক বস্তুবাচদর পতরপন্থী র্া আন্তজিাতিক বুচজিায়া,
এচদশীয় বুচজিায়া ও সামন্তবাদীচদর সহায়িা কচর। দ্বাতেক বস্তুবাদ আমাচদর তশক্ষা শ্দয়—বস্তু আমাচদর
শ্েিনা শ্থচক স্বাধ্ীনিাচব তবরাজ কচর। বস্তু প্রাথতমক, শ্েিনা হচে পঞ্চ ইতিচয়র মাধ্যচম মতস্তচে বস্তুর
প্রতিফেন। শ্েিনা বস্তুসৃষ্ট, শ্গৌণ। ইহা আচরা তশক্ষা শ্দয় শ্র্, বস্তু গতিশীে, এ গতির তনজস্ব তনয়মতবতধ্
রচয়চছ। বস্তুর তবকাচশর প্রতিয়ায় র্তদ অচনকগুচো দ্বে থাচক িচব প্রতির্ট দ্বচের আোদা অতস্তত্ব রচয়চছ,

পৃষ্ঠা ৬
আবার পরস্পর সম্পকি ও রচয়চছ এবং বস্তু তবকাশ োি কচর পর্িায়িচম দ্বেসমুচহর প্রধ্ান দ্বে মীমাংসার
মাধ্যচম। বস্তু তবকাচশর এই তনয়চমর প্রতিফেনই সতন্নচবতশি হচয়চছ দ্বাতেক বস্তুবাদ ও প্রধ্ান দ্বচের তনয়চম।
হক বস্তুর তবকাচশর তনয়মচক প্রতিফতেি না কচর িার মাথা শ্থচক বস্তু তবকাচশর তনয়ম তনচদি শ কচরচছ,
এিাচব শ্স শ্েিনাচক তদচে প্রাথতমক িূ তমকা এবং বস্তুচক অধ্ীনস্থ িূ তমকা। ইহা পতরোর ও স্পষ্ট িাববাদ।
এিাচব িারা শত্রুচক তবতেন্ন কচর এক এক কচর ধ্বংস করা শ্থচক জনগণচক তবরি কচর শত্রুচক রক্ষা করচছ।
সবিহারার মহান সাংস্কৃ তিক তবপ্লচবর প্রাক্কাচে ‘সকে শ্কডারচক আিমণ কর’–এ শ্লাগান দ্বারা তেউশাউতে,
িাউেু প্রিৃ তি সংচশাধ্নবাদী প্রতিতবপ্লবীরা সবিহারা তবপ্লবীচদর তবভ্রান্ত কচর মুতষ্টচময় সংচশাধ্নবাদীচদর রক্ষা
করচি শ্েষ্টা কচরতছে। ইহা একর্ট অতিশয় পুচরাচনা শ্কৌশে।
এক পর্িাচয় িারা জনগণিাতিক পূবি পাতকস্তান বেচিা। অকস্মাৎ িারা সামন্তবাচদর সাচথ কৃ ষক জনিার
দ্বেচক প্রধ্ান দ্বে এবং জনগণিাতিক পূবিবাংো বো শুরু কচর।
প্রধ্ান দ্বে ও জনগণিাতিক পূবিবাংোর কথা বচে বচে তক িারা দ্বাতেক বস্তুবাদী হচয়চছ? না। অিীচি
িাচদর িাববাদ ও অতধ্তবদযা তছে প্রকাশয ও স্থূে, িাই সহচজই ধ্রা পড়চিা। তকন্তু বিি মাচন িা হচয়চছ
অতধ্কির শ্গাপন ও সূক্ষ। কী কী অবস্থার উদ্ভব হচয়চছ র্ার ফচে হক-শ্িায়াহা নয়া সংচশাধ্নবাদীচদর
শ্কৌশচে পতরবিি ন এচসচছ, িাচদর বদমাইশীচক অতধ্কির সূক্ষ ও শ্গাপন কচরচছ?
ইহা হচো িারিীয় তবপ্লচব োরু মজুমদার, কানু সযানাচের শ্নিৃ চত্ব মাকি সবাদী-শ্েতননবাদীচদর তবজয় এবং
নাতগ-শ্রতি, শ্জযাতি-নাম্বুতিপাচদর পরাজয় এবং পূবিবাংোর সবিহারা তবপ্লবীচদর ওপর িার প্রিাব,
পূবিবাংোর জািীয় শ্েিনায় িীব্রিা।
হক-শ্িায়াহা নয়া সংচশাধ্নবাদীরা প্রথচম নকশােবাড়ী কৃ ষক তবচিাহচক তবচরাধ্ীিা কচর এচক তস,আই,এর
ষড়র্ি (শ্জযাতি-নাম্বুতিপচদর বিবয – শ্েখ্ক) বচে আখ্যাতয়ি কচর। শ্জযাতি-নাম্বুতিপচদর পরাজচয়র পচর
িারা রািারাতি িাচদর বিবয পাতিচয় নাগী-শ্রিীচক প্রকৃ ি নক্সােপন্থী তহচসচব সমথিন কচর। তকন্তু নাগীশ্রিীর প্রকৃ ি নয়া সংচশাধ্নবাদী েতরত্র প্রকাশ হওয়ায় িারা তনচজচদরচক রক্ষা ও জনগণচক িাওিা প্রদাচনর
জনয তনচজরা নক্সােপন্থী বচন র্ায়। এরা মাকি সবাদ-শ্েতননবাচদর জীবন্ত আত্মা, তবচশষ অবস্থার তবচশষ
তবচলষণচক তবসজিন তদচয় িারিীয় মাকি সবাদী-শ্েতননবাদীচদর িারিীয় তবচশষ অবস্থার জনয রতেি
কমিসূেী–সামন্তবাচদর সাচথ কৃ ষক জনিার দ্বে ও িার সমাধ্ান কৃ তষ তবপ্লব গ্রহণ কচর। িারা তনিৃ চি
জনগণিাতিক পূবি পাতকস্তান তবসজিন তদচয় জনগণিাতিক পূবিবাংো গ্রহণ কচর।
অিীচি িারা তিন শত্রুচক এক ও অতবচেদয বচে পর্িায়িচম একর্ট একর্ট শত্রুচক ধ্বংস করা শ্থচক জনগণচক
তবরি কচরচছ। বিি মাচন িারা শ্গৌণ শত্রু সামন্তবাদচক প্রধ্ান শত্রু তহচসচব আিমচণর কথা বচে শ্শষ প্রচেষ্টা
োোচে প্রধ্ান শত্রু পাতকস্তাচনর উপতনচবতশক শাসকচগাষ্ঠীচক রক্ষা করার জনয।

পৃষ্ঠা ৭

স্বাধীন জনগণর্াসিক পূর্বর্াাংলা
ট্রটতস্ক-শ্েবাদী শ্দচবন-মতিনচদর এই শ্লাগান প্রমাণ কচর িারা জনগণিচির অথি বুচে না এবং স্বাধ্ীনিার
সাচথ জনগণিচির সম্পচকি র তবষচয়ও িাচদর শ্কান জ্ঞান নাই। িচত্ত্বর তদক তদচয় এরা বুদ্ধু, এ কারচণ এচদর
িাওিা নয়া সংচশাধ্নবাদীচদর িু েনায় স্থুে ও প্রকাশয।
অিীচি িারা শ্জািদার মহাজনচদর জতমদার শ্েণীিু ি না কচর িাচদরচক ধ্নী োষীর পর্িাচয় শ্ফচেচছ এবং
সরকারী খ্াজনা-টযাচক্সর সামন্তবাদী শ্শাষণ অস্বীকার কচরচছ এবং পূবিবাংোর উপর পাতকস্তানী উপতনচবতশক
শাসকচগাষ্ঠীর শ্শাষণচক জািীয় বুচজিায়া শ্শাষণ বচেচছ, সাম্রাজযবাদী শ্শাষণচক কতমচয় তদচয় পূবিবাংোর
সমাজচক ধ্নিাতিক সমাচজ পতরণি কচরতছে। [২] িাচদর এই আত্মগি তবচলষণ প্রমাণ করার জনয পো গো
আবজিনা দ্বারা িারা পুস্তচকর পর পুস্তক িচর িু চেতছে এবং মানুচষর বধ্চর্িযর বযার্াি র্র্টচয়তছে।
অিীচির মি বিি মাচনও িারা সবতকছু িােচগাে পাতকচয় তনচজচদরচক হাসযস্পদ কচরচছ এবং তনচজচদর শ্র্
মাকি সবাচদর ক-খ্-গ-এর জ্ঞান শ্নই িা প্রমাণ কচরচছ।
জনগণিি হচো নয়া গণিি, অথিাৎ, সামন্তবাদী বা আধ্া-সামন্তবাদী, উপতনচবতশক বা আধ্া উপতনচবতশক
সমাচজ বুচজিায়া তবকাচশর বাধ্া ববচদতশক বুচজিায়াচদর প্রতিদ্বতেিা এবং আিযন্তরীণ সামন্তবাচদর প্রতিবন্ধকিা
েতমক শ্েনীর শ্নিৃ চত্ব উৎখ্াি কচর পুেঁতজবাদ তবকাচশর শিি সৃতষ্ট করা। ইহা েতমক শ্েণীর শ্নিৃ চত্ব বুচজিায়া
গণিাতিক তবপ্লব। এই তবপ্লবচক র্তদ আমরা দ্বে ধ্তর িচব এর দুচটা তদক রচয়চছ–একর্ট হচো জািীয় তবপ্লব,
অনযর্ট হচো গণিাতিক তবপ্লব। জািীয় তবপ্লচবর উচেশয হচো ববচদতশক বুচজিায়াচদর উৎখ্াি কচর পূবিবাংো
স্বাধ্ীন করা এবং গণিাতিক তবপ্লচবর উচেশয হচো সামন্তবাদচক উৎখ্াি করা।
কাচজই জনগণিাতিক তবপ্লচবর মাচেই স্বাধ্ীনিা ও গণিচির প্রশ্ন অন্তিুি ি। জনগণিাতিক পূবিবাংোর আচগ
স্বাধ্ীন শব্দর্ট বযবহার িাতত্ত্বক অজ্ঞিার পতরেয়।
জনগণিাতিক িথা নয়া গণিাতিক তবপ্লচবর দুচটা তদক–জািীয় তবপ্লব ও গণিাতিক তবপ্লচবর মাচে সামাতজক
তবকাচশর প্রতিয়ায় কখ্চনা জািীয় তবপ্লব প্রধ্ান তদক হয়, আবার কখ্নও গণিাতিক তবপ্লব প্রধ্ান হয়।
েীনচদচশ ১৯২৪ সাে শ্থচক ১৯৩৬ সাে পর্িন্ত গণিাতিক তবপ্লব প্রধ্ান তদক তছে। ১৯৩৬ সাে শ্থচক ১৯৪৬
সাে পর্িন্ত জািীয় তবপ্লব প্রধ্ান তদক তছে, ১৯৪৬ সাে শ্থচক ১৯৪৯ সাে পর্িন্ত পুনরায় গণিাতিক তবপ্লব
প্রধ্ান তদক তছে। িারচির সামাতজক তবকাচশর পর্িাচয় জনগণিাতিক তবপ্লচবর প্রধ্ান তদক হচো গণিাতিক
তবপ্লব, অথিাৎ, সামন্তবাচদর সাচথ কৃ ষক জনিার দ্বে প্রধ্ান দ্বে। পক্ষান্তচর, সাম্রাজযবাদ, সামাতজক
সাম্রাজযবাদ ও আমোিাতিক পুেঁতজবাচদর সাচথ িারিীয় জনগচণর দ্বে শ্গৌণ িূ তমকা গ্রহণ কচরচছ।
মতিন-শ্দচবন ট্রটতস্ক-শ্েবাদী তবশ্বাসর্ািক েি র্ারা জন্মোি কচরচছ নয়া সংচশাধ্নবাদীচদর গিি শ্থচক,
িারা বজায় শ্রচখ্চছ নয়া সংচশাধ্নবাদীচদর িাববাদী আতধ্তবদযক দৃতষ্টচকাণ। পূবিবাংোতিতিক তবপ্লব করা,
সামন্তবাচদর সাচথ কৃ ষক জনিার দ্বেচক প্রধ্ান দ্বে এবং স্বাধ্ীন জনগণিাতিক পূবিবাংো বচে িারা িাচদর
িাববাদী আতধ্তবদযক তবশ্বদৃতষ্টচকাচনর পতরেয় প্রকাশ কচরচছ। র্তদও নয়া সংচশাধ্নবাদীচদর সাচথ এচদর
তকছু টা পাথিকয রচয়চছ, তকন্তু িাহচো মূেিঃ িাতত্ত্বক শ্দউতেয়াচত্বর পাথিকয, শ্মৌতেকিার নয়। িারা একই
পাচের ষাড় র্তদও রচঙর তদক তদচয় িাচদর মাচে তকছু টা পাথিকয রচয়চছ। নয়া সংচশাধ্নবাদী তবশ্বাসর্ািক

পৃষ্ঠা ৮
েি হচো অতিশয় েিু র, মুচখ্াশ আেঁটচি দক্ষ এবং িাচদর সংচশাধ্নবাদ হচে অতিশয় সুসংবদ্ধ। পক্ষান্তচর
শ্দচবন-মতিনচদর িাওিা হচে প্রকাশয ও স্থূে এবং িাতত্ত্বক বুদ্ধুিার প্রকাশ।

জে ির্ব হারা
এই শ্লাগান উত্থাতপি হচয়চছ... শ্দচবন-মতিনচদর...দ্বারা। এই শ্লাগান পুনবিার প্রমাণ করচছ িাচদর ট্রটতস্কশ্েবাদী েতরত্র।
সবিহারার ও বুচজিায়াচদর মচধ্যকার দ্বে েূ ড়ান্তিাচব মীমাংতসি হচব সমাজিাতিক তবপ্লব পতরোেনা ও সমাপ্ত
কচর। কতমউতনজম বাস্তবায়চনর মাধ্যচম।
সবিহারারা বিি মান মুহুচিি শ্েণীগিিাচব সংখ্যাের্ু; এমনতক সমাজিাতিক সমাচজরও একর্ট পর্িায় পর্িন্ত
সংখ্যাের্ু থাকচব। এ অবস্থায় িাচক েূ ড়ান্ত মুতি অজিন করচি হচব ধ্াচপ ধ্াচপ সমগ্র জনিাচক মুি করার
মাধ্যচম; অনয কথায় “সবিহারারা তনচজচদরচক মুি করচি পারচব না মানবচগাষ্ঠীচক মুি করা বযিীি।”
বিি মান পূবিবাংোর সমাজ, শ্র্খ্াচন বুচজিায়া গণিাতিক স্তর অতিিম কচরতন, শ্সখ্াচন জয় সবিহারা শ্লাগান
বচে িারা িাচদর পুরচনা ট্রটতস্ক-শ্েবাদী িত্ত্ব অথিাৎ, এক ধ্াক্কায় বুচজিায়া গণিাতিক তবপ্লব ও সমাজিাতিক
তবপ্লব সমাপ্ত করার কথা প্রকাশ করচছ।
ইহা পুচরাপুতর ও সম্পূণিরূচপ ট্রটতস্ক-শ্েবাদ। আমরা বুচজিায়া গণিাতিক তবপ্লব সমাপ্ত কচরই সমাজিাতিক
তবপ্লব শুরু করচি পাতর, একিো (জনগণিি) অতিিম কচরই শ্দািোয় (সমাজিি) উঠচি পাতর। বুচজিায়া
গণিাতিক তবপ্লচবর কাচে সমাজিাতিক তবপ্লচবর শ্লাগান “জয় সবিহারা” উত্থাপন কচর িারা িাচদর ট্রটতস্কশ্েবাদী েতরত্র প্রকাশ কচরচছ।
এই শ্লাগান র্তদও আকৃ তিগিিাচব বাম তকন্তু সারবস্তুগিিাচব ডান। কারণ ইহা বিি মান বুচজিায়া গণিাতিক
তবপ্লচবর পর্িাচয় বুচজিায়া ও িাচদর বযতি মাতেকানার উৎখ্াচির কথা বচে বযাপক জনিার (র্ারা গণিাতিক
তবপ্লচবর মাধ্যচম জতমর মাতেক হচি োয় এবং ববচদতশক পুেঁতজ উৎখ্াি কচর জািীয় পুেঁতজর তবকাশ র্টাচি োয়)
তবচরাধ্ীিা করা হয়, জনিা শ্থচক তবপ্লবীচদর তবতেন্ন কচর শ্ফচে এবং তবপ্লচবর পরাজয় শ্ডচক আচন;
জনিাচক বড় বুচজিায়াচদর তপছচন শ্ঠচে শ্দয়।

জে সর্প্লর্ী
এই শ্লাগান ষড়র্িকারী কাজী-রচনা তবশ্বাসর্ািক েি কিৃি ক উত্থাতপি। এরা এ শ্লাগাচনর মাধ্যচম শ্কান
সামাতজক দ্বে বা দ্বচের স্তচরর সমাধ্ান করচি োয় িা শ্বাো মুশতকে। এই শ্লাগান একর্ট
তবচিদপন্থীমুেক শ্লাগান র্া তবপ্লবীচদরচক বযাপক জনিার শ্থচক তবতেন্ন কচর শ্দয় এবং েূ ড়ান্ত তবচলষচণ
িাচদর ধ্বংস তনচয় আচস।

পৃষ্ঠা ৯

জে র্াাংলা না জে পূর্বর্াাংলা
বিি মান সামাতজক অবস্থায় জয় বাংো শ্লাগান বযাপক জনসাধ্ারচণর কচে শ্শানা র্ায়। এটা একটা জনতপ্রয়
শ্লাগান।
জয় বাংো শ্লাগান দ্বারা ৬-দফা আওয়ামী েীগ বৃহির বাংো অথিাৎ, পূবিবাংোর সাচথ পতিম বাংোচক
সংর্ুি কচর বৃহির বাংো জচয়র সুখ্ কল্পনা প্রকাশ করচছ। এই কল্পনা কখ্নও বাস্তবাতয়ি হচব না। ইহা একর্ট
অেীক কল্পনা মাত্র।
পূবিবাংোর সাধ্ারণ মানুষ এই শ্লাগান প্রদাচনর সময় পূবিবাংোর তনপীতড়ি োতঞ্চি জনগচণর শ্শাষকচদর
উপর তবজয় কামনা কচর, স্বাধ্ীনিা ও গণিচির স্বপ্ন শ্দচখ্।
আমরা পূবিবাংোর জনসাধ্ারচণর সংগ্রামচক সমথিন কচর িাচক শ্নিৃ ত্ব প্রদান কতর ও পতরোেনা কতর শ্শষ
পর্িন্ত। তকন্তু বৃহির বাংোর স্বপ্নচক আমরা দৃঢ়িাচব তবচরাধ্ীিা কতর, আচরা তবচরাধ্ীিা কতর স্বাধ্ীন
পূবিবাংোয় িারিীয় সম্প্রসারণবাচদর অনুপ্রচবশ।
আমরা পক্ষান্তচর বযাপক জনিার সাচথ সমথিন কতর পূবিবাংোর জািীয় তবজয়, িার স্বাধ্ীনিা এবং তবচশ্বর
জাতিসমূচহর মাচে সচগৌরচব মাথা িু চে দাড়াবার অতধ্কার। আমরা সাধ্ারণ মানুচষর জািীয়িাচবাধ্
স্বচদশচপ্রম সমথিন কতর, তকন্তু িাচক বুচজিায়াচদর স্বাথিতসতদ্ধর জনয বযবহাচরর তবচরাধ্ীিা কতর।
কাচজই আমরা উত্থাপন করচি পাতর “জয় পূবিবাংো” শ্লাগান। এটা পূবিবাংোর বিি মান সামাতজক
তবকাচশর সাচথ সামঞ্জসযপূণি। এটা বৃহির বাংোর স্বপ্ন িথা িারিীয় সম্প্রসারণবাদীচদর অনুপ্রচবশচক
স্পষ্টিাচব তবচরাধ্ীিা কচর এবং পূবিবাংোর জনগচণর জািীয়িাচবাধ্, শ্দশচপ্রম এবং তবজয়চক প্রকাশ কচর। এ
কারচণ এ শ্লাগান শ্র্ শ্কান প্রকার তদ্বধ্ার অবসান কচর। এটা পূবিবাংোর জািীয় মুতির প্রচশ্নর সমাধ্ান,
জািীয় দ্বচের সমাধ্ান। আমাচদর রাজনীতির সাচথ ইহা সামঞ্জসযপূণি। এ কারচণ এটা সঠিক।

স্বাধীন, গণর্াসিক, শাসিপূণব, সনরয়পক্ষ, প্রগসর্শীল পূর্বর্াাংলার প্রজার্ি প্রসর্ষ্ঠা
করুন!
এই শ্লাগান পূবিবাংোর সমাচজর ঐতিহাতসক তবকাচশর বিি মান পর্িাচয়র সাচথ সম্পূণিিাচব সামঞ্জসযপূণি এবং
বুচজিায়া গণিাতিক তবপ্লচবর বিি মান পর্িাচয়র শ্প্রাগ্রাম। এ কারচণ এটা সঠিক।
বুচজিায়া গণিাতিক তবপ্লচবর দুচটা তদচকর মাচে পুবিবাংোর বিি মান সামাতজক তবকাচশর পর্িাচয় প্রধ্ান তদক
হচো জািীয় তবপ্লব; অথিাৎ, পূবিবাংোচক পাতকস্তান শ্থচক সশস্ত্র সংগ্রাচমর মাধ্যচম তবতেন্ন ও মুি কচর
পূবিবাংোচক স্বাধ্ীন করা, এবং শ্গৌণতদক হচো সামন্তবাদচক উৎখ্াি করা; বিি মান পর্িাচয় এ কারচণ
জািীয় মুতি তবচরাধ্ী সামন্তবাদীচদর উৎখ্াি করা।
জািীয় তবপ্লচবর প্রশ্ন প্রধ্ান থাকায় পূবিবাংোর বুচজিায়াসহ সমগ্র জাতি পুবিবাংোর জািীয় মুতি সংগ্রামচক
সমথিন করচব এবং এচি অংশ গ্রহণ করচব। এ কারচণ িাচদর অংশগ্রহণ সহজির করার জনয পূবিবাংোর
গণিাতিক প্রজািচির শ্লাগান উত্থাপন করা হচয়চছ।

পৃষ্ঠা ১০
এ প্রজািি প্রতিতষ্ঠি হচব পূবিবাংোচক পাতকস্তান শ্থচক সম্পূণি তবতেন্ন কচর সাম্রাজযবাদী বুচজিায়া (মাতকি ন ও
অনযানয সাম্রাজযবাদ এবং শ্সাতিচয়ি সামাতজক সাম্রাজযবাদ) এবং বাঙােী বুচজিায়া ও সামন্তবাদী
শাসকচগাষ্ঠীর শ্শাষচণর অবসান কচর।
এই প্রজািি বাস্তবাতয়ি করচব পূবিবাংো েতমক আচদােচনর মহান কমিসূেী, অপসাতরি করচব পূবিবাংোর
বুচজিায়া তবকাচশর বাধ্া, সমাপ্ত করচব বুচজিায়া গণিাতিক তবপ্লব এবং সমাজিাতিক তবপ্লচবর শ্সাপান শ্বচয়
তনতিিিাচব এতগচয় র্াওয়ার প্রস্তুতির সৃতষ্ট করচব।
কাচজই পূবিবাংোর বিি মান সামাতজক তবকাচশর পর্িাচয় এ শ্লাগান সঠিক।□
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