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পৃষ্ঠা ২
বর্ত মান যুগের ববশ্ব সবতহারার মহান ননর্া, মহান বিক্ষক, মহান সবতাবিনায়ক ও মহান কর্তিার সভাপবর্
মাওগসর্ু ঙ আমাগের বিক্ষা নেন, “আমরা নানা প্রকাগরর ভ্রান্ত বিন্তািারাগক অবিযই সমাগ ািনা করব।

সমাগ ািনা না করা ও সবতত্র ভ্রান্ত বিন্তািারাগক বনযার মগর্া ছবিগয় পিগর্ নেয়াটা এবং অবাগি র্াগের বাজার
েখ করগর্ নেয়াটা বনশ্চয়ই ি গব না। ভু থাকগ অবিযই সমাগ ািনা করগর্ হগব, ববষাক্ত আোছা থাকগ
অবিযই র্ার ববরুগে সংগ্রাম করগর্ হগব।” আসুন আমরা বর্ত মান েুবনয়ার সবতহারা নের্ীর সবিাইগর্
িবক্তিা ী মর্ােিতের্ অস্ত্র, এ যুগের মাকত সবাে-ন বননবাে, মাওগসর্ু ঙ বিন্তািারার সাহাগযয র্থাকবথর্
পূবতবাং ার কবমউবনস্ট পার্টতর স্বরূপ উেঘাটন কবর।
সভাপবর্ মাও আমাগের বিক্ষা নেন, “ঐবর্হাবসক অবভজ্ঞর্া মগনাগযাে োবী কগর।” বর্বন আরও বিক্ষা নেন,
“এর অর্ীগর্র বেগক র্াকাও র্াহগ এর বর্ত মান ব গর্ পারগব, এর অর্ীর্ ও বর্ত মাগনর বেগক র্াকাও র্াহগ

এর ভববষযৎ ব গর্ পারগব।” উপগরর বিক্ষা অনুসাগর আমরা পূবত বাং ার কবমউবনস্ট পার্টত যারা সৃবি কগরগছন
র্াগের অর্ীগর্র বেগক র্াকাই। এরা সংগিািনবােী, নয়া সংগিািনবােী পার্টতগর্ বছগ ন। এখাগন থাকাকা ীন
র্ারা ‘পূবতবাং ার গ্রাগম িনর্াবিক নিাষর্’—এই মাকত সবাে ববগরািী র্ত্ত্ব হাবজর কগরন এবং এর জনয সংগ্রাম
কগরন কগয়ক বছর পযতন্ত।
এ জঘনয মাকত সবাগের পবরপন্থী র্ত্ত্ব আত্মসমাগ ািনা সহকাগর বজতন না কগর , নয়া সংগিািনবােী পূবত পাবকস্তান
কবমউবনস্ট পার্টতর ববরুগে ‘প্রবর্বিয়ািী গের ববরুগে ববগরাহ করা নযায়সঙ্গর্’-এ পর্াকা ঊগবত র্ু গ না িগর,
নীবর্ের্ সংগ্রাম না কগর, র্ারা ষিযি, বিক ও পার্টতর অভযন্তগর ভ্রূর্ পার্টত সৃবি কগরন এবং নয়া
সংগিািনবােীগের দ্বারা ববহষ্কৃর্ হন।
বর্ত মাগন সংগিািনবােী ও নয়া সংগিািনবােী পার্টতর মুগখাি ববপ্লবীগের সামগন উগমাবির্ হওয়ার পবরগপ্রবক্ষগর্
নয়া সংগিািনবােীগের এই ভগ্াংি নঘা া পাবনগর্ মাকত সবাে-ন বননবাগের নাগম মাছ িরগর্ ননগমগছ। এই
উগেগিয র্ারা ‘পূবতবাং ার কবমউবনস্ট পার্টত’ প্রবর্ষ্ঠা কগরন। ‘পূবতবাং ার কবমউবনস্ট পার্টত’ নয়া
সংগিািনবােী, নপর্টবুগজতায়া নরামাবিকর্াবােী, নিপন্থী, ট্রটস্কীপন্থী ও ক্ষু গে বুগজতায়া ো া

এবং এগজি,

ভােযাগেষী, হটকারী ষিযিকারীগের অশুভ আঁর্াগর্র মািযগম সৃবি হগয়গছ।
সভাপবর্ মাও বগ গছন, “ববগিষ অবস্থার ববগিষ ববগেষর্ হগে মাকত সবাগের একান্ত সারবস্তু এবং মাকত সবাগের

জীবন্ত আত্মা।” বকন্তু র্থাকবথর্ পূবতবাং ার কবমউবনস্ট পার্টত র্াগের খসিা রর্নীবর্ ও কমতসূিীগর্ স্বািীনর্ার
পূগবত ভারগর্র সমাগজর ববগিষ অবস্থার ববগিষ ববগেষর্ করগর্ বযথত হন। প্রাক স্বািীনর্াকাগ

ভারগর্র

কবমউবনস্ট পার্টতর ননর্ৃ গে বুগজতায়া ের্র্াবিক ববপ্লব পবরিাব র্ না হওয়ার কারর্ বনর্তয় করগর্ র্ারা বযথত হন।
মাকত সবাে-ন বননবাে-মাওগসর্ু ঙ বিন্তািারার সাহাগযয পূবতবাং ার সমাগজর ববগিষ অবস্থার ববগিষ ববগেষর্
করগ আমরা বনম্নব বখর্ মু দ্বন্দ্বগুগ া পাইঃ

পৃষ্ঠা ৩
১। পাবকস্তাগনর উপবনগববিক িাসকগোষ্ঠীর সাগথ পূবতবাং ার জনেগর্র জার্ীয় দ্বন্দ্ব।
২। পূবতবাং ার ববিা কৃ ষক-জনর্ার সাগথ সামন্তবাগের দ্বন্দ্ব।
৩। পূবতবাং ার জনেগর্র সাগথ
ক) মাবকত ন সাম্রাজযবাগের ননর্ৃ গে সাম্রাজযবাগের;
খ) নসাবভগয়ট সামাবজক সাম্রাজযবাগের ননর্ৃ গে র্ার বনয়ির্ািীন নেিসমূগহর;
ে) ভারর্ীয় সম্প্রসারর্বাগের জার্ীয় দ্বন্দ্ব।
৪। পূবতবাং ার বুগজতায়া নের্ীর সাগথ েবমক নের্ীর দ্বন্দ্ব।
উপগরাক্ত মূ দ্বন্দ্বগুগ ার মগিয প্রিান দ্বন্দ্ব হগ া পাবকস্তাগনর উপবনগববিক িাসকগোষ্ঠীর সাগথ পূবতবাং ার
জনেগর্র জার্ীয় দ্বন্দ্ব।
এই ববজ্ঞাবনক ববগেষগর্র পবরবগর্ত র্ারা সংগিািনবােী, নয়া সংগিািনবােীগের বক্তবয হুবহু হাবজর কগরন।
এই র্গত্ত্ব পূবতবাং ার ওপর পাবকস্তানী উপবনগববিক িাসকগোষ্ঠীর উপবনগববিক িাসন ও নিাষর্ অস্বীকার কগর
সংগিািনবােী, নয়া সংগিািনবােীগের বর্ন নবায়া , অথতাৎ সাম্রাজযবাে, সামন্তবাে বৃহৎ ও একগির্টয়া
িবনকগের সাগথ পূবতবাং ার জনেগর্র দ্বন্দ্ব রগয়গছ বগ উগেখ করা হয়।
র্ারা পূবতবাং ার জনেগর্র উপর উপবনগববিক িাসন ও নিাষগর্র ববরুগে জার্ীয় ববপ্লগবর পর্াকা ঊগিত র্ু গ
না িগর উপবনগবিবােীগের হার্ িবক্তিা ী কগরগছন এবং

ক্ষ

ক্ষ ববপ্লবী জনর্াগক সাম্রাজযবাে সমথতক

ছয়েফাপন্থী আওয়ামী ীগের বপছগন নেগ বেগেন। এভাগব র্ারা সাম্রাজযবাগের সহায়র্া করগছন।
র্ারা উগেখ কগরগছন, “পাবকস্তাগনর েুই অঞ্চ মিযখাগন বহন্দুস্থান কর্ৃত ক বববেন্ন হওয়ায় েু’অংগির েূরে স্থ

পগথ প্রায় বারি’ মাই ও জ পগথ প্রায় ১৪ির্ মাই … সুর্রাং পাবকস্তাগনর অনযানয বনপীবির্ জাবর্র সাগথ
একই সগঙ্গ একাত্ম হগয় িাই করা, আগন্দা ন ও অবস্থা উপ বি এবং পবরিা না সম্ভব নয়। … এ কারগর্
আমাগের ববপ্লগবর নক্ষত্র হগ া পূবত পাবকস্তান।” র্ারা নভৌেব ক কারগর্ পূবতবাং াগক ববপ্লগবর নক্ষত্র বহগসগব ননন।
এভাগব র্ারা পূবতবাং ায় ববপ্লব সীমাবে থাকার কারর্ বাবহযক (নভৌেব ক) বগ উগেখ কগরন। বকন্তু দ্বাবন্দ্বক
বস্তুবাে আমাগের বিক্ষা নেয়, “বস্তুর ববকাি াগভর নমৌব ক কারর্ বাবহযক নয় বরং আভযন্তরীর্, বস্তুর

অন্তদ্বতগন্দ্বর মগিযই এটা বনবহর্। নযগকান বস্তুর বভর্গর এই িরগর্র দ্বন্দ্ব ববেযমান। অর্এব এটাই বস্তুর েবর্
ও ববকাি াগভর উগরে কগর। বস্তুর বভর্রকার এ িরগর্র দ্বন্দ্বই হগে বস্তুর ববকাি াগভর নমৌব ক কারর্।”
দ্বাবন্দ্বক বস্তুবাে আমাগের আরও বিক্ষা নেয়, “দ্বাবন্দ্বক বস্তুবাগের মগর্ বাবহযক কারর্ হগে পবরবর্ত গনর ির্ত ,

আভযন্তরীর্ কারর্ হগে পবরবর্ত গনর বভবি।” কাগজই পূবতবাং ার সামাবজক পবরবর্ত গনর সংগ্রাম পূবতবাং ায়
সীমাবে থাকার কারর্ পূবতবাং ার সমাগজর অভযন্তরীর্ দ্বন্দ্ব। নভৌেব ক কারর্ অনযানয বাবহযক কারগর্র একর্ট
মাত্র। বকন্তু র্থাকবথর্ পূবতবাং ার কবমউবনস্ট পার্টতর নয়া সংগিািনবােীরা পূবতবাং ায় ববপ্লব সীমাবে

পৃষ্ঠা ৪
থাকার কারর্ বহগসগব নভৌেব ক কারগর্র উগেখ কগর “…..বাবহযক কারর্ ও যাবিকর্ার অবিববেযক র্গত্ত্বর

আেয় বনগয়গছন।” সভাপবর্ মাও এগের সম্পগকত বগ গছন, “(এরা) সমাগজর ববকাগির কারর্ সমাগজর বাইগর,
নযমন নভৌেব ক অবস্থা ও আবহাওয়ার ওপর বনভত রিী বগ মগন কগর। ইউগরাগপ এ িরগর্র বিন্তািারা যাবিক
বস্তুবােরূগপ সগর্র ির্গক এবং আোর ির্গক এবং বাগজ বববর্ত নবােরূগপ ঊবনি ির্গকর নিগষর বেগক
ববেযমান বছ ।” পূবতবাং ার কবমউবনস্ট পার্টত এই পুগরাগনা র্ত্ত্বগক হাবজর করার বযথত নিিা িা াগে।
র্ারা এই অনুগেগে ভারর্গক “বহন্দুস্থান” বগ উগেখ কগরন। বহন্দুস্থান বগ (যা পাবকস্তানী উপবনগবিবােীরা
সাম্প্রোবয়ক েৃবিগকার্ নথগক বযবহার কগর থাগক) র্ারা পাবকস্তানী উপবনগবিবােীগের মর্ সাম্প্রোবয়ক
মগনাভাগবর পবরিয় নেন।
র্ারা এ অনুগেগে উগেখ কগরন, “বনগজগের বাংো ী জাবর্র মুবক্ত সংগ্রাম পূবতবাং ার মগিয সীমাবে রাখা।”
বাঙা ী জাবর্ ব গর্ বক র্ারা পবশ্চমবাং ার জনের্গকও অনভূত ক্ত কগরন? এভাগব র্ারা পবশ্চমবাং ার সাগথ
বনগজগেরগক অন্তভুত ক্ত কগর য্ক্ক্তু বাং ার স্বপ্ন নেগখন। র্ারা বযবক্তের্ আ াগপ পূবত ও পবশ্চমবাং ার জনের্গক
একজাবর্ভু ক্ত কগরন এবং ববপ্লগবর পগর পূবত ও পবশ্চমবাং া বনগয় যুক্তরাষ্ট্র বর্রী করার স্বপ্ন নেগখন। এ র্ত্ত্ব
সম্পূর্তরূগপ মাকত সবাে ববগরািী। পাবকস্তাগন নযােোগনর পরবর্ী ঐবর্হাবসক ববকাগির পযতাগয় পূবতবাং ার
জনের্ একর্ট জাবর্গর্ পবরর্র্ হয়। বর্ত মান পযতাগয় অথতনীবর্, সংস্কৃ বর্, মানবসকর্া প্রভৃ বর্ বেক বেগয় পূবতবাং া
পবশ্চমবাং া নথগক সম্পূর্ত পৃথক। নযগহর্ু মাকত সবােী র্ত্ত্ব অনুযায়ী পূবতবাং ার জার্ীয় ের্র্াবিক ববপ্লব সম্পূর্ত
হওয়ার পরও সমাজর্াবিক সমাগজ নের্ী ও নের্ীসংগ্রাম থাকগব এবং যর্বেন পযতন্ত পৃবথবীগর্ সাম্রাজযবাে ও
পুঁবজবাে থাকগব র্র্বেন রাষ্ট্র থাকগব, নস কারগর্ বর্ত মান পযতাগয় বা সমাজর্াবিক পযতাগয়ও পূবত ও পবশ্চমবাং া
যুক্ত হওয়ার র্ত্ত্ব মাকত সবাে ববগরািী। নকব মাত্র কবমউবনস্ট সমাজ বযবস্থায় নের্ী বব ুপ্ত হগব এবং রাষ্ট্রও
বব ুপ্ত হগব এবং র্খনই পূবতবাং া ও সমস্ত পৃবথবী একবত্রর্ হগর্ পাগর।
‘িত্রু বিববগর বর্ন িত্রু’—এ অিযাগয় র্ারা নুর্ন নবার্গ পুরার্ন মে পবরগবিগনর পেবর্ অনুসরর্ কগরগছন।
সংগিািনবােী মবন বসং-নমাজাফফর িি এবং আবেু

হক-নর্ায়াহা িগির বর্ন নবায়া

সাম্রাজযবাে,

সামন্তবাে, বৃহৎ ও একগির্টয়া পুঁবজবােগক পূবতবাং ার জনেগর্র িত্রু বহগসগব উগেখ কগরন। র্ারা পাবকস্তানী
একগির্টয়া পুঁবজপবর্ ও সামন্তবােীগের (যারা বর্ত মাগন রাষ্ট্রযগির মাব ক) সাগথ পূবতবাং ার জনেগর্র জার্ীয়
দ্বগন্দ্বর কথা দ্বন্দ্বসমূগহর মাগে স্বীকার না করগ ও র্াগেব বক্তগবয বনগজগের অজ্ঞাগর্ই বনম্নভাগব স্বীকার কগরন।
“আসগ এই নিাষর্ ও বনপীির্ বৃর্টগির উপবনগববিক আমগ র নথগক কমগর্া নয়ই বরং অগনক নবিী।” যখন
একর্ট জাবর্ উপবনগববিক উপাগয় নিাষগর্র িাইগর্ও নবিী নিাবষর্ হয় র্খন ইহা অবিযই উপবনগববিক উপাগয়
নিাবষর্ ও বনপীবির্। এভাগব র্ারা বনগজগের অজ্ঞাগর্ আমাগের বক্তবয স্বীকার করগর্ বািয হগয়গছন।
র্ারা পূবতবাং ার উপর উপবনগববিক নিাষর্ িাপা নেওয়ার জনয এগক ববগিষ নিাষর্ বগ উগেখ কগরন।
মাকত সবােীরা এইরূপ ববমূর্তভাগব কখনও সবিাইগর্ গুরুেপূর্ত প্রশ্নগক প্রকাি কগর না। আমরা র্াগের কাগছ
বজজ্ঞাসা করবছ, এই ‘ববগিষ’ নিাষর্ ব গর্ র্ারা বক বুোগর্ িাগেন?
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র্ারা নসাবভগয়ট সামাবজক সাম্রাজযবাগের ননর্ৃ গে সংগিািনবাগের সাগথ পূবতবাং ার জনেগর্র জার্ীয় দ্বন্দ্ব
স্বীকার কগরনবন। আমাগের রাজননবর্ক বক্তগবয উগেবখর্ এবং ব ন বপয়াও কর্ত ক নঘাবষর্ বক্তবয—মাবকত ন
সাম্রাজযবাগের ননর্ৃ গে সাম্রাজযবাে ও নসাবভগয়ট সামাবজক সাম্রাজযবাগের ননর্ৃ গে সংগিািনবাগের সাগথ এবিয়া,
আবিকা ও াবর্ন আগমবরকার নেি ও জাবর্সমূগহর দ্বন্দ্ব প্রিান দ্বন্দ্ব নথগক আমরা পাই, নসাবভগয়ট সামাবজক
সাম্রাজযবােীরা মাবকত ন সাম্রাজযবাগের মর্ই ববশ্ব জনেগর্র প্রিান িত্রু।
নসাবভগয়ট সামাবজক সাম্রাজযবােীরা পাবকস্তানী উপবনগবিবােীগের বনগয় িীন ববগরািী, কমুযবনজম ববগরািী,
জনের্ ববগরািী ঐকযগজাট প্রবর্ষ্ঠার নিিা িাব গয় যাগে। র্ারা পূবতবাং ার জার্ীয় মুবক্ত সংগ্রাম, সমাজর্ি ও
কমুযবনজম প্রবর্ষ্ঠার সংগ্রাম সমথতন করগব না। পূবতবাং াগক নিাষর্ ও ুন্ঠন করাই র্াগের ক্ষয। পূবতবাং ায়
র্াগের ো া সংগিািনবােীরা পূবতবাং ার ববপ্লব বংস করার জনয প্রবর্বনয়র্ নিিা করগছ। সংগিািনবােীরা
পাবকস্তানী উপবনগবিবাে, সামন্তবাে, সাম্রাজযবাে, সামাবজক সাম্রাজযবাে, বুগজতায়া ও সক প্রবর্বিয়ািী গের
এবং ভারর্ীয় সম্প্রসারর্বাগের ো া । কাগজই নসাবভগয়ট সামাবজক সাম্রাজযবাগের ননর্ৃ গে সংগিািনবােগক
পূবতবাং ার জনেগর্র জার্ীয় িত্রু বগ উগেখ না কগর, সংগিািনবাে মাকত সবােী আগন্দা গনর প্রিান িত্রু এবং
নসাবভগয়ট সামাবজক সাম্রাজযবােীরা ববশ্ব জনেগর্র প্রিান িত্রু এ র্ত্ত্ব অস্বীকার কগর র্ারা বনগজগের
সংগিািনবােী িবরগত্রর পবরিয় বেগয়গছন।
সভাপবর্ মাও বগ গছন সাম্রাজযবাগের ববরুগে সংগ্রাম করগর্ হগ অবিযই সংগিািনবাগের ববরুগে সংগ্রাম
করগর্ হগব। বকন্তু র্ারা সংগিািনবাগের ববরুগে সংগ্রাম না কগরই সাম্রাজযবাগের ববরুগে সংগ্রাম করগর্ িান।
এ কারগর্ র্ারা সবর্যকারভাগব সাম্রাজযবাে ববগরািীও নন। নপর্ট বুগজতায়া মাকত সবাে ববগরািী নরামাবিক ববপ্লবী
নি-বােীরা সংগিািনবাে ববগরািী সংগ্রাম বযবর্গরগকই সাম্রাজযবাে ববগরািী সংগ্রাম পবরিা নার কথা প্রিার
কগর। কাগজই র্ারা নি-বােী।
র্ারা ভারর্ীয় সম্প্রসারর্বাগের সাগথ পূবতবাং ার জনেগর্র জার্ীয় দ্বগন্দ্বর উগেখ কগরনবন। ভারর্ীয়
সম্প্রসারর্বােীরা সাম্রাজযবাগের মর্ পুঁবজ বববনগয়াে দ্বারা নিাষর্ করগর্ অক্ষম ববিায় সীমানা সম্প্রসারর্ কগর
র্াগের পগর্যর বাজার র্থা নিাষগর্র নক্ষত্র াভ করগর্ িায়। র্ারা পূবতবাং ার স্বািীনর্া সংগ্রাগম বুগজতায়া ননর্ৃ ে
সমথতন করগব নকননা বুগজতায়া ননর্ৃ গে স্বািীন পূবতবাং াগক নিাষর্ করা এবং িীন ববগরািী, কমুযবনজম ববগরািী
ও জনের্ ববগরািী একটা বমত্র পাওয়া সম্ভব, বকন্তু সবতহারার ননর্ৃ গে স্বািীন পূবতবাং া সহায়ক হগব আসাম,
বত্রপুরা, পবশ্চমবাং া র্থা সমগ্র ভারগর্র সবতহারার মুবক্তর। কাগজই ভারর্ীয় সম্প্রসারর্বােীরা সবতহারার
ননর্ৃ গে স্বািীন পূবতবাং া প্রবর্ষ্ঠার সংগ্রামগক সবতগর্াপাগয় বানিা করার প্রগিিা িা াগব। কাগজই ভারর্ীয়
সম্প্রসারর্বােীরা পূবতবাং ার জনেগর্র িত্রু। বকন্তু র্থাকবথর্ পূবতবাং ার কবমউবনস্ট পার্টতর সৃবিকর্ত ারা
পুবতবাং ার জনেগর্র সাগথ ভারর্ীয় সম্প্রসারর্বাগের জার্ীয় দ্বগন্দ্বর কথা উগেখ না কগর সম্প্রসারর্বাগের
ো া ীর পবরিয় বেগয়গছন।
র্ারা উগেখ কগরগছন, “এরা (বর্ন িত্রু) এগক অগনযর উপর সম্পূর্ত বনভত রিী , পরস্পর ওগর্াগপ্রার্ভাগব জবির্,

এগক অপগরর রক্ষক ও সহায়ক। নকানটাগক বববেন্ন কগর আঘার্ করা যায় না।” র্ারা অনযত্র বগ গছন, “এই
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বর্ন িত্রুগক বববেন্ন কগর নেওয়া উবির্ না।” অথতাৎ, র্ারা সাম্রাজযবাে, সামন্তবাে, বি িনী ও একগির্টয়া
পুঁবজবাগের মগিয নকানটা প্রিান নকানটা নেৌর্ র্া বনর্তয় করগর্ িান না। আবেু হক ও নর্ায়াহা িগির মর্
এক ও অববগেেয বগ উগেখ কগরন। র্ারা আগরা উগেখ কগরন, “প্রিান দ্বন্দ্ব বনিতারগর্র ববষয়র্ট রর্নীবর্

সংিান্ত নয়, ইহা রর্গকৌিগ র অন্তেতর্ ববষয়।” প্রথম ও বদ্বর্ীয় র্ত্ত্ব সম্পূর্তরূগপ দ্বাবন্দ্বক বস্তুবাগের পবরপন্থী।
সভাপবর্ মাও বগ গছন, “নকান প্রবিয়াগর্ যবে অগনকগুগ া দ্বন্দ্ব থাগক র্াহগ র্াগের মগিয একর্ট প্রিান দ্বন্দ্ব

থাকগব যা ননর্ৃ স্থানীয় ও বনর্তায়ক ভূ বমকা গ্রহর্ করগব, অনযগুগ া নেৌর্ ও অিীনস্থ ভূ বমকা ননগব।” র্াই েুই বা
েুইগয়র নবিী দ্বন্দ্ব বববিি নকান জর্ট প্রবিয়ার পযতাগ ািনা করগর্ নেগ আমাগের অবিযই র্ার প্রিান দ্বন্দ্বগক
খুঁগজ পাবার জনয সবতপ্রকাগরর প্রগিিা িা াগর্ হগব। এ প্রিান দ্বন্দ্বগক আঁকগি িরগ সব সমসযা সহগজই মীমাংসা
করা যায়। বর্বন আরও বগ গছন, “হাজার হাজার পবির্ ও কাগজর ন াক রগয়গছন যারা এটা বুগেন না এবং

ফগ র্াঁরা কুয়ািায় ডু গব যান, সমসযার্টর মূগ নযগর্ পাগরন না এবং স্বাভাববকভাগবই দ্বন্দ্বগুগ ার মীমাংসার
পেবর্ পান না।” বর্বন আরও বগ গছন, “বকন্তু যাই নহাক না নকন সগন্দহ নাই নয একর্ট প্রবিয়ার ববকাগির
সক স্তগর নকব মাত্র একর্টই দ্বন্দ্ব থাগক যা ননর্ৃ স্থানীয় ও বনর্তায়ক ভূ বমকা পা ন কগর।”
কাগজই বববভন্ন দ্বন্দ্বগক ববগেষর্ কগর অবিযই প্রিান দ্বন্দ্বগক খুঁগজ নবর করগর্ হগব, সবতহারার আঘাগর্র প্রিান
িত্রুগক বনর্তয় করগর্ হগব—ইহা মাকত সবাে-ন বননবাে-মাওগসর্ু ঙ বিন্তািারার েিতন দ্বাবন্দ্বক বস্তুবাগের একর্ট
মূ র্ত্ত্ব। কমগরড স্টযাব ন বগ গছন, “রর্নীবর্ হগে ববপ্লগবর একর্ট বনবেত ি পযতাগয় সবতহারার প্রিান আঘাগর্র

বেক বনর্তয় করা, র্েনুযায়ী ববপ্লবী িবক্তসমূগহর (প্রিান ও নেৌর্) প্রগয়াগের ববিে পবরকল্পনা রিনা করা,
ববপ্লগবর বনবেত ি পযতায় পযতন্ত এ পবরকল্পনা বাস্তবায়ন করা।”
কাগজই প্রিান দ্বন্দ্ব খুঁগজ নবর করার প্রশ্ন সবতহারার ববপ্লগবর একর্ট মূ প্রশ্ন, ইহা রর্নীবর্র প্রশ্ন। বকন্তু র্থাকবথর্
পূবতবাং ার কবমউবনস্ট পার্টতর সৃবিকর্ত ারা প্রিান দ্বন্দ্বগক রর্গকৌিগ র প্রশ্ন বগ

মাকত সবাে-ন বননবাে-

মাওগসর্ু ঙ বিন্তািারার েিতন দ্বাবন্দ্বক বস্তুবাগের মু র্ত্ত্বগক ববকৃ র্ কগরগছন। সভাপবর্ মাও বগ গছন,
“মাকত সবাগের নমৌব ক নীবর্গক অস্বীকার করা ও মাকত সবাগের সাববতক সর্যগক অস্বীকার করাই হগে

সংগিািনবাে।” র্থাকবথর্ পূবতবাং ার কবমউবনস্ট পার্টতর স্বরূপ উেঘাটন কগর আমরা নেখগর্ পাবে এ পার্টতর
সৃবিকর্ত ারা মাকত সবাগের বহু নমৌব ক র্ত্ত্বগক সংগিািন ও ববকৃ র্ কগরগছন। এ কারগর্ র্ারা মাকত সবােন বননবাে-মাওগসর্ু ঙ বিন্তািারার মুগখাি এঁগট যর্ই নিিা করুন না নকন, বনগজগের বুগজতায়া িবরত্রগক নোপন
করগর্ পারগবন না, র্ারা প্রকৃ র্পগক্ষ সংগিািনবােী যা আকৃ বর্ের্ভাগব বাম বকন্তু সারবস্তুের্ভাগব ডান।

♦ িাকবির্াদ-যলসননর্াদ-িাওবিতু ঙ সচন্তািারা দীঘব জীর্ী যহাক!
♦ িাংব ািনর্াদ-নয়া িাংব ািনর্াদ খতি যহাক! ■

