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পৃষ্ঠা ২

ভূসিকা
মার্ক সবাদ-লেনিিবাদ-মাওলসতু ঙ নিন্তাধারা আমরা নর্ভালব প্রল াগ র্রলবা, আমালদর দদলের নবপ্ললবর
পনরলপ্রনিলত? মার্ক সবাদ-লেনিিবাদ-মাওলসতু ঙ নিন্তাধারা হলব ‘তীর’ যা আমালদর নিলিপ র্রলত হলব
পূবকবাাংোর নবপ্লবলর্ েিয র্লর। যারা আজ েিযহীিভালব তীর দ াোঁলেি, এলোপাথারী তীর দ াোঁলেি,
তারা সহলজই নবপ্ললবর িনত র্রলত পালরি। মার্ক সবাদী িামধারী বহু বযনিই ‘এলোপাথারী’ তীর
ু লে সুনবধাবাদী ও প্রনতনবপ্লবী ভূ নমর্া পােি র্রল ি।
সভাপনত মাওলসতু ঙ বলেল ি, “অতীলতর ভু েগুলো অবেযই প্রর্াে র্লর নদলত হলব। অতীলতর খারাপ

বস্তুলর্ ববজ্ঞানির্ মলিাভাব নদল নবলেষণ র্রা ও সমালোিিা র্রা প্রল াজি যালত ভনবষযলতর
র্াজ আলরা সতর্ক ভালব সম্পন্ন র্রা যা । এটাই হলে অতীলতর ভু ে দথলর্ নেিা গ্রহণ র্লর
ভনবষযলতর ভু ে এোলিার অথক।”
প্রার্ স্বাধীিতার্ালে ভারতী র্নমউনিস্ট পার্টক দর্ি বযথক হলো উপনিলবেবাদ ও সামন্তবাদ নবলরাধী
সাংগ্রালম দিতৃ ত্ব গ্রহণ র্রলত এবাং উপনিলবনের্ ও সামন্ততানির্ দোষলণর অবসাি ঘর্টল সমাজতি
প্রনতষ্ঠা র্রলত?
স্বাধীিতা উত্তরর্ালে পূবক পানর্স্তাি র্নমউনিস্ট পার্টক দর্ি বযথক হলো উপনিলবেবাদ ও সামন্তবাদ
নবলরাধী সাংগ্রাম পনরিােিা র্লর সমাজতলির পথ বতনর র্রলত? এ বযথকতার র্ারণগুলো িমাহীি
ববজ্ঞানির্ দৃনিভনি নদল

উদঘাটি র্রলত হলব। যালত এর্ই ভু ে ভনবষযলত িা হ

এবাং মার্ক সবাদী-

দেনিিবাদী-মাওলসতু ঙ নিন্তািুসারীরা সিম হি তালদর ঐনতহানসর্ দান ত্ব পােলি।

িারা দুসনয়ার ির্ব হারা এক হও!

প্রাকস্বাধীনর্া কাল
বৃর্টে োসিামালে ভারলতর সামানজর্ নবর্ালের জিয নিন্মনেনখত মূে দ্বন্দ্বগুলো দা ী ন েঃ
১। ভারতী

জিগলণর সালথ বৃর্টে উপনিলবেবালদর জাতী

দ্বন্দ্ব।

২। ভারলতর নবোে র্ৃ ষর্ জিগলণর সালথ সামন্তবালদর দ্বন্দ্ব।
৩। ভারতী

বুলজকা া দেণীর সালথ েনমর্ দেণীর দ্বন্দ্ব।

৪। ভারলতর মুসনেম বুলজকা া, সামন্তলগাষ্ঠী ও েনমর্-র্ৃ ষলর্র সালথ অমুসনেম নবলেষতঃ নহন্দু বুলজকা া,
সামন্তলগাষ্ঠী ও েনমর্-র্ৃ ষলর্র সাম্প্রদান র্ দ্বন্দ্ব।

পৃষ্ঠা ৩
ভারলতর বুলজকা া দেণী (মুসনেম ও অমুসনেম বুলজকা া) নিজস্ব দেণীস্বালথকই সবকপ্রথম স্বাধীিতার
দাবী র্লর। স্বাধীিতা আলন্দােলির প্রাথনমর্ অবস্থা ভারতী বুলজকা া দেণী ঐর্যবদ্ধ ন ে। নর্ন্তু
অলপিার্ৃ ত র্ম নবর্নেত মুসনেম বুলজকা া ও সামন্ত দগাষ্ঠী অখণ্ড স্বাধীি ভারলত অলপিার্ৃ ত
নবপুেভালব নবর্নেত অমুসনেম বুলজকা া ও সামন্তলগাষ্ঠী র্তৃক র্ নবেূনির সম্ভাবিা দদখলত পা । তারা
নিলজলদর নবর্ালের জিয নর্ ু সুলযাগ-সুনবধা দাবী র্লর। এভালব দেণীস্বাথক তালদর আভযন্তরীণ
দ্বন্দ্বলর্ তীব্রতর র্লর দতালে। এর্টা পযকাল এ দ্বন্দ্ব ববরী রূপ দি এবাং মুসনেম বুলজকা া ও
সামন্তলগাষ্ঠী নিলজলদর দেণীস্বাথক রিার জিয মুসনেম েীগ গঠি র্লর এবাং নিলজলদর অবাধ নবর্ালের
জিয পৃথর্ স্বাধীি ভূ খন্ড পানর্স্তালির দাবী র্লর।
মুসনেম
অববনর
িাো ।
বুলজকা া

বুলজকা া ও সামন্তলগাষ্ঠী তালদর দাবীর নপ লি মুসনেম েনমর্-র্ৃ ষর্লদর সাংঘবদ্ধ র্রার জিয
সাম্প্রদান র্ দ্বলন্দ্বর সুলযাগ দি এবাং তালদর মালে জঘিয সাম্প্রদান র্ প্রলরািিা ও ষেযি
অমুসনেম বুলজকা া ও সামন্তলগাষ্ঠী অখণ্ড ভারত প্রনতষ্ঠার মািলস এবাং ভারলতর মুসনেম
ও সামন্তলগাষ্ঠীর পানর্স্তাি আলন্দােি িসযাত র্রার জিয অমুসনেম েনমর্-র্ৃ ষর্লদর মালে

জঘিয সাম্প্রদান র্ প্রিারণা ও ষেযি িাো
দপ লি ঐর্যবদ্ধ হ ।

যালত তারা অমুসনেম বুলজকা া ও সামন্তবাদীলদর

বৃর্টে উপনিলবেবাদীরাও ভারতী স্বাধীিতা আলন্দােি নদ্বধানবভি র্লর নিলজলদর োসি ও দোষণ
অবযাহত রাখার জিয তীব্র সাম্প্রদান র্ প্রিারণা ও ষেযি িাো ।
এ সর্ে র্ারলণ নবনভন্ন স্থালি সাম্প্রদান র্ দািা দদখা দদ এবাং অববরী সাম্প্রদান র্ দ্বন্দ্ব ববরী
রূপ দি । েনমর্ ও র্ৃ ষর্ দেণী ধলমকর নভনত্তলত মুসনেম েীগ ও র্াংলগ্রলসর নপ লি ঐর্যবদ্ধ হ ।
ভারলতর স্বাধীিতা আলন্দােলির নদ্বধানবভনিলত বৃর্টে উপনিলবেবাদীলদর োসি ও দোষণ অবযাহত
রাখার সুনবধা হলেও নদ্বতী নবশ্বযুলদ্ধর প্রিণ্ড ি িনত, ভারলতর স্বাধীিতা সাংগ্রালম সেস্ত্র নবপ্লবী
দদেলপ্রনমর্লদর অাংেগ্রহণ এবাং েনমর্-র্ৃ ষর্লদর দিতিার নবর্াে উপনিলবেবাদীলদর বাধয র্লর
তালদর সমথকর্ ও সহলযাগী বুলজকা া দেণীর (মুসনেম েীগ ও র্াংলগ্রস) নির্ট িমতা হস্তান্তলর,
যালত তারা এ ি া োসর্লগাষ্ঠীর মাধযলম এ উপমহালদেলর্ আধা উপনিলবলে পনরণত র্রলত সিম
হ । এভালবই পানর্স্তাি ও ভারলতর সৃনি হ ।

ভারর্ীয় কসিউসনস্ট পার্টবর অসর্ভক্ত ভারর্ন্ক িুক্ত কন্র িিাজর্ন্ত্র প্রসর্ষ্ঠা
করন্র্ র্যিব হওয়ার কারণ
প্রার্ স্বাধীিতার্ালে ভারলতর সামানজর্ অবস্থা ন ে উপনিলবনের্, সামন্তবাদী ও আধাসামন্তবাদী।
উপনিলবনের্ েনি সামন্তবাদলর্ জীনবত দরলখ সামন্ত দেণীর মাধযলম নবোে র্ৃ ষর্লেণীলর্ দোষণ ও
নিপীেি র্রলতা। র্ালজই উপনিলবেবাদ নবলরাধী জাতী নবপ্লব এবাং সামন্তবাদনবলরাধী গণতানির্
নবপ্লব অথকাৎ জাতী গণতানির্ নবপ্লব হও া উনিত ন ে এলদলের নবপ্ললবর িনরত্র। এ জাতী
গণতানির্ নবপ্লব বুলজকা া দেণী সম্পন্ন র্রলত অিম। র্ালজই ঐনতহানসর্ভালব সবকহারা দেণী ও
তার পার্টকর দান ত্ব এ নবপ্লব সম্পন্ন র্রা। র্ালজই এ নবপ্লব হও া উনিত ন ে জাতী গণতানির্

পৃষ্ঠা ৪
নবপ্লব অথবা ি া গণতানির্ নবপ্লব, যার েিয সমাজতি ও র্নমউনিজম। নবশ্ব নবপ্ললবর ইহা এর্র্ট
অাংে।
এ ি া গণতানির্ নবপ্লব পনরিােিা ও সম্পন্ন র্রার জিয সবকহারা দেণীর পার্টকর নিম্ননেনখত েতক
পােলির প্রল াজি ন েঃ
র্) “সুেৃাংখনেত, মার্ক সবাদ-লেনিিবালদর তলে সুসনিত, আত্মসমালোিিার পদ্ধনত প্রল াগর্ারী ও
জিগলণর সালথ সাংযুি এমি এর্র্ট পার্টক;

খ) এমি এর্র্ট পার্টকর দিতৃ ত্বাধীি এর্র্ট বসিযবানহিী;
গ) এমি এর্র্ট পার্টকর দিতৃ লত্ব সমস্ত নবপ্লবী দেণী ও নবপ্লবী দলের এর্র্ট যুিফ্রন্ট।”
ভারতী র্নমউনিস্ট পার্টক উপলরাি েতক পােলি বযথক হ । ফলে বুলজকা া ও সামন্তবাদীরা জাতী
সাংগ্রালমর দিতৃ ত্ব গ্রহণ র্লর, নিলজলদর দেণীস্বালথক অববরী সাম্প্রদান র্ দ্বলন্দ্বর সুলযাগ নিল ধলমরক
নভনত্তলত েনমর্-র্ৃ ষর্ দেণীলর্ নিলজলদর নপ লি ঐর্যবদ্ধ র্লর এবাং ভারতলর্ নিলজলদর মলধয ভাগ
র্লর দি ।
সভাপনত মাওলসতু ঙ বলেল ি, “নবপ্লবী পার্টক হলে জিসাধারলণর পথ প্রদেকর্; নবপ্লবী পার্টক যখি
তালদরলর্ ভ্রান্ত পলথ িানেত র্লর তখি দর্াি নবপ্লবই সাথকর্ হলত পালর িা।”

স্বাধীনর্াউত্তর কাল
পূবকবাাংোর সামানজর্ নবর্ালের জিয নিম্ননেনখত মূে দ্বন্দ্বগুলো নবদযমািঃ
১। পূবকবাাংোর জিগলণর সালথ পানর্স্তািী উপনিলবেবালদর জাতী
২। পূবকবাাংোর নবোে র্ৃ ষর্ জিতার সালথ সামন্তবালদর দ্বন্দ্ব;
৩। পূবকবাাংোর জিগলণর সালথ
র্) সাম্রাজযবাদ নবলেষতঃ মানর্ক ি সাম্রাজযবালদর;
খ) সাংলোধিবাদ নবলেষতঃ দসানভল ত সামানজর্ সাম্রাজযবালদর,
গ) ভারতী

সম্প্রসারণবালদর জাতী

দ্বন্দ্ব;

৪। পূবকবাাংোর বুলজকা া দেণীর সালথ েনমর্ দেণীর দ্বন্দ্ব।

দ্বন্দ্ব;

পৃষ্ঠা ৫

দ্বন্দ্বিিূন্হর সর্ন্েষণ
প্রিিঃ পূর্বর্াাংলার জনগন্ণর িান্ি পাসকস্তানী উপসনন্র্শর্ান্দর জার্ীয় দ্বন্দ্বঃ
মুসনেম বুলজকা া ও সামন্তবালদর মালে পাঞ্জাব, নসন্ধু, সীমান্ত প্রলদে, নদল্লী, েলণৌ, দবাম্বাই প্রভৃ নত স্থালির
বৃর্টে সমথকর্ বুলজকা া ও সামন্তবাদীরা, বাঙােী বুলজকা া ও সামন্তবাদীলদর (যারা খুবই সাংখযাল্প)
দিল বহুগুণ নবর্নেত থার্া স্বাভানবর্ভালবই পানর্স্তাি আলন্দােলির দিতৃ ত্ব কুনিগত র্লর।
পূবকবাাংোর নহন্দু বুলজকা া দেণী ও সামন্তবাদীরা মুসনেম বুলজকা া, সামন্তবাদী, র্ৃ ষর্-েনমলর্র ওপর
অথকবিনতর্ দোষণ াোও ধমী নিপীেি িাোলতা। বিভি আইলির মাধযলম মুসনেম সাংখযাগনরষ্ঠ
পূবকবাাংো এর্র্ট আোদা প্রলদে হলে অথকবিনতর্ দোষণ ও ধমী নিপীেলির নর্ ু টা োঘব হলব
দজলি বাঙােী মুসনেম বুলজকা া ও সামন্তবাদীরা তা সমথকি র্লর। নর্ন্তু নিজ নবর্াে বাধাপ্রাি হলব
বলে নহন্দু বুলজকা া ও সামন্তবাদীরা এ নবভালগর নবলরানধতা র্লর; ফলে বিভি রদ হ । র্ালজই
মুসনেম বুলজকা া ও সামন্ত দেণীর নবর্ালের দুর্ট বাোঁধা ন ে, এর্র্ট হলো বৃর্টে উপনিলবেবাদ আর
এর্র্ট নহন্দু বুলজকা া ও সামন্তবাদীলদর প্রনতদ্বনন্দ্বতা ও ধমী নিপীেি। র্ালজই স্বাধীিতা আলন্দােি
র্নমউনিস্ট পার্টক পনরিানেত িা হও া পূবকবাাংোর সৃনি ঐনতহানসর্ভালব প্রল াজি ন ে।
পূবকবাাংোর বুলজকা া ও সামন্তবাদীরা পানর্স্তালির মাধযলম নিলজলদর দেণী নবর্াে ঘটালত সিম মলি
র্লর পানর্স্তাি আলন্দােি সমথকি র্লর এবাং মুসনেম েনমর্-র্ৃ ষর্লদর পানর্স্তাি দাবীর নপ লি
ঐর্যবদ্ধ র্লর। তারা পানর্স্তালি দযাগ দদ

এবাং এভালব পূবকবাাংো পানর্স্তালির প্রলদলে পনরণত হ ।

স্বাধীিতা আলন্দােলির দিতৃ ত্ব অবািােী বুলজকা া ও সামন্তবাদীলদর হালত থার্া
বৃর্টে
উপনিলবেবাদীরা রাষ্ট্র িমতা তালদর নির্ট হস্তান্তর র্লর। দর্ন্দ্রী রাজধািী র্রািীলত স্থাপি, বৃর্টে
উপনিলবেবালদর সামনরর্ আমো দ্বারা রাষ্ট্রযলির উপাদাি সেস্ত্র বানহিী গঠি এবাং দবসামনরর্
আমো দ্বারা রাষ্ট্রযলির অিযািয অাংে িােু র্রা (এই সর্ে সামনরর্ ও দবসামনরর্ আমোলদর
অনধর্াাংেই বৃর্টে উপনিলবেবাদ সমথকর্ অবাঙােী ন ে) প্রভৃ নতর মাধযলম এই অবাঙােী বুলজকা া
ও সামন্তবাদীরা রাষ্ট্রযলির এর্েত্র মানের্ািা োভ র্লর এবাং নিলজলদর দেণী নবর্ালের অবাধ
সুলযাগ পা ।
এ োসর্ দেণী পূবকবাাংোর স্বতি জাতী ও অথকবিনতর্ নবর্ালের জিয স্বা ত্বোসি নর্াংবা
আত্মনি িণানধর্ার প্রদালির পনরবলতক এলর্ অবাধ দোষলণর জিয প্রথম দথলর্ই প্রলিিা িানেল
আলস। এ োসর্লেণী রাষ্ট্র িমতার মাধযলম পূবকবাাংোর পাট, িা, িামো প্রভৃ নতর অথক দ্বারা নবর্াে
োভ র্লর এবাং এ নবর্াে ত্বরানিত র্রার জিয সাম্রাজযবাদ নবলেষতঃ মানর্ক ি সাম্রাজযবালদর সালথ
নস ালটা, দসলন্টা প্রভৃ নত সামনরর্ িু নি ও নবনভন্ন প্রর্ার অথকবিনতর্ িু নি সম্পাদি র্লর। এভালব
পানর্স্তাি আধা উপনিলবলে পনরণত হ । সম্প্রনত এ োসর্ দেণী সাংলোধিবাদ নবলেষতঃ দসানভল ট
সামানজর্ সাম্রাজযবালদর সালথ িািা প্রর্ার অথকবিনতর্ িু নি সম্পাদি র্লরল ।
পূবকবাাংোর পাট, িা, িামো, র্াগজ প্রভৃ নতর অথক দ্বারা, সস্তা েম েনি দ্বারা, প্রা সাত দর্ার্ট মািুলষর
বাজার এবাং সাম্রাজযবাদীলদর সাহালযয পানর্স্তািী বুলজকা া দেণী এর্লির্ট া পুোঁনজপনতলত পনরণত হ ।
তারা পূবকবাাংোলর্ োসি ও দোষলণর এর্র্ট স্থা ী দিলত্র পনরণত র্লর।

পৃষ্ঠা ৬
পূবকবাাংোলর্ োসি ও দোষলণর এর্র্ট নবরাট বাোঁধা হলো তার স্বতি জানতসো এবাং ভাষা এ
স্বাতলিযর প্রধাি উপাদাি। জানত নহলসলব পূবকবাাংোর স্বাতিয মুল দদ ার জিয এ পানর্স্তািী
োসর্লেণী বাাংো ভাষার পনরবলতক উদুক ভাষা প্রিেলির হীি প্রলিিা িাো । এ হীি প্রলিিালর্ ১৯৫২
সালের ভাষা আলন্দােি িসযাৎ র্লর দদ । বতক মালিও এ োসর্ দেণী বাাংো ভাষা পনরবতক লির
হীি প্রলিিা িাোলে।
এ পানর্স্তািী বুলজকা া ও সামন্তবাদী দেণীর নবর্ালের জিয ক্রমেঃ পূবকবাাংোর সম্পদ, সস্তা েমেনি
ও প্রা সাত দর্ার্ট মািুলষর বাজার অপনরহাযক হল পলে। এভালব বৃর্টে উপনিলবেবালদর প্রতযি
উপনিলবে দথলর্ পূবকবাাংো পানর্স্তালির অাংে নহসালব নর্ ু র্ালের জিয আধা উপনিলবলে পনরণত
হলেও এখালি প্রথম দথলর্ই পানর্স্তািী বুলজকা া ও সামন্তবাদী োসর্লগাষ্ঠীর জাতী নিপীেি ও
দোষণ নবদযমাি ন ে। এ োসর্লেণী নিলজলদর নবর্ালের সলি সলি পূবকবাাংোর ওপর জাতী
নিপীেণ বৃনদ্ধ র্লর এবাং তালদর নবর্াে এর্লির্ট া রূপ গ্রহলণর পযকাল এলে তারা দোষণ অবযাহত
রাখার জিয তালদর োসি বযবস্থালর্ ক্রলমই অনধর্তর সমরবাদী র্লর এবাং এভালব পূবকবাাংোর
ওপর জাতী নিপীেণ উপনিলবনের্ দোষলণর রূপ দি এবাং পূবকবাাংো পানর্স্তািী উপনিলবনের্
োসর্লেণীর উপনিলবলে পনরণত হ । এ উপনিলবনের্ োসর্লেণী নিলজরাই সাম্রাজযবাদ ও সামন্তবালদর
স্বাথক রিা র্রল । এ র্ারলণ পানর্স্তাি নিলজই এর্র্ট আধা উপনিলবনের্ ও আধা সামন্তবাদী দদে।
এই পানর্স্তািী উপনিলবনের্ োসর্লেণী পূবকবাাংোর পানর্স্তািী দাোে বুলজকা ালদর মাধযলম এবাং গ্রালম
সামন্তবাদলর্ জীনবত দরলখ এলদলে োসি ও দোষণ িানেল যালে। এ উপনিলবনের্ দোষলণর ফলে
পূবকবাাংোর মাোরী ও িু লদ বুলজকা া দেণীর নবর্াে বযাহত হল ল এবাং গ্রালম সামন্তবাদী দোষলণর
তীব্রতা বৃনদ্ধ দপল ল । নবলেষতঃ বতক মালি নবলদেী ঋণ পনরলোলধর জিয, নবলদেী ঋণ হ্রালসর ফলে
র্ের্ারখািার পুোঁনজ সাংগ্রলহর জিয গ্রাময দোষণ প্রর্ট আর্ার ধারণ র্লরল । র্ালজই পূবকবাাংোর
েনমর্, র্ৃ ষর্, িু লদ বুলজকা া ও মাোরী বুলজকা া দেণীর এর্ অাংে তথা সমগ্র পূবকবাাংোর জানত এ
দোষলণ দোনষত। এ পানর্স্তািী উপনিলবনের্ োসর্ দেণী অখণ্ড পানর্স্তাি, ধলমকর নভনত্তলত এর্
জানত, তথার্নথত ইসোমী সাংস্কৃ নত, পূবকবাাংো এর্র্ট প্রলদে প্রভৃ নত প্রিালরর মাধযলম দোষলণর
উপনিলবনের্ িনরত্র দগাপি র্লর। পৃনথবীর নবনভন্ন উপনিলবনের্ েনি দোষলণর উপনিলবনের্ িনরত্র
দগাপি র্রার জিয এর্ দদে, এর্ জানত প্রভৃ নত প্রিালর প্রলিিা িাো । নর্ন্তু ইনতহাস তার বযথকতা
প্রমাণ র্লরল । পানর্স্তািী উপনিলবনের্ োসর্লেণীর এই প্রলিিাও বযথক হলত বাধয।

সদ্বর্ীয়ঃ পূর্বর্াাংলার সর্শাল কতষক জনর্ার িান্ি িািন্তর্ান্দর দ্বন্দ্বঃ
গ্রালম সরর্ারী র্মকিারী (পুনেে, সালর্ক ে অনফসার), দমৌনের্ গণতিী (নব.নি), জনমদার, ধিীিাষী,
অসৎ ভদ্রলোর্ (টাউট) ও মাোরী িাষীর ওপলরর স্তর গ্রালমর দিতমজুর, গরীব িাষী ও মাোরী
িাষীর বযাপর্ অাংলের ওপর সামন্তবাদী দোষণ িানেল যালে। পানর্স্তািী উপনিলবনের্ দেণী গ্রালমর
সামন্তবাদীলদর নজইল দরলখল এবাং তালদর নবর্ালের সবকম প্রলিিা িাোলে। এ োসর্লেণী তালদর
নবর্ালের নিনমলত্ত পুোঁনজ ও সস্তা েমেনি সাংগ্রলহর জিয সামন্তবাদী দোষণ তীব্রতর র্রল ।
গ্রালম সামন্তবাদী দোষলণর প্রর্াে হলো ভূ নমর্র ও অিযািয খাজিা বৃনদ্ধ, গ্রালম দরেি িােু িা র্রা,
বুনি াদী গণতি সৃনি র্রা, দমৌনের্ গণতিীলদর প্রোসনির্ বযবস্থা প্রদাি র্রা, বগকা, পত্তনি, ঠির্া ও

পৃষ্ঠা ৭
সুদ বযবস্থার অবসাি িা র্রা, ঋণ প্রভৃ নতর মাধযলম িাষীলদর েৃঙ্খলে আবদ্ধ র্রা, বিযা নি িণ িা
র্রা, দসি প্রর্ল্প র্াযকর্রী িা র্রা, নবনভন্ন ধরলণর ইজারাদারী প্রথা, দপার্া ধ্বাংলসর বযবস্থা িা
র্রা, অববতনির্ সাবকজিীি নেিা বযবস্থা িােু িা র্রা, নবিামূলেয নিনর্ৎসার বযবস্থা িা র্রা
প্রভৃ নত।

র্ত র্ীয়ঃ ক) পূর্বর্াাংলার জনগন্ণর িান্ি িাম্রাজযর্াদ সর্ন্শষর্ঃ িাসকবন
িাম্রাজযর্ান্দর জার্ীয় দ্বন্দ্বঃ
মানর্ক ি সাম্রাজযবাদ এর্নদলর্ পানর্স্তািী উপনিলবেবাদীলদর সলি সম্পর্ক ও সহলযানগতা বজা রাখল ,
অিযনদলর্ পূবকবাাংোর বুলজকা ালদর এর্ অাংলের সালথ আোঁতাত রাখল এবাং এলদর মাধযলম পানর্স্তািী
োসর্লেণীর ওপর িাপ সৃনি র্রল । তারা পানর্স্তািী উপনিলবেবাদী ও ভারতী সম্প্রসারণবাদীলদর
নিল িীি নবলরাধী র্নমউনিস্ট নবলরাধী ঐর্যলজাট গঠলির প্রলিিা িাোলে। নর্ন্তু পানর্স্তািী
উপনিলবেবাদীরা নিজস্ব দেণী স্বালথকই ভারতী সম্প্রসারণবালদর সালথ বতক মালি আোঁতাত র্রলত পারল
িা এবাং নিলজলদর দেণী নবর্ালের এর্র্ট নিনদক ি পযকাল
সালথ বন্ধুত্ব র্রলত বাধয হলে।

এলস সমাজতানির্ দদে নবলেষতঃ িীলির

অিযনদলর্ মানর্ক ি সাম্রাজযবাদ পূবকবাাংোর উপনিলবনের্ োসি ও দোষলণর সুলযাগ নিল তালদর
সমথকর্ পূবকবাাংোর বুলজকা ালদর সাহাযয ও সমথকি র্রল । সাম্রাজযবাদ সমথকর্ এ দাোে বুলজকা ারা
উপনিলবনের্ োসি নবলরাধী আলন্দােি র্রল । মানর্ক ি সাম্রাজযবাদ এ আলন্দােিলর্ মূেধি র্লর
দুইভালব বযবহার র্রল এর্নদলর্ পানর্স্তািী উপনিলবেবাদীলদর ওপর িাপ সৃনি র্রল িীি নবলরাধী
পার্-ভারত দযৌথ িু নি সম্পাদি র্রার জিয; অিযনদলর্ এই দাোে বুলজকা ালদর দ্বারা পূবকবাাংোলর্
নবনেন্ন র্লর িীি নবলরাধী পূবকবাাংো-ভারত দযৌথ িু নি সম্পাদি ও পূবকবাাংোলর্ প্রতযি মানর্ক ি
উপনিলবলে পনরণত র্রার জঘিয ষেযি িাোলে। বতক মালি মানর্ক ি সমথকর্ পূবকবাাংোর দাোে
বুলজকা ারা
দফা আও ামী েীলগর দিতৃ ত্ব র্রল ।
মানর্ক ি সাম্রাজযবাদ এলদলের সামন্তবাদীলদর স্বাথকরিার্ারী ধমী
র্রল । এরা সাম্রাজযবালদর সবলিল

পার্টকগুলোলর্ সাহাযয ও সমথকি

নবশ্বস্ত নমত্র।

ি) পুর্বর্াাংলার জনগন্ণর িান্ি িাংন্শাধনর্াদ, সর্ন্শষর্ঃ লিাসভন্য়ট িািাসজক
িাম্রাজযর্ান্দর জার্ীয় দ্বন্দ্বঃ
পানর্স্তািী উপনিলবেবাদীলদর নিল িীি নবলরাধী, র্নমউনিস্ট নবলরাধী ঐর্যলজাট প্রনতষ্ঠার জিয তারা
প্রলিিা িাোলে। পূবকবাাংোর জাতী মুনি সাংগ্রাম তারা সমথকি র্রলব িা। র্ারণ পানর্স্তািী
উপনিলবেবাদীলদর সালথ আোঁতাত দরলখ পানর্স্তািসহ তার উপনিলবেলর্ দোষণ র্রাই তালদর েিয।
এই জাতী মুনি সাংগ্রাম িসযাৎ র্রার জিয তারা পানর্স্তািী উপনিলবেবাদীলদর সাহাযয র্রলব
যালত পূবকবাাংোলর্ দোষলণর এর্র্ট ভাগ তারা পা ।
প্রসিক্রলম বা াফ্রা, বামকা, নভল তিাম ও অিযািয দদলের র্থা উলল্লখলযাগয। বা াফ্রার জিগণ সাংগ্রাম
র্রল জাতী অতযািার, নিপীেলণর হাত দথলর্ মুনির জিয। দসানভল ট সামানজর্ সাম্রাজযবাদীরা

পৃষ্ঠা ৮
িাইলজরী সামনরর্ সরর্ারলর্ অস্ত্র, অথক ও দোর্ সরবরাহ র্লর বা াফ্রার জিগলণর মুনি সাংগ্রামলর্
ধ্বাংস র্রলত প্রলিিা িাোলে যালত তারা সমগ্র িাইলজরী া সাম্রাজযবাদীলদর সালথ দোষণ িাোলত
পালর। তারা বামকার মুনি সাংগ্রামলর্ দানবল রাখার, নভল তিালমর মহাি সাংগ্রামলর্ মুল দদ ার
ষেযি িাোলে।

গ) পূর্বর্াাংলার জনগন্ণর িান্ি ভারর্ীয় িম্প্রিারণর্ান্দর জার্ীয় দ্বন্দ্বঃ
ভারতী

বৃহৎ পুোঁনজবাদী ও সামন্তবাদী সরর্ার সবকহারা দেণীর দিতৃ লত্ব পূবকবাাংোর জাতী

মুনি

সাংগ্রাম সমথকি র্রলব িা। র্ারণ তার উলেেয হলো বুলজকা ার দিতৃ লত্ব স্বাধীি পূবকবাাংোলর্ দোষণ
র্রা এবাং িীি নবলরাধী, র্নমউনিস্ট নবলরাধী এর্র্ট নমত্র পাও া। নর্ন্তু সবকহারার দিতৃ লত্ব মুি
পূবকবাাংো সহা র্ হলব আসাম, পনিমবাাংো, নবহার, নত্রপুরা তথা সমগ্র ভারলতর েনমর্-র্ৃ ষলর্র
মুনির। এ র্ারলণ ভারতী সম্প্রসারণবাদ েনমর্-র্ৃ ষলর্র পূবকবাাংো প্রনতষ্ঠার প্রলিিা বািিাে
র্রার দিিা র্রলব।

চর্ু িব ঃ পূর্বর্াাংলার র্ুন্জবায়ান্দর িান্ি শ্রসিক লশ্রণীর দ্বন্দ্বঃ
পূবকবাাংোর বুলজকা া দেণী েনমর্লদর দোষণ র্লর এবাং এলদর মালে এর্র্ট অাংে পানর্স্তািী
উপনিলবেবাদীলদর দাোে হল পূবকবাাংোলর্ দোষণ র্রল , অপর অাংে সাম্রাজযবাদ নবলেষতঃ মানর্ক ি
সাম্রাজযবালদর দাোে। এর্র্ট অাংে সাম্রাজযবাদ ও উপনিলবেবাদ উভল রই নবলরাধী, যারা সনতযর্ার
জাতী
বুলজকা া। পূবকবাাংোর বুলজকা ালদর প্রথম অাংে দদেলদ্রাহী, নবশ্বাসঘাতর্। নদ্বতী
অাংে
সাম্রাজযবালদর দাোে যারা ভারলতর সালথ আোঁতাত দরলখ নিজস্ব দেণী নবর্ালের জিয যতটু কু জাতী
অনধর্ার প্রল াজি তার জিয সাংগ্রাম র্রলত ইেুর্। পূবকবাাংোর বুলজকা ালদর বযাপর্ অাংে বতক মালি
এলদর দিতৃ লত্ব সাংঘবদ্ধ। এলদর দিতৃ লত্ব জাতী সাংগ্রাম র্খলিা সম্পূণক হলত পালর িা। এলদর সালথ
জিগলণর েত্রুতার সম্পর্ক াোও তারা যতিণ পানর্স্তািী উপনিলবেবালদর নবলরানধতা র্লর, ততিণ
জিগলণর সালথ এর্টা নমত্রতার সম্পর্ক ও রল ল । বুলজকা া দেণীর তৃ তী অাংে জাতী বুলজকা ালদর
সালথ জিগলণর েত্রুতার সম্পর্ক াোও তারা যতিণ উপনিলবেবাদ ও সাম্রাজযবাদ নবলরাধী সাংগ্রাম
র্লর ততিণ এর্টা নমত্রতার সম্পর্ক ও রল ল ।
বতক মালি জাতী সাংগ্রালমর দিতৃ ত্ব মানর্ক ি সাম্রাজযবাদ সমথকর্ দাোে বুলজকা ালদর হালত। এ দিতৃ লত্বর
অবসাি নতি প্রর্ালর হও া সম্ভব। (র্) সবকহারা দেণীর রাজবিনতর্ পার্টক দৃঢ়ভালব জাতী পতার্া
ঊলধ্বক তু লে ধলর র্ৃ ষর্-জিতালর্ উপনিলবেবাদ ও সামন্তবাদ নবলরাধী সেস্ত্র সাংগ্রালম উদ্ভু দ্ধ র্রলে;
(খ) উপনিলবনের্ েনি মানর্ক ি সাম্রাজযবালদর নির্ট আত্মসমপকি র্লর িীি নবলরাধী, র্নমউনিস্ট
নবলরাধী দজাট স্থাপি র্রলে মানর্ক ি সাম্রাজযবাদ, দসানভল ট সামানজর্ সাম্রাজযবাদ ও ভারতী
সম্প্রসারণবালদর সাহাযয ও সমথকলি দাোে বুলজকা ালদর জাতী সাংগ্রাম ধ্বাংস র্রলত সিম হলব;
(গ) উপনিলবনের্ োসর্লেণী সাম্রাজযবালদর দাোে বুলজকা ালদর সালথ আলপালষ আসলে এই দাোে
বুলজকা ালদর আসে নবশ্বাসঘাতর্তা ও গণনবলরাধী িনরত্র প্রর্াে পালব।

পৃষ্ঠা ৯

প্রধান দ্বন্দ্ব
উপলরাি দ্বন্দ্বগুলো াোও পূবকবাাংোর সমালজ আলরা বহু দ্বন্দ্ব রল ল , নর্ন্তু এই িারর্ট মূে দ্বন্দ্ব।
সভাপনত মাও বলেল ি, “দর্ালিা প্রনক্র ালত যনদ র্তর্গুলো দ্বন্দ্ব থালর্ তলব তালদর মলধয অবেযই

এর্টা প্রধাি দ্বন্দ্ব থার্লব যা দিতৃ স্থািী ও নিণকা র্ ভূ নমর্া গ্রহণ র্রলব। অিযগুলো দগৌণ ও
অধীিস্ত স্থাি নিলব। তাই দুই বা দু’দ র অনধর্ দ্বন্দ্ব নবনেি দর্াি জর্টে প্রনক্র ার পযকালোিিা
র্রলত দগলে আমালদর অবেযই তার প্রধাি দ্বন্দ্বলর্ খুোঁলজ পাবার জিয সবকপ্রর্ার প্রলিিা িাোলত
হলব। এই প্রধাি দ্বন্দ্বলর্ খুোঁলজ পাবার জিয সবকপ্রর্ার প্রলিিা িাোলত হলব। এই প্রধাি দ্বন্দ্বলর্
আোঁর্লে ধরলে সব সমসযালর্ই সহলজ মীমাাংসা র্রা যা ।”
পানর্স্তািী উপনিলবেবাদ নবলরাধী জাতী সাংগ্রালম েনমর্-র্ৃ ষর্, িু লদ বুলজকা া, মাোরী বুলজকা ার এর্
অাংে এবাং দদেলপ্রনমর্ ধিী িাষী ও জনমদারলদর অথকাৎ সমগ্র জানতলর্ ঐর্যবদ্ধ র্রা সম্ভব।
র্ালজই বতক মাি সামানজর্ নবর্ালের প্রনক্র া পূবকবাাংোর জিগলণর সালথ পানর্স্তািী উপনিলবেবালদর
জাতী দ্বন্দ্ব প্রধাি দ্বন্দ্ব।
নর্ন্তু উপনিলবেবাদ নবলরাধী জাতী সাংগ্রাম এর্টা
দেণীলর্ রিার জিয মানর্ক ি সাম্রাজযবাদ, দসানভল ট
এর্লযালগ অথবা আোদাভালব নিলজলদর বসিয দ্বারা
প্রলিিা িাোলব। এ অবস্থা পানর্স্তািী উপনিলবেবাদ

নিনদক ি স্তলর দপৌোঁ লে পানর্স্তািী উপনিলবনের্
সামনজর্ সাম্রাজযবাদ, ভারতী সম্প্রসারণবাদ
পূবকবাাংোর জিগলণর সাংগ্রামলর্ িসযাৎ র্রার
গণসাংগ্রাম নবলরাধী প্রধাি ভূ নমর্া দথলর্ দগৌণ

ভূ নমর্া গ্রহণ র্রলব। পিান্তলর মানর্ক ি সাম্রাজযবাদ নর্াংবা দসানভল ট সামানজর্ সাম্রাজযবাদ অথবা
ভারতী সম্প্রসারণবাদ পূবকবাাংোর গণনবলরাধী সাংগ্রালমর দগৌণ ভূ নমর্া দথলর্ ক্রমেঃ মুখয ভূ নমর্া
গ্রহণ র্রলব। এভালব মানর্ক ি সাম্রাজযবাদ নর্াংবা দসানভল ট সামানজর্ সাম্রাজযবাদ অথবা ভারতী
সম্প্রসারণবালদর সালথ পূবকবাাংোর জিগলণর জাতী দ্বন্দ্ব প্রধাি দ্বলন্দ্ব পনরণত হলব। এই প্রধাি
দ্বলন্দ্বর নভনত্তলত িতু ি র্লর ঐর্যফ্রন্ট প্রনতষ্ঠা র্লর জিগণলর্ সঠির্ মুনি সাংগ্রালমর পলথ পনরিানেত
র্রলত হলব।

পূর্বর্াাংলার সর্প্লর্ ও র্ার চসরত্র
পূবকবাাংোর বুলজকা া ও সামন্তবাদীরা নিলজলদর নবর্ালের জিয পানর্স্তালি দযাগ দদ । নর্ন্তু পানর্স্তািী
উপনিলবনের্ দেণী পূবকবাাংোর বুলজকা া নবর্ালের জিয দয সুনবধা প্রল াজি তা নিলজলদর নবর্ালে
বযবহার র্লর। ফলে এলদলে বুলজকা া নবর্াে বযাহত হ । তাই বুলজকা া নবর্ালের প্রল াজিী অবস্থার
সৃনি অথকাৎ সামন্তবাদ ও উপনিলবেবালদর অবসাি প্রল াজি।
সামন্তবালদর অবসাি সম্ভব গণতানির্ নবপ্ললবর মাধযলম এবাং উপনিলবনের্ োসলির অবসাি সম্ভব
জাতী

নবপ্ললবর মাধযলম। র্ালজই পূবকবাাংোর নবপ্লব হলব জাতী

গণতানির্ নবপ্লব।

পৃষ্ঠা ১০
বতক মালি সাম্রাজযবাদ ও সামানজর্ সাম্রাজযবালদর যুলগ বুলজকা ারা এ নবপ্লব সম্পূণক র্রলত পালর িা।
নিলজরাই নর্ ু নদি পলর সাম্রাজযবাদ ও সামানজর্ সাম্রাজযবালদর দাোে হল যা । এ নবপ্লব সম্পূণক
র্রার মত এর্র্ট েনিই রল ল তা হলে সবকহারা দেণী ও তার পার্টক। সবকহারার দিতৃ লত্ব পনরিানেত
নবপ্ললবর েিয ধিতি ি , সমাজতি। নবপ্লব সবকহারার দিতৃ লত্ব পনরিানেত বলে জাতী গণতানির্
নবপ্লব বা ি া গণতানির্ নবপ্লব বলে পনরনিত হলব যা নবশ্ব নবপ্ললবর এর্র্ট অাংে।
এ নবপ্ললবর এর্র্ট িনরত্র হলো সেস্ত্র নবপ্লব। পানর্স্তািী উপনিলবনের্ োসর্ দেণীর রাষ্ট্রযলির মূে
উপাদাি সামনরর্ বানহিী, পুনেে ও আইি এবাং এলদর সাহালযয উপনিলবনের্ োসর্ দেণী পূবকবাাংোলর্
োসি ও দোষণ র্রল । এ ি া গণতানির্ নবপ্লব সম্পন্ন র্রলত হলে সবক হারা দেণীর দিতৃ লত্ব
েনমর্-র্ৃ ষর্ ও অিযািয দদেলপ্রনমর্ দেণী ও স্তরলর্ ঐর্যবদ্ধ র্লর সেস্ত্র নবপ্ললবর মাধযলম এই
রাষ্ট্রযিলর্ ধ্বাংস র্লর সবকহারা দেণীর দিতৃ লত্ব েনমর্-র্ৃ ষর্ বমত্রীর নভনত্তলত এবাং অিযািয দদেলপ্রনমর্
দেণী ও স্তলরর সমিল ি া রাষ্ট্রবযবস্থা র্াল ম র্রলত হলব। সভাপনত মাও-এর ভাষা বন্দুলর্র
িলের মধয নদল রাজবিনতর্ িমতা দখে র্রলত হলব।
এ নবপ্ললবর আর এর্র্ট িনরত্র হলো দীঘকস্থা ী সাংগ্রাম। এ নবপ্ললব দ্রুত নবজল র সম্ভাবিা খুবই
র্ম। র্ারণগুলো হলে পূবকবাাংোর েনমর্-র্ৃ ষর্-জিগলণর অবির্য অবস্থা, সঠির্ মার্ক সবাদীদেনিিবাদী ও মাওলসতু ঙ নিন্তািুসারী পার্টকর অভাব, সাংলোধিবাদী ও ি া-সাংলোধিবাদী পার্টক র্তৃক র্
জিগণলর্ নবপলথ পনরিােিা, জিগলণর মালে প্রনতনক্র ােীে আদলেকর প্রভাব।
পিান্তলর উপনিলবনের্ েনি এর্নত্রত, োসিিমতা সুদঢ়ৃ , নব.নি. প্রথার মাধযলম গ্রাম পযকন্ত তালদর
োসি বযবস্থা নবস্তৃ ত এবাং সাম্রাজযবাদ, সামানজর্ সাম্রাজযবাদ এবাং সম্প্রসারণবাদ তালদর সাহাযয
র্রলব। তাই বতক মালি েনির ভারসাময পানর্স্তািী উপনিলবেবালদর পলি। এ অবস্থা পনরবতক ি
র্রলত সুদীঘক সমল র প্রল াজি; র্ালজই পূবকবাাংোর জাতী গণতানির্ নবপ্লব দীঘকস্থা ী দুরূহ যুলদ্ধর
মাধযলমই সম্পন্ন হলব।
এ নবপ্ললবর আর এর্র্ট িনরত্র হলো গ্রাময এোর্া দ্বারা েহর দঘরাও এবাং পলর েহর দখে।
সভাপনত মাও বলেি, “নি ম অিুসালর নবপ্লব আরম্ভ হ , গলে ওলঠ এবাং জ ী হ ঐ সর্ে স্থালি
দযখালি প্রনতনবপ্লবী েনিগুলো অলপিার্ৃ ত দুবকে।” র্ালজই গ্রাময এোর্া নগল র্ৃ ষর্লদর দগনরো
যুলদ্ধর জিয জাগ্রত র্লর দগনরো যুলদ্ধর মাধযলম গ্রাময এোর্া দখে র্রলত এবাং ঘাোঁর্ট এোর্া
স্থাপি র্রলত হলব। েহরগুলো দখের্ৃ ত গ্রাময এোর্া দ্বারা দঘরাও র্রলত হলব এবাং পলর েহর
দখে র্রলত হলব।
এ নবপ্ললবর আর এর্র্ট িনরত্র হলো ঐর্যফ্রন্ট গঠি।
জাতী পতার্া ঊলধ্বক তু লে ধলর, জাতী সাংগ্রালমর নভনত্তলত ঐর্যফ্রন্ট গঠি র্রা অপনরহাযক। [এখালি
নেি নপ াও সাংক্রান্ত এর্টা বিবয ন ে। র্মলরি নসরাজ নসর্দালরর দিতৃ লত্ব ১৯৭৩ সালে প্রথম
দর্নন্দ্র র্নমর্টর দেম অনধলবেলি পার্টকর সাংনবধাি দথলর্ নেি নপ াও সাংক্রান্ত সমস্ত অধযা বাদ
দদও ার নসদ্ধান্ত দিও া হল ন ে—সবকহারা পথ]

পৃষ্ঠা ১১
েনমর্-র্ৃ ষর্ বমত্রীর নভনত্তলত, সবকহারা দেণীর দিতৃ লত্ব পানর্স্তািী উপনিলবেবাদ নবলরাধী সর্ে
দদেলপ্রনমর্ দেণী ও স্তরলর্ ঐর্যবদ্ধ র্রলত হলব। ঐর্যফ্রলন্টর মালে সবকহারা দেণীর পার্টক অবেযই
আদেকগত, রাজবিনতর্ ও সাাংগঠনির্ স্বাধীিতা রিা র্রলব এবাং স্বাধীিতা ও উলদযাগ গ্রহলণর
িীনতলত অটে থার্লব এবাং নিলজলদর দিতৃ লত্বর ভূ নমর্ার জিয নজদ ধরলব।
র্ালজই ঐর্যফ্রলন্ট সবকহারা দেণীর দিতৃ ত্ব, স্বাধীিতা ও উলদযাগ গ্রহণ থার্লত হলব, আর তা থার্ার
এর্র্ট মাত্র গযারানন্ট হলে সবকহারার পার্টকর দিতৃ লত্ব এর্র্ট গণলফৌজ। সভাপনত মাও বলেল ি,
“গণলফৌজ িা থার্লে জিগলণর নর্ ু ই থার্লব িা।” র্ালজই ঐর্যফ্রন্ট প্রনতষ্ঠার প্রাথনমর্ েতক হলে
গণলফৌজ।

জার্ীয় গণর্াসন্ত্রক সর্প্লন্র্র িাধারণ কিব নীসর্
১। সবকহারার পার্টকর দিতৃ লত্ব প্রনতনক্র ােীে েনি অলপিার্ৃ ত দুবকে ও দগনরো যুলদ্ধর জিয সবকালপিা
সুনবধাজির্ এমি স্থালি অথকাৎ জিোর্ীণক পাবকতয গ্রামাঞ্চলে দযলত হলব।
২। গ্রাময মজুর, গরীব িাষী ও মাোরী িাষীলর্ উিীনবত র্রলত হলব সামন্তবাদ ও উপনিলবেবাদ
নবলরাধী দগনরো যুলদ্ধ।
৩। র্ৃ নষ নবপ্লবঃ উপনিলবেবাদ সমথকর্ জনমদার, ধিী িাষীলদর জনম দখে র্লর তা দিতমজুর ও
গরীব িাষীলদর মলধয নবতরণ র্রলত হলব। সরর্ারী (পুনেে, সালর্ক ে অনফসার) এবাং নব.নি.-লদর
মালে উপনিলবেবাদ সমথকর্লদর ধ্বাংস র্রলত হলব।
দদেলপ্রনমর্ জনমদার, ধিী িাষী ও অিযািযলদর বগকা বদোলিা বানতে, পত্তনি বদোলিা বানতে, বগকা
দোষণ ও পত্তনি দোষণ র্মালিা প্রভৃ নত র্াযকর্রী র্রলত হলব। সুনবধাজির্ অবস্থা দৃঢ়ভালব ভূ নম
সাংস্কার র্রলত হলব।
৪। দগনরো বানহিী দথলর্ নি নমত বানহিী সৃনি ও ঘাোঁর্ট এোর্া বতরী র্রলত হলব।
৫। ঐর্যফ্রন্ট প্রনতষ্ঠা র্রলত হলব।
৬। গ্রাময এোর্া দখে র্লর তা নদল

েহর দঘরাও ও দেষ পযকন্ত েহর দখে র্রলত হলব।

৭। পানর্স্তািী উপনিলবেবাদ ও তার দাোে পূবকবাাংোর বুলজকা া, মানর্ক ি সাম্রাজযবাদ ও দসানভল ট
সামানজর্ সাম্রাজযবাদ, অিয দয সর্ে ববলদনের্ েনি উপনিলবনের্ দেণীলর্ সমথকি র্লর (যনদ তালদর
সম্পনত্ত এ দদলে দথলর্ থালর্) এবাং ববলদনের্ েনিসমূলহর দাোেলদর (যখি তারা জাতী নবপ্ললবর
নবলরানধতা র্লর) সম্পনত্ত বালজ াি র্রলত হলব।
৮। দখের্ৃ ত এোর্া জাতী গণতানির্ সরর্ার গঠি র্রলত হলব। এ সরর্ার গণতানির্
এর্িা র্লত্বর মাধযলম, সবকহারা দেণীর দিতৃ লত্ব েনমর্-র্ৃ ষর্ বমত্রীর নভনত্তলত এবাং অিযািয দদেলপ্রনমর্
দেণী ও স্তলরর সহলযানগতা েত্রুর ওপর এর্িা র্ত্ব ও জিগলণর মালে গণতি র্াল ম র্রলব।

পৃষ্ঠা ১২
৯। নবনেন্ন হবার অনধর্ারসহ নবনভন্ন সাংখযােঘু জানতলর্ স্বা ত্বোসি ও নবনভন্ন উপজানতলর্
আঞ্চনের্ স্বা ত্বোসি দদ া হলব।
১০। সর্ে অবাঙােী দদেলপ্রনমর্ জিগলণর সাাংস্কৃ নতর্ ও ভাষাগত নবর্ালের পূণক সুলযাগ দদ া
হলব।
১১। জিগলণর ধমী

অনধর্ার নিনিত র্রা হলব।

সর্প্লর্ী যুন্ের িাধারণ কিব নীসর্
১। নি নমত বানহিী গলে িা ওঠা পযকন্ত দগনরো যুদ্ধ নবপ্লবী যুলদ্ধর প্রধাি রূপ;
২। প্রধািতঃ িাষীলদর নিল

গঠিত োেলফৌজ প্রধাি সাংগঠি;

৩। দগনরো যুলদ্ধর গনতপলথ নি নমত বানহিী গলে উঠলব;
৪। দীঘকস্থা ী দুরূহ যুদ্ধ িেলব।

প্রধান কাজঃ মার্ক সবাদী-লেনিিবাদী ও মাওলসতু ঙ নিন্তািুসারী সবকহারার রাজবিনতর্ পার্টক
প্রনতষ্ঠা।

অনুপর
ূ ক কাজঃ (১) সামন্তবাদ ও উপনিলবেবাদ নবলরাধী সাংগ্রালম র্ৃ ষর্লদরলর্ দগনরো যুলদ্ধ
উিীনবত র্রা; (২) প্রধািতঃ িাষীলদর নিল দগনরো বানহিী র্রা ও দগনরো যুদ্ধ র্রা; (৩) র্ৃ নষ
নবপ্লব র্রা; (৪) নি নমত বানহিী ও ঘাোঁর্ট এোর্া বতরী র্রা।

আন্তজবাসর্ক র্ক্তর্য
র্র্বিান সর্ন্ের িূল দ্বন্দ্বগুন্লা সনম্নরূপঃ
১। মানর্ক ি সাম্রাজযবালদর দিতৃ লত্ব সাম্রাজযবাদ ও দসানভল ত সামানজর্ সাম্রাজযবালদর সালথ
সমাজতানির্ দদেসমূলহর দ্বন্দ্ব;
২। এর্নদলর্ সাম্রাজযবাদীলদর নিলজলদর মালে দ্বন্দ্ব ও সাংলোধিবাদীলদর নিলজলদর মালে দ্বন্দ্ব, অিযনদলর্
সাম্রাজযবাদ ও সাংলোধিবালদর মালে দ্বন্দ্ব;
৩। সাম্রাজযবাদী ও সাংলোধিবাদী দদেসমূলহর োসর্লেণীর সালথ নিলজলদর দদলের জিগলণর দ্বন্দ্ব;
৪। মানর্ক ি যুিরালষ্ট্রর দিতৃ লত্ব সাম্রাজযবাদ ও দসানভল ট সামানজর্ সাম্রাজযবালদর সালথ এনে া,
আনফ্রর্া ও োনতি আলমনরর্ার নিপীনেত জিগলণর দ্বন্দ্ব।

পৃষ্ঠা ১৩

দ্বন্দ্ব সর্ন্েষণঃ
১। িাসকবন যুক্তরান্ের লনর্ত ন্ে িাম্রাজযর্াদ ও লিাসভন্য়র্ িািাসজক
িাম্রাজযর্ান্দর লনর্ত ন্ে িাংন্শাধনর্ান্দর িান্ি িিাজর্াসন্ত্রক লদশিিূন্হর দ্বন্দ্বঃ
মানর্ক ি সাম্রাজযবাদ ও দসানভল ত সামানজর্ সাম্রাজযবাদ নবশ্ববযাপী তালদর োসি ও দোষণ অবযাহত
রাখার পলথ এবাং নবশ্বলর্ নিলজলদর দোষলণর দিত্র নহলসলব পুিবকন্টলির পলথ সমাজতানির্ দদেসমূহলর্
নবলেষতঃ সমাজতানির্ িীিলর্ প্রধাি বাধা বলে মলি র্লর। র্ারণ, িীি সবকহারা আন্তজকানতর্তাবালদর
নভনত্তলত সবকদা সাম্রাজযবাদী ও সাংলোধিবাদী দোষলণর স্বরূপ তু লে ধরল । এ োসি ও দোষলণর
হাত দথলর্ মুনির এর্মাত্র পথ নবপ্ললবর পতার্ালর্ িীি ঊলধক তু লে ধরল । িীলির নবপ্লবী সবকহারা
দেণী নবলশ্বর দদে ও জানতসমূলহর োসি ও দোষণ নবলরাধী সাংগ্রামলর্ বিনতর্ সমথকি নদলে ও
বাস্তব সাহাযয র্রল । িীি নবলশ্বর োসি ও দোষণ নবলরাধী সাংগ্রামলর্ দিতৃ ত্ব নদলে।
র্ালজই সাম্রাজযবাদ ও সাংলোধিবাদ এ প্রনতবন্ধর্লর্ ধ্বাংস র্রলত সবকপ্রর্ার প্রলিিা িাোলে। নর্ন্তু
বতক মাি নবলশ্বর অবস্থা নবপ্ললবর পলি, জিগলণর পলি, সমাজতলির পলি এবাং সাম্রাজযবাদ, সাংলোধিবাদ
ও সর্ে প্রনতনক্র ার নবপলি। নবলশ্বর েনির ভারসাময সমাজতলির পলি। র্ালজই সাম্রাজযবাদীরা
ও সাংলোধিবাদীরা যুলদ্ধর মধয নদল

এ দ্বলন্দ্বর অবসাি র্রলত অিম। সভাপনত মাও বলেল ি,

“আজলর্র নদলি দু’ধরলণর বাতাস প্রবানহত, পূবােী বাতাস ও পনিমী বাতাস। িীলি এর্র্ট প্রবাদ

আল , ‘হ পূবােী বাতাস পনিমী বাতাসলর্ দানবল রালখ, িা হ পনিমী বাতাস পূবােী বাতাসলর্
দানবল রালখ।’ আমালদর মলত বতক মাি পনরনস্থনতর ববনেিয হলে, পূবােী বাতাস পনিমী বাতাসলর্
দানবল রাখল । এর অথক এই দয, সমাজতানির্ েনি সাম্রাজযবাদী েনির ওপর অতযনধর্ প্রাধািয
োভ র্লরল ।” এর্ারলণ সাম্রাজযবাদীরা ও সাংলোধিবাদীরা বাইলর দথলর্ িাপ প্রল াগ, ব্ল্যার্লমইে এবাং
আভযন্তরীণ দাোেলদর সালথ দযাগালযাগ প্রভৃ নতর মাধযলম সমাজতানির্ বযবস্থার ক্রমপনরবতক ি ঘর্টল
ধিতলির পুিঃপ্রনতষ্ঠার স্বপ্ন দদলখ এবাং দস অিুযা ী প্রলিিা িাোলে।
সভাপনত মাওলসতু ঙ র্তৃক র্ সূিীত ও পনরিানেত মহাি সবকহারা সাাংস্কৃ নতর্ নবপ্লব সাম্রাজযবাদী,
সাংলোধিবাদী ও আভযন্তরীণ পুনোঁ জবাদী দাোেলদর িীলি ধিতি পুিঃপ্রনতষ্ঠার রঙীি স্বপ্নলর্ িসযাৎ
র্লর নদল ল । এ সাাংস্কৃ নতর্ নবপ্লব পথ দদনখল ল নর্ভালব নবপ্লবীরা সাংলোধিবাদী দদেসমূলহ
পুোঁনজবাদী োসর্লেণীলর্ উৎখাত র্লর রাষ্ট্রিমতা দখে র্লর সমাজতি পুিঃপ্রনতষ্ঠা র্রলত পালর।
র্ালজই সমাজতিী দদেসমূলহর সালথ সাম্রাজযবাদী ও সাংলোধিবাদী দদেসমূলহর দ্বন্দ্ব বতক মাি। নর্ন্তু
এ দ্বন্দ্ব প্রধাি দ্বন্দ্ব ি ।

পৃষ্ঠা ১৪

২। একসদন্ক িাম্রাজযর্াদী লদশিিূন্হর সনন্জন্দর িান্ে ও িাংন্শাধনর্াদী লদশ
িিূন্হর সনন্জন্দর িান্ে দ্বন্দ্ব; অনযসদন্ক িাম্রাজযর্াদী ও িাংন্শাধনর্াদী
লদশিিূন্হর িান্ে দ্বন্দ্বঃ
মানর্ক ি সাম্রাজযবাদ অিযািয সাম্রাজযবাদী দদেসমূহলর্ র্নমউনিজলমর ভ দদনখল নবনভন্ন সামনরর্
দজালট আবদ্ধ র্রল এবাং এভালব তালদরলর্ অথকবিনতর্ নদর্ নদল দোষণ র্রল । এর্ারলণ মানর্ক ি
সাম্রাজযবালদর সালথ অিযািয সাম্রাজযবাদী দদেসমূলহর দ্বন্দ্ব রল ল । অিযািয সাম্রাজযবাদী দদেসমূলহর
োসর্লেণীগুলোর মালে স্বালথকর দ্বন্দ্ব রল ল ।
দসানভল ত সামানজর্ সাম্রাজযবাদ অিযািয সাংলোধিবাদী দদেগুলোলর্ োসি ও দোষণ র্রল এবাং
যুলদ্ধর ভ দদনখল নবনভন্ন দজালট আবদ্ধ দরলখল যালত তার খপ্পর দথলর্ দর্উ দবরুলত িা পালর।
মানর্ক ি সাম্রাজযবাদ ও দসানভল ত সামানজর্ সাম্রাজযবাদ
তারা ি া-উপনিলবনের্ ও উপনিলবনের্ োসি ও
প্রভালবর এোর্া নহলসলব ভাগ র্লর নিলে। এ এোর্া
দ্বন্দ্ব দদখা দদ আবার নিলজলদর সাধারণ স্বাথক রিার

নিলজলদর স্বালথক সাংগ্রাম ও সহলযানগতা র্লর।
দোষলণর জিয ক্রমেঃ পৃনথবীলর্ নিলজলদর
বন্টলির নবষ নিল তালদর নিলজলদর মালে
জিয তারা সহলযানগতা র্লর।

র্ালজই এ দ্বন্দ্ব বতক মাি। নর্ন্তু এটা প্রধাি দ্বন্দ্ব ি ।

৩। িাম্রাজযর্াদী ও িাংন্শাধনর্াদী লদশিিূন্হর শািকন্শ্রণীর িান্ি সনন্জন্দর
লদন্শর জনগন্ণর দ্বন্দ্বঃ
সাম্রাজযবাদী ও সাংলোধিবাদী দদেসমূলহর োসর্লেণী নিলজলদর দদলের আপামর জিসাধারণলর্ দোষণ
র্রল । তারা পৃনথবীর নবনভন্ন স্থালি োসি ও দোষণ িানেল যালে এবাং এর্ারলণ তালদরলর্ নবোে
সামনরর্ বানহিী গঠি র্রলত হল ল । এ সামনরর্ বয ভার আলস দদলের জিগলণর র্া দথলর্,
ফলে জিগলণর ওপর োসি ও দোষণ তীব্রতর হলে। দর্ালিা দর্ালিা সাম্রাজযবাদী ও সাংলোধিবাদী
দদলের অভযন্তলর সাংখযােঘু জানতর ওপর োসি ও দোষণ অনধর্ভালব িাোলিা হ । মানর্ক ি
সাম্রাজযবাদ আলফ্রা-আলমনরর্াি (নিলগ্রা)-লদর ওপর জানতগত দোষণ র্রল । দসানভল ত সামানজর্
সাম্রাজযবাদ গুর্টর্ নবশ্বাসঘাতর্ দাোেলদর সহা তা সাংখযােঘু জানতগুলোলর্ দোষণ র্রল ।
র্ালজই এ দ্বন্দ্ব বতক মাি; ইহা প্রধাি দ্বন্দ্ব ি ।

পৃষ্ঠা ১৫

৪। িাসকবন িাম্রাজযর্ান্দর লনর্ত ন্ে িাম্রাজযর্াদ ও লিাসভন্য়র্ িািাসজক
িাম্রাজযর্ান্দর িান্ি এসশয়া, আসিকা ও লাসর্ন আন্িসরকার সনপীসির্
জনগন্ণর দ্বন্দ্বঃ
মানর্ক ি সাম্রাজযবালদর দিতৃ লত্ব সাম্রাজযবাদ ও দসানভল ত সামানজর্ সাম্রাজযবাদ োসি ও দোষণ
র্রল এনে া, আনফ্রর্া ও োনতি আলমনরর্ার দদেসমূহলর্ উপনিলবে ও আধা উপনিলবলে পনরণত
র্লর। এ দোষলণর ওপর নিভক র র্রল তালদর নবর্াে। এ র্ারলণ আলফ্রা-এনে া ও োনতি
আলমনরর্ার দদেগুলো হলে পৃনথবীর গ্রামাঞ্চে। তালদর েুন্ঠি র্লর দবোঁলি আল পৃনথবীর েহরাঞ্চে
ইউলরাপ ও আলমনরর্ার সাম্রাজযবাদী ও সামানজর্ সাম্রাজযবাদী দদেগুলো। এই গ্রামাঞ্চলে দযখালি
ইউলরাপ ও আলমনরর্ার মত প্রনতনক্র ােীে েনি সুদঢ়ৃ ি এবাং অলপিার্ৃ ত দুবকে, দসখালিই নবপ্ললবর
সূিিা র্রলত হলব এবাং র্ােক্রলম সমগ্র গ্রামাঞ্চে দখে র্লর েহর অবলরাধ র্রা এবাং দেলষ েহর
দখে র্রা মাওলসতু ঙ নিন্তািুসারী িীনত।
এনে া, আনফ্রর্া ও োনতি আলমনরর্ার অনধর্াাংে দদলে বুলজকা ারা সাম্রাজযবাদ ও উপনিলবেবালদর
প্রতযি োসি ও দোষণ দথলর্ নিলজলদর দদে ও জানতগুলোলর্ মুি র্লরল । সাম্রাজযবাদ ও
উপনিলবেবাদ নবলরাধী সাংগ্রালমর এটা এর্টা নবরাট নবজ । নর্ন্তু এই বুলজকা া দেণী, দেণী নবর্ালের
স্বালথক সাম্রাজযবাদ ও সামানজর্ সাম্রাজযবালদর সালথ সহলযানগতার সম্পর্ক স্থাপি র্লর নিজ দদেলর্
ি া-উপনিলবলে পনরণত র্লরল । এ অসমাি জাতী গণতানির্ নবপ্লব সম্পন্ন র্লর সমাজতানির্
নবপ্ললবর েতক বতরী র্রা সবকহারা দেণীর ঐনতহানসর্ দান ত্ব।
নভল তিালমর বীর জিগলণর মহাি মুনিযুদ্ধ যখি মানর্ক ি সাম্রাজযবাদলর্ সম্পূণক পরানজত র্রার
পযকাল দপৌোঁল ল তখি মানর্ক ি সাম্রাজযবালদর অধঃপনতত দদাসর দসানভল ত সামানজর্ সাম্রাজযবাদ
োনন্ত আলোিিার প্রহসলির দভতর নদল এ মহাি মুনি সাংগ্রামলর্ মুল দদ ার জঘিয ষেযি
িাোলে।
তবু নভল তিাম, োউস, র্লম্বানি া, থাইেযান্ড, নফনেপাইি, ইলন্দালিনে া, মাে , বামকা, িক্সােবােী, নবহার,
র্লিা, দমাজানম্বর্, এযালিাো, আজানি া, পযালেস্টাইি, বা াফ্রা, দরালিনে া, নিউনজেযান্ড, বনেনভ া প্রভৃ নত
স্থালি সাম্রাজযবাদ ও সামানজর্ সাম্রাজযবাদ নবলরাধী সাংগ্রাম তীব্র গনতলত এনগল িলেল ।
মানর্ক ি সাম্রাজযবাদ ও দসানভল ত সামানজর্ সাম্রাজযবাদ বতক মাি নবশ্বপ্রনতনক্র ার দর্ন্দ্র। ঘটিাবেী
প্রমাণ র্লরল দয, মানর্ক ি সাম্রাজযবাদ ও দসানভল ত সামানজর্ সাম্রাজযবাদ দুনি ার জিগলণর প্রধাি
েত্রু।
এ দ্বন্দ্ব বতক মাি এবাং ইহাই প্রধাি দ্বন্দ্ব।

পৃষ্ঠা ১৬

আন্তজবাসর্ক ও লদশীয় কসিউসনস্ট আন্দালন
আন্তজকানতর্ ও দদেী
র্নমউনিস্ট আলন্দােলির প্রধাি নবপদ হলো সাংলোধিবাদ ও ি াসাংলোধিবাদ। দসানভল ত সামানজর্ সাম্রাজযবালদর দিতৃ লত্ব সাংলোধিবাদ বুলজকা া দেণীর প্রনতনিনধ
দ্বারা কু-লদতা ঘর্টল ধিতি প্রনতষ্ঠা র্লরল র্ল র্র্ট সমাজতিী দদলে। দয সর্ে র্নমউনিস্ট
পার্টকর এখলিা িমতা দখে র্রলত সিম হ নি দসগুলোর মালে বুলজকা া দাোেলদর সহা তা
প্রনতনবপ্লবী র্াজ পনরিােিা র্রল এবাং দর্ালিা দর্ালিা পার্টকর িমতা এই দাোেরা দখে র্রলত
সিম হল ল । সমাজতানির্ দদলে ধিতি পুিঃপ্রনতষ্ঠার জিয তারা সাম্রাজযবালদর সাহালযয আভযন্তরীণ
বুলজকা া প্রনতনিনধলদর দ্বারা রাষ্ট্রিমতা দখলের জঘিয িক্রান্ত র্রল ।
দর্ালিা দর্ালিা পার্টক সাংলোধিবাদীলদর এ িক্রালন্তর খপ্পলর পলে আন্তজকানতর্ র্নমউনিস্ট আলন্দােলি
স্বাধীি পথ অিুসরণ র্রল
দঘাষণা র্লর প্রর্ৃ তপলি সুনবধাবাদী পথ অিুসরণ র্রল ,
সাংলোধিবাদীলদর র্াল আত্মসমপকণ র্রলত বাধয হল ল । র্ারণ, মার্ক সবাদ-লেনিিবাদ-মাওলসতু ঙ
নিন্তাধারা আর সাংলোধিবালদর মালে দর্াি মাোরী পথ দিই।
বতক মাি দুনি া িীিা র্নমউনিস্ট পার্টক
হল সমাজতলির পলথ এনগল িলেল ।
বতক মাি দুনি ার সবকহারা দেণীর মহাি
বিবয ন ে যা পলর বাদ দদও া হল ল

ও আেলবনি ার েনমর্ পার্টক সঠির্ মার্ক সবাদী-লেনিিবাদী
সভাপনত মাওলসতু ঙ দুনি ার দেষ্ঠ মার্ক সবাদী-লেনিিবাদী,
দিতা ও পনরিাের্। [এখালি নেি নপ াও সাংক্রান্ত এর্টা
—সবকহারা পথ]।

“সভাপনত

মাওলসতু ঙ প্রনতভার সলি, সৃজিেীেভালব ও সামনগ্রর্ভালব মার্ক সবাদ-লেনিিবাদলর্
উত্তরাধীর্ারসূলত্র োভ র্লরল ি, রিা র্লরল ি ও নবর্াে র্লরল ি, মার্ক সবাদ-লেনিিবাদলর্ এর্
িতু ি পযকাল উন্নীত র্লরল ি।” মার্ক স ও এলিেস মার্ক সবালদর প্রনতষ্ঠাতা। দেনিি মার্ক সবাদলর্
সাম্রাজযবাদী যুলগ সবকহারা নবপ্লব পনরিােিার গুরুত্বপূণক প্রলের সমাধাি র্লরি, সবকপ্রথম সমাজতানির্
দদলের প্রনতষ্ঠা র্লরি। স্তানেি দেনিিবাদলর্ রিা র্লরি ও সবকহারা নবপ্ললবর র্তর্গুলো গুরুত্বপূণক
প্রলের সমাধাি র্লরি। সভাপনত মাওলসতু ঙ সাম্রাজযবালদর সামনগ্রর্ ধ্বাংলসর যুলগর মার্ক সবাদদেনিিবাদলর্ নবর্াে র্লরল ি। নতনি সমাধাি র্লরল ি, নর্ভালব সমাজতানির্ দদলে ধিতলির
পুিঃপ্রনতষ্ঠা প্রনতলরাধ র্রা যা

এবাং দয সর্ে দদলে ধিতি পুিঃপ্রনতনষ্ঠত হল ল

দসখাির্ার

সবকহারা নবপ্লবীরা র্ীভালব পুিরা রাষ্ট্রিমতা দখে র্রলত পালর। নতনি প্রনতভার সলি দুনি ার
প্রথম মহাি সবকহারা সাাংস্কৃ নতর্ নবপ্ললবর সূিিা ও পনরিােিা র্লরি। এভালব নতনি মার্ক সবাদলর্
এর্ সম্পূণক িতু ি স্তলর উন্নীত র্লরি, দয স্তর হলো মাওলসতু ঙ নিন্তাধারার স্তর।
‘নবোে সাগর পার হবার জিয নিভক র র্নর র্ণকধালরর ওপর, নবপ্লব র্রার জিয নিভক র র্নর
মাওলসতু ঙ নিন্তাধারার ওপর।’ র্ালজই বতক মাি যুলগর নবপ্লবীলদর দিিার উপা —মাওলসতু ঙ নিন্তাধারার
অধয ি, অিুেীেি ও তার ভাে বসনির্ হও ার ওপর।

পৃষ্ঠা ১৭
বতক মাি আন্তজকানতর্ র্নমউনিস্ট আলন্দােলি এর্ িতু ি ধরলণর সাংলোধিবাদ দদখা নদল ল । এরা
মুলখ মাওলসতু ঙ-এর বুনে োলে এবাং র্ালজ তার নবলরাধীতা র্লর; র্থা ও র্াগলজ মাওলসতু ঙ
নিন্তািুসারী ও অিুেীেলি সাংলোধিবাদী পথ অিুসারী। মাওলসতু ঙ নিন্তাধারার মুলখাে এোঁলট জিগণলর্
ও নবপ্লবীলদর দধার্া দদ ার বুলজকা া দাোেলদর এ এর্ অনভিব র্ারসানজ ও ইহাই ি াসাংলোধিবাদ।
বতক মাি নবশ্ব পনরনস্থনতলত র্নমউনিস্ট আলন্দােলির নবরাট পুিগকঠি-পুিনবকিযালসর সম । নবনভন্ন
দদলে দযখালি সাংলোধিবাদী ও ি া সাংলোধিবাদীরা দিতৃ ত্ব কুনিগত র্লরল , দসখালি মার্ক সবাদীদেনিিবাদী-মাওলসতু ঙ নিন্তািুসারীরা িুতি পার্টক সৃনি র্লর সবকহারা দেণীর দিতৃ লত্ব জিগণলর্
নবপ্ললবর পলথ পনরিােিা র্রল ।

নয়া িাকবির্াদী-ন্লসননর্াদী-িাওন্ির্ু ঙ সচন্তানুিারী ির্ব হারা লশ্রণীর
রাজননসর্ক পার্টব গঠন্ণর প্রন্য়াজনীয়র্া
সভাপনত মাও বলেল ি, “যনদ নবপ্লব র্রলত হ তাহলে অবেযই এর্র্ট নবপ্লবী পার্টক থার্লত হলব।
নবপ্লবী পার্টক াো, মার্ক সবাদী-লেনিিবাদী তলে ও নবপ্লবী রীনতলত গলে ওঠা এর্র্ট নবপ্লবী পার্টক
াো, েনমর্ দেণী ও বযাপর্ জিসাধারণলর্ সাম্রাজযবাদ ও তার পদলেহী কুকুরলদর পরানজত র্রলত

দিতৃ ত্ব দাি র্রা অসম্ভব।” আমালদর দদলে গতািুগনতর্ দয মার্ক সবাদী িামধারী পার্টক ন ে তা
‘মলস্কাপন্থী’ ও ‘নপনর্াংপন্থী’ িামধারী দুই উপদলে নবভি হ , তালদরলর্, তালদর দথলর্ দবনরল আসা
অথবা নবতানেত এবাং অিযািয নবনেন্ন দে ও উপদেগুলোলর্ এ দৃনিলর্াণ দথলর্ নবিার র্রা
প্রল াজি।

পূর্ব পাসকস্তান কসিউসনষ্ট পার্টব নািধারী িাংন্শাধনর্াদী পার্টব
এই পার্টক মার্ক সবাদ-লেনিিবালদর সর্ে মূে তেলর্ সাংলোধি র্লর প্রর্ৃ তপলি দোষর্ দেণী অথকাৎ
উপনিলবেবাদী, সামন্তবাদী, পুোঁনজবাদী, সাম্রাজযবাদী ও দসানভল ত সামানজর্ সাম্রাজযবাদীলদর দাোে হল
পূবকবাাংোর েনমর্-র্ৃ ষর্লদর নবপলথ পনরিানেত র্রল । এই অধঃপনতত দেলদ্রাহী দগাষ্ঠী অথকিীনতবাদ,
বাণকিাইিবালদর অিুসারী। েনমর্-র্ৃ ষর্ জিগণলর্ নবভ্রান্ত র্লর দোষর্ দেণীর স্বাথকনসনদ্ধ এলদর
েিয। এরা ‘মলস্কাপন্থী’ িালম পনরনিত। এরা পূবকবাাংোর েনমর্-র্ৃ ষর্ জিগলণর জাতী েত্রু।

পূর্ব পাসকস্তান কসিউসনষ্ট পার্টব (িাকবির্াদী) নািধারী নয়া-িাংন্শাধনর্াদী পার্টব
এরা র্থা ও র্াগলজ মার্ক সবাদী-লেনিিবাদী-মাওলসতু ঙ নিন্তািুসারী ও অিুেীেলি সাংলোধিবাদী।
অথকাৎ এরা োে পতার্া ওো োে পতার্া নবলরাধীতা র্রার জিয। এরা পূবকবাাংোর ওপর
পানর্স্তািী উপনিলবনের্ দোষণ স্বীর্ার র্লরিা এবাং জাতী সাংগ্রাম িা র্রায এরা পূবকবাাংোর

পৃষ্ঠা ১৮
জিগলণর নির্ট উপনিলবনের্ সরর্ালরর দাোে নহলসলব পনরনিত। জাতী গণতানির্ নবপ্ললবর জিয
সেস্ত্র প্রস্তুনত িা নিল তারা এর্নদলর্ উপনিলবনের্ োসর্লেণীর হাত েি র্রল এবাং অিযনদলর্
বযাপর্ জিগণলর্ উপনিলবনের্ দোষণ নবলরাধী সাংগ্রালম নেি মানর্ক লির দাোে বুলজকা ালদর দিতৃ লত্ব
দঠলে নদলে। ‘নপনর্াংপন্থী’ িাম ধলর তারা নবশ্বনবপ্ললবর দর্ন্দ্রলর্ অবমািিা র্রল । এরা ি াসাংলোধিবাদী।

নর্ু ন দল, উপদল ও সর্সিন্ন সর্প্লর্ী
পূবকবাাংো নবপ্ললবর ফু টন্ত অবস্থা হও া বতক মাি দদেী র্নমউনিি আলন্দােলি পুিগকঠলির প্রনক্র া
িেল । মার্ক সবাদী িামধারী পূবক পানর্স্তাি র্নমউনিি পার্টকর প্রনতনবপ্লবী িনরত্র, দাোেী ক্রমেঃ
পার্টকর্মী ও নবপ্লবীলদর সামলি প্রর্াে হও া মার্ক সবাদী-লেনিিবাদী-মাওলসতু ঙ নিন্তািুসারীরা
দৃঢ়ভালব নবলদ্রাহ র্রল । এ অবস্থা নর্ ু সুলযাগ সন্ধািী প্রনতনক্র ােীেিক্র দঘাো পানিলত মা
ধরলত দিলমল ।
দমাটামুর্ট অিুসন্ধালির ফলে তালদর নিম্ননেনখত ভালগ ভাগ র্রা যা ঃ
ি া-সাংলোধিবাদী পার্টকর আভযন্তরীণ দর্ান্দলের ফলে নবতানেত এর্র্ট িক্র নিলজলদরলর্ সঠির্
মার্ক সবাদী, িক্সােবােী অিুসারী বলে জানহর র্লর। তলব এ গ্রুপর্ট সর্ে র্মী ও জিসাধারলণর
নির্ট উপনিলবনের্ েনির দাোে বলে প্রর্ােযভালব পনরনিত।
অপর এর্র্ট গ্রুপ বতক মালি ি া-সাংলোধিবাদীলদর সালথ আোঁতাত র্রল । এরা অধঃপনতত ভাগযালিষী
বুলজকা া দগাষ্ঠীর এর্র্ট ভগ্াাংে। সলিতি র্মীলদর গ্রুপর্ট এর্র্ট দঘাট বা সুনবধাবাদী, দিতৃ ত্বলোভী
ও হীিমিা গ্রুপর্ট সুলযাগসন্ধািী ও পদলোভী, দমরুদণ্ডহীিলদর এর্র্ট প্রনতনক্র ােীে আোঁতাত।
অিয এর্র্ট উলল্লখলযাগয দে মার্ক সবাদী িামধারী পার্টকর অভযন্তলর ভ্রূি-পার্টক সৃনির দাল নবতানেত।
বিলবযর নদর্ নদল তারা ি া সাংলোধিবাদী পার্টক দথলর্ অনভন্ন। জাতী বিলবয এর অস্পি,
তেগতভালব দুবকে।
আলরর্র্ট গ্রুপ নবপ্লবী র্নমউনিি আলন্দােলির িালম প্রর্ৃ তপলি িু লদবুলজকা ালদর এর্র্ট আলন্দােি
প্রনতষ্ঠা র্লরন ে। এরা ধার র্রা বিবয, এলোপাথারী মার্ক সবাদ-লেনিিবাদ-মাওলসতু ঙ নিন্তাধারার
র্থা বলে তালদর সনতযর্ার িু লদবুলজকা া িনরত্র দগাপি র্রার প্র াস পা । এরা নেশু অবস্থা
পার্টকর মালে দর্াি দ্বন্দ্ব থার্লব িা বলে িযানেি ও মাওলসতু ঙ র্তৃক র্ বহুপূলবক নধর্ৃ ত ভাববাদী
দিবনরি তলের আে নিল ন ে যালত আলন্দােি র্ল র্জি িু লদবুলজকা া বুনদ্ধজীনবর পলর্টস্থ হ ।
এ াো রুদ্ধদ্বার িীনত, মিগো মলিানেনথজম, মার্ক সবাদ-লেনিিবাদ-মাওলসতু ঙ নিন্তাধারার নভনত্তলত
ঐলর্য আতাংর্লবাধ নর্ন্তু সাংলোধিবাদী, ি া-সাংলোধিবাদী ও প্রমানণত দাোেলদর সালথ িীনতহীি
সুনবধাবাদী পনবত্র আোঁতাত রাখলত উৎসাহী, বহুলর্লন্দ্রর তলে নবশ্বাস, নবপ্লবী যুবর্লদর হালত পার্টকর
দিতৃ ত্ব থার্লব এই তে, সভাপনত মাওলসতু ঙ-এর দগনরো যুলদ্ধর িীনতর পালে দি-র মার্ক সবাদ
নবলরাধী দগনরো যুলদ্ধর তলের স্থাি প্রদাি প্রভৃ নত জঘিয মার্ক সবাদ নবলরাধী িু লদ বুলজকা া তলে

পৃষ্ঠা ১৯
নবশ্বাসী। নর্ ু নর্ ু নবপ্লবী এলদর খপ্পলর পেলেও অনিলরই তারা এলদর সঠির্ রূপ আনবস্কার র্লর
দবনরল আসলব। সম্প্রনত তারা মার্ক সবাদী ি া-সাংলোধিবাদী পার্টকর অভযন্তলর ভ্রূণ পার্টকর সৃনির
দাল নবতানেত দয পার্টকর র্থা উপলর উলল্লখ র্রা হল ল , দস পার্টকলত দযাগ নদল ল ।
এ াো জ্ঞাত ও অজ্ঞাতভালব বহু নবপ্লবী নবনেন্নভালব র্াজ র্রল ি। তারা দর্উ সমলোতা দরলখ,
দর্উ সমলোতাহীিভালব র্াজ র্রল ি, আবার দর্উ এলোপাথারী তীর োঁ ু েল ি।
র্ালজই প্রনতর্ট নবপ্লবী যারা মার্ক সবাদী-লেনিিবাদী-মাওলসতু ঙ নিন্তািুসারী ও দস অিুযা ী
অিুেীেির্ারী তালদরলর্ অবেযই সাংলোধিবাদ, ি া-সাংলোধিবাদ ও অিযািয মার্ক সবাদ নবলরাধী
আদলেকর নবরুলদ্ধ সাংগ্রাম র্রলত হলব এবাং “প্রনতনক্র ােীেলদর নবরুলদ্ধ নবলদ্রাহ র্রা িযা সাংগত” এ
পতার্া ঊলধ্বক তু লে ধলর এলদর নবরুলদ্ধ নবলদ্রাহ র্রলত হলব। সভাপনত মাও বলেল ি, “ধবাংস বযতীত

দর্ালিা প্রর্ার গঠির্াযক সম্ভব ি । ধ্বাংস বেলত সমালোিিা ও বজক ি বুো এবাং ইহাই নবপ্লব।
যুনি সহর্ালর সতয দবর র্রা তার সালথ জনেত, যা হলো গঠিমূের্ র্াজ।”
র্ালজই প্রনতর্ট মার্ক সবাদী-লেনিিবাদী-মাওলসতু ঙ নিন্তািুসারীলদর উনিত নিলজলদর ঐর্য প্রনতষ্ঠা র্রা
এবাং দদেবযাপী সবকহারা দেণীর এর্র্ট নবপ্লবী রাজবিনতর্ পার্টক প্রনতষ্ঠা র্রা। সভাপনত মাও
বলেল ি, “সুেৃাংখনেত, মার্ক সবাদ-লেনিিবালদর তলে সুসনিত, আত্মসমালোিিার পদ্ধনত প্রল াগর্ারী ও
জিগলণর সালথ যুি এমি এর্র্ট পার্টক; এমি এর্র্ট পার্টকর দিতৃ ত্বাধীি এর্র্ট বসিয বানহিী; এমি

এর্র্ট পার্টকর দিতৃ লত্ব সর্ে নবপ্লবী দেণী ও নবপ্লবী দলের এর্র্ট যুিফ্রন্ট এ নতির্ট হলে আমালদর
েত্রুলর্ পরানজত র্রার প্রধাি অস্ত্র।”

এই নবপ্লবী তলে ও নবপ্লবী রীনতলত সবকহারা দেণীর রাজবিনতর্ পার্টক প্রনতষ্ঠার জিয, উপলরর র্মকসি
ূ ী
ও বিবয বাস্তবা ি র্রার জিয এর্র্ট সনক্র সাংগঠি পূবকবাাংো েনমর্ আলন্দােি।

লচয়ারিযান িাও দীর্ব জীর্ী লহান!
িাকবির্াদ-ন্লসননর্াদ-িাওন্ির্ু ঙ সচন্তাধারা সজদার্াদ! ■

