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পৃষ্ঠা ২
সভাপতি মাওসসিু ঙ বসেসেন, “ক ান প্রতিয়াসি যতি

ি গুসো দ্বন্দ্ব থাস িসব িাসির মসযে
অবশ্েই এ টা প্রযান দ্বন্দ্ব থা সব, যা কনিৃ স্থানীয় ও তনর্ণায় ভূ তম া গ্রহর্ রসব। িাই, িুই
বা িুসয়র কবশ্ী দ্বন্দ্ব তবতশ্ষ্ট ক ান জটিে প্রতিয়ার পযণাসোচনা রসি কেসে আমাসির অবশ্েই
িার প্রযান দ্বন্দ্বস খুুঁসজ পাবার জনে সবণপ্র াসরর প্রসচষ্টা চাোসি হসব। এই প্রযান দ্বন্দ্বস
আুঁ সে যরসে সব সমসোস ই সহসজ মীমাাংসা রা যায়।” [১]
াসজই প্রযান দ্বন্দ্বস
স্তসরর রাজননতি

খুুঁসজ কবর

রা পূবণবাাংোর সবণহারা তবপ্লবীসির পূবণবাাংোর তবপ্লসবর তবতভন্ন

োইন তনর্ণসয়র প্রযান সমসো।

ত ন্তু নয়া সাংসশ্াযনবািী হ -কিায়াহা, ট্রটস্কী-কচবািী কিসবন-মতিন ও াজী-রসর্া ষেযন্ত্র ারী
তবশ্বাসঘাি
চি ১৯৬৯ সাসেও সবণহারার রাজননতি
োইন তনর্ণসয় প্রযান দ্বন্দ্ব খুুঁসজ কবর
রার প্রসয়াজনীয়িাস অস্বী ার সরসে এবাং স ে দ্বন্দ্বস এ ও অতবসেিে বসে মসন সরসে।
[২]
ভারিীয় মা ণ সবািী-কেতননবািী
তমউতনস্ট পাটিণ ভারসির তবসশ্ষ সামাতজ
অবস্থার তবসশ্ষ
তবসেষর্ সর সবণহারার রাজননতি োইন তনর্ণয় রার পযণাসয় প্রযান দ্বন্দ্ব তহসাসব সামন্তবাসির
সাসথ ৃ ষ -জনিার দ্বন্দ্বস উসেখ সরন এবাং এই তবসশ্ষ দ্বন্দ্ব সমাযাসনর জনে ৃ তষ তবপ্লসবর
মণসূচী গ্রহর্

সরন।

পূবণবাাংোর নয়া সাংসশ্াযনবািী হ -কিায়াহা, ট্রটস্কী-কচবািী কিসবন-মতিন,
াজী-রসর্া
ষেযন্ত্র ারী তবশ্বাসঘাি
চি তনসজসিরস
“নক্সােপন্থী” তহসাসব জাতহর
রার বেথণ প্রসচষ্টা
তহসাসব তবনা আত্ম-সমাসোচনা সহ াসর রািারাতি িাসির বক্তবে [“আমাসির কিসশ্র প্রযান ও
কমৌতে তবসরায হইে এ তিস জনের্ আর অনেতিস এই তিনশ্তক্তর (সামন্তবাি, সাম্রাজেবাি,
এ সচটিয়া পুুঁতজবাি-কেখ ) অতবভাজে প্র াশ্”] পাতিসয় ভারিীয় মা ণ সবািী-কেতননবািী পাটিণর
রাজননতি োইন অথণাৎ সামন্তবাসির সাসথ ৃ ষ জনিার দ্বন্দ্বস প্রযান দ্বন্দ্ব এবাং এর সমাযান
তহসাসব ৃ তষ তবপ্লসবর োইন গ্রহর্ সর। িারা স সেই পূবণবাাংোর সবণহারা তনতর্ণি রাজননতি
োইন অথণাৎ পূবণবাাংোর জনেসর্র সাসথ পাত স্তাসনর উপতনসবতশ্ শ্াস সোষ্ঠীর জািীয় দ্বন্দ্ব এবাং
িা সমাযাসনর জনে জািীয় তবপ্লসবর োইন, অথণাৎ, পূবণবাাংোস
জািীয় তবপ্লসবর মাযেসম
পাত স্তান কথস

তবতেন্ন

সর স্বাযীন জািীয় রাষ্ট্র েঠন

রাস

প্রতিতনয়ি তবসরাতযিা

রসে।

াসজই পূবণবাাংোর সবণহারা তবপ্লবীসির তনতর্ণি প্রযান দ্বন্দ্ব ও তবশ্বাসঘাি
নয়া-সাংসশ্াযনবািী
হ -কিায়াহা, ট্রটস্কী-কচবািী কিসবন-মতিন ও ষেযন্ত্র ারী
াজী-রসর্া তনতর্ণি প্রযান দ্বসন্দ্বর
মাসে ক ানটি পূবণবাাংোর সমাসজর ঐতিহাতস
তব াসশ্র সাসথ সামঞ্জসেপূর্ণ িা মা ণ সবািী
িত্ত্বমাোর সাহাসযে তবসেষর্
রা ও খুুঁসজ কবর
রা পূবণবাাংোর তবপ্লসবর জনে অতিশ্য়
গুরুত্বপূর্ণ।

পৃষ্ঠা ৩

ঐসর্হাসিকভাশর্ িমিযার্টর সর্শেষ উত্থাপন
“ক ান এ টি সামাতজ সমসো অযেয়ন রার সময় মা ণ সবািী িত্ত্ব স্পষ্টভাসব িাবী সর কয,
প্রশ্নটি তনতিণ ষ্ট ঐতিহাতস সীমার মসযে অযেয়ন রসি হসব এবাং যতি ইহা এ টি তবসশ্ষ কিশ্
সম্পত ণ ি হয় (উিাহারর্ স্বরূপ এ টি তনতিণ ষ্ট কিসশ্র জািীয় মণসূচী) িসব যথাযথ মসনাসযাে
তিসি হসব তবসশ্ষ ববতশ্ষ্টেসমূহ তনর্ণয় রসি যা এ ই ঐতিহাতস যুসে ঐ কিশ্স অনোনে কিশ্
কথস পৃথ
সর।” [৬]
পূবণবাাংো সামাতজ
সামাতজ
উৎখাি

তব াসশ্ বুসজণায়া ের্িাতন্ত্র

ঐতিহাতস

সীমার মসযে অবস্থান

রসে।

তব াসশ্র বুসজণায়া ের্িাতন্ত্র
স্তসর অভেন্তরস্থ সামন্তবাি এবাং ববসিতশ্
বুসজণায়াসির
সর পুুঁতজবাি তব াসশ্র শ্সিণ র সৃতষ্ট হয়। কেতনন বসেসেন, “সমগ্র তবশ্ববোপী সামন্তবাসির

উপর পুুঁতজবাসির চূ োন্ত তবজয় জািীয় আসদােসনর সাসথ জতেি। এ স ে আসদােসনর তভতি
হসোোঃ পর্ে উৎপািসনর সম্পূর্ণ তবজয় অজণ সনর জনে বুসজণ ায়ারা অবশ্েই কিশ্ীয় বাজার িখে
রসব, অবশ্েই িাসির থা সব এ ই ভাষাভাষী কো অযুেতষি, রাজননতি ভাসব ঐ েবদ্ধ এ টি
ভূ খণ্ড এবাং এর ভাষা তব াশ্ ও এর সাতহসিের সুসাংবদ্ধিার পসথ স ে বাযা অবশ্েই িূর
রসি হসব।” [৭]
এ

ারসর্ “স ে জািীয় আসদােসনর কো

আযুতন

হসো জািীয় রাষ্ট্র েঠসনর তিস , যার মাযেসম
পুুঁতজবাসির স ে প্রসয়াজনসমূহ পূর্ণ হয়।” [৮]

অিএব “…… জািীয় রাষ্ট্র হসে পুুঁতজবাসির তনয়ম ও যমণ। বহুজাতি তবতশ্ষ্ট রাষ্ট্র হসে

পশ্চািপি অথবা বেতিিম। জািীয় সম্পস ণ র ভূ তম া কথস
জািীয় রাষ্ট্র।” [৯]

পুুঁতজবাি তব াসশ্র সবণসেষ্ঠ শ্িণ হসো

পূবণবাাংোর বিণ মান পুুঁতজবািী সামাতজ তব াসশ্র পসথ বাযা হসো মাত ণ ন সাম্রাজেবাি, কসাতভসয়ট
সামাতজ সাম্রাজেবাি ও িাসির স্বাথণ রক্ষা ারী পাত স্তাসনর উপতনসবতশ্ শ্াস কোষ্ঠী, যারা
পূবণবাাংোর উপর রাজননতি , অথণননতি , ভাষােি ও সাাংস্কৃ তি ভাসব জািীয় তনপীেন চাোসে।
এ

ারসন পূবণবাাংোর তবপ্লসবর বিণ মান স্তসর পুুঁতজবাি তব াসশ্র স ে অন্তরায় িূর

রার জনে

আত্মতনয়ন্ত্রর্ অতয ার প্রসয়াজন।
কেতনন বসেসেন, “……. জািীয় আসদােসনর ঐতিহাতস

ও অথণননতি অবস্থা অনুসন্ধান সর
আমরা অবশ্েম্ভাবীভাসবই এই উপসাংহাসর কপৌুঁসেতে কয, জািীয় আত্মতনয়ন্ত্রর্ বেসি বুোয়
ববসিতশ্ জাতিসমূসহর কথস রাজননতি ভাসব তবতেন্ন হসয় স্বাযীন জািীয় রাষ্ট্র েঠন।” [১০]
তিতন আরও বসেসেন, “জাতিসমূসহর আত্মতনয়ন্ত্রর্ অতয ার বেসি রাজননতি

বুোয় স্বাযীনিার অতয ার, অিোচারী জাতি কথস

রাজননতি

তিতন আরও বসেসেন, “…… আত্মতনয়ন্ত্রর্ বেসি পৃথ
ভু ে হসব।” [১২]

অসথণ এ মাত্র
তবতেন্নিার অতয ার।” [১১]

রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা বেিীি অনে ত েু বুো

পৃষ্ঠা ৪
াসজই পূবণবাাংোর সবণহারা তবপ্লবীরা পূবণবাাংোর সামাতজ
তব াসশ্র বস্তুেি তনয়সমর সাসথ
সামঞ্জসেপূর্ণ রাজননতি
মণসূচীসি পূবণবাাংোর সমাসজর বিণ মান বুসজণায়া ের্িাতন্ত্র স্তসর, পুুঁতজবাি
তব াসশ্র স ে অন্তরায় িূর
সর িার তব াসশ্র সবণসেষ্ঠ শ্িণ সৃতষ্টর জনে, পূবণবাাংোর
আত্মতনয়ন্ত্রর্ অতয ার অথণাৎ পাত স্তানী উপতনসবতশ্
শ্াস কোষ্ঠী যারা পূবণবাাংোস পরাযীন
সর িার উপর জািীয় তনপীেন চাোসে, িাসির পাত স্তান কথস পূবণবাাংোস জািীয় তবপ্লসবর
মাযেসম তবতেন্ন

সর পূবণবাাংোর জািীয় রাষ্ট্র েঠসনর োইন গ্রহর্

সরসে।

জার্ীে িাংগ্রাশমর িাশে তশ্রর্ী িাংগ্রাশমর িম্পকব
সভাপতি মাও আমাসির তশ্ক্ষা কিন, “চূ োন্ত তবসেষসর্ জািীয় সাংগ্রাম হসে কের্ী সাংগ্রাসমরই
এ টি সমসো।” [১৩]
তিতন আসরা তশ্ক্ষা কিন, “এ টি সাংগ্রাসম, যার চতরত্র হসো জািীয়, কের্ী সাংগ্রাম জািীয়
সাংগ্রাসমর রূপ কনয়, যা িুসটার মসযে এ ত্ব তবযান সর।” [১৪]
াসজই পূবণবাাংোর জনেসর্র পাত স্তানী উপতনসবতশ্ শ্াস কোষ্ঠী তবসরাযী জািীয় সাংগ্রাম চূ োন্ত
তবসেষসর্ পূবণবাাংোর তবতভন্ন কের্ীর মাত ণ ন সাম্রাজেবাি ও কসাতভসয়ট সামাতজ সাম্রাজেবাি ও
িাসির স্বাথণরক্ষা ারী পূবণবাাংোর উপর উপতনসবতশ্
শ্াসন ারী পাত স্তানী উপতনসবতশ্
শ্াস সোষ্ঠী ও িাসির সহসযােী ও সমথণ
পূবণবাাংোর তবশ্বাসঘাি
বুসজণায়া সামন্ত-জতমিার
কোষ্ঠী তবসরাযী কের্ী সাংগ্রাম।
ত ন্তু নয়া সাংসশ্াযনবািী হ -কিায়াহা, ট্রটস্কী-কচবািী, কিসবন-মতিন ও ষেযন্ত্র ারী
াজীরসর্ারা মা ণ সবাি-কেতননবাি-মাওসসিু ঙ তচন্তাযারাস সম্পূর্ণ তবসজণন তিসয় জািীয় সাংগ্রাম কের্ী
সাংগ্রাম নয় বসে কঘাষর্া রসে এবাং সামন্তবাি তবসরাযী কের্ী সাংগ্রাম পতরচােনার মুসখাশ্ এুঁসট
জািীয় সাংগ্রামস

তবসরাতযিা

রসে।

সভাপতি মাও আমাসির তশ্ক্ষা কিন, “……কের্ী সাংগ্রামস
বিণ মান জািীয সাংগ্রাসমর অযীন
রা”র জনে। [১৫] তিতন আরও বসেসেন, “এ টি তনতিণ ষ্ট ঐতিহাতস ক্ষসর্ তবতভন্ন কের্ীর

রাজননতি ও অথণননতি িাবীসমূহ এ তিস এমন হসব না কয (কের্ীসমূসহর মাসে--কেখ )
সহসযাতেিাস ধ্বাংস রসব, অনেতিস জািীয় সাংগ্রাসমর িাবীসমূহ হসব স ে কের্ী সাংগ্রাম
পতরিোসের যাত্রাতবদু।“ [১৬]

পূবণবাাংোর সামাতজ তব াসশ্র বিণ মান বুসজণায়া ের্িাতন্ত্র স্তসর জািীয় তবপ্লব পতরচােনা সর
পূবণবাাংোস
পাত স্তান কথস
তবতেন্ন
সর পূবণবাাংোয় জাতিতভতি
রাষ্ট্র েঠন
রসি হসব।
াসজই পূবণবাাংোর তবপ্লসবর এ টি চতরত্র হসো জািীয়। এ ারসর্ পূবণবাাংোর তবতভন্ন কের্ীসমূসহর
সাংগ্রাম জািীয় সাংগ্রাসমর রূপ কনসব, কের্ী সাংগ্রাম জািীয় সাংগ্রাসমর অযীন হসব এবাং জািীয়
সাংগ্রাসমর সাসথ সামঞ্জসেপূর্ণ হসব। অথণাৎ, পূবণবাাংোর সমাসজর ক ান কের্ীর িাবী িাওয়া এমন
হসব না যা জািীয় সাংগ্রাসমর জনে তবতভন্ন কের্ীর সহসযাতেিা ধ্বাংস

রসব।

নয়া সাংসশ্াযনবািী, ট্রটস্কী-কচবািী ও ষেযন্ত্র ারী তবশ্বাসঘাি চিরা স্বাযীন সাবণসভৌম পূবণবাাংো
প্রতিষ্ঠার থা বসেও পূবণবাাংোর সমাসজর অভেন্তরস্থ সামন্তবাসির সাসথ ৃ ষ জনিার দ্বন্দ্বস
প্রযান বেসে। এভাসব িারা স্বাযীন সাবণসভৌম পূবণবাাংো প্রতিষ্ঠার জনে জািীয় তবতেন্নিা, জািীয়

পৃষ্ঠা ৫
স্বাযীনিা, জািীয় মুতক্তর িণ বে, অথণাৎ জািীয় তবপ্লবস কেৌর্ রসে এবাং অভেন্তরস্থ কের্ী
সাংগ্রাম প্রযান বসে কের্ীসমূসহর সহসযাতেিার পতরবসিণ কের্ীসমূসহর সহসযাতেিা ধ্বাংস
রার
প্রসচষ্টা চাোসে।
এভাসব জািীয় সাংগ্রামস প্রাযানে না তিসয়, জািীয় সাংগ্রাসমর পিা াস ঊসধ্বণ িু সে না যসর, িা
পতরিোে
সর পূবণবাাংোর েয় িফা বুসজণায়াসির তন ট িু সে যসরসে। এভাসব জািীয়
স্বাযীনিা ামী েক্ষ েক্ষ জনিাস

আওয়ামী েীসের তপেসন কঠসে তিসয়সে।

[এখাসন তেন তপয়াও এর এ টি উদ্ধৃতি তেে িা বাি কিওয়া হসয়সে-সবণহারা পথ]
কেতনন বসেসেন, “আমরা যতি আমাসির প্রচাসর তবতেন্নিার অতয াসরর কোোন উত্থাপন ও িা

অনুসরর্ না
তর, িসব আমরা শুযু বুসজণ ায়াসিরই নয়, সামন্তসোষ্ঠী ও অিোচারী জািীয়
বস্বরাচারীসির হাসির কখেনা হসবা।“ [১৭]
এভাসব নয়া সাংসশ্াযনবািী, ট্রটস্কী-কচবািী ও ষেযন্ত্র ারী তবশ্বাসঘাি িাোেসির সামন্তবাসির
সাসথ ৃ ষ -জনিার প্রযান দ্বসন্দ্বর তভতিসি রতচি আ ৃ তিেিভাসব বাম মণসূচী চূ োন্ত তবসেষসর্
পাত স্তানী উপতনসবতশ্ শ্াস সোষ্ঠী, পূবণবাাংোয় িাসির সহসযােী ও সমথণ বুসজণায়া ও সামন্তজতমিার কোষ্ঠী, পূবণবাাংোর েয়িফা বুসজণায়া, মাত ণ ন সাম্রাজেবাি, কসাতভসয়ট সামাতজ
সাম্রাজেবািস সহায়িা রসে। এ ারসর্ এই মণসূচী সারবস্তুেিভাসব ডান। এটা বাম তি
কথস

ট্রটস্কীবািী তবচু েতি।

জার্ীে িাংগ্রাম মূলর্ কতষকশদর িাংগ্রাম
পূবণবাাংোর জনেসর্র অতয াাংশ্ই ৃ ষ । াসজই িাসির অাংশ্গ্রহর্ বেিীি জািীয় মুতক্ত সাংগ্রাসমর
তবজয় সম্ভব নয়। পূবণবাাংোর সামাতজ তব াসশ্র বিণ মান পযণাসয় ৃ ষ সির কমৌতে সমসো হসো
পূবণবাাংোর ভূ তম পূবণবাাংোর ৃ ষ সির হাসি থা সব, না পাত স্তানী উপতনসবশ্বািী ও িাসির
িাোে তবশ্বাসঘাি

জতমিার-কজািিারসির হাসি থা সব।

াসজই পূবণবাাংোর ভূ তম কথস

পাত স্তানী উপতনসবতশ্

শ্াস সোষ্ঠী ও িাসির িাোে জতমিার-

কজািিারসির উৎখাি সর ৃ ষ সির ভূ তমর উপর অতয ার প্রতিষ্ঠা এবাং িাসির উপর কথস
উপতনসবতশ্
শ্াস সোষ্ঠী ও িাসির িাোে কজািিার-জতমিার এবাং মাত ণ ন সাম্রাজেবাি ও
সামাতজ
সাম্রাজেবাসির স ে প্র ার অিোচার, অতবচার িূর
রার তনতমসি জািীয় মুতক্ত
সাংগ্রাসম ৃ ষ রা অাংশ্গ্রহর্ রসব এবাং তবপ্লসবর সবচাইসি বৃহৎ কমৌতে পতরচাে শ্তক্ত তহসসসব
াজ
এসিরস

রসব।
জাগ্রি

ের্যুদ্ধ পতরচােনা

সর, এসির অাংশ্গ্রহর্সহ এবাং এসির উপর তনভণ র

সর জািীয় মুতক্তর জনে

রা সম্পূর্ণ সম্ভব।

কেতনন বসেসেন, “প্রথম যুসের (বুসজণ ায়া ের্িাতন্ত্র

তবপ্লসবর যুে-কেখ ) তবসশ্ষ ববতশ্ষ্টেসমূহ
হসো জািীয় সাংগ্রাসমর জােরর্ এবাং জনসমতষ্টর সবসচসয় অতয ও পশ্চািপি অাংশ্ ৃ ষ

পৃষ্ঠা ৬

জনিাস এ স ে আসদােসন কটসন আনা, রাজননতি
অতয ার প্রতিষ্ঠার জনে।” [১৮]

স্বাযীনিা এবাং তবসশ্ষ

সর জািীয়

ারসর্ স্টোতেন যথাথণই বসেসেন, “আমরা প্রায়ই বসে থাত জািীয় প্রসশ্নর সারবস্তু হসো
ৃ ষ প্রশ্ন।” [১৯] তিতন এ ই সাসথ বসেসেন, “ত ন্তু এর অথণ এই নয় কয, জািীয় প্রশ্ন

এ

ৃ ষ প্রসশ্নর আওিায় পসে, ৃ ষ প্রশ্ন জািীয় প্রসশ্নর মি সমান বোতি তবতশ্ষ্ট, ৃ ষ প্রশ্ন ও
জািীয় প্রশ্ন অতভন্ন। ক ান প্র ার প্রমাসর্র প্রসয়াজনই হয় না কয, জািীয় প্রশ্ন হসে বোতির তি
কথস বোপ ির এবাং সারবস্তুর তি কথস অতয ির সমৃদ্ধশ্ােী।”
অথণাৎ, জািীয় মুতক্তর প্রসশ্ন শুযু ৃ ষ সিরই নয়, পূবণবাাংোর েতম , ক্ষু সি বুসজণায়া, বুসজণায়া,
তবতভন্ন উপজাতি, যমীয় সম্প্রিায়, কিশ্সপ্রতম
কোষ্ঠী ও রাজননতি
িে এবাং আসো প্রাি
ভদ্রসো সির ঐ েবদ্ধ
এ

রা সম্ভব যা

ারসর্ জািীয় যুসদ্ধ মািৃ ভূ তমস
রাসনা যায়, ত ন্তু

ৃষ

ৃষ

প্রসশ্ন সম্ভব নয়।

উদ্ধার ও মুক্ত

রার জনে বোপ

প্রশ্ন হসো আভেন্তরীর্ েৃহযুদ্ধ যা মূেিোঃ

জনিাস

অাংশ্গ্রহর্

ৃ ষ সির অাংশ্গ্রহসর্ই হয়।

াসজই জািীয় প্রশ্ন অতয ির সারবস্তু ও বোতি তবতশ্ষ্ট।

ভারর্ীে িমাশজর সর্শেষ অর্স্থার পসরশপ্রসিশর্ ভারর্ীে ির্ব হারাশদর
রাজননসর্ক কমব িচ
ূ ী এর্াং পূর্বর্াাংলার িমাশজর সর্শেষ অর্স্থার পসরশপ্রসিশর্
পূর্বর্াাংলার ির্ব হারাশদর রাজননসর্ক কমব িচ
ূ ী
কেতনন বসেসেন, “ক ান এ টি তবসশ্ষ সামাতজ
সমসো অযেয়ন
রার সময় মা ণ সবািী
িত্ত্বমাো অবশ্েই িাবী সর কয, প্রশ্নটি তনতিণ ষ্ট ঐতিহাতস সীমার মসযে অযেযন রসি হসব
এবাং যতি ইহা এ টি তবসশ্ষ কিশ্ সম্পত ণ ি হয় (উিাহারর্ স্বরূপ, এ টি তনতিণ ষ্ট কিসশ্র জািীয়
মণসূচী) িসব যথাযথ মসনাসযাে তিসি হসব তবসশ্ষ ববতশ্ষ্টেসমূহ তনর্ণয়
রসি যা এ ই
ঐতিহাতস যুসে ঐ কিশ্স অনোনে কিশ্ কথস পৃথ
সর।” [২১]
“তবসশ্ষ অবস্থার তবসশ্ষ তবসেষর্, তবসশ্ষ দ্বসন্দ্বর তবসশ্ষ সমাযান হসে মা ণ সবাসির জীবন্ত
আত্মা।”
পূবণবাাংোর সবণহারাসির পূবণবাাংোর সামাতজ
তব াসশ্র বস্তুেি তনয়সমর সাসথ সামঞ্জসেপূর্ণ
রাজননতি
মণসূচী প্রর্য়ন রসি হসে তনর্ণয় রসি হসব পূবণবাাংোর সমাজ ক ান ঐতিহাতস
যুসে অবস্থান রসে, আর তনর্ণয় রসি হসব এ এ ই ঐতিহাতস যুসে পূবণবাাংোর সমাসজর
সাসথ অনোনে কিসশ্র, তবসশ্ষ

সর ভারসির সমাসজর

ী

ী পাথণ ে রসয়সে।

 [সম্প্রতি আব্দুে হ ১নাং সাংসশ্াযনবািী তবশ্বাসঘাি এ টি প্রবসন্ধ (আযা-উপতনসবতশ্ আযাসামন্তবািী প্রসসে) স্টোতেসনর এই উদ্ধৃতির প্রথম অাংশ্, অথণাৎ, “জািীয় প্রশ্ন মূেিোঃ ৃ ষ প্রশ্ন”
দ্বারা প্রমার্
রসি কচসয়সে কয, পূবণবাাংোর সমাসজ ৃ ষ সির সাসথ সামন্তবাসির দ্বন্দ্ব প্রযান।
ত ন্তু তবশ্বাসঘাি চি উদ্ধৃতির পসরর অাংশ্টি কচসপ কেসে। এমনত উদ্ধৃতিটি স্টোতেসনর ক ান
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রচনা ও
ি পািা কথস সাংগ্রীতহি িাও এই তবশ্বাসঘাি চি উসেখ সরতন যাসি ক উ
উদ্ধৃতিটির পসরর অাংশ্ “ত ন্তু এর অথণ এই নয় কয, জািীয় প্রশ্ন ৃ ষ প্রসশ্নর আওিায় পসে,
ৃ ষ প্রশ্ন জািীয় প্রসশ্নর মি সমান বোতি তবতশ্ষ্ট, ৃ ষ প্রশ্ন ও জািীয় প্রশ্ন অতভন্ন। ক ান
প্র ার প্রমাসর্র প্রসয়াজনই হয় না কয, জািীয় প্রশ্ন হসে বোতির তি কথস বোপ ির এবাং
সারবস্তুর তি তিসয় অতয ির সমৃদ্ধশ্ােী।”-এই অাংশ্ না কিওয়ার ারর্, কয-ক উ এই অাংশ্
পাঠ রসে সসে সসে জািীয় প্রসশ্নর প্রাযানেস স্বী ার রসবন এবাং আব্দুে হ তবশ্বাসঘাি
চসির ভাওিাবাতজ বুেসি পারসবন]
পূবণবাাংো ও ভারি সামাতজ

তব াসশ্র বুসজণায়া ের্িাতন্ত্র

ঐতিহাতস

সীমার মসযে অবস্থান

রসে।
বহুজাতি অযুেতষি ভারিীয় রাষ্ট্রীয় সীমানার মসযে
াযণরি ভারিীয়
(মা ণ সবািী-কেতননবািী)’র মণসূচী ভারসির স ে জাতির বুসজণায়া ের্িাতন্ত্র

তমউতনস্ট পাটিণ
স্তর অতিিমসর্র

মণসূচী।
কযসহিু সাম্রাজেবাি বা সামাতজ
সাম্রাজেবাি ভারিস
সামাতজ সাম্রাজেবািীরা ও ভারসির িাোে আমোিাতন্ত্র
সর বোপ
ৃ ষ জনিাস কশ্াষর্ ও েুন্ঠন রসে, এ

আিমর্
সরতন এবাং সাম্রাজেবািী,
পুুঁতজপতিরা সামন্তবাসির উপর তভতি
ারসর্ ভারসি সামন্তবাসির সসে ৃ ষ

জনিার দ্বন্দ্ব প্রযান। কযসহিু বহুজাতিতভতি
রাষ্ট্র পুুঁতজবাি তব াসশ্র সবণসেষ্ঠ শ্িণ নয় এবাং
পশ্চািপি, এ ারসর্ অবশ্েম্ভাবীভাসবই কসখাসন জািীয় তনপীেন ও িার তবরুসদ্ধ জািীয় মুতক্তর
সাংগ্রাম (কসখাসন বুসজণায়া ের্িাতন্ত্র

তবপ্লব অসমাি রসয় কেসে) চেসব।

ভারিীয় সবণহারারা সামাতজ তব াসশ্র এই বস্তুেি তনয়মস স্বী ার সরই িাসির মণসূচীসি
প্রতিটি জাতির আত্মতনয়ন্ত্রর্ অতয ার অথণাৎ, তবতেন্ন স্বাযীন জাতিতভতি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অতয ার
গ্রহর্ সরসে। এ ারসর্ই িারা নাো ও তমসজা জাতির ও অনোনে তনপীতেি জাতি-উপজাতির
মুতক্ত সাংগ্রামস
অনেতিস

সমথণন

সরন।

পূবণবাাংোর সবণহারা তবপ্লবীসির রাজননতি

মণসূচী প্রর্য়ন

রসি হসে পূবণবাাংোর

জনে, যা জাতিেিভাসব তনপীতেি োতিি। এ
ারসর্ জািীয় আত্মতনয়ন্ত্রর্ অথণাৎ, জািীয়
তবপ্লসবর মাযেসম পূবণবাাংোস পাত স্তান কথস তবতেন্ন সর পূবণবাাংোর জাতিতভতি রাষ্ট্র েঠন ও
সামন্তবািস
উৎখাসির মাযেসম পূবণবাাংোর বুসজণায়া তব াসশ্র অন্তরায় িূর
রা, পূবণবাাংোর
বুসজণায়া ের্িাতন্ত্র

স্তসর সামাতজ

তবপ্লসবর ববতশ্ষ্টে।

াসজই জাতিেিভাসব তনপীতেি পূবণবাাংোর তবসশ্ষ অবস্থার তবসশ্ষ তবসেষর্ না সর ভারসির
বহুজাতি
তবসশ্ষ অবস্থার পতরসপ্রতক্ষসি রতচি রাজননতি
োইন গ্রহর্
সর িারা দ্বাতন্দ্ব
ঐতিহাতস

বস্তুবািী সামাতজ

হ -কিায়াহা

নয়া

তবসেষসর্র ববজ্ঞাতন

সাংসশ্াযনবািী,

কিসবন-মতিন

পদ্ধতিস

সম্পূর্ণ তবসজণন তিসয়সে।

ট্রটতস্ক-কচবািী,

াজী-রসর্া

ষেযন্ত্র ারী

তবশ্বাসঘাি চি পূবণবাাংোর সমাসজর তবসশ্ষ অবস্থার তবসশ্ষ তবসেষর্ সর তবসশ্ষ দ্বন্দ্বসমূহ ও
িার তবসশ্ষ সমাযান তনর্ণয় না সর ভারসির তবসশ্ষ সামাতজ অবস্থার পতরসপ্রতক্ষসি তনতর্ণি
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মা ণ সবািী-কেতননবািী তমউতনস্ট পাটিণর মণসূচী কথস সামন্তবাসির সাসথ ৃ ষ -জনিার দ্বন্দ্বস
প্রযান দ্বন্দ্ব তহসসসব তনসয় কয মণসূচী প্রর্য়ন সরসে িা পূবণবাাংোর সমাসজর বস্তুেি অবস্থার
সাসথ সামঞ্জসেপূনণ নয়। এ

ারসর্ এ

মণসূচী পূবণবাাংোর জনেসর্র তন ট গ্রহর্সযােে নয়।

শ্রসমক তশ্রনীর তনর্ত শে জার্ীে িাংগ্রাম এর্াং
র্ুশজবাো তশ্রর্ীর তনর্ত শে জার্ীে িাংগ্রাম
পূবণবাাংোর েতম

কের্ী ক বেমাত্র বিণ মান জািীয় তবপ্লসবর কনিৃ ত্ব গ্রহর্

সম্পন্ন

রার মাযেসমই বুসজণায়া ের্িাতন্ত্র

বুসজণায়া

ের্িাতন্ত্র

তবপ্লসব

েতম

তবপ্লসবর কনিৃ ত্ব অজণন

সর, ইহা পতরচােনা ও

রসি পাসর।

“তবপ্লসবর সমগ্র কচহারাটাই পাসি কিয়,
ৃ ষ তবপ্লসবর প্রচণ্ড কজাযার সৃতষ্ট সর, সাম্রাজেবাি
তবপ্লব কথস সমাজিাতন্ত্র তবপ্লসব উিরসর্র সম্ভাবনা

কের্ীর কনিৃ ত্ব

কের্ীসমূহস নিু নভাসব সতন্নসবতশ্ি সর,
তবসরাযী তবপ্লসব সম্পূর্ণিা আসন, ের্িাতন্ত্র
সৃতষ্ট সর।” [২৩]

ত ন্তু বুসজণায়াসির কনিৃ সত্ব এ তবপ্লব সম্পন্ন হসি পাসর না, ক ননা সাম্রাজেবািী ও সামাতজ
সাম্রাজেবািী যুসে বুসজণায়ারা সাম্রাজেবাি ও সামন্তবাসির সাসথ শ্ি-সহস্র বন্ধসন আবদ্ধ।
সাম্রাজেবাি িাসিরস েুন্ঠন ও কশ্াষর্ সর তনজস্ব শ্াংখসে আবদ্ধ সর। এ ারসর্ বুসজণায়ারা
ঐতিহাতস ভাসব সাম্রাজেবাি ও সামন্তবাসির সাসথ আুঁিাি

সর এবাং বুসজণায়া ের্িাতন্ত্র

তবপ্লব

অসম্পূর্ণ রসয় যায়।
াসজই পূবণবাাংোর স্বাযীন ও জািীয় মুতক্ত সাংগ্রাসম েতম কের্ীর কনিৃ ত্ব ও বুসজণায়াসির কনিৃ ত্বস
পৃথ
সর না কিসখ, জািীয় মুতক্ত সাংগ্রাম বুসজণায়ারাও িাবী সর বসে উহা পতরিোজে, এ থা
বসে আবিুে হ -কিায়াহা নয়া সাংসশ্াযনবািী, কিসবন-মতিন ট্রটতস্ক-কচবািী ও
াজী-রসর্া
ষেযন্ত্র ারী তবশ্বাসঘাি চি প্রমার্ সর কয, িারা সবণহারা ও বুসজণায়াসির মসযে পাথণ ে তনর্ণয়
রার ক্ষমিা সম্পূর্ণ হাতরসয় কফসেসে।

উপিাংহার
উপসরাক্ত মা ণ সবািী তবসেষর্ কথস
অথণাৎ, পাত স্তাসনর উপতনসবতশ্

আমরা পাই, পূবণবাাংোর জািীয় মুতক্তর সমসো প্রযান সমসো
শ্াস সোষ্ঠীর সাসথ পূবণবাাংোর জনেসর্র দ্বন্দ্ব প্রযান দ্বন্দ্ব।

নয়া সাংসশ্াযনবািী হ -কিায়াহা, ট্রটস্কী-কচবািী কিসবন-মতিন, ষেযন্ত্র ারী
াজী-রসর্া
তবশ্বাসঘাি চি ৃ ষ জনিার সাসথ সামন্তবাসির দ্বন্দ্বস প্রযান (অল্প ত েু তিন যাবি) বসে
জািীয় প্রসশ্ন মা ণ সবািী িত্ত্বমাোর তবসরাতযিা
সরসে যা আ ৃ তিেিভাসব বাম ত ন্তু
সারবস্তুেিভাসব ডান, অথণাৎ বাম তি কথস ট্রটতস্কবািী িত্ত্ব এবাং এভাসব পূবণবাাংোর জািীয়
তবপ্লসবর প্রতি তবশ্বাসঘাি িা রসে, পূবণবাাংোর সবণহারা তবপ্লবী ও জনের্স জািীয় সাংগ্রাম
কথস িূসর শ্ত্রুর তপেসন কঠসে তিসে এবাং তবশ্বস্ত পিসেহী কুকুর তহসসসব াজ রসে পাত স্তাসনর

পৃষ্ঠা ৯
উপতনসবতশ্

শ্াস

কোষ্ঠী, মাত ণ ন সাম্রাজেবাি, কসাতভসয়ট সামাতজ

সাম্রাজেবাি, ভারিীয়

সম্প্রসারর্বাি, পূবণবাাংোর বুসজণায়া, জতমিার ও প্রতিতিয়াশ্ীে বিিে-িানসবর।

♦ মাকবির্াদ-তলসননর্াদ-মাওশির্ু ঙ সচন্তাধারা সজদার্াদ!
♦ পূর্বর্াাংলা শ্রসমক আশদালন-সজদার্াদ!
♦ পূর্বর্াাংলার গর্র্াসন্ত্রক প্রজার্ন্ত্র-সজদার্াদ!
♦ িাংশোধনর্াদ, নো িাংশোধনর্াদ, ট্রটিী-তচর্াদ ও অনযানয িকল সর্কতসর্ ও িাংশোধন
খর্ম কর! □

তনাট
১। সভাপতি মাওসসিু ঙ-এর উদ্ধৃতি-পৃোঃ ২৫৫
২।

) নয়া সাংসশ্াযনবািী পূবণ পাত স্তান

তমউতনস্ট পাটিণ (মা ণ সবািী-কেতননবািী)-এর

মণসূচী

দ্রষ্টবে।
খ) ট্রটস্কী-কচবািী পূবণবাাংোর

তমউতনস্ট পাটিণর রর্নীতি ও

মণসূচী (খসো) দ্রষ্টবে।

ে) ১নাং নয়া সাংসশ্াযনবািী তবশ্বাসঘাি
চি আবিুে হ
িার প্র াতশ্ি “পূবণবাাংো আযা
উপতনসবতশ্ -আযা সামন্তবািী” পুস্তস
তেসখসে (৫৮ পািা) “এই তিন শ্তক্ত (সামন্তবাি,
সাম্রাজেবাি, এ সচটিয়া পুতুঁ জবাি-কেখ ) হইে এ ও অতবতেন্ন শ্তক্ত। এই তিন শ্তক্তর অতবতেন্ন
সিাস পৃথ ভাসব তবচার রার অথণই হে ইো ৃ ি অথবা অতনো ৃ িভাসবই কহা ইহাসির স্বাসথণর
পসক্ষ ও ােতি রা এবাং ইহাসির স্বাথণ সাংরক্ষসর্র জনে াজ রা। আজ আমাসির কিসশ্র প্রযান ও
কমৌতে তবসরায হইে এ তিস জনের্ আর অনেতিস এই তিন শ্তক্তর অতবভাজে প্র াশ্।”
পক্ষান্তসর সভাপতি মাও আমাসির তশ্ক্ষা কিন, “…এ টি প্রতিয়ার স ে দ্বন্দ্বস

সমান গুরুত্ব কিসবন না, অবশ্েই তিতন পাথণ ে
গুরুত্ব কিসবন প্রযান দ্বন্দ্বস আুঁ সে যরসি।”
ক ননা “প্রযান দ্বন্দ্বস

এ জন অবশ্েই
রসবন প্রযান ও কেৌর্ দ্বসন্দ্বর মাসে এবাং তবসশ্ষ

আুঁ সে যরসেই সব সমসোস ই সহসজ মীমাাংসা

রা যায়।”

াসজই পূবণবাাংোর সামাতজ তব াসশ্র জটিে প্রতিয়ায় তবতভন্ন দ্বন্দ্বসমূহ তবসেষর্ সর (প্রযান) দ্বন্দ্ব
তনর্ণয়
রার সবণহারার িশ্ণন দ্বাতন্দ্ব
বস্তুবাসির এ টি মূেনীতি। ত ন্তু ১নাং নয়া সাংসশ্াযনবািী
তবশ্বাসঘাি
চি আব্দুে হ
স ে দ্বন্দ্বস
‘এ
ও অতবতেন্ন শ্তক্ত’ বসে দ্বাতন্দ্ব
বস্তুবািস
অস্বী ার

সরসে এবাং িাস

সাংসশ্াযন

সরসে।

সভাপতি মাও এসির সম্পস ণ বসেসেন, “হাজার হাজার পতণ্ডি ও

াসজর কো রসয়সেন যারা এটা
বুসেন না এবাং ফসে কুয়াশ্ায় ডু সব যান, সমসোর মূসে কযসি পাসরন না এবাং স্বাভাতব ভাসবই
দ্বন্দ্বগুসোর মীমাাংসার পদ্ধতি পান না।”

পৃষ্ঠা ১০
এভাসব তবশ্বাসঘাি

চি সসচিনভাসব মা ণ সবািস

তব ৃ ি ও সাংসশ্াতযি

সরসে কের্ীশ্ত্রুর িাোেীর

জনে।
৩। Mao Four Essays on Philosophy—p.54
৪। Do, P-53
৫। Do, P-54
৬। V.I. Lenin: Critical Remarks On The National Question. The Right of Nations to
Self Determination. P-74
৭। Do, P-66
৮। Do, P-67
৯। Do, P-73
১০। Do, P-67
১১। Do, P-175
১২। Do, P-68
১৩। সভাপতি মাওসসিু সঙর উদ্ধৃতি: পৃ-১১
১৪। Selected Works of Mao Tse-tung Vol-II. P-215
১৫। Do, P-215
১৬। Do, P-215
১৭। V.I. Lenin. Critical Remarks on the National Question. The Right of Nations to
Self Determination P-93
১৮। Do P-75
১৯। J.V Stalin: Problems of Leninism. P-141
২০। Do P-141
২১। V.I. Lenin: Critical Remarks on The National Question. Right of Nations to Self
Determination. P-74
২২। Mao. Four Essays on Philosophy. P-44 ■

