সিরাজ সিকদার রচনা
িমাজতন্ত্র, শ্রেণী িংগ্রাম ও িামাসজক সিপ্লি প্রিঙ্গে

সিরাজ সিকদার

পূিিব াংলার িিবহারা পার্টব কততব ক রচনা ও প্রকাশ অঙ্গটাির ১৯৭২
কসমউসনস্ট পার্টব মাকব িিাদী-ঙ্গলসননিাদী-মাওিাদী িাংলাঙ্গদশ কততব ক িিবহারা পথ
www.sarbaharapath.com এর অনলাইন প্রকাশনা ১৭ আগস্ট ২০১৪

পতষ্ঠা ২

১। ভূ সমকা
ছয় পাহাঙ্গের দালাল প্রসতসিয়াশীল আওয়ামী লীগ মুসজিিাঙ্গদর মাধ্যঙ্গম িমাজতন্ত্র কাঙ্গয়ঙ্গমর কথা িলঙ্গছ।
মসনসিং-ঙ্গমাজাফফর িংঙ্গশাধ্নিাদী, কাজী-রঙ্গনা-অমলঙ্গিন, শ্রদঙ্গিন-িািারও িমাজতঙ্গন্ত্রর কথা িলঙ্গছ, একইিাঙ্গথ
মুসজিিাদীঙ্গদর িাঙ্গথ একাত্মতা প্রকাশ করঙ্গছ।
রি গ্রুপ (িতব মাঙ্গন জাতীয় িমাজতাসন্ত্রক দল) শ্রেণী িংগ্রাম, িামাসজক সিপ্লি ও বিজ্ঞাসনক িমাজতঙ্গন্ত্রর কথা
িলঙ্গছ।
মাওলানা ভািানী ইিলাসমক িমাজতঙ্গন্ত্রর কথা িলঙ্গছ।
ভারতীয় িম্প্রিারণিাদীরাও িমাজতন্ত্র কাঙ্গয়ঙ্গমর কথা িলঙ্গছ।
শ্রিাসভঙ্গয়ট িামাসজক িাম্রাজযিাদীরা ও তাঙ্গদর তাঙ্গিদার িংঙ্গশাধ্নিাদীরাও িমাজতঙ্গন্ত্রর কথা িলঙ্গছ।
এ িকল সিসভন আকত সতর তথাকসথত িমাজতন্ত্রীঙ্গদর কথািাতব া ও কার্বকলাপ জনগঙ্গণর মাঙ্গে িমাজতন্ত্র িম্পঙ্গকব
সিভ্রাসির িতসি করঙ্গছ। জনগঙ্গণর অঙ্গনঙ্গকই এর ফঙ্গল প্রতাসরত হঙ্গে।
কাঙ্গজই শ্রদশীয় ও আিজব াসতক শ্রেঙ্গে িসতযকার িমাজতন্ত্র এিং শ্রমকী ও প্রসতসিয়াশীল িমাজতঙ্গন্ত্রর মঙ্গধ্য পাথবকয
সনণবয় করা, শ্রমকী ও প্রসতসিয়াশীল িমাজতঙ্গন্ত্রর ভাওতা উদ্ঘাটন কঙ্গর জনগঙ্গণর িামঙ্গন তাঙ্গদর প্রকত ত সিস্বািঘাতক
দালালীর শ্রচহারা তু ঙ্গল ধ্রা জরুরী প্রঙ্গয়াজন হঙ্গয় পঙ্গেঙ্গছ।

২। িমাজতঙ্গন্ত্রর উদ্ভি
ইউঙ্গরাঙ্গপ িামিিাদী িমাঙ্গজর মাঙ্গে পুসুঁ জিাদী উৎপাদন িযিস্থা জন্মলাভ কঙ্গর। এই নতু ন উৎপাদন িযিস্থার
সিকাশ িামিিাদ কততব ক প্রসতসনয়ত িাধ্াপ্রাপ্ত হয় এিং এক পর্বাঙ্গয় িামিিাদ উৎখাত িযতীত এর সিকাশ অিম্ভি
হঙ্গয় উঙ্গে।
তখনই িামিতন্ত্র উৎখাঙ্গতর জনয সিপ্লি িংগঠিত হয় এিং পুসুঁ জিাদী িমাজ িযিস্থা প্রসতসষ্ঠত হয়।
পুসুঁ জিাদী িযিস্থায় েসমক ও মাসলক (অথবাৎ িুঙ্গজবায়ার) িতসি হয়।
েসমকঙ্গদর চরম দুুঃখ–দুদবশা, িামিিাঙ্গদর দ্রুত পতন এিং েু ঙ্গদ িুঙ্গজবায়াঙ্গদর শ্রভঙ্গে পোর প্রসিয়ায় প্রথম িমাজতঙ্গন্ত্রর
তঙ্গের উদ্ভি হয়।
এভাঙ্গি েু ঙ্গদ িুঙ্গজবায়া িমাজতন্ত্র, িামিিাদী িমাজতন্ত্র, িামি িম্ভ্রািীয় িমাজতঙ্গন্ত্রর উদ্ভি হয়। এর পর আঙ্গি
কাল্পসনক িমাজতন্ত্রীরা।

পতষ্ঠা ৩
এরা েসমক এিং িমাঙ্গজর দসরদ্রঙ্গদর দুুঃখ-দুদবশার সচে তু ঙ্গল ধ্ঙ্গর, এটা খারাপ এ কথা িঙ্গল, শ্রকউ শ্রকউ পুঙ্গরাঙ্গনা
িমাজ ভাঙ্গলা এমসন িঙ্গল। এ অিস্থার প্রসতকার করার জনয শ্রকউ শ্রকউ আকাশ ুসিুম পসরকল্পনা কঙ্গর। সকন্তু এরা
শ্রকউই িমাঙ্গজর এ অিস্থার উদ্ভঙ্গির কারণ, এর িমাধ্াঙ্গনর উপায় খুঙ্গজ শ্রির করঙ্গত পাঙ্গরসন।
কালব মাকব িই িিবপ্রথম িামাসজক সিকাঙ্গশর সনয়মািলী আসিষ্কার কঙ্গরন, কাল্পসনক িমাজতন্ত্র এিং অনযানয িমাজতঙ্গন্ত্রর
ভু ল উদ্ঘাটন কঙ্গরন এিং বিজ্ঞাসনক িমাজতঙ্গন্ত্রর তের িতসি কঙ্গরন। মাকব ি ও এঙ্গেলি িারা জীিন কাল্পসনক ও
অনযানয িকল প্রকার শ্রমকী ও প্রসতসিয়াশীল িমাজতঙ্গন্ত্রর সিরুঙ্গধে  আঙ্গপািহীন িংগ্রাম কঙ্গরন, এ িকল তথাকসথত
িমাজতঙ্গন্ত্রর তেঙ্গক পরাসজত ও কিরস্থ কঙ্গরন।

৩। িমাজতঙ্গন্ত্রর তাসেক সভসি
মাকব ঙ্গির পূঙ্গিক
ব ার িমাজতন্ত্রীঙ্গদর িমাজতন্ত্র কাল্পসনক ও অিাস্তি হঙ্গয়ঙ্গছ, তার কারণ তখনও আধ্ুসনক সশল্প কারখানা
ও েসমক শ্রেণী সিকাশ লাভ কঙ্গরসন। েসমক শ্রেণী তখঙ্গনা পুসুঁ জিাঙ্গদর িারিস্তু িুঙ্গেসন, পুসুঁ জপসত ও েসমক শ্রেণীর
মধ্যকার শ্রশাষঙ্গণর িম্পকব এিং সনঙ্গজর ঐসতহাসিক দাসয়ত্ব তারা িুঙ্গেসন।
েসমক শ্রেণী তখন শ্রমসশন-পে শ্রভঙ্গে শ্রফলত এিং স্বতুঃস্ফূ তব িংগ্রাম করঙ্গতা।
এই পসরসস্থসত িম্পঙ্গকব এঙ্গেলি িঙ্গলঙ্গছন “এই ঐসতহাসিক অিস্থা িমাজতঙ্গন্ত্রর প্রসতষ্ঠাতাঙ্গদর সনয়সন্ত্রত কঙ্গরঙ্গছ।

পুসুঁ জিাদী উৎপাদন িযিস্থার অপসরপক্কতা এিং অপসরপক্ক শ্রেণীর অিস্থা (েসমক শ্রেণী—শ্রলখক)র িাঙ্গথ খাপ খায়
অপসরপক্ক তে (অথবাৎ কাল্পসনক ও অিাস্তি িমাজতঙ্গন্ত্রর তে—শ্রলখক)।” [১]
“পুসুঁ জিাঙ্গদর সিকাশ ও িামিতঙ্গন্ত্রর উপর সিজয়, সিজ্ঞাঙ্গনর সিজয়, েসমক শ্রেণীর িংগঠিত ও িঙ্গচতন অথবননসতক
ও রাজননসতক িংগ্রাঙ্গমর প্রসিয়ায় েসমক শ্রেণী পুসুঁ জিাদী িমাঙ্গজর িারিস্তু িুেঙ্গত পাঙ্গর, শ্রেণীগুঙ্গলার মধ্যকার
শ্রশাষঙ্গণর িম্পকব এিং সনঙ্গজর ঐসতহাসিক দাসয়ত্ব উপলসি কঙ্গর। মাকব ি ও এঙ্গেলি এঙ্গক িারিংকলন কঙ্গরন এিং
মাকব িিাঙ্গদর জন্ম শ্রদন।” [২]
মাকব ি-এঙ্গেলি কাল্পসনক িমাজতন্ত্র ও অনযানয সিসভন্ন আকত সতর অনিজ্ঞাসনক, অিাস্তি িমাজতঙ্গন্ত্রর সিরুঙ্গধে  িংগ্রাম
কঙ্গরন, বিজ্ঞাসনক িমাজতঙ্গন্ত্রর তঙ্গের সিজয় প্রসতষ্ঠা কঙ্গরন।
মাকব িিাদ িমস্ত সিঙ্গের েসমক শ্রেণীর মুসির একমাে পথপ্রদশবক তাসেক সভসি সহঙ্গিঙ্গি গতহীত হয়। িুঙ্গজবায়া ও
তাঙ্গদর চররা মাকব িিাদঙ্গক িরািসর িংগ্রাঙ্গম পরাসজত করঙ্গত িযথব হঙ্গয় মাকব িিাদী িঙ্গন র্ায় এিং িুঙ্গজবায়াঙ্গদর স্বাঙ্গথব
এঙ্গক সিকত ত ও িংঙ্গশাধ্ন করার প্রঙ্গচিা চালায়। কসমউসনি আঙ্গদালঙ্গন এরাই িংঙ্গশাধ্নিাদী ও িুসিধ্ািাদী িঙ্গল
পসরসচত।
িংঙ্গশাধ্নিাদী ও িুসিধ্ািাদীঙ্গদর তথাকসথত িমাজতঙ্গন্ত্রর সিরুঙ্গধে  মাকব ঙ্গির মততুযর পর এঙ্গেলি িংগ্রাম কঙ্গরন।
এঙ্গেলঙ্গির মততুযর পর িংঙ্গশাধ্নিাদীরা প্রায় িকল শ্রদঙ্গশর েসমক শ্রেণীর রাজননসতক পার্টবর শ্রনতত ত্ব দখল কঙ্গর ,
শ্রিিকল পার্টবঙ্গক িুঙ্গজবায়াঙ্গদর স্বাথবরোকারী পার্টবঙ্গত পসরণত কঙ্গর।

পতষ্ঠা ৪
মহান শ্রলসনন িুঙ্গজবায়াঙ্গদর দালাল িংঙ্গশাধ্নিাদী ও িুসিধ্ািাদীঙ্গদর সিরুঙ্গধে  আঙ্গপািহীন িংগ্রাম কঙ্গরন, মাকব িীয়
বিজ্ঞাসনক িমাজতঙ্গন্ত্রর সিকত সতিমুহ উৎখাত কঙ্গরন, মাকব িিাদঙ্গক রো ও প্রসতষ্ঠা কঙ্গরন।
মাকব ি পুসুঁ জিাঙ্গদর সিকাঙ্গশর র্ুঙ্গগর িমিযািলীর িমাধ্ান কঙ্গরন। পুসুঁ জিাদ সিকাশ লাভ কঙ্গর িঙ্গিাব চ্চ সিকাঙ্গশর স্তর
িাম্রাজযিাঙ্গদ শ্রপ ঙ্গুঁ ছ। মহান শ্রলসনন এ র্ুঙ্গগর িামাসজক সিকাঙ্গশর সনয়মািলী আসিষ্কার কঙ্গরন, িামাসজক সিপ্লঙ্গির
িমিযািলীর িমাধ্ান করন এিং িিবপ্রথম িিবহারা শ্রেণীর শ্রনতত ঙ্গত্ব রাসশয়ায় িল প্রঙ্গয়াঙ্গগর মাধ্যঙ্গম েমতা দখল
কঙ্গরন, িিবহারার একনায়কত্ব কাঙ্গয়ম কঙ্গরন, পতসথিীর িুঙ্গক িিবপ্রথম িমাজতাসন্ত্রক রাঙ্গের প্রসতষ্ঠা কঙ্গরন।
এভাঙ্গি শ্রলসনন মাকব িিাদঙ্গক রো কঙ্গরন ও সিকাশ ঘটান এিং শ্রলসননিাঙ্গদর স্তঙ্গর উন্নীত কঙ্গরন।
শ্রলসনঙ্গনর মততুযর পর স্টযাসলন িুসিধ্ািাদী ও িংঙ্গশাধ্নিাদীঙ্গদর সিরুঙ্গধে  িংগ্রাম পসরচালনা কঙ্গর মাকব িিাদ-ঙ্গলসননিাঙ্গদর
পসিেতাঙ্গক রো কঙ্গরন, অনুন্নত কত সষ প্রধ্ান শ্রিাসভঙ্গয়ট ইউসনয়নঙ্গক আধ্ুসনক সশল্প প্রধ্ান শ্রিাসভঙ্গয়ট ইউসনয়ঙ্গন
রূপািসরত কঙ্গরন, সিতীয় সিের্ুঙ্গধে  ফযাসিিাদঙ্গক কিরস্থ কঙ্গরন।
সিতীয় সিের্ুঙ্গধে র পর মহান গণচীঙ্গন িভাপসত মাওঙ্গিতু ঙ্গের শ্রনতত ঙ্গত্ব চীনা কসমউসনস্ট পার্টব েমতা দখল কঙ্গর।
এসশয়ায় উির শ্রকাসরয়া, উির সভঙ্গয়তনাম, ইউঙ্গরাঙ্গপর আলঙ্গিসনয়া, রুমাসনয়া, িুলঙ্গগসরয়া, শ্রচঙ্গকাঙ্গলাভাসকয়া,
র্ুঙ্গগাঙ্গলাসভয়া, হাঙ্গেসর, শ্রপালযান্ড, পূিজব ামবানী প্রভত সত শ্রদঙ্গশ িিবহারা শ্রেণী েমতা দখল কঙ্গর।
এভাঙ্গি পতসথিীর এক তত তীয়াংশ জনগণ িমাজতাসন্ত্রক িমাজ িযিস্থার পথ গ্রহণ কঙ্গরন।
স্টযাসলঙ্গনর মততুযর পর িু শ্চঙ্গভর শ্রনতত ঙ্গত্ব আধ্ুসনক িংঙ্গশাধ্নিাদীরা [৩] ুস-ঙ্গদতা ঘর্টঙ্গয় শ্রিাসভঙ্গয়ট ইউসনয়ঙ্গনর
েমতা দখল কঙ্গর, শ্রিাসভঙ্গয়ট িমাজতাসন্ত্রক রােঙ্গক িামাসজক িাম্রাজযিাদী রাঙ্গে রূপািসরত কঙ্গর, শ্রদঙ্গশ পুসুঁ জিাদ
পুনপ্রসতষ্ঠা কঙ্গর, ফযাসিিাদী সনর্বাতন চালায়, শ্রিাসভঙ্গয়ট কসমউসনস্ট পার্টবঙ্গক িুঙ্গজবায়া ফযাসিস্ট পার্টবঙ্গত পসরণত কঙ্গর।
শ্রিাসভঙ্গয়ট িংঙ্গশাধ্নিাদীরা সিসভন্ন িমাজতাসন্ত্রক শ্রদঙ্গশ পুসুঁ জিাদ প্রসতষ্ঠা করার প্রসতসিয়াশীল প্রঙ্গচিা চালাঙ্গে। এ
িকল শ্রদঙ্গশর অঙ্গনক গুঙ্গলাঙ্গতই তারা পুসুঁ জিাদ প্রসতষ্ঠা এিং তাঙ্গদরঙ্গক সনঙ্গজর উপসনঙ্গিঙ্গশ িা সনভব রশীল শ্রদঙ্গশ [৪]
পসরণত করঙ্গত িেম হয়।
তারা সিঙ্গের খাুঁর্ট িমাজতন্ত্রী শ্রদশিমুহঙ্গক ধ্বংি করার অপঙ্গচিা চালাঙ্গে।
তারা সিঙ্গের সিসভন্ন শ্রদঙ্গশর িুসিধ্ািাদী, িংঙ্গশাধ্নিাদী ও িুঙ্গজবায়াঙ্গদর তথাকসথক িমাজতঙ্গন্ত্রর ভাওতাঙ্গক িহায়তা
ও রো করঙ্গছ।
িভাপসত মাওঙ্গিতু ে আধ্ুসনক িংঙ্গশাধ্নিাদী ও িুসিধ্ািাদীঙ্গদর মাকব িিাদ-ঙ্গলসননিাঙ্গদর িংঙ্গশাধ্ন ও সিকত সতর সিরুঙ্গধে 
িংগ্রাম কঙ্গরন, মাকব িিাদ-ঙ্গলসননিাদঙ্গক রো কঙ্গরন, িাম্রাজযিাঙ্গদর পতঙ্গনর র্ুগ এিং িামাসজক িাম্রাজযিাদী র্ুঙ্গগর
সিপ্লঙ্গির িমিযার িমাধ্ান কঙ্গরন, মাকব িিাদ-ঙ্গলসননিাদঙ্গক মাওঙ্গিতু ে সচিাধ্ারার পর্বাঙ্গয় উন্নীত কঙ্গরন।
এ কারঙ্গণ িতব মান র্ুঙ্গগ বিজ্ঞাসনক িমাজতঙ্গন্ত্রর তাসেক সভসি হঙ্গে মাকব িিাদ-ঙ্গলসননিাদ-মাওঙ্গিতু ে সচিাধ্ারা।
মাকব িিাদ-ঙ্গলসননিাদ-মাওঙ্গিতু ে সচিাধ্ারাঙ্গক তাসেক সভসি সহঙ্গিঙ্গি গ্রহণ না কঙ্গর বিজ্ঞাসনক িমাজতন্ত্র হঙ্গত পাঙ্গর
না।

পতষ্ঠা ৫
সিঙ্গের সিসভন্ন শ্রদঙ্গশ িমাজতঙ্গন্ত্রর তে ও পঙ্গথর সিজয় অজব ঙ্গনর ফঙ্গল এ তে ও পথ সিেিযাপী জনসপ্রয়তা অজব ন
কঙ্গরঙ্গছ, েসমক-কত ষক-জনগণ এঙ্গক সনঙ্গজঙ্গদর মুসির একমাে পথ িঙ্গল গ্রহণ কঙ্গরঙ্গছ।
িমাজতঙ্গন্ত্রর তে ও পঙ্গথর জনসপ্রয়তার িুঙ্গর্াগ গ্রহন করার জনয িমাজতন্ত্রীর িাজ গ্রহণ কঙ্গরঙ্গছ শ্রশাষক শ্রেণী ও
দালালরা, তারা িমাজতঙ্গন্ত্রর শ্রলঙ্গিল এুঁঙ্গট জাতীয় সিোিঘাতকতা ও ফযাসিিাদ চাসলঙ্গয় র্াওয়ার িযথব প্রঙ্গচিা চালাঙ্গে।
আওয়ামীলীগ ফযাসিস্টরা ছয় দফা কমবিচু ী গ্রহণ কঙ্গর, পঙ্গর স্বাধ্ীনতা আনয়ঙ্গনর নাঙ্গম শ্রদশঙ্গক কঙ্গর পরাধ্ীন। এর
পঙ্গর তাঙ্গদর আর শ্রকান কমবিচু ী শ্রনই।
িমাজতঙ্গন্ত্রর জনসপ্রয়তা এিং সনঙ্গজঙ্গদর কমবিূচীহীনতার কারঙ্গণ তারা িমাজতঙ্গন্ত্রর িুসল আওঙ্গে জনগণঙ্গক প্রতাসরত
করা এিং সনঙ্গজঙ্গদরঙ্গক র্টসকঙ্গয় রাখার িযথব প্রঙ্গচিা চালাঙ্গে।
তারা জাতীয় সিোিঘাতকতা ও ফযাসিিাদ অথবাৎ মুসজিিাঙ্গদর মাধ্যঙ্গম তথাকসথত িমাজতন্ত্র কাঙ্গয়ঙ্গমর কথা িলঙ্গছ।
“মাকব ি র্সদ মাকব িিাদ প্রসতষ্ঠা করঙ্গত পাঙ্গরন, শ্রলসনন র্সদ শ্রলসননিাদ প্রসতষ্ঠা করঙ্গত পাঙ্গরন, মাওঙ্গিতু ে র্সদ
মাওিাদঙ্গক প্রসতষ্ঠা করঙ্গত পাঙ্গরন, তঙ্গি শ্রকন মুসজিিাদঙ্গক প্রসতষ্ঠা করা র্াঙ্গিনা এিং এর মাধ্যঙ্গম িমাজতন্ত্র কাঙ্গয়ম
করা র্াঙ্গিনা।”—আওয়ামী লীগ ফযাসিস্টরা এ ধ্রঙ্গনর উদ্ভট র্ুসি শ্রপশ কঙ্গর।
এভাঙ্গি মুসজিিাদীরা িমাজতঙ্গন্ত্রর জনসপ্রয়তার িুঙ্গর্াগ গ্রহণ কঙ্গর িমাজতন্ত্র কাঙ্গয়ঙ্গমর নাঙ্গম িসতযকার িমাজতন্ত্র
প্রসতষ্ঠার প্রসিয়াঙ্গক শ্রেসকঙ্গয় রাখার অপঙ্গচিা চালাঙ্গে।
মসনসিং-ঙ্গমাজাফফর িংঙ্গশাধ্নিাদীরা মুসজিিাদী িমাজতঙ্গন্ত্রর ভাওতার সিরুঙ্গধে  িংগ্রাম ও তার মুঙ্গখাশ উঙ্গন্মাচন
করার পসরিঙ্গতব এর িাঙ্গথ একাত্মতা শ্রঘাষণা করঙ্গছ।
হক-ঙ্গতায়াহা, মসতন-আলাউসিন, শ্রদঙ্গিন-িািার, কাজী-রঙ্গণা িুদীঘব সদন েু ঙ্গদ িুঙ্গজবায়া িামিিাদী িমাজতন্ত্রী মাওলানা
ভািানীর ইিলাসমক িমাজতঙ্গন্ত্রর মুঙ্গখাশ উঙ্গন্মাচন করার পসরিঙ্গতব তার শ্রলজুে িতসি কঙ্গরঙ্গছ। তাঙ্গদর শ্রকউ শ্রকউ
মুসজিিাঙ্গদর িাঙ্গথও একাত্মতা শ্রঘাষণা করঙ্গছ।
রিগ্রুপ মাকব িিাদ-ঙ্গলসননিাদঙ্গক তাসেক সভসি সহঙ্গিঙ্গি গ্রহণ না কঙ্গরই বিজ্ঞাসনক িমাজতঙ্গন্ত্রর কথা িঙ্গল জনগণঙ্গক
ভাওতা সদঙ্গে।
এভাঙ্গি তারা আওয়ামী লীগ ফযাসিস্টঙ্গদর জনসপ্রয়হীনতা এিং িমাজতঙ্গন্ত্রর জনসপ্রয়তার িুঙ্গর্াগ গ্রহণ কঙ্গর বিজ্ঞাসনক
িমাজতন্ত্র কাঙ্গয়ঙ্গমর কথা িঙ্গল েমতা দখল করা এিং িসতযকার বিজ্ঞাসনক িমাজতন্ত্র প্রসতষ্ঠার প্রসিয়াঙ্গক শ্রেসকঙ্গয়
রাখার প্রঙ্গচিা চালাঙ্গে।
১৯৫৭ িাঙ্গল মঙ্গকাঙ্গত অনুসষ্ঠত সিসভন্ন শ্রদঙ্গশর কসমউসনস্ট পার্টবর প্রসতসনসধ্ঙ্গদর িঙ্গেলন, ১৯৬০ িাঙ্গল মঙ্গকাঙ্গত
অনুসষ্ঠত ৮০ পার্টবর প্রসতসনসধ্ঙ্গদর িঙ্গেলঙ্গন গতহীত শ্রঘাষণাপঙ্গে এ ধ্রঙ্গণর িমাজতন্ত্রীঙ্গদর সিরুঙ্গধে  আঙ্গপাষহীন িংগ্রাম
পসরচালনার আহিান রঙ্গয়ঙ্গছ।

পতষ্ঠা ৬
আধ্ুসনক িংঙ্গশাধ্নিাদী এিং অনযানয িংঙ্গশাধ্নিাদীরা এ িকল তথাকসথত িুঙ্গজবায়া প্রসতসিয়াশীল এিং িাম্রাজযিাঙ্গদর
দালাল িমাজতন্ত্রীঙ্গদর সিরুঙ্গধে  কঙ্গোর িংগ্রাম না কঙ্গর তাঙ্গদর রো করঙ্গছ ও তাঙ্গদর শ্রলজুেিতসি করঙ্গছ এিং শ্রদশীয়
ও আিজব াসতক কসমউসনস্ট আঙ্গদালঙ্গনর িাঙ্গথ সিোিঘাসতকতা করঙ্গছ।
এ িকল তথাকসথত িমাজতন্ত্রীঙ্গদর তেগত সভসি হঙ্গে জনগণঙ্গক প্রতারণা করা, িমাজতঙ্গন্ত্রর শ্রলঙ্গিঙ্গলর আোঙ্গল
শ্রদশীয় ও আিজব াসতক শ্রশাষকঙ্গদর শ্রশাষণ ও লুন্ঠন নযায়িেত করা, তা র্টসকঙ্গয় রাখা এিং িমাজতঙ্গন্ত্রর তে িম্পঙ্গকব
জনগঙ্গণর মাঙ্গে সিভ্রাসি িতসি করা, জনগঙ্গণর সনকট তা অসপ্রয় কঙ্গর শ্রতালা, শ্রদশীয় কসমউসনস্ট আঙ্গদালনঙ্গক েসতগ্রস্ত
করা।

৪। িামাসজক স্তর ও সিপ্লি
মাকব িিাদ সশো শ্রদয় িমাজ তার সিকাঙ্গশর সনজস্ব সনয়ম অনুর্ায়ী অগ্রির হয়। িমাজ আসদ িামযিাদী িমাজ
শ্রথঙ্গক দাি িমাঙ্গজ, দাি িমাজ শ্রথঙ্গক িামিিাদী িমাঙ্গজ, িামিিাদী িমাজ শ্রথঙ্গক পুসুঁ জিাদী িমাঙ্গজ, পুসুঁ জিাদী িমাজ
শ্রথঙ্গক িমাজতাসন্ত্রক িমাঙ্গজ, িমাজতাসন্ত্রক িমাজ শ্রথঙ্গক কসমউসনস্ট িমাঙ্গজ, কসমউসনস্ট িমাজ প্রসতসনয়ত
কসমউসনজঙ্গমর উচ্চতর স্তঙ্গর সিকাশ লাভ কঙ্গর।
িামাসজক সিকাঙ্গশর এই সনয়ম অনুর্ায়ী িামাসজক সিপ্লিও িংগঠিত হয়।
পূিিব াংলার িমাজ িামাসজক সিকাঙ্গশর শ্রর্ স্তর রঙ্গয়ঙ্গছ শ্রি অনুর্ায়ী সিপ্লি পসরচাসলত হঙ্গি ইহা মানুঙ্গষর ইোর
িাইঙ্গর িস্তুগত সনয়ম।
পূিিব াংলায় ভারতীয় িম্প্রিারণিাদীঙ্গদর উপসনঙ্গিসশক শ্রশাষণ, শ্রিাসভঙ্গয়ট িামাসজক িাম্রাজযিাদী শ্রশাষণ, মাসকব ঙ্গনর
শ্রনতত ঙ্গত্ব িাম্রাজযিাদী শ্রদশিমুঙ্গহর ও তাঙ্গদর দালালঙ্গদর শ্রশাষণ এিং িামিিাদীঙ্গদর অিসশিাংঙ্গশর শ্রশাষণ িতব মান।
এ কারঙ্গণ পূিিব াংলা হঙ্গে উপসনঙ্গিসশক-আধ্া িামিিাদী শ্রদশ অথবাৎ পূিিব াংলার জাতীয় গণতাসন্ত্রক সিপ্লি অিমাপ্ত
রঙ্গয় শ্রগঙ্গছ।
পূিিব াংলার িামাজঙ্গক পুসুঁ জিাদী িামাসজক স্তঙ্গর শ্রপ ছুঁ াঙ্গত হঙ্গল জাতীয় সিপ্লঙ্গির মাধ্যঙ্গম ভারতীয় িম্প্রিারণিাদ,
শ্রিাসভঙ্গয়ত িামাসজক িাম্রাজযিাদ, মাসকব ঙ্গনর শ্রনতত ঙ্গত্ব িাম্রাজযিাদ ও তাঙ্গদর দালালঙ্গদর এিং গণতাসন্ত্রক সিপ্লঙ্গির মাধ্যঙ্গম
িামিিাদঙ্গক উৎখাত করঙ্গত হঙ্গি। অথবাৎ অিমাপ্ত জাতীয় গণতাসন্ত্রক সিপ্লিঙ্গক িম্পন্ন করঙ্গত হঙ্গি।
এ কারঙ্গণ পূিিব াংলার িমাঙ্গজর িতব মান উপসনঙ্গিসশক–আধ্া িামিিাদী স্তঙ্গরর িাঙ্গথ িামঞ্জিযপূণব সিপ্লি হঙ্গে জাতীয়
গণতাসন্ত্রক সিপ্লি।
এ জাতীয় গণতাসন্ত্রক সিপ্লঙ্গির ফঙ্গল বিঙ্গদসশক শ্রশাষঙ্গণর অিিান অথবাৎ পূিিব াংলার িাজাঙ্গর বিঙ্গদসশক প্রসতিসিতার
অিিান এিং িামিিাঙ্গদর অিিাঙ্গনর মাধ্যঙ্গম িুঙ্গজবায়া সিকাঙ্গশর শতব িতসি হঙ্গি।
এ কারঙ্গণ জাতীয় গণতাসিক সিপ্লি হঙ্গলা িুঙ্গজবায়া গণতাসন্ত্রক সিপ্লি র্ার লেয হঙ্গলা পুসুঁ জিাদ সিকাঙ্গশ র শতব িতসি
করা অথবাৎ িমাজঙ্গক পুসুঁ জিাদী িমাঙ্গজর স্তঙ্গর উন্নীত করা। এ পুসুঁ জিাদী িমাঙ্গজর প্রধ্ান িি হঙ্গে িুঙ্গজবায়া শ্রেণীর

পতষ্ঠা ৭
িাঙ্গথ েসমক শ্রেণীর িি (জাতীয় গণতাসিক সিপ্লঙ্গির মাধ্যঙ্গম আিজব াসতক শ্রশাষকঙ্গদর িাঙ্গথ জাতীয় িি এিং শ্রদশীয়
িামিিাঙ্গদর িাঙ্গথ কত ষঙ্গকর িি িমাধ্ান হয়, ফঙ্গল শ্রদঙ্গশ িুঙ্গজবায়া শ্রেণীর িাঙ্গথ েসমক শ্রেণীর িি প্রধ্ান হয়।)
এ পুসুঁ জিাদী িামাসজক স্তঙ্গরর িাঙ্গথ িামঞ্জিযপূণব হঙ্গে িমাজতাসন্ত্রক সিপ্লি।
এ কারঙ্গণ জাতীয় গণতাসন্ত্রক সিপ্লি িম্পন্ন কঙ্গরই িমাজতাসন্ত্রক সিপ্লি (পুসুঁ জিাদঙ্গক উৎখাত করার সিপ্লি) িূচনা
ও পসরচালনা করা র্ায়।
িভাপসত মাও িঙ্গলঙ্গছন, “গণতাসন্ত্রক সিপ্লি ও িমাজতাসিক সিপ্লি এটা হঙ্গলা দুর্ট সভন্ন প্রকত সতর সিপ্লিী প্রসিয়া,
শুধ্মু াে প্রথম সিপ্লিী প্রসিয়াঙ্গক শ্রশষ কঙ্গরই সিতীয়টাঙ্গক িম্পন্ন করা িম্ভি’’। [৫]
অথবাৎ জাতীয় গণতাসন্ত্রক সিপ্লি িম্পন্ন কঙ্গরই িমাজতাসন্ত্রক সিপ্লি পসরচালনা ও িম্পন্ন করা র্ায়। একর্ট
দালাঙ্গনর একতলা পার হঙ্গয় শ্রদাতলায় উো র্ায়।
পূিিব াংলার ছয় পাহাঙ্গের দালাল িুঙ্গজবায়ারা মুসজিিাঙ্গদর মাধ্যঙ্গম িমাজতন্ত্র কাঙ্গয়ঙ্গমর কথা িলঙ্গছ। এর প্রকত ত
তাৎপর্ব সক?
পূিব িাংলায় ভারতীয় িম্প্রিারণিাদীঙ্গদর উপসনঙ্গিসশক শ্রশাষণ, শ্রিাসভঙ্গয়ত িামাসজক িাম্রাজযিাদী ও িাম্রাজযিাদী
শ্রশাষণ এিং আভযিরীণ িামিিাদী শ্রশাষণ িতব মান।
এগুঙ্গলা উৎখাত না কঙ্গর িমাজতঙ্গন্ত্রর কথা িঙ্গল ছয় পাহাঙ্গের দালালরা প্রকত তপঙ্গে পূিব িাংলার পরাধ্ীনতা এিং
িামিিাদী চসরেঙ্গক র্টসকঙ্গয় রাখঙ্গছ, ছয় পাহাঙ্গের দালালী করঙ্গছ।
রিগ্রুপ বিজ্ঞাসনক িমাজতন্ত্র কাঙ্গয়ঙ্গমর কথা িলঙ্গছ।
তারা পূিিব াংলার অিমাপ্ত জাতীয় গণতাসন্ত্রক সিপ্লি িম্পন্ন করার পসরিঙ্গতব বিজ্ঞাসনক িমাজতঙ্গন্ত্রর কথা িঙ্গল
মুসজিিাদীঙ্গদর উৎখাত কঙ্গর েমতা দখল করঙ্গত চাঙ্গে এিং মাসকব ঙ্গনর শ্রনতত ঙ্গত্ব িাম্রাজযিাঙ্গদর উপসনঙ্গিশ স্থাপন,
ভারঙ্গতর মাসকব ন িমথবক অংঙ্গশর শ্রশাষণ র্টসকঙ্গয় রাখা এিং পূিিব াংলার িামিিাদীঙ্গদর শ্রশাষণ িজায় রাখঙ্গত চাঙ্গে।
জাতীয় গণতাসন্ত্রক সিপ্লি িম্পন্ন না কঙ্গর িমাজতাসন্ত্রক সিপ্লি করার কথা ট্রটসকিাদী সিচু যসত। ট্রটসকিাদীরা িতব মান
র্ুঙ্গগ মাসকব ঙ্গনর শ্রনতত ঙ্গত্ব িাম্রাজযিাদ কততব ক পসরচাসলত। কাঙ্গজই পূিিব াংলার জাতীয় গণতাসন্ত্রক সিপ্লি িম্পন্ন না কঙ্গর
িমাজতঙ্গন্ত্রর কথা িঙ্গল রি গ্রুপ প্রমান করঙ্গছ তারা ট্রটসকিাদী এিং মাসকব ঙ্গনর শ্রনতত ঙ্গত্ব িাম্রাজযিাদীঙ্গদর িারা
পসরচাসলত।
পূিিব াংলা ভারঙ্গতর উপসনঙ্গিশ। এখাঙ্গন ভারতীয় িম্প্রিারণিাদ, শ্রিাসভঙ্গয়ত িামাসজক িাম্রাজযিাদ এিং মাসকব ঙ্গনর
শ্রনতত ঙ্গত্ব িাম্রাজযিাঙ্গদর শ্রশাষণ িতব মান। ভারতীয় িম্প্রিারণিাদ ও তার দালালঙ্গদর উৎখাত করা, একইিাঙ্গথ শ্রিাসভঙ্গয়ত
িামাসজক িাম্রাজযিাদ এিং মাসকব ঙ্গনর শ্রনতত ঙ্গত্ব িাম্রাজযিাদ ও তাঙ্গদর দালালঙ্গদর উৎখাত কঙ্গর পূিব িাংলাঙ্গক স্বাধ্ীন
করার িংগ্রাম অথবাৎ জাতীয় িংগ্রাম িতব মাঙ্গন পূিিব াংলার প্রধ্ান িংগ্রাম। অথবাৎ পূিব িাংলার অিমাপ্ত জাতীয়
গণতাসন্ত্রক সিপ্লঙ্গির জাতীয় ও গণতাসন্ত্রক এই দুই সদঙ্গকর মঙ্গধ্য প্রধ্ান সদক হঙ্গে জাতীয় সিপ্লি।

পতষ্ঠা ৮
পূিিব াংলার েসমক-কত ষক-েু ঙ্গদ িুঙ্গজবায়া জনগণ শ্রদশঙ্গপ্রসমক িুঙ্গজবায়া ও শ্রদশঙ্গপ্রসমক িামিিাদীঙ্গদর িাঙ্গথ ঐকযিধে  হঙ্গয়
জাতীয় িংগ্রাম করঙ্গছ। ফঙ্গল কত ষঙ্গকর িাঙ্গথ শ্রদশঙ্গপ্রসমক িামিিাদীঙ্গদর এিং েসমঙ্গকর িাঙ্গথ শ্রদশঙ্গপ্রসমক িুঙ্গজবায়াঙ্গদর
শ্রেণী িংগ্রাম শ্রগ ণ হঙ্গয়ঙ্গছ, এ িকল শ্রেণীিমূঙ্গহর মঙ্গধ্য ঐকয প্রাধ্ানয শ্রপঙ্গয়ঙ্গছ (পাক-িামসরক ফযাসিস্ট সিঙ্গরাধ্ী
জাতীয় মুসি িংগ্রাঙ্গমর িময় পূিিব াংলার সিসভন্ন শ্রদশঙ্গপ্রসমক শ্রেণী ও স্তরিমূঙ্গহর মঙ্গধ্য শ্রর্রূপ ঐকয প্রাধ্ানয শ্রপঙ্গয়সছল)।
কাঙ্গজই শ্রেণী িংগ্রাঙ্গমর কথা িঙ্গল রি গ্রুপ প্রকত ত পঙ্গে পূিিব াংলার জাতীয় িংগ্রামঙ্গক সিঙ্গরাসধ্তা করঙ্গছ, জনগঙ্গণর
দতসি ভারতীয় িম্প্রিারণিাদ, িামাসজক িাম্রাজযিাদ ও িাম্রাজযিাদ শ্রথঙ্গক িসরঙ্গয় রাখার প্রঙ্গচিা চালাঙ্গে, এঙ্গদর
সিরুঙ্গধে  িংগ্রামরত পূিব িাংলার িমগ্র জাসতর ঐকযঙ্গক ধ্বংি করার প্রঙ্গচিা চালাঙ্গে।
এভাঙ্গি রি গ্রুপ শ্রেণী িংগ্রাঙ্গমর নাঙ্গম ভারতীয় িম্প্রিারণিাদ, শ্রিাসভঙ্গয়ত িামাসজক িাম্রাজযিাদ, মাসকব ঙ্গনর শ্রনতত ঙ্গত্ব
িাম্রাজযিাদঙ্গক র্টসকঙ্গয় রাখা অথবাৎ পূিিব াংলাঙ্গক পরাধ্ীন রাখার িযথব প্রঙ্গচিা চালাঙ্গে।
মসনসিং-ঙ্গমাজাফফর আধ্ুসনক িংঙ্গশাধ্নিাদীরা এিং তাঙ্গদর প্রভু শ্রিাসভঙ্গয়ত িামাসজক িাম্রাজযিাদীরা মুসজিিাঙ্গদর
মাধ্যঙ্গম িমাজতন্ত্রঙ্গক িমথবন করঙ্গছ।
অথবাৎ পূিিব াংলার িুঙ্গজবায়া গণতাসন্ত্রক সিপ্লি িম্পন্ন হঙ্গয়ঙ্গছ এ কথা তারা স্বীকার করঙ্গছ।
এর অথব হঙ্গে পূিিব াংলায় ভারতীয় িম্প্রিারণিাঙ্গদর উপসনঙ্গিসশক শ্রশাষণ শ্রনই, শ্রিাসভঙ্গয়ত িামাসজক িাম্রাজযিাদী
শ্রশাষণ এিং মাসকব ঙ্গনর শ্রনতত ঙ্গত্ব িাম্রাজযিাদী শ্রশাষণ শ্রনই এিং অভযিঙ্গর িামিিাদী শ্রশাষণ শ্রনই।
ইহা প্রমাণ কঙ্গর তারা বিঙ্গদসশক শ্রশাষক এিং তাঙ্গদর শ্রদশীয় দালাল ও িামিিাদীঙ্গদর দালালী করঙ্গছ। তারা জাতীয়
সিোিঘাতক এিং িামিিাঙ্গদর তসল্পিাহক।
এ কারঙ্গণ তারা আওয়ামী লীঙ্গগর দালাল। জনগণ িঠিকভাঙ্গিই তাঙ্গদরঙ্গক সি’’ র্টম িঙ্গল আখযাসয়ত কঙ্গর।
কাজী-রঙ্গনা এিং শ্রদঙ্গিন-িািার িমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, জাতীয়তািাদ ও ধ্মব সনরঙ্গপেতা অথবাৎ মুসজিিাঙ্গদর িাঙ্গথ
অথবাৎ জাতীয় সিোিঘাতকতা ও ফযাসিিাঙ্গদর িাঙ্গথ একাত্মতা শ্রঘাষণা কঙ্গর জাতীয় গণতাসিক সিপ্লি িম্পন্ন
হওয়ার তেঙ্গকই শ্রমঙ্গন সনঙ্গয়ঙ্গছ (র্সদও িতব মাঙ্গন তারা জাতীয় গণতাসন্ত্রক সিপ্লি িম্পন্ন না হওয়ার কথা িলঙ্গছ)।

৫। জাতীয় গণতাসন্ত্রক সিপ্লি এিং িমাজতাসন্ত্রক সিপ্লঙ্গির িংগ্রাঙ্গমর পধে সত
জাতীয় গণতাসন্ত্রক সিপ্লি ও িমাজতাসন্ত্রক সিপ্লি শাসিপূণব উপাঙ্গয় না িলপ্রঙ্গয়াঙ্গগর মাধ্যঙ্গম হঙ্গি এ সনঙ্গয় মাকব িিাঙ্গদর
আসিভব াঙ্গির িময় শ্রথঙ্গকই িুসিধ্ািাদী, িংঙ্গশাধ্নিাদী িাম্রাজযিাঙ্গদর তাঙ্গিদারঙ্গদর িাঙ্গথ িিবহারা সিপ্লিীঙ্গদর জীিনমরণ িংগ্রাম চলঙ্গছ।
িাম্রাজযিাঙ্গদর দালাল িুঙ্গজবায়ারা জাতীয় গণতাসন্ত্রক সিপ্লি িাম্রাজযিাঙ্গদর িাঙ্গথ আঙ্গপাষ কঙ্গর শাসিপূণভব াঙ্গি পসরচালনার
কথা িঙ্গল।

পতষ্ঠা ৯
পাক ভারঙ্গতর িুঙ্গজবায়ারা িতর্টশ উপসনঙ্গিশিাদীঙ্গদর িাঙ্গথ আঙ্গপাষ কঙ্গর অসহংি পঙ্গথ শ্রদশ স্বাধ্ীন করার (প্রকত তপঙ্গে
নতু ন কঙ্গর পরাধ্ীন করার) কথা িঙ্গল।
এর পসরণসত হয় স্বাধ্ীনতার পসরিঙ্গতব নতু ন কঙ্গর পরাধ্ীনতা, উপসনঙ্গিঙ্গশর পসরিঙ্গতব পাক-ভারত হয় নয়া উপসনঙ্গিশ
িা আধ্া উপসনঙ্গিশ।
িংঙ্গশাধ্নিাদীরা শাসিপূণব উপাঙ্গয় পালবাঙ্গমঙ্গের মাধ্যঙ্গম জাতীয় গণতাসন্ত্রক ও িমাজতাসন্ত্রক সিপ্লি পসরচালনার কথা
িঙ্গল।
পোিঙ্গর মাকব িিাদীরা িঙ্গল জাতীয় গণতাসন্ত্রক সিপ্লি িা িমাজতাসন্ত্রক সিপ্লি িলপ্রঙ্গয়াঙ্গগর মাধ্যঙ্গম ছাো িম্ভি নয়।
িভাপসত মাও িঙ্গলঙ্গছন, “সিপ্লি ও সিপ্লিী র্ুধে  শ্রেণী িমাঙ্গজ অিশযম্ভািী এিং তাঙ্গদর িযতীত িামাসজক সিকাঙ্গশর

দ্রুত অসতিমণ িম্পন্ন করা এিং প্রসতসিয়াশীল শািক শ্রেণীঙ্গক উৎখাত করা অিম্ভি; অতএি জনগঙ্গণর পঙ্গে
রাজননসতক েমতা দখল করা অিম্ভি।” [৬]
িংঙ্গশাধ্নিাদীরা সিপ্লিী র্ুধে ঙ্গক পসরহার কঙ্গর িুঙ্গজবায়াঙ্গদর শ্রলজুঙ্গে পসরণত হয়। মসনসিং-ঙ্গমাজাফফর িংঙ্গশাধ্নিাদীরা
ফযাসিস্ট ইয়াসহয়ার সনিবাচনী কাোঙ্গমার অধ্ীঙ্গন সনিবাচঙ্গনর কানাগসলপঙ্গথ অগ্রির হয়। এ পঙ্গথর শ্রদউসলয়াত্ব প্রমাসনত
হঙ্গল তারা অসহংি অিহঙ্গর্াঙ্গগর ভু ল পথ গ্রহণ কঙ্গর, শ্রশষ পর্বি পাক িামসরক ফযাসিস্টঙ্গদর প্রচণ্ড িামসরক হামলার
মুঙ্গখ ভারঙ্গত পলায়ন কঙ্গর।
ভারঙ্গত তারা জাতীয় সিোিঘাতক ফযাসিস্ট আওয়ামী লীঙ্গগর শ্রলজুেিতসি কঙ্গর, তারা ভারতীয় িম্প্রিারণিাদ ও
শ্রিাসভঙ্গয়ট িামাসজক িাম্রাজযিাদীঙ্গদর পদঙ্গলহী ুসুসঙ্গর পসরণত হয় এিং ভাোঙ্গট িাসহনীঙ্গত রূপািসরত হয়, পূিিব াংলাঙ্গক
তারা ভারঙ্গতর সনকট সিসকঙ্গয় শ্রদয়।
শ্রশষ পর্বি ভারতীয় িম্প্রিারণিাদঙ্গক শ্রেঙ্গক এঙ্গন পূিিব াংলাঙ্গক তার হাঙ্গত তু ঙ্গল শ্রদয়।
এভাঙ্গি শ্রিাসভঙ্গয়ট আধ্ুসনক িংঙ্গশাধ্নিাদী এিং তার দালাল মসনসিং-ঙ্গমাজাফফর িংঙ্গশাধ্নিাদীঙ্গদর শাসিপূণব উপাঙ্গয়
সিপ্লি করার তে িম্পূণব শ্রদউসলয়া িঙ্গল প্রমাসণত হয়। শাসিপূণভব াঙ্গি জাতীয় গণতাসন্ত্রক সিপ্লি দুঙ্গরর কথা জাতীয়
প্রসতসিপ্লি ঘটাঙ্গনাও পূিিব াংলার শ্রেঙ্গে িম্ভি হয়সন (অথবাৎ ভারত কততব ক শাসিপূণভব াঙ্গি পূিিব াংলা দখল িম্ভি
হয়সন)।
িতব মাঙ্গন তারা সনিবাচঙ্গন অংশ গ্রহণ কঙ্গর পালবাঙ্গমঙ্গের মাধ্যঙ্গম তথাকসথত িমাজতন্ত্র কাঙ্গয়ঙ্গমর প্রঙ্গচিা চালাঙ্গে।
আধ্ুসনক িংঙ্গশাধ্নিাদীরা পুসুঁ জিাদী ও িাম্রাজযিাদী শ্রদঙ্গশ শাসিপূণব পধে সতঙ্গত পালবাঙ্গমঙ্গে িংখযাগসরষ্ঠতা অজব ঙ্গনর মাধ্যঙ্গম
িা পালবাঙ্গমে ও িাইঙ্গরর গণিংগ্রাঙ্গমর চাঙ্গপর মাধ্যঙ্গম রাে েমতা দখল ও িমাজতন্ত্র আনয়ন িা রাঙ্গের কাোঙ্গমাগত
পসরিতব ন কঙ্গর িমাজতন্ত্র আনয়ঙ্গনর রসেন স্বপ্ন শ্রদখঙ্গছ। [৭]
প্রসতসিয়াশীল শািকঙ্গগাষ্ঠী িুধে ু নয়, তারা হাুঁটু শ্রগঙ্গে হাতঙ্গজাে কঙ্গর কখনও শাসিপূণব উপাঙ্গয় েমতা হস্তাির করঙ্গি
না।

পতষ্ঠা ১০
তাঙ্গদর িামসরক-আমলাতাসন্ত্রক রাের্ন্ত্র িারা শ্রশষ পর্বি প্রঙ্গচিা চালাঙ্গি সনঙ্গজঙ্গদর স্বাথব রোর জনয। এ উঙ্গিঙ্গশয
তারাই প্রথম িলপ্রঙ্গয়াগ করঙ্গি।
কাঙ্গজই িিবহারার আর শ্রকান পথ শ্রনই এই িামসরক আমলাতাসন্ত্রক রাের্ন্ত্রঙ্গক চূ ণ-ব সিচূ ণব করা, প্রথমতুঃ িামসরক
িাসহনীঙ্গক চূ ণ-ব সিচূ ণব কঙ্গর রাঙ্গের েমতা দখল করা িযতীত।
ইঙ্গদাঙ্গনসশয়ার কসমউসনস্ট পার্টব িুকঙ্গণরব মাধ্যঙ্গম (িুঙ্গজবায়ার মাধ্যঙ্গম) জাতীয় গণতাসন্ত্রক সিপ্লি িম্পন্ন করা এিং
শাসিপূণব উপাঙ্গয় েমতা দখঙ্গলর িংঙ্গশাধ্নিাদী পথ অনুিরন কঙ্গরসছঙ্গলা।
তার পসরণসত সহিাঙ্গি কঙ্গয়ক লে কসমউসনস্ট এিং শ্রদশঙ্গপ্রসমক সিপ্লিী প্রাণ হারায়, ইঙ্গদাঙ্গনশীয় সিপ্লঙ্গির মারাত্মক
েসত হয়।
আধ্ুসনক িংঙ্গশাধ্নিাদীরা শাসিপূণব উপাঙ্গয় িমাজতন্ত্র প্রসতষ্ঠা এিং িুঙ্গজবায়াঙ্গদর মাধ্যঙ্গম জাতীয় গণতাসন্ত্রক সিপ্লি
এমনসক িমাজতাসন্ত্রক সিপ্লি পসরচালনা করার কথা িঙ্গল িিবহারা শ্রেণী ও জনগঙ্গণ র িাঙ্গথ সিোিঘাতকতা করঙ্গছ,
িিবহারা শ্রেণীঙ্গক অপ্রস্তুত রাখঙ্গছ, িুঙ্গজবায়াঙ্গদর র্টসকঙ্গয় রাখঙ্গছ। আধ্ুসনক িংঙ্গশাধ্নিাদীরা প্রকত তপঙ্গে িুঙ্গজবায়াঙ্গদর
দালালী করঙ্গছ।
রি গ্রুপ বিজ্ঞাসনক িমাজতন্ত্র, শ্রেণী িংগ্রাম ও িামাসজক সিপ্লঙ্গির কথা িলঙ্গছ সকন্তু পালবাঙ্গমোরী সনিবাচঙ্গনর কানা
গসল পঙ্গথ অগ্রির হঙ্গে। এরা িশস্ত্র িংগ্রামঙ্গক অস্বীকার করঙ্গছ।
কাজী-রঙ্গনা, অমলঙ্গিন, শ্রদঙ্গিন-িািাররা িশস্ত্র িংগ্রামঙ্গক সিঙ্গরাসধ্তা করঙ্গছ, মাওলানা ভািানীর শ্রনতত ঙ্গত্ব সনিবাচঙ্গন
অংশ গ্রহঙ্গণর কথা িলঙ্গছ, সনয়মতাসন্ত্রক িংগ্রাম করার দািখত সদঙ্গয় প্রকত তপঙ্গে আওয়ামী লীগ ফযাসিস্টঙ্গদর
শ্রজায়ালিধে  হঙ্গয়ঙ্গছ।
এ িকল িংঙ্গশাধ্নিাদী ও সিোিঘাতকঙ্গদর পথ িজব ন কঙ্গর পূিিব াংলার অিমাপ্ত জাতীয় গণতাসন্ত্রক সিপ্লি িশস্ত্র
িংগ্রাঙ্গমর মাধ্যঙ্গম িম্পন্ন করঙ্গত হঙ্গি।
জাতীয় গণতাসন্ত্রক সিপ্লঙ্গির এই মহান িশস্ত্র িংগ্রাম গণর্ুঙ্গধে র রণনীসত ও রণঙ্গক শল অনুর্ায়ী পসরচালনা করঙ্গত
হঙ্গি, গ্রাম দখল কঙ্গর শহর শ্রঘরাও করঙ্গত হঙ্গি, শ্রশষ পর্বি শহর দখল কঙ্গর িমগ্র পূিিব াংলা মুি করঙ্গত হঙ্গি।
পূিিব াংলার জাতীয় গণতাসন্ত্রক সিপ্লি িিবহারা শ্রেণীর শ্রনতত ঙ্গত্ব পসরচাসলত হঙ্গলই শাসিপূণব উপাঙ্গয় িমাজতঙ্গন্ত্রর উিরঙ্গণর
িম্ভািনার িতসি হঙ্গি।
জাতীয় গণতাসন্ত্রক সিপ্লি িিবহারা শ্রেণীর শ্রনতত ঙ্গত্ব িম্পন্ন হওয়ার অথব হঙ্গে িিবহারা শ্রেণী িশস্ত্র িংগ্রাঙ্গমর মাধ্যঙ্গম
সনজস্ব িশস্ত্র িাসহনী গঙ্গে তু ঙ্গলঙ্গছ, রাের্ঙ্গন্ত্রর মাসলকানা প্রধ্ানতুঃ িিবহারা শ্রেণী অজব ন কঙ্গরঙ্গছ। শসির ভারিাময
িিবহারার পঙ্গে এঙ্গিঙ্গছ, ফঙ্গল িুঙ্গজবায়ারা িাধ্য হঙ্গি িিবহারা শ্রেণীর িমাজতাসন্ত্রক সিপ্লঙ্গির কমবিূচী শ্রমঙ্গন সনঙ্গত।
কাঙ্গজই জাতীয় গণতাসন্ত্রক সিপ্লঙ্গি িিবহারা শ্রেণীর শ্রনতত ঙ্গত্ব অজব ন করা অিযাহতভাঙ্গি শাসিপূণব উপাঙ্গয় িমাজতাসন্ত্রক
সিপ্লি পসরচালনার জনয অপসরহার্ব।
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চীন, উির শ্রকাসরয়া, উির সভঙ্গয়তনাঙ্গম জাতীয় গণতাসন্ত্রক সিপ্লি িিবহারা শ্রেণীর শ্রনতত ঙ্গত্ব পসরচাসলত হওয়ায়
িমাজতাসন্ত্রক সিপ্লি আভযিরীণ িুঙ্গজবায়াঙ্গদর িাঙ্গথ িশস্ত্র িংগ্রাম িযসতঙ্গরঙ্গকই শাসিপূণব উপাঙ্গয় পসরচালনা িম্ভি হয়
(শ্রকাসরয়া িাইঙ্গরর িাম্রাজযিাদী হামলার শ্রমাকাঙ্গিলা কঙ্গর, সভঙ্গয়তনাম এখনও হামলার শ্রমাকাঙ্গিলা করঙ্গছ।)

৬। শ্রেণী িংগ্রাম, বিজ্ঞাসনক িমাজতন্ত্র ও িিবহারার একনায়কত্ব
মাকব িিাঙ্গদর জন্মলগ্ন শ্রথঙ্গকই িিবহারার একনায়কত্ব প্রসতষ্ঠা ও তা র্টসকঙ্গয় রাখার প্রশ্ন সনঙ্গয় মাকব িিাদীঙ্গদর িাঙ্গথ
িংঙ্গশাধ্নিাদী, িুসিধ্ািাদী ও িুঙ্গজবায়াঙ্গদর জীিন মরণ িংগ্রাম চঙ্গল। িিবহারার একনায়কঙ্গত্বর প্রশ্ন সনঙ্গয় পূিিব াংলার
মাকব িিাদী-ঙ্গলসননিাদীঙ্গদর িাঙ্গথ িংঙ্গশাধ্নিাদী, িুসিধ্ািাদী, শ্রদশীয় ও আিজব াসতক শত্রুঙ্গদর দালালঙ্গদর প্রচণ্ড িংগ্রাম
চলঙ্গছ।
রিগ্রুপ শ্রেণী িংগ্রাম ও িামাসজক সিপ্লঙ্গির মাধ্যঙ্গম িমাজতন্ত্র কাঙ্গয়ঙ্গমর কথা িলঙ্গছ। সকন্তু তারা িিবহারার
একনায়কঙ্গত্বর কথা িলঙ্গছ না।
মুসজিিাদীরা িমাজতন্ত্র কাঙ্গয়ম হঙ্গয়ঙ্গছ িঙ্গল দািী করঙ্গছ, সকন্তু িিবহারার একনায়কঙ্গত্বর কথা িলঙ্গছ না।
মসনসিং-ঙ্গমাজাফফর িংঙ্গশাধ্নিাদী, কাজী-রঙ্গনা-অমলঙ্গিন, শ্রদঙ্গিন-িািার িংঙ্গশাধ্নিাদীরা িিবহারা একনায়কত্বঙ্গক
িাদ সদঙ্গয় িমাজতঙ্গন্ত্রর কথা িলঙ্গছ।
মাওলানা ভািানীও িিবহারা একনায়কঙ্গত্বর কথা িলঙ্গছ না।
শ্রিাসভঙ্গয়ত আধ্ুসনক িংঙ্গশাধ্নিাদীঙ্গদর শ্রনতত ঙ্গত্ব সিঙ্গের আধ্ুসনক িংঙ্গশাধ্নিাদীরা িিবহারার একনায়কত্বঙ্গক সিিজব ন
সদঙ্গয়ঙ্গছ।
এ িকল তথাকসথত িমাজতন্ত্রীরা র্তই শ্রেণী িংগ্রাম, িামাসজক সিপ্লি ও িমাজতঙ্গন্ত্রর গলািাসজ করুক না শ্রকন
এঙ্গদর িমাজতন্ত্র হঙ্গে প্রসতসিয়াশীলঙ্গদর একনায়কত্ব প্রসতষ্ঠা ও র্টসকঙ্গয় রাখা।
এর কারণ রাে হঙ্গে এক শ্রেণী কততব ক অনয শ্রেণীঙ্গক দাসিঙ্গয় রাখার র্ন্ত্র মাে। এক শ্রেণী অনয শ্রেণীর উপর এর
মাধ্যঙ্গম একনায়কত্ব চালায়। কাঙ্গজই এ রাে িিবহারার একনায়ত্ব না হঙ্গল অিশযই িুঙ্গজবায়া িা প্রসতসিয়াশীলঙ্গদর
একনায়কত্বমূলক হঙ্গি।
এ কারঙ্গণই শ্রলসনন িঙ্গলঙ্গছন, “এটা প্রায়ই িলা এিং শ্রলখা হয় শ্রর্ মাকব ঙ্গির তঙ্গের িারিস্তু হঙ্গলা শ্রেণী িংগ্রাম, এটা

িতয নয়। এ সমথযা শ্রথঙ্গক প্রায়ই শ্রিসরঙ্গয় আঙ্গি মাকব িিাঙ্গদর িুসিধ্ািাদী সিকত সত, এঙ্গক সমথযা কঙ্গর িুঙ্গজবায়াঙ্গদর সনকট
গ্রহণীয় কঙ্গর শ্রতালা। কারণ শ্রেণী িংগ্রাঙ্গমর তে মাকব ি কততব ক িতি নয়। মাকব ঙ্গির পূঙ্গিব িুঙ্গজবায়ারাই ইহা িতসি
কঙ্গরঙ্গছ। িাধ্ারণভাঙ্গি ইহা িুঙ্গজবায়াঙ্গদর সনকট গ্রহণীয়। র্ারা শুধ্ু শ্রেণী িংগ্রামঙ্গক স্বীকার কঙ্গর তারা এখনও
মাকব িিাদী হয়সন। তারা এখনও িুঙ্গজবায়া সচিা এিং িুঙ্গজবায়া রাজনীসতর আওতায় রঙ্গয় শ্রগঙ্গছ। মাকব িিাদঙ্গক শ্রেণী
িংগ্রাঙ্গমর তঙ্গে িীমািধে  রাখার অথব হল মাকব িিাদঙ্গক খিব করা, িুঙ্গজবায়াঙ্গদর সনকট গ্রহণীয় এরূপ সিষঙ্গয় রূপািসরত
করা। শ্রকিলমাে শ্রি-ই একজন মাকব িিাদী শ্রর্, শ্রেণী িংগ্রাঙ্গমর স্বীকত সতঙ্গক িিবহারা শ্রেণীর একনায়কঙ্গত্বর স্বীকত সতঙ্গত
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প্রিাসরত কঙ্গর। এটাই হঙ্গে মাকব িিাদী এিং িাধ্ারণ েু ঙ্গদ িুঙ্গজবায়া (িে িুঙ্গজবায়াও)-ঙ্গদর মধ্যকার িিচাইঙ্গত
গুরত্বু পূণব পাথবকয।” [৮]
মাকব ি সনঙ্গজই িঙ্গলঙ্গছন, “আধ্ুসনক িমাঙ্গজ শ্রেণীর িা তাঙ্গদর মধ্যকার িংগ্রাঙ্গমর অসস্তত্ব আসিষ্কাঙ্গরর জনয আমার

শ্রকান কত সতত্ব পাপয নয়। আমার িহু পূঙ্গিইব িুঙ্গজবায়া ঐসতহাসিকরা শ্রেণী িমূঙ্গহর িংগ্রাঙ্গমর ইসতহাঙ্গির সিকাশ িম্পঙ্গকব
িণবনা কঙ্গরঙ্গছ, িুঙ্গজবায়া অথবনীসতসিদরা শ্রেণীিমুঙ্গহর অথবননসতক সিঙ্গলষণ সদঙ্গয়ঙ্গছ। আমার নতু ন অিদান হঙ্গে শ্রর্
আসম প্রমাণ কঙ্গরসছুঃ ১) শ্রেণী িমূঙ্গহর অসস্তত্ব উৎপাদঙ্গনর সিকাঙ্গশর সিঙ্গশষ ঐসতহাসিক স্তঙ্গরর িাঙ্গথ জসেত। ২)
শ্রেণী িংগ্রাঙ্গমর অসনিার্ব গসত হঙ্গি িিবহারার একনায়কঙ্গত্ব। ৩) এই একনায়কত্ব হঙ্গে িকল শ্রেণীঙ্গক সিলুপ্ত করার
এিং শ্রেণীহীন িমাঙ্গজ প্রঙ্গিশ করার উিরণ মাে।” [৯]
কাঙ্গজই শ্রেণী িংগ্রাঙ্গমর কথা িলঙ্গলই মাকব িিাদী হওয়া র্ায় না। শ্রেণী িংগ্রাঙ্গমর স্বীকত সতঙ্গক িিবহারা শ্রেণীর
একনায়কঙ্গত্বর স্বীকত সতঙ্গত প্রিাসরত করঙ্গত হঙ্গি।
িিবহারা শ্রেণীর একনায়কঙ্গত্বর মতিাদ কাল্পসনক এিং িুঙ্গজবায়া ও প্রসতসিয়াশীল িমাজতঙ্গন্ত্রর িাঙ্গথ বিজ্ঞাসনক
িমাজতঙ্গন্ত্রর শ্রম সলক পাথবকয শ্ররখা টানঙ্গছ।
কাঙ্গজই রি গ্রুপ শ্রেণী িংগ্রাম, বিজ্ঞাসনক িমাজতঙ্গন্ত্রর কথা িলঙ্গলও তারা িমাজতঙ্গন্ত্রর শ্রিঙ্গশ মাসকব ঙ্গনর দালাল,
মুসজিিাদীরা িমাজতন্ত্রীর শ্রিঙ্গশ ছয় পাহাঙ্গের দালাল।
ভািানী ইিলাসমক িমাজতঙ্গন্ত্রর নাঙ্গম েু ঙ্গদ িুঙ্গজবায়া িামিিাদী িমাজতন্ত্রী।
মসনসিং-ঙ্গমাজাফফর িংঙ্গশাধ্নিাদীরা ও তাঙ্গদর প্রভু শ্রিাসভঙ্গয়ট আধ্ুসনক িংঙ্গশাধ্নিাদীরা, কাজী-রঙ্গনা-অমলঙ্গিন,
শ্রদঙ্গিন-িািাররা িিবহারার একনায়কত্বঙ্গক সিিজব ন সদঙ্গয় িমাজতঙ্গন্ত্রর কথা িঙ্গল প্রমাণ করঙ্গছ তারা মাকব িিাদীর
শ্রিঙ্গশ িংঙ্গশাধ্নিাদী।

৭। জাতীয় গণতাসন্ত্রক সিপ্লি ও িমাজতাসন্ত্রক সিপ্লঙ্গির পর্বাঙ্গয় রাঙ্গের চসরে
রাে হঙ্গে এক শ্রেণী কততব ক অনয শ্রেণী দাসিঙ্গয় রাখার র্ন্ত্র মাে। অথবাৎ শ্রেণী সনপীেঙ্গণর র্ন্ত্র।
শ্রেণী িমাঙ্গজর উদ্ভঙ্গির িঙ্গে িঙ্গেই রাঙ্গের উদ্ভি হয়। এক শ্রেণী কততব ক অনয শ্রেণীর উপর একনায়কত্ব পসরচালনার
র্ন্ত্র হঙ্গে রাে।
পূিিব াংলার রাঙ্গের মাসলক হঙ্গলা ভারতীয় িম্প্রিারণিাদ, শ্রিাসভঙ্গয়ট িামাসজক িাম্রাজযিাদ, মাসকব ঙ্গনর শ্রনতত ঙ্গত্ব
িাম্রাজযিাদ এিং পুিিব াংলার িামিিাদ ও আমলাতাসন্ত্রক পুসুঁ জিাঙ্গদর প্রসতসনসধ্রা। এরাও রাের্ঙ্গন্ত্রর মাধ্যঙ্গম পূিিব াংলার
জনগঙ্গণর উপর ফযাসিস্ট একনায়কত্ব পসরচালনা করঙ্গছ।
এ রােঙ্গক মসনসিং-ঙ্গমাজাফফর িংঙ্গশাধ্নিাদীরা জাতীয় গণতাসন্ত্রক রাে িঙ্গল স্বাগত জানাঙ্গে, এমনসক তারা
মুসজিিাঙ্গদর সভসিঙ্গত িমাজতঙ্গন্ত্রর ভাওতাঙ্গক এিং িংসিধ্ানঙ্গক স্বাগত জানাঙ্গে।
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আমলাতাসন্ত্রক িুঙ্গজবায়া ও িামিিাদীঙ্গদর প্রসতসনসধ্রা িামসরক আমলতাসন্ত্রক রাের্ঙ্গন্ত্রর মাধ্যঙ্গম শ্রশাষণ ও লুন্ঠন এিং
ফযাসিস্ট একনায়কত্ব পসরচালনা কঙ্গর িমাজতন্ত্র প্রসতষ্ঠা করঙ্গছ িঙ্গল মসনসিং-ঙ্গমাজাফফর িংঙ্গশাধ্নিাদীরা সিোি
করঙ্গছ।
মাকব িিাদঙ্গক এরা কতখাসন সিিজব ন সদঙ্গয়ঙ্গছ!
জাতীয় গণতাসন্ত্রক সিপ্লঙ্গির প্রসিয়ায় িশস্ত্র িংগ্রাঙ্গমর মাধ্যঙ্গম পূিব িাংলার িতব মান রাের্ন্ত্রঙ্গক প্রাধ্ানতুঃ শ্রিনািাসহনীঙ্গক
চূ ণ-ব সিচূ ণব কঙ্গর নতু ন রাের্ন্ত্র, প্রধ্ানতুঃ শ্রিনািাসহনী গঙ্গে তু লঙ্গত হঙ্গি এিং জনগঙ্গণর শ্রর্ থ গণতাসন্ত্রক
একনায়কত্বমূলক রাে কাঙ্গয়ম করঙ্গত হঙ্গি।
পূিব িাংলার এই নতু ন রাের্ন্ত্র বিঙ্গদসশক শ্রশাষকঙ্গদর দালাল এিং িামিিাদীঙ্গদর দাসিঙ্গয় রাখার এিং বিঙ্গদসশক
আিমণ প্রসতহত করার জনয িযিহৃত হঙ্গি।
জনগঙ্গণর এই শ্রর্ থ গণতাসন্ত্রক একনায়কত্ব হঙ্গি িিবহারা শ্রেণীর শ্রনতত ঙ্গত্ব িকল শ্রদশঙ্গপ্রসমক শ্রেণীর শ্রর্ থ একনায়কত্ব।
এই শ্রর্ থ একনায়কঙ্গত্বর কারণ হঙ্গলা জাতীয় গণতাসন্ত্রক সিপ্লঙ্গির িময় কত ষক, েু ঙ্গদ িুঙ্গজবায়া এমনসক জাতীয়
িুঙ্গজবায়ারাও অংশ গ্রহণ কঙ্গর।
এ কারঙ্গণ এ একনায়কত্বঙ্গক িভাপসত মাও িঙ্গলঙ্গছন, ‘জনগঙ্গণর গণতাসন্ত্রক একনায়কত্ব।’
জনগঙ্গণর গণতাসন্ত্রক একনায়কত্ব জনগঙ্গণর মাঙ্গে গণতন্ত্র সনসশ্চত কঙ্গর, শত্রুঙ্গদর উপর একনায়কত্ব পসরচালনা কঙ্গর।
জনগঙ্গণর গণতাসন্ত্রক একনায়কঙ্গত্ব িিবহারা শ্রেণীর শ্রনতত ত্ব প্রমাণ করঙ্গছ ইহা িিবহারার একনায়কঙ্গত্বর একর্ট রূপ।
পোিঙ্গর িমাজতাসন্ত্রক সিপ্লঙ্গির প্রসিয়ায় রাে হঙ্গি িিবহারার একনায়কত্বমুলক।

৮। শ্রেণীিংগ্রাম, িামসজক সিপ্লি ও িিবহারার একনায়কঙ্গত্ব িিবহারা শ্রেণীর ভূ সমকা
রি গ্রুপ শ্রেণী িংগ্রাম ও িামাসজক সিপ্লঙ্গির কথা িলঙ্গছ। সকন্তু িিবহারা শ্রেণীর শ্রনতত ঙ্গত্বর কথা িলঙ্গছ না।
িতব মান র্ুঙ্গগ িিবহারা শ্রেণীর শ্রনতত ত্ব িযতীত শ্রেণী িংগ্রাম ও িামাসজক সিপ্লি িঠিক পঙ্গথ পসরচালনা ও িম্পন্ন করা
শুধ্ু শ্রর্ অিম্ভি তাই নয়, শ্রেণী আঙ্গপাষ ও িামাসজক প্রসতসিপ্লি ঘটার িম্ভািনা থাঙ্গক।
িাম্রাজযিাঙ্গদর উদ্ভঙ্গির পর িুঙ্গজবায়াঙ্গদর শ্রনতত ঙ্গত্ব িুঙ্গজবায়া গণতাসন্ত্রক সিপ্লি িম্পন্ন হওয়া িম্ভি নয়। কারণ িুঙ্গজবায়ারা
শ্রেণীগতভাঙ্গি দুিলব , এ কারঙ্গণ তারা িহঙ্গজই িাম্রাজযিাদ িারা িীত হঙ্গয় তাঙ্গদর তাঙ্গিদাঙ্গর পসরণত হয় এিং
শ্রদাদুলযমানতা শ্রদখায়।
পাক-ভারঙ্গতর িুঙ্গজবায়ারা স্বাধ্ীনতা আঙ্গদালন কঙ্গর, সকন্তু িতর্টঙ্গশর িাঙ্গথ আঙ্গপাি কঙ্গর স্বাধ্ীনতা আনয়ন করঙ্গলও
িতর্টশ ও অনযানয িাম্রাজযিাঙ্গদর স্বাথব রো কঙ্গর তাঙ্গদর পঙ্গরাে লুন্ঠন ও শ্রশাষণ িজায় রাঙ্গখ।

পতষ্ঠা ১৪
এভাঙ্গি িরািসর উপসনঙ্গিশ শ্রথঙ্গক পাক-ভারত আধ্া-উপসনঙ্গিঙ্গশ পসরণত হয়। িামিিাঙ্গদর িাঙ্গথও তারা আঙ্গপাি
কঙ্গর এিং তাঙ্গক র্টসকঙ্গয় রাঙ্গখ। এ কারঙ্গণ জাতীয় গণতাসন্ত্রক সিপ্লি অিমাপ্ত রঙ্গয় র্ায়।
এ কারঙ্গণ িতব মান র্ুঙ্গগ িুঙ্গজবায়া শ্রনতত ত্ব িুঙ্গজবায়াঙ্গদর সনঙ্গজঙ্গদ র সিকাঙ্গশর জনয অপসরহার্ব জাতীয় গণতাসন্ত্রক সিপ্লিও
িম্পন্ন করঙ্গত পাঙ্গর না।
পূিিব াংলার িুঙ্গজবায়া শ্রনতত ত্ব জাতীয় গণতাসন্ত্রক সিপ্লি অথবাৎ িামাসজক সিপ্লি পসরচালনা করঙ্গত শ্রর্ঙ্গয় িামাসজক
প্রসতসিপ্লি ঘটায়, ভারতীয় িম্প্রিারণিাঙ্গদর সনকট সনঙ্গজঙ্গদর িাজার সলঙ্গখ সদঙ্গয় সনঙ্গজঙ্গদর সিকাঙ্গশর পঙ্গথ ুসঙ্গোল
মাঙ্গর, সনঙ্গজঙ্গদর শ্রেণীর িাঙ্গথ সিোিঘাতকতা কঙ্গর।
এর কারণ সক? কারণ সনঙ্গজঙ্গদর শ্রেণীগত দুিলব তা।
তারা টাটা-রমলা-সিরালার িমান হঙ্গল প্রসতিসিতার ভঙ্গয় কখঙ্গনা ভারতীয় িম্প্রিারণিাদীঙ্গদর অভযথবনা জানাঙ্গতা
না।
কাঙ্গজই িতব মান র্ুঙ্গগ িিবহারা শ্রেণীর শ্রনতত ত্ব িযতীত জাতীয় গণতাসন্ত্রক সিপ্লি, শ্রেণী িংগ্রাম ও িামাসজক সিপ্লি
পসরচালনা করা িম্ভি নয়।
শ্রেণী ও জাতীয় িংগ্রাঙ্গমর িঙ্গিাব চ্চ রূপ হঙ্গে শ্রেণী ও জাতীয় র্ুধে ।
ইহাও িিবহারা শ্রেণীর শ্রনতত ত্ব িযতীত িঠিক পঙ্গথ পসরচাসলত হঙ্গত পাঙ্গর না। িুঙ্গজবায়া শ্রনতত ঙ্গত্ব শ্রেণী ও জাতীয় আঙ্গপাি
অথিা শ্রেণী ও জাতীয় প্রসতসিপ্লিী র্ুঙ্গধে  পসরণসত লাভ কঙ্গর।
আওয়ামী লীগ ফযাসিস্টরা পাক-িামসরক ফযাসিস্টঙ্গদর হামলা শ্রমাকাঙ্গিলার শ্রকান
তারা ভু ল পঙ্গথ সকছু টা প্রসতঙ্গরাধ্ চালায়। শ্রশষ পর্বি তাও শ্রভঙ্গে পেঙ্গল তারা
ভারতীয় িম্প্রিারণিাদীঙ্গদর কামাঙ্গনর শ্রখারাঙ্গক পসরণত হয়। র্ুধে ঙ্গক প্রসতসিপ্লিী
কঙ্গর। তারা িিবদাই এ র্ুঙ্গধে  িিবহারা শ্রেণীর শ্রনতত ঙ্গত্বর শুধ্ু শ্রর্ সিঙ্গরাসধ্তা কঙ্গরঙ্গছ
করার কাজঙ্গক প্রাধ্ানয সদঙ্গয়ঙ্গছ।

পসরকল্পনাই কঙ্গরসন। স্বতস্ফূ তব ভাঙ্গি
আত্মরোঙ্গথব ভারঙ্গত পলায়ন কঙ্গর,
জাতীয় পরাধ্ীনতার র্ুঙ্গধে  পসরণত
তাই নয়, এমনসক তাঙ্গদরঙ্গক খতম

এভাঙ্গি লে লে জনগঙ্গণর রঙ্গির সিসনমঙ্গয় পসরচাসলত র্ুধে  িযথব হয়। এ কারঙ্গণই িভাপসত মাও িঙ্গলঙ্গছন (িতব মান
র্ুঙ্গগ) “......শ্রকান সিপ্লিী র্ুঙ্গধে  িিবহারা শ্রেণী ও ......(তার রাজননসতক পার্টবর—শ্রলখক) শ্রনতত ঙ্গত্বর অভাি ঘটঙ্গল

অথিা শ্রিই শ্রনতত ঙ্গত্বর সিরুঙ্গধে  শ্রগঙ্গল শ্রি র্ুধে  অসনিার্বভাঙ্গিই িযথব হঙ্গি।’’ [১০]
‘শ্রেণী িংগ্রাম, শ্রেণী ও জাতীয় র্ুধে , িামাসজক সিপ্লি ও িিবহারা শ্রেণীর একনায়কঙ্গত্ব িিবহারা শ্রেণীর শ্রনতত ত্ব
অপসরহার্ব কারণ শ্রকিল মাে িিবহারা শ্রেণীই হঙ্গে িিঙ্গচঙ্গয় শ্রিশী দুরদশী, সনস্বাথব এিং চু োিভাঙ্গি সিপ্লি চালঙ্গত
িিঙ্গচঙ্গয় দতঢ় প্রসতজ্ঞ। িমগ্র সিপ্লঙ্গির ইসতহাি প্রমাণ কঙ্গর, েসমক শ্রেণীর শ্রনতত ত্ব ছাো সিপ্লি িযথব হয় আর েসমক
শ্রেণীর শ্রনতত ত্ব থাকঙ্গলই সিপ্লি জয়লাভ কঙ্গর।” [১১]
সতসন আঙ্গরা িঙ্গলঙ্গছন, “......শুধ্মু াে িিবহারা শ্রেণী......ও (িিবহারা শ্রেণীর রাজননসতক পার্টব—শ্রলখক) হঙ্গে
িংকীণবতা ও স্বাথবপরতা শ্রথঙ্গক িিঙ্গচঙ্গয় মুি, রাজনীসতগতভাঙ্গি তারাই হঙ্গে িঙ্গিঙ্গচঙ্গয় শ্রিশী দুরদতসি িম্পন্ন ও

পতষ্ঠা ১৫

িিঙ্গচঙ্গয় শ্রিশী িংগঠিত, আর দুসনয়ার অগ্রগামী িিবহারা শ্রেণী ও তার রাজননসতক পার্টবগুঙ্গলার অসভজ্ঞতাঙ্গক তারা
িিঙ্গচঙ্গয় শ্রিশী সিনঙ্গয়র িাঙ্গথ গ্রহণ করঙ্গত এিং শ্রি অসভজ্ঞতাঙ্গক সনঙ্গজঙ্গদর কাঙ্গর্ব প্রঙ্গয়াগ করঙ্গত পাঙ্গর। তাই শ্রকিল
মাে িিবহারা শ্রেণী ও কসমউসনস্ট পার্টবই কত ষক, েু ঙ্গদ িুঙ্গজবায়া শ্রেণী ও িুঙ্গজবায়া শ্রেণীর শ্রনতত ত্ব সদঙ্গত পাঙ্গর, কত ষক
ও েু ঙ্গদ িুঙ্গজবায়াঙ্গদর িংকীণবতাঙ্গক, শ্রিকারঙ্গদর ধ্বংিাত্মকতাঙ্গক অসতিম করঙ্গত পাঙ্গর। আর িুঙ্গজবায়া শ্রেণীর শ্রদাটানা
মঙ্গনাভািঙ্গকও, শ্রশষ পর্বি কাজ চাসলঙ্গয় র্ািার মঙ্গনািঙ্গলর অভািঙ্গকও অসতিম করঙ্গত পাঙ্গর (অিশয র্সদ কসমউসনস্ট
পার্টবর নীসতঙ্গত ভু ল না হয়) এিং সিপ্লি ও র্ুধে  সিজঙ্গয়র পঙ্গথ এসগঙ্গয় শ্রর্ঙ্গত পাঙ্গর।” [১২]
িিবহারার শ্রনতত ঙ্গত্ব জাতীয় গণতাসন্ত্রক সিপ্লি অিশযই পসরচাসলত হঙ্গত হঙ্গি। ইহা িতব মান র্ুঙ্গগর িামাসজক সিকাঙ্গশর
একর্ট ইোমুি িস্তুগত সনয়ম।
িিবহারার শ্রনতত ঙ্গত্ব জাতীয় গণতাসন্ত্রক সিপ্লিঙ্গক িভাপসত মাও নয়া গণতাসন্ত্রক সিপ্লি সহঙ্গিঙ্গি আখযাসয়ত কঙ্গরঙ্গছন
(এর সিপরীঙ্গত িুঙ্গজবায়াঙ্গদর শ্রনতত ঙ্গত্ব জাতীয় গণতাসন্ত্রক সিপ্লি হঙ্গলা পুরঙ্গনা গণতাসন্ত্রক সিপ্লি র্ার পসরণসত হঙ্গে
উপসনঙ্গিসশক িা আধ্া উপসনঙ্গিসশক, িামিিাদী িা আধ্া িামিিাদী শ্রদশ)।
এ সিপ্লঙ্গি িিবহারা শ্রেণীর শ্রনতত ত্ব থাকার অথব হঙ্গলা িামাসজক সিকাঙ্গশর গসত িজায় থাকা অথবা ৎ পসরপূণরব ঙ্গূ প
িম্প্রিারণিাদী, িামাসজক িাম্রাজযিাদী, িাম্রাজযিাদী শ্রশাষণ এিং িামিিাদী শ্রশাষঙ্গণর অিিান অথবাৎ জাতীয়
গণতাসন্ত্রক সিপ্লি িম্পন্ন হওয়া।
এ সিপ্লি িম্পন্ন কঙ্গরই িমাজতাসন্ত্রক সিপ্লি পসরচালনা করা িম্ভি।
অনয কথায়, “িিবহারা শ্রেণীর শ্রনতত ত্ব িমগ্র সিপ্লঙ্গির (জাতীয় গণতাসন্ত্রক—শ্রলখক) শ্রচহারাটাই পালঙ্গট শ্রদয়, শ্রেণীিমূহঙ্গক

নতু নভাঙ্গি িসন্নঙ্গিসশত কঙ্গর, কত ষকঙ্গদর সিপ্লঙ্গি প্রচণ্ড শ্রজায়ার আঙ্গন, িাম্রাজযিাদ ও িামিিাদ সিঙ্গরাধ্ী সিপ্লঙ্গি
িম্পূণতব া আঙ্গন, গণতাসন্ত্রক সিপ্লি শ্রথঙ্গক িমাজতাসন্ত্রক সিপ্লঙ্গি উিরঙ্গণর িম্ভিনার িতসি কঙ্গর।” [১৩]
এভাঙ্গি িিবহারা শ্রেণীর শ্রনতত ত্ব িুঙ্গজবায়া গণতাসন্ত্রক সিপ্লিঙ্গক িিবহারার সিপ্লঙ্গির িাঙ্গথ র্ুি কঙ্গর।
মসনসিং-শ্রমাজাফফর িংঙ্গশাধ্নিাদীরা িামাসজক সিপ্লঙ্গির সনয়মঙ্গক িংঙ্গশাধ্ন কঙ্গর িঙ্গল, ‘উৎপাদক শসি অথবাৎ
েসমক শ্রেণী র্ঙ্গথি পসরমাঙ্গন সিকাশ লাভ না করা পর্বি িুঙ্গজবায়া গণতাসন্ত্রক সিপ্লঙ্গি িুঙ্গজবায়াঙ্গদর শ্রনতত ত্ব সমঙ্গন সনঙ্গত
হঙ্গি।’’
এ কারঙ্গণই তারা শ্রস্বোয় পূিিব াংলার িুঙ্গজবায়া গণতাসন্ত্রক সিপ্লঙ্গির শ্রনতত ত্ব িুঙ্গজবায়াঙ্গদর অথবা ৎ আওয়ামী লীগ
ফযাসিঙ্গস্টর হাঙ্গত তু ঙ্গল শ্রদয়। এ প্রসতসিয়াশীল তে শ্রথঙ্গকই আঙ্গি আওয়ামী লীগ ফযাসিস্টঙ্গদর শ্রনতত ত্ব শ্রমঙ্গন চলা
অথবাৎ তাঙ্গদর শ্রলজূেিতসি করার সিোিঘাতক র্ুসি।
‘উৎপাদক শসির র্ঙ্গথি সিকাশ না হওয়া পর্বি িমাজতাসন্ত্রক সিপ্লি করা র্ায় না’ এ র্ুসি শ্রদসখঙ্গয় মসনসিংশ্রমাজাফফর িংঙ্গশাধ্নিাদীরা আওয়ামী লীগ ফযাসিস্ট সিোিঘাতক িরকাঙ্গরর শ্রলজুেিতসি করঙ্গছ, তাঙ্গদরঙ্গক উৎপাদক
শসি অথবাৎ েসমক শ্রেণী িতসি করার িুঙ্গর্াগ সদঙ্গে।
সক সিোিঘাতক র্ুসি!

পতষ্ঠা ১৬
ছয় পাহাঙ্গের দালাল আওয়ামী লীগ ফযাসিস্টরা বিঙ্গদসশক শ্রশাষণ ও লুন্ঠন িজায় রাখঙ্গছ, পূিিব াংলাঙ্গক ভারঙ্গতর
উপসনঙ্গিঙ্গশ পসরণত কঙ্গরঙ্গছ, িামিিাদী শ্রশাষণ সজইঙ্গয় শ্ররঙ্গখঙ্গছ অথবাৎ জাতীয় গণতাসন্ত্রক সিপ্লি অিম্পন্ন শ্ররঙ্গখঙ্গছ,
পূিিব াংলাঙ্গক নতু ন কঙ্গর উপসনঙ্গিসশক আধ্া-িামিিাদী পূিিব াংলায় রূপািসরত কঙ্গরঙ্গছ। কাঙ্গজই এখাঙ্গন িুঙ্গজবায়া সিকাশ
এিং এর সিপরীঙ্গত েসমক শ্রেণীর সিকাশ সক কঙ্গর িম্ভি?
মসনসিং-ঙ্গমাজাফফর িংঙ্গশাধ্নিাদীরা সিোিঘাতকতা করঙ্গত করঙ্গত মাকব িিাঙ্গদর ক খ গ-ও ভু ঙ্গল শ্রগঙ্গছ।
িিবহারা শ্রেণীর শ্রনতত ঙ্গত্ব পসরচাসলত ও িম্পন্ন জাতীয় গণতাসন্ত্রক সিপ্লঙ্গির কাঙ্গল রাে হঙ্গে িিবহারা শ্রেণীর শ্রনতত ঙ্গত্ব
অনযানয শ্রদশঙ্গপ্রসমক শ্রেণীর শ্রর্ থ একনায়কত্ব মূলক রাে। ইহা িিবহারা শ্রেণীর একনায়কঙ্গত্বরই একর্ট রূপ।
িমাজতাসন্ত্রক িমাঙ্গজ রাে হঙ্গে িিবহারা শ্রেণীর একনায়কত্বমূলক রাে।
িিবহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব পসরচালনার জনয িিবহারা শ্রেণীর শ্রনতত ত্ব অপসরহার্ব। িভাপসত মাও িঙ্গলঙ্গছন, “জনগঙ্গণর
গণতাসন্ত্রক একনায়কঙ্গত্বর জনয িিবহারা শ্রেণীর শ্রনতত ত্ব প্রঙ্গয়াজন।” [১৪]

“িিবহারা শ্রেণীর শ্রনতত ত্ব িিবহারা শ্রেণীর রাজননসতক পার্টবর মাধ্যঙ্গম প্রদি হয়। এ রাজননসতক পার্টব গঠিত হয়
িিবহারা শ্রেণীর িিচাইঙ্গত অগ্রগামী িযসিঙ্গদর িারা, ইহা হঙ্গি একর্ট িজীি প্রাণ শসিঙ্গত ভরপুর অগ্রগামী িংগেন
র্া িিবহারা শ্রেণী ও সিপ্লিী জনগণঙ্গক শ্রেণী (এিং জাতীয়—শ্রলখক) শত্রুর সিরুঙ্গধে  লোইঙ্গয় পসরচালনায় িেম।”
[১৫]
এ পার্টবর পথ প্রদশবক তাসেক সভসি হঙ্গে মাকব িিাদ-ঙ্গলসননিাদ-মাওঙ্গিতু ে সচিাধ্ারা।
রি গ্রুপ মাকব িিাদ-ঙ্গলসননিাদ-মাওঙ্গিতু ে সচিাধ্ারার সভসিঙ্গত পসরচাসলত িিবহারা শ্রেণীর রাজননসতক পার্টবর শ্রনতত ত্ব
িযতীত শ্রেণী িংগ্রাম, িামাসজক সিপ্লি করা এিং িমাজতন্ত্র কাঙ্গয়ঙ্গমর কথা িলঙ্গছ।
িিবহারা শ্রেণীর রাজননসতক পার্টবর শ্রনতত ত্ব িযতীত শ্রেণী িংগ্রাম, িামাসজক সিপ্লি করা ও িমাজতন্ত্র কাঙ্গয়ঙ্গমর কথা
িলার অথব হঙ্গে িুঙ্গজবায়া ও প্রসতসিয়াশীলঙ্গদর শ্রনতত ঙ্গত্ব িংগ্রাম ও িামাসজক সিপ্লি করা এিং িমাজতন্ত্র প্রসতষ্ঠা।
এভাঙ্গি রি গ্রুপ িিবহারা শ্রেণীর রাজননসতক পার্টবর শ্রনতত ত্ব িাদ সদঙ্গয় প্রসতসিয়াশীলঙ্গদর শ্রনতত ঙ্গত্বর কথা িলঙ্গছ , এর
পসরণসত হঙ্গে শ্রেণী িংগ্রাঙ্গমর নাঙ্গম শ্রেণী আঙ্গপাি, িামাসজক সিপ্লঙ্গির নাঙ্গম িামাসজক প্রসতসিপ্লি এিং বিজ্ঞাসনক
িমাজতঙ্গন্ত্রর নাঙ্গম মাসকব ন িাম্রাজযিাদ ও তার তাঙ্গিদাঙ্গরঙ্গদর শ্রশাষণ ও লুন্ঠন এিং ফযাসিস্ট একনায়কত্ব প্রসতষ্ঠা
করা।
মসনসিং-ঙ্গমাজাফফর িংঙ্গশাধ্নিাদীরা এিং কাজী-রঙ্গনা-অমল শ্রিন, শ্রদঙ্গিন-িািার এিং শ্রদশীয়-আিজব াসতক অনযানয
িংঙ্গশাধ্নিাদী ও প্রসতসিয়াশীলরা মাকব িিাদ-ঙ্গলসননিাদ-মাওঙ্গিতু ে সচিাধ্ারার সভসিঙ্গত পসরচাসলত িিবহারা শ্রেণীর
রাজননসতক পার্টবর শ্রনতত ত্ব িযতীত জাতীয় গণতাসন্ত্রক সিপ্লি, শ্রেণী িংগ্রাম, িামাসজক সিপ্লি করা, বিজ্ঞাসনক
িমাজতন্ত্র প্রসতষ্ঠার নাঙ্গম শ্রদশীয়-আিজব াসতক শ্রশাষণ ও লুন্ঠন এিং ফযাসিস্ট একনায়কত্বঙ্গক িহায়তা করঙ্গছ।
পূিিব াংলার ঘটনািলী প্রমাণ করঙ্গছ পূিিব াংলার জনগঙ্গণর মুসির িংগ্রাঙ্গম মাকব িিাদ-ঙ্গলসননিাদ-মাওঙ্গিতু ে সচিাধ্ারার
সভসিঙ্গত পসরচাসলত িিবহারা শ্রেণীর রাজননসতক পার্টবর পসরিঙ্গতব প্রসতসিয়াশীলঙ্গদর শ্রনতত ঙ্গত্বর পসরণসত হঙ্গে আওয়ামী

পতষ্ঠা ১৭
লীগ ফযাসিস্টঙ্গদর অনুরূপ জাতীয় সিোিঘাতকতা, ফযাসিস্ট একনায়কত্ব, শ্রদশীয় আিজব াসতক শ্রশাষণ ও লুন্ঠঙ্গনর
ইসতহাঙ্গির পুনরািতসি।

৯। জাতীয় গণতাসন্ত্রক সিপ্লি ও িমাজতাসন্ত্রক সিপ্লঙ্গির অথবনীসত
জাতীয় গণতাসন্ত্রক সিপ্লি হঙ্গে বিঙ্গদসশক িুঙ্গজবায়ঙ্গদর প্রসতিসিতা এিং আভযিরীণ িামিিাঙ্গদর প্রসতিসিতা দূর কঙ্গর
িুঙ্গজবায়া সিকাঙ্গশর শতব িতসির সিপ্লি।
এ কারঙ্গণ এ সিপ্লঙ্গির প্রসিয়ায় িযসিগত মাসলকানা রো করা হঙ্গি এিং বিঙ্গদসশক পুসুঁ জ, সিঙ্গদঙ্গশর িাঙ্গথ র্ুি পুসুঁ জ
রােীয়করণ করঙ্গত হঙ্গি এিং িামিিাদঙ্গক পুঙ্গরাপুসর উৎখাত কঙ্গর ভূ সমহীন কত ষঙ্গকর মাঙ্গে ভূ সম সিতরণ করঙ্গত
হঙ্গি।
িাংলাঙ্গদশ পুতুল িরকার িমাজতঙ্গন্ত্রর কথা িলঙ্গছ, সকন্তু এখঙ্গনা জাতীয় গণতাসন্ত্রক সিপ্লিই িম্পন্ন কঙ্গরসন।
তারা শ্রকান িাম্রাজযিাদী পুসুঁ জ এিং তাঙ্গদর িাঙ্গথ র্ুি পুসুঁ জঙ্গক িাঙ্গজয়াপ্ত কঙ্গরসন। তারা িাম্রাজযিাদী পুসুঁ জ অিাঙ্গধ্
অনুপ্রঙ্গিশ করঙ্গত সদঙ্গে, ভারতীয় িম্প্রিারণিাদী লুন্ঠন িজায় রাখঙ্গছ, িামাসজক িাম্রাজযিাদী লুন্ঠন চলঙ্গত সদঙ্গে,
তারা িামিিাদঙ্গক উৎখাত কঙ্গরসন।
এভাঙ্গি পূিিব াংলা উপসনঙ্গিসশক-আধ্া িামিিাদী রঙ্গয় শ্রগঙ্গছ (মসনসিং-ঙ্গমাজাফফর সিোিঘাতকরা এঙ্গক অস্বীকার
করঙ্গছ)।
িমাজতাসন্ত্রক িমাঙ্গজ ভূ সমঙ্গক িমিায় প্রথা, শ্রশষ পর্বি কসমউঙ্গনর মাধ্যঙ্গম িযসিগত মাসলকানা শ্রথঙ্গক িামাসজক
মাসলকানায় রূপািসরত করা হয়।
উৎপাদন (কল-কারখানা, সশল্প) এিং িেন (ঙ্গদাকান, পাইকারী খুচরা) এিং পসরিহনিহ িকল সিষয় িযসিগত
শ্রথঙ্গক রােীয় মাসলকানায় আনা হয়।
মানুষ তার িাধ্যমত কাজ কঙ্গর, কাজ অনুর্ায়ী পাসরেসমক পায়।
এ অথবননসতক অিস্থায় মানুষ কততব ক মানুষ শ্রশাষণ অথবাৎ েসমক-কত ষঙ্গকর উিতি েম মাসলঙ্গকর পঙ্গকটস্থ হওয়া
িাসতল হয়।
েসমক-কত ষক, িুসধে জীিী ও অনযানয কমবচারীরা তাঙ্গদর েম িারা বতরী উিতি মূঙ্গলযর এক অংশ পায়, িাকী অংশ
রাে িযিহার কঙ্গর তাঙ্গদর কলযাঙ্গণ িমাঙ্গজর উন্নসতর মূলধ্ন সহঙ্গিঙ্গি।
পূিিব াংলার ছয় পাহাঙ্গের দালালরা িমাজতন্ত্র কাঙ্গয়ঙ্গমর কথা িলঙ্গছ, সকন্তু িিবস্তঙ্গর িযসিমাসলকানা এমনসক রাোয়ত্ব
কল-কারখানায় আমলাঙ্গদর মাসলকানা, সিঙ্গদশী পুসুঁ জর মাসলকানা িজায় শ্ররঙ্গখঙ্গছ।
কাঙ্গজই অথবননসতক সদক সদঙ্গয়ও এ িরকার িমাজতন্ত্রী দূঙ্গরর কথা জাতীয় গণতন্ত্রীও নয়।

পতষ্ঠা ১৮

১০। জাতীয় গণতাসন্ত্রক সিপ্লি ও িামাজতাসন্ত্রক সিপ্লঙ্গির রাজনীসত
জাতীয় গণতাসন্ত্রক সিপ্লঙ্গির প্রসিয়ায় িিবহারা শ্রেণীঙ্গক অিশযই সিপ্লঙ্গির শ্রনতত ত্ব অজব ন করঙ্গত হঙ্গি, িুঙ্গজবায়াঙ্গদর
শ্রদাদুলযমানতাঙ্গক তু ঙ্গল ধ্রঙ্গত হঙ্গি, তাঙ্গদর িাঙ্গথ ঐকয ও িংগ্রাঙ্গমর নীসত গ্রহণ করঙ্গত হঙ্গি। সনঙ্গজর স্বাধ্ীনতা ও
স্বতন্ত্রতা িজায় রাখঙ্গত হঙ্গি, শ্রকান অিস্থায় িুঙ্গজবায়াঙ্গদর শ্রলজুঙ্গে পসরণত হঙ্গল চলঙ্গি না।
িুঙ্গজবায়াঙ্গদর শ্রলজুঙ্গে পসরণত হওয়ার অথব হঙ্গি িুঙ্গজবায়াঙ্গদর স্বাঙ্গথরব শ্রিিা করা, সিপ্লঙ্গির েসত করা, িিবহারা ও
জনগঙ্গণর রিপাতঙ্গক িতথা শ্রর্ঙ্গত শ্রদওয়া।
মসনসিং-ঙ্গমাজাফফর িংঙ্গশাধ্নিাদীরা সনঙ্গজঙ্গদর স্বতন্ত্র ভু সমকা সিিজব ন সদঙ্গয় িুঙ্গজবায়াঙ্গদর শ্রলজুঙ্গে পসরণত হয়।
ইঙ্গদাঙ্গনসশয়ার কসমউসনস্ট পার্টবর শ্রনতত ত্ব িুঙ্গজবায়াঙ্গদর শ্রনতত ত্ব গ্রহণ কঙ্গর, স্বাধ্ীনতা ও স্বতন্ত্রতা সিিজব ন শ্রদয়। এর
পসরণসত সহঙ্গিঙ্গি তাঙ্গদর লে লে কমঙ্গরেঙ্গক প্রাণ সদঙ্গত হয়।
মসনসিং-ঙ্গমাজাফফর িংঙ্গশাধ্নিাদীরাও সক একইভাঙ্গি িুঙ্গজবায়াঙ্গদর শ্রলজুঙ্গে পসরণত হঙ্গয় সনঙ্গজঙ্গদর কির রচনা করঙ্গছ
না?
িিবহারা শ্রেণী অিশযই কত ষক-েসমক বমেী গঙ্গে তু লঙ্গি, েু ঙ্গদ িুঙ্গজবায়া শ্রেণীঙ্গক ঐকযিধে  করঙ্গি, িুঙ্গজবায়াঙ্গদর িাঙ্গথ
ঐকয ও িংগ্রাঙ্গমর নীসত গ্রহণ করঙ্গি।
এ কারঙ্গণ তাঙ্গদরঙ্গক গ্রাঙ্গম কত ষকঙ্গদর িংগঠিত করঙ্গত হঙ্গি, কত ষকঙ্গদর শত্রু িামিিাদীঙ্গদর উৎখাত কঙ্গর কত ষকঙ্গদর
মুি করঙ্গত হঙ্গি, তাঙ্গদরঙ্গক এভাঙ্গি িিবহারা শ্রেণীর শ্রনতত ঙ্গত্ব সনঙ্গয় আিঙ্গত হঙ্গি।
িমাজতাসন্ত্রক িমাঙ্গজ িুঙ্গজবায়াঙ্গদর পুনরায় রাজননসতক েমতা দখল শ্রেকাঙ্গনা প্রধ্ান িমিযা।
এ কারঙ্গণ িুঙ্গজবায়াঙ্গদর সিরুঙ্গধে  প্রসতসনয়ত শ্রেণী িংগ্রাম চালঙ্গত হঙ্গি, িিবহারার একনাকত্বঙ্গক শ্রজারদার করঙ্গত হঙ্গি।
িিবহারা শ্রেণীর একনায়কঙ্গত্বর অধ্ীন িিবহারার িাংকত সতক সিপ্লি পসরচালনা করঙ্গত হঙ্গি।

১১। িমাজতন্ত্র ও কসমউসনজম
মুসজিিাদী ও রি গ্রুপ িমাজতন্ত্র, শ্রেণীহীন িমাজ প্রভত সতর কথা িঙ্গল। িমাজতসন্ত্রক িমাঙ্গজ শ্রেণী ও শ্রেণী িংগ্রাম
থাকঙ্গি।
এ কারঙ্গণ িমাজতাসন্ত্রক িমাঙ্গজ িিবহারার একনায়কত্ব হঙ্গি রাঙ্গের চসরে।
িমাজতন্ত্র শ্রথঙ্গক কসমউসনজঙ্গম উিরণ পর্বি এ একনায়কত্ব ও রাে িযিস্থা থাকঙ্গি।
িমগ্র সিঙ্গে পুসুঁ জিাদী িমাজ িযিস্থা উৎখাঙ্গতর পর রাঙ্গের সিঙ্গলাপ িাধ্ন িম্ভি।
কাঙ্গজই শ্রকিলমাে কসমউসনস্ট িমাজই হঙ্গে শ্রেণীহীন।

পতষ্ঠা ১৯
মুসজিিাদীরা িলঙ্গছ িতব মাঙ্গনই পূিিব াংলা শ্রেণীহীন হঙ্গয়ঙ্গছ শ্রর্ঙ্গহতু পাক িামসরক ফযাসিস্টরা িিাইঙ্গক িিবহারা কঙ্গরঙ্গছ।
শ্রেণীহীন হঙ্গল পুসলশ, িামসরক িাসহনী, শ্রজল ও রাে রঙ্গয়ঙ্গছ শ্রকন?
এগুঙ্গলা রঙ্গয়ঙ্গছ ধ্নীঙ্গদর িম্পসি রোর জনয, সিঙ্গদশী শ্রশাষকঙ্গদর রোর জনয। ইহা প্রমাণ কঙ্গর পূিব িাংলায় শ্রেণী
রঙ্গয়ঙ্গছ।
এই শ্রেণীঙ্গক সিঙ্গলাঙ্গপর করার জনয, সিপ্লিী িিবহারার একনায়কত্ব প্রঙ্গয়াজন। এ কথা না িঙ্গল রিগ্রুপ, আওয়ামী
লীগ জনগণঙ্গক ভাওতা সদঙ্গে মাে।
শ্রেণীহীন িমাঙ্গজ শ্রপ ছার জনয অিশযই জাতীয় গণতাসন্ত্রক সিপ্লি িম্পন্ন করঙ্গত হঙ্গি। িিবহারা একনায়কঙ্গত্বর প্রসতষ্ঠার
মাধ্যঙ্গম িমাজতাসন্ত্রক সিপ্লি পসরচালনা ও িম্পন্ন করঙ্গত হঙ্গি। এর পঙ্গরই শ্রেণীহীন িমাজ অথবাৎ কসমউসনজম
প্রসতষ্ঠা করা িম্ভি।

১২। জনগঙ্গণর সিজয় অিশযম্ভািী
প্রসতসিয়াশীল িমাজতন্ত্রীরা িমাজতঙ্গন্ত্রর িুসল িারা জনগণঙ্গক প্রতাসরত এিং সচরস্থায়ীভাঙ্গি তাঙ্গদরঙ্গক শ্রশাষণ ও লুন্ঠন
করার িযথব প্রঙ্গচিা চালাঙ্গে।
সকন্তু জনগণ তাঙ্গদর প্রতারণা ও সিোিঘাতকতা আজ শ্রহাক কাল শ্রহাক িুেঙ্গত িেম হঙ্গি এিং তাঙ্গদরঙ্গক ইসতহাঙ্গির
আস্তাুসুঁ ঙ্গে সনঙ্গেপ করঙ্গি।
পাক-ভারঙ্গতর জনিাধ্ারণ িতর্টশ উপসনঙ্গিসশক শািকঙ্গগাষ্ঠীর সনমবম শ্রশাষণ ও লুন্ঠনঙ্গক শ্রমঙ্গন শ্রনয়সন, তারা এর
সিরুঙ্গধে  প্রসতঙ্গরাধ্ চাসলঙ্গয়ঙ্গছ।
শ্রশষ পর্বি িতর্টশ দিুযরা উৎখাত হয়।
পূিিব াংলার জনগণ িতর্টশ উপসনঙ্গিসশক দিুযঙ্গদর উপর সনভব রশীল সহদু ধ্মবািলম্বী জসমদার-ঙ্গজাতদারঙ্গদর মধ্যকার
প্রসতসিয়াশীল অংঙ্গশর রাজননসতক, অথবননসতক সিঙ্গশষ কঙ্গর ধ্মীয় সনপীেঙ্গনর সিরুঙ্গধে  িংগ্রাম কঙ্গর, শ্রশষ পর্বি এরা
উৎখাত হয়। এ িকল সনপীেঙ্গনর হাত শ্রথঙ্গক মুসির জনয পূিিব াংলার জনগণ পাসকস্তাঙ্গন শ্রর্াগদান কঙ্গর।
সকন্তু পাসকস্তাঙ্গনর অিাোলী শািকঙ্গগাষ্ঠী পূিব িাংলার জনগঙ্গণর রাজননসতক, অথবননসতক, িাংকত সতক ও অনযানয
শ্রেঙ্গে অিাধ্ সিকাশ ঘটঙ্গত শ্রদওয়ার পসরিঙ্গতব জাসতগত সনপীেন চালায় এিং পূিিব াংলাঙ্গক উপসনঙ্গিঙ্গশ পসরণত কঙ্গর।
পূিিব াংলার জনগণ এর সিরুঙ্গধে  িংগ্রাম কঙ্গর।
পাসকস্তাঙ্গনর স্বাধ্ীনতা আনয়নকারী রাজননসতক পার্টব মুিলীমলীগ এিং এর শ্রনতা সজন্নাহ এককাঙ্গল জনসপ্রয়তার
িঙ্গিাব চ্চ সশখঙ্গর সছল, তারা িঙ্গম জনিমথবন হাসরঙ্গয় শ্রফঙ্গল।
১৯৬৫ িাঙ্গলর ভারত-পাসকস্তান র্ুঙ্গধে  জনিমথবন পাসকস্তাঙ্গনর পঙ্গে থাকায় ভারত পূিিব াংলা িা পাসকস্তান দখল
করঙ্গত িযথব হয়।

পতষ্ঠা ২০
পূিিব াংলার এই জনগণই জাতীয় অসধ্কার লাঙ্গভর জনয পাসকস্তানঙ্গক িমথবন করার পসরিঙ্গতব এঙ্গক সিঙ্গরাসধ্তা কঙ্গর।
তারা জাতীয় মুসির জনয িশস্ত্র রিেয়ী িংগ্রাম কঙ্গর।
‘পতসথিীর শ্রকান শসিই পূিিব াংলাঙ্গক সিসেন্ন করঙ্গত পারঙ্গি না’—পাক িামসরক ফযাসিস্টঙ্গদর এই দঙ্গম্ভাসি সমথযা
প্রমাসণত হয়।
পূিিব াংলা সিসেন্ন হয়।
পূিিব াংলার জনগণ আওয়ামীলীগ ফযাসিস্টঙ্গদর সমসি কথায় সিোি কঙ্গর, ভারতীয় িম্প্রিারণিাদীঙ্গদর প্রতারণায় ভু ঙ্গল
তাঙ্গক সমে িঙ্গল অভযথবনা কঙ্গর।
পূিিব াংলার জনগণ আওয়ামীলীগ ফযাসিস্টঙ্গদর সিোিঘাতকতা ও ভারতীয় িম্প্রিারণিাদীঙ্গদর প্রতারনা িুেঙ্গত শ্রপঙ্গরঙ্গছ,
জনগণ এঙ্গদর সিরুঙ্গধে  িংগ্রাম করঙ্গছ।
কাঙ্গজই এঙ্গদর উৎখাত অসনিার্ব।
সিপ্লি-পূিব শ্রিাসভঙ্গয়ত ইউসনয়ঙ্গন িাঙ্গরার্টরও অসধ্ক পার্টব সছল র্ারা সনঙ্গজঙ্গদরঙ্গক িমাজতন্ত্রী িঙ্গল দাসি করঙ্গতা।
সকন্তু জনগণ এ িকল িমাজতন্ত্রীঙ্গদর কথািাতব া ও কার্বকলাপ সিচার সিঙ্গলষণ কঙ্গর, জনগঙ্গণর মুসি িংগ্রাঙ্গম শ্রনতত ত্ব
সদঙ্গত িেম সকনা তা সিঙ্গিচনা কঙ্গর, শ্রশষ পর্বি তাঙ্গদরঙ্গক িজব ন কঙ্গর।
মহান শ্রনতা শ্রলসনঙ্গনর শ্রনতত ঙ্গত্ব িলঙ্গশসভক পার্টবঙ্গক তারা মুসির িংগ্রাঙ্গম শ্রনতত ত্ব প্রদাঙ্গন িেম সহঙ্গিঙ্গি সনণবয় কঙ্গর এিং
তার শ্রনতত ত্ব গ্রহণ কঙ্গর।
পূিিব াংলার জনগণও আজ সিসভন্ন আকত সতর প্রসতসিয়াশীল িমাজতন্ত্রী ও িংঙ্গশাধ্নিাদীঙ্গদর কথা ও কার্বকলাপঙ্গক
পর্বাঙ্গলাচনা করঙ্গছ, মুসি িংগ্রাঙ্গমর প্রসিয়ায় উত্থাসপত িমিযািলীর িঠিক িমাধ্ান সদঙ্গত িেম সকনা তা তারা
র্াচাই কঙ্গর শ্রদখঙ্গছ।
এভাঙ্গি তারা আজ শ্রহাক কাল শ্রহাক শ্রমকী ও প্রসতসিয়াশীল িমাজতন্ত্রীঙ্গদর ও সিসভন্ন আকত সতর িংঙ্গশাধ্নিাদীঙ্গদর
িজব ন করঙ্গি এিং িসতযকার িমাজতন্ত্রী ও সিপ্লিীঙ্গদর গ্রহণ করঙ্গি।
পূিিব াংলার জনগণ মসনসিং-ঙ্গমাজাফফর িংঙ্গশাধ্নিাদী সিোিঘাতক চঙ্গির ‘সি’ র্টম চসরে অথবাৎ আওয়ামীলীগ
ফযাসিস্টঙ্গদর দালালীর চসরে িুেঙ্গত শ্রপঙ্গরঙ্গছ। তাঙ্গদর পতনও সনধ্বাসরত হঙ্গয় শ্রগঙ্গছ।
রি গ্রুঙ্গপর িিিয তারা িুঙ্গে উেঙ্গত শুরু কঙ্গরঙ্গছ এিং িংগ্রাঙ্গমর প্রসিয়ায় তাঙ্গদর প্রকত ত মাসকব ঙ্গনর দালালীর চসরে
এিং আওয়ামীলীঙ্গগর অনুরূপ চসরে জনগণ িুেঙ্গত িেম হঙ্গি।
এঙ্গদরও পতন অসনিার্ব।
কাজী-রঙ্গনা-অমল শ্রিন, শ্রদঙ্গিন-িািারঙ্গদর......চসরেও জনগণ িুঙ্গে শ্রফঙ্গলঙ্গছ। তাঙ্গদর পতনও অসনিার্ব। হক-ঙ্গতায়াহা
মসতন-আলাউসিন সনঙ্গজঙ্গদরঙ্গক সিপ্লিী সহঙ্গিঙ্গি সচসেত করার এক হাজার একটা

পতষ্ঠা ২১
প্রঙ্গচিা চালঙ্গে সকন্তু িমাঙ্গজর গসতধ্ারার প্রসিয়ায় উত্থাসপত েে তরঙ্গে তাঙ্গদর মুঙ্গখাশ উঙ্গন্মাসচত হঙ্গে, তাঙ্গদর
শ্রদউসলয়াত্ব প্রমাসণত হঙ্গে। জনগণ ও তাঙ্গদর শ্রকোররা তাঙ্গদরঙ্গক পসরতযাগ করঙ্গছ। সনঙ্গজঙ্গদরঙ্গক সিপ্লিী সহঙ্গিঙ্গি
সচসেত করার শ্রশষ প্রঙ্গচিা সহঙ্গিঙ্গি তারা িারংিার সিভি হঙ্গয় এঙ্গক অপরঙ্গক আিমণ কঙ্গর সনঙ্গজ খাুঁর্ট সিপ্লিী
িাজার িযথব শ্রচিা চালাঙ্গে।
তাঙ্গদর পতন অসনিার্ব।
কাঙ্গজই জনগণ, শ্রকিলমাে জনগণই হঙ্গে সিে ইসতহাঙ্গির পসরচালক শসি। জনগণ িুধে ু িা শ্রিাকা নয়। অঙ্গনক
িময় তারাই আমাঙ্গদর শ্রচঙ্গয় অঙ্গনক িুসধে মান, আমরাই তাঙ্গদর তু লনায় অঙ্গনক িময় শ্রছঙ্গল মানুষ ও হািযস্পদ।
িতব মান র্ুঙ্গগ জনগণ চায় সিপ্লি, শ্রদশ চায় স্বাধ্ীনতা, জাসত চায় মুসি।
কাঙ্গজই জনগণঙ্গক শ্রিাকা শ্রভঙ্গি সনঙ্গজঙ্গদরঙ্গক অসতশয় চালাক মঙ্গন কঙ্গর র্ারা গালভরা িুসল শ্রেঙ্গে সিপ্লিীর মূঙ্গখাশ
পঙ্গর জনগণঙ্গক প্রতারণা করঙ্গছ, জনগঙ্গণর িাঙ্গথ সিশািঘাতকতা করঙ্গছ তাঙ্গদর পতন অতীঙ্গতর প্রসতসিয়াশীলঙ্গদর
তু লনায় অসত দ্রুত হঙ্গি।
সকন্তু প্রসতসিয়াশীলরা শ্রস্বোয় আত্নিমপবন করঙ্গি না। শ্রগাঙ্গলাঙ্গর্াগ িতসি করা, িযথব হওয়া, আিার শ্রগাঙ্গলাঙ্গর্াগ িতসি
করা, িযথব হওয়া, ধ্বংঙ্গির আগ পর্বি এ সনয়ম অনুর্ায়ী তারা মততুয পর্বি প্রতারণা, সিোিঘতকতা, ও শ্রগাঙ্গলাঙ্গর্াগ
কঙ্গর র্াঙ্গি। এ কারঙ্গণ জনগঙ্গণর মুসির িংগ্রাঙ্গম আিঙ্গি সিপর্বয় , পরাজয়, এ কারঙ্গন জনগঙ্গণর মুসির পথ হঙ্গে
আুঁকািাুঁকা কিকর।

"সকন্তু ইসতহাঙ্গির সনয়ম অনুর্ায়ী িমাজতাসন্ত্রক িযিস্থা অিঙ্গশঙ্গষ পুসুঁ জিাদী িযিস্থাঙ্গক িদলাঙ্গিই, এটা মানুঙ্গষর
ইোমুি িাস্তি সনয়ম। প্রসতসিয়াশীলরা ইসতহাঙ্গির রথচঙ্গির গসত শ্ররাধ্ করার জনয র্ত অপঙ্গচিাই করুক না
শ্রকন, আঙ্গগ িা পঙ্গর সিপ্লি অিশযই ঘটঙ্গি এিং তা অসনিার্ব ভাঙ্গিই সিজয় লাভ করঙ্গি।”
প্রসতসিয়াশীল িমাজন্ত্রীরা িমাজতঙ্গন্ত্রর িুসল আওঙ্গে সকছু িংখযক শ্রলাকঙ্গক সকছু সদঙ্গনর জঙ্গনয প্রতাসরত করঙ্গত পারঙ্গি,
সকন্তু িমগ্র জনগণঙ্গক সচর সদঙ্গনর জনয শ্রধ্াকা সদঙ্গত পারঙ্গি না।
িভাপসত মাও িঙ্গলঙ্গছন, “আজ শ্রথঙ্গক শুরু কঙ্গর পরিতী ৫০ শ্রথঙ্গক ১০০ িছর, অথিা তার কম িা শ্রিশী িময়টা

হঙ্গে সিঙ্গের িমাজ িযিস্থার আমুল পসরিতব ঙ্গনর মহান র্ুগ ও একর্ট সিে কাুঁপাঙ্গনা র্ুগ। র্ার িঙ্গে পূিিব তী শ্রকান
ঐসতহাসিক র্ুঙ্গগর তু লনা হঙ্গত পাঙ্গর না, এমন একর্ট র্ুঙ্গগ িাি কঙ্গর আমাঙ্গদরঙ্গক পূিিব তী র্ুগগুঙ্গলার িংগ্রাঙ্গমর রূপ
শ্রথঙ্গক অঙ্গনক পতথক বিসশিযপূণব মহান িংগ্রাম চালাঙ্গনার জনয প্রস্তুত থাকঙ্গত হঙ্গি।’’
িভাপসত আঙ্গরা িঙ্গলঙ্গছন, “িতব মান র্ুঙ্গগর প্রধ্ান প্রিণতা হঙ্গে সিপ্লি।”
পূিিব াংলা ও সিঙ্গের ঘটনািলী িভাপসত মাওঙ্গয়র এই উপিংহাঙ্গরর িঠিকতাই প্রমাণ করঙ্গছ।
পূিিব াংলার িিবহারা সিপ্লিীঙ্গদর সিসভন্ন আকত সতর িংঙ্গশাধ্নিাদী ও প্রসতসিয়াশীল িমাজতন্ত্রীঙ্গদর সিরুঙ্গধে  শ্রশষ পর্বি
িংগ্রাম করঙ্গত হঙ্গি, তাঙ্গদর মুঙ্গখাশ উঙ্গন্মাসচত করঙ্গত হঙ্গি এিং তাঙ্গদরঙ্গক চূ োিভাঙ্গি কিরস্থ করঙ্গত হঙ্গি।

পতষ্ঠা ২২
জনগণঙ্গক তাঙ্গদর মুসির পঙ্গথ পসরচাসলত করঙ্গত হঙ্গি, অিযাহতভাঙ্গি সিপ্লি পসরচালনা কঙ্গর পূিব িাংলার জাতীয়
গণতাসন্ত্রক সিপ্লি িম্পন্ন করঙ্গত হঙ্গি, িমাজতাসন্ত্রক সিপ্লি িূচনা ও পসরচালনা করঙ্গত হঙ্গি, িমাজতাসন্ত্রক সিপ্লি
িম্পন্ন কঙ্গর কসমউসনজম িাস্তিাসয়ত করঙ্গত হঙ্গি।
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