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পৃষ্ঠা ২ 

কারা আমাদের শত্রু, কারা আমাদের মমত্র? এটাই হদ া মিপ্লদির প্রথম গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। অতীদতর সমস্ত 
মিপ্লিী সংগ্রামগুদ া ককন এত অল্প সাফ য অর্ণ ন কদরদে তার ম ূ কারর্ হদ া, প্রকৃত শত্রুদের 
আক্রমর্ করার র্নয প্রকৃত িনু্ধদের ঐকযিদ্ধ করদত না পারা। 

মিপ্লিী পার্টণ  হদে র্নসাধারদর্র পথ প্রেশণক। মিপ্লিী পার্টণ  যখন তাদের ভ্রান্ত পদথ চাম ত কদর 
তখন ককান মিপ্লিই সাথণক হদত পাদর না। পূিণিাং ার মিপ্লদির সুেীর্ণ ২৩ িেদরর অমিজ্ঞতা এিং 
িারতীয় মিপ্লদির ৪৬ িৎসদরর অমিজ্ঞতা প্রমার্ কদরদে সংদশাধনিােী, নয়া সংদশাধনিােী, ট্রটস্কী 
ও কচিােীরা র্নগর্দক  মিপদথ চাম ত কদরদে এিং এ কারদর্ িারত ও পূিণিাং ার মিপ্লি িাস্তিাময়ত 
হয়মন। 

আমরা অিশযই এ সক  মিশ্বাসর্াতক কনমতিাচক উোহারর্ কথদক মশক্ষা গ্রহর্ করদিা এিং মিপ্লিদক 
সঠিক পদথ পমরচা না কদর র্নগদর্র মুমি িাস্তিাময়ত করদিা। প্রকৃত শত্রুদের আক্রমর্ করার 
র্নয প্রকৃত িনু্ধদের ঐকযিদ্ধ করদত মদনাদযাগী হদিা। 

প্রকৃত শত্রু ও প্রকৃত িনু্ধদের মদধয পাথণকয মনর্ণদয়র র্নয পূিণিাং ার সমাদর্র মিমিন্ন কের্ীর 
অথণননমতক অিস্থা এিং মিপ্লদির প্রমত তাদের মদনািাদির সাধারর্ মিদেষর্ করদত হদি। 

পূিণিাং ার সমাদর্র মিমিন্ন কের্ীর অিস্থা মক রকম? 

 

পরূ্বর্াাংলার র্জুজব ায়া শ্রেণী  

পূিণিাং ার িুদর্ণ ায়া কের্ী চারিাদগ মিিি। 

এক িাগ িারতীয় সম্প্রসারর্িাদের তাদিোর, এক িাগ কসামিদয়ট সামামর্ক সাম্রার্যিাদের তাদিোর, 

অপর িাগ মামকণ দনর কনতৃদত্ব সাম্রার্যিাদের তাদিোর। এক িাগ র্াতীয় িুদর্ণ ায়া। 

সম্প্রসারর্িাে, সামামর্ক সাম্রার্যিাে ও সাম্রার্যিাদের তাদিোর িুদর্ণ ায়া পূিণিাং ার সামন্ত কগাষ্ঠীর 
সাদথ র্মনষ্ঠিাদি র্মিত। এই কের্ী পূিণিাং ার সিচাইদত পশ্চােপে প্রমতমক্রয়াশী  উৎপােন সম্পদকণ র 
প্রমতমনমধত্ব কদর এিং উৎপােন শমির মিকাশ িযাহত কদর। পিূণিাং ার মিপ্লদির পমরদপ্রমক্ষদত এদের 
অিস্থান অসঙ্গমতপূর্ণ। এরা সামন্তিাে এিং বিদেমশকদের পক্ষ কনয়, এিং সিণোই অমতমাত্রায় 
প্রমতমিপ্লিী িূমমকা পা ন কদর। 

এরা হদে আম াতামিক িদুর্ণ ায়া কের্ী। 

পূিণিাং ার রাষ্ট্রীয় মশল্প, িযিসা ও অনযানয প্রমতষ্ঠানসমুদহর িি িি কমণচারীরাও এ কের্ীর মাদে 
পদি। 

 

 

 



পৃষ্ঠা ৩ 

র্ুজজব ায়াজদর চরু্থব অাংশ 

এরা িারতীয় সম্প্রসারর্িাে, সাম্রার্যিাে ও তাদের তাদিোরদের দ্বারা মনপীমিত এিং আিযন্তরীর্ 
সামন্তিাে কতৃণ ক শৃঙ্খ ািদ্ধ। এ কারদর্ উিদয়র সাদথই এদের দ্বন্দ্ব রদয়দে। এমেক মেদয় এরা মিপ্লিী 
শমিগুম র একর্ট। 

িারতীয় সম্প্রসারর্িাে, কসামিদয়ট সামামর্ক সাম্রার্যিাে ও সাম্রার্যিাে এিং সামন্তিাে কতৃণ ক 
মনপীমিত িদ  উপদরাি শত্রুদের মিরুদদ্ধ সংগ্রাদম িুদর্ণ ায়াদের এ অংশ মকেুটা উৎসাহ প্রেশণন 
কদর। 

মকন্তু অনযমেদক এ সংগ্রামদক চূিান্ত পযণাদয় মনদয় কযদত তারা সক্ষম নয় কযদহতু তারা রার্ননমতক 
ও অথণননমতকিাদি অেঢ়ৃ এিং এখদনা সামন্তিাে ও বিদেমশক কশাষকদের সাদথ তাদের অথণননমতক 
সম্পকণ  রদয় কগদে। তাদের এ মেকটা স্পষ্ট হদয় উদে যখন র্নগদর্র মিপ্লিী শমি কর্ারোর হদয় 
উদে। 

র্াতীয় িুদর্ণ ায়াদের মদ্বমুখী চমরত্র কথদক পাওয়া যায় কয, ককান ককান সময় এরা বিদেমশক কশাষর্ 
ও সামন্তিােী কশাষর্ মিদরাধী সংগ্রাদম মকেুটা অংশগ্রহর্ করদত পাদর এিং এিাদি মিপ্লিী শমি 
মহদসদি পমরগমর্ত  হদত পাদর। মকন্তু অনয সমদয় এরাই আিার ো া , মিশ্বাসর্াতক িুদর্ণ ায়াদের 
অনুসরর্ করদত পাদর। 

র্াতীয় িুদর্ণ ায়াদের কখদনা মনর্স্ব রার্ননমতক পার্টণ  মে  না এিং িতণ মাদনও কনই। 

িতণ মাদন তারা কয শুধ ুো া  মিশ্বাসর্াতক িুদর্ণ ায়া ও র্মমোরদের কথদক পথৃক তাই নয় তারা 
মিপ্লদির মমত্রও। এ কারদর্ এটা অিশযই প্রদয়ার্ন, র্াতীয় িুদর্ণ ায়াদের সম্পদকণ  একর্ট সঠিক নীমত 
থাকা। 

এই নীমত হদচে তাদের ঐকয ও সংগ্রাদমর নীমত, সিণহারারা মনর্স্ব স্বাধীনতা, স্বতিতা এিং উদেযাগ 
ির্ায় করদখ র্াতীয় িুদর্ণ ায়াদের ঐকযিদ্ধ করদি, একই সাদথ তাদের কোে ুযমানতা, মিশ্বাসর্াতকতার 
মিরুদদ্ধ সতকণ  থাকদি এিং সংগ্রাম পমরচা না করদি। 

 

কু্ষজদ র্ুজজব ায়া 

কৃষক িযতীত যারা এই কের্ীদত পদি তারা হদে— 

ক) মিশা  িমুদ্ধর্ীিী 

খ) কু্ষদে িযিসায়ী 

গ) হস্তমশল্পী 

র্) কপশাোর ক াক। 

 



পৃষ্ঠা ৪ 

এদের সামামর্ক অিস্থা মাোরী চাষীদের সাদথ মমদ । তারা সকদ ই িারতীয় সম্প্রসারর্িাে ও 
তার তাদিোর, সামামর্ক সাম্রার্যিাে, সাম্রার্যিাে ও সামন্তিাদের কশাষদর্ কশামষত হদে এিং কেউম য়া 
ও ধ্বংদসর পদথ চাম ত হদচে। এ কারদর্ এই কু্ষদে িুদর্ণ ায়া কের্ীর মিমিন্ন স্তর মিপ্লদির একর্ট 
পমরচা ক শমি এিং সিণহারার মিশ্বস্ত মমত্র। ককি মাত্র সিণহারার কনতৃদত্বই এরা মুমি অর্ণ ন করদত 
পাদর। এিার আমাদের এই কের্ীর মিমিন্ন স্তর মিদেষর্ করা যায়। 

 

প্রথমর্ঃ র্ুসিজীর্ী 

োত্র-যুিক, প্রাথমমক ও মাধযমমক সু্কদ র মশক্ষক, মনম্নস্তদরর সরকারী কমণচারী, কু্ষদে ককরানী প্রিৃমত। 
এরা একর্ট আ াো কের্ী িা স্তর নয়। িতণ মান পূিণিাং ার সামামর্ক অিস্থায় এদের পামরিামরক 
উৎপমি, র্ীিন ধারদর্র অিস্থা এিং রার্ননমতক েমৃষ্টদকার্ মিচার কদর এদের কু্ষদে িুদর্ণ ায়া কের্ীদত 
কফ া যায়। 

িারতীয় সম্প্রসারর্িাে, সামামর্ক সাম্রার্যিাে এিং সাম্রার্যিাে ও সামন্তিাদের সাদথ কযাগসার্দস 
ম প্ত িুমদ্ধর্ীমি োিা অমধকাংশ িুমদ্ধর্ীমি ও োত্ররা মনপীমিত এিং সিণোই চাকুরী হারািার িা 
পিাশুনা িন্ধ হিার িদয় থাদক। এ কারদর্ তারা মিপ্লিী হয়। তারা কমাটামরু্ট িুদর্ণ ায়া বিজ্ঞামনক 
েমৃষ্টিঙ্গীর সাদথ পমরমচত, তীক্ষ্ণ রার্ননমতক কচতনা রদয়দে এিং ককান ককান সময় অগ্রগামী িূমমকা 
গ্রহর্ কদর অথিা িতণ মান মিপ্লদির পযণাদয় র্নগদর্র সাদথ সংদযাগকারীর িূমমকা পা ন কদর। 
মিশা  েমরদ্র িুমদ্ধর্ীিীরা েমমক-কৃষদকর সাদথ হাত মম াদত পাদর মিপ্লদি অংশগ্রহর্ করার র্নয। 

অনযানয কেদশর মত আমাদের কেদশ মাকণ সিাে প্রথম প্রচার  াি কদরদে িুমদ্ধর্ীিীদের মাদে এিং 
তারাই প্রথম মাকণ সিাে গ্রহর্ কদর। মিপ্লিী িমুদ্ধর্ীিী িযতীত মিপ্লিী শমিসমূহদক সাফদ যর সাদথ 
সংগঠিত করা  এিং মিপ্লিী কাযণ সাফদ যর সাদথ পমরচা না করা সম্ভি নয়। মকন্তু এই িুমদ্ধর্ীিীরা 
যতক্ষর্ পযণন্ত মিপ্লিী গর্সংগ্রাদম মদন প্রাদর্ োাঁমপদয় পদি অথিা মনমস্থর কদর র্ীিন প্রার্ মেদয় 
র্নগদর্র কসিা করার এিং তাদের একর্ন হওয়ার, ততক্ষর্ পযণন্ত তারা প্রায়ই আত্মগত, িযমিদকমিক, 

অেঢ়ৃ এিং অিাস্তিিােী হয়। 

এ কারদর্ যমেও পিূণিাং ার িুমদ্ধর্ীিীরা একর্ট অগ্রগামী িূমমকা িা র্নগদর্র সাদথ সংদযাগকারী 
মহদসদি কার্ করদত পাদর মকন্তু এদের সকদ ই কশষ পযণন্ত মিপ্লিী থাকদি না। ককউ ককউ সংকটপূর্ণ 
সমদয় মিপ্লিী সামর কথদক েদর পিদি এিং মনমিয় হদয় পিদি, আিার ককউ হয়দতা মিপ্লদির 
শত্রুদত পমরর্ত হদি। িমুদ্ধর্ীিীরা তাদের সীমািদ্ধতা কার্টদয় উেদত পাদর ককি মাত্র েীর্ণমেদনর 
গর্সংগ্রাদমর মধয মেদয়। 

 

সির্ীয়ঃ কু্ষজদ র্যর্িায়ী 

সাধারর্তঃ এরা কোট কোকান চা ায় এিং এক-আধর্ন কমণচারী রাদখ। তারা িারতীয় 
সম্প্রসারর্িাে, সামামর্ক সাম্রার্যিাে, সাম্রার্যিাে ও তাদের তাদিোরদের কশাষদর্র চাদপ কেউম য়া 
হদয় যাওয়ার িদয় থাদক। 
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র্ত র্ীয়র্ঃ হস্তসশল্পী 

এদের সংখযা প্রচুর, এদের মনদর্দের উৎপােদনর উপায় রদয়দে এিং এরা কিতনিুি ককান কমণচারী 
রাদখ না, রাখদ ও একর্ন ে’ুর্ন সাহাযযকারী িা মশক্ষানিীশ রাদখ। এদের অিস্থা মাোরী চাষীদের 
মত। 

 

চরু্থবর্ঃ শ্রপশাদার শ্রলাক 

এদের মদধয রদয়দে ডািার, উমক  ও অনযানয কপশাোর ক াক। তারা অনযদ াকদক কশাষর্ কদর 
না, করদ ও সামানয কদর। এদের অিস্থা হস্তমশল্পীদের মতই। 

কু্ষদে িুদর্ণ ায়াদের এই অংশগুদ া মিশা  র্নতা মনদয় গঠিত যাদেরদক অিশযই আমরা আমাদের 
পদক্ষ আনদিা এিং তাদের স্বাথণ আমরা অিশযই রক্ষা করদিা। ককননা সাধারর্িাদি তারা মিপ্লদি 
কযাগ মেদত পাদর িা সমথণন করদত পাদর এিং এরা আমাদের িা  মমত্র। তাদের েিুণ  মেক হদ া 
তাদের ককউ ককউ সহদর্ই িুদর্ণ ায়া প্রচাদর প্রিািামিত হয়। আমরা অিশযই এদের মাদে মিপ্লিী 
প্রচারর্া চা াদিা এিং সাংগেমনক কার্ করদিা। 

 

কু্ষদে িুদর্ণ ায়াদের মনম্নম মখত স্তদর মিিি করা যায়ঃ 

কু্ষজদ র্ুজজব ায়াজদর উচ্চস্তরঃ 

এই স্তদর পদি যাদের মকেু  উদ্বিৃ অথণ ও খােয আদে অথিা যারা শারীমরক অথিা মানমসক েম 
দ্বারা মনদর্দের িরর্-দপাষদর্র র্নয প্রমত িের যতটুকু প্রদয়ার্ন তার অমধক উপার্ণ ন কদর। এ 
ধরদর্র ক াক ধনী কহদত অতযন্ত আগ্রহী। মিপ ু অথণ সঞ্চদয়র ইো না থাকদ ও এরা িুদর্ণ ায়াদের 
স্তদর উন্নীত হদত সিণোই ইেকু। ক াদকর মনকট সম্মান পায় এমন টাকাওয়া া ক াক কেখদ ই 
তাদের মুখ মেদয়  া া মনগণত হয়। এই ধরদর্র ক াক িীরু। তারা সরকারী অমফসারদক িয় কদর 
এিং মিপ্লিদক িয় কদর। কযদহতু এদের অথণননমতক অিস্থা িুদর্ণ ায়া কের্ীর অথণননমতক অিস্থার 
অতযন্ত কাোকামে, তাই তারা িুদর্ণ ায়া কের্ীর প্রচারদক খুিই মিশ্বাস কদর এিং মিপ্লদির প্রমত 
সদেদহর মদনািাি কপাষর্ কদর। কু্ষদে িুদর্ণ ায়া কের্ীর মদধয এ অংশ সংখযা র্ু এিং এরা কু্ষদে 
িুদর্ণ ায়া কের্ীর েমক্ষর্পন্থী। 

 

কু্ষজদ র্ুজজব ায়াজদর মাঝারীস্তরঃ 

এরা অথণননমতক মেক মেদয় কমাটামুর্ট মনদর্দের িরর্দপাষর্ করদত পাদর। এ শাখার ক াক প্রথম 
শাখার ক াক কথদক অদনক মিন্ন। এরা ধনী হদত চায়, মকন্তু িারতীয় সম্প্রসারর্িাে, সামামর্ক 
সাম্রার্যিাে ও তাদের তাদিোর কতৃণ ক কশামষত হদয় তারা অনিুি কদর কয অমধক পমরেম করদ ও  
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কিাঁদচ থাকা কষ্টকর। আদো ন সম্পদকণ  তারা সদেহ কপাষর্ কদর ইহা মির্য় অর্ণ ন করদি মকনা, 
তারা আদো দন েুাঁ মক সহদর্ মনদত চায় না এিং মনরদপক্ষ িূমমকা গ্রহর্ কদর। মকন্তু কখদনা 
মিপ্লদির মিদরামধতা কদর না। এ শাখায় ক াকসংখযা খুি কিশী, কু্ষদে িুদর্ণ ায়া কের্ীর প্রায় অদধণক। 

 

কু্ষজদ র্ুজজব ায়াজদর সনম্নস্তরঃ 

এই কের্ীদত রদয়দে তারা যাদের র্ীিন যাত্রার ক্রমািদয় অিনমত র্টদে। এ শাখার ক াক অদনদকই 
পুদিণ হয়দতা ককান অিস্থাপন্ন পমরিারিূি মে , মকন্তু ক্রদম ক্রদম তারা এমন অিস্থায় উপনীত 
হদয়দে কয, ককান মদত র্ীমিকা মনিণাহ করাও তাদের পদক্ষ কষ্টকর। তাদের র্ীিনযাত্রার মাদনর 
ক্রমশঃই অিনমত হদচে। এ ধরদর্র ক াক অমধক মানমসক যির্ায় কিাদগ, কারর্ তাদের অতীত 
ও িতণ মাদনর মাদে একটা বিপমরদতযর তু না রদয়দে। মিপ্লিী আদো দন এ ধরদর্র ক াক অমত 
গুরুত্বপূর্ণ। এদের সংখযাও কম নয়। এরাই কু্ষদে িুদর্ণ ায়া কের্ীর িামপন্থী অংশ। 

কু্ষদে িুদর্ণ ায়া কের্ীর উপদরাি মতনর্ট শাখাই স্বািামিক সমদয়ই মিপ্লদির প্রমত মিন্ন মিন্ন মদনািাি 
কপাষর্ কদর, মকন্তু যুদদ্ধর সময় অথণাৎ যখন মিপ্লিী উিা  কর্ায়ার িমৃদ্ধ পায়, মির্দয়র আদ া কচাদখ 
পদি, তখন শুধু  কু্ষদে িুদর্ণ ায়া কের্ীর িামপন্থী নয়, মধযপন্থীও মিপ্লদি কযাগোন করদত পাদর। এমনমক 
সিণহারা কের্ী ও কু্ষদে িুদর্ণ ায়া কের্ীর িামপন্থীদের মিরাট বিপ্লমিক করাদত কিদস েমক্ষর্পন্থীরা 
মিপ্লদির সদঙ্গ কযদত িাধয হয়। 

 

কু্ষজদ হস্তসশল্পী 

কু্ষদে হস্তমশল্পীদেরদক  আধা সিণহারা কের্ী ি া হয়, কারর্ যমেও তাদের উৎপােদনর সর  উপকরর্ 
আদে এিং স্বতি কপশা রদয়দে তিু তারা প্রায়শঃই আংমশকিাদি েম মিমক্র করদত িাধয হয়। 
তাদের অথণননমতক অিস্থা গ্রামাঞ্চদ র গরীি কৃষকদের মদতাই। তাদের সংসার খরদচর িারী কিাো, 
উপার্ণ ন ও র্ীিন মনিণাদহর িযদয়র িযিধান এিং প্রমতমনয়ত োমরদদ্রর জ্বা া ও কিকারদত্বর আশংকার 
কথদক মিচার করদ  গরীি কৃষকদের সদঙ্গ তাদের কমাটামুর্ট সােশৃয আদে। 

 

শ্রদাকান কমবচারী 

কোকান কমণচারী হদে িািাদট কমী, মনদর্দের সামানয কিতন মেদয়ই তাদের পমরিার চা াদত হয়। 
যমেও প্রমত িেরই দ্রিযম ূয িৃমদ্ধ পায়, তিু তাদের কিতন একিার মাত্র িাদি। আপমন যমে কখদনা 
তাদের সদঙ্গ অন্তরঙ্গ আ াপ কদরন তাহদ  তখনই তারা তাদের অন্তহীন েঃুখ-েেুণশার কথা কশানাদত 
থাকদি। তাদের অিস্থা গরীি কৃষক ও কু্ষদে হস্তমশল্পীদের কথদক কিশী পৃথক নয়, মিপ্লিী প্রচারর্াদক 
তারা অমত সহদর্ই গ্রহর্ কদর। 

 



পৃষ্ঠা ৭ 

শ্রেসরওয়ালা 

কফমরওয়া ারা পর্যদ্রিয মনদর্রা িহন করুক িা রাস্তার উিয় পাদশ্বণ কোকান খুদ  মিক্রয় করুক, 

তাদের মূ ধন অল্প এিং উপামর্ণ ত অথণও কম। এদত তাদের খাওয়া পরার খরচ কু ায় না। তাদের 
অিস্থা গরীি কৃষকদের কথদক কিশী পৃথক নয়। তাই তাদেরও গরীি কৃষকদের মত মিপ্লদির 
প্রদয়ার্ন হয় যা তাদের  িতণ মান অিস্থার পমরিতণ ন করদি। 

 

জসমদার শ্রেণী 

র্মমোদরর র্মম আদে মকন্তু কস মনদর্ েদম অংশগ্রহর্ কদর না (সামানয করদতও পাদর) এিং 
চাষীদের কশাষর্ কদর কিাঁদচ থাদক। র্মম পিমনর টাকা, িগণা ও িাগা আোয়ই তাদের কশাষদর্র 
প্রধান ধরন। কস কারখানা ও িযিসা করদত পাদর। 

[সুেদখার—যাদের আদয়র প্রধান অংশ সুে খাওয়া এিং যাদের অিস্থা গিপিতা মাোরী চাষীর 
চাইদত িা  তাদেরদকও র্মমোদরর কের্ীিুি করা হদি]। 

ওয়াক্ফ সম্পমি, সু্ক  ও অনযানয সম্পমির তত্ত্বািধানও এই কশাষদর্র আওতায় পদি। 

একর্ন কেউম য়া র্মমোর যমে েদম অংশগ্রহর্ না কদর, অনযদের েমকদয় তা  টু কদর অথিা 
আত্মীয়-স্বর্ন ও িনু্ধদের সাহাদযয গিপিতা মাোরী চাষীর চাইদত িা  অিস্থায় থাদক তাহদ  
কসও র্মমোদরর পযণাদয় পদি। 

পঞ্চাদয়ত সেসয, সরকারী কমণচারী (তহশী োর, মস.ও, পুম শ-োদরাগা), মুমর্িিােী, মদস্কাপন্থী স্থানীয় 
র্াম ম ও টাউট িদ্রদ াদকরা র্মমোর কের্ীর রার্ননমতক প্রমতমনমধ ও অমতশয় মনষু্ঠর ক াক। ধনী 
চাষীদের মদধয প্রায়শঃই কু্ষদে স্থানীয় র্াম ম ও টাউট িদ্রদ াক কেখা যায়। 

কয সক  িযমিরা র্মমোরদক িগণা-পিমন ইতযামেদত সাহাযয কদর এিং তার সম্পমি কেখাশুনা এিং 
র্মমোর কতৃণ ক চাষী কশাষদর্র উপর যাদের আদয়র প্রধান অংশ মনিণ র কদর, যমে তারা গিপিতা 
মাোরী চাষীর চাইদতও িা  অিস্থায় থাদক তাহদ  তাদেরদকও র্মমোদরর পযণায়িুি করা হদি। 

এই কের্ী মিদেশী কশাষদর্র একর্ট প্রধান স্তম্ভ। এরা পূিণিাং ার রার্ননমতক, অথণননমতক এিং 
সাংসৃ্কমতক মিকাদশ িাধা মহদসদি কার্ কদর এিং এদের ককান প্রগমতশী  িূমমকা কনই। এ কারদর্ 
কের্ী মহদসদি এরা মিপ্লদির পমরচা ক শমি কতা নয়ই, িরঞ্চ মিপ্লদির  ক্ষয। িতণ মাদন পূিণিাং ার 
স্বাধীনতা সংগ্রাদমর সময় এ কের্ীর এক অংশ িারতীয় সম্প্রসারর্িাদের ো া  মহদসদি কার্ 
করদে, আর এক অংশ কোে ুযমান। মকন্তু কিশ মকেুসংখযক মাোরী ও কোট র্মমোর রদয়দে যারা 
মকেুটা পুাঁমর্িােী উৎপােন সম্পদকণ র সংস্পদশণ এদসদে এিং যারা স্বাধীনতা সংগ্রাম সমথণন করদত 
পাদর। এদেরদক আমরা অিশযই আমাদের কনতৃদত্ব একমত্রত করার প্রদচষ্টা চা াদিা। এরাই হদ া 
গ্রাদমর আদ াকপ্রাপ্ত িদ্রদ াক। 
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িনী চাষী 

সাধারর্ মনয়দমই ধনী চাষীর র্মম আদে। ককান ককান ধনী চাষীর মকেুটা র্মম িগণা িা পিনী 
কনওয়া, িাকীটা মনদর্র। আিার ককান ককান ধনী চাষীর মনদর্র ককান র্মম নাই, সিটাই িগণা িা 
পিনী কনয়া। সাধারর্তঃ ধনী চাষীর গিপিতার কিশী চাদষর যিপামত ( াঙ্গ , গরু) আদে এিং 
কিশী নগে টাকা আদে। কস মনদর্ েদম অংশগ্রহর্ কদর, তার কশাষদর্র প্রধান ধরন কাম া িা 
মর্রু খাটাদনা (েীর্ণদময়ােী মর্রু)। এ োিাও কস র্মমর মকেু অংশ িগণা পিনী মেদত পাদর এিং 
িগণা িা পিনীর মাধযদম কশাষর্ চা াদত পাদর। কস টাকা কর্ণ  মেদত পাদর িা িযিসা িামর্র্যও 
করদত পাদর। কয িযমি তার ঊিণর র্মমর মকেুটা মর্রু না খার্টদয় মনদর্ই চাষ কদর মকন্তু িাকীটা 
পিনী মেদয় কশাষর্ কদর, কর্ণ  মেদয় িা অনয উপাদয় কশাষর্ কদর তাদক ধনী চাষী ধরা হদি। ধনী 
চাষী মনয়তই কশাষর্ কদর এিং ইহা তার আদয়র প্রধান উৎস। 

সাধারর্িাদি ি দত কগদ  তারা পূিণিাং ার স্বাধীনতা সংগ্রাদম মকেুটা িূমমকা পা ন করদত পাদর 
এিং র্মমোর মিদরাধী িূমম মিপ্লিী সংগ্রাদম মনরদপক্ষ থাকদত পাদর। এ কারদর্ আমরা ধনী চাষীদের 
র্মমোর কের্ীিূি করদিা না এিং অপমরপ্কভিাদি তাদের ধ্বংস করার নীমত কনি না। 

 

মাঝারী চাষী 

অদনক মাোরী চাষীর র্মম আদে। কাদরা মকেুটা র্মম মনদর্র, িাকীটা িগণা অথিা পিনী কনয়া। 
এদের সকদ রই কিশ মকেু চাদষর যিপামত আদে। একর্ন মাোরী চাষীর আদয়র সমূ্পর্ণ িা প্রধান 
অংশ আদস মনদর্র েম কথদক। সাধারর্তঃ কস অনযদক কশাষর্ কদর না। িরং িের কশদষ িগণা 
(িগণার অংশ কেওয়া), পিনীর টাকা, কদর্ণ র সুে, সরকাদরর ক্রমিধণমান খার্না, উন্নয়নকর, মশক্ষাকর, 

কচৌমকোরীকর প্রিৃমত মেদয় মনদর্ই কশামষত হয়। মকন্তু সাধারর্তঃ কস েম মিক্রয় কদর না (মর্রুী 
িা কাম া খাদট না)। মকেু মকেু (স্বে ) মাোরী চাষী মকেু কশাষর্ও কদর, মকন্তু তা তাদের 
মনয়মমত মকংিা আদয়র প্রধান উৎস নয়। 

মাোরী চাষীরা র্াতীয় ও গর্তামিক মিপ্লদি ককি  অংশগ্রহর্ই কদর না, তারা সমার্তিও গ্রহর্ 
করদি। এ কারদর্ সমগ্র মাোরী চাষীরাই সিণহারাদের মনকটতম মমত্র এিং মিপ্লদির একর্ট গুরুত্বপূর্ণ 
পমরচা ক শমি। মাোরী চাষীদের সমথণন িা মিদরামধতা মিপ্লদির মির্য় িা পরার্দয়র র্নয একর্ট 
গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এটা মিদশষিাদি সতয কৃমষ মিপ্লদির পর যখন তারাই ক াকসংখযায় সংখযাগুরু হয়। 

 

গরীর্ চাষী 

গরীি চাষীদের কাদরা কাদরা মনদর্র মকেু র্মম ও অল্প কয়টা চাদষর যিপামত আদে। সাধারর্তঃ 
গরীি চাষীদক িগণা িা পিনী কনয়া র্মমদত কার্ করদত হয়। গরীি চাষী িগণায় (ফসদ র িাগ 
কেয়া), পিনীর টাকা, কদর্ণ র সুে, সরকাদরর ক্রমিধণমান খার্না, উন্নয়ন কর, মশক্ষা কর, কচৌমকোরী 
কর, সরকারী কমণচারীদের েনুীমত ও সদিণাপরী মর্রুী খাটায় কশামষত হয়। 
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সাধারর্তঃ মাোরী চাষীদক েমশমি মিক্রয় করদত হয় না (অথণাৎ মর্রুী িা কাম া খাটদত হয় 
না), অনযমেদক গরীি চাষীদক তার েমশমি মিক্রয় করদত হয়। ইহাই মাোরী চাষী ও গরীি 
চাষীদক পাথণকয করার প্রধান উপায়। 

গরীি চাষীরা সহদর্ই মিপ্লিী প্রচারর্া গ্রহর্ কদর। েমমক কের্ী ও েমমক কের্ীর পার্টণ  অিশযই 
গরীি চাষীর উপর মনিণ র কদর মাোরী চাষীদের ঐকযিদ্ধ করদি, র্মমোরদের মিরুদদ্ধ সংগ্রাম 
করদি ও িূমম সংস্কার করদি। “মিপ্লদির কগািার মেদক মাোরী কৃষকগর্ কোটানায় মেদ ন। যখন 
তারা র্টনা প্রিাদহর সাধারর্ ধারা স্পষ্টিাদি কেখদত পান এিং মিপ্লদির মির্য় আসন্ন হয়, শুধু 
তখনই তারা মিপ্লদির পদক্ষ আদসন”— িদ দেন সিাপমত মাওদসতুঙ। 

সিণহারার কনতৃদত্বই গরীি চাষী ও মাোরী চাষীরা মুমি কপদত পাদর। ককি মাত্র সিণহারাই গরীি 
চাষী ও মাোরী চাষীদের ঐকযিদ্ধ কদর মিপ্লিদক মির্দয়র মেদক পমরচা না করদত পাদর। কৃষক 
ি দত আমরা কক্ষতমর্রু, গরীি চাষী ও মাোরী চাষীদক িুমে। 

 

ির্বহারা শ্রেণী 

পূিণিাং ার আধুমনক মশল্প সিণহারারা প্রধানতঃ চটক , মচমনক , িস্ত্র, মশল্প, কর ওদয়, ডক, পমরিহন 
ইতযামেদত কমণরত। এদের মদধয অমধকাংশ পুাঁমর্র রাষ্ট্রীয় মাম কানাধীন প্রমতষ্ঠাদনর োসদত্বর শংৃখদ  
আিদ্ধ। মশল্পীয় সিণহারা যমেও সংখযায় অল্প, তিুও তারা পূিণিাং ার নতুন উৎপােন শমির 
প্রমতমনমধত্ব কদর। আধুমনক পূিণিাং ায় তারাই সিচাইদত প্রগমতশী  কের্ী এিং বিপ্লমিক আদো দনর 
পমরচা ক শমি। ককন তারা এই িূমমকা েখ  কদর? এর প্রথম কারর্ হদে তারা ককিীিূত। অনয 
কয ককান অংদশর ক াক এদের মত ককিীিূত নয়। মদ্বতীয় কারর্ হদে এদের অথণননমতক অিস্থা 
মনম্নমাদনর। উৎপােদনর উপকরর্ হদত তারা িমঞ্চত, মনদর্র হাত ে’ুর্ট োিা তাদের আর মকেুই 
অিমশষ্ট কনই। ধনী হিার ককান আশা কনই এিং িারতীয় সম্প্রসারর্িাে, সামামর্ক সাম্রার্যিাে, 

সাম্রার্যিাে ও তাদের তাদিোররা তাদের সদঙ্গ অমতশয় মনষু্ঠর িযিহার কদর। সতুরাং সংগ্রাদম 
তারা অগ্রিতী। শহদরর কুম , মুদট-মর্রু, মরকশাওয়া া, কফমরওয়া া, োিুোর, কমথর, কে াওয়া া, ঠিকা 
মে, কহাদট  িয়, মিমি েমমক প্রিৃমতদেরও মনদর্দের হাত ে’ুর্ট োিা আর ককান সম্ব  কনই। তাদের 
অথণননমতক অিস্থা মশল্প েমমকদের মতই। মকন্তু মশল্প েমমকদের কচদয় এরা কম ককিীিূত এিং 
উৎপােদনর কক্ষদত্রও এদের িূমমকা কম গুরুত্বপূর্ণ। 

 

গ্রাময ির্বহারা র্া গ্রাময েসমক র্া শ্রক্ষর্মজরু 

পূিণিাং ার কৃমষদত এখদনা পুাঁমর্িােী কৃমষকমণ খুি কম। গ্রাময সিণহারা কের্ী ি দত িামষণক, মামসক 
অথিা বেমনক িািাদট কৃষকদের িুোয়। এই ধরদনর িািাদট কৃষকদের শুধ ুকয র্মম এিং কৃমষ 
যিপামত কনই তা নয়, এমনমক তাদের ককান মূ ধনও কনই। শুধু মনদর্দের েমশমি মিমক্র কদরই 
কিাঁদচ থাকদত হয়। তাদের কাদর্র সময় এত েীর্ণ, কিতন এত কম, েদমর অিস্থা এত কশাচনীয় 
এিং কার্  
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এত মনরাপিাহীন কয অনয সক  েমমকদের তু নায় তাদের অিস্থা অতযন্ত খারাপ। গ্রামাঞ্চদ  এ 
ধরদর্র ক াদকরাই সিদচদয় কষ্ট কিাগ করদে এিং কৃষক আদো দন এদের অিস্থান গরীি চাষীদের 
মদতাই গুরুত্বপূর্ণ। 

 

ভ্রষ্ট ির্বহারা 

গ্রাম ও শহদর িহু কিকার রদয়দে। স্বািামিকিাদি র্ীিন ধারদর্র উপায় কথদক িমঞ্চত িদ  তারা 
অনিধ উপায় অি ম্বন কদর। এ কারদর্ই সৃমষ্ট হদয়দে ডাকাত, কচার, মিকু্ষক, পমততা এিং িহু ক াক 
যারা ফমকরা ী, ওো, তামির্ মিক্রী প্রিৃমত কদর কিাঁদচ থাদক। এই সামামর্ক স্তর অস্থায়ী। এদের 
মদধয ককউ ককউ প্রমতমক্রয়াশী  কতৃণ ক ক্রীত হদত পাদর। অনযরা মিপ্লদি কযাগ মেদত পাদর। এ 
ধরদর্র ক াকদের গেনমূ ক গুদর্র অিাি রদয়দে এিং সহদর্ই ধ্বংসাত্মক হদয় উদে। মিপ্লদি 
কযাগোদনর পর মিপ্লিী সামরদত তারাই হয় ভ্রামযমান মিদদ্রাহীিাদের এিং বনরার্যিাদের উৎস। 
অতএি আমাদের র্ানদত হদি মকিাদি তাদেরদক পমরিমতণ ত করদত হয় এিং তাদের ধ্বংসত্মক 
প্রির্তাদক কেকাদনা যায়। 

উপদরাি মিদেষর্ কথদক আমরা কেমখ আমাদের শত্রু হদ া িারতীয় সম্প্রসারর্িাে ও তাদের 
শাসকদগাষ্ঠী, কসামিদয়ত সামামর্ক সাম্রার্যিাে, মামকণ ন সাম্রার্যিাে ও তাদের উপর মনিণ রশী  ো া  
িুদর্ণ ায়া ও সামন্তিােী এিং তাদের উপর মনিণ রশী  িুমদ্ধর্ীিীদের প্রমতমক্রয়াশী  অংশ। 

মিপ্লদির কনতা হদ া েমমক কের্ী ও তার পার্টণ , মনকটতম মমত্র হদ া কৃষক ও কু্ষদে িুদর্ণ ায়া। 
র্াতীয় িুদর্ণ ায়াদের প্রমত আমাদের ঐকয ও সংগ্রাদমর নীমত থাকদি। যতক্ষর্ তারা র্াতীয় মমুি 
ও গর্তি সমথণন করদি এিং সিণহারার পার্টণ র মিদরামধতা করদি না, ততক্ষর্ তাদেরদক আমাদের 
কনতৃদত্ব ঐকযিদ্ধ করদত প্রদচষ্টা চা াদত হদি। যখন তারা সিণহারার পার্টণ র মিদরামধতা করদি এিং 
র্াতীয় মুমি ও গর্তদির মিদরামধতা করদি তখন তাদেরদক সমাদ াচনা করদত হদি এিং তাদের 
প্রমতমক্রয়াশী  চমরত্র র্নসমদক্ষ তুদ  ধরদত হদি এিং তাদের মিরুদদ্ধ সংগ্রাম চা াদত হদি। ■ 

 

 

 


