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টীকাঃ 
উৎপাদব্নর বেবস্থার  ( Mode of Production) উপর িমাব্জর উপসরকাঠাব্মা ( Superstructure)  দাাঁসিব্য় 
আব্ে। অর্থাৎ, রাষ্ট্র, রাজনীসি, িংসৃ্কসি, চচিনা (উপসরকাঠাব্মা)  িামাসজক সিসি উৎপাদন বেবস্থার উপর 
সনিথরশীল। 

উৎপাদন বেবস্থার মব্যে রব্য়ব্ে উৎপাদন িম্পকথ ও উৎপাদন শসক্তর মব্যে দ্বন্দ্ব। 

উৎপাদক শসক্ত প্রসিসনয়ি সবকাশ লাি কব্র। উৎপাদক শসক্তর সবকাব্শর িাব্র্ উৎপাদন িম্পকথ িামঞ্জিেপূর্থ না 
হব্ল, উৎপাদন িম্পকথ পসরবিথব্নর প্রব্য়াজন হয় যাব্ি উৎপাদন শসক্ত ও উৎপাদন িম্পকথ িামঞ্জিেপূর্থ হয়। 

উৎপাদন বেবস্থার মাসলকরা উপসরকাঠাব্মাও সনয়ন্ত্রর্ কব্র। িারা পুরাব্না উৎপাদন বেবস্থা (যা িাব্দর জনে 
িুসবযাজনক) সটসকব্য় রাখার জনে উপসরকাঠাব্মাব্ক উৎপাদক শসক্তর সবরুব্ে বেবহার কব্র। 

এ কারব্র্ উৎপাদন িম্পকথ পসরবিথব্নর িংগ্রাম পসরচাসলি হয় উপসরকাঠাব্মার সবরুব্ে, প্রযানিঃ রাষ্ট ও িার 
প্রযান উপাদান িশস্ত্র বাসহনীর সবরুব্ে। 

এ িংগ্রাব্মর ফব্ল পুরব্না উৎপাদন িম্পকথ ও উপসরকাঠাব্মা পসরবসিথি হয়, নিুন উৎপাদন িম্পকথ ও উপসর 
কাঠাব্মা প্রসিসিি হয়। 

এিাব্ব িমাজ প্রসিসনয়ি সবকাশ  লাি করব্ে। কাব্জই উপসরকাঠাব্মার চচিনা-িংগ্রাম-সচন্তাযারার উৎি খুজব্ি 
হব্ব িমাব্জর সিি উৎপাদন বেবস্থার মাব্ে, িম্পসির মাসলকানার িম্পব্কথর মাব্ে। ইহা ঐসিহাসিক বস্তুবাব্দর 
িাযারর্ সশক্ষা। 

কব্য়কসট উেৃসিঃ 

“িমাব্জর উৎপাদন বেবস্থার চযরূপ, চিরূপ হব্ব িমাজ, এর যারর্া, সচন্তা, এর রাজননসিক মিবাদ এবং 
প্রসিিানিমুহ।” 

“িমাব্জর ইসিহাব্ির িূত্র মানুব্ের মব্নর মাব্ে খুাঁজব্ল হব্ব না, যারর্া  ও সচন্তার মাব্ে খুাঁজব্ল হব্ব না। খুাঁজব্ি 
হব্ব একসট ঐসিহাসিক যুব্ে িমাব্জ কী উৎপাদন বেবস্থা সেল িার মাব্ে। অবশেই খুজব্ি হব্ব িমাব্জর 
অর্থননসিক জীবব্নর মাব্ে।” 

“উৎপাদন বেবস্থা িামসজক, রাজননসিক এবং িাসৃ্কসিক জীবনব্ক িাযারর্িাব্ব  সনর্থয় কব্র।” 
“মানুব্ের চচিনা িার িামাসজক অসিত্বব্ক সনর্থয় কব্র না। িামাসজক অসিত্ব িার চচিনাব্ক সনর্থয় কব্র।” 

--স্ট্োসলন, ঐসিহাসিক ও দ্বাসন্দ্বক বস্তুবাদ । 

 

 



জনাব বারী হক-চিায়াহাব্দর িাব্র্ যুক্ত সেব্লন।  

বিথমাব্ন সিসন একসট পৃর্ক গ্রুপ সহিাব্ব সবরাজ করব্েন। সিসন দাবী কব্রন িবথহারা সবপ্লবীব্দর ঐব্কের জনে 
সিসন চচষ্টা করব্েন।  

সিসন একসট বক্তবে তিরী কব্রব্েন। 

িার উপর কসিপয় মন্তবেঃ 

বৃসটশ উপসনব্বশবাদীরা মুিসলম যমথাবলম্বী িামন্তব্দর উৎখাি কব্র পাক-িারব্ির রাষ্ট্র ক্ষমিা দখল কব্র রাজনীসি 
ও িাংসৃ্কসিক চক্ষব্ত্রর উপর সনয়ন্ত্রর্ কাব্য়ম কব্র। এিাব্ব িারা পাক-িারব্ির িমাব্জর উপসরকাঠাব্মা দখল 
কব্র।  

বৃসটশরা মুিসলম যমথাবলম্বীব্দর উৎখাি কব্র পাক-িারব্ির উৎপাদন বেবস্থার উপর সনয়ন্ত্রর্ কাব্য়ম কব্র। 

বৃসটশ উপসনব্বশবাদীরা উৎপাদন বেবস্থায় ও উপসরকাঠাব্মাব্ি যব্মথর সিসিব্ি তবেমে বজায় রাব্খ, এক যমথাবলম্বী 
দালালব্দর উপর সনিথর কব্র অনে যমথাবলম্বী জনেব্র্র উপর সনপীির্ চালায়। 

এর উব্েশে সেল িাম্প্রদাসয়ক মব্নািাব িৃসষ্ট করা, দাঙ্গা–রায়ট বাযাব্না, জনের্ব্ক অননকেবে রাখা এবং িাব্দর 
উপর চশাের্ ও শািন পসরচালনা িহজির করা। 

ইহা বৃসটশব্দর প্রসিসিয়াশীল “িাে কর, শািন কর” নীসি বব্ল পসরসচি।  

উৎপাদন বেবস্থায় যব্মথর সিসিব্ি তবেমে ও সনপীিব্নর অবিান করার এবং যর্াযর্ অসযকার প্রসিিার জনে 
মুিসলম যমথাবলম্বীরা উপসরকাঠাব্মাব্ি িংগ্রাম পসরচালনা কব্র। 

 এর ফল স্বরূপ উপসরকাঠাব্মাব্ি যমথীয় সনপীিন সবব্রাযী সচন্তা ও িংগ্রাব্মর উদ্ভব হয়। 

িবথহারার চনিৃত্ব না র্াকায় জনেব্র্র যমথীয় সনপীিন সবব্রাযী িংগ্রব্মর চনিৃত্ব গ্রহর্ কব্র পাক-িারব্ির 
আমলািাসন্ত্রক বুব্জথায়া ও িামন্তবাদীরা। িারা জনের্ব্ক যমথীয় সনপীিব্নর মূল কারর্ বৃসটশ উপসনব্বশবাদ ও িার 
দালালব্দর সবরুব্ে পসরচালনা না কব্র িাম্প্রদাসয়কিা, রায়ট, দাঙ্গার সদব্ক পসরচালনা কব্র। 

ফব্ল রায়ট-দাঙ্গার উদ্ভব হয়, জনেব্র্র মাব্ে অনবর যমথীয় দ্বন্দ্ব তবরী রূপ যারর্  কব্র।  

িবথহারার চনিৃব্ত্ব পাক-িারব্ির স্বাযীনিা িংগ্রাম পসরচাসলি হব্ল যমথীয় সনপীিনকারী প্রসিসিয়াশীলব্দর সবরুব্ে 
(বৃসটশ উপসনব্বশবাদ ও িার দালাল প্রসিসিয়াশীল িামন্ত ও আমলািাসন্ত্রক পুসজপসিব্দর) িংগ্রাম পসরচাসলি 
হব্িা এবং যমথীয় সনপীিব্নর অবিাব্নর সিসিব্ি অখণ্ড পাক-িারি েসঠি হব্িা। িাোসিসিক জািীয় সবকাব্শর 
জনে আত্মসনয়ন্ত্রর্াসযকার প্রদান করা হব্িা। 

কাব্জই উপসরকাঠাব্মা, চচিনায় সদ্বজাসি িব্ের (সহনু্দ-মুিসলম যব্মথর সিসিব্ি দুই জাসি এ িে) উদ্ভব্বর কারর্ 
উৎপাদব্নর বেবস্থায় যব্মথর সিসিব্ি তবেমে ও সনপীিব্নর মাব্ে সনসহি। 



সদ্বজাসি িব্ের সিসিব্ি পাক-িারব্ির সবিসক্তর জনে শুযু প্রসিসিয়াশীলব্দর ঘাব্ি চদাে চাসপব্য় িন্তুষ্ট র্াকব্ল 
চলব্ব না। কারর্, প্রসিসিয়াশীলরা িাব্দর সনয়মমি প্রসিসিয়াশীল কাজ কব্র যাব্ব। 

চদাে হব্ে পাক-িারব্ির িবথহারা চের্ীর রাজননসিক পাসটথর বের্থিারও। িারা িশস্ত্র িংগ্রাব্মর মাযেব্ম জািীয় 
ের্িাসন্ত্রক সবপ্লব পসরচালনা এবং এ সবপ্লব্বর চনিৃত্ব গ্রহর্ করব্ি বের্থ হয়। 

পূবথবাংলার বাঙালী-সবহারী িংঘাি একই কারব্র্ ঘব্ট। পূবথ বাংলার উৎপাদন বেবস্থায় অবাঙালীরা প্রাযানে অজথন 
কব্র। এটা িম্ভব হয় পূবথবাংলা ির্া পাসকিাব্নর উপসরকাঠাব্মা িাব্দর হাব্ি র্াকায়। 

পূবথ বাংলার জনের্ উপসরকাঠাব্মাব্ি িংগ্রাম কব্র উৎপাদন বেবস্থায় সনব্জব্দর িামঞ্জিেপূর্থ অবস্থা িৃসষ্টর জনে। 

জনেব্র্র এ িংগ্রাব্ম িবথহারা চের্ীর চনিৃত্ব না র্াকায় বুব্জথায়ারা  এ িংগ্রাব্মর চনিৃত্ব দখল কব্র এবং এব্ক 
সবপব্র্ পসরচালনা কব্র। 

ফব্ল িাো সিসিক বাঙালী-সবহারী দাঙ্গা–রায়ট বাব্য, জনেব্র্র মযেকার অনবর িাোসিসিক দ্বন্দ্ব তবর রূপ লাি 
কব্র; বহু জনের্ প্রার্ হারায়, যন িম্পসি সবনষ্ট হয়, আন্তজথাসিক প্রসিসিয়াশীলব্দর িুসবযা হয়। 

কাব্জই বাঙালী–সবহারী িংঘাব্ির কারর্ সনসহি আব্ে উৎপাদন বেবস্থার মাব্ে। 

অর্থাৎ, িাম্প্রদাসয়কিা, সদ্বজাসি িে, বাঙালী–সবহারী দাঙ্গা প্রিৃসির কারর্ শুযু েিযন্ত্র-চিান্ত-চচিনা-বাইব্রর কারর্ 
বলব্ল আসযসবদেক িূল হব্ব; এর সিসি সেল উৎপাদন বেবস্থার পার্থকে, তবেমে ও সনপীিব্নর মাব্ে। 

উৎপাদন বেবস্থার চকান তবেমে, সনপীিন না র্াকব্ল যমথীয়, জাসিেি, িাোেি পার্থকে উপসরকাঠাব্মার রাষ্ট্র, 
রাজনীসিব্ি চকান তবেমে িৃসষ্ট কব্র না। ফব্ল চকান িমিোর উদ্ভব হয় না। 

চীন, চকাসরয়া, উির সিব্য়িনাম িার প্রমার্। 

জনাব বারী সদ্বজাসি িে িাম্প্রদাসয়কিার উৎি চচিনা-েিযন্ত্র-চিাব্ন্তর মাব্ে চদব্খব্েন। সকন্তু চচিনার উৎি বস্তু, 
েিযন্ত্র-চিাব্ন্তর সিসি িমাব্জর উৎপাদন বেবস্থার তবেমে, সনপীির্ব্ক, িমাব্জর চের্ীসবিােব্ক অস্বীকার 
কব্রব্েন।  

এিাব্ব সিসন ঐসিহাসিক বস্তুবাদব্ক সবিজথন সদব্য়ব্েন। আসযসবদেক দৃসষ্টব্কান সদব্য় ইসিহািব্ক সবব্েের্ কব্র 
ঐসিহাসিক িাববাদী হব্য়ব্েন।  

িাম্প্রদাসয়কিা দূর করার সবেব্য় িবথহারাব্দর কমথিূচী হব্ে উপসরকাঠাব্মা ও িামাসজক সিসিব্ি যমথীয় সনপীিন ও 
তবেব্মের অবিান, যমথীয় িমিা ও িমঅসযকার প্রসিিা। 

*যমথ হব্ে উপসরকাঠাব্মার অঙ্গ। এর উৎপসির কারর্ হব্ে পশ্চাদপদ উৎপাদন বেবস্থা।  

যমথীয় পার্থকে দূর করা িম্ভব যব্মথর পুব্রাপুসর অবিাব্নর িাব্র্ িাব্র্। এটা িম্ভব তবজ্ঞাসনক উৎপাদন বেবস্থা এবং 
তবজ্ঞাসনক উপসরকাঠাব্মা িৃসষ্টর মাযেব্ম। িমাজিব্ন্ত্রর উচ্চির পযথাব্য় যখন তবজ্ঞাসনক উৎপাদন বেবস্থা ও 
উপসরকাঠাব্মা  েব্ি উঠব্ব িখনই এটা িম্ভব। 



মানুব্ের সচন্তাযারা পসরবিথব্ন িময় প্রব্য়াজন। এ কারব্ন িমাজিাসন্ত্রক িমাব্জর প্রার্সমক পযথায় পযথন্ত যমথীয় 
চচিনার অসিত্ব উপসরকাঠাব্মাব্ি র্াকব্ব। যসদও উৎপাদন বেবস্থার পসরবিথন হব্ব। 

এ কারব্র্ িমাজিাসন্ত্রক িমাব্জও যমথীয় অসযকার রব্য়ব্ে। 

উন্নি পুসজবাদী ইউব্রাব্পও এখব্না যমথ ও যমথীয় িংঘাি রব্য়ব্ে, উির আয়ারলোব্ে যমথীয় এবং সনপীিন সবব্রাযী 
িংগ্রাম চলব্ে। 

ইহা প্রমার্ কব্র বুব্জথায়া উৎপাদন বেবস্থায়ও যমথীয় সনপীিন চব্ল। কাব্জই যমথীয় পার্থব্কের সিসিব্ি তবরীিা 
জন্মলাি কব্রব্ি পাব্র উৎপাদন পেসি, উপসরকাঠাব্মাব্ি তবেমে সনপীিন র্াকব্ল এবং পার্থকেব্ক বেবহার করার 
মি প্রসিসিয়াশীলব্দর উপসস্থসির ফব্ল। 

কাব্জই িকল যমথীয় সনপীিব্নর অবিান এবং প্রসিসিয়াশীলব্দর উৎখাি হব্লই িাম্প্রদাসয়কিা দূর করা িম্ভব। 

এ চর্ব্ক চদখা যায়, “যুক্ত বাংলা কাব্য়ম না কব্র িাম্প্রদাসয়কিা পূবথবাংলা চর্ব্ক দূর করা অিম্ভব, িাম্প্রদাসয়কিা 
দূর করার জনে যুক্তবাংলা েঠব্নর প্রব্য়াজন” – এ িে িূল। 

িাম্প্রদাসয়কিা দূর করার জনে প্রব্য়াজন হব্লা পূবথ বাংলার প্রসিসিয়াশীলব্দর উৎখাি কব্র িবথহারাব্দর ক্ষমিা 
দখল করা। 

* পূবথ বাংলার িবথহারা চের্ীর চনিৃব্ত্ব  পূবথ বাংলার ক্ষমিা দখল হব্ল সক িাম্প্রদাসয়কিা ও যমথীয় সনপীিন 
র্াকব্ব? 

অর্থাৎ, িারব্ির িবথহারা চের্ী যখন িারব্ির ক্ষমিা দখল করব্ব িখন সক িাম্প্রদাসয়কিা, যমথীয় সনপীিন 
র্াকব্ব? 

মাকথিবাদ িম্বব্ে যার িামানে জ্ঞান রব্য়ব্ে সিসনও বলব্বন এরূপ অবস্থায় পূবথ বাংলা বা িারি চকার্াও যমথীয় 
সনপীিন র্াকব্ব না। 

দুই বাংলা পৃর্ক র্াকুক আর একসত্রি চহাক িাম্প্রদাসয়কিার অসিব্ত্বর চমৌসলক কারর্ িবথহারা চের্ী রাজননসিক 
ক্ষমিায় চনই। 

কাব্জই “দুই বাংলা পৃর্সককরর্ বজায় চরব্খ চকান অঞ্চল চর্ব্ক িাম্প্রদাসয়কিা সনমূথল করা এক অবান্তর সচন্তা” – 
এ বক্তবে িূল। 

* জনাব বারী লক্ষে করব্লই চদখব্ি চপব্িন যমথীয় সনপীিব্নর সবরুব্ে সফসলপাইব্নর মুিসলম জনের্ িশস্ত্র িংগ্রাম 
করব্ে। 

কাব্জই, যমথীয় সনপীিব্নর কারব্ন িশস্ত্র িংগ্রাম, পৃর্ক হওয়া, দাঙ্গা-রায়ট ঘটা খুবই স্বািাসবক ঘটনা। 

কাব্জই কসমউসনস্ট্ পাসটথর চনিৃব্ত্বর অনুপসস্থসিব্ি যমথীয় সনপীিব্নর কারব্ন পূবথ বাংলার জনের্ পাসকিাব্ন 
চযােদান কব্র র্াকব্ল জনের্ব্ক চদােী করা সক সঠক হব্ব। 



* পূবথ বাংলার িবথহারা চের্ী পূবথ বাংলার ক্ষমিা দখল করার মাযেব্ম জািীয় ের্িাসন্ত্রক সবপ্লব িম্পন্ন কব্র 
িমাজিাসন্ত্রক সবপ্লব পসরচালনা করব্ব। দুই বাংলা একসত্রি না হব্লও সবপ্লব অবোহি েসিব্ি (না চর্ব্ম) 
পসরচাসলি হব্ব। 

এর প্রমার্ উির সিব্য়িনাম, উির চকাসরয়া। একত্রীকরর্ না হওয়া িব্েও িারা সবপ্লব অবোহিিাব্ব চাসলব্য় 
িমজিন্ত্র কাব্য়ম কব্রব্ে। 

কাব্জই, “জািীয় ের্িাসন্ত্রক সবপ্লব, িমজিাসন্ত্রক সবপ্লব্বর জনে দুই বাংলার একত্রীকরন প্রব্য়াজন”  – এ বক্তবে 
সঠক নয়। 

* “দুই বাংলার কসমউসনস্ট্ব্দর ঐকেবে হব্য় একসট কসমউসনস্ট্ পাসটথ েঠন করা দরকার” – এ বক্তবেও িুল। 

প্রর্মিঃ  পসশ্চম বাংলার কসমউসনস্ট্ব্দর পৃর্ক কসমউসনস্ট্ পাসটথ েঠন করা অিবথহারা বুব্জথায়া 
জািীয়িাবাদী  কাজ। 

কারন মাকথিবাদী দৃসষ্টব্কান অনুযায়ী িারিীয় চিৌেসলক িীমাব্রখার মাব্ে একসটই পাসটথ হব্ি পাব্র। 

পূবথ বাংলার িবথহারাব্দর উসচি হব্ব পূবথ বাংলার চিৌেসলক িীমাব্রখার মব্যে বিবািকারী িবথহারাব্দর সনব্য় 
একসটই পাসটথ েঠন করা; িারি, বামথা প্রিৃসি চদব্শর িবথহারা পাসটথর িাব্র্ িািৃপ্রসিম িহব্যাসেিা করা, সকন্তু 
িাব্দর িাব্র্ চযােদান না করা। 

চযােদান করার অর্থ হব্ব পূবথ বাংলার জািীয় ের্িাসন্ত্রক ও িমাজিাসন্ত্রক সবপ্লবব্ক ক্ষসিগ্রস্থ করা। 

চকবলমাত্র কসমউসনস্ট্ িমাব্জই রাষ্ট্রীয় িীমানা র্াকব্ব না। িখনই রাষ্ট্রীয় িীমানার মব্যে পৃর্ক পাসটথ েঠব্নর 
প্রব্য়াজনীয়িা র্াকব্ব না, চের্ী র্াকব্বনা এবং পাসটথও র্াকব্ব না। 

কাব্জই, বিথমাব্ন যুক্ত বাংলা পাসটথ েঠব্নর প্রিাব পূবথ বাংলার জািীয় ের্িাসন্ত্রক সবপ্লব ক্ষসিিাযন করার প্রিাব। 

একর্া সচন্তা কব্রই দসক্ষর্ সিব্য়িনাব্মর কসমউসনস্ট্ের্ পৃর্ক পাসটথ েঠন কব্র (People’s Revolutionary 
Party of South Vietnam) দসক্ষর্ সিব্য়িনাব্ম কাজ করব্ে, যসদও িারা মািৃিূসমর পুনব্রকত্রীকরব্র্র কমথিুচী 
গ্রহর্ কব্রব্ে। 

* িমগ্র বাংলা বৃসটশব্দর একসট প্রব্দশ সেল। এর পূব্বথ চমােল ও পাঠানব্দর িমব্য়ও বাংলা িাব্দর শািনাযীন 
সেল। 

চমােল আমব্ল বা বৃসটশ আমব্ল বাংলা একসট পৃর্ক রাষ্ট্র বা চদশ সেল না। বৃসটশব্দর দখব্লর পূব্বথ িমগ্র িারি 
সেল পৃর্ক রাষ্ট্র। 

পক্ষান্তব্র জাপান দখল কব্র চকাসরয়া (বিথমাব্ন দসক্ষর্ চকাসরয়া মাসকথব্নর সনয়ন্ত্রব্র্) এবং ফ্রান্স দখল কব্র 
সিব্য়িনাম (বিথমাব্ন দসক্ষর্ সিব্য়িনাব্মর সকেু অংশ মাসকথব্নর সনয়ন্ত্রব্র্) যাব্দর পৃর্ক রাষ্ট্রীয় অসিত্ব সেল। 



স্বািাসবকিাব্বই চকাসরয়া ও সিব্য়িনাব্মর জনের্ মািৃিূসমর মুসক্ত চচব্য়ব্ে। বিথমাব্ন খসণ্ডি মািৃিূসমর 
একত্রীকরব্র্র জনে িংগ্রাম করব্ে। 

কাব্জই, সিব্য়িনাম, চকাসরয়ার উদাহরর্ িুলনা করব্ল িমগ্র পাক-িারব্ির িংযুসক্ত দাবী করা যুসক্তিঙ্গি; শুযু যুক্ত 
বাংলা নয়। 

বৃসটশ আমব্ল মািৃিূসম বলব্ি বুোব্িা িমগ্র পাক-িারি। কাব্জই মািৃিূসমর পুনব্রকসত্রকরর্ বলব্ি িমগ্র পাক-
িারি উপমহাব্দব্শর একত্রীকরর্ দাবী করা বুোয়। 

বৃসটশ আমব্ল িমগ্র পাক-িারব্ির জনের্ বৃসটশব্দর সবরুব্ে িংগ্রাম কব্র। িার প্রমার্ ১৮৫৭ িাব্লর িংগ্রাম, 
অনুশীলন, যুোন্তর, িূযথব্িব্নর িংগ্রাম; এমনসক িুিাে চবািও স্বাযীন বাংলার জনে িংগ্রাম কব্রসন। 

কাব্জই মািৃিূসমর একত্রীকরর্ বলব্ি পাক-িারব্ির একত্রীকরর্ না বুসেব্য় দুই বাংলার একত্রীকরর্ বুোব্না সঠক 
নয়। 

ইহাও িংকীর্থ জািীয়িাবাব্দর বসহঃপ্রকাশ। 

* জনাব বারী বব্লব্েন, “সদ্বজাসি িব্ের প্রিাব্ব িারব্ির প্রায় প্রব্িেকসট জাসি িাম্প্রদাসয়কিাব্ব  সহনু্দ মুিসলম 
দুইিাব্ে সবিক্ত হব্য় পব্ি।” 

িাহব্ল সদ্বজাসি িে ্ংি করার কমথিূচী র্াকব্ল শুযু বাঙালীব্দর জনে যুক্ত জাসি েঠব্নর পসরকল্পনা চকন? িমগ্র 
পাক-িারব্ির িকল খসণ্ডি জাসির পুনব্রকত্রীকরব্র্র কমথিূচী প্রদান করা, সদ্বজাসি িব্ের সিসিব্ি সদ্বখসণ্ডি পাক-
িারব্ির (বিথমান সদ্বখসণ্ডি) অবিান কব্র অখে পাক-িারি েঠনই এ িব্ের িাব্র্ িামঞ্জিেপূর্থ। 

এর পসরবব্িথ শুযু বাঙালী জাসির কর্া সচন্তা করা হব্ে “আসম বাঙালী িাই বাঙালীর কর্া সচন্তা কসর” – এ িংকীর্থ 
জািীয়িাবাব্দর বসহঃপ্রকাশ যা আন্তজথাসিকিাবাব্দর সবব্রাযী। 

উপরন্তু, একসট িমাযান মাকথিবাদী িে বব্ল িখনই পসরেসর্ি হব্ব যখন একই যরব্র্র িমিোর চক্ষব্ত্রও িা 
প্রব্যাজে। 

জনাব বারীর “সদ্বজাসি িব্ের অবিাব্নর িে” অনোনে খসণ্ডি জাসির চক্ষব্ত্র প্রব্যাজে নয় বব্ল িা মাকথিবাদ নয়। 

* সহনু্দ প্রযান পসশ্চম বাংলার িাব্র্ পূবথ বাংলার একত্রীকরব্র্র কর্া বলব্ল পূবথ বাংলার সহনু্দ জনিাযারর্ব্ক দব্ল 
টানা যাব্ব – এ যারর্া চর্ব্ক এ িে বলার অর্থ হব্ব সহনু্দ জনিাযারব্র্র চদশব্প্রমব্ক খাব্টা করা, িাব্দরব্ক 
িাম্প্রদাসয়ক মব্নািাবাপন্ন মব্ন করা। 

সহনু্দ জনিাযারর্িহ অনোনে যমথীয় িংখালঘুব্দর প্রসি িবথহারাব্দর কমথিূচী হওয়া উসচৎ িকল চক্ষব্ত্র যমথীয় 
সনপীিন ও তবেব্মের  অবিান, যমথীয় িমিা কাব্য়ম। এ সিসিব্িই িাহাব্দরব্ক ঐকেবে করা উসচি। 

সকন্তু যুক্তবাংলার কর্া বব্ল িাব্দর দব্ল টানার অর্থ চব্ে িুসবযাবাব্দর জনে িে তিরী করা।  

এটা হব্ে িব্ের চক্ষব্ত্র িুসবযাবাদ। 



*উক্ত কমব্রডের্ অিীব্ি জািীয়িাবাদব্ক (পূবথ বাংলার জািীয় অসযকার প্রসিিা) সবব্রাসযিা কব্রব্েন। বিথমাব্ন 
যুক্তবাংলা চাব্েন। এিাব্ব িারা জািীয়িাবাদ সবব্রাযী চর্ব্ক অসিজািীয়িাবাদী হব্য় চেব্েন।  

এটা হব্ে রাজননসিক চক্ষব্ত্র কু্ষব্দ বুব্জথায়াব্দর ডাব্ন বাব্ম রূপান্তব্রর প্রমার্। কাব্জই রাজননসিক লাইন সনর্থব্য়র 
চক্ষব্ত্র িারা এখব্না কু্ষব্দ বুব্জথায়া রব্য়ব্েন। 

খিব্মর চক্ষব্ত্র, চারু মজুমদাব্রর চক্ষব্ত্রও িারা একই কাজ কব্রব্েন।  

অিীব্ি িারা অসি খিম কব্রব্েন; বিথমাব্ন চমাব্টই খিম করব্ি ইেুক নন। 

চারু মজুমদারব্ক অসি সজন্দাবাদ সদব্য়ব্েন; বিথমাব্ন অসি মুদথাবাদ চদন। 

* জনাব বারী প্রশ্ন িুব্লব্েন, “আমাব্দর সবপ্লব্বর বিথমান ির হব্ে বুব্জথায়া ের্িাসন্ত্রক সবপ্লব্বর ির - এ বক্তবে 
সক িসঠক?’’ 

এ প্রশ্ন উত্থাপব্নর অর্থ হব্ে  পূবথবাংলার সবপ্লব্বর চসরত্র চয বুব্জথায়া ের্িাসন্ত্রক িা না বুো। এই না বুোর মাব্েই 
সনসহি রব্য়ব্ে িাব্দর যুক্তবাংলার বক্তব্বের বীজ। 

জাসি েসঠি হয় বুব্জথায়া উৎপাদব্নর পেসির সবকাব্শর প্রসিয়ায়। িামন্তবাদী যুব্ে জাসি েসঠি হয় না। বুব্জথায়া 
উৎপাদন বেবস্থায় পনে দ্রবে উৎপাদন ও সবসনমব্য়র িুসবযাব্র্থ িাোসিসিক জাসি েসঠি হয়। 

এই বুব্জথায়া উৎপাদন পেসির সবকাশ বাযা প্রাপ্ত হয় বব্লই বুব্জথায়া ের্িাসন্ত্রক সবপ্লব পসরচাসলি হয়। 

বুব্জথায়া ের্িাসন্ত্রক সবপ্লব্বর লক্ষে দুসট—  

জািীয় সবপ্লব্বর মাযেব্ম তবব্দসশক চশােকব্দর উৎখাি এবং তবব্দসশক চশােব্র্র সিসি িামন্তবাদব্ক ের্িাসন্ত্রক 
সবপ্লব্বর মাযেব্ম উৎখাি করা। এজনে ইহা জািীয় ের্িাসন্ত্রক সবপ্লব বব্ল পসরসচি। 

এ সবপ্লব্বর লক্ষে হব্ে বুব্জথায়া উৎপাদন পেসির প্রাযানে স্থাপন। ইউব্রাব্প বুব্জথায়া ের্িাসন্ত্রক সবপ্লব্বর প্রসিয়ায় 
িাোসিসিক জাসি, জাসিসিসিক রাষ্ট্র (প্রায়ই চক্ষব্ত্রই) েসঠি হয় বহু পূব্বথ। 

পাক-িারি উপমহাব্দশ, এসশয়া, আসফ্রকা, লাসিন আব্মসরকায় িাম্রাজেবাদী উপসনব্বশবাদীব্দর চশাের্-লুন্ঠন ও 
সনয়ন্ত্রব্র্র ফব্ল বুব্জথায়া উৎপাদন পেসি সবকাশ লাি কব্রসন। িাোসিসিক জাসি, জাসিসিসিক রাষ্ট্র েসঠি হব্ি 
পাব্রসন।  

এ কারব্র্ই এ িকল এলাকায় জািীয় ের্িাসন্ত্রক সবপ্লব পসরচালনা ও িম্পন্ন করব্ি হব্ব—সবসিন্ন জাসি রব্য়ব্ে 
এরূপ এলাকার জনে জািীয় আত্মসনয়ন্ত্রর্ অসযকার প্রদাব্নর (জািীয় সবকাশ অবোহিিাব্ব চলার িুব্যাে প্রদাব্নর 
জনে) কমথিূচী গ্রহর্, যমথীয় িাোেি দ্বব্ন্দ্বর িমাযাব্নর জনে যমথীয় িাোেি সনপীিন অবিাব্নর এবং যমথীয়, 
িাোেি িামে সবযাব্নর কমথিূচী গ্রহন করব্ি হব্ব। 

এগুব্লা হব্ে বুব্জথায়া ের্িাসন্ত্রক সবপ্লব্বর তবসশষ্টে। 



* প্রিেক্ষ উপসনব্বব্শর িংজ্ঞায় জনাব বারী বব্লব্েন, “যখন চকান িাম্রাজেবাদ চকান অনুন্নি চদশব্ক স্বীয় িামসরক 
বাসহনীর কিৃথব্ত্ব এব্ন চিই চদব্শর িামন্তবাদী ও দালাল বুব্জথায়াব্দর িাব্র্ আাঁিাি কব্র চিই চদব্শর শািন 
ক্ষমিাব্ক পসরচালনা কব্র অর্বা পুিুল িরকাব্রর মাযেব্ম শািন ক্ষমিাব্ক প্রিেক্ষ সনয়ন্ত্রর্ কব্র িখন চিই 
চদশব্ক বলা হয় িাম্রাজেবাব্দর উপসনব্বশ।” 

জনাব বারী অনেত্র বব্লব্েন, “িারিীয় বাসহনী পূবথ বাংলা দখল কব্র, পূবথ বাংলার উপর িারিীয় দািত্ব চচব্প 
বব্ি। চশখ মুসজব ও িার দল সদব্য় পুিুল িরকার েঠন কব্র িব সকেু সনয়ন্ত্রর্ করব্ে।” 

পূব্বথ বসর্থি উপসনব্বব্শর িংজ্ঞার িাব্র্ িারিীয় িম্প্রিারর্বাদীব্দর কাযথকলাব্প চকান িফাি চনই। িারিীয় 
িম্প্রিারর্বাদীরা িাম্রাজেবাদী না হব্য়ও একই যরব্র্র কাজ করব্ে! িম্প্রসি সিসকব্মও কব্রব্ে। 

কাব্জই জনাব বারীর িংজ্ঞা অনুযায়ীই পূবথবাংলা িারব্ির উপসনব্বশ, যসদও িারি একসট িাম্রাজেবাদী চদশ নয়, 
িম্প্রিারর্বাদী চদশ। 

সকন্তু জনাব বারী পূবথবাংলাব্ক িারব্ির উপসনব্বশ না বব্ল আসেি রাজে বলব্েন চকন? 

চকান চদশ িাম্রাজেবাদ না হব্লও উপসনব্বশ কাব্য়ম করব্ি পাব্র, এ বক্তবে সিসন জ্ঞাব্ি স্বীকার করব্ি চান না 
(যসদও বক্তব্বের মাযেব্ম স্বীকার কব্রন) কারর্, িবথহারা পাসটথর বক্তবেব্ক িাহব্ল স্বীকার করব্ি হয়। িাই সিসন 
আসেি রাজে বব্ল দুব্বথাযেিার আেয় সনব্য়ব্েন। 

* পূবথবাংলার িবথহারা পাসটথ পূবথবাংলায় মাসকথন ও চিাসিব্য়ব্টর চশাের্ ও লুন্ঠন এবং িাব্দর মযেকার 
প্রসিদ্বসন্দ্বিাব্ক স্বীকার কব্র এবং মাসকথন ও চিাসিব্য়ব্টর িাব্র্ পূবথবাংলার জনেব্র্র দ্বন্দ্ব চমৌসলক দ্বন্দ্ব বব্ল উব্েখ 
কব্রব্ে। 

পূবথবাংলার িবথহারা পাসটথ িার বক্তব্বে স্পষ্টিাব্ব উব্েখ কব্রব্ে, পূবথবাংলার িামাসজক সবকাব্শর জনে সনম্নসলসখি 
দ্বন্দ্বিমূহ দায়ীঃ 

১। িারিীয় িম্প্রিারর্বাব্দর িাব্র্ পূবথবাংলার জনেব্র্র জািীয় দ্বন্দ্ব। 

২। চিাসিব্য়ট িামাসজক িাম্রাজেবাব্দর িাব্র্ পূবথবাংলার জনেব্র্র জািীয় দ্বন্দ্ব। 

৩। মাসকথন িাম্রাজেবাব্দর চনিৃব্ত্ব িাম্রাজেবাব্দর িাব্র্ পূবথবাংলার জনেব্র্র জািীয় দ্বন্দ্ব। 

৪। মাসকথব্নর চনিৃব্ত্ব িাম্রাজেবাদ ও িার দালালব্দর িাব্র্ চিাসিব্য়ট িামাসজক িাম্রাজেবাদ, িারিীয় 
িম্প্রিারর্বাদ ও িার দালালব্দর দ্বন্দ্ব। 

৫। পূবথবাংলার িামন্তবাব্দর িাব্র্ কৃেক জনিার দ্বন্দ্ব। 

৬। পূবথবাংলার বুব্জথায়া চের্ীর িাব্র্ েসমক চের্ীর দ্বন্দ্ব। 

এরপব্রও মাসকথন চিাসিব্য়ব্টর চশাের্, লুন্ঠন, সনয়ন্ত্রব্র্র সবব্রাসযিা পূবথবাংলার িবথহারা পাসটথ কব্র না বা িাব্দর 
প্রসিদ্বসন্দ্বিাব্ক স্বীকার কব্র না এটা বলা িব্িের অপলাপ বেিীি আর সকেুই নয়। 



* বাংলাব্দশ পুিুল িরকার িারিীয় িম্প্রিারর্বাব্দর স্বার্থরক্ষা কব্র, এটা িকব্লই স্বীকার কব্রন। 

এরা িারিীয় িম্প্রিারর্বাদ, চিাসিব্য়ট িামাসজক িাম্রাজেবাদ, মাসকথন িাম্রাজেবাব্দর চনিৃব্ত্ব িাম্রাজেবাদ, 
আমলািাসন্ত্রক পুাঁসজবাদ ও িামন্তবাব্দর স্বার্থ রক্ষা করব্ে। পূবথবাংলার আমলািাসন্ত্রক পুাঁসজবাদ ও িামন্তবাব্দর 
প্রসিসনসযরা বাংলাব্দশ িরকার পসরচালনা করব্ে; জািীয় বুব্জথায়া, কু্ষব্দ বুব্জথায়া বা অনোনে চদশব্প্রসমকরা নয়। 

কাব্জই বাংলাব্দশ পুিুল িরকার েয় পাহাব্ির স্বার্থ রক্ষা করব্ে। চযব্হিু বাংলাব্দশ পুিুল িরকার িারিীয় 
িম্প্রিারর্বাব্দর স্বার্থ রক্ষা করব্ে, চিব্হিু চি িারিীয় িামন্তবাব্দর স্বাব্র্থরও চিবা করব্ে। 

বাংলাব্দশ পুিুল িরকারব্ক েয় পাহাব্ির প্রসিসনসয বব্ল পূবথবাংলার চদশব্প্রসমক চের্ীিমূহ চর্ব্ক পৃর্ক করা 
হব্য়ব্ে। এ বক্তবে িসঠক। 

* মাসকথন িাম্রাজেবাদ যখন পূবথবাংলার সবপ্লব্বর সমত্র হব্ব িখনই িাব্ক উৎখাি না কব্র িার িাব্র্ সমত্রিার 
িম্পকথ পািাব্না হব্ব। 

িারা এখব্না আমাব্দর সমত্র হয়সন, সনব্জব্দর স্বাব্র্থ বাংলাব্দশ দখল কব্র সনয়ন্ত্রর্ করব্ি চাব্ে মাত্র। 

কাব্জই বিথমাব্ন িাব্ক উৎখাি না করার চকান কারর্ চনই। 

কাব্জই িাব্ক উৎখাি করার িবথহারা পাসটথর বক্তবে িসঠক। 

* জনাব বারী উপিংহাব্র বব্লব্েন, “িাব্দর (পূবথবাংলার িবথহারা সবপ্লবীব্দর) িকল প্রকার িংকীর্থিা, একব্পব্শ 
ও চোিামীবাদ পসরহার কব্র চখালা মন হব্ি হব্ব এবং ঐব্কের ইো সনব্য় পরস্পব্রর িাব্র্ মি সবসনময় করব্ি 
হব্ব। ... ... ... 

আবার বসল, পূবথবাংলার সবপ্লব িফল করব্ি হব্ল পূবথবাংলার কসমউসনস্ট্ব্দর ঐকে দরকার ... ... ...।” 

পূবথবাংলার িবথহারা পাসটথ িবথহারা সবপ্লবীব্দর ঐব্কের জনে চয পসরকল্পনা চপশ কব্রব্ে িার িাব্র্ জনাব বারীর 
ঐব্কের বক্তবে িামঞ্জিেপূর্থ। 

কাব্জই জনাব বারী যসদ িার কর্ার প্রসি গুরুত্ব প্রদান কব্র র্াব্কন, িাহব্ল িার প্রসিশ্রুসি চমািাব্বক 
পূবথবাংলার িবথহারা পাসটথর িাব্র্ ঐব্কের কাযথিম গ্রহর্ করা উসচি। 

আশা করা হব্ে, জনাব বারী ঐব্কের কাযথিম গ্রহর্ করব্বন, গ্রুপ সহব্িব্ব সবরাজ পসরিোে করব্বন। 

গ্রুপ সহব্িব্ব সবরাব্জর অিোি খারাপ। এটা উপদলবাদ, চনিাবাদ, সবব্িদপন্থীবাদ, দুব্েথর মব্নািাব্বর জন্ম সদব্ি 
পাব্র এবং িার চজারদার হব্ি পাব্র।  

 

 



চনাটঃ 
উৎপাদক শসক্ত (Productive Forces): 

উৎপাদব্নর যন্ত্রাসদ, যার দ্বারা তবেসয়ক মূলেিম্পন্ন বস্তু (খাদে, কাপি-চচাপি, পাদুকা, ঘর-বাসি, সচসকৎিা িামগ্রী 
ইিোসদ) তিরী হয় এবং জনের্, যারা সনসদথষ্ট উৎপাদব্নর অসিজ্ঞিা ও েব্মর দক্ষিার কারব্র্ এ িকল যন্ত্রাসদ 
চালায়, তবেসয়ক দ্রবোসদ উৎপাদন কব্র—িসিসলিিাব্ব েঠন কব্র িমাব্জর উৎপাসদকা শসক্ত (জনের্ ও যন্ত্রাসদ)। 
উৎপাসদকা শসক্তর িবচাইব্ি িচল অংশ হব্লা জনের্। 

উৎপাদন িম্পকথ (Relation of Production): 

উৎপাদব্নর প্রসিয়ায় মানুব্ের পরস্পব্রর মাব্ে চয িম্পকথ হয়—িা-ই হব্ে উৎপাদব্নর িম্পকথ। উৎপাদব্নর 
িম্পকথ চশােব্র্র হব্ি পাব্র, আবার চশাের্হীন হব্ি পাব্র। 

দাি-িমাজ চর্ব্ক বুব্জথায়া িমাজ পযথন্ত উৎপাদব্নর িম্পকথ হব্ে চশােব্র্র িম্পকথ। 

িমাজিাসন্ত্রক িমাজ, কসমউসনস্ট্ িমাজ হব্ে চশাের্হীন উৎপাদন িম্পব্কথর িমাজ। 

িামাসজক সিসি ( Basis of Society): 

উৎপাদক শসক্ত ও উৎপাদন িম্পকথ সমব্ল হব্য় উৎপাদব্নর বেবস্থা  (Mode of Production)। এটাই হব্ে 
িমাব্জর সিসি। 

িমাব্জর উপসরকাঠাব্মা (Superstructure of Society): 

রাষ্ট্র, রাজনীসি ও িংসৃ্কসি ইিোসদ □ 

 


