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পৃষ্ঠা ২ 

মার্ক সবাদ আমাদদর শিক্ষা দদয়, “বস্তুর শিয়মশবশি আশবস্কার র্দর দস অিযুায়ী তাদর্ পশরবতক ি 
র্রা যায়।” 

এর্ইভাদব চদের শিয়মশবশি আশবস্কার র্দর চদের শবদরাশিতা র্রা, তা চূর্ক-শবচূর্ক র্রা, তার 
পুিরাবৃশি দরাি র্রা যায়। 

এর ফদে চে সম্পশর্ক ত জ্ঞাি আমাদদর স্বাদথক বযবহার র্রা যায়, এটা তখি শিদে শিদেই শবরাে 
র্রা দথদর্ আমাদদর েিয বস্তুদত রূপান্তশরত হয়। [১] 

পৃশথবীর শবশভন্ন দদদির শবপ্লবী সংগঠিসমূদহ চে গঠদির ঘটিা, পূবকবাংোর কু্ষদদ বুদেক ায়া সংগঠি 
এবং মার্ক সবাদী িামিারী বুদেক ায়া উপদেসমূদহ চে গঠদির সংবাদ, ঘটিা ও পশরর্শত আমরা 
োিতাম। আমাদদর সংগঠদি হাশেপুদরর সাদদর্চে এবং আবুে হাসাি-িাশন্তোদের চে গঠদির 
ঘটিাও ঘদটদে।  

শর্ন্তু এ সর্ে ঘটিার তাৎপযক, বযাশি খবু র্ম থার্ায় চে সম্পদর্ক  এর্টা সািারর্ শিয়মশবশি 
আশবস্কার র্রা সম্ভব হয়শি। 

ফেেু-সুেতাি চদের র্াযকর্োপ, তাৎপযক, বযাশি ও পশরর্শত খবু ঘশিষ্ঠভাদব পযকাদোচিা র্রার 
অশভজ্ঞতা আমাদদর রদয়দে। এর ফদে এ িরদর্র র্াযকর্োদপর সািারর্ শিয়মশবশি শিিকারর্ র্রা 
সম্ভব হদে। 

িযসিস্বাথব িকল চক্রের মলূ সিষয়  

হাশেপুদরর সাদদর্ দ্রুত এর্টা শর্েু র্দর দফদে দদিবদরর্য দিতা এবং পার্টক র্তক া হওয়ার স্বদে 
শবদভার হদয় এর্র্ট চে গঠি র্দর হঠর্ারী র্াযকর্োপ চাোয়। 

িাম-যি, দিতা ও পার্টক র্তক া হওয়াই তাদদর চে গঠদির উদেিয শেে। 

আবুে হাসাি দযৌি দস্বোচার, অথক আত্মসাৎ, দিতা হওয়ার র্ারদর্ এর্র্ট চে গঠি র্দর। 

ফেেু দযৌি স্বাথকদর্ শবপ্লবী স্বাদথকর অিীি িা র্দর শবপ্লবী স্বাথকদর্ দযৌি স্বাদথকর অিীি র্দর, পার্টক র 
পদ ও িাম-যদির েিয র্াে র্দর। তাদর্ এর েিয শবপ্লদব দযাগদাদির প্রথম দথদর্ই সমাদোচিা 
র্রা হয়, দিষ পযকন্ত পার্টক  পদ দথদর্ সশরদয় দদওয়া হয়। 

তখি দস চে গঠি র্দর। 

সুেতাি দযৌি স্বাথকদর্ শবপ্লবী স্বাদথকর অিীি র্রদত বযথক হয় এবং পদদর েিয র্াে র্দর। 

পদ দথদর্ িাশমদয় দদওয়ার সাদথ সাদথ দস চে গঠি র্দর। 

 



পৃষ্ঠা ৩ 

র্াদেই দযৌদির স্বাথক, পদদর স্বাথক, িাম-যদির স্বাথক অথকাৎ বযশি স্বাথক অথকাৎ বুদেক ায়া দের্ী স্বাদথকর 
র্ারর্ই চে গঠদির মূে র্ারর্। 

চে গঠক্রনর জনয ষড়যন্ত্র, চোন্ত, সমথযা গুজি ছড়াক্রনা, অপিাদ রটাক্রনা হয় 

চে গঠর্রা পার্টক র অভযন্তদর দ্বন্দ্ব মীমাংসার ঐর্য-সমাদোচিা-আত্মসমাদোচিা-ঐদর্যর গর্তাশির্ 
পথ পশরতযাগ র্দর ষড়যি, চোন্ত, শমথযা-গুেব েড়াদিা, অপবাদ রটাদিার পথ গ্রহর্ র্দর। তারা 
সভায় বা সংশিষ্ট র্মদরড বা উচ্চস্তরদর্ শর্েুই বদে িা। 

হাশেপুদরর সাদদর্ পার্টক  ও দিতৃত্ব সম্পদর্ক  আদে-বাদে শভশিহীি শমথযা র্থাবাতক া বদে, দেতযাগীদদর 
সাদথ দগাপদি চোন্ত র্দর, েিগর্দর্ ভাওতা দদয়, শিদেদদরদর্ পার্টক র র্তক া বদে োশহর র্দর। 

আবুে হাসাি শমথযার আেয় দিয়, শিদেদর্ পার্টক র র্তক া শহদসদব োশহর র্দর। 

ফেেু পার্টক র দিতৃত্ব ও দর্দ্রীয়ীয় র্শমর্ট সম্পদর্ক  সভায় বা সংশিষ্ট র্মীদদর শর্েু িা বদে শবশভন্ন 
র্মদরডদদর শির্ট শমথযা ও শভশিহীি, আদে-বাদে র্থাবাতক া, গুেব েড়ায়, তাদদরদর্ তা শরদপাটক  
র্রদত শিদষি র্দর চোন্ত পার্ায়, ষড়যি র্দর, পার্টক র অথক ও অস্ত্র চুশর র্দর। 

সুেতাি সামিা-সামশি বা সভায় শর্েু িা বদে এর্ই র্াে র্দর। 

এর র্ারর্ গুেব-অপবাদ সভায় বা সংশিষ্ট র্মদরডদদরদর্ র্রদে তা দটদর্িা, দযদহতু দসগুদো 
শমথযা, শভশিহীি। র্াদেই এগুদো শপেদিই বো যায়, সামদি িয়। এগুদো রাদতর দগুকন্ধ বাতাস, 
শদদির আদোয় দটদর্িা। অথকাৎ সদতযর সামদি দটদর্িা। 

পার্টব র মিযকার িসুিিািাদীরা হক্রলা চে গঠক্রনর সিসি 

হাশেপুদরর সাদদর্ সুশবিাবাদী এবং দেতযাগীদদর সাদথ োইি দদয় ও চে গঠি র্দর।  

আবুে হাসাি এর্ইভাদব সশুবিাবাদীদদর শিদয় চে গঠি র্দর। 

ফেেু দযৌিস্বাদথকর শির্ট আত্মসমপকর্র্ারী, সুশবিাবাদী, অিঃপশতত সেুতাদির সাদথ োইি দদয় ও 
চে র্দর, তারা পার্টক র মাদে এমি সব বযশিদদর োইি দদয় যাদদরদর্ তারা সশুবিাবাদী, বযশিগত 
বা অিয দর্াি র্ারদর্ পার্টক র প্রশত অসন্তুষ্ট বা পার্টক র র্তৃক র্ সমাদোশচত বদে মদি র্দর। 

এভাদব সুশবিাবাদী, অিঃপশতত, দেতযাগী অসন্তুষ্টদদর শিদয় চে গঠি র্দর, চে গঠর্রা সািারর্ 
র্মী ও েিগর্দর্ প্রতাশরত র্দর, শিদেদদর পার্টক  র্তক া শহদসদব োশহর র্দর। 

চে গঠেরা েুক্রচাক্রির মত দ’ুমুক্র া অসিক্রনতা 

সাদদর্ পার্টক র সাদথ আোদপর শবশ্বস্ততা দদখায়, শর্ন্তু শপেদি চোন্ত র্দর। 



পৃষ্ঠা ৪ 

ফেেু পার্টক , র্মদরড ও দিতৃদত্বর সাদথ আোদপ শিপুর্ অশভদিতার পশরচয় দদয়, এমিশর্ শসরাে 
শসর্দাদরর প্রিংসায় র্শবতা শেদখ আদি, র্মদরড শসরাে শসর্দারদর্ দয শবদরাশিতা র্রদব দস 
শবপ্লবী িয় এমশি র্থা বদে, শর্ন্তু ইশতমদিযই দস র্মদরড শসরাে শসর্দাদরর শবরুদে েঘিয শমথযা 
অপবাদ ও গুেব েশড়দয়দে। 

দস র্মদরডদদর র্াদে শবপ্লবী পত্র শেখদত বদে আর পোয়দির ষড়যি র্দর, এর্েদির র্াদে এর্ 
র্থা অপদরর র্াদে তা অস্বীর্ার র্দর। সামিা-সামশি প্রিংসা র্দর শপেদি চরম িত্রুতা র্দর। 

ফেেু-সুেতাি চে র্থায় চরম শবশ্বস্ততা দদখায়। এদদর দ্বারা পার্টক র দর্াি ক্ষশত হদব এমি 
শচন্তাও র্াদরা মদি উদয় হয়শি, তারা দয পার্টক  তযাগ র্রদব তা ঘুিাক্ষদরও বুো যায়শি, অথচ 
পশ্চাদত তারা ষড়যি র্দর, পার্টক র অথক ও অস্ত্র চুশর র্দর, চে গঠি র্দর, পোয়দির ষড়যি 
র্দর। 

চে গঠকরা পার্টব র শতাং লা িগ ক কক্রর 

চে গঠর্রা পার্টক র িৃঙ্খো শবসেক ি দদয়, শবশভন্ন স্তদরর শসদ্বান্ত শবরৃ্ত র্দর োশহর র্দর, দগাপিীয়তা 
িষ্ট র্দর, স্তর বোয় রাদখ িা। তারা এগুদো র্দর যাদত শবশভন্ন স্তর ও তার সম্পদর্ক  র্মীদদর 
ভুে িারর্া হয়, তাদদর ওপর অিাস্থা আদস। র্মী ও স্তদরর শিরাপিা শবশিত হয়। 

চে গঠকরা ইসতহাি ও মাকব িিাদ সিকত ত কক্রর 

েুদশ্চাভ ইশতহাস ও মার্ক সবাদদর্ শবরৃ্ত র্দর শিদেদদর ক্ষমতা দখেদর্ িযায়সঙ্গত র্রার েিয। 

দস দসাশভদয়ট শবপ্লদব মহাি স্ট্যাশেদির ভূশমর্াদর্ পদুরাপুশর অস্বীর্ার র্দর, তার শবরুদে েঘিযতম 
কুৎসা-অপবাদ রটায়, মার্ক সবাদ-দেশিিবাদ দসদর্দে হদয় দগদে বদে তা বেক ি র্দর শিেস্ব 
প্রশতশবপ্লবী তত্ত্ব হাশের র্দর। 

ফেেু চেও ইশতহাসদর্ শবরৃ্ত র্দর, প্রশতশেয়ািীে তত্ত্ব রচিা র্দর, শিদের প্রশতশবপ্লবী ক্ষমতা 
দখদের ষড়যিদর্ িযায়সঙ্গত র্রার দচষ্টা চাোয়। 

দস পূবকবাংো েশমর্ আদদােি, মহাি দপয়ারা বাগাি ও সবকহারা পার্টক দত র্মদরড শসরাে শসর্দাদরর 
ভূশমর্াদর্ পুদরাপশুর অস্বীর্ার র্দর, এভাদব ইশতহাসদর্ শবরৃ্ত র্দর র্মদরড শসরাে শসর্দাদরর 
শবরুদে েঘিযতম কুৎসা ও অপবাদ রটায়। 

চে গঠকরা ষড়যক্রন্ত্রর জাল মিাক্রন, পরস্পরক্রক রক্ষা কক্রর, পার্টব র মাক্রে অপর 
মকন্দ্র প্রসতষ্ঠা কক্রর 

সাদদর্ ও অিযািযদদর দর্উই এদর্ অপদরর র্াযকর্োপ সম্পদর্ক  পার্টক র শির্ট শরদপাটক  র্দরশি, তারা 
পরস্পরদর্ রক্ষা র্দর। 
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আবুে হাসািদদর মাদেও দর্উ শরদপাটক  র্দরশি। 

ফেেু-সুেতাি চে এদর্ অপদরর র্াযকর্োপ সম্পদর্ক  শরদপাটক  র্দরশি, বরঞ্চ পরস্পরদর্ রক্ষা 
র্দরদে। ফেেু সুেতাদির এর্র্ট শচঠি (তার সুশবিাবাদদর প্রমার্ রদয়দে এরূপ) পার্টক র শির্ট 
েমা দদবার পশরবদতক  গাদয়ব র্দর দদয়। 

ফেেু-সুেতাি পার্টক র িৃঙ্খো ভঙ্গ র্দর, দর্াি দর্াি র্মীদর্ অববিভাদব দডদর্ আদি (যা দর্দ্রীয়ীয় 
র্শমর্ট পাদর), অথক দদয়, চোদন্তর োইি দদয়, এভাদব পার্টক র মাদে এর্মাত্র দর্দ্রীয় দর্দ্রীয়ীয় র্শমর্ট 
বযতীত অপর এর্ দর্দ্রীয় শহদসদব শিদেদদর োশহর র্দর। 

তারা এদর্ অপরদর্ দটশেগ্রাম-পত্র মারফত খবর দদয়, তাদদর শবরুদে পার্টক র পদদক্ষপ সম্পদর্ক  
সতর্ক  র্দর। ফেে-ুসুেতাি চে শবশ্বাসঘাতর্ দেতযাগী িুরুে হাসািদর্ ভাে বদে, তার শবরুদে 
পার্টক র শসোন্তদর্ ভুে বদে। 

এভাদব তারা শবশ্বাসঘাতর্ দেতযাগী শদপু, মাহবুবদর্ োইি দদয়। এভাদব তারা দেতযাগী 
শবশ্বাসঘাতর্দদর সাশরদত দিদম যায়। 

োিু চোন্তর্ারীরা দগাপদি র্াে র্দর, পদক ার অন্তরাদে র্তক া বযশি থাদর্, িীদর িীদর দস চোদন্তর 
োে েড়ায়, দযমি েুদশ্চাভ, শেউিাউশচ। এরা অশতিয় দগাপিীয়তার সাদথ পদক ার অন্তরাে দথদর্ 
ষড়যদির োে দবাদি। 

েুদশ্চাভ সাফেয োভ র্দর ক্ষমতা দখে র্দর। 

শেউিাউশচর চে প্রর্াি হদয় পদড়, দস উৎখাত হয়। 

আমাদদর চোন্তর্ারীরা অশতিয় বুেু। তাদদর চোন্ত প্রর্াি হদয় পদড়। তারা িরা পদড় যায় 
সহদেই। 

চে গঠকরা পার্টব র িম্পসি আত্মিাৎ কক্রর, পার্টব র িুনাম িযিহার কক্রর 

চে গঠর্রা চদের র্াে চাোবার েিয পার্টক র অথক, অস্ত্র এবং সম্পশি আত্মসাৎ র্দর, শহদসব 
ফাাঁশর্ দদয়, অথক চুশর র্দর। 

তারা পার্টক র সুিাম বযবহার র্দর শিদেদদর পার্টক -র্তক া শহদসদব োশহর র্দর, পার্টক  ভাে শর্ন্তু 
দিতৃত্ব খারাপ, অতএব তারাই দিতা এ িরদর্র র্থা বদে। 

ফেেু-সুেতাি পার্টক দর্ িা োশিদয় পার্টক র শবশ্বাস ভঙ্গ র্দর, পার্টক র প্রশত শবশ্বাসঘাতর্তা র্দর 
পার্টক র অথক চুশর র্দর। তাদদর ইো শেে সমুদয় অথক চুশর র্রা। ফেেু পার্টক র অপাদরিদির অথক 
শিদয় পোয়দির পশরর্ল্পিা র্দর। তাদদর উদেিয শেে পার্টক র অথক চুশর র্দর পার্টক র র্াে বন্ধ  
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র্দর দদওয়া, পার্টক দর্ তাদদর শির্ট আত্মসমপকর্ র্রাদিা এবং শিদেদদর চদের র্াে চাশেদয় দিওয়া, 
শিদেদদরদর্ অদথকর শবশিমদয় পার্টক র র্তক া শহদসদব প্রশতষ্ঠা র্রা। 

চে গঠকরা দগুব গঠন কক্রর 

চে গঠর্রা শিে শিে এোর্ায় দর্দ্রীয়ীয় র্শমর্ট ও পার্টক  দথদর্ স্বতি দগুক গঠদির প্রদচষ্টা চাোয়। 
তারা এমিভাদব র্াে র্দর যাদত র্মীদদর পার্টক , দর্দ্রীয়ীয় র্শমর্ট প্রভৃশতর ওপর আস্থা িা েন্মায়, 
শুিু তাদদর ওপর আস্থা েদন্ম। 

ফেেু খুেিায় এরূপ এর্র্ট দগুক গঠদির দচষ্টায় শেে। এ উদেদিয দস প্রচুর অস্ত্র, র্মী চায়, 
বযশিগত িাদম শেফদেট েড়াদত চায়, পার্টক গত সুিাদমর সুদযাগ গ্রহর্ র্দর এবং সামন্তবাদী 
আত্মীয়তার সম্পদর্ক র ওপর শভশি র্দর দোর্ সংগ্রদহর প্রদচষ্টা চাোয়। 

দর্দ্রীয়ীয় র্শমর্ট র্তৃক র্ তাদর্ অিযত্র বদেীর র্থা দস শবদরাশিতা র্দর, এমিশর্ েবির্ র্মীর 
অিীদিও থার্ার ইো প্রর্াি র্দর। অথকাৎ দযভাদবই হউর্ দস খুেিায় থার্ার দচষ্টা র্দর। 

দর্দ্রীয়ীয় র্শমর্ট যশদ তাদর্ খুেিা দথদর্ অপসারর্ িা র্রদতা, তদব দস সমগ্র এোর্াটাদর্ এর্র্ট 
শেদ্রহীি দদুগক পশরর্ত র্রদত চাইদতা। র্মীদদর মাদে গুেব েশড়দয়, অপবাদ রর্টদয়, শমথযা বদে 
পার্টক , দর্দ্রীয়ীয় র্শমর্ট ও দর্াি দর্াি র্মদরড সম্পদর্ক  অিাস্থা সৃশষ্ট র্দর, তাদদরদর্ দস তার 
বযশিগত প্রভাদব রাখার দচষ্টা র্রদতা। 

এ উদেদিয দস সহায়তা গ্রহর্ র্রদতা সুশবিাবাদী, সুদযাগ সন্ধািীদদর। এ িরদর্র দগুক গঠদির 
উদাহারর্ হদো পাবিার মশতি-আোউশেি যারা শিদেদদর বযশিগত প্রভাদব দগুক গঠি র্দরদে। 
দতায়াহাদদর দক্ষদত্রও এটা প্রদযােয, দসও বযশিগত প্রভাদব দগুক গঠি র্দরদে। অথকাৎ দয শদদর্ 
মশতি দসশদদর্ ঐ এোর্া, দয শদদর্ দতায়াহা দসশদদর্ ঐ এোর্া। 

চীদির ইশতহাদস দপংদচি শপশর্ং দপৌর এোর্ায় এর্র্ট দগুক গঠি র্দরশেে। তাউচু দশক্ষর্ চীদি দগুক 
স্থাপি র্দরশেে। র্াদেই ষড়যির্ারী, চোন্তর্ারী, সুশবিাবাদীদদর এিরদর্র দগুক গঠদির চোন্ত 
সম্পদর্ক  সোগ থার্দত হদব। 

চে িাংগঠকরা সনক্রজক্রদর মদাষ অক্রনযর কাাঁক্রি চাপায় সনক্রজরা িাল মানষু িাক্রজ 

ফেেু-সুেতাি চে সমস্ত দদাষ দর্দ্রীয়ীয় র্শমর্টর দিতৃত্ব ও অিযািয র্মদরডদদর ওপর চাপায়, 
শিদেরা ভাে মািুষ দসদে থাদর্। 

তারা এমি ভাব দদখায় দয তারা রােিীশত, মতাদিক শিদয় সংগ্রাম র্রদে, তাদদর দর্াি দদাষ 
দিই, অিযায়ভাদব তাদদরদর্ পদ দথদর্ িামাদিা হদয়দে। এভাদব তারা েুশ্চদভর মত আচরর্ র্দর। 
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চোন্তকারীরা ও ষড়যন্ত্রকারীরা কমক্ররিক্রদর গুপ্তহতযা কক্রর, িসরক্রয় মদয়। মদশীয় 
ও আন্তজব াসতক শত্রুক্রদর এক্রজন্ট হয় 

ফেেু-সুেতাি চে েবির্ অসুস্থ র্মদরডদর্ সরর্াদরর শির্ট িশরদয় শদদত চায়, পদর তাদর্ 
গুিহতযা র্রার ষড়যি র্দর। 

তারা পার্টক র দিতৃত্ব, দর্দ্রীয়ীয় র্শমর্টর গুরুত্বপূর্ক সদসয এবং পার্টক র সাচ্চা শবপ্লবীদদর হতযা র্রার 
ষড়যি র্দর। 

এভাদব পার্টক -ক্ষমতা দখদের েিয তারা েঘিযতম পন্থা গ্রহর্ র্রদত শদ্বিা র্দরশি। 

দসাশভদয়ট র্শমউশিস্ট্ পার্টক র ইশতহাদস পার্টক র মিযর্ার চে র্মদরড শর্দরাভ (দেশিিগ্রাড পার্টক র 
দিতা)দর্ ১৯৩৪ সাদে হতযা র্দর। 

বামকার পার্টক র ইশতহাদস সংদিািিবাদী চে সভাপশত থাশর্ি থাি তুিদর্ ১৯৬৭ সাদে হতযা র্দর। 

চীিা পার্টক র ইশতহাদস চোন্তর্ারীরা বহু দক্ষদত্র িত্রুর চদর পশরর্ত হয় এবং িত িত র্মদরডদর্ 
িশরদয় দদয়। 

শেি শপয়াও সভাপশত মাওদর্ হতযা র্রার চোন্ত র্দরশেে। 

এভাদব চোন্তর্ারী ও ষড়যির্ারীদদর অদিদর্ই দদিী ও ববদদশির্ িত্রুর চদর পশরর্ত হয়। 

চোন্তকারীক্রদর পার্টব  সিক্ররািী কাযবকলাক্রপর িকু্রযাগ গ্রহণ কক্রর িুসিিািাদীরা 

ষড়যির্ারী, চোন্তর্ারীদদর পার্টক  শবদরািী র্াযকর্োদপর সুদযাগ গ্রহর্ র্দর দর্াি দর্াি সশুবিাবাদী 
পার্টক -র্মী বযশিগত, পার্টক দত সুদযাগ-সুশবিা, দিতৃত্ব অেক দির প্রদচষ্টা চাোয়। 

দর্উ দর্উ ষড়যির্ারী, চোন্তর্ারীদদর মতামতদর্ প্রশতফশেত র্দর। এ মতামতদর্ রক্ষা র্দর। 

দিদষািরা যশদ সতর্ক  িা হি তদব তাদদর পদক্ষ খবুই সম্ভাবিা থাদর্ চোন্তর্ারী, সুশবিাবাদীদদর 
খপ্পদর পড়ার এবং তদদর এর্েি হওয়ার। দর্াি দর্াি দসাো র্মদরডদদরদর্ চোন্তর্ারী, 
সুশবিাবাদীরা উদস্ক দদয় তাদদর হদয় েড়ার েিয। এভাদব দর্উ দর্উ চোন্তর্ারীদদর শির্াদর 
পশরর্ত হদত পাদরি। 

চোন্তকারী, ষড়যন্ত্রকারীক্রদর চূড়ান্ত লক্ষয হক্রে পার্টব র ক্ষমতা দ ল 

ফেেু-সুেতাি চে েঘিযতম শমথযা-গুেব-অপবাদ রর্টদয় পার্টক -দিতৃত্ব, দর্দ্রীয়ীয় র্শমর্ট এবং 
শবশ্বস্ত, সৎ র্মদরডদদর শবরুদে েিমত সৃশষ্ট র্রা, গুিহতযা, বািা হদয় দাাঁড়াদব এমি র্মদরডদদর 



 

পৃষ্ঠা ৮ 

িশরদয় দদওয়ার মািযদম দরূ র্রা, অবশিষ্ট র্মদরডদদর র্াউদর্ সুশবিা শদদয় বা চাপ প্রদয়াগ র্দর 
বদি আিা, এরপর তথার্শথত দিতৃস্থািীয় র্মীদদর ববঠদর্র মািযদম প্ররৃ্তপদক্ষ এর্র্ট প্রশতশবপ্লবী 
কু-দদতা ঘর্টদয় তাদদর শিদদকিমত পার্টক র দর্দ্রীয়ীয় র্শমর্ট গঠদির মািযদম পার্টক র ক্ষমতা দখে 
র্রদত দচদয়শেে। 

তারা প্রথদম সুশবিাবাদীদদর োইি দদয়, শর্েু সাচ্চা র্মীদদর প্রতাশরত র্দর। 

পরবতী পদদক্ষপ শহদসদব তারা পার্টক র অথক চুশর র্দর, যাদত র্মদরড শসরাে শসর্দাদরর দিতৃদত্ব 
দর্দ্রীয়ীয় র্শমর্ট ও সাচ্চা শবপ্লবীদদর র্াে বন্ধ হদয় যায়। পক্ষান্তদর তারা যাদত অবাদি সংগঠদির 
শবশভন্ন স্থাদি ঘুদর দবড়াদত পাদর, দিতৃত্ব, দর্দ্রীয়ীয় র্শমর্ট ও খাাঁর্ট র্মদরডদদর সম্পদর্ক  অপবাদ-
গুেব সবকত্র েড়াদত পাদর, তাদদর শবরুদে েিমত সৃশষ্ট হয়। এ উদেদিয তারা তাদদর পদদেহীদদর 
শবশভন্ন স্থাদি পাঠায়। 

তারা গুিহতযার তাশের্া প্রর্য়ি র্দর, তার পশরর্ল্পিা র্দর। তারা পশরর্ল্পিার পরবতী স্তর, 
দিতৃস্থািীয় র্মীদদর ববঠদর্র দাবী োিায়। 

দিতৃদত্বর সতর্ক তা, র্মদরডদদর আন্তশরর্তা, দিতৃত্ব ও শবপ্লদবর প্রশত র্মদরডদদর আস্থার েিয 
তাদদর চোন্ত িরা পদড় যায়। তাদদর সর্ে প্রশতশেয়ািীে পশরর্ল্পিা তাদসর ঘদরর মত দভদঙ্গ 
পদড়। তাদদর দর্উ দর্উ পোয়ি র্দর। দর্উ দর্উ শিদে বাাঁচবার েিয সাফাই গাইদে। 

দসাশভদয়ট পার্টক র ক্ষমতা েুদশ্চাভ এর্ইভাদব দখে র্দর। তারা দেশিিগ্রাড পার্টক  র্শমর্টর র্মদরড 
শর্দরাভদর্ ১৯৩৪ সাদে গুিভাদব হতযা র্দর। 

শেউিাউচী প্রদচষ্টা চাোয়, শর্ন্তু দিষ পযকন্ত বযথক হয়। শেিশপয়াও এর্ইভাদব বযথক হয়। 

আমাদদর চোন্তর্ারীরাও বযথক হদয়দে পার্টক র ক্ষমতা দখে র্রদত। পক্ষান্তদর তারা হদয়দে র্মদরড 
ও েিগদর্র শির্ট ঘশৃর্ত, শিরৃ্ত। 

ষড়যন্ত্রকারীরা, চোন্তকারীরা প্রকত তপক্রক্ষ িামন্তিাদ, আমলাতাসন্ত্রক পুাঁসজিাদ, 
িারতীয় িম্প্রিারণিাদ, মাসকব ক্রনর মনতত ক্রে িাম্রাজযিাদ, মিাসিক্রয়ট িামাসজক 
িাম্রাজযিাক্রদর এক্রজন্ট 

ফেেু-সুেতািচে তাদদর অিুসৃত েঘিয উপাদয় ক্ষমতা দখে র্রদত সক্ষম হদে দস-পার্টক  শর্ 
শবপ্লবী থার্দতা? দমাদটই িা। এটা দদিীয়-আন্তেক াশতর্ িত্রুদদর স্বাথকরক্ষার্ারীদত পশরর্ত হদতা। 

 

 



 

পৃষ্ঠা ৯ 

ফেেু-সুেতাি চে সুশবিাবাদী, দেতযাগী শবশ্বাসঘাতর্দদর ঐর্যবে র্রার দচষ্টা র্দর। সাচ্চা ও 
খাাঁর্ট র্মীদদর খতম বা উৎখাত র্রার চোন্ত র্দর। তারা শিদেরা হদে বযশিস্বাথকদর্ 
প্রািািযপ্রদাির্ারী। এর ফদে তাদদর পার্টক র সবাই পার্টক দর্ বযশিস্বাথকদর্ প্রািািযদাির্ারীদদর পার্টক দত  

পশরর্ত র্রদতা। অথকাৎ, দযৌি দস্বোচার, দিতা, পদ, অথক, িাম ইতযাশদর েিয তারা যা প্রদয়ােি 
তাই র্রদতা, অথকাৎ মার্ক সবাদ বা িীশত বেদত তাদদর শর্েুই থার্দতা িা। 

এর পশরর্শত হত দদিীয়, আন্তেক াশতর্ িত্রুর দাোেী র্রা। 

পূবকবাংোর সবকহারা পার্টক  হদে দদিীয়-আন্তেক াশতর্ িত্রুদদর শির্ট পদহো িম্বদরর শবপদ। বতক মাদি 
পার্টক র শবর্াদির চমৎর্ার অবস্থা শবরাে র্রদে।  

এ সময় ফেেু-সুেতাি চদের পার্টক দর্ ধ্বংস র্রার র্াযকর্োপ িত্রুর েিয সবচাইদত উৎরৃ্ষ্ট 
উপহার োড়া আর শর্েু িয়। 

চেগঠকক্রদর পতন অসনিাযব 

ফেেু-সুেতাি চদের সমস্ত অপরািসমূহ র্মীরা দিষ পযকন্ত দেদি দফদেদে, দগাপি রাখা সম্ভব 
হয়শি। 

সমস্ত র্মীদদর শির্ট তারা দচার, ষড়যির্ারী, চোন্তর্ারী বদে পশরশচত হদয়দে। তার শমথযা ও 
গুে দমদরদে—এ র্থা সর্দের শির্ট পশরস্কার হদয় দগদে। তারা শিদেরাই দিষ পযকন্ত সংগঠি 
পশরতযাগ র্দর পোয়ি র্দরদে। 

সভাপশত মাও বদেদেি, “অসৎ মদিাভাব পতি দডদর্ আদি” 

সাদদর্চদের পতি তাদদর অসৎ মদিাভাদবর েিযই হদয়দে। 

আবুে হাসাি-িাশন্তোদের পতি এর্ই র্ারদর্ হদয়দে। েুদশ্চাভ-শেউিাউশচর পতি এর্ই র্ারদর্ 
হদয়দে। শেিশপয়াও-এর পতিও এর্ই র্ারদর্ হদয়দে। 

ফেেু-সুেতািচদের পতিও এর্ই র্ারদর্ হদব। তারা অশভিয় র্দর, দ’ুমুদখা হদয় ভাে মািুষ 
সােদত দচদয়দে। শর্ন্তু সময় তাদদর প্ররৃ্ত কুৎশসত, প্রশতশেয়ািীে চশরত্র প্রর্াি র্দর শদদয়দে। 
সারা েীবি িদর অশভিয় র্রা যায় িা, প্ররৃ্ত চশরত্র প্রর্াি পাদবই পাদব। 

ইশতহাস তখি তাদদরদর্ ডাষ্টশবদি শিদক্ষপ র্রদব, এভাদব সমাদের গশতিারায় প্রশতশেয়ার আবেক িা 
দিাংরা দর্দট পড়দব, খাাঁর্ট ও প্ররৃ্ত শবপ্লবীরা র্টদর্ থার্দব সমাদের গশতিারাদর্ এশগদয় শিদয় 
দযদত। 



 

পৃষ্ঠা ১০ 

িুসিিািাদী, চোন্তকারী, ষড়যন্ত্রকারী, অিঃপসতত িযসিক্রদর মির কক্রর সদক্রয় পার্টব  
শসিশালী হয় 

সাদদর্, আবুে হাসাি-িাশন্তোেচে শিদেরাই পার্টক  দথদর্ দবশরদয় যায়। ফেেুচেও দস্বোয় পার্টক  
দথদর্ পোয়ি র্দর।  

এর ফদে পার্টক র শর্েুটা ক্ষশত হদয়দে। শর্েু র্মী চদে দগদে, দর্াি দর্াি এোর্ায় র্াে 
চোন্তর্ারীদদর সংগঠি শবদরািী তৎপরতার েিয ক্ষশত হদয়দে বা ধ্বংস হদয়দে। সািারর্ র্মীদদর 
মাদে শর্েু প্রশতশেয়া হদয়দে, িত্রুরা খুিী হদয়দে, এদদর মািযদম িতুি দযাগাদযাগসমূহ হাশরদয়দে। 

শর্ন্তু এর এর্টা ভাে শদর্ও রদয়দে। এ সর্ে চোন্তর্ারীরা পার্টক র র্মীদদর মাদে হতািা, 
দদাদেুযমািতা, অশস্থরতা সশৃষ্ট র্রদতা। পার্টক র িৃংখো দবুকে র্দর বা দভদঙ্গ শদদয় অপর এর্ দর্দ্রীয় 
গঠি র্রদতা। পার্টক র মাদে টাইম দবামা শহদসদব থার্দতা। পার্টক র মাদে গুিহতযা, শবশ্বাসঘাতর্তার 
র্ারর্ শহদসদব শবরাে র্রদতা, ভশবষযদতর শবরাটার্ার ক্ষশত ঘটাদতা। 

ষ্টযাশেি বদেদেি, এ িরদির শমত্র শিদয় েড়াই র্রার অথক হদে পার্টক দর্ দ’ুশদর্ দথদর্ গুশের মাদে 
দফো; এর্শদদর্ বাইদরর িত্রুর, অিযশদদর্ শভতদরর িত্রুর। এর ফদে পার্টক র পদক্ষ শবেয় অেক ি 
র্রা অসম্ভব। 

ফেেু-সুেতািচদের ঘটিা দথদর্ এর্টা গুরুত্বপূর্ক ও মূেযবাি দিশতবাচর্ উদাহারর্ ও শিক্ষা পার্টক  
অেক ি র্দরদে। এর মূেয অপশরসীম। ভশবষযদতর চে, ষড়যি, চোন্তদর্ সংগ্রাম র্রার েিয এ 
অশভজ্ঞতার খবুই প্রদয়ােি। 

চে গঠকক্রদর ষড়যন্ত্র, চোন্ত পরাসজত হক্রল তাক্রদর মকউ মকউ ঐকযপন্থী হক্রয় যায়, 
গা িাাঁচািার জনয িাল মানকু্রষর িান কক্রর 

ফেেু-সুেতািচদের পার্টক  ক্ষমতা দখদের ষড়যি বযথক হওয়ায় তারা খুব ঘাবদড় দগদে। ফেেুচে 
পোয়ি র্দর। অিযািযদদর মদিয দর্উ দর্উ ঐর্যপন্থী, গা বাাঁচাবার েিয ভাে মািুদষর ভাি 
িদর। তারা পার্টক র ঐর্য, পার্টক র ভাে র্রার েিয কুশম্ভরাশ্রু দফদে। 

এটা তাদদর এর্টা প্রতারর্া মাত্র। পার্টক র চরম সবকিাি র্রার মত র্াযকর্োপ র্দর তারা এখি 
পার্টক -স্বাথক, পার্টক -ঐদর্যর র্থা বদে। শর্রূপ ভাওতাবাে হদে এরূপ র্রা সম্ভব তা সহদেই 
অিুদময়। 

তারা দয ঐর্য-স্বাদথকর র্থা বদে তা প্ররৃ্তপদক্ষ হদে সুশবিাবাদী, ষড়যির্ারী, চোন্তর্ারী, সুদযাগ 
সন্ধািী, উপদে গঠির্ারী, গুিহতযার ষড়যির্ারী, অথক-অস্ত্র আত্মসাৎর্ারী প্রভৃশত প্রশতশেয়ািীেদদর 
সাদথ পার্টক র ঐর্য এবং এদদর স্বাথক রক্ষা র্রা। 



 

পৃষ্ঠা ১১ 

অথকাৎ, তারা এবারর্ার মত দরহাই চায়, পার্টক র মাদে থার্দত চায় যাদত পার্টক দর্ তারা আদরা 
শিপুর্ভাদব িংস র্রদত পাদর; তারা আদরর্টা সুদযাগ চায়। 

এ িরদর্র চোন্তর্ারীরা পার্টক র মদিয থার্ার সুদযাগ দপদয় র্মদরড শর্দরাভদর্ হতযা র্দর। বামকার 
র্মদরড থাশর্ি থাি তুিদর্ হতযা র্দর। 

এ র্ারদর্ই ষ্টযাশেি বদেদেি, “পার্টক র অভযন্তদরর িত্রু এবং বাইদরর িত্রুর শদ্বমুখী আেমদর্র মুদখ 
পার্টক  শর্েুই র্রদত পাদর িা।” 

এমতাবস্থায় পার্টক র দাশয়ত্ব হদো ষড়যির্ারী, চোন্তর্ারী, সুশবিাবাদী ও শবশ্বাসঘাতর্দদর সাদথ 
পার্টক র শবদভদদর িীশতদত দঢ়ৃ থার্া, তাদদরদর্ িতক হীিভাদব বশহস্কার র্রা, তাদদরদর্ আর সুদযাগ 
িা দদওয়া, পার্টক র মাদে েুক্কাশয়তদদর খুাঁদে দবর র্রা, তাদদরদর্ িাশস্তশবিাি র্রা। 

এভাদব পার্টক র মহাি দাশয়ত্ব হদো সুশবিাবাদী, ষড়যির্ারী, চোন্তর্ারী ঘাতর্দদর ও অিঃপশততদদর 
বশহস্কাদরর মািযদম পার্টক দর্ প্রশতশিয়ত িশিিােী র্রা, অথকাৎ পাগো কুকুর পাশিদত পড়দেও তাদর্ 
শপটাদিার িীশতদত দঢ়ৃ থার্া, এদদর শবরুদে দের্ী সংগ্রাম দিষ পযকন্ত চাশেদয় যাওয়া, এ প্রশেয়ায় 
খাাঁর্ট শবপ্লবীদদর ঐর্যবে র্রা। 

উপিাংহার 

উপদরাি চেগুদো দথদর্ দয শিয়মশবশি আশবস্কার র্রা যায় তা অশতিয় মদিাদযাগ সহর্াদর পার্টক -
র্মীরা পাঠ র্রদবি। এ সর্ে পদদক্ষপ গ্রহর্ র্রার অথক হদে চে, ষড়যি ও প্রতারর্া র্রা। 
র্াদেই এ সর্ে পদদক্ষপ গ্রহদর্ শবরত থার্দবি। িযায়পরায়র্, অর্পট ও মিুমি হদবি, পার্টক র 
মিযর্ার গর্তাশির্ সংগ্রাদমর পেশত অিুসরর্ র্রদবি; ঐর্য-সমাদোচিা-আত্মসমাদোচিা-ঐর্য-
এর মািযদম দ্বদন্দ্বর মীমাংসা র্রদবি, পার্টক দর্ ঐর্যবে, সুিৃংখে, এর্দর্শদ্রীয়র্ পার্টক  শহদসদব গদড় 
তুেদবি। দয দর্উ িৃংখোদর্ ভঙ্গ র্দর দস-ই িত্রুদর্ সহায়তা র্দর। র্াদেই িৃংখো ভঙ্গর্ারীদদর 
শবরুদে সতর্ক  থার্দবি। সুশবিাবাদী, ষড়যির্ারী, চেগঠর্, অশভদিতা ও দ’ুমুদখাদদর শবরুদে 
দিষ পযকন্ত সংগ্রাম চাশেদয় যাদবি। 

মনাট 

১। র্যান্সার দরাগ পৃশথবীদত শবরাে র্রদে। আমরা শচন্তা র্শর বা িা র্শর তা আদে, অথকাৎ 
র্যান্সার আমাদদর শচন্তা দথদর্ স্বািীিভাদব শবরাে র্রদে। এদর্ বদে বস্তু শিদে শিদেই শবরাে 
র্দর। শর্ন্তু মািুষ গদবষর্ার মািযদম র্যান্সাদরর শিয়মশবশি, অথকাৎ শর্ভাদব ইহা উৎপশি হয়, 
শর্ভাদব ভাে র্রা যায়, তা োিদত দচষ্টা র্রদে। এ শবষদয় মািুষ যখি সফে হদব তখি 
র্যান্সার আমাদদর েিয বস্তুদত রূপান্তশরত হদব। বস্তুবাদীরা এই িরদর্র রূপান্তরদর্ শবশ্বাস র্দর। 
ভাববাদীরা বদে প্ররৃ্শতদর্ োিা, তাদর্ বদি আিা, তাদর্ আমাদদর েিয বস্তুদত রূপান্তশরত র্রা 
সম্ভব িয়।■ 


