মমারর্কসবমাদদ-ললেননিনিবমাদদ-মমাওবমাদদ রনমউননিস্ট পমানরর্ক বমাবাংলেমালদশ
মমারর্কসবমাদদ-ললেননিনিবমাদদ-মমাওবমাদদ রনমউননিস্ট পমানরর্ক ফমান
মমারর্কসবমাদদ-ললেননিনিবমাদদ-মমাওবমাদদ লরন্দ্র লবলেনজিয়মাম

“ততততীয় ববিশ্ববিবাদ” ও “বতন ববিশ্ব”-এর বিররনবা প্রসঙঙ
আমররা আন্তরররাততিক কতমউতনিস্ট আননরালননির এক ভরান্ত

এতশিয়রা, আতফ্রিকরা ও লরাততিনি আনমতরকরার নদশিগুতলর

লরাইনিনঃ “তিততিতীয় তবিশ্ববিরাদ” সম্পনকর সবিরাইনক সতিকর কনর তদনতি

রনিগনণর তবিপ্লবিতী সসংগরামগুতলর প্রততি গতহতীতি দততষ্টিভিঙতী হনচ

চরাই। এই ধরারণরা ররাতিতীয় করাঠরানমরানক ননিততিকরণ কনর যরা হনচ

পরাথরকজ্য তনিনিরয়করারতী মরানিদণ্ড একতদনক তিরাররা যরাররা তবিপ্লবি চরায়

বিরাস্তবিতিরার দরাতন্দ্বিক গততি আর অততি বিরাম তবিষয়বিস্তু ততিতর কনর

আর

যরা নকবিল তবিভরাতন্ত আননি।

সততিজ্যকরারভিরানবি তবিশ্বশিরাতন্তনক রকরা করনছি অনিজ্যতদনক যরাররা

নযমনি আমররা ররাতনি নয চতীননির কতমউতনিস্ট পরাতরর ১৯৬৩নতি
নসরাতভিনয়তি ইউতনিয়ননির কতমউতনিস্ট পরাতরর র রবিরানবি ২৫
পনয়নন্টের তচতঠ তহনসনবি পতরতচতি বিনলতছিলনঃ
“সমকরালতীনি তবিনশ্বর তবিতবিধ দন্দ্বিসমমহ এতশিয়রা, আতফ্রিকরা ও
লরাততিনি আনমতরকরার তবিস্ততীণর এলরাকরায় ঘনিতীভিম তি; এগুনলরা হনচ
সরামরারজ্যবিরাদতী শিরাসনিরাধতীননি সবিনচনয় স্পশিরকরাতির এলরাকরা যরা
হনচ তবিশ্বতবিপ্লনবির ঝতরকরানকন্দ্র যরা সরামরারজ্যবিরানদর উপর
সররাসতর আঘরাতি আননি (...)।
আন্তরররাততিক কতমউউতনিস্ট আননরালননির তকছিছ বিজ্যতক্তি এখনি
তনিপতীতড়িতি ররাততির মছতক্তি সসংগরামগুতলর প্রততি তনিতষ্ক্রিয় অথবিরা
ঘতণরা অথবিরা ননিততিবিরাচক অবিসরানি ননিয়। বিস্তুতি তিরাররা একনচতরয়রা
পছ পতরর সরাথরনক রকরা কনর সবিরহরাররা নশ্রেতণর সরানথরর সরানথ
তবিশ্বরাসঘরাতিকতিরা কনর, সমরার গণতিনতীনতি অধনঃপততিতি হয়।

অনিজ্যতদনক

যরাররা

তিরা

চরায়নিরা,

একতদনক

যরাররা

আগরাসনি আর যছনদ্ধের শিতক্তিগুতলনক সহরায়তিরা করনছি---এই
দছইনয়র মনধজ্য।” [১]
তবিনশ্বর সম্পনকর এররাই হনচ দরাতন্দ্বিক বিস্তুবিরানদর নমমৌতলক
উপলতব। পছ পতরবিরাদতী নদশিসমমহ আধরা উপতনিনবিতশিক আধরা
সরামন্তবিরাদতী নদশিগুতলর উপর ভিয়রানিক নশিরাষণ সসংগতঠতি করনতি
সকম হয়। এই প্রতক্রিয়রায় তিরাররা একররা শ্রেম অতভিররাতিতিন
সত তষ্টি করনতি সকম হয় যরা পছ পতরবিরাদনক নসবিরা কনর। নলতনিনি
তিরার ধ্রুপদতী “সরামরারজ্যবিরাদ, পছ পতরবিরানদর সনবিররাচ্চ পযররায়”নতি
নলনখনিনঃ
“পছ পতরবিরাদ

এখনি

সত তষ্টি

কনরনছি

মছতষ্টিনময়

(দছতনিয়রার

বিসবিরাসকরারতীনদর এক দশিমরাসংনশির কম; সবিররাতধক “ভিদ্র” ও
উদরার গণনিরায় বিলরা যরায় এক-পঞ্চমরাসংনশির কম) বিজ্যততিক্রিমতী
ধনিতী ও শিতক্তিশিরালতী ররাষ্ট্র যরাররা সমগ তবিশ্বনক লছন্ঠনি কনর নস্রেফ
“কছপনি নকনর” (...)।

অনিজ্যতদনক রনয়নছি তনিপতীতড়িতি নদশিগুতল যরানতি নশিরাষণ এতি
শিতক্তিশিরালতী নয তবিনদ্ররাহ গনড়ি উঠনতি পরানর অননিক ভিরালভিরানবি।
তিথরাতপ, এগুনলরা হল প্রবিণতিরা। উদরাহরারণসরূপ, তনিপতীতড়িতি
নদশিগুতলনতি, আধরা-সরামন্তবিরাদ অথবিরা আধরা-উপতনিনবিশিবিরাদ
এতি শিতক্তিশিরাতল নয তবিপ্লবি আনপতককভিরানবি মন্থর হনয় নযনতি
পরানর। ধমরতীয় অন্ধত্ববিরাদ এক প্রততিতক্রিয়রাশিতীল প্রবিণতিরা যরা খছবিই
শিতক্তিশিরাতল নযখরাননি তনিতদর ষ্টিতি সরামন্তবিরাদ প্রততিতষ্ঠিতি হনয়নছি।
নযসবি নদশি আমলরাতিরাতনক পছ পতরবিরানদর তবিকরানশির এক
পযররানয়র মধজ্য তদনয় নগনছি নসখরাননি ররাতিতীয়তিরাবিরাদ খছবিই
শিতক্তিশিরালতী হনতি পরানর।
একইভিরানবি তনিনঃসকরণ পছ পতরবিরানদর একররা সরাভিরাতবিক প্রবিণতিরা।
বিছনরররায়রা ও সবিরহরাররার মধজ্য দন্দ্বি হনচ তবির আর তিরাই রনিগণ,
পছ পতরবিরাদতী নদশিগুতলনতি, দরাতরনদ্রর পতরতসততিনতি অতধক নথনক
অতধকতির পততিতি হয়। করালর মরাকরস পছ পতরনতি পছ পতর সঞ্চনয়র
তনিতশ্চিতিভিরানবিই এমনি তবিপছল অততিমছনিরাফরা (নযনহতিছ নসগুনলরা
পছ পতরপততিররা “তনির” নদনশির শ্রেতমকনদর তনিঙনড়ি ননিয়রা মছনিরাফরার
নথনক এররা অততিতরক্তি) দরাররা শ্রেতমক ননিতিরানদর ও শ্রেতমক

এই তনিয়মররাই বিজ্যরাখজ্যরা কনরনছিনি, আর সমরার-গণতিনতী
সসংসরারবিরাদতীররা তিরা প্রতিজ্যরাখজ্যরানি কনরনছি যরাররা বিনল নয
পছ পতরবিরানদর মনধজ্য রনিগনণর রতীবিনিযরাতরার মরানি সবিরদরাই

অতভিররাতিতিননর উপতর স্তরনক ঘছষ তদনয় নকনিরা সম্ভবি। আর

অতধকতির ভিরাল হনতি পরানর।

এররাই “অগসর” নদশিগুতলর পছ পতরপততিররা করনছিনঃ তিরাররা

“তিততিতীয় তবিশ্ববিরাদ” হনচ একররা মতিরাদশির যরা বিরাস্তবিতিরার

তিরানদরনক ঘছষ তদনচ হরাররানররা উপরানয়, প্রতিজ্যক বিরা পনররাক,
প্রকরাশিজ্য বিরা নগরাপননি (...)।
এররাই হনচ শ্রেতমক নশ্রেণতীর আননরালননি বিছনরররায়রানদর সততিজ্যকরার
এনরন্টে, পছ পতরপততি নশ্রেণতীর শ্রেম নলফনরননিন্টে, সসংসরারবিরাদ ও
নশিরাতভিতনিরনমর প্রকততি চরাতলকরাশিতক্তি।” [২]
একতদনক রনয়নছি শিতক্তিশিরালতী পছ পতরবিরাদতী নদশিগুতল যরাররা শ্রেতমক
নশ্রেতণর সরাতরনতি এনরন্টে ততিতর করনতি সকম, শ্রেতমক নশ্রেতণর
তবিপ্লবিতী তিৎপরতিরানক আনপতককভিরানবি পঙছ কনর তদনয়,

দরাতন্দ্বিকতিরানক ননিততিকরণ করনতি পরানর। এররা ভিরাণ কনর নয
পছ পতরবিরাদ পছ পতরবিরাদতী নদশিগুতলনতি শিরাতন্তপছণ র আর সবিরদরাই উন্নততি
করনতি

পরানর।

এররা

প্রততিতবিপ্লবিতী।

তকন্তু

নস

এররা

নখরালরাখছতলভিরানবি বিনলনিরানঃ নস শিরাতন্তপছণ র পছ পতরবিরানদর তিরার

লকজ্যনক নঢেনক ররানখ “তিত তিতীয় তবিশ্ব”-এর “তবিপ্লবিতী” ইততিকরণ

পতরচরাতলতি নশিরাষণ ও তনিপতীড়িনণর তবিরুনদ্ধে রনিগনণর গণতিননর

কররার মরাধজ্যনম।

সসংগরাম।

সমরার-গণতিনতী সসংসরারবিরাদতীনদর মতিই “তিত তিতীয় তবিশ্ববিরাদ”

সরামরারজ্যবিরাদতী পছ পতরবিরাদ সম্পনকর সমরারগণতিনতীনদর মতি একই

একই লকজ্য ছিড়িরায়, তকন্তু “তিততিতীয় তবিশ্ব” এর নিরানম “তবিপ্লবিতী”

ধরারণরা রনয়নছি “তিততিতীয় তবিশ্ববিরাদতী”নদর, এনক তবিতরতিরাহতীনি মননি

হওয়রার ভিরাণ কনর এই তিথরাকতথতি শিরাতন্তপছণ র পছ পতরবিরানদর

কনর; “তিততিতীয় তবিশ্ব”র আতধতবিদজ্যক ধরারণরা রন্ম তদনয় এর

ননিততিকরণ কররার মনধজ্য।

রনয়নছি এক দরাতন্দ্বিকতিরাতবিনররাধতী দততষ্টিনকরাণ ।

এররা হনচ অততিবিরাম তবিচছ জ্যততি যরা নকবিল “শিরাতন্তপছণ র”

এররা তলনি তপয়রাওনয়র একই মতিরাদশির নয তকনিরা এক “তিত তিতীয়

পছ পতরবিরানদর রনিতপ্রয়করণকরারতীনদরই সরাহরাযজ্য কনর, করারণ এর

তবিশ্ববিরাদতী” লরাইননির ছিদরাবিরনণ লরাল চতীননি এক ফজ্যরাতসবিরাদতী কছ জ্যর

“তবিরুনদ্ধে” হওয়রার ভিরাণ করনলও, তিরাররা একই কথরা বিনল।

নচষ্টিরা কনরতছিল।

এররা এক অততিবিরাম তবিচছ জ্যততি যরা পছ পতরবিরাদতী নদশিগুতলনতি

“তিততিতীয় তবিশ্ব” সম্পনকর সতিজ্যকরারভিরানবি কতী আমরানদর নবিরাঝরা

বিছনরররায়রা ও সবিরহরাররাররা মনধজ্য নশ্রেণতীববিতরতিরা ননিততিকরণ কনর,

উতচতি নসখরাননি নররার নদয়রা দরকরার। মরাওনসতিছ ঙই এই ধরারণরার

সরামরারজ্যবিরানদর “নশ্রেষ্ঠিত্ব”র নিরানম তবিশ্বরাসঘরাতিকতিরানক এতগনয়

রনিতপ্রয়করনি কনরনি; ততিতনি যখনি তবিনশ্বর এক বিণরনিরা নদনি,

ননিয়।

আসছনি নসখরানি নথনক উদ্ধেততি কতরনঃ

এররা এক অততিবিরাম তবিচছ জ্যততি যরা তবিপ্লনবির “ররাতিতীয়” ধরারণরানক

“মরাতকরনি ও নসরাতভিনয়তি ইউতনিয়ননির প্রচছ র পরারমরাণতবিক নবিরামরা

সমথরনি কনর যখনি বিস্তুতি প্রশ্নতর সবিরদরাই হনচ একররা

রনয়নছি, আর তিরাররা হনচ অতধকতির ধনিতী। ইউনররাপ, ররাপরানি,

গণতিরাতনকনঃ তনিপতীতড়িতি নদশিগুতলর সসংগরাম এক ররাততির

অনস্ট্রেতলয়রা ও করানিরাডরা তদতিতীয় তবিশ্বভিছ ক্তি, যরানদর প্রচছ র

আনরকররার তবিরুনদ্ধে নিয়, বিরসং অনিজ্য নদনশির শিরাসকনশ্রেণতীর

পরারমরাণতবিক নবিরামরা ননিই, তিরাররা প্রথম তবিনশ্বর মতি এতিররা ধনিতীও
নিয়, তিনবি তিরাররা তিততিতীয় তবিশ্ব নথনক অতধকতির ধনিতী।” (৩)
আমররা নযমনিররা ররাতনি, নদঙ তশিয়রাওতপনঙর ননিতিত নত্ব লরাল চতীননি
পছ পতরবিরানদর পতথকররা “তিততিতীয় তবিশ্ব” এর সরানথ “তদতিতীয় তবিশ্ব”
এর নররার গনড়ি নতিরালরার রনিজ্য ইততিমনধজ্যই একররা প্রনচষ্টিরা
তনিনয়তছিল এই বিণরনিরার অপবিজ্যবিহরার করনতি।
এররা প্রচছ র তবিভরাতন্ত ও অননিকসময় উপলতবর অভিরাবি রন্ম
নদয়। আসছনি এখরাননি নদখরা যরাক গনিসরানলরা ও গনিসরানলরা
তচন্তরাধরাররার মরাধজ্যনম নপরুর কতমউতনিস্ট পরাতরর র সতঠক
উপলতবনঃ

তদতিতীয় তবিশ্ব হনচ নসই সরামরারজ্যবিরাদতী শিতক্তিসমমহ যরাররা পররাশিতক্তি
নিয় তকন্তু কছদ্রতির অথরবনিততিক, ররারবনিততিক এবিসং সরামতরক

শিতক্তি যথরা-ররাপরানি, ররামররানিতী, ফ্রিরান, ইতিরালতী প্রভিতততি যরানদর
পররাশিতক্তির সরানথ দন্দ্বি রনয়নছি করারণ তিরাররা ডলরানরর
অবিমমলজ্যরায়ণ, সরামতরক
আনররাপ

বিররায়

ররানখ;

তবিতধ-তনিনষধ
এই

এবিসং

সরামরারজ্যবিরাদতী

ররারবনিততিক
শিতক্তিসমমহ

পররাশিতক্তিসমমনহর মনধজ্য প্রততিদতন্দ্বিতিরার সছনযরাগ তনিনয় তনিনরনদর

নিয়রা পররাশিতক্তি তহনসনবি আতবিভিমর তি করনতি চরায় নযনহতিছ তিরাররাও
তনিপতীতড়িতি ররাততিসমনহর তবিরুনদ্ধে আগরাসতী যছদ্ধে চরালরায় এবিসং
প্রথম তবিশ্ব হনচ দছই পররাশিতক্তি মরাতকরনি ও নসরাতভিনয়তি
ইউতনিয়নি যরাররা তবিনশ্ব একরাতধপনতিজ্যর রনিজ্য প্রততিদতন্দ্বিতিরারতি
এবিসং যরা একররা সরামরারজ্যবিরাদতী যছদ্ধে রন্ম তদনতি পরানর। তিরাররা
হনচ পররাশিতক্তি করারণ তিরাররা অনিজ্য শিতক্তিসমমনহর চরাইনতি
অথরবনিততিক, ররারবনিততিক ও সরামতরক তদক নথনক অতধকতির
শিতক্তিধর।

মরাতকরননির

রনয়নছি

অ-ররাষ্ট্রতীয়

একনচতরয়রা

অতধকন্তু তিরানদর তনিনরনদর মনধজ্য তিতীক দন্দ্বি তবিররারমরানি।
তিততিতীয় তবিশ্ব এতশিয়রা, আতফ্রিকরা ও লরাততিনি আনমতরকরার

তনিপতীতড়িতি নদশিগুতলনক তনিনয় গতঠতি। তিরাররা হনচ উপতনিনবিশি
অথবিরা আধরাউপতনিনবিশি নযখরাননি সরামন্তবিরাদ ধসংস হয়তনি ও
নসই তভিতত্তিনতি এক আমলরাতিরাতনক পছ পতরবিরাদ গনড়ি ওনঠ।
তিরাররা এক পররাশিতক্তি অথবিরা সরামরারজ্যবিরাদতী শিতক্তির সরানথ বিরাপধরা।

সম্পতত্তিনকতন্দ্রক অথরনিতীততি, অতধকরানরর ওপর নবিনড়ি চলরা

সরামরারজ্যবিরানদর সরানথ তিরানদর দন্দ্বি রনয়নছি, অতধকন্তু তিরাররা

গণতিন তবিকতশিতি কনর। এররা একররা প্রততিতক্রিয়রাতশিল

উভিয়ই সরামরারজ্যবিরানদর সরানথ তবিনশিষতি পররাশিতক্তির নসবিরায় ও

তবিতধ-তনিনষধসহকরানর ররারবনিততিকভিরানবি এররা এক বিছনরররায়রা

তিরানদর তনির বিড়ি বিছনরররায়রা ও সরামন্তনদর সরানথ লনড়ি যরাররা

উদরারতিরাবিরাদ; সরামতরকভিরানবি পরাশ্চিরানতিজ্য এররা সবিনচনয় শিতক্তিধর

তিরানদর সরানথ আরাপতিরানতি আবিদ্ধে (...)

এবিসং এর তবিকরানশির এক দতীঘর প্রতক্রিয়রা রনয়নছি। নসরাতভিনয়তি

একতদনক পররাশিতক্তি ও সরামরারজ্যবিরাদতী শিতক্তিসমমহ অপরতদনক

ইউতনিয়নি
ফজ্যরাতসবিরাদতী

ররারবনিততিকভিরানবি
একনিরায়কত্বসনমতি

আমলরাতিরাতনক
অথরবনিততিকভিরানবি

বিছনরররায়রার
ররাষ্ট্রতীয়

একনচতরয়রাতভিতত্তিক এবিসং এররা একররা উচ্চপযররানয়র সরামতরক
শিতক্তি যতদও এর তবিকরানশির প্রতক্রিয়রা সসংতকপ। মরাতকরনি তিরার
আতধপতিজ্যনক বিররায় ররাখনতি চরায় এবিসং তিরা সম্প্রসরারণও
করনতি চরায়। নসরাতভিনয়নতির লকজ্য সম্প্রসরারনণর তদনক নবিতশি
করারণ নস একররা নিতিছ নি পররাশিতক্তি এবিসং অথরবনিততিকভিরানবি
তিরার ইউনররানপর ওপর আতধপনতিজ্যর সরাথর রনয়নছি তনির
পতরতসততি উন্নতি কররার লনকজ্য। সসংনশ্লেষনণ, তিরাররা দছই
পররাশিতক্তি যরাররা নকরানি ব্লক গঠণ কনরনিরা তকন্তু দন্দ্বি রনয়নছি,
পতরসরার পরারস্পতরক পরাথরকজ্য রনয়নছি এবিসং দছতনিয়রানক
পছনিতবিভিরারননির রনিজ্য তিরাররা নঘরাপর পরাপকরাননিরা ও প্রততিদতন্দ্বিতিরার
মনধজ্য আগরায়।

এনদর তবিরুনদ্ধে তনিপতীতড়িতি ররাততিসমমহ— এই দছনয়র মনধজ্য
দন্দ্বি। এখরাননি ততিনি তবিনশ্বর তথতসস মমতির হয় এবিসং আমররা এনক

সমতরাতয়তি কতর এইভিরানবি করারণ দনন্দ্বির শিরাপস রনয়নছি পররাশিতক্তির
মনধজ্য তনিতহতি তকন্তু এররা সরামরারজ্যবিরাদতী শিতক্তিসমমনহর সরানথও
দন্দ্বি। এররাই হনচ প্রধরানি দন্দ্বি আর এর সমরাধরানি হনচ নিয়রা
গণতিরাতনক তবিপ্লনবির তবিকরাশি ও তবিরয়।”
এই সতঠক মমলজ্যরায়নি পততথবিতীর বিহু পরাতরর ও সসংগঠনিই কনরতনি।
উদরাহরারণসরূপ, তিছ রনস তরনকতপ/এমএল আর আলনবিতনিয়রার
নলবিরার পরাতরর র তছিল “ততিনি তবিশ্ব” তিনত্ত্বের একই একতিরফরা
ধরারণরা।
তরনকতপ/এমএল মরাও নসতিছ ঙনক রকরায় এনক প্রতিজ্যরাখজ্যরানি
কনর যরাররা মননি কনর নয মরাও এনক সমথরনি করনতি পরানরনিনিরা

আর আলনবিতনিয়রার নলবিরার পরাতরর মরাও নসতিছ ঙনক নদঙ
তশিয়রাওতপনঙর সরানথ তমতশিনয় নফনল এর সমথরনিকরারতী তহনসনবি
তিছ নল ধনর তিরানক আক্রিমণ কনর এনক প্রতিজ্যরাখজ্যরানি কনর ।
বিস্তুতি, “ততিনি তবিশ্ব” ধরারণরা তছিল নকবিল এক বিণরনিরা
সরামরারজ্যবিরাদতী শিতক্তিসমমনহর মনধজ্য দন্দ্বিনক অথররাৎ সরামরারজ্যবিরাদতী
শিতক্তি ও পররাশিতক্তির মনধজ্য দন্দ্বিনক ভিরালভিরানবি ধরনতি যরা
অনিছনমরাদনি নদয়; এর অথর কখননিরাই এমনি একররা ধরারণরা তছিলনিরা
যরা যরাতনকভিরানবি প্রনয়রাগ কররা যরায়।
তবিজরাতনিক হনতি আমরানদর উতচতি আধরা উপতনিনবিতশিক আধরা
সরামন্তবিরাদতী নদশিগুতলর মনধজ্য একই পরাথরকজ্যনক বিজ্যবিহরার কররা।
তিরানদর মধজ্য নকউ নকউ “সম্প্রসরারণবিরাদতী”, নযমনি প্রথনম
পরাতকস্তরানি ও পনর ভিরারতিনক নমরাকরানবিলরায় তসররার তসকদরার
পমবিরবিরাসংলরার মমতির পতরতসততিনতি লকজ্য কনরতছিনলনি। উভিয় নদশিই
আধরা উপতনিনবিতশিক আধরা সরামন্ততিরাতনক, তকন্তু সম্প্রসরারণবিরাদতী

তিততিতীয় তবিশ্ববিরানদর এররা একররা গুরুত্বপমণ র তবিতশিষ্টিজ্য নয এররা
দরাতন্দ্বিকতিরানক বিররনি কনর, আর তিরাই তনিপতীতড়িতি নদশিগুতলর
দন্দ্বিসমমহনক বিররনি কনর, নযগুনলরা “ররাতিতীয় ররাষ্ট্র” নিয় বিরসং

নদশিগুতলর মতিই আগরাসতী।

আধরা-উপতনিনবিতশিক আধরা সরামন্তবিরাদতী নদশি।

লকজ্যনিতীয় নয এই তনিতদর ষ্টি নকনত, তিততিতীয় তবিশ্ববিরাদতীনদর দরাররা

৭০ দশিনকর প্রথম তদকগুতলনতি, মনসরাপন্থতী গ্রুপগুনলরা

আন্তরররাততিকভিরানবি প্রততিতনিতধত্ব হনয় চতীনিরা ররাষ্ট্র পমবিরবিরাসংলরার মছতক্তি
আননরালনিনক

সমথরনি

কনরতনি

নযনহতিছ

এররা

তিরানদর

আন্তরররাততিক কমরবনিততিক তমত পরাতকস্তরাননির তবিরুনদ্ধে যরাতচল
বিনল তিরাররা মননি কনরতছিল।
একরনি প্রকততি কতমউতনিস্ট তহনসনবি তসররার তসকদরার মরাও
নসতিছ ঙ ও তিরার তশিকরানক উপলতব কনর, পরাতকস্তরাননির তবিরুনদ্ধে
প্রচণ্ড ররাতিতীয় মছতক্তিযছদ্ধে পতরচরালনিরা কনরনি। তিরাই, তিরার
পথতনিনদর শিক তচন্তরাধরাররা সররাসতর এই তিত তিতীয় তবিশ্ববিরাদতী মনতির
তবিরুনদ্ধে যরায় যরা মননি কনরতছিল একররা তনিপতীতড়িতি নদশি তহনসনবি
পরাতকস্তরাননির উপতনিনবিশি থরাকনতি পরানরনিরা। তিততিতীয় তবিশ্ববিরাদতীররা
তিততিতীয় তবিনশ্বর নকরানি নদনশির মধজ্য নকরানি দন্দ্বি খছ পনর পরায়নিরা।

ভিরারতিতীয় সম্প্রসরারণবিরাদ ও তিরার দরালরালনদর সমথরনি কনর
নযখরাননি চতীনিরাপন্থতী তিততিতীয়তবিশ্ববিরাদতীররা পরাতকস্তরানিতী সম্প্রসরারণবিরাদ
ও তিরার দরালরালনদর সমথরনি কনর।
দছতনিয়রার সবিরত আমররা নদতখ তনিপতীতড়িতি নদশিগুতলনতি,
সসংনশিরাধনিবিরাদতীররা আমলরাতিরাতনক পছ পতরবিরাদ ও সরামন্তবিরাদনক
সমথরনি কনর, এক ররাতিতীয়বিরাদতী ভিছ তমকরায় একই সরানথ
সরামরারজ্যবিরাদতী ও সম্প্রসরারণবিরাদতীনদর রনিজ্য করার কনর যরানদরনক
তিরাররা “প্রগততিশিতীল” তহনসবি নবিনছি ননিয়।
সরামরারজ্যবিরাদতী নদশিগুতলনতিও এই ধরাররা অতস্তত্বশিতীল, তনিতদর ষ্টিতি
তদতিতীয় তবিনশ্ব ও পররাশিতক্তিগুতলর তবিরুনদ্ধে এর নখলরায়।

পরারস্পতরক আভিজ্যন্তরতীনি তবিষনয় হস্তনকপ নিরা কররা” নিতীততির
তভিতত্তিনতি আতরকরামমলক নররানর আসরা যরায়।
পমণ র আতগতিভিরানবি তনিমতজ্জিতি হনয় মরাতকরনি সরামরারজ্যবিরাদ ও
নবিলরতীয় বিছনরররায়রার সরানথ ঐকজ্যবিদ্ধে ব্লক গঠননির আকরাঙরায়,
এএমএতডএ-তপতরও নিজ্যরানররানক একররা “আশ্রেয়” তহনসনবি
সরামরারবিরাদতী নদনশি উদরাহরারণসরূপ, নবিলতরয়রাম ও ফ্রিরানন,
নযসবি সসংগঠনি তনিনরনদর মরাকরসবিরাদতী-নলতনিনিবিরাদতী-মরাও নসতিছ ঙ

তবিনশ্লেষণ কনর নযখরাননি উনল্লেতখতি ররাতিতীয় তদনক ধরাতবিতি সকল
ধরাররানক সমথরনি কররা সম্ভবি হনবি।

তচন্তরাধরাররার দরাতবি করতি আর ১৯৬০, ১৯৭০ ও ১৯৮০ দশিনক

নযনহতিছ এএমএতডএ-তরতপও মরাতকরনি সরামরারজ্যবিরানদর মছনঠরার

সতক্রিয় তছিল তিরাররা সবিরাই তিরানদর সকল তিরাতত্ত্বেক অবিসরানি

মনধজ্য সমতিরা, পরারস্পতরক হস্তনকপ নিরা কররা, ররাতিতীয়

প্রকরাশি কনরতছিল “ততিনি তবিশ্ব” সসংতশ্লেষ্টি তহনসনবি, তকন্তু

সরাধতীনিতিরার তনিশ্চিয়তিরা প্রদরানিকরারতীনতি পতরণতি হনয়নছি, তিরাই এররা

নকরানিভিরানবিই সরামরারজ্যবিরাদতী পররাশিতক্তি ও সরামরারজ্যবিরাদতী শিতক্তির

নবিরাঝরা দছষ্কর নিয় নয এসবি পতরকল্পনিরার সরানথ মরাও নসতিছ ঙ ও

মনধজ্য দন্দ্বিনক আনররা ভিরালভিরানবি নবিরাঝরার “একররা হরাততিয়রার”

গনিসরানলরা কতির ত ক রনিতপ্রয়কততি “ততিনি তবিশ্ব” এর নকরানি সম্পকর

তহনসনবি “ততিনি তবিশ্ব”এর সতঠক উপলতব তিরানদর তছিলনিরা।

ননিই।

এখরাননি “ততিনি তবিশ্ব”নক কমর তিৎপরতিরার রণবনিততিক তদশিরা

“আনমতরকরানি সরামরারজ্যবিরাদ অবিনিততিশিতীল” এর উপর তিরানদর

তহনসনবি যরাতনকভিরানবি অপপ্রনয়রানগর সবিনচনয় ননিততিবিরাচক

“তবিজরাতনিক প্রমরাণরাতদ”নক সমথরনি ১৯৭৬ এর নশিনষর অথররাৎ

উদরাহরারণ যরার নসই নবিলরতীয় সসংগঠনি এমএতডএ-তরতপও যরা
তকনিরা ১৯৭৯ নতি তপতরতবি-তপতভিতবিএ—যরাররা সছতবিধরাবিরাদতীভিরানবি
ভিছনল যরায় নয নশ্রেণতীহতীনি এক তিত্ত্বে কখননিরাই সবিরহরাররা নশ্রেণতীর
তিত্ত্বে হনতি পরানরনিরা।
তিরাই, ৮নম ১৯৭৬, তিরার “শিরাতন্ত, ররাতিতীয় সরাধতীনিতিরা, রনিগনণর
গণতিন ও সমরারতিননর কমরসমতচ”নতি “উদতীয়মরানি ও আগরাসতী
রুশি একরাতধপতিজ্যবিরাদ ও পতিনিশিতীল মরাতকরনি সরামরারজ্যবিরাদ নয
তকনিরা আতরকরাতক অবিসরাননি আনছি—এই দছইনয়র মধজ্য শিতক্তি
সম্পনকরর তবিনশ্লেষনণর অসংশি তহনসনবি এএমএতডএ-তরতপও
বিজ্যরাখজ্যরা কনর নয নিজ্যরানররানক এক প্রনয়রারনিতীয় করাঠরানমরা তহনসনবি
বিছঝনতি হনবি যরার মনধজ্য মরাতকরনি যছক্তিররানষ্ট্রর সরানথ “সরাবিরনভিমৌমত্ব,
সরাধতীনিতিরা, ‘তনির শিতক্তির উপর তনিভিরর কররা’, সমতিরা, আর

চতীননির পরাতরর তবিনররাধতী সসংনশিরাধনিবিরাদতী চনক্রির তবিরনয়র পর

আরকরাল মরাতকরনি যছক্তিররানষ্ট্র দছতর প্রধরানি “তিততিতীয় তবিশ্ববিরাদতী”

“নবিতরসং তরতভিউ” এর নথনক হুয়রা কছ য়রা নফঙ ও নদঙ

করাঠরানমরা রনয়নছি, উদরাহরারণসরূপ, “নরভিছলছজ্যশিনিরারতী এতন্টে-

তশিয়রাওতপঙ এর নথনক উদ্ধেতততি নদয়রা হনয়তছিল।

ইনম্পতরয়রাতলস্ট মছভিনমন্টে” ও “তলতডসং লরাইর”। উভিনয়ই

এএমএতডএ-তরতপও মরাকরসবিরাদতী-নলতনিনিবিরাদতী সসংগঠনি-মরাও
নসতিছ ঙ তচন্তরাধরাররার মছনখরাশি পনর তছিল; বিজ্যবিহরাতরকভিরানবি নস
ইততিমনধজ্যই একররা গণবিরাদতী সসংগঠননি পতরণতি হয় নয তছিল
মমলতি এক “সরামরাতরক” লরাইনি ও মরাও নসতিছ ঙ পরবিতিরতী
করানলর ফজ্যরাতসবিরাদতী চতীনিনক উদযরাপনি কররার কররার প্রবিক্তিরা।
ফররাসতী তসতপএমএলএফও খছবিই একই ধরনণর তবিবিতিরনি
অনিছসরণ কনর।

মরাওবিরাদতী হওয়রার ভিরাণ কনর মরাওবিরাদনক বিররননির রনিজ্যনঃ
তবিগতি মরাসগুতলনতি সবিরহরাররা চতরনতর ভিরাণ কররার পর তিরাররা
সবিরদরা নকবিল অতধক অতধক আতগতিভিরানবি নিছনয় পনড়ি।
১৯৭০ নথনক ১৯৮০ দশিক রছনড়ি এই প্রতক্রিয়রা ইততিমনধজ্যই
ঘনরনছি, মরাতকরনি যছক্তিররানষ্ট্র ওনয়দরার আনরারগরাউন আর
পতশ্চিম ররামররাতনিনতি নরড আতমর ফ্রিজ্যরাকশিনি সহকরানর।
নসইসবি প্রকততি তবিপ্লবিতীররা তনির নদনশি পথ খছ পনর নপনতি এক
পথতনিনদর শিক তচন্তরাধরাররা গনড়ি তিছ লনতি বিজ্যথর হয়, তিরাই তিরাররা

এররা নদখরায় নয দরাতন্দ্বিক বিস্তুবিরানদর তভিতত্তিনতি বিরাস্তবিতিরার

তবিপ্লনবির চরাতলকরাশিতক্তি অনিজ্য নকরাথরাও খছ পনর পরায়। আসছনি

তবিনশ্লেষনণর প্রনয়রারনিতীয়তিরা রনয়নছি নশ্রেণতীসসংগরানম অসংশিগহনণর

এখরাননি নরড আতমর ফ্রিজ্যরাকশিনিনক উদ্ধেততি কতরনঃ

মরাধজ্যনম এবিসং পথতনিনদর শিক তচন্তরাধরাররার রনন্মর মরাধজ্যনম; তবিপ্লবি
আতগতিভিরাবি অথবিরা ররাপচরারবিরাদ এর উপর দরাপড়িরানতি পরানরনিরা,
নিরা এমনিতক তিততিতীয় তবিনশ্বর নিরানম।
অততিবিরাম তবিচছ জ্যততি সবিসময় আতগতিভিরাবিনক তভিতত্তি কনর হয়।
এররা তনিপতীড়িনণর তবিরুনদ্ধে সতিনভিরানবি “নিরা” বিলরার ভিরাণ কনর
নশিরাষনণর নকরানি তবিজরাতনিক উপলতব ছিরাড়িরাই।

“যতদ তিততিতীয় তবিনশ্বর রনিগণ সরামরারজ্যবিরাদতবিনররাধতী তবিপ্লনবির
অগপতথক হনি, তিরাহনল এররা এই অথর কনর নয তিরাররা
বিস্তুগতিভিরানবি নমনটরানপরানল রনিগনণর তনির সরাধতীনিতিরা অরর ননি
সবিররাতধক আশিরার প্রততিতনিতধত্ব কনরনি।
যতদ এই হয় ঘরনিরা, তিরাহনল আমরানদর কতিরবিজ্য হনচ তিততিতীয়
তবিনশ্বর রনিগনণর মছতক্তি সসংগরাম আর নমনটরানপরানল সরাধতীনিতিরার
রনিজ্য আকরাঙরা নযখরাননিই তিরা উদম তি নহরাক নিরা নকনি—এর
মনধজ্য একররা নযরাগরানযরাগ সরাপনি কররা। অথররাৎ নগড সছল, উচ্চ
তবিদজ্যরালয়, করারখরানিরা, পতরবিরার, করাররাগরার, দপর, হরাসপরাতিরাল,
সদর দপর, ররারবনিততিক দল, ইউতনিয়নি নযখরাননিই নহরাক।
আমররা

নভিরাগবিরাদ,

নগরাপড়িরাতমবিরাদ,

কতির ত ত্ব,

তমতডয়রা,

বিজ্যবিসরাপনিরা,

তপতিততিন,

সছতবিধরাবিরাদ,

পরাশিতবিকতিরা

ও

তবিতচন্নতিরাবিরাদসহ নসসবিতকছিছ র তবিরুনদ্ধে যরা নখরালরাখছতলভিরানবি
ননিততিকরনি কনর, দমনি কনর আর ধসংস কনর এই সসংনযরাগনক।
‘এর অথর আমররা!’ আমররা হতচ তবিপ্লবিতী তরতনিস।

নযই

“নকরানি তরতনিনসর মনধজ্যকরার তবিকরানশির নমমৌতলনক করারনি বিরাতহজ্যক
নিয় বিরসং আভিজ্যন্তরতীণ; এররা বিস্তুতরর মধজ্যকরার তবিপরতীনতিজ্যর মনধজ্য
তনিতহতি। প্রততিতর বিস্তুর মনধজ্য রনয়নছি আভিজ্যন্তরতীণ দন্দ্বি, তিরাই নস
গততি ও তবিকরাশি প্ররাপ হয়।”
এই অনথর, তিততিতীয় তবিশ্ববিরাদ হনচ এক প্রততিতক্রিয়রাশিতীল মতিরাদশির

সসংগরাম শুরু কনর আর প্রততিনররাধ কনর নসই আমরানদর

যরা নকবিল তবিভরাতন্ত আননি আর নয লকজ্য হনচ আরনক যরা

একরনি।”

মরাকরসবিরাদ-নলতনিনিবিরাদ-মরাওবিরাদ নসই দরাতন্দ্বিক বিস্তুবিরানদর দরাররা

এররা আতগতিভিরাবি। সরামরারজ্যবিরাদতী নদনশি তবিপ্লবি তিত তিতীয় তবিনশ্বর

বিরাস্তবিতিরার অধজ্যয়নিনক রুদ্ধে কররা।

সরানথ “নযরাগরানযরাগ” এর উপর তনিভিরর কনর নিরা, বিরসং এক

আসছনি মরাকরসবিরাদ-নলতনিনিবিরাদ-মরাওবিরাদনক অধজ্যয়নি কতর!

পথতনিনদর শিক তচন্তরাধরাররার উপর যরা হনচ তবিশ্বতবিপ্লনবির করাঠরানমরার

মরাওবিরানদর পতিরাকরার অধতীননি ঐকজ্যবিদ্ধে হই!

মনধজ্য। এছিরাড়িরা অনিজ্য তকছিছ বিলরা মরাননি পছ পতরবিরাদতী সমরানরর
অভিজ্যন্তনর বিছনরররায়রা ও সবিরহরাররার মনধজ্যকরার তবির দনন্দ্বনক
ননিততিকরণ কররা।
প্রততিতর নদনশি, দন্দ্বি হনচ আভিজ্যন্তরতীণ; নযমনিররা মরাও “দন্দ্বি

আতগতিভিরাবিনক পতরহরার করুনি, এক পথতনিনদর শিক তচন্তরাধরাররার
তবিপ্লবিতী পমবিরশিতিরনক এতগনয় তনিনি!
সরামজ্যবিরানদর পমবির পযরন্ত গণযছদ্ধে!

প্রসনঙ”নতি বিনলনছিনিনঃ

১। প্রথম দবলিলি
১৪ রছলরাই ১৯৬৩নতি, চতীননির কতমউতনিস্ট পরাতরর নসরাতভিনয়তি ইউতনিয়ননির কতমউতনিস্ট পরাতরর র রবিরাবি তদনয়তছিল নয তচতঠর তিরা ২৫
পনয়নন্টের তচতঠ তহনসনবি তবিখজ্যরাতি হয়। এর অষ্টিম পনয়ন্টে এতশিয়রা আতফ্রিকরা লরাততিনি আনমতরকরার প্রশ্ন তনিনয় আনলরাচনিরা কনর যরানদরনক
তিছ নল ধররা হনয়নছি “তবিশ্বতবিপ্লনবির ঝতরকরানকন্দ্র” তহনসনবি।
৮। সমকরালতীনি তবিনশ্বর বিহুতবিধ ধরনণর দন্দ্বি এতশিয়রা আতফ্রিকরা লরাততিনি আনমতরকরার তবিশিরাল এলরাকরাসমমনহ নকন্দ্রতীভিম তি হনয়নছি;
এগুনলরা হনচ সরামরারজ্যবিরাদতী শিরাসননির অধতীনি সবিররাতধক স্পশিরকরাতির এলরাকরা আর তবিশ্বতবিপ্লনবির ঝতরকরানকন্দ্র যরা সরামরারজ্যবিরানদর উপর
সররাসতর আঘরাতি হরাননি।
এসকল এলরাকরার গণতিরাতনক তবিপ্লবিতী আননরালনি আর আন্তরর রাততিক সমরারতিরাতনক আননরালনি হনচ আমরানদর করানলর দছই তবিররার
ঐততিহরাতসক ধরাররা।

এসকল এলরাকরার ররাতিতীয় গণতিরাতনক তবিপ্লবি হনচ সমকরালতীনি সবিরহরাররা তবিশ্বতবিপ্লনবির এক গুরুত্বপমণ র অঙ।
এতশিয়রা আতফ্রিকরা ও লরাততিনি আনমতরকরার সরামরারজ্যবিরাদতবিনররাতধ তবিপ্লবিতী সসংগরামসমমহ সরামরারজ্যবিরাদ আর পছনররাননিরা ও নিয়রা
উপতনিনবিশিবিরানদর শিরাসননির তভিতত্তির উপর আঘরাতি হরানিনছি ও নভিনঙ তদনচ আর বিতির মরাননি তিরাররা হনচ তবিশ্ব শিরাতন্তর এক প্রচণ্ড
শিতক্তি।
এই অনথর আন্তরররাততিক তবিপ্লনবির সম্পম নির কমরসমতচ এসকল এলরাকরার রনিগনণর তবিপ্লবিতী সসংগরানমর ফনলর উপর উপর তনিভির র
করনছি যরাররা তবিশ্ব রনিগনণর তনিরসংকছ শি সসংখজ্যরাগতরষ্ঠি।
তিরাই, এতশিয়রা, আতফ্রিকরা ও লরাততিনি আনমতরকরার রনিগনণর সরামরারজ্যবিরাদতবিনররাধতী তবিপ্লবিতী সসংগরাম নস্রেফ আঞ্চতলক গুরুনত্বর নিয়
তনিতশ্চিতিভিরানবি বিরসং সবিরহরাররা তবিশ্বতবিপ্লনবির সমগ আদনশিরর সরামতগক গুরুত্বসম্পন্ন।
তকছিছ নলরাক এমনিতক এতশিয়রা আতফ্রিকরা লরাততিনি আনমতরকরানি রনিগনণর সরামরারজ্যবিরাদতবিনররাধতী তবিপ্লবিতী সসংগরানমর তবিররার আন্তরর রাততিক
তিরাৎপযরনক অসতীকরার কররা পযরন্ত এনগরায়, আর তিরাররা ররাততি, বিণর ও নভিমৌনগরাতলক আঞ্চতলকতিরার বিরাপধরা ভিরাঙরার অর ছহরানতি নচষ্টিরা
করনছি তনিপতীতড়িতি ও তনিপতীড়িক ররাততির মনধজ্য পরাথরকজ্যনক মছনছি তদনতি, মছনছি তদনতি তনিপতীতড়িতি নদশি ও তনিপতীড়িক নদনশির মনধজ্যর
পরাথরকজ্য নরখরা, তিরাররা এলরাকরাসমমনহর রনিগনণর তবিপ্লবিতী সসংগরামনক দরাতবিনয় তদনতি চরায়। বিস্তুতি এররা সরামরারজ্যবিরানদর প্রনয়রারনিনক নসবিরা
কনর আর এসবি অঞ্চনল সরামরারজ্যবিরানদর শিরাসনি নিজ্যরাযজ্য করনতি এবিসং পছনররাননিরা ও নিয়রা উপতনিনবিশিবিরানদর এর পতলতসনক এতগনয়
তনিনতি নিতিছ নি “তিত্ত্বে” সত তষ্টি কনর। প্রকততিপনক এই “তিত্ত্বে” ভিরাঙনতি চরায় ররাতিতীয়তিরা, বিণর ও নভিমৌগতলক আঞ্চতলকতিরার বিরাপধরা নিয়
বিরসং বিররায় ররাখনতি চরায় তনিপতীতড়িতি ররাততিসমমনহর উপর “নশ্রেষ্ঠিতির ররাততিসমমনহর” শিরাসনি। এই ভিণ্ড “তিত্ত্বে” খছবিই
সরাভিরাতবিকভিরানবি এতিদঞ্চনলর রনিগনণর দরাররা বিতররতি হয়।
প্রততিতর সমরারতিরাতনক নদশি ও পছ পতরবিরাদতী নদনশির শ্রেতমকনশ্রেণতীনক লড়িরাকছ নশ্লেরাগরানি “সরাররা দছতনিয়রার সবিরহরাররা এক হও!” আর “সরাররা
দছতনিয়রার সবিরহরাররা ও তনিপতীতড়িতি ররাততিসমমহ এক হও! সততিজ্যকরারভিরানবি করাযরকরতী করনতি হনবি। তিরানক এতশিয়রা আতফ্রিকরা লরাততিনি
আনমতরকরার তবিপ্লবিতী অতভিজতিরানক অবিশিজ্যই অধজ্যয়নি করনতি হনবি, তিরানদর তবিপ্লবিতী কমরতিৎপরতিরানক দতঢ়ভিরানবি সমথরনি করনতি হনবি,
তিরানদর মছতক্তির আদশিরনক শ্রেদ্ধেরা করনতি হনবি তনিনরর সবিনচনয় তনিভিররনযরাগজ্য সমথরনি তহসনবি আর তনির সরানথরর সরানথ সররাসতর
সরামঞ্জসজ্যপমণ র তহনসনবি। ররাততিয়তিরা, বিণর ও নভিমৌগতলক আঞ্চতলকতিরার বিরাপধরানক ভিরাঙরার এররাই একমরাত করাযরকর পথ আর এররাই
একমরাত সততিজ্যকরার সবিরহরাররা আন্তরররাততিকতিরাবিরাদ।
ইউনররাতপয় ও আনমতরকরানি পছ পতরবিরাদতী নদশিগুতলর শ্রেতমকনশ্রেণতীর পনক অসম্ভবি হনবি পছ পতরর তবিরুনদ্ধে সসংগরানম তনিনরনক মছক্তি
করনতি যতদনিরা তিরাররা তনিপতীতড়িতি ররাততিসমমনহর সরানথ ঐকজ্যবিদ্ধে হয় আর নসসকল ররাততি মছক্তি হয়। নলতনিনি সতঠকভিরানবিই বিনলনছিনি,
“অগসর নদশিগুতলনতি তবিপ্লবিতী আননরালনি হনতিরা আসনল পছনররা ভিণ্ডরাতম যতদনিরা পছ পতরর তবিরুনদ্ধে সসংগরানম ইউনররাপ ও আনমতরয়রার
শ্রেতমনকররা পছ পতরর দরাররা তনিপতীতড়িতি নকরাতর নকরাতর “ঔপতনিনবিতশিক” দরাসনদর সরানথ ঘতনিষ্ঠিভিরানবি ও পমণ রভিরানবি ঐকজ্যবিদ্ধে হয়।“
(নলতনিনি, কতমউতনিস্ট আন্তরররাততিনকর তদতিতীয় কসংনগস)।

আন্তরররাততিক কতমউতনিস্ট আননরাননির তকছিছ নলরাক এখনি তনিপতীতড়িতি ররাততিসমমনহর মছতক্তির সসংগরানমর প্রততি তনিতষ্ক্রিয় অথবিরা
অবিনহলরার অথবিরা ননিততিবিরাচক দততষ্টিভিতঙ তনিনচনি। বিস্তুতি তিরাররা একনচতরয়রা পছ পতরর সরাথরনক রকরা করনছিনি সবিরহরাররা নশ্রেণতীর সরানথ
তবিশ্বরাসঘরাতিকতিরা কনর আর সমরার গণতিনতীনতি অধনঃপততিতি হনয়।
এতশিয়রা, আতফ্রিকরা ও লরাততিনি আনমতরকরানি নদশিগুতলর রনিগননির তবিপ্লবিতী সসংগরামনক নকরানি দততষ্টিনতি নদখরা হনবি তিরা হনচ একররা
গুরুত্বপমণ র মরানিদণ্ড যরাররা তবিপ্লবি চরায় আর যরাররা চরায়নিরা তিরানদর মনধজ্য আর যরাররা সততিকরারভিরানবি তবিশ্বশিরাতন্তনক রকরা করনছি আর যরাররা
আগরাসনি ও যছনদ্ধের শিতক্তিনক সহনযরাতগতিরা করনছি তিরানদর মনধজ্য।”

(২) বদ্বিততীয় দবলিলি
এখরাননি নলতনিননির “সরামরারজ্যবিরাদ, পছ পতরবিরানদর সনবিররাচ্চ স্তর” নথনক উদ্ধেতততি নদয়রা হল যরা শ্রেতমক অতভিররাতি এর প্রশ্ন তনিনয়
আনলরাচনিরা কনরনছি।
এররাই হনচ শ্রেতমক নশ্রেণতীর আননরালননি বিছনরররায়রানদর সততিজ্যকরার এনরন্টে, পছ পতরপততি নশ্রেণতীর শ্রেম নলফনরননিন্টে, সসংসরারবিরাদ ও
নশিরাতভিতনিরনমর প্রকততি চরাতলকরাশিতক্তি।
“এররা তনিতদর ষ্টিভিরানবি পছ পতরবিরানদর পরগরাছিরাবিত তত্তি ও পপচনি, যরা এর তবিকরানশির সনবিররাচ্চ ঐততিহরাতসক পযররানয়র, অথররাৎ সরামরারজ্যবিরানদর
তবিতশিষ্টি। এই পছতস্তকরানতি যরা নদখরাননিরা হনয়নছি, পছ পতরবিরাদ আলরাদরা কনর তিছ নল ধনরনছি মছতষ্টিনময় (দছতনিয়রার বিসবিরাসকরারতীনদর এক
দশিমরাসংনশির কম; সবিররাতধক “ভিদ্র” ও উদরার গণনিরায় বিলরা যরায় এক-পঞ্চমরাসংনশির কম) বিজ্যততিক্রিমতী ধনিতী ও শিতক্তিশিরালতী ররাষ্ট্র যরাররা
সমগ তবিশ্বনক লছন্ঠনি কনর নস্রেফ “কছপনি নকনর”। প্ররাক-যছদ্ধে মমলজ্যহরানর এবিসং এবিসং এবিসং প্ররাক-যছদ্ধে বিছনরররায়রা পতরসসংখজ্যরানি অনিছসরানর
পছ পতর রপরাতনি নথনক বিছিনর তমলতি ৮০০ নথনক ১০০০ নকরাতর ফ্রিরাঙ। এখনি তনিশ্চিয় আনররা অননিক নবিতশি।
তনিতশ্চিতিভিরানবিই এমনি তবিপছল অততিমছনিরাফরা (নযনহতিছ নসগুনলরা পছ পতরপততিররা “তনির” নদনশির শ্রেতমকনদর তনিঙনড়ি ননিয়রা মছনিরাফরা নথনক
এররা অততিতরক্তি) দরাররা শ্রেতমক ননিতিরানদর ও শ্রেতমক অতভিররাতিতিননর উপতর স্তরনক ঘছষ তদনয় নকনিরা সম্ভবি। আর এররাই “অগসর”
নদশিগুতলর পছ পতরপততিররা করনছিনঃ তিরাররা তিরানদরনক ঘছষ তদনচ হরাররানররা উপরানয়, প্রতিজ্যক বিরা পনররাক, প্রকরাশিজ্য বিরা নগরাপননি।
বিছনরররায়রা বিননি যরাওয়রা শ্রেতমক অথবিরা ‘শ্রেতমক আতভিররানতিজ্যর এই নয স্তরতর রতীবিনিযরাতরার ধরননি , নবিতিননির পতরমরাননি এবিসং তনিনরনদর
সমগ তবিশ্ববিতীকরায় সম্পম ণ র কমপমনছক, এররাই হল তদতিতীয় আন্তরররাততিনকর প্রধরানি তনিভির রসল এবিসং আমরানদর করানল বিছনরররায়রানদর
প্রধরানি সরামরাতরক (সরামতরক নিয়) তনিভিররসল। করারণ তিরাররাই হল শ্রেতমক আননরালননি বিছনরররায়রানদর সতিজ্যকরার দরালরাল, পছ পতরপততি
নশ্রেণতীর শ্রেতমক নলফনরনিজ্যরান্টে, সসংসরারবিরাদ ও নশিরাতভিতনিরনমর প্রকততি চরাতলকরাশিতক্তি। সবিরহরাররা এবিসং বিছনরররায়রানদর মনধজ্য গতহযছনদ্ধে
অতনিবিরাযরভিরানবিই তিরাররা যরায় বিছনরররায়রানদর পনক — ‘কতমউনিরারনদর’ তবিরুনদ্ধে ‘ভিরাসররাইপন্থতীনদর’ পনক এবিসং কম সসংখজ্যরায় নিয়।

এই ঘরনিরার অথরবনিততিক মমলগুতল নিরা বিছঝনল এবিসং এর ররারবনিততিক ও সরামরাতরক তিরাৎপযর অনিছধরাবিনি নিরা করনল আননরালননির
এবিসং আসন্ন সরামরাতরক তবিপ্লনবির বিজ্যবিহরাতরক কতিরবিজ্য সরাধননির নকনত এক পরাও এগুননিরা যরানবিনিরা।”

(৩) ততততীয় দবলিলি
এই দতললতর হনচ ২২ নফব্রুয়রাতর ১৯৭৪ মরাও নসতিছ ঙ ও নকননিথ নডতভিড করাউনরার মনধজ্য একতর আনলরাচনিরার নমমৌতখক নরকনডর র
অসংশি; এররা চতীননি “ততিনি তবিশ্ব” সম্পনকর মরাও নসতিছ নঙর দততষ্টিভিঙতী তহনসনবি উপসরাপনি কররা হনয়তছিলনঃ
“সভিরাপততি মরাওনসতিছ ঙ (এখরাননি মরাও নিরানম পনর আসনবি)ঃনঃ আমররা আশিরা কতর তিত তিতীয় তবিশ্ব ঐকজ্যবিদ্ধে হনবি। তিততিতীয় তবিনশ্বর
রনয়নছি এক তবিররার রনিসসংখজ্যরা!
সভিরাপততি নকননিথ করাউনরা (এখরাননি করাউনরা নিরানম পনর আসনবি)ঃনঃ তঠক!
মরাওনঃ প্রথম তবিনশ্ব করাররা পনড়ি?
করাউনরানঃ আমরার মননি হয় এররা দছতনিয়রার নশিরাষক ও সরামরারজ্যবিরাদতীররা হনবি।
মরাওনঃ আর তদতিতীয় তবিশ্ব?
করাউনরানঃ যরাররা সসংনশিরাধনিবিরাদতীনতি পতরণতি হনয়নছি।
মরাওনঃ আমরার মনতি মরাতকরনি ও নসরাতভিনয়তি ইউতনিয়নি প্রথম তবিশন্দ্ব । মধজ্যবিতিরতী উপরাদরানি নযমনি ররাপরানি, ইউনররাপ, অনস্ট্রেতলয়রা ও
করানিরাডরা তদতিতীয় তবিনশ্ব পনড়ি। আমররা হতচ তিততিতীয় তবিশ্ব।
করাউনরানঃ রনিরাবি সভিরাপততি, আতম আপনিরার তবিনশ্লেষনণর সরানথ একমতি।
মরাওনঃ মরাতকরনি ও নসরাতভিনয়তি ইউতনিয়ননির রনয়নছি প্রচছ র পরারমরাণতবিক নবিরামরা, আর তিরাররা অতধকতির ধনিতী। তদতিতীয় তবিনশ্বর ইউনররাপ,
ররাপরানি, অনস্ট্রেতলয়রা আর করানিরাডরার অতি নবিতশি পরারমরাণতবিক নবিরামরা ননিই আর তিরাররা প্রথম তবিনশ্বর মতি অতিররা ধনিতীও নিয়, তকন্তু
তিততিতীয় তবিনশ্বর নচনয় ধনিতী। আপতনি এই বিণরনিরা সম্পনকর কতী মননি কনরনি?
করাউনরানঃ রনিরাবি সভিরাপততি, আপনিরার তবিনশ্লেষণ খছবিই প্ররাসতঙক ও সতঠক।
মরাওনঃ আমররা এররা আনলরাচনিরা করনতি পরাতর।

করাউনরানঃ আমরার মননি হয় আমররা আনলরাচনিরা ছিরাড়িরাই ঐকজ্যমনতি নপপৌঁছিরানতি পরাতর, করারণ আতম তবিশ্বরাস কতর এই তবিনশ্লেষণ
ইততিমনধজ্যই খছবিই প্ররাসতঙক।
মরাওনঃ তিততিতীয় তবিশ্ব খছবি রনিবিহুল।
করাউনরানঃ যথরাযথ।
মরাওনঃ ররাপরানি ছিরাড়িরা সকল এশিতীয় নদশি তিত তিতীয় তবিনশ্বর অন্তগরতি। সমগ আতফ্রিকরা আর লরাততিনি আনমতরকরাও তিত তিতীয় তবিনশ্বর
অন্তগরতি।

(৪) চততথর দবলিলি
চতীননির কতমউতনিস্ট পরাতরর র পছ পতরবিরাদপন্থতী অসংনশির প্রধরানি নদঙ তশিয়রাওতপঙ ১০ এতপ্রল ১৯৭৪ ররাততিসসংনঘর সরাধরারণ পতরষনদর
তবিনশিষ অতধনবিশিননি গণপ্রররাতিনতী চতীননির প্রততিতনিতধ তহনসনবি প্রকরানশিজ্য “ততিনি তবিশ্ব” এর ধরারণরা তিছ নল ধনরনি। এখরাননি তিরা হনতি উদ্ধেততি
কররা হলনঃ
“মরাতকরনি যছক্তিররাষ্ট্র ও নসরাতভিনয়তি ইউতনিয়নি তনিনয় প্রথম তবিশ্ব। এতশিয়রা, আতফ্রিকরা, লরাততিনি আনমতরকরা ও অনিজ্য অঞ্চনলর
উন্নয়নিশিতীল নদশি তনিনয় তিততিতীয় তবিশ্ব। এই দছইনয়র মরানঝর উন্নতি নদশিগুতল তদতিতীয় তবিশ্ব (...)।
অরস্রে তিথজ্য নদখরায় নয সকল মতি যরা দছই একরাতধপতিজ্যবিরাদতী শিতক্তিনক অততিমমলজ্যরায়নি কনর আর রনিগনণর শিতক্তিনক খরানররা কনর
নদনখ নসসবিই তভিতত্তিহতীনি। একররা দছইররা পররাশিতক্তি সতিজ্যকরার অনথর শিতক্তিশিরালতী নিয়; সততিকরার শিতক্তিশিরালতী হল তিত তিতীয় তবিশ্ব আর এই
নয সকল নদনশির রনিগণ ঐকজ্যবিদ্ধে হনচ, সরাহনসর সরানথ লড়িরাই করনতি সরাহসতী হনচ আর তবিরয় অররনি করনতি সরাহসতী হনচ।
নযনহতিছ বিহু তিততিতীয় তবিনশ্বর নদশি ও রনিগণ দতীঘরসরায়তী সসংগরানমর মরাধজ্যনম সরাধতীনিতিরা অররনি করনতি সকম হনয়নছি, তনিতশ্চিতিভিরানবি
তিরাররা এই তভিতত্তিনতি সকম হনবিনি তরনক থরাকরার সরামথরযছক্তি সসংগরানমর মরাধজ্যনম নসই আন্তরররাততিক অথরবনিততিক সম্পনকরর পতরবিতিরনি
করনতি যরা অসমতিরা, তনিয়ননি ও নশিরাষনণর তভিতত্তিনতি দরাপতড়িনয়, এভিরানবি তিরানদর ঐকজ্যনক শিতক্তিশিরালতী কনর ও পররাশিতক্তির সরানথ
সসংঘরাতিরতি অনিজ্যরানিজ্য নদনশির সরানথ তমততিরাবিদ্ধে হনয় ও নসইসরানথ মরাতকরনি যছক্তিররাষ্ট্র ও নসরাতভিনয়তি ইউতনিয়ননির রনিগণসহ সরাররা
দছতনিয়রার রনিগনণর সরানথ তমনল তিরানদর ররাতিতীয় অথরনিতীততির সরাধতীনি তবিকরানশির আবিশিজ্যকতীয় শিতির সত তষ্টি করনবিনি (...)।
তিততিতীয় তবিনশ্বর নদশিগুতল দরাতবি কনর বিতিরমরানি চরম অসম আন্তরররাততিক অথরবনিততিক সম্পনকরর পতরবিতিরনি আর তিরাররা অননিক
নযমৌতক্তিক প্রস্তরাবি তিছ নল ধনরনছিনি সসংসরানরর। চতীনিরা সরকরার ও রনিগণ উষ্ণভিরানবি তিরার সতীকত ততি নদয় আর সকল তিত তিতীয় তবিনশ্বর
নদনশির নিজ্যরাযজ্য প্রস্তরাবিনিরানক দতঢ়ভিরানবি সমথরনি কনর।”

(৫) পঞ্চম দবলিলি
মরাও নসতিছ নঙর লরাল লরাইনি ও নদঙ তশিয়রাওতপঙ (অথবিরা তলনি তপয়রাও) এর করানলরা লরাইননির পরাথরকজ্য ফ্রিরান ও পতশ্চিম ররামররানিতীর
মতি নদনশি উপলব হয়তনি। তিরাই, এই নদশিগুতলনতি চতীনিরা মতিরাবিসরানিনক সরামতগকভিরানবি “সরামরারজ্যবিরাদতবিনররাধতী” তহনসনবি নদখরা হনয়নছি,
তিততিতীয় তবিশ্বনক তবিশ্ব ইততিহরানসর নিয়রা নকন্দ্রতীয় চতরত তহনসনবি নদনখ।
এই লরাইনি অনিছসরানর সরামরারজ্যবিরাদতী “নমনটরানপরাল” তবিপ্লবিতী দন্দ্বি আর ধরারণ কনরনিরা; প্রকততি তবিপ্লবিতীনদরনক “তিততিতীয় তবিশ্ব”নক অনিছসরণ
করনতি হনবি। ফ্রিরান ও পতশ্চিম ররামররানিতীর ছিরাত আননরালননি এই মতি খছবিই শিতক্তিশিরালতী তছিল; এই নশিষতরনতি এর উপর তভিতত্তি তকনর
এক সশিস্ত্র সসংগঠনি পযরন্ত গনড়ি উনঠ।
এখরাননি নরড আতমর ফজ্যরাকশিননির ধরারণরা পরাওয়রা যরায়, ১ নিনভিম্বর ১৯৭২নতি এক তবিবিত ততি নথনক, তমউতনিনখর গতীস্মকরালতীনি
অতলতম্পনকর সময় তফতলতস্তনি সসংগঠনি “ব্লজ্যরাক নসনপ্টেম্বর” কতিতর ক এগরার রনি ইসররানয়তল নদপৌঁড়িতবিদ ও কমরকতির রার অপহরণ ও
হতিজ্যরার পনর যরা প্রদত্তি।
“করাল নসনপ্টেম্বর এর রণনিতীততি হনচ সরামরারজ্যবিরাদতবিনররাধতী তবিপ্লবিতী রণনিতীততি উভিয়তি তিত তিতীয় তবিশ্ব এবিসং নমনটরানপরানল বিহুরততিক
কনপররানরশিনিগুনলরা কতির ত ক সত ষ্টি সরামরারজ্যবিরাদতী পতরতসততির নপ্রতকনতি (...)।
হরামবিছনগর স্ট্রেছভিরার কনপররানরশিননির উপর নবিরামরা হরামলরা তছিল ইসররানয়নলর সরামতরক নযরাগরানিদরাতিরানদর উপর আক্রিমণ।
অতলতম্পক গরানম তিরানদর একশিনিসনমতি তিরাররা সরামরারজ্যবিরাদতী নমনটরানপরাল ইসররানয়ল আর নপতরনফতর তফতলতস্ততনিনদর মনধজ্য দন্দ্বি
তনিনয় এনসনছি এই বিজ্যবিসরার নকনন্দ্র, তিরাররা এফআরতর (পতশ্চিম ররামররানিতী)র “সরাসংতবিধরাতনিক” মছনখরাশি তছিপনড়ি নফনল আর
সরামরারজ্যবিরানদর ছিদনবিনশির সততিজ্যকরার বিস্তুগতি চতরত উনন্মরাতচতি কনরনঃ এই নয তিরাররা তিত তিতীয় তবিনশ্বর মছতক্তি আননরালননির তবিরুনদ্ধে যছদ্ধে
চরালরানচ আর তিরানদর চম ড়িরান্ত লকজ্য হনচ রণবনিততিক গণহতিজ্যরা ও ফজ্যরাতসবিরাদ (...)।
সছতবিধরাবিরানদর সমসজ্যরা হনচ এই নয এর বিজ্যবিহরার কনর ননিখর তনিনরর সম্পনকর উনন্মরাচনি কনর, তকন্তু তবিশ্ব সম্পনকর নকরানি তকছিছই নিরা।
বিজ্যবিসরার তবিনশ্লেষণ কনর তবিপ্লবিতীররা তিরার পতরচয় নিজ্যস্ত কনর এই জরাননির উপর নয তিত তিতীয় তবিনশ্বর রনিগণ হনচ অগবিরাতহনিতী, আর এই
গহণনযরাগজ্যতিরা নয নমনটরানপরানল রনিগনণর সম্পনকর নলতনিননির “শ্রেম অতভিররাতি” তিত্ত্বেনক করারছিরার বিরা বিরাততিল কররা যরায় নিরা ।
তবিপরতীনতি সবিতকছিছ ই নসখরানি নথনক যরাতরা কনর।
নমনটরানপরানল রনিগনণর উপর নয নশিরাষণ চনল তিরার সরানথ মরাকরনসর মছরছতর শ্রেতমকনদর উদতত্তি মমলজ্য নশিরাষণ সসংক্রিরান্ত তিনত্ত্বের নকরানিই
সম্পনকর ননিই।

অতধক নথনক অতধকতির শ্রেমতবিভিরানগর সরানথ এররা সতিজ্য নয উ ৎপরাদননির নকনত নশিরাষনণর প্রচণ্ড প্ররাবিলজ্য ও তবিস্তরার হনয়নছি , আর
করার হনয়নছি আনররা বিড়ি নবিরাঝরা, উভিয়তি শিরাতররতীক ও মরানিতসকভিরানবি।
এররাও সতিজ্য নয ৮ ঘন্টেরা শ্রেমতদবিনসর সমচনিরার সরানথ—যরা হনচ করানরর প্ররাবিলজ্য বিত তদ্ধের শিতির—রনিগনণর যরা মছক্তি সময় তছিল তিরা
বিজ্যবিসরা কছতকগতি কনর তনিনয়নছি। করারখরানিরার শিরাতররতীক নশিরাষনণর সরানথ যছক্তি হনয়নছি তিরানদর তচন্তরাভিরাবিনিরা, ইচরা আকরাঙরা ও
ইউনররাপতীয় সপনক নশিরাষণ—করারখরানিরার পছ পতরবিরাদতী অতিজ্যরাচরানরর সরানথ রতীবিননির সকল নকনতর পছ পতরবিরাদতী অতিজ্যরাচরার যছক্তি হনয়নছি,
গণনভিরাগ ও গণ মরাধজ্যনমর মরাধজ্যনম।
৮ ঘন্টেরা কমরতদবিনসর সমচনিরার সরানথ, শ্রেতমক নশ্রেণতীর উপর তদননির ২৪ ঘন্টেরা বিজ্যবিসরার আতধপতিজ্য রয়যরাতরা শুরু কনর —গণ ক্রিয়
কমতিরা আর “সনবিররাচ্চ আয়” এর প্রততিষ্ঠিরার সরানথ বিজ্যবিসরা তিরার রয়যরাতরা শুরু কনর রনিগনণর পতরকল্পনিরা, আকরাঙরা, তবিকল্প,
কল্পনিরা আর সতিসমতিরতিরার উপর; সসংনকনপ, রনিগনণর তনিনরর উপর!
বিজ্যবিসরা নমনটরানপরানল রনিগনিনক নরননি আনিনতি সকম অনয়নছি তনির ময়লরার তভিতির এতিররাই নয তিরাররা তনিনরনদর পতরতসততির
তনিপতীড়িক ও নশিরাষণমমলক চতরত সম্পনকর আর সরামরারজ্যবিরাদতী বিজ্যবিসরার তশিকরার তহনসনবি তিরানদর পতরতসততি নবিরাঝরার শিতক্তি
বিজ্যরাপকভিরানবি হরাতরনয়নছি মননি হয়। যরানতি তিরাররা একররা গরাতড়ি, একনররাড়িরা তরন, রতীবিনিবিতীমরা আর একররা ঋনণর রনিজ্য সহনরই
বিজ্যবিসরার পক হনতি নকরানি চরম তনিষ্ঠিছরতিরা নমননি তনিনতি পরানর। বিস্তুতি তিরাররা একররা গরাতড়ি, একররা অবিকরাশি আর একররা ররাইল
বিরাথরুনমর বিরাইনর নকরানিতকছিছ তচন্তরা বিরা আকরাঙরা করনতি আর পরানরনিরা।
এনথনক নদখরা যরায়, তবিপ্লবিতী হনচ নসই নয এই নররায়রাল নভিনঙ মছক্তি হনতি চরায় আর এই বিজ্যবিসরার অপররানধ অসংশি গহণ প্রতিজ্যরাখজ্যরানি
কনর। যরাররা তিততিতীয় তবিনশ্বর রনিগনণর মছতক্তিসসংগরানম তিরানদর পতরচয় খছ পনর পরায়, যরাররা প্রতিজ্যরাখজ্যরানি কনর, যরাররা নকরানিভিরানবিই অসংশি
গহণ কনরনিরা; তিরাররা সবিরাই তবিপ্লবিতী—কমনরডগণ (...)।
যতদ তিততিতীয় তবিনশ্বর রনিগণ সরামরারজ্যবিরাদতবিনররাধতী তবিপ্লনবির অগপতথক হনি, তিরাহনল এররা এই অথর কনর নয তিরাররা বিস্তুগতিভিরানবি
নমনটরানপরানল রনিগনণর তনির সরাধতীনিতিরা অররননি সবিররাতধক আশিরার প্রততিতনিতধত্ব কনরনি। যতদ এই হয় ঘরনিরা, তিরাহনল আমরানদর কতিরবিজ্য
হনচ তিততিতীয় তবিনশ্বর রনিগনণর মছতক্তি সসংগরাম আর নমনটরানপরানল সরাধতীনিতিরার রনিজ্য আকরাঙরা নযখরাননিই তিরা উদম তি নহরাক নিরা নকনি
—এর মনধজ্য একররা নযরাগরানযরাগ সরাপনি কররা । অথররাৎ নগড সছল, উচ্চ তবিদজ্যরালয়, করারখরানিরা, পতরবিরার, করাররাগরার, দপর,
হরাসপরাতিরাল, সদর দপর, ররারবনিততিক দল, ইউতনিয়নি নযখরাননিই নহরাক।
আমররা নভিরাগবিরাদ, তমতডয়রা, পরারস্পতরক বিজ্যবিসরাপনিরা, সছতবিধরাবিরাদ, নগরাপড়িরাতমবিরাদ, কতির ত ত্ব, তপতিততিন, পরাশিতবিকতিরা ও তবিতচন্নতিরাবিরাদসহ
নসসবিতকছিছ র তবিরুনদ্ধে যরা নখরালরাখছতলভিরানবি ননিততিকরনি কনর, দমনি কনর আর ধসংস কনর এই সসংনযরাগনক।
‘এর অথর আমররা!’ আমররা হতচ তবিপ্লবিতী তরতনিস।”
নযই সসংগরাম শুরু কনর আর প্রততিনররাধ কনর নসই আমরানদর একরনি।”

(৬) ষষ্ঠ দবলিলি
গুরদছনি এনতলনি, পতশ্চিম ররামররানি লরাল তসনিজ্যদনলর সদসজ্য তহনসনবি ১৯ ররানিছয়রাতর ১৯৭৬নতি নসরাতভিনয়তি ইউতনিয়নি সম্পনকর একররা
তবিবিত ততি নদনি তিরার তবিচরানরর সময়। ততিতনি আরএএফ এর মতিরাবিসরানি তিছ নল ধনরনিনঃ নসরাতভিনয়তি ইউতনিয়নি হনচ পনররাক তমত আর
একমরাত শিত্রু হনচ মরাতকরনি যছক্তিররাষ্ট্র। তিরাই, মরাওবিরাদতী লরাইনিনক নযসবি সসংগঠনি রকরা কনর তিরাররা ভরান্ত করারণ তিরাররা মরাতকরনিনক
সহরায়তিরা করনবি নসরাতভিনয়তি ইউতনিয়নিনক চরানপ নফলনতি।
“আমররা নপতরনফতরনতি মছতক্তি ফ্রিন্র আর নমনটরানপরানল নশ্রেতণসসংগরানমর তবিকরানশির মনধজ্যকরার ঐততিহরাতসক বিতির মরানি দরাতন্দ্বিকতিরা
পতরষ্করার কনরতছি যরা হনচ শ্রেম ও পছ পতরর মনধজ্য পরাথরকজ্যনরখরা যরা একররা ফ্রিনন্টে তবিকতশিতি হনয়নছি (...)।
ররারবনিততিক লরাইননির রনিজ্য নফডরানরল তরপরাবিতলনক মরাওবিরাদতী সম্প্রদরায়গুনলরানক বিজ্যবিহরার কররা মরাননি হনচ নসরাতভিনয়তি ইউতনিয়নিনক
প্রধরানি শিত্রু বিলরা যরা নিজ্যরানররানক শিতক্তিশিরালতী কনর, আর তিরা হনচ তবিষয়গতিভিরানবি প্রততিতক্রিয়রাশিতীল।
তিরানদর হরাসজ্যকর সরামজ্যবিরাদতবিনররাতধতিরা তবিকরাশিমরানি আনমতরকরাবিরাদতবিনররাতধতিরানক তনিতষ্ক্রিয় কররায় সম্প্রসরাতরতি হয় আর তিরা বিরাপধরাগস্ত
কনর তবিপ্লবি ও সরামরারজ্যবিরানদর মনধজ্য তবিকরাশিমরানি শিতক্তিসম্পনকরর সনচতিনিতিরানক, নয আন্তমহরানদশিতীয় প্রতক্রিয়রার মনধজ্য নথনক
নমনটরানপরানল নগতরলরাররা লড়িরাই কনর।
যতিকণ তিরানদর নধরাপয়রাশিরা লরাইনি তপতিত ভিছতম রকরার উপনর সরাতপতি, তিরাররা গণ তবিনদ্ররাহবিরানদর এক ররাতিজ্যরাতভিমরানিতী রকমনক প্রততিতনিতধত্ব
কনর। এখরাননি নিজ্যরানররানক শিতক্তিশিরালতী কররা, আর ররামররানি নডনমরাক্রিরাতরক তরপরাবিতলনক নবিআইতনি সসংগরানমর রনিজ্যও সসংগরাম কররা,
তসতপতস কতির ত ক তিরানদরনক নলরনছ ড়ি পতরণতি কররা ১৯২৯-৩৩ এর সসংকনরর তিততিতীয় আন্তরররাততিনকর পরাতরর সমমনহর তবিনয়রাগরান্তক
ঘরনিরার পছনিররাবিত তত্তি ঘররায় একররা প্রহসনি তহনসনবি।
অননিক আনগ তিরাররা নকতনক তিজ্যরাগ কনরনছি যরানতি একররা ফজ্যরাতসতবিনররাধতী নফডরানরল তরপরাবিতলনকর প্রকত তি শিতক্তিমত্তিরা তনিতহতি, আর
তিরা হনচ প্রততিনররাধনঃ নয ধরনণর আতরকরা তিরাররা সসংগতঠতি করনতি চরায় তিরা নস্রেফ পররারয় করামনিরা কনরনিরা বিরসং নস পররারয় গহণ
কনর ননিয় সসংগরাম শুরুর আনগই।”

৭) সপ্তম দবলিলি
মরাও নসতিছ ঙ মরাররা যরাওয়রার সরানথ সরানথই আননিরায়রার নহরাররা আর আলনবিতনিয়রার নলবিরার পরাতরর তিরানদর অবিসরানি পতরবিতিরনি কনর
আর তিরানক প্রততিতবিপ্লবিতী তহনসনবি তনিনরা ররানিরায়। একররা প্রধরানি যছতক্তি তছিল “ততিনি তবিশ্ব” এর প্রশ্ন, নযমনি এখরাননি ১৯৭৮ এ চতীননির
কতমউতনিস্ট পরাতরর র তসতসর প্রততি আলনবিতনিয়রার নলবিরার পরাতরর র তসতসর তচতঠর অসংশিতবিনশিষ।
“মরাতকরনি সরামরারজ্যবিরানদর সরানথ তমলনি ও মরাতকরনি যছক্তিররাষ্ট্র ও তিরার তমতনদর সরানথ ঐকজ্যবিদ্ধেতিরার পর, চতীননির কতমউতনিস্ট পরাতরর র
ননিতিতত্ব “ততিনি তবিশ্ব” এর মরাকরসবিরাদতবিনররাধতী ও প্রততিতবিপ্লবিতী তিত্ত্বে নঘরাষণরা কনর যরা নস তবিপ্লনবির রণনিতীততি তহনসনবি উপসরাপনি কনর ,
মরাকরসবিরাদতী নলতনিনিবিরাদতী কতমউতনিস্ট আননরালনি আর সরাররা দছতনিয়রার রনিগনণর উপর আনররাপ কররার প্রনচষ্টিরা চরালরায় তিরানদর
সসংগরানমর একররা সরাধরারণ লরাইনি তহনসনবি (...)।
বিতিরমরাননি পররাশিতক্তি হওয়রার চতীনিরা পতরকল্পনিরা তিরার কছ খজ্যরাতি “ততিনি তবিশ্ব” তিনত্ত্বে আকতততি লরাভি কনরনছি। “ততিনি তবিশ্ব” তিত্ত্বে
মরাকরসবিরাদ-নলতনিনিবিরাদনক সছতবিধরাবিরাদতী, সসংনশিরাধনিবিরাদতী ও তনিররারজ্যবিরাদতী তসতনকজ্যরাতলস্ট ভিরাবিধরাররা ও তথতসনসর দরাররা প্রততিসরাপনি
করনতি চরায়, এররা সবিরহরাররার তবিপ্লবিতী ভিরাবিমরানিস ও তিরার নশ্রেণতীসসংগরামনক তনিরর তীবি কনর তদনতি চরায় বিছনরররায়রা ও সরামরারজ্যবিরানদর মনধজ্য
একররা ঐকজ্যনররানরর কথরা বিনল।
তবিপ্লনবির রনিজ্য সময় পতরপক্ক হয়তনি এই কথরা বিনল “ততিনি তবিশ্ব” তিত্ত্বে কমতিরাসতীনিনদর তরতকনয় ররাখনতি চরায়, বিতিরমরানি পছ পতরবিরাদতী,
উপতনিনবিশিবিরাদতী ও নিয়রা ঔপতনিনবিতশিক তনিপতীড়িণ ও নশিরাষণনক তরতকনয় ররাখনতি চরায়।
নসরাতভিনয়তি সরামরাতরক সরামরারজ্যবিরাদ নথনক ররাতিতীয় সরাধতীনিতিরা রকরার অতসলরায় —যরানক তিরাররা একমরাত তবিপদ ও হুমতক মননি
কনর, চতীননির দরকরার হনচ রনিগণ নযনি ররাতিতীয়, অথরবনিততিক ও সরামরাতরক মছতক্তির তিরানদর সসংগরাম পতরতিজ্যরাগ কনর, যরানতি তিরাররা
মরাতকরনি সরামরারজ্যবিরাদতী ও সরানবিক উপতনিনবিশিবিরাদতী পতশ্চিনমর পছ পতরবিরাদতী শিতক্তির অধতীনিস্ত হয়।
নস সরাধরারণ বিরাররার ও ইউনররাপতীয় ইউতনিয়নিনক শিতক্তিশিরালতী কররার উপর নররার নদয় যরা হনছি ইউনররানপ সবিরহরাররা নশ্রেনিতীনক
পছ পতরবিরাদতী নররায়রানল নবিপনধ ররাখরা আর অনিজ্যরানিজ্য নদনশির রনিগণনক তনিপতীড়িণ ও নশিরাষণ কররা। পররাশিতক্তিনদর অস্ত্র প্রততিনযরাতগতিরার
উন্মরাদনিরা সত তষ্টি কনর আর নিজ্যরানররা তহনসনবি মরাতকরনি আর অনিজ্য সরামতরক ব্লকগুতলর যছদ্ধেযননর উপর তনিভিরর কনর “তিততিতীয় তবিশ্ব” তিত্ত্বে
সরামরারজ্যবিরাদতী তবিশ্বযছদ্ধেনক উনস নদয়।
“ততিনি তবিশ্ব” তিত্ত্বে হনচ যরানক তিরাররা “তিত তিতীয় তবিশ্ব”(...) বিনল তিরার উপর একরাতধপতিজ্য চরালরাননিরার চতীননির আকরাঙরার নধরাপয়রা। “ততিনি
তবিশ্ব” তিনত্ত্বের প্রনয়রাগ চরাতলতি কনর চতীনিরা ননিতিত ত্বনক এমনিতক “শিয়তিরানি” এর সরানথ ঐকজ্যবিদ্ধে হনতি, মরাতকরনি সরামরারজ্যবিরাদ ও
ইউনররানপর একনচতরয়রাবিরাদতীনদর সরাথ ঐকজ্যবিদ্ধে হনতি, ফজ্যরাতসবিরাদতী ও বিনিরবিরাদতীনদর সরানথ ঐকজ্যবিদ্ধে হনতি, ররাররা ও রতমদরারনদর সরানথ
আর সবিররাতধক দছষ্টি সমরবিরাদতী ও যছদ্ধেবিরারনদর সরানথ ঐকজ্যবিদ্ধে হনতি।

তপননিরানচর ও ফ্রিরানঙরা, ওনয়রনমখনতির সরানবিক নিরাৎসতী নরনিরানরলনদর সরানথ , ররাপরানিতী সরামরারজ্যবিরাদতী বিরাতহনিতী, নযমনি মবিছতিছ ও
রক্তিতপপরাসছ ররাররানদর মতি ছিদনবিশিতী অপররাধতীররা, মরাতকরনি প্রভিছররা ও বিহুররাততিক নকরাম্পরানিতীসমমনহর সভিরাপততিররা তিরার তমনত
পতরণতি হয়। এই মরাকরসবিরাদতবিনররাধতী লরাইনি চতীননির ননিতিত ত্বনক তরনররা, করাতরনয়রা ও অনিজ্যরানিজ্য সসংনশিরাধনিবিরাদতীনদর সরানথ ঐকজ্যবিদ্ধে হওয়রার
তদনক চরাতলতি কনর। একসময় নস তরনররার তবিনররাধতী তছিল, আর এখনি নস তিরার সরানথ ঐকজ্যবিদ্ধে হনয়নছি। এররা মরাকরসবিরাদতী নলতনিনিবিরাদতী
নিতীততিমরালরার উপর এর ঘরারততি আর তিরার লরাইননির তভিন্নতিরা প্রমরাণ কনর।”

(৮) অষ্টম দবলিলি
তিছ রনস তরনকতপ/এমএল মননি কনরতছিল নয, নযনহতিছ “ততিনি তবিশ্ব” তিত্ত্বে নদঙ তশিয়রাওতপঙ তিছ নল ধনরনছি, মরাও নসতিছ ঙ কতির ত ক এর
অনিজ্য নকরানি বিণরনিরা থরাকনতি পরানরনিরা। মরাও নসতিছ নঙর মততিছজ্যর তিততিতীয় বিরাতষরকতীনতি ৯ নসনপ্টেম্বর ১৯৭৯নতি প্রকরাতশিতি এক দতলনলর
অসংশিতবিনশিনষ এখরাননি তরনকতপ/এমএল এর অবিসরানি পরাওয়রা যরায়।
“বিতিরমরাননি, মরাও নসতিছ নঙর তবিরুনদ্ধে আক্রিমণ নকবিল শিরাসক নশ্রেণতীসমমনহর দরাররাই হনচনিরা। আন্তরররাততিকভিরানবি আনলরাচজ্যসছতচনতি
এররা তনিনয় আসরা হনয়নছি নয মরাও নসতিছ ঙ একরনি প্রকততি কতমউতনিস্ট তছিনলনি তকনিরা।
এররা আলনবিতনিয়রায় ররাতিতীয় ও গণতিরাতনক তবিপ্লবিনক ননিতিত ত্বকরারতী তপএলএ (আলনবিতনিয়রার নলবিরার পরাতরর ) কতির ত ক সমতচতি হনয়নছি নয
তকনিরা সমরারতিন তবিতনিমররাননি আলনবিতনিয়রার সবিরহরাররা নশ্রেণতীনক পথ নদতখনয়নছি আর তসতপতসর সরানথ তমনল ক্রিছ শ্চিভিতীয় আধছতনিক
সসংনশিরাধনিবিরানদর তবিরুনদ্ধে সসংগরাম কনরনছি আর আমররা এখননিরা তিরানক মরাকরসবিরাদতী-নলতনিনিবিরাদতী মননি কতর।
তপএলএ দরাতয়ত্বহতীনিভিরানবি মরাও নসতিছ ঙ ও তিরার ননিতিতনত্ব তসতপতসর সসংগরামনক মরাকরসবিরাদ-নলতনিনিবিরাদতবিনররাধতী ও প্রততিতবিপ্লবিতী নঘরাষণরা
কনরনছি। নস দরাতবি কনরনছি নয প্রততিতবিপ্লবিতী “ততিনি তবিশ্ব” তিনত্ত্বের রনিজ্য মরাও দরায়তী আর তবিশ্বরাসঘরাতিক নতিঙ -হুয়রা চক্রি মরাও নসতিছ নঙর
লরাইনিনক অবিজ্যরাহতি নরনখনছি।
তপএলএর এই ভিয়সংকর ভিছ ল সরাররা দছতনিয়রার সকল রূনপর সছতবিধরাবিরাদতী ও সসংনশিরাধনিবিরাদতীনদর আনিতনতি কনরনছি আর সবিরহরাররা
ননিতিতনত্বর তবিপ্লনবির উপর ধসংসরাতক হরামলরা চরালরাননিরার রনিজ্য শিতক্তির এক উ ৎনস পতরণতি হনয়নছি ।

(৯) নবিম দবলিলি
নপরুনতি নপরুর কতমউতনিস্ট পরাতরর তবিষয়গুতলনক খছবিই তভিন্নভিরানবি উপলতব কনরনঃ মরাও নসতিছ ঙ “ততিনি তবিশ্ব” এর ধরারণরানক বিজ্যবিহরার
কনরনি, তকন্তু এমনিভিরানবি যরা নদঙ তশিয়রাওতপঙ নথনক সম্পম ণ র তভিন্ন। ১৯৮৮নতি প্রকরাতশিতি নপরুর কতমউতনিস্ট পরাতরর র “আন্তরররাততিক
লরাইনি”-এ যরা বিলরা হনয়নছি তিরা নথনক এখরাননি উদ্ধেততি হল।
বিতিরমরানি পতরতসততি ও পতরনপ্রতকনতি আমররা তবিশ্বতবিপ্লনবির রণবনিততিক আক্রিমনণ প্রনবিশি কনরতছি, আমররা “৫০ নথনক ১০০ বিছির”এর মনধজ্য যরানতি সরামরারজ্যবিরাদ তবিশ্বপ্রততিতক্রিয়রাসনমতি ডছনবি যরানবি আর আমররা নসই স্তনর প্রনবিশি করনবিরা নযখরাননি সবিরহরাররা নশ্রেণতী
দতঢ়ভিরানবি কমতিরায় সরাতপতি হয় ও তিরার সবিরহরাররা একনিরায়কত্ব প্রততিষ্ঠিরা কনর।

নসখরানি নথনক সরামননির তদনক দন্দ্বি হনবি কতমউতনিরনমর পনথর তদনক সমরারতিন ও পছ পতরবিরানদর মনধজ্য। নসরাতভিনয়তি ইউতনিয়নি ও

চতীননি পছনিপ্রততিষ্ঠিরা আন্তরররাততিক সবিরহরাররা নশ্রেণতীর তবিকরানশির শিতক্তিশিরাতল ধরাররানক ননিততিকরণ কনরনিরা, বিরসং নদখরায় নয পছনিপ্রততিষ্ঠিরা ও
পরালরাপছনিপ্রততিষ্ঠিরার মনধজ্য সসংগরাম কতি মরাররাতক নযখরানি নথনক কতমউতনিস্টগণ তশিকরা ননিনি পছ পতরবিরানদর পছনিপ্রততিষ্ঠিরানক প্রততিনররাধ
করনতি এবিসং তনিতশ্চিতিভিরানবি সবিরহরাররানশ্রেণতীর একনিরায়কত্ব প্রততিষ্ঠিরা করনতি।

আমররা সভিরাপততি মরাও নসতিছ নঙর এই তথতসসনক পছনিতনিতশ্চিতি কতর নয আনমতরকরানি সরামরারজ্যবিরাদ ও নসরাতভিনয়তি সরামরাতরক
সরামরারজ্যবিরানদর মনধজ্য সসংগরানমর একররা পযররায়করাল শুরু হনয়নছি; তিরাই যরাররা গণতিরাতনক তবিপ্লবি অথবিরা সমরাররাতিরাতনক তবিপ্লবি কনরনি
নসইসরানথ যরাররা ররাতিতীয়তিরাবিরাদতী আননরালনি কনরনি তিরানদর রনিজ্য তবিশ্ব পতরসনর দছই প্রধরানি শিত্রু মমতির হয় এবিসং তিরানদর সরানথ

সরামঞ্জসজ্যপছণ র হনচ নয প্রততিতর আননরালনি তিরার প্রধরানি শিত্রু তনিতদর ষ্টি কনর এবিসং অনিজ্য পররাশিতক্তিসমমনহর অথবিরা অনিজ্য শিতক্তিসমমনহর

আতধপতিজ্যনক নমরাকরানবিলরা করনতি চরায়। নপরুনতি, বিড়ি বিছনরররায়রা ও ভিছসরামতীনদর সরানথ আপতিরাতি কনর মরাতকরনি (ইয়রাঃসংতক)
সরামরারজ্যবিরাদ আমরানদর উপর আতধপতিজ্য কনর।

তিথরাতপ, তবিশ্বপতরসনর তবিশ্ব একরাতধপনতিজ্যর রনিজ্য দছই পররাশিতক্তির মনধজ্য প্রততিনযরাতগতিরা রনয়নছি। আমররা আনমতরকরানি সরামরারজ্যবিরাদ,
সরামন্তবিরাদ এবিসং আমলরাতিরাতনক পছ পতরবিরানদর তবিরুনদ্ধে লড়িরাই কতর, তকন্তু সরামরাতরক সরামরারজ্যবিরাদ অথবিরা অনিজ্য নকরানি শিতক্তির
আতধপতিজ্য দরাররা এর প্রততিসরাপনি অনিছনমরাদনি করনতি পরাতরনিরা।

আফগরাতনিস্তরাননি নসরাতভিনয়তি সরামরাতরক সরামরারজ্যবিরানদর প্রতিজ্যক আগরাসনি রনয়নছি যরা মরাতকরনি সরামরারজ্যবিরাদ, চতীনি ও নসইসরানথ অনিজ্য
পরাশ্চিরাতিজ্য শিতক্তির সরানথ একরাতধপনতিজ্যর রনিজ্য প্রততিদতন্দ্বিতিরারতি এবিসং নসখরাননি প্রধরানি শিত্রু তহনসনবি সরামরাতরক সরামরারজ্যবিরানদর
তবিরুনদ্ধে অবিশিজ্যই সসংগরাম চরালরানতি হনবি আর মরাতকরনি সরামরারজ্যবিরাদ অথবিরা অনিজ্য নকরানি শিতক্তির আতধপনতিজ্যর অনিছপ্রনবিশি অনিছনমরাদনি
কররা যরানবিনিরা। সমসজ্যরা হনচ সসংগরাম সতঠকভিরানবি তবিকতশিতি কররা হয়তনি ররারবনিততিক ননিতিতত্ব তিথরা কতমউতনিস্ট পরাতরর র অভিরানবি।
সসংনশ্লেষনণ, দছই পররাশিতক্তি রনয়নছি যরাররা হনচ প্রধরানি শিত্রু যরার মনধজ্য একররা হনচ প্রততি নকনত প্রধরানি এবিসং সরামরারজ্যবিরাদতী
শিতক্তিসমমনহর তিৎপরতিরানক আমররা এতড়িনয় নযনতি পরাতরনিরা।
ততিনি তবিশ্ব পতথকতীকততি হয়ঃনঃ সভিরাপততি মরাওনয়র এঈ তথতসসনক আমররা নিজ্যরাযজ্য এবিসং সতঠক মননি কতর এবিসং এই নয এররা নশ্রেণতী
ও দনন্দ্বির তবিনশ্লেষণ তভিতত্তিক নলতনিননির তবিনশ্ব শিতক্তিসমমনহর বিন্টেনিসসংক্রিরান্ত তথতসনসর সরানথ যছক্তি। আমররা নতিঙ তশিয়রাও-তপসং এর

সছতবিধরাবিরাদতী ও সসংনশিরাধনিবিরাদতী ততিনিতবিনশ্বর ভরান্ত প্রততিতনিতধত্বনক প্রতিজ্যরাখজ্যরানি কতর যরা তবিপ্লনবির সরানথ নবিঈমরানিতী কররার লনকজ্য মরাতকরনি

অথবিরা নসরাতভিনয়তি ইউতনিয়ননির নলরছড়িবিত তত্তি কনর। এনথনক যরাতরা কনর, সভিরাপততি গনিসরানলরা বিতিরমরানি পতরতসততির তবিনশ্লেষণ কনরনি
যরানতি ততিনিতবিশ্ব পতথকতীকততি হয় এবিসং আনররা প্রদশিরনি কনর নয এররা একররা বিরাস্তবিতিরা।

প্রথম তবিশ্ব হনচ দছই পররাশিতক্তি মরাতকরনি ও নসরাতভিনয়তি ইউতনিয়নি যরাররা তবিনশ্ব একরাতধপনতিজ্যর রনিজ্য প্রততিদতন্দ্বিতিরারতি এবিসং যরা একররা
সরামরারজ্যবিরাদতী যছদ্ধে রন্ম তদনতি পরানর। তিরাররা হনচ পররাশিতক্তি করারণ তিরাররা অনিজ্য শিতক্তিসমমনহর চরাইনতি অথরবনিততিক, ররারবনিততিক ও
সরামতরক তদক নথনক অতধকতির শিতক্তিধর। মরাতকরননির রনয়নছি অ-ররাষ্ট্রতীয় একনচতরয়রা সম্পতত্তিনকতন্দ্রক অথরনিতীততি, অতধকরানরর ওপর
নবিনড়ি চলরা তবিতধ-তনিনষধসহকরানর ররারবনিততিকভিরানবি এররা এক বিছনরররায়রা গণতিন তবিকতশিতি কনর। এররা একররা প্রততিতক্রিয়রাশিতীল
উদরারতিরাবিরাদ; সরামতরকভিরানবি পরাশ্চিরানতিজ্য এররা সবিনচনয় শিতক্তিধর এবিসং এর তবিকরানশির এক দতীঘর প্রতক্রিয়রা রনয়নছি।
নসরাতভিনয়তি ইউতনিয়নি ররারবনিততিকভিরানবি আমলরাতিরাতনক বিছনরররায়রার ফজ্যরাতসবিরাদতী একনিরায়কত্বসনমতি অথরবনিততিকভিরানবি ররাষ্ট্রতীয়
একনচতরয়রাতভিতত্তিক এবিসং এররা একররা উচ্চপযররানয়র সরামতরক শিতক্তি যতদও এর তবিকরানশির প্রতক্রিয়রা সসংতকপ। মরাতকরনি তিরার
আতধপতিজ্যনক বিররায় ররাখনতি চরায় এবিসং তিরা সম্প্রসরারণও করনতি চরায়। নসরাতভিনয়নতির লকজ্য সম্প্রসরারনণর তদনক নবিতশি করারণ নস
একররা নিতিছ নি পররাশিতক্তি এবিসং অথরবনিততিকভিরানবি তিরার ইউনররানপর ওপর আতধপনতিজ্যর সরাথর রনয়নছি তনির পতরতসততি উন্নতি কররার
লনকজ্য। সসংনশ্লেষনণ, তিরাররা দছই পররাশিতক্তি যরাররা নকরানি ব্লক গঠণ কনরনিরা তকন্তু দন্দ্বি রনয়নছি, পতরসরার পরারস্পতরক পরাথরকজ্য রনয়নছি
এবিসং দছতনিয়রানক পছনিতবিভিরারননির রনিজ্য তিরাররা নঘরাপর পরাপকরাননিরা ও প্রততিদতন্দ্বিতিরার মনধজ্য আগরায়।
তদতিতীয় তবিশ্ব হনচ নসই সরামরারজ্যবিরাদতী শিতক্তিসমমহ যরাররা পররাশিতক্তি নিয় তকন্তু কছদ্রতির অথরবনিততিক, ররারবনিততিক এবিসং সরামতরক শিতক্তি
যথরা-ররাপরানি, ররামররানিতী, ফ্রিরান, ইতিরালতী প্রভিতততি যরানদর পররাশিতক্তির সরানথ দন্দ্বি রনয়নছি করারণ তিরাররা ডলরানরর অবিমমলজ্যরায়ণ, সরামতরক
তবিতধ-তনিনষধ এবিসং ররারবনিততিক আনররাপ বিররায় ররানখ; এই সরামরারজ্যবিরাদতী শিতক্তিসমমহ পররাশিতক্তিসমমনহর মনধজ্য প্রততিদতন্দ্বিতিরার সছনযরাগ

তনিনতি চরায় তনিনরনদর নিয়রা পররাশিতক্তি তহনসনবি আতবিভিমর তি করনতি নযনহতিছ তিরাররাও তনিপতীতড়িতি ররাততিসমনহর তবিরুনদ্ধে আগরাসতী যছদ্ধে
চরালরায় এবিসং অতধকন্তু তিরানদর মনধজ্য তিতীক্ষ্ণ দন্দ্বি তবিররারমরানি।
তিততিতীয় তবিশ্ব এতশিয়রা, আতফ্রিকরা ও লরাততিনি আনমতরকরার তনিপতীতড়িতি নদশিগুতলনক তনিনয় গতঠতি। তিরাররা হনচ উপতনিনবিশি অথবিরা
আধরাউপতনিনবিশি নযখরাননি সরামন্তবিরাদ ধসংস হয়তনি ও নসই তভিতত্তিনতি এক আমলরাতিরাতনক পছ পতরবিরাদ গনড়ি ওনঠ। তিরাররা একররা
পররাশিতক্তি অথবিরা সরামরারজ্যবিরাদতী শিতক্তির সরানথ বিরাপধরা। সরামরারজ্যবিরানদর সরানথ তিরানদর দন্দ্বি রনয়নছি, অতধকন্তু তিরাররা তিরানদর তনির বিড়ি

বিছনরররায়রা ও সরামন্তনদর সরানথ লনড়ি যরাররা উভিয়ই সরামরারজ্যবিরানদর সরানথ তবিনশিষতি পররাশিতক্তির নসবিরায় ও তিরানদর সরানথ আরাপতিরানতি
আবিদ্ধে।
এসবিই আমরানদর তভিতত্তি নদয় যরার ওপর কতমউতনিস্টররা তবিশ্বতবিপ্লনবির রণনিতীততি ও রণনকমৌশিল প্রততিষ্ঠিরা করনতি পরানর। নচয়রারমজ্যরানি
মরাও নসতিছ ঙ তবিশ্বতবিপ্লনবির রণনিতীততি ও রণনকমৌশিল প্রততিষ্ঠিরা করনতি এতগনয়তছিনলনি, তকন্তু চতীনিরা সসংনশিরাধনিবিরাদতীররা তিরা ধরামরাচরাপরা
তদনয়নছি। তিরাই, তিরার তনির ধরারণরা নথনক নবির কনর আনিরার করার আমরানদর ওপর বিতিররায়, তবিনশিষতি যতদ নিতিছ নি পতরতসততি দতশিজ্যমরানি
হয়।
আমরানদর পরাতরর এই মতি নপরাষনি কনর নয বিতিরমরানি তবিনশ্ব ততিনিতর নমমৌতলক দন্দ্বি রনয়নছিনঃ
১। একতদনক পররাশিতক্তি ও সরামরারজ্যবিরাদতী শিতক্তিসমমহ অপরতদনক এনদর তবিরুনদ্ধে তনিপতীতড়িতি ররাততিসমমনহর মনধজ্য দন্দ্বি। এখরাননি ততিনি
তবিনশ্বর তথতসস মমতির হয় এবিসং আমররা এনক সমতরাতয়তি কতর এইভিরানবি করারণ দনন্দ্বির শিরাপস রনয়নছি পররাশিতক্তির মনধজ্য তনিতহতি তকন্তু
এররা সরামরারজ্যবিরাদতী শিতক্তিসমমনহর সরানথও দন্দ্বি।
এররাই হনচ প্রধরানি দন্দ্বি এবিসং এর সমরাধরানি হনচ নিয়রা গণতিরাতনক তবিপ্লনবির তবিকরাশি ও তবিরয়।

২। সবিরহরাররানশ্রেণতী ও বিছনরররায়রার মনধজ্য দন্দ্বি—যরার সমরাধরানি সমরারতিরাতনক তবিপ্লবি এবিসং নসই পতরনপ্রতকনতি সবিরহরাররা সরাসংসতততিক
তবিপ্লবি।

৩। পররাশিতক্তিসমমনহর তনিনরনদর মনধজ্য আন্তনঃসরামরারজ্যবিরাদতী দন্দ্বি, পররাশিতক্তিসমমহ এবিসং কছদ্রতির সরামরারজ্যবিরাদতী শিতক্তিসমমনহর মনধজ্য দন্দ্বি

এবিসং চছ ড়িরান্ততিনঃ সরামরারজ্যবিরাদতী শিতক্তিসমমনহর তনিনরনদর মনধজ্য দন্দ্বি, যরা তবিনশ্ব একরাতধপনতিজ্যর রনিজ্য যছনদ্ধের তদনক চরাতলতি কনর এবিসং
লছন্ঠননির সরামরারজ্যবিরাদতী যছনদ্ধের তদনক, যরানক সবিরহরাররা নশ্রেণতী অবিশিজ্যই গণযছনদ্ধের দরাররা এবিসং পতরণরানম তবিশ্ব গণযছনদ্ধের দরাররা অবিশিজ্যই
তবিনররাতধতিরা করনবি।
আমররা সমরারতিন-পছ পতরবিরাদ দন্দ্বিনক তিরাতলকরাবিদ্ধে কতরতনি করারনি এররা নকবিল মতিরাদতশিরক ও ররারবনিততিক স্তনর তবিররার করনছি,
নযনহতিছ সমরারতিন নকরাথরাও ররাষ্ট্র তহনসনবি তবিররার করনছিনিরা; আরনক নকরানি সমরারতিরাতনক বিজ্যবিসরা ননিই। এররা অতস্তত্বমরানি তছিল

এবিসং আরনক অতস্তত্বমরানি বিলরাররা হনচ অন্তনঃসরানর এররা দরাবিতী কররা নয নসরাতভিনয়তি ইউতনিয়নি সমরারতিরাতনক, যরা হনচ
সসংনশিরাধনিবিরাদতী মতিরাবিসরানি 
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