িলিডং লাইট ই যু
২
আমার জীবন মানু
েষর জ য, পৃ
িথবী ও িলিডং লাইেটর জ য !
২০১৪-২০১৫
পৃ
িথবী বদেল গেছ। বলেশিভকেদর িব লব হেয়িছল তা ও রায় এক শতাি দ পিড়েয় গেছ। মাওবািদেদর সাং কৃ
িতক
িব লব হেয়িছেলা এটা ও রায় অধ শতাি দ আেগ। রথম য িব লবিট সংগিটত হেয়িছেলা তা ইিত মে যই ফল
কেরেছ। যারা ষমতায় িছেলন তারা পু
িজবাদী হেয় গেছন এবং বাকীরা মূ
ঁ
লধারায় িঠকেত পােরন িন । পু
িজবাদী চ র
ঁ
নতু
ন প বিত, নতু
ন কৗশল ও নতু
ন কতৃ
েত কােয়ম কেরেছ। তারা তােদর িনিপড়েনর িব ঞােনর আধু
িনকায়ন কেরেছ।
তারা দু
িনয়ায় সা রা যবােদর নতু
ন রূ
পায়ন কেরেছ। আমরা যিদ এেদরেক পরািজত করেত চাই, আমরা যিদ আমােদর
সং রােম িবজয়ী হেত চাই, এবং আমরা যিদ সিৎযকােরর বাধীকার অজন করেত চাই তেব অব যই আমােদর উিচৎ হেব
সবহারার িব ঞানেক উ নত করা। আমােদর উিচৎ িব লবী িব ঞান, রিতেরােধর িব ঞান,ও মু
ি তর িব ঞানেক উ নত
করা। আমারা ি থর হেয় দাঁ
িড়েয় থাকেত পাির না । আমরা ঘু
িমেয় থাকেত পাির না , তা হেল উরা আমােদর কতল
করেব, আমরা িক মরেত চাই ? না ! আমরা আৎমসমপন করেত চাই না – করব না । আমরা জীবনেক ভােলাবািস,
আমােদর িনেজর জ য, এবং আমােদর স তানেদর জ য। আমরা িনেজেদরেক ভােলা ভােব র তু
ত করব, সা র যবােদর
িবনােশর জ য উৎতম অ ৎর তালাশ করব। আেলািকত সা যবাদ হেলা এখন সব চেয় উৎতম অ ৎর, ইহা এখেনা
দৃ
যমান নয়। িলিডং লাইেটর এই সং যািট রইরী ফায়ােরর বশ িকছু
ইংেরজী িলখা থেক িনবাচন কের এ ক এম
িশহােবর অনু
বােদ রকাশ করা যাে ছ। ইহা আগামীেত িনিপিড়ত মানু
েষর মু
ি তর সং রােম সহায়ক হেত পাের। এই
িব বাস আমােদর আেছ। আমােদর িনেজেদর, আমােদর িশশু
েদর ও আমােদর পৃ
িথবীর িনরাপৎতার জ য ভূ
িমকা রাখেত
পাের। পরবতী িব লেবর ঢঊ আসেবই। সকল ক লাল সালাম !

সূ
িচপৎর
িফচার রব ব
আমােদর সু
িদন আসেছ
িলিডং লাইট – জনতার রিত আমােদর সাধারন ব ত য
িলিডং লাইট নতৃ
েৎবর অনু
সরনীয় বারিবিধ

তৎৎব
সমাজত ৎর ও কিমউিনজম
সংেশাধনবাদ রস গ...
মু
িতর িবনাশ !

অথনীিত
সমতা ও িব ব ঐ য

ইিতহাস
রািশয়ায় সমাজতাি ৎরক িব লব ও অজন..
মহান নতা মাও সতু
ং এর সিহংসতা রসে গ..

খবর
আমােদর ভাই- বান, িপতা-মাতা ও পু
ৎর-ক যােক কবল মু
নাফার অজেনর লে য রথম িবে বর জ য পু
িড়েয় মারা
হে ছ।
পু
িজঁ
বাদেক বাংলােদেশর জনগন পু
িড়েয় ছাড়খার কের িদেব : রথমিবে বর যাশনস
রীেস িসিরজা িজেতেছ, এটা পরী ষা মূ
লক
রীস আপেডটঃ িসিরযা বনবািদেদর বারা বাঁ
ধা রা ত হে ছ
ইসলামী রা র রসে গ…

আমােদর সু
িদন আসেছ
দু
িনয়ার মানু
ষ আজ বদনাথ আমােদর সামেন এখন দু
িট পথ খালা। কিমউিনজম আথবা ববতাবাদ। িলিডং লাইট
অথবা অন ত িনকষকােলা রাত। আমােদরেক যেকান একিট বঁ
েচ িনেত হেব। আমােদরেক িব লিব হেয় উঠেত হেব।
আর তা করার জ য ধ যশীল হেত হেব। বাদ িদেত হেব লাভ,ল জা,ঈগু
ও মেনর িনচতােক। আমারা আমােদরেক
যি তগত িবষেয়র উেধ তু
েল ধরেত হেব। একজেনর িবরু
েধ অপরাধ, সকেলর িবরু
েধ অপরাধ িহসােব িবেবচনা করেত
হেব। এক জেনর র ত ষরন হেল, সকেলর র ত ষরন হেব। আমারা অব যই মানবতার কথা ভাবব। আমােদর এই

লড়াই কবল আমােদর জ য নয় বরং তা আমােদর ি রয়তম রিথবীর জ য। আমরা মানু
েষর জ য যমন লড়ব তমিন
রািনকু
েলর জ য ও লড়ব। ভু
িমর জ য,পািখর জ য, পািনর জ য, নিদ আর পাহােড়র জ য ও আমােদর লড়াই। তৃ
তীয়
িবে বর মানু
ষেক দাির র থেক মু
ত করা ও রিথবীেক বাঁ
চােনার লড়াই। সেৎযর এই লড়াই দু
িনয়ার বু
ক থেক আঁ
ধার
দূ
িরকরেনর লড়াই। আর এই লড়াই টা লড়েত হেব একতার সােথ। আমরা জািন, একতাই শি ত!!! পু
িজবািদ সং কৃ
িত
িশ ষা দয় য, সবিকছু
র ক র হেলা মানু
ষ। আর যথ িজিনষ আেছ সব িকছু
ই তােদর জ য। আমরা সই সে রিতটা
ভাংেত চাই। আর এটা স বব

কবল মাৎর যৗথ জীবন যাপেনর মা যেম। সংঠন, শৃ
ংখলা , আনু
গৎয,ও

নতৃ
ৎৎব,অয়ামােদরেক িবজয়ী করেত পাের। আমরা দািয়ৎৎব পালেন, ধ য ধারেন বি রয় থাকব। আমরা হব িবনয়ী।
আমরা আমােদর ভু
িমকায় অটল থাকব। আর নতৃ
ৎৎব িশ ষেত হেল অব যই শু
নেত হেব। অনু
সরন করেত হেব। এক
দেম তা হবার নয়। রেৎযেকই ভু
ল কেরন। মানু
ষ মাৎর ভু
ল করেবই। যখিন আপনার ভু
ল হয় তখিন তা শু
ধের িনন।
ভু
ল থেক শখা হল িব ঞােনর রকৃ
িত। আপিন এিগেয় যান, কেনা বাঁ
ধা মানেবন না। নতৃ
ৎৎব আপনার হােত
আশেবই। িকছুতির করেত হেল িকছুতা ভাংেতই হেব। আমরা আমােদর মু
ি তর জ য িজবেনর শষ িদন পয ত
লড়াই কের যাবই। কািপছু
টান নয়, সাহেসর সােথ সামেন এিগেয় যাব। ইহাই আমােদর িবজেয়র মূ
ল কথা। পরাতন
সমােজর জ য আমরা একিট অি ন ঝড়, আমরা পু
ড়ােত আসিছ,আমরা িনরমূ
ল করেত আসিছ, আমােদর িবপিরেত যা
িকছ আেছ, আমরা সবিকছু
ধূ
লায় পিরনত করব । আমরাই ইিতহােসর তেলায়ার, আমােদর মন মানস সকেলর চাইেত
বড়। মানবতার রিত দরদ সকেলর চাইেত বিশ। আমরাই দয়াশীল। আমেদর এক হােত তেলায়ার অ য হাত মানু
েষর
সহেযািগতার জ য রসািরত। আমরা িদগে তর উপাের যােত ও ভয় পাইনা। সমাগত এই স ভাবনায় আমরা জয় লাভ
করেত পারব না, যিদ আমরা পরাতন পেথই চিল। সবেশস য িব লব িট হেয়িছল তা ও িবফল হয় গেলা। আমার
পছেনর িরিতিনিত ধের রাখেল জয় লাভ কেত পারব না। আমােদর অতীতেক বু
যহেত হেব। অতীত থেক িশখেত হেব,
তেব আমরা তা আব যই আে রধের থাকব না। পরবতী িব লেবর পথিট অ ধনু
সরেনর বদেল িব লিব িব ঞােনর পথ
ধরেত হেব। আর িলিডং লাইট কিমউিনজম হেব আমােদর পথ িনেদশনা। আমরা লড়াই সং রাম করিছ পু
রাতন সমাজ
কাঠােমার িবরু
ে ব। আমরা রথম িব বেক রিতেরাধ কেত চাই। আর আমরা িকছু
ই চাইনা। আমরা একিট নতূ
ন দু
িনয়া
চাই, যখােন নাই কান দাির রতা, মানু
েষর ক ট, িন মতা,যু
ব, অনাহার, খু
ন ,খারািব, চু
ির, িছ তাই... আমরা দািব
করিছ এমন এক পৃ
িথিবর যখােন থাকেব যায় িবচার,শাি ত আর সূ
খ।
একিট উ নত দু
িনয়া গেড় তু
লা স ভব। একিট সমতার পৃ
িথিব গেড় তু
লা স ভব। িক তু
তার জ য আমােদর ক শষ িদন
প য ত কাজ করেত হেব। দু
িনয়াময় জনযু
ব পিরচালনায় থাকেব িলিডং লাইট কিমউিনজম। আমরা আমােদর
মধা,স পদ,সময়, িজবন সব িকছু
ই িব লেবর জ য িনেবিদত থাকেব। আমরা িকছু
েতই আৎম-সমপন করব না। িলিদং
লাইটেক অনু
সরন করু
ন। িলিডং লাইট হেয় উেঠান। আমােদর জ য িবজয় আসেছ। আমােদর সু
িদন সমাগত।

িলিডং লাইট – জনতার রিত আমােদর সাধারন ব ত য
িলিডং লাইেটর পিরিচিত তু
েল ধরবার সময় আমরা য সকল িবষয় জনতার কােছ উপ থাপন কির তার িকছু
িদক
এখােন তু
েল ধরিছ। আমরা অব যই ভ রিচত ভােব, ব বু
সু
লভ মানিসকতা িনেয় এবং কান ভােব কু
-তেকর অবতারনা না
কের আমােদর ব ত য পশ করব। তােদরেক আমােদর কােছ িভড়ােত হেব। তােদর ও জনগণেক সবা দবার ঐিত য
আেছ। আমরা তােদর রিত স মান জানাব তেব কৗশেল সিঠক সৎয ও যু
ি তগু
েলা তু
েল ধরেত িপছ পা হব না ।
একজন খাঁ
িট ব বু
মােনই হেলা সৎযিন ট ব বু
। িশ ষা রি রয়ায় িকছু
সময় তা িদেতই হেব। তা রাতা রািত হয় না।
মানু
েষর স পক ও িব বাস িকছু
সময় িনেবই। আমরা তার বীজ বপন করিছ।
১. আমরা যিদ িবজয়ী হেত চাই, তেব অব যই নতু
ন প থায় কাজ করেত হেব।

এখন িব লেবর পিরেবশ খু
ব ভােলা নয়। িবগত মহান িব লবিট হেয়িছেলা চীেন ১৯৪৯ সােল। পৃ
িথবী এখন অেনক
বদেল গেছ। সই চীন িব লেবর পর রায় অধ শতাি দর ও বশী সময় কেট গেছ। বতমান দু
িনয়ার

রি ষেত

িব লবী আে দালন িভ নমাৎরায় চেল গেছ। িশিতলতা এেসেছ িব লবী কমী ও নতােদর মােঝ। তাই নতু
ন ভােব
িব লবী িব ঞােনর চচা করা এখন সমেয়র দাবী। এটা অব যই আমরা বীকার করব য আমােদর আেগ য মহান
িব লবী যমন – মা স, লিনন এবং মাওেসতু
ং তােদর কােছ আমরা কৃ
ত ঞ । তেব অিতেথর সকল উে যাগ, চ টা অ
সফলতা এখন আর কাযকরী নয়। তা থেম গেছ। িবফল হেয়েছ অেনক সং রােমর গৗরব গাঁ
থা। পু
িজবািদ চ র
রিতিনয়ত তােদর িনিপড়ক িব ঞানেক উ নত কেরই চেলেছ। আমােদরেক ও তাই করেত হেব। আমারা আেলািকত
সা যবােদর িব ঞানেক শািনত করব।
২. বদেল গেছ আমােদর দু
িনয়া, সম র রথম িব ব ও বু
েজায়া জগত আমােদর ৎরু
।
রথম িব ব এবং তােদর দালােলরা বু
েজায়া

রনী। বু
েজায়া িব ব সাম রীক ভােব আমােদর ৎরু
। বু
েজায়া িব বেক

অব যই আমােদর িবরু
িধতা করেত হেব। আমরা বু
েজায়া সমােজর কান একিট অংেশর সােথ ও মৎরী থাপন করেত
পািরনা । রথম িবে ব িকছু
িকছু
বি চত মানু
ষ আেছন যারা আমােদর ব বু
হেত পােরন। িক তু
তারা সং যায় খু
বই কম,
এবং িবি ছ ন ভােব অব থান কেরন। বু
েজায়া িবে ব এখন সিৎযকার অেথ কান সবহারা রনী নই। বু
েজায়া িব বেক
অব যই িবলু
ত করেত হেব । এরাই এখন দু
িনয়ায় অশাি তর রধান কারন।
৩. তৃ
তীয় িব বই হেলা সবহারা িব ব, িব লেবর ক রব বু
হেব ইহাই।
তৃ
তীয় িবে বর মানু
ষই হেলা শািষত ও িনিপিড়ত, এরাই আমােদর ব বু
, আমােদর সামািজক িভিৎত। শািষত কৃ
ষক,
ভূ
িমহীন মজু
র, আিদবাসী স রদায়, বি তবািস মানু
ষ ও দির র রিমক রনীর মহা সমূ
ে র আমরা সাতার কাটিছ। এরা
গরীব, এরা শািষত, এেদর কথা কউ শােননা। এরাই আমােদর ভাই – বান, আমােদর মানু
ষ। সবহারা িব ব অব যই
জেগ উঠেব এবং বু
েজায়া ও তােদর ব বু
েদরেক কািপেয় িদেব। সকল রিতি রয়াশীলতা, সকল শাষণ, সকল িনিপড়ন
– সা রা যবাদ, পু
িজবাদ, আদা সাম তবাদ এবং িপতৃ
ঁ
তাি ৎরকতা ইৎযািদর িবনাশ ঘিটেয় ছাড়েব। িব ব গনযু
ে বর
মা যেম বু
েজায়া দু
িনয়ােক ধংস কের িদেব।
৪. তৃ
তীয় িব ব, সবহারা িব ব পিরবতন হে ছ, আমােদরেক অব যই বা তববািদ হেত হেব।

আমােদরেক ভােলা ভােব বু
ঝেত হেব য তৃ
তীয় িব ব ও সবহারা িব ব এবং তার সহেযাগীরা পিরবতীত হে ছ। এখনকার
িব ব অব যই মাওেসতু
ে গর সমেয়র মত নয়। তার প বিত হু
বহু
এখন রেয়াগ করা যােব না । এখনই পৃ
িথবীেত
রােমর চেয় বশী মানু
ষ শহের বসবাস করেছন- আেগর এরূ
প আর কান
কােলই িছেলা না । এই শহু
ের লাকেদর মােঝ একিট নতু
ন ধরেনর সবহারা রনী গেড় উেঠেছ। এরা রায় সকল বি ব
বি তেতই আেছন। তৃ
তীয় িবে বর বি ত সমূ
হই হেলা তােদর রধান িঠকানা। িব ব গনযু
ব চালােত হেল এেদরেক
রাখেত হেব রধান িবেবচনায়। এরা হেলা এখন উিদয়মান িব লবী

রনী। প লী এলাকার গনযু
ে বর মত এই শহু
ের

যু
ব হেব না। আমরাঅথৈনিতক বা তবতার আেলােক আজেকর দু
িনয়ার সােথ সংগিত রেখ আমােদর রনেকৗশল তরী
করেত হেব। আমরা নয়া গণতাি ৎরক তর থেক সমাজতাি ৎরক তের উপিনত হবার কৗশল রহন করেত চাই। এর
অথ হেলা নতু
ন এলাকায় নতু
ন ষমতা কাঠােমা তরী কের লাল অ চল গড়ার কাজ করব। িক তু
এ ষেৎর ও প লী
অ চল বাদ যােব না তােদর ও একিট গু
রু
ৎবপূ
ন ভূ
িমকা থাকেব।
৫. আমরা একিট িব ব গনযু
ে বর কথা বলিছ, ইহা দু
িনয়া জােড় পিরচািলত হেব, এবং অনু
সরন করা হেব নতু
নও
পু
রাতন প বতী। এই যু
ব পিরচািলত হেব বু
েজায়া িবে বর িবরু
ে ব।
িব ব গনযু
ব হেলা একিট সাম রীক যু
ব। ইহা হেলা গনযু
ব এেত কান রা রীয় সীমানা থাকেব না। ইহা পিরচািলত
হেব নানা দেশ, নানা ভাষার মানু
েষর অংশ রহেন, সকেলর হােত থাকেব মাৎর একিট পতাকা। আমরা এই যু
ব
গতানু
গিতক ধারনায় পিরচালনা করব না। কবল একিট প থায় এটা এেগােব না। আমরা আমােদর উ বভািবত সকল
য ৎর ও প বতী ৎরু
েদর িবরু
ে ব যবহার করব। আমরা িদঘেময়ািদ, র ষণাৎমক ও বু
েজায়া িবে বর শি ত ষয় করার
কৗশল রহন করব। আমরা জনসমােবশ ঘটাব যাপক হাের। আমােদর কাজ হেব ম য ময়ািদ, িদঘ ময়ািদ ও
ব পেময়াদী এবং অ ত রজ ম িভিৎতক । যােত থাকেব বু
েজায়া িবে বর ও সা রা যবােদর িবনােশর মূ
লম ৎর। আমরা
আমােদর িব ঞান ও রযু
ি তর যাপক উ নয়ন ঘটাব।
৬. আমরা নতু
ন িব ববােদর আহবান জানাই; আমরা ৎরু
েদর শি ত বােড় এমন িকছু
করেত সাহা য করব না ।
সা রা যবািদেদর মােঝ য ব ব চলেছ তা আমােদর গণনায় বা িহসােব ধরা িঠক নয়। তােদর সকল কমই একিট িব ব
সা র যবােদর িদেক এিগেয় যাে ছ, তারা িনেজেদর মে য বু
ঝাপড়া কের এককভােব বু
েজায়া রাধাে যর জ য কাজ
করেছ । কামড়া কামিড় করেছ পর পেরর সােথ। তােদর ল য একিট ই তা হেলা বু
েজায়া রধা য িব তার। এখন
অব থাটা এমন দাঁ
িড়েয়েছ য, যমন িলন িপয়াং বেলিছেলন সামািজক সা রা যবাদ ও পু
িজবািদ সা রা যবাদ যৗথভােব
িনেজেদর বােথই কাজ করেছ। তােদর উে দ য একিট ই তাহেলা িব ব প লীর সকল স পদ শাষণ কের িনেজেদর

পেকেট ভরা। আসল কথা হেলা িব ব পু
িজবাদ এখন িব বায়েনর রূ
ঁ
প িনেয়েছ। তাই তার মৃ
ৎযু
ঘ টা বাজােনার জ য
আমােদরেক কাজ করেতই হেব।
৭. গন যু
বারা জেগ উেঠা, িব ব িভিৎতক ভাবু
ন, িব ব যাপী কাজ করু
ন।
সকল জািতর, বেনর, ও ভাষাবািস গনযু
বােদরেক বাগত জানাই আমােদর সােথ িমিলত হেয় লড়াই সং রােম
যু
তহবার জ য। আমরা িবে বর সকল গন যু
বােদর আহবান জানাই তারা যন তােদর সামথ অনু
সাের অবদান রােখন।
আমােদর সকেলর উিচৎ হেলা আমােদর সকল শি ত সা রা যবােদর িবরু
ে ব রেয়াগ করা। বু
েজায়া িবে বর দু
বল
জায়গায় তােদরেক আঘাত হানা। যখােন িবজয় স ভব নয় সখােন শি ত খরচ কের কান লাভ নই। আপনার শি ত
সখােনই খরচ করু
ন যখােন খরচ করেল িবজেয়র স ভাবনা আেছ।
৮. বাতা ছিড়েয় িদন ।
আমােদরেক আদেশর রে ন উ ভানী মানিসকতার হেত হেব, তা চচার
িব লেবর

ষেৎর মেনােযাগী হেত হেব। বতমােন

ষেৎর য িশিতলতা চলেছ তা আমােদরেক পযােলাচনা কের দখেত হেব। িব লবী িব ঞােনর িবকাশ

ঘটােত হেব। আমােদরেক িবজয়ী হেত হেব নইেল িবনাশ হেয় যাব – িব লবী িব ঞােনর গাড়ার কথা হেলা এটাই য,
‘হয় কর নয় মর’। আমরা মা স, লিনন ও মাওেয়র অনু
সরন করব । তেব
িলিডং লাইট এখন আেরা অ রসর িব ঞােনর বাতা বহন করেছ। এই নতু
ন িব ঞােনর িদ ষায় িদি ষত করার জ য
যাপক হাের জনগেণর ব বু
েদরেক স পৃ
ত করেত কাজ করেত হেব।
৯. আমরা আেলািকত সা যবােদর জ য লড়াই করিছ।
আমরা লড়াই করিছ সকল িনিপড়ন ও শাষেণর অবসান ঘটােত। আমরা সিৎযকার বাধীনতার জ য লড়াই করিছ।
আমরা আেগর সমাজতাি ৎরক নমু
নার সমাজতে ৎরর জ য লড়াই করিছ না। আমােদরেক নতু
ন পেথ এেগােত হেব।
আমরা িব লব করব, সমাজত ৎর আনব, তেব তা হেব স পু
ণ একিট নতু
ন আি গেক। নতু
ন রযু
ি ত যবহার করা হেব।
ঠকসই প বিত অনু
সরন করা হেব। নতু
ন িব লবী িব ঞান অনু
সাের কাজ করা হেব। আেলািকত সা যবােদর পথ ধের
বা তবতার আেলােক ল যমাৎরা িনধারন করা হেব। মাওবাদ বা বলেশিভকবােদর মত আমােদরেক দখা গেল ও
আসেল আমরা তােদর চেয় ও অ রসর তের অব থান করিছ ।

১০. আমােদর সূ
য উঠেছ। আমােদর িদন আসেছ।
ইহা হেলা সা যবািদ িব লেবর নতু
ন পেবর সূ
চনামাৎর। আমােদর মােঝ কান ি বধা নই। আমরা সাহেসর চচা কির।
সাহেসর সােথই আগামী িদেন লড়াই সং রাম কের যাব। আমরা সাম রীক ভােব মানব মু
ি তর জ য কাজ করিছ।
আেলািকত সা যবাদ আমােদর মি জেল মকসু
দ। কান রকার আেপাষ করার সু
েযাগ নই। শীিতলতার র নই নই।
সাহস, অনু
গৎয, শৃ
ংখলা ও ৎযাগ আমােদর পােথয়। আমােদর মােঝ সু
স পক থাপন করব। হােত হাত রেখ কােধ কাধ
িমিলেয় কাজ কের যাব। আমরা এেক অ যেক সহেযাগীতা করব। আমােদর মন মানিসকতায় িব লেবর প দন। আমরা
সকল শাষেণর অবসান করেত রাণপণ সং রাম কের যাব। আমােদর এই রিত ঞা আমারা বু
েক ধারন করব । আমরা
হলা ইিতহােসর র টা। আমরা জনতার সবা কির। এটােক আমরা মহান কম মেন কির। আেলািকত সা যবাদেক
অনু
সরন করু
ন । সা যবািদ হেয় উেঠান ! আমােদর িদন আসেছ। সূ
য উঠেছ!!

িলিডং লাইট নতৃ
েৎবর অনু
সরনীয় বারিবিধ
পু
িজবাদ,

ও

সা রা যবাদ মানু
েষর

মানিবকতােক িবন ট করেছ। ইহা এক
জগ য সমােজর জ ম িদে ছ,

তরী

করেছ এক িবষা ত পিরেবশ। মানু
েষর
মােঝ লাভ লালসা ও ভীরু
তার জ ম
িদে ছ। িলিডং লাইট মানু
ষেক অ বকার
থেক আেলার পেথ িনেয় আসার জ য
পথ রদশন করেছ। আমরা লড়িছ সকল
দু
ঃখ ক ট লাগেবর জ য, িনমমতার
অবসােনর জ য, সকল

শাষন ও

য ৎরণার পিরসমাি তর জ য। আমােদর
সং রাম আগামী িদেনর জ য,ভিব যেতর
জ য, আমােদর স তানেদর জ য, ভু
িম,
সমূ
র ও আকােশর জ য । আমরা এমন
একিট আগামীর জ য লড়াই কের চেলিছ যখােন থাকেব শাি ত ও সমৃ
ি ব। যখােন মানু
েষর ভতরকার সকল সু
ত
রিতভার উে মষ ঘটেব। আমরা যাি ত িহসােব যা হেত চাই, মানু
ষ িহসােব যমন পিরেবেশ থাকেত চাই তার জ য

সং রাম করিছ। আমরা এমন এক দু
িনয়ার জ য কাজ করিছ যখােন রিতিট মানু
েষর নতৃ
েৎবর িবকাশ ঘটেব। রিতিট
মানু
ষ িলিডং লাইট হেয় উঠেবন। মানু
েষর জ য সিৎযকার অেথ য রকেমর দু
িনয়া দরকার মানু
ষ ও তা পায়িন। আমরা
এখেনা চলমান একনায়কেৎবর বড়া বােল বি ব আিছ। আমােদর পূ
ন িবজয় অিজত না হওয়া পয ত – সমােজর িকছু
লাক এিগেয় যােব আর িকছুলাক িপিছেয় পড়েব, িকছু
লাক আেলািকত হেব িকছু
লাক অ বকােরই থেক যােবন।
যারা আেলািকত হেবন তারাই হেলন নতা, তারাই হেলন সমােজর আগামী িদেনর অিভভাবক। িলিডং লাইেটর দািয়ৎবই
হেলা মানবতােক সামেনর িদেক এিগেয় নয়া। সকল দানিবয়ীয় শি তর অবসান ঘটােনার জ য িব লবী িব ঞােনর
সেচতনাতা সৃ
জন করা । ইহা খু
বই কিঠন কাজ হেল ও আমােদরেক তা করেতই হেব। সাম রীক িবজয় অজন না করা
পয ত, নতৃ
ৎব দান কারী ও সাধারেনর মােঝ একটা ব ব িব যমান থাকেবই। এমন িক যিদ ও িলিডং লাইট সিৎযকার
ভােব সকল িকছু
েক পিরচালনা কের িক তু
এর পরও সখােন ব ব থাকেত পাের। তেব তা অেনক

ষেৎর িনভর কের

নতৃ
েৎবর যা যতার উপর। এ স পেক িনে ন কিতপয় িবষয় তু
েল ধরা হেলা১. িলিডং লাইট হেলা আনু
গৎযশীল। িলিডং লাইট জনগণ, পৃ
িথবী, সংগঠন এবং নতার রিত য শপথ রহন কের তা
থেক িপিছেয় যােব না । শপথ হেলা একিট শি তশালী অ ৎর তা কান িদন ভ গ করা যায় না। একতা হেলা একিট
িবশাল শি ত। আমরা সকেলই জনগণ, পিরেবশ, সংঠন ও আেলািকত সা যবােদর জ য িনেবিদত রান ।
২. িলিডং লাইট উদাহরন অনু
সরন কের। িলিডং লাইট কবল মানু
ষেক বেল না য উটা করু
ন – বরং তারা তা িনেজরা
কের উদাহরন সৃ
জন কেরন। আমােদর মােঝ সই হেলা স মািন ও উ বল যাি ত িযিন মানু
ষেক বশী কের সবা দান
কের থােকন। মানু
ষ, পিরেবশ ও নতৃ
েৎবর রিত সবদা যৎনশীল ভূ
িমকা পালন কের। িলিডং লাইট হেলা উৎতম বা ছা
সবী মানু
েষর দল।
৩. িলিডং লাইট ৎযােগর জ য সবদা র তু
ত। িলিডং লাইট হেলা তারা যারা মহান কম স পাদেনর জ য িনেজেদর
িবিলেয় িদেত কু
ি ঠত হয় না । িলিডং লাইট হেলা সই যাি ত িযিন মানু
েষর জ য, পৃ
িথবীর জ য য কান রকােরর
কায করেত য কান ধরেনর ৎযাগ এমন িক রান িদেত এবং িনেত ি বধা কের না। তারা জান মাল িদেয় সাধারন
মানু
েষর পােশ থােক। তারা রিত িদন, রিত স তােহ ও রিত মােস অথ ও সময় িদেয় জনগেণর সবা কের । সবাই
তােদর অ যতম গু
নাবলী।
৪. িলিডং লাইেটর লােকরা বু
ক ভরা সাহস িনেয় চেল । আমরা আমােদর ইগু
ক বাদ িদেয় দই। িব ব জন যু
ব িট
হেলা সাম রীক ভােব আমােদর প চাৎ পদতার িবরু
ে ব। সিৎযকার মানব জীবেনর জ য ভয়েক জয় করেতই হেব। আমরা
এটা বু
িঝ স িব লব কান িডনার পািট নয়। আমরা যকন সময় য কান থােন লড়াই করেত িভত নই। িবজয়ী হবার
জ য যা যা করা দরকার তার সবই আমরা করেত চাই। এর জ য যিদ আমােদর ভােলাবাসার জীবনটা ও িদেত হয়

আমরা তাই িদেত কু
ি ঠ নই। আমরা ভােলা িপতা-মাতা, ভাই- বান, বামী- ৎরী িক তু
আমরা ভােলা যু
বা হেত চাইমানু
েষর জ য ও সু
দর পৃ
িথবীর জ য ।
৫. িলিডং লাইট আমােদর ইগু
েক িবদূ
িরত কের। আমরা আমােদর মতামত সংগঠেনর যথাযত ফারােম তু
েল ধরব।
িলিডং লাইট িব বাস কের িবজেয়র জ য দরকার হেলা একতা ও শৃ
খলা। আমরা অব যই নতৃ
েৎবর শৃ
ংখলা মেন চলব।
আমারা আমােদর উপর অিপত দািয়ৎব সিঠক ভােবই পালন করব। আমােদর দািয়ৎব পালনা িপছপা হব না ।
৬. িলিডং লাইেটর লােকরা িনচু
তা, ভীরু
তা ও মূ
খতায় ভাগেব না । আমরা আমােদর মাঠ ছেড় যাবনা । আমরা জািন
লড়াইটাই হেলা িবজেয়র আসল পথ । এটাই গু
রু
ৎবপূ
ন। মু
খতা িনেয় আমরা আমােদর সময় ন ট করব না । আমােদর
িপিছেয় যাবার পথ নই । আমােদরেক িবজয়ী হেতই হেব ।
৭. িলিডং লাইট উে যাগ িনেবই। িলিডং লাইট এটা বু
েঝ য, অনু
গৎয একিট গু
রু
ৎবপূ
ণ িবষয়। সিৎযকার আনু
গৎয ও
উে যাগ মানু
েষর মােঝ সৃ
জন শীলতা বৃ
ি ব কের দয়। মানু
ষেক সাহসী কের। সই তা ভােলা লড়ােকা হয় য িচ তাশীল
হেয় কাজ করেত পাের। আমরা শৃ
জনশীল, সাহসী ও উে যাগী।
৮. িলিডং লাইট সমেয়র সিঠক যবহার কের থােক। অ যেক সাহা য করা। সবা করা। পিরেবশ ও রিতেবশেক উ নত
করেত কাজ করা দািয়ৎব মেন কের। স পদ বাড়ােনা, রিশ ষন রহন ও িশ ষা রচােরর কাজ করা হেয় থােক। িলিডং
লাইট কান সময় ন ট কের না ।
৯. িলিডং লাইট মানু
ষেক, পিরেবশ ও পৃ
িথবীেক স মান কের। মানু
েষর মােঝ য প চাৎ পদতা আেছ তা দূ
রী করেনর
জ য আমরা অসীম ধেযর সােথ কাজ কের থািক । আমরা িব বাস কির শি ত রেয়ােগর চেয় মৗিখক অেবদন অেনক
কাযকরী। আমরা ভূ
িম,সমূ
র আকােশর িনমলতা কামনা কির। আমরা গৃ
েহর রিত আ থাশীল। আমরা সমােলাচনােক
স মান কির। আবার আমরা ও আমােদর সমােলাচনা কের থািক ।
১০. িলিডং লাইট সবদাই অ যেক সাহা য কের থােক। ইহা মানু
ষেক, পৃ
িথবীেক, এেক অ যেক, িনেজেদর পিরবার
পিরজনেক, রিতেবশী ও সমাজেক সামথ মত সাহা য কের থােক । আমরা মানু
েষ ভােলা সাথী, ব বু
ও ভােলা
রিতেবশী িহসােব ভূ
িমকা পালন করেত চাই। আমরা সিৎযকার ব বু
, ভােলা িপতা-মাতা,পু
ৎর-ক য, ভাই – বান,
িহসােব জীবন যাপন করিছ। িলিডং লাইট তার সমােজ, কােজর থােন ও সংগঠেন বল বল কের বেল তারা উ বল
তারকার মত নিজর হেয় ভু
িমকা রােখ।

১১. িলিডং লাইট িব লবী িব ঞানী। িলিডং লাইট কান িদন তার িশ ষার কাজ ব ব কের না । আমরা সবদাই িকছু
না
িকছু
পেড় থািক। আমরা আমােদর িব লবী িব ঞােনর রিতিট তরেক বু
ঝেত চ টা কের থািক। আমরা অ রসর
িব ঞানেক অনু
সরন কের থািক। আমরা উ বল সেৎযর অনু
সারী। আেলািকত সা যবাদ আমােদর পথ । ঞানেক
আমরা শি ত মেন কির।
১২. িলিডং লাইট কান িদন আৎমসমপন করেব না। রিত যু
েগই িকছু
িকছু
ভূ
য়া িব লবীেক ও িব লেবর নােম ল প
জ প করেত দখা যায়। আমরা যাছাই বাচাই না কের কাঊেক িব লবী িহসােব গ য করেত পাির না । মিক
িব লবীেদরেক আমরা কান না কান ভােব সনা ত করেত পাির। কবল খাঁ
িট মানু
েষরাই িব লবী হেত পােরন।
সু
িবধাবািদ, ভীরু
, কাপু
রু
ষ রনীর মানু
ষ িব লবী হেত পােরন না । খাঁ
িট িব লবী তার জীবেনর শষ মু
হু
ত পয ত লড়াই
কের যায়। আর তারাই হেলন সিৎযকার িলিডং লাইট বা আেলািকত মানু
ষ।
আমােদর লড়াকুসিনেকরা একতব ব হে ছন। আমরা লং মাচ করিছ। িদেন িদেন এগু
ি ছ। আমােদর মহান নতা
আেছন। আেছ আমােদর চমৎকার সংগঠন। আমরা অব যই িবজয়ী হব।

সমাজত ৎর ও কিমউিনজম
মৗিলক র ন হেলা, সমাজত ৎর িক? কিমউিনজমই
বা িক? কান কান সময় আমরা ভূ
েল যাই য,
সকেলই এই মৗিলক িবষয় গু
েলা স পেক সা যক
অবগত নন। সংেশাধনবাদীরাও এ িবষেয়

রচু
র

জলেগালা কেরেছ । আসু
ন আমরা িবষয়িট পির কার
করার চ ঠা কির ।
রথেমই স ভা য ভূ
ল ধারণা গু
েলা দূ
র হওয়া রেয়াজন । এমন িক যািসবাদীেদর স পেক ও য সকল ভূ
ল ধারনা
রেয়েছ, ওবামা সমাজত ৎরী ও নয়, কিমউিন ট ও নয় । এছাড়া ইউেরাপীয়

যাসাল ডেমাে রসীরা ও সমাজত ৎরী

নয়, নয় তারা কিমউিন ট । যরা বেল সু
ইেডন, রা স ও ওবামা সমাজত ৎরী, এবং কিমউিন ট এর সাজা উৎতর হেলা
তােদর স পেক যা বলা হয়, এরা তা নয় ।

বা তবতা হেলা, আজ সমাজতাি ৎরক সমাজ কাথাও নই । িকউবা সমাজত ৎরী নয়, ভিন যু
েয়লা সমাজত ৎরী নয়,
ইরান সমাজত ৎরী নয়, িভেয়তনাম সমাজত ৎরী নয়, চীন সমাজত ৎরী নয়, িলিবয়া সমাজত ৎরী নয়, উৎতর কারীয়া
সমাজত ৎরী নয় । তারা িকছু
িকছু
িবষয় অনু
সরণ কের, যা রকৃ
ত সমাজত ৎরী সমাজতে ৎর ও করা হয়, িক তু
এর অথ
সমাজত ৎর নয়। তােদর ক সমাজত ৎর গড়েত হেব । সাজা কথা হেলা তারা আজ সমাজত ৎরী নয় । ইহা আর বলার
দরকার নই য পৃ
িথবীেত বতমােন কান সমাজতা ৎরী সমাজ নই । রকৃ
ত সৎয হেলা, রচিলত ও তথা কিথত বশীর
ভাগ সমাজতা ৎরী সংগঠন গু
েলাও ভূ
য়া । িম যা দাবীদার ; তারা হেলা সংেশাধনবাদী । তারা লাল পতাকা িদেয়, লাল
পতাকার িবন ট করেত চায় । আজ রকৃ
ত সমাজত ৎরী হেলা িলিডং লাইট কিমউিন ট ।
বড় একিট ভূ
ল ধারণা রচিলত আেছ য, সমাজত ৎর মােনই হেলা, রা র কতৃ
ক যাপক হাের উৎপাদন যব থার
উপর মািলকানা রিত ঠা করা, কল কারখানা জাতীয়করন এবং সমাজ ক যাণমূ
লক কমসূ
চী রহন । এই সকল বিশ য
সমাজতে ৎরর খূ
বই গু
রু
ৎব পূ
ণ িবষয় তেব সগু
েলাই এর মূ
ল রিতপা য িবষয় নয় । যািস ট রা র, ইউেরাপীয়
যাসাল ডেমাে রসী, উদার ক যাণ রা র আেমিরকা, সৗিভেয়ত ইউিনয়ন যু
েগ রা রীয় পু
িজঁ
বাদী রািশয়া, এবং চীন,
বু
েজায়া জাতীয় রা র ভিন যু
েয়লা , িলিবয়া, িকউবা, এবং ইসলামী ইরান িবিভ ন মাৎরায় তারা সই সকল সামািজক
িবষয় গু
েলা জনগেণর সােথ ভাগাভাগী কের থােক । িক তু
তারা রকৃ
ত িবচাের সমাজত ৎরী নয় । সমাজত ৎরেক বু
ঝেত
হেল

রণী সং রাম ও রাে রর মৗিলক কাঠােমায় নতৃ
েৎবর িবষয়িট সমােন রেখ িবেবচনা করেত হেব ।

সমাজত ৎরেক অব যয়ই ◌্কিমউিনজেম উৎতরেণর রথম তর িহসােব িবেবচনা করেত হেব । সাজতাি ৎরক সমাজ
হেলা রিমক

রণী কতৃ
ক দখল ও িনয়নিৎরত সমাজ যব থা । রিমকে রণী শাসেকর ভূ
িমকায় অবতীণ হেব । রিমক

রণী নতৃ
ৎব রহন কের তা

রেম দৃ
ঢ় থেক দৃ
ঢ়তর করেব। সহজ ভােব বলেত হয়, সমাজত ৎর হেলা, সমাজ

পূ
ণঘটেনর এক দীঘ রি রয়ার িবষয় যা রিমক

রণির বােথ পূ
ণগিঠত হেব । তার অথ হেলা সমাজ কিমউিনজেমর

পেথ এিগেয় যাে ছ, সকল রকার শাষন রি রয়ার সমাি ত ঘটােত । সমাজতে ৎরর অথ হেলা এখন ও আমরা
আমােদর চূ
ড়া ত গ ত য সা যবােদ বা কিমউিনজেম পৗঁ
ছেত পািরিন । সমাজত ৎর হেলা একিট অ তবতী কািলন তর ;
যখােন রিমক

রনীেক কাজ করেত হয় িব লেবর রিত রয়াশীল চে রর িবেরাে ধ । সমাজতাি ৎরক তের রনী

শৎরু
র অি তৎব িব যমান থােক, তােদর ক ও দমন করেত হয় । যিদও রিমকে রণির হােত রা র যব থার কতৃ
ৎব
থােক তবুসই তের ব ধ ও অি থরতা িবরাজ কের, তার ও সমাধান করেত হয় । কান একিট মাৎর দেশ ও
সমাজত ৎর কােয়ম করা যেত পাের, তেব কিমউিনজম কােয়ম করেত হেব িব বজু
েড় । যসকল কারেণ উৎতর
কািরয়া ও িকউবা সমাজতাি ৎরক নয় ; িঠক সই সকল কারেনই ওবামার রা য ও সু
ইেডন সমাজত ৎরী নয । সই
সকল রা র গু
েলা কিমউিনজেমর জ য পিরচািলত হে ছ না, সই নতৃ
ৎব ও সমােজর সকল িনিপড়েনর সমাি ত ঘটােত
নতৃ
েৎব আসীন হনিন। সমাজত ৎরেক শু
ধু
মাৎর কিমউিনজেম উৎতরেণর পথ বা প থা িহসােবই িবেবচনা করেত হেব ।

আমােদর িব লেবর রধান গ ত য থলই হেলা কিমউিনজম । সকল রকার িনিপড়ন ও শাষেণর অবসান । কহ ধনী
আর কহ গরীব থাকেবনা । জািতগত, গৗ ঠীগত ও িল গগত বশ য থাকেব না । থাকেবনা তরু
ণ ও যু
ব সমােজর
অপ যবহার । সা যবাদ হেলা স পূ
ণ মু
ি ত ও বাধীনতা । এক দেলর উপর আর এক দেলর কান রকার রভু
ৎব
করার সু
েযাগ থাকেব না । মাকস ও লিনেনর ভা য অনু
যায়ী রা র হেলা এক রণির উপর আেরক রণীর উৎিপড়ক
য ৎর । যখন এক দল অেরক দেলর উপর রভাব খাটােনার চ ঠা করেবনা, তখন আর রাে রর ও দরকার থাকেব না ।
সা যবাদ হেলা যায় পরায়ণতা । সমাজ গিঠত ও পিরচািলত হেব সমােজর রেয়াজেন । যাি তবাদ ও অথিল সা
থাকেব না । সা যবাদী সমােজ মানু
ষ িনেজেক একা বা একক ভােব িবেবচনা করেব না । সা যবাদ হেলা সাম রীকতা,
সকেলর অংশ রহেন সকেলর জ য ক যান । সা যবােদ কান রকার যি তগত স পিৎত থাকেব না । সা যবাদ হেলা
আৎম ৎযােগর সিঠক নমু
না । মহান মাে সর ভা য হেলা, “ সামথানু
সাের কাজ করেব, এবং চািহদানু
সাের পােব”।
মানু
েষর কাজকম মানব সবার চতনায় পিরচািলত হেব । মানু
ষ একক সা যবােদর আওতায় থাকেব । সা যবােদ আিম,
আিম,আিম নই, সখােন ি থিতশীলতা িন চত হেব । সকল মানু
ষ, আর আমােদর সকেলর বাসেযা য রহিটেক বংস
করেব না । আগামী রজে মর জ য আমােদর রেয়েছ এক সু
দর ব ন ও অ গীকার । সা যবােদ কান রকার আ রাসী
শি তর আ ফালন থাকেব না । সা যবাদ হেলা শাি ত । সা যবােদর আওতায় িব লব সয়ংি রয়ভােব চলমান থাকেব ।
পূ
ণ সা যবাদ পৃ
িথবীেত কখনই িছলনা, যিদও কান কান আিদবাসী সমােজ সা যদােদর সােথ িমেল যায়, এমন িকছু
রীিতনীিত চালু
িছল যােক কহ কহ “আিদম সা যবাদ বেল অিভিহত কেরেছন” ।
সা যবােদর পেথ এিগেয় যওয়ার জ য মানব ইিতহােস দু
ইিট বড় ধরেনর িব লবী ঢউ বেয় গেছ । ১৯১৭ সােল
রািশয়ায় লিনেনর নতৃ
েৎব বলেশিভকেদর িব লব । যিদ ও হতাশা জনক ভােব রিত িব লেবর মা যেম ১৯৫০ সােলর
পর থেক পু
িজবাদ পু
ঁ
নঃ রিত ঠা লাভ কের । আমরা িব লবী যাৎরা পেথ সৗিভেয়ত ইউিনয়ন থেক অেনক িকছু
িশখেত পাির । লিনন ও যািলন এর শাসন আমল থেক ও আমােদর অেনক িকছু
শখার আেছ । অমরা মু
ত ভােব ,
সমােলাচেকর দৃ
ি ঠেত ও যু
ি ত সহকাের তু
েল ধরেত পাির । ি বতীয় িব লেবর ঢউিট এেসিছল ি বতীয় িব ব যু
ে ধর
পর উপিনেবিশকতার িবেরাে ধ লড়াইেয়র পথ ধের । তখন বশ িকছু
দেশ িব লব সংগিঠত হয় । আর এর মে য মাও
এর নতৃ
েৎব িচেনর িব লেবর কথা িবেশষ ভােব উে লখ করা যেত পাের । পৃ
িথবীর রায় এক চতু
থাংশ মানু
ষ জেগ
উঠেলা, তােদর সু
দর ভিব যৎ গড়েত। সমাজত ৎর িবিনমােনর সকল পথ ও প থা রহন করা হেয়িছল সা যবােদর িদেক
এিগেয় যওয়ার জ য । এর মে য িচেনর সং কৃ
িতক িব লব িছল িবেশষ ভােব উেলখ করার মত। যা শু
রু
হেয়িছল ১৯৬৬
সােল এবং তার সমাি ত হয় ১৯৭০ সােল । সাং কৃ
িতক িবপেবর রধান উে দ যই িছল সমাজত ৎর থেক সা যবােদ
উৎতরণ ঘটােনা । মওবাদীগণ ভাল ভেবই বাঝেত পেরিছেলন য, যিদ তারা সামেনর িদেক সা যবােদর িদেক
রমাগত এিগেয় না যান তেব িব লেবর সমূ
হ িব যু
িত হওয়ার স ভাবনা দখািদেত পাের । একিট নতু
ন বু
েজায়া দল
পািট ও রাে র উ ভব হেত পাের । ১৯৬৬ সােল একিট সাং কৃ
িতক িবপব শু
রু
করা হেয়িছল নতু
ন বু
েজায়েদরেক দমন
কের সা যবােদও পােন রু
ত এিগেয় যওয়ার জ য । ইহা ১৯৬৭ সাল থেক ১৯৭১ সাল পয ত উৎকষ সািধত হয় । সই

সময়টােতই রণী সং রাম, গণ আে দালন, বপিবক সামািজক িমতি রয় ও সা যবাদী করন রি রয়া ; এবং রা রসর
সামািজক ও সং কৃ
িতক চচা । তখন সািজক ও সাং কৃ
িতক ব লিবক পিরবতন আনয়ন কের । মাওবাদীগন পিরক পনা
কেরন য, সাং কৃ
িতক িবপেবর ভতর িদেয় , সামািজক স চালেনর ম যিদেয় রাে রর আমলাতে ৎরর অবসান ঘিটেয়
পূ
ণ সা যবাদ কােয়ম করা । তখন সু
সম ব ঠন ও আৎম ৎযােগর উদাহরন সৃ
ি ট হয় । সই সমেয়ই আমরা দেখিছলাম
নতু
ন সমািজক কমকা ড এবং সমােজর নতু
ন নতৃ
ৎব ও কতৎব । গতানু
গিতক ধারার রা র যব থায় ইিতবাচক
পিরবতন সািধত হয় । নতু
ন নতৃ
েৎবর উে মষ ঘেট । যৗথ কমকাে ডর িবকাশ ঘেট । যাি ত মািলকানাবােদ মনু
ষ
িনরু
ৎসািহত হয় । আমরা সাং কৃ
িতক িব লেবর কােল এবং তার রাতধারায় আমােদর দৃ
ি টভ গীেক উে ছ তু
েল ধরেত
পেরিছলাম । আমােদর সামেন নতু
ন ও অ য এক দু
িনয়ার দরজা খােল িগেয়িছল ; আর ইহাই সা যবাদী পৃ
িথবী যা
দখেত এমনই হেব ।
সাং কৃ
িতক িবপব িক িনভূ
ল িছল ? অব যই না । ইহা হের গেছ । ১৯৭০ সােল সংেশাধনবাদী ও নতু
ন বু
েজায়েদর
মা যেম পু
িজবাদ আবার চীেন পু
ঁ
নঃ রিত ঠা লাভ কেরেছ । মাও সতং বেলিছেলন সা যবােদ পৗছাঁ
র জ য আমােদরেক
অেনকগু
েলা সাং কৃ
িতক িব লব সাধন করেত হেব । স যাই হাক, সমাজত ৎর থেক সা যবােদ উৎতরেণর জ যই
সাং কৃ
িতক িব লব শু
রু
করা হেয়িছল । পরবতীেত আবার আমরা যখন কৎবৎব রহন করব তখন সা যবাদ পিত ঠা
করেবা । িব লেবর ইিতহাস হেলা িবশাল ও ব ঞািনক িবে লষন ও যাচাই বাচাইেয়র িবষয় । আমরা আমােদর অতীত
সফলতা িবফলতা থেক বহু
িকছু
িশখব । আমরা আমােদর িব লব ক রমাগত চািলেয় যাব, যতিদন পয ত না
সা যবাদ রিতি ঠত না হেব । বতমােন আমােদর অ রগিত হেলা িলিডং লাইট কিমউিনজম । আমােদও আেছ
পিরক পনা, আেছ নতৃ
ৎব, আেছ সংগঠন, িলিডং লাইট কিমউিন ট অগানইেজশন, যা একিট অ রিনবািহনী িহসােব নতু
ন
আরও এক িবপেবর ঢউ তু
লেত সহায়তা করেব ।
এখন খু
বই খারপ সময় চলেছ । কাথাও কান সাজতাি ৎরক রা র নই । অ প সং যক রকৃ
ত কিমউি ট আেছ ।
আকােশ আজ পথ দখােনার মত তারকার সং যা ও খু
ব কম । এখন আমরা এক গালােট অব থায় আিছ । ক সৎয
আর ক িম যা তা ফারাক করা বশ কিঠন । আমােদর আে দালন িদেন িদেন বেড় উঠেছ বলেত পরিছনা কার মেন িক
আেছ ? কার মেন সেৎযর সূ
ও বাজেছ । চার পাে ব থাকেল এখন িকছু
িলিডং লাইট দখেত পাওয়া যায় । তারাই
আমােদরেক আগমী িদেনর িবপেবর জ য নতৃ
ৎব িদেত পােরন । তারাই সা যবােদও আেলােকা জল পেথ হাটেছন ।
পৃ
িথবীেত সা যবােদর চাইেত সু
দর ও গৗরেবর আর িকছুনই । ইহা একিট কিঠন পথ । ইহা একিট িবপদ সংকু
ল লং
মাচ । আমরা আমােদর কমেরডেদরেক হারােত পাির, অেনক ভু
ল করেত পাির । সখােন অেনক মতামত ও চলার পেথ
বাকঁ
িনেত হেত পাের । যখন কিঠন সময় আসেব তখন আমরা এ পথ ছেড় দওয়ার কথা ভবেত পাির । আমােদও মেন
রাখেত হেব আমরা সা যবাদ চাইিছ তা আমরা পাবই । এটা শু
ধু
সমেয়র যাপার মাৎর । সা যবােদর জ য লড়াই হেলা
দীঘেময়াদী লড়াই । ছাট ছাট অিভযােন বড় বড় িবজয় । স যাবােদর জ য লড়াইেয়র চেয় সৃ
জনশীল ও সু
দর আর

সাহেসর িকছুনই । এর চেয় আর কান বড় অিভযান নই । আমরা ইিতহাস তরী করেত যাি ছ । আমরা স যবােদর
জ য বাঁ
চব, আমরা সা যবােদর জ য মরব। আমরা আর িকছু
ই চাই না ।
লাল সালাম ! িলিডং লাইট কিমউিনজেমর পেথ আসু
ন ! িলিডং লাইট দীঘজীিব হাক !

সংেশাধনবাদ রস গ…
কহ কহ সংেশাধনবাদেক ভু
ল ভােব
য, কান মতবােদর

যা যা কের বেলন

মৗিলক িবষয় থেক সেড় আসা বা

পু
নগঠন করােক বু
ঝায়। মা সবােদর দৃ
ি টেত এই ধরেনর
যা যা সিঠক নয়। আমরা মা সবােদর ঞািনেদরেক এবং
ম যযু
েগর চােচর বা আির যটেলর মত ঞািনেদরেক এক
রকম মেন কিরনা। মহান মাও সতু
ং পু
তক পু
জার িবেরাধীতা
কের সিঠক কাজিটই কেরিছেলন। খৃ
টানরা যমন বাইেবেলর
উদৃ
িত িদেয় থােক আমরা িঠক সই রূ
প উদৃ
িত রদান করেত
চাই না । মা সবাদ কান ধম নয়, ইহা একিট িব লবী সাধারন
িব ঞান। মা সবাদ মানু
েষর সামি রক মু
ি তর জ য িব ঞান
রেয়াগ কের থােক, যার মু
ল গ ত য হেলা সা যবাদ। আর
অ য য িব ঞােনর মত িব লবী িব ঞান ও সমেয়র িববতেনর
ম য িদেয় গেড় উেঠেছ। মহান মাে সর কােজর মু
ল ধারা থেক িব যু
ত হওয়া, এবং মাে সর জীবন কােলর পর যা
রকািশত হেয়েছ তাই সংেশাধনবাদ। এই রূ
প ধারনা মােটই সিঠক নয়। তা হেল সংেশাধনবাদ িক ?
সংেশাধনবাদ মােন কবল মাৎর মা সবােদর পু
নগঠন নয়। কান কান সময় রা রসর িব ঞান িবিনমােনর জ য তার
পু
নগঠেনর দরকার ও পেড়। িকছু
িকছু
পু
নগঠন খু
বই ভােলা। কখনও কখনও মা সবােদর জ যই িকছু
টা সের িগেয় ও
িব লেবর বােথ কাজ করেত হয়। তেব, সংেশাধনবাদ এর থেক অেনক িভ ন রকৃ
িতর হেয় থােক। সংেশাধনবাদ
মা সবােদর মন মানিসকতােক পাে ট দয়। সংেশাধনবাদ হেলা িব লবী িব ঞােনর িবপরীেত িনেজর অব থান
পিরবতন করা। ইহা একজন মা সবাদীেক িব লবী হওয়ার পিরবেত

রিতিব লবীেত পিরণত কের

দয়।

সংেশাধনবাদীরা লাল পতাকা ধারন কের, লাল পতাকােক রিতেরাধ করার জ য। সংেশাধনবাদেক নানা ভােব যা যা
করা যেত পাের। তাঁ
রা নানারূ
েপ আমােদর সামেন হািজর হয়।

১. সং কারবাদ- সং কারবাদীরা রায়শই বেল থােকন য আমােদর িব লব করার দরকার নই। রি রয়াগত ভােবই
সব িকছুরেম পিরবতন হেব। তাঁ
রা মেন কেরন য, আইনগত ভােব ও সংসদীয় প বতীেত তাঁ
রা সা যবােদ পৗেছ
যােবন। তাঁ
রা রচিলত রা রেক শাষক

রনীর ও রিতি রয়াশীেদর একিট য ৎর িহসােব িবেবচনা কের না। তাঁ
রা

এটােক রকৃ
িতক ও রায় রাকৃ
িতক একিট িচর তন ও বাধীন রিত টান িহসােব দেখ থােক, যা
উেধ। এই মেতর লাকেদর ভা য হেলা, রা র যব থার ভতর িদেয়ই

রনী সং রােমর

রনী িবেরাধ ও রিতি রয়াশীলতার অবসান

হেব। তাঁ
রা মেন কেরন, জনগণ রেম তােদর সা যবািদ আকাংখােক আইনী রি রয়ার মা যেমই রাে র রিতফলন
ঘটােব। তাঁ
রা িব বাস কের জনগণই সা যবািদেদরেক িনবািচত করেব বা তাঁ
রা সরকারেক চাপ িদেয় সা যবািদেদরেক
ষমতায় আনেব। এই দৃ
ি টভি গ মু
লত সা যবািদ মানিসকতারই রিতফলন, ইহােক বড়েজাড় মজু
ির বৃ
ি বর জ য
অথৈনিতক আে দালন িহসােব দখা যেত পাের। এই রমাগতবােদর উৎপিৎত হইেয়েছ ি বতীয় আ তজািতেকর পর
সংেশাধনবাদীেদর বারা। তােদরেক কান কান সময় সা যাল ডেমাে রিটক িহসােব ও বননা করা হেয়েছ।
মহান লিনন অৎয ত কড়া ভাষায় সংেশাধনবাদেক িন দাবাদ কেরেছন। লিনন রাে রর এক িভ ন রকৃ
িত তু
েল
ধেরেছন। লিনন বেলেছন রা র কান রাকৃ
িতক রিত টান নয়। ইহা অন ত কাল ধের িবরািজত নয়; িছল না, থাকেব
ও না। ইহা জ ম ল ন থেকই একে রনীর উপর আর এক রনীর রভূ
ৎব কােয়ম করার মা যম িহসােব কাজ কেরেছ।
রা র সব সময়ই িনিপড়ক
দখেত পাি ছ

রনীর সহায়ক িহসােব ভু
িমকা পালন কেরেছ। বতমােন রা র যব থার য রূ
প আমরা

সই অপশি তর আঁ
ধার রা র যব থােক িব লবী শি তিদেয় দখল করা কিঠন কাজ।

রিতি রয়াশীেদরেক এই রা র যব থা থেক িবদূ
িরত করা ও স ভব নয়। এটা অেনকটা সই গে পর মত য, এক
যাি ত একিট সানার থেল জাহাজ থেক সমূ
ে র িনে ষপ কের তা পু
নরায় তু
েল আনার জ য পািনেত ঝািপেয় পেড়। স
পািনেত তিলেয় যাে ছ। সানার থেল ঐ যাি তেক পােব নািক, যাি তিট সানার থেলটােক পােব? রিতি রয়াশীলেদর
রাে রর বিশ য ও সই রূ
প হেয় থােক। িব লবী শি ত গু
েলা যখন রা র যব থায় অনু
রেবেশর চ টা কের তখন
সই রা রীয় রি রয়া ও যব থা তােদর ক খয়া- হজম কের ফেল। তারা রা র যব থােক দখল করেত পােরনা,
বরং উে টা তােদরেকই রা র যব থা গালােম পিরণত কের ফেল। তাই, পু
রাতন রা র যব থােক চু
রমার কের
ফলেত হেব। আমােদর সমােজর ভতর দু
িট শি তর িবকাশ ঘটােত হেব। নতু
ন শি তর িবকাশ ঘটােত হেব, নতু
ন
শি তেক গেড় তু
লেত হেব পু
রাতন শি তেক িবতািরত করার জ য। আর সই নতু
ন শি ত িবকিশত হেব
রেলতািরেয়েতর নতৃ
েৎব। যারা সং কারবােদ িব বাসী তাঁ
রা নতু
ন শি তর উৎথানেক মেন িনেত পাের না।
২. সামািজক সা রা যবাদ/সামািজক যািসবাদ- মা সবােদর নাম ধারন কারী এমন িকছু
মানু
ষ এখন ও আেছন যারা
রকারা তের সা রা যবােদরই ধারক ও বাহক। তাঁ
রা তােদর সা রা যবাদী মানিসকতােক লাল পতাকা িদেয় ডেক
রােখেছন। ি বতীয় আ তজািতেকর সামািজক সা রা যবাদী তাঁ
রাই যারা সু
যাল ডেমাে রিটক নােম পিরিচত। রথম

িব ব যু
ে বর সময় জামান ও

রাে সর সা যাল ডেমাে রিটকরা তােদর দেশর সা রা যবাদী যু
বেক সমথন

িদেয়িছেলা। তােদর যু
ি ত িছেলা য, এই যু
ে বর ফেল তােদর দেশর রিমক

রনী উপকৃ
ত হেবন। তাঁ
রা তােদর

মাতৃ
ভূ
িমর মানু
েষর সু
িদেনর জ য সা রা যবােদরই জয় চেয় িছেলা। সংেশাধনবাদীরা তােদর জনগেণর জ য, তােদর
রিমকেদর জ য সম র দু
িনয়ার রিমকেদর মাথা কাটেত ও তােদর িবনাস করেত রািজ িছেলা। এই সা যাল
ডেমাে রিটকরা রি রয়াগত ভােবই সংিকন মানিসকতার হেয় থােক। মহান লিনন িছেলন আ তজািতক মানিসকতার।
লিনেনর ব ত য ছেলা সা রা যবাদী দেশর রিমকেদর জ য 'িব লবী পরাজয়বাদ' । লিনন য নীিত রহন কেরিছেলন
তা হেলা িনজ মাতৃ
ভু
িমর জারসা রাে যর পতন- যা আগামীিদেনর িব লেবর সহায়ক িহসােব কােজ আসেব। প ষা তের,
সা যাল ডেমাে রিটকরা িছেলন সা রা যবাদীেদর সমথক ও যািসবােদর পূ
জারী। তাঁ
রা নােম িছেলন সমাজত ৎরী
িক তু
রকৃ
ত অেথ তাঁ
রা িছেলন সা রা যবাদী ও যািসবােদর ধারাক -বাহক।
এ ছাড়া ও আমরা ইিতহােস নানা রকার সমাজত ৎরী-সা রা যবাদী দখেত পাই। উদাহরন হাল িবংশ শতা দীর মাঝা
মািঝ সমেয় সৗিভেয়ত ইউিনয়ন সা যবােদর িদেক আর এেগােত চাইেলানা। সৗিভেয়ত ইউিনয়েনর ন ট আমলারা
নতু
ন পু
িজপিত বেন বসল। তাঁ
ঁ
রা রমাগত পু
িজবাদী রাজনীিত কােয়ম করেত শু
ঁ
রু
কেরিদল। এমন িক তাঁ
রা িনেজেদরেক
সমাজত ৎরী বেল রচার করেত লাগেলন িক তু
আচার আচরেন সা রা যবাদী হেয় উঠেলন। তাঁ
রা ও অ য য দশেক
শাষণ করেত শু
রু
করেত লাগেলন। তাঁ
রা উপিনেবিশক রীিতিনিত তৃ
তীয় িবে বর দশ গু
েলার উপর চাপােত শু
রু
করেলন। সা রা যবাদীেদর মতই তাঁ
রা কমকা ড চালােলন। সমাজতাি ৎরক িব লেবর আেগ য রূ
প িছল তাই তাঁ
রা
করেত লাগেলন। সম র দু
িনয়ােক রভাব বলেয়র িদক থেক দু
ভােগ ভাগ করা হেলা। দু
িট সা রা যবাদী লক তরী
হেলা । পু
ব ও পি চম লক। উভেয়র ল য হাল তৃ
তীয় িব বেক িনয় ৎরন করা। তৃ
তীয় িবে বর রম ও স পদ িদেয়
িনেজেদর আেখর গাছােনা। আরাম আেয়েশর যব থা করা। সৗিভেয়ত ইউিনয়ন লাল পতাকার আড়ােল সা রা যবাদী
ন টািম করেত লাগল।
৩. রথম িব ববাদ- রথম িব ববাদ হেলা এক সব রাসী সা রা যবাদী মতবােদর নাম। রথম িব ববাদ হেলা এমন এক
সংেশাধনবাদী মতবােদর নাম । যা গভীর ভােব িব বাস কের, রথম িবে ব িব লেবর জ য একিট সামািজক পিরি থিত
িবরাজ করেছ এবং সখােন শাষেণর মাৎরা অেনক িত র। রথম িব ববােদর ধারনা নানা

রনীগত ৎরু
তা রথম

িবে বর সমােজ িবরাজ করেছ। িকছুরথম িব ববািদ এটা ও মেন কেরন য, মজু
রী িভিৎতক ধিনক রিমক (আিভজত
রিমক) িব লেব গু
রু
ৎৎব পু
ন ভূ
িমকা রাখার জ য র তু
ত রেয়েছ। আেরািকছুরথম িব ববািদ এও মেন কেরন য,
লু
ে পন বেজায়ারা খু
বই িনিপিড়ত হে ছ রথম িবে ব, তাই তাঁ
রা ও রেলটািরয়ান

রনীর পােশ দাঁ
ড়ােত র তু
ত

আেছন। তাঁ
রা মেন কেরন অ্যােমিরকায় বসবাসকারী অসাদা নাগিরেকরা, নারী ও তরু
েনরা রেলটািরয়ান মানু
েষর
পাে ব এেস দাঁ
ড়ােব। আবার কান কান রথম িব ববাদী এও মেন কেরন য, তাঁ
রা রথম িবে ব িব লেবর সামািজক
িভিৎত িবিনমােনর জ য কাজ করেবন। মাটকথা হেলা, রথম িবে বর সকল সামািজক রু
পই সামি রক ভােব তৃ
তীয়

িবে বর মানু
েষর শৎরু
েত পিরণত হেয়েছ। তাঁ
রা আথ- নিতক কারেনই রিতি রয়াশীলতার িদেক ওকালিত করেব এটাই বাভািবক যপার । রথম িবে বর মানু
ষ বু
েঝ হাক - না বেঝ হাক তাঁ
রা সা রা যবােদর পে ষ থাকেব সটা য
মাৎরায়ই হাক না কন ।
৪. উৎপাদন শি ত তৎব – সংেশাধনবাদীেদর মােঝ িবি লবী প বতী িহসােব

রণী সং রােমর রিত কান রকার

উৎসাহ দখায় যায় না। তাঁ
রা মেন কেরন য, রযু
ি তগত উ নয়ন করেত পারেলই একিট সু
দর ও সু
খী পৃ
থীবী গেড়
উঠেব । তাঁ
রা িব লেবর চেয় রযু
ি তর উপর অিধকতর গু
রু
ৎব আেরাপ কের থেকন। তাঁ
রা এও মেন কেরন য কবল
রযু
ি তর উ নয়ন হেলই আমরা সা যবােদর মতই একিট সমাজ পেয় যাব । তাঁ
রা সববই একিট ভু
ল ধারনার উপর ভর
কের চলেছন। তাঁ
রা সামািজক িনিপড়েনর কথা ভােবন না - তাঁ
রা মেন কেরন নানা রকার ভা যপে য ভরেপাঁ
র একিট
সমাজ পেলই হেলা । তৃ
তীয় িবে বর সমাজত ৎর – রথম িবে বর ভাগবাদী সমােজর মত একিট সমােজর কথা
ভাবেত পােরন না - কননা সমাজত ৎর হল একিট পিরেবশ বা দব ও সা রা যবাদ িবেরাধী একিট জীবন যব থা ; যখন
তৃ
তীয় িবে বর সমাজত ৎরীগন এটা বু
ঝেত পেরন না - তখনই তাঁ
রা সমাজত ৎরেক ৎযাগ কের রিতি রয়াশীল সেজ
বেসন। মু
লত সমাজত ৎর ও অথনীিতবােদর পাথ য করেত অ ষমতাই তােদরেক সই পেথ িনেয় যায় ।
৫. সাম রীকভােব সমাজত ৎরেক আঁ
কেড় ধরেত না পারা ◌ঃ কান কান সংেশাধনবাদী বেলন য, তাঁ
রা হু
বহু
সমাজত ৎরেক মানেত রািজ নন । এই ধরেনর সংেশাধনবাদীরা সমাজতে ৎরর আওতায় রণী সং রামেক জাির রাখেত
রািজ নয়। তাঁ
রা মেন কেরন য, সমাজত ৎর এেলই

রণী সং রাম শষ হেয় যায় । তাঁ
রা সমাজত ৎরেক সা যবােদ

যাওয়ার ম যবতী অব থা িহসােব দখেত চান না । তাঁ
রা সাধারণ ভােব কবল সমাজত ৎর বলেত - কল-কারখানার
জাতীয় করন ও সমাজ ক যান মু
লক কায রম পেলই খু
িশ। মাওেসতু
ং এর িব লবী যু
গেক িবে লষন করেল, আমরা
দখেত পাই য, সমাজত ৎরেক এিগেয় িনেত না পারেল তা পু
নরায় পু
িজবােদর িদেক িফের আেস । সামেন এিগেয়
ঁ
যাওয়ার রি রয়া যিদ এেগােনা না যায় - তেব রিত িব লবী শি ত িব লবেক িগেল ফেল। পু
রাতন সমােজর সামািজক
অসমতা - নতু
ন সমােজর সা য ও সমতােক িবন ট করেত পিজবােদর ষমতা কাঠােমােক কােজ লাগায় তাঁ
েদর বােথ।
রিতি রয়াশীল যান-ধারনা স রসািরত হয় এবং তা ধবংস কের মহান জনতার মহান িব লব ক । আর সই জ যই
মহান মাওেসতু
ং বেলেছন, “

রণী সং রামেক কখনও ভু
লেব না”। িব লবী সং রাম অ যাহত রাখেতই হেব সকল

রিতি রয়শীলতােক িনমূ
ল করেত বু
েজায়া সং কৃ
িতর িবলু
ি ত ঘিটেয় রেলটািরেয়ট সং কৃ
িতর িবকাশ ঘটােত হেব।
নইেল িব লেবর মহান উে দ যই যাথ হেয় যােব।
উ ত আেলাচনাই সব িকছু
নয়, ইহা কবল সংেশাধনবােদর কিতপয় মাটাদােগর িবষেয় আেলাকপাথ করা হেলা। ইহার
িবিভ ন রকমেফর আেছ । বতমান দু
িনয়ায় রথম িব ববােদর সমােলাচনা করা ও এর িবেরাে ব সং রাম করা

সংেশাধনবােদর িবপরীেত লাড়াইেয়রই নামা তর । সংেশাধনবােদর িবেরাে ব লড়াই-সং রাম করা আজেকর িব লবীেদর
রধান কত য। িলিডং লাইট কিমউিনজম আজ সই িদেকই িব লবীেদরেক ডাকেছ। িব লব দীঘিজবী হাক !

মু
িতর িবনাশ !
পু
রাতন িনয়েম (ও ড ট টা যা ট) বলা
হেয়েছ য,
“আিম ছাড়া তামােদর আর
কন রভুনই। তু
িম িনেজেক
মু
রিতেত পিরণত কর না।
বু
েগ, মেত বা জেল আমার
মত িকছু
ই নই। তু
িম তােদর
কাউেকই পূ
জা অচনা করেব না। কান রকার সবা দান করেব না। আিমই তামার রভু
! আিম পর রীকাতর ই বর! যারা িপতা ও স তােনর পাথ য কের, তৃ
তীয় এবং চতু
থ
রজে মর যারা আমােক ঘৃ
না করেব, িক তু
তু
িম ভােলাবাসা ও দয়া রদশন কর, যারা
আমােক ভােলাবােস তােদর রিত আমার িনেদশ পৗছাইয়া দাও”।
পগান স রদােয়র মু
িত পু
জার সমােলাচনা করা হয় তখনই যখন মু
ছা ইয়াহু
িদ ও খৃ
টান ধেমর বানী তথা পু
রাতন িনয়ম
ই বেরর িনকট থেক রা ত হন। ইয়হু
িদ ও খৃ
টানেদর জ য ই বর রদৎব “ মানু
েষর জ য কতাব”, গু
েলা মু
সিলেমর
জ য ও মা য। িতিন পর রীকাতর ই বর িতিন কান রকার রিতেযাগীতায় নামেত নারাজ। হাক তা অ য কান ই বর
িনমান বা িব ঞান। ইসলােমর উনেমষ হেয়েছ ম য রে যর পূ
ব রাে তর একৎমবািদ ধারনা থেক। ইসলাম ও তাঁ
র
ধমীয় আৎমীয় অ যাে যর মতই পগানেদর মু
িত পু
জার চরম িবরু
িধতা কেরেছ। ইহা মু
লত ইসলােমর ক রীয় িবষয়
ব তু
। তা এর সু
চনােত িছেলা, আজ ও তাই আেছ । উদাহরন িহসােব আজেকর ইসলািমক

টইট সং থািট ইরাক ও

িসিরয়ায় যাপক হাের মু
িত ভা গার অজু
হােত কবর থান সমূ
হ বংস সাধন করেছন। তােদর এই উে যাগ তােদর
রাজৈনিতক ফায়দা হািসেল সিবেশষ ভু
িমকা পালন করেছ। তােত আবার সা রদািয়ক িবভি ত সাধেনও কাজ করেছ।
িবেশষ কের সু
ি ন ও শীয়া স রদােয়র মানু
েষর মােঝ। একিট অসমিথত সূ
েৎর জানা গেছ য, যিদ ইসলািমক

টইট

ম কা শরীফ জয় করেত পাের তেব তারা সখানকার ‘পাথর পূ
জা’ ব দ করার জ য খানােয় কাবাই ভে গ ফলেব।
একই ভােব তারা ধম িনরেপ ষ জািতয়তাবােদর ও িবেরাধী। তারা এেক ও জািত পু
জা িহসােব িবেবচনা কের থেকন।

অ্যােমিরকায় অেনক উ র খৃ
টান আেছন যারা ধমীয় কারেন তােদর দেশর পতাকােক সালাম জানায় না । এই ধারনা
িক তু
নতু
ন নয়।
ম কা নগরীর এই পিবৎর কাবা শরীেফ ইসলােমর উৎথােনর আেগ ঐিত য গত ভােব পগান স রদােয়র লােকরা
নানা ধরেনর মিত থাপন কের রেখিছেলন। নবী মু
হা মদ স. তখনই িবপু
ল শৎরু
র সে মািখন হন যখন িতিন দাবী
তু
েলন য, কাবা শরীফ কবল হেব আ লাহর জ য । এখােন কান রকার মু
িত বা পু
তু
ল থাকেত পারেব না। কু
রাইশ
স রদােয়র মানু
েষরা তখনই মু
হা মদ স. এর িবরু
ে ব লড়াইেয় িল ত হয়। আর এর ফল রু
িতেতই ৬২২ খৃ
টাে দ
নবীেক ম কা ছেড় রােতর আধাের মিদনায় িহজরাত করেত হেয়িছেলা। কেয়ক বছর পর ম কার িবেরাধী শি তেক
পরািজত কের নবী মু
হা মদ স. ৬৩০ খৃ
টাে দ িবজয়ী বেস মু
সিলমেদরেক সােথ িনেয় িতিন ম কায় িফের আেসন।
িতিন এেসই কাবা শরীফ থেক পগানেদর থািপত সকল মু
িতেক অপসারণ কেরন। তেব কােলা পাথরিট রেখ দন।
এই স পেক হািদেসর ভা য হেলা“ যখন আ লাহর রাসু
ল স. ম কায় আগমন করেলন, তখন কাবা গৃ
েহ রচু
র মু
িত
িছেলা, তাই িতিন সখােন সােথ রেবশ করেলন না। িতিন সাহাবীগনেক হু
কু
ম িদেলন
তারা যন কাবা ঘর থেক সকল মু
িত অপসারণ কেরন। তখন কাবায় হযরত ই রাহীম
অ্যা. ইসমাইল অ্যা. এর ছিব শু
ভা পাি ছল। তােদর হােত ছিবেত তারা তীর ধনু
ক িনেয়
দাঁ
িড়েয় িছেলন। নবী মু
হা মদ স. বলেলন, ‘তারা বংস হাক ( যারা অিব বাসী) তারা
অব যই জানেত পারেবন য, ই রাহীম, ইসমাইল আ. এই ধরেনর কান তীর ধনু
ক
িনেয় দাঁ
িড়েয় থাকেতন না’। তাঁ
র পর নবী স. কাবায় রেবশ করেলন এবং বলেলন
‘আ লাহ মহান’ এবং সকল ক রেয়াজনীয় িনেদশনা িদেয় বিড়েয় আসেলন তখন িতিন
সখােন কান পাথনা করেলন না”।
ইসলােমর ইিতহাস অনু
সাের, অ যা য নবীেদর মতই হযরত মু
হা মদ স. পগানেদর মু
িতর িবরু
িধতা কের ধম রচার ও
রসার কেরেছন। কারােন একিট মজার ঘটনা বননা করা হেয়েছ। ই রাহীম অ্যা. পগানেদর মু
িত গু
েলােক উে দ য
কের বলা কািহিনিট হেলা“ িতিন মি দেরর উচুথােন উেঠ মু
িত গু
েলােক উে দ য কের বেলিছেলন, ‘ তামােদর
সামেন য খাবার গু
েলা দয়া আেছ তা তামরা খাওনা কন? তামােদর িক হেলা
তামরা একটা কথাও বলেত পারছ না ? তাঁ
র পর িতিন তােদরেক মািটেত ফেল

িদেলন, পা িদেয় লািত মারেলন। এটা দেখ আশ পাশ থেক লােকরা চু
েট আসেলন। ‘
তামরা যােদরেক পূ
জা কর তােদরেক আবার তামরাই বানাও ?…”’
সই িদন ই রাহীম অ্যা. রে নর জবাব কউ িদেত পােরন িন। পগানেদর সকেলই িনরেব দাঁ
িড়েয় িছেলন। তেব এটা
ও তা ভাববার িবষয় িছেলা, পগানেদর মু
িত যমন খাবার খায় না। তমিন ই বর ও তা িপযার খাওয়ার হু
কু
ম দন না।
িতিন ও তা বা তেব কথা বেলন না । র ন উঠেত পাের পগানেদর মু
িতর খা য রহন না করা িদেয় ই রাহীম তাঁ
র
পে ষ যু
ি ত িদেলন, ই বর স পেক কন নয়? ব তু
বািদ সমােলাচনা এখান থেকই শু
রু
হয়। িক তু
এর পর িক ?
ই রাহীম এই ব ত য তােল ধের রমান করেত চাইেলন কান দবতার অি থৎব বা মু
িতর কাযকািরতা নই। িক তু
িতিন কন তাঁ
র িনেজর িব বাস িনেয় কথা বলেলন না ? কারণ িতিন কান ব তু
বািদ সমােলাচনার আ রয় নন িন।
আমরা এই রূ
প ঘটনা হযরত হু
দ অ্যা. এর জীবেন ও আমরা দখেত পাব“ হ আমার জনগণ তামরা কন িনেজেদর বানােনা পাথেরর তরী মু
িতর পূ
জা করছ ?
এই গু
েলা তামােদরেক কান উপকারই করেত পারেব না বা তামােদর কাছ থেক ও
িকছু
িনেত পারেব না। তামরা তা বু
ি বমান জািত, তেব কন বাকারমত কাজ করছ?
তামােদর রভু
একজনই, িতিন একক একমাৎর তাঁ
র ই এবাদত কর”।
পৃ
থীবীেত মু
িত কবল পাথেরর বা মািটর তরী নয়। তা আমােদর িচ তা চতনায় ও িবরাজ কের। পাথেরর তরী বা
মািটর তরী মু
িতেক যত সহেজ নাশ করা স ভব িচ তার জগেতর মু
িতেক িবনাশ করা তত সহজ নয়। একিট ইমারত
িনমােনর জ য দরকার হয় ইট ও িসেমে টর তমিন একিট সামািজক মু
িত গেড় উেঠ একিট িবেশষ ধরেনর পার পিরক
স পেকর িভিৎতেত।সমােজর ভতের মু
িতর িবকাশ সখান থেকই। সমাজ তাঁ
েক সবা কের।
কাল মা স বেলেছন, একিট পিবৎর পিরবার আর িকছু
ই নয়, ইহা একিট পািথব পিরবার। ই বর একজন র টা, একজন
ফাদার িহসােব িবে বর পিরচালেকর িহসােব য ধারনা গেড় উেঠেছ তা একা তই সামািজক কাঠােমার রিতরূ
প। মানু
েষর
সােথ িব ব যব থার স পেকর একিট রিতিব ভ। এমনিক ই বেরর ধারনা মানু
ষ বিনমান কেরেছ, অেনেক তা আেজা
বু
েঝ উঠেত পােরিন। মানু
ষ িনেজই খয়ােল রচু
র মু
িত িনমান কেরেছ, সামািজক কারেন ই তাঁ
র দরকার ও পেড়েছ ।
সিৎযকার অেথই রাথনার জ য, ষমতা িঠিকেয় রাখার জ য তা করা হেয়েছ । পাথর আর মািটর তরী মু
িতর চেয় তা
িক তু
কম নয় । বশীর ভাগ ধম ই মু
িত আি রত। কবল ইসলাম ই ব তু
গত ভােব এই কাজ করা থেক িবরত
থেকেছ। ইসলাম যিদ ও বা তু
গত মু
িত থেক দূ
ের থেকেছ। পগানেদর িবরু
িধতা কেরেছ। িক তু
তারা ও িনজ ব
িচ তা ভাবনােক যথা যথ ভােব এিগেয় আনেত পােরিন। বা তব স মত িবে লষেণ িকছু
টা প চাত পদতা তা আেছই ।

অিত রীয়তায় িব বাস, কবর পূ
জা, পীর পূ
জা গু
রু
বাদ থেক িক তারা ও মু
ি ত পেয়েছন? তােদর কমকা ড দখেল
মাে সর “আৎম িবি ছ নতােবােধর কথা সামেন চেল আেস”।
“ ধমহীন য সকল লােকরা িব ছ নতায় ভােগন তারা ও এমন একিট আলাদা রা য গেড়
তু
েলন যখােন রচু
র বিবরু
ধী আচরেনর সা ষাৎ মেল। তারা বু
ি ব বৃ
িৎতক চচা কের ও
িনেজেদর আচরিনক কান পিরবতন আনেত পােরন না। তারা ই আবার পািথব পিরবােরর
ভতর পিবৎরতার স বান কেরন। তােদর আেলাচনায় তৎব থাকেল ও যভািরক জীবেন
এর রভাব খু
ব ই কম”।
যিদও ধমীয় জগতটাই গেড় উেঠেছ এক ধরেনর িবি ছ নতা বাধ থেক, িবি ছ নতা বাধ কািটেয় উঠার মা যেম ধমীয়
আেবশ থেকও হয়ত মানু
ষ বিড়েয় আসেব। তােত সামািজক ঞােনর উতকষতা, ব ঞািনক ঞােনর িবকাশ, ধমীয়
ও অিত রীয় দৃ
ি ট ভ গীর স রসারন ইিতবাচক ভু
িমকা রাখেত পাের। মা সবাদ আমােদরেক ধম সহ নানা আদেশর
সার ব তু
র রিত দৃ
ি ট আকষন কের। সকল িকছু
র িভিৎত ভু
িম হেলা আমােদর সমাজ যব থা তা রিত সিবেশষ
গু
রু
ৎবােরাপ কের থােক। আমােদরেক িশ ষা দয় “ঐিতহািসক ব তু
বাদ”। সমেয়র িববতেন ইসলােমর উৎথান ঘেটেছ।
খৃ
টান ও ইয়াহু
িদ আদেশরিবলু
প না হেলও তা অেনকাংেশ সংকু
িচত হেয় পেড়েছ। যিদও এক কােল খৃ
টান ধম রামান
সয়া রাে যর অিফিসয়াল আদশ িছল। সা রাে যর পতেনর পর তা আর আেগর অব থােন িঠেক থাকেত পােরিন। ৬০০
খৃ
টাে দ ইসলােমর উৎথান ঘেট,তখন ও আরবেদর রভাব শালী রিতেবশী িহসােব তা িঠেক িছেলা। রামান স রাটরা
তা িবেশষ কের পু
ব রােমর বাইেজ টাইন শাসকগন খৃ
টান ধমেক রা র ধম িহসােব যবহার করত। আরবেদর
রিতেবশী িহসােব আেরা একিট

ষমতাধর সা রা য িছেলা যার নাম পার য সা রা য। যােদর ধম িছেলা

জু
রাি রয়ানবাদ। আরবেদর সই রিতেবশীরা িনেজেদর ধমেক সা রা যবাদী ঐে যর মা যম িহসােব যবহার
করেতন। তােদর চ ষু
েশাল িছল আরবরা। তােদর দৃ
ি ট িছল ইসলােমর ধারক ওমাইয়া খিলফােদর কম কাে ডর রিত।
ইসলাম তাঁ
র সু
চনা ল ন থেকই মানিবক ও মানু
েষর রাজৈনিতক জীবেনর রিত অিধকতর গু
রু
ৎব আেরাপ কেরিছেলা।
ইহা অ যা য ধেমর মত জািতেভদ রথা বা মানু
েষ মানু
েষ বষ যেক অ বীকার কের।তা অব য ইয়াহু
িদ, খৃ
টান ও বৗ ব
ধেম ও এই রূ
প ব ত য রদান কেরেছ। সিৎযকার অেথ রিতিট ধমই তােদর সামািজক বাি বকতার উপর িভিৎতকের
গেড় উেঠেছ। আর তােদর মূ
ল লড়াইটাই িছেলা ষমতা কাঠােমােত িনেজেদর অব থানেক শি ত শালী করা। তেব,
আমােদরেক ধম ও অ যা য রেহিলকােক বু
ঝেত হেব। তেব , ইিত মে যই িব ঞান ব তু
বািদ সামািজক যা যার নানা
কৗশল আিব কার কের ফেলেছ। যা বারা আমরা সমােজর নানা অসংগিতেক িনরু
পন করেত পাির।
বতমান সমেয় ঞান িব ঞান ও িনউেরা িব ঞােনআমােদরেক ঞানজগেতর গভীর িবষয় বু
ঝেত সহায়তাকের থােক।
তা আমােদরেক বেল মানু
ষ িকভােব শেখ,তারা িকভােব িনেজেদরেক উ নত কের, তারা কমন কেরিনেজেদর ভূ
ল গু
েলা

শু
ধের নয় ইৎযািদ। ইহা কানেভৗিতক িবষয় নয় । এটা এমন কান কথা বেল না যাবা তব স মত নয়। িচযু
ে রিনক
রাগীরা যমন বেল তারাএমন িকছু
শ দ শানেত পান যা অ যরা পায় না। এখনআমরা এর ও যা যা জািন। যমন
বলা হয় য, নবীিজরকােছ যখন অিহ আসত তখন নািক িতিন এমন এক হালেতচেল যেতন যা দখেল মেন হেব তাঁ
েক
রীগী রাগআ রমণ কেরেছ। এমন িক যাথিলক চােচর পাি রেদর অেনেকর মােঝ এরূ
প দখা যায়। এখন তারা
মানিসক রাগ িবেশষে ঞর কােছ িগেয় িচিকৎসা কিরেয় আেসন। রূ
পা তর শীল ঞান জগেতর অেনেকই এখন মেন
কেরন ঞান িব ঞান ও িনঊেরালিজ যাল িবষয় আশয় অেনকটা ই গভীর িচ তা ও গেবষনার িবষয়। উদাহরম িহসােব
আমরা এখােন ইমানু
েয়ল কাে টর কথা বলেত পাির। িতিন মেন করেতন য আমােদর মেনাজগত আমােদর িনজ ব
অিভ ঞতার ই ফল। নানা ঘটনার সমাহার আমােদর জীবন। আমােদর মন ও

রইন এক িবেশষ রি রয়ায় ঞান

আহরন কের থােক। কা ট এটােক ইি টউশন বা “অনু
ভু
িত” বেলেছন। তাঁ
র মেত, “ এটা একিট অিত রীয় ধরেনর
িবষয়”। তাঁ
র গিত ধারা িনধািরত হয় কারণ ও এর ফলাফেলর উপর। আমরা আেরা দখেত পাই য একিট পিরি থিত
এেস আেরকটা পিরি থিতেক বদল কের দয়। একিট ব তু
আেরকিট ব তু
েক পাে ট ফেল। এই বা তব জগেতর
পির ষা িনির ষা ই আমােদর ঞান জগতেক এিগেয় নয়। িবষয় িট একিট রমধারা মেন চেল। রাতা রািত কান
িকছু
ই জানা বা বু
ঝা যায় না। তাই কান পিরবতন ও তাৎ ষিণক ভােব সংঘিটত হয় না । তাঁ
র জ য একিট িনিদ ট সময়
অেপ ষা করেতই হয়।
আধু
িনক দু
িনয়ার মানু
েষর কােছ এখন মন ও মনেনর কাজ এবং এর পিরিধ পির কার। এমনিক আমরা যতই যু
ি ত দই
না কন মু
িত পূ
জা বা ধেমর অনু
শীলন সমােজ থাকেবই । তাঁ
েক এেকবাের িবনাশ করা সহজ কাজ নয়। তাই কাল মা স
বেলেছন, “ দাশিনক গন কবল নানা ভােব জগেতর যা যাই কের গেছন, গু
রু
ৎবপূ
ণ হেলা তাঁ
েক পিতবতন করা”।
সকল রকার কু
সং কার বা রেহিলেকর অবসান ঘটােত হেল – রথেমই দরকার হেলা আমােদর সমাজ যব থার
আমূ
ল পিরবতন সাধন করা। তাঁ
র জ য দরকার হেলা একিট অ রসর িব ঞােনর। আেলািকত সা যবােদর। সমাজ থেক
সকল রকার বষ য িবদূ
িরত না করেল সামািজক অ বৎব ঘু
চেবনা। অবসান হেব না কান রেহিলকার। সৎয চচা
করার মােঝ কান ল জা নই। নই কান অপমান। আেলািকত সা যবাদ মানু
ষেক অ বকােরর জগত থেক আেলার
পেথ িনেয় আসেব। একিট সিৎযকার িব লেবর মা যেমই আমরা আেলািকত সা যবােদ উপিনত হেত পাির।

সমতা ও িব ব ঐ য
“ যখােন সা রা যবািদেদর বেদৗলেত ধিনেদেশর কিতপয় কমজীবীরা সহজ ও সু
খী
জীবনযাপন কেরেছ, তারা এই অব থার পিরবতেনর জ য িব লবেক র রয় িদেব না।
বরং এর উে টাটাই করেব। তারা তােদর পশাগত আিভজাৎযেক বিলদান কের কান
দেল বা সং রােম অংশ রহন করেব না। এছাড়া তােদর বারা রেলতািরেয়েতর
একনায়কৎম কােয়ম করা, িবেশষ কের পি চম ইউেরােপ তা মােটই স ভব নয়।” – ভ.
ই. লিনন।
“আমরা যিদ সম র িব বটােক সামেন রািখ, তেব উৎতর আেমিরকা ও পি চম
ইউেরাপেক বলেত হেব িবে বর শহর। আর এিশয়া, আি রকা ও লািতন আেমিরকােক
বলেত হেব দু
িনয়ার গাঁ
ও গরাম। ি বতীয় িব বযু
ে বর পর থেকই উৎতর আেমিরকা ও
পি চম ইউেরােপর মত পু
িজবাদী দশ গু
ঁ
েলােত রেলতািরেয়েতর আে দালন সংগাম

িপিছেয় পেড়। তেব সই সময় থেকই এিশয়া, আি রকা এবং লািতন অ্যােমিরকায়
সমাজতাি ৎরক আে দালেনর সু
বাতাস বইিছল । এক অেথ পিরবতেনর হাওয়ায়
দালািয়ত পৃ
থীিবেত তা িছেলা রাম িদেয় শহর গড়াও করার মত আে দালন। চু
ড়া ত
িবে লষেণ বলেত হয় য, এিশয়া, আি রকা ও লািতন আেমিরকান জনগন যারা দু
িনয়ার
জনসং যার িসংহ ভাগ তাঁ
রাই রেলতািরেয়েতর সং রামেক এিগেয় িনি ছল।” -িলন
িবয়াও।
মহান মাওেসতু
ংেয়র সম র রচনার মে য িব যাত ৮
িট শ দ হেলা “আমােদর শৎরুক? ” আর
“আমােদর ব বু
ই বা ক ?” মা সবাদ হল একিট
িব লবী িব ঞান। মা সবাদী িব ঞােনর রধান
কাজই হাল সা যবােদ পদাপন করা। সা যবাদ
আর িকছু
ই নয়, তা হেলা িনিপড়েনর পিরসমাি ত ও
মানু
েষর সামি রক মু
ি ত। মাওেসতু
ং এর মেত এই
ষেৎর ক আমােদর শৎরু
আর ক আমােদর ব বু
তা খু
বই গু
রু
ৎবপু
ন র ন। যিদ কান সংগঠন এই
রে নর যথাযত উৎতর িদেত না পাের, তেব তােদর
সকল কম যথ হেয় যােব। যিদ

রিন িবে লষেণ

ভু
ল কেরন তেব, িব লব করেল ও তােদর সা যবাদ
কখনও সফল হেব না । সামািজক িব লব ল যহীন
হেত পােরনা। যিদ ব তু
গত িবে লষণ ছাড়া কান িব লব করা হয়, তেব তা হেব একা তই ক পনা িবলাশ। কবল মাৎর
বা তব িভিৎতর উপর ভর কের, সিঠক ভােব রিন িবে লষণ কের, িব লব করেল, তেবই সামািজক পিরবতেনর ভতর
িদেয় রেলতািরেয়ত

রিনেক ষমতায় আেরাহন করােনা যেত পাের, স ভব হেত পাের সমাজতাি ৎরক যব থার

িবিনমােনর এবং তা থেক সা যবােদ পদাপন করার। তাই আমােদরেক এটা বু
ঝেত হেব কারা সা রা যবািদেদর প ষ
িনেব আর কারা সমাজতাি ৎরক িব লেবর প ষ িনেবন। এটা জানা ও খু
ব জরু
ির য, সমাজতাি ৎরক যব থায় কারা
উপকৃ
ত হেবন আরা কারা হেবন না ? রকৃ
ত িবচাের ও িবে লষেণ রিতিট মানু
ষ সমাজতে ৎরর আওতায় উপকৃ
ত হেব।
চু
ড়া তভােব সা যবােদর অিধেন রেৎযেকর িজবন হেব পিরপু
ন ও বা য স মত , এমনিক রিতি রয়াশীলরা ও
উপকৃ
ত হেবন। পু
িজবােদর কারেন আজ আমােদর পিরেবশ যভােব ধবংস সাধন করা হে ছ তা ব ব করা হেব। যা
ঁ
আমােদর পু
েরা মানব জািতেক র ষার জ য একা ত রেয়াজন। অদু
র ভিব যেতই রনী রায় িবলু
ি ত বা স পু
ন িবলু
িত
ঘটেব। তখন সকেলই সা যবাদ বারা উপকৃ
ত হেবন। এমনিক সা যবােদর মা যেম িচর থািয়ভােব মানু
ষ উপকৃ
ত হেব,

কউ আর ষিতই র থ হেবন না। সমাজতে ৎরর আওতায় স পদ ও ষমতার পু
নব ঠন করা হেব। বা তবতা হেলা
পৃ
থীিবেত এই দু
ই িজিনষ িনিদ ট ও িসমীত। তা কান ভােবই সীমািহন নয়। এটা বভািবক িবষয় হওয়া উিচৎ য তা
বিশ মানু
েষর জ য বিশ, আর কম মানু
েষর জ য কম থাকেব। িক তু
বা তবতা হেলা এর িবপরীত। আর তাই দু
িনয়া
জােড় গিরব মানু
েষর সং যা অেনক বশী। সই জ যই দু
িনয়ায় চলেছ রনী ব ব ও সং রাম। তার জ যই বতমােন য
ভােব সমােজ

রিন বষ য িব যমান আমরা তার পু
নিব যশ করেত চাই। আমরা রেলতািরেয়ত বেলই কবল

বু
েজায়ােদর রিত এই আহবান করিছনা, বরং এটা হল ব ঞািনক সমাজ িবে লষেনর অনু
িস বা ত। আমরা বতমান
সমাজেক পালটাবই । তা খু
ব বিশ দু
ের নয়, অদু
র ভিব যেতই। রথম িব ব এবং তৃ
তীয় িবে বর মােঝ য িবশাল ফারাক
তা আজ কম বিশ সবাই জােনন। সা রা যবাদ- পু
িজবাদী যব থা আজ কিতপয় মানু
ঁ
েষর িনকট ষমতা ও স পদ
পু
ি জভু
ত কেরেছ । ষমতা ও স পদ যন কবল মাৎর কিতপয় দেশর িকছু
মানু
েষর কােছই পু
ি জভু
ত হয় তার
সকল রকার যব থাই তারা কের রেখেছ। ফেল ব প সং যক দশ উপকৃ
ত হেব আর বিশর ভাগ দশ তার মূ
য
পিরেশাধ করেব। আমরা যিদ সাদা চােখ ও পৃ
িথিবর িদেক থাকাই, তেব দখেত পাব কারা স পদশািল আরা আর কারা
স পদহীন। মাট কথা হল আয় রাজগােরর িবষয় িট স পেদর মািলকানার সােথ স পৃ
ত। বতমােন দু
িনয়াময় স পেদর
ব ঠেনর পাথ য আমােদর সামেন প ট । এটা এখন আর গাপন নয় য, স পদ ও ষমতা পর পেরর সােথ স পৃ
ত।
স পদ যখােন পু
ি জভু
ত, ষমতা ও সখােন পু
ি জভু
ত। সামািজকভােব স পদশালীরাই ষমতাশালী, স পদহীনরাই
ষমতহীন । িব ব যিপ থাকােল আমরা দখেত পাব য, রথম িবে বর রিমেকরা আয় ব ঠেন যমন এিগেয় আেছ,
তমিন তারা তােদর সই িব ব যব থািট িঠিকেয় রাখার জ য ও তৎপর রেয়েছ।একটু
িচ তাভাবনা করেলই িবষয়িট
পির কার হেব য, যিদ সকেলর রাজগােরর পিরমান সমান হয়, তেব পৃ
িথবীর িচৎরটা কমন দাঁ
ড়ােব। তেব
সমাজতে ৎরর আওতায় ও আয় রাজগার সমান হেব না। তেব সমাজতে ৎরর সমাজ যব থায় রিতিট িবষয় হেব
অেনক ব ছ ও সু
িনয়িনয়ি ৎরত ; ইহা কবল মাৎর আয় রাজগােরর উপর িনভশীল নয়। এটা আমােদর কােছ আজ
পির কার য, সা রা যবাদ বারা কারা উপকৃ
ত হে ছ আরা কারা হে ছ না। মািকন যু
তরাে রর একজন ম যম রনীর
রিমক মাটােমািট বছের রাজগার কের রায় ১৯,৪০০ ডলার। তােদর আয় বলেত কবল মাৎর মজু
রী ও বতন নয়
বরং তার সােথ যু
ত হয় অবসর কািলন ভাতা, ক যান তহিবল, রিতব বী ভাতা, িশশু
ভাতা, ও িনয়িমত যাতায়াত
ভাতা সহ নানা সু
েযাগ সু
িবধা সমূ
হ । একজন রকৃ
ত মািকন নাগিরক যােদর বয়স ২৫ বছর, তারা বভািবক ভােবই
বছের ৩২,০০০ ডলার আয় কের থােক। এবং সাধারন ভােবই তারা রিত ঘ টায় কমপে ষ ৭.২৫ ডলার আয় কের
থােক। বিশর ভাগ িনবি বত কিমরা রিত ঘ টায় ১০ ডলার আয় কের। যারা সাব ষিনক ভােব কান অিফেস কাজ কের
তারা কম পে ষ বছের ১৫০০০ ডলার রাজগার সহ আেরা নানা রকার সু
িবধা অজন কেরন। প ষা তের, িব ব
রিমকেদর আয় এর অেনক কম। যমন, ম যম রনীর একজন রিমক বছের আয় কেরন মাৎর ৮৫০ ডলার । তৃ
তীয়
িবে বর বিশর ভাগ রিমক িদেন ৩ ডলার ও আয় করেত পােরন না। তৃ
তীয় িবে বর বিশর ভাগ মানু
ষ কান রকেম
িঠেক আেছন। তা হেল িব ব যব থা ও অথনীিতেত িকভােব সমতা আসেব ? দু
িনয়ার সকল মানু
েষর আয় সমান করেল
িবষয় িট কমন দাঁ
ড়ায় ? যখােন রিতিট মানু
ষ সামািজক উৎপাদেনর সম ভািগদার হেব? যিদ ৬.৭ িবিলয়ন মানু
েষর

মােঝ সমভােব ব ঠন করা হয় তেব মাথা িপছু
আয় হেব ৮,০০০ ডলার । এই ব ঠন যব থায় মািকন মু
লু
েকর একজন
রিমক ও পােবন বছের মাৎর ৮,০০০ ডলার। যিদ এই সমতার নীিত বা তবায়ন করা হয় তেব আেমিরকার একজন
সাধারন রিমক ও তার বতমান আেয়র অেধক হারােবন। তার সােথ আেরা হারােবন চলমান যব থায় রা ত সরকাির
সু
েযাগ সু
িবধা সমূ
হ । যমন, সামািজক িনরাপৎতা মূ
লক নানা সু
িবধা সমূ
হ।বতমােন শাষক দশ গু
েলার মােঝ রথম
িবে বর দশ সমু
হ তৃ
তীয় িবে বর দশ গু
েলােক শাষেণর ম যেম িনেজেদর আেখর গািছেয় িনে ছন। রকৃ
ত সৎয হেলা
তৃ
তীয় িবেশের মানু
ষেক সু
সম পযােয় িনেত হেল তােদরেক একটু
অিতির ত সু
িবধা িদেত হেব । অ যভােব বলেল
বলেত হয় য, মািকন মু
লু
েকর লাকেদরেক কান কান

ষেৎর তােদর রা ত সু
িবধািদ িকছু
টা িসমীত কের িদেত

হেব। আর তা সরবরাহ করেত হেব তৃ
তীয় িবে বর মানু
ষ ক।
িকছু
ক পনাবািদ মানু
ষ আেছন যারা এর িবেরািধতা কেরন । তারা বেলন য, রথম িবে বর মানু
েষর রাি তেত কান
হর ফর হেব না । অক পিনয় উৎপাদেনর মা যেম সবাইেক সমান ভােবই ব টন করা স ভব হেব । মু
লতঃ এটা স ভব
নয়। কারণ, রথমত, চলমান যব থায় মাৎর ২০% মানু
ষ য পিরমান স পদ ভাগ কেরন তা যখন আেরা ৮০%
মানু
েষর মােঝ িবতরেণর যব থা করা হেব তােদর ভােগ কম পরেব এটা বাভািবক যাপার। ি বিতয়ত, রথম িবে বর
মানু
েষর ভাগ ও িজবনযাৎরা মােটই পিরেবশ বা বব নয়, বরং তা আমােদর পিরেবশ ও রিতবশেক রিতিনয়ত ধবংস
করেছ । রথম িব ববাদ আমােদর পৃ
িথিব ও ভিব যতেক িবনাশ করেছ। আমােদর অিভ ঞতা বেল য, রথম িবে বর
মানু
েষরা িব ব সামািজক উৎপাদেনর ভাগ িহসােব তারা অেনক অেনক বশী িনেয় িনে ছন। তাই, সমাজতে ৎরর
আওতায় তারা সমব ঠন িনি চত করার

ষেৎর তােদর কান রকার আ রহ ও নই।সমাজতে ৎরর রধান ল যই হেলা

সু
সম ব ঠন যব থা বা রায় সমতা িনি চত করা। তেব, সমাজতে ৎরর কাজ কবল মাৎর মানু
েষর আয় সমতা িবধান
করা নয়। বরং রকৃ
ত সমাজতে ৎরর ল য হল যি তগত স পেদর মািলকানা কিমেয় এেন তা সামািজক মািলকানায়
রূ
পা তিরত করা । সমাজতে ৎরর আেরা একিট বড় কাজ হল সকল স পেদর সমাহার ঘটােনা ও পিরকি পত যবহার
িনি চত করা । সমাজতে ৎরর মু
ল উে দ য হল সমােজর আমু
ল পিরবতন ঘিটেয় সা যবােদর রিত থাপন করা এবং
সামািজক িনিপড়েনর অবসান ঘটােনা। তেব, এটা সৎয য মানু
ষ সাধারন ঞােনই বু
ঝেত পােরন য সু
সম ব ঠন করেল
িকছু
মানু
ষেক তােদর স পেদর িকছু
অংশ হারােতই হেব। অসম ব ঠন যব থায় ও কহ হারায়, আর কহ িবজয়ী হেয়
লাভবান হয়। রথম িবে বর মানু
ষেক অব যই িব ব সমব ঠন যব থায় তােদর িকছু
আয় ও স পদ হারােত হেব। রকৃ
ত
সমাজতে ৎরর আওতায় শু
ধু
মাৎর যাি তগত স পেদর মািলকানার িবনাশ ঘটেবনা বরং বু
েজায়ােদর অ যা য অিধকারেক
ও হরন করা হেব। সহজ কের বলেল, বলেত হয় রথম িব ব তােদর স পদ হারােব, রচিলত িজবনমােনর অেনকটাই
িন নগামী হেব।সমাজতে ৎরর মু
ল ব ত যই হেলা সামািজক সমতা িনি চত করা।

রিন িভিৎতক সমাজ গেড় উেঠ

অসমতা ও অসাে যর উপর িভিৎত কের। ষমতার অসমতা ও স পেদর অসমতা হাল

রিন িভিৎতক সমােজর

উপাদান। আমরা যখন অসমতার সমােলাচনা কির তখন আমরা সা রা যবােদর ও িবেরািধতা কির। িব ব যব থার
যখেন কিতপয় দশ অ যা য দেশর স পদ লু
ঠন কের িনেজেদরেক ষমতা ও স পেদর মািলক বািনেয়েছ , িনেজেদর

ষমতা অ যেদর উপর খটােনার চ টা করেছ, সখােন সমাজতে ৎরর কাজ হাল িবে বর দশ গু
েলার সু
ষমতা িনি চত
করা। মহান লিনন যমনিট বেলিছেলন, রিতিট জািতর তার আৎম িনয় ৎরেনর অিধকার অ তবিতকািলন সমেয়র জ য
হেল ও িনি চত করা চাই, এবং অ য য জািতর সােথ সমতা িবধােন উে যাগী হওয়া রেয়াজন। সৗিভেয়ত ইউিনয়েনর
পতেনর পর ইহা িনেজই সা রা যবাদী চিরৎর ধারন কের, তখন লিনেনর লাল পতাকা মাওবাদীরা উেধতু
েল ধরেত
এিগেয় আেসন। মাওবাদীরা ও সা রা যবাদ, সংেশাধনবাদ, সামািজক সা রা যবাদ, জাৎযাভীমানবাদ , সকল রকার
অসমতা ও িনয় ৎরনবােদর কেঠার সমােলাচক ও িবেরািধতা কাির। মহান মাওেসতু
ং দু
িনয়া থেক পু
রাতন ভাবনা ও
সামািজক রীিতনীিত ধবংস কের তার থেল নতু
ন আইন কানু
ন রত থাপন করেত এক মহা পিরক পনা কেরিছেলন।
এই উে যাগ ও মহাপিরক পনা কই চন বাধা ও িলন িবয়াও মাওবাদ বেল অিভিহত কেরন। এই মাওবাদই হেলা
মা সবােদর আর এক নতু
ন তর। চন বাধার মেত, উপিনেবিশক ও নয়া উপিনেবিশক সকল দেশর জ য মাওবাদ
হেলা একিট সাবজিনন মতবাদ। িলন িবয়াও বলেতন, সা রা যবােদর অবসান ও তার িবলু
ি ত সাধনই হাল মাওবাদ।
িলন িবয়াও এর মেত, মাওবাদ হেলা দির রেদেশর রা রসর জনগেনর জনযু
ব। যা পিরচািলত হেব দির র দশ থেক
ধিনক দেশর রিত। মাও আমােদর িচ তাভাবনােক আেনক দূ
র এিগেয় িদেয়েছন, আর তার পথ ধেরই উৎথান হয়েছ
িলিডং লাইট কিমউিনজেমর । িলিডং লাইট রথেমই য কাজটা করেত চায় তা হেলা, রথম িব ববােদর িবনাশ। ইহা
িব ব জনযু
ব ও সামাজতে ৎরর চলমান দাষ ৎরু
িট গু
েলার অপসারন করেত চায়। িব বময় একিট সমাজতাি ৎরক ব ঠন
যব থা রিত থাপেনর মা যেম চলমান স পদ ও ষমতার অসমতা দু
িরভু
ত কের রচিলত যব থার অপেনাদন করেত
ব বপিরকর। দু
বল পিরক পনা,ও ৎরু
িট িব যু
িতর কারেন সমাজতে ৎরর রি রয়ািট যথাযথ ভােব কাজ না ও করেত
পাের। অসমতা ও সা রা যবােদর আওতায় সমাজত ৎর মানু
েষর জ য অিধকতর ভয়াবহ হেত পাের। এই অব থায় যিদ
অসমতা মেন নয়া হয় তেব রথম িব বেকই তা সমথন যাগােব। সমাজতে ৎরর মু
ল ব ত যই হাল সমতা। রকৃ
ত
কিমউিন টরা রথম িব ববােদর অবসান চায়।সমাজতে ৎরর দু
িনয়ায় রথম িব ববােদর অি থৎব থাকেত পােরনা। এমন
িক এখন ও যারা রথম িবে বর তলানীেত আেছ তােদরেকও পিরবতেনর ধারায় আসেত হেব। সমাজতে ৎরর ফলাফল
িক হেব তা রথম িব ববািদরা জােনন, তাই তারা তৃ
তীয় িবে বর মেহনিত মানু
েষর সােথ একাৎম হেত রািজ নয়, বরং
তােদর

দশীয় বু
েজায়ােদর সংেগ থাকেতই পছ দ কের।

রথম িবে বর

রিমকরা সামাজতে ৎরর পিরবেত

সা রা যবাদেক সমথন করেছ। তারা দু
িনয়ার সং যাগির ট রিমকেদর সােথ একাতাব ব হেত রািজ নয় । রথম িবে বর
রিমকেদরেক সা রা যবােদর অংশ বলার এটা ও হাল একিট কারণ। রথম িবে বর রিমকেদর মােঝ তারা িব লেবর
জ য কান সামািজক িভিৎত ও গেড় তু
লেছনা - কননা যেহতু
তারা িনেজরাই রেলতািরেয়ত নয়। তারা যমন শািষত
রনী নয় ; তাই তারা িব লবী

রনী ও নয়। রথম িবে বর একজন রিমক সাধারনত য পিরমান পু
িজ সহ সু
ঁ
েযাগ

সু
িবধা পেয় থােক, তৃ
তীয় িবে বর একজন পু
িজপিত ও সই রূ
প সু
েযাগ সু
িবধা পায় না। মা স িব লবেক দাির রতার
সােথ স পকযু
ত কেরেছন। উদাহরন- “ রেলতািরেয়ত
সই

রনীর শৃ
ংখল ছাড়া হারাবার আর িকছুনই”। এটা হাল

রনী যারা শািষত, িনিপিড়ত, ও মানেবতর জীবনযাপন কেরন। এটা হাল সই

িনেজেদর কািয়ক রম িবি র কের বঁ
েচ থােকন। রেলতািরেয়ত

রনী যারা কবল মাৎর

রনী বঁ
েচ থােক পু
িজবােদর দয়ায়। মাে সর বননা
ঁ

অনু
সাের রথম িবে ব রেলতািরেয়ত পাওয়া বশ দু
কর। তেব সই বননা অনু
সাের তৃ
তীয় িবে বর সব রিমকেদরেকই
গ য করা যায়। মহান মাে সর বননা সাবজিনন, ইহা িবতেকর উেধব। দু
একটা য িবে রাহ হয় ; তা হয় মু
লত
পিরচালনা গত ৎরু
িটর কারেন। রথম িবে ব আজ য সামািজক শাি ত িবরাজ করেছ তার মু
ল কারণ ও হাল তােদর
উ নত িজবনমান। িবগত শতাি দেত আমরা তৃ
তীয় িবে বর দেশ দেশ নানা রকার িবে রাহ িব লব দেখিছ, িক তু
রথম িবে ব একিট ও এরূ
প ঘটনা আমরা দখেত পাবনা – তা িক তুকান রহ য নয়, ইহা রথম িবে বর
আথ-সামািজক অব থার মােঝই িনিহত। এভােবই আমরা মহান মাওেসতু
ং এর রথম রে নর উৎতর খাঁ
েজ
পাব।সংেশাধনবাদ খু
বই শি তশালী একিট িবষয়। কান সনাবািহনী সৗিভেয়ত উইিনয়ন বা চীনেক পরািজত করেত
পােরিন। এখন সই দুদেশই পু
িজবাদ পু
ঁ
নঃ থািপত হয়েছ। সখােন সমাজত ৎরেক িবদায় কের -পু
িজবাদ আবার
ঁ
জায়গা কের িনেয়েছ। িচিন িমি রত িবষ খু
বই িবপদজনক , মাও এ যাপার হু
িশয়ার কেরিছেলন। সংেশাধনবাদ িবষেয়
হু
িশয়ারী উ চারন কেরিছেলন মহান মা স, লিনন এবং আর ও অেনেক। তাঁ
রা সংেশাধনবাদ ও জাৎযাভীমানবাদ িবষয়
গু
েলার সমােলাচনা কের ি বতীয় আ তজািতেক সতক কেরিছেলন। ি বতীয় আ তজািতেক সংেশাধনবােদর পে ষর
লােকরা সা রা যবাদী যু
ে বর পে ষ ভাট িদেয়িছেলা - কন না তাঁ
রা তখন িনজ িনজ দেশর রমজীবী মানু
েষর জ য
কাজ করিছেলন। রাে সর সা যাল ডেমাে রটরা

রা স সা রা যবােদর পে ষ ভাট িদেয়িছেলা। জামান সা যাল

ডেমাে রটরা জামান সা রা যবােদর পে ষ ভাট িদেয়িছেলা। প ষা তের, লিনন িব ব রেলতািরেয়েতর প ষ
িনেয়িছেলন। মহান লিনন তাঁ
র িনজ দেশর পরাজেয়র পে ষ দাঁ
িড়েয় িছেলন যন সা রা যবাদী যু
ে বর পিরসমাি ত
ঘেট। রথম িবে বর তথাকিতত সমাজত ৎরীরা সই সমেয়ই সামািজক সা রা যবাদ ও সামািজক যািসবােদর পে ষ
অব থান িনেয়িছেলন আর লিনন সই সংেশাধনবােদর কেঠার সমােলাচনা কেরিছেলন। সংেশাধনবােদর সমথকরা
সিদন সমাজতে ৎরর নােমই সা রা যবােদর প ষ িনেয়িছল। আজেকর রথম িব ববািদরা ও তাই করেছ। রথম
িব ববািদরা তােদর স পদ আেরা আেরা বাড়ােত চায়। যিদ ও তাঁ
রা বতমান দু
িনয়ার তৃ
তীয় িবে বর মানু
েষর তু
লনায়
তােদর যায় সংগত ভােগর চেয় অেনক বশী স পদ তাঁ
রাই ভাগ করেছ। প ষা তের, িলিডং লাইট কিমউিন টরা
দু
িনয়ার সং যাগির ট মানু
ষ যারা রকৃ
ত পে ষ শািষত ও িনিপড়ত তােদর পে ষ কাজ করেছ। িলিডং লাইট
কিমউিনজম িব বেক তাঁ
র সিঠক আংগীেকই িবে লষেনর

চ টা করেছ। যা বা তব তাই তু
েল ধরেছ।

িব ব রেলতািরেয়েতর লড়াই সং রােম সামেনর কাতাের আমরা দাঁ
িড়েয় আিছ। িলিডং লাইট সামেন এিগেয় যাওয়ার
জ য আেলার মশাল ধের আেছ।
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রািশয়ায় সমাজতাি ৎরক িব লব ও অজন..
এটাই িছল রথম মহান িব লবী ঢউ, যা সৗিভেয়ত রািশয়ায় আে দালন সং রােমর ভতর িদেয় সমাজত ৎর কােয়েমর
মা যেম সা যবােদ পৗঁ
ছার চ টা করা হেয়িছল । মহান নতা লিনেনর নতৃ
েৎব বলেশিভকগন অ যা য সামািজক
শি তর সহায়তায় দু
িনীিত পরায়ন জার

বরাচারী সরকারেক দেশর নতৃ
ৎব থেক িবতািড়ত কেরিছল । এর পর তারা

িবতাড়ন কের সামািজক গনত ৎরী এবং সামািজক সা রা যবাদী মনেশিভকেদরেক। সৗিভেয়ত সমাজতে ৎরর জ ম
হেয়িছল ১৯১৭ সােলর লাল অে টাবের। রথম িব ব যু
ে ধর মাঝামািঝেত য পু
িজঁ
বাদী অথৈনিতক সংকট দখা
িদেয়িছল সই সময়ই এই মহান িব লব ঘেট । রিতি রয়াশীল জার সরকােরর ও মনেশিভকেদর পতেনর পর পরই
রিশয়ার পূ
বা ছেল জামান সনাবািহনী আ রমন কের বেস, যার িবরু
ে ধ রািশয়ার কিমউিন ট জনগণেক এক মরনপণ
লড়াইেয় নামেত হেয়িছল । সই রিতি রয়াশীল শি তই পু
নরায় সংঘব ব হেয় ( ১৯১৭-১৯২৩) সমাজতাি ৎরক
শাসেনর িবরু
ে ধ এক গৃ
হ যু
ে ধর সূ
চনা কের। রি রয়াশীলেদর সহায়তায় সা রা যবাদী সাদা সিনক রা দেশর একিট
অংশ দখল ও কের নয় । মহান লাল ফৗজ সাধারণ জনগেণর সহায়তায় রিতি রয়াশীলেদর হিঠেয় িদেয় দশ
পু
নরু
ধার কের। যাইেহাক, অবেশেষ বাম শৎর“রা ধবংস হেয় যায় । রথম িব ব যু
ধ, রিতি রয়াশীলেদর অপকম ও
সেবাপির গৃ
হ যু
ে ধর কারেণ রািশয়ার জনগনেক রচু
র দখল সইেত হয় । এছাড়া ও রিতি রয়াশীল র“প ও দল গু
েলা
পিরকি পত ও সেচতনভােব দেশর স পদ লু
ঠন, রাহাজািন ও ধবংসাৎমক কােজ িল ত হয়। দেশর চলমান উৎপাদন
রি রয়ােক যাহত কের। রিতি রয়াশীল চ র িব লবেক বাধা র ত করেত িগেয় সেচতনভােবই দশ ধবংেসর কােজ
উেঠ পেড় লেগিছল । বলেশিভকগন উৎতরািধকার সূ
েৎরই একিট িবধব ত রা র পেয়িছল । তারা শৎর“ দর বারা

চারপােশ থেকই ঘরািছল । দশিটেক পূ
নরায় গেড় তু
লার জ য লিনন নতু
ন অথৈনিতক নীিতমালা তরী কেরিছেলন।
যা ১৯২১ থেক ১৯২৩ সাল পয ত রািশয়ায় চালু
িছল। এটা িছল সামিয়ক সমেয়র জ য কিমউিনজম থেক িপছু
হঠা ।
এই নীিতমালায় সামিয়ক সমেয়র জ য সীমীত বাজার, ছাট পিরসের উৎপাদন যে ৎরর যি ত মািলকানা এবং এর
পাশাপািশ বৃ
হৎ কারখানা গু
েলার সামািজিক করণ রি রয়া ছলিছল । তেব, তা সম যার ও সৃ
ি ট কেরিছল । নতু
ন
ধরেণর পু
িজঁ
পিত চ র গেড় উেঠিছল । তারা একিদেক আ তজািতক বাজাের খা য র য িবি র করিছল যখন অ যিদেক
রািশয়ার শহর গু
েলােত চলিছল খাবােরর জ য হাহাকার। অিধক ত শহর গু
েলােত খাে যর যথাযথ খা য সরবরাহ করা
যাি ছল না, ফেল িশ পায়েনর গিত ও লথ হেয় পেড় । সিৎযকার অেথ সৗিভেয়ত গু
েলা আশা করিছল য, সারা
দু
িনয়ায় তােদর মতই িব লেবর জায়াড় বেয় যােব। িক তু
তা হেলা না। তখন কউ কউ এই পরামশ িদেলন য,
পু
িজঁ
বাদেক পরািজত ও ব তাবি ধ করা হাক।

যািলন বভািবক ভােবই লিনেনর পথানু
সাের পু
িজঁ
বাদেক পরািজত

করার পিরবেত একিট মাৎর দেশ সমাজত ৎর কােয়েমর জ য উে যাগী হেলন। আর অংশ িহসােবই সমাজত ৎর
িবিনমােণর জ য শি ত রেয়াগ শু
রু
হেলা, কৃ
িষ জিমেক যৗথ খামােও পিরণত করা হেলা। খু
ব জাড় িদেয়ই

যািলন

ঘাষণা করেলন য, যিদ আমরা আমােদর, সৗিভেয়েতর সবিকছূ
আধু
িনিক করণ না কির, তেব সা রা যবাদ আমােদরেক
ধবংস কের ফলেব। খাে যর সংকট ও আধু
িনিক করেনর সকল সম যা এক সােথই সমাধান করা হেব। প চবািষক
পিরক পণা যা বা তবায়ন করা হেয়িছল রু
ত িশ পায়েনর জ য । যার ফেল অেনক জায়গায় সামািজক অি থরতা দখা
দয়। রামীন সমােজ, পু
িজঁ
পিত ও ধনী কৃ
ষক

রণী রেয় িগেয়িছল যারা িব লেবর িবেরাধীতা করত। এরা িছল

িব লেবর শৎর“। সমাজতে ৎরর দু
ষমন। এরা তােদর গরু
ছাগল ও ভড়া গু
েলােক জবাই কের ও মের ফেল জিমেনর
ফসল পু
িরেয় ফেল তবুযৗথ খামাের তারা তা অপন করেত রািজ িছল না। তারা উৎপাদন রি রয়ােক যাহত করেত
অ তঘাৎমূ
লক তৎপরতা চালায় । তারা দল বল িনেয় সা যবাদীেদর িবেরাে ধ যু
ে ধ নেম পেড়। এর ফেল নানা সংকট
দখা দয় ও মনু
েষর মৃ
ৎযু
বাড়েত থােক। তেব, এত িকছু
র পর ও যৗথ খামার রিত টত হয় এবং িশ পায়ন রু
ত
এগােত থােক। তবু
বলেত হয় এটা িছল সমেয়র িনমম পিরহাস। এর জ য মানু
ষেক অেনক চড়া মূ
য িদেত হেয়িছল ।
পবতীেত, মাওেসতু
ং কৃ
ষকেদর রিত এই িনমম কমকাে ডর জ য
এটাও ভাবার িবষয় য,

যািলেনর কেঠার সমােলাচনা কেরিছেলন । তেব

যািলন এছাড়া আর িক ই বা করেত পারেতন? দশীয় শৎর“ ও সা রা যবাদী যাি টরা উৎ

পেতিছল রািশয়েক দখল করার জ য ।

যািলেনর রু
ত িশ পায়ন করন রািশয়ােক বাচাঁ
েনা ছাড়া কান উপায়ই িছল না

। লাল ফৗেজর রেয়াজন িছল টংক, আেরা সিনক আেরা অ ৎরশ ৎর । আর টংক বানােত হেল অব যই িশ পায়ন
দরকার। দৃ
ঢ় ও কেঠার উে যাগ িবনা িশ পায়ণ য স ভব নয়, তা তা সবাই বীকার করেবন। নাজী বািহনীর
আ রমেনর সময়

যািলেনর উে যাগ য, সিঠক িছল তা ইিতহােস রমািণত হেয়েছ । সই ভয়ংকর যু
ে ধ রািশয়ার ২৭

িমিলয়ন জনগণ রাণ িদেয়িছেলন। নিজেদর পিরক পনা িছল রািশয়ার সকল মানু
ষেক িনধন কের একিট যািস ট
সা রা য রিত টা করা এবং সৗিভেয়তবাসীেক িচর িদেনর জ য দােস পিরণত করা ।

যািলেনর শাসন কােল দৃ
ঢ়তা ও

ৎযাগ বীকার সৗিভেয়ত জণগনেক বািচঁ
েয় দয় এবং িব বেক যািসবােদর হাত থেক হফাজত কের। কান কান

সময় এমন হয় য তখন সিঠক িস ধা ত রহন করা কিঠন হেয় পেড়।

যািলন সই সয়ম বা তব কারেণই কিঠন

িস ধা তিট রহন কেরিছেলন। মু
লতঃ সই সমেয় িঠেক থাকার জ য িতিন সিঠক কাজিটই কেরিছেলন ।
সৗিভেয়ত ইউিনয়ন সই সমেয় িবজয়ী িহসােব আিভভু
ত হেয়িছল । লাল ফৗজ পূ
ব ইউেরােপর বহুদশেক
যািসবােদও হাত থেক মু
ত কেরিছল। তখন সই পূ
ব ইউেরােপর দশ গু
েলােত গণ রজাত ৎর কােয়ম হেয়িছল।
জামানী দু
ই ভােগ িবভ ত হেয় পেড়িছল। পূ
বজামানী সৗিভেয়ত ইউিনয়েনর সু
িবধােভাগী রাে র পিরনত হেয়িছল।
যািলন িনেজই একেদশ তেৎত¡র িবপরীেত যু
ে ধর পরপরই সৗিভেয়ত যব থার স¤ রসারণ ঘটান। যাইেহাক,
যিদও সৗিভেয়ত রা রিট পু
নরায় যু
ে ধ অেনক সম যায় পেড়িছল এর পর ও ইহা একিট আধূ
িনক পরাশি ত িহসােব
িব ব মানিচেৎর জায়গা কেরিনেয়িছল । দশিট রথেম লিনন এর পর

যািলন এর নতৃ
েৎব এিগেয় চলল। একিট

প চাৎপদ সাম তবাদী দশ থেক আধু
িনক দেশ, ছাট িশ প থেক বৃ
হৎ িশে পর দেশ এবং উ নত অথৈনিতক ও
পরমানু
শি তর অিধকারী িহসােব পিরনত হেলা। সমাজত ৎর সকেলর জ যই রেয়াজনীয় িব যা অজেনর যব থা কের
দয়, মানু
ষেক দীঘ জীবন দান কের, নারীেদর রাজৈনিতক অিধকার, রিমক ও দির রেদরেক রাজৈনিতক শি ত রদান
এবং যারা জািতয় ভােব বি চত ও িনিপিড়ত হত তােদরেক মু
ত কের উ নয়েন মু
লে রাত ধারায় স পৃ
ত কের। দেশর
রাি তকােল সকল রকার সামািজক ও রযু
ি তগত িব লব সাধন কারা হেয়িছল অৎয ত দৃ
ঢ় ও শ ত হােত। এই
কমকা ড গু
েলা স পাদন করা হেয়িছল দু
িট ভয়ংকর যু
ে ধর মাঝামািঝ সমেয় মে যই। যা পি চমা িব ব কেরেছ রায়
২০০ শত বছের। তারা তােদর উ নিতর জ য ২০০ বছর সমেয় সােথ আিদবাসী ও অ যা য দেশর স পেদর লু
ঠন এবং
আি রকানেদরেক কৃ
তদােস পিরণত করেত হেয়িছল। অ যিদেক, সৗিভেয়ত ইউিনয়নেক উ নয়েনর জ য সময় লেগিছল
মাৎর কেয়ক দশক, সা য যবাদী দশ গু
েলার মত তারা কান জািতেক শাষন কেরিন, কান আিদবািসেক লু
ঠন কেরিন
তারা কাউেক দােস ও পিরণত কেরিন । তদু
পির, সৗিভেয়ত ইউিনয়ন যািস ট শি ত ও সা রা যবাদীেদর বারা
চারিদক থেক অথৈনিতক সহ নানা ভােব অবেরা ধ িছল। সাম রীকভােবই সমাজত ৎর রমান কেরেছ য, ইহা
পু
িজবােদর তু
ঁ
লনায় কান সমাজেক আধু
িনিক করেণ অিধকতর বশী কাযকরী একিট যব থা। এমনিক সাম রীক
কমকা ড িবে লষন করেল বু
ঝা যায় য, সৗিভেয়ত সমাজত ৎর কান অংেশ িপিছেয় িছল না। তেব সামািজক
পিরবতেন যু
ে ধর খশারত িদেত িগেয় অেনকটা িপিছেয় পেড়িছল। যু
ধকািলন সমেয় িব লেবেক িপছেনর িদেক টেন
ধেরিছল। এই রি রয়াটা ১৯৫৩ সােল
বেলন য, ১৯৫৩ সােল

যািলেনর মৃ
ৎযু
অবিদ ি বতীয় িব বযু
ধ কািলন সময় পয ত চলিছল। অেনেক

যািলেনর মৃ
ৎযু
ও ১৯৫৬ সােল কু
সেচেভর মু
ৎযু
ই িছল সৗিভেয়ত সমাজতে ৎরর রিত চরম

আঘাত। সই সময়িটেতই সৗিভেয়ত িব লব ি তিমত হেয় পেড় এবং যা রা রসরতার পেথ এক িবশাল সংকেটর
মু
েখামু
খী হয়। ইহাই মূ
লত: সমাজতে ৎরর পিরবেত রা রীয় পু
িজঁ
বােদর জ ম দয়।
উৎপাদন শি ত তেৎত¡র বারা সৗিভেয়ত সমাজত ৎর মারাৎমক ভােব রভািবত হেয় পেড়িছল। ইহা একা তভােবই
রযু
ি ত িনভর যব থায় আ থাশীল হেয় পেড়। ইহা সমাজেক ও মানু
ষেক কবল মাৎর য ৎরিহসােব দখেত শু
রু
কের

আর এর কারণ ও িছল ক রীয় সরকােরর কেঠার পিরক পনা। এই পিরক পনািট ও িছল উপড় থেক চাঁ
িপেয় দয়।
এই যাি ৎরক উৎপাদন যব থা মানু
েষর সৃ
জনশীলতা, থািনয় স ভাবনা ও উৎপাদেনর বাভািবক গিত কিমেয় দয়।
এর সােথ সােথ রাে রও কনধাররা রিত িব লেব সম যােক ব ঞািনকভােব বু
ঝেতই পােরন িন। তারা সই সম যােক
পু
িলিশ কায়দায় দখার ও সমাধােন চ টা কেরেছন। যখন সমােজ সম যাগু
েলা চলিছল তখন, তার সমািজক কারণ
খাঁ
েজ দেখনিন। তারা চলমান সম যা গু
েলােক সমাজতাি ৎরক যব থার অ তবতী কািলন অনু
স গ িহসােব না দেখ
দেখেছণ বািহেরর ষড়য ৎর িহসােব। তাই তারা সই রিত িব লবী সম যােক রধানত উ নত পু
িলিশ যব থায় সমাধান
খােজঁ
েছন। তাা সম যা গু
েলােক দেখেছন সােবক

রণী শৎর“, তােদর এেজ ট ও তােদও দাললেদর সৃ
ট সম যা

িহসােব। কবলমাৎর যাি ৎরক রি রয়ায় একিট সমাজ এেগােত পােরনা তা তারা বু
ঝেত চরমভােব যাথ হেয়িছল।
তারা এটা ও বু
ঝেত পােরিন য, সমাজতাি ৎরক যব থায় সু
েযাগ সু
িবধা রাি তেত বশ কম হেবই, যেহতু
এটা একিট
সামিয়ক ও অ তবতীকািলন যব থা। সমােজ কম ও বশী রাি তর িবষয়িটেক ক রকের নতু
ন বু
েজায় রণীর সৃ
িট
হেতই পাের, যারা সমাজত ৎর থেক সের আসার চ টা করেব। সই নতু
ন বা উিদয়মান বু
েজায়ারা রেচ টা চালােব
সৗিভেয়েতর সম যা গু
েলা তােদর মত কেরই সমাধান করেত। এই ধরেনর রেচ টােক এড়ােনার জ য এবং সম যার
সমাধােনর জ যই চীেন মহান মাওেসতু
ং সাংকৃ
িতক িব লব সাধেনর উে যাগ রহন কেরিছেলন। ি বতীয় িব বযু
ে ধর পর
সৗিভেয়ত ইউিনয়ন সা রা যবাদীের মতই আচরণ শু
রু
কের। আর

যািলন শাসেনর সমাি তর পর সকল আশাই

িতরু
িহত হেয় যায়। সৗিভেয়ত ইউিনয়ন তখন কবলই একিট পু
িজঁ
বাদী ও সা রা যবাদী দশ পিরণত হয়। তেব,
সৗিভেয়ত ইউিনয়ন িবলু
ি তর আগ পয ত সারা দু
িনয়ােক িব লবী ররণা িদেয় গেছ। এটা িছল লাল িব লেবর রিতক
ও সারা দু
িনয়ার িনিপিড়ত মানু
েষর আশার রি বপ। মু
ি তর মশাল।
সৗিভেয়ত ইউিনয়েন িব লব কত কাল থায়ী হেয়িছল?
অে টাবর, ১৯১৭ সাল থেক শু
রু
হেয় ি বতীয় িব বযু
ধ, ১৯৫৩ সােল
এর শাসন কােলর অবসান।

যািলেনর মৃ
ৎযু
, অথবা ১৯৫৬ সােল রু
সেচভ

রকৃ
ত িবে লষেন লিনেনর সময়কাল ও

যািলেনর সময়কালটােকই আমরা

সমাজতাি ৎরক িব লবী সময় বলেত পাির। এেকএম িশহাব
সৗিভেয়ত সমাজতাি ৎরক যব থায় িক িক অিজত হেয়িছল..
১. সব রথম সবহারার রা র : লিনন বেল িছেলন রাে রর নতৃ
ৎব ও কতৃ
ৎব রহন না করেল সকল চ টাই
রেহিলকায় পিরনত হয়। দু
িনয়ার ইিতহােস আমােদর
শাষক রনীর িবপরীেত িশিষত

রণী সব রথম রা রীয় কতৃ
ৎব রহন কের িছল। রা রেক

রণীর অনু
েকােল যবহােরর সু
েযাগ তরী কেরেদয় । রিত িব লবীেদরেক দমন ও

িব লবেক আেরা এিগেয় নয়ার জ য রা রেক কােজ লাগােনা হেয় িছল । রাে রর সবেচেয় উঁ
চুতর থেক সম র
সমােজ িনেদশনা রদােনর সু
েযাগ এেসিছল ।

২. রথম সফল পিরকি পত অথনীিতর উদাহরণ : সৗিভেয়ত ইউিনয়ণ িছল সবহারা রণীর রথম উে যাগ যখােন
অথনীিতেক সংগিঠত করা হেয়িছল সিৎযকার ভােব জনগণেক সবা করার জ য। এটা িছল এমন একিট মহান ও রথম
উে যাগ যখােন িনিপিড়ত মানু
ষ বাজােরর করু
ণার পাৎর হেবনা । সবহারা রণী ও শািষত রণী উৎপাদন শি তর
নরা য বা পু
িজঁ
বােদর রাস থেক মু
ি ত পেয়িছল । সকল রকার উৎপাদন যব থা রা র ও সবহারাে রণীর পািটর
িনয় ৎরেন আনা হেয়িছল ।
৩. িবশাল অ রগিত : সবহারা রণীর নতৃ
েৎব, সৗিভেয়ত ইউিনয়ণ অিত অ প সমেয়র মে যই একিট প চাৎপদ দশ
থেক একিট আধু
িনক উ নত দেশ পিরণত হয়, এবং পরাশি তর অিধকারী সা রা যবাদী দশেক যােল জ করারর
সামথ অজন কের। জার শাসন আমেল কবল মাৎর কেয়কিট শহরেক আধু
িনিক করণ করা হেয়িছল ; অথচ আমােদও
রণীর নতৃ
েৎব অ প সমেয়র মে যই সম র দশেক আিধু
িনক রাে র পিরণত করা হেয়িছল । এবং পারমানিবক
শি তর অিধকারী হেয়িছল। সৗিভেয়ত ইউিনয়ণ পৃ
িথবীেত ি বতীয় বৃ
হৎতম মহা শি তেত পিরণত হেয়িছল ।
৪.

যািসবােদর পরাজয় : ি বতীয়

িব বযু
ে ধও সময় রায় ২৭ িমিলয়ন
মৃ
ৎযুও অসং য হতাহেতর ঘটনা
ঘেটেছ । যা সই সময় কার সম র
দু
িনয়ার হতাহেতর চেয় ও বশী িছল
। সই দশ

রেমর য মহান যু
ধ

িছল তা িছল সিৎযকােরর গণ যু
ধ।
িহটলােরর িবরু
ে ধ সে মাখ সমের
সৗিভেয়ত জনগণ আদিশক চতনা
থেকই

লড়াই

কেরেছ।

যিদ

সৗিভেয়ত জনগণ সই িদন এরূ
প
যু
ধ না করেত পারত তেব িহটলার
বািহনী মাচ কের যািসিফক সাগর
পয ত দখল কেও িনত। সই িদন
যিদ িহটলার

িবজয়ী

হত তেব

আেমিরকয়ায় আিদবািসেদর যভােব
িনধন কেরেছ, সভােবই পূ
ব ইউরূ
প

ও এিশয়ায় হৎযা য ঞ চালােনা হত। সিৎযকার অেথই িহটলার িবপু
ল হৎযা যে ঞর মা যেম আেমিরকার মতই একিট
রাজৎব কােয়ম করেত চেয় িছল । সৗিভেয়ত ইউিনয়ন, লাল ফৗজ, লিনেনর নতৃ
েৎব আমােদর পািট স িদন িহটলার
বািহনীর হৎযাকা ড ও তােদর গাড়ীবহর থািমেয় িদেয়িছল।
৫. সবহারার নতু
ন সং কৃ
িত : সকল রকার পু
রাতন সং কৃ
িত যমন গৗি ঠবাদ, জিতপু
জাঁ
, িল গবাদ ইৎযাদীর
অপসারণ করা হয় । ইিতহােস রথম বােরর মত িনিপিড়ত মানু
েষর সং কৃ
িত, িশ প ও িমিডয়ার িবকাশ ঘেট। সবহারা
রণীর একিট নতু
ন মূ
যেবাধ,শাি ত, ও আৎমমযাদার িন চয়তা িবধান করেত সকল রকার অসমতার সং কৃ
িতর
অবসান করা হয়। আমােদর সংং কৃ
িত, িশ প, ও সংগীত সম র দু
িনয়ায় ছিড়েয় পেড়িছল।
৬. িব লবী িব ঞােনর অ রগিত ও স¤ রসারণ হেয়িছল : বলেশিভকেদর িব লব আমােদরেক িব লবী িব ঞান বু
ঝেত
সহায়ক হেয়িছল। বলেশিভক িব লেবর পাশাপািশ মহান লিনন সবহারার রা র তৎত¡, সমােজর বত শি ত তৎত¡,
অ রগামী পািট তৎত¡ ◌্ওবং রিতিট জািত বৎবার আৎমমযাদার ধারণার িবকাশ ঘিটেয়িছেলন। মা সীয় মতবােদ
মহান লিনেনর য অবদান তাই হেলা আজেকর িলিডংলাইট কিমউিনজম। ইহা িছল এমন একিট দশ যা সম র দু
িনয়ার
ছয় ভােগর এক ভাগ, যখান থেক সম র দু
িনয়ায় িব লবী িক ঞােন চচা কেরর সু
েযাগ তরী হেয়িছল। বলেশিভক
অিভ ঞতার সারমমই মু
লতঃ মাকসবােদর মাকসবাদ লিননবােদর উে মষ ঘটায়। রিশয়ার বলেশিভক িব লব সম র
দু
িনয়ায় িব লবী িব ঞােনর সম রসারেণ ভূ
িমকা রেখ িছল। ইহা মাকবাদ ও লিননবাদেক সারা দু
িনয়া ছিড়েয়
িদেয়িছল।
৭. একিট উ নত জীবন যাপেনর িনি চয়তা িদেয়িছল। জার স রােটর আমেল সৗিভেয়ত জনগণ এক ভয়ংকর পিরেবেশ
বসবাস কেরেছ। িছল ভয়ংকর অনাহার, ভয়ংকর দির র, ও অসহনীয় শাষন জনগেনর িনৎয স গী। সমাজতাি ৎরক
শাসেনর সমেয় মানু
েষর জীবন যাৎরার মান বৃ
ি ধ পায় । যিদও সখােন বশ িকছূ
সম যা িছল তবু
খা য সংকঠ দূ
রকরা
হেয়িছল। রিতিট মানু
েষর খা য, কাপড়, ঘরবাড়ী ও বা য যাব থার যপক উ নিত সািধত য়িছল। পিতিট মানু
তার
িব যা অজেনর যারাি ট পেয়িছল। সৗিভেয়ত ইউিনয়ন একিট দির রেদশ থেক একিট আধু
িনক ও পরাশি তর দেশ
পিরণত হেয়িছল। মানু
েষর আয়ু
কাল রায় ি বগু
ন হেয়িছল। িমমু
মৃ
ৎযু
ার অেনক কেম িগেয়িছল। সৗিভেয়ত জনগন
সমাজতে ৎরর রিত কৃ
ৎ ঞতা জানাি ছল, এবং তােদরেক উ নত জীবন যাৎরা উপহার দয়ার জ য তারা তােদর নতা
িবেশষ কের মহান লিনন,

যািলেনর পিত সমথ ও কৃ
ত ঞতা রকাশ করিছল। এমনিক আজ ও রািশয়ার সাধারণ

জনগন নতৃ
েৎবর মাপ কািঠেত লিনন

যাািলনেক সবার উপের থান দয়। ধা কের, ভাল বােস।

এটা সৎযেয সৗিভেয়ত স পূ
ণ অেথ িনেভজাল িছলনা, রািশয়ায় আমােদর িব লব রািশয়ায় রিত িব লবীেদও বারা মার
খেয়েছ। একিট নতু
ন বু
েজায়া

রণীর উে মষ ঘেটেছ। তারা চু
ড়া ত আঘাত এেন তােদর নতৃ
ৎব ক সংহত কেরেছ,

যিদ ও এই রি রয়া ি বতীয় িব বযু
ে ধর পর থেকই উরা শু
রু
িেকছল । আমারা দৃ
ঢ় ভােবই বলিছ আমােদও সবিকছূ
হেিড়য় যায়িন, আমরা হতাশ নয়, সেচতন ভােিব বলিছ য, কভল মাৎর িব লেবর রথম উেয়ভ বা ঢউিট িমিলেয়েঘেছ
তেব আমরা বতীয় উেয়ভ বা এঢউ তু
লার জ য র তু
তী িনি ছ। মহান মাওেয়র নতৃ
েৎব আেরা অেনক রা রসর িব লব
চীন দেশ সংঘিঠত হেয়েছ। চীনেদেশর িব লবিট আমােদরেক আেরা অ রসর হেত গভীরভােব

ররণা দয়। আমরা

অতীত থেক িশখব, উ নত করব যু
ে ধও কৗশল যন পরবতীেত আমরা আেরা ভােলা ভােব কাজ করেত পাির। এমনিক
আেগর অেনক ভূ
ল ও সৗিভেয়ত অি ঞতা আজ ও আমােদরেক ডাক িদেয় যায় এবং িনর থর শখায় ।

ররনােদয়

এিগেয় যাবার।
সৗিভেয়ত সমাজতে ৎরর িক িক গলদ িছল ?
সৗিভেয়ত সমাজতে ৎর বশ িকছু
জিটল সম যা িছল : সৗিভেয়ত সমাজত ৎর মাৎরিতির ত ভােব উৎপাদন শি ত
তেৎত¡র বারা রভািবত িছল। ইহা সমাজত ৎর কােয়েমর জ য রযু
ি তর উপর অিধকমাৎরায় িনভশীল িছল। এছাড়া
তারা অথৈনিতক উ নয়েনর মত সমাজউ নয়নেক ও একিট যে ৎরর মতই িবেবচনা কেরেছ । যখন সম যার সৃ
ি ট হল,
তখন তারা এেক অ য তিরন সংকট িহসােব িবেবচনা না কের িবেদশী দালালেদর সৃ
ট সম যা িহসােব িবেবচনা কেরেছ।
তারা সকল সম যােক দেখেছ রেয়ােগর ধরেনর মােঝ নয় বরং রিতিব লবীেদর অপতৎপরতা িহসােব দেখেছ ফেল
তারা তার সমাধান খােজঁ
েছ পু
িলিশ যব থার মােঝ । তারা রেয়ািগক কাঠােমা ও নতৃ
েৎবর সংকট িহসােব িবে লেষন
করার কান চ টাই কেরিন। ফেল সৗিভেয়ত যব থা একিট চরম গণ িবেরাধী যব থা িহসােব দখা দয়। এটা িছল
খু
বই একেপেশ চািপেয় দয়া ও িনেদশমূ
লক যব থা,িবেশষ কের কৃ
ষকেদর রিত । ফেল ব দী নাগিরেকর সং যা ও
পু
িলেশর আকার বাড়েত লাগল । যা সমাজতে ৎরর সাম রীক শাসন কালটােকই কলংিকত কের দয়, অথচ এটা িছল
একিট কমবাদী সময় কাল । কতা যি তরা ভাল ভােব বু
ঝেতই পারেলন না এই ধরেনর শাসন যব থা ও য এক
রকার িনযাতেনর মা যম হেয় উঠেত পাের । সৗিভেয়ত সমাজত ৎরীরা এেকবােরই য িবষয়িটেক ব ঞািনক ভােব
অব ঞা কেরেছ তা হেলা, মানু
ষ, পিরেবশ এবং তার রিতেবশ। মাওবাদী সমােলাচকগণ সই সমেয় বহু
িবষেয়
সমােলাচনা কেরেছন এবং পরবতীেত তারা তা িনেজেদর িব লবী কমকাে ড অনু
সরেনর চ টা কেরিছল। তােব,
মাওবাদীরা ও তােদর দৃ
ি টভি গীর আেলােক বশীদূ
র অ রসর হেত পােরনিন, তােদর সমােলাচনা এিগেয় িনেত
পােরনিন। সৗিভেয়ত সমাজত ৎরীেদর কৃ
ত ভূ
ল চচার পু
নরাবৃ
িৎত করার কাজই ব ধ হেয় গল। সৗিভেয়ত অিভ ঞতার
রা রসর িনযাসই হেলা িলিডং লাইট। তােদর আেরা একিট বড় মাৎরার ভূ
ল িছল তারা কখনই রথম িব ববাদেক
ভা গার রেচ টা কেরিন। ইহাই সমাজত ৎরেক নানা ভােব আ রমন কেরেছ এবং পি চমা অথনীিত সা রা যবাদী রূ
েপ
সৗিভেয়তেক পতেনর বলা ভূ
িমেত দাঁ
ড় কিরেয় িদেয়িছল। িলিডং লাইট কিমউিনজম অতীেতর সকল ভূ
ল গু
েলা
সংেশাধন কেরেছ এবং দূ
বলতা গু
েলা ঝেড় ফেলেছ।

মহান নতা মাও সতু
ং এর সিহংসতা রসে গ..
মাথা আর ঢালপালা এক িজিনষ নয়; যখন তু
িম মাথা কেট ফলেব তখন তা আর বাড়েত পাড়েব না
িব লব কান িডনার পািট নয়। িব লব মােনই হেলা সিহংস কমকাে ডর সমােরাহ। সিহংসতােক অ বীকার করা, আর
িব লবেক অ বীকার করা সমান কথা। রচিলত সমাজ যব থা িব লেবর চেয় ও মারাৎমক সিহংস। এটা আমােদর
সকল সময় মেন রাখা উিচৎ। িব লেবর সিহংসতা পু
ি◌জবাদ ও সা রা যবােদর ভংয়কর স ৎরােসর তু
ঁ
লনায় নহােয়তই
একিট মামু
িল িবষয়। মহান মাও দৃ
ঢ় ভােব ঘাষণা কেরন, আমরা এমন এক লড়াই শু
রু
কেরিছ যা সকল যু
ে ধর
ইিতটানেব। তেব মাও আেরা বেলন, মাথা আর ঢালপালা এক িজিনষ নয়; যখন তু
িম মাথা কেট ফলেব তখন তা আর
বাড়েত পাড়েব না। মাওবাদীরা সকল সমেয়ই যতদূ
র স ভব র তপাত এড়ােত চায়। বরং মাওবাদীরা সকল সময়
িবরু
ধীেদরেক সকল িবষেয় সেচতন করেত অিধকতর গু
রু
ৎব আেরাপ কের থােক। মাওবাদ রেয়াগ কােল, রা রীয়
পযােয় মাও বাদীরা সবদা তার দু
ষমনেদর িবরু
ে ধ সিহংসতা এিড়েয় চলার চ টা কের থােক। বশীরভাগ মাওবাদী
সিহংস ঘটনা ঘেটিছল তরু
ণ রডগাডেদর নতৃ
েৎব সংেশাধনবাদী চে রর িবরু
ে ধ। যা যাকু
িবন সিহংসতা নােম
পিরিচত। তারা পর পেরর িবরু
ে ধ রাজপেথ যু
ে ধ িল ত হেয়িছল। তেব, মাওবাদীরাই সিহংসতার সমাি ত

ঘিটেয়িছেলন। সংেশাধনপ থীরা রায়সই মাওবাদীেদরেক িন দাবাদ করত। থানীয় পযােয় সংেশাধনবাদী নতারা
িনরাপৎতা কমীেদরেক উেৎতিজত ও রেরািচত করত। উদাহর িহসােব একজন িবেশষে ঞর মতামত উে লখ করা যায়,
িতিন বেলেছন, সং কৃ
িতক িব লেবর সময় বশীর ভাগ মাওবাদীই মারা গেছন যখন তােদরেক সংেশাধনবাদীেদর
িনয় ৎরেন রাখা হেয়িছল। সিৎযকার ইিতহাস হেলা কান মাওবাদীই িনিরহ মানু
েষর কশা র ও পশ কেরিন। একিট
রাজৈনিতক মতবাদ িহসােব মাওবাদ সবদাই সিহংসতা এড়ােত চায়। আর তাই মাও ঘাষনা কেরিছেলন, আমরা এমন
এক যু
ে ধ িল ত যা দু
িনয়ার সকল যু
ে ধর পিরসমাি ত ঘটােব। িলিডং লাইট যতদূ
র স ভব মানু
ষেক বু
ঝােব এবং
রাজৈনিতক ভােব সেচতন করার রেচ টা চালােব।

আমােদর ভাই- বান, িপতা-মাতা ও
পু
ৎর-ক যােক কবল মু
নাফার রথম
িবে বর জ য পু
িড়েয় মারা হে ছ।
বাংলােদেশর

ঢাকায় একিট

লাি টেকর

কারখানায় আগু
ন লেগ রায় ১৩ জন রিমক
পু
েড় মারা

গেছন এবং এখন ও

বশ

কেয়কজন িনেখাজ রেয়েছন। সই লাি টক কারখানািটেত রিমকেদরেক সু
র ষা দবার মত শি তশালী যব থা নই।
অথচ সই কারখানািটর উৎপািদত প য উ নত িবে বর কেয়কিট দেশ র তািন করা হয়। দেশর কেয়কিট কারখানায়
দু
ঘটনার জ য বহুলাক মারা গেছ । আমােদর পিরবােরর সদ য গন রিতিনয়ত মারা যাে ছন । তারা অেনেক
অিনরাপদ ও দাসেৎবর মত পিরেবেশ কাজ করেত বা য হে ছন। আগু
েন পু
েড় ২০১২ সােল তাযিরন যাশন কারখানায়
১২১ জন মারা গেছন। ২০১৩ সােল ঢাকার অদূ
ের সাভাের রানা লাজায় ভবন ধেস একিট কারখানায় রায় ১০০০
জেনর ও বশী মানু
ষ মারা গেছ। আমােদর দেশ এখন এমন ঘটনা অহরহ ঘটেছ। আমরা রিতিনয়ত এর রিতবাদ
করিছ িক তু
তার কান সমাধান হে ছ না । আমারা িচৎকার করিছ িক তু
কঊ শু
নেছন না । যারা ষমতায় তারা তােদর
চাখ ব ব কের রেখেছন। তারা তােদর কােন আংগু
ল িদেয় রেখেছন। সা রা যবােদয় পয়সা তােদরেক অ ব ও বাবা
বািনেয় িদেয়েছ।
বাংলােদেশর সাম রীক অথনীিত রথম িবে ব প য র তািন িভিৎতক। রথম িব ব িঠেক আেছ তৃ
তীয় িবে বর উপর িনভর
কের। আমারা রায় ৮০% গােম টস তরী কির যার মূ
য দাঁ
ড়ায় ২৪ িমিলয়ন ডলার। আমরা অেনক িকছু
করেল ও
আমরা তমন িকছু
পাইনা । আমরা সকল সাম রী পাঠাই রথম িবে ব িক তু
আমােদর িশশু
স তানরা না খেয় থােক।
রথম িবে ব কম দােম কাপড় পাঠােনার জ য আমােদরেক পু
িড়েয় মাের। আমােদর লােকরা বংস তু
েপর িনেচ পেড়

মের – আর রথম িবে বর মানু
ষ পায় সু
দর লাি টক প য। আমােদর ভারতীয় ভাই বােনরা ও মারা িগেয়িছেলা সই
দেশর বাপােল পারমানিবক চু
ি লর দু
ঘটনার কারেন । সই সমেয় রায় ১০,০০০ হাজার মানু
ষ তাৎ ষিনক ভােব মারা
যায়। ১৯৮৪ সােলর এই ঘটনায় জিড়ত িছল আেমিরকার ইউিনয়ন কােবড। কন আজ পয ত কান পিরবতন হেলা না
? এই রকার ভা য দু
িনয়ার সকল গিরেবরই বরন করেত হয় । আমরা এখন ও সা রা যবােদর কােছ কান গু
রু
ৎব পু
ন
িবষয় নই। সা রা যবাদ কবল লাভ চায়– আর িকছু
নয়। তারা আমােদর জ য একিট িনরাপদ কােজর পিরেবশ ও তরী
কের িদেত চায়। আমরা তােদর কােছ িকছু
ই না ।
আমােদর তমন িকছু
ই নই। তােদর সব িকছু
ই আেছ। আমরা কাজ কির। আমরা মির। তারা এর কান তু
য়া ষা কের
না । আমােদর মৃ
ৎযু
েত তারা অনু
ত ত হয় না । মহান িলিডং লাইট কাল মা স িলেখিছেলন, তােদর শৃ
ংখল ছাড়া হারা
আর িকছু
ই নই। আমােদর কাছ থেক সব িকছু
িনেয় গেছ উরা। রচিলত যব থায় আমেদর িকছু
ই পাবার নই ।
আময়ােদর ও হারাবার িকছুনই। লিনন িবেলিছেলন, রচিলত যব থা িনেজ িনেজ কান কােলই পিরবতন হেব না ।
আমরা এটা ও িব বাস কিরনা য, অথ ও ষমতা িনেজ িনেজ পিরবতন হেয় যােব। তারা আমােদর মারেব, আমােদরেক
দােসর মত যবহার করেব আর তারা িনেজরা রাজার হােল থাকেবন। রিমকরাই কাজ কের। সমাজ গেড়। কৃ
ষক খা য
উৎপাদন কেরন –আমরা তা খাই। আমােদর আসেলই িকছু
নই। কবল কথা বলার সময় শষ।
পু
িজবােদর নানা রূ
প। তােদর একিট উদারতাবািদ চিরৎর আেছ। ব বু
েৎবর মু
েখাশ পেড় থােক। ইহা ধেমর
মানবািধকােরর িজিকর কের। তারা আমােদর কােছ ব দু
সেজই আেসন। ইসলাম ধমেক স ৎরাসবােদর পে ষ যবহার
কের। এমন িক পু
িজবািদ চ র আমােদর কম

ষৎরেক ও স ৎরােসর কবেল ফেল িদেত চাইেছ। আমরা এখন সকল

িদক থেক ঘড়াও হেয় আিছ। আমরা বলিছ। “আর নয়”! আমরা রিমক, কৃ
ষক, দির র মানু
ষ, ছাৎর, িশ পী বু
ি বজীিব
– সকেলই জেগ উঠেছন।আমােদর এখন দরকার হেলা পিরি থিতর পিরবতন করা। আমরা একিট নতু
ন দু
িনয়া গড়েত
চাই। যখােন থাকেব আমােদর ও আমােদর স তানেদর চমৎকার ভিব যৎ। একিট মহান িব লবী ঢঊ সকল দাির রতা
মু
েছ
ফলেত পাের। আমােদর ক ট, য ৎরনা, িনমমতা, লাভ লালসা সব িকছু
ভািসেয় িনেত পাের। আমােদর মন ই হেলা
একিট বড় অ ৎর। আমােদর মনেক জাগােত হেব, কথা বাতােক শািনত করেত হেব। িশ ষা ও শৃ
ংখলা িবজেয়র
মূ
লম ৎর। আমরা িলিডং লাইট অনু
সরন করব। িব লবী িব ঞান আমােদর পােথয়। আমরা সাম রীক ভােব িবজয়ী হেত
চাই। আমরা পরািজত হেত চাই না । আগািম িদন আমােদর জ য। িলিডং লাইট আমােদর ভিব যৎ।

পু
িজঁ
বাদেক বাংলােদেশর জনগন পু
িড়েয় ছাড়খার কের িদেব : রথমিবে বর যাশনস
পিচঁ
েশ নেভ বর, ২০১২ । দেশর রাজধানী ঢাকা থেক মাৎর চি লশ িকেলািমটার দূ
ের আশু
িলয়ায় বাংলােদেশর একিট
গােম টস কারখানায় আগু
ন লেগ রয় ১১২ জন রিমক পু
েড় মারা গেছন। আেরা অেনকেক হাসপাতােল নয়া হেয়েছ
ঁ
িচিকৎসার জ য ; কােরা গা পু
েড় গেছ কােরা ও হাত পা ভে গ গেছ । মৃ
েতর সং যা আেরা বাড়েছ । বাংলােদেশর
ইিতহােস িশ প সং রা ত দূ
ঘটনায় সবেচেয় ভয়াবহতম ঘটনা এিট।
নয় তলা িবিশ ট তািজন যাশন লা ট এর িনচ তলায় স যা ৭ টায় আগু
েনর সূ
ৎরপাত হয় । আগু
েনর সূ
চনা হয় িনচ
তলার গু
দাম ঘর থেক এক িহসােব দখা গেছ এই কারখানায় রায় ১৫০০ রিমক কমরত িছেলন । যিদ ও
সাধারণভােব দিনক কযিদবস শষ হেয় িগেয়িছল িক তুরায় ৬০০ জন রিমক অিতির ত রাজগােরর জ য সই
কারখানায় কাজ করিছল । যা রথম িবে ব ঘেটনা, তাই তৃ
তীয় িবে বর মানু
েষর কােছ অিত সাধারণ িবষয়। যমন তারা
১০ , ১২ এমন িক ১৪ ঘ টা পয ত বাচাঁ
র জ য দিনক কাজ কের থােক । বশীর ভাগ রিমকই মারা গেছ ি বতীয় ও
তৃ
তীয় তলায় কারণ সখােন থেক বিড়েয় যাবার জ য পযা ত রা তা িছল না । আর য রা তা গু
েলা িছল তা ও বািহর
থেক ব ধ থাকায় রিমক গণ যথা সমেয় বরু
েত পােরন নাই । ফেল কারখানািট মূ
হু
েত একিট মৃ
ৎযু
পু
িরেত পিরণত হয়
। অি ন িনবাপক িবভােগর পিরচালক মজর মু
হা মদ মাহবু
ব বেলন,
“মূ
ল কারখানািট িছল িতনিট তলা জু
েড়, যা িছল মূ
লত িনচতলার সােথ স পকযু
ত ..
ফেল যখন অগু
ন লােগ তখন রিমকগণ বািহর হেত পােরন নাই ।”
উ ধারকৃ
ত মৃ
ত দহ গু
েলােক সরকারী ভবন ও
থানীয় মােঠ সাির সাির কের রাখা হয় ।
এমন ভােব পু
েড় গেছ য, রিমকেদরেক
চনাই যাে ছ না । অেনেকই এেকবাের পু
েড়
ছাই হেয় গেছ । সরকারী কমকতারা বলেছন
য তােদরেক িচি নত করেত আেরা অেনক
সময় দরকার হেব।
বেচঁ
আসা অেনেকই বেলেছন, যারা মারা
গেছন তােদর িসংহভাগই হেলা নারী রিমক, তারা রানা তকর চ টা কেরেছন বাচাঁ
র জ য । ৫ম তলায় কাজ করেতন

একজন রিমক নাম তার রাজু
, বয়স ২২ বছর । স যিদ ও বেচঁ
বিড়েয় আসেত পেড়েছ িক তু
স তার মােক বাচাঁ
েত
পােরিন । তার ভা য :
“পু
েরা কারখানািট লাকার য ও অ ধকাের থিলেয় যায়, সকেলই বিড়েয আসেত
চাইিছল .. িব যু
ৎ িছলনা, গভীর অ ধকার,তখন আিম আমার মা ক অ ধকাের হািরেয়
ফললাম । আিম ১০-১৫ িমিনট রানা তকর চ টা করলাম িক তু
আিম আর মােক
পলাম না ।”
আেরা একজন বেচঁ
আসা রিমক রিবউল ইসলাম বণনা কেরণ এই ভােব,
“আিম হঠাৎ ধাঁ
য়ার গ ধ পলাম, দৗেড় আসলাম িনচ তলায় দখলাম কােলা ধাাঁ
য়
আ ছ ন হেয় গেছ চারিদক। ইিতমে যই রথম তলা আগু
েন ছঁ
ে◌য় গেছ , তখন
আেনেকই রান বাঁ
চােত লািফেয় পড়েত থাকল ..।”
আেরা এক জন রিমক বলেলন, আিম যখন দখলাম আর বাচাঁ
র কান উপায় নই তখন ি বতীয় তলা থেক লাফ িদেয়
িনেচ আছের পড়লাম । আমার একিট হাত ভে গ গেছ। কান রকম বেচঁ
আসলাম।
“ রান বাচাঁ
েত লািফেয় পেড় শতািধক রিমক আহত হেয়েছন । লািফেয় পেড় অেনেক
মারা ও গেছন, ঢাক জলা রশাসক বেলেছন, বহুরিমক লািফেয় পেড় মারা গেছন
।”
দু
ঃেখর িবষয় হেলা এই ধরেনর দূ
ঘটনা নতু
ন নয় । বাংলােদেশর তরী পাষাক িশ পিট পৃ
থবীর ি বতীয় বৃ
হৎতম থান
দখল কের আেছ । িচেনর পরই বাংলােদশ এর থান অথচ এখােন িনরাপৎতার িবষয়িট বরাবেরর মতই অবেহিলত
থেক গেছ। আম টার যাম িভিৎতক িকন কথ ক যাইন ও এডেভােকিস র“ পর মেত, িবগত ২০০৬ সাল থেক
আজ পয ত রায় পাঁ
চ শতািধক রিমক কবল মাৎর আগু
েন পু
েড়ই মারা গেছন।
িবেশষ ঞগেণর অিভমত হেলা একটু
সতকতার সােথ কারখানাগু
েলা থাপন করেল এধরেনর দূ
ঘটনা সহেজই এড়ােনা
যত। কান কান কারখানা গু
েলা এমনভােব িনিমত য, সখােন অি ন িনবাপক বািহনী তােদর কান অিভযানই চালােত
পােরন না । কননা পু
িজঁ
বাদ তা মানু
ষেক দেখনা তারা তা শু
ধু
মাৎর মু
নাফা চায় । আেরা আেরা মু
নাফা। মু
নাফা খার

পু
িজঁ
পিতরা এেক অে যর সােথ রিতেযাগীতায় িল ত হয় , তারা বশী আেরা বশী মু
নাফা অজন করেত চায়, আর
কমােত চায় খরচ।
যখন নয়া উদার প থী িব বায়নবাদীরা মু
ত বাজার, িবেশষ অতৈনিতক অ চল, কম রিমক ও পিরেবশ বা ধব আইন
কানু
ন তরীর জ য হ চ করেছ তখন শতািধক রিমক পু
েড় মারা গল বাংলােদেশর তািজন যাশন কারখানায়।
বাংলােদেশ বতমােন রায় চার িমিলয়ন রিমক তরী পাষাক িশে প িনেয়ািজত আেছন, যােদর বশীর ভাগই হেলা
তািজন

যাশন কারখানায়, কমরত ভা যহীনা নারী রিমক। কারখানা গু
েলা রথম িবে বর দাকান ও যাে ডর জ য

পাষাক তরীর কাজ করেছ । মািকন যু
তরাে রর িব যাত পাষাক আমদানী কারক রিত ঠান যমন ওলমাট এর
অ যতম। এছাড়া তারা যািরেফার ও আইকার জ য পাষাক তরী কের থােক। সমােলাচকগণ বহু
আেগ থেকই বেল
আসিছেলন য, িব ব যাপী পাষাক িশে পর যবসায়ী যমন টিম িহলিফগার এবং যাপ যারা ওলমােটর িনকট তােদর
সং রহ করা কাপড় িবি র কের তারা যন পাষাক তরীেত িনেয়িজত রিমকেদর জীবন যাৎরার মান উ নয়েন ভূ
িমকা
পালন কেরন িবেশষ কের বাংলােদেশর রিমকেদর জ য। য সম যািট সা রা যবােদর সূ
চনা থেকই চেল আসেছ ।
যটা সবারই জানা য ি রিটশরােজর পৃ
টেপাষকতায় ি রিটশ ই টই ডান কা পানী বাংলােদশ সহ ভারেত িক কেরিছল ।
সা রা যবাদী ি রিটশরা ভারতীয়েদর কাপড় িশ পেক বাধাঁ
র ত করেত কতই না অপকম কেরেছ একসময়। তারা
িশ পীেদর হােতর আ গু
ল পয ত কেট িদেয়িছল । মা স ও এে গলস বেলিছেলন য, ি রিটসজািত তােদর বােথ
পু
িজঁ
বাদেক শি তশালী করেত, তারা সম র দু
িনয়ােক শাষন করেত, কখনই িপছ পা হেব না । তারা কান রকার নীিত
ও নিতকতার ধার ধাের না।
এবং
“ লােকরা কখনও কখনও িজ ঞাসা কের ি রিটশ রিমক রা উপিনেবশবাদী নীিকেক
িকভােব দখেছ? তারা তা কবল সাধারণ রাজনীিতর মতই িবষয়িটেক দখেছ। সখােন
কান সিৎযকার রিমক সংগঠন বা পািট নই । আেছ কবল কনজারেভিটব ও
রিড যাল িলভােরলস, এবং রিমকরা ও ি রিটশেদর মতই উপিনেবশ সমূ
হ ও
িব ববাজার থেক শাষনকরা অেথর বখরায় ভাগ বসাে ছ।”
আজ , রথম িবে বর সকল রিমকেদর মােঝ ও একই দৃ
ি ট ভ গী কাজ করেছ। তারা বাংলােদেশ পু
েড় মরা মানু
ষ সহ
তৃ
তীয় িবে বর মানু
েষর দু
ঃখ ও ক ট িনেয় ভাবনার ছেয় তােদর যাশন িনেয়ই বশী য ত রেয়েছ। বাংলােদেশর মানু
ষ
িক রকম শািষত ও বি চত হে ছ তা িনেয় রথম িবে বর মানু
েষর ভাবনার অবকাশ নই, তারা মাি ত করেতই য ত।

কননা রথম িবে বর মানু
ষ, যােদর মে য উপাজনকারী, বতনেভাগী কমচারী তারা সবাই সা রা যবাদ বরা উপকৃ
ত
হে ছ।
তািজন যাশন কারখানার মমাি তক ঘটনািট মাে সর ইশেতহােরর আেলােক দখেল বু
ঝা যায় য,পু
িজবােদর উৎপাদন
ঁ
যব থািট িকভােব সামািজক উৎপাদেনর রূ
প নয় । কৃ
ষকরাই সমেয়র যবধােন সিনক ও রিমেক পিরণত হেয়েছন ।
পু
িজঁ
বাদ িদেন িদেন একিট একক উৎপাদন রি রয়ায় মানু
ষেক জড় কের। আজ, তা অব য িব বায়েন রূ
প িনে ছ । সারা
দু
িনয়ার মানু
ষ এখন িব ব অথৈনিতক যব থায় একই সূ
েৎর রিতত হেয়েছ। যিদ ও এখন পয ত পু
িজঁ
বাদ নানাভােব
সমাজেক িবভ ত ও বাি ধকতায় বেধঁ
রেখেছ । ন ট পু
িজবােদর আওতায় স পেদর মািলকানা এবং িবতরণ রি রয়ািট
যাি তগত পযােয় রেয় গেছ এবং একিট নতু
ন নতৃ
ৎব কাঠােমা তরী হে ছ। িব ব পু
িজবাদ গেড় তু
েলেছ রথম িব ব
তৃ
তীয় িবে বর মানু
েষর রম ও রে তর উপর। আজেকর দু
িনয়ার রধান ব ধই হেলা রথমিব ব বনাম তৃ
তীয়িব ব ।
এই বাি ধকতােক ভােলাভােব বু
েঝ িব লেবর পথ ও প থা িনধারণ করেত হেব।
তৃ
তীয় িবে বর দাির রতা রথম িব বেক কেরেছ ধনী ও িবলাশী: এটাই বা তবতা
এ দু
িনয়ার বু
েক বাংলােদশ একিট অৎয ত দির র ও জনবহু
ল ঘনবসিতপূ
ণ একিট দশ । রায় ষাল কািট লাক এখােন
বাস কের। মাথা িপছু
বািষক আয় মাৎর ৮৪৮ মািকন ডলার । িশশু
র অপু
ি টর হার ৪৮% । লখা পড়া জানা মানু
েষর
শতকরা হার মাৎর ৫৮ %। এেদেশ অেধেকর ও বশী মানু
ষ দির রসীমার িনেচ বসবাস কের। িকছু
ম যসৎবেভাগী
মানু
ষ রা রিটেক পু
িজঁ
বাদী রাে রর চিরৎর দান কেরেছ। সিৎযকার অেথ দেশর িসংহভাগ মানু
ষই গিরবী জীবনযাপন
করেছন িবেশষ কের রথম িবে বর তু
লনায় ।
“বাংলােদশ এখন ও রাম অ যু
িষত একিট দশ । রায় ৮০ % মানু
ষ এখন ও রােম বাস
কেরন । এখন ও অেনক এলাকা আেছ যখােন কু
ল নই। হাসপাতাল নই । রা তা
নই। ২০% মানু
ষ চরম ও দির রতম জীবনযাপন করেছন। তােদর খাে যর িনরাপৎতা
নই। কান স পদ নই । অনাহার দির র তােদর িনৎয স গী । অ যিদেক রায় ২৯%
রামীন দির র মানু
ষ িকছু
টা ভােলা জীবন যাপন কের থােকন। তােদর িকছু
জিম ও পশু
স পদ আেছ । সাধারণ ভােব তারা িকছু
টা ভােলা খাবার দাবার পেয় থােক। তেব, যিদ
কান রকার

রকৃ
িতক দু
েযাগ বা রাজৈনিতক অি থরতা দখা দয় তেব তারা ও

দির রেদর মতই কে টর জীবেন িনপিতত হন। নারীরা হেলা এর মে য বশী ঝু
িকপূ
ণ।
যিদ তারা কান পিরবােরর রধান হন তেব তারা চরম দির র অব থার িশকার হন ।

তােদর আয় রাজগােরর তমন কান যব থাই রচিলত নই । তারা পেদ পেদ দু
ঃখ আর
দু
েভােগর িশকার হন।
শহর অ চেল ও দািরে রর হার কম নয় । রায় ৩৭% মানু
ষ দাির র সীমার িনেচ বসবাস
করেছ । তেব য সকল দির র মানু
ষ শহর এলাকায় বসবাস করেছন , িবেশষ কের ঢাকা,
চ র রাম, খু
লনা, এবং রাজশাহী তারা তু
লনামূ
লক ভােব একটু
ভােলা জীবন যাপন
করেছন কননা সই শহর গু
েলা িশ পা চল িহসােব পিরিচত।”
রথম িবে বর ভাগবাদী সং কৃ
িতর কারেণ বাংলােদশ পিরেবশগত দু
েযােগর িশকার। দেশর বশীর ভাগ মানু
ষ
ব যা রবন এলাকায় বসবাস কেরন। তারা প মা,গ গা, যমু
না, মঘনা সহ ছাট বড় নদীর কােল বসবাস কের থােকন।
আর সই সকল এলাকায় বসবাসরত পায় ৮০% মানু
ষ নানা রকার সং রমন জিনত রােগর িশকার হন। যমন
ডাইিরয়া, কেলরা, ড গু
ইৎযাদী । বাংলােদেশর মানু
েষর জীবন রণালী বহু
লাংেশই পিরেবশগত পিরি থিতর সােথ
স পযু
ত। আর এই স পক িব ব তাপমাৎরর বৃ
ি ধই বাংলােদেশর জ য কাল হেয় দখা িদেব। তাই িব ব পু
িজঁ
বাদ িব ব
পিরেবশেক উৎত ত করেল বাংলােদেশর জ য ভয়াভহ পিরি থিতর সৃ
ি ট করেব।
িব বপু
িজঁ
বােদর করাল রােস যমন তািজন যাশন কারখানার রিমেকরা পু
েড় মেরেছ, তমিন পু
িজবােদর জ যই দশিট
ঢু
েব যেত পাের । বে গাপসাগেরর লবন পািনেত। বাংলােদেশর রিমকেদর কে টর কারণ হেলা তারা কাজ কেরন
অিনরাপদ পিরেবশ ও শাষন রি রয়ার ভতর। তৃ
তীয় িবে বর জনগন প য উৎপাদন কেরন রথম িবে বর যবসায়ী ও
তােদর এেদশীয় ব ধু
েদর জ য। তৃ
তীয় িবে বর মানু
ষ কাজ কের সারা িদন, িদেনর পর িদন। আর এর যত মু
নাফা হয় ,
তা যায় রথম িবে বর মানু
েষর পেকেট ও তােদর চামচােদর থেলেত। তাজরীন যাশন কারখানায় ও তাই ঘেটেছ।
তৃ
তীয় িবে বর মানু
ষ পু
েড় মেরেছ রথম িবে বর মানু
ষেক সবেশষ িডজাইেনর পাষাকিট সরবরাহ করবার জ য। সই
পাষােক যন রথম িবে বর মানু
ষ আরাম আেয়েশ চাকিচ যময় জীবন যাপন করেত পের.. আর ফু
টানী দখােত পের।
িব লবই হেলা চূ
ড়া ত সমাধান ।
বাংলােদেশর য সম যা, সম র তৃ
তীয় িবে ব সবৎর সই সম যা িবরাজমান, যখােন দু
িনয়ার সং যাগির ট মানু
েষর
বসবাস। সীমাহীন শাষন, মানেবতর কােজর পিরেবশ ও অমানিবক জীবনযাৎরা। দাির রতা, রাগেশাক, দু
েযাগ
মহামারী, গৃ
হ হীনতা, ব রহীনতা, ঔষধপেৎরর অভাব ইৎযদী মানু
েষর িনৎযসংগী। আর এ অব থার জ য দায়ী হেলা
পু
িজঁ
বাদ। পু
িজঁ
বােদর উে দ যই হেলা ধিনক বা পু
িজঁ
পিতেদরেক সবা করা । পু
িজবাদ চেলই মু
নাফার উপর ভর কের।
ইহা মানু
েষর সবা বা রেয়াজন মটােনার জ য সৃ
িজত হয়িন। পু
িজবাদ য সম যার সৃ
ঁ
ি ট কের তা পু
িজঁ
বােদর িনজ ব

পিরম ডেল সমাধান করা স ভব নয়। পু
িজবাদ িনেজই সম যার একিট অংশ। ইহার সং কার ও স ভব নয় । মহান
ঁ
লিনন িশিখেয়েছন, যিদ পু
িজঁ
বাদেক সং কােরর জ য রাখা হয় তেব তা সংেশাধনবােদ রূ
প িনেব। একিট পূ
ণা গ উৎতর
যিদ চাই , তেব এর একিট এবং একমাৎর উৎতর হেলা সমাজতাি ৎরক িব লব। সম র িব ব যব থািট পাে ট একিট
নতু
ন যব থা কােয়ম করেত হেব। আর তা হেলা , নয়াগণত ৎর, নয়া সমাজত ৎর, িলিডং লাইট কিমউিনজম।
িব লব তা দু
ঃখ ক ট আর বদনা থেকই শু
রু
হয় ।
এছাড়া ও

য বড় কারণিট িব যমান তা হেলা

পু
িজঁ
বাদ িব ব যব থা িহসােব চরম ভােব

যাথ

হেয়েছ । তাই িব ব সবহারা রণী এক ঐিতহািসক
ও মহান দািয়ৎব পালেন এিগেয় আসেছ , সম র
মানু
েষর
কিমউিনজম

বািধনতার জ য এবং িলিডং লাইট
রিত টার জ য । তাই তা লিনন

বেলিছেলন, িব ব িব লেবর মূ
ল ক রিব দু
হেব
রিতে যর

দশ সমূ
হ। আর মহান মাওেসতু
ং

বেলিছেলন, পু
েবর বাতাস পি চেমর উপর িদেয় বেয়
যােবই। আর সমাজতাি ৎরক িব লেবর মহান সনানী
িলন িবয়াও ঘাষণা কেরিছেলন, িব ব িব লব হেব
িব ব জনযু
ে ধর ভতর িদেয়, িব ব রাম িদেয় িব ব
শহর নগরেক ঘরাও করা হেব । তৃ
তীয় িব ব পরািজত করেব রথম িব বেক তা হেব চূ
ড়া ত পরাজয়, আর সা য আর
শাি তর জয় হেব, অ য িকছু
নয় ।
একিট িব লব তখনই সফলতা লাভ কের, যখন এর সাবেজি টভ ও অবেজি টভ পিরি থিতর সমােবশ ঘেট। িব লেবর
অবেজি টভ পিরি থিত বতমােন তৃ
তীয় িবে ব িবরাজমান। দাির রতা, শাষণ এবং সম যা ইৎযাদী। যা িবরাজমান নয়
তা হেলা সাবেজি টভ পিরি থিত আর তা হেলা, আদশ এবং সংগঠন বা পািট। আর তাই, এটা খু
বই গু
রু
ৎব পূ
ণ িবষয়
য, সবার আেগ িব লেবর িব ঞানেক সামেন আনেত হেব। িলিডং লাইট কিমউিনজম হেলা গণমানু
েষর আকা খা।
কবল মাৎর রা রসর িব লবী িব ঞানেক রেয়ােগর মা যেমই আমরা পু
রাতন দু
িনয়ােক বদল কের এক নতু
ন দু
িনয়া
গেড় তু
লেত পারব। আমরা এক মহান জনযু
ে ধর ভতর িদেয় পু
রাতন শি তেক অপসািরত কের নতু
ন শি তেক
রিতি ঠত কের িব ব সমতা, যায় িবচার ও সু
দর পিরেবশ িনি চত করেত পারব। আজ সকল শি ত তৃ
তীয় িবে বর
মানু
েষর হােত। তাই হাত িমলান িলিডং লাইেটর সােথ। িনেজ িলিঢং লাইট হেয় উেঠান। মেন রাখেবন, তৃ
তীয় িব ব
আজ অপরােজয়। -এেকএম িশহাব

রীেস িসিরজা িজেতেছ, এটা পরী ষা মূ
লক ঘটনা
িসিরজা হেলা “ রিড যাল বামপ থার”একিট জাট যার নতৃ
ৎব িদে ছন জন রীয় নতা আেল স তিসে রসা, তারা বশ
একটা বড় মাৎরার িবজয় অজন কেরেছন। রীেসর পালােম ট িনবাচেন িসিরযা ৩০০ আসেনর রায় অেধক অসেন
িবজয়ী হেয়েছ। এখন িসিরযা হেলা এমন একিট দল যােত নানা ধরেনর মত ও পেথর অনু
সারী বামপ থার মানু
ষ কাজ
করেছন। ইহা ২০০৪ সােল একিট জাট আকাের রথেম যাৎরা কেরিছেলা। তেব তা ২০১৩ সােল এেস একিট পািটেত
রূ
পা তিরত হেয়েছ। এই পািটেত সা যাল ডেমাে রট, মাি স ট – ল্িনিন ট, রটি কবািদ, পিরেবশবািদ, চরম বাম
প থী ও িকছু
মানবতাবািদ লােকর সমাহার ঘেটেছ। িসিরজা এমন একিট পিরি থেত ষমতায় এেলা যখন পু
িজবািদ
ঁ
বু
েজায়া দল গু
েলা রীেসর অথৈনিতক পিরি থিতর উৎতরণ ঘটােত যাথ হেয়েছ। মু
লধারার সকল রাজৈনিতক দল
ইউরূ
পীয় দশসমূ
হ থেক সাহা য সহেযাগীতা এেনও তােদর সম যার সমাধান করেত পারিছেলন না । িসিরজা এমন
একিট সমেয় ষমতায় এেলা যখন দেশ চলেছ একিট মহা ম দা ভাব ও সামািজক, রাজৈনিতক অি থরতা।
িসিরজােক ভােলা ভােব পিরি থিত পযেব ষন করেত হেব কননা এটােক পির ষা মূ
লক ভােব ষমতায় বসােনা
হেয়েছ।এখােন উে ল য য, উদার বাম প থী বা রথম িব ববািদ চ র পিরি থিতর সু
েযাগ িনেত পাের। যিদ িসিরযা

িনর কু
শ সং যা গির টতা অজন করেত না পাের তেব সখােন রীেসর পু
রাতন কিমউিন ট পািট িকছু
আসন পেত
পােরন। এরা িসিরজার িবরু
িধতা করেত পােরন। কিতপয় উদার বাম প থী কান না কান ভােব এখন ও ষমতায় বেস
আেছন। এখন তারা এই পিরি থিতেত িক ভূ
িমকা পালন কেরন তা ও দখার িবষয়। আমােদরেক এও দখেত হেব য
িসিরজা তােদর রিড যাল অ গীকার পালন কেরন না িক গতানু
গিতক ভােব সাসাল ডমু
ে রটেদর মতই সামািজক
সা রা যবািদ ভূ
িমকা পালন কের। এখােন আেরা উে ল য য, িসিরজা নামক এই সংগঠন িট িনেজেদরেক “কিমউিন ট”
বেল পিরচয় িদেয় থােক । কহ কহ এই সংগঠনিটেক মাওবািদ বেল ও অিভিহত কের থােকন। এেদর মে য রীেসর
কিমউিন ট পািট অ যতম। আমরা িক িসিরজােক একিট রিড যাল বামপ থী িহসােব িব ব যাপী সা রা যবাদ িবেরাধী
ও িব লবী আে দালন সং রােমর সহেযাগী িহসােব দখােত পাব নািক ফাকা আওয়াজ সব ব একিট পািট িহসােবই দখব
? এটািক সা রা যবােদর িবরু
ে ব লড়াই সং রােম িব লিবেদরেক সহয়তা করেব না িক অ যা য সাসাল ডেমাে রট
দেলর মতই সা রা যবািদেদর সােথ ব বু
সূ
লভ যবহার করেব ? রীস িক িব ব িব লেবর “িভিৎত ভূ
িম িহসােব” দািয়ৎব
পালন করেব নািক সামািজক সা রা যবােদর সহায়েকর ভু
িমকা পালন করেব ? ইহা িক িব ব যাপী সা রা যবাদ
িবেরাধী লড়াইেয় তৃ
তীয় িব বেক সমথন িদেব না িক ি রস আেগর মতই কাজ কের যােব ?
আমােদর দৃ
ি ট ভ গী হেলা, রথম িবে ব আদশ িহসােব ক িনেজেদরেক “ রিড যাল বামপ থী” বেল পিরচয় িদেলা তা
িক তু
বড় কথা নয়, সখােন ব তু
গত স কট ও থাকেত পাের। এমন িক জনগণ সা রা যবােদর িবরু
ে ব ভাট ও িদেত
পােরন, তােত িকছু
ই আেস যায় না । কননা সখােন যারা থােকন
তারা হেলন রথম িবে বর মানু
ষ। যারা ই ষমতায় অসু
ন তারা সখােন তমন িকছু
ই করেত পারেবন না । কারন
সখােন বু
েজায়া মানিসকতার লাকেদরেক পিরচালনা করেত হেব। যােদর রৎযাশা হেলা সা রা যবািদ যান ধারনার
ধারাবািহকতা বজায় রাখা। রথম িবে বর জনগণেক যারাই নতৃ
ৎব িদন না কন হাক না তারা মাওবািদ, রটি কবািদ
এমন িক রিড যাল বামপ থী তারা কান ভােবই সা রা যবাদ িবেরাধী ভু
িমকায় সমথন করেবন না এবং সিৎযকার
রেলতািরেয়ত িব লেবর সহেযাগী হেবন না । যিদ আমােদর ধারনা বা ব ত যেক িম যা রমান করা হয় তেব আমরা
খু
িশ ই হব। আমরা এটা দখেত পেল খু
বই আনি দত হব যিদ রথম িবে বর মানু
ষ সিৎযকার ভােবই সা রা যবােদর
িবরু
ে ব এবং িব লেবর পে ষ কাজ কেরন বা িনেদন পে ষ সমথন কেরন।
তেব, আমরা যা দখেত চাই আর বা তবতা স পূ
ন িভ ন িবষয়। িসিরজােক ভােলাভােব পযেব ষন করা একিট
গু
রু
ৎবপূ
ন িবষয়। এটা আমােদরেক নতু
ন ধারনা িদেব য রথম িবে ব একিট রিড যাল বাম পািট রাি রয় ষমতায়
এেল িক কতটু
কু
করেত পাের তা বু
ঝা যােব। ইহা আমােদরেক রথম িবে বর রকৃ
িত ও ধরন বু
ঝেত নানা ত য উপাৎত
িদেব । আমরা রথম িব ববাদ ভােলা ভােব বু
ঝেত পারব। রিড যাল বামপ থার পির ষা হেব রীেস। আমরা আগাম যা
বলেত পাির তা হেলা- সখােন আদিশক বিচৎর িবরাজ করেব। মাওবাদ, রটি কবাদ এবং পিরেবশবাদ ও গণতাি ৎরক

সমাজত ৎর ইৎযািদ। আসেল এগু
েলার সম বেয়ই িসিরযা গিঠত হেয়েছ। যািরেস আমরা িক দেখিছ। ১৯৬৮ সােল
িব লব হেত পােরিন। তেব িকছু
সং কার হেল ও রিড যাল বামপ থার রূ
পায়ন করা যায় িন। সই ঘটনাবলী ও
আমােদরেক বেল য, রথম িবে ব িব লেবর কান সামািজক িভিৎত নই। ইহা আেরা প ট হয় য রথম িবে ব কান
িব লেবর সূ
ৎরপাত হেব না ।
িলিডং লাইট ও রথম িব ববািদেদর মে য একিট উে লখ যা য পাথ য আমরা একিট ভিব যৎ বানীর মা যেম
দখালাম। আমরা চাই আমােদর ভিব যৎ বানী যন িম যা পামািনত হয়। এখন পয ত যত ত য আেছ, মেডল আেছ তা
বলেছ, কবল তৃ
তীয় িব ব থেকই িব লেবর সূ
ৎরপাত হেত পাের। সখােনই িব লেবর ব তু
গত পিরি থিত িব যমান।
আমরা আেরা বলেত চাই য, ভােলা ই ছা থাকা সেৎবও রথম িবে ব রিড যাল বামপ থার লােকরা ও ফইল করেব
সা রা যবােদর িবরু
ে ব দাঁ
ড়ােত এবং রেলতািরেয়ত িব লেবর পে ষ সমথন িদেত। “শু
নেত অবাক লাগেল ও এটাই
বা তবতা” ব তু
গত অব থাই হেলা আসল িবষয়। নতারা যখনই রিড যাল বামপ থার কায রম বা তবায়ন করেত
যােব তখনই রথম িবে বর কমীরা তার িবরু
িধতা শু
রু
কের িদেব। রথম িব ববােদর অনু
সারী হেয় হয়ত নতা হেয়
থাকেবন বা মতা ধতার বড়াজােল আটেক যােবন । তাই বিল সিৎযকার িকছু
করেত চাইেল িলিডং লাইেট যু
ত হান।

রীস আপেডট: িসিরযা বনবািদেদর বারা বাঁ
ধা রা ত হে ছ
িসিরযা হেলা এমন একিট দল যখােন িমেশেছন সাসাল ডেমাে রট, মাওবাদী, রটি কবািদ, “বামপ থী সা যবািদ”,
চরম ও উ র পিরেবশবাদী এবং অ যা য িকছু
মানবতাবািদ গৗ টী। তাই তােদরেক একিট রিড যাল বামপ থী জাট
িহসােব ও পিরচয় িদেত পছ দ কের থােকন। যিদও ঘটনা চে র িসিরজা রীেসর পালােমে ট সাধারন সং যা গির টতা
িনেয় িবজয় লাভ কেরেছ এবং তারা সরকার ঘটেনর সু
েযাগ পেলও অ যা য দেলর বারা সম যায় পরেত
পাের।স ভা য বাঁ
ধা দান কারী সই দল গু
েলা অেনক

ষেৎরই বনবাদ বারা আ রা ত । তারা উ র ডানপ থী ও

িবেদশীেদর িবতারেনর পে ষ কাজ কের। তােদর এমন িকছু
দল আেছ যােদরেক ি রেটেনর বাধীনতা পািটর সােথ
তু
লনা করা যায়।এই বনবািদ চ র এখন দাবী করেছ রীস নািক চ রাে তর িশকার হেয়েছ। রীস নািক “পশু
পরী ষা
কে র” পিরণত হেয়েছ। আর সই কাজ নািক কের িদেয়েছ “ অি থরতা ও আ তজািতক অথ তহবীল”। তারা
িবেদশীেদর ও অ যেদর সং কৃ
িতেক দখেত পােরনা । তারা মেন কের তােদর িশ ষা যব থােক রচীন রীক ভাব
ধারায় সাজােত। চােচর িশ ষােক রহন করেত হেব। তােদর নতা পনু
স কাে মনু
স িনবাচেন িবজয়ী রীস নতৃ
ৎবেক
সমােলাচনা কেরেছন।

আমরা আেগই বেলিছলাম য আমােদরেক অব যই িসিরজার রিত নজর রাখেত হেব- কননা এরা িবজয়ী হেয়েছন
ঘটনা চে র। এরা মূ
লত “ আধাবাম” রথম িব ববািদ – বাম সামািজক গণত ৎরী, মাওবািদ, ট রি কবািদ ও চরম
পিরেবশবািদ মানু
ষ জাট বেধ ষমতার অসেন চেল এেসেছন। আমরা আগাম বেল িদেয়িছলাম য, তারা য ধরেনর
আদেশর মাড়েক িসিরজােক গেড় তু
েলেছন, রীক সমােজ এই পিরি থিতেত রহন যা যতা পেত ও পাের। তেব যিদ
তারা সা রা যবাদেক রু
খেত চায় বা সাসাল ডেমাে রিসেক অনু
সরন করেত চায় তেব বা তবতার সােথ তা নাও িমলেত
পাের। দখা িদেত পাের পর পেরর মে য সংঘাত। যিদ িসিরজা আমােদর আগাম বাতােক িম যা রমান কের িদেয়
তােদর আদশ বা তবায়েন রু
ত এিগেয় যায় তেব – তা ও সাসাল ডেমাে রট ও সামািজক সা রা যবােদর রূ
প নেব।
আেমিরকা সহ অেনক দেশর মা সবািদ- লিননবািদ ও মাওবািদরা র তাব করেছন এবং আশাবািদ হেয়েছন িসিরজার
িবজেয় “ বামপ থার পু
নগঠেন” ভূ
িমকা রাখেত পাের। তারা তােদর মতই ইিতহােসর সকল মতপাথ য ভূ
েল মাওবািদ,
ট রি কবািদ, চরম পিরেবশবািদ ও সািসয়াল ডেমাে রট সহ মানবতাবািদরা একতা গেড় তু
লেত পােরন। এেদর মে য
অেনেকই এমন কথা ও বলেছন য, িসিরযার পথ সারা বামপ থী দু
িনয়া অনু
সরন করেত পাের। করা উিচৎ। এটােক
তারা বামপ থার পু
নগঠন িহসােব িবেবচনা করেলও তারা য তােত রথম িব ববােদর টনক নড়ােত পারেবন তা মেন
করেছন না ।এমন িক আেরা কেয়কিট দেশ িবজয় লাভ করেল ও তা স ভব হেব না। িব ঞান মন ক িব লবীরা সহেজই
বু
ঝেত পােরন য, কৗশলগত কারেনই এখন রথম িবে ব িব লব করা স ভব নয়। যখােন সবহারা নই সখােন
সবহারা িব লব হেব কমন কের। িবষয়িট িব লবীেদর ভাবার দাবী রােখ। ব তু
গত িবষয়েক তা অ বীকার করার উপায়
নই। িব ঞান মন ক িব লবীরা যথাযত ভােবই এটা বু
েঝন য, সিৎযকার িব লেব িব বাসী লােকেদর রথম
িব ববােদর অ ব িব বােসর চারাগিল থেক বিড়েয় আসা উিচৎ। রথম িবে ব
িব লব করার অথই হেলা ‘এখানকার জনগেণর জীবন যাৎরার মান িনেচর িদেক নািমেয় আনা’ আর ‘সা রা যবােদর
িবনাশ সাধন করা’ । এই ধরেনর কাজ কবল তখনই করা স ভব যিদ সখােন িব ব গনযু
ে বর ভতর িদেয় িব লব
সাধন করা যায়। তৃ
তীয় িবে বর িব লব সাধন না কের রথমিবে ব িব লেবর কথা িচ তা করা ক পনা িবলাস ছাড়া আর
িকছু
ই নয়। রথম িবে বর িব লবীেদর িব লবী কেম সহায়তা দান করা তােদর একা ত কত য। এর মােন এই নয় য,
রথম িবে বর কান একিট অংেশ কান “ রিড যাবাম” কায়ািলষনেক সমথন দয়া বা তােদরেক িনবাচেন জয় লাভ
করােনা । কবল িব লব হেত পাের িলিডং লাইটেক সাম রীক সমথেনর মা যেম। িলিডং লাইট হেলা িব লেবর িব ঞান
স মত পথ ও প থা । এেক এম িশহাব

ইসলামী রা র রসে গ…
স রিত যােটার এক সে মলেন অ্যােমিরকার

রিসেড ট বারাক ওবামা এক ঘাষনায় বেলেছন, অ যা য দেশর সােথ

িমেল ইসলািমক রা র তথা আই এস আই এস বা আই এস আই এল ক “দমন করেবন এবং তােদর ব ন িবলাশ
ধু
লায় িমিশেয় িদেবন”, এর সােথ সােথ উৎতর ইরাক ও িসিরয়ার মানু
েষর িনরাপৎতা ও িনি চত করেবন। ি রেটন
ইিতমে যই এই আহবােন সাড়া িদেয়েছন। ওবামার সা রিতক এই ফাঁ
কা বু
িলর কারেনই অ্যােমিরকার দু
ই জন
সাংবািদেকর িশেরাে ছেদর ঘটনা ঘেঠেছ। এই িশেরাে ছেদর ঘটার জর ধেরই ইসলািমক রাে রর সনা-সামিরক
থাপনা গু
েলােত অ্যােমিরকা যাপক বামা বষন কেরেছ। তােদর উপর বামা িনে ষেপর অিভযান এখন ও অ যাহত
আেছ। অিত স রিত ইরােকর হািদত ডেমর উপের ও তাঁ
র আেশ পােশর সামিরক থাপনা গু
েলােত বামা বষন চলেছ।
অিধক ত, অ্যােমিরকা সখানকার সাধারণ জনেগেনর জ য ৎরান সাম রীর বহর পাঠাে ছ। অ্যােমিরকার সা রিতক
কায রম দেখ একথা ভাবার কান অবকাশ নই য, ইসলািমক রা র সা রা যবাদ িবেরাধী বা রগিতশীল কান দেলর
নাম।
তােদর এই বাি বক অবা থা কবল ইরাক ও িসিরয়ার দৃ
য দেখ পু
েরাপু
ির বু
ঝা যােব না । ই লািমক রা র মু
লত
একিট আ চিলক লড়াই পিরচালনা করেছ। সাধারণ ভােব দখেলই আমরা দখেত পাই য, এক িদেক ইরান, আসাদ,
িহজবু
লাহ, ইরাকী িশয়া স রদােয়র লােকরা, প ষা তের, অ য িদেক অ্যােমিরকা ও তাঁ
র আ চিলক ব বু
রা র

সমূ
হঃ আরব দশ, সু
ি ন স রদােয়র মানু
ষ, জডান ও তু
র ক এবং ইসরােয়ল ইৎযািদ। এছাড়া বাহরাইেনর রাজকীয়
যব থার িবরু
ে ব িবে রািহরা ও এর সােথ যু
ত হেয় পেড়েছন।
যিদও এখন আমরা দখেত পাি ছ য সা রা যবাদ ইসলািমক রা রেক বংস সাধেনর জ য এক িদেক কাজ করেছ
িক তু
অ য িদেক তাঁ
রাই আবার এেদরেক লাই িদেয় মাথায় তু
লেছ। নানা ভােব এেদরেক দু
ধ কলা িদেয় পু
ষেছ।
ইসলািমক রা র সৃ
জেনর মূ
ল কারন হেলা ইরানেক রিতেরাধ করা এবং তােদর সহেযাগী িহযবু
লাহ, আসাদ, িসিরয়া,
ইরােকর শীয়ােদরেক খতম করা। সা রা যবােদর জ য ইরান ইসলািমক রাে রর চেয় বশী ভয়ংকর শৎরু
।
সা রা যবাদ ভেয় আেছ এই ভেব য, ইরান পারমানিবক শি ত িনেয় একিট িভ ন মাৎরার পরাশি তেত পিরণত হেত
চেলেছ। ইরানীেদর রভাব বলয়েক স কু
িচত করেত সা রা যবাদ িপছেনর দরজা িদেয় আরব দশ সমূ
হ, তু
র ক,
ইসরােয়ল ইৎযািদর মা যেম ইসলািমক রা রেক সাহা য িদেয় যাে ছ। ইরােনর পররা র ম ৎরী মু
হা মদ জােবদ
জাফরী সা রা যবািদেদর ফাঁ
কা বু
িল স পেক বেলেছন,
“ এখন ও মািকনীরা তােদর হু
মিক বা শৎরু
র িবরু
ে ব তমন কান ভূ
িমকাই রহন কেরন
িন……. বরং তারা ইসলািমক রা রেক রকারা তের সাহ যই িদেয় যাে ছ”।
সাম রীক িবেবচনায় আজ সাধারণ মানু
ষেক ইসলামী রা র এক ভয় কর অতংেকর িদেক িনেয় যাে ছ। চরম িন টু
রতা,
িনমু
মতা তারা দখাে ছ। তারা সাধারণ সু
ি ন, শীয়া, খৃ
টান, কু
িদ, আরব কাঊেকই িনমমতা থেক রহাই িদে ছ না।
সা রা যবাদ িনেজেদর বাঁ
চােনার জ য তারা গৗেৎর গৗেৎর, জািতেত জািতেত, স পদায় স রদােয়র মে য িবেবধ সৃ
িট
কেরই থােক। এটা সা রা যবােদর পু
রাতন খলা । ইরাক এবং িসিরয়ায় এখন নানা ভােব জনগণ িবভ ত হেয়
পেড়েছন। সই িবভি ত জািতয়তার রে ন, ধেমর ই যু
েত, বা আ চিলকতার ই যু
রধানত কাজ করেছ। ষু
র ষু
র
ভােব ভাগ করেত পারেল সা রা যবােদর জ য িনয় ৎরন করা অিত সহজ কাজ। এখন ইসলািমক রা রেক সা রা যবাদ
এই িবভি তর কােজ যবহার করেছ। উে দ য হেলা – এই অ চলেক জয় করা আর িনিববােধ শাসন করা ও শাষণ
চালােনা।
সীমাহীন ববরতা, িন টু
রতা ইসলািমক রা রেক একিট নায়েকািচত ইেমজ দান কেরেছ।ইসলািমক
রাে রর রু
ত বধন, িবেশষ ধরেনর পাষাক আশাক, গন কবর, মু
ডু
িবিহন লােশর তূ
প, নানা রকার ভীিতকর িভিডও
িচৎর, মানু
ষ খতেমর দৃ
য, িশশু
েদর কা নার ছিব, মানু
ষেক দােস পিরণত করা ও গন হৎযার দৃ
যাবলী এমন এক
পিরি থিতর সৃ
ি ট কেরেছ যােত মানু
ষ সহেজই সা রা যবাদ ও তােদর দাসরেক বাগত জানায়। তােদর ববরতার
দৃ
যাবলী কবল গন মা যম নয় বরং তা সাধারণ মানু
েষর মােঝ ও সা রা যবােদর হ তে ষপ ক সমথন যাগাে ছ ।

িবেশষ কের যারা সং যা লগু
তারা তােদর আ রেয়র জ য সা রা যবাদ ছাড়া আর কাঊেকই দখেছন না। এমন িক তারা
সা রা যবােদর পে ষ অ ৎর িনেয় লড়ােয় নামেত ও ি বধা করেছন না । সা রা যবািদেদর উে দ য ও কৗশল খু
বই
সহজ। তারা পছেনর দরজা িদেয় ই লিমক রা রেক সাহা য করেছ আর অৎযাচােরর মাৎরা বৃ
ি ব করেছ। যােত তােদর
হ তে ষেপর

ষেৎর কান রকার অসু
িবধা বা কান র ন না উেঠ।

আমােদর উিচৎ উপেরর ঘটনা রবােহর গভীের নজর দয়া । ইসলািমক রা র সা রাজবাদ িবেরাধী কান জাট নয়।
সাম রীকভােব তারা পর পরেক সাহা য করেছ। যখন ইসলািমক রা র তােদর পার পিরক বু
ঝা পড়ার

ষেৎর কান

সীমা ল গন করেছ তখনই তােদর মােঝ িকছু
টা ব ব আমরা দখেত পাি ছ। সময় ই সকল িকছু
পির কার কের িদেব
বেল আমােদর িব বাস। এটা এখন িদবােলােকর মতই পির কার য, ইসলািমক রা র ম য রাে যর দশ সমূ
েহর
মানু
েষর মােঝ যাপক িবভি ত আনয়েন িবশাল ভু
িমকা পালন কেরেছ। যা সা রা যবাদেক হ তে ষপ করেত আর কান
রকার িচ তা করেত হেব না । ইসলািমক রাে রর মু
েখ সা রা যবাদ িবেরাধী ব ত য একিট ভাওতা ছাড়া আর িকছু
ই
নয়। এগু
েলা আসেলই একিট স তা বু
িল ছাড়া আর িকছু
ই নয়। ইসলািমক রাে রর এই লড়াইেয়র চু
রা ত ফলাফল
কান মানু
েষর মু
ি তর পথ নয় , ইহা দাসৎব আর ববতা, গন হৎযা, এবং অিধক মাৎরায় সা রা যবাদী শাষেণর
সহায়ক। তােদর ধম কান ভােব ই মানু
েষর মু
ি তর বাতা এেন িদেত পারেব না। কান জািতেকই মু
ত করেব না।
সা রা যবাদেক মাকােবলা করার জ য আর িবভি ত নয় বরং একতা ব ব হও! কবল িব ঞান, কবল লীিডং লাইট
কিমউিনজম ! সা র যবাদেক িবনাশ করেত পাের। কননা িব ঞান বা তবতার সােথ স পৃ
ত। ইহা সকল মানু
েষর জ য
, সকল দেশর জ য, সকল জািতর জ য এক মাৎর মু
ি ত পথ!

আমার জীবন মানু
েষর জ য, পৃ
িথবী ও িলিডং লাইেটর জ য !
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