িলিডং লাইট ৩
২০১০  ২০১৫
আমরা সকেলই এখন আ রা ত। রিতিনয়ত আমরা এক চরম দূ
দশায় িদনািতপাত করিছ। রচিলত যব থাই আমােদর ক ট ও অপমােনর
মূ
লকারন। এর কারেনই আমােদর রম, বাড়ী ঘর, স পদ, মযাদা ও ভিব যৎ চু
ির হেয় যাে ছ। ইহাই আমােদর জীবন কেড় িনে ছ। আর
এসকল কারেন আমােদরেক রু
েখ দাড়ােতই হেব। আমরা রচিলত যব থার সােথ কান রকার আেপাষ করেত পািরনা । আমরা মাথা নত
করেত পািরনা। এখন আমরা মু
ি তর জ য লড়াই করা ছাড়া আর িকছু
ই ভাবেত পািরনা। আমােদর সকেলরই িকছু
না িকছুষমতা আেছ।
সই সকল ষমতার িবকাশ চাই। আমরা অব যই আমােদর মধা ও সৃ
জনশীলতােক িবকিশত করেত চাই। আমরা আমােদর মন ও মগজেক
মু
ত করেত চাই। আমরা িলিডং লাইেটর আেলািকত সা যবােদর িশ ষা িনেয় অ রসর িব লবী িব ঞােনর চচা করেত চাই। ইহাই আমােদর
সু
দর ভিবষেতর চািবকািট। িব ঞান ছাড়া চচা অ ব। আমােদরেক অব যই সাধারন জনগণেক জািগেয় তু
লেত হেব। রিমক, কৃ
ষক, ষু
র
যবসায়ী, বি তবািস গরীব মানু
ষ, ছাৎর ও তরু
নেদরেক লড়াই সং রােম যু
ত করেত হেব। আমােদর মহান দািয়ৎব হেলা যারা আমােদর
কথা শানেত আ রহী, যারা একিট সু
দর পৃ
িথিবর কথা ভােব তােদরেক সংগিঠত করা ও িব লেবর জ য সু
সি জত কের গেড়তু
লা। ষমতা
কাঊেক কউ দয় না। তা আদায় কের িনেত হয়। সীমাহীন ভােলাবাসা ও ৎযােগর মা যেমই আসেব আমােদর কাি ষত িবজয়। আমােদরেক
এখনই এিগেয় যেত হেব। আমরাই িলিডং লাইট!

সিচপৎর
রব ব
আমােদর সােথ চল.. মাকস পরবতীেত
নতু
ন দু
িনয়া, নতু
ন যােল জ, নতু
ন িব ঞান !
মু
সিলম দু
িনয়ায় মািকন িবেরাধী রিতবাদেক সমথন করু
ন..
িব লবী িব ঞান হল একিট কমা ড, ইহা কান সেখর ও পিরিচিতর রাজনীিত নয়।

অথনীিত

িফের দখা মূ
যতৎৎব ও শাষণ রি রয়া

একিট িচিঠ : আেমিরকার সকল নাগরীকই িক িবল গটস এর মত জীবনযাপন কেরন ?

সামািজক কারখানা িবিনমান িবষয়ক িচ তাভাবনা

িবে ব বি তর পিরমান বাড়েছই !

তৎৎব

ঞানগত প গু
ৎব রসে গ

িলিডং লাইট : বু
ি ববৃ
িৎতক ন সায় ষড়য ৎর তৎব

রট কী িজিকর করেছন কারা ?

খািরিজ চে রর আ রমেনর িশকার পিবৎর ইসলাম ও আমােদর ভিব যৎ

ইিতহাস

িচেনর সং কৃ
িতক িব লব রসংেগ িকছু
কথা ….

মহান রেলতািরেয়ত সাং কৃ
িতক িব লব সূ
চনায় নতু
ন শি ত ও আদেশর উৎথান ঘিটেয় িছল ।
পব১

বা য সবাদােন খািল পােয়র ডা তার

খবর

িশয়ােল িশয়ােল কামড়া কামিড়

তথাকিথত “ইসলািমক রাে রর” িবরু
ে ব ওবামা িব ব ঐ যমত চান !

বাংলােদশ, ভারত, নপাল জলবায়ু
পিরবতন জিনত ষিতর সে মািখন

রায় আেমিরকানই িনমমতা পছ দ কেরন

আেমিরকা মারা মারির করেছ যাশেনর জ য; আর তৃ
তীয় িবে বর মানু
ষ লড়াই করেছ খাবােরর
জয

আমােদর সােথ চল.. মাকস পরবতীেত
মহান কাল মাকস ১৮৪৮ সােল কিমউিন ট মিনেফ টু
রচনা কেরন, স¤ রিত মূ
লধারার িব যাত একিট রকাশনা থেক রকািশত একিট
বইেয় মিনেফ টু
ক একিট মারাৎমক র থ িহসােব উে লখ কেরেছ । মাকস সই মহান রে থ বেলেছন বু
েজায়া কিমউিনজমেক দেখ রচ ড
ভেয় কঁ
েপ উেঠিছল । তারা এখন ও সই ভেয় ভীত হেয় কাঁ
পেছন ।
মাকস িলেখেছন সামািজক ব ধ ও অি থরতার কথা । মাকস িশ প ও ব ঞািনক িব লেবর এক ম যবতী সমেয় বেচঁ
িছেলন । িতিন তার
চার পাে ব দেখিছেলন িব ঞান িকভােব মানু
েষর সামেন নতু
ন নতু
র স ভাবনার দায়ার খােল িদে ছ । িতিন দেখিছেলন িব ঞান ক
সিঠকভােব যবহার কের মানু
ষ য কত ভােব উপকৃ
ত হেত পাের । িতিন দেখিছেলন মানু
েষর রকৃ
ত বাধীনতা মূ
লত িব ঞােনই িনিহত

আেছ । তা এখন ও িব যমান, কারণ রচিলত সামািজক স পক, িকভােব সমােজ নতৃ
ৎব ও কতৃ
েৎবর ভূ
িমকা পালন কের, িব ঞানেক রকৃ
ত
অেথ আজ ও মানু
েষর উপকারােথ যবহার করা হ ছনা । বরং তােক যবহার করা হে ছ মানু
েষর সবনােশর জ য । তেব, পাশাপািশ পু
িজঁ
বাদ
িবনাশ কেরেছ সাম তবাদেক, িনমূ
ল কেরেছ প চৎপদ যান ধারণার এবং উেললখেযা য হাের রযু
ি তগত অ রগিত সাধেন সহায়তা কেরেছ
। আর ও একিট উেলখ যা য খারাপ িদক হেলা, পু
িজঁ
বাদী সামািজক স পক িব ঞান ও রযু
ি তগত উ নয়নেক অেনকাংেশ বাধা র ত
কেরেছ ।
মাকস দেখিছেলন উৎপাদন যব থার সামািজিক করেনর স¤ রসারণ । অেনক মানু
ষ িদন িদন একক উৎপাদন রি রয়া থেক সের
আসেছ । কৃ
ষকগণ কৃ
িষ কাজ ছেড় িদে ছন, তারা সিনক কমী, কারখানা, এবং আধু
িনক উৎপাদন প ধতীর িদেক ঝু
েক পড়েছন । আজ, তা
ঁ
িব বময় ছিড়েয় পড়েছ এবং তা চলমান রেয়েছ । একজন ইে দােনিশয়ার মানু
ষ ও মি সেকার একজন রিমক িমেল একিট প য তােদর
জায়গা থেকই খু
ব সহেজই তরী করেত পােরন । এটা সৎয য, উৎপাদন অিধক মাৎরায় সামািজিক করন হেয়েছ, িক তু
ব ঠন যব থািট
এখন ও যি তগত পযােয় রেয়েছ । মা দাকথা, সমাজ অেনকটাই সাবজনীন হেয় উেঠেছ, িক তু
সমািজক কতৃ
ৎব গু
িট কেয়ক জন মানু
েষর
হােত রেয় গেছ ।
পু
িজবাদী যব থাটাই হেলা সম যা সৃ
ঁ
ি টকারী একটা যব থা । এটা ম দা আর ভা গা গড়ার একিট চ র । মানু
েষর জীবন একিট যু
ি তহীন
বাজার যব থার উপর ছেড় দয়া হয় । পে যর উৎপাদন করাই হয় মু
নাফা লােভর জ য, মানু
েষর রেয়াজেনর জ য নয় । মাকস এটােক
প য উৎপাদেনর একিট নরা য িহসােব বণণা কেরেছন । আর এই নরা যিট হেলা মানু
েষর চাহদার িবচাের একিট চরম অেযৗি তক যব থা
।
মাকস দু
িনয়ার মানু
েষর মােঝ িবশাল িবভাজন স পেক ও বেলিছেলন, কিতপয় মানু
ষ একিদেক িবলাশ বহু
ল জীবন যাপন করেছ এবং
অ যিদেক বাকী রায় সবাই মানেবতর জীবন যাপন করেছ। একিদেক িবপু
ল স পেদর মািলক গৗি ঠ, অ যিদেক সবহারা মানু
েষর ঢল।
আজেকর িদেন আমরা দখিছ একিদেক কারখানার মািলক, আর অ যিদেক কারখানার রিমক। পু
ি◌জবাদী বনাম সবহারা রণীর জনে রাত
ঁ
। ধনীরা আেরা ধনী হে ছ এবং গরীবরা আেরা গরীব হে ছ।
এইরূ
প একিট অেযৗি তক যব থা িচরকাল চলেত পাের না । মাকস ভিব যৎ বাণী কেরিছেলন, এই রণী ব ধ, এই অি থরতা, এক সময়
িবে ফািরত হেয় িব লব ঘটােব । মাকেসর বশীর ভাগ িবে লষণই আজ সেৎয পিরণত হেয়েছ। তেব, আজেকর িব ব িকছু
টা িভ ন রি রয়ায়
সামািজক ও রাজৈনিতক ভােব মরু
করন হেয়েছ । এমনিক মাকস যভােব বেলিছেলন সভােব হয়িন। ১৫০ বছেরর আেগর িবে বর তু
লনায়
আজেকর িব ব িকছু
টা িভ নতর । আজেকর পৃ
িথবীেত একিট বড় রকম মরু
করণ হেয় গেছ । একটা িবশাল িবভি ত িবরাজমান । তেব,
আজেকর দু
িনয়ায় িবশাল পিরবতন ঘেট গেছ ।
িব ব রণী িবে লষন
পৃ
িথবীর রধান ব ধ হেলা ধনী দশ ও গরীব দশ গু
েলার স পদ বশ য । িব ব নগর বনাম িব ব প লী । শাষক দশ বনাম শািষত দশ ।
রথম িব ব বনাম তৃ
তীয় িব ব । আজেক িব লেবর জ য আমােদর তা ভােলা ভােব বু
ঝেত হেব । আজেকর িব ব য সকল সম যা মাকােবলা
করেছ তার একমাৎর সমাধান হেলা িবপব ।

১৮২০ সােল, ধনী দশ ও গরীব দশ গু
েলার অনু
পাত িছল ৩ঃ১ । আর আজ তা বেড় দাঁ
ি◌ড়েয়েছ ৭২ঃ১ অনু
পােত । দু
িনয়া জােড় ধনী ও
গরীেবর পাথ য রেম বৃ
ি ধ পাে ছ । রথম িব ব ও তৃ
তীয় িবে বর যবধান ও বাড়েছ িদেন িদেন । রথম িবে বর মানু
ষ এক িবলাশ বহু
ল
জীবনযাপন করেছ আর অ যিদেক তৃ
তীয় িবে বও মানু
ষ দাির রতার করাল রােস িপ ট হে ছ ।
বকারৎব, দাির রতা, অনাহার, িন ঠু
রতা, যু
ধ, ধষণ, ও সিহংসতা ..
পৃ
িথবীর রায় অেধেকরও বশী মানু
ষ দিনক মাৎর ৩ ডলােরর ও কম আয় কের বেচঁ
থােক । ভারেতর মানু
েষর গড় আয় এখন ও দিনক
মাৎর ৮০ স টস এবং তার ও কম। তৃ
তীয় িবে বর ৪০ শতাংশ মানু
ষ িব ব মাট আেয়র মাৎর ৫ শতাংশ পায়। অ যিদেক, রথমিবে বর
মাৎর ২০ শতাংশ মানু
ষ আয় কের িব ব মাট আেয়র ৭৫ শতাংশ ।
২২,০০০ িশশুরিতিদন কবলমাৎর দাির রতার কারেন তৃ
তীয় িবে ব মৃ
ৎযু
বরণ কের থােক ।
রায় ৮০০ িমিলয়ন মানু
ষ যারা তৃ
তীয় িবে ব বসবাস কের তারা জ মগত ভােবই অপু
ি টর িশকার। যােদর বশীর ভাগই এিশয়া ও যািসিফক
অ চেল বসবাস কের । এছাড়া তৃ
তীয় িবে বর রায় ৩০ শতাংশ িশশু
কম ওজন িনেয় জ মায় । এর বশীর ভাগই এিশয়া ও আি রকায়
অ চেলর অিধবাসী ।
তৃ
তীয় িবে বর রায় ১০ িমিলয়ন িশশু
৫ বছর বয়েসর আেগই মৃ
ৎযু
বরণ কের থােক । যা রা স, জামানী, ইটালী ও রীেসর মাট িশশু
জন
সং যার সমান ।
কবল মাৎর ১২ শতাংশ মানু
ষ পৃ
িথবীর ৮৫ শতাংশ পািন যবহার কের, আর সই ১২ শতাংশ মানু
ষ হেলা তৃ
তীয় িবে বর বাইের বসবাস
কারী । তৃ
তীয় িবে বর রিত ৩ জেনর মে য ১জন পািনর জ য ক ট পাে ছ । তৃ
তীয় িবে বর ১.১ িবিলয়ন জনসং যার িবশু
ধ পািন রাি তর
সু
েযাগ থেক বি চত এবং ২.৬ িবিলয়ন মানু
েষর মৗিলক যািনেটশন সু
িবধাই নই । ১০ িমিলয়ন মানু
ষ জীবনপণ লড়াই কের িকছু
টা পািন
পাে ছন । শু
ধু
মাৎর পািনর জ যই রিতিদন কেয়ক ঘ টা সময় যয় করেত হয় । তৃ
তীয় িবে বর রায় অেধক মানু
ষ মৃ
ৎযু
বরণ কেরন পািন
বািহত রােগর কারেন ।
তৃ
তীয় িবে ব রিত বছর রায় ১৪ িমিলয়ন মানু
ষ মারা যায় কবল মাৎর রিতেরাধ মূ
লক রােগর কারেণ । তৃ
তীয় িবে বই ৯৫ % এইচ
আই িভ রােগর কারেন সং রিমত হয় । তার িসংহ ভাগই হেলা আি রকায় । এেদর মে য মাৎর ১২% রাগী িচিকৎসার সু
েযাগ পেয় থােক
। ধারনা করা হে ছ ২০২০ সােলর মে য কবল মাৎর এইচ আই িভর কারেণ যত লাক মারা যােব তা িবগত দু
ইিট মহা যু
ে ধর চেয় ও বশী
। তৃ
তীয় িবে বর মানু
ষই এর িশকার হেব বশী ।
রায় ১ িবিলয়েনর ও বশী মানু
ষ পড়া িলখা িবহীন ভােব একু
শ শতেক রেবশ করেব এমন িক যারা নাম িট ও িলখেত পারেব না। তৃ
তীয়
িবে বর ১২১ িমিলয়ন মানু
েষর কান রকার লখা পড়া নই । আর এর চূ
ড়া ত জবাবই হেলা িব লব ।
তৃ
তীয় িব ব যু
ধ ..
আমরা এখন একিট যু
ে ধর মাঝখােন দাঁ
িড়েয় আিছ , এটা তৃ
তীয় িব ব যু
ধ । রথম িব ব তৃ
তীয় িবে বর িবরু
ে ধ যু
ে ধ ই ধন িদে ছ । তৃ
তীয়
িবে ব চলেছ গণ হৎযা, তৃ
তীয় িবে ব রিত বছর যত লাক মারা যাে ছ তা হেলাকাে টর চেয় অেনক বশী । যারা িনরেব তােদর

রিতেবশীেদরেক িভটামািট থেক উে ছদ কের এবং ছু
ে◌ড় মাের অি ন কু
ঁ
ে ড আমরা িন চয়ই সই সব তথাকিথত ভােলা মানু
ষ গু
েলােক
পছ দ কির না । তৃ
তীয় িবে ব মানু
ষ পু
ড়েছ , পু
ড়েছ আমােদর ি রয় পৃ
িথবী ।
রিত বছর, রিত মাস, রিত স তাহ, রিত িদন ও রিত ঘ টায়..
আমােদরেক রাস করেছ, আখাল, যু
ধ, মৃ
ৎযু
, রাকৃ
িতক িবপযয়,এসব ধনী দশগু
েলা গরীব দশ গু
েলার উপর চািপেয় িদে ছ, ধনীরা আেরা
ধনী হে ছ আর গরীেদরেক দূ
ের ছু
েড় ফলেছ । িব লব ই হেলা একমাৎর সমাধান ।
ঁ
সা রা যবাদীরা তােদর নতৃ
ৎব ও কতৃ
ৎব বজায় রাখার জ য সব িকছু
ই করেব, তারা তৃ
তীয় িবে বর জ য িকছু
ই করেব না । রথমিব ব ইরাক
ও আফগা তােনর িবরু
ে ধ যু
ে ধ ই দন িদে ছ । এবং ওবামা তার সবনাশা যু
ধ পািক তান, িলিবয়া এবং ইরােন স¤ রসািরত করেত উেঠ পেড়
লেগেছ । সা রা যবােদর ইিতহাস অেনক দীঘ ও র তা ত । ইহা কল বােসর সময় থেক শু
রু
হেয় আজ ও চলেছ । তারা তােদর
সা রাে যর স¤ রসারেনর জ য একিট আ ত মহােদেশর মানু
ষ ক সমূ
েল িবনাশ কেরেছ । মি সেকার অেধক তারা চু
ির কেরেছ, িমিলয়ন
িমিলয়ন আি রকান কােলা মানু
ষেক দােস পিরণত কেরেছ , কবল মাৎর আেমিরকার মানু
েষর আরাম আেয়েশর জ য এবং রথম িব বেক
গেড় তু
লার জ য ।
ন ট সা রা যবাদীরা সারা দু
িনয়ায় যু
ধ বাধােনার জ য নানা ই দন িদে ছ ◌ঃ গু
েয়েতমালা, এল সালভাদও, পরু
, কে বািডা,
মি সেকা,এে গালা, ইথু
িপয়া, সু
মািলয়া, যােল টাইন, লবানন, কারীয়া, চীন, ইে দােনিশয়া এবং িপিলফাইন সহ অেনক দেশ। িভেয়তনাম
যু
ে ধর সময় সা রা যবাদীরা ৪ িমিলয়ন িনিরহ মানু
ষেক হৎযা কেরেছ । তারা তা করেছই..। র ন হেলা কেব তারা তা শষ করেব? উৎতর :
িব লব ই হেলা একমাৎর সমাধান ।
িব লবী িব ঞান..
চলমান সম যােক অেনক িবশাল মেন হেত পাের। য অ যায় অিবচার চলেছ তা থামার নয় । রথমিব ব গরীব মানু
েষর সকল লড়াই
সং রামেক ন যাৎ করেত স ভা য সবিকছু
ই করেব। লিনন বেলেছন, আমােদরেক বা তবতার সােথ িমল রেখ অব যই আমূ
ল পিরবতনকারী
হেত হেব । যিদ সেৎযই আমরা পিরবতন চাই, তেব আমােদরেক অবশই বা তবতার দাবীেত আমূ
ল পিরবতনকারী হেয় উঠেত হেব।
আমােদরেক সংিকণতা, িনচু
মানিষকতা ৎযাগ করেত হেব । ৎযাগ করেত হেব সকল রকার অ ধ অনু
সরণ । বড় ধরেণর পিরবতন সব রথম
আমােদর িনেজেদরেকই করেত হেব। সবাই বেল য, তারা মু
ত মনা, আমােদরেক অব যই িনেজেদর মন ও মানিসকতােক মু
ত করেত
হেব, আমােদর সকল ভয় ভীিতর উে ব উঠেত হেব। আমরা িনচু
তােক ৎযাগ করব। আমরা কমকাে ড আ তিরক হব। আমরা আমােদরেক
িব লব িহসােব গেড় তু
লব ।
আদশ হেলা আমােদর রধান অ র । তৃ
তীয় িবে বর মানু
ষ ও তােদর ব ধু
েদরেক তােদর িকছু
আেছ তা িনেয়ই যু
ে ধ নামেত হেব। যিদ
তােদর মাৎর একিট ছু
ির থােক, তেব তাই তারা যবহার করেবন। একিট ইট অথবা একিট ব দু
ক। মাওেসতু
ং এর সনাপিত, লীন িবয়াও,
িবপবী িব ঞান হেলা একিট আ যািৎমক এটম বামা যা দু
িনয়ােক বািচঁ
েয় রাখেব । যখনই জনগেণর কােছ িব ঞানেক হািজর করা হয় তখনই
তারা তা হােত তু
েল নয় । মাকস, লিনন ও মাও তারাই দু
য়ার পিরবতন এেনেছন । সারা দু
িনয়া লাল ঢঊ ছিড়েয় পেড়িছল । িবপেবর
র নিট আমােদরেক গভীরভােব অ যন করেত হেব । আমােদরেক অব যই ভােলাভােব বু
ঝেত হেব অতীেতর িবপব সংগঠেন সিৎয িক িক
ঘেটিছল, এবং িক িক ভূ
ল ৎর“িট ও হেয়িছল । মূ
লধারার রচার মা যম যখন রচার কের য, সমাজত ৎর ও কিমউিনজম নাংরা শ দ,

আমরা তখন তা অব যই ঘৃ
যভের রৎযাখান কির। আমরা িলিডং লাইট হেত, নতৃ
ৎব িদেত, এবং যানগাড হেত ভয় পাইনা । ইিতহাস
আমােদর কােধঁ
ই এই দািয়ৎব অপন কেরেছ । এর জ য আমরা িনি দত ও হেত পাির । এটই আমােদর দািয়ৎব ।
িলিডং লাইেটর নতু
ন শি ত ..
আমােদর িবপব আসেব অ ধকার থানগু
েলা থেক, যখােন অেনক গু
েলা পেথর মে য িবপব কবল মাৎর একিট পথ নয় বরং এটাই হেলা
এক মাৎর পথ এবং বাচাঁ
র উপায় । িবপব আসেব গরীব এলাকা থেক, আিদবাসীেদর ম য থেক, পাহাড় ও জ গল থেক এবং এিশয়া,
আি রকা ও যািটন আেমিরকা থেক ।
চ গু
েয়ভারা একবার বেলিছেলন আেমিরকা হেলা, ব য রাণীেদর এক উপৎযাকা। আেমিরকা সহ রথম িব ব দু
িনয়ার সকল িনিপিড়ত
মানু
েষর র ত শােষ িনে ছ রিতিনয়ত। রথম িবে বর মানু
েষরা সাম রীক িবেশষেন রায় সকেলই ব য ও পাশিবক। তারা এখন আর
দু
দশা র থ মানু
েষর পােশ থােক না । রথম িব ব আমােদর সকেলর ি রয় রহিটেক িবন ট কের সবিকছু
শােষ িনে ছ । এর পর ও রথম
িবে ব িকছু
িকছু
অিনয়ম ও অ যব থা থাকায় িকছু
লাক িব ব লড়াই সং রােমর অংশ িহসােব কিমউিনজেমর আে দালেন যাগ িদে ছ । ব প
সং যকই ভাগবােদর চক ভে গ, মািকন জীবন যাৎরার পরবতন ঘটােত চায় । চলমান কিতপয় অ যব থার কারেণ রথম িবে বর িকছু
মানু
ষ লাল বিড় িগলেত ও পােরন । রথম িবে বর অ যব থাপনা দূ
রী করন সং রা ত আে দালন করেত িগেয়, তৃ
তীয় িবে ব চলমান
আে দলেন তারা ও যু
ত হেত পােরন । এটা এখন পির কার য, িবেশষ কের রথম িবে বর মানু
ষ কিমউিনজেমর ব ন ইিতমে যই ৎযাগ
কেরেছ । তােদর আৎমেক রীক জীবন যাৎরা রায় অধদু
িনয়ার মানু
ষেক অনাহার, আখাল আর রকৃ
িতক মহা িবপযেয়র িদেক ঠেল িদেয়েছ
। রথম িবে বর মানু
ষেক এখন গভীরভােব ভেব দখেত হেব য, তারা কমনতর জীবন যাপন করেছন। রথম িবে বর মানু
ষ আর পােবনা
বরং িদেত হেব । মানবজািত সমাজত ৎর ও কিমউিনজম রথম িবে ব কােয়ম করেব, রথম িবে বর মানু
ষ তা চায় বা না চায় । িব ব জনযু
ধ
আসেছ। রথম িব বেক িবনাশ করা হেব, এখন যরূ
প আেছ তা আর থাকেবনা। িভ ন িহসাব িনকােস পৃ
িথবী চলেব । নতু
ন শি ত িহসােব
িলিডং লাইেটর আিবভাব ঘটেব।
কিমউিনজেমর পেথ চল..
একিট নতু
ন দু
িনয়া! একিট নতু
ন শি ত ! সকল িনিপড়ন আর ব চনার যবিনকাপাত! কান শাষন নয়, কান ধনী বা গরীব নয়, থাকেবনা
কান জািতগত িনিপড়ণ । কান ল গীক িনিপড়ণ নয়, গরীব, নারী, ও যু
ব সমােজর সিৎযকার বািধনতা আসেব। আর ইগু
ইজম নয়, নয়
আৎমেক রীক ভাগবাদ, নয় আর আিম, আিম, আিম । আসেব সিৎযকার বাধীনতা । অনািবল মু
ি ত।
সমতা, যৗথতা, িবক পতা । একিট সমাজ গেড় তু
লা হেব ঠকসই রি রয়ায় রানু
েষর রেয়াজেন, তা অথ িল সা নয়, মু
নাফা িশকােরর
জ য ও নয়। রেৎযেক তার সামথ অনু
সাের কাজ করেব, এবং রেয়াজন অনু
সাের পােব। মাও বেলেছন, জনগনেক সবা করু
ন । ঠকসই
উ নযন এর অথই হেলা, আমােদর সকেলর সাধারণ আবাস থল পৃ
িথবীেত রিতিট জীব ও জড় ব তু
র সু
সম নয় সাধন কের তােত শাি ত,
যায় িবচার, ও কিমউিনজম রিত ঠা করা। কবলমাৎর িলিডং লাইট কিমউিনজমই িবপবী িব ঞান অনু
সরন কের দু
িনয়ার সকল ক
ঐ যব ধ করেত পাের। একিট ঝড় আসেছ, সটা িভ ন রকম এক ঝড় । এটাই িবপেবর তৃ
তীয় ঢউ । এটাই মানবতার মহা উৎথান । আমরা
অব যই পৃ
িথবীর সকল অ ধকার িবদূ
িরত করবার জ য আেলা িনেয় আসব । সই আেলা কিমউিনজেমর আেলা।

আমরা ক কাথা থেক এেসিছ সটা িবেবচনার িবষয় নয়। সাদা, কােলা, িনল চাখ । বাদামী চাখ, রথম িব ব , তৃ
তীয় িব ব । তেব এটা
িবেবচনা করব আমরা কাথায় যাি ছ । আমরা সম যা সমাধােনর জ য অংশীদার হেবা, সম যা সৃ
ি ট করার জ য নয় । আমােদর একিট
রকৃ
ত িব লব সাধন করেত হেবই ।
আমােদর আেগও মানু
ষ িব লব সাধন কেরেছন। আমােদর পের ও তারা িব লব করেবন । িক তু
এখন সময়টা আমােদর সকেল িমেল লং
মাচ করার । এই লং মাচ ঘাৎ রিত ঘােতর িভতর িদেয়ই এেগােব। ইহা নানা রকার ভূ
ল ও শু
ধতার ভতর িদেয়ই এেগােব। এটা হে ছ
িনেজেদরেক বাঁ
িচেয় রাখার লড়াই । আমরা রাতারািত িবজয়ী হেত পারব না । তেব তা আবার অন তযাৎর ও নয়। আমরা এই পেথ সকেল
িমেল চলব। আমােদর সােথই চলু
ন..কারণ, িব লবই হেলা সকল সম যার একমাৎর সমাধান। – এেকএম িশহাব ।

নতু
ন দু
িনয়া, নতু
ন যােল জ, নতু
ন িব ঞান !
১৯৬৫ সােল, সারা িবে ব চলিছল বািধনতার লড়াই, িলন িবয়াও তখন িব ব নগর বনাম িব ব পলী, গরীব দশ বনাম ধনী দশ, রথম িব ব
বনাম তৃ
তীয় িব ব এবং তােদর মে য চলমান রধান রধান ব ধ স পেক িলেখিছেলন । িলন িবয়াও িবপবেক জনযু
ে বর আেলােক । িঠক
মাও সতু
ং যমন ভােব িচেন িবপেবর কৗশল রহন কেরিছেলন, যমন রাম থেক শহর ঘরাও করা এবং জয় করা, িচেনর শহর ও নগর ক
িঠক তমিন ভােব িব ব পলী িদেয় িব ব নগর ও শহর ক ঘরাও করা এবং জয় করা । ১৯৬৫ সােলর সই দৃ
ি টভি গ মৗিলক িবষয় গু
েলা

আজ ও রাস গীক । যিদ ও িবগত শতা দীর তু
লনায় বতমান পৃ
িথবীর যাপক পিরবতন সািধত হেয়েছ । অমােদর রাজৈনিতক অথনীিত,
উ নয়নশীলতা স পিকত আমােদর ধারনা,

রণী, িবপবী সংগঠন, আমােদর চচােক অব যই আধু
িনক দু
িনয়ার যােল জ এর সােথ

সাম জ যতা বজায় রেখ যু
েগাপেযাগী কের িনেত হেব । িনে নর িবষয়াবলী একজন িবপবীেক ভােলাভােব বােঝ িনেত হেব ◌ঃ
১. উ নয়নশীলতা নতু
নরূ
প ধারণ কেরেছ । সা রা যবাদ মানব িব বেক এক গভীর সংকেট িনপিতত কেরেছ । চলমান উ নয়ন রি রয়ািট
চলেছ িবিভ নেদেশ িবিভ ন ঢংেয়, অতীেত য সকল দশ গু
েলােক িশ প সমৃ
ধ ও বহু
মূ
খী অথনীিতন দশ িহসােব িবেবচনা করা হত । সই
সকল ঊ নত দশ সমূ
েহর মে য কেয়কিট িছল সা রা যবাদী ও এর কেয়কিট িছল সমাজতাি ৎরক । সমাজতাি ৎরক দশ গু
েলা িনেজেদর
স পদ ও রমিদেয় িনেজেদর ব ব দশেক গেড় তু
েলিছল । অ যিদেক, সা রা যবাদী দশ গু
েলা তােদর উপিনেবশ ও নব উপিনেবিশক দশ
গু
েলা থেক শাষণ কের তােদর অথনীিতেত শি তশালী কেরেছ । সা রা যবাদী দশগু
েলা তােদর অথনীিতেক অে যর স পদ ও রেমর উপর
ভর কের । উদাহর িহসােব পি চম ইউরূ
প ও উৎতর আেমিরকার িশ প িবপব ও তােদর অথনীিতর কথা ঊেলখ করা যায়, যার িভিৎত হেলা
দাসেদর রম ও উপিনেবশ সমূ
েহর সীমাহীন বাড়িতমূ
য সং রহ। স তা রম এবং কাঁ
চামাল, গণ হৎযার মা যেম জিম কেড় নয়া, এবং
পি চমােদর সহায়তায় আধু
িনক উপিনেবিশক বাজার রিত ঠা করা অ যতম। এই রি রয়া আজ ও নানাভােব নানা ঢংেয় চলেছ । তেব,
অতীেতর উ নয়নশীলতার সােথ বতমােনর উ নয়নশীলতার বশ িকছু
পাথ য দখা যাে ছ । আেগ, উ নয়নশীলতা িশ পায়ন ও বহু
মূ
খী
উৎপাদেন িপিছেয় থাকার উপর িনভর করত, আর উ নয়নশীল অথনীিত িছল রধানত দির র, যার িকছু
টা যাি ৎরক উৎপাদন, একিট বা দু
িট
অথকরী ফসল এবং িকছুরকৃ
িতক স পদ উৎপাদক হসােব পিরিচিত। উৎপািদত পে যর রি রয়াজাত করন,পিরেশাধন, এবং সা রা যবাদী
দশ সমূ
েহর বৃ
হৎ উৎপাদন রি রয়ায় রেবশ করা । অ য কথায়, অতীেতর িশ পায়ন ও উৎপাদেনর বহু
মূ
খী করন রি রয়া সাম রীক
উ নয়েনর সােথ স পৃ
ত িছল। িশ পায়েনর অভাব, উৎপাদেনর বহু
মূ
খী করেনর অভাব সরাসির উ নয়নশীলতার সােথ স পক যু
ত ।এই
পু
রাতন প ধতীিট কান কান জায়গায় এখনও চালুআেছ আবার কাথাও কাথাও নতু
ন প ধতীর িবকাশ ঘেটেছ । আজেক, স পদশালী
সা রা যবাদী দশগু
েলা আেগর মত িশ পািয়ত নয়, আজকাল, রথম িবে বর বহু
জায়গায়ই খু
ব সং যক লাক কারখানার কােজ িনেয়িজত
আেছ । বরং বশীর ভাগ মানু
ষ িবতরন, যবসা, যব থাপনা, এবং সরকারী িবভাগ সমূ
েহ কমরত রেয়েছ । রথম িবে বর বহু
জায়গার
বশীর ভাগ মানু
ষ িবপু
ল পিরমান ভাগ করেছন এবং অেনক কম উৎপাদন করেছন । আর এটাই হেলা রথম িবে বর িবপণী িবতাণ ক রীক
অথনীিত । অ যিদেক তারা তৃ
তীয় িবে ব তােদর কারখানা গু
েলা থানা তর করেছ । এখন তৃ
তীয় িবে বর দশগু
েলার অথনীিত বহু
মূ
খী ও
িশ পািয়ত হে ছ । এর উৎপািদত পে যর ভাগকারী এখন ও তৃ
তীয় িবে বর মানু
ষ নয় ; বরং রধানত এই সকল পে যর ভাগকারী হেলা
রথম িবে বর নাগিরকগণ । রকৃ
ত অেথ যিদও তৃ
তীয় িবে বর মানু
ষ উৎপাদন কেরন িক তু
তার মু
নাফা চেল যায় রথম িবে ব । তার
বাড়িতমূ
যটু
কু
তৃ
তীয় িবে বর অতনীিত ত যু
ত হয়না । তােদর জনগেণর ও কান উপকাের কােজ লােগনা, আৎমকমসং থান সৃ
ি ট কের না,
অথবা সিৎযকার ভােব জািতয় আেয় তমন কান ভূ
িমকা ই রাখেত পাের না । বরং সা রা যবাদীরা এবং তােদর জনগণ ই হেলা এর
সিৎযকার উপকার ভাগী । তাই সিৎযকার উ নয়ন বলেত কবল মাৎর উৎপাদেনর বহু
মূ
িখতা ও িশ পায়ন করাই একমাৎর িবষয় নয় ।
উ নয়নশীলতা কবলমাৎর গু
নগত মােনর ব পতা নয় বরং আজকাল রথম িব ব এবং তৃ
তীয় িব ব তােদও অথনীিতেক িবপণী িবতান
ক রীক অথনীিতেত রূ
পা তিরত করেত কাজ করেছ । রথম িব ব উৎপাদন করেছ কম এবং ভাগ করেছ বশী, তারা এখন তৃ
তীয় িবে বর
পরগাছায় ও পরজীিবেত পিরনত হেয়েছ ।
২.নতু
ন রূ
েপ নতু
ন গণত ৎর ◌ঃ আেগ সা রা যবাদ িব বেক ভাগ করত গতানু
গিতক ভােব উ নয়নত, গতানু
গিতক উ নয়নশীল দশ িহসােব ।
গতানু
গিতক প থায় ঊ নত দশগু
েলােক বলা হত “আধা সাম ততািনৎরক” “ম য বৎত ভাগী পু
ি◌জবাদী” ও “আমলাতাি ৎরক পু
ঁ
িজঁ
বাদী”
ইৎযাদী িহসােব । এই ধরেণর বণনায় িবিভ নভােব তৃ
তীয় িবে ব িবপণী িবতান ঊ নয়েনর ঊপর িবেশষ গু
রু
ৎব আেরাপ করা হত । এেত একিট
উেলখ যা য িদক হেলা য, তৃ
তীয় িবে ব িবপেবর জ য দু
িট তর বা রি রয় অনু
সরন করেত হেব । এর একিট রাথিমক তর হেলা নতু
ন
গনতাি ৎরক তর । আর একিট তর হেলা গণতাি ৎরক িবপেবর তর যা কৃ
ষক, মজু
র,পািত বু
েজায়া, এমনিক সা রা যবােদর িবরু
ে ধ িকছু
দশে রিমক পু
িজঁ
পিত ও অংশ রহন কের এই িবপব সফল করেব । যােদর উেদ যই হেব ভূ
িম সং কার, জাতীয় অথনীিতর যাপক উ নয়ন,

এবং গণতাি ৎরক যব থার মৗিলক সং কার সাধন করা । নয়া গনতাি ৎরক িবপব স প ন হেব রি রয়ার ি বতীয় তের । ি বতীয় তরিট
হেলা সমাজতে ৎরর তর । যখােন রেলতািরেয়ত রণী সমাজিটেক তােদর মত কের,তােদর বােথ পিরচালনার সু
েযাগ পােব । আর
এটাই হেব সা যবাদী সমােজর িভিৎত, সকল রকার শাসেনর পিরসমাি ত । আজেকর পৃ
িথবীেত তৃ
তীয় িবে ব উ নয়ণশীলতার রকৃ
িতর
পিরবতন িবপবী রি রয়ােক ও রভািবত করেব । আগামী িদেনর গণতাি ৎরক আে দালেন “লা গল যার জিম তার” নীিত অথবা কবল মাৎর
জিম ক রীক লড়াই সং রম চলেব এরূ
প না ও হেত পাের, ইহা রাম ক রীক না ও হেত পাের । বরং নয়া গণতাি ৎরক িবপেব বি তবাসী
মানু
েষর থাকার জায়গা, ভালভােব বেচঁ
থাকার জ য তােদর ছাট যবসা বািণ য, ঞান অজেনর সু
েযাগ ও বাে যর অিধকােরর িবষয়
গু
েলা রাধা য পেত পাের । অথবা তৃ
তীয় িবে ব নয়া সমাজতাি ৎরক িবপেব এই সকল িবষয় গু
েলাই িভিৎত িহসােব কাজ করেত পাের ।
৩. িবপবী সংগঠন ও সং থাগু
েলা নয়া আ গীক িনেত পাের ◌ঃ রচিলত িব ব অথনীিত পৃ
িথবীর এক িবশাল জনসং যােক গরীেব পিরনত
কেরেছ । িবেশষ কের তৃ
তীয় িবে বর মানু
ষেক সাম রীক সামািজক উৎপাদেন সমপৃ
ত কেরিন । তেব কবল মাৎর বািচঁ
েয় রাখার যব থা
কেরেছ মাৎর । তােদর মে য একিট িবরাট অংেশর মানু
ষ তৃ
তীয় িবে বর মঘা শহর গু
েলােত বসবাস করেছ । তােদর অেনেকই শরণাথী
িশিবের বা সাহা য সং থার দয়ায় িঠেক আেছ । অ যিদেক তৃ
তীয় িবে বর অেনক এলাকায় সংগিঠত িশ প রিমক গণ তু
লনা মূ
লক ভােব
একটুবশী সু
িবধা রা ত সই সকল মানু
েষর চেয় এেকবােরই সমােজর িনচু
তলায় অব থান করেছ । এই রিমক রণীর মানু
েষরা বশী
সু
েযাগ সু
িবধা পায়,

সই লাকেদর চেয় যারা রা তয় হকারী কের, ছাট দাকান চালায়, এবং যারা তৃ
তীয় িবে ব বি ত গেড় তু
েলেছ ।

রেলটািরেয়েটর ধারণািট যমন কবল মাৎর উৎপাদেনর সােথ স পিকত কের িবেবচনা করা হয় তেব তােক সাম রীক ভােব সামািজক
অব থান ও দাির রার িনিরেখ ও িবেবচনা করা উিচৎ । দু
িনয়ার কান কান জায়গায় যারা মহান কাল মাে সর সই িব যাত উি তর সােথ
খাপ খাওয়েত চান যমন,“শৃ
ংখল ছাড়া সবহারার হারাবার িকছুনই” বা পু
িজপিতেদর কােছ তােদর রমিবি র করা ছাড়া আর কান উপায়
ঁ
নই । িক তু
বা তবতা হেলা আেরা কেয়ক রকার নতু
ন রেলটািরেয়েটর উৎথান ঘেটেছ ।
৪.তৃ
তীয় িবে বর রণীর কাঠােমাগত যাপক পিরবতন যমন সািধত হেয়েছ তমিন রথম িবে বর রণীগত কাঠােমা ও পিরবিতত হেয়েছ
◌ঃ রথম িবে ব, িবপবী রণী বতমােন অনু
পি থত । ১৯৬০ সােল, রথম িবে বর কান কান দেশ িবপবী িচ তার সু
েযাগ িছল িক তু
বতমােন তা অেনকটাই িতেরািহত । এমনিক রথম িবে ব উেলখ করার মত কান িবপবী শি তর অি থৎবই নই । নই কান উেলখেযা য
রেলটািরেয়ট রণী । না আেছ কান িবপবী রণীর রাজৈনিতক অব থান । তাই আমােদরেক অব যই রথম িবে বর বািহের নজর িদেত
হেব । আর এর অথই হেলা রথম িবে ব, িব ব জনযু
ধ রেলটািরেয়েটর নতু
ন শি ত আগমেন রাথিমক ভূ
িমকা রাখেব।
৫.িব ব বি তর রসার এবং নয়া রেলটািরেয়ট আগামী িদেনর জনযু
ে ধর রূ
প পাে ট িদেব ◌ঃ দু
িনয়ার কান কান এলাকায়, গতানু
গিতক
মাওবাদী জনযু
ে ধর রীিতনীিত অনু
সরন করা হয় । ইহা হেব কিমউিন ট ভাব ধারায় রধানত কৃ
ষকেদর লড়াই সং রাম, যা বৃ
হৎতর িবপবী
িভিৎত এলাকা তরীেত এবং রড জান গঠেন ভূ
িমকা রাখেব, িনমাণ করেব নতু
ন সমােজর জ য নয়া মেডল । আর তা তরী হেব সই সকল
এলাকায় য সকল য সকল রা র তু
লনামূ
লক ভােব দু
বল । এই আে দালন হেব নয়া গনতে ৎরর দাবীেত, িবেশষ কের জিম ও ভূ
িমর
অিধকার রিত টার জ য । এই দাবী আদােয়র আে দালন রাম থেক শহর পয ত স¤ রসািরত হেব । তেব, বতমান পিরবতনশীল পৃ
িথবীেত
সবৎর একই পিরি থিত না থাকায় ইহা সব জায়গায় উপেযাগী নয় । কান কান দেশর ভৗগিলক কারেণ গতানু
গিতক মাওবাদী মেডেলর
আে দলেন সম যার সৃ
ি ঠ হয় । অিধক ত সা রা যবাদীেদর আকাশ পেথ আ রমেনর কারেণ গতানু
গিতক প থায় িভিৎত এলাকা ও রডেজান
তরী করা কিঠন হেয় পেড় । তাই, একিট িবষয় খু
বই গু
রু
ৎব পূ
ণ য, িদেন িদেন নগরায়ন শহরায়ন বাড়েছ, তার সােথ তালেরেখ বাড়েছ বি ত
ও বি তবািসর সং যা যা জনযু
ে ধর জ য চমৎকার ভােব কােজ লাগােনা যােব ।
৬. রাকৃ
িতক সংকট ভয়বহ হে ছ ◌ঃ পু
িজঁ
বাদী যব থায় প য উৎপাদেনর মাৎরা হয় সীমাহীন যা আমােদর সামেথর বািহের । এখন পয ত
আমােদর পৃ
িথবী নামক রেহর স পদ সু
িন ট মাৎরায় রেয়েছ । তাই পু
িজঁ
বাদী যব থা আমােদর এই ি রয় রহিটেক িটিকেয় রাখার জ য

মােটই উপেযাগী নয় । রথম িবে বর উপেভােগর মাৎরা সীমাহীন ; এটা আমােদরেক রকৃ
িতক মহাদু
েযােগর িদেক চািলত কের । মানু
েষর
কমকাে ডর কারেণ আমােদর পিরেবশ ও রিতেবশ রু
ত পিরবিতত হে ছ । সমাজ িবপবীগণ আগামী িদেন তােদর কমেকৗশল তরীর সময়
এই িবষয়িটেক িবেবচনায় রাখেবন । িবপবীগণ কবল মাৎর উৎপাদন শি ত ও সামািজক স পেকর িবষয় গু
েলা িনেয় ভাবেবন না বরং উৎপান
রি রয়া ও শত সমূ
হ ও িবেবচনায় রাখেবন । িবপবীগণ আমােদর রাকৃ
িতক জগৎ যমন পিরেবশ ও রিতেবশেক ও িবেশষ ভােব িবেকচনা
করেবন । সমাজতাি ৎরক উ নয়ন কৗশেল ভােগর জ য রাকৃ
িতক স পদেক সীমাহীন িহসােব িবেবচনা করা হয়না । আগামী িদেনর নয়া
শি ত ও কতৃ
ৎবেক অব যই পিরেবশগত ভােব ভারসা যপূ
ণ ভােব ঠকসই িহসােব গেড় তু
লা হেব । আমােদর নীিত হেব পৃ
িথবীেত রিতিট
জীবনই সু
সমভােব িঠেক থাকেব ।
৭.নয়া রযু
ি ত এবং যাপক যাগােযাগ যব থা িবপেবর নবিদগে তর উে মাচন কেরেছ ◌ঃ চলমান পৃ
িথবীেত যাপক যাগােযাগ যব থা,
দু
িনয়ােজাড়া মানু
েষর সহজ গিতিবিধ বপবীক কমকাে ড নতু
নেৎবর সংেযাজন ঘটােত পাের । িবপেবর শতাবলী সহেজই পু
রণ হেত পাের,
রু
ত অ রগিত এেনিদেত পাের িবপবী কমকাে ড । িবপেবর তর গ রু
ত গিতেত ছিড়েয় পড়েত পাের নতু
ন নতু
ন এলাকায় । কান
একিটেলাকার একিট ঘটনা পৃ
িথবীর অ যা য এলাকায় যাপক সাড়া জাগােত পাের । িবপব িব বময় ছিড়েয় পড়েল সমাজতাি ৎরক ভু
বনায়েনর
গু
রু
ৎব বেড় যােব । নয়া রযু
ি ত িবপেবর অ রগিতর পেথ িবপু
ল রভাব রাখেব । নয়া রযু
ি ত সমাজতাি ৎরক িব ব পু
নিব যােস নতু
ন
স ভাবনার দরজা খােল িদেব ।
িলিডং লাইট কিমউিনজম অেনক উ নত ও অ রগামী িবপবী িব ঞান নানা িবষেয় ও প থায় চচা করেছ । িলিডং লাইট কিমউিনজম সাম রীক
ভােব রা রসর িবপবী িব ঞােনর ধারক ও বাহক । আর এসবই হেলা িবপবী িব ঞােনর এখন কার রিতপা য । রাজৈনিতক অথনীিত হেলা
িবপব িবিনমােনর চািবকািঠ । তেব, এর মে যসীমাব ধ থাকাই যেথ ট নয় িবপবী তৎত¡ ক এিগেয় নয়ার জ য । রা রসর তেৎত¡র সােথ
সাম জ য িবধােনর জ য আমােদর সংগঠন ও তার কাঠােমােক আজ এিগেয় নয়া একিট বড় যােল জ । আমােদরেক সাহেসর সােথ
নতু
নেৎবর িদেক এিগেয় আসেছ । আমরা এটা ভেব ভীত নই য, আে দালেন সং রােম , হয়ত রিতিট িবষয় হু
বহু
আদিশক জগেত তেক
নতৃ
ৎব দয়া স ভব হেব না তেব বা তবতার ময়দােন থেকই আমরা আমােদর লড়াই চািলেয় যাব । আমােদর চমৎকার সব পিরক পনা
আেছ, আমােদর সংগঠন আেছ, আমােদর নতৃ
ৎব আেছ । িলিডং লাইট অনু
সরণ করু
ন ! িলিডং লাইট হান ! অনু
বাদ ◌ঃ এেকএম িশহাব

মু
সিলম দু
িনয়ায় মািকন িবেরাধী
রিতবাদেক সমথন করু
ন.
িলিডং লাইট কিমউিন ট সংগঠন মু
সিলম দু
িনয়ায় মািকন
িবেরাধী রিতবাদেক সমথন জানাে ছ। যিদ ও কাথা ও কাথাও
রিতবােদর সূ
চনা হেয়েছ আেমিরকায় একিট সংেবদনশীল,
নাংরা ও ইসলাম িবেরাধী চলি চৎর িনমােণর রিতবােদ। তেব তা মূ
লতঃ মািকন সা রা যবােদর নানা অপকেমর িবেরাে ধই এই রিতবাদ
সাবজনীন হেয় উঠেছ। মািকন যু
তরা র ও অ যা য সা রা যবাদী দশ গু
েলা সারািবে ব িবেশষ কের মু
সিলম িবে ব সহ তৃ
তীয় িবে বর
িবেরাে ধ একিট যু
ধ পিরচালনা করেছ। আেমিরকাপ থীেদর িবেরাে ধ মু
সিলম দেশর রাজপেথ আজ য রিতবাদ হে ছ তা গরীব, সবহারা,
িলিডং লাইট কিমউিন ট, অ যা য রগিতশীল শি ত ও দু
িনয়া জােড় গেড় উঠা সা রা যবাদ িবেরাধী জাট পিরচালনা করেছ । িলিডং লাইট

সারা িবে ব সা রা যবােদর িবপরীেত দাড়াঁ
ে ছ। িলিডং লাইট লাইন সারা দু
িনয়ায় সা রা যবাদ িবেরাধী জাট বৃ
ি ধ করেছ । লাল পতাকা ধারন
করু
ন ! তা উেধব তু
েল ধরু
ন! প ট কেও ঘাষণা করিছ, সা রা যবাদ িবেরাধী আে দালেন শিরক হান, সােথ সােথ সমােলাচনা অ যাহত
রাখু
ন! যখােন স ভব নতৃ
ৎব রহন করু
ন! এ রসে গ আমরা আগামীেত আেরা কথা বলব..

িব লবী িব ঞান হল একিট কমা ড, ইহা কান সেখর ও পিরিচিতর রাজনীিত নয়।
িলিডং লাইট িব লবী িব ঞান একিট সিৎযকার কিমউিন ট আে দালন পিরচালনা করেছ। সা যবােদ উপিনত হওয়া জ য মা সবাদ িছল
পৃ
িথিবেত রথম িসি থিসস। মা সবাদ লিননবাদই িছল স যতার পরবিত তর। মা সবাদ লিননবাদ হল এমন একিট িব ব যব থা যা
রথম রেলতািরয়ান িব লেবর ঢউ তু
েল । িবেশষ কের মহান লিনেনর নতৃ
েৎব বলেশিভকেদর মা যেম রািশয়ায় িব লব সংগিঠত হয়। এর
পের মাওেসতং বা মা সবাদ, লিননবাদ, মাওবােদর অবদােনর পর সাড়া দু
িনয়ায় িব লেবর বাতা ছিড়েয় পের। তােদর িব লেবর বাতা
ইিতহােস ঝড় তু
েল। ব প সমেয়র জ য হেল ও রািশয়া, চীন সহ পৃ
িথবী রায় এক তৃ
তীয়াংশ জনসং যা সমাজতে ৎরর ছায়া তেল
এেসিছেলা। তারা একিট সু
দর দু
িনয়া গড়েত চেয় িছল। ইিতহােস মাওেসতু
ং এর িব লবী ৎতৎব যখন সবৎর রশংিসত তখন কিমউিন টরা
লাগান িদল মাওেসতু
ে গর িচ তাধারােক কােয়ম করেত হেব ! পরবতীেত তা বদেল যায়। বলা হয় মাওবাদেক কােয়ম করেত হেব।
মাওবােদর উৎথান ও সাং কিতক িব লেবর পর আজ রায় অধ শতা দী অিত রা ত হয়েছ। দু
িনয়া ও অেনক বদেল গেছ । মাওেসতু
ে গর
অনু
সািররা সহ বহু
লাকই এই পেথ এেসেছন। বহু
িকছু
অজন ও কেরেছন। আবার অেনক ভু
ল কাজ ও কেরেছন। মানব সমােজর ও যাপক
পিরবতন ঘেট গেছ। স র যবাদীরা তােদর িনিপড়েনর িব ঞানেক ও উ নত এবং আধু
িনকায়ন কেরেছ। আর এর সিঠক ও উপযু
ত জবাব
হল িলিডং লাইট। রেলতািরয়ান িব ঞানেক উ নত কের তার চতু
থ তের িনেয় এসেছ িলিডং লাইট। িলিডং লাইট কিমউিনজম হল চলমান
দু
িনয়ার উ ছতম এবং চতু
থ তেরর িব লবী িব ঞান। ইহাই হল আজেকর উপেযাগী িব লবী িচ তাধারা । আজেক য িব লবেক িবজয়ী
করেত হেব তা হল িলিডং লাইট কিমউিনজম। চলমান অ যা য িব লিব আে দালন গু
েলা িবজয়ী হেত পারেবনা, অেনক আে দালন কবল মাৎর
আেবগ ও রামাি টকতা বারা আ ছ ন হেয় আেছ। বহু
আে দালন আেছ যারা িনতীগত ভােবই িব ঞান িবরু
ধী ও িনবু
বীতায় আ রা ত। অেনক
দল আেছ যারা কবল মাৎর িনেজেদর পিরচেয়র জ যই িঠেক আেছন। আর ও অেনক তথাকিথত মা সবাদী আেছন যারা িনেজেদরেক
িব লবী বেল পিরচয় দয়। িক তু
তােদর মােঝ খু
ব কমই িব লবী আেছন।পু
িজবাদীরা সমাজতে ৎরর িবরু
ে ব রচাের রপাগা ডায় যাপক
ভােব সফল হয়েছ। রািশয়া ও চীন স পেক যত রচার তারা করেছ এবং এ স পেক তারা য পিরমান মানু
েষর মােঝ ভু
ল ধারনা তির কেরেছ
, সই তু
লনায় তারা আ যা য িবষেয় খু
ব কমই জােনন । এমন িক িনউটন বা আইন টাইন স পেক ও এত টু
কু
জােনন না। যারা িনেজেদরেক
িব পবী বেল জািহর কেরন তারাও মা স, লিনন ও মাওেসতু
ে গর বােদ িক আেছ তা ও তারা খু
ব কমই জােনন।পািতি রয়াশীলরা বরং বশী
জােনন কিমউিন ট িব লেবর পর িক িক করেত হেব। তাই িব লবী নতৃ
েৎবর দািয়ৎব হেলা ঞান স প ন দল িবিনমান করা। রাজৈনিতক
িশ ষা ও রিশ ষন রদান করা। আমরা আগামী িব লেবর জ য র তু
তী িনি ছ। আমারা যিদ সিৎযকার কিমউিনজম চাই তেব আমােদরেক
আবি য আমােদর আেগর িব লবী ঘটনা রবাহ থেক িশ ষা িনেত হেব। আমরা রা রসর িব লবী িব ঞান থােক িশ ষা িনেয় এিগেয় চলব।
এটা কবল মাৎর পিরচয় নয়। তাই আমােদর ক িকছু
িবষয় সামেন রাখেত হেব, তা হাল –
১. কবল মাৎর িব ঞানই আমােদর জিঠল সম যা গু
েলা সমাধান করেত পাের। িব লবী িব ঞান রৎযাখান করেল শািষত মানু
ষ তােদর
দাির র িবেমাচন, উ নয়ন, পিরেবশ, বা য, িব যু
ত ইৎযিদর সামাধােনর ষমতা হারােব। যারা িব লবী িব ঞানেক আ রমন কেরন, তারা
মু
ল িনপীড়নেকই সেযাগীতা কের থােক।
২.যারা িব লবী িব ঞােনর িবেরািধতা কেরন তারা রকৃ
ত পে ষ শািষত মানু
েষর মু
ি তর িবরু
ে ব কাজ কেরন। ইহা িব লবেক বাঁ
ধা র ত
কের। ইহা তৃ
তীয় িবে বর িব লব ক ও বাঁ
ধা র ত কের। ইহা জািতয় মু
ি তর পথেক বাঁ
ধা র ত কের। ইহা িব লবী নতৃ
ৎবেক গেড় উঠেত

বাঁ
ধা দয়। ইহা এমন একিট পিরেবশ তির কের যখােন বু
ি ববৃ
িৎতর পিরবেত িনবু
বীতায় সমাজ িনম ন হয়। ইহা এমন সব িরিত িনিতর
িবকাশ ঘটায় যখােন িনযাতন কািররা মজলু
ম জনতার উপর রভু
সেজ বেস। সা র যবািদেদর মতই জনগনেক এমন ভােব ভাবেত শখায়
য, তারা ও যন শাষণ রি রয়া ক বভািবক মেন কের, তােদর জ য িশ ষা বা অ রগিতর পথেক ব ব কের দয়। ইহা মানু
েষর িনচু
তােক
রমু
ট কের। ইহা রকৃ
ত িব লবী নতৃ
ৎৎবেক মারাৎমক ভােব বাঁ
ধা র ত কের। ইহা সধারন মানু
েষর আৎমিব বসেক এেকবাের ধবংশ কের
দয় , ফেল তারা িনেজরাই িনেজেদর ভা য গড়েত পাের এমন

ভাবনা তােদর জ য ক ট সা য হয়। ইহা মানু
ষেক আৎমিব বসী ও

আৎমিনভশীল হেত দয় না। এমন এক দৃ
ি ট ভংগী তির হয় যখােন স পদ, পিরিচিত, সে মাহন, জনি রয়তা, পদ মযাদা, যাগােযাগ, সব
িকছু
র উপর থান দয়। আর ইহাই তির কের দু
নিতর এক দু
ট চ র। ইহা সাধারন জনগনেক ষমতািহন কের দয়। ইহা আমােদরেক
সমাজতে ৎরর ও কিমউিনজেমর পেথ এগু
েত সম যার সৃ
ি ট কের।
৩.দাবী করা হয় য, িব লবী িব ঞান ইউেরাপীয়রা ই ভােলা বু
ঝেবন । আরা এর আবাস থল তা ইউরূ
পই। রকৃ
ত সৎয হেলা িব লব
ইউরূ
পীয় নয়। কবল সাধােদর নয়। মাে সর সময় থেক ই িব লব পু
ব থেক পি চেম এেসেছ ।আমােদর সব শষ িব লেবর ঢউ টা
লেগিছল পূ
ব ই তা চীেন। রিতিট সমােজই িনজ ব পিরসের িবিভ ন মাৎরায় িব ঞান ও রযু
ি তর উ নন ঘেট। যখন ইউেরােপ িশ প
িব লেবর সূ
চনা হয়িছল তখন ও অ যা য সমােজ িব ঞােনর আ রগিত আমারা দেখিছ। তেব এটা সৎয য ইউেরাপ িব লিব িব ঞান
অনু
সরেণর কারেন অ যা য সমােজর তু
লনায় শত শত বছর এিগেয় গেছ। তেব রিতটী সমাজই এক জিঠল রি রয়ার ভতর িদয়া
বু
ি ববৃ
িৎতক ও ঐিতেযর আেলােক এিগেয় গেছ। চীন,ভারত, ম য র য, আি রকা, আেমিরকা ও ইউেরাপ ইৎযািদ এর উদাহরন।
৪. যখন িব ঞােনর উপর পিরিচিত চেল আেস তখন জািতয় মু
ি ত পথ রু
ব হয়। শু
ধু
তাই নয়, ইহা সধারন ভােব কবল চতনার মান কই
িনচু
কেরনা বরং জনগেনর ষমতােক ও খব কের, দু
বল কের িব লবী নতৃ
ৎৎবেক । ইহা ম য বৎয ভাগীেক ও ষমতা লাভীেদরেক শি ত
শািল কের থােক, যা কবল মাৎর সং কােরর িদেকই দািবত কের। ইহা িব লবী নািরবাদ ক তাি ছ ল কের তথাকিতত রথম িব ববািদ
নািরবাদেকই উৎসািহত কের । এটা কান অ বাভািবক ঘটনা নয় য রথম িবে ব রাজিনিতর মু
লধারাই হল পিরিচিতর রাজিনিত।
ডেমা যািটক পািট, িলবােরলস, সাসাল দেমাে রটস, পসদু
 ইি টেলচতু
য়াল,পসু
েদা িব লবী একােদিমিসয়ান এবং আ যা য রা ও এিক
ভাষায় কথা বেল। নগর কি দক রাজিনিতেত পিরচয় িবিৎতক রাজনীিতর িবকাশ হয়েছ। ইহা রি রয়া গত ভােবই িম যা রিড যািলজমা ও
জনগনেক রতারনার শািমল।

কান রাজৈনিতক ধারা যিদ বকীয় ধারায় না এেগােত পাের তেব তা সমাজ পিরবতেনর

ষেৎর কেনা

ভু
িমকাই রাখেত পাের না।
৫।পিরিচিতর রাজিনিত জািতপু
জার সমাধান নয়। জনগণেক ষমতাহীন রেখ তা হবার নয়। বরং িব লবী িব ঞান বরা জনতােক খমতায়ন
করেত হেব। তার অথ হল জনতার হােত বাধীনতার অ রিট িদেত হেব। আর সই অ রিট ছাড়া তারা সামেন এেগােত পারেবন না।
৬. পিরিচিত মু
লক রাজনীিত এবং িনচু
মানিসকতার জািতয়তাবািদ িচ তাধারা তৃ
তীয় িবে বর রাজিনিতেক জািতয় শাষেণর হািতয়াের পিরণত
কেরেছ । এই ধরেনর িনচতা জািতেত িবভি ত এেন দয়। কবল মাৎর িব ঞান ই দু
িনয়ার মানু
ষেক এক করেত পাের। কারণ িব ঞােনর
িশকর হল বা তবতার গিহেন িনিহত।
৭. পিরিচিত মু
লক রাজিনতী, িবেশষ কের রথম িবে ব একিট জািতপু
জা িহসােবই পিরগিণত হােয় আসেছ। ইহা রথম িবে বর
জািতয়তাবািদ ধারােক শি তশালী করেছ আর অ য িদেক তৃ
তীয় িবে বর মি তর পথেক কিঠন কের তু
লেছ । আমারা যখন রথম িবে বর
পদানত জািত গালু
র পােশ দাঁ
ড়ােত চাই তখন তৃ
তীয় িবে বর রদৎৎব মু
ে যর কারেন আমরা তা পািরনা। আমরা তৃ
তীয় িবে বর মানু
েষর
মি তর লিড়েয় শিরক হেত পািরনা ।

৮. আদশ হল একিট অ র ইহা কান িজিকর নয়। তেব সকল আদশ এক রকম ও নয়। িকছু
আদশ হল চামচ, িকছু
আদশ হল ছু
ির, িকছু
আদশ হল ইেটর মত, িকছু
আদশ হল ব দু
েকর মত, িকছু
আদশ হল এটম বামার মত এবং িলিডং লাইট কিমউিনজম হল সেবা ছ িব লবী
িব ঞােনর তর িহে রােজন বামা । আমরা যিদ তৃ
তীয় িবে বর মু
ি ত চাই, আমারা যিদ কিমউিনজম চাই, তেব যা পাওয়া যায় তা িদেয়ই
আমােদর শািষত ও িনিপিড়ত মানু
ষেক স র করেত হেব। যিদ আমরা সকল রকার শাষেণর অবসান চাই তেব আমােদরেক িলিডং লাইেটর
িব লবী িব ঞােনর আদশ অনু
সরন করেত হেব। এছাড়া আর কান িকছই মানবতােক একতাব ব করেত পারেব না।
৯। িব লবী িব ঞান অ ব আদশ নয়। যিদ অ য কান আদশ এর ছেয় বিশ যৗি তক পাওয়া যায় তেব আমরা জনগনেক সইটাই অনু
সরণ
করেত আহবান করব। যিদ চতু
থ তেরর আদশ কােজ না আেশ তেব, আমরা প চম তেরর আদেশর উ নয়ন ঘটাব । তৃ
তীয় িবে বর
মানু
েষর জ য এবং মানবতার জ য কাজ কের যাব।
১০। িব ঞান ছাড়া অ য িকছু
অনু
সরণ করেল িনরাপৎথার ঝু
িক থেকই যায়। পিরিচিত মাকা রাজনীিত এমন এক পিরেবশ সমােজ তরী কের
ঁ
রখেছ যার ফেল যিত রম িকছু
দখেলই মানু
ষ িবেরািধতায় লােগ যায়। রাজৈনিতক িবষেয় আেলাচনার পিরবেত যাি তগত ধারনা য যায়
করেত থােক। কান আদিশক আেলাচনার চেয় যাি তগত পিরিচিতর িবষেয় সিবেশষ গু
রু
ৎৎব আেরাপ কের থােক।
যািলেনর আমল স পেক একিট কথা চালু
আেছ য, শািষত ও িনিপিড়ত মানু
েষর নৗকা কিমউিনজেমর সাগর তীের ভীের িছেলা। আমরা
মেন কির এই দৃ
ি টভ গী সিঠক নয়। আমরা এটা রযু
ি তর ইিতহাস যা যা কের বলেত পাির ইহা িঠক নয়। আমােদর িব লব আিনবায।
আমেদর িব লব কান রকার রতারনা নয়। আমােদর িব লব তারকােদর বলা কান গাল লপ ও নয়। মাও ও লিননবািদরা তা দখেত
পাে ছন। তারা সটা বু
ঝেত পারেছন য, িব লব কবল মাৎর সামেন এেগােনা নয় িপছেন যাওয়া ও িব লেবর ধম। কান িজিনষ আমােদরেক
িচর কােলর জ য শাষণ ও িনিপড়ন থেক বড় কের আনেব? একটী মাৎর িজিনষ আেছ আর তা হল িব ঞান, িব ঞান িশ ষা, িব ঞান
রেয়াগ । আর স জ যই আমােদরেক িলিডং লাইেটর আদেশ লািলত হেত হেব। িলিডং লাইট কিমউিনজম হল একিট কমা ড! িব লবী
িব ঞান হল একিট কমা ড! িলিডং লাইট অনু
সরণ করু
ন ! িলিডং লাইট হেয় উেঠান! নট িডম বা ব!!! এ ক এম িশহাব ।

িফের দখা মূ
যতৎৎব ও শাষণ
রি রয়া
১৮৮৩ সােল এিলনূ
র মাে সর িপতা কাল মাকস যখন
মারা গেলন, িতিন তার িপতার রেখ যাওয়া অজন ও
কম স পেক একিট রব ব রচনা কেরিছেলন। তার
িলখার মূ
ল িবষয় ব তু
িছল “ তাঁ
র মূ
যতৎৎব, যা মা স
বননা কেরিছেলন এই ভােব য, সমােজর একিট
সু
িবধােভাগী

রনী রমাগত ভােব মু
নাফা পু
ি জভূ
ত

কের স পেদর পাহাড় গেড় তু
েল”। (১) যারা এই িবষেয় ঐ যমত পাষন কেরন তারা িনেজেদরেক “মা সবাদী” বেল পিরচয় দন। সই

ধারা িবগত শতাি দর মত এখন ও সমভােব চেল এেসেছ। সই কিথত মা সবািদগন মাে সর সিৎযকার তৎৎব ভূ
েল বেস আেছন, কারন
সিৎযকার অেথ বা আ ষিরক ভােবই পিরি থিত পাে ট গেছ, তা থেক রথম িবে বর রিমকগন বাদ পেড় গেছন। তােদরেক এখন আর
সবহারা বলা সিমচীন নয়, তারা এখন আর িব লবী রনীর মে য ও পেড়ন না । ব ঞািনক তৎৎবানু
সাের তারা ও এখন শাষেকর থান
দখল কের রিতেযাগীতায় িল ত হেয়েছ। মাে সর এই তৎৎব কত টু
কু
সিঠক বা ব ঞািনক িভিৎতর উপর রিতি টত – তা এখন রে নর
মু
েখামূ
িখ হেয়েছ। তেব, মাে সর তেৎৎবর সিৎযকার ভাে য তা যথাযথ ভােবই িব যমান আেছ। তা যেত ট িব ঞান িভিৎতক ও বেট। সম যা
হেলা কিতপয় “মা সবািদ” রথম িব ববাদেক মা সবােদর নােম সামেন িনেয় আেসন। মা সবাদ আমােদরেক কান ভােব সিপং মল
অথনীিত তরী করার কলা কৗশল বাতেল দয় না। এটা তা অনু
েমাদন ও কের না । ইহা আমােদরেক শাষণ ও িব লব স পেক িধ ষা িদেয়
থােক। শাষক ও শািষেতর অব থা বু
ঝেত সহায়তা কের।
এিলনূ
র মা স পু
িজবােদর আওতায় মূ
য তেৎৎবর বননা কেরন এই ভােবঃ
“ য অংেকর টাকা গু
েলা পু
িজপিতেদর পেকেট চালান হয় তােক মা স অিতির ত মূ
য িহসােব অিবিহত
কেরেছন। এর সবটাই িক তু
তাঁ
র িনজ ব মু
নাফা নয়, এখােন িনেয়ািজত সকেলর মু
নাফােক স পৃ
ত
কের থােক। তাঁ
র উিচৎ হেলা এই মু
নাফা গু
িল সকেলর মােঝ ব ঠন করাঃ সরকােরর কর, যাট, জিম
মািলেকর ভাড়া ও দালাল সহ অ যা যেদরেক অংশীদারী করা। যিদ ও সমােজর সকেলই সম ভােব
স পদ উৎপাদেন ভূ
িমকা পালন কের না । অথচ সকল রনীর মানু
ষ, রশাসক, রা রপিত, ম ৎরীসভার
সদ যবৃ
দ, গােনর মা টার সহ সকেলই ব ব থােন থেক িনেজেদর অিধকার ভাগ কের থােকন।
অ য ভােব বলেল, িবষয়িট দাঁ
ড়ায় এমন য, তারা উৎপাদন কারীেদর রম ও ঘােমর উপর বঁ
েচ
থােকন। অথাৎ পু
িজপিতগন যা শাষণ কের তা থেক তারা ভাগ পায়। অথচ তারা কান রকার রম
মূ
য রদান কেরন না । আসল কথা হেলা, অিতির ত রম িক তু
সমােজর সকেলর সকল সদ যেদর
উপর বতায় না। পালােমে টর আইেনর আওতায় তারা সরকারী রাজ ব ভাগ কের থােকন। অথবা তারা
এমন িকছু
কাজ কেরন যার বদেল তারা তা অজন কেরন, যিদ ও সই সকল কাজ আসেল উতপাদনশীল
নয়। তােদর জ য তমন কান তহবীল ও নই যা থেক তােদরেক িকছু
দয়া যায়। সিৎযকার কথা হেলা
– উৎপাদন কারীরাই অিতির ত মূ
ে যর সৃ
জনকারী। অথচ তারা সবদা বি চতই থেক যান”। (২)
কাল মাকস ও এিলনূ
র মাকেসর মতানূ
সাের, য মূ
যিট সমােজ পিরচািলকা শি ত তাঁ
র এক মাৎর উৎস হেলা, “সরাসির স পদ উৎপাদন
কারীদল”। এিলনূ
র মাকেসর সময় কােল ইং যাে ড বশীর ভাগ রিমক িছেলন িশ প রিমক, যারা িছেলন মজু
রী দাস – তারা সরাসির রম
িদেয় কারখানায় ও খামাের উৎপাদন করেতন। দৃ
যত তারা িছেলন সই সময়কার রমজীবী মানু
ষ। মাকস আগাম বাতা িদেয় বেলিছেলন য
এই পিরি থিত সম র িবে ব ছিড়েয় যােব। িতিন মেন করেতন য, সারা দু
িনয়া দু
িট বৃ
হৎ রনীেত িবভ ত হেয় যােব। যােক সহেজই বু
ঝা
যােব পু
িজপিত ও রিমক িহসােব। এই ভােব পু
ঁ
িজবাদ িবকিশত হেব, এই রি রয়ার কারেনই উৎপাদন কারী িশ প রিমকেদর রনীর
ঁ
রাধা য প ট হেয় উঠেব। িতিন সই পিরি থিতেত িশ প রিমকেদরেক সবহারা িহসােব, িব লবী শি ত িহসােব িবেবচনা কেরেছন। মাকস
িচ তা কেরিছেলন উ নয়েনর ধারাবািহকতায় একিট দেশর সােথ অ য আর একিট দেশর রিতেযাগীতা শু
রু
হেব। তাই িতিন লাগান
তু
েলিছেলন, “ দু
িনয়ার মজদু
র, এক হও !” িক তু
মাকস য ভােব ভেব িছেলন দু
িনয়া সই ভােব এিগেয় যায়িন। অথাৎ মাকেসর চক
অনু
সাের িব ব যব থা তরী হয়িন।
একিট িবষয় আমােদরেক গু
রু
ৎব সহকাের বু
ঝেত হেব য মাকেসর অেনক িস বা ত িছেলা ধারনাগত িবষয় িহসােব তা বা তবত িছেলা না।
যমন আজও অেনক অথনীিতিবদ অেনক িস বা ত নন যা বা তেবর সােথ িমেল না । তেব ইহা আমােদরেক নতু
ন নতু
ন পথ রদশন কের

থােক। যিদ ও বা তব দু
িনয়া অেনক

ষেৎরই অেনক জিটল িবষয়। যমন মা স য ভােব িব ব সমােজর কথা িচ তা কেরিছেলন আজ তা

িক তু
নই। বরং সমােজর িচৎর একিট িভ ন মাৎরায় এিগেয় চেলেছ। নানা দেশ নানা ভােব িবকিশত হে ছ। কান কান দেশ উৎপাদন কারীর
সং যা খু
বই কম। রথম িবে ব শিপংমল অথনীিত গেড় উেঠেছ। রথম িবে ব এখন আর কারখানা কান ভােবই জনগনেক রভািবত কের না ।
এখন রথম িবে ব ব প সং যক লাকই কারখানায় কাজ কেরন। যত লাক কারখানায় কাজ কেরন তার চেয় বহু
বহু
গু
ন মানু
ষ
যব থাপনা, সবা ধমী কাজ ইৎযািদেত িনেয়ািজত রেয়েছন ।
মাকেসর ভাষায় জনসং যার মে য িবপু
ল হাের উৎপাদন কম থেক রিমকগন কেম গেছ, য রম সামািজক উতপাদনেক বৃ
ি ব কের। রথম
িবে বর সকল দশসমূ
েহই এখন িবপনী িবতােনর সমাহার ঘেট গেছ। িবপনী িবতােন মূ
লত িকছু
ই উৎপাদন হয়না । এখন সই িবতান
গু
েলােত রিমকেদরেক িনেয়াগ দয়া হয় যব থাপনা, পিরবহন, ও দখবাল করার ইৎযািদ কােজ । প যসাম রী র তু
ত হয় অ য কান খােন
আর িবি র হয় িবপিন িবতােন। িবপিন িবতােন মালামাল আেস নানাহ জায়গা থেক তা সখােন রদশন ও িবি র কের। িবপিন িবতার
র যািদ উৎপাদেনর জ য রধানত তৃ
তীয় িবে বর দশ সমূ
হেক যবহার করা হয়। এই রি রয়া সরাসির উৎপাদেনর িবষয়িট িমিলেয় যায়,
তার সােথ িমিলেয় যায় িব লবী চতেনর ই যূ
গু
েলা, আর সই জ যই

রডািরক এে গলস ইংিলশ রিমকেদরেক ‘বু
েজায়াকরন’ িহসােব

বননা িদেয় িছেলন কননা সই সমেয় ি রিটশরা ভারত সহ িবে বর নানা দশ থেক প য উৎপাদন কের আমদািন করত। ইংিলশ রিমকেদর
স পেক এে গলস বেলিছেলন, “ রিমকরা উপিনেবশ সমূ
হ ও িব ব বাজােরর য ফায়দা উঠেছ তােত ভাগ বিসেয়েছ”। এমনিক মা স ও
তাঁ
র সাবজনীন উ নয়ন ও সবহারা রনীর বননায় সীমাব বতার পিরচয় িদেয়িছেলন, তাঁ
র মূ
যতৎৎব আজেকর দু
িনয়ার জ য অেনক ষেৎরই
অচল।
িব ব অথনীিত একিট িবেশষ রি রয়ার ভতর িদেয় অ রসর হে ছ। রিতিট পে যর একিট িনধািরত জায়গা আেছ যখােন তা রদশন ও
িবি র করা হেব। এখন একিট প য চু
ড়া ত জায়গায় আসার আেগই বহু
হাত বদল হেয় যায়। ধরা যাক একিট প য ক নামক থােন উৎপাদন
করা হেলা। ইহা একিট যবসায়ী রু
প িকেন আেরা একিট রিত টােনর মা যেম গ নামক িবি র কের িদেলা। ইহা আবার একিট শিপং মেল
িবি র কের িদল। যখােন তা খু
চরা রতােদর িনকট িবি র হেব। এই রি রয়ািট এই রূ
পঃ
ক>খ>গ
প যিট তার রিতিট তেরই হয়ত মু
নাফার জ ম িদেয়েছ। ধরা যাক ইহা ক নামক কারখানা থেক মু
নাফা রদান কের িবি র হেয় খ নামক
যবসায়ী রু
েপ গল সই প য আবার মু
নাফা কের গ নামক খু
চরা দাকােন িবি র কের িদল। এখন খু
চরা যবসায়ী তা আবার মু
নাফা অজন
কের সাধারন

রতােদর কােছ িবি র কের িদল। অথাৎ রিতিট তেরই প যিট মু
নাফা িদেয় গল। উ বৃ
ৎত মূ
য কবল সরাসির উৎপাদেনই

স ভব। যিদও এখােন মু
নাফা কেরেছন যবসায়ী রু
প, িবপনন কারী দল িক তু
এই মু
নাফা উতপাদনকারীেদর িনকট থেক করা হয়িন। এেত
মাকেসর ভা য অনু
সাের যবসায়ীরা তােদর করানীেদরেক ঠিকেয় মু
নাফা পু
ি জভূ
ত করার ঘটনা ও ঘটায়িনঃ
“আমােদরেক দখেত হেব তাঁ
র মে য িক িক িবষয় আেছ । মজু
রী রিমকেক সরাসির িনেয়াগ দয় িশ প
মািলকগন যখােন িশ প পু
িজ ও যবসায়ী পু
িজ িবিনয়ূ
ঁ
গ করা হয়, এই ভােব যবসায়ী পু
িজ ও িশ প পু
ঁ
িজ
ঁ
িমেশ থােক। িক তু
যখন একজন যবসায়ী িবপনেনর দািয়ৎব িনেয় প য স রাহ কের তাঁ
র কান মূ
যই
থােক না বা উ বৃ
ৎত মূ
য ও তােত থােক না.. । এেকই ভােব যখন একজন যবসায়ী তাঁ
র কমচারী
িনয়ূ
িজত কেরন তারা তােত কান রকার মূ
য বা উ বৃ
ৎত মূ
য সৃ
জন কের না.. আসল কথা হেলা, িতিন
কান ভােবই তাঁ
র করানী বা কমচারীেদরেক রতারনা কের স পেদর পু
ি জভবন কেরন না”। (৩)

মাকস যখন এই সকল িবষেয় কাজ করিছেলন তখন তাঁ
র সামেন অ যৎর উৎপাদেনর কান যব থা গেড় উেঠিন। বা তাঁ
র তমন কান
উদাহরন ও িছেলা না । এমন িক হয়ত তাঁ
র কােছ এই িবষয় গু
েলা পির কার ও িছেলা না, এবং অেনক ষেৎর ব ব ও িছেলা। তাই সাধারন
ভােব িতিন রম মূ
যতেৎৎবর উপর সিবেশষ গু
রু
ৎব আেরাপ কেরন।
মাকসীয় রম তৎৎব অনু
সাের, সরাসির উৎপাদনই হেলা মূ
ে যর আসল কথা এবং ইহাই হেলা সকল মু
নাফার মূ
ল উৎস। এই ভােব এিলনূ
র
মাকস ও যা যা কেরন, িতিন বেলন সকল রনীর মানু
েষরা সরাসির উৎপাদন থেকই মু
নাফা পেয় থােকন। রচিলত রনী গু
েলার কােছ
তা সিৎয না ও হেত পাের, যারা সরাসির িনেয়ািজত বা আংিশক ভােব িনেয়ািজত কান সরাসির উৎপাদেনর সােথ। যারা সরাসির উৎপাদেন
িনেয়ািজত তারা সই সকল লাকেদরেক বা তবতা বু
ঝেত সহায়তা করেত পােরন। একিট যাংক িনেজ িনেজই মু
নাফা অজন করেত পাের না
। ইহা ও সরাসির সামািজক মাট উৎপাদন থেকই মু
নাফা অজন কের থােক । একিট যাংক য মু
নাফা অজন কের থােক তা ও িবিনেয়াগ ও
অথৈনিতক লনেদন থেক এবং যার আসল উৎস হেলা সরাসির উৎপাদন । একই কথা খােট কান সু
পার মােকেটর ষেৎর। লটু
স পাতা
থেক সা তার পু
তু
ল পয ত যাই আেছ তা তােদর দাকােন সবই হেলা উৎপািদত। তা এেসেছ কান কান না কান উৎপাদন থেক । সই
উৎপাদন ই হেলা মু
নাফার আসল উৎস।
পু
িজবােদর িবপু
ঁ
ল পিরমান উৎপাদেনর ষমতা আেছ। িক তু
বা তবতা হেলা অনু
তপাদনশীল খােতর যাপক িবকাশ ঘিটেয় চেলেছ। এই
অনু
তপাদনশীল খাতই রথম িবে বর জাতীয় অথনীিতেত উে লখ যা য ভু
িমকা পালন কের চেলেছ। উদাহরন িহসােব আমরা উল মােটর
কথা বলেত পাির । মািকন মু
লু
েক ইহা সবেচেয় বৃ
হৎ রিত টান যারা রায় ১ িমিলয়ন লাকেক িনেয়ািজত কেরেছ। (৪) আেমিরকায় মাট
লাক সং যা হেলা ৩০৯ িমিলয়ন। ১৪৫ িমিলয়ন মানু
ষ দেশর ভতেরই িবিভ ন খােত কাজ করেছন ( িহসােবর বািহের আেরা আেছ) রায়
২৬ িমিলয়ন িনেয়ািজত আেছন উৎপাদন শীলখােত। (৫) তেব গু
রু
ৎবপূ
ন িবষয় হেলা, তােদর মে য অেনেকই সরাসির উৎপাদেনর সােথ
জিড়ত। আবার অেনেকই আেছন যব থাপনার কােজ। ধারনা করা হয় য আেমিরকায় ১০% থেক ৩০% মানু
ষ মাৎর সরাসির উৎপাদন
কেরন। আমারা সাধারন ভােব বলেত পাির ২৩.৪ িমিলয়ন থেক ১৮.২ িমিলয়ন মানু
ষ সরাসির উৎপাদেনর সােথ জিড়ত। প ষা তের,
১২৬.৮ িমিলয়ন থেক ১২১.৬ িমিলয়ন মানু
ষ সরাসির উৎপাদেনর সােথ স পৃ
ত নন। (৬) আর এই সকল কারেনই আমরা সহেজই বলেত
পাির আেমিরকান অথনীিত হেলা িবপনী িবতান ক রীক অথনীিত। মািকন দেশ ২৩.৪ িমিলয়ন থেক ১৮.২ িমিলয়ন মানু
ষ উৎপাদন শি ত
িহসােব কাজ কেরন। অথচ সখােন রায় ১৪৫ িমিলয়ন মানু
ষ নানা কােজ জিড়ত
আেছন। এছাড়া আেরা দশ ল য মানু
ষ যমন পু
িজপিত, পািত বু
ঁ
েজায়া, বকার, ছাৎর, অবসর রা ত মানু
ষ ইৎযািদ যারা কান রকার
সরাসির উৎপাদেনর সােথ জিড়ত নন। িক তু
তােদর ভােলা আয় আেছ । তা হেল সই মানু
েষরা িবপণী িবতান কি রক অথ যব থার িবরু
েব
দাঁ
ড়াবার কান কারন নই। আজ আেমিরকা একিট সা রা যবাদী দশ হেয়েছ এটা কান দু
ঘটনা নয় বা অ বাভািবক যাপার ও নয়।
বা তবতাই তােদরেক সই জায়গায় দাড় কিরেয় িদেয়েছ। একিট সা রা যবাদী দশ িনেজেক সই ভােব তরী করেছ এবং তা বজায় রাখার
জ য রিতিনয়ত কাজ কের চেলেছ। ি বতীয় িব ব যু
ে বর পর থেকই স তাঁ
র উৎপাদন কৗশল, স পেদর সমাহার ও ষমতার িভত সই
ভােব গেড় তু
লেছ। সই কারেনই িলন িপয়াং বেলিছেলন রথম িবে ব এখন আর িব লব করার পিরি থিত নই । তৃ
তীয় িবে বর িব লব সাধন
করার ভতর িদেয়ই সারা দু
িনয়ায় িব লেবর সূ
চনা করেত হেব।
“ি বতীয় িব ব যু
ে বর পর থেকই উৎতর আেমিরকা সহ পি চম ইউরূ
েপর দশ সমূ
েহ সবহারার িব লেবর স ভাবনা কেম গেছ, তেব এিশয়া,
আি রকা ও যািতন আেমিরকায় এর উ বল স ভাবনা এখন ও িব যমান”। (৭) পু
িজবােদর আওতায় সরাসির উপাজন কারীেদর স পেক
ঁ
মাকস য ভা য িদেয়েছন, তা রধানত িশ প রিমকেদর িবষেয়, যা তােদরেক রায় মানেবতর বা মারাৎমক মানেবতর িহসােব দখােনা
হেয়েছ। সই পিরি থিতর জ য দায়ী হেলা িশ পপিতেদর বাজার দখল ও রিতেযাগীতার জ য রিমকেদর মজু
রী কমােনার িবষয় গু
েলা।
মািলকেদর রধান উে দি যই িছেলা মজু
রী কিমেয় বাজাের িঠেক থাকা এবং িনেজেদর আয় বৃ
ি ব করা । তাই মাকস িচ তা কেরিছেলন য,

রিমকেদরেক নু
যতম মজু
রী দয়া ছাড়া পু
িজবােদর িবকাশ স ভব নয়। তাঁ
ঁ
র মেত িশ প মািলেকরা ততটু
কু
ই িদেব যতটু
কু
িদেল একজন
রিমক কবল পু
ন উৎপাদেনর জ য তরী থােক। যিদ ও তৃ
তীয় িবে বর

ষেৎর িবষয়িট সাম জ য পু
ন িক তু
মািকন মু
লু
েক ও এই

িবষয়িট ক দখা যায় না । বি বেদরেক যমন জাড় কের উৎপাদেন বা য করা হয় তা সই রূ
প নয়। রথম িবে ব যারা সরাসির উৎপাদন
কেরন তারা িক তু
তু
লনা মূ
লক ভােব িবশাল আয় কেরন। মাকস যমন ভােব বননা কেরেছন তা িক তু
এর সােথ িমলেব না। এখানকার
রিমেকরা অেনক উ নত জীবন যাপন কেরন। তারা রচিলত যব থার ভতের থেকই সা রা যবােদর উপকার ভূ
গী িহসােব নানা রকার
সূ
িবধা পেয় থােকন । তাই তারা সা রা যবােদর ব বু
। মাে সর ভা য মেত সরাসির উৎপাদেনর মূ
য অ যেদরেক ও দয়া স ভব। পির কার
কের বলেল িবষয়িট দাঁ
ড়ায় য, তৃ
তীয় িবে বর বাজার থেকই রথম িব ব তাঁ
র িবপু
ল মু
নাফা তু
েল নয়। এমন িক যখন একজন রথম
িবে বর রিমক িনজ সরাসির উৎপাদন কের তখন সােথ সােথ স আবার িবে বর অ যা য দির র দেশর মানু
েষর মু
নাফােক ও একজন
শাষেকর মতই শাষণ কের থােক । সই যাি ত তৃ
তীয় িবে বর উৎপাদেন ও মু
নাফায় ভাগ বসায়। স তাঁ
র িনেজর আেয়র সােথ অে যর
আয়ও আৎম থ কের নয়। তাঁ
র মে য ও িচি নত শােষােকর মে য কান পাথ য থােক না ।
মাকস এর মূ
যতেৎৎব বলা হেয়েছ বা তবতার আেলােক িকছু
িবষেয়র রিত দৃ
ি ট দয়া হেয়েছ। রথম িব ববািদগন দাবী কেরন য, যিদ
কান যবসােয় মু
নাফা অিজত হেল , তােত যবসায়ী ও কমচারীরা কান যাি তেক শাষণ কেরনা। এই ষেৎর ঞানতেৎৎবর সম যা
তরী হয়ঃ আমরা িক ভােব জানব য একজন কমী শাষণ কেরন িক না ? কননা মূ
য নানা ভােব এক জেনর িনকট থেক অ য জেনর িনকট
থানা তিরত হয়, একজন সরাসির উৎপাদন কারী থেক অ য আেরক জন উৎপাদন কারীর িনকট িক ভােব যায় এবং শাষেণর পিরমাপ
িকভােব করা হেব তা িননয় করা একা ত দরকার। এছাড়া রম শি তর পিরমান ও শাষেণর মাৎরা পিরমাপ করা একা ত দরকার। সাম রীক
ভােব িব ব অথনীিত িব ব সা রা যবােদর সােথ িমেশ আেছ। সা রা যবাদী শি ত তাঁ
র িনেজর বােথ অথনীিতেক িবিনমান কেরেছ। একিট
প য কান থােন উৎপাদন করা হেল তা পৃ
িথবীর নানা দেশ ছিড়েয় পেড়। একিট প য উৎপাদেনর পর নানা থােন নানা ভােব রূ
পা তিরত হেয়
িবি র হেয় থােক। রথম িবে বর রম শি ত ও তৃ
তীয় িবে বর রম শি ত কান ভােবই এক নয় । রথম িবে বর রম শি ত িব ব মােনর –
তােদর কান সম যা হেল তারা য কান থােন সহায়েকর ভূ
িমকা রাখেত পােরন। কমেরড জনগেণর সবা করু
ন কথািট বলা হেয়িছেলা
সম যার সমাধােনর একিট পথ িহসােব। ইহা িছেলা রম শি তর মূ
য তৎৎবেক তু
েল ধরার জ যঃ
“কমেরড মা স বেলিছেলন মূ
য হেলা আসেল রম শি তর ই িনযাস মাৎর। কান পে যর মূ
য
িনধািরত হয় একিট প য তরী করার জ য কত সময় যয় হয় তাঁ
র উপর। অথাৎ কােজর রকৃ
িত অ
পিরেবেশর উপর ও পে যর মূ
য িঠক করা হয়। তাই বলেত হয় একিট পে যর মূ
য িনধারন করা হয়, তা
তরী করেত কত সময় লােগ তাঁ
র উপর। যমন – ফসল তু
লেত, রি রয়াজত করেত, যােকিজং করেত
বা যবহার উপেযাগী করেত।.২০০২ সােলর িহসােব িব ব িজিডিপর পিরমান হেলা ৩১.৯ ি রিলয়ন
ডলার। এই পিরসং যানিট বেল দয় একিট বছেরর িহসাব। সই সমেয় িবে বর জন সং যা িছেলা ৬.৪
িবিলয়ন । ধারনা করা হয় য, শতকরা ২/৩ জন কমী মািকন কমসূ
িচ অনু
সাের রিত বছর ২০০০ ঘ টা
ও কাজ কেরেছন। তাই তােদর গড় মাথািপছু
আয় দাঁ
ড়ায় ৭৫০০ ডলার, বা রিত ঘ টায় ৩.৭৫ ডলার ।
এছাড়া আিম দেখিছ জািত সংেঘর ২০০৫ সােলর একিট িহসােব িজিডিপ হেলা ৩৬ ি রিলয়ন ডলার।
যার মােন হেলা রিতবছেরর রেমর মূ
য দাঁ
ড়ায় ৮৪০০ ডলার। বা রিত ঘ টায় ৪.২০ ডলার। ইহার
রভাব িক ? আেমিরকায় রিত ঘ টায় নূ
যতম মজু
রী হেলা ৫.১৫ ডলার। কান কান রেদেশ এর বশী
ও আয় করা যায়। যিদ রেমর গড় মূ
য হয় ৪.২০ ডলার, িক তু
তারা পেয় থােকন ২৩% বশী।
আেমিরকায় গেড় একজন রিমক আয় কেরন রিত ঘ টায় ১৮ ডলার, যা তােদর রদৎব রেমর চেয়
পায় চার গু
ন বশী”।(৮)

আসু
ন আমরা িভ ন রকেমর িকছু
সমাধােনর পথ খু
িজ। এিলনূ
ঁ
েরর িপতা মাে সর তৎৎবােনাসাের িতিন পু
িজবােদর আওতায় িব ব সামািজক
ঁ
উৎপাদন যব থায় ব ঠন রি রয়ার বননা কেরেছন। তাঁ
র িপতার মতানু
সাের, একিট ব ঠন যব থা হেলা পু
িজবাদী ধরেনর, অ যিট হেলা
ঁ
সমাজতাি ৎরক রি রয়ায়। এিলনূ
র আেরা বলেলন য, তাঁ
র সময়টা হেলা পু
িজবাদী সামািজক অব থা। যখােন অেনেকই কাজ না কের ও
ঁ
সকল িকছু
েতই ভাগ পেয় থােক। সিৎযকার অেথ বশীর ভাগ সামািজক উৎপািদত পে যর মািলকানা ধারন কেরন যারা তমন িকছু
ই উৎপাদন
কেরন না । পিজবােদর ধম ও তাই। িতিন পু
িজবাদী ব ঠন যব থার সমােলাচনা কেরন। িতিন বেলন এই যব থার পিরবেত সমাজতাি ৎরক
ঁ
ব ঠন যব থা রবতেনর র তাব কেরন। যখােন দির র মানু
েষরা তােদর যায় স গত পাওনা বু
েঝ িনেত পারেবন।
তৃ
তীয় িবে বর বি ত গু
েলােত উে লখ যা য ভােব বসবাস কের বকার, দির র ও সবহারা রনীর মানু
ষ যােদর মে য আেছ পিরবতেনর
আকাংখা বা িব লবী চতনা। মা স বেলিছেলন, সিৎযকার উৎপাদন কারীেদর মােঝ স পেদর ব ঠেনর যব থা করা জরু
রী। িতিন
সমাজতাি ৎরক যব থার কথা বেলিছেলন। িতিন বেলিছেলন তা না করা হেল সামািজক ভােব িবে ফারন ঘটেব। িক তু
তা ঘেটিন আর
সমাজত ৎর ও আেসিন। এর জ য আমােদর মােঝ য সম যা িবরািজত তা হেলা, এখন পে যর মূ
য সরাসির উৎপাদন কারী ও যারা
উৎপাদন কারী নন তােদর মােঝ রিতিনয়ত থানা তিরত হে ছ। সই

ষেৎর আমােদর একিট মান িনধারন করা দরকার হেলা য, ক ক

শাষক আর কারা শাষক নন। দরকার মত মা সীয় িচ তা ভাবনার মূ
যায়ন বা পু
ন মূ
যায়ন করা রেয়াজন। সই
সা রা যবাদ সং রা ত িবষয়িট িবেবচনায় রাখা দরকারঃ
“ কহ কহ আপিৎত করেত পােরন য, সমাজতাি ৎরক ব ঠন যব থা সমতা িভিৎতক নয়। বরং
সমাজতাে ৎর স পদ স রসািরত হয় িক তু
তা সু
সম হয় না। য যাি ত কাজ কের বা য জািত কাজ
কের কবল তােদর জ যঃ যারা কাজ কের না, তারা খেত ও পারেবন না । অথচ রম শি ত তৎৎব
যা যা করা দরকার । কারন শাষেনর রি রয়ািট আমােদর বু
ঝা হেব। সা রা যবাদ কতৃ
ক সৃ
ট শাষণ
যব থা যা এখন দেশ
দেশ চলেছ । বশ য এখন সবৎর । রচিলত ব ঠন রি রয়ায় কান িদন উ যনশীলতােক উপ থাপন
কের না । এটা সৎয য তৃ
তীয় িবে বর জন সং যা হেলা উ নয়নশীলতার একিট উপাদান। এেদর মে য
একিট বড় অংেশর মানু
ষ অনু
তপাদনশীল থেক যাে ছ। ফেল সাম রীক ভােব দাির রতা থেক তারা
বিড়েয় আসেত পােরন না । তােদর দাির র দূ
রী করেনর জ য িব ব সমাজত ৎর কােয়ম করা একা ত
দরকার। সকল তৃ
তীয় িবে বর দেশ দেশ “ িরজাভ িশ পৈসিনক” গড়েত হেল, উৎপাদন বাড়ােত হেল,
স পেদর সু
টুযবহার িনি চত করেত হেল তা সমাজতাে ৎরর আওতায় তা করেত হেব । জনসং যা
িবশারদেদর মেত অ প সমেয়র মে যই দু
িনয়ার রায় সকল মানু
ষই নগর বাসী িহসােব পিরগিনত
হেবন। তারা গেড় তু
লেবন নানা থােন বি ত অ চল। এই নতু
ন িব ব প লী গু
েলা হেব“গনযু
ে বর” মু
ল
িভিৎত। তৃ
তীয় িবে বর িব লবী শি তর উৎসই হেব এই সকল বি ত। সই বি ত দেশ দেশ নরাে যর
সৃ
জন করেব। এেদরেক সমাজতাি ৎরক যব থা িবিনমােন ভূ
িমকা রাখেত পাের।
িব ব অথনীিতর িবে লষেন দখা যায় য পে যর মূ
য নানা ভােব এক যাি ত থেক অ য যাি তেত
থানা তিরত হয়। এেত দখা যায় য, যিদ যাি তেদরেক সমান হাের মূ
য রহন করেত দয়া হয়,
তেব অ য যাি ত বতমােনর তু
লনায় কম পােবন। এক যাি ত যিদ বশী রহন কেরন তেব অ য
যাি ত কম পােবন। সা রা যবাদ এমন এক িব ব যব থা গেড় তু
েলেছ যখােন রথম িব ব পােব

ষেৎর মা সবােদর

বশী আর তৃ
তীয় িব ব পােব কম। সা যবােদর ধারনায় দখা যায় একজন যখন সম পিরমােনর মূ
য
রহন কেরন তখন ও িতিন শাষেণর িশকার হে ছন। একিট দশেক যখন শাষণ করা হয় তখন ও আমরা
দিখ তাঁ
র জনগণেক সম অিধকার দয়া হে ছ। সা রা যবাদ বলেছ রিতিট দশ পাশাপািশ সম
অিধকােরর িভিৎতেত পিরচািলত হেব। িক তু
বা তেব স তাঁ
র সু
িবধা সকেলর চেয় বশী আদায় কের
িনে ছ। “(৯)(১০)
মাকস কবল ইিতেসর অিনবায পিরনিতর রিত দৃ
ি ট আকষন কেরেছন । যার িভিৎত িছেলা তাঁ
র পিরেবশ ও পািরপািষকতা। আমরা যিদ
মাকেসর মূ
য তৎৎবেক বাদ ও িদেত চাই তাঁ
র পর ও রথম িব ববািদেদর তু
লনায় ইহা অেনক উৎতম প থা। আমােদর তা অনু
সরন শরু
করেত হেল এর সীমার ভতর ও বািহরেক সমান গু
রু
ৎব িদেত হেব। মাকেসর মূ
য তৎৎব রসে গ মাও রনীর র ন টেন এেনেছন। িতিন
িজ ঞাসা কেরেছন “ আমােদর ৎরু
েক?” “আমােদর ব বু
ক ?” িব ব সমাজ এখন আর আেগর মত বা মাে সর সমেয়র মত নই। ভ, ই,
লিনন িলেখ িছেলন, “ সা রা যবাদ রমজীবী মানু
েষর মােঝ তাঁ
র একিট সু
িবধাবািদ রনী তরী কের, তাঁ
র মা যেম সম র সবহারা রনীেক
রভািবত কের িনেজর উে দ য হািসল কের থােক”। (১১) আজ সম র দু
িনয়াই স তাঁ
র দালাল চ র গেড় তু
েলেছ এবং িব লবী শি তেক
িবনাশ কের িদেয়েছ। তাই িব ব িব লেবর জন নানা দেশ নানা রূ
প পির রহ কেরেছ। যা মাে সর আমেল ভাবা ও যত না । িলন িপয়াং
িলেখেছন,
“বতমান িব ব পিরি থিতেত িব লেবর জ য িব ব প লী িদেয় িব ব নগর/শহর ঘড়াও করেত হেব।
চু
ড়া ত িবচাের িব লেবর বীজ বপন করেত হেব এিশয়া, আি রকা ও যািতন আেমিরকায়। সখােনই
রেয়েছ িবে বর িবপু
ল জন সং যা ও িব লেবর স ভাবনা”। (১২)
আজেকর িব লেবর ধরন ও রকৃ
িত মাকেসর সমেয়র তু
লনায় স পূ
ন িভ ন। ইহা রািশয়ার বলেষিভক ও িচেনর িব লেবর মত ও হেবনা ।
পিরবতন শীল িবে ব নয়া কম কৗশল রহন করেত হেব। আমােদর পথ হেলা িব ব জনযু
ে বর পথ। আর সই পেথ ধের িব লেবর করেত
এিগেয় যােব িলিডং লাইট।
সূ
ৎর
১. Marx, Eleanor “Marx’s Theory of Value,” in When Karl Marx Died ed. Foner, Philip S.
International Publishers. USA: 1973 p. 230
২. ibid. p 235
৩. Marx, Karl Capital Vol. 3 Chapter XVII
৪. http://www.usatoday.com/money/industries/retail/20031110walmart_x.htm
৫. Data extrapolated from BLS statistic from 2009 and 2010 http://www.bls.gov/cps/faq.htm#Ques8
and ftp://ftp.bls.gov/pub/suppl/empsit.cpseea21.txt
৬. The method here is to add up all industries that can loosely be considered “direct production.” We
do the same for other sectors. Also, 10% to 20% is subtracted in order to roughly account for those
employed in the direct production sector, but who are not themselves direct producers, i.e management,
etc. The numbers are from the employment charts at the Census Bureau.
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একিট িচিঠ : আেমিরকার সকল নাগরীকই িক িবল গটস এর মত জীবনযাপন
কেরন ?
আমরা িনেচর িচিঠিট পেয়িছ :
“আিম িলিডং লাইেটর অব থােনর সােথ একমত নই । মাকেসর সমেয় ও এই উপমহােদেশ ি রিটশ
উপিনেবশ িছল। এছাড়া ও এিশয়া, আি রকা ও যািটন আেমিরকার বহু
েদেশ ি রিটশ সা রা যবােদর
উপিনেবশ িছল । িক তু
ু
তখন ও রথম িবে ব যমন, ি রেটন, রা সও হ যা ড সহ অ যা য দেশ শাষণ
চলিছল । মাকস ইউেরােপ বসবাসকারী রিমক রণী সহ ও অ যা য দেশর মানু
ষেক সা রা যবাদ কতৃ
ক
সই শাষন রি রয়ার িন দাসহ লাগন তু
েলিছেলন “দু
িনয়ার মজদু
র এক হও! লিনেনর আমেল ও রথম
ও তৃ
তীয় িব ব বতমান িছল । রািশয়া িছল অনু
নত, অথচ অ যিদেক জামানী, ি রেটন এবং আেমিরকা িছল
উ নত পু
িজবাদী দশ । তবু
ঁ
ও লিনন দু
িনয়ার সকল রিমক রণীর একতা চেয়িছেলন । লিনন ও
রটি ক তৃ
তীয় কিমউিন ট আ তজািতক তথা কওিম টান গেড়িছেলন । যােত সারা দু
িনয়ার কমেরডগণ
অংশ রহন কেরিছেলন ।
আমরা যিদ অ রসর দশ সমূ
েহর রিমক রণীেক িন দাকির, িবেবচনা কির পু
িজঁ
বাদী ও সা রা যবাদীেদর
মত, তেব তা হেব আমােদর জ য তৎত¡গত িবরাট ভূ
ল । উ নত পু
ি◌জবাদী পি চমা দশসমূ
ঁ
েহ িবশাল
রণী িবভি ত আেছ । সখােন যমন আেছ িবিলিনয়ার অ যিদেক আেছ দির র জনেগৗ ঠী । অেনেকই চরম
অতৈনিতক অব থায় জীবন যাপন করেছন ।

এই অব থা যখােন িবরাজমান, যা প চাৎপদ দেশের চেয় ও খারাপ সখােন কউ যিদ বেলন য,
আেমিরকা, ি রেটন , রাে সর মত দশ সমূ
েহ রণী িবভি ত নই, তেব তা রহন যা যনয় । আেমিরকার
সকল জনগন িক িবলেগটস, ওয়ােরন বােফট, অপরাহ উইনি র এেদঁ
র মত জীবনযাপন কেরন? না । ”
িলিডং লাইেটর জবাব :
কিতপয় গু
রু
ৎব পূ
ণ িবষয় আমেদের সামেন উৎথাপেনর জ য আপনােক ধ যবাদ । রকৃ
ত িব লবী িব ঞানী, িলিডং লাইট কিমউিন টগণ য
কান রকার িবতকেক ভয় পায়না বরং উৎসািহত কের । ।

রকৃ
ত িব লবী িব ঞানী, িলিডং লাইট কিমউিনজম হেলা এমন একিট

শি তশালী অ র যার মা যেম পৃ
িথবীর মানব জািতর সকল সম যার সমাধান করা স ভব । আপনােক আমরা আেরা ধ যবাদ জানাই এই জ য
য, আপিন সৎ সাহস িনেয় একিট ব ঞািনক কমকাে ড যাগ িদেয়েছন । আমরা যিদ সিৎযই িবজয় চাই তেব আমােদরেক অব যই সকল
রকার অ ধ অনু
সরণ পিরৎযাগ করেত হেব । শাষক রণী ও তােদর পািলত বু
ি ধজীিবরা তােদর শাষেনর িব ঞানেক িদেন িদেন শািণত
করেছ । শাষক রণীেক পরািজত করেত অব যই আমােদর িব লবী িব ঞানেক আেরা শি তশালী ও িবকিশত করেত হেব । আর এটাই
হেলা একটা িবরাট অ রগিত য আমরা িলিডং লাইেটর ব ত যেক জনগেণর সামেন হািজর করেত পেরিছ ।
িনে ন আমরা আমােদর জবাব ধারাবািহক ভােব পশ করিছ :
১. এটা ঐিতহািসক সৎয য, মাকস িনেজ সা রা যবােদর জ মকাল দেখেছন । মাকস সা রা যবােদর দু
িনয়া জাড়া অপরাধ, িবেশষ কের
ভারত ও আই যার যাে ড তােদর িনিপড়েনর িন দা কেরেছন িত র ভােব। তাই মাকস কিমউিন ট যনু
েফে টােত ‘দু
িনয়ার মজদু
র এক হও !’
লাগান তু
েলেছন । মাকস এইরূ
প লাগান তু
েলেছন বেলই এটা সৎয তা িক তু
নয় । মাকস, লিনন ও মাও কান পিরেশা ধ দবতা বা িযশু
নন । আর মাকসবাদ কান ধম ও নয় । সিৎযকার মাকবাদ বলেত কবল মাৎর মাকস যা যা বেলেছন তােকই বু
ঝায় না । আজেকর, িলিডং
লাইট কিমউিনজম হেলা একিট রা রসর িব লবী িব ঞান, রকৃ
ত মাকসবাদ রেয়াগ কের দু
িনয়ার সকল মানু
েষর উপর থেক সব রকার
শাষন িনিপড়ণ ব ধ করার রৎযেয় িলিডং লাইট কিমউিনজম কাজ করেছ । সিৎযকার মাকসবােদর আেবদন খৃ
টান ধেমর বাইেবেলর
আেবদেনর মত নয় মােটই । মাকস কবল মাৎর উপাজনকারীেদরেক ঐ যব ধ হেত আেবদন কেরিছেলন আজ থেক রায় দড় শতা দী
আেগ, তেব এই আহবান সবাংেশ আজ সৎয নয়। এক সময় এরূ
প লাগান সৎয িহসােব পিরগিনত হেল ও এখন তা সিৎয নয় । ইহা কান
ভাববাদী প থায় নয় বরং ব ঞািনক প ধতীেত মূ
যায়ন করা দরকার ।
িভ নরকম এক িব ব পিরি থিতেত মাকস রায় দড় শতা দী আেগ এরূ
প লাগান তু
েলিছেলন । মাকস গভীর ভােব দৃ
ি ট িদেয়িছেলন পি চম
ইউেরাপ তথা িবেশষ কের িশ প সমৃ
ধ ইং যাে ডর িদেক । িতিন দখিছেলন িকভােব রু
ত তা িশ পািয়ত হে ছ এবং দু
িট িবশাল রণীেত
মানু
ষ ভাগ হেয় যাে ছ ; এর একিট হেলা পু
িজঁ
বাদী রণী অ যিট হেলা মজু
রে রণী । পরবতীেত মাকস এেকই সই সমেয়র রেলটািরেয়ট
িহসােব আ যািয়ত কেরেছন । যনু
েফে টােত মাকস সম র দু
িনয়ায় এমনিটই ঘটেব বেল ভিব যৎবানী কেরিছেলন । িক তু
পরবতীেত আমরা
দখলাম, িব ব এত সরল রি রয়ায় নয় বরং আেরা অেনক জিটল ভােব িবকিশত হেয়েছ । তাঁ
র সবেচেয় িব ঞান স মত কম যমন পু
িজঁ
রে থর ভিল: ৩য় খে ড িলেখেছন, সকল কমকা ড উৎপাদন প ধতীর সােথ একই রকম ভােব স পকযু
ত নয় । এমনিক পু
িজঁ
রে থর ভিল:
১ম খে ড মাকস বেলেছন,“িকভােব িশ প িব লব উ চ হাের মজু
রী রা ত, অিভজাত ও রিমক রণীেক িবপু
লভােব রভািবত করেব” ।
এখােন উে ল য য, এে গলস, তার জীবেনর শষ রে ত এেস বেলিছেলন সা রা যবাদ িকভােব রণী কাঠােমােক রভািবত ও বদেল িদেত
পাের যা পরবতীেত রথম িব ব িহসােব দখা দয় । উদাহরণ, িহসােব ১৮৫৮ সােলর সূ
চনােত লিনন এে গলসেক উদৃ
ত কেরিছেলন এই
ভােব ।

“ি রিটশ রেলটািরেয়টরা িদেন িদেন বু
েজায়া হেয় উঠেছন, তাই এ ধরেনর বু
েজায়া জািতগু
েলা
িনেজেদরেক অিভজাত িহসােব িবেবচনা কের থােক, এবং সই বু
েজায়া মানিসকতার ধারক
রেলতািরেতরা ও বু
েজায়ায় রূ
পা তিরত হে ছ । জািত িহসােব তারা সারা দু
িনয়ােক শাষন করেছ, আর
তারা আইিন ভােব তােত িনেজেদর কেমর যু
ি তকতা ও খাঁ
েজ িনেয়েছ ”।
সামািজক সা রা যবাদী ও শাধনবাদী কাঊৎতি কর যু
ি তর িবরু
ে ধ এ গলস বেলিছেলন,
“তু
িম আমােক িজ ঞাসা কেরিছেল উপিনেবিশক নীিত স পেক ি রিটশ রিমক রণী িক ভাবেছ? রকৃ
ত
িবষয় হেলা, সখানকার চলমান রাজৈনিতক পিরি থিতর বাইের তারা িকছু
ই ভাবেছনা । সখােন কান
রিমক দল নই, সখােন কবলমাৎর রেয়েছ কনজারেভিটভ ও িলবােরল রিড যালস, এবং রিমক
গৗি ঠ আনে দর সােথই ি রিটশ বু
েজায়ােদর সােথ তােদর উপিনেবশ ও িব ববাজার থেক আহিরত
(খা যপে য) ভাগ িবলােস ভাগ বিসেয়েছ ।”
লিনন ও সা রা যবােদর কারেণ রণী কাঠােমােত য পিরবতেনর িবষয়িট এই ভােবই িলেখিছেলন,
“সা রা যবােদর একটা িবেশষ কাজই হেলা, তােদর সু
িবধার জ য রিমক

রণীর মােঝ একিট

সু
িবধােভাগী দালাল রণী তরী করা, এবং তােদরেক আলাদা কের তােদর মা যেমই রেলতািরেয়ত
রণীর িনকট িব লব স পেক িবরি তকর ও িনরু
ৎসাহ মূ
লক বাতা রদান করা” ।
ি বতীয় িব বযু
ে ধর সময় িচেনর র যাত মওবাদী িসপাহসালার িলন িবয়াও িব ব যব থার পিরবতেনর িবষয়িট এভােবই বণনা কেরিছেলন,
“সম র িব বটােক সামেন রাখেল, উৎতর আেমিরকা ও পি চম ইউেরাপেক ‘িব ব শহর’ বলা যায়।
অ যিদেক, এিশয়া, আি রকা ও যািটন আেমিরকােক িনেয় গেড় উেঠেছ ‘িব ব রাম’ । ি বতীয় িব ব যু
ে ধর
সময় থেকই, উৎতর আেমিরকা ও পি চম ইউেরােপ রেলতািরয়ান িব লবী আে দালন নানা কারেন
সামিয়ক ভােব িঝিমেয় পড়েত থােক, অ যিদেক এিশয়া, আি রকায় এবং যািটন আেমিরকায় গণমানু
েষর
িব লবী আে দালন যাপক ভােব এিগেয় িগেয়িছল । এক অেথ পিরবিতত িবে ব িব লব এক িভ ন আ গীক
ধারণ কের, আর তা হেলা রাম িদেয় শহর িঘের ফলা । চূ
ড়া ত িবে লষেন যাপারটা এমন দাঁ
ড়ায় য
িব লেবর জ য এিশয়া , আি রকা ও যািটন আেমিরকার মানু
ষ িবে বর সং যাগির ঠ িবধায় িব লবী লড়াই
সং রােম তােদরেকই অ রণী হেত হেব”।
অতীেতর মহান মাি স ট গন নানা সমেয় সময় উপেযাগী বহু
রকম ব ত যই রেখেছন । তাঁ
রা ঊে লখ কেরিছেলন সা রা যবাদী রবনতা
িকভােব রিমকেদরেক বু
েজায়া মানিসকতায় রূ
পাা তিরত কের দয় । কান কান িবষেয় তাঁ
েদর নানা রকার ব ত য পর পর িবেরাধী িহসােব
ও দখা গেছ । অ যা য িলখকগণ ও রথমিবে বর রণী চিরেৎরর পিরবতেনর কথা বেলেছন । এ িবষেয় িলিডং লাইটই রথম সংগঠন যা
সব রথম িব বে রণী চিরৎর ব ঞািনক প থায় িবে লষন করেত এবং তা পূ
ণ ভােব বু
ঝেত পেড়িছল । তেব এটা ও সৎয ক আেগ আর ক
পের বু
েঝেছ তার কান তািলকা তরী করা কান গু
রূ
ৎব পূ
ণ িবষয় নয় । বরং বা তবতা হেলা য, মাকস,এে গলস, লিনন, মাও ক িক
বেলেছন সটা খু
ব গু
রু
ৎব পূ
ণ িবষয় নয় িক তু
এটা বু
ঝা খু
বই গু
রু
ৎব পূ
ণ িবষয় হেলা মাকস,এে গলস, লিনন, মাও য সমেয় িলেখিছেলন
তখনও রথম িব ব িনেজেক পূ
ণা গ ভােব রথম িব ব িহসােব তরী কের িনেত পােরিন। তাঁ
েদর সময়কার রিতিট গু
রু
ৎব পূ
ন রভাব তােদর

কমকাে ড ও কমকাে ড রিতফিলত হেয়েছ। আজেকর রথম িবে ব িবেশষ কের মািকন যু
তরাে র উে লখ যা যভােব রেলটািরেয়েতর
অনু
পি থিত দখা যাে ছ । সা রা যবাদী, রায় সা রা যবাদী, ও উিদয়মান সা রা যবাদী দশগু
েলােত ১৯১৭ সােলর রািশয়ার মত আজও
রেলতািরেয়ত রণী িবরাজমান। মাকেসর সমেয় সই

লাগান হয়তবা সিঠকই িছল যমন“দু
িনয়ার মজদু
র এক হও” । এমনিক

সা রা যবাদী দেশ ও । তােব, আজ তা অচল । এটা রথম িবে বর জ য কান ভােবই রেয়াগেযা য নয় ।
২. মাকস যখন রেলতািরেয়ত স পেক বণনা করিছেলন, িতিন তােদরেক আধু
িনক িব লেবর রিতিনিধ িহসােব দেখিছেলন, িতিন তাঁ
র
সময়কার উিদয়মান িশ প রিমকেদর স পেক বণনা েকছন। মাকস রেলতািরেয়ত স পেক বেলেছন, তারা হেলা রিতিদন কার উৎপাদক
রণী, তারা কবল মাৎর বেচঁ
থাকার মত মজু
রী পেয় থােক, জমাবার সু
েযাগ নই । িতিন বেলেছন রেলতািরেয়েতর রম িবি র করা ছাড়া
িভ ন কান আেয়র পথ নই। মাকস তােদরেক উৎপাদক ও শািষত রণী িহসােব উে লখ কেরেছন । তারা মানেবতর পিরেবেশ রম িবি র
কের থােকন, তাই তােদর “শৃ
ংখল মু
ি ত ছাড়া হারাবার আর িকছু
ই নই ।” মাকেসর বণনানু
সাের, রেলতািরেয়তগণই হেলন িব লবী রণী
। আমরা যিদ হু
বহু
মাকেসর বণনা রহন কির তেব আধু
িনক সামািজক িভিৎতেত মািকন যু
তরাে র িবেশষ কের রথম িবে বর সােথ এর
িমল খাঁ
েজ পাওয়া যােবনা । বতমােন আেমিরকার রিমকগণ এখন আর উৎপাদন কেরন না । তােদর বশীর ভাগই এখন যব থাপনা,
সবা, এবং ব ঠন রি রয়ার সােথ স পৃ
ত। মািকন যু
তরাে র রিতিনয়ত তারা তােদর উৎপাদন রি রয়া কিমেয় আনেছ এবং বশ ল বা
সময় ধেরই তা চলেছ । তােদর অথনীিতেক দেশর বাইের উৎপািদত পে যর মু
নাফাই যাপক হাের সমৃ
ধ করেছ। কবল মাৎর গতানু
গিতক
বু
েজায়রাই পরগাছা নয় বরং রিমক বু
েজায়ারা ও তােদর রম িবি র না কেরই তৃ
তীয় িব বেক শাষন কের িনেজেদর আয় রাজগারেক িদেন
িদেন িবশাল করেছ । অেনেকই যাংক সু
দ, সমািজক িনরাপৎতা ভাতা, টক মােকট থেক আয়, অবসর ভাতা এবং িনেজেদর ছাট খাট
যবসা বািণ য থেক ও িবপূ
ল আয় কের থােক । তারা এখন আর মাকেসর বিণত সাধারণ রেলতািরেয়ত নই । তৃ
তীয়তঃ তারা এখন আর
আেগর মত অ য কােরা বারা উে লখ যা য ভােব শািষত ও হে ছ না । বতমােন তারা য পিরমান আয় কের, তা সমাজতাি ৎরক সম আেয়র
চেয় গেড় অেনক বশী । তােদর জীবন যাৎরা ও ভােগর মাৎরা কানভােবই ঠকসই নয় । ব তু
গত ভােব িবেচনা করেল তারা মূ
লত
সমাজতাি ৎরক যব থার বাইের। চতু
থতঃ তারা বতমােন য অব থায় আেছ তা মাকেসর বিণত মানেবতর পিরি থিতেত রম িবি র করেছনা
। তারা সাধারণত খু
বই আরামদায়ক পিরেবেশ কাজ কের থােকন। তারা ছু
িটর সময় পান । তােদর সাধারন জীবন যাৎরা ও জীবন মান তােদর
মািলকেদর রায় কাছা কািছ এবং তৃ
তীয় িবে বর মানু
েষর গড় জীবন মান থেক অেনক উ নত । প চমতঃ তােদর শৃ
ংখল মু
ি ত থেক তারা
এখন অেনক দূ
ের । ৬ ঠতঃ সাম রীক ইিতহাস পযােলাচনা করেল বু
ঝা যায় য, রথম িবে বর রিমক রণী তৃ
তীয় িবে বর রেলতািরেয়েতর
উপড় চঁ
ে◌প বেসেছ । রথম িবে বর রিমক রণী এখন আর িব লবী শি ত নয় ।
৩. আপিন িজ ঞাসা কেরেছন আেমিরকার রিতিট নাগিরক িক িবল গটস এর মত জীবন যাপন করেছ? আপিনিক বু
ঝােত চেয়েছন িযিন
এক িবলয়ন ডলার (৮৩,২৭২,৮০০,০০০ টাকা ) আয় কেরন আর িযিন এক িমিলয়ন ডলার (৮৩,২৭২,৮০০ টাকা) আয় কেরন তােদর
জীবন যাৎরা িক এক রকম হেব? আবার, িযিন এক বছের এক িমিলয়ন ডলার (৮৩,২৭২,৮০০ টাকা ) আয় কেরন আর িযিন ৬০,০০০
ডলার (৪,৯১০,০০০ টাকা) আয় কেরন তােদর জীবন যাৎর ও িক এক রকম ? অব যই নয় । এ সং রা ত একিট বু
ঝা পড়া শাষক রণীর
( শািষত) মােঝ সবৎরই চলেছ । ইহা রথম িবে ব সবৈব সৎয । একজন িবিলয়িনয়ার সকল সময়ই একজন িমিলয়িনয়ােরর তু
লনায় বশী
সামািজক উ বৃ
ৎত মূ
য অজন কের থােক । এর অথ এই নয় য, একজন িমিলয়িনয়ার শািষত হেয়েছন । একজন িমিলয়িনয়ার তু
লনা মূ
লক
ভােব বশী সামািজক উ বৃ
ৎত মূ
য অজন কের থােকন িযিন বছের মাৎর ১০০,০০০ (৮৩,৩২৭,২৮০ টাকা ) ডলার অজন কেরন । এর অথ ও
এই নয় য, িযিন বছের মাৎর ১০০,০০০ (৮৩,৩২৭,২৮০ টাকা ) ডলার অজন কেরেছন িতিন শািষত হেয়েছন । আবার , িযিন বছের মাৎর
৩০,০০০ (২,৪৯৮,০০০টাকা ) ডলার অজন কেরন । এর অথ ও এই নয় য, িতিন শািষত হেয়েছন । সাধারণ একজন মািকন নাগিরক
শািষত নয় :

“সাধারণ একজন মাকীিনর যার বয়স ২৫ বছেরর উপের, তার বািষক আয় হেলা ৩২,০০০ ডলার
(২,৬৬৫,০০০ টাকা) । অ যিদেক দু
িনয়ার অিধকাংশ মানু
ষ বছেরর মাৎর ১০০০ ডলার অথাৎ ৮৩,০০০
টাকার ও কম রাজগার কের জীবন চালায় । উদাহনর িহসাব বলা যায়, এক জন ভারতীয় দিনক এক
ডলােরর ও কম রাজগার কেরন, অথচ একজন মািকন দশীয় লাক তার চেয় অেনক বশী আয় কেরন ।
এই উ চ আেয়র মা যেম, একজন মািকনী িবলাশ বহু
ল জীবন, সু
দর গৃ
হ, গাড়ী, কি পউটার, টিলিভশন,
আধু
িনক র দনশালা, সু
ইিমংপু
ল, িব যাজেনর অবাধ সু
েযাগ, ছু
িট কািলন রমন ইৎযাদী সু
েযাগ সু
িবধা
পেয় থােক । একজন মািকনী তার রেমর মূ
ে যর তু
লনায় অেনক বশী আয় কের থােক । একজন
মািকনীর এই আেয়র পাশাপািশ আেরা য একিট িবেশষ সু
িবধা পায় তা হেলা, তৃ
তীয় িবে বর এক জন
ধনীর চেয় ও বশী পু
িজঁ
বা ঋৃ
ন সু
িবধা পেয় থােক । মা দাকথা হলা, একজন মািকনী বতমােন য আয়
কের, তা পৃ
িথবীর স পেদর সমব ঠেন যব থায় যা পােব তার চেয় ও অেনক বশী । অ য কথায় বলেত
হয়, সমাজত ৎর একজন মািকনীর আেয়র পিরমান অেনকাংেশই কিমেয় িদেব । সমাজতাি ৎরক ব ঠন ও
িব ব যব থাগত কারেণই একজন মািকনীর আয় কমেব । সমাজতাি ৎরক যব থার আওতায় তার
রচিলত মািকনী জীবনযাৎরা পিরবিতত হেব। মািকনীরা সমাজতে ৎরর চেয় সা রা যবাদী ধনতে ৎরর
রিত অধীকতর আ রহী । তারা খু
ব ভােলা কেরই জােন য, তােদর বু
েজায়া রণী তৃ
তীয় িব ব িবেরাধী ।
রচিলত একিট ধারনা আেছ য, মািকনীরা হেলা অিভজাত রিমক । িক তু
বা তবতা হেলা অ যরকম ।
সাধারনত মািকনীরা আেয়সী কয রেমর পদ গু
েলা ধারণ কের আেছ । এই ধরেণর কাজ মূ
লত কান
শািররীক বা কািয়ক নয় ; বরং তৃ
তীয় িবে ব এমন বহু
কাজ আেছ য, যােক জীবন িবনাশী বেল অিভিহত
করা যায় । তু
লনা মূ
লক ভােব মািকনীেদর বতন ভাতা অেনক উঁ
চু
, আরামদায়ক কােজর পিরেবশ এবং
ল বা ছু
িটর যব থা রেয়েছ । তৃ
তীয় িবে বর একজন রিমক কাজ কেরন একিট রেলটািরেয়ত সং কৃ
িতক
পিরেবেশ, আর অ যিদেক রথম িবে ব মানু
েষরা কাজ কের একিট বু
েজায়া পিরেবেশ । ফেল একজন
মািকনী িনেজেক িব ব রেলটািরেয়েতর অ তভূ
ত মেন কের না । মাকেসর বণণানু
সাের ‘তােদর শৃ
ংখল
মু
ি ত ছাড়া হারাবার আর িকছু
ই নই ’ । অথচ এখন এটা একিট সাধারন িবষয় য, একজন মািকনী
রিমক িনেজেক অিভজাত রণী ভু
ত ও ধনী মেন কের থােক”।
আমরা িবষয়িটেক অিত সরিলকরন ও করিছনা । এমনিক যারা গরীব রিমক বেল আেমিরকায় পিরিচত তারা িবে ব শীষ ১৫% ধনী লাকেদর
অ তভু
ত । রথম িবে ব সিৎযকার দির র ও শািষত বেল যারা পিরিচত তারা হেলা, িবেশষ কের গৃ
হহীন, অিভবাসী ও মাদকাস ত ইৎযাদী
স¤ রদায় । তেব তারা সং যায় খু
বই কম, িবি ছ ন এবং ঘন ঘন জায়গা বদলকারী মানু
ষ । তারা রথম িবে ব কান সামািজক িভিৎতই তরী
করেত পরেব না এবং িব লব তা তােদর জ য সু
দূ
র পরাহত । এই স¤ রদােয়র লােকরাও রণী শৎর“ দর বারা পিরেবি টত । অিধক ত,
রথম িবে ব রনীগত স চালেনর কারেণ, আেনেকর আিথক অসামথ থাকা সেৎত ও তারা রচিলত যব থার রিত যতটা না িবেরাধী তার
চেয় অেনক গু
েন ঐ যব থার রিত অনু
র ত বা অনু
গত । যখন একজন ক িব লেবর পেথ আহবান করা হয় তখন তােক ৎযাগ বীকােরর ও
আহবান করা হয় । এেত গৃ
হ ৎযাগ, পিরবার থেক িবি ছ ন হওয়া, এমন িক রাণ পয ত িবষজন করার কথা বলা হয় । মািকন যু
তরাে রর
একজন অিত দির র মানু
ষ ও পু
ি◌জবাদ ও সা রা যবােদর িবেরাে ধ যেত বা কান রকার ৎযাগ বীকার করেত রািজ নয় । িব লব হেলা
ঁ
আশাহীনেদর আশার আেলা । রথম িবে বর অিত গরীব মানু
ষিট ও তােদর সরকাের রিত বু
ক ভরা আশা ও অ থা িনেয় বেস আেছ ।
পৃ
থীিবেত অফু
র ত স ভাবনা ও স পেদর সমাহার রেয়েছ । রথম িবে বর বশীর ভাগ মানু
েষরা তােদর পির রেমর মূ
ে যর চেয় বশী আয়
কের থােক । তারা অ যেদর উপাজন সরাসির অথবা িভ নভােব িনেজেদর জ য কেড় নয় । তারাই শাষক গৗি ঠী । রথম িবে বর বশীর

ভাগ মানু
ষ তােদর চলমান উপাজন হারােব, যিদ পৃ
িথবীেত ঠকসই সু
সম সমাজতাি ৎরক ব ঠন যব থা চালু
করা হয় । এটা রথম িবে বর
গতানু
গিতক বু
েজায়া ও রিমক বু
েজায় উভেয়র জ যই সমভােব রেযা য । মা দাকথা হেলা, সমাজতে ৎরর আওতায় িবে বর বু
েজায়া রণী
ও িবেশষ কের রথম িবে বর মানু
ষ রণী িহসােব তমন কান আিথক উপকািরতা পােবন না ।
সাধারণ ভােব বলা হেয় থােক, রথম িবে বর অথনীিতর ধরণ ও রকৃ
িত যািসবাদ ও সমািজক যািসবােদর চিরৎর ধারন কের আেছ,
সিৎযকার অেথ তা মােটই সমাজতাি ৎরক ধরেনর নয় । গতানু
গিতক যািসবাদ এবং সামািজক যািসবাদ সমািজক শি ত িহসােব
িবরাজমান আেছ । যখােন িনে নর বু
েজায়ারা উচু
ঁরণীর বু
েজায়ােদরেক চােপ রােখ এই বেল য, তারা যন তােদর বাথ িঠকঠাক মত
বহাল তিবয়েত রাখেত পাের । উচু
ে রণীর বু
ঁ
েজায়ারা সকল সমেয়ই িনেচর তেরর বু
েজায়ােদর সােথ সু
স পক বজায় রেখ চেল যন তৃ
তীয়
িবে বর রেলতািরেয়ত রণীেক এক সােথ মাকােবলা করেত পাের ।
৪. তৃ
তীয় আ তজািতক বা কিমউ টােন সকল দেশর কমেরডেদরেকই বাগত জানােনা হেয়িছল । সটা সিঠকই িছল । রাজনীিত হওয়া উিচৎ
িনে দশনা, কবল মাৎর পিরিচিত নয় । রথম িবে ব যমন কিমউিন ট আেছন, তমিন তৃ
তীয় িবে ব ও কিমউিন ট আেছন । যিদ ও সাম রীক
িবেবচনায় রথম িব ব হেলা সবৈব বু
েজায়া িক তু
এর মােন এই নয় য, সখােন কান সিৎযকার কিমউিন ট নই । মহান এ গলস সই
সময়কার একজন কিমউিন ট িলিডং লাইট । িতিন এেসিছেলন একিট বু
েজায়া পিরবার থেক । মাকস ও কান গতানু
গিতক রেলতািরেয়ত
িছেলন না । িতিন এেসিছেলন একিট বু
ি ধজীিব পিরবার থেক । লিনন িছেলন একজন আইনজীিব । মাও ও এেসিছেলন িছেলন একিট
জাতদার ও সু
িবধা ভাগী কৃ
ষক পিরবার থেক । চ গু
েয়ভারা ও িছেলন এক জন ডা তার । এ ছাড়াও বহু
িব লবী নতা বু
েজায়া পিরেবশ
থেকই এেসিছেলন । তারা িবে বর রচিলত িব ঞান চচা কেরেছন এবং তারা পৃ
িথবীর সাধারণ মানু
েষর সােথ ও িমেশ িগেয়িছেলন । তারা
তার মােঝ একিট সতু
ব ধন কেরিছেলন । তারা সই সময়কার রা রসর ব ঞািনক ধরণােক জনগেণর মােঝ স¤ রসারণ কেরিছেলন ।
তারা অনু
শীলেনর মা যেম সই সময়কার সকল ভূ
য়া মতাদশেক অসার রমান কেরিছেলন । যমন তৃ
তীয় িবে ব ও বহু
রথম িব ববাদী ও
সং কারবাদী আেছ, তমন আেছ রথম িবে ব ও অেনক সং কারবাদী রথম িব ববাদী গৗ ঠী । সখােন আেছন িলিডং লাইট কিমউিন ট ।
তারা তৃ
তীয় িবে বর কিমউিনে টেদর মতই রথম িবে বর সিৎযকার কিমউিন ট ও িলিডং লাইট কিমউিন ট । যথাযত মাপকািঠ অনু
সাের
যারাই কিমউিন ট আে দালেন অংশ রহন কেরন তারা ধনীই হাক বা গরীব, তৃ
তীয় িবে বর হাক বা রথম িবে বর তােদরেকই আমরা িলিডং
লাইট কিমউিন ট বলেত পাির । আর সই মাপকািঠ হেলা রা রসর িব লবী িব ঞােনর চচাকারী ও অনু
শীলন কারী, িলিডং লাইট কিমউিনজম
। িলিডং লাইট কিমউিনজম বলেত আজ িক বু
ঝােনা হয় ? উৎতর হেলা, রাজনীিত হেলা একিট কমা ড, িলিডং লাইট কিমউিনজম হেলা
একিট কমা ড ।
৫. রথম িবে বর বু
েজায়া রিমক রণী ও তৃ
তীয় িবে বর রিমক রনী কান ভােবই এক রণী ভু
ত নয়, তার কান ব ঞািনক িভিৎত ও
নই । তােদর মােঝ এমন কান সিৎযকার উপাদান ও আমরা দখেত পাি ছনা যা বারা রমান করা যায় য, সই রিমক স¤ রদায় িব লেবর
জ য উে যাগী হেব ; এমন কান ঘঠনা ও আমরা দখিছনা য তারা তােদর ব তু
গত িবষয়াদী অ যেদর সােথ ভাগাভাগী করেত পের ।
ঐিতহিসক ভােব ও তারা য তৃ
তীয় িবে বর রিমকেদর রিত সংহিত রকাশ করেছ তার নিজর ও খু
ব কম । আবার বলিছ, রথম িবে বর
রিমক বু
েজায়রা তােদর দশীয় গতানু
গিতক বু
েজায়ােদর সােথ গাঁ
টছাড়া বঁ
েধ সা রা যবাদ ও পু
িজঁ
বােদর সবায় মশগু
ল হেয় আেছ । তারা
তৃ
তীয় িবে বর িবেরাে ধ জাট বঁ
েধ কাজ করেছ। রথম িবে বর রিমক বু
েজায়ারা তৃ
তীয় িবে বর মানু
েষর দ য দশা লাগেবর ও তােদর
মানিবক রেয়াজেন কান রকার ভূ
িমকা রাখা থেক বহু
দূ
ের অব থান করেছ । সিৎযকার িব ঞান কান অ ধঅনু
সরন বা ডগমা নয় ।
িব ঞান হেলা িবে বর ঘটনা রবােহর যা যা ও তার ভিব যৎ িবে লষন করা । রথম িব ববাদ, রথম িবে ব িব লেবর ভি যষৎ িবে লষন ও
িব লেবর স ভাবনা স পেক অসৎয ও বিঠক পথ িনে দশ করেব । ইহা আমােদরেক বা তবতা থেক অেনক দূ
ের িনেয় যােব । রথম িব ব
বাদ হেলা একিট আকাশ কু
সু
ম ক পনা ও রেহিলকা। িলিডং লাইট কিমউিনজম সিৎযকার ভােব ভিব যৎ িবে লষন কের জনগনেক দলব ধ
করার রয়ােস এিগেয় যায় । বা তবতা হেলা িব ঞােনর মৗিলক িভিৎত ; মাকস িক বেলছন আর বেলনিন তা িক তু
নয় ।

আমরা মাকেসর সময় ও যানু
েফে টা িলখার সমেয়র চেয় এখন এক িভ ন পৃ
িথবীেত বসবাস করিছ । যারা এখন রেমর িবিনময় পায় তারা
সকেলই মজু
রী, বতন ও স মানী পেয় থােক । তােদর সকেলর মােঝ িব লবী উপাদান নই । এমনিক একিট বড় কা পানীর একজন িনবাহী
কমকতা বতন পেয় থােকন, িক তু
তা তােদরেক িব লবী বানায় না । পু
িলশ ও বতন পায় িক তু
তারাই হেলা রচিলত যব থার জানবাজ
পাহারাদার । একই কথা বলা যায় সই লাকেদর বলায় যারা যব থাপানার সেথ জিড়ত এবং বতন পান। এই িবষয় গু
েলােক সূ
দীঘ কাল
তেক িব লবীগন বীকৃ
িত িদেয় এেসেছন । সই পিরি থিতেত িবচার করেল রথম িবে বর রায় সকল মানু
েষর জ য ই রেযা য হেব ।
সিৎযকার কিমউিন টগন শািষতেদর জ য লড়াই কেরন; শাষকেদর জ য নয় । তােদর জ যই কাজ কের যােদর জ য সমাজতে ৎর ব তু
গত
উপাদান রেয়েছ ; তােদর জ য নয় যারা সা রা যবাদী ও পু
িজঁ
বাদী । িবে বর স পদ অসীম নয় । তৃ
তীয় িব বেক অব যই সু
সম পযােয় িনেয়
আসেত হেব, আর অ যিদেক রথম িবে বর জীবন মান অব যই কমােত হেব । সিৎযকার কিমউিন ট অসমতার জ য লড়াই কের না ; তারা
রথম িবে বর শাষন রি রয়ােক চলমান ও িঠিকেয় রাখার জ য ও লড়াই কের না । সিৎযকার কিমউিন ট িবে বর ঠকসই ও সমতার জ য
কাজ কেরন; রথম িবে বর চলমান সু
িবধাবাদ ও পশু
সু
লব ভাগবােদর জ য নয় । চলমান সা রা যবাদ, ঠকসই হীনতা, ভাগবাদ, রথম
িব ব তথা আেমিরকান জীবন প ধতীর জ য আমরা লড়াই কিরনা । আমরা লড়াই করিছ বা যস মত, সাধারণ, পিরেবশস মত, আেরা
রিঙন, আেরা বু
ি ধবৃ
িৎতক, আেরা নায়েকািচত জীবন যাৎরার জ য । িলিডং লইট লড়েছ, তৃ
তীয় বে বর দির র ও সাধারণ মানু
েষর জ য ।
িলিডং লইট জনগেণর সবক ।
আপিন আপনার িচিঠেত মাে সর কথা য ভােব উে লখ কেরেছন িবষয়িট অিত সরিলকরণ করেল মাে সর রকৃ
ত উে দ যটাই পির কার হেব
না । যিদ আমরা সিৎয িব লব চাই তেব আমােদরেক বা তবতার মু
েখামু
খী দাঁ
িড়েয় িচ তা ভাবনা করেত হেব, অব যই অ ধঅনু
সরণ বা
ডগমার পেথ নয় । আমরা একিট ব ঞািনক িব লবী ম চ িবিনমান করিছ । আমােদর পথ পির কার, িলিডং লাইট কিমউিনজম হেলা অেনক
রা রসর িব লবী িব ঞােনর ধারক ও বাহক । িলিডং লাইট কিমউিনজম এর সােথ হাত িমলান । িলিডং লাইট এর বারা পিরচািলত হান ।
সাধারণ জনগনই এই ব তাপচাঁ
চলমান িব বেক বদেল িদেব । রথম িব ববাদী ও তােদর রিতিনিধেদরেক পরািজত কের ছাড়েব ! তৃ
তীয়
িবে বর দির র মানু
ষ জেগ উঠেছ ! িলিডং লাইট এর িব ব জনযু
ে ধর যাৎরা অ যাহত আেছ ! আমােদর িদন আসেবই ! আমরা িবজয়ী হবই
!! লাল সালাম !!! িলিডং লাইট কিমউিন ট অগানাইেজশন ।
ভাষা তর : এেকএম িশহাব
জু
ন ২৮, ২০১২ ।

সামািজক কারখানা িবিনমান িবষয়ক িচ তাভাবনা
এ থিন নাি র একজন রথমিব ববািদ মানু
ষ, িতিন এয় পায়ার িলেখ ঢঁ
ড় সু
নাম কু
িড়েয়েছন।
তেব আর ও িলেখেছন….তাঁ
র িলখা সামািজক কারখানা তৎৎব িলেখ ও িতিন িব যাত হেয়
আেছন। এ থিন নাি রর মেত, পু
িজবােদর িবকােশর জ য িতনিট তর রেয়েছ । এবং এই
িতনিট তেরর সােথ সােথ িতন ধরেনর রিমক ও রেয়েছন। রথমতঃ পশাদারী রিমক, উনিবংশ শতা দী মাঝা মািঝেত রথম িব ব যু
ে বর
পর পরই তােদর আিবভাব ঘেট।ি বতীয় রনীর রিমক হেলা সাধারন রিমক তারাই মু
লতঃ রিমক রনী, ১৯১৮ সাল থেক ১৯৬০ পয ত
তােদর সং যা যাপক হাের বৃ
ি ব পায়। আর তৃ
তীয় রিনর রিমক হেলন সমাজ িভিৎতক রিমক। এই তেৎতর অংশানু
সাের সামািজক

কিমেদর যু
েগ উৎপািদত প য সমােজর সব তের িবিল হােয় যায়। এসকল প য আর পু
ি জভু
ত হােয় থােক না। তা এক এলাকা থেক অ য
এলাকায় ছিড়েয় পের। সমােজর সকল কমকা ডই এর সােথ িম রত হেয় যায়। উৎপািদত প য গু
েলা এখন আর সমােজর অ যা য কয রম
থেক িবি ছ ন থােক না। তাই এখন সকল কারখানাই সামািজক কারখান িহসােব পিরগিণত। রম শি ত এবং পু
িজবািদ িনেদশনা সমােজর
সব তের িবরািজত, সমাজেক এখন দখা হয় একিট একক ও বৃ
হৎ কমযে ঞর ও উৎপাদেনর হািতয়ার িহসােব। উ ববৃ
ৎত মু
য শাষণ
এখন আর কবল মাৎর একিট চার দয়ােলর কারখানােত িসমাব ব নই। বরং পু
িজবােদর উৎপািদত রিতিট প য স চালেনর মা যেম
উ ববৃ
ৎতমূ
য শাষেণর রি রয়া মানব জীবেনর রিতিট পেদ পেদ স রসািরত হেয়েছ । পু
িজবাদ তাঁ
ঁ
র রকৃ
ত রূ
েপ আজ সকেলর সামেন
রিতভাত হেছ। তাই এটা আজ কবল উ ববৃ
ৎতমূ
যই শাষণ করেছ না, তা মানু
েষর সময় ও শাষণ করেছ পু
রা মাৎরায়। এই দৃ
ি ট ভি গেত
দখেল আমরা দখেত পাব য, আজ পু
িজবাদ, রথমিব ব আমােদর সকেলর উপরই কান না কান ভােব রভু
ঁ
ৎৎব করেছ । এবং িবনা বাঁ
ধায়
শাষণ পি রয়া চািলেয় যাে ছ। এই ধরেনর দৃ
ি ট ভি গ ও মা সীয় রনীিবভাগেক আজ আর ও িব যাস করা দরকার। এখন ভৗগিলক ভােব
কান রকার উৎপাদন িবি ছ ন থােক না। পু
েরা মানব সমাজটাই একিট কারখানা। ব তু
গত এবং অব তু
গত রম সহ সকল িকছু
ই সামািজক
কারখানায় িনেয়ািজত । আর সই ভােবই সমােজর উপির কাঠােমা ও ঘেড় উঠেছ। এই হেলা সামািজক কারখানা তৎৎব স পেক একিট
সাধারন বয়ান।এই তেৎৎবর অ য একিট িদক হেলা য, সখােন রেলতািরেয়ত ও বু
েযায়ােদর মােঝ তমন পাথ য দখা যায় না। নাি রর
ভা য মেত, “ রেলতািরেয়ত সবৎর, এমন িক, যমন থােক মািলক”। সখােন কান থায়ী পাথ য দখা যায় না। সু
ইজার যাে ডর
অব তু
গত মেহনিত মানু
েষর উৎপাদনশীল কাজ কমও উৎপাদেন ভু
িমকা রােখ। সখােন মািলক ও রিমক মানু
েষর মােঝ বদােভদ রখা
টানা যায় না। যিদ ও এই সূ
ৎর মেত, মানু
ষ রিত িনয়ত সব জায়গায় এবং একদলীয় তথাকিতথ সমাজতাি ৎরক দেশ ও সমান তােল
সামািজক কারখানার আওতায় শািষত হে ছ। এখােন সামািজক কারখানার তৎৎবিটর যবে ছদ কের িভ ন আর একিট নতু
ন ডাইেমনশন
এেনেছন মাকু
ইজ তৎৎব। তাঁ
র তৎৎব হল ষমতা কাঠােমার তৎৎব। মানব জীবেনর রিতিট পরেত পরেত যাি ৎরক উৎপাদন িনেজর জায়গা
কের িনে ছ । িক তু
এসকল িনয় ৎরন হয় একিট শাষণকারীর মানিসকতা িনেয়। এই জবরদি ত মূ
লক কাজ গােলা যারা কেরন তােদর
বশীর ভাগই শাসক রনীর বাইেরর লাক। এবং একনায়কেৎমর ছায়া সরকার িহসােব িবরািজত আেছ। রকৃ
ত িবে লষেণ রেলতািরেয়ত
বু
েযায়ােদর সকল কমকা ড মাকােবলা কের িঠেক আেছ। মানবতা আজ এক কায়ািহন ছায়ার মত এক ভু
েতর মু
েখামু
খী দাঁ
িড়েয় আেছ। এই
দৃ
ি ট ভংগীর মােঝ রধানত দইিট সম যা আেছ। যমন রথম সম যা হেলা সামািজক কারখানার তৎৎব বা তবতা িববিজত। ি বিতয়তঃ
কারখানা তৎৎবিট যা যা মূ
লক নয়। পির কার কের বলেল, ইহা িব ঞান িবৎতক নয়। আর সই কারেনই এর উপর িভিৎত কের কান
রকার কায রম হােত নয়া স ভব নয়।
তা হেল বা তবতা িক ?
সামািজক কারখনা স পেক সিঠক তৎৎবটাই বা িক ? যখােন এটা দৃ
যমান য রথমিবে ব আেগর তু
লনায় এখন উৎপাদেনর ধরন ও রকৃ
িত
পাে ট গেছ অেনক। এটা বীকার করেতই হেব য একসময় রথম িবে বর উৎপাদন যাব থা যরূ
প িছল বতমােন সই রূ
প নই। কারখানা
এখন আর রথমিবে বর মানু
েষর জীবন িনয় ৎরন কেরনা। রকৃ
ত সিৎয হেলা য, রথম িবে ব এখন একিট ন ন সং যক মানু
ষ কারখানায়
কাজ কের িজিবকা িনবাহ কের। এর ছেয় আেনক অেনক বশী লাক কাজ কের যব থাপনায়, সবায়, ও িবতরন রি রয়ায়। আর এ িবষয়িট
কাল মাে সর ভাষায় বননা করেল দাঁ
ড়ায়, উৎপাদন কােয রিমকেদর অংশ রহেনর হার কম। উৎপাদেন জিড়ত রিমকরাই রকৃ
ত রিমক।
তারাই সামািজক মাট উৎপাদেন স পদ যু
ত কের। আমরা এই অব থা ক বলেত পাির রথমিবে বর শিপংমল অথিনিত। রথমিবে বর
বিশর ভাগ অথিনিতই এখন যপক ভােব মল অথিনিতর উপর িনভিশল হেয় পেরেছ। মেল কান িকছু
ই উৎপাদন হয় না। এখন লাকজন
কাজ করেছন যব থাপনায়, পিরবহেন,িবতরেন ও িনরাপৎথায় ইৎযিদ পশায়। প য তির হয় িবিভ ন তােন িক তু
িবি র হয় মেল। প য
আেস বািহর থেক আর তা িবি র হয় শিপং মেল। পে য উৎপাদন বািহের, িবেশষ কের তৃ
তীয় িবে ব আর রম রমািবি র হয় রথম িবে ব।
এই সকল পে যর রয় িব রেয়র কান যায় স গত আদান রধান হয় না। একিট তৃ
তীয় প ষ মাঝ খান থেক ম যসৎৎব ভাগীরা মাতা
অংেকর মু
নাফা হািতেয় নয়। এই সকল প য সামি র শিপং মল গু
েলােক চালু
রােখ, আর সই শিপং মল গু
েলা রথমিবে বর রম রমা ভাব

বজায় রাখেছ এবং সা রা যবাদ বহাল তিবয়েত িঠেক আেছ। এখন কার দু
িনয়ায় এটা পির কার য, আজেকর িব ব যব থায় রথমিবে বর
মানু
ষ তৃ
তীয় িবে বর মানু
েষর রম ও ঘােমর উপর বঁ
েচ আেছ। রথমিবে বর অনু
ৎপাদনিশল রম শি ত এখন তৃ
তীয় িবে বর উৎপাদনশীল
রিমেকর উপর ভর করেছ। মা স দেখিছেলন য, কবল মাৎর উৎপাদন শীল রম শি তেকই একে রিনর মানু
ষ শাষণ করেছ। আজেকর
রথম িবে বর য পিরি তিত তা তখন িছলনা। এর অথ হল তখন শিপং মল অথনীিত িছলনা।
রথমিবে বর রিমক রিমক রিন এখন দখছ য, তােদর আয় বেড়েছ, িজবন যাৎরার মান বেড়েছ, আ নদফু
িতর সময় বেড়েছ, িজবেন
িবিচৎরতা এেসেছ, দরকার হেল মাটা অংেকর লি ন করেত পারেছ ইৎযািদ। এসব সু
েযাগ সু
িবধা পাওয়ার কারেন রথমিবে বর রিমক রিন
আর সমাজতাি ৎরক িব লেবর জ য র তু
ত নয়। তাই িলিডং লাইট কিমউিন ট অগানাইেজশন সিঠক ভােবই উপস গহাের পৗেছেছ য,
রথমিবে বর রিমক রিন এখন আর িব লেবর িবষয় ব তু
নয়। মহান মা স যমন িট বেলিছেলন, ” রিমক রনীর শৃ
ংখল ছাড়া আর
হারাবার িকছুনই”। রকৃ
ত সৎয হেলা, রথমিবে বর রিমক রনী আর সরকম নই, িব লবী মানিসকতা ও নই, কান রেলতািরেয়ত ও
নই রথমিবে ব ।
সম মানিসকতার মানু
েষর সমাহার ঘেটেছ এই সমােজ, কারখানা তৎৎব ইহা যা যা করেত পাের না। যিদ ও এটা রথমিবে ব ঘেটেছ, এবং
একই পিরেবেশ ঘেটেছ িবধায় তােদর মােঝ কান রকার রনীিবেরাধ বা বাথগত িবেরাধ দখা িদে ছ না। যিদ ও কহ িব লবী কমকা ড
পিরচালনা করেত চায় তেব সাধারন জনগন ও সেচতন ভােব তাঁ
র িবেরাধীতা মৎৎব হয়। এ গেগলস এই রি রয়ােক সম র দশ যপী
বু
েজায়া করন বেল অিভিহত কেরিছেলন। রথমিবে বর রিমক রিন এখন িব ব বু
েজায়া সমােজরই অংশ । রথমিবে ব এখন তােদর মােঝ
িবেরােধর মাৎরা এমনভােব কেম গেছ য, তা দেক একজন িলখক রাি সস ফু
কু
য়ামা িলেখেছ, িবেরােধর ইিতহােসর পিরসমাি ত ঘেটেছ।
একই ভােব একজন সমােলাচক িরচারড ররিত ম ত য কেরেছন, আমারা বাধীনতার যু
েগ, আধু
িনকতা উৎতর যু
েগ পৗেছ গিছ। রথমিবে ব
এখন কবল মাৎর গনত ৎর চচা করেলই হেব। বিচৎরময় িজবন যাৎরা আজ রথিব ব রান ভের উপেভাগ করেছ আর তা স ভব হেছ তৃ
তীয়
িবে বর নারী পু
রু
েষর রে ত ও ঘােম।
আগাম বাতা,

যা যা ও কাযপ বিতঃ

পু
িজবাদী যব থাপনায় আমরা দখেত পাই ইহা িনেজই িনেজর িনমামাতা ইহা কান দব চ র নয়। ব ঞািনক কম কৗশল হেলা, এেক
ঁ
সম র যব থাপনার পিরিধ থেক আড়াল কের দয়া, আর তা স ভব হেলই সমািজক পিরবতেনর আশা করা যায়। িব ঞান চলমান
রি রয়ােক এমন ভােব সাজােব যােত মানব কেম পিজবািদ যব থাপনার কান রশ ও না থােক। িব ঞান পিজবাদেক উপিরঠামর িভিৎত
থেক িতরিহত কের িদেব। িব ঞান শাষণ রি রয়ােক ও অ যা য িনিপড়ন মূ
লক কমকা ডেক দূ
রীভূ
ত কের িদেব। িব ঞান সকল কমকা ডই
ঢেল সজােব যন কাথাও িনিপড়েনর লশমাৎর ও না থােক এমন িক কান পিরবাের ও িনিপড়েনর অবেশষ থাকেবন। িব ঞান তাঁ
র
পিরসং যান িদেয় তাঁ
র বননা িদেব। মাট কথা হাল, িব ঞান লাক সং যা িভিৎতক রেয়াজনীয় পদে ষপ রহন করেব। িব ঞান শাষণ ও
িনিপড়েনর যা যা গািণিতক ভােব উপ থাপন কের থােক, যমন অসমতার ও অপিবতরেনর মাৎরা ইৎযািদ। িব ঞান যায় িবচার ও সিঠক
ভােব স পেদর িবতরেণর যব থাপনার

ষেৎর চরম প থা রহন করেব। আর এ গু
েলাই হেলা িব লবী িব ঞােনর রান, িলিডং লাইট

কিমউিনজম। মা স যখন মানু
েষর চািহদার রনী করন কেরন তখন সমািজক কারখানা তৎৎব কান উৎতর িদেত পাের না। যিদ ও
পু
িজবাদী যব থাপনা িব ঞান িবিৎতক হেয় থােক তেব কারখানা তৎৎবিট একিট রেহিলকায় পযভু
ঁ
িশত হেয়েছ। ইহা িব ঞান িভৎতক তৎৎব
নয়। িব ঞান িভিৎৎবক শ দ মালা হেলা যমন, শাষণ, উতপাদন, রম, িনিপড়ন, এমন িক রেলতািরেয়ত, ইৎযিদ এই তেৎব এেস এগু
েলার
অথ ঝা সা হেয় গেছ। িনিপিড়ত সমােজর সামেন মাও য র ন তু
েলিছেলন “আমােদর শৎরুক?” তাঁ
র জবাব ও এই কারখানা তেৎতও
নই। বা “ ক আমােদর ব বু
?” সই রে নর ও উৎতর নই। কারখানা তৎৎব অনু
সাের, এবং সই রু
প আ যা য তেৎৎব ও ব বু
এবং শৎরু

সনা ত করা হয় িন। িব লব করেত হেল, সমােজর রিড যাল অংশেক সংঘিটত করাচাই। কারখানা তেৎৎবর মত িবষয় গু
েলা আমােদর
িচ তাভাবনােক ইঁ
দু
েরর গেত ডু
িকেয় িদবার চ টা কের। সই খােন কান সামািজক বা রনী ৎরু
র অি তৎব নই। সখােন একিট ছায়া
যব থাপনার কথা বলা হে ছ, সকলেক সবার নােম কাউেকই সবা িদে ছনা। এই সকল তেৎৎব কান িবজয়ী ও নই এবং িবজত ও নই।
এই সকল তৎৎব রথমিবে বর বই পু
তেকই সু
ভাপায়। িনিপড়েনর িশকার তৃ
তীয় িবে বর মানশেকই তােদর িনিপড়েনর জ য দাশারূ
প
কের থােক। আর সজ যই তারা িব লেবর কান রাকার পথ রখা হািজর কের না। বরং তারা য কান িকছু
ক সু
েযাগ ও দাবী উৎতাপেনর
মে য সীমা ধ রাখেত চায়। তাই, এই সকল তৎৎব কান তৎৎবই নয়। স গু
িলেত কান রকার িনেদশনা ও নই। এইধরেনর তৎৎব রকৃ
ত
িব লেবর সহায়ক নয়। মহান লিনন বেলেছন, তৎৎব ছাড়া অনু
শীন অ ধ । কারখানা তৎৎবিটর আসেল কান সার বৎতা নই। বরং িলিডং
লাইট কিমউিনজম সংগঠন রকৃ
ত িব ঞান ও রকৃ
ত িব লেবর মশাল
বািলেয়েছ। আসু
ন আমারা এই মশাল বিলেয় দই সব খােন। এ ক
এম িশহাব ।

িবে ব বি তর পিরমান বাড়েছই !
জািত সংেঘর ত য অনু
সাের, িবগত ১০ বছের রায় ৫১ িমিলয়ন বি ত
তরী হেয়েছ। ২০১০ সাল পয ত এক িহসােব দখা গেছ য,
বি তেত বসবাস কারীেদর সং যা ৮২৮ িমিলয়েন উি নত হেয়েছ। তেব
অ যা য িহসােব এর পিরমান আেরা অিধক বেল িবেশস ঞগন মেন কেরন। অ বাভািবক ভােব, তৃ
তীয় িবে বর দশ সমূ
েহ বি তবাসীেদর
সং যা বেড়ই চেলেছ। বি তবািস মানু
েষর এই বৃ
ি বই একিট বড় উদাহরন হেলা য, তৃ
তীয় িব ব এবং রথম িব ব এক নয়। তাঁ
রা পর পর
আলাদা বিশ য ধারন করেছ। এটা আমােদরেক এও বু
ঝেত সহায়তা কের য, িব বপ লী ও িব বশহেরর গু
রু
ৎব িক । তৃ
তীয় িব ব বনাম
রথম িব ব। শাষক বনাম শািষত রণীর পাথ য ।
রিতেবদন বলেছ, এই ঘটনা রবাহ একিট শরনাথী নগরীর জ ম িদে ছ। এই পিরি থিত মূ
লত নগর িজবেন একিট সিহংস পিরি থর জ ম
িদে ছ। কননা বি তবাসী মানু
েষরা একিট অমানিবক জীবন যাপেন বা য হে ছ। তাঁ
রা কানভােব জীবন িনেয় িঠেক আেছন। তাঁ
েদর অেনেকই
এখন আর কাজ ও পাে ছন না । তাঁ
রা কান উৎপাদেনর সােথ ও জিড়ত নয়। তাঁ
রা একিট মারাৎমক থিবর পিরি থিতর িশকার। তােদর সং যা
িক তু
কমেছ না – বরং িদেন িদেন বাড়েছ। পু
িজবািদসা রা যবািদরা িকছু
এনিজও তরী কের সামিয়ক সাহা য কের পিরি থর িত রতা ক
রশমেনর চ টা করেছ । এই পিরি থিতেত িমিলয়ন িমিলয়ন মানু
ষ এক অ ধকার জীবেনর িদেক যাৎরা কেরেছন। অনূ
তপাদনশীল জীবন
যব থা তাঁ
েদর জীবনেক কের তালেছ অসহনীয়। এরাই গেড় তু
লেছ এেকর পর এক শরনাথী নগর। তা বড় বড় নগরীেত ও সৃ
ি ট হে ছ।
সা রা যবাদী পু
িজর রভােব সাধারণ কৃ
ঁ
ষেকরা অধু
িনক রযু
ি ত ও বাজার যবা থার কারেন রিতেযাগীতায় িঠকেত পারেছন না । সই
কারেন ও বহু
কৃ
ষক এখন বেচ থাকার জ য শহর মূ
খী হে ছ। অনু
তপাদনশীল মানু
েষর সং যা বৃ
ি ব পেল বাভািবক ভােব এক রকার
নরাে যর সৃ
ি ট কের থােক। এই ধরেনর পিরি থিত পু
িজবািদেদরেক অেরা মু
নাফা করেত সহায়তা কের – তা মানু
েষর কান রকার ক যান
সাধন কের না । মানব সমােজর জ য এই ধরেনর যব থা অেযৗি তক ও অনাকাংিখত। তৃ
তীয় িবে বর শহর নগের এই ধরেনর বি তর
স রসারণ মানু
েষর মােঝ দাির র, পিরেবশ দূ
ষণ, আয় বষ য, সামািজক অি থরতা তৃ
তীয় িবে বর নগর ও শহর িজবেন মানু
েষর বাভািবক
িবকাশেক বাঁ
ধা র থ করেব । রিতেবদেন িবে বর সবেচেয় বশী বষ য মূ
লক ১০ িট নগেরর মে য দি ষন আি রকার ৩ িট শীষ
নগরেরর ঊে যখ করা হেয়েছ। যমন – বােফেলা, জাহা চবাগ এবং একু
রাহু
লািন। ৪ িট রািজিলয়ান শহেরর ও উে যখ আেছ । যমন –
গায়ানা, ফথািলজা, বলু
হিরজু
েনট এবং রািজিলয়া।

মানব জািতর ইিতহােস এখন যত লাক শহের বসবাস করেছ, তা এর আেগ কখেনা ঘেটিন। জন সং যার এই স চালন িবে ব নতু
ন বি ত ও
নতু
ন বষ য সৃ
ি ট কেরেছ। চীেনর মহান নতা িলন িবয়াও িব লেবর সু
ৎরায়ন করেত িগেয় বেলেছন য, িব ব িব লব হেব িব ব জন যু
ে বর
মা যেম। যা রা রসর িব বপ লী থেক িব ব নগেরর িদেক ধািবত হেব। তা তৃ
তীয় িব ব থেক রথম িবে বর িদেক এিগেয় যােব। এই তৎব
এখন ও সিঠক বেলই আমরা মেন কির। রিতিট দেশর জনযু
ব িনজ িনজ দেশর জন সং যার এই স চালনেক কােজ লাগােব। তৃ
তীয়
িবে বর রিতিট মহা নগেরর পােশই িবশাল িবশাল বি ত গেড় উেঠেছ। তাঁ
রা তাঁ
েদর থানীয় রিতি রয়াশীল সরকার গু
েলােক িবচু
ণ কের
নতু
ন রাজৈনিতক শি তর উৎথান ঘটােব। যিদও কৃ
ষক এবং রামীন উৎপাদন ক র গু
েলা জনযু
ে বর জ য গু
রু
ৎবপু
ন িক তুবতমান
জনসং যার এই স চালন আেরা একিট নব িদগে তর উে মাচন করেলা। িলিডং লাইট ও আগামী িব লেবর জ য এই তেৎবর সমথন কের।
কননা – এরাই হােলা নতু
ন রেলটািরয়ান, নতু
ন িভিৎত এলাকা, নতু
ন ধরেনর নতু
ন গণত ৎর, নতু
ন সমাজত ৎর। আগািম িদেনর সম যার
মাকােবলায় তােদরেকই সাম রীক ভােব র তু
ত করেত হেব। িব লবী িব ঞােন তােদরেক সু
সি জত করেত হেব – িশি ষত করেত হেব
রকৃ
ত সা যবােদ। িলিডং লাইট কিমঊিনজম এই অিভযােন এিগেয় আেছ। এেক এম িশহাব ।

ঞানগত প গু
ৎব রসে গ
মানু
েষর ঞানগত প গু
ৎব রসে গ জরাতুরু
ম ত য কেরেছন,

রডািরক

িনতেস আধু
িনক িশি ষতেদরেক সমােলাচনা কেরেছন যােদরেক সামােজ
রিতভাবান িহসােব স মািনত করা হেয় থােক।
“সমােজ এমন িকছু
মানু
ষ আেছন যারা তমন িকছু
ই জােনন
না, তেব হয়ত কবল কান একিট মাৎর িবষেয় একটুবশী ই
জােনন আসেল তা মানু
ষ আর িকছু
নয়, যার আেছ দু
িট বড়
চাখ, বড় মূ
খ, একিট পট অথবা আেরা বড় িজিনেসর মািলক।
আিম তােদরেকই ঞােন পংগু
িহসােব িবেবচনা কের থািক।
‘ এবং আিম যখন একািকৎব থেক িফরিছলাম এবং রথম
যখন একিট পাল অিত রম করিছলাম আিম তখন আমার
িনেজর চাখেক িব বাস করেত পারিছলাম না, আিম বার বার
দখিছলাম এবং বলেত বা য হলাম, ‘ একিট কান ! একজন মানু
েষর কান এত বড় ! অিম গভীর ভােব
দখিছলাম – এবং সিৎয, কােনর িনচ িদেয় িকছু
িবষয় চেল যাি ছেলা, তা এত ষু
র, নগ য এবং তু
চ
িবষয়। এেত কান সে বহ নাই য, এই আ চ যজনক কানিট এত ষু
র ও হালকা ভােব মানু
েষর সােথ
িমেশ আেছ ! যিদ কহ একিট আতস কােচর লাস যবহার কের িকছুদেখন তখন িতিন অেনক ষু
র
ষু
র িযিন ও দখেত পােবন; ষু
র ষু
র অনু
জীবেক ও বৃ
হৎ আকাের দখেত পােবন। তেব, অেনেক
আমােক বেলন, মহান মানু
ষ কবল শােনই ঞান অজন কের না, বরং তার মােঝ রিতভা ও িব যমান।
মানু
েষরা যখন মহান যাি তেদর কথা বেলন তখন আিম তা এেকবােরই িব বাস কিরনা । িক তু
আিম
িব বাস কির য, এই ধারনা এক রকার ঞানগত প গু
ৎব। যারা অেনক িকছু
ই জােনন িক তুকবল
একিট মাৎর িবষেয় বশী জােনন’।

যখন জরাতুরু
তার অনু
সারী ও আদশ রচারকেদরেক রৎযাবতেনর কথা বেলন, এবং তােদরেক
ফরার তািগদ দন তখন িতিন তাঁ
েদর িনকট িগেয় িবনেয়র সােথ বেলন, ‘ আমার ি রয় ব বু
গন !
আিম মানু
েষর মাঝ িদেয়, মানব শরীেরর খ ড িবখ ড এবং মানু
েষর অ গ রৎযে গর ম য িদেয় িবচরন
কেরিছ। তা িছেলা আমার জ য বদনা দায়ক, আিম তা দেখ স য করেত পারিছলাম না, আিম
দখিছলাম মানু
েষর খ ড িবখ ড লােশর তূ
প। সটা িক কসাইেদর ব যভূ
িম নািক যু
ে বর মাঠ। আিম
সই মােঠর সবৎর একই দৃ
য অবেলাকন কেরিছ। আিম সখােন মানু
ষ দিখিন – দেখিছ কবল
মানু
েষর খ ড িবখ ড লােশর টু
করার তূ
প”।
এমন রষায়নিবদ আেছন িযিন বেটােফন স পেক িকছু
ই জােনন না। এমন রেকৗশলী আেছন িযিন কাে টর দশন পেড়ন িন। এমন
অথনীিতিবদ আেছন িযিন কখনও শ সপীয়ার পেড় দেখন িন। এমন ঐিতহািসক আেছন িযিন আইন টাইন স পেক তমন িকছু
ই জােনন
না। এমন শীি প আেছন িযিন কাল মা স পেড়ন িন। এমন সমাজ িব ঞানী আেছন িযিন িনঊটেনর িনয়ম স পেক তমন িকছু
ই জােনন না।
এমন অেনক পদাথ িব ঞানী আেছন িযিন শয়তােনর অি থেৎব িব বাস কেরন।
বু
েজায়া িশ ষা ও িব বিব যালয় গু
েলােত িশ ষা
অিতমাৎরায় একজন মানু
ষেক একিট মাৎর

ষেৎর িবেশষী করেনর রি রয়া উ চ মােগ অব থান করেছ। এর ল যই হেলা

ষেৎর িবেশষ ঞ বািনেয় দয়া। এরা সাধারনত যাপক িব তৃ
ত পিরসের কান িশ ষােক

উৎসািহত কেরনা। ইহা কবল পদাথ িব ঞান বা রেকৗশল িব যার বলায় নয় বরং সকল রকার মানিবক িশ ষার

ষেৎর ও একথা

রেযা য। এক জন যাি ত হয়ত তার িনেজর চােখ দু
িনয়ােক দেখ, এবং স তার সা যমত কাজ কের। রেৎযেক তার িনজ ব
দ ষতানু
সাের িনেজর সম যােক িবে লষণ কের, তেব স বৃ
হৎতর পিরসের সম যাটা দখেত পায় না। ইহা মানু
েষর ঞান বু
ি বেক
একেপেশ কের দয়। মানু
ষেক তার সম যা সমাধােনর জ য একিট সাম রীক িব লষনী রি রয়া এখন আর শখােনা হয় না। এখন কার
লােকরা অেনক

ষেৎরই িবি ছ ন ও সাম জ যহীন দু
িনয়ায় বসবাস করেত অ য থ হেয় উঠেছন। এটা অেনকটা অ বেৎবর মত। এই

সু
দর ভূ
বেনর একিট মাৎর ষু
রাংশ হয়ত ভােলা ভােব দখেত পােব, িক তু
এই িবশাল দু
িনয়ার অপার সু
দ য হয় দখেতই পােবন না।
এই পিরি থিতটা এখন বু
েজায়া সামােজর সবৎর ছিড়েয় পরেছ। আজেকর দু
িনয়ায় সবেচেয় বশী িশি ষত রিশি ষত মানু
েষর দশ হেলা
অ্যােমিরকা। সখােন স রিত একিট জিড়েপ দখা গেছ য, বশীর ভাগ মািকনীরা আ ষিরক অেথই বেহশত ও দু
যখ িব বাস কেরন এবং
ডারউইেনর িববতনবােদর ৎবৎৎবেক শয়তানী ৎবৎৎব মেন কেরন। ৮২% বেলেছন তারা ই বের িব বাসী। ৭২% বেলেছন তারা যীশু
েক
সয়ং ই বর বা ই বেরর পু
ৎর মেন কেরন। ৬২% িব বাস কেরন শয়তােন আর ৭৯% িব বাস কেরন অেলৗিককেৎব।
জরাতুরুঞানগত প গু
েৎবর বননা করেত িগেয় সমাজেক “ মানব শরীেরর খ ড িবখ ড ও অ গ পৎয গ”, “যু
ে বর মাঠ ও কসাই খানায়
বংস রা ত এবং িবি ষ ত” , “ একিট দু
ঘটনায় ভয়ংকরভােব খ ড িবখ ড মানব দহ ও অ গ পৎয গ – িক তু
একিট ও মানু
ষ নই”।
িনতেসর রাজনীিত যথাথ না হেলও এক অেথ িতিন সিঠক। িতিন পু
নাংগ মানু
েষর কথা বেলেছন। যা পু
িজবাদী সমােজ পাওয়া স ভব নয়।
ঁ
িনতেস িক দেখেছন – “ কসাইেয়র ব য ভূ
িম ও যু
ে বর মােঠ” – সা রা যবােদর িনমম তাবায় সীমাহীন সিহংসতায় মানবতার খ ড িবখ ড
লােশর তূ
প, পু
িজবােদর শাষণ, বু
ঁ
েজায়া সমােজর মূ
খতা ও হীনম যতা ইৎযাদী। মানবতা এখন ভীত স ৎর ৎর – কননা বু
েজায়া সমাজ
এখন তাঁ
েদর মহান যাি তেদর বারা, শয়তানী বু
ি বেত ও আ ৎর শে ৎর সু
সি জত হেয় দেৎৎবর রূ
প ধারন কের আেছ। িনতেস তা
মাে সর কথাই বেল গেছন, যখন িতিন বু
েজায়া সমােজর অস গিত ও বে বর কথা বননা করেলন। িতিন বলেলন, সমােজর বু
ি বমৎৎবায়
ও বাকামীেত ব ব, ভিব যৎ পিরক পনা ও তাঁ
েদর যাথতায় ব ব তা যমন সমােজ িঠক তমিন আবার যাি ত পযােয় িব যমান । আর
ইহা হেলা বু
েজায়া সমােজর আসল চিরৎর।
িনতেসর ব ত য িছেলা িব রাি ত মূ
লক, যা িনিহিলজম,অেযৗি তকতা, যাি তবাদ এবং ঐিত যবােদর একিট জগািকছু
রীর সমাহার।
যরতুরু
তার কথা বলেত িগেয় ও অ প টতায় ভূ
েগেছন। তার ভাষায় ‘অিতমানব’ ৎবৎৎব মানু
ষেক অবদিমত কেরেছ। আর সই কারেনই
িনতেস তার িচ তাধারায় জামান যািসবাদেক রস গীকতা িদেয়েছ বেল অেনেকই মেন কেরন। যািসবাদ নতু
ন একিট সমােজর সূ
চনার বা
পু
নঃ সূ
চনার স ভাবনােক উ বল কের দয়। তা ছাড়া গু
রু
ৎববাদ, নায়কবাদ সহ নানা নিতবাচক উপাদােনর জ ম দয়। ইহা

সমাজেক,সং কৃ
িতেক ও বু
ি বমৎতােক িবকৃ
ত কের। যািসবাদ অসং য রিতভােক িবনাশ কের দয়, এবং মানু
েষর ঞানগত পংগু
ৎবেক
বৃ
ি ব কের। ইহা যু
ে বর কলা কৗশল ও য ৎরপািতেক িবকিশত কের দয়। মািটন হইগার নািজ বািহনীেত যাগদান কেরিছেলন এই আশায়
য, িতিন আধু
িনক সমাজ যব থােক গাড়ােতই বংস কের দেবন। িতিন অবেশেষ বু
ঝেত পেড়িছেলন য, যািসবাদ মূ
লত রেকৗশিলক
দশেনর ই একিট িভ ন

ও যাি ৎরক িচৎর। হইগােরর পর, হাভাট মািকঊস দখােলন য, পা চােৎযর উদারতাবাদ ও সৗিভেয়ত

ইউিনয়েনর সমাজ আদেত একই মূ
রার এিপট উিপট ছাড়া আর িকছু
ই নয়। যিদ ও তারা ব ব দশন আলাদা আলাদা ভােব হািজর কের
িছেলন। তাঁ
েদর উভয়ই রেকৗশলগত ( িক ভােব) ঞান অজেন যত তৎপর িছেলা তারা কন ? ঞােনর উে দ য স পেক গু
রু
ৎবই আেরাপ
কেরন িন। ঞােনর উে দ য িছেলা আমরা িকভােব সকল িকছু
অজন করেত পারব। সকল িকছুকন অজন করেত চাই তার রিত কান
নজরই দয়া হয়িন। তারা উভয়ই “যাি ৎরক যব থার” উ নয়েন য ত হেয় পেড়ন – অ য কান িদেক তাঁ
েদর তমন কান খয়ালই িছেলা
না।
সৗিভেয়ত ইউিনয়েনর সমাজতা ৎর িবিনমােনর জ য রাথিমক পদে ষপ সমূ
হ খু
বই কাযকরী িছেলা। সৗিভেয়ত উ নয়েনর কম
পিরক পনািট রধানত উৎপাদন শি ত ৎবেৎৎবর বারা িবেশষ ভােব রভািবত িছেলা। যার িভিৎতই িছেলা রেকৗশলগত িদক সমূ
হ। ইহা
িব লবী শি ত ও আদশগত িদক সমূ
েহর উপর গু
রু
ৎব আেরাপ কের। যমন রনী সং রাম। এর অথ হেলা সা যবাদ িবিনমােনর জ য
যখন কবল রযু
ি তর উ নয়ন িনভর হয় তখন তার রভাব িশ ষা ও সং কৃ
িতর উপর ও পের। রযু
ি তই িশ ষার

ষেৎর িবেশষ গু
রু
ৎব

রদান কের। পা চােৎয ঞান িব ঞােনর রিতিট িবভাগ িনভর। তারা উ নয়েনর জ য রযু
ি তর বািহের িকছু
ই ভাবেত পােরনা। সৗিভেয়ত
ও এক সময় এই পেথ িনেজেক শেপ দয়। পিরনােম সংেশাধনবাদ সখােন দানাবােধ। িনেজেদর ল য উে দ য পা চােৎযর ধাঁ
েচ তরী
করার রয়াস চালায়। এই অব থায় যখন সৗিভেয়ত নতারা সমাজতে ৎর িসমাব বতা দখেত পান তখন তারা ধনবাদেক কােয়ম করেত
উৎসািহত হেয় উেঠন। যিদও সই সমেয় চীেনর মাওবািদরা সই িবষেয় সতক কেরিছেলন িক তু
পের তারা ও সই পেথ হাটেলন এবং
ধনবাদ কােয়ম করেলন।
মা স “যু
ে বর মাঠ অথবা একিট কসাইেদর ব যভু
িম”র সমাধান িদেত িগেয় বেলেছন, ধনবাদেক সা যবােদর রূ
পা তর করেত হেব। ধনবাদ
িনেজই িনেজর কবর খু
েড়ঃ রেলতািরেয়ত তরী কের। ধনবােদর িব ঞান একিট ও একমাৎর কমেকৗশল, স তার আওতাধীন জনগণেক
যরাতু
ে রর ভাষায় ঞােনর প গু
িহসােব গেড় তােল। তেব িব ঞান যখন বু
েজায়া সমােজর মািলকানােক অ বীকার কের এিগেয় যেত
চায় তখন ই আমােদর রচিলত সমাজ আঁ
তেক উেঠেল ও তার স ভব। অধু
িনক সমােজর স ভা য িবপদ সমূ
হেক এড়ােনা স ভব। একজন
মহান িব লবী নতার সবদাই এক পা থােক ধনবািদ সমােজর মােঝ আেরক পা থােক রেলতািরয়ান সমােজ। মা স জে ম িছেলন ম যিবৎত
পিরবাের আর িবেয় কেরিছেলন একিট ষু
র অিভজাত পিরবােরর ক যােক, পের িতিন িনেজ িপএইচিড িড রী অজন কেরিছেলন। িতিন
িনেজেক রেলতািরয়ানেদর মু
ি তর জ য িনেবিদত কেরন, িলেখন অিত মূ
যবান বই, প তক ও রব ব। যা তােক িতেল িতেল দাির রতার
িদেক িনেয় যায়। মাে সর পা িছেলা উভয় সমােজর মােঝ। লিনন ও বশ উচুরণী থেক এেসিছেলন। িতিন ও িব বিব যালেয় পেড়েছন।
িতিন ও তার জীবনেক মানু
েষর সবায় িনয়ূ
িজত রােখন। হেয় উেঠন িব লবী এবং রেলতািরনােদর নতা। মাওেসতু
ং এেসিছেলন একিট
কৃ
ষক পিরবার থেক, তেব তারা বশ বছল থাকায় শহের এেস পড়া িলখা করেত পেরিছেলন। িতিন তার সময়কার িব ঞান ও
রযু
ি তেক আমূ
ল পিরবতন কের িদেত পেরিছেলন। লিনন ও মাও এই দু
জেনর ও উভয় সমােজ িবচরন িছেলা। একজন িব লবী নতা
হেলন সমােজর সতু
ব বন িযিন িব ঞান ও রযু
ি তেক রেয়াজনীয় পিরবতন সাধন কের সাধারণ মানু
েষর কােছ তা ক িনেয় যেত
পােরন। এক জন সিৎযকােরর িলিডং লাইট সমাজ পিরবতেনর জ য সতু
িহসােব কাজ কেরন। ধনবাদ িনেজই িনেজর বংস ডেক
আনেছ। ইহা মানু
েষর ঞােনর জগতেক প গু
বািনেয় িদেয়েছ। রেলতািরয়ান লড়াই হেলা সকল রকার িনপীড়ন ও িনযাতেনর অবসান
ঘটােনা। ইহা সাম রীকভােবই সামািজক পিরবতন সাধন করেত চায়। ইহা সমােজর বু
ি ববৃ
িৎতক ও সাং কৃ
িতক অসাম জ যতােক চীর তের
উতপাঠন করেত ব বপিরকর। ঞানগত পংগু
েদর পিরবেত রেলতািরয়ান বু
ি বজীবীেদরেক সমােজ রিতি টত করেত চায়। একজন িলিডং
লাইট হেলা একজন গনযু
বা। তা পু
রাতন শি তেক অপসারণ করা নতু
ন শি তর জ মদান করেত চায়। এই নতু
ন শি তর মােঝ থাকেব
একিট সুয সং কৃ
িতর চচা। সখােন মা সবাদ জয়ী হেব যখােন িনতেসবাদ যাথ হেব।
িব লবী আে দালন একিট জিটল রি রয়া। সৗিভেয়ত ইউিনয়ন ও চীেনর মহা পরজেয়র পর, রেলতািরেয়ত আে দালন িনেজেক এিগেয়
নবার চ টা করেছ। িলিডং লাইট এই অ বকার অব থাটার অবসান করেত চাইেছ। একিট িব লবী িব ঞান এবং সকল রকার শি ত িনেয়

িলিডং লাইট কিমউিনজম পু
নঃ এিগেয় আসেছ। এখন এর একিট রূ
পা তর বা পিরবতীত রি রয়ার সময় চলেছ। ইহা এখন নতৃ
েৎবর তর
থেক গন মানু
েষর তের স চািলত হে ছ। ইহা একিট শি ত শালী দু
ধারী তেলায়ােরর মত – যা জনগেনর হােত হ তা তর করা হে ছ।
একিট নতু
ন শি তর বীজ বপন করার কাজ চলেছ। তেব এটা ও সৎয য এেকই সমেয় বু
েজায়া সং কৃ
িতর িবকাশ ও ঘটেছ যাপক ভােব।
তা সেৎবও আমােদর িব লবী আে দালন সং রাম রিতিদন সফলতার দেক দািবত হে ছ। রণী সং রাম রিতিনয়ত জারদার হে ছ তা
িব লেবর পটভূ
িম তরী করেছ। রণী শৎরু
র দল আমােদর উপর উপযু
পির আঘাত হানেল ও তারা আমােদর িবজয়েক ঠকােত পারেব
না। উদাহরণ হেলা – আমােদর শৎরু
রা নানা ভােব আমােদর মেঝ িকছু
‘না করার মতবাদ’ এবং ‘কাপু
রু
ষিচত িসংহবাদ’ এর জ ম িদে ছ।
এই দু
িট ভূ
ল ধরনা সাম রীক ভােব ঞান গত প গু
ৎব জ ম িদেত পাের । তা যন কান িব লবী বািহনীেক আ রা ত করেত না পাের সই
িদেক খয়াল রাখেত হেব আমােদর সকলেকই।
বহু
সংেশাধন প থী মানু
ষ আেছন যারা রধানত মা সীয় পু
তকাদী থেক উ বৃ
িত যবহার কেরন। িনেজেদরেক গাড়ামীবািদ িহসােব সকল
ষেৎরই ভু
িমকা নন। তারা সামািজক মা যেম ইিতহাস, সামাজত ৎর ও রাজৈনিতক অথ নীিত িবষেয় তেক ও অংশ নন । িক তুরকৃ
ত
র তােব

রেয়ােগর

ষেৎর এইসকল মা সবািদ – লিননবািদ – মাওবািদ রা সকেলই একই রকৃ
িতর আচরন কেরন। তারা ও

রট কীবািদেদর মত বগ থেক নামেত চাননা বা কাম

ষেৎর যেত লি জত হন। তারা মূ
েখ বড় বড় কথা বেলন িক তু
কাজ কেরন খু
বই

কম। তারা বড় জাড় আনু
টািনকতা ও রথম িব ববাদীেদর মত রদশনী মাকা কাজ কের থােকন। িযিদও তারা মাে সর কায রেমর নানা
উদাহরন ও যা যা কের থােকন তােত মূ
লত তারা সই দাশিনকেদর মতই যারা কবল নানা ভােব দু
িনয়ায়ােক যা যা িবে লষণ কেরন
তােক বদেলর জ য চ টা কেরন না । তারা লিনন ও মাওেয়র বই থেক অেনক ব ত য উদৃ
ত কেরন িক তু
তারা এর মমাথ বু
ঝেত পােরন
না । তারা এটা অনু
ধাবনই করেত পােরন না য এখন িক িক করা উিচৎঃ িব লব অথই হেলা ষমতা দখল করা । ইহার দাবী হেলা সকল
ষমতা করায়ৎব করা। ইহা কবল মাৎর কথা বলা নয় বা মানু
ষেক ব ন দখােনা নয়। পরু
র কমেরডরা একটা লাগান িদত “ রা রীয়
ষমতা ছাড়া, সকল িকছু
ই ক পনা িবলাস”। তাই সকল িব লবী আে দালন সং রােমর ল যই হেলা রা রীয় ষমতা দখল করা। যিদ
আমরা ষমতা দখল করেত না পাির, তেব আমােদর সকল কথা বাতা, সকল পা টািরং কবল ব ন িবলাস ই থেক যােব। আমরা ও
বু
ি ববৃ
িৎতক পংগু
েৎব ভাগেত থাকব। আমরা এক দল িব লবী ত পিরণত হব যারা কবল পূ
েবর িব লব িনেয় গব কেরই খালাস। আমরা
গতানু
গতকতায় ঘু
রপাক খেতই থাকব। নতু
ন ধারনার নতু
ন ভাবনার বা দশেনর জ ম িদেত পারবনা।
িব যু
িত সবদাই িব লবী আে দালনেক িন চল কের দয়। িব লবী নতােদরেক িবেশষভােব সমােজ রদশন করা হয়। তাঁ
েদর সামািজক
অব থান অি থিৎবই বড় হেয় দখােদয়। সংগঠন সমূ
হ ও তাঁ
েদর জ ম িদবস পালন ইিতহাস িনেয় মেত থােক। মাে সর কায রম বতমান
িব লবীেদর কােজর সােথ মােটই মানানসই নয়। এখন কার িব লবীরা কবল সম যার িবে লষণ কের তু
িপকৃ
ত করেছ। িক তুকান কাজ
নই। কিমউিন ট মেনােফে টা শষ করা হেয়িছেলা সংেশাধনবােদর িব লষন িদেয় – যােত রণী চতনায় ফরত যাওয়া যায়। লিনন
তােক আেরা এিগেয় নন। মাও এর উপর আেরা একিট িবশাল কাজ কের গেছন ‘দলীয় ভূ
লৎরু
িট সংেশাধেনর ধারনা’।
ঞানগত প গু
ৎব বু
েজায়া সমােজ থেকই যােব । অ য িদেক িকছু
মানু
ষ সু
র িচৎকার কেতই থাকেবন। কাপু
রু
ষ িসংেহর দল গুজন
চািলেয়ই যােব। কৗতক কারারীর দল কৗতু
ক কেরই যােব। আর এসব িকছু
চলেব ধনবােদর রাজেৎব। আমােদরেক বা তবতার আেলােক
আমূ
ল পিরবতেন উে যাগী হেতই হেব। ষমতা রহন করা ছাড়া সকল িকছু
ই ব ন িবলাস। আমরা িব ঞানী এবং যু
বা – আমােদর রদয়
ও মধা আেছ। সংগঠন, নতৃ
ৎব, বিলদান, দািয়ৎব পালন করা, স মান ও ই জত দান করা এবং নতৃ
েৎবর রিত আনু
গৎয রদশন করার
সকল যব থাই আমােদর আেছ। ইহা অিত কথার ফু
লঝু
িড় নয় – ইহা িবজয়ী হওয়ার মৗিলক উপাদান। জনগণেক সবা করু
ন; পৃ
থীবীেক
বাঁ
চাও । মানু
েষর জ য পৃ
িথবীর জ য বাচ ও মর। আমারা আমােদর িজবনেক ব দু
েকর ি রগাের িনেয় চেলিছ। িলিডং লাইট িদঘ জীবী হাক
! আমােদর সূ
য উঠেছ ! আমােদর িদন আসেছ !

বু
ি ববৃ
িৎতক ন সায় ষড়য ৎর তৎব
একিট রচিলত ধারনা আেছ য, সমাজ িকভােব পিরচািলত হেব তা কবল পরম সৎৎবা ই বর ই ভােলা জােনন। কান িবপযয় হেল তাঁ
র
ইে ছেতই হেব। সমােজর উৎথান পতন সবই িবিধর িবধান ইৎযাদী। এই ধরেনর ধারনা এেকবাই সিঠক নয় । এই তথা কিথত ‘ বু
ি ববৃ
িৎতক

ন সা’র মত আেরা অেনক ব তা পচা ধারনা রীি টয়ান বু
ি বজীিবেদর মােঝ রচলন আেছ। রী টান লােকরা রায়স একিট িবষয় বেল
থােকন য, ই বেরর ই ছায় দু
িনয়ায় সব িকছু
ই হেয় থােক। ১৮০২ সােল ধমগু
রু
উইিলয়াম পেল যু
ি ত দখান য, একিট ঘিড় যমন তাঁ
র
িনমাতার তরী করা ন সা অনু
সাের চািলত হয় িঠক তমিন সমাজ ও রা র সৃ
ি ট কতার ই ছায় ও িনয়েমই পিরচািলত হেব। ধািমক
ি র টানগণ এিরে যটেলর মতামতেক সামেন এেন যু
ি ত দখান য, রানী জগত ও রকৃ
িত পর পেরর সােথ সংগিত বজায় রেখ চেল।
এরা এেক অে যর উপর িনভরশীল। তাই তাঁ
রা বলেত চান সখােন অব যই ই বেরর হাত রেয়েছ। এই রসে গ ডিভড িহঊম িলেখিছেলন
১৭০০ সােলর মাঝা মািঝ সমেয়, িতিন বু
ি ববৃ
িৎতক ন সার ধারনােক যােল জ কেরিছেলন। িহউম যু
ি ত দখান য, রকৃ
িতক িনয়ামাবলী
একা তই একিট সাধারণ রি রয়া। িতিন এেক তু
ষারপাত ও পাথেরর গঠন রি রয়ার সােথ তু
লনা কেরেছন। এই ধারনািটেক জীব িব ঞােনর
জগেত ও রমান কেরন ১৮৫৯ সােল চালস ডারউইন, তাঁ
র িব যাত র থ ‘অন িদ অিরিজন অব ি পিসস’ রকাশ কের। ডারউইন দখান জীব
জগেত ও রকৃ
িতক িনয়ম খু
বই সরল একিট রি রয়ার িবষয়। রকৃ
িতক িনয়ম পিরবিতত হেত িদঘ একিট সমেয়র দরকার হয়। মু
লত
‘বু
ি ববৃ
িৎতক ন সা’ সমােজ একিট রেহিলকার জ ম িদেয়েছ। রানী ও রকৃ
িতর রাে য য িনয়ম নীিত গেড় উেঠেছ – তা রকৃ
িতক
িনবাচেনর মা যেম হাজার হাজার বছের তরী হেয়েছ।
ধািমক রীি টয়ানরা কবল মাৎর রকৃ
িতর উপেরর ধরনিট দেখ। আর ষড়য ৎর ৎবেৎৎবর গু
রু
রা কবল সমােজর উপিরভােগর িকছু
ঘটনােক
দেখ থােকন। তাঁ
রা সমাজ ও িব বেক একৎমবািদ ঈ বরীয় ধারনার আেলােক যা যা কেরেছন, যার মমাথ হেলা ‘যা হয় সবই হয় একিট
মাৎর ক র থেক হয়।’ – এই ধেরেনর ধারনা এেকবােরই ভূ
ল ও অৈব ঞািনক। যখন দিখ, মহান কাল মা স চালস ডারউইেনর নােম
তাঁ
র িব যাত র থ যাস যািপেটল উতসগ কেরিছেলন – তখন মেন হয় এটা কান অ রৎযািশত ঘটনা িছেলানা । মহান ডারউইন খু
বই
সাধারণ ভােব দখােলন, জীব জগেতর য িববতন ঘটেছ তা রকৃ
িতর বভািবক িনয়ম অনু
সােরই চলেছ। সই ভােব মা স ও যা যা কের
দখােলন িকেভেব ব তু
গত ভােব সমােজর িববতন রি রয়া চলেছ। অথাৎ িজব জগেতর িববতন আর সমাজ যব থার িববতন একই ধারায়
ব ঞািনক ব তু
বািদ যা যার িবষয়। ষড়য ৎর তেৎবর গু
রু
ও সই দেলর পােলর গাদােদর মত দু
িনয়ােক না দেখ – আমরা যিদ িব লবী
ব ঞািনক মেনাভ গী িনেয় সামািজক শি ত, উৎপাদন রি রয়া ও সাম রীক িবষয়ািদ িবে লষণ কির তেব – আমারা দখেত পাব য, এরা
একিট িবেশষ সু
িবধা ভাগী রনীর পে ষ কাজ কেরেছ। যারা হেলন – একিট িবেশষ রণী, িল গ, জািত ইৎযািদর জ য িনেবিদত রান
পু
রু
ষ। তাঁ
েদর এই রকার যা যা িবে লষেণ কান রকার ব ঞািনক িভিৎত খাঁ
েজ পাওয়া যােব না । অিধক ত তাঁ
েদর এই রূ
প ৎবৎৎব
মানু
ষেক এেকবােরই ষমতাহীন কের দয়। তাঁ
রা জনগণেক বলেত থােকন য – সামািজক পিরবতন কান নীিতগত িবষয় নয় বরং তা হেলা
ষমতাগত িবষয়। এমন িক কহ যিদ তাঁ
েদর িব বাস থেক সামািজক পিরবতেনর উে যাগ ও রহন কেরন, তেব তােক রফতার করা
উিচৎ, এবং তােদরেক িবচােরর সাফদ করা দরকার। এই ধরেনর ৎবৎৎব ষমতা স পেক এক ধরেনর রহ য সৃ
জন কের থােক। সাধারণ
মানু
ষেক ষমতাশালীেদর ি রড়নেক পিরনত কের দয়। ষমতাগত ৎবৎৎব আমােদরেক িশ ষা দয় য, ব ঞািনক িব লবী ৎবৎৎব রেয়াগ
কের সামািজক শি তেক একতা ব ব কের সামািজক িব লব সাধন করা উিচৎ। নতু
ন ষমতা কাঠােমা গেড় তালেত, ষমতা দখল করেত,
নতু
ন উৎপাদন যব থা গেড় তালেত হেব। রচিলত সামািজ ন সার খাল নলেছ পাে ট দবার জ য িলিডং লাইট কিমউিনজেম উি নত হেত
হেব এবং সেবাপির, সকল রকার রি রয়াগত িনপীড়েনর অবসান করার জ য – আমােদর সব শি ত িনেয়ািজত করা দরকার। জয় হাক
সকল মেহনিত জনতার। এেক এম িশহাব

রট কী িজিকর করেছন কারা ?
রট কী িজিকর শ দিট বতমােন রথম িবে বর জনি রয় শ দ ভা ডাের একিট
রচিলত শ দ। যিদ ও এর রং লাল ও সেমিটক িবেরাধী । িবেশষ কের বু
শ
রশাসেনর সময় এই শ দিট বশী জনি রয়তা আজন কের। ইহা যথাযথ ভােবই
রটি কবাদ এবং িকছু
নীিত িনধানকাির রু
প এর সােথ স পৃ
ত হেয় পের ।এই
রবণতা ি বতীয় িব ব যু
ে বর সময় ও র ষণশীল রজে মর মােঝ দখা
িদেয়িছল। িদ এস ডি লউ িপ ইউ এস এ, পািটেত রটি কবাদী িজিকেরর
উৎপ ন হয় । খু
বই মালােয়ম ভােব তারা যািসবােদর ষড়য ৎরকাির নয় বেল
বয়ান কেরন, যিদ ও তারা ল ডন লা রু
িচ এবং পট বাখানেনর আিব কৃ
ত
িব রাি তকর তেৎৎবর সােথ অ গাংিগ ভােব জিড়ত। যিদ ও তারা মাথায় হাত
রেখ শপথ কের তার িবরু
িধতা কেরন । িক তু
তািৎৎবক ভােব রটি কবাদ ও
সা র যবােদর মে য একিট গভীর যাগসূ
ৎর রেয়েছ । নতু
ন িজিকর কারক
ি টেপন সায়জ অিতব গভ সহকাের রটি কবাদেক তু
েল ধেরন, িতিন এমন
কথা ও বেলন য, আিম আমৃ
ৎযুরটি কবাদী থাকেবা, তার জ য আিম অনু
ত ত নই। সৗিভেয়ত ইউিনয়েন মহান লিনন ও যািলেনর
সমেয়র বহু
আেগ থােকই রটি ক িনেজই রেলতািরয়ান িবেরাধী ষমতার লড়াইেয় মৎত িছেলন। ১৯২৬ সােলর সূ
চনায় িব যাত
লেমি সও িডকলােরশেনর সময় সৗিভেয়ত ইউিনয়েন সা র যবােদর আ রাসনেক রটি ক বাগত জানােত চেয়িছেলন বীয় ষমতােক
পাকাপু
ত করেত ; িঠক বলেশিভকরা রথম িব ব যু
ে বর পর য ভােব ষমতা দখল কেরিছল। রটি ক তাঁ
র বািহিনেক িঠক সভােবই
র তু
ত কেরিছেলন। ১৯৩০ সােল ইউেরাপ িবভ ত হেয় পেরিছল যািসবােদর পে ষ এবং িবপে ষ। রটি ক িনেজ যিদও যািসবােদর
সমােলাচনা কেরেছন িক তু
িনেজর ষেৎর সই ভােব িবষয়িটেক গু
রু
ৎব দনিন । িতিন বরাবেরর মত তািলনেক সৗিভেয়ত ইউিনয়েনর জ য
িবপদ জন িবেবচনা কেরেছন, এমনিক বিতয় িব বযু
ে বর সময় ও তাঁ
র এই ধারনার কান হরেফর হয় িন। একদা রটি কবাদ বলেত
বু
ঝােনা হত ইউি রেনর বািধনতা, ১৯৩৯ সােল রটি ক ইহার সমথক িছেলন। রটি ক ইউে রেনর বাধীনতার জ য এমনিক সৗিভেয়ত
ইউিনয়েনর ভতের গৃ
হ যু
ব বাধােত ও রািজ িছেলন, ইহা ও আবার নািযবািহিনর আ রাসেনর পু
ব মু
হু
েত।” রািশয়ার একিট বু
েলিটন (৮২৩)
ফ রু
য়ািরএি রল,১৯৪০ িন ন িলিখত ব ত য রকাশ কের যা সানেড এ সে রেস ও থান পায় …’আিম সৗিভেয়ত ইউিনয়েনর জ য
িবপেদর কারণ িহসােব তািলনেকই মেন কির, তাঁ
র একনায়কৎব এবং আ তজািতক পিরি থিত খু
বই িবপদজনক, তাই তাঁ
র িবরু
ে ব রকাে য
যু
ে ব নামা দরকার, জনমত র ষা ও সৗিভেয়ত ইউিনয়েনর বােথ,।” এেত কান সে দহ নাই য, রটি ক ১৯১৭ সােলর মতই ১৯২০
সােলর

লেমি সও ঘাষণােক একই রকম মেন করেতন। িতিন এও আশা করেতন য, সৗিভেয়ত ইউিনয়ন যন নািজেদর মতই একিট

আ রাসী দশ িহসােব আিভবু
ত হয়। নািজরা যভােব িনেজেদর ষমতােক পাকা পু
ত কেরিছেলন রথম িব বযু
ে বর পর। ১৯১৭ সােলর
িব লেবাৎতর অব থায় ও সৗিভেয়ত ইউিনয়ন ও সই পেথই এেগােব। রটি ক গভীর ভােব িব বাস করেতন সা রা যবাদী যু
বেক িব লবী
লাল মাড়েক তািলন ও সৗিভেয়ত সমাজতে ৎরর িবেরাে ব চািলেয় িদেবন। িতিন ভেব িছেলন নািজেদর যাে কর উপর ভর কের ষমতায়
অিভিষ ত হেবন। যমনিট লিনন সা রা যবাদী যু
বেক পরাজয়বােদর নােম িব লবী যু
ে ব পিরণত কেরিছেলন। রটি কর এই কৗশলেক
আমরা লিনেনর কাছ থেক ধার করা পরাজয়বাদী রিত িব লব বলেত পাির।এই ধরেনর চরম প থার রিতি রয়াশীল কমকা ড িছেলা
রটি কর রাজনীিতর এক িবেশষ উপাদান।

তেব, এখােনই রটি কবােদর রাজনীিত শষ নয়। রটি ক তাঁ
র িচ তা ভাবনায় রিতিনয়ত বিবরু
িধতা, দ ব, ও টানাপু
রেন ভাগেতন । ফেল
রটি কেক একই সমেয় আবার সা রা যবাদ ও যািসবােদর িবরু
ে ব একজন যি ত িহসােব আমরা দখেত পাই। ইহা রটি কর
অনু
সারীেদর মােঝও আমরা দেখ থাকব। এেদর মে য য স স ত যান উে লখেযা য । িতিন রটি কর পরাজয়বাদী রিত িব লবেক
অিধকতর িবকিশত কেরন। িতিন বেলন, “ তািলনবাদ হেলা এক নতু
ন ববতাবাদ”। ১৯৩৯ সােল যখন সৗিভেয়ত ইউিনয়ন িফন যা ড দখল
কের তখন স ত যান জমস বান যমেক সমথন কের আেমিরকােক সৗিভেয়ত ইউিনয়েনর সােথ স পক না রাখার আহবান জানায়। তাঁ
রা
এও বেলন য, সৗিভেয়ত ইউিনয়ন এখন আর কান সমাজতাি ৎরক দশ নয়, তােক আর সমথন করা যায় না। স ত যান পি চমা
সা রা যবাদীেদর সােথ সু
রিমিলেয় সৗিভেয়ত ইউিনয়েনর িবরু
ে ব লেগ গেলন। রটি কর মত স ত যান ও তািলনেক দু
িনয়ার জ য
িবপদ জনক যাি ত িহসােব রচাের নামেলন । স ত যান ও সা রা যবাদীেদর মতই তািলন িবেরাধী রচাের নামেলন এবং সা র যবােদর
হােতর পু
তু
েল পিরণত হেয় তািলন িবেরাধী কমকাে ড িনেজেক জিড়ত করেলন। স ত যােনর মত রটি ক বােদর িজিকর কারীরা রেম
তােদর সমথক বাড়ােত লাগেলন এবং তথাকিথত চতু
থ আ তজািতক অনু
টােনর মা যেম নায়ু
যু
ে বর িবপ ষ শি তেক সহায়তা করেত
চাইেলন। রটি কেক যিদ বলা হয় রটি কবােদর িজিকর কািরেদর িপতা তেব স ত যানেক বলেত হয় তােদর মাতা। আরও উে লখেযা য
িবষয় হাল য, ইিতমে য রটি কবািদেদর ি বতীয় রজে মর উে মষ ঘেটেছ। তাঁ
রা উ ছ িশি ষত ও সামািজক ভােব মযাদা স প ন। ১৯৬০
সাল থেক ১৯৭০ সাল পয ত যারা রটি কেক পছ দ করেতন তােদর অেনেকই মািকিনেদর দালােল পিরনত হইেয়েছন। রটি কেক বলা হয়
সা র যবােদর সমথক তিরর মিশন, িতিন সবদাই এই কাজিট কেরেছন। আজ ও তাঁ
র অনু
সারীেদরেক আমরা রথম িব ববােদর সমথক ও
মিক সমাজতে ৎরর সমথক িহসােবই দখেত পাি ছ।
আমরা সু
েযাগবািদ মানিসকতা রটি কর সা রা যবােদর মােঝ দখেত পাই, িক তু
এর িশকর রটি কবােদর অেনক গভীের পু
িতত রেয়েছ
এবং তা আমরা রটি কর িনেজর আদেশর মােঝই দখেত পাব। রটি কবােদর মু
ল ব ত যই হাল উৎপাদন শি তর িবকাশ এবং তাঁ
র যমজ
ভাই িনর থর িব লেবর কমপ থায়। উৎপাদন শি তর রিতপা য িবষয় হাল িব লবেক এিগেয় নয়ার জ য কবল মাৎর অথ নিতক
উ নয়েনর িবষয় গু
েলােক জারদার করা। ঐিতহািসক ব তু
বােদর ভু
ল পাঠ যারা িনেয়েছন তােদর মেত, পি চম ইউেরােপর মত আথ নিতক
উ নিত না হেল সমাজতে ৎরর িবিনমান স ভব নয়, অথাৎ সমাজত ৎর সমােজ কােয়ম করেত চাইেল কম পে ষ পি চম ইউেরােপর মত অথ
নিতক উ নিত চাই। এই দৃ
ি টভ গী রটি ক িনেজ পাষণ করেতন, তাঁ
র ভ ত অনু
র তরা ও তাই মেন কেরন। তােদর কথা হাল
সমাজতে ৎরর আেগ চাই পি চম ইউেরােপর মত পু
িজবাদ। রকৃ
ঁ
ত মাওবািদরা এই সকল মিক মাকসবািদেদরেক রৎযাখান কেরন। মহান
মাওেসতু
ং দু
িনয়ার মানু
েষর সামেন দিখেয়েছন য, নয়া গনতাি ৎরক যব থার মা যেম িকভােব একিট আধাসাম ততাি তক সমােজ
সমাজত ৎর কােয়ম করা যায়। মাও দিখেয় গেছন িকভােব সাধারন মানু
েষর ষমতােক পিরচালনা কের সা র যবােদর পতন ঘিটেয়
সমাজত ৎর কােয়ম করা যায়। সকল সামজতাি ৎরক ইিতহােস মাওেসতু
ং এঁ
র পদে ষপ গু
েলার সৎযতা পাওয়া যায়। ১৯৩০ সােল অেনক
রিতকূ
লতা থাকা সেৎবও তািলেনর নতৃ
েৎব সৗিভেয়ত ইউিনয়েন সমাজতে ৎরর িবকাশ হেয়িছেলা। তািলন বেলিছেলন, যত তাড়াতািড়
স ভব সমাজত ৎর কােয়ম করা দরকার। তািলেনর িব যাত উি ত হাল সৗিভেয়ত ইউিনয়ন খু
ব তাড়াতািড়ই পি চমেক ধরের ফলেব বা
তােদরেক ও ছািড়েয় যােব। সৗিভেয়ত ইউিনয়েন কবল মাৎর একিট শি ত শালী অথ নিতক িভিৎতই গেড় তু
েলিন তারা বরং ইিতহােসর সব
বৃ
হৎ রেলতািরয়ান গনতাি ৎরক যব থা ও গেড় তু
েল িছেলন। ১৯৩০ সােলই সৗিভেয়েতর িবশাল অজন ও এর জীব ত উদাহরণ উৎপাদন
শি ত তৎৎবেক িম যা রমান কের দয়। ১৯৩০ সােলর পরবিত সমেয় উৎপাদন শি ত ও িনর থর িব লব তৎৎবেক সকেলই রৎযাখান
কেরন। িক তু
আজ ও রটি কর অনু
সারীেদর মােঝ কউ কউ সই বা তবতােক না বু
েঝ ‘ একেদেশ সমাজত ৎর’ এবং তাঁ
র পু
ব শতাবলী
মানেত পারেছন না। দাশিনক হির হ হু
ড বেলেছন, রটি কেক একজন ক পনাবািদ ও পরাজয়বােদর অনু
সারী বলা যায়।
“১৯২২ সােলর পর, রটি ক সরাসরই লিননবািদ িব লবী তৎৎব ও রেলতািরয়ান একনায়কৎব ধারনার
িবেরাে ব আ রমন কেরিছেলন। িতিন দৃ
ঢ় ভােবই একিট মাৎর দেশ সমাজত ৎর কােয়ম করা ও এর
রেয়াজনীয়তার িবেরাধীতা কেরিছেলন। এই িবেরািধতার ম যিদেয় িতিন মা সীয় তৎৎব ও িব লবী

আে দালন সং রােমর পথ ছেড় িদেয়িছেলন। সই সময়ই িতিন তাঁ
র িনর থর িব লবী তেৎৎবর রচার শু
রু
কেরন। যার রধান ব ত য িছেলা সৗিভেয়ত ইউিনয়েন নয় বরং অিধকতর অ রসর িশ প উ নত দেশই
সমাজত ৎর কােয়ম করা স ভব।
সই সময় িতিন িনেজই বাম সু
র পাে ট – রিন সং রােমর পথ বাদ িদেয় পরাজয়বােদর পথ ধেরন এবং
রনী সমে বর পে ষ ব ত য রােখন। উদাহরন িহসােব ১৯২২ সােল তাঁ
র শাি তর জ য কমসু
িচ
উে লখেযা য। এেত িতিন বেলন, “ যেহতু
ইউেরােপর দশ সমু
েহ বু
েজায়ারা ষমতায় অিধি টত সেহতু
আমােদর উিচৎ অথ নিতক িবি ছ নতা থেক বিড়েয় আসা এবং পু
িজবাদী দশ সমু
ঁ
েহর সােথ সম বেয়র
মা যেম আমােদর আিথক দু
বলতা গু
েলা কািটেয় উঠা । আমােদর আেরা এক কদম এিগেয় যাওয়া
দরকার। রািশয়ায় রকৃ
ত সমাজতে ৎরর সাফ য আসেব তখনই যখন ইউেরােপর অ য য দেশ
রেলতািরয়ানরা িবজয়ী হেব ও সমাজত ৎর কােয়ম করেব।”
রটি ক ও তাঁ
র অনু
সারীরা প চাৎপদ সৗিভেয়ত ইউিনয়েন সমাজত ৎর কােয়েমর িবষয়িট এেকবােরই নাকচ কের িদেয়িছেলন। আর কােয়ম
করেল ও সমাজতে ৎরর িবকৃ
ত রূ
েপ যা রটি কর িচ তাধারা ‘িনর থর িব লব’ মাতােবক যটু
কু
স ভব। আর রকৃ
ত সমাজত ৎর কােয়ম হেব
বলেশিভকেদর সহায়তায় অ য কান িশ পউ নত দেশ।
যারা এখন ও এই িচ তাধারা পাষণ কেরন তাঁ
রা মেন কেরন য, রথম িবে বর সহায়তা ছাড়া তৃ
তীয় িবে বর কান গরীব দেশ িব লব সাধন
করা স ভব নয়। তাই তাঁ
রা ইউেরাপ ও অ্যােমিরকায় রথম িব লব করার জ য যু
ি ত দখান। সই কারেনই রটি ক ও তাঁ
র আধু
িনক
অনু
সারীরা চলমান দু
িনয়ার রধান ব ব সা র যবাদ ও শািষত জািত সমু
েহর মােঝ ব ব িহসােব মানেত নারাজ। তাঁ
রা মেন কেরন য,
জািতয় বাধীনতার আে দালন সং রাম তৃ
তীয় িবে বর রেলতািরয়ানেদরেক দু
বল কের িদেব। তাঁ
রা হেলন রথম িব ববােদর পূ
জারী, তােদর
রধান কাজ হেলা উৎপাদন শি ত তৎৎব ও রটি কর িনর থর িব লব তেৎৎবর রচারক। জমস বান যম ও যা স স ত যান রটি কর
সু
ের সু
র িমিলেয় কথা বেলেছন, তােদর ব ত য হাল সৗিভেয়ত ইউিনয়েনর উৎপাদন রি রয়া মােটই সমাজতাি ৎরক িছলনা বরং তা
িছল সি মিলত আমলাতাি ৎরক, যা পু
িজবােদর চেয় ও িবপদজনক। স ত যান আর ও এক কদম এিগেয় িগেয় বেলেছন এটা িছেলা দাস
ঁ
রিমকেদর বাজার। এই ধরেনর দািব কবল মাৎর সা যবাদ িবেরাধী ও বু
েজায়ারাই করেত পাের। নায়ু
যু
ে বর সমেয় ও কান আেমিরকান
এই রূ
প ম ত য কেরিন। রটি কবাদীরা এভােবই পি চমা সা র যবাদীেদর চাইেতও অ রসর হেয় সামািজক পিরবতন চাইিছল। তােদর মু
ল
কথা িছল সমাজতে ৎরর পূ
বশত হাল পি চমা ধরেনর আধু
িনক পু
িজবাদ। তাঁ
ঁ
রা আর ও যু
ি ত দখায় য, সা রা যবাদ পি চমা ধাঁ
েচর
পু
িজবােদর ও আধু
ঁ
িনকতার আমদািন কেরেছ, সা র যবাদ একিট রা রসর িবষয় তােক সমথন করা দরকার। এই লাইনিট িছল মু
লত িস,আই
এর লাইন। অবাক হবার িকছুনই য, বশ িকছু
িদন আেগ থেকই কিমউিন টরা সমাজতে ৎর উপিনত হবার রেচ টা চেড় িদেয়িছল।
সমাজতে ৎরর পথ ছেড় রটি কপ থীরা সা রা যবাদেক রহন কের এবং পি চমা উদারতাবাদ ও আধু
িনকতা আমদািনেত লেগ যায়। তাঁ
রা
মু
ত দু
িনয়ার জ য যকু
ল হেয় উেঠ।ি টেফন সায়ায িমঃ বু
েশর জািতঘটেনর মহাপিরক পনা ও রটি কর পি চমা আধু
িনকতার আমদািন
ও তাঁ
র মি তক জাত িনর থর িব লেবর একিট তু
লনা কেরেছন। বু
েশর ি বতীয় বােরর উে বাধনী ভাষেণ বেলিছেলন “ আমােদর দেশর
বাধীনতার িবকাশ িনভর করেছ অ যা য দেশর বাধীনতার সফলতার উপর’। ইহা রটি কির।পু
রাতন বাতেল নতু
ন মদ রাখার মতই ;
সৗিভেয়ত ইউিনয়েন সমাজতে ৎরর িবকাশ িনভর করেছ অ যা য দেশ সমাজতে ৎরর িবকােশর উপর। রটি কবােদর নতু
ন িজিকরকাির
ি টেফন

সায়াস পরামশ িদেয়েছন, ‘যারা দু
িনয়াময় গনতে ৎরর জ য কাজ করেছন তাঁ
রা যন রটি কেক গু
রু
িহসােব রহন কেরন’।”

রটি কর তৎৎব উৎপাদন শি ত, িনর থর িব লব ও সমাজতে ৎরর সমােলাচনা সরাসির রথম িব ববােদর সােথ স পকযু
ত। এটা কান
অ বাভািবক িবষয় নয় য, রটি কেক যারা গু
রু
মােনন তাঁ
রা এখন চরম ডানপ থার নীিত িনধারক ও অেনক ষেৎর র ষনশীল ও বেটন।
সৗিভেয়ত ইউিনয়ন ও চীেনর বা তব অিভ ঞতা আমােদরেক বেল য, অেনক বরী পিরেবেশ ও সমাজত ৎর কােয়ম করা স ভব। সিৎযকার

অেথ বরী পিরেবশই হাল িব লেবর উপযু
ত সময় ও থান। মহান লিনন বেলেছন, দু
বল রি থ থেকই িব লেবর সূ
চনা হয়। যখন পু
রাতন
সমাজ অচল হেয় পর, তখনই এর উৎপিৎত হয়। নতু
ন সমাজ সই থান দখল কের। রেলতািরয়ান ও তাঁ
র সমথকগন খু
বই দৃ
ঢ় মেনর
অিধকাির হয়। তাঁ
রা জনগনেক বু
ঝােত পােরন য তাঁ
রাই চলমান সকল সম যার সমাধান িদেত স ষম।

যািলেনর সময়কােলর শেষর

িদেক সৗিভেয়ত ইউিনয়ন পারমানিবক শি তর অিধকাির হয়, এবং রযু
ি তগত ভােব পি চমা দু
িনয়ার সমক ষ হেয় উেঠ। মানু
েষর গড়
আয়ু
কাল পি চমা দেশর সমপযােয় উি নত হয়। রকৃ
ত সমাজতে ৎরর চচা আমােদরেক চােখ আ গল িদেয় দিখেয় দয় য, উ নয়ন ও
জনগেণর ষমতায়ন সমাজতে ৎরর সােথ বরী নয়। সৗিভেয়ত ইউিনয়ন ও চীেন রেলতািরয়ান নতৃ
েৎব য অভু
তপু
ব উ নিত লাভ কের তা
িবগত কেয়ক দশেকও সা র যবােদর আওতায় তাঁ
রা তা করেত পােরিন। যারা সা রা যবােদর ছায়য় আেছন তাঁ
রা ও িক তা পেরেছন ?
রটি ক প থী ি টেফন সায়ােসর মেত, র ষনশীলতাবাদ ও রট কীবােদর মােঝ একটা ‘ মানিসক , আদিশক ও বু
ি ববৃ
িৎতক স পক গেড়
উেঠেছ’। কউ কউ হয়ত বলেবন য, রাজৈনিতক ঘটনা চে র রটি কবােদর সােথ র ষনশীলতাবােদর একটা সম বয় হেয় গেছ। যিদ ও
এই রূ
প স পেকর সা ষাৎ িমেল কান কান সা যাল ডেমা যািটক বামেদর ও মােঝ । যারা কমু
িনজেমর সােথ সবদাই বিরতা বজায় রেখ
চেলেছন। রটি কবাদেক আমরা রথম িব ববাদ বেলই মেন কির। কননা, ইহা তৃ
তীয় িবে বর িবরু
ে ব এবং রথম িবে বর পে ষ লড়াই
করেছ। এই অেথ ইহা রথম িব ববািদ যািসবােদর ও সমথক। অেনক আেগই তাঁ
রা র ষনশীলতাবােদর বারা আ রা ত হেয়েছন।
রটি কবাদ সা রা যবাদ এবং সাদা জাৎযািভমােনর পে ষ কমরত। সকল রটি কবািদই সবদা রটি কর িজিকর কেরন। এেক এম িশহাব।

খািরিজ চে রর আ রমেনর িশকার
পিবৎর ইসলাম ও আমােদর
ভিব যৎ
স তম শতাি দেত, ইসলাম ধেমর অনু
সারীেদর মােঝ মু
লত
িবেরােধর সূ
চনা হয়। কারন িছেলা ষমতার শীেষ ক
থাকেবন তা িনেয়। উসমান ইবেন আফফান রা. িতিন িছেলন
ইসলােমর তৃ
তীয় খিলফা, তােক আততায়ীরা পিবৎর
মসিজেদ ৬৫৬ খৃ
টাে দ শহীদ কের দয়। এই হৎযা কাে ডর
কারনও িছেলা

ষমতার উৎতারািধকার।

ক হেবন

মু
সিলমেদর খিলফা ? এটাই িছেলা মূ
ল িজ ঞাসা । একিদেক িছেলন হযরত আলী ইবেন আবু
তািলব রা. িযিন িছেলন সূ
ি নেদর ইসলােমর
চতু
থ খিলফা। আর িশয়া স রদােয়র রথম ইমাম । অ যিদেক িছেলন আমীর মু
য়ািবয়া রা. িতিন িছেলন উমাইয়া বংেশর লাক। ৬৫৭
খৃ
টাে দ ইসলােমর ইিতহােস রথম গৃ
হ যু
ব বােদ, যােক আমরা িসফিফেনর যু
ব নােম িচিন। সই যু
ে ব আলী রা. আেপাষ কের যু
ে বর
পিরবেত শাি তর পথ বঁ
েচ িনেয়িছেলন। সই সমেয় তাঁ
র অনু
সারী সিনকেদর একিট দল তাঁ
র িবরু
ে ব িবে রাহ কের বেসিছেলা। িবে রাহীরা
আলী রা. ক ৎযাগ কের চেল যায়। হজরত আিল কিরমূ
লাহ রা. িছেলন নবী স. এর পিরবােরর খু
বই ি রয় যাি ত। িতিন িছেলন নবীজীর
মেয় ফািতমার রা. বামী। িতিন রথম ইসলাম রহন কারী যাি ত। জীবেন কান িদন মু
িত পু
জা কেরনিন। িতিন ইসলােমর জ য একাই
লড়াই কের শহীদ হেত ভয় পেতন না । হজরত আলী রা. এর সােথ যারা িবে রাহ কের তােক ৎযাগ কের চেল িগেয়িছেলা তারাই “খািরিজ”
নােম পিরিচত। তারা ইসলাম শাি তর ধমেক একিট চরম প থী মতবাদ িহসােব রূ
পা তিরত কের ফেল। তারা সু
ি ন, শীয়া সহ সকল
মু
সলমানেক কািফর বেল আ যািয়ত কেরিছেলা। এমনিক তারা অ যা য মু
সলমানেক মু
তাদ বেল আ যািয়ত কের হৎযা পয ত করেত ঘাষনা
কেরিছেলা। তারা কারান সু
নাহর িবকৃ
ত যা যা হািজর কের মু
সিলম সমােজ নানা ভােব কা দল কলেহর জ ম দয় ।

খািরিজ চ র এখন নতু
ন চহারায় হািজর হেয়েছ। এখন ইরাক, িসিরয়া, পািক তান, ও আরব মু
লু
েক তারা িনেজেদরেক শি তশালী করেত
চাইেছ। বাংলােদেশ ও রাজনীিতর মােঠ নানা রকার নাম ধারন কের দাপট দখােত চ টা করেছ। তারা বাংলােদশ জািতয়তাবািদ রাজৈনিতক
শি তেক িনেজেদর অনু
কু
েল চালনা কেরেত তৎপর রেয়েছ । এখন তােদর নতা হেবন সইটা তােদর িবেব য িবষয় নয়। তােদর মু
েখােসর
আড়ােল আসল রাজনীিতটা িক তা আমােদরেক বু
ঝেত হেব। এই জ যই িলিডং লাইট িব লবী িলন িপয়াং বেল িছেলন, আমােদরেক মানেতই
হেব, “রাজনীিত হেলা একিট কমা ড”। বাংলােদেশ জািতয়তাবািদ রাজনীিতর ছাতার িনেচ নানা নােম খািরজী মতবাদী চ র বি রয় ভােব
কাজ করেছ। যােদর দাবী ইসলােমর চচা বা হু
কু
মােত ইলািহ কেয়েমর কথা বলেলও তারা সিৎযকার ভােব ইসলােম অনু
সারী নন। এরা
আধু
িনক খািরজী, চরম প থী দল। এরা ইসলােমর িবে রাহী ও ববর, সাম ততাি ৎরক ও প চাৎ প থার অনু
সারী। এরা সা রা যবােদর পে ষ
তৃ
তীয় িব ব আি থরতা সৃ
ি ট করেত চায়। সা রা যবােদর িনয় ৎরেন তােদর কারাগাের মু
সলমান ও তৃ
তীয় িবে বর দির র মানু
ষেক আটেক
রাখেত চায়।
স পিত, ইসলািমক টট যাপক হাের ইরােকর মসূ
েল বামা হামলা কেরেছ। তারা হাজার হাজার পু
রাতন ও অিত মূ
যবান নিথ পৎর পু
িড়েয়
ফেলেছ। তারা বংস কেরেছ রচীন সৗধ, মাজার ও ভা কয । তারা মানু
েষর হাজার বছেরর ঐিত য িবনাশ কের ফেলেছ। ম য রে য
মানব স যতার অেনক িকিত রেয়েছ। তাও তারা িবনাশ করার উে যাগ িনেয়েছ। একিট রচিলত কথা আেছ য, “ মু
খতার চেয় আর
‘িবপদজনক’ িকছু
আেছ িক ? মূ
খতা একিট অ ৎর”। এটা মু
সলমান ও অ যানেদর জ য গনহৎযার শািমল। এটা ঞােনর িবরু
েব ও
একধরেনর লড়াই। দখু
ন বাংলােদেশ আজ কমন কের লগার, নারী ও সাধারন মানু
েষর উপর আ রমন করা হে ছ। তােদর ভ ডামীটা দখু
ন
তারা এক িদেক গণতে ৎরর কথা বলেছ – অথচ তারা সাধারন মানু
ষেক আ রমন করেছ, হৎযা করেছ, ধমীয় ববরতা চািপেয় িদে ছ,
আমােদর পিবৎরতা, ঞান ও িশ ষার উপর আঘাত হানেছ। তারা িনবাচেনর কথা বলেছ আবার
জনগণেক স ৎরাসী বানােত চাইেছ । এেকই ভােব উরা ইসলােমর পতাকা িনেয় ইসলােমর িবরু
ে ব কাজ করেছ। আসু
ন কারান িক বেল
দিখঃ কারান আমােদরেক িব ঞান মন কতা িশ ষা দয়, কান অ বেৎবর থান এখােন নইঃ
“ তামােদর য স পেক ঞান নই সই স পেক কথা বলেব না, যা শান, চােখ দখ এবং যা বু
ঝেত
পার তাই বলেব । এই জ য তামােদর দািয়ৎব আেছ, এই জ য তামরা িজ ঞািসত হেব” [১৭;৩৬]
বু
ি বমৎতা এবং যৗি তকতা হেলা কারােনর ভাষায় আ লাহর প ষ থেক মানু
েষর রিত উপহার বরূ
প। তাই ইসলােমর ইিতহাস ও নানা
নিজর অ যয়ন করা এবং উপ থাপন করা আমােদর নিতক দািয়ৎব। িক তু
আমরা যখন দিখ বই পু
তক পু
িড়েয় ফলা হয়, তখন র ন
জােগ কমন কের উরা ইসলােমর অনু
সারী হেত পাের ? বু
ি বমৎতা িকভােব রহন করব, যিদ বু
ি বজীিবেদরেক গু
িল কের মের রা তার পােশ
ফেল রাখা হয় ? কান ভােবই কারান ঞােনর িবরু
ে ব যু
বেক অনু
েমাদন কের না ।
“আমরা িকছু
িজন ও মানু
ষেক জাহা নােম িনে ষপ করব। তারা শােন িক তু
বু
ঝেত চায় না; তােদর
চাখ আেছ িক তুদেখ না; তােদর কান আেছ িক তু
শানেত পায় না । তারা সিৎযকার অেথ পশু
েদর
মত; না, তারা এর চেয় ও িন ন তেরর। তারা মাথা হীন লােকর মত”। [ কারান ৭;১৭৯]
“আ লাহর িনকট সব চেয় খারাপ সৃ
ি ট তা সই য যু
ি তহীন ভােব অ ব ও বিধেরর মত জীবন
যাপন কের”। [কু
রান৮;২২]

“আ লাহর অনু
েমাদন ছাড়া ইমান আনা স ভব নয়, যারা যু
ি তহীন তােদর রদয়েক আ লাহ কু
লু
িষত
কের দন”। [কু
রান১০;১০০]
“তােদর ইিতহােস বু
ি বমান লাকেদর জ য িশ ষা রেয়েছ, ইহা কান িম যা রচনা নয়। যারা িব বাস
করেব এেত তােদর জ য িব তািরর ও সাৎযািয়ত পথ িনেদশ রেয়েছ”। [কু
রান১২;১১১]
বহু
মানু
ষ িনেজেদরেক খাদা বানাবার চ টা কের গেছ। কু
রান বলেছ ;
“ তামােদর আেগও বহু
জািতর আগমন হইেয়েছ; সু
তরাং তামারা পৃ
িথবী ঘু
ের দখ িম যাবািদেদর
পিরনাম িক হেয়িছেলা”। [ কু
রান৩;১৩৭]
ইসলািমক টট আর রাজাকার চে রর মে য িক কান রকার পাথ য আেছ ? আজ আই এস যা করেছ তার আেগ রাজাকারেদর কম কা ড
দেখ ও সিৎযকার মু
সলমান দু
ঃখ পেয়েছন। রাজাকার চ র পািক তানী ও সা রা যবাদী সনােদর িনয় ৎরেন থেক সকল বু
ি বজীিব, ঞানী,
ছাৎর, িশ ষক, িলখক, িশ পী এবং ঞানী লাকেদরেক এেকবাের িনমূ
ল করার কাজ কেরেছ। আজেকর আধু
িনক খািরজী চ র সকেলর জ য
িশ ষােক ব ব কের িদেত চায়। উরা চায় না আমােদর নারীরা িশি ষত হেয় উেঠাক। তারা নারীেদরেক পশু
র মত যবহার করেত চায়। তারা
আমােদর ম য থেক সকল ঞানীেদরেক িনমূ
ল কের িদেত চায়। কননা বু
ি বহীন মূ
খ মানু
ষেক িনয় ৎরন করা অিত সহজ কাজ। গত কাল
যারা িছেলা রাজাকার আজ তারা ই হেলা গণতে ৎরর নামধারী চ র । আজ এরাই হেলা জাতীয়তাবািদ ছাতার িনেচ আ রয় রহন কারী দু
ট
চ র।
গন হৎযার মা যেম উরা আমােদর সং কৃ
িত ও ঐিত যেক িবনশ কের িদেত চায়। খািরজী চ র কবল আমােদর ভিব যতেকই বংস করেত
চায় না, উরা আমােদর িশশু
েদর ভিব যতেক ও বরবাদ কের ফলেত চায়। তারা কাপু
রু
ষ তারা সততার সােথ, তােদর ধারনা িনেয় খালাখু
লী
আেলাচনা করেত ভয় পায়। আধু
িনক খািরজী চ র ভােলাকেরই জােন য, তােদর মতবাদ আজেকর দু
িনয়ায় সাধারন মানু
ষ রহন করেব না ।
এখন মানু
ষ আর এত বাকা নয়। তাই তারা মানু
ষেক অপমান কের, তােদরেক ভয় দখায় বা িনিরহ মানু
ষেক হৎযা কের, পু
িড়েয় মাের।
ইসলািমক টট এবং তােদর জাট তারা উভয়ই মানু
ষেক িজব ত পু
িড়েয় মারেছ। তারা লাহার খাচায় বা যাৎরীবাহী বােস মানু
ষ মের
চেলেছ। তারা সকলেকই মৃ
ৎযু
র ভয় দখায়। তারা অৎয ত উ র । এরা আ লাহর কিঠন শাি তর কথা ভূ
েল গেছ। জাহা নােমর আগু
েনর কথা
ভূ
েল গেছ। তারা ভূ
েল গেছ সকল নিতকতার কথা, জনগণেক সবা
করার কথা । কু
রান বলেছ, আ লাহ রান িদেয়েছন। খাদা রদৎব রান কেড় নবার অিধকার িক তােদর আেছ ? তারা কারা য, িনিরহ
রিমক, কৃ
ষক, দির র খেট খাওয়া মানু
ষ, নারী, িশশু
ও বু
ি বজীবীেদরেক হৎযা কের?
কু
রান ঘাষনা কেরেছ আ লাহ মানু
ষেক যু
ি ত ও বু
ি ব িশ ষার ষমতা িদেয়েছন;
“অিত বড় মেহরবান আ লাহ। িতিন কু
রান িশ ষা িদেয়েছন। িতিন মানু
ষ সৃ
জন কেরেছন। িতিন কথা
বলা িশিখেয়েছ। [কু
রান ৫৫;১৪]
কু
রান আমােদরেক ঞান বৃ
ি বর িনেদশ দয়;

“আ লাহ সব র ট, িতিন আসল বাদশাহ, আপনার কােছ আমার বানী পূ
ন মাৎরায় না পৗছা পয ত
তাড়া হু
ড়া করেবন না । আর দায়া করু
ন, হ রব আপিন আমার ঞান বািড়েয় িদন”।[কু
রান২০;১১৪]
ব ঞািনক অেনক িনদশন পাওয়া যায় বগীয় বানীর মম কথায়;
“যােদর িবেবকবু
ি ব আেছ তােদর জ য অগিনত িনদশন রেয়েছ আসমান ও জিমেনর সৃ
ি টর মে য,
রাত ও িদেনর পালা রেম আসার মে য, ঐ নৗকা সমূ
েহর মে য, যা মানু
েষর জ য উপকারী িজিনষ
িনেয় নিদ সমূ
ে র চলাচল কের, বৃ
ি টর ঐই পািনর মে য, যা আ লাহ উপর থেক নািজল কেরন, তার
পর এর বারা মরা জিমনেক িজিবত কেরন, এবং এই যব থা বারা পৃ
িথবীেত সকল রকার জীব জ তু
র
িব তার সাধন কেরন, বাতােসর রবােহর মে য ঐই মঘমালার মে য যােক আসমান ও জিমেনর মে য
তােক অনু
গত কের রাখা হেয়েছ”। [কু
রান২;১৬৪]
এখন আবার উরা আমােদর জনগেণর মােঝ জগড়া যাসােদর সৃ
ি ট কেরেছ। সা রা যবাদ তার নাংরা খলা আবার শু
রু
কেরেছ। একিদেক
সা রা যবাদ উদারতাবােদর নােম আ রমন করেছ । আবার অ যিদেক উরা চরম িম যা ও উ রতা িদেয় সাধারন মানু
ষেক হয়রািনেত
ফেলেছ। যখন সা রা যবাদ জিয় হয়, তখন আমরা হের যাই। যভােব কাপু
রু
ষরা আলীেক ৎযাগ কেরিছেলা এবং িবে রাহ কেরিছেলা
কারােনর সােথ। তারা জনগণেক ৎযাগ কেরিছেলা এখেনা তারা জনগণেক ৎযাগ কেরেছ। কারআন িশ ষা দয় জনগেণর সােথ থাক। আমরা
জনতার সােথ আিছ। আমরা এক জেনর কাছ থেক অ য জন স মান ই জেতর সােথ িশ ষা রহন কির। যারা সিৎযকার ধািমক তারা িশ ষার
িবরু
ে ব দাড়ােত পােরন না । তারা িব ঞােনর জ য লড়াই কের। তারা কান ভােব ববরতােক র রয় িদেত পােরন না । তারা িজবেনর মূ
য
দয়। তারা মানু
ষেক উি জিবত কেরন মানু
ষেক সবা কেরন। আমরা যখন বাবার িদেক নামাজ পের দায়া কির তখন আ লাহ আমােদর
কথা শু
েনন। আমরা যখন দায়া কির আমরা আ লাহর কাছা কাছা থািক । আমরা িব বময় ছিড়েয় আিছ। িক তুক র আমােদর ম কা ।
আ লহা বেলেছন, তামরা এেক অ যেক সা মান কর, একতাব ব হেয় জীবন যাপন কর। কু
রান বেল িনেজেদরেক িশি ষত কর, িনেজেদর
মগজ ও দমাগেক কােজ লাগাও । আ লাহ য রইন িদেয়েছন তার িবকাশ ঘটাও। সে রিটেসর মত। আমােদরেক আ লাহর দু
িনয়া স পেক
ভােলা ভােব জানেত হেব। িনেজেদরেক জানেত হেব। সৃ
ি টর নানা রহ য িনেয় ভাবেত হেব । এই সকলেক আ লাহর এবাদত িহসােব
িবেবচনা করা যায়। এর ভতর িদেয়ই সৃ
ি ট ও র টার মােঝ একিট মলব বন খাঁ
েজ পাওয়া যায়। কু
রােন বিনত সেৎযর স বান এই পেথই
আসেত পাের। এটাই আেলািকত সা যবােদর পথ।
ম যযু
গীয় ববরতা আসেল িক চায় । আর আমরাই বা িক চাই । আপিন িক এমন একিট সমাজ রৎযাশা কেরন যখােন আপনার স তান দােসর
জীবনযাপন করেব, আর সখােন মানু
ষ মানু
েষর রভু
সেজ বসেব ? না আপিন সিৎযকার একিট বাধীন সমােজর রৎযাশা কেরন ? িনেজেক
িজ ঞাসা করু
ন; কারা আ লাহর ই ছা অনু
সাের কাজ করেছ? যায় নীিত, দয়া মায়া ও যায় িবচার ক চায় ? সা রা যবাদেক বংস করা
এখনই সময়। পু
িজবােদর িবনাশ, ডলােরর রাধা য খব করার এখনই উপযু
ঁ
ত সময় । আদম স তানেদরেক মু
ত করার জ য এখনই জেগ
উঠার সময়। সকল রকার পাগলামী থেক বিড়েয় এেস
আলিকত সা যবােদর পেথ যাৎরা করু
ন। একিট িব ব। একিট মানব সমাজ। আমরাই বাচােত পাির আমােদর এই সু
দর দু
িনয়ােক। এই পৃ
িথবী
আ লাহর দান । তােক বংস করেত দয়া যায় না । এর খা য, পািন ও বাতাস আমােদর সকেলর জ য আ লাহ িদেয়েছন। আমরা আমােদর
আেগর ভূ
ল গু
েলা সংেশাধন কের আমােদর িব লেবর পেথ এেগােত চাই। আমরা চরম প থার অনু
সারী নই। আমরা মতা ব বা আধু
িনক
খািরজী নই। খািরিজরা ইসলােমর িবকৃ
ত কারী – আমরা এর িবরু
ে ব। তারা সা রা যবােদর দু
ষর। শাি ত ও সাে যর জ য সা রা যবােদর
অবসান হাক। আমরা এমন একিট সমাজ চাই যখােন আমরাই আমােদর শাসন করেত পারব। অ য কঊ আমােদরেক দােস পিরণত করেত

পারেব না । সমভােব সকেলরই কথা বলার, কাজ করার সু
েযাগ থাকেব অবািরত। মানু
ষ হেব মানু
েষর ব বু
। ৎরু
নয়। এেক অ যেক ি বধাহীন
ভােব হািস মূ
েখ বলেব “আসসালামু
আলাইকু
ম” ‘আপনার উপর শাি ত বিষত হাক’ !

িচেনর সং কৃ
িতক িব লব রসংেগ িকছু
কথা ….
সা যবাদ হেলা আমােদর মহান িব লেবর চু
ড়া ত গ ত য। মাওেসতু
ং এর একিট কথা আেছ তু
িম সকল শৃ
ংখল এক সােথ ভাংেত পারেব না।
ভাংগ একিট একিট কের। তু
িম যিদ একিট আথবা শত শৃ
খল বারা বাঁ
ধা থাক কান দয়ােলর সােথ তেব তা ত একই কথা, তেব ভবনা ।
আমরা শত শৃ
ংখল ভংেগ তামায় আমারা মু
ত করবই । সকল িনিপড়ন শষ হেব। সকল শাষণ শষ হেব। ধিন গরীব থাকেব না। বন
বষ য থাকেব না। জািতগত ও িলংগত বষ য থাকেব না। তরু
নেদর অপ যবহার দূ
র হেব। সা যবাদ হেলা সামি রক মু
ি ত। এক দল আর
এক দেলর উপর রভু
ৎব করেব না। মহান মা স ও লিনন বেলেছন, রা র হল এমন একিট িনিপড়ক য ৎর যার মা যেম এক দল আর এক
দেলর উপর িনিপড়ন চালায়। যেহতু
সা যবােদ এক দল আর এক দেলর উপর িনিপড়েনর র ন নই, সেহতু
রাে রর ও দরকার নই।
সা যবাদ মােনই হল সমতা। একিট সমাজ গেড় উেঠ মানু
েষর রেয়াজেন। সা যবােদর আওতায় মানু
েষর লাভ, লালসা, আৎমেকি রকতার
কান সু
েযাগই থাকেব না। সা যবােদর আওতায় মানু
ষ িনেজেক একা িবেবচনা করেব না বরং িনেজেক সমােজর সমি টর একজন িহসােব
ভাবেব। সকল ভােলা, সকেলর জ য। সা যবােদর আওতায় যাি তগত স পিৎত থাকেব না। সা যবাদ হল িবক প সমাজ যব থা। এর নীিত
হল, মানু
েষর সবা কর। পু
েরা সমাজটাই আবিতত হেব এই মে ৎরর মা যেম। মানু
ষ এক হেব, নক হেব , কবল মাৎর সা যবােদর
আওতায়। মানু
ষ আিম, আিম আর করেব না। বলেব আমরা। সা যবােদর মা যেমই ঠকসই উ নয়ন স ভব। মানু
ষ ধিরিৎরর সবনাশ করেব
না। কন না এটাই আমােদর সকেলর একমাৎর আবাস ভু
িম। আগািম রজে মর রিত আেছ আমােদর অ গীকার। সা যবােদর আওতায়
িবপিরত মু
খী ব ব িবরাজ করেব না। সা যবােদর অথই হল শাি ত আর শাি ত । সা যবােদর আওতায় িব লব িনেজই িনেজেক সংহত কের
থােক। সামি রকভােব সা যবােদর উপি থিত কাথাও নই, কান কান আিদবািসেদর মাঝ িকছু
চচা দখা গেলও তা সিঠক অেথ সা যবাদ
নয়। মাকস এে গলস এেক আিদম সা যবাদ বেলেছন।

এপয ত িব লেবর িতনিট ঢউ বেয় গেছ। তা মানব স যতা অেনক এিগেয়েছ। মানু
ষেক সমাজতে ৎরর পথ ধের সা যবােদর িদেক
এিগেয়েছ। যািরস কিমউনেক বলা হয় রথাম ঢউ। িক ত তা বিশ সময় ঠেকিন। এটা িছল একা তই শহর কি রক িব লব। তাই অ পেতই
রিত িব লব তােক পরািজত কের ফেল। এর পেরর িব লবিট িছল ১৯১৭ সােল রািশয়ায় বলেশিভকেদর মহান িব লব। ইহা লিনেনর
নতৃ
েৎব সংঘিঠত হয়। তেব, ১৯৫০ সােল রিতিব লবীরা আবার পু
িজবােদর পেথ ফের যায়। আমারা সৗিভেয়ত িব লব থেক অেনক িকছু
ঁ
িশেখিছ। আমরা বহু
িকছু
িশখিছ মহান লিনন ও তািলেনর কাছ থেক। আমরা এসব তু
েল ধরব। তা হেব মু
ত মন িনেয়, কান রকার অ ধ
অনু
সরেন নয়। তৃ
তীয় িব লবিট ঘেট িছল ি বতীয় িব ব যু
ে বর পর। আর তা িছল সা রজবােদর িবরু
ে ব লড়াইেয়র অংশ িহসােব। মহান
মাওেসতু
ং এর নতৃ
েত িচেনর এইিব লব িছল খু
বই গু
রু
ৎব পু
ন। পৃ
িথবীর রায় চার ভােগর এক ভাগ মানু
ষ চ টা কেরিছেলা নতু
ন দু
িনয়া
গড়েত। আমােদর সকল চ টা িছেলা সমাজতে ৎরর ভতর িদেয় সা যবােদর পােন এিগেয় যাওয়ার। এবং চীেনর সাং কৃ
িতক িব লেবর
রধান কাজিট িছল মানব সমাজেক আেরা এক ধাপ এিগেয় নবার। সাং কৃ
িতক িব লেবর তািরখ ও সময় কাল িনেয় কউ কউ িবতক কেরন
িক তু
আমােদর ব ত য হাল তা শু
রু
হেয়িছল ১৯৬৬ সাল থেক এবং শষ হেয় িছল১৯৭০ সােল । ইহার পিরসমাি ত টানা হেয়িছল ১৯৬৭
সাল থেক ১৯৭০ সােলর মেধই। িচেনর সাং কৃ
িতক িব লবিট িছল মাওবািদ িব লেব িব লিব িব ঞােনর গু
রু
ৎৎব পু
ন অবধান। মহান িলন
িবয়াও বেলেছন, সাং কৃ
িতক িব ধান।িব লিব তেৎৎব িছল মাও এর িবরাট অবদান।
“কমরড মাওেসতু
ং কবলমাৎর মা সবাদেকই আেলািকত কেরিন বরং রেলতািরেয়ত রিনেক রাজৈনিতক ভােব মতায়ন কেরেছন। িতিন
মা সবাদেক সৃ
জন শীলতার িদেক িনেয় গেছন। মা সবাদেক রেয়াগ কের আমােদর চলমান সকল সম যার সমাধান কেরেছন।
রেলতািরেয়েতর একনায়কৎব কােয়ম, পু
িজবােদর ফরত আসার িবরু
ঁ
ে ব লড়াই জাির রাখা িছল তাঁ
র বড় অবধান”। এখােন িকছু
গু
রু
ৎবপন
িবষয় তু
েল ধরা হল িবষয় িট ভােলা ভােব অনু
ধাবন করার জ য।
১. সাং কৃ
িতক িব লেবর পু
েরাসময়টাই িছেলা সমাজতে ৎরর মা যেম সা যবােদর পােন বা সিৎযকার বািধনতার িদেক এিগেয় যাওয়ার
চ টা। মাওবািদগন বু
ঝেত পেরিছেলন য আমারা যিদ সা যবােদর িদেক অ রসর না হই তেব িব লব যথ হেয় যােব। মহান মাওেসতু
ং
বেলিছেলন, “ একিট ব ব জলাশেয় কান িব লবী িবকাশ স ভব নয়”। সামাজতে ৎরর সারমম বু
ঝা যােব সা যবােদ উি নত হওয়ার মা যেম।
মাওবােদর মেত, “ রেলতািরেয়েতর একনায়কেৎবর মা যেম িনর তর িব লব”।
২. মাওবািদগন বু
ঝেত পেরিছেলন রিতিব লবী শি ত পািটর ভতর ও বাইের নতু
ন এক রিনর বু
েযায়া জ ম হে ছ। রাে টর িবিভ ন িবভােগ
সই রিতিব লবীরা জায়গা কের নয়ার চ টা করেছ। ষমতায় ও সু
েযাগ সু
িবধার

ষেৎর তারা অসমতার সৃ
ি ট করেছ। উরা

রিতি রয়াশীল ধারনার সৃ
ি ট করেছ। আমলাত ৎরেক দু
িরভু
ত কের সাধারন মানু
েষর ক যােন য রশাসন গেড় তু
লার কথা তা না হেয় সই
িবেশষ রিনর বােথ তা গেড় উঠেছ। তারা তােদর বােথ সমাজেক গেড় তু
লেত চ টা করেছ। তারা তােদর বােথ যা যা করেছ সবই করেছ
সা যবােদর নােম। রিনর িবলু
ি তর ও পিরসমাি তর পিরবেত নতু
ন রিনর িবকাশ ঘটােত শু
রু
কের। তারা রানা তকর চ টা চালায়
পু
িজবাদেক িফিরেয় আনার জ য।
ঁ
৩. একিট দল নতু
ন বু
েযায়ােদর সমথক তারা মেন কেরন উৎপাদন শি তর িবকােশর ভতর িদেয় অ রসর হওয়া স ভব। এই ধারািট নতু
ন
বু
েযায়ােদর সহেযাগী। এই ধারািট সমাজ িব লেবর রি রয়ায় উৎপাদন শি ত ও রযু
ি তর িবকােশর উপর অিতির ত গু
রু
ৎব রদান কের
থােক। এই ধারািট সা যবাদেক পু
িজবােদর রযু
ঁ
ি তগত িবকােশর উ ছত থের দখেত চায়। সমাজত ৎর হেলা সা যবােদর রাথিমক তর।
ইহা সা যবাদ ও সমাজতে ৎরর অ তবতী কািলন সময় কাল। এই কােল সমাজত ৎর কবল মাৎর রযু
ি তগত উ নয়নই ঘটােব না বরং
সমাজেক সা যবােদ উপিনত হেত সহায়ক হেব। এই তৎব ষমতার ব বেক অ বীকার কের, সামািজক িব লবেক অ বীকার কের, ইহা
সামািজক পিরবতন এবং সামািজক উপির কাঠােমােক অ বীকার কের। ইহা মানু
েষর ষমতা ক অ বীকার কের। উৎপাদন শি ত তৎব

রথম িব ববােদর সােথ স পকয ত। ইহা সমাজত ৎরেক িভ ন মাৎরায় এমন িক িবকৃ
ত মাৎরাই উপ থাপন কের। এই তেৎবর সমথকগন
বু
ঝেতই পােরন না য, রথম িবে বর স পদ ভা ডার গেড় উেঠেছ তৃ
তীয় িবে বর শাষণ রি রয়ার উপর। যিদও সংেশাধনবািদরা
সমাজত ৎরেক রহন কেরন রথম িব ববােদর সােথ রিতেযাগীতা করার জ য, তােদর সম িজবন মােন উি নত হবার জ য। িক তু
যখন
সমাজত ৎর ভাগবািদ সমােজর মত িবলািসতার িজবন িদেত পােরনা তখন তাঁ
রাই আবার সমাজত ৎরেক দাশারূ
প কেরন। তখনই
সংেশাধনবািদরা বলেত থােকন য, সমাজত ৎর কাজ করেছ না, সা যবাদ ও অস ভব। আর তখনই সংেশাধনবািদরা উপসংহার টেন বলেছন
পু
িজবাদ ও রযু
ঁ
ি তগত উ নয়ন কের মানব জীবেনর মান উ নয়ন ঘটােনা যেত পাের। িলিডং লাইট কিমউিন ট এই ধরেনর
সংেশাধনবািদতােক রৎযাখান কের অৎয ত দৃ
ড়ভােব। িলিডং লাইট বেল আমােদর উে ব য কবল মাৎর ধিনক সামােজর সােথ
রিতেযাগীতা করা নয়, বরং টকসই ও উ নত একিট িভ ন রকৃ
িতর সমাজ িবিনমান করা। যখেন থাকেবনা কান শাষণ ও অ যায় এবং
অসমতা। আমরা এই সমাজটােক স পু
ন নতু
ন ভােব গড়েবা।
৪. সংেশাধনবািদেদর িবপিরেত সই সময়কার মাওবািদরা সাধারন জনগেণর ষমতায়েনর রিত িবেশষ জার িদেয়িছেলন। মাওবািদরা
জনগেণর সৃ
জনশীলতা িদেয় পু
িজও রযু
ঁ
ি তগত সম যার সমাধান করেত চেয় িছেলন। তখন ও আমজনতা িব লবী িব ঞান বারা পিরচািলত
হি ছল চলমান সংকট িনরসেনর জ য। সই সমেয় মহান মাও রাজৈনিতক িবকােশর রিত িবেশষ জার িদি ছেলন। িতিন বেলিছেলন, যথাযথ
নতৃ
েৎবর মা যেমই আমারা আমােদর লে য পৗঁ
ছােত পারব। এর অথ হল, জনগণেক পিরচালনা করার মা যেম সামািজক ব বেক
অিত রম করা স ভব। ইহার মােনই হল রিন সং রাম। ইহার অথ হল সামািজক পির ষািনির ষা। ইহাই হল গণ পথ। ইহার মােনই হল
সমােজর িনচু
তলা থেক নতৃ
েৎবর িবকাশ ঘটােনা। ইহােক আমারা সাধারন মানু
েষর গণ ত ৎর বলেত পাির। রকৃ
ত সা যবােদর পিরেবশ
তিরর জ য সাং কৃ
িতক িব লব গণ সং রাম ও গণ আে দালনেক বেচ িনেয় িছল। সা যবােদর হাজার রা তা খােল িদেয়িছল।
৫. মাওবািদেদর মেত িব লব হল দু
িট লাইেনর উপর িদেয় চলা একিট রলগািড়র মত।

রিন সং রাম ও উৎপাদন শি তর িবকাশ যমন

রযু
ি তগত উ নয়ন। তেব, রনী সং রাম হল মু
য িবষয়। আেরা মু
য িবষয় হল সামািজক স পেকর পিরবতন, ষমতায়েনর পু
নগঠন ।
মহান মাও বলেতন, ‘ রনী সং রামেক কখন ও ভু
েল যও না।’ মাওবািদরা িব লবী ছাৎর, রিমক, এমন িক সিনকেদর মা যেম তােদর
রিন সং রাম ক রমাগত ভােব চালুরেখিছল। কননা এটাই য ন য বু
েজায়া সামােজ অনু
রেবেশর পথ। সমােজর গভীের রিমকেদর
ব ত য পৗঁ
ছােনার জ য তারা আকশনীয় রব ব রচার, পা টার লাগােনার কাজ কেরিছেলা। মাওবািদেদর িশ ষা রিত টান, ও কল
কারখানায় যাপক রচার চালােনা হয়। মাওবািদরা সাধারেনর মােঝ আহবান জানায় য, “জন গণত ৎর কােয়ম কর।” এবং সকলেক িবতেক
অংশ রহেনর আহবান জানােনা হয়। মহান মাও লাগান তু
েলন, “ রিতি রয়াশীলতার িবরু
ে ব রু
েখ দাঁ
ড়াও।” মাও বেলন, “পািট হড
কায়াটাের বামা মারু
ন”।
৬. ১৯৬৬১৯৬৮ সােল রনী সং রােমর অংশ িহসােব খু
বই িনয়ি ৎরত রি রয়ায় একিট বু
ঝা পড়া চলিছল । জন গণ আমলাত ৎর এবং
রিতি রয়াশীল চ রেক িবতারেনর রি রয়া শু
রু
কের। তারা ষমতা দখল ও িন ন পযায় থেক সামািজক বািধনতার িবষয় িট িন চত
কের। িব লবী ছাৎর, রমজীবী, এবং সিনেকরা জেগ উেঠ। মিহলারা িপতৃ
তাি ৎরক যাব থার িবরু
ে ব রু
েখ দাঁ
ড়ায়। তরু
ণরা রথমবােরর
মত রাজৈনিতক শি ত অজন কের। সাধারন জনগণই দশ গড়ার মু
ল নতৃ
েৎব আিসন হন। িলন বাওেয়র গণ মু
ি ত বািহনী দেশ উ নয়েনর
পেথ এক নব ধারার শু
ভ সূ
চনা কের। সমােজ নতু
ন শি তর আগমন ঘেঠ।
৭. “মাওবািদেদর িচ তা চতনা” ক মাও আেনক উ নত ও িব তৃ
ত কেরন । সাধারন মানু
ষ মাওেসতু
ং এর বানী আনু
সরন কের ন য
পু
িজবাদীেদরেক ও আমলােদরেক িবতারন কের । তা অ প সমেয়র জ য হেল ও সাধারন জনগণ মাওেয়র লাল বই বারা স ৎর হেয়
ঁ
উেঠিছেলন, তারা আমলাত ৎরেক যােল জ করেত পের িছেলন। এই মহান সং রােম মাওেসতু
ং এর কতৃ
ৎব ও যাি তগত অব থা িব লবী

িব ঞান ও মাওবােদর সােথ িমেশ িগেয় িছল। আর এটা স ভবত িচেনর পিরেবশ ও পািরপা বকতার কারেন এিড়েয় যাওয়া ও স ভব
িছলনা। তেব আমােদরেক বা তবতার িনিরেক িবষয়িট বু
েঝ িনেত হেব।
৮. মাওবািদেদর রধান কাজ িছল সৗিভেয়ত উ নয়ন ভাবনা ও রিতিব লেবর ধারনােক ভে গ দয়া। সৗিভেয়ত উ নয়ন ভাবনা িছল
রধানত িশ প িব লব সাধন করা। িব লিবরা দু
িনয়ােক তখন দেখিছল যাি ৎরক ভােব। অেনেকই মেন করেতন িশ প িব লব ঘটােত
পারেলই সামােজ শাি ত আর শাি ত নেম আসেব। অেনেকই এও ভেব বেসিছেলন য, কি দয় ভােব পিরক পনার মা যেমই সকল উ নয়ন
সািধত হেব, যার ল য হেব স পেদর উ নয়ন ও বৃ
ি ব। িক তু
যখন এই আশা পু
রন হেলানা, তখন তারা এই যাব থা স পেকই র ন
তু
লেলন, তারা তার পছেন কু
টচ র ও দালািলর র ন তু
লেলন । অ যভােব বলেল, যখন সম যা তির হেলা, তারা তখন সম যািট
সিটকভােব িবে লষেণ যথ হেলন। বারং তারা উদু
র িপি ড বু
দু
র গাের চািপেয় বলেত থাকেলন য, সেচতন ভােব এই যব থােক অকাযকর
কের দয়া হে ছ। তাই তারা সমাধােনর জ য িত ত পেথ এেগােলন। িলিডং লাইট এধরেণর পদে ষপেক িনিতগত িবভাি ত বেলই মেন কের।
মাওবািদেদর উে বাগ িছেলা এই ধরেনর দৃ
ি ট ভংগীর পিরবতন সাধন করা। তারা এই দৃ
ি ট ভংগীেক পু
েরামাৎরায় বদলােত পােরন নাই।
তারা দখেত পেলন সমাজত ৎর িনেজই সম যা সৃ
ি ট করেছ। সমাজত ৎর িনেজই বু
েজায়া তির করেছ। মাওবািদরা ব ঞািনক িবে লষেণ
দখেত পেলন য, সম যা মু
লত কাঠােমাগত।
৯. মাওবািদরা সমাজতে ৎরর কাঠােমার ভতের লড়াইেয়র জ য দু
িট িবষয় িনবাচন করেলন। তার একিট হেলা িনর ৎরভােব অসম মজু
ির
আর অ যিট হাল ষমতার বষে যর িবেরাে ব সং রাম করা। যিদ রমাগত ভােব বষ য না কেম, তেব তা বেড় যােব, এবং পিরণিতেত
ন য বু
েজায়ার সৃ
ি ট হেব। এবং তাঁ
রাই রিতি রয়াশীল িহসােব রিতিব লব ঘটােব। তাই, সাং কৃ
িতক ভােব মজু
ির বষে যর িবরু
ে ব,
সু
সমতার জ য উপির কাঠােমােত িনর ৎররভােব লড়াই চালােত হেব। সমােজ রিতি রয়াশীল সং কৃ
িত থান কের িনেত পাের, যিদ
রিতি রয়াশীল সং কৃ
িতেক অপসারন করা না হয়। ইহা রেম স রসািরত ও সং রিমত হেব এবং িব লবেক অ ধকাের িনেয় যােব। ইহা
সি মিলত সমােজর একিট ভড় ধরেনর যা সার। িব লব সবদা ইহার িচিকৎসা চািলেয় যােব।
১০. সং কৃ
িতেক সমােজর রাড যাপ বলা হয়। হাজার বছর ধের মানু
ষ ভেব এেসেছ য, কহ কহ হেব ভােলা, আর কহ কহ হেব
খারাপ। ধনীরা গিরবেদর চাইেত ভােলা, পরু
ষগণ নারীেদর চাইেত উৎতম। সাদারা কােলােদর চাইেত উৎতম। রবীণরা তরু
ে দর চেয়
ভােলা। এই ধারনা গু
েলার পিরবতন করা রাতারািত মােটই স ভব নয়। গতানু
গিতক ভােব বলা হয় সকল মানু
ষই দু
নীিত পরায়ণ।
আমােদরেক রথেমই সং কৃ
িতক িনরেপ ষতা চালু
করেত হেব। আমেদর পে ষ যখনই স ভব তখনই পু
রাতেনর জায়গায় নতু
নেক
রিত থাপন করব, আবার অেনক ষেৎর পু
রাতন প বিত ও নতু
ন সমাজ িবিনমােন কােজ লাগাব। অিধক ত আমরা নতু
ন যব থােক ও গেড়
তু
লব। যা হল িব লবী সং কৃ
িত । যখােন রেলতািরেয়তগণ অথনীিতেক ও সামািজক িরিতিনিতেক িনয় ৎরন করেবন। ইহাই হল নতু
ন ভােব
িলখা ‘জনতােক সবা করু
ন’। ইহাই হল সামািজক পু
নগঠন। যা িব লবেক থািয়ৎব িদেব এবং রা র নামক উৎপীড়ক য তরিটর মৃ
ৎযু
ঘটােব।
১১. এই সামি রক িবক প রি রয়ার অংশ িহসােব সমতার নীিতর িবকাশ ঘেটেছ। একিট সা যবািদ নিতকতার উে মষ ঘেটেছ যার সামম
হেলা “ জনগণেক সবা করু
ন”। ব তু
গত রাি ত কিমেয় আনা হেব এবং এক সময় তার আর রেয়াজনই থাকেবনা। অব তু
গত িবষয় যমন
– সু
নাম সু
যিতর িবষয় গু
েলা অ রািধকার পােব। “আৎমশু
ি বর জ য িনেজর িবরু
ে ব িনেজর লড়াই” এই লাগানিট জন রীয় হেয় উঠেব।
মানব িজবন িনেবিদত হেব সমােজর রিত, আৎমেকি রকতার রত নয়। িজবন িনেবিদত হেব গণতাি ৎরক মু
যেবােধর রিত। পদ মযাদা,
পদবীর িভিৎতেত সু
েযাগ সু
িবধা রাি তর িবষয়িট থাকেব না। উদাহর িহসােব আমরা মহান িলন বাওেয়র সনাবািহনীর পদ ও পদবী িবিহন
সফল সিনকেদর কথা বলেত পাির। মাওবািদরা সা য ও সমতার সমাজ তিরর জ য কমরত আেছন।

১২. আমােদর সম র সমাজটাই হেব একিট মহা িব যালয় যা িব লবী িব ঞানেক এিগেয় নবার জ য সিবেশষ ভু
িমকা রাখেব। সামািজক
রি রিটই এমন হেব যখােন মানু
ষ িনেজই দ ষ ও পিরপ ষ হেয় উঠেবন যােত তারা পদপদিব চাড়াই সমাজ পিরচালনায় স ষম হেবন।
সমাজিট একিট বৃ
হৎ সামািজক পরী ষাগার িহসােব পিরগিণত হেব। মাওবািদরা সমাজ থেক শািররীক ও মানু
িসক রম িবভাজন িবদু
িরত
করেবন। রাম ও শহেরর পাথ য দু
র করা হেব। তৎব ও কেমর কান পাথ য থাকেবনা। যারা পিরচালনা গত কাজ করেবন তােদরেকও
জিমেত এবং কারখানায় কাজ করেত হেব। এেত তারা বা তব স মত ঞান অিব ঞতা অজন করেবন।
১৩. সাং কৃ
িতক িব লব আমােদর সামেন অেনক দু
বলতা তু
েল ধেরেছ। যমন ধারনা করা হত উচু
পযােয়র লােকরা বাধ হয় সকল সময়ই
অ রগামী বািহনী। িক তুরমািনত হেলা তারা ও নানা দু
েষ দু
ট হেয় থােকন।অ রনী বািহনী িব লেবর সময় সমাজ পিরবতেন ও কাঠােমাগত
পিরবতেন ভু
িমকা রাখেত পােরন। তারা একিট আদশগত রু
পেক একিট গণ সংঠেন রূ
পা তর করেত ও একিট সনাবািহনী গেড় তু
লেত
পােরন। অ য ভােব বলেল, তারা একিট রু
পিদ দল ও আ রবািহিনর পাথ য িনরূ
পণ করেত পােরন। অ রবািহিনই হেলা সিৎযকার কিমউিন ট
পািট। তেব এই কিমউিন ট পািট য সব সময় সিঠক পেথই থাকেব তার কান িন চয়তা নই। তাই, মাওবািদরা িব লবী নতৃ
ৎব স পেক
একিট ডাই যািমক ধারনার অবতারনা করেত চায়। এই ধারনািট উৎতরািধকার সূ
েৎর রা ত সৗিভেয়ত ধারনা থেক িভ নতর।
উ ত ১৩ িট িবষয়ই শষ নয়। এই গু
েলা হেলা িকছুমৗিলক িদক। আপনার মত আ য য কমেরডেদরেক ও এই িবষয় গু
েলা জানেত িদন।
তেব, আমরা পু
রাতন িবষয় গু
েলা আবার িফিরেয় আনেত চাই না। আমােদরেক ও ব ঞািনক হেয় উঠেত হেব। আমােদরেক অতীত থেক
িশ ষা িনেত হেব। মাওবািদেদর িব লব িছেলা অিত গৗরেবর একিট িবষয়। ইহা সম র দু
িনয়ােক নাড়া িদেয়েছ।তেব, এর আেগও িব লেবর
একিট

ডউ উেঠিছল। তা এখন িবিলয়মান। অতীতেক সার সংে ষপ করু
ন। সখান থেক নতু
ন ভােব িলিডং লাইট গেড় তু
লু
ন। আমরা

অতীেতর চেয় আেরা আেনক অেনক ভােলা করব। িলিডং লাইেটর িব লব অতীেতর চাইেত উ নত হেব। আগামী িদন গু
েলা আমােদর ।
ভিব যৎ আমােদরই । এেক এম িশহাব।

মহান

রেলতািরেয়ত

সাং কৃ
িতক

িব লব সূ
চনায় নতু
ন শি ত ও
আদেশর উৎথান ঘিটেয় িছল । পব১
ভু
িমকা:
আজ সারা দু
িনয়ার সা যবািদরা এক জিটল সম যায় আ রা ত
তারা না পারেছন িব লবেক ধের রাখেত, না পারেছ তােক সামেনর
িদেক এিগেয় িনেত। অব য এর কারন িনিহত আেছ – দু
নীিত,
আমলাত ৎর ও িবলু
পবােদর িচ তাধারার মােঝ। যািলেনর শাসন
আমলেক সৗিভেয়ত ইউিনয়েন িশ প িব লব িহসােব দখা হেয়
থােক। যাি ৎরক পিরবতনেক রায়স সমাজতাি ৎরক িব লব িহসােব
দখা হেয় থােক। যাি ৎরকতার সােথ মানু
ষেক একৎর কের তার
মহাৎম রামাি টকতার সােথ িশ প সািহেৎয যাপক রচার কের

থােক। কহ কহ রেকৗশলগত উ নয়নেক একিট সমাজতাি ৎরক উ নত সমাজ িহসােব দেখ থােকন এবং এেকই তারা সা যবািদ সমাজ
িহসােব িবেবচনা কের থােকন। যািলন ও তার িবেরাধী রটি ক উভয়ই এই ষেৎর একই দৃ
ি ট ভ গী রকাশ কেরেছন। লিনন এক সমেয়
বেলিছেলন ‘সমাজত ৎর হেলা সৗিভেয়ত শি ত ও িব যু
েতর সম বয়,’। পরবতীেত িচেন যখন এইরূ
প নীিতর পে ষ মতামত জারদার হয়,
তখন মাওবািদরা এই ব তে যর সমােলাচনা কেরন। এইরূ
প দৃ
ি ট ভি গেক “ উৎপাদন শি ত তৎৎব” িহসােব িবেবচনা করা হয়। আর এই
দৃ
ি ট ভ গীর জ যই যািলেনর শাসন যব থােক একিট পু
িলিশ শাসন িহসােব দখা যায়। যিদ সমাজত ৎরেক একিট য ৎর িহসােব দখা হয়,
তেব অ যব থাপনা জিনত কারেন শাষন চলেত থাকেলও কাি ষত উ নয়ন হে ছ িক না তাই দখা হয় ? একিট যে ৎরর অকাযকািরতােক
িকভােব যা যা করা যায় ? তেব এর সহজ যা যা হেলা যে ৎর কান দাষ নই, সমাজতে ৎরর ও কান ৎরু
িট নই, বরং এর সােথ স পিকত
যারা আেছন তােদর িবে রাহ, অ তঘাতমূ
লক তৎপরতা এবং িবেদশী চরেদর অপকমই দায়ী িহসােব িবেবচনায় আনেত হয়। আর এই সকল
কারেনই একিট রা র পু
িলিশ রাে র রূ
প পির রহ কের। িব লেবর নােম পু
িলশেক স ৎরাসী িহসােব যবহার কান নতু
ন িবষয় নয়। ফরাসী
িব লেবর সমেয় ও রিবসপাইরী রকাে যই িববৃ
িত িদেয় বলেলন য, জার যবরদ তীর কান িবক প নই। যািলন ও তাই করেলন, তা
কবল জনগেণর িবরু
ে ব নয় বরং িনজ দলীয় লাকেদর িবরু
ে ব ও িতিন যাপক স ৎরাসী কমকা ড পিরচালনা কেরেছন। তা সামািজক
রূ
পা তর, সামািজক স চালন করেত িগেয় সকল যাডার ও দািয়ৎবশীল কমকতােদর মাথায় ব দু
ক ধরা হেয়িছল যন সমাজতে ৎরর
যাি ৎরক চাকািট সচল থােক। ভতেরর শৎরু
ও দু
নীিত উে ছদ করেত িগেয় ও তাঁ
েক বা য হেয় এই করেত হেয়েছ। তেক অেনেকই এই
িবষয়িটেক খু
বই সাধারণ ভােব িবে লষণ কের থােকন।

যািলেনর শাসন যব থার জিটল অব থািটর যা যা তারা অিত সরল ভােব

উপ থাপন কের থােকন – সিৎয কথা বলেত ি বধা কেরন। মাওবািদরা সৗিভেয়েতর এই অিভ ঞতােক পু
নরাবৃ
ৎতিত করেত চায় না। তারা
সামেনর সময়িটেক আেরা ভােলাকরেত চান, সা যবাদেক নতু
ন ভােব রেয়াগ করেত আ রহী। মাওবািদরা “ রেলতািরেয়ত রনীর
একনায়কেৎবর মা যেম” সা যবাদেক িভ ন আি গেক এিগেয় িনেত চান। সমাজত ৎর কান ি থর ও চু
ড়া ত িবষয় নয়, যািলন রসাশন এর
কান ভােলা উদাহরন নয়। সমাজত ৎর হেলা একিট পিরবতনশীল যব থা, ইহা সমােজর অসংগিত সমূ
হেক পিরেশা ব কের একিট সু
ষম
অব থার িদেক িনেয় যায়। ঘটনা চে র সমাজতাি ৎরক কাঠােমােত আদিশক ও সমাজতািৎৎবক সম যা দখা িদেয়েছ। এর ষমতার কে র
নতু
ন ধরেনর বু
েজায়ার সৃ
ি ট হেয়েছ, তা এমন িক “ খাদ কিমউিন ট পািটর ভতের”। এখন তা রিত িব লেব রূ
প িনে ছ। মাওবািদরা সতক
বানী উ চারন কের বেলেছন, “ চীেনর কিমউিন ট পািটর পতাকার রং বদেল যাে ছ”। এর আেরা একিট অথ হেলা চীন সৗিভেয়ত
ইউিনয়েনর মতই িনেজেক পাে ট ফলেছ। মাওবািদরা পিরবতন চাইেলও তার মােঝ সা যবািদ আদেশর রিতফলন দখেত চাইেছন। িব লবী
কমকা ডেক এিগেয় নবার জ য মাওবািদরা রণী সং রাম চালু
রাখেত ছেয়িছেলন, তারা পু
িলিশ যব থার উ ভাবন চান নাইতারা
রিতিব লবেক রিতেরাধ করেত রয়াস পেয়েছন। ১৯৬৫ সাল থেক ১৯৬৯ সাল পয ত নানা ভােব মানু
েষর কােছ এেসেছ। সই সমেয়
মাওবািদেদর িচ তা চতনার ও িবকাশ ঘেট। রাজৈনিতক আদশ সাং কৃ
িতক িব লেবর আদেল জনতার সামেন উপি থত হেয়িছেলা। জনতার
শি ত সমাবশ ঘিটেয় পু
রাতন শি তর িবেলাপ সাধন কের নতু
ন রাজৈনিতক শি তর উৎথান ঘটােত হেব। মাওবােদর রকৃ
ত িবকাশ ঘটােত
নানা কৗশল ও রচার চালােত হেব। এটা ই িছেলা সমেয় দাবী।
একিট িব লেবর ল য কবল ষমতা দখল করা বা রা রীয় রিত টান সমু
েহর কতৃ
ৎব িনয় ৎরন করাই যেত ট নয় – িব লব কান সাধারণ
কুদতা বা সামিরক অভু
ৎথান নয়। রাে রর বা সমােজর অ যা য অ গ সমূ
হ বা রিত টান সমূ
হ পু
িজবােদর আদেশ লািলত থেক যেত
ঁ
পাের। তােদরেক ও পিরবতন করেত হেব। ঐ সকল রিত টান সমূ
হেক কবল িনয় ৎরন করা ই নয় বরং ষৎর িবেশেষ তা ভে গ গু
িড়েয়
িদেত হেব। অ য িদেক বু
েজায়ােদরেক পরািজত করাই শষ নয় আমােদরেক তােদর শূ
য থান দখল করেত হেব। পু
রাতনেক তািড়েয় নতু
ন
যব থােক রিতি টত করেত হেব। বু
েজায়া যান ধারনার পিরবেত রেলটািরেয়ন আদেশর উপ থাপন করেত হেব। িব লবী িব ঞােনর চচা
চালু
করেত হেব। রণী সং রাম হেলা সমােজর দু
িট রণীর দু
ই ধরেনর আদেশর সংঘাত। সমাজতে ৎরর লড়াইেয়র মূ
ল ব ত যই হেলা
সামািজক পিরবতেন জ য কাজ করা । যখােন বু
েজায়ারা রা যা য িব তার কের আেছ তােদরেক উে ছদ কের রেলতািরয়ত রনীর রাধা য
রিত টা করা । রিতি রয়াশীল চ রেক িনমূ
ল করা। পু
রাতন শি তেক িবদূ
িরত কের নতু
ন শি তর বকাশ সাধন করা ।

১৯৫৭ সাল থেক ১৯৬১ সাল এই সময় টায় মাওবািদেদর ষমতা রমশ কমেত থােক। দেল এবং রশাসেন িনেজেদর কতৃ
ৎব কমেত
থােক। তারা ষমতার ভর কে রর বলয় িচটেক পড়েত থােকন – সখােন চীেনর আেরক চয়া যান লু
ই সু
িক িযিন রা র ও দেলর রধান
যাি ত তার রভাব বাড়েত থােক। িতিনই হেলন চীেনর “ পু
িজবােদর পু
ঁ
নঃ িনমাতা” ১৯৬৭ সােল িতিন ই সাং কৃ
িতক িব লবেক ব তাব দী
কেরন। তেব যখন সাং কৃ
িতক িব লব চলিছল তখন থেকই সিৎযকার মাওবািদ ও সং কার বািদ এবং পু
িজবাদী অংেশর মােঝ উেৎতজনা
ঁ
দখা দয়। তা িছেলা দেলর ভতের ও বাইের। যারা এেদর মে য িছেলন ডান প থার অনু
সারী তারা জাতীয় ঐিত য প থী ও কনফু
িসয়ােসর
বারা রভািবত িছেলন। আর যারা িছেলন িব লবী তারা সকল িকছু
র পিরবতন চাইেতন। তারা িব ঞান িবিৎতক সমােজর পিরক পনা
কেরিছেলন। কিতপয় ঐিতহািসক ১৯৬৬ থেক ১৯৭৬ সােলর সাং কৃ
িতক িব লেবর সময় কােলর উে লখ কেরেছন। তারা দিখেয়েছন
মাওেয়র শষ জীবেন নানা রাজৈনিতক মরু
করেনর ষেৎর িকছু
দু
বলতা রকাশ পেয়েছ। মাও িকছু
িবষেয় ছাড় ও িদেয়েছন। ১৯৬৯
সােলর িদেক সাং কৃ
িতক িব লেবর ঘাষনা করা হেলও তার চেল ১৯৭০ সাল পয ত। আর সই ঘাষনা িট এেসিছেলা নবম কংে রস থেক।
সই কংে রেস মাওেয়র নীিতর িবজয় বাতা ও রকাষ করা করা হয়। তা মূ
লত িছেলা বামপ থার িবজয়। ডান প থীেদর অব থা তখন
এেকবােরই ভােলা িছেলা না । িক তু
যখন বামপ থীেদর অব থা খারাপ হেত শু
রু
করেলা তখন সামািজক ভােব জনগেণর ষমতার থেল
সিনক শি তর রভাব বাড়েত লাগল। তখন যং ছা কুঘাষনা করেলন সকল রমজীবী মানু
ষেক একিট “ কমাে ডর আওতায় আনা
দরকার”। তাই রিত িতনিট কিমিট িদেয় একিট কিমিট গঠন কের নানা রণী – পশা ও রাম গে জর লাকেদরেক িনয় ৎরন করার রয়াস
নয়া হয়। এটা মু
লত বামপ থার একিট িনয় ৎরন কারী কাঠেমা ই িছেলা। তেব ১৯৬৫ সাল থেক ১৯৬৯ সাল পয ত নবম কংে রেসর
মৗিলক নীিতমালা সমূ
হ অনু
সরন করা হেলও ১৯৭১ সােল িলন িপয়াং এর মৃ
ৎযু
র পর তা িশিতল হেয় পেড় – সিনকেদর উপর ও
সাং কৃ
িতক িব লেবর রভাব কমেত থােক । সিৎযকার অেথ ১৩ ই সে ট বর ১৯৭১ সােল মাওবািদ সিনকেদর রভাব তলািনেত এেস
ঠেক। বাম প থার এই পতনই মু
লত কাল হেয় দাঁ
ড়ায় – আর সখােন ষমতায় আিসন হয় ডান প থীরা। অথচ িলন িপয়াং এর সিনেকরা
সাং কৃ
িতক িব লেবর রধান র ষক িছেলন । তারা জনতার সােথ িমেল িমেশ সংেশাধনবাদীেদর রিতেরাধ করিছেলন। নতু
ন শি তর িবকােশ
উে লখ যা য ভু
িমকা পালন করিছেলন। এই কমকা ডই সকল িব লবী কােজর কে র পিরণত হয়। তথা কিথত চার কু
চ রী ও বাম প থার
লােকর সহেজই ৬ অে টাবর,১৯৭৬ সােল উে ছদ হয় তখন তােদর পে ষ দাড়ােনার মত কহ িছেলন না । আর তা ঘেটিছেলা ৬ই সে ট বর
১৯৭৬ সােল যিদন মাওেয়র মৃ
ৎযু
হয়। এটা সিৎয য সাং কৃ
িতক িব লব িছেলা মাওবােদর ই একিট রা রসর পদে ষপ। িক তু
এর পর
সাংহাই ক রীক ষমতা কাঠােমা এর পে ষ দাড়ায়িন। মাওবািদ শি তর আহবান িছেলা, “ রেলতািরেয়েতর নতৃ
েৎব িব লবেক এিগেয়
িনেত হেব”। সই সময় টােতই মাওবািদ সিনেকরা িনেজেদর ষমতা হারায় – এটা ১৯৭১ সােলর কথা। “সাং কৃ
িতক িব লব” আদেত
িব লেবর ই একিট অিফিসয়াল ধারাবািহকতা িছেলা। তা নবম কংে রেসর িস বাে তর আেলােক রিনত একিট উে লখ যা য
িবষয়। এই িব লেবর শি ত ১৯৬৬১৯৭৬ সােলর মে যই ষয় হেয় িবিলন হেয় যায়।
সাং কৃ
িতক িব লেবর দু
ইিট িদক িছেলা এর একিট হেলা চীেনর িব লবেক সামেনর িদেক এিগেয় নয়া। এর উে লখ যা য িদক িছেলা
সমাজতে ৎরর একিট মেডল িবিনমান করা। এর মু
ল লাগান িছেলা ঐ য ও সংহিত। বাম প থার রিত সমথন। রকৃ
ত সা যবােদর িভিৎত
রচনা করা । মাওেসতু
ং বলেতন আিম “ রণী সং রাম চাই – অ য কান যু
ব নয়”। ি বতীয় য িদক িট িছেলা তা হেলা িলন িপয়াং এর
নতৃ
েৎব সমােজর অ য তের আদশ গত লড়াই চালােনা । সমােজর ভতের লু
িকেয় থাকা পু
িজবােদর দালাল চ রেক িবনাশ করার জ য
ঁ
শি ত রেয়াগ করা । সামািজক অসমতােক িবদায় করা ইৎযািদ। িক তু
নানা কারেন এই উে যাগ আর সফল হেত পােরিন। ইিতমে যই পািট
ও মাওেসতু
ং এর উপর পু
িজবাদী চে রর রধা য িব তার হেয় যায়।
ঁ
মতা ববািদ মাও অনু
সারীরা দাবী কেরন য এখনও সমাজতাি ৎরক ইিতহােস সাং কৃ
িতক িব লব এিগেয় যাে ছ। এক অেথ এটা সৎয।
তািৎৎবক ভােব বলেশিভকবােদর তু
লনায় মাওবািদেদর িচ তাভাবনা অেনক অ রসর। যিদ ও রিতিব লব রিতেরােধ যাথ হেয়েছ এর পর ও
মাওবািদেদর আদিশক চচায় নতু
নৎব ও আেছ। তেব এটা দখার িবষয় হেলা তারা রাজৈনিতক ভােব উ চ বা য করেলও নানা রকার পির ষা

িনির ষার ভতর িদেয় এিগেয় চেলেছন। তােদর যারা নতা তােদর সকেলর ই সমােলাচনা করা হেয়েছ। যমনঃ ওয়াং িল, গাং ফন, িক
যানু
ই, চন বাধা, িলন িপয়াং, িজয়াং িকয়াং, অউয়াং হাে গাউয়ান ইৎযািদ । কবল মাওেসতু
ং এর ই সমােলাচনা করা হয়িন। তেব িবগত
দশেকর শাসন আমল গু
েলােত মাওেসতু
ে গর রসাশিনক যব থা কান ভােবই সমা তরাল ভােব অনু
সরন করা হয়িন। সখােন লু
ই সু
খীর মত
পু
িজবােদর অনু
ঁ
সারীেদরেক ও অনু
করন করা হেয়েছ। অেনক মাওবািদেদরেক িবতারন করা হেয়েছ। তেব এটা রিনধানেযা য য,
মাওেসতু
ে গর সাং কৃ
িতক িব লেবর সমেয় নানা সামািজক ধারনার উ ভব হেয়েছ। িব লবী িব ঞান বু
ঝা, সামাজত ৎর ও রিতিব লব
স পেক সিঠক ধারনা অজন করা সহজতর হেয়েছ। আেলািকত সা যবােদর নানা িদক স পেক ঞান অজন করা গেছ। অে ৎরর সােথ
ঞােনর সম বয় সাধন কের ষমতা দখল করা – িব লবী িব ঞানেক আেরা এিগেয় নয়া – আেলািকত সা যবাদেক বা তবায়ন করা এখন
সমেয়র দাবী। “ আমরা যিদ সাহসী হই তেব আগামী িদন আমােদর ই”। সু
য উঠেছ ! আমােদর িদন আসেছ!
মহান উ ল ফন, অথনীিতবাদ ও উৎপাদন শি ত তৎৎব
মহান সাং কৃ
িতক িব লেবর গাড়ার িবষয় গু
েলা খু
ব সরল নয়। সই সমেয় বশ িকছু
সাংঘিষক িবষয় প ট হেয় উেঠিছেলা ১৯৫৭১৯৬২
সােল চীেনর সৗিভেয়ত ইউিনয়েনর সােথ যাপক ভােব মতিবেরাধ দখায় দয়। চীেনর মাওবািদ িচ তািব গন দখেলন “সমাজতাি ৎরক
লক” এর জ য তােদর অথনীিত ঝু
িকর মূ
েখ পড়েছ। মাওবািদরা আেরা দখেলন থানীয় রবনতা ও আ তজািতকতার িদেক ঝু
কেছ।
সৗিভেয়ত ইউিনয়ন ও চীেনর কিমউিন টেদর স পক কান কােলই খু
ব ভােলা িছেলা না। চীনারা তােদর বাধীকার সং রােমর সমেয় নানা
ভােব তােদর নতােদরেক দেখেছন। যিদ ও মাওবািদ নতারা মে কার সমথন পেয়েছ নানা ভােব িক তু
এর পর ও তােদর স পক কখনও
মধু
ময় িছেলা না । মাওবািদরা তােদর িব লেবর জ য য টু
কু
সমথন দরকার কবল সই টু
কু
ই তারা মে কার কাছ থেক রহন কেরেছন।
সৗিভেয়ত ইউিনয়েন যািলন িবেরাধী তৎপরতা মাওেক আহত কের। যাি তগত ভােব চীেনর মানু
েষর উপর যািলেনর রভাব িছেলা।
মাওেয়র পািটর ভতের যারা তার শৎরু
িছেলা তারা

যািলন িবেরাধী রচারনােক মাওেয়র িবরু
ধীতায় কােজ লাগায়। মাও যািলেনর

অনু
সারী িহসােব িনেজও িভ রতকর পিরি থিতর িশকার হন। ১৯৫৬ সােলর ২৫ শ ফে রায়ারীর সৗিভেয়ত এর ২০তম কংে রেস িনিকতা
রু
সেচভ যািলেনর িবরু
ে ব িবেষা গার কেরন। িতিন এই িবষেয় দু
িনয়ার কান কিমউিন ট পািটর সােথ আেলাচনা পয ত কেরন নাই। এমন
িক অেনক দাপু
েট নতা মাওেয়র সােথ পয ত কান কথা বেলন নাই। পরবতীেত মে কার এই নীিতেক সংেশাধনবাদ বেল অিভিহত করা হয়।
সৗিভেয়ত ইউিনয়ন পু
নরায় িটটু
র সােথ স পক থাপন কেরন। য িটটু
েক যািলন ও আ তজািতক কিমউিন ট আে দালন
বজন করেছন। সৗিভেয়ত নতৃ
ৎব রহন করেলন সংেশাধন প থার অনু
সারীরা। ফেল বাভািবক ভােবই উরা পি চমা দু
িনয়ার িদেক ঝু
েক
পেড়ন। তারা সমাজত ৎর ও পু
িজবাদী – সা রা যবাদী শি তর মােঝ কান রকার িবেরাধ রাখেত চাইেলন না । তারা রণী সং রােমর
ঁ
িবপরীেত সম বেয়র তৎৎব হািজর করেলন। তারা “শাি তপূ
ন সহাব থােনর” কথা রচাের ম ন হেলন। এই নতু
ন দৃ
ি ট ভ গী নানা জায়গায়
যাপক রভাব পড়েত লাগেলা। চীেন ১৯৫০১৯৬০ সােল মাওবািদেদর কায রেম নানা ভােব সম যার সৃ
ি ট হেলা। সৗিভেয়ত চীেনর
পারমানিবক ক র থাপেন সাহা যিদেত অ বীকার কের বসল। এমন িক চীন ক কান রকার সামিরক সাহা য িদেত ও অ বীকার করেলা।
মে কা চাইেলা সমাজতাি ৎরক লক কবল তাঁ
রাই িনয় ৎরন করেবন। কান রকার িবক প শি তর িবকাশ তারা করেত িদেবন না। চীেন
মািকিনেদর সহায়তায় িত বতীেদর িবে রাহ, ১৯৫৮ সােল তাইওউয়ান সম যা, ১৯৬২ সােল চীন ভারত যু
ব ইৎযািদ সকল িকছু
েতই
রািশয়ানরা চীেন িবপরীেত অব থান নয়ার কারেন চীন তােদর উপর মারাৎমক ভােব নােখাশ হয়। যখন অ্যােমিরকার গােয় দা িবমান
ভু
পািতত করা হয় সৗিভেয়ত ইউিনয়েন তখন সংেশাধনবািদরা ১৯৬০ সােলর যািরস সে মলেন ষমা চায় অ্যােমিরকার কােছ। িক তু
যখন
অ্যােমিরকার রিসেড ট আইেজন হাউয়ার আ বীকার করেলন তখন – শাধনবািদ দালাল চ র কান জবাব ও িদেলন না । িক তু
িচেনর

মেত এটা িছেলা একিট সমাজতাি ৎরক দেশর জ য এক ধরেনর অপমান। িকউবার িমসাইল সম যার ষেৎর ও তারা অপমান জনক
অব থার সৃ
ি ট কের।
যু
গ লািভয়ার সােথ সু
স পক থাপনার জ য আলেবিনয়ার সােথ স পক িছ ন কের তােদর সােথ রু
র যবহার কের এবং যািলন নীিতর
িবরু
িধতায় মৎত হয় সৗিভেয়ত কু
চ রী মহল। তারা এসব িকছু
করেত থােক িনেজেদরেক একিট সা রা যবাদী দেশ পিরণত করার জ য।
তারা ও তােদর বলয় িনেয় অ্যােমিরকার মত একিট সা রা য হেত চায়। চীন তখন এর সমােলাচনা কের। এটা িছেলা “ তথা কিতত
আ তজািতক সমাজতাি ৎরক একিট বলয়”। একিট গিতশীল অথনীিতর পিরবেত তারা চেয়িছেলা সৗিভেয়ত প য তােদর বলেয়র দশ সমূ
েহ
িবি র করেত। যমন িচিন হল এর একিট। এই ভােব তারা িকউবােক সামািজক সা রা যবােদর নাগপােশ ব দী কের ফেল।
“ িব লেবর দশ বছর পর িকউবার িব লবী নতা িচিনর মহাৎম বননা করেত িগেয় বেলন, তারা দশ িমিলয়ন টন িচিন উৎপাদন ও মজু
দ গেড়
তু
লেত চান”। মাও এ ধরেনরিনিতর িবেরািধতা কেরন । শু
ধু
তাই নয় চ গু
েয়ভারা ও এ িনেয় িফেদেলর সােথ মতিবেরাধ কেরন। চ
সংেশাধনবােদর চরম িবরু
িধতা কেরিছেলন। িকউবা অে যর উপর িনভরশীল থাকু
ক তা িতিন কখন ও চান নাই। িবে ব আলেবিনয়া ও
আেনায়ার হা জা হেল একিট বড় উদাহরন য িতিন রে চেভর িবরু
িধতা কের একিট ফল উৎপাদন কারী দশ িহসােব িনেজেদরক রমান
কেরিছেলন।
যখন ধীের ধীের সমােলাচনা শু
রু
হেলা তখন জনগণ আ রমণাৎমক হেয় উেঠ । রে চভ মাওেসতু
ে গর িবরু
ে ব ব ত য রাখেত শু
রু
করেলন।
িতিন তাঁ
েক “ একজন জািতয়তাবািদ, একজন িবভ তকারী বা সনেশাধনবািদ” বেল আ যািয়ত করেত থােকন। মাও তখন রকাে যই তােদর
সােথ স পক ভে গ দন। িতিন ও তােদরেক “সংেশাধনবািদ” ও “সামািজক –সা রা যবাদী” িহসােব ঘাষণা কেরন। (২) ঘটনা রেম,
১৯৭০ সােল মাওেসতু
ং সৗিভেয়তেক “ যািসবািদ” বেল আ যািয়ত কেরন। িতিন পি চমােদর সােথ শাি ত পূ
ন আব থােনর িত র িবেরািধতা
কেরন। তখন মাও সৗিভেয়ত ইউিনয়ন ও পি চমা িবে বর িবেরািধতা একই সােথ করেত থােকন।
মাওেসতু
ং সৗিভেয়ত ইউিনয়েনর আ য তরীণ নীিত যা রে চেভর নতৃ
েৎব চলিছল তার িবরু
িধতা করিছেলন। সৗিভেয়ত সমােজ িব লবী
চতনার শি ত িতরু
িহত হেয় যায়। িব লেবর থােন জায়গা দখল কের আমলাত ৎর। মাও সই অব থা যন চীেন না হয় তার জ য কাজ
কেরন। মাও এমন একিট কায রম রহন কেরন যা িছল রামীন সাধারণ মানু
ষেক সােথ িনেয় তা – উপর থেক চািপেয় দবার মত নয়। মাও
সৃ
জনিশল প থার কথা বেলন সৗিভেয়েতর মত গতানু
গিতক প থা নয়। মহান উ ল ফেনর সমেয় রাথিমক ভােব মাও সৗিভেয়তেক ভে গ
দন নাই। মাও এমন িক আ তজািতক কিমউিন ট আে দালেনর ষেৎর সৗিভেয়ত মেডলেক রহেনর জ য পরামশ দন। মাও অেনক
ষেৎর তার সমােলাচনােক সরাসির না কের দায়াষার মত ম ত য করেতন (৩) । তেব মাওেয়র মত এত ধারােলা
সমােলাচনা আেজা কঊ কেরিন। মাও িনেজেজ সংশধনবািদেদর থেক পৃ
থক কের কথা বেলন নাই। বরং “উৎপাদন শি ত তেৎৎবর” িবষেয়
মাওবািদ ও িবরু
ধীেদর সােথ এই িবষেয় মতিবিনময় কেরেছন। রণী সং রামেক পরবতী শতেক এিগেয় নবার জ য তার রেচ টার কমিত
িছেলা না। সাং কৃ
িতক িব লেবর অিভ ঞতা সহ এেক একিট নতু
ন তের উি নত করার জ য িতিন সবদা তৎপর িছেলন। তেব, ১৯৫৭ সােলর
মহান উ ল ফন ও রেকৗশলগত উ নয়েনর ষেৎর অথনীিতবােদর ৎরু
িট মাও সৗিভেয়ত ইউিনয়ন ও চীেনর রেকৗশলগত উ নয়ন ঘিটেয়
পা চােৎযর সােথ রিতেযাগীতায় িবজয়ী হেত চেয়িছেলন। িতিন এই িবজয়েক দখেতন সমাজতে ৎরর িবজয় িহসােব। ম ১৯৫৭ সােল
রে চভ ঘাষনা কেরিছেলন য, সৗিভেয়ত ইউিনয়ন অ প সমেয়র মে যই মাথা িপছু
মাংশ, দু
ধ, ও রু
িট উৎপাদেন অ্যােমিরকােক ধের
ফলেব। মাওেসতু
ং ও িপিছেয় থাকেলন না িতিন ঘাষনা করেলন চীন অিত শী রয়ী ি রেটনেক উৎপাদেনর ষেৎর িপেছ ফেল িদেব।
“ যািলন” মােনই হেলা লৗহ মানব। আেল স গ টব িতিন একজন সৗিভেয়ত কিব িতিন িলখেলন, “আমরা লৗহ ছাড়াই বেড় উঠিছ”।
লৗহ িছল বলেশিভকেদর একিট িব ব দৃ
ি ট ভ গী। তারা সামাজত ৎরেক একিট যে ৎরর মত মেন করেতন। মাও উৎতরািধকার সূ
েৎর এই

ধারনার বাহক িছেলন। মহান উ ল ফেনর সমেয় ও মাও লৗেহর যবহার কমন হে ছ তা দেখ উ নয়েনর মাৎরা িঠক করেতন। বশী লাহা
যবহার মােনই বশী উ নয়ন।
“এই বার আমােদর দশ ৫.২ িমিলয়ন টন লাহা, এবং আগামী পাঁ
চ বছর পর ১০ থেক ১৫ িমিলয়ন
টন, এর পরবতী পাঁ
চ বছের ২০ থেক ২৫ িমিলয়ন টন এর পর আেরা ৩০ থেক ৪০ িমিলয়ন টন
লাহা আমরা কােজ যবহার করেত পারব। আমরা আমােদর চািহদা পু
রন কের আ তজািতক পিরসের ও
ভূ
িমকা রাখেত পারব। আমরা আমােদর শি তর বা ষর রাখেত পারব…. কমেরড রে চভ বেলেছন
মাৎর ১৫ বছেরর তারা আেমিরকােক ছািড়েয় যােবন, আিম আপনােদরেক জানােত চাই আমরা ও
ি রেটনেক ছািড়েয় যাব”।(৫)
অথৈনিতক উ নয়ন ও রেকৗশলগত উ নয়েনর অিতমাৎরায় গু
রু
ৎবােরাপ করেত িগেয় উৎপাদন শি তেক িক মাৎরায় উে ক দয় তা আমরা
দখেত পাই জু
লাই ২৪,১৯৫৯ সােলর “ িকেচন িবতেক” – যা সংগিঠত হয় রু
শেচভ বনাম িরচাড িন সেনর মে য। অ্যােমিরকার
সু
কু
লিনকাই জাতীয় পােক এই দু
ই যাি তর মে য একিট অপিরকি পত িবতক অনু
ি টত হেয়িছল। এই িবতক উপেভাগ কেরন তখন
উপি থত িকছু
সাধারণ মানু
ষ। িন সন বলেলন সই যব থাই সকেলর জ য উৎতম যা সাধারণ মানু
েষর রা না ঘের ভােলা িজিনস সরবরাহ
করেত পােরন। আর রু
শেচভ বলেলনঃ
“অ্যােমিরকা সৗিভেয়ত ইউিনউয়ন দেখ িনেজেদর তরী করেছ, তেব তারা ভাবেছন সই ভােব কাজ
করেছন না। আপিন হয়ত ভাব ছন আপনােদর দেখ রািশয়ার মানু
েষর অবাক হেয় যােব – িক তু
আসেল তা নয়। নতু
ন ভােব গেড় উঠা রািশয়ানেদর ঘের এর সবই আেছ”।(৬)
এই সংি ষ ত ম ত য সৗিভেয়ত ইউিনউেনর সকল িকছু
ক উ থাপন কেরনা। তেব তােদর িচ তার গিতটা বু
ঝা গল। সমাজতে ৎরর ল য
কান ভােবই পি চমােদর পু
িজবাদী জীবন যাৎরার সােথ রিতেযাগীতা নয়। আৎম ক রীকতা বা ভাগবাদ যােদর একমাৎর ল য। আজেকর
ঁ
য অ্যােমিরকা তােদর এই জীবন মান গেড় তু
লেত শত শত বছর ধের মানু
েষর উপর শাষণ ও িনপীড়ন কের আসেছ। যােদর িভিৎত হেলা
গন হৎযা, খু
ন, জবর দখল ও অ যা য জািতর স পদ চু
ির এবং লু
ঠন করা। তােদর স পেদর িভিৎত হেলা ল ষ, ল ষ আেমিরকাবাসীেক খু
ন
করা, তােদরেক দােস পিরণত করা, জারপূ
বক রমদােন বা য করা। তােদর এই সেবর মূ
ল উে দ যই হেলা সীমাহীন ভাগ । আর এ সকল
িবষয় কবল উৎপাদন শি তর িবকাশ বা রযু
ি তগত উ নয়ন সাধন কের অজন করা যায়। সমাজতে ৎরর উিচৎ নয় পা চােৎযর িচ তার
আেলােক িনেজেক রিতেযাগীতায় িল ত করা। পু
িজবােদর পথ ধের সামাজতাি ৎরক ল য অজন স ভব নয়। উৎপাদন শি ত তৎৎব
ঁ
রকাে যই সমাজতাি ৎরক িচ তা ভাবনােক অ বীকার কের। সাম রীক িবচাের পু
িজবােদর মত সমাজতে ৎরর চাকিচ য কম থাকেবই।
ঁ
পু
িজবাদ পু
ঁ
িজবােদর মে যই ভােলা –তেব সমাজতে ৎরর মে য নয়। রযু
ঁ
ি ত সাধারণ ভােব সমাজতে ৎরর ও সা যবােদর সবা কের না ।
িচ তা চতনায় মাওেসতু
ং উৎতরািধকার সূ
েৎর িকছুসৗিভেয়ত পদে ষপ ধারন কেরেছন, যা উৎপাদন শি ত তেৎৎবর সমাথক। মাওবািদরা
রেম এই রভাব থেক বিড়েয় আসেবন।
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বা য সবাদােন খািল পােয়র ডা তার
বশ িকছু
িদন আেগ সমাজতাি ৎরক িচেনর একিট বু
েজায়া রিডও
অনু
টােনর

রি ষেত এই িলখার অবতারনা । খািল পােয়র

ডা তারগন চীেনর বা য সবাদােনর একিট িবক প উে যাগ।
সই উে যােগর মহান ল য িছেলা চীেনর জনগেনর মােঝ
বা য সবা িনি চত করা । চীেনর িব লেবর আেগ সাধারন
জনগেণর বা য সবা পাওয়ার তমন কান যব থাই িছেলা না
। কারন কায রেমর ধরন িছেলা আলাদা। আর এখন কার
প বতীর কারেন চীেনর জনগেণর গড় আয়ু
বাড়েছ। মাৎর
িব লেবাৎতর ১৯৪৯ সাল থেক ১৯৭০ সােলর মে যই মানু
েষর
আয়ু
কাল ি বগু
ন হেয় গেছ। তেব ১৯৭০ সােলর পর থেকই
িচেনর সময়াজতাে ৎরর িব যু
িত শু
রু
হেয়েছ। আজ িচন সিৎযকার
অেথই একিট পু
িজবািদ দেশ পিরণত হেয়েছ। ফেল জনগেণর
ক ট আবার শু
রু
হেয়েছ। তেব আমােদরেক অেগর িদন গু
েলা
থেক িশ ষা িনেত হেব ।
এমন এক সময় িছেলা যখন মািকন যু
ত রাে র ও বা য
যব থার আইন কানু
ন িনেয় অেনক িবতক হত। এখন তা
চলেছ। ওবামার নতৃ
ৎবাধীন ডেমাে রিটক পািট চ টা করেছ
সকল থেরর মানু
েষর কােছ বা য সবা পৗেছ দবার জ য। িরপাবিলকান দেলর লােকরা চ টায় আেছন তা রাধ করার জ য।
িরপাবিলকানরা চাইেছ এখন যমন বা য সবার কাজ হে ছ যাি ত মািলকানায় তমনই থাকু
ক । সা যবাদীরা চায় বা য সবা সকেলর
জ য যব থা করা হাক। সা যবােদ সকেলর জ য বা য সবা িনি চত করা হয় । এই যব থায় এটা থােক মানু
েষর মৗিলক অিধকার
িহসােব। রিতিট মানু
েষরই অিধকার আেছ একিট সু
দর ও িনরাপদ জীবন যাৎরা িনবােহর। রথম িবে ব আেজা তা িনি চত করা যায়িন।
এখােন উে ল য য, যিদ সািসয়াল ডেমাে রিটক ধরেনর কান যব থা ও এখােন কােয়ম করা হয় তেব এর মূ
য িদেত হেব তৃ
তীয় িবে বর
মানু
ষেক। তৃ
তীয় িবে বর মানু
ষ এখন যাপক হাের বা য সবা থেক বি চত। তেব, এখন ও মািকন মু
লু
েকর মানু
েষরা য পিরমান
বা য সবা পেয় থােক তৃ
তীয় িবে বর মানু
ষ তার িসিক ভাগ ও পায় না । মািকন মু
লু
েকর লােকরা এখন য পিরমান স পদ ভাগ কেরন
তা িব ব সামািজক স পেদর মে য তােদর সিৎযকার পাওনা থেক ঢড় বশী। দু
ভা যজনক ভােব এখন ও তৃ
তীয় িবে বর িবিলয়ন িবিলয়ন

মানু
ষ বা য সবা থেক স পূ
ন ভােব বি চত আেছন। এখােনর উদার বািদরা মা সবােদর মু
েখাশ পেড় রথম িবে বর মানু
েষর জীবন
যাৎরার মান আেরা উ নত করার জ য দাবী জানায়। িলিডং লাইট িসিৎযকার ভােব স পেদর সু
টু
পু
ন িবিলব ঠেন জ য কাজ করেছ, যখােন
দু
িনয়ার অিধকাংশ মানু
ষ সকল সবা ও প য পাবার অিধকার ভাগ করেবন। আেলািকত সা যবািদরা মেন কেরন য, রথম িবে বর মানু
েষর
জীবন যাৎরার মান আেরা উ নত করার অথই হেলা তৃ
তীয় িবে বর মানু
েষর জীবন যাৎরার মানেক কিমেয় দয়া । রথম িব ব য স পদ
আসেব সই স পদ দু
িনয়ার কথাও না কথাও থেক আসেব । রথম িবে বর মানু
ষ যমন অিধকার ভাগ কেরন তমিন আেলািকত
সা যবাদীরা তৃ
তীয় িবে বর দির র মানু
েষর আ রিধকার ও বা য খােত বাড়ােত চায়। এই লে যই চীন খািল পােয়র ডা তার কায রম
রহন কের। ইহা খু
বই গু
রু
ৎবপূ
ন একিট উে যাগ। ইহা পু
িজবািদ প থার চাইেত গনশি তর রেচ টা িহসােব পিরগিনত হে ছ। মাওবািদেদর
এই রকম কায রম সারা দু
িনয়ার মানু
েষর জ য অনু
সরনীয় হেত পাের। ইহা হেলা জন সবার একিট নমু
না ।
িনে নর রব বিট পড়ু
নঃ
“ জনতার জ য বা যঃ চীেনর খািল ‘পােয়র ডা তার’ – িলেখেছন িভি ক যােল টাইন”।
যিদ কান দেশ অথ ও ডা তােরর অভাব দখা দয় তেব সই দেশর সরকার কমন কের তার নাগিরকেদরেক বা য সবা রদান
করেবন? যা ড উইলসন বেলন য, যখন কাথাও অিধক হাের িচিকৎসক ও সিবকার দরকার পেড় – তা যিদ হয় কান উ নয়ন শীল দশ
তেব পি চমা দেশর মতই তারা সই সকল লাকেদরেক িনেয়াগ দান করেত চান। এখােন আমরা কিনয়ার সই রকম একিট পিরি থিতর
কথা বলেত পাির। যখােন রিত ১০,০০০ দশ হাজার কিনয়ােনর জ য মাৎর একজন কের ডা তার আেছন সখােন এইডস এর মত রােগর
িনয় ৎরন সিৎযই কিঠন কাজ।
১৯৪৯ সােল চীেন িব লেবর পর পর এেকই অব থা িছেল চীেনও, আজ আি রকায় য পিরি থিত চলেছ চীেনর মানু
ষ ও এেকই রকম
অব থার মু
েখামু
িখ হেয়িছেলা। চীন িব লেবর পর রায় ৪০,০০০ হাজার ডা তার পি চমা দশ ও সৗিভেয়ত ইউিনয়ন থেক রিশ ষন িদেয়
িনেয় আেস। তারা এই ডা তারেদর মা যেম ৫৪০ িমিলয়ন মানু
ষেক বা য সবা দবার যব থা কের। তেব এখন তােদর বশীর ভাগ
ডা তারই বড় বড় শহের মানু
েষর িচিকৎসা িদেয় থােক; অথচ এখন ও রায় ৮০ % মানু
ষ এখেনা িচেনর প লীেত বসবাস কের।
‘ বড় উপৎযকা’ এবং সা যবািদ দল
“বড় উপৎযকায়” দশ িমিলয়ন দির র কৃ
ষক মারাৎমক কে ট আেছ। উ ত এলাকায় কৃ
ষকেদরেক িস টমিসস রাগ আ রমন কের । এই
রােগর রধান কারন হেলা এক ধরেনর শামূ
েকর ভতের থাকা ি রিম যা নিদ, পু
কু
র এবং জলাভূ
িমেত পাওয়া যায়। কৃ
ষকেদরেক সই
পরজীিব গু
েলা আ রমন কের যখন তারা জলা ভূ
িমেত ঘাস কাটেত যায়; যখন সই পরজীিব গু
েলা শরীের রেবশ কের, তখন তা রে ত িমেশ
যায়, এবং অসং য িডম ছেড় সম র শরীের তা ছিড়েয় দয়, িবেশষ কের মানু
েষর ষু
রাে ত, িলভার সহ পেটর নানা অংেশ। ইহা শরীেরর
রাগ রিতেরাধ কিমেয় দয়। মানু
েষর পট মাটা হেয় যায়। শরীেরর নানা অ গ সমূ
েহর মারাৎমক ষিত কের। িবেশষ কের ষু
রা ত,
িলভার ও ফু
সফু
েসর সবনাসা কের দয় ।
চীেনর কিমউিন ট পািটর িব লেবর একিট উে লখেযা য িদক িছেলা কৃ
িষ িব লব। চীেনর জ য একিট “মহা উ ল ফেনর” দরকার িছেলা ।
মাওেসতু
ং সহ পািট নতােদর পিরক পনা িছেলা কৃ
িষ িব লব সাধন করা । আর তার জ য রথিমক কাজ িছেলা কৃ
ষকেদর বা য যব থার
উ নয়ন ঘটােনা।

চয়ার যান মাওেসতু
ং ও শামু
ক
চীেনর পািটর একিট অ ৎযা ত গু
রু
ৎবপূ
ন উে যাগ িছেলা য রাথিমক ভােব সং রামক রােগর িচিকৎসা করা । হাজার হাজার কমীেক রিশ ষন
িদেয় রােম সবা দােনর জ য ররন করা হেয়িছেলা। তারা রােমর কৃ
ষক পিরবার গু
েলােক পরী ষা কের ঔষধ দয়া ও যািনেটশেনর
যব থা কের । জনগণ ক বা য সবা রদান কের।
বা য দলিটর রিতেবদন অনু
সাের জানা যায় য, তারা ১৯৫৮ সােল ২.৮ িমিলয়ন কৃ
ষকেক পরী ষা কের বা য সবা রদান কেরন।
সই িবেশষ বা য কমসূ
িচর আওতায় রিতিদন গেড় রায় ১২০০ রাগীেক সবা দয়া হয়। রায় ৬৭ িমিলয়ন পায়খানা নতু
ন ভােব
থাপন করা হয় এবং বহু
বািড়েত পায়খানা মরামত কের দয়া হয়। হাজার হাজার কৃ
ষক রাত িদন কাজ কেরন তােদর এলাকায় পািন ব বতা
দূ
রী করেনর জ য – যােত শামূ
েকর আবা থল িবিন ট হেয় যায় ।
পাট কমীরা দাবী কেরন য, িস টমওিসস রাগ রায় ৮৫% থেক ৯৬% পয ত িনরাময় হেয় যায়। অেনক ষেৎর কান কান এলাকায় এই
রাগ এেকবােরই িনমূ
ল হেয় যায়।
চয়ার যান মাওেসতু
ং এেত খু
বই খু
িশ হন, এবং পািট ঘাষনা কের য, “ িনরামেয় কাজ শষ পয ত চালােনা হেব। এই কােজ িবফল হওয়া
চলেব না”।
িক তু
মাও তার সং রাম অ যাহত রাখেলন, িতিন অ যা য কােজর সােথ সােথ ১৯৬৫ সােল সাং কৃ
িতক িব লেবর কাজ ও চালােত থােকন।
সাধারন মানু
েষর বা য উ নয়ন মূ
লক কােজর পাশা পািশ মানু
েষ সং রামক রােগর ও রিতেরাধ মূ
লক কাজ করেত থােকন। মাওেসতু
ং
আেদশ িদেলন, “ বা য ও িচিকৎসা সবার কাজ রামীন মানু
েষর কােছ বশী কের িদেত হেব”। সখােন য ডা তারেদর জ ম হেয়েছ
তােদরেক উখােন পাঠােত হেব । তারা খািল পােয় হেল ও সখােন কাজ করেত পারেবন।
একিট কৃ
িষক িচিকৎসক দল
সাধারন িশ ষায় িশি ষত মাৎর ২০ বছর বয়সী কৃ
ষক নারী পু
রু
ষেদরেক িতন থেক ছয় মােসর একিট
বা য সবা িবষয়ক রিশ ষেনর যব থা কের তােদরেক কােজ লাগােনা হয়। তােদরেক শরীর িব যা, যাে টিরয়া িব যা, রােগর ল ষণ
জানা সহ আকু
পাংচার জাতীয় রিশ ষন দয়া হয় । এছাড়া এেদরেক পিরবার পিরক পনা এবং মা ও িশশুবা য িবষেয় িবেশষ রিশ ষন
ও দয়া হয় ।
খািল পােয়র ডা তােররা তােদর কােজর সােথ সােথ কৃ
ষক কমেরড ও ব বু
েদর সােথ কৃ
িষ কােজ ও আৎমিনেয়াগ কেরন। তারা সই সমেয়
তােদর রেয়াজনীয় বা য িবষয়ক পরামশ িদেত থােকন। তারা কৃ
ষকেদরেক মৗিলক বা য সবা িদেয় নানা রকার বা য সম যার
সমাধান কেরন। তারা রথিমক িচিকৎসা, িটকা কায রম রহন কেরন। তারা িশশুদরেক িডপেতিরয়া, হু
িপং কািশ, যােলিরয়া, হাম ও
য ষার িটকা দয়। তারা ই সাধারন মানু
ষেক খাবােরর আেগ হাত ধায়া ও পায়খানা যবহার করা শখায়। সাধারন িচিকৎসার পাশা পািশ
তারা কিঠন রাগা রা তেদরেক বড় ডা তােরর িনকট ররেনর যব থা কের।

দশ বছেরর মে য চীেণর সাং কৃ
িতক িব লেবর সময় রায় ১ িমিলয়ন খািল পােয়র ডা তােরর সৃ
ি ট হয়। আমরা িপছেনর িদেক থাকােলই
দখেত পাব য, এই কায রেমর সফলতা ও যাথতার জ য ক বা কারা দায়ী িছেলন ।
ইহা িক প লীর মানু
ষেক বা য সবা দােনর মেডল ?
১৯৭০ সােল, িব ব বা য সং থা ও িকছু
উ নয়ন শীল দেশর নতৃ
বৃ
দ – এমন িক সৗিভেয়ত ইউিনয়েনর নতারা ও চীেনর বা য
কায রমেক একিট অনু
সরনীয় িহসােব অিবিহত কের । তারা মেন কেরন এই ধরেনর সাধারন মানু
েষর জ য বা য কায রম ব প মূ
েয
চালােনা স ভব; চীেনর উদাহরনেক সকেলরই অনু
সরেনর আহবান জানান।
িক তু
অ ৎয ত পিরতােপর িবষয় য, সই খািল পােয়র িচিকৎসেকর কায রমেক ১৯৮০ এবং ১৯৯০ এর দশেক থিগত কের দয় চীন।
চীেনর ক রীয় সরকার এই কায রেম সকল রকার অনু
দান দান করা ব দ কের দয়। তারা বা য যব থােক মু
তবাজার অথনীিতর
আওতায় িনেয় আেস। সাধারন মানু
ষেক সবার জ য মূ
য িদেত বা য কের দয়। যসকল দেশর বা য যব থার মান অিত িন ন তের
স রিত িব ব বা য ১৯০ িট দেশর মে য চীনেক চতু
থ িহসােব গ য কেরন। আজ ৪০ বছর অিত রম কেরেছ িক তু
আেজা চীেনর সই
বা য কমসূ
িচর রভাব কাযকরী রেয়েছ। এখন অেনেকই মেন কেরন িপিছেয় পড়া জনেগেনর জ য এই ধরেনর কায রম অিত উৎতম ।
কহ কহ দাবী কেরন য, এই ধরেনর কায রম তমন ফলদায়ক নয়। ১৯৭২ সােল আেমিরকান ডা তার িভ টর িসদাল চীন পিরদশন
কেরন এবং ম ত য কেরন এই বেল য, এই কায রেমর ত যগত তমন িভিৎত নই। এছাড়া এই কমসূ
িচর সবার গু
নগত মান িননয় করা
তমন সহজ নয়। তেব িতিন এই চলমান কায রেমর রশংসা কেরন এবং বেলন এই িচিকৎসক রা রাগীেদর জ য ব বু
িহসােব যাপক
সাহাে যর ভূ
িমকা পালন করেত পােরন।
িতিন একমত হন য চীেণর এও কায রম চীেনর বািহেরর দশ গু
েলােত ও সং রামক রােগর িনয় ৎরেনর ভােলা ভূ
িমকা রাখেত পাের।
যমন পািলও , জল বস ত, িসে টােমিসস ইৎযািদ। জন ফারলী এই িবষেয় একিট পু
তক রচনা কেরন যার নাম হেলা “িবলহাজরা”; ইহা
হেলা উ ণ ম ডলীয় এলাকায় রাগ িনয় ৎরেনর ইিতহাস।
১৯৮৪ সােল, ট ডেফাড ইউিনভািসিটর রেফসর ড. পাঊেয়ল তার রথম িদেকর অিভ ঞতা অজেনর জ য চীন পিরদশন কের বননা কেরন
। িতিন বেলন চীেনর ৯০ % এলাকায় িসসে টােমািসস বহু
লাংেশ িনমূ
ল হেয় যায়। সাম রীক ভােব মাৎর ৩০ বছেরর মে যই ১০ িমিলয়ন
মানু
েষর জীবন যাৎরার পিরবতন ঘিটেয় দয়। এবং তার সং যা ও রু
ত বাড়িছেলা। উ নত হি ছ িছেলা । খািল পােয়র ডা তার ও তােদর
উৎতর সূ
রীরা চীেনর সমােজ এক যাপক ভূ
িমকা রেখিছেলা । কিমউিন ট পািট দাবী কেরিছেলা “ জলাভূ
িম অ যু
িষত এলাকােত শামু
ক
বারা সং রিমত রােগর উপশম কের ‘একিট সূ
িখ পিরেবশ সৃ
ট কেরিছেলা’”। এ ক এম িশহাব

িশয়ােল িশয়ােল কামড়া কামিড়
স রিত বাংলােদেশর সব বৃ
হৎ ইসলামী রাজৈনিতক দল জামােত ইসলামীর কেয়কজন িশষ নতার ফািসর আেদশ ঘািষত হেয়েছ।
তােদরেক ১৯৭৪ সােলর িবেশষ রাই যু
নােল দু
িষ সা য ত করা হেয়েছ। সই িবচার িনেয় নানা রকােরর িবতেকর অবতারনা কেরেছ
জামাত সহ িবেরাধী দল সমূ
হ। এই ফািসর হু
কু
মেক ক র কের নতু
ন ভােব দেশ র ত পােতর স ভাবনা দখা িদেয়েছ। এই ইসলামী
রাজৈনিতক শি তিট বরাবরই অ ধকার যু
েগর ববরতােক অনু
সরন কেরেছ। রদশন কেরেছ িন টু
রতা। অ যিদেক আওয়ািম লীগ দেশর

যেকান রকােরর সামািজক ও রাজৈনিতক গ ডগু
লেক কােজ লািগেয় িনেজেদর ষমতার িভতেক পাকাপু
ত করেত চায়। সা রা যবাদ এই
দু
ই িশয়ালেকই জনতার িবপে ষ সমথন িদেয় আসেছ। সা রা যবােদর কৗশলই হেলা বাংলােদশেক যেকান মূ
ে য তােদর িনয় ৎরেণ রাখা।
এখােন র ত ষরন চলেছই…
বতমানেক বু
ঝার জ য অতীতেক পযােলাচনা করা দরকার। আমােদর বাধীনতার আেগ দশিট পািক তািনেদর উপিনেবশ িছল। তা আবার
পি চমােদর ও উপ উপিনেবশ িহসােব কাজ করত। এই উপিনেবিশকতার সু
েযাগ িনেয় পু
িজবাদী ও সাম তবািদরা িনেজেদর শি ত ও
ঁ
স পদেক কােজ লািগেয় ষমতার বাদ রহন কেরেছন। পািক তান আমলটা এ ভােবই কেটেছ। তারা তােদর ইে ছমত িনমম িনপীড়ন ও
শাষন কম চািলেয়েছ। কান কান সমেয় তারা ইসলািম সংগঠেনর স ৎরাসীেদরেক জনগণেক িনপীড়েনর কােজ যবহার কেরেছ। আমরা
আমরােদর মহান বাধীনতােক অেনক মূ
যিদেয় পািক তািনেদর কাছ থেক অজন কেরিছ। যিদও এখন শহীদেদর রকৃ
ত সং যা বলা যােব
না – তেব নানা ত য থেক জানা যায় ১৯৭১ সােলর মহান মু
ি তযু
ে ব রায় িৎরশ ল ষ লাক মারা িগেয়িছেলন। যােদর ম য িছেলন ছাৎর,
যু
বক, িশ ষক, ডা তার, রাজৈনিতক কমী ও নতারা। তারা কৃ
ষেকর রে ত রি জত কেরেছ বাংলার সবু
জ মাঠ, জেলেদর রে ত রি জত
কেরেছ প ম, মঘনা যমু
নার পািন আর ছাৎরেদর রে ত রি জত কেরেছ িব যালেয়র পিবৎর িশ ষা চৎবর। পািক তানীেদর দু
ষর আল বদর,
আল সামছ এেদেশর বাধীনতার ‘মা টার মাই ড’ বু
ি বমান মানু
েষর রান কেড় িনেয়েছ –হৎযা কেরেছ িন টু
র ভােব। বাধীনতার সু
য যখন
উিঠ উিঠ করেছ – িবজয় যখন বা গালীর বার রাে ত তখন পািক তানীেদর এেদশীয় দালােলরা আমােদর িচ তািবদ, িলখক, ডা তার,
ইি জিনয়ার সহ হাজার হাজার মানু
ষেক বাড়ী থেক তােল িনেয় হৎযা কের গনকবের ফেল যায়। ইিতমে য দেশ অসং য গন কবর
আিব কার করা হেয়েছ। হাজার হাজার মা বান ও ক যারা পািক তানী মু
সিলম নামদারী পশু
েদর বারা ধিষত হেয়েছন। দড় কািটর মত
মানু
ষ িনেজেদর বাড়ী ঘর ফেল ভারেত আ রয় িনেত বা য হেয়িছেলন। ১৯৭০ সােল পািক তানী ও পি চমা সা রা যবািদেদর চ রাে তর
কারেন বাংলােদেশ সাইে লােনর পর বহু
লাক মারা িগেয়িছেলন। যু
ব জিনত কারেন অথৈনিতক কেমর অ বাভািবক পিরি তিহেত না খেয়
বহু
লাক রান হারান। সই সমেয়ই পিরকি পত ভােব আমােদর িলখক ও সাংবািদকেদরেক হৎযা করা হেয়িছল যন বাংলা ও বাংগালীর
দু
ঃখ কে টর কথা চাপা পেড় যায়। তৎকালীন পািক তােনর খু
িন রিসেড ট ইয়ািহয়া খান ঘাষনা কেরিছেলন “ সামেন যত বা গালী পােব
সকলেক মের ফল” “আিম কবল মািট চাই – হাক তা পু
ড়া মািট” – রথম িবে বর রা র গু
েলা ও চীন সিদন পািক তানীেদর পে ষ
অব থান নয়। অ্যােমিরকার গাপন দিলেল রকাশ পেয়েছ বাংলীেদর আে দালনেক িবনশ কের দবার জ য “ গন হৎযা চালাও” – এটা
তােদর আ য তরীণ িস বা ত িছেলা। সই সমেয় হনির িকিস জােরর সােথ িচেনর মাওেসতু
ং িমিটং কের বাংলােদশীেদরেক হৎযার পে ষ
মত িদেয়িছেলন। তারা বাংলােদেশর নতা বংগব বুক এল সালবাদেরর আেলে দর সােথ তু
লনা কেরিছেলন। য আেলে দেক মিকিনেদর
সহায়তায় পের হৎযা করা হেয়িছল। চীন নিতক ভােব সা রা যবািদেদর সােথ গলা িমেয় বাংলােদশ ও সালবাদেরর ষেৎর একই ভূ
িমকা
পালন কেরিছল। চীন হেলা তা সই দশ যারা িপনু
েচেটর শাসনেক ও বীকৃ
িত িদেয়িছেলা। ১৯৭২সােলর ২৫ শ জানু
য়ারী জািত সংেঘর
িমিটং এ বাংলােদেশর িবরু
ে ব ভাট িদেয়িছেলা। দু
ভা য হেলা মাও তার িনেজর আদশ ও িব লেবর িবপে ষ িচনেক টেল দন। ১৯৭১ সােল
িলন িপয়াং এর িতেরাধােনর পর চীন সা রা যবােদর বারা যাপক ভােব রভািবত হেয় পেড়। িলন িপয়াং সবদাই িনপীিরত জািত সমূ
েহর
বািধকার আে দালেনর সমথক িছেলন। িলন িপয়াং এর ভা যঃ
“পৃ
িথবী য দশ সমূ
েহ বািধকার আে দালন চলেছ এবং যা মািকনীেদর িবপে ষ পিরচািলত হে ছ – তা
সা রা যবােদর পতেনর আে দালেন রূ
পা তিরত করেত হেব। এই বািধকার আে দালন গু
েলা জনগণেক
ভু
িমর অিধকার ও অ চেলর কতৃ
ৎব িদেব, এর সং যা বাড়েত থাকেল সা রা যবাদী অ্যােমিরকার
ষমতা স কু
িচত হেব। সা রা যবািদেদর আ রসেনর সু
েযাগ কেম আসেব। তারা তােদর দালালেদর
ষমতা রাস হেত দেখ দু
বল হেত থাকেব। আর এই সু
েযােগ সারা দু
িনয়ার িনিপিড়ত মানু
ষ আে দালন
সং রােম যু
ত হেব – এবং চূ
ড়া ত ভােব মািকন সা রা যবাদেক পরাভূ
ত করেব”।

“এখন অেনক িকছু
ই পির কার যা মািকন সা রা যবাদ কেরই চেলেছ। তােদর খলা শষ করেত হেল
তােদরেক িবভ ত কের পরািজত করেত হেব। আি রকা, এিশয়া, যািটন আেমিরকার মানু
েষরা
তােদরেক খ ড খ ড কের িবনাস সাধন কের িদেব। কউ তােদর মাথায় আবার কউ তােদর পােয়
আঘাত কের ছাড়েব। তাই অ্যােমিরকা একটা িজিনষেক ভয় পায় তা হাল সারা দু
িনয়ায় যন কান
ভােবই গন যু
ে বর সু
চনা না হয়, িবেশষ কের এিশয়া, আি রকা ও যািটন আেমইকােক তারা ভয় পায়।
তারা মেন কের গন যু
ে বর িভিৎত ও নিতকতা অেনক শ ত – তাই তারা মেন কের এক বার তা শু
রু
হেল তােদর শয়তািন খলা খতম”।
এবং
“চূ
ড়া ত িবে লষেন দখা গেছ, এিশয়া, আি রকা ও যািটন অ্যােমিরকার মানু
েষর সং যা অেনক বশী
– যিদ তারা িব লব সাধন কের বেস তেব সারা দু
িনয়ার িনয় ৎরন অ্যােমিরকার িনয় ৎরেনর বাইের চেল
যােব”।
দু
ঃখজনক ভােব, দখা যায় য িলন িপয়া গেয়র মৃ
ৎযু
র পর ১৯৭০ সাল থেক চীন উে টা পেথ চলেত শু
রু
কেরেছ। তারা দেশর ভতর ও
বািহের ডান প থা অনু
সরন শু
রু
কের। যিদ ও মাওেসতু
ং মহান এক িব লব সাধন কেরিছেলন িক তু
এর পর ও িতিন রমাগত ভু
ল িস বা ত
িনেত থােকন। দু
িনয়ার মানু
ষ দখেত পল আমােদর মািটেত র ত ষরন হে ছ। আমােদর ষত গু
েলা এখন ও শু
িকেয় যায় নাই। বড় বড়
সা রা যবািদরা আমােদর এই হৎযা আর র ত ষরন ক সমথন িদেত লাগেলন। অ যা য থােনর মত পািক তানীেদর র ত ঝড়ােনা, তােদর
দু
ষরেদর খু
ন হৎযােক আমরা সমথন িদেত লাগল। বড় বড় স ৎরাসীরা সারা দু
িনয়ার িনিপিড়ত মানু
েষর উপর স ৎরাস করেতই লাগল।
ইসলােমর নােম মানু
ষ মারা, তােদরেক দােস পিরণত করােক চীন সমথন িদেয় গল।
িশয়াল বনাম িশয়াল
রাই যু
নাল জনতার পে ষ সু
িবচােরর কথা বলেলও সরকােরর নানা রকার কােয়মী বাথবােদর ও কৗশেলর কারেন যথাযথ ভােব কাজ
করেত পারেছনা। ফেল নানা মহল থেক সমােলাচনা হে ছ। এটা এখন সিঠক িবচােরর মা যম িক না তা িনেয় নানা মহেল র ন দখা
িদেয়েছ। ষমতাশীন চ রিট এক সমেয় আমােদর জনগণেক সৗিভেয়ত ও ভারতীয়েদর বােথ যবহার কেরেছ – এখেনা করেছন। এখন
পি চমা উদারতাবািদ ও ভারতীয় এবং চীনােদর কােছ আমােদর নানা বাথ িবি র করেছ। িবি র করাই তােদর মৗিলক নীিত। প ষা তের,
তথাকিতত জািতয়তাবািদ ই লািম দল গু
েলা আধা সামা তবািদ বা সাম তবািদেদর বােথ কাজ কের যাে ছ। তারা আমােদর জনতােক দােস
পিরণত করেত চাইেছ। পািকমু
লাতে ৎরর গালােম আমােদরেক বেধ রাখেত চাইেছ। ভ ড মু
লাত ৎর “পি চমােদর পতন” চাইেলও তারা
তােদর দু
ধ কলা খেয়ই বঁ
েচ আেছন। তােদর অথ সাহা যই মু
লাহ গু
ি ঠর এক মাৎর অবল বন। সৗিদ মািকন চ র মু
লাহেদর আসল পথ
রদশক। তারা আমােদর ভাই বানেদরেক চীরিদেনর জ য গরু
ছাগেলর মত গালােম পিরণত করেত চায়। উরা নিতকতার নােম ধেমর
নােম মানু
েষর মাথা কাটেছ। বগীয় সনদ িবি রর নােম ববরতােক িফিরেয় আনেত চায়। উরা সা রা যবােদর ব বু
।
আজ এখােন য সামািজক ষত সৃ
জন হেয়েছ তা সিৎযকার যায় িবচার কােয়ম না কের সামািজক শাি ত রিত টা করা স ভব নয়। কান
আইন ই সা রা যবাদেক থামােত পারেবনা। পু
িজবােদর তরী আইন পু
ঁ
িজবাদেক দমােত পারেব না। ম য যু
ঁ
গীয় আইন সামা তবাদেক িবনাস
করেত পারেব না। এই আইেন িসৎযকার জবাবিদিহতার সু
েযাগ নই। যারা জনগেণর িবরু
ে ব অপরাধ কেরেছ তােদরেক জনতার সামেনই

জবাব িদিহ করেত হেব। সকল িনপীড়ক, শাষক ও সা রাজবািদেদরেক জনতার সামেন দাড়ােতই হেব। বতমান শাসক চ র দাষী, িবেরাধী
চ র দাষী এমন িক আমােদর সাম রীক যব থাটাই দু
িষ। পু
রাতন যব থায় আমােদর সমাধান নই এটা পেচ গেছ। এটােক িবদায়
করেত হেব। সকল অপরাধীেদরেকই িবচার করেত হেব।
আমরা রচিলত যব থার ৎরু
িট ও দু
বলতা িচি নত করেত পেরিছ। সিৎযকার যায় িবচার আমােদর কােছই আেছ। রিমেকর চাইেত,
কৃ
ষেকর চাইেত, সং রামী বু
ি বজীিবেদর চাইেত বড় কান যু
বা নই। তাঁ
রাই আমােদর ভু
িমর ও ভিব যেতর হফাজত করেত পােরন।
সেৎযর চাইেত আর বড় কান তরবাির নই। িব লবী িব ঞান ই হাক আমােদর পােথয়। আমােদর সকেলরই দািয়ৎব হেলা নতু
েনর উৎথান
ঘটােনা, নতু
ন দু
িনয়া গেড় তালা। আেলািকত সা যবােদর পেথ এিগেয় যাওয়া। আমরা লড়িছ আমােদর স তানেদর জ য তােদর স তানেদর
জ য । আমােদর ভাইেদর জ য বানেদর জ য । িপতার জ য মাতার জ য । এেক অে যর জ য – দু
িনয়ার সকল ধেমর – সকল দেশর –
সকল জািতর মানু
েষর মু
ি তর জ য।

তথাকিথত “ইসলািমক রাে রর” িবরু
ে ব ওবামা িব ব ঐ যমত চান !
গত বু
ধবার, আেমিরকার রা র রধান ওবামা িসমীত আকাের তথাকিথত “ইসলািমক রাে রর” িবরু
ে ব যব থা রহেনর জ য তাঁ
র দেশর
কংে রেসর অনু
েমাদন চেয়েছন। ওবামার িববৃ
িত অনু
সাের নতু
ন ভােব স য ররন কের ম য রাে য আেরা একিট যু
ব শু
রু
করা নয়, বরং
যারা আেছ তােদর িনেয়ই আই এস এর িবরু
ে ব আগামী িতন বছর যু
ব করার কথা বলা হেয়েছ। ওবামা দাবী কেরন আগামী িতন বছেরর
মে যই ইসলামী রাে রর “পতন হেব”।
আমােদর যেত ট সে বহ আেছ ওবামার িতন বছর সময় িনেয়। আমােদর জানা আেছ, িবগত ১৯৯০ সাল থেক আেমিরকা ইরােক লড়াই
কের আসেছ। রাথিমক ভােব আেমিরকা ইরােক আগ ট, ১৯৯০ সাল থেক ১৯৯১ এর ফ রু
য়ারী পয ত এবং এরপর ১৯৯১ সাল এক দশক
আকাশ পেথ লড়াই চালাি ছল। এই যু
ব িছেলা ইরােকর অবকাঠােমা িবন ট করা এবং তােদরেক দবল কের দয়া। এটা িছেলা ইরাকীেদর
রিত এক ধরেনর শাি ত। এরই ধারাবািহকতায় ইরােক ২০০৩ সােল আেমিরকা এক আ রাসী অিভযান চালায়, তা ২০১১ সােল সমাি ত
হেল ও পিরি থিত িবেবচনায় রেখ যা এখেনা অ যাহত আেছ। এখন এই দশিট আেরা বশী মাৎরায় যু
ে বর পায়তারা করেছ “ইসলামী
রাে র” দমেনর নাম কের। তাই ওবামার সা রিতক ঘাষনা কান নতু
ন িবষয় নয়। তাঁ
র ঘাষনািট হেলা ইরােক তােদর সা রা যবাদী নীিত
কাযকরী করার জ য একিট আইনী বীকৃ
িত আদায় করা।
ওবামা রসাশেনর সা রা যবািদ ভ ডামীর একিট রিতফলন আমরা দখেত পাই তাঁ
র সা রিতক ভাষেন। সা রা যবািদ চ রই মূ
লত তােদর
একিট নীল ন সার অংশ িহসােব ‘আরব বসে তর’ সূ
চনা কেরিছেলা। উেদ য িছেলা তাঁ
র কতৃ
ৎব আেরা বাড়ােনা। সা রা যবাদ চেয়িছেলা
একিট অি থর অব থা সৃ
জন কের সখােন যােটার গাপন অিভযান চািলেয় যাওয়া । ২০০৯ সােল তারা এেকই কাজ করেত চেয়িছেলা
িলিবয়ার গা দাফীেক সরােনার মা যেম িক তু
তা পের যাথ হেয় যায়। ২০০৩ সােল ইরােনর আহমিদ নজাদেক ও সিরেয় দবার কাজ তারা
করেত িগেয় অেনকটা সফল হেয়েছ। তারাই িসিরয়ায় িবপু
ল পিরমান অ ৎর, অথ িদেয় এবং নানা দশ থেক যু
বা সং রহ কের আসােদর
িবরু
ে ব িবে রােহর কায রম চািলেয় যাে ছ। তারা সু
ি ন িশয়াহ সহ নানা রকার দল উপদেলর সৃ
ি ট করেছ। তােদর গন মা যম নানা ভােব
রচার রপাগা ডা করেছন এই বেল য “ বাধীন িসিরয়ান আমীরাই” আসাদেক ষমতা যু
ত কের গণত ৎর কােয়ম করেব। সই চরম প থার
অনু
সারী িবে রাহীরা য যু
ব কৗশল অনু
সরন করেছ তা হেলা আল কায়দার যু
বনীিত। ইহা ইরাক থেকই পিরচািলত হে ছ। তােদর নীল
ন সা হেলা িসয়াহ – সু
ি ন ব দ সৃ
ি ট কের ষমতায় যাওয়া। সই কারেনই এখন িসিরয়ান ব বিট বৃ
হৎ পিরসের ছিড়েয় পেড়েছ। ইরান,
ইরাক, িলিবয়া, ইসরােয়ল, তু
র ক সহ নানা দেশ। এই ভােব সা রা যবাদ সাধারন জনগেণর সমথন আদােয়র জ য ইসলািমক রা র নােম
একিট দেলর সৃ
ি ট কেরেছ। যারা আসাদেক ইরান প থী ও িশয়া মতবাদী বেল আ যািয়ত কের তাঁ
র বংেসর জ য কাজ করেছ। তাই আমরা

দখিছ অিত অ প সমেয়র মে যই ইসলািমক রা র ষমতায় বসার জ য ইরাক ও িসিরয়ার িদেক হাত বািড়েয়েছ। এর পিরনাম য কত
ভয়াবহ হেত পাের নািজর ইউিটউব দখেলই বু
ঝা যােব। বি ব মাথা কাটা, শাল িব ব করা, নারীেদরেক পাথর মের খু
ন করা, চােদর উপর
থেক িনেচ িনে ষপ করা, আগু
েন পু
িড়েয় মারা, িশশু
েদরেক হৎযা করা, মেয়েদরেক যু
ে বর টু
প িহসােব যবহার করা, কু
েলর মেয়েদরেক
যৗন দাসী িহসােব িবি র কের দয়া ইৎযািদ গা িশউের উঠা ববরতার দৃ
য এখন সই সকল অ চেলর জ য ঘটনা।
স পিত, ইসলামী আইন ল গন কের, ইসলািমক রা র একজন জডানী পাইলটেক আগু
েন িজব ত পু
িড়েয় মেরেছ। যিদ ও পালটরা িনেদাষ
নয়, তারা ও আকাশ থেক বামা িনে ষপ কের রাম ও শহেরর মানু
ষেক পু
িড়েয় মাের । তবু
, মানু
ষ পু
িড়েয় ইউিটঊেব ছিব বািনেয় রকাশ
করা ও একিট িভ নরকম স ৎরােসর ল ষণ, যা মানু
েষর মন ও মগজেক মারাৎমক ভােব ষিত র থ কের। ইসলািমক রা র সাধারন
মানু
েষর মেন একিট ভীিতকর পিরি থিত সৃ
ি টেত তৎপর রেয়েছ। িক তু
এেত িক তারা ষমতা দখেল সফল হেব ?
ইসলািমক টট হেলা সা রা যবােদর সৃ
ট রাংেক টাইেনর একিট দানব । ইহা কান ভােবই মানু
েষর মু
ি ত িদেব না। ইহা কবল মানু
ষেক
বংসই করেব। ম য রা যেক ‘িবভ ত কর আর জয় কর’ এই নীিত বা তবায়েনর জ যই সা রা যবাদ নানা প থা অনু
সরন করেছ।
সা রা যবাদ এেকর পর এক দানেবর জ ম িদে ছ। ইরাক আ রসেনর পর থেক আজ পয ত কেয়ক দশক চেল গল কান িকছু
র সমাধান
হেলা না। কবল বংস, হৎযা আর খু
েনর িমিছল চলেছ। এখন িসিরয়ায় চলেছ সই এেকই অব থা । সা রা যবাদ এখন িসিরয়ায় অথ,
অ ৎর, রিশ ষন িদেয় তু
রু
ে ক, িসিরয়ায়, ইসরাইেল নয়া নয়া দানব সৃ
ি ট করেছ। তারা নানা দেশ নানা রূ
েপ দানেবর জ ম দয়। তারা
আবার এক দানবেক িদেয় অ য দানবেক িবনাশ কের। এই রি রয়ায় তারা িহজবু
লাহ,আসাদ,ইরাক,ইরান চ রেক দু
বল কের িদেব। তারা
সই সকল দেশর মানু
ষেক িশয়াহ সু
ি ন ও নানা গৗেৎর ভাগ কের দু
বল কের িদেব। আর সা রা যবাদ আপন সূ
েখ শাসন করেত থাকেব।
দানবেদর কু
কেমর কারেন এেকর পর এক দশ দখল করা যৗি তকতা ও তারা খু
েজ িনেব। তারা মানবািধকার, গণতে ৎরর র ষক িহসােব
িবিভ ন দেশ গমন করেবন। সিৎযকার অেথ ইসলািমক টট কান ভােবই সা রা যবাদ িবেরাধী দল নয়। দৃ
যত তােদরেক সা রা যবাদ
িবেরাধী িহসােব দখা গেল ও আসেল তারা তৃ
তীয় িবে বর রিতেরাধ ষমতা িবনােশর কােজ িল ত। এরা এখন দু
িনয়ার িহরু
সা রা যবােদর
িবপরীেত িভেলেনর ভূ
িমকায় অবিতন হেয়েছ। ইসলামেক যবহার কের নানা খলায় মেত আেছ ।সময় হেলই তারা আবার এর রাশ টেন
ধরেছ।
আমরা অব যই সা রা যবােদর সকল চ রা তেক না বলব। আমরা অব যই সা রা যবাদ ও তােদর সৃ
ট “ইসলািমক টট” ক না বলব।
আমরা ইরাক ও িসিরয়ায় সা রা যবােদর আ রাসেনর িবরু
িধতা করব। সা রা যবাদ দু
িনয়ায় সম যার জ ম িদেয়ই চেলেছ। তারা ইহার
সমাধান চায় না । তােদর বােথই তারা সম যােক িজিয়েয় রাখেত চায়। আমরা িবরু
িধতা কির জািতগত, ধমগত, বনগত ও স রদায়গত
িবভি তর। যারাই সিৎযকার ভােব সা রা যবােদর িবরু
ে ব কাজ করেবন – আমরা তােদরেকই সমথন কির। তেব যারা জািতর ভতের,
দেশর ভতের নানা ভােব িবভি ত সৃ
ি ট কের সা রা যবাদেক ঢেক আনেত চায় আমরা তােদর সমথন কিরনা । “ইসলািমক টট”
সা রদািয়ক িবভি ত সৃ
ি ট করেছ। ম যযু
গীয় ববরতােক িনেয় এেসেছ, কবল বংস য ঞ চালাে ছ। সা রা যবােদর যমন সমাধান নই
তমিন িবকৃ
ত ইসলােমও কান সমধান নই। সমাধান আেছ কবল আেলািকত সেৎয। জয় হাক জনতার।

বাংলােদশ, ভারত, নপাল জলবায়ু
পিরবতন জিনত ষিতর সে মািখন
ষু
ধা, দাির র, ও অনাহাের িবে বর বশীর ভাগ মানু
ষ আ রা ত। এবার ভারত, বাংলােদশ ও নপােলর কৃ
ষেকরা নানা সম যায় িনপিতত
হেয়েছন। কবল ভারেতর অ র রেদেশর রায় ৭০ িমিলয়ন কৃ
ষক তােদর জীবন যাৎরা িনবাহ কের কৃ
িষর উপর িনভর কের। খারাপ
আবহাওয়ার জ য িমিলয়ন িমিলয়ন কৃ
ষক এখন হু
মকীর মু
েখামু
িখ। এেকই ভােব নপােলর ৩.৪ িমিলয়ন কৃ
ষক সহ বাংলােদেশর কািট কািট
কৃ
ষক জলবায়ু
পিরবতেনর কারেন খাে যর জ য অ য দেশর উপর িনভর করেত হেব।
জলবায়ু
পিরবতন, আবহাওয়ার গিত রকৃ
িতর পিরবতন উে লখ যা য ভােব পিরবতেনর কারেন ভারত, বাংলােদশ ও নপােল ফসল উৎপাদন
মারাৎমক ভােব কেম যাওয়ার স ভাবনা আেছ। অ সফােমর রিতেবদন অনু
সাের নপােল, “ জনগন বলেছন তােদর উৎপািদত ফসেলর
পিরমান িবগত বছেরর তু
লনায় অেধেক নেম এেসেছ… িবগত বছের অেনেকই এক মাস চলার মত যেত ট (খা য) উৎপাদন করেত
পারেতন”। অ সফােমর রিতেবদন অনু
সাের, “ অেনক িবেশষ ঞই আগাম হু
িশয়ারী িদেয়িছেলন য, মানু
ষ ঝু
িকেত, বশে য ও িবপেদর
সে মািখন”।
উ ত সম যার কারেন ভারেতর অ র রেদেশর
কৃ
ষকেদর মােঝ আৎম হৎযার রবনতা বেড় যাে ছ।
অথচ এর আসল কারন হেলা খারাপ আবহাওয়ার
জ য িমিলয়ন িমিলয়ন কৃ
ষকেদর অব থা িদেন িদেন
খারােপর িদেক যাে ছ। এই অ চেলর পািরবািরক
আেয়র পিরমান দিনক দু
ই ডলােরর িনেচ নেম
গেছ। কৃ
ষকগণ

বেচ থাকার তািগেদ

রচু
র

পিরমােন ধারেদনা করেছন। আবার সই ঋেনর টাকা
আদােয়র জ য যাপক চােপর মূ
েখ পড়েছন কৃ
ষক সমাজ। সই সকল এলাকায় ঋন রহেনর জ য পযা ত যব থা ও নই। সখােন ৩০%
সূ
দ আদায় করা হেয় থােক। সাম রীক পিরি থিত কৃ
ষকেদর জ য মােটই অনু
কূ
ল নয়। তাই অেনেকই আৎম হৎযার পথ বেছ নয়।
কেয়কিট ত য সূ
ৎর বলেছ য, এই বছের কবল জলবায়ু
পিরবতন সং রা ত িবষেয়র সােথ সংি ল ট আৎম হৎযার সং যা ১৫০ জন। যার
মূ
ল কারন হেলা ফসেলর ষিত ও কৃ
ষেকর মাথািপছু
ঋেনর বু
ঝা। ভারেত ২০০২ সাল থেক ২০০৬ সাল পয ত ১৭,৫০০ জন কৃ
ষক আৎম
হৎযা কেরেছন। ১৬০,০০০ জেনর বিশ মানু
ষ ১৯৯৭ সােল কবল চরম দাির রতার কারেন আৎম হৎযা কেরেছন। তারা িনেজরা রায়স
মারা যায় িকটনাশক খেয়। তারা মারা যাবার পর তােদর ঋেনর বু
ঝা চােপ তােদর উৎতরািধকােরর উপর। ফেল কৃ
ষেকর পিরবােরর উপর
িদেন িদেন বাড়েত থােক নানা রকার বদনার চাপ ।
ভারত ও নপােলর চলমান পিরি থিত বেল দয় জলবায়ু
র পিরবতন িকভােব সম যার জ ম দয়। রথম িবে বর মানু
ষ স পদ বশী থাকার
কারেন এই ধরেনর সম যার মাকােবলা করেত স ষম। িক তু
তৃ
তীয় িবে বর মানু
ষ যাপক ভােব এই সম যার ঝু
িকেত রেয়েছ। রথম
িবে বর মানু
েষরা জলবায়ু
র পিরবতন সং রা ত সম যার তমন কান গু
রু
ৎবই দয় না । কান রকার দাির রতার ও ভয় নই । রথম িবে বর
মানু
ষ খু
বই ধিন ফেল তােদর মে য একটা বপেরায়া ভাব আেছ। তাই তৃ
তীয় িবে বর মানু
ষেকই তাঁ
র সমাধান করেত হেব । কননা এই
িবষয়িট তােদর জ ম মৃ
ৎযু
র সােথ জিড়ত ।

এই সকল সম যার সমাধােনর জ য দু
িনয়া জােড় রিতবােদর জায়ার তরী করেত হেব আর আেলািকত মানু
ষেক সই আে দালেনর সােথ
স পৃ
ত করেত হেব। তৃ
তীয় িবে ব য সকল দালাল চ র রা র ও সমাজ চালায়, যারা সবদা তােদর িনেজেদর ও তােদর রভূ
েদর বাথ
িবেবচনায় রেখ কাজ কের, সাধারন মানু
েষর কথা একটু
ও ভেব না তােদরেক িবতারন করেত হেব। এখেনা অেনক তৃ
তীয় িবে বর দেশ
আধা সামা তবাদ ও কিমশন ভূ
গী পু
িজবাদ কােয়ম রেয়েছ, নপাল, ভারত ও বাংলােদশ এেদর মে য অ যতম। তােদর শাসক রনী চলমান
ঁ
সম যার সমাধান করেত পারেব না । কবল মাৎর যাপক িভিৎতক গন আে দালন ও আলিকত মানু
েষর উে যাগ এিশয়ার মানু
েষর দাির রতা
সহ নানা সম যার সমাধান এেন িদেত পাের। এেন িদেত পাের একিট উ বল ভিব যৎ। যিদও উৎতরািধকার সূ
েৎর এখােন একিট প চাৎ পদ
অথ যব থা চালু
আেছ, এর পরও বলেত পাির য, একিট পিরকি পত অথনীিত এই অব থার অবসান ঘিটেয় চলমান সম যার একিট সমাধান
এেনিদেত পারেব। জনতার শি তর উে মষ ঘিটেয়, ধনবািদ যব থার পিরবেত জনবািদ অথ যব থার বা তবায়ন কের, রযু
ি তর িবকাশ
ঘিটেয় মানু
েষর খা য, ব ৎর, িচিকৎসা সহ নানা রকার জিটলতার অবসান ঘটােত পারেব। আেলািকত মানু
েষর সমাহার ও সা যবািদ চতনা
দি ষন এিশয়ােক সামেন এিগেয় িনেয় যােব। জলবায়ু
পিরবতন সং রা ত সম যা সহ সকল সম যার অবসােনর পেথ আমােদরেক এিগেয়
যেত হেব ।

রায় আেমিরকানই িনমমতা পছ দ কেরন
মািকন দেশর গােয় দা সং থা (িস আই এ ) এর একিট
রিতেবদন রকািশত হেয়েছ। রিতেবদনিটর সংি ষ ত আকারই
হেলা ৫০০ পৃ
টা। আর এর মূ
ল রিতেবদনিট ৬০০০ পৃ
টার
চেয় ও বশী। এই রিতেবদনিটর িবষয় ব তু
হেলা সে দহ
বাজন মানু
েষর

বীকােরাি ত আদােয়র জ য নানা কৗশল

অবল বন করেত িগেয় তারা িক িক ধরেনর িনমমতা দখায়।
কােলা তািলকা ভূ
ত আসামীেদরেক িক ধরেনর িনযাতন চালায়
তার একিট ধারনা পাওয়া যায় এই রিতেবদেন। পািনেত
চু
বােনার প বতী এর মে য অ যতম। সই সময় ভু
তেভাগীরা
মেন করেত থােক এই বু
িঝ মের গলাম। রিতেবদেন বশ িকছু
নতু
ন ত যও বিড়েয় এেসেছ। যা আেগ আমােদর অেনেকরই
জানা িছেলা না । রিতেবদন অনু
সাের, রায় ২০% ব দী এখনও
কারাগার আেছ যারা অ যায় ও “ ব আইনীভােব আটক”
হেয়েছন। তােদর মে য এমন অেনেকই আেছন, যারা মােটই
দু
িষ নন, যারা পিরবােরর একমাৎর উপাজন ষম যাি ত।
অিধক তু
, িস আই এ জাড় কের অেনকেকই ব দী কের এবং
তােদরেক িনমম ভােব িনপীড়ন কের থােক। “ উলেটা িদেক হাটু
র
িনচ িদেয় হাত িদেয় কান ধের মাথা িনচু
কের িদেনর পর িদন মনু
ষেক রেখ দয়”। “মজারেভাজ” নােম একিট অৎয ত অমানিবক কাজ কের
িস আই এ । ইহা তরী করা হয় বাল মিরচ, বাদাম, পা তা িদেয় যা অসামীেদর পায়ু
পেথ রেবশ কিরেয় দয়। এরা আসামীেদর িশশু
ও
পিরবােরর অ যা য নারীেদরেক যৗন িনিপড়েনর ঘটনা ঘটায় বীকারু
ি ত আদােয়র জ য । বরফ গাসল তা একিট সাধারন যাপার। এটার
আেয়াজন করা হয় এই ভােব য, ৬৬ ঘ টা পয ত একজন আসামীেক বরেফর পািনেত ডু
িবেয় রাখা হয়। খািলদ শখ মু
হা মদেক
রফতােরর পর পর ই বরেফ বিসেয় হাজার হাজার র ন করা হেয়িছেলা। িস আই এ তােক কান রকার িবচার ও অিভেযাগ ছাড়াই
িনেজেদর আওয়েৎব রােখ। ব বীেক কতৃ
পে ষর অনু
মিত ছাড়াই তারা িনমম িনযাতন চালায়। বু
েশর আমল থেক এখন পয ত এমন অেনক

ঘটনা আেছ যা তারা িবচার িবভাগেক জানায় না। তারা অ ঞাত থােন কারাগার খু
েল মানু
ষ আটক কের িরিতমত এক িভ ন রি রয়ায়
িনিপড়ন কের দমন কায চালায় – যা আেমিরকায় এখন ওেপন িসে রট িবষয়।
সিৎযকার ভােব দখেল এটা পির কার য মািকিনরা এই িবষেয় জােন না, তা মােটই িঠক নয়। তারা সকেল জােনন য আেমিরকা এখন
স ৎরাসবাদ দমেনর নােম বহু
মানু
ষেক ব দী করেছ। তােদর সােথ অমানিবক আচরন ও করেছ – তা সকেলরই জানা । িস আই এ রা তা
থেক মানু
ষ তু
েল িনেয় তােদরেক গাপন আ তানায় িনেয় যাে ছ । গনমা যেম খবর হেলও তার কান রকার িকনারা কঊ করেত পােরন না
। অেনক সমেয়ই ভু
ল মানু
ষ, িনরপরাধ লাক, এমন িক এেকবােরই সাধারন লােকরা এর িশকার হে ছন। এই ধরেনর “ঘু
ম ও খু
েনর”
ঘটনার সংবাদ গনমা যেম রকাশ হেলও জনগেণর মােঝ খু
ব কমই রিতি রয়া হয়। স ভবত সবেচেয় বশী আেলািচত হেয়িছেলা আবু
গরীব
কারাগােরর ব দীেদর সােথ মািকন মিরন সনােদর অমানিবক আচরেনর িবষয়িট। তারা ইরাকী ব দীেদর সােথ িনমম আচরেনর দৃ
য ছিব
তু
েল রকাশ কের িদেয়িছেলা। আেমিরকার ভতের ও এখন নানা ভােব মানু
েষর উপর িনিপড়ন চালােনা হেয় থােক। রা রীয় িনরাপৎতার
নােম বশ বাড়াবািড় করা হয়। ২০০৯ সােলর জিরেপ দখা গল এত সব িকছু
র পর ও আেমিরকার মানু
ষ সই যব থার পে ষই তােদর
রায় রদান কেরেছন। মািকন দেশর বশীর ভাগ মানু
ষ অথাৎ ৭১% মানু
ষ বেলেছন, িনযাতন করা ষৎর িবেশেষ দরকার আেছ। ৪৯%
আেমিরকান বেলেছন, “ কান কান সময়”, “ রায়ই” এবং ২২% বেলেছন “এেকবােরই উপায় না থাকেল িনযাতন করা যায় স গত” ।
মাৎর ২৫% আেমিরকান বেলেছন য, িনযাতন করা “ কান ভােবই” যায় স গত নয়। এই জিরেপ আেমিরকানেদর মতামেতর রিতফলন
ঘেটেছ। তেব, িকছু
কু
সং কার রভািবত মানু
ষ বেলেছন িনিপড়ন যায় স গত। এই সম ত কারেন এটা বলা যায় য বশীর ভাগ আেমিরকান
এখনও িনযাতেন িব বাসী। (২)
এটা এেকবােরই একিট বাভািবক িবষয় য, মািকনীরা িনযাতেনর িবরু
ে ব যােব না। যেত পাের না। তােদর মে য রায় সকেলই মেন কেরন
য, আেমিরকার পিরচািলত িনযাতেন সমথন দয়ার মােঝ তােদর বাথ িনিহত আেছ। সা রা যবাদী দেশর জনগেণর মেনাভাব এমনিটই হেব
– এটাই বাভািবক । যখনই তােদর সমােজ রচিলত যব থার িবরু
ে ব িকছু
করা হয়, তখন তারা মানবািধকােরর রিত কান রকার র বা
দখায় না। সা রা যবাদী জনেগৗি টর মানু
েষরা সবদাই একই সূ
ের কথা বেল থােক। আমরা আেমিরকার লােকেদর কাছ থেক রায়স একিট
কথা শানেত পাই য, তারা নািক দু
িনয়া জােড় গণত ৎর ও মানবািধকার সূ
র ষা করেছন। তাই তারা কাথাও বাঁ
ধা রা ত হেল সই বাঁ
ধা
অিত রম করার জ য রেয়াজনীয় যব থা রহন কেরন। সই যব থার অংশ িহসােবই তারা রান হামলা, িনদয় সনা বািহনী ও গােয় দা
বহর তরী কেরেছন।
রথমিব ব হেলা সিৎযকার অেথই একিট ভ ডামীর জায়গা। ইহার িবনাশ দরকার। আমরা তােদর ক ‘না’ বলিছ। আমরা তােদর মত কের
দু
িনয়ােক দখেত চাই না । আমরা এমন একিট িবে বর কথা ভািব যখােন, রিতিট মানু
ষ সমমযাদা, ও সিৎযকার সমতা পােব। তারা
তােদর সা রা যবাদেক িঠিকেয় রাখার জ য যু
ব চািপেয় িদে ছ। আমরা তােদর সােথ নই। আমরা আমােদর কথা ভাবব। আমরা আমােদর
পথ দখব। আমরা আমােদর পেথ চলব।

আেমিরকা মারা মারির করেছ যাশেনর জ য; আর তৃ
তীয় িবে বর মানু
ষ লড়াই করেছ খাবােরর জ য
উইিক কােলা শু
রবার স পেক বণণা কেরেছ এই ভােব .. কােলা শু
রবারিট িছল আেমিরকার ধ যবাদ ঞাপেনর আেগর িদন।
ঐিত যগতভােব বড়িদেনর বাজার করার সময়টােতই তা করা হয় । সই িদন বিশরভাগ কু
চড়া দাকানদাররা সকাল সকালই তােদর দাকান
খােল, এবং নানা রকার রেনাদনা িদেয় বচা কনা শু
রু
কের। আেনকটা কমনওেয়লথ ভু
ত দশ গু
েলার মতই। কােলা শু
রবারিট কান
সরকারী ছু
িটর িদন িছলনা । িক তু
বহু
বড় বড় দাকানদার এবং তােদর কমচারীরা ও ধ যবাদ িদবস িহসােব িদনিটেক পালন কের। সই িদন
বচা কনা বশী হেব, বহুরতার আগমন ঘটেব এমন আশা ও িছল সকেলরই। ২০০৫ সাল থেকই এই িদনিটেক িবেশষ কনা বচার

একিট গু
রু
ৎবপূ
ণ িদন িহসােব সকেলই িবেবচনা কের আসিছল । যিদ ও সিৎযকার অেথ কেব থেক এই িদবস পালন করা হে ছ তার সিঠক
খবর কহই িদেত পারেবন না । তেব এটা সৎয য, রিত বছরই এই িদনিটেক িবপু
ল কনাকাটা িদবস িহসােব চালু
হেয় আসিছল। এই
কেলা শু
রবারিট রথম িব ব ও তৃ
তীয় িবে বর ম যকার বশ িকছু
িদক ফু
েট উেঠেছ। সম র আেমিরকার জনগন সবেশষ ন সার জামা,
কাপড় ও পু
তু
লিট রয় করার জ য সই িদন বাজাের এেস হু
মরী খেয় পেড়িছল । এই ঘটনা িবেশষ কান নগর বা শহের ঘেটিন বরং
সবৎরই তা ঘেট, কননা পেরর িদনই িছল তথাকিতথ ধ যবাদ িদবস।
রথম িব বর মানু
ষ তােদর রথম িবে বর নাগিরক িহসােব বীয় মযাদা িঠক রাখার জ য, তােদর আিভজােৎযর অব থান িঠক রাখেত,
এমনিক কান কান সময় এক যান িবয়ার পান কারার জ য দা গা বািধঁ
েয় দয়। দরকার হেল তারা ছাট ছাট জািত বৎবার উপর ও
আঘাত কের থােক।
তেব এটা খু
বই দু
লব িবষয় য, তারা কান িদঘেময়াদী িবষয় যমন, নাগিরক অিধকার, ব ধীেদর অিধকার, অথবা পু
িলেশর কান িন টু
র
আচরেনর িবেরাে ধ লড়াই সং রাম করেত র তু
ত নয়। সই কােলা শু
রবাের, আেমিরকানরা দা গা বািধেয় িদেয়িছল কবল মাৎর সবেশষ
বাজাের আসা নতু
ন িডজাইেনর পাষাক, পু
তু
লিট রয় করার জ য। অ যিদেক তৃ
তীয় িবে বর মানু
ষ তােদর খু
বই রেয়াজনীয় প য রে যর
জ য মারামাির করেছ । যমন, খা য,ব ৎর ও িনরাপদ পিনর জ য ।
য সমেয় ভাগবাদী দা গািট আেমিরকায় চলিছল িঠক সই স তােহই বাংলােদশ রায় ১১২ জন পাষাক রিমক কারখানায় আগু
েন পু
েড়
মারা যায় এবং আেরা অেনেকই আহত অব থায় িচিকৎসাধীন আেছন। যখন বা তবতই বাংলােদশীরা মািকনীেদর জ য সবেশষ িডজাইেনর
পাশাকিট তরীর জ য মারা যাি ছল, তখন মািকিনরা এেক অে যর সােথ পাষাক িনেয় কাড়াকািড় করিছল িনেজেক চাকিচ যময় ও আধু
িনক
কের তু
লেত। সই কােলা শু
রবাের।
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