িলিডং লাইট – ৪

২০১০  ২০১৫
অথীনীিত এবং রাজনীিত এখন অি থর হেয় উেঠেছ। দাির রতা বাড়েছই। চলমান সম যা মহা সম যায় রূ
পা তিরত হে ছ। চলমান সংঘাত
থেক নতু
ন যব থার সূ
চনা হেত পাের। বংস থেকই সৃ
জনশীলতার িবকাশ ঘেট। আমরা রিমক। আমরা কৃ
ষক। আমরা ব প স পেদর
মািলক। আমরা গরীব। আমরা ঘর বানাই। আমরা খা য উৎপাদন কির। আমরাই সকল স যতার িনমাতা। এখেনা রাজরাজারা আমােদর
রম, ঘাম, র ত, জীবন চু
ির কের িনে ছ। তারা আমােদর ভিব যৎ কেড় িনে ছ। তারা আমােদর িশশু
েদর ভিব যৎ ও িছিনেয় িনে ছ। আমরা
বলিছ, “না!” আমােদর জীবন আমােদরই। আমােদর কাজ আমােদরই। আমােদর ভিব যৎ ও আমােদরই। রা রসর িব লবী িব ঞান ও
সশ ৎর অব থায় আেলািকত সা যবাদ সহ আমরা সা রা যবােদর িবরু
ে ব লড়াই করার ঘাষনা িদি ছ। আমরা যু
ব ঘাষনা করিছ সকল
রকার শাষণ ও িনিপড়েনর িবরু
ে ব। আমরা রগিতর জ য লড়িছ। আমরা লড়িছ যায় িবচােরর জ য। আমরা লড়িছ শাি তর জ য। আমরা
জনগন। একই জনগন, একিট পৃ
িথবী, একিট ভূ
িম, একিট যু
ব, একই নতৃ
ৎব, একই িব ঞান, এবং একিট মাৎর জীবন যা িবিলেয় িদেত চাই
মানু
েষর জ য। আমার জীবন মানু
েষর জ য। আগামীর জ য। এবং িলিডং লাইেটর জ য । আমরা রেম িবজেয়র িদেক এিগেয় যাি ছ। আমরা
ও আমােদর সকল ভাইেবান সশ ৎর হব সবেচেয় রা রসর িব ঞােনর মা যেম, আেলািকত সা যবােদর মা যেম, আমরা িবজয় িছিনেয়
আনার জ য। এই যাগািজন আমােদর সং রােমর একিট শি তশালী অ ৎর হেত পাের। আমারা িনেজেদরেক িশি ষত করেত পারেল আমরাই
জয়ী হব। অসীম ৎযাগ, আমােদর সীমাহীন িবজয় এেন িদেব। এিগেয় চলু
ন!

সিচপৎর
রব ব
িলিডং লাইট এবং মাওবােদর পাথ য িবষেয় রা ন ও উৎতর
তৃ
তীয় িবে বর িব লব ; রথম িবে ব রিতেরাধ
িব লেবর জ য জনযু
ধ িক সাবজনীন ?

চচা/অনু
শীলন

অথনীিতবােদ লজু
র রস গ

আসল সৎয আমােদর সােথই আেছ।

িকছু
ই না করার নীিত – রিতিব লেবরই নামা তর…

সং কার প থীরা হেলা ভীরু
িসংেহর মত !

পু
তক পূ
জােক না বলু
ন!

ইিতহাস

মহান িব লবী মাওেসতু
ং এর কিতপয় িব যু
িত…

সংবাদ

বাংলােদেশ দু
নীিতর ধানব

বাংলােদশঃ পািনর কারেন মানু
েষর িবপেদ

িলিডং লাইট এবং মাওবােদর পাথ য িবষেয় রা ন ও উৎতর
আমরা স রিত মাওবাদ ও িলিডং লাইট কিমউিনজম স পেক িকছুর ন পেয়িছ তাঁ
র উৎতর িনে ন দয়া হেলা

১. তৃ
তীয় িব ববাদ স পেক চয়ার যান মাওেসতু
ং ও িলিডং লাইেটর মতামত িক এেকই রকম ?
উৎতরঃ না । িলিডং লাইেটর “িব ব রনী িবে লষণ” ও মাওেসতু
ংেয়র তৃ
তীয় িব ববাদ তৎৎব মােটই এক নয় । আসু
ন এেদর মে য পাথ য
িবে লষন কের দিখ।

১৯৭০ সােল মাওেসতু
ং “ তৃ
তীয় িব বতৎৎব” ধারন করেতন। মাওেসতু
ং বলেতন, “ রথম িব ব” হেলা আেমিরকা ও সৗিভেয়ত ইউিনয়ন।
“ি বতীয় িব ব” হেলা িকছুছাট সা রা যবােদর বারা গিঠত ইউরূ
পীয় দশ, জাপান, ও অে রিলয়া ইৎযািদ। এবং “তৃ
তীয় িব ব” হেলা
দির র দশ সমূ
হ িনেয়। মাওেয়র ধারায় রাধা য পেয়িছেলা জািতয়তাবাদ, ভৗগিলক পিরি থিত যখােন চীেনর দৃ
ি ট ভ গীই িছল মূ
লকথা।
সখােন সবহারার ধারনার কান রিতফলন দখা যায়িন। ১৯৭০ সােল যখন সংিকণ ভােব চীন তাঁ
র পররা র নীিতর উ ভাবন ঘটায় তখনই
এই ধারার িবকাশ ঘেট। মাওবাদীেদর িচ তা ভাওবনার অেনক

ষেৎরই দখা যায় য, একিট িব বেক আেরকিট িব ব থেক আলাদা করার

ষেৎর সামািরক শি ত ও অে যর ভূ
খ ড দকলেক খু
বই গু
রু
ৎব পূ
ন উপাদান িহসােব িবেবচনা করা হেয়েছ। অথচ ইউরূ
পীয়ান সা রা যবাদী
দশ সমূ
েহর মে য তােদর জন সাধারেনর জীবন যাৎরার মান সৗিভেয়ত ইউিনয়েনর চেয় অেনক উ নত িছল। তেব তারা িছেলা ছাট দশ,
এবং সামিরক ভােব দু
বল হওয়ায় এই দশ গু
েলা মাওেয়র মতানু
সাের ি বতীয় িব ব িহেব িবেবচনা করা হেয়েছ। প ষাে তর, িলিডং লাইট
মাওেসতু
ংেয়র দৃ
ি টভি গেক সামেন রেখই িব বেক দেখেছ। যমন মাও বেলিছেলন “িব লেবর রথম র ন িক হেব”◌ঃ “ আমােদর ৎরু
ক?” এবং “আমােদর ব বু
ক ?” আমরা িব বেক জািতয়তাবাদ ও আ তজািতক নীিতমালা িভিৎতেত দিখ না । আমরা দিখ রনী চতনার
িনিরেখ। এবং সবহারার দৃ
ি টভি গ থেক। আমরা িব বেক রনী িবে লষণ থেক, সামািজক শি ত থেক দেখ থািক । কননা আমরা চাই
শাষণ, িনিপড়ন, পু
ন বাধীনতা ও আেলািকত সা যবাদ। আমরা মানব সমাজেক জীবন যাৎরার মােনর িভিৎতেত “িব ব” িহসােব ভাগ কের
থািক। দু
িনয়ার য সকল এলাকায় মানু
ষ দির র ও মানেবতর জীবন যাপন কেরন তােদরেক আমারা তৃ
তীয় িব ব বেল থািক। অ য িদেক
পৃ
িথবীর য সকল অ চেল মানু
ষ ধিন, স পদশালী ও আরাম দায়ক জীবন যাপন কেরন তােদরেক আমরা রথম িব ব বেল থািক। আমরা
মানব সমােজ দু
িট রধান তর দখেত পাি ছ। এর একিট তর ধেন স পেদ ও সু
েযাগ সু
িবধা পেয় িবলাসী জীবনযাপন কেরন যােদরেক
আমরা রথম িব ব বলিছ। অ যিদেক িনচু
মােনর জীবন যাপেন অ য থ আেরা একিট তর যােদরেক আমরা তৃ
তীয় িব ব িহসােব িবেবচনা
করেত পাির। আর এই দু
িট তেরর মাঝখােন আেছ আেরা একিট তর যােদরেক আমরা ি বতীয় িব ব বেল থািক। তােদর জীবন যাৎরা ও
ি বতীয় মােনর । এখেনা তােদর িবষয় আসয় তমন আেলাচনায় আেস না ।

[ রথম িব ব ]সউ——————পর[“ি বতীয় িব ব”] ————ম—————ব[তৃ
তীয় িব ব ]

এই ন সায়, আমরা একিট যমন সূ
ইজার যা ড, “স”, অেনক উ নত জীবন যাপন করেছ, তারা এখন এমেনক তের আেছ যা আেমিরকার
চেয় ও উ নত, “উ”। আমরা এখন পু
ৎতু
গােলর কথা ধরেত পাির “প”, যারা রথম িবে বর রাে ত অব থান করেছ। িক তু
এরা আবার
ম যম তের অবি থত। রািশয়া, “র,” ও এমন এক তের আেছ যারা রায় ম যম তেরর মােঝই আবিতত হে ছ। এেকই ভােব যমন
বাংলােদশ “ব”, তারা মি সেকার “ম”, চেয় ও দির রতম। এই ন সায় আমরা ম য রাে যর দশ সমূ
হেক রথম িবে বর তেরই
িবেবচনায় রেখিছ। এই ন সািটেক আবার কান দশ তােদর যাি ত িবে লষেণ ও যবহার করেত পােরন। কিতপয় দশ যারা রথম
িবে বর রিতেবিশ এরা তৃ
তীয় িব ব ভূ
ত হেলও তােদর জীবন মান অেনক উ নত। এেকই ভােব রথম িবে বর িকছু
পেকট দশ আেছ যারা
উ নত জীবন যাপেনর সু
েযাগ পেয় থােক।
আমরা এই ন সাটােক যািসবােদর উৎথান িবষেয় ভিব যৎ বানী করার জ য যবহার করেত পাির। গতানু
গিতক ভােব রথম িব ব
অেপ ষাকৃ
ত িন ন আেয়র দশ সমূ
েহর উপর যািসবাদ চািপেয় দয়। উদাহরন িহসােব আমরা রীস ও রািশয়ার কথা বলেত পাির । রথম
িবে বর দশ সমূ
হ িনেজেদরেক অিধকতর উদারতাবািদ িহসােব রমান করার চ টা কের থােক । তারা তৃ
তীয় িবে বর দশ সমূ
েহ এই নীিতর
চচা করেত চায়, সখােন ভােটর মা যেম, সামািজক সভা সমােবেশর মা যেম এবং িব লবী িচ তা ভাবনার অবসােনর ভতর িদেয় গণত ৎর

ও উদারতার উদাহরন সাধারন মানু
েষর সামেন তু
েল ধরেত চায়। এেকই ভােব তারা রচার কের থােক তােদর দশ সমূ
েহ উ নত জীবন,
গরীেবর সং যা কম ধনীেদর সং যাই বশী। আর সই কারেনই বলা যায় য, রথম িবে ব উে লখ যা য হাের সবহারার সং যা রথম িবে ব
নই। আমরা রথম িবে বর িবলু
ি ত কামনা কির, কারন আরা িনেজেদর অব থানেক আেরা উ নত করার জ য রিতিনয়ত কাজ কের যাে ছ।
রথম িবে বর মানু
ষ শৃ
ংখল মি তর িবষয় থেক বহু
বহু
দূ
ের অব থান করেছ। তােদর জীবেন স পদ, িনরাপৎতা, সু
খ, আরাম আেয়েশর
কান অভাব নই । তারা বু
েজায়া জীবনযাপেন অ য থ হেয় উেঠেছন। ‘এক জন সবহারার িশকল মু
ি ত ছাড়ার আর িকছু
ই নই’ এটা কবল
একজন সিৎযকার সবহারার জ যই রেযা য। আমরা বার বার দখিছ, বু
েজায়া রনীর লােকরা িব লব ও সা রা যবাদ িবেরাধী লড়াই
সং রাম থেক সকল সমেয়ই িনেজেদর মূ
খ িফিরেয় রেখেছ। িব লব তৃ
তীয় িব ব থেক “ি বতীয় িবে বর” িদেক এবং এর পর রথম
িবে বর িদেক এিগেয় যােব।

২. আমরা কন রথম িবে বর পরাজয় কামনা কির ?
কাল মাে সর সময় আর আজেকর সমেয়র রনী িবভাজন য এক নয় তা বশ আেগই চীেনর মাওবািদরা বু
েঝেত পেড়েছন। এ রসংেগ
িচনােদর ভাষায় “ নয়া বু
েজায়া” কথািট শু
না যায়। লু
ই সু
িখ এবং দং িজয়াওিপং তােদর অ যতম। তােদর পিরচািলত কল কারখানা আর
মাে সর আমেলর ইং যাে ডর বু
েজায়ােদর পিরচািলত কারখানা িক এক রকম ? এখন কার চীেনর ও সৗিভেয়ত ইউিনয়েনর বু
েজায়া রনী
আর আেগর গতানু
গিতক সমেয়র বু
েজায়া রনী িক তু
এক নয়। এরা আমলাতাি ৎরক, রেকৗশলগত ও সি মিলত রকৃ
িতর । এরা ব ব
দেশর স পেদর মািলকানা ধারন কেরন। এই বু
েজায়া রনী আবার রিতি রয়াশীল চ র িহসােব ভূ
িমকা রােখ। এই বু
েজায়া রনী
িনেজেদরেক ষমতার কে র ধের রাখেত চ টা কের। জনগেণর সােথ স পক বজায় রেখ সামািজক ভােব তােদর িনয় ৎরন কেয়ম রাখেত
চ টা কের থােক। মাওবািদগন অেনক আেগই বেলেছ য, মাে সর দু
িনয়া আর আজেকর দু
িনয়া এক নয় । রথম িবে ব এখন একিট
কমজীিব বু
েজায়া রনী আেছন যারা কাজ কেরন িক তু
তারা কান ভােবই শািষত নন। তােদর জীবন যাৎরা অেনক উ নত, তারা
সা রা যবােদর উপকার ভাগী, তাই তারা কান ভােব সা রা যবাদেক উে ছদ করেত আ রহী নন। রডািরক এে গলস বহু
আেগই বেলিছেলন
সা রাজবােদর সু
বােদ ভারেত শাষেণর ভতর িদেয় ইং যাে ডর জনগণ রেম বু
েজায়া হেয় উঠেছ। লিনন ও িলেখিছেলন, “ অিভজাত
কমচারী” িলন িপয়াং বেলিছেলন, “ িব ব প লী” যা “িব ব নগর” ক বরী িহসােব িবেবচনা কের। এই সকল িচ তািবদ ও িব লবীগন িলেখ
গেছন য, রনী পিরবিতত হেয় গেছ। মাওবািদগন মােঝ একিট নতু
ন বু
েজায়ার কথা বেলেছ । আর এই খােন আমরা আেরা একিট রনীর
কথা উে লখ করিছ, তা হেলা ধিন দেশর ও সা রা যবাদী দু
িনয়ার জনগণ। এরা এখন িভ ন এক রকার বু
েজায়ায় পিরণত হেয়েছ।
মাওবািদগন চীেনর সাং কৃ
িতক িব লেবর সময় কবল লিনেনর পযেব ষেনর িবষেয় িবেশষ গু
রু
ৎব রদান কেরন য, “ তােকই কবল
মা সবািদ বলা যায়, িযিন রনী সং রাম ও সবহারার একনায়কেৎব িব বাস কেরন”। মাওবািদেদর িচ তাধারা হেলা, য বু
েজায়ােদর
পরাজয়ই সা যবাদেক এিগেয় নবার পথ। তারা মেন কেরন “সব

ষেৎর সবহারা সাম রীক একনায়কৎব কােয়ম করা সা যবাদ স ভব

নয়”। মাওবািদরা চীেন কবল মাে সর গতানু
গিতক বু
েজায়ােদর কথা ভােবিন। তােদর সামেন এেসেছ কিমউিন ট পািটর ভতেরই জ ম
হেয়েছ এক ধরেনর বু
েজায়া। আমরাও তােদর মতই একমত য সকল থের সাম রীক ভােব সা যবাদ কােয়েমর জ য সবহারার একনায়কৎব
এক ত জরু
রী িবষয়। রকৃ
ত মা সবােদ কথা হেলা বু
েজায়া র
নীর িবনাশ সাধন করা। এর অথই হেলা সকল ধরেনর বু
েজায়া, বু
েজায়া িব ব এবং রথম িব ব সহ সকল বু
েজায়ােদর িনপাত করা। আেগ
যমন সিৎযকার মা সবািদ ও সংেশাধনবািদ িছেলা আেজা তা আেছ। আমরা অব যই বু
েজায়ােদর িনপাত চাই। তােদর সােথ কান রকার
আেপাষ নয়। তাই আমরা সকল রকার সংেশাধনবােদর িবরু
ে ব অব থান িনেয়িছ। কাল কাউটি ক, িনিকতা রু
সেচভ, লু
ই সু
খী, দং িজয়াও
িপং এবং রথম িব ববািদ চে রর িবরু
ে ব আমােদর লড়াই। চীেনর মাওবািদ িব লবী গন য ভােব সকল তের সবহারার একনায়কৎব কােয়ম
করেত চেয় িছেলা আমরা ও সই ভােব িলিডং লাইট সা যবাদেক িব লবী িব ঞান িহসােব এিগেয় িনেত ব বপিরকর।

৩. আপিন বেলেছন রথম িব ব আপনার িকছু
িব লবী ব বু
আেছন, রথম িবে বর িব লবীেদর ভূ
িমকা িক ?
আেলািকত সা যবােদর আসল ল য হেলা িব ব যাপী গনযু
ে বর সূ
চনা করা। একজন আেলািকত সা যবািদ দু
িনয়ার কাথায় থােকন তা
কান িবষয় নয়। তারা আমােদর ভাই বান। আমােদর একিট িদঘ ঐিত য আেছ য, অেনেকই তােদর িনজ ব রনী ভে গ সবহারার
কাতাের এেস শিরক হেয়েছন। এর বড় উদাহরন হেলা রডািরক এে গলস। িতিন কবল মা সেক অথ সাহা য িদেয় চািলেয় রােখনিন বরং
িতিন িনেজও একজন িব লবী িব ঞানী িছেলন। আেলািকত সা যবািদেদর আে দালন সিৎযকার িব লবীেদর আে দালন।
আেলািকত সা যবােদর লাগান হেলা, “ তৃ
তীয় িবে বর িব লব, রথম িব বেক রু
েখ িদেব”। রথম িবে বর িব লবী ব বু
েদর একিট রধান
কাজ হেলা িব ব জােড় গন লড়াই সূ
চনার ষেৎর আেলািকত সা যবািদেদরেক সবাৎবক সহেযাগীতা করা। িবেশষ কের তৃ
তীয় িবে বর
িব লবীেদর পােশ দাঁ
ড়ােনা। আবার ব ব দেশ রথম িবে ব িব লব িবেরাধী কম কাে ডর রিতেরাধ করেত তৎপর থাকা। তােদর দািয়ৎব
হল স পেদর সমাহার করা। সা রা যবাদেক পেদ পেদ বাঁ
ধা দয়া । তােদর আেরা কাজ হেলা রথম িব বেক দু
বল করার জ য কাজ করা ।
আর তৃ
তীয় িবে বর ব বু
েদর পে ষ দািড়েয় জনমত তরী করা । আমরা রথম িবে ব িব লবেক বাদ িদি ছ না । বরং আগামী িদেন আেরা
শি তমৎবা িনেয় অ রসর হেত চাই। রথম িব বেক পরািজত করেত হেল রথেম তৃ
তীয় িবে বর িব লবেক স প ন করেত হেব। তৃ
তীয়
িব বেক মু
ত করেত হেব। যমন িলন িপয়াং বেলিছেলন, িব লব িব ব প লী থেক শু
রু
হেয় িব ব নগেরর িদেক এিগেয় আসেব।

৪. রথম িব ব বসবাস কারী কােলা, অিধবাসী ও অ যা যেদেশর মানু
েষরা িক তৃ
তীয় িবে বর শৎরু
?
একিট গু
রু
ৎবপূ
ন িবষয় আমােদরেক বু
ঝেত হেব য, সকল সং যালিগ ট মানু
ষ ও জািত িক তু
এক রকেমর নয়। উদাহরন িহসােব আমরা
এিশয়ার লাকেদর কথা বলেত পাির এমন িক উরা যিদ সাদা ও হয়। এশীয়ানরা িক তু
একই ধরন বা রকৃ
িতর নয়। যমন িচন দেশর
মানু
ষ, জাপানী, িভেয়তনামী, লাঊিসয়ান, হং, িফিলিপেনা, মালেয়িশয়ান, ইে দােনিশয়ান, কািরয়ান এবং আেমিরকায় বসবাস কারী অ যা য
জািতর লােকরা । তােদর মােঝ নানা িবষেয় যাপক পাথ য িব যমান। স পেদর িদক থেক লাউিসয়ান ও জাপানীেদর মােঝ অেনক
পাথ য। এছাড়া ও এিশয়ার আিদবাসী দর মে য িব তর গড়িমল রেয়েছ। কােলা মানু
ষেদর মােঝ ও পাথ য িব যমান। িকছু
িকছু
কােলা
স রদায় আেছ যারা অ য কােলােদর চাইেত বশ অ রসর । এেকই ভােব, িচংকু
িনস, মি সকান এবং যািতেনাস। িকউবানরা সালভাদেরর
মনু
েষর চেয় আেমিরকা ভােলা অব থায় আেছন। নানাজািতর মানু
েষর মােঝ নানা িদক থেক পাথ য িব যমান। আবার এেকই জািতর
মে যও পাথ য ল যনীয়। আবার রথম িবে বর সাদা মানু
েষর মােঝ ও নানা ভােব পাথ য আেছ। তৃ
তীয় িবে বর কান কান থােন রথম
িব ব িকছু
িনজ ব ডঙেয়র পেকট তাইরী কের রেখেছ। আেমিরকায় ও অে রিলয়া িকছু
আিদবািস আেছন যারা এখেনা দির র জীবন যাপন
কের থােকন। তেব আসল কথা হেলা এই সকল লাকেদর মে য সিৎযকার কান রকার যাগােযােগর যব থা নই। তারা িবি ছ ন ভােব
বসবাস ও চলােফরা কের থােক। তােদর মােঝ কান রকার িব লবী িভিৎত নই। িকছু
যািত রম ছাড়া সখােন কান রকার সবহারা নই ।
আমােদর গেবষনা বলেছ রথম িবে ব সিৎযকার অেথ কান সবহারা রনী নই।
িক তু
এর মােন এই নয় য রথম িবে ব কান রকার অ যায় কম হে ছ না । এর মােন এই নয় য উরা যা খু
িশ করু
ক আমরা সই িবষেয়
িনরব থাকব। তােদর অ যায় কেমর কান রিতবাদ করা হেব না । আমরা িক তুকান ভােবই উদারতাবািদ নই। আমরা পিরবতনকামী,
আমরা িব লবী। আমােদর কাজই হেলা িব লব সাধন করা। আমরা চাই বা না চাই রথম িব ব এবং তাঁ
র পেকট গু
েলা শাষণ চািলেয় যাে ছ।
রথম িবে ব ব লেবর বােথই তৃ
তীয় িবে ব আেগ িব লব সাধন করেত হেব। রথম িবে ব যারা সবহারা তারা আমােদর সােথ সহেযাগীতা
করেবন। তােদর কৗশল হেত পাের ‘িডিফিটজম’।

৫. আপিন িক িলন িপয়াং ক মাওেসতু
ং এর চেয় বড় মেন কেরন ?
তােদরেক যাি ত িহসােব না দেখ আমােদর উিচৎ তােদর রাজৈনিতক লাইনিট দখা। রাজনীিত হেলা একিট ক যা ড ইহা কান যাি তবাদ
নয়। কান কান ষেৎর িলন িপয়াং এর লাইন মাওেসতু
ং এর লাইেনর চেয় উ নত িছেলা। ১৯৭০ সােল মাও যখন ডানপ থার সােথ ঐ য
করেত যাি ছেলন তখন িলন িপয়াং তার িবপরীত মত রকাশ কেরিছেলন। ১৯৬০ সােল মাওেসতু
ং িনিকতা রু
সেচেভর সা রা যবােদর সােথ
“শাি ত পূ
ন সহাব থােন” সামােলাচনা কেরিছেলন। িক তু
১৯৭০ সােল মাও িনেজই পা চােৎযর সা রা যবােদর সােথ সহাব থােনর নীিত
রহন কেরিছেলন। হু
বহুসৗিভেয়ত ইউিনয়েনর মত িনেজর দেশর বাথেক িব ব সবহারার বােথর উেধ থান িদেয় িছেলন। ১৯৭০ সােলর
চীেনর নীিত িছেলা চীেনর র ষনশীল মেতরই রিতফলন। িক তু
িলন িপয়াং চেয় িছেলন সা রা যবােদর িবরু
ে ব িব ব যাপী গন যু
ে বর সূ
চনা
করেত। প ষা তের, মাওেসতু
ং জািতয় বাথেক রধা য দন। অিধক তু
, িলন িপয়াং চাইেতন িব ব রাম িদেয় িব ব নগরেক ঘরাও করেত।
িলন ১৯৬৯ সােলর সাং কৃ
িতক িব লবেক আেরা জারদার করেত চাইেতন আর মাওেসতু
ং চাইেতন ডানপ থীেদরেক ষমতায় িফিরেয়
আনেত। সই িবেবচনায় িলন ক মাও এর চেয় উৎতম মেন হয়। িক তু
সাম রীক িবেবচনায় মাওেসতু
ং িলেনর চেয় অেনক বড় মােপর
নতা িছেলন। িলন নয় ; মাওেসতু
ং ই চীেনর মহান িব লেবর নতৃ
ৎব িদেয়িছেলন। মাও একজন িব লবী িব ঞানী িলখক িছেলন। িতিন ই
মাওবািদ িব লেবর ঢউ তু
েল িছেলন। িলন ক যিদ বিল িলিডং লাইট তেব মাও ও লিনন ক িবংশ শতাি দর উ বল িলিডং লাইট বলেত
হেব।
আমােদর রথম কাজ হেলা িব লবী িব ঞানেক উ নত করা, কান িবেশষ যাি তর উৎতরািধকার চচা নয়। আমরা আমােদর পূ
েবর িলিডং
লাইট মা স, লিনন, মাওেসতু
ং ও িলন িপয়াং ক আমােদর পথ িনেদশক িহসােব গ য কির। তারা মানব জািতর র ট স তান। তারা
আমােদর ররনার উৎস। িক তু
মাও মৃ
ৎযু
র পর ইিতহাস িক তুথেম যায়িন। িব ঞান রিতিনয়ত উ নিত লাভ কেরেছ। আজ আমরা ও
িব লেবর পরবতী ঢউ তু
লার জ য িব লবী িব ঞােনর উে মষ ঘিটেয়িছ। যমন লিনন মাে সর পর, মাওেসতু
ং লিনেনর পর আমরা তােদর
সকেলর পর আেরা উ নত িব লবী িব ঞােনর িবকাশ ঘটােত তৎপর রেয়িছ। আেলািকত সা যবাদ হেলা এর পেরর তর।

৬. আপিন দাবী কেরেছন আেলািকত সা যবাদ িব লবী িব ঞােনর সেবা চ তর। আেলািকত সা যবােদর সােথ অ যা য অপরাপর
মা সবািদ লিননবািদ ও মাওবােদর মে য পাথ য িক ?
আলিকত সা যবাদ হেলা সাম রীক ভােব একিট অ রসর িব লবী িব ঞান। ইহা তাঁ
র রিতিট ষেৎর অ রসর িচ তা ভাবনােক লালন কের।
এখােন অব য এর তািলকা দয়া স ভব নয় । তেব আমরা চ টা করব এর িকছুবিশ য িনে ন তু
েল ধারার জ যঃ
আলিকত সা যবাদ আধু
িনক যু
েগ আিব কৃ
ত ঞান িব ঞােনর িবিভ ন শাখায় রশাখায় অ রসর সকল িকছু
ক মা সবােদর সােথ স পৃ
ত
কের িবেবচনা কের থােক, মা সীয় ব তু
বাদ, যু
ি তিব যা, ভাষািব ঞান, মেনািব ঞান ও পিরসং যান িব ঞােনর িবে লষন কের সমাজেক
পিরবতেনর পেথ িনেয় যেত চায়। ঞান িব ঞােনর অেনক শাখায় যাপক উ নিত হেয়েছ, যিদ মাকীয় িশ ষা রেয়াগ না করা হয় তেব তা
মানু
েষর কােছ একিট বরফা ছািদত রহে য ঘরাই থেক যােব। ১৯৭৬ মাওেয়র মৃ
ৎযু
িব ঞানেক িন চয়ই বরফা ছািদত কের দয়িন। অথচ
পু
িজবাদ রিতিনয়ত তােদর িনিপড়ন কারী িব ঞানেক উ নত কেরই চেলেছ। আমরা যিদ তােদর সােথ পা লািদেয় িব লবী িব ঞােনর িবকাশ
ঁ
না ঘটাই তেব আমরা অব যই হের যাব। তাই অব যই আমােদর উিচৎ িব লবী িব ঞােনর িবকাশ সাধন করা বা আেলািকত সা যবােদর
িবকাশ ঘটােনা। এই ধারনারিট আমােদরেক সামেন এিগেয় িনেত পাের।
আেলািকত সা যবাদ রাজৈনিতক অথনীিতেক একিট নতু
ন অ যােয় রেবশ করােত চায়। আেলািকত সা যবাদ িব ব রনী িবে লষণেক কের
দখােত চায় এখন তা িকভােব িব ব পিরষের কাজ কের। িব ব রনী িবে লষণ আমােদরেক বেল য, িব লেবর সামািজক িভিৎত এখন

কবল তৃ
তীয় িবে বই িব যমান আেছ। রথম িব ব সিৎযকার ভােব কান রেলটািরেয়ট বা সবহারা রনী নই। আমরা দখােত চাই িকভােব
অধু
িনক বু
েজায়া ও সবহারা িনেজেদর অব থার পিরবতন সাধন কের ফেলেছ। বু
েজায়ারা কবল রথম িবে বই িবকিশত হে ছ না বরং তারা
এখন িনেজেদরেক তৃ
তীয় িবে বর িদেক ও সিরেয় িনে ছ। সখানকার জনশি তেক িনেজেদর বােথ কােজ লাগাে ছ।
আেলািকত সা যবােদ জ ডার ই যূ
েক আেরাও অ রসর ভােব িবেবচনা কের। আমরা দখিছ য, সা রা যবাদ নানা ভােব রনী চিরৎরেক
িভ ন মাৎরা িদে ছ, ইহা আবার জ ডার ই যূ
েক ও রভািবত কের ফেলেছ। তৃ
তীয় িবে বর মানু
েষর রম সৗেধর উপর রথম িবে বর মানু
ষ
িবলাশী জীবনযাপন করেছন। ইহা নারী পু
রু
ষ সকেলর

ষেৎরই সমান। রথম িবে বর নারী সমাজ যাপক বাধীনতা ও সু
েযাগ সু
িবধা

উপেভাগ করেছ। এখােন উরা পু
রু
েষর তু
লনায় কান অংেশই কম নয়। ইহা উদারতাবাদ ও সামািজক গনত ৎরায়েনর ফল। এখােন আমােদর
িজ ঞাসা হেলা এই িবলাশী জীবন যাৎরার রশদ ক বা কারা যাগান িদে ছন ? তৃ
তীয় িবে বর নারী সমাজ এখেনা িপতৃ
তাি ৎরক অব থার
কারেন িনিপড়েনর িশকার। আধা সামা তবািদ ভাবনা িচ তা ও সামািজক কাঠােমা তােদরেক এখন ম যযু
গীয় অব থায় রেখ িদেয়েছ। তাই
রথম িবে বর নারীরা আেরা বশী সু
িবধা পাে ছ। ফেল রথম িবে বর নারী সমাজ ও তৃ
তীয় িবে বর নারীেদর থেক অেনক বশী সু
িবধা
আদায় কের িনে ছন।
আেলািকত সা যবািদরা অ রসর সনা িব লবী িব ঞােনর ধারক। িব লব করেত হেল িব ব যাপী গন লড়াইেয়র পথেক আেরা শি ত শালী
করেত হেব। িব ব বু
েজায়া সমােজর িবপিরেত িবেশ সবহারােদর সং রামেক জারদার করেত হেব। এই লড়াই হেব সাম রীক পিরসের । ইহা
হেব এক িভ ন আংগীেক । িভ ন তৎৎব ও িব ন চচায়। সকল ব তীবাসী, দির র, ও বি চত মানু
েষর মু
ি তর লড়াই িহসােব তা এিগেয় যােব।
এই লড়াইেয় ত য রযু
ি ত, আকাশ শি তর িবকাশ, যাটালাইট, ও রু
বিটক শি তেক যবহার করা যেত পাের। নতু
ন নতু
ন আিব কৃ
ত
প থা ও প বিতেক কােজ লাগােনা হেব। িবজয়ী হবার জ য অব যই জন শি ত ও জনগেনর সাম রীক জাগরনেক কাজা লাগােনা হেব। তাঁ
র
সােথ সােথ তৎৎবগত িবকাশ ও িনি চত করা হেব।“তৎৎব ছাড়া চচা অ ব”।
আেলািকত সা যবািদরা িবগত িদেনর িব লব, রিতিব লব ও সয়া যবােদর উ নয়ন কাঠােমােক িবে লষণ কের সকল রকার সংেশাধন বাদ ও
সু
িবধাবােদর পথ পিরহার করেব। আমরা দখােবা কমন কের উৎপাদন শি তেক তািৎৎবক ভােব িবে লষণ কের মানব ক যােনর পথেক সু
গম
করা যায়। সৗিভেয়ত ইউিনয়ন ও চীন কমন কের িব লেবর রাথিমক তের িনেজেদর অব থানেক রেম শি তশালী কের তু
েল িছেলা।
তােদর কম অিভ ঞতা আমােদরেক ঞােনর নব িদগ ত রদশন করেব।
আেলািকত সা যবাদ একিট অ রসর মা সবািদ পিরেবশ স মত সমাজ িবিনমান করেব। আমরা জািন পিরেবশ স মত সমাজ িবিনমােন আেগ
িব লবী শি তর কান কান ষেৎর দু
বলতা িছেলা। পিরেবশ স মত উ নয়ন ন সা খু
বই জরু
রী িবষয়। অথনীিতেত পিরেবেশর যাপক রভাব
রেয়েছ। পু
িজবাদী অথনীিতেত মু
ঁ
নাফা কি রক উ নয়েনর কারেন পরেবশেক অব ঞা করা হয় । িক তু
আেলািকত সা যবােদ মানব চিরেৎরর
সােথ সংগিত রেখ পাকৃ
িতক পিরেবেশর যৎন নয়া হেব। মানু
েষর জীবন যাৎরার সুযতার জ য – বা তু
সং থােনর িন চয়তা িবধান করা
হেব। পু
রাতন শি তর জায়গা দখল করেব নতু
ন শি ত। সামািজক কাঠােমা বদেল যােব । ভাগবােদর জায়গা দখল করেব সা যবািদ বা
ৎযােগর জীবনাচার। সবহারা িব লবী িব ঞান সমােজ নতু
ন পিরেবশ তরী করেব। আেলািকত সা যবাদ একিট অ রসর িব লবী িব ঞান
িভিৎতক উ নয়ন মেডল উপহার িদেব। আমরা হাজার বছেরর সামািজক িনিপড়েনর ধারােক উে ছদ কের দব। অথৈনিতক ও সাং কৃ
িতক
শাষেনর অবসান ঘটাব। মা স সই উে যাগেক বেলেছ সমাজত ৎর ও সা যবাদ। বলেশিভক িব লেবর ভতর িদেয় রথম এর উে মষ ঘেট।
মাওবািদরা এর আেরা িবকাশ সাধন কেরন। মাও লিনেনর প থােক আেরা এিগেয় িনেয় িচেন িব লব সাধন কেরন। এখন সমােজর যাপক
পিরবতন ঘেটেছ। এই পিরবিতত পিরি থিতেত আেলািকত সা যবািদরা সময় উপেযািগ পদে ষপ রহন করেব। আেলািকত সা যবািদরা
িব লেবর নানা ষেৎর িনেজেদর িবকাশ সাধন করেব, ইহা উ চতর িব লবী িব ঞান ও যবহািরক িব ঞােনর িবকাশ ঘটােব। নতু
ন ধরেনর,
ষমতা কাঠােমা, নয়া সং কৃ
িত, ও জীবন চচার উে মষ ঘটাব। আমরা এভায়ািকয়ান বা রচ ডবািদ ও নই। আমরা সিৎযকার সা যবািদ

ধাররিবকাশ সাধেন কজ করিছ। আমােদর এিগেয় যাবার জ য সিৎযকার মা সবাদ, লিননবাদ ও মাওবাদ চচা করিছ। আমরা মতা ব নই।
আমরা ম তভােব িব লবী িব ঞােনর িচ তক। আমরা মেনকির সিৎযকার মাওবািদ হেত হেল মাওেক ও অিত রম কের যেত হেব। তা এখন
সমেয়র দাবী। ইহা িব ঞােনর দাবী। সিৎযকার মাওবািদরা িব ঞান মেন চেলন। এরা মাওবাদেক ধম মেন কেরন না । এরা সিৎযকার ভােব
িনেমাহ হেয় িব ঞােনর চচা কেরন। আেলািকত সা যবাদ হেলা আজেকর সমেয়র রেয়াজন। ইহা হেলা অ রসর মা সবাদ। আগামী িদেনর
সমাজ িব লেবর পথ। মানু
েষর মু
ি তর পথ। িনিপড়ন ও শাষণ অবসােনর চু
ড়া ত প থা। ইহাই িলিডং লাইট।

তৃ
তীয় িবে বর িব লব ; রথম িবে ব রিতেরাধ
রথম িবে ব বতমােন িব লেবর জ য তমন শ ত কান সমািজক িভিৎত গেড় উেঠিন । এর মােন এই নয় য, আেমিরকােত তৃ
তীয িবে বর
িব লেবর জ য, রণী সেচতনতা সৃ
ি টর জ য, জ ডর ই যূ
, রেলতািরেয়েতর িব লেবর রিত সমথন জানােনা , বাক বািধনতা ও জাতীয়
বাথ বজায় রাখার জ য কান সামািজক সংগঠন নই । যিদ ও তৃ
তীয় িবে বর সােথ রথম িবে বর ব ধ চলেছ, এমনিক আেমিরকার িভতের
ও ব ধ আেছ, তবু
আেমিরকার জনগন িনেজেদর মে য যতটা ঐ য অনু
ভব কের, ততটা তৃ
তীয় িবে বর িব লবী রেলতািরেয়েতর রিত
অনু
ভব কের না । যখন রথম িবে বর জনগন তােদর কান তাৎিনক বা ম যবতী বােথ উপিনত হয় , তখন তারা তৃ
তীয় িবে বর
রেলতািরেয়তেদর িবপরীেত অব থান িনেত ি বধােবাধ কের না । এমনিক যিদ কখনও কখনও িবেশষ কান কিমউিনিটেত িনেয়াগ রদান
প ধতী অেনক ভােলা, িক তু
এর অথ এই নয় য, আেমিরকােত িব লেবর ভােলা িভিৎত তরী হেয় আেছ । এর মােন এও নয় য, রথম
িবে বর আ য তিরন ব ধ ও িবেরােধর সময় িলিডং লাইট বা জনি রয় রাজৈনিতক শি ত গু
েলা গণ িবে ফারণ ঘটােত সম হেব । এর মােন
এই নয় য, আমরা রথম িব বেক ছেড় িদব । এর অথ হেলা,
আমােদরেক অিধকতর বু
ি ধমৎতার সােথ ‘পশু
েৎবও উপৎযকা’
য় িবেশষ পদেপ িনেত হেব ।

কান িবেশষ একিট পথ বা

প থায় নয় ; িলিডং লাইট িন ন বিণত কায রম রহন কের তার
িব লবী ল য অজন করেব ।
১. সংকট ◌ঃ পু
িজবাদ ঐিত যগত ভােব অি থর রকৃ
ঁ
িতর ।
পু
ি◌জবাদী যব থা সম যা সংকূ
ঁ
ল একিট আদশ । ম দা এবং
চরম পিরি থিতিতর চে র আবিতত হয় । মান কাল মাকেসর
ভাষায়, পু
িজবাদ স তার িনেজর কবর িনেজই তরী কের ।
ঁ
দু
িনয়ার একিদেকর উ নিত ও থািয়ৎবশীলতা অ য রাে তর সংকেটর ফল । রথম িবে বর আরাম আেয়স হেলা তৃ
তীয় িবে বর দু
ঃখ আর
য ৎরনার ফল । এই যব থািট এমন এক পিরি থিতর সৃ
ি ট কের যা তােকই বেসর িদেক িনেয় যায় । গিরব মানু
েষর উপর আিথক বাঝ
চািপেয় দয়, তৃ
তীয িবে বর উপর চািপেয় দয় থনা তর কের আিথক দায়, পু
িজবাদ যােদরেক সৃ
ঁ
ি ট কের তারাও এর বারাই বংস রা ত
হয় । এছাড়া, ভূ
বনায়েনের রি রয়ায় এক এরাকার সংকট রু
ত অ য এলাকায় ছিড়েয় পেড় । একিট থানীয় সম যা খু
ব তাড়াতািড় পৃ
িথবীর
সম যায় রূ
পা তিরত হয় । ভূ
বনায়েনের রি রয়া পু
ি◌জবাদেক শি তশালী কেরেছ, িক তু
ঁ
তার সােথ সােথ এমন এক পিরি থিতর তরী
কেরেছ যার ফেল কান সম যার সমাধান থানীয়ভােব সমাধান বা যব থাপনা করা যাে ছ না । সই সকল সম যার সমাধান িলিডং লাইট
করেত পারেব ।
২. িব ব জনযু
ধ ◌ঃ িনিপড়ণ রিতেরাধ গেড় তু
লেত শখায় । সা র যবাদী প ধতী সং যাগির ঠ জনগেনর উপর দাির রতার বাঝা চরম
ভােব চািপেয় দয় । বতমােন ম যম আেয়র মানু
েষরা গেড় িদেন ৩ ডলার আয় কের থােক । এর অথ হেলা দু
িনয়ার রায় অেধক মানু
ষ অিত

কে ট িদনািতপাত করেছন । যেহতু
স পদ সীিমত ও খরচ হেয় যাে ছ তাই রথম িব ব তৃ
তীয় িবে বর মানু
েষর সু
েযাগ সু
িবধার মাৎরা
কিমেয় িদে ছ । খাে যর আখাল, পািনর সংকট, গনহৎযা, পিরেবশগত দু
েযাগ এরূ
প সকল সম যার পিরমান বৃ
ি ধ কের িদে ছ । তৃ
তীয় িবে বর
মানু
ষ িবিভ ন ভােব লড়াই সং রাম কের যাে ছ । জীবেনর বাকী অ যা য িবষেয়র মতই, লড়াই করাটা ও একিট রি রয়া । জনগন শেখ
সফলতা ও যাথতার ম যিদেয় । আর এটাই হেলা িব ঞােনর রকৃ
িত । পিরি থিতগত কারেনই, বশীর ভাগ সং যা গির ঠ মানু
ষ িব লবী
িব ঞান রহন কের ফেল । আর সবেচেয় শি তশালী অ র হল মানু
েষর মােঝ মু
ি তর আকা খা । িব লেবর পরবতী ঢউ আসেছ । সম র
দু
িনয়া িব লেবের ও জনযু
ে ধর আেলােত উ ভািসত হেয় উঠেব এই িব লব সম র দু
িয়ােক একাকার কের িদেব িলিডং লাইেটর নতৃ
েৎব
জনযু
ধ ছিড়েয় পড়েব সবখােন । িব ব জনযু
ধ শু
রু
হেব রাম রমা তর থেক এবং তৃ
তীয় িবে বর বি ত এলাকা থেক । ইহা রথম িব ব ও
তৃ
তীয় িবে বর শহন নগেরর সােথ সকল রকার সংেযাগ ব ধ কের িদেব এবং জন যু
ধাগণ শৎর“ ক ঘরাও কের ফলেব । রথম িব বেক
িব লবী শি ত িনেজই িবজয় কের ফলেব কান রকার বাইেরর সহায়তা ছাড়াই । িব ব জনযু
ে ধর কলা কৗশল আেগ থেকই িনধারন করা
বা জানা স ভব নয় । দু
িনয়ার অেনক জায়গায় হয়ত যু
ে ধও কৗশল িহসােব মাও সতু
ং এর পথেকই হু
বহু
অনসরণ করা হেব , গিরব দশ
গু
েলােত রাম থেক শহেরর িদেক যু
ধ রসািরত হেব । তেব, নতু
ন নতু
ন রযু
ি তর উ ভাবন ও জনসং যার বৃ
ি বর কারেন নতু
ন স ভাবনার
পথ রসািরত হেয়েছ । এটা রথম িব ব কতৃ
ক পু
নঃ রেলতািরেয়টাইেজশেনর সােথ স পৃ
ত । এটা আেমিরকার িব লেবর রিতি রয়ার সােথ
ও স পৃ
ত হেত পাের । উদাহরণ হেলা, মি কেকার জন যু
ধ দিন আেমিরকায় রভাব ফলেত পাের । সখােন রথম িবে ব তৃ
তীয় িব ব
কতৃ
ক পিরচািলত জনযু
ে ধর অিভযােনর রভাব ও পড়েত পাের । রথম িবে বর কান একিট অংশ ধবংস ও হেয় যেত পােও যমন যিস ট
নািজ বািহনী সৗিভেয়ত ইউিনয়েনর অংশিবেশষ বংস কের ফেলিছল এবং তােদও নতৃ
ৎব কােয়ম কেরিছল।
৩.পু
নঃ রেলটারাইেজন ◌ঃ বতমােন সা র যবােদর কারেন আেমিরকার সীমা ত এলাকায় সামািজক অি থরতা ও িবে রােহর অেনক কম ।
আেমিরকা যাপক হাের মু
নাফা কামই করেছ সা রা যবাদী প ধতী কােজ লািগেয়,তৃ
তীয় িবে বর মানু
ষেক িবেশষ কের অথৈনিতক যব থায়,
জ ডার এবং এমন িক জাতীয় বাধীনতা আে দালনেক কােজ লাগাে ছ । রথম িবে বর মানু
েষর জীবন যাৎরার যাপক উ নয়ন ঘিটেয়েছ,
তৃ
তীয় িবে বর মানু
ষেক চরমভােব শাষন কের । সাধারণ ভােব বলা হেয় থােক আেমিরকােত অথৈনিতক ব ধ অেনকাংেশ কম এবং তাও
িদেন িদেন কিমেয় আনা হে ছ, কারন তারা সকল রকার আিথক দািয়েৎবও ভার রমা নেয় তৃ
তীয় িবে বর মানু
েষর কােধঁথানা তার করেছন
। রথম িবে বর মানু
েষর যাি ত বাত ৎর বােদর িবকাশ হে ছ বেল জ ডার িভিৎতক ব ধ রেম কেম আসেছ সবাই বলেছন। এমনিক
আেমিরকােত শাষক ও শািষতেদর মে য ও পার পিরক ব ধ রাস পাে ছ । এবং রেম শািষত জািতর লােকরা ও রথমিবে বও লাক
িহসােব পযা ত পিরমােন সু
েযাগ সু
িবধা পাে ছ । সাধারণ ভােব এটা ও বলা হয় য, তােদর িনেজেদেক আলাদা ভােব পিরিচত করােত ও
তারা িদেন িদেন আ রহ হািরেয় ফলেছ । আেমিরকা তার িনেজর সমােজ অেপাকৃ
ত শাি ত বজায় রাখার জ য তৃ
তীয় িবে ব তার শাষন
রি রয়ােক জাড়দার কেরেছ । তেব এই রি রয়া ঠকসই নয় । পু
ি◌জবাদ রকৃ
ঁ
িতগত ভােবই অি থিতশীল, সম যা সৃ
ি টকারী, জনগনেক
রিেতােধ িফরেতই হেব । িলিডং লাইট য রি রয়ায় সং রামেক গেড় তু
লেছ সা রা যবাদেক হটােনার জ য, তৃ
তীয় িবে বর মানু
ষও
রিতিনয়ত সংঘব ধ হে ছ সা রা যবােদও িবরু
ে ধ । তৃ
তীয় িবে বর মানু
ষ এেকর পর এক রা র দখল করেব এবং পু
ি◌জবাদী ও
ঁ
সা রা যবাদী অথৈনিতক স পক িছ ন করেত থাকেব । এইভােব আেমিরকা সহ রথম িবে বর রা র সমূ
েহ রম ও স পদ সরবরাহ ব› ব
কের দয়া হেব । তখন সা র যবাদেক িঠেক থাকার জ য তােদও সু
েযাগ সু
িবধা বজায় রাখার জ য িবিভেে ন ৎর যু
ে ধ নামেত হেব । তখন
তারা তৃ
তীয় িবে বর অনু
গত রা র গু
েলােত িনয় ৎরন বৃ
ি ধ করেত থাকেব, ফেল সই দশ গু
েলার জনগন গণ রিতেরাধ করেত জেগ উঠেব,
তারা তখন গেড় তু
লেবন লড়াই সং রাম । তারা এিগেয় আসেব, িনেজরাই বু
ঝেত পারেবন য, রথম িবে বর শি তর আসল খারাক তরাই
তাই তােদর মু
ি তর পথ তােদরেকই খাঁ
ে◌জ িনেত হেব । তখনই তৃ
তীয় িবে বর মানু
ষ মু
ত হেব আর রথম িবে বর সাশক রণী তােদর
িনেজেদর মানু
ষেকই রণী বেথ শাষন করেত শু
রু
করেব । আর তখন ই রথম িবে বর মানু
ষ িদেন িদেন তৃ
তীয় িবে বর মানু
েষর মত
দির র থেক দির রতর হেত থাকেব এবং সা যবাদী সমােজর মু
ি তর পেথ এিগেয় আসেব। এই রি রয়া িকছু
টা এখনই কাজ করেছ, রথম
িবে বর কান কান দেশ বতমােন অস তু
ষ চলেছ, তারা রা রীয় যািসবাদ ও সামািজক যািসবাদ ক মাকােবলা করেছ, তারা রথম
িবে বর নাগিরক িহসােব তােদর সু
েযাগ সু
িবধা বজায় রাখার জ য দাবী জানাে ছ। অ যিদেক তৃ
তীয় িবে বর মানু
েষর রিত সহানু
ভু
িত

রকাশ করেত ও িকছু
মানু
ষ রা তায় নেমেছ । এই সব রথম যাপক হাের মানু
ষ রা তায় নেমেছ শাষেনর িবরু
ে ধ রিতবাদ করেত এবং
এেত ির রেলটারাইেজন রি রয়ােক জাড়দার করা হেয়েছ । বাভািবক রি রয়ার অংশ িহসােবই রথম িবে ব রেলতািরেয়ত রণীর
িবকাশ ঘটেব । আর সই রেলতািরেয়ত রণীেকই তখন িলিডং লাইট সংঘিটত কের পু
িজবাদী রভু
ঁ
েদর কবর রচনা করেব । সই রনীিট
হেব আ তজািতক রেলতািরেয়ত রণীর অংশ ।
৪. ভা গন : আেমিরকার ইিতহাস হেলা তার রিতেবশীেদর উপর িনমম অৎযাচার আর িনযাতনকারীর ইিতহাস । আেমিরকার সৃ
ি টই হেয়েছ
সাদা জািত বৎবার রভূ
েৎবর ভতর িদেয় । আেমিরকা স যতা আিদবাসী সম রদােয়র র ত আর তােদর হােড়র উপর দািড়েয় আেছ ।
তারা িনিবচাের গণ হৎযা কেরেছ রড ইি ডয়ানেদরেক । সই আেমিরকার ভূ
িম থেক তার আিদবাসীেদরেক িচরতের িনমূ
ল কেরেছ সাদা
মানু
েষর আবাস গেড় তু
লার জ য । আিদবাসী স¤ রদােয়র মানু
ষেক তারা রমিশিবের বি দ কেও খেছ , পিরনত কেরছ তােদর ভা যগত
গালােম । আেমিরকার পু
িজবােদর উ মেষর রাথিমক তের সামািজক অি থরতা িছল যাপক হাের, পরবতীেত তারা কােলা মানু
ঁ
ষ, এিশয়ান,
এবং অ যা য দশী মানু
ষেক মু
তকের রিমক ও জিমর মািলকানা রদান কেরেছ । তারা তখন সবহারা থেক পিট বু
েজায়া বা বু
েজায়ায়
পিরনত হেয়েছ । তােদর সীমা ত এলাকােত ও সামািজক অি থরতা দূ
রীকরেণর যব থা রহন কের কবল মাৎর উৎতর আেমিরকার
িনরাপৎতÍ জ য নয় বরং সম র ইউেরােপর জ য ও । ইউেরাপ ও পৃ
িথবীর অ যা য এলাকা থেক আগত রি তক দির র মানু
ষেক
আিদবাসীেদও ভূ
িমেত বসিত গড়েত দয় । এছাড়া আেমিরকার পু
িজঁ
বােদও িবকােশ দাস রথা এক ঊে লখ যা য ভূ
িমকা পালন কের।
আি রকার কােলা মানু
ষ গু
েলােক পু
িজবােদর চাকা সচল রাখেত িনমম ভােব যবহার কের । এমন িক যখন আনু
ঁ
ঠািনক ভােব ও দাসেৎবর
অবসান ঘেট, তখন ও কােলা মানু
েষরা একিট অমানিবক ও ৎরােসর রাজেৎব বসবাস করত । তখন ও দাসেৎবর উৎতরািধকার শষ হয়িন ।
এখনও আেমিরকার সমােজ বনবাদ রথা সমােজর গভীের অব থান করেছ । বতমােন যভােব তৃ
তীয় িবে বর বারা আেমিরকা দু
বল হে ছ,
আিথক সংকেট পড়েছ, এটা এখনও স ভব য তােদও মােঝ আবার জািতগত বষ যগত িবেরাধ ◌াাবার চা গা হেয় উঠেব । যমন ভােব
তৃ
তীয় িবে বও মানু
ষ মু
ি ত অজন করেছ, অ য িদেক সাদা মানু
েষরা আবার তােদর সু
েযাগ সু
িবধাগু
েলা বজায় রাখার জ য তােদর খরেচর
বাঝা আেমিরকার িনজেদেশর ভতেরই িনিপিড়ত জািত গু
েলার উপর চািপেয় দবা চ ঠা করেত পাের । রথম িবে বর জীবন যাৎরার ধরেনর
মােঝই জািতগত বষ য িবরাজমান তারা রিতিনয়ত বনবােদর িশকার হে ছ । এই জ য িনিপিড়ত জািত সমূ
হ একসময় রবল িবে রােহর
ম যিদেয় বিঢ়েয় আসেত পাের। আর এর ফেলই পটভূ
িম তরী হেব জািতয় মু
ি তর আে দালেনর ও সং রেমর । আর এই যু
ধ রূ
প িনেব
িনজ ব জািতর লাকেদর মে যই পর পেরর িবেরাে ধ । এবং এটাই হেব আেমিরকার ভা গেনর লড়াই । তােদও ভা গন রি রয়া অ যভােব
ও হেত পাের । যিদ পু
িজবাদ গভীর সংকেট িনপিতত হয় তেব তারা ক মহা দূ
ঁ
েযােগর িদেক এিগেয় যােব ফেল তােদর ফডােরল যব থা
িঠিকেয় রাখার জ য পযা ত স পদ ও শি ত তােদর থাকেবনা । িব ব মু
ড়লী পনার জ য তােদরেক আেনক মূ
য িদেত হেব, আেমিরকার
আকােশ এক মহা দু
েযাগ ঘিনভূ
ত হে ছ । রচিলত ফডােরল গভনেম ট ক িঘের তােদর ময়র, গভনর, সনাকমকতা, পু
িলশ িবভাগ,
অপরাধীচ র ও িলিডং লাইট রেচ টা চালাে ছ চলমান সংকট কােল িনেজেদর শি ত বৃ
ি ধ করেত । িবভি ত তােদও সম র যব থােক দু
বল
কের িদেব , রথম িব বেক বংস করেত সহায়তা করেব এবং িলিডং লাইেটর পিরক পনা বা থবায়েন তা িবেষশ ভােব সহায়তা করেব ।
৫. িবপযয় ◌ঃ রথম িবে ব িব লব সাধেনর জ য রাকৃ
িতক িবপযয় একিট গু
রু
ৎবপূ
ণ ভূ
িমকা পালন করেত পাের । পু
িজবাদ হেলা সীমাহীন
ঁ
উৎপাদন যব থার উপর গেড় উঠা একিট মতবাদ । অথচ পৃ
িথবীর স পদ হেলা একিট সীমাব ধ ও িনিদ ট সং যক । য হাের স পেদর
অপসারন ঘটেছ ও হািড়েয় যাে ছ িবিভ ন রজািত তােত রকৃ
িতেত নানা রকার সংকট ও িবপযয় অিনবায হেয় উঠেছ । রকৃ
িতক দূ
েযাগ ও
িবপযয় রথম িব বেক রেম দু
বল থেক দূ
বল কেও িদে ছ ; আর ইহা িব লেবর গিতেক বািড়েয় িদ ছ, এবং ির রেলটারাইেজশেনর
রি রয়ােক গিতশীল করেছ , তােদর ভা গন রি রয়ােক ও রু
ততর করেছ । রকৃ
িতক দূ
েযােগর িবষয় িট রথম ও তৃ
তীয় িবে বও সকল
রনীর মানু
ষেকই চলমান যব থার িবরু
ে ধ তােদও িনেজেদর ও তােদর স তানেদর বােথই ঐ য ধ ও আে দালীত করেব ।

৬. লড়াই ◌ঃ চলমান যু
ধ, পারমানিবক অ র, গণ িব বংসী মারনা র এবং আনা রকার বংশাৎবক কাযকলাপ রা র যব থা ও নানাহ
রকার রিত ঠানসমূ
হেক িদেন িদেন দূ
বল কের িদে ছ ইহা ও রথম িবে ব িব লবী পটভূ
িম তরীর করেছ । পার পিরক যু
ধ িব রহ
অথনীিতেক দূ
বল করেছ । তেব, রা রীয়ভােবই হাক বা রা রিবহীনভােবই হাক পারমানিবক অ র আেমিরকায় যবহার করেলই রু
ত
তােদর িব ব যাপী মাড়লীপনার অবসান হেব । িব লেবর র তু
তী িহসােব পারমানিবক যু
্ ধর পথ ও একিট উে লখেযা য পথ হেত পাের।
৭. রিতেরাধ ও রথমিবে বর বংস ◌ঃ িব লবী রি রয়ােক জারদার করেত রথম িব ব বা আেমিরকােক দূ
বল করা ছাড়া উপায় নই ।
মহান লিনন রথম িব বযু
ে বর সংকটিটেক িব লেবর কােজ যবহার কেরেছন, িতিন সই যু
ধেক িব লবী যু
ে ধ রু
পা তিরত কেরেছন । লিনন
রথেম স রাট জারেক পদ থেক সিরেয়েছন এর পর সংেশাধনবাদীেদরেক অপসারন কেরেছন । বলেশিবকগণ িব লবী নীিত িহসােব পরািজত
করেনর নীিতই অনু
সরন কেরেছন । তােদর যই িছল তােদর িনেজরেদেশর সা রা যেক পরািজত কের িনেজেদরেক িবজয়ী িহসােব রিতি ঠত
করা । একই প থায়, িলিডং লাইট ও তােদর শি তর স¤ রসারন করেছ রথম িবে বর সা রাে যর গভীের যন তােক তারা বংস কের িদেত
পাের । িলিডং লাইট রথম িবে ব সই িব লবী শি তর সমাহার ঘটাে ছ যারা রথম িবে বর িবরু
ে ধ মানবতার প লড়াই করেব । িলিডং
লাইট সাংগঠিনক কাঠােমা তরী করেছ রেয়াজেনর সময় যন তারা িব লেবর প দাড়ােত পােরন, যখন ির রেলটারাইেজশন ও িব ব জন
যু
ধ শু
রু
হেব । িলিডং লাইট কাজ করেছ জনগনেক আপাত িনরেপ এবং রথম িবে বর মানু
ষেক যতদূ
র স ভব আদিশকভােব রভািবত
করেত । রিতিনয়ত পু
িজবােদর সম যা, পিরেবেশর সম যা, এবং দু
ঁ
িনয়া জাড়া রিতেরাধ আে দালন, সেবাপির রথম িব বেক রিতেরাধ
আর রিতেশাধ এর মাকােবলা করেত হে ছ । আে দালন আর সং রেমর এই তের এেস িলিডং লাইট এর অনু
সারী গণ এই ভােব বলেত
পারেছ য, “ তৃ
তীয় িবে বর িব লব ; রথম িবে ব রিতেরাধ” !
আমােদর আজেকর দু
িনয়া আর লিনন এর দু
িনয়া এক নয় । এেত মাও সতু
ং এর সময় থেক ও িব তর ফারাক রেয়েছ। কান রকার
গাঁ
ড়ামী আমােদর পরবতী িব লেবর ঢঊ সৃ
ি টর জ য বাধাঁ
হেত পাের । আৎমতৃ
ি ত তা নয়ই । কবলমাৎর একিট রা রসর িব লবী
িব ঞানমন ক জনেগৗি ঠই একিট মহান িব লবী ভিব যৎ গড়েত পের । িলিডং লাইট ই কবল আজেকর বা তবতােক সিঠকভােব পিরচালনা
করেত পাের । সবিকছু
র উপরই হেলা আজেক চািহদা ও বা তবতা । িলিডং লাইট ই হেলা সকেলর চেয় অিধকতর অ রসরশীর সংগঠন ।
িলিডং লাইট কবল দশেকর ভূ
িমকায় বেস থাকেব না । রথম িব ববাদেক আৎমসমপন করেত হেব । িলিডং লাইট আৎমসমপন করেব না
। কিমউিনজম কান িবেদশী খেলায়ােড়র খলা নয় । িব ঞান,সংগঠন, নতৃ
ৎব হেলা িবজয় অজেনর চািবকািঠ । আগু
য়ান হও !

িব লেবর জ য জনযু
ধ িক সাবজনীন ?
আমরা এখন রথম িব ব ও তৃ
তীয় িবে বর মে য একিট মহা যু
ে বর মাঝ খােন দাঁ
িড়েয় আিছ । দারি র, আখাল, দু
ঃখ দু
দশা, নি ঠু
রতা,
সিহংসতা ও মহাম ধা চলেছ সবৎর। সা রা যবাদী রথম িব ব তৃ
তীয় িব বেক এক মহা কবেরর িদেক টেন িনেয় যাে ছ । যারা এখন দু
িনয়ায়
কতৃ
ৎব করেছ তারা যু
ধ িবনা তা ছাড়বেনা । কতৃ
েৎবর বািহের থেক এর কান রকার সংেশাধন স ভব নয় । তাই , আমােদরেক যু
েধ
নামেতই হেব, আমরা তা করব ই।
ভু
লই হাক আর সঠিকই হাক আমাদেরেক লড়াই সং রােম নামতেই হেব । র তু
িত িবহীন তাড়াহু
ড়া কের লড়াই করেত নামেল পরাজয়
অিনবায । যারা অবৈ ঞানিক ভােব তাড়া হু
ড়া কের, তাদেরেক হারতেই হয় । যােদর িনয়ম শৃ
ংখলা নই তাদেরেক ও হারেত হেব । যােদর
সংগঠন নই তােদরেক ও হারেত হেব । যােদর পরিক পনা নই তােদরেক ও পরাজিত হেত হেব । যমনিট মহান লিনন ও মহান মাও সতু
ং
িশিখেয়েছন,এই ধরেনর আচরণ হেলা পািত বু
েজায়া অথবা বু
েজায়া মানসিকতার ফল । রকৃ
ত পরিবতেনর জ য রেয়াজন িলিডং লাইট
কমিউিন ট নেতৃ
ৎব, সংগঠণ এবং শৃ
ংখলা । আপিন যিদ সিৎযই পৃ
িথবীর পরিবতন চান, তেব আপনার িনেজর য তিগত আেবগ, অনু
ভু
িত

এবং িনচু
তােক ও ই যু
েক দূ
ের সিরেয় রাখেত হেব । আপনােক িলডং লাইট কিমউিনজম এর নতৃ
ৎব রহন কেরত হেব । িলডং লাইট
কিমউিন ট একিট িব ব যাপী জনযু
ধ পরিচালনা করেব এবং িবজয়ী হেব ।
আমােদর যু
ধ হেলা িব ব জনযু
ধ । ইহা হেলা সই মহান যু
ধ যা সকল যু
ে ধর পিরসমাি ত ঘটােব । ইহা হেলা রকৃ
ত বাধীনতা যু
ধ।
আমরা যিদ িনেজেদর বাচাঁ
েনার জ য উেঠ না দাড়াঁ
ই , তেব কিছু
ই কখন ও পরিবতন হেব না । িব ব জনযু
ধ হেলা িব ব মানব মি তর ও
কতৃ
ৎব অজনের এক মহান রাজপথ । এই অেথ জনযু
ধ হেলা এক মহান ও বাবজনীন এক যু
ধ । পৃ
িথবী যাপী যু
ধ একিট
আ তজািতকতাবাদী একযু
ধ । চীেনর কমেরডগণ রথম িদেক কবলমাৎর ২৮ জন যা রািশয়ার বলেশিভকেদর তু
লনায় মাৎর অেধক
লাকিনেয় িব লবী কমকা ড শু
রু
কেরিছেলন । যারা কেয়ক বছর সৗিভেয়ত ইউিনয়ন পিরচালনা কেরেছন এবং মেন করা হয় য, ইহা চীেনর
িব লেবর জ য এবং জণগেনর মােঝ ররণ সৃ
ি টর জ য কাজ কেরিছল । মহান মাও সতু
ং একমত পাষন কেরিছেলন য, চায়নীজ িব লেবর
মেডল সবৎর একই ভােব কাজ করেব না । কারন সকল দেশর ভূ
রকৃ
িত, জনসং যা, এবং রণী কাঠােমা এক রকার নয় । উদাহরণ হেলা
িচিল হেলা একিট সরু
েদশ এবং শহেরর সং যা ও অেনক । তাই িচিলর িব লেবর ব তবতার আেলােক রেয়াজেন আেজি টনার বামরাজৈনিতক
দলগু
েলার সােথ ঐ য থাপন কের রণনীিত ও কৗশল িনধারণ করেত হেব । অ যিদেক পরু
হেলা চায়নার মেডল রেয়ােগর উৎতম জায়গা ।
সখােন মাও সতু
ং এর কেমর ররণা সখানকার িব লবীেদর জ য অনু
ে ররণা হেয় কাজ করেছ । বতমােন দু
িনয়া জাড়া য, বি ত এলাকা
গেড় উঠেছ তা ও আগামীেত িব লেবর জ য এক মহা ভূ
িমকা পালন করেত পাের । আগামীেত িব লবীগন য, কবল রাম িদেয় শহর ঘড়াও
করেবন এমনিট সবৎর রেয়াজন নাও হেত পাের । থানীয় পিরি থিতর উপর িভিৎত কের কাজ করা একা তভােবই রেয়াজন হেব ।
তৃ
তীয় িবে বর বশীর ভাগ জায়গায় এইরূ
প যু
ধহেব িনেজেদরেক বাচাঁ
েনার জ য যু
ধ । জনযু
ধ চীেন পিরচালনা কেরিছেলন মহান মাও
সতু
ং । সই সময়কার অব থা ও ব তু
গত পিরি থিত িবে লষন করেল এিশয়ার বহু
দেশ, আি রকা এবং যািটন আেমিরকার জনযু
ধ
অেনকটাই চীেনর মতই হেব । যাইেহাক, জনযু
ে ধর ধরনটা চীেনর মতকেরই ভাবা হয় তেব, মাও সতু
ং একথা বেলেছন য, রিতিট দশ
তার িনজ ব পিরেবশ পিরি থিতর উপর িনভর কের যু
ে ধর কৗশল িনরূ
পন করেবন । িতিন আেরা বেলেছন য, যাি ৎরকভােব রেয়াগ করেল
চীেনর যু
ধেকৗশল অ যা য দেশর সােথ খাপ না ও খেত পাের।
ইহা আমাদের বাঝা খু
বই রেয়াজন য, জনযু
ধ কবল মাৎর সেনাবাহিনী ও সিনেকর িবষয় নয় । যখােন রেয়াজন হেব, আমাদের দরকার
পরেব সখােন আমরা মু
ত এলাকা বা লাল অ চল তরী করব । এই লাল এলাকায় আমরা নতু
ন শি তর বিকাশ ঘটােবা । আমরা
িনিপিড়তেদর জ য বাধীন রতি ঠান গেড় তু
লব । আমরা ছাট পিরষের নতু
ন মেডেল রা র গেড় তু
লব । আমরা গনবািহনী গেড় তু
লব , যা
হেব একিট শি তশালী লাল ফৗজ । আমরা নতু
ন সং কৃ
িত গেড় তু
লব । আমরা নতু
ন সমােজর নতু
ন মেডল রদশন করব । আমরা সাধারণ
জনগেণর িব যা অজেনর জ য িব যালয় গেড় তু
লব । আমরা িব লবী সং কৃ
িত তরী করব । নতু
ন িশ প, নতু
ন সংগীত, নতু
ন নৃ
ৎয চালু
করব
। আমরা গণ আদালত তরী করব । আমরা গণ কিিমট গেড় তু
লব । আমরা নতু
ন ও যৗথ অথনীিত চালু
করব । আমরা আমােদর পিরেবশ ও
প্ি◌রতেবেশর সােথ নতু
ন স পক সৃ
ি ট করব । আমরা জনগেনর সবক হব । আমরা আমােদর সকল সম যার সমাধান করব । আমরা
িব লব বাচঁ
ব । আমােদর গেড় তু
লা লাল এলাকা গু
েলা িবে বর িনিপিড়ত ও শাষিত মানু
ষগু
েলার আশার রথিক হেয় উঠেব । আমরা রথেম
কান এলাকা, এর পর দশ এবং এর পর সম র দু
নিয়ায় িব লব সাধেনর জ য এিগেয় যাব ।
িলিডং লাইেটর নেতৃ
েৎব িব ব জনযু
ে ধর মা যেম িব ব িব লব সংঘটিত হেব । িলিডং লাইট কিমউিনজম আেনক গু
েলােদেশর বাধীনতার
লড়াইেয় অেনকেদশেক ঐ যব ব করেব একিট মাৎর যু
ধ ও লড়াইেয় লড়বার জ য । আম দর লড়াই শু
রু
ই হেব কান একিট প চাৎপদ
এলাকা থেক । ইহা আসেব রাম রামা তর থেক । ইহা আসেব দু
িনয়ার বড় বড় বি তবাসীেদর ম য থেক । ইহা আসেব জংগল থেক ।
এশিয়া, আ রিকা ও যাটিন আেমিরকার পাহাড় ও অর য থেক । এই মহান িব লব রথম িবে বর তু
লনায় তৃ
তীয় িবে ব বশী রু
ত গিতেত
ছেিড়য় পড়েব । ইহা রথম িব বেক তােদর বতমান অব থান গত কারেণ সামিয়ক িবরত রাখেত পাের, নতু
ন শি ত রথম িবে বর উপর

আেরাপ করা হেব, তখন দখা যােব য, তােদর জনসাধারণ তা রহন কের িক না ? ইহা সকল রকার সা রা যবাদ, িপু
জবাদ, এবং
ঁ
অিবচােরর অবসান ঘটােব । ইহা হেব এক সু
মহান উ জলতম বািধনতার উদাহরন । সং রাম আে দালেনর ভতর িদেয় একিট নতু
ন মানব
গৗ ঠীর সৃ
ি ট হেব, এবং যারা একিট নতু
ন দু
িনয়া গেড় তু
লবেন অমরা এখন একিট অ ধকার সমেয় বসবাস করিছ । আ তজািতক কিমউিন ট
আে দালন থিবর হেয় আেছ । তেব সময় রু
ত বদলাে ছ । আশাকরা যাে ছ পিরি থিতগত কারেনই িলিডং লাইট কিমউিনজেমর নতৃ
েৎব লাল
পতাতা হােত িনেয় থানীয় নতৃ
ৎব এিগেয় অসেবন এবং রচিলত সমাজ যব থােক ভঁ
ে◌ গ চু
েড় ঘু
িড়েয় িদেবন । এটা শু
ধু
মাৎর সমেয়র
যাপার । আমরাই আে দালেনর নায়ক ! আমােদর ভিব যত হেব অব যই গৗরবময় ! িব লবী লাল সালাম !! –অনু
বাদ ◌ঃ এেকএম িশহাব
।

অথনীিতবােদ লজু
র রস গ
অথনীিতবােদ ' লজু
র' আসেল ভূ
লভােব যবহার করা একিট শ দ । 'অনু
করন বা অনু
করনবাদ' এর আেরা একিট রাি তমূ
লক শ দ।
ডানপ থী সংেশাধনবািদরা িব লবী প থার পিরবেত এই জাতীয় শ দ যবহার কের থােক। এই ভূ
েলর রসারন ঘেট এই ভােব য, অ প
সমেয়, তাৎ ষিনক ভােব, ও খু
ব তাড়াতািড় সাধারণ জনগেণর সু
িবধা লােভর জ য এই যব থা রহন করা। আর সকেলর জ য সূ
দু
র রসারী
ভােব যব থা রহন করা ইৎযািদ। তাঁ
রা িদঘ ময়াদী পিরবতেনর কথা ভাবেত চান না  তাঁ
রা সামিয়ক ভােব উ চ মজু
ির, রাজৈনিতক সং কার
রাি তেতই স তু
ট । তাঁ
রা সামািজক ও অথৈনিতক রনীর িবনাশ চান না । মু
ত করেত চান না পৃ
িথবীেক সকল রকার শাষণ ও ব চনা
থেক । কবল ব ঞািনক সমাজত ৎর ই এই সকল ভূ
েলর পিরসমাি ত টানেত পাের।
লিনন লজু
র বৃ
িৎত মূ
লক রড ইউিনয়ন প থীেদর িত র সমােলাচনা কেরেছন। লিনন দেখেছন লজু
রবৃ
িৎত মূ
লক কমকা ড কখেনা কান
আে দালনেক িব লবী কােজ সহয়তা করেত পাের না, তাঁ
রা হয়ত িকছু
টা সং কার মূ
লক কাজ করেত পােরন। িঠক একই ভােব লিনন তাঁ
েদর
ও সমােলাচনা কেরেছন যারা মেন কেরন য, বু
েজায়া রাে রর কাঠােমােতই রাজৈনিতক সং কার, সামািজক গণত ৎর, আইনী রি রয়ায়
িবজয় অজন কের িব লব কের ফলেবন । মাওেসতু
ং সমােলাচনা কেরেছন যারা ইউনােটড র ট গঠেনর পর পািটেক িবলু
ি ত িদেক িনেয়
যেত চায় । িব লব কখেনা খ ড খ ড ভােব করা যায় না, খ ড খ ড সু
িবধা িদেয় িব লেবর রু
তধারােক িবপেথ পিরচালনা করা বু
েজায়া রনীর
কৗশল। িব লব বু
েজায়া যব থার ভতর থেক সং কােরর পথ ধের অজন করা স ভব নয়। আেলািকত সা যবাদ কােয়ম করা রচিলত
বু
েজায়া যব থায় থেক ষু
র ষু
র পদে ষেপ স ভব নয়। পু
রাতন যব থার সােথ, পু
রাতন ষমতা কাঠােমার সােথ কান রকার আেপাষ
হেত পাের না । পু
রাতন যব থা আদেতই একিট িনপীড়ন মূ
লক যব থা । পু
রাতন যব থােক ঝিটেয় িবদায় করা একা ত দরকার। পু
রাতন
যব থার থেল নতু
ন যব থার থাপন করা এখন সমেয়র দাবী। পু
রাতন যব থােক িবদায় করেত, নতু
েনর থাপেন আমােদরেক িবজয়ী
হেত হেবই। তাঁ
র জ য চাই যা য নতৃ
ৎব, পািট, শৃ
ংখলা, রাজৈনিতক লাইন এবং আেলািকত সা যবােদর িব ঞান।
ভূ
ল সবদা ই ভূ
ল । সংগঠন যত বড় ই হাক না কন, বা যত মানু
ষই সই দেল যাগ িদন না কন – ভু
েলর ফলা ফল ভু
ল ই হেব। বরং
আেলািকত সা যবােদর আদেশ তােদরেক পিরচািলত করা দরকার। রাজৈনিতক লাইেনর সকল ভূ
ল সিৎযকার রাজৈনিতক লাইন িদেয়
সংেশাধন করেত হেব, তাঁ
র জ য দরকার িশ ষা, রিশ ষন ও শৃ
ংখলা ইৎযািদ। তেব ডানপ থীেদর এই ধরেনর ভূ
ল বু
েজায়া, পািত বু
েজায়া
চিরেৎরর সােথ স পৃ
ত। এই ধরেনর বু
েজায়া ও পািত বু
েজায়া মানিসকতার কারেনই এই ধেরন রাজৈনিতক ভু
েলর উৎপিৎত হেয় থােক।
যােদর মােঝ কাপু
রু
ষতা, ভীরু
তা, শৃ
ংখলার অভাব, উদারতাবাদ, কৃ
িৎরম একতার মেনাভাব, এবং বড় জাৎযািভমানীতা আেছ তাঁ
েদর মােঝ
এই ধরেনর ভূ
েলর সৃ
ি ট হয়। আমােদর আেলািকত সা যবাদ সই সকল মানু
েষর দািয়ৎব িনেয় তাঁ
েদর ভূ
ল ধারনা গু
েলা দূ
র করেত চায় ।
আমােদর অিভ ঞতা বেল য, এই ধরেনর মানু
েষরা সাহস কের কাথা ও সৎয কথািট পয ত বলেত পােরন না । তাঁ
রা কাঊেক িকছু
শখােত
ও পিরচলনা করেত পােরন না । তাঁ
রা মৗিলক ভােব নানা ভূ
েলর মােঝ িনমি জত থােক। তেব তাঁ
রা এই িবষয়িট অেনক ষেৎরই বু
ঝেত

পােরন না। ফেল আেপাষ করা তাঁ
েদর জ য সহজ িবষয় হেয় দাঁ
ড়ায়। মরু
দ ডহীনতা কখনও মানু
েষর কােছ আকষনীয় চিরৎর নয়। তাই তাঁ
রা
আম জনতােক আকৃ
ট করেত ও িব লবী পেথ টানেত পােরন না । ফেল জনগেনর দালালী করার মানিসকতা থেকই তরী হয় সং কারবােদর
ও রথম িব ববােদর।
একিট িবষয় ল যনীয় য রায়স দখা যায় বাম দল গু
েলার িচ তা ভাবনা সাধারণ জনগেণর ভাবনা িচ তার তর থেক অেনক এিগেয়
আেছ। আবার বাম প থীরা িনেজেদর ভাবনােক ও জনগেণর মােঝ ইিতবাচক ভােব রহন ও করােত বা রভািবত করেত পারেছন না । ফেল
কান কান ষেৎর অিত বাম ধারার সৃ
জন হে ছ। যমন – তাঁ
রা দাবী করেছন এখিন সব ষেৎর সমতা আনেত হেব, নতৃ
ৎব বলু
ত করেত
হেব, শৃ
খলা ও সংগঠেনর দরকার নই ইৎযািদ। তাঁ
রা দাবী কেরন িববাহ রথা বািতল করেত হেব, চলমান পািরবািরক যব থা ভে গ
ফলেত হেব। তাঁ
েদর মােঝ আবার যারা পিরেবশবািদ তাঁ
রা দাবী কেরবেসন য, আেগ পৃ
িথবী বাচাও – তাঁ
রা মানু
েষর চািহদার কথা িবেবচনা
করেত চান না  এই সব িকছু
ই অিত বাম মানিসকতা। আমরা এমন কান মিজক জািননা যা িদেয় িনিমেষই দু
িনয়ােক বদেল দয়া যায়।
আমরা কবল মাৎর ঘাষনা িদেয় দু
িনয়ােক পাে ট ফলেত পািরনা । একিট বয়েনেটর খু
চায় সমাজেক বদেল িদেত পারবনা। আপিন যা খু
ঁ
িশ
তাই চাইেত পােরন, িক তু
সিৎয দু
িনয়ােক পা টােত হেল মানু
ষ এখন য অব থায় আেছন সখান থেকই যাৎরা করেত হেব  তােদরেক
সিঠক ধারায় পিরচালনা করেত হেব । মাও এেকই গন লাইন বেলেছন।

থািনয়েদর সােথ িমশু
ন, তাঁ
েদর এই সময়কার চািহদা গু
েলা

িবেবচনা কের দখু
ন । চািষ চায় জিম । মাও জিমর ই যু
িটেক কােজ লািগেয় সমাজত ৎর ও তা থেক কিমউিনজেম পৗছার পথ
বাতিলেয়েছন। জিম রাি ত ও মজু
রী বৃ
ি বই শষ কথা নয় । জিম, কাজ ও মজু
রী বৃ
ি বর িবষয়িট গরীব মানু
ষেক িব লবী কেম এিগেয় নবার
জ য কাযকরী সতু
ব বন। যারা এর মে যই সকল কাজেক সীমাব ব কের ফেলন তাঁ
রা িব লবী নন। িব লবী সংগঠেনর আেরা একিট বড়
দু
বলতা হেলা তাঁ
রা তাঁ
েদর কােজ অ যেদর সােথ জাট বাধার

ষেৎর িনয় ৎরন বজায় রাখেত পােরন না । উদাহরন হেলা  যারা

সা রা যবােদর িবরু
ে ব কথা বলেত পােরন না  তাঁ
েদর সােথ কাজ করা বাম িব যু
িত। সা রা যবাদ বারা দশ রিমক বু
েজায় রনীর
আ রা ত হওয়া ও তৃ
তীয় িবে বর শাষণ স পেক কথা বলেত ভয় পাওয়া ও বাম িব যু
িত। আেলািক সা যবাদীরা অ য কােরা লজু
র হেবনা,
কােরা হােতর পু
তু
ল হেব না বা ঐ য মাচা গড়েত িগেয় িনেজেদর অি থৎবেক িবিলন কের িদেব না । আেলািকত সা যবািদরা বৃ
হৎতর গন
মাচায় িব বাস কের। লাল পতাকােক উে ব তােল ধরেত চায়। সরল ভাষায় বলেল দাঁ
ড়ায় য, আমরা সা রা যবােদর িবরু
ে ব মাচা গঠন
করব তেব নতৃ
ৎব থাকেব আমােদর হােত। যারা আবার অিত পিবৎর থাকেত িগেয় অ যেদর সােথ িমশেতই রািজ নন তাঁ
রা ও বাম িব যু
িতর
বারা আ রা ত। অ যা য ভু
েলর মত বাম ভু
ল বা িব যু
িত ও একিট রাজৈনিতক ভু
ল। ভু
ল শাধরােনার মানিসকতা থাকেত হেব। যিদ ভু
ল
বীকার করেত না চায় – তা হেব বু
েজায়া ও পিট বু
েজায়া মানিসকতার নামা তর। িনচু
তা, অৈধয,ইেগা, মানু
েষর রিত ভােলা বাসার অভাব
ইৎযািদ বাম িব যু
িত। এই িব যু
িতর মাৎরা বাড়েত বাড়েত এক সময় তা সংেশাধনবােদর িদেক ধািবত হয়। সংেশাধনবােদর কারেন
িব লবীেদর মােঝ িকছু
ই না করা রবনতা তরী হেত পাের। তাঁ
রা হেয় উঠেত পাের বদ চিরেৎরর বাথবািদ, অথহীন আ ডাবাজ এবং
রিতিব লবী মানু
ষ। আমরা জািন এবং তা আমােদরেক সবদা মেন ও রাখেত হেব য, রথম িব ব তৃ
তীয় িব ব থেক স পু
ন আলাদা
ধরেনর িবিশে টর অিধকারী। রথম িবে ব আদেত িব লেবর কান সামািজক িভিৎতই নাই, সিৎযকার কান সবহারা বা রেলতািরেয়ত ও নই
। তৃ
তীয় িবে বই কবল িবপু
ল পিরমান দির র ও রেলতািরেয়ত আেছন । তাই কৗশল গত কারেনই রথম িবে বর চেয় তৃ
তীয় িবে ব
নতৃ
েৎবর কৗশল আলাদা হেব । তৃ
তীয় িবে ব গন লাইন এক িবরাট ভূ
িমকা পালন করেত পাের। যসকল ষেৎর রথম িবে ব মাও ও
লিনেনর কৗশল এখন ও কাযকির সই সকল

ষেৎর আেলািকত সা যবািদেদরেক অৎয ত সৃ
জনশীল ভােব ভূ
িমকা রহন করেত হেব।

তৃ
তীয় িবে ব আেলািকত সা যবাদী গন অব যই িব লবী সামািজক পিরি থিতেক কােজ লাগােবন। রথম িবে বর আেলািকত সা যবাদী
নতাগন বীয় অব থা থেকই রথম িব বেক মাকােবলা করার চ টা করেবন। যত ষন পয ত রথম িবে ব িব লেবর সামািজক পিরি থিত
তরী না হেব তত ষন পয ত  তৃ
তীয় িবে বর মত রথম িবে ব গন লাইন অনু
সরণ কের কান লাভ হেব না । যারা তৃ
তীয় িবে বর মতই
রথম িবে ব ও এখন গন লাইন অনু
সরন কেরন তাঁ
রা মু
লত রথম িব ববািদ, সং কারবােদর অনু
সারী, এন,িজও র লজু
র এবং বু
েজায়ােদর
তােবদার। তাঁ
রা সিৎযকার রেলতািরেয়ত রনীর উপকােরর জ য িকছু
ই কেরন না । তেব যারা সিতকােরর িব লব চান তাঁ
রা িব লবাকাংখী
মানু
ষেদরেক সামােবিশত করেত পােরন। রেয়াজেন অথ, স পদ ও িব লবী উপকরনািদ িদেয় তৃ
তীয় িবে বর িব লেব সহায়তা করেত

পােরন। আেলািকত সা যবাদী কিমউিন টগন এখন এই ধরেনর কাজ কই রধা য িদেত পােরন। িনেজ আেলািকত হান ! অ যেক
আেলািকত করু
ন ! আমােদর িদন আসেছ ! রথম িব ববািদেদরেক অব যই 'পরাজয়বাদ' মেন িনেত হেব। কননা এটাই ইিতহােসর রায়। 
এেক এম িশহাব

আসল সৎয আমােদর সােথই আেছ।
তলিমসাস নগরীেত িবশাল একগু
ছ রিশ িদেয় তা পিছেয় পািছেয় একিট ঘাড়ার টানা গাড়ীর সামেন একিট তু
প তরী করা হয়। রািশর পর
পর িদেয় একিট িবশাল জট সৃ
ি ট করা হয়। যার আগামাথা বু
ঝার কান উপায় িছলনা। ঘাষণা দয়া হেলা, য এই রিশর মাথা সমূ
হ িমলােত
পারেব  স এক িদন িব ব জয় করেব। এই জট খালার জ য বহু
বার বহু
জন নানা ভােব চ টা কেরেছন। িক তু
সকেলই যাথ হয়।
আেলকজা ডার িবষয়িট পরী ষা কের সই যােল জ রহন কেরন । এির যাটেলর ছাৎর আেলকজা ডার রিশর তু
প দেখ িনেজর কামর
থেক তেলায়ারিট বর কের এক কােপ সম ত রিশ গু
েলার মাঝখান িদেয় দু
ই ভাগ কের ফেলন এবং সকল রিশর মাথা একৎর কেরেদন ।
সই আেলকজা ডারই একিদন িব ব জয় করেত পেরিছেলন।
আমরা ও আেলকজা ডােরর মতই দূ
রদশী, সাহসী ও সৃ
জনশীল হব। আমরা শৎরু
েদর সাজােনা যু
ব ষেৎর লড়াই করব না । আমরা
তােদরেক নীিতমালা তরী করেত িদব না । আমরা আমােদর মতই খলব। যা হেব তাঁ
েদর জ য অ রৎযািশত। সরাসির শৎরু
র বু
েক আঘাত
করব। পালােত িদব না। আমােদর আ রমণ যথ হেব না । আমরা কান িম যা ব ন বা আ বাস িদি ছ না । আমােদর আসল শি ত হল
আমরা িব লবী িব ঞান অনু
সরন করিছ। িলিডং লাইট কিমঊিনজম । আসল সৎয আমােদর সােথই আেছ।

িকছু
ই না করার নীিত – রিতিব লেবরই নামা তর…
দু
িনয়া জােড় চলেছ এক দু
ঃসহ পিরি থিত। পৃ
িথবীর রায় অধেকরও বশী মানু
ষ এখনও িতন ডলােরর কম রাজগার কেরন এবং মানেবতর
জীবন যাপেন িনপিতত আেছন। আেমিরকায় যত লাক আেছ, তাঁ
র চেয় ও বশী মানু
ষ ভারেত আেছন, যারা িদেন এক ডলােরর ও কম আয়
কের থােকন। ২২,০০০ হাজার িশশু
রিতিদন মারা যায় দাির রতার কারেন। রায় ৮০০ িমিলয়ন মানু
ষ তৃ
তীয় িবে বর দশ সমু
েহ অপু
ি টেত
ভাগেছন। এই বষ য ধিনক দশ ও গরীব দেশর মানু
েষর অনু
পাত দাঁ
ড়ায় ৭২ ◌ঃ ১ জেন। িবে বর অিধকাংশ গরীব মানু
েষর বাস হেলা
তৃ
তীয় িবে ব। যােদর নু
ন আনেত পা তা ফারায় । প ষা তের, সু
িখ জীবন, সমৃ
ি বর জীবন ও নানা ভােব ভােগর জীবন হেলা িব ব
বু
েজায়ােদর আবাস থল রথম িবে ব। তারা যা খায় পেড় তাঁ
র চেয় বশী ন ট কের। রথম িবে বর এই স পেদর উৎস হাল – তৃ
তীয়
িবে বর দশ গু
েলা। রথম িবে বর মানু
েষর িবলািসতা তৃ
তীয় িবে বর মানু
েষর িজবনেক নানা ভােব দু
িবসহ কের তু
লেছ। তােদর বঁ
েচ থাকাই
আজ হু
মিকর মু
েখ।িব ব বু
েজায়ারা আজ িবলাশ বহু
ল জীবন যাপন করেছ  সারা তৃ
তীয় িবে বর মানু
ষ ও তাঁ
েদর রম শি ত এবং রাকৃ
িতক
স পদেক শাষণ কের। তাঁ
রা ই ছায় হাক বা অিন ছায় হাক অসেচতন ভােবই একিট যব থার ভতর িদেয় চলেছন। তাঁ
েদর িজবেন ও এর
িক রভাব তা তাঁ
রা িনেজরা ও জােনন না । রথম িবে বর কঊ কঊ সই িবষেয় সাধারণ ভােব দৃ
ি ট আকষন করেলও – তা তমন কান
গু
রু
ৎব পাে ছ না । তেব এটা এখন রায় সকেলই বু
ঝেত পারেছন য, তাঁ
েদর বতমান সু
েযাগ সু
িবধা গু
েলা স পু
ন ভােবই িনভর করেছ 
দু
িনয়ার স পেদর লু
ঠন ও সং যা গির ঠ মানু
েষর শাষেণর উপর। তাঁ
রা যিদ ও এই িবষয়িট বু
ঝেত পারেছন িক তু
তাঁ
রা িকছু
ই করেত
পারেছন না। সেচতন ভােবই তাঁ
রা িবষয়িটেক উেপ ষা করেত বা য হে ছন, িন কৃ
য় থাকেছন। নানা কারেন তাঁ
েদর অপরাধ স পেক পূ
েবর
তালনায় পরবতী দল ও রু
প গু
েলা নিতক ভােব অেনক দু
বল । উভয় রু
প ও দল গু
েলা অপরাধ করেলও বতমান দল গু
েলা জেন বু
েঝ

অপরাধ করেছ। আজ যারা মানু
েষর দু
ঃখদু
দশা দখে ছন  তাঁ
রা িনরবতা পালন কের মু
খ ঘু
িড়েয় চেল যাে ছন। তাঁ
রা সই অসেচতন
অপরাধীেদর চাইেতও বড় অপরাধী। যারা িবে বর চলমান দু
ঃখ – বদনার কথা বীকার কেরন, তাঁ
রাও এর িবরু
ে ব িকছু
করেত পারেছন না।
এমন িক যারা িকছু
করেত চাইেছ তাঁ
েদর রিত, তাঁ
েদর স থার রিত সমথন িদে ছন না  তাঁ
রা িকছু
ই না করার অপরাধ করেছন।
রথম িবে বর যারা চলমান সম যা স পেক সেচতন থেক ও িকছু
করেছন না, দু
রৎব বজায় রেখ চলেছন, আর সু
সি জত রইং রু
েম বেস
সা রা যবােদর গু
ি ট উ দার করেছন, তাঁ
রা ও িকছু
ই না করার জ য অপরাধী। আজেকর দু
িনয়া িকছু
ই না করার নীিত হেলা মাটাদােগর
সংেশাধনবাদ।
আমােদর সামেন য বা তবতা িবরাজ করেছ তা থেক আমরা দু
ের থাকেত পািরনা । উ নত আগামীর জ য লড়াই করা থেক িবরত থাকার
কান র নই থাকেত পােরনা । আমরা নতৃ
েৎবর বু
ঝা কােধ িনব। আমরা সংিকনতা ও এগু
েয়িম বজন করব। আমরা যখন যা করা দরকার তা
করা থেক িপছপা হব না । আমরা জািন, িব লব কান সহজ কাজ নয়। সম র দু
িনয়ায় শাি ত, রগিত, যায় িবচার, সু
দর পিরেবশ কােয়ম
করা রাতা রািত স ভব নয়। তেব সফলতা আসেবই যিদ আমরা লৗহ কিঠন একতা গেড় তু
লেত পাির  এক হেয় দাঁ
ড়ােত পাির। িবজয়
আসেব সংগঠেনর মা যেম, শৃ
খলার মা যেম, আনু
গৎয ও দ ষ নতৃ
েৎবর মা যেম। িলিডং লাইট কিমউিনজেমর জ য মের যাওয়াই যেত ট
নয়, দু
িনয়ার মানু
েষর মু
ি তর জ য রান িবশজন দওয়াই যেত ট নয়। আমরা অব যই বাচেত চাই, ধয সহকাের রিতিট িদন  কবল
মহান িব লেবর জ য। আমােদরেক ছাট ছাট কােজর দািয়ৎব িনেত হেব। আমােদরেক আমােদর সময় ও স পদ খরচ করেত হেব । কবল
অ গীকার য ত করাই যেত ট নয়। তা আমােদরেক কােজর মা যেম রমান করেত হেব। আমােদর রিত িদন ই দািয়ৎব আেছ। আমােদরেক
চলমান সম যার সমাধান িদেতই হেব। আমােদরেক দু
ঃ ব ন ভে গ জেগ উঠেতই হেব। আমােদরেক সকল সমেয়ই মেন রাখেত হেব য
িব লবীরা সব সময়ই আশাবাদী । জয় হাক সকল মেহনিত জনতার !

সং কার প থীরা হেলা ভীরু
িসংেহর মত !
িকছু
ই না করার মতবাদ হেলা সবেচেয় বড় সং কারবাদ । এটা এখন রায় সবৎর ই একিট সাধারণ ঘটনা । অেনেকরই ধারনা – কান
একিট চালুযব থা হেলা অল ঘনীয় িবষয়। তাই, তাঁ
রা এর সামেন িনি রয় এবং আৎমসমিপত। তাই তাঁ
রা কান রকার আে দালন
সং রােম শিরক হেত চায় না । এমন িক সাহাে যর জ য ও হাত বাড়ায় না । তাই তাঁ
রা আরাম কদারায় বেস িব ব বু
েজায়ােদর সহেযাগী
িহসােব সকল রকার সু
েযাগ সু
িবধা সমূ
হ উপেভাগ করেছন। তাঁ
রা িনেজরা িনেজেদর িবেবেকর সােথ বু
ঝা পড়া কেরন এই বেল য, তাঁ
রা তা
কান সম যার সৃ
ি ট করেছন না । বরং কান কান সময় িনেজেদরেক শাষন মু
ি তর সিনক িহসােব ‘কিমউিন ট’ িহসােব পিরচয় ও িদেয়
থােকন। উ নত িবে বর উপকার ভাগী িহসােব তাঁ
রা িনিল ত জীবন যাপেন অ য থ হেয় উঠেছন – তাঁ
রা রচিলত সম যা স পেক জানা বা
সই িবষেয় িকছু
করার তািগদ ও অনু
ভব কেরন না । তারা আসেলই ভূ
ল পেথ চলেছন। এর মােন হেলা – তাঁ
রা রেম অধপতেনর পেথ
যাে ছন। এই ধরেনর সং কারবাদী ধারা চলেত থাকেল এটা িনি চত য, ইিতহােসর অেমাঘ িনয়েমই সীমাহীন অশাি ত ও ঝােমলা নেম
আসেব। আর তাঁ
র জ য দািয় হেব এই কাপু
রু
ষতাবাদ বা ভীরু
িসংহবাদ ।এই ভীরু
িসংহ রা কখন ও কখন ও িব লবী বানী রচার কেরন,
তাঁ
রা খু
ব কমই িব লবী কােজ ভূ
িমকা পালন কেরন। এই কাপু
রু
ষ গু
ি ঠ গিরলা পণ রাফী ছিব রকাশ কের, তাঁ
রা কান িদনই সরাসির মােঠর
যাে ব অংশ রহন কেরন িন। তাঁ
রা ই টারেনেট, ফইসবু
েক ও অ যা য সামািজক যাগােযাগ মা যেম িকছু
চটকদার ছিব, িভিডও ি লপ
পাি টং িদেয় আৎম রসাদ রচনা কের থােকন। আেরা হা যকর হেলা – এই ভীরু
িসংহরা ফইসবু
েক এ ক – ৪৭ এর ছিব িনেজর
টাইমলাইেন রকাশ কের িব লবীপনা জািহর কেরন। অথচ তাঁ
রা মাৎর ৫০ গজ দূ
রেৎব িকভােব ল য ি থর কের গু
িল করেত হয় তা ও তাঁ
রা
জােনন না ।

এই ভীরু
িসংেহর দল মােঝ মােঝ িব ব যাপী গনেযাে বর কথা ও বেল তযন গযন ও কেরন, তাঁ
েদর এই তযন গযন সিৎযকার িব লবীেদর
উে যাগেক ও িবফল কের দয়। সই ভীরু
কাপু
রু
েষর দল এমন য, তাঁ
রা সিৎযকার িব লবীেদরেক স মান ও কেরন না – যারা িনেজেদর
আরাম আেয়শ িবসযন িদেয় জীবন বািজ রেখ লড়াই সং রােম সাব ষিনক ভােব িনেয়ািজত আেছন। যারা র ত িদে ছন, জল জু
লু
ম
খাটেছন। এই কাপু
রু
ষ গু
েলা লালা পতাকা উড়ােত প ছ দ কেরন, িক তু
যখন দির র িনিপিড়ত দেশ লালা পতাকার সং রাম চেল তখন
তাঁ
েদর রিত স গহিত রকাশ করেত কাপ য কের। সই ভীরু
িসংেহর দল িনেজেদরেক “কিমউিন ট” পিরচয় িদেত গব বাধ কের, িক তু
দির র দশ ও অ চেল সিৎযকার সা যবাদী আে দালেন কাযকির সহায়তািদেত অিনহা রকাশ কের থােক। মু
লত সই কাপু
রু
ষ চ র রকৃ
ত
নতা নয়, কিমউিন ট নয়, এমন িক তাঁ
রা কান অ রগামী দেলর সদ য হবার ও যা য নয়। তাঁ
রা চায় না ঝু
িক পূ
ঁ
ণ কান ভূ
িমকায় অবিতণ
হেত। িনেজেদরেক একজন সমাজ কমী, সমাজ সবক ও সমাজ িহৈতিষ িহসােব দখােত আ রহী। দির র দশ ও অ চল গু
েলােত এধরেনর
িকছু
কাজ ও তাঁ
রা কের থােকন। ৮০ র দশক ও ৯০ এর দশক থেক এই ধেরন একটা মকী উ নয়ন ও সমাজ পিরবতেনর ধারা তাঁ
রা চালু
কেরেছন। তাঁ
রা মােঝ মেঝ সা রা যবাদ িবেরাধী কথা ও বেল একিট ধু
রজাল তরীর রয়াস পান। সই কাপু
রু
ষ িব লবীরা অথ হীন ভােব সু
র
িচৎকার কের থােক । তাঁ
রা যতটা সু
র িচৎকার কেরন ততটা কাযকরী ভােব কেম যু
ত নয়। যিদ কান সংকট তরী হয় এবং সামেন এেস
ভূ
িমকা রাখেত বলা হয় তখন তাঁ
রা লজ গু
িটেয় িন্রাপদ আ রেয়র স যােন চেল যান। তাঁ
রা রেয়াজেন তখন সব িকছু
ই করেত রািজ হয় –
িনেজেদর মতামত ও ব ত য গাপন কের গেত চেল যেত ও তাঁ
েদর ল জা লােগ না। তাঁ
রা সাধারনত দল বঁ
েধই চলেত পছ দ কেরন।
এই ভীরু
িসংহগন সাধারনত তমন ষিতকারক নন। তাঁ
রা ও তাঁ
েদর ই মত ভীরু
লাকেদর উপর রভাব িব তার করেত পােরন এবং বাকা
লাকেদর িনেয় নানা রকার ক পনা িবলােস মৎত থােকন। তাঁ
রা লড়াইেক খু
বই ভয় পান। তাঁ
রা নানা রকার িম যার বশািত সাজায়, গাল
গ প ছড়ায়, তাঁ
েদর মে য যারা িকছু
করেত স ষম তাঁ
রা িকছু
িকছুষেৎর অ রনী ভূ
িমকা ও রােখন। তাঁ
েদর মে য যারা অ রনী ভূ
িমকা
পালন কেরন তাঁ
রা আবার সই ভীরু
েদর তমন গু
রু
ৎব দন না । সই ভীরু
দরেক রভািবত করেত সই সাহসী মানু
ষেদরেক আমােদর সােথ
স পৃ
ত করেত চাই। কান কান সময় সই ভীরু
রা ও ভয়ংকর হেয় উঠেত পােরন । যিদ তাঁ
রা মেন কেরন য তাঁ
েদর পছেন িবেশষ কান
শি ত কাজ করেছ বা তােদরেক কাণঠাসা করার রয়াস চলেছ। ভীরু
তার মােঝ ও তাঁ
রা রেয়াজেন মরন কামড় িদেত পােরন। অ যতায়
তাঁ
রা যমন তমন ই থেক যান।
ভীরু
িসংহ শ দিট হেলা একিট রু
পক িবেশষ । ইহা এক ধরেনর যা গাৎবক পিরি থিতর রকাশ মাৎর। ইহা এক ধরেনর রিতিব লবী শি ত ,
তেব অেনক

ষেৎরই তাঁ
রা নক ও দ ত হীন রনীর মত তমন িবপদজনক নয়। প ষা তের, রকৃ
ত িব লবী হেলা সিৎযকার িসংহ । তাঁ
রা

বােচ, মের কবল মানু
েষর জ য। তাঁ
রা তাঁ
েদর জীবন আংগু
েলর মাথায় ধারন কের চেলন। তাঁ
রা তাঁ
েদর ইগু
ক পাৎতা দন না। তাঁ
রা তাঁ
েদর
মতপাথে যর উপর তমন গু
রু
ৎব দন না – ভােগন না পর রীকাতরতায়। তাঁ
রা তাঁ
েদর বীয় দু
বলতােক বীকার কেরন। তাঁ
রা সময়
উপেযাগী ভূ
িমকা রাখেত কু
ি ঠত হন না। তাঁ
রা তাঁ
েদর কত য পালেন, আনু
গেৎয, এবং অ যা যেদর রিত র বা রদশেন কাপ য কেরন না ।
িলিডং লাইট আে দালন হেলা সিৎযকার িসংহেদর আে দালন। যারা সব রকার ৎযাগ বীকাের কু
ি ঠত নয়। তাঁ
রা য কান দািয়ৎব িনেত
র তু
ত। তাঁ
রা নতু
ন পৃ
িথবী গড়েত সকল রকার বাঁ
ধা অিত রম করেত ব বপিরকর। িলিডং লাইট অনু
সরন করু
ন ! িলিডং লাইট হান !
িলিডং লাইট িদঘিজবী হাক ! আমােদর সূ
য উঠেছ ! আমােদর সূ
িদন আসেছ !

পু
তক পূ
জােক না বলু
ন!
মাওেসতু
ং পু
তকী ঞান, অিধিব যা ও মতা বতােক িত র সামােলাচনা কেরিছেলন এই বেলঃ

“ পু
তেক যা িলখা হেয়েছ তা িক সিঠক – মানিসক ও সাং কৃ
িতক ভােব চীেনর কৃ
ষক ও
রিমকেদর কােছ। অবাক কা ড য তা কিমউিন ট পািটেত ও এেকই রবনাতা ল যনীয়,
তারা আেলাচনার সময় বেল, ‘ আমােক দখান তা ইহা কান পু
তেক িলখা আছ’…”
আমােদর একিট বড় ঐিত য আেছ। িব লেবর খু
বই গু
রু
ৎবপূ
ন কাজ কের গেছন কাল মা স,

রডািরক এে গলস, লািদিমর

লিনন, মাওেসতু
ং, িলন িপয়াং ও িলিডং লাইট। কহ যিদ িনেজেক িব লবী বেল পিরচয় দন তেব তােক অব যই তােদর মহান
কম স পেক িকছু
টা ওয়ািকব হাল হেত হেব। কারন তােদর িবশাল সািহৎয ভা ডার, ইহা খু
ব সহেজই একজন িব লবীেক পু
তক
পু
জায় িনেয়ািজত কের ফেল। যিদ ও যেত ট আেলাচনার দাবী রােখ য, সই সকল সািহৎয সিৎযই যথাথ িব লবী মান
স প ন িক না । যারা সকল িকছু
েকই বদ বাে যর মত মেন কেরন তারা মূ
লত অিধিব যক মানিসকতার িশকার। এই ধরেনর
মানিসকতা অব যই বজনীয়। আমরা এই ধরেনর মানিসকতার িবরু
িধতা কির। কান তৎৎব সিঠক িক না তা িনভর কের সই
তৎৎব িব বেক িকভােব যা যা কের তাঁ
র উপর। অ য ভােব বলেল তা হেলা, িবচায িবষয় হেব তেৎৎবর বা তবতা িক বা
কতটু
কু
, কান ভােবই ঐিত য নয়। এটা ঞানিব যার জ য খু
বই গু
রু
ৎব পূ
নিবষয় ।
আমােদরেক অব যই কতাবী লড়াই থেক দূ
ের থাকেত হেব। সাধু
স যাসীেদর মহান বানী উ বৃ
ত করা থেক িবরত থাকেত
হেব। মাটা মাটা বই বগেল িনেয় মৎৎব থাকা উিচৎ নয়। এটা কান ভােবই যথাথ হেত পােরনা যারা িনেজেদর দাবীর পে ষ
এ তার এ তার উ বৃ
িত হািজর কের িনেজেক সিঠক রমােনর চ টা কেরন। তেব য সকল পু
তক আমােদর সামেন দু
িনয়ার
বা তব িচৎর তু
েল ধের বা দু
িনয়ােক যা যা করেত সাহা য কের যা িব ঞােনর সােথ সাম যশীল তা অব যই রহন যা য।
আমােদরেক কান ভূ
ল তৎৎব রহন করা থেক িবরত থাকেত হেব। এই জ য ভীত হওয়া চলেব না । মা সবাদ কান ধম নয়।
কান সািহৎয বা রচনাবলীই িক তু
‘ বাইেবল’ নয়। আমরা িব ঞানী, আমরা কান স যাসী নই।
িব ঞান িদেন িদেন উ নত হে ছ। আলবাট আইন টাইন আই যাক িনউটেনর উপর িবিৎত কের এবং লিনন মাে সর উপর
িভিৎত কের তােদর িব ঞানেক এিগেয় িনেয়েছন। মাও িলেনেনর উপর িভিৎত কের কাজ কেরেছন। িলিডং লাইট িব লবী
ইিতহােসর উপর িভিৎতকের গেড় উেঠেছ। আমােদর সাম রীক কাজ আেগর সকল রেয়াগ করা কায রেমর উপর িভিৎতকের
গেড় উেঠেছ। যা সিঠক তা রহন করা হেয়েছ আর যা বিঠক তা বজন করা হেয়েছ। কান রকার গাড়ামীবােদর চাদের
আমােদরেক ঢেক ফলা উিচৎ নয়। সটা হাক মাওবািদ, হু
জাবািদ বা রটি কবািদ ইৎযািদ যাই হাক না কন – তা িনেয়
মৎত হওয়া সিঠক কাজ নয়। আমােদর িভিৎত হল িব ঞােনর সৎয। তা কান গাড়ামীবােদর ফসল হেত পাের না ।
িলিডং লাইট হেলা িব লবী িব ঞান ও মা সবােদর সেবা চ তর। বতমােন মা সবাদ আেগর মা সবাদেক অিত রম কের
গেছ। আেলািকত সা যবাদেক আমােদরেক অব যই ভােলাভােব বু
ঝেত হেব। এটা একিট যানার। এটাই হেব আগামীিদেন
িব লেবর ঢঊ তু
লার রতীক। ভিব যৎ আমােদরই। এটা আগামীেত অিতব গু
রু
ৎবপূ
ন হেয় উঠেব।

মহান িব লবী মাওেসতু
ং এর কিতপয় িব যু
িত
িবগত শতা দীর মহান িব লবী িছেলন মাওেসতু
ং। মাওেসতং দু
িনয়ার এক চতু
থাংেশর নতৃ
ৎব িদেয় িছেলন সা রা যবাদ, সাম তবাদ ও
পু
িজবাদেক চীন থেক িবতািরত কেরিছেলন,’চীন আজ িনেজর পােয় দািড়েয়েছ’ িতেয়না মান কয়াের দাঁ
ঁ
িড়েয় িতিন এই ঘাষণা ও
িদেয়িছেলন। মাওেয়র নতৃ
েৎবই িবে বর চার ভােগর এক ভােগর ও বশী মানু
ষ িব লব সাধন কের শাষণ ও িনপীড়নহীন একিট সমাজ

গেড় তু
েলিছেলন। আর এই অিভ ঞতার ভতর িদেয়ই জ ম হেয়িছল মাওবােদর। সমাজতাি ৎরক িব লব করার জ য িব ঞান িভিৎতক
ঞােনর পেথ মাওবাদ িছল একিট িবশাল উ ল পন। যিদও মাওবাদ বলেত কবল যাি ত মাওেসতু
ংেক বু
ঝায় না বরং তাঁ
র িলখা রচনাবলী
ও কমেক বু
ঝায়। মানব জািতর রিত মাওেয়র বড় অবদান হাল মাওবাদ। িলিডং লাইট কিমউিনজেমর মূ
লিভিৎত হল মাওেসতু
ং এর িচ তা
ও কম। িলিডং লাইট হাল আজেকর দু
িনয়ায় িব লব সাধেনর জ য সেবা চ ব ঞািনক পথ ও প থা। িলিডং লাইট কিমউিনজম আজ দু
িনয়া
জােড় রিন সং রাম পিরচালনা কাির সংগঠন। আমরা মহান মাওেয়র রিত কৃ
ত ঞ। তেব, মাও ও মাওবােদর পাথ য বু
ঝা দরকার এবং
মাও ও িলিডং লাইট কিমউিনজেমর পথ স পেক ও পির কার ধারনা নয়া দরকার। মাওেসতু
ং কান রেমই ভু
েলর উেধ িছেলন না। তাঁ
র
সকল মহান কম থাকা সেৎবও িকছু
িকছু
মারাৎমক ভু
ল ও কেরিছেলন। িব লেবর বােথ সই িবষেয় িনে ন িলিডং লাইট তাঁ
রব ত য
রাখেছ।
রথম িব ববাদ
সা যবাদী আে দালেনর ইিতহােস তৃ
তীয় িব ববািদ িচ তা ধারার সােথ রথম িব ববািদ িচ তাভাবনার ও একটা িম রণ িছল তা আমরা বরাবেরর
মতই দখেত পাই। ঐিতহািসক কারেনই আজ ও আমরা এই আে দালেন রথম িব ববািদ িচ তাভাবনার রাধা য দখেত পাই। মহান
মাওেসতু
ং ও দু
ভা যবশত সই িচ তাভাবনার বাইের িছেলন না। রথম িবে বর কবল মাৎর কিতয় অিভজাত রিনর মানু
ষ পৃ
িথিবর অিধকাংশ
মানু
ষ ক শাষণ ও িনপীড়ন করেছ এই ধারনা িতিন ও ভাংেত পােরন িন। িতিন এই ধারনা ও বদলােত পােরন িন য, রথম িবে বর রিমক
রিন সহ বশীর ভাগ মানু
ষ িব ব সমাজতাি ৎরক িব লেবর সহায়ক শি ত। উপর ত, এই িচ তাভাবনার রভাব আেমিরকা স পেক ও তাঁ
র
মতামেতর রিতফলন ঘেট। উদাহরন িহসােব মাওেসতু
ং এঁ
র িনেচর ব ত য উে লখ করা যায়:
“ চীেন জনগন দৃ
ড়ভােব আেমিরকার জনগেনর িব লবী লড়াই সং রামেক সমথন কের। আিম
আেমিরকান জনগেণর আ তিরক িব লবী আে দালেনর সােথ একাৎমতা ঘাষণা করিছ….”
“ মািকন যু
তরাে র সাদারা সকল হরতাকতার দািয়েৎব আেছন। যখােন কােলা িনে রারা িনগৃ
িহত
হেছন । তাঁ
রা রিমক, কৃ
ষক ও িব লবী বু
ি বমান মানু
েষর রিতিনিধৎব কেরনা, তাঁ
রা সবদাই সাদা সং যা
গির টেদর পে ষ কাজ কের। বতমােন অ্যােমিরকা হােত গু
না কিতপয় যি তর নতৃ
েৎব, তােদর িকছু
সমথক, ও িবিভ ন দেশর ব প সং যক রিতি রয়াশীল গৗ টীর সহায়তায় সা রা যবাদী কমকা ড
চালােছ যারা দু
িনয়া জােড় সং যা গির ঠ মানু
েষর উপর িনবচার িনপীড়ন, জবর দখল, ও খু
ন হৎযা
চালােছ। তাঁ
রা হেলা সং যা লগু
, আর আমরা হলাম সং যা গু
রু
। তাঁ
রা দু
িনয়ার ৩,০০০ িমিলয়ন
মানু
েষর মােঝ সাম রীক ভােব মাৎর ১০% ।”
এছাড়া ও মাওেসতু
ং বু
ঝেত অ ষম িছেলন য, সই কােলােদর বািধকার সং রাম সাদােদর িবরু
ে ব আ রাসী সং রােম পিরণত হেব। মহান
মাওেয়র ধারনা িছল য, সই সং রােম অ্যােমিরকায় সাদা এবং কােলারা একাকার হেয় যােব।
“ কােলা জািতর এই লড়াই সং রাম অব যই সাদা রিমক রনীর আে দালেনর সােথ একাৎম করেত
হেব, যা বাভািবক ভােবই অ্যােমিরকার শয়তািন ব ব করেত ও পু
িজবােদর শাষণ রি রয়ােক সমাি ত
ঁ
ঘতােব।”
মাওেসতু
ং সারা জীবন ভরই রথম িব ববােদর ধারনা পাষণ কেরেছন। চীেনর কিমউিন ট পািট ও মাওেসতু
ংএর জীবন কািলন সময় পয ত
তা উ ছারন কেরেছ। তেব, িলন িবয়াও এর সময় কাল ১৯৬৫১৯৭১ সােল রথম িব ববােদর ধারনািটেক দৃ
যপঠ থেক এেকবােরই

অপসািরত কেরেছ। আর এই ঘটনািট ঘেট ১৯৬৫১৯৬৮ সােলর মে য। রকৃ
ত ঘটনা হেলা সই সমেয় রথম িব ববােদর অনু
সারী নয়
এমন িভ ন মতাবল বী লাকেদর হােত চীেনর রকাশনা িবভাগ িট স পূ
নরূ
েপ চেল যায়। তাঁ
রা িব ববাদ সং রা ত লড়াই সং রােমর সকল
িবষয়াবলী বা কায রমেক অ বীকার কের বা মু
েছ ফেল। সই লাইনটা িক িলনিবয়াও এর লাইন িছল? ১৯৬৫ সােল িতিন িলেখন জনযু
ব
দীঘজীিব হাক। িলন িবয়াও এ কথা নীিতগত ভােব মানেতন য, চলমান ব ব হাল িব ব নগর বনাম িব ব প লীর ব ব। শাষক জািত বনাম
শািষত জািতর ব ব। ১৯৬৭ সােল যখন সাং কৃ
িতক িব লব তু
ংেগ তখন বইিজং িরিভউ একিট রব ব রকাশ কের যা িলেখিছেলন রবাট
এফ. উইিলয়ামস িলন িবয়াও এর লাইনিট পির কার করার জ য। এেত বলা হেয়িছেলা
“ জনযু
ে বর নীিতর পথ ধের দু
িনয়ার মানু
ষ যারা রােম বাস কেরন এবং তাঁ
রাই শাষক রনীর
আবাস থল নগর িঘের আেছন। আে রাআেমিরকান িব লবীরা নগের অৎয ত শি তশালী ভােব
গাপেন অব থান িনেয় আেছন।”
আমরা বু
ঝেত পাির য, চীনা কিমউিন ট পািটর ভতেরই রথম িবে বর মানু
ষ স পেক কমন মূ
যায়ন িছল। রবাট এফ. উইিলয়ামস পািট
শৃ
খলার কান লাক িছেলন না, সং যালগু
রা এই মতিটর যাপক রচার কের। দু
ভা যবশত মাওেসতু
ংএর রথম িব ববােদর ডগমার িবপরীেত
িলনবাওেয়র লাইনিট জয় লাভ করেত পােরন।
সাং কৃ
িতক িব লেবর অনু
সরেণ যথতা ◌ঃ দেশর আ য তরীণ নীিতমালায় পু
িজবােদর যাপক
ঁ

রভাব

এি রল, ১৯৬৯ সােলর নবম কংে রেস ডানপ থার িদেক ঝু
েক পড়া িছেলা মাওেসতু
ংএর আেরা একিট বড় ভু
ল। ১৯৭০ সােল মাও দেশর
ভতের ও আ তজিতক পিরম ডেল ও ডান প থার অনু
সরণ শু
রু
কেরন। মাওেসতু
ং যখন ডান প থার িদেক ঝু
েকন তখন বহু
মাওবািদর সােতই
তাঁ
র িবরু
ধ বােধ। যখন সকল রকার গন আে দালন ব ব হেয় যায়, এবং ১৯৬৭ সাল থেক ১৯৬৮ সােল সকল সাং কৃ
িতক িব লবী রু
প
গু
েলােক অিত িব লবী িহসােব অিভেযাগ থেক মু
ত করা হয়। অয়াং িল, িযিন অয়াহান ঘঠনার নায়ক, িতিনই রথম তৎৎবেদন য, “
রেলতািরেয়েতর নতৃ
েৎব িব লবী কমকা ড চািলেয় যতাই হেব”, তােক ও ১৯৬৭ সােলর শেষর িদেক এবং গু
না ফং এবং কু
ই বনু
েক ও
সকল রকার অিভেযাগ থেক মু
ি ত দয়া হয়। সই সকল পদে ষপ গন আে দালনেক থািময়া দয় যা রেলতািরেয়েতর ষমতা রহেন
সহায়ক িছেলা। ১৯৭০ সােল চন বু
দা ষমতা হারান। ১৯৭১ সােল িলন িবয়াও ষমতা হারান এবং মারা যান। মু
লত চন বু
দা ও িলন
িবয়াও ই িছেলন রি রয়াগত ভােব মাওবােদর িববতেনর মা যেম মা সবােদর নতু
ন তের উ নয়েনর রব তা। িলন িবয়াও এর িবরু
েব
অ যু
ৎথােনর অিভেযাগ আনা হয়। অথচ আজ পয ত এর কান রমান কউ হািজর করেত পােরনিন। িলন িবয়াও এর িবরু
ে ব য সকল
অিভেযাগ আনা হেছ তাঁ
র সবই িম যা ও বােনায়াট। িলন িবয়াও এর িবরু
ে ব পু
েরা গ পটাই পু
িলশেক িদেয় সাজােনা হেয়িছেলা। মজার িবষয়
হাল য, ১৯৭৬ সােল চার কু
চি র নােম য অ যু
ৎথােনর কািহিনটা তরী করা হয়িছল তা ও িছেলা একটা িম যার বশাতী। ১৯৬৬১৯৬৯
সােল সাং কৃ
িতক িব লব সফলতার পর ১৯৬৯ সােল নবম কংে রেসর মা যেম মাওবািদগন মাওবািদ অথিনিতেত ফরত যােত চেয় িছেলা
িক তু
িলও শু
িক ও দং িজয়াউ িপং তা হেত দয়িন। তাঁ
রা সাং কৃ
িতক িব লেবর সময় কাল থেকই পু
িজবাদেক পু
ঁ
ন রবতেনর আ রান চ টায়
িল ত িছেলা। তাঁ
রা চাইিছেলা মাওবােদর মেডল বাদ িদেয় পু
িজবাদেক রহন করেত। তাঁ
ঁ
রা সফল ও হেয়িছল। মাওবািদগেনর এই পরাজয়
রিতিব লবী শি ত ও পু
িজবািদেদর নানান দল ও উপদলেক সংঘিটত করেত থােক। পিরনােম মাওবািদ অথিনিতর মেডেলর পিরবেত
সাং কৃ
িতক িব লেবর পর ও পু
িজবাদই চীেন িফের আেস। মহা উ ল পেনর পর মাও ও তার অনু
ঁ
সারীরা সংেশাধণবািদেদর রচ ড চােপর
মূ
েখ পেড়, এবং মাওবািদগেনর ল য চরম ভােব মার খায়, ফেল তাঁ
রা সংেশাধন বািদেদর সােথ আপু
স করেত বা য হন। মাওেসতু
ংএর
উ নয়ন মেডেলর পিরবেত পু
িজবাদী মেডলই রধা য পায়, চন বু
ঁ
ধা ও িলনিবয়াও জড়া পাতার মত িচেনর রশাসেন পিরৎয ত হন।
অ যভােব বলেল, ১৯৭০ সােলর পর মাওবাদ থেক িচন দূ
ের সের আেস। িবেশষ কের িলন িবয়াও ক ষমতা যু
ত করার পর থেকই। সই
সময় মাও িনেজও সংেশাধণবািদেদর অংেশ পিরণত হন।

যিদও ১৯৭০ সােলর িবেশষ পিরবতেনর পর সাং কৃ
িতক িব লেবর সােথ জিড়তেদরেক রেম িবচার করা হি ছল িক তু
এর পর ও
মাওবািদগেনর পৎযাবতেনর একটা আবাশ িবরাজমান িছল। উদাহরন, ১৯৭২ সােল চন ই এর অে ৎযি ট ি রয়ায় মাও যাগিদেয় িছেলন
এবং তাঁ
েক কমেরড বেল স মেবাধন কেরিছেলন এবং সাং কৃ
িতক িব লব িবরু
ধীেদর রিত হু
িশয়ার উ ছারন কেরিছেলন। ই জণ িনং যােক
তথা কিতত চার কু
চি রর এক জন িহসােব বি দ করা হেয়িছল তাঁ
েক মাওেসতু
ংএর িনেদেশই উ চ রা রীয় পদ দয়া হয়িছল। িচেনর গণ
ফৗেজর উপর তার বশ রভাব ও িছেলা তার ভা য হল ..
“ আমােদর জনগণ আমােদরেক আজ বাম প থী বেল অিভশাপ িদে ছ, আসেল িক আমরা বামপ থী ?
আমরা তা সই মানু
ষ যারা সই পথ ছেড় িদেয়িছ। আজ গল চন ই আগামী কাল িজয়ান ইং যােব।
সই বাম প থীরা আজ জেল। অথচ আমরা বছেরর পর বছর বগীয় আশায় মরনপন লড়াই কেরিছ,
দেশর নানা থােন নানা যায়গায় যু
ব কেরিছ। সারা দেশ গৃ
হ যু
ব পিরচালনা কেরিছ। সনাবািহিনর
এক অংশ আমােদর িদেক এেসেছ আেরক অংশ অ যিদেক িগেয়েছ । আমরা জয়ী হয়িছ। বাম পি থেদর
অংশ দেশর ষমতা দখল কেরেছ। আজ অব থা অ যরকম । বাম পি থরা জেল মহান নতা লীণ
িবয়াও আর আমেদর মােঝ নই।”
িব যাত মামলািট িছল দং িজয়াও িপং এর নােম। সাং কৃ
িতক িব লেবর সই সময়কার একজন উে লখ যা য যি ত িছেলন িতিন , তাঁ
েক
অিভেযাগ থেক মু
ি ত দওয়া হয় । আর িতিনই িক না ‘ সই যাি তেত পিরণত হেলন িযিন পু
িজবােদর পেথ এিগেয় যাওয়া রধান
ঁ
যি তেদর একজেন।’ ১৯৭২ সােল, মাওেসতু
ং তার সু
র পাে ট ফলেলন। মাওেসতু
ং বলেলন, জনগেণর দািবর কারেনই িজয়াংিজেক িবদায়
িনেত হেলা, আর দং িজয়াও িপং ষমতায় আিসন হেলন। মাওেসতু
ং এর অনু
ক পাই দং ক িচেনর ষমতায় পাকা পু
ত কেরেদয়। এই
সই দং িযিন ১৯৮০ সােল চীন থেক সমাজতাি ৎরক সমাজ যব থােক িনমূ
ল কের দয়। সই সময়টােত সংেশাধণবািদেদর সােথ দং
এর একটা ষমতার দ ব চলিছেলা। তখন ও মাও তাঁ
েক র ষা কেরন । আেরা উদাহরন হেলা, ১৯৬৬১৯৬৯ সােল যখন িচেন সাং কৃ
িতক
িব লব তু
ে গ তখন ও লু
ই শু
িক র মামলা থেক মাও িনেজ হ তে ষপ কের দং ক র ষা কেরন। মু
লতঃ মাওেসতু
ং তার সৃ
ট সাং কৃ
িতক
িব লব সমা ত করেত পােরনিন। দং িজয়াওিপং এর রিত মৎরািতির ত ভােলাবাসাই এই করু
ন পিরনিতর জ য দায়ী।
িব ব দৃ
ি টভ গী ও আ তজিতক নীিতর ষেৎর িব যু
িত:
মহান মাওেসতু
ং িব ব দৃ
ি টভ গী ও আ তজিতক নীিত মালা রণয়েনর ষেৎর ও িকছু
ভু
ল কেরিছেলন। মাওেসতু
ং যথাথভােবই সৗিভেয়ত
ইউিনয়নেক একিট সামািজক সা রা যবাদী শি ত িহসােব িচ নত কেরিছেলন। কননা ইহা তখন যথাথভােবই পি চমােদর মত সা রা যবাদী
দেশ পিরণত হেয় িছেলা। এমন িক ১৯৭০ সাল পয ত িসিসিপ িনেজেক একিট সা রা যবােদর দু
সর িহসােব দখেত পায়। আর সই
অব থার পিরবতেনর সূ
চনা হয় যখন িলন িবয়াও িব বদৃ
ি টভ গীেত গণ যু
ে বর দশন যা যা কেরন। িচেন যারা দু
িনয়া জােড় মাওবােদর
ম যেম জনযু
ে বর মা যেম মানব সমােজর মহা মু
ি তর জায়ার তু
লেত চেয়িছেলন িলন িবয়াও িছেলন তােদর একজন। আ তজিতক
পিরম ডেল মাওবােদর মহা ম ৎর ছিড়েয় দয়ার পে ষ িছেলন কমেরড িলন িবয়াও। কমেরড িলন িবয়াও তার িচ তাভাবনার মা যেম চীন ক
একিট িব লবী রাে র পিরণত করেত ছেয়িছেলন। মািকন যু
তরাে রর নতৃ
েত য সা রা যবাদী তা ডব চলেছ তার রিতেরাধ ও সামািজক
সা রা যবাদীেদর তৎপরতা িচরতের ব ধ করার আজীবেনর সাধনা িছল মহান িলন িবয়াও এঁ
র । মাওেসতু
ং এই িচ তা ধারােক অিত বাম মেন
করেতন। আর সই জ যই মাওেসতু
ং ১৯৬৯ সােল চন উই, ও দং িজয়াও িপং ক নতু
ন ধারার রাজনীিত তিরর জ য দািয়ৎব িদেয়িছেলন।
ঘটনাচে র, িলন িবয়াও িবেরাধী তৎপরতা যা চীনযু
তরা র জাট সৗিভেয়ত ইউিনয়ন িবেরাধী িহসােব িবেবিচত হয়। এটােক চীনা
কিমউিন ট পািট িহটার িলংক নােম অিভিহত কের। ১৯৭০ সােল, এর বারাই িতন িব ব তেৎবর সৎবতা রমািনত হয়। তেব, তা মাওবাদ

তৃ
তীয় িব ববাদ নয়। দং িজয়াউ িপং ১৯৭০ সােল এই তেৎবর রধান ভা যকার িছেলন, িলন িবয়াও সই সমেয় এই ধরেনর
রিতি রয়াশীল দৃ
ি টভ গীেক আ তজিতক িনতীমালা রনয়েন িবেরািধতা কেরন। দং িজয়াউিপং এঁ
র সা রা যবাদীেদর সােথ এইরূ
প খলার
পু
ন িবকাশ হয় ১৯৮০ সােল। যখােন িনিপড়ত মানু
েষর আ রয় থল িহসােব িচেনর নাম হেত পারত তা এখন সা রা যবাদীেদর মতই
আচরণ করেছ। তােদর এই ধরেনর আচরণ মাওেসতু
ং এর মহান িব লেবর উদাহরনেক ও দু
িনয়ার মানু
েষর সামেন লান কের িদেয়েছ।
িব লবী আে দালন সংরামেক আগািম িদেন ও নানা সম যার ভতর িদেয় যােত হেব। এখন দু
িনয়ার কাথাও কান সমাজতাি ৎরক দশ নই।
এই অব থায় িব লবী িব ঞান িবিনমান করেত হেব। আমােদর দািয়ৎব হেলা আেগ য সকল ভু
ল – িব যু
িত হয়েছ তা এিড়েয় সামেন এিগেয়
যাওয়া। ইহা িব লবী ইিতহােস অেনক

ষৎরই িনমম মেন হেত পাের। তেব তার অবশই রেয়াজন আেছ। চ টা ছাড়া একিট পাথর ও

নেড়না। আজ িলিডং লাইট ইিতহাস িবে লসেনর মশাল বেলেছ ভু
ল বীকার করার উদাহরন তরী করেছ। আমারা অব যই আেগর সিটক
কাজ গু
েলা মেন চলব আর ভু
ল কাজ গু
েলার অপেনাদন করব ও তার যন পু
নরাবৃ
িৎত না ঘেট সই িদেক জা রত নজর রাখব। এেক এম
িশহাব।

বাংলােদেশ দু
নীিতর ধানব
দু
নীিতর ধানব আজ আমােদর দশিটেক রেম রাস করেছ। ইহা রিতিদন বেড়ই চেলেছ। ২০০০ সােলর সূ
চনা থেকই বাংলােদশ পর
পর পাঁ
চ বার দু
নীিতেত িব ব যা পীয়ন হেয়েছ। এখন ও এই দশিট দু
িনয়ার সব চেয় বশী দু
নীিট র থ দশ গু
েলার মে য একিট।
বাংলােদেশর ৬৬% মানু
ষ মেন কেরন িবগত দু
ই বছের দু
নীিত আেরা বেড়েছ। ৯৩% মানু
ষ মেন কেরন দেশর রাজৈনিতক দল গু
েলা
দু
নীিত র থ। একই সং যক মানু
ষ মেন কেরন দেশর পু
িলশ, িবচার িবভাগ, আমলা, সাংসদ, বা য িবভাগ, িশ ষা, সংবাদ মা যম, এন
িজ ও এরা সকেলই কান না কান ভােব দু
নীিতেত িনমি জত।
“৫৫% উৎতর দাতা বেলেছন সরকারী িবভাগ গু
েলাই বশী দু
নীিত আ রা ত, এেদর মে য ৬৪%
বেলেছন পু
িলশ িবভাগ বশী খারাপ অব থায় আেছ। ৯০% মানু
ষ মেন কেরন সরকার সমােজর
িবেশষ একিট রণীর বারা রভািবত হেয় দশ চালায়। গেবষনা রিত টান ত য িদে ছ য, ৭২%
মানু
েষর মতামত হেলা দেশর নীিত িনধারকগন এবং ৬৩% বেলেছন িবচার িবভাগ, ৪৪% মানু
েষর
মত হল যারা লাইেচ স, পারিমট দয় উরা সকেলই দু
নীিত বারা আ রা ত হেয় পেড়েছন। এছাড়া,
বা য িবভাগ, িশ ষা িবভাগ, সবা খাত ও কর িবভাগ দু
নীিত থেক ম ত নয়”।
বাংলােদেশর সবেচেয় বশী দৃ
য মান য িবেয়াগা তক ঘটনািট ঘেটেছ তা হেলা আমােদর গরীব অসহায় ভাই বানেদর সােথ। যারা রথম
িবে বর মানু
েষর জ য পাশাক তরী করত। যারা দােসর মত খঁ
েট জীবন যাপন করত। ২০০৫ সােলর ভবন ধেস ৬৪ জন মারা
িগেয়িছেলন। সই ভবেনর মািলেকর কান শাি ত হয়িন। এর পর ২০১২ সােল তাজিরন যাসন গােম টেস মারা গেলন ১১৭ জন, ২০১৩
সােল সাভাের রানা লাজায় মারা গেলন ১,১০০ জন।এই দু
ঘটনার জ য ও দু
নীিতেক দায়ী করা হয়। রানা লাযার মািলক এক জন
থানীয় রাজৈনিতক নতা নাম তাঁ
র সােহল রানা। তাঁ
েক ভবন িনমােনর জ য মাৎর তৃ
তীয় তলা পয ত অনু
েমাদন দয়া হেল ও তাঁ
র রভাব
খািটেয় িতিন এক িবশাল ভবন িনমান কের ফেলন। তাঁ
েক এই ভবেন রিমকেদরেক কাজ না করােনার জ য সাবধান করা হেয়িছল। িক তু
িতিন তা মােনন নাই। ফেল আ ত ভবনিট ধেস পেড়। পিরনােম আমােদর রিমক ভাই বােনরা রান দয় । তারা িশকার হন একজন
দু
নীিতবাজ পু
িজপিতর লালসার। রিমকরা রান িদল একজন দু
নীিত বাজ নতােক টাকা ওয়ালা বানােত। যার সােথ যু
ত আেছন দু
নীিত
র ত পু
িলশ, দু
নীিত র থ আমলা রশাসন, আদালত, কিতপয় এনিজও, ইসলাম প থীরা ও সা রা যবাদী শি তর রিতিনিধ চ র।

এই অব থা চলেছ আমােদর প লী অ চেল ও। আমােদর ফসেলর জিম কেড় িনে ছ। আমােদর লাকেদরেক মারেছ, লা ছলা ও িনযাতন
করেছ। আমােদর সকল িকছুলােট িনে ছ। কান িবচার নই । বতময়ান যব থায় নই কান িনরাপৎতা। এক স ছা চািরতার জগ দল
পাথর আজ আমােদেক চেপ ধেরেছ। আমােদর গেবষনা িবভাগ বলেছ – পি চম ব গ সহ সম র ভারেত আমােদর রিমক, ষু
র কৃ
ষক, ও
দির র জনগণ সীমাহীন দু
েভােগর িশকার হেয় মানেবতর জীবন যাপন করেছন। আর এই িনিপড়েনর মু
ল হাতা হেলা পু
িজবািদ রা র
কাঠােমা ও সা রা যবাদী তাষেনর নীিত। রকৃ
ত গণতে ৎরর অনু
পি থিত।
এই দেশ রচিলত রধান রধান রাজৈনিতক দল আ,লীগ, িবএনিপ, জামাত এরা সকেলই সই ভয়ংকর ধানেবর এক একিট চােহরা মাৎর।
তারা সা রা যবােদর ও রিতিনিধৎব কের। আমরা সূ
িবচার চাই িক তু
ধানব শু
েন না রাখেত চায়। এই যব থা বজায় রেখ আমােদর
সিৎযকার কান পিরবতনই আসেবনা। তাই আমােদর দরকার হেলা নতু
ন যব থা আনয়ন করা, িব লবী শি তর িবকাশ ঘটােনা, িলিডং
লাইট শি তর রেয়াগ করা। আমরা আমােদর সমােজর মােঝই আমােদর িবকিশত করা ও পিরচালনা করার জ য সকল িকছু
করেত পাির।
আমরা জন আদালেতর সৃ
জন করেত চাই – যখােন আমােদর কথা শানা হেব। যখােন সিৎযকার সু
িবচার হেব। আমরা সিৎযকার িবচার
প বতীও চাই। কান রকার ঘু
ষ নয়, আতাত নয়, কান িবনািবচাের খু
ন বা গু
ম নয়। আর অমানিবক মারিপট নয় চাই আইেনর শাসন।
আমরা আময়ােদর গনবািহনীেক শি ত শালী করেত চাই। তারা ভু
িম উ দার করেব। সাধারণ মানু
েষর জীবেন সু
খ শাি ত িফিরেয় দেব।
একা একা আমরা শি তহীন, আমরা িমিলত হব, ঐ য গড়ব, সংঘিটত হব তা আমােদরেক শি তশালী করেব। িলিডং লাইট হেলা যায়
িবচােরর তরবারী। ইহা আমােদর ধারােলা তরবারী যা অ যায়েক কেট টু
কেরা টু
কেরা কের দেব। হােত নাও সই যােয়র তরবারী
আমােদর স তানেদর জ য, তােদর স তানেদর জ যআমােদর সকল মানু
েষর জ য। আমারা ই আমােদর ভিব যৎ গড়েত পাির। আর কউ
নয়।#িশহাব

বাংলােদশঃ পািনর কারেন মানু
েষর িবপেদ
পািন মানব জীবেনর একিট অৎযাব যকীয় িজিনস। পৃ
িথবীর উপির ভােগর রায় ৭১% ভূ
িম দখল কের আেছ পািন। মানু
েষর ওজেনর রায়
৬৫% হেলা পািন। সকল রািন জগত, বৃ
ষ লতা, ফসলািদ ও মানব জািতর রান িদেয়েছ পািন। বাংলােদেশর ৯৭% মানু
ষ পািন পেলও
মাৎর ৪০% মানু
ষ যািনেটশেনর সু
িবধা পেয় থােক। প ষা তের, আমােদর রমজীিব দির র জনগেনর ৬০% মানু
ষ ও িনরাপদ পািন পায়
না।
পািনর সু
রাি তর অভােব আমরা, আমােদর ভাই, বান, আমােদর ছেল মেয়রা রােগ আ রা ত হি ছ। পান যা য পািনর পিরমান খু
ব বশী
নয়। ভু
গব থ পািন যবহার কািরেদর মে য অেনেকই আেসিনেক আ রা ত হেয় পেড়েছন। আমােদর পািনেত িব ব বা য সং থা কতৃ
ক
িনধািরত মাৎরার চেয় আেসিনেকর পিরমান অেনক বশী। তােদর ভা য“ইিতহােসর সব চেয় বশী মানু
ষ আজ িবষ বারা আ রা ত….
১৯৮৪ সােলর ভারেতর ভু
পাল,১৯৮৬ সােলর ইউে রেনর চনিবল দু
ঘটনার পর এত মানু
ষ আর কখনও আ রা ত হয়িন”। সই সমেয় রায়
৭৭ িমিলয়ন মানু
ষ আ রা ত হেয়িছেলা। বাংলােদেশর কান কান এলাকায় রায় রিত পাঁ
চ জেনর মে য একজন আেসিনক িবষ বারা
আ রা ত হেয় পেড়েছন। আর এর অথই হেলা দেশর রায় ৩০ িমিলয়ন মানু
ষ পািনর দু
ষন জাতীয় িবষা ততার কারেন মৃ
ৎযু
র িদেক এিগেয়
যাে ছ। রা র চাইেল এই মানু
ষ গু
েলােক স পদ সরবরাহ কের বাঁ
চােত পারত। িক তু
তােদর সিদেক তমন কান নজরই নই। এটা
একধরেনর িনরব গন হৎযার মত – ষমতাশীল চ র চাইেল এই মানু
ষ গু
েলােক বাঁ
চােত পারত। আমরা দেশর নানা থােন রিতিদন
আমােদর িশশু
, নারী ও রবীণেদর মরেত দখিছ। এই িনরব গনহৎযার কারন সাম তবািদপু
িজবাদী সা রা যবািদেদর চািপেয় দয়া উ নয়ন
ঁ
িবেরাধী নীিতমালা। এটা রাে রর ও সা রা যবােদর অদ ষ পিরক পনার ফল । এই গন িবষা রা ততা জনগণেক ষমতায়েনর মা যেমই
এড়ােনা যত। যিদ সকল উ নয়েনর ক রিব দু
হয় মানু
ষ ও পিরেবশ তেব অব যই সকল িবপদ থেক র ষা পাওয়া স ভব।

দু
নীিত ও উ নয়ন িবেরাধী যব থা বাংলােদেশর পািন সহ সকল িকছু
েকই বাঁ
ধা র থ করেছ। পািনর বাভািবক রবাহ ষিত র থ হওয়ার
কারেনই এই দেশর ঋতু
চ র পয ত বদেল যাে ছ। দখা যাে ছ যখন বৃ
ি ট হওয়া কথা তখন চলেছ রচ ড খরা। উ নয়ন িবেরাধী িনিতর
কারেনই আজ পয ত আমারা বৃ
ি টর মৗসু
েম পািনেন সংর ষন কের শাকনা মৗসু
েম তা যবহার করার জ য রেয়াজনীয় অবকাঠােমা গেড়
তু
লেত পািনিন। এই সম যা আমােদরেক নানা ভােব িবপেদ ফলেছ। আর এই কারেনই আমরা আমােদর পািন স পদ র মপু
ৎর, মঘনা ও
যমু
নার উপর িনয় ৎরন বজায় রাখেত পারিছনা। অথচ আমােদর পা ববতী দেশ এর উ বল উদাহরন রেয়েছ। এই

ষেৎর ও আমরা

দখেত পাব য, পু
িজবাদ িকভােব জনগেণর সবার চেয় মু
ঁ
নাফার জ য কাজ করেছ। রা র চাইেল সারা বছেরর জ য পািন সংর ষন কের
মানু
ষেক িনরাপদ পানীয় জল সরবরাহ করেত পাের। আমােদর গিরব মানু
ষ, রিমক, কৃ
ষক, ষু
র ভূ
িম মািলক, গৃ
হহীন ও সাধারণ মানু
ষ যন
জ মই হেয়েছ ধিনক রনীর সবার জ য। ধিনরা এটা তু
রাই কয়ার কের য, আমােদর ছেল মেয়রা িবষ পান করল না িক পািন পান করল।
বাংলােদেশর আেরা একিট বড় পািন জিনত সম যা হেলা লবনা ততা। লবনা ত পািনর পিরমান বাড়েছ। এই পািন কৃ
িষ ও মানু
েষর জ য
যবহার উপেযাগী নয়। এই লবনা ততার জ য ভারতীয় ফারা কা বাঁ
ধ একিট রধান কারন। যা উরা িনমান কেরেছ গ গা নদীেত। ভারতীয়
ভু
খে ড কৃ
িষ কাজ করার জ য। এই নদীর পািন সিরেয় নয়ার কারেন পািনর গিত কেম গেছ –আর বাড়েছ লবনা ততা। অিধক তু
িচংিড়
চােষর কারেন িমঠা পািনেত লবেনর পিরমান বাড়েছ। আর এর রভাব পড়েছ আমােদর মািট ও ভূ
গভ থ পািনর উপর। এই সকল কারেনই
আমােদর পানীয় জেলর পিরমান কেম যাে ছ। এই সেবর রিতিট থেরই সূ
পিরক পনা কের সকল িবপদ থেক র ষা পাওয়া স ভব।
পু
রাতন যব থা, সা রা যবাদ, পু
িজবাদ,সাম তবাদ এরা সকলই ভতর থেক পেচ গেছ। রচিলত রাজৈনিতক দল গু
েলার কােছ সিৎযকার
কান সমাধান নই। পু
রাতন ষমতা কাঠােমা আমােদর জীবেন কান ভূ
িমকাই রাখেত পারেব না। আমােদর স তােনরা রিতিদন িবষা রা ত
হেয় চেলেছ।
তারা রিতিদন দু
িষত পািন পান করেছন। তােদর জীবন থেক – আমােদর জীবন থেক সময়েক চু
ির কের িনে ছ শাষক চ র। যখন তারা
আমােদর পািন চু
ির কের – তখন তারা আমােদর জীবন চু
ির কের। আমােদরেক তা রু
খেত হেব। আমােদর জীবন, আমােদর স তানেদর জীবন
চু
ির করার তােদর কান অিধকার নই। আমােদর ভিব যৎ আমােদরই। ঐ য গেড় তােল আমরা আমােদর জীবন িফিরেয় আনেত পাির।
আমােদর সংগঠন আেছ, িবজয়ী হওয়ার মত আেছ নতৃ
ৎব। এটা ই আমােদর আগামীর পথ। িলিডং লাইট অনু
সরন করু
ন! িলিডং লাইট হান
! আমােদর সূ
য উঠেছ! আমােদর িদন আসেছ!# িশহাব
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