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REP, CPI (MLM)   RIM  ংক্রান্ত C(M)PA  এর দটুি যনুি উেস্থােন বা ফঘাণা: 

মাকক বাদ-ফনননবাদ-মাবায়দর(Marxist Leninst Maiost-MLM) মূ ফচতনা 
ফথয়ক য়নকটাআ য়র দাাঁনিয়েয়ছ দয কমুযননস্ট োটিক  ব আরান/ The Communist 

Party of Iran(MLM)।  যার মধ্য নদয়ে আরায়নর এআ কমুযননস্ট োটিক  ননজস্ব য়যযর 

নবচুযনত ঘটিয়েয়ছ ---তারআ চুয়চরা নবয়েণ ননয়ে নবনিন্ন তথয, যনুি  বাায়র মধ্য 
নদয়ে The Communist Party of Afghanistan (Maoist) নাআন, ব্লগ  আয়মআয় 

ফবল নকছু ফখা প্রকাল কয়রনছ। অগ্রী োঠকয়দর কথা নবয়বচনাে এয়ন নবেটি 

অবার তুয় ধ্রা য়া। 

   The Communist Party of Iran (MLM)  

        has fallen into the lost road Of 'Post MLM'  

এআ কমুযননস্ট োটিক  তার একটা দনয়-'আরায়নর কমুযননস্টয়দর প্রনত অহ্বান: 

ামযবায়দর দটুি েথ' নায়মর একটা প্রবন্ধ ছানেয়েয়ছ।যা এমএএম  অরননে 

আউএএ এর ংনবধ্ানয়ক ছানিয়ে একটা নতুন বিবয ানজয়রর োলাোনল তায়দর 

ননজস্ব মতাময়তর েয়য যনুি উেস্থােন কয়রয়ছ। নকন্তু প্রবন্ধটি এতটাআ ফগাজানময় 

িরেরু নছয়া ফয এটিয়ক অরননে আউএএ এর নতুন ংনবধ্ায়নর ফচয়ে ফবল স্থূ ময়ন 

ে।  

আরায়নর দনটি যনদ তায়দর অিযন্তরীণ কমুযননস্টয়দর অহ্বান তবু নবেটা 
অন্তজক ানতক অয়াচনার দানবদার। য়নক বছর ধ্য়র ননেঅআ (এম)  অরআএম এর 

গুরুত্বেণূক দয অরআএম এর ফনতৃত্বস্থানীে কনমটিয়ত গুরুত্বেণূক িূনমকা োন কয়র 
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অয়ছ। এজনয ননেঅআ(এম)এর উনচত নছ তায়দর নতুন তত্ত্ব অরআএম ংনেষ্ট 

োটিক র ায়থ (নএমনেএ)অয়াচনা করা। নকন্তু তা না কয়র ফদলীে কনমউননস্টয়দর 

অহ্বান করা একটা ননজরনবীন ঘটনা।  

ননেঅআ (এমএএম)তায়দর দনয় যায়দর  আরাননোন কমুযননস্ট বয় অখযানেত 

কয়রয়ছ তারা অয় নবনিন্ন মতনবয়রাধ্ী ফগনরা গ্রুে, শ্রনমক নবপ্লবী গ্রুে, নবনিন্ন 

ধ্রয়ণর রুল েনি, চীনা েনি বা ফানকােনি গ্রুে ফযমন কয়মা, বঞ্জবরণ তুোন এবং 
অয়রা য়নয়ক যারা ননয়জয়দর আরানী কমুযননস্ট বয় দাবী কয়র। 

প্রথমত, ননেঅআ(এমএএম)এর ফকন্দ্রীে কনমটি অন্তজক ানতকীকরণ নবেটিয়ত 

আরায়নর মস্ত কমুযননস্টয়দর বস্থান ম্পয়কক  োকনবা য়ত নবশ্ববযােী ক 

কমুযননস্টয়দর অহ্বান কয়রয়ছন। তাছািা দটি অরননে আউএএ'র মযাননয়েয়স্টা 

েয়ুরা নবয়শ্ব ছনিয়ে ফদবার নবয়ে ফজারায়া বস্থান ননয়েয়ছ তা একধ্রয়ণর 

ফজরুবৃনি ছািা অর নকছুআ না।  

নিতীেত, আরানী োটিক র অদনলকক, রাজনননতক  াংগঠননকিায়ব ফিয়ে যাবার থক 
অমায়দর োটিক  অরঅআএম'র নযানয বার নেছু ঠা  অদনলককিাব ধ্বং 

ো।  কারণ এআ দনয়র মধ্য নদয়ে অরঅআএম এর ংলিাগ বয় ননয়জয়দর 

নবয়বচনা কয়র ননেঅআ (এমএএম)। োলাোনল মাকক বাদ-ফনননবাদ-মাবাদী 

অয়দানয়ক খুবআ াদামাটািায়ব এক ঐনতানক ঘটনা বয়আ উয়েখ কয়র। ফযমন-

-"ঐনতানকিায়ব এআ োটিক  মাকক বাদ-ফনননবাদ-মাবাদ অয়দায়নর ায়থ 

ংযিু (প্রকৃতেয়য অরঅআএম'র ায়থ)"। 

তৃতীেত, এআ দন ববনশ্বক ধ্ারণাে েনরেষু্ট বয় দাবী করা য়ত্ত্ব এর ফকান কাযককর 

প্রিাব অন্তজক ানতক কমুযননস্ট অয়দায়নর গ্রগনতর ফযয়ে ফেয়ছ না। বরং এটা 
আরানী কমুযননস্টয়দর বযানায়র তথাকনথত প্রয়তানরোন নবপ্লয়বর ২ে েযকােয়ক ধ্ারণ 

করয়ছ। যায়দরয়ক অহ্বান করা য়েয়ছ (আরানী গ্রুে মূয়ক) তায়দর বা য়ে বস্তুগত 

বাস্তবতার উের নিনি কয়র শ্রনমক অয়দায়নর ২ে েযকায়ের েতাকাবাী বার জনয 
আরানী কমুযননস্টয়দর এটা একটা ঐনতানক ুয়যাগ। 



এআ দনয় আরানী জাতীেতাবাদী প্রকটিায়ব উেনস্থত। েয় অরঅআএম'র নযানয 
দয়যর মত ন(এম)নেএ  নবেটা োল কাটিয়েয়ছ। শুধ্ ুতাআ নে, আরানী 
কমুযননস্টয়দর চীনেনি, রুলেনি, ফাস্কােনি বা োকক ার কমুযননস্ট বা য়ে যা 
ফকবআ প্রনতনবম্ব। তয়ব এর অয়রকটা াবয়টক্সট খুাঁয়জ োো যাে। এ দগুয়া 

ঐনতযগতিায়ব তুয়দ োটিক র নুারী(রুলেিী) এমননক বতক মায়ন। 

নবেটির অয়রা গিীরিায়ব নবয়েণ করয় ফদখা যাে, অেগাননস্তান, তুরস্ক, 

িারয়তর ময়তা আরায়ন মাবাদী মতবায়দর ফকান প্রাধ্ানয ফনআ। ঐনতানক, 

ামানজক ীমাবদ্ধতা, নবনিন্ন উেদ  বতক মান ময়ে োকক ার কমুযননস্টয়দর 

িারা মাবাদ উয়েনযত য়ে অয়ছ। ননেঅআএমএএম'র ফকনন্দ্রে কনমটির এআ 

াম্প্রনতক দন মূত এআ ংকীণক নবেটি ননয়ে অয়াকোত করয়ছ।  

২০০৬ ায় কমুযননস্ট অয়দায়নর েনুগকঠন নলয়রানায়ম ফকন্দ্রীে কনমটির উেস্থানেত 

দন  েরবতীয়ত এর তানত্ত্বক রূয়ের উেস্থােন করা ে। তখন ফথয়কআ এর েতয়নর 

ধ্ারা শুরু। ফআ মুূয়তক আ অমরা একটা অন্তজক ানতক অয়দায়নর অয়াচনাে 

আরায়নর এআ মুয়খালধ্ারী কমুযননস্টয়দর নবেরীয়ত ংগ্রায়মর জনয তানত্ত্বক কাঠায়মা 
ানজর কয়রনছাম এবং ফদখা ফগ ননেঅআ এমএএম ননয়জয়দর ননম্নমূখী করার 

নবয়ে ফবনল ময়নায়যাগী। ননেঅআ এমএএম এর য়ধ্ােতয়নর দন আরায়নর 

ফমকী কমুযননস্টয়দর অয়গর ফচয়ে অয়রা িু েয়থ ননয়ে যায়ব এবং স্বল্প বা দীঘক 
ময়ের জনয য় আরায়ন মাবাদী কমুযননস্টয়দর জনয দবুকতা, ধ্বং  

নেুনস্থনতর কারণ য়ে তা ফদখা নদয়ব। 

মস্ত আরানী কমুযননস্টয়দর প্রনত অহ্বান কমুযননজয়মর দটুি েথ প্রবয়ন্ধ যা বা য়েয়ছ 

তা নিন্ন দনৃষ্টয়কাণ য়ত অয়াচনা করা যাে। নকন্তু চনত প্রবয়ন্ধ অমরা দটুি নবয়েআ 

শুধ্ ুঅয়াচনা করয়বা।  

প্রথমত,ফকমনিায়ব তারা তায়দর মস্ত প্রবয়ন্ধ মাকক বাদ-ফনননবাদ-মাবায়দর 

াধ্ারণ তত্ব  কাঠায়মায়ক নাকচ কয়রয়ছন।   



নিতীেত, তায়দর তত্ব ফস্বোচারী বা বস্বরাচারী ধ্ারণার বলবতী। নতনরি ধ্যায়ে 

তারা অহ্বান জানায়ে নক করয়ত আয়ব। এমতাবস্থাে অমরা ন(এম)নেএ'র েয য়ত 

নএম  অরঅআএম এর কায়ছ অমায়দর তানত্ত্বক  রাজনননতক বস্থান তুয় 

ধ্রাম। 

তয়ত্বর াধ্ারণ ফননতকরণ  এমএএম এর কাঠায়মা/ General negation of theory 

and framework of Marxism, Leninism, Maoism: 

'অরআনে আউএএ'র নতুন নববৃনত  ংনবধ্ান প্রয়ে অমায়দর বস্থান'--এআ নায়ম 

একট ননবন্ধ কমুযননস্ট োটিক  ব অেগাননস্তান বা ননেএ(এম) প্রকাল কয়রনছ।  

তায়ত ফদখা ফগয়ছ, ফকৌলগত কাঠায়মায়র কারয়ণ তারা মাকক বাদ-ফনননবাদ-

মাবাদ মতাদলক তযাগ কয়রয়ছ। এর েনরবয়তক  তারা বব অিানকোন(BOB 

AVAKIAN)'র তয়ত্বর মাধ্যয়ম একটা নতুন অদনলকক রাজনননতক নচন্তাধ্ারা উেস্থােন 

কয়রয়ছন। 

ননেঅআ এমএএম এর ফকন্দ্রীে কনমটি এমএএম এর রণনীনতগত কাঠায়মা য়ত 

অরআনেআউএএ'র ফচয়ে স্থূ। এখন যনুি নদয়ে তা উেস্থােন করা য়ব।  

"বকারা নবপ্লয়বর প্রথম েযকাে তার বস্তুগত য়যয ফেৌাঁয়ছ ফগয়ছ। এর শুরু য়েনছ 

মাকক  এয়ে কতৃক ক কমুযননস্ট োটিক র আয়স্তার প্রকায়লর মাধ্যয়ম। নবনিন্ন গুরুত্বেণূক 

ঘটনা ফযমন েযারী কনমউন, মান য়টাবর নবপ্লব, চীনা নবপ্লব  বকয়ল মান 

বকারা াংসৃ্কনতক নবপ্লয়বর মধ্য নদয়ে এর েণূকতা। তয়ব চীয়নর মাজতানিক 

বযবস্থার েতয়নর মধ্য নদয়ে এআ েযকায়ের মানি ঘয়ট।" 

"প্রথয়ম ফানিয়েত আউননেন  েয়র মায়ের মৃতুযর ের চীয়ন রাষ্ট্রযমতা ারায়না- 
কমুযননস্ট অয়দায়নর িোব ধ্বংযজ্ঞ  বতক মান ংকট শুরু ে। েবূক আউয়রায়ের 

মাজতয়ির েতয়নর ের  অন্তজক ানতক েয়ন বুয়জক াোয়দর কমুযননস্ট নবয়রাধ্ী 
লনিলাী ংগ্রায়মর কারয়ণ কমুযননস্ট অয়দান একবায়রআ ফকাণঠাা য়ে েয়ি।"  

স্পষ্টতআ, এআ ঘটনা একটা যয়ুগর মানি  অয়রকটা যয়ুগর শুরুর ননয়দক ল।  



"....কমুযননস্ট অয়দায়নর প্রথম েযকাে; মাকক য়র াত ধ্য়র এর তানত্বক কাঠায়মার 

েথ চা শুরু। েরবতীয়ত ফননন এবং মা তা অয়রা মৃদ্ধ কয়র। নতুন যয়ুগর জনয 

প্রয়োজন নতুন কাঠায়মা যা তীয়তর মায়াচনামূক ারংকয়নর ের নিনি 

কয়র গয়ি উঠয়ব। অমরা বতক মায়ন ফয যয়ুগর ফমাকানবা করনছ তা তীয়তর 

েনুরাবৃনি নে তাআ--তীয়তর ের ননিক র করয় অমায়দর চয়ব না"। 

অরননেআউএএ এর নতুন নববৃনত, ংনবধ্ান  রণনীনতগত কাঠায়মায়ক এমএএম 

এর বাআয়র বয় অমরা ময়ন কনর ফকন?  

অমরা নবশ্বা কনর, বব অিানকোন এর নবয়েনত নতুন তয়ত্বর মাধ্যয়ম 

মাকক বায়দর উৎেনি নবকাল  কাঠায়মার নবেরীয়ত এআ েথ একটা নতুন এমএএম 

নবয়রাধ্ী তানত্বক নিনির কাঠায়মা প্রনতষ্ঠার ফচষ্টা করয়ছ। তত্বটি মাকক -ফননন- 

মায়ের িাবাধ্ারাে য়ে ংয়যাগ স্থােন কয়র না। বরং অিানকোন মস্ত 

কাঠায়মাটায়ক নাকচ কয়র নতুন একটা অনেক কাঠামা বতরী করয়ত চাে। েয় এ 

েয়থ এমএএম নতুন িাবনার নবকায়লর ম্ভাবনা নাআ। তাছািা ননেঅআ 

এমএএম এর ফকনন্দ্রে কনমটির বিয়বয এআ বস্থান অয়রা স্পষ্ট। অমরা তাআ 

নবয়েণ কয়র ফদখয়বা।  

"প্রথম েযকায়ে মাকক  ফয তানত্ত্বক কাঠায়মা দাাঁি কনরয়েনছয়ন েরবতীয়ত ফননন অর 

মা তা অয়রা মৃদ্ধ কয়রনছয়ন। নতুন যয়ুগ নতুন কাঠায়মা দরকার যা েরুয়না 

নিনির একটা জটি ার ংকয়নর উের গয়ি উঠয়ব। বতক মায়ন অমরা ফয যয়ুগ 

অনছ তা তীয়তর েনুঃরাবৃনি নে এবং েরুয়নার উের ননিক র কয়র ফকান অয়দান 

ংগ্রাম গয়ি ফতাা যায়ব না।" 

এআ কমকূচী েয়ুরােনুর মাকক বাদ ফনননবাদ মাবাদয়ক নরয়ে নয কাঠায়মা 

ননমকাণ বা েনুঃস্থােন কয়র। নযিায়ব বা যাে, এটা মাবাদ  মান াংসৃ্কনতক 

নবপ্লবয়ক বাদ ফদো নে-বরং ফনননবাদ  ফানিয়েত নবপ্লবয়ক বানত কয়র 

মাকক বায়দর উের অক্রমণ যা মানুর ফকমত বা োকক ার কমুযননস্টরা অয়গ 

করার া োেনন। 



নবেটা অয়রা একবার ফদখা যাক--- 

য়বকােনর মাকক -ফননন-মায়ের মেয়ক শুধ্ুমাে একটা নবপ্লবী যগু- এমন ধ্ারণা 

িু  নীনতীন নমুান।  

মাকক বাদ প্রনতষ্ঠার বস্তুগত নিনি নছ েুাঁনজবাদ নবয়রাধ্ী ফশ্রণী ংগ্রাম। তখন 

েুাঁনজবাদ নছ উন্িু বানণজয প্রনতয়যাগীতা, েরবতীয়ত েুাঁনজবাদ াম্রাজযবায়দ 

রুোন্তনরত ে। ংগ্রায়মর ধ্রণ োয়ে যাোয়ত মাকক বাদ নতুনিায়ব মাকক বাদ-

ফনননবায়দ উন্নীত ে। নবশ্ববযােী বকারা নবপ্লব ছনিয়ে েয়ি। নবয়লত ফানিয়েত 

আউননেন নবপ্লয়বর েতন য় এবং নবপ্লবী চীয়ন েুাঁনজবাদ প্রতযাবতক য়নর ংগ্রায়মর 

মে মাকক বাদ ফনননবাদ নতুন অনেয়ক মাকক বাদ ফনননবাদ মাবায়দ েনরণত 

বার নিনিিূনম রনচত ে।  

 

 

ববজ্ঞাননক ামযবায়দর নতনটি স্তর---প্রথমত: মাকক বাদ নিতীেত: মাকক বাদ-

ফনননবাদ  তৃতীেত মাকক বাদ-ফনননবাদ-মাবাদ েযকন্ত উন্নীত য়েয়ছ। 

মাকক  ফননন  মায়ের মেকায় প্রয়তানরয়েত নবপ্লব চারটি ধ্াে ফেনরয়ে 

এয়য়ছ। এগুন েযারী কনমউন, য়টাবর নবপ্লব, চীনা নবপ্লব এবং মধ্য ায়টর দলয়কর 

াংসৃ্কনতক নবপ্লব। েযারী কনমউন য়ত য়টাবর নবপ্লয়বর মে ফয়গনছ ৪৬ বছর। 

য়টাবর নবপ্লব য়ত চীনা নবপ্লয়বর মায়ঝ মে বযবধ্ান ৩২ বছর এবং চীনা নবপ্লব 

ায়ত াংসৃ্কনতক নবপ্লয়বর মধ্য মে বযবধ্ান নছ ফদি দলক মত। ুতরাং মাকক  

ফননন  মায়ের নবপ্লয়বর মেটুকু একটা একক নবপ্লবী যগু নয়য়ব নবয়বচনা 
করার ফকান বস্তুগত নিনি ফনআ--যায়ক নবপ্লয়বর ১ম েযকাে নয়য়ব উয়েখ করা য়ে। 

নিতীেত মাকক  এর ময়ে কনমউননস্ট মযাননয়েয়স্টা প্রকায়লর ায়থ ায়থআ ফযমন 

নবপ্লব  শুরু ে নন ফতমনন তানত্ত্বক  উয়েয়লযর নদক নদয়ে এর বস্তুগত নবনাল বাস্তয়ব 

ঘয়টনন। এআ বযােক েনরবতক ন য়ি মাকক বাদ প্রনতষ্ঠাগ্ন য়ত ফননন মা িারা 



নবকনলত ো েযকন্ত অথকামানজক কাঠায়মা বযবস্থা অয়গর মতআ থকাৎ ফআ 

েুাঁনজবাদী বযবস্থাআ টুট যুণ্ন অয়ছ। তাআ প্রয়োজন শ্রনমক ফশ্রণীয়ক একট ুদিৃ 

কাঠায়মাে দাাঁি করায়নার। াম্রাজযবাদী েুাঁনজবাদ নবদযমান এবং অমরা দযাবনধ্ 

েুাঁনজবাদ যয়ুগ াম্রাজযবায়দর ধ্বংয়র য়যয িাআ চানয়ে যানে। 

যনদ মাকক য়র মে য়ত চীনা নবপ্লয়বর েতন েযকন্ত ক্রমলআ বনময়নর নদয়ক 

যায়ে। যা অয়জা ফল ে নন। ৭০ এর দলয়ক িারয়তর নকলাবািীর লস্ত্র ংগ্রাম, 

নেনোআন  তুরয়স্কর ংগ্রাম, ৮০ এর দলয়কর শুরুয়ত ফেরু  নববআয়ের দলয়ক 

ফনোয় লস্ত্র ংগ্রাম চয়য়ছ। তায়দর ীমাবদ্ধতা য়ত্ত্ব তারা ননজ ফদয়লর নবসৃ্তণক 
এাকাে নবনিন্ন অনেয়কর বকারা নবপ্লবী রাজনননতক যমতা প্রনতষ্ঠা করয়ত 

ফেয়রনছ। এমএএম এর  ফনতৃয়ত্ব এআ ক অয়দায়নর প্রয়তযয়কআ নবয়শ্বর বযােক 

জনয়গাষ্ঠী  তায়দর লত্রুয়দর ময়ধ্য ািা জাগায়ত যম য়েয়ছ। যনদ এগুনয়ক 

েযারী কনমউয়নর তুনাে তুে বয় নবয়বনচত কয়র েনিমারা।  

তত্ব  নলুীয়নর উত্থানেতন য়ত্ত্ব িারতীে জনযদু্ধ এনগয়ে যায়ে।অবার 

নেনোআন লস্ত্র ংগ্রাম চা ুঅয়ছ এখয়না। তয়ব নক য়ব? যখন ারা নবশ্ববযােী 
একায়থ দ্রুত নবপ্লব ো ম্ভব নে--তখন এআ ক চমান নবপ্লব মূয়র নস্তত্ব 

টিনকয়ে রাখা  িাআ চানয়ে যাো চূিান্তিায়ব প্রয়োজন। 

এ ক ংগ্রায়মর মথকন  প্রচারণা না নদয়ে বরং তত্বটি তায়দর নবয়রানধ্তা করয়ছ। 

অর নবয়রানধ্তা ুনননিতিায়বআ ংগ্রায়মর নস্তত্বয়ক নবেন্ন কয়র। বার চাো 

য়ত্ত্ব তা য়ে েয়ি ননয়স্তজ। নতুন তত্ব কাঠায়মা ংকানরকিায়ব তা নকিায়ব প্রচার 

করয়ছ ফটা যয করা য়ে। 

যদু্ধ বজক য়নর এআ নীনত প্রনতটি ফদয়লর কনমউননস্টয়দর জনয চূিান্তিায়ব ধ্বংাত্মক  

ননয়স্তজ ননি য়ে েিার ককাঠি। নবয়লিায়ব আরান  তার অলোয়লর ফদল 

গুনয়ত এর নবরুয়দ্ধ ননরিায়ব িাআ চানয়ে ফযয়ত য়ব। 

যনদ অমরা নবপ্লয়বর আনতায়র গুরুত্বেণূক ময়ের েয়েন্ট গুনয়ত ফচাখ রানখ তয়ব 

ফদখয়ত োআ--- 



েযারী কনমউন য়ত য়টাবর নবপ্লয়বর মায়ঝ মে বযবধ্ান ৪৬ বছর। নকন্তু চীনা 
নবপ্লয়বর েতয়নর ের মাে চার বছর ের ফেরুর নবপ্লব শুরু ে, যনদ ফকান বযবধ্ান 

ছািাআ নেনোআয়নর নবপ্লব চমান নছ এবং িারয়ত তা এক নবলা গ্রগনত াি 

কয়রনছ নকলা বািীয়ত (যা অয়জা বৃনদ্ধ োয়ে)। ১৯৯৬ ায় ফনোয় যখন 

জনযদু্ধ শুরু ে তখন ফেরুয়ত দীঘকয়মোনদ যদু্ধ বযাত নছ যনদ তা 
নবেজ্জনকিায়ব কয়ম অনছ। ফনোয়র যদু্ধ েরাজে বা প্রাে নবজয়ের মাের চার 

বছয়রর মাথাে িারয়তর জনযদু্ধ জযানমনতক অকায়র নবস্তার াি করয়ছ। তাআ 

এখায়ন নক এমন ঘট ফয অেনারা প্ররয়তানরয়েত নবপ্লয়বর ম্পণূক ধ্বং বা মানি 

ফদখয়ত োয়েন? 

প্রথয়ম RCP USA  এবং Iranian Communist Party( MLM) তায়দর িাাে একটা 
ঠিক এমএএম অয়দান গয়ি ফতাার জনয তায়দর নে তয়ত্বর দনয়র েয়য 

ফজায়র ঢাক ফঢা বানজয়ে চয়য়ছন। নকন্ত যারা োথর কাদা নদয়ে কুয়ের মুখ বন্ধ 

কয়র নদয়ব তারাআ অয়গ তৃষ্ণাে মারা যায়ব, খুব নলগনগরআ তা ফদখা যায়ব। 

অিানকোন ননয়জয়ক মাকক বাদী দাবী কয়র নতুন কনমউননস্ট নবপ্লয়বর ধ্ুয়ো তুয় 

মাকক  ফননন  মায়ের মতাদয়লকর ের তার ফনাংরা েদনচহ্ন এাঁয়ক নদয়ত োয়রন 

না। 

এমএএম এর তত্ব কাঠায়মায়ক প্ররনতননেত অয়রা নধ্কিাব নবস্তার  মৃদ্ধ করা 
বলযআ জরুরী। নকন্তু অমায়দর জানয়ত য়ব এআ তানিক কাঠায়মা য়ত অমরা নক 

ফেয়ত চাআ। এআ  তানত্বক কাঠায়মা মাকক  ফননন- মা রনচত নবনিন্ন কায়জর ার 

ংকন বা এ জাতীে নকছু নে। উেয়রাি অমায়দর বগত থাকয়ত য়ব ফয 

এমএএম একটা ামনগ্ররক অকৃনত এবং এর নবকায়লর প্রয়তযক স্তয়র একটা াধ্ারণ 

তয  থক তুয় ধ্য়র। নযিায়ব বা যাে, মাকক য়র ময়ের মাকক বাদ  ফননয়নর 

ময়ের মাকক বাদ একআ নজনন নে এবং দ'ুফের মধ্য গুণগত োথককয নবদযমান। 

ফনননবাদ এর প্রথমনদয়ক খুবআ াধ্ারণিায়ব মাকক বায়দর ধ্ারাবানকতা রযা 

কয়রয়ছন। নিতীে েযকায়ে ফনননবাদ অয়রা ফবনল ববজ্ঞাননক বযাখযা মৃদ্ধ 

কয়রয়ছন প্রয়তারীে নবপ্লয়বর অদনলকক তত্ত্ব  নবপ্লব। 



উদারণ নয়য়ব বা যাে, াম্রাজযবায়দর মধ্য নদয়ে েুাঁনজবাদ অয়রা নবকনলত 

য়েয়ছ-ফননন কতৃক ক াম্রাজযবায়দর তয়ত্ত্বর অনবষ্কার প্রয়তারীে নবপ্লয়বর ফযয়ের 
একটা নবলা ববজ্ঞাননক অদনলকক জক ন। অবার াম্রাজযবাদ-েুাঁনজবায়দর ম 

নবকাল  াম্রাজযবাদী নবয়শ্বর নানা দবুকতা য়ত্ত্ব গ্রর েুাঁনজবাদী ফদলগুনয়ত 

মাকক ীে ফনননবাদী তানিক কাঠায়মা নবপ্লয়বর জনয প্রয়যাজয ে নন। 

একআিায়ব অমরা মাকক বাদ ফনননবায়দর যগু এমএএম এর যয়ুগর ময়ধ্য একটা 
োথককয ফদখয়ত োআ। মাকক বাদ ফনননবাদ ফননতকরণ এবং িানদক বস্তুবায়দর ননেম 

য়া অকৃনতগত েনরবতক য়নর িারা গুণগত েনরবতক ন ো। মা ফ তুং 
ফননতকরয়ণর 'ফননতকরণ গ্রণয়যাগয' বয় ফদনখয়েয়ছন এবং অয়রা ফদনখয়েয়ছন ফয 

অকৃনতগত েনরবতক য়নর েয় ফ ননেয়মর নবেরীত। ফলয় নতনন উেংার ফটয়নয়ছন 

এআ বয় ফয িদআ িানদক বস্তুবায়দর মূ নিনি বা ননেম। একারয়ণআ এমএএম এর 

ময়ধ্য নতনটি অাদা অাদা ননেম বা নতনটি স্তম্ভ নে অয় এর একটাআ ফমৌনক 

ননেম অয়ছ।  

যায়াক এআ কাঠায়মা মা ফ তুয়ঙর ায়থ ম্পিৃিায়ব গয়ি ফতাা ে --১৯৬৯ 

ায় চীনা কনমউননস্ট োটিক র নবম কংয়গ্রয় াংসৃ্কনতক নবপ্লয়বর ার ংকন কয়র 

এয়ক মাকক বাদ-ফনননবাদ-মা ফ তুঙ নচন্তাধ্ারা নায়ম োটিক র ংল নয়য়ব গৃীত 

ে। প্রয়তারীে নবপ্লয়ব মায়ের নবজ্ঞান  অদয়লকর প্রনত বদান রাখার জনয নন 

নকো এর একটা মতবাদ (াম্রাজযবায়দর ধ্বংয়র যগু) োটিক র দনয় ন্তিূক ি করা 

ে। তয়ব দলম কংয়গ্র োটিক  তা বানত কয়র। 

মা ফ তুয়ঙর নবলা ববজ্ঞাননক  অদনলকক বদায়নর জনয ১৯৮০ ায় ফেরুর 

কমুযননস্ট োটিক  প্রয়তারীে নবপ্লয়বর েয়থ মাবাদ গ্রণ কয়র। 

েরবতী বছরগুনয়ত নযানয োটিক   ংগঠনমূ এয়ক মতবাদ নয়য়ব গ্রণ কয়র। 

১৯৯৩ ায় অরঅআএম কতৃক ক নয়ুমাদয়নর েয়ূবক প্রাে ফচৌে বছর ধ্য়র এআ প্রনক্রো 
চা ুনছ। ১৯৯৩ ায় মাকক বাদ ফনননবাদ মাবাদ দীঘক জীনব ফাক এআ 

নলয়রানায়ম অরঅআএম এর মায়বয়ল চীনা কমুযননস্ট োটিক র নবম কংয়গ্ররয় নববৃনতর 

অয়াচনাে মা ফ তুং নচন্তাধ্ারা  মাবাদ ময়ধ্য তুনা করা ে। তায়ত এআ দয়ুের 



ময়ধ্য গুণগত োথককয তুয় ধ্রা এবং েয়ূবকর তুনাে েয়ররটা নধ্কতর গ্ররমান 

বয় নবয়বচনা করা ে। 

মাকক বাদ ফনননবাদ মাবাদ দীঘকজীনব ফাক এআ অহ্বায়ন অমরা একয়যায়গ 

অমায়দর াধ্ারণ উয়েলয প্রকাল কয়রনছাম। ননেঅআ এর ফকন্দ্রীে কনমটি 

এমএএম এর তানত্ত্বক কাঠায়মার ফয মায়াচনা কয়রয়ছন তায়ত প্রমাণ ে তারা ঐ 

নধ্য়বলয়ন গৃীত এমএএম এর প্রস্তাব তযাগ কয়রয়ছ। 

যখন অমরা মাবাদ েথ নয়য়ব গ্রণ করাম তখন াম্রাজযবায়দর েতন  না। 

ফনতৃবৃয়দর মৃতুযর েয়ূবকআ নন নেোয়ের াআন অবার তুয় ধ্রা  এবং প্রাে বাআ 

মা ফতুংয়ের রাষ্ট্র বযবস্থায়ক বহুজানতক রাষ্ট্র বযবস্থা  অনথকক কাঠায়মাে 

েনরবতক য়নর জনয ংয়লাধ্নবাদী ংগ্রায়ম নি য়ে েি। 

ননেঅআ এর দনয়র যারা ননিয়প্রত তারা কমুযননস্ট এবং বহুনবনচে তথাকনথত 

আরানীে কমুযননস্ট মাকক বাদ ফনননবাদ মাবাদ দীঘকজীব ফাক এআ ফঘানত 

অরঅআএম'র তারা দযোটিক  নে, তারা প্রকৃত মাবাদী কাঠায়মার ময়ধ্য। এআ 

ধ্রয়ণর  িূনমকা আোকৃত বা মাবাদয়ক ফে করার ফকান ফগােন িযি-যা 
মাবাদ নবয়রাধ্ীয়দর ায়ত ানতোর  তুয় ফদবার লানম। 

ননেঅআ(এমএএম) এর দনয় নযের বা য়েয়ছ--- 

নবশ্ববযােী বুয়জক াো বযবস্থার নবয়রায়ধ্র তুনাে কমুযননস্ট নবপ্লয়বর প্রথম স্তয়রর 

প্রয়চষ্টার বযথকতার জনয মাকক  য়ত মা েযকন্ত ফনতৃয়ত্বর প্রকৃত তানত্ত্বক  েদ্ধনতগত 

ীমাবদ্ধতা কারণ নয়য়ব ফদখা য়েয়ছ। এআ বিয়বযর িারা বনকছু ফয এয়ায়ময়া 
কয়র ফেয়য়ছ ননেঅআ(এমএএম) তা বুঝা যায়ে। উেয়রর বিবয নক ননয়চরটার 

ময়তা নে? 

"নবশ্ববযােী বুয়জক াো বযবস্থার নবয়রাধ্ীতার কারয়ণ কমুযননস্ট নবপ্লয়বর প্রথম েযকায়ের 

উয়দযাগ বযথক বার জনয মাকক  য়ত মা েযকন্ত ফনতৃয়ত্বর প্রকৃত ীমাবদ্ধতা  িূ 

তানত্ত্বক  েদ্ধনতগত নদক ফমৌনকিায়ব দােী না য় তা বযথকতার নযানয 



উোদানয়ক ােতা কয়র ( এবং  এখয়না তারা েরাজয়ের প্রধ্ান উোদান নয়য়ব 

নবয়বনচত ে)।" 

মাকক  এর মে য়ত ফননয়নর মে োর য়ে মায়ের েযকন্ত নবপ্লবী ামযবাদী 
অয়দায়নর ফঢউ অছয়ি েিয়ত থায়ক এবং তারের এটায়ক তানত্ত্বক অকার ফদো 
ে। যার থক দাাঁিাে মাকক বাদ ফনননবাদ মাবাদ একটি জীবন্ত  গঠন মূক 

মতাদলক। নকন্তু এয়ক অয়রা মৃদ্ধ করয়ত য়ব এবং অন্তজক ানতকিায়ব ঠিক েদ্ধনতয়ত 

কমুযননস্টয়দর কায়ছ ফেৌয়ছ নদয়ত য়ব। 

তৃতীেত, ংকট- তা অয়রা য়নক নবয়ের মত অয়েনযক  লতক যিু। একথা 
ননঃয়দয় তয ফয যখন ফানিয়েত আউননেয়ন মাজতানিক বযবস্থা নবদযমান নছ 

থবা জনগণতানিক চীয়নর অময়র ফচয়ে বতক মায়ন অআনএম য়নক গিীর 

ংকয়ট ননয়েনত।  অরঅআএম গয়ি ফতাার উয়দযাগ নছ চীনা নবপ্লয়বর েতয়নর 

ের নবশ্ববযােী মাকক বাদী ফনননবাদী মাবাদী লনি মূয়র ংকট নবয়রাধ্ী প্রয়চষ্টা, 
যা প্রাে গত ২৫ বছর ধ্য়র উত্থান েতয়নর মধ্য নদয়ে চয়ছ। এআ অয়দান যয়ুদ্ধ নেছু 

টার মধ্য নদয়ে একটা দবুক বস্থাে চয় যাে। নকন্তু ফনোয়র যয়ুদ্ধর গ্রগনত এয়ত 

অবার ফজাোর এয়ন ফদে। যনদ দিুক াগয বলত: ফনোী নবপ্লয়বর িযন্তর য়ত যারা 
নবপ্লবয়ক নযেথ ননয়ে যানে ফআ নবকৃনতর নবেরীয়ত ংগ্রাম নছ জটি  

ননষ্ফ,নযয়কান গ্রগনত এআ যয়ুদ্ধর জনয অর অয় নন।  

নকন্তু নযনদয়ক অয়মনরকান এমএএম নবয়রাধ্ী বস্থান  ননেঅআ/এমএএম এর 

একআ িূনমকাে অরঅআএম এর ংকট অয়রা গিীর  নবসৃ্তত য়েয়ছ অয়গর ফযয়কান 

ময়ের তুনাে। অরঅআএম এ গৃীত এআ নবকৃনতর নবেরীত লনিলাী অদনলকক  

গ্রর োর যদু্ধ না চাায়না ে তয়ব বতক মান ংকট য়ত উিরণ ম্ভব। 

একথা স্বীকার করার উোে নাআ ফয নবপ্লবী চীয়নর যয়ুগর তুনাে অন্তজক ানতক 

কমুযননস্ট অয়দান এর ংকট খুব স্পষ্ট  গিীর। নকন্তু এআ ংকট ফকান নয়য়বআ 

অনা যায়ব না। ফযয়তু প্রয়তারীোন নবপ্লয়বর েতন শুরু য়েনছ মাকক  ফননন 

মা এর অম য়ত তার েয়র েযকন্ত। নবপ্লয়বর ফঢউ ফখায়ন উধ্া। এবং এটায়ক বা 
যাে এিায়ব ফয কায়রা মৃতুযর েয়ূবকআ তার মৃতুযর জনয ফলাক প্রকাল করা। অয় 



ফকান মতবায়দর মযা মাধ্ান মায়ন তার ধ্বং নে বরং আা ধ্বং না য়ে টিয়ক 

থাকার ম্ভাবনারআ জন্ ফদে। ফযমন নবশ্ববযােী াম্রাজযবাদ েুাঁনজবায়দর ংকট 

মায়নআ তায়দর ধ্বংয়র শুরু বা যায়ব না। 

অরঅআএম এর গিীর  ংকটা যনদ অমরা নবয়বচনা কনর তয়ব ফদখয়ত োআ ফয এটা 

ফেরু বা ফনোয়র জনযদু্ধ চাকাীন ময়ের ফচয়ে খারাে। নকন্তু শুধ্ুমাে ংকয়টর 

কারয়ণ মস্ত অয়দায়নর কাযকক্রম ধ্বং য়ে ফগয়ছ এমনটা বা উচনত য়ব না। 

এখয়না এআ অয়দান েনুগকঠন  চ করার জনয যয়থষ্ট মে ুয়যাগ  নিনি 

নবদযমান এবং বলযআ তা ক ীমাবদ্ধতা, দবুকতা য়ত্ত্ব অদয়লকর প্রনত অনগুতয 
 নবশ্বায়র উেরআ য়ত য়ব। 

অরঅআএম াআয়নর প্রনত নবশ্বস্ত নযানয োটিক  ংগঠয়নর মত অমায়দর োটিক  এআ 

নবয়ে িাআ করাটা দানেত্ব ময়ন কয়র। 

RCP USA CPI (MLM) োটিক  দটুি এমএএম তযাগ করার থক তারা অরঅআএম এর 

ফঘানত তানত্ত্বক েনরমন্ডয়র বাআয়র ফযয়ে ননয়জয়দর গিীর  নবসৃ্তত নবচুযনতর 

েতাকা তুয় ধ্য়রয়ছ। াম্প্রনতক কায় ফেরু বা ফনোয় যা ঘয়টয়ছ এআ নবচুযনতর 

অচরণ তার ফচয়ে ফবল যনতকর। এআ কারয়ণ অমরা নবশ্বা কনর এমএএম তযাগী 
এআ নবচুযনতর নবরুয়দ্ধ অরঅআএম ংগঠয়নর ক দয়র প্রধ্ান দানেত্ব ংগ্রাম গয়ি 

ফতাা বা ংগ্রাম চাায়না। 

 

চতুথক যনুি-- 

অরআনে আউএএ নতুন ংনবধ্ান, নববৃনত  াআন যা ননেঅআ এমএএম এর 

ফকন্দ্রীে কনমটি গ্রণ তায়ত তারা এমএএম এর  তানত্ত্বক কাঠায়মার বাআয়র অর 

একটা অাদা কাঠায়মা দাাঁি করায়ত চাে-যা এমএএম ফক েয়ুরােনুর প্রতযাখযান 

কয়র।অমরা এখন তাআ অয়াচনা করব। 

মাকক  কতৃক ক প্রনতষ্ঠা  ফননন মায়ের ায়ত এআ নবপ্লবী তয়ির মৃনদ্ধর জনয 
প্রথমেয়বকর অয়দান ে। তীয়তর ক জক য়নর মায়াচনামূক ার 



ংয়যয়ের নিনিয়ত নতুন যয়ুগর জনয নতুন কাঠায়মা দরকার। নতুন ফয যয়ুগর 

অমরা ফমাকানবা করনছ তা তীয়তর ফকান ময়ের েনুরাবৃনি নে এবং ফ কারয়ণ 

েরুয়না নিনির উের ননিক র কয়র াময়ন গ্রর ো যায়ব না। 

এখায়ন োথককযটা এআ ফয নতুন তানত্ত্বক কাঠায়মা নায়মর দনয় যা অয়াচনা করা 
য়েয়ছ তা এমএএম এর তানত্ত্বক বস্থায়নর ময়ধ্য ফতা নেআ এমননক ফয নববতক ণী 
ধ্ারাে মাকক বায়দর গ্রগনত য়েয়ছ তার অনেয়ক নে। বরং এটা মাকক বাদী ধ্ারা 
 মাকক বায়দর স্পষ্টত নবয়রানধ্তা  প্রতযাখযান করা যার প্রমাণ েয়ূবকর প্রবয়ন্ধ 

অমরা খুাঁয়জ োআ। 

তারা নবশ্বা কয়রন--মাকক বাদ ফনননবাদ মাবায়দর যগু ফল এবং নতুন যয়ুগর 

নতুন বযবস্থাে তা প্রয়যাজয। এট দনয়র নবনিন্ন ংয়ল াব ফটক্সট নয়য়ব বা 
য়েয়ছ। দনয়র একটা ংল য়ত ফনো বিবয এখন অমরা ফদখয়বা।  

"অমায়দর একটা নতুন নচন্তার ানতোর দরকার যা বস্তুজগয়তর বাস্তব েনরনস্থনত 

নবয়েণ কয়র এয়ক নধ্কতর জয়বাধ্গময, গিীর  ঠিকিায়ব েনরবতক ন করা 

যাে। নবংল লতাব্দীর মাজতানিক অয়দায়নর নবলা নবসৃ্তত ণলুীন এক মৃদ্ধ 

করার উোদান জনুগয়েয়ছ  বনকছুর মায়াচনামূক ার ংকন কয়র নতুন 

তত্ত্ব  েথ অনবষ্কার করা এখন ময়ের দাবী।" 

এখায়ন নতুন অকৃনতর জনয নতুন স্ত্র যা মাকক বাদ ফনননবাদ মাবায়দর 

নস্তত্বয়ক  এনগয়ে ফনোর চাআয়ত নিন্ন নচন্তা। অবার নবংল লতাব্দীর মান 

মাজতানিক অয়দান ণলুীন শুধ্ুমাে মৃদ্ধ উদারয়ণর জনয-যা বতক মায়ন 

কমুযননস্ট অয়দায়নর জনয প্রয়োজনীে ানতোয়রর খন্ড নবয়রানধ্তা। এগুন এখন 

মাকক বায়দর নতনটি ংল  নিনি জামকাননর দলকন, আংযায়ন্ডর রাজনননতক থকনীনত 

 ফ্রায়ন্পর ফশ্রণী ংগ্রাম নময় মাকক বায়দর ৃষ্ট। যার িারা নতনটি ংল প্রনতষ্ঠা 

ফেয়েয়ছ---দলকন, রাজনননতক-থকনীনত  ববজ্ঞাননক মাজতি। 

এআ দনয় নযে বা য়েয়ছ--- নতুন তত্ব নবশ্বা না কয়র কমুযননস্ট তয়ত্বর তানত্ত্বক 

কাঠায়মাে বতক মান নবশ্ব  আরায়নর নবপ্লব ম্পকীে মযাগুনর মাধ্ান ম্ভব। 



বতক মায়ন নবশ্ব নবপ্লয়বর মযা মাধ্ায়নর জনয এআ দনয় ফকান যনুি তুয় ধ্রা ে 

নন।আরান তা অয়রা ফবনল মৃদ্ধ করার ফকান বাস্তব ফচষ্টা ছািাআ বয় নদয়ে তা 
বযবায়রর উেযিু নে।  

অয়াচনার এআ েযকায়ে এয় অমরা এ দনয় একধ্রয়ণ নিতা ছাে ফদখয়ত োনে। 

অরননে আউএএ তায়দর বতক মান দন ছািা অয়রা য়নক দনয় তায়দর  

একগুয়েমীর কারয়ণ বতক মান বিবয  ংনবধ্ায়ন মাকক বাদ ফনননবাদ মাবাদয়ক 

বজক ন কয়র ফেয়য়ছ। প্রথম েদয়যে নয়য়ব ননেঅআ এমএএম তায়দর েনেরকা তয 
এর প্রথম োতা য়ত মাকক  ফননন-মায়ের ছনব নরয়ে ফেয়য়ছ। এরের তারা 
তায়দর নতুন দন য়ত মাকক বাদা ফনননবাদ-মাবাদ মুয়ছ ফেয়য়ছ এবং বয়লয় 

তায়দর য়েবাআয়ট নয প্রকালনাে োী িাাে অয়মনরকার নবপ্লবী কমুযননস্ট 

োটিক র আয়স্তার প্রচার কয়রয়ছ। এখন তায়দর প্রকানলত দনানদ ফকন্দ্রীে কনমটির 

অয়াচনাে অয়ছ। োটিক র নতনরি নলয়রানাম নয়য়ব তারা এখয়না মাকক বাদ 

ফনননবাদ-মাবাদ বন কয়র ফবিায়ে বয়ট নকন্ত এআ নলয়রানাম কাযককারীতা  

গুরুত্ব দআু-আ ানরয়েয়ছ। যনদ োটিক  অবার এমএএম এর াআয়নর উের অর না 

দাাঁিাে তা কয়েকনদয়নর ময়ধ্য তারা এটি বানত কয়র নদয়ব । 

ফয েয়থ অরননে আউএএ তার নবনিন্ন দনয় এমএএম'র নায়ম এয়ক ধ্বং করার 

প্রকল্প ায়ত ননয়েয়ছ, ননেঅআ এমএএম ফআ েথ ধ্য়র চয়য়ছ। অরননে 

আউএএ'র এআ দন ম্বয়ন্ধ অমরা অয়গআ বয়নছাম, এখায়ন তারা এমএএময়ক 

বানত করার নমনীে ফকৌলয় বযস্ত। ননেঅআ এমএএম এর ফকন্দ্রীে কনমটির 

নববৃনত একআ ধ্ারা বম্বন কয়রয়ছ। অমরা েরবতীয়ত ঐ দনয়র নকছু বায়কয 
ময়নায়যাগ নদব। 

"যনদ কমুযননস্টরা েয়ূবকর প্রয়তারীে নবপ্লয়বর আনতবাচক  ফননতবাচক 

নিজ্ঞতামূয়র মায়াচনার ারংকন কয়র তা ববজ্ঞাননক জ্ঞান নয়য়ব 

প্রনতষ্ঠা না কয়র এবং মাকক বাদী তত্বয়ক অয়রা মৃদ্ধ করার জনয ণলুীয়ন না ননয়ে 

অয় তয়ব তারা নবশ্ববযােী নবপ্লয়বর  জ্ঞায়নর মযার মাধ্ায়ন বযােক জনগণয়ক 

ফনতৃত্ব নদয়ত বযথক য়ব"। 



"অন্তজক ানতকিায়ব বুয়জক াো ফশ্রণীর বযােক নবয়রানধ্তার মুয়খ কমুযননস্ট অয়দায়নর 

প্রথম েযকায়ের উয়দযায়গর বযথকতার জনয লতক  নয়য়ব কাজ কয়রয়ছ মাকক  য়ত মা 

েযকন্ত ফনতৃয়ত্বর তানত্ত্বক  েদ্ধনতগত িু  ীমাবদ্ধতা "। 

"মাকক  ফয তত্ত্ব প্রনতষ্ঠা কয়রয়ছন  ফননন মা যা অয়রা নবকনলত কয়রয়ছন তা 

অজয়কর নবয়শ্বর কমুযননস্ট অয়দায়নর মযা মূয়র মাধ্ান কয়র। নকন্তু একটা 

মাজতানিক মায়জর জনয েনরবতক ন বা নবপ্লব ফনতৃত্ব ফদোর জনয যয়থষ্ট নে।" 

এআ বায়কযর থক অমরা তুনা করয়ত োনর এিায়ব--'নচন্তার নতুন ানতোর'  

'েয়ূবকর নিনি ফকান কাজ করয়ছ না' আতযানদ। নতুন এ তত্ত্ব মাকক  য়ত মা েযকন্ত 

ববজ্ঞাননক তয়ত্বর বানযকতা ধ্ারা রযা কয়র এবং েয়র তা ফছয়ট ফেয়।  

নবেটা তীয়তর ধ্ারাবানকতা বা নবনেনন্নতা নে, বরং প্রশ্ন য়ে ফকানটা 

অবলযকীে। যনদ ধ্ারাবানকতা প্রধ্ান নবে ে তায় এর কাঠায়মার ময়ধ্য 

মাকক য়র তত্ত্ব  ফননন মা কতৃক ক নবকনলত রূে বলযআ থাকয়ত য়ব অর যনদ 

ধ্ারাবানকতা না ায়গ তয়ব ফটাআ নতুন তত্ত্ব। 

তানত্ত্বক নবকায়লর নিজ্ঞতার উোদান অমায়দর কায়ছ এয়য়ছ রুল  চীন নবপ্লয়বর 

মধ্য নদয়ে। এআ নিজ্ঞতাগুনর ববজ্ঞাননক বযবয়েদ ছািা প্রগনতলী কমুযননস্ট 

অয়দায়নর তয়ত্বর দলকন, ফশ্ররণী ংগ্রাম  রাজনননতক থকনীনতর নবনিন্ন স্তর  

অকৃনতগত গ্রগনত ম্ভব নে। ববজ্ঞাননক বযবয়েদ বয়ত অমায়দর খুাঁয়জ ফবর 

করয়ত য়ব-নবশ্ব বযােী বুয়জক াো নিয়যায়গর বাআয়র এআ নিজ্ঞতার নবয়লত্ব নক 

নছ, নিতীেত অমায়দর জানয়ত য়ব ফকন তারা ফয়র নগয়েনছ। নবশ্ব নবপ্লয়বর প্রথম 

েযকায়ের ফযয়ের েরাজয়ে ফকান ফকান ঐনতানক ীমাবদ্ধতা নকিায়ব ম্পনকক ত নছ  

 নবশ্ব মাজতানিক অয়দায়নর জ্ঞায়নর ফযয়েরআ বা তায়দর িু কতটুকু নছ। 

"অমায়দর মত কয়র একটা নতুন চক্র েনুরাে বতরী করার জনয এআ উোদান 

বযবার করয়বা না বরং অয়গআ চক্র বতরী য়ে অয়ছ। অমায়দর প্রয়োজন --যা 

বতক মান মযা মাধ্ান নদয়ত বযথক য়ে ফআ চক্র য়ত ফবর য়ে অা।" 



অরননে আউএএ তায়দর ফমননয়েয়স্টা  ংনবধ্ায়ন নতুন াআয়নর নায়ম এবং 
ননেঅআ এমএএম নতুন তয়ত্ত্বর মাধ্যয়ম মতাদনলকক বস্থান ফথয়ক য়র ফগয়ছ। নতুন 

তত্ব ফযমন গঞ্জায়া নচন্তাধ্ারা, প্রচন্ডেথ থবা অিানকোনবাদ ফকানটাআ মাকক বাদ 

নুারী বা মাকক বায়দর তুনাে মৃদ্ধ নে। এটা মাকক বাদ ফনননবাদ মাবাদ 

নবয়রাধ্ী ম্পণূক নতুন একটা কাঠায়মা। ফেরুর িু াআয়নর মাধ্যয়ম োল কাটিয়ে 

যাবার জনয গঞ্জায়া নচন্তাধ্ারা  ফনোয়র  প্রচন্ডেয়থর গিীরতার ফচয়ে এআ াআন 

ফবনল গিীর  নবচুযনত। 

ফকান বস্তুর প্রাকৃনতক, ামানজক বা মাননক বস্থান য়ত েনরবনতক ত য়ে নয 
একটা বস্তুয়ত যাবার জয়নয তায়ক োর য়ত ে েনরবতক য়নর নবনিন্ন স্তর কাঠায়মার 

ময়ধ্য নদয়ে। েনরবতক য়নর এ স্তরগুন অকৃনতগত  গুণগত নামক দটুি নবয়ল 

বস্থায়ন নবিি। প্রয়তযক বস্তুর গুণগত  অকৃনতগত েনরবতক ন বস্তুর েনরবতক য়নর 

একটা ফমৌনক ননেম, এয়কআ িন্দ্ববায়দর ননেম বা ে। েনরবতক ন একটি অকৃনতগত 

স্তর। যনদ ফকান বস্তুর রূোন্তয়র অকৃনতগত েনরবতক ন য় গুণগত তারতময ে। 

অবার গুণগত েনরবতক ন য় ায়থ ায়থ অকৃনতগত ফপ্রনযয়ত তারা ছাো েয়ি। এ 

প্রনক্রোর মাধ্যয়মআ গুণগত েনরবতক য়ন বস্তুর ফমৌনক িয়ন্দ্বর বস্থান বদনয়ে েবূকবতী 
বস্তুর স্তয়র একটা নতুন বস্তু ৃনষ্ট কয়র। 

মাকক  কতৃক ক উদ্ভানবত তানত্ত্বক কাঠায়মা এআ ননেয়মর বযনতক্রম নে। মাকক  

এয়েয়র মে য়ত এআ মাননক ানতোর দআুটা বৃৎ উন্নেন স্তয়রর মধ্য নদয়ে 

এনগয়েয়ছ, তা য়া ফনননবাদ  মাবাদ। অমরা স্পষ্টতআ বয়ত চাআ, মাকক বাদ-

ফনননবাদ, মাকক বায়দরআ ধ্ারাবানকতা এবং াধ্ারণ তত্ত্ব নয়য়ব  মাকক বাদ য়ত 

অাদা ো ফকান প্রধ্ান নবে নে। অবার মাকক বাদ ফনননবাদ-মাবায়দ 

মাকক বাদ-ফনননবায়দর ধ্ারাবনকতা এবং মাবাদআ ফখায়ন েনরবতক য়নর মূয 

বস্তু। মাকক বাদ ফনননবাদ য়ত ফবর য়ে অা ফকান প্রধ্ান নবে না ফখায়ন। এ 

কারয়ণআ বা এিায়ব মাকক বায়দর নবনিন্ন স্তর অয় ফমৌনকিায়ব মাকক বাদ-

ফনননবাদ নবকনলত য়েয়ছ নয একটা স্তরগত বস্থায়ন যা িাআয়ে একআ মাননক 

ানতোর। 



যা িযন্তরীণ েনরবতক য়নর েয় অয়রা অকৃনতগত েনরবতক ন একটা স্তয়র উন্নীত 

য়েয়ছ ফআ মাকক বাদ-ফনননবাদ-মাবাদ এর েনরবয়তক  একটা নতুন তানিক 

ানতোর ননয়েআ অমরা কথা বয়ত োনর শুধ্ু। এমএএম তত্ত্ব নয়য়ব ফনতৃত্ব ফদোর 

জীবন কা োর কয়রয়ছ। এিায়ব এ েয়থআ নতুন তত্ত্ব তার ফমৌনক থক  নিনি 

োয়ব। 

নলয়রানামগুন ফযমন নতুন তত্ত্ব নতুন অদলকগত ানতোর  নতুন তানত্ত্বক কাঠায়মা 
এমনিায়ব অরননে আউএএ  ননেঅআ(এমএএম) উেস্থােন কয়রয়ছ ফয এআ 

িাবধ্ারা প্রকৃতআ প্রকাল কয়রয়ছ ফয মাকক বাদ ফননবাদ মাবাদ অকৃনতগত  

গুণগতিায়ব তার নবকায়লর য়বকাচ্চ স্তয়র উন্নীত য়েয়ছ-ফলস্তয়র উন্নীত বার ায়থ 

ায়থ অর একটা নতুন তানত্ত্বক  কাঠায়মাগত ানতোরয়র িা উন্িু কয়র নদয়েয়ছ। 

অয় বাস্তয়ব নক ঘটয়ছ? 

অিানকঅয়নর ানজর করা নতুন তত্ত্ব েনরবতক ন  নচন্তার ফযয়ের ফমৌনক উন্ননতর 

শুরু---মাকক বাদ ফনননবাদ মাবাদ নবকায়লর প্রনক্রোর মাধ্যয়ম নতুন মতবাদ 

এমন ফকান গুণগত স্তয়র উন্নীত েনন যায়ত এআ তত্ত্বয়ক মাকক বাদ ফনননবাদ 

মাবাদ অিানকোনবাদ নয়য়ব ানজর করা যাে। ুতরাং একথা িুয় যান ফয 

একমাে নতুন অদনলকক ানতোর নয়য়ব এমএএম এর নধ্কতর নবকনলত রূে এআ 

নতুন তত্ব। বাস্তয়ব এআ তত্ত্ব ফকান চযায়ঞ্জর মুয়খ েয়ি নন, অন্তজক ানতকিায়ব ফকান 

ামনরক ংঘয়কর প্রনতেন ঘয়টনন। এমননক অয়মনরকার মায়জ এআ ননরুিাে, 

নননিে াআন গঞ্জায়া নচন্তাধ্ারা বা প্রচয়ন্ডর েয়থর মত উয়িজনাকর তয়ত্ত্বর ায়থ 

তুনা করার ময়তা বস্থায়ন নাআ। 

এআ অনবষ্কারকয়ক অমরা চূিান্তিায়ব ফে বা েদস্থ করার আো কনর না যনদ তার 

মধ্য ামানযতম আনতবাচক এবং গনতলী ফকান উোদান থাকয়তা। ক প্রকার 

ীমাবদ্ধতা  ংকীণকতা য়ত্ত্ব এআ তত্ত্ব কমুযননস্টয়দর নচন্তার কাঠায়মা মাকক বাদ 

ফনননবাদ মাবায়দর  নবকায়লর েথ ধ্বং কয়র ফদোর জনয খুবআ কাযককর। এআ 

স্তয়রর উিরণয়ক খুব ঠিকিায়ব নধু্াবন করয়ত য়ব এবং তত্ত্বটি যা ধ্ারণ করয়ত 

োয়র তার ায়থ ববজ্ঞাননক মূযােয়নর মাধ্যয়ম স্পষ্ট ীমায়রখা টানা উনচত। 



তয়ত্ত্ব বকাত্মকতাবায়দর বস্থান: 

তত্ব  নলুীয়ন ময়ধ্য ম্পয়কক র ফযে অমায়দর নকছু প্রনদ্ধ ূে অয়ছ। ফক বয়ন 

তত্ত্ব নলুীয়নর েথ প্রদলকক তত্ব। অবার ফক বয় নলুীন তয়ত্ত্বর স্রষ্টা  ঠিকতা 
েনরমােক। এআ উিে ূয়ের গ্রয়ণর মাধ্যয়মআ অমরা তত্ত্ব  ণলুীয়নর ম্পকক  
ননধ্কারণ করয়ত োনর। 

ননেঅআএমএএম এর ফকন্দ্রীে কনমটির দনয় গৃীত তয়ত্ত্বর একটা চূিান্ত যয 
উয়েলয অয়ছ। অমরা উি দনয় ননয়ম্নাি বিয়বয ময়নায়যাগ নদব এখন। 

াধ্ারণিাব ফবাঝার নিন্নতা, থাকয় ণলুীন বলযআ তয়ত্ত্বর ধ্ীন ো 

উনচত। নলুীয়নর অয়গআ তয়ত্ত্বর বযাোয়র েদয়যে এবং তত্ব য়ব নলুীয়নর েথ 

প্রদলকক। মাকক  তার াময়ন ফয তানত্ত্বক কাঠায়মা উেস্থােন কয়রনছ এবং ফনননবাদ 

মা তা মৃদ্ধ কয়রনছ। ফআ কারয়ণআ প্রথম েয়বকর উন্ননত ঘয়টনছ। নতুন েয়বকর 

একো নতুন তানত্ত্বক কাঠায়মা দরকার--যা প্রনতষ্ঠা য়ব চমান েয়বকর তত্ত্ব  

নলুীয়নর ীমাবদ্ধতার ারংকন কয়র যা ফবর য়ব তার উের নিনি কয়র। 

মূত নলুীন য়তআ তয়ত্বর উৎেনি অবার তত্ব অনবষ্কায়রর ের নলুীয়নর 

মাধ্যয়মআ তার ঠিকতা ফবঠিকতা ননরূেণ করা ে। এআ জ্ঞায়নর উের ননিক র কয়রআ 

ঠিক জ্ঞান তত্ত্ব য়ত তত্ত্ব  নলুীন য়ত নলুীন ফল ে অদলকবাদ বা 
নিজ্ঞতাবাদ িারা। 

নলুীন তত্ত্ব নলুীন এআ প্রনক্রোআ অমরা ফদখয়ত োআ ফয, তত্ত্ব নলুীয়নর নেয়ছ 

অবার নলুীন তয়ত্বর নেছয়ন নুরণ করয়ছ এটা এমন একটা র ফরখার মতন 

নে ফয তার শুরুর ফল বা প্রথম  ফল অয়ছ। যখন অমরা নলুীন তত্ত্ব 

নলুীন চক্রয়ক উের ত ফদনখ াধ্ারণিায়ব  এআ চয়ক্রর ফল বস্থায়নর নদয়ক 

তয়ব ফদনখ িানদক বস্তুবাদ ননিক র কয়র নলুীন বনাম তত্ত্ব ফকানটা প্রধ্ান তার 

উের। নকন্তু ননজস্ব েথ ধ্য়রআ ননয়জআ গুরুত্বেণূক এবং তা নলুীনয়ক েথ ফদখায়নার 

কায়জ ায়গ। 



যনদ অমরা ফজয়ন ননআ ফয তত্ত্ব বমেআ নলুীয়নর অয়গ থাকয়ব তয়ব নকিায়ব 

অমরা বুঝয়ত োরব  তয়ত্বর উৎ নক এবং তার াঠিকতা ফবঠিকতা প্রমায়ণর 

মােকাঠিআ বা নক? 

কমুযননস্ট তত্ব প্রনতষ্ঠার ফযয়ে ফকান নবেটা কাযককী য়ব মাকক বাদ নানক 

মাকক বাদ ফনননবাদ নানক বতক মান েযকন্ত মাকক বাদ ফনননবাদ মাবাদ এবং 
িনবযয়ত একটা চমান প্রনক্রো। এটি নলুীন য়ত ানেয়ে তয়ত্ব যাে অবার 

তত্ব য়ত ণলুীয়ন যাে এবং প্রনতবার জটি েথ েনরক্রয়মর মাধ্যয়ম অয়রা 
নধ্কতর মৃদ্ধ ে। 

স্পষ্টত: মাকক য়র ময়ে কমুযননস্ট নবপ্লয়বর য়বকাচ্চ রূয়ে েযারী কনমউন মাকক  কতৃক ক 

তয়ত্ত্বর মাধ্যয়ম ে নন বা ঐ নবপ্লব মাকক য়র তয়ত্বর কায়ছ ঋণী নে। বাস্তনবকিায়ব 

মাকক বাদীরা েযারী কনমউন গয়ি তুয়ত বা ফনতৃত্ব নদয়ত ফকান িূনমকাআ রায়খ নন। 

এর নবেরীয়ত েযারী কনমউয়নর নলুীয়নর কায়ছ মাকক য়র বকারা ফশ্রনীর 

একনােকত্ব তত্ব  এর  নবকনলত ো য়নকাংয়ল ঋণী এবং মাকক  এআ 

নলুীয়নর ার ংকন কয়র বকারা ফশ্রণীর একনােকত্ব তয়ত্বর অনবষ্কার   

মাকক বায়দর ময়ধ্য তা কাঠয়মাবদ্ধ কয়র। 

য়টাবর নবপ্লব ফনননবায়দর উের নিনি কয়র প্রনতষ্ঠা ফেয়েনছ নকন্ত ফআ নবপ্লব 

ননয়জর িযন্তর য়তআ চূিান্ত িূনমকা ফরয়খনছ যার মাধ্যয়ম মাকক বাদী তত্ব 

মাকক বাদ-ফনননবায়দ উন্নীত য়েনছ। অবার ১৯৪..?? ায়র চীনা নবপ্লব  

তারের াংসৃ্কনতক নবপ্লব একনদয়ক ফযমন মায়ের তত্ব কাঠায়মার কায়ছ দানে 

ফতমনন নযেয়য িযন্তর য়তআ মাকক বাদ ফনননবাদ েনুরাে মাকক বাদ-

ফনননবাদ মাবাদ উন্নীত ে নননিত মৃনদ্ধ ঘয়ট। 

নবয়শ্বর য়নক কমুযননস্ট োটিক রআ তয়ত্বর বযাোয়র ননয়িষ্ট উদাীন নবেটা স্বীকার 

মত নে। এর ফচয়ে বি নবে নলুীয়ন উদাীন থাকা। অমার স্বীকার করনছ ফয 

অমায়দর োটিক র ময়ধ্য এআ দআুটারআ নস্তত্ব নবদযমান। 



তানত্ত্বক নননিেতায়ক প্রাধ্ানয ফদো এবং ফআ কারয়ণ প্রনতয়রাধ্ যদু্ধ  নননিে য়ে 

অয়। যার লত স্র প্রমাণ অয়ছ। নকন্তু বমে এআ বকাত্মকবাদী বস্থান ঠিক 

নে। য়নক ফযয়ের নলুীয়নর নননিেতার শুরু য়ত োয়র। 

নয য়নকয়র ময়তা আরায়নর কমুযননস্ট োটিক র কাছ ফথয়ক অমরা তানত্বক বযাোয়র 

বিাআ করার প্রবণতা ফদনখ। অর এটাআ এর প্রধ্ান মযা। মায়জর নযানয ফশ্রণী 

ফেলা য়ত ননয়জরা নবনেন্ন ো য়ত্ত্ব যুদ্র ংগঠন নয়ব বুনদ্ধজীনব মাকক া অচরণ 

কাময নে। এটি অয়দায়নর উিাে য়ত এতআ দয়ূর ফ ফনতৃয়ত্বর নমকার কারয়ণ 

স্থােীিায়ব স্থনবর য়ে েয়ি। েয় এর েরাজয়ের চক্র য়ত ফবর য়ে অয়ত োরয়ছ 

না। এ কারয়ণআ উনচৎ ফয নলুীয়নর উদাীনতাআ ননেঅআএমএএম এর প্রধ্ান 

মযা, তয়ত্বর নননিেতা নে---যা তায়দর ক নননিেতায়ক ফঢয়ক ফোর 

ানতোর। 

নক কনরয়ত আয়ব? 

াধ্ারণ াআনগত তত্ব নয়য়ব অমরা এমএএম ফক গ্রণ কয়রনছাম এবং ংগ্রাম 

ংগঠিত কয়রনছাম ৮০ দলয়কর শুরু এবং অরঅআএম গঠয়নর প্রথম নদয়ক ফেরুর 

কমুযননস্ট োটিক  কতৃক ক মা ফ তুং নচন্তাধ্ারারনবেরীয়ত গ্রয়ণর মধ্য নদয়ে(১৯৮৪ 

ায়র কনোয়রন্প য়ত অরঅআএম গঠন েযকন্ত ১৯৯৩ ায়র মামায়বল নাগাদ) 

আা চা ুনছ। মাকক বাদ ফনননবাদ-মাবাদ দীঘকজীনব ফাক এআ নলয়রানায়মর 

দন  নয়ুমাদয়নর মাধ্যয়ম মস্ত অরঅআএম েযকায়ে একটা তানত্ত্বক গ্রগনত ঘয়ট। 

নবশ্ববযােী মাবাদী অয়দায়নর ফযয়ে অরআনে আউএএ  ননেঅআ এমএএম 

ফকন্দ্রীে কনমটি এআ গ্রগনত স্পষ্টত: বজ্ঞা কয়রয়ছ। এআ ময়ের অয়গ েয়র 

অরঅআএম অয়দায়নর চানকা লনি মূ নবনিন্ন মাোে াবকজনীন অয়দায়নর 

জনয াধ্ারণ তত্ত্ব নয়য়ব এমএএময়ক গ্রণ কয়র। 

অরআনে আউএএ এর ফমননয়েয়স্টা  ননেঅআ এমএএম এর ফকন্দ্রীে কনমটনর দন 

একনদয়ক তায়দর চূিান্ত তানত্ত্বক জক য়নর ফঘাণা নদয়ে নযনদয়ক অরআএম এর ায়থ 

ম্পনকক ত নযানয োটিক  গ্রয়ণর ফযয়ের তানত্ত্বক  নলুীয়নর জক নয়ক লনূয মাোে 

(নকছুআ না)বয় ময়ন কয়র। নযনদয়ক তত্ত্ব  নলুীন য়ত য়র যাবার েয় তার 



বযােক প্রিাব েয়িয়ছ অরআএম েয়ন, এমননক ামনগ্রকিায়ব অন্তজক ানতক 

কমুযননস্ট অয়দান  মাবাদী অয়দায়নর ফযয়ে। 

অমরা নবশ্বা কনর মস্ত যেযনত  জক য়নর ার ংকন কয়র তা অমায়দর 

অয়দায়নর ফযয়ে নলুীন  তয়ত্ত্বর উন্ননতর চানবকাঠি নয়য়ব নবয়বচনা করয়ত 

য়ব।নয নকছুর ফচয়ে অমায়দর অয়দান অলা কয়র, যনদ এআ অয়দান এমন 

একটি ার ংকয়নর মধ্য নদয়ে না এয়গাে তয়ব তা অর কখয়নাআ একটা ঠিক েথ 

রচনা করয়ত োরব না। অরঅআএম এর মৃদ্ধ েনুগকঠয়নর প্রনক্রোআ এআ ার 

ংকয়নর তানত্ত্বক উোদান চানবকাঠি নয়য়ব কাজ করয়ব। 

অরআনে আউএএ ফমননয়েয়স্টা  ননেঅআ এমএএম এর দন এআ ধ্রয়ণর 

ারংকনয়ক চানবকাঠি নয়য়ব নবয়বচনা কয়র না। বরং এয়ক বজ্ঞা  বয়া 

কয়র োল কাটিয়ে যায়ে। 

এআ ার ংকয়নর উের ননিক র কয়র অমরা বয়ত োনর, চীনা নবপ্লব  মা ফ 

তুঙ েযকায়াচনা এবং শুধ্ু আনতবাচক নদয়ক ময়নায়যাগ নদয়ে নবশ্ববযানে মাবাদী 

প্রনতষ্ঠার য়যয নে একটা স্তয়রর মধ্য নদয়ে অমরা চয় এয়নছ। নকন্তু চীনা নবপ্লব  

মায়ের িূত্রুটি, ীমাবদ্ধতা  ম্ভবত িূ গুনয়ক তায়দর নিতর ফথয়কআ 

মায়াচনার উয়েয়লয ফদখয়ত য়ব--যা অন্তজক ানতকিায়ব অয়গ কখয়না করা েনন। 

এআ নতুন েযকায়াচনা বলযআ ফননন  স্টযানয়নর  ময়ের েযকায়াচনা য়ত য়ব 

যার উের ননিক র মা ফ তুঙ তার ময়ে গয়বণা কয়রনছয়ন। এটা অবার মাকক  

এয়েয়ন মেয়ক ন্তিূক ি করয়ব ফযিায়ব ফননন  মা তা কয়রনছয়ন। 

নবনিন্ন ফদল  নবয়শ্বর বতক মান েনরনস্থনতর একটা ারংকন অমরা করয়ত োনর বা 
করা উনচত ফয নবদযমান তানত্ত্বক কাঠায়মার ময়ধ্য ংগ্রায়ময়র প্রধ্ান নবয়ে নজর 

ফদো--তয়ব এ দাবী কয়র নে ফয তত্ত্ব কাঠায়মা েণুকাে রূে ফেয়েয়ছ। এআ ার ংকন 

লযআ য়ত য়ব স্বয়দয়লর অয়দায়নর বস্থান য়ত একআিায়ব ামনগ্ররক নবশ্ববযানে। 

ামানজক অয়দায়নর ফযের অমায়দর দানেত্ব  কতক বয  স্ব স্ব ফদয়লর বা নবশ্ববযানে 

নবদযমান জাতীে  অন্তজক ানতকিায়ব নবদযমান বস্তগত বস্থার নিনিয়ত এবং 



বলযআ অমায়দর একক বস্থার নিনিয়ত নে। ফয ফকান নায়ম বা নবচায়রআ ফাক এআ 

বস্থার নেুনস্থনতর নযয়কান থকআ য়ত োয়র না যয়ুদ্ধর মেদায়ন অমায়দর 

উেনস্থনত তুনা ছািা অর নকছুআ না। 

বকারা অদয়লকর ববজ্ঞাননক তত্ত্ব  অদলক মাকক  কতৃক ক প্রনতষ্ঠা ফননন, মায়ের 

ায়ত মৃনদ্ধয়ক অয়রা ফবনল নবকনলত করার ম্ভব  উনচত যথাযথিায়ব। তত্ব 

নবকনলত করার এআ েথ য়ত য়ব তত্ত্ব য়ত নলুীয়ন এবং ণলুীয়নর মাধ্যয়ম তয়ত্ত্ব 

(ধ্ারাবানকিায়ব) যাো। ফমাো াদর(... )'র মত। যার মায়ন একটা গয়তক র ময়ধ্য 

বহুবছর ধ্য়র য়েযা করার ের  ফদখা যায়ব একনদন াআ তানত্ত্বক মাধ্ায়ন ফেৌাঁয়ছ 

ফগনছ। 

ফকান নননদক ষ্ট মে ীমার ময়ধ্য এমএএম ফক নবুেয়তর মত উচ্চতর স্তয়র উন্নীত 

করয়ত-এটা অমরা বলযআ করয়বা না। থবা ময়ন করয়ত োনর না ফয 

অন্তজক ানতকিায়ব কমুযননস্ট অয়দায়নর গ্রগনতর জনয নকছু েনরাযকয লতক  
থাকয়ত য়ব। নকন্তু এআ মৃদ্ধ করয়ণর জনয িাআ যা য়ব েয়ূবক উয়েনখত ার 

ংকয়নর উের নিনি কয়র নবশ্ববযােী ববনশ্বক  ববজ্ঞাননক বস্থার বস্তুগত 

েনরবতক নগুনয়ক রি  কয়র, নবনিন্ন নিন্ন নিন্ন ফদল  নবশ্ববযােী মৃনদ্ধর ময়ধ্য- এটা 

অমরা োনর এবং করা উনচত । প্রবঞ্চনামূকতত্ত্ব কাঠায়মাে ফেৌাঁছায়নার জনয 

মাকক বাদ ফনননবাদ মাবাদ ফক বাদ নদয়ে অর মে নষ্ট করা যায়ব না।    

  


