
 

 

 

 

 

 

 



সিসিআই(মাওবাদী)’র িাধারণ িম্পাদক কমররড গণিসির 
িাক্ষাৎকারঃ 

মাওবাদী িথ্য বরুেসিন(MIB) কক কদয়া সিসিআই(মাওবাদী)’র িাধারণ িম্পাদক কমররড 

গণিসির িাক্ষাৎকারসি বাংোয় প্রকাশ কররে ‘োে িংবাদ’। 

 

“গি দশরকর নিুন, অনন্য ও অভূিিূবব অর্বরনর উির দাসঁিরয় ভারিীয় সবপ্লব সনসিিভারবই কসিন িসরসিসি 
কমাকারবো করর নিুনির, বহৃত্তর ও কগৌরবির সবর্য় োরভর িরথ্ এসগরয় যারব “ 

ঐকযবদ্ধ িাসিবর দশম প্রসিষ্ঠাবাসষবকীর অনুষ্ঠারন সিসিআই(মাওবাদী)’র িাধারণ িম্পাদক 
কমররড গণিসি মাওবাদী িথ্য বুরেসিন(MIB) কক িাক্ষাৎকারসি প্রদান কররন-   

 

মাওবাদী িথ্য বরুেসিন: িাসিবর দশম প্রসিষ্ঠাবাসষবকীরি MIB এর িক্ষ কথ্রক আিনারক ও 
আমারদর িকে কমররডরদর র্ানাসি সবপ্লবী শুরভিা। 

গণিসিঃ ধন্যবাদ। আমারদর ককন্দ্রীয় কসমসির িক্ষ কথ্রক MIB এর িকে কমররডরদর প্রসি 
সবপ্লবী শুরভিা র্ানাসি। 

 

মাওবাদী িথ্য বরুেসিন: গি দশ বেরর িাসিবর কী কী উরেখরযাগয অর্বন ররয়রে বরে আিসন 
মরন কররন? 

গণিসিঃ  ১৯২৫ িারে কসমউসনস্ট িাসিব অফ ইসডডয়া (Communist Party of India) গসিি 
হবার ির কথ্রক আমারদর কদশ অিযন্ত গুরুত্বিণূব সকে ুিময় িার করররে। এর মরধয গি দশকসি 
অনন্য িাধারণ, কারণ এ দশরক নকশােবািীর ির কথ্রক নয়া গণিাসিক সবপ্লরবর েরক্ষয 
িসরচাসেি দীর্বিায়ী গণযুরদ্ধ কবশ সকে ুউরেখরযাগয উন্নয়ন িাসধি হরয়রে। শুধ ুিাই নয়,  গি 
দশক আমারদর কদরশর কেণী িংগ্রারমর ইসিহারি সকে ুঅসভনব ও নসর্রসবহীন র্িনার িাক্ষী । 
এই দশরকর িাৎিযবযিূণব র্িনাগুরো হে-  

 



- ভাররি র্ািীয় গণিাসিক সবপ্লরবর র্ন্য একসি একক গাইসডং কিডিাররর িূচনা করা। িাসিব,  
আসমব ও যুক্তফ্রডি(United Front)  সবপ্লরবর এই সিনসি মযাসর্ক অস্ত্র আরগর কথ্রক আররা কবশী 
শসক্তশােী হরয় উিরে;  রার্ননসিক ও িামসরক োইন,  যুক্তফ্ররডির নীসিমাো ও অন্যান্য 
নীসিমাোরক ঐকযবদ্ধ িাসিবর দসেেির হ সহরিরব িমৃদ্ধকরণ। 

- কংরগ্ররির দসেেির হ,  নীসিমাোর কাগর্ির হ,  গুরুত্বিূণব সবসভন্ন সিদ্ধান্ত,  িার- িংরক্ষি,  
আসিবরকে ইিযাসদর িমন্বয় িাধন করা;  সমসেিাসর োইরনর আররা উন্নয়ন িাধন,  কগসরো 
যুদ্ধরকৌশরের িাৎিযবিূণব অগ্রগসি র্রিরে। দীর্বিায়ী গণযুরদ্ধ র্নগরণর সবশাে অংশগ্রহণ র্রিরে 
যা এই েিাইরি িসিযকাররর গণযুরদ্ধর ববসশষ্ট্য আররাি করররে ও নিুন নিুন অসভজ্ঞিার র্ন্ম 
সদরয়রে যার ফরে শত্রুর নৃশংিিম সবপ্লব সবররাধী দমন অসভযান িরাভূি হরয়রে। র্ে,  
র্ঙ্গে,  ভূসম,  িম্মান ও অসধকার সবষয়গুরোরি র্নগরণর বি অংশ সবরশষ করর কৃষকরদর 
অংশগ্রহরণ িাম্রার্যবাদ,  িামন্তবাদ ও আমোিাসিক িুসঁর্বারদর সবরুরদ্ধ গণ আরদােন গরি 
কিাোর কক্ষরর হ নিুন নিুন অসভজ্ঞিা অসর্বি হরয়রে। প্রাথ্সমক িযবারয় সবপ্লবী গণ কসমসি 
(Revolutionary People’s Committees- RPCs)  আকারর ককৌশেগি যুক্ত ফ্রডি গরি 
কিাোর কক্ষরর হ নিুন অসভজ্ঞিার িমৃসদ্ধ ও সুিসরকসিি যুক্তফ্রডি গিরন নিুন ও অসধকির 
ভারো অসভজ্ঞিা অসর্বি হরয়রে। শািক কেণীর গণ সবররাধী,  কদশ সবসিকারী উন্নয়ন মরডরের 
সবিরীরি সবপ্লবী গণ কসমসি (RPCs)  কিৃবক উন্নয়রনর সবকি মরডে স্বীকৃসি কিরয়রে কযসি 
িফেভারব প্ররয়াগ করা িম্ভব। 

বিবমারন িসরসিসি অিযন্ত কসিন। িা িরেও মাসকবন িাম্রার্যবাদীরদর িহরযাসগিায় কগািা 
কদশবযািী ফযাসিবাদী ভারিীয় িরকার িসরচাসেি নসর্রসবহীন বববর দমন অসভযারনর মধয সদরয় 
ভারিীয় সবপ্লব সিরক আরে এবং ভারি িথ্া কগািা সবরের মানুরষর মারে সবপ্লরবর আশারক 
বাঁসচরয় কররখরে। অিাররশন সগ্রন হারডির সবরুরদ্ধ ও গণযুরদ্ধর স্বিরক্ষ েিাইরি সবপ্লবী 
গণমানুরষর র্ন্য ভারিীয় িমারর্র সবসভন্ন স্তররর র্নগরণর গুরুত্বিূণব িমথ্বন অসর্বি হরয়রে। 

সিসিআই(মাওবাদী) ও সিসিআই(এম- এে) নকশােবাসির একসি একক িাসিবরি একীভূি হবার 
র্িনা আমারদর কদরশ প্রকিৃ সবপ্লবীরদর মারে ঐকযবদ্ধকররণর প্ররচষ্ট্ার কক্ষরর হ একসি 
মাইেফেক। ভাররির গণযুদ্ধ একসি অন্যিম গুরুত্বিূণব ককন্দ্রসবন্দু সহরিরব কার্ কররে যারক 
সর্রর মাওবাদী শসক্তগুরোর মরধয আন্তর্বাসিক ঐকয,  আন্তর্বাসিক িংহসি ও িমথ্বন আরদােন 
গরি কিাো যায়। মহান নকশােবাসির িশস্ত্র কৃষক সবররারহর ফরে িূসচি এবং আমারদর িাসিবর 
মহান প্রসিষ্ঠািা কনিা কমররড চারু মর্মুদার ও কানহাই চরটািাধযায় প্রণীি নিুন মিাদশব,  



নিুন রার্নীসি,  নিুন োইন,  নিুন িাসিব,  নিুন আসমব ও নিুন গণ ফ্ররডির উির সভসত্ত করর 
গি দশরকর এই নিুন ও িাৎিযবযিূণব উন্নয়নগুরো িাসধি হরয়রে। 

এক সদরক শত্রুর সনরন্তর বববররাসচি দমন অসভযারনর মধয সদরয় িাল্টা েিাই চাসেরয় ও 
অন্যসদরক আরদােরনর সবসভন্ন িংকি মহুূরিব িাসিবর কভিরর গসর্রয় উিা ডান ও ‘বাম’ 
সুসবধাবারদর সবরুরদ্ধ সিক্ত িংগ্রাম চাসেরয় গি দশরকর িকে উন্নয়নগুরো অসর্বি হরয়রে। 
ভারিীয় সবপ্লবী আরদােরনর অন্যিম উরেখরযাগয ববসশষ্ট্য হে আমারদর কদরশর স্বাধীনিার 
র্ন্য কসমউসনস্ট ও িাধারণ মানুষ উভরয়র কগৌরবময় আত্মদান। িারদর আত্মদান োিা গি 
দশরকর এিগুরো গুরুত্বিূণব িাফরেযর ককানিাই অসর্বি হি না। এই আত্মদানগুরোর মধয সদরয় 
িাসিব একসি সবকি ধারার সচন্তা ও িংস্কৃসিরক িামরন িুরে এরনরে কযসি িরববাচ্চ মানবীয় 
মূেযরবারধর প্রসিসনসধত্ব করর এবং এ ধারা,  শািক কেণী কিৃবক র্নিাধাররণর মারে ধীরর ধীরর 
নষ্ট্,  অধঃিসিি ও আত্মরকসন্দ্রক সচন্তা ও িংস্কসৃির ধারা প্ররবশ করারনার কয প্রসিয়া,  িার 
সবররাধী। এভারব,  এই আত্মদানগুরো িমারর্র সনযবাসিি কেণীরক ববপ্লসবক িসরবিবরনর র্ন্য 
েিাই কররি অনুরপ্ররণা যুসগরয়রে। 

 

মাওবাদী িথ্য বরুেসিনঃ বিবমান িমরয় িাসিব কী কী চযারেরের িম্মুখীন হরি? কিগুরো 
অসিিম করার কী কী সুরযাগ ররয়রে বরে আিসন মরন কররন? 

গণিসিঃ বিবমান িমরয় আমারদর আরদােন কয িব প্রধান চযারেেগুরোর িম্মুখীন হরি 
কিগুরো উরেখ করসে। প্রথ্মি,  আমারদর কনিতৃ্বরক সবরশষ করর িাসিবর ককৌশেগি কনিতৃ্বরক 
রক্ষা করা। নিুন িাসিব গিরনর ির ককন্দ্রীয় কসমসি কথ্রক শুরু করর গ্রাম িযবারয়র িাসিব কসমসি 
িযবন্ত িকে স্তররর অরনক কনিারক আমরা হাসররয়সে। কনিতৃ্বরক রক্ষার গুরুত্ব উিেসধি  করর 
আমারদররক কারর্র কক্ষরর হ অবশ্যই কগািন ও যথ্াযথ্ িদ্ধসি অবেম্বন কররি হরব,  ভুেগুরো 
িংরশাধন কররি হরব,  অনুশীেন কথ্রক প্রাপ্ত সশক্ষারক কারর্ োগারি হরব,  নিুন কনিতৃ্বরক 
প্রস্তুি কররি হরব এবং সবপ্লরবর িাফরেযর শিব সহরিরব কনিরৃত্বর ধারাবাসহকিায় একসি 
শসক্তশােী িাসিবর প্ররয়ার্নীয়িার বযািারর িমগ্র িাসিবর কভিরর িরচিনিা িৃসষ্ট্ কররি হরব। 

সিিীয়ি,  গ্রামাঞ্চরে ও শহর এোকায় সবপ্লবী আরদােন দুববে হরয় িরিরে। বিবমারন িাসিব কয 
কসিন িসরসিসির মধয সদরয় যারি,  এসি িার একসি কারণ। কয িমস্ত এোকায় আমারদর িাসিব 
দীর্ব সদন ধরর কার্ করররে সকন্তু িযবায়িরম দুববে হরয় িরিরে কি িমস্ত এোকায় আরদােনরক 
িুনরুজ্জীসবি করা ও সবস্তিৃ করা আমারদর িামরন একসি চযারেে। একইভারব,  নিুন 



এোকারিও আরদােন িম্প্রিাসরি কররি হরব এবং গণযুরদ্ধর কক্ষর হরক বসধবি করার েরক্ষয নিুন 
যুদ্ধরক্ষর হ প্রস্তুি কররি হরব। এই আরদােরনর অসভজ্ঞিার আরোরক অিীরির ভুেগুরোর 
িুনরাবৃসত্ত না করর সবপ্লরবর অগ্রগসির র্ন্য িমবধবমান অনুকূে অবিারক আমারদর কারর্ 
োগারি হরব। এভারব আমরা অবশ্যই কসিন িসরসিসি কমাকারবো করর আরদােনরক িামরনর 
সদরক এসগরয় সনরয় কযরি িারব। 

িৃিীয়ি,  ককউ ককউ বেরেন ভাররির আথ্ব িামাসর্ক অবিার িসরবিবরনর ফরে ভারি একসি 
িুঁসর্বাদী রারে রূিান্তসরি হরয়রে এবং এগুরো বরে সবপ্লবী কযারম্প সবভ্রাসন্ত েিারনার কচষ্ট্া 
কররেন। দীর্বিায়ী গণযুদ্ধ এখন অপ্রািসঙ্গক হরয় িরিরে এধররনর ভুে দৃসষ্ট্ভসঙ্গও িারা িামরন 
সনরয় আিরেন। সকন্তু ভাররির মরিা একসি আধা ঔিসনরবসশক, আধা িামন্তবাদী রারে নয়া 
গণিাসিক সবপ্লবরক িফে করার র্ন্য দীর্বিায়ী গণযুদ্ধই একমার হ িসিক সবপ্লবী উিায় সহরিরব 
অনুশীেরনর মাধযরম প্রমাসণি হরয়রে। সুিরাং,  এ র্ািীয় ভ্রান্ত ধারণার সবিরক্ষ আমারদর িিকব 
থ্াকরি হরব এবং এগুরো প্রকাশ কররি হরব। একই িারথ্ আমারদররক অথ্বননসিক,  
রার্ননসিক,  িামাসর্ক ও িাংস্কৃসিক িসরবিবনগুরো গভীর ভারব র্ানরি হরব ও কি অনুযায়ী 
আমারদর যুদ্ধ ককৌশরে যরথ্াসচি িসরবিবন আনয়ন কররি হরব। 

চিুথ্বি,  ব্রাহ্মণযবাদী সহন্দু ফযাসিবাদী শসক্ত এখন ককরন্দ্রর ক্ষমিায় এরিরে যারা িামন্তবাদী ও 
প্রসিসিয়াশীে মিাদশব,  রার্নীসি ও িংস্কসৃির দৃঢ় প্রসিফেন র্িারি। আন্তর্বাসিক অথ্বায়ন ও 
আমোিাসিক বুরর্বায়া দাোেরদর মদদিষু্ট্ কমাদী কনিতৃ্বাধীন সবরর্সি িরকার ক্ষমিায় এরিরে 
আর িার িারথ্ সবসভন্ন িারন যুক্ত হরয়রে িঙ্ঘ িসরবার (The Sangh Parivar)  উদ্ভাসবি 
িাম্প্রদাসয়ক কমরুকরণ। 

ক্ষমিায় আিার ির কথ্রক সবরর্সি সবরদশী ও কদশীয় বি বি িুঁসর্বাদী ভূস্বামীরদর কোভ 
কমিারি সবিজ্জনক গসিরি িাম্রার্যবাদিন্থী, কদশ সবসির নীসিমাো বাস্তবায়ন কররি আরম্ভ 
করররে এবং কিই িারথ্ সহন্দু ফযাসিবাদী কাযবিমরক সবসভন্ন রূরি এসগরয় সনরি চাইরে। িকে 
গণিাসিক,  প্রগসিশীে,  ধমবসনররিক্ষ ও কদশরপ্রসমক শসক্তরক িংগ্রারম ঐকযবদ্ধ করার কক্ষরর হ 
এসি একসি নিুন িথ্ কদখারব। িংগ্রারমর এই যুদ্ধরক্ষরর হ িমারর্র আররা অরনক নিুন কেণী,  
িামাসর্ক কগাষ্ঠী কথ্রক র্নগণ আিরব এবং দীর্বিায়ী গণযুরদ্ধর অগ্রগসির কক্ষরর হ নিুন নিুন 
সুরযাগ বিরী হরব। 

িঞ্চমি,  সবরের বাস্তব িসরসিসি সবপ্লরবর িরক্ষ আররা কবশী অনুকূে হরি। িাম্রার্যবাদী সবে 
অথ্বনীসি এখরনা িীব্র িংকরির মরধয র্ুরিাক খারি এবং সবরের িমস্ত কমৌসেক অিঙ্গসিগুরো 



শাসণি হরি। ফরে,  িাম্রার্যবাদ ও এর গৃহিাসেি িমথ্বকরদর সবরুরদ্ধ িারা িৃসথ্বী র্ুরি 
সবপ্লবী,  গণিাসিক ও র্ািীয় মুসক্ত বাসহনীগুরো শসক্ত োভ কররে। মাওবাদী বাসহনীগুরোও 
শসক্তশােী হরি। সকন্তু একই িারথ্ িমার্িাসিক সভসত্তগুরোর আর ককান অসস্তত্ব কনই এবং 
বিবমারন আন্তর্বাসিক কসমউসনস্ট আরদােরনর মানসিক শসক্ত খুবই দুববে। এসিও আমারদর 
িামরন একসি বি ধররনর চযারেে। 

 

মাওবাদী িথ্য বরুেসিনঃ িাসিব ও PLGA এর একর হীকররণর ির PLGA এর উন্নয়ন ও 
কগসরো যুরদ্ধর িীব্রিা বৃসদ্ধ ও িম্প্রিাররণর কক্ষরর হ আমরা একসি গুণগি িসরবিবন েক্ষয কররসে। 
সকন্তু বিবমারন কিখারন গসি হ্রাি কিরয়রে বরে মরন হরি। 
 
গণিসিঃ আিনার িযবরবক্ষণ িসিক। এই কাররণ গি দশরক সকে ুউরেখরযাগয িাফেয অসর্বি 
হরয়রে। এবং এখারন গসি হ্রাি িাওয়ার কয িযবরবক্ষণ করররেন কিসিও িসিক কযরহিু ২০১১ 
িাে কথ্রক িা আমরা কদখরি িাসি। ২০১৩ িারে ককন্দ্রীয় কসমসি িসরসিসির একসি িার 
িংরক্ষি করর এবং যাচাই করর কদখা যায় কয আমারদর আরদােন অিযন্ত কসিন একসি 
িসরসিসির মধয সদরয় যারি। সকন্তু এসি আমারদর সবসভন্ন কগসরো কর্ারনর সবসভন্ন িযবারয় র্রিরে। 
গি দশ বেরর অগ্রগসির িথ্িা বন্ধুর সেে এবং আমারদর সবসভন্ন কগসরো কর্ান িরবিবীরি দুববে 
হরয় িরিরে। আমারদর কদরশর অথ্বননসিক,  িামাসর্ক ও রার্ননসিক িসরসিসি কযমন অমিৃণ 
িথ্ অসিিম কররে সিক কিমসন ককবে সবসভন্ন কগসরো কর্ানগুরোই নয় বরং িারা কদরশর সবপ্লবী 
আরদােন অমিৃণ িথ্ অসিিম কররে। এসি দীর্বিায়ী গণযুরদ্ধর একসি আইন। সনঃিরদরহ,  
আমারদর মানসিক শসক্ত কগসরো যুরদ্ধর অগ্রগসি র্িায়,  এসবষরয় ককান মিসবররাধ থ্াকার কথ্া 
নয়। 

অবশ্য,  সভন্ন সভন্ন অথ্বননসিক,  িামাসর্ক,  রার্ননসিক ও কভৌরগাসেক অবিার সভসত্তরি সভন্ন 
সভন্ন কগসরো কর্ারন কগসরো যুরদ্ধর অগ্রগসি র্রিরে। একইভারব,  কগসরো যুরদ্ধর উত্থান িিরনর 
কক্ষরর হও এই অবিাগুরো একসি সভসত্ত গিন করর। এই সবষয়িা উরিক্ষা কররে আমারদর চেরব 
না। ২০১১ িাে কথ্রক কবশ সকে ুরারর্যর/কগসরো কর্ারনর সমসেিাসর ফ্ররডি গণ িংগ্রাম বিসরর 
কক্ষরর হ ও আরদােন প্রিাররর কক্ষরর হ আমরা উরেখরযাগয িাফেয অর্বন কররসে। এই িময়কারে 
সবপ্লবী গণ কসমসিগুরোরক ককন্দ্রসবন্দুরি কররখ িাসিবরক িংহি করার মাধযরম সকে ুকগসরো কর্ারন 
আরদােরনর উন্নয়ন র্রিসেে। িারিররও আমরা মদার মুরখামুসখ হরয়সে। িাসিব এই মদার 
কারণগুরো সচসিি করর এই িসরসিসি কথ্রক উত্তররণর র্ন্য িমগ্র িাসিব,  PLGA ও গণ 
িংগিনগুরোরক িসিয় করর িুরেরে এবং এসিরক একসি ইসিবাচক দসৃষ্ট্ভসঙ্গ সহরিরব কদখা 
উসচৎ। 



অিাররশন সগ্রন হারডির সিিীয় ধাি শুরু হরয়সেে ২০১১ িারে এবং কমাসদ কনিতৃ্বাধীন NDA 
িরকার ক্ষমিায় আিার ির অিাররশন সগ্রন হারডির িৃিীয় ধাি শুরু হরয়রে। কারর্ই আমারদর 
মরন রাখরি হরব কয এ িব সকেইু প্রচণ্ড আিমরণর মধয সদরয় এবং িাল্টা েিাইরয়র মধয সদরয় 
কররি হরয়সেে। র্ে,  র্ঙ্গে,  ভূসম,  ইজ্জি ও অসধকাররর র্ন্য িংগ্রামরি মানুরষর িমথ্বরন 
ও অিাররশন সগ্রন হারডির সবরুরদ্ধ িমারর্র কয িকে গণিাসিক ও কদশরপ্রসমক মানুষ িীব্রভারব 
কিাচ্চার হরয় ইসিবাচক ভূসমকা িােন করররেন িারদররক িাসিব আন্তসরকভারব িাধুবাদ র্ানায়। 
র্নগরণর েিাকু শসক্তরক কিকিই কররি এসিও গুরুত্বিূণব ভসূমকা কররখরে। ২০০৯ িারের 
মধযভাগ কথ্রক এই সবপ্লব সবররাধী যুরদ্ধর িাল্টা কমাকারবো করার কক্ষরর হ সবপ্লবী বাসহনী ও সবপ্লব 
সবররাধী বাসহনীর শসক্তর ফারাকিা সেে সবশাে। শত্রুর প্লািুন িযবারয়র বাসহনীরক সনসিি করার 
র্ন্য ককাম্পাসন িযবারয় কগসরো বাসহনীরক কমািারয়ন করা হি। বযারিসেয়ন িযবারয় কগসরো 
বাসহনী শত্রুর ককাম্পাসন িযবারয়র বাসহনীরক সনসিি কররি শুরু করর। 

এই িসরসিসিরি,  শত্রুরা প্রসিসি কগসরো কর্ারন হার্ার হার্ার কথ্রক শুরু করর এক োখ বাসহনী 
কমািারয়ন করে। সুিরাং,  সবিক্ষ বাসহনীর িারথ্ শসক্তর ফারারকর দরুণ আমারদর কগসরো যুদ্ধ 
করার কক্ষরর হ নিুন সকে ুপ্রসিকূে অবিা িৃসষ্ট্ হে। আমারদর িশস্ত্র প্রসিররাধরক গুঁসিরয় কদয়ার 
র্ন্যই কয ককবে শত্রুরা এি সবিুে িংখযক বাসহনী কমািারয়ন করে িা নয়,  বরং একই িারথ্ 
এই দশরক ঐসিহাসিক নদীগ্রাম,  োেগি,  নারায়ণিািনায় এবং প্রায় িব কগসরো কর্ারনই 
কয গুরুত্বিণূব গণ আরদােনগুরো গরি উরিসেে কিগুরোরক দমন করার র্রন্যও এই সবিুে 
িংখযক বাসহনী কমািারয়ন করা হরয়রে। এভারব,  এই অধঃিসিি বযবিার একসি সবকি 
সহরিরব মাওবাদী আরদােন প্রকাসশি হে। আমারদর গসিরি কয মদা কদখা সদরয়রে িারক 
ককবে শত্রুর দমন সনধরনর ফোফে সহরিরব কদখরে হরব না িাশািাসশ এরক আমারদর 
সনরর্রদর দুববেিার সবিযবয় সহরিরবও কদখরি হরব। এই িসরসিসি কথ্রক কবর হরয় আিার র্ন্য 
আমরা আমারদর ভুেগুরো ও দুববেিাগুরো সচসিি কররসে এবং িাসিব,  PLGA ও গণ 
িংগিনগুরোর বেরশসভকীকররণর কার্ হারি সনরয়সে। 

একই িারথ্,  এই িসরসিসির সিেরন কয বাসিক শিবগুরো কার্ করররে কিগুরোও আমারদররক 
কদখরি হরব। আরগর ধারি শত্রুর আিমরণর িাল্টা কমাকারবো সহরিরব আমরা সকে ু ককৌশে 
অবেম্বন কররসেোম কযগুরো সকেিুা িাফেয কিরয়সেে। এর প্রসিসিয়ায় শত্রুরা এই 
ককৌশেগুরোর িাল্টা সকেু ককৌশে গ্রহণ করর। ফরে নিুন একসি িসরসিসির উদ্ভব হয়। সুিরাং,  
আমারদররক আবাররা সকেু ককৌশে গ্রহণ কররি হরব কযগুরো কগসরো যুরদ্ধ শত্রুর িরববাচ্চ 
বাসহনীরক কমাকারবো কররি আমারদররক িাহাযয কররব এবং র্নগণরক িংগসিি কররি হরব। 
কগসরো যুদ্ধ গরি কিাো ও অগ্রগসি র্িারনার কক্ষরর হ অিযন্ত গুরুত্বিণূব কার্সি হে আমারদর 
গণসভসত্তরক মর্বুি করা। আরদােরনর উত্থান ও িিরনর কয প্রসিয়া কিসি নিুন নিুন িসরসিসির 
র্ন্ম কদয়। এসি কবাোর কক্ষরর হ এবং িাসিব,  PLGA ও র্নগণরক এর র্ন্য প্রস্তুি করার কক্ষরর হ 
িাসিবর সদক কথ্রক সকে ুগুরুির ভুে হরয়রে। নিুন চযারেেরক কমাকারবো করার কক্ষরর হ িাসিবর 



ত্রুসির কাররণ ক্ষয়ক্ষসি বৃসদ্ধ কিরয়রে। অথ্চ দীর্বিায়ী গণযুরদ্ধ একসি শসক্তশােী শত্রুর িারথ্ 
েিাইরয় ক্ষয়ক্ষসি ও অবিার অবনসি র্রিই থ্ারক। 

এই কাররণ মাও বরেসেরেন, র্য়- িরার্য়- র্য়- িরার্য় ও িবরশরষ র্য় এই প্রসিয়ার মধয 
সদরয় দীর্বিায়ী গণযুদ্ধ এসগরয় যারব। দীর্বিায়ী গণযুরদ্ধর িথ্ িবিময় একসি র্সিে প্রসিয়ার 
মধয সদরয় যারব। সকে ুক্ষুর ক্ষরু ও আংসশক িাফেয ও সকে ুবি ধররনর িাফেয ও অগ্রগসির 
িাশািাসশ দীর্বিায়ী গণযুরদ্ধ সকে ুক্ষরুক্ষুর ও আংসশক ক্ষসি,  িরার্য় ও সকেু বি ধররনর ক্ষসি 
ও িিাদিিরণ থ্ারক। এসি দীর্বিায়ী গণযুরদ্ধর একসি সনয়ম কয এসি আঁকাবাঁকা ভারব চরে। 
কারর্ই কগসরো যুরদ্ধর গসি হ্রাি হবার র্িনারক আমারদর এই দসৃষ্ট্ভসঙ্গ কথ্রক কদখরি হরব। 
প্ররয়ার্নীয় ককৌশে গ্রহণ করার অথ্ব এিাই দাঁিায়। আমারদর কদরশর সবসভন্ন অংরশ আরদােন 
কয বন্ধুর িরথ্ এসগরয় যারি কিসিরক মাথ্ায় কররখ আমারদর কারর্র িানগুরোর বাস্তব অবিার 
িসরবিবন অনুযায়ী আমারদররক হয় আত্মরক্ষার ককৌশে অথ্বা আিমণাত্মক ককৌশে অবেম্বন 
কররি হরব। বিবমান কসিন িসরসিসিরক কাসিরয় উিার েরক্ষয সবপ্লবী যুরদ্ধর িামসগ্রক িসরবিবরনর 
অসবরিদয অংশ সহরিরব এরক সবরবচনা কররি হরব। 

শুধু সবসভন্ন অংরশই নয়,  একসি কগসরো কর্ারনর সভিররও কিই সনসদবষ্ট্ কগসরো কর্ানসির 
সবরশষত্ব অনুযায়ী আমারদররক আিমণাত্মক সকংবা আত্মরক্ষার ককৌশে গ্রহণ কররি হরব। সকে ু
এোকায় যসদ অবিা একি ুভােও হয়,  িাহরেও িামসগ্রকভারব কয কসিন িসরসিসির কমাকারবো 
আমারদর কররি হরি িারক কাসিরয় উিার েরক্ষয আমারদর কার্ কররি হরব। এবং আমরা 
িকরে র্াসন কয আত্মরক্ষার মরধয িবিময় আিমণ সনসহি থ্ারক এবং আিমণাত্মক না হরয় 
ককান আত্মরক্ষা করা িম্ভব নয়। সকন্তু আমরা কয ককৌশেই গ্রহণ কসর না ককন,  িকে িযবারয়র 
কনিতৃ্বরক রক্ষা করা অিযন্ত র্রুরী। নিুন িসরসিসি অনুযায়ী সনরর্রদর প্রস্তুি করার কক্ষরর হ 
আমারদর িাসিবরি কয দুইসি সবচুযসি কদখা সদরি িারর িা হে-  

১। শত্রুর আিাি শসক্তমত্তা ও িীব্রিার প্রসি দৃসষ্ট্ আররাি করা এবং িারদর অন্তসনবসহি 
দুববেিাগুরোরক সচসিি না করা;  সনরর্রদর শসক্তমত্তা,  সুসবধা ও সবপ্লবী যুরদ্ধ র্নগরণর 
প্রভাবশােী ভূসমকার সদরক দৃসষ্ট্ আররাি না করা;  শত্রুর বৃহৎ ককৌশেরক না বুরে ককবে শত্রুর 
ক্ষুর ককৌশরের প্রসি দসৃষ্ট্িাি করা। এর ফরে কমররডগণ আত্মরক্ষার নারম কার্ করার উদযম 
হাসররয় কফরে অসিয় হরয় িিরব এবং কশরষ েিাকু শসক্ত হাসররয় কফেরব। এসি হে ডান 
সবচুযসি। 

২। কগসরো যুরদ্ধ েিাইরয়র সদকগুরোরি কয িসরবিবন র্রিরে িারক না কবাো এবং আত্মরক্ষা 
িথ্া কনিতৃ্বরক রক্ষার সবষয়রক গুরুত্ব না সদরয় সনরর্রদর শসক্তমত্তার দুববেিা,  র্নগরণর 
অসিয়িারক সবরবচনায় না কররখ আিমণাত্মক ককৌশে অবেম্বন করা। িারা শত্রুরক ক্ষরু 
ককৌশেগি সদক কথ্রক কদরখ না,  িারা শত্রুরক ককবে বৃহৎ ককৌশে িারা যাচাই করর। এসি 
একসি বাম সবচযুসি। 



কারর্ই,  আমারদর কগসরো যুরদ্ধর গসি বৃসদ্ধ কররি হরে কদরশর িামসগ্রক িামাসর্ক,  
অথ্বননসিক,  রার্ননসিক ও িাংস্কসৃিক কয িসরবিবনগুরো র্িরে কিগুরো র্ানার িাশািাসশ 
সবপ্লবী যুরদ্ধ র্রি যাওয়া িসরবিবনগুরো র্ানরি হরব এবং শত্রুর ও সনরর্রদর শসক্তমত্তার ও 
দুববেিার র্ায়গাগুরো র্ানরি হরব। এসি একসি অন্যিম প্রধান সবষয় কযসি আমরা 
বেরশসভকীকররণর মধয সদরয় অর্বন করার কচষ্ট্া করসে। র্য়োভ কররি হরে গণসভসত্ত বৃসদ্ধ 
করা,  র্নগণরক িংগসিি করার কক্ষরর হ প্ররচষ্ট্া চাোরনা,  কগসরো যুদ্ধ ও গণযুরদ্ধর িমস্ত 
কমবকারণ্ড িারদর িসিয় ভূসমকা বৃসদ্ধ করা অিযন্ত র্রুরী। ককন্দ্রীয় কসমসি,  ককন্দ্রীয় সমসেিাসর 
কসমসি ও িকে িসরচােনা কসমসি বিবমারন এই সবষয়সিরক বুরে িসরসিসি কমাকারবো কররে। 

 

মাওবাদী িথ্য বরুেসিনঃ িাসিবর অসধকাংশ কাযবিম আসদবািী এোকায় িীমাবদ্ধ;  এসি সনরয় 
িাসিবর শুভাকাঙ্ক্ষীরাও সচসন্তি। ককউ ককউ বেরেন কয দীর্বিায়ী গণযদু্ধ ককবে এই ধররনর 
এোকার কক্ষরর হই প্ররযার্য,  কগািা ভাররির র্ন্য প্ররযার্য নয়। এ সবষরয় আিনার উত্তর কী? 
িারা কদরশ আিনারা কীভারব গণযুদ্ধরক েসিরয় কদরবন? 
 
গণিসিঃ ভারি একসি বৃহৎ আধা ঔিসনরবসশক, আধা িামন্তবাদী রাে যার অথ্বননসিক,  
রার্ননসিক ও িামাসর্ক অবিার উন্নয়ন বন্ধুর িরথ্ এগুরি। এই বন্ধুর অবিার ফরে কদশ র্ুরি 
যুগিৎ িশস্ত্র সবপ্লরবর োইন বাসিে হরয় যায়। আমারদররক অবশ্যই গ্রামাঞ্চরের িিাৎিদ 
এোকাগুরোরি সনরর্রদর সভসত্ত গরি িুেরি হরব। অথ্বাৎ কযখারন িামাসর্ক অিংগসিগুরো 
অরনক কবশী িীব্র,  িুেনামূেকভারব কিই িব অসধকির িিাৎিদ এোকায় সবপ্লবী যুদ্ধরক দীর্ব 
িময় ধরর চাসেরয় সনরয় কযরি হরব। সুিরাং,  সবপ্লবী আরদােন ককবে দীর্বিায়ী গণযুরদ্ধর িথ্ 
ধররই অগ্রির হরি িারর। উিরন্তু শািক কেণীর কারে ররয়রে একসি শসক্তশােী দমনমূেক যি 
আর িা হে একসি ক্ষমিাশােী ককন্দ্রীভূি রাে ও এর িারথ্ একসি সুপ্রসশসক্ষি ও সুিসজ্জি 
আধুসনক আসমব। 

কারর্ই শত্রুর শািরনর দুববেিম িংরযাগ ররয়রে কয িকে িারন কিখারন আমারদররক সবপ্লবী যুদ্ধ 
চােনা কররি হরব; উদাহরণস্বরূি গ্রামাঞ্চরে। আমারদর সনরর্রদর অসভজ্ঞিা এবং চীন,  
সভরয়িনাম,  োওি, করম্বাসডয়া ইিযাসদ কদরশর ইসিহাি আধা ঔিসনরবসশক আধা িামন্তবাদী 
কদশগুরোরি দীর্বিায়ী গণযুরদ্ধর োইরনর যথ্াথ্বিারক প্রমাণ করর িরদহািীিভারব। এরদরশ 
মুক্ত এোকা ও োে বাসহনী গিন করা িম্ভব নয় এবং দীর্বিায়ী গণযুদ্ধ চাসেরয় যাওয়া িম্ভব নয় 
এিব সবষয় সনরয় কয িকবসবিকব চােু আরে িা নিুন নয়। শািক কেণী ও বুসদ্ধর্ীবীরা,  
িংরশাধনবাদী িংিদীয় ‘বাম’রা এবং েদ্ম ML িাসিব; এরা িকরেই দীর্বসদন ধরর এ র্ািীয় 
িকব সবিকব চাসেরয় আিরে। সবপ্লবী, গণিাসিক ও কদশরপ্রসমক শসক্ত যারা গণযুরদ্ধ র্সিি,  
িারদর মারে সবভ্রাসন্ত বিসর করার উরেরশ্য িারা এ ধররনর কথ্া বরে। উিরন্তু,  কয িকে বাম 



দে দীর্বিায়ী গণযুরদ্ধর িথ্রক প্রিযাখান করররে িারা িারদর দীর্ব অনুশীেরনর মাধযরম 
িমার্রক রূিান্তররর কক্ষরর হ সকেুই কররি িমথ্ব হয়সন। 

মূেিঃ িারা িবিময় এ ধররনর রূিান্তররর সবিরক্ষ কথ্রক িংিদীয় কডাবায় সনমসজ্জি হরয় 
আরে। দীর্বিায়ী গণযুরদ্ধর সবিরক্ষ এই ভ্রান্ত বক্তরবযর একসি সভন্ন ধররনর দাবী হে দীর্বিায়ী 
গণযুদ্ধ ককবে আসদবািী এোকারিই প্ররযার্য,  কদরশর বাসক এোকাগুরোরি প্ররযার্য নয়। এই 
বক্তবযসিও অন্তঃিার শনূ্য। শত্রুরদর এই ধররনর দৃসষ্ট্ভসঙ্গরক ভারিীয় সবপ্লরবর শুভাকাঙ্ক্ষীরদর 
দৃসষ্ট্ভসঙ্গ কথ্রক িৃথ্ক করর কদখরি হরব। সবপ্লরবর শুভাকাঙ্ক্ষীরা আরদােরনর অসধকাংশ 
কাযবিরমর আসদবািী এোকায় িীমাবদ্ধিা সনরয় সচসন্তি। এিা িসিয কয মধয ও িূবব ভাররির 
সবশাে অরণয এোকায় কয এোকাগুরো আসদবািী র্নগরণর বািভূসম,  কিখারন আর্ আমারদর 
আরদােন িুেনামূেকভারব কবশী শসক্তশােী। দণ্ডকারণয ও সবহার- োিখণ্ড কর্ানরক ককরন্দ্র 
কররখ গি এক দশরক আরদােন অগ্রির হরয়রে। িমিরের সবসভন্ন এোকায় কীভারব 
আরদােরনর উন্নয়ন র্িারনা যায় কি সবষরয় িসরস্কার দৃসষ্ট্রকাণ ররয়রে এবং ‘Strategy and 

Tactics of Indian Revolution’ নারম আমারদর কয দসেেসি ররয়রে িারি ককৌশেগি 
সনরদবশনার উরেখ ররয়রে। 

শহরর কারর্র র্ন্য আমারদর একসি নীসিমাোও ররয়রে। িারিররও গ্রামীণ িমিরে ও 
শহরাঞ্চরে আমারদর আরদােন দুববে হরয় িরিরে। এর অন্যিম প্রধান কারণ হে সনরদবশনা 
অনুযায়ী কযাডাররদর প্রস্তুি করার কক্ষরর হ আমারদর ত্রুসি। এই দুসি এোকার (গ্রাম ও শহর) বৃহৎ 
ককৌশেগি গুরুত্ব অনুধাবরনর কক্ষরর হ এবং িামাসর্ক অবিার িসরবিবনগুরোরক সবরেষণ করার 
র্ন্য িামাসর্ক িদন্ত িসরচােনার কক্ষরর হ সকেু িীমাবদ্ধিাও ররয়রে। ফেশ্রুসিরি,  আমরা 
অরনক কনিতৃ্বরক হাসররয়সে যারা শত্রুর িহর্ েক্ষযবস্তুরি িসরণি হরয়সেে এবং এই 
এোকাগুরোরি আরদােরনর বযািক ক্ষয়ক্ষসি হরয়সেে। কদরশর সবশাে িমিে কৃসষ এোকায় 
আমারদর ক্ষীণ উিসিসির সিেরন একসি গুরুত্বিণূব কারণ হে আমরা কৃষকরদররক সবরশষি কৃসষ 
েসমক ও দসরর কষৃকরদররক কগসরো যুরদ্ধ সবশদভারব িংগসিি কররি িাসরসন। একইিারথ্,  
অরণয কর্রা আসদবািী এোকার নবয উদ্ভাসবি মধযসবত্ত কেণী িহ কৃষক কেণীর বাইরর অন্যান্য 
কেণীরক িংগসিি করার কক্ষরর হ আমারদর ত্রুসি সেে;  আরদােন দুববে হরয় িিার এসিও একসি 
কারণ। 

আমারদররক অবশ্যই ভরুে কগরে চেরব না কয এধররনর এোকায় কার্ করার ফরে সবপ্লবী 
আরদােন প্রভূি অসভজ্ঞিা অর্বন করররে। দুই িাসিবর একর হীকররণর ির গি দশক কথ্রক প্রাপ্ত 
অসভজ্ঞিা আমারদররক যথ্াযথ্ সশক্ষার একসি সচর হ বিসর কররি ও আমরা কযখারন বাধার িম্মুরখ 
আসে কিখারন আরদােনরক িুনরায় গিন কররি,  কযখারন আমরা দুববে হরয় িরিসে কিখারন 
শসক্তর কযাগান সদরি ও আমরা কয এোকায় কনই কিখারন আরদােনরক িম্প্রিারণ কররিও 
িাহাযয কররব। কসেঙ্গনগর,  সিঙ্গুর,  নদীগ্রাম,  োেগি,  নারায়ণিািনায় গণমানুরষর 
সবররাহ ও কিরেঙ্গানায় িৃথ্ক রার্য আরদােন ইিযাসদ কথ্রক আমারদররক অবশ্যই সশক্ষা গ্রহণ 



কররি হরব;  এইিব আরদােন গ্রাম ও শহরাঞ্চরের েমর্ীবী মানুরষর উির ইসিবাচক প্রভাব 
কফরেরে। িাম্রার্যবাদী,  িামন্তবাদী ও কদশীয় দাোেরদর আমোিাসিক িুঁসর্বাদী কশাষণ ও 
সনিীিরনর দািরত্বর নীরচ থ্াকা র্নগরণর একিা বি অংশ সবশাে গ্রামাঞ্চে ও আসদবািী 
এোকার বাইরর অবসিি শহরাঞ্চরে বিবাি করর। 

েিাই োিা িমস্যা িমাধারনর আর ককান সবকি িারদর কনই। চেমান গণযুদ্ধ িারদর উির 
প্রভাব রাখরে। সুিরাং,  এই এোকাগুরোর অবিা সবপ্লবী যুদ্ধ েসিরয় িিার র্ন্য অনুকূে। 
বাস্তব অবিা ও সবসভন্ন কেণী ও িম্প্রদারয়র র্নগরণর চাসহদার কথ্া মরন কররখ আমারদররক 
িৃসষ্ট্শীেভারব কার্ কররি হরব। আমারদর রার্ননসিক- সমসেিাসর োইরনর প্রসি দৃঢ়ভারব 
অসবচে কথ্রক,  সুসবশাে অসভজ্ঞিার আরোরক িসরকসিিভারব িৃসষ্ট্শীেিার িারথ্ কার্ করর,  
অিীরির ভুেগুরোরক িংরশাধন করর, িসরবসিবি অবিা ও শত্রুর ককৌশরের িারথ্ িংগসিিূণব 
িসিক ককৌশে কারর্ োসগরয় এই এোকাগুরোরি র্নগণরক িংগসিি করর কেণী িংগ্রাম গরি 
কিাোর েরক্ষয আমরা চমৎকার িব অবরর্কসিভ কসডডশনগুরোর িিযবহার কররি িমথ্ব হব 
এবং কগসরো যুদ্ধরক এসগরয় সনরয় কযরি িারব। এভারব,  গি দশরকর নিুন,  অনন্য ও 
অভূিিূবব অর্বরনর উির দাঁসিরয় ভারিীয় সবপ্লব সনসিিভারবই কসিন িসরসিসি কমাকারবো করর 
নিুনির, বৃহত্তর ও কগৌরবির সবর্য় োরভর িরথ্ এসগরয় যারব। 

 

মাওবাদী িথ্য বরুেসিনঃ িরকার দাবী কররে িারদর উন্নি আত্মিমিবণ নীসিমাো মাওবাদীরদর 
মারে িািা কফরেরে এবং িারা আত্মিমিবণ কররে। িিযিা কী? 
 
গণিসিঃ আত্মিমিবণ নীসিমাো বেরি িারা কী কবাোয়? আিািদৃসষ্ট্রি িারা কবাোয় আররা 
অথ্ব,  আররা িুনববািন িযারকর্। এগুরো র্নিাধারণরক কবাোরনার র্ন্য। কবসশ অথ্ব বা ভারো 
িুনববািরনর কাররণ আত্মিমিবণ বৃসদ্ধ িায়সন। এর দুরিা কারণ আরে। অসধকাররর র্ন্য েিাইরি 
আসদবািীরদর ধ্বংি করর কদয়ার কক্ষরর হ ভারি সবরের নৃশংিিম িরকারগুরোর মরধয একসি আর 
িারা যসদ সিসিআই(মাওবাদী) এর অধীরন েিাই করার সিদ্ধান্ত কনয় িাহরে িারদর উির কয 
িসরমাণ সনষ্ঠরুিার কবাো চািারনা হয় িা ভাষায় বরে প্রকাশ করা িম্ভব নয়। িাম্রার্যবাদিন্থী 
নীসিমাো সবররাধী প্রসিররাধরক গুঁসিরয় সদরি রাে সবসভন্ন ধররনর দমনমূেক িদ্ধসির আেয় 
সনরি আর আত্মিমিবণ নীসিমাোও িার মরধয একসি। 

ককউ সবপ্লবী কাযবিরম র্সিি কহাক আর না কহাক,  কযিব এোকায় আরদােন চেরে কিিব 
এোকায় রােীয় বাসহনী রক্তিায়ী কনকরির মরিা র্নগরণর উির োঁসিরয় িিরে। িরব এর 
প্রধান েক্ষযবস্তু িারা,  যারা প্রসিররাধ আরদােরন িসিয়ভারব র্সিি;  িারদর উির ভয়ংকর 
সনযবািন,  ধষবণ,  র্রবাসি ধ্বংি,  মনস্তাসত্বক যুদ্ধ,  হুমসক (িঙ্গ ুবা হিযা করার হুমসক এবং 
বাস্তরব িা করা) ইিযাসদ িব ধররনর চাি প্ররয়াগ করর িারদর অরনকরক আত্মিমিবরণ বাধয করা 



হরি। গণ আত্মিমিবরণর সিেরন এিাই দায়ী আর িুসেশ এরক গণমাধযরমর িামরন উন্মত্তিার 
িারথ্ ও উদ্ধিভারব িুরে ধররে। সিন চিুথ্বাংরশর কবশী আত্মিমিবণ এই কেণীর। আর অন্য 
ধররনর আত্মিমিবণ যারা করর িারা হে িাসিব,  PLGA ও গণ িংগিরনর সকে ু বযসক্ত যারা 
শত্রুর কারে নির্ানু হরি। িাঁ, িাম্প্রসিক িমরয় এই ধররনর আত্মিমিবরণর িংখযা বৃসদ্ধ 
কিরয়রে যারদর কভির কনিতৃ্ব িযবারয়রও (রার্য কসমসি,  কর্ো কসমসি ও এোকা কসমসি 
িযবারয়র) করয়কর্ন ররয়রে। 

শত্রু যখন নিুন ভারব আিমণ চাোয় এবং সনষ্ঠরু দমন িীিন যখন নর্ীরসবহীন িযবারয় চরে 
যায়,  িখনই নিুন ধররনর আত্মবসেদারনর প্ররয়ার্ন কদখা কদয়। এই ধররনর িময় যখন যায় 
িখন িবিময় সকে ুদুববে উিাদান থ্ারক যারা আরদােন িযাগ করর চরে যায় সকংবা শত্রুর কারে 
আত্মিমিবণ করর। এখনও িাই র্িরে। িরকাররর কসথ্ি উন্নি আত্মিমিবণ নীসিমাোর সকে ু
প্রভাব হয়রিা িরিরে। সকন্তু িা খুবই নগন্য এবং এিা কখরনা কারণ হরি িারর না। এই ধররনর 
আত্মিমিবরণর প্রথ্ম কারণও হে শত্রুর নৃশংি হামো। শুধ ু িাই না,  আত্মিমিবরণর িররও 
কেণী ও িাসরবাসরক িিভূসম অনুযায়ী রাে সভন্ন সভন্ন বযসক্তরক সভন্নভারব কদখরে। সকন্তু িারদর 
িকেরক র্নগরণর কারে সবোির্ািক সহরিরব হাসর্র করার প্ররচষ্ট্ার কক্ষরর হ ককান সভন্নিা কনই। 
িারদর কাে কথ্রক িথ্য আদায় কররি রাে িব ধররনর চাি প্ররয়াগ কররে,  িারদররক ভািারি 
কমবী সহরিরব বযবহার কররে এবং সবসভন্ন িযবারয় আররা ভয়ংকর হামোয় িারদররক অংশগ্রহণ 
কররি বাধয কররে। সুিরাং,  যারা িরেভারব মরন কররে কয ‘মূেধারায়’ সফসররয় আনার অংশ 
সহরিরব,  একিা ‘সুদর র্ীবন’ সফসররয় কদয়ার র্ন্য রাে আত্মিমিবণ নীসিমাো গ্রহণ করররে,  
িারদর কবাো উসচৎ কয ‘র্নগরণর উির যুদ্ধ চাোরনার’ একসি  অংশ োিা আত্মিমিবণ আর 
সকেইু নয়। এর েক্ষয হে আরদােনরক দুববে করর সদরয় িারদররক সবোির্ািরক িসরণি করর 
যুদ্ধরক িীব্রির করা। 

আত্মিমিবরণর সিিীয় কারণ হে সকে ু বযসক্ত শত্রুর দমননীসির গসি প্রকৃসি এবং আরদােরনর 
সকে ু ক্ষণিায়ী ক্ষয়ক্ষসি বুেরি িক্ষম হরিনা;  ফরে িারা সবভ্রান্ত হরয় িিরে। কাররা কাররা 
বযসক্তগি দুববেিাও আররকসি কারণ। এই িমস্যাগুরোর িমাধান হে-  িকে িযবারয়র 
কযাডাররদর মারে রার্ননসিক িরচিনিা ও প্রসিশ্রুসি গরি িুেরি হরব,  শত্রুর মনস্তাসত্বক 
যুরদ্ধর সবিরীরি আররা দুরূহ েিাই চাোরি হরব এবং কযাডাররদর কবাোরি হরব আত্মিমিবণ 
করার অথ্ব সনরর্রদর মানুরষর িারথ্ সবোির্ািকিা করা,  কারর্ই এিা ককান িমাধান নয়। 
িাসিবর বিবমান বেরশসভকীকরণ প্রচারণায় এই সবষয়সি সনরয়ও কার্ চেরে। আর কয সবষয়সি 
আসম কর্ার সদরয় বেরি চাই িা হে অিাররশন সগ্রন হারডির প্রথ্ম ও সিিীয় ধারি সবপ্লবী কযাডার 
ও র্নগরণর অিুেনীয় আত্মবসেদারনর র্িনা র্রিরে। কারণ প্রথ্মি,  র্নগণ িারদর 
অিসরহাযবিা উিেসধি  করররে ও সিিীয়ি,  িারা উঁচু মারির িরচিনিার মধয সদরয় এই 
আত্মবসেদারনর র্ন্য সনরর্রদর প্রস্তুি করররে। 



মনস্তাসত্বক েিাইরয়র অংশ সহরিরব শত্রুরা সনসিিভারবই ককবে আত্মিমিবণরক িামরন িুরে 
ধররব এবং আত্মিযাগরক চািা কদয়ার কচষ্ট্া কররব। সবপ্লবী প্রচারণা যুরদ্ধ এই সবষয়সিরক 
কাযবকরীভারব আমারদর িুরে ধররি হরব। যিসদন সবপ্লবী যুদ্ধ চেরব,  িিসদন রােীয় সনিীিন 
চেরব। সুিরাং,  যিসদন িযবন্ত এই বববর শািন বযবিা উৎখাি না হরি িিসদন িযবন্ত সকে ু
আত্মিমিবণ র্িরব আর সকে ু িময়কারে এর িংখযা কম কবশী হরি িারর। িমগ্র িাসিব ও 
আরদােন চেমানরি িব এোকায় সবপ্লরবর স্বারথ্ব কস্বিায় আত্মসনরবদরনর মধয সদরয়ই িরববাচ্চ 
আত্মিযাগ িহ িকে িযবারয়র আত্মিযারগর র্িনাগুরো র্রিরে এবং কয ককান সবপ্লরবর র্ন্য 
এগুরো অিসরহাযব। 

 

মাওবাদী িথ্য বরুেসিনঃ িাসিব বেরশসভকীকরণ প্রচারণার প্ররয়ার্ন কবাধ করে ককন? এিা 
কথ্রক আিনারা কী ধররনর ফোফে আশা কররেন? 
 
গণিসিঃ ২০১৩ িারে িাসিবর কভিরর বেরশসভকীকরণ প্রচারণা চাোরনার আহ্বান র্ানায় 
আমারদর িাসিব এবং বিবমারন িাসিব,  PLGA ও গণ িংগিনগুরোরি এই প্রসিয়া চেরে। এই 
প্রসিয়া িমাপ্ত হরি আররা িময় োগরব আর ককবে িখনই যাচাই করা িম্ভব হরব 
বেরশসভকীকররণর মাধযরম িাসিবরক নিুনভারব গিন করার কার্ কিিুকু িফে হে। রাসশয়ান 
বেরশসভক িাসিব নারম িসরসচি CPSU(B) সবরে প্রথ্মবাররর মরিা বুরর্বায়া কেণীরক উৎখাি 
করর প্ররেিাসররয়ি একনায়কত্ব কারয়ম করর। কযিময় সবরে ককান কসমউসনস্ট িাসিব ক্ষমিায় 
আরিসন কিিময় এই িাসিব কমহনসি ও েমর্ীবী র্নিারক ক্ষমিায় সনরয় আরি। মানব ইসিহারি 
বেরশসভক িাসিব িববপ্রথ্ম িমার্িরির িূচনা র্িায়। সুিরাং এই িাসিবরক আমরা মরডে সহরিরব 
গ্রহণ করসে এবং এর কথ্রক সশক্ষা সনরয় এর ববসশষ্ট্যিমূহরক আত্মি করর আমারদর িাসিবরক 
এরকম একসি প্ররেিাসররয়ি িাসিবরি রূিান্তররর র্ন্য িংগ্রাম চাসেরয় যাসি। এই কাররণ আমরা 
এর নাম সদরয়সে বেরশসভকীকরণ প্রচারণা (Bolshevization Campaign) । 

অন্যসদরক,  চীনা কসমউসনস্ট িাসিবর (CPC)  মরডেসিও আমারদর র্ন্য অিযন্ত গুরুত্বিূণব। 
কারণ একসি আধা ঔিসনরবসশক,  আধা িামন্তবাদী িিাদিদ কসৃষ প্রধান কদরশ দীর্বিায়ী 
গণযুরদ্ধর োইরনর উন্নসি র্সিরয়,  একসি র্নিার বাসহনী ও একসি িফে যুক্তফ্রডি গিন করর 
মুক্তাঞ্চে িািরনর প্রসিয়ার মধয সদরয় চীনা কসমউসনস্ট িাসিব একসি িফে সবপ্লব র্সিরয় 
িমার্িি কারয়ম কররি িক্ষম হরয়সেে। সুিরাং CPC এর ববসশষ্ট্যগুরো র্ানা ও কিগুরো 
আত্মি করা আমারদর র্ন্য গুরুত্বিূণব কারণ চীন ও ভাররির মরধয কবশ সকে ুসমে ররয়রে। গসিি 
হবার ির কথ্রক চীনা কসমউসনস্ট িাসিব (CPC) রাসশয়ান বেরশসভক িাসিব CPSU(B) কক 
মরডে ধরর সনরর্রদর শসক্তশােী করর গরি কিাোর সনরন্তর প্রয়াি চাসেরয় কগরে। িাই এই 
িাসিবর অসভজ্ঞিারক মরন কররখ সবরশষ করর মহা সবিকব (Great Debate) ও মহান 
প্ররেিাসররয়ি িাংস্কৃসিক সবপ্লব কথ্রক প্রাপ্ত সশক্ষার আরোরক আমরা এই প্রচারণা চাসেরয় কনয়ার 



সিদ্ধান্ত গ্রহণ কররসে। আমরা এই দুসি িাসিবরক আমারদর মরডে সহরিরব গ্রহণ করর িাসিবর 
বেরশসভকীকররণর প্ররচষ্ট্া চাোব সকন্তু িা হরব আমারদর িাসিবর দীর্ব সবপ্লবী ইসিহাি কথ্রক প্রাপ্ত 
অসভজ্ঞিার আরোরক। 

এই প্রচারণা চাোরনার কারণগুরো হে-  

( ১) কদশবযািী শত্রুর হামোর কভিরর িসরবিবন র্রিরে। আিমণ িীব্রির হরয়রে;  

( ২) িাসিবরি কবশ সকে ুবি ধররনর ক্ষয়ক্ষসি র্রিরে এবং বিবমারন আরদােন অিযন্ত কসিন িময় 
িার কররে। 

( ৩) িাসিবরি কৃষক ও মধযসবত্ত কেণীর কমররডরদর িংখযা কবশী;  এই কাররণ িাসিবরি 
প্ররেিাসেরয়ি দৃসষ্ট্ভসঙ্গ বৃসদ্ধ করা প্ররয়ার্ন। 

( ৪) িমারর্ ও সবপ্লবী যুরদ্ধ কয িমস্ত গুরুত্বিণূব অথ্বননসিক ও রার্ননসিক িসরবিবন র্রিরে,  কি 
অনুযায়ী যথ্াযথ্ ককৌশে িযবারোচনা ও গ্রহণ করার কক্ষরর হ আমারদর ত্রুসি;  এবং 

( ৫) িাসিবর কভিরর বি ধররনর সকেু অপ্ররেিাসররয়ি ধারার অসস্তত্ব ররয়রে। 

এই সবষয়গুরোরক মরন কররখ এই চযারেেগুরোরক কমাকারবো করার েরক্ষয ও িাংগিসনকভারব 
িাসিবরক শসক্তশােী করার েরক্ষয িাসিবরি মিাদশবগি ও রার্ননসিক মারনর উত্তররণর র্ন্য 
আমরা বেরশসভকীকরণ প্রচারণা গ্রহণ কররসেোম। এর মাধযরমই ককবে িাসিব PLGA কক 
একসি ক্ষমিাশােী অরস্ত্র িসরণি কররি িাররব এবং আরদােরনর গণসভসত্তরক মর্বুি কররি 
িাররব। আর এর মধয সদরয়ই ককবে বিবমান কসিন িসরসিসিরক অসিিম করর আমরা িামরন 
এরগারি িারব। সকে ু বাস্তব েক্ষয অর্বন করার র্ন্য আমরা এই প্রচারণারক িসরকিসিভারব 
িম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ কররসে। এই েক্ষযগুরো অর্বন করার মাধযরম আমরা সকে ুফোফে 
আশা করসে। এই প্রচারণা সবে প্ররেিাসররয়ি দসৃষ্ট্ভংসগর মাধযরম িাসিবরক িুনরায় গিন কররব 
এবং িাসিবর অভযন্তরর সবরশষ করর নিুনরদর কভিরর এরক প্রিাসরি কররব। 

মাকবিবাদ- কেসননবাদ- মাওবারদর অধযয়নরক বসধবি করর িমগ্র িাসিবরক এসবষরয় প্রসশক্ষণ 
প্রদারনর মাধযরম এসি িম্ভব হরব। এর ফরে িমগ্র িাসিব,  িাসিবর প্রসিসি ইউসনি নয়া গণিাসিক 
সবপ্লরবর েক্ষয িম্পরকব একসি িসরস্কার ধারণা িারব এবং বিবমান িংকি মুহরূিব কযিমস্ত বাস্তব 
েক্ষযিমূহ অর্বন কররি হরব কিগুরো িসরস্কারভারব বুেরি িমথ্ব হরব। এর মাধযরম মাও 
সনরদবসশি কার্ করার সিনসি ককৌশে গভীরভারব কবাো িম্ভবির হরব এবং এরি করর আমারদর 
কার্ করার ধরন উন্নি হরব। কগািন িাসিবর গিন ও কাযবিম িম্পরকব এসি আমারদর ধারণা বৃসদ্ধ 
কররব;  কয িমস্যাগুরো কদখা সদরি কিগুরো দ্রুি িমাধান কররি িাহাযয কররব এবং কগসরো 
যুদ্ধ িচে রাখার মূেনীসিগুরোর বাস্তবায়রন িহায়িা কররব। িাসিবর কভিরর চেমান 



অপ্ররেিাসররয়ি ধারারক িংরশাধন করর এর সবরুরদ্ধ েিাই চাোরনার েরক্ষয িাসিবর কভিরর 
িরচিনিা ও িিকবিা বৃসদ্ধ কররব। 

এর মাধযরম সচন্তা,  কার্ ও শৃঙ্খোর ঐকয মর্বুি হরব ও বৃসদ্ধ িারব। ফেশ্রুসিরি,  র্নগরণর 
িারথ্ দৃঢ়ভারব িংহসি িািন এবং িারদররক সবসভন্ন অথ্বননসিক,  রার্ননসিক ও অন্যান্য 
িংগ্রারম িংগসিি করার মাধযরম িাসিবর গণসভসত্ত শসক্তশােী হরব। কৃসষ সবপ্লরব কৃষকরদররক 
একসর হি করার কক্ষরর হ অগ্রাসধকার প্রদান করর কৃষক োিাও অন্যান্য র্নগণ ও শহররর র্নগরণর 
মারে সবরশষ িৎিরিা চাোরনার কক্ষরর হও এসি কনিতৃ্ব কদরব। এর ফরে িসরবসিবি আথ্ব-
িামাসর্ক,  রার্ননসিক ও িাংস্কৃসিক অবিা সবষরয় র্ানারবাো্র কক্ষর হ প্রস্তুি হরব ও কি 
অনুযায়ী ককৌশে িসরবিবন কররি হরব;  এভারব িফেিার িারথ্ আরদােরনর অগ্রগসি র্িরব। 
আমরা আশা করসে এই প্রচারণা আমারদর কমররডরদররক দৃঢ় করর িুেরব যারি করর সবপ্লরবর 
িথ্ ধরর আিা কসিনিম িসরসিসি ও েঁুসক কমাকারবো করার মরিা িরচিনিা িারা প্রদশবন 
কররি িারর এবং প্রাণিরণ শত্রুর িারথ্ েিাই চাোরনার েরক্ষয িারদর প্রস্তুসিরক িীব্রির কররি 
িারর। আর িব কশষ কয গুরুত্বিূণব সবষয়সি িা হে,  আমরা আশা করসে এর মধয সদরয় আমরা 
আমারদর উচ্চ িযবারয়র কনিতৃ্বরক এবং আরদােনরক শত্রুর সনষ্ঠরুিম আিমণ কথ্রক রক্ষা কররি 
িক্ষম হব। মাকবিবাদ- কেসননবাদ- মাওবাদরক এই প্রচারণার ককরন্দ্র কররখ এবং গভীরভারব 
আঁকরি ধরার মধয সদরয় এিক্ষণ কযিকে ফোফেগুরোর কথ্া উরেখ করা হে কিগুরো অর্বন 
করা িম্ভব হরব। 

 

মাওবাদী িথ্য বরুেসিনঃ শত্রুরা প্রচার কররে দীর্বিায়ী গণযুরদ্ধর োইন কিরকরে। ককউ ককউ 
শারভরর্র একুশ শিরকর িমার্িিরক িমথ্বন কররে। প্রচণ্ড- ভটরায় কর্াি কনিতৃ্বাধীন 
ইউসিসিএন (মাওবাদী) UCPN (Maoist) দীর্বিায়ী গণযুরদ্ধর োইন িযাগ করর িংিদীয় িথ্ 
কবরে সনরয়রে। ভারি ও বিবমান সবোয়রনর িৃসথ্বীর অন্যান্য িারন দীর্বিায়ী গণযুরদ্ধর 
প্রািসঙ্গকিা সনরয় নানা ধররনর প্রশ্ন বিসর হরি। এইিব িকব সবিকব িম্পরকব িাসিবর বক্তবয কী? 
 
গণিসিঃ যখন কথ্রক মাকবি ও এরঙ্গেি প্ররেিাসররয়ি মিাদশব প্রিািন করররেন এবং 
িামন্তবাদ ও িুঁসর্বারদর সবরুরদ্ধ সবপ্লবী শসক্ত সহরিরব েসমক কেণীর উদ্ভব হরয়রে িখন কথ্রক 
সবরশষ করর িযাসর কসমউরন প্ররেিাসররয়ি সবপ্লরবর ির কথ্রক শুধু আমারদর কদরশই নয়,  
িৃসথ্বীর অন্যান্য িারনও কশাষক ও প্রসিসিয়াশীরেরা িবিময় মাকবিবাদ ও সবপ্লরবর সবরুরদ্ধ 
প্রচারণা চাসেরয় আিরে। রাসশয়া আর চীন যখন িংরশাধনবাদীরি িসরণি হে,  িখন িারা 
প্রচার কররি আরম্ভ করে কয মাকবিবাদ কিরকরে। কারণিা বোই বাহুেয। সবপ্লব ও মাকবিবাদ 
িারদর ধ্বংি বরয় আনরব। দীর্বিায়ী গণযুরদ্ধর োইন কী করর কিরকরে হরি িারর? মাও এর 
মৃিুযর ির িসৃথ্বীরি যি নয়া গণিাসিক সবপ্লব সকংবা র্ািীয় স্বাধীনিা যুদ্ধ িংর্সিি হরয়রে 
কিগুরো িবই সেে দীর্বিায়ী। 



এিব যুরদ্ধর ককান ককানিারি সবোির্ািকিা সকংবা যুদ্ধ িযাগ করার র্িনা র্িরেও এই 
িবগুরো যুদ্ধই সেে দীর্বিায়ী। যিসদন িযবন্ত আধা িামন্তবাদী কািারমা কমৌসেকভারব িসরবসিবি 
না হরব এবং যিসদন আমারদর কদরশর মি কদশগুরোরক িাম্রার্যবাদ এর মুরিার মরধয কররখ 
স্বসনভবর উন্নয়ন র্িারি বাধা দান কররব িিসদন িযবন্ত এই কদশগুরোর র্ন্য দীর্বিায়ী গণযুদ্ধ 
বযিীি অন্য ককান িথ্ কনই। িামন্তীয় সকে ুরূি বদোরেও িামন্তবাদ একইরকম থ্াকরব কারণ 
এসি িাম্রার্যবাদ ও আমোিাসিক বুরর্বায়া কবসনয়ারদর স্বাথ্বরক রক্ষা করর। এ কাররণ,  একসি 
িাম্রার্যবাদ সবররাধী,  িামন্তবাদ সবররাধী নয়া গণিাসিক সবপ্লরবর সবর্রয়র েরক্ষয িাসিবর অধীরন 
র্নগণ দীর্বিায়ী গণযুদ্ধ চাসেরয় যারি। আমারদর কদরশর সুসনসদবষ্ট্ ববসশষ্ট্যই সনধবারণ করর কদয় 
কয এসি হরব একসি দীর্বিায়ী যুদ্ধ কযসি আমারদর িাসিবর কনিৃরত্ব র্নগণ চাোরব। 

সুিরাং,  আসম ইরিামরধয বরেসে ভাররির মি একসি কদরশ একসি িফে সবপ্লব র্িারনার র্ন্য 
দীর্বিায়ী গণযুরদ্ধর োইনরক আমরা ককন অিসরহাযব বরে মরন কসর। এখন শারভর্ এবং িার 
কসথ্ি একুশ শিরকর িমার্িরির মরডে প্রিরঙ্গ আসি। 

এখরনা িযবন্ত িৃসথ্বীরি সবপ্লরবর দুইসি িথ্ বিসর হরয়রে;  একসি হে অভুযত্থান ও অিরসি হে 
দীর্বিায়ী গণযুদ্ধ। সনর্ সনর্ কদরশর বাস্তব ও সুসনসদবষ্ট্ ববসশরষ্ট্যর সভসত্তরি এই দুসি িথ্ প্ররয়াগ 
করা হরয় থ্ারক। নিুন ঐসিহাসিক অনুষরঙ্গ এই দুসিরি িসরমার্বনও র্িরি িারর। মাকবিবাদ 
এিাই বরে কয,  যাসিকভারব বা অন্ধ সবোি সদরয় নয় বরং িৃসষ্ট্শীেিার িারথ্ সবপ্লব র্িারি 
হয়। সকন্তু কয ধররনর িসরমার্বনই কহাক না ককন,  িা হরি হরব সবপ্লরবর আওিার মরধয। এই 
কাররণ সবপ্লব আবশ্যকীয়। অবশ্য,  িা হরি হরব একসি সনসদবষ্ট্ কদরশর সুসনসদবষ্ট্ ববসশষ্ট্য 
অনুযায়ী। একসি কেণীহীন িমারর্র সদরক যাওয়ার র্ন্য ককান দসৃষ্ট্ভসঙ্গ বযিীি অবক্ষয়প্রাপ্ত 
একসি িমার্ বযবিারক িংরশাধন করার প্ররচষ্ট্া বৃথ্া। 

শারভরর্র মরডে ককান সবপ্লরবর মরডে নয়,  এসি সনেক িংরশাধনবাদী মরডে। কািারমা বা 
উিাদান ককান সদক কথ্রকই এসি িমার্িি নয়। রুশ ও চীনা সবপ্লরবর ির িৃসথ্বীরি সবসভন্ন 
িসরবিবন র্রিরে। িুঁসর্বাদী ও িৃিীয় সবরের কদশগুরোরি ক্ষুরদ বুরর্বায়া কগাষ্ঠী অরনক বৃসদ্ধ 
কিরয়রে। িারদর একসি অংশ উদার বুরর্বায়া আদশব ধারণ করর ও অির অংশসি ইউরিাসিয় 
িমার্িাসিক আদশব ধারণ করর। কযিব কদরশ বুরর্বায়া গণিাসিক সবপ্লব সকংবা নয়া গণিাসিক 
সবপ্লব িংর্সিি হয়সন,  কযখারন সবপ্লবী আরদােন কি কদরশর র্নগণরক এর আওিায় সনরয় 
আিরি িাররসন,  কিিব কদরশর ক্ষুরদ বুরর্বায়ারদর অসধকাংশই বুরর্বায়া িংিদীয় বযবিার 
কভিরর সকে ু িসরবিবন বা িংরশাধন প্রিযাশা করর। কভরনর্রুয়োর েসমক কেণী ও কষৃকরদর 
স্বারথ্ব শারভর্ সকে ুিদরক্ষি গ্রহণ করররেন। িারদর প্রধান িণয কিে। যসদও কিে ও অন্যান্য 
সকে ু সশি র্ািীয়করণ হরয়রে িারিররও সনসিিভারবই িামন্তবাদ ও আমোিাসিক িুঁসর্বাদী 
কবসনয়ারদর সনসিি করার কক্ষরর হ িীমাবদ্ধিা ররয়রে। 



 সবে িুঁসর্বাদী বযবিা কথ্রক িারাও আোদা নয়,  সুিরাং,  বযবিায় ককান কমৌসেক িসরবিবন 
র্রিসন। িাম্রার্যবাদী আসধিিয কথ্রক িারা িসরিূণবভারব স্বাধীন নয়। কভরনর্ুরয়োর িামন্তবাদী 
ও িুঁসর্বাদী কবসনয়ারদর একসি অংশ এি কবশীমার হায় গরীবরদর সবররাধী কয িারা এই র্ািীয় 
িংরশাধরনরও প্রচণ্ড সবররাধী। আর এসি শারি বর হরয় কদখা সদরি কারণ র্নগরণর নানা অংশ 
কথ্রক শারভরর্র মরডরের র্ন্য এসি বৃহৎ িসরিরর প্রচারণা িারি। সিসন কখরনা র্নগণরক 
কেণী িংগ্রারম িংগসিি কররনসন। শারভর্ বসেভার ও কচ গুরয়ভারার কারে িাহাযয প্রাথ্বনা কররন 
সকন্তু িার মরডে হে মাইনাি বসেভাসরর্ম এবং মাইনাি কচ গুরয়ভারাইর্ম। এসি মূেিঃ 
িংরশাধনবাদ এবং এই কাররণ আমারদর কদরশ কদউসেয়া হরয় িিা সিসিআই ও সিসিআই (এম) 
শারভরর্র এই মরডরের উির গুরুত্ব আররাি কররে। ঐকযবদ্ধ িাসিবরি থ্াকাকােীন িারা 
কনরহরুসভয়ান িমার্িিরক উরধ্বব িুরে ধরর সবপ্লরবর িারথ্ সবোির্ািকিা কররসেে। 

কনিারে আধা িামন্তবারদর উির সভসত্ত করর িাম্রার্যবারদর কর্ায়ারের নীরচ িংিদীয় বযবিা 
সিরক আরে;  কনিারের উির এক সদরক ররয়রে ভারিীয় িম্প্রিারণবারদর আসধিিয ও 
অন্যসদরক ররয়রে চীরনর প্রভাব। কয ককউ এখারন কযাগদান কররব িারকই সবপ্লব িযাগ কররি 
হরব। নয়া গণিাসিক সবপ্লরবর কবশ ভাে িাফেয িরেও ইউসিসিএন (মাওবাদী) 
UCPN(Maoist) এর প্রচণ্ড- ভটরারয়র আধুসনক িংরশাধনবাদী কর্াি এই িথ্ কবরে সনরয়রে। 
েক্ষ েক্ষ িাধারণ মানুষ ও হার্ার হার্ার শহীরদর িারথ্ িারা কেফ সবোির্ািকিা করররে। 
িূবববিবী িব িংরশাধনবাদীরদর মরিা শািক কেণীর িারথ্ ক্ষমিা ভাগাভাসগর উরেরশ্য সনরর্রদর 
স্বারথ্ব িারা এই কার্ করররে। আমরাও স্বীকার কসর কয সবোয়রনর ফরে অথ্বননসিক,  
রার্ননসিক ও িাংস্কৃসিক িসরমণ্ডরে কবশ সকেু িসরবিবন র্রিরে। সকন্তু কারদর র্ন্য এই 
িসরবিবনগুরো র্িারনা হরয়রে? িুঁসর্বারদর একির হ আসধিরিযর স্বাথ্ব কারয়রমর র্ন্য এই 
িসরবিবনগুরো র্িারনা হরয়রে। গি ২৩ বেরর সবে িুঁসর্বাদী বযবিা এইিব িসরবিবন র্সিরয়রে। 

আর এসি িুঁসর্বাদী,  িাম্রার্যবাদী ও িৃিীয় সবরের কদশগুরোর শািক কেণীর একসি অংশরক 
েসমক,  কমহনসি র্নিাধাররণর উির অিসররময় কশাষণ চাোরনার সুরযাগ করর সদরয়রে এবং 
িারদররক উিসনরবশ ও আধা উিসনরবরশর প্রাকৃসিক ও অন্যান্য িম্পদ সনসববচারর েুিিারির 
সুরযাগ করর সদরয়রে। এর ফেশ্রুসিরি,  ধনী ও গরীরবর আরয়র িফাৎ অস্বাভাসবক বৃসদ্ধ 
কিরয়রে এবং িুঁসর্র একর হীকরণ ও ককন্দ্রীয়করণ ভয়াবহ িযবারয় কিৌঁরেরে। এই িমরয়ই িসিম 
এসশয়া ও িরবিবীরি আফগাসনস্তারন মাসকবন িাম্রার্যবারদর আগ্রািন বৃসদ্ধ কিরি শুরু করর। প্রায় 
িব িাম্রার্যবাদী,  িুঁসর্বাদী রাে সবরশষ করর মাসকবন যুক্তরাে ও এর অনুগি রােিমূহ নয়া 
ফযাসিবাদীরি রূিান্তসরি হয়। শািক কেণীরা নয়া উদারবাদী নীসিমাোরক চিূান্ত িমাধান 
সহরিরব িুরে ধরর কবাোরনার কচষ্ট্া করর কয,  এই নীসিমাো সর্সডসি বৃসদ্ধ কররব;  অথ্বনীসি,  
কমবিংিান,  উন্নয়নরক িরাসন্বি কররব আররা অরনক সকে ু কররব। ২০০৮ িারে সবেবযািী 
অথ্বননসিক মদার মধয সদরয় এইিব দাবী িারির র্ররর মরিা কভরঙ্গ িিে। সুিরাং,  এইিব 
নয়া উদারবাদী নীসিমাোর মাধযরম িাম্রার্যবাদ র্নগরণর র্ীবরনর উির কয চরম িববনাশ কডরক 



এরনরে কিসদরক আমারদর দৃসষ্ট্িাি করা প্ররয়ার্ন। ককবে অথ্বননসিক মদাই নয়,  বরং রাে 
দখরের যুদ্ধ,  নয়া ঔিসনরবসশক হস্তরক্ষি,  বেপ্ররয়াগ ও অন্যান্য িৃিীয় সবরের কদশিমূরহর 
উির সনয়িণ ইিযাসদও নয়া উদারবাদী নীসিমাোর িৃসষ্ট্। 

িংকি কথ্রক কবসররয় আিার একমার হ িমাধান সহরিরব িাম্রার্যবাদীরা ‘সবোয়ন’কক গ্রহণ 
করররে। িৃসথ্বীর মানুরষর উির সবরশষ করর িৃিীয় সবরের র্নগরণর উির যুদ্ধ চািারনা,  
আররা কশাষণ,  সনযবািন ও দমন িীিন। কারর্ই,  িাম্রার্যবাদ ও িারদর অনুচর ভৃিযরদর 
সবরুরদ্ধ েিাই না চাোরে র্নগণ স্বাধীনভারব সনঃোি সনরি িাররব না। সুিরাং,  আমারদররক 
আমারদর বৃহৎ ককৌশেরক িমৃদ্ধ কররি হরব ও এই িসরবিবনিমূহরক মাথ্ায় কররখ ক্ষরু ক্ষরু 
ককৌশরে িসরবিবন িাধন কররি হরব এবং র্নগণরক সবপ্লবী যুরদ্ধর র্ন্য িংগসিি কররি হরব। 
কলাগান,  রার্ননসিক ককৌশে,  িামসরক ককৌশে ও কারর্র িদ্ধসিরি িসরবিবন আনয়ন কররি 
হরব আর িাহরেই ককবে আমরা অগ্রির হরি িারব। রার্ননসিক োইন ও দীর্বিায়ী গণযুরদ্ধর 
িথ্রক িযাগ করা ককান িমাধান নয় বরং এর প্রসি আররা দৃঢ়ভারব অনুগি থ্াকািাই িমাধান। 
আমরা কয ককৌশেই গ্রহণ কসর না ককন,  িার েক্ষয হরি হরব রার্ননসিক োইন ও দীর্বিায়ী 
গণযুরদ্ধর িথ্রক এসগরয় সনরয় যাওয়া। আসম িনুরায় বেসে কয,  আমারদর কদশ ও র্নগরণর 
স্বাধীনিার র্ন্য বিবমান আধা ঔিসনরবসশক,  আধা িামন্তবাদী বযবিারক গুঁসিরয় সদরি হরে যা 
প্ররয়ার্ন িা হে িসিক মিাদশব,  একসি িসিক রার্ননসিক োইন,  একসি িসিক িামসরক 
োইন,  একসি শসক্তশােী ভযানগাডব িাসিব,  একসি শসক্তশােী র্নগরণর আসমব এবং শসক্তশােী 
যুক্ত ফ্রডি। আর এসিই নয়া গণিাসিক সবপ্লবরক িফে করার একমার হ িমাধান। 

 

মাওবাদী িথ্য বরুেসিনঃ িাসিব যাচাই করর কদরখরে কয সবে িসরসিসির অবরর্কসিভ বাস্তবিা 
সবপ্লরবর অনুকূরে যারি,  এরক্ষরর হ International Communist Movement (ICM) 
আন্তর্বাসিক কসমউসনস্ট আরদােরনর অবিান কী? আভাসকয়াসনর্ম ও প্রচণ্ড- ভটরায় কর্াি 
কিৃবক কনিাে সবপ্লরবর প্রসি সবোির্ািকিার কী ধররনর প্রভাব ICM এর উির িিরি িারর 
বরে আিসন মরন কররন? 
 
গণিসিঃ সবপ্লরবর অগ্রগসির িরক্ষ বিবমান সবে িসরসিসি চমৎকার। আরগই উরেখ কররসে,  
মহা মদার (Great Depression)  ির িাম্রার্যবাদী বযবিা ভয়াবহিম িংকরির মধয সদরয় 
চরেরে। যার ফরে প্রচুর িসরমারণ কারখানা বন্ধ হরয় কগরে,  কমবিংিারনর সুরযাগ িংকুসচি হরয় 
এরিরে। একসদরক আরে কবকারত্ব ও দাসররয ও অন্যসদরক েমর্ীবী কেণীর উির কশাষণ ও 
সনিীসিি র্নগরণর কদশিমূরহ নয়া ঔিসনরবসশক েুণ্ঠন। রাে দখরের যুদ্ধ সস্তসমি হবার ককান 
েক্ষণ কদখা যারি না;  ইরাক,  আফগাসনস্তান ও অন্যান্য যুদ্ধরক্ষরর হ মাসকবন িাম্রার্যবাদ আিরক 
কগরে। সবরের সবসভন্ন িারন িাম্রার্যবাদ ও িার গৃহিাসেি কদািররদর সবররাধী সবপ্লবী,  
গণিাসিক ও র্ািীয় স্বাধীনিাকামী বাসহনী শসক্তশােী হরি। েসমক,  কৃষক,  মধযসবত্ত 



কেণী, কৃষ্ণাঙ্গ,  অসভবািী,  মুিসেম ও অন্যান্য সনযবাসিি িম্প্রদায়, নারী, সশক্ষাথ্বী, িরুণ ও 
আররা অরনক সনিীসিি কেণী ও কগাষ্ঠী িরথ্ কনরম আিরে। 

চাকুরী কথ্রক োঁিাই, কবকারত্ব ও আংসশক কবকা্রত্ব, প্রকিৃ মর্রুী কিবন, িামাসর্ক সনরািত্তা 
খরচ প্রিযাহার এবং িরকাররর অন্যান্য করিার িদরক্ষরির সবরুরদ্ধ ইউররািীয় ইউসনয়রনর নানা 
কদরশ েসমকরদর বি ধররনর সবরক্ষাভ িমারবশ ও ধমবর্ি িংর্সিি হরয়রে যা কদশগুরোরক নািা 
সদরয়রে। ধনী ও গরীরবর বযবধান যি বািরে ও কেণী িন্দ্ব যি িীব্রির হরি,  িুঁসর্বাদী 
কদশগুরোর র্নগণ িি কবসশ িংগ্রারম কযাগদান কররে। ইউররাি ও উত্তর আরমসরকায় কষৃ্ণাঙ্গ 
র্নগণ,  মুিসেম,  অসভবািী ও অন্যান্য সনিীসিি র্নগণ িারদর গণিাসিক অসধকাররর র্ন্য 
সবরক্ষাভ কররে। িিাদিদ কদশগুরোরিও েমর্ীবী র্নগরণর িম্পরদর অিমিা, দাসররয,  
অভাব ও রার্ননসিক সনিীিন গণ অভুযত্থারনর র্ন্ম সদরি। এসশয়া ও আসফ্রকার সবসভন্ন কদশ 
সবশৃঙ্খো ও গৃহযুরদ্ধর মধয সদরয় যারি। গণহিযা ও ররক্তর বন্যার মধয সদরয়ও ইরাসক,  
আফগান, কুসদব ও অন্যান্য র্নগরণর িশস্ত্র র্ািীয় স্বাধীনিা িংগ্রারমর অগ্রগসি র্িরে। 

স্কসিশ,  কযািােসনয় ও ইউররারির অন্যান্য র্ািীর র্ািীয় আকাঙ্ক্ষা অবযাহি আরে। ব্রাসর্রের 
মি গণ সবররাধী নয়া উদারবাদী নীসিমাো গ্রহণকারী সবসভন্ন কদরশর িরকাররর সবরুরদ্ধ দসক্ষণ 
আরমসরকায় র্নগণ বৃহদাকারর সবরক্ষাভ িমারবশ করররে।িরব বিবমান সবরের অনুকূে 
অবরর্কসিভ িসরসিসি কথ্রক ICM এর িাবরর্কসিভ শসক্তগুরো গুরুিরভারব সিসেরয় আরে। 
অবরর্কসিভ িসরসিসির িম্ভাবনা ও সবে িমার্িাসিক সবপ্লরবর অগ্রগসির র্ন্য এরক 
িিযবহাররর কক্ষরর হ মাওবাদী বাসহনীর িাবরর্কসিভ ক্ষমিার মরধয একসি ববিরীিয ররয়রে। 
ইসিহারির সশক্ষা কথ্রক আমরা র্াসন কয,  প্রধানি প্রসিসি কদরশর বাস্তব অবিা অনুযায়ী সবপ্লব 
িংর্িরনর মাধযরম এই িাবরর্কসিভ দুববেিা কাসিরয় উিা যায়। 

িংরশাধনবাদী ও িংস্কারবাদীরা র্নগরণর িমস্যা িমাধারন অিমথ্ব হওয়ায় মাওবাদী শসক্তর 
িারথ্ িারদর িুনরায় একসর হি হবার িম্ভাবনা বািরে। অরনক কদরশ মাওবাদী িাসিব ও িংগিন 
শসক্ত অর্বন কররে এবং নিুন সকেু িাসিব গসিি হবার প্রসিয়া চেরে। মাওবাদী িাসিব,  িংগিন 
ও বাসহনীর কভিরর ঐকযও বৃসদ্ধ িারি। কবশ সকেু সবিরকবর মধয সদরয় সফসেসিন ও ভাররির 
দীর্বিায়ী গণযুদ্ধ চেমান ররয়রে। অন্যান্য কবশ সকেু কদরশও মাওবাদী িাসিবরা িংগ্রাম চাসেরয় 
যারি। ভাররির গণযুরদ্ধর িমথ্বরন আন্তর্বাসিক মাওবাদী শসক্তগুরোর িংহসি কাযবিম,  সবপ্লবী 
সবররাধী অিাররশন সগ্রন হাডি ও ওিোন বায়াসনহারনর (সফসেসিরনর সবপ্লবী সবররাধী 
অিাররশন)সবরুরদ্ধ আন্তর্বাসিক র্নমি,  রার্বদীরদর অসধকার সনসিিকররণর িংগ্রাম ইিযাসদ 
চেমান ররয়রে। সুিরাং, ICM ও  মাওবাদী শসক্তগুরোর গণ িংগ্রারম একসি উরেখরযাগয ভূসমকা 
িােন কররি িারািা িম্ভব এবং এই িথ্ ধরর ভসবষ্যরি একসি সবপ্লবী কর্ায়াররর িূচনা র্িরব। 

প্রচণ্ড- ভটরায় কর্ারির িংরশাধনবাদ ও কনিাসে র্নগরণর িারথ্ িারদর সবোির্ািকিা অবশ্যই 
ICM কক গুরুিরভারব ক্ষসিগ্রস্ত করররে। এই সবোির্ািরকরা কগৌরবময় গণযুদ্ধরক কভির 



কথ্রক ধ্বংি করররে এবং সনিীসিি কনিাসে র্নগরণর উির করিার দমন িীিন অবযাহি রাখরি 
শত্রুরক িাহাযয করররে। শুধ ুকনিাসে র্নগরণর র্ন্যই নয়,  িুররা ICM এর র্ন্য এসি একসি 
উেি িােি র্সিরয়রে। অবশ্য,  প্রচণ্ড- ভটরায় কর্ারির সবরুরদ্ধ প্রকিৃ মাওবাদী শসক্তর সিক্ত 
েিাই,  িাম্রার্যবাদী ও িার দাোেরদর কারে িারদর সনেবজ্জ আত্মিমিবণ এবং িরববািসর,  
এই সবোির্ািকরদর সবরুরদ্ধ কনিাসে র্নগরণর সনরর্রদর িংগ্রাম এই কর্ারির প্রসিসিয়াশীে 
চসরর হরক উরন্মাচন করররে এবং মাকবিবাদ-  কেসননবাদ-  মাওবাদরক িমৃদ্ধ করার নারম এর 
িারথ্ সবোির্ািকিার সচর হরক উরন্মাচন করররে। 

িাম্রার্যবাদ,  গৃহিাসেি িামন্তবাদী ও আমোিাসিক িুঁসর্বাদী কবসনয়া ও ভারিীয় 
িম্প্রিারণবারদর িব কথ্রক সবোিী িা চািা কুকুরর িসরণি হরয়রে এই আধুসনক 
িংরশাধনবাদীরা। িারদর কেণী িহরযাগীরদররক কনিাসে র্নিাধারণ ও ICM িম্পূণবরূরি 
প্রিযাখান করররে এবং এইিব সবোির্ািকরদররক ইসিহারির আস্তাকুঁরি েঁুরি কফরে সদরয় 
র্নগণ সনসিিভারবই সবপ্লরবর িরথ্ অগ্রির হরব। একইভারব,  আভাসকয়াসনর্রমর িথ্াকসথ্ি 
নয়া সিনরথ্সিিও সকে ু মাওবাদী িাসিবরক গুরুিরভারব ক্ষসিগ্রস্ত করররে। কারণ েদ্মরবশী 
িংরশাধনবাদ ও সেকুইরডশসনর্ম (liquidationism)  োিা আভাসকয়াসনর্ম আর সকেইু নয়। 
ICM এর উির ক্ষণিায়ীভারব এর কনসিবাচক প্রভাব িিরেও এসি অবশ্যই িরাসর্ি হরব। 
আভাসকয়াসনর্ম ও িব ধররনর িংরশাধনবারদর সবরুরদ্ধ আন্তর্বাসিক িযবারয় ও কদরশর কভিরর 
কসমউসনস্ট আরদােরন সবে প্ররেিাসররয়রির অংশ সহরিরব  আমারদর িাসিব িংগ্রাম করর 
যারব। 

 

মাওবাদী িথ্য বরুেসিনঃ কমাদী কনিতৃ্বাধীন এনসডএ (NDA-National Democratic 

Alliance)  িরকার দ্রুি গসিরি িাম্রার্যবাদী এরর্ডডা বাস্তবায়ন কররে এবং RSS 
( Rashtriya Swayamsevak Sangh)  দ্রুি সহন্দুত্ববাদী প্রভাব েসিরয় সদরি। স্বরােমিী 
রার্নাথ্ সিং কর্ার সদরয় বরেরেন,  ভারি রাে এখরনা মাওবাদীরদর িবববৃহৎ অভযন্তরীণ হুমসক 
বরে মরন করর। এর অথ্ব িব কক্ষরর হই সনসিিভারব ফযাসিবাদী আিমণ বসধবি করা হরয়রে। িাসিব 
কীভারব এরক কমাকারবো করার িসরকিনা কররে? 

গণিসিঃ ১৯৯০ কথ্রক ধারাবাসহকভারব িব িরকার উদারীকরণ- কবিরকাসরকরণ- সবোয়ন 
(Liberalisation-Privatisation-Globalisation- LPG) নীসিমাো অনুিরণ করর এরিরে;  
আর ক্ষমিায় আিার িাঁচ মারির মরধয NDA িরকার এই নীসিমাোরক  িীব্রির করররে। 
মূেিঃ িূবববিবী ইউসিএ কর্াি িরকাররর চাইরি আররা কবসশ দ্রুি ও আগ্রািীভারব এই 
নীসিমাোরক চাসেরয় কনয়ার র্ন্য সুসনসদবষ্ট্ভারব িাম্রার্যবাদী,  বি বি িুঁসর্বাদী কদশীয় দাোে 
ও ভূস্বামীরা কমাসদ ও সবরর্সিরক রােীয় কণবধার সহরিব অসধসষ্ঠি করররে। সুিরাং,  একর্ন 
‘দুববে’ মনরমাহন সিং এর িসরবরিব একর্ন ‘িবে’ নররন্দ্র কমাদীরক আনা হরয়রে। গুর্রারি 



িাম্রার্যবাদী নীসিমাো অনুযায়ী কমহনসি কেণীর উির সনষ্ঠরু কশাষণ ও মুিসেম,  দসেি ও 
আসদবািীরদর উির সহন্দু- ফযাসিবাদী সনযবািন চাোরনা হরয়সেে কমাসদর অধীরন। এই ‘গুর্রাি 
মরডে’ এখন কগািা ভাররি েসিরয় কদয়া হরি। 

কমাসদ িরকাররর আগ্রািী নয়া উদারবাদী নীসিমাো েসমক,  কৃষক,  িরকারী কমবচারী ও 
নারী,  সশক্ষাথ্বী ও িরুণ িহ অন্যান্যরদর দুরভবাগরক িীব্রির করর িুরেরে। মুিেমানরদর উির 
রাে ও সহন্দু ফযাসিবাদীরদর হামো বািরি থ্াকরব। িামন্তবাদী প্রসিসিয়াশীে বাসহনী শসক্তশােী 
হবার ফরে দসেিরদর উির সনষ্ঠরুিা বািরে। সনযবাসিি র্াসি কগাষ্ঠী আররা কবসশ উৎিীিরনর 
সশকার হরি। NDA এর আগ্রািী িম্প্রিারণবাদী নীসিমাোর িমথ্বরন উগ্র র্ািীয়িাবাদী বি 
বি র্াসির প্রচারণা দসক্ষণ এসশয়ার র্নগরণর মারে প্রসিবারদর র্ন্ম কদরব। এই ধররনর ইসুযরি 
হস্তরক্ষি করর র্নগণরক িংগ্রারম িংগসিি করা প্ররয়ার্ন। LPG (Liberalisation-

Privatisation-Globalisation) কাযবিূসচর আগ্রািী বাস্তবায়রনর ফেস্বরূি নয়া ঔিসনরবসশক 
মরণথ্াবা কগািা কদশর্রুি েসিরয় িিরব।    

র্নিাধাররণর কক্ষাভরক সভন্ন খারি প্রবাসহি কররি উগ্র কদশরপ্রম ও ভুয়া র্ািীয়িাবারদর কথ্া 
প্রচার কররব িঙ্ঘ িসরবার।  কমাসদ িরকার কিৃবক কদশরক িাইকাসর দরর সবসি করর কদয়ার 
প্রকিৃ সচর হ িুরে ধরর এই ধররনর েেচািুসররক চযারেে কররি হরব। কমাসদর কাযবিূসচর 
িাম্রার্যবাদিন্থী,  িামন্তবাদিন্থী ববসশষ্ট্যরক উরন্মাচন করর আমারদররক বৃহৎ িসরিরর প্রচারণা 
চাোরি হরব। কমাসদর ‘উন্নয়ন’ কমবিূসচর আগ্রািী প্রচারণার ফরে অস্বাভাসবক হারর উরিরদর 
র্িনা র্িরব। আসদবািীরদর অসস্তত্ব হুমসকর িম্মুখীন হরব যা গণ িংগ্রারম অগ্রির কররব। 
যরথ্ািরযাগী িন্থা অবেম্বন করর এই িংগ্রারম আমারদররক িরািসর িসিয়ভারব অংশগ্রহণ 
কররি হরব সকংবা িহায়ক ভূসমকা িােন কররি হরব। র্নগরণর উির এই হামোর িসঙ্গ হরব 
সবসভন্ন কারো আইন। র্নগরণর র্ে- র্ঙ্গে- র্সম ও র্ীসবকা সেসনরয় সনরয় িাম্রার্যবাদী,  বি 
বি ভূস্বামী ও আমোিাসিক িুসঁর্বাদী কদশীয় দাোেরদর উিরযাগী করর িুররনা আইনরক 
িংরশাধন করা হরি ও নিুন আইন প্রবিবন করা হরি।  

প্রকারশ্য আইন েংর্ন ও রার্বদীরদর উির নৃশংি অিযাচার এবং যারা এ ধররনর সবষয় সনরয় 
কার্ কররে িারদর উির দমন িীিন চাোরনা হরি। আমারদররক অবশ্যই এই ধররনর 
সবষয়গুরোরি িসিয়ভারব হস্তরক্ষি কররি হরব। বৃহৎ িসরিরর কবিামসরক নাগসরক অসধকার 
আরদােন গরি কিাো ও কর্ারদার করার কক্ষরর হ কবশ ভাে িম্ভাবনা ররয়রে। সনববাচন িরবিবী 
িসরসিসি যাচাই করর আমারদর ককন্দ্রীয় কসমসি েক্ষয করররে কয ককরন্দ্র Rashtriya 

Swayamsevak Sangh (RSS) আসধিিযবাদী এনসডএ িরকার গিরনর ফরে কদশ র্ুরি 
ব্রাহ্মণযবাদী সহন্দু ফযাসিবাদী শসক্তর িারথ্ েিাই করািা র্রুরী কার্ হরয় দাঁসিরয়রে। সবপ্লবী,  
গণিাসিক,  ধমবসনররিক্ষ ও কদশরপ্রসমক িংগিন,  বাসহনী,  বযসক্ত ও বৃহৎ র্নিাধারণরক 
ঐকযবদ্ধ করর বযািক সভসত্তক শসক্তশােী গণ আরদােন গরি কিাোর মধয সদরয় এসি িম্পাদন 



করা িম্ভব। কমাসদর কাযবিূসচর িাম্রার্যবাদিন্থী, িামন্তবাদিন্থী চসরর হরক উরন্মাচন কররি বযািক 
িসরিরর বাস্তব প্রচারণা চাোরি হরব। অিাররশন সগ্রন হারডির িৃিীয় ধািরক কমাকারবো করার 
র্ন্য চেমান কমবকারণ্ড িারদররক যুক্ত করার েরক্ষয অবশ্যই এই িমস্ত কাযবিম চাোরি হরব। 

UPA (United Progressive Alliance) িরকাররর দৃসষ্ট্ভসঙ্গরক কিািা িাসখর মি অনুকরণ 
করর ফযাসিবাদী স্বরােমিী রার্নাথ্ সিং কর্াষণা করররেন মাওবাদীরা ‘এখরনা বৃহৎ অভযন্তরীণ 
সনরািত্তা হুমসক'  এবং মাওবাদী আরদােরন িাল্টা আিমণ করারক িার িরকার অগ্রাসধকার 
প্রদান করররে। িাসিবর বেরশসভকীকরণ,  গণযুদ্ধরক িীব্রির করা ও বৃহৎ র্নরগাষ্ঠীরক িংগসিি 
করার মধয সদরয় আমরা এই সবপ্লব সবররাধী এই নিুন আিমণরক প্রসিহি করব। 

 

মাওবাদী িথ্য বরুেসিনঃ অিাররশন সগ্রন হারডির িৃিীয় ধাি শুরু হরয়রে। িাসিব কীভারব এরক 
কমাকারবো করার প্রস্তুসি গ্রহণ কররে? 

গণিসিঃ ২০০৯ িারের মাোমাসেরি সিিীয়বাররর মি ক্ষমিায় আিার ির কংরগ্রি কনিতৃ্বাধীন 
ইউসিএ- ২ িরকার কয িদরক্ষিসি কনয় িা হে অিাররশন সগ্রন হাডি-  র্নগরণর উির যুদ্ধ চােু 
করা। এসি সেে আমারদর কদরশর িংগ্রামী র্নগরণর উির কদশবযািী বহুমুখী সবপ্লব সবররাধী 
যুদ্ধ। অিাররশন সগ্রন হারডির িৃিীয় ধাি চােু করর কমাসদর কনিরৃত্ব এনসডএ (NDA)  িরকার 
আররা আগ্রািী ও আররা সনষ্ঠরুিার িারথ্ িূবববিবী িরকারগুরোর মি একই দৃসষ্ট্ভসঙ্গ প্ররয়াগ করর 
চরেরে। অিাররশন সগ্রন হারডির িৃিীয় ধাি চােু করর কমাসদর কনিরৃত্ব এনসডএ িরকার আররা 
আগ্রািী ও আররা সনষ্ঠরুিার িারথ্ িূবববিবী িরকারগুরোর মি একই দৃসষ্ট্ভসঙ্গ প্ররয়াগ করর 
চরেরে যা িূরববর দুসি ধাি অরিক্ষা আররা বযািক ও আররা িীব্র। 

কয িব এোকায় আমারদর আরদােরনর শক্ত সভসত্ত ররয়রে কিখারন এইিব গণ সবররাধী 
নীসিমাো বাস্তবায়ন করার কক্ষরর হ প্রধান প্রসিবন্ধকিা সহরিরব উদ্ভূি হরয়রে আমারদর িাসিবর 
কনিরৃত্ব িাধারণ র্নগণ। সবররাধী দরে থ্াকাকােীন মাওবাদী আরদােনরক দমরনর র্ন্য ককান 
সুিংহি ও ককন্দ্রীভূি নীসিমাো প্রণয়ন না করায় ইউসিএ িরকাররর িমারোচনা কররসেে 
সবরর্সি। ক্ষমিায় আিার ির সবরর্সি কনিতৃ্বাধীন NDA িামসগ্রক সনম্ন আরয়র কদরশর (LIC-

Lower Income Country)  িসরকািারমার অধীরন অিাররশন সগ্রন হারডির িৃিীয় ধাি রূরি 
এখন এই ধররনর একসি িমসন্বি নীসি বাস্তবায়ন কররে। কনিতৃ্ব িযবারয়র িকরের মাথ্ার চিা 
দাম কর্াষণা,  নিুন আত্মিমিবণ নীসিমাো প্রচার,  র্নগরণর কারে শাসস্ত িাওয়া সবপ্লব 
সবররাধীরদর ক্ষসিিরূরণর িসরমাণ বৃসদ্ধ,  ভুয়া িংস্কার,  নাগসরক কাযবকোি ইিযাসদ কাযবিম 
িীব্রির করা হরি। িৃিীয় ধারি নিুন কয সবষয়গুরো উিিািন করা হরয়রে কিগুরো হে-  যুরদ্ধ 
অিাররশন িসরচােনার র্ন্য বাসহনীরক িসরবহরনর কক্ষরর হ সবমান বাসহনীর বযবহার এবং 



অিযাধুসনক করান/ ইউএসভ (unmanned aerial vehicle-UAV)  প্রযুসক্তর বযবহাররর কক্ষরর হ 
মাসকবন ও ইিরারয়রের র্সনষ্ঠ িহরযাসগিা। 

রার্য ও ককরন্দ্র কমারডডা বাসহনীর নিুন নিুন ইউসনি গরি কিাো ও বিবমারন কয বাসহনী ররয়রে 
িার িংখযা বৃসদ্ধ করা,  যুদ্ধ করার িামথ্বয বৃসদ্ধর র্ন্য িশস্ত্র বাসহনীর আধসুনকীকরণ,  আমারদর 
আরদােন চেমানরি িান িমূরহ কযাগারযাগ বযবিা ও কগারয়দা কনিওয়ারকবর উন্নয়ন র্িারনা,  
ভুয়া বন্দুকযুদ্ধ,  মারসিি,  র্নগরণর িম্পদ েুণ্ঠন,  কগ্রফিার,  কহফার্রি সনযবািন,  ধষবণ ও 
আররা সবসভন্ন সনষ্ঠরু উিারয় সনিীিন চাোরনা িহ র্নগরণর উির অিযাচার িীব্রির করার মধয 
সদরয় িরকাররর নীসিমাোরক িসরিণূবিা কদয়া হরি। সকন্তু মনস্তাসত্বক যুরদ্ধর অংশ সহরিরব 
গণমাধযরম িুরে ধরা হরি িম্পণূব সভন্ন এক সচর হ। আমারদর র্বাব হরি হরব অিাররশন সগ্রন 
হারডির িৃিীয় ধারির সবরশষত্ব বুরে।  

দীর্বিায়ী গণযুরদ্ধর অগ্রগসিরি মধয ও িূবব ভাররির আসদবািী র্নগণ ঐসিহাসিক ভূসমকা িােন 
করররে। িারা বৃহৎ িংখযায় আরদােরন অংশগ্রহণ করররে,  সনরর্রদর রক্ত ও র্াম সদরয় এরক 
রক্ষা করররে এবং এর অগ্রগসির র্ন্য সভসত্ত প্রস্তুি করররে। এ কাররণ,  মধয ও িূবব ভাররির 
অংশসবরশষ সবপ্লরবর শক্ত র্াঁসি সহরিরব উদ্ভূি হরয়রে। অিাররশন সগ্রন হারডির িৃিীয় ধারির 
মধয সদরয় এই মর্বুি র্াঁসিগুরো ধ্বংি করার প্রসি মরনাসনরবশ কররে শত্রু। আিমরণর কভির 
িসরমাণগি ও গুণগি িসরবিবন আনয়রনর মাধযরম িাসিবরক,  বাসহনীরক ও নয়া গণিাসিক 
শসক্তর আসবভবাবমান িংগিনগুরোরক    ধ্বংি কররি চাইরে;  যারি করর এর র্ায়গায় 
িুররনা রাে ও ক্ষরয় যাওয়া রার্ননসিক বযবিারক িুনববহাে করা যায়। মাওবাদী আরদােনরক 
েক্ষয করর এই নিুন ও িুররনা ধররনর সনিীিন চাোরনা হরেও এর েক্ষযবস্তু ককবে 
মাওবাদীরাই নয়। র্নগরণর উির চাসেি এই যুদ্ধ সনসিিভারব িকে সনযবাসিি মানুরষর সদরক 
প্রিাসরি হরব। েসমক,  কৃষক,  দসেি,  আসদবািী,  ধমবীয় িংখযাের্ু,  সনযবাসিি 
র্াসিরগাষ্ঠী,  নারী ইিযাসদ িকে কশাসষি কেণী ও িামাসর্ক কগাষ্ঠী রার্ননসিক,  অথ্বননসিক,  
িামাসর্ক,  িাংস্কৃসিক,  সবচারগি ও িামসরক সদক কথ্রক আিমরণর িম্মুখীন হরব। সুিরাং,  
যুরদ্ধর কক্ষর হ সবসৃ্তি হরব। কমাসদ িরকাররর কদশ সবিয় নীসিমাো ও ব্রাহ্মণযবাদী সহন্দু ফযাসিবাদী 
মিাদরশবর িসম্মেরন আগি শত্রুর আিমরণর নিুন ধািরক আমারদর রার্ননসিক ও 
িামসরকভারব কমাকারবো কররি হরব।   

কমাসদ,  রার্নাথ্ সিং,  বর্িরে,  কভনকাইয়াহ নাইডু,  গাদকাসর সকংবা এনসডএ ( NDA)  
িরকাররর কয ককউই কহাক না ককন;  র্নগণরক কবাকা বানারনার র্ন্য এরা বেরে এক আর 
কররে সিক এর সবিরীি। র্নগরণর সবরুরদ্ধ  আিমরণর চরমিন্থা সহরিরব শািক কেণী িংসবধান 
বসহভূবি ও সবচার বসহভূবি িথ্ বযবহার কররে; আর এর ফরে ফযাসিবাদী কমাসদ িরকাররর গণ 
সবররাধী কচহারা আররা কবশী করর উরন্মাসচি হরি। কয িকে র্নরগাষ্ঠীর উির সবরূি প্রভাব 
িিরব িারদররক িারথ্ সনরয় আমারদররক দঢ়ৃভারব এই আিমরণর কমাকারবো কররি হরব ও 



এরক িরাসর্ি কররি হরব। এর র্ন্য আমারদর নীসিমাো ও ককৌশে এমন হরি হরব কযন িকে 
গণিাসিক,  প্রগসিশীে,  ধমবসনররিক্ষ ও কদশরপ্রসমক শসক্ত র্নগরণর িরক্ষ একরর হ িঙ্ঘবদ্ধ 
হরয় কমাসদর প্রসিসিয়াশীে নীসিমাোর সবররাসধিা করর ও অিাররশন সগ্রন হারডির িৃিীয় ধারির 
সবরুরদ্ধ িাল্টা েিাই চাোয়। িংিদীয় ‘বাম’রাও সনরর্রদর প্রািসঙ্গকিারক বর্ায় রাখার র্ন্য 
র্নগরণর ইসুযরক িুরে ধররি বাধয হরব এবং সনরর্রদর মরিা করর শত্রুর আিমরণর সবররাসধিা 
কররব। এই েিাইরয় কযাগ সদরি িারদর এসগরয় আিা উসচি। শত্রুর এই বহুমুখী আিমরণর 
সবরুরদ্ধ েিাই কররি িকে কক্ষরর হর িকে শসক্তরক আমরা আহ্বান র্ানাই। শত্রুর আিমরণর 
সবরুরদ্ধ ঐকযবদ্ধ কহান, ঐকযবদ্ধ কহান এবং ঐকযবদ্ধ কহান! িাববর্নীন শত্রুর সবরুরদ্ধ িাল্টা 
আর্াি হানুন,  িাল্টা আর্াি হানুন এবং িাল্টা আর্াি হানুন!            

- মাওবাদী িথ্য বরুেসিন,  # ৩০ কিরেম্বর ২০১৪ 

 

 

 

োে িংবাদ িম্পরকব র্ানরি -  

ব্লগ – https://lalshongbad.wordpress.com 

কফিবকু -  https://www.facebook.com/RedNewz 

 



 


