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আলয়িমেেোর পোর্টি অি নলিোর-এর ৭ি কংয়গ্রয়সর ধোরণোসিূ মিস্তোয়রর িোিোিরয়ণ মপএলএ-এর নকন্দ্রীে কমির্টয়ি ইেমির্টউট অি িোকি মসিনলমেমেি িোমিজ এিং মিরোেো নজলোর পোর্টি কমির্ট জু ে ২৭, ১৯৭৭ িোমরয়ে একর্ট বিঠক আয়েোজে কয়র, নর্েোয়ে পোর্টির নকন্দ্রীে কমির্টর সিসযো
এিং মপএলএ-এর নকন্দ্রীে কমির্টয়ি ইেমির্টউট অি িোকি মসি-নলমেমেি িোমিজ-এর পমরচোলক কিয়রি নেশমিয়ে ন োক্সো পোর্টি, রোষ্ট্রীে
অঙ্গসংস্থো, সোিমরক িোম েী, গণসংগঠে, বিজ্ঞোমেক প্রমিষ্ঠোেসিূয় র শীষিস্থোেীে কযোিোরগণ, প্রচোরকিগি প্রিুয়ের অংশগ্র য়ণ উপমস্থি নেোিৃিণ্ডমলর
সম্মু য়ে ‘নেণী-সংগ্রোয়ির মিকোয়শর মিষয়ে আলয়িমেেোর পোর্টি অি নলিোর-এর মিপ্লিী েীমির কমিপে নিৌমলক প্রশ্ন’ শীষিক িিৃিো প্রিোে কয়রে।
এই বিঠক নেণী-সংগ্রোয়ির ওপর বিজ্ঞোমেক নসশেসিূয় র উয়বোধে কয়র, র্ো নিয়শর মিমিন্ন নজলোে ইেমির্টউট অি িোকি মসি-নলমেমেি
ও নজলোসিূয় র পোর্টি কমির্টগুয়লোর পৃ ষ্ঠয়পোষকিোে জু লোই িোয়স অেু মষ্ঠি ে। উপর্ু িি িিৃিো ছোড়ো ঐ নসশেগুয়লোয়ি ‘সিোজিয়ির পয়িি
রোজনেমিক নেয়ে নেণী-সংগ্রোি’, ‘িিোিমশিক নেয়ে সংগ্রোি, সিোজিোমিক সিোয়জ নেণী-সংগ্রোয়ির একর্ট িৃ ৎ ও জর্টল নেে’, ‘অর্িনেমিক
নেয়ে নেণী-সংগ্রোয়ির কমিপে সিসযো’, ‘পোর্টির অিযন্তয়র নেণী-সংগ্রোি, পোর্টির পয়ে েমিক নেণীর একর্ট মিপ্লিী পোর্টি ম য়সয়ি অপমরিমিি ি
র্োকোর মেশ্চেিো’ শীষিক আয়রো চোরর্ট িিৃিো অেু মষ্ঠি ে, নসই সোয়র্ মিমিন্ন নেয়ে নেণী-সংগ্রোয়ির সিসযোর উপর কমিপে স য়র্োগী িিৃিো ও
রচেোংশ প্রিোে করো ে।
এই িু কয়লটর্টয়ি রয়েয়ছ আলয়িমেেোর পোর্টি অি নলিোর-এর নকন্দ্রীে কমির্টর িোমিক ও রোজনেমিক িুেপে ‘রুগো ই পোর্টিয়জ’-এ সংেযো ৬,
মিরোেো, ১৯৭৭-এ প্রকোমশি ‘নেণী-সংগ্রোয়ির মিকোয়শর মিষয়ে আলয়িমেেোর পোর্টি অি নলিোর-এর মিপ্লিী েীমির কমিপে নিৌমলক প্রশ্ন’ শীষিক
িিৃিোর্ট।
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পোর্টির ৭ি কংয়গ্রয়স মিয়শষ িয়েোয়র্োগ প্রিোে করো য়েয়ছ নেণী-সংগ্রোয়ির প্রমি র্োয়ি িো সি সিে সঠিক পন্থোে এিং দৃঢ়মচত্তিোয়ি
পমরচোলেো করো র্োে।
“মিপ্লিয়ক মিকমশি করো এিং সিোজিি মিমেিিোয়ণর সংগ্রোয়ি পোর্টির নেিৃয়ে আিোয়ির জেগণ নর্ প্রধোে সোফলয ও মিজেসিূ অজিে
কয়রয়ছে”, কিয়রি এেিোর ন োক্সো ৭ি কংয়গ্রয়স উয়েে কয়রয়ছে, “িো এই ঘটেোর সোয়র্ সম্পমকি ি নর্ পোর্টি নেণী-সংগ্রোয়ির লোইেয়ক
ঊয়বি িুয়ল ধয়রয়ছ এিং অিযন্তরীণ ও িম িঃস্থ শত্রুয়ির মিরুয়ে এিং নসই সোয়র্ জেগয়ণর িয়ধয ও পোর্টির মিমিন্ন স্তয়র িো ধোরোিোম কিোয়ি
পমরচোলেো কয়রয়ছ”1
অেযোেয মজমেয়সর িয়ধয, নেণী-সংগ্রোয়ির িয়ির িোৎপর্ি ও প্রয়েোয়গর মিষয়ে িোয়ির স্ব-স্ব অিস্থোে িোকি সিোিী-নলমেেিোিীয়ির সোয়র্
সংয়শোধেিোিীয়ির পোর্িকযয়ক মচমিি কয়রয়ছ। নেণী-সংগ্রোিয়ক িোকি সিোিী-নলমেেিোিীগণ নেণীসিোয়জর প্রধোে চোমলকোশমি ম য়সয়ি গণয
কয়রে এিং নেণীশত্রু, িোয়ির েীমি ও িিোিয়শির মিরুয়ে আয়পোষ ীেিোর মিমত্তয়ি নিৌমলকিোয়ি মিপ্লিী পন্থোে িো পমরচোলেো কয়রে।
সংয়শোধেিোিীরো অিযন্তরীণ ও িম িঃস্থ নেণীশত্রুয়ির সোয়র্ আয়পোয়ষর েীমি, নেণী-সংগ্রোিয়ক মেিিোমপি করোর েীমি অেু সরণ কয়র র্োয়ক–
শুধু র্েে িোরো প্রকোয়শয এই সংগ্রোিয়ক অস্বীকোর কয়র িেেই েে, এিেমক র্েে িোরো নিৌমেকিোয়ি এয়ক স্বীকোর কয়র নেে, িেয়েো।
আলয়িমেেোর পোর্টি অি নলিোর2 সিসিেই নেণী-সংগ্রোিয়ক িোয়ির েীমি এিং িোস্তি কোয়জর মিমত্ত কয়রয়ছ। নেণী-সংগ্রোয়ির িোকি সিোিীনলমেেিোিী েীমির প্রমি মিশ্বস্ত নর্য়ক পোর্টি িোর মিপ্লিী অমিজ্ঞিোর আয়লোয়ক এই সংগ্রোয়ির েীমি এিং কিিকোণ্ডয়ক আয়রো মিকমশি ও সিৃে
কয়রয়ছ।
আমি নকিল নেণী-সংগ্রোি-সম্পমকি ি কয়েকর্ট প্রয়শ্নর ওপর আয়লোচেো করি নর্গুয়লো পোর্টির ৭ি কংয়গ্রয়স রোেো য়েয়ছ, নর্ প্রশ্নগুয়লোর
সোিিজেীে েীমিগি চমরে রয়েয়ছ, র্োর সোয়র্ অিযন্তরীণ ও িম িঃস্থ নেয়ে এ সংগ্রোি মিকমশি করোর িযোপোরর্ট জমড়ি।
১
নেণী-সংগ্রোি: সিোজতোমিক সিোয়জর প্রধোে চোমিকোশমি
নেণী-সংগ্রোি য়লো প্রধোে চোমলকোশমি, শুধু মিিিিোে নেণী মিরোমজি সিোয়জই েে, িরং নেণীয়ি মিিি প্রয়িযকর্ট সিোয়জই–
সিোজিোমিক সিোজ স ।
িোকি সিোি-নলমেেিোয়ির ি োে ধ্রুপিী মশেকগণ নেণী-সংগ্রোিয়ক িণিেো কয়রয়ছে ‘র্ো সিোয়জর মিকোশয়ক মেধিোরণ কয়র নসই শমি’,
‘ইমি োয়সর প্রকৃি চোমলকোশমি’, ‘সি ধরয়ের মিকোয়শর মিমত্ত এিং িোর চোমলকোশমি’ ম য়সয়ি।
এটো মক আিোয়ির সিোজিোমিক সিোয়জর জেযও সিয, নর্েোয়ে নশোষক নেণীগুয়লোয়ক উয়েি করো য়েয়ছ, এিং নর্েোয়ে অেযোেয েু ি
গুরুেপূ ণি চোমলকোশমিগুয়লোর উত্থোে য়েয়ছ?
নকেেো র্য়িোমিে পর্িন্ত েো “নক জেী য়ি?” এই প্রশ্নর্টর পূ ণোি ঙ্গ এিং চূড়োন্ত মেষ্পমত্ত য়ে, র্য়িোমিে পর্িন্ত সিোজিি ও পুুঁ মজিোয়ির
িয়ধয, সিোজিোমিক পর্ ও পুুঁ মজিোিী পয়র্র িয়ধয বন্দ্বই নিৌমলক বন্দ্ব ম য়সয়ি নর্য়ক র্োয়ে – অর্িোৎ সোিযিোয়ি নপৌুঁছো েো পর্িন্ত – িয়িোমিে
পর্িন্ত িোকি সিোি-নলমেেিোয়ির ি োে মশেকগণ নেণী-সংগ্রোয়ির নর্ সংজ্ঞো মিয়েয়ছে িোর িিিোয়র্ির পমরিিি ে ঘটয়ি েো। নেণী-সংগ্রোি
সিোজিোমিক সিোয়জর অেযোেয সকল চোমলকোশমির সোরিস্তু। নকিল নেণী-সংগ্রোয়ির গিীর উপলমি এিং িো দৃঢ়প্রমিজ্ঞ ও মেরন্তরিোয়ি
পমরচোলেোই সিোজিোমিক সিোয়জর অেযোেয চোমলকোশমিয়ক িোয়ির সকল সোির্িয স কোয়র িৎপর ওেোর মিষয়ে সেি কয়র নিোয়ল।
আিোয়ির পোর্টি সি সিয়েই এ মিষয়ে পমরষ্কোর মছল নর্, পুুঁ মজিোি নর্য়ক সোিযিোয়ি উত্তরয়ণর নগোটো সিেকোল ধয়রই নেণী-সংগ্রোি
অিযো ি র্োকয়ি। ক্রুয়শ্চিীে সংয়শোধেিোি, র্ো সিোজিয়ি নেণী-সংগ্রোিয়ক অিীয়ির মিষে ম য়সয়ি নঘোষণো কয়রমছল, িোর দৃমিিমঙ্গয়ক
আক্রিণ কয়র মপএলএ ৫ি কংয়গ্রয়স নঘোষণো কয়রমছল নর্, এিেমক নশোষক নেণীগুয়লো মিয়রোম ি ওেোর পরও নেণী-সংগ্রোি অিযো ি
র্োয়ক এিং একই সোয়র্ নকে ও কোর মিরুয়ে িো অিযো ি র্োয়ক িোর র্ু মিগুয়লোও উত্থোপে কয়রমছল। এই িিিযর্ট নলমেে র্ো িয়লমছয়লে
িোর সোয়র্ পু য়রোপু মর সোিঞ্জসযপূ ণি: “প্রয়লিোমরয়েি রোষ্ট্রেিিো িেয়লর পর নেণী-সংগ্রোি িন্ধ কয়র িযোে েো, িরং নেণী মিয়লোয়পর আগ পর্িন্ত
িো িজোে রোয়ে”3, অর্িোৎ সোিযিোি পর্িন্ত িো চোমলয়ে র্োে।
১৯৩৪ সোয়ল িলয়শমিক পোর্টির ১৭শ কংয়গ্রয়স িযোমলেও সরোসমর িয়লমছয়লে, “নেণী ীে সিোজ আপেো নর্য়ক জন্ম নেে েো, নর্িেটো
আপেোরো নিয়ি র্োকয়ি পোয়রে। সংগ্রোয়ির িোধযয়ি এয়ক অজিে করয়ি ে …, প্রয়লিোমরয়েয়ির একেোেকিয়ির অঙ্গসিূ য়ক শমিশোলী
এেিোর ন োক্সো, আলয়িমেেোর পোর্টি অি নলিোয়রর ৭ি কংয়গ্রয়সর প্রমিয়িিে, মিরোেো ১৯৭৬, পৃ . ১২৮।
অিিঃপর মপএলএ ম য়সয়ি উমেমেি য়ি – অেু িোিক।
3
ি. ই. নলমেে, রচেোিমল, েণ্ড ২৯, পৃ . ৪৬৬-৪৬৭ (আলয়িেীে সংস্করণ)।
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করোর িোধযয়ি, নেণী-সংগ্রোি পমরচোলেোর িোধযয়ি, নেণীসিূ মিয়লোয়পর িোধযয়ি, পুুঁ মজিোিী নেণীসিূ য় র অিয়শষগুয়লোয়ক ন ুঁ র্টয়ে মিিোে
করোর িোধযয়ি, অিযন্তরীণ ও িম িঃস্থ উিে প্রকোর শত্রুর মিরুয়ে সংগ্রোয়ি”4।
মপএলএ-এর ৭ি কংয়গ্রস এই সঠিক িোকি সিোিী-নলমেেিোিী িিয়ক পু েরুয়েে কয়রয়ছ, র্ো অেু শীলয়ের িোধযয়ি সপ্রিোমণি, নেণীসংগ্রোিয়ক সিোজিয়িও একর্ট মিষেীগি সিয ম য়সয়ি, সিোজ মিকোয়শর মেধিোরক প্রধোে চোমলকোশমি ম য়সয়ি িণিেো কয়রয়ছ।
আিোয়ির সিোজিোমিক সিোয়জ নেণী-সংগ্রোয়ির উৎস মেম ি রয়েয়ছ:
একমিয়ক, নশোষক নেণীগুয়লোর অিয়শষসিূয় র অমস্তে এিং িোয়ির োরোয়েো নেণীেিিো, ধেসম্পি, সু য়র্োগ-সু মিধোসিূ ও
অমধকোরগুয়লো মফয়র পোওেোর লয়েয িোয়ির উয়েশয ও িৎপরিোর িয়ধয; শত্রুিোিোপন্ন সোম্রোজযিোিী-সংয়শোধেিোিী শমি কিৃিক নঘরোও
পমরমস্থমির িয়ধয এিং আিোয়ির সিোজিোমিক িযিস্থোয়ক িিোিমশিক অর্িো সোিমরক আগ্রোসে িোরফি বংস করোর মেমিয়ত্ত িম িঃস্থ শত্রুিয়গির
উয়েশয ও িৎপরিোর িয়ধয; র্োরো পোর্টি এিং প্রয়লিোরীে েিিোর প্রমি, সিোজিয়ির প্রমি ি োমিপি ম য়সয়ি নিেো মিয়ে নসইসি মেিযেিুে
পুুঁ মজিোিী উপোিোয়ের উত্থোয়ের িয়ধয; িোেু য়ষর নচিেোে িহুমিে ধয়র মিরোজ করো পু রোিে সিোয়জর নজরসিূয় র িয়ধয, র্ো পোর্টির প্রয়লিোরীে
িিোিশি ও েীমিয়ক প্রোধোেয মিস্তোরকোরী িিোিশি ও েীমি য়ে ওঠোর পয়র্ প্রমিিন্ধক ম য়সয়ি নিেো মিয়েয়ছ; িণ্টয়ের নেয়ে ির্োকমর্ি
‘িু য়জিোেো অমধকোর’-এর িয়ধয, র্োর িযি োর সিোজিোমিক সিোজ েো কয়র পোয়র েো, র্মিও িোয়ক ক্রিোগি নিমশ নিমশ কয়র সীিোিে কয়র
নিোয়ল; শ র ও গ্রোিোঞ্চল, শোরীমরক ও িোেমসক েি ইিযোমির িোয় মিিযিোে পোর্িকযসিূয় র িয়ধয, র্ো রোিোরোমি উয়েি করো র্োে েো।
নেণী-সংগ্রোয়ির অমস্তে শুধু ওপয়র িমণিি মিষেগুয়লোয়িই েে, িরং আয়রকর্ট মিয়কর িয়ধযও িো মেম ি র্ো িোয় -িয়ধয উয়পেো করো
ে: প্রয়লিোরীে পোর্টির নেিৃয়ের অধীয়ে পুুঁ মজিোিী সিোয়জর নশষ মচিসিূ উন্মূ মলি করোর জেয, সিোজিোমিক মিপ্লিয়ক িোর পূ ণোি ঙ্গ ও চূড়োন্ত
মিজে পর্িন্ত অিযো ি রোেোর জেয, সিোজিোমিক ও সোিযিোিী সিোয়জর পূ ণিোঙ্গ মিমেিিোয়ণর জেয, মিপ্লয়ির প্রয়িযকর্ট মিজেয়ক সু রমেি করো
এিং পুুঁ মজিোয়ির প্রিযোিিি েয়ক প্রমিয়রোয়ধর জেয, নেণীসিূয় র পমরপূ ণি মিয়লোয়পর জেয, নসই সোয়র্ সোম্রোজযিোিী-সংয়শোধেিোিী মের্িোিে ও
নশোষণয়ক উয়েি এিং মিশ্বিযোপী সিোজিয়ির মিজয়ে িূমিকো পোলয়ের জেয েমিক নেণী এিং িোয়ির মিে সিিোেী কৃষকয়ির উয়েশয ও
কিিিৎপরিো।
নেণী-সংগ্রোি য়িো মিকোয়শর মিষেীগত মেেি, মকন্তু মিষেগত উপোদোেগুয়িো এই সংগ্রোয়ির ফিোফয়ির নেয়ে মেধধ োরক
ভূমিকো পোিে কয়র।
এই সংগ্রোি য়লো মিপরীিিুেী শমিসিূয় র িয়ধয সংঘোি। প্রমির্ট সংগ্রোয়িই একর্ট পে জেলোি কয়র, অপরর্ট িরণ কয়র পরোজে।
িিি িোয়ে সিোজিি ও পুুঁ মজিোয়ির িয়ধয নর্ সংগ্রোি চলয়ছ িোয়ি সিোজিয়ির জে আপেো-আপমে আয়স মে, র্মিও সিেটো এেে সিোজিয়ির
পয়েই। প্রমির্ট নিয়শ এিং মিশ্বিযোপী সিোজিয়ির জে মেিি র করয়ছ েমিক নেণী এিং েিজীিী জেগয়ণর অেযোেয অংয়শর সংগ্রোয়ি
সয়চিেিো, একোগ্রিো, প্রস্তুমি, সংগঠে ও কিিিৎপরিোর ওপর, এটো য়লো মিষেগি শিি , র্ো েমিক নেণীর পোর্টি মিপ্লয়ির নেিো ম য়সয়ি
বিমর কয়র।
নেণী-সংগ্রোয়ির নেয়ে মিষেগি উপোিোয়ের সোয়র্ মিষেীগি উপোিোয়ের সম্বন্ধ কীরকি ওেো উমচি? পোর্টিয়ক অিশযই নেণী-সংগ্রোয়ির
মিপ্লিী েীমি অেু সরণ করয়ি য়ি, র্ো সংগ্রোয়ির মিষেীগি মেেি ও শিি গুয়লোর সঠিক জ্ঞোে ও িোর প্রয়েোয়গর ওপর মিমত্ত কয়র গয়ড় ওয়ঠ;
জেসোধোরণয়ক সু উচ্চ সিোজিোমিক সয়চিেিোে মশমেি কয়র িুলয়ি য়ি, িোয়িরয়ক সম্ভোিয সয়িিোচ্চ িোেোে নেণী-সংগ্রোয়ির জেয প্রস্তুি
কয়র সংগঠিি করয়ি য়ি, সিিিো জেসোধোরয়ণর সোয়র্ একয়ে এিং িোর নেিৃয়ে মিষেীগি মেেি ও শিি গুয়লোর মিমত্তয়ি মিপ্লিী পন্থোে
সংগ্রোি পমরচোলেো করয়ি য়ি।
মিষেীগি মেেি ও শিি োিমলর সয়ঙ্গ সোিঞ্জসযপূ ণি েে এিে নর্য়কোয়েো অিস্থোে মকংিো কিিকোণ্ড, সঙ্কীণিমচত্ত অর্িো টকোমরিোিূলক
কোর্িক্রি, মিশৃ ঙ্খলো, িে, সংগ্রোয়ি মিকমচি োমরয়ে নফলো, মেমিেিো, এিং িোরয়চয়েও র্ো েোরোপ, শত্রুয়ির চোয়পর িুয়ে, অসু মিধো মকংিো
প্রমিিন্ধকিো নিেয়ল আত্মসিপিণ– এগুয়লো য়লো মিপ্লয়ির ওপর প্রচণ্ড আঘোিস্বরূপ, নেণী-সংগ্রোি ও মিপ্লয়ি পরোজয়ের কোরণ, সোম্রোজযিোিী,
প্রমিমক্রেোশীল িু য়জোেো-সোম্রোজযিোিী শমি এিং সংয়শোধেিোয়ির জেয িো জেলোিয়ক সম্ভি কয়র নিোয়ল।
এর মিপরীয়ি নেণী-সংগ্রোয়ির েীমি এিং মিষেীগি মেেি ও শিি সিূয় র ওপর বিজ্ঞোমেক মিমত্তয়ি গয়ড় ওঠো নেণী-সংগ্রোয়ির নেিৃে
দৃঢ়সংকল্প, সো স ও মিপ্লিী দূরিমশিিো স কোয়র, সু িেিো ও প্রয়লিোরীে পমরপক্বিো স কোয়র, সংগ্রোয়ির নেয়ে সিিিো কয়িিোয়িযোগয়ক ধোরণ
কয়র নেণীশত্রু এিং প্রমিমক্রেোশীল পু রোিয়ের ওপর মিজয়ে নেিৃে মিয়ি পোয়র।
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নেণী-সংগ্রোি য়লো সিোজিি ও পুুঁ মজিোয়ির িয়ধয জীিে-িরণ সংগ্রোি এিং নস কোরয়ণই সোিযিোয়ি উত্তরয়ণর সিগ্র কোলপর্িোেজু য়ড়
িো মিষেীগিিোয়ি ও প্রচণ্ডিোর সোয়র্ পমরচোলেো করয়ি ে।
আিোয়ির পোর্টির মর্মসস মছল এিং এেয়েো আয়ছ: পূ ণোি ঙ্গ সোিযিোিী সিোজ মিমেিিোয়ণর পূ য়িি নিয়শর অিযন্তয়র নেণী-সংগ্রোি কেয়েোই
মেিিোমপি য়ি েো, এর্ট পমরচোমলি ে প্রচণ্ডিো স কোয়র, আুঁকোিোুঁকো অর্িো িন্ধুর পর্ ধয়র এিং িো িম িঃস্থ নেয়ের সংগ্রোয়ির সোয়র্ আয়িপৃ য়ষ্ঠ
জমড়ি। র্েে আিরো নেণী-সংগ্রোি সম্পয়কি কর্ো িমল, িেে এর মিের্ট স জোি উপোিোয়ের ওপর নজোর নিেো গুরুেপূ ণি: (ক) এর কয়ঠোর
চমরে, (ে) এর মিকোয়শ উত্থোে ও পিে এিং (গ) িম িঃস্থ নেয়ের সোয়র্ এর পোরস্পমরক সম্পকি ।
পোর্টির ৭ি কংয়গ্রস আয়রো একিোর উয়েে কয়রয়ছ নর্, “সিোজিি মিমেিিোণ য়লো দুই পর্, সিোজিয়ির পর্ ও পুুঁ মজিোিী পয়র্র িধযকোর
কয়ঠোর নেণী-সংগ্রোয়ির প্রমক্রেো”5। সু িরোং নেণী-সংগ্রোয়ির মেছক অমস্তেই েে, িরং িোর অেিেীে মিকোয়শরও একটো মিষেীগি চোমরেয
রয়েয়ছ, নকেেো মিষেীগিিোয়ি এটো য়ি পোয়র েো এিং িো প্রিযোশোও করো র্োে েো নর্, নেণীশত্রুগণ প্রমিয়রোধ সৃ মি করয়ি েো, চোপ প্রয়েোগ
করয়ি েো, িরং ি ৎ হৃিয়ের অমধকোরীয়ি পমরণি য়ি অর্িো িোয়ির েিিো, ধেসম্পি ও সু য়র্োগ-সু মিধোসিূ য়ক নস্বেোে িযোগ করয়ি এিং
নর্ সোিোমজক-রোজনেমিক শমি িোয়ির বংয়সর লেযোমিিুেী িোর মিরুয়ে পরিিীয়ি িোরোত্মক লড়োই শুরু করয়ি েো, র্েে অেযপয়ে েমিক
নেণী িোর মিেয়ির মেয়ে একয়ে, প্রয়লিোরীে পোর্টির নেিৃয়ে এর মেধিোরক লেযসিূ অজিে করয়ি পোয়র এিং সিোজিোমিক ও সোিযিোিী
সিোজ মিমেিিোণ করয়ি পোয়র নকিল মিপ্লি ও সু দৃঢ় মিপ্লিী সংগ্রোয়ির িোধযয়িই।
উত্থোে ও পিে য়লো সংগ্রোয়ির সু দৃঢ়িোর িোেো মিয়শষ, এিং এর সম্পকি রয়েয়ছ নর্ সিযকোর প্রশ্নসিূয় র মিমত্তয়ি িো পমরচোলেো করো
য়ে িোর সোয়র্, নর্ এক িো অপর মিষেয়ক নকন্দ্র কয়র সংগ্রোি পমরচোমলি ে িোর মেমিি ি িু ূ য়িি র সোয়র্, অিযন্তরীণ ও আন্তজিোমিক পমরমস্থমি
ও পমরয়িয়শর সোয়র্, একই সয়ঙ্গ মিষেীগি ও মিষেগি চোমরয়েযর অেযোেয উপোিোেসিূয় র সোয়র্ও।
িোস্তি কোয়জর নেয়ে আিোয়ির পোর্টির এ মসেোন্ত, র্ো নেণী-সংগ্রোয়ির িোকি সিোিী-নলমেেিোিী িি এিং আিোয়ির নিয়শ ও আন্তজিোমিক
নেয়ে িহু িছয়রর নেণী-সংগ্রোয়ির অমিজ্ঞিোর ওপর মিমত্ত কয়র মেিঃসৃ ি য়েয়ছ, িো অেু ধোিে করো এিং সঠিকিোয়ি এর প্রয়েোগ ঘটোয়েো েু ি
জরুমর, ধোরোিোম কিোয়ি সঠিক অিস্থোে িজোে রোেো এিং সু মিধোিোি অর্িো নগোষ্ঠীিোয়ির কিয়ল পড়ো এড়োয়েোর জেয। কেয়েো িুয়ল েো র্োওেো
নর্, নেণী-সংগ্রোি মেিঃয়শমষি ে েো, িয়ে রোেো নর্, িো প্রচণ্ডিোয়ি মিকমশি ে– আিোয়ির সিিিো সিকি র্োকয়ি সো োর্য কয়র, সিসিয়ে
নেণীশত্রুর মিরুয়ে আক্রিণোিস্থোে রোয়ে, পু য়রোয়েো সিোজ ও িু য়জিোেো-সংয়শোধেিোয়ির নজয়রর মিরুয়ে, শত্রুর নর্য়কোয়েো আক্রিণ প্রমি ি
করয়ি সিিিো প্রস্তুি রোয়ে। পিেয়ক কেয়েোই নেণী-সংগ্রোয়ি মশমর্লিো ম য়সয়ি িয়ে করো উমচি েে। পোর্টি এিং প্রয়লিোমরয়েয়ির
একেোেকিিয়ক কেয়েোই সংগ্রোয়ি মিল নিেোর সু য়র্োগ প্রিোে করো য়ি েো। আিরো র্মি সংগ্রোয়ি মিল মিই, শত্রু মকন্তু িো করয়ি েো, সু িরোং
আিরো িোয়ির পু েরোে আক্রিণ করোর এিং পু রোিে প্রমিমক্রেোশীলয়িরয়ক িোর্োচোড়ো নিেোর সু য়র্োগ কয়র মিমে। অপরপয়ে, পোর্টি
উত্থোেসিূয় র পমরেন্ন উপলমি িোমি কয়র। নেণী-সংগ্রোয়ির নপ্রেোপয়ট পোর্টির লোইে উত্থোে অর্িো পিয়ের িু ূ য়িি পমরিমিি ি ে েো।
পমরমস্থমির সোয়র্ সোিঞ্জসয নরয়ে পোর্টি প্রয়েোজেীে িযিস্থো গ্র ণ কয়র র্োয়ি পমরমস্থমি সি সিয়ে োয়ির িুয়ঠোে র্োয়ক, মকন্তু িো কেয়েোই
কৃমেিিোয়ি নেণী-সংগ্রোিয়ক উেীপ্ত কয়র েো, কেয়েোই হুট োট, সঙ্কীণিমচত্ত, টকোমর পিয়েপ গ্র ণ কয়র েো, কেয়েোই র্োরো শত্রু িোয়ির
সোয়র্ র্োরো শত্রু েে িোয়িরয়ক অর্িো বিমরিূলক বয়ন্দ্বর সোয়র্ অনিমরিূলক বন্দ্বয়ক গুমলয়ে ফযোয়ল েো, সি সিয়েই েমিক নেণীর সোয়র্
একয়ে নেণী-সংগ্রোি পমরচোলেো কয়র এিং সিিিো সিিয়েয়ে এিং সিিমিকিযোপী লড়োই অিযো ি রোয়ে।
নদয়শর অভযন্তয়র নেণী-সংগ্রোি িম িঃস্থ নেয়ে পমরচোমিত সংগ্রোয়ির সোয়ে সিমিতভোয়ি মিকমশত ে।
আিোয়ির জেগণ সিসিয়েই আিোয়ির শত্রু কোরো নস িযোপোয়র েু িই স্বে মচন্তোর অমধকোরী।
িম িঃস্থ শত্রুয়ির িযোপোয়র মিষেটো িুলেোিূলক স জ। িোমকি ে সোম্রোজযিোি ও নসোমিয়েি সোিোমজক-সোম্রোজযিোি য়লো প্রধোে শত্রু, শুধু
সিোজিোমিক আলয়িমেেোর েে, িরং মিয়শ্বর সকল িোেু য়ষর। আিোয়ির পোর্টি এই শত্রুয়ির কোয়রো িযোপোয়র কেয়েোই নকোয়েো মিভ্রোমন্তয়ক প্রেে
িযোে মে, এই দুই সোম্রোজযিোিী পরোশমির মিরুয়ে সংগ্রোিয়ক মিিি কয়র মে এিং জেসোধোরণয়ক এই পরোশমিবয়ের উিের্টর আগ্রোসী ও
লু য়টরোসু লি েীমি এিং কিিকোয়ণ্ডর মিরুয়ে মেিিি ও আয়পোষ ীে সংগ্রোয়ি প্রস্তুি কয়রয়ছ। র্ু য়গোশ্লোিীে সংয়শোধেিোি ও আন্তজিোমিক
সংয়শোধেিোি, অেযোেয সোম্রোজযিোিী এিং মিয়শ্বর প্রমিমক্রেোশীল ি লও িম িঃস্থ শত্রুর অন্তগিি।
এর অর্ি এটো েে নর্, আিোয়ির কেয়েোই নেণী-সংগ্রোয়ির এই মিকর্ট মেয়ে মচমন্তি ওেোর নকোয়েো কোরণ নেই। সিয়ে সিয়ে
সোম্রোজযিোিী-সংয়শোধেিোিী নঘরোও, এই নঘরোওয়ের মিরুয়ে সংগ্রোয়ির িযোপোয়র এিং সোধোরণিোয়ি িম িঃস্থ শত্রুয়ির মিষয়ে অিিূলযোেে িো
অসম্পূ ণি িো িোসো-িোসো ধোরণো লেয করো নগয়ছ। পোর্টি সি সিেই এ ধরয়ের অিিূলযোেে এিং একয়পয়শ ও িোসো-িোসো ধোরণোর মিষয়ে দৃমি
আকষিণ কয়র এয়সয়ছ। মিয়শষ কয়র িোচি ১৫, ১৯৭৩ িোমরয়ে কিয়রি এেিোর ন োক্সোর িিৃিো ‘সোম্রোজযিোিী-সংয়শোধেিোিী নঘরোও মিষয়ে
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উপলমি ও লড়োই কয়িোটো জরুমর’ েু িই িোৎপর্িপূণ।ি নর্সি িি অর্িো অিস্থোে সোম্রোজযিোিী-সংয়শোধেিোিী নঘরোও, িম িঃস্থ িিোিমশিক ও
সোিমরক আগ্রোসয়ের মিপিয়ক েোয়টো কয়র িযোয়ে িোর মিরুয়ে সংগ্রোি, আিোয়ির প্রস্তুমিয়ি সিকি িোর অিোি ও মশমর্লিোর মিরুয়ে সংগ্রোি,
প্রমির্ট দৃমিয়কোণ নর্য়ক নর্য়কোয়েো ধরয়ের আগ্রোসয়ের নিোকোয়িলো করো অেযিি গুরুেপূ ণি স্থোেী কিি িয য়ে নর্য়কয়ছ। পোর্টির ৭ি কংয়গ্রস
সোম্রোজযিোিী-সংয়শোধেিোিী নঘরোওয়ের মিরুয়ে সংগ্রোয়ি পূ ণি িৎপরিো, এই নঘরোওয়ের মিরুয়ে অিযন্তরীণ র্ু েয়েেয়ক সকল মিয়ক,
প্রমিরেো ও অর্িনেমিক নেয়ে, েীমি ও িিোিয়শির নেয়ে শমিশোলী কয়র নিোলোর িোমি রোেয়ছ। নলোরো পোর্টি কিীয়ির সোয়র্ বিঠয়ক কিয়রি
এেিোর ন োক্সো আয়রো একিোর সোম্রোজযিোিী-সংয়শোধেিোিী নঘরোওয়ক কীিোয়ি পু ঙ্খোেু পুঙ্খরূয়প িু য়ি য়ি এিং এই নঘরোও পমরমস্থমিয়ক
কীিোয়ি নিোকোয়িলো করয়ি ও নিয়ে চুরিোর কয়র নফলয়ি য়ি িৎমিষেক িৃ ত্তর করণীেগুয়লো মেয়ে আয়লোচেো কয়রয়ছে।
িম িঃস্থ শত্রুর চোয়পর সোয়র্ সিমিিিোয়ি একর্ট একক নেয়ে রয়েয়ছ পোর্টি ও েিজীিী জেসোধোরয়ণর মিরুয়ে পশ্চোৎপি অিযন্তরীণ
শত্রুর চোপ, িমেণপন্থী সু মিধোিোি ির্ো সংয়শোধেিোিয়ক জমিে এিং প্রয়েোজেীে পমরপু মি নর্োগোয়েোর উয়েশয মেয়ে।
পোর্টির নকন্দ্রীে কমির্টর ৪র্ি, ৫ি, ৬ষ্ঠ ও ৭ি নপ্লেোি িম িঃস্থ ও অিযন্তরীণ শত্রুর িয়ধয মিিযিোে ঐকয ও আুঁিোয়ির প্রশ্নয়ক আয়রো স্বে
কয়র িুয়লয়ছ। এই সংয়র্োগসূ েসিূ ও আুঁিোি প্রিযে েোমক পয়রোেিোয়ি কোর্িকর আয়ছ নস প্রসঙ্গ উ য নরয়েই সকল অিযন্তরীণ শত্রু,
িযমিক্রি ীেিোয়ি, একই সোয়র্, একিোয়ি েো আয়রকিোয়ি, িম িঃস্থ সোম্রোজযিোিী ও সংয়শোধেিোিী শত্রুয়ির িোড়োেোটো িোলোল ম য়সয়ি কোজ
করয়ছ। নর্ সূ েগুয়লো প্রর্য়িোিয়ির সোয়র্ মবিীয়েোিয়ির একে নরয়েয়ছ িোর সংেযো অয়েক। িোরো শুধু িোয়ির সোধোরণ কমিউমেি-মিয়রোধী
িিোিশি আর পোর্টি ও প্রয়লিোমরয়েয়ির একেোেকিি এিং আিোয়ির নিয়শর সিগ্র সিোজিোমিক িযিস্থোয়ক উয়েয়ির অমিন্ন উয়েশয বোরোই
ঐকযিে েে। িোরো িোয়ির উয়েশয পূ রয়ণ পমরচোমলি িোস্তি কোয়জ পরস্পরয়ক প্রিত্ত সির্িে বোরোও ঐকযিে, প্রর্য়িোিরো নিির নর্য়ক
এিং মবিীয়েোিরো িোম র নর্য়ক। পরস্পরয়ক সির্িে নিেো ছোড়ো, িোয়ির পয়ে কিয়িমশ সফলিোর সোয়র্ কোর্িক্রি পমরচোলেো করো অসম্ভি েো
য়লও কঠিে। এয়ক অপয়রর প্রয়েোজেীেিোই িোয়িরয়ক শুধু পয়রোে েে, িরং প্রিযে ঐকয প্রমিষ্ঠোর জেয মিমিন্ন পর্ ও পন্থোর সন্ধোয়ে
পমরচোমলি করয়ছ, র্োয়ি িোয়ির শত্রুিোিূলক কোয়জ সম্ভোিয সয়িিোচ্চ শমিশোলী পোরস্পমরক সির্িে ও পৃ ষ্ঠয়পোষকিো এিং সিয়চয়ে িযোপক ও
ফলিোেক সিিে সোধয়ে মেশ্চেিো প্রিোে করো র্োে। এই মিষের্ট আয়রো একিোর মেমশ্চি ওেো নগল র্েে কমিপে সংয়শোধেিোিী রোষ্ট্র এিং
িোমকর িোেু কু, আিয়িল কয়লমজ, ফোমজল পোসরোমি ও এয়ির পিয়সিী কুকুর, র্োয়িরয়ক পোর্টি এিং জেগণ সম্প্রমি শোমস্ত মিয়েমছল, িোয়ির
ষড়র্িকোরী ও প্রমিমিপ্লিী শত্রুয়গোষ্ঠীর িয়ধযকোর ঐকয ও স য়র্োমগিোর মিষের্ট উয়ন্মোমচি ে।
নেণী-সংগ্রোয়ির সোরিস্তু মেম ত আয়ে বিমরিূ িক ও অবিমরিূ িক দ্বয়ের িয়ধয। নেণী-সংগ্রোয়ির িোধযয়ি এই বন্দ্বসিূয় র সিোধোে
সিোজয়ক সোিয়ের মিয়ক এমগয়ে িযোে।
সু িরোং, সঠিকিোয়ি নেণী-সংগ্রোি পমরচোলেো করয়ি য়ল এই বন্দ্বসিূ এিং িোয়ির চোমরেয সম্পয়কি গিীর জ্ঞোে র্োকো প্রয়েোজে,
মিপ্লয়ির নকোয়েো মেমিি ি স্তয়র র্োর সিোধোয়ের ওপর অেযোেয বন্দ্বসিূয় র সিোধোে মেিি র কয়র নসই প্রধোে বন্দ্ব মেধিোরণ করয়ি, বন্দ্বসিূয় র
সিোধোয়ে সিিিো মিপ্লিী পন্থো অেু সরণ করয়ি, এক অর্িো অপর বয়ন্দ্বর চমরয়ের সোয়র্ সোিঞ্জসয নরয়ে মিমিন্ন পর্ ও উপোয়ের িযি োর করয়ি।
প্রয়িযয়কই জোয়েে নর্, নেণীবন্দ্ব প্রধোেি দুইিোয়গ মিিি: বিমরিূলক ও অনিমরিূলক। সিোজিি ও পুুঁ মজিোয়ির িয়ধয, প্রয়লিোরীে
িিোিশি এিং িু য়জিোেো ও সংয়শোধেিোিী িিোিয়শির িয়ধয, সিোজিোমিক বেমিকিো ও নপর্ট-িু য়জিোেো িেস্তি, ধিীে কুসংস্কোর ও পশ্চোৎপি
প্রর্োর িয়ধয, আিোয়ির ও শত্রুয়ির িয়ধয রয়েয়ছ বিমরিূলক বন্দ্ব। েিজীিী জেসোধোরয়ণর মেয়জয়ির িয়ধয, আিোয়ির সিোজিোমিক িযিস্থোর
মিমিধ মিষেোিমলর িয়ধয নর্ বন্দ্ব রয়েয়ছ িো য়লো অনিমরিূলক।
বিমরিূলক বন্দ্বসিূ বিমরিূলক নেণী-মিিি সিোয়জর বিমশিয। মকন্তু নর্ সিোয়জ রয়েয়ছ অনিমরিূলক নেণীসিূ , নর্িে আিোয়ির
সিোজিোমিক সিোয়জ, নর্েোয়ে নশোষক নেণীসিূ য়ক উয়েি করো য়েয়ছ, নসেোয়ে এই বন্দ্বসিূ নকোে স্থোে অমধকোর কয়র আয়ছ?
আিোয়ির পোর্টি সিসিয়েই এই মিষের্ট স্বেিোর সোয়র্ িুয়ল ধয়রয়ছ নর্, আিোয়ির নিয়শ বিমরিূলক বন্দ্বসিূ নশোষক নেণীসিূয় র
উয়েয়ির সোয়র্ সোয়র্ মিলু প্ত য়ে র্োে মে, িোরো অনিমরিূলক বন্দ্বসিূয় র পোশোপোমশ মিিযিোে আয়ছ।
সিোজিি ও পুুঁ মজিোয়ির িয়ধয, সিোজিোমিক পর্ ও পুুঁ মজিোিী পয়র্র িয়ধযকোর বন্দ্ব য়লো সিিিোই নিৌমলক বিমরিূলক বন্দ্ব।
এই বন্দ্ব, র্ো মিপ্লিী সংগ্রোয়ির সকল অমিজ্ঞিো নর্য়ক নিেো র্োে, মিপ্লয়ির স্তর অেু র্োেী অল্প অল্প কয়র সিোধোে লোি কয়র; প্রর্য়ি
রোজনেমিক নেয়ে েমিক নেণী ও এর নেিৃয়ে পোর্টি কিৃিক রোজনেমিক েিিো লোয়ির সোয়র্, অর্িনেমিক নেয়ে শ র ও গ্রোয়ি সিোজিয়ির
অর্িনেমিক মিমত্ত মেিিোয়ণর সোয়র্, িিোিমশিক নেয়ে িু য়জিোেো িিোিয়শির ওপর প্রয়লিোরীে িিোিয়শির, িু য়জিোেো বেমিকিোর ওপর কমিউমেি
বেমিকিোর পূ ণোি ঙ্গ মিজে লোয়ির সোয়র্। রোজনেমিক েিিোলোি এিং সিোজিোমিক উৎপোিে-সম্পকি প্রমিষ্ঠোর সোয়র্ সোয়র্ রোিোরোমি
িিোিমশিক নেয়ে মিজেলোি ঘয়ট েো।
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নসোমিয়েি ইউমেেয়ের মিি অমিজ্ঞিো নিমেয়ে মিয়েয়ছ নর্, র্য়িোমিে পর্িন্ত েো িিোিমশিক নেয়েও নিৌমলক বয়ন্দ্বর সিোধোে ে,
িয়িোমিে পর্িন্ত রোজনেমিক ও অর্িনেমিক নেয়ে প্রধোে বয়ন্দ্বর সিোধোে সম্পূ ণি
ি োয়ি য়েয়ছ িয়িি মিয়িচেো করো র্োে েো এিং নশষ মিচোয়র,
সিোজিোমিক মিপ্লয়ির মিজেয়ক পূ ণোি ঙ্গ ও চূড়োন্ত িয়ে করো র্োে েো। সু িরোং েিিো িেয়লর সোয়র্ই েে, সিোজিয়ির অর্িনেমিক মিমত্ত
মেিিোয়ণর সোয়র্ সোয়র্ও েে, “নক জে লোি করয়ি?” এই প্রশ্নর্ট চূড়োন্তিোয়ি সিোধোে ে েো, অেয কর্োে, সিোজিি ও পুুঁ মজিোয়ির িয়ধয,
সিোজিোমিক পর্ ও পুুঁ মজিোিী পয়র্র িয়ধযকোর বন্দ্ব চূড়োন্তিোয়ি সিোধোে য়ে র্োে েো। এই নিৌমলক বন্দ্বর্ট সোিযিোয়ি উত্তরয়ণর নগোটো সিেপিি
জু য়ড় রয়ে র্োে।
র্মি নেণী-সংগ্রোি সঠিক ও মিরমি ীেিোয়ি পমরচোলেো করো েো ে, শুধু িিোিমশিক নেয়ে েে িরং রোজনেমিক ও অর্িনেমিক নেয়েও,
িো য়ল অনিমরিূলক বন্দ্বসিূ বিমরিূলক বয়ন্দ্ব পমরণি ওেোর সম্ভোিেো নর্য়ক র্োে। এই সম্ভোিেো নর্ দূরীিূি ে মে, আিোয়ির সিোজিোমিক
সিোয়জ নর্ সকল বিমরিূলক বন্দ্ব উমেন্ন য়ে র্োে মে, সু িরোং, পুুঁ মজিোয়ির পু েিঃপ্রমিষ্ঠোর সম্ভোিেোও নর্ দূরীিূি ে মে, িো এই ঘটেো নর্য়ক
নিেো র্োে নর্, সিয়ে সিয়ে মিপ্লি ও সিোজিয়ির প্রমি শত্রুিোিোপন্ন উপোিোেসিূয় র উত্থোে ঘয়ট, নকিল পূ িিিে নশোষক নেণীগুয়লোর
অিয়শয়ষর স্তরসিূয় র িয়ধয নর্য়কই েে, িরং েিজীিী িোেু য়ষর মিমিন্ন স্তয়রর িয়ধয নর্য়কও, এিেমক কমিউমেিয়ির মিমিন্ন স্তর নর্য়কও।
রোয়ষ্ট্রর মিিযিোেিোও বিমরিূলক বন্দ্বসিূয় র অমস্তে, বিমরিূলক ও অনিমরিূলক বন্দ্বসিূ সঠিকিোয়ি সিোধোে এিং অনিমরিূলক বন্দ্বয়ক
বিমরিূলয়ক পমরণি ওেো প্রমি িকরয়ণর োমিেোর ম য়সয়ি এর প্রয়েোজেীেিোয়ক প্রিোণ কয়র। িোকি স ও নলমেে নেণীবন্দ্বসিূ
অিীিোংয়সেিোর ফল ও অমিিযমি ম য়সয়ি রোষ্ট্রয়ক অমিম ি কয়রয়ছে।
এই কোরণসিূয় র জেয বিমরিূলক ও অনিমরিূলক বন্দ্বসিূ মেরসয়ের লয়েয নেণী-সংগ্রোি পমরচোলেো করো ে। নকউ এই প্রশ্ন উত্থোপে
করয়ি পোয়রে: “র্মি অনিমরিূলক বন্দ্বসিূ ও মেরসয়ের জেয নেণী-সংগ্রোি পমরচোলেো করো ে, িো য়ল এটো িয়ে করো নর্য়ি পোয়র নর্
নেণী-সংগ্রোি য়লো একটো স্থোেী িযোপোর, নকেেো সোিযিোিী সিোয়জও অনিমরিূলক বন্দ্বসিূ রয়ে র্োয়ি”।
মিষের্ট পমরষ্কোর: সিোজিয়ি, র্মিও জেগয়ণর িয়ধয অনিমর বন্দ্বসিূ রয়ে নগয়ছ, সিোজিোমিক িযিস্থোর িয়ধয, নশষ মিচোয়র, িোরো
য়লো নেণী-চমরেসম্পন্ন বন্দ্ব, র্োয়ির সঠিকিোয়ি নিোকোয়িলো এিং সিোধোে করো েো য়ল িোরো িেয়েো পর্িন্ত বিমরিূলক বয়ন্দ্ব পমরণি ওেোর
সম্ভোিেো ধোরণ কয়র। পূ ণোি ঙ্গ সোিযিোয়ি, এই বন্দ্বসিূয় র নেণী-চমরে র্োকয়ি েো, সু িরোং বিমরিূলক বয়ন্দ্ব পমরণি ওেোর সম্ভোিেোও আর
িোয়ির র্োকয়ি েো। সু িরোং, নেণী-সংগ্রোি মচরস্থোেী িযোপোর েে, নেণীসিূয় র পু য়রোপু মর অন্তধিোয়ের সোয়র্ সোয়র্ এর্টও মেিঃয়শষ য়ে র্োে।
সু িরোং, এক িো অেয ধরয়ের বয়ন্দ্বর অিিূলযোেে মকংিো অমিিূলযোেয়ের মিরুয়ে সিকি র্োকো প্রয়েোজে; একর্ট ধরেয়ক প্রর্ি স্তয়রর
গুরুে প্রিোে এিং অপরর্টয়ক মবিীে স্তয়রর গুরুে প্রিোে করো ঠিক েে। বিমরিূলক ও অনিমরিূলক বন্দ্ব উিের্টরই রয়েয়ছ িোয়ির মেজস্ব
গুরুয়ের জোেগো। একর্টয়ক গুরুে মিয়ি মগয়ে আয়রকর্টয়ক উয়পেো করয়ল পমরণোয়ি উপলমির মিভ্রি ঘয়ট এিং িো িুল আচরণ ও
কোজকয়িির উৎস য়ে িোুঁড়োে।
প্রশ্ন ওয়ঠ: িিি িোে পর্িোয়ে নকোর্োে বিমরিূলক বন্দ্বগুয়লো প্রধোেি ঘেীিূি য়ে আয়ছ? িিোিি প্রকোশ করো য়েয়ছ: িিোিমশিক নেয়ে,
এই ঘটেো নর্য়ক অগ্রসর য়ে নর্, নিৌমলক বিমরিূলক বন্দ্ব মেরসয়ের সংগ্রোয়ি এর্ট েু িই মিস্তৃি ও জর্টল নেে। অেযোেয এিে িিও আয়ছ
নর্, বিমরিূলক বন্দ্বসিূ প্রধোেি রোজনেমিক নেয়ে ঘেীিূি য়ে আয়ছ, এই ঘটেো নর্য়ক অগ্রসর য়ে নর্, রোষ্ট্রেিিোর জেয রোজনেমিক
সংগ্রোি, মিপ্লয়ির নিৌমলক প্রশ্ন ম য়সয়ি, য়ে নেণী-সংগ্রোয়ির সয়িিোচ্চ স্তর, অেযমিয়ক িিোিমশিক নেয়ে আিোয়ির বন্দ্বগুয়লো িূলি
অনিমরিূলক, নর্য় িু এেোয়ে আিোয়িরয়ক জেগয়ণর িয়ধযকোর মিসদৃশ ধোরণো ও িোর অমিিযমিয়ক নিোকোয়িলো করয়ি ে। িোস্তয়ি আিরো
অনিমরিূলক বয়ন্দ্বর িয়িো সকল নেয়ে বিমরিূলক বয়ন্দ্বর নিেো পোই। নেণীশত্রুরো নকিল প্রয়লিোমরয়েয়ির একেোেকিি এিং জোিীে
স্বোধীেিোয়কই েে, িরং সিোজিোমিক অর্িনেমিক িযিস্থো এিং প্রয়লিোরীে িিোিশিয়কও দুিিল ও উয়েি করোর লেয নপোষণ কয়র; িো মিের্ট
নেয়ে কোজ কয়র এিং এই মিের্ট নেয়ে িু য়জিোেো-সংয়শোধেিোিী পিয়ের মিপি রয়ে র্োে; সু িরোং এই মিের্ট নেয়ে নেণী-সংগ্রোি পমরচোলেো
করো ে: আিোয়ির ও শত্রুয়ির িয়ধয, সিোজিোমিক পর্ ও পুুঁ মজিোিী পয়র্র িয়ধয এিং প্রয়লিোরীে িিোিশি ও িু য়জোেো-সংয়শোধেিোিী
িিোিয়শির িয়ধয।
অিএি, নর্ িিোিি অেু র্োেী এই অর্িো ঐ ধরয়ের বন্দ্ব এক অর্িো অপর প্রধোে নেয়ে ঘেীিূি য়ে আয়ছ, িো িোস্তয়ির সোয়র্
সোিঞ্জসযপূ ণি নিো েে-ই, উপরন্তু িো নেণী-সংগ্রোিয়ক দুিিল কয়র নিোয়ল; ৭ি কংয়গ্রয়সর মশেো অেু র্োেী িেেই িো পূ ণোি ঙ্গ ও সঠিক রূপ লোি
কয়র র্েে নেণী-সংগ্রোিয়ক সকল নেয়ে এিং সিিমিকিযোপী, সকল মিষয়ে এিং সিমিিিোয়ি পমরচোলেো করো ে ।
এই ধরয়ের িিোিি বন্দ্বগুয়লোয়ক গুমলয়ে নফলয়ি পোয়র, র্ো সু মিধোিোিী অর্িো সঙ্কীণি িোিোপন্ন চমরেসম্পন্ন িুল আচরণ ও কোজকয়িির
উৎস ম য়সয়ি নিেো িযোে।
আিোয়ির পোর্টি সিসিেই িয়লয়ছ নর্ নেণী-সংগ্রোি সিয়েয়ে পমরচোলেো করো ে– রোজনেমিক, অর্িনেমিক, িিোিমশিক। এই নিৌমলক
িির্ট পোর্টির ৭ি কংয়গ্রয়স পু েরুয়েে ও আয়রো সিৃে করো য়েয়ছ।
9

৫ি কংয়গ্রয়সর আয়গ এই প্রয়শ্ন আয়লোচেো য়েমছল: নেণী-সংগ্রোয়ির প্রধোে নেের্ট কী?
পোর্টির ৫ি কংয়গ্রয়সর মিমত্তয়ি, র্ো নঘোষণো কয়রমছল, নেণী-সংগ্রোি “আজয়কর মিয়ে প্রর্িি একর্ট িিোিমশিক সংগ্রোি”, িোয় -িয়ধয
এই মসেোন্ত টোেো ে নর্, িিোিমশিক নেে য়ে নেণী-সংগ্রোয়ির প্রধোে নেে। আিোয়ির পোর্টি আয়রো িয়লয়ছ, এিং ৫ি কংয়গ্রয়সও িলো
য়েয়ছ নর্, “শত্রুর মিরুয়ে সংগ্রোি সিসিেই পোর্টি, রোষ্ট্র ও আিোয়ির েিজীিী িোেু য়ষর প্রোর্মিক কিি িয ম য়সয়ি রয়েয়ছ”, “আিলোিোমিকিোর
মিরুয়ে সংগ্রোি য়লো নেণী-সংগ্রোয়ির অেযিি একর্ট মিক” এিং “নেণী-সংগ্রোি য়লো একই সয়ঙ্গ চুমর ও সিোজিোমিক সম্পয়ির
অপিযি োয়রর মিরুয়ে সংগ্রোিও”6। র্মি রোজনেমিক ও অর্িনেমিক নেয়ে নেণী-সংগ্রোি দুিলীকরয়ণর নকোয়েো লেণ নিেো র্োে, িো য়লো
প্রধোেি িিোিমশিক সংগ্রোয়ির উপরিোসো উপলমি, এিং িহুয়েয়ে, অেু শীলয়ের ফলোফল, িিৃিোিোলো, সয়ম্মলে আর নশ্লোগোয়ের িোরফি
সংগ্রোি পমরচোলেোে এয়ক অিেমিিকরণ, র্োর সিোয়লোচেো কিয়রি এেিোর ন োক্সো কয়রমছয়লে নকন্দ্রীে কমির্টর ৪র্ি নপ্লেোয়ি; নর্য় িু
িিোিমশিক সংগ্রোি নকোয়েো নেে, সিসযো মকংিো কোর্িক্রিয়ক আক্রিয়ণর আওিো িম িূিি রোয়ে েো, সকল রোজনেমিক, অর্িনেমিক,
িিোিমশিক, সোিোমজক, সোিমরক, সোংস্কৃমিক এিং অেযোেয সিসযো ও কোর্িক্রয়ির সিোধোেয়ক িোর লেয ম য়সয়ি মেধিোরণ কয়র।
প্রয়িযয়কর জেয প্রধোে মিষে য়লো, আিোয়ির নেণী-সংগ্রোয়ির অমিজ্ঞিো নর্য়ক ৭ি কংয়গ্রস নর্ মশেোয়ক নির কয়র এয়েয়ছ: “র্মি িো
রোজনেমিক, অর্িনেমিক ও িিোিমশিক সকল প্রধোে মিয়কই পমরচোলেো করো েো ে, িো য়ল নকোয়েো নেণী-সংগ্রোিই পূ ণোি ঙ্গ য়ি পোয়র েো …
নকোয়েো মেমিি ি সিেকোয়ল নেণী-সংগ্রোয়ির এক িো অেযরূপ সোিয়ে চয়ল আসয়ি পোয়র, মকন্তু প্রয়িযক সিয়েই িো সকল নেয়ে পমরচোলেো
করয়ি য়ি। আিোয়ির িুয়ল নগয়ল চলয়ি েো নর্, শত্রুও সকল নেয়েই িোর সংগ্রোি পমরচোলেো কয়র: িিোিমশিক, অর্িনেমিক ও
রোজনেমিক”7– িোয়ক অেু ধোিে ও কোয়র্ি প্রয়েোগ করো। নেণী-সংগ্রোি শুধু এই কোরয়ণ সকল নেয়ে পমরচোলেো করো ে েো নর্, শত্রুও িোর
সংগ্রোিয়ক সকল মিয়ক পমরচোলেো কয়র, িরং সিোর আয়গ এই কোরয়ণ নর্, আিরো মিপ্লিীয়ক সিিয়েয়ে এিং সিিমিয়ক মিকমশি কয়র িুলমছ।
সু িরোং নেণী-সংগ্রোয়ির মিের্ট নিৌমলক মিক- িিোিমশিক, রোজনেমিক, অর্িনেমিক- েু িই গুরুেপূ ণ।ি র্মি সংগ্রোি একর্ট মিয়ক দুিিল য়ে
পয়ড়, িো য়ল পু য়রো নেণী-সংগ্রোিই দুিিল ও পঙ্গু য়ে র্োয়ি।
৭ি কংয়গ্রস শুধু এই মিয়কই ইমঙ্গি কয়র মে নর্, নেণী-সংগ্রোি পমরচোলেো করো অিযোিশযক, এিং সিিোয়ি গুরুেপূ ণি সিিয়েয়ে ও
সিিমিকিযোপী এয়ক পমরচোলেো করো, িরং ঐ মিয়কও কয়রয়ছ নর্, সংগ্রোয়ির মিের্ট প্রধোে ধরে– রোজনেমিক, অর্িনেমিক, িিোিমশিক
“পরস্পয়রর সোয়র্ আন্তিঃসম্পমকি ি ও পরস্পয়রর পমরপূ রক”। নেণী-সংগ্রোি এিমম্বধ জর্টল পয়র্ পমরচোলেো করো ে, নকেেো িিোিশি, েীমি ও
অর্িেীমি পরস্পয়রর সোয়র্ আয়িপৃ য়ষ্ঠ জমড়ি।
কোর্িয়েয়ে নকিল িিোিমশিক, নকিল রোজনেমিক অর্িো নকিল অর্িনেমিক সংগ্রোি িয়ল মকছু নেই এিং িো য়িও পোয়র েো। এক
নেয়ের সংগ্রোি নর্য়ক মিমেন্ন অপর নেয়ের সংগ্রোয়ির আর নকোয়েো িূলয র্োয়ক েো।
কমিউমেি িিোিশি ও বেমিকিোর মিজেয়ক িোর উয়েশয ম য়সয়ি সোিয়ে নরয়ে, িিোিমশিক সংগ্রোিয়ক অিশযই, প্রর্িি ও িুেযি,
প্রয়লিোমরয়েয়ির একেোেকিয়ির সংরেণ ও সং িকরণ এিং সিোজিোমিক সম্পয়ির মিকোশয়ক লেয ম য়সয়ি গ্র ণ করয়ি য়ি, এই
দৃমিয়কোণ নর্য়ক অগ্রসর য়ে নর্, রোজনেমিক েিিো য়লো মিপ্লয়ির নিৌমলক প্রশ্ন, র্েে সোিযিোিী উৎপোিে সম্পয়কি র মিমেিিোণ য়লো িোর
চূড়োন্ত লেয। এই উয়েয়শযর িোইয়র সোিযিোিী িিোিশি ও বেমিকিো কেয়েোই সম্পূ ণি
ি োয়ি মিজেলোি করয়ি পোয়র েো। সু িরোং িিোিমশিক
সংগ্রোি শুধু িোর মেয়জর জেযই পমরচোমলি য়ি পোয়র েো, িরং িো মিকমশি ে এিে এক সংগ্রোি ম য়সয়ি র্ো িোেু য়ষর িয়ধয গিীর
সিোজিোমিক ও মিপ্লিী আস্থো সৃ মি কয়র, এিং এর মিমত্তয়ি সরোসমর সিোজিোমিক মিমেিিোণ ও স্বয়িশিূমিয়ক রেোর সকল রোজনেমিক,
অর্িনেমিক, সোংস্কৃমিক ও সোিমরক কোর্িক্রয়ির নসিো কয়র।
প্রয়লিোমরয়েয়ির একেোেকিি এিং জোিীে সোিিয়িৌিয়ের সংরেণ ও সং িকরণয়ক িোর উয়েশয ম য়সয়ি সোিয়ে নরয়ে রোজনেমিক
সংগ্রোি এই উয়েশযয়ক অজিে কয়র নকিল েিজীিী িোেু য়ষর গিীর সিোজিোমিক, নিশয়প্রমিক ও মিপ্লিী আস্থোর ওপর, নসই সোয়র্ শমিশোলী
ও মিকমশি সিোজিোমিক অর্িেীমির ওপর মিমত্ত কয়র, র্ো উৎপোমিকো শমি ও উৎপোিয়ের দ্রুি এিং সিিিযোপী মিকোশয়ক মেমশ্চি কয়র।
প্রয়লিোমরয়েয়ির একেোেকিি ও জোিীে স্বোধীেিো নকোয়েোক্রয়িই িোয়ির মেজস্ব সিোজিোমিক অর্িনেমিক মিমত্ত ও প্রয়লিোরীে িিোিমশিক
মিমত্ত ছোড়ো র্টুঁয়ক র্োকয়ি পোয়র েো। অিএি, রোজনেমিক সংগ্রোি অিশযই শুধু প্রশোসমেক সংগ্রোি য়ি েো, এয়ক অিশযই য়ি য়ি একর্ট
িিোিমশিক ও অর্িনেমিক সংগ্রোি।
সিোজিোমিক উৎপোিে পেমির সংরেণ, সং িকরণ ও ধোরোিোম ক উন্নেেয়ক িোর উয়েশয ম য়সয়ি সোিয়ে নরয়ে অর্িনেমিক নেয়ে
সংগ্রোি িোর উয়েশযয়ক অজিে করয়ি পোয়র নকিল শমিশোলী ও মস্থমিশীল প্রয়লিোরীে েিিো, সিোজিোমিক গণিি, েমিক নেণীর সোয়র্
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এেিোর ন োক্সো, মপএলএ-এর ৫ি কংয়গ্রয়সর প্রমিয়িিে, পৃ . ১২৬, ১৩৬।
এেিোর ন োক্সো, মপএলএ-এর ৭ি কংয়গ্রয়সর প্রমিয়িিে, পৃ . ১৩৬।
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সিিোেী কৃষকয়ির সু স্থ বিেী, জেগয়ণর িয়ধয একিো, পূ ণি জোিীে স্বোধীেিো এিং েিজীিী জেগয়ণর গিীর সিোজিোমিক মিপ্লিী আস্থোর ওপর
মিমত্ত কয়র। এই কোরয়ণ, অর্িনেমিক নেয়ে সংগ্রোি একই সোয়র্ একর্ট িিোিমশিক ও রোজনেমিক নেণী-সংগ্রোিও িয়ট।
ইিযিসয়র, সকল মিয়কর উয়েশয অমজিি য়ি পোয়র নকিল েমিক নেণী ও িোর মিপ্লিী পোর্টির অমিিি নেিৃয়ের ওপর মেিি র কয়র,
সু িরোং সকল নেে ও মিয়কর সংগ্রোি মিেো িযর্িিোে এই নেিৃয়ের সংরেণ ও সং িকরয়ণর লেযোমিিুেী য়িই য়ি।
এটো নিো োও জরুমর নর্, নেণী-সংগ্রোয়ির সকল প্রধোে মিয়কর আন্তিঃসম্পকি এিং এই মিকগুয়লোর প্রয়িযকটোর সিোে গুরুয়ের প্রসঙ্গ
একপোয়শ সমরয়ে নরয়েও র্য়িোেণ পর্িন্ত েো নেণীসিূ ও শত্রুিগি উয়েি য়ে র্োয়ে, রোজনেমিক সংগ্রোি রয়ে র্োে এই সংগ্রোয়ির সয়িিোচ্চ
ধরে ম য়সয়ি, এই অয়র্ি নর্, অেয নকোয়েো প্রয়শ্নই নেণী-সংগ্রোি এয়িো িোরোত্মক আকোর ধোরণ কয়র েো এিং িোর শীষিমিন্দু য়ি নপৌুঁয়ছ েো,
র্য়িোটো িো ঘয়ট রোষ্ট্রেিিোর প্রয়শ্ন। সিোজিোমিক মিপ্লিী উত্তোল অিস্থো, নসই সোয়র্ িু য়জিোেো-সংয়শোধেিোিী প্রমিমিপ্লিী উত্তোল অিস্থোও,
সিসিয়ে আরম্ভ ে রোষ্ট্রেিিোয়ক নকন্দ্র কয়র। এটোই য়ে নর্ কয়ঠোর সংগ্রোি সিিিো পমরচোমলি ে, নর্টো আজয়কর মিয়ে পমরচোমলি য়ে
িোকি সিোিী-নলমেেিোিী ও সংয়শোধেিোিীয়ির িয়ধয প্রয়লিোমরয়েয়ির একেোেকিয়ির প্রয়শ্ন, িোর উৎস।
সিোজতোমিক রোষ্ট্র য়িো নেণী-সংগ্রোয়ির সিয়চয়ে শমিশোিী োমতেোর।
সোিযিোয়ির আগ পর্িন্ত সিোজিোমিক রোষ্ট্র প্রয়লিোমরয়েয়ির একেোেকিয়ির রোষ্ট্র ম য়সয়ি নর্য়ক র্োে। র্টয়টোপন্থীয়ির ইয়িোিয়ধয ‘রোষ্ট্র
শুমকয়ে িরো’র ‘িি’, নসই সোয়র্ ক্রুয়শ্চিপন্থী সংয়শোধেিোিীয়ির ‘সকল জেগয়ণর রোষ্ট্র’ মিষেক ‘িি’সিূ নেণী-সংগ্রোি অিলু প্ত ওেোর,
প্রয়লিোমরয়েয়ির একেোেকিিয়ক অস্বীকোর করোর ‘িি’ িযিীি অেয মকছু েে। নলমেে িয়লমছয়লে নর্, সোিযিোয়ি উত্তরয়ণর জেয
প্রয়লিোমরয়েয়ের একেোেকিিয়ক অিশযই দুিিল েে, শমিশোলী করয়ি য়ি। আিোয়ির পোর্টি অি নলিোর সিসিেই এই অমিেশ্বর মশেোয়ক
অেু সরণ কয়রয়ছ।
প্রয়লিোমরয়েয়ির একেোেকিি য়লো েমিক নেণী ও িোর পোর্টির োয়ি নেণী-সংগ্রোয়ির সিয়চয়ে শমিশোলী োমিেোর। সঠিকিোয়ি
নেণী-সংগ্রোি পমরচোলেো করয়ি য়ল শুধু এটো স্বীকোর করো গুরুেপূ ণি েে নর্, সিোজিোমিক রোষ্ট্র, এিেমক নশোষক নেণীসিূয় র উয়েয়ির
পরও, সোিযিোয়ি উত্তরয়ণর সিগ্র সিেকোল জু য়ড় প্রয়লিোমরয়েয়ির একেোেকিয়ির রোষ্ট্র ম য়সয়ি নর্য়ক র্োে, িরং এই পু য়রো সিেপয়িি এই
রোয়ষ্ট্রর কোর্িোিমলয়ক নেণীমিমত্তয়ি সংজ্ঞোমেি করোও জরুমর।
মপএলএ-এর ৪র্ি কংয়গ্রয়স, র্েে শ র ও গ্রোিোঞ্চয়ল সিোজিয়ির অর্িনেমিক মিমত্ত মেিিোণ এিং একর্ট েিুে স্তর, অর্িোৎ পূ ণোি ঙ্গ
সিোজিোমিক সিোজ মেিিোয়ণর স্তয়র প্রয়িয়শর নঘোষণো নিেো ে, িেে পোর্টি এ মিষের্ট পমরষ্কোর কয়রমছল নর্, এই স্তয়র সিোজিোমিক রোয়ষ্ট্রর
িিেিূলক কোর্িক্রি, স্বয়িশিূমির প্রমিরেোর কোর্িক্রয়ির সোয়র্ সিসিয়েই রয়ে মগয়েমছল ‘েু িই গুরুেপূ ণি কোর্িক্রি’ ম য়সয়ি।
একই সিয়ে, অর্িনেমিক-সোংগঠমেক এিং সোংস্কৃমিক-মশেোিূলক িূমিকো, র্ো আিোয়ির প্রয়লিোরীে রোষ্ট্র পোলে করো শুরু কয়রমছল
িোর প্রমিষ্ঠোর সিে নর্য়ক, সিোজিয়ির অর্িনেমিক মিমত্ত মেিিোয়ণর সোয়র্ সোয়র্ িো আয়রো গিীর ও মিস্তৃি য়েয়ছ সিোজিোমিক সিোয়জর
কোর্িক্রয়ির স্তয়র।
মকন্তু এই সোয়র্ িিয়ের কোর্িোিমলর গুরুে কয়ি র্োে মে। র্য়িোমিে পর্িন্ত আিোয়ির ও শত্রুয়ির িয়ধযকোর, সিোজিোমিক পর্ ও পুুঁ মজিোিী
পয়র্র িয়ধযকোর বিমরিূলক বন্দ্বসিূ ও প্রচণ্ড নেণী-সংগ্রোি অমস্তেশীল র্োয়ক, িয়িোমিে সিোজিোমিক রোয়ষ্ট্রর িিেিূলক কোর্িক্রি েো দূর
য়ে র্োে, েো মবিীে পর্িোয়ে িো প্রয়িশ কয়র।
প্রয়লিোরীে একেোেকিয়ির রোয়ষ্ট্রর প্রয়িযকর্ট কোর্িক্রয়িরই প্রিল গুরুে রয়েয়ছ। অর্িেীমি ও সংস্কৃমি, মশেো সংগঠে ও িযিস্থোপেোর
কোর্িক্রি, শত্রুিো ও অপরোধিূলক কোর্িোিমল িিে, িম িঃস্থ শত্রুয়ির োি নর্য়ক স্বয়িশিূমির প্রমিরেো এসিই কোর্িকর করো ে ঐকযিেিোর
সোয়র্, িোরো পরস্পরয়ক পমরপূ রণ কয়র।
রোয়ষ্ট্রর একর্টর কোর্িক্রিয়ক েমিগ্রস্থ কয়র অেয কোর্িক্রয়ির অমিিূলযোেে অর্িো অিিূলযোেয়ের রয়েয়ছ মিপজ্জেক পমরণোি। িিে অর্িো
প্রমিরেোর কোর্িক্রয়ির অিিূলযোেয়ের ফয়ল মিপ্লিী সিকি িোে মিল পয়ড় এিং অিযন্তরীণ ও িম িঃস্থ শত্রুয়ির মিরুয়ে নেণী-সংগ্রোি দুিিল ে।
অর্িনেমিক-সোংগঠমেক ও সোংস্কৃমিক-মশেোিূলক কোর্িক্রয়ির অিিূলযোেয়ের ফয়ল সিোজিোমিক সিোয়জর পূ ণোি ঙ্গ মিমেিিোয়ণর নেয়ে
মিপর্িেকর পমরণমি নিয়ক আয়ে।
প্রয়লিোমরয়েয়ির একেোেকিি পু য়রোয়েো সিোয়জর বংস এিং শত্রু কিৃিক গয়ড় নিোলো প্রমিয়রোধ সয়িও েিুে সিোজিোমিক সিোজ
মেিিোয়ণর জেয সম ংসিোর িযি োর কয়র র্োয়ক (িৃ ৎ িূিধযমধকোরী, মিয়িমশ ও স্থোেীে পুুঁ মজপমি প্রিু য়ের অর্িনেমিক মিি বংয়স িো এইিোয়ি
কোজ কয়র)।
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এিোয়ি মিপ্লয়ির প্রশ্নগুয়লো সিোধোয়ের জেয নেণী-সংগ্রোয়ির উপোে ম য়সয়ি সম ংসিোর সিিজেীে িযি োয়রর মিষের্ট নপয়ে নগলোি,
র্েে সম ংসিোর পমরিোণ ও ধরে মেিি র কয়র প্রমিপয়ের প্রমিয়রোয়ধর ওপর। নলমেে িয়লয়ছে, “নশোষকয়ির প্রমিয়রোধ র্য়িো নিমশ িীব্র ে,
িয়িোই প্রিলিোয়ি, দৃঢ়িোর সোয়র্, মেিি েিো ও সোফলয স কোয়র িোয়িরয়ক িিে করো য়ি”8। অিএি, িিয়ের সম ংসিোর পমরিোণ, ধরে ও
িীব্রিো মেিি র কয়র শত্রুপয়ের প্রমিয়রোধ ও িৎপরিোর ওপর, মকন্তু সম ংসিোর সিিজেীে িযি োর এর ওপর মেিি র কয়র েো।
নেণী-সংগ্রোি পমরচোলেোে এই পৃ র্কীকৃি অিস্থোে গ্র ণ য়ে নেণী-সংগ্রোি পমরচোলেোর মিপ্লিী পন্থোর একর্ট প্রয়েোজেীে উপোিোেও।
আিোয়ির পোর্টি ও সিোজিোমিক রোষ্ট্র সিসিয়েই পৃ র্কীকৃি নেণীেীমি প্রয়েোগ কয়রয়ছ।
নকিল কুলোক, সোধোরণিোয়ি পূ িিিে নশোষক নেণীসিূয় র উপোিোে, পোর্টি-মিয়রোধী উপোিোে একমিয়ক এিং অপরপয়ে িোয়ির
িংশধরয়ির িয়ধযই পোর্িকযয়রেো টোেো ে মে, এিেমক স্বেং শত্রুয়ির িয়ধযও টোেো য়েয়ছ। িোয়ির নিোষ ও িোয়ির বোরো উদ্ভূি সোিোমজক
মিপয়ির িোেো অেু র্োেী একজেয়ক নছয়ড় নিেো য়েয়ছ মকন্তু মেেিয়ণর িয়ধয নরয়ে মিয়ে, আয়রকজেয়ক িন্দী করো য়েয়ছ, একজেয়ক ২৩ িছয়রর কোরোিণ্ড নিেো য়েয়ছ, আয়রকজেয়ক ১০-২০ িছয়রর, আিোর কোউয়ক েয়িোিো গুমল কয়র িোরো য়েয়ছ।
শত্রুর সংেযো সম্ভোিয সিিমেম্ন পর্িোয়ে রোেো আিোয়ির স্বোর্িোেু কূল, সু িরোং িোয়ির পু েিঃমশেোর জেয প্রয়চিো নেেো য়েয়ছ, িোরো িন্দী র্োকুক
িো েো-ই র্োকুক, র্মিও মেেিণ, সিকি িো কেয়েোই মশমর্ল করো ে মে।
প্রশ্ন ওয়ঠ: এটো মক িলো নর্য়ি পোয়র নর্, িিয়ের কোর্িক্রি জেসোধোরয়ণর মিপ্লিী মশেো সং িকরয়ণর সিোন্তরোয়ল হ্রোস পোে? এর্ট
সিোজিয়ি নেণী-সংগ্রোয়ির মিকোয়শর সোয়র্ সম্পকি র্ু ি এিং িোর ওপর মেিি রশীল।
িিয়ের কোর্িক্রয়ির সোয়র্ নিয়শর অিযন্তয়র শত্রুিয়গির প্রকৃি সংেযোর সম্পকি িয়িোটো নেই, র্য়িোটো রয়েয়ছ র্োরো সিসিয়েই আিোয়ির
মিরুয়ে স য়র্োমগিোসূ য়ে সম্পকি র্ু ি নসইসি অিযন্তরীণ ও িম িঃস্থ শত্রুর পে নর্য়ক আসো িেঙ্কর মিপয়ির িয়ধয, র্ো প্রয়লিোমরয়েয়ির
একেোেকিি ও আিোয়ির সিোজিোমিক রোষ্ট্রয়ক হুিমকর িুয়ে নরয়েয়ছ, নসই সোয়র্ রয়েয়ছ উিোরিোিোি, আিলোিোমিকিো এিং িু য়জিোেোসংয়শোধেিোিী অধিঃপিয়ের িয়ধযও, র্েে সরোসমর ও ধোরোিোম কিোয়ি নসগুয়লোয়ক নিোকোয়িলো করো েো ে।
অেু শীলয়ের িোধযয়ি প্রিোমণি য়েয়ছ নর্, মিপ্লি ও সিোজিোমিক মিমেিিোণ মিকোয়শর প্রমক্রেোর সিে র্েে এক গুে অিযন্তরীণ শত্রুয়ক
উয়েি করো য়ে, িেে অপরোপর েিুে শত্রুর উত্থোে ঘটয়ছ। র্মি নেণী-সংগ্রোি সঠিকিোয়ি পমরচোলেো করো েো ে, িযমি পর্িোয়ের শত্রুয়ির
িধয নর্য়ক শত্রুিোিূলক স্তয়রর উত্থোে য়ি পোয়র, িু য়জিোেো শত্রুয়ির নেণী-সৃ মির পর্িোয়ে িো নপৌুঁছোয়ি পোয়র, নর্িের্ট নসোমিয়েি ইউমেেয়ে
ঘয়টয়ছ।
অিএি, প্রয়লিোমরয়েয়ির একেোেকিি সিিি ো িোর োমিেোয়র শোে মিয়ে রোয়ে এিং শত্রুয়ির িিে করয়ি প্রস্তুি র্োয়ক।
নেণী-সংগ্রোি পমরচোিেোে এিং পুঁ মজিোদ ও সংয়শোধেিোয়দর ওপয়র সিোজতয়ির পূ ণধোঙ্গ মিজয়ে মেধধ োরক মিষে য়িো
কমিউমেস্ট পোর্টধর পমরচোিেোধীয়ে েমিক নেণীর নেতৃত্ব।
ইমি োস েমিক নেণীর ওপর িু য়জিোেো সিোজ বংস, নেণীসিূয় র পূ ণোি ঙ্গ মিয়লোপ এিং নেণী ীে, সোিযিোিী সিোজ মেিিোয়ণর ি োে িোমেে
অপিণ কয়রয়ছ। অেয নকউই এই কোজ সম্পন্ন করয়ি পোয়র েো শুধু নসই নেণী ছোড়ো র্োরো সকল অিস্থোে নর্য়কই মিরুে নেণী, অর্িোৎ িু য়জিোেোমজ
এিং িোয়ির এইসি পেিো, সোম্রোজযিোি, সোিোমজক-সোম্রোজযিোি ও সংয়শোধেিোয়ির মিলু মপ্তর জেয সিয়চয়ে আগ্র ী এিং সিিোমধক সির্ি।
কীিোয়ি এই নেিৃে অমজিি য়ি পোয়র, একিোর র্েে িো অমজিি য়েয়ছ িেে কীিোয়ি িো র্টুঁয়ক র্োকয়ি এিং মিলু প্ত ওেো নর্য়ক
রেো নপয়ি পোয়র– এ সি মকছু ই মেিি র কয়র কীিোয়ি িো সিসিয়ে মিপ্লিী নেিৃে ম য়সয়ি মিিযিোে র্োকয়ি পোয়র িোর ওপর।
এেে, র্েে প্রিূি পমরিোণ অমিজ্ঞিো অমজিি য়েয়ছ – ইমিিোচক ও নেমিিোচক উিেই – িেে এই প্রয়শ্নর একর্ট অমধকির পূ ণোি ঙ্গ
ও সঠিক উত্তর নিেো নর্য়ি পোয়র।
নসোমিয়েি ইউমেেয়ে র্ো ঘয়টয়ছ, নর্েোয়ে েিয িু য়জিোেো-আিলোিোমিক নেণী েমিক নেণীর োি নর্য়ক নেিৃে ও রোজনেমিক েিিো
কব্জো কয়র মেয়েয়ছ, িু য়জিোেোমজর এই অমি-সংয়শোধেিোিী চোকয়ররো মিকৃি মসেোন্ত টোেয়ছ, র্ো িু য়জিোেোমজর স্বোয়র্ির নসিো কয়র, িো য়লো েমিক
নেণী িু ম িো সিোজিোমিক ও সোিযিোিী সিোজ মেিিোয়ণ নেিৃে মিয়ি সির্ি েে, নর্ে এই কোজ িিি িোে সিয়ের পমরমস্থমিয়ি নকিল ‘েিুে
ঐমি োমসক নগোষ্ঠী’, ‘সোম্রোজযিোি-মিয়রোধী ঐকয’, ‘সিিোেী েিজীিী জেগণ’ িু মেজীিীয়ির নেিৃয়ে সম্পন্ন করয়ি সেি, নর্ে পোর্টি ও
প্রয়লিোমরয়েয়ির একেোেকিি আর শুধু নর্ অপ্রয়েোজেীে িো-ই েে, িরং িোরো িু য়জিোেো পোর্টি এিং িু য়জিোেোয়ির একেোেকিয়ির িয়িোই
েমিকর, কোরণ িোরো গণিিয়ক িুয়ছ ফযোয়ল, নর্ে সিোজিয়ির সিয়চয়ে সঠিক ধরে য়ে ‘স্ব-শোসেিূলক সিোজিি’, ‘সরোসমর
সিোজিোমিক গণিি’, নর্েিো েমিক নেণী ‘সিিোেী েিজীিী জেগয়ণ’র িয়ধয আত্মীকৃি য়ে পোর্টির নকোয়েো িধযস্থিো ছোড়োই সরোসমর নেিৃে
8
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নিয়ি, নর্ে ঐ ‘সিিোেী েিজীিী জেগণ’ সরোসমর িৃ ৎ কৃিয়কৌশলগি, বিজ্ঞোমেক ও সোিোমজক পমরিিি ে নর্য়কই, পোর্টির প্রয়েোজেীেিো
ছোড়োই সিোজিোমিক সয়চিেিো অজিে করয়ি পোয়র– এইসি িোয়জ িোগোড়ম্বর িোরো করয়ছ।
এিোয়ি এই নেণীশত্রু িোকি সিোি-নলমেেিোিয়ক প্রিযোেযোে করো, সিোজিয়ির দুেিোি রটোয়েো, পু য়রো আন্তজিোমিক েমিক ও কমিউমেি
আয়ন্দোলেয়ক মিশৃ ঙ্খল ও অকোর্িকর করোর জেয নসোমিয়েি ইউমেেয়ে সিোজিোমিক িযিস্থোর উয়েি এিং পুুঁ মজিোয়ির পু েিঃপ্রিিি য়ের ঘটেোর
সবযি োর করয়ছ।
নসোমিয়েি ইউমেেয়ে েমিক নেণীর নেিৃে ও সিোজিোমিক িযিস্থো উয়েি য়েমছল ঠিক এই কোরয়ণ নর্, নসেোয়ে িোকি সিোিনলমেেিোয়ির প্রয়েোগয়ক পমরিযোগ করো য়েমছল; প্রয়লিোরীে নেণী-সংগ্রোিয়ক িৃিপ্রোে য়ে নর্য়ি নিেো য়েমছল, েমিক নেণীয়ক নেিৃে
ও েিিো নর্য়ক িমঞ্চি, উমেন্ন করো য়েমছল।
এর িোধযয়ি আিরো িড় আকোয়রর ও িোরোত্মক মিপিগুয়লো ঘটয়ি নিমে, র্ো েমিক নেণীর নেিৃে ও সিোজিোমিক িযিস্থোয়ক প্রমি
পিয়েয়প হুিমকর িু য়ে ফযোয়ল, নিমে এই নেিৃে ও িোর িযিস্থোর উয়েি, র্মি িো িোকি সিোি-নলমেেিোয়ির প্রমি মিশ্বস্ত েো র্োয়ক, র্মি
দৃঢ়িোয়ি ও সৃ জেশীলিোর সোয়র্ এর িূলেীমিসিূয় র প্রয়েোগ েো ঘটোে এিং সফলিোয়ি ও মিপ্লিী পন্থোে মেরন্তর নেণী-সংগ্রোি পমরচোলেো েো
কয়র।
আিোয়ির সিোজিোমিক মিমেিিোয়ণর অমিজ্ঞিো শুধু নসোমিয়েি ইউমেেয়ের নেমিিোচক অমিজ্ঞিো নর্য়ক টোেো কমিউমেি-মিয়রোধী
মসেোন্তসিূয় র িোসো-িোসো চমরেই আিোয়ির সোিয়ে িুয়ল ধয়র েো, েমিক নেণীর আমধপিযশীল িূমিকো এিং নেণী-সংগ্রোয়ির মিষয়ে
িোকি সিোিী-নলমেেিোিী িয়ির সঠিকিোয়কও পূ ণরূি য়প সপ্রিোণ কয়র।
েমিক নেণীর নেিৃেিোেী িূমিকো সিিিো এিং এেয়েো আিোয়ির পোর্টি-েীমির প্রধোে সোরিস্তু। প্রয়লিোরীে েীমি ও রোজনেমিক লোইে
প্রয়েোয়গর িোধযয়ি পোর্টি এই িূমিকোয়ক মেমশ্চি কয়রয়ছ, এিেমক র্েে আিোয়ির েমিক নেণী সংেযোে েু িই অল্প মছল এিং মশল্প েমিক নেণী
ম য়সয়ি িেে পর্িন্ত গয়ড় ওয়ঠ মে। স্বোধীেিোর পর আিোয়ির নিয়শ এ ধরয়ের একর্ট নেণীর সৃ মির সোয়র্, এই নেণীর্টর িয়ধয সিোজিোমিক
সয়চিেিো িৃ মের সোয়র্, এর নেিৃেিোেী িূমিকোয়ক জীিয়ের সকল নেয়ে সং ি ও শমিশোলী করো য়েয়ছ।
েমিক নেণীর নেিৃেিোেী িূমিকো িৃ মে পোয়ে এিং িো মেেমিিিোয়ি নিয়ড় চয়লয়ছ সিোজিোমিক মিপ্লয়ির মিকোশ ও নিয়শর
সিোজিোমিক মিমেিিোয়ণর জেয রোজনেমিক, িিোিমশিক ও অর্িনেমিক সংগ্রোয়ি এই নেণীর্টর কোঠিেয িৃ মের িোধযয়ি; নসই সোয়র্ েমিক
নেণীয়ক িোর ি োে ঐমি োমসক িূমিকোর মিষয়ে র্র্োসম্ভি সয়চিে কয়র নিোলোর জেয পোর্টির িিোিমশিক -রোজনেমিক কোয়জর িধয মিয়ে।
েমিক নেণীর নেিৃে সংরমেি, িমধিি ও ক্রিোিয়ে শমিশোলী য়ে নর্ই মিপিগুয়লো এই নেিৃেয়ক হুিমকর িুয়ে নফলয়ছ িোয়ির
মিরুয়ে সংগ্রোয়ি। উিোরিোিোি, আিলোিোমিকিো, প্রয়েোগমিিযো-সিিস্বিো ও িু মেজীিী-সিিস্বিো য়লো এ জোিীে মকছু িড় ধরয়ের মিপি।
েমিক নেণী ও িোর পোর্টির িরফ নর্য়ক কযোিোরয়িরয়ক কেয়েো আিলোিোমিক ও অধিঃপমিি য়ি েো নিেোর, নসোমিয়েি ইউমেেে,
নর্েোয়ে আিলোিোমিকিোে পমরণি ও অধিঃপমিি ওেো কযোিোরগণ, েিয আিলোিোমিক িু য়জিোেোমজ েমিক নেণীর কোছ নর্য়ক নেিৃে কব্জো
কয়রয়ছ, নসেোেকোর িয়িো েিয আিলোিোমিক িু য়জিোেোমজর উত্থোে য়ি েো নিেোর মেধিোরক গুরুে রয়েয়ছ। “নসোমিয়েি ইউমেেয়ে”, কিয়রি
এেিোর ন োক্সো িয়লে, “কযোিোরগণ, স্বোিোমিকিোয়িই েোরোপ কযোিোরগণ প্রমিমিপ্লি পমরচোলেো কয়রয়ছ … কযোিোরয়ির মেমিি ি স্থোে, িূমিকো
রয়েয়ছ, মকন্তু িোয়ির মেজস্ব আইে পোর্টির ওপর চোমপয়ে মিয়ি নিেো মকছু য়িই উমচি েে, িরং পোর্টি ও নেণীয়কই িোয়ির েীমি কযোিোরয়ির
ওপর আয়রোপ করয়ি য়ি … কযোিোরগণয়ক পোর্টি ও নেণীর এই আমধপিযয়ক সঠিক িিোিমশিক দৃমিয়কোণ নর্য়ক িু য়ি য়ি এিং এই
েীমিসিূ য়ক িোস্তয়ি প্রয়েোয়গর জেয লড়োই করয়ি য়ি”9।
এ নর্য়ক আিোয়ির পোর্টি এই মসেোন্ত টোয়ে নর্, েমিক নেণী অিশযই িোর মিে, েিজীিী কৃষকয়ির সোয়র্ মেয়ে ধোরোিোম ক মিপ্লিী মশেো
এিং সকল নেিৃেশীল কযোিোর ও রোষ্ট্র, অর্িেীমি, সংস্কৃমি নেয়ের সকল কিিকিোর দৃঢ়িো অজিয়ের মিষের্ট পমরচোলেো করয়ি, পোর্টি অিশযই
িোয়ির অধিঃপিে ও িু য়জিোেোে পমরণি ওেো অেু য়িোিে করয়ি েো এিং িোয়িরয়ক অমিরি জিোিমিম িোর আওিোে রোেয়ি, এিং িোমি করয়ি
নর্, িোরো সিসিয়ে িোয়ির িিোিশি ও কোয়জ-কয়িি প্রয়লিোরীে য়ে র্োকয়ি, অিশযই িোয়িরয়ক এিে িস্তুগি অিস্থোর িয়ধয রোেয়ি র্োয়ি
নকোয়েো সু মিধোয়িোগী স্তর – র্ো েিুে িু য়জিোেোমজর উত্থোয়ের সু য়র্োগ িযোে – সৃ মি ওেোর সম্ভোিেো েো র্োয়ক, র্োরো িুল কয়র িোয়িরয়ক কঠিেিোয়ি
সিোয়লোচেো করয়ি, এিং কিয়রি এেিোর ন োক্সো নর্িেটো িয়লয়ছে, র্োরো েমিক নেণী ও অেযোেয েিজীিী জেসোধোরয়ণর ওপর িোয়ির আইে
চোমপয়ে মিয়ি চোে িোয়ির “েোক ও োড়য়গোড় নিয়ে মিয়ি য়ি”10।
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এেিোর ন োক্সো, মপএলএ-এর নকন্দ্রীে কমির্টর নসয়ক্রটোমরয়েয়টর বিঠয়ক অেু মষ্ঠি আয়লোচেোে অিিোে, িোচি ২৬, ১৯৭৫, পোর্টির নকন্দ্রীে আকি োইি।
এেিোর ন োক্সো, মপএলএ-এর নকন্দ্রীে কমির্টর নসয়ক্রটোমরয়েয়টর বিঠয়ক অেু মষ্ঠি আয়লোচেোে অিিোে, এমপ্রল ৪, ১৯৭৫, পোর্টির নকন্দ্রীে আকি োইি।

10

13

আিোয়ির পোর্টি সরোসমর েমিক ও কৃষয়কর মেেিয়ণর িোধযয়ি সিোজিয়ি েমিক নেণীর নেিৃয়ের িোস্তিোেয়ের প্রশ্নর্টর ওপর গুরুেপূ ণি
অিিোে নরয়েয়ছ। “পোর্টি”, কিয়রি এেিোর ন োক্সো মেয়িি শেো মিয়েয়ছে, “েমিক নেণীয়ক অিশযই মিষেসিূ পমরচোলেো ও মেেিণ প্রয়েোয়গর
নেয়ে নগৌরয়ির স্থোে প্রিোে করয়ি, এিং পোর্টি ও নেণীর একেোেকে নর্ িোমেেগুয়লো সঠিকিোয়ি মেধিোরণ করয়ি, কিিকিি োগণ িো কোয়র্ি
প্রয়েোগ করয়িে। েমিয়কর মেেিণ অর্ি য়লো কোয়জর নেয়ে েমিয়কর সিকি প্র রো, কোয়জর নেয়ে নেণীর একেোেকে। েমিয়কর মেেিণ
য়লো নেিৃয়ে র্োকো নেণী, এর্ট য়লো আিলোিোমিক কিিকিি োগয়ণর িুল ও মিকৃমিগুয়লোর সংয়শোধে। েমিয়কর মেেিণ য়লো শত্রুিোিূলক
কোর্িক্রি এিং র্োরো এর সোয়র্ জমড়ি িোয়িরয়ক উয়ন্মোচে ও কয়ঠোর শোমস্ত প্রিোে”11।
মকন্তু এমিয়ক গিীর েজর মিয়ি য়ি র্োয়ি সরোসমর েমিয়কর মেেিণ এিং েমিক নেণীর ‘সরোসমর’ নেিৃয়ে সরকোয়র জেসোধোরয়ণর
সরোসমর অংশগ্র য়ণর িয়ধয গুমলয়ে নফলো েো ে, নর্টো িোয় -িয়ধয ঘয়ট র্োয়ক, র্েে নেণীর ‘সরোসমর’ নেিৃে এিং পোর্টি ও প্রয়লিোমরয়েয়ের
একেোেকিয়ির িোধযয়ি নেিৃয়ের মিষে মেয়ে আয়লোচেো করো ে।
িোকি সিোি-নলমেেিোয়ির ধ্রুপিী সোম িয অেু র্োেী এিং সকল মিপ্লিী অমিজ্ঞিোর মিমত্তয়ি, েমিক নেণী মিপ্লয়ি িোর আমধপিযশীল
িূমিকোর চচিো কয়র িোর মেজস্ব পোর্টির িোধযয়ি এিং নসই সোয়র্ প্রয়লিোমরয়েয়ির একেোেকিয়ির িোধযয়ি, র্েে নস প্রয়লিোরীে েিিো
প্রমিমষ্ঠি করয়ি সফল ে। ইমি োয়সর গমিধোরোে নকোয়েো নেণীই সরোসমর শোসে ও নেিৃেিোয়ে সেি ে মে, িরং নকিল রোজনেমিক
সংগঠে ও পোর্টি অর্িো িোর মেজস্ব রোষ্ট্রর্য়ির িোধযয়িই িো য়েয়ছ।
সু িরোং েমিক নেণীর ‘সরোসমর নেিৃে’ অমিধোর্ট অিশযই িযি োর করো উমচি েে। সরকোয়র জেসোধোরয়ণর সরোসমর অংশগ্র ণ এিং
সরোসমর মেেিণ মকন্তু ‘সরোসমর নেিৃে’ েে। পোর্টির নেিৃয়ের অধীয়ে এগুয়লো িোস্তিোেে করো ে এিং আিোয়ির রোষ্ট্র ও পোর্টির প্রয়লিোরীে
চমরয়ের সংরেণ ও শমিশোলীকরণ, পোর্টির প্রয়লিোরীে লোইে ও কিিসূমচগি কোর্িক্রি এিং প্রয়লিোমরয়েয়ির একেোেকেোধীে রোয়ষ্ট্রর কোর্িোিমল
ও পমরকল্পেোসিূয় র পূ ণোি ঙ্গ প্রয়েোগ য়লো িোয়ির উয়েশয।
সিিিো েমিক নেণীর পোর্টি ম য়সয়ি মিিযিোে র্োকয়ি য়ল এিং নসোমিয়েি ইউমেেে ও অেযোেয অয়েক কমিউমেি ও েমিক পোর্টির
িয়িো কমিউমেি-মিয়রোধী ও েমিক-মিয়রোধী পোর্টিয়ি অধিঃপমিি েো য়ি য়ল, পোর্টির কিি িয য়লো মেয়জয়ক েমিক নেণী ও অেযোেয েিজীিী
জেসোধোরয়ণর স্থোেী মেেিয়ণর অধীয়ে স্থোপে করো এিং সকল শমি মিয়ে এয়ির, মিয়শষি েমিক নেণীর সয়চিেিোর স্তরয়ক র্য়িোটো সম্ভি
িোর মেজস্ব সয়চিেিোর স্তয়র উন্নীি করয়ি কোজ করো।
নর্ পোর্টি েমিক নেণীর নর্য়ক মেয়জয়ক মিমেন্ন কয়র নেে এিং িোয়ির ঊয়বি মেয়জয়ক স্থোপে কয়র, র্ো নকিল নেণীর পে য়ি কর্ো
িয়ল, র্ো েমিক নেণীর অমিয়েিয অংশ ম য়সয়ি, িোর সম্মু ে সোমরর িল ম য়সয়ি সিিিো মিিযিোে র্োয়ক েো, র্ো প্রয়েোয়গর নেয়ে এই নেণীর
নেিৃে অজিয়ের লেযয়ক সোিয়ে রোয়ে েো এিং িোয়ি সফলও ে েো, র্ো েমিক নেণী ও সিগ্র জেগণয়ক সিোজিি মিমেিিোয়ণর জেয এিং
র্ো িোরো মেিিোণ কয়রয়ছ িোয়ক রেোর জেয সয়চিে ও একে কয়র েো, িোয়ক েমিক নেণীর প্রকৃি রোজনেমিক িল িলো র্োে েো। এিং শুরুয়িই
র্মি এিেটো ঘয়ট র্োয়ক, িো য়ল িো মশগমগরই একর্ট িু য়জিোেো-সংয়শোধেিোিী পোর্টিয়ি অধিঃপমিি য়ি। কিয়রি এেিোর ন োক্সো িয়লয়ছে:
“জেসোধোরণ সিোজিি মেিিোণ কয়র, পোর্টি িোয়ির সয়চিে কয়র নিোয়ল”12।
আিোয়ির সকল অমিজ্ঞিো এটোই মেমশ্চি করয়ছ নর্, নকিল একর্ট প্রকৃি েমিক নেণীর পোর্টির নেিৃয়ের অধীয়েই েিজীিী
জেসোধোরয়ণর মিপ্লিী ও সৃ জেশীল শমি িোর সকল নশৌর্ি মেয়ে প্রস্ফুর্টি ও প্রিল নিয়গ উৎসোমরি য়ি পোয়র; এই জেসোধোরণ িোয়ির
সোিোমজক িুমির জেয সংগ্রোয়ি পু য়রোপু মর সয়চিে য়ে উঠয়ি পোয়র; পমরপূ ণি
ি োয়ি মেয়জয়ির িোয়গযর মিধোেক য়ে উঠয়ি পোয়র; মের্িোিে,
নশোষণ, দুিঃে ও অন্ধকোরোেন্নিোর পু রোিে দুমেেোটোয়ক বংয়স, িোয়ির মেয়জয়ির োয়ি িুমি, স্বোধীেিো, প্রগমি, সিোজিয়ির েিুে পৃ মর্িী
গড়য়ি পূ ণরূি য়প সেি য়ে উঠয়ি পোয়র।
“সিোজিোমিক নিয়শর নকোয়েো েমি য়ি পোয়র েো”, কিয়রি এেিোর ন োক্সো িয়লে, “র্মি পোর্টি িোর মেয়জর পোয়ে িোুঁমড়য়ে র্োয়ক–
ইস্পোয়ির িয়িো দৃঢ়, সিকি ও মেিীক। আিোয়ির সিোজিোমিক নিয়শর নকোয়েো েমি য়ি পোয়র েো, র্মি আিোয়ির পোর্টি সিসিয়ে র্ো িো-ই
রয়ে র্োে, ‘েমিক নেণীর একর্ট সংগঠিি সম্মু ে সোমরর নসেোিোম েী’”13।
সিোজতোমিক সিোয়জর অেযোেয চোমিকোশমির সোয়ে নেণী-সংগ্রোয়ির বজিসংয় োগ য়িো এই সংগ্রোি সঠিকরূয়প
পমরচোিেোর একর্ট জরুমর শতধ ।

এেিোর ন োক্সো, নকন্দ্রীে কমির্টর নসয়ক্রটোমরয়েয়টর বিঠয়ক অেু মষ্ঠি আয়লোচেোে অিিোে, এমপ্রল ৪, ১৯৭৫, পোর্টির নকন্দ্রীে আকি োইি।
এেিোর ন োক্সো, িযোট শ য়র িিৃিো, নফব্রুেোমর ১৯৭২, প্রমিয়িিে ও িিৃিোিোলো, ১৯৭২-৭৩, পৃ . ১৬।
13
এেিোর ন োক্সো, মপএলএ-এর ৬ষ্ঠ নপ্লেোয়ির সিোপেী িিৃিো, ১৯৭৪, পোর্টির নকন্দ্রীে আকি োইি।
11
12

14

নেণী-সংগ্রোি সঠিকিোয়ি ও পূ ণি সফলিোর সোয়র্ পমরচোলেোর অর্ি য়লো, অেযোেয মিষয়ের িয়ধয, নিয়শর িয়ধয প্রয়িযকর্ট প্রগমিশীল
শমি, প্রয়িযকর্ট মিপ্লিী কিিেিিো, অেযোেয প্রয়িযকর্ট চোমলকোশমিয়ক নেণী-দৃমিয়কোণ নর্য়ক সঠিকিোয়ি িূলযোেে, এিং সিোজিি ও
মিপ্লয়ির অেু কূয়ল িযি োর করয়ি য়ি।
প্রয়িযক নিয়শই এ ধরয়ের প্রচুর শমি রয়েয়ছ। চোমলকোশমিগুয়লো মিমিন্ন ধরয়ের সোিোমজক, রোজনেমিক ও বেমিক চমরেসম্পন্ন।
মিপ্লি ও সিোজিয়ির কলযোয়ণর জেয, জেগয়ণর কলযোয়ণর জেয অফুরোে প্রগমিশীল ও মিপ্লিী সোিোমজক, রোজনেমিক ও বেমিক শমির,
আিোয়ির জেগয়ণর িয়ধয প্রয়িযকর্ট চোমলকোশমির নেণীগি িযি োয়রর মিস্তৃি অমিজ্ঞিো আিোয়ির পোর্টির রয়েয়ছ।
একর্ট প্রধোে বেমিক চোমলকোশমি য়লো আলয়িমেেোর জেগয়ণর ঐমি যিো ী নিশয়প্রি। মিপ্লয়ির উত্তোয়পর িয়ধয নেণী-সংগ্রোয়ি, পোর্টির
প্রয়লিোরীে িিোিশি ও েীমির প্রিোয়ির অধীয়ে, এই নিশয়প্রয়ির নেণীচমরেয়ক অিযন্ত চোঙ্গো কয়র নিোলো ে, এিং প্রয়লিোরীে সিোজিোমিক
উপোিোয়ে িোয়ক সমজ্জি করো ে।
একর্ট প্রধোে সোিোমজক চোমলকোশমি ম য়সয়ি রয়েয়ছ এিং মিিযিোে আয়ছ েিজীিী কৃষক সোধোরয়ণর সোয়র্ জোিীে িুমির সংগ্রোিী
উত্তোয়পর িয়ধয ঐমি োমসকিোয়ি সৃ ি এিং সিোজিোমিক মিমেিিোণ ও স্বয়িশিূমির প্রমিরেোর জেয পোর্টি কিৃিক গয়ড় নিোলো েমিক নেণীর
বিেী। এই নিেী আয়রো শমিশোলী য়ে উয়ঠয়ছ গ্রোিোঞ্চয়ল র্য়িোই নিমশ কয়র মিপ্লিী সিোজিোমিক, অর্িনেমিক, সোিোমজক, িিোিমশিক,
মশেোিূলক ও সোংস্কৃমিক পমরিিি ে সূ মচি য়েয়ছ।
একর্ট প্রধোে রোজনেমিক চোমলকোশমি ম য়সয়ি মছল এিং এেয়েো আয়ছ পোর্টির চোমরমিয়ক জেগয়ণর িয়ধয একিো। জেগয়ণর সকল
প্রগমিশীল, মিপ্লিী সোিোমজক, রোজনেমিক ও বেমিক শমি এই একিোর িয়ধয মিয়ল-মিয়শ আয়ছ।
আিোয়ির নিয়শ নেণী-সংগ্রোি পমরচোলেোয়ক নিশয়প্রি, কৃষকয়ির সোয়র্ েমিক নেণীর বিেী এিং পোর্টির চোমরমিয়ক জেগয়ণর ঐকয
নর্য়ক মিমেন্নিোয়ি মচন্তো করো র্োে েো, ঠিক নর্িোয়ি নিশয়প্রি, কৃষক-েমিয়কর বিেী, এিং জেগয়ণর ঐকযয়ক নেণী-সংগ্রোয়ির িোইয়র
মিয়িচেো করো র্োে েো। িোয়ির িয়ধয একর্ট পোরস্পমরক সংয়র্োগ ও আন্তিঃমেিি রশীলিো আয়ছ, এই অয়র্ি নর্, আিোয়ির পে য়ি নেণী-সংগ্রোি
সঠিকিোয়ি পমরচোমলি ে ও জেলোি করয়ি পোয়র নকিল র্মি িো দৃঢ়িোয়ি নিশয়প্রি, সিিোেী কৃষকয়ির সোয়র্ েমিক নেণীর বিেী, এিং
জেগয়ণর ঐয়কযর ওপর মিমত্তশীল ে, ঠিক নর্িোয়ি নশয়ষোি মিষেসিূ সংরমেি ও শমিশোলী য়ি পোয়র নকিল নেণী-সংগ্রোি এিং
পোর্টির প্রয়লিোরীে েীমি ও নেিৃয়ের মিমত্তয়ি। অিএি, নকিল এই পোরস্পমরক সংয়র্োগ ও আন্তিঃমেিি রশীলিোয়ক িয়ে নরয়ে পোর্টির
অঙ্গসংগঠে ও িূল সংগঠে, রোষ্ট্র ও অর্িনেমিক অঙ্গ, গণসংগঠে, কযোিোর ও কমিউমেিয়ির িোস্তি কোয়জ সঠিক অিস্থোে গ্র ণ করো র্োে এিং
সু মিধোিোিী অর্িো নগোষ্ঠীিোমিক চমরেসম্পন্ন িুলগুয়লোয়ক এমড়য়ে চলো র্োে।
পোর্টি ও প্রয়লিোমরয়েয়ির একেোেকিি নর্ মিপ্লিী পন্থোগুয়লো িযি োর কয়র িোয়ির প্রধোে– রোজনেমিক, িিোিমশিক, অর্িনেমিক,
সোংস্কৃমিক প্রিৃমি কোর্িক্রয়ি, িোয়ির মশেোিূলক ও সোংগঠমেক কোয়জ, নসগুয়লোও েু ি গুরুেপূ ণি চোমলকোশমি।
এই শমিসিূয় র িয়ধয একর্ট য়লো সিোয়লোচেো ও আত্মসিোয়লোচেো। এর্ট সীিোিেিো ও িুলগুয়লোয়ক উয়ন্মোচে, আক্রিণ ও সংয়শোধয়ে,
পশ্চোিিুেী পু রোিয়ের বংস সোধে এিং মিপ্লিী েিীয়ের জেয পয়র্র উয়বোধয়ে, জেগয়ণর বিপ্লমিক মশেোগ্র য়ণ শমিশোলী োমিেোর ম য়সয়ি
কোজ কয়র। সিোয়লোচেো ও আত্মসিোয়লোচেো ছোড়ো সিোজিোমিক গণিি অমজিি য়ি পোয়র েো এিং জেগয়ণর স্তরগুয়লোর িয়ধয সঠিকিোয়ি
নেণী-সংগ্রোিও পমরচোলেো করো র্োে েো।
প্রয়িযকর্ট চোমলকোশমির অমি অিশযই রয়েয়ছ মেজস্ব রোজনেমিক, অর্িনেমিক ও িিোিমশিক মিমত্ত, সু িরোং িোয়ির ধোরোিোম ক
শমিশোলীকরয়ণর জেয নেণী-সংগ্রোিয়কও অিশযই য়ি য়ি, একই সিয়ে, শত্রুর মিরুয়ে নেণী-সংগ্রোি ও জেগয়ণর স্তয়রর িয়ধয নেণীসংগ্রোি– প্রয়লিোমরয়েয়ির একেোেকিয়ির সংরেণ ও শমিশোলীকরণ এিং স্বয়িশিূমির প্রমিরেোর জেয, সিোজিোমিক সম্পয়ির সংরেণ,
সং িকরণ ও মিকোয়শর জেয, িোেু য়ষর িয়ধয সিোজিোমিক সয়চিেিো িৃ মের মেমিত্ত।
এগুয়লো য়লো অিযন্তরীণ নেয়ে নেণী-সংগ্রোয়ির মিষয়ে আিোয়ির পোর্টির মিপ্লিী েীমির মকছু প্রশ্ন। নেণী-সংগ্রোয়ির মিষয়ে ৭ি কংয়গ্রয়সর
ধোরণো ও মসেোন্তগুয়লোর প্রয়েোগ আিোয়িরয়ক মেমশ্চিিোয়িই আয়গর নচয়ে আয়রো িোয়লোিোয়ি ও অমধকির সোফয়লযর সোয়র্ এই সংগ্রোি
পমরচোলেোে সেি কয়র িুলয়ি।
র্য়িোগুয়লো প্রশ্ন এেোয়ে আয়লোচেো করো য়েয়ছ, এর িয়ধয একর্ট উপোিোে র্ো সঠিকিোয়ি নেণী-সংগ্রোি পমরচোলেোে েু িই গুরুেপূ ণি
িো য়লো এই সংগ্রোিয়ক অেু ধোিে ও পমরচোলেো করোর নেয়ে একয়পয়শমিয়ক পমর োর করো। একয়পয়শমি সিসিয়ে িুল, পোর্টির লোইয়ের
মিকৃিকরয়ণর মিয়ক নেণী-সংগ্রোিয়ক পমরচোমলি কয়র। িোস্তি কোয়জর নেয়ে নেণী-সংগ্রোয়ি একয়পয়শমির িহু িম িঃপ্রকোশ রয়েয়ছ।
সু মিধোিোয়ির মিরুয়ে সংগ্রোয়ির প্রশ্ন উত্থোপে করো ে নিো নগোষ্ঠীিোমিক অিস্থোে নিেো িযোে, উিোরিোিোয়ির মিরুয়ে সংগ্রোয়ির প্রশ্ন উত্থোপে
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করো ে নিো রেণশীলিোয়ক প্রেে নিেো ে, গণলোইে প্রয়েোয়গর িোমি করো ে নিো কোয়জর নেয়ে শৃ ঙ্খলোয়ক িুয়ল র্োওেো ে; একর্ট প্রয়শ্ন
গুরুেোয়রোপ করো ে নিো অেযর্ট িুয়ল র্োওেো ে।
িস্তুিোিী বন্দ্বিি, র্োর ওপর পোর্টির মিপ্লিী লোইে গয়ড় ওয়ঠ, িোর সোয়র্, সু িরোং পোর্টির লোইয়ের সোয়র্ও একয়পয়শমি সোিঞ্জসযপূ ণি েে।
একয়পয়শমি য়লো অমধমিিযক। পোর্টির মসেোন্তসিূ ও মিকমেয়িি শেোে, কিয়রি এেিোর ন োক্সোর মশেোে, ৭ি কংয়গ্রয়সর ধোরণো ও
মসেোন্তসিূয় , নেণী-সংগ্রোয়ির মিমিধ প্রসঙ্গ সিসিয়েই ঐকযিেরূয়প, বোমন্দ্বক আন্তিঃসংয়র্োয়গ পোওেো র্োে। মিচুযমি, িুল িযোেযো, সঙ্কীণি
উপলমি এিং নেণী-সংগ্রোয়ি অসম্পূ ণি প্রয়েোগ িোস্তি কোয়জর নেয়ে র্য়িোটো সম্ভি এড়োয়েোর লয়েয, সি মকছু র আয়গ জরুমর য়লো, পোর্টির
স্তরসিূয় র িয়ধয ও সিিে অমিরি ও েু ি দৃঢ়সংকয়ল্পর সোয়র্ নেণী-সংগ্রোি পমরচোলেো করো, িোকি সিোি-নলমেেিোি, আিোয়ির পোর্টির মশেো ও
সিৃে অমিজ্ঞিোর মিমত্তয়ি, মিয়শষি পোর্টির ৭ি কংয়গ্রয়স এিং নকন্দ্রীে কমির্টর ৪র্ি, ৫ি, ৬ষ্ঠ ও ৭ি নপ্লেোয়ি নর্ মসেোন্তসিূ টোেো য়েয়ছ
এিং কোর্িোিমল মেধিোমরি য়েয়ছ িোর মিমত্তয়ি।
২
আন্তজধোমতক প ধ োয়ে নেণী-সংগ্রোয়ির সঠিক মিকোয়শর নেয়ে আিয়িমেেোর পোর্টধ অি নিিোর-এর প্রয়িতোরীে অিস্থোে
আিোয়ির নিয়শ মপএলএ-এর নেিৃয়ের অধীয়ে নর্ সকল নেণী-সংগ্রোি অমিরি ও সোফয়লযর সোয়র্ পমরচোমলি য়েয়ছ এিং য়ে,
নসগুয়লোয়ক শুধু এই নিয়শর সিসযোসিূয় র পমরমধর িয়ধয সীিোিে সংগ্রোি ম য়সয়ি, শুধু জোিীে চমরে ও গুরুেসম্পন্ন নেণী-সংগ্রোি ম য়সয়ি
িোিো ে মে এিং িো সম্ভিও েে। িরঞ্চ এর মিপরীয়ি, আিোয়ির নিয়শ নেণী-সংগ্রোি মছল এিং আয়ছ মিশ্বিযোপী িিি িোয়ে পমরচোমলি সু িীব্র
নেণী-সংগ্রোয়ির নগোটো সোধোরণ প্রমক্রেোর েু িই গুরুেপূ ণি অংশ ম য়সয়ি।
আিোয়ির পোর্টি সিসিয়েই এর েীমি বিমর কয়রয়ছ মিশ্বস্তিোর সোয়র্ ও অটলিোয়ি নেণী-সংগ্রোয়ির প্রয়লিোরীে েীমিসিূ য়ক ঊয়বি
িুয়ল ধয়র, র্োয়ি িো সমক্রেিোয়ি মিপ্লয়ির ি োে উয়েয়শযর নসিো কয়র। এটো নস কয়রয়ছ এিং করয়ছ দুই মিয়ক, আলয়িমেেোয়ি সিোজিয়ির
মিমেিিোণয়ক সফলিোর সোয়র্ ও ধোরোিোম কিোয়ি এমগয়ে মেয়ে, নর্র্ট আন্তজিোমিক পর্িোয়ে মিপ্লয়ির মিজেও িয়ট, এিং এিেিোয়ি সঠিক মিপ্লিী
পররোষ্ট্রেীমি অেু সরয়ণর িোধযয়ি র্োয়ি িো প্রয়লিোমরয়েয়ির উয়েশয, জেগয়ণর সংগ্রোি এিং প্রয়িযকর্ট অিস্থোে গ্র ণ ও কোয়জর সোয়র্
মিপ্লয়ির অগ্রগমিয়ক সমক্রেিোয়ি সো োর্য করয়ি পোয়র।
এয়কিোয়র প্রমিষ্ঠোর সিে নর্য়কই আিোয়ির পোর্টি সিসিয়ে নেণী-দৃমিয়কোণ নর্য়ক, মিপ্লি ও সিোজিয়ির স্বোয়র্ির দৃমিয়কোণ নর্য়ক নিয়ে
আন্তজিোমিক ঘটেোগুয়লোর সঠিক িূলযোেে কয়রয়ছ এিং িোয়ির প্রমি েীমিমেষ্ঠ অিস্থোে গ্র ণ কয়রয়ছ ।
অেু রূপিোয়ি, নিয়শর িয়ধয নেণী-সংগ্রোয়ির মিকোশ ও নেিৃেিোয়ের প্রমক্রেোে, মপএলএ সিসিয়েই এই আন্তজিোমিক েীমি নর্য়ক
অগ্রসর য়েয়ছ নর্, একর্ট কমিউমেি পোর্টি সঠিক অিস্থোয়ে নর্য়ি পোয়র নকিল িেেই, র্েে িো মেয়জর সংগ্রোি ও প্রয়চিোগুয়লোয়ক সিগ্র
আন্তজিোমিক েমিক ও িোকি সিোিী-নলমেেিোিী আয়ন্দোলয়ের সংগ্রোি ও প্রয়চিোসিূয় র সোয়র্ ঘমেষ্ঠিোয়ি সম্পমকি িরূয়প নিেয়ি পোে, নর্
সংগ্রোয়ির লেয ম য়সয়ি আয়ছ মিপ্লি ও সিোজিয়ির মিজে, প্রয়লিোরীে িিোিয়শির মেরন্তর প্রমিরেো ও প্রয়েোগ, আধু মেক সংয়শোধেিোি ও
নর্য়কোয়েো প্রকোর সু মিধোিোয়ির মিরুয়ে আয়পোষ ীে লড়োই, িোয়ির পমরপূ ণি উয়ন্মোচে, অেোিৃ িকরণ ও বংস সোধে।
“সোম্রোজযিোি, সোিোমজক-সোম্রোজযিোি ও িোয়ির মেিিি আগ্রোসী ও সম্প্রসোরণিোিী কোর্িক্রয়ির িুয়েোিুমে য়ে, িু য়জিোেোমজ, আন্তজিোমিক
একয়চর্টেো প্রমিষ্ঠোে ও িোয়ির িিির নশোষয়ণর িুয়েোিুমে য়ে, প্রমিমক্রেো ও িোর সম ংসিো ও সিোয়সর িুয়েোিুমে য়ে”, পোর্টির ৭ি কংয়গ্রয়স
কিয়রি এেিোর ন োক্সো িয়লে, “িহুগুমণি শমি স কোয়র িণ্ডোেিোে ে মিশ্ব প্রয়লিোমরয়েি ও মিপ্লিীগণ, নর্ িোেু ষগুয়লো িুমি ও গণিয়ির
জেয, সিোজিয়ির জেয সংগ্রোি করয়ছে”14। এই মিরুে শমিগুয়লোর িয়ধয সংঘষি য়লো প্রচণ্ড নেণী-সংগ্রোি, র্ো মিকমশি য়ে এিং সকল
নিশ ও িিি িোে মিয়ে সিোয়জর সকল মিষেয়ক অন্তিুিি কয়রয়ছ।
নশষ মিচোয়র নেণী-সংগ্রোয়ির মিকোয়শর বোমন্দ্বকিো মেমশ্চিিোয়িই মিশ্বজু য়ড় প্রয়লিোমরয়েয়ির উয়েয়শযর জেলোয়ির মিয়ক নেিৃে মিয়ে
এমগয়ে র্োয়ি। র্োয় োক, স্বিিঃস্ফূিি িোর কোয়ছ িমিষযয়ির িোগযয়ক নছয়ড় নিেো, স্বিিঃস্ফূিি িোয়ি প্রয়লিোমরয়েয়ির অেু কূয়ল নেণী-সংগ্রোয়ির
মিকোয়শর জেয অলসিোয়ি অয়পেো কয়র িয়স র্োকোর অর্ি য়লো, নলমেে র্ো িয়লয়ছে, “অয়পেো করয়ি করয়ি িৃিুযিরণ করো”।
অমিজ্ঞিো িোরিোরই মেমশ্চি কয়রয়ছ নর্, এিে অয়েক িু ূ িি আয়স র্েে একর্ট নিয়শ মকংিো কয়েকর্ট নিয়শ র্ু গপৎিোয়ি মিপ্লয়ির
মিষেীগি শিি সিূ বিমর ে, বিমর নেণীগুয়লোর িয়ধয বন্দ্বসিূ সয়িোচ্চ পর্িোয়ে িীক্ষ্ণ য়ে ওয়ঠ, মিপ্লয়ির পয়ে পমরমস্থমি পমরপক্ব ে,
অর্িোৎ শোসক নেণীগুয়লো আর আয়গর িয়িো শোসেকোজ চোলোয়ি পোরয়ছ েো, আর মেপীমড়ি নেণীগুয়লো অর্িো মেপীমড়ি জেগণও আর
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এেিোর ন োক্সো, মপএলএ-এর ৭ি কংয়গ্রয়সর প্রমিয়িিে, পৃ . ১৮৫-১৮৬।
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নকোয়েোিয়ি মের্িোিে ও নশোষণয়ক নিয়ে মেয়ে েো, মকন্তু িোরপরও মিপ্লি নফয়ট পড়য়ছ েো, এিেমক র্মি িো পয়ড়ও, িযর্ি য়ে এিং িোয়ক
রয়ির নরোয়ি িু মিয়ে নিেো য়ে।
এর্ট নেণী-সংগ্রোি পমরচোলেো ও িোর সফল পমরণমির নেয়ে, মিষেগি উপোিোয়ের ি োগুরুেয়ক নজোয়রর সোয়র্ সোিয়ে মেয়ে আয়স।
মিয়শষিোয়ি প্রয়লিোরীে পোর্টি, প্রয়লিোমরয়েয়ির অমস্তে, শুধু েোয়ি েে িরং সিিপ্রর্য়ি, এর িোকি সিোিী-নলমেেিোিী লোইে ও কোর্িক্রি,
জেসোধোরয়ণর সোয়র্ এর অিযন্ত ঘমেষ্ঠ সম্বন্ধ এিং মিপ্লয়ি নেিৃেিোয়ে সেিিো সোধোরণিোয়ি নেণী-সংগ্রোি ও মিয়শষিোয়ি প্রয়লিোরীে
মিপ্লয়ির সফল মিকোশ ও পমরণমির নেয়ে মেধিোরক শিি ও পেলো েম্বয়রর মিষেগি উপোিোেয়ক গঠে কয়র।
মিকোয়শর অমিজ্ঞিো এিং আিোয়ির জেগয়ণর মিপ্লয়ি সোফয়লযর িুকুট লোি এই মিষের্টয়ক সিয়চয়ে িোয়লোিোয়ি মেমশ্চি কয়র।
েিযপ্রমিমষ্ঠি আলয়িমেেোর কমিউমেি পোর্টির আলয়িমেেোে ফযোমসিোিী িেলিোমরয়ের পর সৃ ি পমরমস্থমিয়ক অেু ধোিে, মিয়শ্লষণ ও কোয়জ
লোগোয়ি সেি ওেোর নেয়ে প্রয়েোজেীে মিচেণিো মছল। ‘নর্ পর্িন্ত নসই ি োে মিে আগি ে’ নসই পর্িন্ত জেগয়ণর মিপ্লয়ির প্রশ্নয়ক
মশুঁয়কে িুয়ল রোেোর উপিলীে উপোিোেসিূয় র সু মিধোিোিী দৃমিিমঙ্গ এিং অেযয়ির ‘ট্রটমস্কপন্থী-চরিপন্থী সূ ে’, র্োরো ‘অমিমিপ্লিী িু মল’ স কোয়র
ফযোমসিোিী সঙ্গীয়ির সোয়র্ েৃ িয কয়র চলমছল– এই উিয়ের মিরুয়ে সংগ্রোয়ি , আলয়িমেেোর কমিউমেি পোর্টি জোেি কীিোয়ি, স্বে ও সঠিক
রোজনেমিক, িিোিমশিক ও সোংগঠমেক লোইেয়ক সু মেমিি ি ও সোিঞ্জসযপূ ণিিোয়ি প্রয়েোগ করয়ি ে। এর্ট মছল জোিীে িুমি ফ্রয়ে সিগ্র
জেগণয়ক সিয়িি ও সংগঠিি করোর জেয সংগ্রোয়ির, িুমি ও স্বোধীেিোর জেয র্ু য়ের আগুয়ে েিুে গণেিিোর মিমত্ত প্রমিষ্ঠোর লোইে,
জোিীে িুমি ও স্বোধীেিোর জেয সংগ্রোিয়ক নর্য়কোয়েো প্রকোয়রর মেপীড়ে ও নশোষণ নর্য়ক সোিোমজক িুমির সংগ্রোয়ির সোয়র্ সঠিকিোয়ি
সিমিিকরয়ণর লোইে। এই িোকি সিোিী-নলমেেিোিী লোইয়ের অমিচল প্রয়েোয়গর ফয়ল একর্ট ঐমি োমসক মিজে অমজিি য়েয়ছ– মচরমিয়ের
জেয স্বয়িশিূমির িুমি লোি, প্রয়লিোমরয়েয়ির একেোেকিয়ির প্রমিষ্ঠো, এিং সফলিোয়ি উন্নি পুুঁ মজিোিয়ক পোশ কোর্টয়ে একর্ট
সোিন্তিোমিক-িু য়জিোেো নিশ নর্য়ক একর্ট সিোজিোমিক নিয়শ ক্রমিক রূপোন্তর সোধে।
এটোই য়লো নসই ি োে ও মেধিোরক গুরুে, র্ো নেণী-সংগ্রোয়ির মিকোশ এিং প্রয়লিোমরয়েয়ির অিস্থোে নর্য়ক িোর সফল পমরণমির
নেয়ে মিষেগি উপোিোয়ের রয়েয়ছ!
নেণী-সংগ্রোয়ির মিকোয়শ মিষেগি উপোিোে য়লো মেিি রয়র্োগয উপোে র্োর সো োয়র্য প্রয়লিোমরয়েি ও জেগণ মেপীড়ে ও প্রচোরণোিূলক
র্য়ির নিোকোয়িলো করয়ি পোয়র– র্ো সোম্রোজযিোিী-সংয়শোধেিোিী িু য়জিোেোমজ র্য়িোটো সম্ভি িোয়ির জীিেয়ক িীঘিস্থোেী করোর জেয মিপ্লিী
সংগ্রোয়ির মিরুয়ে প্রয়েোগ কয়র র্োয়ক। এেে আয়গর নচয়ে আয়রো নিমশ কয়র সোম্রোজযিোিী-সংয়শোধেিোিী িু য়জিোেোমজ সম ংসিো ও সিোস,
িয়েোয়র্োগ মিন্নিুেীকরণ ও সশস্ত্র স্তয়েয়পর পন্থোগুয়লোর সোয়র্ িোয়ির আশোয়ক গ্রমর্ি নরয়েয়ছ। িোরো সিোজিোমিক নিশগুয়লোর বংয়সর
জেয সু মেমিি িিোয়ি িিোিমশিক নেয়ের সংগ্রোিয়ক প্রয়লিোমরয়েি ও জেগণয়ক মিকভ্রোন্ত কয়র অধিঃপমিি করয়ি, িোয়ির সয়চিেিোয়ক
দূমষি করয়ি, মিপ্লয়ির জেয জেসোধোরয়ণর সংগঠে ও প্রস্তুমিয়ক িোধো মিয়ি, মিয়শষিোয়ি, প্রয়লিোমরয়েয়ির রোজনেমিক ও িিোিমশিক কিী,
কমিউমেি পোর্টিগুয়লোর অধিঃপিে ঘটোয়েোর জেয িোয়ির ওপর আক্রিণ োেয়ি িযি োর করয়ছ। এর্ট নেণী-সংগ্রোি ছোড়ো অেয মকছু ই েে, র্ো
সোম্রোজযিোি িোর অিস্থোে নর্য়ক পমরচোলেো কয়র র্োয়ক।
আমধপয়িযর জেয লোলোমেি একর্ট আগ্রোসী সোিোমজক-সোম্রোজযিোিী রোয়ষ্ট্র নসোমিয়েি ইউমেেয়ের রূপোন্তর, নসোমিয়েি
সংয়শোধেিোিীয়ির নেিৃয়ে আধু মেক সংয়শোধেিোিীয়ির সোম্রোজযিোিী মশমিয়র প্রস্থোে এসিই প্রয়লিোমরয়েি, জেগণ এিং সঠিক িোকি সিোিীনলমেেিোিী পোর্টিগুয়লোর নেণী-সংগ্রোিয়ক প্রচণ্ডির ও জর্টলির কয়র িুয়লয়ছ।
িোয়ির মিশ্বোসঘোিকিোর সোফোই গোওেো এিং প্রয়লিোমরয়েি ও জেগয়ণর কোছ নর্য়ক িো আড়োল করোর জেয, নসই সোয়র্ িোয়িরয়ক
আয়রো িযোপকিোয়ি প্রিোরণো করোর উয়েয়শয নসোমিয়েি সংয়শোধেিোিীয়ির নেিৃয়ে আধু মেক সংয়শোধেিোিী এিং অেয আয়রো র্য়িোসি
সু মিধোিোিী িোয়ির কোর্িক্রয়ির নপছয়ে ‘িিি িোে সিয়ের পমরমস্থমিয়ি িোকি সিোয়ির সৃ জেশীল মিকোশ’-এর িয়িো মকছু ির্োকমর্ি িোমিক
সির্িে নর্োগোয়ড়র লয়েয ধস্তোধমস্ত করয়ি িোধয য়ে, ধস্তোধমস্ত করয়ছ এিং সিসিয়েই িো করয়ি।
িোরো সিসিয়েই িোয়ির মিশ্বোসঘোিকিোর সোধোরণ লোইেয়ক ‘গিীরিোগোিী পমরিিি ে’সিূয় র ফলোফল ম য়সয়ি উপস্থোপয়ের নচিো কয়র
এয়সয়ছ, র্ো িয়ে ে িু ম িো আিোয়ির র্ু য়গর সোরিস্তুয়ি ঘয়ট চয়লয়ছ।
ঠিক এই সিসযোর প্রয়শ্ন – অর্িোৎ আিোয়ির র্ু য়গর সোরিস্তুর সঠিক সংজ্ঞোেে – একমিয়ক িোকি সিোি-নলমেেিোি এিং অেযমিয়ক আধু মেক
সংয়শোধেিোি ও সকল ধোরোর সু মিধোিোিীয়ির িয়ধয প্রচণ্ড সংগ্রোি পমরচোমলি য়েয়ছ এিং চলিোে রয়েয়ছ। আিোয়ির পোর্টি এই সংজ্ঞো িুয়ল
ধয়রয়ছ নর্, আিোয়ির র্ু গ, র্োর প্রধোে সোরিস্তু য়ে পুুঁ মজিোি নর্য়ক সিোজিয়ি উত্তরণ, “ য়লো দুই মিরুে সোিোমজক িযিস্থোর সংগ্রোয়ির র্ু গ,
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সিোজিোমিক মিপ্লি ও জোিীে িুমির জেয মিপ্লয়ির র্ু গ, সোম্রোজযিোয়ির বংয়সর র্ু গ, ঔপমেয়িমশক িযিস্থোর অিলু মপ্তর র্ু গ, অেযোেয জেগণ
কিৃিক সিোজিয়ির পর্ গ্র য়ণর, মিশ্বিযোপী সিোজিি ও সোিযিোয়ির মিজয়ের র্ু গ”15।
আিোয়ির র্ু য়গর চমরে ও সোরিস্তু এিং িোর চোমলকোশমির সঠিক উপলমি প্রয়িযকর্ট িোকি সিোিী-নলমেেিোিী পোর্টির জেয সঠিক
রোজনেমিক ও িিোিমশিক লোইে, সঙ্গমিপূ ণি রণয়কৌশল ও উয়েশয িোস্তিোেয়ের নকৌশলসিূ মেধিোরয়ণর িূল শিি গুয়লোয়ক গঠে কয়র। িোর
অর্ি য়লো, একর্ট পোর্টির (অর্িো কয়েক পোর্টির) লোইে, রণয়কৌশল ও উয়েশয িোস্তিোেয়ের নকৌশল মেধিোমরি ে এিং ওেো উমচি সু মেমিি ি
র্ু য়গর সঠিক উপলমি নর্য়ক, িোর সোরিস্তু নর্য়ক, অেযমিয়ক নসই র্ু য়গর মিষেীগি সোরিস্তু মেিি র কয়র েো (মেিি র করয়ি পোয়রও েো) একর্ট
অর্িো কয়েকর্ট পোর্টির রণয়কৌশল অর্িো – এিেমক র্ো আয়রো কি – ইেোর ওপর। িিি িোে সিয়ের সংয়শোধেিোিী পোর্টিগুয়লোর নেয়ে, িোরো
িোয়ির সম্পূ ণি িুল ও িোকি সিোি-মিয়রোধী রণয়কৌশল ও উয়েশয িোস্তিোেয়ের নকৌশলয়ক নর্েিো িো আিোয়ির র্ু য়গর চোমরয়েযর মিষয়ে িোয়ির
উপলমির ওপর মিমত্ত কয়র মেমিিি এিেরূয়প উপস্থোপে করয়ি চোে, পেোন্তয়র িোরো নকিল এই ‘িিগুয়লো’ উদ্ভোিে করয়ছ এিেিোয়ি নর্ে
িো িোয়ির প্রয়েোগিোিী েীমির মিমত্তয়ি িোয়ির স্বোয়র্ির সোয়র্ েোপ েোে। সকল র্ু য়গর সংয়শোধেিোিী ও সু মিধোিোিীরো ঠিক এই মিয়কই িোয়ির
অপিযি োরগুয়লোয়ক প্রয়েোগ কয়রয়ছ এিং কয়রই র্োয়ে। িোয়ির রোজনেমিক সু মিধোিোি মিষেীগি সোিোমজক িোস্তিিো ও িোর প্রমক্রেোগুয়লোয়ক
মিকৃিিোয়ি উপস্থোপে ও িো নর্য়ক িুল, মিপ্লিী-মিয়রোধী মসেোয়ন্ত উপেীি য়ি িোয়ির প্রয়চিোে িোয়িরয়ক ‘বিজ্ঞোমেক’ িণ্ডোমির মিয়ক
পমরচোমলি কয়র।
এই মিকৃমিকরয়ণর মিরুয়ে িোর সংগ্রোয়ি মপএলএ সিসিয়েই এই মিষয়ের ওপর গুরুে মিয়েয়ছ নর্, আিোয়ির র্ু য়গর সোরিস্তুয়ক
উপলমি করোর একিোে বিজ্ঞোমেক িোেিণ্ড য়লো, িোকি সিোিী-নলমেেিোিী মিজ্ঞোয়ের অিস্থোে নর্য়ক এ র্ু য়গর গুরুেপূ ণি ঘটেোিমল ও প্রপঞ্চসিূ
এিং িোর চোমলকোশমির নেণী-মিয়শ্লষণ, নেণী-িূলযোেে। এর সূ চেোমিন্দু য়লো এ র্ু য়গর প্রধোে বন্দ্বসিূয় র, নর্ পর্িোয়ে নসগুয়লো নপৌুঁয়ছয়ছ,
িোয়ির সিোধোয়ের জেয নর্ সংগ্রোি পমরচোমলি য়ে ও পমরচোলেো করো িরকোর নর্গুয়লো আিোর স্বেং এ র্ু য়গর সোরিস্তুয়ক মেধিোরণ কয়র– িোর
নলমেেিোিী মিয়শ্লষণ।
অয়টোির সিোজিোমিক মিপ্লয়ির পর, নলমেে ও িযোমলে এই র্ু য়গর মেয়ম্নোি প্রধোে বন্দ্বসিূয় র মিষয়ে িোয়ির মেিয়ন্ধ উয়েে কয়রয়ছে:
সিোজিি ও পুুঁ মজিোয়ির িয়ধযকোর বন্দ্ব; েি ও পুুঁ মজর িয়ধয, সু িরোং পুুঁ মজিোিী নিশগুয়লোয়ি প্রয়লিোমরয়েি ও িু য়জিোেোমজর িয়ধযকোর
বন্দ্ব; মেপীমড়ি জোমিসিূ ও সোম্রোজযিোয়ির িয়ধযকোর বন্দ্ব; সোম্রোজযিোিী, একয়চর্টেো শমিগুয়লোর মেয়জয়ির িয়ধযকোর বন্দ্ব।
নর্ ঐমি োমসক র্ু য়গ আিরো িোস করমছ িোর প্রধোে বন্দ্ব য়লো সিোজিি ও পুুঁ মজিোয়ির িয়ধয বন্দ্ব। সিোজিোমিক নিশসিূয় এই বন্দ্ব
সিোজিোমিক পর্ ও পুুঁ মজিোিী পয়র্র িয়ধয মিিযিোে সংগ্রোয়ি মেয়জয়ক প্রকোশ কয়র; পুুঁ মজিোিী সংয়শোধেিোিী নিশসিূয় িো প্রয়লিোমরয়েি
ও িু য়জিোেোমজর িয়ধযকোর সংগ্রোয়ির নিির আত্মপ্রকোশ কয়র; মিশ্ব পর্িোয়ে এর্ট মেয়জয়ক প্রকোশ কয়র সিোজিি ও পুুঁ মজিোয়ির িয়ধয সংগ্রোয়ি।
মিষেীগি িোস্তিিো সি মিক নর্য়কই এটো মেমশ্চি কয়রয়ছ এিং প্রমিমেেি মেমশ্চি করয়ছ নর্, উধোও য়ে র্োওেো এিং েম্র ওেো নিো
দূয়রর কর্ো, আজয়কর মিয়ে এই বন্দ্বগুয়লো গিীরির ও িীব্রির য়ে উয়ঠয়ছ।
দুই প্রস্থ মিপরীিিুমে শমি পরস্পয়রর মিরুয়ে লড়য়ছ:
একমিয়ক িোুঁমড়য়ে আয়ছ সিোজিোমিক নিশগুয়লো ও মিশ্ব প্রয়লিোমরয়েি, মিপ্লি ও সিোজিয়ির ি োে উয়েয়শযর পয়ের প্রধোে
সোিোমজক শমি, এিং িোয়ির সোয়র্ কোুঁয়ধ কোুঁধ মিমলয়ে, মেপীমড়ি জেগণ অর্িো র্োরো মেপীমড়ি ওেোর মিপয়ির িয়ধয রয়েয়ছ, সকল মিপ্লিী,
প্রগমিশীল ও স্বোধীেিোমপ্রে শমি।
অেযমিয়ক িোুঁমড়য়ে আয়ছ িোমকি ে সোম্রোজযিোি ও নসোমিয়েি সোিোমজক-সোম্রোজযিোি জেগণ ও সিোজিয়ির প্রধোেিি শত্রু ম য়সয়ি,
এিং িোয়ির সোয়র্ আয়ছ অেযোেয সোম্রোজযিোিী ও সংয়শোধেিোিী শমিসিূ , একয়চর্টেো িু য়জিোেোমজ, ফযোমসিোিী শমি, সকল আন্তজিোমিক
প্রমিমক্রেো ও সংয়শোধেিোি।
মপএলএ-এর ৭ি কংয়গ্রস কৃি িিি িোে মিয়ের মিশ্ব পমরমস্থমি, একমিয়ক প্রয়লিোমরয়েয়ির, জেগয়ণর, িোকি সিোিী-নলমেেিোিী পোর্টিসিূয় র
উত্তোল য়ে ওঠো সংগ্রোি, নসই সোয়র্ অেযমিয়ক মেপীড়েিূলক ও নশোষণিূলক িযিস্থোয়ক শমিশোলী করোর জেয সোম্রোজযিোি, সোিোমজকসোম্রোজযিোি ও প্রমিমক্রেোর প্রয়চিোসিূয় র গিীর নেণী-মিয়শ্লষণ আয়রো একিোর এটোই সু মেমশ্চি কয়রয়ছ নর্, “একর্ট সোিোমজক িযিস্থো ম য়সয়ি,
পুুঁ মজিোি িোর বন্দ্বসিূ ও িোর েমিকর মিকগুয়লোয়ক এমড়য়ে নর্য়ি পোয়র েো, এর্ট একই সিয়ে িোর অমিিুেোফো মেমশ্চিকরণ এিং
অিযন্তরীণ সোিোমজক িোরসোিয িজোে রোেয়ি অসির্ি”16। এই মিষেীগি িোস্তিিোয়ক ম সোয়ি মেয়ি িযর্িিো, িরং িোর মিপরীয়ি ‘বিমরিোর
অিসোে’-এর সূ চেো, ‘উয়ত্তজেোর হ্রোসকরণ’, ‘সিোজিয়ির িয়ধয পুুঁ মজিোয়ির শোমন্তপূ ণি আত্মীকরণ’-এর পয়ে প্রচোরণো, এই িোমি নর্,
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মপএলএ-এর ইমি োস, পৃ . ৩৬৯।
এেিোর ন োক্সো, মপএলএ-এর ৭ি কংয়গ্রয়সর প্রমিয়িিে, পৃ . ১৯১।
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“সোম্রোজযিোি আয়রো মিয়িচক ও শোন্ত য়েয়ছ”, আিরো এেে ‘মিশ্বজেীে আন্তজিোমিক অমিয়রোধ’ ও ‘সোধোরণ মেরোপত্তো’-এর র্ু য়গ িোস করমছ,
“িোমকি ে সোম্রোজযিোয়ির শমি েে পোয়ে এিং িো আয়গর িয়িো মিপয়ির কোরণ নেই” ইিযোমি ইিযোমি নর্িোয়ি ক্রুয়শ্চিপন্থী আধু মেক
সংয়শোধেিোিীগণ ও অেযোেযরো কয়র নিড়োয়ে, এগুয়লো নিোধগিযিোয়িই নকোয়েো ‘িোমিক িুল’, িোকি সিোিী-নলমেেিোিী মিজ্ঞোে য়ি
দুঘিটেোক্রমিক মিচুযমি েে। আধু মেক সংয়শোধেিোিীগণ ও অেযোেয সু মিধোিোিীয়ির বোরো আিোয়ির ঐমি োমসক র্ু য়গর সোরিস্তুর মিকৃি উপস্থোপেো
য়লো ইেোকৃি, প্রয়লিোমরয়েয়ির নেণী-সংগ্রোিয়ক িিে করোর জেয র্োয়ি িো িু য়জিোেোমজ, সংয়শোধেিোি ও প্রমিমক্রেোর মিরুয়ে সংগ্রোয়ি
উয়ঠ িোুঁড়োয়ি েো পোয়র, িরং এই পমরমস্থমির সোয়র্ মেয়জয়ক িোমেয়ে নেে, িশীিূি য়ে িোুঁমড়য়ে নর্য়ক নশষ পর্িন্ত মেপীড়ে ও নশোষয়ণর
নজোেোলয়ক নিয়ে নেে। “এ নর্য়ক”, কিয়রি এেিোর ন োক্সো িয়লে, “উদ্ভূি য়েয়ছ আয়রকর্ট িুল মসেোন্ত নর্, নলমেেিোি অচল য়ে
মগয়েয়ছ, অর্িোৎ সোম্রোজযিোি, নেণী ও নেণী-সংগ্রোি, রোষ্ট্র ও মিপ্লি, প্রয়লিোমরয়েয়ির একেোেকিয়ির নিৌমলক মর্মসস নিেোয়িোত্তীণি য়ে
পয়ড়য়ছ”17।
এর অমস্তয়ের নগোটো সিে জু য়ড়, সিিিো িোকি সিোি-নলমেেিোয়ির প্রমি মিশ্বস্তিোর সোয়র্ িোুঁমড়য়ে, মপএলএ এই ধরয়ের কমিউমেি-মিয়রোধী
িি ও অেু শীলয়ের নিোকোয়িলো কয়রয়ছ, এগুয়লোয়ক সঠিক নেণী-অিস্থোে নর্য়ক মিয়শ্লষণ কয়রয়ছ এিং দৃঢ়িোয়ি, িয়ে সোিোেয মবধো েো
নরয়েই আক্রিণ কয়রয়ছ।
আিোয়ির পোর্টি এই লেযোমিিুয়ে মিয়শষিোয়ি গিীর অমিজ্ঞিো লোি কয়রয়ছ আধু মেক সংয়শোধেিোিী মশমিয়রর নেিৃয়ের অিস্থোয়ে র্োকো
একর্ট পরোশমির প্রিুেকোরী িিোিশি ও চচিো ম য়সয়ি ক্রুয়শ্চিপন্থী সংয়শোধেিোয়ির মিরুয়ে িোর লড়োই নর্য়ক। মপএলএ সিিিোই নসোমিয়েি
সংয়শোধেিোিীয়ির মচি ি েকোরী এই কুেযোি ‘িি’সিূয় র, নর্িে ‘সি জেগয়ণ’র রোষ্ট্র ও পোর্টি, নর্ কোয়রো সোয়র্ এিং নর্য়কোয়েো পয়র্
‘শোমন্তপূ ণি স োিস্থোে’, ‘সোিমরক িোম েী ীে, সিরোস্ত্র ীে ও র্ু েমি ীে’ পৃ মর্িী, ‘শোমন্তপূ ণি মিপ্লি’, ‘সীমিি সোিিয়িৌিে’ ইিযোমি ইিযোমির,
িোকি সিোিী-নলমেেিোিী মিয়শ্লষণ কয়রয়ছ, িোয়ির িোকি সিোি-মিয়রোধী ও প্রমিমিপ্লিী সোরিস্তুয়ক উয়ন্মোচে কয়রয়ছ এিং প্রকোয়শয ও মেিিিিোয়ি
িোয়ির িুয়েোশ মছুঁয়ড় নফয়লয়ছ। আিোয়ির পোর্টি কেয়েোই এই লেযোমিিুমে লড়োইয়ে িোর কণ্ঠস্বর মেচু কয়র মে এিং িমিষযয়িও িো করয়ি
েো, নর্য় িু িো েু িই ওেোমকি োল নর্, নসোমিয়েি সংয়শোধেিোি “সংয়শোধেিোিী প্রমিমিপ্লয়ির সিয়চয়ে পূ ণোি ঙ্গ ও মিশি ‘িি’ ও অেু শীলয়ের
প্রমিমেমধে কয়র, র্ো িোকি সিোিী-নলমেেিোিী িিয়ক সিিয়েয়ে ও সি প্রয়শ্ন সংয়শোধে কয়রয়ছ”, নর্, “‘ক্রুয়শ্চিপন্থী িিসিূ ’
প্রয়লিোমরয়েয়ির একেোেকিয়ির উয়েি ও পুুঁ মজিোয়ির পু েিিোসয়ের জেয সয়চিেিোয়ি মেিিোমচি কোর্িধোরোর প্রমিমেমধে কয়র”18।
অেযসি িু য়জিোেো ও সংয়শোধেিোিী িিসিূ , নর্িে র্ু য়গোশ্লোি সংয়শোধেিোিীয়ির ‘েমিকয়ির স্ব-শোসে’, অর্িো ‘নিোিো সিোজ,
‘িধযিিী অপুুঁ মজিোিী উন্নেে’, ‘কৃিয়কৌশলগি-বিজ্ঞোমেক মিপ্লয়ির সিোজ’ ইিযোমি, এগুয়লোও এসি প্রমিমিপ্লিী উয়েয়শযর নসিো কয়র।
অেু রূপিোয়ি, ির্োকমর্ি ‘মেমিশ্ব িি’ অেু র্োেী আিোয়ির র্ু য়গর সোরিস্তুর ‘েিয ধোরণো’ – নেণী-দৃমিয়কোণ নর্য়ক মিয়শ্লষণ ও
িূলযোেেপূ িিক – নেণী-সংগ্রোয়ির িৃিুযিরণ করোর িি ছোড়ো মকছু ই েে, একর্ট িি র্ো আিোয়ির সিয়ের নিৌমলক বন্দ্বগুয়লোয়ক নিয়ক রোয়ে,
র্ো মিভ্রোমন্ত ও মিশৃ ঙ্খলোর কোরণ ে, র্ো প্রয়লিোমরয়েি ও জেগয়ণর স্তরগুয়লোর িয়ধয এিং িোকি সিোিী-নলমেেিোিী পোর্টির িয়ধয মিভ্রি সৃ মি
কয়র।
প্রর্য়িই, এই ির্োকমর্ি ‘মেমিশ্ব িি’, িোর র্িজ নিোে র্োরো ‘নজোটমেরয়পে নিশসিূ ’, ‘উন্নেেশীল নিশসিূ ’ ইিযোমির কর্ো িয়ল,
িোয়ির িয়িোই এ নিশগুয়লোয়ক মিেযস্তকরয়ণর িোকি সিোিী-নলমেেিোিী নেণী-িোেিয়ণ্ডর ওপর মিমত্ত কয়র গয়ড় ওয়ঠ মে।
“আজয়কর মিয়শ্ব”, নলমেে মলয়েয়ছে, “দুয়টো মিশ্ব রয়েয়ছ: পু রোিে মিশ্ব – পুুঁ মজিোি – র্ো একর্ট মিভ্রোমন্তর িয়ধয রয়েয়ছ মকন্তু কেয়েোই
নস্বেোে আত্মসিপিণ করয়ি েো এিং উিীেিোে েিুে মিশ্ব, র্ো এেয়েো েু ি দুিিল মকন্তু র্ো নিয়ড় উঠয়ি র্োকয়ি, নকেেো িো অয়জে”19। নিেো
র্োে নর্, নলমেে মিয়শ্বর মিিোজে কয়রয়ছে নেণী-িোেিয়ণ্ডর ওপর, সু মেমিি ি অর্িনেমিক-সোিোমজক িযিস্থোসিূয় র ওপর মিমত্ত কয়র, নর্গুয়লো
পু য়রোিস্তুর পরস্পয়রর মিয়রোধী, নকেেো উৎপোিে-সম্পকি স্বেং, র্োর ওপর এই িযিস্থোসিূ গয়ড় উয়ঠয়ছ, িোরো সম্পূ ণি
ি োয়িই মিন্ন ও পরস্পরমিয়রোধী, ঠিক নর্িোয়ি নর্ নেণীগুয়লো এই িযিস্থোসিূয় র নেিৃয়ে আয়ছ িোরোও পু য়রোিোেোে পরস্পয়রর মিয়রোধী।
মিয়শ্বর মিিোজয়ে নেণীর সীিোেো িুয়ছ নফয়ল, ‘মেমিশ্ব িি’ মিপ্লয়ির প্রসয়ঙ্গ নকোয়েো মসেোন্ত টোয়ে েো। মিপরীিিোয়ি, িো মিপ্লিয়ক উয়পেো
কয়র। উিো রণস্বরূপ, এই ‘িি’ অেু র্োেী, ির্োকমর্ি ‘িৃিীে মিয়শ্ব’র নিশগুয়লোর িয়ধয মেিি রশীল নিশসিূ , পুুঁ মজিোিী নিশসিূ অর্িো
ফযোমসিোি কিৃিক শোমসি নিশসিূ , নসই সোয়র্ সিোজিোমিক নিশসিূ রয়েয়ছ। এই িয়ির অধীয়ে সিোজিি ও পুুঁ মজিোয়ির িয়ধয বন্দ্ব
জোিীে ও আন্তজিোমিক পর্িোয়ে আিোয়ির র্ু য়গর প্রধোে বন্দ্ব ম য়সয়ি আর অমস্তেশীল েে, িোয়ক উয়েি করো য়েয়ছ। এই ‘িয়ি’র সির্িকগণ
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এই ঘটেোর িোধযয়ি এর ‘সোফোই গোে’ নর্, নসোমিয়েি ইউমেেে ও আয়রো কয়েকর্ট নিয়শ – নর্ নিশগুয়লো আয়গ সিোজিোমিক মছল –
ধোরোিোম কিোয়ি পুুঁ মজিোয়ির পু েিিোসয়ের পর সিোজিোমিক মশমিয়রর আর নকোয়েো অমস্তে নেই।
মকন্তু এ কর্ো মক িলো নর্য়ি পোয়র নর্, নসোমিয়েি ইউমেেে ও মকছু সংেযক জেগণিোমিক রোয়ষ্ট্রর প্রমিমিপ্লয়ির মশমিয়র গিয়ের কোরয়ণ
সিোজিি একর্ট আর্ি-সোিোমজক িযিস্থো ম য়সয়ি িুয়ছ মগয়েয়ছ? নকোয়েোিোয়িই েে! সিোজিি সজীি, প্রকৃি সিোজিোমিক নিশসিূয়
ক্রয়িই দৃঢ়িোয়ি শমিশোলী ও আয়রো সং ি য়ে উঠয়ছ। এ য়লো িোেি সিোয়জর অমেিোর্ি িমিষযি এিং এিে নকোয়েো শমি নেই র্ো িোয়ক
উয়েি করয়ি পোয়র, এিে নকোয়েো শমি নেই র্ো মিশ্ব পর্িোয়ে এর জেলোিয়ক স্তি করয়ি পোয়র।
এই িোস্তিিো নর্য়ক অগ্রসর য়ে, প্রকৃি িোকি সিোিী-নলমেেিোিীগণ মিশ্বয়ক নগোষ্ঠীর মিমত্তয়ি মিিি কয়রে েো, িরং িো কয়রে আর্িসোিোমজক িযিস্থোর মিমত্তয়ি। এই িোেিণ্ড অটল, এিেমক র্মি মিয়শ্ব িোে একর্ট সিোজিোমিক নিশও অমস্তেশীল র্োয়ক। নলমেে স্বেং র্েে
িয়লয়ছে, “আজয়কর মিয়শ্ব দুয়টো মিশ্ব রয়েয়ছ”, িেেও িোর িয়ের িয়ধয মছল একর্ট সিগ্র পুুঁ মজিোিী মিশ্ব এিং এর সয়ঙ্গ নিোকোয়িলোরি
একর্টিোে সিোজিোমিক নিশ– নসই সিয়ের নসোমিয়েি রোমশেো। সু িরোং, ির্োকমর্ি ‘মেমিশ্ব িি’ গ্র ণ করোর িোয়ে য়লো নলমেয়ের মশেোয়ক
সিয়চয়ে অসৎিোয়ি মিকৃি করো, সিোজিয়ির অমেিোর্ি মিজয়ে নকোয়েো আস্থো েো র্োকো।
একর্ট সিোজিোমিক নিয়শ এই ‘িি’ অেু সরয়ণর অর্ি য়লো প্রয়লিোমরয়েয়ির একেোেকিিয়ক দুিিল করো, সিোজিয়ির মিজেগুয়লোর
বংস সোধে করো। এই ‘িি’ প্রচোর করোর অর্ি য়লো আন্তজিোমিক প্রয়লিোমরয়েিয়ক লড়োই অর্িো মিপ্লয়ি নজয়গ েো ওঠোর, প্রয়লিোমরয়েয়ির
একেোেকিি প্রমিষ্ঠোর জেয লড়োই েো করোর, িরং িৃ ৎ পুুঁ মজিোিী একয়চর্টেোর নশোষয়ণর কোয়ছ মেয়জয়ক সিপিণ করোর আহ্বোে জোেোয়েো, এর
অর্ি য়লো মপয়েোয়শ, ইরোয়ের শো এিং িোয়ির িয়িো আয়রো মকছু প্রমিমক্রেোশীল সরকোয়রর শোসয়ের মিরুয়ে লড়োইয়ের জেয মিয়রো েো
করোর, িরং িোয়ির িোসেয়ক নিয়ে নেেোর আহ্বোে জোেোয়েো।
এই সিিিযোপী িু য়জিোেো-সংয়শোধেিোিী প্রচোরণোয়ক অিূিপূ িিিোয়ি সংগঠিি করো য়েয়ছ িোমকি ে সোম্রোজযিোি ও নসোমিয়েি সোিোমজকসোম্রোজযিোয়ির রণয়কৌশয়লর নসিোে, মিপ্লয়ির মিজে এিং প্রয়লিোমরয়েয়ির একেোেকিি প্রমিষ্ঠোর জেয প্রয়লিোমরয়েয়ির নেণী-সংগ্রোিয়ক
িিে করোর উয়েয়শয, অর্িো লড়োইয়ের উয়েশযয়ক এিে সি িোমির পর্িোয়ে েোমিয়ে আেোর জেয র্োয়ি রিমপপোসু শোসয়কর িল িোধো েো িযোে
এিং িোয়ি অেু য়িোিে প্রিোে কয়র। একর্ট পে প্রয়লিোমরয়েিয়ক িলয়ছ পমরমস্থমির সোয়র্ িোমেয়ে মেয়ি নকেেো ‘গণিোমিক স্বোধীেিো, র্োর
মেশ্চেিো িু য়জিোেো িযিস্থো প্রিোে কয়র’ িোর িোধযয়ি িোরো সিোজিয়ি গিে করয়ি, অেযরো ‘িিোনেকয সয়িও ভ্রোিৃিোয়ি ঐকযিে’ ওেোর
প্রচোরণো চোলোয়ে, িোরো মিপ্লয়ি জোগ্রি য়ি িোেো করয়ছ, নকেেো ‘র্মি পরোশমির িোরসোিয টলটলোেিোে ে িো য়ল আণমিক নিোিোর
মিয়স্ফোরণ ঘটয়ি’, উপয়িশ নিেো য়ে নিরুিণ্ড িোুঁমকয়ে ও নকোিয়র শি কয়র রমশ নিুঁ য়ধ ‘সঙ্কট উত্তরয়ণ’র জেয; একমিক নর্য়ক পরোিশি
নিেো য়ে ‘সোিোমজক-সোম্রোজযিোয়ির হুিমকর মিরুয়ে নিশয়ক রেো’ে িু য়জোেো সরকোর ও সোিমরক িোম েী, েযোয়টো এিং ইউয়রোপীে কিে
িোয়কি টয়ক সির্িয়ের জেয, অেযমিক নর্য়ক মেয়জর নিয়শর সংয়শোধেিোিী নজোট, নসোমিয়েি সোিোমজক-সোম্রোজযিোি এিং ওেোরশ চুমিয়ক
সির্িয়ের আহ্বোে জোেোয়েো য়ে ‘স্বয়িশিূমিয়ক সোম্রোজযিোিী হুিমক নর্য়ক রেো’র উয়েয়শয। আধু মেক সংয়শোধেিোিী ও অেযোেয
সু মিধোিোিীয়ির িিিয অেু র্োেী, ঠিক এই মিষেগুয়লোই আন্তজিোমিক প্রয়লিোমরয়েয়ির জেয এ সিয়ের সিসযো, প্রয়লিোরীে মিপ্লি েে।
সমিযকোয়রর িোকি সিোিী-নলমেেিোিীগণ এই নিৌমলক সিসযোয়ক সম্পূ ণি মিন্নিোয়ি নিয়ে র্োয়কে। িোয়ির কোয়ছ মিপ্লয়ির প্রশ্ন আজয়কর
মিয়ের আয়লোচয মিষে। “মিশ্ব একর্ট অিস্থোে রয়েয়ছ”, কিয়রি এেিোর ন োক্সো পোর্টির ৭ি কংয়গ্রয়স িয়লয়ছে, “র্েে জেগয়ণর মিপ্লি ও
জোিীে িুমির উয়েশয আর নকিল একর্ট ইেো মকংিো িমিষযি সম্ভোিেো য়ে নেই, িরং এিে একর্ট সিসযোে পমরণি র্ো সিোধোয়ের জেয
োয়ি নেেো য়েয়ছ”20।
র্ো িলো য়েয়ছ, আিোয়ির র্ু য়গর বন্দ্বগুয়লো এেে সয়িিোচ্চ িীব্রিোে নপৌুঁয়ছয়ছ। এিং, নর্িোয়ি িোকি সিোি-নলমেেিোি আিোয়ির মশেো
িযোে, িো অমেিোর্িিোয়িই মিপ্লয়ির মিয়ক আিোয়িরয়ক মেয়ে র্োয়ে। িিি িোে মিয়ের পমরমস্থমির িোকি সিোিী-নলমেেিোিী মিয়শ্লষণ নিেোে নর্,
সিিে, উন্নি পুুঁ মজিোিী রোষ্ট্র এিং এমশেো, আমফ্রকো ও লযোর্টে আয়িমরকো, র্ো অমি সম্প্রমি স্বোধীেিো অজিে কয়রয়ছ অর্িো উপমেয়িশিোি, েেোউপমেয়িশিোি ও সোম্রোজযিোিী স্তয়েয়পর মিরুয়ে লড়োই করয়ছ, উিে স্থোয়েই প্রয়লিোরীে মিপ্লি অর্িো গণিোমিক িুমির মিপ্লয়ির জেয
মিষেীগি শিি সিূ সৃ মি য়েয়ছ। সু িরোং পোর্টির ৭ি কংয়গ্রয়সর উপর্ু িি মসেোন্ত নকোয়েো মিষেগি ‘ইেো’নক প্রকোশ কয়র েো, িরং িো প্রকৃি
িোস্তি অিস্থোর িোকি সিোিী-নলমেেিোিী িযোেযো য়ি উদ্ভূি। আধু মেক সংয়শোধেিোিী এিং মিমিন্ন প্রকোয়রর সু মিধোিোিীগণ এই অমিয়র্োগ কয়র
নর্, প্রকৃি িোকি সিোিী-নলমেেিোিীরো িু ম িো ‘পমরমস্থমিয়ক ম সোয়ির িয়ধয আয়ে েো’, িোরো ‘স্তরগুয়লোয়ক অমিক্রি কয়র নর্য়ি চোে’, িোরো
‘অনধর্ি’, এিং শুধু ‘প্রয়লিোরীে মিপ্লয়ির প্রশ্ন’নকই সোিয়ে রোয়ে, ইিযোমি ইিযোমি। এগুয়লো য়লো সকল দুিেয়ির বোরো আমেি শিমেন্ন
পু য়রোয়েো নকৌশল। প্রকৃি মিষে য়লো, িোরো েে, সঠিক িোকি সিোিী-নলমেেিোিী পোর্টিগুয়লোই িরং ‘অমি-মিপ্লিী’ নশ্লোগোে এিং ঘটেোিমলর
মিষেীগি মিকোয়শর িয়ধয প্রয়েোজেীে পৃ র্কীকরণ কয়র। “র্োরো কৃমেিিোয়ি পমরমস্থমির মিকোশয়ক েরোমিি করয়ি চোে”, কিয়রি এেিোর
20
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ন োক্সো িয়লয়ছে, “িোয়ির সঠিক িোকি সিোিী-নলমেেিোিী মিচোরয়িোয়ধর অিোি রয়েয়ছ, নকেেো মিপ্লিয়ক একমিয়ের িয়ধয সংগঠিি ও
পমরচোমলি করো র্োে েো। এর্ট একর্ট মিিো অেু ষ্ঠোে েে, িরং ি োে জের্ু ে। র্োই ন োক, িোকি সিোিী-নলমেেিোিীরো লড়োই করয়ি িীি েে …
এর মিপরীয়ি, র্ু ে ও মিপ্লয়ি িোরো আয়রো শমিশোলী ও অিিয য়ে ওয়ঠ”21।
সঠিক িোকি সিোিী-নলমেেিোিী পোর্টিসিূ সিিিো মিপ্লয়ির স্তরয়ক সর্য়ে ম সোয়ির িয়ধয রোয়ে এিং দুমেেোর সিিে প্রয়লিোরীে মিপ্লি এিং
মেপীমড়ি জেগয়ণর জোিীে িুমির আয়ন্দোলে ও গণিোমিক মিপ্লিয়ক িোয়ির সকল শমি মিয়ে সির্িে কয়রয়ছ, প্রয়লিোরীে মিপ্লয়ির নশকয়লর
আেটো ম য়সয়ি, মিশ্ব-মিপ্লিী প্রমক্রেোর মিকোয়শ চরি গুরুেপূ ণি ও অপমরিিি েীে মিষে ম য়সয়ি মিয়িচেো কয়র। মপএলএ সিসিয়েই িুমি ও
জোিীে স্বোধীেিোর জেয লড়োইরি জেগয়ণর পোয়শ িোুঁমড়য়েয়ছ। “প্রগমিশীল জেগণ ও গণিোমিক রোষ্ট্রগুয়লো … র্োরো িোয়ির সম্পয়ির ওপর
জোিীে সোিিয়িৌিে প্রমিষ্ঠোর জেয সংগ্রোি কয়র, র্োরো িোয়ির রোজনেমিক ও অর্িনেমিক স্বোধীেিোয়ক শমিশোলী করোর জেয সংগ্রোি কয়র,
এিং িো কয়র আন্তজিোমিক সম্পয়কি র িয়ধয সিিো ও েযোেমিচোয়রর জেয”, কিয়রি এেিোর ন োক্সো িয়লে, “িোরো আলয়িমেেোর জেগণ ও
রোয়ষ্ট্রর সং মি ও পূ ণি সির্িে লোি কয়র”22।
সু মিধোিোিীরো সমিযকোর অয়র্ি নর্ উয়েয়শযর নপছয়ে ছু টয়ছ নসটো মিপ্লয়ির স্তরসিূ য়ক ‘উেোর’ করো েে, িরং ঠিক মিপ্লিয়কই মেিিোমপি
করো, এমড়য়ে র্োওেো। িোরো ‘বধয়র্ি’র নশ্লোগোয়ের স্তি কয়র, নকেেো মিপ্লয়ির ‘শিি সিূ ’ িু ম িো এেয়েো সৃ ি ে মে। িোস্তয়ি মিপ্লয়ির শিি সিূ
মিরোজিোে এিং মিয়ে মিয়ে িো পমরপক্ব য়ে। প্রয়লিোমরয়েি ক্রিোগি অমধক োয়র চূড়োন্ত িিির নশোষণ ও মের্িোিয়ের মশকোর য়ে, জীিে
র্োেোর িযেিোর িৃ মে নপয়ি নিেয়ছ, নিকোরয়ির িল িোমর করোর হুিমকর িয়ধয আয়ছ, অসংেয িযোগ স্বীকোয়র িোধয য়ে। এই পমরমস্থমি
প্রয়লিোমরয়েিয়ক এ িযোপোয়র দৃঢ়প্রিযেী করয়ছ নর্, এই অমেিঃয়শষ িযোগ স্বীকোয়র সিোমপ্ত টোেোর লয়েয ‘সয়িোচ্চি িযোগ’ স্বীকোয়রর সিে এয়স
মগয়েয়ছ: মিপ্লয়ি উমত্থি ওেো এিং প্রয়লিোমরয়েয়ির একেোেকিি প্রমিষ্ঠো করো।
আয়রকর্ট মিষে মিপ্লয়ির জেয প্রয়লিোমরয়েয়ির সিিয়িোিুমে প্রস্তুমিয়ক আয়রো জরুমর কয়র িুয়লয়ছ: আয়রকর্ট মিশ্বর্ু ে শুরু য়ে নর্য়ি
পোয়র এিে িোস্তি আশঙ্কো। একর্ট আগ্রোসী র্ু য়ের মিরুয়ে সংগ্রোি করো প্রয়লিোমরয়েয়ির িোমেে এিং এটো িোয়ক করয়িই য়ি, মকন্তু র্েে
র্ু ে অপ্রমিয়রোধয য়ে ওয়ঠ, প্রয়লিোমরয়েয়ির উমচি য়লো িোয়ক মিপ্লয়ির মিয়ক পমরচোমলি করো। মকন্তু িো একমিয়ে সম্ভি েে, মেেিোেু গ
পূ িিপ্রস্তুমি ছোড়ো, মিপ্লিী সয়চিেিোর উচ্চস্তর, উয়িযোগ ও সংগঠে ছোড়ো, প্রকৃি িোকি সিোিী-নলমেেিোিী পোর্টির নেিৃে ছোড়ো িো করোও র্োে
েো।
প্রমিিোশোলী িোকি স আিোয়ির র্ু য়গর নকয়ন্দ্র িোুঁমড়য়ে র্োকো সিয়চয়ে মিপ্লিী নেণী ম য়সয়ি প্রয়লিোমরয়েয়ির ঐমি োমসক ব্রিয়ক আমিষ্কোর
কয়রমছয়লে। এই ব্রি ও মিষেীগি িোস্তিিোয়ক নকোয়েো গলোিোমজ অর্িো িু য়জিোেো ও সংয়শোধেিোিী ‘িি’ মিয়ে আড়োল করো র্োে েো।
িু য়জিোেো িিোিশীিৃ ন্দ ও আধু মেক সংয়শোধেিোিীগণ, নসই সোয়র্ সকল রয়ের সু মিধোিোিীরো অয়েক মিে ধয়রই অেযোেয ‘িিসিূ ’ নির
কয়র আেয়ছ, নর্গুয়লো প্রয়লিোমরয়েয়ির এই ব্রিয়ক অস্বীকোর কয়র।
িোয়ির িয়ধয নকউ নকউ ‘নটকয়েোক্রযোট’ অর্িো ‘িধযিিী স্তয়র’র োয়ি এই ব্রিয়ক সম্প্রিোে কয়র মিয়ে, র্েে অেযরো িো মিয়ে রোজো
ও আমির, প্রমিমক্রেোশীল ও ফযোমসিোিী সরকোরগুয়লোর োয়ি, র্োরো, নর্সি নিয়শ িোরো েিিোে আয়ছ নসেোয়ে, ‘মেমিয়শ্বর’ ‘িি’ অেু র্োেী,
নর্েিো পমরণি য়েয়ছ ‘মিপ্লিী চোমলকোশমিয়ি, র্ো ইমি োয়সর চোকোয়ক সোিয়ে এমগয়ে মেয়ে র্োে!’
এিং এসি মকছু র পয়র, এই ‘িিকোরগণ’ নঘোষণো কয়র নর্ িোরো িোকি স ও নলমেয়ের িয়ির প্রমি মিশ্বস্ত রয়েয়ছ! কী পমরিোয়ণ িো সিয?
“িোকি য়সর িিিোয়ির প্রধোে মিষে য়লো”, নলমেে িয়লে, “সিোজিোমিক সিোয়জর রিো ম য়সয়ি প্রয়লিোমরয়েয়ির মিশ্ব ঐমি োমসক িূমিকোর
মিশিীকরণ”23।
সু িরোং এর্ট পমরষ্কোর নর্, সু মিধোিোিীগণ িোকি য়সর িিিোয়ির িূল মিষে, সিোয়জর সিয়চয়ে মিপ্লিী শমি ম য়সয়ি প্রয়লিোমরয়েয়ির
ঐমি োমসক ব্রিয়ক মিকৃি ও পমরিযোগ কয়রয়ছ।
সোম্রোজযিোি ও প্রমিমক্রেো, এিং মিয়শষিোয়ি িোমকি ে সোম্রোজযিোি ও নসোমিয়েি সোিোমজক-সোম্রোজযিোয়ির মিরুয়ে বিেী গয়ড় নিোলো
এিং িোয়ক শমিশোলী করো প্রয়লিোমরয়েি, জেগণ ও প্রকৃি িোকি সিোিী-নলমেেিোিী পোর্টিগুয়লোর একর্ট কিি িয।
এই সিসযোর সঠিক পমরচয়ের জেয, নর্িে অেয নর্য়কোয়েো সিসযো অর্িো প্রপয়ঞ্চর নেয়ে, স্বে নেণী-িোেিণ্ড প্রমিষ্ঠোর মেধিোরক গুরুে
রয়েয়ছ: কোর সোয়র্ এিং কীয়সর জেয বিেী?– এইিোয়িই িোকি সিোিী-নলমেেিোিীগণ প্রশ্নর্টয়ক উত্থোপে কয়রে। এই সঠিক িোেিণ্ড নর্য়ক
অগ্রসর য়ে এটো স্পি ে নর্, িোকি সিোিী-নলমেেিোিীয়ির জেয এিে বিেীর আহ্বোে জোেোয়েো েু িই মিসদৃশ ও চরি েমিকর িযোপোর র্ো
এেিোর ন োক্সো, কিয়রি নপয়রো নপোিোয়রর সোয়র্ কয়র্োপকর্ে, অগোি ১৮, ১৯৬৫, ‘রুগো ই পোর্টিয়জ’, সংেযো ২, ১৯৭৭, পৃ . ১৮।
এেিোর ন োক্সো, গণপমরষয়ি িিৃিো, মিয়সম্বর ২৭, ১৯৭৬।
23
ি. ই. নলমেে, মেিিোমচি রচেোিমল, ১৯৫৮, েণ্ড ১, পৃ . ১৭ (আলয়িেীে সংস্করণ)।
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মিপ্লয়ি প্রয়লিোমরয়েয়ির আমধপিযশীল িূমিকোয়ক অস্বীকোর কয়র, র্ু য়গর প্রধোে সোিোমজক চোমলকোশমি ম য়সয়ি প্রয়লিোমরয়েিয়ক নকন্দ্র
কয়র র্ো গয়ড় ওয়ঠ েো, প্রয়লিোমরয়েি ও প্রমিমক্রেোশীল িু য়জিোেোমজর িয়ধয, িুমির জেয লড়োইরি জেগণ ও ফযোমসিোিী সরকোর, ধিিিযিসোেী,
সিোয়জর উমেিয়ির (লু য়ম্পে উপোিোেসিূ ) িয়ধয মিিোজয়ের মেমিি ি িোেিণ্ড প্রমিষ্ঠো কয়র েো। “সিোজিি, ির্ো িোকি সিোয়ির িিিোি
অেু সোয়র … ইমি োয়সর প্রকৃি চোমলকোশমি য়ে নেণীসিূয় র িয়ধয মিপ্লিী সংগ্রোি”, নলমেে িয়লে, “িু য়জিোেো িোশিমেকয়ির িিোেু র্োেী,
প্রগমির চোমলকোশমি য়লো সিোয়জর সকল উপোিোয়ের িয়ধয সং মি … প্রর্য়িোি িিিোির্ট িস্তুিোিী, নশয়ষোিটো িোিিোিী … প্রর্য়িোির্ট
িিি িোে সিয়ে পুুঁ মজিোিী নিশগুয়লোয়ি প্রয়লিোমরয়েয়ির উয়েশয িোস্তিোেয়ের নকৌশলয়ক সির্িে কয়র, নশয়ষোির্ট কয়র িু য়জিোেোমজর
নকৌশলয়ক”24।
বিেীর প্রসয়ঙ্গ িোকি সিোি-মিয়রোধী ‘িিসিূয় ’র িীরপু ঙ্গিগণ িোয়ির প্রচোরণোয়ক ‘িোকি সিোিী-নলমেেিোিী’ ম য়সয়ি উপস্থোপয়ের নচিো
কয়র র্ো প্রয়লিোমরয়েি ও জেগণ িোয়ির সংগ্রোয়ির িয়ধয মেিিোণ কয়র, মকন্তু িোস্তয়ি এ ধরয়ের দৃমিিমঙ্গ িোকি সিোিী-নলমেেিোিী ওেো নর্য়ক
িহু দূয়রই অিমস্থি।
মিমিন্ন ‘মিশ্ব’ ও নিশসিূয় র িয়ধয িোরো ‘বিেী’র আহ্বোে জোেোে, মকন্তু এটো ‘িুয়ল র্োে’ নর্, এই ির্োকমর্ি ‘মিশ্বসিূয় ’ ও
নিশগুয়লোয়ি পরস্পয়রর পু য়রোিস্তুর মিয়রোধী জেগণ, নেণী ও নেণীস্বোর্িসিূ রয়েয়ছ। অিএি, সু মিধোিোিীরো প্রর্িি প্রয়লিোমরয়েি ও
িু য়জিোেোমজর িয়ধয বন্দ্বয়ক িুয়ছ ফযোয়ল, মিপ্লয়ির জেয প্রয়লিোমরয়েয়ির প্রস্তুমি নর্য়ক িয়েোয়র্োগ অেযমিয়ক ঘু মরয়ে িযোে। মবিীেি,
ির্োকমর্ি ‘বিেী’ র্োর সু পোমরশ সু মিধোিোিীরো কয়র র্োয়ক, িোর িয়ধয প্রয়লিোমরয়েি ও িোর িোকি সিোিী-নলমেেিোিী পোর্টির পোলেীে িূমিকো
ম সোয়ি আেো ে েো; মিপরীিক্রয়ি, এই িূমিকো ে পু য়রোপু মরিোয়ি অসংজ্ঞোমেি রোেো েে, েেয়িো মিমিন্ন নেণী ও পোর্টির িয়ধয িোগ কয়র
নিেো ে। এই সিসযোর প্রসয়ঙ্গ িোকি সিোি-নলমেেিোয়ির অিস্থোে সম্পূ ণি মিপরীি। িোকি সিোি-নলমেেিোি আিোয়ির মশেো িযোে নর্, এর সঠিক
রণয়কৌশলগি লেযয়ক অজিে করয়ি মগয়ে প্রকৃি িোকি সিোিী-নলমেেিোিী পোর্টিয়ক অিশযই িেিোর সোয়র্ মিপ্লিী িযি োমরক নকৌশয়লর প্রয়েোগ
ঘটোয়ি য়ি, প্রয়লিোমরয়েয়ির স জোি মিেয়িরয়ক জে কয়র মেয়ি এিং িোয়ির সির্িে মেমশ্চি করয়ি য়ি, সোম্রোজযিোিী শমিসিূয় র
িয়ধয নর্ বন্দ্ব নিেো িযোে িোর সবযি োর করয়ি য়ি এিং ঐসি শমি ও নেণীসিূয় র সোয়র্ বিেী গয়ড় িুলয়ি য়ি র্োরো এিেমক েু িই
সীমিি সিয়ের জেয ও সীমিি িোেোে মিপ্লয়ি আগ্র ী। “মকন্তু”, কিয়রি এেিোর ন োক্সো িয়লে, “একই সিয়ে এই পোর্টি িোর স্বোিিযয়ক
অিশযই োরোয়ি েো, সি ধরয়ের মশমিয়র িু কয়ি েো এিং মেয়জয়ক বংস করয়ি েো; মিপরীিক্রয়ি সিিিোই মেয়জর স্বোধীেিো, েীমি ও মেেিসিূ য়ক
সংরমেি রোেয়ি। িো অিশযই, মিেো িযর্িিোে, সংগ্রোি ও সঠিক েীমির িোধযয়ি মিপ্লয়ি িোর আমধপিযশীল িূমিকো অজিে করয়ি … মকন্তু
আমধপিযশীলিো নকউ োয়ি ধয়র এয়ে নিয়ি েো, িোয়ক জে কয়র মেয়ি য়ি”25।
িোর ইমি োয়সর নগোটো পর্িোেজু য়ড় মপএলএ এই েীমিসিূ য়ক ঊয়বি িুয়ল ধয়রয়ছ। ফযোমসিোি-মিয়রোধী জোিীে স্বোধীেিোর র্ু য়ের
িছরগুয়লোয়ি িো েোৎমস-ফযোমসিোিী আগ্রোসয়ের ফলস্বরূপ সৃ ি বন্দ্বসিূ য়ক সঠিকিোয়ি িযি োর কয়রয়ছ এিং ইঙ্গ-নসোমিয়েি-িোমকি ে
নজোটয়ক নিয়ে মেয়েয়ছ– েোৎমস ও ফযোমসিোিী িেলিোরয়ির মিরুয়ে আলয়িমেেোর জেগয়ণর সংগ্রোিয়ক অেযোেয জেগয়ণর সংগ্রোয়ির সোয়র্
সিমিি কয়র। মকন্তু একই সিয়ে, আিোয়ির পোর্টি জোেি কীিোয়ি এক পয়ে নসোমিয়েি ইউমেেে এিং অেয পয়ে ইঙ্গ-িোমকি েয়ির িয়ধয
পোর্িকয করয়ি ে; িো আয়রো জোেি, কীিোয়ি ফযোমসিোি-মিয়রোধী নজোয়টর িোিোিরয়ণ মেজস্ব ও আলয়িেীে জেগয়ণর স্বোধীেিো অেুণ্ন রোেয়ি
ে। এর্ট কেয়েোই আলয়িেীে জেগয়ণর সংগ্রোিয়ক নজোটিুি িূিধযসোগরীে কিোয়ের ওপর মেিি রশীল য়ি, িোর বোরো পমরচোমলি ও
িযিহৃি য়ি িযোে মে। এিং পরিিীয়ি, র্েে ইঙ্গ-িোমকি েরো ‘মিয়ে’র ছদ্ময়িয়শ িোয়ির িোম েীয়ক আলয়িমেেোে নপ্ররয়ণর অেু িমি প্রোর্িেো
কয়রমছল, আিোয়ির কমিউমেি পোর্টি িোয়ির প্রমি একিোে নসই অিস্থোেই গ্র ণ কয়রমছল র্ো উমচি মছল: িো অেয িেলিোরয়িরয়ক, ইঙ্গিোমকি ে সোম্রোজযিোিীয়িরয়ক, েোৎমস িেলিোরয়ির জোেগোে জু য়ড় িসয়ি অেু িমি িযোে মে।
নজোয়টর প্রসয়ঙ্গ, ফযোমসিোি-মিয়রোধী জোিীে স্বোধীেিো র্ু য়ের সিয়ে মপএলএ অিযন্তরীণ নেয়েও একর্ট েিেীে ও সিিিো েযোেমেষ্ঠ েীমি
অেু সরণ কয়রয়ছ। আিোয়ির নিয়শ র্ু য়ের ঠিক শুরু নর্য়কই িো সকল জেগণয়ক নেণী, ধিি ও িিোিশি-মেমিিয়শয়ষ মিয়িমশ অেু প্রয়িশকোরীয়ির
মিরুয়ে সংগ্রোয়ি একর্ট একক মশমিয়র ঐকযিে ওেোর আহ্বোে জোমেয়েয়ছ এিং র্োরো আলয়িমেেোর িুমি ও স্বোধীেিোে আগ্র ী িোয়ির সিোইয়ক
জে কয়র নেেোর িযোপোয়র মিপু ল কোজ কয়রয়ছ। মকন্তু নসই সোয়র্, আিোয়ির পোর্টি িোর স্বোধীেিো, ফযোমসিোি-মিয়রোধী জোিীে িুমি ফ্রয়ে িোর
নেিৃেিোেী িূমিকো এিং মিপ্লয়ি েমিক নেণীর আমধপিযশীল িূমিকোয়ক পূ ণোি ঙ্গ ও অেুণ্ন নরয়েয়ছ। আলয়িমেেোর কমিউমেি পোর্টি সংগ্রোি ও
েেো গণেিিোর জেয িোর কিি িযয়ক – র্ো সংগ্রোয়ির আগুয়ে বিমর মেল – অেয কোয়রো সোয়র্ িোগ কয়র নেেোর মিষের্ট গ্র ণ কয়র মে িো
িো য়িও িযোে মে। পোর্টির নেিৃে কিৃিক কুেযোি িুমকয়ে সিয় োিোর মিরুয়ে দৃঢ়প্রমিজ্ঞ ও িোৎেমণক মেন্দোিোি জ্ঞোপে এই মিষয়ে একর্ট
দৃিোন্তস্বরূপ।
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ি. ই. নলমেে, রচেোিমল, েণ্ড ১১, পৃ . ৬৬ (আলয়িেীে সংস্করণ)।
কয়র্োপকর্ে নর্য়ক, ১৯৬৭, পোর্টির নকন্দ্রীে আকি োইি।
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মিমিন্ন ‘বিেীয়জোট’, ‘সোম্রোজযিোি-মিয়রোধী মশমির মেিিোয়ণ’র ওকোলমি করয়ি মগয়ে আধু মেক সংয়শোধেিোিী ও অেযোেয সু মিধোিোিীগণ –
র্োরো ‘মিমিন্ন নিয়শর িয়ধয ঐয়কয’র আহ্বোে জোেোে িয়ে ে নর্ে দুই পরোশমির মিরুয়ে সংগ্রোয়ি, মকন্তু আসয়ল নর্য়কোয়েো একর্টর মিরুয়ে
– িোমি কয়র নর্, এইিোয়ি িোরো আন্তিঃসোম্রোজযিোিী বন্দ্বয়ক িযি োর করয়ছ।
উিো রণস্বরূপ, ির্োকমর্ি ‘মেমিশ্ব িয়ি’র সির্িকরো এমশেো, আমফ্রকো ও লযোর্টে আয়িমরকোর নিশগুয়লোয়ক আহ্বোে জোেোে – র্োরো
িোয়ির িিিয অেু র্োেী ‘িৃিীে মিশ্ব’ গঠে কয়রয়ছ – িোয়িরয়ক ইংলযোে, ফ্রোন্স, পমশ্চি জোিিোমে অর্িো জোপোে – র্োরো িোয়ির িিিয অেু র্োেী
‘মবিীে মিশ্ব’ গঠে কয়রয়ছ – িোয়ির সোয়র্ ঐকযিে ওেোর জেয, দুই পরোশমি, র্ো গঠে কয়রয়ছ ‘প্রর্ি মিশ্ব’, িোয়ির – মকন্তু আসয়ল
িোয়ির িয়ধয নকিল একর্টর, নসোমিয়েি সোিোমজক-সোম্রোজযিোয়ির – পে য়ি আগি হুিমকর নিোকোয়িলো করয়ি। র্োই ন োক, অেযোেয
মজমেয়সর িয়ধয আপেোয়ির শুধু সম্প্রমি লেয়ে অেু মষ্ঠি সিয়চয়ে মশয়ল্পোন্নি ১৫র্ট পুুঁ মজিোিী নিয়শর শীষিনিঠয়ক নিেো িোমকি ে রোষ্ট্রপমি
কোটিোয়রর িিৃিোর্ট পড়য়ি য়ি অর্িো ‘মবিীে মিয়শ্ব’র কয়েকর্ট উন্নি নিশ ও ‘িৃিীে মিয়শ্ব’র কয়েকর্ট উন্নেেশীল নিয়শর িয়ধয পযোমরয়স
অেু মষ্ঠি ির্োকমর্ি উত্তর-িমেণ সংলোপয়ক অেু সরণ করয়ি য়ি, মেয়জর নচোয়ে এটোর নিেোর জেয নর্, কী পমরিোণ দুিিল, নেণী ীে মিমত্তর
ওপর ‘মিে মিয়শ্ব’ মিিোজয়ের ‘িিসিূ ’ – এই ‘মিশ্বসিূয় ’র বিেীর মিষয়ে মিভ্রোমন্ত ও অর্ি ীেিো – মেমিিি য়েয়ছ।
একর্ট মেমিি ি ঐমি োমসক পয়িি আন্তজিোমিক পর্িোয়ে প্রধোে শত্রু নকোের্ট িো সঠিকিোয়ি মেধিোরয়ণর নিৌমলক গুরুে রয়েয়ছ, র্মি আপমে
প্রকৃি মিপ্লিী পররোষ্ট্রেীমি অেু সরণ করয়ি চোে।
এই প্রয়শ্ন আিোয়ির পোর্টির দৃমিিমঙ্গ সিসিয়েই পমরষ্কোর রয়েয়ছ। পোর্টির ৭ি কংয়গ্রস আয়রো একিোর এই িি প্রকোশ কয়রয়ছ নর্,
“আজয়কর মিয়ে িোমকি ে সোম্রোজযিোি ও নসোমিয়েি সোিোমজক-সোম্রোজযিোি, দুই পরোশমি, য়লো জেগয়ণর প্রধোে ও সিয়চয়ে িড় শত্রু, এিং
িোই িোরো সিপমরিোণ মিপয়ির জন্মিোে কয়র”26।
িোস্তি আন্তজিোমিক পমরমস্থমির, মিশ্ব-পর্িোয়ে নিৌমলক বন্দ্বসিূয় র িোকি সিোিী-নলমেেিোিী নেণী-মিয়শ্লষণ নর্য়ক এই মসেোন্ত টোেো য়েয়ছ।
১৯৩৫ সোয়ল কমিেটোয়েির ৭ি কংয়গ্রস জেগয়ণর নসই সিয়ের প্রধোে শত্রু ম য়সয়ি েোৎমস জোিিোমে, ফযোমসিোিী ইিোমল ও সিরিোিী
জোপোে কিৃিক অেু সৃি ফযোমসিোিয়ক মেধিোরণ কয়রমছল। এই ফযোমসিোি নর্ জেগয়ণর প্রধোে শত্রু মছল িো পু য়রোপু মরিোয়ি মবিীে মিশ্বর্ু য়ের
সিয়ে প্রিোমণি য়েয়ছ।
মবিীে মিশ্বর্ু য়ের পয়র আন্তজিোমিক কমিউমেি আয়ন্দোলয়ের নফোরোি, র্ো িেে মছল ইেফরয়িশে িু যয়রো, িোমকি ে সোম্রোজযিোিয়ক
জেগয়ণর প্রধোে শত্রু ম সোয়ি সংজ্ঞোমেি কয়রমছল; ১৯৫৭ সোয়লর প্রর্ি িয়স্কো বিঠয়ক এিং ১৯৬০ সোয়লর মবিীে িয়স্কো বিঠয়ক এই মর্মসয়সর
ওপর পু েিিোর গুরুেোয়রোপ করো য়েমছল– ক্রুয়শ্চিীে সংয়শোধেিোিীয়ির পে য়ি এই সংজ্ঞোর্ট এমড়য়ে র্োওেোর সিস্ত প্রয়চিো চোলোয়েো
সয়িও।
নসোমিয়েি ইউমেেে র্েে একর্ট সিোজিোমিক নিশ নর্য়ক একর্ট সংয়শোধেিোিী পুুঁ মজিোিী ও সোিোমজক-সোম্রোজযিোিী নিয়শ পমরণি
য়লো, িেে িোমকি ে সোম্রোজযিোয়ির পোশোপোমশ আরও একর্ট প্রধোে শত্রু র্ু ি য়লো, এিোয়ি মিপ্লি, সিোজিি ও জেগয়ণর দুর্ট প্রধোে, সিিোয়ি
মিপজ্জেক শত্রু পোওেো নগল।
আিরো িমল, এিেটো নঘোষণো করো িুল নর্, িিি িোে মিয়ে জেগয়ণর দুর্ট প্রধোে শত্রু েে, রয়েয়ছ শুধু একর্ট, নসোমিয়েি সোিোমজকসোম্রোজযিোি, এর্ট িোমকি ে সোম্রোজযিোয়ির নচয়ে নিমশ মিপজ্জেক, কোরণ নর্েিো নকিল নসোমিয়েি সোিোমজক-সোম্রোজযিোিই র্ু ে চোে র্েে মকেো
িোমকি ে সোম্রোজযিোি নর্েিো র্ু ে চোে েো, নকেেো এর্ট িু ম িো দুিিল য়ে পয়ড়য়ছ এিং নকিল মস্থিোিস্থোই রেো করয়ি চোে। এই ধরয়ের মর্মসস
নকিল িুল েে, িরং মিপ্লি ও জেগয়ণর পয়ে েু ি েমিকরও।
আিোয়ির পু য়রো পোর্টি ও জেগণ পোর্টির ৭ি কংয়গ্রয়সর সঠিক িোকি সিোিী-য়লমেেিোিী মসেোন্তয়ক সির্িে কয়র নর্, “দুই পরোশমি প্রয়িযয়ক,
আলোিো অর্িো নর্ৌর্িোয়ি সিিোেোে ও সিপমরিোয়ণ সিোজিি, জোমিসিূয় র িুমি ও স্বোধীেিোর প্রধোে শত্রু, মেপীড়ক ও নশোষণিূলক
িযিস্থোয়ক সির্িেকোরী িৃ ত্তি শমি এিং িোেিজোমিয়ক িৃিীে মিশ্বর্ু য়ের প্রমি মেমেপ্ত করোর িযোপোয়র প্রিযে হুিমক”27।
মপএলএ ও আলয়িেীে জেগয়ণর িোমকি ে সোম্রোজযিোি এিং নসোমিয়েি সোিোমজক-সোম্রোজযিোি উিয়ের আগ্রোসী আমধপিযিোিী ও
সম্প্রসোরণিোিী প্রকৃমি সম্পয়কি সোিোেযিি মিভ্রি মছল েো, নেই এিং র্োকয়িও েো।
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এেিোর ন োক্সো, মপএলএ-এর ৭ি কংয়গ্রয়সর প্রমিয়িিে, পৃ . ২১৯।
এেিোর ন োক্সো, মপএলএ-এর ৭ি কংয়গ্রয়সর প্রমিয়িিে, পৃ . ১৯৫।
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র্মি এর্ট সিিিো েীমিগিিোয়ি ও অেু শীলয়ের নেয়ে িয়ে রোেো েো ে নর্, প্রমির্ট িু ূ য়িি এই দুই পরোশমিই আজয়ক সিোজিি ও
জেগয়ণর প্রধোে শত্রু; এই িড় সিযয়ক িুয়ল র্োওেো এক িো অপর িোকি সিোিী-য়লমেেিোিী িয়লর জেয, এক িো অপর নিশ অর্িো িোেু য়ষর
জেয মিপর্িেকর পমরণমি মেয়ে আসয়ি পোয়র।
এর্ট য়ে র্োয়ক নর্, নকোয়েো একর্ট মেমিি ি নিশ দুই পরোশমির িয়ধয একর্টর বোরো অয়পেোকৃি সরোসমর মেপীমড়ি িো হুিমকর সম্মু েীে
ে িয়ি এর অর্ি এই েে নর্, নসই নিয়শর জেয অপর পরোশমির্ট শত্রু ম য়সয়ি নছোট, িো আয়িৌ নকোয়েো শত্রু েে। প্রমির্ট পরোশমি সিিশমি
মিয়ে মিপ্লি ও সিোজিয়ির মিরুয়ে লড়োই কয়র নর্য়কোয়েো নিয়শ িোয়ির মিজেী ওেো নঠকোয়েোর জেয, িো নর্েোয়েই ন োক েো নকে। নিিমে,
িোয়ির উিয়ের প্রয়িযয়কই প্রস্তুি র্োয়ক নর্ নিশই অেয পরোশমির্টর কিল নর্য়ক নিয়ে নিমরয়ে আসয়ি সেি ে, িোর ওপর মেজস্ব
সোম্রোজযিোিী আমধপিয প্রমিষ্ঠোর জেয ।
মিে মিে জীিে আয়রো স্পিিোয়ি এটোই মেমশ্চি করয়ছ নর্, েিুে পরোশমি – নসোমিয়েি সোিোমজক-সোম্রোজযিোি – মিয়শ্বর নর্য়কোয়েো
জোেগোে অেু প্রয়িয়শর জেয, িোজোর ও প্রিোয়ির িৃ ৎ নেেগুমলয়ক সু রমেি করোর জেয, অপর পরোশমির সোয়র্ ‘উপর্ু ি অংশীিোর ম সোয়ি’
প্রমিয়র্োমগিোর জেয, মেয়জর স্বোয়র্ির িযোপোয়র িোর সোয়র্ গড়োে মলপ্ত ওেোর জেয এিং একই সোয়র্ জেগণ, প্রয়লিোমরয়েি ও প্রয়লিোরীে
মিপ্লয়ির মিরুয়ে িোয়ির লড়োইয়ে আিোর িোর সোয়র্ই ঐকযিে ওেোর জেয সকল উপোে ও পেমি িযি োর করয়ছ। মকন্তু এই পরোশমির
আগ্রোসী প্রকৃমির সঠিক িূলযোেে করোর সিে মপএলএ কেয়েোই এই িি নপোষণ কয়র মে, এেয়েো কয়র েো নর্, অপর পরোশমির্ট – িোমকি ে
সোম্রোজযিোি – কি মিপজ্জেক য়ে পয়ড়য়ছ, দুিিল য়ে পয়ড়য়ছ, িোই সু মিধোিোিীরো নর্িেটো িোমি কয়র, আপমে এর মিরুয়ে সংগ্রোিয়ক
অিয় লো করয়ি পোয়রে, অর্িো এিেমক মেিি র পর্িন্ত করয়ি পোয়রে! মপএলএ-এর দৃমিয়ি িোমকি ে সোম্রোজযিোি ও নসোমিয়েি সোিোমজকসোম্রোজযিোি উিেই সিোেিোয়ি মিপজ্জেক, সিোে িিির ও আগ্রোসী, সু িরোং কোয়রোরই এয়ির এক িো অয়েযর ওপর, িো অপরোপর সোম্রোজযিোিী
ও সংয়শোধেিোিী রোষ্ট্রগুমল, র্োরো এই দুই পরোশমির মিশ্বস্ত মিে, িোয়ির ওপর মেিি র করো অিশযই উমচি েে।
নকিল সঠিক িূলযোেে এিং রণয়কৌশলগি দৃমিয়কোণ নর্য়ক, আিোয়ির র্ু য়গ সিোজিি ও জেগয়ণর প্রধোে শত্রু য়লো এ দুই পরোশমি–
এই পূ ণোি ঙ্গ উপলমির িোধযয়িই িোকি সিোিী-য়লমেেিোিী বিয়িমশক েীমি অেু সরণ করয়ি পোরো র্োে।
নকিল মিষেসিূয় র আসল অিস্থোর ওপর মিমত্ত কয়র এই সঠিক উপলমি ও নিো োিু ম র িোধযয়ি নেণী-সংগ্রোিয়ক িম িঃস্থ ফ্রয়ে
সঠিকিোয়ি পমরচোমলি করো নর্য়ি পোয়র, এক পরোশমির মিরুয়ে সংগ্রোিয়ক অেযর্টর মিরুয়ে লড়োই নর্য়ক কেয়েোই মিমেন্ন েো কয়র এই
সংগ্রোিয়ক সিোজিয়ির প্রধোে শত্রু ম য়সয়ি দুই পরোশমির মিরুয়ে পমরচোলেো করো নর্য়ি পোয়র।
এক িো অেয পরোশমির মিরুয়ে রোজনেমিক ও িিোিমশিক সংগ্রোি িন্ধ িো হ্রোস করো িো এক সোম্রোজযিোয়ির মিরুয়ে লড়োই করোর জেয
অেযর্টর ওপর মেিি র করোর, এক িো অেয আন্তজিোমিক ঘটেো অর্িো এক িো অেয আন্তজিোমিক সংঘোয়ির প্রমি গ্র ণীে অিস্থোেয়ক নেণী অিস্থোে
নর্য়ক সু মেমিি ি েো কয়র িযি োমরক িো প্রয়েোগিোিী অিস্থোে নর্য়ক িো করোর, একর্ট পরোশমির মিয়রোমধিোকোরী শমিসিূয় র, এিেমক র্েে
িোরো অেয পরোশমির্টর বোরো িযিহৃি অর্িো পমরচোমলি য়ে এিং র্োরো মেয়জরোও অমি-প্রমিমক্রেোশীল, সিিিো নসই শমিগুয়লোর পে নেেোর
িুলগুয়লোয়ক এড়োয়েোর এটোই একিোে পর্।
আন্তিঃসোম্রোজযিোিী বয়ন্দ্বর ির্োকমর্ি সবযি োয়রর মিষয়ে সু মিধোিোিীয়ির িি ও কোর্িক্রিয়ক আক্রিণ কয়র মপএলএ নজোর মিয়েয়ছ:
প্রর্িি, নর্ নিশ িো নিশগুয়লোয়ি প্রয়লিোমরয়েিয়ির একেোেকিি জেী য়েয়ছ িোয়ির পয়ে আন্তিঃসোম্রোজযিোিী বয়ন্দ্বর সু য়র্োগয়ক
িযি োর নকিল নগৌণ ও অস্থোেী িযোপোর ম সোয়ি মিয়িমচি ওেো উমচি। জীিে নর্িে মেরিমেন্নিোয়ি প্রিোণ করয়ছ, সোম্রোজযিোিী শমিগুয়লোর
িয়ধযকোর বন্দ্ব-সংঘোি র্য়িোই প্রচণ্ড ন োক েো নকে, সিোজিোমিক নিশগুমলর মিরুয়ে সোম্রোজযিোি কিৃিক আগ্রোসী পিয়েয়পর আসল মিপি
প্রমির্ট িু ূ য়িি সিিিো মিিযিোে। কিয়রি এেিোর ন োক্সো িয়লয়ছে নর্ আিোয়ির অিশযই “শত্রুয়ির িয়ধয মিরোট বন্দ্বগুমল সঠিকিোয়ি,
মেিুিলিোয়ি, আিোয়ির সু মিধোর জেয, সিোজিোমিক নিশগুমল ও মিপ্লয়ি উমত্থি জেগয়ণর সু মিধোয়র্ি িযি োর করয়ি য়ি, অিশযই িোয়িরয়ক
ক্রিোগিিোয়ি উয়ন্মোমচি করয়ি য়ি এিং অিযিম ি মিপিয়ক অমিক্রি করোর ও পরিিীয়ি প্রমিয়শোধ নেেোর উয়েয়শয সোম্রোজযিোিী ও
সংয়শোধেিোিীরো অমেেোিয়র নর্ মিয়শষ ছোড় অর্িো সু মিধো প্রিোে কয়র িো মেয়ে সন্তুি ওেো চলয়ি েো ... আিোয়ির সিোজিোমিক নিশগুমলয়ক
অিশযই সিিিো িযি োমরক নকৌশল প্রয়েোগ করয়ি য়ি, িয়ি এই নকৌশলগুমলয়ক অিশযই আিোয়ির িিোিয়শির সোয়র্ সোিঞ্জসযপূ ণি য়ি য়ি,
এিং িোয়ক আিোয়ির সিোজিোমিক নিশসিূ ও মিপ্লয়ির স্বোয়র্ি গৃ ীি রণয়কৌশয়লর নসিো করয়ি য়ি”28।
মবিীেি, আলয়িমেেোর পোর্টি অি নলিোর এই িিোিিয়ক ঊয়বি িুয়ল ধয়রয়ছ নর্, আন্তিঃসোম্রোজযিোিী বন্দ্বসিূয় র িযি োর, সিোজিোমিক
নিশগুমলর পররোষ্ট্রেীমির অংশ ম সোয়ি মেয়জই মেয়জর লেয য়ি পোয়র েো এিং িো এক িো কয়েকর্ট সিোজিোমিক নিয়শর সঙ্কীণি স্বল্পয়িেোিী
স্বোর্ি নর্য়ক অগ্রসর য়ে, এিং অেযোেয নিয়শর মিপ্লিী ও স্বোধীেিো আয়ন্দোলয়ের মিকোয়শর স্বোর্িয়ক উয়পেো কয়র কোর্িকর করো নর্য়ি পোয়র
28

এেিোর ন োক্সো, প্রমিয়িিে ও িিৃিোিোলো, ১৯৭০-৭১, পৃ . ৪৬০-৪৬১।
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েো। িযোমলে িয়লমছয়লে, “আমি মচন্তো করয়ি পোমর েো কীিোয়ি আিোয়ির প্রজোিয়ির স্বোর্িসিূ … পমশ্চয়ির েমিকয়ির মিপ্লিী অমিপ্রোে ও
রোজনেমিক কোর্িক্রয়ির সয়িিোচ্চিো িোমি কয়র েো, িরং িোমি কয়র এই কোর্িক্রয়ির হ্রোস, মিপ্লিী অমিপ্রোয়ের দুিলীকরণ”29।
িৃিীেি, আিোয়ির পোর্টি, নলমেয়ের মশেোর ওপর মিমত্ত কয়র, কেয়েো এক সোম্রোজযিোিী রোষ্ট্র িো নগোষ্ঠীর মিরুয়ে অপরর্টয়ক সির্িে িোে
ম য়সয়ি আন্তিঃসোম্রোজযিোিী বয়ন্দ্বর সবযি োয়রর কর্ো কল্পেো কয়র মে। জেগয়ণর েযোর্য জোিীে স্বোধীেিোর র্ু ে ও আয়ন্দোলেয়ক সির্িে করোর
সিে মপএলএ সোম্রোজযিোিী র্ু য়ের মিরুয়ে সিিিো সু স্পি অিস্থোে মেয়েয়ছ, মিয়শ্বর জেগণয়ক সিকি র্োকোর এিং িোমকি ে সোম্রোজযিোিী ও
নসোমিয়েি সোিোমজক-সোম্রোজযিোিীরো নর্ আগ্রোসী র্ু য়ের প্রস্তুমি মেয়ে িোর মিপিয়ক প্রমি ি করোর জেয িোয়ির সোধয অেু র্োেী সিস্ত মকছু
করোর আহ্বোে জোমেয়েয়ছ। িয়ি র্মি এই রকি র্ু ে শুরু ে, মপএলএ নলমেয়ের এই মশেোয়ক ঊয়বি িুয়ল ধয়র, “মিপ্লিী প্রয়লিোমরয়েয়ির
প্রমিমেমধর িোমেে য়লো মিশ্বিযোপী িোরণর্য়জ্ঞর আিঙ্ক নর্য়ক রেো পোওেোর একিোে উপোে ম য়সয়ি মিশ্ব প্রয়লিোরীে মিপ্লয়ির জেয প্রস্তুমি
নেেো ... এর্টই য়লো আন্তজিোমিকিোিোি এিং এর্ট আন্তজিোমিকিোিী মিপ্লিী কিী, প্রকৃি সিোজিিীর কিি িয”30।
এই সিস্ত সিসযোর মিষয়ে িোকি সিোি-য়লমেেিোি ও সকল ধোরোর আধু মেক সংয়শোধেিোয়ির িয়ধয, প্রয়লিোমরয়েি ও িু য়জিোেোমজর িয়ধয,
মিপ্লি ও প্রমিমিপ্লয়ির িোম েীর িয়ধয একর্ট িোরোত্মক লড়োই চয়ল এয়সয়ছ এিং এেয়েো চলয়ছ। এর্ট একর্ট মেিিি নেণী-সংগ্রোি র্ো, নর্িের্ট
আিরো নজোয়রর সোয়র্ িয়লমছ, সিগ্র সিোজয়ক জমড়ি কয়রয়ছ এিং এ সিয়ের সিয়চয়ে নিৌমলক ও উয়বগজেক সিসযোগুমলর সোয়র্
সম্পমকি ি।
***
ইমি োস সিিিো িোকি সিোি-য়লমেেিোয়ির অিস্থোে নর্য়ক এই সংগ্রোিয়ক এমগয়ে মেয়ে র্োওেোর, এর্টয়ক পমরচোলেো করোর ব্রি মিয়ে
আন্তজিোমিক প্রয়লিোমরয়েি ও প্রকৃি িোকি সিোিী-য়লমেেিোিী পোর্টিগুয়লোয়ক িোমেে প্রিোে কয়রয়ছ। প্রয়লিোমরয়েয়ির মিপ্লিী নচিেোর িৃ মে ও
িোর সংগ্রোয়ির উত্থোয়ের সিোন্তরোয়ল এিং এই সংগ্রোয়ির ফলস্বরূপ, অয়েকগুয়লো নিয়শ নর্েোয়ে পূ িিিে কমিউমেি পোর্টিগুয়লো সংয়শোধেিোয়ি
মপছয়ল পয়ড়মছল, এেে কয়েক িছর ধয়র নসেোয়ে েিুে িোকি সিোিী-য়লমেেিোিী পোর্টির উত্থোে ঘটয়ছ এিং িোরো দৃঢ়িোয়ি প্রমিমষ্ঠি য়ে।
প্রয়লিোমরয়েয়ির ি োে উয়েশযর্টয়ক িোরো পু য়রোপু মর মেয়জয়ির োয়ি িুয়ল নেয়ি এিং এর্টয়ক এমগয়ে মেয়ে র্োয়ি। এই পোর্টিগুমল এেয়েো
েিীে, িয়ি স্পিিই নর্য় িু িোরো য়লো মিপ্লিী েিুয়ের চোরোগোছ, ক্রিোগি শমিশোলী য়ে িোরো নিয়ড় উঠয়ি এিং আরও সং ি য়ি,
প্রকৃি, প্রিোমণি নেিো য়ে উঠয়ি।
েিুে িোকি সিোিী-য়লমেেিোিী পোর্টিগুমলর উত্থোে ও মিকোয়শর এই মিপ্লিী প্রমক্রেোর্টর ি োে গুরুেয়ক অেু ধোিে কয়র আিোয়ির পোর্টি অি
নলিোর সিিিো িোয়ির সঠিক লোইয়ের নপছয়ে িোুঁমড়য়েয়ছ; িিোিমশিক, রোজনেমিক ও সোংগঠমেকিোয়ি সকল মিয়ক িোয়ির সির্িে কয়রয়ছ–
এই পোর্টিগুয়লোর জেয প্রকৃি ও আন্তমরক স য়র্োমগিোয়ক িোর আন্তজিোমিক িোমেে ম য়সয়ি মিয়িচেো কয়র।
িোকি সিোি-য়লমেেিোয়ির মশেোর মিমত্তয়ি এই মিপ্লিী প্রমক্রেোর্টয়ক সির্িে করয়ি িযর্িিো, িো এিেমক িোরয়চয়েও েোরোপ, ‘স োেিো’র
অন্তরোয়ল িোয়ির িয়ধয আিমশিক মিভ্রোমন্ত ও মিশৃ ঙ্খলোর সৃ মির জেয প্রিোি-প্রমিপমত্তয়ক িযি োর করোর অর্ি য়লো প্রয়লিোমরয়েি ও মিপ্লয়ির
উয়েয়শযর িৃ ৎ েমিসোধে করো।
র্র্োর্র্িোয়ি সংগ্রোয়ির এই পয়র্ ও এই সিসযোগুমলর িয়ধয মিয়ে প্রকৃি িোকি সিোিী-য়লমেেিোিী পোর্টিসিূ মিে মিে িৃ মে পোয়ে এিং
শমিশোলী য়ে। সম্প্রমি ধোরোিোম কিোয়ি কয়েকর্ট িোকি সিোিী-নলমেেিোিী পোর্টি, নর্িে জোিিোমে, ইিোমল, পিুিগোল, গ্রীস প্রিৃমি নিয়শর
পোর্টিগুয়লোর বোরো অেু মষ্ঠি আন্তজিোমিকিোিোিী মিমছল-সিোয়িশ নর্য়ক নিেো র্োে নর্, এই েিুে পোর্টিগুমল মিেয়ক মিে েমিক নেণী ও িোয়ির
নিয়শর অেযোেয মেপীমড়ি জেসোধোরয়ণর নেিৃে গ্র ণ করয়ছ।
িমিষযি মেম ি রয়েয়ছ এই েিুে মিপ্লিী িোকি সিোিী-য়লমেেিোিী পোর্টিগুয়লোর িয়ধয, িোয়িরয়ক আজ র্য়িো েুর ও শমি ীেই িয়ে
ন োক েো নকে; অেযমিয়ক সংয়শোধেিোিী িলগুমলর – র্মিও আজ িোয়িরয়ক িৃ ৎ ও শমিশোলী িয়লই িয়ে য়ে – িরোিু মি য়ি, নর্িোয়ি
মবিীে আন্তজিোমিয়কর নসোশযোল-নিয়িোক্রযোট ও সংস্কোরিোিী পোর্টিগুয়লোর য়েয়ছ।
মিয়শ্বর িোকি সিোিী-য়লমেেিোিী পোর্টিগুয়লোর নেণী-সংগ্রোি প্রচণ্ডির য়ে উঠয়ি, িোকি স, এয়ঙ্গলস, নলমেে ও িযোমলয়ের অির মশেোে
আয়লোমকি প্রকৃি মিপ্লিীগণ নিমশ নিমশ কয়র িোয়ির স্তরগুয়লোয়ি সিোয়িমশি য়ি, আন্তজিোমিক প্রয়লিোমরয়েি ও েিজীিী জেগয়ণর
অেযোেয অংশ, প্রকৃি মিপ্লিী পোর্টিগুয়লোর নেিৃয়ের অধীয়ে মিপ্লিয়ক সোফলযিমণ্ডি পমরণমির মিয়ক এমগয়ে মেয়ে র্োওেোর মিষয়ে িোয়ির
িূমিকো সম্পয়কি আয়রো সয়চিে য়ে উঠয়ি। সু িরোং, সোম্রোজযিোি-মিয়রোধী ও সংয়শোধেিোি-মিয়রোধী মিপ্লিী মশমির মিে মিে আয়রো সম্প্রসোমরি
য়ি এিং প্রয়লিোমরয়েয়ির জে, জেগয়ণর মিজে আয়রো সমন্নকয়ট আসয়ি।
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জ. ি. িযোমলে, রচেোিমল, েণ্ড ৮, পৃ . ১১১ (আলয়িেীে সংস্করণ)।
ি. ই. নলমেে, রচেোিমল, েণ্ড ২৮, পৃ . ৩২৫ (আলয়িেীে সংস্করণ)।
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এই ি োে সোম্রোজযিোি-মিয়রোধী ও সংয়শোধেিোি-মিয়রোধী মশমিয়রর অমিয়েিয উপোিোে ম সোয়ি, আিোয়ির পোর্টি ও জেগণ মেরলস ও
ধোরোিোম ক নেণী-সংগ্রোি পমরচোলেো এিং নিয়শর সিগ্র জীিয়ের মেরন্তর মিপ্লিীকরয়ণর অপমরিিি েীে গমিধোরো, নেণীনিেীর প্রিো এিং মিয়শ্বর
প্রয়লিোমরয়েি ও জেগয়ণর মিপ্লিী সংগ্রোয়ির প্রমি সির্িে অিযো ি রোেয়ি। এই পয়র্ আিোয়ির পোর্টি ও জেগণ িোয়ির জোিীে ও আন্তজিোমিক
িোমেে র্র্োরীমি পোলে করয়ি এিং সিোজিোমিক ও সোিযিোিী সিোয়জর মিয়ক মেমশ্চি পিয়েয়প অগ্রসর য়ি।

অেিোদ: আমিদুি ইসিোি
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