
 

 

নেভ র িব ব না  িতিব ব? 

 -িব ব 

 ী ানেদর  যমন  ীসমাস, মুসলমানেদর মহরম- তমন ই কমু িনউ েদর পিব  িতিথ 
নেভ র িব ব।  ছাটেবলা হইেত ব জ কমু িনউ েদর মুখ হইেত কণ  কুহের ইহার 
মাহা   ান এত  িনয়ািছ-' শািষত িনপীিড়ত মানুষেদর ইিতহােস এত বড় ঘটনা আর 
আেস নাই বিলয়া সংশয়াতীত িছলাম। ৭ ই নেভ র 'ল  ল ' রািশয়ান আম-আদমী 
জােরর উই ার  াসাদ আ মন কিরয়া দখল কিরয়ািছল! িন ুক এবং বুেজ ায়ারা যিদও 
বিলয়া থােকন সাকুেল  একেশাজন  রড আিম র  লাক, দশজেনর অরি ত  াসাদ দখল 
কিরয়ািছল-"পঁুিজবািদ"   চাের কণ পাত কির নাই-পােছ বাপ    কানিট  িতিব বী 
হইয়া ওেঠ। 'বুেজ ায়া'  কেরনাি  সরকারেক বলেশিভকরা স াহ পূেব ই  কানঠাসা 
কিরয়ািছেলন-জােরর  াসাদ দখেলর মেধ  িদেয় তা 'িস িলক পূন তা' পাইল। তাই 
পরব  ীকােল  সািভেয়ত সরকার ১০০ জন  রড আিম  েক একলাখ  েলতািরেয়ট বানাইয়া 
িফ  তুিলল-হাজার হইেলও িব েবর  লিহহান িশখা বিলয়া কথা- মাহা  যে  িঘ কম 
পিড়েল আ েনর উ াপ কম পিড়বার স াবনা িবল ন! 

  যাহাইেহাক  ১৯১৭ সােল  ফ য়ারী  থেক নেভ ের রািশয়ােত িঠক িক িক ঘিটয়ািছল 
যাহার জেন  এই মহান নেভ র গাথা রিচত হইয়ােছ?  ইহার স ূন   ইিতহাস না জািনেল, 
ঐিতহািসক ঢপবািজ কাহাের কয়, তাহা জানাও অস ূণ  থািকেব। কিহেত পািড়তাম 
অেনক-িক  পাঠেকর  ধয  চু িত না ঘটাইয়া, টু দ  পেয়  থািকব। 

   থম িব যুে  জাম  ানীর হােত মার খাইয়া,  ুদা া  রািশয়া ২৮ শ  ফ য়ারী, সন 
১৯১৭, জার ি তীয় িনেকালাস-২  ক   ন হইেত   ফতার কিরল। এই যুগসি  েন 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


রািশয়ােত গণতাি ক সরকার  িত ার  চ ায়  স াসািল  এবং িলবারাল  ডেমা াটরা 
 কায়ািলশন গিড়য়ািছেলন। আেল জা ার  চকেভর  ে িসভ  ক এবং  স াসািল েদর 
" সািভেয়ট  পে াগাড ( িমক কাউি ল)"  মােচ র পেহলা তািরেখ  থম অড  াের  মতা 
ভাগাভািগ কিরেলন।  চকভ সরকােরর  ধান হইেলন-িক   সািভেয়েত অনুমিত ব াতীত 
 কান িমিলটারী অড  ার পাশ করাইবার  মতা তাহার রিহল না। মাচ  মােসই  সািভেয়ট 
'চালেকর আসেন'  বিসল। 

    কিরেবন ইহােত  লিনেনর তথা বলেশিভকগেণর ভূিমকা িক? আিম উহািদেগর নাম 
উহ  রািখেতিছ  কন?  

  ১৯১৭ সােলর  ফ য়ারী িব েবর িদেন বলেশিভক পািট  িনিষ -  লিনন এবং িলওন 
 টি  উভেয় রািশয়া  থেক িনব  ািসত।  লিলন ঘের িফিরেলন  তশরা এি ল। 
 সািভেয়েতর িনেদ  েশই তাহার ওপর হইেত িনেধষা া উিঠল। এমনিক  টি  যখন 
রািশয়ােত িফিরেতিছেলন-তাহােক বেৃটন   ফতার কিরয়ািছল। তাহা হইেতও  টেক 
উ ার কিরয়া  দেশ আনা হইল।  কান যা বেল নতুন সরকার  লিনন এবং  েটর 
পুনব  াসন ঘটাইল?  

 তাহা হইেল  কান  স াসািল েদর  নতৃে   সািভেয়েতর কােছ  মতা আিসল? ইহােদর 
 নতার নাম ইরািক  জেরটািল।  মনেশিভক পািট ই  সাস ািল েদর তথা  সািভেয়েতর 
 নতৃে  এবং  মতায় তখন। ইনারা ছারাও রািশয়ান  স াস ািল  িরেভালু শনারী পািট  
(SRP  ) িব েব সি য় ভূিমকা লইয়ািছল।  ইহারাই সি য় হইয়ািছেলন  লিনন,  টি , 
কাম  ানভ,  ািলন ইত ািদ বলেশিভক মহারথীেদর  দেশ িফরাইবার ব াপাের। জােরর 
পতেন বলেশিভকেদর সােথ শ তা অতীত ধিরয়া, ইহারা ভািবয়ািছেলন  লিনন সহ বাকী 
বলেশিভকরা সবাই  সািভেয়ত তথা  স াসািল  আে ালনেক শি শালী কিরেবন। 
মহারথীরদল তাহােদর ই া  ষালকলা পূন   কিরয়ািছেলন-তেব পুনব  াসেনর কতৃ তা 
িমটাইেত, পরব  ীকােল  মনেশিভকেদর  লিনন হত া কেরন এবং  সরকাির ইিতহােস 
বুেজ  ায়া িভেলন বিলয়া তাহােদর  ান িদেলন।  সই ইিতহাস িবকিৃতর  সে   আিসেতিছ। 

 ২শরা  ম  থম  িভি য়াল সরকােরর পতন হইল। এি ল মােস  দেশ িফিরয়াই  লিনন 
জানাইেলন, িলবার ◌য্ালেদর সােথ সমেঝাতা িতিন কিরেবন না।  সািভেয়েতর হােত পূণ  
 মতা চাই।  জিম কষৃেকর হােত পুনব   েনর ব াপাের  মনেশিভক, বলেশিভক বা িব বী 
 সাস ািল  কাহারও মতাৈনক  হয় নাই-পাথ ক  দঁাড়াইল প িতর।  মনেশিভকরা 
অ বেরর কনি িটউশনাল এেস লী পয   অেপ া কিরেত চািহেলন-িক   লিনেনর র  
ফ ুিটেতিছল। ফেল জুলাই মােস িব বী  সাস ািল  পািট র  কেরনা ী সরকােরর  ধান 
হইেলও এবং বলেশিভকরা  সািভেয়েতর মাধ েম  মতা  ভাগ কিরেত থািকেলও,  লিনন 
িনর ুশ  মতার  মােহ  নশা   হইয়া  কেরনাি র িব ে  িবে াহ  ঘাষনা কিরেলন 
এবং  কেরনাি  তা সফল ভােব দমন কিরেলন।  লিনন িফনল াে  পালাইেলন। 
 কেরনাি র জনি য়তা  াস পাইেতিছল। তেব বলেশিভকেদর জনি য়তা তাহােদর 
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"শাি ,  িট এবং চাকরী"    াগােন খুব  বশী বিৃ  পাইেতিছল এমন  কান  মান নাই। 
তাই  পে াগােডর অভ ু ান  কেরনাি  অিত সামান   সন বেলই দমন কিরেলন। 

  কেরনাি  স ে  িকছু না বিলেল এই ঢপবািজর ইিতহাস অস ূণ  থািকেব। কারণ 
পরব  ীকােল ইনােকও 'বুেজ  ায়া' বিলয়া বলেশিভকরা ইিতহােসর কাঠগড়ায় দঁাড় 
করাইেবন। তাই   াপট জানা  েয়াজন।  

 আেল  ার  কেরনাি  কাজ়াণ িব িবদ ালেয়   লিনেনর  ভূতপূব   িশ ক ি ওডেরর 
স ান। ১৯১২ সােল রািশয়ান ডুমায়  থম িনব  ািচত হন। আইেনর  াতক  করনাি  
তৎকালীন রািশয়ার  সরা ব া, িনখাদ গণত ে মী এবং উদারৈনিতক রাজনীিতিবদ 
িছেলন।  বলেশিভকেদর সিহত তাহার দূর   তরী হইল,  লিনন কু  ঘটাইবার  চ া 
কিরেল।  লিনন  কেরনাি েক 'িব বী সমাজতাি ক' না গণ  কিরয়া "পঁুিজবােদর" 
সমথ কেদর দেল  ফিলেলন। ইহার কারন  কেরনাি  যু  হইেত রািশয়ান  সনা সরাইেলন 
না। বেৃটন এবং  াে র সমথ েন যু  চালাইেত থািকেলন-ফেল  লিনন তাহার "পঁুিজবাদ 
সা াজ বােদর সেব  া   র" এই ত  অনুসাের পঁুিজবাদী ঠাওরাইেলন। হবসন হইেত 
 টাকা  লিনেনর এই ত  আজ যতই হাস কর হউক না  কন, তৎকােল,   কেরনাি র এই 
মূল ায়ন মারা ক ভুল। ঐিতহািসকরা িনি ত হইয়ােছন, যু  ব  কিরেল ইংল া  এবং 
 া  হইেত  য খাদ  এবং অথ  সাহায  আিসেতিছল তাহা ব  হইত-জাম  ানী রািশয়ার 
অেনক জিম দখল কিরত-িবচ ন  কেরনাি  রািশয়ার  ােথ ই যু  চালাইেতিছেলন-
তাহার পািট র নীিত অনুসাের কষৃকেদর হােত আর  মােসর মেধ ই জিমর গণব ন 
কিরেবন বিলয়া ি র কিরয়ািছেলন। এবং তা স ূণ  গণতাি ক ও সু  ভােব স   
কিরবার   ান-যাহােত রািশয়া খাদ াভােবর স ুখীন না হয়, তাহার জেন  ধীের চেলা নীিত 
লইয়ািছেলন।  

ইিতহাস সা ী  কেরনাি  িঠক ই কিরেতিছেলন।  কারন বলেশিভকরা  মতা দখল 
কিরবার পর, রািশয়া িবরাট খাদ াভােবর স ুখীন হয়। বলপূব  ক  খত দখল কিরয়া চািষেক 
নােম মা  কিৃষ জিম ব ন কিরয়া, তাহা হইেত রাে র  দােমর জেন  অিধকতর  লিভ 
আদােয়র  চ ায় আধেকািট কষৃক ১৯২০-২৩ সােলর মেধ  মতুৃ  মুেখ পিতত হয়। 
িব েবর পর হইেত অধ াহাের অনাহাের থািকয়া চািষরা তাহােদর খাদ শষ েক রাে র 
হােত তুিলয়া িদেত বাধ  হয়। অবাধ  চািষেদর ন  কিরয়া রািশয়ান শীেত  ঘাড়ার ঠা া 
ঘের বা  খালা মােঠ  রড আিম   বঁািধয়া রািখত।  ঠা ায় পটল না তুিলেল,  ব িবক 
অনাহাের চািষরা মারা যাইেতিছল-যাহােত খাদ সমস া বািড়েতিছল। 

  িমক   নী  যমন বলেশিভকেদর সােথ িছল- কেরনাি র সমাজবািদ  ব িবক পািট র 
   িছল কষৃক   ণী। যাহাইেহাক আগে ও  মতায় সুরি ত   কেরনাি -বলেশিভকরা 
তখনও সাংগঠিনক ভােব  ব  ল। এমন অব ায় জীবেনর বহৃ ম ভুলিট কিরেলন 
 কেরনাি । কিল নভ নােম এক  সনাপিতেক িমিলটারী কম া ার ইন িচফ িনযু  
কিরেলন। কিল নভ  দিখেলন  কেরনাি   ব  ল।  কেরনাি  সে হ কিরেলন কিল নভ 
িমিলটারী কু  কিরয়া  মতা দখেল উদ ত।  
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 এই সে হ তাহােক  শষ কিরয়ািছল-বলেশিভকেদর  মতার দরজা খুিলয়া িদল। 
কিল নেভর ভেয়,  কেরনাি   সািভেয়েতর মেধ  অ  িবলাইেত লািগেলন।  সািভেয়েতর 
মেধ  বলেশিভকরা এই অ  অিধক পিরমােন  হন কিরল-  টি  সুেযােগর সদব াবহার 
কিরেলন ইহােদর  ারা  রড আিম   গঠন কিরয়া।  কেরনাি  ভািবেলন ইহারা ব ু-ইহারাই 
তাহার র ক হইেব। কারন িতিন এবং বলেশিভকরা একই আদেশ র মানুষ। ভুল 
ভািবয়ািছেলন।  কারন ইহার পর আমরা  দিখব, নেভ র িব েবর পর  কেরনাি র 
সমাজবািদ পািট  বলেশিভক অেপ া ি  ন  ভাট অজ  ন করা সে ও  ধ ু রড আিম  র 
ব ুেকর  জােড়   টি  তাহােক তাড়াইেবন।  কেরনাি  যাহা  ে ও ভােবন নাই! তাহার 
   িছল গণতাি ক সমাজত ী রািশয়া। কখেনাই ভােবন নাই,  য  সািভেয়তেক িতিন 
িনজ হে   তরী কিরয়ােছন এবং বলেশিভকেদর আদেরর সােথ তাহােত  ান িদয়ােছন-
তাহারাই গণতাি ক মত অ াহ  কিরয়া, তারই   দ  ব ুেক, তাহােকই গিদচু ত কিরেব! 
ইিতহােস তাহােক  ফিলেব পঁুিজবােদর দালাল িহসােব-আর  সািভেয়েতর যাবতীয় কিৃত  
িনেজরা হ গত কিরেব! 

 বলেশিভক িব েবর জেন   কেরনাি েকই দায়ী কিরয়া থােক রািশয়ার আপামর 
রাজৈনিতক িনব  ািসত জনগণ।  কেরনাি  যখন আেমিরকােত মারা যান ১৯৭০ সােল, 
 কান রািশয়ান অথ ড  চাচ  তাহােক  সমািধ  কিরেত রাজী হয় নাই। কারন, বলেশিভক 
িব েবর জেন  তাহারা  লিননেক যত   িডট িদয়া থােক, তাহা হইেত শত ন 
িডসে িডট  কেরনাি র জেন  বরা  কিরয়ােছ।   কেরনাি   সািভেয়েতর হােত অ  
তুিলয়া না িদেল  রড আিম   গিঠত হইত না। নেভ র িব েবর পুণ িতিথ এবং 
কিমিনউ েদর অমানিবক নরেমধ য  যত পৃিথবীেত হইয়ােছ, তাহার িকছু ই আমরা 
 দিখতাম না-যিদ  কেরনাি   টি েক  রড আিম   গঠন কিরেত না িদয়া, িনেজ আিম   
গঠেন সি য় হইেতন বা কিন  লভেক িনেয়াগ না কিরেতন। জনগন তাহার সােথই িছল-
তাহারাও  লিনেনর   রাচারী একনায়কত  অেপ া তাহার গণতাি ক পেথই িব াস 
রািখয়ািছল। িক  িমিলটারী  ােটজীেত ভুল কিরয়া িতিন সম  িবে র আ  সব  নাশ 
কিরেলন।যাহার ফল িত   প ১৯৭০ সােল তাহােক  কান রািশয়ান চাচ  কবর  কিরেত 
চািহল না!  

যাহাই  হৗক ৭ ই নেভ ের  কেরনাি  সরকারেক গিদচু ত করার পর, ৬৫০ সদেস র 
নতুন কনি টুেয়  এেস লী গঠন কিরেলন  লিনন। যাহােত বলেশিভকরা ৩৯০িট আসন 
দাবী কিরেলন।  মনেশিভক এবং িব বী সমাজত ীেদর জন  ২৬০ িট আসন বরা  হইল। 
দি ন প ী  

'পঁুিজবািদ' কনি টুশনাল  ডেমা ািটক পািট েক িনিষ   ঘাষনা করা হইল। সমাজতাি ক 
ব াতীত সম    েসর ক   রাধ করা হইল। 

    মনেশিভক এবং িব বী সমাজত ীরা এ িস া  মািনেলন না। ইনারা  দিখেলন  লিনন 
গণতে র ক   রাধ কিরয়া, যথাসমেয় তাহােদরও আ াকুেপ িনমি ত কিরেব। রািশয়ান 
িমিলটাির তখন  ব  ল-িক  অটুট।  মনেশিভক, িব বী সমাজত ী এবং দি নপ ী সবার 
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হােতই অ  আেছ।  জার কিরয়া  মতা দখল কিরেত  গেল গহৃযু  আস   দিখয়া, 
 লিনন ১২ই নেভ র গণতাি ক িনব  াচন কিরেত বাধ  হইেলন। তাহার আশা িছল জনগন 
তাহার পােশই আেছ। 

  রািশয়ান জনগণ িক  ' লিনন' নামক অগণতাি ক  দত িটেক িঠক ই িচিনয়ািছল। ১২ই 
নেভ র িনব  াচেন, বলেশিভকেদর ভরাডুিব হইল- কেরনাি র িব বী সমাজত ীরা 
বলেশিভকেদর ি  েনরও  বশী  ভাট পাইেলন। 

Party Votes Number of deputies 
Socialist Revolutionaries 17,100,000 380 
Bolsheviks 9,800,000 168 
Mensheviks 1,360,000 18 
Constitutional Democrats 2,000,000 17 
Minorities  77 
Left Socialist Revolutionaries  39 
People's Socialists  4 
Total: 41,700,000 703[6] 

  লিনেনর বলেশিভক িব েবর    ধুিলস াত হইল। 'নেভ র িব েবর' পেরও রািশয়ান 
জনগণ তাহােদর "কিমিনউজেমর বুিলেত" না ঠিকয়া, গণতাি ক সমাজত ীেদর 
চািহয়ািছল।  

  লিনন  দিখেলন রািশয়ান জনগণ তাহােদর  ত াখাত কিরয়ােছ। এেতব ' রড আিম  ' 
িদয়া  জার কিরয়া  মতা দখল ব াতীত উপায় নাই। িডেস েরর ছাি শ তািরেখ এই 
গণতাি ক সরকারেক িনিশ  কিরবার উে েশ  এবং িনেজর িনর ুশ  মতা দখেলর 
অিভ ােয়, কনি টুশনাল এেস িল ব  কিরবার িড ী জাির কিরেলন। দািব কিরেলন 
 সািভেয়ত, কনি টুশনাল  ডেমা ািস হইেত উঁচুেত- 

     2. While demanding the convocation of a Constituent Assembly, revolutionary Social-
Democracy has ever since the beginning of the Revolution of 1917 repeatedly 
emphasised that a republic of Soviets is a higher form of democracy than the usual 
bourgeois republic with a Constituent Assembly. 

 এবং কনি টুশনাল এেস লী জনগেণর  িতিনিধ নয়--- 

5. ... the party which from May to October had the largest number of followers 
among the people, and especially among the peasants — the Socialist-
Revolutionary Party — came out with united election lists for the Constituent 
Assembly in the middle of October 1917, but split in November 1917, after the 
elections and before the Assembly met. 
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 সুতরাং কনি টুশনাল এেস লী  ংশ কিরেত হইেব-- 

the interests of this [October 1917] revolution stand higher than the formal rights 
of the Constituent Assembly [...] 
কনি টুশনাল এেস লী  িতিব বী! 

17. Every direct or indirect attempt to consider the question of the Constituent Assembly 
from a formal, legal point of view, within the framework of ordinary bourgeois 
democracy and disregarding the class struggle and civil war, would be a betrayal of the 
proletariat's cause, and the adoption of the bourgeois standpoint[ 

 কনি টুশনাল এেস লী  িতিব বী! অথ াৎ জনগেণর রােয়  লিনন যখন  দিখেলন 
 মতা দখল স ব নেহ, জনগন তাহােদর  মতার  লাভ এবং লালসােক িবল ন 
িচিনয়ােছ এবং  ত াখ াত কিরয়ােছ, জনগেণর  সই রায়েক বািতল কিরবার জেন  
 লিননসুলভ  ছঁেদা " িতিব বী" তে র অবতাড়না কিরেলন।  

পৃিথবীর "িড টর িশেপর" ইিতহােস ইহা বারংবার ঘিটয়ােছ। িহটলারত তাও থাড   রাইেখ 
িনর ুশ সংখ ািধেক  িজিতয়া-একই কারেন থাড   রাইখ তথা গণতে র বিল 
চড়াইয়ািছেলন। িহটলােরর ব ব   লিনন হইেত এক অ রও পৃথক নয়- মতা দখেলর 
জন  গণতে র িব ে  মূল ব ব   সই এক-গনতাি ক পাল ােম  িব বী পিরব  ন 
আিনেত ব াথ  হইয়ােছ!  

  তেবও ইহাও ইিতহাস বেল বলেশিভক পািট র অিধকাংশ সদস   লিনেনর গণত েক 
 ংশ কিরবার এই িডি র িব ে ই িছেলন। িক  কমু িনউ  পািট  িচরকালই  সে টারী 
 জনােরেলর কথায় কান ধিরয়া উঠেবাস কিরয়ােছ। ফেল ১১ই িডেস র এক িডি র 
মাধ েম বলেশিভক পািট র সবাইেক  লিনেনর "গণত েক  ংশ কিরবার" িড ী মািনেত 
বাধ  করা হইল-তাহােদর ই ার স ূণ  িব ে । 

  লিনেনর  রড আিম    মতা দখেলর  ি য়া    কিরল। রািশয়ােত গহৃযু     হইল। 
দি নপ ীরা  হায়াইট আিম   গঠন কিরয়া  রড আিম  র সিহত যুে  িল  হইেলন। 
এেসি লীেত সংখ াগির  সমাজত ী িব বীরা গহৃযুে  বলেশিভকেদর সমথ ন কিরেলন-
তবুও তাহােদর কারাগাের িনে প কিরয়া  কাতল করা হইল। ১৯১৮ সােল সমাজত ী 
িব বী পািট র (SR)  নতােদর খুন এবং কারাগাের বি  করার মাধ েম রািশয়ান গণত েক 
িচরতের  ংশ কিরেলন  লিনন।  গহৃযুে   লিনন এবং  টি , কষৃকেদর িব ে  িক 
নশৃংস খুন এবং অত াচােরর রাজ  ১৯২৩ সাল পয   কােয়ম কিরয়ািছেলন-তাহা লইয়া 
আেলাচনা কিরলাম না। বলেশিভকেদর অত াচাের ১৯১৭  থেক ২৩ সােলর মেধ  প াশ 
ল  কষৃক মতুৃ মুেখ পিতত হয়। জিজ  য়ােত  মনেশিভকেদর দমন কিরেত, অত াচােরর 
িক ি মেরালার ইনারা চালাইয়ািছেলন-আজেকর জিজ  য়া এবং ইউে ন, ইউেরািপয়ান 
ইউিনয়ােন তাহার  িতকার দািব কিরেতেছ। 
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   আমােদর ব জ লালপ ীরা নেভ র মাসেক িব েবর পিব  মাস বিলয়া গণ  কিরেত 
পােরন-িক  বা েব তাহা িছল গণতে র  ংেশর মাস। কষৃকেদর জিম ব ণ কিরয়া 
তাহােদর উপর হইেত  লিভ তুিলবার জন  অমানিবক অত াচার ও হত া    কিরবার 
মাস। জিজ  য়া, ইউে েনর  াধীনতাকামী মানুষেদর িব ে  বলেশিভক সা াজ বােদর 
মাস।  

   ইিতহাস কাহােকও  মা কের নাই।  লিনন এবং  ািলনেকও না। তাই আজ 
ইউেরািপয়ান ইউিনয়ােন বলেশিভকেদর অত াচারেক িহটলাের সমতুল  নািজেদর ঘণৃ  
বব  রতার সিহত তুলনা কিরবার দািব উিঠয়ােছ। ২০০৭ সােল ইউেরািপয়ান ইউিনয়ােনর 
জাি স িমিন ার িবে ট জাইে স ২৭িট ভূতপূব    সািভেয়ত  দেশর দািব মািনয়া  লিনন 
এবং  ািলেনর কতৃ অপরােধর নবমূল ায়ন কিরেত রািজ হইয়ােছন। নািজেদর  যমন 
িনিশ   ঘাষনা করা হইয়ােছ- ইউেরািপয়ান ইউিনয়ােন-২৭িট  দশ দািব তুিলয়ােছ 
বলেশিভক মতাদেশ  িব াসী কিমিনউ েদরও একই ভােব িনিশ   ঘাষনা কিরেত হইেব- 
 কননা তাহােদর অপরাধ িহটালােরর নািজ বািহনী অেপ া  কান অংেশ কম নেহ। ব জ 
লালপ ীরা অবশ  ইহােক "পঁুিজবােদর চ া " বিলয়া উড়াইয়া িদেব! যাহারা 
বলেশিভকেদর হােত অত াচািরত হইয়ািছল, তাহােদর অেপ া ব জ কিমিনউ রা 
অবশ ই  বশী জািনয়া থািকেবন-বাঙালী  ান গভ  সােরর ইহাই ধম  --তেব আমরা িবল ন 
অবগত আিছ- তাহােদর এই অিধক  ােন পি ম বে র গ া াি  এবং বাংলােদেশর 
ইসলামায়ন স ূণ  হইয়ােছ। 

  ইিতহাস ঠা া কিরেতও ও াদ।  লিনন গণতাি ক সমাজত ীেদর  ংশ কিরয়ািছেলন-
তাহােদর পঁুিজবােদর দালাল বিলয়া আখ ািয়ত কিরয়া।  আজ ভারতীয় পােল েম ারী 
িসিপএম যখন  লিনন এবং  ািলেনর পুজা িদেতেছ-নেভ র িব েবর পিব  িদেন 
বলেশিভক িব েবর িবেরািধেদর িধ ার দান কিরেতেছ-তাহারা একবােরর জেন ও 
ভািবয়ােছন-এই িবেরািধরা িছল তাহােদরই মতাদেশ  িব াসী গণতাি ক সমাজত ী গণ?  
সমাজতাি ক িব বী পািট  স ূণ  গণতাি ক উপােয় জিমর গণব ন কিরেত চািহয়ািছল -
যাহা িসিপএম পি মব  এবং  করেল কিরয়ােছ। অথচ ইহােদরেকই পঁুিজবােদর দালাল 
বিলয়া  লিনন হত া কিরয়ািছেলন-বাকীরা অত াচাের বলেশিভক পািট েত জেয়ন কিরেত 
বাধ  হইয়ািছল। ঠা া এখােনই  শষ হয় নাই। আজ মাওবািদরা  গাটা ভারেত সশ  িব ব 
   কিরয়ােছ। ১৯১৭ সােলর    াপেট বত মান ভারেত মাওবািদর অব ান 
বলেশিভকেদর ন ায় এবং িসিপএেমর ভুিমকা অিবকল " স াশাল িরভলু শনরী" বা 
সমাজতাি ক িব বীেদর সমতুল ।  লিনন ইহােদর "পঁুিজবােদর দালাল" বিলয়া হত া 
কিরয়ািছেলন। তাহা হইেল আজেকর পি ম বে  মাওবািদরা যখন িসিপএেমর  নতােদর 
হত া কিরেতেছন তখন মাওবািদরা িবল ন  লিনেনর পথই অনুসরন কিরেতেছ। তাহা 
হইেল িসিপএেমর িনকট  লিনন ভগবান আর মাওবািদরা ঘিৃণত জীব হইল িক েপ?  
একই কতৃকেম  র জেন   কন এই ি চািরতা সুলভ অবমুল ায়ন? 
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   ইহার উ র আমরা িবল ন জািন। বাপুিজ িদয়ািছেলন।  কও  শােন নাই। গা ীিজ 
বিলেতন আে ালেনর মূলল    হইেতও আে ালেনর পেথ সততা এবং িন ার অনুশীলন 
অিধক জ রী। ল   পথ হইেত পৃথক হইেত পাের না।  য়ং ওবামাও গা ীর এই কথা 
বারংবার তাহার ভাষেন বিলয়ােছন। িক   লিনন সহ  সম  কিমিনউ  আে ালেনর 
ইিতহাস আসেলই মানুেষর  িত িব াসঘাতকতার ইিতহাস। গণতে  পরািজত হইয়া, 
 লিনন গণত েক িন ুর ভােব হত া কিরয়ািছেলন-জনগেণর সােথ িব াসঘাতকতা 
কিরয়ািছেলন-তাহােদর হত া কিরয়া দমন কিরয়ােছন। মতৃ আধেকািট কষৃক  কান 
পঁুিজপিতর ভাইরাভাই িছল না। তাহারা িছল সাধারন জনগণ। তাই বলেশিভক িব েবর 
নােম রািশয়ােত এক ভয়ংকর একনায়কত ী সা াজ বািদ জনিবেরািধ বুেরা ািটক রাজ  
   হয়-যাহার পতন িছল অবস াবী। 

 আর আমােদর ব জ লােলেদর কথা?  খুনীেদর অনুসরন কিরেল তাহারাও খুনী হইেবন-
ইহােত আ য   িক? ন ী াম  সই সত েকও  রণ করাইয়ােছ। লিননও চািষেদর ওপর 
অত াচার কিরয়ােছন-তাহারাও কিরয়ােছ। আসল  খলাটা সব  দাই "িববত ন মুখী" 
 মতার। আমজনতার দাির  এবং  ঃেখ   ন এবং সােম র জন  িব েবর  িত িত 
দির ি   জনগণেক ভুলাইবার লিলপপ। গণতে র সিঠক চচ া এবং মূল ায়েনর মাধ েম 
এই সমােজ সাম  এবং ন ায়  িত া স ব। উ ততর ধণতে র সিহত ভারসাম যু  
সমাজতে র  িত া স ব। গণতে  একিদেন পিরব  ন আিসেব না-সময় লািগেব-িক  
গণত  ই গণত েক িঠক পেথ চালাইেব। িব েবর নােম  কািট  কািট মানুেষর জীবনেক 
 ংশ কিরবার 'লীলােখলার"  কান অিধকার কাহারও নাই। 

যাহারা আেরা জািনেত চান-এই িভিডওিট  দিখেত পােরনঃ 

  http://www.youtube.com/watch?v=PQm4Xk5nSR0&feature=related  
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