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ভুনিয়ার শ্রমিক, এক হও!

সম্পাদকমণ্ডলী

পীবৃষ দাশগুধ
বল্পতরু সেনগুধ
প্রভাস মিংহ
শঙ্কর দাশগুপ্ত

সকরশন রায় চৌধুরী

প্রকাশকের নিবেদন
স্তািন রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার
প্রায় তিন মাষ পর তৃতীয় খণ্ডটি প্রকাশিত হল। প্রথম
হু”টি খ্ড প্রকাশের সময়কালের ব্যবধানের চাইতে দ্বিতীয়
ও তৃতীয় খণ্ড প্রকাশের সময়কালের ব্যবধান অনেক
কমিয়ে দেওয়৷ গেছে। পাঠকবর্গের ধৈর্যচ্যুতির মাত্রাও
হাস পেয়েছে নিঃন্দেহে। অবশ্তই এতে আহ্মদন্তষ্টির

নান্তম অবকাশ নেই কারণ অন্তত: ছু'মাস অস্তর রচন।বলীর খগ্ুগুলি প্রকাশিত না করতে পারলে পাঠক ও

প্রকাশক উভয় পক্ষই অস্বস্তিতে পড়বেন। আমরা আশা
প্রকাশ করি যে রচনাবলীর পরবর্তী খগ্ডগুলি যত শীন্র
সম্ভব পাঠকদের হাতে আমরা! পৌছিয়ে দিতে পারব।
কিন্তু সরকারের কল্যাণে বছুমুখি সংকটের সাথে যেভাবে
ব্যাপক হারে বিদ্যুৎ সংকট চলছে তাতে আমাদের

আশ! কতদুর সার্থক হবে বলতে গারি না ।
পরিশেষে নিবেদন যে আগের চাইতে কিছুটা হ্থাস
মূল্যে বর্তমান খণ্ডের কাগজ সংগ্রহ কর! সম্ভব হওয়ায়
আমর! এই খণ্ড দ্বিতীয় খণ্ড অপেক্ষা একটাকা কম
মূল্যে গ্রাহকদের কাছে দিতে পারছি।

১৭ই মে, ১৯৭৪

নবজাতক প্রকাশন
কলিকাতা

মজহারুল ইসলাম

বাংল। সংস্করণের ভূমিকা
'্তালিন রচনাবলীর' এই তৃতীয় খণ্ডে সন্গিবেশিত
হয়েছে ১৯১৭ সালের মার্চ থেকে অক্টোবর মাসের মধ্যে
গকাশিত তার লেখাগুলি।

১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারির বুর্জোয়া বিপ্লব এবং অক্টো
বরের (নতুন পঞ্রিকা অনুযায়ী, নতেম্বয়ের) প্রলেতারীয়
বিপ্লব-_এই ছুই বিপ্লবের মধ্যকালবতাঁ লেখাগুলি এই খণ্ডে

অন্ততূক্ত হওয়ায় এর গুরুত্ব শ্বভাবত;ই অমাধারণ।
বর্তমান থণ্ডে নংকলিত রচনাগুলিকে মোটামুটি তিন
ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগে গড়ে জুন-জুলাইয়ের
বিক্ষোভগুলিতে এবং পেত্রোগ্রাদ জিলা ও শহর ডুমা-

সমূহের নির্বাচনগুলিতে জনগণের উপরে বলশেভিক পার্টির
নেতৃত্ব সংক্রান্ত বিভিন্ন রচন! (যেমন, 'পেজ্ঞোগ্রাদের সমস্ত

মহনতী

মাহুষ, সমস্ত শ্রমিক এবং ঠসনিকদের প্রতি”,

বিচ্ছিন্ন বিক্ষোভের বিরুদ্ধে”, 'পৌর নির্বাচনী গরচারাভিযান”, “কি ঘটেছে? জোট বাধো” নির্বাচনের দিন
ইত্যাদি )।

দ্বিতীয় ভাগে পড়ে কমিলভ-এর প্রতিবিপ্রবী অপ-

প্রয়াসকে প্রতিহত ও পযুদস্ত করার সংগ্রাম সংক্রান্ত
রচনাগুলি (যেমন, “আমরা দাবি করি!” চক্রান্ত চলছে?,

“কনিলভ ও বিদেশীদের ষড়যন্ত্র ইত্যাদি )।
আর তৃতীয় ভাগে পড়ে সেপ্টেঘঘর-অক্টোবরের সশস্ত্র
অভ্যুতানের গ্রত)ক্ষ প্রস্ততি সংক্রান্ত রচনাগুলি (যেমন,

“গণতান্ত্রিক সম্মেলন, ছছিটি মত', “আপনারা

অকারণে

অপেক্ষা করবেন !”, ধপ্রতিবিপ্রব শক্তি সংহত করছে-_-

প্রতিরোধের জন্ত প্রস্তত ছোন।', "শৃংখল তৈরী হচ্ছে'

ইত্যাদি)।

এ ছাড়াও আরও কয়েকটি রচনা এই খণ্ডে স্থান
পেয়েছে, যেগুলোর

আলোচ্য

বিষয় হচ্ছে

জনগণকে

সমবেত করার শামিয়ান। থেকে সোভিয়েতগুলিকে কীভাবে
বিজ্রোছের হাতিয়ারে রূপান্তরিত কর! যায়__এই প্রশ্নটি
(যেমন, “সোভিয়েতের হাতে সব ক্ষমতা চাই!
“সোভিয়েতের হাতে ক্ষমতা”, “বিপ্লবের প্রতারক দল”,

“আমাদের কী প্রয়োজন? ইত্যাদি )।
পাঠকবন্ধুদের সবিনয় অন্থরোধ জানাব_এই খণ্ডের
রচনাগুলি পড়ার আগে তারা যেন আরেকবার “সোভিয়েত
ইউনিয়নের কমিউনিস্ট ( বলশেভিক) পার্টির ইতিহাস'-এর
ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায় ছু'টি পড়ে নেন।
অভিনন্দন|

১৭ই মে, ১৯৪

সম্পাদকমগ্ডলী

হৃচীপত্র
বিষয়
শ্রমিক ও সৈনিকদের প্রতিনিধিবৃন্দের সোভিয়েত

পৃষ্ঠ।
১৭

যুদ্ধ

১৯

মন্ত্রিদপ্তরের জন্য তৎপরতা

৪

রুশ-বিপ্রবের জয়লাভের শর্তাবলী
জাতিগত প্রতিবন্ধসমূহের বিলোপ

৩০

হয় এটা-_নয় ওটা!

৩৪

যুক্তরাষ্ট্রবাদ-এর বিরুদ্ধে
ছুইটি প্রস্তাব

88

কৃষকের হাতে জমি
মে দিবস

২৬

৪৬
৪৯

অস্থায়ী সরকার

৫১

ম্যারিনস্কি প্রাসাদের সম্মেলন

৫৫

রুশ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার ( বলশেভিক ) পার্টির
সঞ্চম ( এপ্রিল ) সম্মেলন (২৪-২৯শে এপ্রিল, ১৯১৭ )
১। বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে কমরেড লেনিনের
প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তৃতা (২৪শে এপ্রিল )

২। জাতিগত প্রশ্ন সম্পর্কে প্রতিব্দেন (২৯শে এপ্রিল ) ".
৩। জাতিগত প্রপ্বের ওপর আলোচনার উত্তর ( ২৯শে রী )
বিপ্রব থেকে পিছিয়ে পড়া

৫৯

€&৯

ঙ৫

ুদ্ধের প্রশ্ন

ভর

জমির প্রশ্ন

ণও

সম্মেলন থেকে আমরা কি আশা করেছিলাম ?

৭৩

পৌর নির্বাচনী গ্রচারাভিযান

১,

“লোকায়ত স্বাধীনতার পার্ট

ণগ

রাশিয়ান নোশ্যাল ডিমেরক্র্যাটিক জেরার ( বলশেভিক ) পাট

৭৮

দেশরক্ষাবানী জোট

৮৬

বিষয়

“নির্দল' গোষীসমূহ
গতকাল ও আজ (বিপ্লবের সংকট )
বিচ্ছিন্ন বিক্ষোভের বিরুদ্ধে

পেত্রোগ্রাদ পৌর নির্বাচনগুলির ফলাফল
পেআ্রোগ্রাদের সমস্ত মেহনতী মানুষ, সমস্ত শ্রমিক এঘং
টনি কদের প্রতি
বিক্ষোভ-মিছিলে

একট! শোভাযাত্রা নয়, একট! বিক্ষোভ-মিছিল
অস্থায়ী সরকারের প্রতি অনাস্থা
আপোষ মীমাংসা নীতির দেউলিয়! রূপ
জোট বাধে!

আর. এস. ডি. এল. পি (বিলশেভিক )-র পেত্রোগ্রাদ সংগঠনের জী

দন্মেলনে প্রদত্ত ভাষণসমূহ ( ১৬-২*শে জুলাই, ১৯১৭)
১।

১১৪

জুলাই-এর ঘটনাবলী সম্পর্কে কেন্দ্রীয় কমিটির

রিপোর্ট (১৬ই জুলাই )
২। সাম্প্রতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে রিপোর্ট (১৬ই টন

১৭২৪

৩। লিখিত প্রশ্নের উত্তর (১৬ই জুলাই )

১২১

৪। আলোচনার উত্তরে (১৬৯ জুলাই )

১২৮

কি ঘটেছে?
প্রতিবিপ্রবের জয়লাভ
ক্যাডেটদের জয়লাভ

১৩১

পেআ্রোগ্রাদের সকল শ্রমজীবী, কল শ্রমিক এবং সৈনিকদের উদ্দেতে
ছুটি সম্মেলন
|

১৩৪

নতুন সরকার

১৩৪

রঃ

সংবিধান-পরিষদের নির্বাচন
রুশ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার ( বলশেভিক ) পার্টির

১৪৫
১৪৬
১৪৮

কংগ্রেমে

প্রদত্ত বস্তৃতাবলী (২৬শে জুলাই-ওরা| আগস্ট, ১৯১৭) *..

১৫৪

১। কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্ট (২৭শে জুলাই)
২। আলোচনার জবাবে (২৭শে জুলাই )

১৬৫

ৃ

ও। মাডনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে রিপোর্ট (৩শে দাই)

১৬৭

৪।

রাজনৈতিক পরিস্থিতির রিপোর্ট সম্পর্কে প্রশ্নের জবাবে
(৩১শে জুলাই)

৫ | আলোচনার জবাবে ( ৩১শে জুলাই )

৬।

রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে" প্রস্তাবে ৯ নং ধার!

প্রদঙ্গে প্রিয়োবাঝেনৃস্কির জবাবে (৩রা আগস্ট )
পুঁজিপতিরা কি চায়?
কে ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করছে?
কে রাশিয়ায় সর্বনাশ ডেকে আনছে?
কে রাশিয়ার প্রতি বিশ্বামঘা তকতা করছে?
মস্কো-সম্মেলনের বিরুদ্ধে
স্টকহোম-এর ব্যাপারে আরও

মস্কোসন্মেলন কোন্ দিকে?

১৪৪

পেত্রো গ্রাদ থেকে পলায়ন

১৪৪

লশ্মেলন থেকে এক দীর্ঘস্থায়ী পালণামেণ্টে'

১৯৫

কারা তারা?

১৯৬

তারা কী চান?
মস্কোর কথন্বর
গ্রতিবিপ্রব এবং রুশ জাতিসমূহ

১৪৯৭
১৪৮৮

১৯৯

ছুটি পথ
মক্কো সম্মেলনের ফলশ্রুতি

২৪৭

রণাঙ্গনে আমাদের পরাজয় সম্পকে সত্য কথা

২১৬

২৪০৩

রণাঙ্গনে জুলাই পরাজয়ের কারণগুলি
রণাজনে পরাজয়ের জন্ত কে প্রকৃত দায়ী?

১৪৫৪

আমেরিকান বিলিয়ন

১৭

নির্বাচনের দিন

২৩৪

গ্ররোচনার অধ্যায়

২৩৪

£সোশ্ত[ লিষ্টরিভলিউশনারি' পার্টিতে শ্রমবিভাগ
পীত মৈত্রী
হয় এটি, নয় অপরটি

২৩৬

৪২

আমর! দাবি করি!

২৪৬

২১৪

২৩৪

বিষয়

পৃষ্টা

ষড়যন্ত্র চলছে

২৫৩

ওর কারা?

২৫৩

ওরা কিসের ভরসা করছে?

২৫১

ষড়যন্ত্র এখনো চলছে ".
বুর্জোয়াদের দজে আপোষের বিরুদ্ধে

৫২
৫৪

সংকট এবং ডাইরেক্টরি

২৫৫

ওর] ওদের পথ থেকে হটবে না

২৫৮

ক্যাডেটদের সঙ্গে বিচ্ছেদ
দ্বিতীয় তরঙ্গ

২৬০

কনিলভ ও বিদেশীদেব যডযন্ত্
গণতান্ত্রিক সম্মেলন

২৬৪
২৭০

দুটি মত

২৭৮

সোভিয়েতের হাতে সব ক্ষমত। চাই !

২৮১

বিপ্রবী ফ্রণ্ট

২৮৪

শৃংখল তৈরী হচ্ছে

২৮৮

বুর্জোয়া একনায়কতম্ত্রের সরকার

৪৯২

নান! মন্তব্য
রেল ধর্মঘট ও গণতন্ত্রী দেউলিয়ারা

রুশীয় কষকসমাজ ও জড়বুদ্ধি মানুষদের পার্টি

৯৫
২৪৫
২৪৯৩৬

শ্রমিকদের বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান

খটি৪

আপনারা অকারণে অপেক্ষা করবেন

৩০২

বিবিধ মন্তব্য

৩৪০৪

'অস্থিরচিতদের' পার্টি ও রুশ সৈনিকদল
ষড়যন্ত্রকারীরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত
একটি কাগুজে মোর্চা
সন্তব্যাবলী
গ্রামাঞ্চলে অনাছার
কল-কারথানাগ্ডলিত্তে অনাছার
আত্মসংশোধন

৩৬
৩৬৭
৩৩৪

ঙ৩৪
১৯

৩১২

বিষয়
বিপ্রবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র
তাঁরা কারা?

ওদের লক্ষ্য
ও'দের পদ্ধতি
একটি সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের একনায়কতন্র
প্রথম দিদ্ধাস্ত

দ্বিতীয় নিদ্ধান্ত
তৃতীয় মিদ্ধান্ত
দুটি প্রশ্ন
সংবিধান-সভ1 বিনষ্ট করছে কে?

প্রতিবিপ্রব শক্তি সংহতি করছে-প্রতিরোধের জন্ত প্রস্তুত হোন !
প্রাকপালণমেন্ট কার প্রয়োজনে?
:
সোভিয়েতের হাতে ক্ষমতা

ৃষ্টতার সমীক্ষা
বিপ্রবের প্রতারক দল

কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় ভাষণ (১৬ই অক্টোবর, ১৯১৭)
বাশানের বলিষ্ঠ বুষগুলি আমাকে ঘিরে ফেলেছে,

আমাদের কী প্রয়োজন?
টীকা

৬৩২৬
৩২৮

শমিক ও সৈনিকদের প্রতিনিধিবৃন্দের সোভিয়েত
রুশ-বিগ্রবের

রথ

অড়িৎগতিতে

এগিয়ে চলেছে ।

বাহিনীগুলি স্ধত্র গড়ে উঠছে ও ছড়িয়ে পড়ছে।

বিপ্লবী জঙ্গীদের

পুরানো ক্ষমতার স্ত্ত গুলি

আমূল কেঁপে উঠছে এবং ভেঙে পড়ছে । পেত্রোগ্রাদ সব সময়েই সামনের
সারতে থাকে, এখনো আছে। বিশাল বিশাল প্রদেশগুলি তার পেছনে
পেছনে, কখনো কখনো হোচট খাওয়া সত্বেও এগিয়েই চলছে ।

পুরানো ক্ষমতার শক্তিগুলি ভেঙে পড়ছে, কিন্তু তারা এখনো বিধ্বস্ত
হয়নি।

তার৷ শুধু মাথা নিচু করে রয়েছে, অপেক্ষা করছে

সেই অঙন্গকূল

মুহূর্তের জন্ত যখন তার! মাথা উচু করে সবেগে স্বাধীন রাশিয়ার উপর ঝাপিয়ে
পড়বে । চারিদিকে তাকালে

দেখতে পাওয়া যাবে, অন্ধকারের শক্তিগুলি

তাদের কুটিল কাজকর্ম সমানে চালিয়ে যাচ্ছে |...
অঞ্জিত অধিকারসমূহকে অবশুই

রক্ষা করতে

হবে

যাতে

পুরানো

শক্তিগুলিকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা যায়, এবং প্রদেশগুলির সঙ্গে একযোগে রুশ-

বিপ্লবকে আরও এগিয়ে নেওয়া যায়-__এটাই হবে রাজধানীর শ্রমিকশ্রেণীর আস্ত
করণীয় কাজ।
কিন্ত কিভাবে এট করতে হবে?

এটা করতে হুলে কী চাই?

পুরানে। ক্ষমতাকে চুর্ণকরবার পক্ষে বিদ্রোহী শ্রমিক ও পৈনিকদের মধ্যে
একট। সাময়িক ঠমত্রীই ছিল যথেই্ট । কেননা! এটা স্বতঃপিদ্ধ যে, রুশ-বিপ্লবের
শক্তি অবস্থান করছে শ্রমিক ও সৈগ্ের ইউনিকর্ম পরিহিত কুষ কদের মধ্যেকার
মৈত্রীর ভিতর।

কিন্ত অজিত অধিকার রুক্ষ! করা এবং বিপ্লবকে আরও বিকশিত
করার জন্ত শ্রমিক ও সৈম্/দের মধ্যে কেবল সাময়িক টমন্ীই যথেষ্ট নয়।
এরজন্য প্রয়োজন, এই টৈত্রীকে সচেতন ও নিরাপদ করা, তাকে দীর্ঘস্থায়ী
ও স্থন্থিত করা, এত পর্যাপ্তরূপে তাকে স্থস্থিত করতে হবে যাতে তা প্রতি-

বিপ্রবীদের প্ররোচনামূলক আক্রমণসমৃছ প্রতিরোধ করতে পারে।

কেননা

এটা সকলের কাছেই স্ুম্পষ্ট যে, রুশ-বিপ্রবের চুড়ান্ত বিজয়ের গ্যারাটি হচ্ছে
১৭

স্ভালিন (৩য়)--২

বিপ্লবী শ্রমিক ও বিপ্রবী সৈনিকদের পারম্পরিক মন্ত্রীর ংহতিদাধন।

এই ধমত্রীসাধনের যন্ত্র হল শ্রমিক ও সৈনিকদের

প্রতিনিধিবৃন্দের

সোভিয়েত ।

এবং যত বেশি ঘনিষ্ঠভাবে এই সোভিয়েতগুলি পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত
হবে, যত বেশি বলিষ্ঠভাবে তারা হবে সংগঠিত, তাদের মাধ্যমে অভিব্যক্ত
বিপ্লবী জনগণের বৈপ্লবিক ক্ষমতা হবে তত বেশি কার্ধকর এবং প্রতিবিপ্রবীদের

বিরুদ্ধে গ্যারার্টিলমৃহ হবে তত বেশি দুর্তেছ্য ।
বিগ্রবী সোশ্ঠাল ডিমোক্র্যাটদের আবশ্টিক কর্তবা হবে এই সোভিয়েতগুলিকে হৃসংহত করা, সর্বত্র সেগুলির বিস্তার সাধন করা এবং জনগণের

বৈপ্লবিক ক্ষমতার মুখপাত্রস্বরূপ শ্রমিক ও সনিকদের প্রতিনিধিবৃন্দের একটি
কেন্দ্রীয় সোডিয়েতের অধীনে সেগুলিকে সমবেত করা ।
শ্রমি কগণ, নিজেদের মধ্যে বাদ-বিসংবাদ মিটিয়ে রুশ সোশাল ডিমো-

ক্র্যাটিক লেবার পার্টির চারিপাশে জড়ো হোন !
কষকগণ, কক ইউনিয়নে সংগঠিত হয়ে রুশ-বিপ্লবের নেতা বিপ্লবী শ্রমিক
শ্রেণীর চারিপাশে সমবেত হোন !

সৈম্তগণ, নিজেদের ইউনিয়নে সংগঠিত হয়ে রাশিয়ার বিপ্লবী সৈম্ভবাহিনীর
একমাত্র প্রকৃত নেতা রুশ জনগণের চারিপাশে সমবেত হোন !

শ্রমিক, রুষক ও টসন্থগণ, রাশিয়ার বৈপ্লবিক শক্তিসমূছের মমতা ও ক্ষমতার
যন্ত্স্বরূপ শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতে সর্বত্র এক্যবদ্ধ হোন !

এর মাঝেই নিহিত রয়েছে পুরানে। রাশিয়ার অন্ধকার শক্তিগুলির বিরুদ্ধে
পরিপূর্ণ বিজয়ের গ্যারাটি।

এর মাঝেই গ্যারাট্ি রয়েছে যে, রুশ জনগণের মৌল দাবিসমৃহ অজিত
হবে। সে দাবিগুলি হচ্ছে: কৃষকদের জন্য জমি, শ্রমিকদের জন্য শ্রমের
নিরাপত্তা এবং রাশিয়ার সমস্ত নাগরিকদের জন্য একটি গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র।
প্রাভদা, সংখ্যা ৮
১৪ই মার্চ, ১৯১৭
স্বাক্ষর £ কে. স্তালিন

১৮

যুদ্ধ
সেদিন জেনারেল কনিলভ পেন্রো গ্রাদের শ্রমিক ও মৈনিক প্রতিনিধিদের
'সোভিয়েতকে জানালেন যে, জাধানরা রাশিয়ার বিরুদ্ধে এক আক্রমণের
পরিকল্পনা করছে।

রদ্জিয়াংকো এবং গুচকভ এই স্থযোগ কাজে লাগিয়ে সৈগ্রবাহিনী ও
জনগণের নিকট আবেদন জানাল, যুদ্ধে শেষ পযন্ত লড়বার জন্য তারা যেন
গুস্তত হন।

এবং বুজৌয়া গত্র-শত্রিকায় এই বিপদ-সংকেত ধ্বনিত হল: “শ্বাধানতা
বিপন্ন। যুদ্ধ দীঘস্থায়া হোক! তাছাড়া, রাশিয়ার বিপ্লবী গণতন্ত্রের একটি
অংশ এই ধিপদ-সংকেতের ঘোষণায় তাদের কঠ মেলাল।...
এই বিপদ-সংকেত গ্রচারকারীদের কথা শুনলে মনে হতে পারে রাশিয়ার

আজকের পরিস্থিতি ১৭৯২ সালের ফ্রান্সের পরিস্থিতির সমরূপ--তখন ফ্রান্সে

পুরানো শাসনবাবস্থাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্তে মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের
প্রতিক্রিযাশীল রাজারা সাধারণতন্ত্র ফ্রান্সের বিরুদ্ধে জোট বেঁধেছিল।

এবং যদি রাশিয়ার বহিঃপরিস্থিতি বাস্তবিকই ১৭৯২ সালের ফ্রান্সের

পরিস্থিতির অনুরূপ হয়ে থাকে, যদি আমর! সত্যসত্যই রাশিগায় পুরানো
শাসনব্যবস্থা পুনঃস্থাপন করার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্তমাধনে নিরত প্রতিধিপ্রবী রাজাদের
একটি বিশেষভাবে নিদিষ্ট কোয়ালিশনের সম্মুখীন হয়ে থাকি, তাহলে কোন
সন্দেহই থাকতে পারে না যে সোশ্তাল ডিমোক্র্যাটরা, সেই সময়কালের ফরাসী
বিপ্লবীদের মতো» শ্বাধীনতার প্রতিরক্ষায় এককাট্র। হযে উঠে দাড়াবে । কেননা

এটা স্বতঃপিদ্ধ যে, যে-কোন দিক থেকেই এগিয়ে আসক না কেন সমস্ত
প্রতিবিগ্রবী আক্রমণের বিকদদ্ধ রক্কের মূল অঙ্জিত স্বাধীনতাকে নিশ্চিতরূপে
অন্ত্রবলে রক্ষ। করতে হবে ।
কিন্তু ঘটন! কি সত্যসত্যই সেবূপ ?

১৭৯২ সালের যুদ্ধ ছিল একটি বংশগত যুদ্ধ; এই যুদ্ধে সামস্ততান্ত্রিক রাজারা
সাধারণতন্ত্রী ফ্রান্সের বিরুদ্ধে লদ়্াই করেছিল, কেনন| তারা সেই দেশের
প্রচণ্ড বৈপ্লবিক দাবানলে- ভীতমন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল। এই যুদ্ধের লক্ষ্য ছিন
১৪৯

সেই প্রচণ্ড দাবানলকে নির্বাপিত করা, ফ্রান্সে পুরানো ব্যবস্থা পুন:স্থাপিত করা'
এবং এইভাবে আতংকিত রাজাদের নিজেদের দেশে সংক্রামক বৈপ্লবিক প্রভাব
বিস্তারের বিরুদ্ধে তাদের গ্যারান্টি দেওয়া । এই কারণেই ফরাসী বিপ্লবীবা

রাজাদের সৈন্তবাহিনীগুলির বিরুদ্ধে এত বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল।
কিন্তু বর্তমান যুদ্ধের ঘটনা সেরকম নয়। বর্তমান যুদ্ধ হল একটি
সাআাজ)বাদী যুদ্ধ। এর মুখ্য লক্ষ্য হল, ধনতান্ত্রিকভাবে উন্নত রাষ্টগুলির
ছার বিদেশী, এুধানতঃ কৃষিপ্রধান অঞ্চলগুলি দখল করে নেওয়া (জবরদখল

করা )। ধনতাম্ত্রিক রাষ্্রগুলির চাই নতুন নতুন বাজার, এই সমস্ত বাজারের
সঙ্গে হববিধাজনক যোগাযোগ, চাই কাচা মাল ও খনিজ সম্পদ আর তাই যেসব অঞ্চল এই সমত্ত বিষয়ে সমৃদ্ধ সেগুলির অভ্যন্তরাণ শাসনব্যবস্থা যাই হোক
না কেন, সেগুলিকে তারা দখল করে নিতে চায়।

এ থেকেই বোঝা যায়, কেন, সাধারণভাবে বলতে গেলে দখলীরুত অঞ্চলগুলির পুরানে। শাসনব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠ। করার জন্য সেগুলির অভ্যন্তরীণ
ব্যাপারে হম্তক্ষেপ করা বর্তমান যুদ্ধের আবশ্ঠিক পরিণতি হতে পারে না।
এবং ঠিকঠিক এই কারণেই রাশিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি এই বিপদ-

দংকেতের ঘোষণায় এট] প্রতিপন্ন বরেনা যে "স্বাধীনতা বিপদাপন্ন! যু
দীর্ঘস্থায়ী হোক!
এট। বল! অধিকতর সত্য হবে যে রাশিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি ১৯১৪
সালের যুদ্ধারস্তের সময়কালের ফ্রান্সের পরিস্থিতির সমরূপ, যখন ফ্রান্স ও
জার্মানির মধ্যে যুদ্ধ অপরিহার্য হয়ে দাড়িয়েছিল।

আজকের রাশিয়ার বুর্জোয়া পত্র-পত্জিকার অস্ুরূপভাবেই সেদিনকার ফ্রান্সের
বুর্জোয়া পক্র-পত্তিকায় বিপদ-সংকেত ধ্বনিত হয়েছিল£ “সাধারণতন্ত্র বিপন্ন!
জান্নানদের সাথে যুদ্ধ কর!
এবং সেদিনকার ফ্রান্সে যেমন বিপদাশংক1 বহু সোশ্টালিষ্টের ( গুয়েসদে,
সেমব্যাত ইত্য।দি ) মধ্যে বিস্তৃত হয়েছিল, তেমনি আজকের রাশিয়ায় বেশ

কিছুসংখ্যক সোশ্ালিষ্ট “বপ্লবিক প্রতিরক্ষার' বুর্জোয়া ঘোষকদের পদাংক
অন্থপরণ করছে।
ফ্রান্সে পরব্তা! ঘটনাসমূছের অগ্রগতি দেখিয়ে দিয়েছিল যে, এটা ছিল
একটি মিথ) বিপদ-সংকেত, দেখিয়ে দিয়েছিল যে, ফরাসী পাম্রাজ্যবাদীর! ষে
অ]লসেস-লোরেন ও ওয়েষ্টফেলিয়া দখল করার জন্ত লোলুপ হয়ে উঠেছিল
৬

জেই

ঘটনা! আড়াল করার পক্ষে স্বাধীনতা ও সাধারণতন্ত্র সম্পর্কে চীৎকার ছিল
একটি আবরণ।

আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, রাশিয়ায় ঘটন|র অগ্রগতি “স্বাধীনতা! বিপন্ন”,

এই মাত্রাহীন আর্তনাদের পুরোদস্তর মিথ্যার মুখোসও খুলে দেবে দেশপ্রেমের
ধূমজাল অপৃশ্ঠ হবে এবং জনসাধারণ নিজেরাই দেখতে পাবে যে রাশিয়ার

সাত্রাজবাদীরা প্রকৃতপক্ষে যার সদ্ধানে রস্ছে তা হল-_প্রথালীগুলি ও
পারম্যদেশ | **"

গুয়েসদে, সেমব্যাত ও তাদের সমমতাবলম্বী ব্যক্তিদের আচরণের যথাযথ ও
প্রামাণা মূল্যাষন জিমারওয়ান্ড ও কিয়েম্াল পোশ্যালিষ্ট কংগ্নেসসমূহের

(১৯১৫-১৬)১ যুদ্ধ-বিরোধী প্রস্তাব গুলিতে হয়ে খিয়েছে।
পরবর্া ঘটনাবলী টিমারওয়ান্ড ও কিয়েম্থালের বক্তব্যের সঠিকতা ও
সারবন্তা পুরোপুরি গুমাণ করেছে ।
রাশিয়ার বৈপ্লবিক গণতম্ব, য। ঘৃণ্য জাবশাসন উচ্ছেদ করতে সক্ষম

হয়েছিল, তা যদি লাআ্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের দ্বার৷ প্রচারিত বিপদ-সংকেতে
দিশেহার। ছয়ে পড়ে এবং গুয়েদে ও দেমব্যাত ইত্যাদির ভূলভ্রান্তির পুনরাবৃত্তি

করে, তাহলে তা হবে একটি শোচনীয় ঘটন! |".

পার্টি হিলাবে বর্তমান যুদ্ধ সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কি হবে?
যুদ্ধের দ্রুতত্তম অবসান ঘটাতে সক্ষম বাণ্তব উপায়-উপকরণ কি?
সর্বপ্রথম, “যুদ্ধ নিপাত যাক! এই নগ্ন শ্লোগানটি বাস্তব উপায় হিসাবে যে
পুরোপুরি অন্থপঘুক্ত ত৷ গ্রশ্তাতীত। কেননা, যেহেতু শ্লোগানটি সাধারণভাবে
শান্তির ধারণ! প্রচারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, সেহেতু যুদ্ধরত শক্তিগুলিকে যুদ্ধ বন্ধ
করতে বাধ্য করার পক্ষে তাদের ওপর বাস্তব প্রভাব প্রয়োগ করতে সক্ষম এমন
কিছুর ব্যবস্থা তা করতে পারে না।
আরও, তাদের নিত্য নিত্য সরকারকে হত্যাকাণ্ড বন্ধ করতে বাধ্য করার

আহ্বান জানিয়ে বিশ্বের জাতিসমূহের নিকট শ্রমিক ও দৈনিক প্রতিনিধিগণের
পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েত গতকাল যে আবেদন করেছে, তা অবশ্তই অভ্যর্থনীয় |
যদি এই আবেদন ব্যাপক জনগণের নিকট পৌছায়, তাহলে তা “ছনিয়ার
শ্রমিক, এক হও | এই বিশ্বত শ্লোগানের দিকে নিঃসন্দেহে হাজার হাজার

শ্রমিকের দৃষ্টি ফিরিয়ে আনবে।

ভা সত্বেও, এটা অবশ্তই নজরে রাখতে

হবে যে, তা সোজাহ্জি লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করে না। কেননা,
২১

এমনকি এটা যদ্দি ধরেও নেওয়া যায় যে আবেদনটি

যুদ্ধরত দেশগুলির

জাতিসমূহের মধ্যে বিস্তৃতভাবে ছড়িয়েও পড়েছে, তাহলে তারা যে সেই
অন্যাযমী কাজ

করবে তা বিশ্বাস কর! শক্ত; কারণ, দেখা যাচ্ছে যে,

ব্তমান যুদ্ধের লুনমূলক প্রকৃতি এবং ভার জবরদখলের লক্ষ্যটি তারা এখনো
উপলব্ধি করেনি। আমরা এ ঘটনার কিছুই বলি না যে, যেহেতু এই আবেদনপত্রে জার্খানির 'আধা-নিরগ্কুশ শ্বৈরতন্ত্রের' প্রাথমিক উচ্ছেদসাধনকে এই ভয়াবহ

হত্যাকাণ্ডের বিরতি ঘটাবার পূর্বশর্ত হিসাবে দেখানো হয়েছে, সেহেতু তা
বস্ততঃপক্ষে এই ভগাবহ হত্যাকাণ্ডের বিরতিকে' অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত
রাখছে এবং “শেষ পধন্ত যুদ্ধ' চালিয়ে যাবার অবস্থান সমর্থন করার দিকে

ঝুঁকছে ; কেননা কেউই সঠিকণাবে বলতে পারে না যে, কথন জার্মানির জনগণ
“আধা-নিরম্কুশ ন্বরতন্ত্রকে' উচ্ছেদ করতে সক্ষম হবে, অথবা! নিকট ভবিষ্যতে

তা করতে তার! আদে সক্ষম হবে কিনা ।...
তাহলে সমাধানট কি হবে?

সমাধান হুল, অস্থায়ী সরকারের উপর চাপ হৃষ্টি করা যাতে সে অবিলক্ষে
শ/ন্তির জন্ত আপোষআলোচন!

"শক করবার পক্ষে তার সম্মতি ঘোষণ।

করে।
শ্রমিক, সৈনিক এবং কৃষকেরা অবশ্তই লভা-শোভাষাত্রা অনুষ্ঠিত করবে

এবং দাবি করবে যে, অস্থায়ী সরকার, জানিসমূহের আত্মনিযন্ত্রণের
অধিকারের স্বীকৃতিদানের ভিত্তিনে অবিলন্দে শান্তির জন্য আলাপ-

আলোচনা শুরু করতে যুধ্যমান শক্তিগুলিকে রাঁজী করাবার প্রচেষ্টায়
সুস্পষ্টভাবে ও প্রকাশ্যে নিশ্চিতরূপে ব্রতী হবে।
কেবলমাত্র তখনই ঘ্ুদ্ধ নিপাত যাক! শ্লোগানটির শৃন্গর্ভ ও অর্থহীন
শাস্তিবাদে রূপান্তরিত হবার আশংক1 থাকবে নাঃ কেবলমাত্র তখনই শ্লোগানটি
একটি প্রচণ্ড রাজনৈতিক প্রচার-আন্দোলনে বিকশিত হতে সক্ষম হবে__-এই

আন্দোলন সাম্রাজ্যৰাদীদের মুখোস খুলে দেবে এবং বর্তমান যুদ্ধের প্রকৃত
উদ্দেশ্য অনাবৃত করবে।

কেননা পক্ষদের একটি, একটি নিদিষ্ট ভিত্তিতে আলাপ-আলোচনা করতে
অস্বীরুত, এমনকি এটা ধরে নিলেও--এমনকি এই অস্বীকৃতি, অর্থাৎ লবলে'
এলাকা দখল করে নেবার উচ্চাকাঙ্খা বর্জন করার অনিচ্ছ। "ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের”

বিরতি ত্বরান্বিত করার উপায় হিসাবে বাস্তবে কার্কর হবে, কেননা তখন
হু

জাতিসমূহ নিজেরাই যুদ্ধের লুণ্ঠনমূলক চরিত্র এবং সাত্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীসমূহের
রক্তরঞ্জিত চেহারা দেখতে পাবে, যাদের লোলুপ স্বার্থে তারা তাদের সন্তানকে
বলি দিচ্ছে।

_ কিন্তু সাম্াজ্যবাদীদের মুখোস খুলে দেওয়া এবং বর্তমান যুদ্ধের প্রকৃত
উদ্দেস্ের প্রতি ব্যাপক জনগণের চোখ খুলে দেওয়া বান্তবক্ষেত্রে হল যুদ্ধের
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ! করা এবং বর্তমান যুদ্ধকে অসম্ভব করে তোলা! ।
প্রাভদা; সংখয। ১৩
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২৩

মন্ভ্রিদগুর়ের জন্ত তগুপরত।

কিছাদন আগে ইয়েদিনম্তভো গোঠীর২ ছারা গৃহীত অস্থায়ী সরকার, যুদ্ধ
ও এঁক্যের উপর প্রস্তাবগুলি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল ।
এই গোঠী হল প্রেখানভ-বুরিয়ানভ গোঠী। একটি “প্রতিরক্ষা-পন্থী” গোষ্ঠী ।

এই গেঠী্র চরিত্র বুঝতে হলে এটা জানাই যথেষ্ট যে এর মত হুল ঃ
(১)

'অস্থায়ী সরকারে শ্রমিব শ্রেণীৰ গণতন্ত্রের অংশগ্রহণের দ্বারা অস্থায়ী সরকারের

কার্ধকলাপের উপর প্রযোজনীয় গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ ₹বচেয়ে ভালভাবে প্রতিচিত হতে পারে"
(২) অস্থান্য যুক্তির মধ্যে একট যুক্তি হল এই যে, “অষ্টো-জার্ম।ন প্রতিক্রিয়ার ভয়াবহ
বিবদদ থেকে ইইরোপকে মুক্ত করার' জন্য 'অমিব্ঞেণী অবশ্ঠই খুদ্ধ চা লয়ে যাবে? ।

সংক্ষেপে, তারা শ্রমিকদের নিকট যা দাবি করছে তা হল £ ভদ্রমহোদয়গণ,

গুচকভ-মিলিউকভের অস্থায়ী সবকারে আপনাদের প্রতিভূ পাঠান এবং দয়া
করে যুদ্ধ চালিয়ে যান__কনস্তান্তিনোপ্ দখল করার জন্ত |

এই-ই হল প্রেখানভ-বুরিয়ানভ গোঠীর সোগান।
এবং, এর পরে, এর সঙ্গে এক্যবদ্ধ হবার জন্ত এই গো্ীটি রুপ সোশ্যাল
ভিমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির নিকট অনুরোধ জানাবার স্পর্ধ। রাখে !
ইয়েদিনস্তভোর বিশিষ্ট ব্যক্তির। ভূলে যাচ্ছে যে, রাশিয়ার সোশাল

ডিমোক্র্যাটিক লেবার পার্টি জিমারওয়াল্ড-কিয়েস্থাল প্রন্তাবসমূহ মনি করে;
এই প্রস্তাবসমূহে প্রতিরক্ষা-সমর্ধন ও বর্তমান সরকারে অংশগ্রহণ প্রত্যাখ্যাত
হয়েছে, এমনকি যদিও এই সরকার অস্থায়ী হয় (বিষ্টীবী অস্থায়ী সরকারের
সঙ্গে এই সরকারের পার্থক্য-উপলব্ধিতে যেন বিভ্রান্তি না হয় !)।
তারা এটা প্রণিধান করতে ব্যর্থ হয় যে, জিমারওয়ান্ড ও কিয়েস্থাল ছল
গুয়েদদে ও সেমব্াতকে অগ্ীকার করা, এবং, বিপরীতভাবে, গুচকভ ও
মিলিউকভের সঙ্গে এক্য রাশিয়ার সোশ্টাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির সঙ্গে
একা ব্যাহত করে|"

তারা এই ঘটনা দেখেও দেখেনি যে এর মাঝেই অনেক দিন হয়ে গেছে
যখন থেকে লিবনেখট ও দিদেম্যান্ একজে এক পার্টিতে থাকেননি, একে
থাকতে পারেন না।""
৪

মহাশয়রা, না, আপনাদের কোর আবেদন আপনারা ভূল ঠিকানায়
পাঠিয়েছেন!
কেউ, অবশ্থী, মন্ত্রিদপ্তরের জন্ত তৎপর হতে পারেন, কেউ যুদ্ধ চালিয়ে
যাবার উদ্দেশ্তে মিলিউকভ ও গুচকভের সঙ্গে এঁক্য গড়তে পারেন, ইত্যাদি
এ সমস্ত হল রুচির ব্যাপার। কিন্ত এর পাথে রাশিয়ার সোশ্াল ডিমোক্র্যাটিক

পার্টির সম্পর্ক কি? এবং এর সাথেই বা একা সাধন কবতে চান কেন?
না, মহাশয়রা, আপনারা আপনাদ্দের পথে চলুন ।
গ্রাতদ।, সংখ্যা ১১
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্বাক্ষরবিহীন

রুশ-বিপ্লীবের জয়লাভের শর্তাবলী
বিপ্রব এগিয়ে চলেছে । এর আরম্ভ হয়েছিল পেজোগ্রাদে, এখন তা

প্রদেশে প্রদেশে সম্প্রসারিত হচ্ছে, ছড়িয়ে পড়ছে রাশিয়ার সীমাহীন হ্থবিশাল
বিস্তৃত্িতে।

তাছাড়া, কেবল রাঙ্ুনৈতিক গুশ্ল থেকে তা এখন অবশ্বভাবি-

রূপেই সামাজিক গুশ্রে অতিক্রান্ত হচ্ছে, অতিক্রান্ত হচ্ছে শ্রমিক ও রুষকদের

ভাগ্য উন্নত করার প্রশ্নে; এর ফলে বর্তমান সংকট অধিকতর-ঘনীতৃতও
তীস্কতর হচ্ছে।
এব রাশিয়ার সম্পত্তির মালিকদের নিদিষ্ট মহলগুলিতে উদ্বেগ স্ষ্টি না করে

পাবেনা । জারপস্থী প্রতিক্রিয়াশীল জমিদারের ফণ৷ তুলছে । সাম্রাজ্যবাদী
চক্রীদদল বিপদ-সংকেত জ্ঞাপনের ঘণ্টা বাজাচ্ছে।

প্রতিবিপ্রবের সম্মিলিত

সংগঠন গড়ে তোলার উদ্দেশে অর্থ-জোগানদার বুর্জোয়ারা সেকেলে মামন্ততাঁত্রক অভিজাতবগের দিকে সহযোগিতার হাত প্রনারিত করছে । আজ

তার! এখনো দুর্বল ও শিথিলসংকল্প, কিন্তু আগামীকাল তারা অপেক্ষাকত
শক্তিশালী হতে পারে এবং বিপ্লবের বিরুদ্ধে জড়ো হয়ে সক্রিয় হতে পারে।
যেকোন অবস্থাতেই, তার! প্রতিনিয়ত তাদের ক্ষতিকর কার্ষকলাপ চালিয়ে

যাচ্ছে, জনগণের সমস্ত অংশ থেকে বাহিনী জড়ো! করছে, সৈম্তবাহিনীকেও
বাদ দিচ্ছে না। ".

এই জায়মান প্রতিবিপ্রবকে কিভাবে দমন করা যেতে পাবে?
রুশ-বিপ্রবের জয়লাভের জন্য কি কি শর্ত প্রয়োজন?

আমাদের বিপ্লবের অন্ততম বৈশিষ্ট্য হল এই যে, আজ পর্যস্ত এর ঘাটি হল
পেত্রোগ্রাদ।
সংঘর্ষ এবং গুলিগোলাবর্ষণ, ব্যারিকেড ও হতাহতের ঘটনা,
লড়াই ও জয়লাভ ঘটেছে প্রধানতঃ পেত্রোগ্রাদে ও তার চারিপাশের অঞ্চলসমূহে

€ ক্রোনস্তাদ ইত্যাদি ) | প্রদেশগুলি জয়লাভের ফলকলগুলি গ্রহণে ও

অস্থায়ী সরকারের গ্রতি আস্থা প্রকাশের মধে)ই নিজেদের সীমাবদ্ধ রেখেছে।
এই ঘটনার প্রতিফলনে দ্বৈত ক্ষমতার উন্তব হুয়েছে_-অস্থায়ী সরকার এবং
' শ্রমিক ও সৈনিক গরতিনিধিদের পেত্রোগ্রাদ লোভিয়েতের মধ্যে ক্ষমতার প্রকৃত

ভাগাভাগি ঘটেছে, আর এট]ই হয়ে পড়েছে প্রতিবিপ্রবের ভাড়াটেদের মধ্যে
১৬

এত উদ্বেগের কারণ। একদিকে, শ্রমিক ও সৈম্তদের বৈপ্লবিক সংগ্রামের যন্ত্র
--শ্রমিক ও সৈম্থদের প্রতিনিধিগণের পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েত, অন্থদিকে, নরম-

গম্থী কুর্জোয়ারা, যারা বিপ্লবের 'আতিশয্যে আতংকিত এবং যার! প্রদেশগুলির
নিক্ষিযতার মাঝে অবলম্বন খুঁজে পেয়েছে তাদের যন্ত্র_অস্থায়ী সরকার-এই-ই হুল চিত্র।
এইখানেই নিহিত রয়েছে বিপ্লবের দুর্বলতা, কেননা একূপ অবস্থানেই

রাজধানী থেকে প্রদেশসমূহের বিচ্ছিন্ন 51 স্থায়ী হয়, স্থায়ী হয় তাদের মধ্যে
সংযোগের অভাব।

কিন্তু বিপ্লব গভীরে যাবার সাথে সাথে প্রদেশগুলিও বিপ্লবপস্থী হয়ে উঠছে।
এলাকায়

এলাকায়

শ্রমিকদের

প্রতিনিধিগণের সোভিয়েত গঠিত হচ্ছে।

কৃষকেরা আন্দোলনের মধ্যে আকুষ্ট হচ্ছে এবং তাদের নিজেদের ইউনিয়ন
সংগঠিত করছে।

সৈম্ভবাহিনীর মধ্যেও গণপ্ভান্ত্রিক মনোভাব দানা ব|ধছে

এবং সামরিক ইনউনিটসমূছে সৈন্তদরের ইউনিয়ন সংগঠিত হচ্ছে। প্রদেশগুলির
নিচ্ছ্রিয়তা অতীতের ঘটন! হয়ে দাড়াচ্ছে।

এইভাবে অস্থায়ী সরকারের পায়ের তলার মাটি কাপছে।

একই সময়ে, শ্রমিকদের প্রতিনিধিগণের

পেজ্রোগ্রাদ সোভিয়েত নতুন

পরিস্থিতির সাথে সমান তালে চলতে পারছে না, পিছিয়ে পড়ছে।
যা প্রয়োজন তা৷ হল সমপ্র রাশিয়ার গণতান্ত্রিক শক্তির বৈপ্লবিক সংগ্রামের

একটি সারা-রাশিয়া যন্ত্র, রাজধানী ও প্রদেশগুলির গণতান্ত্রিক শক্তিকে দৃঢ়ভাবে
সংযুক্ত করতে এবং প্রয়োজনীয় মূহূর্তে জনগণের বৈপ্লবিক সংপ্রামকে টপ্লবিক
ক্ষমভার একটি যন্ত্রে পরিণত করার পক্ষে মার যথেষ্ট যোগ্যতা থাকবে_-এই
ক্ষমতা জনগণের সমস্ত প্রাণবন্ত শক্তিকে প্রতিবিপ্রবের বিরুদ্ধে জড়ো করে

সক্রিয় করে তুলবে ।

কেবলমাত্র শ্রমিক, সৈনিক এবং কৃষকদের প্রতিনিধিগণের একটি সারা
রাশিয়। সোভিয়েত এরূপ একটি যন্ত্র হতে পারে।

ক্ুশ-বিপ্রবের বিজয়লাতের

এইটি হল প্রথম শর্ত ।

তা ছাড়া, জীবনের সবকিছুর মতো, যুদ্ধের খারাপ দিকটার সাথে ভাল
দিকও আছে।

তা হল এই-_কার্ধতঃ রাশিয়ার সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক অধিবাসীদের,

ুদ্ধার্থে প্রস্তত বরে যুদ্ধ £সন্তবাহিনীকে একটি জনগণের সন্তবাহিনীর চরিত্র
দিয়েছে এবং এর ছ্বার। বিদ্রোহী শ্রমিকদের সঙ্গে সৈম্তদের এক্যবদ্ধ করার কাজচা

সহজতর করেছে । আমাদের দেশে বিপ্লব যে তুলনামূলক সহজসাধ্যতার সঙ্গে
ঘটেছে ও বিজয়ী হয়েছে, তার ব্যাখ্যা প্ররুতপ্রস্তাবে এর মধ্যেই নিহিত।

কিন্তু সৈন্যবাহিনী হল সচল ও বর্তমান, বিশেষ করে যুদ্ধের প্রয়োজন
অন্নযায়ী তাকে এক জায়গ! থেকে আর এক জায়গায় নিরন্তর ধেতে হয় বলে।
পৈম্যবাহিনী স্থায়ভাবে এক জায়গায় অবস্থান করতে পারে না এবং পারে না

বিপ্লবকে প্রতিবিপ্রবের হাত থেকে রক্ষা করতে । সেইহেতু, আর একটি সশস্ত্র
বাহিনীর প্রয়োজন-_সশস্স আর্মকদের একটি বাহিনী, যারা বৈপ্লবিক
আন্দোলনের কেন্দরগুলির সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে সংযুক্ত, তাদের একটি বাহিনী ।
এবং যদি এট] সত্য হয় যে, সব সময়ে পিপ্নরের স্বার্থমাধনে প্রস্তুত এমন একটি

সশন্ব বাছিনী ব্যতিরেকে বিপ্রব জয়লাভ কপতে পারে না, তাহলে আমাদের

ধিপ্রবেবও অবশ্তই নিজন্ব একটি বাহিপী থাববে_বিপ্রবের লক্ষ্যের সঙ্গে
অভ্যাৎস্য কদূপে গ্রখিত শ্রমিকদের একটি রক্ষিবাহিনী |
এইভাবে বিপ্রবেব জয়লাভের জন্য দ্বিতীয় শর্ত হল শ্রমিকদেব অবিলঘ্ে সশস্ত্র
করা শ্রমিকদের একটি রক্ষীবাহিনী।
বৈপ্লবিক আন্দোল্নসমূহেব একটি বিশিষ্ট লক্ষণ--উদাহরণণ্বরূপ ফান্সে__

ছিল এই সন্দেহাতীত ঘটনা যে, সেসব জায়গায় অস্থায়ী সরকারসমূহ সাধারণতঃ

উদ্ভূত হয়েছিল ব্যারিকেড লড়াইয়ের মধ্য থেকে এবং সেহেতু সেগুলি ছিল
বিপ্লবী, অথবা যে-কোনভাবেই পরবর্তীকালে তারা যে সংবিধান-পরিষদসমূহ
ডেকেছিল তাদের থেকে অধিকতর িপ্রবী; এই পরিষদগুলির অধিবেশন
সাধারণতঃ আহুত হুযেছিল দেশে "শান্তি স্থাপন করার? পর।

এটাই বাস্তবিক-

পক্ষে ব্যাখ্য। করে কেন সেই সমস্ত সময়ের অধিকতর অভিজ্ঞ বিপ্রধীর1 সংবিধান-

পরিষদের অধিবেশনে বিলম্ব ঘটিয়ে, এই পরিষদ অধিবেশন আহ্ত হবার পূর্বেই,
বিপ্লবী সরকারের সাহাযো তাদের কর্মহূচী গ্রহণ করিয়ে নিতে চেষ্টা করতেন ।
ইতিপূর্বে সম্পাদিত সংস্কারপন্থ। নিয়ে সংবিধান-পরিষদের সম্মুখীন হতে হবে,

এই ছিল তাদের ধারণ।।
আমাদের দেশের পরিস্থিতি সেরকম নয়।

আমাদের অস্থায়ী সরকার

জন্ম নিয়েছে ব্যারিকেড-লড়াইয়ের মধ্য থেকে নয়; ব্যারিকেড-লড়াইয়ের
কাছাকাছি অবস্থ। থেকে । এর জন্তই তা বিপ্লবী নয়-_তাকে এখন অনিচ্ছুক
ভাবে টেনে-হি চড়ে নেওয়। হচ্ছে বিপ্লবের পিছনে পিছনে এবং তা তার পথে

চলেছে । এবং, বিপ্রব ক্রমে ক্রমেই বেশি বেশি করে প্রগাঢ় হচ্ছে, লামাজিক
২

দাবি উপস্থিত করছে-_যেমন, আট-ঘণ্টার কাজের দিন, জমি বাজেয়া্ধ করা"

_এবং প্রদেশগুলিকে বিপ্লবমূখি করে তুলছে, এই ঘটন! বিচার করে এটা
আস্বামহকারে বলা যেতে পারে যে ভবিষ্যৎ লোকায়ত সংবিধান-পরিষদ ওর!
জুন তারিখের ডুম। কর্তৃক নির্বাচিত বর্তমান অস্থায়ী সরকারের তুলনায় অনেক
বেশি গণতান্ত্রিক হবে।

অধিকন্ধ, এই আশংকা করতে হবে যে, বিপ্লবের গতিবেগে আতংকিত
এবং সাম্রাজ্যবাদী ঝেোক-প্রণোদিত হলেও অস্থায়ী সরকার কতকগুলি রাজনৈতিক অবস্থায় ষে প্রতিবিপ্রব সংগঠিত হচ্ছে তার সপন্ষে "বধ? ঢাল ও

আবরণ হিসাবে কাজ করতে পারে ।

সেইহেতু সংবিধান-পরিষদ আহ্বান করার ক্ষেত্রে কোন অবস্থাতেই দেরি
করা চলবে না।
এরই পরিপ্রেক্ষিতে যত দ্রুত সম্ভব একটি সংবিধান-পরিষদ আহ্বান বরা
প্রয়োজন, কেননা এটাই হুল একমাত্র প্রতিষ্ঠান যা সমাজের সমস্ত অংশের
নিকটেই আইনসংগত কর্তৃত্ব অর্জন করবে, বিপ্লবের কাজ তুঙ্গে ওঠাতে
সমর্থ হবে, এবং এর ছার! উদীয়মান প্রতিবিপ্রবের ডানা কেটে দিতে সক্ষম
হবে।
এইরূপে বিপ্লবের জয়লাভের তৃতীয় শর্ত হল একটি সংবিধান-পরিষদের
আঁধবেশন ত্বরান্বিত করা ।

এই সমস্ত প্রয়োজনীয় কাধ সাধন্রর উপায়ের একটি সাধারণ শর্ত হল, যত

শীদ্র সম্ভব শান্তির আলাপ-আলোচনা শু4 করানো! এবং এই অমান্থৃষিক যুদ্ধের
পরিসমাপ্তি ঘটানো, কেনন। এই যুদ্ধ, যা তার সঙ্গে সঙ্গে আথিক, অথনৈতিক
এবং খাদ্যমংকট আনে, তা চালিয়ে যাওয়া হল সেই জলে-ডোবা। শৈল-চূড়া,
যার উপর আছাড় খেয়ে বিপ্লবের জাহাজ ধ্বংস হতে পারে।
প্রাভদ1, সংখ্য। ১২

১৮ই মাচ? ১৯১৭
স্বাক্ষর:

কে, স্তালিন

ত্ওী

জাতিগত প্রতিবন্ধলমূহের বিলোপ
যে ছুষ্ট ক্ষতসমূহ পুরানো রাশিয়ার লজ্জার কারণ ছিল জাতিগত নিপীড়ন
সেগুলির অন্যতম ।

ধর্মগত ও ভাতিগত নির্যাতন, “বিদেশী” জাতিসমূহের বলপূর্বক রুশী করণ,
জাতীয়-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলির দমনপীড়ন, নাগরিক অধিকারের অন্ীককতি
চলাফেরার ত্বাধীনতার অন্ব'কৃতি, এক জাতিসত্তার বিরুদ্ধে আর এক জাতিসত্তাকে উত্তেজিতকরণ, গণ-উত্মাদন ও গণ-হণন--এই সবই হুল জাতিগত

নিপীড়নের বিভিন্ন রূপ; এ সবের স্মৃতি লজ্জাবহ।

কীভাবে জাতিগত নিপীড়ন নিমূল করা যেতে পারে?
জাতিগত নিপীড়নের সামাজিক ভিত্তি, যে শক্তি একে সপ্তীবিত করে ত।
হল সেকেলে ভূমাধিকারী অভিজাতবর্গ। এবং এরা ক্ষমতা দখলের যত

কাছাকাছি আসে, এবং যত দৃঢ়ভাবে তারা ক্ষমতা আকড়ে ধরে, তত কঠে।র
হয় জাতিগত নিপীড়ন, তত ঘ্বণ্য হয় এই নিপীড়নের রূপগ্ুলি।
প্রাচীন রাশিয়ায়, যখন পুরানো সামস্ততাপ্ত্রিক ভূম্যধিকারী অভিজ্াতবর্গ

ক্ষমতায় আসীন ছিল, জাতিগত নিপীড়ন উঠত তুঙ্গে, গণ-উৎসাদনের
( ইছদীদের ) এবং গণ-হত্যাকাণ্ডের (আর্েনিয়ান-তাতারদের
)ৰূপ বিরল
ঘটনা ছিল না।

ইংলগ্ডে ভূম্যধিকারী অভিজাতবর্গ ( জমিদারের ) বুর্জোয়াদের সঙ্গে ক্ষমতা
ভাগাভাগি করে নেয় এবং বহু দিন ধরে তারা পূর্ণক্ষমতা ব্যবহ!র করা থেকে
বিরত থাকায় জাতিগত নিপীড়ন অপেক্ষাকৃত অগ্গ্র, অপেক্ষাকৃত কম

অমানুষিক__যদদি, অবশ্ত, আমরা এই সত্য ঘটন! উপেক্ষ। করি যে এই যুদ্ধের
সময়কালে, যখন ক্ষমতা জমিদারদের হাতে চলে গিয়েছে, তখন জাতিগত

নিপীড়ন আরও বেশি তীব্র হয়েছে ( আইরিশদের এবং ভারতীয়দের উপর
নির্যাতন )।

এবং স্থইজারল্যাণ্ড ও উত্তর আমেরিকায়, যেদব স্থানে, জমিদারতন্ত্র কখনে।
বিছ্মান থাকেনি এবং বুর্জোয়ারা অবিভক্ত ক্ষমতা ভোগ করে, সেদব স্থানে

জাতিসভাসমৃহ কম-বেশি অবাধে বিকশিত হয় এবং সাধারণভাবে বলতে গেলে,
৩৬

€সেব জায়গায় জাতীয় নিপীড়নের কার্ধতঃ কোন ভিত্তিভূমি নেই।
একে প্রধানতঃ এই ঘটনার দ্বার! ব্যাখ্যা করতে হবে যে, তাদের প্রকৃত

অবস্থানের জন্তই, ভূম্যধিকারী অভিজাতবর্গ জাতীয় শ্বাধীনতাসহ সমস্তর কম

শ্বধীনতার সর্বাপেক্ষা দৃঢ়পণ অপ্রশম্য শত্র (তারা তা না হয়ে পারে না 1);
যে, সাধারণভাবে স্বাধীনতা, বিশেষভাবে জাতীয় স্বাধীনতা, ভূম্যধিকারী

অভিজাতবর্গের রাজনৈতিক শাসনের একেবারে ভিত্তিমূলের ক্ষতিসাধন করে
€ক্ষতিসাধন না করে পারে না !)।

এইভাবে জাতীয় নিপীড়নের অবমান করা এবং জাতীয় স্বাধীনতার জন্য
প্রয়োজনীয় প্রকৃত শর্তসমূহ সৃষ্টি করার উপায় হল, সামস্ততাস্ত্রিক অভিজাতবর্গকে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ থেকে বিতাড়িত করা, তাদের হাত থেকে ক্ষমতা

কেড়ে নেওয়া ।

যেহেতু রুশ-বিপ্লব বিজয়লাভ করেছে, সেইহেতু তা, সামস্ততাস্ত্রিক
ভূমিদাম মালিকদেব ক্ষমতা উচ্ছেদ এবং স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করে, এরই মধ্যে
এইসৰ প্রকৃত শর্তগুলি সৃষ্টি করেছে।

এখন যা প্রয়োজন তা হল :

(১) নিপীড়ন থেকে মুক্ত জাতিপত্তাসমূহের অর্ধিকারসমূহ যথাযথভাবে
নিধারণ করা, এবং
(২) আইন প্রণয়নের দ্বার সেগুলি অনুমোদন করা।
এই ভিত্তিভূমি থেকেই ধর্মগত ও জাতিগত প্রতিবন্ধসমূহের বিলোপ সম্পর্কে
অস্থায়ী সরকারের পরোয়ানা জারী কর] হয়েছিল।
বিপ্লবের ক্রমবৃদ্ধির কল্যাণে ত্বরান্বিত হয়ে, অস্থায়ী সরকার রাশিয়ার

জাতিসমূহকে নিপীড়ন থেকে মুক্ত করার দিকে প্রথম পদক্ষেপ নিতে বাধ্য
হয়েছিল; এবং সে তা নিয়েছিল ।
পরোয়ানার 'পাধারণ সারাংশ হল, অ-রুশ জাতিসত্তা এবং অর্থডকস্ চার্চের

অন্থগামী নয় এমন নাগরিকদের অধিকারসমূহের উপর বিধিনিষেধের বিলোপসাধন; এই বিলোপসাধন করা হল নিয়োক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে ই (১) বসবাস,
স্থায়ী নিবান ও চলাফেরা ; (২) সম্পত্তির অধিকারসমূহ ইত্যাদি অর্জন;

(৩) যে-কোন পেশা, ব্যবস! ইত্যাদিতে প্রবৃত্ত হওয়।) (৪) যৌথ বাণিজ্যপ্রতিষ্ঠান এবং অন্তান্ত সংঘ-সমিতিতে অংশগ্রহণ , ৫)

সরকারী চাকরী

ইত্যাদিতে কার্ধগ্রহণ 7; ৮৬) শিক্ষা-গ্রতিষ্ঠানসমূহে ভতি হওয়া ; (৭)"৩১

বেসরকারী সমিতিসমূহের বিষয়াদি পরিচালনায়, সমস্ত রকমের বেসরকারী
শিক্ষাসংস্থায় শিক্ষাদানে এবং বাণিজ্যিক হিসাব রাখার বিষয়ে রুশভাষা ছাড়া
অন্তান্ত ভাষা এবং আঞ্চলিক ভাষার বা বা»নের ব্যবহার ।

এই হুল অস্থায়ী সরকারের পরোয়ানা ।
রাশিয়ার জাতিসতাসমূহ যারা এ পর্যন্ত সন্দেহ পোষণ করত, তার। এখন
অবাধে শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে পাঁরে এবং অনুভব করতে পারে তারা রাশিয়ার
নাগরিক।

এসব খুব ভাল কথাই।
কিন্ত এই পরোয়ানা জাতীয় স্বাধীনতা স্থনিশ্চিত করার পক্ষে যথেষ্ট এবং

এই পরোয়ানায় জাতিগত নিপীড়ন থেকে মুক্তি এর মাঝেই পুরোপুরি সম্পাদিত
হয়েছে, একথা বিবেচনা করা ক্ষমার অযোগ্য ভ্রান্তি হবে।

গ্রথমতঃ, এই পরোয়ানা ভাষা সম্পর্কে জাতিগত সমতা প্রতিষ্ঠা করে না।
পরোয়ানার সর্বশেষ ধারা॥ বেসরকারী বিষয়াদি পরিচালনায় এবং
বেসরকারী শিক্ষাসংস্থায় শিক্ষাদানে রুশভাষা ছাড়া অন্তান্ত ভাষ! ব্যবহার
করার অধিকারের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সেইসব এলাক। যেখানে অ-রুশ

নাগরিকেরা ঘন সঙ্গিবিষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ, যাদের ভাষা রুশভাষা নয়, তাদের কি
হবে [ট্রান্সককেশিয়", তুকস্তিন, ইউক্রাইন, লিথুয়ানিয়া ইত্যাদি)?
কোন সন্দেহ নেই, তাদের পালণমেণ্ট থাকবে (নিশ্চিতভাবে থাকবে !) এবং
সেজন্য “বিষয়াদি” থাকবে (অবশ্ই “বেসরকারী নয় 1), থাকবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে

(শুধুমাত্র “বেসরকারী” নয় ! ) "শিক্ষাদান? ব্যবস্থা_এবং এ লমস্তই, অবশ্ঠ, শুধু
রুশভাষায় নয়, স্থানীয় ভাষাতেই থাকবে। এটাই কি অস্থায়ী সরকারের
ধারণা যে, রুশভাষাকে রাষ্ট্রভাষ! বলে ঘোষণ1 কর! হবে এবং এই সমস্ত

এলাকাকে তাদের স্থানীয় ভাষায়, ভাবের প্রতিষ্ঠানসমূহে' অবশ্যই
“বেসরকারী? নয়, “বিষয়াদি” পরিচালনা ও “শিক্ষাদান” কর। থেকে
বঞ্চিত করা হবে? আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হুয়। কিন্তু নির্বোধ লোক ছাড়া
কে বিশ্বা করবে যে এর দ্বারা জাতিসমূহের অধিকারের পরিপূর্ণ সমতা স্থচিত

হচ্ছে, যার কথা রেচ৩ ও দ্াইয়েন৪-এর বুর্জোয়া খোন-খবর রটনাকারীরা
মস্ত বাড়ির ছাদ থেকে, সমস্ত রাস্তার মোড়ে মোড়ে উচ্চৈঃম্বরে কীর্তন
করছে ? এটা উপলব্ধি করতে কে ব্যর্থ হতে পারে যে এর অর্থ হল জাতিসমূহের

“মধ্যে অ-সমতাকে আইনঙগম্মত করা ?
৬২

তা ছাড়া, যে কেউই সত্যিকারের জাতীয় সংহতি প্রতিষিত করতে চায়,
সে শুধু অযোগ/ত! বিলোপ করার নএঙ্খক পন্থার মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ
রাখতে পারে না__তাকে প্রতিবন্ধের বিলোপসাধন থেকে এমন সদর্থক কর্মম্থচী

গ্রহণে নিশ্চিতরূপে অগ্রসর হতে হবে যা জাতীয় নিপীড়ন নির্মূল করা স্থনিশ্চিত
করবে।
স্থতরাং ঘোষণ! করতে হবে £
(১) নিজেদের ভাষায় “কাধাদি” ও “শিক্ষা” পরিচালনা করার অধিকার

সহ, জীবনযাত্রার একটি নির্দিষ্ট ধরনে একটি নির্দিষ্ট জাতীয় উপাদানে গঠিত
অরধিবাপী অধ্যুষিত অথণ্ড অর্থ নৈতিক ভূখণ্ডের প্রততিনিধিত্বকারী অঞ্চলগুলির
জন্য রাজনৈতিক স্বায়ত্শানের অধিকার ( ফেডারেশন নয়!)
(২) সেই সমস্ত জাতি, যারা, যে-কোন কারণেই হোক, অখণ্ড রাষ্ট্রের
কাঠামোর মধ্যে থাকতে পারে না, তাদের জন্ত আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ।
জাতীয় নিগীড়নের সত্যিকারের বিলোপসাধন এবং জাতিসত্বাগুলিকে

পুঁজিবাদের অধীনে সম্ভাব্য সর্বাধিক স্বাধীনতা! দেওয়া স্থনশ্চিত করার দিকে

এই-ই হল পথ।
গ্রাভদা,

সংখ্যা ১৭

২৫শে মার্চ ১৯১৭

ত্বাক্ষর ; কে. শ্তালিন

৩৬৩

স্তাজিন (৩য়)-৩

হয় এটা_নয় ওটা
২৩শে মার্চ বৈদেশিক দণ্চরের মন্ত্রী মিঃ মিলিউকভ এক সাক্ষাৎকারে
বর্তমান যুদ্ধের লক্ষ্যসমূহ সম্পর্কে তার “কর্মন্থচীর একটি রূপরেখা! দেন।
আমাদের পাঠকেরা গতকলকার প্রাভদ1৫ থেকে জানতে পারবেন যে এই
লক্ষ্যগুলি হল সামাজ্যবাদী £: কনশ্তান্তিনোপল্ দখল, আর্মেনিয়া দখল,
অস্ট্রিয়া এবং তুকির বিভাঙ্গন, উত্তর পারস্য দখল।

এটা মনে হয় যে, রুশ নৈন্যেরা যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের রক্ত ঢালছে “পিতৃভূমির
প্রতিরক্ষায়' নধ, নয় শ্বাবীনতার জন্য দুর্নাতিগ্রস্তভাড়াটে বুর্জোয়া পত্রপত্রিকা আমাদের নিশ্চিতরূপে বলছে-কিন্তু ভার! রক্ত ঝরাচ্ছে জনকয়েক

লাআাজ/বাদীর স্বার্থে বিদেশী ভূখণ্ড দখল বরার জগ্ত।
মিঃ মিলিউকভ যা বলেছেন তা, অন্ততঃ, এই ।
কার নামে মিঃ মিলিউকভ এত ম্পষ্টাম্পস্ট ও প্রকাশ্ঠভাবে এপব বলছেন?

অবশ্তই, রাশিষার জনগণের নামে নয । কেননা রাশিয়ার জনগণ-_
রাশিয়ার শ্রমিক, কৃষক এবং মৈগ্ঘমণ_-বিদেশী ভূখণ্ড দখল করার বিরোধী,

বিরোধী তারা জাতিসমূহের উপর ত্যাচার করার। উদাত্ত ভাষায় এর
সাক্ষ্য দিচ্ছে রাশিযার জনগণের ইচ্ছার মুখপত্র শ্রমিক ও সৈন্যদের প্রতিনিধিগণের পেত্োগ্রাদ সোভিতেতের “আবেদন? |
তাহলে, কাদের মত মিঃ মিলিউকভ ব্যক্ত করছেন?

এটা কি সমগ্রভাবে অস্থায়ী সরকারের মত হতে পারে?

তাহলে গতকালের ভেচারনেয়ি ভ্রেমিয়া৬ এ সম্পর্কে কি বলেছিল ত।
দেখা যাক:
'২৩শে মার্চ পেত্রোগ্রাদের সংবাদপত্রসমূুহে বৈদেশিক মন্ত্রী মিঃ মিলিউকভের যে
সাক্ষাৎকারের কথ প্রচাপিত হয়েছে, সে সম্পকে বিচারমন্ত্র' কেরেনক্কি বিগারমন্ত্রকের প্রেম

ইনফরমেশন বুরোকে একথা বলতে ক্ষমতা দিয়েছেন যে, বর্তমান যুদ্ধে রাশিয়ার

বৈদেশিক নীত্তির লক্ষ্য সম্পর্কে সাক্ষা্ুকারে যে ব্যাখ্যা দেওয়া
হয়েছে তা মিলিউকভের ব্যক্তিগত মত, তা অস্থায়ী সরকারের
মতামতের প্রতিনিধিত্ব করে ন1।'
৩

তাহলে, কেরেনস্বিকে যদি বিশ্বাস করতে হয়, সেক্ষেত্রে যুদ্ধের লক্ষ্যের
'মৌলিক প্রশ্নে মিঃ মিলিউকভ অস্থায়ী সরকারের মত ব্যক্ত করেন না।
সংক্ষেপে, যখন বৈদেশিক মন্ত্রী মিলিউকভ বিশ্বকে জানালেন যে, বর্তমান
যুদ্ধের লক্ষ্য হল অস্টের রাল্জ্য দখল করা, তখন তিনি গুধু বাশিয়ার জনগণের
ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাননি, তিনি যার সদস্য সেই অস্থায়ী সরকারের বিরুদ্ধেও
গিয়েছেন ।
জ[রতত্ত্রের দিনগুলিতে মিঃ মিলিউকভ জনণণের নিকট মন্ত্রীদের দায়িত্বের

ওকালতি করতেন । “আমরা তার সাথে এ বিষয়ে একমত যে মন্ত্রীরা জনগণের
নিট দায়ী ও ৫ককিযৎ দিতে বাধ্য থাক্ণ্নে। আমরা জিজ্ঞাসা ক্রি £ মিঃ
মলিউকও কি এখনো মন্ত্রীদের দাহিত্বের নীতি স্বীকার ধরেন ? এবং তা যদি
তিনি কবেন, তবে কেন তিনি পদত্যাগ বরছেন না?

স্দথব। সণ্তবতঃ বেবেনস্কির বিবৃতি ছিল না_স্ঠিক ?
হয় এটি--ল! হয় অগ্টি £

হস্স বেরেনস্কির বিবৃতি ছিল অসত্য, সেক্ষেত্রে বিপ্লবী জনগণ অবশ্যই
সবশ্থাধা সরকারকে নিম্নম শৃংখলার মধ্রো এনে তাকে তাদের ইচ্ছা মেনে শিতে
বাধ্য করবে।

ন। হয় কেরেনক্কি সঠিক বলেছেন, পেক্ষেত্রে মিঃ মিশিউকতের অস্থায়ী

সরকারে গান স্থান নেই _তীাকে অবশ্যই পদত্যাগ করতে হবে।
এদের মাঁঝামানি কোন রাস্তা নেই।
প্রাতদ।, সংথযা

১৮

“৬শে মাচ, ১৯১৭

সম্পাদকীয়

৫

যুক্তরা ্্রবাদ-এর বিরদ্ধে
৫€নং দেলে! নারোদায়৭ 'রাশিয়া__বিভিম্ন অঞ্চলের সম্মিলনে গঠিত

একটি রাষ্ট্র শিরোনামায় একটি প্রবন্ধ বেরিয়েছে।

প্রবন্ধটিতে রাশিয়াকে

একটি “বিভিন্ন অঞ্চলের সম্মিলনে গঠিত একটি রাষ্ট্রে, একটি যুক্তরাষ্ট্রে
পরিবতিত করার স্থপারিশ করা হয়েছে-_এ থেকে একটু কম বা একটু বেশি
দিছু নয়। কি বলছে শোনা যাক-_
“ঘোষণা কর! হোক, বিভিন্ন অঞ্চলে (লিটল রাশিয়া, জজিযা, সাইবেরিয়া, তুকিস্তান
প্রভৃতি ) স্থন্ত সার্বভৌমত্বের লঙ্গণগুলি রাশিযার যুক্তরাষ্ গ্রহণ করছে ।.**কিস্ত এই যুক্তরাষ্ট্র

বিভিন্ন অঞ্চলকে অভ্যন্তর'ণ সার্বভৌমত্ব মঞ্জুর করুক।

এবং আসন্ন

সংবিধান-পরিষদ

অঞ্চহ গুলির সম্মিলনে গঠিত একটি রুশ-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করুক।'

প্রবন্ধটির লেখক (জোস. অকুলিচ) নিমোক্ত ধরনে প্রবন্ধটি ব্যাখ্য।
করছে £
'একটিমাত্র রুশ-সৈন্যবাহিনী, একটিমাত্র মুদ্রাব্যবস্থ।, একটিমাত্র বৈদেশিক নীতি, একটিমাত্র
স্প্রীম কোর্ট প্রতিষিত হোক। কিন্ত এই একটিমাত্র রাষ্ট্রের বিভিন্ন এলাক। স্বাধীনভাবে
তাদের নতুন জীবন গড়ে তোলার স্বাধীনতা লাভ করুক।

যদি এর আগে ১৭৭৬ সালে একটি

সংযুক্তির চুক্তির মাধ্যমে মাঞফ্িনরা**'একটি “যুক্তরাষ্ট্র” স্ষ্টি করতে পেরে থাকে, তাহলে ১৯১৭
সালে আমর! বিভিন্ন অঞ্চলের মিলনে একটি নু রাষ্ট্র স্থষ্টি কঃতে পারব না বেন?,

দেলে' নারোদ! এই কথ বলছে।

ত্বীকার করতেই হবে যে, প্রবন্ধটি নানাদিক থেকে আকর্ষণীয় এবং,
যে.কোন হিসাবেই, মৌলিক । বলতে গেলে, এর স্থরের গাভীর, “ইন্তেহার,
ধরনে এর রচনাশৈলী কৌতুহলকরও বটে (“ঘোষণা কর! হোক", “প্রতিষ্ঠিত
হোক' !)।
এসব সত্বেও, অবশ্যই এট! বলতে হবে যে, সাধারণভাবে প্রবন্ধটি মানসিক

বিভ্রান্তির একটি বৈশিষ্ট্যমুলক নমুনা! । মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের (স্ুইজারল্যাণ্ড এবং
কানাভারও )শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসের অগভীর উপলব্ধি থেকেই মূলতঃ এই
মানসিক বিভ্রান্তির উদ্ভব ।

এই ইতিহাস আমাদের কি বলে?

১৭৭৬ দালে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র একটি ফেডারেশন (যুক্তরাষ্ট্র) ছিল না, ছিল
৩৬

সেই সময় পর্যস্ত কতকগুলি স্বতন্ত্র উপনিবেশের অথবা রাষ্ট্রের একট
কনফেডারেশন (রাষ্ট্র-সমবায় )। অর্থাৎ ছিল কতকগুলি শ্বতন্ত্র উপনিবেশ,
কিন্ত পরবর্তাকালে, তাদের শক্রদের, প্রধানত: বাইরের শক্রদের, বিরুদ্ধে
তাদের অভিন্ন স্বার্থ রক্ষা করার উদ্দেস্টে তারা একটি মৈত্রী (কনফেডারেশন)
সম্পাদন করল, কিন্তু উপনিবেশগুলি পুরোপুরি শ্বতন্ত্র রাষ্ট্ইউনিট হিসাবে থেকে
গেল। কিন্তু ১৮৬* সালের দশকে দেশটির রাজনৈতিক জীবনে একটি কঠোর

পরিবর্তন ঘটল : উত্তরের রাষ্্রগুলি সংশ্লি্ রাষ্ট্রসূহের মধ্যে একটি দৃ়তর ও
'ঘনিষ্ঠতর রাজনৈতিক সংযোগ দাবি করল; এর বিরোধিত! করল দক্ষিণের

রাষ্ট্রগুলি, তারা “কেন্দ্রিকতা”র বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করল এবং পুরানো ব্যবস্থার

নমর্থনে এগিয়ে এল। আরম্ভ হল "গৃহযুদ্ধ, যার পরিণতিতে উত্তরের রাষ্ট্রগুলির
কর্তৃত্ব জোরদার হল।

আমেরিকাতে একটি ফেডারেশন (যুক্তরাষ্ট্র) গঠিত

হল, অর্থাৎ গঠিত হুল সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলির মিলনে গঠিত একটি রাষ্ট্র এবং এই
সর্বভৌম রাষ্ট্রগুলি ফেডারেল (কেন্দ্রীয়) সরকারের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগাভাশি
করে নিল। কিন্তু এই ব্যবস্থা বেশিদিন টিকল না। কনফেভারেশনের
মতোই ফেডারেশন একটি ক্রান্তিকালীন ব্যবস্থা হিসাবে প্রমাণিত হুল।
রাষ্টগুলি ও কেন্দ্রীয় সরকাবের ভিতরে লাগাতাবভাবে সংগ্রাম চলল, ঘ্বৈত
সরকার অসহনীয় হয়ে দাড়াল এবং আরও

বিবর্তনের গতিপথে মাকিন

যুক্তরাষ্ট্র ফেডারেশন থেকে একটি এঁকিক ( অথগ্ড )বাষ্ট্রে পরিণত হল; বিভিন্ন
রাষ্ট্রগুলির জন্য থাকল সযরূপ শাপনত্রান্ত্রিক বিধিব্যবস্থা এবং এই বিধিব্যবস্থায়
তাদের অপিত হল সীমাবদ্ধ স্বাযত্তশামনের অধিকার (সরকার-সংক্তান্ত নয়,

রাজনৈতি ক-প্রশাসনিক )। যুক্তরাষ্ট্রে প্রযুক্ত ফেডারেশন" নামটি হয়ে দাড়াল
একটি শুম্গর্ভ শব্দ, অতীতের একটি শ্বতিচিহ্ন মাত্র; তারপর থেকে বহুদিন হল

এই নামটি বিষয়সমূহের প্ররুত অবস্থার সঙ্গে মানানসই হওয়া থেকে বিরত হয়েছে।
স্থইজারল্যাণ্ড ও কানাডার কথা প্রবন্ধের. রচয়িতা উল্লেখ করেছেন,
এই দেশ ছুটি সম্পর্কেও অবশ্যই অনুরূপ কথা বলতে হবে। আমরা গোড়ার

দিকে সেই একই ম্বতন্ত্র রাজাসমৃহ ( ক্যান্টন ) দেখতে পাই, আরও শক্তিশালী
মিজিত রাষ্ট্রের জন্ত একই ধরনের সংগ্রাম দেখতে পাই (সুইজারল্যাণ্ডে
সোন্দারবান্দের৮ বিরুদ্ধে সংগ্রাম, কানাডায় ব্রিটিশ ও ফরাসীর মধ্যে সংগ্রাম
এবং পরবর্তীকালে ফেডারেশনের এঁকিক রাষ্ট্রে সেই একই রকমের পরিণত

হওয়া দেখতে পাই।
৩৭

এইসব ঘটন! কি স্থচিত করে?

কেবলমাত্র এটাই স্থচিত করে, আমেরিকা, কানাডা ও স্থইজারল্যাণ্ডে ত্বতন্ত্র
অঞ্চলগুলি থেকে ফেডারেশনেব মধ্য দিয়ে একিক বাষ্ট্র বিকশিত হওয়া ,

স্ছচিত করে, বিকাশের ঝেৌঁক ফেডারেশনেব অন্গকূলে নয়, ফেডারেশনের
বিরুদ্ধে।

ফেডারেশন একটি ক্রাস্তিকালীন ব্যবস্থা ।

এটা আকন্মিক নয়, কেনন1 পুজিবাদেব উচ্চতর রূপে অগ্রগতি, অর্থ-

নৈতিক ভূভাগের আনুসঙ্গিক সম্প্রদারণ এবং বেন্দ্রায়িত হওয়াব দিকে তার
ঝোক নিয়ে, বাষ্্রেব ফেডারেল রূপ দাবি করে না, দাবি করে এঁকিক
রূপ।

আমরা এই ঝোক উপেক্ষা করতে পাবি না।

যদ্দি, অবশ্ঠ, আমরা

ইতিহাসেব চাকা পেছনে ঘোবাতে না চ!ই।
কিন্ত এ থেকে বেরিয়ে আসে যে, বাশিয়া ফ্ডোরেশনের জন্য প্রচেষ্টা

চালানো অবিবেচনাপূর্ণ হবে, জীবনে প্ররুত বাস্তব ঘটনাসমূহ দ্বাবা অন্তহিত

হওয়াই হবে তার নিয়তি ।
দেলো নারোদ1 ১৭৭৬ সালের মাকিন যুঝ বাষ্ট্রেব অভিজ্ঞতা রাশিয়ায়
পুনরাবৃত্তি করবাৰ প্রস্ত/ব দিচ্ছে । কিন্তু ১৭৭৬ সালেব আমেরিকা ও আজকের

রাশিয়ার মধ্যে এমনকি কোন দুববত্তাঁ সাদৃশ্তও আছে কি?
সেই সময় যুক্তরাষ্ট্র ছিল ক্বতন্ত্র উপনিবেশসমূহেব একটি সমষ্টি, তাদের পরস্পরের মধ্যে সযোশ ছিল ন' অন্ততঃ একটি কনকেডভারেশনেৰ রূপে স'যোগ-

স্থত্রেআবদ্ধ হতে তাদের ছিল অতিপ্রায়। এবং সেই অভিপ্রাষ ছিল সম্পূর্ণ
ত্বাভাবিক।

কিন্ত আজকের দিনের রাশিখার পবিস্থিতি কি কোনরূপে তাব

অনুরূপ? অবশ্ঠই না! প্রত্যেকের নিকট টা] স্পষ্ট যে, রাশিয়ার অঞ্চলগুলি
(নীমাস্ত জেলাসমূহ ) অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বন্ধনের দ্বারা সেণ্টাল

(কেন্দ্রীয়) রাশিয়ার সঙ্গে সংযোগমুজে আবদ্ধ, রাশিযা যত বেশি গণতান্ত্রিক
হবে, এই বন্ধনসমূহ তত বেশি জোরদার হুবে।
তা ছাড়া, আমেরিকায় একটি কনফেডারেশন বা ফেডারেশন প্রতিষ্ঠা করতে

উপনিবেশগুলি, যাদের পরম্পরের মধ্যে কোন সংযোগ ছিল না, তাদের এঁক্যবন্ধ
করার প্রয়োজন হয়। এবং তা ছিল যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অগ্রগতির স্বার্থে।
কিন্তু রাশিয়াকে একটি ফেডারেশনে পরিণত করার জন্ত অঞ্চলগুলির পরস্পরকে

সংযোগকারী আগে থেকেই বিগ্মান, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বদ্ধনসমূহকে
ওক

ভাঙবার প্রয়োজন হবে;

তা হবে পুরোদস্তর বোকামির কাজ এবং প্রাতি-

ক্রিয়াশীল।

সর্বশেষে, আমেরিকা (কানাডা ও স্থইজারল্যাণ্ডের মতো ) ভৌগোলিক
সীমারেখার ছার! বিভিন্ন রাজ্যে (ক্যাণ্টন) বিভক্ত, জাতিগত সীমারেখার দ্বারা

নয়। জাতিগত গঠন নিবিশেষে, গুপনিবেশিক সম্প্রদায়সমূহ থেকে রাষ্ট্রগুলি
উদ্ভূত হয়েছিল। মান যুক্তরাষ্ট্রে কয়েক ডজন রাষ্ট্র আছে। কিন্ধ জাতিগত গোঠী আছে মাত্র মাত বা আটটি। হুইজারল্যাণ্ডে ২৫টি ক্যান্টন ( অঞ্চল )
আছে, কিন্তু জাতিগত গোষ্ঠী আছে মাত্র তিনটি । রাশিয়ায় সেরকম নয় ।
রাশিয়ায় যাদের অঞ্চল বলে, যাদের, ধর! যাক, স্বায়ত্ুশাস্নের অধিকারের

গুয়োজন ( ইউক্রাইন, ট্রান্সককেশিয়া, সাইবেরিয়া, তুকিস্তান ইত্যাদি) তারা
উরাল অঞ্চল বা ভল্গা অঞ্চলের মতো! ভৌগোলিক অঞ্চল নর , তারা রাশিয়ার
স্বনিদিষ্ট অংশ, তাদের প্রত্যেকেরই রয়েছে জীবনযাজ্রার একটি স্থনির্দি্
ধরন, আছে স্থনিদিষ্ট (অ-রুশ ) জাতিগত গঠন সংবলিত একটি জনসংখ্য। |

ঠিকঠিক এই কারণেই

আমেরিকা

অথবা

স্থইজারল্যাণ্ডে বাষ্ট্রগুলির

স্বায়ত্ুশাসনের অধিকার ( অথবা কেডারেশন ) জাতীয় সমশ্যার সমাধান (বস্ততঃ

এট! তার উদ্দেশ্তও নয় !) হওয়া দুরে থাক, এই প্রশ্নটি এমনকি উত্থাপনও করে
না।

কিন্ত রাশিয়ায়, যথাযথভাবে জাতীয় সমস্যা উত্থাপন করে তা সমাধান

করার জন্তই অঞ্চলগুলির স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ( অথবা! ফেডারেশন ) প্রস্তাবিত হয়, যেহেতু রাশিয়া অঞ্চলগুলিতে বিভক্ত জাতিগত সীমারেখার দ্বারা ।

এটা কি স্ম্পষ্ট নয় যে, ১৭৭৬ সালের যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বর্তমানের রাশিয়াকে
এক করে দেখা কৃত্রিম ও বোকামিপূর্ণ ?

এট! কি স্বস্পষ্ট নয় যে, রাশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রবাদ জাতীয় সমস্যার সমাধান
করবে না, এবং করতে পারে না, ইতিহাসের চাকা পেছনে ঘোরাবার অসার
বল্পনাপূর্ণ প্রচেষ্টার দ্বারা তা শুধু জাতীয় সমস্যায় তালগোল পাকাবে, তাকে

জটিল করে তুলবে ?
না, ১৭৭৬ সালের আমেরিকার অভিজ্ঞতা রাশিয়ায় পুনরাবৃত্তি করার

প্রস্তাব কোনক্রমেই কার্ধকর হবে না। উত্তরণগত আধা উপায়, ফেডারেশন,
গণতন্ত্রের শ্বার্থসাধন করে না এবং করতে পারে না।

জাতীয় সমস্যার সমাধান যেমন মৌলিক ও চূড়াস্ত হবে, তেমনি হবে তা!
কার্ধকর, অর্থাৎ £
৩৯

(১) রাশিয়ার কতকগুলি অঞ্চলে বেসরকারী জাতিসমূহ, যারা খণ্ড
কাঠামোর মধ্যে অবস্থান করে না বা অবস্থান করবার অভিলাষী নয়, তাদের
বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার অধিকার;
(২) যে অঞ্চলগুলি নির্দিষ্ট জাতিগত গঠন সংবলিত ও অখণ্ড কাঠামোর

মধ্যে অবস্থান করে, সমরূপ শাসনতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থা' সহ একমাত্র অথণ্ড রাষ্ট্রের
কাঠামোর মধ্যে তাদের রাজনৈতিক শ্বায়ত্ুশাসনের অধিকার ।
এই পথেই, একমাত্র এই পথেই, রাশিয়ায় অঞ্চলগুলির সমস্যার সমাধান
করতে হবে ।*
প্রাভদ, সংখ্যা ১৯
২৮শে মার্চ, ১৯১৭

স্বাক্ষর£ কে. স্তালিন

*লেখকের মন্তব্য

সে সময়ে আমাদের পার্টিতে রাষ্ট্রের যুক্তরাস্্ী় রূপের ধারণ! বিরাজ করত,
এই প্রবন্ধটিতে সেই ধারণা আম্ুমোদন করার মনোভাব প্রতিকলিত হচ্ছে।
শোৌমিয়ানের নিকট লিখিত লেনিনের ১৯১৩ সালের নভেম্বরের পক্জ্রে শাদনতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রবাদ্ সম্পর্কে আপত্তি সর্বাধিক স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।
সেই পত্রে লেনিন লেখেন, “"আমর। অকপটভাবে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার সমর্থক।
আমরা ফেডারেশনের বিরোধী ।...আমরা নীতিগতভাবে ফেডারেশনের
বিরোধী-_-এটি অর্থনৈতিক বন্ধন দুর্বল করে এবং যা একটি রাষ্ট্র তার পক্ষে

এটি অন্থপযোগী । তুমি বিচ্ছিন্ন হতে চাও?

ভাল বথা, জাহান্গমে যাও, যদি

তুমি অর্থনৈতিক বন্ধন ছিন্ন করা মনস্থ করে থাক, অথবা, বরং, যদি “সহবাসের'
চাপ ও সংঘাত এবপ হয় যে তারা অর্থনৈতিক বন্ধনকে বিষাক্ত ও ক্রমশঃ

ক্ষয় করে।

তুমি বিচ্ছিন্ন হতে চাও না?

বেশ, কিন্তু তাহলে আমার হয়ে

সিদ্ধান্ত নিও ন৷ এবং মনে করো না ফেডারেশনে তোমার “অধিকার” আছে"
( সপ্তদশ খণ্ড, পৃঃ ৯০ দেখুন )**।
. ** এখানে এবং অন্যত্র লেনিনের রচনাবলীর উল্লেখ হল রচনাবঙ্গীর তৃতীয় সংক্ষরণ

(ইং) সম্বন্ধে উল্লেখ_-অনুবাদক |

এটা! উল্লেখযোগ্য যে, ১৯১৭ সালে পার্টর এপ্রিল মাসের সম্মেলনে৯ গৃহীত
জাতীয় প্রশ্নের উপর প্রস্তাবে যুক্তরাষ্্রীয় কাঠামোর বিষয় এমনকি উল্লেখও করা

হয়নি। প্রস্তাবটিতে জাতিসমূহের বিচ্ছিন্ন হবার অধিকারের কথা বল! হয়েছে,
একটি অখণ্ড (এঁকিক) রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে জাতিগত অঞ্চলসমূহের
ত্বায়ত্বশাসনের অধিকারের কথা বল! হয়েছে এবং সর্বশেষে বলা হয়েছে, সমস্ত

রকমের জাতিগত স্থবিধা বা অধিকার নিষিদ্ধ করে একটি মৌল আইন
প্রণয়নের কথা, কিন্তু রাষ্ট্রের বুক্তরাষ্ত্রীয় ব্প মেনে নেবার সপক্ষে একটি শবও
উচ্চারিত হয়নি ।

লেনিনের রচিত রাষ্ট্র
ওবিঞ্ীব পুস্তকটিতে (আগস্ট, ১৯১৭) পার্টি,
লেনিনের রচনার ভিতর দিয়ে “একটি কেন্দ্রায়িত সাধারণতন্ত্রের দিকে? উত্তরণকালের রূপ হিসাবে ফেডারেশনকে মেনে নেবার সপক্ষে স্বীকৃতির অভিমুখে
প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেয়, অবশ্য এই স্বীরুতি কতকগুলি মোট। রকমের
শর্ত-কণ্টকিত ছিল।
লেনিন এই বইতে বলছেন, 'শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রামকশ্রেণীর বিপ্লবের দৃষ্টিকোণ থেকে
বিষয়টিকে অনুশীলন করে মার্কসের মতোই এঙ্গেলল গণতাস্্রিক কেন্দ্রিকতাকে, এক এবং
অবিভাজ্য সাধারণতন্্বকে উচ্চে তুলে ধরেন। তিনি ফেডারেল ( যুক্ত'রাষ্্ীয় ) সাধারণত্স্্রকে

হয় একটি ব্যতিক্রম এবং অগ্রগতির পক্ষে কাট! হিসাবে, ন! হয় রাজতন্ত্র থেকে একটি কেন্দ্রায়িত
সাধারণতন্ত্রে উত্তরণের একটি রূপ হিলাবে গণা করতেন, গণ্য করতেন কতকগুলি বিশেষ

অবস্থার অধীনে এক “অগ্রব্তী পদক্ষেপ” হিনাবে। এবং এইসব বিশেষ অবস্থার অন্যতষ
হিসাবে, তিনি জাতিগত প্রশ্নের উল্লেখ করেন ।**এমনক্ি ইংলগ সম্পর্কেও, যেখানে ভৌগোলিক
অবন্থাসমূহ, একটি সাধারণ ভাষা এবং বহু শতাব্দ'র ইতিহান ইংলগ্ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পৃথক পৃথক

অংশে জাতিগত প্রশ্ন “অবসান করেছে মনে হবে-_ এমনকি দেই দেশ সম্পর্কেও এক্ষেলম এই
ল্পষ্টতঃ প্রতীয়মান ঘটনাকে হিলাবে ধরতেন যে, জাতিগত প্রশ্ন এখনে। অতাতের ঘটনা
হয়ে যায়নি এবং এর ফলে স্বীকার করতেন যে একটি ফেডারেল সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠ। একটি
“অগ্রগামী পদক্ষেপ” হবে । অবগ্ত, এখানে বিন্দুমাত্র ইঙ্সিতও নেই যেএঙ্লেলন ফেডারেল
সাধারণতণ্্রের ক্রটি-বিচ্যুতির সমালোচন। পরিত্যাগ করছেন অথব1! তিনি পরিত্যাগ করছেন
একটি এঁক্যবন্ধ কেন্দ্রায়িত সাধারণতস্ত্রের জন্য সর্বাধিক দৃঢ়পণ প্রচার ও সংগ্রাম" (২১তম থণ্ড,
পৃঃ ৪১৯ দেখুন )।

কেবলমাজ্্র অক্টোবর বিপ্রবের পরেই পার্টি দৃঢ় ও নি্দিষ্টভাবে যুক্তরাষ্ট্রের

নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে এবং উত্তরণকালে সোভিয়েত সাধারপতন্ত্রমূহের
সংবিধানের জন্ত একে তার নিজ্জের পরিকল্পন! হিসাবে উপস্থাগিত করে।
৪১

১৯১৮ সালের জান্গয়ারি মাসে 'মেহন্তী ও শোষিত জনগণের জন্য অধিকার

ঘোষণায়” এই নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রথম ব্যক্ত হয়; ঘোষণাটি লিখেছিলেন
লেনিন এবং পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি তা অনুমোদন করেছিল । এই ঘোষণায়

বলা হয় ঃ “দ্বাধীন জাতিসমূহের স্বাধীন মিলনের নীতির উপর, দোভিয়েত
জাতীয় সাধারণতন্ত্রমুছের ফেডারেশন হিসাবে রশ সোভিয়েত সাধারণত
প্রতিষ্ঠিত” (২২তম খণ্ড, পৃঃ ১৭৪ দেখুন )।
সরকারীভাবে, পার্টির অষ্টম কংগ্রেসে (১৯১৯ )১০ এই নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি

পার্টি কতৃক দৃঢ়ভাবে সমথিত হয়। আমরা জানি, এই কংগ্রেসেই রুশ
কমিউনিস্ট পার্টির কর্মস্থচী গৃহীত হয়। বকর্ম্থচীতে বলা হয়েছে£ পরিপূর্ণ
এঁক্যের দিকে উত্তরণকালীন একটি রূপ হিসাবে, পার্টি সোভিয়েত ধাচে সংগঠিত

রাষ্ট্রগুলির একটি যুক্তরাষ্টীয় সম্মিলন স্থপারিশ করছে” (রুশ কমিউনিস্ট পার্টির
কর্মস্থচী দেখুন )।

এইরণপে পার্টি ফেডারেশন অস্বীকার কর! থেকে পথ অতিক্রম করে “বিভিন্ন
জাতিসমূহের মেহনতী জনগণের পরিপূর্ণ এক্যের দিকে উত্তরণ সময়কালীন
রূপ* হিসাবে ফেডারেশন স্বীকার করে নেওয়াতে পৌছাল ( কমিণ্টার্ণের দ্বিতীয়
ংগ্রেস কতৃকি গৃহীত “জাতিগত গুশ্র সম্পর্কে প্রবন্ধগুলি'১১ দেখুন )।

ফেডারেল রাষ্ট্রের প্রশ্নে পার্টির মতামতের বিবর্তনের জন্য তিনটি কারণ
আরোপ করতে হবে।
প্রথমতঃ, এই ঘটনা যে, অক্টোবর বিপ্লবের সময়কালে রাশিয়ার জাতি-

সত্তাসমূহের কতকগুলি পরস্পর পরস্পরের নিকট থেকে প্রকৃতপক্ষে পৃথক
ও বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল এবং, সেজন্য, ফেডারেশন এই সমস্ত জাতিসত্তার
ব্যাপক মেহনতী জনগণের বিভক্ত অবস্থা থেকে তাদের ঘনিষ্ঠতর এঁক্য ও

মিলনের দিকে একটি অগ্রবর্তী পদক্ষেপ প্রকাশ করল।
দ্বিতীয়তঃ, এই ঘটনা যে, সোভিয়েতের বিকাশের গতিপথে ফেডারেশনের
যে প্রকৃত রূপগুলি আভাসিত হল, রাশিয়ার জাতিসতাসমূছের ব্যাপক মেহনতি
জনগণের ঘনিষ্ঠতর অর্থনৈতিক এঁক্যের লক্ষ্যের পক্ষে সেগুলি পূর্বে যতটা

প্রতীয়মান হয়ে থাকতে পারে, কোনক্রমেই ততটা বিরোধী প্রমাণিত হল না,
এবং এমন ক সেগুলি এই লক্ষ্যের আদৌ বিরোধী হুল না, পরবর্তাকালে
ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তা গ্রকট হয়েছিল।

এই ঘটনা! যে, যুদ্ধের পূর্বব্তাঁ সময়কালে, অথবা অক্টোবর
৪২

বিপ্লবের পূর্ববর্তাঁ সময়পর্বে, জাতীয় আন্দোলন অনেক পরিমাণে বেশি গুরুত্বপূর্ণ
উপাদান বলে প্রমাণিত হল এবং জাতিসমূছের মিলনের প্রক্রিয়া পূর্বে যতটা
জটিল প্রতীয়মান হয়ে থাকতে পারে, তার তুলনায় অনেক পরিমাণে বেশি
জটিল বিষয় বলে প্রমাণিত হল।
ডিসেম্বর, ১৯২৪

জে, স্তালিন
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দুইটি প্রস্তাব
ছুইটি প্রস্তাব। একটি হল- শ্রমিক ও সৈনিকদের প্রতিনিধিবুন্দের
মোভিয়েতের কার্ষনির্বাহক কমিটির প্রন্তাব। অন্টি হল--রুশে|-বাটিপ্টক
রেলওয়ে-কার ওয়ার্স-এর মেশিনশপের শ্রমিকদের (৪০০) প্রস্তাব।

প্রথমটি তথা কথিত “ম্বধীনতার জন্য খণ সমর্থন করার পক্ষে ।
দ্বিতীয়টি তার বিরুদ্ধে।
প্রথমটি বিনা সমালোচনাতেই “ম্বাধীনতার জন্য খণ'কে তার আক্ষরিক

অর্থে, স্বাধীনতার সমর্থনে খণ হিদাবে গ্রহণ করছে।
দ্বিতীয়টি "স্বাধীনতার জন্য খণ'কে স্বাধীনতার বিরুদ্ধে খণ হিসাবে
চিত্রিত করে, কেনন! 'ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ ক্রমাগত চালিয়ে যাবার লক্ষ্য নিয়ে

বাজারে খণপত্র ছাড়া হচ্ছে__এট। শুধুমাত্র সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের পক্ষেই
স্থবিধাজনক ।
প্রথমটি বিক্ষিপ্ত মনের ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের সন্দেহ দ্বারা প্রণোদিত-_ সৈন্ত-

বাহিনীকে সরবরাহ করা বিষয়ে কি হবে, এই খণকে সমর্থন করতে অন্বীকৃতির
দ্বারা সৈম্তবাহিনীকে সরবরাহ করা কি ক্ষতিগ্রস্ত হবে ন।?

দ্বিতীয়টির এরূপ কোন সন্দেহ নেই, কারণ এটা একটি সমাধান দেখতে
পেয়েছে £ এটা স্বীকার করে যে সৈম্তবাহিনীর প্রয়োজনীয় ভ্রব্যার্দি সরবরাহ
করার জন্য অর্থ তহবিলের প্রয়োজন, এবং শ্রমিক ও সৈনাদের প্রতিনিধিগণের

সোভিয়েতকে দেখিয়ে দেয় যে বুর্জোয়াদের পকেট থেকেই এই অর্থ নিতে হবে,

তারাই যুদ্ধ আরম্ত করেছিল, তারাই বুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে এবং তারাই এই
হত্যাকাণ্ড থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা কামিয়ে নিচ্ছে ।
প্রথম প্রন্তাবটির রচয়িতাদের সন্ধষ্ট থাকা উচিত, কেননা! তারা কি “তাদের
কর্তব্য সম্পাদন করেনি” ?
দ্বিতীয় প্রস্তাবটির রচয়িতার। প্রতিবাদ করে, কারণ তাদের বিবেচনায়

শ্রমিকশ্রেণীর লক্ষ্য ও আদর্শের প্রতি এই মনোভাবের দ্বারা প্রথমোক্তরা

“আন্তর্ভাত্তিকের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছে? ।
এটাই ঠিক স্থানে ঘা মেরেছে !
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স্বাধীনতার বিরুদ্ধে চালিত "স্বাধীনতার জন্ত খণের' পক্ষে এবং বিপক্ষে
ছুটি প্রস্তাব।
শ্রমিকগণ, কার! সঠিক ? নিজেরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন, কমরেডর]।
প্রাভদা, সংখ্যা ১৯

১১ই এপ্রিল, ১৯১৭
্বাক্ষর £ কে: স্তালিন
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কৃষকের হাতে জমি

রায়াজান গুবেনিয়ার কষকের

মন্ত্রী নিঙ্গারিয়ভের নিকট এই মর্মে এক

বক্তব্য পাঠিয়েছে যে জমিদারেরা যে জমি চাষাবাদ না করে ফেলে রেখেছে,
তার! সেই জমি চাষ করবে, এমনকি যদি জমিদারেরা এতে সম্মতি নাও দেয়

তাহলেও । কৃষকেরা ঘোষণ! করেছে, জমিদারের! যদ্দি বপন কর থেকে বিরত
থাকে তাহলে সর্বনাশ ঘটবে, পেছনের অধিবাসী ও ফ্রণ্টের টসন্যবাহিনী
উউয়ের জন্ত রুটি নিশ্চিত করার পক্ষে অকধিত জমি অবিলম্বে চাষ করা হল
একমাত্র উপায়।

এর জবাবে মন্ত্রী সিঙ্গারিয়ভ € তার টেলিগ্রাম১২ দেখুন ) জোরালভাবে
অননুমোদিত চাষ করা নিষিদ্ধ করেছেন, বলেছেন এটা হবে পঁবনা
অধিকারে বলপুর্বক দখল করা" এবং কৃষকদের নির্দেশ দিয়েছেন, তারা

সংবিধানপরিষদের অধিবেশন পর্যন্ত অপেক্ষা করুক, বলেছেন তা সত্যসত্যই
সবকিছুর মীমাংসা করবে।
কিন্ত মিঃ পিঙ্গারিয়ত যার লদস্ত সেই অস্থায়ী সরকার সংবিধান-পরিষদের

অধিবেশন স্থগিতই রাখছে; তাই যেহেতু এট! অজানা যে কখন এই পরিষন
আই্ত হবে, সেজন্ত তা থেকে এটাই বেরিয়ে আসে যে, প্রকৃত প্রস্তাবে
জমি অকধিত হয়ে পড়ে থাকবে, জমিদাররা জমির দখলদার হয়ে থাকবে,

কৃষকরা জমি ছাড়াই থাকবে এবং রাশিয়ার--তার শ্রমিক, কৃষক ও সৈন্যদের
পর্যাপ্ত রুটি মিলবে না।

এবং এই সবকিছু করা হচ্ছে, যাতে জমিদারদের অসন্ধঃ না কর। হয়,
বর্দিও তার জন্ত রাশিয়৷ এমনকি দুভিক্ষের কবলে পড়ুক না কেন।
মন্ত্রী সিঙ্গারিয়ভ যার সদস্য সেই অস্থায়ী সরকারের জবাব হল এরূপ ।

এই জবাব আমাদের বিস্মিত করে না। কারখানার মালিক ও জমিদারদের
সরকার কুষকদের প্রতি অন্যরূপ আচরণ করতে পারে না-যতর্দিন জমিদারদের

সবকিছু ভালই চলছে, ততদিন তার! কৃষকদের সম্পর্কে মনোযোগ দিতে যাবে
€কেন?
সেজন্য, আমরা কৃষকদের, সারা রাশিয়ার গরিব কৃষকদের আহ্বান করছি,
৪৬

তার তাদের
চলুক।

ব্যাপার তাদের নিজেদের হাতে নিয়ে তাকে

এগিয়ে নিয়ে

আমরা তাদ্দের আহ্বান করি, তার! বৈপ্রবিক কুষক কমিটি সংগঠিত করুক

€ভোলম্ত, উইয়েঞ্জদ ইত্যাদি), এই সমস্ত কমিটির মাধ্যমে ভূসম্পত্তিসমূহ
অধিগ্রহণ করুক এবং অনুমতি ছাড়াই সংগঠিত ধরনে জমি চাষ করুক।
সংবিধান-পরিষদের জন্য অপেক্ষা না করে, মন্ত্রিগণের প্রতিক্রিয়াশীল
বাধানিষেধ, য1 বিপ্লবের উদ্দেশ্ত প্রতিহত করে, সেসবের তোয়াকা না রেখে,
দেরি না বরে এট! করতে আমরা তাদের আহ্বান করি।
আমাদের ঝল1 হয় যে, তৃসম্পত্তিগুলি অবিলদ্বে দখল করে নিলে বিপ্রব

থেকে সমাজের “প্রগতিশীল স্তরূকে দূরে ঠেলে ফেলে বিপ্লবের এঁক্যে ভাঙন
স্ষ্টি হবে।
কিন্ত কারখানার মালিক ও জমিদারদের সঙ্গে কলহবিবাদ

না করে

বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব একথা চিন্ত। কর। হাশ্তকরভাবে সরল হবে।

শ্রমিকরা যখন আট-ঘন্টা কাজের দিন প্রবর্তন করে,

তথন কি তার!

কারখানার মালিক ও তার্ধের সমশষায়ের লোকজনদের “দুরে লরিয়ে' দেয়নি?
কে একথা জোর দিয়ে বলতে সাহস করবে যে শ্রমিকদের অবস্থার কঠোরতা
উপশম কর! এবং কাজের দিনেব সময় কমানে থেকে বিপ্লব ক্ষতিগ্রস্ত
হয়েছে?
কৃষকদের দ্বারা ভূপম্পত্তির অননুমোদিত চাষাবাদ এবং তাদের দখল করে
নেওয়া নিঃপন্দেছে জমিদার ও তাদের পমপধায়ের লোকজনদের বিপ্লব থেকে
“দুরে সরিয়ে দেবে। কিন্তু কে একথা জোর দিয়ে বলতে সাহস করবে যে
বিগ্রবের চারিপাশে লক্ষ লক্ষ গরিব কৃষকদের জড়ো করে আমর! বিপ্লবের

শক্তিসমূহকে ছবল করতে থাকব?
যে সমস্ত লোক বিপ্লবের গতির উপর প্রভাব বিস্তার করতে চায় তাদের
সর্বদা অবশ্তই উপলব্ধি করতে হবে £

7১) যে, আমাদের বিপ্লবের প্রধান শক্তি হল শ্রমিক এবং গরিব কৃষকেরা

যারা, যুদ্ধের জন্য, এখন সৈন্যের পোশাক ধারণ করেছে ;
(৯) যে, বিপ্লব যত গভীরে যাবে, যত বিস্তৃততর হবে, তত তথাকথিত
প্রগতিশীল অংশ”, যারা কথায় গুগতিশীল কিন্তু কাজে প্রতিক্রিয়াশীল, তার

অনিবার্ধভাবে বিপ্লব থেকে “দূরে সরে? য|বে।
৪৭

অপ্রয়োজনীয় “অংশসমূহ' থেকে বিপ্লবকে বিমৃক্ত করার হিতকর প্রক্রিয়ার
বেগ হ্রাস কর! প্রতিক্রিয়াশীল কল্পনাবিলাসই হবে।
সংবিধান-পরিষদ যতদিন না আহ্ত হয় ততদিন অপেক্ষা ও দীর্ঘস্ত্রতা
করার নীতি, নারদ্্নিক, ক্রদোভিক ও মেনশেভিকদের স্থপারিশ-করা।
বাজেয়াগ্তকরণ 'সাময়িকভাবে' বর্জন করার নীতি, শ্রেণীসমূহের মধ্য দিয়ে
একেবেঁকে চলার নীতি (যাতে কারো অসন্ধট্ি বিধান ন! কর! হয় |) এবং
ন। এগিয়ে লজ্জাজনকভাবে একই স্থানে দাড়িয়ে থাকার নীতি, বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর নীতি নয়।
রুশ-বিপ্রবের বিপ্লবী অগ্রাভিযান এই নীতিকে অনাবশ্তাক আসবাবের মতো

ঝেটিয়ে দূর করবে; এই নীতি শুধুমাত্র বিপ্লবের শত্রুদের পক্ষে উপযুক্ত এবং
স্থবিধাজনক।
প্রাভদা, সংখ্যা ৩২

১৪ই এপ্রিল, ১৯১৭

সম্পাদকীয়
্বাক্ষর ঃ কে. স্তালিন

৪৮

মে দিবস
যখন বুধ্যমান দেশগুলির বুর্জোয়। রক্তচোষার! পৃথিবীটাকে ব্যাপক রক্তাক্ত
হত্যা কাণ্ডে ডূবিয়ে দিয়েছিল, তখন থেকে প্রায় তিন বছর কেটে গেছে।
এখন পর্যস্ত প্রায় তিন বছর ধরে সমস্ত দেশের শ্রমিকেরা, যারা গতকালও
ছিল সহোদর ভাইয়ের মতে। এবং যার! এখন সৈন্থের ইউনিকর্ম পরিছিত, তার! পরস্পরের দামনে দড়িয়েছে শক্র ছিসাবে এবং শ্রমিকশ্রেণীর শত্রুদের উল্লাস

জাগিয়ে তার! পরস্পর পরম্পরকে পঙ্গু করছে, হত্যা! করছে।
জাতিগুলির মন্ুস্তশক্তির ব্যাপক ও নিধিচার হুত্যাকাণ্ড, পাইকারী
ধবংসলীল! ও অভাব, একদ] উন্নতিশীল শহর ও গ্রামগুলির ধ্বংসসাধন, ব্যাপক
অনশন এবং বর্বরতার মধ্যে ধীরে ধীরে নেমে যাওয়া, এ মবকিছুই যাতে

কয়েকজন মাত্র মুকুট-পর! ও মুকুটহীন দস্থ্যরা বিদেশী অঞ্চলের উপর লুঠতরাজ
চালাতে পারে এবং লক্ষ লক্ষ টাকা অবৈধভাবে লাভ করতে পারে- যুদ্ধের
উদ্দেশ্ত এই দিকেই চালিত হচ্ছে।
যুদ্ব-কবলিত হয়ে ছুনিয়ার শ্বাসরোধ আরম্ভ হয়েছে।-*"

|

ইউরোপের জাতিসমূহ আর বেশিদিন এই অবস্থা সহ করতে পারে না,
তারা ইতিমধ্যেই যুদ্ধরত বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে উঠে দাড়াচ্ছে।
যে প্রাচীর শ্রমিকদের পরস্পরকে পরস্পরের নিকট থেকে পৃথক করছে,
রুশ-বিপ্লবই সর্বপ্রথম সেই প্রাচীরে সবলে ফাটল সৃষ্টি করছে। বিশ্বব্যাগী
“দেশপ্রেমী” উন্মাদনার সময় রাশিয়ার শ্রমিকেরাই সর্বপ্রথম সেই বিস্বত
শ্লে/গানটি ঘোষণা করছে ঃ “ছনিয়ার শ্রমিক, এক হও !,
রুশ-বিপ্রবের বঙ্জনাদের মাঝে পশ্চিমের শ্রমিকরাও তাদের তন্দ্রা থেকে
জেগে উঠছে। জার্মানিতে ধর্মঘট এবং বিক্ষোভ-শোভাষাত্রা, অস্ট্রিয়া ও

বুলগেরিয়ায় বিক্ষোভ-শোভাযাত্রা, নিরপেক্ষ দেশগুলিতে ধর্মঘট এবং সমাবেশ,
ব্রিটেন ও ফ্রান্সে ক্রমবর্ধমান বিক্ষোভ, বুদ্ধফ্রণ্টণমূহে ব্যাপক সৌভ্রাত্র্য
প্রদ্শন-_ এগুলি হুল যে সমাজতান্ত্রিক

অগ্রদূত ।

বিপ্লব দানা বাধছে

তার প্রথম

এবং আজ আমর! যে এই ছুটির দিন, এই মে দিবস উদ্যাপন করছি, তা
৪৪

স্তালিন (য়)--৪

কি এই চিহ্ন নয় যে রক্তপ্ন/বনের মধ্যে জাতিসমূহের ভিতর সোল্রাত্ের নতুন
নতুন বন্ধন গড়ে উঠছে?
পু'জিপতি দহ্যাদের পায়ের তলার মাটি জলে উঠছে, কারণ আস্তর্জাতিকের

রক্ত পতাকা আবার ইউরোপের উপর আন্দোলিত হচ্ছে ।
তাহলে, যেদিন পেত্রোগ্রাদদের লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের! ছুনিয়ার শ্রমিকদের

দিকে সৌদ্রাত্রের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে, আজ দেই পয়লা মে একটি নতুন
বিপ্রবী আস্তর্জাতিকের জন্মের সাক্ষ্য হোক!
যে রণধ্বনি--“ছুনিয়ার শ্রমিক, এক হও 1,--পেজোগ্রাদের পার্কে পার্কে
আজ ধ্বনিত হচ্ছে, তা ছুনিয়া জুড়ে প্রতিধ্বনিত হোক এবং সমস্ত দেশের

শ্রমিকদের সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে এক্যবন্ধ করুক!
পুঁজিপতি দন্যদের মাথার উপর দিয়ে, তাদের লুঠনজীবী সরকারগুলির
মাথার উপর দিয়ে আমরা সমস্ত দেশের শ্রমিকদের উদ্দেশো হস্ত প্রসারিত

করছি এবং আওয়াজ তুলছি £
জয় হোক নে দিবসের !
জয় হোক জাতিসমুহের ভ্রাতৃত্ের !
জয় হোক সমাজতান্ত্রিক বিল্লিবের !
প্রাভদা, সংখ্যা ৩৫

১৮ই এপ্রিল (১লা মে), ১৯১৭
ত্বাক্ষরবিহীন

৬

অস্থায়ী সরকার
ভ্যাসিয়েলেতক্থি অস্ত্রোতে প্রদত্ত বন্ুত।
১৮ই এপ্রিল ( ১লা মে ), ১৯১৭

বিপ্লবের গতিপথে দেশে দুইটি লরকারী কর্তৃপক্ষের উত্তব হয়েছে : ওর! জুন

তারিখের ডুূম! কর্তৃক নির্বাচিত অস্থায়ী সরকার, এবং শ্রমিক ও সৈনিকদের
দ্বার নির্বাচিত শ্রমিক ও টৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত।
এই ছুই কতৃপিক্ষের মধ্যে সম্পর্কে ক্রমবর্ধমানভাবে চিড় ধরছে; তাঙের

মধ্যে পূর্বেকার সহযোগিতা অবসিত হচ্ছে, এবং এই ঘটনাকে লাঘব করা
আমাদের পক্ষে অপরাধের কাজ হবে।

বুর্জোয়ারাই প্রথম দ্বৈত ক্ষমতার প্রশ্ন তোলে ; তারাই প্রথম বিকল্পের কথা
উত্থাপন করে : হয় অস্থায়ী সরকার, না হয় শ্রমিক ও সৈনিকদের প্রতিনিধিগণের সোভিয়েত । প্রশ্নটি স্থস্পষ্টভাবে রাখ! হয়েছে, এবং একে এড়িয়ে যাওয়া

আমাদের পক্ষে অনুপযুক্ত হবে।

শ্রমিক ও সৈন্তদের অবশ্থই পরিষ্কারভাবে

ও সুস্পষ্ট ভাষায় বলতে হবে তার! কোন্টিকে তাদের সরকার বলে মনে করে-_-

অস্থায়ী সরকার, অথব! শ্রমিক ও সৈনিক গ্রতিনিধিগণের সোভিয়েত ।
আমাদের বল! হচ্ছে, অস্থায়ী সরকারের উপর অবশ্থই আস্থা রাখতে হবে,

আর এই আস্থা হুল অপরিহার্য । কিন্তু অত্যাবশ্ক ও মৌলিক প্রশ্নে ষে
সরকারের নিজেরই জনগণের উপর আস্থা নেই, সে সরকারের উপর কি আস্থ!
থাকতে পারে? আমরা একটি বুদ্ধের অবস্থার মাঝে আছি। জনগণের

অজান্তে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে জার কতৃক সম্পাদিত চুক্কিসমূহের ভিত্তিতে
এই বুদ্ধ চালানো হচ্ছে এবং এখন জনগণের সম্মতি ছাড়াই অস্থায়ী সরকার দ্বারা
সেগুলি পবিত্র কর হয়েছে। জনগণ এই সমস্ত চুক্তির বিষয়বস্ত জানবার
হকদার, শ্রমিক ও সৈন্তেরা কিসের জন্ত তার! রক্তপাত করছে তা জানবার

অধিকারী। চুক্তিগুলির বয়ান প্রকাশ্তে ঘোষণা কর! হোক-শ্রমিক ও
সৈন্তদের এই দাবির কি জবাব অস্থায়ী সরকার দিল?
এই সরকার ঘোষণ! করল যে চুক্তিগুলি চালু রয়েছে।

এবং এই সরকার চুক্তিগুলির বয়ান জননমক্ষে প্রকাশ করল না, প্রকাশ
করতে চায়ও ন।!
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এট! কি হুস্প্ নয় ষে অস্থায়ী সরকার জনগণের নিকট থেকে যুদ্ধের প্রত
জক্ষ্যসমূহ গোপন করছে এবং সেগুলি গোপন করে অনমনীয়ভাবে জনগণের
উপর আস্থা স্থাপন করতে অস্বীকার করছে? অত্যাবশ্তক ও মৌলিক প্রশ্থে
যে অস্থায়ী দরকারের শ্রমিক ও কৃষকদের উপর আস্থা নেই, সেই অস্থায়ী
সরকারের উপর তাদেরই বা কি আস্থা থাকতে পারে?
.
আমাদের বলা হচ্ছে, অস্থায়ী সরকারকে অবশ্যই সমর্থন করতে হবে এবং

এই সমর্থন হল অপরিহার্য । কিন্ত নিজেরাই বিচার-বিবেচনা করে দেখুন £
বিপ্রবের সময়কালে আমরা কি সেই সরকারকে সমর্থন করতে পারি, য। বিপ্লবের
একেবারে আরম্ভ থেকে বিপ্রবকে বাধা দিচ্ছে? এ পর্যন্ত, এমন পরিস্থিতি
চলেছে যেখানে বৈপ্লবিক উদ্যোগ এবং গণতান্ত্রিক পস্থাগুলি শ্রমিক ও টসনিক

প্রতিনিধিদের সোভিয়েত থেকে, একমাত্র তার থেকেই উদ্ভূত হয়েছে । অস্থায়ী
সরকার তাকে থামিয়ে রেখেছিল, প্রতিরোধ করেছিল এবং কেবলমাত্র পরবর্তাঁ
সময়ে সোভিয়েতের সঙ্গে একমত হয়েছিল, এবং তাও অবশ্ত আংশিক ও

মৌখিকভাবে,

অথচ

ব্যবহারিক

ক্ষেত্রে বাধা ত্য করছিল।

এ পর্যস্ত

পরিস্থিতি এইভাবেই গডিয়েছে। কিন্ধু বিপ্লব যখন তুঙ্গে, তখন যে সরকার
বিপ্লবের পথে বাধা স্থষ্টি করে, ব্প্রিবকে পেছনে টেনে রাখে, সেই সরকারকে
সমর্থন করা কিভাবে সম্ভব? এট! দাবি করাই কি ভাল হবে না যে দেশকে
আবও বেশ গণতান্ত্রিক করার কাজে শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের

সোভিয়েতকে ব্যাহত করা অস্থায়ী সরকারের পক্ষে উচিত হবে না?
দেশে প্রতিবিপ্রবের শক্তিগুলি জড়ে৷ ও সক্রিয় হচ্ছে । তার! সৈম্তবাহিনীতে

বিক্ষোভ হ্ষ্টি করছে, বিক্ষোভ স্ষ্টি করছে কৃষক ও শহরের অল্পবিত্ত
লোকজনদের মধ্যে । প্রতিব্প্রিবী বিক্ষোভ সৃষ্টির অগ্রভাগ সর্বপ্রথম এবং
প্রধান্তঃ শ্রমিক ও ৫সনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতের বিরুদ্ধে চালিত হুচ্ছে।

পর্দা হিসাবে ত। অস্থায়ী সরকারের নাম ব্যবহার করে।

এবং অস্থায়ী সরকার

ক্গষ্টভাবে শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতের উপর আক্রমণ দেখেও

দেখছে না। তাহলে আমর! কেন অস্থায়ী সরকারকে সমর্থন করব?

প্রতি-

বিপ্লবী বিক্ষোভ হুঠিতে তার নীরব সম্মতির জন্য নিশ্চয়ই নয়?
রাশিয়াতে কষক-আন্দোলন আরভ্ভ হয়েছে । কৃষকেরা নিজেদের কতৃত্ে

জমিদারদের অবধিত অবস্থায় পরিত্যক্ত জমি চাষ করতে চাইছে। তা যদি
না বরা হয়)তাহকে দেশট। ছুভিহ্ষের তি সফ্কিবট তবস্থায় গিয়ে গড়তে পারে।
৫৪

কৃষকদের ইচ্ছ/পৃরণে সোভিয়ে তদ্মূহের সারা-রাশিয়া সম্মেলন১৩ ভূলম্পতি
বাজেয়াপ্ত করার রুষক-আমন্দোলনকে “সমর্থন' করার নিগ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্ত

অস্থায়ী সরকার কি করছে?

তা কষক-আন্দোলনকে “বিনা অধিকারে জবর-

দখল হিনাবে চরিআফ্িত করছে, জমি চাষ করতে কৃষকদের নিষেধ করছে

এবং “তদন্যায়ী, তার কমিশারদের নির্দেশ পাঠাচ্ছে (১৭ই এপ্রিলের রেচ
দেখুন)।

তাহলে কেন আমরা অস্থায়ী সরকারকে সমর্থন করব?

কৃম্বক-

সমাজের উপর তার যুদ্ধ ঘোষণার জন্য নিশ্চয়ই নয়?
আমাদের বল! হচ্ছে, অস্থায়ী সরকারের উপর আস্থ'র অভাব বিপ্রবের
এঁক্যের ক্ষতিসাধন করবে, পুঁজিপতি ও জমিদারদের বিপ্লব থেকে দূরে সরিয়ে
দেবে। কে এট! জোর দিয়ে বলতে সাহু করবে যে পুঁজিপতি ও জমিদারেরা
সত্যসত্যই ব্যাপক জনগণের বিপ্লবকে সমর্থন করছে ব৷ সমর্থন করতে পারে ?

শ্রমিক ও সৈম্ভবাহিনীর প্রতিনিধিগণের সোভিয়েত

যখন আট-ঘণ্টা

কাজের দিন চালু করেছিল, তখন কি তা পু'জিপতিদের বিরক্তি উৎপাদন
করেনি, এবং একই সঙ্গে বুছৎ সংখ্যায় ব্যাপক শ্রমিকদের বিপ্রবের চারিপাশে
জড়ো করেনি? কে এটা জোর দিয়ে বলতে সাহম করবে যে জনকয়েক
কারখানার মালিকদের সন্দেহজনক বন্ধুত্ব বিপ্লবের পক্ষে লক্ষ লক্ষ শ্রমিকদের

প্রকৃত বন্ধুত্বের চেয়ে অধিকতর যুল্যবান--ষে বন্ধুত্ব রক্তপাতের ভিতর দিয়ে
ত্রটীভূত হয়েছে?
অথবা আাবার, সোভিয়েতদের সারা-রাশিয়া সম্মেলন যখন কৃষকদের সমর্থন

করার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন কি তা জমিদারদের মুখ কিরিয়ে দেয়নি, এবং একই
সে ব্যাপক কষক-জনগণকে বিপ্রবের সঙ্গে সংযুক্ত করেনি? কে এটাজোর
দিয়ে বলতে সাহস করবে ষে জনকয়েক জমিনারদের সন্দেহজনক বন্ধুত্ব বিপ্লবের

পক্ষে অধুনা সৈঞ্টদের ইউনি চর্মপরিহিত লক্ষ লক্ষ গরিব কৃষকদের প্রকৃত বন্ধুন্ধ
অপেক্ষা ,অধিকতর মূল্যবান ?
বিপ্লব প্রতোকের এবং সকলের সন্ত্টিবিধান করতে পারে না। এর একটা

দিক সব সময়েই ব্যাপক মেহনতী জনগণকে সন্ধ্ট করে, আর অন্ত দিক
জনগণের গুপ্ত ও প্রকাস্ত শক্রদের আঘাত করে।
সেজন্ত প্রয়োজন হুল বাছাই করে নেওয়া £ হয় বিপ্লবের পক্ষে গরিব
কষক ও শ্রমিকদের সঙ্গে হাত মেগাতে হবে, ন। হয় বিপ্লবের বিরুদ্ধে
পু'জিপতি ও জমিদারদের সঙ্গে হাত মেলাতে হুবে।
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তাহলে কাকে আমরা সমর্থন করব ?

কাকে আমাদের সরকার হিসাবে গণ্য করব ঃ শ্রমিক ও সৈন্যদের
প্রতিনিধিগণের সোভিয়েতকে, না অস্থায়ী সরকারকে ?

স্পষ্টতই, শ্রমিক ও সৈনিকের! কেবলমান্ শ্রমিক ও সৈম্তদের প্রতিনিধিগণের ষোভিয়েতকেই সমর্থন করতে পারে, যাঁকে তারা নিজেরাই নির্বাচিত
করেছে।
লোলদাৎস্কায়া প্রাভদা, সংখ্যা ৬

২৫শে এপ্রিল, ১৯১৭
স্বাক্ষর £ কে, স্তালিন

ম্যারিনক্ষি প্রাসাদের সম্মেঙ্গন
বুর্জোয়৷ সংবাদপঞ্জসমূহে শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিগণের সোভিয়েতের
কার্ধনির্বাহক কমিটি ও অস্থায়ী সরকারের মধ্যে সম্মেলনের রিপোর্ট ইতিমধ্যেই
বেরিয়েছে। এই রিপোর্ট সাধারণভাবে সঠিকতার নিরিখে বরং অপেক্ষাকৃত

কম সঠিক, জায়গায় জায়গায় তা তথ্যসমৃহকে বিরুত করে এবং ভ্রান্তি ঘটায়।
প্রকৃত ঘটনাগুলি ূপায়িত করার বুর্জোয়া প্রেসের বৈশিষ্ট্যমূলক যে নিজস্ব
ধরন আছে তা থেকে এটা আলাদা । স্থতরাং সম্মেলনে যা ঘটেছিল তার
প্রকৃত চিত্র অবিকল উপস্থাপিত কর! প্রয়োজন।

সম্মেলনটির উদ্গেস্ট ছিল মন্ত্রী মিলিউকভের নোট,৯৪ যা সংঘর্ষকে তীব্রতর
করেছে, সেই সম্পর্কে কার্ধনির্বাহক কমিটি ও অস্থায়ী সরকারের মধ্যে
পারস্পরিক আচরণ পরিফার করে নেওয়া ।

সম্মেলনের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী ল্ভভ। তার ভূমিকাম্বরূপ ভাষণের
সারমর্ম ছিল নিম্োক্ত বিষয়গুলি; একেবারে সাম্প্রতিককাল পর্বস্ত অস্থায়ী
সরকারের উপর দেশের আস্থা! ছিল এবং ঘটনাগুলি ঘটেছে সম্তোষজনকভাবে।
কিন্ত এখন এই আস্থ। চলে গেছে এবং এমনকি প্রতিরোধও দেখ! যাচ্ছে । এটা!

বিশেষভাবে অন্থভৃত হয়েছে গত একপক্ষকালে, এই সময়ে কোন কোন
স্থপরিচিত সমাজতান্ত্রিক মহল অস্থায়ী সরকারের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে সংগঠিত
ও ব্যাপক প্রচার আরম্ভ করেছে। এটা চলতে পারে না। শ্রমিক ও সৈনিক

প্রতিনিধিদের সোভিয়েতকে অবশ্যই দৃঢ় সংকল্প নিয়ে তাদের সমর্থন করতে
হবে।

নচেৎ তারা পদত্যাগ করবেন।

তারপর মন্ত্রীর! (যুদ্ধ, কৃষি, যানবাহন, অর্থ ও বৈদেশিক বিষয়ের) “রিপোর্ট,
করলেন। এই রিপোর্টগুলির মধো সর্বাপেক্ষা স্পষ্টভাষিত ছিল গুচকভ,

সিঙ্জারিয়ভ ও মিলিউকভের ভাষণ। অন্তান্ত মন্ত্রীদের বক্তৃতা শুধু তাদের
নিদ্ধান্তসমৃহকে পুনরাবৃত্তি করল।

মন্ত্রী গুচকতের বক্তৃতার মোটকথা হুল আমাদের বিপ্লবের সাম্রাজ্যবাদী
মতের ভ্কাধ্যত! প্রতিপানন করা অর্থাৎ, রাশিম্বার বিপ্রবকে যুদ্ধে শেষ পর্যায়

পর্বস্ত লড়াই করার উপায় হিসাবে জবশ্তই গণ্য করতে হবে। তিনি
এইমর্ষে

বললেন, “আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, পরাজয়কে এড়াবার জন্ত রাশিয়ায়
বিপ্লবের প্রয়োজন । আমি চেয়েছিলাম বিপ্রব জয়লাভের একটি নতুন উপাদান
সৃষ্টি কুক এবং আশ! করেছিলাম, বিপ্লব তা ত্যষ্টি করবে। আমাদের লক্ষ্য

হুল আত্মরক্ষা, কথাটির প্রশস্ত অর্থে শুধু বর্তমানের জন্য নয়, ভবিষ্যতের:
জন্যও । কিন্তু গত সপ্তাহগুলিতে কতকগুলি প্রতিকূল ঘটন! ঘটেছে ।"..
পিতৃভূমি বিপদাপক্ন |"... প্রধান কারণ হুল, কোন কোন সমাজতান্ত্রিক মহল

দ্বারা প্রচারিত "শাস্তিবাদী ধারণাসমূহের আকম্মিক প্রাবন”। মন্ত্রী মহাশয়
সহজে বোধগম্য হয় এমনভাবে আভাস দিলেন যে, এই প্রচারকার্ধকে দমন
করতে হবে, শৃংখলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং এ ব্যাপারে কার্ধনির্বাহক
কমিটির সহায়তা প্রয়োজন,।-..
মন্ত্রী সিঙ্গারিয়ভ রাশিয়ার খাগ্যনংকটের একটি চিত্র অঙ্কন করলেন। .
প্রধান বিষয় হল নোটটি বা ৈর্দেশিক নীতি নয়, প্রধান বিষয়
হুলশশ্য £
যদি শশ্ত পরিস্থিতির প্রতিবিধান না! করা যায়, তাহলে কোন কিছুরই
প্রতিবিধান করা যাবে না।

খাছ্পংকটের প্রকোপ বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে বসম্ত-

কালের তুষার গলার জন্য রাস্তা নষ্ট হয়ে যাওয়া এবং অন্তান্ত অস্থায়ী কারণগুলি
একেবারে ছোটখাট উপাদান নয়। কিন্ত প্রধান কারণ, পিঙ্গারিয়ভের
বিবেচনায়, হল এই “শোচনীয় সত্য ঘটনা? যে, কষকেরা “জমির প্রশ্ন নিজেদের
হাতে নিচ্ছে", স্বেচ্ছাকুতভাবে ভৃসম্পত্তিতে চাষাবাদ করছে, জমিদারদের

খামার থেকে বুদ্ধবন্দীদের অপসারিত করছে এবং সাধারণভাবে ভূমিসম্বন্ধীয়
“মোহের' প্রশ্রয় দিচ্ছে। এই কৃষক বিক্ষোভ-_পিঙ্গারিয়ভের মতে এটি হুল

ক্ষতিকর বিক্ষোভ__জমি বাজেয়াপ্ত করার অন্কূলে “লেনিনবাদীদের' প্রচণ্ড
আন্দোলন এবং তাদের “অতিশয় গোড়া দলীয় অন্ধতার' দ্বার! “উদ্দীপিত
হচ্ছে'। সেই “দূষিত আবাস, কৃশেপিনস্কা প্রাসাদ”১৫ থেকে “অতীব ক্ষতিকর
উত্তেজনা” অবস্থাই বন্ধ করতে হবে। "এটি ন! হয় অন্টি : হুয় বর্তমান অস্থায়ী
সরকারের উপর আস্থা--ধে অবস্থা ঘটলে ভূমিসন্বন্ধীয় “মাত্রাতিরিক্ত কাজগুলি'
অবশ্তই বন্ধকরতে হবে -না হয় অন্ত একটি সরকার।

মিলিউকন : নোটটিতে আমার ব্যক্তিগত মতামত ব্যক্ত হয়নি, ব্যক্ত
হয়েছে সমগ্র অস্থায়ী সরকারের মতামত। বৈদেশিক নীতির অর্থ এই
প্রশ্নটির মধ্যেই নিহিত আছে যে আমাদের মিব্রদের নিকট দেওয়া প্রতিশ্রুতি

আমরা পূরণ করতে প্রস্তুত কিনা । আমাদের মিত্রদ্দের নিকট আমাদের
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বাধ্যবাধকত। রয়েছে ।"".সাধারণভাবে, নির্দিষ্ট উদ্দেস্টরের জন্য আমর! উপযুক্ত বা

অন্নুপযুগ্ত একমাত্র তার দ্বারাই আমরা একটি শক্তি হিসাবে গণ্য হই। আমরা
যদি শুধু আমাদের দুর্বল প্রতিপন্ন করি, তাহলে আমাদের প্রতি মনোভাব
অধিকঙুর মন্দ অবস্থায় পরিবতিত হবে। ' রাজ্যাদি দখল করার দাবি পরিত্যাগ
সেজন্য বিপদজনক হবে । ' আপনাদের আস্থা পাওয়া আমাদের প্রয়োজন;

এই আস্থা আপনারা আমাদের দিন, তাহলে সৈন্তবাহিনীর মধ্যে উৎসাহউদ্দীপনা জাগ্রত হবে, তখন সম্মিলিত ফ্রণ্টের ম্বার্থে আমরা আক্রমণ চালাতে
পারব, আমরা তখন জার্মানদের উপর কঠিন চাপ প্রয়োগ করতে পারব এবং
ফরাসী ও ব্রিটিশদের নিকট থেকে তাদের অন্তদিকে সরাতে পারব । মিআদের
নিকট দেওয়া আমাদের প্রতিশ্রুতিগুলিই এট দাবি করে। মিলিউকভ
উপমংহারে বললেন, “তাহলে আপনারা দেখছেন, পরিস্থিতি যেরূপ দাড়িয়েছে
তাতে এবং আমরা আমাদের মিত্রদের আস্থা হারাতে ইচ্ছুক না হওয়ায়,

নোটটি যেরূপ হয়েছে তা৷ থেকে অন্তরূপ কিছু হতে পারত না ।”
এইভাবে মন্ত্রীদের দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতার সারবথ৷ দাডাল কয়েকটি সংক্ষিপ্ত
বক্তব্যে ঃ কঠিন সংকটের মধ্য দিয়ে দেশ চলেছে; এই সংকটের কারণ হুল

বিপ্রবী বিক্ষোভ; এই সংকট থেকে মুক্তি পাবার পথ হুল বিপ্লবকে দমন করা
এবং বুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া ।
এ থেকে বেরিয়ে এল যে দেশকে রক্ষা করতে হলে প্রয়োজন £ (১) সৈন্তদের

দমন কর] ( গুচকভ), (২) কৃষকদের দমন কর! (সিঙ্গারিয়ভ ), (৩) অস্থায়ী

সরকারের মুখোস খুলে দিচ্ছে যার! সেই বিপ্লবী শ্রমিকদের দমন করা (সমস্ত
মন্ত্রীরাই )। এই হুব্ধহ কাজে আমাদের সমর্থন করুন, আক্রমণাত্মক যুদ্ধ
চালাতে আমাদের সাহায্য করুন ( মিলিউকভ ), তাহলে সবকিছুর সমাধান
হয়ে যাবে।

নচেৎখ আমরা পদত্যাগ করব।

এই-ই বললেন মন্ত্রীরা! ।
এটা প্রগাঢ়ভাবে লক্ষণীয় যে মন্ত্রীদের এই সেরা-সাত্রাজ্যবাদীস্থলভ এবং

প্রতিবিপ্রবী বক্তৃতাসমূহ কার্ধনির্বাছক কমিটির সংখ্যাগরিষ্টদের প্রতিনিধি,

সেরেতেলির নিকট থেকে কোন প্রতিরোধের সম্মুখীন হল না। মন্ত্রীদের
স্পষ্টবার্দিতায় আতংকিত হয়ে এবং তাদের পদত্যাগের সস্তাব্যতায় বিহ্বল হয়ে”
'সেরেতেলি, তার বক্তৃতায়, তাদের সনির্বন্ধ অন্গরোধ করলেন, একটি অন্থমোদনযোগ্য মর্মে অন্ততঃ “দেশের লোকদের অবগতির জন্ত? নোটের একটি 'ব্যাখযা'১৬
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প্রচার করে মন্ত্রীরা তখনে লম্ভবপর একটি শথযোগ দান করুন। তিনি বললেন,

অস্থায়ী সরকার যদি এরূপ সুযোগ দিতে লম্মত হন--যা, মূলতঃ বলতে গেলে,
শুধুমাজ মৌখিকভাবে দিতে হবে-_তাহুলে গণতন্ত্র অস্থায়ী দরকারকে সর্বাধিক
উৎসাহ-উদ্ভম নিয়ে সমর্থন করবে? ।
অস্থায়ী সরকার এবং কাধনির্বাহক কমিটির মধ্যেকার বাদ-বিসম্বাদকে

লাঘব করে দেখাবার বাসনা, চুক্তি যতদিন রক্ষিত হবে ততদিন স্থযোগ-স্থবিধা
অর্পণে মম্মতি-_-সেরেতেলির বস্কৃতাসমূহের এই-ই ছিল প্রধান স্থর।

কামেনেভের বক্তৃতার মর্ম ছিল সম্পূর্ণরূপে এর বিপরীত।

যদি দেশ:

বিপর্যয়ের মুখে এসে পড়ে থাকে, যদি তা! অর্থ নৈতিক, খাগ্য এবং অন্তান্ত সংকটজনিত যন্ত্রণায় আর্ত হয়ে থাকে, তাহলে সেসব থেকে মুক্তি পাবার উপায় যুদ্ধ

চালিয়ে যাবার পথে নেই--তা। কেবল সংকটের প্রকোপ বুদ্ধি করবে এবং
বিপ্লবের ফলসমূছ নাকচ করে দেবে-মুক্তি পাবার উপায় রয়েছে যুদ্ধের ক্রুততম

অবসানের মধ্যে । যতদূর মনে হয়, বর্তমান অস্থায়ী সরকার যুদ্ধ শেষ করবার
কর্তব্যকাজের দায়িত্ব গ্রহণ করতে সক্ষম নয়, কেনন! তার লক্ষা হল, “যুদ্ধে

শেষ পর্বস্ত লড়াই করা? | স্থতরাং সমাধান রয়েছে অন্ত একটি শ্রেণীর নিকট
ক্ষমতা হস্তাস্তরিত করার মধ্যে, যে শ্রেণী লংকটপূর্ণ অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার
পথে দেশকে পরিচালিত করতে সক্ষম হবে ।"."
যখন কামেনেভ তার বন্তৃত শেষ করলেন, তখন, মন্ত্রীদের আসন থেকে
চীৎকার উঠল £ “ভাল কথা, তাহলে আপনার! নিজেরাই ক্ষমতা গ্রছণ করুন !”
প্রা ভদা সংখ্যা ৪০

২৫শে এপ্রিল, ১৯১৭
হবাক্ষর £ ৫ক. স্তালিন
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রুশ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার ( বলশেতিক )
পার্টির সপ্তম ৫ এপ্রিল ) সম্মেলন
২৪-২৯,শ এপ্রিল, ১৯১৭

১। বর্তমান পরিস্থিতি সম্পকে” কমরেড লেনিনের

প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তৃতা
২৪শে এপ্রিল

কমরেডগণ, বুবনোভ ষা প্রস্তাব করেছেন কমরেড লেনিনের প্রস্তাবে তা
রয়েছে । কমরেড

লেনিন গণ-সংগ্রামকে,

করেননি । কিন্ত বর্তমানে বিষয়টি তা নয়।

বিক্ষোভ

প্রদর্শনকে

বাতিল

নিয়ন্ত্রণের প্রশ্বকে কেন্জ্র করে

মতানৈক্য রয়েছে । নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে স.্গ ধরে নিতে হয় নিয়ন্ত্রক ও নিয়হিতের
কথা এবং নিয়ন্ত্রক ও নিয়ন্ত্রিতের মধ্যে যে-কোন ধরনের একটা সমঝওতার
কথা। আমাদের নিয়ন্ত্রণ ছিল এবং আমাদের একটা সমঝওতাও ছিল।

নিয়ন্ত্রণের ফলাফল কি হয়েছিল? কিছুই না। মিলিউকভের ( ১৯শে এপ্রিলের )
ঘোষণার পরে এর অস্পষ্ট চরিত্রটি বিশেষভাবে সুস্পষ্ট হয়েছে।
গুচকভ বলছেন, 'আমি বিপ্লবকে দেখি আরও ভালভাবে লডাই করার

একটা উপায় হিসাবে; একটি বৃহ জয়ের জগ্/ একটি ক্ষুদ্র বিশ্ব
আমাদের ঘটাতে হবে।” কিন্তু বর্তমানে সৈন্তবাহিনী শাস্তির মনোভাবে
আচ্ছন্ন, এবং বুদ্ধ করা অপন্তব হয়ে পড়েছে।

সরকার

আমাদের

বলছে,

“যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রচার বন্ধ কর, নচেৎ আমরা পদত্যাগ করব।”

কষি-সংক্রান্ত বিষয়ে সরকার একইভাবে কৃষকের স্বার্থ পুরণ করতে অর্থাৎ
কৃষক কর্তৃক জমিদারের জমি দখলের ব্যবস্থা করতে অক্ষম । আমাদেরকে
বল। হচ্ছে, 'কষকদের দমন করতে
আমর] পদত্যাগ করব ।'

আপনার!

আমাদের

সাহায্য করুন, নচেৎ

মিপিউকভ বলছেন, «একটি যুক্ত মোর্চ। বজায় রাখতেই হবে, শক্রকে
আমাদের আক্রমণ করতেই হবে। সৈনিকদের উৎলাছে উদ্দীপিত করুন, নচেৎ
আমর] পদত্যাগ করব ।'

জর এরপর আমাদের কাছে নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে। এটা হান্তকর |"

প্রথমদিকে কর্মনুচীর রূপরেখাটি সোভিয়েত প্রণয়ন করেছিল, বর্তমানে অস্থায়ী;
৫৪৯

সরকার তা প্রণয়ন করছে।

সংকটের (মিলিউকভের ঘোষণার ) পরের দিন

সোভিয়েত ও সরকারের মধ্যে যে ধত্রীচুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল, তা দেখিয়ে
দিচ্ছে যে সোভিয়েত অঙ্থসরণ করছে সরকারকে । সরকার আক্রমণ করছে,
সোভিয়েতকে আর সোভিয়েত পিছু হটছে। এরপর, সোভিয়েত সরকারকে

নিয়ন্ত্রণ করে বলাটা একেবারেই বাজে বকা।

তাই আমি নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে

বুবনোভের সংশোধনী গ্রহণ ন! করার প্রস্তাব করছি।
২।

জাতিগত প্রশ্ন জম্পকে প্রতিবেদন
২৯শে এপ্রিল

জাতিগত প্রশ্রটি একটি বিস্তারিত প্রতিবেদনের বিষয় হওয়া উচিত, কিন্তু

যেহেতু সময় সংক্ষিপ্ত, তাই আমি আমার প্রতিবেদনকে অবশ্ঠই সংক্ষিপ্ত করব।
খসড়া প্রস্তাবটি আলোচন! করার পূর্বে কয়েকটি পূর্ব-সিদ্ধাস্ত প্রতিষ্ঠা করে
নেওয়া আবশ্বক।

জাতিগত নিপীড়ন ব্যাপারটি কি? জাতিগত নিপীড়ন হচ্ছে সামাজ্যবাদী
চক্রগুলি কর্তৃক গৃহীত জনগণকে শোষণ ও লুঃনের একটি ব্যবস্থা এবং নিগীড়িত

জাতিসত্তাসমূহের অধিকারগুলি বলপূর্বক সংকোচনের নানাবিধ

ব্যবস্থা ।

এইগুলি একক্রভাবে যে নীতিকে ব্যক্ত করে তাকেই সাধারণভাবে জাতিগত
নিপীডনের নীতি বলা হয়।
প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, কোন বিশেষ সরকার তার জাতিগত নিপীড়নের নীতি
চালানোর জন্য কোন্ কোন্ শ্রেণীর ওপর নির্ভর করে? এই প্রশ্নের উত্তর
দিতে হলে প্রথমে অবশ্ই বুঝতে হবে যে বিভিন্ন রাষ্ট্রে জাতিগত নিপীড়নের
রূপ বিভিন্ন কেন; কেন এক রাষ্ট্রের থেকে অন্ত রাষ্ট্রে জাতিগত নিপীড়ন আরও
কঠোর ও স্থুল হয়?

উদাহুরণম্বরূপ ব্রিটেনে ও অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীতে জাতিগত

নিগীড়ন কখনোই উচ্ছেদ অভিযানের রূপ গ্রহণ করেনি, কিন্তু নিপীড়িত
জাতিসত্তাসমূহের জাতিগত অধিকারের ওপর বিধিনিষেধ আরোপের রূপে তা

বজায় থেকেছে । অন্তদিকে, রাশিয়ায় তা প্রায়শঃই উচ্ছেদ অভিযান ও
নিধিচার হত্যাকাণ্ডের রূপ গ্রহণ করেছে। এ ছাড়াও, কতকগুলি রাষ্ট্রে

জাতিগত সংখ্যালঘুর বিরুদ্ধে একেবারেই কোন নিরিষ্ট ব্যবস্থা গৃহীত হয় ন|।

ৃষ্টান্ত্বরূপ বলা যায়, স্থইজারল্যাণ্ডে কোন জাতিগত নিপীড়ন নেই, মেখানে
ফরাসী, ইতালীয় ও জার্মান এর! বাই অবাধে বসবাস করে।
৬

বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে জাতিসন্তাসমূহের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতে যে পার্থক্য রয়েছে
কিভাবে আমাদের তা ব্যাখ্যা করতে হবে?

তা করতে হবে এই সমন্ত রাষ্ট্রে প্রচলিত গণতস্ত্রের পরিমাণগত তারতম্যের

দ্বারা । রাশিয়ায় পূর্বতন বৎ্সরগুলিতে যখন পুরানো ভূম্যধিকারী অভিজাতশ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করত তখন জাতিগত নিপীড়ন নিধিচার নরহুত্যা ও
উচ্ছেদ অভিযানের দানবীয় রূপ গ্রহণ করতে পারত এবং প্রকৃতপক্ষে সেই রূপ
গ্রহণ করত। যেখানে কিছু পরিমাণ গণতন্ত্র ও রাজনৈতিক ম্বাধীনত। আছে

সেই ব্রিটেনে জাতিগত নিপীড়নের চরিআ্স কম বর্বর। ুইজারল্যাণ্ডের সমাজ
মোটামুটিভাবে গণতান্ত্রিক এবং সেই দেশে জাতিসমূহের মোটামুটি পুর্ণ
স্বাধীনতা আছে। সংক্ষেপে বল! যায়, যে দেশ যত বেশি গণতান্ত্রিক সে দেশে
জাতিগত নিপীড়ন তত কম এবং তার বিপরীতটাও সত্য । আর, যেহেতু

গণতন্ত্র বলতে আমর! নির্দিষ্ট শ্রেণীগুলি কর্তৃক রাষ্টক্ষমতা! নিয়ন্ত্রণ বুঝি, তাই
এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বল! যায় যে, পুরানো ভূম্যধিকারী অভিজাতশ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতার যত নিকটবতাঁ হবে নিপীড়ন তত কঠোরতর হবে এবং তার বূপগুলিও
তত দানবীয় হবে; যেমন হয়েছিল জারের রাশিয়ায়।

অবশ্তা জাতিগত নিপীডন

কেবলমাত্র ভূম্যধিকারী অভিজাতশ্রেণীই

চালায় না। তছুপরি আরও একটি শক্তি আছে-_তারা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী
গোষ্ঠীসমূহ; এর! উপনিবেশগুলি থেকে আয়ত্ত করা বিভিন্ন জাতিসত্তাকে দাসত্ে

আবদ্ধ করার পদ্ধতিগুলি নিজেদের দেশে চালু করে এবং এইভাবে ভূমাধিকারী
অভিজাতশ্রেণীর শ্বাভাবিক মিত্রে পরিণত হয়।

এদের অনুসরণ করে পেটি-

বুর্জোয়া শ্রেণী, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের একাংশ এবং শ্রমিকদের ওপরতলার একটি
অংশ- এরাও লুঠের বখরা পায়। এইভাবে ভূম্যধিকারী ও ধনাধিকারী
অভিজাতশ্রেণীর নেতৃত্বে সামাজিক শক্তির একটি পুরো জোট জাতিগত
নিপীড়নকে পরিপোষণ করে । একটি প্রকৃত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা! স্থষ্টি করবার
জন্ত সর্বাগ্রে প্রয়োজন ক্ষেঅ পরিস্কার করা এবং রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে এ

শক্কিগুলিকে অপসারিত করা। (প্রস্ত।বের বয়ানটি পাঠ করেন।)
প্রথম গ্রশ্ন হচ্ছে, নিপীড়িত জাতিসত্তাগুলির রাজনৈতিক জীবনকে কিভাবে
বিস্তম্ত করতে হবে? এই প্রশ্ত্রের উত্তরে একথা বলতেই হবে যে, যে নিপীড়িত
জনগণের দ্বার৷ রাশিয়ার অংশবিশেষ গঠিত তার! রুশ রাষ্ট্রের অংশ হিসাবে

থাকতে চায়, না, বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে শ্বাধীন রাষ্ট্র গড়তে চায়, তা স্থির করবার
৬১

“অধিকার তাদের নিজেদেরকে অবশ্ই দিতে হবে। আমরা বর্তমানে ফিনল্যাণ্ডের
জনগণ ও অস্থায়ী সরকারের মধ্যে একটি নিশ্চিত বিরোধ দেখতে পাচ্ছি।
ফিনল্যাণ্ডের জনগণের প্রতিনিধিরা, সোশ্বাল ভিমোক্র্যাসির প্রতিনিধিরা! দাবি

করছে যে, রাশিয়া কর্তৃক অধিকৃত হওয়ার আগে তারা যেসব অধিকার ভোগ
করত অস্থায়ী সরকারকে তা জনগণের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে। অস্থায়ী
সরকার তা করতে অন্বীকার করছে, কারণ তারা ফিনল্যাণ্ডের জনগণের

সার্বভৌমত্ব স্বীকার করবে না। কাদের পাশে আমাদের দীড়াঁতে হবেই?
নিঃসন্দেহে ফিনল্যাণ্ডের জনগণের পাশে, কারণ কোন জাতিকে এককেন্দ্রিক

রাষ্ট্রের চৌহঙ্দির মধ্যে জবরদস্তি আটকে রাখাকে ত্বীকার করে নেওয়া আমাদের

পক্ষে অচিস্তনীয়। আমর! যখন জনগণের আত্মনিযন্ত্রণের অধিকার রয়েছে এই

নীতিটিকে সামনে তুলে ধরি তখন আমর! জাতিগত নিপীড়ন-বিরোধী
-সংগ্রামকে আমাদের সাধারণ শক্র সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধের সংগ্রামের স্তরে

উদ্মীত করি।

এট! করতে আমর! যদি ব্যর্থ হই, তবে হয়তো, আমরা

নিজেদের সাম্রাজ্যবাদের

স্থার্থানুকূল অবস্থানে নিয়ে দাড় করাব।

বিচ্ছিন্ন

হওয়ার বিষয় সম্পর্কে ফিনল্যাণ্ডের জনগণের ইচ্ছা ঘোষণার অধিকারকে এবং
তাদের সেই ইচ্ছাকে কার্ধকর করার অধিকারকে যদি আমরা, সোশ্তাল
ডিমোক্রযাটরা অন্বীকার করি তবে আমর] নিজেদেরকে জারতন্ত্রের নীতি
চালিয়ে যাওয়ার অবস্থানে নিয়ে দাড় করাব।

জাতিসত্তানমৃহের অবাধে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকারের প্রশ্নটিকে, কোনও
বিশেষ সময়ে কোনও জাতিসত্তাকে অনিবার্ধভাবে বিচ্ছিন্ন হতেই হবে কিনা,
সেই প্রশ্নের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা চলবে না। সর্বহারার পার্টিকে এই পরের

প্রশ্নটার সমাধান করতে হবে একেবারেই পৃথকভাবে, পরিস্থিতি অনুযায়ী,
প্রতিটি ক্ষেত্রকে আলাদ'-আলাদাভাবে।

যখন আমরা নিপীড়িত জাতির

বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার, তাদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ধারণের অধিকারকে
স্বীকার করি, তখন কিন্ত তার দ্বারা আমরা বিশেষ মুহূর্তে বিশেষ বিশেষ

জাতিসত্তা রুশ রাষ্ট্রথেকে অবশ্যই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে কিনা, সে প্রন্্ের সমাধান
করে ফেলি না। একটি জাতির বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার অধিকারকে আমি শ্বীকার
করতে পারি, কিন্ত
তার দ্বারা এট! বোঝায় না যে, আমি তাঁকে তা করতে

বাধ্য করছি।

একটি জাতিসতার বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার আছে, কিন্ত

"পরিস্থিতি অস্ত্যায়ী সে দেই অধিকারকে প্রয়োগ করতে ব৷ প্রয়োগ না-ও করতে
০৯১

পারে। এইভাবে নর্বহারাশ্রেণীর দর্বহার! বিপ্লবের স্বার্থান্থসারে বিচ্ছিন্ন হওয়ার
সপক্ষে বা বিরুদ্ধে আন্দোলন করার স্বাধীনতা আমাদের আছে।

অতএব,

“বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রশ্নটি অবশ্তই নিধণারিত হবে সমকালীন পরিস্থিতি অনুযায়ী,
'অন্ত-নিরপেক্ষভাবে, প্রতিটি বিশেষ ক্ষেত্রকে ধরে ; এবং এই কারণে, বিচ্ছিন্ন
হওয়ার অধিকারের স্বীকৃতির সঙ্গে বিশেষ মুহূর্তে বিচ্ছিন্ন হওয়ার উপযোগিতাঅন্থপযোগিতাকে গুলিয়ে ফেলা অবশ্টই চলবে না। যেমন, ট্রান্সককেশিয়! ও
রাশিয়ার সাধারণ বিকাশ, সর্বহারার সংগ্রামের কিছু কিছু অবস্থা ইত্যাদির
কথা মনে রেখে আমি ব্যক্তিগতভাবে ট্রান্সককেশিয়ার বিচ্ছিন্ন হওয়ার
বিরোধিতা করব। কিন্তু এতদ্পত্বেও ট্রা্দককেশিয়ার জনগণ যদি বিচ্ছিয়

হওয়ার দাবি করে তবে তারা অবশ্তই আমাদের কোন বিরোধিতার সম্মুখীন

না হয়ে বিচ্ছিন্ন হবে। (প্রস্তাবের বয়ান আরও খানিকটা গড়লেন।)
তা ছাড়াও যে জনদম্টি রুশ রাষ্ট্রের মধে]ই থাকতে চাইবে তাদের ব্যাপারে
কি করতে হবে? জনগণের মধ্যে রাশিয়া সম্পর্কে যা কিছু অবিশ্বাম রয়েছে, তা

প্রধানতঃ জারতস্ত্রের নীতির দ্বারাই প্রতিপালিত হয়েছে।

কিন্তু বর্তমানে

যেহেতু জারতন্ত্র আর নেই, এবং তার নিপীড়নের নীতিও আর নেই, তাই
এই অবিশ্বাস কমে যেতে এবং রাশিয়ার প্রতি আকর্ষণ বাড়তে বাধ্য । আমি
বিশ্বাম করি যে জারতম্ত্রের উচ্ছেদের পর বর্তমানে জাতিগুলির দশ ভাগের নয়

ভাগ বিচ্ছিক্ন হতে চাইবে না। ট্রান্সককেশিয়া, তুক্ষিত্তান, ইউক্রাইনের মতে। '
তাই যেসব অঞ্চল বিচ্ছিন্নতা কামনা করে না এবং যেসব অঞ্চল রীতিনীতি

ও ভাষার বৈশিষ্ট্যের দ্বার! পৃথক সেইসব অঞ্চলের জন্ত পার্টি আঞ্চলিক স্থায়ত্শাসন প্রতিষ্ঠার প্রত্তাব করছে।

অথনৈতিক অবস্থা, রীতিনীতি ইতার্দিকে

যথাযোগ্য মর্ধাদা দিয়ে সেখানকার জনসাধারণ নিজেরাই এইসব স্বায়তশা সিত
অঞ্চলের ভৌগোলিক সীমান! নির্ধারণ করবে।
আঞ্চলিক স্বায়ত্রশাসন থেকে ভিম্নতর আর একটি পরিকল্পনাও আছে,
অনেককাল যাবৎ যার স্থপারিশ করে আসছে বুন্দ,১৭ এবং বিশেষ করে স্প্রিংগার
ও বওয়ার, ধারা সাংস্কৃতিক-জাতিগত স্থায়ত্শামন নীতির পক্ষে ওকালতি

করে থাকেন। সোশ্তাল ভিমোক্র্যাটদের পক্ষে সেই পরিকল্পনাটি গ্রহণের অযোগ্য
বলে আমি মনে করি। এই পরিকল্পনার নির্গলিতার্থ হচ্ছে এই যে, রাশিয়াকে
রূপান্তরিত করতে হবে জাতিবৃন্দের একটি সংঘে আর প্রত্যেকটি জাতিকে

রূপাস্তরিত
করতে হবে ব্যক্তিবৃন্দের এক একটি লংঘে-_রাষ্ট্রের কোন্ অংশে
গও

কে বান করে তাতে কিছু আসে যায় না, সকলকে টেনে আনতে হবে এক একটি
সমাজের মধ্যে । অঞ্চল নিবিশেষে সমস্ত রুশীয়, সমস্ত আর্মেনীয় ইত্যাদিকে
পৃথক পৃথক জাতীয় সংঘে সংগঠিত করতে হবে এবং তার পরেই মাত্র তাদের
সার! রাশিয়ার জাতিসমূহের সংঘে প্রবেশ করতে হবে। এই পরিকল্পনা
চূড়ান্তভাবে অ্বিধাজনক ও অনুপযোগী । প্ররুত ঘটন! হচ্ছে ধনতস্ত্রের বিকাশ
সমগ্র জন-গোষ্ঠীগুলিকে তাদের
বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে দিয়ে
ফলে জাতিগুলির বিক্ষিপ্ত হয়ে
বিভিন্ন ব্যক্তিকে টেনে নিয়ে

স্ব স্ব জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে এবং রাশিয়ার
বিক্ষিপ্ত করে ফেলেছে । অর্থ নৈতিক অবস্থার
পড়ার পরিপ্রেক্ষিতে একট বিশেষ জাতির
এসে একত্র করাট1 হবে কৃত্রিমভাবে একটি

জাতিকে সংগঠিত করা ও গড়ে তোলার সামিল।

আর কৃত্রিমভাবে

জনগণকে টেনে এনে জাতিগুলির মধ্যে একত্র করাট1 জাতীয়তাবাদী দৃ্টিভজি
গ্রহণ করার সামিল।

বুন্দ কর্তৃক উত্থাপিত এঁ পরিকল্পনাকে সোশ্তাল

ডিমোক্র্যাটরা অনুমোদন করতে পারে না। আমাদের পার্টির ১৯১২ সালের
সম্মেলনে সেটিকে বাতিল করা হয়েছিল এবং বুন্দ ছাড়া অন্ত কোন সোশ্টাল
ভিমোক্র্যাট মহলে তা সাধারণভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করেনি।
এ
পরিকল্পনাটি সাংস্কৃতিক শ্বায়ভশানন নামেও পরিচিত, কারণ যে নানাবিধ

বিচিত্র প্রশ্ন একটি জাতিকে আকৃই করে এ পরিকল্পনা তার মধ্য থেকে
সাংস্কৃতিক প্রশ্নাবলীকে বিশেষভাবে পৃথক করে নেবে এবং তাকে জাতিসংঘগুলির অধিনায়কত্বে স্থাপন করবে।

এ প্রশ্নগুলিকে বিশেষভাবে পৃথক

করার কারণ হল এই ধারণ। যে একটি জাতিকে অথণ্ড সমগ্রতায় যা এক্যবন্ধ
করে তা হচ্ছে তার সংস্কৃতি। ধরে নেওয়া হয় যে, একটি জাতির মধ্যে
একদিকে এমন কতকগুলি

যেমন-__অথনৈতিক,

আবার

স্বার্থ আছে যা জাতিকে বিভক্ত করে দিতে চায়,

অন্যদিকে কতকগুলি

স্বার্থ তাকে

অথগ্ড

সমগ্রতায় আবদ্ধ করতে চায় এবং এই পরবর্তাঁ স্বার্থগুলি হচ্ছে সাংস্কৃতিক
স্বার্থ।

সর্বশেষে, জাতিগত সংখ্যালঘুর প্রশ্নটি রয়েছে । তাদের অধিকারগুলি

অবশ্তই বিশেষভাবে সংরক্ষিত হওয়। চাই। পার্টি, তাই, শিক্ষা ধর্ম এবং
অন্তান্ত বিষয়ে পরিপূর্ণ সমমর্ধাদার এবং জাতিগত সংখ্যালঘুর ওপর থেকে সমস্ত
বিধিনিষেধ বিলোপের দাবি করে।

৯ নং অন্চ্ছেদ্ রয়েছে যাতে জাতিসমূছের সমানাধিকার ঘোধিত হয়েছে ।
৬৪

যখন সমগ্র সমাজের পূর্ণ গণতন্ত্রীকরণ ঘটে যাবে তখনই মাত্র এর রূপায়ণের
অন্য প্রয়োজনীয় অবস্থাগুলি উদ্ভূত হতে পারে।
আমাদের আরও যে প্রশ্থের সমাধান করতে হবে তা হচ্ছে বিভিন্ন জাতির

, সর্বহারাদের কিভাবে একটি একক সাধারণ পার্টির মধ্যে সংগঠিত করা যায়।
একটি পরিবল্পনা হচ্ছে শ্রমিকদের জাতিগত ভিত্তিতে সংগঠিত করা উচিত
যতগুলি জাতি ততগুলি পার্টি। সেই পরিকল্পনা সোশ্তাল ডিমোক্রযাটরা
প্রত্যাখ্যান করেছে । অভিজ্ঞতা দেখিয়ে দিয়েছে যে, কোন রাষ্ট্রের সর্বহারার
জাতিভিস্তিক সংগঠন যা বরতে চায়, তা হচ্ছে কেবল শ্রেণী-সংহতির ভাবটির

ংসসাধন।

কোন একটি বিশেষ রাষ্ট্রের অন্ততূক্ত সমস্ত জাতির সমস্ত

সর্বহারাকে একটিমাত্র একক, অবিভাজ্য সর্বহারার যুথে সংগঠিত করতে
হবে।
স্থতরাং জাতিগত

প্রশ্লের ওপরে আমাদের
২ক্ষিপ্ত প্রস্তাবের আকারে পরিণত করা যায় £

মত্তামতগুলিকে

নিয়োক্ত

(ক)

জাতিসমৃহের বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকারের ম্বীকৃতি ;

(খ)ট

একটি রাষ্ট্রের অভ্যতবরে থাকছে এমন জাতিগুলির জন্ধ আঞ্চলিক
স্বায়তশাসন।

গেট

জাতিগত মংখ্যালঘুদের বিকাশের স্বাধীনতাকে সুনিশ্চিত বরে

বিশেষ আইন প্রণয়ন;
(ঘ) কোন রাষ্ট্রের সমস্ত জাতির সর্বহারাদের জন্ত একটি একক, অবিভাজ্য

সর্বহারা যুখ, একটি একক পার্টি ।
৩।

জাতিগত প্রঙ্জের ওপর আলোচনার উত্তর
২৯শে এপ্রিল

ছুটি প্রস্তাবই মোটামুটি একই রকমের । প্যাতাকোভ আমাদের সব
স্ত্রগুলিই নকল করেছেন; কেবল একটি বাদে, সেটা হচ্ছে-_“বিচ্ছিন্ন
হওয়ার অধিকারের ক্বীকৃতি'। হয় এটা না হয় ওটা: হয় জাতিসমূহের
বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকারকে আমাদের অস্বীকার করতে হবে, আর তাহলে তা

অবস্থাই স্পষ্ট করে বলতে হবে;

না হয় আমর! তাদের এই অধিকার

অন্বীকার করব না। বর্তমানে জাতীয় হ্বাধীনতালাভের জন্ত ফিনল্যাণ্ডে
একটা আন্দোকন চলছে এবং অস্থায়ী সরকার তার বিরুদ্ধে লড়াইও চালাচ্ছে।
৬

স্তালিন (৩য়)--৫

প্রশ্ন দেখা দিয়েছে কাদেরকে আমাদের সমর্থন করতে হবে?

হয় আমরা

অস্থায়ী সরকারের নীতির অর্থাৎ ফিনল্যাগ্ডকে জবরদস্ভিমূলক অন্তভূর্তি রাখার
এবং তার অধিকার গুলিকে খর্ব করে ন্যুনতমে পরিণত করার সপক্ষে __সেক্ষেত্ে

আমরা হব আগ্রাসী, কারণ আমরা অস্থায়ী সরকারকে মমর্থন জোগাচ্ছি ;
আর তা যদি না হয়, তবে আমরা ফিনল্যাণ্ডের স্বাধীনতার সপক্ষে ৷ এদিকে বা

ওদিকে যেদিকেই হই না কেন আমাদের তা অবশ্যই সুনির্দিষ্টভাবে ব্যক্ত
করতে হবে; অধিকারের একট! বিবুতি দানের মধ্যেই আমরা আমাদের
সীমাবদ্ধ রাখতে পারি না।
আয়ারল্যাণ্ডে স্বাধীনতার জন্ত একটি আন্দোলন হচ্ছে । কমরেডগণ, কার
পাশে দ্াড়াব আমরা?

হয় আমরা আয়ারল্যাণ্ডের সপক্ষে, না হয় ব্রিটিশ

সাম্রাজ্যবাদের সপক্ষে । এবং আমি জিজ্ঞাসা করি: নিপীড়ন প্রতিরোধ
করছে যে জনগণ আমর! কি তাদের সপক্ষে, না, যারা তাদের নিপীড়ন করছে

সেই শ্রেণীগুলির সপক্ষে? আমরা বলি-_যেহেতু সোশ্তাল ভিমোক্র্যাটরা
সমাজতান্ত্রিক বিগ্রবের জন্ত হাল ধরেছে তাই তাদের অবশ্তই সমর্থন করতে
হবে জনগণের বিপ্রবী আন্দোলনকে, যে আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে
পরিচালিত হয়।

হয়। আমরা মনে করি যে সমাজতাক্ত্রিক বিপ্রবের অগ্রবর্তা বাহিনীর
জন্ত আমাদের অবশ্ই একটি পশ্চাদ্ভূমি সট্টি করতে হবে মেই জনগণের
মাধ্যমে যারা নিপীড়নের বিরুদ্ধে জেগে উঠছে-_-এবং সেক্ষেঅে আমরা
পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের মধ্যে একটা সেতু গডে তুলব এবং তা হবে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক বিপ্রবের জন্ত আমাদের সত্যিকারের হাল ধরা; আর আমর!
যদি তা নাকরি তবে সেক্ষেত্রে আমরা নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলব

এবং

সাম্রাজ্যবাদকে

ধ্বংস

করার

উদ্দেশে

পরিচালিত

নিপীড়িত

জাতিসমূহের প্রতিটি বিপ্লবী আন্দোলনকে কাজে লাগানোর রণকৌশনকে
ব্জন করব।

আমাদের অবশ্যই সামজ্যবাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত প্রতিটি আন্দোলনকে
সমর্থন করতে হবে। নইলে কিনল্যাণ্ডের শ্রমিকর' আমাদের সম্বন্ধে কি বলবে?
প্যাতাকোভ ও বঝেরুবিনস্কি আমাদের বলছেন যে, প্রতিটি জাতীয়
আন্দোলনই হুল একটি প্রতিক্রিপ্নাশীল আন্দোলন । কমরেডগণ,_-ত।
দত্য নয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আয়ারল্যাগুবাসীদের আন্দোলন-৬

যা সাম্রাজ্যবাদীদের উপর আঘাত

হানছে--তা কি একটা গণতান্ত্রিক

আন্দোলন নয়? এবং মে আন্দোলনকে সমর্থন না করাই কি আমাদের

উচিত?

এপ্রিল, ১৯১৭তে অনুষ্ঠিত

রু. দো. ডি. লে. বে) পার্টির
পেত্রোগ্রাদ নগর ও সারা রাশিয়!

সম্মেলনসমূহ' শীর্ষক পুস্তকে প্রথম প্রকাশিত
অস্কো ও লেনিন গ্রাদ, ১৯২৫

৭

বিপ্লব থেকে পিছিয়ে পড়া
বিপ্লব এগিয়ে চলেছে, গভীরতর ও ব্যাপকতর হচ্ছে; এক স্থান থেকে
অন্তত্র বিস্তৃত হচ্ছে, এবং দেশের সমগ্র সামাজিক ও অথনৈতিক জীবনকে

আমূল পরিবতিত করছে।
শিল্পক্ষেত্রে হানা দিয়ে ত1 উৎপাদনে শ্রমিকের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার দাবি

তুলছে (দনেৎস্ বেদিন )।
কৃষিক্ষেত্রে প্রসারিত হয়ে তা অব্যবহৃত জমিতে যৌথ চাষের এবং কৃষককে
কষি-যস্ত্রপাতি ও পালিত ' পশু সরবরাহের প্রেরণা দিচ্ছে (ল্স,শেলবার্গ

উইয়েজদ )।৯৮
যুদ্ধের ছুষ্টক্ষতকে এবং যুদ্ধের ফলে স্থষ্ট অর্থনৈতিক বিপর্যয়কে অনাবৃত
করে দিয়ে তা ব্টনের ক্ষেত্রে ফেটে পড়ছে এবং একদিকে শহরগুলিতে

খাস্ভ সরবরাহের (খাছ্যসংকট ) অন্তর্দিকে গ্রামীণ জেলাগুলিতে শিল্পপণ্য
সরবরাহের (পণ্যসংকট ) প্রশ্ন তুলে ধরছে।
এইগুলি ও এই ধরনের জরুরী সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য প্রয়োজন বিপ্লবী
জনগণের সর্বাধিক উদ্যোগ প্রদর্শন, নতুন জীবন গড়ে তোলার কাজে শ্রমিক
ডেপুটিদের সোভিয়েতের সক্রিয় হস্তক্ষেপ, এবং সবশেষে, দেশকে বিপ্রবের
প্রশত্ত পথে পরিচালিত করতে সক্ষম যে নতুন শেণী তার হাতে পূর্ণক্ষমতা
প্রত্যর্পণ।
বিভিন্ন অঞ্চলে বিপ্লবী জনগণ এর মধ্যেই এই পথ গ্রহণ করছে । কোন কোন
স্থানে তথাকথিত জনমুক্তি সমিতিগুলিকে অগ্াহ করে বিপ্লবী সংগঠনগুলি

ইতোমধ্যেই নিজেদের হাতে ক্ষমতা তুলে নিয়েছে ( উরাল, ল্শেলবার্গ )।
তথাপি যে পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েতের কার্ধকরী সমিতির বিপ্লবে নেতৃত্ব
দেওয়া! উচিত তার অসহায়ভাবে কালক্ষেপ করে যাচ্ছে, পিছিয়ে পড়ছে,

এবং জনগণ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

এবং পূর্ণ ক্ষমতা হাতে নেওয়ার

মৌলিক প্রশ্নের জায়গায় স্থান দিচ্ছে অস্থায়ী সরকারে প্রার্থী পদ'-এর
অকিঞ্চিংকর প্রশ্থকে । জনগণ থেকে পিছিয়ে পড়ে কার্যকরী সমিতি বিপ্লব থেকে
পিছিয়ে পড়ছে এবং বিপ্লবের অগ্রগতিকে ব্যাহত করছে।
৬৮

আমদের সামনে রয়েছে কার্ধকরী সমিতির ছুটি দলিলঃ

যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রমিক প্রতিনিধিদের জন্ত মন্তব্যাবলী'_এই প্রতিনিধিরা
তদনিকদের কাছে উপহার নিয়ে যাচ্ছেন, আর রয়েছে 'ুদ্ধক্ষেত্রের সনিকদের
প্রতি আবেদন' । এগুলি থেকে কি দেখা যাচ্ছে? কেন, কার্যকরী সমিতির
সেই একই পশ্চাদ্সদতা। কারণ এই দলিনদ্ধযে আজকের দিনের সবচেয়ে

গুরুত্বপূর্ণ প্রপ্নাবলীর সবচেয়ে ন্যাকারজ্নক এবং সবচেয়ে ধিপ্লব-বিবোধী উত্তর
দিয়েছে কার্যকরী সমিতি !

যুদ্ধেরপ্রশ্ন
কার্যকরী সমিতি যখন আগ্র।নন ও যুদ্ধ ক্ষতিপৃধণেব ব্যাপার নিয়ে অস্থায়ী
সবকারের সঙ্গে তর্কবিতর্ক করে চলেছে, অস্থায়ী সবকার যখন “মস্তব্যাবলী"
বানিয়ে চলেছে এবং কার্যকরী সমিতি যখন “বিঙ্য়ীর' বেশের দিকে আত্ম
প্রপাদে তাকিয়ে আছে, আর ইতোমধ্যে দেশজয়ের যুদ্ধ যখন পুরানো দিনের
মতোই চলছে তধন সৈনিকদের প্ররূত জীবন অর্ধা ট্রেঞ্চের জীবন সংগ্রামের

এক নতুন হাতিয়ার গড়ে তুলেছে, তা হচ্ছে গণ-পৌভ্রাতৃত্ব। এ ব্যাপারে

প্রশ্নের কোন অবকাশ নেই যে -"সৌভ্রাতৃত্ব শাস্তি-আকাত্খার একট স্বতঃস্ফূর্ত
অভিব্যক্তি মান্র।

তথাপি যি একে সচেতনভাবে এবং সংগঠিত আকারে

এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাঁয় তবে সৌনভ্রাতৃত্ব যুদ্ধমান দেশগুলির ভেতরের
পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটানোর জন্ত শ্রমিকশ্রৌর হাতে একটা
শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে ।
আর সৌভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে কার্যকরী সমিতির মনোভাব কি?
শুনুন£
“হে দৈনিক কমরেডরা, পৌত্রাতৃত্বের দ্বারা আপনার। শান্তিলাভ করতে পারবেন না।.”*

যারা আপনাদের বলছে যে, সৌন্রাতৃত হচ্ছে শান্তিনাভের উপায় তারা আপনাদের ও রুশীর়
স্বাধীনতা ধ্বংদের দিকেই আপনাদের পরিচালিত করছে । তারের বিশ্বাস করবেন ন।'
('আবেদন' দেখুন )।

সৌন্রাতৃত্বের পরিবর্তে কার্ধকরী সমিতি দনিকদের আহ্বান জানাচ্ছে

“সামরিক পরিস্থিতি যে আক্রমণাত্মক লড়াই দরকার মনে করতে পারে তা
বজন না করতে? (“আবেদন দেখুন )। এতে বলা হয়েছে যে রাজনৈতিক

নর্থে আন্মরক্ষা! থেকে রপনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ আক্রমণ, নতুন এপাকা দখল
৬৪

ইত্যাদি বাদ পড়ে না। আত্মরক্ষার স্বার্থে...আক্রমণ পরিচালনা, নতুন ঘাটি
দখল একান্ত প্রয়োজন" (মস্তব্যাবলী” দেখুন )।

সংক্ষেপে বললে দীড়ায়-_শান্তিলাভ করতে গেলে আক্রমণ শুরু করা এবং
শক্ররাজ্যের “এলাকা” দখল কর! গ্রয়োজন।

কার্ধকরী সমিতি এইভাবেই যুক্তি বিস্তার করছে।
কিন্ত কার্ষকরী সমিতির এইসব সাম্রাজ্যবাদী যুক্তির সঙ্গে সৈন্াধযক্ষ
আলেকিয়েভের প্রতিবিপ্লবী “আজকের কর্তব্য নির্দেশিকার, পার্থক্য কোথায়-_

যা ঘোষণা করেছে যে যুদ্ধক্ষেত্রে সৌত্রাতৃত্ব হচ্ছে 'দেশত্রোহিতা” এবং আদেশ
দিয়েছে 'শক্রর বিরুদ্ধে ক্ষমাহীনভাবে লড়তে ?

অথব! আবারও বলা যায় £ এইসব যুক্তির সঙ্গে মারিন্ক্কি প্রাসাদে অনুষ্ঠিত
সম্মেলনে মিলিউকভের সেই প্রতিবিপ্রবী বক্তৃতার পার্থক্য কোথায় যাতে তিনি
যুক্ত মোর্চার স্বার্থে “আক্রমণাত্মক লড়াই, এবং সৈনিকদের কাছ থেকে
শৃখল! দাবি করেছিলেন?
জমির গ্র্ট

অস্থায়ী সরকারের সঙ্গে কষকদের যে বিরোধ দেখা দিয়েছে তার কথা
বাই জানেন। জমিদারেরা 'যে জমি চাষ না করে ফেলে রেখেছে সে জমি
কৃষকরা অবিলম্ধে চাষ করার দাবি করছে, এই ভেবে যে এই পদক্ষেপই পশ্চাদ্-

ভূমির জনসাধারণ ও যুদ্ধক্ষেত্রের সৈনিকদের জন্য খাদ্য সরবরাহ করার একমাজ্স
স্থনিশ্চিত উপায়। প্রতু)ত্রে অস্থায়ী সরকার কৃষি-সংক্রান্ত আন্দোলনকে

“বে-আইনী” বলে নিন্দা করে কৃষকদের বিরুদ্ধে কঠোর যুদ্ধ ঘোষণা! করেছে;
'তছুপরি “জবরদখলকারী” কুষকদের “হস্তক্ষেপ থেকে জমিদারদের স্বার্থরক্ষা

করার জন্ত অঞ্চলে অঞ্চলে কমিশার পাঠানো হয়েছে।

সংবিধান-পরিষদ না

বসা পর্যস্ত অস্থায়ী সরকার কৃষকদের জমি দখল থেকে বিরত থাকতে আদেশ:

দিয়েছে £ পরিষদ যেন সত্যন্ত্যই সবকিছু সমাধান করে দেবে।
কিন্তু এই প্রশ্নে কার্যকরী সমিতির মনোভাবটা কি? কাকে সে সমর্থন
ফ্করছে_ কৃষকদের না অস্থায়ী সরকারকে?
এই গুনুন £
'প্ভবিষ্যত্তের সংবিধান-পরিষদ জমিদারীগুলির'**বিনা ক্ষতিপুরণে হস্তাত্তরের জন্য বি্রকী
গ্লণতস্্র অত্যন্ত জোরের সঙ্গে দাবি করবে।

বিস্ত এই মুহুর্তে জমিদারী বাজেয়াণ্ড কর! থেকে
শও

দেশে উত্তত হতে পারে**'গুরুতর অর্থনৈতিক বিশৃংখল। ; ** ধর্তমানে এই কথা মনে
রেখে বিপ্লবী গণতন্ত্র জমি-সংক্রাস্ত প্রগ্গের যে-কে!ন অননুমোদিত সমাধানের বিরুদ্ধে কৃষকদের

সাবধান করে দিচ্ছে; কারণ জমি-সংক্রান্ত বিশৃংখলা থেকে কাভবান হবে কৃষকর| নয়,
প্রতিবিপ্রবীরা' ;) এই পরিপ্রেঙ্গিতে হুপারিশ কর] হচ্ছে ষে 'সংবিধান-পরিষদ সিদ্ধান্ত ন1 .নওয়!

পর্ধস্ত জমিদারদের সম্পত্তি যথেচ্ছভাবে দখল কর! চলবে না" ( “মস্তব্যাবলী' দেখুন )।

কার্ধকরী সমিতি যা বললে তা! হচ্ছে এই ।
ম্পষ্টতঃই কার্যকরী সমিতি সমর্থন করছে কৃষকদের নয়, অস্থায়ী
সরকারকে।

এটা কি পরিষফার নয় যে এই ধরনের একটি অবস্থান গ্রহণ বরে কাধকরী
সমিতি সিঙ্গারিয়ভের প্রতিব্প্রবী-কিষকদের দমন কর !, চীৎকারের সমর্থনে
ওকালতি করছে?
আর সাধারণভাবে বলতে গেলে বলতে হয়--ববে থেকে কষি-সংক্রান্ত

আন্দোলন “কৃষি-সংক্রান্ত বিশৃংখলায়' পরিণত হল; আর কবে থেকে কোনও
প্রশ্জের অননুমোদিত সমাধান? অস্বীকার্ধ হয়ে উঠল? পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েত সহ

সমঘ্ত সোভিয়েত “অনহুমোদিত্ভাবে, স্থষ্ট সংগঠন ছাড়া আর কি? কার্ধকরী
সমিতি কি মনে করে যে অননুমোদিত সংগঠন ও সিদ্ধান্তের কাল উত্তীর্ণ হয়ে
গেছে?

জমিদারী সম্পত্তি অননুমোদ্িতভাবে চাষ করার প্রসঙ্গে কার্ধকরী সমিতি

“থাগ্যমংকটের” জিগির তুলছে। কিন্তু দেশবাসীর খাদ্যসম্পদ বৃদ্ধি করার উদ্দেস্টে
“অনুমোদিত, ল.শেলবা্গ উইয়েজ.দ বিপ্লবী কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন :
“যার সত্যসত্যই বিরাট অভাব রয়েছে, সেই শস্যের সরবরাহ বৃদ্ধি করার উদ্দেগ্হে গীর্জ।। মঠ
প্রাক্তন রাঁজন্য ও ব্যক্তি মাজিকদের চাষ না! বর! জমি গ্রামবাসীদের চাষ করে ফেলতে হবে ।"

এই 'অনম্থমোদিত” সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কার্করী সমিতির কি আপত্তি থাকতে
পারে?

এই যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্তের স্থলে তার! সিঙ্জারিয়ভের ফরমানগুলি থেকে ধার

করা৷ 'জবরদখল', 'কৃষি-সংক্রাস্ত বিশৃংখলা?, «“অনম্থমোদিত সমাধান? ইত্যাদি
ফাকা বুলি ছাড়া আর কি দিতে পারে?
এটা কি পরিষ্কার নয় যে গ্রদেশগুলের বৈপ্রবিক আন্দোলন থেকে কার্যকরী
সমিতি পিছিয়ে পড়েছে এবং পিছিয়ে পড়ার জন্ত মে তার সাথে বিরোধে
উপনীত হয়েছে ?"".
৭১

এইভাবে একটি নতুন চিত্র উদঘ/টিত হচ্ছে। বিপ্ব ব্যাপকতর ও গভীরতর
হচ্ছে, নতুন নতুন ক্ষেত্রে প্রসারিত হচ্ছে, শিল্প” কৃষি ও বণ্টনের ক্ষেত্রে তা
হান! দিচ্ছে এবং পুর্ণক্ষমতা হাতে তুলে নেবার প্রশ্নটি তুলে ধরছে। প্রদেশগুলি এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছে । কিন্তু বিপ্লবের প্রথম দ্রিকে যে নেতৃত্
দিয়েছিল সেই পেক্রোগ্রাদ আজ পিছিয়ে পড়তে শুরু করেছে । আর লোকের
ধারণ! জন্মচ্ছে যে পোত্রোগ্রাদ কার্যকরী সমিতি ইতিমধ্যে যে জায়গায় গিয়ে

পৌছেছে, সেখানেই সে থেমে থাকতে চেষ্টা করছে।
কিন্তু বিপ্লবের কালে থেমে থাকা অসম্ভব:

তোমাকে চলতেই হবে-_ হয়

সামনের দিকে, নয়, পিছনের দিকে । তাই বিপ্লবের সময়ে যে থেমে থাকতে
চেষ্টা করে মে অবশ্থন্তাবীব্ূপে পিছিয়ে পড়বেই। আর যে শিছিয়ে পড়ে
কোন মাজনাই সে পায় নাঃ বিপ্লব তাকে ঠেলে দেয় প্রতিবিপ্রবের
শিবিরে।
প্রাভদা, সংখ্যা ৪৮
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সম্মেলন থেকে আমরা কি আশ করেছিলাম ?
আমাদের পার্টি হচ্ছে পেত্বোগ্রাদ থেকে ককেশাস, রিগা থেকে সাইবেরিয়া
পধন্ত রাশিয়ার সমস্ত অংশের সোশ্তাল ডিমোক্র্যাটদের একটি সংঘ ।
উন্নততর জীবনের জন্য, সমাজতন্ত্রের জন্য ধনিকদের বিরুদ্ধে কারখানামালিক ও জমিদারদের বিরুদ্ধে সফল সংগ্রাম চালাতে মেহনতী মানুষকে
সাহায্য করার উদ্দেস্তে এই সংঘ গড়ে উঠেছিল।

কিন্তু একমাত্র যদি আমাদের পার্টি এঁকাবদ্ধ ও সংহত হয়, একমাত্র যদি
তা এক মন ও এক ইচ্ছা বিশিষ্ট হয়, একমাঞ্র যদি সে রাশিয়ার সমস্ত অংশের
সবত্র একই সাথে আঘাত হানে তবেই এই সংগ্রথম সাকল্যজনকভাবে চালানো
যেতে পারে।

কিন্তু পার্টির এক্য ও সংহতি কিভাবে লাভ করা যেতে পারে ?
তা লাভ করার একটিমাত্র পথই আছে, আর সে পথ হচ্ছে আমাদের
বিপ্রবের মৌলিক সমশ্তাগুলি যৌথভাবে আলোচনা করার ও একটি সাধারণ
মতামত গড়ে তোলার জন্য সার। রাশিয়ার শ্রেণী-সচেতন শ্রমিকদের নির্বাচিত
প্রতি নিধিবুন্দের একটি স্থানে সমবেত হওয়া এবং তারপর তাদের ঘরে কিরে

যাবার পরে জনগণের মধ্যে যাওয়া এবং এক সাধারণ পথ ধরে এক সাধারণ
লক্ষ্যে তাদের পরিচালিত কর! ।

এইরকম
এইজন্ত
সারা-রাশিয়।
বিপ্রবের

একটি সমাবেশকে বলে সম্মেলন ।
আমরা সবাই রাশিয়ান সোশ্টাল ভিমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির
সম্মেলনের দিকে এমন অধীর আগ্রহে তাকিয়ে ছিলাম।
আগে আমদের পার্টি গোপন জীবনযাপন করেছে; তা ছিল

একটি নিষিদ্ধ পার্টি; তার সদস্যরা গ্রেপ্তার এবং নির্বাঘন ও কারাদণ্ডের

সম্মুণীন ছিল। সেইজন্য একে এমনভাবে সংগঠিত করতে হয়েছিল যাতে তা
গোপন কাজের সঙ্গে সঙ্গতিসাধন করতে পারে; তা ছিল একটা 'গোপন'

পার্টি।
এখন পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে;

বিপ্লব নিয়ে এসেছে স্বাধীনতা,

গগাপনতা

পার্টিকে হতে হয়েছে একটা

দুর হয়েছে এবং আমাদের
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প্রকাশ্ত পার্টি, নতুন কায়দায় তাকে পুনর্গঠিত করতে হয়েছে ।

আমরা যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি। বুদ্ধ লক্ষ লক্ষ মানুষের
জীবন ছিনিয়ে নিয়েছে এবং আরও লক্ষ লক্ষ জীবন নেবে। যুদ্ধ লক্ষ লক্ষ
পরিবারকে ধ্বংস করে দিচ্ছে । তা আমাদের শহরগুপিকে উপবাধী ও নিঃশ্ষে
পরিণত করেছে । অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী থেকে তা গ্রামীণ জেলা-

গুলিকে বঞ্চিত করেছে। যুদ্ধ লাভজনক একমাত্র ধনীদের কাছে, যারা সরকারী
ঠিকাদারীর দ্বারা নিজেদের পকেট ভরাচ্ছে। বুদ্ধ একমাত্র সেইসব সরকারের
কাছে লাভজনক, যারা অন্ত দেশের জনগণকে লুণ্ঠন করছে। এইরকম লুষঠনের

উদ্দেশ্টেই যুদ্ধ চালানো হচ্ছে । এবং তাই প্রশ্ন উঠেছে £ যুদ্ধের ব্যাপারে কি
করতে হবে? তা বন্ধ করা, না, চালানো উচিত? আমাদের কি বুকে হেঁটে

এই ফাসের মধ্যে আরও এগিয়ে চলা উচিত, অথবা চিরকালের জন্য এ ফাস
ছি'ড়ে ফেল! উচিত?
সম্মেলনকে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়েছে ।

তাছাড়া রাশিয়ার যুদ্ধক্ষেত্র ও পশ্চাদ্ভূমি ছুই-ই অনাহারের সম্মুখীন ॥
কিন্ত অনাহার তিনগুণ প্রচণ্ড হয়ে উঠবে যদ্দি না সমস্ত "ফাকা জমি অবিলঙ্ষে
চাষ কর! হয়। তথাপি জমিদারের! জমি অকধিত রেখে দিচ্ছে ; ফসল বোনা বন্ধ

রাখছে; আর অস্থায়ী সরক1র জমিদারীর দখল নিতে ও সেগুলি চাষ করতে
কৃষকদের নিষেধ করছে। " যে অস্থায়ী সরকার সমস্ত প্রকারে জমিদারদের রক্ষা

করছে দে সরকার সম্বন্ধেকি করতে হবে? খোদ জমিদারদের সম্বন্ধেই বা
করণীয় কি? তাদের হাতে কি জমি রাখতে দেওয়া উচিত, না, একে
জনগণের সম্পত্তি করে নেওয়া উচিত?

এই সমঘ্ত

প্রশ্ের

পরিফার

ও

স্থনিরিষ্ট উত্তর দিতে হয়েছে

সম্মেলনকে ।
কারণ একমাত্র এই সমস্ত উত্তরই পার্টিকে এক্যবদ্ধ ও সংহত করতে,
পারে।

একমাত্র একটি এক্যবদ্ধ পার্টিই জনগণকে জয়ের পথে পরিচালিত করতে
পারে।

সম্মেলন কি আমাদের আশাগুলি পূরণ করেছে?
তা কি পরিষ্কার ও স্থনিরদিষ্ উত্তর দিয়েছে?
সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলি যা আমর! আমাদের পঞ্জিকার ত্রয়োদশ সংখ্যার
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ক্রোডপত্ররূপে১৯ প্রকাশ করেছি কমরেডরা তা অধায়ন বরুন এবং নিজেরাই
তার বিচার করুন ।
লোলদাংস্কায়। প্রাভদা,

সংখা ১৬

৬্ই মে, ১৯১৭

সম্পাদকীয়
স্বাক্ষর:

কে, স্তালিন

ণ্৫

পৌর নির্বাচনী প্রচারাভিষান২।
জেলা ডুূমাগুলির নির্বাচন এশিয়ে আসছে।

প্রার্থতালিকাগুলি গৃহীত

ও প্রকাশিত হয়েছে। নির্বাচনী প্রচাবাভিযান পুরোদমে চলছে।
প্রার্থী ড় করানে। হচ্ছে বিভিন্নপন্থী সব 'পার্টি'র পক্ষ থেকে £ তাদের
কোনটি সাচ্চা, কোনটি ভূয়া , কোনটি পুবানো, কোনটি সবে বানানে। , কোনটি
তাৎপর্যপূর্ণ, কোনটি

তাৎপর্হীন।

কনস্টিটউশনাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টির

পাশাপাশি রয়েছে একটি সততা, দায়িত্ববোধ এবং স্থুবিচারের পার্টি, ইয়েদিনস্তভো গোষ্ঠী ও বুন্দ এর পাশাপাশি রয়েছে 'কনস্টিটিউশনাল ডিমোক্র্যাটদের
থেকে সামান্য বাম-ঘে'ষ! একটি পার্টি”, মেনশেভিক্ক ও সোশ্যালিষ্ট বিভলিউ-

শনারি দেশরক্ষাবাদীদের পাশাপাশি রয়েছে নান! ধরনের “নির্দল” ও "্দল-উ্ধৰ”
গোষীসমূহ । রঙ-বেরঙের অসংখ্য পতাকার এ এক অবিশান্য সমাবেশ ।

প্রথম নির্বাচনী সভাগুলি ইতোমধ্যেই দেখিয়ে দিয়েছে যে প্রচারাভিযানের
কেন্দ্রীয় বিষয় এককভাবে পৌর “সংস্কার নয়, তা হচ্ছে দেশের সাধারণ
রাজনৈতিক পরিস্থিতি।

পৌর “সংস্কার' হচ্ছে নিছক একটি প্রেক্ষাপট যার

পরিপ্রেক্ষিতে মূল রাজনৈতিক কারধক্রমগডুলি উদঘ।টিত হচ্ছে।
এটি স্বাভাবিক । আজ যখন যুদ্ধ দেশকে ধ্ব'সের কিনারে নিয়ে এসেছে,
যখন অধিকাংশ দেশবাসীর স্বার্থ দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক জীবনে
বৈপ্রবিক হস্তক্ষেপ দাবি করছে, যখন অস্থায়ী সরকার অচল অবস্থা থেকে
দেশের মুক্তির নেতৃত্ব দিতে স্থম্পষ্টভাবে অক্ষম তখন পৌবদভ! সহ সমস্ত স্থানীয়
গুশ্নকে যুদ্ধ অথবা শান্তি, বিপ্লব অথবা প্রতিবিপ্রবের সাধারণ প্রশ্নের সঙ্গে
অবিচ্ছেগ্য যোগস্ত্রেই একমাত্র বোঝা বা নিরধারণ করা যেতে পারে। সাধারণ

নীতির সঙ্গে এই যোগস্থত্র ব্যতীত পৌর নির্বাচনী প্রচারাভিযান টিনের পাতে
মোড়া হাতমুখ ধোয়ার পাত্র আর “ভাল পায়খান। বসানো"র ফাকা বকবকানিতে

পর্যবসিত হবে ( দেশরক্ষাবাদী মেনশেভি কদের কার্ধহ্ছচী দেখুন )।
তাই অজন্র পার্টি-পতাকার এই দঙ্গলের মধ্যে প্রচার অভিযান ধারায় ছুটি

মূল রাজনৈতিক কর্মধারা অনিবার্ধভাবে প্রাধান্য বিস্তার করবে £ বিপ্লবকে
আরও বিকশিত করে তুলবার কর্মধারা এবং প্রতিবিপ্রবের কর্মধারা ।
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প্রচার অভিযান যত শানিত হবে, পার্টি সমালোচন! যত তীস্ষ হয়ে উঠবে

এই ছুটি কর্মধারা ততই আরও স্থনি্দিষ্টভাবে বেরিয়ে আসবে; যেখানে
আপোষ অপস্তব সেখানে আপোষ করতে চাইছে যার৷ সেই মধ্যবর্তা গোষ্ঠী গুলির
ত্বীয় অবস্থান বজায় রাখা ততই অসম্ভব হয়ে পড়বে ; এবং সবার কাছে স্পষ্টতর
হয়ে উঠবে যে মেনশেভিক ও নারদ্নিক দেশরক্ষাবাদী যারা বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লবের চৌকির মাঝখানে বসে আছে তারা প্রকৃতপক্ষে বিপ্লবকে ব্যাহত
করছে এবং প্রতিবিপ্নবের স্বার্থকে স্থগম করছে।

“লোকায়ত স্বাধীনতা'র পার্টি
জারতঙ্ত্রের উচ্ছেদের পর থেকে দক্ষিণপস্থী দলগুলি বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে ।
এর কাবণ পুরানে। রূপে তাদের অস্তিত্ব এখন আর তাদের পক্ষে লাভজনক হবে
না। তাদের দশ! এখন কি হয়েছে? তারা তথাকথিত “লোকায়ত শ্বাধীনতা'র

পার্টির, অর্থাৎ মিলিউকভ ও তার দ্লবলের পার্টির চারিপাশে জমায়েত হয়েছে ।
মিলিউকভের পার্টি হচ্ছে এখন চরমতম দক্ষিণপদ্থীদের পার্টি। এটি এমন একটি
ঘটন৷ যা নিয়ে কারে! কোন মতবিরোধ নেই । আর স্থনিদিষ্টভাবে এই কারণের
জন্য এঁ পার্টি এখন প্রতিবিপ্রবী শক্তিগুলির সমাবেশ কেন্দ্র ।
মিলিউকভের পার্টি কষকদের দমন করার সপক্ষে ১ কারণ এরা কৃষি সংক্রান্ত
আন্দোলন অবদমিত করার পক্ষপাতী ।

মিলিউকভের পার্টি শ্রমিকদের দমন করার সপক্ষে; কারণ এরা শ্রমিকদের
“মাত্রাতিরিক্ত দাবির বিরুদ্ধে-_-এর! শ্রমিকদের সমস্ত প্রধান প্রধান দাবিকে
“মাত্রাতিরিক্ত” আখ্য। দেয়।

মিলিউকভের পার্টি সৈনিকদের দমন করার সপক্ষে , কারণ এরা! ঘলৌহদৃঢ়
শৃংখলা? অর্থাৎ সৈনিকদের ওপর অফিসারদের শাসনকতৃত্ব পুনংগ্রতিষ্ঠার
পক্ষে ।

যে দহ্া-যুদ্ধ দেশকে ভাঙন ও ধ্বংসের মুখে নিয়ে এসেছে মিলিউকভের
পার্টি সেই দন্থ/-যুদ্ধের সপক্ষে ।
মিলিউকভের পার্টি বিপ্লবের বিরুদ্ধে 'কঠোর ব্যবস্থা” গ্রহণের পক্ষে । এর!

“ঢ়ভাবে' লোকায়ত স্বাধীনতার বিরুদ্ধে, যদিও এর! নিজেদের “লোকায়ত
হ্বাধীন্তা'র পার্টি বলে থাকে।

এইরকম একটি পার্টি জনগণের ঘরিসদ্রতর অংশের শ্বার্থে শহরের পৌর
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ব্যবস্থাবলীর সংস্ক(র করবে বলে কি কোন আশা করা যায়?
শছরের ভাগ্য কি এদের হাতে ন্তত্ত করা যেতে পারে ?

কখনই নয়! কোন অবস্থাতেই নয়!
আমাদের আওয়াজ হচ্ছে; মিলিউকভের পার্টির ওপর কোন আস্থ! নয় )
লোকায়ত স্বাধীনতা”র পার্টিকে একটি ভোটও নয় !

রাশিয়ান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক
লেবার (বলশেতিক ) পার্টি
আমাদের পার্টি হচ্ছে কনস্টিটউশনাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টির সম্পূর্ণ
বিপরীত একটি পার্টি। ক্যাডেটর! ( কনস্টিটউশনাল ডিমোক্র্যাটর।) হচ্ছে

প্রতিবিপ্রবী বুর্জোয়া ও জমিদারদের পার্টি। আমাদের পার্টি হচ্ছে শহর ও
গ্রামের বিপ্রবী শ্রমিকদের পার্টি। এর! হচ্ছে পারম্পরিক আপোষহীন ছুটি
পার্টি; একের জয় মানে অপরের পরাজয়। আমদের দাবিগুলি স্থপরিচিত।
আমাদের পথ স্থস্পষ্ট।

আমরা বর্তমান যুদ্ধের বিরোধী; কারণ এযুদ্ধ দস্থাতার যুদ্ধ ; দেশ জয়ের যুদ্ধ।
আমরা শাস্তির__-সাবিক ও গণতান্ত্রিক শাস্তির সপক্ষে ; কারণ এমন একটি

শান্তিই হল অর্থনীতি ও খাস্ত পরবরাহের বিশৃংখলা থেকে দেশের পরিত্রাণ
পাওয়ার নিশ্চিততম পথ।

শহরগুলিতে খাগ্ভাভাবের অভিযোগ রয়েছে। কিন্তু খাগ্ নেই; কারণ
ফমলের অঞ্চল সংকুচিত হুয়ে পড়েছে মঙ্গুরের সংখ্যাল্পতার দরুণ যাদের “জার

রে পাঠানো হয়েছে? যুদ্ধে। খাদ্ভ ষে নেই তার কারণ, সরবরাহ যেটুকু আছে

তাও পরিবহণের কোন উপায় নেই; কারণ রেলপথগুলি যুদ্ধের প্রয়োজনে
নিয়োজিত।

যুদ্ধ বন্ধ কর, খাগ্যও মিলবে।

গ্রামাঞ্চলগুলিতে শিল্পজাত দ্রব্যের অভাবের অভিযোগ রয়েছে । কিন্ত

শিল্পজাত দ্রব্যের অভাবের কারণ হচ্ছে এই যে, এক বিরাট সংখ)ক

কলকারখানা! বুদ্ধ সামগ্রী উৎপাদনে নিয়োজিত

যুদ্ধ বন্ধ কর, শিল্পজাত দ্রব্যও

মিলবে।

আমর বর্তমান সরকারের বিরোধী;

কারণ এর। আক্রমণের ভাক

(দিয়ে যুদ্ধকে দীর্ঘায়িত করছে এবং অর্থনৈতিক ভাঙন ও ছুভিক্ষকে তীব্রতর
করছে।
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আমরা বর্তমান সরকারের বিরোধী; কারণ এর। পুঁজিশতিদের মুনাকা
স্থরক্ষিত করার মধ্য দিয়ে দেশের অর্থনৈতিক জীবনে শ্রমিকদের বৈপ্রবিক
হুম্তক্ষেপকে ব্যাহত করছে ।
আমর! বর্তমান সরকারের বিরোধী; কারণ এর! কৃষক কমিটিগুলি কর্তৃক

ভুসম্পত্তি বন্টনে বাধা দিয়ে জমিদারদের ক্ষমতা থেকে গ্রামীণ জেলাগুলির
মুক্তিকে ব্যাহত করছে।
আমর! বর্তমান সরকারের বিরোধী); কারণ এরা পেত্রোগ্রাদ থেকে
বিপ্রবী টবন্তবাহিনীদের প্রত্যাহার করা দিয়ে 'কাজ' শুরু করে, এখন বিপ্রবী
শ্রমিকদেরও প্রত্যাহার করতে উদ্যত হয়ে ( পেত্রোগ্রাদকে ভারমুক্ত করতে |)
বিপ্লবকে নিবীর্ধ করে ধ্বংস করে দিচ্ছে ।

আমর! বর্তমান সরকারের বিরোধী 7; কারণ এর! দেশকে সংকটমুক্তির পথে
পরিচালিত করতে সাধারণভাবে অক্ষম

আমরা সমস্ত ক্ষমতা বিপ্রবী শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকদেরকে হস্তাস্তরিত
করার সপক্ষে ।

কেবলমাত্র এরূপ একটি ক্ষমতাই দীর্ঘস্থায়ী দস্থ্য-যুদ্ধের অবসান ঘটাতে
পারে। কেবলমাত্র এরূপ একটি ক্ষমতাই বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্তে

ও দ্বেশকে সমূহ ধ্বংস থেকে রক্ষার উদ্যেশ্যে পু'জিপতি ও জমিদারদের মুনাকায়
হাত দিতে পারে।

সবশেষে, আমর! পুলিশবাছিনীর-_-জনগণের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত এবং ওপর

থেকে নিধুক্ত “বড় কর্ত/দের অধীনস্থ পুরানো, ঘ্বণিত পুঁলিশবা ছিনীর পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিরোধী ।
আমরা সর্বজনীন,

নির্বাচিত, পুনরপনারণষোগ্য গণবাহিনীর পক্ষে;

কারণ কেবলমাজ্স এপ বাহিনীই জনগণের স্বার্থের স্তত্ত হিসাবে কাজ করতে
পারে।

এইগুলি হল আমাদের আশু দাবি।

আমর! দৃঢ়তার সঙ্গে একথা বলি যে, এই দাবিগুলি যদি পৃরণনা হয়,
এই দাবিগুলি আদায়ের জন্ত যদি লড়াই চালানো না হয়, তবে কিছুমাত্র

গুরুত্বপূর্ন পৌর সংস্কার বা পৌর শাপনের কোনও গণতস্ত্রীকরণ হবে
অকল্পনীয়।
যে জনগণের

জন্ত খা নিশ্চিত করতে চায়, যে চায় গৃহ-সমস্ত।র
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সমাধান করতে, যে কেবলমাত্র ধনীদের ওপরেই পৌর কর বসাতে চায়, যে এই
সংঙ্কারগুলি কেবল

কথায় নয়, কাজে পরিণত দেখতে চায়__-তাকে অবশ্যই

ভোট দিতে হবে তাদেরকেই যারা দেশ জয়ের যুদ্ধের বিরোধী, যারা ধনিকজমিদার সরকারের বিরোধী, যার! পুলিশবাহিণীর পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিরোধী;
ভোট দিতে হবে তাদেরকেই যারা একটি গণতান্ত্রিক শান্তির পক্ষে, খোদ
জনগণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পক্ষে, জনগণের গণবাহিনীর পক্ষে, পৌর
বিষয়গুলির প্রকৃত গণতন্ত্রী করণের পক্ষে।

এইসব শর্ত ছাড়া “আমূল পৌর সংস্কার, নিতাস্তই ফাকা বুলি।
দেশরক্ষাবাদী জোট
ক্যাডেট ও আমাদের পার্টির মধ্যবর্তী কতকগুলি গোষ্ঠী রয়েছে, যারা ব্প্রিব
ও প্রতিবিপ্ববের মধ্যে দোছুল্যমান। এরা হচ্ছে ইয়েদিনস্তভো গোঠী, বৃন্দ,
মেনশেভিক ও সোশ]ালিষ্ট রিশুলিউশনারি দ্রেশরক্ষাবাদীরা, ক্রদো ভিকরা,২১
লোকায়ত

“সোশ্যালিষ্টরা,২২,

কতকগুলি

জেলায় তারা পৃথক-পৃথকভাবে

তাদের প্রার্থা দাড় করাচ্ছে; কিন্তু বাকি জেলাগুলিতে একটি জোট গঠন
করেছে এবং একটি যৌথ প্রার্থাতালিক! পেশ করেছে । কাদের বিরুদ্ধে তারা
এই জোট গঠন করেছে? বাহৃতঃ ক্যাডেটদের বিরুদ্ধে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে
কি তাই?
প্রথম যে জিনিসটা চোখে লাগে তা হচ্ছে এই জোট একবারেই নীতিবিবজিত। দৃষ্টাস্তত্বরূপ বলা যায়__কি মিল থাকতে পারে বুর্জোয়া প্রগতিবাদী
ক্রদোভিক গোঠীর সঙ্গে সেই মেনশেভিক দেশরক্ষাবাদী গোীর যারা নিজেদের

“মার্কসবাদী ও 'সিমাজতন্ত্রবাদী বলে মনে করে?

যে ক্রদোভিকরা যুদ্ধকে

বিজয়ে পরিণত করার জন্য গুচার করে তারা কবে থেকে যারা নিজেদের

“জিমারওয়ান্ডবাদী” বলে এবং ঘুদ্ধকে বাতিল করে" সেই মেনশেভিক ও

বৃদ্দবাদীদের সংগ্রামী সাথী হল?

আর যে প্রেখানভ জারতন্ত্রের যুগেই

আস্তর্জাতিকের পতাকা গুটিয়ে ফেলেছিলেন এবং এক শকত্র-পতাকা অর্থাৎ

দাম্রাজ্যবাদের পীত পতাকার তলে স্ুুনিদিষ্টভাবে আসন গ্রহণ করেছিলেন,
সেই কট্টর জাত্যভিমানী প্রেখানভের ইয়েদিনম্তভো গোষ্ঠীর সঙ্গে ধর! যাক»
মেনশেভিক দেশরক্ষাবাদী সম্মেলনের সাম্মানিক সভাপতি 'জিমারওয়ান্ডবাদী"

সেরেতেলির কি মিল থাকতে পারে?

একি খুব বেশি দিন আগের ব্যাপার,
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যখন জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে জারতস্ত্রী সরকারকে সমর্থনের জন্য 'প্লেখানভ
আবেদন জানাচ্ছিলেন, আর তা করার জন্য “জিমারওয়ান্ডবাদী” সেরেতেলি

জাত্যভিমানী প্রেখানভের বিরুদ্ধে গর্জে উঠছিলেন'? ইয়েদিনম্তভো গোঠীর
সঙ্গে 'রাবোচাইয়া গাজেতা'র২৩ লড়াই তুঙ্গে, কিন্ত এই মহারথীরা তার
প্রতি অন্ধ থাকার ভান করছেন এবং এরই মধ্যে 'ভাই ভাই” আচরণ করতে
শুরু করে দিয়েছেন ।--"

এটা কি ্ম্পষ্ট নয় যে, এইরকম অসমসত্ব উপাদানগুলি একটি ক্ষণস্থায়ী ও
নীতিহীন জোটই মাত্র গড়ে তুলতে পারে এবং কোন নীতি নয়, কেবল পরাজয়ের আতংকই তাদের জোট গঠনে প্রবৃত্ত করেছে?
এর পরে যে জিনিসটা চোখে লাগে তা হচ্ছে, জেলাগুলির মধ্যে কাজান

ওস্পান জেলা দুটিতে (প্রাখাতালিকা? দেখুন ) ইয়েদিনস্তভো গোষী, বুন্দ
এবং মেনশেভিক ও সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি দেশরক্ষাবাদীরা তাদের
প্রার্থী দাড় করাচ্ছে না; কিন্তু এই জেল! কটিতে এবং কেবলমাত্র এই জেলাকটিতেই শ্রমিক ও সৈনিকদের ডেপুটিদের সোভিয়েতগুলি কার্যকরী সমিতির
সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রাথ্থা দাড় করাচ্ছে । স্পষ্টত:ই আমাদের জোট-গঠনকারী
বীরবুন্দ নির্বাচনে পরাভষের আতংকে জেল। সোভিয়েতগুলির পিছনে গা ঢাক!

দেওয়া! শ্রেয় মনে করেছেন এবং তাদের মর্ধাদাকে কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত
নিয়েছেন। মজাব ব্যাপার হচ্ছে এই যে ধারা নিজেদের 'দায়িত্ব'বোধের

বড়াই করেন, দেই মহামান্ত ভদ্রলোকদের চোখের ওপর থেকে ঢাকনা খুলে
সামনে আসার সাহস নেই এবং তার। ভীরুতার সঙ্গে “দায়িত্ব এড়ানোকে শ্রেম্

মনে করেছেন।***
কিন্তু, সর্বোপরি, কোন্ জিনিস এই অসমদত্ব গোষঠীগুলিকে একট1 জোটে
একন্রিত করেছে?

ঘটন! হচ্ছে এই যে, এদের সবাই একইরকম অনিশ্চগ্নতার সঙ্গে, কিন্ত

অধ্যবসায়ের এতটুকু কমতি না করে ক্যাডেটদের পদাংক অন্থদরণ করছেন;
এবং তারা সবাই সমান জোরের সঙ্গেই আমাদের পার্টিকে ত্বণা করছেন ।
তাদের সবাই ক্যাডেটদের মতোই যুদ্ধের সপক্ষে_-ত। কিন্তু দেশজয়ের
উদ্দেশ্তে নয় (দোহাই, ভগবান 1); ত1:..রাজ্য গ্রাস ও যুদ্ধ-ক্ষতিপুরণ ব্যতিরিক্ত
একটা শান্তির জন্ত। শাস্তির জন্যই একটা যুদ্ধ |...

তাদের সবাই ক্যাডেটদের মতোই “লৌহদৃঢ় শৃখলা”র পক্ষে--তা৷ কিন্ত
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স্তালিন েয়)---৬

সৈনিকদের দমন করার উদ্দেস্ট্ে নয় অবশ্যই না!) , তা সৈনিকদের নিজেদের
** স্বার্থেই।
তাদের সবাই ক্যাডেটদের মতোই আক্রমণ করার সপক্ষে-_তা কিন্তু ব্রিটিশ
ও করাসী ব্যাঙ্ক মালিকদের শ্বা্ে নয় (দোহাই, ভগবান |); তা আমাদের
নবাজিত স্বাধীনতার'ই.* স্বার্থে।
তাদের সবাই ক্যাডেটদের মতোই শ্রমিক কর্তৃক কারখান৷ দখলের
নৈরাজ্যবাদী ঝেণাকের' বিরুদ্ধে

(রাবোচাইয়1 গ্যাজেতা, ২১শে মে দেখুন )

_-তা কিন্ত ধনিকদের স্বার্থে নয় (এচিন্তা নিপাতযাক !),১ তা ভয় পাইয়ে
ধনিকদের বিপ্লব থেকে দূরে সবিয়ে না দেওয়ার জন্যে) অর্থাৎ বিপ্রবেরই-""
স্বার্থে।

সাধারণভাবে ভারা সবাই বিপ্লবেরই সপক্ষে_তবে যতদৃব পর্যন্ত তা পুঁজিপতি ও জমিদারদের আঘাত না করে, তাদের স্বার্থবিবোধী না হয় ততদূব
পর্যন্তই (ততদৃর পর্যন্তই !)।
সংক্ষেপে বলতে গেলে, তারা সবাই ক্যাডেটদের মতো একই বাস্তব পদক্ষেপাবলীর পক্ষে, কেবল কিছু ব্যতিক্রম এবং "স্বাধীনতা", “বিপ্ব ইত্যাদি

সম্পর্কে কতকগুলি নীতিবাক্য ছাড়া।
কিন্তু বাক্যবাজী ও নীতিবাক্য যেহেতু কেবল কথা ছাড়। আর কিছু নয়,
তাই এটাই দাড়ায় যে প্রকৃতপক্ষে তারা ক্যাডেটদের কর্মধারাই অনুমরণ করে
চলেছেন।
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ত্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্র সম্পর্কে তাদের বাগাড়ম্বর তীর! যে মনেপ্রাণে

ক্যাডেট--এই সত্যের ওপরে মুখোস মাত্র ।
আর স্থনিদিষ্টভাবে এই কারণেই এদের জোট প্রতিবিপ্রবী ক্যাডেটদের

বিরুদ্ধে আক্রমণমুখিই নয়) আক্রমণমুখি বিপ্লবী শ্রমিকদের বিরুদ্ধে, আমাদের
পার্টি, মেঝরায়োন্ৎসি২৪ ও বিপ্লবী মেনশেভিকদের মধ্যকার জোটের বিরুদ্ধে।

এই সবকিছুর পরে এট! কি আশা করা যায় যে এইসব প্রায়-ক্যাডেট ভঙ্লোকেরা আমাদের ভেঙে পড়া পৌর ব্যবস্থার সংস্কার ও পুনর্গঠন করতে সক্ষম
হবেন?

জনগণের দরিদ্রতর অংশের ভাগ্য কি করে তাদের হাতে ন্যস্ত করা যায়
খারা প্রতিমুহ্র্তে তাদের স্বার্থকে পদদলিত করেছেন এবং দহ্যতার যুদ্ধকে ও

পু'জিপতি-জমিদারদের সরকারকে সমর্থন করেছেন?
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যদি পৌর ব্যবস্থার গণতন্ত্রীকরণ করতে হয়, যদি দেশবাসীর জন্য খাদ্য ও
বাসস্থান নিশ্চিত করতে হয়, যদি গরিবকে পৌর কর থেকে রেহাই দিতে হয় ও

করের পুরো ভার ধনীদের ওপরে চাপাতে হয় তবে আপোষরকার নীতি
ত্যাগ করতেই হবে এবং পুজিপতি ও বাড়ীর মালিকদের মুনাকায় হাত দিতেই

হবে। ..এটা কি পরিষ্কার নয় যে, যেহেতু দেশরক্ষাবাদী জোটের মধ্যপস্থী
ভদ্রলোকের! বুোয়়াশ্রেণীকে চটাতে ভগ্ন পাচ্ছেন তাই তারা৷ উক্ত বিপ্লবী
পদক্ষেপগুলি গ্রহণে অক্ষম ?-.

বর্তমানে পেত্রো গ্রাদ ডুঘাতে প্রধানতঃ দেশরক্ষাবাদী সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি ও ঘেন্শেভিকদের নিয়ে তথাকখিত স্মাজতত্বী পৌরগো্ঠী রয়েছে ।
পৌর ব্যবস্থার উন্নতির জগ্ত "আশু ব্যবস্থাবলী' প্রণয়নের উদ্দেশ্যে এই গোঠী
তাদের সভান্বের ভেতর থেকে একটা “অর্থ কমিটি' গঠন করেছেন। আর আমর!
কি দেখতে পাচ্ছি? এই “সংক্কারকরা” এই সিদ্ধান্তে পৌছিয়েছেন যে পৌর
ব্যবস্থার গণতন্ত্রীকরণের জন্য গ্রয়োজন £ (১) “জলকরের হার বৃদ্ধি করা', ৫২)

'ট্ামের ভাড়া বৃদ্ধি করা), “টপনিকদের কাছ থেকে ট্রাম ভাড়া দাবি করার
প্রশ্ন সম্পর্কে শ্রমিক ও টৈনি কর্দের ডেপুটিদের দোডিয়েতের সঙ্গে পরামর্শ করার

সিদ্ধান্ত গৃহীত হল' (নোন্ভায়। ঝিঞ্জ ন২৫, সংখ্যা ২৬ দেখুন )। এট] স্পষ্ট যে
কমিটির সদশ্তংদর পরিকল্পন! ছিল টসনিকদের কাছে ভাড়! দাবি করার, কিন্তু
টৈনিকদের সম্মতি ছাড়া তা করতে তারা ভম্ম পেয়েছিলেন।

কমিটির বিশিষ্ট সদস্যরা গরিবের ওপর থেকে কর একেবারে তুলে দেওয়ার
পরিবর্তে ত! বাড়ানোর

পিদ্ধান্ত নিলেন, এমনকি

দিলেন না !

সৈনিক্দেরও রেহাই

্

এই হচ্ছে সোশ্যালিই রিওলিউশনারি ও মেনশেতিক দেশরক্ষাবাদীদের

পৌর কর্মপদ্ধতির দৃষ্টান্ত ।
এটা কি স্থস্পষ্ট নয় যে আড়ম্বরপূর্ণ বাক্য ও প্রবঞ্চনাপূর্ণ €পৌর কর্ম€্চী”
দেশরক্ষাবাদীদের জঘন্ত পৌর কর্মপদ্ধতির মুখোসরূপে কাজ করে?"
ই, তা-ই হিল, ত।-ই থাকবে ।***

স্বাধীনতা" ও *বিপ্লব-এর বাগাড়ম্বর যত নিপুণভাবে তারা নিজেদের

সুখোসে ঢাকতে চাইবেন, তত দুপ্রতিজ্ঞ ও নিকরুণভাবে তাদের বিরুদ্ধে লড়তে
হবে।
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স্থতরাং বর্তমান প্রচার অভিবানের একট আশ কর্তব্য হচ্ছে দেশরক্ষাবাদী
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জোটের সমাজতান্ত্রিক মুখোস টেনে ছিডে দেওয়া এবং তদের মূলতঃ বুজো য়া
ক্যাডেট চরিত্রটি প্রকাশ করে দেওয়া ।

দেশরক্ষাবাদী জোটকে কোনও সমর্থন নয়! এই জোটের ভদ্রলোকদের
ওপর কোন আস্থাও নয়!

শ্রমিকদের অবশ্যই বুঝতে হবে-_যারা তাদের সঙ্গে নেই, তারা তাদের
বিরুদ্ধে; বুঝতে হবে_দেশরক্ষাবাদী জোট তাদের সঙ্গে নেই, তাই এরা
তাদের বিরুদ্ধে।

'নির্দল' গোষ্টীসমূহ
যে বুর্জোয়া গোঠীসমূহ তাদের নিজেদের প্রার্থীতালিকা হাজির করছে
তাদের মধ্যে নির্দল গোঠীসমূহের অবস্থান সবচেয়ে অনি্িষ্ট। নির্দল গোষী রয়েছে
বেশ কতকগুলি; প্রকৃতপক্ষে পুরে! একটা দর্জল-_মবশুদ্ধ প্রায় তিরিশট]।

আর তার মধ্যে কে না অশ্ততুক্ত ! "সংযুক্ত গুহবমিটিসমূহ” এবং “শিক্ষা প্রতি
ঠান বর্মচারীদের গো&”; পনর্ল ব্যবসাধী গোঠী' এবং পনর্দল নির্বাচকদের
গোষ্ঠী; গৃহ তত্বাবধায়বদের গোঞ। এবং “বাসা মালিক সমাজ?; ণ্দল-উপধ্ব

প্রজাতন্ত্রী গো্ঠী এবং “নারী সমানাধিকার লীগ”;

পপ্রযুক্তিবিদ্ সংঘ গোষ্ঠ?

এবং «ব্যবসায়িক ও শিল্প সংঘ"; “সততা, দায়িত্ববোধ ও স্ববিচার গোঠা,

এবং গণতান্ত্রিক গঠনকর্ম গোঠী”; শ্বাধীনত! ও শৃংখলা গোষ্ঠী, ইত্যাতি

ইত্যা্দি।-_-এই হচ্ছে নির্দল বিভ্রান্তির বহুরূপী চিত্র।
এরা কারা?

কোথা

থেকে

এরা

এলে

এবং

কোথায়

এরা যেভে

চায়?

এর সবকটি বুর্জোয়া গোঠী।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে এগুলি ব্যবসায়ী শিল্প-

পতি, বাড়ী-মালিক, “উদার পেশার” লোক, বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে গঠিত ।
নীতির ভিত্তিতে এদের কোন কর্মস্থচী নেই।

নির্বাচকরা কোনদিনই

জানবে না এসব গোঠীর উদ্দেশ্যটা কী যারা মানুষকে তাদের পক্ষে ভোট

দেওয়ানোর জন্য আহ্বান জানাচ্ছে।

এদের কোন পৌর বর্মস্থচী নেই। নির্বাচকমণ্ডলী কোনদিনই জানতে
পারবে না__পৌর ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কি উন্নয়ন এর! দাবি করে এবং সত্যি

সত্যি এদের আদৌ ভোট দিতে হবে কেন।
এদের নেই কোন অতীত; কারণ অতীতে এরা ছিল ন1।
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এদের নেই কোন ভবিষ্যৎ) কারণ গত বছরের বরফের মতো নির্বাচনের
পরেই এরা অদৃশ্য হয়ে যাবে।
এরা নির্বাচনের সময়েই মাত্র গজিয়ে ওঠে এবং যতক্ষণ নির্বাচন চলে

ততক্ষণের জন্যেই মাত্র এর! বেঁচে থাকে । এদের লক্ষ্য যে-কোন উপায়ে জেলা
ডূমায় গ্রবেশ করা আর তারপরে যে কি ঘটবে সে ব্যাপারে এদের কোন
মাথাব্যথা নেই।
এবা হচ্চে এমন বুর্জোয়া গোঠীলমু যাদের নেই কোন কর্মস্থচী এবং যারা
আঁলোক ও সত্াকে ভয পায়, এবং যারা তাদের প্রাথাঁদের চোর।পথে জেলা
ডুমায় চালান করতে চেষ্টা করছে ।
এদেব লক্ষ্য অন্ধকাব; অঞ্ধাকার এদেব পথ।

এউমর গেলি অস্তিত্ব সপক্ষে যুক্তি তি?
অতীতে জাবডঙ্গেব আমলে নিল গোঠাগুলিব অস্তিত্বের কারণ লোকে
বুঝতে পাব। "খন ০তন পার্টিব বিশেষত; বামপন্থী কোন পার্টির অন্ততৃক্তি
হনে

আহশামাট৯ নির্দনণভাতে দাওত হতে হত, তখন গ্রেপ্ার ও সাজ

এস্ানেপ জঙ্গ অনেককে নির্দশজশে আগ্রপ্রক্কাশ

করতে হতো,

যখন কোন

পার্টিতে নগ্ভুক্তি ন। হওয়াট। জাবতশ্বী আইনের কাজীদের বিরুদ্ধে বর্মস্বরূপ
ছিল

পিদ্ভ বর্তমানে খন সর্বাধিক স্বাধীনতা বিরাজ করছে, যখন সমস্ত

গার্টি শান্ডি-৬যশৃগ্ত হয়ে রকাশ্তে ও দ্বাধীনভাবে আত্মপ্রকাশ করতে
পাবছে, খন স্বনিদিই পার্টিখত নীতি এবং রাজনৈতিক পার্টিগুলির মধ্যে
প্রকাশ্য সংগ্রাম জননণেব রাজনৈতিক শিক্ষার একটা সবগ্রাহ্য বিধান ও শর্ত
হয়ে উঠেছে তখন নির্দল গোঠাগুণির অস্তিত্বেব পিছনে আজ কি যুক্তি থাকতে

পাবে!

তারা কিশ্লেব ভযে ভীত? কাদের কাছ থেকে তাদের আসল মুখটি

ঢাকতে চ।ইছে ?
এটা নিঃসন্দেহে বল। যায় যে জনগণের ভোটদাতাদ্দের অনেকে বিভিন্ন
রাঁভনৈতিক দলের কর্মস্ছচীর তাৎপর্য এখনো অনুধাবন করতে পারেনি;

জারতন্ত্র থেকে উত্তরাধিকারশ্থত্রে প্রার্থ রাজনৈতিক রক্ষণশীলতা৷ ও পশ্চাদপদত। কোনও কিছু ভ্রুত বোঝার পক্ষে তাদের মামনে বাধান্ব্প।

কিন্ত

এট। কি হ্থুম্পষ্ট নয় যে, নির্দলীয় ও কর্মস্থচীহীন নির্বাচনী অভিযান তাদের
সেই পশ্চাদ্্পদত। ও রক্ষণশীলতাকেই কেবল চিরস্থায়ী ও ন্যায়সঙ্গত করে

তুলতে চাইছে?

রাজনৈতিক

দলগুলির মধ্যে প্রকাশ্য ও সততাপূর্ণ
৮৫

গ্রাম জনগণকে সচেতন করার ও তাদের রাজনৈতিক কর্মতৎপরতাকে

উদ্ধুদ্ধ করাব যে এক অত্যন্ত কার্যকরী উপায় সে কথা অস্বীকার করতে কে
সাহসী হবে?
আমর আবার জিজ্ঞাস। করছি--এইসব নির্দল গোঠী কিসেব ভয়ে ভীত?
তার। আলোকে বর্জন কবছে বেন?

যে কোন

প্রকাবে তারা কাদের কাছ

থেকে লুকোচ্ছে? প্রকৃত রহশ্টি কি?
প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে এই যে, দ্রুত বিকাশমান ধিপ্লব এবং সর্বাধিক স্বাধীনতার
সঙ্গে সঙ্গে আজ রাশিয়াতে এমন একটি অবস্থা বিরাজ কবছে যখন জনগণের

রাজনৈতিক সচেতনতা প্রতিদিন এমনকি প্রতি ঘণ্টা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই
অবস্থায় খোলাখুলি আম্মপ্রকাশ কবাটা বুজোয়াশ্রেণীব পক্ষে মাবাম্মক
বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। এই অবস্থায় অকপটভাবে এবটি বুর্জোয়া কর্মশ্থচী
নিয়ে হাজিব হওয়া মানে জনগণের চোখে বেশ কিছুটা হেয় হওয়া । তাই
পরিস্থিতিকে ঠেকানোব একমাত্র উপায় হচ্ছে নির্দলেব মুখোস পবা এবং

“মততা, দায়িত্ববোধ ও স্থবিচাব" গোষ্ঠী সূশ নিবীহ গোষ্ঠীর ভডং কবা। ঘোলা
জলে মাছ ধরার পক্ষে এটাই বিশ্ষে ভুবিধাজনক। এবিষয়ে কোন সন্দেহ
থাকতে পাবে ন| যে এই ক্যাভেট সমর্থক ও প্রায় ক্যাডেট বুর্জোযাবা_যাবা

চোখের ওপর থেকে ঢাকনা খুলে লড়তে ভয় পায়, তাব! নির্দল প্রার্থীতানলকাব
অন্তরালে জেল! ডুমায় ঢুকে পড়তে চেষ্টা করছে । টবশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে
এই যে, এদের মধ্যে একটিও সর্বহারা গোঠী নেই এবং এই নির্দল গোঠী গুলিব

সবকটিই বৃর্জোয়াশ্রেণীর লোকদের মধ্য থেকে, এবং কেবলমাত্র তাদেব ভেঙর
থেকেই সংগৃহীত হয়েছে | যদি এবা বিপ্রবী শক্কিব কাছ থেকে যথাযোগ্য

প্রতিরোধের সম্মুধীন না হয় তবে তার নি:সন্দেহে বেশ কিছু বিশ্বাসপ্রবণ ও
সরলমন। ভোটদাতাকে তাদের জালে টেনে নিতে সক্ষম হবে ।

পুরে! রহম্যট। হচ্ছে এই ।
অতএব, বর্তমান পৌর নির্বাচনে 'নির্দল'-এর বিপদ্দ সর্বাধিক গুরুতর
বিপদগুলির অন্যতম

তাই আমাদের নির্বাচনী প্রচার অভিযানের লবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যগুলির অন্যতম হচ্ছে, এই ভদ্রলোকদের সুখ থেকে নির্দল মুখোস টেনে ছিড়ে
দেওয়া ; আসন মুখটা দেখাতে তাদের বাধ্য করা যাতে জনগণ তাদের নিভূলভাবে মুল্যায়ন করতে সক্ষম হয়।
৮৬

নির্দল মুখোপ নিপাত যাক ! একটি স্ৃম্পষ্ট ও স্ুনিধিষ্ট রাজনৈত্তিক কর্মধারা চাই! এই হচ্ছে আমাদের লক্ষ্যবাণী।
কমরেডগণ, আগামীকাল ভোটের দ্িন। কাধে কাধ মিলিয়ে সারিবদ্ধ-

ভাবে ভোটকেন্দ্রে চলুন এবং সংহতভাবে বলশেতিক তালিকার পক্ষে ভোট
দিন!
রুশ-বিপ্রবের শত্রু ক্যাডেটদের পক্ষে একটি ভোটও নয়!

ক্যাডেটদের সঙ্গে আপোষের

ওকালতি করছে যারা, সেই দেশরক্ষী-

বাদীদের পক্ষে একটি ভোটও নয় !

আপনাদের শঞ্দের ছদ্বেশী বন্ধু “নির্দল' প্রার্থাদের একটি ভোটও নয়!
প্রাভদা, সংখ্যা ৬৩, ৬৪ ও ৬৫
২১১ ২৪ ও ২৬শে মেঃ ১৯১৭

্বাক্ষরঃ

কে: গালিন

৮৭,

গতকাল ও আজ
( বিপ্লবের সংকট )

অস্থায়ী সরকার থেকে পদত্যাগের পূর্বে গুচকভ ও মিলিউকভ তিনটি
দাবি উপস্থাপিত করেছিলেন : ৫১) শৃংখলার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা, (২) আক্রমণ
ঘোষণা] করা, (৩) বিপ্রধী আন্তর্জাতিকতাবাদীদের দমন করা।
সৈম্তবাহিনী ভেঙে ভেঙে পড়ছে, তার মধ্যে এখন আর কোন শৃংখলা

নেই? শৃংখলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করুন, শান্তির প্রচার বন্ধ করুন; নচেৎ আমুরা
পদত্যাগ করব-_মারিনৃষ্কি প্রাসাদে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে কার্যকরী সমিতির কাছে
গুচকভ এই এঁববৃতি দিয়েছিলেন (২*শে এপ্রিল )।
আমরা আমাদের মিত্রদের সঙ্গে আবদ্ধ, তারা যুক্ত মোর্চার স্বার্থে আমাদের
সাহায্য দাবি করছে; সৈন্তবাহিনীকে আক্রমণ শুরু করার শুন্য তলব করা
হোক, যুদ্ধ-বিরোধীদের দমন করা হোক, নচেৎ আমরা পদত্যাগ করব-_-এ
একই সম্মেলনে মিলিউকভ এই "বিবৃতি দিয়েছিলেন ।
এসব ঘটেছিল ক্ষমতার সংকটের” দিনগুলিতে।

কার্ধকরী সমিতির মেনশেভিক ও সোশ্টালিষ্ট রিভলিউশনারিরা এমন
ভান করল যেন তার| নতি স্বীকার করবে না! ।
এরপর মিলিউকভ তার “মন্তব্য” ব্যাখ্যা করে একটি দলিল প্রকাশ করলেন;

কার্ধকরী সমিতির বাদ্দীরা ঘোষণা করলেন যে এট! “বিপ্রবী গণতস্ত্রের একটি
“জয়; আর 'উন্মাদনাও স্তিমিত হয়ে গেল।”

কিন্তু 'জয়টা” কাল্পনিক বলে প্রমাণিত হল।

কয়েকদিন পরে একটা নতুন

ংকট বিঘোষিত হুল, গুচকভ ও মিলিউকভ পদত্যাগে বাধ্য হলেন; কার্ধকরী
সমিতিও মন্ত্রীদের মধ্যে অন্তহীন আলোচন। অন্নষ্ঠিত হল এবং কার্ধকরী সমিতির

প্রতিনিধিদের অস্থায়ী সরকারে প্রবেশের মধ্য দিয়ে সংকটের সমাধান হল" ।
সরল বিশ্বাসী দর্শকরা ম্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।
অবশেষে গুচকভ

ও

মিলিউকভ “পরাস্ত হলেন” ! অবশেষে শাস্তি

“রাজ্য গ্রাস ও যুদ্ধ-ক্ষতিপৃরণ ব্যতিরিক্ত' শাস্তি আসবে ! ভ্রাতৃঘাতী খুনোখুনী
শেষ হতে চলল !

কিন্ত 'কি ঘটল?

তথাকথিত “গণতন্ত্রের জয়ের

হিপাবনিকাশ শেষ

হয়েছে কি না হয়েছে, পদত্যাগী মন্ত্রীদের ওপর “অস্ত্যেষ্িমন্ত্র' উচ্চারিত হয়েছে

কি না হয়েছে এমন সময় নতুন মন্ত্রীরা-_'সমাজতস্ত্রী' মন্ত্রীরা এমন সুরে কথা
বলতে লাগলেন, যা গু5চকভ ও মিলিউকভের কাছে শ্রুতিনধুর !

সতাসত)ই, মুতরা জীবিতদ্দের উপর আধিপত্য বিস্তার করে বমেছে
আপনার! নিজেরাই বিচার করুন।
নৃহন যুদ্ধমন্ত্রী নাগরিক কেরেনস্কি কষক মহাপম্মেলনে২৬ প্রদত্ত তব প্রথম

বন্ততাতে ঘোষণা করেছেন যে তিনি সৈন্যবাহিনীতে “লৌহদৃঢ় শৃংখলা?
পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চান।

কি ধরুনেব শূখপা তিনি বোঝাতে চেয়েছেন ত।

তার স্বাক্ষরিত 'পনিকদের অধিকারের ঘোষণাপত্রে'২৭ ক্মনিিষ্টভাবে উল্লিখিত
হয়েছে, যাতে বলা হযেছে _যুদ্ধানস্থায' “যে অধঃশ্তনরা আদেশ পালন করতে

অন্বীকার করবে তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বাধিনী নিয়োগ করবার আঁধকার”
পৈন্য।ব্যক্ষদের আছে (“ঘোষণাপত্রের ১ নং ধারা দেখুন )।

গুচ কভ যার হবগ্র দেখেছিলেন, কিস্ক যাকে কার্ধকরা করতে সাহসী হননি,
কেরেনক্কি তা শ্বাধীনভা, সমান[ধিকার এবং স্থবিচার সম্পর্কে বড় বড বাক্যের
আবরণে এক খোচায় “কাষকরী করেছেন? ।

কিসের জগ্ঘ এর প্রযোজন, এই শৃংখলার ?

এই ব্যাপারে সর্বাগ্রে যে মন্ত্রী আমাদের আলোক দান করলেন তিনি
হচ্ছেন মন্ত্রী সেরেতেলি।

ডাক বিভাগের

বর্মচারীদের তিনি বলেছেন__

“বুদ্ধের সমাপ্তি ঘটানোর চেষ্ট। আমরা করছি; কিন্তু ত! একটি পৃথক শাস্তির
দ্বারা নয, আমাদের মিত্রদের-সাথে মিলিতভাবে স্বাধীনতার শত্রুদের বিরুদ্ধে

একটা ঘৌথ বিজয়ের দ্বারা' (ভেচারন। ইয়। বীর্ঝে।ভ্কা২৮, ৮ই মে দেখুন) ।
আমর! যদ্দি স্বাধীন? শব্দটিকে অগ্রাহা করি, যা লাগানো হয়েছে নিছক
একটি বিশ্বাসের আবহ স্থষ্টির উদ্দেস্টে, এবং যদি আমরা! এই মন্ত্রীস্থলভ

ধেোয়াটে বক্তৃতাকে সাদাভাষায় বূশান্তরিত করি, তবে এট। একমাত্র এই একটি
জিনিলই বোঝাতে পারে £ শান্তির স্বার্থে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে যুক্তভাবে
জার্মানিকে আমাদের অবশ্তই চূর্ণাবিচূর্ণ করতে হবে; এবং এর থেকে দাড়ায়
যে এইজন্য আমাদের অবশ্ই আক্রমণোক্ঠোগ গ্রহণ করতে হবে।

এরই জন্য অর্থাৎ জার্ম/নির উপর ফৌথ বিজয়লাভের উদ্দেশে গঠিত যুক্ত

যোর্চার স্বার্থে আক্রমণ প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজন “লোহদৃঢ় শৃংখলার? ।'
৮৪৯

মিলিউকভ বিশেষ ভীরুতার সঙ্গে, কিন্তু বিশেষ অধ্াবসায়ের সাথে যা
চেষ্টা করেছিলেন, মন্ত্রী সেরেতেলি তা-ই তার বর্মহ্ুচী বলে ঘোষণা করলেন।
এ ছিল সংকট 'সমাধানের' পরে পবেব ঘটনা । পরবর্তীকালে 'সমাজকন্ত্রী:
মন্ীরা আরও সাহসী এবং আরও স্পষ্টভাষী হয়ে উঠলেন।

১২ই মে তারিখে কেবেনস্কি অকিসার, সৈনিক ও নাবিকদের উদ্দেশ্যে
তার "আজকের কর্তব্য নির্দেশিকা" ভারী করেছেন ;
“**আপনাদের নেতারা, আপনাদেৰ সঞএকাব আপনার্দের যেদিকে পর্চান্তি কবছেন
সেদিকে আপ্নারা! অভিযানে
শৃ'গলায় আদ্ধ হযে।

জনগণ

এগিয়ে যাবেন |***আপনারা
এই আশা

অভিযান

করবেন**"কর্তবোব

করে যে, আপনাবা আমাদের দেশও পৃথিব কে

পরগীড়ক ও আক্রঃণকাবীদের হাত থেকে দুত্ত করবেন । এই ববন্বপূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ কর'ব

জন্য আমি আপনাদের আহবান জানাচ্ছি” (রেচি, ১৪ই মে দেখুন )।

এট] কি সুস্পষ্ট নয় যে, কেবেনস্কির আদেশ আব জারতম্্রী সরকারের

সাম্রাজ্যবাদী আদেশগুলির মধ্যে মূলতঃ পার্থক্য খুব সামান্যই? জারত্স্্ী
সরকারের এমনি ধরনের একটা আদেশে বলা হয়েছিল £ 'বিজযেব মধ্য দিয়ে

পরিসমাপ্তি না হওয়া পযন্ত আমরা যুদ্ধ লডবই, আমাদের দেশ থেকে উদ্ধত

শত্রুকে আমরা বিতাড়িত করবই, আমরা পৃথিবীকে জার্মান সামরিকতন্ত্রের
জোয়াল থেকে মুক্ত করবই ' ইত্যাদি।

ূ

যেহেতু আক্রমণের বুলি আগড়ানো যত সহজ আক্রমণ পরিচালনা করা
তত সহজ নয়, এবং উদ্বাহরণম্বরূশ বলা যায় সপ্তম বাহিনীর রেজিমেপ্ট গুলির
কয়েকটি (তাদের চারটি ) যেমন “আক্রমণের” আদেশ পালন সম্ভব বলে মনে

করেনি, সেহেতু বেরেনক্কি সহ অস্থায়ী সরকার কথা থেকে “কাজে? চলে গেলেন
এবং অবাধ)” রেজিমেপ্টগুলিকে অবিলগ্কে ভেডে দেবার আদেশ দিলেনও

অন্যায়কারীদের 'যাবতীয় সম্পাত্তর অধিকার বাজেয়াপ্তকরণ সহ নির্বামন ও
কারাদণ্ডের' হুমকি দিলেন (ভেচারনেস্ি জেমিয়া, ১লা জুন দেখুন )। এত
কিছুও যেহেতু অপর্যাপ্ত বলে প্রমাণিত হল, স্থতরাং কেরেনক্ষি ত্বয়ং আর এক
“'আদেশ' ছাড়লেন । এবারে তা হুম্পষ্টভাবে সৌভ্রাতৃত্বের বিরুদ্ধে পরিচালিত;
এবং তাতে “অন্তায়কারীদের বিরুদ্ধে “যথাসম্ভব কঠোরভাবে আইন প্রয্জোগ

বরে বিচার ও শান্তির অর্থাৎ পুনরায় নির্বাসন ও কারাদণ্ডের ভীতি প্রদর্শন
কর! হয়েছে (নোসায়া ঝিজন, ১ল] জুন দেখুন )।
পংক্ষিগাকারে বেরেনক্কির

“আদেশগুলির,
2৩

সারমর্ম হচ্ছে: অবিলম্বে

আক্রমণ

কর,

যে-কোন

প্রকারে

আক্রমণ

কর,

নচেখ আমরা

তোমাদের

কারাদণ্ডে পাঠাব শথবা বন্দুকধাবী ঘাতক দলের সামনে দ্াড করাব।

আর এট! করা হল এমন একটি সময়ে যখন ব্রিটিশ ও করাসী বুর্জোয়াদের
সঙ্গে জার আমলের চুক্তিগুলি বহাল রয়েছে এবং যগন এ চুক্তিগুলির ভিন্তিতে
“আমাদের; আবশ্যিকভাবে বাধ্য হতে হচ্ছে মেসোপোটামিয়ায, গ্রীসে,
আলশেস-লোরেনে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের রাজ্য গ্রাসী নীতিকে সমর্থন করতে!
চমৎকার, কিন্তু রাজাগ্রাস ও যুদ্ধক্ষতিপুবণ ব্যতিখিক্ত শান্তির ব্যাপাবটাব

কিহল?

নতুন অস্থাযী সরকার শান্তি অর্জন করার জগ্ত সর্বপ্রকার "দুটা

পূর্ণ ব্যবস্থার” যে প্রতিশ্রতি দিয়েছিলেন তাৰ কি হল? 'ক্ষমতাব সংকটের;

সময় এই যেসব প্রতিশ্রতি দেওয়া হয়েছিল সেগুলির দশা কি হয়েছে ?
অহো, আমাদের মন্ত্রীবা শান্তির কথা-_রাজ্যগ্রাস ও যুদ্ধক্ষতিপৃরণ
ব্যতিরিক্ত শান্তির কথা ভূলে যাননি কিন্তু সেকথা তারা অত্যন্ত অনর্গলভাবে
ব_-লে-ন, বলেন এবং লেখেন, লেখেন এবং বলেন। এবং কেবল আমাদের
মন্ত্রীরাই নন। এই তো সেদিন ব্রিটিশ ও ফরাসী সবকার তাদের যুদ্ধ-লক্ষ্য.
কি তা ঘোষণা কবাব জণ্ত অস্থায়ী সরকার কর্তৃক অন্ুরুদ্ধ হযে ঘোষণা
করলেন

যে তারাও রাজ্যগ্রাসেব

বিরোধা,

অবশ্য

যতদূব

পধস্ত

তা

আলশেস-লোবেন, মেসোপোটোমিযা ইতাদি বাক্য গ্রাসেব প্রতিকূলে না যায়

ততদূর পর্যন্তই । আর অস্থাপ্ী সবকাব এই ঘোষণাব প্রতুন্তবে তাদেব ৩১শে
মে'র মন্তব্যে নিজেদের দিক থেকে বলেছেন যে, “মিত্রশক্তি গুলির সাধারণ

স্বার্থে অবিচলভাবে

বিশ্বস্ত

থেকে তীরা গরন্তাব বরছেন যে যুদ্ধলক্ষ্য

সম্পফিত চুক্তি স'শোধনের উদ্দেশ্তে অদূর ভাঁবি্যন্তে, 'পবিস্থিতি যখনই স্থযোগ
দেবে তখনই মিত্তশক্তিগুলির একটা সম্মেলন ডাকতে হবে (রাঁবোচাইয়!

গ্্যাজেতা, সংখ্যা ৭২ দেখুন )। যেছেতু এখানে কেউই জানে না কখন
“পরিস্থিতি স্যোগ দেবে এবং যেহেতু এই তথাকথিত “অদূর ভবিষ্ুৎ
কোনক্রমেই শীঘ্র হাজির হবে না তাই এর থেকে স্বাভাবিক পিদ্ধান্ত দড়ায়_
রাজ্যগ্রাস ব্যতিরিক্ত শান্তির জন্য 'দৃঢ়তাপূর্ণ সংগ্রাম” কার্ধতঃ অনিরিষ্টকালের

জন্ত স্থগিত থাকছে এবং তা শান্তি সম্পর্কে শৃন্তগর্ভ ও প্রবঞ্চনাপূর্ণ বাকচাতুর্বে
পর্যবসিত হচ্ছে । কিন্তু দেখা যাচ্ছে, আক্রমণ একটি মুহূর্তের জন্যেও স্থগিত
রাখা যাচ্ছে না, এবং তা

চালানোর

জন্য

কারাদণ্ড ও ঘাতকদলের ভীতি

প্রদর্শন পর্যন্ত এবং তত্মহ যাবতীয় “দৃঢতাপুর্ণ ব্যবস্থা” নেওয়া হচ্ছে ।"**
৪১

সন্দেহের কোন সম্ভাব্য অবকাশই নেই। যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধই রয়েছে

এবং তাই-ই থাকছে। আক্রমণের বাস্তব প্রস্ততির মুখোমুখি ধড়িয়ে রাজযগ্রাস ব্যতিরিক্ত শান্তির কথাবার্তা যুদ্ধের দন্থ্যতা-চরিত্র ঢাকা দেওয়ার মুখোন
মাত্র। অস্থায়ী সরকার স্থনিশ্টিতগাবে সক্ত্রিয় সামাজ্যধাদী পথ গ্রহণ করেছে।
গতকাল যা অসম্ভব বলে মনে হদ্েছিল, “সমাজতন্ত্রীদের” অস্থায়ী সরকারে

ঘোগগানের কল্যাণে আজ ত। সস্ভব হযে উঠেছে।

সমাজভন্ত্রী বাগাড়গবের

ছার] অস্থায়ী সবকাবের সশ্রাজ্যবাদী চবিতরকে মুখোসে আচ্ছাদিত করে তারা
বর্ধমান প্রতিবিপ্রবেব অবস্থ।ানুৰ শক্তিশালী ও তস্তুততর ক্রছে।

অবস্থা এখন যা দাড়িযেছে তা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী বুর্দোয়ার! তাদের
প্রতিবিপ্রণী উদ্দেস্তে পনাজতন্ত্রা” মস্ছদের সার্থক্ভাবে ব্যবহার করছ্ছে।
সবল “বিপ্রণা গণতন্ত্রব॥ বিজ্ষযী নম্ঘ, বিজযী- সাম্রাজ্যবাদী খ্ণোর সেই
পুবাতন বাহু গুচকশ আর মিলিউক৩।

কিন্তু টৈদেশিক

ন।তিব

শেত্রে দক্ষিণণন্থ দেব আশে সারিবদ্ধ হওযা

অণ্যন্তরাণ নীতিব ক্ষে(এএ অনিবাযভাবে এই একই খবনেব পারধর্তন নিয়ে
আমবে, কারণ একটা শিশ্বযুদ্ধেব কালে বৈন্বেশি৯শীতিই অন্ত সমস্ত নাতি৭
ডিততিথ্বরূপ, সমগ্র রাষ্ত্রীয় জাবনেব বেঙ্ুম্ববূপ।
'আর, গ্রকৃতপঙ্ষে, অস্থায়ী সরকার ভ্রমশঃ আবও অধিকতর স্থনিশ্চতভাবে
বিপ্নবের বিকদ্ধে 'দৃঢক্রাপুণ সংগ্রামের, পথ গ্রহণ করছে।
খুব সাম্প্রতিককালে ক্রোন্স্তাদেব নারিখদেব বিরুদ্ধে এরা আক্রমণ

চালিয়েছে এবং একই সঙ্গে "পত্রোগ্রাদ উইমেজদ এবং পেন্জা ডোরোনেঝ,
ও অন্ঠান্ত গুবেনিযাব কৃষকদেরকে গণতন্ত্রের প্রাথমিক পাঁতিশুলি প্রয়োগ করা
থেকে নিরস্ত করেছে।
আর, কয়েকদিন আগে রবার্ট গ্রিমকে* মত/সত্যই বিনা বিচারে এবং

কেবল এবটা পুলিশী আদেশেব বলে বহিষ্কার কবে, 1কন্ত রুশ সাম্রাজ্যবাদীদের
মুখে হাসি ফুটিয়ে, স্কোবেলেভ ও সেরেতেলি নিজেদের বিখ্যাত করে তুলেছেন
(17705080917) অর্থে !)।

কিন্তু অস্থায়ী সরকারের অভ্যন্তরীণ নীতির নৃতন কর্মধার| অত্যন্ত সথনিদি
রেখায় প্রতিকলিত করেছেন মন্ত্রী পেরেভারজেভ (“তিনিও একজন
সমাজতন্ত্রী!)। তিনি যা দাবি করেছেন তা! হচ্ছে_বাষ্ট্রের শাস্তি ও সুস্থিরতার

বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধ সম্পর্কে ভ্রত একটি আইন প্রণয়ন, ; তার বেশিও কিছু
নি

নয়, কমও কিছ নব।

এই আইনে (১২৯ নং ধার!) যে-কোন লোক যর্দি

প্রকাশ্যে বা মুদ্রিত বস্ত, চিঠিপত্র কিংবা নক্সা চিত্রণ বিলি করা বা প্রকাশ্যে
প্রনর্শন করার মধ্য দিয়ে

(১) কোন

মারাশ্বরক অপরাশ

জন্গণের একাংশের দ্বারা অন্ত অংশের ওপর

কোন

ঘটাতে,

(২)

হিংসাস্মক কার্য ঘটতে,

অথবা €৩) আইনসঙ্গত কতৃপক্ষের কোন9 আইন বা বাধ্যতামূলক সিদ্ধান্ত
বা আইনসঙ্গত আদেশকে অমান্য করতে বা বাধা দিতে উত্তেজিত

করে, তবে সেই অপরাধে অপরাধীকে তিন বছর পযন্ত একটি সংশোধন
আবামে

আটক

থাকতে

হবে” আর “যুদ্ধ চল্গাকালে' তাকে যে-কোন

কালব্যাপী কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে? ( ৫রচ, 5ঠ| জুন দেখুন )।
কৌলজদারী আইনের রাজ্যে তথাকথিত 'সমাজতন্ত্রী” এই মন্ত্রীর স্থজনশীল
আবেদনের নিদশন হচ্ছে এই
এটা স্ম্প্$ট যে অস্থাম্ী সরকার স্থনিশ্চিত গতিতে

প্রতিবিপ্রবীদের

আলিঙ্গনে ঢলে পড়েছে ।

এই ঘটনার মধ্য দিযে আরও বোঝা যাচ্ছে যে এই প্রসঙ্গেই প্রতিবিপ্রবের

সেই পুরাতন বাহু মিলিউকভ আরও একটি জধের সন্ভাবনায় ইতোমধ্যেই ওষ্ঠ
বওুছন শুরু করে দিয়েছেন। তিনি বলছেন, “অবশেষে দীর্ঘ বিলম্বের পর যদি
অস্থায়ী সরকার এটা" বুঝে খাক্ষেন যে বোঝানে-সোজানে।

ছাড়াও তাদের

হাতে অন্ত উপাষ আছে, যেনব উপায তার। ইতোমধ্যেই প্রয়োগ করতে শুক
করেছেন_যদি তারা এই পথ গ্রহণই বরে থাকেন তাহলে রুশ-বিপ্লবের
বিজয়-অভিযন (হাসলেন না!) সংহত হবেঃ? ।..আমাদের অস্থায়ী সরকার

কোলিশকোকে গ্রেথার এবং গ্রিমকে বহিষ্ষ(র করেছেন । কিন্ত লেনিন, ট্রটস্থি

এবং তাদের সাথীরা এখনে। মুক্ত রয়েছে ।-".আমাদের আকাঙ্া হচ্ছে কোন
এক সময়ে লেনিন এবং তার সাথীদের এ একই স্থানে পাঠানো হোক" (রেচ,
৪ঠ৷ জুন দেখুন )।

রুশ বুর্জোয়াশ্রেণীর সেই পুরানো খেঁকশিয়াল শ্রীযুক্ত মিলিউকভের
“আকাঙ্খাগুলি' হচ্ছে এই ধাচের।
মিলিউকভের এই এবং আরও এই রকমের “'আকাঙ্খাগুলি, অস্থায়ী সরকার

পূরণ করবেন. কিনা, তারা এদের কণ্ঠত্বর তো! সাধারপতঃ বিশেষ মনোযোগ

দিয়েই শোনেন, এবং এইসব আকাঙ্খা” এখন আদে পূর্ণ হওয়! সম্ভব কিন!
অদূর ভবিষ্যুৎই ত৷ দেখিয়ে দেবে।
৪৩

কিন্তু একটি জিনিস সকল সন্দেছের উধ্বে? তা হচ্ছে:

অস্থায়ী সরকারের

অন্যন্তপীণ নীতি তার সঞ্রিয় সাম্রাজ্যবাদী নীতির প্রয়োজনের পুরোপুরি
বশীভূত হয়ে পড়েছে ।
একটিমাত্র সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে হয়।
আমাদের বিপ্রবের বিকাশ

একটা সংকটের

কালে

প্রবেশ করেছে।

বিপ্লবের যে নতুন পযায় সজোবে অন্থুপ্রবেশ করছে অর্থনৈতিক জীবনের
সর্বক্ষেত্রে এবং তাব আপাদমন্তক্ক আমুল পরিবতিত কবছে, তা পুরানো ও
নতুন জগতের সমন্ত শক্তিকে জাশিসে তুলছে। যুদ্ধ ও তার কলে সৃষ্ট

অর্থনৈতিক ভাঙন শ্রেণী বিরোথকে যতদুব সপ্তব তাত্র কবে তুলছে।
বু্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে সমঝণততার নীতি, বিপ্লব ও প্রতিধিপ্র,ণব মধ্যে এপাশওপাশ করে চালার নীতি সুলম্পষ্টশাবেই অচল হয়ে যাচ্ছে।
এটা অথবা! ওট1 £

হয় বুগোয়াশ্রেণশীর বিরুদ্ধে এশিয়ে চল এবং মেহনতী মানুষের হাতে ক্ষমতা
হ্তাস্তবের, যুদ্ধ ও অর্থনৈতিক বিশৃংখলাব সমাপ্তি ঘটানোর এবং উৎপাদন ও
বণ্টন স্ুস'গঠিত বরার পক্ষে থকা,

না হয়, বৃর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে পিছু হঠা, আক্রমণ ও যুদ্ধ চালানোর পক্ষে
থাকা, অথনৈতিক বিশৃ'খলা দূর করার জন্য দৃঢতাপূর্ণ ব্যবস্থাবলীর বিকুদ্ধে
থাকা, উতপাদনক্ষেত্রে নৈরাজে)ব পক্ষে এবং স্পষ্টাম্পস্ট প্রতিবিপ্রবী নীতির
পক্ষে থাকা।
অস্থায়ী সরকার স্রনিশ্চিতভাবে নির্ভেজাল প্রতিবিপ্নবের পথ গ্রহণ করেছে।

বিপ্রবীদদের কর্তব্য হচ্ছে তাদের শ্রেণীগুলিকে আরও সংহত করে তোল!
এবং বিপ্লবকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ।
সোলদাত্কায়।

প্রাভদা, সংখ্যা ৪২

১৩ই জুন, ১৯১৭
স্বাক্দর;

কে শ্ালিন

৪৪

বিচ্ছিন্ন বিক্ষোভের বিরুদ্ধে
অস্থায়ী সরকার কয়েকদিন আগে নৈরাজ্যবাদীদের ডারনোভো! আবাস

থেকে উচ্ছেদের আদেশ জারী করে। মূলতঃ অন্ঠায় এই আদেশ শ্রমিকদের
মধ্যে বিক্ষোভের ঝড় তোলে । তারা নিঃলন্দেহে মনে করেছিল যে এটা

কোন নাকোন সংগঠনের অত্িত্বের অধিকারের ওপরেই একটি আক্রমণ।

আমরা নীতিগত্তভাবে নৈরাজ্যবাদীদের বিরোধী , কিন্তু শ্রমিকদের যত ক্ষুদ্রই
হোক একটি অংশ যেহেতু তাদের সমর্থন করে তাই মেনশেভিক ও সোশালিই
রিভলিউশনারিদের যেটুকু অস্তিত্বের অধিকার আছে, তাদেরও সে সেটুকু

আছে। সে দিক থেকে অস্থায়ী সরকারের আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে
এমিকর। ঠিকই করেছে, বিশেষতঃ আরও এই কারণে যে নৈরাজ্যবাদীরা
ছাড়াও কয়েকটি কারখান! ও ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা এই ভবনটি ব্যবহার
করছিল।

আমাদের পাঠকরা জানেন যে শ্রমিকরা তাদের প্রতিবাদের দ্বারা অস্থায়ী
সরকারকে নতি শ্বীকার করতে এবং ভবনটি তাদের হেফাজতে ছেড়ে দিতে
বাধ্য করেছে।
এখন জান! যাচ্ছে যে ডারনোভো আবাসে শ্রমিকদের একটি নতুন বিক্ষোভ
“সংগঠিত” করা হচ্ছে । আমর! জানতে পারলাম যে আজকে একটি 'বিক্ষোভ
সংগঠিত করার জন্য নৈরাজ্যবাদীদের নেতৃত্ব কারখানা কমিটির প্রতিনিধিদের

কয়েকটি সভা এ ভবনে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। যদ্দি এট সত্য হয় তবে আমর!
ঘোষণা করছি যে সমস্ত বিচ্ছিপ্ন-বিক্ষিপ্র-ধিশৃংখল বিক্ষে₹ভের আমরা অত্যন্ত

তীব্রভাবে নিন্দা করি। যে নৈরাজ্যবাদীদের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে
কোন ধ্যানধারণ|ই নেই তাদের নেতৃত্বে পৃথক পৃথক জেলা বা রেজিমেন্টের
বিক্ষোভকে, জেলা ও রেজিমেন্ট গুলির অধিকাংশের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, ট্রেড

ইউনিয়ন বারে। ও কারখানা কমিটিসমৃহের কেন্দ্রীয় পরিষদের ইচ্ছার বিরদ্ধে
এবং সর্বোপরি সর্বহারার সমাজতান্ত্রিক দলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংগঠিত এই
ধরনের নৈরাজ্যবাদী বিক্ষোভকে আমর! শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের স্বার্থের

পক্ষে সর্বনাশা বলে মনে করি।
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যখন কোন সংগঠনকে তাদের আবাসস্থল থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা হয়
তখন নেরাজ্যবাদী
সংগঠন স্হ সামগ্রিকভাবে সংগঠনগুলির অস্তিত্বের

অধিকারকে রক্ষার জন্য এগিয়ে যাওরা সঠিক ও প্রয়োজনীয় কাঙ্গ। কিন্তু
নৈরাজ্যবাদীদের সঙ্গে মিশে যাওয়া এবং তাদের সঙ্গে যে বলগাছাঁড়া বিক্ষোভ
পূর্বাহেই ব্যর্থ হয়ে যেতে বাধ্য তাতে লিপ্ত হওয়! শ্রেণী-সচেতন শ্রমিকদের পক্ষে
অক্ছচিত ও মারাত্রক অপগাধমূলক কাজ ।
এই প্রশ্নটিকে আমাদের কমরেডদের, শ্রমিক ও
, ভালভাবে বিবেচনা করে দেখতে হবেঃ তাঁরা নিজেরা
নৈরাজ্যবাদী? আর তীরা যদ্দি সমাজতম্ত্বী হন তাহলে
ঠিক করতে হবে তারা নৈরাজ্যবাদীদের সঙ্গে কাধে

ঠসনিকদের নিশ্চয়ই
কি--সমাজত্্ত্রী না
তাদের নিজেদেরকেই
কাধে মিলিয়ে সেইসব

বিক্ষোভে চলতে পারেন বিনা যেগুলি স্থম্পষ্টভাবে অবিবেচনা প্রস্তুত এবং
আমাদের দলের সিদ্ধান্তবিবোধা |
কমরেডগণ, ১০ই জুন বিক্ষোঙমিছিল করার চেষ্টার মধ্য দিয়ে আমরা

কার্ধকরী সমিতি ও দোভিয়েতসমূহের কংগ্রেসকে৩০ দিয়ে বিক্ষোভ মিছিল
করার প্রয়োজনীমতা ম্বীকার করিয়ে নিয়েছি। আপনার। নিশ্চয়ই জানেন যে

সোভিয়েতসমূহের কংগ্রেস ১৮ই জুন একটি সাধারণ বিক্ষোভ-মিছিলের দিন ধার্য
করেছে এবং পূর্বাহেই থে|বণ। করে দিয়েছে যে গ্লেরগানের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা
থাকবে।
তখন আমাদের কর্তব্য হচ্ছে-_-১৮ই জুনের পেত্রোগ্রাদের বিক্ষোভ মিছিল
যাতে আমাদের বিপ্রবী গ্লোগানগুলিই মুখে নিয়ে চলে তা দেখা ।
তাই ১৮ই জুনের বিক্ষোভ-মিছিলের প্রস্তুতি আরও উগ্যমের সঙ্গে করার
জন্য যে-কোন বিশৃখল কাজের চেষ্টাকে আমাদের অবশ্যই অঞ্কুরেই রুখে
দিতে হবে।

আমাদের আহ্বান__বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত বিক্ষোভের বিরোধিত। করুন এবং
১৮ই জুনের নাধারণ বিক্ষোভ-মিছিলকে সমর্থন করুন।

কমরেডগণ, সময় অত্যন্ত মুল্যবানঃ একটি মুহূর্তও নষ্ট করবেন না!
প্রত্যেক জেলা, প্রত্যেক রেজিমেট ও কোম্পানী বিপ্লবী সর্হারার
শ্লোগানগুলি উৎকীর্ণ করে নিজ নিজ ফে্,নগুলো প্রস্তত করে নিন।

কমরেডগণ, প্রত্যেকে কাজে নেমে গড়ুন, প্রত্যেকে ১৮ই জুনের মিছিলের জন্ত
প্রস্তুত হোন।
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নৈরাজ্যকর বিক্ষোভগুলির

বিরোধিতা করুন, সর্বহারার পতাকাতলে

ংগঠিত সাধারণ বিক্ষোভকে সমর্থন করুন_-এই হচ্ছে আমাদের আহ্বান ।
প্রাভদা, সংখ্যা ৮১

১৪ই জুন, ১৯১৭
স্বাক্ষর £ কে. স্তালিন
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স্তালিন €৩য়)--"

পেত্রোগ্রাদ পৌর নির্বাচনগুলির ফলাফল
পেত্রোগ্রাদের (বাবোটি ) জেলা ডুমাসমূছেব নিবাচনগুলি শেষ হয়েছে।
সাধারণ হিসাবপত্রাি এবং 'অন্তান্ত তথ্যাদি এখনো প্রকাশিত হয়নি, তৎসত্বেও
জেলাগুলি থেকে ইতোমধ্যেই প্রাপ্ত তথ্য থেকে আমরা নিধাচনের গতিধারা ও

ফলাঃলের একটি সাধাবণ চিত্র গঠন কবতে পারছি।
সর্বমোট দশ লক্ষাধিক োটদাতার মধ্যে প্রায় ৮০০১০০* ভোটদাতা
ভোট দিয়েছেন। অর্থাৎ শতকরা ৭* ভাগ।
স্ততবাং অন্রপস্থিতির সংখ্য।

কোনক্রমেই “অশু৬লক্ষণ গোতক' নয়। নেভা ও নার্ভ। (শহবতলী )-র মতো
জেলাছ্য়ের অধিকতর সবহাবা অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি এখনো পষস্ত শহরের
সীমানার মধ্যে অন্তভূক্ত হয়নি এবং তাব। নির্বাচনী এলাকাব বাইরেই
ছিল৷

ইউবোপে “সাধাবণভাবে' যা হয়ে থাকে, তেমন স্থানীয়, পৌর বিষয়-

গুলিকে কেন্দ্র করে নব, এই নির্বাসনী প্রতিদ্বন্িতা পরিচালি
তহয়েছিল মৌলিক
রাজনৈতিক কর্মস্থচীকে কেন্দ্র করেই। এবং এটা সম্পূর্ণ অন্থধাবনযোগ্য।

বর্তমান এই সময়ে যখন অসাধারণ টৈপ্রবিক ঞ্ভুত্থান যুদ্ধ ও অর্থ নৈতিক
বিশৃংগলার

ফলে

আবও

জটিলতা লাভ কবেছে, যখন শ্রেণী-বিরোধসমূহ
যথাসম্ভব নগ্ন হয়ে পড়েছে, তখন এটা একেবারে ভাবাই যায় না যে, নির্বাচনী

প্রচাব অত্যান স্থানীয় প্রশ্নগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে, স্থানীয়
বিষয়গুলির সঙ্গে মচ্ছেছ্য বন্ধনে আবদ্ধ দেশের যে রাজনৈতিক পবিস্থিতি তা
সামনে উঠে আসতে বাধ্য ।

সেইজন্য ক্যাডেট, বলশেভিক ও দেশরক্ষাবাদী (শেষেবটি নাবদ্নিক,
মেনণেতিক ও ইন্সেদিনস্তভোব একটি জোট )--এই তিনটি প্রধান বাজনৈতিক
কর্মন্চীর অনুসারী তিনটি প্রার্থীতালিক!র মধ্যেই প্রধানত: প্রতিদ্বন্দ্বিতা

হয়েছে । যারা রাজনৈতিক অস্পষ্টতা ও কর্মস্চীশূন্ভতা প্রকাশ করেছে সেই
নির্দল গোঠীসমূহ এই রকমের পরিস্থিতিতে কোন গুকুত্বলাভ করতে পারে
না, এবং প্রকৃতপক্ষে তারা কোন গুরুত্বই পায়নি ।
ভোটদাতার! যে নির্বাচনীয় বিষয়ের সন্তুখীন হয়েছিলেন তা হচ্ছে £
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হয়, পর্বহারার সঙ্গে বিচ্ছেদ এবং বিপ্লবের বিরুদ্ধে 'দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যবস্থাবলী'
গ্রহণের দিকে পিছু হট। (ক্যাডেট);

অথবা, বুর্জোয়াদের সঙ্গে বিচ্ছেদ, প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে দতাপূর্ণ সংগ্রাম
এবং বিপ্লবের আরও বিকাশের দিকে এগিয়ে যাওয়। (বলশেন্ডিক );
অথবা, বুজোয়াদের সঙ্গে আপোষ, বিপ্লব ও প্রতিবিগ্রবের মধ্যে এঁকেবেঁকে চলার নীতি অর্থাৎ এগোনো৭ নয় পিছোনোও নয় (দেশরক্ষাবাদী

জোট-__মেনশেভিক ও সোশ্যালিঞ&ট রিভলিউশনারি )।
নির্বাচকমণ্ডলী তাদের নিবাচন করেছেন । ৮০*১০০০ ভোটের মধ্যে
৪০০১০০০-র বেশি ভোট পড়েছে দেশরক্ষাবাদী জোটের পক্ষে; ক্যাডেটর! লাভ
করেছে কিঞ্চিদধিক ১৬০,০০০ ভোট, তারা একটা জেলাতেও গরিষ্ঠতা পায়নি;
বলখেডিকরা পেছেছে ১৬০১০০০-এর বেশি ভোট এবং রাজধানীর সর্বাধিক

সর্বহারা অধ্যুষিত জেলা ভাইবোর্কায়া স্তোরোনাতে তারা নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠত। লাভ করেছে।

বাকি ভোটগুলি (যগুসামান্ঠ )ভাগ হয়েছে ত্রিশটি

ননির্দল” পল-উত্বঘ” এবং নানা ধরনের অন্ান্ত ক্ষণস্থায়ী গোগী ও সংগঠনের
মধ্যে |
এই হচ্ছে ভোটদাতাদের জবাব ।
এর থেকে কি দেখা যাচ্ছে?

প্রথম যে জিনিসটা দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হচ্ছে__নির্দল গোষ্ঠীগুলির ছুবলতা
ও ক্ষীণত! | সাধারণ রুশ নাগরিকের! “প্রকৃতিগত ভাবে নির্দল-_-এই রূপকথাকে
নির্বাচন পুরোপুরিভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে । যে জিনিস নির্দল গোঠীগুলোকে
পু্ট করেছে দেই রাজনৈতিক পশ্চাদ্পনতা স্থস্পষ্টভাবে অতীতের গর্তে
চিরবিদায় নিয়েছে । নির্বাচকমণ্ডশীর অধিকাংশ স্থনিশ্চিতভাবে প্রকাশ
রাজনৈতিক নংগ্রামের পথকে গ্রহণ করেছেন ।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হুচ্ছে_-ক]াডেটদের সম্পূর্ণ পরাজয়। ক্যাডেটরা কলাকৌশলে এটা এড়িয়ে যাবার চেষ্ট! করতে পারে, কিন্তু স্বীকার তাদের করতেই

হবে যে__স্বাধীন নিবাচনের প্রথম প্রকাশ্য লড়াইয়ে একটিও জেলা-ডুমা
জয় করতে না৷ পেরে তারা সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ হয়ে গেছে। অতি সাম্প্রতিককালেও ক্যাডেটর৷ পেত্রোগ্রাদকে নিজেদের একান্ত-রাজ্য বলে মনে করত।
তারা তাদের ইস্তেহারে বারেবারে ঘোষণ! করেছে যে পেঞ্জোগ্রাদের আস্থ।

একমাত্র লোকায়ত স্বাধীনতার পার্টির ওপরে, এবং তার প্রমাণপ্বক্ূপ তার!
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ওরা জুনের আইনে অনুষ্ঠিত রাজ্য-ডুমার নির্বাচনের উল্লেখ করেছে। এখন'
এটা চুড়ান্তরূপে স্থম্পষ্ট হল যে ক্যাডেটরা জার এবং তার নির্বাচনী আইনের

অন্থকম্পায় পেত্রোগ্রাদে রাজত্ব করত । মঞ্চ থেকে প্রস্থানই পুরানো শাসনের
পক্ষে যথেষ্ট হুল, এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্যাডেটদের পাযের তলা থেকে মাটিও ধ্বসে
গেল।
ংক্ষেপে বলা যায় যে, গণতান্ত্রিক নিবাচকমগ্ডলীর বুহদ্ংশ ক্যাডেটদের
সমর্থন করেননি ।
তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-_-আমাদের শক্তিগুলির, আমাদের পার্টির শক্তিগুলির
নিশ্চিত বৃদ্ধি নিরাচনের মধ্য দিয়ে অভিব্যক্ত হয়েছে । পেত্ত্রোগ্রাদে আমাদের

পার্টির সদশ্য-সংখ্যা ২৩,০০* থেকে ২৫,০০০ ১ প্রাভদার মোট প্রচার-সংখ্য'
৯০,০০০ থেকে ১*০১০০০-র মধ্যে, এর মধ্যে একমাত্র পেত্রোগ্রাদেই ৭০,০০০ ,
তৎসত্বেও নিবাচনে আমরা

ভোট পেয়েছি ১৯০১০০০-এর

বেশি,

অর্থাৎ

আমাদের পেত্রোগ্রাদের পার্টিসদন্ত সংখ্যার সাতগুণ এবং প্রাভদ্ব। গ্রচারসংখ্যার দ্বিগুণ। আর এট! হয়েছে সাধারণ মানুষকে ভীতসন্ত্রস্ত করাব জন্য

বলশেতিকদের বিরুদ্ধে নর্দমাব ছেঁডা স্তাকড়া বীর্ঝোভ.কা এবং বেচোরক।
থেকে শুরু করে মন্ত্রীচালিত ভলিয়। নারোদ।৩১ এবং বাবোচাইয়া
গাযাজেতা পযন্ত, প্রকৃতপক্ষে, প্রায় পুগো তথাকথিত সংবাদপকন্রকুলের স্থ্ট

শয়তানী সোরগোল সত্বেও। বলা নিপ্রয়োজন যে, এমনি পরিস্থিতিতে
কেবলমাত্র সবচেয়ে অনমনীয় বিপ্রবীরা যারা "বিতীষিকাতেও আতংকিত
হয় না শুধু তাবাই আমাদের

মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য
ভূমায় আমাদের
সবচেয়ে বিশ্বস্ত
স্বাধীন নির্বাচন

পার্টির পক্ষে ভোট দ্দিতে পারে।

এদের

হচ্ছে বিপ্লবের নেতা সর্বহারাশ্রেণী-যারা ভাইবোর্গ জেলাপ্রাধান্থলাভকে স্থনিশ্চিত করেছে, আর এব পরেই সর্বহারার
মিত্র বিপ্লবী রেজিমেন্টগুলির স্থান। এটাও লক্ষ্যণীয় যে,
ভোটকেন্দ্রে জনসংখ্যার সেই নৃতন ও ব্যাপক অংশকে আক

করেছে যাদের রাজনৈতিক সংগ্রামের কোন পুর্ব-অভিজ্ঞতা ছিল না।

এদের

মধ্যে আছেন, প্রথমতঃ, মহিলারা; তারপর লক্ষ লক্ষ নীচুন্তরের কর্মচারী-_
ধারা সরকারী বিভাগগুলি পূর্ণকরে রেখেছেন; এবং তারপর আছেন হস্তশিল্পী,
দোকানদার ইত্যাদি নান! ধরনের ক্ষুদ্র জনসমষ্টি।

আমরা! আশা করিনি এবং

আশ] করতে পারিও না যে, এই সমস্ত অংশের মান্য এর মধ্যেই 'পুরানো
জগতের" সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে সক্ষম হবেন এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞভাবে বিপ্লবী
১০৩

সর্বহারাশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করবেন। তথাপি, সবকিছু সত্বেও, নিবাচনের
ব্ষঃটি যে কি তা তারাই নির্ধারিত করেছেন। যদ্দি তারা ক্যাডেটদের দিক
থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে থাকেন,_-যা তারা করেছেন__সেইটাই এক বিরাট
পদক্ষেপ অগ্রগতি।
ক্ষেপে বলা যায়, নির্বাচকমণ্ুলীর বৃহদংশ ইতোমধ্যেই ক্যাডেটদের
পবিত্যাগ করেছেন, কিন্তু তীরা এখনে আমাদের পার্টির দিকে চলে আসেননি

_তারা মাঝপথে থেমে গেছেন । অন্যদিকে, সর্বাধিক দৃঢপ্রতিজ্ঞ শক্তি
ধার, সেই বিপ্লবী সর্বহারাশ্রেণী এবং বিপ্লবী সৈনিকর। ইতোমধ্যেই

আমাদের পার্টিব চতুষ্পার্শে সমাঝিষ্ট হয়েছেন ।
নির্বাচকমণ্ডলীর বুহদ্রংশ থেমে গেছেন মাঝপথে । এবং মাঝপথে থেমে
তারা সেখানে এক যোগ্য নেতা" অর্থাৎ মেনশেশিক ও সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি জোটকে দেখতে পেয়েছেন। বর্তমান পরিস্থিতিকে অস্থধাবন করতে ন৷

পেরে এবং সবহারাশ্রেণী ও ধনিকশ্রেণীর মাঝখানে ইতস্তত করে পেটি-বুর্জোয়।
নির্বাচকমণ্লী-_যার। ক্যাডেটদের ওপরে আগেই বিশ্বাস হারিয়েছে তারা
আকষ্ট হয়েছে তাদেরই দিকে যারা নিজেরাই এককবারে বিভ্রান্ত এবং বিপ্লব
ও প্রতিবিপ্রবের মধ্যে অসহায়ভাবে একবার এদিক একবার ওদিক করছে--

সেই মেনশেভিক ও সোশ্যালিই্ রিভলিউশনারিদের দিকে । যারা যেমন তারা

তেমনের দিকে! এই হচ্ছে দেশরক্ষাবাদী জোটের “অত্যাশ্চর্য জয়ের” পু্াঙ্গ
ব্যাখ্যা । এবং এটাই হচ্ছে নির্বাচনের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য । কোন সন্দেহ থাকতে
পারে না যে বিপ্রবের আরও অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জোটের বিচিত্র-ব্ণ বাহিনী
অনিবার্ধভাবে মিলিয়ে যাবে; এক অংশ পিছিয়ে চলে যাবে ক্যাডেটদের

কাছে, এবং অপরাংশ এগিয়ে চলে আসবে আমাদের পার্টির কাছে। কিন্তু
ইতোমধ্যে- ইতোমধ্যে জোটের নেতার! তাদের “জয়ের, জন্ত উল্লাস করতে
পারেন।
আর নির্বাচনের পঞ্চম বা সর্বশেষ বৈশিষ্ট্য, যা সর্বশেষ হলেও সবচেয়ে ছোট

নয় !_তা হচ্ছে যে দেশ শাসনের অধিকারী কে নির্বাচন সেই প্রশ্ন মূর্তরূপে
তুলে ধরেছে। নির্বাচন স্থনিশ্চিতভাবে দেখিয়ে দিয়েছে যে, ক্যাডেটর! সংখ্যা
লঘিষ্ঠ, কারণ অনেক কষ্টেহুষ্টে তারা শতকরা ২* ভাগ ভোট সংগ্রহ করতে

পেরেছে । বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট অথাৎ শতকরা ৭০ ভাগের বেশি ভোট
পড়েছে দক্ষিণপস্থী ও বামপন্থী সমাজতন্ত্রীদের অর্থাৎ সোশ্তালিষ্ট রিভলিউশনারি
১৩১

ও মেনশেতিক এবং বলশেভিকদের পক্ষে। বলা হয়ে থাকে যে পেত্রোগ্রাদ পৌর'
নিবাচন সংবিধান-পরিষদের ভবিষ্যৎ নির্বাচনের প্রাথমিক রূপ।

কিন্তু যদি"

তা সত্য হয়, তবে এটা কি অত্যদুত নয যে, যে ক্]াডেটরা দেশের এক ক্ষ
অংশের মাত্র প্রতিনিধিত্ব করে তাদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাবতে হবে

অস্থায়ী সরকারে ? যখন এটা পবিষ্কার যে ক্যাডেটদের উপরে জনসংখ্যার
অধিকাংশের" কোন আস্থ। নেই তন অস্থায়ী সরকারে তাদের প্রাধান্ত কি
করে সহ করা যেতে পারে? এই অসঙ্গতিই কি অস্থায়ী সরকার সম্পর্কে
ক্রমবর্ধমান অস্্োষের

কাবণ নয়, য| ক্রমশঃ আবও বেশি বেশি কবে দেশেব

মধ্যে আত্মপ্রকাশ কবে?

এট] কি পবিষ্কার নঘ যে,এই অসঙ্গতিকে চলতে দেওয়াটা হবে নিুদ্ধিত'
ও অগণতান্ত্রিক?

রু. সো. ডি. লে. পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির
প্রেস ব্যুরোর বুলেটিন, সংখ্যা ১

১৫ই জুন, ১৯১৭
ঘাক্ষর; কে'স্তালিন

পোত্রোগ্রাদের সমস্ত মেহনতী মানুষ,

সমস্ত শ্রমিক এবং সৈনিকদের প্রতি৩২
কমরেডগণ,
রাশিয়া এক নিদারুণ বস্ত্রণাদায়ক অিজ্ঞতাঁর মধ্য দিয়ে যাচ্ছে ।

আজও যুদ্ধ চলেছে এবং অগণিত প্রাণ বলি হচ্ছে । বড্জ।ত বদ্মায়েশরা?

রক্তচোধা ব্যাঙ্ক-ম।লিকর! ইচ্ছে করেই এই যুদ্ধকে দীর্ঘস্থায়ী করছে, এই
যুদ্ধে ওরা স্কীতকায় হচ্ছে।
যুদ্ধের ফলে শিল্পক্ষেত্রে বিশৃংখলা ঘটাষ কারথানাগুলি বন্ধ হচ্ছে এবং

বেকারী সৃষ্টি হচ্ছে।

লক-আউট পুজিপতির। তাদের অপরিমেয় মুনাকার

লালসায় ইচ্ছে করেই এই যুদ্ধকে তীব্রতর করছে।
যুদ্ধের কলে খাগ্যাভাব আরও বেশি বেশি ভরাবহ হয়ে উঠছে । জিনিস-

পত্রের চড়া দাম শহরাঞ্চলের গরিবদের গলা টিপে মারছে। আর লুঠেরা!
মুনাফাবাজর। খুশী মতে! জিনিসপত্রের দর ক্রমাগতই চড়াচ্ছে ।
ক্ষুধা এবং ধ্বংসের করাল ছায়া! আমাদের সমনে প্রকট হয়ে উঠছে 1"

এর ওপর, প্রতিবিপ্রবের ঘন কালে। মেঘ জমছে।

ওরা জুনের ডূমা, যে ডুমা জারকে জনগণকে নিপীড়ন করতে সাহায্য
করেছিল, এখন ফ্রণ্টে অবিলম্বে আক্রমণ জোরদার করার দাবি জানাচ্ছে।

কিসের জন্য? যে স্বাধীনতা আমরা অর্জন করেছি “মিজ্র' ও রুশীয় ভাকাত-

দলকে খুশী করার জন্য সেই স্বাধীনতাকে রক্তের বস্তায় ডুবিয়ে দিতে ।
রাজ্য-পরিষদ, যেটা জারকে কতকগুলো জজ্লাদ মন্ত্রী যুগিয়েছিল, দেই

রাজ্য-পরিষদ সংগোপনে তার বেইমানির রশিতে পাক দিচ্ছে । কিসের জন্ত ?
তাদের “মিজ্র' ও রুশ অত্যাচারীদের খুশী করার জন্ত__ন্থুযোগ বুঝে জনগণের
গলায় সেই ফাসির দড়ি পরিয়ে দেবার জন্য।
জারতন্ত্রী ভূমা এবং সোভিয়েতের মধ্যে স্থাপিত, এবং তার সাস্ত-সংখ্যার

মধ্যে দশজন বুর্জোয়া নিয়ে গঠিত, অস্থায়ী সরকার পরিষ্কারভাবে জমিদার
এবং পুঁজিপতিদের প্রভাবে চলে যাচ্ছে।
সৈনিকদের অধিকারের গ্যারার্টির পরিবর্তে আমর! পেয়েছি কেরেনস্কির
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ঘোষণাপত্র”-যাঁতে এই অধিকারগুলি লংঘন কর! হয়েছে।

বিপ্রবের দিনগুলিতে টসনিকরা যে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল তাকে সংহত
করার পরিবর্তে, আমরা পেয়েছি নতুন এক “ফরমান” যাতে

৫দনিকদের

ইউনিটগুলি ভেডে দেবার এবং সশ্রম কারাদণ্ডের ছুমকি দেওয়া হচ্ছে।
রুশ নাগরিকদের অজিত ত্বাধীনতার গ্যাবান্টির পরিবর্তে, আমরা দেখছি
সেন্ ব্যারাকগুলিতে রাজনৈতিক গুপ্তচরবৃত্তি, বিনা বিচারে গ্রেপ্তার, -২৯ নং
ধাবার জন্য নতুন প্রস্তাব যার সঙ্গে_ রয়েছে সশ্রম কারাদণ্ডের হুমকি।
জনগণকে সশস্ত্র করাব পরিবর্তে, আমবা শুনতে পাচ্ছি সৈনিক এবং
শ্রমিকদেব নিবস্ত্র কবাব হুমকি ।

নিপীভিত জাতিগুলির মুক্তিব পবিবর্তে, আমর। দেখছি ইউক্রাইন এবং
ফিনল্যাগ্ডকে খোচা দেওয়ার নীতি ও তাদেব স্বাধীনতা দানের প্রশ্নে ভীতি।

প্রতিবিপ্রবের বিরুদ্ধে দৃটপণ সংগ্রামের পরিবর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি
প্রতিবিপ্লবীদেব নিলজ্জতাব প্রতি নির্ণজ্জ সমর্থন, যাবা

খোলাখুলিভাবেই

বিপ্রবেব বিরুদ্ধে লড়াইযের জন্য অস্ত্রসজ্জায় সজ্ভিত হচ্ছে ।.-

এবং যুদ্ধ আজও চলছে, এবং এটা বন্ধ করাব জন্য কোন সত্/কার গুরুত্বপূর্ণ
পর্ক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি বা সব জাতিগুলির উদ্দেষ্যে কোন গ্তায়সঙ্গত শাস্তি
প্রস্তাব কব! হয়নি।
অর্থনৈতিক বিপর্ষয় ক্রমেই চবমে উঠছে এবং তা মোকাবিলা করার কোন
ব্যবস্থা! গ্রহণ বরা হয়নি।

ছুতিক্ষ ক্রমেই নিকটতর হচ্ছে, তাব প্রতিকারের জন্য কোন কাধকর
পদক্ষেপ গ্রহণ কর! হযনি।

এটা কি আশ্চর্ঙজনক যে প্রতিবিপ্রবীরা আবও উদ্ধত হয়ে উঠছে এবং
সরকারকে শ্রমিক ও কৃষক, পমৈনিক এবং নাবিকদের ওপর আরও দমনমূলক
ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উত্তেজিত করছে?
কমরেডগণ, এ সমস্ত ঘটন। আর নীরবে সহ কর! যায় না! এসব সত্বেও চুপ
করে থাকাটা হবে অপরাধ !
আপনারা স্বাধীন নাগরিক, আপনাদের প্রতিবাদ জানানোর অধিকার

আছে এবং সময় পার হয়ে যাবার আগেই আপনাদের সে অধিকার অবশ্তই
শ্রয়োগ করবেন ।

আগামীকাল (১৮ই জুন), শাস্তিপূর্ণ বিক্ষোভ প্রকাশের দিনটি_-নতুনতর
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নিপীড়ন এবং ন্বৈরাচারের বিরুদ্ধে বিপ্রবী পেত্রোগ্রাদের প্রচণ্ড প্রতিবাদের দিন
হয়ে উঠক !

আগামীকাল স্বাধীনতা এবং সমাজতন্ত্রের শক্রতদর বুকে ত্রান স্থ্ট করে
বিজয় নিশান উড়ুক!
আপনাদের আহ্বান, বিপ্লবের প্রবক্তাদের আহ্বান সার! বিশ্বে ধ্বনিত

হোক, সমস্ত নিপীডিত এবং দাসত্বশৃংখলে আবদ্ধ মানুষের মধ্যে আনন্দের ঢেউ
তুলুক!

এঁ পশ্চিমে, যুধ্যমান দেশগুলিতে, নবজীবনের অরুণোদয় হচ্ছে, মহান

শ্রমিক-বিপ্রবেব অকণোদয় হচ্ছে।

আগামীকাল পশ্চিমে আপনাদেব ভাইরা

জান্গক যে আপনারা তাদেব জন্ত আপনাদের পতাকায় লিখেছেন-ুদ্ধ নয়,
শান্তি; দাসত্ব নয়, মুক্তি!
শ্রমিক এবং টসনিকর! ভ্রাতার ন্য।য় হাতে হাত ধরুন এবং সমাজতস্ত্রের

পতাকার নীচে মার্চ কবে এগিয়ে চলুন !

কমরেভগণ, সকলেই রান্তায় বেবিয়ে পড়ুন ।
আপ্নাদ্দের পতাকাকে ঘিবে বৃত্তাকারে সমবেত হোন!

সাবিবদ্ধভাবে বান্তা দিয়ে বাজধানীর দিকে মার্চ করে এগিয়ে চলুন !
শাক এবং স্থির প্রতায়ে আপনাদের দাবি ঘোষণা] করুন £

প্রতিবিপ্লব নিপাত যাক !

জারতন্ত্রী ডুম! নিপাত.যাক !
রাজ্য-পরিষদ নিপাত যাক !

দশজন পুঞ্জিপতি মন্ত্রী নিপাত যাক !
সব ক্ষমতা শ্রমিক, সৈনিক এবং

কৃষক

প্রতিনিধিদের

জোভিয়েতের হাতে চাই !

'সৈনিকদের অধিকারের ঘোবণাপত্রটি” সংশোধন কর !
সৈনিক এবং নাবিকদের বিরুদ্ধে “নিদে শগুলি' বাতিল কর !
বিষ্লাবী শ্রমিকদের নিরন্ত্রীকরণের অপচেষ্টা নিপাত যাক !
গণফৌজ দীর্ঘজীবী হোক !
শিল্পক্ষেত্রে বিশৃংখল। এবং ল ক-আউট পু:জিপতির নিপাত যাক !
উৎপাদন ও বণ্টনের নিয়ন্ত্রণ ও সংগঠন ব্যবস্থ1 দীর্ঘজীবী হোক !
কোন আক্রমণাত্মক নীতি নয় !
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যুদ্ধ বন্ধের এখন উপযুক্ত ময় ! প্রতিনিধিদের সোভিয়েত শাস্তির
হ্যায়সঙজত প্রস্তাব দিন !
উইলহেল্মের সঙ্গে পৃথক শান্তিচুক্তি নয়, অথবা ব্রিটিশ এবং

ফরাসী পু'জিপতিদের সঙ্গে গোপন চুক্তিও নয় !
রুটি! শান্তি! স্বাধীনতা !

রু. সো. ভি. লে. পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি
রু সো. ডি লে. পার্টির পেত্রোগ্রাদ কমিটি
ক, সো ভি. লে পার্টিব কেন্দ্রীয় কমিটির দৈনিক সংগঠন
পেত্রোগ্রাদ শহরেব কাবখানা। কমিটি গুলিব কেন্দ্রীয় পবিষদ
শ্রমিক ও টনিক প্রতিনিধিদের পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েতের বলশেভিক গ্র,প
প্রাভদার সম্পাদ কমণ্ডলী
সোলদাতস্কায়া গ্রাভদার সম্পাদকমণ্ডলী
প্রাভদ1, সংখ্য। ৮৪

১৭ই জুন, ১৯১৭

বিক্ষোভ মিছিলে
দিনটা উজ্জণ, বোদ্রলোকিত।

বিক্ষোভ মিডিলেব সাবি অন্তহান।

সকাল থেকে স্ধ নবধ্ধ মিছিল । মার্স ময়দানের দিকে চলেছে। পতাকার
অন্তহীন অরণ্য । সমস্ত কারখানা এব” ব্যবস। প্রতিষ্ঠান পুলি বন্ধ। যানবাহন
অচল হয়ে পড়েছে । বিক্ষোঙকাবীরা প্তাকা নামিযে কববেব পাশ দিষে_

“তুমি বলি হয়েছ” এব দলে 'ল। মার্শেলেজ? এবং “আন্তর্জ|তিক' গাইতে
গাইতে চলেছেন । বদর গচ্ন বাতাস থ্ব থব কতো কাপছে। মুহুমৃহি ধ্বনি
উঠছে £ “দশজন পুন্িিপতি মন্ত্রা নিশাত যাক? শ্রমিক এবং সৈনিক
ভেপুটিদেব মোঠিয়েতের হাতে সমন্ত ক্ষণত। চাই? এবং চাবিদ্দিক থেকে এই
রণধ্বনিব সমর্থনে শোনা যাচ্ছে সোল।স প্রতিধ্বনি ।

এই বিক্ষোভ মিছিল পেপে যেঢ। সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে সেটা হচ্ছে
বুর্জোয়৷ এবং তাদের দোসবদেব অন্ুপস্থিতিটা | শোক মিছিলের দিনটিব মতে
নয়, যেদিন

শ্রমিকবা ব্যবসাণী আর

পেটি বুজোয়াদেব

জনলমুদ্রে হারিয়ে

গিয়েছিল, ১৮ই ছুনেব বিক্ষোভ মিছিল ছিল মূলতঃ সর্বহাবাদে বিক্ষোভমিছিল, শ্রমিক এং সৈনিকরাই ছিল যাব গুধান অন্শ। বিক্ষোভ-মিছিল্বে
শুরুতে ক্যাডেটবাবযকট ঘোষণ1 করেছিল এব তাদের কেন্দ্রীয কমিটির মাধ্যমে
এতে যোগদান থেকে “বিরত থাকার অনুবোধ জানিয়েছিল । এবং বুর্জোযাব।

কেবল প্রকৃতপক্ষে অংশগ্রহণ থেকেই বিরত থাকেনি, তারা আক্ষিক অর্থে

নিজেদের লুকিয়ে বেখেছিল।

নেশ্স্কি প্রস্পেক্ট সাধারণভাবে এত জনাকীর্ণ

আর ব্যস্ত থাকে অথচ সেদিন বুর্জোয়াদেব দৈনন্দিন আনাগোনা থেকে

একেবারেই মৃক্ত ছিল।
ংক্ষেপে, এট। ছিল সত্যিই একট সর্বহারার বিক্ষোভ-মিছিল, ছিল বিপ্লবী
শ্রমিকদের বিক্ষোভ-মিছিল- যারা বিপ্লবী সৈনিকদের নেতৃত্ব করছিল।

এট। ছিল যে বুর্জোয়ারা রণক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়েছিল সেই বুর্জোয়াদের'
বিরুদ্ধে শ্রমিক এবং সৈনিকদের মোচা, মধ্যবিত্তরা থাকল নিরপেক্ষ।
এই হুল ১৮ই জুনের মার্চের ছবি।

একটা শোভাযাত্র! নয়, একট! বিক্ষোভ-মিছিল
১৮ই জুনের ম।৮ নিছক একটা প্যাবেড বা শোভাযাত্রা

ছিল না, যেমন

নিঃসন্দেে ছিল শোকপ্রকাশেব দিনের শোভাধাত্রাটি।

এটা হল একটা

প্রতিবাদের মিছিল, বিপ্লবেব পৌরুষদীপ্ত শক্তিসমুগ্ছের মিছিল_যার৷ শক্তির
ভাবপাম্য পবিবর্তনে প্রয্নাপী। এটা গভীব বৈশিষ্ট্পূর্ণ যে বিক্ষোভ কারীর!
কেবল ঠাদের নিজেদের দাবিগুলি ঘোষণা করার

মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ

বাখেননি, দাবি জানিয়েহিলেন ওকোপনায়।

প্রাভদারত৩ প্রাক্তন কমা

কমবেড খাউন্তভ এব* অবিলম্বে মুক্তি চাই । আমর! আমাদেব পার্টির সৈনিক
সংগঠনের সাবা-রুশ সম্মেলনের কথ! বলছি, ধাবা এই বিক্ষোভ-মিছিলে

যোগ

দিয়েছিলেন, কাধকবী কমিটি__ব্যক্তিগতভাবে ছখেইদ্্ঝে-এর কাছে কমরেড
খাউন্তভ এর মুক্তিব দাবি জানিয়েছিলেন, ছখেইদঝে “এ দিনই" তার
মুক্তির জন্য সকল গন্থ। গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেন।

ক্লোগানগুলোব

গোটা

চবিস্রযাতে

অস্থাধী সরকারের “নির্দেশের?

বিরুদ্ধে, তাব সমগ্র নীতিব বিঞ্দ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে__নিঃসন্দেহে

প্রমাণ কবেছে “শান্তিপূর্ণ মিছিলটি'_যাকে একটা নির্দোষ শোভাযাত্রায়
বপান্তবিত কবাব উদ্দেশ্য ছিল _হয়ে উঠল সরকারের ওপর চাপ স্থির জন্ত
শক্তিশালী বিক্ষোভ মিছিল।

অস্থায়ী সরকারের প্রতি অনাস্থা
একটা বৈশিষ্ট্য যেটা চোখে পড়ল স্টো হল একটি কারখানার অমিক

বা একটি সৈনিক দলও এই শ্লোগান

দেয়নি £ “অস্থায়ী সবকারে আস্থা

আছে 1, এমনকি মেনশেভিক এবং সোশ্টালিষ্ট বিভলিউশনারিরা এ আওয়াজ

তুলতে ভুলে গিয়েছিল ( ববং বলা চলে সাহস কবেনি।

)।

আপনাদের মনোমত সব শ্লোগানই তারা তুলছিল-_“কোন দলাদ্দলি নয় 1”
এএক্যের জন্ত 1” “সোঙিযেতকে সমর্থন কর !” “সর্জনীন শিক্ষা 1, (বিশ্বাস

করুন বানাই করুন)-__কিন্ত আসল ব্যাপারটাই ছিল না ঃ অস্থায়ী সরকারের

প্রতি আন্মাপ্রকাশের জন্য আহবান।
শর্ত আরোপ করেও নয়।

এমনকি "যতদুর পর্বস্ত *__-এই চতুর

কেবল তিনটি দল আস্থাজ্ঞাপক গ্লোগান দেওয়ার

__ * পতাকাধারা সৈনিক ও পোগ্াল ডিমোক্রাটিক বলশেভিক,

মেনশেভিক কর্মীর মমনামা, চতুর্থডুমার প্রাক্তন সদস্ত ।
৯০৮

সোশ্যাল ডিমোত্র্যাটিক

উদ্যোগ নিয়েছিল কিন্তু এমনকি তাদেরও সেই অন্তাপ করতে হয়। এব!

ছিল একদল কশাক,

বুন্দ গোষ্ঠী এবং প্রেখানভের ইয়েদিনম্তভে। গোষ্ঠী ।

মার্স ময়দানে শ্রমিকবা ব্যঙ্গ করে এদের “পবিত্র ত্রিমুতি বলে ডেকেছিল।
তাদের মধ্যে ছু'দলকে (বৃন্দ এবং ইয়েদিনস্তভো গোষ্ঠী ) শ্রমিক এবং সৈনিকরা
“তার নিপাত যাক 1” এই চীৎকারের মধ্যে তাদেব পতাকা গুটিয়ে ফেলতে
বাধ্য করেছিল। যে কশাকর! পতাকা গুটিয়ে নিতে অস্বীকার করেছিল

তাদেব পতাকাগুপি ছি'ভে টুকবো টুকবো হল।

মার্স ময়দানের প্রবেশমুখে

কোন এক অজ্ঞাতনামা “আস্থাজ্ঞাপক' পতাকা “বাতাসে বিস্তৃত ছিল, একদল
শ্রমিক এবং ৫সনিক সেটা ছি'ডে ফেলে দ্িল। জনতার সমর্থনস্চক

চীৎ্কারেব মধ্যে : “অস্থায়ী সরকারের ওপব শ্াস্থা শ্ন্যে ঝুলছে'।
সংক্ষেপে, অস্থায়ী সরকারের প্রতি বিক্ষোভকারীদেব ব্যাপকতম অংশের
কোন আস্থ। ছিল না, ছিল 'শভ্রোতেব বিপক্ষে” যাওয়ার প্রশ্থে মেনশেভিক এব"

সোশ্তাল রিভলিউশনারিদের কাপুরুযোচিত দ্বিধার স্থম্পষ্ট প্রকাশ । এই ছিল
বিক্ষোভ-মিছিলেব সাধারণ মেজাজ ।

আপোষ-মীমাংসা নীতির দেউলিয়া বধূপ
গ্লোগানগুলির মধ্যে মবচেয়ে জনপ্রিয় ছিল £ “সব ক্ষমত

সোভিয়েতেৰ

হাতে চাই !, "দশজন পুঁজিপতি মন্ত্রী নিপাত যাক!” “উইলহেল্মের সঙ্গে
আলাদা কোন শান্তিচুক্তি নয় বা ব্রিটিশ এবং ফরাসী পু'জিপতিদের সঙ্গে কোন
গোপন চুক্তি নয়” উৎপাদনেব নিয়ন্ত্রণ ও সংগঠন ব্যবস্থা দীর্ঘজীবী হোক 1,
ডুম। ও রাজ্য-পরিষদ নিপাত যাক !” “সনিকদের বিরুদ্ধে সব আদেশ বাতিল

কর
“শাগ্িব ন্যায়সঙ্গত শর্তাবলী ঘোষণা কর!” ইত্যাদি। বিক্ষোভকারীদের ব্যাপকতম অংশ আমাদেব পার্টিব প্রতি তাদের সংহতি জ্ঞাপন

করেছে। এমনকি ভোলছাইনিয়৷ এবং কেক্শল্ম্এর মতে! বাহিনীও 'সব
ক্ষমতা শ্রমিক এবং

সৈনিক

ডেপুটিদের

শ্লোগান নিয়ে মিছিলে পথ হেঁটেছে।

সোভিয়েতের হাতে দাও, এই

কার্যকরী সমিতিব অধিকাংশ সদস্যরা,

ধাদের কেবল সৈনিক সাধারণের সঙ্গেই নয়, বাছিনীর কমিটিগুলিব সঙ্গেও
যোগাঁষোগ ছিল তারাও এই অপ্রত্যাশিত চমকে আস্তরিকভাবেই বিস্মিত
হয়েছিলেন।

সংক্ষেপে, বিক্ষোভকারীদেব ব্যাপকতম অংশ (যার মোট সংখ্যা ৪০০,০০০
১৩৪

থেকে ৫০*১০০) বুর্জোয়াদের সঙ্গে আপোষ মীমাংসা নীতির প্রতি সম্পূর্ণ
অনাস্থা প্রকাশ করেছিল। বিক্ষোভ-মিছিলটি আমাদের পার্টিব বিপ্রবী 'শ্রাগান
নিয়ে এগিয়েছিল।

বলশেভিক

'ষডযন্ত্র সম্পর্কে বডীন কানল ফেঁসে গেছে, এ ব্যাপারে

সন্দেহের কোন অবকাশ নেই । যে পার্টি রাজধানীর শ্রমিক ও সৈনিকদের

ব্যাপকতম অংশের আস্থ। ডোগ করে তাদের কোন “ষড়যন্ত্রের প্রয়োজন নেই।
কেবল অপ্রকুতিস্থ বা বাজনীতি-অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরাই পারে পর্বোচ্চ নীতিনিযন্তাদে+ কাছে বলশেভিক “বড্যন্ত্রঁ সম্পকে তাদের ধারণা” প্রকাশ
করতে।
প্রাভদা, সংখ্যা ৮৬

২০শে জুন, ১৯১৭

্বাক্ষব £ কে, স্তালিন

৯১৬

জোট বাধো
৩রা এবং ৪ঠ| জুলাইয়ের ঘটনাবলী ছিল দেশে সাধারণ সংকটের
ফলশ্রুতি। দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ এবং সর্বব্যাপী শক্তিক্ষয়, পণাদ্রব্যের অকল্পনীয়
চডা দাম এবং অপুষ্টি, বর্ধমান প্রতিবিপ্রব এবং অর্থনৈতিক

বিশৃংখলা,

সীমান্তে টসম্তদল ভেঙে দেওয়া এবং ভূমি সমস্তা সমাধানে বিলম্ব ঘট।নো,
দেশে সাধারণভাবে সংযোগহীন অবস্থার অস্তিত্ব এবং দেশকে সংকট হতে
উদ্ধারে অস্থায়ী সরকারের অক্ষমতা--এসব ঘটনাবলীই ওরা এবং ৪ঠা

জুলাই জনগণকে পথে নামিয়েছিল।
এই আন্দোলনকে__এই বা! এ পার্টির গোপন প্রবোচনাব ফল বলে দোষা-

রোপেব চেষ্টাটা হল এ ব্যাপারে গোয়েন্দা! পুলিসের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা । ওর!
সবসময়েই গণ আন্দোলনকে গ্রগডার সর্দার ও 'পেশাদাব দ্রেশক্রোহীদের
উষ্কানীমূলক কাজ বলে দোষাবোপ করতে চায়।

বলশেভিকরা বা অন্ত কোন পার্টি ৩বা জুলাই-এর বিক্ষোভ-মিছিলের
ডাক দেষনি। আরও বড় কথা হল যে, এমনকি ৩র! জুলাই পর্যন্ত পেত্রোগ্রাদের
সবচেয়ে প্রভাবশালী পার্টি_-বলশেভিক পার্টি সৈনিক
বিরত থাকতে আবেদন জানিয়েছিল।

এবং শ্রমিকদের

কিন্ত এতদ্সত্বেও যখন আন্দোলন

ফেটে পডল আমাদের পার্টি, এ ব্যাপারে হাত-পা ঝেড়ে বসে থাকার
অধিকার তার নেই এটা ভেবে, এই আন্দোলনকে শান্তিপূর্ণ এবং সংগঠিত

রূপ দানের জন্য যতটুকু সম্ভব সবকিছুই করেছিল।

কিন্তু প্রতিবিপ্রবীরা বিমুচ্ছিল না । তার! উন্কানীমূলক গুলিচালন! সংগঠিত
কবল , তাবা! বিক্ষোভ-মিছিলেব দিনটি রক্ত দিয়ে কলংকিত

করল এবং

সীমান্তে কিছু কিছু সৈম্তদলের ওপব ভরসা করে বিপ্লবের বিরুদ্ধে আক্রমণ
চালাল। প্রতিবিপ্নবের মূলশক্তি ক্যাডেট পার্টি, যেন তারা এসব

ব্যাপার আগেই বুঝতে পেকে, মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করে হাত-পা
ঝাড়া হয়ে বসে রইল।

এবং মেনশেতিক আর পোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনা-

রিদের কার্যকরী সমিতি, নডে যাওয়া ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে বিশ্বাসঘাতকতা
করে সোভিয়েতগুলির হাতে সব ক্ষমতা হস্তান্তরের সমর্থনে সোভিয়েতগুলির
১১১

বিরদ্ধে

বিজ্রোহনুচক

বিক্ষোভ মিছিলের

ডাক

দিয়েছিল

এবং তারা

বিপ্লবী পেত্রোগ্রাদের বিরুদ্ধে সীমান্ত থেকে সেনাবাহিনীর যেসব পশ্চাৎপদ
মানুষগুলোকে ফেরৎ আনা হয়েছিল তাদের উত্তেজিত করল। উপদলীয়
অন্ধ গৌডামির জন্তে-বিপ্লবী শ্রমিক ও টৈনিকদের ওপর আঘাত হানাট।
যে বিপ্রবের সমস্ত ফ্রণ্টকেই দুর্বল করা এবং প্রতিবিপ্রবীদের আশা

জাগিয়ে তোলার সামিল সেট! বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিল ।
ফল হল-_প্রতিবিপ্রবীদের সঙ্গে সামরিক শ্ৈরতন্ত্রীদের দাঙ্গা।
প্রাভদ] এবং সোলদাৎস্কায়৷ প্রা্তদ।৩১ অফিস ভেঙে দেওবা, ক্রদের
ছাপাখান।৩৫ তছনছ এবং আমাদের জেলা সংগঠনের অফিস তারা, হত্যা

এবং আক্রমণ চালানো, বিনাবিচারে আটক এবং বে-আইনীভাবে নিপীড়ন
চালানো, ঘৃণ্য গোয়েন্দা পুলিস দ্বারা আমাদের পার্টি নেতাদের বিরুদ্ধে জঘন্ত

কুৎসা রটানো, এবং ছুনীতিপরায়ণ সংবাদপন্্রগুলির ডাকাত সাংবাদিকদের
গালাগালি, বিপ্রধী শ্রমিকদের নিরন্তর করা, সৈন্যদল ভেঙে দেওয়া, মৃত্যুদণ্ড
পুনরায় চালু বরা_এই হল সামরিক একনায়কত্বেব “কাজ ।
এবং এ সবকিছুরই অজুহাত হল-_-নিখিল রুশিয়া কাষকরী কমিটির সমর্থনে
কেরেনস্কিসেরেতেলি “মন্ত্রিসঙা'র “আদেশ অন্গপাবে' “বিপ্লবকে রক্ষা কব
হচ্ছে'। এবং শাসক সোশ্ঠালিষ্ট রিভলিউশনারি এবং মেনশেতিক পার্টিগুলি
সামরিক একনায়কদের ভয়ে পালিয়ে, বিপ্রবেব শক্রদের কাছে চপলভাবে

সর্বহারার পার্টির নেতাদেব সঙ্গে বিশ্বাঘাতকত। কবল। এর! বিশবংখলা
স্ষ্টি এবং দাঙ্গায় নারব সমর্থন জানাল, “বে-আইনী” নিগীডন বন্ধের জন্য
কোন পন্থা! নিল না ।

এখন আমরা পেত্রোগ্রাদের বিপ্লবী শ্রমিক এবং সৈনিকদের বিকদ্ধে অস্থামী
সরকার এবং প্রতিবিপ্রবেব সামরিক প্রধান ক্যাডেট পার্টির মধ্যে কাষকরী

সমিতির প্রকাশ্ত সমর্থন নিছ্ণেই একট গোপন চুক্তি আছে লক্ষ্য করছি।

এবং শাসক পার্টিগুলি যতই মাথা নীচু করছে প্রতিবিপ্রবীরা ততই বেয়াড়া
হয়ে উঠছে । বলশেঙিকদের আক্রমণ

করা থেকে শুরু করে তারা এখন

সোভিয়েত পার্টিগুলি এবং সোভিয়েতগুলির ওপরই আক্রমণ চালাচ্ছে । তার!
ভ্তোরোনা এবং পেত্রোগ্রাদস্কা

গুঁড়িয়ে দিয়েছে।

ওখতায় মেনশেভিক জেলা সংগঠন ভেঙে

তারা নেতস্কায়া৷ জান্তাভাতে ধাতুশিল্প শ্রমিকদের ইউ-

নিয়নের শাখা তছনছ করেছে।

তার। পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েতের
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সভার ওপর

আক্রমণ চালিয়েছে এবং তার সদশ্যদের গ্রেপ্তার করেছে (ডেপুটি শাখারভ )।
তারা নেভস্কি গ্রম্পেকট প্রকল্পে কার্যকরী সমিতির সদশ্তদের চলাফেরা লক্ষ্য
রাখার জন্য বিশেষভাবে দল তরী করেছে । তাবা অবশ্যই কার্ধকরী কমিটি
ভেঙে দেবার কথা বলছে, এছাড়া অস্থায়ী সরকার এবং কার্করী কমিটির
কয়েকজন নেতার বিরুদ্ধে চক্রান্ত তো করছেই।

প্রতিবিপ্রবীরা প্রতি মূহুর্তে আরও বেশি বেহায়া এবং প্ররোচনাদায়ক
হয়ে উঠছে । কিন্তু অস্থাধী সরকার বিপ্লবী শ্রমিক এবং সৈনিকদের “বিপ্লবকে
রক্ষাব' নামে নিরস্ত্র করে চলেছে |-"

এ সনকিছুই, দেশের ক্রমবর্ধমান সংকট, ছুতিক্ষ এব” বিশৃংখলা, যুদ্ধ ও
তার অপ্রত্যাশিত ্পাঁকলেব সঙ্গে জড়িয়ে পবিস্থিতিকে আরও জটিল করছে
এবং একাধিক নতুন রাজনৈতিক সংকট অবশ্যন্তাবী করে তুলছে ।

এখন কর্তবা ভল আগামী লডাইযেব জন্য প্রস্তুত হণ্যা এবং সংগঠিত ও
যোগ্য পন্থায় তার মোকাবিলা কবা।
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প্রথ্য নির্দেশ হল £ প্রতিবিপ্রবাঁদেব ছ্বাব। নিজেদের প্ররোচিত হতে দেবেন
না. আগ্মনিয়ন্্ণ এবং সংবষের দ্বার! নিজেকে স্থসজ্জিত ক্ষন; আগামা লড়াইয়ের

অগ্য শক্তি সংহত ক্ষন; কোন হঠকারী কাযক্লাপকে প্রশ্রর দেবেন না।

প্বিতীম় নিদেশি হল:

আমাদের

পার্টির চারিপাশে আরও

সমবেত হোন; আমাদের অগণিত শক্রর
কাদের সারিবদ্ধ করুন, পতাক। উর
করুন, পথন্রষ্টকে এক্যবদ্ধ করুন এবং যারা
প্রতিবিপ্রবীদের সঙ্গে কোন সমঝওতা

ঘনিষ্ঠভাবে

আঘাতের মুখে আপনার ধারণ
তুলে রাখুন; ছুর্বরকে উৎসাহিত
স্প্তিমগ্র তাদের জাচিয়ে তুলুন ।
নয় !

“সমাজবাদী” জেলরক্ষকদের সঙ্গে কোন এঁক্য নয় !
প্রতিবিপ্রবী এবং তাদের রক্ষাকর্তাদের বিরুদ্ধে বিপ্লবীদের মোচা-_-এই হল
আমাদের রণধ্বনি ।

প্রলেতারস্কোয়ি দেলো৷

( ক্রোন্স্তাদ্), সংখ্যা ২, ১৫ই, জুলাই ১৯১৭

স্বাক্ষর : কে. স্তালিন
রু. সো. ভি. লে. পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য
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স্তালিন (৩য়)--৮

আর. এস. ডি. এল. পি. (বলশেভিক )-র পেত্রোগ্রা্

সংগঠনের জরুরী সম্মেলনে

প্রদত্ত ভাবণসমূহ
১৬-২০শে জুলাই, ১৯১৭ ৩৬

১। জুলাই-এর ঘটনাবলী সম্পর্কে
কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্ট
১৬ই জুলাই

কমরেডগণ,

আমাদের পার্ট, বিশেষ কবে আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিকে অভিযুক্ত
করা হচ্ছে যে, তারা ৩রা এবং ৪ঠ1 ভুলাই-এর বিক্ষোভ-মিছিল সক্রিয়ভাবে

উৎসাহিত এবং সংগঠিত করেছিল যার উদ্দেশ্ট ছিল সোভিয়েতগুলির কেন্দ্রীয়
কার্যকরী সমিতিকে ক্ষমতা হাতে নিতে বাধ্য করা, এবং যদি তারা এ কাজ

করতে অস্বীকার করে তাহলে আমরা নিজেরাই যাতে ক্ষমতা দখল করি।
আমি প্রথমেই অবশ্য এই অভিযোগ অস্বীকার করছি। ওরা জুলাই
মেশিনগান রেজিমেণ্টের ছু'জন প্রতিনিধি বলশেভিক সম্মেলনে হঠাৎ ঢুকে
পড়ে এবং ঘোষণা করে যে, ১ নং মেশিনগান রেজিমেণ্ট বেরিয়ে এসেছে।

আপনারা ম্মরণ করতে পারেন আমরা প্রতিনিধিদের বলেছিলাম-_পার্টসদশ্য তাদের পার্টি-সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যেতে পারেন না এবং রেজিমেণ্টের প্রতিনিধিরা এ কথার প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন,

বলেছিলেনতাদের

রেজি-

মেন্টের সিদ্ধান্তের বিপক্ষে যাওয়ার চেয়ে বরং তার! তাদের পার্টিসদশ্যপদ ত্যাগ
করবেন।
আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অভিমত ছিল-_বর্তমান অবস্থায়

পেত্রোগ্রাদের সৈনিক এবং শ্রমিকদের বিক্ষোভ-মিছিল নিবুদ্ধিতা৷ হবে।
এটা নিবুরদ্ধিতা হবে, কেন্দ্রীয় কমিটির এ বিবেচনা করার কারণ ছিল
যে, সরকারের উদ্যোগে সীমান্তে যে আক্রমণাত্মক অভিযান চালানো হয়েছিল সেটা ছিল নিছক জুয়া, যেহেতু দৈনিকরা কোন্ উদ্দেশ্টসাধনে তাদের

লড়াইতে পাঠানো হচ্ছিল তা জানত না, তাই তার! যুদ্ধে নামবে না,
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এবং যদি আমর পেত্রোগ্রাদে বিক্ষোভ-মিছিল করতাম, বিপ্লবের শক্ররা
লীমান্তে আক্রমণাত্মক অভিযানে ব্যর্থতার জন্ত আমাদের ওপর দোষ

চাপাত।

আমরা

চেয়েছিলাম যারা এই জুয়াখেলার জন্য সত্যিকারের

দায়ী আক্রমণাত্মক অভিযানের চরম ব্যর্থতার দায় তাদের ঘাড়ে চাপুক।
কিন্তু বিক্ষোভ-মিছিল আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল।

কারখানায় কারধানায় তাদের
মধ্যেই_-এক

প্রতিনিধিদের

মেসিনগানারর।

পাঠিয়ে দিয়েছিল।

ছ'টার

বিরাট সংখ্যক শ্রমিক এবং সৈনিক পথে বেনিয়ে এসেছে, এ

ঘটনার মুখোমুখি হুলাম। প্রায় পাচট! নাগাদ,

সোভিয়েতগুলির কেন্দ্রীয়

কার্ধকরী সমিতির সভায় আমি সম্মেলনে এবং আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির
নামে সরকারীভাবে ঘোষণা! করেছিলাম_-আমর1 বিক্ষোভ-মিছিল না করার

সিদ্ধান্ত করেছি । এর পরও আমাদের ওপর এ বিক্ষোভ-মিছিল সংগঠিত
করেছি বলে দোষ চাপানোট। হবে নির্জলা মিথ্যা যেটা নিলজ্জ বেহায়াদেরই একমাত্র শোভা পায়।

বিক্ষোভ-মিছিল তথন শুরু হয়ে গিয়েছে । পার্টির কি এব্যাপারে হাত ধুয়ে
সরে দাড়ানোর কোন অর্ধিকার ছিল?

এমনকি আরও গুরুতর জটিল পরি-

স্থিতি গুষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা দেখতে পেয়েও, এ ব্যাপারে হাত ধুয়ে কেলার
কোন অধিকার আমাদের ছিল না-_সর্ধহারার পার্টি হিসাবে আমরা বিক্ষোভ-

মিছিলে হতন্তক্ষেপ করতে, মিছিলকে এক শান্তিপূর্ণ সংগঠিত রূপদান করতে
বাধ্য হয়েছিলাম যদিও সেই সঙ্গে অন্ত্রশক্তির জোরে ক্ষমতা দখলের লক্ষ্য
আমাদের ছিল না।

আমাদের শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের ইতিহাসে '«ই রকমের আর একটি
ঘটনার কথ! আপনাদের ম্মরণ করিয়ে দিই। ১৯০৫ সালের »ই জানুয়ারি
গ্যাপন যধন জারের কাছে জনগণের

মিছিল নিয়ে

গিয়েছিল, আমাদের

পার্টি জনগণের সঙ্গে মিছিলে পা মেলাতে অস্বীকার করেনি । যদিও পার্টি
জানত

জনতাকে

শয়তান

কোথায়

নিয়ে চলেছে একমাত্র

সেই

জানে।

এই ক্ষেত্রে যখন আন্দোলন-_গ্যাপনের নয় আমাদের -ঙ্লোগান নিয়ে এগুচ্ছে

তখন এই আন্দোলন থেকে আমাদের দূরে সরে থাকার অধিকার আরও কম
ছিল।

আমর আন্দোলনকে সম্ভাব্য জটিলতার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য

এক নিয়ামকের ভূমিকায়, সংযম রক্ষাকারী পার্টি হিসাবে, হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য
হয়েছিলাম।
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মেনশেভিক এবং সোশ্ালিষ্ট রিভলিউশনারির! শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে তাদের নেতৃত্বের দাবি জানায়, কিস্তু তাদের দেখে শ্রমিক-আন্দোলন পরিচালনায় সক্ষম বলে মনে হয না। বলখেভিকদের বিরুদ্ধে তাদের আক্রমণ,

শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির কর্তব্য উপলব্ধিতে তাদেব চরম ব্যর্থতাই প্রমাণ করেছে।
শ্রমিকদের এই সর্বশেষ কার্ধক্রম নিয়ে তারা এমনভাবে কথা বলছে যেট:
শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে এমন লোকেবাউ বলে।
এদিন রাত্রে, পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি, পেতোগ্রাদ কমিটি এবং সেনাবাধিনীর

ংগঠন-_-শ্রমিক এবং সৈনিকদের এই শ্বতংস্ফৃত আন্দোলনে হস্তক্ষেপ করাব
সিদ্ধান্ত করে। মেনশেভিক এবং সোশ্টালিষ্ট রিভলিউশনারিরা--আমাদের
৪০১০০০-রও বেশি শ্রমিক ও ৫সম্তবাহিনীব লোকেরা সমর্থন জানাচ্ছে বুঝতে

পেরে এবং তাদের পায়ের তল। থেকে মাটি সবে যাচ্ছে বুঝতে পেবে ঘোষণা
করল যে, সৈনিক এবং শ্রমিকদেব এই বিক্ষোভ-মিছিল হবে সোঠিযেতেব
বিরুদ্ধে বিক্ষোভমিছিল। আমি জোবেব সঙ্গে বলছি, ৪ঠ1 জুলাইয়ের বিকেলে
যখন বলশেডিকদেব বিপ্রবেব প্রতি খিশ্বাসহস্তাবক বলে “ঘষণ। কব। হল, তখন

প্রকৃতপক্ষে মেনশেভিক এং সোশ্যাপিষ্ট বিভলিউশনাবিবাই বিপ্লবের প্রতি

বিশ্বাসঘাতকতা কবেিল, যুক্ত ধিপ্রবী ফ্রণ্ট ভেডেছিল, প্রতিধ্প্র গীদেব অঙ্গে
একটা বোঝাপডায় পৌছেছিল। খপশেতিকদেব ওপব আঘাত হানতে গিয়ে
তার বিপ্রবকেই আঘাত কবেছিল।

৫ই জুলাই মেনশেভিস্ত এখং সোশ্যালিষ্ট বিভলিউশনারিবা মাশাল ল'
জারী করল, প্রধান সেনা দপ্তর খাডা ববপ এবং সবকিছু সাম!রক চক্রে হাতে

তুলে দিল।

আমবা, যাবা সোঠিয়েতের হাতে সব ক্ষমতা অর্পণের জন্য

লড়াই করছিলাম, আমাদের সোভিযেতেব সশস্ত্র প্রতিপক্ষেব অবস্থানে ঠেলে
নিয়ে যাওয়া হল। এমন এক পবিস্থিতির স্থষ্টি কব! হল যাতে বলশেভিক বাহিনী

নিজেদের সোিয়েত বাহিনীর সম্মুখীন হয়। এই পবিশ্থিতিতে আমাদের
পক্ষে যুদ্ধে নাম! পা*লামিব সামিল হতো।। আমরা সোভিয়েতের নেতৃবৃন্দকে
বললাম £ ক্যাডেটব! পদত্যাগ করেছে, শ্রমিকদের সঙ্গে জোট বাধ, সরকারই

সোভিয়েতের কাছে দায়ী হোক।

কিন্তু তারা এক বিশ্বাসঘাতী পদক্ষেপ গ্রহণ

করল, তারা আমাদের বিরুদ্ধে কশাক, সামরিক ক্যাডেট, হামলাবাঞজ এবং

সীমান্ত প্রত্যাগত কয়েক রেজিমেন্ট সৈন্য লেলিয়ে দিল । বলশেভিকরা

সোভিয়েতের বিরুদ্ধে--এই অভিযোগ তুলে তাদের প্রতারিত করল।
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বলা

বাহুল্য এই পরিস্থিতিতে আমরা যুদ্ধ মেনে নিতে পারলাম না যেটা মেনশেভিক
এবং সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারির! আমাদের ওপর চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল।
আমবা পিছু হটার সিদ্ধান্ত নিলাম।

৫ই জুলাই, সোতিয়েতগুলির কেন্দ্রীয় কাধকরী কমিটির প্রতিনিধি লিবারের
সঙ্গে

আলোচনা

হল।

লিবার শর্ত আরোপ কবল আমাদের অর্থাৎ

বলশেভিকদেব কৃশেসিনক্ক। প্রাসাদেব সামনে থেকে সাজোয়া গাড়ি প্রত্যাহার

কবতে হবে, পিটাব এবং পল দুর্গ নাবিকদের পরিত্যাগ করে ক্রোন্স্তাদ্-এ
িবে যেতে হবে।

আমব। বাজী তলাম এই শর্তে যে সোতিয়েতগুলিব কেন্দ্রীয়

কাধক্পী কমিটি সম্ভাব্য হামলার হাত থেকে আমাদের পার্টি সংগঠনগুলি বক্ষা
করবে । €কন্দ্ীয় কাযক্বী কমিটির নামে লিবাব আমাদেব এই আশ্বাস দিল
ঘে, আমাদেব শর্ত বক্ষা করা হবে এবং কৃশেসিনস্ক! প্রামাদটি যতদিন ন!
গামব| এব০। স্থাগী আশ্রা পাই ততদিন আমাদের দখপে থাকবে । আমরা
স।মদেব প্রাতিশ্রুতি বক্ষা কন্লাম । সাজোয়া গাড়িগুলি প্রত্ঠাহ্হত হল এখং
কে।নপ্যাদ এব নাবিক্প। টিবে বেনে বালা হল, কিন্তু তাদেব অস্ত্রসম্ত্ব নিজেদের

হেণাজন্নে পেগে | যাই হোক, সোভিবেতগুলির বেন্দ্রীযধ কাখকবী কমিটি
তাদেব £াঁশ্রতিব এবটিত বক্ষ কবল না। ৬ই জুলাই, সোশ্টালিষ্ট
বিশলিশ্নাবিণ্ব সামবিক প্রশন্নিধি কুজমিন টেলিকোনে দাবি জানাল
পরতালিশ দ্দিনঢেব মধ্য কৃশেসিনন" প্রাসাদ এবং পিটাব ও পল ছুর্গ ছেডে

চলে যেতে হবে, নাহলে ভাদেব বিরুদ্ধে সামবিক বাহিনী পাঠানো হবে বলে
ছমকি দিল। আমাদেব পার্টিব কেন্দ্রীয় কমিটি বক্তপাত এডানোর সাধ্যমত
যাকিছু সম্ভব ৩া কবাব দিদ্ধান্ত নিল।
শ্নামাকে পিটাব ও পল ছূর্গে
প্রতানধি কবে পাঠানে। হল। সেখানে ঘাটি কবেথাক নাবিকদের, তারা
যেন যুদ্ধে অবতীর্ণ না হয় এই কথাটা বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলাম, কারণ
পবিস্থিতর এমন পরিবর্তন ঘটেছিল বে সোভিয়েতগুলির সঙ্গে আমাদের

মুখোমুখি হতে হতো । সোভিয়েতগুলিব কেন্দ্রীয় কাকবী কমিটির প্রতিনিধির
পদাধিকাব বলে মেনশেভিক নেতা বোগদানভকে নিয়ে কুজ মিনের সঙ্গে দেখা
করতে শিয়েছিলাম। কুজ.মিনের যুদ্ধ শুরু কবার মতো সব কিছু তৈরী ছিল-_

গোলন্দাজ, অশ্ববোহী এবং পদাতিক বাহিনী । আমরা তাকে অন্ত্রবল প্রয়োগ
না করার জন্য যুক্তি দেখালাম । কুজমিন বিরক্ত হল কারণ “অসামরিক
লোকজন প্রতিমূহর্তে হস্তক্ষেপ করে বাধা স্থষ্টি করছে", সে সোভিয়েত গুলির
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কেন্দ্রীয় কার্ধকবী কমিটির দাবি অনিচ্ছা সত্বেও মেনে চলতে শ্বীূত হল।
নাবিক, সৈন্ত এবং শ্রমিকদের “শিক্ষা” দেওয়ার জন্য সোশ্ালিষ্ট রিভলিউশনাবি
সামরিক কর্তাব' রক্তপাত ঘটাতে চেযেছিল এটা আমাব কাছে পবিষ্ার।
আমরা তাদেব জঘন্য পবিকল্পনা কার্ধকব কবার পথে বাধা দিয়েছিলাম ।

ইতোমধ্যে প্রতিবিপ্লবীরা আক্রমণ শুর কবেছিল;
সমূহ এবং ক্রদ ছাপাখানা তচ্ছনচ কবল, আমাদেব

গ্রাভদার অটিস
কমবেডদেব

খুন-জখম

শুরু করল, আমাদের সংবাদপত্র বন্ধ করল ইত্যার্দি ঘটনা ঘটল । প্রতিবিপ্রবীদের নেতৃত্বে আছে ক্যাডেট পার্টিব বেন্দ্রীয় কমিটি, তাদেব পেছনে

আছে সৈনাধ্যক্ষ এবং কম্যাণ্ডিং অঞ্াবরা , এবা হশ বুজোয।দেব প্রতিনিধি ।
এরা চায় যুদ্ধ চালিয়ে যেতে কারণ যুদ্ধে তাছেব পেট মোট। হচ্ছে।
প্রতিবিপ্রবীরা দিনের পব দিশ আবও শক্তভাবে গেডে বসেছিল । সোতিযেত

গুলির বেন্্রীয় কমিটিব কাছে ব্যাখ্যাব জন্য প্রতিবাবই অন্রোধ জানিয়ে
আমাদেব এ গুত/য় হল-_অত্যাচার বন্ধ করতে তাব। অঙ্গম ,

ক্ষমতা কেন্দ্রায়

কার্ধকবী কমিটিব হাতে নেই, ক্ষমতা ক্যাডেট সামরিক চক্রেব হাতে। তারাই
প্রতিবিপ্রবীদেব পথ দেখাচ্ছে ।
নাইনপিনেব মতো মন্ত্রীদেব পতন ঘটছে । মঙ্ষোতে বিশেষ সম্মেলন৩
করে সোঙিয়োতগুলির কেন্দ্রীয় কাষকরী কমিটির পবিবর্তন কবাব চেষ্টা হচ্ছে ।
সেখানে বুজোযাদেব শত শত কট্টর প্রতিনিধিব মধ্যে ২৮০ ভন সোতিয়েত-

গুলির কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি সদস্য ছুধে পড| মাছিব মতে ডুবে যাবে।
বলশেভিকবাদের ভয়ে আতংকিত হয়ে বেন্দ্রীয় কাষকবী কমিটি প্রতিবিপ্রবীদের সঙ্গে নির্লজ্জ মোচা তৈবী করছে, তাদেব দাবির কাছে নতি ম্বীকাব
করছে_যেমন বলশেঙিকদেব ধরিয়ে দেওয়া, বাণ্টিকের প্রতিনিধিদের”
গ্রেপ্তার করা এবং বিপ্লবী শ্রমিক এবং মেনাদলকে নিরন্ত্র কর। | অতি সহজ-

ভাবে এই সববিছুবই ব্যবস্থা করা হচ্ছে ঃ প্ররোচকদের গুলি ছোড়ার সুযোগ
নিয়ে আত্মবক্ষাবাদী চক্র শ্রমিকদেব নিরন্তর করার অজুহাত খাডা করে এবং
তারপর তাদেব নিবন্ত্র করে। সেস্জোরেত্স্ক শ্রমিদেরত৯ ক্ষেত্রে এ ঘটনা ঘটল,
ওর কিন্তু বিশ্ষোভ-মিছিলে যোগ দেয়নি।

প্রতিটি প্রতিবিপ্লবেব প্রথম লক্ষণ হল বিপ্লবী শ্রমিক এবং ৈন্যদলকে
নিরস্ত্র করা । এখানে সেরেতেলি ও সোভিয়েতগুলির কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির
অন্তান্ত “সমাজবাদী মন্ত্রী'দের দ্বারা এই দ্বৃণ্য প্রতিবিপ্লবী কার্যকলাপ সাধিত
১১৮

হল।

সমস্ত বিপদ এখানেই | “বিপ্লবের ত্রাণকর্তা সরকার? বিপ্লবকে গলা টিপে

মেরে তাকে সংহত; করছে ।

আমাদের কর্তব্য হল আমাদের শক্তিগুলির সমাবেশ ঘটানো, যেসব
সংগঠন আছে সেগুলি জোরদার করা এবং জনগণকে হঠকারী কার্ধক্রম থেকে

বিরত করা । এখন আমাদের লড়াইয়ে প্ররোচিত করাট! প্রতিবিপ্রবীদের
পক্ষে স্ববিধাজনক ;? কিন্তু আমরা নিশ্চয়ই প্ররোচনার ফাদে পা দেব না,
আমরা

অবশ্যই চরম বিপ্লবী সংযম দেখাব । এটাই হল আমাদের পার্টর

কেন্দ্রীয় কমিটিব কৌশলগত সাধাবণ লাইন ।
আমাদেব নেতাবা জার্মীন সোনাব মদত

পাচ্ছেন এ ধননের জঘন্য কুৎসা

সম্পর্কে আমাদের পার্টির কেন্দ্রীঘ কমিটিব বক্তব্য হল, সকল বুর্জোয়া রাষ্ট্রেই
সর্বহারাব বিপ্রবী নেতাদেব বিরুদ্ধে রাষ্্রত্রোহিতার অভিযোগ

আন! হয়েছে__

জার্মানিতে লিবনেখ তেব বিরুদ্ধে, রাশিয়ায় লেনিনের বিরুদ্ধে।রুশ বুর্জোয়ারাও
যে “অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের” বিকদ্ধে পরীক্ষিত এই পন্থা গ্রহণ করবে এতে পার্টির

কেন্দ্রীয় কমিটি
তাবা তাদেব
নেতাদের সঙ্গে
করে। শ্রমিকবা

বিশ্মিত নয়। শ্রমিকব! অবশ্ঠই খোলাখুলি ঘোষণা করবে যে
দে" ।দেব নিন্দাব উতর মনে করে, তাবা দৃঢভাবে তাদের
আচে এবং তারা তাদের শুভাশুভেব অংশীদার বলেই মনে
নিজেরাই--আমাদের নেতাদের বিরুদ্ধে জঘন্ কুৎসার প্রতিবাদ

জানাতে পেত্রোগ্রাদ কমিটির কাছে প্রস্তাবেব খসড়ার জন্য আবেদন জানিয়েছে।
পেত্রোগ্রাদ কমিটি এ ধরনের প্রস্তাবের খসডা রচন। করেছে, শ্রমিকদের স্বাক্ষরে
সেগুলি ভরি করা হবে।
আমাদের প্রতিপক্ষ, মেনশেভিক এবং সোশ্টালিষ্ বিভলিউশনারিরা ভূলে

গেছে যে, ঘটনা ব্যক্তিরা ঘটায় না, বিপ্লবের অন্তনিহিত শক্তিগুলি ঘটনার স্থষ্ট

করে এবং এইভাবে তাবা গোয়েন্দা পুলিশের ভূমিকা পাঁলন করছে ।
আপনারা জানেন ৬ই জুলাই থেকে প্রাভদার প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়া
হয়েছে এবং ক্রদ ছাপাখানায় তাল লাগিয়ে দেওয়া হযেছে । গোয়েন্দা বিভাগ
বলছে-_যখন তদন্ত শেষ হবে খুব সম্ভব এটা খোলা হবে। তারা যখন নিক্ট্িয়-

ভাবে বসে থাকবে তখন প্রাভদ্বার অফিসক্মী এবং ছাপাখানার কম্পোজিটারদের আমাদের প্রায় ৩০,০০০ রুবল দিতে হুবে।

জুলাইয়ের ঘটনার পর, এবং তারপর থেকে যা ঘটছে তারপর আমরা
মেনশেভিক এবং সোশ্ালিষ্ রিভলিউশনারিদের
১১৪)

সমাজবাদী বলে গণ্য করতে

পারিনা । এখন শ্রমিকর! ওদেব সমাজবাদী-জেলার বলে ডাকছে।
এই সমাজবাদী-জেলারদের সঙ্গে এ ঘটনার পর এঁক্যের কথা বলাটা হবে
অপরাধ । আমরা অবশ্যই ভিন্ন আওযাজ তুলব £ চাদের বামণস্থী অংখেব
জ্গে এঁক্য গড, আস্তজাতি কতাবাদীদের সঙ্গে এক্য গডে তোল যারা এখনে।
লানতম বিপ্লবী সততা বজায় রেখেছে, এবং যাব। প্রতিবিপ্রবেব বিরুদ্ধে লডাইয়ে

প্রস্তৃত।
এই হল পার্টিৰ কেন্দ্রীয় কমিটিব লাউন |
২।

সাম্প্রতিক পরিস্ফিতি সম্পর্কে রিপোর্ট
১৬5 জুলাই

কমবেডণণ,
বঙমান পবিস্থিতিব উদ্লেখহোগ্য বৈশিষ্্য $ল ক্ষমতাব সংকট । এই প্রশ্নের
চারিপাশে অন্যান্ত ছোটখাট প্রশ্বগুণি দান। বেধেছে । ক্ষবতাব

শ*কটেব বাবণ

সবকারেব নডবড়ে অবস্থ। £ সমন এসেছে ফখন তাব মাদ্শ নিদেশঞ্জলি হয়

বিদ্ধপে না হগ উপাসানতাব সাঞ্ষ গৃহাত হচ্ছে । কেউ নিতোশগুপণি পালন
কবতে চাইছে না। সবকাবেব প্রাত অবিশ্বাশ জনতার মর্মমূলে প্রবেশ কবছে।
সরকাব টলমল কবছে। এ»[ই বয়েছে ক্ষমতাব স” £টেৰ মূলে।
এই নিয়ে তৃতীয় দ”। ক্ষমতাব স+কউ মামা “ত্য কবি । প্রমঘট। ছিল
ক্লাব সবফাবেব সংকট, যে সনপাব এখন শষ হয়ে গেছে । দ্বিতীয় মক হল

প্রথম অঙ্থায়ী সবকাবেব সংকট-যা

পরিণতি ঘলল

মিলিউকশ এবং গু

কভের পদত্যাগের মব্ো । ভূতীগ সংকট হল কোয়ালিশন

সবকাবের

সংকট,

যখন সরকাবেব অশ্থারত্ব চুঙাগ্ত পযায়ে পৌগাল। সনাজবাদ। মন্ত্রীরা
কেবেনক্ষিব হ।0১ তাদের শন্ত্রীণপ্ব সমর্পণ কবছেন এবং বুজায়াবা তাব প্রতি
অবিশ্বাস প্রকাশ করছে। একটা মন্ত্রিন৬া গঠিত হয়েছিল, পরদিনই সেট!
ততোধিক অস্থায়া বলে প্রমাণিত হল।
মার্কসবাদী হিসাবে আমবা ক্ষণতাব স"ক্টকে নিছক আন্কষ্ঠানিক দিক
থেকে বিচার-বিব্চনা কবি না, আমব1 অবশাই এটাকে প্রাখমি *ভাবে

শ্রেণীর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি । ক্ষমতার সংকট হন শ্রেণীগুলিব মধ্যে ক্ষমতার
জন্য খোলাখুলি তীব্র লড়াই । প্রথম সংকটের ফলশ্রতি হল এই যে, বুজোয়াদের
হাতে জমিদারদেব ক্ষমতা ছেডে দিতে হুল, যেটা সোভিবেতগুলি
১২৯

সমর্থন

জানিয়েছিল, যে সোভিয়েতগুলি পেটি-বুজজোয়! এবং সর্বহারার স্বার্থের প্রতি-

নিধিত্বঁ করছিল। দ্বিতীয় সংকটের ফলশ্রুতি হল-_বৃহৎ বুর্জোধা এবং পেটিবৃর্গোয়াদের মধ্যে কোয়ালিশন সরকারের আকারে একটি চুক্তি। যেমন প্রথম
সংকটের সময়, তেমনি দ্বিতীয় সংকটের সময় সরকার শ্রমিকদের বিপ্রবী
বিক্ষোভ-মিছিলেব
ওপব আঘাত হেনেছিল (২৭শে ফেব্রুয়ারি এবং ২০-২১শে
এপ্রিল )। দ্বিতীয় সংকটেব সমাধান হয় সোভিযেতগু“লব “পক্ষে” সোভিয়েতগুলি থেকে 'সমাজবাদদের' বুর্জোয়া! মন্ত্রিভায় প্রবেশের মধ্যে দিবে ॥ তৃতীয়

সংকটের সময় শ্রমিক এবং সেনাদল খোলাখুলি আহ্বান জানাচ্ছে শ্রমজীবী
জনগণ-__পেটি-বুজোঘ| এবং প্রলেতাবাঁধ গণতান্বিক শক্ষি-ক্ষমতা দখল করে

নিক এবং সবকার থেকে পুজিবাদীদেব বাদ দিক।
তৃতাীষ সংকটের কারণ কি?

সব “দোষ এন বঝলশেতিকদের এপর চাপানো হচ্ছে । ওরা এবং ৪ঠা
জুলাইয়েব বিক্ষোশ-মিছ্িলকে একট! তখাকথিত কারণ হিসাবে দেখানো
হল যা সংকটকে তীত্রনতব কবেছচিল।
বহুকাল আগে কাল মাকল
বলেছিলেন বিপ্রবেব গ্রতিট অগগমা

পদক্ষেশ

প্রতুযুতরে

প্রতিবিপ্রবের

পশ্চাদগাষা পদক্ষেপ ডেকে আনে।
৩বা এবং 9 জুলাই-এর বিক্ষোভমিভিলকে একটি বিপ্রধী পদক্ষেপ কপে বিবেচনা কবে বলশেঠিকরা সোশ্যা-

লিষ্ট দলদ্রোহীদেব দেওয়। অগ্রগামী ন্মান্দোলনেব পুরোধা হপ্যাব অভিনন্দন
গ্রহণ করে। কিন্তু এই ক্ষমতার সংকট শ্রমিকদেব পক্ষে মীমাংসা হযনি।
এব জগ্য কাকে দোষ দে5যা যায়? যদি মেনখেতিক এবং সোশ্যালিষ্ু
বিওলিউশনাবিব! শ্রমিক ও বলশেতডিকদের সমর্থন জানাত তবে প্রতিবিগ্লবীব। পরাক্কিত হতে।। পবন্ধ তারা বলশেভিকদের বিকদ্ধাচরণ শুরু করল,
বিপ্লবের যুক্তফ্রন্টকে তারা গেঙে চুরমাব করল,

ফলে

সংকট যে পরি-

স্থিতির মধ্যে এগোচ্ছে সেট। কেবল বলশেতিকদের শ্মেত্রেই প্রতিকূল নয়,
মেনশেতিক এবং সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনা (দের ক্ষেত্রেও প্রতিকূল।
ওটাই হল সংকট তীব্রতর হওয়ার প্রথম কারণ।
দ্বিতীয় কারণ ছিল সরকার

থেকে ক্যাডেটদের পদত্যাগ । ক্যাডেটর!

বুঝতে পেরেছিল অবস্থা আরও খারাপ হচ্ছে, অর্থনৈতিক সংকট ছড়িয়ে
পড়ছে, টাকার দাম পড়ে যাচ্ছে, স্থৃতরাং তার! সরে পড়ার সিদ্ধান্ত করল।
তাদের এই ভিন্ন পথে চলাটা হল কোনোভালোভের বয়কটের অন্ন্থতি।
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ক্যাডেটরাই হল প্রথম যারা তার অস্থায়িত্ব বুঝতে পেরে সরকার থেকে সরে
পড়ল।

তৃতীয় কারণ--যেটা ক্ষমতার সংকটকে উদঘ/টিত এবং তীব্রতর করেছিল
সেটা হুল সীমান্তে আমাদের টসন্যদ্দের পরাজয়।

যুদ্ধ হল এখন মৌলিক প্রশ্ন

যার মধ্যে দেশের অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক সকল বিষষগুলি কেন্দ্রীভূত
হয়েছে। এই মৌলিক প্রশ্মে সরকাব ব্যর্থ হয়েছে। প্রথম থেকেই এটা পরিষ্কার
ছিল যে সীমান্তে আক্রমণ চালানোটা জুয়াখেল৷ হবে। গুজব রটেছে ষে,
আমাদের শত সহজ মান্থষকে বন্দী করা হয়েছে এবং সৈম্তরা বিশৃংখল
অবস্থায় পালাচ্ছে । সীমান্তে “বিশুখলার” জন্য

একমাত্র

বলশেভিকদের

বিক্ষোভ প্রদর্শনের ওপর দোষ চাপানোর অর্থ বলশেভিকদের প্রন্তাবট।
বাড়িয়ে দেখানো । কোন একটিমাত্র পার্টি এত গুরুত্ব পেতে পারে না।

কিভাবে "আমদের পার্টি, যার সদস্যসংখ্য। প্রায় ২০০,০০০, সেনাবাহিনীকে
“ছুতমনোবল” করতে পারল যখন পোভিয়েতগুলির ,কেন্দ্রীয় কাষকরা
কমিটি যারা

২০১০০০,০০*

নাগরিকের

প্রতিনিধিত্ব করে তাবা সেনা-

বাহিনীর ওপব তাদের গুভাব বজায় রাখতে পারল না_-এব একট! ব্যাখ্যা
প্রয়োজন। আসল ঘটনা হল সৈম্তরা আর যুদ্ধ করতে চায় না কারণ
তারা কিসেব জন্ত যুদ্ধ করছে জানে না, তারা শ্রান্ত, তারা ভূমি বণ্টনের
প্রশ্ন ইত্যাদি নিয়ে উত্কন্তিত। এই পরিস্থিতিতে সৈন্তদের কোন অভিধানে
পরিচালনা করতে পারার আশা করাটা অলৌকিক কিছু ঘটার জন্য আশা
করার সামিল। সোভিয়েতগুলির কেন্দ্রীর কারকরী কমিটি টসন্যদের মধ্যে
আমাদের চেয়ে অনেক বেশি ব্যাপক বিক্ষোভ চালানোর মতো! অবস্থায়
ছিল এবং তারা তাই করেছিল তৎসত্বেও, যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিশাল স্বত-স্ফুর্ত
প্রতিরোধ সাকলালাভ করেছিল । দোষারোপ আমাদের ওপব করা চলে

না; “দোষ চাপাতে হলে চাপাতে হবে বিপ্লবের ওখব, বেহেতু বিপ্লবই
প্রতিটি নাগরিকদের অধিকার দিছ্েছিল এই প্রশ্নের উত্তর চাইবার : কিসের

জন্স এই যুদ্ধ করা হুচ্ছে?
স্থতরাং, তিনটি কারণে ক্ষমতার সংকট দেখা দিয়েছিল £
(১) ম্রকারের ওপর শ্রমিক এবং মেনাবাছিনীর অসন্তোষ, যে মরকারের

নীতি তারা অতি দক্ষিণপন্থী বলেই বিবেচনা করেছিল;
(২) সরকারের ওপর বুর্জোয়াদের অসন্তোষ, যে সরকারের নীতি তারা
৮২

অতি বামপন্থীরূপে বিবেচনা করেছিল , এবং
(৩) যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজয় ।

এইগুলোই হল ওপরকার শক্তিসমূহ যা ক্ষমতার স"কট স্থষ্ট করেছিল ।
কিন্ত সবকিছুর গোডায় ছিল অভ্যক্বীণ শক্তি য| স* কট সৃষ্ট কবেছিল _

ফথা যুদ্ধেব ফলে উদ্ভীত দেশব্যাপী অর্থনৈতিক বিশৃ"খল। | একমারর এই স্তর
থেকেই তিনটি কাবণের স্থট্ি হয়েছিল ঘেট1? কোদালিশন সবকাবের কর্তৃত্বের

ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিল ।

য্দি এই সংকট অেণীগুল্ব মধ্যে ক্ষমতাব জগ্যে যুদ্ধ হয় তাহলে আমব।
মার্কবাদী হিপাবে নিশ্চংই প্রশ্ন করব £ “কান শ্রেণী এখন ক্ষমতায় উথিত হচ্ছে ?
ঘটনাবলী ধেখাচ্ছে-__শ্রমিকশ্রেণা ক্ষমতায উখিত হচ্ছে। স্পগতঃই, বুর্জোয়াজেণী

বিনা যুদ্ধে তাকে ক্ষমতা লাভ কবনে দেবে না| পেটি বুজে।ছাব যাবা বাশিগ্াৰ
ভনসংখ্যাব বেশিব ভাগ অ”শ, দোল[চল চিও, এই আমাদের সঙ্গে, এই
ক্যাডেটদেব সঙ্গে এক্য গড়ছে, এহভাবে হাব! পাল। হেলিযে দিচ্ছে । এই
হল সংকটেব শ্রেণীগত মর্ম-স্থ যেটা আমরা প্রত।ক্ষ করছি।
এই সংকটে কাব! বিভুয়ী এবং কাবা বিটিন্ত স্প্টলঃউ এ ক্ষেত্রে ক্ষমতার

অধিকাবী হল বুর্ভোয়াবা, ক্যাডেটরা যাদে প্রত্িনিপ্িত্থ কবছে।

একটা

সময়ে, যখন ক্যাডেটব| সবকাব গেকে পদত্যাগ কবল, ক্ষমতা সোভিয়েতগুলির বেক্দ্রীয় কাষকরী কমিটিব হাতে চিল, কিন্ত বা ক্ষমত। সমর্পণ কবে
সরকারেব

সদস্যদেব

কাছে মস্ভ্রিসভা গঠ.নব ভশ্তয অন্বোধ

জানাল । এখন

কেন্দ্রীয় কাষকবী কমিটি সরকাবেব লেজু মাত্র, মঙ্ত্রিসভায় মন্ত্রীদের বদবদল
চলেছে ১ একমাত্র কেবেনস্কি টিকে আছে । মন্বীদের এবং কেন্দ্রীয় কাষকবা

কাঁমটি উভয়কেই অপর কারো নির্দেশ মেনে চলতে হবে । স্পঈগতঃই মেই অপর
কেউ হল সংগঠিত বুর্জোয্ারা এবং প্রাথমিকভাবে ক্যাডেটবা।

তাবা তাদের

শর্ত আরোপ কবছে , সাবা পার্টি প্রতিনিবিদের নয, “যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়ে
গঠিত

এবটি সবকাব

চাইছে, দাবি জানাচ্ছে চেবনভের

কৃষি কর্মহ্থচার

প্রত্যাহার, ৮ই জুলাইয়েব সরকারী ঘোষণার৪০ সংশোধন এবং ক্ষমতার সকল
যন্ত্রথেকে বলশেভিকদেব উৎখাত । কেন্দ্রীয় কাকী কমিটি বুর্জোয়াদের
কাছে নতি ত্বীকাৰ করছে এবং তাদের শর্ত মেনে চলার সম্মতি জানাচ্ছে ।

কিকবে এটা ঘটতে পারল-_ফে

বুর্জোয়ারা

গতকালও

পশ্চাদপসরণ

করছিল আজ তার! সোভিয়েতগুলির কেন্দ্রীয় কার্ধকরী কমিটিকে নির্দেশ
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পাঠাচ্ছে?

এটার ব্যাখ্যা হল যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজয়ের পর সরকার বিদেশী ব্যাক্ষ-

মালিকদের কাছে তার সব স্থনাম খুইয়েছে।

অত্যন্ত গুরুতর অন্ধাবনের

যোপ্য প্রমাণ আছে যা নির্দেশ করছে যে এক্ষেত্রে রাষ্ট্রদূত বুখানন এবং
ব্যাঙ্কারদের সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে।

যতক্ষণ সরকার তার “সমাজবাদী” ঝোঁক

পরিত্যাগ না করছে ততক্ষণ তারা তাকে খণ দ্রিতে অস্বীকার করছে।
এঁ হল প্রথম কারণ।

দ্বিতীয় কারণ হল বুজে।য়াদের ফ্রুট বিপ্লবী ফন্ট অপেক্ষা স্থমংগঠিত। যখন
মেনশেতভিক এবং সোগ্ঠাপিষ্ট রি৬লিউশনারির| বুজোমাদের সঙ্গে এক্য গডল

এবং বলশেভিকদের ওপর আঘাত হানতে শুরু করল -প্রতিবিপ্লবীরা বুঝল
যুকু বিপ্রবী ফ্রণ্ট ডেছড গেল। ক্যাডেট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃত্বে

সংগঠিত সামরিক এবং সামাজ্যবাদী অর্থনৈতিক জ্োটগুলি, প্রতিবিপ্নবীরা
গ্রতিরক্ষাণস্থাদের কাছে কতকগুলি দাবি উথাপন করল । যেনশোডিক এবং
সোশ্ালিষ্ট বি৬পশিউশনারিরা, ভাদ্র শমতার শুষে ফম্পমান হস্টে প্রাতি-

বিপ্রবীদের এই দাবিগুলি পূরণে তৎপর হল ।
এই পটভূমিতে প্রভিধিপ্রবীদের খিজধ্পাত সংগদিত হল।
এ মুহতে এট স্পঈ -প্রতিবিপ্রবীব। বলশেভি কদের হারিয়ে দিয়েছে কারণ
বলশেভিকর। বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, মেনশেভিক এবং সোশ্ঠালি্ বিভলিউশনারি তাদের সঙ্গে বিশ্বাপঘাকিকন। করেছে । মঙ্গে সঙ্গে এটাও সুম্প্ যে
আমাদেরও অন্নকুল মুর্ত আসবে যখন আমবা বুজোঘাদেব সঙ্গে চূড়ান্ত লড়াই
চালাতে

পারব।

প্রতবপ্রবাদের ছুটি কেন্দ্র আছে ॥ একটা হুল বুঞ্জোযাদের সংগঠিত পার্টিক্যাডেটরাযাদের প্রতিরক্ষাপ্স্ী সোতিয়েতগুলি আন়াল কবে রেখেছে । এর
কাধকরা সংগঠন হল সেনাবাহিনীর লোকেরা যাদের নেতৃত্বে রয়েছে স্ুপারিচিত

জেনারেলর।;

এদেব হাতেই কেন্দ্রীভূত রয়েছে সৈগ্ঠবাহিনী পরিচালনার সব

ক্ষমতা । দ্বিতীয় কেন্দ্র হল সামাজাখাদী পুঁভিচক্র, যার সঙ্গে ব্রিটেন এবং

ফ্রান্সের যোগাযোগ রয়েছে ;. এদেরই হাতে কেন্দ্রীভূত রয়েছে খণদানের সব

ক্ষমতা । এ জন্তেই আন্গঃসংমদীয় কমিশনের লদস্য ইয়েফ্রেমভ, ঘিনি এই
খণ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করেন তাকে নিতান্ত অকারণে সরকারে নেওয়া হয়নি ।

এসব ঘটনাবলীই বিপ্লবের ওপর প্রতিবিপ্রবের জয়ের কারণ ।
এক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ কী? যতক্ষণ যুদ্ধ চলছে,__এবং যুদ্ধ চলবে;
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যতক্ষণ

শিল্পে বিশৃংখল৷ কাটিয়ে না ওঠা যাচ্ছে-এবং এটা কাটিয়ে ওঠা যাবে না,
কারণ সৈন্য এবং শ্রমিকদের বিরুদ্ধে দমনগীড়ন চালিয়ে এটা কাটিয়ে ওঠ| যায়
না, এবং শাসকগোষ্ঠী কোন

বীরোচিত পন্থা গ্রহণ করতে পারে না;

যতক্ষণ

পর্যন্ত কষকর৷ জমি না পাচ্ছে__এবং তারা জমি পাবে না, কারণ চেরনভ তার

মধ্যপন্থী কর্মসুচী সত্বেও

সরকারে

হয়েছেন-_যতক্ষণ এ সবকিছু চলবে,

অবাঞ্ছিত

সাস্য

হিসাবে পরিগণিত

সংকট হুবে অবশ্তন্তাবী, জনগণ বারবার

পথে বেরিয়ে আলবে এবং সেখানে দৃঢপণ সংগ্রাম চলবে ।

খিপ্লরবের শান্তিপূর্ণ বিকাশের যুগ শেষ হয়ে এসেছে । নতুন যুগ শ্রু
হয়েছে__তীত্র বিরোধ, সংঘর্ষ-সংঘাতের যুগ। বিশৃংখলাপূর্ণ সময় আসছে,

ংকটের পর সংকট দেখা দেবে।
থাকবে না।

শ্রমিক এবং সৈনিকরা চুপ করে বসে

ওকোপনায়। প্রা বদ্ধের ধিঞ্দ্ধে বিশটি

রেঞ্রিমেণ্ট

প্রতিবাদ জানিয়েছে । নতুন মন্ত্রীদের সরকারে ঢোকানো সত্বেও সংকটের
সমাধান হরনি। শ্রমিকশ্রেণী শক্তিহন হয়ে পড়েনি। শ্রমিকঙ্জেণী বে বিচক্ষণতার

প্রমাণ দিয়েছে তা শক্ররা ভাবতেও পারেনি । যখন তারা বুঝতে পারল
সোতিয়েতগুলি তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তখন তারা ৪%। এবং

৫ই জুলাই যুদ্ধ করতে অস্বীকার করল।

এবং কঁধি-বিপ্রব ঠিক এই মুইতে

কেবল গতিবেগ লাশ করছে।

আমরা নিশ্চয়ই আসন্ন সংগ্রাম উপযুক্ত এবং সংগঠিতভাবে মোকাবিলা
করব।
আমাদের প্রধান কতব্য হওয়। উচিত ঃ
(১)

শ্রমিক, সৈনিক এবং কৃষককে সংযম, সহিষুততা এবং

জংগঠনশ লতা!

প্রদ্রশনের জন্য উৎসাহিত কর;

(২) আমাদের সংগঠনগুলিকে পুনরায় সজীব, শক্তিশালী এবং প্রসারিত
করা;

(৩) কোন আইনগত সুযোগের অবহেলা না করা, কারণ কোন প্রত্তিবিপ্লব সত্যসত্যই আত্মগোপনতার পথে আমাদের ঠেলে দিতে পারে না ।

লাগামহীন, ভয়াবহ দমনপীড়নের বুগ শেষ হয়েছে; শুরু হয়েছে আইনগত
পন্থায় পীড়ন করার যুগ, এবং আইন আমাদের যতটুকু স্থযোগ দেবে প্রত্যেকটি
স্যোগের আমরা সঘ্যবহার করব।

বলশেভিকরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে কারণ সোভিয়েতগুলির কেন্দ্রীয় কার্ধকরী
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কমিটিব অধিকাংশ প্রতিবিপ্রবীদের সঙ্গে মোচা গডে আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠেছে-সোভিয়েতগুলি এবং
তাদের অধিকাংশ সন্ত মেনশেভিক এবং সোশ্টালিষ্ট রিভলিউশনারিদের

সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিঙঙ্গি কি হওয়া উচিত।

কেন্দ্রীয় কার্ধকরী কমিটির

সভায় মার্ভভ গোত্জ এবং দানের বিরুদ্ধে এই বলে অভিযোগ করেছিল যে

ব্যাক হাণ্ডেভ এবং ক্যাডেটদের সায় ইতোমধ্যে যে পিদ্ধান্ত গুলি গৃহীত
হয়েছে সেই পিদ্ধান্তগুলি তাবা সঙ্গে নিয়ে এসেছে । বলশেভিকদের উপর
নিযাতনের ঘটন! দেখিযে দ্রিল তারা মিত্রহীন। আমাদের নেতৃ বর্গের গ্রেপ্তারের
সংবাদ এবং আমাদের পত্র পত্রিকাণগ্তলি বন্ধের সংবাদ মেনশেভিক এবং
সোশ্যালষ্ট বিভলিউশনারিদের দ্বাবা প্রচগ্ডভাবে অভিনন্দিত হল। এ ঘটনার

পব মেনশেভিক এবং পোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনাবিদ্ব সঙ্গে এক্যের কথা বলার
অর্থ প্রতিবিপ্রবীদের দিকে হাত বাড়িয়ে দেওয়া ।
আমি একথা বলছি কারণ কারথানাগুলিতে, এখানে সেথানে

মেনশেভিক

সোশ্তালিষ্ট রিভলিউশনারিদেব সঙ্গে বলশেি কের যোচ। গড়ার প্রয়াম চলছে ।
ওটা হল বিপ্রববিরোধিতার একটা প্রচ্ছন্ন রূপ, কারণ প্রতিবক্ষাপন্থীদের সঙ্গে
জোট বাধাট।] বিপ্রবের সর্বনাশ ডেকে আনতে
সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনাবিদের মধ্যে এমন

পাবে।

মেনশেতিক এবং

লোক রয়েছে

যারা প্রতিবিপ্লবের

বিরুদ্ধে লডাইয়ে প্রস্তুত (সোশ্তালিষ্ট বিভলিউশনারিদেব মধ্যে কামকোভাইত্রা৪৯ এবং মেনশেভিকছের মধ্যে মার্তোভাইত্রা! ) এবং এদের সঙ্গে

বিপ্রবী যুক্তফ্রণ্ট গঠনে আমরা প্রস্তত।
৩। লিখিত প্রশ্থের উত্তর
১৬ই জুলাই

(১) মাসলোনুস্কি ঃ ভণস্ুৎ বিরোধের ঘটনায এবং সম্ভাব্য সশস্ত্র কারক্রমে
আমাদের পার্টি কতনুব সহাযত1 করবে এব* সশন্ত্ প্রতিবাদ জ্ঞাপন অগ্রদর হবে £

শু/লিন £ এটা ধবে নিতে হবে যে সশশ্ব কাষক্রম ঘটবে এবং আমরা
অবশ্যই সববকম আকন্সিক ঘটনাব জন্য গ্রস্তত থাকব। ভবিষ্যতে সংঘাত হবে
আবও তীব্র এবং পার্টি তাব থেকে দুবে থাকতে পারে না। লিথুয়ানিয়া৷ জেলার

পক্ষ থেকে স।ল্ন্, আন্দোলনে নেতৃত্ব গ্রহণ না করার জন্ত পার্টিকে তীব্র ভৎনা

করছিল। কিন্তু ঘটনা! তা ছিলনা কারণ প্রন্কতপক্ষে পার্টি শান্তিপূর্ণ পথে
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আন্দোলন পরিচালনার জন্ত নেমেছিল।

ক্ষমতা গ্রহণের

চেষ্টানা করার

জন্য আমরা হয়তো ভৎ্সিত হতে পারি । ৩রা এবং ৪ঠ1 জুলাই আমরা ক্ষমতা
হাতে নিতে পারতাম , সোভিয়েত গুলির কেন্দ্রীয় কার্ধকরী সমিতিকে আমাদের
এই ক্ষমতাগ্রহণ অনুমোদনে বাধ্য কবতে পারতাম । কিন্ত প্রশ্ন হল, ক্ষমতা
কি আমরা রাখতে পাবতাম? রণাঙ্গনের টৈনিকেরা, প্রদেশগুলি এবং বেশ

কয়েকটি স্থানীয় সোভিয়েত আমাদের বিরুদ্ধে রুখে দাডাত। যে ক্ষমতা
প্রদ্দেশগুলির হাতে ন্যস্ত নয় তা ভিত্তিহীন প্রমাণিত হতে পারে । এই অবস্থায়
ক্ষমতা হাতে নিলে আমবা আমাদের অমর্যাদা কবতাম।
(২)

আইভ্ভানভ :

আমাদের মনোভাব

কি?

'লোভযেতগুলির হাতে ক্ষমতা দাও।'

এই শ্রোগান সম্পর্কে

“বর্বহারার একনাষকত্ব' এই আহ্বান জানানোর কি এট] সময়

নয়?
স্তালিন : ক্ষমতার সংকটেব সমাধান হওয়ার অর্থ হল যে, কোন একটি শ্রেনী
ক্ষমতাসীন হয়েছে__এক্ষেভ্রে বুর্জোয়ারা। তাহলে 'সোভিয়েতগুলির হাতে সব
ক্ষমতা দাও! আমরা এই পুরানো শ্লোশান কি অনুলবণ করে চলতে পারি?

অবশ্তই ন|। সোভিয়েতগুলিব হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর প্রকৃতপক্ষে বুর্জোয়াদের সঙ্গে
নীববে হাত মিলিয়ে কাজ করা, যার অর্ধ শত্রুকে সাহাযা করা । আমরা

বিজয়ী হলে একমাত্র গ্রামীণ জনগণের দরিদ্র অংশেব দ্বারা সমধিত শ্রমি কশ্রেণীর
হাতেই ক্ষমতা! হস্তাস্তর করতে পারি। আমর! অবশ্যই অন্ত ধরনের-_ শ্রমিক
এবং কৃষক ডেপুটিদেব মোভিয়েতের জন্ত আরও স্বিধাজনক সংগঠনের জন্ত
ওকালতী করব। আগের মতোই ক্ষমতার ধবন থেকে যাবে কিন্তু আমর!
শ্লোগানের শ্রেণী-চবিত্র পরিবর্তন করছি এবং আমরা শ্রেণী-সংগ্রামের ভাষায়
বলি £ সব ক্ষমতা শ্রমিক এবং গরিব কৃষকদের হাতে দাও যারা! একটি বৈপ্লবিক
নীতি গ্রহণ করবে।
(৩) অজ্ঞাতনাম। ব্যক্তি £ বদি শ্রমিক এবং দৈনাদের ডেপুটিদের গোভিয়েতগুলির কেন্দ্রীয় কার্ধকরী কমিটি একথা ঘোষণ। কবতে চায় যে সংখ্যালঘিঠরা অবশ্যই সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে নতি স্বীকার করবে, আমাদের তাহলে কি করা! উচিত? তাহলে কি আমরা
সোভিয়েতগুলির কেন্দ্রীয় কার্ধকরী কমিটি থেকে পদত্যাগ করব বা করব না?

স্তালিন : এই প্রসঙ্গে ইতোমধ্যেই আমবা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। বলশেভিক

গ্রুপ একটি মতা করে, তাতে এই প্রপ্নের উত্তর রচিত হয় এইভাবে যে-.
সোভিয়েতগুলির কার্যকরী কমিটির সদস্য ছিমাবে আমরা অবস্তই কেন্্রীয়
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কাধকরী কমিটির সক সিদ্ধান্ত মেনে চলব এবং এর বিরোধিতা থেকে
বিরত থাকব, কিন্ত পার্টিসদস্য হিসাবে আমর! শ্বাধীনভাবে কাজ করতে

পারি; কারণ কোন সন্দেহ নেই যে সোভিয়েতগুলির অস্তিত্ব পার্টির স্বাধীন
অস্তিত্বকে নাকচ করে না। আগামীকাল কেন্দ্রীয় কাষকরী কমিটির সভায়
আমাদের জবাব জানিয়ে দেওয়া হবে।

৪। আলোচনার উত্তরে
১৬ই জুলাই

কমরেডগণ,
বলশেভিকদের সম্পর্কে সোভিয়েতগুলির কেন্দ্রীয় কাধকরী কমিটির সিদ্ধান্ত
বিষয়ে আমাদের মনোভাব কি এ মর্ষে একটি প্রস্তাব রচন[র জন্ত একটি কমিশন
শির্বাচিত হল, যার আমি সদস্য ছিলাম। এর! একট। প্রত্তাৰ রচনা করল

যাতে লেখা আছে £ মোতিয়েতগুলির কেন্দ্রীঘ কাযকবী কমিটির সদস্য হিসাবে
আমর! সংখ্যাগরিষ্টের সিদ্ধান্ত মানছি, কিন্তু বলশেতিক পার্টির সদস্য হিসাবে
আমর]

স্বাধানভাবে কাজ করতে পারি এমনকি সোভিয়েতগ্ুলির কেন্দ্রীয়
কাধকরী কমিটির সিদ্ধান্তগুলির বিরোধিতা করতেও ।

প্রোখোর৬

জানেন

সবহারার এখনায়কত্বেব অর্থ আমাদের

পার্টর

একনায়কত্ব। কিন্ত আমর! শ্রেণীর এবনাধকত্বের কথ। বলি যা কৃষকের গরিব
অংশ:ক নেতৃত্ব দেয় ।
কোন কোন বক্তৃতায় সঠিক্তার অভাব: প্রতিক্রিয়া অথব। প্রতিবিপ্রব

কোন্টার আমর! মুখোমুখি হয়েছি? বিপ্লবের সময় প্রাতক্রিয়া বলে কোন
বস্ত থাকে না। যখন একটি শ্রেণী অপরকে ক্ষমতাচ্যুত করে ক্ষমতা লাভ করেঃ
এটা প্রতিক্রিষ। নঘ-বিপ্রব বা গ্রতিবিপ্রব।

চতুর্থ কারণ প্রসঙ্গে যে কারণটি ক্ষমতার সংকটের জন্য দায়ী, যার কথা
থারিটোনভ বলেন, অর্থাৎ আন্তজাতিক কারণ, কেবল যুদ্ধ এবং যুদ্ধের সঙ্গে
সংশ্রিষ্ট বৈদেশিক নাতির প্রশ্ন আমদের ক্ষমতার সংকটকে প্রভাবিত করেছে ।
আমার রিপোর্টে আমি যুদ্ধটাকে অন্যতম কারণ হিসাবে দেখিয়ে তার ওপর
গুরুত্ব আরোপ করেছি।

পেটি-বুর্জোয়ারা আর একটা অখণ্ড সত্তা নয়; এট দ্রুত ভাঙ্গনের ধারার
মধ্য দিয়ে চলেছে ( পেত্রোগ্রাদ গ্যারিসনের কৃষক ডেপুটিদের সোভিয়েত; যেটা
১২৮

কৃষকদের কংগ্রেসের কার্ধকরী কমিটির সিদ্ধান্তের রিপরীতমুখি চলেছে)।
গ্রামীণ জেলাঞগ্চলিতে

সংগ্রাম চলেছে,

এবং বর্তমান রুষক ডেপুটিদের

সোভিয়েতগুলির পাশাপাশি নতুনভাবে এবং স্বতংস্ফৃর্তভাবে আরও গজিয়ে
উঠছে।

কৃষকের দরিদ্র অংশের সমর্থনে এখন যে মোভিয়েতগুলি আত্মপ্রকাশ

করছে আমর! সেগুলিকে গণ্য করছি।

একমাত্র তারাই, তাদের অর্থ নৈতিক

অবস্থিতির কারণে, আমাদের সঙ্গে চলতে পারে । কৃষকের এ অংশ-_যারা
আযাভক্মেনতিয়েভ-এর মতো কৃষক কংগ্রেসের কাধকরী কমিটিতে জনগণকে
সর্বহারা রক্তের জন্ত এত লোলুপ করে তুলছে-_-তারা আমাদের অনুসরণ
করবে ন। এবং আমাদের দিকেও ঝুঁকবে না। আমি দেখলাম--যখন
সেরেতেলি কমরেড লেনিনকে গ্রেপ্তার করার আদেশ ঘোষণা করল তখন
এপব ব্যক্তির কিভাবে হাততালি দিয়ে তাকে সমর্থন জানাল ।
যেসব কমরেড

বলেন

সর্বহারার একনায়কত্ব অসম্ভব কারণ সর্বহারারা

মোট জনদংখ্যার লঘিষ্ঠ অংশ, তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের শক্তি যাক্ত্রিকভাবে
ব্যাখ্যা করছেন।

এমনকি সোভিয়েতগুলিও

কেবল ২০১০০০১০০*

লোকের

যা তারা সংগঠিত করেছে তার প্রতিনিধিত্ব করে, কিন্তু তাদের সংগঠনের জগ্ত
ধন্তবাদ, কারণ সমগ্র জনগণই তদের অন্গগামী। সমগ্র জনগণ-যারা অর্থ-

নৈতিক বিশৃংখলার শেকল ছি'ড়তে পারবে সেই সংগঠিত শক্তিকে অনুসরণ
করবে।
সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব সম্পর্কে কমরেড ভোলোদারঞ্ষির ব্যাখ্যার সঙ্গে
আমার ব্যাখ্যার তকাৎ আছে, কিন্তু তার অভিমত কি এট] নির্ণয় কর। কঠিন ।
কোন কোন কমরেড প্রশ্ন করেছেন আমর! আমাদের শ্লোগান পরিবর্তন
করতে পারি কিনা । সোভিয়েতের হাতে সব ক্ষমতা দাও-__-আমাদের এই
শ্লেগান বিপ্লব বিকাশের শান্তিপূর্ণ যুগে গৃহীত হয়েছিল; সেই যুগ এখন

অতিক্রান্ত । আমাদের অবশ্যই তুললে চলবে ন। যে, ক্ষমতা হস্তান্তরের
অন্ততম শর্ত হল অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে প্রতিবিপ্রবের ওপর জয়লাভ করা।

যখন আমরা

সোভিয়েতগুলি

সম্পর্কে শ্লোগান তুলি তখন সত্যসত্যই

সোভিয়েতগুলির হাতে ক্ষমতা ছিল। সোভিয়েতগুলির ওপর চাপ স্থপতি করে
আমর! সরকারে পরিবর্তন ঘটাতে প্রভাব স্ট্টি করতে পারতাম । এখন ক্ষমতা

অস্থায়ী সরকারের হাতে। আমরা আব মোভিয়েতগুলির ওপর চাপ স্ষ্টি
করে শ্রমিকশ্রেণীর হাতে শান্তিপূর্ণ পথে ক্ষমতা! হন্তাস্তরের বিষয়টি ধর্তব্যের
১২৯
স্তালিন (৩য়)--৯

মধ্যে গণ্য করতে পারি না। মার্কসবাদী হিসাবে আমর। বলতে পারি£
ব্যাপারটা প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত নয়, ববং এ প্রতিষ্ঠান কোন্ শ্রেণীর নীতি
অন্গমরণ করছে সেই নীতির ব্যাপার। প্রশ্ন/তীতভাবে, আমবা যে সোভিয়েতগুলিতে আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে সেই মোভিয়েতগ্ুলিব পক্ষে । এবং
আমরা এ ধরনের সোভিযেত গডে তোলাধ প্রয়াপী হব। কিন্তু আমবা

সেই দোভিয়েতগুলির হাতে ক্ষমত। হস্তান্তব কবতে পাবি না যাবা প্রতিবিপ্লবীদের সঙ্গে মোর্চাষ যুক্ত হয়েছে ।
যা কিছু আমি বলেছি সেটা

নিক্নোক্তভাবে

সণঙ্ষেপ

করা

যায়ঃ

আন্দোলনে বিকাশেব শান্তিপূর্ণ পন্থব কাল শেষ হয়েছে, কারণ আন্দোলন
সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বাস্তায় প্রবেশ করেছে।

কৃষকদের সবচেষে গরিব অংশ

ছাড়া, পেটি-বুছোযার। এখন প্রতিবিপ্লবীদের সমর্থন জানাচ্ছে।
বর্তমান স্তরে “সব ক্ষমত। সোভিয়েতগুলিব

হাতে দা৭।

হয়ে গেছে।
১৯২৩ সালে প্রথম প্রকাশিত,

'ক্রাস্নাযা লেতোপিস" নামক সাময়িকপত্রেব “ম সংখ্যায়

এই

সুতরাং,

শ্লোগান অচল

কি ঘটেছে?
তারিখ ছিল ৩রা এবং ৪ঠা জুলাই । শ্রমিক এবং সেনাবাহিনীর লে!কেরা
একসঙ্গে শোভাযাত্রা করে পেজ্রোগ্রাদের রাস্তার ওপর দিয়ে মার্চ করে যাচ্ছিল,

'প্বি জানাচ্ছিল : “সব ক্ষমত। শ্রমিক এবং ৫লনিকদের ডেপুটিদের সোভিয়েতগুলির হাতে দাও 1”

শ্রমিক এবং ৈনিকর! কি চাইছিল, কী তার। লাভ করতে চাইছিল?
সোভিয়েতগুলির উচ্ছেদ?

অবশ্যই, নয় !
শ্রমিক এবং সৈম্ভবাহিনীর লোকেরা যেটা! চাইছিল সেট। হুল সোভিয়েত-

গুলির উচিত তাদের নিজেদের হাতেই সব ক্ষমত। নেওয়া এবং শ্রমিক, কৃষক,
টসনিক এবং নাবিকদের দুরবস্থ। লাঘব কর।।
'তারা চেয়েছিল সোভিযেতগ্ুলিকে শক্তিশালী করতে, দুর্বল বা

করতে নয়।

ধ্বংস

ও

তারা চেষেছিল সোভিয়েতগ্তলি ক্ষমতা লাভ করুক, জমিদারদের সঙ্গে

সম্পর্ক ছিন্ন করুক এবং অবিলম্বে ও এই মুহূর্তে কৃষকদের হাতে সে জমি
প্রত্যর্পণ করুক।

তারা চেয়েছিল সোভিয়েতগুলি ক্ষমতা লাভ করুক, পুঁজিবানীদের সঙ্গে
সম্পর্ক ছিন্ন করুক, শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি ঘটাক এবং মিল ও কারধানায়
শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করুবাঁ।

তারা চেয়েছিল সোভিয়েতগুলি শান্তির ন্যায়সঙ্গত শর্তাবলী ঘে(ষণ! করুক
এবং এই ভয়াবহ যুদ্ধ য! দীর্ঘকাল পরে লক্ষ লক্ষ তরুণ জীবন বিনাশ করছে,
তার অবসান ঘটাক।

এটাই টৈনিক এবং শ্রমিকরা চেয়েছিল ।
কিন্তু কাধকরী কমিটির নেতাদের, মেনশেভিক এবং সোশাল রিভলিউশনারিদের বিপ্লবের পথ অন্গগরণের কোন ইচ্ছ। ছিল না।

বিপ্লবী রুষকদের সঙ্গে এঁক্য গড়ার চেয়ে তাঁরা জমিদারদের সঙ্গে চুক্তি
করাই বেশি পছন্দ করল।
১৩১

বিপ্লবী শ্রমিবদেব সঙ্গে এক্য গভার চেয়ে তার! পু'জিপতিদের সঙ্গে চুক্তি
করাই বেশি পছন্দ করল।
বিপ্লবী শ্রমিক এবং নাবিকদের সঙ্গে এক্য গড়ার চেয়ে তারা সামরিক
বাহিনীর ক্যাডেট এবং কশাকদের সঙ্জে এক্য গডাটাই বেশি পছন্দ করল।
তারা বিশ্বাসঘাতকত। করে বলশেভিক শ্রমিক এবং সৈনিকদের বিপ্লবের

শক্র বলে ঘোষণ! করল এবং প্রতিবিপ্রবীদদের ইচ্ছার অন্ুরণে তাদের দিকে
অস্ত্র ঘুরিয়ে দিল।
নির্বোধ অন্ধ! তারা দেখল না যে বলশেভিকদের ওপর গুলি চালানোর
অর্থ বিপ্লবকে হত্য। কবা এবং প্রতিবিপ্রবেব জয়েব পথ প্রশস্ত কর।।

এ কারণেই প্রতিবিপ্রবীরা, যাবা তখনো পর্যন্ত লুকিষে ছিল, আস্তে আস্তে
প্রকাশে বেরিয়ে এল ।

সেই সন্ধিক্ষণে ফ্রন্টে যে ভাঙন শুরু হযেছিল, এবং যা প্রতিরক্ষাবাদীদেব
নীতিব চরম বিপযয়কে ফুটিযে তুলেছিল, সেই ভাঙন প্রতিবিপ্রবীদের আশাকে
আরও জাগিয়ে তুলল।
এবং প্রতিধিপ্রবীরা মেনশেভিক এবং সোশ্টাল বিভলিউশনারিদেব 'ভূলের,
হুযোগ নিতে ব্যর্থ হয়নি।
তাদেব সন্ত্রস্ত কবে, ফাদে ফেলে এবং পোষ মানিয়ে ও নিজেদের পক্ষে জয়

করে প্রতিবিপ্রবী চক্রের পাগ্ডার!, মিলিউকভ গোরী, বিপ্রবের বিরুদ্ধে গ্রচারঅভিযান শুরু করুল। সংবাদপত্রগুলি ধ্বস এবং বদ্ধ করে দেওয়া, শ্রমিক
ও সৈনিকদেব নিবস্ত্র কবা, গ্রেপ্তার এবং উৎপীভন, মিথ্যাচাব এবং কুত্পা প্রচার,

ছু্নীতিপরায়ণ পুলিশ গোয়েন্দাদের বাবা আমাদের পার্টি নেতাদেব নামে
দ্বণ্য, অবর্ণনীয় কলংক রটনা__এগুলোই হল আপোষনীতির ফলশ্রুতি |
অবস্থাটা! এমন এক পযাযে পৌছেছে যে ক্যাডেট! নিলজ্জ হয়ে উঠেছে,
তাব। সোতিয়েত গুলিব উদ্দেশ্যে চবমপত্র দিচ্ছে, হুমকি, সন্ত্রাম, নিন্দা, এবং

কুৎসা ছভাচ্ছে , ঠিক সেই সময়ে আতংকিত মেনশেভিক এবং সোশ্যালিষ্ট
বিভলিউশনাবিরা ক্যাডেটদের আঘাতে একটার পর একটা! অবস্থান সমর্পণ

করছে, লাহসী মন্ত্রীরা নাইনপিনের মতে! লুটিয়ে পড়ছে আর মিলিউকভের
অন্চবদ্দের পথ পরিষ্কার করে দিচ্ছে** বিপ্লবের 'উদ্ধারসাধনের' স্বার্থে ।
প্রতিবিপ্নবীরা যে বিজয়-সাফল্যে উল্লসিত হয়ে উঠেছে এরপর কি এতে
অবাক হবার কিছু আছে?
১৩২

এই হল বর্তমান পরিস্থিতি ।
কিন্তু এট] দীর্ঘকাল টি'কতে পারে না।
প্রতিবিপ্রবীদের বিজয় হল জমিদারদেব জয়।

কিন্তু কৃষকরা আর এক

মুহূর্তওজমি ছাড়া বাচতে পাবে না। অতএব জদিদারদের বিরুদ্ধে দৃপণ
সংগ্রাম অবশ্যস্ভাবী।

প্রতিবিপ্লবীদ্দের বিজয় হল পু'জিপতিদের জয়।
ভাগ্যের

মৌলিক

পবিবর্তন

ছাড়া

কিন্তু শ্রমিকর! তাদের

সন্ত থাকতে পাবে না। অতএব

পুঁজিপতিদেব বিরুদ্ধে দৃঢপণ সংগ্র/ম 'অবশ্তম্তাবী।

প্রতিবিপ্লবীদের বিজয়ী হওয়াব অর্থ যুদ্ধ অব্যাহত থাকা।

কিন্তু যুদ্ধ দীর্ঘ-

কাল চলতে পারে না, কাঁবশ যুদ্ধেৰ বোঝায় সাবা দেশেব শ্বাসকদ্ধ অবস্থা ।
অতএব প্রতিবিপ্লবীদেব বিজয় অনিশ্চিত এবং ক্ষণস্থায়ী |
ভবিষ্যৎ নতুন বিপ্লবেব পক্ষে ।

কেবল জনমণের পূর্ণ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠ। কৃষ্ব কক জমি দিতে পারে, দেশের
অর্থনৈতিক জীবনে হুস্থিতি আনতে পাবে, শান্তি হৃণিশ্টিত করতে পারে--

যেটা ইউরোপেব ক্রিষ্ট, শ্রান্ত জনগণের জন্ত একান্ত প্রধোজন |

বাবোচি ই সোল্দাৎ, সংখ্য। ১
২৩০শ জুলাই, ১৯১৭

্াক্ষরবিহীন
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প্রতিবিপ্নবের জয়লাভ
প্রতিব্প্রব সংগঠিত হয়েছে । এট। সকল দিকে ছড়িষে পড়ু৩, আব্রমণ
চালাচ্ছে । এর নেতা, ক্যাডেট গোচী, যার গতকাল সরকারকে বয়কট
করছিল আজ তার। ছেশে গুভূত্ব কর[র জন্য সরকারে ফিরে আসতে প্রস্বত।

*এসক' পার্টিগুলি, সোশ্ালিষ্ট রিভলিউশনরি এবং মেনশেভিকরা ও
তাদের “বিপ্রবের উদ্ধারসাধনের' সরকার চরম ছত্রভঙ্গ অবস্থায় পিছু হটছে।
কেবল আদেশ দান ছাড়। তার। যে-কোন স্থবিধ। দিতে গ্রস্ত; সন কিছুতেই

রাজী-_-কেবল আজ্ঞ। পেলেই হয়।
বলশেভিক এবং তাদের অন্ুগামীদেব সমর্পণ করতে ?
«নিশ্চয়ই, ক্যাডেট মহাশযগণ, আপনারা বলশেভিকদের নিতে পাবেন

বাণ্িবের প্রতিনিধি এবং ক্রোন্স্তাদ বলশেডিবদের সমর্পণ করতে ?
“আপনাদের

সেবাষ

হাজির “গোনা

দঞ্চুরের” মহা।শয়র!,

আপনার।

এঞ্রতিনিধিদের নিতে পারেন ।,
বলশেভিকদের সংবাদপত্র, শমিক ও সৈনিকপ্রে সবাদপ্ত্র,। বেগুলি
ক্যাডেটদের মনোমত য়, সেগুলি দমন করতে?
“আপনাদের তুষ্ট করতে পেরে বাধিত ক্যাডেট মহ|শয়গণ ১ আমব ওদের
দমন করব।,
. বিপ্রবকে নিরস্ত্র করা শ্রমিক এবং সনিকদের নিরন্্ করা?
“অত্যন্ত আননোর সঙ্গে জম্দার ও পুঁজিপতি মহাশয়গণ। আমর' কেবল
পেত্রগ্রাদের শ্রমিকদেণ নিরন্তর করব না, সেমস্হোরেতৎক্-এর শ্রমিকদেরও

করব, যদিও ৩রা এবং ৪ঠ| জুলাইয়ের ঘটনায় তাদের কোন ভূমিকা ছিল না।,
সভ-সমাবেশ এবং বাক্-ম্বাধীনতা, ব্যক্তি এবং স্থায়ী অধিবাসীদের
ক্বাধনতা বাঁ পবিভ্রতা খব কর1, এবং সেন্সার ব্যবস্থা! ও গোপন পুলিশী সংগঠন
চালু করা?

ব্র্যাক মহাশয়গণ, তা কর। হবে।
যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড পুনঃপ্রবর্তন ?

সবকিছুই অবশ্থ কর] হবে।,

“আনন্দের সঙ্গে, তুষ্টিহীন মহাশয়গণ |...
৯৩৪

সোভিয়েতের ঘোষিত নীতির সমর্থনকারী ফিনিশ ডায়েট ভেঙে দেব ?
এখনই, জমিদার এবং পুঁজিপতি মহ্থাশয়গণ।+
সরকারের কর্মহচী পরিবর্তন করা ?
“সাগ্রহে ক্যাডেট মহাশয়গণ |”
মেনশেভিক এবং সোশ্টালিষ্ট রিভলিউশনারির! সুবিধা দেওয়ার পথে
আরও অগ্রসর হতে প্রস্তত, যতক্ষণ না তারা ক্যাডেটদের সঙ্গে শর্ডে আসতে
পারে, সেটা যে-কোন ধরনের শর্ত হোক না কেন 1.
কিন্তু প্রতিবিপ্রবীরা উন্বোন্তৰ নিলজ্ঞ হয়ে উঠছে এবং আরও ত্যাগ

ক্বীকার দাবি করছে, অস্থাঘী সবকাব এবং কাষকরী সমিতিকে গাজ্ববিস্্নের
চরম কলংকজনক

পথে টেনে নিয়ে চলেছে । ক্যাডেটদের ইচ্ভ/মতো ইতো-

মধ্যেই অবলুপ্ন রাষ্্রীর ডূম। এবং সম্পত্তিব অধিকাবী শ্রেণী গুলির অন্যান্য প্রতিনিধিদের নিয়ে "বিশেষ সভ। ডাকার প্রস্তাব উত্থাপন কবা হয়েছে যাতে কেন্দ্ৰীয়
কার্যকরী কমিটি এই চক্রেব কাছে অতি নগণ্য সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়।

মন্ত্রীরা তাদের বোধশক্তি হারিযে ফেলেছেন এবং কেরেনক্কির পায়ে তাদের
মন্ত্রীত্বেব পদগুলি শ্পীকৃত করছেন। ক্যাডেটদের হুকুমে মন্ত্রিসভার একটি
তালিকা ঠতরী হচ্ছে।

রক্তের মূল্যে যে স্বাধীনত। কেন। হয়েছিল জারতন্ত্রী ডুম। এবং বিশ্বাঘাতক
ক্যাডেটদের সহাযতায় তাব শ্বাসরোধ কর। হচ্ষে_-এইরকম লজ্জাজনক
অবস্থার অতল গহ্বরে আমাদের বর্তমান রাষ্্রনাকরা ঠেলে দিচ্ছেন। :.

কিন্ত যুদ্ধ চলেছে, যুদ্ধক্ষেত্রে বিপর্যয়ের পর বিপর্ষয় ঘটছে । এবং তাব।
ভাবছে যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড ফের চালু করে তার] তাদের অবস্থার উন্নতি ঘটাতে

পারে।

নির্বোধ অন্ধ]

তারা বোঝে না আক্রমণাত্মক

অিযান কেবল

তখনই জনগণের সমর্থন লাভ করে যখন যুদ্ধের উদ্দেশ্য সৈন্যরা পরিষ্কার
বুঝতে পারে এবং গ্রহণ করে, যখন সেনাবাহিনী জানে

তারা

তাদের

একান্ত

আপন ত্বাথেই রক্ত ঝরাচ্ছে। তারা এটা বোঝে ন। যে গণতান্ত্রিক রাশিষায়
যেখানে সৈনিকরা সভা-সমাবেশ করার অধিকারী সেখানে এই উপলব্ধি ছাড়া
ব্যাপক আক্রমণাত্মক অভিযান একটা অকল্পনীয় ব্যাপার ।
এবং অর্থ নৈতিক বিশৃংখলা আরও গভীর হয়ে উঠছে; ছুভিক্ষ, বেকারী
সর্বব্যাপক ধ্বংসের আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে। তারা ভাবে-বিপ্রবের বিরুদ্ধে
পুলিসী দমনপীড়নের পন্থা পুনঃগ্রবর্তন করলেই তারা অর্থনৈতিক সংকটের
১৩৫

অবসান ঘটাতে পারবে । এটাই হল প্রতিবিপ্লবীদের ইচ্ছা । নির্বোধ অদ্দের

দল।

তারা উপলব্ধি করতে পারছে ন! যে, বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী পদ্থা

যতক্ষণ না নেওয়া হুচ্ছে দেশকে নর্বনাশের হাত থেকে রক্ষা করা যাবে না।

শ্রমিকদের শিকারের মতো! খুঁজে বেড়ানে! হচ্ছে, গণসংগঠন গুলি ভেঙে
তছনছ করা হচ্ছে, কৃষকদের প্রতারিত করা হচ্ছে, ৫সনিক এবং নাবিকদের

গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, সর্বহারার পার্টির নেতাদের নামে কুৎসা রটনা করা ও
অপবাদ দেওয়া হচ্ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবিপ্রবীরা দৃধিনীত হয়ে উঠছে;
তারা উল্লাসে ফেটে পড়ছে, মিথ্যা অপবার রটাচ্ছে--এবং এ সবকিছুই হচ্ছে
বিপ্লবকে 'রক্ষার' নামাবলী পরে। এই হল সেই অবস্থা যার মুখে মেনশেভিক
এবং সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশন|রিরা আমাদের এনে দীড় করিয়েছে।

এত্দ্পত্বেও, কিছু লোক আছে (নোভায়। ঝিজন দেখুন) যারা এ
সবকিছুর পরেও প্রস্তাব করছে যে, এই গোষ্ঠীর সঙ্গে আমব| এক্য গড়ি যারা
বিপ্লবকে 'রক্ষার' নামে গল টিপে মারছে।
তারা আমাদের কি ভাবে?

না, ভদ্রমহোদয়গণ, যারা বিপ্রবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছে আমরা
সে সমস্ত লোকের সঙ্গে একসাথে চলতে পারি না।

শ্রমিকরা কখনোই ভুলবে না যে, জুলাই-এব দিনগুলির কঠোর সংগ্রামের
সময় যখন ক্ষিপ্ত গ্রতিবিপ্রবীবা বিপ্রবের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করল, তখন
বলশেভিকরাই ছিল একমাত্র পার্ট যারা শ্রমিকশ্রেণীকে পরিত্যাগ করে
পালায়নি।

শ্রমিকরা কখনোই ভূলবে না যে, দেই কঠিন মুহ্র্তে 'শাসক' পার্টিগুলি,
সোশ্টালিষ্ট রিভলিউশনারি এবং মেনশেভিকরা এক শিবিরে তাদের সঙ্গেই ছিল
যারা শ্রমিক, সৈনিক এবং নাবিকদের নিরস্ত্র করছিল এবং পিষে মারছিল।

এ সবকিছুই শ্রমিকরা স্মরণে বাথবে এবং তারা এর থেকে সঠিক সিদ্ধান্তই
টানবে।

রাবোচি ই দোল্দাৎ্, সংখ্যা ১
২৩শে জুলাই, ১৯১৭
্বাক্ষর £ কে. স্তালিন

ক্যাডেটদের জয়লাভ
স্পষ্টতঃই মন্ত্রীত্বের রদবদল এখনো শেষ হয়নি । ক্যাডেটরা এবং কেরেনস্থি
এখনে দরকষাকষি করছে।

একটার একট! “জোট? তৈরী হচ্ছে ।

ক্যাডেটরা, অবশ্ঠ, সরকারে ঢুকবে কারণ তাদের নির্দেশেই কাজ হচ্ছে ।
চেরনভও থাকতে পারে।

সেরেতেলি, স্পষ্টতঃই, আর «কাম্য নয় । সেরে-

তেলির প্রয়োজন হয্জেছিল শ্রমিকদের নিরস্ত্র করার জন্য । এখন শ্রমিকর৷

নিরস্ত্র, তার আর প্রয়োজন নেই। “মুর তার কর্তব্য পালন করেছে, এখন সে
যেতে পারে ।৪৩

তার স্থান নেবে আভক্পমেনতিয়েড ।

নিশ্চয়ই এট। ব্যক্তির প্রশ্ন নয়। চেরনভ, সেরেতেলি বা এ জাতের যে-কেউ
হোক-_তাতে পার্থক্য কি ঘটবে? সকলেই জানে যে, এই প্রচ্ছন্ন জিমারওযাল্ডবাদীর! হেগারমন এবং টমালদের৪৪ মতো ভালগাবেই সাআজ্যবাদের
বার্থ সেবা করেছে।

কিন্ত, আমি আবার বলছি, এট] ব্যক্তির প্রশ্ন নয়।

বিষয়টা! হল এই টালমাটালের মধ্যে, এই মন্ত্রীপপ্তর পাওয়ার জন্ত ছোটাছুটি ইত্যাদি, যার সবকিছুর মূলে রয়েছে ক্ষমতালাভের জন্য লড়াই, এই
অবস্থার মধ্যে ক্যাডেটদের নীতি-_যেটা দেশের ক্ষেত্রে প্রতিবিপ্রবের নীতি,

পররাষ্ট্রের ক্ষেত্রে শেষ অবধি যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার নীতি, এগুলিই প্রাধান্ত
পেয়েছে।
প্রশ্নটা ছিল ঃ
হয়, যুদ্ধ চালানে!_যাঁর ফল হবে ত্রিটিশ এবং আমেরিকান অর্থের বাজারের

ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতা,ক্যাডেটদের শান এবং বিপ্লবের গতিরোধ করা,
কারণ ক্যাডেটরা বা মিব্লপক্ষীয় পুজি কেউই রুশ-বিপ্লবের প্রতি সহাঙ্গভূতি

প্রকাশ করতে পারে না।
অধবা,

বিপ্লবী শ্রেণীর হাতে ক্ষমত| হস্তান্তর, মিব্রপক্ষীন পুজি যা

রাশিয়াকে আষ্টেপৃণ্ঠ বেধেছে দেই অর্থনৈতিক দাসত্বের শূ খল মোচন করা,
শান্তির শর্তাবলী ঘেষণ। করা এবং জমিদ[র-পু'জিপতিদের মুনাককা'কে কাজে
লাগিয়ে বিধ্বস্ত জাতীয় অর্থনীতির পুনর্বাসন ।
১৩৭

তৃতীয় কোন পন্থা ছিল না, মেঁঈশেভিক এবং সোশ্বালিষ্ট রিভলিউশনারিরা
_ যারা তৃতীয় প্থা খু'ঁজছিল তার অধঃপাতে যেতে বাধ্য |
এব্যাপারে ক্যাডেটরা প্রমণ কবেছে বে তাদের দৃষ্টি অপেক্ষাকৃতভাবে
পরিষ্কার।

রেচি লিখছে, 'সরকার অবশ|ইউ ভিমাবওয়াল্ডবাদী এবং “ইউটোপিয়ান”
সোশ্ালিইদের সর্বনাশ| ঝোকেব বিবদ্ধে দাড়িয়ে দুটতার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন
করবেন ।'

অন্ত কথায় বলতে গেলে, দ্বিধাহীনভাবে যুদ্ধ, শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ চালানে' |
নেক্রাভ সম্মেলনে বললেন_-“অবশ্তই একটি স্থনিদিষ্ট সিদ্ধান্ত থাক! দ্রকার,
হয় তোমর! নিজেব হাতে ক্ষমত| না (তিনি সোভিয়েতের উদ্দেশে
বলছিলেন ), অথব। অন্বদেব ক্ষমতা হাতে নিতে দাও ।?
ভিন্নভাবে বলতে গেলে, হয় বিপ্লব নযঘতো প্রতিবিপ্রব |
মেনশেভিক

এবং সোশ্যালিছ্

বিভলিউশনাবিরা

বিপ্রবের পথ ত্াাগ

করেছিল, এ কাবণে তাবা অবশ্রন্তাবীকপে প্রতিবিপ্রবী ক্যাডেটদের প্রভাবে
পড়তে বাধ্য ।
' কাবণ ক্যাডেটদের পাওয়াৰ অর্থ স্রনিশ্চিত দেশীব খণ লাভ।

ক্যাডেটদের সঙ্গে থাকা অর্থ চিত্রশক্তিব পুঁলিব সঙ্গে বন্ধুত্ব, স্থুনিশ্চিত
বৈদেশিক খণ লাভ।
এবং দেশের ভিতবে ও বিশ্ষে বরে যুদ্ধক্ষেত্রে বিশৃ'খলাব পরিঞ্েক্ষিতে)
অর্থ একান্তভাবে প্রয়োজন । ".

সেটাই হুল সমস্ত 'সংকটেব' সারমর্ম

এবং সেটাই হুল ক্যাডেটদের বিজয়লাভেব সমগ্র তাংপয।
এই বিজয়ই দীর্ঘকালের জন্য যথেষ্ট কিন। তা অদুব ভবিষ্যতে দেখা যাবে।

রাবোচি ই সোল্দাৎ, সংখ্য ২
২৪শে জুলাই, ১৯১৭
সম্পাদকীয়
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পোক্রোগ্রাদের সকল শ্রমজীবী, সকল শ্রমিক
এবং সৈনিকদের উদ্দ্যেশ্যেঃ€
কমরেডতগণ।

রাশিয়ার পক্ষে দিনগুলি এখন ভবাবহ।

তিন বছর ধবে যুদ্ধ অগণিত মান্রষেব প্রাণ হরণ কবেছে এবং দেশটাকে
দেউলে অবস্থা এনে দাড কবিয়েছে।
পরিবহণ ব্যবস্থা বানচাল হওয়াব এবং খাগ্য সবববাহে বিশৃংখল। দেখ।
দেওয়ার ফলে সামগ্রিক অনাহারের বিপদ স্থষ্টি হয়েছে।

শিল্প ব্যবস্থাব বিশৃংখলা এবং কারখানাগুলি বদ্ধ হয়ে জাতীঘ অর্থনীতি
ভিত্তিমূল নাড়িষে দিচ্ছে |
কিন্তু যুদ্ধ চলছে তো! চলছে৯, স।ধারণ সংকট তীব্রত্ব করছে এবং দেশকে
চরম সর্বনাশেব পথে নিয়ে চলেছে।

অস্থায়ী সবকাব, যাব উদ্দেনয ছিল দেশকে “রঙ্গ” কবা, তার কর্তব্য পালনে
যে অক্ষম এটা প্রমাণ করেছে । অণিকন্ধ, এ সরকার বণাঙ্গনে আক্রমণাত্মক
অভিযান চালিষে এবং তাৰ মধ। দিয়ে যে যুদ্ধ দেশে সাধারণ সংকট তীব্রতর

হওয়ার প্রধান কাবণ সেই যুদ্ধকে দীর্ঘস্থাবী করে অবস্থাকে আরও খারাপ কবে
তুলেছে।
ফল হল--সরকারে

সম্পূর্ণ অস্থির অবস্থা, সংকট এবং কর্তৃত্ব ডেডে পড়ার

অবস্থা, যার সম্পর্কে সকলেই চেঁচাচ্ছে কিন্ত এগুলে। দূৰ করাব জন্য সত্যকার
কোন গুরুত্বপূণ পদক্ষেপ নেওয়! হচ্ছে না।

সরকার থেকে ক্যাডেটদের পদত্যাগ হল কোয়ালিশন মঞ্জিসতার অপ্তিত্বেব
চরম কত্িমত। এবং অবান্তবতার আরও একটি প্রমাণ ।

এবং যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আমাদের সেনাবাহিনীর তাদের বছ পরিচিত অভিযানের পর পশ্চাদপসরণ দেখিয়ে দিয়েছে আক্রমণাত্মক অভিযানের নীতি
কতখানি মারাত্মক ছিল, যার ফলে সংকটের তীব্রতা চরম পর্যায়ে উঠেছে,
জরকারের সম্মানের ভিত্তিতে আঘাত করেছে এবং “দেশী” ও "সহযোগী"
বুর্জোয়াদের কাছ থেকে খণ লাভ থেকে সরকারকে বঞ্চিত করছে।
১৩৪৯

পরিস্থিতি জটিল ছিল ।

্

বিপ্লবের 'আ্রাণকর্তাদের সামনে ছুটি পথ খোল ছিল।

হয় যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া এবং আরেকটি “আক্রমণাত্মক অভিযান' শুরু করা

যাঁর অর্থ হল প্রতিবিপ্লবী বুজোয়াদের হাতে অবশ্তন্ভাবীরূপে ক্ষমতার হস্তান্তর
যাতে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক খণের সাহায্যে অর্থ পাওয়া যেতে পারত-_

কারণ এছাড়া বৃর্জোয়ারা সরকারে যোগদান করত না, অভ্যন্তরীণ খণ সংগ্রহ
করা যেত না এবং ব্রিটেন ও আমেরিকা খণ দিতে অস্বীকার করত-_-এই
পরিস্থিতিতে দেশকে রক্ষা" করার তাত্পর্য হল রুশ এবং “মিত্রপক্ষীয়* সামাজ্যবাদী হাঙরদের স্বার্থে শ্রমিক-কৃষকের পকেট কেটে যুদ্ধের খরচ যোগানো ।

অথবা বিপ্লব এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কুষকদের ছাতে জমি কিরিয়ে দিতে,

শিল্পে শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ও পুঁজিপতি এবং জমিদাররা যে মুনাফা!
লুটেছিল তাকে কাজে লাগিমে বিপবস্ত জাতীয় অর্থনীতি পুনরুজ্জী বনের স্বার্থে
শ্রমিক এবং গরিব কৃষকদের হাতে ক্ষমত। অর্পণ করা, শান্তির জনা গণতান্ত্রিক

শর্তাবলী ঘোষণা কর! এবং যুদ্ধ বদ্ধ কবা দরকার ।
প্রথম পদক্ষেপে তাত্পর্য হল- শ্রমজীবী শ্রেণীগুলির

উপর বিত্ববান

শ্রেণীগুলির ক্ষমতাকে শক্তিশালী করে তোলা এবং রাশিয়াকে ব্রিটেন,
আমেরিকা ও ফ্রান্সের উপনিবেশে পরিণত করা ।

দ্বিতীয় পদক্ষেপ ইউরোপে শ্রমিক বিপ্লবের যুগের সুচনা করবে, যে আধিক

দায়ের জালে রাশ্িয়। জড়িয়েছে,সে শৃংখল ছিন্ন করবে, বুর্জোয়া শাসন ব্যবস্থার
যেটা ভিত্তি তাকে নাড়িয়ে দেবে এবং রাশিয়।র সত্যিকারের মুক্তির পথ প্রশস্ত
করবে।

ওরা এবং ৪$| জুলাইয়ের বিক্ষোভ-মিছিল ছিল সোশ্ঠালিষ্ট পার্টিগুলির
কাছে শ্রমিক ও টৈনিকদের দ্বিতীয় পন্থটি গ্রহণের জন্য আহ্বান; এটা
বিপ্রবকে আরও বিকশিত করার পন্থা ।
ওটাই ছিল তার রাজনৈতিক মর্বস্ত এবং সেখানেই নিহিত ছিল তার

মহান এতিহাসিক তাৎ্প্য।
কিন্তু অস্থায়ী সরকার, সোশ্তালিষ্ট রিভলিউশনারি এবং মেনশেভিক মন্ত্রীত্বকামী দলগুলি যারা শ্রমিক এবং কৃষকদের বিপ্রবী কার্যক্রম থেকে নয়, বুর্জোয়া
ক্যাডেটনের সঙ্গে সমঝওতা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে শক্তি সঞ্চয় করেছিল তারা প্রথম

পশ্থাটিই পছন্দ করেছিল; এ পন্থা হল প্রতিবিপ্নবীদের পথের সঙ্গে সামপ্রশ্তসাধন।
১৪৪

বিশ্ুক্ষাভ-মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে
দেওয়া বা ক্ষমতা হাতে নিয়ে তাদের সহযোগিতায় “দেশীয়” এবং "সহযোগী,

সাম্রাজ্যবাদী বুর্জে/য়াদের বিরুদ্ধে বিপ্লবের প্রকৃত মুক্তির জন্ত সংগ্রাম করার
পরিবর্তে তারা প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়াদের সঙ্গে একা গড়ল ; বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারী মানুষ, শ্রমিক এবং সৈনিকদের ওপর সামরিক ক্যাডেট ও
কশাকদের লেলিয়ে দিয়ে তাদের দিকে অস্ত্র ঘুরিয়ে ধরল।
এর ফলে তারা বিপ্লবের প্রতি বিশ্বামঘাতকতা করল এবং প্রতিবিপ্রবের

পথ উন্মুক্ত করে দিল।
এবং পাতাল থেকে উঠে এল পক্ক ও কর্দমম এবং যাঁ কিছু মহৎ ও মহিমময়
তাকে ডুবিয়ে দিল।

পুলিসের তল্লাশি এবং হামলা, গ্রেপ্তার ও নিপীড়ন, অত্যাচার ও হত্যা,
ংবাদপত্র এবং গণলংগঠনগুলি জোর করে বন্ধ করে দেওয়া, শ্রমিকদের নিরস্বব

করা এবং সৈম্তদল ভেঙে দেওয়া, ফিনিশ সংসদ বাতিল, স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ এবং
মৃত্যুদণ্ড পুন:প্রবর্তন, হামলাবাজ গুণ! এবং গোয়েন্দাদের ইচ্ছেমতো! যা খুশী
করার ঢালাও ত্বাধীনতা দেওয়া, মিথ্যাচার এবং জঘন্য কুৎসা এবং এ সবকিছুই
সোশ্তালিষ্ট রিভলিউশনারি এবং মেনশেভিকদের মৌন সম্মতিতে করে যাওয়া

-_-এগ্লিই হল প্রতিবিপ্রবীদের প্রথম পদক্ষেপ ।
মিত্রপক্ষীয় এখং রুশ সাম্রাজ্যবাদী, ক্যাডেট পার্টি, উর্ধতন সামরিক
অফিসার, সামরিক ক্যাডেটরা, কশাক ও গোয়েন্বাবাহিনীর লোকজনেরা-_
এরাই হুল প্রতিবিপ্রবের শক্তি ।

এই গোঠীগুলির হুকুমে অস্থায়ী সরকারের সদশ্যের তালিকা স্থির হয়, এবং

মন্ত্রীরা পুতুলের মতো হাজির হয় আর অদৃশ্য হয়।
এই গোঠীগুলির নির্দেশেই বলশেভিক এবং

চেরনভের প্রতি বিশ্বাস-

ঘাতকতা করা হল, সেনাবাহিনী এবং নাবিকরা অবাঞ্ছিত বলে ছাটাই হল,
টৈনিকদের গুলি বরে মারা হল এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সৈম্তদল ভেঙে দেওয়া হল,
অস্থায়ী সরকারকে কেরেনস্কির ক্রীড়নকে এবং সোভিয়েতগ্ুলির কেন্দ্রীয়
কার্ধকরী কমিটিকে এই খেলনার একটি সামান্য অঙ্গতে পরিণত করা হুল,
“বিপ্রবী গণতন্ত্র নিলর্জের মতে। তার অধিকার এবং কর্তব্যগুলি বর্জন করল,

এবং জারের ডুমার যে অধিকার অতি সম্প্রতি বিলোপ করা হয়েছিল, তাকে

পুনঃগ্রতিঠিত করা হল।
১৪১.

অবস্থা এক্দুব গড়িযেছে যে “উইণ্টার প্যালেসে' (২১ জুলাই)অহতিত
“ইতিহাসিক সন্মেলনে৪৬ বিপ্রবকে সংযত কবার জন্য একটি দ্বযথহীন চুক্তি
( ষড়যন্ত্র! ) সম্পাদিত হল এবং বলখেভিকর। এই চুক্তি ফাস করে দেবে এই
ভয়ে তাদের সম্মেলনে আমন্ত্রণ জ।নানে হল না।

এবং পরিকল্পিত “মস্কো সন্মেলন' এখনো হতে বাকী আছে, যে সম্মেলনে

বাক্তমূল্যে অজিত স্বাধীনতা সম্পূর্ণ গলা টিপে মাবার উদ্দেশ্ত তাদের আছে।"""
আব এ সবকিছুই হল মেনশেভিক এবং সোশ্ঠালিষ্ট রিভলিউশনা রিদের
সহযোগিতায়, যাবা কাপুরুষেব মতে! একটার পব একটা অবস্থান সমর্পণ

কবছিল, বিনীত ভাবে নিভেদেব ও তাদের সংগঠনগুলিকে সংশোধন করছিল,
এবং 'অপরাধীব মতো বিপ্রবে অজিত ত্রচলগুলি পদদলিত করছিল । .*
এই এতিহাসিক দিনগুলিতে গণতম্থেব “প্রতিনিধিরা” এখনকার মতে।

আগে কখনো এমন হীন ভূমিকা পালন কবেনি !
আগে কখনে৷ তার! এমন গভীর কলংকে নিমজ্জিত হয়নি !
অতঃপর, প্রতিবিপ্লবীর! যে বেহায়া হয়ে উঠেছে এবং য| কিছু সন্মানাহ্ এবং

বিপ্লবী তাতে কলংকলেপন কবছে এতে আশ্চষ হবাব কি আছে?

অতঃপর ছুনী তিবাজ ভাড়াটে এবং কাপুরুষ কুৎ্দা বটনাকারীরা আমাদের
পার্টি-নেতাদের বিরুদ্ধে খোলাখুলি “বিশ্বাসঘাতকতার? “অভিযোগ” করার ধৃ্টত।

দেখিয়েছে, বুজোয়। সংবাদপত্রের দঙ্থ্য লেখকর। ইদ্ধত্য সহকারে এই “অভিযোগ'
ছাঁপিয়েছে , তথাকথিত অভিযোগকারী কর্তৃপক্ষ বেহায়ার মতো “লেনিন মামলার” তথাকথিত প্রমাণ ইত্যাদি প্রকাশ কবেছে এতে আশ্চষ হবার কি আছে?

এই গোষ্ঠী স্পষ্টতই আমাদের সাধারণ কর্মীদেব ছত্রভঙ্গ করে দিতে চায়,

আমাদের মধ্যে সন্দেহ এবং দ্বণার বীজ বপন কবতে চায়, আমাদের নেতাদের
সম্পর্কে অবিশ্বাস সৃষ্টি করতে চাষ।

হতভাগ্য জীবেব।। তার! জানে ন। আমাদের নেতারা আজকে শ্রমি শ্রেণীর
কাছে যতখানি আপন এবং প্রিয় হয়ে উঠেছেন আগে কথন! তা ছিল না, আর

জঘন্য বুজোয়ারা উদ্ধত হয়ে উঠেছে, তারা তাদের নামে কলংকলেপন করছে !

দুর্নীতিবাজ ভাড়াটের দল! তাদের মনে এ সন্দেহও আনছে না যে

বুর্জোয়াদের ভাড়াটে দালালদের নোংরা কুংসা যত অশ্লীল হয়ে উঠবে,
নেতাদের জন্ত শ্রমিকদের ভালবাসা ততই গভীর হবে, তাদের প্রতি বিশ্বাস
আরও দৃঢ় হবে; কারণ তাবা "ভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জানে যে, যখন শক্র
৮০২

সবহারার নেতাদের উদ্দেশে গালাগালি করছে, এটা স্থনিশ্চিত লক্ষণ যে
নেতারা সততার সঙ্গে সর্হারার স্বার্থ রক্ষা! করছেন।

নির্লজ্জ, অলং কুৎস! রটনাকারী আলেক্সিনর্ষি এবং বার্ভ সেভ, পেরে ভারজেভ
এবং

ডোবরোনরাভব

মহোদয়রা- আমাদের

উশহার

গ্রহণ

করুন!

পেক্রোগ্রাদের ৩২,০০০ আমিক যার। আমাদের নির্বাচিত করেছে তাদের পক্ষ
থেকে আমরা এই উপহ্থার আপনাকে দিচ্ছি । গ্রহণ করুন, আর আপনাদের

মরণকাল পধন্ত ধারণ করুন।

এটাই আপনাদের প্রাপ্য ।

এবং আপনার, পু জিপতি এবং জমিদাররা, ব্যাঙ্ক-মালিক এবং মুনাকাখোর,
পাদ্রী এবং গোয়েন্দা মহোদয়গণ-যারা সকলে জনগণের জন্য শেকল তৈরী
করছেন-_আপ্নার। বিজয় উৎসবট| বড় আগে করছেন। আপনার! যদ্দি
ভেবে থাকেন মহান রাশিয়ার বিপ্লবকে কবর দেবার সময এসেছে, আপনারা
আপনাদের হিসাবে ভূল করেছেন।
কবর খননকারী মহোদঘগণ, বিপ্লব বেঁচে আছে এবং এর শক্তির পরিচয়
আবার পাওযা যাবে।

যুদ্ধ এবং অর্থনৈতিক বিশুংখলা এখনে চলছে এবং যে ক্ষত তারা সৃষ্ট
কবছে বর্বর দমনপীডন চালিয়ে সে ক্ষত সারানো যাবে না।

বিপ্লবের অন্তশণিহিত শক্তি আজও জীবিত এবং দেশকে বিপ্লবের পথে নিয়ে
যেতে তারা নিরলস প্রয়াম চালিয়ে যাচ্ছে ।
কৃষকরা এখনো! জমি পায়নি। তাঁরা লড়াই করবে, কারণ জমি ছাড়া তারা
বাচতে পারে না।

অমিকরা এখনে! মিল এবং কারখানাগুলির ওপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা অর্জন

করেনি।

তারা এর জন্য সংগ্রাম করবে, কারণ শিল্পক্ষেত্রে বিশুংখল তাদের

কর্মচুত হওয়ার বিপদ স্থষ্টটি করছে।
সৈনিক এবং নাবিকদের পুরানে। নিয়িম-শৃংখলার মধ্যে ঠেলে দেওয়। হচ্ছে।

তারা স্বাধীনতার জন্তে লড়াই করবে, কারণ তারা এ অধিকার অর্জন করেছে।
ন1, প্রতিবিপ্রবী মহা শয়র।, বিপ্লব মরেনি। কেবল অপেক্ষায় রয়েছে, নতুন
অন্গগামী সংগ্রহ করে তারপর দ্বিগুণ শক্তি নিয়ে শক্রর ওপর ঝাপিয়ে
পড়ার জন্তে।

“আমরা বেচে আছি!
উগবগ করে ফুটছে!

আমদের গাঢ় লাল রক্ত অব্যবহ্থত শক্তিৰ আগুনে

১৪৩

এবং ওদিকে, পশ্চিমে, ব্রিটেন এবং জার্মানিতে, ফ্রান্স এবং অস্ট্রিয়ায়

ইতোমধ্যেই কি শ্রমিক-বিপ্রবের পতাক! উড়ছে না, শ্রমিক ও সৈনিক
ডেপুটিদের সোভিয়েতগুলি গঠিত হচ্ছে না?

এখনে লড়াই হবে !
এখনো বিজয় অজিত হবে !

যেট! প্রয়োজন তা হচ্ছে আগামী লড়াইয়ের জন্য উপযুক্ত এবং সংগঠিতভাবে তৈরী হওয়া ।

অমিকগণ, আপনাদের সামনে রুশ-বিপ্রবের নেতৃত্ব গ্রহণের সম্মানীয়
দায়িত্ব এসে পড়েছে । জনগণকে আপনাদের পাশে সমাবেশ করুন এবং

আমাদের পার্টির পতাকাতলে এঁক্যবদ্ধ করুন।

ন্মরণ করুন--জুলাইয়ের সেই

কঠিন দিনগুলিতে যখন জনগণের শক্ররা বিপ্লবের ওপর আঘাত হানছিল,

বলশেভিকরাই একমাত্র পার্টি যারা শ্রমিকশ্রেণী অধ্যুষিত জেলাগুলি ছেড়ে
পালায়নি। স্মরণ করুন সেই কঠিন দিনগুলিতে যার! শ্রমিকদের দমন এবং
নিরগ্ত্র করেছিল মেনশেভিক এবং সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরা তাদের সঙ্গে
এক শিবিরে ছিল।
কমরেডগণ! আমাদের পতাকাতলে এঁক্যবদ্ধ হোন !

কৃষকগণ, আপনাদের নেতারা আপনাদের আশ পূরণ করেনি। তারা
প্রতিবিপ্রবীদের পথ অনুসরণ করেছে এবং আপনারা ভূমিহীন অবস্থাতেই
রয়েছেন; যতদিন প্রতিবিপ্রবীরা গ্রতৃত্ব করবে ততদিন আপনারা ভূমম্পত্তি
পাবেন না। আপনাদের মত্যকার মিত্র হল শ্রমিকরা । কেবল তাদের সঙ্গে

মিত্রতাবদ্ধ হয়েই আপনারা জমি এবং স্বাধীনত। লাভ করবেন।

ন্ুতরাংঃ

শ্রমিকদের পাশে সমবেত হোন !
সৈনিকগণ, সৈন্য এবং জনগণের মৈজ্রীতেই বিপ্লবের শক্তি নিহিত

রয়েছে । মন্ত্রী আসে মন্ত্রী যায় বিদ্ক জনগণ অমর।

তাহলে সর্বদা জনগণের

লঙ্জে থাকুন এবং তাদের মধ্যে থেকে লড়াই করুন!

প্রতিবিষ্ীব নিপাত যাক!

বি্ব দীর্ঘজীবী হোক !
সমাজবাদ এবং জনগণের মৈত্রী দীর্ঘজীবী হোক!
রাবোচি ই সোল্দাৎ, সংখ] ২
রু. দো. ডি. লে. পার্টির (বলশে ভিক)
২৪শে জুলাই, ১৯১৭
পেক্রোগ্রাদ শহর লম্মেলন
১৪৪

দুটি সন্মেজন৪৭

ছুটি সম্মেলন।

শহরের সম্মেলন এবং পেত্রোগ্রাদ সম্মেলন__ছুটোই।

একটি মেনশেভিকদের সম্মেলন ৷ অন্যটি বলশেভিকদের সম্মেলন ।
প্রথমটি মোট ৮,০০০ শ্রমিকের প্রতিনিধিত্ব করছে।
দ্বিতীয়টি প্রতিনিধিত্ব করছে ৩২,০০০ শ্রমিকের ।
প্রথমটির চিত্র হল হট্টগোল এবং ভাঙন, কারণ এট ছুটে ভাগ হয়ে যাবার
মুখেই রয়েছে।
দ্বিতীয়টির চিত্র ছল একতা এবং সংহতির চিত্র ।
প্রথমটি ক্যাডেট বুর্জোয়াদের সঙ্গে সমঝওতার মধ্যে তার শক্তি অর্জন
কবেছে।

এবং ঠিক এ কারণেই এট ছুভাগ হয়েছে, কারণ মেনশেভিকদের

মধ্যে এখনো সৎ লোক আছে যার। বুর্জে/য়াদদের পথ অন্থদবণ করতে চায় না।

অপরপক্ষে দ্বিতীঃটি, বুর্জোয়াদের সঙ্গে রচা কবে তার শক্তি অর্জন করেনি,
পবস্ধ পুজিপতি এবং জমিদারদেব বিরুদ্ধে শ্রমিকদের বিপ্লবী সংগ্রাম থেকে
শল্তি অর্জন করেছে।

প্রথমটির বিশ্বাস--বলশেভিকবাদের উৎখ।তে এবং বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাস-

ঘাতকতাব মধ্যেই “দেশের মুক্তি' নিহিত রয়েছে ।
দ্বিতীয়টির বিশ্বা হল-_প্রতিবিপ্রবী এবং তাদের "সমাজবাদী" লেজুড়দের

ঝেটিয়ে দূব করার মধ্যেই দেশের মুক্তি নিহিত রয়েছে।
ওরা বলে--বলশেভিকবাদ মৃত এবং কবরম্থ।

কিন্তু আমাদের মাননীয় কবর খননকারীর! আমাদের কবব দেওয়ার জন্য
অনঙ্গত তৎপরতা! দেখাচ্ছে । আমরা এখানে। জীবিত, আমাদের আওয়াজে
কেপে ওঠার, পালানোর বহু হ্যে।গ এখনো বুর্জোয়ার1 পাবে ।

একদিকে ৩২১০০* এঁক্যবদন্ধ বলশেভিক বিপ্লবের সপক্ষে দাড়াচ্ছেন;
অপরপক্ষেঃ ৮,০০০ বিশৃংখল মেনশেভিক যার্দের মধ্যে অধিকাংশ বিপ্লবের
প্রতি বিশ্বামঘাতকত] করেছে তার! রয়েছে । কমরেড শ্রমিকগণ, বেছে নিন !

রাবোচি ই সোল্দাৎ্, সংখ্যা ২
২৪শে জুলাই, ১৯১৭

ত্বাক্ষরবিহীন
স্তালিন (৩য়)-_-১৭

নতুন সরকার
মন্ত্ীত্বে রদবদল শেষ। নতুন সবকার গঠিত হয়েছে। ক্যাডেটরা, ক্যাডেটদের
সমর্থক, সোশ্তালিষ্ট রিভলিউশনারি, মেনশেভিক-_এদের নিয়েই গঠিত।
ক্যাডেট পার্টি সন্তষ্ট। তাদের প্রধান দাবিগুলি গৃহীত হয়েছে। তার৷

নতুন সরকারেব কার্যকলাপের ভিত্তি হিপাবে ভূমিকা পালন করবে।
ক্যাডেটরা চেয়েছিল সোভিযেতগুলির কাধে চেপেই সরকার শক্কিশালী
হোক এবং তারা সোভিয়েতগুলি থেকে স্বতন্ত্র, স্বাধীন থাকবে। মোসশ্ঠ। লিষ্ট
রিভলিউশনারি এবং মেনশেভিকদ্ের মতো “কু-পরিচালক' দ্বাবা পরিচালিত

সোভিয়েতগুলি এতে বাজী হযেছে, অতঃপর তার! নিজেদের মৃত্যুপরোয়ানায়
স্বাক্ষর করেছে।
ক্যাডেটরা যা চেয়েছিল পেয়েছে £ অস্থায়ী সরকারই এখন সবময় কর্ত1।

ক্যাডেটরা চেয়েছিল

“সেনাবাহিনীর মনোবলেব পুনরুজ্জীবন অথাং,

সেনাবাহিনীতে “লৌহকঠিন শৃংখলা এবং কেবল তাদেব ঠিক ওপরতলার
কম্যাগারদের কাছে আনুগত্য, যারা, তাদের ক্ষেত্রে একমাত্র সরকারের কাছেই
অন্থুগত হুবে। সোশ্তালি্ রিভলিউশনারি এবং মেনশেভিকদের ছারা
পরিচালিত সোভিয়েতগুলি এতেও সম্মত হযেছে, এইভাবে তারা নিজেদের
নিরস্ত্র করেছে।

ক্যাডেটরা যা চেয়েছিল তারা তা পেয়েছে £ সেনাবাহিনী রাখার
অধিকার থেকে বঞ্চিত সোডিয়েতগুলি, আর সেনাবাহিনী কেবলমাত্র
ক্যাডেটদের সমর্ধক লোকজন নিয়ে গঠিত সরকারের কাছেই অস্থগত |
ক্যাডেটর৷ মিন্রশক্তিগুলির সঙ্গে নিঃশর্ত এক্য দাবি করেছিল। সোভিয়েত.
গুলি তাদের “আন্তর্জাতিক, ধোষণাগুলির কথা ভূলে " দেশের প্রতিরক্ষা

স্বার্থে এই পম্থ|টি “দৃটভাবে ক্বীকার করে নিয়েছে এবং তথাকথিত ৮ই
জুলাইয়ের কর্মন্থচী একট। ঠিকানাহীন উড়োচিঠিতে পরিণত হয়েছে।
ক্যাডেটরা যা চেয়েছিল পেয়েছে : 'ক্ষমাহীন? যুদ্ধ, “ণেষ পর্যন্ত যুদ্ধ? ।
ক্যাডেটদের মুখেই শুন £
ক্যাডেটদের দাবি নিঃসন্দেহে সমগ্র সরকারের কার্ধকলাপের ভিত্তি হিসাবে গুহত
১৪৬

হয়েছে 1*ঠিক এই কারণে, তার প্রধান দাবগু্ গহ।ত হবার পর, কাডেট পার্টি--বিশেষ
করে পার্টি মতবিরোধের জন্য বিবাদকে দূ ঘাধিত কর! হবুব্চনার কাজ বলে মনে করেছিল।,
কারণ ক্যাডেট জানে যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে তাত ৮ঠ জুলাইনের কর্মহ্চীর গণতাস্থ্িক

উপাদানগুলর জন্য অত সংক্ষিপ্ত নময় ব। হুধোগ পাকবে' (রেচ দেখুন )।

এতেই যথেষ্ট পরিষ্কার ।
একট। নময় ছিল যখন সোভিয়েত গুলি একটি নতুন জীবন গড়ে তুলছিল,
বিপ্রবী সংস্কারসাধন করছিল এবং অস্থায়ী সরকারকে ডিক্রি এবং অন্ুশাসনের
দ্বাবা এই পরিবর্তনগুলি ত্বীকার করে ণিতে বাধ্য করছিল ।
সেট] হয়েছিল মাচ এবং এপ্রিল মাসে।
সে সময় অস্থায়ী সরকার সোভিযেতগুলির নেতৃত্ব মেনে নিয়েছিল এবং

সোভিয়েতের বিপ্রধী পদক্ষেপ গ্রহণে তার বিপ্লবী পতাক। ধার দিয়েছিল।
এখন একটা সময় এসেছে যখন অস্থায়ী সরকার পিছন ফিরিয়ে দাড়িয়েছে,

প্রতিবিপ্রণী সংগ্কার' ব্যবস্থাগুলি প্রবর্তন করছে এবং সোডিয়েতগুলি তাদের
জোলে। প্রস্তাব গ্রহণ করে নীরবে এই ব্যবস্থাগুলির প্রতি সমর্থন জানাতে
বোধ হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় কাযকরী

কমিটি, সমস্ত সোভিয়েতগুলির প্রতিনিধিরা, এখন

অস্থায়ী সবকারের নেতৃত্ব অন্গলরণ করে চলেছে;

এবং তাদের বিপ্লবী বুকৃনির

মুখোস দিষে অস্থাযী সরকারের প্রতিবিপ্রবী চেহারকে আড়াল কবছে।
স্পষ্টতই ভূমিকার পরিবর্তন ঘটেছে, এবং সেটা সোডিয়েতগ্তলির
পক্ষে নয।

যা, ক্যাডেউদের 'সন্ধষ্ট হবার যুক্তি আছে।
সেটা দীর্ঘদিনের জন্ত কিন| নিকট ভবিষ্যৎ দেখিয়ে দেবে ।

বাবোচি ই সোল্দাৎ, সংখা| ৩
২৬শে জুলাঈ, ১৯১৭

সম্পাদকীয়
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সংবিধান-পরিষদের নির্বাচন৪৮
সংবিধান-পরিষদের জন্য নিবাচণী প্রচার-অভিযান শুরু হয়েছে। পার্টিগুলি
ইতোমধ্যেই তাদের শক্তি সমাবেশ করছে । ক্যাডেটদের সম্ভাব্য প্রার্থারা
ইতোমধ্যেই দেশময় ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের নির্বাচনে জয়লাভের সম্ভাবনা
বাজিয়ে দেখছে। সোশ্তালিষ্ট রিশলিউশনারিবা এই নির্বাচন "সংগঠিত,
করার জন্য পেত্রোগ্রাদের প্রাদেশিক কৃষক প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন

আহ্বান করেছে।

নারদ্নিকদের অন্য একটি গ্রুপ এই উদ্দেশ্টে মন্ষেতে

নিখিল রুশ কৃষক ইউনিধন৪৯-এর কংগ্রেপ আহ্বান করছে। একই সঙ্গে
গ্রামদেশে নির্বাচনী অঠিয|ন সার্থকভাবে প“বচ,লন। হচ্ছে কিন। তাই দেখাশুনার

অন্থতম উদ্দেশ্ নিয়ে পার্টি-নিরপেক্ষ 'ক্* চগুটিদের গ্যারিসন সোভিঘেতগ্তপি।
স্বতঃস্ফূর্তভাবে গভিয়ে উঠছে । এই উদ্দেশে; এ একই গ্রাামাঞ্চল থেকে আগত
শ্রমিকরা অগণিত সমিতি গঠন করছে এবং গ্রাম শুলিতে লোকজন এবং প্রচার-

পত্র পাঠাচ্ছে। পরিশেষে কাবখনাগুলি আলাদা-আলাদাভাবে গ্রামাঞ্চলে
নির্বাচনী প্রচার-আভ্মান চালানোব জন্য বিশেষ প্রতিনিধি পাঠাচ্ছে।
অগণিত ব্যক্তিগত “প্রতিনিধিবা” ছাড়াও মৈনিক এবং নাবিকদের পাঠানো
হচ্ছে যাক দেশ্ময় ঘুরে বেডাচ্ছে এবং কৃত্বদের কাছে শহব

থেকে

খবর

সংগ্রহ করে আনছে।

স্প্তঃই, জনগণের ব্যাপকততম অংশ এই মুকর্তের তাৎ।য এবং সংবিধানপরিষদের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছে। প্রত্যেকেই অঙ্থভব করছে গ্রামের জেলা গুলি,

যেগুলি, জনণণেব অধিকাংশের প্রতিনিধিত্ব করে, তারাই চুড়ান্ত ভূমিকা
পালন করবে এবং সেখানেই সকল সম্ভাব্য শক্তি নিয়োজিত করতে হবে।

এ সবকিছুর সঙ্গে_ যার! গ্রামাঞ্চলে আমাদের প্রধান সমর্থক, সেই খেতমজুর-

দের ছত্রভঙ্গ এবং অসংগঠিত অবস্থা, এই ঘটনা যুক্ত হয়ে গ্রামাঞ্চলে আমাদের
কাজ চালানো আরও ছুরূহ করে তুলছে । শহুরে শ্রমিক, যারা শহরের অধি-

বাসীদের মধ্যে সবচেয়ে সংগঠিত অংশ তাদের তুলনায় গ্রামাঞ্চলের মজুরর!
আরও বেশি অসংগঠিত। কৃষক ডেপুটিদের সোভিয়েতগুলি মূলতঃ কৃষকদের
মধ্যবিত্ত এবং ছ্থচ্ছল অংশকে সংগঠিত বরে, ম্বভাব্তঃই তারা “উদ্ারগদ্থী,
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জমিদার এবং পুঁজিণতিদের সঙ্গে সমবঝওতায় আগ্রহী । তারাই আবার
গ্রামাঞ্চলের সর্বহার। এবং আধাসর্বহারা অংশকেও নেতৃত্ব দেয় এবং সমঝও তা-

কারী ক্রদোভিক এবং সোশ্ব।লিঈ রিভলিউশনারি পার্টিগুলির প্রভাবে তাদের
নিয়ে আমে । কৃষিক্ষেত্রে পুজিবাদের ও গ্রাম]ঞ্চলে শ্রেণী-সংগ্রামের
*অপধাপ্ত
বিকাশ এবং এ ধরনের সমঝওতাবাদী নীতির অঙ্গৃকুল পরিস্থিতি স্থষ্ট কবে।
আমাদের পার্টির আশু কর্তবা হল রুষ কদেব দরিদ্ূতর অংশকে ক্রদেভিক
এবং সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের প্রভাবমুক্ত করা এবং শহুরে শ্রমিকদের
সঙ্গে ভ্রাতৃত্বমূলক সম্পর্কে এক্যবদ্ধ করা।

ঘটনাব গতি নিঃজই এদিকে এওচ্ছে, প্রতি পদে সমস্কগুতাবাদী নীতি
বান উদঘ।টিত করছে । আমাদের পার্ি-কমীঁদের দাযিত্ব মংবিধান-পরিষদর

নির্বাচনে এই নীতির প্রচণ্ড ক্ষতি চারক দিকটি উদঘাটিত করার জন্য চূড়ান্ত
পঘায় পবন্ত গিয়ে হস্তক্ষেপ কবা এবং এইগাবে কৃষক সমাজের দরিদ্রতর
অ'এতকে শহরের সর্বহার! শ্রমিকের চারিপাশে এক্বদ্ধ হতে সাহায্য করা ।

এই উদ্দেস্টে আশ্ত গ্রযোজন গ্রামীণ এলাক্কাগুলিতে আমাদের পার্টির ছোট
ছোট সংগঠন তৈরী কর। এবং তাদের শহবের পার্টি-কমিটি গুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-

ভাবে যুক্ত করা । আমাদেবকে গরিব কৃষক নরনারীকে নিয়ে প্রত্যেক গ্রামীণ
জেলা, গুতোক ভেলা, প্রত্যেক নির্বাচনী এলাকায় পার্টি গ,প তৈরী করতে

হবে। এই গ্রপগুলিকে আমাদের শিল্প কেন্দ্রগুলর সংশ্লিষ্ট প্রাদেশিক পার্টিকমিটির সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। এই কমিটিগুলিব দায়িত্ব হবে গ্রপগুলিকে
প্রযোজনীয নির্বাচনী মালমধল।, সাহিত্য এবং কী যোগানে। ।
কেবল এই পথেই এবং ধারাবাহিক প্রচার চালানোর মধ্য দিয়েই শহর
এবং গ্রামাঞ্চলের সর্বহারাশ্রেণীর মধ্যে সত্যকার এক্য গড়ে তোনা। সম্ভব

হবে।

পু'ঞ্জিপতি এবং জমিদারদের সঙ্গে আমর! চুক্তি করার বিরোধী, কারণ
আমরা জানি এ ধরনের চুক্তির ফলে শ্রমিক-কৃষকদের স্বার্থ ক্ষু্ন হতে বাধ্য ।
কিন্ধ তার অর্থ এই নয় যে, লাধারণভাবে আমর! সব চুক্তিরই বিরোধী ।
আমর! সম্পত্তিহবীন কোন রাজনৈতিক দলতৃক্ত নয় এমন কৃষকদের গ্র“পের
সঙ্গে চুক্তি করার পক্ষে; বাচার তাগিদ এদের পুঁজিপতি এবং জমিদারদের
বিরুদ্ধে বিপ্লবের পথে ঠেলে দিচ্ছে।
আমরা কোন রাজনৈতিক পক্ষতভুক্ত নয় এমন টৈনিক এবং নাবিৰদের
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₹”ঠনের সঙ্গে চুক্তি করতে রাজী আছি; এবা ধনিকদের ওপর নয়, গরিবদের
ওপর, বুর্জোয়াদের সরকারের ওপর নয় কিন্ধ জনগণের গুপর এবং সর্বোপরি
শ্রমিকশ্রেণীর ওপর গভীরভাবে আস্থাশীল। বেহেতু তারা আমাদের পাটির
সঙ্গে এক হয়ে যেতে চায় না বা পারে না সেহেতু এধরনের গ্রপ বা সংগঠন
গুলিকে তাড়িযে দেওয়া অবিবেচনাপ্রস্থত এবং ক্ষতিকর হুবে।

এই কারণে গ্রামাঞ্চলে আমাদে পার্টির নির্বাচনী গ্রচার-অভিঘানের অবস্ট
লক্ষ্য হবে ওই ধরনের গ্রুপ এবং সংগঠনের সঙ্গে পরস্পরের বোধগম্য একটি
সাধারণ ভাষা খুজে বার করা, একটি সাধারণ বিপ্লবী মঞ্চ গড়ে তোলা, সকল

নির্বাচনী ক্ষেত্রগুলিতে তাদের সঙ্গে মিলিতভাবে যুক্ত প্রাথথাতালিকা বচন' করা
_যাতে “অধ্যাপক এবং “পণ্তিতব্যক্তিরা” তালিকাতুক্ত হবে ন।, তালিকাতুক্ত

হবে রুষক, সৈনিক এবং নাবিকর! যারা জনগণের দাবিগুলি দৃটভাবে সমর্থন
জন্য প্রস্তত।

কেবল এ পথেই আমাদের তিগ্রবেব নেত। সনহাবার পাশে গ্রামীণ শ্রমজীবা
জনগণের ব্যাপক অংঞ্কে এঁক্যবদ্ধ কর। সম্ভব হবে।

কোন রাভ নৈতিক দলতুক্ত নয় এমন গ্র,পেব জন্য দার্ঘ সময় নিযে খোজাখু'জির গুয়োজন নেই কারণ সবই প্রতিনিয়ত তারা গজিয়ে উঠছে। তার।

প্রতিনিয়তই জন্ম নেবে অস্থায়ী সবকারের প্রতি ক্রমবর্ধমান অবিশ্বাসের জন্য,
যে অস্থায়ী সরকার কৃষকদের সমিত্তিগুলিকে জমিদাবদেব জমি বিলি-বণ্টনে
বাধা দিচ্ছে । তারা সৃষ্টি হচ্ছে এবং স্থগ্টী হতে থাকবে কাবণ কৃষক

ডেপুটিদেব

নিখিল রুশ কার্ধকরী সমিভির_যে সমিতি অস্থায়ী সরকারের পদাংক অন্ুলবণ
করে চলছে তার নীতি সম্পর্কে অসন্তোষের ফলে | এব উদাহরণ হল-_ সম্প্রতি

গঠিত “পেত্রো গ্রাদের কষক ডেপুটিদের সোভিয়েত? 1৫9 এতে আছে নগরীর
গোটা টসন্তদলের জোকজন, এবং গচ্ডে ঞঠার মুহূর্ত থেকেই অস্থাবী সরকারের
সঙ্গে ও কৃষক ডেপুটিদের নিখিল রুশ কাধকরী সমিতির সঙ্গে এর বিবোধ
টি হয়।

নিম্নলিখিত আদর্শ কর্মস্থচীই এ ধরনের কৃষক এবং সৈনিকদের দল-নিরপেক্ষ
ংগঠনের চুক্তির ভিত্তিভূমি ছিসাবে কাজ করতে পারে £
১। আমরা জমিদার এবং পুঁজিপতি ও তাদের “জন-শ্বাধঃনতার পার্টি'র
বিরোধী, কারণ তারা, একমাত্র তারাই রুশ জনগণের প্রধান শক্র। ধনী এবং
তাদের সরকারের প্রতি কোন আস্থা, কোন সমর্থন নয় !
১৫০

২। আমরা আমাদের আস্থা এবং সমর্থন শ্রমি ক্রেণীর প্রতি ন্তন্ত করছি,
যারা হল সমাজতন্ত্রের একনিষ্ঠ প্রবন্তা ; আমর জমিদার এবং পু'জিপতিদের

বিরুদ্ধে কৃষক, সৈনিক এবং নাবিকদের মধ্যে মৈস্রী এবং চুক্তির সপক্ষে ।
৩। আমরা যুদ্ধের বিরুদ্ধে, কারণ এ যুদ্ধ পররাজ্য গ্রাসের জন্ত যুদ্ধ।
শাস্তির পক্ষে যে-কোন কথাবার্তা শৃন্তগর্ভ বাগাড়ম্বর হয়ে থাকবে যতক্ষণ ব্রিটিশ

এবং ফরাসী পুঁজিপতিদের সঙ্গে জারের গোপন চুক্তির ভিত্তিতে যুদ্ধ চলতে
থাকবে।

৪।

আমরা সাযাজ্যবাদী সরকারের বিক্দ্ধে জনগণের দৃঢপণ সংগ্রামের

দ্ব/ব। দ্রুততম পথে
৫। আমরা
তুলছে । আমর!
নিজন্ব হস্তক্ষেপে

যুদ্ধ অবসানের পক্ষে ।
শিল্পে নৈরাজ্য ছষ্টিব বিঞদ্ধে, যেটা পু'জিপতিরা বাভিয়ে
শিল্পে শ্রমিকদের নিষন্ত্রণের সপক্ষে; আমরা শ্রমিকদের
গণতান্ত্রিক নীতি অনুসারে শিল্প সংগঠিত হওয়ার এবং

শ্রমিকদের দ্বারা স্বীকৃত একটি সরকারের সপক্ষে ।

৬। আমরা শহর ও গ্রামের মধ্যে উৎপন্ন দ্রব্য সৃসংগঠিতভাবে বিনিময়
ব্যবস্থার পক্ষে, যাতে শহরে যথেষ্ট পরিমাণ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ
হতে পারে এবং গ্রাম্য জেলাগুলি চিনি, প্যারাকফিন, জুতো, স্থৃতীবস্ত্র

ধাতুনিমিত দ্রব্য এবং অন্ান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসের যোগান পেতে পারে।
৭। আমর! রাজপরিবারতৃক্ত ব্যক্তিদের ভরণপোষণে প্রদত্ত সম্পন্তি,
রাষ্ট্রের অধীন, রাজ।, জমিদার, মঠ এবং গির্জার মালিকানাধীন সমস্ত জমি
বিনা ক্ষতিপূরণে সমগ্র জনগণের হাতে সমর্পণের পক্ষে ।
৮। আমরা জমিদারদের মালিকানাধীন সকল পতিত চাষযোগ্ায জমি ও
গোচারণভূমি_ গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত কষ ক-কমিটির হাতে এই মুহুর্তে

তুলে দেওয়ার পক্ষে
৯। আমরা চ|ষের কাজের জন্য যে সকল অব্যবহৃত প্রাণী এবং সাজসরঞাম জমিদারদের দখলে রয়েছে বা গুবামে রয়েছে সেগুলি কৃষিকার্ধ, ফমল

কাটা, কমল তোল! ইত্যাদি কাজে ব্যবহারের জন্য অবিলম্বে রুষক-কমিটির
হাতে অর্পণ করার পক্ষে।
১০। আমর সকল অক্ষম ঠসনিক, সঙ্গে সঙ্গে &সনিকদের বিধবা এবং

অনাথ সম্তানর! যাতে মানষের উপযুক্ত ভদ্র জীবনযাপন করতে পারে তার জন
যথেই&ট ভাত। দেওয়া যায় তার সপক্ষে।
১৪১

১১। আমরা স্থায়ী সেনাবাহিনী, আমলাতন্ত্র ও পুলিস বাহিনী ছা।
জনগণের সাধাবণ তন্ত্রগডে তোলার সপক্ষে ।

১২। স্থায়ী সৈম্তবাহিনীর পরিবর্তে আমাদের দাবি হল__নির্বাচিত
কম্যাগ্ডারসহ জাতীয় রক্ষীবাহিনী ।
১৩।

নিবঙ্কুণ আমলাতান্ত্রিক কর্তৃত্বের পরিবর্তে আমাদের দাবি হল-_

সরকারী চাকুরিয়ার নির্বাচিত হবেন এবং তাদের প্রত্যাহার করার অধিকার
ভোটদাতাদের থাববে।

১৪।

পুলিশ যারা জনগণের ওপর খববদারী করছে তাদ্দেব পবিধর্তে

আমাদের দাবি হল-_নির্বাচনের
যাদের প্রত্যাহার করাব অধিকাব
১৫। আমরা সৈনিক এবং
বাতিলের সপক্ষে ।
১৬। আমরা টৈন্যদল শেডে
উত্তেজিত করার বিরুদ্ধে ।
১৭। আমরা শ্রমিক এবং

সাহায্যে গঠিত একটি আধা সামরিক বাহিনী
শির্বাচকমগ্ডলীব থাকবে।
নাবিকদেব বিরুদ্ধে জাবী কব! “আদেশ'
দেওস। এবং ঠনিকদেব পরম্পবেব বিকদ্ছে
টৈনিকদের

সংবাদপধ দমনের

বিরুদ্ধে;

স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ, সমাবেশেব অর্ধিকার-_-সেটা দেশের অপ্যন্তবে বা
রণাঙ্গনে যেখানেই হোক দে অধিকার খর্ব করার আমর বিরুদ্ধে , বিনা বিচারে
গ্রেপ্তাবের আমরা বিবোধী , আমবা শ্রমিকদের নিবস্ত্রীকবণের বিরোধী।
১৮। আমরা মৃত্)দণ্ড পুন, প্রবতনের বিবোধী |
১৯।

আমর] রাশিয়ার সকল জাতিকে স্বাধীনভাবে তাদের নিজেদের

জীবন আপন ইচ্ছান্ুদারে গডে তোলার অধিকার দানের এবং তাদের মধ্যে
কেউই নিস্পেষিত হবে না এইবকম ব্যবস্থার পক্ষে ।
২*। পবিশেষে, আমরা সকল ক্ষমত। শ্রমিক-কৃষকের বিপ্লবী সোভিয়েত-

গুলির হাতে অর্পণ করার পক্ষে, কারণ একমাত্র এই ধরনর ক্ষমতা যুদ্ধ,
অর্থনৈতিক বিশৃংখল।, জীবনধাবণের জন্ত উচ্চছারে বায় বুদ্ধি, পুজিপতি ও
জমিদাররা যারা জনদাধারণের অভাবের স্থযোগে নিজেরা স্ফীতকলেবর হয়__
দেশকে যে পথে ঠেলে নিয়ে গেছে সেই অন্ধ গলি থেকে উদ্ধার করতে পারে ।
এগুলোই হুল সাধারণভাবে এই কর্মস্থচী যা আমাদের পার্টি সংগঠন এবং

পার্টি-নিরপেক্ষ কৃষক ও টৈনিকদের বিপ্রবী গ্র,পগুলির মধ্যে চুক্কিব ভিত্তি
হিসাবে কাজ করতে পারে।
১৫২

কমরেডগণ, নির্বাচন এগিয়ে আসছে | দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই হস্তক্ষেপ
করুন, নির্বাচনী প্রচার-অভিযান সংগঠিত করুন।

শ্রমজীবী নারী-পুরুষ, দৈনিক এবং নাবিকদের নিয়ে সচল গ্রচারকদের
গ্রপগুলি সংগঠিত করুন, কর্মপ্রচী নিয়ে স.ক্ষিপ্ত ভাষণের ব্যবস্থ। করুন।

এই গ্রগগ্ডলির হাতে যথেষ্ট পরিমাণ প্রচার-পুর্তিকা দিন এবং রাশিয়ার
সর্বত্র পাঠান।
তাদের বক্তব্য সংবিধান-পরিষদের আপন্ন নির্বাচন ্রামাঞ্চলকে জাশিয়ে

তুলুক।
গ্রামীণ জেলা এবং গেলা পার্ট গ্রপ সংগঠিত করুন ও তাদের চারিপাশে
গরিব কৃবকদের এক্যবদ্ধ করুন।

গ্রামীণ জেলা, ভ্কেলা এবং প্রদ্দেশগুলিতে বিপ্রবী পার্টি সংযোগ এবং
সংবিধান পরিষ-দর প্রার্থী নির্যাচনের জন্য সন্মেনন সংগঠিত করুন ।
সংবিখান-পবিষদের গুকত্ব অপরিসীম । কিন্তু সংবিধান পরিষদের বাইরে
যে জনগণ তাদের গুচত্ব অপরি:মন্ন। শক্তিব উৎন সংবিধান-পরিষন হবে না,

পরন্ত শ্র্মক-কুষক যারা তাদের লংগ্রামের মধ্য দিয়ে নতুন বিপ্লবী বিধানের
স্থষ্ট করছে তাবাই সংবিধান পরিষনকে এগিয়ে যেতে বাধ্য করবে ।
জেনে রাখুন ধিপ্রধী জনগণ যত বেশি সংগঠিত হবে, সংবিধান-পরিষদ
ততই মনোযোশ সহঙ্কাবে তাদের বক্তব) শুনব এবং রুশ-বিপ্র:বর ভবিষ্যং
ততই সুনিশ্চিত হবে।

অত:পর, নির্বাচনে প্রধান কর্তব্য হল আমাদের পার্টির চারিধারে কৃষ্ব ক-

সাধ!র:ণর বাপক অংশকে এক্যবদ্ধ কথা।
কাজে ঝাপিয়ে পড়ন, কমরেডগণ !

রাবোচি ই সোল্দাৎ, সংখ্যা ৪
২৭শে জুলাই, ১৯১৭
স্বাক্ষর;

কেস্তালিন

১৫৩

রুশ সোশ্য।ল ডিমোক্র্যাটিক লেবার (বলশেতিক )

পার্টির বষ্ঠ কংগ্রেসে প্রদত্ত বন্তৃতাবলী
২৬শে জলাউ-১রা আগস্ট,

১৯১৭৫৯

১। কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্ট
২৭শে হুলাহ

কমরেভগণ,
কেন্দ্রীয় কমিটির বিপোে বিগত আড!ই মাল অর্থাৎ মে, জুন ও জুলাই
মাসের প্রথমার্ধের কাযকলাপ বিরত হয়েছে ।

মে মাসে কেন্দ্রীঘ কমিটির কাযাবলী তিনটি ধারায় পরিচালিত হয়েছিল ।

প্রথম, কমিটি শ্রমিক এবং সৈনিক ডেপুটিদেব সোভিছেতগুলিব নতুন
নির্বাচনের জন্ত আহ্বান জানায়। কেন্দ্রীয় কমিটি এই ঘটনাকে ভিত্তি করেই
অগ্রসর হয়েছিল যে, আমাদের বিপ্লব শান্তিপূর্ণ পথেই অগ্রমর হচ্ছে, অআমিক ও

সৈনিক ডেপুটিদের সোভিয়েতগুলির গঠন এবং অতঃপর সরকার, এদের পবিবর্তন সেভিয়েতগুলির নতুন নির্বাচনের মাধ্যমেই পাবা যাঘ। আমাদের
বিরোধীপক্ষ আমরা ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করছি বলে অভিযোগ করেছিল।
এট মিথ্যা অপবাদ । আমাদের ও ধবনের কোন উদ্দেশ্য ছিল না। আমরা

বলেছিলাম, সোভিয়েত গুলিতে নতুন নির্বাচন কবে তাদেব কাধকলাপের চরিত্র
পাণ্টটনোর এবং তাকে জনগণের ব্যাপক অংশের মনোমত করার সুযোগ
আমাদের ছিল। আমাদের কাছে এটা স্পষ্ট ছিল ষে, সোভিযেতগুক্িতে শ্রমিক

ও সৈনিক ডেপুটিদের এক ভোটের সংখ্যাধিক্য সরকারকে ভিন্ন পথ গ্রহণে বাধ্য

করার জন্য যথে। নতুন নির্বাচন তাই মে মাসে আমাদের কাজকর্মের মূল স্তর
ছিল।

শেষে আমরা সোভিয়েত গুলির শ্রমিকদের গ্রপে অর্ধেকের মতো আসন

এবং সৈনিকদের গ্র,পে সিকি ভাগেব যতো আমনে জয়লাভ করি।
দ্বিতীয়, যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ আন্দোলন। আমরা

ফ্রিডরিশ

আআড.লারের৫২ ওপর মৃত্যুদণ্ডাদেশের ঘটনাটি যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং মৃত্যুদণ্ড!

দেশের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি প্রতিবাদ সভা! সংগঠিত করার জন্ত ব্যবহার
করি।

সৈনিকরা এই প্রচার-অভিযানটি ভালভাবেই গ্রহণ করেছিল।
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কেন্দ্রীয় কমি:টর কার্যকলাপের তৃতীয় ধারাটি হুল মে মাসে পৌরসভার'
নির্বাচন। পেত্রোগ্রাদ কমিটির সঙ্গে যুক্তভাবে কেন্দ্রীয় কমিটি_ক্যাডেট,
প্রতিবিপ্রবের প্রধান শক্তি, এবং মেনশেভিক

ও সোশ্যাল রিভলিউশনারি

যারা ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক ক্যাডেটদের অন্ুলরণ করছিল এই উভয়
শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সমস্ত প্রয়াস নিয়োগ করেছিল। আমরা পেত্রোগ্রাে
যে ৮**১৭০০ ভোট পড়েছিল তার মধ্যে শতকর1 ২* ভাগ লাভ করেছিলাম ।

ভাইবোর্গ জেলা ডূষ্ষাটি আমরা সম্পূর্ণ দখল করেছিলাম । আমাদের টনিক
এবং নাবিক কমরেডরা পার্টির জন্য অতুলনীয কাজ করেছেন।

অতঃপর মে মাসের উল্লেখনোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি হল : (১) পৌরসভাব
নির্বাচন; €২) যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ আন্দোলন;
৫সনিক ডেপুটিদের মোভিয়েতগুলিতে নির্বাচন ।

এবং (৩) অমিক ও

জুন। যুদ্ধক্ষেত্রে আক্রমণান্্নক অভিযানের প্রস্ততির গুজব টসনিকদের
বিচলিত করে তুলেছিল । সৈনিকদের অরধিকারগুলি বাতিল করে ধারাবাহিকভাবে নির্দেশ জারী হল।

এ সবকিছু জনগণকে

বিদ্যুত্চকিত করে তুলল।

পেত্রোগ্রাদ থেকে প্রত্যেকটি গুজব দাঁবানলের মতো! ছড়িয়ে পডছিল, শ্রমি ক__
বিশেষ করে সৈনিকদের মধ্যে অস্থিরতা সষ্টি করহিল।
আক্রমণাস্মক
ত'ভিযানের গুজব; ট্সনিকদেব অধিকার সম্পর্কে কেরেনস্কির ঘোষণা এবং
নির্দেশ; পেজ্ঞোগ্রাদ থেকে কতৃপিক্ষের ভাষায় “অপ্রয়োজনীয়, ব্যক্তিদের
অপসারণ--যদিও এট! স্পষ্ট যে তারা যা! চেয়েছিল তা হল পেক্জো গ্রাদকে

ব্প্রিবীদের হাত থেকে মুক্ত করতে; অথনৈতিক বিশৃংখল। যা প্রতিদিন
আরও স্থম্পষ্ট হয়ে উঠছিল-__এ সবকিছুই শ্রমিক এবং সৈনিকদের বিচলিত

করে তুলছিল।

কারখানগুলিতে সভ! সংগঠিত হচ্ছিল এবং বিক্ষোভ-মিছিল

সংগঠিত করার জন্ত সৈম্তদল ও কারখানাগুলির পক্ষ থেকে ক্রমাগত আমাদের
কাছে তাগিদ আসছিল । ৫ই জুন বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা হল।

কিন্তু কেন্দ্রীয় কমিটি সাময়িকভাবে বিক্ষোভ-মিছিল ন| করার সিদ্ধান্ত করে
এই জুন জেলা, কারখানা, মিল এবং সেনাবাহিনীগুলির প্রতিনিধিদের সভা!
ডাকার এবং সেখানে বিক্ষোভ-মিছিলের প্রশ্নটি স্থির করার সিগ্ধান্ত করে। এই
সভ1 ডাক হয়েছিল এবং প্রায় ২০০ জনের মতো সভায় যোগদান করেছিল।

এটা স্পষ্ট হয়ে উঠল যে মৈনিকরা বিশেষভাবে বিচলিত হয়েছিল । বিপুল সংখ)

ধিক্য ভোটে বিক্ষোভ-মিছিলের সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। পোভিয়েতগুলির কংগ্রেল,
১৫৫

যেট! সম্প্রতি শুক হয়েছিল, যদ্দি বিক্ষোভ-মিছিলের বিরুদ্ধে দাড়ায় তবে কি

করা হবে এ প্রশ্ন শিয়ে বিতর্ক হযেছিল। এক বিপুল সংখক কমরেড ধারা
আলোচনায় যোগ দিয়েছিলেন তাদের মত ছিল--বিক্ষোভ-মিছিল অনুষ্ঠিত
হলে কোন কিছুই তাকে রোধ করতে পারবে না।

এরপর কেন্দ্রীয় কমিটি

একটি শান্তিপূর্ণ বিক্ষে[ভ-মিছিল সংগঠিত করার জন্ত নিজেই দায়িত্ব গ্রহণের
পিদ্ধান্ত করে।

সৈনিকর! জানতে চেয়েছিল তার। অশস্ত্র হয়ে আসতে পারৰে

কিনা, কিন্তু কেন্দ্রীয় কমিট মস্ত বহণের বিকদ্ধে সিশ্কান্ত গ্রহণ করে। যাই
হোক, পৈনিকরা নিবন্ত্র হয়ে আসাট। অপস্তব বলে জানাল, কারণ বুর্জোয়াদের
'অভ্যাচ|বের বিক্দ্ধে অন্ত হল একমার্ব কার্ধকব গ্যারাটি এবং তারা কেবল
আশ্মরঙ্দান জন্যই অস্ত্র আনবে বলে জানাল।

৯ই জুণ কেন্দ্রীয় কমিটি, পেত্রোগ্রাদ কমিটি এবং দৈর্নিকদের সংগঠন যুক্ষু
সভা করল। কেন্দ্রীয় কমিট নিয়ে ভু" বিষয়টি উত্থাপন করে £ সোভিয়েতগুলির
ক'গেম এবং সকল “সোশানিষ্ট' পার্টিগুলি আমাদেব বিক্ষোভ-মিছিল
অনুষ্ঠানের ধিপক্ষে এই ঘটনাব পরিপ্রেক্ষিতে সেটা বাতিল কর। কি বিজ্ঞোচিত
হবেনা?
মকলেই নএণ্যক উত্তব দ্িল।

মে দিনই মধ্যবাত্রে মোতিয়েতগুলির কংগ্রেন এক ইন্তেহার জারী করে
ত ০৩ আমাদের বিরুদ্ধে তার ক্টত্বের সব দায় চাপাল।

১০ই জুন কেন্দ্রীয়

কমিটি বিক্ষোভ মিভিল না কবার দিদ্ধান্ত নিল এবং ১৮ই জুন পযন্ত স্থগিত
করল এই দেখে দে সোভিয়েত গুলিব কংগ্রেস এ দিনই বিক্ষোভ-মিছিলের ডাক
দিচ্ছে, তাতে জনগণ তাদের মত প্রকাশ করতে পারবে। শ্রমিক এবং
সৈনিকরা চাপা অসন্তোষ নিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটির পিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাল,

কিন্ত সো দদ্ধান্ত তাগা মানল। এটা এক টবশিষ্ট্যপূর্ণ ঘটনা, কমরেভগণ, যে
১০ই জুন সকালে যখন সোভিয়েতগুলির কংগ্রেসের বেশ কয়েকজন নেতা!
কারখানাগুপির সভায় “বিক্ষোভ মিছিল সংগঠনের প্রয়াসকে বরবাদ করার
জন্য আহ্বান জানাচ্ছিলেন তধন শ্রমিকদের বিপুল সংখ্যািক্য অংশ কেবল

আমাদের পার্টির বক্তাদের কথাই শুনতে রাজী ছিলেন।
অমিক এবং সৈনিকদের শান্ত করতে সংল হয়েছিলেন।

কেন্দ্রীয় কমিটি

এটা হল আমাদের

উচ্চ পর্যায়ের সংগঠনের ইঙ্গিতবহ।

যখন ১৮ই জুনের বিক্ষোভ-মিছিলের গুস্ততি চলছিল সোভিয়েতগুলির

কংগ্রেদ ঘোষণা করে যে, শ্লোগান দেওয়ার দ্বাধীনতা দেওয়া হবে। এটা
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স্পষ্ট হুল যে,

কংগ্রেস আমাদের পার্টির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত নিল।

আমরা এই চ্যাল্ঞে গ্রহণ করলাম, এবং আমন্ন বিক্ষোভ-মিছিলের জন্য শক্তির
সমাবেশ ঘটাতে শুরু করলাম ।
কমরেডরা জানেন ১৮ই জুনের বিক্ষোভ-মিছিল কিভাবে অনুষ্ঠিত হল।

এমনকি বুর্জোয়া সংবাদপন্রগুলিও বলল-__বিক্ষে(ভ-মিছিলে অংশগ্রহণকারী
বিপুল লংখ্যাধিক্য অংশ বলশেভিকদের

শ্লোগান দিয়েই মিছিলে গেছে।

প্রধান শ্লোগান ছিল “সোভিয়েতগুলির হাতেই সব ক্ষমতা! দাও!

এর চেয়ে কম নয় মানুষ মিছিলে সামিল হয়েছিল।

৪০০১০০০-

কেবল তিনটি ছোট

দল__বুন্দ, কশাক এবং প্লেখানভপন্থীরা _“অস্থায়ী সরকারে আস্থা স্থাপন
কর!

শ্লোগান দেবার ঝুঁকি নিষেছিল, এবং তাদেরও অন্থতাপ করতে

হয়েছিল কারণ তার! তাদের পতাক1 গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিল।
সোভিয়েতগুলির কংগ্রেস স্থম্প্টভাবে প্রমাণ করল আমাদের পার্টির শক্তি এবং

প্রভাব কত বিপুল ছিল।

১৮ই জুনের বিক্ষোভ-মিছিল যেটা ২১শে এপ্রিলেব

চেয়েও বেশি জমকালো হয়েছিল তার গুভাব পড়তে বাধ্য-সাধারণঙাবে
এই বিশ্বাম প্রবল ছিল। এবং নিশয়ই এর প্রভাব গড়! উচিত। রেচ

দুভাবে মন্তব্য করল-_খুব সম্ভব সবকারে গুকত্বপূর্ণ পরিবর্তন হবে, কারণ
সোভিফ্পেতগুলির নীতি জনগণ সমর্ধন করেনি । কিন্ধ ঠিক সেদিনই আমাদের
সেনাবাহিনী রণাঙ্গনে আক্রমণ শ্বরু করল; এবং যেদিন আমাদের টৈন্তরা
রণাঙ্গনে আক্রমণ-_সার্থক আক্রমণ--শু$ করল ঠিক সেই দিন ব্র্যাক'রা এব
সম্মনে নেভংস্কি প্রম্পেক্টে একটি মিডিল শুরু করল। এই ঘটনা বলশেভিকর!
বিক্ষোভ-মিছিলে যে নৈতিক বিজয় অজ্ন কবেছিল তাকে মুছে দিল। এ
ঘটনা! রেচ এবং শাসকদলেব সরকারী মুখপাত্র সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি
ও মেন্শৈেতিকরা! উভয়েই যে বাস্তব ফললাভের সম্ভাবনার কথা বলেছিল
তাকেও মুছে দিল।

অস্থায়ী সরকার

ক্ষমতায় আসীন রইল।

সফল আক্রমণ,

অস্থায়ী

সরকারের আংশিক সাফল্য এবং পেত্রোগ্রাদ থেকে সৈন্ত প্রত্যাহারের একাধিক

পরিকল্পনা! ঠসনিকদের প্রভাবিত করেছিল। এই ঘটনাবলী তাদের মনে দৃবিশ্বাস হ্ষ্টি করেছিল যে, নিক্ষিযন সাম্রাজাবাদ সক্রিয় সাআ্রাজ্যবাদে রূপাস্তরিত

হচ্ছে। তারা বুঝেছিল নতুন আত্মত্যাগের অধ্যায় শুরু হল।
যুদ্ধরত সৈন্তরা তাদের নিজন্ব পন্থায় সক্রিয় সামাজ্যবাদের নীতিতে সাড়া;
১৫৭

দিল।

বিপরীত নির্দেশ সব্বেত গোটা রেজিমেন্টের পর রেজিমেণ্ট আক্রমণ

চালাবে কি চালাবে না এ প্রশ্শে ভোট নিতে শুক করল।

রাশিয়ায় ষে নতুন

অবস্থা বর্তমান ছিল, এবং যুদ্ধের লক্ষ্য কি এটা পরিস্কার বোঝানো হয়নি, এ
ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সামরিক কর্তারা এটা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হলেন যে,
জনগণকে অন্ধভাবে আক্রমণাত্মক অভিযানে নিক্ষেপ করা অসম্ভব। আমরা

যা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম

তাই ঘটল:

অভিযানেব

ব্যর্থতা ছিল

'অবধারিত।
জুন মাসের শেষ দিকে এবং জুলাই মাসের প্রথমভাগে আক্রমণাত্মক

নীতিরই প্রাধান্ত ছিল।

গুঙ্গব ছড়িয়ে পড়ছিল যে, মৃত্যুদণ্ড পুনর্বহাল

হয়েছে, একটার পর একটা শোট। রেজিমেন্ট ভেঙে দেওয়া হচ্ছে, রণাঙ্গনে
মৈনিকদের ওপর দুর্যবগ্কার কর! হচ্ছে । রণাঙ্গন থেকে প্রতিনিধির রিপোর্ট

নিয়ে এলেন_তাদের নিজ ইউনিটের টৈনিকদের গ্রেপ্তাব এবং মাবধর করা
হচ্ছে । গ্রেনেডবাহিনী এবং মেশিনগানবাছিনীর ৈনিকদেব কাছ থেকেও
অনুরূপ খবর আসছিল।

এসব খবরই শ্রমিক এবং পেত্রো গ্রাদের সেনাবাহিনীর

লোকদের আরেকটি বিক্ষোভ-মিছিল অনুষ্ঠানের পটভূমি রচনা করেছিল ।
মামি এবার ওরা থেকে ৫ই জুলাইয়ের ঘটনাবলীর কথায আমছি। এর
শুক হল ৩রা জুলাই, বিকেল তিনটেয়, পেত্রো গ্রাদ কমিটির বাড়ীতে।

ওরা জুলাই, বেল! ৩টা। আমাদের পার্টিণ পেত্রোগ্রাদ নগরী শাখার
সম্মেলন চলছে।
চলছিল।

সবচেয়ে নিরীহ বিষয়-_-পৌরপভার নির্বাচন নিয়ে আলোচনা

প্রতিরক্ষী সেনাবাহিনীর একটি রেজিমেন্টের ছজন প্রতিনিধি

হাজির হছলেন।

তার! একটি জরুরী বিষণ উ্/পন করলেন।

তদের বাহিনী

“আজকে সন্ধ্যেবেলাষফই বিক্ষোভ জানানোর সিদ্ধান্ত করেছিলেন”, কারণ তারা

'যখন রণাঙ্গনে একটাব পর একট1 সেনাবাহিনী ভেঙে দেওয়া হচ্ছে তখন চুপ
করে বসে থাকাটা সহ করতে পারছিলেন নী", এবং তীরা “ইতোমধে]ই
কারখান। এবং সেনাবাহিনীর মধ্যে তাদের প্রতিনিধি পাঠিয়েছেন, ও তাদের
বিক্ষোভ-মিছিলে সামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন । এর উত্তরে, কমরেড

ভোলোদারক্কি, সম্মেলনের সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষ থেকে বলতে উঠে বললেন,

পার্ট ইতোমধ্যেই বিক্ষোভ-মিছিল না| করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এবং
সেনাবাহিনীর অন্ততুক্তি পার্টি-সদন্যদের পার্টি-সিদ্ধন্ত অমান্য করার সাছস
দেখানো উচিত নয়।,
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বেল! ৮টা।
প্রশ্নটি আলোচনার

পেত্রো গ্রাদ কমিটি, সৈনিকদের সংগঠন এবং কেন্ত্রীয় কমিটি
পর বিক্ষোভ-মিছিল না করার দিদ্ধান্ত নিল।

সম্মেলন

প্রস্তাবটি অনুমোদন করল, সম্মেলনের প্রতিনিধিরা বিক্ষোভ-মিছিল থেকে
কমরেডদের বিরত রাখার জন্ত কারখানা এবং পেনাবাহিনীর মধ্যে ছড়িয়ে
পড়লেন।

বেল। ৫টা। তৌরিদ! প্রাসাদে সোভিয়েতগুলির কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির
ব্যুরোর একটি সভা । পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশে কমরেড স্তালিন কেন্দ্রীয়

কাষকরী কমিটির বারোর সামনে ইতোমধ্যেই কী ঘটেছে দে সম্পর্কে একটি
বিবৃতি দিলেন এবং রিপোর্ট
বলশেভিকরা সিদ্ধান্ত নিয়েছে ।
সন্ধ্যে ৭টা।

করলেন যে, বিক্ষোভ-মিছিলের

পেত্রোগ্রাদ কমিটির সদর দপ্তরের সামনে । কয়েকটি সৈম্তদল

'সোভিযেতগুলির হাতে সব ক্ষমতা চাই!”
শোভাযাত্রা করল।

বিরুদ্ধে

ব্যানারে এই শ্লোগান লিখে

তার! পেত্রোগ্রারদ কমিটির বাড়ীর সামনে এসে থামল,

আমাদের সংগঠনের সদসাদের “কিছু বলার জন্তে অনুরোধ জানাল । ছৃ'জন
বলখেভিক বক্তা, লাশেভিচ এবং কুরাইয়েভ বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি
বিশ্লেষণ করে বিক্ষোভ-মিছিল না করার আবেদন জানালেন । তার “বসে

পড়ুন, নেমে আনন!" এই চীৎকারে সম্বধিত হলেন। তখন আমাদের
সংগঠনের সদস্যরা প্রস্তাব করলেন যে, সোভিয়েতগুলির কেন্দ্রীয় কার্ধকরী
কমিটির সামনে তাদের মনোভাব ব্যক্ত করার জন্ত টসনিকরা একটি প্রতিনিধি

দল নির্বাচন করুন ও তারপর তার। সেনাবাছিনীতে কিরে যান।

প্রচণ্ড

উল্লাসে এই প্রস্তাব অভিনন্দিত হল। ব্যাণ্ডে মার্শেলেজ বাজাতে লাগল ।:..
ইতোমধ্যেই পেক্রো গ্রাদের সর্বত্র খবর ছড়িয়ে পডল যে, ক্যাডেটরা! সরকার
থেকে পদত্যাগ করেছে, শ্রমিকরা অধৈর্য হয়ে উঠল । সৈনিকদের অন্থসরণ
করে সারি সারি শ্রমিকরা হাজির হল। তাদেরও সৈনিকদের মতোই গ্লে/গান
ছিল। টৈনিক এবং শ্রমিকরা তৌরিদ। প্রাধাদের দিকে চলে গেল।
রাত ম্টা। পেত্রোগ্রাদ কমিটির সদর দপ্তর। কারখানার একের পর এক
প্রতিনিধিরা উপস্থিত হল। তারা সকলেই আমাদের পার্ট সংগঠন গুলিকে
বিক্ষোভ-মিছিলে যোগ দিতে ও মিছিল পরিচালনা করতে অনুরোধ জানাল।
অন্তথায় “রক্তের বন্ত! বয়ে যাবে' । কয়েকজন প্রস্তাব করল ঘে, সোভিয্নেতগুলির

কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে

মিছিলকারীদের
১৫৪৯

ইচ্ছা! জানানোর জন্তে মিল ও

কারখানাগুলি থেকে প্রতিনিধি নির্বাচন করা হোক ও প্রতিনিধিদের কাছ
থেকে রিপোর্ট শোনার পর জনতা! শান্তিপূর্ণভাবে কিরে যাক।
রাত ১০টা। তৌরিদ] প্রাসাদে পেক্রোগ্রাদের শ্রমিক এবং সৈনিক
ডেপুটিদের সোভিয়েতের শ্রমিক বিভাগের সভা হচ্ছে। বিক্ষোভ-মিছিল
ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে_ শ্রমিকদের এই রিপোর্টের ভিত্তিতে অধিকাংশ স্দদ্য
কোন বাড়াবাডি রকমের ঘটনা এড়াতে এবং মিছিলটির শান্তিপূর্ণ এবং
সংগঠিত আকার দানের জন্ত বিক্ষোভ-মিছিলে যোগবানের সিদ্ধান্ত করলেন।

সংখ্যালঘু অংশ এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত হল না, তার। সভা ত্যাগ করল।
খ্যাগরিষ্ঠ অংশ স্য গৃহীত সিদ্ধান্তটি কাধকর করার জন্য একটি বুযুরে!
নির্বাচন করলেন ।

রাত ১১টা। আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এবং পেকত্রোগ্রাদ কমিটি
তাদের সভার স্থান তৌরিদ। প্রাসাদে স্থানান্তরিত করল; সারা সন্ধ্যে জুডে
মিছিলকারীরা এ প্রাসাদের দিকেই যাচ্ছিল। জেলাগুলি থেকে আন্দোলনকারীর এবং কারখান|র 'প্রতিনিধির। এলেন। আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয়
কমিটির প্রতিনিধিরা, পেত্রোগ্রাদ কমিটি, সৈনিকদের সংগঠন, মেঝায়োম্সি
কমিটি এবং গেত্রোগ্রাদ সোভিয়েতের শ্রমিক বিভাগের ব্যুরো একটি সভা
করলেন। জেলাগুলির রিপোটই এট| পরিক্ষার করে দিল ঃ
(১) যে, পরের দিন শ্রমিক এবং পৈনিকদের বিক্ষোভ-মিছিল অনুষ্ঠান
থেকে নিবৃত্ত করা যাবে না,
|

(২) যে, মিছিলকারারা-প্ররোচনামূলক গুলিবর্ষণ, যেট! নেভ্কি প্রস্পেক্ট
থেকে হতে পারে এমন ঘটনার এ্বরুদ্ধে উপধুক্ত গ্যার]ণ হিসাবে, শুধু মাত্র
আত্মরক্ষার জন্য তন্ত্র সঙ্গে নিয়ে যাবেন £ 'সশগ্র মানুষের ওপর গুলি চালানোটা।
অত সোজা নয়।

সভা সিদ্ধান্ত করল যে, যে মুহ্তে বিপ্রবী শ্রমিক এবং নৈনিক সাধারণ

“সেভিয়েতগুলির হাতে সব ক্ষমতা চাই!” এই আওয়াজ তুলে বিক্ষোভমিছিল

করছে

তখন

হাত মুছে আন্দোলন থেকে দুরে থাকার কোন

অধিকার সর্বহারার পার্টির নেই; পার্টি জনগণকে ভাগ্যের খামখেয়ালীপনার
ওপর ছেড়ে দিতে পারে ন1; স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনকে একটি লচেতন এবং
সংগঠিত রূপ দিতে পার্টিকে অবশ্থই জনগণের সজে থাকতে হবে। সভা শ্রমিক

এবং সৈনিকদের সুপারিশ করার সিদ্ধান্ত করল যে, তার। সেনাবাহিনী এবং
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কারখানাগুলি থেকে প্রতিনিধি নির্বাচন করে তাদের মাধ্যমে সোভিয়েতগুলির

কার্যকরী কমিটির কাছে তাদের ইচ্ছা! ঘোষণা করুক।

এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী

শান্তিপূর্ণ এবং সংগঠিত বিক্ষোভ-মিছিলের আবেদন রচিত হল।৫৩
মধ্যরাত্রি।

৩*,০০০-এর বেশি পুটিলভ কারখানার শ্রমিক “সোভিয়েত-

গুলির হাতে সব ক্ষমতা চাই!” ব্যানারে এই আওয়াজ তুলে তৌরিদা প্রাসাদে
উপস্থিত হল।

প্রতিনিধির! নির্বাচিত হলেন । প্রতিনিধিরা কার্ধকরী সমিতির

কাছে পুটিলভ শ্রমিকর্দের দাবি পেশ করলেন।

তৌরিদ। প্রাসাদের সামনে

হাজির সৈনিক এবং শ্রমিকরা ফিরে ষেতে শুরু করল।
8ঠ1 জুলাই ৷ দিনের বেলা । শ্রমিক এবং সৈনিকদের মিছিল, পতাকা!
কাধে বলশেভিক শ্লোগান দিযে তৌরিদা প্রাসাদ অভিমুখে চলেছে । মিছিলের
শেষভাগে আছে ক্রোন্শ্তাদ থেকে আগত হাজার হাজার নাবিক । বুর্জোয়া
সংবাদপত্রের ( বীর্ঝোভ্ভ কা)মতে মিছিলে অংশগ্রহণকারী মানুষের সংখ্যা

৪০০১০০০-এর কম নয়।

পথগুলিতে উল্লাসের দৃশ্ত। জনগণের বন্ধুত্বপূর্ণ

উল্লাসধ্বনি মিছিলের মানুষকে অভিনন্দিত করছে । বিকেল বেল! নান!
বাড়াবাড়ির ঘটনা শুরু হল। বুর্জোয়া জেলার বদমায়েস লোকেরা

প্ররোচনামূলক গুলি ছুড়ে শ্রমিকদের বিক্ষোভ-মিছিলের ওপর একট! কালো

ছায়৷ ফেলল। এমনকি বীর্ঝেভিয়ে ভেদ্োমস্তি গুলি ছোড়াটা যে মিছিলের
যার! বিরোধী তারা শুর করেছিল এটা! অন্বীকার করতে সাহস পায়নি ।

কাগজটি লিখছে (8ঠা জুলাই, সান্ধ্য সংখ্যা) ঠিক দুপুর দুটোর সময় সাদোভাইয়া
এবং নেভকস্ষি প্রস্পেক্টের কোণ থেকে যুখন সশস্ত্র বিক্ষোভ-মিছিলকারীর!
সারিবদ্ধভাবে চলে যাচ্ছিল এবং এক বিরাট সংখ্যক দর্শক শান্তভাবে দেখছিল»

দাঁদোভাইয়ার দক্ষিণ দিক থেকে এক কর্ণবিদারী আওয়াজ শোনা গেল এবং
আর তারপরই মুহ্মু্ছ গুলিবর্ষণ শুরু হল।;
স্পষ্টত:ই বিক্ষোভ-মিছিলে সামিল মানুষরা গুলি চালাতে শুরু করেনি;

“অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি'রা মিছিলকারীদের ওপর গুলি চালাতে শুরু করে,
মিছিলকারীরা নয়।

শহরের বুর্জোয়া অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে বহু জায়গায় একই সঙ্গে গুলি
চলল। প্ররোচনাঁকারীরা ঝিমুচ্ছিল না। যাই হোক, মিছিলকারীর! আত্মরক্ষার জন্ত যতট। প্রয়োজন তার অতিরিক্ত কিছু করেনি। ষড়যন্ত্র বা অভ্যুত্থানের

আদেৌ কোন চিহু ছিল না। একটা! দরকারী ব। বেসরকারী বাড়ী দখল হয়নি ।
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স্তালিন ৩য়)--১১

এমনকি সে ধরনের কিছু করার প্রয়াসও ছিল না, যদিও তাদের নিয়ন্ত্রণে

প্রচণ্ড সশস্ত্র শক্তি থাকা সত্বেও মিছিলকারীরা কেবল একটি বাড়ীই নয় অতি
সহজে গোটা শহর দখল করে নিতে পারত ।"""
রাত ৮টা। তৌরিদা প্রাসাদে কেন্দ্রীয় কমিটি, মেঝ-রায়োন্ি কমিটি এবং
আমাদের পার্টির অন্তান্য সংগঠনগুলির সভায় সিদ্ধান্ত হল যে, এখন যখন বিপ্লবী
শ্রমিক এবং সৈনিকর! তাদের মনোভাব প্রকাশ করেছে, অতএব এই কর্মসুচী
বন্ধ হওয়া উচিত।

এই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে একটি আবেদনপন্র রচিত হুল £

*বিক্ষোভ-মিছিল অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে ।'".আমাদের নীতিমন্ত্র হল £ দৃঢ়তা,

সংযম এবং স্থ্র্' (লিস্তক প্রান্তদ্িতে৫ আবেদনপত্রটি দেখুন )। আবেদন-

পত্রটা প্রাদাায় পাঠানে! হয়েছিল কিন্তু ৫ই জুলাই প্রকাশিত হতে পারেনি
কারণ ৪ঠ1 জুলাই রাতে সামরিক ক্যাডেট আর গোয়েন্দাদের হাতে প্রা
'অফিসটি বিধ্বস্ত হয়েছিল ।

রাত ১*ট। থেকে ১১টা। তৌরিদ। প্রাসাদে সোভিয়েতগুলির কেন্দ্রীয়
কার্ধকরী কমিটি সরকারের বিষয়টি নিয়ে আলোচন! করছে । ক্যাডেটদের
পদত্যাগের পর মেনশেভিক এবং সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের অবস্থা অতি

জটিল হয়ে উঠেছে : তাদের প্রয়োজন" বুর্জোয়াদের সে একটি মোর্চা, কিন্তু
মোর্চা গঠন অসন্তব কারণ বুজোয়ার৷ তাদের সঙ্গে কোন শর্তে আপতে চায় না।
ক্যাডেটদের সঙ্গে মোর্চা গঠন আর বাস্তবভাবে সম্ভব নয়। অতঃপর সো ভিয়েতগুলির স্বহস্তে ক্ষমতা গ্রহণের প্রহ্থটি অত্যন্ত জোরালোভাবে উঠেছে।

গুজব হল, আমাদের দীমাস্ত জার্নানরা অতিক্রম করেছে।
গুজবগুলি এখনো অসমথিত কিন্তু তার! অস্থিরতার সৃষ্টি করছে।

সত্য, এই

গুজব রটছে, পরদিন সংবাদপত্ত্রে একটি বিবৃতি প্রকাশিত হুবে যাতে
কমরেড লেনিনের বিরুদ্ধে জঘন্ত এক কুৎসা থাকবে।

সোভিয়েতগুলির কেন্দ্রীয় কার্ধকরী কমিটি তৌরিদা প্রাসাদ রক্ষার জন্য
এসন্তদের উদ্দেশ্যে (ভোলহিনিয়া বাহিনী ঠলনিকদের) আহ্বান জানাল। কার
আক্রমণ থেকে? মনে হচ্ছে বলশেভিকদের, তার! নাকি কার্যকরী কমিটিকে
“গ্রেপ্ার' এবং “ক্ষমতা দখলের' জন্য প্রাসাদে আসবে । বলশেভিকদের সম্পর্কে

এই অপবাদই রটানে। হচ্ছিল যারা কিনা সোভিয়েতগুলিকে শক্তিশালী এবং
তাদের

হাতে

দেশের

সব

ক্ষমতা

জানাচ্ছিল !.'.
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হম্তান্তরিত

করার জন্তে আবেদন

রাত ২টা থেকে ৩টা। সোভিয়েতগুলির কেন্দ্রীয় কার্ধকরী কমিটি ক্ষমত।
গ্রহণ করল না। তারা 'সমাজতন্ত্রী' মন্ত্রীদের নতুন সরকার গঠনের এবং তাতে

অন্ততঃ কয়েকজন বুর্জোয়াকে গ্রহণের নির্দেশ দিল। মন্ত্রীদের হাতে “নৈরাজ্যের
বিরুদ্ধে লড়াইয়ের, জরুরী ক্ষমতা দেওয়া হুল। ব্যাপারটি পরিষ্কার : বুর্জোয়াদের

সঙ্গে দৃঢহস্তে সম্পর্ক ছিন্ন করার প্রয়োজনীয়তার মুখোমুখি হয়ে__যেটা করতে
তারা বিশেষভাবে ভষ পায়, কারণ তারা এতাবৎ বুর্জোয়াদের সঙ্গে এভাবে না
হয় ওভাবে একট] “জোট” তৈরী কবে শক্তি সঞ্চয় করেছে_ কেন্দ্রীয় কার্যকরী

কমিটি বলশেভিক এবং শ্রমিকদের সঙ্গে দৃঢহত্তে সম্পর্ক ছিন্ন করার আহ্বানে
সাড়। দিল, বুর্জোয়াদের সঙ্গে মেলার এবং বিপ্লবী শ্রমিক ও সৈনিকদের

বিরুদ্ধে তাদের অস্ত্রের মুখ ঘুরিয়ে ধরার জন্য । এইভাবে বিপ্লবের বিরুদ্ধে কুৎসা
প্রচার শুর হল।

মেনশেভিক

এবং

পোশ]ালিই রিভলিউশনারিরা প্রতি-

বিপ্লবীদের উললাসের মাঝে বিপ্লবের বিরুদ্ধে আঘাত হানতে শুরু করল |...

৫ই জুলাই।

সংবাদপত্রগুলি (ঝিভস্মি ক্লোভেো৫৫ ) কমরেড লেনিনের

বিরুদ্ধে জঘন্ত কুৎসা করে বিবৃতি প্রকাশ করল।

প্রীদ! প্রকাশিত হল না

কারণ ৪ঠ! জুলাই রাত্রে তার অকিস তছনছ করা হয়েছিল। সমাজতন্ত্র
মন্ত্রীদের, যারা ক্যাডেটদের সঙ্গে জোট বাধতে চাইছে তাদের একনায়কত্ব
প্রতিষ্তিত হল।

মেনশেভিক এবং সোশ্তালিই রিভলিউশনারিরা, যারা! ক্ষমতা

গ্রহণ করতে চাইছিল না তারা এখন বলশেভিকদের ধ্বংস করার (ব্বল্নকালের
জন্ত ) ক্ষমতা হাতে নিল।...যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রত্যাগত সৈনিকর! রাস্তায় হাজির
হল। সামরিক ক্যাডেটদের গুগার দল এবং প্রতিবিপ্নবীর! ধবংস, তল্লাসী,
গুগডামি করে বেড়াতে লাগল । আলেক্সিনক্ষি, প্যানক্রাতভ এবং পেরেভারজেভ

বলশেভিক এবং লেনিনকে ধরার জন্তে যে ডাইনী-শিকারের আওয়াজ তুলেছিল
প্রতিবিপ্লবীরা তার পূর্ণ স্থযোগ গ্রহণ করেছে।

প্রতি ঘণ্টায় প্রতিবিপ্রব

গতিবেগ লাভ করছে। একনায়কত্বের মূল কেন্ত্র হল সামরিকবাছিনীর উচ্চপদের
লোকেরা । গোয়েন্দা, সামরিক ক্যাডেটরা এবং কশাকরা উন্মত্ত হয়ে উঠল ।
গ্রেপ্তার, নির্যাতন চলল । বলশেভিক শ্রমিক ও ৫ননিকদের বিরুদ্ধে সোভিয়েতগুলির কেন্দ্রীয় কার্ধকরী কমিটি খোলাখুলি আক্রমণ চালানো প্রতিবিপ্লবী

শক্তির উৎস-মুখ খুলে দিল। ""
আলেকিনস্কি কোম্পানীর এই কুৎ্সার জবাবে আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয়
কমিটি “কুৎ্স। রটনাকারীদের বিচার করুন !,৬ শিরোনামে একটি লিফলেট
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প্রকাশ করল। কেন্দ্রীয় কমিটির ধর্মঘট এবং বিক্ষোভ-মিছিল প্রত্যাহারের
জন্ত আবেদন (যেট! প্রাভদাষ্ম প্রকাশিত হতে পারেনি অফিমটা ভেঙে তছনছ,
হয়ে যাওয়ার দরুণ) আলাদাভাবে লিফলেট হিসাবে প্রকাশিত হয়। অন্য

'মাজতন্ত্রী দলগুলির পক্ষ থেকে কোন আবেদন না থাকাটা বিন্ময়কর ব্যাপার ।
বলশেভিকরা একাকী । তাদের বিরুদ্ধে নীরবে জোটবদ্ধ হল দক্ষিণের লোকজনদের সজে-_হ্থভোরিন এবং মিলিউকভ থেকে দান এবং চেরনভ পর্যন্ত ।

৬ই জুলাই। সেতুগুলিকে তুলে নেওয়া হয়েছে। অশান্তি-নিবারক
মাজুরেক্কো এবং তার নানা ধরনের লোক নিয়ে তৈরী বাছিনী তাদের হামলাবাজি চালাচ্ছে । পথে সেনাবাহিনীর লোকেরা যারা অবাধ্য তাদের দমন
করছে।
প্ররুতপক্ষে এটা একটা অবরোধের অবস্থা । দসন্দেহজনক'দের
গ্রেপ্তার কর! হুল এবং সামরিক বাহিনীর সদর দপ্তরে নিয়ে যাওয়! হল। শ্রমিক,
নাবিক এবং সৈনিকদের নিরস্ত্র করা হচ্ছে।
পেত্রোগ্রাদকে সামরিক
কতৃতত্বাধীনে রাখা হয়েছে। যদিও “ক্ষমতাসীন শক্কিগুলি, তখন তথাকথিত

ধুদ্ধ” বাধানোর জন্য উক্কানী দিতে চাইছিল, শ্রমিক এবং দৈনিকরা এই
প্ররোচনায় পা দেয় না ও তার! "যুদ্ধে নাম ত্বীকার করেনি । পিটার ও

পল দুর্গ নিরস্ত্রকারীদের জন্য তার দ্বার উন্মুক্ত করে দিল।

পেত্রোগ্রাদ

কমিটির বাড়ীটি নানা ধরনের লোকজনের দ্বার! যুক্ত বাহিনী দখল করল।
তল্লাশি চালানে। হল এবং শ্রমিক অধ্যুষিত জেলাগুলির অস্ত্রশস্ত্র বাজেয়াপ্ত করা
হল। সেরেতেলির শ্রমিক এবং সৈনিকদের নিরস্ত্র করার পরিকল্পনা যেটা
দে প্রথম ১১ই জুন ভয়ে ভয়ে তৈরী করেছিল সেটা! এখন সন্রিয়ভাবে কাজে

লাগানো হল। “নিরস্ত্রীকরণ দপ্তরের মন্ত্রী শ্রমিকরা! ঘ্বণাভরে তাকে এই বলে
সঙ্বোধন করে।'""

ক্রদ ছাপাখানাটি তছনছ করা হয়েছে। লিস্তক প্রাভদ্দি প্রকাশিত
হয়েছে। ভয়নভ নামে একজন শ্রমিক যখন লিস্তক বিলি করছিলেন তখন
নিহত হন।- বুর্জোয়া সংবাদপত্র তাদের সবটুকু লজ্জা, সংযম ছুড়ে ফেলে
দিয়েছে; কমরেড লেনিনের বিরুদ্ধে সেই জঘন্য কুৎসাটি দংবাদপত্র সত্য
ঘটনা! বলে গ্রকাশ করেছে, তাঁরা এখন বিপ্লবের বিরুদ্ধে আক্রমণটা কেবল

বলশেভিকদের ওপরই সীমাবদ্ধ রাখছে. না, সোভিয়েতগুলি, মেনশেভিক এবং
সোশ্টালিষ্ট রিভলিউশনারিদের ওপরও প্রসারিত করছে।

এটা পরিক্ষার হয়ে গেল যে, বলশেভিকদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে,
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গিয়ে মেনশেভিক এবং

সোশ্তালিষ্ট রিভলিউশনারিরা নিজেদের লঙ্গেই

বিশ্বাঘাতকতা করেছে, বিশ্বাঘাতকতা করেছে বিপ্লবের প্রতি এবং প্রতি-

বিপ্লবের শক্তিকে বন্নাহীন করে লেলিয়ে দিয়েছে । প্রতিবিপ্রবী একনায়কতন্ত্রী-

দের দেশের অভ্যন্তরে এবং রণাঙ্গনে ম্বাধীনতার বিরুদ্ধে প্রচার পুর্ণোস্থমে
চলেছে। ক্যাডেট এবং বুর্জোয়াদের মিত্রপক্ষীয় সংবাদপত্র, যারা গতকালও
বিপ্লবী রাশিয়! সম্পর্কে ছিত্রান্থেষণ করছিল, হঠাৎ তারা আম্মতৃপ্তি বোধ করছে
_-এই ঘটনা থেকে এ দিদ্ধান্তে আসা যায় যে শান্তি স্থাপনের “কাজ রুশ এবং
মিত্রগোষ্ঠীর ধনীদের সহযোগেই শুরু হয়েছিল ।
২।

আলোচনার জবাবে
২৭শে জুলাই

কমরেডগণ,
আলোচন। থেকে এটা স্থুম্প্ট যে কেউই আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয়
কমিটির রাজনৈতিক লাইনের সমালোচনা করেননি বা শ্লোগানগুলিতে
আপত্তি করেননি । কেন্দ্রীয় কমিটি তিনটি প্রধান শ্লেগান দিয়েছিল£
মোভিয়েতগুলির হাতে মব ক্ষমতা চাই, উৎপাদনের নিয়ন্ত্রণ এবং জমিদারীগুলি
বাজেয়াপ্ত কর! হোক । এই গ্লোগানঞুলি শ্রমিক-সাধারণ ও সৈন্যদের সহান্থভূতি
লাভ করেছিল। এই শ্লোগানগুলি সঠিক ছিল বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং তার
ভিত্তিতে লড়াই চালিয়ে আমরা জনগণের সমর্থন বজায় রেখেছি । আমি
এটাকে কেন্দ্রীয় কমিটির সপক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলে মনে করি। যদি

অতি কঠিন মুহুর্তে তার! সঠিক শ্লোগান দিয়ে থাকে সেট| দেখিয়ে দিচ্ছে
কেন্দ্রীয় কমিটি মূলতঃ সঠিক আছে।
সমালোচন! মুখ্য নয় গৌণ বিষয়ের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত হয়েছে । সমালোচনার
সারমর্ম হচ্ছে এই দাবি ষে, কেন্দ্রীয় কমিটি প্রদেশগুলির সঙ্গে সংযোগ

স্থাপন করেনি এবং তার কার্ধকলাপ মুলতঃ পেত্রোগ্রার্দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ
ছিল। প্রদেশগুলি থেকে বিচ্ছিন্নতার অভিযোগ ভিত্তিহীন নয়। কিন্তু সমস্ত
প্রদেশগুলির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন নিতাস্তই অসম্ভব । কেন্দ্রীয় কমিটি কার্যত:
পেত্রোগ্রাদ কমিটি হয়ে দাড়িয়েছিল__এ অভিযোগ কিয়ৎ পরিমাণে সত্য । এটা

হল ঘটনা । কিন্ত এখানে, পেত্রোগ্রাদে, রাশিয়ার নীতি উদ্ভাবিত হচ্ছে।
এখানেই বিপ্লবের চালিকাশক্তিগুলি বর্তমান। পেজ্োগ্রাদে ষে ঘটনা ঘটে
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প্রদেশগুলিতে তার প্রতিক্রিয়! ঘটে । সবকিছুর শেষে তার কারণ হুল ষে,

এখানেই যে অস্থায়ী সরকারের হাতে সব ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত তার আমন, আবার

যে কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি যেট! হল গোট। সংগঠিত বিপ্লবী গণতান্ত্রিক শক্তির
একমাত্র বম্বর তারও আসন। অপরপক্ষে, ঘটন। দ্রুত ঘটে চলেছে, খোলাখুলি

লড়াই চলছে এবং বর্তমান সরকার যে কোনদিন উবে যেতে পারে না এমন
কোন নিশ্চয়তা নেই।

এই অবস্থায়, আমাদের প্রদেশ গুলির বন্ধুরা যতক্ষণ

কিছু না বলবেন ততক্ষণ চুপ করে থাকাট] ছিল অচিস্তনীয়। আমরা জানি যে,
কেন্দ্রীয় কমিটি বিপ্রবসংক্রান্ত প্রশ্নগুলি প্রদেশগুলির মতামতেব জন্য অপেক্ষা

ন। করেই স্থির করেছে । সমস্ত সরকারী প্রশাসনযস্ত্র তাদের হাতে । এবং
আমরা কি পেয়েছি?

কেন্দ্রীয় কমিটির সংগঠন এবং যেটা, স্বীকার করতে

হবে, একট] ছুর্বল সংগঠন । অতএব, কেন্দ্রীয় কমিটি প্রদেশ গুলির সঙ্গে প্রথম
আলোচনা না করে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করবে না দাবি করার অর্থ হল-_

কেন্দ্রীয় কমিটির ঘটনার আগে না চলে পেছনে চল! উচিত। কিন্তু তাহলে এটা
কেন্দ্রীয় কমিটি থাকবে না। যে পদ্ধতি আমরা অন্থলরণ করেছিলাম সে পদ্ধতি
অন্গমরণ করেই কেবল কেন্দ্রীয় কমিটি পবিস্থিতির সম্যক মোকাবিলা করতে
পারত ।

বিশেষ কতকগুলি প্রশ্নে সমালোচনা ধ্বনিত হয়েছে । কোন কোন কমরেড

জুলাই ৩ থেকে ৫-এর অত্য্যখানের ব্যর্থতার কথা উল্লেখ কবেন। হা, কমরেডগণ
ব্যর্থতা ছিল; তবে সেটা অন্য্থান ছিল না, ছিল একটি বিক্ষোভ-মিছিল।
ব্যর্থতার কারণ মেনশেভিক সোশ্ঠালিষ্ট রিভলিউশনারিদের মতো পেটি-বুর্জোয়া

পার্টিগুলির বিশ্বাসঘাতকতাপুর্ণ আচরণের ফলে বিপ্লবের ফ্রণ্টে ভাঙন ; এরা
বিপ্রবের দিক থেকে মুখ ঘুবিষে নিয়েছিল ।

কমরেড বেজ রাবটনি৫৭ বলেছিলেন, ৩রা থেকে «ই জুলাইয়ের ঘটনাবলী
বিশ্লেষণ করে কেন্দ্রীয় কমিটি পেত্রোগ্রাদ এবং গ্রদেশগুলিকে ইন্তেহারের বন্যায়
ভরিয়ে দেয়নি । কিন্তু আমাদের ছাপাখানা! তছনছ বরে দেওয়া হয়েছিল,
এবং অন্ত ছাপাখানায় কোন কিছু ছেপে বার করাটা বাস্তবে অসম্ভব ছিল,

কারণ এটা তাদের একইভাবে ধ্বংস হওয়ার বিপদের মুখে ফেলে দিত।
ফাই হোক, এখানে ঘটনা ততটা প্রতিকূল ছিল নাঃ যদি আমরা কোন
কোন জেলায় গ্রেপ্তার হয়েছি, অন্ত জেলায় আমাদের স্বাগত জানিয়েছে এবং
অসাধারণ উৎসাহের সঙ্গে অভিনন্দিত হয়েছি। এবং এখনো, পেঞ্রোগ্রাদের
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শ্রমিকদের মনোভাব চমৎকার, এবং বলশেভিকদের সম্মান প্রভৃত।
আমি কিছু গ্রশ্ন উত্থাপন করতে চাই।
প্রথমতঃ, আমাদের নেতাদের বিরুদ্ধে কুৎসার কিভাবে আমরা জবাব দেব?

সাম্প্রতিক ঘটনার ফলে জনগণের সামনে সমস্ত বিষয়টি ব্যাখ্যা করে একটি

ইন্তেহার রচনার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, এজন্য একটি কমিশন নির্বাচন কর!
উচিত । এবং আমি প্রস্তাব করছি এই কমিশন, যদি আপনার! নির্বাচন করার

সিদ্ধান্ত নেন, জার্মান, ব্রিটেন, ফ্রান্স ইত্যাদি দেশের বিপ্লবী শ্রমিক এবং
সৈনিকদের জন্যও একটি ইস্তেহার রচনা করবে, যাতে ওরা! থেকে ৫ই জুলাইয়ের
ঘটনাবলী তারা তৃলে ধরবেন এবং কুত্সা রটনাকারীদের চিহ্নিত করবেন।
আমরা হলাম সর্বহারার সবচেয়ে অগ্রগামী অংশ, বিপ্লব সংঘটানোর জন্ব

আমরাই দায়ী এবং আমর! ঘটনাবলী সম্পর্কে অবশ্তই সমগ্র সত্যটি তুলে
ধরব এবং জঘন্য কুৎসা রটনা কারীদের মুখোস খুলে দেব।
ূ
দ্বিতীয়তঃ, লেনিন এবং 1জনোভিয়েভের “বিচার”এর জন্য হাজির হতে

প্রত্যাখ্যান করার ঘটনাটি । এই মৃহূর্তে কে ক্ষমতার অধিকারী সেটা এখনে
অস্বচ্ছ।

যদ্দিতীর! হাজির হন তবে বর্বর সন্ত্রাসের শিকার হবেন না৷ এমন

কোন গ্যারান্টি নেই। যদ্দি আদালত গণত্তান্ত্রিক পন্থায় চলত এবং যদ্দি
হামলাবাজি হবে ন। এমন গ্যারাটি পাওয়া যেত তাহলে ব্যাপারট। অন্যরকম

হতো।

কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটিতে আমাদের প্রশ্নের জবাবে বলা হুল, “কি

ঘটতে পারে আমরা বলতে পারি না। ফলত্ঃ, যতক্ষণ পরিস্থিতি অন্বচ্ছ থাকবে,

যতক্ষণ সরকারী ক্ষমতা এবং সত্যকার ক্ষমতার মধ্যে নীরব লড়াই চলবে,
ততক্ষণ “বিচারের, জন্য আমাদের কমরেডদের হাজির হওয়া অর্থহীন।

অপর-

পক্ষে, যদ্দি, ক্ষমতায় এমন ব্যক্তির আঙেন বারা আমাদের কমরেডদের ওপর

হামলাবাজীর বিরুদ্ধে গ্যারাটি দিতে পারেন, বে তারা হাজির হবেন।

৩। রাজনৈতিক পরিস্িতি সম্পর্কে রিপোর্ট
৩*শে জুলাই

কমরেডগণ,
রাশিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতি আলোচনার অর্থ হল একট! সাম্রাজ্যবাদী

যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে আমাদের বিপ্লবের বিকাশ, তার জয়-পরাজয় সম্পর্কে
আলোচন। করা।
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এমনকি ফেব্রুয়ারী মাসে এট স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, আমার্দের বিপ্লবের শক্তি
হুল সর্বহারা! এবং কৃষকরা-_যুদ্ধ যাদের সৈনিকে পরিণত করেছে।

ঘটনাচক্রে, জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে-এই এক্তিগুলির সঙ্গে একই
শিবিরে ছিল, এবং যেন তাদের সঙ্গে মৈত্রীতে আবদ্ধ__উদারনৈতিক বুর্জোয়ারা
এবং বুর্জোয়াদের গ্গিত্রশক্তির ঠবদেশিক পু'জির শক্তিগুলি।
সর্বহারারা ছিল এবং আছে জারতন্ত্রের ক্ষমাহীন শক্র হিসাবে ।

কৃষকরা সর্বহারার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এই বুঝে যে জারতন্ত্ে
উচ্ছেদ না হলে তার! জমি পাবে না, তাই তারা সর্বহারার অনুগমী হয়েছিল।

উদ্ারনৈতিক বুর্জোয়াদের জারতস্ত্রের প্রতি মোহভঙ্গ ঘটেছিল এবং তারা
এর বিরুদ্ধে ঈ/ডিয়েছিল, কারণ জারতন্ত্র তাদের জন্য শুধুমাত্র নতুন বাজার

দখল করতেই ব্যর্থ হয়নি, এমনকি পুরানো বাজার বজায় বাখতেও ব্যর্থ
হয়েছিল, জার্মীনির হাতে পনেরটি গুবেনিয়া সমর্পণ করেছিল ।

মিত্রশক্তিব পু'জি__থিতীয় নিকোলাসের বন্ধু ও শুভাকাত্খী জারতত্ত্রের সঙ্গে
বিশ্বাসঘাতকতা করতে “বাধ্য হল, কারণ তারা ষে খুক্তফ্রণ্ট? চেয়েছিল জারততস্ত্র

সেটা নিশ্চিত করতে তো! ব্যর্থ হলই, অধিকন্ত জার্মানিব সঙ্গে দরকষাকষি করে
স্পষ্টাস্প্টি একটি আলাদা শান্তিচুক্তি করতে প্রস্তত হচ্ছিল।
অতঃপর জাবতন্ত্র সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পডল।

এটা তাই জারতন্ত্র যে এত 'নীরবে, লোকচক্ষুর অন্তবালে শেষ হয়ে

গেল" এই 'বিন্ম়কর' ঘটনাটিকে ব্যাখ্যা কবে।
কিন্তু যে লক্ষ নিয়ে এই শক্তিগুলি অগ্রঘব হয়েছিল তা৷ সম্পূর্ণ দ্বতস্ত্র।
লিবারেল বুর্জোয়া এবং ব্রিটিশ ও ফরাসী পু'ঁজিপতির৷ চেয়েছিল নতুন
তুকাঁদের অনুরূপ একট! ক্ষুত্র বিপ্লব রাশিয়ায় ঘটক যাতে জনগণের আবেগ
তীব্র হয়ে ওঠে এবং বৃহও যুদ্ধের প্রয়োজনে একে ব্যবহার করা যায়, সঙ্গে সঙ্গে

পু'জিপতি এবং জমিদারদের ক্ষমতার মূলও অনড় থাকে।
বৃহৎ যুদ্ধের প্রযোজনে একটা ক্ষুত্র বিপ্লব!

অন্যদিকে, শ্রমিক-কৃষকবা চেয়েছিল পুরানো সমাজ ব্যবস্থার সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্লাধন যাকে আমরা বলছি একটি মহান বিপ্লব যাতে করে জমিদারদের উৎখাত

কর! যায় এবং সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের হটিয়ে দিতে যুদ্ধের পরিসমা্ডি ঘটানে।
যায় এবং শাস্তি হ্থনিশ্চিত করা যায়।
একটি মহান বিপ্রব এবং শান্তি !
১৬৮

, এটাই ছিল আমাদের বিপ্লবের বিকাশের অন্তনিহিত মৌলিক ঘন্ এবং
প্রত্যেকটি “ক্ষমতার সংকটের" কারণ।
২০শে এবং ২১শে এপ্রিলের 'সংকট' ছিল এই দ্বন্দের প্রথম প্রকাশ্য বহিঃ-

প্রকাশ। যদি এই ধারাবাহিক “সংকটের' মধ্যে এতাবৎ সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের
প্রতিবারই সাফল্যলাভ ঘটে থাকে তবে এর কৃতিত্ব কেবলষঈক্যাডেট পার্টির
নেতৃত্বে প্রতিবিপ্রবী ফ্রণ্টেব উচ্চপর্যায়ের সংগঠনের ওপর আরোপ করলেই হবে
না, পরন্ত সোশ্টালিই্ রিভলিউশনারি এবং মেনশেভিকদের মতে! সমঝওতাবাদী
দলগুলির ওপর প্রাথমিকভাবে দিতে হবে-_-এরাই সাআাজ্যবাদের সপক্ষে
দোছুল্যমানত।

প্রকাশ করেছে, এদের এখনো

ব্যাপক

জনসাধারণের

মধ্যে

অন্থগামী রয়েছে, এর! প্রত্যেক সময় বিপ্রবের ফ্রণ্ট ভেঙেছে, বুর্জোধাদের শিবিরে
গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে এবং এইভাবে প্রতিবিপ্রবের ফটকে স্থবিধা দিয়েছে।

এই-ই ঘটেছিল এপ্রিল মাসে।
এই-ই ঘটেছিল জুলাই মাসে ।
মেনশেতিক এবং মোশ্যালিষ্ট রিভলিউশন।রিদের সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের
সঙ্গে কোয়ালিশন গড়ে তোলাব “নীতিটি' বাস্তবে অতি ক্ষতিকর একটি অস্ত্র

বলে প্রমাণিত হযেছে, যার সাহায্যে পুিপতি এবং জমিদারদের পার্টি,
ক্যাডেটবা বলশেতিকর্দের বিচ্ছিক্ন করছে, এবং ধাপে ধাপে এই একই
মেনশেতিক এবং পসোশ্ঠ।লিষ্ট রিভলিউশনারিদেব সাহায্যে তার অবস্থানকে

স্থসংহত করেছে । ".
মার্চ এপ্রিল এবং মে মাসে রণাঙ্গনে যে টিলেঢালা ভাব এসেছিল
বিপ্লবকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্ত তার স্থযোগ নেওয়া হয়েছিল। দেশে

সাধারণ বিশৃংখলায় উদ্দীপিত হয়ে এবং স্বাধীনতা ভোগের স্থযোগ যেটা অন্ত

কোনও যুধ্যমান দেশ ভোগ করে না তাতে উৎসাহিত হযে বিপ্লব গভীর থেকে
গভীরতর স্তবে প্রবেশ করে এবং সামাজিক দাবিগুলি উপস্থাপিত করতে শুরু
করে।

বিপ্লব অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরিব্যাণ্চ হয়, শিল্পে শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ,

জমির জাতীয়করণ এবং গরিব কৃষকদের খামারের যন্ত্রপাতি সরবরাহ, গ্রাম ও

শহরের মধ্যে উপযুক্ত পণ্যবিনিময় সাধনের জগ্ত সংগঠন, ব্যান্ক জাতীয়করণ এবং
পরিশেষে সর্বহারা! এবং গরিব কৃষকসম্প্রদায়ের হাতে সব ক্ষমতার দাবি

উপস্থাপিত হয়।

বিপ্লব পরিষ্কারভাবে সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তনের স্বার্থে ই

এসেছিল।
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কিছু কমরেড বলেন, যেহেতু, আমাদের দেশে পুঁজিবাদ অতি ছূর্বলভাকে
বিকশিত হয়েছে, সেহেতু সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের শ্রশ্ঘটি উত্থাপন করা৷ আকাশ-

কুম্বম কল্পনা হবে। যদি যুদ্ধ না বাধত, অর্থ নৈতিক বিশৃংখল! না ঘটত, যদি
জাতীয় অর্থ নীতির পুঁজিবাদী সংগঠনের ভিত্তি কেঁপে না উঠত তবে তাদের

কথাই ঠিক হতো । অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপের প্রশ্নটি সব দেশেই যুদ্ধের
সময়ে একটি আবশ্যিক বিষয় হয়ে উঠছে! প্রশ্নটি জার্মানিতে নিছক প্রয়োজনের

তাগিদে উঠেছে, যেখানে জনগণের সক্রিয় এবং প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ছাড়াই এটার
মীমাংস৷ হচ্ছে । এখানে রাশিয়ায় ঘটনাটি শ্বতত্ত্র। এখানে বিশৃংখলা এক
ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করেছে।

অন্থদিকে, যুদ্ধের সময়ে আমাদের দেশে যেমন

স্বাধীনতা আছে এমনটি অন্ত কোথাও নেই।

তারপর আমাদের অবশাই

শ্রমিকদের উচু পর্যায়ের সংগঠনের কথা মনে রাখতে হবে ; উদাহরণস্বরূপ বলা
যেতে পারে পেত্রোগ্রাদের শতকরা ৬৬ ভাগ ধাতু শ্রমিকরা সংগঠিত। পরিশেষে,
অন্ত কোন দেশের সর্বহারাদের শ্রমিক ও সৈনিক ডেপুটিদের সোভিয়েতগুলির

মতো! ব্যাপক সংগঠন নেই, ছিলও না । সর্বাধিক স্বাধীনতা ভোগ করে এবং
সংগঠন হাতে নিয়ে শ্রমিকরা ত্বভাবতঃই, রাজনৈতিক আত্মহতা! ব্যতিরেকে,
সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তনের সপক্ষে দেশের অর্থনৈতিক জীবনে সক্রিয়ভাবে
হত্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকতে পারে না। যতক্ষণ ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক
পরিবর্তন "শুরু না হচ্ছে ততক্ষণ রাশিয়ার “অপেক্ষ।” করা উচিত--এ দাবি

জানানোটা হবে একটা নিছক পণ্ডিতিপনা | যে দেশের বেশি স্থযোগ সেই

দেশই “শুর, করে। ..
যেহেতু বিপ্লব এতদূর অগ্রসর হয়েছিল, প্রতিবিপ্রবীদের সতর্কতা অবশ্ভাবীভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল; প্রতিবিপ্রবকে অবশ্ঠ্তাবীভাবে উৎসাহিত
করেছিল । এটাই ছিল প্রতিবিপ্রব সংগঠিত হওয়ার প্রথম কারণ।
দ্বিতীয় কারণ ছিল সীমান্তে আক্রমণাত্মক অভিযানের নীতির দ্বারা

দুঃসাহসিক জুয়ার সূত্রপাত এবং ফ্রণ্টে ধারাবাহিক ভাঙন, যার ফলে অস্থায়ী
সরকার সকল সম্মান হারিয়েছিল এবং প্রতিবিপ্রবীদের আশায় উদ্দীপিত করেছিল এবং তারা সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুক করেছিল । গুজব-_-আমাদের

দেশে ব্যাপকভাবে পরিকল্িত প্ররোচনার ধুগ শুরু হয়েছে। মুদ্ধক্ষেতঅ
প্রত্যাগত প্রতিনিধিদের অভিমত হল, আক্রমণাত্মক অভিযান এবং পশ্চার্দপসরণ ছুই-ই-_-এক কথায়, সীমান্তে যা কিছু ঘটেছে-__বিপ্রবকে ছুর্নাম গ্রস্ত
১৭৩

এবং সোভিয়েতগুলিকে উৎখাতের জন্য পরিকল্পিত হয়েছিল।

আমিজানিন৷

এসব গুজব সত্য কি মিথ), কিন্তু এটা লক্ষণীয় যে, ২রা জুলাই ক্যাডেটর
সরকার থেকে পদত্যাগ করে, ওরা জুলাই ঘটন! ঘটতে শুরু করে, এবং ৪ঠা

জুলাই ফ্রণ্টে ভাঙনের সংবাদ আসে।

অদ্ভূত কাকতালীয়! এট! বলতে পারা

যাবে না ক্যাডেটর! ইউক্রাইন সম্পর্কে সিদ্ধান্তের জন্য পদত্যাগ করেছে,

কারণ

ইউক্রাইন সম্পর্কে সিদ্ধান্তের প্রশ্নে ক্যাডেটরা কোন আপত্তি তোলেনি।
আরেকটি ঘটন! প্ররোচনাদানেব যুগ যে শুরু হয়েছে তাঁর ইঙ্গিত করছে__
আমি ইউক্রাইনে গে।লাগুলি চালিয়ে শাস্তি ভঙ্গের কথা বলছি।৫৮ এইসব
ঘটনাবলীর আলোকে এটা কমরেডদের কাছে পরিষ্কার হওয়! উচিত যে,
প্রতিবিপ্রবীদের চক্রান্তেব মধ্যে ফ্রণ্টে ভাঙন ধরানোটাও একটা অঙ্গ ছিল,
যাব উদ্দেশ্ত ছিল পেটি-বুর্জোয়। ব্যাপক জনসাধারণের চোখে বিপ্লবেব কল্পরূপটিকে হেয় প্রতিপন্ন করা ।

তৃতীয় একটি কাবণ আছে যেটা রাশিয়ায় প্রতিবিপ্রবী শক্তিগুলিকে
জোরদার হতে সাহায্য কবেছে_-সেট। হল মিতআ্রশক্তির পুজি । যদি, যখন তারা

দেখল জারতন্ত্র আলাদা শান্তির জন্য কাঙ্গ কবছে, মিত্রশক্তিব পুজি নিকোলাস
সরকারের প্রতি বিশ্বাঘাতকত| করতে পারল, "যুক্ত ফ্রণটকে বক্ষায় অক্ষম
প্রমাণিত হলে তাহলে এমন কোন শক্তি নেই যেটা বর্তমান সরকাবের
সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিন্ন করাট1! আটকাতে পারে।
মিলিউকভ একটি সভায়

বলেছিলেন-_আত্তর্জাতিক বাজানে বাশিয়াকে মূল্য দেওয়া হত এই জন্য যে
রাশিয়া শ্রমশক্তি সরবরাহকারী এবং তার জন্ত অর্থ গ্রহণ করে। তিনি আরও
বলেছিজ্নে যে, যদি এট! প্রমাণিত হয় যে, নয়া সরকারী কর্তৃপক্ষ, যেটা

অস্থায়ী সরকাবের রূপ নিয়েছে, জার্মানির ওপর আক্রমণ চালাবার জন্য যুক্তফ্রণ্টকে সে সমর্যন জানাতে অপারগ, তাহলে এ সরকারকে অর্থ সাহায্য অর্থহীন।

এবং অর্থবল ছাড়া, খণ ছাড়, সে সরকারের পতন অনিবার্য ছিল।

কেন

ক্যাডেটরা সংকটের সময় একট! বৃহৎ শক্কি হয়ে উঠেছিল, সেই সঙ্গে কেরেনস্কি

এবং সকল মন্ত্রীই ক্যাডেটদের হাতে নিছক পুতুল হয়ে উঠেছিল, ওটাই ছিল
তার গুড কারণ। ক্যাডেটদের শক্তির মূলে ছিল--তারা মিত্রশক্তিব পু'জির,
সমর্থন লাভ করেছিল।
রাশিয়৷ ছুটি পথের সম্মুখীন হয়েছিল ঃ

হুয় যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটাতে হবে, সাত্রাজ্যবাদের সঙ্গে সকল অর্থনৈতিক
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লম্পর্ক ছিন্ন করা হবে, বিপ্লবের অগ্রগতি ঘটানো হবে, বুর্জোয়া জগতের
ভিত্তিমূল কাপিয়ে তোল! হবে এবং এক শ্রমিক-বিপ্রবের যুগ শুরু হবে;
অথব! অন্য পন্থা, বুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া, সীমান্তে আক্রমণাত্মক অভিযান
চালানো, মিত্রশক্তির পুজি এবং ক্যাডেটদের প্রত্যেকটি নির্দেশ মেনে চলা_

এবং তারপর মিত্রশক্তির পুঁজির উপর সম্পূর্ন নির্ভরশীলতা ( তৌরিদ! প্রাসাদে
স্থনির্দিষ্ট খবর

ছিল যে আমেরিকা ৮,”** মিলিরন রুবল

অর্থনীতির

পুনর্বাসনের" জন্ত দেবে) এবং প্রতিবিপ্লরবের বিজয়।
তৃতীয় কোন পন্থা ছিল না।

৩রা এবং ৪ঠা জুলাইয়ের বিক্ষোভ-মিছিল ছিল একটি সশস্ত্র বিদ্রোহ-_
মেনশেভিক এবং সোশ্ঠ।লিষ্ট, রিভলিউশনারিদের এটা প্রমাণের চেষ্টা হল

নিতান্তই আজগ্তবী।

৩রা জুলাই আমরা প্রতিবিপ্রবের বিরুদ্ধে যুক্ত বিপ্লবী

ফ্রন্টের প্রস্তাব দিই।

আমাদের শ্লোগান ছিল “সোভিয়েতগুলির হাতে সব

ক্ষমতা চাই!” এবং এ জন্ত একটি যুক্ত বিপ্লবী ফ্রণ্ট চাই। কিন্তু মেনশেভিক
এবং সোশ্ঠালিষ্ট রিভলিউশনারিবা বুজোয়াদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে ভব

পেল, তারা আমাদের দিক ৫েকে মুখ কিৰিয়ে নিল এবং এইভাবে প্রতিবিপ্রবীদের ইচ্ছা অন্ু্যায়ী তারা বিপ্রবী ক্রণ্ট ভাঙল। প্রতিবিপ্রবের সাফল্যের জঙ্ত
কারা দারী যদি নাম করতে হয়, তার! হল মেনশেডিক এবং সোশ্টালিষট
গ্িভলিউশনারিরা। এটা আমাদের দুর্ভাগ্য যে, রাশিয়া হল পেটি-বুজৌয়াদের

দেশ এবং সে আজও মেনপেতিক এবং সোশ্যালিষ্ রিওলিউশনা রিদের অনুসরণ
করছে, যার! ক্যাডেটদের সঙ্গ সমঝওতা করছে । এবং যতক্ষণ জনগণ বুর্জোয়া-

দের সঙ্গে শ্রেণীসছযোগিতার নীতি সম্পর্কে মোহমুক্ত না হচ্ছেন বিপ্রব থেমে
থেমে খুড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলবে ।

যে ছবি এখন আমরা পেলাম সেটা হল সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়া এবং প্রতিবিপ্রবী দেনানায়কদের একনারকত্ব।
লোক-দেখানে।

লড়াই চালানোর

সরকার এই একনায়কতত্ত্রের বিরুদ্ধে
সঙ্গে সঙ্গে কার্ধতঃ তার ইচ্ছ। পালন

করে

চলেছে এবং জনগণের রোষবহ্ছি থেকে বাচানোর জন্য কেবল একটি বর্মের কাজ
করছে। লোকচক্ষে হয়ে এবং ছুর্বল হয়ে যাওয়া সোভিয়েতগুলির অন্থন্ুত

সীমাহীন স্থবিধা দানের নীতি কেবল এই চিজ্রের পরিপূরক, এবং যদিও

সোভিয়েতগুলি ভেঙে দেওয়া হচ্ছে না কারণ একটি “অবশ্য প্রয়োজনীয়” ও
“অতি সুবিধাজনক আড়াল হিসাবে তাদের 'আবশ্যক'।
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অতএব পরিস্থিতি মূলগতভাবে পরিবন্তিত হয়েছে ।

আমাদের কৌশলও অবশ্যই অন্থরূপভাবে পরিবতিত হবে ।
আগে আমরা সোভিয়েতের হাতে শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তাস্তরের কথা
বলেছিলাম এবং আমরা ধারণ! করেছিলাম সোভিয়েতগুলির বেজ্দ্রীয় কার্যকরী
কমিটির পক্ষে ক্ষমতা গ্রহণ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে এটাই যথেষ্ট হবে ও বুর্জোয়ারা

শান্তিপূর্ণভাবে পথ থেকে সরে দাড়াবে । এবং, প্রকুতপক্ষে, মার্চ, এপ্রিল এবং
মে মাসে সোভিয়েতের প্রতিটি সিদ্ধান্ত আইন হিসাবে পরিগণিত হচ্ছিল
কারণ সব সময়েই বলের দ্বারা তাকে প্রয়োগ করা যেত। সোভিয়েতগুলির
নিবস্ত্রীবরণ ও তাদের (কার্ধতঃ) নিছক “ট্রেড ইউনিয়ন” সংগঠনের শহুরে নেমে
যাওয়ার পর পরিস্থিতি পরিবতিত হয়েছে । এখন সোভিয়েতগুলির সিদ্ধান্ত

অগ্রাহা করা হয়। এখন ক্ষমতা হাতে নিতে হলে, প্রথমেই প্রয়োজন বর্তমান
একনায়কতন্ত্রকে উৎখাত করা ।

সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের একনায়কতত্ত্র উৎখাত কর-_এটাই অবশ্য
আমাদের পার্টির আস্ত শ্লোগান হওয়া উচিত।
বিপ্লবের শান্তিপূর্ণ যুগ শেষ হযেছে । সংঘর্ষ এবং বিস্ফোরণের যুগ শুরু
হয়েছে।

বর্তমান একনায়কতন্ত্র উৎখাত করার শ্লোগানটি বাস্তবায়িত হতে পাবে

কেবল যদি দেশব্যাপী নতুন শক্তিশালী রাজনৈতিক অভ্যুত্থান ঘটে । এ ধরনের
অস্যরখান অবশ্যভ্তাবী; দেশের পরিস্থিতির সমগ্র বিকাশের গতিপ্রকৃতি
এটাই নির্দেশ করছে যে, বিপ্লবের মৌলিক প্রশ্নগুলির একটিরও সমাধান হয়নি,

যেমন ভূমির প্রশ্ন, শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ, শাস্তি এবং সরকারী ক্ষমতার প্রশ্ন
অমীমাংদিত রয়েছে ।
:
বিপ্লবের একটি প্রশ্নেরও সমাধান না করে দমনপীড়নের পথ পরিস্থিতিকে
কেবল জটিল করছে।

নতুন সংগ্রামের মূল শক্তি হবে শহরের সর্বহারা এবং কৃষক সমাজের
দরিক্রুতর অংশ। বিজয়ের সময় যদি আসে তারাই ক্ষমতা গ্রহণ করবে।

এ মুহূর্তের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হল-_প্রতিবিপ্লবী পন্থাগুলি “দমাজতন্ত্ী'ঢের

মারফৎ কার্যকর কর! হচ্ছে। এটার একমাত্র কারণ তার। এমন এক আবরণ
সৃষ্টি করেছে যার আড়ালে প্রতিবিপ্রব আরও ছু-একমাস ধরে চলতে পারে। *
কিন্ত যেহেতু বিপ্লবের শক্কিগুলি বিকশিত হচ্ছে, বিস্ফোরণ ঘটতে বাধ্য,
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এবং একটা। মুহূর্ত আসবে যখন শ্রমিকরা কৃষক সমাজের দরিজ্রতর অংশকে
জাগিয়ে তুলবে ও শ্রমিকদের চারিপাশে তাদের এঁক্যবদ্ধ করবে, শ্রমিকবিপ্লবকে উন্নত করবে এবং ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগের স্থচন! করবে।

৪। রাজনৈতিক পরিস্থিতির রিপোর্ট
সম্পর্কে প্রশ্ের জবাবে
৩১শে জুলাই

প্রথম প্রশ্ন £ “শ্রমিক ডেপুটিদের সোভিয়েতেব পরিবর্তে বক্তা কী ধরনের
জঙ্গী সংগঠনের কথ প্রস্তাব করছেন? আমার উত্তর হল, প্রশ্নটি সঠিকভাবে
রাখা হুয়নি।

কবিনি।

আমি শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠন হিসাবে সোভিয়েতের বিরোধিতা

ঞ্েগানটি বিপ্লবী সংস্থার সংগঠনের চরিত্র দিয়ে নির্ধারিত হয় না,

হয় তার মর্মবস্ত দিয়ে, তার রক্তমাংস দিয়ে। যদি ক্যাডেটরা সোভিয়েতগুলিতে

ঢুকত আমরা কখনোই তাদের হাতে ক্ষমতা অর্পণের শ্লোগান তুলতাম না।
এখন আমর!

সর্বহার! গ্রবং গরিব কৃষকের হাতে ক্ষমতা অর্পণের দাবি

জানাচ্ছি। অতএব, এটা আনুষ্ঠ।নিক প্রশ্ন নয়, শ্রেণীর প্রশ্ন_যার হাতে
ক্ষমতা অপিত হবে, এটা হল সোভিয়েতগুলির কিভাবে গঠন হবে তার
প্রশ্ন।
সোভিযেতগুলি হল শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতা দখলের সংগ্রামে অতি উপযুক্ত
সংগঠন, কিন্ত সোভিয়েতগুলি বিপ্লবী লংগঠনের প্রশ্থে একমাত্র রূপ নয়।
এটা বিস্তদ্ধ রুশ দেশীয় রূপ। বিদেশে, আমরা দেখেছি এই ভূমিকা মহান

ফরাসী বিপ্লবের সময় পৌরসভাগুলি এবং প্যারি কমিউনের সময় জাতীয়
প্রতিরক্ষাবাহিনীর কেন্দ্রীয় কমিটি পালন করেছে । এবং এমনকি এখানে
রাশিয়াতেও বিপ্লবী কমিটি গড়ার পরিকল্পনাটিও আলোচিত হয়। সম্ভবতঃ

শ্রমিকদের বাহিনীটিই ক্ষমত৷ দখলের লড়াইয়ের সবচেয়ে উপযুক্ত রূপ হুবে।
কিন্তু এটা পরিফ|রভাবে বুঝতে হবে যে সংগঠনের রূপটাই চূড়ান্ত
নির্ধারক নয়।

|

যেটা সত্যিই চুড়ান্ত নির্ধারক সেটা হল শ্রমিকশ্রেণী একনায়কত্ব গ্রহণের
জন্ত যথেষ্ট প্রাজ্ঞ হয়েছে কিনা , অন্ত সবকিছুই আপনা-আপনি আপবে, আগবে
বিপ্রবের স্ষ্টিশীল কাজকর্ম থেকে।

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রশ্ন সম্পর্কে-_বর্তষান দোভিয়েত সম্পর্কে আমাদের
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মনোভাব বাস্তবতঃ কী ?-_-উত্তরটা অতি পরিষ্কার। যদি উখাপিত প্রশ্নটি হয়
সোভিয়েতগুলির কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির হাতে সকল ক্ষমতা অর্পণ, তবে

প্লোগানটি বাতিলের যোগ্য । এবং ওটাই হুল একমাত্র বিবেচ্য বিষয়।
সোভিয়েতগুলিন্ন উচ্ছেদের ধারণা একটা আবিষ্কার।
বলেনি । ঘটনা হল আমর

এখানে কেউই একথ!

“সোভিয়েতের হাতে সব ক্ষমতা চাই!

এই

শ্লোগানটি প্রত্যাহার করার যে প্রস্তাব করছি, তার অর্থ অবস্ত এই নয় যে,
“সোভিয়েতগুলি নিপাত যাক !, এবং যদিও আমরা এই ক্লেগান প্রত্যাহার

করছি, আম্রা এমনকি

সোভিয়েতগুলির কেন্দ্রীয় কার্ধকরী কমিটি থেকে

পদত্যাগ করছি ন! যদিও তারা সম্প্রতি কুৎসিৎ ভূমিকা পালন করছে।
স্থানীয় সোভিয়েতগুলির এখন কিছু ভূমিকা পালন করতে হবে কারণ
অস্থায়ী সরকারের আক্রমণের বিরুদ্ধে তাদের নিজেদের রক্ষা করতে হবে এবং

এই লড়াইয়ে আমর! তাদের সমর্থন করব।
এবং সুতরাং, আমি আবার বলি, সোভিয়েতের হাতে ক্ষমত। হস্তান্তর কর

-এই দাবি প্রত্যাহারের অর্থ এই নয় যে “সোভিয়েতগুলি
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'যে সোভিয়েতগুলিতে আমর! সংখ্যাধিক তার সম্পর্কে আমাদের মনোভাব"

_-সর্বাপেক্ষা গভীর সহানুভূতির মনোভাব । তারা বেঁচে থাক, এবং তাদের
শ্রীবৃদ্ধি হোক। কিন্তু শক্তি আর সোভিয়েতগুলির ছাতে নেই। আগে,
অস্থায়ী সরকার ডিক্রি জারী করত এবং সোভিয়েতগুলির কার্করী কমিটি
পাণ্ট। ডিক্রি জারী করত এবং কেবল শেষোক্ত ডিক্রিগুলি আইনের শক্তি
অর্জন করল। ১ নম্বর আদেশের৫৯ ব্যাপারটি ম্মরণ করুন। এখন অবশ্ঠ অস্থায়ী

সরকার কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটিকে অগ্রাহু করছে।

৩রা থেকে ৫ই জুলাইয়ের

ঘটনাবলীর তদন্ত কমিশনে সোভিয়েতগুলির কেন্দ্রীয় কার্ধকরী কমিটি যোগদান
করবে এই সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় কার্ধকরী কমিটি বাতিল করেনি; কেরেনস্কির
আদেশবলে তাকে কার্ধকর কর! হয়নি । এখন প্রশ্নট। সোভিয়েতে সংখ্যাধিক্য

অর্জন নয়--আলাদা করে দেখলে যার অপরিীম গ্ররুত্ব রয়েছে--বিস্ত গ্রশ্নটা
হুল প্রতিবিপ্নবী একনায়কত্বকে উৎখাত করা৷ ।

চতুর্থ প্রশ্ন-যাতে “গরিব কৃষকের" ধারণ। লম্পর্কে আরও স্থনির্িষ্ট সংজ্ঞার
এবং সংগঠনের প্ররুতি সম্পর্কে একট। নির্দেশের কথা জিজ্েস কর! হয়েছে--.এ

সম্পর্কে আমার উত্তর হল 'গরিব কৃষক” এ নামট! নতুন কিছু নয়। এই শবাটি:
কমরেভ লেনিন ১৯*৫ সালে ম।ক্বাদী সাহিত্যে প্রথম চালু করেন এবং তখন
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থেকেই প্রাভদ্দার প্রায় প্রত্যেক সংখ্যায় এট! ব্যব্হত হয়েছে.এবং এপ্রিল
সম্মেলনের প্রস্তাবেও স্থান পেয়েছে।

কৃষক সমাজের দরিদ্রত্তর অংশটি হল তারা যাদের সঙ্গে কৃষক লমাজের

উচুতলার অংশের বিবাদ রয়েছে।

কৃষক ডেপুটিদের সোভিয়েত যেটা ৮০

মিলিয়ন কৃষকের (মহিলাদের নিয়ে) প্রতিনিধিত্ব' করে বলে কথিত, সেট!

আদলে কৃষক সমাজের উচুতলার অংশের সংগঠন । রুষক সমাজের নীচুতলার
ংশ সোভিয়েতের নীতির বিরুদ্ধে কঠিন সংগ্রাম করছেন। যেখানে সোশ্তালি্
রিভলিউশনারি পার্টির €ধান, চেরনভ, এবং সেই সঙ্গে আভ.ক্মেনতিয়েভ এবং
অন্ঠান্তরা কৃষকদের উদ্দেশে এই মুহূর্তে জমি দখল না বরে সংবিধান-পরিষদে
এই প্রশ্নের সাধারণভাবে মীমাংসার জন্ত অপেক্ষা করতে আহ্বান জানাচ্ছেন
তখন কৃষকরা জমি দখল করে তাতে লাঙ্গল চালিয়ে, খামারের যন্ত্রপাতি দখল

ইত্বাদি করে তার জবাব দিচ্ছে । পেনজা', ভোরোনেঝ, ভাইটেবস্ক কাজান
এবং অন্তান্ত আরও বিছু গুবেনিয়া থেকে এই মর্মে আমরা

সংবাদ পেয়েছি।

কেবলমাত্র এই ঘটনাই স্পষ্টভাবে ইঞ্জিত করছে যে, গ্রামীণ মাস্থষ উচু এবং
নীচু অংশে বিভক্ত, কৃষক সমাজ আর আজ অখণ্ড সমগ্রতা নিয়ে টি'কে নেই।
সমাজের এই উচু অংশটি প্রধানতঃ সোশ্টালিষ্ট রিভলিউশনারিদের অসুগামী।
নীচু স্তরের অংশটি জমি ছাডা বাঁচতে পারে না, আর এরাই অস্থায়ী সরকারের
বিরুদ্ধে।

এরা হচ্ছে সেই কৃষক যাদের সামান্য জমি রয়েছে, একটা ঘোড়া

আছে অথবা এবটাও ঘোড়। নেই, ইত্যাদি । তাদের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে এমন:
অংশ যাদের প্রকৃতপক্ষে কোন জমি নেই, আধা সর্বহারারা ।

বিপ্লবের "যুগে কৃষক সমাজের এই অংশের সঙ্গে কোন রফার চেষ্টা না
করাটা হবে অবিজ্ঞোচিত। যাই হোক, কৃষক সমাজের খেতমন্গুর অংশটির
স্বতন্ত্রভাবে সংগঠিত হওয়া উচিত এবং সর্বহার/র পাশে সমবেত হওয়া -উচিত।
এই অংশের সংগঠনের প্ররুতি কী হবে এটা আগের থেকে বল! খুবই

মুশকিল। বর্তমানে কৃষক সমাজের নীচের অংশটি হয় অননুমোদিত সোভিয়েত

গড়ে তুলছে, নয়তো বর্তমান সোভিয়েতগুলি দখলের চেষ্টা করছে।

এইভাবে,

প্রায় ছ'সপ্তাহ আগে পেত্রোগ্রাদে গরিব কৃষকদের একটি সোভিয়েত গড়ে ওঠে
( আশিটি সামরিক ইউনিটের প্রতিনিধি এবং কারখানার প্রতিনিধিদের নিয়ে,

তৈরী ), যারা কৃষক ডেপুটিদের সোভিয়েতের নীতির বিরুদ্ধে ঘোরতর লড়াই
চালাচ্ছে।
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সাধারণভাবে, সোভিয়েতগুলি হল জনগণের সংগঠনের সবচেয়ে উপযুক্ত

আকার। কিন্ক আমাদের পক্ষে প্রতিষ্ঠানের কথা বল! উচিত নয়, আমাদের
উচিত তার শ্র্েণীগত. মর্মবন্তটির দিকটি নির্দেশ করা; আমাদের উচিত

আধেয় এবং আধার বা বাহিক আবরণের পার্থক্যটি যাতে জনগণ বুঝতে
পারে তার চেষ্টা করা।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, সংগঠনের রূপ মূল প্রশ্ন নয়।

যদি বিপ্লব

অগ্রসর হয়, তাব সাংগঠনিক রূপও প্রয়োজনমতো! স্ষ্টি হবে । আমর! অবশ্ঠই

চাইব না এই কূপের প্রঙ্নট : কোন্ শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা অবশ্যই যাচ্ছে ?_এই মূল প্রশ্নটিকে আড়াল করুক।
এখন থেকে আত্মরক্ষাবাদীদের সঙ্গে জোট বাধার চিন্তা অভাবনীয়7

আত্মরক্ষাবাদী দলগুলি বুর্জোয়াদের সঙ্গে তাদের নিজেদের ভাগ্য জড়িয়ে
ফেলেছে, এবং সোশ্তালিষ্ট রিভলিউশনারি থেকে শুরু করে বলশেভিক পর্যন্ত
জোট সম্প্রসারিত করার ধারণাটি ব্যর্থ হয়ে গেছে । এখন প্রশ্ন হল সোভিয়েতের

উচ্চপদাস'ন নেতৃত্বের বিরুদ্ধে লড়াই চালানো, কৃষকদের গরিব অংশটির সঙ্গে
মৈত্রীর ভিত্তিতে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালানে। এবং প্রতিবিপ্লবকে ঝেটিয়ে
দূর করা।
৫1।

আলোচনার জবাবে
৩১শে জুলাই

কমরেডগণ, প্রথমেই আমি তখোর কিছু সংশোধন করব।
কমরেড ইয়ারোস্সাভস্কি রুশ সর্বহারারা যে অতি স্থসংগঠিত আমার এই দৃঢ়
অভিমতে আপত্তি করেছেন এবং অদ্ট্রাম় সর্বহারাদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ

করছেন। কিন্তু কমরেডগণ, আমি “লাল” বিপ্লবী সংগঠন সম্পর্কে বলছিলাম ;
অন্ত কোন দেশে সর্বহারার! রুশ সর্বহারাদের মতো এমনভাবে এই পরিমাণে
ংগঠিত হয়নি ।

আযাঙ্গারস্কি যখন বলেন, আমি সকল শক্তিকে এক্যবদ্ধ করার ধারণার
প্রবক্তা তখন তিনি ভূল করেন। কিন্ত আমর এটা নজর না! করে পারি না যে,
ভিন্ম ভিন্ন উদ্দেশ্ব নিয়ে, কেবল কুষ কসমাজ ও সর্বহারার। নয়, রুশ বুর্জোয়া! ও

বিদেশী পুজিপতিরাও জারতস্ত্রের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল । এটা
একট। বান্তব সত্য। এবং মার্কসবাদীরা যদি এই ঘটনাবলীর মুখোমুখি হতে
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স্তালিন তেয়)--১২

অস্বীকার করেন তবে খুব খারাপ হবে। কিন্ধু পরে প্রথম ছুটি শক্তি বিপ্লবকে
আরও বিকশিত করার পথ নিয়েছিল এবং অন্ত ছুটি পক্ষ প্রতিবিপ্রবের পথ
ধরেছিল ।

আমি এখন বিষপ্নটির সাবমর্ম সম্পর্কে আলোচনা করব। বুখারিন এটা
স্থতীক্ষভাবে উপস্থাপিত করেছেন কিন্তু তিনিও তার যুক্কিসিদ্ধ দিদ্ধান্তে
পৌছাতে ব্যর্থ হয়েছেন। বুখারিন জোর দিয়ে বলেছেন, সাম্রাজ্যবাদী
বুর্জোয়ারা৷ মুঝিকদের সঙ্গে জোট তৈরী করেছে।
সঙ্গে?

কিন্তু কোন্ মুঝিকদের

আমরা জানি বিভিন্ন ধরনের যুঝিক আছে । জোট গড়ে উঠেছে

দক্ষিণপন্থী মুঝিকদের সঙ্গে, কিন্তু আমাদের সঙ্গে আছে নীচুস্তরের বামপন্থী
মুঝিকরা যারা কলুষকপমাজের গরিব অংশের প্রতিনিধিত্ব করে।

এখন এদের

সঙ্গে কখনোই জোট গঠন করা যেতে পারত না। এর! বৃহৎ বুর্জোয়াদের সঙ্গে
জোট গঠন করেনি, তারা একে অন্ুসবণ করেছে কারণ তারা রাজনৈতিকভাবে অপরিণত, তার! নিছক প্রতারিত হচ্ছে, নাকে দডি দিয়ে তাদের
ঘোরানো হচ্ছে।

এই জোট কার বিরুদ্ধে পরিচালিত হচ্ছে?
বুখারিন বলেননি । এটা হল রুশ এবং মিত্রশক্কির পুজিপতিদের জোট,

সামরিক অফিসার ও কৃষক সমাজের উচুতলার অংশের জোট, চেরন্ভ জাতীয়
সোশ্ালিষ্ট রিভলিউশনারিরা এর প্রতিনিধিত্ব কবে।

এই জোট গঠন করা

হুয়েছে গরিব কৃষক এবং গ্রমিকদের বিরুদ্ধে ।

বুখারিন কী সম্ভাবনা হাজির করেছেন?
তুল।

তার বিশ্লেষণ যৃূলগতভাবে

তার মতে, প্রাথমিক পায়ে আমরা কৃষক-বিপ্লবের দিকে অগ্রসর

হচ্ছি। কিন্তু এটা একসঙ্গে মিলে যেতে বাধা, শ্রমিক-বিপ্রবের সঙ্গে একক্রে

দংঘটিত হতে বাধ্য।

এটা হতে পারে ন! যে শ্রমিকশ্রেণী যার! বিপ্লবের

অগ্রদূত, তারা একই সঙ্গে তাদের নিজেদের দাবির জন্ত লড়াই করবে ন|।
সে কারণে আমি মনে করি বুখারিনের পরিকল্পনাটি স্থচিস্তিত নয়।
বুখাবিনের মতে দ্বিতীয় পধায়ে পশ্চিম ইউরোপের সমর্থন লাভ করে

কুষকছের ছাড়াই সবহারার বিপ্লব হবে, ক্ষকর! জমি পাবে এবং সন্তষ্ট থাকবে।
কিন্ত এই বিপ্রব কার বিরুদ্ধে পরিচালিত হবে? বুখারিনের ভোতা তুরপুনে
তৈরী পরিকল্পনায় এই প্রশ্নের কোন জবাব পাওয়া যায় না। ঘটনার বিশ্লেষণের

অন্ত কোন দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্তাবিত হয়নি ।
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রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে । এখন আর দ্বৈত ক্ষমতা সম্পর্কে কোন
কথা উঠছে না।

আগে সোভিয়েতগুপি আসল শক্তির প্রতি নিধিত্ব করত;

এখন এগুলি নিছকই জনগণকে একাবদ্ধ করার সংগঠন, এদের কোন ক্ষমতা

নেই। ঠিক এ কারণেই তাদের হাতে "শুধুমাত্র, ক্ষমতা হস্তান্তরিত করাটা
অপস্ভব।

কমরেড লেনিন, তার প্রচারপত্রে৬০, আরও বিস্তৃত আলোচনা

করেছেন এবং স্থনিশ্চিতভাবে বলেছেন যে, কোন ছৈত ক্ষমতা নেই, কারণ
সমস্ত ক্ষমতা পুজিপতিদের হাতে চলে গেছে এবং এখন “সকল ক্ষমতা
সোভিয়েতের হাতে চাই 1” এই শ্রোগান দেওয়াট! নেহাতই পাগলামি হবে।

যেখানে আগে মোভিয়েতগুলির কাধকরী কমিটির অনুমোদন ছাড়া কোন

আইনের বৈধতা ছিল না, এখন টদ্বত ক্ষমতার কোন কথাই ওঠে না। নব
সোভিয়েতগুলি

দখল করুন এবং তংসত্বেও আপনি

কোন

ক্ষমতা লাভ

করবেন ন1 !

আমরা জেলা ডুূমার নির্বাচনের সময় ক্যাডেটদের ব্যঙ্গ করেছি কারণ

তার! অতি ক্ষুদ্র নগণ্য একটি গ্র,পের প্রতিনিধিত্ব করছিল যারা মাত্র শতকরা
২০ ভাগ ভোট পেয়েছিল।

এখন তার! আমাদের

ব্যঙ্জ করছে।

কেন?

কারণ সোভিয়েতগুলির কেন্দ্রীয় কাঘকরী কমিটির মৌন সম্মতিতে বুর্জোয়াদের
হাতে ক্ষমতা হস্তাস্তরিত হয়েছে ।

কমরেডরা কিভাবে সরকারী ক্ষমতা সংগঠিত করা যায় এ প্রশ্নটি মীমাংসার
জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন । কিন্তু এখন পযস্থ ক্ষমতা আপনাদের হাতে নেই !
এখন প্রধান কাজ হুল বর্তমান শাসনক্ষমতা উৎ্খাতেত্র প্রয়োজনীয়ত।

সম্পর্কে প্রচার করা । আমর! এর জন্ত এখনে সম্য কভাবে প্রস্তুত নই। কিন্ত
আমর! অবশ্যই প্রস্তত হুব।

শ্রমিক, কুক এবং সৈনিকদের এ কথা অবশ্তই উপলব্ধি করাতে হবে যে
যতক্ষণ বর্তমান শালনক্ষমতার উৎখাত না হচ্ছে তারা শ্বাধীনতা বা জমি
কোনটাই লাভ করবে না!
এবং স্থৃতরাং, কিভাবে সরকারী ক্ষমত। সংগঠিত কর! যাবে এটা প্রশ্ন নয়,
তাকে উৎথাত করাটাই একমাত্র প্রশ্ন । একবার আমরা ক্ষমতা দখল করতে
পারলে কিভাবে তাকে সংগঠিত করতে হয় জানতে পারব।
এখন, আাঙ্গারস্কি এবং নোগিনের রাশিঘ্ধার মমাজতান্ত্রিক পরিবর্তনের

বিষয়ে আপত্তি সম্পর্কে ছু-একট। কথা বলব।
১৭৯

ইতোমধ্যেই এপ্রিল সম্মেলনে

আমরা বলেছিলাম যে, সমাজতন্ত্রের পথে পদক্ষেপ শুরু করার জন্য সুযোগ

এসেছিল। (এপ্রিল সম্মেলনে “বর্তমান পরিস্ছিতি সম্পকে? প্রস্তাবটির

শেবটুকু পড়েন। )
রাশিয়ার সর্বহারার। ইউরোপের সবচেয়ে পশ্চাদপদ একটি দেশে, গরিব বৃষক-সাধারণের

মধো কার্ধকলাপ চালাচ্ছেন-__তাই আশু সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তন প্রবর্তন কবার লক্ষ্য নিজেদের
সম্মুথে রাখতে পারেন না।

বিন্ক এটা একটা বিরাট ভূল হবে এবং বান্তবক্ষেত্রে এমনকি

বুর্জোয়ার্দের কাছে আত্মসমর্পণ হবে, যদি এর থেকে এই সিদ্ধান্ত টান যে শ্রমিকশ্রেণী অবশ্যই
বুর্জোয়াদের সমর্থন জানাবে অথবা আমবা অবগ্তই আমাদের কাজকর্ম পেট-বুর্জোয়াদের কাছে
গ্রহণযোগ্য সীমাবেখার মধ্যে আবদ্ধ করব অথবা আমবা অবশ্ঠই জনগণের কাছে সমাজতন্ের
পথে ধারাবাহিক পদন্মেপ গ্রহণ করার গুর্ত্ব যেগুলি গ্রহণ কগাৰ সময় কার্ধতঃ এখন পরিপ্
হয়েছে সেটা ব্যাথা করার সম্য সর্বহাবার নেতৃত্বেব ভূমিকাটি বাতিন কবে দেব ।'

কমরেডরা তিন মাস পেছিয়ে পডেছেন।

এবং এ তিন মাসে কী ঘটেছে ?

পেটি-বুর্জোয়ারা নানা দলে ভাগ হয়ে গেছে, নীচুতলার অংশ ওপরতল।র
অংশের সঙ্গে সম্পর্ক ছিম্ম করছে, সর্ধহারারা সংগঠিত হচ্ছে, অর্থ নৈতিক
বিশৃংখল! ছড়িয়ে পড়ছে, যার ফলে শ্রমিকশ্রেণীর নিয়ন্ত্রণ চালু হওয়াটা আরও
বেশি জরুরী হয়ে পড়ছে (যথা পেত্রোগ্রাদ, দনেৎস ইত্যার্দি অঞ্চলে )1। এ

সবকিছুই যে খিসিসগুলি ইতোমধ্যেই এশ্রিলে গৃহীত হয়েছে তার যাথাথ্য
প্রতিপন্ন করছে । কিন্ত কমরেডরা আমাদের পেছু টানতে চান।
সোভিয়েতগুলি সম্পর্কে । ঘটন। হল, আমরা সোচভিফেতের হাতে ক্ষমতা

দান সম্পর্কে পুরানে৷ শ্লোগানটি প্রত্যাহাব করছি তার অর্থ এই নয় যে আমরা
সোভিয়েতের বিরোধিতা করছি।

অন্যপক্ষে, আমরা সোভিয়েতের মধ্যে কাজ

করতে পারি এবং অবশ্তই করব, এমনকি সোভিয়েতগুলির কেন্দ্রীয় কাষকরী
কমিটিতে যেটা প্রতিবিপ্রবীদের ছন্মবেশস্ব্ূপ তাতেও । সোভিয়েতগুলি, এটা
সত্য, এখন কেবল জনগণকে এক্যবদ্ধ করার সংগঠন মাত্র, কিন্ত আমরা

সর্বদাই জনগণের সঙ্গে আছি এবং যতক্ষণ তাড়িয়ে না দেওয়া হচ্ছে ততক্ষণ
আমরা সোভিয়েত পরিত্যাগ করছি না। যদিও কোন ক্ষমতা নেই তবুও কি

আমরা কারখানা-কমিটিগুলি বা পৌরসভাগুলিতে থাকব না? কিন্তু আমরা
সোভিয়েতের মধ্যে থাকার সঙ্গে সঙ্গে মেনশেভিক এবং সোশ্টালি্ট রিভলিউ-

শনারিদের ক্বরূপ উদঘাটন করতে থাকব।

এখন যখন প্রতিবিপ্নৰ বুর্জোয়া এবং মিত্রশক্তির পুঁজির সঙ্গে তার:
১৮৩

যোগসাজসটি খোলাধুলি দেখিয়ে দিয়েছে তধন যেকোন কালের থেকে এটা
আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, আমাদের বিপ্লবী সংগ্রামে আমরা তিনটি বিষয়ের
ওপর ভরসা রাখব £ রুশ সর্বহারা, আমদের কষকলমাজ এবং আন্তর্টীতিক

সর্বহরাশ্রেণী-__কারণ আমাদের বিপ্লবের ভবিষ্যৎ পশ্চিম ইউরোগীয় আন্দোলনের
সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত ।

৬। (রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে” প্রস্তাবের
৯নং ধারা প্রসঙ্গে প্রিয়োব্রাঝেন্ক্ষির জবাবে
৩রা আগস্ট

স্ত।লিন প্রস্তাবের নং ধারাটি পড়ছেন
৯। «এই বিপ্লবী শ্রেণীগুলির কর্তব্য হবে তখন নিজেদের হাতে রাষ্টরক্ষমতা
গ্রহণেব জন্য সর্বতোভাবে প্রয়াস চালানো এবং উন্নত দেশগুলির বিপ্রবী
সর্বহারাশ্রেণীব সহযোগিতায় বাষ্বক্ষমতাকে শান্তির পথে পরিচালিত করা এবং
সমাজের লমাজতান্তিক গঠনকর্মের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।,
শ্রিহোব্রাঝেদক্স 2 প্রস্তাবে শেব দিককাৰ শ্ুত্র সম্পর্কে আমি ভিন্নতর প্রস্তাব রাখছি £
ইত।কে শান্তিব গথে পরিচালিত কর! ৭বং মন্দ পশ্চিম জগতে সবহাবার বিপ্লব ঘটে, সমাজতন্পের দিকে পরিচালিত কবা।” যণ্দ কমিশন প্রস্তাবিত এই হুত্র আমর গ্রহণ কৰি তাহলে

৯»ট1 বুখা তিনে প্রস্তাবের বিরোধী হবে, বে প্রস্তাব ইতোমধোই আমরা গ্রহণ করেছি।

স্তালিন£

এই ধরনের সংশোধনীর আমি বিরোধী। রাশিয়াই হবে

একম|ত্র দেশ

যে সমাজতন্ত্রের পথ রচনা করবে__এ সন্ভাবনাটি বাদ দেওয়।

হয়নি।

যুদ্ধের সময় রাশিয়া যে রকমের

স্বাধীনতা

ভোগ

করছে মে

রকমের স্বাধীনতা! এতাবৎ কোন দেশ ভোগ করেনি অথবা রাশিয়ার মতো

উত্পাদনের ক্ষেত্রে শ্রমিকদের নিষস্্রণ চালু করার চেষ্টা করেনি।

আরও

যেটা বলার বিষয় সেট! হল আমাদের বিপ্লবের ভিত্তি পশ্চিম ইউরোপ থেকে-

বিস্তৃত যেখানে সর্বহারারা একা বুর্জোয়াদের একেবারে মুখোমুখি দাড়িয়ে
আছে।

আমাদের দেশে শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি কৃষকের গরিব অংশটি সমর্থন

জানিয়েছে। পরিশেষে, জার্মানিতে রাষ্ট্রযন্ত্র আমাদের বুর্জোয়াদের ত্রুটিপূর্ণ
যন্ত্রের তুলনায় তুলনাহীনভাবে দক্ষ । আমাদের বুর্জোয়ারা ইউরোপীয় পুঁজির
অধীন। ইউরোপ আমাদের পথ দেখাতে পারে _-এই সেকেলে ধারনা! অবশ্টই
১৮১

আমরা বর্জন করব।

মতান্কতাছঈ মার্কসবাদ যেমন আছে, তেমনি স্বগ্তিশীল'

মার্কসবাদও আছে । আমি শেষোক্তটির পক্ষে ।
সভাপতি

হ

আমি প্রিযোব্রাঝেনস্কিৰ স'শোধবীটি ভোটে দিচ্ছি । বাতিল।*

রু. মো. ডি, লে (ব)পার্টির
ষষ্ঠ কংগ্রেসের সভার বিবরণীতে প্রথম

প্রকাশিত, কমিউনিস্ট পাবলিশিং হাউস, ১৯১৯

* যেহেতু কু. সো ডি লে (ব)পার্টির ষষ্ঠ কংগ্রেসের সভার কার্ধবিবঃণী সংক্ষিপ্ত ছিল এবং স্পটিতঃই যথেষ্ট ছিল না, অধিবন্ু যেট। ক"গ্রেসের ছুবছর বাদে
প্রকাশিত হয়েছিল, সম্পাদকমগণ্ডলী তখন স্তািনের ষষ্ঠ কংণেসে গুদত্ত ভাষণটি পুনংগ্রতিষ্ট|

করার জন্ত জুলাই, ও আগস্টে বাবোচি ই জোল্দাও-এর ৭ নং ও ১৪ নং এবং

প্রলেভারির ৩ নং-এ ছাঁপ। ভাষণগুলির সরকারী রেকর্ড মিলিয়ে দেখার প্রয়োজন যত

অনুভব করেছিলেন ।
১০৭

পু'জিপতিরা কি চায়?
এই সেদিন মস্কোয় ব্যবসায়ী এবং উৎপাদনকারীদের দ্বিতীয় সারা-রুশ

খগ্রেস উদ্বোধন হছল। জাতীয়তাবাদীদের নেতা লক্ষপতি রায়াবুশিনৃক্কির
কর্মস্থচীমুূলক একটি ভাষণ দিয়ে এর সুচনা হল।

রায়াবুশিন্ত্কি কী বলেছিলেন?

পুঁজিপতিদের কর্মস্থচী কী?
শ্রমিকদের তা জান৷ দরকার-_বিশেষত: এখন যখন পু'জিপতিরা সরকার
নিয়ন্ত্রণ করছে এবং তাদ্বরেকে 'পরুষ শক্তি” বলে বিবেচনা করে । মেনশেভিক

এবং সোশ্যালিই্ই রিভলিউশনারিরা তাদের সঙ্গে নাগরীপনা করে চলেছে ।
যেহেতু পুজিপতির! শ্রমিকদের অবিচল শত্রু, সেহেতু আমাদের শত্রদের
পবাস্ত করতে হলে আমাদের নিশ্চয়ই প্রথমে জানতে হবে তারা কারা।

তাহলে পুজিপতিরা কী চায়?
কে ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করছে ?

পুঁজিপত্িরা ফাকা বচনবাগীশ নয়। তারা কাজের লোক।

তারা

জানে যে, বিপ্লব এবং প্রতিবিপ্রবের মৌলিক প্রশ্ন হচ্ছে ক্ষমতার প্রশ্থ।

স্থতরাং এটা আশ্চযের নয় যে, রায়াবুশিন্ষ্কি তার ভাষণ শুরু করেছিলেন এই
মৌলিক প্রশ্ন দিয়ে ।
তিনি বলেছিলেন, “ভবামাদের অস্থায়ী সরকার, যা কেবল এক আপাতক্ষমতার প্রত।ক,

বহিরাগতদের চাপের অধীন ছিল । প্রকৃতপক্ষে একদল সবজান্তা রাজনীতিক নিজেদের ক্ষমতায়
আমীন করেছিলেন । মেকি সোভিয়েত নেতার! জনগণকে ধ্বংসের দিকে তাদের নিয়ে যাচ্ছিল

এবং সমগ্র রুশ সাম্রাজা এনে দাঁড়িয়েছিল এক অতল গহ্বরের মুখে' (রেচ)।
প্রকৃত সক্ষে একদল

সবজাস্তা রাজনীতিকর! যে নিজেদের ক্ষমতায় আসীন

করেছিল? তা অবশ্ঠ সত্য । কিন্তু এও কম সত্য নয় যে এই “সবজান্তাদের"

অনুসন্ধান করতে হবে “সোভিয়েত নেতৃবৃন্দের মধো নয়, বরং রায়াবুশিন্ষ্ষকিদেরই
মধো, রায়াবুশিন্স্কির সেই বন্ধুদের মধ্যে ধার! ২রা জুলাই অস্থায়ী সরকার থেকে
পদত্যাগ করেছিলেন, মন্ত্রীত্বের দ্তর নিয়ে সগ্তাছকয়েক ধরে দরদস্তর করে ছিলেন,
সরকারকে ক্রেডিট থেকে বঞ্চিত করার ভয় দেখিয়ে সোশ্ঠালিষ্ট রিভলিউশনারি
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ও মেনশেভিক নির্বোধদের প্রতারণা করেছিলেন, এবং শেষ পর্য্ত নিজেদের
অভীষ্ট লাভ করেছিলেন ও নিজেদের তালে তাদের নাচতে বাধ্য করেছিলেন।

কেননা, এই 'সবজান্তা” ব্যক্তিরাই সরকারের প্রতি নির্দেশ দিয়েছিল
গ্রেন্তার এবং আক্রমণের, গুলিবর্ষণ এবং মৃত্যুদণ্ডের__ “সোভিয়েত নেতৃবুন্দ' নন ।

এই 'সবজাস্তা ব্যক্তিরাই সরকারের উপর “চাপ স্থস্টি করছে" এবং জনগণের
রোষ থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য তাকে বর্মাবরণ হিসাবে রূপান্তরিত

করছে।

ক্ষমতাহীন “সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ” নন, বরং এই “সবজান্তা'রাই

রাশিয়ায় প্রর্লতপক্ষে নিজেদের ক্ষমতায় আসীন করেছে ।
কিন্তু সেটি, অবশ্য, বিচাষ বিষম নয়। বিচার্য বিষয হচ্ছে এইযে
সোভিয়েতগুলির সামনে পু'জিপতিরা এমনকি গতকালও অবনমিত ছিল
সেগুলি আজ পরাজিত; কিন্ত পরাজয় সত্বেও তার! আংশিক ক্ষমা বশে
বাখতে পেরেছে আব অন্তদিকে পুছিপতিবা নিজেদের ক্ষমতা আরও
নিরাপদভাবে প্রতিষ্ঠ। করাঁব জন্য সেগুলিকে এই অবশিষ্ট ক্ষমতাটুকু থেকেও
বঞ্চিত কবতে চাউছে।

মিঃ রায়াবুশিন্ক্কির মনে সবার আগে এইটাই বযেছে।

আপনারা কি জানতে চান পু'জিপতির। কী চায়?

পু'জিপতিদ্ের হাতে সকল ক্ষমত্তা-এটাই তাবা চায়।
কে রাশিয়ায় সর্বনাশ ডেকে আনছে £

রাখাবুশিন্স্কি কেবল বর্তমান সম্পর্কে বলেননি। তিনি 'পূর্ববর্তাঁ মাসগুলির দিকে কিরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করার' প্রতি বিরূপ নন।
দেখছেন?

এবং তিনি কী

পরিস্থিতির সার সংক্ষেপ করে, তিনি অন্ঠান্ত বিষয়ের মধ্যে

আবিষ্কার করছেন যে, 'আমরা এক ধরনের অচলাবস্থায় পৌছেছি যা থেকে
আমরা নিজেদের ছাড়িয়ে আনতে

পারছি না।"*-খাগ্যসমস্তা হয়ে পড়েছে

ম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাতীত, রাশিয়ার অর্থনৈতিক ও আধখিক বিষয়সমূহ সামগ্রিকভাবে
বিপর্যস্ত, ইত্যাদি ।,

এবং এর জন্ত যার! দায়ী, দেখা যাচ্ছে, তারা হচ্ছে সোভিয়েতগুলির এইসব
«“কমরেডরাই', এইসব “অপব্যয়ীরা” যাদের উচিত “অভিভাবকত্বের অধীনে
বাখা'|
“যতদিন জনগণ

তাদের ভিতবের স্ব্প দেখতে পাচ্ছেন না ততদন রুশ দেশ তাদের বন্ধুত্বের
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আলিঙ্গশে গোঙাতে থাকবে, এবং যখন
ত রা ওদেব হ্ববশ দেখতে

পাবেন তখন বলবেন £

“তোমরা জনগণের প্রতারক 1”

রাশিয়া যে এক অচলাবস্থায় পৌছেছে, গভীর সংকটময় এক পরিস্থিতির
মধ্যে রয়েছে, বিপর্যয়ের মুখে এ পড়েছে, তা অবশ্য সত্য ।

কিন্তু এটা কি অদ্ভুত নয় £
(১) যে, যুদ্ধের আগে যেখানে বাশিয়ায় খান্যেশস্ত উদ্বৃত্ত ছিল এবং প্রতি
বছর আমরা ৪০০-৫০০ মিলিয়ন পুডভ শশ্য রপ্তানি করেছি, সেখানে এখন যুদ্ধ
চলাকালীন খাগ্যশস্তেব ঘাটতি গডেছে এবং আমরা অনখন করতে বাধ্য হচ্ছি?
(২) যে, যুদ্ধেব আগে যেঘানে বাশিয়ার জাতীয় খণ ৯,০** মিলিয়ন রুূবল
পরিমাণ ছিল, এবং তাব উপব স্তদ দিতে বাধিক মা ৪০০ মিলি:ন রুবল
প্রয়োজন হন্ছো, সেখানে যুদ্ধের তিন বছরে জাতীয় গণ ৬০,০০* মিলিয়ন

রূবল-এ উঠেছে, যার কেবল স্থু নিতে বাধিক ৩,০০০ মিলিয়ন রুবল
প্রযোজন?

এটা কি পবিষার ণয যে যুদ্ধেব জন্য, এবং কেবল যুদ্ধের জন্যই, বাশিযা এক
অচলাবস্থায় এমে পৌছেছে ?
কিন্তু কে বাশিবাকে যুদ্ধে ঠেলে দিষেছে এবং কে তাকে যুদ্ধ অব্যাহত

বাথতে চালিত করছে যণি তাঁরা এই একই রাগাবুশিনৃষ্কি এবং কনোভাল,
মিলিউকভ এবং তিনেভাববা না হন?
বাশিয়ায় 'অপব্যয়ীর।” প্রচুর সংখ্যায় রয়েছে, এবং তারাই তার বিপধয়
নিয়ে শাপছে_সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকতে পাবে না।

কিন্তু তাদের

খুজতে হবে 'কমবেডদের মধ্যে নয়, বরং রায়াবুশিনৃক্ষি আর

কনোভালভদের

মধ্যে, পুঁজিপতি আর ব্যাঙ্ক মালিকদের মধ্যে, যারা লক্ষ লক্ষ টাকা আছ
করছে যুদ্ধের ঠিকাদারী এবং সপকারী খণের মাধ্যমে ।
এবং যখন কোন দিন রুশ জনগণ এদের স্বরূপ বুঝবেন, সেদিন তারা এদের
কাজ সংক্ষেপ করে দেবেন লে সম্পর্কে তারা নিশ্চিত থাকতে পারে।
কিন্তু এটা, অবশ্ত, আলোচ্য বিষয় নয়। আলোচ্য ব্ষিয় হচ্ছে যে,

পুঁজিপতিরা তাদের পক্ষে লাভজনক এই 'যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যাবার' জন্
লালায়িত, কিন্ত তার ফলাফলের দায়িত্ব নিতে ভীত, এবং সেইজন্ত তার!
চেষ্টা করছে “কমরেডদের' উপর দোষারোপ করতে, যাতে আরও সহজে

বুদ্ধের হট্টগোলের মধ্যে বিপ্লবকে ডুবিয়ে দিতে পারা যায়।
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মিঃ রায়াবুশিন্স্কির ভাষণ তাই ইঙ্গিত করেছে।
আপনার! কি জানতে চান পু'জিপতিরা কী চায়?

যুদ্ধ_বিপ্লবের উপর সম্পুর্ণ বিজয়লাভ পর্যন্ত যুদ্ধ_সেইটাই তারা
চায়।

কে রাশিয়ার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছে ?

রায়াবুশিন্ত্ি রাশিয়াব সংকটাপন্ন অবস্থা বর্ণনা করার পর “সেই পরিস্থিতি
থেকে অব্যাহতির পথ' প্রস্তাব করেন । এবং শুনুন তাব প্রস্তাবিত “অব্যাহতির
পথ' £
“সরকার জনগণকে (দযনি খাছ বা কয়র? বা কাপড চোপ্ড ।* ভযতো। এই পরিস্থিতি েকে

অব্যাহতির পণ খুঁজতে আমাদেব প্রয়োজন হবে ছুভিষ্মের শর্ণ ভাত, জনগণেব নিঃম্বকব্ণ যা

জনগণের অলীক বন্ধুদের-_-?ণতান্ত্রিক সোঘিযেতফ্মুহ এবং কমিটিগুপ্িব গল] চেপে ধরবে ।"

আপনারা শুনছেন কি?
জনগণের নিঃস্বকরণ |,"

"আমাদের প্রয়োজন হবে দুভিক্ষের শর্ণ হাত,

রায়াবুশিন্ক্কিরা, দেখ! যাচ্ছে, “গণতান্ত্রিক সোভিপ্েতসমূহ এবং কমিটিগুলির" 'গল। চেপে ধবার' জন্ত রাশিয়ার উপর “ছুভিক্ষ' ও “নিঃম্বতা' চাপিয়ে
দিতে অনিচ্ছুক নন।
দেখা যাচ্ছে, তাবা জনগণকে অগ্রস্ত সংগ্রামে উত্তেজিত করার জন্ত
এবং আরও

কারখানাগুলি
পরাজ্মুখ নন।

চূড়ান্তভাবে শ্রমিক ও কৃষকেব সঙ্গে মোকাবিলাব

জন্য কল

বন্ধ করে দিতে কিংবা বেকাগী আব অনশন সৃষ্টি করতে

রাবোচাইয়া গযাজেতা

এবং দ্েলো৷ নারোদা-এর

তথ্যপ্রমাণে এদের

পাওয়া যাচ্ছে__দেশের এই “পরুষ শক্তি গুলোকে !
রাশিয়ার প্রকৃত বেইমান ও বিশ্বাসঘাতকদের পাওয়া যাচ্ছে!
আজকাল রাশিয়ায় অনেকে বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে বলছেন। প্রাক্তন
সৈন্যরা এবং বর্তমান গোয়েন্দা বিভাগের প্রতিনিধিরা, অক্ষম ভাডাটেরা আর

চরিত্রহীন বেশ্টা-সহবাসকারীরা সবাই লিখছে বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে,
গণতান্ত্রিক “সোভিয়েতসমূহ এবং কমিটিগুলির' প্রতি ইজিত করে। শ্রমিকরা
জানুক যে বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে মিথ্যা ভাষণ হচ্ছে বছ হূর্দশ]গ্রস্ত রাশিয়ার
প্রকৃত বিশ্বাঘাতকদের আডাল করার ছদ্ম আবরণ মাত্র !
১৮৬

আপনার! কি জানতে চান পুঁজিপতিরা কী চায়?
তাদের টাকার থলির স্বার্থের জয়, এমনকি তার মানে যি
রাশিয়ার ধবংসও হুয়-_তাই তারা চায়।

রাবোচি ই সোল্দাত, সংখ্য! ১৩
৬ই আগস্ট, ১৯১৭
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১৮৭

মক্কো-সম্মেলনের বিরচন্ধেত১

প্রতিবিপ্লৰ গতিপথের এক নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করছে । ধ্ব স এবং বিনাশ
থেকে অগ্রসর হচ্ছে তাব অজিত সাফলোব স'হতিলাধনের দিকে । দাঙ্গাতাঙ্গাম| এবং বিশু'খলা থেকে তা অগ্রপর হচ্ছে “সাংবিধানিক বিকাশের,

আইনগত পথে'।
£তিবিপ্রবীর। বলছে, বিপ্লবকে শবাঞ্জিত কবতে পারা যায় এবং করতেই
হবে। কিন্তু তা ই যথেষ্ট নয়। এব জন্য অবশ্তাই 'অন্থুমোধন পেতে হবে।
এবং এমনশাবে ব্যবস্থা কল্তে হবে যে, এই মভরমোদন হবে “জনগণের,
নিজেদের দেয়া অভমোদন, হবে জাতিব নিজেব দে পা অনুমোদন মাব কেবল

পেত্রোগ্রাদে বা রণাঙ্গনে নয়, বরং সার! বাশিহ্া্দ। তাহলে এই বিজয় দু
হবে।

তাহলে অজিত ল1শগুলি গ্রতিবি্রবেব শুব্যযিৎ বিজযের একটি শিত্তি

হিসাবে কাজ করতে পাঁবলে।
কিন্ত এট| কীভাবে কবতে হবে?
সমগ্র কশ জনগনণ্বে একমান প্রতিণনধি স'বিখান সুভাব অধিবেশন কেউ
ত্ববাছিত কবতে পারে এবং তার অন্গমোদন চাইতে পারে যুদ্ধ ও ধ্বংসের,
বিনষ্ট এবং গ্রেপ্গাবের, মাবধব সার গুলিবর্ণের শীতিব সপক্ষে ।
কিন্তু [ডে।যাপ্রেণী এতে সম্মত হবে না। সে জানে, ধেধানে কষকর] হবেন
সাংখ্যাশিক সেই সন্বির্পান "একে কোন প্রতিবিপ্রবা নীতিব স্বীকৃতিও সে পাবে
না, অভমোদন ৭ নয়।

সেই কারণেই মে ম'্রান-সভা মুলতুবী বাধার চেষ্টা করছে (এরমধ্যে
বাখতে পেবেছে৪ 1) এ”

"স সম্ভবতঃ মূলতুবী অব্যাহত বাখবে যাতে শেষ

পযন্ত তাকে সম্পূর্ণ নিধশ ধবা যায়।
কী তাহলে “অব্যাহতিব পথ ?
“অব্যাহতির পথ" নিহিত সংবিধান-সঙাব

পরিবর্তে এক এমস্কো-সন্মেলনে' |

“অব্যাহতিব পথ" নিহিত বয়েছে জনশণের ইচ্ছার পরিবর্তে উচ্চতর স্তরের
বুর্জোয়া এবং জমিদারদেব ইচ্ছা স্থাপনের মধ্যে, সংবিধান-সভার পরিবর্তে
এক “মস্কো সম্মেলনের মধ্যে ।
১৮৮

ব্যবসায়ী এবং উৎপাদনকারীদের, জমিদার এবং ব্যাঙ্ক-মালিকদের, জারত্ত্রী

ডুষার সদশ্যহ্ন্দ এবং আগেই পোষ-মানা মেনশেভিক আর সোশ্তালিষ্ট রিভলিউশনারিদের এক লম্মেলন আহ্বান করা-__যাতে এন্প এক সম্মেলনকে

'জাতীয় সভা” বলে ঘোষণা করা যায়_-এবং সাআজ্যবাদ ও প্রতিবিপ্লবের
নীতি, শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণীর কাধে যুদ্ধের বোঝ। চাপানোর নীতির পক্ষে
তার অনুমোদন লাভ বরা যায়__সেইটিই প্রতিবিপ্রবের পক্ষে 'অব্যাহতির
পথ'|

গ্রতিবিপ্রবের প্রয়োজন নিজস্ব একটি পালণমেণ্ট, নিজম্ব একটি কেন্দ্র, এবং
সে তা তৃষি করছে।
প্রতিবিপ্রবের শুয়োজন হনসাধারণের আস্থা, এবং সে তা সট্টি করছে ।

সেইটাই এই বিষযে মূল কথ|।
এই ব্যাপারে প্রতিবিপ্রব বিপ্রবের মতো একই পথ অনুসরণ করছে।
বিপ্রব থেকে সে শিখছে।
বিপ্রবের নিজন্ব পালণামেন্ট, তাব প্রকৃত কেন্দ্র ছিল এবং সে ভেবেছিল

তা সংগঠিত।
এখন প্রতিবিপ্লব চেষ্ট। করছে তার নিজন্ব পালণমেণ্ট স্থষ্টি করতে, এবং
সে তা তৈরী করছে মক্ষোয়-_খোদ রাশিয়ার বুকে হায়। ভাগ্যের কি
পরিহাস !-_সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি আর মেনশেভিকদের হাত দিয়ে ।

এবং এ-ও এমন এক সময়ে যখন বিপ্রবের পালামেন্ট সামাজ্যবাদী বুর্জোয়া!
প্রতিবিপ্রবের কেবল একটি লেজুড়ে পর্যবসিত হয়েছে, যখন শ্রমিক, কৃষক

এবং সৈনিকের

সোভিযেত

ও কমিটিগুলির উপর আমরণ যুদ্ধ ঘো'ষত

হয়েছে !

এটা বোঝ।| কঠিন নয় যে, এই পরিস্থিতির মধ্যে ১২ই আগস্ট মক্কোয়
আহত সম্মেলন অবধারিতভাঁবে পর্যবনিত হবে প্রতিবিপ্রবী ষড়যন্ত্রের একটি
হাতিয়ারে-_যে শ্রমিককে লক-আউট এবং বেকারীর হুমকি দেওয়া হচ্ছে
তার বিরুদ্ধে, যে কৃষককে জমি “দেওয়! হচ্ছে ন।” তার বিরুদ্ধে, যে সৈনিককে

বঞ্চিত কর! হচ্ছে বিপ্রবের দিনগুলিতে অজিত স্বাধীনতা থেকে তার বিরুদ্ধে-_
সোশ্যালিষ্ রিভলিউশনারি এবং মেনশেভিকরা, বারা এই সম্মেলনকে সমর্থন,
করছে, তাদের “সমাজতান্ত্রিক কথাবার্ত/র মুখোসে ঢাকা এক যড়যন্ত্রের হাতি-.
যারে পর্যবসিত হবে।
১৮৯

সুতরাং অগ্রণী শ্রমিকদের দায়িত্ব হচ্ছে £

(১) এই সম্মেলনের মুখ থেকে জন-প্রতিনিধিত্বমুলক হাতিয়ারের মুধোনটা
ছিড়ে ফেলা, এর প্রতিবিপ্রবী জনবিরোধী স্বরূপট! দিনের আলোয় টেনে বের
করা।

(২) মেনশেভিক এবং সোশ্যালি্ রিভলিউশনারি যারা “বিপ্রব রক্ষার

পতাক! ব্যবহার করছে এই সম্মেলনের মুখ আড়াল করতে এবং রাশিয়ার
জনগণকে বিভ্রান্ত করছে তাদের উদঘ।টিত কর] ।

(৩) এই “রক্ষকদের”, জমিদার আর পুঁজিপতিদের এই মুনাফারক্ষকদের
প্রতিক্রিয়াশীল ষভযস্ত্রের বিরুদ্ধে গণ-প্রতিবাদ সভা সংগঠিত কর! ।
ব্প্রবের শক্রর। জানুক যে শ্রমিকশ্রেণী নিজেদের প্রতারিত হতে দেবে না,
সংগ্রামের পত্তাক। তাদের হাত থেকে খসে পড়তে তার। দেবে না।

রাবোচি ই সে!ল্দাৎ, সংখ্যা ১৪
৮ই আগস্ট, ১৯১৭
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১৪ ৭

স্টকহোম-এর ব্যাপারে আরওও২

যুদ্ধ চলছে। তার রক্তসিক্ত রথ কঠোর এবং নির্মমভাবে এগিয়ে চলেছে ।
এক ইউরোপীয় যুদ্ধ থেকে ধাপে ধাপে তা এক বিশ্বযুদ্ধে বূপ নিচ্ছে, আরও
অনেক দেশকে তার অমঞ্গলের জালে ক্রমে জড়িয়ে নিচ্ছে।
এবং এর সঙ্গে স্টকহোম সম্মেলনের তাৎপর্য ক্রমে লয় পাচ্ছে, এবং হাস

পাচ্ছে।
আপোষকামীদের

ঘোষিত "শাস্তির জন্ত সংগ্রাম” এবং সাআজ্যবাদী

সরকারগুলির উপর “চাপ নিয়ে আসার” কৌশল কেবল একটা ফাকা আওয়াজে
পরিণত হযেছে।

যুদ্ধের সমাপ্তি ত্বরান্থিত করা এবং বিভিন্ন দেশে 'প্রতিরক্ষাবাদী সংখ্যাগরিষ্ঠ
অংশগুলির” মধ্যে একটা চুক্তিব মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিককে পুনরুজীবিত করতে আপোষকামীদের প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পরিদমাপ্ত হয়েছে ।
মেনশেতিক এবং মোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনাবিদের স্টকছোম পরিকল্পনা,
যাকে ঘিরে সামাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের একটা ঘন জাল বোনা হচ্ছে, তা হয়

একটি অনর্থক দৃশ্ঠসজ্জ। অথবা সাম্রাজ্যবাদী সরকারগুপির হাতে একট! খেলার
ঘুটিতে পবিণত হতে বাধ্য।

এটা এখন সকলের কাছে পরিষ্কার যে, পোঠিয়েতসমূহের

সারা-রুশ

সম্মেলন৬৩ এর প্রতিনিধিদের ইউরোপীন্ন পরিভ্রমণ এবং ব্রিউশ ও করাপী সমজসাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধিদের জন্ত সরকারী ভোজনভাসহ প্রতিরক্ষ।বাদীদের
“সমাজতান্ত্রিক' কূটনীতি শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ব পুনরুজ্ষীবনের পথ

শয়।
আমাদের পার্টি সঠিকই ছিল যখন আগে থেকেই এপ্রিল সম্মেলনে নিজেকে
বিযুক্ত করেছিল এই স্টকছোম সম্মেলন থেকে

যুদ্ধের অগ্রগঠি এবং সমগ্র বিশ্বপরিস্থিতি অনিবার্ধভাবে শ্রেণী-বিরোধগুলি
বাড়িয়ে তুলছে এবং বিরাট মামাঞ্জিক সংঘর্ষের এক যুগ স্থচন| করছে ।
এর মাধমে এবং কেবল এর মাধ্যমেই যুদ্ধ অবসানের গণতান্ত্রিক পথ
খুজতে হবে।
১৪৯১

গুরা বলছেন ব্রিটিশ ও ফরাসী সমাজবাদী-জাতিদভীদের মতবাদে এক
“বিবর্তনের' কথা, তাঁদের স্টকহোম যাওয়ার সিদ্ধান্তের কথ! ইত্যাদি।

কিন্তু এতে কি প্ররুতপক্ষে কিছু বদলাচ্ছে? রুশ ও জার্মান এবং অস্ট্রিয়ান
সামাজিক-জাতিদসীরাও কি সিদ্ধান্ত নেননি (এবং এমনকি ব্রিটিশ ও ফরাসীদের আগেই !) স্টকহোম সম্মেলনে ংশগ্রহণের? কিন্তু কে দাবি করবে
যে তাদের এই সিদ্ধান্ত যুদ্ধ অবসান ত্বরান্বিত কবতে সাহায্য করেছে?
স্টকহোম সম্মেলনে যে অংশগ্রহণে সম্মত হয়েছে সিদেম্যান-এর সেই পার্ট

কি তার সরকাবের প্রতি, যে সরকার এক আক্রমণ চালনা! করছে এবং গ্যালিনিয়া ও রুমনিয়। অধিকাব করছে তার প্রতি সমর্থন পরিহার করেছে?

রেনদেল এবং হেগ্ডারসন-এব পার্টি, যাবা "শান্তির জন্ত যুদ্ধ” এবং স্টকহোম
সম্মেলন সম্পর্কে এত বেশি বলছে, একই সঙ্গেকি তাদের যে সবকারগুলি
মেসোপোটামিহ। ও গ্রীম অধিকার কবছে সেগুলিকে সমর্থন করছে না?
এই ঘটনাবলীব সামনে স্টকহোম-এ তাদের আলোচনার কী মূল্য থাকতে

পরে যুদ্ধ অবসানের দৃষ্টিকোণ থেকে?
কে না জানে বে যুদ্ধ ও জয়েব নীতির দৃটসংকল্প সমর্থনের ছল্ম আবরণ
হিসাবে শান্তির সাধু কথাবার্তা হচ্ছে জনগণকে প্রতাবিত করাব একটি পুরানো
সাম্রাজ্যবাদী পদ্ধতি?
বলা হচ্ছে যে, পরিস্থিতি এতাবৎ য1 ছিল তার তুলনায় পরিবতিত হযেছে,
এবং সেই অনুযায়ী স্টকহোম সম্মেলনের প্রতি আামাদের মনোভদ্গি পরিবর্তন
করা উচিত।
হা, পরিস্থিতি পরিবতিত হয়েছে, কিন্তু তা পরিবতিত হয়েছে স্টকহোম

সম্মেলনের অন্থফুলে নয় বরং সম্পূর্ণ প্রতিকূলে।
প্রথম গবিবর্তন হচ্ছে, যে ইউরোপীয় যুদ্ধ এক বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হযেছে,
এবং সাধারণ সংকটকে চূড়ান্ত মাত্রায় সম্প্রসারিত ও গভীর করেছে ।
তাঁর ফলে, সাম্রাজ্যবাদী শান্তি এবং সরকারগুলির উপর [পের নীতির সম্ভাবনা ন্যনতম স্তরে নেমে এসেছে।
দ্বিতীয় পরিবর্তন হচ্ছে যে, রাশিয়া সীমান্তে আক্রমণের পথ গ্রহণ করেছে

এবং শ্বাধীনতার উপর বাধানিষেধ আরোপ করে দেশের অভ্যন্তরীণ জীবনকে
আক্রমণাত্মক নীতির প্রয়োজনোপযোগী করছে । কেননা, নিশ্চয়ই, এট!
বুঝতে হবে যে, সেই নীতি 'পর্বাধিক ম্বাধীনতা'র পরিপন্থী, জুনেই আমাদের
১৪৯২

বিপ্লবের অগ্রগতিতে একট দিক পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল । এবং বলশেভিকরা'

“নিজেদের দেখলেন যে তারা জেলের মধ্যে বসে আছেন", যখন প্রতিরক্ষাবাদীরা
নিজেদের আগ্রাসনবাদীতে
করছে।

রূপান্তরিত

করে জেলরক্ষীর ভূমিকা গ্রহণ

ফলতঃ, “শস্তির জন্য যুদ্ধের” প্রবক্তাদের অবস্থান গ্রহণের অযোগ্য হয়ে
পড়েছে, কেনন। যেখানে আগে মিথ্যাবাদী হিসাবে ধরা পড়ার ভয় না করেই
শাস্তির কথা বলা সম্ভব ছিল, এখন 'প্রতিরক্ষাবাদীদের' স্হাক্তায় আক্রমণের

নীতি অবলম্বনের পর 'প্রতিরক্ষাবাদীদের' মুখ থেকে নি:স্থত শাস্তির কথ!
উপহাসের মতে। শোনাচ্ছে।

এসব কী বোঝায়?
এটা! বোঝায় যে স্টকহছোম-এ শান্তি সম্পর্কে বন্ধুম্থলভ' আলোচনা

এবং সীমান্তে রক্তাক্ত কার্ধকলাপ সম্পূর্ণ অসঙ্গতিপূর্ণ বলে প্রমাণিত হয়েছে,
উভয়ের মধ্যে ঘ্বন্রটি সুম্পষ্ট স্বতঃপ্রকাশিত হয়ে পড়েছে।
এবং সেইটাই স্টকহোম সম্মেলনের ব্যথত। অবশ্ম্তাবী করেছে।

এই কারণে স্টকহোম সম্মেলনের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিও কতকট।
পরিবতিত হয়েছে।

আগে, আমরা স্টকছোম পরিকল্পনা

খুলে ধরেছিলাম।

এখন তা খুলে

ধরার প্রার অযোগ্য, কেননা মে নিজেই নিজেকে খুলে ধরেছে।
আগে, তার নিন্দ। করতে হয়েছিল শান্তি নিয়ে খেলা বলে যা জনগণকে

প্রতারণ। করছিল। এখন ত নিন্দার প্রায় অযোগ্য, কেননা যখন একজন
লোক নীচে পড়ে যায়, তখন তাকে কেউ আঘাত করে না।
কিন্তু এর থেকে একথা বেরিয়ে আসে যে, স্টকহোম-এর পথ শাস্তির পথ
নয়।

শান্তির পথ স্টকহোম্-এর মাধ্যমে নয়, বরং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শ্রমিক-

শ্রেণীর বিপ্লবী সংগ্রামের মাধ্যমেই ত৷ প্রসারিত ।

রাবোচি ই সোল্দাৎ, সংখ্যা ১৫
৯ই আগস্ট, ১৯১৭

সম্পাদকীয়
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স্তালিন (৩য়)--১৩

মক্কো-সম্মেলন কোন্ দিকে ?
৫েঞ্রোগ্রার্দ থেকে পলায়ন
মস্কো-সম্মেলনের উদ্বোধন হয়েছে । তার উদ্বোধন হল বিপ্লবের কেন্ত্রস্থলে

নয়, পেত্রোগ্রাদে নয়, বরং অনেক দুরে, “তন্দ্রাচ্ছন্র মস্কোয়' ।
বিপ্লবের দিনগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনসমূহ সাধারণতঃ আহ্বান করা
হুতো পেত্োগ্রাদে, জারতন্ত্রকে উচ্ছেদ করেছে যে বিপ্লব তার দুর্গভূমিতে।
সেদিন তারা পেত্রোগ্রাদ সম্পর্কে ভীত ছিলেন না, তারা তাকে জড়িয়ে
থাকতেন। কিন্তু এখন বিপ্লবের দিনগুলির উপরে নেমে এসেছে প্রতিবিপ্রবের

গোধূলি । এখন পেত্রোগ্রা্দ হচ্ছে বিপজ্জনক, এখন তারা একে ভয় পান
প্রেগ-এর মতো! এবং" এর কাছ থেকে পালিয়ে যান পুণ্য জলাধার থেকে
শয়তানের মতো--অনেক দৃরে, মক্কোতে, “যেখানটা অপেক্ষারুত শাস্ত”, এবং
যেখানে প্রতিবিপ্রবীর! মনে করেন তাদের নোংরা কাজকর্ম করা তাদের পক্ষে
পহজতর

হুবে।

“সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে মস্কোর

পতাকাতলে । মস্কোর চিগ্তাধারা এবং মস্কোর ভাবাবেগ

পুতিগন্ধময় পেতোশ্রা্দ থেকে-__-যে

সংক্রামক স্থল রাশিয়াকে দূষিত করছে, তা পেকে বছদ্ুরে'

€ ভেচারনেয়ি ভ্রেমিয়া, ১১ই আগস্ট )।
প্রতিবিপ্রবীরা এই বলছেন।

'প্রতিরক্ষাবাদীরা” তাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।
“মস্কোর দিকে) মন্কোর দিকে 1 “দেশের পরিত্রাতারা' পেস্ছো গ্রাদ থেকে
পালাতে পালাতে ফিম্ফিস্ করে বলছেন ।

“ওরা গিয়েছে, ভাল হয়েছে, বিপ্রবী পেত্রোগ্রাদ উত্তর দিচ্ছে। «এবং
তোমাদের সম্মেলন

বর্জন! পেত্রোগ্রাদ শ্রমিকরা

তাদের প্রতি ছুড়ে

দিচ্ছেন।

আর

মস্কো সম্পর্কেই বা কী?

তা কি প্রতিবিপ্রবীদের প্রত্যাশার

অনুকূল হবে?
সেইরকম দেখা যাচ্ছে না। সংবাদপত্রগুলি মস্কোয় এক সাধারণ ধর্মঘটের
বিবরণে পরিপূর্ণ । ধর্মঘট ঘোষিত হয়েছে মস্কোর শ্রমিকদের দ্বারা। তীরা
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পেত্রোগ্রাদ শ্রমিকদের মতো সম্মেলন বর্জন করছেন।

মস্কো পেত্রোগ্রা্দ থেকে

পিছিয়ে নেই।
মস্কো শ্রমিকরা দীর্ঘজীবী হোক!
কী করণীয়?

আবার পলায়ন করা ?

পেক্রোগ্রাদ থেকে মস্কো, এবং মন্ধ্ে। থেকে- কোথায়?

জারভকোক্সায়েক্ক-এ হয়তো ?

ঘটনাগুলি অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখাচ্ছে, অত্যন্ত
মহোদয়দের

অন্ধকারাচ্ছন্ন ভারসাই-

জন্য ।

সম্মেলন থেকে এক 'দীর্ঘন্থায়ী পাল ণমেণ্টে'ও৪
যখন তারা মঙ্ষে। সম্মেলন আয়োজন করছিলেন তখন 'পরিত্রাতা” মহাশয়রা
ভান করছিলেন যে তারা আহ্বান করছেন একটা “সাধারণ সম্মেলন? যা
কোনও কিছু সিদ্ধান্ত নেবে না এবং কাউকে কোনও কিছুতে বাধ্য করবে না।

কিন্ত একটু একটু করে সেই “সাধারণ সম্মেলন” রূপান্তরিত হল এক 'াষ্ট
সম্মেলনে এবং তারপর এক “মহ! সমাবেশে”, আর এখন স্থনিরদিষ্ট কথাবার্তা

চলছে সেটিকে এক “দীর্ঘস্থায়ী পালণামেণ্ট'-এ--যা আমাদের জীবনের মৌলিক
প্রশ্নাবলী নির্ধারণ করবে তাতে--পযবসিত করা সম্পর্কে ।
টেরেক কশাক সেনাদলের আতাম্যান, করৌলভ বলছেন, “যদ মস্ক-সম্মেলন দেশকে
একতাবদ্ধ করার কেন্দ্র হিপাবে স্পষ্ট ৰপ না নেয় তবে রাশিয়ার ভবিষাৎ হবে অন্ধকারাচ্ছন্্।
আমি ভাবছি, অবগ্ঠ, ষে এপ একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হবে.'*এবং যর্দি'**এবপ একটি কেন্দ্রের
উদ্ভব ঘটে থাকে তাহলে মস্ষে!-দন্মেলন কেবল একটি শছজনশীল সংস্থা বলে প্রমাণিত হবে না,

অধিকন্ত ক্রমওয়েল-এর দমযেব “লং পালণামেণ্ট'-এর মতে। দখস্থায়া এবং বৈচিত্রময়
অন্তিত্বের দব সন্ভতাবনা লাভ করবে । আমার পক্ষ থেকে আমি কশাকদের প্রতিনিধি হিসাবে

যা পারি সবকিছু করব এমন একটি একত্রাকরণ কেন্জ গঠনে সাহাধা করতে' ( রুস্কিইস্ে
ভেগ্বমস্ত্ি সান্ধা সংস্করণ, ১১ই আগস্ট )।

এই কথা বলছেন একজন “কশাকদের প্রতিনিধি” ।

প্রতিবিপ্লবকে

একত্রীকরণের

জন্য কেন্দ্র হিসাবে

মস্কো-সম্মেলন__

করৌলত-এর দীর্ঘ বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য এইরকম।
একই কথা ডন কশাকরা তাদের প্রতিনিধিদের প্রতি নির্দেশাবলীতে

বলেছিল :
'মক্ষো-সম্মেলন অথবা রাষ্ট্র'ডুম!র অস্থারী কমিটি ছ্বারাই নরকার গঠিত হবে এবং কোন
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পার্টি ঘারা নয়- এখনে! পর্যন্ত যে ব্যাপার হয়ে এসেছে । আর সেই সরকারে অবস্যই পুর্ণতম,
কর্তৃত স্তস্ত হবে এবং সম্পূর্ণ স্বাধীনত। দেওয়া হবে|"

ডন কশাক সমাবেশ এই কথা বলছে।
আর এখন কে না জানে যে “কশাকরা একটা শক্তি”?
সন্দেহের কোন অবকাশ থাকতে পারে নাহয় সম্মেলনটা বন্ধযা অথবা

এট! অনিবার্ধতঃ প্রতিবিপ্রবের এক "লং পালামেন্ট'-এ ব্ূপান্তরিত হবে।
যেনশেভিক

এবং

সোশ্টালি&

রিভলিউশনারিরা'

চান বা না চান,

সম্মেলনটি আহ্বান করে তারা প্রতিবিপ্রব সংগঠিত করার কাজ স্থৃবিধা করে
দিয়েছেন ।
ঘটনাট! এইরকমই।

কার! ভারা
কার! তারা, গ্রতিবিপ্রবের বড বড় পাগ্ডাবা ?
সর্বপ্রথম সেনাবাহিনী, সেনাদলের উচ্চতর পদস্থ ব্যক্তিরা--কশাকদেব

কিছুকিছু অংশ ও সেণ্ট জর্জ-এর নাইটদের মধ্যে ধাদের প্রভাব আছে।
দ্বিতীয়তঃ, আমাদের শিল্প-বুর্জোয়ারা-যাদের নেতৃত্বে রায়াবুশিন্ক্ষি ঘিনি
জনগণকে “দুভিক্ষ' ও “ছুঃস্থতার' ভয় দেখাচ্ছেন_-যদি তারা তাদের দাবিগুলি
থেকে নিবুত না হন।

শেষতঃ, মিলিউকভ-এর পার্টি, যা রুশ জনগণের বিরুদ্ধে বিপ্লবের বিরুদ্ধে
সেনাধ্যক্ষদেব এবং শিল্পপতিদের একক্মিত কবছে।

সেই সবকিছু যথেষ্ট স্পষ্ট কর! হয়েছিল ৮ই থেকে ১০ই আগস্ট তারিখে
অনষ্টিত সেনাধ্যন্মদের, শিল্পপতিদের ও ক্যাডটদের “প্রস্তুতিমূলক সম্মেলনে? ।৬৫
'জেনারেল কনিলত-এর

নাম প্রত্যেকের মুখে মুখে” লিখছে বীর্কোভকা।

জেনারেল আলেকিিয়েত-্এর নেতৃত্বে যাকে বল! হয় সামরিক পাটি,
তার প্রতিনিধির! এবং কশাক লীগ-এর মনোনীত প্রতিনিধির! হচ্ছেন
সন্যমেলনে প্রধান গ্র্তাবশক্তি ৷ সেই প্রথম অধিবেশনে জেনাঠ্লে আলেক্সিয়েড প্রদত্ত

ভাষণ, যা! সমর্থনের সোচ্চার অভিবাক্তির সঙ্গে অভিনন্দিত হয়েছিল, মস্কো রাষ্্রীয় সম্মেলনে তার

পুনরাবৃত্তি হবে, (ভেচারনাইয়। বীরুঝোভ কা” ১১ই আগস্ট )।
মিলিউকভ যে ভাষণটি পুস্তিক! হিসাবে প্রকাশিত হওয়! উচিত বলেছিলেন;
সেইটি তাই।
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'অধিকন্ধ £
জেনারেল কালেদিন অনে কথানি মনোযোগ আকর্ষণ করছেন । বিশেষ আগ্রহ সহকারে

তাকে দেখা হচ্ছে এবং শোনা হচ্ছে। তাঁকে ঘিবে সমগ্র সামরিক দজাটি সংঘবদ্ধ হচ্ছে'

( ভেচারনেয়ি ভেুমিয়া, ১১ই আগস্ট )।
পরিশেষে, ক্ষমতাচ্যুত কিংবা এখানো। ক্ষমতাচ্যুত নন এই একই
মেনাধ্যক্ষদের নেতৃত্বে সেন্ট জর্জ-এর নাইটবৃন্দ এবং কশাক লীগসমৃছের চরমপত্রগুলি সম্পর্কে প্রত্যেকেই জানে ।
এবং চরমপন্ত্রগুলি মান হচ্ছে মঙ্জে সঙ্গে । সামরিক দলের লোকের। “অলস
বাগাডম্বব' প্রিয় নয়।

সংশয়ের কোন অবকাশ নেই £ ব্যাপারগুলি এগিয়ে যাচ্ছে এক সামরিক
একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠ! ও আইনসিদ্ধ করার দিকে ।

আমাদের দেশীয় এবং মৈত্রীবদ্ধ বুর্জোয়ারা “কেবলমাত্র অর্থের ব্যবস্থা
কববে।

কোনকিছু ছাড়াই যে ন্তার জর্জ বুধানন সম্মেলনে আগ্রহ দেখাচ্ছেন” তা

নয় (বীর্ঝোভ্ক। দেখুন ), এবং মনে হচ্ছে যে তিনিও মস্কে। যেতে প্রস্তত
হচ্ছেন।

কোন কারণ ছাড়াই যে মি: মিলিউ কভ-এর দুর্বৃত্তর। উল্লসিত তা নয়।
কোন কারণ ছাড়াই যে রায়াবুশিন্ষ্কি নিজেকে একজন €মিনিন” একজন
'পরিত্রাতা” ইত্যাদি ছিসাবে মনে করছেন তা নয়।

ভার! কী চান?
তারা চান প্রতিবিপ্লবের সম্পূর্ণ বিজয়। প্রস্তুতিমূলক সম্মেলন কর্তৃক গৃহীত
প্রস্তাব শুহ্থন।
“সেনাবাহিনীর মধ্যে শৃংখলা ফিরিয়ে আনা হোক, এবং ক্ষমত! চলে
আসবে অফিসারদের হাতে ।
অন্ত কথায় ঃ সৈন্তদের দমন কর!

£একতাবদ্ধ এবং শক্তিশালী একটি কেন্দ্রীয় সরকার অবসান ঘটাক কলেজায়

প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়িত্বহীন শান ব্যবস্থার 1,
অন্ত কথায় ঃ শ্রমিক এবং কৃষকদের মোভিয্নেতগুলি নিপাত যাক!
সরকার “দৃঢ়মংকল্পভাবে কোন কমিটি, সোভিয়েত এবং অন্রূপ যা কিছু
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ংগঠন তার উপর নির্ভরতার সমস্ত নিদর্শন পরিহার করুক' |

অন্ত কথায় £ সরকার নির্ভর করুক কেবল কশাক “সোভিয়েতসমূহ'
এবং “সেন্ট জর্জ নাইটমগ্লীর' উপরে ।
প্রস্তাবটি ঘোষণা করছে যে, কেবল এই পথেই “রাশিয়াকে রক্ষা করা'
যেতে পারে।

স্পষ্ট, এটা মনে হবে।

আচ্ছা,

সোশ্তালিষ্ট রিভলিউশনারি এবং

মেনশেভিক

আপোষকারী

মহোদয়গণ, আপনার! কি 'বীর্ধবান শক্তিগুলির' প্রতিনিধিদের সঙ্গে এক

আপোষের বন্দোবস্ত করতে ইচ্ছুক?
কিংবা হয়তো আপনারা এর থেকে আরও ভাল বিছু ভেবেছেন?

দুর্ভাগা আপোষকারীরা |".
মক্কফোর কগস্বর
কিন্ত মস্কে! তার বিপ্লবী কাজ করছে । সংবাদপত্রগুলি লিখছে যে, বলশেভিকদের একটি আবেদনে সাড়া দিয়ে মস্কোয় এরমধ্যই এক সাধারণ ধর্মঘট
আরম্ভ হয়েছে- জনগণের শক্রদের পশ্চাতে এখনো অন্গসরণ

কবে চলেছে ষে

সেই সারা-রুশ কার্ধকরী কমিটির সিদ্ধান্ত সত্বেও ।
ধিক কার্ধকরী কমিটি !
মস্কোর বিপ্রবী সর্বহারাশ্রেণী দীর্ঘজীবী হোক !
নিপীড়িত এবং দাসত্বাধীন মানুষের আনন্দে আমাদের মক্কো-সাথীদের

কঠন্বর সজোরে ধ্বনিত হোক !
মমগ্র রাশিয়া জান্থক যে এখনে! এমন মানুষ আছেন ধারা বিপ্রবের
রক্ষাকল্ে তাদের জীবন দিতে প্রস্তত।

মস্কোর ধর্মঘট চলছে।

মস্কো দীর্ঘজীবী হোক্!

গ্রলেতারি, সংখ্যা ১
১৩ই আগস্ট, ১৯১৭

সম্পাদকীয়
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প্রতিবিপ্লব এবং রুশ জাভিসমু্ন
বিপ্লব এবং গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের সময়ে আন্দোলনের মূল কথা ছিল

মুক্তি।
কৃষকরা নিজেদেব মুক্ত করছিল জমিদারদের সর্বময় ক্ষমতা থেকে।
শ্রমিকরা নিজেদের মৃক্ত কবছিল কারখানা কতৃপক্ষদের খেয়ালখুশী থেকে।
সৈন্যরা নিজেদের মুক্ত করছিল সেনাধ্যক্ষধেব অত্যাচার থেকে 1".
জারতত্ত্রের দ্বারা যাবা যুগ যুগ অত্যাচারিত হয়েছিজ্নে সেই রাশিয়ার

জাতিদমূহের কাছে মুক্তির লেই পদ্ধতি সম্প্রমারিত না হয়ে পাবেনি।
জাতিসমূহেব “দমানাধিকার' সম্পকিত সনদ ও জাতীয় অক্ষমতাগুলির
বাস্তব অবসান, ইউক্রেনীয়, ফিন্ এবং বেলোবাশিয়ানদের কংগ্রেসগুলি, আর
যুক্তরাষ্্ীঘ় প্রজ্ঞাতন্ত্রের প্রশ্নটি তুলে ধবা, জাতিসমূহেব আঙ্মনিয়ন্ত্রণাধিকার
সম্পর্কে পবিক্র ঘোষণা এবং “কোন বাধা স্থষ্টি না করাব” সরকাবী প্রতিশ্রতি__

এইসব হচ্ছে শ জাতিসযূহের মুক্তির মহান আন্দোলনের নিদর্শন।
সে ছিল বিপ্রবের দিনগুলিতে, যখন জমিদাববা মঞ্চ থেকে প্রস্থান করেছিল

এবং গণতস্ত্রেরে আঘাতে

সাম্রাজাবাদী

বৃর্জোয়াশ্রেণীকে কোণঠাসা করা

হয়েছিল ।

জমিদারর! ( সেনাধাক্ষরা !) ক্ষমতায় ফিরে আসার এবং প্রতিবিপ্রবী

বুর্জোয়াশ্রেণীর বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে ছবিটি সম্পূর্ণভাবে পাণ্টে গেছে।
আত্মনিয়ন্রণ সম্বন্ধে “জণাকালো কথাগুলো" এবং “বাধ! স্থষ্টি না করার পবিস্র
প্রতিশ্রতিগুলি বিস্বৃতির অতলে বিসর্জন দেওয়া হচ্ছে। অত্যন্ত অবিশ্বান্ত রকমের

বাধা কুষ্টি করা হচ্ছে, এমনকি জাতিসমুহের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সরাসরি
হশ্তক্ষেপ পর্যন্ত । 'প্রয়োজন দেখা দিলে ফিনল্যাণ্ঁএ সামরিক আইন ঘোষণার'
হুমকি দিয়ে ফিনিশ ডায়েট৬৬ ভেঙে দেওয়া হয়েছে ( ভেচারনেয়ি ভে মিয়া,

৯ই আগস্ট )। ইউক্রাইন-এর স্বায়ত্তশাদনের শিরচ্ছেদ করার স্পষ্ট অভিসন্ধি
নিয়ে ইউক্রেনীয় “রাদা এবং “সেক্রেতারিয়াৎ৬৭এর বিরুদ্ধে একটা প্রচার
চালানো হচ্ছে । এরই সঙ্গে একত্রে প্রতিবিপ্রবী জাতিদস্তের শক্তিগুলিকে

উন্মুক্ত করার উদ্দেশ্ত নিয়ে, জাতীয় মুক্তির ধারণাকেই রক্কে ডুবিয়ে দিয়ে,
১৪৪

বিপ্লবের শক্রদের আনন্দার্থে রাশিয়ার জাতিদমৃহের মধ্যে ব্যবধান খনন করে
এবং তাদের মধ্যে শক্রতা বপন করে জাতীয় সংঘর্ষ ও 'বিশ্বাঘাতকতা'র

অপরাধমূলক সন্দেহবোধের উস্কানি দেওয়ার সেই পুরানো ধিকারজনক পদ্ধতিগুলির পুনরাবির্ভাব প্রত্যক্ষ করছি।

তা দ্বারা এই জাতিসমূহকে একটি একতাবদ্ধ ও ভ্রাতৃত্বমূলক পরিবারে
সংযুক্ত করার উদ্দেশ্টের প্রতি সাংঘাতিক আঘাত হান! হচ্ছে।

কেননা এটা শ্বতঃসিদ্ধ যে জাতিগত “ছোটখাট উস্কানি'র নীতি একতাবদ্ধ
করে নাঃ বরং জাতিসমৃহকে বিভক্ত করে তাদের মধ্যে 'পৃথকী করণের,
প্রবণতাকে উৎসাহিত করে।

এটা স্থম্পষ্ট যে, প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়াশ্রেণী কতক

অনুহ্থত জাতিগত

নিপীড়নের নীতি রাশিয়ার সেই বিচ্ছিন্নকরণের বিপদই স্ষ্টি করছে যার বিরুদ্ধে

বুর্জোয়া সংবাদপক্জ এত মিথ্যা এবং কপট সোরগোল তৃলছে।
এটা স্থম্পষ্ট যে, বিভিন্ন জাতিসত্তাকে পরস্পরের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করার

. নীতি হচ্ছে সেই একই ধিক্কারজনক নীতি যা বিভিন্ন জাতির মধ্যে পারস্পরিক
অবিশ্বাস ও শক্রতার উস্কানি দিয়ে সারা-রুশ সর্বহারাশ্রেণীর শক্তিগুলিকে

বিভক্ত করছে এবং বিপ্লবের ডিত্তিসমূহেরই ক্ষতি করছে।

সেইজন্যই এই নীতিগ বিরুদ্ধে পরাধীন ও নিপীড়িত জাতিসমূহের
্বাভাবিক সংগ্রামে থাকছে আমাদের সকল সহানুভূতি ।

সেইজন্তই আমরা আমাদের অস্ত্র ঘুরিয়ে ধরছি তাদের বিরুদ্ধে যারা! জাতিগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের ছন্মাবরণে অনুসরণ করছে সাম্রাজ্যবাদী

জবরদখল এবং বলপূর্বক 'একত্রী করণ'-এর নীতি।
এক অখণ্ড রাষ্ই গঠন করতে জাতিসমৃহকে একতাবদ্ধ করার কোনভাবেই

আমর] বিরোধী নই। বড় রাজ্যগুলিকে ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত কবার

(কোনভাবেই আমরা পক্ষপাতী নই। কেননা এটা শ্বতঃসিদ্ধ ষে, ছোট রাজ্যগুলির
বড় রাজ্যে এক্যবদ্ধতা হচ্ছে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অন্কুলে অন্ততম শর্ত ।
কিন্ত আমর! একান্তভাবে জোর দিচ্ছি যে, এক্যবদ্ধতা অবশ্তই হবে
ম্থেচ্ছামুলক, কারণ কেবল এমন এক্যবদ্ধতাই হচ্ছে যথার্থ এবং স্থিতিশীল ।
কিন্তু তার

জন্য প্রথমতঃ প্রয়োজন রাশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার

অধিকার সহ রাশিয়ার জাতিদমূহের আত্মনিয়ন্ত্রাধিকারের পুর্ণ ও নিঃশর্ত
স্বীকৃতি।

এর জন্ত আরও প্রয়োজন হচ্ছে যে, এই মৌখিক স্বীকৃতি দলিলাদি দ্বারা

নমধিত হওয়া উচিত, জাতিদমৃহের সরাসরি অঙ্গমতি দেওয়া উচিত তাদের

সংবিধান-সভায় তাদের ভৃখগ্-সীমা এবং রাজনৈতিক কাঠামোর রূপ নির্ধারণ

করার।

কেবল এরূপ একটি নীতিই পারে জাতিসযূহের মধো আত্মপ্রতায় ও বন্ধুত্ব

উৎসাহিত করতে ।

কেবল একূপ একটি নীতিই পাবে বিভিন্ন জাতির যথার্থ একটি এক্যের

পথ প্রশস্ত করতে ।

নিঃসন্দেহে,'রাশিযার জাতিদমৃহ ভুলভ্রাত্তির উতের্ধ নয় এবং তাদের জীবন-

ধারার পরিকল্পনা কবতে গিয়ে ভারা অবশ্যই নানা তুল কবতে পারে । রুশ
মার্কলবাদীদের কর্তবাই হচ্ছে প্রথমতঃ তাদের কাছে এবং তাদের সর্বহারাদের

কাছে এই তৃলগুলি দেখিয়ে দেওয়! ও সমালোচনা করে এবং যুক্তির মাধামে
ভূলগুলিব সংশোধন কবতে চেষ্টা কবা।

কিন্তু জাতিগুলির অভ্যন্তরীণ জীবনে

বলপুর্বক হস্তক্ষেপ করার এবং €জৌর করে তাদের তুলগুলি “সংশোধন

করার" অধিকার কারও নেই। জাতিসমূহ তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারগুলিতে
সার্বভৌম এবং তাদেব জীবনধারা যেমন তাবা চায় তেমনি পৰিকল্পনা করার
অধিকার তাদের আছে।

রাশিয়ার জাতিসমূহের এবূ্প মৌলিক অধিকাবগুলি বিপ্লব-ঘোষধিত এবং

এখন গ্রতিবিপ্রব দ্বারা পদদলিত।

এই অধিকারগুলি পাওযা যেতে পারে না যতদিন প্রতিবিপ্লধীর৷ ক্ষমতায়

আছে।

বিপ্লবের জয়ই হচ্ছে জাতিগত নিপীডন থেকে রাশিয়ার জাতিসমূহকে
মুক্ত করার একমাত্র পথ।
সেধানে একটিমাত্র দিদ্ধান্ত হতে পারে, যথা, জাতিগত নিপীড়ন থেকে

মুক্তির প্রশ্ন হচ্ছে ক্ষমতার প্রশ্থ । জাতিগত নিপীড়নের মূল নিহিত জমিদারদের

এবং সাত্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াশ্রেণীর শাসনের মধ্যে । জাতিগত নিপীড়ন থেকে

রাশিয়ার জাতিদমৃহের পূর্ণমৃক্তিলাভ করার পথ হচ্ছে সর্বহারাদের এবং বিপ্নবা
কৃষকদের কাছে ক্ষমতা হস্তাস্তর করা ।

রাশিয়ার জাতিপমূহ হয় ক্ষমতার জন্ত শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক সংগ্রাম লমর্থন

করে, এবং তাহলে তার! তাদের মুক্তি লাভ করবে;
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অথবা তারা একে

প্রলেতারি, সংখ্যা ১

১৩ই আগস্ট, ১৯১৭
ক্বাক্ষরবিহীন

২০২

দুটি
পথ
বর্তমান পরিস্থিতিতে মূল বিষয় হচ্ছে যুদ্ধ। অথনৈতিক বিশৃংখল1 এবং
খাভলমস্তা, ভূমির এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রশ্ন_সবই হচ্ছে যুদ্ধের একটি
সাধারণ সমস্যার অঙ্গীভূত অংশ ।
খাচ্য সরবরাহের বিশুংখলার কারণ কি?

দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ, যা যানবাহন বিপশস্ত করেছে এবং শহরগুলিকে খাগ্শৃন্ত
করে রেখে গেছে।
আধিক ও অর্গনৈতিক বিশুংখলার কারণ কি?

অন্তহীন যুদ্ধ, যা রাশিয়ার শক্তি ও সম্পদ্সমূহ নিঃশেষিত করে দিচ্ছে ।
রণাঙ্গণে এবং পশ্চাদ্ভূমিতে দমনমুলক ব্যবস্থাগুলির কারণ কি?

যুদ্ধ এবং আক্রমণের নীতি, যার প্রয়োজন “লৌহদৃঢ় শ্রংখলা?।
বুর্জোয়া প্রতিবিপ্রবের জয়ের কারণ কি?
যুদ্ধের সমগ্র গতি, যার প্রয়োজন নিয়ত নতুন কোটি কোটি টাকা, অথচ,
বিপ্রবের প্রধান লাভগুলি নাকচ করা না হলে আমাদের দেশীয় বুর্জোয়াশ্রেণী
মিত্রতাবদ্ধ বুর্জোয়াদের দ্বারা সমথিত হয়ে খণ অন্ুমোদনে অস্বীকার করছে ।

এবং ইত্যাদি ইত্যাদি ।
এই কারণে, বিভিন্ন যেসব

“সংকট” বর্তমানে দেশের শ্বাসবোধ করছে

লেগুলি সমাধানের পথ হচ্ছে যুদ্ধের গশ্রটি মীমা*সা করা।
কিন্তু কীভাবে তা করতে হবে?
রাশিয়ার সামনে ছুটি পথ রয়েছে ।
হয়

যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া এবং রণাঙ্গনে আরও

“আক্রমণ, যেক্ষেছে

অনিবার্ধভাবে প্রতিবিপ্রবী বুর্জোয়াশ্রেণীকে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে, ধাতে
অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক খণ দ্বারা অর্থ সংগৃহীত হতে পারে।
সেক্ষেত্রে দেশকে রক্ষা করার" অর্থ হবে রুশীয় এবং মিত্রতাবদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী
হাঙরুদের প্রয়োজনে শ্রমিক ও কৃষকদের স্বার্থের বিনিময়ে যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহ
করা (পরোক্ষ কর !)।
অথবা! শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণকে ক্ষমতা হস্তাস্তর, শাস্তি এবং বুদ্ধ সমাধির'
২৬৬৩

গণতান্ত্রিক শর্তাবলী ঘোষণা, কৃষকদের হাতে ভূমি হস্তাস্তর করে শিল্পের

উপরে শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ঘারা এবং পু'জিপতি ও জমিদারদের মুনাকার
বিনিময়ে তথ্রপ্রায় জাতীয় অর্থনীতি পুনরুদ্ধার করে বিপ্রবকে আরও এগিয়ে
নিয়ে যাওয়ার জন্য ।
এক্ষেত্রে দেশকে রক্ষা করার অর্থ হবে সাআজ্যবাদী হাঙরদের বিনিময়ে

শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণীকে যুদ্ধের আথিক ভার থেকে মুক্তি দেওয়া ।
প্রথমোক্ত পথ নিয়ে যাবে শ্রমজাবীদের উপর জমিদার ও পুজিপতিদের
একনায়কত্বেব দিকে, দেশের উপর ছুর্বহ কবভাব আরোপ, বিদেশী পু জিপতিদের কাছে বাশিয়াকে পর্যায়ক্রমে সমর্পণ কব! (স্থযোগ স্থবিধা ।) এবং
তাকে ব্রিটেন, আমেরিকা] ও ফ্রান্স-এব একটি উপনিবেশে রূপান্তরিত করার
দ্িকে।

দ্বিতীয় পথ স্থচনা করবে পাশ্চান্তে শ্রমিকশ্রেণীর বিগ্রবের এক যুগ, ছিন্ন
কববে মেই আথিক বদ্ধনগ্ুলি যা বাশিয়াকে বেঁধে বাধছে, কাপিয়ে দেবে
বুর্জোয়া শাসনের মুল তিত্তিগুলিকেই এবং প্রলাবিত করবে রাশিয়ার প্রকৃত

মুক্তিব পথ।

এই হচ্ছে ছুটি পথ। তাঁরা গ্রতিকলিত করছে ছুই বিরোধী শ্রেণীর দ্বর্থ
__সাআ্রাজাবাদী বুর্জোয়া এবং সমাজবাদী সর্বহাবাশ্রেণীর ৷
তৃতীয় কোন পথ নেই ।
এই ছুটি পথ সমন্থয করা তেমনি অসম্ভব যেমন অসম্ভব সাম্রাজ্যবাদ এবং
সমাজবাদেব সমন্বয় কবা।
বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে সমবওতাব
পর্যবসিত হতে বাধ্য ।

(সহযোগিতার)

পথ অনিবার্ধ ব্যর্থতায়

“একটি গণতান্ত্রিক কর্মসূচীর ভিত্তিতে সহযোগিত।-_এই হচ্ছে সমাধান,

মস্কো-সন্মেগন প্রসঙ্গে পিথছেন প্রতিরক্ষা বানী ভদ্রমহোদয়র। (ইঙ্জভেস্তিয়1৬৮)।
সত্য নয় সমবঝওতাবাদী মহোদয়রা !
তিন বার আপনারা বুর্জোয়াশ্রেীর সঙ্গে সহযোগিতার বন্দোবস্ত করেছেন
এবং প্রতিটি বার আপনার! নতুন এক ক্ষমতার সংকটে" এসে পড়েছেন।
কেন?
কারণ, বুর্জোঘাশ্রেশীর সঙ্গে লহযোগিত! হচ্ছে একটা ভ্রান্ত পঞ, যা] বর্তমান
পরিস্থিতির দোষগুলি আড়াল করবে।
৩৪

কারণ, হয় সহযোগিতা একট ফাকা কথা, অথবা অগ্তথায় একট? উপায়,

যার সাহায্যে সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াশ্রেণী “সমাজবাদীদের, সহায়ক হাত নিয়ে
নিজের ক্ষমতা দৃঢ করতে সমর্থ হয়।
বর্তমান কোয়ালিশন সরকার, যে চেষ্টা করেছিল ছুই শিবিরের মধ্যস্থলে
নিজেকে বসাতে, সে কি শেষ পর্যন্ত সায্রাজ্যবাদের পক্ষে চলে যায়নি?

প্রতিবিপ্লবীদের অবস্থা! দু করা এবং এই ব্যবস্থার জন্য 'দেশের লোকদের
কাছ থেকে অনুমোদন (এবং খণ 1) গ্রহণেব জন্য যদি ন। হয় তাহলে কেন
মস্কো সম্মেলন” আহ্বান করা হয়েছে?

“উৎসর্গ” ও “শ্রেণীন্বা্থ ত্যাগের জন্ত-_অবশ্ট দেশ, এবং "যুদ্ধের স্বার্থে
আবেদন করে "সম্মেলনে, কেরেনস্কির ভাষণ কী বোঝায় যদি তা লাম্রাজ্যবাদের
সংহতির জন্য আবেদন না বোঝায়?
এবং প্রোকোপোভিচ-এর বিবুত্তি, সবকার “কাবধানাগুলির ব্যবস্থাপনা
শ্রমিকদের হস্তক্ষেপ (শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ । ) বরদাস্ত করবে না"-_সে সম্পর্কে
কী বলা যায়?

সেই একই মন্ত্রীর বিবৃতি_-'ভূমি-সংক্রান্ত প্রশ্নের ক্ষেত্রে সরকার কোন

মৌলিক সংস্কাব প্রবর্তন করবে না”__সে সম্পর্কে কী বলা যায?
নেক্রাশভ-এর খিবৃতি--'সবকার

ব্যক্তিগত

সম্পত্তির

বাজেয়াপ্ুববণে

সম্মত হবে না” সে সম্পর্কে কী?
এসব যদি সরাসরি সামাজ্যবাদী বুর্জোয়াশ্রেণীব স্বার্থ রক্ষা না হয়
তবেকী?

এটা কিস্পষ্ট নয় যে, কোয়ালিশন হচ্ছে মিলিউকভ ও রায়াবুশিন্ক্ষিদের
উপযোগী এবং লাভজনক একট] মুখোস মাত্র ?

এটা কি স্পষ্ট নয় যে, শ্রেণীগুলির মধ্যে সমঝওতা ও কলাকৌশলের
নীতি হচ্চে জনগণকে গ্ততারণা এবং বোক। বানানোর নীতি ?
না, সমঝওতাকারী মহোদয়গণ, সময় এসেছে যখন দোছুল্যমানতা এবং
সমঝওতার জন্য কোন অবকাশ থাকতে পারে না। মস্কোয় একটা প্রতি-

বিপ্লবী “ষড়যন্ত্রে নিদিষ্ট আলোচনা হচেই রয়েছে। বুর্জোয়া পত্রপত্রিকা
£রিগার আত্মসমর্পণ ৬৯ সম্পর্কে গুজব রটন1] করে ভয় দেখানোর পরীক্ষিত ও
প্রমাণিত পদ্ধতি অবলম্বন করছে। এমন এক মুহূর্তে আপনাদের বেছে,
নিতে হবেঃ
ছ৫

হয় সর্বহারাশ্রেণীর সঙ্গে, অথবা তার বিরুদ্ধে ।

পেত্রোগ্রাদ ও মক্কোর সর্বহারার! “সম্মেলন? বর্জন করে সেই পথে অগ্রসর
হচ্ছে যা বিপ্লবকে প্রকৃতপক্ষে রক্ষা করবে।
তাদের কগম্বর শ্রবণ করুন, অথবা পথ থেকে সরে দাড়ান!
প্রলেতারি, সংখ্যা ২
১৫ই আগস্ট, ১৯১৭

সম্পাদকীয়

২০৬

মক্কফো-সম্মেলনের ফলশ্রুতি
মস্কো-সম্মেলন সমাপ্ত হল।

এখন, “ছুই বিরোধী শিবিরের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষের পর, মিলিউকভ এবং
সেরেতেলিদের মধ্যে “রক্তাক্ত যুদ্েব' পর, এখন যেহেতু “সংঘাত' শেষ হয়েছে
এবং আহতদের তুলে নেওয়া হয়েছে, এটা প্রশ্ন করা সঙ্গত : কিভাবে মস্কোর

“যুদ্' শেষ হল? কারা জিতল এবং কারা হারল?
ক্যাডেটর! তৃপ্তির সঙ্গে তাদের হাত ঘষছে। তারা বলছে, গণ-স্বাধীনতার
পার্টি এই বিষয়ে, নিজে গব করতে পারে যে তার শ্লোগানগুলি

অনুমোদিত

হয়েছে জাতীয় শ্লোগান হিসাবে (রেচ )।
প্রতিরক্ষাবাদীবাও সন্ধষ্ট, কারণ তারা “গণতন্ত্রের জয়লাভের” কথা বলছে,
(পড়ুন:

প্রতিরক্ষাবাদীরা ! ), এবং ঘোষণ। করছে যে “মস্কো-সম্মেলন থেকে

গণতন্ত্র শক্তিশালী হয়ে বেরিয়ে এসেছে" ( ইজ তেম্তিয়া )।
“বলশেভিকবাদ

ধ্বংস কবতে হবে”, সম্মেলনে “পুরুষ শক্কিসযূছের প্রতি

নিধিদের সোচ্চাব মর্থনের মধ্যে বললেন মিলিউকভ ।
আমর। তাই করছি, সেরেতেলি উত্তর দিলেন, কেনন। বলশেভিকবাদের

বিরুদ্ধে “আমরা এর মধ্যেই এক জরুরী আইন পাশ করেছি”। অধিবস্ত, “বাম
বিপদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিপ্লব (পড়নঃ: প্রতিবিপ্রব। ) এখনো অভিজ্ঞ
হয়নি'। আমাদের সময় দিন অঠিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে ।
এবং ক্যাডেটব। একমত হয়েছে যে, বলশেভিকবাদকে এক আঘাতের চেয়ে
ক্রমে ক্রমে, এবং প্রত্যক্ষভাবে নয়, তাদের নিজহাতে নয়, বরং অপরের হাত

দিয়ে, এই একই “সমাজবাদী” প্রতিরক্ষাবাদীদের হাত দিয়ে, ধ্বংস করা! শ্রেয়।
“কমিটিগুলি এবং সোভিয়েতমৃহকে ধ্বংস করতেই হবে» বললেন সেনাধ্যক্ষ
কালেদিন 'পরুষ শক্কিগুলির' প্রতিনিধিদের সম্মতিন্ুচক ধ্ৰনির মধ্যে ।
সত্য, উত্তর দিলেন সেরেতেলি, কিন্তু এখনো

সময়

হয়নি, কেননা

স্বাধীন বিপ্রবের (পডন: প্রতিধিপ্নব1) সৌধটি সম্পূর্ণ হবার আগে এই
ভারা অপসারিত করা অনুচিত । আমাদের এটা “সম্পূর্ণ করতে সময় দিন,
এবং সোভিয়েত ও কমিটিগুলি অপমারিত হবে !
খ্ঙ৭

এবং ক্যাডেটর৷ একমত হয়েছে যে, কমিটি ও সোভিয়েতগুলিকে হাতের,

বাইরে ধ্বংস করে ফেলার চেয়ে শ্রেয় হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী যন্ত্রের সামান্ত অংশের
ভূমিকায় তাদের নামিয়ে আনা ।
ফলশ্রুতি হচ্ছে "সর্বজনীন আনন্দোচ্ছাস এবং 'নস্তোষ” |
সংবাদপত্রগুলি যে বলছে-_-'সমাজবাদী মন্ত্রীদের এবং ক্যাডেট মন্ত্রীদের
মধ্যে সম্মেলনের আগেকার চেয়ে অধিকতর একতা” এখন রয়েছে, তা অকারণে

নয় (নোভায়। ঝিজ অ)।
কে জয়লাভ করেছে--আপ্নারা জিজ্ঞাসা করছেন?

পুজিপতিণা জয়লাভ করেছে, কাবণ, “কারখানাগুলির
ব্যবস্থাপনায়
শ্রমিকদের হস্তক্ষেপ (নিয়ন্ত্রণ!) বরদাস্ত না করতে” সরকার নিজে সম্মেলনে
প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
জমিদাররা জয়লাভ করেছে, কারণ, সম্মেলনে সরকার নিজে “ভূমি-সংক্রান্ত

প্রশ্নের ক্ষেত্রে কোন মৌলিক সংস্কার প্রবর্তন না কবতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ।

গ্রতিবিপ্রবী সেনাধ্যক্ষরা জয়লাভ কবেছে, কারণ, মস্কো সম্মেলন মৃত্যুদণ্ড
অনুমোদন করেছে ।
কে জয়লাভ করেছে-_আপনারা জিজ্ঞাসা করছেন ?

প্রতিবিপ্রব জয়লাভ করেছে, কারণ, দেশ জুড়ে সে নিজেকে সংগঠিত
করেছে এবং দেশের সমস্ত পরুষ শক্কিসযুহের', যেমন, রায়াবুশিন্স্কি ও
মিলিউকভ, সেরেতেলি ও দান, আলেক্সিছেভে ও কালেদিন প্রমুখের সমর্থন
জড়ো করেছে ।
প্রতিবিপ্লরব জয়লাভ করেছে, কাবণ, জনগণের ক্রোধের বিরুদ্ধে একটা
স্থবিধাজনক বর্ম হিসাবে তথাকখিত “বপ্রবিক গণতন্ত্রকে” তার হেফাজতে

রাখা হয়েছে।
প্রতিবিপ্লবীরা এখন একা নয়।
কাজ করছে।

সমগ্র “বপ্লবিক গণতন্ত্র তাদের পক্ষে

এখন তাদের হাতে আছে

রশ দেশের" 'জনমত', যাকে

গ্রতিরক্ষাবাদী ভদ্রমহোদয়র! “অধ্যবসায়ের সঙ্গে' গড়ে তুলবেন।
প্রতিবিপ্রবের অভিষেক-_মস্কো-সম্মেলনের সেইটাই ফলশ্রুতি।
প্রতিরক্ষাবাদীরা যারা এখন গণতঙ্ত্রের জয়লাভ? সম্পর্কে বাচালতা করছে»
তারা সন্দেহ পর্যন্ত করছে না যে বিজমী প্রতিবিপ্রবীদের চাপরাশি হিসাবেই
তাদের শুধু ভাড়া করা হয়েছে।
৩৮

সেইটাই, এবং কেবল সেইটাই হচ্ছে “সং কোয়ালিশন'এর রাজনৈতিক
তাৎপর্য যা “সান্নয়ে মিঃ লেরেতেলি প্রস্তাব করেছিলেন এবং যাতে মিলিউকভ

ও তার বন্ধুদের কোন আপত্তি নেই।
বিপ্লবী সর্বহারাশ্রেণী এবং দরিদ্র কৃষকদের বিরুদ্ধে গ্রতিরক্ষাবাদীর্দের এবং

সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াশ্রেণীর 'পরুষ শক্কিগুলির' এক 'কোয়ালিশন'__-সেইটাই
মস্কো-সম্মেলনের মোট ফলশ্রুতি।

এই প্রতিবিপ্লবী “কোয়ালিশন” দীর্ঘদিন প্রতিরক্ষাবাদীদের সন্তষ্ট করবে
কি না নিকট ভবিষ্যৎ তা দেখাবে।
প্রলেতাপ্রি, সংখ্যা ৪
১৭ই আগস্ট, ১৯১৭

সম্পাদকীয়

২৬৪৯

স্তালিন (৩য়)--১৪

রণাঙজনে আমাদের পরাজয় সম্পকে সত্যকথা

রণাঙ্গনে আমাদের সেনাবাহিনীর জুলাই-এ পরাজয়ের কারণগুলি সম্পর্কে
দলিল ধরনের ছুটি নিবন্ধ থেকে আমরা উদ্ভৃতিসমূহ নীচে মুদ্রিত করছি।
ছুটি নিবঙ্ধই, একটি আসেনি মেরিক-এর (পেলো নারোদ্াতে ) এবং

অপরটি ভি. বরিসভ এর (নোোক্ি জেমিয়াতে"০ ), বলশেভিকদের
বিরুদ্ধে ঘ্বণা লোকদের উপস্থাপিত শস্তা অডিযোগঞ্ুলি খণ্ডন করে জুলাই
পরাজয়ের একটি নিরপেক্ষ বিশ্লেষণের চেষ্ট। করেছে ।

স্থতরাং আরও মুল্যবান হচ্ছে তাদের স্বীকারোক্তি ও বিবৃতি গুলি ।
এ. মেরিক আলোচনা

করছেন

প্রধানতঃ তাদের নিয়ে পরাজয়ের জন্য

যারা দায়ী । দেখা যাচ্ছে, সপরাধীরা হচ্ছে 'পুবতন পুলশ ও আবক্ষীরা”,
এবং সবোপবি

বেওয়াবিশ মালিকানাৰ

“কতকগুলি

মোটরযান",

যেগুলি

টানোপোল ও জারনোবিৎস্ রক্ষণরত সেনাবাহিনীর মধ্যে স$ংর করেছিল এবং
সৈন্তদের পশ্চাদপসরণ

করতে

আদেশ

দিয়েছিল।

এই মোটর্যানগুলি

কী

চিল, এবং কেমন করে কম্যাগাররা এই প্রকাশ্ট প্রতারণার অন্থমতি দিতে
পেরেছিল, লেখক, ঢুভাগ্যবশতঃ, বলছেন না। কিগ্ড তিনি পরিষ্কার করে
ও স্ুনিদ্িষ্টভাবেই বলছেন যে, এটা ছিল একটা “প্ররোচিত পশ্চাদদপঙসরণ',

এটা ছিল “একটা ইচ্ছাকৃত ও পূর্বকল্িত পরিকল্পনা অনুযায়ী ঘটানে।
বিশ্বাঙঘাতকতাঁ, এবং

একটা

তদন্ত শুর হতে যাচ্ছে আর শীঘ্রই “গোপন

কথা ফাস হয়ে যাবে ।
কিন্তু বলশেভিকদেৰ

সম্পর্কে

কী?

“বলখেভিক

বিশ্ব ঘঘাত কতা”

সম্পর্কে কী?
এই বিষয়ে এ মেরিক-এর নিবন্ধে একট] লাইন, একটা শব্দও নেই ।

নোভোয়ি ভ্রেমিয়ান্ে ভি. বরিসভ-এর নিবন্ধটি এর চেয়ে আরও
কৌতুহজকর। তিনি আলোচন। করছেন অপরাধীদের নিয়ে ততগানি নয়
ঘ্খানি পরাজয়ের কারণগুলি নিয়ে ।
তিনি সরালরি ঘোষণ] করছেন যে, তিনি 'আমাদের

দ্বায়ী হওয়ার ভিত্তিহীন অভিযোগ
২১৬৩

থেকে

পরাজয়ের

জন্ভ

বঙলশেপ্িকবাপ্কে

কব্যাুতি দিচ্ছেন”, এট! বলশেভিকবাদের জন্ত নয়, বরং 'গভীরতর কারণগুলিব জন্তই, যেগুলি ব্যাখ্যা করা এবং অপমারিত করা প্রয়োজন। এবং
এই কারণগুলি কী? প্রথমতঃ “আমাদের সেনাধ্যক্ষদের অনভিজ্ঞতা',
আমাদের সেনাবাহিনীব নিম্মমানের “অস্ত্শস্ত্রঃ সৈন্তদলের অসংগঠিত অবস্থার

জন্য আক্রমণাত্থক কৌশল আমাদের পক্ষে যে অন্পযোগী-_এই ঘটনা।
তারপর, “আমেচার” অনভিজ্ঞ) বাকিরা, ধারা একটা আক্রমণের উপর জোর
দিচ্ছিলেন এবং জুন মাসে তাদের মত গ্রহণ করাতে

মকল হয়েছিলেন, তাদের

হন্তক্ষেপ। সবশেষে, রণাঙ্গনে বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনায় না নিয়ে আক্রমণের
প্রয়োজনীয়তা সন্বদ্ধে মিত্রপক্ষীয়দেব উপদেশ গ্রহণে সরকাবের 'অতি আগ্রহ।
সংক্ষেপে, আক্রমণের অন্য “আযাদের' সাধারণ প্রস্ততিব

মভাব-যা

একে

একট” বায়সাধ্য জুয়াখেলায় পরিণত কবেছিল।
বস্তুতঃ, বলশেভিকর এবং প্রাভদ্ব। বারংবাব যেসব বিষয় সম্পরকে সতর্ক
করেছিল, এব* যার জন্য নিন্দা আগ্রহী প্রত্োকের দ্বারা নিন্দিত হয়েছিল,
তা সবই সমথিত হল ।
যে ব্যক্তিরা মাত্র গতকালও রণাঙ্গনে পরাজয়েব জন্য দায়ী বলে আমাদের

নিন্দা করছিলেন তারা এখন সেই কথাই বলছেন।
“মামাদের

বলশেভিকদের

পরাজয়ের

জন্য

দাযী হুওয়াপ শিত্তিহীন

অভিযোগ

থেকে

এখন প্রয়োজন মনে করছে যে শোক্ছোসি

অব্যাহতি দিতে

ভেমিয়া তার সামরিক এবং অন্যান্ত উদঘাটিত তথ্য ও যুক্তিসমূহ নিয়ে আমরা
সন্তষ্ট থাকতে কোনমতে প্রস্তুত নই।

এবং আমবা ঠিক তেমনি সাযান্তই প্রস্তত এ মেবিক-এর তথা-খবরার্দি
ম্বসম্পূণ বলে গ্রহণ করতে।
1কন্ত আমরা মন্তব্য করা থেকে নিরত হতে পারি নাযে, যারা পরাজয়ের

জন্য প্রকৃত দায়ী তাদের সম্বন্ধে যদি মন্ত্রীপক্ষীয় দেলো নারোদ। আর নীরব
থাক

সম্ভব মনে না করে,

যদি এমনকি

(এমনকি ! ) স্থভোরিন-এর

নোকোয়ি ভ্েমিয়া যা মাত্র গতকালও পরাজয়ের জন্য দায়ী বলে
বলশেতিকদের নিন্দা করছিল, এখন প্রয়োজন বোধ করছে সেই অভিযোগ
থেকে

বিলশেভিকদের অব্যাহতি দিতে”, তাহলে এ শুধু প্রমাণ করছে যে হত্যা

প্রকাশ হয়ে পড়বে, পরাজয় সম্পর্কে সত্য কথাটি এতই স্পষ্ট যে, তা চেপে
রাখ! যাবে না, পরাজয়ের জন্য কার! দায়ী সে সম্পর্কে সত্য কথাটা, য! ঠসন্তদের
১৯

নিজেদের দ্বারাই প্রকাশ্তটে টেনে বের কর! হচ্ছে, নিন্দাকারীদের নিজেদেরই
মুখে তা প্রায় চাবুক মারতে উদ্যত, এবং আর চুপ করে থাকা হবে গগুগোল।
ডেকে আনা ।

স্প্টত: নোভোয়ি ভেনিয়ার ভদ্রমহোদয়দের মতে| বিপ্লবের শক্রদের
উদ্ভাবিত ও দেলো নারোদার ভদ্রমহোদয়দের মতো বিপ্লবের 'বন্ধুদের' দ্বারা

সমধিত বলশেভিকদের বিরুদ্ধে পবাজয়ের জন্য দায়ী হওয়ার অভিযোগটি

সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে ।
সেটাই, এবং কেবল সেটাই হচ্ছে কারণ যার জন্য এই ভদ্ত্রমোহদয়রা এখন
সিদ্ধাস্ত নিয়েছেন খোলাখুলি বলার এবং পরাজয়ের জন্য 'কে গ্রকৃত দায়ী তা

বলে দেওয়ার ।

অনেকটা বুদ্ধিমান ইছুরগুলোর মতো যাবা ডুবন্ত জাহাজটা সবার আগে
ছেড়ে যায়, তাদের মতো তার। নয় কি?
এই থেকে কী সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে ?
আমাদের বলা হয়েছে যে রণাঙ্গনে পরাজয়ের কারণগুলি সম্পর্কে একটা
তদস্ত কব! হুচ্ছে এবং আমাদের আশ্বস্ত করা হয়েছে যে, শীঘ্র "গোপন কথা

ফাস হয়ে যাবে । কিন্তু আমাদের কী গ্যাবাট্টি আছে যে, তদন্তের ফলগুলি
চাপা দেওয়া হবে না, এটা বন্তৃনিষ্ঠভাবে পরিচালিত হবে, অপরাধীদের তাদের
প্রাপ্য শাস্তি দেওয়৷ হবে?

স্বতরাৎ আমাদের প্রথম প্রস্তাব হচ্ছে: তদ্দস্ত কমিশনে সৈন্াদের
নিজেদের প্রতিনিধিবৃন্দের নিয়োগ সুনিশ্চিত কর।

এটাই কেবল 'প্ররোচিত পশ্চাদপসরণের, জন্য যারা দায়ী তাদের মুখোস
খুলে দেওয়া প্রকৃতপক্ষে নিশ্চিত করতে পারে ।
এইটা প্রথম সিদ্ধান্ত ।
পরাজয়ের কারণগুলি সম্পর্কে আমাদের বলা হয়েছে এবং উপদেশ দেওয়া

হয়েছে পুরানে৷ 'ভূলগুলির' পুনরাবৃত্তি না করতে । কিন্তু কী গ্যারান্টি আমাদের

আছে যে, সেই 'ভৃলগুলি' ছিল গ্রকৃতই ভূল এবং 'পূর্বকল্পিত পরিকল্পনা” নয়?
কে নিশ্চয় বলতে পারে যে, টার্নোপোল-এর প্ররোচিত” আত্মসমর্পণের পর

বিপ্লবের মর্যাদা হেয় করা এবং তার ধ্বংস্তুপের উপর পুরানো ধিকৃত ব্যবস্থা
পুনঃনির্যাণ করার উদ্দেস্ত নিয়ে বিগা ও পেত্রোগ্রাদ্দের আত্মসমর্পণও “প্ররো চিত'
হবেনা?
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স্থতরাং আমাদের দ্বিতীয় প্রস্তাব হচ্ছে: অফিনারদের কাজের উপর

সনদের নিজেদের প্রতিনিধিবৃন্দের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা কর এবং সন্দেহজনক সকলকে অবিলন্দে বরখাস্ত কর।

কেবল এইরকম নিয়ন্ত্রই ব্যাপক হারে অপরাধমূলক প্ররোচনার বিরুদ্ধে
বিপ্লবকে নিশ্চিত করতে পাবে।

সেটাই হচ্ছে দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত ।
প্রলেতারি, সংখ £

১৮ই আগস্ট, ১৯১৭

আাক্ষরবিহীন

১৩

রণাজনে জুলাই পরাজয়ের কারণগুলি'
রণাঙ্গনে পরাজফের জন্য দার করে বলশ্রেভিকদের বিরুদ্ধে উথাপিত বিদ্বেষ-

প্রস্থত অপবাদ ও ভিত্তিহ*ন অভিযোগ গত্যেকের স্মরণ আচে । বুর্জোয়!

বাদপ্ত্র এবং দলে! নারোদা, বীরঝোভকা ও রাবোচাইয়। গ্যাজেতার
প্ররোচনাদাতারা, নোন্তোয়ি জেমিয়ার পুূবতন জ্রার চাপরাশীবা এবং
ইজ ভেস্তিয়া সকলেই বলশেভিকদেব বিরুদ্ধে, যাদের তাখ্ব' পরাজযেব জন্ত
দোষারোপ করছে, নিন্দাবাদে ফোগ দিয়েছে ।

এট এখন পরিষ্কার যে অপরাধীদের অন্রসন্ধান কৰতে হবে বলখেভিকদেব
মধ্যে নয়, বর" যারা পাঠিয়েিল সেই “বহম্তমর মোটবযানগুলি', যার
আরোহীর! পশ্চাদপসরণের ডাক দিয়েছিল এবং সৈম্তদের মধ্যে আ'ত'ক সঞ্চার
করেছিল তাদের মধ্যে । দেলো। নারোদ।, ১৬ই আগস্ট দেখুন )।

সেগুলি কোন্ “মোটবযান? ছিল এবং ধ।বা৷ এই বরহশ্যময় মোটরযান গুলিকে
এলোমেলো ছুটে বেড়াতে ন্তমতি দিয়েছিলেন, সেই কম্যাণ্ডাররা কি
করছিলেন, দেলো নারোদার সংবাদদাতা, দুর্ভাগ্যবশত: বলছেন ন' '
এটা এখন পবিষ্কার যে, পবাজয়েব হেতু খুজতে হবে বলশেভিকবাদের
মধ্যে নয়, ববং 'গভীবত্তব কাবণগুল্রি' মধ্যে, আমাদের পক্ষে যে আক্রমণাত্মক

কৌশল অন্গপযোগী সেই ঘটনার মধো, আক্রমণের জন্য আমাদের প্রস্বতি না
থাকার মধ্যে, “সনাধ্যক্ষদেব অনভিজ্ঞতার” মধ্যে এবং ইন্যাদি (নোছোষি

জেমিয়া, ১৫ই আগস্ট দেখুন )।
দেলে! নারোদ। ও নোভোয়ি ভ্রেমিয়ার এই সংখ্যাগুলি শ্রমিক ও
সৈম্তরা পাঠ করুক এবং বাধবার পাঠ করুক।

তারা সেইরকম করুক, এবং

তার! বুঝবে £

(১) সীমান্তে আক্রমণের বিরুদ্ধে বলশেভিকরা এত আগে, মে মাসের
শেষে, যখন সতর্ক করেছিল তখন তার! কতথানি সঠিক ছিল (প্রাভদার
সংখ্যাগুলি দেখুন ),

(২) মেনশেভিক এবং সোশ্টালি্ই রিভলিউশনারি নেতৃবৃন্দ, যার!
আক্রমণের পক্ষে আন্দোলন করেছিলেন ও জুনের প্রথমাংশে সো ভিয়েতসমূছের
১৪

গ্রেসে আক্রমণের বিপক্ষে বলশেভিকদের প্রস্তাব ভোটে নাকচ করেছিলেন,
তাদের আচরণ কীরকম অপরাধমূলক,
(৩)

জুলাই পরাজয়ের দায়িত্ব বর্তাচ্ছে প্রধানতঃ মিলিউকভ

কভদেব,

ও ম্যাকৃলা-

শাল্গিন ৪ রদ্জিয়াংকোদেব ওপর, যারা রাষ্ট্রীয় ডূমার নামে

আগেই “দাবি করছিলেন? জুনে প্রথমাংশে একটা “তৎক্ষণাৎ আক্রমণের? |
উল্লিখিত নিবন্ধ গুলি থেকে এখানে কতকগুলি উদ্ধৃতি থাকছে £
(১) আদে্নি মেবিক-এর গ্রেবিত সংবাদ থেকে উদ্ধৃতি (ছেলো।
নারোদা, ১৬ই আগস্ট ) £
“কন? *কেন টার্নোপোল এবং জারনোবিৎস-এ প্রায় একসঙজ্জেই
ছু'দিচক এই বিপর্ময় আমাদের ঘটল? কেন সেখানকার সেনাদলগুলির মন
হঠাৎ ভাঙল?
কী ঘটেছিল?
কী কারণ ছিল এই হঠাৎ মনোভাব
পরিবতনের ?
“ম্মফিসারগণ এবং সৈন্তবা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন।

এবং তাদের উত্তরগুলির

কথা প্রায় মিলে যায়, প্রত্যেকটি উন্তব সেই বীভৎস চিত্রে কিছু জীবন্ত আচ
যোগ কবে]

“ণঙ্জনেব লোকেরা যনে করে যে, আতংকেব

জন্য, সীমান্ত-বেখা থেকে

ছত্রভঙ্গের জন্য যাব! প্রধানত: দারী তারা ছিলেন পুর্বন্তন পুলিশ এবং
সেনাপুলিশরা
“ঠাবা কি সম্মিলিতভাবে কাজ কবছিলেন?
« "তা বলা শক্ত”, উত্তব দিলেন আপাতঃবৃদ্ধিমান একভ্তন নাবিক সেনা

পূর্বতন কৃষক, সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি পার্টির এবং শ্রমিক ও টসন্তদের
প্রতিনিধিদেব স্থানীয় সোভিয়েতের কাধকরী কমিটির সদম্য । “কিন্ত প্রতিটি
ৃষ্টান্তে এটা দেখা গিয়েছিল যে, আতংক সঞ্চার কর। হয়েছিল, শত্রুপক্ষের
নৈকট্য ও শক্তি সম্পর্কে এবং এক বা ছু'ঘণ্টর মধ্যে প্রত্যাশিত বিষাক্ত গ্যাস

ছেডে দেওয়া সম্পকে আঙ্গগুবী বটনাগুলি প্রচারিত হয়েছিল কেবল পুর্বতন
'পুলিশ-গোয়েন্বাদের' ছ্বারা। -.আমাদের মধ্যে অনেকে বিশ্বাস করেন যে,

পূর্বতন পুলিশ ও সেনাপুলিশরা এমনকি জেনেশুনে বিশ্বাসঘাতক নয়,
বরং কতকগুলো খরগোশ”, ভীক্তলোক মাত্র । কিন্ত নজর-এডানো৷
গোয়েন্দা এবং প্ররোচনাদাতাদের এরকম লোকেদের মধ্যে বিশ্বস্ত অন্থচর
খুঁজে পাওয়ার একটা বিশেষ প্রবণতা আছে '৮ -.
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আমাদের সেনাবাহিনীর লক্জাজনক পশ্চাদপসরণের ঘটনাবলী কীভাবে
বুদ্ধিমান ও পর্যবেক্ষণরত ব্যক্তিরা বর্ণনা করছেন তা এখানে রাখা হল"
«কোম্পানীগুলি

একটা

চওড়া রাস্তা ধরে কুচকাওয়াজ

করে যাচ্ছে"

পরস্পরের মধ্যে কম ব্যবধান রেখে 1-*.
“সহসা ধুলোর মেঘ দেখা দিল।"" সামনে কোথাও ভীড় আছে, কেউ
জানে না কেন।""-কোম্পানীগুলি থামল, লোকগুলি একত্রে জড়ো হচ্ছে, মন্তব্য

আদান-প্রদান করছে ।"'*আগের দিকে কী ঘটছে, এগিয়ে আসা ধুলোর মেঘ-'
গুলির মধ্যে কী লুকিয়ে আছে দেখার জন্য মাথাগুলো সামনে বাড়িয়ে দেওয়া

হচ্ছে ।. তারপর মোটরযানগুলি দেখা গেল, সজোরে চালিয়ে এএং তাদের হর্ণ
বাজিয়ে আসছে। সেগুলি এখন অত্যন্ত কাছে, এবং চীৎকার শোনা যাচ্ছে £
“পিছনে ফের" পিছনে ফের." অস্টিয়ানরা 1” কেউ চিন্তে পারছে ন!

কারা চীৎকার করছে, গাড়ীগুলিতে কারা__সেগুলি এত দ্রত পেছনে কেলে
যাচ্ছে । কখনো

কেউ

একটা

পোশাকের

অথবা

কোন ধরনের কাধের

প্রতীকের একনজর ধরতে পারছে, কিন্তু প্রায়শঃই কেউ কোন কিছু তঞ্চাৎই
করতে পারছে না|. এবং তারপর শুরু হল। কারো কোন ধারণ নেই
কোথায় অস্ট্রিয়ান! রয়েছে, কে সতর্কবাণী ঘোষণা করছে, কিন্তু ছত্রভঙ্গ

হওয়া শুরু হল।'" লোকগুলি তাদের বুদ্ধি ফিরে পাবার আগেই আরেকটা
গাড়ি সে! করে চলে যাচ্ছে, এবং আবার

সেই চীৎকার;

অস্ট্িানরা! ঘণটিগুলি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।"**গ্যাস!
তাড়াতাড়ি, পিছনে ফের, পিছনে ফের !”

“অস্টিিয়ানরা!
তাড়াতাড়ি,

এট] ছিল তড়িংগতি একটা মহামারীর মতো প্রত্যেকের মধ্যে সংক্রামিত
একটা আতংক । কেতাব অস্থায়ী, আশ্চর্যজনক কুটবৃদ্ধি দ্বারা, স্পষ্টতঃ
স্থচিস্তিত ও পূর্কল্পিত পরিকল্পনা অনুারে সংঘটিত বিশ্বাসঘাতকতা |"

আমর] নম্বর-প্রেট ছাড়া এই গাড়ীগুলির কুড়িটার বেশি গুনেছিলাম।"""
তাদের সাতটাকে আটকে রেখেছিলাম, এবং অবশ দেখেছিলাম যে, আরোহীরা

ছিল অপরিচিত, আমাদের রেজিমেন্টগুলির সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কবিহীন। কিন্ত
তাদের প্রায় আঠারোটা পালিয়ে

গিয়েছিল।

কোম্পানীগুলি

সতর্কতার

চীৎকারে এবং সামনের কোম্পানীগুলোর পিছু-হটার দ্বারা বিমূঢ হয়ে গিয়ে

ফিরে দাড়াল এবং পালিয়ে গেল।"--অস্ট্রিয়ানর! প্রবেশ করল পরিত্যক্ত শহরে,
পরিত্যক্ত শহুরতলীগুলিতে, এবং আমাদের ঘ'াটিগুলির আরও গভীরে ক্রমে
১৬

এগিয়ে এল-যেন

তারা একটা রবিবারের স্থখ-ভ্রমণে বেরিয়েছিল--কেউ

ছিল না তাদের প্রতিরোধ করতে।
“অন্ত গোষ্ঠীতে একের পব এক সৈম্তর! সমবেত, যারা টানোপোল এ ছিল,

_-তাদের ছু'-তিনজন বিশ্ববিগ্ভালয়ের প্রতীক পরিহিত। এবং প্রত্যেকেই
কিছু নতুন বিবরণ সহ প্ররোচিত পশ্চা্দপদরণের চিএ্রটিকে সংযোজিত
করছে । পশ্চাদপধরণের

বারেবা

কারা তারা?

বিশ্বাঘাতক।

ছিল

কতকগুলি

বদমায়েস,

নিকট ভবিষ্যৎ সে উত্তর দেবে।

গুঞুচর,

কিন্ত

অন্তান্তর1 কোখায়, যাদের এখনে। ধরে কেল। যারনি বা খুজে পাওয়া যায়নি?
কোন্ ছগ্ুবেণে ত।বা কাজ করে যাচ্ছে? তাদেব অপরাধমূলক কাজকর্ম
আড়াল কবার জন্য ত।রা কোন্ ধাগাডঘ্ববের

আশ্রয় নিচ্ছে?

যে ব্যক্তির!

টাণেপোল-এর পশ্চাদ্পসরণের বীশ৬ৎমতা দেখেছে, সীমান্তস্থিত

ব্যক্তিরা,

বিশ্বাস করে ধে, শীঘ্রই সবকিছু, যা এখন পধন্ত গোপনীয় রয়েছে, প্রকাশ
পাবে, এবং এই লজ্জাজনক গোপন তথ্যেব উদঘাটন টারন্নেপোল-এ যে সেনাবাহিনী কাযরত ছিল? ধাবা সবচেয়ে কুখ্যাত বিশ্বাসঘাতকতা এবং প্রতারণার
শিকাব, তাদের উশব থেকে সেই লজ্জাকর কলংক মুছে দেবে ।,
(২) বরিনশ৬-এব নিবদ্ধ 'বলশেভিকবাদ এবং আমাদের পরাজয় থেকে

উদ্ধৃতি (নোক্তোয়ি ভ্রেমিয়া, ১৫ই আগস্ট ) £
'আমাদের পরাজয়েব জন্ত দায়ী হওয়ার ভিত্তিহীন অভিযোগ থেকে আমরা

বলশোঙকবাদকে

অব্যাহতি দিতে চাই।

আমরা চাই আমাদের পরাজয়ের

প্রকৃত কারণগুলি বের করতে, কেননা কেবল তখনই আমরা এই বিপর্যয়ের

পুনরাবৃত্তি এড়িয়ে যেতে পারব।

রণকৌশলের পক্ষে একটা সামরিক

বিপর্যয়ের কারণগুলি যেখানে নেই সেখানে সন্ধান করার চেয়ে আর মারাত্মুক
কিছু নেই।

জুললাই-পরাজয় কেবল বলশেভিকবাদের জন্য নয়, এটা! আরও

অনেক জটিলতর কারণের জন্য, ০কননা অন্যথায় পরাজয়ের বিপুলতা স্থচন।
করবে ষে বলশেভিক চিন্তাধারার একট! বিরাট অসাধারণ প্রভাব সেনাবাছিনীর

মধ্যে রয়েছে, যা, অবশ্ত, ঘটনা নয় বা হতেও পারে না।

যতদুর মনে

হুয়, বলশেতিকরা নিজেরাই তাদের প্রচারের স্বর বিস্তৃত ফলশ্রতিতে আশ্চ্ষ
হয়ে গিয়েছিলেন।

কিন্তু রুশ সেনাবাহিনীর হুর্তাগা শেষ হয়ে এসেছে মনে

করা যেতে পারত য্দি কেবল বলশেভিকদের নিয়েই গগ্ডগোলটা থাকত।

কুর্তাগ্যবশতঃ, পরাজয়ের ম্বরূপটি আরও অনেক বেশি জটিল; ১৮ই জুনের
১৭

আক্রমণের আগেই সামরিক বিশেষজ্ঞদের কাছে এটা জানা ছিল,

“বিপ্রবী”

রেজিমেপ্টগুলি সম্বন্ধে ১৮ই জুনের “সমুন্নত” আলোচনার মধ্যে, “লাল” পতাকাসমূহ ইত্যাদির মধ্যে একটা সাংঘাতিক বিপদ প্রচ্ছন্ন ভিল।
“যখন সাধারণ সদর দণ্তবে ১০ই জুনের তথাকথিত চমতৎকাব সাকলাগুলির

ংবাদ দিয়ে প্রেরিত চিঠিপত্র পৌছেছিল তখন এই বুঝে যে, বিশেষভাবে
চমৎকার

কিছুই ঘটেনি, বেনন!

আমব!

শুধু কয়েকটি সুরক্ষিত ঘাটি দখল

করেছি যেগুলি বর্তমান যুদ্ধ পবিস্থিহিতে শক্রপক্ষ তাব, নিজের জয়লাভ
নিশ্চিত করার জন্য সমপ্পন করতে বাধা হয়েছে_মামব! বলেছিলাম যে,
“আমরা অত্যন্ত্র ভাগাবান হব যদি জার্শানব! প্রন্ষি-আক্রমণ চালনা! না করে? ।
কিন্ত গ্রতি-আক্রমণ চালিত হয়েছিল এবং রুশ সেনাবাহিনী ১৮১৭ সালের

ফরাসী বাহিনীব মতে। তৎক্ষণাৎ আতংকগ্রস্ত একটা জনতায় কপান্তবি-ত হয়ে
গিয়েছিল। স্পষ্টত:, সেই শেষ-বিপষয (কবল বলশেভিকবাদেব জন্য হয়নি,

বরং সেনাবাহিনীর সংগঠন-কাঠামের মধো গভীবে নিহিত কোন কিছুব

জন্য, যা উচ্চতর কর্তৃপক্ষ অনুমান করতে বা বুঝতে পারেনি । বলশেভিকবাদের চেয়ে অনেক গুরুত্ব, আমাদের পরাক্য়েব ই কাবণটাই
আমরা একটা সংবাদপঞ্জের নিবন্ধে যতখানি সম্ভব মালোচন' কবতে চাই,
কেননা সময় সংক্ষিপ।

জার্মান “সমববাদ” রণ-কিজ্ঞানেব একটি নীতি প্রতিষ্টা করেছে ; “যুদ্ধ

তশুপরতার সবচেয়ে জোরালে। ূপই হচ্ছে আক্রমণ ।” এই জার্জান
নীতি যুদ্ধের ক্ত্রপাত থেকেই (সামসোনশ ও বেক্পেন্কাম্ফ-এর বিপর্যয়মূলক
পরাজয়) আমাদের পক্ষে অন্পযোগী প্রমাণিত হয়েছিল ; অনভিজ্ঞ সেন।ধ্যক্ষদের এবং অনভিজ্ঞ সৈন্থদের পক্ষে যা সম্ভব তা হচ্ছে স্বক্ষিত পার্খশদেশসহ
আত্মরক্ষা | যুদ্ধে স্বাভাবিক ক্ষযক্ষতিব ফলে আমাদের সেনাধ্যক্ষদের, অফিসার

ও নিম্নততর সৈন্থ-পর্যায়ের মান নেমে গিয়েছিল, এবং আমাদেব

হয়ে দীড়িফেছিল সবচেয়ে স্মবিধাজনক যুদ্ব-ততপবত্তা।

পক্ষে আস্মরক্ষা

এব সঙ্গে অবস্থান-

ক্রান্ত যুদ্ধের অগ্রগতি এবং আমাদের সমর-সঙ্জার গুরুতর অসম্পুর্ণতা

যদি ধরি, তাহলে “আক্রমণাত্মক যুদ্ধ” সম্বন্ধে সতর্ক হতে কাউকে বলশেভিক হুতে হবে না, বরং বিষয়গুলির প্রকৃতি সম্পর্কে কেবল একটা বোধ

থাকলেই হবে 'নারদলোয়ি শ্লোন্ডোর রিপোর্ট অশ্ুযায়ী বি. ভি স্যাভিন্কভ
বক্ছছে যে বলশেভিক প্রচারের প্রভাবে সাধারণ ৫সন্তরা বিশ্বাস করতে আরম্ভ
১৮৮

করল যে, যুদ্ধ-পরিত্যাগকারীর! তাদের দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতক নয়, বরং
“আত্তর্জাতিক সমাজবাদেব” অন্তরসারী । প্রত্যেক প্রবীণ অগ্সার,

ধিনি এই

“কমিটিগুলির” চেয়ে আরও ভাল জানেন আমাদের টৈন্দের, আপনাকে বলবেন

যে এভাবে চিন্তা করাট! হচ্ছে আমাদের লাহুসী ও অতি-বিবেচক সাধারণ

সৈম্তদের ছোট কবে দেখা । এই ব্যক্তিব' ম্বস্থ সাধাবণ বুদ্ধিসম্পন্ন, রাষ্ট্র কীসে
সম্পর্কে তাদেব ধারণ] সম্পূর্ণ ও স্থনিদিষ্ট , তারা সম্পূর্ণগাবে উপলদ্ধি কবে যে,
সেনাধাক্ষরা ও অফিমাররাও ৫সনিক , “নিম্নতর পধায়ের ব্যক্তিদেব” বোঝাতে
“সৈন্য” এই সাধাবণ শব্দটির অভিনব (এবং অর্থহীন ) বিকল্প প্রয়োগ, যা সেই
সম্মানিত "নামকে হেয় করেছে, তার প্রতি ভারা উপহাস করে- কেননা

আজকে পশ্চাদভাগে অনেক পিছনেব এমনকি সেনাবাহিনীর দভিদেরও “সৈন্য”
নামে অভিহ্থিত কবা হয, এবং তাবা সম্পূর্ণ বোঝে যে, একজন “যুদ্বপরিত্যাগ

কারী” হচ্ছে যুদ্ধপরিত্যাগকাবী, অর্থাৎ, একজন নিন্দনীয় পলাতক।
যদি বলশেভিকদেব

প্রস্তাবিত “আক্রমণ

বচনায় অস্বথীকাব

আর

কবার” চিন্তা

আমাদের সেনাবাহিনীর এই বিবেচক বার্তিদের দ্বাবা গৃহীত হতে আরম্ভ হয়ে
থাকে, তাহলে এটা কেবল এইজন্য যে ঘটনাব প্রকুতি থেকে, যুদ্ধে আমাদের
সকল অভিজ্ঞতা থেকে

তা যুক্তিসঙ্গতভাবে বেরিয়ে এসেছে । আক্রমণাত্মক

যুদ্ধ একজন ইংবেজ বা ফরাসী লোকের কাছে একট! জিনিস বোঝায়,
একজন রুশবাসীর কাছে তা অন্ত জিনিস বোঝায় ।

পূর্বোক্তরা

টেঞ্চ গুলোর মধ্যে অধিষ্ঠিত এবং প্রতিটি স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করছে,
করে

তাদ্দের

শক্তিশালী

আগ্নেয়াস্থে

সবকিছু

উড়িয়ে

চমতকার

তারা অপেক্ষ।
দেওয়াব জন্য,

এবং কেবল তাবপবই পদাতিক বাহিনী তৎপরতায় রত হয় । আমরা, অবশ্য,

সর্বদ। এবং র্বত্র অসংখ্য লোক নিয়ে যুদ্ধ করেছি, আমাদের সুদক্ষতম

রেজিমেণ্টগুলিকে ধ্বংসপ্রাপু হতে দিয়েছি । আমাদের রক্ষীরা কোথায়,
আমাদের রাইফেল বাহিনী কোথায়? একটা রেজিমেন্ট, যা ছুই কি তিনবার
নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে এবং ততবার ফের যাকে পূর্ণ শক্তিতে নিয়ে আসা হয়েছে,
এমনকি তাকে যদি প্রকৃতপক্ষে যা আছে তার চেয়ে আরও ভাল লোক দিয়ে
পৃরণ করা হয়, তাহলেও সে কদাচ মনে করবে যে “সবচেয়ে জোরালো! যুদ্ধ-

তৎপরতা হচ্ছে আক্রমণ”, বিশেষতঃ, যদ্গি আমর] ম্বারও বলি যে এই বিরাট

কষয়ক্ষতিগুলির উপযুক্ত ফলাফল হয়নি। এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পূর্বতন
“হাইকম্যাণ্ত” যখন একাস্তই প্রয়োজন তখনই কেবল আঘাত করতে রাজী
২১৪৯

হয়েছিল।

এইরকম একটি পরিস্থিতিতেই ১৯১৬-র মে মাসে ব্রাসিলভকে

অন্থমতি দেওয়া হয়েছিল গ্যালিসিয়ায় তার আঘাত হানতে । এর ক্ষীণ
ফলশ্রুতি কেবল অভিজ্ঞতাল সিদ্ধান্তগুলিকেই সমর্থন করল । এটা খুব সম্ভৰ

যে, পূর্বতন “হাইকম্যাণ্ড” এখনো যদি বর্তমান থাকত তবে নৈম্যদলের
যুদ্ধ করাব মনোবল বুদ্ধির সহায়ক ধারণা হিপাবে নির্দেশাবলীর মধ্যে
“আক্রমণাত্মক যুদ্ধ” স্থান পেত,

কিন্তু তা কখনো

কার্ষে পরিণত

হতো

না। কিন্তু হঠাৎ একটা কিছু ঘটল যা বণকৌশলরীতিব বাইরে£
লাগাম চলে গেল “'সৌখীনতা” বিলাসীদেব হাতে, এবং এট! একান্তই
প্রয়োজন এই বলে ও যাঁ স্টিক বণতত্ব

পরিহার

করে

যথা,* বিশেষ

“বিপ্লবী” ব্যাটেলিয়ন, “মবণ” ব্যাটেলিয়ন, “হঠাৎ চমক” ব্যাটেলিযন _-সেইসবে বিশ্বাস স্থাপন করে প্রত্যেকেই একট! “আক্রমণের” জন্য চীৎকার করতে

শুরু করল-_-এটা বুঝতে বার্থ হল যে, এইসব হল “নতান্তঙাবে কাচা উপাদান,
এবং অধিকন্ত, ত। হয়তো অন্থান্য বেজিমেটগুলি থেকে সবচেয়ে মনোবল-

সম্পন্ন ব্যক্তিদের বের কবে নিয়ে আসবে, তাবপব যেগুলি পুবোপুরি “পবিত্যক্ক
আবর্জন! ও স্থানপৃবণেব মালমশলায়” পষবসিত হবে । আমাদের বলা হবে ষে
মিত্রপক্ষীয়বা চেয়েছিল একট! “আক্রমণাস্রক যুদ্ধ”, তারা আমাদের “বিশ্বাস

ঘাতক” বলেছিল। আমবা স্থযোগ্য ও স্থুদক্ষ ফরাসী সেনাধ্যক্ষমগ্ডলীর সম্পর্কে
এত উচ্চ ধারণ! পোষণ করি যে, আমরা বিশ্বাস করি না-রণকৌশল

সম্বন্ধে তাদের অভিমত সৌখীন ব্যক্তিদের তথাকথিত জনমতের সঙ্গে মিলে
গিয়েছিল । অবশ্ট মেই পবিস্থিতিতে যেখানে শক্র কেন্দ্রস্থলে রয়েছে এবং
আমবা ও আমাদেব মিতব্রপক্ষীয়রা! পরিধিতে রয়েছি, সেখানে শক্রর উপর হান।
প্রত্যেকটি আঘাত--এমনকি যখন ত৷ আমাদের পক্ষে প্রাপ্ত ফলাফলের

তুলনায় অনন্থপাতিক বিরাট বিশধয়গুলি নিয়ে আসে _ মামাদের মিত্রপক্ষায়দের
কাছে সর্বদা ক্রবিধাজনক হবে, কারণ, ত! শক্র-টসগ্তদের তাদের কাছ থেকে

অন্যদিকে চালিত করে । এটা ঘটনা প্রকৃতিব মধ্যেই নিছিত এবং আমাদের
মিক্রপক্ষীয়দের নির্দয় মনোভাবের জন্য নয়। কিন্তু আমাদের এই জিনিসগুলি
অবশ্যই যুক্তিসংগতভাবে, পরিমিতিবোধ নিয়ে বিবেচনা করতে হবে, এবং
যেহেতু কেবল মিক্রপক্ষ চাইছে স্থতরাং আমাদের জনগণকে ধ্বংসপ্রাপ্ত
হতে

দিতে আমরা তাড়াহুড়ো করতে পারি না।

বিলাস সহ করে না এবং তা তৎক্ষণাৎ প্রতিশোধসহ
২৬

রণকৌশল

প্রতুত্তর

কল্পনা-

দেয়।

শক্রপক্ষ, যার রয়েছে এক স্থশিক্ষিত সেনাধ্যক্ষমণ্লী, মে সেদিকে নজর,
রাখে ।

প্রলেতারি, স'খ্যা ৫
১৮ই' আগস্ট, ১৯১৭

ত্বাক্ষরবিহীন

২১

রণাঙজনে পরাজয়ের জন্তা কে প্রকৃত দ্রায়ী ?
এখন প্রতিদিন এই প্রশ্বের উত্তরের জন্য অতিরিক্ত সাক্ষা-প্রমাণ আসতে
থাকবে । এবং প্রতিটি দিন আবও পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করবে যারা

ব্ণাজনে জুলাই-পরাজয়ের দোষ বলশেভিকদের উপর,মারোপ করতে চেষ্টা
করেছিল তাদের আচরণ কেমন নীচ ও কেমন ঘ্ব্ণত ছিল।
সোভিযকেতুসমূহের সরকারী মুখপত্র ইজ ভেস্তিয়া তার ১৪৭ত্বম সংখ্যায়

'মইনভ রেজিমেণ্ট সম্পর্কে সত্য কথা” নামে একটি নিবন্ধ চেপেছিল। এইটি
হচ্ছে প্রথমশ্রেণীর রাজনৈতিক গুরুত্বসম্পন্প একটি দলিল।
এই জুলাই তারিখে, পেঙ্রোগ্রাদে নানা ঘটনার গগুগোলের মধ্যে,
গ্রত্যেককে

আশ্চয

করে দিয়ে পত্র-পঞ্জিকায় দেখ। গেল মাধারণ সদর দপ্তর

থেকে একটা টেলিগ্রাম যাতে বলা ইয়েছিল,_-৬০৭তম আইনভ রেজিমেণ্ট
«আদেশ

ছাড়াই টেঞ্গুলি পরিত্যাগ করেছিল", এ কাজ জার্মানদের সহায়ত

করেছিল 'মামাদের ভূখণ্ডের মধে; অন্কপ্রবেশ করতে, এবং এই ছুর্ভাগা
“অনেকাংশে বলশেনভ্িক আন্দোলনের প্র্তাবের জন্য |:
অভিযোগের
পর অভিযোগ নিক্ষিপ্ধ হয়েছিল বলশেভিকদের প্রতি, খারা যথেষ্ট পরিমাণেই
নিন্দিত হচ্ছিলেন “যমন অতীতেও হয়েছিলেন । বলশেভিকদের প্রতি ঘৃণার

কোন সীমা ছিল না।

দিনের পর দিন সমগ্র “দেশপ্রেমিক' পত্র-পঞ্জিকা অগ্নি-

শিখাগ্তলিতে নতুন ইন্ধন যোগাচ্ছিল।

প্রত্যেকদিন নিন্দাবাদ আরও ফুলেফলে

পল্পবিত হচ্ভিল।
সেট? ঘটে ছিল মাত্র অতি সম্প্রতি ।
কিন্তু এখন আামর। কী শিখছি ?

এটা মনে হচ্ছে যে, সাধারণ সদর দণ্তর থেকে প্রাপ্ত প্রথম ও মূল সংবাদ,
যা সমগ্র নিন্না-অভিবানের মংকে্তে হিলাবে কাজ করেছিল, সেটি ছিল সম্পূর্ণ

মিথ্যা । ৬*৭তম য্াইনভ রেজিমেন্টের রেজিমেপ্টাল কমিটি সম্প্রতি নিন্দুকদের
উদ্দেশে একট! বিবুতি পাঠিয়েছে, যাতে বলা হয়েছে £

'৬ই জুলাই তারিখের ঘুদ্ধ-তৎপরতায় আপনারা কি উপস্থিত ছিলেননিয়ে"

“আপনারা কি জানেন যে, ৭৯৮ জন সৈন্য এবং ৫৪ জন অফিসার
২

গঠিত রেজিমেন্টটি

রক্ষা করেছিল আড়াই 'ভাস্টণ টানা অঞ্চল”

আপনারা কি জানেন যে, কেবল বাবচন

আফসার ও ১১৪ জন সৈম্ভ যুদ্ধের মধ্য থেকে জীবিত বেরিয়ে এসেছিল, অবশিষ্ঠরা ভাদের
দেশে প্রতিরক্ষা মুতাবরণ করেছিল ( ক্ষয়ক্ষতি-_-৭৫ শতাংশ )?

“আপনার! জানেন কি যে, ৬*৭তম রেজিমেন্ট নাতঘণ্ট ব্যাপা তার ঘাটি ধরে রেখেশ্ছল
নৃশ'স ত
ব্রতাদম্পন ঝোডে! গোলাবষণের মধ্যে এবং ৮ ৩*টায় সাহাযাকারী বেদ-এ দরে যাবাৰ
আত্দশ সন্ত্রেও সকাল ১১টা পর্ধন্ত (প্রভাষ ৬৩০

থেকে)

দৃঢভাবে দাডিয়েছিল ?

আর আপনার! “ক জানেন আমরা ক ধবনেব ট্রেঞ্চের মধ্যে ছিলাম, এব" আমাদের

কাছে

প্রণ্তরন্মার কী ধরনের যান্িক সরঞাম ছিল '***

ক্ন্ক সেটাই সন নয়। মেজর জ্েনাবেল গশটঞ্ট ও গ্যাবরিলভ, সেনাবাহিনীর অন্থায়ী প্রধান কলেসনিকভ এবং অন্ঠান্তদেব স্বাক্ষরিত একটা

সরকারী তদন্তের তথা দলিলগুলি ইঞ্জভেস্তিয়া প্রকাশ করেছে যাতে
আমবা পাই £
তদপ্ছের ফলাফল প্রমাণ কবছ যে: ৬*৭তম শ্াইনভ পদাতিক রেজিমেণ্ট ও ষষ্ঠ গ্রেনেড-

ডিন্িশনতক সাধাবণভাবে দেশদ্রোতিতা, বিশ্বামনাতকতা, কিন্বা বিনা আদেশে তাদের ঘাটি
পবিতাগ করার দোষে অভিযুক্ত করা যায় না।

করেছিল

৬ই জুলাই ডিভিশনটি

এবং মৃত্যুবরণ করেছিল ।*-*১.*র বেশি শন্-কামানের

যুদ্ধ

গোলায়

ডিভিশনটি নিজৰ মাত ১৬টি কামান নিয়ে নিশ্চিহ হয়ে গিষেভিল 1”
এব*_ক্ষর্তিকাবক বলশেভিক আন্দোলন সম্পর্কে একটি কথাও নয়।

এইরকমই ঘটনাগুলি।
এবং এমনকি ইজ ভেস্ভিয়া, যে স"বাদপত্র বলশেতিকদের আঘাত করতে

যে-কোন ছড়ি ব্যবহারে প্রত্তত, সে-৭ এই প্রলঙ্গে লিখছে :
'অবশ্ঠ, পরাজয়েএ জন্য যা দাধা ত1"সনাবাহিনব বিপ্লবী কাঠামো। নয়।

কিন্ত

যে

নিন্দাবাদ তার উপর চাপানো হচ্ছে তাতেই সন্তব হল পরাজয়ের
জন্য সমস্ত দোষ বলশেভিক প্রচারের উপর এবং যে কমিটিগুলি তাতে গোপন
উৎসাহ দিয়েছিল তাদের *পর শপি'য় দিত |'

স্রবাং এট! তাই, ইজ ভেম্তিয়ার ভঙ্রমহোদয়গণ! কিন্তু, আমাদের
ক্ষমা করবেন জিজ্ঞাসা করার জন্ত-_আপনারা নিজেরাই কি সেই একই
জিনিদ করেননি?

বলশেভিকদের সম্পর্কে ঘ্বণাজনক নিন্দাবাদ ও প্ররোচনা-

মূলক অপবাদগুলি প্রকাশ করে আপনার! কি ব্ল্যাক হাণ্ডেড বদমায়েসদের
ৃষ্টাস্ত অস্লরণ করেননি? আপনারা কি চীৎকার করেননি ;বলশেভিকদের

ক্ুশবিদ্ধ কর, তাদের ক্রুশবিদ্ধ কর, »বকিহুর জন্থ তারই দোষী !.".
১৬০

কিন্ত আরও শুনুন £
“এবং এই নিন্দাবাদ (সাধারণ সদর দপ্তরে রচিত ) একট হঠাৎ ঘটন1 নয, এট! হচ্ছে

একটি নির্মিত ব্যবস্থার অংশ [সরকারী ইজ ভেম্তিয়! পিখে চলেছে । সাধারণ সদর
দপ্তর থেকে প্রাপ্ত সরকারী

তথা-সংবাদাণদ রক্ষা সেনাবিভাগকে বিশ্বাঘাতকতার

দোষে

অভিযুক্ত করেছিল ।***এবং আমব! দেখেছি কাভাবে অযোগ্য গ্রতিবিপ্লবী সেনাধ্যক্ষর।
চেষ্টা করেছিলেন তাদের অযোগাতার দোষ-_যার জন্ত হাজার হাজার জীবন দিতে হয়েছিল,
তার দোষ সেনাবাহিনীর সংগঠনগুলির উপর চাপাতে ।***স্তোখদ্-এ ল্লাকারে সেটাই ঘটেছিল,

আর এখন বিপুল অ কারে তারই পুনরাবৃত্তি চলেছে ।*"*এইবধপ কুৎসামুণক রিপোর্ট পাঠিয়েই
প্রতিবিপ্রবী ফিল্ড স্টাফের! সক্ষম হযেছিল রেজিমেণ্টগুণল ভেঙে দেওয়া এবং কমিটিগুলি বাতিল
করে দেওয়ার দাবি উত্থাপন করতে । এবপ কুৎসার আড়ালেই তার শত শত লোককে

গুলি

করতে এবং শুন জেলখানাগুলিকে আবার পুর্ণকরতে দমর্থ হযেছিল। সেনাবাহিনীর বিপ্রবা সংগঠনগুলিকে ধ্বংস করে তার। আবার তাকে তাদের হাতিহারে পরিণত

করতে ও বিদ্ীবের বিরুদ্ধে তাকে ব্যবহার করতে সমর্থ হয়েছিল ।
স্তরাং আমরা ঠিক সেই জায়গায় এসে পড়েছি । এমনকি আমাদের

অকিক্ষিপ্ত বিরুদ্ধবাদী, ইজ ভেস্তিয়] পর্যন্ত স্বীকার করতে বাধা হয়েছে যে,
প্রতিবিপ্রবী সেনাধ।ক্ষব। নিন্দাবাদের সাহায্যে শৃগ্ঠ জেলখানাগুলি আবার পুর্ণ
করেছে ।

এবং সেগ্ুলল কার্দের দিয়ে পূর্ণ কবা হযেছে,

মছোদয়গণ?

বলশে ভিক আন্তর্জাতিকতাবাদীদের দিয়ে! আর ইজ ভেস্তিয়র আপনারা,
কী করছিলেন মহাশয়রা, যখন আমাদের সাথীদের নিয়ে জেলখানাগুলি পূর্ণ
কর! হচ্ছিল? আপনাবা প্রতিবিপ্রবী সেনাধ্যক্ষদের সঙ্গে একত্রে চীৎকাব
করছিলেন :“ওদের দিকে, ওদেব দিকে!” বিপ্রবের হীন ভম শত্রদের সঙ্গে একত্রে

আপনারা জুশবিদ্ধ করছিলেন প্রবীণ বিপ্রবীদ্দের ধাবা যুগ যুগ আত্মোৎসর্গমূলক
সংগ্রাম দ্বারা বিপ্লবের প্রতি তাদের আঙ্বগত্য সগ্রমাণ করেছিলেন।

কালেদিন,

আলেস্কিন্স্বি, ক্যারিনৃস্কি, পেরেভারুজেভ, মিলিউকভ ও বার্তসেভদের সঙ্গে
একত্রে আপনারা বলশেভিকদের বন্দী করছিলেন এবং এই মিথ্যা কথাট!
ছড়িয়ে যেতে দিচ্ছিলেন যে, বলশেতিকর। জার্মান সোনা পেয়েছিল" [-

ইজ ভেম্তিয়া তার ভাবের আবেগে বলে চলছে :
“অবশ্যই, তার! (প্রতিবিপ্লবী সেনাধ্যন্রা ) জানতেন যে, রেলিমেণ্টের পর রেজিমেণ্ট তার
ঘণ্টিগুলি পরিত্যাগ করছিল--এই মিথ] বিবরণসমুহ সমস্ত ইউনিট-এর মধ্যে অনিশ্যয়ত!

এনেছিল-_তার! তাদের পার্্বভাগ এব* পাশ্চাদ্ভাগের সাহায্য পাবেন কিনা, ভাদের পার্বর্তারা
আগেই পশ্চাদপসরণ করেছেন কিনা, এবং তার] যদি তাদের ঘাটিগুলে আকড়ে থাকেন তাহলে

মরাসরি শক্রর হাতেই পড়ে যাবেন কিন! ।
২২৪

'তারা এই লবই জানতেন- কিন্ত বিপ্লব সম্পর্কে ঘৃণা তাদের অন্ধ করে দিয়েছিল ।
'এবং তারপর, স্বভাবতঃই, রেজিমেন্টগুলি তাদের ঘাটিগুলি পরিত্যাগই করেছিল, যারা
এ কাজ করতে পরামর্শ দিয়েছিল তাদেরই কথ তাঁর] শুনেছিল, তারা বিভিন্ন সভায় আলোচন!
করেছিল-_ আদেশগুলে। তার] মানবে কি মানবে না। আতংক ছড়িয়ে পড়ল। সেনাবাহিনী
ভয়ে কুকড়ে-যাঁওয়1 একট] দলে পর্ধবদিত হল ।***আর তারপর শুক হল প্রতিশোধ। সৈন্যরা

জানত কোথায় তারা দোষী এবং কোথাগ তাদের কম্াগডাঁরর! দোষী । এবং প্রতিদিন শত
শত চিঠিতে তার। প্রতিবাদ কবছে £ জার-এর অধীনে আমরা প্রতারিত হয়েছিলাম,

আমর!

প্রতারিত হযেছি এখন, আর এব জগ্য যারা শাস্তি পাচ্ছে তারাও আমরা !' (ইজ তেস্তিয়া,
সংখ্যা ১৪৭1)

ইজ ভেস্তিগ। কি বুঝতে পারছে যে এই কথাগুলির মধ্যে সে কী স্বীকার

করেছে?

সে কি বুঝছে যে এই ৰথাগুলি হচ্ছে বলশেভিকদের কৌশলের

সম্পূর্ণ সমর্থন এবং সোশ্ঠালিষ্ট রিভলিউশনারি ও মেনশেভিকদেব সমগ্র
বক্তব্যের চরম নিন্দাবাদ?

ই, সত্যিই!

আপনারা নিজেরাই কি ম্বীকার করেননি যে, ঠসন্তরা

প্রতারিত হচ্ছে যেহেতু তারা জার-এর অধীনে ছিল, আপনারা নিজেরাই কি
স্বীকার করেননি যে, সৈন্তদের উপর হীন প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা হচ্ছে?

তথাপি আপনারা সেই প্রতিছিংসাগুলি অন্নমোদন করেন ( আপনারা মৃত্যুদণ্ডের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন ), তাদের আপনারা আপনাদের আশীর্বাণী দেন,

আপনার! ত।দের
কী নামে চিহিত
হা, সত্যিই!
শত-সহম্্র সৈন্তের

সাহায্য করেন ! যে ব্যক্তিরা এইরকম কাজ করেন তাদের
করা বাঞ্ছণীয় ?!
আপনার] নিজেরাই কি ম্বীকার করেননি যে, তাদের উপর
জীবন নির্ভর করে সেই সেনাধ্যক্ষর! বিপ্লব সম্পর্কে ঘ্বণা বার!

কর্মক্ষেত্র চালিত হন? তথাপি আপনারা লক্ষ লক্ষ নৈন্তকে এই সেনাধ্যক্ষদের
কপার উপর ছেড়ে দেন, আপনারা আশীর্বাদ দেন আক্রমণকে, আপনার!

মস্কো-সম্মেলনে এই সেনাধ্যক্ষদের সঙ্গেই ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেন !
কিন্ত এইরকম করে আপনারা আপনাদের নিজেদের মৃত্যু-পরোয়ানায়

স্বাক্ষর করছেন, মহাশয়রা ! আপনাদের অধঃপতনের শেষ নীম! কোথায়?

আমরা ইজ ভেম্তিয়া মহোদয়গণের সাক্ষ-প্রমাণ শুনেছি এবং আমরা
জিজ্ঞাসা করি ; যদি, ইজ কেস্তিয়। ঘেষন বলছে, সাধারণ সদর দপ্তর ম/ইনভ
রেজিমেণ্টকে নিন্দাবাদ করে থাকে, স্তোখদ্-এ যদি সে একটা নোংরা খেলা

থেলে থাকে, যদি সে জাতীয় প্রতিরক্ষার বিবেচনা হার। না হয়ে বরং বিপ্লবের
্্

স্তালিন (৩য়).১৫

বিরুদ্ধে দংগ্রামের চিন্তা! ধারা চালিত হয়ে থাকে-যনি এইসব সত্য হয়ে থাকে,

তবে আমাদের কী নিশ্চয়তা আছে যে, রুমানিয়! সীমান্তের ঘটনাবলী সম্পর্কে
সাম্প্রতিক তথ্যও বিকৃত নয়

আমাদের কা নিশ্চয়তা আছে যে, প্রতি-

ক্রিয়াশীলরা ইচ্ছাকৃত ও পূর্বকল্লিতভাবে বণাঙ্গনে পরাজয়ের পর পরাজয়ের
ব্যবস্থা করছে না 2

রণাঞ্জনে পরাজয়ের জন্ত কে দায়ী?
প্রিবয় পাবলিশাপ” কর্তৃক প্রচারিত পুস্তিকা
পেঝজোগ্রাদ, ১৯১৭

২২

আমেরিকান বিলিয়ন
মঙক্কো-সম্মেলনের কলশ্রুতি কী ছিল তা এখন স্পষ্ট হচ্ছে।

কুস্কি ইয়ে' ভেদমন্তি১ ( ১৭ই আগস্ট, সান্ধ্য সংস্করণ) বলছে ঃ
'গতকাল পপুলীব ফ্রিডম পার্টিব কেন্্রয় কমিটিব এক সায় মিলিউকভ একটি বিব,ণ
উপস্া্পত করেছিনেন এবং কমিটির সদস্তদের আমন্ত্রণ করেছিলেন মন্কে! সম্মেলনের ফলাফল

সম্পর্কে তদের মতামত প্রক।শ কবতে । বন্তবা সর্বনন্মতিক্রমে কোবালিশনের নীতি অনুমোদন
করেছিলেন । উপস্থিত সদন্তদের অধিকাংশ একমত
সবাধিক মা প্রত্যাশা কবা যেত ত1 গিয়েছে ।”

হযেছিলেন যে, মন্থে-সম্মেলন থেকে

এবং তাই, মি: মিলিউকও-এর পার্টি সন্তু। ত| একটা কোয়ালিশন-এর
পক্ষে ।
প্রতিরক্ষানাদীরা লিখছেন মস্কো -সন্মেন

ছিল গণতন্থের পক্ষে (প্রতিরক্ষাবাদীদের পক্ষে,

ভাই তো?” ) একট! ভায়ল।ভ, যা এই দুঃসময়ে একট। প্রকৃত রাষ্ট্রশক্তি হিসাবে সামনে এগিয়ে
আমতে সফল হয়েছে_-যাকে ঘিরে বাশি্ঘাব যা কিছু শ্জনশীল সব (1) সমবেত হয়েছে

(ইজেত্তিয়া, দ'ৰ। ১৪৬) ।
স্পষ্টতঃ প্রতিরক্ষাবাদী পার্টিও সন্তষ্ট। সবব্যাপারে সে সন্তষ্ট বলে ভান
করে, কেননা সে-ও একট। কোয়ালিশন-এর পক্ষে ।

ভাল, সরকার সম্বদ্ধে কী? সে কীভাবে মস্কো-সন্মেলণের মূল্যায়ন করছে?
ইজ ভোন্তয়ার ( সংখা ১৪৬) বক্তব্য অন্থযায়ী, “অস্থায়ী সরকারের
সংসদের সাধারণভাবে ধারণ। হচ্ছে যে

'হকৃত অর্থে ই সম্মেলনটা ছিল বাঞ-পরধ্দ | সাধারণভাবে সরকারের পররাস্টু

ও স্বরাষ্ট্র নীতিগুলি অনুমোদিত হয়েছিল । তা অর্থ নৈতিক কার্ধসচী কোন
বাধাব সম্মুপান তয়ন | কিম্বা, মূলত, বলতে গেলে, সরকারেব ভূমি-ন'ঠির উপরও কোন
আক্রমণ হয়নি |”

এক কথায়, পরকারও সম্মেলন নিয়ে সন্ধ্, যেছেতু, এটা পরিষ্কার যে,
সেও কোয়ালিশন-এর পক্ষে ।

প্রতিটি জিনিসই খুব পরিষ্কার। একটা কোয়ালিশন-এর আয়োজন করা
হচ্ছে, তিনটি শক্তির কোয়ালিশন £ এই পরকার, ক্যাভেটর! এবং প্রতিরক্ষাবাদীর! ।

'

কেরেনস্কি, মিলিউকভ এবং সেরেতেলির ট্রেড-মার্ক নিয়ে একটি “সৎ
কোয়ালিশন' বর্তমানে নিশ্চিত বলে মনে করা যায়।
এই হচ্ছে মস্কো-সম্মেলনের প্রথম ফলক্রুতি |

ধনত্তস্ত্রের অধীনে কোন উদ্যোগই মূলধন ছাড়! অগ্রসর হতে পারে না।
লরকারকে শীর্ষে রেখে বর্তমানে গঠিত কোয়ালিশন হচ্ছে রাশিয্জায় বৃহত্তম

উদ্যোগ । সে প্রয়োজনীয় মূলধন ছাড়া এক ঘণ্টা, এক মিনিটও টি কতে পারবে
না।

বিশেষতঃ এখন, যুদ্ধের সময়ে, যার জন্য প্রয়োজন অপরিমেয় অর্থ

সংস্থান।

গ্রশ্ন উঠছে£

এই নতুন (আন্কোরা নতুন!) কোয়ালিশন কেবল" মূলধনের উপর
বাচতে চায়?

বীর্ুঝোভকার (১৭ই আগস্ট, সান্ধ্য সংস্করণ ) কথা শুনুন £
“শোন যাচ্ছে, মস্কো-সম্মেলনের এবং বিশেষতঃ তার জন্য আমেরিকানরা যে সহানুভূতি
প্রদর্শন করেছেন

তার

সবচেয়ে

গুতাক্ষ

ফল

তি

হল বিদেশে

৫১০০০

মিলিয়ন বব্লা

দরকারী খণপত্র চালুকরার সম্ভাবনা । আমেরিকার বাজারে ধণপত্র চালু করা
" হবে। এই খণ অস্থায়া সরকারের নানতম আিক কার্ধসৃচী রূপায়ণ নিশ্চিত করবে ।'
উত্তরটা! পরিষ্কার। কোয়ালিশন বেঁচে থাকবে আমেরিকান বিলিয়নের
উপর, যার জন্য পরব্তীকালে কুশ শ্রমিক ও কৃষকদের ঘাম ঝরাতে হবে।

রুশ সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াশ্রেণী ( মিলিউকভ !), সামরিক বাহিনী
(কেরেনস্কি [) এবং পেটি-বুর্জোয়াশ্রেণীর উচ্চতর স্তরগুলি, যারা রাশিয়ার
বীর্যবান শক্তিগুজিকে (সেরেতেলি 1) বশংবদ হয়ে সেবা করছে, তাদের

একটি কোয়ালিশন, আমেরিকার সাত্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের দ্বারা অর্থপুষ্ট-_
সেইটাই হচ্ছে বর্তমান চিত্র!
৫১০০০ মিলিয়ন রুবল খণ ছ্বারা দমথিত, মস্কো-সম্মেলনের জন্য মাকিন'

পুঁজির “সহাহভূতি_যে ভদ্রমহোদয়রা সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন তাঁরা
কি এর পিছনেই ছিলেন না?
রাশিয়াতে বলা হতো যে, সমাজবাদের আলোক পাশ্চাত্য থেকে এমেছিল।

এবং এ্রটা ছিল সত্য; কেননা সেখানেই, পাশ্চাত্যেই আমরা বিপ্লব ও
সমাজবাদ শিখেছিলাম।
রাশিয়ায় বিপ্লবী আন্দোলন হ্ুত্পাতের সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি কিছুটা!
পরিবতিত হুল।
২২৮

১৯০৬ সালে, রাশিয়ায় যখন বিপ্লব কেবল বিকাশলাভ করছিল, তখন

পাশ্চাত্য দেশ ২,০০* মিলিয়ন রুবল খণ দিয়ে জারতন্ত্রী প্রতিক্রিগাশীলদের

পুনজাঁবিত হতে সাহায্য করেছিল। এবং জারতন্ত্র প্রকৃতই পৃনজীবিত হয়েছিল
_-পাশ্চাত্ত্যের কাছে বাশিয়ার আবও আথিক পরাধীনতার বিনিময়ে ।

এই প্রণঙ্গে দে সময়ে মন্তব্য কব! হয়েছিল যে, পাশ্চাত্ত্য কেবল সমাজবাদই
নয়, বরং সহন্্র সহম্ত্র মিলিয়ন অর্থের আকারে প্রতিক্রিয়াও রাশিয়ায় রপ্তানি
করছিল।
হালে একটি আরও স্পষ্টতব চিত্র খুলে যাচ্ছে। যখন রুশ-বিপ্রব তার
সাকশ্যগুলিকে বক্ষ কবতে প্রতিটি প্রচেষ্ট! চালাচ্ছে এবং যখন সামাজ্যবাদ

তাকে ধ্বংস করতে চেষ্ট। কবছে, তখন সেই মুহতে রুশ বিপ্রবকে সম্পূর্ণভাবে
দমন কান ও পাশা) ক্রমবধমান বিপ্রণী আন্দোলনকে দুর্বল করে

দেবার

উদ্দেশ্যে মাফিন পুঁদি কেরেন ক্ক-মিলিউ কভ-নলেবেছেলি কোয়ালিশন:ক হাজার
হাক্বার মিলিয়ন সবববাহ করছে।

সেঈবকমই ঘটন]।
পাণ্চাত্তা রাশিবায় য| বপ্যানি করছে তা সমাজবাদ ও মুক্তি নয়, যে,
পরিমাণে তা হচ্ছে পবাধীন1 এবং প্রঠিবিপ্রব। তাই নয় কি?
কিন্ত একটা কোযালিশন হচ্ছে একটা সমকওতাঁ। কাদের বিরুদ্ধে এই
কেরেনঞ্ষি-মিলিউক৬ মেবেতেনি সমঝ তা পবিচ।লিত হচ্ছে?
স্পইঙঃই, তাদের বিছ্ধে খারা মক্কো-সম্মেলনে যোগদান করেনি, যারা
সেটা বজন করেছিল, যাব! তাব ধিবোধিত। কবেছিল--যেমন, বরাশিক্জার বিপ্লবী
শ্রমিকরুন্দ।

বাশিয়াব বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর বিকুদ্ধে মাধিন পুঁজিপতিদের অর্থপুষ্ট,

কেরেনস্কি, মিলিউক৬ এবং দেবেতেলির একটা “সং কোয়ালিশন,--তাই নয়
কি প্রতিরক্ষাবাদী মহোদয়রা ?
খুব ভাল, আমনা এটা লক্ষ্য বাথছি।
গ্রলেতাবি, সংখা ৬
১৯শে আগস্ট, ১৯১৭

সম্পাদকীয়
৪

নিবাচনের দিন
আজ পেজ্রোগ্রাদ নগর ডুঘার নিধাচন।

নেনাভাইর।, এর ফলাঞ্চল আপনাদের

কমরেড

ম্তুরভাইরা,

ওপর নিঙর করছে।

কমরেড

নির্বাচন হচ্ছে

একটি সেনার, একটি মজুরভাই ও মঙ্ুরবোনের ভোট

সাবিক এবং সমান।

একজন পুজিপতি, বাডীএয়াল' একজন অধ্যাপক অথবা সরকারী পদস্থ
কর্মচারীর ভোটের সমান । বন্ধুগণ, আপনার! যদি এর পূর্ণ সদ্ধ্যবহার না ক'ব

তাহলে অন্তরা নয়, আপনারাই তার জন্য দামী থাকবেন।
আপনার! অতীতে রাস্তায় রাস্তা জারের পুলিশের বিরুদ্ধে লডেছেন-__
এখন আপনারা আমাদের পার্টিকে ভোট দিযে নিজেদের শ্বাথের জন্য ক্ডুন।

আপনারা প্রতিবিপ্নবীদের কাছ থেকে আপনাদের অধিকার রক্ষ। করেছেন
__এখন তাদের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করুন 'আজকের নির্বাচনে!

আপনারা বিপ্লবের বিশ্বাস্ঘাতডকদের মুখোস ছি'ড়ে দিতে পেরেছেন__এখন
তাদের চীৎকার করে বলুন : “হাত ৪ঠাও !,

সর্বপ্রথমে, আপনাদের সামনে আছে মিলিউকভের পার্টি, পপুলার
ফ্রিডম পার্টি । এ পার্টি জমিদার-পুঁজিপতিদের স্বার্থবাহক। এটা শ্রমিক,
কুষষক ও স্নোদের শ্বার্থবিরোধী, কাবণ ওরা শিল্পে শ্রমিক নিয়ন্ত্রণেব বিরুদ্ধে,

কৃষকদের হাতে জমি দেওয়ার বিরুদ্ধে এবং রণাঙ্গনে সেনাদের মৃত্যুদণ্ড দেবার
পক্ষে । এ পার্টি হচ্ছে সেই ক্যাডেট পার্টি-যে জুনের গোড়ায় রণাঙ্গনে
আক্রমণ জোরদার

করার দাবি জানিয়েছিল, তাতে দেশের হাজার হাজার

জীবন বলি হয়েছিল।

এ ক্যাডেট পার্টিই প্রতিবিপ্রবের জন্ত কাজ করে

অবশেষে প্রতিবিপ্রবের বিজয় অর্জন করেছে এবং শ্রমিক, কৃষক এবং নাবিকদের
ওপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করেছে । স্থতরাং মিলিউকডের পার্টিকে ভোট

দেওয়ার মানেই হল আপনার নিজের প্রতি, আপনার স্ত্রী-পুত্রকন্ঠার প্রতি
এবং রণাঙ্গনে আপনার ভাইদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা।
কমরেভগণ, পপুলার ক্রিডম পার্টিকে একটি ভোটও নয় !

এরপরেই, আপনাদের সামনে আছে গ্রতিরক্ষাবাদীরা, মেনশেনক্তিক ও

সোশ্যালিষ্ট হিভলিষউমশনারি পার্টিগুলি। এইসব পার্টির শহর ও গ্রামের
৩০

বিত্তশালী ক্ষুদে মালিকদের স্বার্থরক্ষা করাই এদের উদ্গেশ্তট । তাই বগনই

শ্রেণী-সংগ্রাম একটা চূড়ান্ত রূপ নেয়, তাদের দেখা যায় জমিদার-পুঁজিপতিদের
শিবিরে এবং শ্রমিক, কৃষক ও সেনাদের বিরুদ্ধে । এ রকমই ঘটেছিল জুলাইয়ের

নেই দিনগুলিতে যখন মেনশেভিক ও সোশ্বালি্ রিভলিউশনারি পার্টিগুলি
বুর্জোয়াদের সঙ্গে মিলে শ্রমিক ও সেনাদের নিরস্ত্র করে আঘাত হেনেছিল।

স্থৃতরাং মস্কো-সম্মেলনের সময় বুর্জোয়াদের সঙ্গে মিলে এই পার্টিগুলি সব দমনমূলক ব্যবস্থা ও শ্রমিকদের পর এবং রণাঙ্গনে সেনাদের ওপর মৃত্াদণ্ড সমর্থন
করেছিল।

প্রতিবিপ্রধীদের জয়ের একটা কারণ হল পসোশ্যালি্ই রিভলিউশনারি এবং

মেনশেভিক পার্টিগুলি জমিদার-পু'জিপতিদের সঙ্গে একটা সমঝওতায় এসে
বিপ্লব দমনে তাদের সাহাব্য করেছিল।

প্রতিবিপ্রবীরা যে এখন তাদের শক্তিকে সংহত কবছে, তার একটি কারণ
হল সোশ্বালিষ্ট রিভলিউশনারি ও মেনশেভিক পার্টিগুলি এদের জনগণের দ্বণা

থেকে আড়াল করে রাখছে এবং বিপ্রবের ছন্মবেশে এদেরই হুকুম তামিল করছে।
এইসব পার্টিব পক্ষে ভোট দেওষা মানেই শরিব কৃষক শ্রমিকদের বিরুদ্ধে
প্রতিবিপ্লবী জোটকে ভোট দেওয়া

এইসব পার্টিকে ভোট দেওয়া মানেই হুল পশ্চাদভাগে সেনাদের গ্রেপ্তার
এবং রণাজনে মৃত্যুদণ্ডের সমর্থনে ভোট দেওয়া ।
কমবেডগণ, প্রতিরক্ষাপন্থীদের, মেনশেতিক ও সোশ্যালিষ্ট রিস্ত-

লিউশনারিদের পক্ষে একটি ভোটও নয় !
সর্বশেষে, আপনাদের সামনে আছে নোভা য়া বিজ গোষ্ঠী, ১২নং
তালিকা । এই গোষ্ঠী যে বুদ্ধিজীবীদের আবেগকে প্রকাশ করে তাদের মগজ

রয়েছে মেঘের জগতে, তারা বাস্তবত। ও আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন। লেইজন্তই
এর! বিপ্লব ও প্রতিবিপ্রব, যুদ্ধ ও শান্তি, শ্রমিক ও পুঁজিপতি, জমিদার ও
রুষকের মধ্যে চিরকাল টালবাহানা! করছে।

একদিকে এর! শ্রমিকদের পক্ষে, অন্তদিকে এরা পুঁজিপতিদের সেও
বিচ্ছেদ চায় না-_সেজন্তেই নিলজ্জের মতো! এর শ্রমিক ও সেনাদের জুলাই
মিছিলকে বর্জন করেছে।

একদিকে এর! কৃষকদের পক্ষে, অন্ত্নিকে এরা জমিদারদের সঙ্গে বিচ্ছেদ
চায় না--সেজন্তই কৃষকদের হাতে এখনই জমির মালিকানা হস্তাস্তরের বিরোধী
২৩১

এবং সংবিধান-সভার জন্ত অপেক্ষা করার উপদেশ দেয়, যার অধিবেশন স্থগিত
করা হয়েছে--হয়তো! চিরকালের জন্ত ।

নোভায় ঝিজ ন গোষ্ঠী কথায় শাস্তির পক্ষে, কিন্তু কাজে শাস্তির বিপক্ষে,
কারণ "ম্বাধীনতা খণ-এর জমর্থনে এরা ডাক

দিয়েছে, যে খণের লক্ষ্য হচ্ছে

সামাজ্যবাদী যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া ।
কিন্ত যারা "স্বাধীনতা খণ'-এর সমর্থক, তারাই যুদ্ধকে দীর্ঘস্থায়ী করতে
সাহায্য করছে, সাম্রাজ্যবাদকে সাহায্য করেছে; এবং বস্তুতঃ তাবা আন্তর্জাতি-

কতাবাদের বিরুদ্ধেই লড়ছে।
কথার নোভায়া ঝিজন গো দমনপীড়ন ও কারাদ্বগ্ডের বিরোধী;
কাজে দমনপীড়ন ও কারাদণ্ডের পক্ষে, কাবণ এরা যারা দমনপীড়ন এবং কারাদপ্ড

ছুইই সমর্থন করে, সেই প্রতিরক্ষাবাদীদের সঙ্গে সমঝ তায় পৌছেছে ।
কিন্ত গ্রতিরক্ষাবাদীদের সঙ্গে যে-ই সমঝওতা। ককক সে প্রতিবিপ্রবকেই
লাহাযা করছে, প্রকৃতপক্ষে সে বিগ্লবেবই বিরুদ্ধে লঙছে !
কমরেডগণ, কাক দিয়ে মানুষের বিচাব করুন, তাদের কথা দিয়ে নয়!

কর্মবারা দিযে পার্টি ও গোষীগুলির মূল্যায়ন করতে শিখুন, তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে নয।

যর্দি নোভায়া ঝিজন গোী শান্তির জন্য লডতে চায এবং সেই সঙ্গে
স্বাধীনতা খণ'-এর পক্ষে আবেদন জানায়, তাহলে

আপনি নিশ্চিন্ত হতে

পারেন যে, এব৷ সাআ্াজ্যবাদীদের ধাতাকলেই দান দিচ্ছে।
যদি নোভায়া ঝিজন গোষ্ঠী বলশেভিকদের সঙ্গে কখনে। কষ্টিনষ্টি করতে

চায় এবং একই সঙ্গে প্রতিরক্ষাবাদীদের সমর্থন করে, তাহলে আপনি নিশ্িন্ত
হতে পারেন যে এর! প্রতিবিপ্রবীদের ধাতা কলেই দান। দিচ্ছে ।

এই ছু-মুখোদের ভোট দেওয়া, ১২ নং তালিকার পক্ষে ভোট দেওয়া
মানে প্রতিবক্ষাবদীদের সেবা করা, পেই প্রতিরক্ষাবাদীর| আবার প্রতিবিপ্লবীদের সেবা! করছে।

কমরেডগণ, নোভায়া! ঝিজন গোষ্ঠীকে একটিও ভোট নয় !
আমাদের পার্টি শহর ও গ্রামের শ্রমিকদের পার্টি, গরিব কৃষক, শোষিত ও
নিপীড়িতদের পার্টি।

সব বুর্জোয়া পার্টি, তামাম বুর্জোয়া খবরের কাগজ, সব দ্বিধাগ্রস্ত, উদ্যম্হীন
গোষ্ঠী আমাদের পার্টিকে অপছন্দ করে, নিন্দামন্দ করে।
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কেন?

যেহেতু £

আমাদের পার্টিই একমাত্র পার্টি যে জমিদার-পু' জিপতিদের বিরুদ্ধে একা
বিপ্লবী সংগ্রাম চালায়;
আমাদের পার্টিই একমাত্র পার্টি যে জমির মালিকান! এক্ষুণি কৃষক
লমিতিকে হস্তান্তরিত কর[র পক্ষে;

আমাদের পার্টিই একমাত্র পার্টি যে সমগ্র পুঞ্জিপতিজোটের বিরোধিতা
সত্বেও শিল্পে শ্রমিক নিয়ন্ত্রন দাবি করেছে;

আমাদের পার্টিই একমাত্র পার্টি যে মুনাফাখোর ও লুঠেরাদের বিরোধিতা!
সত্বেও শহর ও গ্রামের মধ্যে পণ্যবিশিময়ের একট গণতান্ত্রিক সংগঠন চায়?

আমাদের পার্টিই একমাত্র পার্টি যে রণাঙ্গনে এবং পশ্চাদ্ভাগে সর্বজ্র প্রতিবিপ্লবীদের পূর্ণ বিলোপ চায়;
আমাদের পার্টিই একমাত্র পার্টি যে শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের বিপ্রবী
সংগঠনকে দৃঢ়ভাবে রক্ষা করে;
আমাদের পার্টিই একমাত্র পার্টিযে জাতিতে জাতিতে ভ্রাতৃত্ব ও শাস্তির
জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও বিগ্রবী সংগ্রাম চালায়,

আমাদের পার্টিই একমাত্র পার্টি যে দৃঢ়তার সঙ্গে অবিচলভাবে শ্রমিক ও
কুষকশ্রেণীর ক্ষমত। দখলের জন্য ল'়্াই করে;

আমাদের পাটি, কেবল আমাদের পিই রণাঙ্গনে মৃত্যুদণ্ড সমর্থন করার
কলংক থেকে মুক্ত ।

সেইজগ্তই বুর্জোষা এবং জমিদারর। আমাদের পার্টিংক এত আন্তরিকভাবে
স্থুণ করে।

সেইজন্তই আপনারা অবশ্থই আমাদের পার্টিকে ভোট দেবেন।
সেনারা, মেহনতী নারী-পুরুষেরা,

৬ নং তালিকার পক্ষে, আমাদের পার্টিকে ভোট দিন !
প্রলেতারি, সংখ্যা ৭

২০শৈ আগস্ট, ১৯১৭
সম্পাদকীয়
২৩৩

প্ররোচনার অধ্যায়

প্ররোচন। সৃষ্টি হচ্ছে গ্রতিবিপ্রবেব একটি বছ ব্যবহৃত ও পরীক্ষিত অস্ত্র।
১৮৪৮ জুনের হত্যাকা, ১৮৭১-এ প্যারিব আম্মসমর্পণ, বিপ্লবের বিরুদ্ধে

রণাঙ্গনের পুরোভাগে ও পশ্চাদ্ভাগে প্ররোচনার অস্ত্ক্ষেপ__বুর্জোয়াদের এইসব
বেইমানী ছলাকলার সঙ্গে কে না পরিচিত?
কিন্ত পৃথিবীব কোথাও বুজোঁয়াশ্রেণী এত নিলজ্জের মতো এবং অবাধে
এই বিষাক্ত অস্ত্র প্রয়োগ করতে পারেনি, এখানে রাশিয়ায় যতটা হয়েছে।

সম্প্রতি রায়াবুশিন্স্কি কি খোলাখুলি প্রকাশ্তেই ভয় দেখাননি যে, শেষ
পর্যায়ে বুর্ধোয়ােণা শ্রমিক কৃষকবদেব টিট করতে “ছুভিক্ষ ও হাছাকারের
অস্থিসার হস্তক্ষেপের" সাহায্য নিতেও দ্বিধা করবে না?

এবং বুজোঁয়ারা কল-কারখানা বন্ধ ববে, হাজার হাজাব শ্রমিকদের পথে
বসিয়ে এর মধ্যেই কি কথা থেকে কাজে পৌছে যায়নি?
কেউ কি একথা বলবেন যে, ব্যাপারটা আপতিক, হত্যাকাণ্ড সংঘটনেৰ
পক্ষে উত্তেজনা সঞ্চারের এবং বিগ্রবকে রক্তে ভোবানোর [ইচ্ছাকৃত পরিকল্পন।

নয়?
কিন্তু গ্ররোচন। সৃষ্টির প্রধান

ক্ষেত্র

হচ্ছে

রণাঙ্গনের পুরোভাগ--

পশ্চাদ্্ভাগ নয়।

মার্চেই শোনা গিয়েছিল, কয়েকজন স্নোধ]ক্ষ রিগা সমর্পণের পরিকল্পনা
করেছিজ্নে।

তারা যে ব্যর্থ হয়েছিলেন, তার “কারণ ছিল তাদের হাতের

বাইরে? । এই জুলাইতে রুশ সেনাবাহিনী টানোপোল এবং জারনোবিংস
ছেড়ে চলে গেল। একবাকো বুজেোয়াদের ভাডাটে সংবাদপঞ্রগুলি সেণাদের
এবং আমাদের পার্টিকে দামী বলে অভিযুক্ত করল। আর তারপর? এরা
বকুতে লাগল, “সেনাদের এই পশ্চাদপসরণ উস্কে দিয়ে করা হয়েছিল", 'উদ্দেখ্ব-

প্রণোদিত এবং পুর্বপরিক্ল্িতভাবেই দস্বরমতো
ইয়েছে।

বিশ্বাসঘাতকতা

করা

এবং ফ্নোদের পশ্চাদপসরণ নির্দেশ দিয়ে ইউপিটে ইউনিটে গাড়ি

পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে বলে বিশেষ কয়েকজন সেনাধ্যক্ষের নামও উল্তেখ

কর! হম।
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কে বলবে

প্রতিবিপ্রবীরা ফাপা বচনবাগীশ-_-ওর! জানে না ওরা কি

করছে?
এখন এসেছে বিগার পালা । টেলিগ্রা্চে খবর

এসেছে

যে, বগা

আত্মসমর্পণ করেছে । বুজোয়াদের ভাড়াটে কাগজগ্ুলে। এরই মধ্যে মোর
গোল তুলেছে সেনাদেব বিরুদ্ধে, অভিযোগ এনেছে তাবা নাকি ছত্রভঙ্গ হয়ে
পালাচ্ছে । ভেচারনেয়ি ভ্রেমিয়। এবং প্রতিবিপ্রবী সাধারণ সদর
দগ্তর একজোটে সব দাফিত্ব বিপ্লবী স্নোদের ঘাডে চাপানোর চেষ্টা করছে।

যদি আজ নেভস্কি গস্পেক্ট এ একটা মিছিল বেরোয় এই শ্লোগান দিতে
দিতে ; বলশেভিকবা নিপাত যাক !”, তাহলেও আমরা বিস্মিত হব না! ।

রিগার

সহকারী কমিশার ভইটিন্ন্বির টেলিগ্রাম থেকেই নিঃসন্দেহে

বোঝা যায়, সেনাদেব নামে অপবাদ রটানে। হচ্ছে ।
ভইটিনান্ব টে'লশাদ পঠাচ্ছেন, “নাবা রাশিয।তক আমি জানচিজ তো, দেনাবাহিন

বশ্বস্য

ভবে অধিনাধকদের সবরকম “নর্দেশ মেনে চলেছিল এব” নশ্চিত চতু ববণ কাবচ্ল।

এই হল একজন প্রত।ক্ষরশার সাঙ্গয।
কিন্ত সাধারণ সদর দপ্তর থেকে এখনো সেনাদের সম্পর্কে মিথ্যা রুটন।
হচ্ছে, বল! হচ্ছে সেনাবাহিনী পালিয়ে গেছে।

আর বুঙ্গোয়া স*বাদপত্র বণাজনে সেনাদেব এই 'বিশ্বাসঘাতকতা'র কথা
জোর গলায় প্রচার করে চলেছে।

এটা কি স্পঞ্ নয় যে বিশেষ কোন পরিকল্পন। হামিল করতেই প্রতিবিপ্রবী
পেনাধ্যক্ষব। এব” বুজ্োয়া সংবাদপত্র সৈন্তদ্রে বিরুদ্ধে মিথ্য' নিন্দা রটনা
করছে?

এট] কি স্পট নয় যে এই পরিকল্পনা হচ্ছে টার্শেপোল ও জারনোবিংদ
পরিকল্পনার মতো--বল| যা এই টাকার এপিঠ-ওপিঠ।
সবশেষে, এটা কি স্পষ্ট নয যে বাশিপ্াতে এখন যে উত্তেঙ্গনার পর্ব চলছে

ত। হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়। একনায়কতস্ত্রেরই অস্থ_যাকে নিঃশেষে ধ্বস
করাই সর্বহারা! এবং বিপ্লবী লেনাদের প্রাথমিক কর্তব্য ”
প্রলেতারি, সংখ্যা ৮
২২শে আগস্ট, ১৯১৭

সম্পাদকীয়!

“সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি' পার্টিতে শ্রমবিভ।গ
শ্রমিক ও নাদের

ডেপুটিদের পেত্রোগ্রাদ সোতিয়েতের

শেষ সভায়

সোশ্যালি& রিভলিউশনারিরা মৃঠ্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিল এবং বলশেডি দের গ্রেপ্তাবের প্রতিবাদে সামিল হয়েছিল ।

অবশ্য সেটা খুব ভাল এবং খুব প্রশংসনীয়।
এই প্রসঙ্গে আমবা একটি প্রশ্ন উত্থাপন করতে চাই £
কার! রণাঙ্গনে মৃতু'দণ্ড চালু করেছিল এবং কারাই-বা বলশেভি কদের
গ্রেপ্তার করেছিল?

মোশ্যালিষ্ট রিভ'লউশলারিরা নয় কি (ক্যাডেট ও মেনশেভিকদের

সন্বদয় সহযোশিতায় ! )% আমব। যতদূব জানি, প্রর্থানমন্ত্রী এ. এক. কেরেনস্ষি
মহাশয় সোশ্যালিষ্ট বিভলিউশনবি পার্টির সদস্ত।

পেত্রোগ্রাদ নগর ডুমার

নিবাচনে সোশ্যালিষ্ট রিশুপিউশনাপি পার্টির প্রাথাদের নামের তালিকায় তার
ন|ম জ্বলজ্বল করছিল ।

আমরা যতটুকু জানি, যুগ্ধবিষয়ক উপমন্ত্রী বি. ডি. স্যাভিনকভ মহোদয়ও
পোশ্যালিই্ রিভলিউশনারি পার্টির সদ্য ।
স্বতর[ং তাহলে কি ব্যাপাটি ধাড়াচ্ছে না ধে এই ছুই গণ্যমান্ত সোশ্যালি?

রিভলিউশন|রিই প্রথমত:রণা'নৈ মৃতুঃদণ্ডকে পুনজীবন দান করার জন্য দায়ী?
(এর সঙ্গে জেনারেল কাণিলগের নাম যোগ হবে, অবশ্য যতদুব জানি তিনি
এখনো সোশ্যা (লস্টরিওলিউশনারি পার্টিতে যোগ দেননি । )
আমরা আরও জানি, কৃষিমন্ত্রী চেরনভ মহাশয়কেও সোশ্যালিষ্ট পিভলিউ-

শনারি পার্টির স্দন্য বল! যায়।
এবং পরিশেষে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এন. ডি. আভক্সেনতিয়েভ অর্থাৎ কেরেনস্কির
পরেই মন্ত্রিসভায় ধার পদমর্ধাদা সবচেয়ে বেশি, তিনিও সোশ্[লিষ্ট রিভলিউশনারি পার্টির সদস্য।
আচ্ছা, এইসব মহামান্ত ষোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরাই' কি রণাঙ্গনে

মৃত্যুদণ্ডকে প্রবর্তন করেননি, বলশেভিকদের গ্রেপ্তার করেননি?
কেউ প্রশ্ন করতে পারেন : সোশ্যালিই রিভলিউশনারি পার্টির মধ্যে
২৩৬

শ্রমবিভাগ কি অদ্ভুত, এর কিছু সদস্য যখন মৃত্যুদণ্ড প্রবর্তনের বিরুদ্ধে তীত্র
প্রতিবাদ জানায়, কিছু সদন্ত তখন নিজের ছাতে মৃত্যুদণ্ড চালু করে? ..
সত্যি এট। বিম্ম়কর!

সবেমাত্র আমরা

শ্বৈরতন্ত্রেব অবসান ঘটিয়েছি,

সবেমাত্র আমরা “ইউরোপীয় ধরনে জীবনযাত্রা শুরু করেছি, অথচ আমরা

“ইউরোপীয়ানার আপত্তিকর কল দিকগুলো সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করেছি। ধরা
যাক, ফরাসীদের কোন বুর্জোয়া র্যাভিকাল পার্টির কথা। অবশ্থই তারা
নিজেদের সমাজতন্ত্রী বলবে-র্যাডিকাল সোশ্যালিষ্ট) “নির্দলীয় সোশ্ঠ। লিষ্ট

ইত্যাদি, ইত্যাদি । ভোটদাতাদের কাছে, জনগণের কাছে, 'ন'চুঙলা'র কাছে

এইসব পার্টি সর্বদাই “বামপন্থী” বুলি ছড়ায়, বিশেষতঃ নির্বাচনের পূর্বমহূর্তে,
এবং বিশেষতঃ যখন সাচ্চা একটা সম[জতন্তরী পার্টি প্রতিথ্বন্বিতায় তারা
কোণঠাসা হয়ে পড়ে।

কিন্তু “শীর্ষে, 'র্যাডিকাল সোগ্ঠালিষ্ট ও *নির্দল

সোশ্ঠালিষ্ট মন্ত্রীর! শান্তভাবে বুজোয়া কর্মকাণ্ড চালিয়ে থাকেন, ভোটদাতাদের
সমাজবাদী আশা-আকাঙ্াার একেবারে কোন পরোয়া করেন না।

এই হচ্ছে এখনকার পোশ্টালি্ রিভলিউখনারিদের আচার-মাচরণ।
একটি সুখী পার্টি! কারা মৃত্তাদণ্ড চালু করেছিল? সোশ্ঠালিষ্ট রিভলিউশনারিরা! কারা মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিল? সোশ্ঢালিষ্ট
রিভলিউশনারিরা !__পয়স। ফেল এবং জিনিপ বেছে নাও ।-..
এইভাবে তাদের নিরীহভাব বজায় রাখা যাবে ( জণসাধাঁরণেব কাছে
জনপ্রিয় থাকা যাবে), আবার সম্পত্তিও গুছিয়ে নেওয়া যাবে ( মন্ট্রনপ্তব9 ঠিক

রাখা যাবে ) বলে সোশ্ঠ।লিষ্ট রিভলিউশনারির। আশা করে।

কিন্ত বল! হবে__-মতপার্থক্য বোন্ পার্টিতে না হয়; কেউ কেউ একভাবে
চিত্ত! করে, অন্তেরা অন্যভাবে ।
হা, কিন্ত মতপার্থক্য অনেক রকমের হয়। যদি কিছু লোক হয় জল্লাদদের
পক্ষে এবং কিছু লোক তার বিপক্ষে, তাহলে একই পার্টিতে এই ধরনের “মতপার্থক্যের মধ্যে সামগ্তশ্ত করে ওঠ! বেশ কঠিন হয়ে ঈাড়ায়। আরও লক্ষণীয়
যে পার্টির সবচেয়ে দায়িত্বশীল নেতারা, সরকারের মন্ত্রীরাই যদি জল্লাদদের
পক্ষে থাবেন এবং সরাসরি তাদের মতামত তাঁর! কাজে প্রয়োগ করেন, তাঁহলে

প্রতিটি রাজনী তি-সচেতন মানুষ এই মন্ত্রীদের কাজকর্ম দেখেই পার্টির নীতি
বিচার করবেন, পার্টির সাধারণ কর্মীদের সমধিত কোন প্রতিবাদ-গ্রস্তাব থেকে
ল্য়।

২৩৭

লজ্জা এখনে! ঘোচেনি।

সোশ্তালিষ্ট রিভলিউশনারি পার্টি আজও মৃত্যু

দণ্ডের পার্টি, শ্রমিক-নেতাদের জ্ঞেলে দেওয়ার পার্টি। কোনদিন সোশ্ালি্
রিভলিউশনারিরা এই লজ্জাজনক কলংক থেকে রেহাই পাবে না যে, তাদের

পার্টির শীর্ষস্থানীয় সদস্যরাই মৃত্যুদণ্ড পুনঃপ্রবর্তন করেছেন।

তারা কোন

দিনই এ দাগ ধুয়েমুছে ফেলতে পারে ন| যে, ভার্দের সরকারই শ্রমিক পার্টির

নেতাদের নামে জঘন্ত কুংস| রটাতে উৎসাহ দিয়েছিল; তাদেরই সরকার
লেনিনের বিরুদ্ধে একটা নতুন দ্রেফুস ব্যাপার৭২ সংঘটনের চেষ্টা করেছিল।***
প্রলেতারি, সংখ্যা ৯
২৩শে 'আগস্ট, ১৯১৭

স্বাক্ষরবিহীন

৮

গীত মৈত্রী
রুশ-বিপ্লব কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। পাশ্চাত্তোর বিপ্লবী আন্দোলনের
সঙ্গে এটি অন্তরঙ্গভাবে যুক্ত । তাছাড়া, এ হুল সকল দেশের সর্বহারাদের সেই
মহান আন্দোলনেরই একটা অংশ যার লক্ষ্য হচ্ছে বিশ্বপু'জিবাদের ভিত্তিকেই
পরুদ্দত্ত করা। এটা খুবই ম্বাভাবিক যে আমাদের বিপ্রবের প্রতিটি তরঙ্গ
অনিবার্ধভাবে পশ্চিমী ছুনিয়ায় একটা উত্তরতরজজ তরী করবে, এবং

এর

প্রত্যেকটি জয়ে বিশ্ব বিপ্লবী আন্দোলনে প্রেরণ! ও শক্তি যোগাবে এবং
সকল দেশের শ্রমিকদের পুঁজি-বিরোধী লড়াইয়ে মদ দেবে ।
পশ্চিম ইউরোপীয় সামতাজাবাদী হাউররা একথা জানে । এজন্তই তার!
রাশিয়ার বিরুদ্ধে আমৃা যুদ্ধ ঘোষণার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ।
একেবারে স্ুচনাতেই ব্রিটিশও করাসী পু'জিপতির! আমাদের বিপ্লবের
বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছে । সে সময়েই তাদের মুখপত্র দি টাইমজ্৭৩
ওল! মাতিন৭৪ বিপ্লবী সোভিয়েত ও কমিটিগুলির নামে নিন্দা রটিয়েছিল
এবং এগুলি ভেঙে দেবার দাবি জানিয়েছিল।

ছুমাস পরে স্থইজারল্যাগ্ডের একটি গোপন সম্মেলনে, সাম।জাবাদীরা৷ আবার
আলোচনা

করেছে কীভাবে “বিপ্লবের বিস্তারকে রোখ। যায় এবং

পর্বাগ্রে

তীব্রতম আঘাত হেনেছে রুশ-বিপ্রবের ওপর ।
এখন তার! রিগার পরাজয়কে অনুহাত হিলাঁবে ব্যবহার করে খোলাখুলি
আক্রমণের দিকে যাচ্ছে । যত দোষ সেনাদের কাধে চাপিয়ে তারা রাশিয়ায়

প্রতিবিপ্রবকে আরও তীব্রতর করতে চায়।

বীর্ঝেভিয়ে ভেদোমস্তির রিপোর্টটি শুছন।
এখানে প্যারির ভেমপ্যাচ থেকে দেওয়া হুল £

“দ্বিতীয় পদাতিক বাহিনীর পশ্চাদপদারণ, অথবা প্রায় বিনাযুন্ধে
পলায়ন এবং রিগার পতনে এখানে একট। যন্ত্রণা, ঘ্বণ! ও বিরক্ির প্রচণ্ড
আবেগা হি করেছে।

'মাতিন জোর দিয়ে বলছে, থে রুণ শা্তিবাদীরা এই সর্ধনাশের জনা দারী, তারা নিজেদের

পূর্বতন সম্সাটের খারাপ পরামর্শদাভাদ্দের মতোই অপদার্থ, এমনকি
আরও ক্ষতিকর।
২৩৯

“পত্রিকাটি আরও বলছে, তাঁর বুঝতেই পারছে না, এইপব মর্মাস্তিক ঘটনার

পরতাক্ষ শিক্ষা সত্বেও কি করে যে শ্রামিক ও সেনা ডেপুটিদের সোভিয়েত সেন!

কমিটির মতে! অস্তুত সংগ্ণঠনের পক্ষে ওকালতি করার গৌঁয়াততুরণমি বজাঃ
রাখে।,

ফরাসী পু'জিপতিদের মুখপত্রেও একই কথা ।
এবং এখানে লগ্ডনের সংবাদদাতার রিপোর্ট দেওয়া হল £
ডেইলি ক্রনিকলের মতে প্রথম জকরা বিষয় হচ্ছে সেনাবাহিনীতে শৃংখল1 ফিরিয়ে

আনা। এ কারণেই অর্থা, নিদেশি অবমানন! এবং কুশ বাহিনীতে বিশ্বাস"
ঘাভকতার

জন/ই জান্নানর দ্রুত গালিসিয়। ও বুকোভিনা প্রদেশ জয় করতে পারে, যা

তাদের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল ।

ব্রিটিশ সাত্রজ্যবাদীরাও তাই বলে।
“বিনাযুদ্ধে পলায়ন, “আজব সেনাকমিটি', "শৃংখলা ফিরিয়ে আনা?” (মৃত্যুদণ্ড
তাদের কাছে যথেষ্ট নয় 1) “রুশ বাহিনীতে বিশ্বাসঘাতকতা” |
যে রুশ সেনার! দেহের রক্ত পাত করছেন, তাদের ওপর ও এইসব ধনধবজীর1 এই ধরনের শুভেচ্ছ। বর্ষণ করছে!
এবং তাও আবাব করছে প্রত্যক্ষদশাঁদের এই সর্বজনীন বিবৃতির পরে যে,
“যদিও পশ্চাদপসরণ করছে, সেনার) শত্রদের প্রবল প্রতিরোধ করছে, এবং “যে
কর্তব্য ন্তস্ত করা হয়েছে তা এ অঞ্চলের সেনারা নিঃসংশয়ে এবং সসম্মানে পালন
করে চলেছে ।|!!

কিন্তু আসল কথা অবশ্ত কেবল সেনাদের ওপর বধিত গালমন্দ ও অপবাদ
নয়।
আসল কথা হুল, সেনাদের সম্পর্কে মিথ্যা রটনা করে ব্রিটিশ ও ফরাসী
পুঁজিপতিরা রণাঙ্গনে বিপর্যয়ের স্থযোগ নিতে চাইছে যাতে বিপ্লবী সংগঠনগুলিকে সম্পূর্ণ দমিয়ে রাখা যায় এবং সাম্রাজ্যবাদের একনায়কতন্ত্রকে সম্পূর্ণ
জয়মগ্ডিত করা যায়।

এই হুল গোটা ব্যাপারটার সারকথা।
যখন পুরিশকেভিচ ও মিলিউকভ রিগার পতনে কুভীরাশ্র বিসর্জন করেন,

সেনাদের বদনাম দেন এবং সেই সঙ্গে সোভিয়েত ও কমিটিগুলিকেও দোষারোপ
করেন, তখন বোঝা যায়, আরও দমনমূলক ব্যবস্থার একট! স্থযোগ সৃষ্টি হচ্ছে
বলে তারা খুশী, কেননা তাতে জমিদার ও পুঁজিপতিদেরই জয় সম্পূর্ণ হবে।
২৪৩

খন পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীরা রিগার পতনে 'প্রাণাস্তকর যন্ত্রণা'র কথা বলে,
গোট। ব্যাপারটার অপরাধ সেনাদের ওপর চাপায় এবং সেই সঙ্গে “আজব সেনা
কমিটিগুলিকে' গালি দেয়, তখন বোঝা যায় রাশিয়ায় বিপ্রবী সংগঠনগুলির
অবশেষগুলি ধ্বংস করার একটা হ্থযোগ স্থষ্টি হচ্ছে বলে তাবা খুশী ।
যেরুশ সেনারা উত্তর ফ্রণ্টে নিজেদেব জীবন আহতি দিচ্ছেন, তাদের
বিরুদ্ধে এই মিথ্যা অপবাদের যুক্ত অভিযানের এই হল একমাত্র রাজনৈতিক
তাৎপর্য |

রিগাব সামবিক পরাজয়কে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্টে এবং সেনাদের নিন্দা

মন্দ করতে 'দেশীয় ও ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের সমঝওতা হচ্ছে রক্তক্ষয়ী
রুশ-বিপ্রবের বিরুদ্ধে__এই হুল আমাদের বর্তমান পরিস্থিতি ।
শ্রমিক ও সেনাভাইরা যেন একথা মনে রাখেন !
একথা যেন তারা মনে রাখেন, কেবল পশ্চিমী শ্রমিকদের সঙ্গে সমঝওতা

করেই, কেবল পশ্চিমী দেশগুলিতে পুঁজিবাদের ভিত্তিকে টলিয়ে দ্রিয়েই তবে
তাবা রুশ-বিপ্রবের জয়ের কথা ভাবতে পারেন !

তারা যেন একথা জেনে রাখেন এবং সাআজ্যবাদীদের পীত মৈত্রীর

বোঝাপড়ায্জ ছুনিয়ার বিপ্লবী শ্রমিক ও সেনাদের লাল মৈত্রী গড়ে তুলতে সর্বপ্রকারে প্রয়াসী হন।
র/বোচি, সংখ্যা ১
২৫শে আগস্ট, ১৯১৭

সম্পাদকীয়

২৪১

স্তালিন (৩য়)_-+১৬

হয় এটি) নয় অপরটি? «
ঘটনাধার! এগিয়ে চলেছে।

কোয়াপিশনেব পর কোয়ালিশন হচ্ছে,

রণাজনের দমনপীডন পশ্চাদ্ভাগেও ছড়িয়ে পড়ছে_-এবং 'সবই নিক্ষল', কারণ
এখনকার প্রধান অভিশাপ হচ্ছে সারাদেশে সাধাবণভাবে একটা বিশৃংপল
অবস্থা, যা ক্রমশঃ বেডে বেডে একটা বিপজ্জনক আকার ধারণ করছে।
দেশে দুভিক্ষ আসন্প। কাজান ও নিঝনি-নভ্গোরদ্, ইয়ারোলাভল ও
রায়াজান, খারকভ ও রস্তভ, দনেৎস বেমিন ও কেন্ত্রীয় শিল্প এলাকাগুলি,
মস্কো! ও পেক্রোগ্রাদ, রণাঙ্গন এবং ঠিক তার পশ্চাত্বতী' এলাকা এসব এবং
অন্টান্ত বছ জায়গায় তীব্র খাছ্যনংকট | বৃতূক্ষু মানুষের দাঙ্গা শুরু হয়ে গেছে,
গ্রতিবিপ্রবের দালালরা নোংবাভাবে পরিস্থিতির স্যোগ নিচ্ছে 1."
সব জায়গা থেকে অভিযোগ আনছে, 'কষকর। শস্য ধরে রাখছে? |

কিন্তু “নিবৃদ্ধিতা থেকে' কষকরা “শস্ত ধরে রাখছে" না, সরকারে তারা৷ আস্থা
হারিয়েছে বলেই আর এক মূহুর্ত তাকে 'সহযোগিতা দিতে? চায় ন। । মার্চ ও
এপ্রিল মাসে কষকেরা সোঙিয়েতে বিশ্বাস রেখেই সরকারে আস্থাবান ছিল,

এবং প্রচুর পরিমাণে শস্য শহরে ও রণক্ষেত্তরে পৌছাতে পেরেছিল।

এখন

তারা সবকারে আস্থা হাবিয়েছে, কারণ এই সরকার জমিদারদের স্থযোগস্থবিধার রক্ষক__তাই শশ্তের প্রবাহ আর বইছে না। “স্রসময়ের' অপেক্ষ।

করাই ভাল মনে কবে, রুষকরা শস্য সঞ্চয় কবছে।
কোন ছুশ্পবৃত্বির জন্য রুষকরা “শহ্য ধরে রাখছে না, এমন কিছু নেই যার
বিনিমযে তার! শস্ত ছাডবে। কৃষকদের দরকার ক্যালিকো কাপড়, জুতো,
লোহা» প্যারাফিন, চিনি, কিন্তু তাদের এগুলি অত্যন্ত কম নরবরাহ করা হয়,

যে কাগজের টাকা শিল্পজাত সামগ্রীর কোন বিকল্পই নয়, অধিকন্তু যার মূল্য
হাস পাচ্ছে, তার বিনিময়ে শশ্ত ছাড়ার কোন অর্থ হয় না।

আমরা যানবাহনের “ছুরবস্থা” সম্পর্কে কিছু বলি না, যা নাকি এত

অপরিণত যে তা! রণাঙ্গনে ও পশ্চাদভাগে যোগান দিতে সমানভাবেই ব্যর্থ ।
এইসব ব্যাপার, আর তার সঙ্গে অবিরাম সৈম্ত সংগ্রহ মিলে গ্রামাঞ্চলের
শ্রেষ্ঠ শ্রষশক্তির মনটন ঘটছে, ফলে শন্ত এলাকা কমছে, অনিবার্ষভাবেই তাতে
6২

খাস্চ সরবরাহ বিপর্যস্ত হচ্ছে_-এতে দেশ এবং সেনাবাহিনী সমানভাবেই
অস্তবিধা ভোগ করছে।

সেই সঙ্গে শিল্পগত বিশৃংখলাও বাড়ছে, ছড়িয়ে পড়ছে, তার ফলে আবার
থাগ্ সরবরাহও বিপযস্ত হচ্ছে।

কয়লা ও তেলেব “ছুঙিক্ষ' লোহা ও তুলোর “সংকট', বয়নশিল্প, ধাতুনিফাশন শিল্প ও অন্তান্ শ্ল্প বন্ধ হয়ে গেছে-_-এখন এই চিআটাই সর্বব্যাপক-_
দেশটাকে শিল্পগত পক্ষাঘাতের সংকট, ব্যাপক বেকারি ও দ্রব্য-ঘাটতির
সামনে এনে দাড করিয়েছে।

কল-কারখ।নাগুলি প্রধানত যুদ্ধের জন্ু উৎপাদন করছে, আবার একই
সঙ্গে সমানভাবে দেখের প্রয়োজন মেটাতে পারছে না-৫সট।ই একমাত্র সমস্যা
নয়, পুজিশতিরাও কৃত্িমাবে এইসব “ছুতিক্ষ' এবং সংকট গুলিকে শোনায়

করে তুলছে যাতে দম খাড়ানো যায় ( মুনাধাবাজী !), অথব। যাতে জাঁবনযাপনের ব/য়বুদ্ধির লে যে এমিকেরা মজুরি বুদ্ধির জন্ত প্রচেষ্টা চালাচ্ছে
তাদের প্রতিরোধ ভাঙা যায় (পু'জিপতিদেব 'বস্থান-ধর্মঘট ! ) অথবা
কল-কারথানা বন্ধ কবে বেকার সষ্টি করতে ( লক্-আউট !) এবং শ্রমিকদের

হতাশার বিক্ষোরণে ঠেলে দিতে বাতে শ্রমিকদের “ছুধিনীত দাবিগুলিকে
“চিরকালের মতো” শেষ করে দেওয়া যায়।
একথা গোপন নেই যে দনেৎস কয়লা-মালিকর। উৎপাদন হ্রাস করে

বেকারী বাড়ানোর চক্রান্ত করছে ।

সবাই জানে, টান্সকাসপীয় তুলো উৎপাদনকারীর! তুলোর “ছুভিক্ষ” বলে
যখন চীৎকার করছে, তখন নিজেরাই মুনাকাবাজীর দিকে চোখ রেখে প্রচুর
পরিমাণ তুলো মজুত করছে । এবং তাদের বন্ধু কাপড়কলের মালিকরা এই

যুনাফাবাজীর ফল বখরা নিচ্ছে, ভণ্ডের মতো! তুলোর ঘাটতি সম্পর্কে মিথ্যা
অভিষোগ দেখিয়ে নিজেরাই এই মুনাফাবাজী সংগঠিত করছে, তাদের কলগুলি
বন্ধ করে দিচ্ছে এবং বেকারী বুদ্ধি করছে।

সবারই মনে
অস্থিসার হস্তক্ষেপ
সবাই জানেন,
কারখানা বন্ধ করে

আছে রায়াবুশিন্স্কির সেই হুমকি_“ছুতিক্ষ ও অনটনের
দিয়ে বিপ্লবী দর্বহারার “গলা টিপে ধর, ।
পুঁজিপতিরা কথাকে কাজে পরিণত করছে এবং অসংখ্য
পেত্রোগ্রাদ ও মস্কো শহরের বোবা হান্ক! করেছে।
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তার ফল হচ্ছে শিল্পগত পক্ষাঘাতের ক্রমবিস্তার এবং জিনিসপত্রের চর্ম,
ছম্প্রপ্যতার আশংকা

।

যে গভীর আথিক সংকটে রাশিয়া কবলিত, আমরা সে সম্বন্ধে কিছু বলছি

না।

যখন উতৎপাদণী শক্তিগুলির সাধারণভাবেই সঙ্গীন অবস্থা, তখন ৫০১০ ০০-

৫৫১০০০ মিলিয়ন রুবলের দেন! এবং প্রতিবছর তার জন্ত দেয় সদ ৩১০০০

রুবল- এতেই রাশিয়ার শোচনীয় আথিক অবস্থার কথা যথেষ্ট স্পষ্ট বল! হয়।
কিছু নিপুণ হাতের উত্কে-দেওয়া রণাঙ্গনের সাম্প্রতিক “পেছিয়ে পড়ার

ঘটনাগুলি' সাধারণ চিত্রটিরই পরিপূরক মাত্র।
দেশ অপ্রতিরোধ্যভাবে তুলনাহীন বিপর্যয়ের দিকে এগোচ্ছে।

যে সরকার অল্প সময়ের মধ্যে অজন্র দমনপাঁড়নমূলক আইন তৈরী করেছে,
কিন্তু একটিও “সমাজ সংস্কার করেনি এই মারাত্মক বিপর্দ থেকে দ্বেশকে

বাচাতে সে সরকার সম্পূর্ণ অক্ষম ।
তাছাড়া, একদিকে সাম্রাজ্যবাদী বুজোয়াদের বশংবদ হয়ে অন্তদিকে এক্ষণি
“সোভি্কেত ও কমিটিগুলি' নাকচ করতে নিমরাজা হয়ে সরকার দক্ষিণপন্থী
ও বামপন্থী উভয় শ্রেণার মধ্যেই একটা সাধারণ অসন্তোষের
চে(তিয়ে তুলছেন ।

বিস্ফোরণকে

একদিকে, ক্যাডেটদের নেতৃত্বে সামাজ্যবাদী-চক্র বিপ্লবের বিরুদ্ধে “বলিষ্ঠ
পন্থা গ্রহণের দাবিতে সরকারের ওপর প্রবল চাপ দিচ্ছে। এই সেদিন যখন
পুরিশকেভিচ গভর্ণর জেনারেলদের' “সামরিক একনায়কতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তার

কথা এবং “সোভিয়েতপন্থীদের গ্রেপ্তারের কথা বলেছিলেন, তখন তিনি কেবল
ক্যাডেটদের আকাঙ্খাকেই স্পষ্ট প্রকাশ করেছিলেন। তারা যে মিত্রপু জির
সমর্থন পাচ্ছিল, তা রুবলের বিনিময়হার সাংঘাতিক রকম হাস করে সরকারের
ওপর চাপ স্যরি করছিল এবং দাবি জানাচ্ছিল £ “কথা না বলে রাশিয়ার লড়া

উচিত' (ডেইলি এক্সপ্রেস, ১৮ই আগস্টের রুস্কায়! ভলিয়।৬ দেখুন )।
সব ক্ষমতা দেশের সাআজ্যবাদীদের এবং তার মিত্রশক্িকে দাও-__এই
হচ্ছে প্রতিবিপ্রবের শ্লোগান।
অন্যদিকে, যে শ্রমিক ও কৃষকজনগণ জমির ক্ষুধা ও বেকারিতে জর্জরিত,

্ষমনমূলক বিধিব্যবস্থা ও মৃত্যুদণ্ডের কবলিত, তাদের মধ্যে তীব্র অসস্তোষ বেড়ে
চলেছে। যে সেন! ও সাধারণ কৃষকের! মাত্র গতকালও আপোষপন্থীদের বিশ্বাস
করেছিল তাদের বামদিকে ঝোক স্পষ্ট প্রতিফলিত হয়েছিল পেতঘ্রোগ্রাদ
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শনির্বাচনে যা আপোষপস্থী পার্টিগুলির শক্তি ও মর্ধাদাকে খর্ব করেছিল ।
সব ক্ষমতা গরিব কৃষক সমধিত সর্বহারাকে দাও--এই হচ্ছে বিপ্লবের
শ্লোগান।

হয় এটি, নয় অপরটি!

হয় জমিদাব-পুঁজিপতিদের জয়, এবং তারপর প্রতিবিপ্রবের পূর্ণবিজয় ।

অথবা সর্বহার! ও গরিব কৃষকশ্রেণীর জয়, তারপর বিপ্লবের পূর্ণ বিজয় ।
আপোষ ও সমঝওতার নাতি ব্যর্থ হতে বাধ্য ।
এর সমাধান কি?

জমিদারদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে ক্রষক কমিটিগুলিকে জমি দিয়ে দেওয়া

প্রযোজন।

এটা কলুষকরা বুঝতে পারবে, তাহলেই শস্ত আসতে থাকবে ।

প্রয়োজন পুজিপতিদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিম্ম করা এবং ব্যাঙ্ক, কল-কারখানা-

গুলির ওপর গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা । এটা শ্রমিকবা বুঝতে পারবে,
তাহলেই "শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতা” বৃদ্ধি পাবে।

প্রয়োজন মুনাফাখোর ও লুঠেবাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং শহর ও
গ্রামের মধ্যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বাণিজ্য সংগঠিত করা। জনগণ এটা
বুঝবে এবং তাহলেই ছুতিক্ষ বন্ধ হবে।
রাশিয়াকে সর্বদিকে ঘিরে রেখেছে যে সাআক্যবাদী স্থত্রগুলি, সেগুলি ছিন্ন
করে শান্তির উন্নত শর্তগুলি ঘোষণা কবা প্রয়োজন । তখনই সেনাবাহিনী

বুঝবে কেন তাদের হাতে অস্ত্র, যদি উইল্হেল্ম এ ধবনের শান্তিতে রাজী না
হয়, রুশ সেনারা তখন তার সঙ্গে মিংহের মতো! লড়বে ।
সর্বহারা ও গরিব কৃষকদের হাতে সব ক্ষমতা “হস্তান্তর' কর! প্রয়োজন।

পাশ্চাত্যের শ্রমিকরা এটা বুঝবে এবং তারাও তাদের তরফে নিজেদের সাত্রাজাযৰাদী চক্রের ওপর আঘাত হানবে।

এর অর্থ যুদ্ধের অবসান এবং ইউরোপে শ্রমি ক-বিপ্রবের স্থচনা।
এই সমাধানই রাশিয়ার অগ্রগতি এবং সমগ্র বিশ্বপরিস্থিতির দ্বারা
নির্দেশিত ।
রাবোচি, সংখ্যা ১
২৫শে আগস্ট, ১৯১৭

ত্বাক্ষরবিহীন
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আমরা দাবি করি !
ঘটনা দ্রুত এগিয়ে চলেছে । মক্কো-সম্মেলনের পৰ এল রিগার আত্মসমার্পণ

এবং দমনপীডনমূলক ব্যবস্থার দাবি। বণাঙ্গনে সেনাদের বিরুদ্ধে নিন্দ'-অভিষান
ব্যর্থ হবার পর এল “বলশেিক চক্রান্ত সম্পর্কে উত্তেজক গুজব এবং নতুন করে
উঠল দমনমূলক ব্যবস্থার দাবি। এখন উত্তেজক গুজবগুলির স্বরূপ প্রকাশ হয়ে

পড়ার পর আসছে কনিলভের খোলাখুলি ব্যবস্থা_তিনি স্থায়ী সরকারের
পদত্যাগ এবং সামরিক একনায়কতত্ত্রের দাবি তুলছেন। স্বলাইয়ের দিনগুলির
মতোই মিলিউকভের পপুলার ফ্রিডম পার্ট সরকার থেকে পদত্যাগ করে
গোলাখুলি কনিলভের প্রতিবিপ্রবী ষডযন্ত্রকে সমর্থন করছে।
চূড়ান্ত কল দীডাল সামরিক একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কশিলতের
সেনাবাহিনীর পেঝ্ খাদের দিকে অভিযান, অস্থারী সরকার কর্তৃক কমিলভের
পদচ্যুতি, কেরেনস্কি কড়'ক একটা সংকট ঘোষণা, ক্যাডেট পার্টি যা এই ষড়যন্ত্রে
লিগ্ধ ছিল, তা থেকে কিশকিনেব

পদত্যাগ

এবং

তথাকথিত

নিপ্রবী

াইরেক্টরি' গঠন ।
স্তরাং £

এটি একটি ঘটন! যে, ফে কনিলভ “বলশেভিকদের দাবিয়ে দেবার
সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে পেত্রোগ্রাদে অভিযান চালাচ্ছেন তাব জন্য রাস্তা পরিষ্কার

করতে একটি "বলশেভিক চক্রান্ত' দরকার হয়েছিল ।

এটি একটি ঘটনা যে, রুস্কায়া ভুলিয়া ও বীর্ঝোত.কা থেকে
নোভোয়ি ভরেমিয়। ও রেচ পযন্ত গোট] বুজোয়া সংবাদপত্র জগৎ 'বলশেভিক
চক্রান্তের” গুজব ছড়িয়ে কনিলভকে সাহায্য করে আসছে ।

এটি একটি ঘটন! যে, কমিলভের বর্তমান কর্মধারা প্রতিবিপ্লবী উচ্চপদস্থ
সামরিক অফিপারদেরই ছুষ্ট মতলবের অন্গবৃত্তি মাত্র__প্রতিবিপ্নবের 'পৃর্ণ' বিজয়

সম্পন্ধ করতে জুলাইতে টার্নেপোল এবং আগস্টে রিগার আত্মসমর্পণ ঘটিয়ে
রণাঙ্গনে এই 'পরাজয়গুলির' সদ্বাবহার করেছে।
এটি একটি ঘটন যে, এখন ক্যাডেট পার্টি জুলাই মাসের যতোই রণাঙ্গনে
বিশ্বাসঘাতক এবং পশ্চাদ্ভাগে বদমায়েস প্রতিবিপ্রবীদের লঙ্গে একই শিবিরে ।
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আমাদের পার্টি ক্যাডেটদের বুর্জোয়া প্রতিবিপ্রবের স্বয়ংক্রিয় যান বলে
সমালোচনা করে ঠিকই করেছিল।

আমাদের পার্টি জুনের গোড়াতেই প্রতিবিপ্রবের বিরুদ্ধে জোরদার লড়াই

এবং “ম্থচিহ্নিত' ব্যক্কিদের ( কালেদিন প্রমুখ) গ্রেপ্তারের কথা বলে ঠিকই
করেছিল।
প্রতিবিপ্লব গতকাল শুরু হয়নি, কণিলভ চক্রান্তেব সঙ্গে সঙ্গেও নয়।
স্ততঃপক্ষে জুন মাসে এর স্থচনা- যখন সরকার রণাঙ্গনে আক্রমণ শুরু করে

এবং একটা দমনমূলক নীতি চালিয়ে যেতে আরম্ভ করে ; যখন প্রতিবিপ্রবী
সেনাধ্যক্ষরা টার্নোপোল সমর্পণ করল, সব দোষটা চাপিয়ে দিল সেনাদের ওপরে
এবং রণাঙ্গনে ওরা মৃত্যুদণ্ডকে আবার জীইয়ে তূলল; যখন ক্যাডেটরা জুলাউতে

সরকারকে

সাবোতাজ্জম করে এবং মিত্রপুঁজিব ওপর ভরসা করে অস্থায়ী

সরকারে তার্দের নেতৃত্ব কায়েম কবল,

পরিশেষে, যখন কেন্দ্রীয় কাধকরী

কমিটির মেনশেভিক ও ঘোশ্টালিষ্ট রি৬লিউশনারিরা ক্যাডেটদের সঙ্গে সম্পক

ছিন্ন করার এবং জুলাইয়ের বিক্ষোভ-মিছিলকারীদের সঙ্গে একত্রিত হওয়ার

বদলে শ্রমিক ও সেনাদেব বিরুদ্ধে তাদের অস্ত্র উচিয়ে ধরেছিল।
এই হচ্ছে ঘটনা যা! অস্বীকার কব। অসম্ভব ।
এখন কোয়ালিশন সরকার ও কনিলভ পার্টির মধ্যে যে লড়াই চলেছে তা
বিপ্লব এবং প্রতিবিপ্রবের মধ্যে প্রতিদ্বন্দিতা নয়, প্রিবিপ্নবী নীতির ছু"টি
ভিন্ন পদ্ধতির মধো বিরোধ । এবং বিপ্লবের জাতশক্র কমনিলভ পার্টি রিগা
সমর্পণের পর পুরানো আমল ফিরিয়ে আনার বাবস্থা করার জন্য পেত্রোগ্রাদ
অভিযানে দ্বিধ! করবে না।
যদ্দি তার! বিপ্রবী পেত্রোগ্রাদে হাজির হয় শ্রমিক ও সেনারা সর্বতোভাবে

কনিলভের প্রতিবিপ্রবী দলকে একটা চূড়ান্ত পাণ্ট। আঘাত দেবে।
শ্রমিকরা ও সেনারা রাশিয়ার রাজধানীকে বিপ্লবের শক্রদের নোংরা হাতে
কলুষিত হতে দেবে না।

তারা জীবন দিয়ে বিপ্লবের পতাকাকে রক্ষা করবে ।
তারা বিপ্লবের পতাকাকে রক্ষা! করবে, প্রককতিতে রুশ-বিপ্রবের পূর্ণ বিজয়ের
পথ প্রস্তুত করতে তাদের অপরিচিত কোন একনায়কতন্ত্রকে আর একটি
সমান অপরিচিত একনায়কতন্ত্র দিয়ে ব্দলাবার জন্ত নয়।

আজ যখন দেশ যুদ্ধ ও অর্থ নৈতিক বিপর্যয়ের শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায়, এবং প্রতি২৪৭

বিপ্রবের শকুনর! এর চরম সর্ধনাশের চক্রান্ত করছে, তখন ভেঙে চুরমার হওয়া

থেকে বিপ্রবকে বাচানোর শক্তি ও উপ|য় খুঁজে বের করতে হবে।
এক ধরনের “শাসক' গোঠীর বদলে আর এক গোঠীর গ্রতিষ্ঠা নয়, এখন যে
একন|য়কতন্ত্র প্রয়োজন তা নিয়েও ছেলেখেল! নয়, এখন বুজোয়া প্রতিবিপ্লৰের

সম্পূর্ণ বিলোপসাধন এবং রাশিয়ার অধিকাংশ মানুষের শ্বাথে দৃঢ় ব্যবস্থা
অবলম্বন কর! দরকার ।
এই লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য বলশেতিক পার্টির দাবি £
(১) রণাঙ্গনে ও পশ্চাদাগে প্রতিবিপ্রবী সেনাধ্যক্ষদের এক্ষুণি অপমারণ
চাই, তাদের জায়গায় সেনা ও অফিসারদের নির্বাচিত অধিনায়কদের নিয়োগ
এবং সাধারণভাবে ওপর থেকে নীচে পর্যস্ত সেনাবাহিনীর পূর্ণ গণতন্ত্রীকরণ
চাই;

(২) বিপ্লবী লেনা সংগঠনগুলির পুনরুজ্জীবন_যেগুলি
বাহিনীতে গণতান্ত্রিক শুংখলা প্রতিষ্ঠায় সক্ষম ;

মাত্র লেনা-

(৩) সব দমনপাঁড়নমূলক ব্যবস্থা _সর্বপ্রথমে মৃত্যুদণ্ড_বাতিল কর,

(8) এখনি কৃষক কমিটিগুলির হাতে সব ভূসম্পত্তি হস্তান্তর এবং গরিৰ
কৃষকদের কাছে কৃষি-সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি সরবরাহ;

(৫) আট-ঘণ্টা কাজের দিনের আইন প্রণয়ন, কল-কারখানা, মিল ও
ব্যাঙ্কগুলিতে গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা এবং সেই নিয়ন্ত্রণসমি তিগুপিতে কৃষক
প্রতিনিধিদের প্রাধান্ত ;
(৬) আধিক ব্যবস্থার পূর্ণগণতন্ত্রীকরণ__প্রথমেই পুঁজি ও পু'জিপতিদের

সম্পির ওপর নির্মম কর প্রয়োগ এৰং ছুনাঁতিপূর্ণ যুদ্ধগত মুনাফা বাজেয়াধকরণ;

(৭) শহর ও গ্রামের মধ্যে এমন পারস্পরিক লম্পর্ক স্থাপন যাতে শহরগুলি

খাস পায় এবং গ্রাম্য জেলাগুলি প্রয়োজনীয় কারখানাজাত পণ্য পায়;
(৮) অবিলম্বে রুশ জাতিগুলির আম্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার ঘোষণ। ;
(৯) স্বাধীনতার পুনরুজজীবন, গণতান্ত্রিক প্রজাতস্ত্রের পত্তন এৰং লংৰিধান-

লভার এক্ষুণি অধিবেশন চাই;
(১০) মিত্রশক্তির গোপন চুক্কি বাতিল এবং লাধিক গণতান্ত্রিক শাস্তিস্থত্রগুলির গ্রস্তাব।

পার্টি ঘোষণা করছে যে, এই দাৰিগুলি পূরণ ন! হলে বিপ্লবকে ৰাচানে।
২৪৬৮

অসম্ভব-_যে বিপ্রব অর্ধবৎসর ধরে যুদ্ধ ও সাধারণ বিপর্যয়ের কবলে শ্বাসরদ্ধ ।

পার্টি ঘোষণা করছে যে, এই দাবিগুলি পুরণের একমান্ত্র সম্ভাব্য উপায়

হল পুঁজিপতিদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা, বুর্জোয়। প্রতিবিপ্লবের সম্পূর্ট বিলোপ
এবং দেশের বিপ্রবী শ্রমিক, কষক ও সেনাদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা।
ংসের হাত থেকে দেশ ও বিপ্লবকে বাচানোর এই হল একমাত্র উপায়।
রাবোচি,

সংখ্যা ৪

২৮শে আগস্ট, ১৯১৭

সম্পাদকীয়

৪৪৯

বড়যন্জ চলছে"?
ওর কারা?

গতকাল
ষান।

আমরা লিখেছিলাম, ক্যাডেটরা হচ্ছে প্রতিবিপ্রবের স্বয়ংক্রিম

“গুজবের, ভিতিতে নম, আমর] সাধাব্ণভাবে স্থুপরিজ্ঞাত ঘটনা থেকেই এ

সিদ্ধান্ত করেছিলাম-_জুলাইতে টানেপোলের “সমর্পণের" সংকটমৃহূর্তে সরকার
থেকে ক্যাডেটদের পদত্যাগ এবং আগস্টে কনিলভের ষড়যন্ত্র। স্থতরাং এটা
কিছু আকস্মিক

নয় যে, রুশ জনগণের বিরুদ্ধে জুলাই ও আগস্টে উভয়ক্ষেত্রেই

ক্যাডেটর। রণা্জনে বিশ্বাসঘাতকদের সঙ্গে এবং পশ্চাদ্ভাগে চরম প্রতিবিপ্রবীদের সঙ্গে এক শিবিরে ছিল ।
ক্যাডেটদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আপোষকারী ইজ তেম্তিয়া 9 প্রতিরক্ষাবাদীরা
£তকাল ক্যাডেটদের সম্পর্কে আমরা য৷ বলেছি আজ তাকে নিঃসংশয়িতভাবে
প্রমাণ করল।
প্রতিরক্ষাবাদীর। লিখছে, 'ল্ভব গোপন করেনি যে এট। (সামরিক

একনায়কতন্ব ) কেবল

জেনারেল কনিলভ চান€ন, চেয়েছে জননেতভাদের এক বিশেষ গোষ্ঠীও--যারা এখন

সাধারণ সদর দপ্তরে আছে" ( ইজ ভেম্তিয়া |
স্থতরাং *

এটি একটি ঘটন! ফে সাধারণ সদর দপ্তর হচ্ছে প্রতিবিপ্রবের সদর দপ্তর ।

এটি একটি ঘটনা! যে, প্রতিবিপ্রবীদের সেনাপতিমগ্ডলীতে “কিছু
জননেতাও আছে।

সেই “জননেতা” কারা?
দেখাযাক

“এটা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে. বেশ কিছু জননেতা যাদের
কাডেট পার্টির প্রতিনিধিদের সঙ্গে আদর্শগত ও বাক্তিগত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে তারাও এই

ক্রান্তে জড়িত' (ইজভেম্তিয়া)।
স্থতরাং £

এটি একটি ঘটনা যে, প্রতিরক্ষাবাদী ভত্রমছোদয়গণ যারা এই সেদিনও
“ক্যাডেট পার্টির প্রতিনিধিদের, মধ্যে দেশের 'বীর্ষবান শক্তিকে” অভ্যর্থনা
৫৩

জানিয়েছিল, তারাই আজ

এদের বিপ্লবের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারী বলতে বাধ্য

হচ্ছে।

এটি একটা ঘটন! যে, এই চক্রান্ত 'ক্যাডেট পার্টির প্রতিনিধিদের” দ্বার!
সংগঠিত এবং পরিচালিত ।
ক্যাডেটদের সঙ্গে বিচ্ছেদ বিপ্লবের জয়ের প্রথম শর্ত, একথা আমাদের
পার্টি ঠিকই বলেছিল ।
ওর! কিসের ভরস। করছে ?

গতকাল আমরা জিখেছিলাম যে, কনিলভ পার্টি রুশ-বিপ্লবের জাতশক্র ;
বন্ছিলাম রিগাব আত্মসমর্পণের পর কনিলভ প্রতিবিপ্লবেব জয় স্তনিশ্চিত
করার জন্য পেন্ত্রোগ্রাদ সমর্পণ করতেও ছিধ| করবে না।
আজ ইজ ভেস্তিয়। আমাদের বক্তব্যকে ছ্বার্থহীনভাবে সমর্থন করেছে ।
সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল পুকোমৃস্কি, ষিনি বিদ্রোহের প্র$ৃত প্রাণশক্তি, তিনি বলোছন

যে, 'জনারেল কনিলভের দাবি অস্তায়া সরকার প্রতাখ্যান করলে রণাঙ্গনে সেনাদের পরম্পরের
মধো ধ্বংসাত্মক

যুদ্ধ দেখ! দিতে পারে এবং যেসব জাষগ!য শক্রদের উপস্থিতি আমব' মোটেই

আশংক করি না, সেখানেও তাদের দেখা যেতে পাবে |,

এই কথাব মধ্যে কি অনেকটা পেক্ত্রো গ্রাদ্দ মমর্পণের ভমকির মতো কিছু

শোন! যাচ্ছে না, আপনারাই বলুন?
'আব একটি আবও স্বস্পষ্ট উক্তি £
'স্পষ্টতঃই জেনারেল লুকোম্ন্ি ষডযন্ত্রকে সকল করার জন্য সরাসরি বিখালঘাত কতা
কবতেও পিছপ। হবেন না। ভেনারেল কনিলভের দাবি প্রত্যাখ্যান করলে সীমান্তে গৃহযুদ্ধ

হবে, শত্রুদের কাছে সীমান্ত খুন্ল দেওয়৷ হবে এই ভমকি এবং আলাদ। শান্তির অপমান কর
প্রস্তাবকে যডযস্ত্ের সাফলা নিশ্চিত করত তার জার্মানদেব সঙ্গে একট। ব্যবস্থা করার দৃঢ পর্তিা
মাত্র বলেই গণ্য করতে হবে ।”

আপনারা একথা শুনছেন 1--“জার্ধানদেব সঙ্গে একটা ব্যবস্থা”, “সীমাজ্ম
খুলে দেওয়া', একট] “আলাদা শাস্তি ।এখানেই আপনার! প্রকৃত “বিশ্বাসঘাতক” এবং চচক্রাস্তকারী” কাডেটদেব
পাচ্ছেন, ধারা “ষড়যন্ত্রে জড়িত” ধাবা সাধারণ সদর দ্চরে উপস্থিত থেকে

“সীমান্ত খুলে দেওয়া” এবং “জার্মানদের সঙ্গে একটা ব্যবস্থার ছমকিকে

লুকোতে চান।
কয়েক মাস ধরে এই “সীমান্ত খুলে দেওয়া” বীরেরা আমাদের পার্টিকে
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আক্রমণ করছেন, “বিশ্বাসভঙ্গের' অভিযোগ আনছেন এবং 'জার্মান ম্বর্ণের কথা

বলছেন । কয়েক মাস ধরে ব্যাঙ্ক, নোভোযি ভ্রেমিয়া, বীর কোভ.কা।, রেচ
ও কুস্কায়! ভলিয়। পত্রিকার পীত ভাডাটেরা এইসব হীন অহিযোগ নিয়ে
ছিনিমিনি খেলছে । এবং আমরা কি দেখছি?

এমনকি এখন প্রতিরক্ষা-

বাদীরাও শ্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছেন যে সীমান্তে বিশ্বাসঘাতকতা হচ্ছে
অধিনায়কদের এবং তাদের আদর্শগত পৃষ্ঠপোষকদের কাজ।
শ্রমিকরা! এবং সেনার! যেন একথা মনে রাখেন !
তারা যেন জেনে রাখেন যে, সেনা ও বলশেভিকদের

“বিশ্বাঘঘাত ₹তা'

সম্পর্কে বুর্জোয়া! সংবাদপত্রের প্ররোচনামূলক সোরগোল আসলে সেনাধ্যন্মদের
ও ক্যাডেট পার্টির “জননেতাদের" প্রকৃত বিশ্বাঘঘাতকতাকে আড়াল করার
ছল মাত্র ।
তার। যেন জেনে রাখেন, বুর্জোয়া সংবাদপত্র যখন সেনাদের “বিশ্বানঘাতকতা' নিয়ে সোরগোল

তোলে, তখন মেটা নিশ্চিত প্রমাণ যে সংখা

পত্রের পেছনে থেকে বিভিন্ন চালিকাশক্তি ইতোমধ্যেই একটা বিশ্বাসঘাতকতার
পরিকল্পনা করেছে, এবং দোষটা চাপাতে চাইছে সেনাদের ওপরে ।

শ্রমিক এবং সেনারা যেন এটা জেনে রাখেন এবং উপযুক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত

হন।
আপনার। কি জানতে চান ওরা কিমের ওপর ভবসা করছে ?

ওরা “সীমান্ত খুলে দেওয়া” এবং 'জানানদের সঙ্গে একটা ব্যবস্থার ওপর
ভরসা করছে, আশা করছে একটা আলাদা শান্তির চিন্তা দিয়ে যুদ্ধরান্ত
সেনাদের ধর! যাবে এবং তারপর বিপ্লবের বিরুদ্ধে তাদের এগিয়ে দেওয়া
যাৰে।

আমিকরা ও সেনার! নিশ্চয়ই উপলব্ধি করবেন সাধারণ সদর দণ্তরস্থ এইসব

বিশ্বাসঘাতকদের ক্ষমা করা উচিত নয়।
ষড়যন্ত্র এখনে

চলছে"

ঘটনা দ্রুত এগিয়ে চলেছে। সত্য এবং গুজব ক্রমশঃ পু্তীভূত হচ্ছে।
-আলোচনা
এখনো অনমধিত গুজব হচ্ছে--কনিলভ জার্মানদের সঙ্গে আলাপ
র
চালাচ্ছেন। কর্সিলভ বাহিনীর সঙ্গে পেত্রোগ্রাদের কাছে বিপ্লবী সেনাদে

একট সংঘর্ধ বিষয়েও নিশ্চিত কথাবার্তা হয়েছে । কণিলভ ইন্তেহার' জান্বী
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করে নিজেকে একনায়ক,
ঘোষণ! করেছেন।

রুশ-বিপ্রবের বিজয়ের কবরখনক ও শক্র বলে:

এবং শক্রকে শক্র রূপেই দেখার পরিবর্তে অস্থায়ী সরকার জেনারেল
আলেক্সিয়েভির সঙ্গে আলোচনায় বসতে চাইছে, কনিলভের সঙ্গে আলাপআলোচনা চালাচ্ছে এবং যে চক্রান্তকাগীরা খোলাখুলি রাশিয়ার প্রতি বিশ্বাস
ঘাতকতা করছে তাদের পক্ষে ওকালতি করে চলেছে।

এবং তথাকথিত “বিপ্রবী গণতন্ত্র “দেশের সব বীধবান শক্তিগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে মস্কোসম্মেলনের মতো

আর একটি বিশেষ সম্মেলনের" জন্য

প্রস্তুত হচ্ছে (ইজ তেস্তিয়। দেখুন )।
এবং একই সময়ে যে ক্যাডেটরা এই গতকালও “বলশেভিক চক্রান্ত” নিয়ে

সোরগেল তুলেছিল, তারাও আজ কণিলভ চক্রান্তের মুখোস খুলে পড়ায়
বিচ্ছিন্ন এবং “সাধারণ বুদ্ধি" ও “সংগতির' আবেদন জানাচ্ছে (রেচ দেখুন )।

স্পষ্টতঃই ওরা সেই “বীর্বান শক্তিগুলির' সঙ্গে আর একটা আপোষরকার

বাবস্থা" চাইছে, যারা বলশেভিক চত্রান্ত নিয়ে সোরগোল তুলে নিজেরাই
বিপ্লব ও রুশ জনগণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে।

কিন্ত আপোষওয়ালারা তাদের গৃহস্বামীদের বাদ দিয়েই হিসাব কষছে;
কেননা দেশের গুকৃত গৃহন্বামী শ্রমিক এবং সেনারা বিপ্লবের শক্রদের সঙ্গে
কোন সম্মেলন চায় না । জেলা থেকে এবং রেজিমেণ্ট থেকে যে খবর আসছে

তাতে সমানভাবে দেখা ধায় শ্রমিকরা শক্তি সংগ্রহ করছে, সেনারাও অস্ত্র নিয়ে

অপেক্ষমান।

শ্রমিকরা স্পষ্টত:ই শক্র হিসাবেই শক্রর সঙ্গে কথা বলতে চায়।

এ ছাড়া অন্ত কিছু হতে পারে না;

শত্রদের সঙ্গে কোন সম্মেলন নয়,

তাদের সঙ্গে বোঝাপড়া লড়াইয়ে।
ষড়যন্ত্র চলছে।
রাবোচি,

প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত হন!

সংখ্যা ৫

দ্বিতীয় বিশেষ সংস্করণ
২৮শে আগস্ট, ১৯১৭
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বুজোয়াদের সঙ্গে আপোষের বিরুদ্ধে

জমিদার ৭ পুজিপতিদের প্রতিবিপ্রৰ ভেঙে গেছে, কিন্ত এখনো! চুর্ণবিচর্ণ
হয়নি।
কনিলভ সেনাধ্যক্ষবা মার খেয়েছে, কিন্ত এখনো বিপ্রবের জয় সুনিশ্চিত
হয়নি।
কেন?

যেহেতু শক্রর বিরুদ্ধে অবিচল লডাইয়ের বদলে আপোষপন্থীরা তার সঙ্গে
আলাপ- মালোচন। চালান্ছে।
বেছেতু জমিদাব « পু'জিপতিদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন কবার পরিবর্তে, প্রাতিবক্ষাবাদীর! তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ব্যবস্থা করছে।
যেহেতু বে-মাইনী করার বদলে সবকার তাদেব মন্ত্রিসভায় আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।

দক্ষিণ রাশিয়ায় জেনারেল কালেদিন বিপ্রবের বিকদ্ধে বিদ্রোহ করছে, তবু
তার বন্ধু জেনারেল আলেক্টিয়ে
কে প্রধান অধিনায়ক পদে নিয়োগ কর হযেছে।
বাশিষার বাজধানীতে মিলিউকভের পার্টি প্রকাশ্থে প্রতিবিপ্রবকে সমর্থন
জানাচ্ছে, অথচ তার প্রতিনিধি মাকৃলাকভরা
আমন্ত্রিত হচ্ছে।

ও কিশকিন্বা মন্ত্রিসভায়

বিপ্রবের বিরুদ্ধে এই পাপ বন্ধ কবার এখন সময় হয়েছে !
শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই, কোন আপোৰ নয় !__এই কথ দৃস্ববে
এবং এককঠে বলার এখন সময় হয়েছে ।

জমিদার ৪ পুঁদ্দিপতিদের বিরুচন্ধে, সেনাধ্যক্ষ ও ব্যাঙ্ক-মালিকদের
বিরুদ্ধে, রুশ জনগণের স্বার্থে, শাস্তির পক্ষে, শ্বাধীনতার জন্তু, জমির জন্ত্য !
--এই হচ্ছে আমাদের শ্লোগান ।

বুজোয়াশ্রেণী 9 জমিদারদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ--এই হল আমাদের প্রথম
কর্তবা।

শ্রমিক ও কৃষকদের সরকার গঠন হচ্ছে আমাদেব দ্বিতীয় কর্তব্য ।
রাবোচি, সংখ্যা »
৩১শে আগস্ট, ১৯১৭
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সংকট এবং ভাইরেক্টরি
কণিলভ ষড়যন্ত্রের পর এবং সরকার ভেঙে যাওয়ার পর, ষড়যন্ত্র ধরা পড়ার

এবং কেরেনস্কি কিশ.কিন মন্ত্রিসভা গঠনের পর, “নতুন' সংকট ও এ একই
কেরেনস্কির সঙ্গে নতুন” সেরেতেলি-গোত্জ মালোচনার পর-_ আমরা
পরিশেষে পেয়েছি নিতুন' (আন্কোরা নতুন!) পাঁচ-নদশ্তের সরকার ।
পাচজনের

'ডাইরেক্টরি' ; কেরেনস্বি,

তেরেশচেংকো,

ভেরখোভক্ষি,

ভেরদেরেভস্কি এবং নিকিতিন_-এই হুল “নতুন” সরকার, কেরেনস্থি
“মনোনীত', কেরেনস্কি সমধিত, কেরেনস্কির কাছে দায়ী এবং শ্রমিক, কৃষক
ও সেনাদের সঙ্গে সম্পক'হীন।

বলা হয়েছে, সরকার ক্যাডেটদের সঙ্গেও সম্পকহীন। কিন্তু সেটা নিছক
বাজে কথা, কারণ সরকারে যে সম্বনামে কোন ক্যাডেট প্রতিনিধি নেই, তা
কেবল ক্যাডেটদের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরতা আড়াল করার জন্ত ।

স্পষ্টত:ই সোশ্তালিষ্ট রিভলিউশনাবি কেরেনক্কি হছেন প্রধান অধিনায়ক ।

বন্তত:ঃ জেনারেল স্টাক অর্থাৎ ফ্রণ্টের ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেওয়া হয়েছে
ক্যাডেটদের হাতের লোক জেনারেল আলেক্সিয়েভির হাতে।
স্প্টত;ই “বাম” ডাইরেক্টরি ক্যাডেটদের সঙ্জে সম্পর্কহীন (ঠাট্।
করছি না!)। বস্তৃতঃ মন্ত্রিসভার পরিচালকবর্গ যারা, প্রকৃতবক্ষে, রাষ্ট্রের সব
রকম প্রশালন চালায় তারাও ক্যাডেটদের লোক।
কথায় ক্যাডেটদের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা, কিন্তু বাস্তবে রণাঙ্গনে ও পশ্চাদ্ভাগে
ক্যাডেটদের সঙজ্জে চুক্তি ।

ডাইরেক্টরি হচ্ছে ক্যাডেটদের

সঙ্গে মিত্রতা

আড়াল

করার

উপায়,

কেরেনস্কির একনায়কতন্ত্র হচ্ছে জনগণের রোষ থেকে জমিদার ও পু'জিপতিদের
একনায়কতন্ত্রকে আবৃত করার উপায়-__-এই হচ্ছে আজকের ছবি।
সামনে রয়েছে “বীর্যবান শক্তিগুলির' প্রতিনিধিদের আর একটি সম্মেলন
যাতে সেরেতেলি ও আযভক্পেনতিয়েভের

ভদ্রলোকদের মতো পাক্কা আপোঁষ-

পন্থীরা ক্যাডেটদের সজে কালকের গোপন আপোষরফাকে প্রকাশ্য এবং আরও
স্পষ্ট আপোষে পরিণত করতে পারে, যাতে শ্রমিক-কষ কদের শক্ররা খুশী হয়।
গত ছ"মামে আমাদের দেশে তিনটি তীব্র ক্ষমতার সংকট গেছে।
৫৫

প্রত্যেকবারই বুর্জোয়াদের সঙ্গে আপোষে সংকট কাটানো হয়েছে এবং প্রত্যেকবারই শ্রমিক-রুষকরা বোক! বনেছে।
কেন?
কারণ প্রত্যেকবারই পেটি-বুজোয়া পার্টিগুলি, সোশ্টালিই রিভলিউশনারি'
এবং মেনশেভিকরা ক্ষমতাব লড়াইয়ে হস্তক্ষেপ করেছিল, জমিদার-পু'জিপতিদের
পক্ষ নিয়েছিল এবং ক্যাডেটদের পক্ষে সমন্তার সমাধান করেছিল ।

কনিলভ ষড়যন্ত্র ক্যাডেটদের প্রতিবিপ্লবী প্রকৃতি সম্পূর্ণ উন্মোচন করে
দিয়েছে । ভিনদিন ধরে প্রতিবক্ষাবাদীরা ক্যাডেটদের বিশ্বাসঘাতকতার কথা
গুঞ্জন করেছে , তিনদিন ধরে তারা কোয়ালিশনের অবান্তবতা নিয়ে চীৎকার
করেছে, যে কোয়ালিশন প্রতিবিপ্রবেব প্রথম আঘাতেই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।
এবং আমরা কি দেখছি? এসবের পরেও তার! যাদের গাল দিচ্ছে বোবখা-পব৷

সেই ক্যাডেটদের সঙ্গে কোয়ালিশনের চেয়ে ঙাল কিছু ভাবতে পারল না।
মাত্র গতকাল কেন্দ্রীয় কাষকরী কমিটিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিরক্ষাপস্থীরা
ক্যাডেটদেব সঙ্গে পেছনের মঞ্চে আপোষরকাব ফ্ল পাচ-সদ্স্যের ডাইরেকরিকে “সমর্থন? করে ভোট দিয়েছিল শ্রমিক-করুষকের মৌপিক ত্বাথের হানি

করে।

এদিন, যখন ক্ষমতার সংকট খুব তীব্র হয়েছিল, কনিলওকে চূর্ণবিচূর্ণ কবাব
সঙ্গে সজে ক্ষমতার জন্ত লড়াই আবও সংনত হয়েছে, মেনশেভিক ও সোশ্টালিষ্ট
রিভলিউশনারিরা আর একবার জমিদার-পু জিপতিদেব ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত
থাকতে সাহায্য করল, আর একবার শ্রমিককৃষকদের বোক বানাতে প্রাতিবিপ্লবী ক্যাডেটদের সাহায্য করল।

এঁটি, একমাত্র এটিই হল গতকালের কেন্দ্রীয় কার্ধকরী কমিটির ভোটদানের রাজনৈতিক তাৎপয।
শ্রমিকদের একথা জানা উচিত, কৃষকবা একথা জানুন এবং এর থেকে

তারা যেন উপযুক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হন।
আজকের মুখোম-পরা কোয়ালিশন ঠিক কালকের প্রকাশ্য কোয়ালিশনের
মতোই অস্থায়ী £ জমিদার ও কৃষকের মধ্যে, পুজিপতি ও শ্রমিকের মধ্যে

কোন স্থামী চুক্তি হতে পারে না। সেক্সন্তই ক্ষমতা দখলের লড়াই শেষ হওয়া
দুরে থাক, ক্রমশঃ আরও জোরালো ও তীব্র হচ্ছে।
শ্রমিকরা যেন মনে রখেন যতদিন
৫

সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি

ও

মেনশেতিকর! জনদাখারপকে প্রভাবিত করতে পারবে, ততদিন তাদের এ

লড়াইয়ে হার হবে।
শ্রমিকরা ষেন মনে রাখেন ক্ষমতা দখল করতে হলে লাধারণ কৃষক ও

সেনাদের আপোষপন্থীদের থেকে, সোশ্তালিষ্ট রিভলিউশনারি ও মেনশে ভিকদের
থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হবে এবং বিপ্রবী সর্বহারার পাশে সমবেত হতে হুবে।
তার! যেন একথ! মনে রাখেন এবং তারা যেন সোশ্তালি্ই রিভলিউশনারি

ও মেনশেভি কদের বিশ্বাসঘাত কতা প্রকাশ করে কৃষক ও সেনাদের চোখ খুলে

দেন।
জনলাধারণের উপর সোশ্তালিষ্ট রিভলিউশনারি ও মেনশেভি কদের প্রভাবের

বিরুদ্ধে অবিচল সংগ্রাম চালাতে হবে, সর্বহারা পার্টির পতাকাতলে কৃষক ও
সেনাদের সমবেত করার কাজ অক্লান্তভাবে চালিয়ে যেতে হুবে- সাম্প্রতিক
সংকটের এই হল শিক্ষা ।
রাবোচি পুত, সংখ্যা ১

ওরা সেপ্টেপ্বরঃ ১৯১৭
সম্পাদকীয়

৫৭

স্তালিন (৩য়)--১৭

ওরা ওদের পথ থেকে হটবে না
জার্মানির ১৮৮ সালের বিপ্লবের অন্ততম ছুর্বলত হিসাবে মার্কস নির্দেশ
করেছিলেন যে, সেখানে কোন জোরদার প্রতিবিপ্রব ছিল না যা বিপ্লবকে

উদ্ধ,দ্ধ করবে, সংগ্রামের আগুনে পুড়িয়ে তাকে ইম্পাততুল্য করে তুলবে।
আমাদের রুশদের এ বিষয়ে অভিযোগের কোন কারণ নেই, কারণ আমরা

গ্রতিবিপ্রব এবং বেশ ভালরকমই প্রতিবিপ্রব পেয়েছি।

গ্রতিবিপ্রবী বুর্জোয়া ও

সেনাধ্যঙদের শেষতম কাধধারা এবং বিপ্রণী আন্দোলনের উত্তরতরজজ ছবির

মতোই দেখিয়ে দিয়েছে বিশেষতঃ প্রতিবিপ্রবের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বিপ্রব বেড়েই
চলেছে এবং শক্তি সঞ্চয় করছে।

এসব লড়াইয়ের উত্তাপে প্রায় অকেজে। হয়ে পড় সোভিয়েত ও কমিটিগুলি
যা জুলাই এবং আগস্টে বুর্জোয়াদের চক্রান্তে ভেঙে গিয়েছিল, আবার পুন্জ
বিত
হয়েছে এবং বেড়ে উঠছে।

প্রতিবিপ্রবের ওপর বিপ্লবের বিজয় এইসব মংগঠনের ঘাড়েই তুলে দেওয়া
হয়েছে।

এখন কনিলভবাদ ছত্রভঙ্গ হয়ে পিছু হঠছে এবং কেরেনস্কি অশোভনভাৰে
অপরের সম্মান আত্মসাৎ করছে; এটা বিশেষভাবে পরিষ্কার হয়ে গেছে ষে,

রেলওয়েকমাঁ, সেনা, নাবিক, কৃষক, শ্রমিক, ডাক ও তার কমীঠদের সংগঠন
এবং অন্তসব 'অন্নুমোদিত' কমিটিগুলি যদি না! থাকত, তাদের বিপ্লবী উদ্তোগ

এবং স্বাধীন কারধক্রম যদি না থাকত, তাহলে বিপ্রব ধুয়েমুছে যেত।
অধিকন্ত এইসব সংগঠনকে শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখার আরও কারণ রয়েছে।
হুত্রাং এইসব সংগঠনগুলিকে আরও শক্তিশালী করা এবং সম্প্রসারিত করার
জন্ত উৎসাহের সঙ্গে আমাদের কাজ চালিয়ে যাওয়ার আরও যুক্তি আছে।

এইসব 'অনমুমোদিত" কমিটিগুলিকে বাচতে ও বাড়তে দিন; সেগুলিকে
শক্তিশালী ওবিজয়ী হতে দিন 1__বিপ্রবের মিআদের এই শ্লোগান হওয়া! উচিত।

কেবল শক্ররা এবং রুশ জনগণের জাতশক্ররাই এই সংগঠনগুলির সংহতির
বিরুদ্ধে হাত তুলতে পারে।

তবু প্রতিবিপ্লবের সুচনা! থেকেই কেরেনস্কি সরকার এই 'অননুমোদ্িত'
১৬৫

কমিটিগুলিকে সন্দেহের চোখে দেখেছেন।

জনগণ এবং জন-আন্দোলনকে

প্রতিবিপ্রবের চেয়ে বেশি ভয় পেয়ে, কনিলভবাদের সঙ্জে লড়তে অক্ষম এবং

অনিচ্ছুক এই সরকার কনিলভ বিদ্রোহের গোড়া থেকেই প্রতিবিপ্রবের বিরুদ্ধে
পেত্রোগ্রা্দ গণ-কমিটির লড়াইয়ের পথে প্রতিবন্ধক তৃষ্টি করেছিল। এবং
বরাবর এই মরকার কনিলভবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে সাবোতাজ করে চলেছে।
কিন্ত ওরা সেখানেই থামেনি । ৪ঠা সেপ্টেম্বর কেরেনস্কি একটি বিশেষ

নির্দেশ বলে বিপ্লবী কমিটিগুলিকে বে-আইনী করে তাদের বিরুদ্ধে খোলাখুলি
যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। এই কমিটিগুলির কাজকর্মকে ক্ষমতার আত্মসাৎ
বল! হয়েছে, তাতে আছে:
“অননুমোদিত কাজকর্ম আর সহ কর হবে না এবং অস্থায়ী সরকার এসনকে প্রজাতন্ত্রের

স্বার্থ হানিকর ক্ষমতার জবরদথল হিসাবে লড়বে ।,

কেরেনস্কি স্পষ্টতঃই ভুলে গেছেন

যে, এখনো!

“ডাইরেক্টরি' বদলে

“কনম্থ্যলেট' স্থাপিত হয়নি এবং তিনি রুশ প্রজাতন্ত্রের প্রথম বন্সাল নন।

কেরেনক্কি স্পষ্টতঃই জানেন না যে, একটা “ডাইরেক্টরিঃ ও “কনস্থালেটের”

মধ্যে ছিল একটা “ক্য-দে-তা” ঘা! এই ধরনের নির্দেশের আগেই বাস্তবায়িত
কর! উচিত ছিল।

কেরেনক্কি উপলব্ধি করছেন না যে রণাঙ্গনে ও পশ্চাদ্ভাগে এই “জবরদখলকারী' কমিটিগুলির সঙ্গে লড়তে গেলে তাকে কালেদিন ও কনিলভদের
এবং কেবল তাদের সম্থনের ওপরই আস্থা রাখতে হুবে। অর্বরকমেই তিনি
যেন তদের ভবিতব্যটাও মনে রাখেন ।:-"

আমাদের দৃঢ় বিশ্বান বিপ্লবী কমিটিগুলি কেরেনস্ষির এই পেছন থেকে
ছুরি মারার চেষ্টার সমুচিত জবাব দেবে।

আমর! দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, বিপ্লবী কমিটিগুলি ওদের পথ থেকে

হটবে না।
এবং যদি 'ডাইরেক্টরি' ও বিপ্রবী কমিটির পথে হুম্পষ্ট পার্থক্য ঘটে যায়,
ভাছলে 'ডাইরেক্টরি'র পক্ষে সেট! আরও খারাপ ।
প্রতিবিপ্লবের বিপদ এখনো! কাটেনি । বিপ্লবী কমিটিগুলি দীর্ঘজীবী ছোক |!
রাবোচি পুত, সংখ্যা ৩

৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৭
লম্পাকীয়
১৪৫,

ক্যাডেটদের সঙ্গে বিচ্ছেদ
কনিলভ বিজ্রোহের কেবল একটা মন্দ দিকই ছিল না; জীবনে প্রত্যেক
জিনিসের মতো এর একটা ভাল দিকও ছিল।

আত্মার
বিপ্রবকে
একদিকে
সংগঠনে

কনিলভ বিদ্রোহ বিপ্লবের

ওপরই একটা আক্রমণ। সেটা নিয়ে কোন প্রশ্ব ওঠে না। কিন্ত
খুন করতে গিয়ে, এবং সমাজের সব শক্তিকে সক্রিয় করতে গিয়ে
এই আক্রমণ বিপ্লবকে একটা প্রেরণা দিল, ব্যাপকতর কর্মকাণ্ড ও
একে উদ্বদ্ধ করল, এবং অগ্তদিকে, শ্রেণী ও পার্টিগুলির প্রকৃত

্ব্ূপ খুলে দিল, তাদের মুখ থেকে মুখোস ছি'ড়ে ফেলল এবং তাদের প্রকৃত
চেহারার একট] ছবি আমাদের দিল।

পশ্চাদ্ভাগে প্রায় মৃত সোভিয়েতগুলি এবং রণাঙ্গনের গণ-কমিটি গুলি

মুহুর্তের মধ্যে পুনরুজ্জীবিত এবং সক্রিয় হয়ে উঠেছে_এর জন্য আমর কণিলভ
বিদ্রোহের কাছে খণী।

এখন প্রত্যেকেই ক্যাডেটদের প্রতিবিপ্নবী শ্বভাবের কথা বলছে, এমনকি
যারা এই সেদিনও তাদের সঙ্গে প্রকম্পিতভাবে' সমঝওতা করতে চেয়েছিল,
তারাও বাদ যাচ্ছে না-_-এর জন্য আমরা কনিলভ বিদ্রোহের কাছে খণী।

এটি একটি ঘটনা যে “এসবকিছু ঘটার পর', এমনকি সোশ্ঠ।লিষ্ট রিভলিউশনারি ও মেনশেভিকরাও আর ক্যাডেটদের সঙ্গে কোয়ালিশন অস্থমোদন

করছে না।

ও

এট একটি ঘটনা যে কেরেনস্কি গঠিত পাচজন সদস্যের "ডাইরেক্ট রি'ও
লরকারী ক্যাডেট প্রতিনিধিদের বাদ দিতে বাধ্য হয়েছে।
কেউ কেউ ভাবতে পারেন যে, ক্যাডেটদের সঙ্জে বিচ্ছেদ্টা "গণতান্ত্রিক,

পার্টিগুলির নির্দেশ হিসাবেই এসেছে ।
সেটাই হয়েছে কনিলভ বিদ্রোহের ভাল দিক।

কিন্তু ক্যাডেটদের সঙ্গে বিচ্ছেদের তাৎপর্য কি?
ধরে নেওয়া যাক, সোশ্টালিষ্ট রিভলিউশনারি ও মেনশেভিকদের বিশেষ

প।টটির সন্তরূপে ক্যাডেটদের সঙ্গে “চূড়ান্ত' বিচ্ছেদ হয়ে গেছে।
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কিন্ত তার

খারা কি বোঝায় যে লাভ্রাজ্যবাদী বৃর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিনিধিরূপে তারা ক্যাভেটনীতিও বিসর্জন দিয়েছে?
নাঃ তা বোঝায় না।

ধরে নেওয়া যাক, ১লা সেপ্টেম্বরে যে গণতান্ত্রিক সম্মেলন শুরু হতে চলেছে

তাতে ক্যাডেটদের বাদ দিয়ে প্রতিরক্ষাবাদীরা একটা নতুন সরকার গড়লেন
এবং কেরেনস্কি সে সিদ্ধান্ত মেনে নিলেন । তার দ্বার! কি বোঝায় যে সাম্রাজ্য

বাদী বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি হিনাবে তারা ক্যাডেট-নীতি বিসর্জন দিয়েছে?
না, তা দেবে না।

ফরাসী সাত্রাজ্যবাদী প্রজাতন্ত্রে এরকম প্রচুর দৃষ্টান্ত আছে যে, পু'জির
প্রতিনিধিরা নিজের! মন্ত্রিমভার বাইরে থেকে তাতে পেটি-বুর্জোয়া “সমাজতন্ত্রীদের "ঢুকিয়ে দেয়, যাতে নেপথ্যে থেকে ভারাই অপরের হাত দিয়ে
কাজ চালাতে পারে এবং বিনা অস্থবিধা বা বাধায় দেশকে লুঠন করতে
পারে। ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি ফ্রান্সের পুঁজির মোড়লর!
মগ্রিসভার শীর্ষে 'সমাজতন্ত্রী' নিয়োগ করে ত্রিগনাণ্ড! ভিভিয়ানি |) নিজেরা

পেছনে গুপ্ত থেকে কী সফলভাবেই তাদের শ্রেণীগত নীতি চালিয়ে গেছে।
রাশিয়াতেও এমন ক্যাডেট-বজিত মন্ত্রিসভার অস্তিত্বের কথ! ভাবা খুবই

সম্ভব যার! ক্যাডেট-নীতি অনুসরণ করাই প্রয়োজন মনে করে কারণ, ধরুন,
রাশিয়া যে মিত্রপু'জির করদাতা হতে চলেছে তার চাপ অথবা অন্ত পরিস্থিতিতে সেটাই হুবে একমাত্র সম্ভাব্য নীতি ।
একথা বলাই বাহুল্য যে নিরুষ্টের চেয়ে নিকৃষ্ট কিছু এলেও ক্যাডেটরা
এধরনের সরকারে কোন আপত্তি জানাবে না; কারণ, আমল কথা, যতক্ষণ

পর্যন্ত ক্যাডেট-নীতি অনুহ্থত হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত, কে সে নীতি অন্থদরণ
করছে, তাতে কি আসে যায়?

স্পষ্টতঃই, সরকারে কোন্ কোন্ ব্যক্তি আছে সেটা লক্ষণীয় নয়, লক্ষণীয়

হচ্ছে তার নীতি ।
স্থতরাং যারা কথায় নয়, প্রকৃতই ক্যাডেটদের সঙ্গে বিচ্ছেদ চায়, তারা

অবস্ঠ সর্বপ্রথমে ক্যাডেট-নীতি বিসর্জন দেবে।
কিন্ত ক্যাডেট-নীতি বিসজ'ন দেওয়ার মানে হল কয়ে কটি সর্বশক্তিমান
ব্যাঙ্কের ওপর এই ব্যবস্থা কঠোর আঘাত হানবে তা জেনেও জমিদারদের
সঙ্গে বিচ্ছেদ এবং কৃষক-কমিটির হাতে তাদের জমি হস্তাস্তর করা।
২৬১

ক্যাডেট-নীতি বিসর্জন মানে হল, পু'জিপতিদের মুনাকায় হস্তক্ষেপ করা।
তা জেনেও পুঁজিপতিদের সঙ্গে বিচ্ছেদ এবং উৎপাদন ও বণ্টনের ওপর
শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা ।

ক্যাডেট-নীতি বিসর্জনের মানে হল, এই নীতি সাম্রাজ্যবাদী মিত্র-জোটের
ওপর কঠোর আঘাত হানবে তা জেনেও দহ্থ্য-যুদ্ধ এবং
বিসজন দেওয়া।

গোপন চুক্তি

মেনশেভিক এবং সোশ্তালিষ্ট রিভলিউশনারিরা কি ক্যাডেটদের সঙ্গে
এ ধরনের বিচ্ছেদ মানতে পারবে?
না, তারা তা পারবে না। তা যদি পারত, তাহলে তো তারা প্রতিরক্ষা-

পন্থী অর্থাৎ সীমান্তে যুদ্ধ ও পশ্চাদ্ভাগে শ্রেণী-শাস্তির প্রবক্তাই হতো ন|।
এই-ই যখন ব্যাপার, তখন ক্যাডেটদের সঙ্গে বিচ্ছেদ নিয়ে মেনশেভিক ও
সোস্টালিষ্ট রিভলিউশনারিদের অবিরাম সোরগোলের মানেটা কি দাড়ায়?
কথার বিচ্ছেদ-_তার বেশি নয় |

ভেতরের ব্যাপারটা এই যে, কনিলভের চক্রান্ত ব্যর্থ হবার পর এবং
মিলিউকভের পার্টির প্রতিবিপ্রবী চরিজ্ত্র ধরা পড়ে যাবার পর শ্রমিক ও

সেনাদের কাছে এ পার্টির সঙ্গে খোলাখুলি চুক্তি খুবই অপস্তোষের কারণ
হয়েছেঃ

মেনশেভিক ও স্োশ্তালি্ রিভলিউশনারিরা যোগ

দেওয়া মাজ্

তারা তাদের বাহিনীর যেটুকু চিহ্াবশেষ আছে, এক পলকেই তা হারাবে।

স্থতরাং খোলাখুলি চুক্তির বদলে তারা মুখোস-ঢাক। চুক্তিই মানতে বাধ্য
হচ্ছে । সেজন্তই ক্যাডেটদের সঙ্গে বিচ্ছেদ নিয়ে তাদের এত সোরগোল-_
মতলব হচ্ছে ক্যাডেটদের সঙ্গে নেপথ্য চুক্তিকে আড়াল করা। ক্যাডেটর।
নিপাত যাঁক--কথার বথা! কাজে-__ক্যাডেটদের সঙ্গে এঁক্য! ক্যাডেট
বাদ দিয়ে সরকার চাই-_-কথার কথা! কাজে--ঘরের এবং বাইরের মিত্র
ক্যাডেটদের জন্য সরকার চাই, যারা “ক্ষমতাসীনদের তাদের ইচ্ছাকে রূপ
দেবার নির্দেশ দেয়।
কিন্তু এর থেকে বোঝা যাচ্ছে, রাশিয়! রাজনৈতিক অগ্রগতির এমন পর্বে

প্রবেশ করেছে, যেখানে সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের সঙ্গে সরাসরি চুক্তি একটা
ঝুঁকির ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে । আমরা এখন ক্যাডেট-বজিত সমাজবাদী

প্রতিরক্ষাবাদী সরকারের যুগে আছি, যার লক্ষ্য অবস্ত সাত্র।জ্যবাদী বুর্জোয়াদেরই
'আকাত্খ! চরিতার্থ করা ।
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এই সেদিন যার আবির্ভাব, সেই 'ডাইরেক্টরি' হচ্ছে এই ধরনের সরকার
গঠনের প্রথম প্রয়াস।
অনুমান করা যেতে পারে যে, ১২ই সেপ্টেম্বর নির্ধারিত সম্মেলন যদি
গ্রহসনে পরিণত না হয়, এই ধরনের এবং হয়তো! 'আরও বাম” কোন সরকার
গঠনের চেষ্টা করবে।
অগ্রণী শ্রমিকশ্রেণীর কর্তব্য হল এই সব ক্যাডেট-বঞ্জিত সরকারের মুখোন

টেনে ছি'ড়ে ফেলা এবং জনগণের কাছে তাদের প্রক্কৃত ক্যাডেট-চরিত্র উন্মোচন
কর।।
রাবোচি পুত, সংখ্যা ৩
৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৭
স্বাক্ষর£ কে, ত্তালিন
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দ্বিতীয় স্তর
জার শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে রুশ-বিপ্লরবের প্রথম তর শুরু

হয়েছিল। সে সময় বিপ্রবের পিছনে মূল শক্তি ছিল শ্রমিক ও সনিকর!।
কিন্ত এরাই একমাত্র শক্তি ছিল না।

এরা ছাড়াও বুর্জোয়। উদ্দারগন্থী

(ক্যাডেটরা) এবং ব্রিটিশ ও ফরাসী পু'জিবাদীরাও “সক্রিয়” ছিল,_গুথমোক্তর!
বনস্তাস্িনোপলের পথে পরিচালিত করতে না পেরে জারজন্ত্রের প্রতি
সমথন গুত্যাহার বরে নেয় এবং যেহেতু জারতন্ত্র পৃথকভাবে জার্মানির সঙ্গে

শাস্তি সংস্থাপনের প্রয়াস পাচ্ছিল সেহেতু ছিতীয়োস্তরা জারতঙ্ত্রে প্রতি
বিশ্বাঘঘাতকতা করে।

এইভাবে প্রচ্ছন্ন মোর্চার মতো এমন এক শক্কির উদ্ভব হয় যার চাপে
জারত্স্ত্র ম্চ পরিত্যাগ করে যেতে বাধ্য হয়।

জারতত্ত্রের পতনের ঠিক পরের

দিনই অস্থায়ী সরকার ও গেত্রোগ্রাদ সোভিয়েত, ক্যাডেটপন্থী ও “বৈপ্লবিক

গণতন্ত্রে মধ্যে এক নিরিষ্ট চুক্তির রূপ ধারণ করে এই প্রচ্ছন্ন মোচা আত্মপ্রকাশ করে।

এই শক্তিগুলি কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত লক্ষ্য অনুসরণ করে চলছিল।

ক্যাডেটপন্থী এবং ব্রিটিশ ও ফরাসী পু-জিবাদীরা যখন শুধুমাত্র বৃহৎ সাম্রাজ্যবাধী যুদ্ধের স্বার্থে জনগণণর বিপ্রবী উৎসাহ-উদ্দীপনাকে ব্যবহারের উদ্দেস্তে
সীমাবদ্ধ ব্প্লিব সংগঠিত করতে চেয়েছিল, অপরপক্ষে, শ্রমিক ও সৈনিকরা

তখন জমিদারদের উৎখাত এবং সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের দমন করে যুদ্ধবিরতি
ঘটানোর ও ন্যায়সঙ্গত শান্তি নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্তে পুরানো রাজত্ব সম্পূর্ণ
ধ্বংস ও মহান বিপ্লবের পরিপূর্ণ বিজয় অর্তনের জন্ত গরচেষ্টা চালাচ্ছিল।
এই মৌলিক দ্বন্দই বিপ্লবের ভবিস্তুৎ অগ্রগতির ভিত্তিরূপে কাজ করেছিল।

ক্যাডেটপন্থীদের সে মোর্চার অস্থায়িত্বও এই ছন্দ পূর্ব থেকে নির্ধারিত করে
দিয়েছিল।

সাশ্রতিকতম আগস্ট সংকটসহ সমস্ত তথাকথিত ক্ষমতার নংকটসমূহই
এই দ্বন্বের বহিঃগ্রকাশ।
এবং এই সংকট চলাকালীন সময়ে দেখা গেছে দাফল্য
২৬৪

সবসময়

সাঘাজাবাদী বুর্জোয়াদের সপক্ষে গেছে এবং আরও লক্ষ্য কর! গেছে যে প্রতিটি
সংকট “সমাধানের' পরে শ্রমিক ও সৈনিকরা প্রতারিত হয়েছে এবং মোর্চা
কোন-না-কোনভাবে অটুট রাখা হয়েছে; এ সবকিছু শুধুমাত্র সাম্রাজ্যবাদী
বুর্জোয়াদের উচ্চমানের সংগঠন ও অথনৈতিক শক্তির ফলে সম্ভব হয়েছে তা

নয়, এ ছাড়াও পেটি-বুর্জোয়াদের দোছুল)মান উপর অংশ-_ তাদের পার্টি
সোশ্যালিই্ট রিভলিউশনারি ও মেনশেভিকদের জন্যও সম্ভব হয়েছিল-_সাধারণ-

ভাবে আমাদের এই পেটি-বুর্জোয়া দেশে পেটি-বুর্জোয়া ব্যাপক জনগণের মধ্যে
এইসব পার্টির এখনো! বেশ প্রভাব রয়েছে এবং প্রতিটি ক্ষেত&্েই এর! “ব্যারিকেডের বিপরীত দিকে' অবস্থান গ্রহণ করেছে; এবং ক্ষমতা দখলের সংগ্রামকে

ক্যাডেটপন্থীদদের অন্থকূলে পরিণতি দান করেছে।
ক্যাডেটপন্থীদের সঙ্গে মোর্চা জুলাই মাসের দিনগুলিতে সর্বাপেক্ষা শক্তি-

শালী রূপ পরিগ্রহ করে ঘখন মোর্চার শরিকর! সংযুক্ত যুদ্ধ ফ্রণ্ট গড়ে তোলে
এবং তাদের হাতিছার “বলশেভিক" শ্রমিক এবং সনিকদের বিরুদ্ধে ঘুরিয়ে

ধরে।
এদ্দিক থেকে মস্কো-সন্মেলন জুলাইয়ের দিনগুলির

প্রতিধ্বনি মাত্র।

দ্রেশের '“বীধবান শক্তিগুলির' সঙ্গে “দৎ মোর্চা, দৃট়ীকরণের প্রয়োজনীয়
নিশ্চয়তা সৃষ্টি করার জন্তই সম্মেলনে বলশেভিবদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা এবং
ষতখানি সম্ভব বলশেভিকদের বিচ্ছিন্ন করাকে ক্যাডেটপন্থীদের সঙ্গে মোর্চার
স্বায়িত্বের একান্ত প্রয়োজনীয় শর্ত ব্ূপে বিবেচনা করা হয়েছিল।
কনিলভ বিদ্রোহ পর্যস্ত এই ছিল পরিস্থিতি ।

কমিলভের কার্ধাবলী এই চিত্রের পরিবর্তন ঘটাল।

মস্কো-সম্মেলনে এটা ইতোমধ্যেই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে, শুধুমাত্র
বলশেভিকদের বিরুদ্ধে নয় সমগ্র রুশ-বিপ্লবের বিরুদ্ধে, এমনকি বিপ্লবের অজিত
সাফল্যের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে ক্যাডেটপন্থীদের মোচণ কনিলভ ও কালেদিন

প্রমুখের মোর্চায় পরিণত হতে উদ্যত হচ্ছিল। মক্কো-সম্মেলন বয়কট ও মক্কো
শ্রমিকদের প্রতিবাদ ধর্মঘট য। প্রতিবিপ্নবী গোপন সভার মুখোন খুলে দিয়েছিল

এবং ষড়যন্ত্রকারীদের পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিয়েছিল তা শুধু এ বিষয়ে সতর্বাঁ
করণ মাত্র নয়, প্রস্তত হওয়ার জন্ত আহ্বানও বটে। আমরা জানি এই
আহ্বান অরণ্যে রোদন হয়নি, বেশ কয়েকটি শহর প্রতিব|দ ধর্মঘটের মাধ্যমে

সঙ্গে সঙ্গে এই আহ্বানে সাড়া দেয়।-..
ছখ্৫

এ ঘটন! ছিল এক অশ্ডভ পূর্বস্থচনা।

কনিলভ বিদ্রোহ শুধুপুঞ্জীভৃত বিপ্লবী ক্রোধের রুদ্ধ ঘার উন্মুক্ত করে দিল,
দাময়িকভাবে নিগড়বদ্ধ বিপ্লবকে মুক্ত করল, উদ্দীপিত করল এবং অগ্রগতির
পথে এগিয়ে দিল।

এখানেই প্রতিবিপ্রবী শক্তিগুলির বিকদ্ধে সংগ্রামের আগুনে, প্রত্যক্ষ

সংগ্রামে প্রকৃত কার্ধাবলীর মাধ্যমে পরিচিত ছল পূর্বের বহু উচ্চারিত নানা
কথা ও শপথ, কারা সত্যপত্য বিপ্লবের মিআ্স এবং কারাই-বা শক্র, কারা
শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের প্রকৃত সহযোগী, কারাই-বা বিশ্বাসঘাতক তা
ভদঘ|টিত হয়ে গেল।

জগাখিচুড়ি উপাদানে বু আয়াসে জোড়াতালি দিয়ে গঠিত অস্থায়ী

সরকার কনিলভ বিদ্রেহের প্রথম শ্ব/সাঘাতেই জোড়ের মূল থেকে ফেটে
চৌচির হয়ে গেল।
ছুঃখজনক হলেও এট সত্য যে, “বিপ্রবকে রক্ষা” করার কথা বলাবঝলির

সময় মোর্চাকে একটি শক্তি বলে মনে হলেও যখনই মারাত্মক বিপদ থেকে

প্রকৃতই বিপ্রবকে রক্ষা করার প্রশ্ন ওঠে তখনই তা বাগবিতগ্ডায় পরিণত হয়।
ক্যাডেটপন্থীরা সরকার থেকে পদত্যাগ করল এবং প্রকাশ্থে কনিলভের

দলবলের সঙ্গে একাত্মত। ঘোষণা করল।

সমস্ত বর্ণ ও গোত্রের সাম্রাজ্যবাদী,

ব্যাক্কম।লিক ও উৎপাদক, শিল্প মালিক ও মুনাফাকারী, জমিদার ও সেনাধ্যক্ষ,

নোভোয়ি ভেমিয়ার কলম বোশ্বেটে এবং বীর্ঝোভ কার কাপুরুষ
প্ররোচনা স্থষ্কারী প্রভৃতি সকলেই ক্যাডেটপন্থীদের সামনে রেখে ব্রিটিশ ও
ফরাপী সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে মোর্চাবন্ধ হয়ে বিপ্রব ও তার
বিজয়ের বিরুদ্ধে গ্রতিবিপ্রবী শিবিরে এক্যবদ্ধ হয়েছে দেবা গেল।
এই ঘটন! সর্বজনবিদিত হয়ে পড়ল যে ক্যাডেটপন্থীদ্দের লঙ্গে মোর্চার
অর্থ হল কৃষকদের বিরুদ্ধে জমিদারদের সঙ্গে, শ্রমিকদের বিরুদ্ধে পু'জিবাদীদের
সঙ্গে, সৈনিকদের বিরুদ্ধে সেনাধ্যক্ষদের সে মোর্চাবন্ধন।
আরও প্রতীয়মান হল, যে মিপিউকভের সঙ্গে সমঝওতা করেছে সে
কণিলভের সঙ্গেও সমঝওতা করেছে এবং অনিবার্ধভাবে বিপ্লবের বিরুদ্ধেও
দাড়িয়েছে কারণ মিলিউকভ ও কশিলভ 'অভিন্প? |

নতুন করে ব্যাপক জনগণের বিপ্লবী আন্দোলন ও রুশ-বিপ্লবের দ্বিতীয়
তরজ সৃষ্টির অস্তনিহিত কারণের মধো ছিল এই সত্যের অস্পষ্ট ধারণ।।
৬৬

য্দি প্রথম তরঙ্গ ক্যাডেটপন্থীদের সঙ্গে মোর্চার বিজয়ের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত
হয়ে থাকে (মক্কো-সন্মেলন |) তাহলে ব্বিতীয় তরঙ্গ এই মোর্চার অবসান ও

ক্যাডেটপস্থীদের বিরুদ্ধে গ্রকান্ত বুদ্ধের মধ্য দিয়ে শুক্ল হয়েছিল ।
পেনাধ্যক্ষ ও ক্যাডেটপন্থ'দের প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মাধামে

পশ্চাদ্ভাগে এবং রণাঙ্গনে প্রায় বসে পড়া সোভিয়েত ও স্থানীয় কমিটিগুলি
আবার জীবন্ত হয়ে উঠতে লাগল এবং শক্তি সঞ্চয় করতে থাকল।
সেনাধ্যক্ষ ও ক্যাডেটপন্থীদের প্রতিবিপ্রবেব বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে
শ্রমিক ও ঠৈনিক, নাবিক ও কৃষক, রেলশ্রমিক ও ডাক-তার বিভাগের

কম্মীদের নতুন নতুন বিপ্লবী কমিটি গড়ে উঠতে লাগল।

এই সংগ্রামের আগুনের মধ্যে মন্ধে। ও ককেশাস, পেক্রোগ্রাদ ও উরাল,

ওদেসা এবং খারকভ প্রভৃতি স্থানে শক্তির পরিচায়ক নতুন নতুন স্থানীয়
সংগঠনের উদ্ভব হতে থাকে।

বিগত কয়েকদিনের মধ্যে বাম দিকে নিঃসন্দেহে ঝুঁকে পড়া সোস্তালিষ্ট

রিভলিউশনারি ও মেনশেভিকদের ছারা গৃহীত নতুন সিদ্ধান্তনমৃহই এর
একমাত্র কারণ নয়_-যদিও অবশ্ঠ এর গুরুত্বও কম নয়।

'বলশেভিকবাদের

বিজয়ও এর কারণ নয়, যদিও দেই ভূতের ভর়

দেখিয়েই বুর্জোয়া পত্র-পন্রিকাগুলি দ্বাইয়েন ও ভলিয়া নারোদার সন্ত্ন্ত
অমাঙ্জিত ব্যক্তিদের ভ্রন্ুটি করে আরও সন্ত্রস্ত করে চলেছে।

এ সব সন্ত্বেও ক্যাভেটপস্থীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে একটি নতুন শক্তি মাথ৷
ভুলে দাড়িয়েছে ঘ' প্রকাশ্য লড়াইয়ে প্রতিবিপ্রবী ঞোটকে পরাজিত করছে,
এটাই হল কারণ।

কারণ হল রক্ষণাত্মক ভূমিকা থেকে আক্রমণাত্মক ভূমিকায় উত্তীর্ণ হয়ে

এই নতুন শক্তি অনিবার্ষভাবে জমিদার ও পুঁজিপতিদের কায়েমী স্বার্থকে
সংকুচিত করছে এবং এর শ্বারা নিজের চতুপিকে শ্রমিক ও কৃষক-জনগণকে

সমবেত করছে।
আরও কারণ, এইভাবে কাজ করে এই “অন্বীকৃত' শক্তি পরিস্থিতির চাপে
'্বীকৃতি'র প্রশ্থটিকে উত্থাপন করতে বাধ্য হুয়, অপর দিকে 'সরকারী' পক্ষ
গ্রতিবিপ্লবী ষড়ধস্ত্রকারীদের সঙ্গে ঘোষিত আত্মীয়তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা
করেছে এবং নিজের পায়ের তলার শক্ত মাটি হারিয়ে ফেলেছে।

এবং শেষ কারণ হুল, নতুন নতুন শহর ও অঞ্চলে দ্রুত ছড়িয়ে পড়।
৬৭

বিপ্লবের এই নব তরঙ্গের মুখোমুখি, গতদিন পর্যন্ত কনিলভ প্রতিবিপ্রবীদের
বিরুদ্ধে চূড়ান্ত লড়াইয়ে ভীত কেরেনস্কি দরকার আজ কনিলভ ও তার
অন্থগামীদের সঙ্গে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্র এবং রণাঙ্গনে নিজেদের এঁক্যবদ্ধ করছে
এবং পাশাপাশি বিপ্লবের কেন্দ্রগুলিকে, “বে-আইনী' শ্রমিক, সৈনিক ও
কৃষকদের কমিটিগুলিকে ভেঙে দেওয়ার জন্য “'আদেশ' জারী করছে।
আর যত ঘনিষ্ঠভাবে বেরেনস্কি নিজেকে কনিলভ এবং কালেদিনের সঙ্গে

যুক্ত করছে ততই সরকার ও জনগণের মধ্যে সম্পর্কের ফাটল ব্যাপকতর হচ্ছে,
সোভিয়েতগুলি ও অস্থায়ী সরকারের মধ্যে বিচ্ছেদের সম্ভাবনা দেখ। দিচ্ছে।

এইলব ঘটনাই প্রাচীন সমঝওতাকামী গ্লোগানগুলির মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা
করেছে, একক পার্টিগুলির সিদ্ধান্তসমূহ নয়।

আমরা কোনভাবেই ক্যাডেটপন্থীদের সঙ্গে সম্পর্কের এই ভাঙনের উপর
অতিরিক্ত গুরুত্ব দিতে ইচ্ছুক নই । আমরা জানি এই ভাঙন এখনো আনুষ্ঠানিক
মাত্র। কিন্ত স্থচনার পক্ষে এমনকি এই জাতীয় ভাঙনও সামনের দিকে এক

বিরাট পদক্ষেপ। অনুমান করা যেতে পারে বাকিটা ক্যাডেটপন্থীরা নিজেরাই
সম্পন্ন করবে। তারা ইতোমধে)ই গণতান্জ্রিক সম্মেলন বয়কট করছে। বেন্দ্রীয়

কার্ধকরী কমিটির ধূর্ত কৌশলবিদরা যেসব শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিনিধিদের
“লোভ বেখিয়ে নিজেদের জালে অ1টকাবার" চেষ্টা করছিল সেইসব প্রতিনিধিরাও ক্যাডেটপদ্থীদের পদাংক অনুসরণ করে চলছিল । অন্গমান করা যেতে

পারে এরা আরও অনেকদূর অগ্রসর হবে, কল-কারখান। বন্ধ করতে থাকবে,
গপতস্ত্রের সংগঠনগুলিকে খণদান প্রত্যাখ্যান করবে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ-

নৈতিক ভাঙন ও খান্ভাভাবকে তীব্র করে তুলবে । এই অর্থনৈতিক ভাঙন
ও থাগ্যাভাবকে কাটিয়ে ওঠার প্রচেষ্টায় গণতন্ত্র অনিবার্ধভাবে বুর্জোয়াদের

সঙ্গে দৃঢ় সংগ্রামে জড়িয়ে পড়বে এবং এর ফলে ক্যাডেটপন্থীদের সঙ্গে এদের
দুরত্ব আরও বিস্তৃতত্তর হবে।
এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে

এই সমপ্যাবলীর

উপর আহৃত

১২ই

সেপ্টেম্বরের গণতান্ত্রিক সম্মেলন বিশেষভাবে নানা লক্ষণ স্থচিত করছে। এর
ফলশ্রুতি কি হবে, ক্ষমতায় “আমতে' পারবে কিনা, কেরেনস্কি “মাথা নত' করবে

'কিনা- এসব এমনই প্রশ্ন যার উত্তর এখনো দেওয়া! যাচ্ছে না। সম্মেলনের

উদ্কোক্তারা সম্ভবতঃ কোন চাতুরীপুরণণ 'সমঝওতার' সুত্র অনুসন্ধানের চেষ্টা
করবেন। অবশ্য, এর কোন গুরুত্ব নেই। বিপ্লবের মৌলিক প্রশ্নাবলী, বিশেষ
২৬৮

করে ক্ষমতা দখলের গ্রশ্ন, সম্মেলনে নির্ধারিত হয় না। কিন্তু একটি বিষয়

নিশ্চিত যে, এই সম্মেলনে বিগত কয়েকদিনের ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ
থাকবে, শক্তিগুলির ছিপাব-নিকাশ থা কৰে এবং ইতোমধ্যে নিবৃত্ত রুশ-বিপ্রবের
প্রথম তরঙ্গের সঙ্গে অগ্রগামী দ্বিতীয় তরঙ্গের পার্থক্য নিরূপিত হবে।
আর আমরা শিক্ষা লাভ করব যে £

প্রথম তরঙ্গের সময় লড়াই ছিল জারতন্ত্র ও তার অবশেষের বিরুদ্ধে। এখন

দ্বিতীয় তরঙ্গের সময় লড়াই হল জমিদার ও পুঞ্জিপতিদের বিরুদ্ধে ।
তখন-_ক্যাডেটপন্থীদের সঙ্গে ছিল মোর্চা।

বিচ্ছেদ।

বর্তমানে--তাদের

সঙ্গে

,

তখন -বলশেভিকদের

বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল।

এখনকার কাজ হল

ক্যাডেটপস্থীদের বিচ্ছির করা।
তখন-__ব্রিটিশ ও ফরানী পুঁজির সঙ্গে মোর্চ এবং যুদ্ধ ছিল বাস্তব ঘটনা।
এখন-_তার্দের সঙ্গে বিচ্ছেদ পরিপক্ক হয়ে উঠছে এবং শান্তি, এক ন্যাধ্য ও
সর্বব্যাপী শাস্তি হল লক্ষ্য।

এই, একমাত্র এই হবে বিপ্লবের দ্বিতীয় তরঙ্গের গতি।
কি দিদ্ধান্ত করল তাতে কিছু যায় আসে না।
রাবোচি পু, সংখা ৬
৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৭
স্বাক্ষর : কে. স্তালিন

২৬টি

গণতান্ত্রিক সম্মেলন

কনিলত ও বিদেশীদের বড়যন্ত্
কনিলভ ষড়যন্ত্র সজে বিদেশীদের ব্যাপক সংখ্যায় রাশিয়া পরিত্যাগ

করে যাওয়ার ঘটনা বিলম্বে হলেও লক্ষ্য করা গেল।

বুর্জোয়। সংবাদপত্র এই

ঘটনার সঙ্গে "শান্তি স্থাপনের গুজব” বা এমনকি পেত্রোগ্রাদ ও মন্কোতে “বলশেভিকবাদের বিজয়ের” সম্পর্ক ইঙ্গিত করে লিখতে পরিশ্রমের কহুর করল ন।।

মিথ্যার ফেরিওয়ালা এইসব পত্র-পত্রিকার মিথ্যার বেসাতি ও হান্কা ফন্দি
পরিকল্পিত হয়েছিল বিদেশীদের দেশ ছেড়ে যাওয়ার প্রকৃত কারণ পাঠকদের
কাছে গোপন করার উদ্দেশ্ত নিয়ে । কিছু সংখ্যক বিদেশী কনসিলভ ষড়যন্ত্রের

সঙ্গে জড়িত ছিল এই অনম্বীকাধ ঘটনাই হুল প্রকৃত কারণ এবং এখন দেইসব
সাহসী ভদ্রলোকর। ধরা পড়ার ভয়ে বুদ্ধিমানের মতো! পালাবার চেষ্টা করছে।
পেস্তোগ্রাদে “দুর্দান্ত সেনাবাহিনীকে যে সমস্ত াজোয়া গাড়ি গুহর! দিয়ে
এনেছিল সেগুলি যে বিদেশীদের দ্বার চালিত ছিল তা স্থবিদ্িত।

সাধারণ সদর দগ্চরে কিছু দূতাবাসের প্রতিনিধিরা শুধু যে কনিলভ
ষড়যন্ত্রে কথা

জানত

তাই নয়, তারা! এই ষড়যন্ত্র পাকানোর ক্ষেঞে

সহযোগিতাও করেছিল - এও জানাজানি হয়ে গেছে।

আরও জানা গেছে, দ্রি টাইমস পত্রিকা ও লগ্নে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের
প্রতিনিধি ষড়যন্ত্রকারী আলাদিন ইংলণ্ড থেকে এখানে পৌছেই সোজা মস্কোসম্মেলনে যান এবং তারপর সাধারণ সদর দপ্তরের উদ্দেস্টে 'যাআ। করেন।

এই ভদ্রলোকই

কনিলভ বিজ্রোছের চলমান প্রেরণাদাতা ও প্রথম স্থর

ংবাহক।

আরও জানা গেছে, ইতোমধ্যেই জুন মাসে রাশিয়ায় সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ
একটি দৃতাবামের জনৈক প্রধান প্রতিনিধি স্ুম্পষ্টভাবে কালেদিন এবং

অন্থান্থদের প্রতিবিপ্রবী চক্রান্তের সঙ্গে নিজেকে বুক্ধ করেছিলেন এবং তার
পৃষ্ঠপোষকদের তহবিল থেকে উংল্লখধোগ্যভাবে সাহাধ্য দিয়েছিলেন।

কনিলভ বিজ্রোহের ব্যর্থতা সম্পর্কে দি টাইমস ও লা টেম্প স+৮ পত্রিকা
তাদের অসন্তোষ প্রকাশ গোপন রাখেনি এবং বিপ্লবী কমিটি ও সোভিয়েতগুলির বিরুদ্ধে যথেচ্ছ গালমন্দ ও কুৎসা করেছে।
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আরও জান! গেছে, মধ্য আফ্রিকায় ইউরোপীয়রা যে ধরনের ব্যবহার করে
থাকে, রাশিয়ায় অন্থরূপ ছুর্ববহারকারী কিছু বিদেশীদের সাবধান করে
দেওয়ার জন্য স্থনিদি্ই আদেশ জারী করা! থেকে রণাঙ্গনে কর্মরত অস্থায়ী
দরকারের কমিশারগণ নিজেদের বিরত রেখেছেন।

এ ঘটন। স্থৃবিদিত যে, এ সব বব্যবস্থা,বশতঃই ব্যাপকভাবে বিদেশীদের দেশখ-

ত্যাগ শুরু হয়েছিল এবং রুশ কর্তৃপক্ষ তাদের হাত থেকে মূল্যবান 'সাক্ষী সাবুদধ'
ফস্কে যেতে দিতে অনিচ্ছুক বলেই বাধ হয়ে দেশত]াগের বিরুদ্ধে কিছু ব্যবস্থা

গ্রহণ করেন এবং স্পষ্টত:ই মুখোস খুলে যাওয়ার ভয়ে সেই বুখানন (বুখানন
ত্বয়ং |) তার পাণ্ট| “ব্যবস্থা” গ্রহণ করেন এবং রাশিয়া! ছেড়ে যাওয়ার জন্
ব্রিটিশ কলোনীর সদস্যদের হয়ে স্থপারিশ করেন। পে্োগ্রাদের ব্রিটিশ

কলোনীর সমস্ত লোকজনদের রুশ ত্যাগের স্থপারিশ ব্রিটিশ রাষ্দূতের পক্ষ
থেকে করা হয়েছিল এই 'গুজব” এখন বুখানন “হ্নিিষ্ট াবে অন্বীকার করছেন
(রেচ দেখুন )। প্রথমত;, এই অদ্ভুত “অন্বীরৃতি' কিন্ত 'গুজবকেই' সমন

করছে। দ্বিতীয়তঃ এই মিথ্যা! “অস্বীকৃতির' এখন কি যুল্যই-বা আছে যখন
দেখা যাচ্ছে কিছু বিদেশী ('সমস্ত' নয়-_কিছু 1) ইতোমধ্যেই রাশিয়া ছেড়ে
গেছে__পালিয়ে গেছে?

আমরা বারবার বলছি, এ সমন্তই পুরানো ও বানি হয়ে গেছে।
এমনকি “বোবা পাথরগুলিও' এ ঘটনাগুলির সত্যতা চীৎকার করে ঘোষণ!
করছে।
এ সবকিছুর পরেও, যদি কোন কোন “সরকারী মহল” এবং বিশেষ করে
বুর্জোয়। সংবাদপত্রগুলি বলশেভিকদের কাধে “দোষ' চাপিয়ে এসব সত্যকে চেপে
দিতে চেষ্টা করে তাহলে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হবে যে এনব “মহল” এবং

সংবাদপত্র “তাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে' “কিছু বিদেশীর' গ্রতিবিপ্রবী পরিকল্পনার

প্রতি পরিপূর্ণ সহানুভূতি পোষণ করে।

“সমাজবাদী চিন্তার মৃখপত্র ( দ্াইয়েন ) কি বলছে শুন :
“ফরানী ও ব্রিটিশদের ব্যাপকভাবে রাশির ত্যাগ সম্পর্কে অহায়ী নরকারী মহলে ছুঃখ-

জনকভাবে মন্তব্য কর! হয়েছে যে, দেশের অভ্যন্তরে অস্থির পরিস্থিতির কারণে এটা বিন্মঃকর
নয যে বিদেশীর। অশ্রীতিকর ঝুকি গ্রহণ না করাই পছন্দ করবে।

হছূর্ভাগ্যবশতঃ, এট। বিশ্বাস

করার ভিত্তি আছে যে বলশেতিকদের সম্পূর্ণ বিজয় হলে বৈদেশিক শত্তির প্রতিনিধির] রাশিয়া
ত্যাগ করাই শ্রেয় মনে করবে" € দ্বাইয়েজ, ১*ই সেগেম্বর )।
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বলশেভিকবাদের ভূতের ভয়ে ভীত নোংরা লোকদের মুখপঞ্জ এই কথা
লিখছে।

অস্থায়ী সরকারের কোন কোন অজ্ঞাত “মহল এইরকম “মস্তব্য' ও
'ছঃখজনক মন্তব্য করছে।

রুশ-বিপ্রবের বিরুদ্ধে সমস্ত দেশের অসৎ ব্যক্তিরা যে এঁক্য গড়ছে ও ষড়যন্ত্র
করছে, ব্যাঙ্ক-মলিকদের ভাড়াটে পত্র-পত্রিকাগুলি যে “বলশেভিক বিপদ'

লম্পর্কে মিথ্যা ও কোলাহলপুর্ণ প্রচার চালাচ্ছে এবং সেই অজ্ঞাত দরকারী
“মহল ব্রিটশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের আজ্ঞাবহ হয়ে বলশেভিকদের
প্রতি ভগ্তামিপূর্ণভাবে অঙ্গুলি নির্দেশ করছে, এবং “অস্থির পরিস্থিতির' জন্ত
রাশিয়। ত্যাগ করে যাচ্ছে বলে মিথ্য। ভাষণের মধ্য দিয়ে পলাতক অপরাধীদের

কাজ যুক্তিযুক্ত প্রমাণ করার করদর্ধ চেষ্টা করছে এ বিষয়ে সন্দেহ থাকার কোন
অবকাশ থাকতে পারে না।

কি বিচিত্র 1."
রাবোচি পু, সংখ্যা ৮
১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৭
আবাক্ষর ৫ কে
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গণতান্ত্রিক সম্মেলন
গণতান্ত্রিক সম্মেলনের আজ উদ্বোধন হল ।

সোভিয়েতগুলির কংগ্রেস না ডেকে কেন সম্মেলন ডাকা হল এ আলোচন৷

থেকে আমরা বিরত হব না।

একথা অন্বীকাব করা যায না যে ইতিহাসের

এক কঠিন মুহূর্তে সোভিয়েতগুলির কংগ্রেসের সামনে আবেদন উপস্থিত না
করে বুর্জোয়া প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করছে এমন এক সম্মেলনে উপস্থিত করে
সোভিয়েতসমূহের কংগ্রেসে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি শুধু যে নিদারুণ-

ভাবে নিয়মভঙ্গের অপরাধে অপরাধী হয়েছে তাই নয়, তার! বিপ্লবী শ্রেণীগুলির
আশা-আকাঙ্ার বিনিময়ে প্রতিবিপ্রবী শ্রেণীগুলির ইচ্ছার উপর অননুমোদনযোগ্য আস্থা স্থাপন কবেছে। যে-কোন মূল্যে সম্পদশালী ব্যক্তিদেব আনতে
হবে কেন্দ্রীয় কমিটির নেতাদের এই হুল সুম্পষ্ট ইচ্ছা" |...
এ আলোচনাও আমব বন্ধ করব না, যে সম্মেলন ক্ষমতার প্রশ্ধ নিধারণের

জন্য আহ্বান কর! হয়েছে তা থেকে কেন প্রকাশ্ঠ লড়াইয়ে প্রতিবিপ্রবী শক্তিকে
পরাস্তকারী শ্রমিক ও সৈনিকদের বেশ কিছু সোভিয়েতকে প্রবেশাধিকার
থেকে বঞ্চিত করা হল; অপরদিকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে গ্রতিবিপ্রবীদের

সমর্থনকারী সম্পদশালী ব্যক্তিদের প্রবেশাধিকার দেওয়া! হয়েছে । বিপ্লবের
ইতিহাসে সাধারণভাবে দেখা গেছে, বুর্জোয়াশেণী শ্রমিক-কৃষককে এককভাবে

নিজেদের ঝুঁকিতে সানন্দে লড়াই করতে স্থযোগ দিয়েছে কিন্তু সবসময়ই
বিজয়ের ফলাফল ভোগ করতে অর্থাৎ ক্ষমতা দখল করতে বিজয়ী শ্রমিককুষককে বাধ। দেওয়ার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা নিয়েছে । আমরা ভাবিনি যে

এক্ষেজ্রে কেন্দ্রীয় কার্ধকরী কমিটি বুর্জোয়াশ্রেণীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে নিজেদের
চূড়ান্ত লজ্জাজনক অবস্থায় নিয়ে যাবে |"

সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবেই তাই পশ্চাদ্ভাগ ও রণাঙ্গন, মধ্য রাশিয়া ও
খারকভ, দনেৎস বেমিন ও সাইবেরিয়া, সামার! ও দ্ভিনস্কের শ্রমিক ও
সৈনিকদের স্থানীয় সংগঠনগুলি বিপ্রবে অজিত অধিকারগুলির এই গুরুতর
লংঘনের বিরুদ্ধে গ্রচণ্ড বিক্ষোভ সংঘটিত করেছে।
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ব্ঞালিন (৩য়)_-১৮

কিন্ত আমরা আবারও বলছি, এ সমালোচনায় আমরা থেমে থাকৰ ন!।

মূল গ্রশ্নের আলোচনায় যাওয়া যাক।
“বিপ্রবী ক্ষমতা সংগঠনের" প্রয়োজনীয় শর্তাবলী নির্ধারণের জন্ত এই
লম্মেলন আহত হয়েছে।
ভাল কথা, তাহলে ক্ষমতা কিভাবে সংগঠিত করতে হবে ?
আপনার নিজের দখলে যতটুকু আছে আপনি নিঃসন্দেহে ততটুকুই
সংগঠিত করতে পারেন -_কিন্ধ অন্তদের হাতে যে ক্ষমতা আছে তা তো আপনি
সংগঠিত করতে পারেন না! । যে ক্ষমতা নিজের আয়ত্তে নেই, যা কেরেনস্কির
কুক্ষিগত এবং ইতোমধ্যেই কেরেনস্কি পেত্রোগ্রাদে 'সোভিয়েত ও বলশেভিকদের' বিরুদ্ধে যে ক্ষমতার প্রয়োগ করেছেন, সেই ক্ষমতা

সংগঠিত করার জন্য

এই সম্মেলন তাই কথাকে কাজে পরিণত করার প্রথম পদক্ষেপেইনিজেকে এক

নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ সংকটে জড়িত করে ফেলেছে।
ছুটি উদ্দেশ্টের যে-কোন একটির জন্য £

হয় সত্যসত্যই সম্মেলন ক্ষমতার অধিকার 'পেয়েছে', তা সে যাই আত্মক-_
তাহলে সম্মেলন তার অঞ্জিত বিপ্রবী ক্ষমতার সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে আলোচন!
করতে পারে এবং অবশ্তই পারে।

অথব1 সম্মেলন ক্ষমতা 'পায়'নি, কেরেনস্কির সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হতে পারেনি__
সে ক্ষেত্রে ক্ষমতা সংগঠিত করার বিষয়ে আলোচন! অবশ্যই ফাকা বাচালতায়
পর্যবসিত হুবে।

যাহোক, আমরা অন্মান করে নিই__অস্ততঃ এক মুহূর্তের জন্ত অনুমান
করে নিই যে কোন রহুশ্যময় কারণে ক্ষমতা হাতে এসেছে এবং যা কিছু রয়েছে
তাকে সংগঠিত করতে হবে। বেশ ভাল কথা, কিন্তু সংগঠিত করা হবে
কিভাবে?

কিসের ভিত্তিতে তাকে গড়ে তোলা হবে?

আযাভ্ক্সেনতিয়েভ ও সেরেতেলিদের সমন্বরে উত্তর-_-বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে
মোর্চার ভিত্তিতে !'
দ্রাইয়েন, ভলিয়। নারোদা এবং সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াশ্রেণীর অন্তান্ত

প্রতিধ্বনিকারী পত্রিকাগুলি চীৎকার করে বলছে, 'বুর্জোয়াদের সঙ্গে মোচ

ছাড়া মুক্তির আর কোন উপায় নেই।,
কিন্ত ইতোমধ্যেই বুর্জোয়াদের সঙ্গে মোচণাবদ্ধ থাকার ছ'মালের অভিজ্ঞতা
আমাদের হয়েছে । আরও বিশৃংখলা, ক্ষুধার যন্ত্রণা, দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ ও অর্থ৭৪

নৈতিক বিপর্যয়-__এই চারটি ক্ষমতার সংকট এবং কমিলভ বিজ্রোহ, দেশকে

নিঃশেষিত করা, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের দাসত্বে আবদ্ধ করা ছাড়া
এই মোচ৭ আমাদের কি দিয়েছে?
আপোষপন্থী মহাশয়দের পক্ষে এসব কি যথেষ্ট নয়?

মোর্চার শক্তি ও ক্ষমতার কথ, বিপ্লবের “ভিত্তি প্রসারণের' কথ! ইত্যাদি
নান! বিষয় তারা বলে থাকেন। তাহলে বুর্জোয়াদের সঙ্গে মোর্চা, ক্যাডেট-

পস্থীদের সঙ্গে মোর্চা কনিলভ বিত্রোঙ্ছের প্রথম নিঃশ্বাসেই ধৃয়ার মতো উড়ে
গেল বেন?

ক্যাডেটপস্থীরা কি সরকার ছেড়ে চলে যায়নি? তাহলে মোর্চার

শক্তি' এবং বিপ্লবের “ভিত্তি প্রসারিত” হল কোথায়?

সমঝওতাবাদী মহাশয়গণ কি কখনো অনুভব করবেন যে বর্জনকারীদের
পজে মোর্চাবদ্ধ হয়ে “বিপ্লবকে রক্ষা করা অসম্ভব ?

কণিলভ বিদ্রোহেব সময় বিপ্লব ও তার বিজয়কে উধে্ব তুলে ধরেছিল কারা?
সম্ভবতঃ “বুর্জোয়া! উদ(রনীতিবাদীরা'_-তাই না? কিন্ত তারা তো

বিপ্রব ও বিপ্লবী কমিটিগুলির বিরুদ্ধে কগ্রিলভদের সঙ্গে একই শিবিরে জোট
পাকিয়েছিল।

মিলিউকভ

বেডাচ্ছেন ।
অথবা তারা
কনিলভের সঙ্গে এক

এবং

মাক্লাকভ এখন প্রকাশ্তেই তা

“ব্যবপায়ী ও শিল্প-মালিকশ্রেণীই, কি?
শিবিরেই

ছিল।

বলে

তারাও কিন্ত

গুচকভ, রায়াবুশিনৃস্কি এবং অন্তান্ত

“জননেতাগণ' যারা কমিলভের সদর দপ্তরে ছিলেন তারাই আজ খোলাখুলি
একথা ম্বীকার করছেন ।

সমঝওতাঁকামী ভদ্রমছোদয়গণ কি কখনো বুঝতে সক্ষম হবেন ঘে বুর্জোয়াদের সঙ্গে মোর্চার অর্থ হল কগিলভ ও লুকোমৃন্বি প্রমুখের সঙ্গে জোটবদ্ধ
হওয়। ?

জনগণ শিল্পে ক্রমবর্ধমান অবক্ষয়ের অভিযোগ আনছেন এবং যে সমস্ত দৃষ্টান্ত
উল্লেখ করছেন তাতে ইচ্ছাকৃতভাবে উৎপাদন হ্রাস করার অভিযোগে লকৃ-

আউট

পুঁজিপতিদের অভিযুক্ত করা যায়।"'জনগণ কাচামালের ঘাটতির

অভিযোগ আনছেন এবং তাদের প্রদশিত দৃষ্টান্তসমূহ তুলো, কয়ল! ইত্যাদি
কারচুপি করার অপরাধে মুনাফাখোর ব্যবসায়ীদের অভিযুক্ত করছেন।.'
জনগণ শহরে

অনাহারে মাহষের দিন কাটানোর অভিযোগ উতাপন করে

'যে সমঘ্ত সত্য ঘটনা উল্লেধ করছেন তার দ্বার! কৃত্রিমভাবে খাস্যশস্য সরবরাহ
শি

বন্ধ করার অপরাধে ফাটকাবাজ ব্যাহ্বগুলি অপরাধী সাব্যস্ত হচ্ছে ।...সমঝওতাবাদী মহাশয়রা কি কখনো! উপলব্ধি করবেন যে বুর্জোয়াদের সঙ্গে, সম্পদশালীদের সে জোট বাঁধার অর্থ হল জুয়াচোর ও মুনাফাখোরদের সঙ্গে জোট
বাধা, লুঠেরা! দ্য ও লক্-আউট পুঁজিপতিশ্রেণীর সঙ্গে মোর্চা বাঁধা?

এটা কি ম্বতঃগ্রতীয়মান নয় যে জমিদার ও পু'জিপতিদের সঙ্গে লড়াই করে,
সমস্ত রকমের সাআজ্াবাদীদের প্রতিরোধ কবে এবং তাদেৰ পরাজিত করেই
একমাত্র দেশকে অনাহার, বিশুংখলা, অর্থ নৈতিক অবনমন ও আথিক বন্ধ্যাত্ব
থেকে এবং অবক্ষয় ও ভাঙনের হাত থেকে রক্ষা করা যায়?

যেহেতু সোভিয়েতসমূহ এবং কমিটিগুলি বিপ্রবের প্রধান ছুর্গ হিসাবে
নিজেদের গুমাণিত করেছে, যেহেতু সোভিয়েতসমূহ ও কমিটিগুলি প্রতিবিপ্নবী

বিদ্রোহকে দমন করছে সেহেতু স্বাভাবিকভাবেই কি এগুলি এবং কেবলমাত্র
এগুলিই দেশের বিপ্লবী শক্তির মূল ভাগ্ার হিসাবে এখন পবিগণিত হবে না?
'বপ্রবী শক্তি কিভাবে তাহলে সংগঠিত হবে, আপনারা জানতে চাইছেন?
সম্মেলন ব্যতিরেকেই এবং সম্ভবতঃ সম্মেলনকে অগ্রাহা করেই প্রতিবিপ্নবের
বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, বু্জোয়াদের সঙ্গে সত্যিকারেব বিচ্ছেদের ভিত্তিতে
তাদের বিরুদ্ধে লডাইয়েব মাধ্যমে বিপ্লবী শক্তি ইতোমধ্যে সংগঠিত হতে শুরু

করেছে । বিপ্লবী শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের মধ্য থেকেই তা সংগঠিত
হচ্ছে।

রণাঙ্গনে এবং পশ্চাদ্ভূমিতে এই শক্তির উপাদান হল বিপ্লবী কমিটি ও
সোভিয়েতসমূহ |

এই শক্তির ভ্রণ হল সেই বাম অংশ যা সম্ভবতঃ সম্মেলনে আকৃতি গ্রহণ
করবে।

বিপ্লবী শক্তিকে প্রতিষ্টা দেওয়ার প্রক্রিয়া অ্ুমোদন ও সম্পূর্ণ করার কাজ
সম্মেলনকে সাধন করতে হবে, নতুবা কেরেনস্কির করুণার উপর নিজেদের

নির্ভরশীল রেখে মঞ্চ থেকে বিদায় নিতে হবে।
গতকাল ক্যাডেটদের সঙ্গে মোর্চার প্রশ্ন বাতিল করে দিয়ে কেন্দ্রীয় কার্ধকরী
কমিটি ইতোমধ্যেই বিপ্লবী পথ গ্রহণের উদ্দেশ্যে পদক্ষেপ করেছে ।

ক্যাডেটরাই একমাত্র গুরুত্বসম্পন্ন বুর্জোয়া পার্টি। সমঝওতাকামী মহাশয়র!
কি বুঝবেন যে মোর্চায় আবদ্ধ হওয়া যায় এমন আর কোন বুর্জোয়া দল,
নেই?
২৭৬

নিজেদের ইচ্ছামতো বাছাই করার মতে। সাহুদ কি তাদের হবে?
আমর! দেখব কি হয়।

রাবোচি পু, সংখ্যা ১৯
১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৭

সম্পাদকীয়

২৭৭

দুটি মত
বিপ্লবের মৌলিক প্রশ্ন হুল রাষ্রক্ষমতা দখলের গ্রশ্ন।

বিপ্লবের চরিত্র,

তার গতিপথ এবং সাকল্য সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে কে রাষ্ট্ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করছে,
কোন্ শ্রেণীর হাতে রাষ্টক্ষমত। অপিত এই বিষয়গুলির উপর। রাষ্টক্ষমতার
সংকট বলতে যা বলা হয় ত৷ শবমতা দখলের জন্য পরম্পব-বিরোধী শ্রেণীগুলির
দংগ্রামের বহিঃপ্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়। একটি বিপ্লবী মুগ প্রকৃতপক্ষে

স্মরণীয় হয়ে থাকে এই কারণে যে, এই পর্যায়ে ক্ষমতা দখলের সংগ্রাম চুড়ান্ত
তীত্র ও নগ্ররূপধারণ করে। আমাদের রাষ্্রশক্তির 'নিরবছিম্ন* সংকটের এই
হুল ব্যাখ্য। যে সংকট যুদ্ধ, বিশৃংখল1 ও দৃভিক্ষের ফলে আরও বেশি তীব্রতা

লাভ করছে।

অনিবার্ধভাবে উদ্ভূত রাষ্টরক্ষমত্তার প্রশ্ন ব্যতিরেকে আজকাল

কোন একটি “সম্মেলন বা “কংগ্রেস' অনুষ্ঠিত হতে পাবে না এই বিস্ময়কর

ঘটনার কারণও এই |
আলেক্সানদ্রিন্স্কি থিয়েটার হলে অন্কষ্ঠিত গণতান্ত্রিক সম্মেলনেও অনিবার্ধ
ভাবে এই গুশ্ন উা পিত হয়েছে ।
রাষ্টরক্ষমত্তার প্রশ্নে সম্মেলনে ছুটি মত দেখা দিয়েছে ।

প্রথমটি হল ক্যাডেট পার্টির সঙ্গে প্রকাশ্থ যুক্ত মোর্চার মত।

এই মতের

প্রবস্ত। হুল মেনশেতিক ও সোশ্তালিষ্ট রিভলিউশনাবি রক্গণশীলরা । উতৎকট
আপোষপন্থী সেরেতেলি কর্ৃকক সম্মেলনে এই মতের সপক্ষে চাপ দেওয়া হয় ।

দ্বিতীয় মতটি হল ক্যাডেট পার্টির সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতার মত। আমাদের
পার্টি এবং সোশ্তালিষ্ট রিভলিউশনারি ও মেনশেভিক পার্টির মধ্যে আস্তাঁতিকতাবাদীর1 এই মতের প্রবক্তা । কামেনেভ সম্মেলনে এই মতের পক্ষে
চাপ স্যষ্টি করেন।

প্রথম মতের পরিণতি হল জনগণের উপর সাভ্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের শাদন:
প্রতিষ্ঠায়। কারণ কোয়ালিশন সরকার লম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞত৷ দেখিয়ে
দিচ্ছে যে ক্যাডেটপন্থীদের সঙ্গে কোয়ালিশনের অর্থ হল জমি লাভের অধিকার
থেকে বঞ্চিত কৃষকদের উপর জমিদারদের শাসন কায়েম, বেকারীত্বের

ছুরবস্থায় নিঙ্গিপ্ত শ্রমিকদের উপর পু'জিবাদীদের শাসন; যুদ্ধ ও অথনৈতিক
২৭৮

অবক্ষয়, অনাহার ও নিঃস্বতায় আগ্রাসিত সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের উপর লংখ্যালঘিষ্টের শাসন।

দ্বিতীয় মত জমিদার ও পু:জিবাদীদের উপর জনগণের শাসনক্ষমতা
প্রতিষ্ঠার পথে এগিয়ে দিচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে ক্যাডেটপন্থীদের সঙ্গে বিচ্ছেদের
ফলশ্রুতি হল কৃষকদের মধ্যে জমি বিলির নিশ্চয়তা, শ্রমিকদের হাতে নিয়ন্ত্র
ক্ষমতা এবং শ্রমজীবী ব্যাপক জনসাধারণের জন্য স্থাষ্য শান্তি।
প্রথম মত বর্তমান সরকারের প্রতি আস্থা প্রকাশ করছে এবং সমস্ত
ক্ষমতাই তাদের হাতে স্তম্ত করতে চায়।

দ্বিতীয় মতে সরকারের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করা হয়েছে এবং শ্রমিক,

কষক ও টৈনিকদের সোভিয়েটসমূহের সাক্ষাৎ প্রতিনিধিদের হাতে শাসনক্ষমতা হস্তান্তরের আহ্বান জানানে। হয়েছে।
কিছু লোক আছেন ধারা এই ছুই অপূর্ণমিলনযোগ্য মতের মধ্যে
মিলমিশের স্বপ্ন দেখেন । এদের মধ্যে চেরনভ অন্যতম,

তিনি সম্মেলনে

ক্যাডেটদের বিরোধিতা করেন কিন্তু পু'জিবাদীদের সঙ্গে মোচণার সপক্ষে মত
প্রকাশ করেন যদি (1) অবশ্ঠ পুজিবাদীরা নিজেদের স্বার্থ ত্যাগ করে (1)
চেরনভের 'অবস্থানের, সহজাত অসত্যত। স্বতঃপ্রকটিত, কিন্তু স্ববিরোধিতাই

এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এই বক্তব্য ক্যাডেট পার্টির সঙ্গে
যুক্ত মোচণ গঠনের সেরেতেলির
আমদানী করছে।
কারণ এই বক্তব্য কাখকারী না
নিজেদের নাম যুক্ত করে দিতে
ব্ক্তিদের নিয়ে সরকারের আকার

জঘন্য প্রস্তাবকে শঠভাবে চোরা ইপথে
করার মনোভাব নিয়ে যে-কোন মঞ্চে
গ্রস্তত বুরিশকিন ও কিশকিনদের মতো৷
“বৃদ্ধি করার কাজে “সম্মেলনের মঞ্চকে

ব্যবহার করতে কেরেনস্কিকে ঢালাও স্থবিধ। করে দেবে।

সোভিয়েতসযূহ ও কমিটিগুলির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মন্ত্রণাদানকারী 'প্রাক্-

পা্লমেন্ট' জাতীয় একটি অস্ত্র হাতে তুলে দিয়ে এই ভুয়ো “অবস্থা,
কেরেনস্িকে আরও সহায়তা করবে।

চেরনভের “মত' সেরেতেলির মতের অনুরূপ, কেবল “মোর্চার ফাদে

সাদাসিধে লোকগুলিকে আটকে ফেলার ধধূর্তামিপূর্ণ” মুখোসঢাকা মাত্র।
লশ্মেলন চেরনভের বক্তব্য অন্ুদরগ করবে একথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট যুক্তি
বয়েছে।
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কিন্তু লম্মেলনই উচ্চতম বিচারালয় নয়।
যে ছুটি মতের কথা আমরা বিবৃত করলাম তা প্রত ঘটনার প্রতিফলন
মাত্র। এবং প্রকৃতপক্ষে, আমাদের এখানে একটি নয়, ছুটি শাসন বিরাজ
করছে £ একটি সরকারী অর্থাৎ মন্ত্রিসভার শাসন এবং অপরটি বেসরকারী অর্থাৎ
দোভিয়েতসমূহ ও কমিটিগুলির শাসন।

যদ্দিও এখনো জটিল ও অনঞ্জিত রয়ে গেছে, তথাপি এই ছুই শাসনের মধ্যে
দবন্ঘই হল বর্তমান মুহর্তের চরিত্রগত টবৈশিিষ্ট্য |
ডাইরেক্টরির দিকে ক্ষমতার পাল্লা ভারী করবার জন্য যা কিছু চাপানো
দরকার, দেখা যাচ্ছে সম্মেলন সে ব্যাপারেই আগ্রহী ।
কিন্তু প্রকাশ্ত ও অগ্রকাশ্ট আপোষপন্থী মহাশয়গণ

জেনে

রাখুন

ডাইরেক্টরিকে ধারাই সমর্থন করবেন তারাই বুর্জোয়াশ্রেণীর শাদনকে কায়েম
করতে সাহায্য করবেন এবং অনিবার্ধভাবে শ্রমিক ও সৈনিক-জনগণের লঙ্গে
সংঘর্ষে জড়িয়ে

পড়বেন, সোভিয়েত

ও কমিটিগুলির

বিরোধিতায় লিপ্ত

হবেন।

একমাত্র বিপ্লবী কমিটি ও সোভিয়েতসমৃহই শেষ কথা বলবে-_আপোষপন্থী
মহাশয়দের একথা বুঝতেই হবে।
র/বোচি পু, সংখ্যা ১২
১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৭

সম্পাদকীয়

সোভিয়েতের হাতে সব ক্ষমতা চাই!
বিপ্লব এগিয়ে চলেছে । জুলাই মাপের দিনগুলিতে গুলিবিদ্ধ এবং মস্কোসম্মেলনে 'কবরস্থ' হওয়ার পর পুরানো বাধা-বিপত্তি ভেঙে চুরমার করে ও

নতুন এক শক্তির জন্ম দিয়ে বিপ্লব আবার জাগছে।

প্রতিবিপ্লবী শিবিরের

প্রথম সারি ধরা পড়েছে । কনিলভের পরে কালেদিনও পশ্চাদপসরণ করছেন,

সংগ্রামের আগুনে প্রায় অকেজো সোভিয়েতগুলি পুনরুজ্জীবিত হুচ্ছে।
সোতিয়েতগুলি তাদের নেতৃত্বের স্থান আবার গ্রহণ করছে এবং বিপ্রবী
জনগণকে পরিচালন! করছে।

নব পর্যায়ের আন্দোলনের শ্লোগান

হল-সেভিয়েতের

হাতে সব

ক্ষমতা চাই!
কেরেনঙ্কি সরকার নব পধায়ের আন্দোলনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছে ।

কনিলভ বিদ্রোহের স্থচনাকালে সরকার বিপ্রবী কমিটিগুলিকে ভেঙে দেওয়ার
হুমকি দিয়েছিল এবং কনিলভদের বিরুদ্ধে লড়াইকে "ক্ষমতার জবরদখল" বলে
আখ্যাত করেছিল। তখন থেকেই কমিটিগুলির বিরুদ্ধে সরকারী আক্রমণ
তীব্রতর হয়ে উঠছিল এবং বর্তমানে তা' প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে পরিণত হয়েছে।
সিল্ফারোপোল সোভিয়েত কনিলভ ষড়যন্ত্রকারীদের একজনকে গ্রেপ্তার
করেছিল, তাও কুখ্যাত রায়াবুশিনৃক্কিকে। কিন্তু প্রতিশোধ গ্রহণের জন্ত
কেরেনস্কি মরকার আদেশ দিল “রায়াবুশিন্স্কিকে মুক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা
হোক এবং তার বে-আইনী গ্রেপ্তারের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের শান্তি দেওয়!
ছোক' (রেচ)।
তাশখন্দে সমন্ত ক্ষমতা সোভিয়েতের হাতে চলে এসেছে এবং প্রাক্তন

শামনকর্তাদের গদ্দিচ্যুত করা হয়েছে । এবং প্রতিশোধ নেওয়ার জন্ত কেরেনস্কি
সরকার “কতকগুলি ব্যবস্থা! গ্রহণ করছে যেগুলি এখন সাময়িকভাবে গোপন

রাখ! হচ্ছে কিন্ত তাশখন্দের শ্রমিক ও সৈনিক ডেপুটিদের সোভিয়েতের দাত্তিক
নেতাদের উপর তার মৃদু প্রাতিক্রিয়া হবে? ( কুস্কিইয়ে ভেদমস্তি )।

সোভিয়েতগুলি ক্সিলভ ও তার সহযোগীদের ক্রিয়াকলাপের কঠোর ও

পূর্ণাঙ্গ তাদস্ত দাবি করেছে।

পরিবর্তে কেরেনস্কি সরকার “তাস্তকে মুিমেছ
২৮১

কয়েকছন ব্যক্তির একটি গুরুত্বহীন গোঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখছে এবং কিছু
অত্যন্ত মুল্যবান সাক্ষ্যকে উপেক্ষা করছে যা কনিলভের অপরাধকে শুধু বিশ্রোহ
নয় দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা বলে প্রমাণ করবে” ( শুবনিকভের প্রতিবেদন,
নোভায়! বিজন )।
সোভিয়েতগুলি বুর্জোয়াদের সঙ্গে এবং তার মধ্যে সর্বপ্রথম ক্যাডেটদের
সঙ্গে বিচ্ছেদ দাবি করেছে। পাণ্টা ব্যবস্থা হিসাবে কেরেনস্কি সরকার কিশকিন
ও কনোভালভ

প্রমুখদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেছে এবং তাদের সরকারে

যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ ভানিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েতগুলি থেকে সরকারে
গ্বাতস্ত্র্ের' কথাও ঘোষণা করছে ।

সাজাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের হাতে ক্ষমত। চাই!
-_এই হুল কেরেনক্কি সরকারের শ্লোগান।
সন্দেহের কোন অবকাশ নেই । দ্বৈত শাসনের মধ্যে আমরা আছি £
বেরেনস্কি

ও

তার

সরকারের

শান এবং সোভিয়েত ও কমিটিগুলির

শালন।

এই ছুই শক্তিব মধ্যে সংগ্রামই হল বর্তমান মুহূর্তের চরিত্রগত
বৈশিষ্ট্য ।
হয় কেরেনস্কি সরকারের শাসন যার অর্থ হল জমিদার ও পুজিপতিদের যুদ্ধ
ও অর্থ নৈতিক অবক্ষয়ের শামন।
নতুবা সোভিয়েতগুলির শাসন-যার ফলে শ্রমিক ও কৃষকদের রাজ
প্রতিষ্ঠিত হবে, শান্তি বিরাজ করবে

এবং অর্থ নৈতিক বিশুংখলার অবসান

হবে।

এই হুল পথ এবং একমাত্র পথ, পরিস্থিতির বান্তবতা! এই প্রশ্নকেই অবলম্বন
করে আছে।

ক্ষমতা দখলের গুতিটি সংকটের মুহূর্তে বিপ্লব এই প্রশ্নকেই তুলে ধরেছে।
প্রতিটি ক্ষেত্রেই আপোষপস্থী মহাশয়রা সোজা উত্তর এড়িয়ে গেছেন এবং
তন্বারা শক্রর হাতে শাস্নক্ষমতাকে সমর্পণ করেছেন। সোভিয়েতসমূহের
কংগ্রেসের পরিবর্তে সম্মেলন আহ্বান করে আপোষপন্থীরা আবার এড়িয়ে যেতে

এবং বুজোয়াদের হাতে শাসনক্ষমতাকে সমর্পণ করতে চেয়েছেন। কিন্তু
তাদের হিসাবে ভূল হয়ে গেছে।
দিন এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

এমন সময় উপস্থিত হয়েছে যখন আর বেশি
৮

বাস্তব পরিস্থিতি যে সোজা! প্রশ্ন উপস্থিত করেছে .তার পরিষ্কার ও স্থষ্পষ্টউত্তর চাই।
সোভিয়েত গুলির পক্ষে অথবা তাদের বিরুদ্ধে ?
আপোষপন্থী ভঙ্লোকেরা একটিকে বেছে নিন।

রাবোচি পু, সংখ্যা ১৩
১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৭
দম্পাদকীয়

হও

বিপ্লবী ফ্রণ্ট
দেলে৷

নারোদার সোশ্ালিষ্ট রিভলিউশনারিরা বলশেভিকদের উপর

বিরূশ। তারা বলশেভিকদের গালিগালাজ করে, কুৎসা করে, এমনকি
বলশেভিকদের হুমকি দিয়ে থাকে । কারণ কি? তাদের “অপংযত আত্মন্তরি তা”,
'উিপদলীয় সংকীর্ণতা", এিক্যবিরোধী ক্রিয়াকলাপ এবং «বিপ্লবী শৃংখলার'

অতাবই নাকি এর কারণ।

সংক্ষেপে, প্রকৃত ঘটনা হল, দেলো৷ নারোদার

সোশ্াালিষ্ট রিভলিউশনারিদের সঙ্গে এক্যের প্রশ্নে বলশেভিকরা বিরোধী ।

দেলো নারোদার সোশ্যালি্ই রিভলিউশনারিদের সঙ্গে এঁক্য চাই!"
কিন্তু খোলাখুলিভাবে বলতে গেলে এখন কি এ জাতীয় এঁক্য সম্ভব?

এই সময়ে যখন পেত্রোগ্রাদে গণতান্ত্রিক সম্মেলন নিক্ষল বিতর্কে নিজেদের
নিঃশেষ করছে এবং উদ্োক্তারা বিপ্লবের "মুক্তির স্ুত্রাবলী তড়িঘড়ি উদ্ভাবন
করতে ব্যস্ত, যখন কেরেনস্কি সরকার বুধানন ও মিলিউকভের উৎসাছে “তার
নিজন্ব' পথেই চলেছে তখন রাশিয়ায় একটি চূড়ান্ত প্রক্রিয়া ঘটে যাচ্ছে_-একটি

নতুন শক্তি, সত্যিকারের জনপ্রিম এবং প্রকুত বিপ্লবী শক্তির জাগরণ ঘটছে ষ1
অস্তিত্বের জন্ত বেপরোয়! সংগ্রাম শুরু করেছে। একদিকে রয়েছে সোঁভিয়েতসমূহ যেগুলি বিপ্লবের শীর্ষে, প্রতিবিপ্রবের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রথম সারিতে
রয়েছে যে প্রতিবিপ্রব এখনো ধ্বংসপ্রাপ হয়নি, পিছু হটেছে মাত্র এবং
সরকারের আশ্রয়ে বুদ্ধিমানের মতো আত্মগোপন করছে। অপরদিকে

প্রতিবিপ্রবীদের আশ্রয়দানকারী কমিলভপন্থীদের (কাডেটরা! ) সঙ্গে
সমঝওতা স্থষ্ট্রকারী কেরেনস্কি সরকার রয়েছে যে সরকার মোভিয়েতগুলির
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং নিজেকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করার জন্তু
সোভিয়েতগুলিকে ধ্বংস করতে সচেষ্ট হয়েছে।

এই লড়াইয়ে জিতবে কে? বর্তমানে এটাই হল মূল বিষয়।
হয় সোভিয়েতগুপির হাতে ক্ষমতা আবে যার অর্থ হবে বিপ্রবের জয় এবং
যথার্থ শান্তি।

অথব] কেরেনস্কি সরকারের হাতে ক্ষমতা যার ফলশ্রুতি হবে প্রতিবিপ্রবের

্জয় এবং “শেষ পর্বস্ত যুদ্ধ'-_যার অর্থ রাশিয়ার ধ্বংসপাধন |
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এই প্রশ্নের সমাধান না করে সম্মেলন শুধু এই বিরোধের প্রতিফলন ঘটাচ্ছে
এবং অবশ্যই তা অতি বিলম্বে ।
এই কারণেই, বিপ্লবের “মুক্তির সাধারণ তত্বের বিস্তৃতি ঘটানো! এখন প্রধান
বিষয় নয়, এখন প্রয়োজনীয় হল কেরেনস্কি সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে
সোভিয়েতগুলিকে প্রত্যক্ষ সমর্থন প্রদান ।

আপনারা একটি এক্যবদ্ধ বিপ্লবী ফ্রণ্ট চাইছেন? বেশ, তাহলে কেরেনস্কি
সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে সোভিয়েতগুলিকে সমর্থন করুন, দেখবেন

এঁক্য আপনা থেকেই গড়ে উঠবে। বিতর্কের সমাধানের মাধ্যমে যুক্তফ্রট
গড়ে ওঠে নাঃ সংগ্রামী প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে।
সোভিয়েতসমূহ ক্যাডেট কমিশাবদের পদচ্যুতি দাবি করেছে। কিন্তু
কেরেনাস্ক সরকার এই অবাঞ্ছিত কমিশারদের তাদের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে এবং
সেজন্ত বলপ্রয়োগের হুমকি দিচ্ছে।
দেলে! নারোদার ভদ্রলোকগণ, আপনারা কোন্ পক্ষে আছেন?
সোভিয়েতগুলির পক্ষে অথবা বেবেনস্কি কমিশারদেব পক্ষে?
তাশখন্দে সোভিয়েত, যাব মধ্যে সোশ্তালিষ্ট বিভলিউশনাবির। সংখ্যা-

গরিষ্ঠ, ক্ষমতা দখল করেছে এবং পুরানে৷ পদাধিকারীদের বরখাস্ত করেছে।
কিন্তু তা সত্বেও কেরেনস্কি সরকার নিপীডনেব জন্য একটি দলকে তাশখন্দে
পাঠাচ্ছে এবং পুরানো! পদাধিকারীদেব পুনর্বহাল, সোভিয়েতের “শান্তি”

ইত্যাদি দাবি করছে।" দেলো নারোদার মহাশয়রা, আপনারা কোন্ পক্ষ অবলম্বন করবেন?

তাশখন্দের সোভিয়েতের পক্ষ অথবা

কেরেনস্কির

উৎপীডক

অভিষানের

পক্ষ?

কোন উত্তর নেই। মি: কেরেনস্কির এইসব প্রতিবিপ্রবী কার্যকলাপের
বিরুদ্ধে দেলো নারোদার সমর্থনকারীদের পক্ষ থেকে একটি প্রতিবাদ বা
কোনরূপ প্রতিবাদী কার্যকলাপ লক্ষ্য কর। গেল ন৷।
অবিশ্বাস্য হলেও এট! সত্য।

পেত্রোগ্াদের অন্ততম সোশ্যালিষ্ট রিভ-

লিউশনারী কেরেনস্থি ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে নিজেকে “মেশিন গান”

ইত্যাদিতে সজ্জিত করে তাশধন্দ সৌভিয়েতের সোস্টালিউ রিভলিউশনারিদের
বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছেন, তা সত্বেও সোশ্যালি্ রিভলিউশনারিদের কেন্দ্র

মুখপত্র দেলে৷ নারোদ। গভীর নীরবতা পালন করছে, যেন এক্ষেত্রে তার,
২৮৫

কোন ভূমিকাই নেই! ”সাশ্বালিই রিভলিউশনারি কেরেনস্কি তাশখন্দের
সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের সঙ্গে তরবারি প্রতিযোগিতায় নিয়োজিত
হওয়ার জন্ত নিজেকে প্রস্তুত করছেন, তথাপি দেলো। নারোদ1 কফেরেনস্কির
মারাত্মক

“আদেশগুলি' ছাপছে, এমনকি তার উপর কোন মস্তবা করার

প্রয়োজনীয়তাও অস্ভব করছে না, স্পষ্টতঃ নিরপেক্ষতা" অবলম্বনে দৃঢগ্রতিজ

হওয়ার জন্যই !
তাহলে এট! কি ধরনের পার্টি, যার সদস্যরা কেন্দ্রীয় মুখপত্রের প্রকাশ্য
অন্থমোদন নিয়ে একজন আরেকজনকে জবাই করার পর্যায় পর্যস্ত চলে যেতে

পারে?

|

ূ

আমাদের বল! হয়, এক্যবদ্ধ বিপ্লবী ফ্রণ্ট অবশ্যই চাই। কিন্তু কার সঙ্গে
এঁক্য?

যাদের নিজম্ব কোন মতামত থাকে না বলে চুপচাপ থাকে দলেই সোশ্যালিষ্
বিভলিউশনারিদের সঙ্গে ?

কেরেনস্কির দলের সঙ্গে, যারা মোভিয়েতগুলিকে ধ্বংস করতে চাইছে?
কিংবা বিপ্লব ও তার বিজয়ের জন্ত এক নতুন শক্তি গড়ে তুলছে যার! সেই
সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের তাশখন্দ গোঠীর সঙ্গে এঁক্য?
তাশখন্দ সোভিয়েতকে সমর্থন জানাতে আমরা প্রস্তুত; বিপ্লবী সোশ্যালিষ
রিভলিউশনারিদের সঙ্গে একই সারিতে আমরা লড়াই করব; এদের সঙ্গেই

আমাদের যুক্তফ্রণ্ট গঠিত হবে।
কিন্ত দেলে। নারোদার ভদ্রলোকরা কি কখনে৷ বুঝবেন যে তাশখন্দ
গোঠী ও কেরেনস্কি উভয়কে একই সঙ্গে সমর্থন করা অসম্ভব ? যে কেউ তাশখন্দ
গোঠীর সমর্থন করৰে তাকে অনিবার্ধভাবে কেরেনস্কির সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হতে হবে।
তার। কি কখনে। বুঝবেন যে, কেরেনস্কি সরকার থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে
“নিরপেক্ষতা” অবলম্বন করে তার! তাদের তাশখন্দ কমরেডদের আদর্শের প্রতি
বিশ্বাসঘাতকতা করছেন?

তারা কি এ কথাটা বুঝবেন যে, বলশেভিকদের সঙ্গে যুক্তক্রণ্ট দাবি
করার পূর্বে হয় কেরেনস্কির সঙ্গে অথব! বামপন্থী সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি-

দের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে তাদের নিজেদের ঘরে, নিজেদের পার্টিতে এঁক্য
প্রতিষ্ঠা কর! অনিবার্ধভাবে উচিত?

আপনার! বলশেভিকদের সঙ্ে বুক্তফ্্ট চান? তাহলে কেরেনক্কি লরকার্_
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থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করুন, ক্ষমতা দখলের সংগ্রামে সোভিয়েতগুলিকে

সমর্থন করুন, দেখবেন এক্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

কর্িলভ বিক্রোহের দিনগুলিতে অত সহজে ও সাধারণভাবে এঁক্য
স্বাপিত হুল কেমন করে?

কারণ সীমাহীন বিতর্কের মধ্য দিয়ে তা উদ্ভুত হয়নি বরং প্রতিবিপ্লবের
বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের গতিপথে হয়েছিল।
প্রতিবিপ্রব এখনো ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়নি।

পশ্চাদপসরণ

করে

কেরেনস্কি

সরকারের আশ্রয়ে আত্মগোপন করেছে মাত্র । যদি বিজম্ী হতে হয় তাহলে
বিপ্লবের পক্ষ থেকে প্রতিবিপ্রবের আত্মরক্ষার এই দ্বিতীয় কৌশলকেও ব্যর্থ
করে দিতে হবে। তাহলে ক্ষমতা দখলের সংগ্রামে দোভিয়েতগুলির সাফল্যই
হবে এই বিজয়ের উচ্চতম স্তর । ধিনি নিজেকে 'ব্যারিকেডের বিপরীত দিকে
দেখতে চান না, যিনি সোভিয়েতের আক্রমণের আওতায় নিজেকে নিক্ষেপ
করতে চান না, যিনি বিপ্রবের বিজয় কামনা কবেন-তীাদের কেরেনস্থি
সরকারের সঙ্গে মস্ত সম্পর্ক অবশ্তই ত্যাগ করতে হবে এবং মোভিয়েতগুলির
সংগ্রামকে সমর্থন জানাতে হবে ।

আপনারা কি যুক্ত বিপ্রবী ফট চান?
তাহলে ডাইরেক্টরির বিরুদ্ধে সোভিয়েতগুলিকে সমর্থন করুন, দৃঢ় ও
অকুঠভাবে প্রতিবিপ্লরবের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সহযোগিতা করুন--এটা করুন,

দেখবেন সহজ ও স্বাভাবিকভাবে এঁক্য সংগ্রামের গতিপথেই অঞ্িত হুবে
ধেমনটি হয়েছিল কনিলভ বিজ্রোহের সময়।

লোভিয়েতগুলির পক্ষে অথবা ভাদের বিরুদ্ধে? দেলে নারোদার
ভদ্রলোকরা একটিকে বেছে নিন।
রাবোচি পুৎ, সংখ্যা ১৪
১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯১৭

সম্পাদকীয়

পিএ

শৃংখল তৈরী হচ্ছে
আপোষের যন্ত্র চালু হয়েছে।

রাজনৈতিক পরামর্শ গৃহ শীত প্রাসাদ এখন

মক্কেলে মকেলে পরিপূর্ণ । সেখানে কাকে না আমরা দেখতে পাব ! মহামান্য
অতিথিদের দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন মস্কোর কনিলভপস্থী এবং
পেত্রোগ্রাদের স্তাভিনবভ দল, কনিলভপন্থী এমস্ত্রী” নবোকভ এবং নিরন্ত্রীকরণের প্রধান পাণ্ডা সেরেতেলি;

সোভিয়েতের জাতশক্র কিশকিন এবং

কুখ্যাত লক্-আউট পাণ্ডা কনোভালভ;

রাজনৈতিক পলায়নপন্থী পার্টির

প্রতিনিধিবৃন্দ (ক্যাডেট দল!) এবং বার্কেনহেম গোষ্ঠীর সহধোগী মাতব্বররা ;
নিপীড়নের জন্য অভিযানকারী পার্টির গ্রতিনি ধিবৃন্দ (সোশ্টালি& রিভলিউ-

শনারিরা !) এবং ছুশেচকিন ধরনের দক্ষিণপন্থী জেমুস্ত ভোগস্থীরা )
ডাইরেক্টরির রাজনৈতিক আড়কাঠি এবং স্থপরিচিত “জননেতা” গোছের
ধনীব্যক্তি প্রভৃতি বিচিত্র ধরনের ব্যক্তিদের সেখানে দেখতে পাবেন।
ক্যাডেট ও শিল্পপতিরা একদিকে ।

গ্রতিরক্ষাবাদী ও তার সহযোগীরা অন্যদিকে ।
একদিকে শিল্পপতির! হল খুঁটি এবং ক্যাডেটরা হল সৈনিক।
অন্তদিকে সহযোগীর। হল খুটি এবং প্রতিরক্ষাবাদীরা হল পৈনিক, কারণ
প্রতিরক্ষাবাদীর। সোভিয়েতের কাছে যখন হেরে যাবে তখন সহযোগীদের
মতে! তাদের পুরানে৷ অবস্থায় ফিরে যেতে হবে।
প্রতিরক্ষাবাদীদের উদ্দেশ্টে কিশকিন বলেছেন, “বলশেভিকদের বর্জন কর;

তাহলে বুজোঁয়া ও গণতন্তরপস্থীরা এক সাধারণ ফ্রণ্টে মিলিত হতে পারবে।'

আ্যাতঝেন্তিয়েভ উত্তরে জানালেন এ কাজে লাগতে পেরে খুশী কিন্ত
আন্থন প্রথমে আমরা “রাজনী তিজ্ঞে] চিত স্থচনা” প্রতিষ্ঠা করি।,
বার্কেনহেম আযাভক্সেন্তিয়েভকে মৃদু ভত্্না সহকারে ম্মরণ করিয়ে দিলেন,

গণতন্ত্রীদের মতো বুজোয়াদেরও বলশেভিকবাদের অগ্রগতি সম্পর্কে হিসাবনিকাশ স্থির করতে হবে এবং একটি যুক্ত মোর্চার দরকার গঠনের প্রচেষ্?

“নিতে হবে।
আযাভক্লেন্তিয়েভ উত্তরে বলেন, “সেবায় লাগতে পারলে খুশী হব।'
২৮৮

দেখা যাচ্ছে, বলশেভিকবাদ অর্থাৎৎ সোভিয়েতসমূহ অর্থাৎ শ্রমিক ও
সৈনিকদের প্রতিরোধের জন্ত একটি কোয়ালিশন নরকার প্রয়োজন _.এই
বক্তব্য কি আপনি শুনতে পাচ্ছেন!

নবোকভ বললেন, “প্রাক-পালণামেণ্ট অবশ্যই একটি “উপদেষ্টা পরিষদ”
হিসাবে থাকবে, এবং সরকার এ থেকে “ম্বতন্ত্র থাকবে।'
সেরেতেলি উত্তরে বলেন, “কাজের হলে খুশী হব', কারণ এই বস্কব্যের
লঙ্জে তিনি একমত যে অস্থায়ী সরকার আুষ্।নিকভাবে প্রাক-পাললামেন্টের
কাছে দায়বদ্ধ থাকবে না” (রেচ)।

_ ক্যাডেউদের ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে, প্রাক্-পালামেন্ট অবশ্থই সরকার
গঠন করবে না, অপরপক্ষে, সরকারই প্রাকৃ-পালামেন্ট গঠন করবে এবং
“এর গঠন, এঞ্ষিয়ারত্ৃক্ত বিষয়াবলী এবং স্থায়ী আদেশসমূহ ঘোষণ! করবে ।"
সেরেতেলি উত্তরে বলেন, একমত । এই সংগঠনকে সরকার অবশ্টই অঙ্গুমোদন করবে' (নোভা ক্স! ঝিজ ন ) এবং 'এর কাঠামো” স্কির করবে (রেচ)।

সেই নিষ্ঠাবান দালাল মিঃ কেরেনঞ্কি শীত প্রাসাদ থেকে কতৃত্বের মর্যাদা
নিয়ে ঘোষণা করলেন £
(১) “দরকার গঠন
ও তার সদস্তদের নিয়োগ করার অধিকার এখন সম্পূর্ণভাবে অস্থায়ী
সরকারের উপর স্তন্ত হল |“

(২) 'এই সম্মেমন (প্রাক্-পালণসেন্ট ) আইনদভার অধিকার ও কাজ পেতে পারে ন1।”
(৩)

“অস্থাধী সরকার এই সম্মেনণের কাছে দায়বদ্ধ থাকতে

পারে ন। ( রেচ)।

ক্ষেপে, কেরেনস্কি ক্যাডেটদের সঙ্গে “সপ্পর্ণ এক্যমত” হলেন এবং প্রতিরক্ষাবাদীরা কাজে লাগতে পেরে আনন্দিত হুল । এর বেশি আপনারা আর
কি চান?
ধরে নেওয়া! যেতে পারে, চুক্তি সম্পন্ন হয়ে গেছে”, শীত প্রাসাদ ত্যাগ

করার আগে প্রকোপোভি5, এই উক্তি বিনা কারণে করেননি ।
এ কথা সত্য, মাত্র সেদিন সম্মেলন ক্যাডেটদের সঙ্গে মোর্চার বিরুদ্ধে মন

প্রকাশ করেছে। কিন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আপোধপস্থীরা তার কি পরোয়। করে?
সোভিয্বেতগুপির কংগ্েন আহ্বান করার পরিবর্তে সম্মেলন আহ্বান করে বিপ্লবী
গণতন্ত্রের অভিপ্রায়কে তারা বিকৃত করার নিদ্ধান্ত যখন করে ফেলেছে তখন

'সেই দৃষ্টিভর্গি থেকে সম্মেলনের দিদ্ধান্তের বিুতিপাধনই-ব! তারা কেন ঘটাকে”
না? প্রথম ধাপটাই যা কঠিন ।
১৬০০,

স্তালিন (৩য়)--১৯

প্রাকপালণমেপ্ট লরকার 'গঠন' করবে এবং লরকারকে প্রাক-পালামেন্টে

কাছে দায়বদ্ধ থাকতে হবে-এই মর্মে গতকালই সম্মেলন একটি প্রস্তাব পাশ
করেছে। যতক্ষণ মোচণর শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে গোড়া আপোষপন্থীর! এর কি পরোয়া
করে--এবং অন্তান্তরা খন মোচণার বিরুদ্ধত৷ করছে তখন মম্মেলনের সিদ্ধান্তের

কিই-বা মূলা?
হতভাগ্য “গণতান্ত্রিক সম্মেলন” |
বেচারা সরল ও বিশ্বস্ত গ্রতিনিধিবুন্দ !
তারা কি কল্পনা করতে পেরেছিলেন যে তাদের নেতারা লরাসরি বিশ্বাসঘাতকতার শুর পর্যন্ত যেতে পারেন?

পেটি-বুর্জোয়া

সোশ্।ক্ষই

ৃ

রিভলিউশনারিরা ও মেনশেভিকরা,

যারা

জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামের পরিবর্তে বুর্জোয়া রাজনীতিজ্ঞের আপোষ ব্যবস্থা
থেকে শক্তি সঞ্চয় করেছে, তারা একটি স্বাধীন নীতি অন্থুপরণে অসমর্থ-_
এ কথ! জোরের সঙ্গে আমাদের পার্টি যখন বলেছিল, সঠিকই বলেছিল।
আমাদের পার্টি সঠিকভাবেই বলেছিল যে আপোষের নীতি বিপ্রবের শ্বা্থের
প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার শ্তরে উপনীত হতে বাধ্য।

প্রত্যেকেই এখন বুঝতে পারছেন যে এইসব রাজনৈতিক দেউলিয়ারা
অর্থাৎ প্রতিরক্ষাবাদীর! বিপ্রবের শত্রুদের ধুশী করে নিজেদের হাতে রুশজনগণের জন্য শৃংখল তৈরী করছেন।
ক্যাডেটরা খুশী বোধ করছে এবং বিজয়ের সম্ভাবনায় হাত কচলাচ্ছে-__এ
তো শুধু শুধুনয়।
|

আপোষপস্থী ভদ্রলোকরা অপরাধী মুখভাব নিয়ে “াবুকখাওয়া খেকি
কুকুরের মতো? মাথা নীচু বরে চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন_-তা তো! অকারণে
ন্য়।
কেরেনস্কির ঘোষণ|র মধ্যে বিজয়ের স্থর শোনা যাবে তাও অন্বাভাবিক নয়।
হা, তার! উল্লাস প্রকাশ করছে।

কিন্ত তাদের 'বিজয়' অরক্ষিত এবং উল্লাস ক্ষণস্থায়ী, কারণ তারা যোদ্ধদন
অর্থাৎ জনগণকে বাদ দিয়ে সমস্ত হিসাব-নিকাশ করছে।
সেই সময় অতি কাছে যখন প্রতারিত শ্রমিক ও সেনাদল অবশেষে তাদের
মোক্ষম কথা উচ্চারণ করবে এবং কম্ধিম “বিজয়'কে তানের ঘরের মতো! বিধ্বস্ত
করে দেবে।
২৯৪

এবং বন্দি রক্ষণশীল খুঁড়িয়ে চল! বোবাগুলোসহ যুক্ত মোচার তাকী
জাহাজটি পালিয়ে যেতে পারে তখন আপোষপস্থী ভত্রলোকদের নিজেদের শুধু
আত্মধিন্কার দিতে হবে।
রাবোচি পুৎ, সংখ্যা ১৯
২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯১৭

লম্পাদকীয়

বুর্জোয়া একনায়কতন্ত্রের সরকার
ভুয়ো সম্মেলন ও সরকারের লজ্জাজনক পতনের পর, শেয়ার বাজারের
দালালদের সঙ্গে 'আলাপ-আলোচনা' ও স্যার জর্জ বুখাননের সে রহস্ত ব্নক

দাক্ষাৎ, শীত প্রাসাদে মিত্রদের বৈঠকের পরে, এবং আপোষসস্থীদের ক্রমাগন্ত
বিশ্বাসঘাতকতার শেষে একটি 'নতুন' (একেবারে নতুন !) সরকার অবশেষে
গঠিত হয়েছে।
দশজন সোশালিষ্ট মন্ত্রী সঙ্গে নিয়ে 'কেবিনেটের' কেন্দ্রস্বরূপ ছয়জন

পুঁজিবাদী মন্ত্রীই তাদের অভিপ্রায়গুলিকে কার্যকারী করার মূল দায়িত্ব গ্রহণ
করেছেন।
সরকার এখানে তার উদ্দেশ্ট ও লক্ষ্য ঘোষণ| করেনি কিন্তু তার মূল

অবলম্বনগুলে! নিয়র্ূশ হবে; “অরাজকতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ' ( পড়:
লোভিয়েতগুলির বিরুদ্ধে 1), “অর্থ নৈতিক বিশৃংখল[র বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন?

(পড়,ন £ধর্মঘটের বিরুদ্ধে 1), “সেনাদলের যুদ্ধ কুশলতার উন্নতিকরণ' (পড়,ন
অব্যাহত যুদ্ধ এবং 'শৃংখল' |)।

সাধারণভাবে এই হুল কেরেনস্কি-কনোভালভ সরকারের “কর্মস্চী? |
এর অর্থ হুল কৃষকর! জমি পাবে না, শ্রমিকরা শিল্পের পরিচালন দায়িত্ব

পাবে না এবং রাশিয়া শান্তি থেকে বঞ্চিত হবে ।
কেরেনস্কি-কনোভালভ মরকার হল যুদ্ধ ও বুর্জোয়া একনায়কতস্ত্রের সরকার।

দশজন “সোশ্র/লিষ্ট' মন্ত্রী হল একটি পর্দ! যার আড়ালে থেকে সাম্রাজ্যবাদী
বুর্জে।য়ার। শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের উপর তাদের শাননকে শক্তিশালী করে
তুলবে।
সেনানায়কের সরলত। ও স্থুলবুদ্ধি নিয়ে কনিলভ য! করতে চেয়েছিলেন
'নতুন' সরকার 'সোশ্য/লিদের' হাত দিয়েই অঙক্ষ্যে থেকে ধীরে ধীরে তা

লাধন করার গ্রয়াম করবে।

শ্রমিকশ্রেণী ও বিপ্লবী রুধকদের একনায়কতগ্তরের লঙ্গে বুর্জোয়া একনায়কতন্ত্রের পার্থক্য কিসের ?

বুর্জোয়াশ্রেণীর একনাযর়কতঙ্ত্রের প্রকৃত রূপ হল গংখ্যাগরিষ্ঠের উপর সুংখ্যাখ্হীং

জখিষ্ঠের শাসন এবং এই শাসন লংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধের আহ্বান
'আনিয়ে সম্পূর্ণ বলপ্রয়োগে দমন করে থাকে। অপরপক্ষে, শ্রমিকপশ্রেণী ও
বিপ্রবী কষকসমাজের একনায়কতন্ত্র হল লংখ্যালঘিষ্টের উপর সংখ্যাগরিষ্েক
শাসন এবং এই শাসনই পরিপূর্ণভাবে গৃহযুদ্ধ থেকে অব্যাহতি দিতে পারে।
এর ফলশ্রুতিরূপে দেখা যাবে ষে 'নতুন' সরকারের নীতি হবে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে
সৈনিকদের বা পশ্চাদ্ভাগের বিরুদ্ধে রণাঙ্গনকে উত্তেজিত করার জন্য ব্যর্থকাম্
আংশিক হঠকারী কাজগুলিকে প্ররোচন! দেওয়া এবং বিপ্লবের শক্তিকে রক্তের
বন্তায় ডুবিয়ে দেওয়া ।
এটাও ঘটনা (ষ, বুর্জোয়াশ্রেণীর একনায়কতন্ত্র হল একটি গোপন, পশ্চাদপদ
ও গুপ্তচরিজ্জের একনায়কতত্ত্র_জনগণকে প্রতারিত করার জন্ যাঁর একটি

আপাতহম্দর মুখোস প্রয়োজন হয়। অপরপক্ষে, শ্রমিকশ্রেণী ও বিপ্লবী
কফষকসমাজের একনায়কতন্ত্র হল গ্রত্যক্ষ একনায়কতন্ত্। জনগণের একনায়কতঙ্র,
অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে প্রবঞ্চনকৌশল অবলম্বন করার বা বৈদেশিক বিষয়ে গোপন

কূটনীতি অনুসরণ করার প্রয়োজন এর হয় না। কিন্তু এ থেকে দাড়ায় ষে
আমাদের বুর্জোয়া একনায়কতস্ত্রীরা দেশের প্রধান প্রধান লমন্তাগুলিকে, যেমন

যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নগুলিকে, জনগণের অজ্ঞাতে, জনগণকে ছাড়াই এবং জনগণের
বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সমাধান করার গ্রচেষ্টা করবে।

কেরেনস্কি কনোভালভ সরকারের প্রথম পদক্ষেপগুলি থেকেই আমরা এর
লপক্ষে সুম্পষ্ট প্রমাণ পাব। আপনার! নিজেরাই বিচার করুন। বৈদেশিক
মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলিতে প্রথম সারির কনিলভপন্থী ক্যাডেটদের বসানো
হুয়েছে। তেরেশ চেংকো! বৈদেশিক দপ্তরের মন্ত্রী হয়েছেন, নবে।কভ লগুনের

ও মাক্লাবভ প্যারিসের দূতাবাসের ভারপ্রাপ্ত হয়েছেন এবং বার্পের দুতাবাসের
দ্বায়িত্ব পেয়েছেন ইয়েফ্রেমভ যেখানে (প্রাথমিকভাবে |) একটি আত্তর্জাতিক

শাস্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে । এবং এইসব লোক ধাদের সঙ্গে জনগণের
কোন সংযোগ নেই, ধারা জনগণের প্রকাস্ঠ শক্র, তারা যুদ্ধ ও শাস্তির প্রশ্নে
সিদ্ধান্ত করবেন যেখানে কয়েক লক্ষ সৈনিকের জীবন সংকটাপন্ন হয়ে আছে !
অথবা আবার £ সংবাদপত্রের জংবাদস্থজে দেখা! যাচ্ছে, “কেরেনকি,
তেরেশ চেংকো, ভারথভস্কি এবং ভারদেরেভস্কি আজ কেন্দ্রীয় সদর দগ্তরের
উদ্দেশ্ডে বা্র। করছেন" যেখানে “রণাঙ্গনের সাধারণ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচন।
হবেস্হ্মতে তেরেশ চেংকো! অংশগ্রহণ করবেন) এছাড়াও সদর দণ্ডরের সঙ্গে
১৩০

'সংঙ্িষ্উ বিদেশী লমর প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি লম্মেলনও অনুষ্ঠিত হযে

( বীর্ঝোদ্তকা', সান্ধ্য সংস্করণ )।.-.এ হল যুক্ত সম্মেলনের প্রাক্-সভা যেখানে
ক্বনামধন্ত সেরেতেলিকে মিঃ তেরেশচেংকোর সাংকোপাঞ্জা রূপে গুহণ করা
হচ্ছে।

দেশীয় ও মিত্রপক্ষীয় সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থের সপক্ষে ছাড়া সাম্রাজ্য

ৰাদের এইসব নিষ্ঠাবান সেবকদের কানাঘুষা করার আর কি কারণ থাকতে
পারে?

জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ছাড়া শাস্তি ও যুদ্ধ বিষয়ে তাদের

গোপন আলোচন! আর কি হতে পারে?

লন্দেহ প্রশ্নাতীত।

কেরেনস্কি কনোভালভ সরকার

বুর্জোয়াশ্রেণীর একনায়কতস্ত্রের সরকার।

হল সাম্রাজ্যবাধী

এর ন্বরাষ্্রণীন্তি হল গৃহযুদ্ধের

প্ররোচনা দান। এর বৈদেশিক নীতি হল যুদ্ধ ও শাঞ্ডির প্রশ্নে এক গোপন
মীমাংসা । এর লক্ষ্য হল রুশ-জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের উপর সংখ্যাল ঘিষ্
অংশের শাসন কায়েম করা।

রুশ-বিপ্নবের নেত হিসাবে শ্রমিকশ্রেণীর কর্তব্য হল এই সরকারের মুখোস
ছিড়ে ফেলা এবং এর প্রকৃত প্রতিবিপ্রধী চেহারা জনগণের সামনে উন্মুক্ত করে
দেওয়া। শ্রমিকশ্রেণীর আরও কাজ হল তার চতুদিকে নিক ও কৃষকজনগণকে সমবেত করা এবং তাদের হুঠকারী ক্রিয়াকলাপ থেকে সংযত করা ।

নীচেরতলার কমীঁদের সমবেত করা এবং আসঙ্ লড়াইয়ের জন্ত অক্লান্তভাবে
প্রস্ততি চালানো শ্রমিকশ্রেণীর আরেকটি কর্তব্য ।
রাজধানীর শ্রমিক ও টৈনিকরা কেরেনক্কি-কনোভালভ সরকারে অনাস্থ।
ভোট পাশ করে দিয়ে এবং জনগণের উদ্গেশ্টে বিচ্ছিন্স ক্রিয়াকলাপ থেকে বিরন্ত
হয়ে সোভিয়েতগুলির চতুপিকে সংঘবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে ইতোমধ্যেই
প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন

(পেত্রোগ্রা্দ সোভিয়েতের সিদ্ধান্ত"৯

দেখুন )।

এখন গ্রদদেশগুলিকে তাদের নিজন্থ ভূমিকা নিতে হবে
রাবোচি পুৎ, সংখ্যা ২১
২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯১৭

লম্পাদকীয়

২৯৪

নান মস্তব্য

রেল ধর্মঘট ও গণতন্ত্রী দেউলিয়ার!
স্বপরিকল্লিত এবং অভূত্তপূর্বভাবে সংগঠিত রেল ধর্মঘট৮০ আপাতদৃষ্টতে
সমাঞ্ধ হতে চলেছে। বিজন রেলকর্মগারীদের হয়েছে কারণ এট। ম্বতঃপ্র তীয়-

মান যে, কনিলভ রক্ষণনীল শিবিরের তুচ্ছ মোর্চা দেশের সমগ্র গণতাপ্রিক
শক্তির প্রচণ্ড মাঘাত প্রতিরেধ করতে অসমর্থ। পকলের কাছেই এখন স্থন্পষ্
হয়ে গেছে যে রেলকর্মচারীদের বিদ্বেষ প্রন্থুত অভীগ্ম। নয় বরং কতৃপক্ষের

বিপ্রববিরোধী নীতিই ধর্মঘটে “উংসাহ' জুগিয়েছিল। সকলের কাছে এট এখন
পরিকর হয়ে গেছে যে, দেশের উপর ধর্ষঘট রেল কর্মচারীদের কমিটি গুলি
চাপিয়ে দেয়শি, চাশিয়ে দিয়েছিল কেরেনস্কি ও নিকিতিনের প্রতিবিপ্রবী

ছুমকি। এখন সকলে স্প;ই বুঝতে পারছেন ধে, ধর্মঘট ব্যর্থ হলে রেলওয়েগুলি
কিছু কিছু মিলিটারী নজ্জায় সঙ্জি তগতে পারত এবং.**সামাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের
মংহতি আরও বৃদ্ধি পেত। কেরেনস্কি ওনিকিতিনের জঘগ্ত কুৎসার বিরুদ্ধে এই

জবন্ত অভিযোগসহ উপযুক্ত জবাব দিয়ে রেল শ্রমিকরা! যথার্থ কাজই করেছেন ঃ
'কেরেনক্কে ও নিকতিন মহ।শরগণ,

দেশের প্রতি আমর। বিখ্বানবাতকত। করিনি,

আপনারাই আপনাদের আদর্শের প্রতি বিশ্বানঘাতকত| করেছেন

এবং অস্থায়ী সরকারই তার প্রতিশ্রুতির প্রতি বিশ্বাসভঙজের কাজ
করেছে । এখন কোন প্রতিশ্রুতি বা কোন হুকিই আমাদের খামাতে পারবে না।

আমরা আবারও বলছি, এ সমন্তই স্থম্প্ট এবং সাধারণভাবে সকলের
জান। হয়ে গেছে।

তথাপি দেখা যাচ্ছে, এমন কিছু মানুষ আছে যার! নিজেদের গণতন্ত্রী বলে

গ্রচার করে থাকে কিন্তু এই সংকটজনক মূহূর্তেওতার। রেলকর্মচারীদের উপর

ইটপাটকেল ছুড়তে কমর করছে না, তারা বৃঝছে ন! বা বুঝতে চাইছে ন| ষে

এর ছ্বারা তারা রেচ ও নোভোরি জরেমিগ্লার নরধাদকদের মুখে লোভের

জমগ্রী তুলে দিচ্ছে।

মেনশেভিকদের মুখপত্র রাঝোচাইয়! গ্যাজেভার সম্পাদকীয় দপ্তর

গুরুকে উত্থাপন করছি ।
২৫

ধর্মঘট ঘোষণা করে ধর্মঘটী নেতারা “বিশৃংখলার শক্তির দিকে ঝুঁকে
পড়েছেন'__-এই অভিযোগ করে পঞ্জিকাটি ভীতিগ্রদশনমূলক ঘোষণা করেছে £
'এজন্য গণতন্ত্র রেলকর্মচারী সাধারণকে ক্ষম] করবে না । সমগ্র দেশের, সামগগ্রকভাবে

গণতন্ত্রের স্বার্থকে এত তুচ্ছ কারণে সংকটাপন্ন করা চলতে পারে না" (বাবোচাইয়!
গাযাজেভা, সংখ্যা ১৭* )।

এটা অবিশ্বান্ত হলেও সত্য যে এই পত্রিকার বিবর্ণ পাতাগ্চলিতে কোথাও
গণতন্ত্রের লেশমাজ না! থাকলেও প্রকৃত গণতন্ত্রের গ্রতি, রেলওয়ের শ্রমিবদের

প্রতি হুমকি প্রদর্শনের অধিকারী বলে এই পঞ্জিকা নিজেদের বিবেচনা
করেছে।
গণতন্ত্র ক্ষমা করবে না" াবোচাইয়া৷ গ্যাজেভার ভদ্রমহোদয়গণ,
কোন্ গণতন্ত্রের নামে আপনারা কথ বলছেন?

আপনারা কি সোভিয়েতসমূহের গণতম্ত্রের পক্ষে কথা বলেছেন, ারা
আপনাদের দিক থেকে পিঠ ঘুরিয়ে নিয়েছেন এবং ধাদের ইচ্ছাকে সম্মেলনে
আপনার! ব্যর্থ করে দিয়েছেন ?

কিন্ত এ গণতন্ত্রে নামে কথা বলার অধিকার আপনাদের কে
দিয়েছে?
অথবা আপনারা কি সেরেতেলি, দান, লেবের ও অন্থান্ত জালিয়াতদের হয়ে
কথা বকছেন, য1রা সম্মেলনে সোভিয়েত গুলির মতাদশকে ব্যর্থ করেছেন এবং

শীত প্রাসাদের 'ব্ঠকে' সচ্গেলনের গ্রতি বিশ্বাসঘাতকতা বরেছেন?

কিন্ত গণতন্ত্রের এই বিশ্বাসঘাতকদের সঙ্গে “সমগ্র দেশের গণতন্ত্রকে?
অভিন্নরূপে গণ্য করার অধিকার আপনাদের কে দিল?

আপনারা কি কখনো! বুঝবেন যে রাবোচাইয়া গ্যাজেতার পথের
সজে সমগ্র দেশের গণতস্ত্রের পথ চিরতরে ভিন্ন হয়ে গেছে?
হতভাগ্য গণতান্ত্রিক দেউলিয়া! !-"-

রুঈয় কৃষকস মাজ ও জড়ুবুদ্ধি মানুষদের পাটি
বেশি দিনের বথা নয় আমরা লিখেছিলাম্ যে, সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি
পার্টিতে মূল বিষয়ে অর্থাৎ সরকার ও সোভিয্নেতগুলির মধ্যে সংগ্রামের প্রশ্নে
মতের কোন এঁক্য নেই। দক্ষিণপন্থী দোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারির1 যখন
“নৈরাজ্যবাদী' লোভিয়েতগুলিকে (তাশখন্দের কথ! স্মরণ করন) বে-আইইত্রী
২৪৩

ঘোষণার ঘাবি করেছিল ও দমনমুদক অভিযান জংগঠিত করেছিল এবং বাপন্থী অংশ সোভিয়েতগুলিকে লমর্থন করেছিল তখন চেরনভের উপদল
হামলেটের মতো সন্দেহরোগে ক্লিষ্ট ছিল, তাদের নিজন্ব কোন মতামত ছিল
না এবং “নিরপেক্ষতা” অবলম্বন করা শ্রেয় মনে করেছিল। পরবর্তী পর্ধাছে
অবশ্য এই উপদল যেন “নিজেদের জ্ঞানবুদ্ধি ফিরে পেয়েছিল", তাশখন্দ

লোভিয়েত থেকে সোশ্বালিষ্ট রিভলিউশনারি পার্টির সদশ্তদের প্রত্যাহার
করে নিয়েছিল এবং এর দ্বারা নিপীড়ক অভিযানের নীতিকে সমর্থন
জানিয়েছিল। কিন্তু এখন কে না জানে যে এই প্রত্যাহার সোশ্ালিই
রিভলিউশনানরি পার্টির লজ্জাকেই প্রকটিত করেছে কারণ সোশ্যালিষ্ট
র্রিভলিউশনারিরা তাশখন্দ সোভিয়েত ত্যাগ করেনি এবং সোভিয়েত নয়

কেরেনস্কি সরকার ও তার লেজুড়রাই 'প্রতিবিপ্রবী ক্রিয়াকলাপে" দোষী
লাব্যত্ত হয়েছে 1".

এই ধরনের “কার্ধকলাপ” থেকে সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরা খুব কমই
নিজেদের বিরত রেখেছে, তাছাড়া তাদের আরও একটি জঘন্য “কাজে লিপ্ত

দেখা গেল। তথাকথিত প্রাক্-পালামেণ্টে তার! যে পদ্ধতিতে ভূমির প্রশ্নে
ভোট দিয়েছিল, আমরা সেই প্রদ্গ উল্লেখ করছি।

১৪ই আগস্টের ঘোষণার”৯ উপর প্রাক-পালণামেণ্টে বিতর্ক চলাকালে
বামপন্থী সোশ্টালিষ্ট রিভলিউশনারিরা সমঘ্ত ভূসম্পত্তি কৃষক কমিটিগুলির হাতে

্টস্ত করার প্রস্তাব করেছিল।

এই প্রস্তাব গণতন্ত্রীদের সমর্থন করা কর্তব্য এও

কি বলার প্রয়োজন আছে?

এও কি বলতে হবে যে জমির প্রশ্ন আমাদের

বিপ্লবের এক মৌলিক বিষয়? কিন্তু আমরা কি দেখছি? বলশেভিক ও
বামপন্থী সোশ্টালিই্ রিভলিউশনারিরা যখন প্রন্তাব করেছে যে কৃষকের হাতে
জমির হস্তান্তর হওয়া উচিত তখন দক্ষিণপস্থী সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি ও

লেবেরদানপন্থীরা৮২ এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছে এবং চেরনভ উপদল
আবার প্রমাণ করল যে তারা “নিজন্ব মতামতহীন”, এবং ভোটদান থেকে
বিরতও থাকল!

“মুঝিক মন্ত্রী চেরনভ কৃষকের হাতে ভূদ্বত্বের হস্তাস্তরের প্রন্তাবের প্রতি
লমর্থন জানাতে সাহস করেননি এবং কৃষকদের আকাঙ্খা বিনষ্টকারীদের হাতে
প্রশ্নটির সিদ্ধান্তের ভার ছেড়ে দিলেন!

. কশ-বিপবের এক লংকটমৃহূর্তে 'কুষি-বিপ্লব' ও “অথও্ড দমাজতঙ্ছে' বিশ্বানী
২৪৭

পার্টি সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি পার্টি প্রমাণ করল যে,কষকদের এই মৌলিক
প্রশ্নে তাদের কোন নিদিষ্ট. অভিমত নেই [
যথার্থই, বাকসর্বস্ব জড়বুদ্ধি লোকদের পার্টি!
বেচারা রূশদেশের কৃষকর। 1...
রাবোচি পুৎ, সংখ্যা ২১
২৭শৈ সেপ্টেথ্বর, ১৯১৭

ত্বাক্ষরবিহীন

১৩৩০

শ্রমিকদের বিরুদ্ধে গ্রচারাভিযাৰ
একসপ্তাহ আগে বুর্জোয়া পত্রিকাগুলি দনেংস বেসিনর শ্রমিকদের বিরদ্ধে

ভাইনী-শিকার শুরু করেছে।

এমন কোন উত্তট অভিযোগ নেই য। ছুর্মাতি-

পরায়ণ বুর্জোয়। পত্রিকাগুলি তাদের বিরুদ্ধে উ্পন করেনি__-অরাজ
কতা»
'স্্রপাতি ধ্বংস" অফিস কর্মসারীদের 'আটক ও মারধোর করা” ইত্যাদি
অভিযোগে তার্দের অভিধুক্ত করে! ইতোমধ্যে পূর্ব থেকেই লক্ষ্য করা
গিয়েছিল "যে দনেৎস শ্রমিকদের বিরুদ্ধে এক প্রচার পরিকল্পনা কর! হচ্ছিল
এবং সরকারই এর পথ প্রস্তুত করছিল। যথেষ্ট নিশ্চিতভাবে বল! যায়,
বুর্জোয়াদের ভাড়াটে লোকজনের লোক দেখানো কান্নার প্রতি সরকার
“কানে তুলো দিয়ে ছিল না'। বুজোঁয়া একনায়কতস্ত্রের সরকারের অবশ্য

এটাই কাজ।

সংবাদপত্রের খবরে প্রকাশ যে অস্থায়ী সরকারের মুখ্য অর্থ-

নৈতিক কমিট কেরেনস্কির 'বদান্ততার বশবর্া' হয়ে 'খারকভ ও দনেৎস
বেসিন অঞ্চলে -'একনায়কতান্ত্রিক ক্ষমতাসম্পন্ন এক ব্যক্তিকে পাঠানো
যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেছে। উৎপাদকদের কাজ চালিয়ে যেতে উৎসাহিত
করা এবং শান্ত করার নিমিত্ত শ্রমিক-জনগণের উপর প্রভাব স্যহ্ি করার জন্ত
এই ব্যক্তি নির্দেশিত হুয় | সরকারী কতৃপক্ষের হাতে যত রকমের দমনপীড়নের

হাতিয়ার আছে সে সবই এই ব্যক্তির কর্তৃত্বে অপিত হয়েছে? ( তোর্গভোপ্রমিশ্লেন্। ইয়। গ্যাজেতা৮৩, ২৬শে সেপ্ম্বর )।

লক্ষ্য করুনঃ

“দমনপাঁড়নের হাতিয়ার সহ “নিরঙ্কুশ

ক্ষমতাসম্পর'

একজন ব্যক্তি । ''এখানো পর্যস্ত অজ্ঞাত এই 'একনায়ককে' কার বিরুদ্ধে
পাঠানে। হচ্ছে? তাকে কি দনেংস অঞ্চলের মালিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা!
গ্রহণের জন্ত পাঠানো হচ্ছে, যে মালিকরা তিনমাস যাবৎ ইচ্ছাকুতভাবে

উৎপাদন সংকুচিত করছে, জঘগ্ত অপরাধীর মতো বেকারীকে বাড়িয়ে তুলছে
এবং এখন প্রকাশ্যে ও জনসমক্ষে লক্ আউট সংগঠিত করছে এবং দেশের
অর্থনৈতিক জীবনে অন্তঘাতের ছমকি দিচ্ছে?

অবশ্যই না!
মুখ্য অর্থনৈতিক কমিটি স্থলভাবে বলছে যে সমস্ত গোলমালের জগ্ত নাকি'
ক্ক্ুলববাজ উত্তেজন। স্থত্টিকারীরা” দায়ী, নিয়োগকর্ত| মালিকরা নয়, কার
২৪৯

প্রাপ্ত লংবাদ অন্যাদী, বিছ্বেষপরায়ণ কিছু উত্তেজনা হ্ষ্টিকারী দলই যেলহ

অতিরিক্ত ঘটন! ঘটেছে তার পিছনে প্ররোচনা দিয়েছে? (&)।
প্রথমতঃ

এদের বিরুদ্ধেই “নিপীড়নের হাতিয়ার, সহ 'এবনায়বকে'

পাঠানো হচ্ছে।

এটাই সব নয়, বীর্ুঝোভ.ক। পত্রিকার নংবাদ অস্থসারে উৎপাদক
মালিকদের থারকভ সম্মেলন সিদ্ধান্ত করেছে যে £
(১) “অফিদ বর্মচারী ও শ্রমিবদের নিয়োগ ও ব+থাস্ত করার পূর্ণঅধিকার মালিকদের ।+
(২)

“উৎপাদন

নিয়ন্ত্রণে ও

পারচালনায়

শ্রমিক

ডেপুটিদের সোভিয়েতের

হস্তক্ষেপ

অনুমোদন কর হবে না।”

(৩) “শ্রমিক ডেপুটিদের সোভিয়েতর জচ্য, কাধকরী কম্টির সদন্যদর ৬রপণ-পোষণেক্স
(৪)

থরচ ও বেতন বা ট্রেড ইউনিয়নের ব্যয়ভার মালিকর] বহন করতে পারবে না ।'
“মজুরি বৃদ্ধি শ্রমিবদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে না (বীর ঝেভিয়ে

ভেদোমভ্তি, ২৭শে সেপ্েম্বর )।

ক্ষেপে বলতে গেলে, মালিকর! শ্রমিকশ্রেণী ও তাদের সংগঠনের বিরুদ্ধে
যুদ্ধ ঘোষণা করছে।

বলাই বাহুল্য, লক্-আউটের পাণ্ডা কনোভালভের দরকার শ্রমিকদেদব
বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে নেতৃত্ব দিতে দ্বিধাগ্রস্ত হবে না।
এবং যেহেতু শ্রমিকরা বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণ করবে না লেছেতু “নিপীড়নের
হাতিয়ার সহ একজন 'একনায়কের' প্রয়োজন হয়েছে।

এই হুল মস্ত রহন্তের মর্মকথা।
প্রতিরক্ষার কাজে নিযুক্ত শিক্পের সামরিকীকরণের উদ্দেস্তে একটি বিলের
খসড়া গুস্তত করার জন্য শ্যাভিন্কভকে প্রতিবিপ্রবী আখ্য। দেওয়া হয়েছিল।
এ বিলের আইনীকরণের দাবি উত্থাপন করার জন্য কনিলতকে বিশ্বাসতের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল ।

যে সরকার “বিনা বাক্যব্যয়ে' শ্রমজীবী জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা
এবং তাদের সংগঠন পধুদত্ত করার জন্ত দনেস বেসিনে অমিত ক্ষমতাসম্পন্ন ও
লমন্য রকমের নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা” গ্রহণে অধিকারী একজন “একনায়ককে'
পাঠাতে পারে সেই সরকারকে আমরা কি বলে আখ্যাত করতে পারি ?
এ বিষয়ে “সমাজতান্ত্রিক মন্ত্রী মহোদয়দের কি বলার আছে?
রাবোচি পু, সংখ্যা ১২
২৮শে সেপ্েম্বর, ১৯১৭

স্বাক্ষরবিহীন

আপনার। অকারণে অপেক্ষা করবেন !
বর্তমান মুহূর্তের উল্লেখষোগ্য বৈশিষ্ট্য হল দরকার ও জনগণের মধ্যে একটি
অনতিক্রম্য ফাটলের অস্তিত্ব যে ফাটল বিপ্রবের শুরুর মাসগুলিতে ছিল না এবং
যা কনিলভ বিদ্রোহের ফলে দেখা দ্িল।
বিপ্রবের একেবারে হুচনায়, জারতস্ত্রের পরাজয়ের পর, ক্ষমত। সাআজ্যবাদী
বুর্জোয়াদেরু হাতে চলে যায়। শ্রমিক ও ৫সনিকরা নয়, মুষ্টিমেয় কয়েকজন
লাত্রাজ্যবাদী ক্যাডেটর! ক্ষমতা! লাভ করল।

এটাকি

করে ঘটল এবং এই

মুষ্টিমেয় বুর্জোয়া্দের শাসন কিসের উপর ঠিক-ঠিকভাবে নির্ভর করেছিল? সত্য
ঘটন। হল, শ্রমিকরা এবং প্রধানত: সৈনিকরা 'বুর্জোয়াদের ওপর আস্থা পোষণ
করেছিল এবং বিশ্বাপ করেছিল এদের সাথে যৌথ মোর্চার মাধ্যমে রুটি ও

জমি, শাস্তি ও স্বাধীনতা অন কর] যাবে। বুজোয়াদের ওপর জনগণের
এই 'যুক্তিহীন আস্থার" উপরই বৃর্জোয়াদের প্রশাসন তখন নির্ভর করেছিল । এই
'আস্থা ও শাসনের প্রতিকলন মাত্র হল বুজোয়াদের সঙ্গে মোর্চা ।
কিন্ধু বিপ্লবের ছ'মান ব্যর্থ হয়নি। বুর্জোয়াদের সঙ্গে যৌথ মোর্চা জনগণ
দিয়েছে_ রুটির পরিবর্তে অনাহার, উচ্চতর মজুরির পরিবর্তে বেকারী, জমির

পরিবর্তে ফাকা প্রতিশ্রুতি, হ্বাধীন্ত।র বদলে সোভিয়েতগুলির বিরুদ্ধে লড়াই,
রাশিয়ার নিঃশেষ হওয়। পর্যন্ত যুদ্ধ এবং শাস্তির বদলে টার্নোপোল ও রিগান্তে

কণিলভপন্থীদের বিশ্বাঘাতকতা ৷ ক্যাডেটদের বিশ্ব/সঘাতকত! ও তাদের সঙ্গে
লমঝওতার নীতির বিপর্যয় প্রকটিত রূপে প্রকাশ করে কনিলভ বিজ
যুক্ত মোর্চার ছ'মাসের অভিজ্ঞতা সংক্ষেপে ব্যক্ত করেছে মাত্র।

অবশ্ত, এ সবকিছু ব্যর্থ হয়ে যায়নি । বুর্জোয়াদের. ওপর জনগণের 'যুক্ষিহীন
আস্থ।র' অবলান হয়েছে। ক্যাডেটদের সঙ্গে মোচণ তাদের সঙ্গে বিচ্ছেদের

মধ্যে পরিসমাপ্ত হয়েছে । বুজোঁয়াদের প্রতি আস্থা ঘ্বণায় পর্যবসিত হয়েছে ।
বুর্জোয়াদের শাসনের কোন নির্ভরযোগ্য ভিত্তি এখন আর নেই।
এ কথা সত্য যে, রক্ষণশীলদ্ের সমঝওতার পদ্ধতি গ্রহণ করে, মিথ্যা ও
জালিয়াতির সাহাধ্য নিয়ে বুধানন ও ক্যাডেট-কনিগভপন্থীদের লহথো গরিত। *

নিয়ে শ্রমিক ও সৈনিকদের প্রকাশ অনাস্থার মুখোমুখি হওয়া সত্বেও আপোবসী১.

পন্থীরা প্রবঞ্চনার মাধ্যমে অবলুপ্ত ও অবক্ষয়িত মোচার পুনরুদ্ধার করে পুরানে।
বুজোঁয়৷ একনায়কতস্ত্রেে এক নতুন সরকার গঠন করে আঘাত দিতে সমর্থ
হয়েছে।

কিন্তু, প্রথমতঃ, শীত প্রাসাদে পরিকল্পিত এই যুক্ত মোচ? রক্তশূন্তায়
ভূগছে, কারণ দেশের অভ্যন্তরে তাকে প্রতিরোধ ও বিক্ষোভের সম্মুখীন হতে
হচ্ছে।

দ্বিতীয়তঃ, এই সরকার স্থায়ী নয় কারণ এর পায়ের তলায় কোন শক্ত মাটি
€নেই যা একমাত্র জনগণের আস্থা! ও সহানুভূতির দ্বারা অগ্জিত হতে পারে,
জনগণ সরকার সম্পর্কে ঘ্বণ! ছাড়া অন্য কোন ধারণা পোষণ করে ন।।

এই হুল জনগণ ও সরকারের মধ্যে ছুলজ্য্য ব্যবধান।

সংখ্যালঘু অংশের খেয়ালখুশীর প্রতি আহ্থগত্য শ্বীকার করে যদি এই
সরকার শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে, যদি হ্বাভাবিকভাবেই বিক্ষুব্ধ সংখ 1গরিষ্ঠ অংশের উপর শাসন করতে চায় তাহলে এট! সুম্পষ্ট ষে একমাত্র একটি

জিনিসের উপরই তার] নির্ভর করতে পারে--তা হল জনগণের বিরুদ্ধে অবৈধ
বলপ্রয়োগ। এই ধরনের সরকারের পিছনে আর কোন মমর্থন থাকতে
পারে না।
অতএব এটা কোন আকম্মিক ঘটন! নয় যে, কেরেনক্কি-কনোভালভ সরকার
ভাশখন্দ সোভিয়েতকে ভেঙে দেবার কাজকেই প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে গ্রহুণ
করে।
এও কোন আকম্মিক ঘটন। নয় যে, এই সরকার ইতোমধে]ই দনেৎস
বেদিনের শ্রমিক-আন্দোলনকে

দমন করার উদ্ধোগ নিয়েছে এবং সেখানে

এক রহস্যজনক “একনায়ককে' পাঠিয়েছে ।
এটাও কোন আকনম্মিক ব্যাপার নয় যে, সরকার গতকালের সভায় “কৃষক-

বিক্ষোভের' বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ। করে নিয়োক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করেছে £
অস্থায়ী সরকারের স্থানীয় কমিটি গঠন করা যার প্রত্)ক্ষ কাজ হবে

অরাজকতার মোকাবিলা করা এবং বিশৃংখলাকে দমন করা” (বীর কোভ.কা)।
এর কোনটিই আকন্মিক ব্যাপার নয়।
জনগণের আস্থা থেকে বঞ্চিত হওয়া লত্বেও ক্ষমতায় অধিগ্রিত থাকার

ইচ্ছার কলে বুর্জোয়া একনায়কতস্ত্রের সরকার “'অরাজকতা' ও “বিশৃংখলা' ছাড়!

টিকতে পারে না, কারণ এগুলির মোকাবিলা করার নাম করেই নিজেছেরু,
ধ্ওস

অস্তিত্বের যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে পারে। বলশেভিকরা! “বিপ্লব সংগঠিত
করছে' বা কৃষকরা ভূসম্পত্তি 'বিনষ্ট' করে দিচ্ছে বা রেলকর্মচারীরা দেশের
উপর ধ্বংসাত্মক ধর্মঘট চাপিয়ে দিচ্ছে তার ফলে রণাঙ্গনে খাস্ভ সরবরাহ
ব্যাহত হচ্ছে ইত্যাদি নানারকম স্বপ্ন তারা দেখে ।-. শ্রমিকদের বিরুদ্ধে
কুষকদের, রণাঙ্গনের লো কজনকে পশ্চাদ্্ভূমির লোকজনদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত

করার জন্ত এদের এ সমস্ত “প্রয়ো জন', এইভাবে সশস্ত্র হস্তক্ষেপের ক্ষেত্র প্রস্তত
করা হয় এবং সাময়িকভাবে নিজেদের অরক্ষিত অবস্থাকে শক্তিশালী করে
নেয়।
, অবশেষে এএট| বুঝতে হবে যে, দেশের অনাস্থাভাজন হয়ে এবং জনগণের

স্বপার দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পরিণতিতে “গৃহযুদ্ধের' প্ররোচনাদানের জনক

একটি সরকার ছাড় আর কোন পরিচয় এ সরকারের থাকতে পারে না।
অস্থায়ী সরকারের আধা-সরকারী মুখপত্র রেচ “গৃহযুদ্ধ ঘোষণার উপযুক্ত
মুহুর্ত নির্বাচন করার স্থুযোগ বলশেভিকদের দেওয়ার বিরুদ্ধে সরকারকে
হুঁশিয়ার করে দিয়েছে, তা তো অকারণে নয় এবং "সবাত্মক অভ্যুত্থানের

উপযুক্ত মুহূর্ত তারা ( বলশেভিকর! ) বেছে নেওয়া পর্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা*

না করতে সরকারকে উপদেশ দিয়েছে ( রেচ, বুধবার )।
হা, জনগণের রক্তের জন্ত তারা তৃষ্ণার্ত হয়ে আছে ।"
কিন্ত তাদ্দের আশা! ব্যর্থ হবে এবং চেষ্টা হান্যকর হয়ে উঠবে।

লচেতনভাবে এবং সংগঠিত কায়দায় বিপ্লবী পর্বহারারা বিজয়ের পথে এগিয়ে
চলেছে। সর্বসম্মতিক্রমে ও আস্থার সঙ্গে কষবসমাজ ও সৈনিকরা তাদের
পিছনে সমবেত হচ্ছে । “সোভিয়েতের হাতে সব ক্ষমতা চাই” |__ এই আওয়াজ
আরও সোচ্চার হয়ে ধ্বনিত হচ্ছে।

শীত প্রাসাদের কাগুজে মোচ? "এই চাপ প্রতিরোধ করতে পারবে কি?

তোমরা চাও বিচ্ছিন্ন ও অপরিপন্ক বলশেভিক অভূ,খান ?
কনিলভপস্থী মহাশয়গণ, আপনারা শুধু শুধুই অপেক্ষ। করে থাকবেন।
রাবোচি পুত, লংখ্যা। ২৩
২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯১৭
লম্পাদ কীয়
ডা

বিবিধ মন্তব্য

'অস্থিরচিত্তদের' পার্টি ও রুশ মৈনিকদল
জারতস্ত্রের দিনগুলিতে সোশ্টালিই রিভলিউশনারি পার্টি ঘরের চালা
থেকে চীৎকার করে বলত যে ভৃসম্পততিগুলি কৃ্বকর্দের মধো বিলি করতে
হবে। তাই কষকরাও সোশযালি& রিভলিউশন|রিদের বিশ্বা করত, নিজেদের
পার্টি বলে অর্থাৎ কৃষকদের পার্টি বলে এই পার্টির পিছনে নিজেদের সমাবেশ
করত।

জারতন্ত্রের পতনের মধ্যে দিয়ে বিপ্লব জয়যুক্ত হলে অবশেষে সোস্ড। লিষ্ট
রিভলিউশনারিদের

কথা কাজে পরিণত করা এবং জমির গ্রনঙ্গে “স্থবর্ণ

গ্রতিশ্রুতি' রক্ষার সময় উপস্থিত হল। কিন্তু. (সেই স্থপরিচিত “কিন্ধ'
!)
সোশ্ুালিষ্ রিভলিউশনারির! ঘিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ল এবং আমত! আমতা করে
কষকর্দের বলল যে তারা সংবিধান-পরিষদের সভা পর্যন্ত জমির প্রশ্নটি স্থগিত

বেখেছে, মে ভাও আবার মুলতুবি রয়েছে।
এটা দেখ! গেল যে প্রক্কতণক্ষে কধকদের হাতে জমি দেওয়ার চেয়ে জঙ্গি
ও কৃষকদের সম্পর্কে বাগাড়ম্বর করা অনেক লহজ।

এও দেখ। গেল ষে

সোশ্তালি& রিভলিউশনারির! কৃষকদের উদ্দেপ্তে ভণ্ডের মতো 'সহানুভূতি'
গ্রকাশ করেছে, কিন্ত যখন কথাকে কাজে পরিণত করার মমঘ এল তখন
পশ্চাদপনরণ করা ও সংবিধান-পরিষদের আড়ালে লুকানোর পথ বেছে নিল। '.

শক্তিশালী কৃষি-আন্দোলন সংগঠিত করে, জমিদারী 'জবরদখল' করে
এবং খামারে জম শশ্য ৭ চাষের উপকরণসমূহ “নিজেদের দখলে এনে' কৃষকরা
াদের উপযুক্ত খাব দিয়েছে এবং এইভাবে সোশ্যালিষ্ট রিউলিউশনারিদের

কালহুরণ কর।র নীতির প্রতি তাদের আস্থা নেই জানিয়ে দিয়েছে ।
সোশ্যালিই রিভলিউশনারি মন্ত্রীরা! কিন্ত গ্রতিছিংসা চরিতার্থ করতে বিলম্ব
করেনি এবং শত শত কৃষক ও ভূমি কমিটির সন্তদের তার! গ্রেপ্তার করেছে।
পোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের প্রতিশ্রুতি কার্ধকরী করতে গিয়ে দোশালিষ্ট
রিভলিউশনারি কৃষকদের সোশ্যালি্ রিভলিউশনারি মন্ত্রীদের ঘারা গ্রে।র

হওয়ার ঘটানাও আমরা পেলাম।

.
৩৪৪

৫1...

এর পরিণাম হল সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি পার্টির সম্পূর্ণ ভাঙন, প্রাব্পালামেণ্ট নির্বাচনের সময়

এই ভাঙন চরমভাবে প্রকটিত হয়ে পড়ে যখন

কৃষকদের হাতে অবিলম্বে জমি প্রদানের প্রশ্নে বামপন্থী সোশ্যালিষ্ট রিভলিউ-

শনারিদের পক্ষে ও দক্ষিণপন্থী সোশ্তালিষ্ট রিভলিউশনারিদের বিপক্ষে দেখ!

গেল এবং পার্টির হাামলেট চেরনভ ও কেন্দ্র বুদ্ধিমানের মতো ভোট প্রদানে
“বিরত” রইলেন ।

এই নীতির জবাবন্বরূপ দেখা গেল সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি পার্টি থেকে
সনিকদের গণ-নিষ্ছমণ ঘটতে থাকে।
সৈনিকদেব যে অংশ তখনো সোশ্যালিষ্ট রিভলিউখনারি

পার্টি পরিত্যাগ

“করেনি তারা “লক্ষ্যহীনতার” অবসান ঘটিয়ে পার্টির মধ্যে এক্য প্রতিষ্ঠা করার
জন্য “পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির উপর” প্রবল "চাপ স্ষ্টি করতে লাগল ।
নীচের উদ্ধৃতিটি লক্ষ্য করুন £
“সেনাবাহিন।র সংগঠনগুলি এবং পেতোগ্রাদ, জারক্ষোয়ে সেলো, পিটারহফ প্রভৃতি স্থানের

বিশেষ ইডনিটগুলির প্রতিনিধির্দের যৌথ সম্মেলন পার্টির এই সংৰটময় মুহূর্তে সংখ্যাগরিষ্ঠের

মধ্যে হদৃচ «কোর প্রযোজনীধতা অনুভব করছে***পার্টির লক্ষাই নতার অবসান ঘটাবে ও সমস্ত
বীর্ধবান শক্তিগুাকে এ্রক্যবদ্ধ করতে সমর্থ হবে এমন একটি কর্মস্থচীব ভিত্তিতে
তা করতে

হবে'**এবং সঙ্গে সঙ্গে সম্মেলন সমস্ত কর্ণযোগ্য জমি ভূমি কমিটিগুলির হাতে অবিলম্বে
হস্তান্তর করার***সপন্ষে ঘোষণা বাখছে'*"' (দেলো। নারোদ। )।

এবং এইভাবে “জমির আশু হস্তান্তরের" গ্র্নটি আবার উত্থাপিত হয়েছে !
এই দাবির ম্বীরুতির ভিত্তিতেই সনিকরা সোশ্তালি্ রিভলিউশনারি
পার্টিতে বীর্ধবান শক্তিগুলিকে” এঁক্যবদ্ধ করার আশা করছে!
সরল নিরীহ বেচারীরা ! একের পর এক ব্যর্থতা সত্বেও বিপ্লবী কামকভ,

ক্যাডেটপন্থী আযাভক্সেন্তিয়েভ এবং “অস্থিরচিত্তঁ চেরনভকে

আবার এক

গাড়িতে তার] জুড়তে চাইছে!

টৈনিক কমরেডগণ, বুঝবার পক্ষে এ হুল চরম মুহূর্ত যে সোশ্বালিষ্ট
রিভলিউশনারি পার্টির আর কোন অস্তিত্ব নেই, শুধুমাত্র এক 'লক্ষ্যহীন'
জনগণ রয়েছে যার একাংশ শ্যাভিন্কভবাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েগেছে, আরেকাংশ

বিপ্লবের সারিতে রয়েছে এবং তৃতীয় অংশ হুতাশজনকভাবে চুপচাপ রয়েছে

ও কার্ধক্ষেত্রে তারা শ্যাভিন্কভপম্থীদের বর্ম হিসাবে কাজ করছে ।
এঁক্যবদন্ধ করার যার৷ অস্কপযুক্ত তাদের এক্যবদ্ধ করার সমস্ত প্রয়াস ত্যাগ"
করার ও পরিস্থিতি হৃদয়জম করার এ হল চরম মুহূর্ত ।"..
৩৬৫

স্তালিন তয়)--২*

বড়যন্ত্রকারীরা ক্ষমতায় অধিষ্টিত
বার্ত
সেভ তার সংবাদপত্র অবশচেয়ি দেলোতে”৪ আজ লিখেছেন£
“এখন সম্পূর্ণ প্রত্যয়ের সঙ্গে নিশ্চয় করে বলা যায় যে কশিলভ ষড়যন্ত্র
বলে কিছু ছিল না৷! প্রকৃতপক্ষে ঘটনাটা! ছিল ঠিক বিপরীত : বলশেন্ডিকদের

প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে -সরকার ও জেনারেল কনিলভের মধ্যে

এক চুক্তিমাত্র! যে উদ্দেশ্যে দরকারী প্রতিনিধিরা জেনারেল কনিলভের সঙ্গে
ললাপরামর্শ করছিল--অর্থাৎ বলশেভিকদের প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যেতা

তো যুগপৎ গণত্বন্ত্রী ও সমাজতন্ত্র বিভিন্ন পার্টির প্রতিনিধিদের,সযত্ব লালিত
স্বপ্ন ছিল। ২৬শে আগস্টের সেই অস্বস্তিকর দিক থেকে আসন্ন বলশেভিক
বিপদ হতে রক্ষাকর্ত] হিসাবে জেনাঝেল কনিলভের মুখ চেয়ে তারা সকলে
বসে. ছিল ।”
বার্তসেভ বাক অক্ষর ব্যবহার করে লিখেছেন-_“ষড়যন্তর নয়, “চুক্তি” মাত্র।

তিনি ঠিকই লিখেছেন। এই প্রপজে তিনি নি:সন্দেহে ঠিক বলশেভিকদের বিরুদ্ধে অর্থাৎ শ্রযিকশ্রেণী তথা বিপ্লবী সেনাবাহিনী ও কৃষকসমাজের

বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র সংগঠিত করার জন্ত একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল।

বিপ্লবের বিরুদ্ধে ড়যন্ত্র করার জন্ এই চুক্তি!
কনিলভ বিদ্রোহের প্রথম দিন থেকে এই কথাই তো আমরা বলে আসছি।
শত শত ঘটনা একে প্রমাণিত করছে। আমাদের প্রকাশ্য বক্তব্যগুলি, যা
€কেউ খণ্ডন করতে পারেনি, আজ আর কোন সন্দেহের অবকাশ রাখছে না।

এসব সত্তেও, ষড়যন্ত্রকারীরা ক্ষমতায় বা ক্ষমতার কাছাকাছি অধিষঠিত।
এসব সত্বেও, প্রহসন চলছে-_-তদস্তের প্রহসন, “বিপ্লবের গ্রহন ।"""

রাবোচি পুত সংখ্যা ২৩
২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯১৭

স্বাক্ষরবিহীন

একটি;কাগুজে মোচ।
অর্থনৈতিক

সংকট

নিয়ে ইতত্ততঃ আলোচনা

হয়।

এদিক-ওদিক

অর্থনৈতিক সংকট বিষয়ে লেখালেখিও হয়। শ্রমিকদের ন্রাজ্যবাদী,
মনো]ঙাবের সঙ্গে প্রাঃ়শ:ই বিজড়িত করে অথনৈতিক সংকটকে ভীতি প্র
বস্বরূপে ব্যবহার কর! হয়ে খাকে । কিন্তু কেউই প্রকাশ্তে স্বীকার করতে চান

যে, কল-কারখানা বদ্ধ করে দিয়ে ও শ্রমিকদের বেকারে পরিণত করে পুজি
কদীরা এই প্লংকটের পিছনে কলকাঠি নাড়ায় এবং সংকটকে ইচ্ছাকৃতভাবে

তীএ করে তোলে । এই প্রসঙ্গে বারঝেভ.কায় কিছু মজার খবর আছে।
'অন্কো৷ গুবেশিয়ার পাভলভক্ষি গোসাদে কশো-ফরাস। কটন ম্পিনিং কর্পোরেশনের মিলগলিতে মন্ত্র প্রোকোপভিচের সভাপণ্তিত্বে অরখোভো-জুধেভে। জেলার কামশন বর্তৃক স্থপারিশ-

কৃত চুক্তি কার্ধকরা না করার জন্ঠ সঘর্ষ দেখ! দিয়েছে । এই মিলগুলিতে মোটামুটি
চার
সংআধিক শ্রমিক কাজ করে।

শ্রমিক কমিটি শ্রম-মন্ত্রণালয়ে জানিয়েছে

যে,

সালিশ

ঘ্াদাঁলতের রায় নেনে চলতে মালিকদের অস্বীকৃতি এবং শুমিকদের ডৎপাদন ক্ষমতার ইচ্ছাকৃত
সংকোঞ্ছনের ফলে এক গুক্তর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। চার মাস ধরে আলাপ-আলোচনা
চলছে, এবং এখন কাগথ নাগুলি বদ্ধ হওয়ার আশংক। দেখ! দিযেছে। আবার রুশো-ফরাসী৷

মিলের কর্তৃপক্ষ তাদের দিক থেকে ফবালী দূতাবাসের কাছে প্রতিবেদন জানিয়ে অভিযোগ
কবেছে ষেশামকরা সাগিশী আদ।লতেগ রায় মানতে অশ্থাকৃত এবং কারখানার সম্পত্তি ধ্ংন

করার ও নানারকম বাড়াবাড়ি করাব হুমকি দিচ্ছে । ফর|স। দূতাবান বৈদে।'শক মন্্ণায়কে
সমস্যাটি সমাধানে সহাধতা। করতে অনুরোধ করেছে ।,

কিন্ত আমরা কি দেখছি? দেখা যাচ্ছে, “মিলের পরিচালকবর্গ' ও “ফরাসী
ফুতাবাস' উভয়েই লক্-আউট পু'জিপতিদের,আড়াল করার চেষ্টায় শ্রমিকদের

বিরদ্ধে কুৎসা প্রচার করেছে । এই কথাগুলি লক্ষ্য করুন £
'ঘটন[টি শ্রম-মন্ত্রণালয়ের মস্কো! কমিশারের কাছে পেশ কর] হয়েছিল, তিনি বিরোধি
প্রসঙ্গে সরেজমিনে তদন্ত কবে শ্রম-মন্ত্রণালয়কে জানিয়েছেন যে, কারখানা পরিচালকব্্ণ

লালিমী আদালতের রায় কার্ধকরী করাকে নিয়মিতভাবে এড়িয়ে
গেছে। শ্রম-মন্ত্রণালয়ের মন্কে। কমিশাবের _ প্রতিবেদন পররাই্র বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়ে
“দেওয়া হয়েছে।?

এ থেকে আমর! দেখতে পাচ্ছি, এমনকি একটি প্রতিবিপ্লবী মম্রিঘভার ,
কমিশারকেও স্বীকার করতে হয়েছে যে, শ্রমিকরাই সঠিক।
২০৬৭

এটাই সব নয়। বীর বঝোভ.ক1! আর একটি মজার বিবরণ দিয়েছে।
“মন্কো৷ থেকে শম-মন্ত্রণালয়কে সংবাদ দেওয়। হয়েছে যে, এ. ভি. ন্মির্নভ কারখানার পরি”

চালকবর্গ ঘোষণ। করেছে যে কারথানাটি, যেখানে তিন হাজার শ্রমিক কর্মে নিযুক্ত, কাচামাল,
জ্বালানির অভাব এবং ব্যাপক মেরামভী কাজের প্রয়োজনে বন্ধ করে দেওয়। হবে। কারখানার
শ্রমিক কমিটি সহ মস্কো জ্বালানি ও মস্কে। কারখান। সম্মেলনের প্রতিনিধিদের এক কমিশন
অনুসন্ধান করে দেখতে পেয়েছেন যে, কারখান! বন্ধ করে দেওয়ার সপক্ষে যেসব যুক্তি দেখানে।

হয়েছে সে সবই ভিন্তিহ।ন কারণ চালু রাখার মতে বথেই্ট কাচামাল রয়েছে এবং কারখান! বন্ধ

না করেই মেরামতী কানন করা সম্তব। এই রিপোর্টের বলে জরমিকরা কারখানা-

মালিককে গ্রেগডার করে।

জেম্স্ততভে।

ব্যাপারে মধ্যস্থত৷ সুপারিশ করেছে।

আইনসভা

কারখানার

পক্রোভক্ষি কার্ধকরী কমিটি এবং

অস্থায়ী সরকাঁগের উইয়েঞদ্রকমিশার বিরোধের ম.মাংসায় পৌ।নোয় সহায়তা করছে ।”
এই হল প্রকৃত ঘটন। ।

সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি ও মেনশেভিক সমঝওতাবাদীরা ঘরের চালায়
উঠে চীৎকার করছে যে দেশের বীর্ধবান শক্তিগুলির' সঙ্গে মোচণ৭ গঠন একান্ত
প্রয়োজনীয় এবং এই উক্তি তারা নিশ্চিতাবে মস্কোর শিল্পপতিদের দিকে
তাকিয়েই করছে। তার! নিরবচ্ছিন্নভাবে জোর দিয়ে বলছে যে শীত প্রাসাদে

মৌখিক মোচ নয়, দেশে যথার্থ মে।চ৭ তারা চাইছে ।...
আমরা প্রিজ্ঞাস]! করতে চাই £

যাঁরা ইচ্ছাকৃতভাবে বেকারী বৃদ্ধি করতে চাইছে সেইসব কারখানামালিক

এবং অস্থায়ী সরকারের কমিশারদের উদার সহায়তায় যেসব শ্রমিক তাদের
গ্রেপ্ধার করছে এই উভয় শ্রেণীর মধ্যে প্রকৃত মোচ৭ গড়ে ওঠা কি সম্ভব ?

লক্-আউট অপরাধীদের সঙ্গে মোর্চার প্রশংসার মুখরতায় র্লাস্তিহীন
বাকৃসর্বদ্ব “বিপ্লবীদের নিবুদ্ধিতার কি কোন লীম! আছে?
শীত প্রাসাদের চার দেওয়ালের মধ্যে সম্পাদিত এবং ইতোমধ্যেই ব্যর্থতায়

পর্যবসিত কাগজপত্রে মোচ৭ ছাড়া কোন প্রকৃত মোচা গড়ে ওঠা যে এখন'
সম্ভব নয় ত। কি মোচার হান্যাম্পদ জয়ঢাক বাজিয়েরা বুঝতে সক্ষম হবে না?
রাবোচি পুৎ, সংখ) ২৪
৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯১৭

স্বান্মরবিহীন
৪০

মন্তব্যাবঙ্গী
গ্রামাঞ্চলে অনাহার

প্রত্যেকেই এখন শহরাঞ্চলে খাগ্ধলংকটের বিষয়ে আলোচনা করছেন।
ভুভিক্ষের শীর্ণ হাতের” প্রেত শহুরে শহরে নিঃশব্দে পদচারণা করছে। কিন্ত
কেউই স্বীকার করতে চাষ না যে ছুতিক্ষ এখন গ্রামাঞ্চল পর্যস্ত ছড়িয়ে গেছে।

কেউই বুঝতে*চায় না যে, সাম্প্রতিক “কৃষি-স'ক্রান্ত বিশৃংখলা” ও “দাঙ্গার প্রায়
অর্ধেকের মূলীতৃত কারণ হুল অনাহার।

কৃষি-সংক্রান্ত “বিশুংখলা” বিষয়ে একজন কৃষকের একটি চিঠি নীচে দেওয়া
হল £
“আমাদের মতে। “শিক্ষার আলো কবঞ্চত গ্রানীণ মানুষ, কৃদকদের” কাছে দাঙ্গার কারণ কি
বাখ্যা করার জন্ঠ আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি । আপনারা তে! মনে করেন এ সবকিছুই সমাজবিবোধা, ভবঘুদুর ও মদ্যপ ছন্নগ্ভাডা লোকদের কাজ, কিন্তু আপনারা সত্য থেকে
কিছুট। দূরে সরে গেছেন । এসব কাজ ভবঘুরে ব। ছন্ুহাড়াদের নয় বরং অনাহারে নিমজ্জিন্ত
মানুষের । দৃষ্টান্ততবপ আমি আপনার্দের মুবম উইধেজ.দ, আরে ফনে। ভোলন্তের সম্পর্কে বলতে
পারি। তার। চায় আমরা এখানে অনাহারে মরে যাই। আমর] মাথা পিছু প্রতি মাসে
পাঁচ পাটগ মযদা পেষে থাকি! এর অর্থ কি দাড়ায় একবার ভাবুন তে। এবং আমাদের

পরিপ্রিতি কি তাঁও বুঝবার চেষ্টা ককন । আমর] কেমন করে বাঁচতে চাউছ?
নয় যে মগ্ভপায়ীর1 দাঙ্গা করছে বরং আমরাই কর।ছ কারণ

আমরা

ঘটনা এটা

“ক্ষুধার মদে মত্ত”

(বীর ঝোভ্কা দেখুন )।

বুর্জোয়া দ্বাইয়েন ও কুুস.কাঁয়। ভলিয়ার খেঁকি কুকুরের নিরবছিন্নভাবে
ঘেউ ঘেউ করে যাচ্ছে ষে গ্রামাঞ্চল ধনসম্পদে ভরপুর, মুঝিকরা বেশ স্বচ্ছল

ইত্যাদি । কিন্ত ঘটনাবলী তর্কাতীতভাবে দেখিয়ে দিচ্ছে যে গ্রামাঞ্ল
অনাহার ও নিঃম্বতায় ধুঁকছে, অনাহারজনিত স্কাতি ও অন্তান্ত রোগে তগছে।
যত দিন যাচ্ছে গ্রামাঞ্চলের অবস্থার

আরও অবনতি ঘটছে কারণ খান্তের

বদলে কেরেনস্কি-কনোভালভ সরকার গ্রামাঞ্চলে নতুন নতুন ঠোড়ে দল
পাঠাবার পরিকল্পনা করছে এবং আঙন্ন শীতকাল মুঝিকদের জন্ত আরও কঠোর
ও ভয়ংকর কষ্টদায়ক দিন নিয়ে আসছে ।
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আগের সেই কৃষকটি লিখছে :
পীত্বই এখনে শীত পড়ে যাবে, নদীগুলি জমে যাবে, এবং তখন আর আমাদের জঙ্কী
অনাহারে ড়া ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

রেল স্টেশন এখান থেকে বহু দূরে । আমরা

বেরিয়ে পড়ব এব* খাগ্ সংগ্রহ করব । আমপ্দর যাখুশী আপনাব। বলতে পারেন, বস্তু
অনাহারই আদাদের এই পথ গ্রহণে বাধা কৰেছে' (বীর ঝোভকা)।

এই হল একজন কৃষকের মর্মম্বদ কাহিনী । সোশ্তালিষ্ট বিভলিউশনা।র
এবং মেনশেভিক আপোষকারাঁবা

মোচণ ও মোচণার সবকারের

গুণাবলী সম্পর্কে জয়ঢাক পিটিয়েছিল।
ও “মোর্চব সরকার বয়েছে।

সবরোগহর

এখন আমাদের এখানে একটি 'মোচণ।

কিন্তু আমব! প্রশ্থ করি :

এই সরকারের সেই সর্বরোগহব গুণাবলী কই?
পিটুনি ছাড়া অনাহারক্রিষ্ট গ্রাম[ঞচলকে এই সবকাঁব কি দিতে পারে?

আপোষের ধ্বজাধারী মহাশয়র। কি বুঝবেন না যে এই রুষকের সাদাসিধে

নিরাভরণ চিঠি তাদের উদ্ভাবিত মোচণব মুহু)দণ্ড বোমণ। কবচ্ছে?
বল-কারখানাগুলিতে অনাহার
শিল্প]ঞলের ছুঃখ-দুর্দশা এখনো পযন্ত আব৪ ভয্*কব।

শিল্পাঞ্চলের সাধাবণ

মান্ষের অণাহাবে দিন কাটানো এই প্রথম নয়, তবে ইতোপূর্বে তা এত
অলহনীয় রূপ ধারণ করেনি। যুদ্ধের আগে রাশিয়া ৮** ৫০০ মিলিয়ান গুড
খাগ্যশশ্য প্রতি বছত্রে রপ্তানী করত, আর এখন যুদ্ধের সময়ে নিজের দেশের
শ্রমিকদেব খাওয়াতে পাবছে ন।।

কল-কারথানাগুক্িতে অচশাবস্থা ত্যষ্টি হচ্ছে

এবং শ্রমিকরা কাজ ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে কারণ শিল্পাঞ্চলে রুটি নেই, খাস্ক

নেই।
বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত কিছু ঘটনাবলীব উল্লেখ এখানে করা
হল :
শুয়। থেকে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যাচ্ছে যে, সেখানে সমগ্র অঞ্চলে খান্তের

অভাবে কাঠ চেরাইয়ের কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে। কোবুকোভ.কা চিনি
শোধনাগার বন্ধ করে দিতে হতে পারে কারণ সেখানেও শ্রমিকদের জন্ক কোন

খান নেই। চিনির বীট পচতে শুরু করেছে । ইয়ার্ড সেভো স্কৃতা ও বয়ন
"শিল্পের সন্নিহিত বসতি ও ম্মোলেন্স্ক গুবেনিয়ার ১২,*** অধিবাসী এক ভয়াবহ

অবস্থার মধ্যে রয়েছে । মজুত ময়দ1 ও খাস্তশন্ত সম্পূর্ণ নিঃশেষিত।
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গুবেনিয়া

খাত কমিটি ক্ষমতাহীন। খান্ভ না পেয়ে শ্রমিকরা অশান্ত হয়ে উঠছে।
বিশৃংখল! অনিবার্ধ। ভেরু গুবেনিয়ার কুভশিনভ কাগজকলের তত্বাবধায়ক
পরিষদ তারবার্তায় জানাচ্ছে £ শ্রমিকর! অনাহারের মুখে, কোথাও খান্ত
পাওয়া যাচ্ছে না; অবিলম্বে সাহায্য পাঠাতে অন্থরোধ করা হচ্ছে। ভিচুগার
মরোকিন কারখানার পরিচালকবর্গ তারবার্তায় জানাচ্ছে £ খাগ্ঠ পরিস্থিতি
ভয়াবহ;

শ্রমিকরা অনাহারে রয়েছে এবং অশান্ত হয়ে উঠছে;

নিশ্চিত করার জন্য আশু ব্যবস্থা প্রয়োজনীয়।

সরবরাহ

এই কোম্পানীর কারখান।

কমিটি মন্ত্রিপপ্তরের কাছে টেলিগ্রাম করে জানিয়েছে £ শ্রমিকরা ইতিমধ্যেই
অনশনে দিনু কাটাচ্ছে, ময়দা সরবরাছের জরুরী ব্যবস্থ! গ্রহণ করুন ।'

এই হুল বাস্তব ঘটন।।
কৃষি অঞ্চল থেকে অভিযোগ আসছে যে তারা শিল্পাঞ্চল থেকে উৎপাদিত

দ্রব্যসাম গ্রীর খুব সামান্ই যোগান পাচ্ছে। তারা তাই শিল্পাঞ্চলের জন্ত
সেই সামান্ত পরিমাণ খাছ্শশ্যই পাঠাচ্ছে । কিন্তু শিল্পাঞ্চলে রুটির ঘাটতি
কারখানা গুলি থেকে শ্রমিকদের পালাতে বাধ্য করছে ফলে কারখানার উতৎ্পাদনও

কমে যাচ্ছে । এবং গ্রামাঞ্চলে দ্রব্সামগ্রীর যোগান আরও কমে যাচ্ছে,
আবার এর প্রতিক্রিয়াম্বরূপ শিল্পাঞ্চলে খাগ্যের সরবরাহ আরও হাম পাচ্ছে-_

ফলশ্রুতি বেশি বেশি অনশন এবং কল-কারখানাগুলি থেকে বেশি বেশি
শ্রমিকের পলায়ন ।
আমরা প্রশ্ন কবি £

শ্রমিক-কৃষকের জীবনযাত্র! গ্রাসকারী এই ছৃষ্টচক্র ও লোহার সাড়াশীর
বেড় থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ কি?

অনশনরিষ্ট শিল্পাঞ্চলে গোপনে জঘন্ত “ম্বরতন্ত্রীদের” পাঠানে। ছাড়। তথাকথিত কোয়ালিশন সরকারের আর কি দেওয়ার আছে?

আপোষকামী মহাশয়র! কি বুঝবেন যে সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়ারা, ধাদের
তারা সমর্থন জানিয়ে চলেছেন, রাশিয়াকে কোন্ ছুলক্ঘ্য অবস্থার মধ্যে ঠেলে

দিয়েছে ঘা থেকে এই লুঠনকারী যুদ্ধ বন্ধ করা ছাড়৷ রক্ষা পাওয়ার আর কোন
পথ নেই?
রাবোচি পু? সংখ্যা ২৬
ওরা অক্টোবর, ১৯১৭
ত্বাক্ষরবিহীন
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আত্মসংশোধন

কিছু আগে তাশখন্দে একটি "অতি লাধারণ' ঘটন। ঘটে গেছে, 'এই জাতীয়

ঘটনা” আজকের রাশিয়ায় 'হামেশাই ঘটছে'। ঘটনাবলীর বৈপ্লবিক যুক্তি দ্বারা
পরিচালিত হয়ে তাশখন্দের শ্রমিক ও সৈনিকরা

সোভিয়েতগুলির

পুরানো

কার্যকরী কমিটির প্রতি আস্থার অভাব প্রকাশ করে নতুন বিপ্লবী কমিটি
নির্বাচিত করেছে, কনিলভপস্থী কতৃপক্ষকে হটিয়ে দিয়ে মে জায়গায়
অন্ভদের নিয়োগ করেছে এবং ক্ষমতা নিজেদের তাতে গ্রহণ করেছে।

“নরাজ্যবাদী' তাশখন্দ সোভিয়েতের বিরুদ্ধে অস্থায়ী সরকারের পেরেকভাতজালিকভাতদের* যুদ্ধ ঘোষণা করার পক্ষে এই ঘটনাগুলিই যথেষ্ট ছিল। প্রকৃত
ঘটন! কিন্ত একথাই প্রম!ণ করে যে সোভিয়েতগুলির অধিকাংশই সোশ্যা লিষ্ট
রিভলিউশনারি, নৈর়াজ্যবাদী নয়। “প্রশমনকারী, অস্থায়ী সরকারের কাছে এর
কোন তাৎপর্য নেই।
কেরেনস্কির বিনীত পদাংক অন্গসারী দেলো৷ নারোদ্ধার সোস্ঠা লিষ্ট
রিভলিউশনারি হামলেটরা চাতুর্ধের সঙ্গে ঘোষণা করেছে যে তাশখন্দ সোভিয়েত
হল “প্রতিবিপ্রবী” এবং তাশখন্দের সোভিয়েত থেকে সোশ্টালিষ্ট রিভলিউশনারিদের প্রত্যাহার দাবি করেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে আরও

ঘোষণ। করেছে

যে তুকিস্থানে “বিপ্লবী শৃংখলা” প্রতিষ্ঠা করতে হুবে।
এমনকি জরাজীর্ণ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটিও বেচারা তাশখন্দীদের বিরুদ্ধাচরণ করা আবশ্তক বিবেচনা করল ।-**

একমাত্র আমার্দের পার্টিই সরকার ও তার দালালদের প্রতিবিপ্রবী আক্রমণের
বিরুদ্ধে বিপ্লবী তাশখন্দ সোভিয়েতকে অকুঠ ও সোচ্চার সমর্থন জানিয়েছে ।
এবং আমর! কি দেখতে পাচ্ছি?
তারপর মাত্র কয়েক সঞ্চাহ অতিবাহিত হয়েছে “আবেগ স্তিমিত হয়েছে”
এবং তাশখন্দ থেকে গতকাল যে প্রতিনিধি এখানে এসেছেন তিনি আমাদের

তাশখন্দ “ঘটনার, প্রকৃত ইতিবৃত্ত বিবৃত করলেন-__দেখ! গেল অস্থায়ী সরকারের
হু *পেরেকভাত জালিকভাত,ন্কি__রু প্রহসন লেখক সালতিকভ-শ্চচেক্রিন লিখিত 'শহরের
ইতিকথা বইয়ের একটি চরিত ।-_-অন্ুবাদক (ইং সং)।
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দালালদের প্রতিবিপ্রবী কার্যকলাপ সত্বেও তাশখন্দীরা সততার লঙ্গে বিপ্লবী
কর্তব্য সাধন করেছেন।

শ্রমিক ও সৈনিক ডেপুটিদের পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েত তাশখন্দ কমরেডদের

প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করে জর্বপম্মতি ব্রমে প্রস্তাব পাশ করেছে এবং “সমস্ত
অংশের" সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে “তাশখন্দ বিপ্লবী গণতন্ত্রের স্তাষ্য দাবিগুলির প্রতি

লমর্থন জানানোর জন্য সোভিয়েত তার পূর্ণপ্রস্তুতি প্রকাশ করেছে

উপরস্ধ,

সোশ্ালিষ্ট রিভলিউশনারিদের তরফ থেকে শিরোকভা তার অভিমত ব্যাখ্যা

করে ঘোষণ! করেন যে তার পার্টি বলশেভিক প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেবে ।
তাহলে, তশখন্দ সোডিয়েত থেকে সোশ্ালিষ্ট রিভলিউশনারিদের প্রত্যাহার

করে নেওয়াব কি হল? এ সোভিয়েতের 'প্রতিবিপ্রবী চরিত্র ও “কুৎ্সিৎ
আচরণের? বিষয়েই বাকি হল?
এখন এ সমস্ত কিছুই বিশ্ৃত হয়ে গেছে ।""
খুব ভাল কথা, আমর! সোশ্ালিষ্ট রিভলিউশনারিদের এই হাদয় পরিবর্তনকে স্বাগত জানাই । কোন দিন না হওয়ার চেয়ে বিলম্বে হওয়াও ভাল ।

কিন্ত দেলে। নারোদার নেতারা কি বুঝবেন যে, এক পক্ষকাল আগে
যখন তারা তাশখন্দ সোঙিয়েতের দিক থেকে পৌরুষহীনভাবে পিছন ফিরে

ছিলেন তখন নির্দয়ভাবে আত্মনংশোধন করেছেন?
রাবোচি পুত, সংখ্যা ২৭
৪ঠা অক্টোবর, ১৯১৭
স্বাক্ষারবিহীন

৩১

[বিপ্লবের বিরুদ্ধে বড়যন্্
সম্প্রতি অবশচেয়ি দেলে পত্রিকায় বার্ডসেভ বলেছেন

“কনিলগ্

বড়যন্ত্র বলে কিছু ছিল না" যা ছিল তা হুল সামরিক একনায়কতন্ত্র গ্রতিষ্ঠার

উদ্দেশ্যে বলশেডিকদের ও সোভিয়েতগুলিকে নিম করার জন্য কমিলভ ও
কেরেনস্কি সরকারের মধ্যে এবটি চুক্তি মাত্র । তার মন্তব্যের সপক্ষে
বার্তসেভ অবশচেক়ি দেলোর ষষ্ঠ সংখ্যায় কয়েকটি দধলিলমছ কনিলত্রে
একটি “বিশ্লেষণমূলক ম্মারকলিপি” প্রকাশ করেছেন যা ষড়যন্ত্রের ইতিবৃত

উদঘ]টিত করছে।

বার্তসেভের এই ভূমিকার আশু লক্ষ্য হল কনিলভের

সপক্ষে অনকৃল হাওয়া স্ট্টি করা এবং তাকে বিচার থেকে আত্মরক্ষা করতে
সাহায্য করা।

কনিলভের এই দলিলসমূহ যথে্ বলে বিবেচনা করতে আমর! আদৌ
ইচ্ছুক নই । এটা ঘটনা! যে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযেগ থেকে কনিলত
নিজেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করছেন, ভা ছাড়াও তিনি ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত
কিছু কিছু ব্যক্তি ও সংগঠনের উল্লেখ করেননি যেমন প্রথমেই বলা যায় সাধারণ
সদর দগ্তরে অবস্থিত বোন কোন দুতাবাসের প্রতিনিধিদের কথা, সাক্ষীদের

প্রদত্ত সাক্ষ্য থেকে দেখ! যাচ্ছে যে, ষড়যন্ত্রে তদের ভূমিকা কোনক্রমেই দ্বিতীস্ব
সারির ছিল না। এও লক্ষ্য রাখতে হবে যে কনিলভের “বিশ্লেষণমূলক ম্মারকলিপ্টি' বার্ভ সেভ বর্তৃক প্ুলিশী-কাচিচালানোর পর প্রকাশিত, তিনি এর

কিছু কিছু অংশ, সম্ভবতঃ অত্স্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলি বাদ দিয়ে দিয়েছেন।
তৎসত্বেও তথ্যনির্ভর দলিল হিসাবে শ্মারকলিপিটি'

বেশ মূল্যবান এবং

যতক্ষণ পর্ধস্ত না সমমূল্যের তথ্যাদি বার! এর বিরোধিতা হচ্ছে একে আমরা

তথ্যনির্ভর সাক্ষ্যরূপেই গ্রহণ করব।
হুতরাং আমাদের পাঠকদের সামনে এই দলিল আলোচনা করা আমরা
প্রয়োজন বলে মনে করি।
ঠারা কারা?
কারা কনিলভের

উপদেষ্টা ও উৎসাহদানকারী ছিলেন?
৩১৪

তার ষড়যন্ত্র

মূলক পরিকল্পনা সর্বপ্রথম তিনি কাদের কাছে বিশ্বাস করে রেখেছিলেন?

কনিলভ বলেছেন, “দেশের অবস্থা, তাকে রক্ষা করার দন্ত প্রয়োজনীয়

ব্যবস্থাবলী গ্রহণ এবং সামরিক বাহিনীকে সম্পূর্ণ ধংস থেকে রক্ষা করা ইত্যাদি
বিষয়ে আলোচনায় উপস্থিত থাকার জন্য আমি এম. রদ্জিম়্াংকো, প্রিন্স জি.
ল্ভব এবং শি. মিলিউকভকে আমন্ত্রণ করতে চেয়েছিলাম এবং সেইমতো।
২৯শে আগস্টের মধে; অবশ্তই সাধারণ সদর দগ্ডরে উপস্থিত হওয়ার জন্য

অন্থরোধ জানিয়ে তারবার্তা পাঠাই ।”
কনিলভের নিজেব স্বীকৃতি থেকেই জান] যায় এরাই ছিলেন মুখ্য উপদেই।।
এরাই সঘ নন।

উপদেষ্টা ও উতৎ্সাহদানকারীর। ছাড়াও কনিলডের কিছু

মুখ্য সহযোগী ছিলেন ধাদের উপর তিনি আশা রেখেছিলেন, আস্থা স্থাপন
করেছিলেন এবং ধদের মহযোগিতায় পরিকল্পনা কার্যকরী করার মতলব
এটেছিলেন।
এটা শুনুনঃ
সর্বোচ্চ অধিনায়ককে সভাপতি, কেরেনস্বিকে সহ-সভাপতি এবং স্াঙিন-

কভ, জেনারেল আলেক্সিফেভ, এাডমিরাল কোল্চাক ও ফিলোনেন্কোকে
নিয়ে একটি প্জাতীয় প্রতিরক্ষা পর্ষৎ” গঠনের প্রকল্প তৈরী করা হয়েছিল।
যেহেতু এক ব্যক্তি ভিত্তিক এবনায়ককন্তর অবাঞ্িত বলে বিবেচিত হয়েছিল
সেহেতু যেঁথ একনায়কত্তপ্্র বলব করার জন্য এই প্রতিরক্ষা পর্যৎ গঠন।
স্থপারিশকৃত অন্তান্ত মন্ত্রীদের মধ্যে ছিলেন সবশ্রী তাখ তামাইশেভ।
ব্রেতিয়াক, পোক্রোভস্কি, ইগনাতিয়েভ, আলাদিন, প্রেখানভ, ল্ভব এবং
জাভইকো |”

এই হল মাননীয় ষড়যন্ত্রীদের অশুভ দল যাঁরা কনিলভকে উতসাছ দিয়েছেন
এবং তীর দ্বার উৎসাহিত হয়েছেন, ধারা জনগণকে আড়াল করে গোপনে তার

সঙ্গে সলাপরামর্শ করেছেন এবং মস্কো-সম্মেলনে তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন ।

পপুলার ফ্রিডম পার্টির প্রধান মিলিউকভ, গণ-পর্যতের প্রধান বদৃজিয়াংকো
শিল্পপতিদের পাণ্ড ব্রেতিয়াকপ্ভ, সোশ্যালি্ রিভলিউশনারি প্রতিরক্ষাবাধীদের মাথা কেরেনক্ষি, মেনশেভিক প্রতিরক্ষাঁবাদীদের শিক্ষক প্লেখানজ,
লগ্ডনের একটি অজ্জাতকুলশীল ব্যবস প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি আলাদিন__
এরাই হলেন বকনিলভপন্থীদের আশ ও ভরসাস্থল, প্রতিবিপ্রবের হৃৎপিণ্ড ও
শিরা-উপশির!|
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আমরা আশ! করব যে ইতিহাস তাদের ভূলবে না| এবং তাদের লমলাময়িকেরাই তাদের যথোপযুক্ত তিরস্কার করবে।
ওদের লক্ষ্য
গুদের লক্ষ্য ছিল “সহজ ও সরল? £ “রাশিষাকে রক্ষার” উদ্দেশ্যে “সেনা-

বাহিনীর যুদ্ধক্ষমতা উন্নয়ন” এবং “শক্তিশালী পশ্চাদ্ভূমি গডে তোলা ।
সেনাবাহিনীর যুদ্ধক্ষমতা বৃদ্ধিব উপায় হিসাবে ক্িলভ বলেন,

'দামরিক অভিযানের অবৃস্থলেই মুহা দেওযার বাবস্থা, অবিলম্বে পুনঃপ্রবর্তনের প্রয়োজ-

নীরতার প্রতি আমি দৃষ্টিআকর্ষণ করি ।'

অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্র শক্তিশালী করে গডে তোলাব উপায় নির্দেশ করে

কশিলভ আবও বলেন,_
র জেলাগুলিতেও
“মৃত্যুদণ্ড ও বৈপ্লবিক সামরিক অ'দালত বিধির প্রয়োগ দেশের অভান্তরে
বিস্তৃত করার প্রযোজনীযতার দিকেও আনি দৃষ্টি আকর্ষণ কবে-ছিলাম, এই অনুমান করে থে
যতক্ষণ পর্বপ্ত অভান্ত রর অনংযত অশির্ষিত ও প্রচার ছ্ব।ব| প্রভাবিত দেনাবাহিনার দ্বারা মদৎ

পাবে ততক্ষণ পর্বন্থ সেনাবাহিন"র যুদ্ধ কুশলতার শ্রীবৃদ্ধি পুনকদ্ধারেৰ যে-কোন ব্যবস্থাই
আকাহ্িত ফল দিতে বার্থ হবে ।'

এখানেই শেষ নয়। কমিলঙের মতে-যুদ্ধের লক্ষ্য অর্জনের জন্ট'"".
তিন ধরনের বাহিনী প্রয়োজন £ “একদল যুদ্ধ পবিখায়, শ্রমিকবাহিনী এবং

পশ্চাদ্ভূমিতে বেলওয়ে বাহিনী । অন্য ভাষায় বলতে গেলে, অন্তরশস্ত্রে

কারখানা ও রেল ব্যবস্থায় সামবিক 'শৃ'খলা" তাব সমস্ত গুরুত্বপহ প্রলারিত কর!

প্রয়োজনীয়? অর্থাৎ এগুলির সামরিকীকরণ পপ্রয়োজনীয়'।

স্থতরাং, রণাঙ্গনে মৃত্যুদণ্ড, অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড, কল-কারধানা ও

রেলওয়েব সামরিকী করণ, দেশকে একটি “সামরিক” শিবিরে পরিণত করা এবং
মাথার চুড়ার মতো কণশিলভের নেতৃত্বে একটি সামরিক এবকনায়কতম্্ব গড়ে
তোলা, এগুলি হল ষড্য্ত্রকারী দলের লক্ষা এবং বাশুবে তা ঘটছেও।
এই লক্ষ্যগুলি একটি বিশেষ প্রতিবেদনে ব্যাখ্যাত হয়েছে যা মস্কো

লম্মেলনেও নিন্দিত হয়েছে। কন্সিলভের তারবার্ভাসমৃহ ও “কশিলভের দাবি'
শীর্ষক "্ম(রকলিপিতে” এগ্ডলি দেখতে পাওয় যাবে।
এই পাবিগুলি' কি কেরেনস্কি সরকারের জান! ছিল ?
নিঃসন্দেহে জানা ছিল।
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কেরেনস্কি সরকার কি কনিলভের সঙ্গে একমত ছিল?
স্পষ্টত:ই ছিল।

কনিলভ বলেছেন, “সেনাবাহিনী ও সহযোগীদের মনোবল পুনরুদ্ধারের জন্য
/ব্স্থাবলী লংক্রান্ত সাধারণ প্রতিবেদনটি হ্থাক্ষর করে, য৷ হীতমধ্যে স্যাভিনকভ
ও ফিলোনেন্কো মহোদয়দের দ্বার! স্বাক্ষরিত হয়েছিল, কেরেনস্কি, নেক্রাসভ ও
তেরেশচেংকোকে নিয়ে গঠিত অস্থায়ী সরকারের একটি গোপন সভার সামনে
আমি পেশ করি। প্রতিবেদনটি বিবেচিত হওয়ার পর আমাকে জানানো

হয় যে, সরকার স্থপারিশরুত প্রতিটি ব্যবস্থার সঙ্গেই একমত,

শুধু এর

প্রয়োগের প্রশ্নে সরকারী ব্যবস্থাগুলির সঙ্গে সময়োপযোগী ওয়া প্রয়োজন।
এই একই কথ| ২৪শে আগন্ট কনিলঙকে স্যাভিনকভ বলেছিলেন : "স্থায়ী
সরকার পরবর্তী কয়েকদিনের মধ্যে আপনার চাহিদাগুলি পুরণ করবে।'

কমিলভের এইসব অভিদুদ্ধি কি পপুলার ফিিডম পার্টির জান। ছিল?
নিঃসন্দেহে তা ছিল।

পার্টি কি কনিলভের সঙ্গে একমত হয়েছিল ?
হয়েছিল, কারণ দেখ! যাচ্ছে পপুলার ফ্রিডম পার্টিপ কেন্দ্রীয় মুখপত্র

রেচ-এ প্রকাশ্তেই বল! হয়েছে পার্টি জেনারেল কনিলভেব মতাদর্শের পূর্ণ
অংশীদার ছিল,
পপুলার ফ্রিডম পার্টি হল একটি বুর্জোয়া একনায়কতন্ত্রী পার্টি-_একথা
জোরের সঙ্গে যখন 'মামাদের পার্টি বলেছিল তখন ঠিকই করেছিল।
কেরেনস্কি সরকার হল এই একনায়কতন্ত্রের পর্দান্বরূপ, স্ম্পষ্টভাবে এই
কথা বলেও আমাদের পার্টি যথার্থ কাজ করেছিল।
প্রথম আঘাত কনিলভপস্থীরা 'এখন খানিকটা! সামলেছে, তাই ক্ষমতায়
অধিঠিত চক্রান্তকারীরা “সেনাবাহিনীর হুদ্ধদক্ষতার উন্নয়ন, ও “শক্তিশালী

পশ্চাদ্ভূমি গঠন” ইত্যাদি প্রসঙ্গে আবার বলতে শুরু করেছে।
শ্রমিক ও সৈনিকর! অবশ্যই স্মরণ রাখবেন ষে “সেনাবাহিনীর যুদ্ধদক্ষতার
উন্নয়ন” ও “শক্তিশালী পশ্চাদ্ভূমির প্রস্ততিকরণের' অর্থ হল রণাঙ্গনে এবং
পশ্চাদ্ভূমিতে মৃত্যুদণ্ড প্রবর্তন করা।

ওদের পদ্ধতি
গুদের পদ্ধতি গুদের লক্ষ্যের মতোই সহজ ও সরল” । বলশেভিকবাদকে
৩১৭

নিশ্চিহ করা, সোভিয়েতগুলিকে ছত্তরতঙ্গ করে দেওয়া, প্রেত্রোগ্রাদকে বিশেষ

সামরিক কর্তৃত্বাধীনে নিয়ে আসা এবং ক্রোন্স্তাদ্কে অস্ত্রহীন করা--এই ছিল
পদ্ধতি । এক কথায়, বিপ্লবকে ধ্বংস করা । এ কারণেই তৃতীয় অশ্বারোহী

বাহিনী প্রয়োজন হয়েছিল।

এই লক্ষ্য সাধনের জন্তই বর্বর বাহিনী দরকার

হয়েছিল।

পেত্রোগ্রাদ সামরিক কর্তৃত্বের চৌহদ্দি বিষয়ে আলোচনার পর কনিলভকে
শ্যািনকভ এই কথ|গুলি বলেছিলেন £
'লাভর. জলিয়েভিচ, এইভাবে আগামী কয়েকদিনের মধে। অস্থায়ী সরক।র
আপনার চাহিদাগ্ডলি কাযকরী করবে কিন্তু পেজ্োগ্রাদে সাংঘাতিক জটিলতা

দেখা দ্রিতে পারে এ কারণে সরকার ভীত । আপনি অবশ্ই জানেন, মোটামুটিভাবে ২৮ অথবা ২৯শে আগস্ট পেক্রোগ্রাদে বলশেভিকদেরর তীব্র তৎপরতার

আশংক। করা হচ্ছে। অস্থায়ী সরকারের মাধ্যমে রূপায়িত আশনার দাবিগুলির
প্রকাশ নিশ্চিতভাবে বলশেভিক তৎপরতার ক্ষেত্রে আরও উত্তেজনা হুষ্টি করবে।

যদ্দিও আমাদের অধীনে এখন যথেষ্ট সৈম্তবাহিনীই আছে কিন্তু তাদের উপর
আমরা সম্পূর্ণ বিখাস রাখতে পারছি না; তাছাড়া এখনো আমরা জানি না

নতুন আইনের প্রতি শ্রমিক ও সৈন্যদের ডেপুটিদের সোভিয়েত কি দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ
করবে। এরাও সরকারের বিরোধিতা করতে পারে এবং তা যদি করে তাহলে
আমাদের ঠসম্তদের উপর আস্থা রাখতে আমর] সক্ষম হব না। আমি তাই

আগস্টের শেষাশেষি তৃতীয় অশ্বারোহী বাহিনীকে পেক্জোগ্রাদ্দে আনা! এবং
অস্থায়ী সরকারের অধীনে রাখার জন্ত আদেশ দেওয়ার অনুরোধ আপনাকে

করব।

বলশেভিকর৷ ছাড়াও যদি শ্রমিক ও ৫সনিক ডেপুটিদের সোভিয়েত

তৎপরতা শুরু করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধেও আমাদের অভিযান করতে হবে ।

স্ত/ভিনকভ আরও বলেন, এই অভিযান অত্যন্ত দৃঢ় ও নিষ্ঠুর হবে।

এর

উত্তরে কনিলভ জানালেন যে তিনি “আর কোনও অভিষানের কথা ভাবতে
পারছেন না; একমাত্র যদ্দি বলশেভিক এবং শ্রমিক ও মৈনিক ডেপুটিদের
সোভিয়েত তৎপরতা শুরু করে তাহলে চরমতম উদ্যোগ দিয়ে তা দমন করা হবে।,

এই অভিধান সরাসরি কার্যকরী করার উদ্দেশে কনিলভ তৃতীয় অশ্বারোহী
বাহিনী ও স্থানীয় বাছিনীর অধিনায়ক জেনারেল ক্রাইমভকে ছছটি দায়িত্ব"
“দিয়ে নিয়োগ করলেন £
€১)

আমার (কমিলভ)

থেকে লংবাদঘ পেয়ে অথবা ঘটনাস্থলে বল৩১৮

শেভিকদের তৎপরতা শুরু হওয়ার খবর পাওয়। মাত্র তাকে তংক্ষপাৎ পেত্রো-

গ্রাদে পেনাবাহিনী পরিচালনা! করতে হবে এবং শহর দখল করে বলশেভিক
আন্দোলনের সঙ্গে পেতোথাদ সেন। শিবিরের যে সমস্ত দল যুক্ত হবে তাদের
অন্ত্রহীন করা, পেত্রোগ্রাদের অসামরিক লোকজনের 'মন্ব কেড়ে নেওয়া এবং
সোভিয়েতগুলি ভেঙে দেওয়। ইত্যাদি কাজগ্লি সমাধা করতে হবে;
€২) এই দায়িত্ব কার্যকরী করার জন্য জেনারেল ক্রাইমভকে গোলন্দাজ

বাহিনী সহ এক ব্রিগেড সৈন্য ওরানিয়েনবামে পাঠাতে হবে, যারা পৌছেই
ক্রোন্স্তাদ্ টন্যদলকে শিবির ভেঙে দিতে আহ্ব।ন জানাবে এবং মুল জায়গায়
অতিক্রম করে যাবে।

' “*ক্রোন্স্তাদ্ সৈন্ত শিবির ভেঙে দেওয়া ও সৈগ্যদলের স্থানত্যাগ সম্পক্ষিত
প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন ৮ই আগস্ট পাওয়া গেছে এবং প্রশ্থনযস্থীর বিবরণী সহ্ছ
এই সম্পকিত একটি প্রতিবেদন নৌবাহিনীর সদর দপ্চর কর্তৃক এযাডমিরাল

ম্যান্সিমভের চিঠির সাথে সর্বোচ্চ সমর দপ্তরের

প্রধানের কাছে পাঠানে।

হয়েছে ।'

দুষ্ট চক্রান্তকাপীদল বিপ্লব ও 'তার বিজয়ের বিরুদ্ধে এই পদ্ধতি গ্রহণ
করেছিল।

কেরেনস্কি সরকার যে শুধু এই নারকীয় পরিকল্পন। সম্পর্কে অবহিত ছিল
ত1 নয় বরং এর প্রসারে অংশগ্রহণ করেছিল এবং কনিলভের সঙ্গে হাত মিলিয়ে

কার্ধকরী করার প্রস্ততি চালাচ্ছিল।

তৎকালীন যুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী স্ত/ভিন কভ প্রকাস্তে এই ঘটনার
লৃত্যতা হ্বীকার করেন এবং তার সর্বজনবিদিত বিবৃতি এখানে। পর্বস্ত কারও
বারা খগিত হয়নি।
'বিবৃতিটি নিয়রূপ £

সঠিক এঁতিহাসিক নজিরের শ্বার্থে আমি ঘোষণ। করা কর্তব্য বোধ
করছি যে, পেত্রোগ্রাদে সামরিক আইন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে অথারোহী বাহিনী
পাঠাতে এবং অস্থায়ী সরকারের বিরুদ্ধে বিজ্রেহের উদচ্যে।গকে, তা সে যেকোন মহল থেকেই আহ্থৃক, দমন করতে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে আপনাকে
( কনিলভকে ) অজরোধ জানিয়েছিলাম ।***,
লকলের কাছেই স্পষ্ট হয়েছে নিশ্চয়ই ৷

ক্যাডেট পার্ট কি কমনিলভের চক্রান্তের বিষয় জান্ত?
৩১৪

নিঃদন্দেহে জানত ।

কনিলভ বিজ্রোছের অব্যবহিত আগে এই পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র রেচ
অতি ঘত্বপহকারে “বলশেভিক অত্যুথানের প্ররোচনামূলক গুজব রটনা করে

চলছিল এবং এইভ্ডাবৰে কসিলভের পেত্রোগ্রথদ ও ক্রোন্ম্তাদ্ আক্রমণে পথ
প্রস্তত করেছিল।
তাছাড়া কনিলভের

দম্যারকলিপি' থেকে দেখা যাচ্ছে মাকলাকভ নামে

ক্যাডেট পার্টির একজন প্রতিনিধি পেত্রোগ্রদ আক্রমণের পরিকল্পনা রচনার
সময় স্তাভিনকভ ও কনিলভের মধ্যে বৈঠকগুলিতে “সশরীরে অংশগ্রহণ করে-

ছিলেন। আমরা যতদ্ূরজানি, স্থায়ী সরকারে ব| তার অধীনে তখন মাক্লাকত
কোন পদ্েরই অধিকাবী ছিলেন না।

তার পার্টির প্রতিনিধি হিমাবে ছাড়া

আর কোন্ অধিকারে তিনি এই বৈঠকগুলিতে অংশগ্রহণ করতে পারেন ?
এগুলি সত্য ঘটনা

কেরেনক্ষি সরকার বুর্জোয়া প্রতিবিপ্নবী সরকার, যারা কগিলভ দলের উপর
নির্ভরশীল এবং শেষোক্ঞদের সঙ্গে তফাৎ হল কোন কোন বিষয়ে প্রথমোক্তরা

“অব্যবস্থিত চিত, দুটভাবে এই মুল্যায়ন রেখে আমাদের পার্টি ঠিক মূল্যায়নই
করেছিল।

প্রতিবিপ্রবের আদর্শগত ও রাজনীতিগত ধারাগুলি সব ক্যাডেট পার্টির

কেন্দ্রীয় কমিটিতে সম্মিলিত হয়েছে, আমাদের পার্টির এই দৃঢ় মূল্যায়ন সঠিক
ছিল।

পোত্রোগ্রাদ ও মগিলেভ ষড়যন্ত্রকারী্রে গ্রতিবিপ্রবী পরিকল্পনা যদি ব্যর্থ
হয়ে থাকে তবে তা কেরেনস্কি ও কশিলভ বা মাক্লাকভ ও স্যাডিনকভের

দোষে নয় বরং ব্যর্থ করে দেওয়ার মুলে ছিল সেই সোভিয়েতগুলি, যেগুলি
তারা৷ “ভেঙ্চুরে' দিতে প্রস্ততি নিচ্ছিল কিন্তু সেগুলিকে প্রতিরোধ করার মতো
যথেষ্ট সামধ্য তাদের ছিল ন!।

এখন কমিলভ দল পুনরুজ্জীবিত হয়েছে, সমঝওতাবাদীদের সহায়তায়
রাষ্ট্রক্ষমতায় স্থান করে নিয়েছে, তাই সোভিয়েতগুলির সঙ্গে লড়াই করার প্রশ্ন
আবার উথাপিত হচ্ছে । শ্রমিক ও সৈনিকদের অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে
কনিলভদের সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সোভিয়েতগুলিকে তারা যদি সমর্থন

না করেন তাহলে এক সামরিক একনয়কতস্ত্রেরে লৌহকঠিন পায়ের তলায়
নিপতিত হওয়ার ঝুকি তার! নেবেন।
০

একটি সাজাজ্যবাদী বুজোয়াদের একনায়কতন্্
কশিলভ ও মিলিউকভ, আলাদিন ও ফিলোনেনকো» কেরেনস্কি ও প্রিন্দ

ল্ভব, রদ্জিয়াংকা ও স্যাভিন্কভ প্রমুখ ষড়যন্ত্রকারীর! বিপ্রবের বিরুদ্ধে যে
“যৌথ একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে এক্যবদ্ধ হয়েছিলেন তার স্বরূপ কি?
কোন্ রাজনৈতিক আবরণে তার! একে আবরিত করতে চান?

এই “যৌথ একনায়্কতন্ত্রের” প্রতিষ্ঠা ও সাবলীলভাবে কার্ধকরী রূপ দেওয়ার
জন্য কি ধরনেব রাজনৈতিক সংগঠন তাবা! প্রয়োজন মনে করেছিলেন?
নথিপত্র লিজেব সপক্ষে কি বলছে দেখা ষাক।
'জেনাবেল কনিলভ ফিলোনেনকোকে জিজ্ঞাসা করেন, সামরিক একনার়ক্তন্ত্র ঘোষণা করা এই সংকটজনক পবিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার
একমাত্র উপায় হিসাবে তিনি মনে করেন কিনা ।
ফিলোনেনকো! উত্তরে বলেন, বর্তমান পরিস্থিতির আলোকে প্রশ্নটির
বস্তসম্মত বিচার কবে একনায়করূপে জেনারেল কনিলভকে একমাত্র ব্যক্তি
কিন্তু এক-ব্যক্তি ভিত্তিক একহিসাধে তিনি কল্পনা কবতে পারছেন।
নায়কতন্বের বিরুদ্ধে কিলোনেনকে। নিয়োক্ত প্রতিবাদ জ্ঞপন করলেন। রাজটনতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে জেনারেল কনিলঙের যথেষ্ট জ্ঞানের অভাব আছে,
অতএব তাব একনায়কতন্ত্রে যাকে বলা হয় ষড়যন্ত্র তা দেখ। দিতে পারে।
গণতন্ত্রী ও প্রজতন্ত্রী প্রতিনিধিরা এর প্রতিবাদ করতে বাধ্য হবে অর্থাৎ
এক-ব্যক্তি ভিত্তিক একনায় কতস্ত্রেরও বিরোধিতা করবে।

“জেনারেল কর্নিলভ্ভ : যখন দেখা যাচ্ছে সরকার কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ

করছে না তখন কি করা হবে?

ফিলোনেনকো। 3 একটি পরিচালন সংস্থা গঠন অন্যতম উপায় হতে

পারে। সরকারের মধ্যেই কয়েকজন অসাধারণ মানসিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি
নিয়ে একটি বুদ্ধ-সংক্রান্ত মন্ত্রণালয় গঠন করা প্রয়োজন। এই মন্ত্রণালয়কে
'জাতীয় প্রতিরক্ষা পর্ষদ” বা অন্ত কোন নামও-দেওয়। যেতে পারে, নামে কিছু

আসে যায় না, এর মধ্যে একান্ত অপরিহার্য শর্ত ছিসাবে কেরেনস্বি, জেনারেল

করিলভ ও স্যাভিন্কভকে অন্ততুক্ত করতে হবে। এই ছোট মন্িপর্যদের

মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত দেশের প্রতিরক্ষা। এই আকারেই পরিচালন সংস্থা,
গঠনের পরিকল্পন। সরকারের কাছে গ্রহণীয় হতে হবে ।
৩২১

প্যালিন (৩য়)--২১

“কনিলত £ আপনি ঠিক বলেছেন।

প্রযোজন হল একটি পরিচালন

দংস্থা এবং তা যত শীঘ্র সম্ভব... (নোভোয়ি জেমিয়া )।
আরও দৃষ্টান্ত :

“সেনাবাহিনীর সর্বাধ্যক্ষকে সভাপতি, এ এফ. কেরেনস্থিকে সহ-সভাপতি
এবং স্তাভিনকভ, জেনারেল আলেক্সিয়েড, এ্াডমিরাল কোল্চাক ও ফিলো-

নেনকো প্রমুখ সদশ্তকে নিয়ে 'জাতীয় প্রতিরক্ষা পর্ষদ গঠনের একটি পরিকল্পনা
করা হয় ।

“যেহেতু স্থির হয় এক-ব্যক্তি কেন্দ্রীক একনায়কতন্ত্র গড়ে তোলা অবাঞ্ছিত
হবে সে কারণেই এই প্রতিরক্ষা পর্ষদ যৌথ একনাধকতস্ত্র প্রয়োগ করবে?
€ অবশচেয়ি দেলো। )।
কমিলভ-কেরেনস্কি “যৌথ একনায়কতন্ত্রের আবরণের জন্য এই পরিচালন
সংস্থা রাজনৈতিক পদ্ধতিরূপে ব্যবহত হয়।
এখন

প্রত্যেকেব কাছেই এবিষয় স্থস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান যে কনিলভ

'বিদ্রোছের, ব্যর্থতার পর এই পরিচালন সংস্থা গঠন করে ভিন্ন উপায়ে কেরেনস্কি

পেই একই কণিলভ একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট ছিলেন।
এখন সকলের কাছে স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, জরাজীর্ণ কেন্ত্রীয় কার্যকরী
কমিটি যখন তার বছ ঘোষিত নৈশ অধিবেশনে কেরেনক্কির পরিচালন সংস্থার

সপক্ষে এক্যমত ঘোষণা করল তখন কাত: জেনারেল কনিলভের প্রতিবিপ্রবী
ষড়যন্ত্রের পক্ষেই মৃত প্রকাশ করল।
দ্েলে! নারোদার পাগ্তিত্যাভিমানী ব্যক্তিরা, নিজেরা সম্যক উপলব্ধি না
করেই, কেরেনস্কির পরিচালন সংস্থার সপক্ষে ওকালতি করতে গিয়ে যখন মুখে
ফেনা! তুলে ফেলছিলেন তখন তারা যে গুপ্ত ও প্রকাশ কনিলভপন্থীদের
আনন্দবর্ধন করার উদ্দেশে বিপ্রবের প্রতি বিশ্বামঘাতকতা করেছিলেন তাও

প্রত্যেকের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাওয়া উচিত।

পরিচালন সংস্থা! যে প্রতিবিপ্রবী একনায়কতস্ত্রের একটি মুখোষ মাত্র এই
মূল্যায়ন ঘোষণা করে আমাদের পার্টি তখন ঠিক কাজই করেছিল।

কিন্তু একমাত্র এই পরিচালন সংস্থা “আপনাদের খুব বেশি দূর নিয়ে যেতে
পারে ন।'। প্রতিবিপ্রবী শিবিরের পণ্ডিতব্যক্কিরা অনভব না বরে পারেননি
ষে, যে দ্বেশ একবার গণতন্ত্রের কলশ্রুতির হ্বাদ গ্রহণ করেছে তাকে কোনরকম

গণতান্ত্রিক আচ্ছাদন ছাড়া শুধুমাত্র এই পরিচালন সংস্থার মাধ্যমে “শাসন,
৩৭

করা অসম্ভব।
স্থা!

হা! একটি “যৌথ একনায়কতন্ত্র যার বাহ রূপ ছল পরিচালন

কিন্ত এমন নগ্ভাবে কেন?

প্পাক-পালপমেন্ট' ধরনের একটা

আচ্ছাদন দিয়ে একে আবরিত করা কি ভাল নয়? একটি গণতান্ত্রিক প্রাক্পালামেণ্ট” থাকুক এবং যতক্ষণ পর্যন্ত পরিচালন সংস্থার হাতে রাষ্ন্ত্র থাকবে
ততক্ষণ সেখানে বকৃবকৃ চলুক না!

মিঃ জাভইকো,

গুনের

আমরা জানি যে কণ্নিলভের আযাটগ্রি

একটি

অজ্ঞাতকুলশীল

সংস্থার

প্রতিনিধি

মিঃ আলাদিন, মিলিউকভের বন্ধু কনিলভ “স্বয়ং পরিচালন সংস্থার আশ্রয়
ও আবরণ হিসাবে এই প্পাকৃ-পালামেণ্টের' জ্পারিশ সর্বপ্রথম পেশ করেন

এবং বলেন এই পরিচালন সংস্থা “প্রাক-পালণমেণ্টের' কাছে দায়বদ্ধ (রলিকত

নয়! ) থাকবে।
দেখা যাক দলিলপত্র কি বলছে।
পরিচালন সংস্থা গঠনের জন্য চাপ দেওয়ার সম্য জেনারেল কর্সিলভ €

তার সঙ্গীরা চিন্তা করেননি যে পরিচালন সংস্থা দেশের কাছে দায়বদ
হবে না।
“সংবিধান-সভা আহ্বান সাপেক্ষ একটি প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা গঠনের
আলাদিনের প্রত্তাবের গোড়া সমর্থকদের মধ্যে এম. এম. ফিলোনেনকো। ছিলেন

অন্যতম।

“আলাদিনের চিন্তাভাবনা অন্সারে এই প্রতিনিধি সংস্থা চতুর্থ রাজ্য-ডুম!
(দক্ষিণপস্থী ও নিষ্রিয় সদস্যরা বাদে ), প্রথম তিনটি ডুমার বামপন্থী সদন্যরা,
শ্রমিক ও দৈনিক ডেপুটিদের ( পার্টিগুলির প্রতিনিধিত্বের সীমাবদ্ধতা! ছাড়াই )
সোভিয়েতের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিনিখিবুন্দ প্রভৃতিদের নিয়ে গঠিত হবে এবং
ব্রেশকো-ব্রেশকোভস্কায়া,
ক্রপোটকিন, কিগনার প্রমুখের মতো দশ থেকে
কুড়িজন প্রথম সারির বিপ্লবী নেতাকে প্রতিনিধি সংস্থা কক অনুমোদিত
সদশ্যরূপে গ্রহণ কর। হুবে। এই হুল “প্রাক-পালণামেন্ট' গঠনের চিন্তাধারা

য! প্রথম এ. এক. আলাদ্দিন কর্তৃক উদ্ভাবিত হয়েছিল' (নোভোমি ভ্রেমিয়1)।
এইভাবে, যে প্রতিনিধি সংস্থার কগ্রিলভ-কেরেনফ্ষির “যৌথ একনায়কতন্ত্রের গণতান্ত্রিক খুটি হিপাবে ভূমিকা গ্রহণের কথা ছিল তা প্রাকৃ-

পার্লামেণ্টে' পরিণত হল।
এই 'প্রাক-পালণাষেপ্ট' হল একটি সংস্থা যার কাছে সংবিধান-সভ! “আহ্বান
পাপেক্ষে' সরকার 'দায়ব্ধ' থাকবে;

সংবিধান-সভা। আহ্বান না করা পর্যস্ত
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ভার বিকল্প হল এই “প্রাক্পালামেণ্ট” ; যদ্দি সংবিধ(ন-সভা আহ্বান স্থগিত
রাখা হয় তাহলেও তার একমাজ্র বিকল্প হল “প্রাক-পালণামেণ্ট' সংবিধান সভার

আহ্ব।ন স্থগিত রাখার “আইনগত ভিত্তি ( আইন ব্যবসায়ী মহাশয়রা!
আনন্দ করুন ) যোগান দেওয়ার দাদ্িত্বও এই প্রাক-পালণমেণ্টের;
সংবিধান-নভা” আহ্বানের বিষয়টি জ্যূলে বিনষ্ট করার হাতিয়ার হল এই

্রাক-পালণমেপ্ট'_-এই হুল কিপ্রবের বিরদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের প্রতিবিপ্রবী
“গণতন্ত্রের সারমর্ম ।

এখন্ প্রত্যেকের কাছে সুস্পষ্ট হওয়া উচিত যে, কনিলভের “গ্র/ক-পালণমেন্ট
“অনুমোদন' করার অর্থ হল, যার অধিবেশন দুদিনের মধ্যে অন্থষ্ঠিত হতে যাচ্ছে,

কেরেনস্কি বর্তৃক বিপ্লবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের গ্রতিৰ্ল্লীবী পরিকল্পনা
কোন না-কোন উপায়ে নিছক কাযকরা কণা।
এ সত্যও এখন পরিষ্কার যে 'প্রক্-পালামেন্ট' সংগঠিত করে এবং এই
উদ্দেস্তে বহু জাল জুয়াচুরি করে আযাভঝ্পেন্তিয়েও ও দ্রান প্রমুখরা বিপ্লব ও
তার বিজয়ের বিকুদ্ধে কণিলভপস্থাদের হয়ে গোপনে ও গ্রকাশ্যে কাজ
করেছেন।

সংবিধান-সঙা আহ্বান করে এবং একই সঙ্গে কনিলশ “প্রাকৃ-পালণামেন্ট কে
সমথন জানিয়ে দেলে। নারোদার
করণের সপক্ষে কাজ

পণ্ডিতম্মন্থর। যে সংবিধান-সঙ| বিনষ্টি-

করেছেন তা আজ

সকলের

কাছেহ স্পষ্ট হয়ে যাওয়া

উচিত।
সেরেতেলি

ও চেরনন্, আযাওক্নেন্তিয়েভ ও দান প্রমুখ গণতাপ্রিক

সম্মেসনের' 'ায়িত্বশাল” বুকনিবাজরা বড়জোর কনিলভের ছাত্র হওয়ার
উপযুক্ত যোগ্যতা প্রমাণ করতে সমর্থ হয়েছেন।

প্রথম গিদ্ধান্ত
আলো চিত প্রমাণপজ্ঞার্দি থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান যে “কনিলভের ব্যাপার
অস্থায়া সরকারের বিরুদ্ধে “বিদ্রেহ নয় বা এক উচ্চাভিলাসী সেনাধ্যক্ষের

“দুঃসাহদিক অভিযান'ও নয়, বগং বিপ্লবের বিকদ্ধে একটি সংগঠিত, সম্পূর্ণ
স্পারকল্লিত ও পাকাপোক্ত ষড়যন্ত্র ।

সেনাধ/ক্ষ, ক্যাডেট পার্টির প্রতিনিধি, মক্কে।র 'রাজনীতিজ্ঞদের' গ্রতিনিধি,

অস্থায়ী সরকারের “অতু/ত্সাহী” সদস্য এবং_-সবশেষে কিন্তু কোন অংশে কম
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'নয়!1- কোন কোন দূতাবাসের কিছু কিছু প্রতিনিধি

(ধাদের সম্পর্কে

কশিলভের "্মারকলিপি* সম্পূর্ণ নীরব ) প্রমথ প্রতিবিপ্রবী ব্যক্তিরা এই ষড়যঙ্ত্রে
সংগঠক ও উৎসাহদানকারীদের মধো রয়েছেন।
এক কথায়, মস্কে-সম্মেলনে 'রাশিয়ার স্বীকৃত নেতা” ব্ূুপে কনিলওকে
ধরা 'অতি উৎসাহে” অভিনন্দন জানিয়েছিলেন তীর! সকলেই'।

“কশিলও যডযন্ত্র হল রাশিয়ার বিপ্লবী শ্রেণীগুলির বিরুদ্ধে, শ্রমিকও
কৃষকদের বিক্দ্ধে সাআাজাবাদী বুর্জোষানের ষড়যন্ত্র ।

এই ষড়যগ্বব লক্ষা হল বিপ্রবকে ধ্বংস করা এবং সাম্রাজ্যবাদী বৃর্জোয়াদের
একনায়কতন্ত্রণুক্ষ্ঠা কৰা!

ষড়যন্ত্রকারীদের পবম্পরের মধো বিভিন্নতা ছিল কিন্তু তা সামান্য 'এবং
পরিম।ণগত। এসবকারী ব্যনগ্তাবলীর উদ্যোগের, সঙ্গে সেগচলি সম্প্চিত£
কেরেনস্কি চেয়েছিলেন সতর্ক ও চ ওদিক লক্ষ্য রেখে কাঁঞ্চ করতে আর কশিলভ
চেয়েছিলেন “দ্রুতবেগে ধ্ব'ন করতে? | নির্বোধ মানুষদের সামনে প্রলোভন

সৃষ্টির জন্য “গণতাঙ্জিক' প্রাকৃ-পালণমেন্টের আচ্ছাদনে পরিচালন
সংস্থার যৌথ একনায় কতন্ত্রেব কাসামোকে আচ্ছাদিত করে সাম্রাজ্যবাদী
বুর্জোয়াদের একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ; চরিা করায় এ র| সকলেই
এক্যমত ছিলেন।
সাম্রাজ্যবাদী বুণ্োেয়াদেব একনায় কতন্ত্রে পরিচয়জ্ঞাপক লক্ষণ কি?
সর্বপ্রথম, এট ধরনের একনায়কতন্গের অর্ধ হল শাপ্তিকামী সংখ্যাগরিষ্ঠ
অর্থাৎ শ্রমজ্জীবী মান্থুষের পর কলহপরাধণ শোষণকারী মুষ্টিমেয়ের শাসন।
কনিলভের '্মার কপিপিটি পড়ন. সবকাবী সদস্টদের সঙ্গে আলোচনা

বঠকের' প্রতি একবাব দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন আপনি দেখতে পাবেন সেখানে
আছে বিপ্লব দমনের ব্যবস্থাবলী, গুর্জোয়া ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করাব পদ্ধতি-

গুলি এবং সাম্রাজাবানী যুদ্ধকে দীর্ঘস্থায়ী করার প্রলক্গগুলি কিন্ত জমির দাবিতে
সোচ্চার কুষক, রুটির দাবিতে সামিল শ্রমিক ও শান্তির জন্ত উতৎকন্তিত
নাগরিকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের সম্পর্কে একটি কথাও সেখানে খুজে পাবেন

না। তাছাড়াও 'ম্মারকলিপিটি' এই চিন্তার উপর রচিত যে যখন মুষ্টিমেয়
একদল নিরক্কুশ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তির হাতে সমস্ত রাষ্ট্রক্ষমত। ন্যস্ত থাকবে

তখন জনগণকে অবশ্থই লোহ।র সাঁড়াশী দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বদ্ধ করতে হবে।
দ্বিতীয়তঃ, সাত্রাজ্যবাদী বুর্জেয়াদের একনায়কতন্ত্র হল জনগণকে প্রতারিত
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করার উদ্দেস্টে পরিকল্পিত অবৈধ, গুপ্ত ও ছল্মাবরিত একনায়কতন্ত্র। "্থারকলিপিটি' পড়,ন, বুঝতে পারবেন কি একান্তিকতার সঙ্গে ষড়যস্ত্রকারীরা৷ তাদের
ছুষ্ট পরিকল্পনা ও লোকচক্ষুর অন্তরালে কাজকর্ম শুধু জনগণের কাছে নয়

এমনকি তাদের সরকারী সহকমাঁ ও পার্টি-বন্ধুদের কাছেও গোপন রাখার

প্রচেষ্টা করেছে।

জনগণকে ঠকাবার জন্তে এই গণতান্ত্রিক প্রাক্-পার্লামেপ্টের

পরিকল্পনা! করা হয়েছিল, কেননা রণাঙ্গনে ও পশ্চাদ্ভূমিতে যেখানে মৃত্যুদণ্ড

কার্যকরী রয়েছে সেখানে কোন্ গণতন্ত্র থাকতে পারে?

জনগণকে পুতারিত

করার উদ্দেশে দেখানো হচ্ছে যে রুশ জনগণতন্ত্র স্থরক্ষিত রাখা হয়েছে ? কিন্ত

পাচজন একনায়কের একটি দল যখন নিরক্কুশ ক্ষমতার অধিকারী তখন কি
“জনগণতস্ত্রে'র অস্তিত্ব থাকতে পারে?

পরিশেষে, সাম্রাজ্যবাদী বুজোয়াদের একনায়কতন্ত্র হল জনগণের উপর.
দমন্পীড়নের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা একনায়কতন্ত্র। জনগণের উপর নিরবচ্ছিন্নভাবে দমনপীড়ন চালানো ছাড়! এই একনায়কতন্ত্রের পিছনে কোন *বিশ্বস্ত”

সমর্থন থাকা সম্ভব নয়। রণাঙ্গনে এবং পশ্চাদ্ভূমিতে মৃত্যুদণ্ডবিধি, কলকারখানা ও রেলপথগুলির সামরিকীকরণ, ফায়ারিং স্কোয়াড-_এইগুলি হল

হাতিয়ার যা এই জাতীয় একনায়কতন্ত্ের অন্ত্রাগার গড়ে তুলেছে। গণতন্ত্রের
নামে প্রতারণা ও তার সঙ্গে দমনপীড়ন এবং “গণতান্ত্রিক প্রতারণার দ্বারা
আড়াল করা দমনপীড়ন--এই হুল সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের একনায়কতন্ত্রের
প্রথম ও শেষ কথা।
মোটকথা এই জাতীয় এক একনায়কতন্ত্র ষড়যন্ত্রকারীর! রাশিয়ায় প্রতিষিতত
করতে চেয়েছিল।

দ্বিতীয় সিদ্ধাস্ত
কিছু পাগাবক্তির দুষ্ট অভিপ্রায়ের মধ্যে ষড়যন্ত্রের কারণগুলি সন্ধান

করায় আমরা কোনমতেই আগ্রহী নই। উদ্যোগীদের ক্ষমতালিপ্ার জন্ত এই:
ষড়যন্ত্র এই অভিধা দিতেও আমরা বিন্দুযাঞ্জ ইচ্ছুক নই। প্রতিবিপ্রবা ষড়যন্ত্রে

মূল কারণগুলি আরও গভীরে নিহিত সাত্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পরিস্থিতির মধ্যেই
তাদের সন্ধান করতে হবে। যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তার মধ্যে এর সন্ধান করে যেতে
“হবে । জুন মাসে অস্থায়ী সরকার কর্তৃক অন্স্থত সীমান্তে আক্রমণের পরিচালনা
করার নীতির মধ্যেই এর কার্ধকারণ নিহিত রয়েছে এবং যে মাটি থেকে৩২৬

প্রতিবিপ্রবী ষড়যন্ত্রের উত্ভব হয়েছে ত৷ আমাদের সপ্ধান করে বের করতেই

হবে। যুদ্ধে লিপ্ত প্রতিটি দেশেই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে

আবহাওয়ায়

আক্রমণাত্মক নীতি স্বাধীনতা বিলোপ, ন্ামরিক আইন জারী, “লৌহ্-কঠোর
শৃংখলা” প্রতিষ্টা করা ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তা স্থষ্টি করে; কারণ যখন

স্বাধীনতার প্রাচুর্য থাকে তখন বিশ্বব্যাপী শিকারে নিষুক্ত রক্তশোষক খুনীদের
দ্বারা পরিচালিত কসাইখানায় বলপূর্বক ছাড়া জনগণকে তাড়িয়ে নিয়ে হাজির
কর! অসম্ভব । এদিক থেকে রাশিয়! ব্যতিক্রম হতে পারে না।
জুন মাসে সাত্রাজ্যবানী ষড়যন্ত্র এবং অভ্যন্তরীণ ও মিত্রশক্ষির চাপে
সীয়াস্তে আক্রমণাম্মক অভিযানের ঘোষণ] করা হয়েছিল। প্রতিবাদ না করে
সৈম্তরা অভিযানে অংশগ্রহণ করতে অস্বীকার করল। সেনাদলগুলিকে
ভেঙে দেওয়া! হয়েছিল কিন্তু এইসব ব্যবস্থাবলী অকার্ধকরী প্রমাণিত হয়ে যায়।

ফলে সেনাবাহিনীকে বুদ্ধের অনুপযুক্ত” বলে ঘোষণা করা হয়। সেনাবাহিনীর
“সামরিক যোগ্যতার সমুন্নতির জন্ত' কনিলভ (এবং কেবলমাত্র কনিলভই নয় 1)
রণাঙ্গনে মৃত্যুদণ্ড চালু কর! এবং প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে টৈনিকদের স্ভা
ও সমাবেশ নিষিদ্ধ করার দাবি করেন। দেশের অভ্যন্তরে সৈনিক ও শ্রমিকসান্ারণ এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে এবং তার ফলে রণাঙ্জনের

সৈনিকদের বিক্ষোভও তীব্রতা লাভ করে। প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেস্তে
রণাঞ্জনের সেনাধক্ষ্যর! বুর্জোয়াদের সমর্থনপুষ্ট হয়ে দেশের অভ্যন্তরেও মৃত্যুদণ্ড

বিধির প্রসার এবং কল-কারখানা, রেলপথ প্রভৃতির সামরিকীকরণ ছ্বাবি
করে।

একনায়কতন্ত্ব ও ষডযস্ত্রের পরিকল্পনা এইসব ব্যবস্থাবলীর অনিবার্ষ

ফলশ্রুতি যাত্র। 'লৌহ্-কঠোর শ্ংখলার পুনঃপ্রবর্তন' ও

প্রতিবিপ্রবের

অভ্যুত্থানের এই হল সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত যা কনিলভের শ্মারকলিপিতে ছবির
মতো বণিত আছে। সাআ্রাজাবাদী যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে সামরিক অভিযান

পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা হতে উদ্ভুত যুদ্ধসীমান্ত থেকে প্রতিবিপ্রবের
আমদানী । ষড়যন্ত্রের লক্ষ্য হল ইতোমধ্যেই ক্রিয়াশীল প্রতিবিপ্রবকে সংগঠিত
ও আইনানুগ করা এবং সমগ্র রাশিয়ায় তা ছড়িয়ে দেওয়া ।
জুন মাসের প্রথমদিকে যখন মোর্চার নহযোগীদের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায়

“আত্ত' অভিযান দাবি করেছিল তখন কোন্দিকে তার! যাচ্ছে ত জারের

ভূতীয় ডুমার কট্টোরপন্থীরা জানত) গ্রতিবিপ্রবের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত এইসব
পুরানো! ঘুঘুরা এও জানত যে সামরিক অভিযানের নীতি অনিবার্ধভাবে
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প্রাতিবিপ্রবের পথে পরিচালিত করবে।

সোভিয়েতসমূছের কংগ্রেসের সামনে ঘোষণা রাখতে গিয়ে আমাদের পার্টি
যখন সতর্ক করে দিয়ে বলেছিল যে সীমান্তে সামরিক অভিযান বিপ্রবের প্রতি

মারাত্মক আঘাত বধূপে দেখা দেবে তখন সম্পূর্ণ ঠিক মৃল্যায়নই করেছিল ।
আমাদের পার্টির ঘোষণাকে নশ্যাৎ করে দিয়ে

রক্ষণশীল নেতারা

আরেকবার তাদের রাজনৈতিক অপরিপকতা এবং সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের

উপর আদর্শগত নির্ভরতা! প্রমাণ করলেন।
এ থেকে কি দাড়াল?

কেবলমাত্র একটিই সিদ্ধান্ত হতে পারে। সামাজ্যবাদী যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা
ও আক্রমণাম্মক অভিযানে নীতি থেকে উদ্ভূত প্রতিবিপ্রবেব অন্ুসঙ্গরূপে
ষড়যন্ত্র দেখা দিয়েছিল। এই যুদ্ধ এবং এই নীতি যতদ্দিন চালু থাকবে ততদিন
প্রতিবিপ্রবী ষড়যন্ত্রের আশংক৷ সর্বদাই থাকবে।

এই বিপদ থেকে বিপ্লবকে

রক্ষা করতে গেলে সাআজ্যবাদী যুদ্ধ বন্ধ করতেই হবে, যুদ্ধাভিযানের নীতির
সম্ভাবনাকে অবশ্ঠই বিলুপ কবে দিতে হবে এবং এক গণতান্ত্রিক শাস্তি
নিশ্চিতরূপে অজন করতে হবে ।

তৃতীয় জিদ্ধাস্ত
কনিনত এবং তার 'সঙ্গীসাথীদের' গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

সবকার

নিয়োজিত অনুসন্ধান কমিটি “অতি দ্রতগতিতে” কাজ্জ করছে। অস্থাম্ী
সরকার সর্বোচ্চ বিচাবকরূপে নিজেকে দেখাতে চাইছে । কণিলভও তার

লজীসাথীরা “বিদ্রোহী'ৰ গুমিকা এবং রেচ ও নোভোয়ি ভেমিয়ার ভর্জলোকেরা কনিলভের পক্ষে মন্ত্রণাদানকারীর ভূমিকা গ্রহণ করেছে বলে বলা

হচ্ছে। সংবাদ সম্পর্কে অত্যুৎ্পাহীরা বলছে, “এই বিচারট! বেশ আগ্রহোদ্দীপক হবে?। দেলে। নারোদা ভাবগম্ভীর ভাব নিয়ে মন্তব্য করেছে, “এই
বিচারের পরিণতিতে বহু গুরুত্বপূর্ণ সত্য ঘটন। উদঘ/টিত হবে।”
কার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ?

কোথায়?

অবশ্যই,

বিরুদ্ধে!

কিন্তু বিপ্রৰ

তাহলে অবশ্যই অস্থায়ী সরকারের মধ্যে, কারণ বিদ্রোহ অস্থায়ী

লরকাবের বিরদ্ধে আয়োজিত হয়েছিল।

'ঝুয়েছে?

বিপ্রবের

এর

এবং এই বিপ্লবের মধ্যে কারা

মধ্যে রয়েছে সেই “সনাতন কেরেনস্কি, ক্যাডেট পার্টির

প্রতিনিধিবৃন্দ, মস্কোর 'রাজনীতিজ্ঞদের' প্রতিনিধিরা এবং জনৈক শ্কার__, ধান
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এই ভদ্রলোকদের পিছনে ছিলেন । প্রথম দল বলছে £ “কনিলভকে বর্জন করা

হয়েছে ।' দ্বিতীয় দল বলছে:

“কশিলভ-এর সঙ্গে যুক্ত হয়নি।

তাকে

কাঠগড়ায় উপস্থাপিত কর] হয়েছে ।৮*-

এখানেই যবনিকাপাত করা যাক।

সত্যই কনিলভ বিপ্রবের বিরুদ্ধে

ষড়যন্ত্র এটেছিলেন। কিন্তু তিনি তে! একা ছিলেন না
দানকারী রূপে ছিলেন মিলিউকভ ও রদ্ঞিয়াংকো,
ফিলোনেনকো ও নবোকভ।
তার সঙ্গে সহযে|গী
স্তাভিনকভ, আলেক্সিযেভও কালেদিন। এটা কি

। তার পিছনে উৎসাহল্ভব ও মাকৃপ্লাকভ,
ছিলেন কেরেনস্কি ও
শবিশ্বাস্য গল্পের মতো!

শোনোচ্ছে না যে এইসব ভদ্রলোক ও তাদের মমগোত্রীয়র। এখন নিধিকার চিত্তে

বেশ ঘুরে বেড়াচ্ছেন, এবং শুধু ঘুরে বেড়াচ্ছেন তাই নয়, “ঘবয়ং' কনিলভের
তৈরী সংবিধানের আওতায় দেশ “শাসন? করছেন?

তাছাড়া কনিলভের প্রতি

রুশ, ব্রিটিশ ও ফরাসী সাআজ্যবাদী বুর্জোযাদের সমন ছিল এবং তাদের স্বার্থরক্ষার জন্তই এখন এইসব কনিলভপম্থী সহযোগীরা! দেশ শাসন” কবছেন।
স্থতরাং একা কনিলভের বিচার হওয়া যে একটি অকিঞ্ৎকর ও হাশ্তকর প্রহমন

তা কি স্থম্পষ্ট নয়? অপরপক্ষে, বিপ্লবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে প্রধান অপরাধী
সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের বিচারের কাঠগড়ায় কি করেই-বা আনা যাবে?
বিচার মন্ত্রণালয়ের প্রাজ্ঞ কুশীলবদের এ বিষয়ে সমস্যা আছে!

স্বাভাবিকভাবে, প্রহসনাত্মক বিচারট। প্রসঙ্গ নয়।

প্রসঙ্গ হল, কমিলভ

বিদ্রোহ, তাদের চাঞ্চল্যকর গ্রেপ্তার, “কঠোর” “তদন্ত ইত্যাদ্রির পরেও দেখা

যাচ্ছে ক্ষমতা পুনরায় সম্পূর্ণ ও একান্তভাবে কমিলভগস্থীদের হাতেই “ছিরে
গেছে । কনিলভ যা অস্ত্রের শক্তিতে অজ'ন করতে চেষ্টা করেছিলেন তা এখন

ক্ষমতাসীন কনিলভপস্থীদের দ্বারা ক্রমশঃ শথচ দৃঢ়ভাবে অজিত হচ্ছে যদিও ভিন্ন
উপায়ে । এমনকি কমিলভের

প্রাক-পালামেপ্টের', অন্তিত্বও আবার ফিরিয়ে

আনা হয়েছে।

দেখা যাচ্ছে, বিপ্লবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র সফলভাবে “বার্থ করে দেওয়ার” পরেও

আমর আবার
তেরেশচেংকে|,

একই ষড়যন্ত্রকারী লোকজন, সেই একই কেরেনস্কি ও
ক্যাডেট পার্টি ও “জননেতাদ্দের একই প্রতিনিধি এবং

পেই একই ভদ্রমহোদয় ও উচ্চপদস্থ সেনাধ্যক্ষদের শাপনের আওতায় পড়েছি।
একমাত্র কনিলভই নেই। প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ লরকারা ব্যাপারে যিনি পাক,
গলিয়ে থাকেন এবং খবরে গ্রক্কাশ ষে সৌহার্দ সম্মেলনে তিনি রাশিম্নাকে ব|
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ইংলগুকে প্রতিনিধিত্ব করতে যাচ্ছেন সেই স্যার. এম. ভি. আলেক্সিয়েভ কি
কনিলভের চেয়ে খারাপ লোক নন?

প্রশ্ন হল ষড়যন্ত্রকারীদের এই “সরকারকে” আর সহ করা যাচ্ছে ন!।
যড়যন্ত্রকারীদের এই “সরকারের' প্রতি আস্থা স্থাপন করার অর্থ হল নতুন

নতুন ষড়যন্ত্রের চূড়ান্ত বিপদের মুখে বিপ্লবকে নিক্ষেপ করার ঝুকি নেওয়া ।
হা» বিপ্রবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের বিচারের কাঠগড়ায় এনে ফেলতে
হবে।

কিন্তু তা কোনও প্রহসনের অঙ্গুকরণ বা নকল বিচারসভা হবে না, তা

হবে অব্থ্াই গণ-আদালতের সামনে প্রকৃত বিচার।

এবং নিশ্চিতভাবে এই

বিচারের উদ্দেশ্ত হবে সাত্রাজ্যবাদী বুজোয়াদের হাত থেকে রাষ্ট্ক্ষমতা ছিনিয়ে,
নেওয়৷ যাদের স্বার্থে ষড়যন্ত্রকারীদের বর্তমান এই 'সরকার' কাজ করে চলেছে।

এই বিচারের আরও লক্ষ্য হবে উপর থেকে নীচুততলা পর্যন্ত প্রশাসন থেকে
কনিলভপম্থদের অবশ্তই ঝেঁটিয়ে বিদায় করা!।
আমরা বলেছি সাত্রাজ্যব।দী যুদ্ধকে বন্ধ করা! এবং এক গণতন্ত্রসম্মত শাস্তি
যদি অজ'ন কর! না যায় তাহলে প্রতিবিপ্রবী ষড়যন্ত্র থেকে বিপ্লবকে সুরক্ষিত
করা অসম্ভব হবে। কিন্ত যতদিন ক্ষমতায় বর্তমান এই “সরকার” অধিষ্ঠিত থাকবে
ততদিন গণতন্ত্রম্মত শাস্তির দ্বপ্র দেখা বৃথা । এই শাস্তি অজনের উদ্দেশ্যে

এই নরকারকে অবশ্যই "অপসারণ এবং সেম্থানে অপর একটি সরকার “স্থাপন,
করতে হবে ।
এর জন্ত অপর শক্তির হাতে অর্থাৎ বিপ্রবী শ্রেণীগুলির হাতে, শ্রমিক ও
বিপ্লবী কষকদের হাতে ক্ষমতার হন্তান্তর গ্রয়োজন। এর জন্য শ্রমিক, সৈনিক
ও কৃষক ডেপুটিদের সোভিয়েতগুলির বিপ্লবী গণম্সংঠনগুলির হাতে ক্ষমতার
কেন্দ্রীকরণ আবশ্যক ।

এই শ্রেণীগুলি ও গণ-সংগঠনসমূহই এককভাবেই কনিলভ ষড়যন্ত্র থেকে
বিপ্রবকে রক্ষা করেছে । এবং বিপ্লবের বিজয়কে তারাই নিশ্চিত করবে।

এই বিজয়ের মধ্যেই সাম্রাজ্যবাদী বুজোঁয়া ও তাদের অনুচর এবং ষড়বন্তরকারীদের বিচার নিহিত রয়েছে।

দুটিপ্রশ্ন
প্রথম প্রশ্ন। কয়েক সপ্তাহ আগে যখন বিপ্রবের বিরুদ্ধে সরকারী
( ঝনিলভের নয়, সরকারের 1) ফড়যন্ত্রের কুৎসিৎ নগ্ন রূপ পত্র-পত্রিকায় প্রথম
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উদঘাটিত হতে শুরু করেছিল তখন কেন্দ্রীয় কার্ধকরী কমিটিতে “কনিলভমহাকাব্যের' লময় অস্থায়ী সরকারের সদন্ত আযাভক্পেন্তিয়েড ও স্কোবেলেভের
উদ্দেশ্যে বলশেভিক দল একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন।

গণতন্ত্রের প্রতি

মধাদ। ও কর্তব্য স্মরণে অস্থায়ী সরকারকে অভিযুক্ত করে এই সত্য উদঘাটন
সম্পর্কে যে সাক্ষ্য আভক্পেন্তিয়েভ ও ক্কোবেলেভের দেওয়া উচিত ছিল
সেই প্রসঙ্গেই এই প্রশ্ন। আমাদের দলের প্রশ্নটি কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির

ব্যুরোর ছার! এদিনই সমধিত হয়েছিল এবং এইভাবে প্রশ্নটি “সমগ্র বিপ্রবী গণতষ্রের' প্রশ্নের রূপ নিল। তারপর একমাম অতিবাহিত হয়েছে, একের পর এক

ষুড়যস্ত্রের ঘটনা উদঘাটিত হয়ে চলেছে এবং একটি অপরটির চেয়ে কুৎসিততর
কিন্ত এযাতক্সেন্তিয়েভ ও স্কোবেলেভ মুখ বন্ধ করে রয়েছেন, একটি কথাও
বলছেন না, যদিও এ ঘটনার সঙ্গে তার! সরাসবি যুক্ত নন।

নাগরিকদের সৌজন্যের

এইসব “দাযিত্বপূর্ণ'

প্রাথমিক নিয়মনীতির প্রতি যত্ববান হয়ে "সমগ্র

বিপ্লবী গণতন্ত্র দ্বারা তাদের উদ্দেশ্যে উত্থাপিত প্রশ্বের বিলম্বে হলেও উন্তব
দেওয়ার এই উপযুক্ত সময়__এ বিষয় কি আমাদের পাঠকর! ভাবছেন না?
দ্বিতীয প্রশ্ন। নবপর্ধায়ে কেরেনক্ষি সরকারের শ্বৰ্প উদঘাটন যখন শীর্ষস্তরে
তখন দ্েবেলে। নারোদ1 পত্রিকা তার পাঠকদের এই সরকার সম্পর্কে ণধ্য
অবলম্বন” এবং সংবিধান সভ1 আহবান করা পধস্ত “অপেক্ষা” করার জন্ত উৎসাহিত

করেছে।

“দেশকে বাচানোর? উদ্দেশ্যে যারা নিজের হাতে এই সরকারকে

সৃষ্টি করেছিল তাদের পক্ষ থেকে “ধৈধ অবলম্বনের' আবেদন শুনলে অবশ্য

হাশ্তকর মনে হয়।

দীতে দাত চেপে “অল্প কিছু সময়ের” জন্ত “ধৈর্য অবলম্বন"

করার উদ্দেশ্যেই কি এই সরকার তারা গঠন করেছিল ?...কিস্ত কেরেনস্কি
সরকার সম্পর্কে ধর্য অবলম্বন” করার অর্থ কি? এর অর্থ হল বিপ্লবের বিরুদ্ধে

ষড়যন্ত্রকারীদের কোটি কোটি মানুষের জাতির ভাগ্য নির্ধারণ একতরফাভাবে

করতে দেওয়া । এর অর্থ হুল বুদ্ধ ও শাস্তি বিষয়ে সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের
তর্লিবাহবদের চুড়ান্ত নির্ধারকের ভূমিকা গ্রহণ করতে দেওয়া । এর উদ্দেশ্য
হুল ক্লান্তিহীন প্রতিবিপ্রবীদের সংবিধান-সভা প্রসঙ্গে এককভাবে মাতব্বরী
করতে দেওয়া । বিপ্লবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের “সরকারের” সঙ্গে নিজেদের

রাজনৈতিক ভাগ্যকে যারা যুক্ত করে সেই 'সোশ্যালিষ্ট' পার্টিকে কি নামে
আমরা ভূষিত করতে পারি?

সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি পার্টির নেতারা!

*গোবেচারা” বলে কথিত আছে । 'অদুরদশ!বলে দলে! নারোদ্ার পরিচিতি
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আছে।

সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের “দায়িত্বপৃণ” নেতাদের যে এইলব

“গুণাবলীর” অভাব নেই সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। কিন্তু..আমাদের পাঠকর!
কি ভাবছেন না যে রাজনীতিতে “গোবেচারাপনা" বিশ্বাসঘাতকতার সমতুল্য
অপরাধ ?

রাবোচি পুৎ, সংখ্যা ২৭, ২৮ ও ৩০

৪, ৫ ও ৭ই অক্টোবর, ১৯১৭
স্বাক্ষর £ ক. শ্তালিন
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সংবিধান সন্ভ। বিনষ্ট করছে কে?
সমঝওতাবাদী বচনবাগীশরা যখন প্রাক্-পার্লামেণ্ট সম্পর্কে ঝুরি ঝুরি
ভাষণ বর্ষণ করে চলেছেন এবং তাদের সহগামীরা বলশেভিকদের বিরুদ্ধে

লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন ও সংবিধান-সভা ধ্বংস করার অভিযোগে অভিযুক্ত

করছেন তখন প্রতিবিপ্রবের কাজে নিযুক্ত প্রাচীন ঘুঘুরা সংবিধান-সভা৷ সত্যসত্য
ধ্বংস করার উদ্দেশ্ট নিয়ে ইতোমধ্যেই প্রাথমিক শক্তি পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছেন।
* মাত্র এক সন্তাহ আগে 'ডন কশাকস"এর নেতারা প্রস্তাব করেছিলেন যে,

“জনগণ এখনো প্রস্তত নয়” এই যুক্তিতে সংবিধান-সভার নির্বাচন স্থগিত রাখা
হোক।

তার ছুদদিন পরে ক্যাডেটদের রেচ-এর ঘনিষ্ঠ সহযোগী দাইয়েন নগ্ুভাবে
বলে ফেলল যে “কৃষি বিশৃংখলার ঢেউ * সংবিধান-সভার নির্বাচন স্থগিত করে

দিতে পারে ।

আর গতঞ্কল তারযোগে খবর প1ওয়া গেল যে অস্থায়ী সরকারকে এখন
যেসব ভদ্রলোক পরিচালন! করছেন মস্কোর সেই “জননেতারাঁও, সংবিধানসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত কর! “অসম্ভব বলে বিবেচনা! করছেন £
“রাষ্ট্রডুমা সদস্ত এন. এন: লুভব বলেছেন, দেশে যে নৈরাজ্যের অবস্থা চলছে তাতে রাঁজনৈতিক ও প্রযুংক্তগত কারণেই এখন নির্বাচন অনুষ্ঠিত কর| অসমশুব। এর সঙ্গে কজমিন-কারাভায়েড আরেকটু যোগ করে বলেছেন যে সরকার সংবিধান-সভা ব্যাপারে প্রস্কত নয, এ সম্পকিত
কোন বিলের খনড়! এখনে। তৈগী কর হয়নি ।"

স্ুম্পষ্টভাবেই দেখা যাচ্ছে, বুর্জোয়ারা সংবিধান-সভার নির্বাচন বানচাল
করতে ইচ্ছুক।

আরও দেখা যাচ্ছে যে বুর্জোয়ারা অস্থায়ী সরকারের মধ্যে ঢুকে পড়েছে
এবং প্রতিব্প্রবী প্রাক-পালণমেন্ট গঠনের মাধ্যমে এক গণতান্ত্রিক" ছন্মরূপ
স্ষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে এবং তার ফলে সংবিধান-সভা আহ্বান আরেকবার
স্থগিত রাখতে নিজেদের যথেষ্ট শক্তিশালী বলে মনে করছে ।

ইজ ভোস্তিয়া ও দেল নারোদার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মহাশয়দের এই বিপদ
মোকাবিলা করার মতো কি আছে?

'জননেতাদের' পদাংক অন্থদরণ করে অস্থ!ম়ী সরকার যদি সংবিধান-সভা
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নির্বাচন স্থগিত রাখেন তাহলে “দেশের মনোভাবের প্রতি মর্যাদা দিয়ে
বিরোধিতা করার কি হাতিয়ার তাদের আছে?

সম্ভবতঃ কুখ্যাত প্রাক-পালণামেণ্ট? কলিলভের পরিকল্পনা অন্থসারে হয

ও কেরেনস্কি সরকারের ছৃষ্ট ক্ষতকে গোপন করার উদ্দেশে গঠিত প্রাক্পালমেণ্ট সংবিধান-সভার নিছক বিকল্প হিপাবে কার্যকর করার লক্ষ্য নিয়ে
আহ্ত হয়েছে, তাহলে তার আহ্বন স্থগিত রাখা! উচিত। সেক্ষেত্রে নংবিধান-

সভার জন্ত সংগ্রামে কনিলভের এই গর্ভপাতের কোন্ মূল্য থাকতে পারে ?
জরাজীর্ণ কেন্দ্রীয় কার্ধকবী কমিটি সম্ভবত: ? কিন্তু এই সংগঠনের কিই-বা
'অধিকার থাকতে পারে যধন জনগণ থেকে তা! বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং একদিন

রেলকর্মচারীদের আরেকদিন সোভিয়েতগুলিকে কষাঘাত করছে ?
তাহলে সম্ভবতঃ “মহান রুশ-বিপ্রব যার সম্পর্কে দেলে। নারোছা
বিদ্রোহাত্মকভাবে অপভাষা ব্যবহার কবে?
কিন্ত দেলেো নারোদার

পাগ্ডিত্যাভিমানীরা নিজেরাই বলছেন যে বিপ্লব সংবিধান-সভার সঙ্গে সামগ্রশ্যপূর্ণ নয় (“হয় বিপ্লব, নয় সংবিধান-সভা” !)। সংবিধান-সভা আহ্বানের

দাবি আদায়ের সংগ্রামে “বিপ্রবের শক্তি'র ফাকা বুলির মধ্যে কতটুকু জোর
থাকতে পারে?

বুর্জোয়াদের প্রতিবিপ্লবী কার্ধকলাপ রুখতে সমর্থ এমন শক্তি তাহলে
কোথায়?
ক্রমশ: শক্তি অর্জনকারী রুশ-বিপ্লবই হল সেই শক্তি। সমঝওতাকামীদের
এর প্রতি কোন আস্থা নেই।

কিন্তু বিপ্লবের শক্তিবৃদ্ধিতে, মফঃঘ্বল জেলা-

গুলিতে ছড়িয়ে পড়তে এবং জমিদারী শাসনের ভিত্তি নির্মূলীকরণের ক্ষেত্রে
তা কোন বাধা হষ্টি করতে পারেনি।

সোভিয়েত গুলির কংগ্রেসের”৫ বিরুদ্ধাচরণ করে এবং কমিলভের প্রাক্পালণমেন্টের প্রতি মদৎ যুগিয়ে মেনশেভিক ও সোশ্যালিষ্ট রিভলিউখনারিরা
সংবিধান-সভা ধ্বংসে বুর্জোয়াদের সাহাষ্য করছে।
কিন্ত তাদের জানা
গ্রয়োজন যদি তারা এই পথে চলতে থাকে তাহলে তাদের ক্রমবিকাশমান
বিপ্লবের মুখোমুখি হতে হবে ।
রাবোচি পুণ্ সংখ্যা ২৮
৫ই অক্টোবর, ১৯১৭

গম্পাদকীয়
৬৩৪

প্রতিবিপ্লব শক্তি সংহত করছে-_প্রতিরোধের জন্য প্রস্তত হোন!

বিপ্লব জীবস্ত। কণিলভ “বিভ্রোহ'কে ব্যর্থ করে দিয়ে ও যুদ্ধক্ষেত্রে

আলোড়ন স্থষ্টি করে, শহরগুলি সংগঠিত করে ও শিল্প অধ্যুষিত জেলাগুলিকে
জাগ্রত করে বিপ্লব এখন মফঃম্বল অঞ্চলগুলিতে দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ছে এবং

জমিদারী শাসনের ঘ্বণিত স্তস্তগুলিকে ধুলিসাৎ করে দিচ্ছে ।
আপোষ করার শেষ খুটিটিও আজ পতনোন্ুখ। কনিলভ বিদ্রোহের
বিরুদ্ধে লড়াই শ্রমিক ও সৈনিকদের আপোষমূখী মোহুজাল ছিন্নভিন্ন করে
দিয়েছে এবং আমাদের পার্টির চারিদিকে

তাদের

সমাবি্

করেছে।

জমিদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আপোষের প্রতি কৃষকদের মোহ দূর করে দেবে
এবং শ্রমিক ও দৈনিকদের পাশে তাদের সংঘবদ্ধ করবে।

প্রতিরক্ষাবাদীদের বিরুদ্ধে লডাই করে এবং তাদের ছাড়াই শ্রমিক, &সনিক

ও কৃষকদের এক বিপ্লবী মোচণ গড়ে উঠছে। আপোষপস্থীদের বিরুদ্ধে লড়াই
করে এবং তাদের বাদ দিয়েই যোচ? ক্রমবিকশিত ও আরও শক্তিশালী হয়ে
উঠছে।

বিপ্রব তার শক্কিগুলিকে সংহত করছে এবং মেনশেভিক ও নোস্তা লিষ্ট
রিভলিউশনারি আপোষপস্থীদের সংগঠন থেকে বিতাড়িত করছে।
অপরদিকে প্রতিবিপ্লবও তার শক্তিগুলিকে সংগঠিত করতে সচেষ্ট ।

প্রতিবিপ্রবের উর্বর ভূমি ক্যাডেট পার্টিই সর্বপ্রথম কনিলভের পক্ষ থেকে
উত্তেজিত হয়ে লড়াই শুরু করেছে।

ক্ষমতা করায়ত্ত করে, স্থভোরিনের ঘেউ

ঘেউ করা খেঁকি কুতাগুলোকে মুক্ত করে দিয়ে, সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিমেনশেভিক-কগ্সিলভ

প্রমুখের প্রাক্-পালামেন্টের আবরণে আচ্ছাদিত হয়ে

এবং প্রতিবিপ্রবী সেনাধ্যক্ষদের সমর্থন সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে ক্যাডেট পার্টি
আরেকটি কগিলভ বিভ্রোছের ষড়যন্ত্র করছে এবং বিপ্লব পযুদত্ত করার হুমকি
দিচ্ছে।

লক্-আউট স্ক্টকারী ও ছছূর্ভিক্ষের কলুষিত হাত'দের সংগঠন মস্কো,
“জননেতাদের ইউনিয়ন” যারা শ্রমিক ও কৃষকদের কঠরোধ করতে এবং
৩৩৫

অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সোভিয়েতগুলিকে ও সীমান্ত অঞ্চলে কমিটিগুলিকে ছত্রভঙ্গ
করতে কনিলভে সাহায্য করেছিল তারা আজ থেকে তিনদিনের জন্ত দ্বিতীয়
অক্কো-সম্মেলন আহ্বান করছে এবং সেখানে “কশাক সৈন্যদের ইউনিয়ন'
গ্ররতানধিদের জরুরী আমন্ত্রণ জানানে। হয়েছে।
সীমান্ত অঞ্চলে, বিশেষতঃ দক্ষিণ ও পশ্চিমে, কনিলভপন্থী সেনাধ্যক্ষদের

এক গোপন সংস্থা বিপ্লবের বিকুদ্ধে নতুন করে এক আক্রমণ সোৎসাহে সংগঠিত
করছে

এবং

এই জঘগ্ত “কাজের'

জন্য উপযুক্ত শক্তিগুলিকে

একত্রিত

করছে ।...
কমিলভের সঙ্গে মিজিত হয়ে বিপ্লবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনাকারী
কেরেনস্কি সরকার জার্মানদের হাতে পেক্রোগ্রাদ সমর্পণ করে মস্কোয় পালিয়ে

আসার প্রস্ততি করছে, উদ্দেশ্টয হল রায়াবুশিন্স্কি ও বুরিশকিন্স, কালেদিন
ও আলেক্সিয়েতের সঙ্দে মিলিতভাবে ধিপ্রবের বিরুদ্ধে আরেকটি এবং আরও

ভয়ংকর ষড়যন্ত্র ফাদা।
সন্দেহের কোন সগ্াব্য অবকাণ নেই। বিপ্রধী মোচাঁর বিরুদ্ধে প্রতিবিপ্রবীদেব, পুঁজিপতি, ও জমিদারদের, কেরেনক্কি সরকার ও প্র।ক-পালণামেন্টের
এক মোচ। গড়ে উঠছে এবং শক্তি অজন করছে।

প্রতিবিপ্রবীরা

আরে কটি

কনিলভ বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র ঝআটছে।
প্রথম কনিলশ যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে , কিন্তু প্রতিধিপ্রব ধ্বংস হযনি। তা শুধু
পিছু হুটেছে এবং কেরেনস্কি সরকারের পিছনে আত্মগোপন করেছে মাত্র আর
এখন নতুন নতুন অবস্থানে শিকড় গেড়ে বসেছে।
বিপ্লবকে স্থাফীভাবে স্ববক্ষিত করার জন্য বর্ভমানে পরিকল্পিত দ্বিতীয়
কনিলভ ষড়যন্ত্রকে চূড়ান্তভাবে ধ্বংস করতে হবে।
প্রথম প্রতিবিপ্রবী আক্রমণকে দেশেব অগ্যন্তরে শ্রমিক,
সোভিয়েতগুদি এবং রণাঙ্গনে কমিটিগুলি ব্যর্থ করে দিয়েছে।

সৈনিক ও

যাতে দ্বিতীয় প্রতিবিপ্রথী অভ্যান মহান বিপ্লবের পূর্ণ শক্তির দ্বারা নিশ্চিত
ভাবে নিল কর। যায় সেজন্য সো1ভয়েত ও কমিটিগুলিকে অবশ্যই প্রতিটি
ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হুবে।
শ্রামক ও ঠসনিকরা জানুন, কৃষক ও নাবিকরা জান্থন যে এই লংগ্রাম

শাস্তি ও ভ্রুটির জন্ত, জমি ও স্বাধীনতার জন্ত এবং এই সংগ্রাম পু'জিপতি
ও জমিদার, মুনাফাখোর ও লুষ্ঠনকারী, বিশ্বাসঘাতক ও দেশপ্রোহীদের
৩৩৩

বিরুদ্ধে এবং পুনরায় শক্তি সংগঠনকারী কনিলভপন্থীদের চিরতরে নিমূ'ল
করতে চায় না এমন নকলের বিরুদ্ধে।
কনিলভপস্থীরা লংগঠিত হচ্ছে । প্রতিরোধের জন্ত প্রস্তুত হোন |
রাবোচি পু

সংখ্যা ৩২

১*ই অক্টোবর, ১৯১৭
দম্পাদকীয়

৩৩৭

স্তািন (ওয়)---২২

প্রাকপালণমেন্ট কার প্রয়োজনে ?
কয়েকমাস পুর্বে যখন কনিলভ সোভিয়েতগুলিকে ভেঙে দেওয়ার এবং একটি
সামরিক একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেছিলেন তখন একটি গ্গণতাঙ্জিক' প্রাক্-পালসামেন্ট আহ্বানের সিদ্ধান্তও পাশাপাশি করেছিলেন।
কি করণে?

সোভিয়েতগুলির বিকল্প রূপে প্রাক্-পালীমেপ্টকে ব্যবহার করা, কমিলভবাদের প্রতিবিপ্রবী চরিত্রের মুখোস রূপে ব্যবহার করা এবং কমিলভ “নংস্কারেব
প্রকৃত লক্ষ্য সম্পর্কে জনগণকে প্রতারণ করার উদ্দেস্টে।
কনিলভ বিদ্রোহের ব্যর্থতার? পর কেরেনস্কি ও ক্যাডেটরা, চেরনভ ও

মস্কোর শিল্পপত্তিরা বুজৌয়াদের এক নতুন যৌথ একনায়কতত্ত্র সংগঠিত করেন
এবং পাশাপাশি সেই কনিলভ প্রাক্-পালশামেণ্ট আহ্বান করার সিদ্ধান্ত
নিয়েছেন।
কেন?

সোভিয়েতগুলির বিরুদ্ধাচরণ করার উদ্গেশ্ঠেই কি?

কেরেনস্ি মতবাদকে

আড়াল করার জন্ঠই কি যা কনিলভ মতবাদের থেকে লামান্তই ভিন্ন?
আযাভক্মেন্তিয়েভ আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে “পিতৃভূমির মৃক্তির'
জন্তই প্রাক-পালণমেপ্ট আহ্বান করা হয়েছে । আযাভক্সেন্তিয়েভের চিন্তাকে
আরও

“সমৃদ্ধ করে এবং আমাদের নিশ্চয়তা দিয়ে চেরনভ বলেছেন যে

প্রাক্পালামেন্টের জক্ষ্য হল “দেশ ও প্রজাতস্ত্রের মুক্তি। একটি সামরিক
একনায়কতন্ত্র গরতিষ্ঠাী করা ও তাকে প্রাকপালণমেণ্ট দিয়ে আবরণ দেওয়ার
সিদ্ধান্ত যখন কনিলভ করেছিলেন তখন তিনিও “দেশ ও গ্রজাতন্ত্র রক্ষার' চিন্তা

করেছিলেন। কনিলভের থেকে আভক্মেন্তিয়েভ-চেরনভের “মুক্তি-চিন্ত।
কোন্ দিক দিয়ে ভিন্ন?
তাহলে কনিলভের এই বর্ভমান গর্ভপাত, তথাকথিত গ্রাক-পালামেন্ট
আহ্বান করা হয়েছে কোন্ উদ্দেস্তে?
প্রাক-পালামেণ্টের অন্ততম প্রবীণ স্থপতি, ক্যাডেট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির
গদস্য, রাজ্যডুমার অস্থায়ী কমিটির প্রাক্তন লদস্য এবং প্রাক-পালণমেন্টের
৩৩৮

বর্তমান সদস্য মিঃ আদ্ঝেমভের কি বলার আছে শোনা যাক। তার কথাই
আমরা শুনতে চাই কেননা অন্যান্তদের তুলনায় তিনি অনেক বেশি
খোলামেলা £

প্রাক-পালামেন্টের প্রাথমিক কাজ হওয়া উচিত সরকারের জন্য উপযোগী ভিত্তি স্থাপন
কৰা, তার হাতে ক্ষমত। গ্রদান কর। যে ক্ষমত। অবশ্য তার এখন নেই ।'

কিন্তু কোন্ উদ্দেশ্যে এই "ক্ষমতা" সরকারের প্রয়োজন? কার বিরুদ্ধে
তা ব্যবহাত হবে?
আরও শুনুন :

প্রধান প্রশ্নহল, গাক-পা্লামেন্ট কি মহড়ার পর্যায় অতিক্রম করতে পারবে, শ্রমিকও
নিক প্রতিনিধিদের লোভিয়েতগুপর বিরুদ্ধে প্রযোজনীয় প্রতিরোধ পরিচালনা করতেকি
নমর্থ হবে? লোভিয়েঞ এবং প্রাক-পালণমেন্ট সন্দেহাতীতভাবে পরম্পরের শক্র, ঠিক তেমনি
আজ থেকে ছুমাঁস পরে সংবিধান-সভা ও এই সংগঠনগুলি পরস্পরের শত্র হয়ে দাড়াবে | যদি

প্রাক-পালামেন্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে তাহলে কাজ পূর্ণোগ্ঠমে চলতে পারে' (রবিবাসরীয
দাইয়েন দেখুন )।

বেশ স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে।

বেশ খোলামেলা এবং ইচ্ছ৷ করলে

সংও বলতে পারেন ।

'“সোভিয়েতগুলির

বিরুদ্ধে প্রতিরোধ

পরিচালনার”

উদ্দেশ্যে প্রাকৃ-

পাঁলপমেন্ট সরকারকে ক্ষমতা” প্রদান করবে কারণ প্রাকৃ-পালপমেপ্ট, এবং তা
এককভাবেই, সোভিয়েতগুলির 'শক্র” হতে পারে।
এখন আমরা জানতে পারছি যে “দেশের মুক্তির জন্ত' প্রাক-পালণমেপ্ট
আহ্বান করা হয়নি, হয়েছে সোভিয়েতগুলিকে প্রতিরোধ করার জন্য । আমরা

এখন আরও জানতে পারছি যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সারি থেকে দলত্যাগী
মেনশেভিক ও নোশ্যালিই রিভলিউশনারিরা! বিপ্লবকে রক্ষার জন্য প্রাক্-

পালশামেণ্টে আশ্রয় নেয়নি বরং সোভিয়েতগুলির বিরুদ্ধাচরণ করায়
বুজেণয়াদের সাহায্য করার জন্যই আশ্রয় নিয়েছে। সোভিয়েতগুলির

কংগ্রেস অধিবেশন অনুষ্ঠানে তারা শুধু শুধু বেপরোয়াভাবে বাধা দিচ্ছে
তা নয়।

মিঃ আদ্ঝেমভ আশা পোষণ করেন, ঘি প্রাক-পালামেন্ট পরীক্ষায়

উতভীর্ণ
হতে পারে তাহলে পরবর্তী কাজ পূর্ণোন্পমে চলতে পারে ।
৩৩৪

যাতে কনিলভ গর্ভপাত "পরীক্ষা উভীর্"” না! হতে পারে এবং তাক
“কার্যাবলী” পূর্ণোস্তমে না চলতে পায়ে তার জন্ত শ্রমিক ও সৈনিকরা তাদের
পূর্ণক্ষমতা দিয়ে যা কিছু করণীয় তা করবে।
রাবোচি পু, সংখ্যা ৩২

১*ই অক্টোবর, ১৯১৭
ত্বাক্ষরবিহীন

৩৪৩

সোভিয়েতের
হাতে ক্ষমতা
বিপ্লবের প্রথম দিনগুলিতে 'সোভিয়েতের হাতে সমস্ত ক্ষমতা দিতে হবে !”

এই ক্লোগানে নতুনত্ব ছিল। সর্বপ্রথম এপ্রিল মাসে অস্থায়ী সরকারের শক্তির
বিরোধী ছিসাবে “সোভিয়েত শক্তি” গঠন করা হয়।

ছাড়াই রাজধানীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ তখনো
ছিল।

মিলিউকভ ও গুচকভ

অস্থায়ী সরকারের সপক্ষে

জুন মীসে এই স্লোগান শ্রমিক ও নৈনিকদের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ

অংশের মধ্যে বিপুল ত্বীকৃতি অন কবে।

রাজধানীতে ইতোমধ্যেই অস্থায়ী

সরকার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে । জুলাই মাসে 'সোভিয়েতের হাতে সমস্ত
ক্ষমতা দিতে হবে! এই গ্লোগান সংগ্রামের দাবি হয়ে ওঠে এবং রাজধানীর

ব্যাপক বিপ্লবী অংশও ল্ভব-কেরেনস্কি সরকাবের মধ্যে এক অগ্রিশিখা গ্রজলিত
করে তোলে। প্রদেশগুলির পশ্চাদ্পদতার প্রতি বিশ্বাস রেখে আপোঁষকামী কেন্দ্রীয় কার্ধকরী কমিটি সরকারের পক্ষ অবলম্বন করে। সংগ্রামের

পরিণতিতে সরকারই লাভবান হয়। সোভিয়েতে শক্কির পন্তৃক্তরা বে-আইনী
ঘোষিত হুল। তারপর শুরু হল “সমাজতান্ত্রিক নিগীড়ন ও 'প্রজাতান্ত্রিক”
কারাগারে নিক্ষেপ, বোনাপাটায় ষড়যন্ত্র ও সামরিক পরিকল্পনা, রণাঙ্গনে
ফায়ারিং স্কোয়াড ও অভ্যন্তরে “সন্মেলন' ইত্যাদির সমবায়ে এক ধরনের কাল।
আগস্টের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যস্ত এই অবস্থ। চলতে থাকে । কিন্তু আগস্টের শেষাশেষি

চিত্র সম্পূর্ণ পরিবতিত হয়ে যায়। কনিলভ বিদ্রোহ বিপ্লবের সমস্ত শক্তিগুলিকে
উদ্ধমশীল করে তোলে।

দেশের অভ্যন্তরে সোভিয়েতসমূহ ও লীমাস্তে

কমিটিগুলি, যেগুলি জুলাই-আগস্ট মাসে শ্রায় অকেজে! ছিল, “হঠাৎ উজ্জীবিত
হয়ে ওঠে এবং সাইবেরিয়া ও ককেশান, ফিনল্যাণ্ড ও উরাল, ওদেসা ও
খারকভ প্রকৃতি অঞ্চলে ক্ষমতা! করায়ত্ত করে নেয়।

এ যদি না হতো, ক্ষমতা!

যদি নিয়ে নেওয়া না যেত তাহলে বিপ্লব ধ্বংস হয়ে যেতে পারত । পেত্রোগ্রাদে

এপ্রিল মাসে “একদল মুষ্টিমেয় বলশেভিক যে “সোভিয়েতের হাতে ক্ষমতা?
ঘোষণা করেছিল আগস্টের শেষে তা সম্গ্র রাশিয়ার বিপ্লবী শ্রেণীগুলির প্রায়
নর্বাঙ্থুক হ্বীকৃতি লাভ করে।

লকলের কাছেই আজ পরিষ্কার যে 'সোভিয়েতের হাতে ক্ষমতা" শুধু একটি
৮

জনপ্রিয় শ্লোগান মান্র নয়, বরং বিপ্লবের বিজয় অর্জনের সংগ্রামে একমাত্র

নিশ্চিত অস্ত্র, বর্তমান পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পাওয়ার একমাত্র পথ।
“সোভিয়েতের হাতে সমস্ত ক্ষমতা দিতে হবে' এই ক্সোগানের কার্ধকরী রূপ
দেওয়ার সময় অবশেষে উপস্থিত হয়েছে।

কিন্তু “সোভিয়েতের হাতে ক্ষমতা” বলতে কি বুঝায় এবং অন্তান্য ক্ষমতার
চেয়ে তার পার্থক্য কোথায়?
বল! হয়ে থাকে যে, সোভিয়েতের হাতে ক্ষমতার হস্তান্তরের অর্থ হল একটি

“একপ্রকতিক' গণতান্ত্রিক সরকার গঠন, "নমাজতস্ত্রী' মন্ত্রীদের নিয়ে একটি
নতুন “মন্ত্রিসভা” লংগঠিত করা এবং সাধারণভাবে অস্থায়ী সরকারের বিন্যানের

গুতত্বপূর্ণ' পরিবর্তন সাধন করা । কিন্তু তা সত্য নয়। এ শুধু অস্থায়ী সরকারের
কিছু সদস্যকে অন্যদের দ্বারা পরিবর্তন করার ব্যাপারই নয়। বিষয়টি হল
দেশের মূলশক্তি বিপ্লবী শ্রেণীগুলির দ্বার! নবীনের স্থষ্টি। শ্রমিকশ্রেণী ও

বিপ্লবী কৃষক সম্প্রদায়ের হতে ক্ষমত। হস্তাস্তর করাই হল মূল বিষয়। কিন্ত
এর জন্য শুধুমাত্র সরকারের পরিবতন যথেষ্ট নয়। সর্বপ্রথম প্রয়োজন হল
সমস্ত সরকারী দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে ছাটাই-বাছাই করা, সমস্ত জারগা

থেকে কনিলভপম্থীদ্দের বিতাড়িত কর! এবং প্রতিটি জায়গায় শ্রমি কশ্রেণী ও
কৃষক সম্প্রদায়ের বিশ্বাস্ভাজন ব্যক্তিদের বসানো । তখন এবং একমান্র তখনই

বলা লম্ভব হবে যে “কেন্দ্রীয় ও স্থানীয়ভাবে, ক্ষমতা সোভিয়েতগুলির হানে
হস্তাত্তরিত হয়েছে ।

অস্থায়ী সরকারের মধ্যে 'সমাজতন্ত্রী' মন্ত্রীদের কুখ্যাত অসহায়তার কারণ
কি? অস্থায়ী সরকারের বাইরের লোকজনের হাতে এইসব মন্ত্রীরা হতভাগ্য
খেলনায় পরিণত হয়েছে--এ ঘটনারই বা কারণ কি ( গণতান্ত্রিক সম্মেলনে?

চেরন্ভ, স্কোবেলেভ, জারুদনি ও পেশেখোন্ভের প্রিতিবেদন' ম্মরণ করুন! )?
প্রথম কারণ হুল, তারা দগ্ডর পরিচালন! করার পরিবর্তে দপ্তরই তাদের পরি
চালিত করেছিল। অন্ঠান্ত কারণের মধ্যে আরেকটি, প্রত্যেকটি দঞ্চর হল

এক-একটি দুর্গ এবং তার চারিদিকে পরিখ। খনন করে বসে আছে জারের
আমলের আমলারা, তারা মন্ত্রীদের পবিজ্র ইচ্ছাকে 'কাক। আওয়াজে পরিণত

করে দেয় এবং কর্তৃপক্ষের প্রতিটি ধবুপ্লবিক পদক্ষেপকে অন্ত্থাত করে বিনই

করে দিতে সর্বদাই প্রস্তত। নামকেওয়ান্তে নয় প্রক্কৃতভাবেই যাতে ক্ষমতা
নোভিয়েতগুলির হাতে যেতে পারে সেজন্ত এইসব ছুর্গগুলিকে অবগ্তই দখা
৩৪২

করতে হবে এবং ক্যাডেট-জারিস্ট আমলের পদলেহীদের বিতাড়িত করে
বিপ্লবের প্রতি অন্থগত নির্বাচিত ও প্রয়োজনে গ্রত্যাহারষোগ্য কর্মচারীদের
সে স্থানে বসাতে হবে।

সোভিয়েতগুলির হাতে ক্ষমতার অর্থ হল অভ্তান্তরে ও রণাঙ্গনে উপর থেকে

নীচুতলা পর্বত প্রতিটি সরকারী প্রতিষ্ঠানের আমূল ছাটাই-বাছাইকরণ।
সে[ভিয়েতগুলির হাতে ক্ষমত! বলতে বুঝতে হুবে যে অভ্যন্তরে ও রণানে
প্রতিটি স্থানেই “বিভাগীয় প্রধানের, পদগুলি নির্বাচিত ও প্রত্যাছারযোগা
ব্যক্তিদেব দিয়ে পূরণ করতে হবে।

, শহর ও» গ্রামাঞ্চলে, সেনাবাছিনী ও নৌবাহিনীতে, 'প্তরগুলিতে ও
প্রতিষ্ঠান গুলিতে”, রেলদপ্তরে ও ডাক-তার বিভাগে “কতৃস্থানীয় পদাধিকারীরা'

অবশ্ই নির্বাচিত ও প্রত্যাহারযোগ্য হবেন_-এই হুল সোভিয়েতের হাতে
ক্ষমতার তাৎপর্য ।

সোভিয়েতের হাতে ক্ষমতাব অর্থ হুল পর্বহারাশ্রেণী ও বিপ্লবী কষকদের
একনায়কতন্ত্র।

লাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের একনায়কতন্ত্র থেকে, সাম্প্রতিককালে কেরেনস্কি ও
তেরেশচেংকোর উদার সহযোগিতায় কনিলভ ও মিলিউকভ যে একনায়কতন্ত

প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন তা থেকে এই একনায়কতন্ত্র মূলগতভাবে পৃথক।
সর্বহারাশ্রেণী ও বিপ্লবী কৃষক সম্প্রদায়ের একনায়কতন্ত্র বলতে বুঝায় গণ
তান্ত্রিক শাস্তির জন্ত, উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার উপর শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণের
জন্ত, কৃষকদের হাতে জমি দেওয়ার জন্য, জনগণের জন্য রুঙ্টির ব্যবস্থা করার

নিমিত শোষণকারী মুষ্মের় অংশ, জমিদার ও পুঁজিপতি, মুনাকাখোর ও
ব্যাঙ্ক-মা'লিকদের উপর ব্যাপক শ্রমজীবী সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের একনায়কতন্ত্র।
দর্যহারাশ্রেণী ও বিপ্লবী কৃষক সম্প্রদায়ের একনায়কতন্ত্র হল এক প্রকাশ
গণ-একনায়কতন্ত্র, এর প্রয়োগ সর্বসমক্ষে, ষড়যন্ত্র ও গোপন কার্ধাবলীর এখানে
কোন স্থান নেই। এই একনায়কতস্ত্রের পক্ষে গোপন করার কোনও কারণ

নেই যে বিভিন্নভাবে 'বোঝা হাক! করে' বেকারী বৃদ্ধিকারী ও লক্-আউট

সৃষ্টিকারী পুঁজিপতিদের প্রতি ও খাস্তশস্তের মূল্য ইচ্ছাকৃতভাবে বৃদ্ধি করে
ছুভিক্ষ স্থষ্টিকারী মুনাফাথোর ব্যাঙ্ব-মালিকদের প্রতি এই একনায়কতন্ত্র কোন
দয়া প্রদর্শন করবে না।
দর্বহারাপ্রেণী ও কৃষক সম্প্রদায়ের একনায়কতন্ত্র হল এমন এক একনায়কতন্ত্
৩৪৩

যা জনগণকে অবদমিত করে না, এ হল জনগণের ইচ্ছায় পরিচালিত একনায়ৰতন্ত্র, জনগণের শক্রদের মতলবকে বানচাল করার উদ্দেস্টেই এই একনায়কত্ত্র।
*“লোভিয়েতগুলির হাতে সমত্ত ক্ষমতা দিতে হবে! স্লোগানের এই হল
শ্রেণী-তাৎপর্য।

অভ্যন্তরীণ ও টৈদ্বেশিক সম্পর্ক বিষয়ক পরিস্থিতি, দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ ও শাস্তির
জন্ত আকাথ্ধা, যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজয় ও রাজধানী প্রতিরক্ষার প্রয়োজনীয়তা,
অস্থায়ী সরকারের গলিত নখদস্ত অবস্থা ও মক্কোতে অভিসদ্ধিমূলক “অপদারণ',
অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও অনাহার, বেকারী ও হতাশা__এ সমস্ত কিছুই দুর্বারভাবে রাশিয়ার বিপ্রবী শ্রেণীগুলিকে ক্ষমতা দখলের দিকে চালিত করছে ।,
এর অর্থ হল দেশীয় পরিস্থিতি সর্বহারাশ্রেণী ও বিপ্রবী কৃষক জন্প্রদায়ের একনায়কতত্ত্রের জন্ত ইতোমধ্যেই পরিপক্ক হয়ে উঠেছে।

অবশেষে "সমস্ত ক্ষমতা সোভিয়েতগুলির হাতে দিতে হবে| এই বিপ্লবী
শ্লোগানের কার্ধকরী রূপ দেওয়ার সময় উপস্থিত হয়েছে।
রাবোচি পুৎ, সংখ্য। ৩৫
১৩ই অক্টোবর, ১৯১৭

সম্পাদকীয়
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ধৃষ্ঠতার সমীক্ষা
বিপ্লবের ধাক্কায় দেওয়ালে কোণঠাসা হয়ে পেজ্রোগ্রাদ থেকে পালিয়ে

আসার কোন ইচ্ছ! ছিল না এবং রাজধানী সমর্পণ করার কোন চিস্কাভাবন।
ছিল না এই মিথ]! আশ্বাস দিয়ে বুর্জোয়া স্থযোগসন্ধানীদের সরকার কোনক্রমে

স্কৌশলে নিজেকে দোষারোপ থেকে মুক্ত করতে চাইছে।

, মাত গতদিনও প্রকাশ্যে বলা হচ্ছিল (ইজ ভেম্তিয়া।) ধে সরকার
মস্কোয় “অপসারিত” করা হচ্ছে কেননা রাজধানীর অবস্থা! অনিশ্চিত, বলে
মনে হয়েছে। এই গতকালও পেক্রোগ্রাদ সমর্পণের প্রকাশ্য কথাবার্ত।
(প্রতিরক্ষা কমিটি 1৮৬) চলছিল এবং সরকার অগ্রগামী ঘটি থেকে রাজ-

ধানীতে অস্ত্রশস্ত্র সরিয়ে আনার দাবি করছিল।

বিপ্রবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে

কেরেনস্কি ও কনিলভের দুক্কর্মের দোসর জমিদার রদ্জিয়াংকে। এই সেদিনও
সরকারের “আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিস্গেছিলেন কারণ তিনি

পেত্রোগ্রাদ, নৌবাহিনী ও সোভিয়েতের ধ্বংস দেখতে চেয়েছিলেন। 'লগুন”ও

এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে সেদিন নিজেকে যুক্ত করেছিল কারণ পেজোগ্রাদ ও
নৌবাহিনী থেকে সরকারের দ্রুত অব্যাহতি তারা চেয়েছিল। এ সমস্তই মাত্র
গতকালের
নৌবাছিনী
মেলোভাবে
বিরোধিতা

ঘটন1।*..কিন্তু আজ সরকারের মধ্যে ভীতসন্তস্ত স্থযোগসন্ধানীরা
ও সেনাদলের রাজধানী প্রতিরক্ষার দৃঢ় গ্রতিজ্ঞার সামনে এলোপশ্চাপসরণ করছে এবং তো! তো! করে কথা বলছে ও পরস্পরের
করছে, তারা কাপুরুষের মতো সত্যকে আড়াল করার এবং

বিপ্রবের চোখে নিজেদের নির্দোষ গ্রম।ণ করার প্রয়াস পাচ্ছে অথচ গতদিনও

বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্ত তারা কি জটিল ও অকলপ্রস্থ প্রস্ততিই না
করছিল।

বসস্তকান পর্বন্ত 'অপসারণ, স্থগিত রাখা হল--কেরেনন্ির এই “সুম্পষ্ট'

বিধৃতি কিন্ত কিছু সরকারী দপ্তর “এখনই মস্কো স্থানান্তরিত করা যেতে
পারে' কিশকিনের অন্থরূপ এক স্পষ্ট বিবৃতি ভ্বারা খণ্ডিত হয়েছে । 'প্রতিরক্ষা

কমিটি'র মুখপাত্র বি, বোগদানভ (যিনি বলশেভিক ছাড় অন্তযা কিছু হতে

পারেন!) স্পষ্ট করেই ঘোষণা! করেছেন যে “দরকার পেজোগ্রাছ ভ্যাথ

করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে এবং দরকারের পক্ষ থেকে পোত্রোগ্রাদ সমর্পণ

কর! হবে এই ঘটনার সম্ভাবনা! ব্যাপক গণতান্ত্রিক মান্য অনুভব করেছেন'

(ইজতেম্তিয়! )। সাস্ধ্য পত্রিকাগুলির সংবাদ থেকে আরও দেখা যাচ্ছে

“মস্কোতে অস্থায়ী সরকারের স্থানাস্তরী করণের সমর্থকদের সপক্ষে ভোটাধিক্য

রয়েছে” (রুস্কিইয়ে ভেদমস্তি)।
অস্থায়ী সরকারের বেচারা খুদে সমর্থকরা ! লব সময়ই এরা জনগণকে
প্রতারণা করে আসছে । তাদের

এলোমেলো

পশ্চাদপনরণকে চাপ। দেওয়ার

চেষ্টা করে জনগণকে আরেকবা4 প্রতারণা করা ছাড়া তারা আর কিই-বা
করতে পারত?

কিন্তু হুযোগসদ্ধানীরা যদি নিজেদের শুধু প্রবঞ্চনা-প্রতারণার মধ্যে সীমাবদ্ধ
রাখে তাহলে তারা আর হুযোগসদ্ধানী

থাকতে পারবে না।

কেরেনস্কথি

পশ্চাদপসরণ করছেন এবং তার পশ্চাদপসরণকে চাপ! দেওয়ার জন্ত ছলচাতুরীব
পস্থা। গ্রহণ করেছেন; কিন্ত পাশাপাশি আমাদের পার্টির দিকে সরাসরি ইঙ্গিত
করে অভিযোগ বর্ণ করছেন এবং দাঙ্গার পুন:সম্ভাবনা', “বিপ্রবের ভয়ংকর
শত্রু” ব্র্যাকমেল”, “জনগণের সত্যন্রষ্টতা+, “নির্দোষ মান্থষের রক্তে হাত

কলংকিও, ইত্যাদি প্রলাপোক্তি পাগলের মতো! করে চলেছেন।
কেরেনস্কি বিপ্রবের শক্রদের |, নিন্দা করছেন-_সেই কেরেনস্কি যিনি
কনিলভ ও স্যাভিন্কভের সঙ্গে মিলে বিপ্লব ও সোভিয়েতগুলির বিরুদ্ধে ষড়ন্্

করেছিলেন এবং ছলচাতুরী করে রাজধানীর দিকে তৃতীয় অশ্বারোহী বাহিনীকে
পরিচালিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন ।"""

দাজার পুন:সভভাবনার !' কথা বলছেন কেরেনস্কি--যিনি রুটির দাম বৃদ্ধি
করে গ্রামীণ জনগণকে দাঙ্গ। ও ঘরবাড়ী জালানোর পথে এগিয়ে দিয়েছেন।

রক্ষণশীল সোশ্যালি্ই রিভলিউশনারিদের মুখপত্র ভাস্ট নারোদ। পড়ুন
এবং নিজেরাই বিচার করুন £
'আমাদের কিছু কিছু সংবাদদাতা দাবি করছেন যে, নির্ধারিত মুল্যের বৃদ্ধিক্মনিত কারণে

বর্তমান বিশৃংখল] দেখ। দিয়েছে। নতুন মুলা সঙ্গে সঙ্গে জীবনযাত্রার ব্যয় স্থঃককে বাড়িয়ে
দিয়েছে । এর স্বারা অসস্তোধ, ক্রোধ ও অতিরিক্ত বিরক্তি হুত্টি হয়েছে এবং যার ফলে পূর্বের
চেয়ে জনগণের মধ্যে দাঙ্গ। শুরু করার দিকে ঝোঁক দেখ। দিয়েছে (১৪* নং )।

ৃ

জনগণের প্রতি মত্যত্র্টতার' অভিযোগ এনেছেন কেরেনস্কি-সযে কেরেনক্কি

নিজেই বিপ্লবকে কলংকিত করেছেন এবং ভন্লিয়ারলিয়ারস্কি ও শচুকিনের
৩৪৩

মতো খল লোকদের নেতৃত্বে গোপন পুলিশ ও রাজনৈতিক গোয়েন্দাবাহিনী
পুনরুজ্জীবিত করে বিপ্লবের নীতিভ্রষ্টতা করেছেন ।-*কেরেনক্কি

ব্র্যাকমেলের

নিন্দা করেছেন !|-ধার

সমগ্র প্রশাসনের

ইতিহাসই হল গণতন্ত্রকে ব্্টাকমেল করার এক দীর্ঘ কাহিনী এবং ফিনিশীয়
সমুদ্রতীরে এক সৈন্তদল নামছে এই মিথ্যা গল্প বলে তিনি প্রকাশ্রে গণতান্ত্রিক
সম্মেলনকে ব্রযাকমেল করেছিজ্নে এবং এক্ষেত্রে দফলভাবেই জেনারেল
খাবলভের সঙ্গে প্রতিযোগিতা কবেছিলেন ।-

“নিরপরাধ

মাহৃষের রক্তে হাত কলংকিত” এই অভিযোগ করেছেন

' কেরেনস্কি 1_-ধার নিজের হাত হাজার হাজার নির্দোষ সৈনিক, যুদ্ধ-সীমাস্তে
জুন মাঁসের হুটকারী অত্থযখান কারীদের রক্কে সত্যসত্যই রক্তাক্ত ।*"*
ওরা বলে থাকেন সবকিছুর একটা সীমা আছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে
বুর্জোয়া স্থযোগসন্ধানীদের ধৃষ্টতার কোন সীমাপরিসীম। নেই ।***
ইজ ভেম্তিয়। সংবাদ দিচ্ছে যে 'গণ-পরিষদে" প্রত্যেকটি আসন থেকে

সোচ্চার ও দীর্ঘ হাততালি দিষে” কেরেনস্কিকে অভিনন্দন জানান! হয়েছিল ।
কনিলভবাদেব গর্ভপাত ও কেবেনস্থির ধর্মসন্তান দাসামগদাস প্রাক-পালামেণ্টেব
কাছ থেকে এব বেশি আমর কিছু আশা করিনি।
গোপনে ধার! “বামপন্থীদের, বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা গ্রহণের ষড়যন্ত্র করছেন
এবং ধার! আগেভাগে এই প্রতিহিংস! গ্রহণকে অভিনম্দন জানাচ্ছেন সেই

উভয় দলের সমস্ত ভদ্রলোকরা জেনে রাখুন, যখন চূড়াস্ত মুহূর্ত উপস্থিত হবে
তখন যে বিপ্লবের প্রতি তাঁরা বিশ্বাসঘাতকতা করতে চেষ্টা করছেন এবং যে

প্রতারণা করতে তাঁর! ব্যর্থ হবেন সেই বিপ্লব কতৃকি হিসাব-নিকাশের জন্য
তাদের সকলকে একদিন সমানভাবে হাজির করানে। হবে ।
রাবোচি পুৎ, সংখ্যা ৩৭
১৫ই অক্টোবর, ১৯১৭
সম্পাদকীয়

১৪ ৭

বিপ্লবের প্রতারক দল
“সোভিয়েত ও কমিটিগুলির বিলোপসাধন করতেই হবে" মস্কো-দশ্মেলনে

ক্যাডেটপদ্থীদের বিপুল হাততালির মধ্যে একথা ঘোষণা করেন কমিলভপন্থী
কালেদিন।

আপোষপন্থী সেরেতেলি উত্তরে বলেন, করতে হবে নত্য, কিন্ত এখনে
সময় হয়নি কারণ “মুক্ত বিপ্লবের ( অর্থাৎ প্রতিবিপ্রব ? ) প্রাসাদ নিমাণ সমাপন

না হওয়া পর্যস্ত এই ভারা (মিস্ত্রী যে বাধা মাচার উপর দাড়িয়ে কাজ
করে-_অন্থবাদক ) অপসারণ অবশ্যই করা যাবে না ।,
আগস্টের প্রথমদিকে মস্কো-সন্মেলনে এই উক্কিগুলি করা হয় যখন কনিলভ

ও রদ্জিয়াংকা, মিলিউকভ ও কেরেনস্কির প্রতিবিপ্লবী ষড়যন্ত্র প্রথমিক রূপ
পরিগ্রহ করছে।

এই ষড়যন্ত্র “সফল হতে

পারেনি;

মস্কোর শ্রমিকদের রাজনৈতিক

ধর্মঘট তাব্যর্থ করে দিয়েছিল। তা সত্বেও সেবেতেলি ও মিলিউকভ,
কেরেনস্কি ও কালেদিনের এক মোর্া-_-বলশেভিক শ্রমিক ও সৈনিকদের
বিরুদ্ধে মোচ1 গঠিত হয়। এই মোচ৭1 একটি পদাঁয় রূপাস্তরিত হয়
যার পিছনে সোভিয়েত ও কমিটিগুলির বিরুদ্ধে, বিপ্লব ও তার বিজয়ের

বিরুদ্ধে সত্যকারের এক ষড়যন্ত্র সংগঠিত হচ্ছিল এবং আগস্ট মাসের শেষদিকে
তা তুঙ্গে ওঠে।

মস্কো-সন্মেলনের “বীর্ধবান শক্তিগুলির সঙ্গে মোচার প্রশংলা বরে
সোশ্বালিই রিভলিউশনারি ও মেনশেভিকরা যে কার্ধতঃ কিলভপন্থী ষড়যন্ত্রীদের

হয়েই কাজ করছেন তা কি তাদের জানা আছে?

বলশেভিকদের বিচ্ছিন্

করে এবং সোভিয়েত ও কমিটিগুলিকে গোপনে ধ্বংস করে দেলো নারোদার

পেটি-বুর্জোয়া! উদ্ারনীতিবাদীরা ও ইজতেম্তিয়ার বুজোয়াদের গুপকীর্ভন-

কারীর! কি জানেন যে তীরা প্রতিবিপ্লবের সপক্ষে কাজ করছেন এবং বিপ্লবের
প্রতি বিশ্বাঘঘাতকদের দলে নাম লিখিয়েছেন?

'* কনিলভ বিদ্রোহ লমস্ত চিত্রই নগর করে দিয়েছে।

ক্যাডেটদের এবং

ক্যাডেটদের মক্ষে মোচা প্রতিবিপ্লবী চরিক্র উদঘাটিত হয়ে গেছে । ক্যাডেট ও
৩৪৮"

জেনারেলদের মোচ বিপ্লবের পক্ষে কতখানি বিপজ্জনক তা প্রকাশ হয়ে
পড়েছে। এটা বিশ্বাসযোগ্যভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে যে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে
সোভিয়েতসমৃহ এবং যুদ্ধ-সীমান্তে কমিটিগুলি যদি না থাকত যার বিরুদ্ধে
রক্ষণশীলর! কালেদিনের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছিল তাহলে বিপ্লব ধ্বংসপ্রাপ্ত হতো।
আমর! জানি কনিলভ বিদ্রোহের কঠিন সময়ে মেনশেভিক ও সোশ্টালিষ্ট

রিভলিউশনারিরা

সেই ক্রোন্স্তাদ নাবিক ও “বলশেভিক' দোভিয়েত ও

কমিটিগুলির কাছে আশ্রয় নিয়েছিল যাদের বিরুদ্ধে কালেদিন ও অন্তান্ত

বীর্যবান শক্কিগুলির' সঙ্গে তারা মোর্চা! গড়তে সচেষ্ট ছিল।

এ এক মুল্যবান শিক্ষা এবং অবশ্যই মর্মস্পর্শী ।
কিন্তু-হমাহুষের স্বৃতিশক্তি ক্ষণস্থায়ী। ইজভেম্তিয়ার দলত্যাগীদের ও
মেরুদগুহীন দেল নারোদার স্বতিশক্কি বিশেষ করে হল্পস্থায়ী।
কনিলভ বিদ্রোহের পরে এক মাসের সামান্য কিছু বেশি দিন মাত্র
অতিবাহিত হয়েছে। কেউ হয়তো! ভাবতে পারেন কমিলভবাদ মৃত ও তার
দিন শেষ হয়েছে । কিন্তু 'ভাগ্যতাড়িত' হয়েও কেরেনস্কির কারসাজিতে আমর!

এই ম্ব্ন সময়ের মধ্যেই কমিলভবাদের এক নতুন স্তরে প্রবেশ করেছি।
কমিলভ এখন “বন্দী” | কিন্ত কমিলভবাদের পাগ্ারা এখন রাষ্ট্রক্ষমতায়। 'বীর্ষবান শক্তিগুলির' সঙ্গে আবদ্ধ পুরানে। মোচণকে বিপর্য্ধ করে দেওয়া হয়েছিল ।

কিন্ত তার পরিবর্তে কনিলভপন্থীদের সঙ্গে এক নতুন মোর্চা গড়ে উঠেছে।
কশ!ক আতাম্যান করৌলভের স্বপ্ন অনুসারে মস্কো-সন্মেলন 'লং পালণমেন্টে'
পরিণত হয়নি।

কিন্তু পুরানে। সোভিয়েত সংগঠনগুলির পরিবর্তে বসানোর'

লক্ষ্য নিয়ে এক কর্সিলভপন্থী প্রাক্-পালামেন্ট গঠিত হয়েছে । মস্কোয় প্রতারকদের প্রথম সম্মেলন দৃশ্ট থেকে বিদায় নিয়েছে।

তার পরিবর্তে এই সেদিন

মস্কোতে প্রতারকদের দ্বিতীয় সম্মেলন আহত হয়েছিল এবং তার নেত। জমিদার

রদ্জিয়াংকো প্রকাশে ঘোষণা কবেছেন যে 'য্দি সোভিয়েতসমূহ ও
নৌবাহিনী ধবংস হয় এবং পোত্রোগ্রা্ জার্মানদের দ্বারা অধিকৃত হয়
তাহলে তিনি থুশী হবেন।'
করছে।

সরকার কর্নিলভের বিচার করার এক ছলনা

কনিলভ ও কালেদিনের সঙ্গে শলাপরামর্শ করে, পেক্দোগ্রাদ থেকে

বিপ্রবী লেনাবাহিনী প্রত্যাহারের ব্যবস্থা করে, মস্কোতে পালিয়ে আসার প্রস্ততি

করে, পেত্রোগ্রাদ সমর্পণ করার প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করে প্রকৃতপক্ষে কমিলভের
“আবিতভাবের' পথ প্রশত্ত করছিল এবং “আমাদের বীর সহযোগীদের দিকে”,
৩৪৯

ঝুঁকে পড়েছিল যারা বাণ্টিক নৌবহরের ধ্বংস, জার্মানদের ছারা পেত্রোগ্রাদ
দখল এবং*. স্টার লাভর কনিলভের সিংহাসনে আরোহণ করার জন্ত অধীরভাবে সামনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে ।**"

প্রথমটির চেয়ে আরও ভয়ংকর কনিল্ভবাদী নতুন আঘাতের মুখোমুখি
আমরা হয়েছি তা কি স্পষ্ট নয়?
এ ঘটন! থেকে কি স্পষ্ট হয়ে উঠেনি যে আমাদের এখন সংগ্রামের জন্য

চূড়ান্ত সতর্ক ও পূর্ণ তৎপর থাকা উচিত?
পূর্বের চেয়ে আরও বেশি করে সোভিয়েত ও কমিটিগুলি প্রয়োজনীয় হয়ে
উঠছে তাঁও কি প্রতীয়মান হয়ে ওঠেনি ?
কশিলশবাদ থেকে মুক্তি কিসে, গণ-সংগ্রামের পূর্ণশক্তির সাহায্যে আস,
প্রতিবিপ্লবী আক্রমণকে ধ্বংস করতে সমর্থ বিপ্রবের সেই শক্তিই-বা কোথায়?
নিশ্চয়ই দাস মনোভাবাপন্গ প্রাক-পালণমে্টের মধ্যে নয়!

শ্রমিক ও সৈনিকজনগণের শক্তিতে বলীয়ান সোভিয়েতগুলির মধে)ই
কেবল মুক্তি নিহিত রয়েছে এ ঘটন! কি প্রত্যক্ষ নয?

আসম্স প্রতিবিগ্রব থেকে বিপ্লবের মুক্তি সোভিয়েতগুলির এবং একমাত্র
সোভিয়েতগুলিরই লক্ষ্য তা কি সুস্পষ্ট নয়?
কেউ হয়তো৷ ভাববেন যে এই সংগঠনগুলিকে মদৎ দেওয়া ও শক্তিশালী
করা, এগুলির চারিদিকে শ্রমিক ও কৃষক-জনগণকে সমবেত করা, আঞ্চলিক ও

সার।-রুশ কংগ্রেপগুলিতে তাদের যুক্ত করে দেওয়া ইত্যাদি বিপ্রবীদের
কতব্য।

কিন্ত ইজ ভেস্তিয়। ও দেলে। নারোপার দলত্যাগীরা কনিলভ বিন্রোহেব
ভয়ংকর

অগ্রিপরাক্ষার' দিনগুলি ভূলে গেছে এবং এখন কিছুদিন যাবৎ

পোভিয়েতগুলির দুর্নাম ও পিছু ধাওয়া করা, আঞ্চলিক ও দারা-রুশ সোভিয়েত

কংগ্রেসগুলিকে বিপর্যপ্ত করা, দোভিয়েতগুলিকে বিশ্লিষ্ট ও ধ্বংস করা ইত্যার্দি
কাজে নিযুক্ত রয়েছে।

ইজ ভেস্তিয়া লিখছে £ "স্থানীয় সোভিয়েতগুলির ভূমিকা হাস পাচ্ছে।
মোভিয়েতগুলি সামগ্রিক গণতন্ত্রের সংগঠনের চরিত্র হারিয়েছে ।**.
“অস্থায়ী সোভিয়েত সংগঠনের পরিবর্তে একটি স্থায়ী, চৌকম ও সর্বব্যাপ্ত,
জাতীয় ও আঞ্চলিক জীবনভিত্তিক সংগঠন আমরা গড়তে চাই । যখন টম্বৈরসতন্ত্র

'এবং তার সঙ্গে সমগ্র আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ল তখন ডেপুটিদের
৩৫৬

সোভিয়েতগুলি অস্থায়ী কু'ড়েঘর হিসাবে আমরা গড়ে তুললাম যার মধ্যে সমগ্র
গণতন্ত্র আশ্রয় নিতে পেরেছিল। এখন কুঁড়েগুলির জায়গায় নতুন ব্যবস্থার এক
স্থায়ী অট্টালিকা গড়ে উঠেছে এবং শ্বাভাবিকভাবেই এর প্রতিটি তলা

নির্মাণের সঙ্গে সে অধিকতর স্থখের আশ্রয়ের জন্য জনগণ ক্রমে ক্রমে কু'ড়েঘরগুল ছেড়ে আসছে।,

সোভিয়েতগুলির অনীম সহনশীলতার স্থযোগে কোনক্রমে দীনহীনভাবে
অস্তিত্ব রক্ষাকারী সোভিয়েতগুলির কেন্দ্রীয় কার্ধকরী কমিটির মুখপত্র নিলজ্জ
ইজ ভেস্তিয়ার এই হল বক্তব্য ।
ইজ ভেম্তিয়ার পিছনে মেরুদণহীন দেলে! নারোদার লিয়াপকিনতিয়াপকিনরাঁও* লেঙচিয়ে চলেছে এবং প্রগাট়ভাবে মত প্রকাশ করে

বলেছে যে পোভিয়েতগুলির কংগ্রেমকে বানচাল করতেই হবে কারণ এর

দ্বারাই বিপ্লব ও সংবিধান-সভার মুক্তি আনা যাবে!
কেমন শুনছেন?

“অস্থায়ী সংগঠন” বলতে বিপ্লবী সোভিযেতগুলিকে

বুঝানো হচ্ছে যার! জারতন্ত্র ও তার অত্যাচারের অবসান ঘটিয়েছে । “স্থায়ী ও
সর্বব্যাপ্তড সংগঠনের, অর্থ হল সেবাদাস প্রাকৃ-পালণমেন্ট যা আলেক্সিয়েভ ও
কেরেনক্ষির সেবা করছে । কনিলভের সেনাদলকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছিল যে

বিপ্লবী সোভিয়েতগুলি, সেগুলিকে “অস্থায়ী কু'ড়েঘর বলা হচ্ছে।

"স্থায়ী

অট্টালিকা” বলতে কনিলভের সেই গর্ভপাত প্রাক্-পালণামেণ্টকে বুঝানো হয়েছে
যার কাজ হল বাগাড়ম্বর দিয়ে প্রতিবিপ্রবের মমাবেশকে আড়াল করা।
এখানে উগ্ভমশীল বিপ্লবী কার্ধাবলীর প্রচণ্ড ব্যস্ততা । সেখানে তথাকথিত

শিষ্টতা ও প্রতিবিপ্রবী প্রভৃত্বের "আরাম । ইজ ভেস্তিয়।৷ ও দেলে।
নারোদ্াার দলত্যাগীর! স্মেল্নি ইনস্টিটিউটের 'কু'ড়েঘর, থেকে শীত
প্রাপার্দের “অষ্টলিকায়' ছুটে গেছে এবং এইভাবে বিপ্রবের নেতা'র স্তর
থেকে স্তার এম. ভি. আলেক্সিয়েভের আর্দালীর পর্যায়ে নিজেদের নামিয়ে
এনেছে_-এ ঘটনায় বিস্ময়ের কি আছে?
স্যার এম'ভি' আলেক্সিয়েভ বলছেন, সোভিয়েতগুলিকে অবলুপ্ধ করতেই হবে।
ইজতেস্তিয়া উত্তরে বলছে, সেবায় লাগতে পেরে আনন্দিত। শীত
প্রাসাদের “অট্টালিকা” নির্মাণকাজে শেষ “তলটি, আপনারা লমাপ্ত করুন,

*লিয়াপ। কন-তিয়াপকিন-_গোগোলের ইনস্পেক্টর জেনারেজ-এর একটি চরিত্র!
অনুবাদক (ইং সং)।
৩৫১

ইতোমধ্যে 'আমরা' ম্মোস্নি ইনস্টিটিউটের “কু ডেঘরগুলি' ভেঙে ফেলি।
মিঃ আদ্ঝেমভের উক্তি, সোভিম্বেতের

পরিবর্তে প্রাক্-পার্লামেণ্টকে

প্রতিষ্ঠা করতেই হবে।
দেলে। নায়োদার পক্ষ থেকে উত্তর এল, এ কাজে লাগতে পারলে খুশ
হব। পোভিয়েতগুলির কংগ্রেমকে তো আগে ধ্বংল করা যাক।

এবং আরেকটি কনিলভ বিজ্রোছের প্রাক্কালে তারা এখন সে কাজই করছে।
প্রতিবিপ্রবীরা মস্কোতে তাদের কংগ্রেস ইতোমধ্যেই আহ্বান করেছে,

কনিলভপন্থীর! তাদের শক্তি সংহত করে ফেলেছে ও গ্রামাঞ্চলে দাঙ্গা সংগঠিত
ও শহরাঞ্চলে দুর্ভিক্ষ ও

বেকারী সমষ্টি করছে ও সংবিধান-পভা বিনষ্ট

করার প্রস্তুতি হচ্ছে, দঙ্গে লঞ্জে বিপ্রবের বিরুদ্ধে আরেকবার আক্রমণ হানবার
জন্য অভ্যন্তরে ও সীমান্তে শক্তি মমাবেশ করছে।
বিপ্লব ও তার বিজয়ের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বিশ্বাঘাতকত] ছাড়া এ আর কি
হতে পারে?

বিপ্লব ও তার সংগঠন গুলির ঘ্বণিত প্রতারক ছাড়া তারা আর কি?

সোভিয়েতগুলিতে সংগঠিত শ্রমিক ও সৈনিকদের এরপর ইজভেস্তি়া ও
দেলো নারোদার ভত্রলোকদের সম্পর্কে কিরূপ বাবহার করা উচিত যদি

তারা আনন্ন কনিলভ বিদ্রোহের ভয়ংকর মুহূর্তে প্রতিবিপ্রবের হাত থেকে
রক্ষ। পাওয়ার জন্ত “বৃদ্ধের মতো”, হাত বাড়িয়ে থাকা ভিখারীর মতে।' তাদের
মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে ?""
ধর্মঘটের সময় সাধারণতঃ শ্রমিকরা বিশ্বাসঘাতকদের মালটান। এক-চাঁকার
গাড়ীতে চাপিয়ে থাকে।

কষকরাও সমন্বার্থে সংগ্রামের সময় সাধারণতঃ বিশ্বাসঘাতকদের দগ্ডুশূলে
চড়িয়ে থাকে ।

বিপ্লব ও বিপ্লবী সংগঠনগুলির প্রতি ঘ্বণিত বিশ্বাসঘাতকর্দের কলংকিত
করার উপযুক্ত পদ্ধতি সোভিয়েতগুলি নির্ধারিত করবে-__-এ বিষয়ে আমাদের
কোন লন্দেহ নেই ।
বাবোচি পুত, সংখ্যা ৩৭

১৫ই অক্টোবর, ১৯১৭
ত্বাক্ষরবিহীন
৩৫২

কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় সাব
১৬ই অকৌবর, ১৯১৭

অত্যু্থানের দিনক্ষণ সঠিকভাবে নির্বাচন করতে হবে।

গৃহীত প্রস্তাবকে বুঝতে হবে।৮৭
আমাদের অপেক্ষা করতেই হবে।

আমাদের পরিষার হতে হবে।

একমাত্র এই অর্থে

বলা হয়ে থাকে, সরকারের আক্রমণের জন্ত
কিন্তু আক্রমণ বলতে কি বুঝায় সে সম্পর্কে

রুটির যখন মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে, যখন কশা কদের

দনেৎস অঞ্চলে পাঠানো হয়েছে ইত্যার্দি--সবই তো আক্রমণ। সামরিক
আক্রমণ যদি নাই ঘটে তাহলে কতর্দিনই-বা আমরা অপেক্ষা করে থাকব?
কামেনেভ ও জিনোভায়েভ যে প্রস্তাব করছেন তাতে কার্যতঃ প্রতিবিপ্লব

প্রস্ততি করতে ও সংগঠিত হতে সমর্থ হবে। আমরা অন্তহীনভাবে পিছু হটতেই

থাকব এবং বিপ্লবকে হারিয়ে ফেলব।

প্রতিবিপ্লবকে সংগঠিত হওয়ার স্থযোগ

থেকে বঞ্চিত করার জন্য আমরা কেন নিজেরাই অস্থযখানের দিনক্ষণ ও
পরিস্থিতি নির্ধারণ করতে পারব না?
কমরেড স্তালিনা অতঃপর আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিশ্লেবণ করেন এবং
যুক্তি দিয়ে বলেন এখন আরও আম্মবিশ্বা রাখতে হুবে। ছুটি নীতি রয়েছে £
একটি বিপ্রবের বিজয়ের পথে পরিচালিত ও ইউরোপের দিকে মুখ ফিরানো ;

এবং অপরটির বিপ্রবের প্রতি কোন আস্থা নেই এবং শুধুমাত্র বিরোধী হিসাবেই

গণ্য হতে চায়। পেক্রোগ্রাদ সোভিয়েত ইতোমধ্োই সৈন্ প্রত্যাহার অহুমোদন

করতে অস্বীকার করে অভ্ুর্থানের পথ গ্রহণ করেছে। নৌবাহিনীও ইতোমধ্যে
জেগে উঠেছে, অন্ততঃ কেরেনস্কির বিরুদ্ধে দাড়িয়েছে । এতএব, আমাদের দু
ও অনিবাযভাবে অভ্যুত্থানের পথ গ্রহণ করতে হবে।
কেন্দ্রীয় কমিটির প্রেনারি সভার
সংক্ষিপ্ত বিবরণী

৩৫৩

০০
়)'
স্তালিন (৩য২৩

'বাশানের বলিষ্ঠ বৃষগুলি আমাকে ঘিরে ফেলেছে,
বলশেভিকরা আহ্বান রেখেছে-_প্রস্তত হও!

পরিস্থিতির ক্রমবধমান

তীব্রত। ও প্রতিবিপ্রবী শক্কিগুলির সমাবেশের ফলে এর প্রয়োজনীয়তা দেখা

দিয়েছে কারণ প্রতিবিপ্লব চাইছে বিপ্রবের উপর আক্রমণ হানতে, উইল্হেল্মের
কাছে রাজধানী সমর্পণ কবে ধড থেকে মাথাটা বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে এবং

বিপ্লবী সেনাবাহিনীকে প্রত্যাহার কবে নিয়ে রাজধানীর প্াণ-প্রবাহিনী রক্ত
শুষে নিতে উদ্যত ।

আমাদের

|

পার্টির বৈপ্রবিক আহবান সকলে

একইভাবে

গ্রহণ করতে

পারেনি |

শ্রমিকরা তাদের 'নিজেদের

শুক কবছে।

মতো করে' বুঝে নিয়েছে এবং প্রস্তুত হতে

শ্রমিকরা বু “চতুর” ও “আলোকপ্রাপ্ন বৃদ্ধিজীবীর চেয়ে তীক্ষ

বুদ্ধিসম্পন্ন।
শ্রমিকদের মতে সৈনিকরাও পিছিয়ে নেই।

গতকান্গ রাজধানীর সৈনিক

শিবিরের বাহিনীগত ও কোম্পানীগত কমিটিগুলির এক সভায় বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ডিতিতে তারা সিদ্ধান্ত করেছে যে তাদের জীবনের
বিনিময়েও তারা বিপ্ব ও তার পথপ্রদর্শক পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েতকে রক্ষ।
করবে এবং তার প্রথম পদক্ষেপ ছিসাবে তারা অস্ত্রধারণেব শপথ গ্রহণ
করেছে।
শ্রমিক ও সৈনিকদের ক্ষেত্রে ব্যাপারট! এই স্তবে আছে।
কিন্তু অন্তান্ত অংশের ক্ষেে তা নয়।

কিসে কি হয় বুর্জোয়ারা জানে । “কোন কথা ব্যয় না করেই” তারা শীত

গ্রাসাদের বাইরে বন্দুক সাঞ্জিয়েছে কারণ তাদের নিজন্ব “সেনানী

ও

“ক্যাডেটরা” রয়েছে যাদের আমর 'মাশ! করি ইতিহাস কোনদিন ভুলবে না।
বুর্জোয়াদের দাইয়েন ও ভলিয়া নারোদা গোষ্ঠীর অহ্ুচররা ব্রাকদের সঙ্গে

বলশেভিকদের “গুলিয়ে ফেলে আমাদের পার্টির বিরুদ্ধে এক প্রচার শুরু করে
দিয়েছে এবং “অত্যু্খানের দিনক্ষণ জানবার জন্য ক্রমাগত তাদের প্রশ্নবানে
জর্জরিত করছে।
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তাদের চাকার, কেরেনস্থির অন্চর বিনাসিক ও

দান প্রমুখের প্রত্যক্ষ

কর্মসথচীর বিরুদ্ধে ওকালতি করে দাইয়েন ও ভলিয়া নারোদার মতোই
“অভ্যঙখানের দিনক্ষণ জানতে চেযে এবং শ্রমিক ও সৈনিকদের কিশকিন ও
কনোভালভের মুখাপেক্ষী হওয়ার মাহ্বান জানিয়ে “পি. ই. নি'র স্বাক্ষরিত
একটি ঘোষণা পত্র প্রচার করেছে ।
নোভায়া ঝিজ ন-এব আতংক গ্রন্ত দুর্বল ন্নাযুব ব্যক্তিরাও অনাবশ্ঠ ভাবে

উদ্ধ্যস্য হয়ে পড়েছে কারণ তাঁরা “বেশি সময চুপচাপ থাকতে পারে না" এবং
'আমাদেব কাছে অবশেষে

কাকুতিমিনতি করে জানতে চাইছে কখন বল-

শেভিকর। অস্নাথথান করতে মনস্থ করেছে ।

কুৎসা ছড়িয়ে ও চুকলি করে, হুমকি দিযে ও কাছুনি গেয়ে, কাকুতিমিনতি
করে ও দাবি কবে একমাত্র শ্রমিক ও ৫পনিকরা ছাড়া “বাশানের বলিষ্ঠ বৃষণ্ডলি
আমাকে ঘিরে ফেলেছে ॥

এদের উচদশ্যে আমাদের উত্তর নিয়ন্ধপ ।
বুর্জোয়াগো্ি ও তাদের গাতিগ়ার'গুলি প্রসঙ্গে বলতে পারি; তাদের
দঙ্জে সমাধানে আসাব বিশেষ বাবস্থা আমাদের আছে।
বুজোয়াদেব দালাল এব" বেতনভুক ভূতাদের প্রসঙ্গে বলাযায়ঃ আমরা
তাদেব গোয়েন্দাবিভাগের সঙ্গে বোগাযোগ করতে বলব-সেখানে তার৷
“সাংবাদাদি' সংগ্রহ কবতে পারবে এবং পরিবর্তে দাইয়েন-এর গুগুচর

দালালর। ইতোমধোই "ন্াখানের কর্মন্থচীর যে ছক করে কেলেছে সেই “দিন?
«৫ ক্ষণ' সম্পর্কে সংবাদ উপযুক্ স্থানে পৌছে দিতে পারবে।
কেন্দ্রীয় কার্ধকরী কমিটিতে বিনামিক, দান এবং কেবেনষ্কির

অন্তান্ত

খার্সালীদেব সম্পর্কে বলতে পারি £ যে সমস্ত “বীরপুঞ্গবরা' শ্রমিক, সৈনিক ও
ক্ষকদের বিকদ্ধে কিশকিন-কেরেনফি সবকারের পক্ষাবলম্বন করেছে তাদের
আমবা কোন মামল দেব না। কিন্ত 'আমাদের নঙ্গব রাখতে হবে যেন

মোভিযেতগুলির কংগ্রেসের সামনে এই প্রতারক বীরপুঙ্গবদের জ্্বাবদিহি
করতে হয় যে কংগ্রেম গতকাল৪ তার। বানচাল করতে সচেষ্ট ছিল, কিন্ত
আজ সাভিয়েতগুলির চ(পেব ফলে আহ্বান করতে বাধ্য হয়েছে ।
নোভায়! ঝিজ ন-এব মানসিক রোগগ্রন্ত্দের সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে

হয় আমর! ঠিক বুঝতে পারছি না তারা আমাদের কাছ থেকে ঠিক কি
ায়।
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ধরুন, ফিনল্যাণ্ডে ভ্রুত পলায়ন করার স্থবিধাব জন্য উপযুক্ত সময়ে যাতে

বিশুদ্ধ বুদ্ধিজীবীদের গোঠীগুলিকে সমবেত করা যায় সেই উদ্দেস্তে যদি তাঁরা
অভ্যতানের 'দিন' জানতে চান তাছলে তাদের আমর! নিছক

প্রশংসা করতে

পারি কেননা আমব। “সাধারণভাবে এই গোষ্ীগুলির সংঘবদ্ধতার সপক্ষে ।
যদি তাবা তাদের “অনুতূতিশৃন্ট? ্নাযুকে প্রশান্ত করবার উদ্দেশে অত্্যুখানের “দিন” জানতে চান সেক্ষেত্রে তাদের নিশ্চয়তা দিয়ে আমরা বলতে

পরি যে যদি অত্যুত্থানের “দিনক্ষণ স্থিরীকৃত হয়েও থাকে এবং বলশেভিকরা
চুপিচুপি তাদের কানে পৌছেও দেয় তাহলেও আমাদের মানসিব রোগগ্র্ত
বন্ধুর। এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র "শ্বন্তি' পাবেন না কারণ তখন তাদের মনে নতুন

নতুন 'প্রশ্ধ”, হিস্টিরিয়ার ভাব ইত্যাদি দেখা! দেবে।
কিন্তু আমাদের পার্টি থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন কববার ইচ্ছা থেকে
আমাদের

বিরুদ্ধে শুধুমাক্র একটি বিক্ষোভ সমাবেশই যদ্দি তাবা অনুষ্ঠিত

করতে চান তাহলে আবাপ আমরা তাঁদের অঙ্নন্দধন জানাতে পাবি£
কারণ, প্রথমতঃ, এই প্রাজ্ঞ পদর্গেণ নিদিষ্ট মহলগুলিতে নিঃসন্দেহে তাঁদের

জন্য প্রশংসাই অর্জন করবে যেহেতু সেখানে সম্ভাব্য 'জর্টিলতা' ও “ব্যর্থতা
রয়েছে , দ্বিতীয়তঃ, এব ফলে শ্রমিক ও সৈনিক-সাধাবণের মানসিকতা পবিফার

হয়ে যাবে এবং আবা অবশেষে বুঝতে সক্ষম হবে যে দ্বিতীয়বারের জন্যও
(জুপাই মাসের দিনগুলি 1) বার্ভসেভ ও স্থতোরিনেব অশুভ সেনাবাহিনীর

জন্ত নোভায়া ঝিজম বিপ্লবেব সারি থেকে পলায়ন ববছে।

আব সকলেই

জানেন সাধাবণচাবে সবকিছু স্পষ্ট হয়ে যাওয়াব আমরা পক্ষপাতী ।

কিন্তু তারা সম্ভবতঃ “নীরব থাকতে' পাবেন ন। বাব” আমাদেখ হতবুদ্ধি
বুদ্ধিজীবীদের জলাভূমিব মধ্যে ব্যাঙের ভাক ইতোমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। এর
বার তি গোক্ির “আমি নীরব থাকতে পারি না” উক্তি ব্যাখ্যাত হয় না? এট!
অবিশ্বাস্য, কিন্তু সত্য । যখন জমিদার ও তাঁদের অনুচররা কৃষকদের নৈরাশ্য

ও ক্ষুধার “দাঙ্গার পথে তাড়িত করে তখন ার। দূরে সরে দাড়ান এবং নীরব
থাকেন।

যখন পুঁজিপতি ও তাদের মেবাদাপর| শ্রমিকদের বিরুদ্ধে লক্-

আউট ও বেকারী হ্বষ্টিব জন্ত দেশব্যাপী ষড়যন্ত্র করছিল তখনো তারা একপাশে
রে থেকেছেন এবং নীরব রয়েছেন। প্রতিবিপ্রবীবা যখন রাজধানী সমর্পণ
করতে ও সেনাবাহিনী গ্রত্যাহাব করতে উদ্ভত হয়েছিল তখনো তার! নীরব
থাকতে পারেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, যখন বিপ্রবের অগ্রদূত পেত্রোগ্রা্
৩৫৩

'সোভিয়েত প্রতারিত শ্রমিক ও কৃষকদের সপক্ষে মাথা তুলে দাড়ায় তখন এই-

সব ব্যক্তির 'নীরব থাকতে পারবেন না"! এবং তাদের মুখ থেকে প্রথম যে
শব্দ নিঃসৃত হয় তা তিরস্কারব্যঙ ক--তবে গ্রতিবিপ্রবের বিরুদ্ধে নয়, ওঃ না !_-

বরং বিপ্রবেরই বিক্দ্ধে যে বিপ্রব সম্পর্কে চায়ের আসরে তারা উৎসাহের
ফুলঝুরি ছড়িয়েছিলেন কিন্তু আজ এক চুড়ান্ত মুহূর্তে প্লেগ দেখে পলায়নের
মতো! তাবা বিপ্লব থেকে পালিরে যাচ্ছেন!

রুশ-বিপ্নব বহু খ্যাতিমান

এটা কি “বিষ্ময়কর নয়?

ব্যক্তিকে আসনচ্যুত

করেছে।

অগ্ঠান্ত

উপাদানেব সঙ্গে এই সত্য ঘটনার মধো রুশ-ধিপ্রবের শক্তি নিহিত রয়েছে বে
মে খ্যাতিমানদের সামনে মাথা নত কবেনি, কিন্ত তাদেব কাজে লাগিয়েছে
বা তারা যখন বিপ্লব থেকে শিক্ষ| গ্রহণে অন্বীকৃত হয়েছেন তখন তাদের বিস্মবণের
মধ্যে ছেডে দে ওয়া হয়েছে । এইসব “শম্বী ব্যক্তিদের এক সারি- প্রেখানভ,
ক্রপো্টকিন, ব্রেশকোওস্কায়া, জান্থলিচ এবং সাধারণভাবে সেইসব প্রাচীন

বিপ্লবীদের বিপ্রব বর্জন করেছে ধারা একমাত্র বার্ধক্যের জন্বই উল্লেখযোগ্য |
আমাদেব আশংকা গোকি এইসব *স্তন্তদেব' জযপত্র সম্পর্কে ঈর্ধান্বিত। আমাদের

আরও আশংকা গোকি প্রাচীন নিদর্শনের সংগ্রহশালা পযস্ত তাদের অস্থসরণ
করার জন্য “দারুণশাবে' আগ্রহ অন্থতব কবছেন।

বেশ, প্রত্যেক মানুষই তার নিজন্ব কচি অন্থযাধী চলবেন। কিন্ত
'অঙ্গকম্পার হাতে বা নিঙ্গম্ব মুত্যু রচনার জন্য বিপ্লবকে হপ্তাত্তরিত করা
ঘায়না। ""

রাবোচি পু, সংখ্যা ৪১
২*শে অক্ট বব, ১৯১৭
ত্বাক্রবিহীন

৩৫৭

আমাদের কী প্রয়োজন ?
সৈনিক ও শ্রমিকরাই যেক্রুগারি মাসে জারকে উৎখাত করেছিল । কিন্তু
জাবকে পরাজিত কবেও নিজেদের হাতে ক্ষমতা তুলে নেওয়ার অতিপ্রায়
তাদের ছিল ন! | বদ সোশ্ঠালিই্ রিভলিউশনারি ও মেনশেভিক মেশপালকদের

নেতৃত্বে পরিচালিত হয়ে শ্রমিক ও সৈনিকরা হ্ছেচ্ছায় জমিদার ও পুজিপতিদের প্রতিনিধি মিলিউকশ ও ল্ভব, গ্ুচবভ ও কনোভালভ প্রমুখদেত
হাতে ক্ষমত। তুলে দেয়।

বিজয়ীদের পক্ষে এটাই ছিল মারাস্মক শ্রান্তি। এবং এই ভ্রান্তিব কেই
সীমান্তে সৈনিকবা এবং অভ্যন্তরে শ্রমিক ৭ কৃষকরা চরম মুল্য দিচ্ছে ।
যখন জাবকে উৎখাত করেছিল তখন শ্রমিকব। ভেবেছিল যে ত্রারা রুটি

ও কাজ্জ পাবে। কিন্তু তারা যা পেয়েছে তা হল দুরমূল্য ও অনাহার, জক্
আউট ও বেকাকী ।
কেন?

কাঁবণ সবকাবেব মধ্যে রয়েছে পুঁজিপতি ? মুনাফাখোবদের নিযুঝ' বক্কর

যাবা শ্রমিকদেব অনাহারে বেখে আত্মসম্পর্ণ করাতে চায়।
ভ(বকে যখন উৎখাত কবেছিল তখন কৃষকবা ভেবেছিল তাখা জগ ম পাবে।

বিস্ত তাবা যা “পেয়েছে তা হল তাদেব গ্রতিনিধিদ্র গ্রেপার ৪ তাদেক
উপর নিপীডনমূলক অভিযান ।
|
কেন?

কারণ, সবার জমিদাবদের প্রতিনিদিদের নিয়ে গঠিত, তাৰ

কৃষকদের

হাতে কখনই জমি ছাভবে ন1।
সৈনিকরা যখন জাবকে গদ্চুতত করেছিল তখন ভাবা আশা কবেছিল

শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

কিন্ত তারা “পেযেছে? দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ যা আগামী

শরংকাল পর্যব্ম পবিকল্লিত হযে আছে ।

কেন?

কারণ, সরকারের মধ্যে বয়েছ ব্রিটিশ ও ফরাসী বাঙ্ন মালিকদের প্রাতি৩৫৮

নিধির যাদের কাছে দ্রুত" ষুদ্ধবিরতি অলাভজনক, যাদের কাছে যুদ্ধ হল
অশ্তুভ উপায়ে ধনসম্পদ উপার্জনের উৎস।

জারকে যখন জনগণ উৎখাত করেছিল তখন তার! ভেবেছিল ছুই বা
তিন মাসের মধ্যেই সংবিধান-সভা আহৃত হবে । কিন্তু সংবিধান-সভার আহ্বান

একবার ইতোমধ্যেই পিছিয়ে গেছে এবং এখন এটা! স্থস্পষ্ট যে শক্ররা তাকে
সম্পূর্ণভাবে বিন করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে ।

কেন?
কারণ,

জনগণের শক্রদের

নিয়ে সরকার গঠিত, দ্রুত সংবিধান-সভা

আহ্বানের কলে একমাত্র তারাই ক্ষতি গ্রন্ত হবে।
ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের বিজয়ের পরেও বাষ্ট্রক্ষমতা জমিদাব ও পুঁজিপতি,
ব্যাঙ্ক-মালিক ও কাটকাবাজ, মুনাফাখোর ও লুগনকাবীদের হাতে থেকেই গেল ।
এখানেই শ্রমিক ও সৈনিকদের মারাত্মক ভ্রান্তি নিহিত রয়েছে , এবং এই
হল রণাঙ্গনে ও অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বর্তমান বিপর্যয়ের কারণ।

এই ভূল এই মুহূর্তে শুধরাতে হবে।

সময় উপস্থিত হয়েছে যখন আর

বিলম্ব করলে বিপ্লবের সামগ্রিক উদ্দেশ্টটিই বিপর্যয়ে সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যাঁবে।

'মিদার ও পু'জিপতিদের বর্তমান সবকাব অবশ্ই একটি নতুন সরকারের
দ্বারা, শ্রমিক ও কষকদের একটি সবকারেব দ্বারা পরিবর্তিত করতে হবে।
বর্তমানের এই প্রবঞ্চক সবকাব যা জনগণের দ্বারা নির্বাচিত নয় এবং

জনগণেব কাছে দায়বদ্ধও নয় তাকে পরিবর্তন বরতে হবে এমন একটি সরকারের দ্বারা যা জনগণেব দ্বারা স্বীকৃত, শ্রমিক, গ্ষক ও সৈনিকদের প্রতিনিধিদের দ্বাবা নির্বাচিত এবং এই প্রতিনিধিদের কাছে দায়বদ্ধ ।

_. কিশকিন-কনোভালভদেব এই সরকারের স্থানে অবশ্ঠই শ্রমিক, সৈনিক ও
কৃষক ডেপুটিদের একটি সরকারকে বসাতে হুবে।
ফেব্রুয়ারিতে ঘ1 কব। হয়নি এখন অবশ্যই তা করতে হবে।

এইভাবে এবং একমাত্র এই ভাবেই শান্তি, রুটি, জমি এবং স্বাধীনতা অর্জন
করা যেতে পারে!
শ্রমিক, সৈনিক, কৃষক, কশাক এবং সমস্ত শ্রমন্থীবী জনগণ ।
জমিফাঁব ও পুঁক্ষিপতিদের বর্তমান এই সরকারকে একটি নতুন সরকার,
একটি শ্রমিক-কৃষকের সরকারের দ্বারা পরিবত্তিত করা কি আপনার! চান?

আপনারা কি চান ষেরাশিয়ার নতুন সরকার কৃষকদের দাবির সঙ্গে সঙ্গতি
৬৩৫৯

রক্ষা করে জমিদারী প্রথার অবসান ও ক্ষতিপূরণ ব্যতিরেকে ভূলম্পত্তি কষ কের
কমিটিগুলির হাতে হস্তাস্তরিত করার কথা ঘোষণা! করুন?
আপনারা কি চান রাশিয়ার নতুন সরকার জারের গোপন চুক্কিগুলি

প্রকাশ করে সেগুলিকে বাতিল বলে ঘোষণা করুন এবং যুদ্ধে বিজড়িত সমস্ত
দেশগুলর সঙ্গে একটি ন্যায়সঙ্গত শান্তির প্রস্তাব দিন?

পরিকল্লিতগাবে ছুভিক্ষ ও বেকারী, অর্থ নৈতিক বিশুংখল| ও ছুর্মূল্য
স্ষ্টিকারী লক্-আউটের সংগঠক ও মুনাকাখোরদের কার্যাবলী রাশিয়ার নতুন
সরকার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করুন এটা কি আপনারা চান?
আপনারা ঘর্দি তা চান তাছলে আপনাদের সমস্ত শক্তিগুলিকে সমবেত,
করুন,একক একজন মাহ্থষের মতে৷ জেগে উঠন, সভা-সমিতি সংগঠিত করুন,

আপনাদের প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করুন এবং তাদের মাধ্যমে আগামীকাল
স্মোল্নিতে অন্তষ্ঠিতব্য সোভিয়েত গুলির কংগ্রসের সামনে আপনাদের দাৰি
পেশ ককুন।

আপনারা যদি এক্যবদ্ধ ও দৃঢ়ভাবে কাজ করতে পারেন তাহলে জনগণের
ইচ্ছাকে দমন করার সাহস কেউ করবে না। আপনাদের ভূমিকা যত শক্তি-

শালী, সংগঠিত ও দৃঢ় হবে পুরানো সরকার ততই সহজভাবে নতুন সরকারকে
পথ করে দেবে। আর তখনই সমগ্র দেশ জনগণের জন্য শান্তি, কষ কদের জন্
জমি এবং অনাহারক্লিদের জন্য রুটি ও কাজ "জনের জন্য সাহসিকতা ও
দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে যেতে পারবে ।

শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকদের প্রতিনিধিদের
রাষ্ট্ক্ষমত্তাকে হস্তাস্তরিত করতেই হবে।

সোগিয়েতগুলির হাতে

সোভিয়েতগুলির ছারা নির্বাচিত, মোভিয়েতগুলির দ্বার! প্রত্যাহারষোগা

এবং সোভিয়েতগুলির কাছে দায়বদ্ধ একটি নতুন সরকারকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত
করতেই হবে।
এমন একটি সরকারই 'একমাআ সংবিধান সভার সময়োচিত আহ্বান
সুনিশ্চিত করতে পারে।
রাবোচি পু, সংখ্যা ৪৪
২৪শে অক্টোবর, ১৯১ %

সম্পাদকীয়
৩৩৩

টীক।
১। ১৯১৫ সালের ৫-৮ই সেপেম্বর জিমারওয়ান্ডে শান্তজাতিকতাবাদীদের আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বযুদ্ধকে সাম্রাঙ্গ্যবাদী

যুদ্ধ অভিপায় চরিঘ্ায়ণ করে, যুদ্ধবাদের সণক্ষে ভোটদানকারী ও
বুজোয়া সরক্ারগুলিতে ঘযোগদানকারী 'সোশ্যালিই্টদের' নিন্দা করে এবং
যুদ্ধের বিরুদ্ধে ভূমিগ্রাস না কবে বা ক্ষতিপূরণ ন। দিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার
সপক্ষে প্রচারের জন্য ইউরোপের শ্রমিকদের উদ্দেশ্টে আহবান জানিয়ে
সম্মেলন থেকে একটি ঘেষণাপত্ত্র প্রকাশ কর! হয়! আন্ত্জ।তিকতা-

বাদীর। ১৯১৬ সালের ২৪-৩০শে এপ্রিল কিয়েস্থালে দ্বিতীয় সম্মেলন
অষ্িন্ধত করেন । যুদ্ধের বিরুদ্ধে আন্তব্াঁতিক বিপ্রধী "মান্দোলনের আরও
অগ্রগতির পরিচঘ এই সম্মেলনের ঘোষণা ও পিদ্ধান্তবলীতে বিধৃত রয়েছে।
কিন্তু জিমারওয়ান্ড সম্মেলনের মতে। এই সম্মেলন _সামাজ্যবাদী যুদ্ধকে
গৃহযুদ্ধে রূপান্তরিত কর, নিজের দেশের সাম্রাজ্যবাদী

সরকারকে

পরাজিত

কর, তৃতীয় আন্তর্জাতিক সংগঠিত কর ইত্যার্দি বলশেভিক স্নোগানগুলিকে
অনুমোদন করেনি ।

”

২। ইয়েদিনস্তভো উপদল হল ১৯১৭ সাপের মা মাসে গঠিত চরম

দঙ্গিণপন্থী মেনশেভিক রক্ষণশীলদের একটি সংগঠন । এর নেতৃস্থানীয়দের
মধ্যে ছিজ্ন প্লেখানভ এবং পূর্বের বিলুপ্থিবাদী বুরিয়ানভ ও জোরদানস্কি।

এরা অস্থায়ী সরকারকে অকু সমর্থন জানায়, সাআ্রাজ্যবাদী যুদ্ধের স্থায়িত্ব দাবি
করে এবং বলশেভিকদের আক্রমণ করার ক্ষেত্রে ব্লাক হাণ্ডেডদের সঙ্গে হাত

মেলায়। মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সময় এই উপদলের সদন্রা
পিতৃভূমি ও বিপ্রবের ভ্রাণের জনা প্রতিবিপ্লবী কমিটিতে অংশগ্রহণ করে।
৩।

রেচ (ভাষণ )--একটি সংবাদপত্র । ১৯০৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাস

থেকে ১৯১৭ সালের ২৬শে অক্টোবর পর্যন্ত সেন্ট পিটাসবূর্গ থেকে প্রকাশিত

ক্যাডেট (সংবিধানপন্থী গণতম্বী ) পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপঞ্জ।
৪। দ্বাইয়েন (দিন )-১৯১২ সালে
৩৬১

দেপ্ট পিটাসবুর্গে গ্রতিপিত,

ব্যাঙ্কের অর্থে প্রকাশিত এবং মেনশেভিক বিলুপ্তিবাদীদের দ্বার৷ পরিচালিত
একটি সংবাদপত্র । প্রতিবিপ্রবী কার্ধকলাপের জন্য ১৯১৭ সালের ২৬শে
অক্টোবর এটিকে বন্ধ করে দেওয়া হয়।
৫ | সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিউ কের সাক্ষাৎকারকে কেন্দ্র করে প্রা্তদা

( নংখ্যা ১৭১ ২?শে মাচ? ১৯১৭) “সাআজ্যবাদী নীতি ধ্বংস হোক 1, এই
শিরোনামায় অস্থায়ী সরকারের বৈদেশিক নীতি ব্যাখা! করে একটি সম্পাদকীর়
নিবন্ধ প্রকাশ করে।

কেক্রুতারি বিপ্লবের (৫ই মা? ১৯১৭) পরে প্রীভঙ্গ। বলশেভিক পার্টির
বেক্দ্রীয় মুখপত্র পরিণত হয়। ১৯১৭ সালের ১৫ই মার্চ রু. পো. ডি. লে
(৭) পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ব্যুরোর এক বর্ধিত সভায় জে. ভি. শাালিন
এই পত্রিকাব সম্পাদকমণ্ডলীর সদণ্ঠ নিযুক্ত হন।

১৯১৭ সালের এপ্রিল মাসে

রাশিয়ায় কিরে ভি. আই. লেনিন প্রাভদ্। পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন ।
পন্জরিকার নিয়মিত লেখকদের মধো ছিলেন ভি. এম. মলোটভ, ওয়াই, এম.
ম্বের্দলভ, এন. এস. অলমিনপ্ধি ও কে. এন. সামযলোভ1।
১৯১৭ সালের

৫ই জুলাই প্রাভদার সম্পাদকীয় দপ্তর সামরিক ক্যাডেট ও কশাকদের দ্বারা

ঙাঙ্চুর হ়। জুলাই মাসের দিনগুলি পর ভি.আই. লেনিন বখন আত্মগোপন
করেন জে. ভি. শালিন তখন কেন্ত্রীর মুখপত্রের প্রধান সম্পাদক পদে বৃত হন।
4. -সা. ডি. লে (ব) পাটির কেন্দ্রীয় কমিটির সামরিক সংগঠন ১৯১৭ সালের

২৩শে জুলাই বাঝোচি ই সোল্"াৎ (শ্রমিক ও সৈনিক) নামে একটি
পত্রিকা %ুতিষ্ট। করতে সমর্থ হয় এব পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি নির্দেশ দেক্ছ যে
খেক্দ্রীয় মুখপত্র যতদিন না পুনঃপ্রকাশিত হয় রাবোচি ই সোল্দাও তার

কাজ চালিয়ে যাক।

জুলাই-অক্টোবর মাসে বলশেভিক পার্টির চতুদ্িকে

শমিক ও সৈনিকদের সমবেত বরতে এবং একটি সশন্ত্র জভ্যুখানের ভিত্তি

প্রস্তুত করতে কেন্দ্রীয় মৃখগত্রের খবনান অসাধারণ। ১৯১৭ সালের ১৩ই আগস্ট
থেকে বলশেভিক কেন্দ্রীয় মুখপত্র প্রলেতারি (সর্বহারা ) নামে প্রকাশিত হতে
থাকে এবং যখন এই পত্রিকা নিষিদ্ধ হয় তখন রাঁবোচি (শ্রমিক) নামে আবার
আবিস্ভ্ত হয় এবং তার পর ১৯১৭ সালের ২৬শে অক্টোবর পর্যন্ত রাবোচি
পু (শ্রমিকদের পথ ) নামে প্রকাশিত হয়।

১৯১৭ সালের ২৭শে অক্টোবর

থেকে বলশেভিক কেন্দ্রীয় মুখ ত্র পুরানো প্রীভ্দ1! নামে আবার প্রকাশিত
হুয়।
৩৬২

৬। ভেচারনেয়ি জেমিয়া “ ইভনিং টাইমস )--এ. এস- স্বভোরিন
কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং ১৯১১ থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত সেপ্ট পিটার্সবুর্গে
প্রকাশিত প্রতিক্রিফ্লাশী'ল চিন্তাধাবার একটি সান্ধ্য পত্রিবা।
৭।

দেলো

নারোদা!

(জনগণেব

কাজে

)১__সোশ্তালিষ্ট বিভলউ-

শনারিদের একটি পত্রিকা, পেন্ছোগ্রাদে ১৭ই মাচ, ১৯১৭ থেকে জাঙুয়ারি
১৯১৮ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়।
৮1 সোন্দারবান্দ--১৮৪৫ সালে গঠিত স্থইজারল্যাণ্ডের মাতটি কাথলিক
সামবিক উপ্দ্লের একটি প্রতিক্রিয়াশীল মে' যাব! দেশের বাজনৈতিক
,অনৈক্য বজ্ঞায় রাখার জন্য সচেষ্ট ছিল। ১৮৪৭ সাসে সোন্দাববান্দ ও অন্থান্য

সামণ্রক উপদলেব মধ্যে যুদ্ধ বাধে যা স্থইজারলা!গে একটি কেন্দ্রীয় সবনার
গঠনে সাহাধ্য কবে। মোন্দারবান্দের পরাভষ এবং বিভিন্ন রাজ্যেব সমবায়
থেকে একটি সংহত কেন্দ্রভিত্তিক রাষ্ে স্ইজারল্যাণ্ডের পরিণতির মধ্যে যুদ্ধ
শেষ হয়।
৯। রু সে.ডি.লে€ব) পার্টির সপ্গঘ (এপ্রিল) সাবা-রুশ লম্মেলন
১৯১৭ সালেব ২৪-২৯খে এপ্িল পেতোগ্রাদে ভিত হয়। এটাই ছিল

বলশেভিকদেব €থম € কাশ্ট প মাইনী সম্মেলন য| পার্টি কগ্রেসের পযায়হুক্
হয়। সমকাল*ন পবিস্থিনিব ঈপব প্রতিবেদনে ভি. গাই লেনিন তার
ইতোপৃবের এপ্রিল থিসিমে স্থরায়িত নীতি আর বিকশিত কবেন। সম্মেলনে
জে. ভি.স্তালিন বর্তমান পবিশ্থিতির উপ ভি মাই, “লনিনেব গস্তাবেব সমর্থনে
ভাষণ ছেন্ এবং জাতী প্রশ্থে একটি প্রতিবেদন পেশ বরেন। সম্মেলন স্ববিধা-

বাদীদের, ও কাঁমেনেভ, রাইকভ, জিনোতিছেভ, বুখাবিন ৭ প্যাতাকোভে
তাপোষপন্থার “নন্দা কবে যাবা বাশিক্জায় সমাজতাপ্রিক বিপ্রবেব বিরোধিতা

কবে এবং জাতীয় প্রশ্নে এক উগ্র জাতীযতাবাদী নীতি গ্রহণ করে। এপ্রিল
সম্মেলন বলশেভিক পার্টিকে বুজোয়া গণতাস্ত্রিক বিপ্রবেব সংগ্র/মেব স্তব থেকে
সমাজতান্ত্রিক বিপ্রবের শুলে পৌছে দেয। জাত প্রশ্নে এপ্রিল সম্মেলনের
সিদ্ধাত্তসমূহেব জন্য “.রসোলিউশনস্ এাগ্ড টিলিশানস অব সি. পি. এস. ইউ
(বি' কংগ্রেসেস, কনকারেন্সেশ এাণ্ড সেন1ল কমটি প্রেনামপা, প্রথম ভাগ, ষষ্ট

সংকবণ, ১৯৩০, পৃঃ ২৩৩ দ্রষ্টব্য।

১০। রুশীয় কমিউনিস্ট পার্টি ( ব্লশেভিক)ব অষ্টম কংগ্রেস মস্কোতে,
১৯১৯ সালের ১৮-১৩শে মার্চ পর্ষস্ত অন্তঠিত হয়। এই সম্মেলনে জাতীয় গ্রঙ্গে।
৩৬৩

প্যাতাকোভ ও বুখারিনের এক জাত্তির প্রাধান্তমূলক উগ্র জাতীয়তাবাদী মতকে
প্রচগ্ডভাবে সম্মলোচনা করা হয়। অষ্টম কংগ্রেসে গৃহীত আর. সি পি(বি)র
কর্মম্থচীব জন্য “রেসোলিউশানদ এ্যাগু ডিপ্িশানম অব. সিপি. এস ইউ (বি)
কংগ্রেসেস, কনকারেন্সেম এণ্ড সেপ্টণাল কমিটি প্লেনামস”, প্রথম ভাগ, ষষ্ঠ
সংস্করণ, ১৯৪০,

১১।

পৃঃ ২৮১-৯৫

দ্রষ্টব্য।

পসেকেও্ড কংগ্রেস অব দ্দি কমিণ্টার্ণঃ জুলাই-আগস্ট, ১৯২০

মস্কো, ১৯৩৪, পৃঃ ৪৯২ দ্রষ্টব্য ।

১২।

সিঙ্গাবিয়ভের টেলিগ্রামের বিষয়বস্ত ভি. আই. লেনিন কৃ তার

প্রান্ত, ৩৩ সংখ্যায়, ১৫ই এপ্রিল ১৯১৭-তে প্রকাশিত এ *ভলান্টারি'
এগ্রিমেট”' বিট্ইন ল্যাগুলঙ'ন এযাণ্ড পেজাণ্টন? নামক প্রবন্ধে উল্লিখিত

হয়েছে (ভি. আই. লেনিন, রচনাবলী, ৪র্থ রুশ সংস্করণ, খণ্ড ২৪, পৃঃ ১০৮
দ্রব্য )।

১৩।

পেত্ত্রোগ্রাদ মোতিযেতেব

কাযকরী কমিটি কতৃর্ক শ্রমিক ও

সৈনিকদের প্রতিনিধিদেব সোভিয়েতগুলির সারা-রশ সম্মেলন আহত হয় এবং

১৯১৭ সালের ২৯শে মার্চ থেকে ওর! এপ্রিল পেত্রোগ্রাদে অনুষ্ঠিত হয়। এই
সম্মেলনে মেনশেভিক ও সোশ্যালিষ্ট রিভলিঙশনারিদের প্রাধান্ত ছিল ।

১৪।

অস্থায়ী সরকারের টবদেশিক বিষয়ক মন্ত্রী এবং ক্যাডেটদের নেতা

মিলিউকণেব বক্তব্য ১৮ই এপ্রিল, ১৯১৭ মিজ্রপক্ষীয় শক্তিগুপির কাছে পাঠানো

হয়। ভাব প্রশাধন কতৃক সম্পাদিত চুক্তিগুলির প্রতি অস্থায়ী সরকারের
বিশ্বস্ততার নিশ্চয়তা বিধান এবং দাম্রাজাবাদী যুদ্ধ অব্যাহত রাখার জন্ত
সরকারের প্রস্ততি জ্ঞাপন এই বার্তায় ছিল। এই বার্ত!, পেঞ্রোগ্রাদের শ্রমিক
ও সৈনিকদের মধ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ উদ্রিক্ত কবে।
১৫। কৃশেসিনস্ক! প্রাসাদ (কৃশেসিনম্কা ছিলেন জাবেব একজন প্রিষ্ব-

পান্র) ফেব্রুয়ারি বিপ্রবের সময় বিপ্লবী সৈনিকরা দখল কবে নেয এবং কেন্দ্ৰীয়
ও পেত্রোগ্রাদ বলশেডিক কমিটি, রু. সে', ডি. লে (ব) পার্টির কেন্দ্ৰীয়
কমিটির সামরিক সংগঠন, সৈনিকদের ক্লাব এবং অন্যান্ত শ্রমিক ও সৈনিকদের
সংগঠনের দর্ধর হিসাবে বাড়াঁটি বাব্হত হুয়।

১৬। ১৯১৭ সালের ২২শে এপ্রিল মারিনৃষ্কি প্রাসাদে সম্মেলনের পরে
স্থায়ী সরকার মিলিউকশের বক্তব্যের একটি «ব্যাখ্যা, প্রকাশ করে, এই
ব্যাখ্যায় জোর দিয়ে বল! হয় বে “শক্রর বিরুদ্ধে চুড়ান্ত জম্ম বলতে “জাতি৩৬৪

গুলির আত্মনিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে স্থায়ী শাস্তি প্রতিষ্ঠা বুঝানো হয়েছে ।'
পেত্রোগ্রাদ শ্রমিক ও টৈনিক ডেপুটিদের সোভিয়েতের আপোষপন্থী কার্যকরী
কমিটি সরকারের এই সংশোপন ও “ব্যাখ্যা” সন্তোষজনক বলে গ্রহণ করে নেয়
এবং “ঘটনাটি মিটে গেছে" বলে বিবেচিত হয়।

১৭। বুন্দ_-১৮৯৭ সালের অক্টোবর মাসে প্রতিষ্ঠিত পোল্যাণ্ড, লিথুয়ানিয়। ও রাশিয়ার সাধারণ ইহুদী শ্রমিকদের সংগঠন (জে. ভি. স্তালিন,
রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩৮৫, টাকা ৭ দেখুন )।

১৮।

ল্ঃশেলবার্গ উইয়েজদের ছোট-বড় গ্রামের প্রতিনিধিদের কংগ্রেস

থেকে নির্বাচিত বিপ্লবী গণ-কমিটি ভূমি সমস্যার সমাধানের ব্যবস্থাবলী গ্রহণ
'করে।
কমিটির ভূমি বিষয়ক কমিশন সিদ্ধান্ত করেঃ
(১) গ্রামীণ
জনসমাজের উচিত গীর্জ।, মঠ, রাজপরিবার ও ব্যক্তি-মালিকানাধীন অব্যবহৃত

জমি চাষ করে ফেল।); এবং (২) প্রয়োজনীয় চাষের উপকরণার্দি এবং
গবাদি পশু ব্যক্তিগত খামার, মালগুদাম ইত্যাদি থেকে ন্যনতম মুল্যে নিয়ে
নিতে হবে। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে গ্রামীণ কমিটিগুলি গ্রামাঞ্চলের সমস্ত জমি
নিজেদের নিয়ন্ত্রণে এনে ফেলে, উপকরণ ও গবাদি পশুর তালিক! গ্রস্ত বরে,

বন ও অরণাগুলি প্রহরার ব্যবস্থা করে এবং অব্যবহৃত জমির চাষ সংগঠিত
করে।
১৯। ১৯১৭ সালের ৩র1 মে প্রকাশিত ত্রয়োদশ সংখ্যক সোলদাৎজ্কায়! গ্রাভদ1] পত্রিকার ক্রোভপত্রে রু. সো. ডি. লে (ব) পার্টির সপ্তম
( এপ্রিল) সারা-রুশ সম্মেলনের নিদ্ধান্মসমূহ মুদ্রিত হয়।

২০। পেত্রোগ্রাদ জেলা ডুমায় নির্বাচনের প্রস্ততি ১৯৭ সালের এপ্রিল
মাসে শুরু হয়। প্রাছদ1] এবং বলশেভিক পার্টির পেত্রোগ্রাদ ও জেল। কমিটি-

গুলি নির্বাচনে সক্রিয় অংশগ্রহণে এবং বলশেভিক প্রাাঁদের পক্ষে ভোট
দেওয়ার জন্য শ্রমিক ও সৈনিকদের কাছে আহ্বান জানায়।

রু. সো. ডি. লে

(ব) পার্টির পেঞ্জোগ্রাদ কমিটির ১*ই মে, ১৯১*-এর সভায় নির্বাচনী
গুচারের অগ্রগত্তির উপর শহর ও জেল। কমিশনগুলি রিপোর্ট পেশ করে, এই
সভায় জে. ভি. স্তালিন উপস্থিত ছিলেন । ভোট গ্রহণ পর্ব ২৭শে মে থেকে

৫ই জুন, ১৯১৭ পর্যন্ত চলে । জে-ভি. স্তালিনের “পেত্রোগ্রাদ পৌর নির্বাচনগুলির
ফলাফল? শীর্ষক প্রবন্ধে ভোটের

ফলশ্রুতি আলোচিত হয়েছে (বর্তমান,

খণ্ডের পৃঃ ৯৮ জষ্টব্য )।

্
৩৬৫

২১।

ক্রদ্দোভিক হুল পেটি-বুর্জোমা গণতন্ত্রীদের একটি দল, ১৯০৬ সালের

এপ্রিল মাসে প্রথম বাষ্ীয় ডূমাব কৃষক সদস্যদের নিয়ে গঠিত।

১৯১৭ সালে

ক্রদোিকরা পপুলার সোশ্ঠালিষ্ট পার্টির সঙ্গে মিশে যায়।
২২।

পপুলাব সোশ্যালিষ্ট হল একটি পেটি-বুজোঁয়া স"গঠন, ১৯০৬ সালে

সোশ্তালিষ্ট রিভলিউশনারি পার্টব দক্ষিণপন্থা অংশ থেকে এরা ভেঙে আসে।
তাদেব রাজনৈতিক দাবিসমূহ বৈধ বাজতত্ত্রের বেশি এগোযনি। লেনিন
'হাদেব 'সোশ্তাল ক্যাডে)' ও “সোশ্বালিষ্ট িভলিউশনাবি

মেনশেভিক'

বলে

অভিহিত কবেন। ১ন-৭ সালের দেপতাঁবি বিপ্রবেব প্বে চরম দক্ষিণপন্থী
ভূমিকা গ্রহণকারী পেটি নভোয়' “সোশালিষ্ট' পার্টিগুলিব মধ্যে পপুলাব
সোহালিষ্টরা ছিল অন্ততম | অক্টোবর বিপ্রবেব পবে পপুলাব সোশ্তালিরা

প্রতিবিপ্রবী সংগঠন গুলিব সঙ্গে যুক্ত হয়।
২১।

ব্লাবোচা ইয়া গ্যাঞ্তেতা (শ্রণ্মকদেব স*বাদপত্র )-_মেনশেভি ক

পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র, ১৯১৭ জল্রে ৭ই মাচ” *পত্রোগ্রাদে প্রতিটিত।
মক্টোবব বিপ্রবের কিছু পবে বে গাইনী শোষিত হা ।
২৪। ইউনাইটেড সোশ্তাল ডিমোক্র্যাটদেব শান্ত: মাঞ্চলিক ( মেঝরা-

যোমায়। ) সংগঠন ব| মেঝ রায়োন্ৎসি ১৯১৩ মালে সেট পিটারসবুর্গে গঠিত হয
এব্ং উটক্ষিপস্থী মেনশেতিক « পার্টি থেকে সবে গড পূর্বেকাব কয়েকজন
বলশেভিক এই দলভুক্ত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় মেঝ বায়োন্ৎলি মধ্যপন্থা
অবল্থন কবে এবং বলশেশিকদেব বিবোধিতা করে। ১৯১৭ মালে তাবা
বলশেভিক পার্টিব নীতি সঙ্গে একামত .ঘাষণ। কবে এব" তরমুসারে ১৯১৭
সালেব মে মাসে পেত্রোগ্রাণ জেলা ডুঘ| নির্বাচনে তাধ্ব সঙ্গে বলশেভিকব!

মো৮1 গঠন কবে। ষ্ঠ কংগ্রেসে মেববায়োন্তলি দল ক সো ডি লে (ব)'
পার্টর অন্তহুক্তি হয়। পরব্তী'ঞ্।লে ট্রটস্কিব নেতৃত্বে তাদের মধ্যে কয়েকজন
জনগণেব শক্রবপে চিহ্নিত হয়েছে।

২৫।

নোভায়। ঝিজন। নতুন জীবন )১--১৯১৭ সালের এপ্রিল মাসে

পেঙ্োগ্রাদে প্রতিষ্ঠিত একটি মেনশেভিক পত্রিকা । মার্তগপস্থী মেনশেতিক ও

আধা-মেনশেভিক প্রবণতাব বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিদের এটা ছিল জমায়েতের কেন্দ্র ।
নোভায়া বিজ গো্ঠী সবসময়ই আপোষপস্থী ও বলশেভিকদের মাঝামাঝি

দোছুল্যমান ছিল এবং জুলাই দ্িনগুলির পবে এই গোষ্ঠীর সভ্যরা মেনশেভিক
প্রতিরক্ষাবাদীদেব সঙ্গে একটি এক্য কংগ্রেমে মিলিত হয়। অক্টোবর বিপ্লবের
৩৩

পরে বলশেভিকদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল এমন কয়েকজন বাদে এই গোঠী
সোভিয়েত সরকারের প্রতি বিবূপ মনোভাব গ্রহণ করে।

১৯১৮ সালের গ্রীক্ষ-

কালে নোভায়! বিজন নিষিদ্ধ হয়।
২৬।

প্রথম সারা-রুশ কৃষক মহাসম্মেলন

পেত্রোগ্রাদে অনুষ্ঠিত হয়।

€£ঠ! থেকে

২৮শে মে, ১৯১৭

সোসশ্তালিষ্ট রিভলিউশনারি পার্টি বা সমজাতীয়

নলগুলি থেকেই অধিকাংশ প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিল।

প্রতিনিধিদের বিপুল

অংশ ধনী চাষা ও কুলাকদের প্রতিনিধিত্ব করেছিল।
১ | টসনিকদের অধিকারের ঘোষণাপত্র ১৯১৭ সালের

১১ই থে

ক্মস্থায়ী সরকারের যুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী কেরেনক্কি টগনিকদের মৌলিক অধিকারগলির সীম! নির্ধারণ করে স্থল ও নৌবাহিনীর উদ্দেশ্তে একটি নির্দেশ পাঠান।
ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের শুরুর দিকে সৈনিকরা যে অধিকারগুলি অর্জন করেছিল এই
নির্দেশে তা ব্যাপকভাবে বাতিল কর! হয়। পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েতের
সোশ্যালিষ্ট রিওলিউশনারি

ও মেনশেভিক কাষ রী কমিটি এই ঘোষণাকে

স্বাগত জানায় কিন্ত সৈনিক ও নাবিকর! প্রতিবাদসভ। সংগঠিত করে এবং একে
“অধিকারহীনতার ঘোষণ।* বলে অভিহিত করে।

১৮1 ভেচারনাইয়। বীরঝোত.কা_১৮৮* সালে সেপ্টে পিটাসববুে
প্রতিষ্টিত বুর্জোয়া পত্রিকা বীর ঝেভিয়ে ভেদোমস্তি (স্টক-এক্সচেঞ্জ সংবাদ )র
দান্ধ্য সংস্করণের এটি একটি অবজ্ঞাস্থচক চলতি নাম। 'বীরুঝোভ.কা” চলতি
নামটি ক্রমশ: নীতিহীন ও ছুর্নাতি গ্রস্ত পত্রিকার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে থাকে।
১৯১৯ সালের অক্টোবর মাসে পেজোগ্রাদ সোভিয়েতের বিপ্রবী মিলিটারা
কমিটি কতক পত্জিকাটি নিষিদ্ধ হয়।
৪ ৯৯1 সুইস সোখ্ঠালিষ্ট পার্টির সম্পাদক রবার্ট গ্রাম ১৯১৭ সালের মে

মাসে রাশিরার় আসেন।

ভুন মাসের প্রথম দিকে বুর্গোয়া সংবাদ পত্রগ্ুলিতত

প্রকাশিত একটি রিপোর্টে অভিযোগ করা হয় যে জার্খানি ও রাশিয়ার মধ্যে

একটি স্বতন্ত্র শান্তি চুক্তি সম্পাদনের নন্ভাবনা যাচাই করার দায়িত্ব নিয়ে গ্রীন
রাশিয়া এসেছেন।

তাঁকে রাশিয়া থেকে বহিষ্কার করার অঙ্জুহাত ছিস'বে

অস্থাধী সরকার এই সংবাদকে ব্যবহার করে।

৩০।

শ্রমিক ও সৈনিক ডেপুটিদের সোভিয়েতগুলির প্রথম সারা-রুশ

কংগ্রেস পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েতের উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় ১৯১৭ সালের ৩র!,
থেকে ২৪শে জুন হুষ্ঠিত হয়। প্রতিনিধিদের অধিকাংশ ছিল সোশ্ুলিষ্
৩৬৭

রিভলিউশনারি (২৮৫) এবং মেনশেভিক (২৪৮)। তখনকার দিনে
সোভিয়েতগুলিতে সংখ্যালঘিষ্ঠ বলশেভিকদের প্রতিনিধিত্ব করে ১ ৫ জন্

প্রতিনিধি । কংগ্রেসে বলশেভিকরা যুদ্ধের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র ও বুর্জোয়াদের
লঙ্জগে আপোষের বিপর্যয়কর অবস্থ! উদঘাটিত করেন । ভি. আই. লেনিন একটি
ভাষণে অস্থায়ী সরকার"গ্রসঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গি ও অপর একটি বক্তৃতায় যুদ্ধ সম্পফিত
বক্তব্য উপস্থিত করেন। মেনশেভিক ও সোশ্টালিষ্ট রিভলিউশনারিদের
আপোষমূলক সিদ্ধান্তের বিরোধিত। করে তিনি সমস্ত ক্ষমতা সোভিয়েতগুলির
হাতে হস্তান্তরিত করার দাবি জানান। কংগ্রেসে মেনশেভিক ও সোশ্যালিষ্ট
রিভলিউশনারিদের নিরঙ্কুশ প্রাধান্ত ছিল।

৩১।

ভলিয়। নারোদ। (জনগণের ইচ্ছা ) _-একটি সংবাদপত্র।

১৯১৭

সালের ২৯শে এপ্রিল থেকে ২৪শে নভেম্বর পর্যন্ত পেত্ত্রো গ্রাদ থেকে প্রকাশিত

দক্ষিণপন্থী সোশ্টালিষ্ট রিভলিউশনারিদের মুখপত্র ।
৩২1

১৯১৭

সালের

১০ই জুন রু. সো.

কমিটি ও পেক্োগ্রাদ কমিটি কক

ডি. লে (ব) পার্টির কেন্দ্রীয়

আহুত শ্রমিক ও সৈনিকদের

গণ-

বিক্ষোভকে উপলক্ষ করে এপেক্রোগ্রাদের সমস্ত মেহনতী মানুষ, সমস্ত শ্রমিক

এবং সৈনিকদের প্রতি" প্রবন্ধটি লিখিত হয়।

৯ই জুন ঘোষণ! হিমাবে এট

প্রথম প্রকাশিত হয় এবং পেত্রোগ্রাদের জেলাগুলিতে বিলি কর! হয়।

১০ই

জুনের প্রাতদ1 ও সোলদাৎক্কায়। প্রাভদাতে প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল

কিন্ত যেহেতু আগের দিন রাজ্ে বলশেভিক কেন্ত্রীয় কমিটি ও পেত্রেগ্রাদ
কমিটি বিক্ষে/ভ-সমাবেশের কর্মহূচী প্রত্যাহ!র করে নিতে বাধ্য হয় সেহেতু

আবেদনটিও ছাপাখানা থেকে তুলে নিতে হয়। এই আবেদনটি সহ মাত্র
কয়েক কপি সোলদাতস্কায়! গ্রাভদ1 বের হয়। ১৩ই জুন ৮*নং প্রাতদাকে
“বিক্ষোভ-সমাবেশ সম্পর্কে সত্য ঘটনা” নামক প্রবন্ধের পরে এটি প্রকাশিত হয়

এবং পরবর্তাঁ দিনে নিধারিত বিক্ষোভ সমাবেশ উপলক্ষে আবার ১৭ই ও
১৮ই জুন তারিখের প্রাভদায় পুনমু্রিত হয়।
৩৩।

ওকোপনায়! প্রাভতদ। (ট্রেঞ্চ উথ)__রিগা থেকে প্রকাশিত একটি

বলশেভিক পত্তরিক', প্রথম সংখ্যাটি ১৯১৭ সালের ৩শে এপ্রিল প্রকাশিত
হয়। প্রথমদিকে পক্রিকাটি সৈনিকদের নিজেদের টাদায় নভো-লাদোগা

বাহিনীর সৈনিক কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়, কিন্তু সপ্তম সংখ্যা € ১৭ই মে,
১৯১৭) থেকে মেনাবাছিনী এবং রু. সো. ডি. লে €) পার্টর রিগা! কমিটির
৩৬৮

রুশ অংশের মুখপত্রে পরিণত হুয়। পরবত্তাকালে (২৬তম সংখ্যা থেকে, €ই
জুলাই ) রিগা কমিটির দ্বাদশ সৈনিক সংগঠনের এবং তারও পরে লাতভিয়ানন
সোশ্তাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির মুখপত্রে ব্বপান্তরিত হয়।

ওকোপনায়া

১২১৭ সালের

প্রীভদা

কিন্ত ছুদিন পরে ২৩শে

জুলাই লাতভিয়ান

২১শে জুলাই" নিষিদ্ধ হয়,
সোশ্তাল

ডিমোক্র্যাটিক

পার্টির যুগ্ম সৈনিক সংগঠনের মুখপত্ররূপে ওকোপনি নাবা (ট্রে
এযাঁলার্ম) প্রকাশিত হয় এবং জার্খান করুক রিগা দখল না করা পর্যন্ত
প্রকাশ অব্যাহত থাকে । ১২ই অক্টোবর ভেনদেন থেকে ওকোপনি নাবাৎুএর পুনঃপ্রব্মশ শুরু হয় এবং ২৯শে অক্টোবর পুনরায় পূর্বের নাম

ওকোপনায়! গ্রাভদ্বায় ফিরে যায়।

দেই থেকে ফেব্রুয়ারি ১৯১৮ পর্যস্ত

নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছিল।
৩৪।

সোলদাৎক্কায়। প্রাদ। ('সোলজারস ট্র,থ )-_-একটি বলশেভিক,

পত্রিকা, ১৯১৭ সালের ১৫ই এপ্রিল থেকে রু. সো. ভি. লে (ব) পার্টির পেক্জো-

গ্রাদ কমিটির সামরিক সংগঠনের মুখপত্র হিসাবে প্রকাশন! শুরু করে এবং
১৯শে মে থেকে রু. সো. ভি.লে (ব) পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সামরিক সংগঠনের

মুখপত্রে পরিণত হয়।

পত্রিকাটি পেত্রোগ্রাদ শ্রমিক ও টৈনিকদের মধ্যে

দারুণ জনপ্রিয় হযে ওঠে। সংরক্ষণের জন্য এবং সীমান্তের ঘসনিকদের মধ্যে
বিনামূল্যে বিলি করার জন্য শ্রমিকরা! শ্বেচ্ছায় তহবিল সংগ্রহ করে। এর

প্রচার সংখ্য। ৫০,০০০ কপিতে পৌছায় এবং অর্ধেকভাগ লীমাস্তে বিলি হতো ।
জুলাই মানে প্রাভদ্দার সঙ্গে সোলদাতক্কায়। ্রাভদার সম্পাদকীয় দ্তরও
বিধ্বস্ত হয় এবং পত্রিকাটি অস্থায়ী সরকার কর্তৃক বদ্ধ করে দেওয়া হয়।

অক্টোবর বিপ্লবের কয়েকদিন পর এর পুনঃপ্রকাশ শুরু হয় এবং ১৯১৮ সালের,
মার্চ মাস পরস্ত চালু থাকে।

৩৫। প্রাতদ্দায় প্রকাশিত আবেদনে সাড়া দিয়ে শ্রমিক ও টৈনিকরা যে
তহবিল গড়ে তোলেন তা দিয়ে ১৯১৭ সালের ২২শে এপ্রিল রু. সো. ভি. লে,

(ব্) পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ক্রদ মুদ্রণ প্রকল্প অধিগ্রহণ করে এবং এখ[নেই
বলশেভিকদের পত্রপত্রিকা ও পুস্তকাদি ছাপা হতো । ১৯১৭ সালের ৬ই
জুলাই মিলিটারী ক্যাডেট ও বিশেষ কশাক সেনাদলকে দিয়ে এই ছাপাখানাটি
বিধ্বস্ত করে দেওয়া হয়।

৩৬।

বলশেভিক পার্টির দ্বিতীয় (জরুরী) পেজোগ্রাদ শহর সম্মেলন
৩৬৪

স্তালিন (য়)

১৯১৭ সালের ১লা জুলাই আহ্ত হয় এবং ৩২,২২* জন পার্টি-স্দন্ডের
প্রতিনিধি হিসাবে ১৪৫ জন এই সম্মেলনে উপস্থিত হন। দীমান্কে আক্রমণাত্মক অভিযান, পেজ্রোগ্রাদ থেকে বিপ্লবী বাহিনীকে

প্রত্যাহার করে

নেওয়ার অস্থায়ী সরকারের গুচেষ্টা এবং বিপ্লবী শ্রমিক অধ্যুষিত শহরগুলিকে
'ভারমুক্ত' কর! ইত্যাদি ঘটনাকে কেন্দ্র করে পেত্রোগ্াদ ও সাধারণভাবে সারা
দেশে যে তীব্র রাজনৈতিক পরিস্থিতি হুষ্টি হয়েছিল তার ফলে জরুরী সম্মেলন

ভাকা প্রয়োজন হয়েছিল। ৩-৫ই জুলাইয়ের ঘটনাবলীর ফলে সম্মেলন স্থগিত

ছিল এবং আবার ১৬ই জ্লাই-এর অধিবেশন বসে, তখন থেকে এর মৃল্যবান
আলোচনাদি জে. ভি. স্ত/লিন কতৃক পরিচালিত হয়।

৩৭। মস্কোতে বিশেষ সম্মেলন বা মস্ধে। রাজ্য সম্মেলন অস্থায়ী সরকার
কর্তৃক ১৯১৭ সালের ১২ই আগস্ট আহত হয়। অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশই
জমিদার, বুর্জোয়া, সেনাধ্যক্ষ, আমল! ও কশাক সেনানায়ক ছিল। সোভিয়েত
অমৃহ ও কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির প্রতিনিধিরা ছিল মেনশেভিক ও সোস্কালি
রিভলিউশনারি।

সম্মেলনে বিপ্লব দমনের

জন্য কনিলভ, আলেক্সিয়েত,

কালেদিন এবং অন্তান্তর! একটি কর্মস্চীর রূপরেখা তৈরী করেন। কেরেনস্কি
তাঁর ভাষণে বিপ্রবী আন্দোলন দমন করা ও কৃষকদের জমি দখল করার
প্রয়াসকে স্তব্ধ করার হুমকি দেন।

জে. ভি. স্তালিন লিখিত একটি আবেদনে

বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি মস্কো-সন্মেলনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-বিক্ষোও
জানানোর জন্ত সর্বহারাদের প্রতি আহবান জানায়।
লন্মেলনের উদ্বোধনের
দিন বলশেভিকর! মস্কোতে একদিনের ধর্মঘট সংগঠিত করে এবং এই ধর্মঘটে
৪৯০,০০৯ শ্রমিক অংশগ্রহণ করে। আন্ান্ত কয়েকটি শহুরেও প্রতিবাদ

ভা ও ধর্মঘট সংঘঠিত হয়। মস্কো-সণ্মেলনের প্রতিবিপ্রবী চরিত্র জে. ভি.
কটি প্রবন্ধে উদঘাটিত হয়( বর্তমান খণ্ডের পৃঃ ১৮৮, ১৯৪,
স্তালিনের কয়ে
২৩, ২৯৭ ইত্যাদি জুষ্টব্য)।

৩৮। ক্রোন্স্তাদের বিপ্লবী নাবিকরা ৩-৪ঠ1 জুলাইয়ের পেত্রোগ্রাদদ বিক্ষোভে
সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিল বলে অস্থায়ী সরকার তাদের বিরুদ্ধে বাণ্টিক বুগ্ধ
আহাজগুলিকে ব্যবহার করতে উদ্যোগ নিয়েছিল তাই বাণ্টিক রণপোতগুলির
প্রতিনিধিরা হেলসিংকর্স থেকে ৫ই জুলাই, ১৯১৭ পেত্রোগ্রাদে এসেছিল।

এই জুলাই অস্থায়ী সরকারের আদেশে বাণ্টিক রণপোতগুলির ৬৭জন গ্রতিধদিধিকে গ্রেগ্ডার করা হয়।
০৬

৩৯। অস্থায়ী সরকারের আদেশে এবং সোশ্থ(লিষ্ট বিভলিউশনারি ও মেন
€শভিক কেন্দ্রীয় কার্ধকরী কমিটির অনুমোদন নিষে ১৯১৭ সালের ১১ই জুলাই

সেস্ত্োরেংস্ক শ্রমিকদের অন্ত্রহীন করা ছয়। সশস্্ বাহিনীর হুমকির সামনে

শ্রমিকদের অস্ত্র সমর্পণ করার জন্ত চরম প্রস্তাব দেওয়া হয়। সেস্জোরেংস্ক
শ্মল আর্জস ফ্যাক্টরি কারধানা কমিটির বলশেভিক সদস্তদের গ্রেপ্তার করা হয়।

৪০।

অস্থার়ী সরকারের ৮ই জুলাই, ১৯১৭ তারিখের ঘোষণা কতকগুলি

বাগাড়দ্বরপূর্ণ প্রতিশ্ররতিতে পরিপূর্ণ ছিল, এর দ্বারা অস্থায়ী সরকার এবং

সোশ্তালি্ রিভলিউশনারি ও মেনশেভিকরা ৩র। থেকে ৫€ই জুলাইয়ের ঘটনাবলীর পরে, জনগণকে শান্ত করতে চেয়েছিল) সরকার সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ
সেপ্টেঞ্ধরে
অব্যাুত রাখার আহ্বান জানায়, কিন্তু লগে সঙ্গে নিদিষ্ট তারিখ ১৭ই
ংবিধান-সভার নির্বাচন অনুষ্ঠান, দৈনিক ৮ ঘণ্টা কাজের সময় প্রবর্তন করে

আইন প্রণয়ন, সামাজিক বীম' প্রবর্তন ইত্যাদি প্রতিশ্রুতি দেয়। যদিও ৮ই
ক্যাডেটদের
জুলাইয়ের ঘোষণা একটি আনুষ্ঠানিক ভল্গিমা মাত ছিল তথাপি তা

আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছিল, তারা সরকারে তাদের যোগদান এই ঘোষণ।
প্রত্যাহার সাপেক্ষ বলে জানায়।
৪১।

কামকোভাইত স--১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্রবের পর দ্রুত গড়ে

উঠা সোশ্তালিষ্ট রিভলিউশনারি পার্টির বামপন্থী অংশের নেত! বি. কামক্ড
( কাটস্) এর অনুসারীরা ।
৪২। “প্রতিবিপ্রবের জয়লাভ প্রবন্ধ সর্বপ্রথম ক্রোন্স্তাদ্ প্রলেতারক্কোস়ি

তারিখের «নং
দেলো! ( সর্বহারার প্রলঙ্গ ) পত্রিকার ১৯শে জুলাই, ১৯১৭
হখ্যায় 'প্রতিবিপ্রবের বিজয়' শিরোনামায় প্রকাশিত হয়।
*

৪৩।
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৪০ (6108+-এ টিউনিসের মুর মূলে হাসানের উক্তি।

8৪1 আর্থার হেগারসন__ত্রিটিশ লেবার পার্টির নেতা; একজন
লামাঞ্জিক উগ্র জাতীয়তাবাদী এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে লয়ে জর্জ লরকারের
লদন্য ছিলেন ।

আলবার্ট টমাস_-ফরাপী সোশ্তালিষ্ট পার্টির একজন নেতা;

প্রথম বিশ্ব-

ুদ্ধের লময় একজন সামাজিক উগ্র জাতীয়তাবাদী ও ফরাসী লরকারের সদন্ত
ছিলেন।

৪৫1

পেজোগ্রাছের সমগ্ত শ্রমজীবী, লমত্ত শ্রমিক ও সৈনিকদের প্রতি”
৩৭১

আবেদনটি বলশেভিক পার্টির দ্বিতীয় পেত্রোগ্রাদ শহর-সম্মেলনের অনুরোধে
৩-৫ই জুলাইয়ের ঘটনাবলীকে কেন্দ্র করে লিখিত । ২৫শে জুলাই তারিখের
রাবোচি ই সোল দ্রা পত্রিকার ছিতীয় সংখ্যায় মুদ্রিত হয় (পত্রিকার প্রথম
পৃষ্ঠায় তারিখটি ভূলক্রমে ২৪শে জুলাই ছাপা হয়েছে)। শ্রমিক ও টেনিকদের'
'অন্থরোধে ১লা আগস্ট তারিখে প্রকাশিত অষ্টম সংখ্যায় পুনমুদ্রিত হয়।
৪৬। সোশ্তালি্ই রিভলিউশনারি ও মেনশৈভিক কথিত “এতিহামিক
সম্মেলন” সরকার থেকে ক্যাডেট মন্ত্রীদের প্রত্যাহার ও কেরেনকিসি কর্তৃক তার'
পদত্যাগের ঘোষণার ফলে সরকারে যে সংকট দেখ! দেয় তাকে কেন্দ্র করে

২১শে জুলাই অস্থায়ী সরকার কতৃক আহ্ত হুয়। বুর্জোয়া ও'আপোষপন্থী

পার্টিগুলির প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিপূর্ণ এই সম্মেলনে ক্যাডেটর৷ একটি সরকার
গঠনের দাবি জানায় যার মধ্যে সোভিয়েতগুলি ও গণতান্ত্রিক পার্টিগুলি থাকবে

না এখং যে সরকার নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা ইত্যাদির সাহায্যে সেনাবাহিনীতে
“শৃংখলা” ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হবে।

সোশ্ঠালিষ্ট রিভলিউশনারি ও মেন-

শেভিকরা এই দাবিগুলি মেনে নেয় এবং কেরেনস্কিকে একটি নতুন অস্থায়ী
দরকাব গঠনের দায়িত্ব দেওয়া হয়।
৪৭। ছুটি সম্মেলন হল ১জা থেকে ৩রা ও ১৩ই থেকে ২০শে জুলাই,
১৯১৭ অনুষ্ঠিত বশে ভিকদের জরুরী পেত্রো গ্রা্দ শহর-সম্মেলন ( ৩৬নং টাক!
রষ্টব্য ) এবং ১৫ই থেকে ১৬ই জুলাই অনুষ্ঠিত মেনশেভিকদের দ্বিতীয় শহুরসম্মেলন ।

৪০

অস্থায়ী সরকার কতৃক মংবিধান-সভার নির্বাচনের তারিখ ১৭ই

সেপ্টেম্বর, ১৯১৭ নিপিই্ই হয় এবং

“সংবিধান-পরিষদের নিবাচন, প্রবন্ধটি

নির্বাচনী প্রচার উদ্বোধন উপলক্ষে রচিত।

প্রবদ্ধের প্রথমাংশটি ৫ই জুলাই

তারিখের প্রীভ্ভদ পত্রিকার ৯৯তম সংখ্য।য় গ্রকাশিত হয়, কিন্তু জুলাই মাসের
দিনগুঁলির পর পত্রিকাটি বন্ধ করে দেওয়ায় বাকি অংশ প্রকাশিত হুতে
পারেনি। সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি ২৭শে জুলাই তারিখের ৪নং সংখ্যা বাবোচিই
মোল.দ্রাও পত্রিকায় একমাত্র মুদ্রিত হয়।

৪৯।

নিখিল রুশ কৃষক ইউনিয়ন ১৯০৫ সালে উদ্ভুত একটি পেটি-বুর্জোয়া

লংগঠন এবং তারা রাজনৈতিক স্বাধীনতা, সংবিধান-সভা ও জমির উপর
' ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান দাবি করে। ১৯০৬ সালে সংগঠনটি ভেঙে

যায় কিন্ত ১৯১৭ সালে আবার কাজকর্ম শুরু করে এবং ৩১শে জুলাই মন্কোতে,
৩৭২

পারা-রুশ কংগ্রেস আহ্বান করে।

কংগ্রেস অস্থায়ী সরকারের প্রতি কুষ্ঠ

লমর্থন ঘোষণা করে, সাত্রাজ্যবাদী যুদ্ধ অব্যাহত রাবার সপক্ষে মত প্রকাশ
করে এবং কৃষকদের ছারা ভূলম্পত্তি দখল করার বিরোধিতা করে।

১৯১৭

লালের শরৎকালে এই কৃষক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির বিভিন্ন সস্যরা কৃষক
অভাখানগ্ুলি দমন করাব ব্যাপারে অংশগ্রহণ করে।

৫০।

পেত্বোগ্রাদ সৈ্দলেব কৃষক ডেপুটিদের সোভিয়েত, পরবর্তাকালে

যার নাম পরিবর্তন কবে হয় পেন্রো গ্রাদের কৃষক ডেপুটিদের সোভিয়েত, ১৯১৭
সালের ১৪ই এপ্রিল পেত্রোগ্রাদেব কয়েকটি মিলিটারী ইউনিট ও শিল্পকারখানার প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয়। এর প্রধান লক্ষ্য ছিল সমস্ত
জমির ভোগন্বত্ব বিনা ক্ষতিপূরণে কৃষকদেব হাতে হস্তান্তরিত করার জন্ত দখল
কবা। দক্ষিণপস্থী দোশ্যালিষ্ট বি৬লিউশনারিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কৃষক

ডেপুটিদের
করে।

নিখিল রুশ সোভিয়েত

আপোষমূলক নীতির

বিরোধিত।

অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরে পেজ্জোগ্রাদের কৃষক ডেপুটিদের

সোডিয়েত গ্রামাঞ্চলে সে!ভিয়েত শাসন প্রতিষ্ঠায় ও জমি-সংক্রান্ত বিধিবিধান

কার্ধকবী কবার ক্েছ্জে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে।

পুবানো সেনাবাহিনীর

বিকেন্দ্রীকরণের মাধাষে ১৯১০ সালেন ফেব্রমাবি মাসে দোভিয়েত এর অস্তিত্ব
বিলোপ করে দেয়।

৫১।

রু সে| ডি লে(ব)পার্টির ষ্ঠ কংগ্রেষ ১৯১৭ সালের ২৬শে

জুলই থেকে ৩র| আগস্ট পেন্ছোগ্রাদে অন্নষ্িত হয়। এই সম্মেলনে নীতি ও
ংগঠন সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিবেদন, জেলাগুলির পক্ষ থেকে প্রতিবেদন, যুদ্ধ ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি,
ট্রেউ ইউনিয়ন আন্দোলন ৪ সংবিধান-সঙার নির্বাচনী প্রচার সংক্রান্ত বিষয়গুলি

উপস্থাপিত ও আলোচিত হয়। কংগ্রেস থেকে নতুন পার্টি নিয়মাবলী গণ
কবা হয় এবং একটি যুব লীগ গঠন করার সিদ্ধান্ত হয়। কেন্দ্রীয় কমিটির

প্রতিবেদন ও রাভনৈতিক পরিস্থিতি সংক্রান্ত গ্রতিবেদন জে. ভি. স্তান্নি

কর্তৃক উপস্থাপিত হব। পার্টিকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ থেকে সরিয়ে

আনার উদ্দেশ্যে বুখারিন ও প্রিয়োত্রাঝেনৃস্কি কক উাপিত টটস্ধিপন্থী প্রস্তাব
কংগ্রেস কতৃক অগ্রাহ্ হয় এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি ল'ক্রান্ত জে. ভি.
স্তালিনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক বিপ্রব সম্পন্ন করার জন্য”
পার্টিকে সশস্ত্র অভ্যুখানের পথে নেতৃত্ব দেয়।
৩৭৩

৫২। ফ্রেডরিশ আডলার-_ অস্ট্রিয়া সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টির
একজন নেতা । ১৯১৬ সালে যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের নির্ঘশন ত্বরূপ তিনি
অস্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী স্টারগথকে হত্যা করেন, ফলে ১৯১৭ সালের মে মাসে
তার মৃত্যুদণ্ড হয়, কিন্তু ১৯১৮ সালে মুক্ত হন। জেল থেকে বেরিয়ে এসে
তিনি রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লব সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব গ্রহণ করেন।

৫৩। ১৯১৭ সালের ৪ঠ। জুজাই পেত্োগ্রাদের শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে নিম্ন
লিখিত তাবেদনটি গ্রচারিত হয় £

“পেত্রোগ্রাদের শ্রমিক ও সৈনিক কমরেডগণ, প্রতিবিধ্ববী বুর্জোয়ারা
এখন বিপ্লবের বিরুদ্ধে স্থম্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে; শ্রমিক," ঠসনিক ও;

কৃষক প্রতিনিধিদের নিখিল রুশ সোভিয়েতকে সমগ্র রাষ্টক্ষমতা নিজেদের
হাতে তুলে নিতে হবে।
“পেত্রোগ্রাদের বিপ্লবী জনগণের এই হুল ইচ্ছা । শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষক
ডেপুটিদের সারা-রুশ সোভিয়েতসমূহের কাযকরী কমিটিব যে অধিবেশন এখন
চলছে তার দামনে একটি শান্তিপুর্ণ ও সংগঠিত বিক্ষোত-সমাবেশের মাধ্যমে
জনগণের এই অভিপ্রায় ব্ক্ত করার অধিকার তাদের আছে।

“বিপ্রবী শ্রমিক ও বিপ্লবী সৈনিকদের ইচ্ছা দীর্ঘজীবা হোক!
“সোভিয়েতগুলির ক্ষমত। দীর্ঘভীবী হোক!
“মোচণার সরকার অসমর্থ হয়ে পড়েছে £ যে উদ্দেশ্যে এট গঠিত হয়েছিল
তা কার্ধকরী করতে ব্যর্থ হয়ে ভেঙে ট্রকরে। টকরো হয়ে গেছে। বিপ্লবের
সামনে আজ

প্রচণ্ড এবং কঠোর

সমশ্যা।

একটি নতুন শক্ি

যা প্রিবী অর্বহারা, বিপ্রবী সেনাদল। এবং বিপ্রবী

প্রয়োজন

কৃষকদের সহযোগে

দৃঢ় প্রতিজ্ঞভাবে জনগণের বিজয়গুলিকে সংগঠিত ও প্রসারিত করার কাজ
শুরু করবে। শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকদের ডেপুটিদের মোভিয়েতসমূহই একমজর এই শক্তিরূপে পরিগণিত হতে পারে।
“গতকাল, পেত্রোগ্রাদের বিপ্রবী সেনাদল ও শ্রমিকরা “সোভিয়েতের হাতে

ল্মস্ত ক্ষমতা দিতে হবে!” এই ঘোষণা রেখেছেন। আমর। জোর দিয়ে
বলতে চাই ষে বিভিন্ন বাহিনী ও কারখানাগুলিতে যে "আন্দোলন আজ শুরু
হয়েছে তাকে পেজ্জোগ্রদের শ্রমিক, ঠসনিক ও কৃষকদের

শাস্তিপৃর্ণ ও সংগঠিত বছিঃপ্রকাশে রূপান্তরিত করতে হবে।
কেন্দ্রীয় কমিটি, ক. সো. ডি. লে. পার্টি
৩৭৪

আশা-আবকাঙ্ার

পেঘ্োগ্ৰাদ কমিটি, রু. সো. ডি. লে. পার্টি
মেঝ রায়োক্গি কমিটি, রু. সো. ডি. লে. পার্টি

কেন্্রীয় কমিটির সামরিক সংগঠন, রুসো.ডি.লে. পার্টি
শ্রমিক ও সৈনিক ডেগুটিদের সোভিয়েতের শ্রমিক
ংশের কমিশন?

৫৪

লিম্তক প্রাভদি (প্রা্তদ্! বুলেটিন) মিলিটারী ক্যাডেটদের

দ্বার প্রারদার সম্পাদকীয় দপ্তর ধ্বংস করে দেওয়ার পরে প্রাভদার পরিবর্তে

৬ই জুলাই, ১৯১৭ আধ্মপ্রকাশ করে।

"শান্ত ও দংযত এই শিরোনামায়

রু. সো. ভি.এল. (ব) পার্টির কেন্দ্রীয় ও পেত্রোগ্রাদ কমিটি এবং সামরিক

সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি আবেদন এই বুলেটিনে প্রকাশিত হয়।
৫৫

ঝিভন্সি ল্লোভে (জীবন্ত কথা )-_
পেত্রোগ্রাদে প্রকাশিত একটি
চরম প্রতিক্রিয়াশীল পীত পত্ত্রিকা। ১৯১৭ সালে বলশেভিকদের বিরুদ্ধে

হিংসাত্মক আক্রমণের আহ্ব'ন জানানে! হয় এই পত্রিকায় । অক্টোবর বিপ্লবের
সঙ্গে সঙ্গে এর প্রকাশ বন্ধ হয়েযায়।

৫৬। “কুংস। রটন।কারীদের বিচার করুন" এই প্রচারপত্রটি ৫ই জুলাই
১৯১৭-র পর কু. দো. ডি. লে (ব) পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক প্রচারিত
হয় এনং রু, সে. ডি. লে ( ব) পার্টির হেলনিংকর্প কমিটি কতৃক প্রকাশিত

ংবাদপত্র ভোলনা ( ঢেউ )-তে »ই জুলাই, ১৯১৭ মুদ্রিত হয়। এই প্রচারপত্রে বলা হয়ঃ

“প্রতিবিপ্রবীরা এক অতি সহজ উপায়ে অর্থাৎ বিপ্লবের

স্থপরিচিত ও পরীক্ষিত পুরোধা এবং জনগণের একান্ত প্রিয় নেতাদের বিরুদ্ধে
জনগণের মনকে বিভ্রান্ত করে ও উত্তেজিত করে বিপ্রবের শিরচ্ছেদ করতে

চায়। .আমরা দাবি করছি যে শ্রমিকশ্রেণীর নেতাদের সম্মান ও ব্যক্তি-

জীবনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল ও ভাড়াটে কুৎসাকারীদের জঘন্ত ষড়যন্ত্রে
প্রতিটি ক্ষেঅে অস্থায়া সরকার ও শ্রমিক ও সৈনিক ডেপুটিদের মো ভিয়েত-

সমূহের কেন্দ্রীয় কার্ধকরী কমিটি অবিলম্বে একটি গ্ণ-তদন্ত কমিটি গঠন
বরুণ।...কুৎসাকারী

করতে হবে।

ও কুৎসা

কারবারীদের অবশ্থই কাঠগড়ায় হাজির

লুন-হত্যাকারী ও মিথ্যাবাদীদের শান্তিদণ্ডে ঝুগাতে হবে !,

€৭।

বেজবরাবটনি__ডি, জেড. মানুলস্কির ছন্পনাম।

৫৮।

১৯১৭ সালের ২৭শে জুলাই ইউক্রেনিয়ান বগদান থেমেলনিৎস্কি.

সেনাদলের নৈনিকবাছিত ট্রেনগুলি যখন সীমান্তের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল
৩৭৫

তখন কশাক ও বর্ষধাতী অশ্বারোহী বাহিনী কর্তৃক কিয়েভ স্টেশনে ও
কাছাকাছি স্টেশনগুলিতে গুলিগোলা বর্ষণ করা হয়।
৫৯। বিপ্রবী মিলিটারী ইউনিটগুলির প্রতিনিধিদের দাবি অস্সারে
পেজ্োগ্রাদ সোভিয়েত ১ল! মার্চ, ১৯১৭ তারিখে ১ নম্বর আদেশটি জারী
করে, কারণ প্রতিনিধিরা জানিয়েছিলেন যে রাজ্য-ডুমার অস্থায়ী কমিটি ও
তার মিলিটারী কমিশনের উপর সৈনিকরা ক্রমশ: আস্থাহীন হয়ে পড়ছে।

এই আদেশে মিলিটারী ইউনিটগুলিকে

(কোম্পানী,

ব্যাটেলিয়ান

ইত্যাদি) সৈনিক কমিটিগুলি নির্বাচিত করতে এবং শ্রমিক ও টৈনিক
ডেপুটিদের পোভিয়েতগুলিতে প্রতিনিধি নিযুক্ত করতে নির্দেক দেওয়া হয়,
মিলিটারী ইউনিটগুলোর অস্ত্রশস্ত্র সৈনিক কমিটিগুলির হেফাজতে রাখার
নির্দেশ দেওয়া হয়, এবং এই আদেশে মিলিটারী কমিশনের সেইসব নির্দেশ

কার্ধকরী করার অঙ্থমোপন দেওয়া! হয় যেগুলি শ্রমিকও সৈনিক ডেপুটিদের
সোভিয়েতগুলির নির্দেশ ও সিদ্ধান্তের বিরোধী নয়।
৬০ | জে. ভি, স্তালিন এখানে জুলাই, ১৯১৭য় লিখিত লেনিনের শ্লোগান

প্রসঙ্গে পুন্তিকার উল্লেখ করেছেন

(ভি. আই. লেনিন, রচনাবলী, প৪র্থ

রুশ সংস্করণ, ২৫তম খণ্ড, পৃঃ ১৬৪ দ্রষ্টব্য )।
৬১। রু. সো. ডি. লে (ব)পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অন্থরোধে জে. ভি.
স্তালিন “মস্কো-সম্মেলনের বিরুদ্ধে প্রবন্ধটি লেখেন, এই প্রবন্ধে ৫ই আগস্ট,
১৯ পর মস্ক্ে'সম্মেলনের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে । কেন্দ্রীয় কমিটি মস্কোসম্মেলনের উপর কেন্দ্রীয় মুখপত্রে নিয়মিত প্রবন্ধ মুদ্রণ এবং গৃহীত প্রস্তাব ও
একটি প্রচারপত্র প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। 'মস্কো-সম্মেলনের বিরদ্ধে'
প্রবন্ধটি প্রথম ১৪তম সংখ্যা রাবোচি
ই দোল্দাৎ এ সম্পাদকীয় ছিদাবে,

এবং পরবত্তাকালে ১২ই আগস্ট, ১৯১৭য় ক্রোন্স্তাদের প্রলেতারক্কোক্জি
দেলোতে প্রকাশিত হয় এবং ১৩ই আগস প্রলেতারির প্রথম সংখ্যায় পার্টির
কেন্দ্রীয় কমিটির আবেদনরূপে প্রচারিত হয়। পৃথক প্রচারপত্ররূপেও এটি
প্রকাশিত হয়।
আবেদন ও প্রচারপত্রে শেষ কয়েক ছত্র পিম়লিখিত কথাগুলির দ্বারা
পরিবতিত হয় ঃ

“কমরেডগণ, “মক্কো-সম্মেলনের” বিরুদ্ধে সভা-সমিতি সংগঠিত করুন এবং

গ্রতিবাদমূলক প্রস্তাব গ্রহণ করুন। “পম্মেলনের” বিরুদ্ধে গ্রতিবাদের নিদর্শন
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স্বরূপ কুকুরদের ছারা! আক্রান্ত ও রাজনৈতিক কারণে ক্ষতিগ্রস্ত পার্টি ছাপা-

খানার জন্ত তহবিল সংগ্রহ অভিযান সংগঠনের কাজে আজ পুটিলভের
শ্রমিকদের সঙ্গে যোগদান কক্ষন। প্ররোচনার শিকার হবেন না এবং আজ

কোন পথ-বিক্ষোভ সভার ব্যবস্থ! করবেন না !,
৬২। শান্তির প্রসঙ্গ আলোচনার জন্ত স্টকছোমে একটি সম্মেলন আহ্বান
ের

চিন্তাভাবন! এপ্রিল ১৯১৭তেই করা হয়েছিল। বর্গবজার্গ নামে একজন
ভেনিশ সোশ্যাল ডিমোক্রযাট ডেনমার্ক, নরওয়ে ও স্থইডেনের লেবার পার্টিগুলির যুক্ত কমিটির পক্ষ থেকে রাশিয়ার সোশ্যালিষ্ট পার্টিগুলিকে সন্মেলনে
অংশগ্রহণের জন্ত আমন্ত্রণ জানানোর উদ্দেশ্য পেত্রোগ্রাদে আপেন, সোশ্যালিই

রিভলিউশনা
ওমেনশে
ভিক কার্ধকরী কমিটি এবং শ্রমিক ও ঠসনিকদের
রি
ডেপুটিদের পেক্রোগ্রাদ কমি'ট এই সম্মেলনে যোগদান ও আহ্বান কর।র ক্ষেত্রে
উদ্যোগ গ্রহণের পিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বলশেডিক পার্টির সপ্তম (এপ্রিল)
শিখিল রুশ সম্মেলন পরিকল্লিত স্টকহোম-সন্মেননের সাম্রাঙ্জ্বাদী চরিত্র

উদ্ঘাটিত কবে দেয় এবং সেখানে অংশগ্রহণের বিরুদ্ধে দৃঢঘত ঘোষণা! করে।

যখন ৬ই আগস্ট কেন্দ্রীয় কাধকরী কমিটর সভাষ সন্মেলন প্রণঙ্গ মালোচিত
হয় তথন কামেনেভ যোগদানের সপক্ষে পীড়াপীড়ি করে বক্তব্য রাধেন।
কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির বলশেভিক সনন্যরা কামেনেভের বিবৃতি থেকে
নিজেদের বিচ্ছিন্ন রাখেন। বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি তার মনোভাবের
তীর নিন্দা করে এবং দিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে এই প্রশ্নে পার্টির মনোভাব
কেন্দ্রীয় মুখপত্রে ব্যাধ্যা করা হবে। ৯ই আগস্ট স্তালিনের প্রবদ্ধ প্টকহোমএর ব্যাপারে আরও' রাবোচি ই মোল্দাতে মুদ্রিত হয় এবং ১৬ই আগস্ট

প্রলেভারি ভি. আই. লেনিনের “কন্ত্রীয় কার্ধকরী কমিটিতে স্টকহোম
লম্মেলন প্রসঙ্গে কামেনেভের ভাষণ শিরোনামার চিঠিটি প্রকাশ কৰে।

৬৩। শ্রমিক ও সৈনিক ডেপুটিদের পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েতের কার্ধকরী

কমিটি ১৯১৭ সালের এপ্রিল মাসে স্টকহোম-সশ্মেলনের ব্যবস্থাপনার জন্ত

নিরপেক্ষ ও মিত্র দেশগুলিতে একটি প্রতিনিধি দল পাঠানোর দিদ্ধাস্ত করে।

শ্রমিক ও সৈনিক ডেপুটিদের পোভিয়েতগুলির প্রথম নিখিল রুশ সম্মেলনে

এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়। এই প্রতিনিধি দল ইংলগড, ফ্রান্স, ইতালি ও স্থইভেন
পরিক্রম। করেন এবং বিভিক্ন পোশ্ু/ঝিষ্ট পার্টির প্রতিনিধিদের নঙ্গে যোগাযোগ"

করেন। স্টকছোম-সম্মেলন আর কোনদিন অনঠিত হল না।
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৬৪ । দীর্ঘস্থায়ী পালামেপ্ট-সগ্দ্দশ শতাবীতে ইংলগ্ডে বুর্জোয়া বিপ্লবের
সময় সংসদের অধিবেশন একাদিক্রমে তের বছর যাবৎ চলে (১৬৪০-৫৩)।

৬৫ । প্রস্ততিমূলক সম্মেলন বা ভিন্ন নামে কথিত “ভননেতাদের গোপন
দশ্মেলন' মস্কোতে ১৯১৭ সালের ৮ থেকে ১০ই আগস্ট অন্ুঠিত হয়। এর লক্ষ্য

ছিল বৃর্জোয়াগো্ী, জমিদার ও মিলিটারীকে এক্যবন্ধ করা এবং আগামী রাজ্য
সম্মেলনের জন্য একটি যুক্ত কর্মন্থচী প্রণয়ন করা। লম্মেলন থেকে জননেতাছের
একটি প্রতিবিপ্রবী মোর্চা গঠন করা হয়।

৬৯*। দি ফিনিশ ডায়েট ১৯১৭ লালের মার্চ মাসের শেষাশেষি আহৃত হুয়
এবং ফিনল্যাণ্ডের স্বায়ভশাস্ন দাবি করে। অস্থায়ী সরকারের সঙ্গে দীর্ঘ ও
ব্যর্থ আলাপ-আলোচনার

শেষে ৫ই জুলাই, ১৯১৭ তারিখে ডায়েট সমস্ত

ফিনিশীয় বিষয়াবলীর উপর ডায়েটের কর্তৃত্ব বিস্তার করে একটি উচ্চ ক্ষমতা

সম্পয় আইন পাশ করে-_-এই 'হাইনের আওতা থেকে শুধুবৈদেশিক নীতি,
সামরিক আইন ৪ সামরিক গ্রশা্নকে বাদ দেওয়া হয়, কারণ এগুলি সমগ্র

রুশ কর্তৃত্বের আওতায় থাকবে । ১৮ই জুলাই, ১৯১৭ অস্থায়ী সরকার এই
যুক্তিতে ডায়েট ভেঙে দেয় যে সংবিধান-সভার সামনে নিজন্ব বক্তব্য পেশ করার
আগে এই আইন পাশ বরায় শেষোক্তের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হয়েছে ।
»৭। ইউক্রেনীয় বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়। পার্টি ও দলগুলি কতৃর্ক ১৯১৭
দালের এগ্রিল মাসে ইউক্রেনিয়ান কেন্ত্রীয় রাদা গঠিত হয়। জুলাই মাসের
দিনগুলির পূর্বাহে ইউক্রেনিয়ায় সর্বোচ্চ প্রশাপনিক বরতৃত্রূপে রাদার একটি
সাধারণ সচিবালয় গঠিত হয়। পেত্রোগ্রাদে জুলাই বিক্ষোভ ছত্রভঙ্গ করার
পরে অস্থায়ী সরকার তার জাতিগুলির উপর নিপীড়নের নীতি অনুসারে
ইউক্রাইন থেকে দনেংস বেছিন ইয়েকাতেরিনোস্সাভ ও অন্তান্ত ইউক্রেনীয়'
অঞ্চলকে বিচ্ছি্প করে দেয়। ইউক্রাইনের সর্বোচ্চ বর্তৃত্ব অস্থায়ী সরকার

নিুক্ত একজন কমিশারের উপর স্ুন্ত হয়। এতসব সত্বেও আগামী সর্বহারা
বিপ্রবের ভয়ে ভীত হয়ে রাদা নেতা!র। দ্রুত অস্থায়ী সরকারের সঙ্গে বোঝাপড়ায়

আসে এবং রাদা অবশেষে ইউক্রাইনে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী প্রতিবিপ্লবের
শক্ত ঘাটিতে পরিণত হুয়।

৬৮। শ্রমিক ও সৈনিক ডেগুটিদের পোত্রোগ্রাদ সোভিয়েতের
“ইজ ভেম্তিয়া (গেজেট) ১৯১৭ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি থেকে প্রকাশিত একটি
সংবাদপত্র।

সোভিয়েতগুলির প্রথম নিখিল রুশ কংগ্রেসের সঙ্গে যখন শ্রমিক
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ও সৈনিক ডেগুটিদের মোভিয়েতগুলির কেন্ীক ক্মটি যুক্ত হয় তখন, থেকে এটি
কেন্দ্রীয় কমিটির মুখপজে পরিণত হুয় এবং ১৩২তম সংখ্যা (১লা আগস্ট,১৯১৭)

থেকে শ্রমিক ও সৈনিক ডেপুটিদের কেন্দ্রীয় কার্ষকরী কমিটি ও
পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েতের ইজ ভেস্তিয়। নামে প্রকাশিত হতে থাকে।
পব্জিকাটি মেনশেভিক ও সোশ্যালি& রিভলিউশনারিদের দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হতে
এবং বলশেভিকদের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ কর। হতো কিন্তু সোভিয়েতগুলির
দ্বিতীয় নিথিল ক্ুশ কংগ্রেসের পরে ২৭শে অক্টোবর, ১৯১৭ থেকে সোভিয়েত

সরকারের সরকারী মুখপত্ররূপে প্রকাশিত হতে থাকে।

১৯১৮ সালের মার্চ

মাসে যখন নিখিল রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি ও গণকমিশার পর্যদ মস্ত!
থেকে স্থানাস্তরিত হয় তখন এর সম্পাদকীয় দপ্ধবও পেন্রোগ্রাদ থেকে মস্কোতে
স্থানাস্তরিত হুয়।
৬৯। ১৯১৭ সালের ১৯শে আগস্ট রিগাতে ৮শ-সামান্ত অতিক্রম করার

জন্য জার্মান সেনাবাহিনী আক্রমণ শুরু করে।

রুশ সৈনিকরা প্রচণ্ড প্রতিরোধ

করে কিন্তু কনিলভেব প্রতিনিধিত্বে মর্বোচ্চ অধিনায়ক পিছু হটার নির্দেশ দেয়

এবং ২১শৈো আগস্ট রিগ' জার্মানদের দখলে চলে যায। বিপ্লবী পেত্রোগ্রাদের
প্রাত হুমকি প্রদর্শনে ভন্য, এ শহব থেকে বিপ্লবী সেনাদলগুলিকে প্রত্যাহার
করবার জন্ত এবং এইভাবে বিপ্রবের বিরুদ্ধে ষডযন্ত্রের পথ বাধামুক্ত করার
উদ্দেশ্য নিয়ে কনিলভ শহবটি সমর্পণ করে দেন।

৭০। নোভোয়ি ভ্রেমিয়া (নঙন লমদ্ব)-১৮'৮ সালে সেন্ট পিটাস
বু্গ প্রতিষ্রিত প্রতিক্রিয়াশিল অ্জাত ও দরকারী আমলাগোষ্ঠার মুখপত্র।
১৯০৫ সালে এটি ব্রাক হাগ্েডদের অন্যতম মুখপত্রে পরিণত হয়। ১৯১৭

সালের অক্টোবরের শেষের দিকে পত্রিকাটি বন্ধ ববে দেওয়া হয়।
৭১।

ক্ুসকিইয়ে ভেদমস্তি (রুশীয় সংবাদ )--১৮*৩ সালে মস্থোয়

প্রতিষ্ঠিত উদারপন্থী জমিদার ও বুর্জোদের স্বার্থরক্ষাকারী একটি অংদদপত্র।
১৯১৮ সালে অন্তাগ্ত প্রতিবিপ্রবী পত্রিকার সঙ্গে এটিকেও বন্ধ করে দেওয়া হয়।

৭২। ১৮৯৪ সালে ফরাসী প্রতিক্রিয়াশীলরা ্রাপী জেনারেল স্টাকের
দ্রেফুস নামে একজন ইন্ভদী অকিসারের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃতি ও চরম বিশ্বাস
ঘাতকতার এক মিথ অভিযোগ আনে । তাঁকে সামরিক আদালতে বিচার

রে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

ফরাসীতে উখিত ব্রেফুসের সপক্ষে

গণ-আন্দোলন বিচারালয়ের ছুন/ীতি উদঘাটিত করে দেম্স এবং প্রজাতন্ত্র ও"
৩৭৪

রাজতন্ত্রীদের মধ্যে রাজনৈতিক সংগ্রামকে আরও তীব্র করে তোলে ।

সালে ভ্রেফুলের প্রতি ক্ষমা গ্রদশিত হয় এবং তিনি মুক্ত হন।

১৮৯৯

১৯০৬ সালে

অভিযোগগুলি পুনবিবেচিত হয় এবং তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হন ।

*৩। দি টাইমস--লগুনের
'একটি দৈনিক পত্রিকা।

১৭৮৮ সালে

প্রতিষ্টিত ব্রিটিশ বুহৎ বুর্জোয়াদের প্রভাবশালী মুখপত্র ।
৭৪ | ল্লামাভিন-_-একটি বুর্জোয়া দৈনিক সংবাদপত্র । ১৮৮৪ সালে
প্যারিসে গ্রতিষিত।
র
৭৫। “হয় এটা__নয় ওটা? প্রবন্ধট সামান্য সংক্ষিপ্ত আকারে “সমাধানের
পথ কী? শিরোনামায় ২৪শে আগস্ট, ১৯১৭ তারিখের দশন্ম সংখ্যক
প্রলেতারিতে মুদ্রিত হয়।

৭৬। কলুস্কায়। ভলিয়া (রুশীয় মত ১--১৫ই ডিসেম্বর, ১৯১৬ থেকে
২৫শে অক্টোবর, ১৯১৭ পর্ধস্ত পেক্রোগ্রা্দ থেকে প্রকাশিত ও বৃহৎ ব্যাঙ্কগুলির

টাকায় পরিচালিত একটি বুর্জোয়া! সংবাদপত্র ।
৭৭।

“ষড়যন্ত্র চলছে” প্রবন্ধটি ২৮শে আগস্ট, ১৯১৭ তারিখের

«নং

রাবোচিত্ে কমিলভ বিদ্রোহ উপলক্ষে প্রকাশিত এক পৃষ্ঠার একটি দ্বিতীয়
বিশেষ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। প্রবন্ধটি পরের দিন রাবোচিতে (৬নং ২৯শে

আগস্ট) 'রাজনৈতিক মন্তব্য” শিরোনামায় পুনমূ্রিত হয়।
৭৮।

লা! টেম্পস--১৮২৯ থেকে ১৮৪২ এবং ১৮৬১

থেকে ১৯৪২ পর্যস্ত

প্যারিস থেকে প্রকাশিত একটি বুর্জোয়া দৈনিক।
৭৯। পেক্ত্রোগাদ সোভিয়েতের সিদ্ধান্ত রাবোচি পু-এর ২৭শে
সেপ্টেম্বব, ১৯১৭ তারিখের ২১তম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।
৮*। রেল ধর্মঘট ১৯১৭ সালের ২৪ থেকে ২৬শে সেপ্টের অন্থঠিত হয়।
রেলকর্মচারীদের দাবি ছিল বেতন বুদ্ধি, আট ঘণ্টা! কাজের দিন এবং উন্নত খাদ্য
সরবরাহ । ধর্মঘট দেশের সমস্ত রেলপথে ছড়িযে যায় এবং শিল্পশ্রমিকদের
সহাম্থভূতি ও সমর্থন লাভ করে।

৮১। শ্রমিক ও সৈনিক ডেগুটিদের সোভিয়েতগুলির কেন্দ্রীয় কার্যকরী
কমিটি, কৃষক ডেপুটিদের নিখিল রুশ সোভিয়েত এবং অন্তান্ত সংগঠনের
সোশ্তালিই রিভলিউশনারিওমেনশেভিক সংখ্যাগরিষ্ঠটদের পক্ষ থেকে মস্ধে। রাজ্য

*লম্মেলনে তথাকথিত “বিপ্রবী গণতঙ্ত্রের কর্মস্থচী হিসাবে ছখেইদ্ঝে কর্তৃক ১৪ই
আগস্টের ঘোষণা প্রচারিত হয়। এরা অস্থায়ী সরকারের সমর্থন দাবি করে।
৩৮৩

৮২। লেবেরদানপন্থীরা (বা লেবেরদানর! )- এটা হুল মেনশেভিক নেতা
লেবের ও দান এবং তাদের অন্রসারীদের অবজ্ঞান্চক চলতি নাম, মস্কোর
বলশেভিক পত্রিকা সংসিয়াল ডিমোক্র্যাত-এর ২৫শৈে আগস্ট, ১৯১৭ তারিখের
১৪১তম সংখ্যায় “লেবেরদান' নামে যে ব্যঙ্গ রচনাটি মুদ্রিত হয় তাতে কবি
দেমিয়ান বেদনি কতৃক এই চলতি নামটি উদ্ভাবিত হয়। সেই থেকে এই

চলতি নামটি চলে আসছে।
৮৩।

তোর্গভো-প্রমিঞ্জেল্লাইয়া গযাজেতা। (বাণিজ্য ও শিল্প বিষয়ক

সংবাদ )-_-সেণ্ট পিটাসবুর্গে ১৮৯৩ থেকে ১৯১৮ সাল পযন্ত প্রকাশিত একটি
বুর্জোয়া সংবাদপন্ত ।
৮৪ । অবশচেয়ি দেলো। (সাধারণের স্বার্থ )-১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বর

ও অক্টোবর মাসে

পেত্রোগ্রাদ থেকে ভি. বার্ত সেভ করৃকি প্রকাশিত সান্ধ্য

দৈনিক সংবাদপত্র । এই পত্রিকা কমন্সিলভকে সমর্থন করে এবং সোভিয়েতগুলি
ও বলশেভিকদের বিরুদ্ধে উন্মত্ত কুৎসা পরিচালনা করে।

৮৫। শ্রমিক ও সৈনিক ডেপুটিদের সোভিয়েতগুলির দ্বিতীয় নিখিল রুশ
কংগ্রেস ১৯১৭ সালের ২৫শৈ অক্টোবর উদ্বোধন হয় এবং সেখানে কৃষক ডেপুটিদের উইয়েজদ ও গুবেনিয়া সে|ভিয়েতগুলির প্রতিনিধিরা যোগদান করে।
২৫ ও ২৬শে সর্যযোট ছুটি অধিবেশন হয়। উদ্বোধনের সময় ৬৪৯ জন

প্রতিনিধি যোগদান
বৃহত্তম অংশ ছিল।
উদ্বোধনের অব্যবহিত
ও বৃন্বপন্থীরা কংগ্রেস

করেন। ৩৯০ জন প্রতিনিধিবিশিষ্ট বলশেভিক দলই
সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে স্বীকৃতি দিতে অন্বীকৃতি জানিয়ে
পরেই মেনশেভিক, দক্ষিণপন্থী সোশ্ালিষ্ট রিভলিউশনারি
বর্জন করে চলে যায়।

সোভিয়েতগুলির এই দ্বিতীয় কংগ্রেস থেকে সোভিয়েতগুলির হাতে ক্ষমতা
হস্তান্তরের ঘোষণা করা হয় এবং প্রথম সোভিয়েত স্রকার-_-কাউন্সিল অব.

পিপলস কমিশারস গঠিত হয়। ভি আই. লেনিন কাউন্সিল অব. পিপলস
কমিশারস-এর সভাপতি এবং জে.ডি. স্তালিন জাতি বিষয়ক দপ্তরের পিপলস-এ
কমিশার নির্বাচিত হন।

৮৬।

সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি ও মেনশেভিকদের কেন্দ্রীয় কার্ধকরী

কমিটির দ্বারা আহত শ্রমিক ও সৈনিক ডেপুটিদের প্রতিরক্ষা বিষয়ক ৭ই
আগস্ট, ১৯১৭ তারিখের সম্মেলন থেকে জাতীয় প্রতিরক্ষার জন্ত একটি,

গ্রতিরক্ষা কমিটি বা কার্ধকরী কমিটি গঠিত হয়। বুর্জোয়া ও জমিদারদের
৩৮১

'প্রতিবিপ্রবের স্বার্থে অস্থায়ী সরকার কতৃঁকি গৃহীত সামরিক ব্যবস্থাবলীর

প্রতি (পেত্রোগ্রাদ থেকে বিপ্রবী বাহিনী প্রত্যাহার ইত্যাদি) এই প্রতিরক্ষা
কমিটি সমর্থন জানায় ।
৮৭।

ভি. আই. লেনিন কতৃক রচিত এবং রু. দো. ডি. লে ( ব) পার্টির

কেন্দ্রীয় কমিটির ১৭ই অক্টোবর, ১৯১৭ তারিখের সভায় গৃহীত প্রস্তাবের প্রলঙ্গ

উল্লেখ কর! হয়েছে ( ভি. আই. লেনিন, রচনাবলী, 5র্থ রুশ সংস্করণ, ২৬তম

খণ্ড, পৃঃ ১৬২ ভষ্টব্য )।

