চারুদত্ত ঋত নীহারিকাি
দ্বািা সংগৃহীত এবং অনুরদত
এবং মুল িচনাকাি
এইচ।স্কট-এি অনুমরতক্রমম
প্রকারিত।

কেন মার্ক্সবাদ এেটি
ববজ্ঞান?

প্রমনাত্তমিি মাধ্যমম,
মার্ক্স বাদ ককন রবজ্ঞান
– তাি উপমি িরচত
একটি রনবন্ধ। মুল
িচনা এইচ। স্কট

কেন মার্ক্সবাদ (মার্ক্সবাদ-লেবননবাদ-মাও
বিন্তাধারা) এেটি ববজ্ঞান?
এে) আপবন বলেন কে মার্ক্সবাদ এেটি ববজ্ঞান। বেন্তু
অবধোাংশ অ-মার্ক্সবাদীলদর োলে এটি এেটি ববজ্ঞান নয়,
এটি এেটি আপ্তবােয (dogma)। তাহলে আপবন কেন
বলেন কে এটি এেটি ববজ্ঞান?
উত্তর) ববজ্ঞালনর সাংজ্ঞা কদওয়াটা কোনও মামুবে বযাপার
নয়।

পদার্সববদযা

ববজ্ঞান?

কেন

কেন

ববজ্ঞান?

কজযাবতববসদযা

বা

এেটি

জীবববদযা

কেন

ববজ্ঞান

বেন্তু

কজযাবতষববদযা নয়?
অবিধান ববজ্ঞানলে এই মলমস সাংজ্ঞাবয়ত েলর,
অধযায়লনর ববষয় বহসালব সুসাংবদ্ধ জ্ঞালনর এেটি ববিাগ
এবাং জ্ঞান বা জ্ঞালনর এেটি পদ্ধবত ো, সাধারণ সতযলে
বযাপ্ত েলর, অর্বা সাধারণ বনয়মাবেীর গলবষণা েলর,
ববলশষত কসইসব সাধারণ বনয়মাবেী ো ববজ্ঞাবনে
পদ্ধবতর মধয বদলয় আবহত

হলয়লে। [সুত্রঃ Merriam-

Webster's Collegiate Dictionary, 10th ed. (1993)]
এই ববজ্ঞাবনে পদ্ধবতলে আবার এইিালব সাংজ্ঞাবয়ত েরা
হলয়লে,
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জ্ঞানালেষলণর বনয়মানুগ প্রবিয়ার নীবতগুবে এবাং
প্রবিয়াগুবে, ো সমসযার স্বীেৃ বত এবাং সুত্রায়লন রত হয়,
পেসলবক্ষণ এবাং পরীক্ষার মাধযলম তর্য সাংগ্রহ েলর এবাং
প্রেল্পগুবেলে (Hypothesis) পরীক্ষা ও সুত্রাবয়ত েলর।
[সুত্রঃ Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, 10th
ed. (1993)]
অর্সাৎ ববজ্ঞালনর সাংজ্ঞা পলরাক্ষিালব ববজ্ঞাবনে পদ্ধবতর
দ্বারা বনধসাবরত হয়। আমার ববজ্ঞালনর সাংজ্ঞা বাস্তবতার
বনবরলে গৃহীত সলতযর পরীক্ষা এবাং তার কর্লে গলে ওঠা
তত্ত্ব, অর্সাৎ ববজ্ঞাবনে পদ্ধবতর কেন্দ্রীয় উপাদানগুবের উপর
বনবদ্ধ।
মার্ক্সবাদ এেটি ববজ্ঞান োরণ, এটি সামাবজে প্রপলের
(phenomena) এেটি ববস্তৃত কক্ষত্রলে অন্তিুস ক্ত েলর, কসই
সমস্ত সামাবজে প্রপেগুবেলে, েত্ন সহোলর গলে কতাো
তলত্ত্বর সাহালেয সুসাংবদ্ধ েলর, ঐ তত্ত্ব কর্লে বহুববধ ঘটনালে
সূত্রবদ্ধ েলর এবাং কসই সমস্ত তত্ত্বগুবেলে প্রলয়ালগর মধয
বদলয়,

বাস্তলবর

বদোলনার

মাটিলত

েোইলয়র

সমাজ

মাধযলম

এবাং
োিাই

বযবক্ত

মানুষলে

েলর।

কেলোলনা

ববজ্ঞালনর মতনই এটি দুবনয়ালে বদোলনার বশক্ষার কক্ষলত্র
উলেেলোগয

অগ্রগবত

ঘটিলয়লে;

েবদও

অনযানয

সেে

ববজ্ঞালনর মতনই তার বনজস্ব কক্ষত্র সাংিান্ত বহু প্রলের উত্তর
কদবার জনয তালে এেনও দীঘস পর্ কপলরালত হলব। আর
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পাাঁিটা ববজ্ঞালনর মতনই এটি, বাস্তবতার বনবরলে, পরীক্ষার
মধয বদলয় বনলজলে পবরববতস ত

ও ববেবশত েলরলে। ১৮৪০

সাে কর্লে শুরু েলর...
 এটি, প্রধান এবাং অপ্রধান বববিন্ন নতু ন তলত্ত্বর
মাধযলম বনলজলে ববপুে িালব ববস্তৃত ও ববেবশত
েলরলে এবাং নতু ন বহু বাস্তব ববষয় কসই সেে
তলত্ত্বর আলোলে স্পষ্টতর হলয়লে;
 এটি বেেু ভ্রান্ত তত্ত্ব এবাং ববভ্রাবন্তমূেে ববষয়লে
বাবতে েলরলে এবাং অনযানয বহু ববষয়লে, ভ্রাবন্তর
উপাদানগুবেলে

বাবতে

উপাদানগুবেলে

রক্ষা

েলর
েরবার

ও

সলতযর

মধয

বদলয়,

পবরববতস ত হলয়লে;
 েলর্ষ্ট সফেতার সালর্ এটিলে, ববববধ সামাবজে
অবস্থার বনবরলে, ববলশষত রাবশয়া এবাং িীলন
দুবনয়া োাঁপালনা ববপ্ললবর কক্ষলত্র, প্রলয়াগ েরা কগলে
এবাং এলক্ষলত্র এটি, অপরাপর ববেল্প তত্ত্বগুবের
তু েনায় বহুগুলণ সফে কর্লেলে;
 এটি বিবিত েলরলে কে, এেনও বেেু সমসযা আলে
োর সম্পূণস সমাধান কস েরলত পালর বন এবাং
কস,
প্রলিষ্টা

কসই সমাধালনর েলক্ষয, আন্তবরেতার সালর্
িাোলে;
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 এটি কসই সমস্ত প্রবণতার ববরুলদ্ধ েষ্টের সাংগ্রাম
িাোলে

কেগুবে

মার্ক্সবাদলে

এেটি

আপ্তবালেয

পবরণত েরলত িায় এবাং মার্ক্সবালদর ববজ্ঞাবনে
িালব পবরবক্ষত মূেগত সারৎসার কর্লে মার্ক্সবাদলে
ববিু যত েরলত িায়; এবাং
 এটি তার বনলজর নীবতসমূহ এবাং পদ্ধবতর উপর
ববজ্ঞাবনে পেসালোিনালে প্রলয়াগ েলরলে এবাং এটি
কস েলরলে পরম আন্তবরেতার সালর্। প্রেৃ তপলক্ষ,
এইলক্ষত্রলে,
অবধে

গুরুত্ব

সাধারণিালব
বেলে

এটি

কেলোলনা
বদলয়লে

এবাং

ববজ্ঞালনর

ববজ্ঞাবনে

উপাদালন পবরণত

ববজ্ঞালনর
এলত

ববজ্ঞান

দশসনলে,

তু েনায়

েলর

বা

এটি

অনযিালব

মার্ক্সবালদর

এেটি

েলরলে।

দুই) অতএব আপবন বেলেন মার্ক্সবাদ এেটি ববজ্ঞান োরণ
এর সালর্ কিৌত ববজ্ঞালনর বেেু বমে আলে?
উত্তর) ববজ্ঞান বহসালব ববলববিত হলত হলে, কেলোনও
শৃঙ্খোলে, প্রাসবিে কক্ষত্রগুবেলত, েলর্ষ্ট পবরমালণ অনযানয
ববজ্ঞানগুবের
জীবববদযা,
মার্ক্সবাদও

মতন

হলত

কজযাবতববসদযা

হয়।

কেিালব

ববজ্ঞান,

কসই

পদার্সববদযা,
এেই

িালব

ববজ্ঞান। অনযানয ববজ্ঞালনর সালর্ বহু প্রাসবিে

বমলের দ্বারা এটিলে কদোলনা কেলত পালর এবাং এটিও বযােযা
েরা কেলত পালর কে কেন বেেু আপাত অবমে অপ্রাসবিে।
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অবশযই কোন দুটি আোদা শৃঙ্খোর ববজ্ঞান হুবহু এেরেম
নয়, এমনবে তালদর ববোলশর পদ্ধবতগুবেও সম্পূণস এেরেম
নয়। ববজ্ঞালনর শৃঙ্খো কিলদ ববজ্ঞাবনে পদ্ধবতও বববিন্ন
হয়। উদাহরণ বহসালব বো োয়, আপবন কজযাবতববসজ্ঞালন
“অন্ধত্ব বনবারণ” সাংিান্ত বেেু শুনলত পালবন না েবদও
এটি েুবই সাধারণ এেটি সমসযা এবাং জীবববদযা সাংিান্ত
ববজ্ঞালনর কক্ষলত্র িীষণ গুরুত্বপূণস এেটি ববষয়।
সমাজববজ্ঞান এবাং প্রেৃ বত ববজ্ঞালনর মলধয গুরুত্বপূণস প্রলিদ
রলয়লে, ঠিে কেরেম প্রলিদ রলয়লে কিৌত-ববজ্ঞান এবাং
জীবন-ববজ্ঞালনর মলধয। পাশাপাবশ তালদর মলধয রলয়লে
েলর্ষ্ট পবরমালণ প্রাসবিে বমেও, ো তালদর সেেলেই
ববজ্ঞান বহসালব প্রবতবিত েলর। মার্ক্সবালদর কক্ষলত্রও এটি
সতয।
বতন) আপবন বে এরেম বেলত িাইলেন কে, মার্ক্সবাদ এবাং
সমাজববজ্ঞান এেই এবাং সেে প্রেৃ ত সমাজ ববজ্ঞানগুবে
প্রেৃ তপলক্ষ মার্ক্সবালদর অাংশ?
উত্তর) কমাটামুটি সঠিেই ধলরলেন। েবদও মার্ক্সবালদর এেটি
গুরুত্বপূণস অাংশ হে দশসন, োলে বলে দ্বন্দ্বমূেে বস্তুবাদ, ো
সমাজববজ্ঞানলে োবপলয় আরও বহু বযাপ্ত। প্রেৃ তপলক্ষ এই
দশসন বনলজই এেটি সবলিলয় সাধারণীেৃ ত এবাং ববমূতস
ববজ্ঞান, ো সৃবষ্ট হলয়লে সমস্ত ববজ্ঞালনর সাধারণ, ববমূতস
সলতযর এেীেরলণর মধয বদলয়।
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এটা বোও পাশাপাবশ কবাধহয় উবিত হলব কে, সমালজর
এবাং সামাবজে বিয়া-প্রবতবিয়ার বেেু

ববলশষজ্ঞ বদে

রলয়লে ো মার্ক্সবালদর অাংশ নয়, কেমন সমাজ-মলনাববদযা
বা

সমাজ-িাষাতত্ত্ব

প্রিৃ বত।

েবদও,

আমালদর

মলত,

সমাজববজ্ঞালনর প্রধান অাংশগুবের অবধোাংশই মার্ক্সবালদর
সালর্ সমববস্তৃত (coextensive)। প্রেৃ ত সমাজববজ্ঞালনর গুপ্ত
কক্ষত্রগুবে, ো সরাসবর িালব মার্ক্সবালদর অাংশ নয়, কসটিও
মার্ক্সবালদর দ্বারা গিীরিালব প্রিাববত এবাং বশবক্ষত।
উদাহরণস্বরূপ বো োয়, সমসামবয়ে বুলজসায়া সমাজমলনাববদযার দ্বারা উত্থাবপত বহু ববষলয়র েলর্ষ্ট পবরমালণ
ববলেষণ মার্ক্সবালদর মলধযই সম্ভব হয়। কেমন, মানুলষর
সামাবজে োলজর প্রার্বমে িাবেো শবক্ত বে? মার্ক্সবালদর
উত্তর হলে, এটি হে মানুলষর বনলজর কগািীর ববোলশর
তাবগদ, ো বেনা কেণী ববিক্ত সমালজর কক্ষলত্র তার কেণী
স্বার্স। এটি মার্ক্সবালদর এেটি এলেবালর মূেগত উপাদান।
এইজনযই আবম ববে কে, েবদ সমাজ-মলনাববদযার এমন
কোনও অাংশ কর্লে র্ালে ো মার্ক্সবালদর অাংশ নয়, বা
অন্তত সরাসবর িালব মার্ক্সবালদর উপর বনিস রশীে নয়,
তাহলে তা অবশযই এেটি গুপ্ত অাংশ। এই এেই ের্া
সমাজ-িাষাতত্ত্ব প্রিৃ বতর কক্ষলত্রও সতয।
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িার) সমাজববদযা সম্পলেস আপনার অবিমত বে? অর্সাৎ
ববশ্বববদযােয়গুবেলত ো পোলনা হয়?
উত্তর) বতস মালন সমাজববদযা কে িালব আমরা পাই তা
বাস্তলব এেটি তামাশা এবাং এইিালবই ববজ্ঞালনর অনয শাোর
মানুলষরা

এলে

কদলে

র্ালে।

এেজন

এেবার

মন্তবয

েলরবেলেন কে, সমাজববদযার মূেগত পদ্ধবত হে, “সুস্পষ্টলে
অস্পষ্ট িালব উপস্থাবপত েরা”। [সুত্রঃ Samuel T.
Williamson, "How to Write Like a Social Scientist", Rule
4, Saturday Review [date unknown]. Quoted in R. John
Brockmann & William Horton, The Writer's Pocket
Almanack (Santa Monica, CA: InfoBooks, 1988), p. 8]
এেন প্রে হে, সমাজববজ্ঞানীরা কেন এই ধরলণর দুলবসাধয
বা রহসযময় িাষার বযবহার েলরন? োরণ তারা ববষলয়র
স্পষ্টীেরলণর বদলে তালে রহলসয কেলে রােলত কিষ্টা েলরন।
েেন তারা অস্পষ্টলে কঘাষণা েলরন,

তারা সবসদাই

গােিরা শব্দ বযবহার েলরন, োলত েলর তালদর মন্তলবযর
মধয বদলয় এেটি িু ে ধারণালে েবেলয় কদওয়া োয়। এবাং
প্রায়শই েেন তারা প্রেৃ ত সতযলে েুোলত িান তালদর
স্বািাববে িালবই বযবহার েরলত হয় কববশ কববশ েলর
দুলবসাধয িাষা এবাং কদামোলনা কমািোলনা েুবক্ত-মাো।
কেমন, উদাহরণ স্বরূপ, েেন তালদর উত্তর বদলত হয়,
বেিালব সুববধা প্রাপ্ত কেণীগুবে, বনলজর কদলশ এবাং ববলদলশ,
অবধোাংশ জনগণলে কশাষণ েলর, তেন তারা প্রেগুবেলে
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সলবাধন না েলর তালে জটিে ও অবান্তর শব্দ বদলয় আোে
েলরন। ফলে বুলজসায়া সমাজববদযা এেটি মূেযহীন ববষয় এবাং
এই শৃঙ্খোটি গলে উলঠলে মার্ক্সবালদর ববলরাবধতায় এবাং
মার্ক্সবালদর প্রবত িীবতলে কেন্দ্র েলর। এর টিলে র্াোর
োরণ হে, মার্ক্সবাদলে আিমণ েরা এবাং শাসে কেণীর
মনপসন্দ এেটি মনগো ববেল্প বতবর েরা।
সমালজর প্রেৃ ত ববজ্ঞান, প্রেৃ ত সমাজববদযা হে মার্ক্সবাদ।
বেন্তু দুিসাগযবশত সমাজববদযা নামটি বুলজসায়া েদ্ম ববজ্ঞালনর
দ্বারা দেে হলয় কগলে।
পাাঁি) অর্সনীবতর ববষলয় বে বেলবন? প্রায় সমস্ত ববেযাত
অর্সনীবতববদরা

মার্ক্ীয়

অর্সনীবতলে

কদোমাত্র

বাবতে

েলরলেন।
উত্তর) তারা এটাই েলরন! এিালবই তালদরলে বশক্ষা কদওয়া
হয় এবাং এই োরলণই তালদর পাবরেবমে কদওয়া হয় অর্সাৎ
শাসে পুাঁবজবাদী কেণীর স্বালর্সর প্রবতবনবধত্ব েরা এবাং কেন
েলমর কশাষণ বিরোে জরুবর – এটা কবাঝালনা। তারা
প্রেৃ তপলক্ষ বনবষদ্ধ শব্দবন্ধগুবে, কেমন েলমর কশাষণ প্রিৃ বত
বযবহার েলরন না; পবরবলতস তারা বেেু কোড বযবহার
েলরন। এমনবে পুাঁবজবাদলেও তারা নরম েলর বলেন “মুক্ত
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উলদযাগ বযবস্থা” (Free Enterprise System) বা “গণতন্ত্র”
নামে আরও

উদ্ভট শলব্দ। বুলজসায়া সমাজববজ্ঞালনর োজই

হে সতযলে প্রোশ েরবার বদলে েুবেলয় রাো।
আবম দুটি োরলণ, বুলজসায়া বযবস্থালে শাসেরা কে গণতন্ত্র
বলে

র্ালে,

তালে

উদ্ভট বলেবেঃ

প্রর্মত,

পুাঁবজবালদর

ইবতহালস মাত্র বেেু পুাঁবজবাদী কদশ গণতাবন্ত্রে; ফযাবসবাদী
বা অনযানয বস্বরািারী কদশগুবেও পুাঁবজবাদী (েবদও, প্রায়শই
তারা কসটিলে েুবেলয় রােলত িায়)। বদ্বতীয়ত, সবলিলয়
গুরুত্বপূণস োরণ হে, সাধারণ মানুলষর সালপলক্ষ বুলজসায়া
গণতন্ত্র, সবসদাই এেটি প্রতারণা, এটি শুধুই এেটি শব্দ।
প্রেৃ ত গণতন্ত্র বেলত কবাঝায়, জনগলণর বনলজর জীবনজীববোর উপর বনয়ন্ত্রন কেটি বেনা, সব কদলশর উচ্চ কেণীর
নাগবরেলদর বাদ বদলে, কোর্াও কনই।
সমাজববদযার মতনই বুলজসায়া অর্সনীবতও প্রেৃ তপলক্ষ এেটি
েদ্ম ববজ্ঞান। আজ পেসন্ত এটি এেটি সুসামঞ্জসযপূণস সাংজ্ঞা
বদলত পারলো না কে, কেন পুাঁবজবালদর মলধয বাবনজয িি
(business cycle) পবরিাবেত হয়? কেন বাজালর িো এবাং
পতন আলস? কেন মন্দা আলস? প্রেৃ তপলক্ষ, প্রবতবার বাজার
িেলেই বুলজসায়া অর্সনীবতববদরা বেলত শুরু েলরন কে,
বাবনজয িি এেটি অতীলতর ববষয় – বেন্তু তালদর এই
দাবব ঠিে তার পলরর মন্দালতই ধুলয়-মুলে সাফ হলয় োয়।
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এটা সবাই জালন কে, তালদর অর্সননবতে বববিন্ন ঘটনা
সম্পলেস তালদর বববিন্ন জলনর বযােযা, এলে অলনযর সালর্
প্রায়শই কমলে না। তাই এটিলে এেটি ববজ্ঞান বেবার কর্লে,
এেটি অনুমানধমী োজ বোটাই উবিত। এনারা আসলে
প্রািীনোলের রাজ-লজযাবতষীলদর আধুবনে প্রবতবনবধ!
বুলজসায়া অর্সনীবতর প্রেৃ ত সারবত্তা হে, েবমে কেণীর
ববরুলদ্ধ,

কবোরলদর

ববরুলদ্ধ

এবাং

গরীবলদর

ববরুলদ্ধ

পুাঁবজবাদী কেণীলে রক্ষা েরা, তালে তু লে ধরা এবাং তার
অবধোর এবাং স্বার্সলে মজবুত েরা। অপরবদলে মার্ক্ীয়
অর্সনীবত, োলে আমরা রাজননবতে অর্সনীবত বলে র্াবে,
তার রাজননবতে িবরত্রলে কসাচ্চালর কঘাষণা েলর। মার্ক্ীয়
রাজননবতে অর্সনীবত দৃঢ় িালব েবমে কেণী এবাং তার বমত্র
কেণীগুবের স্বালর্সর পলক্ষ অবস্থান কনয়। আমরা আমালদর
পক্ষপাবতলত্বর ববষলয় প্রোলশয এবাং সততার সালর্ অবস্থান
গ্রহণ েবর োরণ আমরা বৃহত্তর জনগলণর প্রবত পক্ষপাতদুষ্ট।
বেন্তু বুলজসায়া অর্সনীবত এই ববষয়টিলে েুবেলয় রােলত িায়
কে, তারা মুবষ্টলময় পুাঁবজপবত কেণীর প্রবতবনবধত্ব েলর এবাং
তাই তারা তালদর েক্ষয সম্পলেস বমর্যািার েলরই র্ালে।
ছয়) রবজ্ঞান পূবসাভাস কদয়। আমামদি মমন হয়
মার্ক্স বামদি কিা পূবসাভাসগুরলি রকছু ই প্রায় কমমল রন!
উত্তর) কে বলে? মুেত মার্ক্সবালদর বুলজসায়া শরুরারা বা
োরা এইসেে মানুষলদর কর্লে বশক্ষা কপলয়লেন তারা,
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তাইলতা? আো, এেটা উবক্তলে কোট েরবে উদাহরণস্বরূপ,
কদেুনঃ
“কেলহতু মালর্ক্সর েরা পূবসািাসগুবের এেটিও কমলে বন
(বযাবতিম The German Ideology-লত উক্ত, অনুন্নত
কদশগুবেলত সমাজতন্ত্রলে আলরাপ েরলে কসই সেে কদলশর
ববোশ ঘলট), তাই মার্ক্সবাদ কে এেটি ববজ্ঞান – এরেম
িানও আর কেউ েলরন না। এটি তার অনুগামীলদর
োলে এেটি অবিজ্ঞতাবাদী বাস্তবতার বদলে এেটি গুপ্ত
বযবস্থায় (মধযেুগীয় োবাোর মতন) পবরণত হলয়লে ো
আমালদর মতন বাদবাবেলদর বিন্তার ববষয় নয় – অন্তত
এেন পেসন্ত নয়।“ [সুত্রঃ George Sim Johnson,
"Everything Goes, Nothing Matters", Image magazine
supplement, San Francisco Examiner, Feb. 3, 1991]
এটি এেটি স্থানীয়

সাংবাদপলত্র, জজস বসম জনসন বলে

এেজলনর েরা মন্তবয। এেন প্রে হে, কে এই জজস বসম
জনসন? বতবন বে মার্ক্সবালদর কোনও ববলশষজ্ঞ? আসলে,
বতবন হলেন এেটি প্রধান বববনলয়াগোরী বযালের প্রক্তন
িাইস কপ্রবসলডন্ট এবাং National Review-এর মতন এোবধে
দবক্ষণপন্থী সামবয়ে পবত্রোর কেেে। এবাং উপলর উলেবেত
তার বক্তলবযর প্রবতটি মন্তবযই িু ে – এমনবে শাসে কেণী
মার্ক্সবাদলে বনলয় আর বিবন্তত নয় বা বিবন্তত হবার কোনও
োরণ কনই – এই বােযটিও িু ে। (আসে ঘটনা হে, তার
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ঐ োইনটি কেোই, তার ের্াটি কে িু ে, তা প্রমাণ েলর)।
আমরা মার্ক্সবাদীরা, মার্ক্সবাদ কে এেটি ববজ্ঞান, এই ববষলয়
কোনও িবনতা েবর না; আমরা দৃঢ়তার ববে কে, মার্ক্সবাদ
এেটি ববজ্ঞান এবাং ববজ্ঞান বহসালবই এর ববোশলে এবগলয়
বনলয় কেলত হলব। এমনবে বতবন েেন অনুন্নত কদলশ
(রাবশয়া, িীন) সমাজতলন্ত্রর প্রিাব বনলয় বলেন, কসটিও
িু ে;

এই

কদশগুবেলত,

অবধোাংশ

জনগলণর

েেযাণ,

সমাজতাবন্ত্রে বযবস্থায় প্রিু ত উন্নবত েরলেও (ো অবধোাংশ
অ-মার্ক্সবাদী অর্বরটিরাও স্বীোর েলরন) তারা কোনও
িালবই সাম্রাজযবাদী কদশগুবের জীবনধারলণর মানলে (living
standards) স্পশস েরলত পালর বন।
এবাং মার্ক্স এবাং অনযানয অলনে মার্ক্সবাদীলদর (অবশযই
সেলে নন) েরা পূবসািাস সম্পলেস বো োয় কে, তালদর
পূবসািাস প্রালয়াবগে িালবই সতয প্রমাবণত হলয়লে। এই কক্ষলত্র
আমালদর করেডস, মার্ক্সবাদলে োরা বাবতে েলরলে, তালদর
তু েনায় বহুগুলণ িালো।
এেজন আলমবরোন সাাংবাবদে, োেস মার্ক্স-এর বৃদ্ধ বয়লস,
তাাঁর োলে োন এবাং জানলত িান, বতবন (মার্ক্স) িববষযৎ
সম্পলেস

বে পূবসািাস েরলেন। “গিীর এবাং আত্মস্থ েলে”

বতবন উত্তর বদলয়বেলেন, “সাংগ্রাম”; [সুত্রঃ John Swinton,
reporting on an interview with Karl Marx for the New
York Sun, Sept. 6, 1880] এর ববপরীলত, বিলটাবরয়া েুলগর
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বশবক্ষত বুলজসায়ালদর কসই সবসজনীন আিরণ, কেোলন অগ্রগামী
ইউলরাপীয় সিযতা এতটাই আশ্বস্ত বেে কে, তারা এই
ববষয়টিলে (সাংগ্রাম) বনলয় ববতলেস র প্রলয়াজন পেসন্ত অনুিব
েলরন বন। কসইসময়, বুলজসায়া প্রতযাশার প্রায় োোোবে
বেে শাবন্তপূণস প্রগবত, এবাং প্রর্ম ববশ্বেুলদ্ধর প্রবে অবিঘাতই
কসই প্রতযাশার পবরসমাবপ্ত ঘটিলয়বেে। এেবার বফলর কদলো
১২০ বের আলগ মালর্ক্সর েরা পূবসািাসগুবে; ববশ্বেুদ্ধ,
আিমণ/ববহরািমণ, গণহতযা, বহাংস্র কেণী সাংগ্রাম, ববপ্লব,
জাতীয়তাবাদী সাংগ্রাম, ধমীয় সাংগ্রাম এবাং এইরেম আরও
অলনে বেেু । কে ঠিে বেে? মার্ক্স? নাবে বিলটারীয়
েুলগর

বুলজসায়ালদর সামাবজে শাবন্তর দৃশয?

মালর্ক্সর এই পূবাস িাসগুবেলে, কেগুবে সম্পলেস বিলটারীয়লদর
কোনও ধারণাই বেে না, কসগুবেলে বে েুব অসার মলন
হলে কতামার? কবশ, তাহলে কেবনলনর েরা এেটি িীষণ
বনবদস ষ্ট পূবসািাসলে কদো োে (লেবনন ১৯২৪ সালে মারা
বগলয়বেলেন), ো মাবেস ন বেবালরে সাাংবাবদে জজস কসেলডস
এর ১৯২৯ সালের বরলপাটস কর্লে জানা োয়।
“আলরেটি কক্ষলত্র বতবন (লেবনন) কসই এেই কজবদ ধারণা
প্রোশ েলরবেলেন, কে কজবদ আিরণ সমস্ত ববপ্লবী কনতালদর
সাধারণ

িবরত্র বেে।“

“জাপান এবাং আলমবরোর মলধযোর েুদ্ধ েলব নাগাদ
আসন্ন”, বতবন বজজ্ঞাসা েলরবেলেন। তাাঁলে (লেবনন) আশ্বস্ত
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েরা

হলয়বেে কে, কোনও েুদ্ধ হলব না োরণ েুলদ্ধর

কোন

োরণ কনই। “বেন্তু েুদ্ধ অবশযই হলব”, বতবন কজার

বদলয় বলেবেলেন, “োরণ বুলজসায়া কদশগুবে েুদ্ধ োো টিলে
র্ােলত পালর না”। [সুত্রঃ George Seldes, You Can't Print
That! (Garden City, NY: Garden City Publishing Co.,
1929), p. 221.]
অবশযই এটার মজা এইটা নয় কে, মার্ক্সবাদী কেবনন জাপান
এবাং আলমবরোর মলধযোর িববষযৎ েুলদ্ধর ের্া আগাম
বলে বদলয়বেলেন (েেন গুটিেলয়ে মানুষ, েবদ অবশয কেউ
কর্লে র্ালেন, এটি ঘটলত িলেলে বুলঝবেলেন), মজা হে
বুলজসায়া সাাংবাবদে কসেলডস দৃঢ় বনবিত বেলেন কে, কেবনন
এই কক্ষলত্র, অবশযই িু ে প্রমাবণত হলবন।
শুধুমাত্র কেবনন নন, সাধারণ িালব মার্ক্সবাদীরা, বদ্বতীয়
ববশ্বেুলদ্ধর কসই সময় পূবসািাস েলরবেলেন, েেন বহু বুলজসায়া
আদশসবাদীরা প্রর্ম ববশ্বেুদ্ধলে “কসই েুদ্ধ ো সমস্ত েুদ্ধলে
সমাপ্ত েলরলে” বলে দাবব েরলতন। বহু কক্ষলত্র আমরা
মার্ক্সবাদীরা পূবসািাস েলরবে এবাং এেনও েবর িববষযৎ
সাম্রাজযবাদী েুলদ্ধর, েেন অলনে বেবালরেরা শাবন্তর েুলগর
পূবসািাস কদন। বহু কক্ষলত্র আমরা পূবসািাস েলরবে এবাং
এেনও

েবর,

সমস্ত

পুাঁবজবাদী

কদলশর

েবমে

এবাং

পুাঁবজবাদীলদর মলধযোর কেণী সাংগ্রালমর েেন পুাঁবজবাদী
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িাবাদলশসর মানুলষরা, এই বযবস্থায় সামাবজে শাবন্তর েল্পনা
েলরন।
সাত) কবশ, হয়লতা মার্ক্সবাদীরা ববগত শতাব্দীলত, িেমান
সাংগ্রালমর েুগ, েুদ্ধ এবাং ববপ্ললবর কক্ষলত্র সঠিে পূবসািাস
বদলয়বেলেন, বেন্তু আর বেবে সফে পূবসািালসর উদাহরণ
আপবন বদলত পালরন?
উত্তর) বে কোট বমবেলয় মালর্ক্সর েরা বহু পূবসািাস,

সতয

বহসালব প্রবতবিত হলয়লে। এই মুহূলতস তালদর মলধয েলয়েটা,
ো মলন আসলে কসগুবে, হেঃ
 এেলিটিয়া পুাঁবজর কঝাাঁে িমশ বােলব এবাং তীব্র
হলব;
 পুাঁবজবালদর িো-মন্দার িাো িেলতই র্ােলব এবাং
পুাঁবজবাদ কোনবদনই এটিলে বনমূে
স েরলত পারলব না
(োর োরণ মার্ক্স গিীর িালব বযােযা েলরলেন);
 েৃ ষে বনিস র িাষ (আধা-সামন্ততাবন্ত্রে) ধীলর ধীলর
পুাঁবজবাদী েৃ বষ বযবস্থালে পর্ কেলে কদলব;
 পুাঁবজবাদ আরও কববশ কববশ েলর এেটি আন্তজসাবতে
বযবস্থা হলয় উঠলব;
 কেণী সাংগ্রাম িেলব এবাং গলে উঠলব;
 মাবেস ন গৃহ েুলদ্ধ ইউবনয়ন বজতলব (োরণ উত্তলরর
অবত অগ্রসর পুবাঁ জবাদী বযবস্থা);
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 পযাবর েবমউলনর ক্ষমতা, েবমেরা ধলর রােলত পারলব
না (১৮৭১-এর প্রর্ম েবমে কেণীর ববপ্লব);
 েবমে কেণী ক্ষমতা দেে েরবার পর, পরাবজত
বুলজসায়ালদর

উপর,

কপ্রালেতাবরয়

এেনায়েতন্ত্র

োলয়লমর মধয বদলয়ই এেমাত্র ক্ষমতা ধলর রােলত
পালর (লে বশক্ষা মার্ক্স পযাবর েবমউলনর পর সামআপ েলরবেলেন এবাং ো পরবতী ইবতহালসর দ্বারা
সতয প্রমাবণত হলয়লে);
 প্রর্ম

সফে

কপ্রালেতাবরয়

ববপ্লব

হয়লতা

ঘটলব

রাবশয়ালত।
আট) বেন্তু মার্ক্সবাদীরা বে িু ে পূবসািাসও েলরন বন?
উদাহরণস্বরূপ

মার্ক্স

বে

েবমে

কেণীর

িমবধসমান

দুদসশার ের্ার পূবসািাস েলরন বন কেোলন বাস্তলব
েবমেরা, এই সময়োে ধলর, তালদর জীবন মালনর
অলনে উন্নবত ঘটিলয়লেন?
উত্তর) এটা সবতয কে, মার্ক্সবাদীরা ভ্রান্ত পূবসািাসও
েলরলেন। বেন্তু এটা বো সঠিে হলব না কে, কেলহতু
মার্ক্সবাদীরা মালঝ মলধয, অাংশত বা সম্পূণত
স , ভ্রান্ত
পূবসািাস েলরলেন, তাই এটি ববজ্ঞান নয়। োরণ
এরেম িালব কদেলে, পদার্সববজ্ঞানলেও ববজ্ঞান বো
োলব না োরণ প্রেযাত পদার্সববদরাও মালঝ মলধয ভ্রান্ত
পূবসািাস

বদলয়লেন!

েডস
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কেেবিলনর

দুটি

এরেম

উদাহরণ কদলে কনওয়া োে। েডস কেেবিন বেলেন
উনববাংশ শতাব্দীর এেজন মহান ববজ্ঞানী এবাং রয়যাে
কসাসাইটির

সিাপবত।

বতবন

বলেবেলেন,

“বাতালসর

কর্লে িাবর ববমানোন অসম্ভব” এবাং “কবতালরর কোনও
িববষযৎ কনই”। এই ধরলণর এলতা মন্তবয পাওয়া োয়
কে, আরর্ার বস। ক্লােস এেটি সাধারণী বাবনলয়বেলেন।
বতবন বেলেবেলেন, “েেন এেজন েযাতনামা এবাং ববরি
ববজ্ঞানী বলেন কে, কোনও বেেু সম্ভব, তেন বতবন
বনবিত িালবই সঠিে; বেন্তু েেন বতবন বলেন, কোনও
বেেু অসম্ভব, তেন বতবন েুব সম্ভবত িু ে”। [সুত্রঃ
Arthur C. Clarke, Profiles of the Future (1973)]।
কোনও ববজ্ঞান সম্পূণস নয় এবাং কোনও ববজ্ঞানীর,
কোনওোলেই, তার ববলশষ কক্ষলত্রর উপর সম্পূণস দেে
র্ালে না। তাই প্রবতটি ববজ্ঞালন, সবসদাই, বেেু ভ্রান্ত
প্রতযাশা, পূবসািাস এবাং সাধারণীেরণ র্ােলবই। তর্াবপ,
োলদর, বনজ বনজ ববজ্ঞালনর উপর, েত িালো দেে
র্ােলব, ততই তালদর প্রতযাশা এবাং পূবসািাস অনযলদর
তু েনায় সঠিে হলব। উপরন্তু, েবদ কসই শৃঙ্খোটি প্রেৃ ত
ববজ্ঞান হয়, তাহলে কসই সমস্ত ভ্রান্ত প্রতযাশা এবাং
পূবসািাসগুবে কসই কসই তলত্ত্বর পুনঃমুেযায়লনর বদলে বনলয়
োলব, োলত েলর কসই কসই কক্ষলত্র সফে পূবসািাস কদওয়া
োয়।
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আজ হলত বহু আলগ মার্ক্স, ইউলরালপ সমাজ ববপ্ললবর
প্রতযাশা েলরবেলেন। এটি বেে তার এেটি সলন্দহাতীত
পূবসািাস েবদও, আবম মলন েবর না কে, বতবন অমুে
বতবর্লত অমুে সমলয় ববপ্ললবর কঘাষণা বদলয়বেলেন।
এেইরেম িালব বতবন বতবন কিলববেলেন কে, ইউলরালপর
েবমে

কেণীর

দুদসশা

অলনে

কববশ

ধারািলম

(systemetically) এবাং অলনে বযাপে িালব বৃবদ্ধ পালব
ো বেে বাস্তলব ো হলয়লে তার কর্লে কববশ। এই িু ে
প্রতযাশার বা িু ে পূবসািালসর বপেলন এেটি মাত্র ভ্রাবন্ত
বেে আর তা বেে বতবন, পুাঁবজবালদর আন্তজসাবতেরণ
এর বববশষ্টতার বহু বদেলে, পুলরাপুবর ববলবিনার মলধয
আলনন

বন।

(এটি

পরবতীলত

কেবনন

েলরবেলেন;

মার্ক্সবাদ কে তার িোর পলর্র ভ্রাবন্তগুবেলে সাংলশাধন
েলর, এটি তার এেটি উদাহরণ)।
এইজনয, পূবসািালসর মুেগত বনেসাস সঠিে র্ােলেও,
প্রধান ববপ্লবগুবে প্রেৃ তপলক্ষ ঘটলো ইউলরালপর দূরতম
পবরবধলত (রাবশয়া) বা তর্ােবর্ত তৃ তীয় ববলশ্ব, কে
কদশগুবে সাম্রাজযবালদর দ্বারা সবলিলয় বহাংস্র কশাষণ ও
বনপীেলনর বশোর বেে (িায়না, বিলয়তনাম প্রিৃ বত)।
এেইিালব, আ-ববশ্ব কপ্রক্ষাপলট, েবমে কেণীর দুদসশার
কে অনুমান/পূবসািাস, তাও েলর্ষ্ট সতয বলে প্রমাবণত
হলয়লে। বতস মান পৃবর্বীর ৬০০ কোটি মানুলষর মলধয,
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৫০০ কোটি মানুষ জীবনধারণ েলরন বদবনে ১৩৬
টাোরও ($2) েম টাোয়। [সুত্রঃ Mentioned by
the prominent bourgeois economist, Jeffrey Garten,
in an "Economic Viewpoint" column in Business
Week, Sept. 6, 2004, p. 28. Garten is dean of the Yale
School of Management.]। এই ের্া সতয কে, জীবন
োপলনর েরি পৃবর্বী জুলে বববিন্ন, বেন্তু কেোলনই তু বম
র্ালো না কেন, এটা সূলেসর আলোর মতন স্পষ্ট কে,
কতামার আয় েবদ বদবনে ১৩৬ টাো বা তার েম
হয়, তাহলে তু বম িূ োন্ত দাবরলের মলধযই অবস্থান
েরলো।
কেলোলনা প্রোলরই কহাে, িরমতম দাবরে অবশযই রলয়লে
সাম্রাজযবালদর দ্বারা কশাবষত ও বনলেবষত কদশগুবেলত;
প্রধানত এবশয়া, োবতন আলমবরো এবাং আবিোয়।
বুলজসায়ারা, তালদর বনলজলদর কদলশ তু েনামূেে শাবন্ত এবাং
শৃঙ্খো রক্ষার স্বালর্স বেেু পদলক্ষপলে অনুলমাদন কদয়
(েবদও তা তারা কদয় িীষণ অবনো সলত্ত্ব এবাং প্রবে
িালপর োরলণ) কেমন মজুবর বাোলনা, এবাং তোর
কেণীর োলে কপৌাঁোয় এমন সুববধাগুবে; এটিই হে “New
Deal” এবাং েেযাণোমী রালের আসে ের্া। শাসে
কেণী,

কজালসফ

কেলনবডর

কসই

অবস্থানলে

গ্রহণ

েলরবেলেন কেোলন বতবন বলেবেলেন কে, বতবন তার
“কসৌিালগযর” এেটি অাংশ কেলে বদলত প্রস্তুত বাবেলদর
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মুে বন্ধ েরবার জনয। বেন্তু তালদর কিালে এই োে
এেটি অস্থায়ী প্রলয়াজন োো বেেু নয়। এবাং বতস মালন,
পুাঁবজবাদী কেণী এবাং তালদর রাজনীবতববদরা েেযাণোমী
রাে কর্লে মুে বফবরলয় বনলে ও েবমে কেণী ও
মধযববত্ত বলগসর উপর আবার আিমণ শানালে। তারা
এটিলে এেন সম্ভব িাবলে োরণ সমাজতন্ত্র, এই মুহূলতস
অন্তত, এেটি ববশ্বাসলোগয ববেল্প বহসালব েবমেলদর
সামলন উপবস্থত কনই এবাং পুাঁবজবাদ আরও কববশ কববশ
েলর কেলহতু
বনলজলদর

আন্তজসাবতে হলয় উঠলে তাই তালদর

মলধয

“প্রবতলোবগতার”

জনয

েবমেলদর

মজুবরলে আন্তজসাবতে কক্ষলত্র বনলি নাবমলয় আনাটা জরুবর
হলয় পলেলে। তাই েবদও এটি সতয কে, প্রিাবশােী
সাম্রাজযবাদী কদশগুবেলত আলগর কর্লে িালো অবস্থায়
োবেে বেন্তু ববগত ২৫/৩০ বের ধলর তা আবার
ধারাবাবহে িালব বনম্নমুেী এবাং বধলর বধলর তালদর
কদওয়া সমস্ত োে আবার বফবরলয় কনওয়া হলে। এবাং
েবমেলদর দুদসশা সারা পৃবর্বী জুলে আবার দ্রুত বােলে।
মার্ক্সবাদ এেটি ববজ্ঞান এবাং কসই োরলণই আমরা তার
পবরবতস ন এলনবে এবাং এই োরলণই মালর্ক্সর বেেু ধারণা
এবাং প্রতযাশা কে সম্পূণস বা আাংবশে িালব সতয প্রবতপন্ন
হয়

বন,

কসই

ববষয়লে

আমরা

পাত্তাই

বদই

না।

গযাবেবেও, বনউটন বা ডারউইলনর বেেু ধারনাও িু ে
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প্রমাবণত হলয়লে, বেন্তু তার জনয এই বযবক্তলদর প্রবত
আমালদর েদ্ধা এতটু কুও েলম না; না এলত এটা প্রবতবিত
হয় কে, পদার্সববদযা বা জীবববদযা ববজ্ঞান নয়। আসলে
ঘটনাটি ঠিে এর ববপরীত।
নয়) অবধোাংশ ববেবশত ববজ্ঞালনরই এেটি কেন্দ্রীয়
সাংগঠে ধারণা রলয়লে; উদাহরণস্বরূপ, রসায়লনর কক্ষলত্র
কোয়ান্টাম

ইলেলরাডায়নাবমর্ক্,

প্রােৃ বতে

ইবতহালসর

রলয়লে বববতস নবালদর তত্ত্ব এবাং িু -পদার্সববদযার রলয়লে
কটলটাবনে কপ্লট। মার্ক্সবালদর বে এরেম কোনও কেন্দ্রীয়
সাংগঠে ধারণা রলয়লে? এবাং র্ােলে তা ঠিে বে?
উত্তর) সাধারণিালব (অর্সাৎ দাশসবনেিালব), মার্ক্সবাদ
– কেবননবাদ – মাও বিন্তাধারার কেন্দ্রীয় সাংগঠে তত্ত্বটি
হে দ্বন্দ্বমূেে বস্তুবাদ। সমালজর বনবরলে বনবদস ষ্ট েলর
বেলে, মার্ক্সবাদ – কেবননবাদ – মাও বিন্তাধারার কেন্দ্রীয়
সাংগঠে তত্ত্বটি হে, ঐবতহাবসে বস্তুবাদ ো বেনা
দ্বন্দ্বমূেে বস্তুবালদর সমাজ, অর্সনীবত এবাং রাজনীবতলত
প্রলয়ালগর ফে। ঐবতহাবসে বস্তুবালদর েলয়েটি প্রধান
প্রধান ববষয় হেঃ
1. মানব সমাজলে এবাং ইবতহাসলে ববজ্ঞাবনে িালব
কবাঝা সম্ভব;
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2. কেলোলনা বস্তুগত উৎপাদনই হে সামাবজে জীবলনর
িীত এবাং সামাবজে কিতনা হে সমাজবদ্ধ জীলবর
পবরণাম;
3. সমাজ এবাং ইবতহালসর বনমসাতা হে মানব সমালজর
অন্তগসত মানুলষরা;
4. সমালজর বতস মান উৎপাদে শতস তার পবরবতস লনর
সীমালে বনধসারণ েলর, ো সমালজর মলধয সাংঘটিত
েরা োয়;
5. উৎপাদন সম্পলেস র সালর্ মানুলষর বববিন্ন সম্পলেস র
োরলণই সামাবজে কেণীগুবে টিলে র্ালে (উদাহরণ
স্বরূপ তারা োরোনা এবাং েন্ত্রপাবতর মাবেোনালে
ধারণ েলর বে না);
6. মানব সমালজর ইবতহসাস, েলব কর্লে কেণী ববিক্ত
সমাজ হলয়লে, হে কেণী সাংগ্রালমর ইবতহাস;
7. ববোলশর এেটি পেসালয় সমালজর বস্তুগত উৎপাবদো
শবক্ত, উৎপাদন সম্পলেস র সালর্ সাংঘলষস জবেলয়
পলে;
[সুত্রঃ
Karl Marx, Preface to a
Contribution to the Critique of Political
Economy, (Peking: 1976), pp. 3-4.]
8. কসই সময় কর্লেই সমাজ ববপ্ললবর েুগ শুরু হয়;
[সু ত্রঃ Karl Marx, Preface to a Contribution to
the Critique of Political Economy, (Peking:
1976), pp. 3-4.]
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9. মানব সমাজ বনবিত এবাং অবধাবরত িালবই
েবমউবনজলম

কপৌাঁেলব,

কেোলন

কেণীর

ববলোপ

মলধয

এেটি

ঘলটলে;
10.পুাঁবজবাদ

এবাং

েবমউবনজলমর

অবশযম্ভাবী উত্তরণ পবস (সমাজতন্ত্র) র্ােলব কেটি
কেবেমাত্র

হলব

বুলজসায়ালদর

উপর

কপ্রালেতাবরয়

এেনায়েতন্ত্র।
দশ) েবদ মার্ক্সবাদ এেটি ববজ্ঞান হয়, তাহলে তার
এলতা সমালোিনা কেন হলব? আমার অনুমান, আপবন
বেলবন, এই কদলশর শাসলেরা এটিলে তালদর বনলজলদর
জনয ববপজ্জনে বলে মলন েলরন এবাং হাজার হাজার
“কবশযা”

বুবদ্ধজীবীলদর

আবর্সে

মদত

কদয়

এলে

আিমণ েরবার জনয। বেন্তু আপবন বে এটা ববশ্বাস
েলরন কে, এলতা এলতা সমালোিলের সেেলেই অলর্সর
বববনমলয় এগুবে েলরন?
উত্তর) বেলন কফোর মতন এত সহজ নয় ববষয়টি
েবদও

এরেমটিও

হয়।

কোনও

েুলগর

েতৃস ত্বপূণস

ধারনাটি হে শাসলের ধারণা এবাং এটি শুধু এই
োরলণ নয় কে, তারা অনযানয সমস্ত ধারণালে েো
হালত দমন েরলত িায় বা তারা প্রিু র কোেলে অলর্সর
বববনমলয় এটিলে প্রিার েরলত বলে। মুে োরণ হে,
অবধোাংশ মানুষ, এমনবে তালদর পয়সার বববনমলয়
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বনলয়াগ েরা প্রিারেরাও শাসলের পলক্ষর মতবাদলে
বা বিন্তালে প্রিার েলর এই জনয কে, তারা তালদর
শাসলের দশসনলে েবেলয় কদওয়ার পবরলবলশর মলধযই
কোনও না কোনও িালব কবলে ওলঠ। তারা তালদর
মালয়র কোে কর্লেই ধনী মানুলষর আিরলণর েবেলয়
র্াো ধারণা, ববেৃ ত তর্য, অনবজ্ঞাবনে সামাবজে
তত্ত্ব, সালর্ আগাপাশতো বমর্যার মলধয কবলে ওলঠ।
েবি বাচ্চার টিবি-র োটুস ন কর্লে সমাজববদযার
জানসাে, বেন্ডারগালটসন স্কুে কর্লে েলেজ/ববশ্বববদযােয়,
কেোর মাঠ, সাংবাদপত্র, মযাগাবজন্স – বুলজসায়া দশসনলে
মানুলষর বিতলর পুলর কদওয়া হয়। কোনও কেো পেসন্ত
রােলোহ হলয় োয়, েবদ না তা শাসলের প্রশবস্ত
বযবতলরলে আরম্ভ হয় (The Pledge of Allegiance)।
সলবসাপবর, আমরা মার্ক্সবাদীরা মলন েবর কে, মানুষ
তাই ববশ্বাস েরবার বদলে এবগলয় োয়, ো তালদর
বনলজলদর স্বালর্সর অনুকুে (েবদনা তালে প্রবেিালব
ববপরীত বিন্তার দ্বারা বশক্ষা কদওয়া হয়)। তু বম েবদ
এটিলে সাাংবাবদে, অর্সনীবতববদ, বশক্ষে, প্রলফসরলদর
োলে

স্পষ্ট

েযাবরয়ালরর

েলর
ববোশ

দাও
বনিস র

কে,

তালদর

েলর

এেটি

বনলজলদর
বনবদস ষ্ট

বিন্তাধারার কঘাষণার উপর, তাহলে আিেসজনে িালব
কসই বিন্তাধারা তালদর োলে সতয বলে প্রবতিাত হলব।
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এগালরা)

বেন্তু

আপবন

এের্া

অস্বীোর

েরলত

পারলবন না কে মার্ক্সবাদ, অনযানয ববজ্ঞালনর তু েনায়
অলনে কববশ ববতবেস ত।
উত্তর) আমরা এটিলে এলেবালরই অস্বীোর েবর না;
তলব এটিলে বযােযা েরা েুবই কসাজা, কেবন উেফ,
তার অসাধারন বই The Science of Revolution
বলেন,
“কেউ কেউ মার্ক্সবালদর ববজ্ঞাবনে িবরত্রলে
অস্বীোর েরলত উদযত হলয়লেন এই োরলণ কে,
এটিলে কেন্দ্র েলর ববতেস রলয়লে। বেন্তু শুধুমাত্র
ববতেস , এেটি তত্ত্বলে অনবজ্ঞাবনে বলে বনদান
হাাঁেলত পালর না। ডারউইন-এর বববতস নবালদর তত্ত্ব,
ববজ্ঞাবনে মহলে এেটি প্রেয় এলনবেে; ঠিে
কেিালব আইনস্টাইন-এর আলপবক্ষেতাবালদর তত্ত্ব
এলনবেে।

অববশষ্ট সমাজ তর্া ববজ্ঞাবনলেরা দুটি

েুেুধান বশববলর কিলে বগলয়বেে এই তত্ত্বগুবেলে
বনলয়; দুটি কক্ষলত্রই আনলোরা নতু ন তলত্ত্বর, কে
তত্ত্বগুবে গিীরিালব সমালজ বশেে কগলেবেে,
প্রিারেরা জয়ী

হলয়বেলেন সাংগ্রালমর

পর......(মার্ক্সবাদ) সমাজলে গিীর িালব
ববিাবজত েলরলে – এবাং এলে িীষণ িালব
প্রিাববত েলরলে – এই োরলণ এটি অনবজ্ঞাবনে
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হলত পালর না। এেটি ববজ্ঞাবনে তত্ত্ব ো বুলজসায়া
সমালজর সবলিলয় নরম তন্তুলত সরাসবর আঘাত
কহলনলে – এর কশাষণমূেে কেণী সম্পেস এবাং এর
কপ্রালেলতবরয় ববপ্ললবর প্রবত কঝাাঁেলে প্রোশ

েলরলে

– কস কে বহু ববস্তৃত ববতলেস র জন্ম কদলব, তালত
আিলেসর বেেু কনই।“ [সুত্রঃ Lenny Wolff, The
Science of Revolution: An Introduction (Chicago:
RCP Publications, 1983), pp. 12-13]
প্রর্ম প্রববতস ত হবার সময়, শুধুমাত্র বববতস ন বা
আলপবক্ষেতাবাদই ববতবেস ত বেে, ববষয়টি এরেম
নয়। বেন্তু োেসত, কসই সমস্ত মহান ববজ্ঞাবনে
তত্ত্বগুবে,

কেগুবে

এেটি

ববস্তৃত
প্রপেলে
(Phenomena) বযাপ্ত েলরলে, কসটাই ববতেস সৃবষ্ট
েলরলে। কোপারবনোলসর তত্ত্ব, কে পৃবর্বী সূলেসর
িারবদলে পবরভ্রমণ েলর (সূেস পৃবর্বীর িারবদলে পাে
োয় এর ববপরীত) এেটি দীঘস সময় ধলর অবশযই
ববতবেস ত বেে। এই োরলণই বজওরদালনা ব্রুলনা কে
িালিসর বনলদস লশ পুবেলয় মারা হলয়বেে এবাং গযাবেবেওর েপালেও প্রায় সমলগাত্রীয় শাবস্ত জুলটবেে। কবশ
বেেু শতাব্দী ধলর বেেু অেলে এই তত্ত্বলে কবআইবন
েলর রাো হলয়বেে! িু -পদার্সববদযায় েেন আেলিড
ওলয়গনার, মহালদশীয় কপ্ললটর সোেলনর উপর দারুন
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দারুন েুবক্ত ও প্রমাণ হাবজর েলরবেলেন ববাংশ
শতাব্দীর শুরুলত, তেন কর্লে ১৯৬০ সাে পেসন্ত,
প্রায় সমস্ত িু -পদার্সববদরা, তার

তত্ত্বলে বাবতে

েলরবেলেন, োরা এটি ববশ্বাসই েরলত পালরন বন কে,
মহালদলশর মতন এত ববশাে বেেু নলেিলে কবোলত
পালর। বতস মালন, কটেলটাবনে কপ্ললটর তত্ত্ব সবসজনীন
িালব

গৃহীত। অতএব, ববতেস এবাং বাবতে েরা,

ববজ্ঞালনর কগাাঁোপন্থীলদর োলে েুবই স্বািাববে এবাং
এটা বরাবরই স্বািাববে।
অবধোাংশ মানুলষর, ববজ্ঞালনর সালর্ প্রতযক্ষ অবিজ্ঞতা
বা ধারাবাবহে ববতলেস র সালর্, পবরিয় কনই। আমরা
ববজ্ঞালনর ো বেেু বশবে, তা মুেত বশবে স্কুে পাঠয
বই কর্লে, কেোলন ববজ্ঞালনর তত্ত্বগুবেলে এেটি
বমটমাট হলয় োওয়া ববষয় বহসালব পোলনা হয় এবাং
শুধুমাত্র

সবসলশষ

সহমবতলে

বিবত্রত

েরা

কেটি,

এেসময় েুবই ববতবেস ত বেে বেন্তু বতস মালন আর তা
বনলয় কোনও ববতেস কনই।
বালরা) বেন্তু এটা কতা

বনবিত

কে কসাবিলয়ত

ইউবনয়ন এবাং সমস্ত েবমউবনস্ট জমানার পতলনর
পর মার্ক্সবাদ আর ববজ্ঞান কনই, বরে তা এেটি
সম্পূণসরূলপ বযর্স, মহান োল্পবনে পরীক্ষা মাত্র?

27

উত্তর) আবম কসাবিলয়ত ইউবনয়ন বনলয় পলর কোর্াও
ববস্তালর আলোিনা েরলবা, বেন্তু এেলনর জনয আবম
এইটু কুই বেলবা কে, ১৯৯১ সালে োর পতন হলয়লে
তা কোনিালবই মার্ক্ীয় বেে না বা সমাজতাবন্ত্রে
বেে না; েবমউবনস্ট কদলশর কতা প্রেই ওলঠ না।
আমালদর মলত, কসাবিলয়ত ইউবনয়লন সমাজতলন্ত্রর
পতন

হলয়বেে

১৯৫৩-১৯৫৭

সালে,

খ্রুলিলির

সাংলশাধনবাদী ক্ষমতা দেলের সালর্ সালর্। এবাং কসই
সময়

সমাজতলন্ত্রর

পতন হয় বন

–

কসটি বেে

েবমউবনস্ট পাটিসর বিতলর ক্ষমতাসীন হওয়া এেটি
নতু ন কগািীর দ্বারা সমাজতলন্ত্রর উৎপাটন।
এটা সবতয কে, পাটিসর বিতলর এই নবয উবত্থত রােীয়
পুবাঁ জবাদীলদর দ্বারা এেটি সমাজতাবন্ত্রে রালের ক্ষমতা
দেে সম্ভব বেে না েবদনা, কসাবিলয়ত সমালজর
বিতলর বেেু মারাত্মে দুবসেতা র্ােলতা। বেন্তু এই
দুবসেতাগুবে অর্সনীবতর নয় – কেরেমটা কতামালদর
ববশ্বাস

েরালনা

হলয়লে।

(অর্সননবতে

দুবসেতা,

অর্সননবতে বন্ধা দশা, এমনবে কগাপন মন্দা, সবই
গলে উলঠবেে সাংলশাধনবাদী েুলগ, রােীয় পুাঁবজবাদ
প্রবতস লনর সালর্ সালর্)। প্রেৃ তপলক্ষ, ১৯৫৫ সালে
কসাবিলয়লতর

বশল্প

উৎপাদন

বেে

১৯১৩

সালে

রাবশয়ার বশল্প উৎপাদলনর পঁচিশ গুণ। [সুত্রঃ Emile
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Burns, An Introduction to Marxism (NY:
International Publishers, 1966), p. 78. The author
was a British revisionist, and you may dismiss
him as biased—though other books I've read,
both by friends of the Soviet Union and by
enemies, suggest that this figure is in the right
ball park. Even most rabid anti-communist
authorities admit that Soviet industrial
production increased at a very rapid overall pace
during its first three decades (what we, the
followers of Mao – TseTung thoughts, count as
the socialist period)] এবাং এটি ঘলটবেে বনলজর
মাটিলত,

দু-দুটি ববধ্বাংসী ববশ্বেুদ্ধ

সলত্ত্বও, প্রর্ম

ববশ্বেুলদ্ধর পলরর িয়াবহ দুবিস ক্ষ সলত্ত্বও, ববপ্ললবর
দরুন প্রবে ক্ষয়ক্ষবত সলত্ত্বও, ববপ্ললবর ক্ষয়ক্ষবতর
কিলয়ও প্রবে ক্ষবতোরে গৃহেুদ্ধ সলত্ত্বও এবাং ১৩ টি
পুাঁবজবাদী কদলশর (মাবেস ন েুক্তরাে সহ) উপেব
সলত্ত্বও। এলতা বেেু ববরূপতা সলত্ত্বও , ১৯১৩ সালের
িীষণ িালব বপবেলয় পো কদশটি ১৯৫০ সাে নাগাদ
এেটি

শবক্তশােী

বশল্পবিবত্তে

অর্সনীবতলত

পবরণত

হলয়বেে। বতস মালন পুাঁবজবাদী অর্সনীবতববদরা োই বেুে
না কেন, কসাবিলয়লতর েবমে কেণী স্পষ্ট িালব প্রমাণ
েলরলেন কে, সমাজতাবন্ত্রে অর্সনীবত োজ েলর এবাং
এটি পুাঁবজবালদর কর্লে অলনে িালো িালব োজ েলর।
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তাহলে কোর্ায় বেে কসই িয়ের দুবসেতা োর
পবরণবতলত ঘটলো সাংলশাধনবাদী ক্ষমতা দেে? এর
এোবধে প্রোলরর সামাবজে এবাং রাজননবতে োরণ
রলয়লে, বেন্তু আমার মলত সবলিলয় গুরুত্বপূণস হে
কেিালব স্তাবেন এবাং কসাবিলয়ত েবমউবনস্ট পাটিস,
েবমে কেণীর বেেলম শাসন েরলত কিলয়বেে েবমে
কেণীলে সরাসবর সমাজলে শাসন েরলত কদবার বদলে
এবাং তালদরলে, তালদর কেৌর্ স্বার্সলে রক্ষা না েরলত
বশবেলয়। এই বপতার নযায় আিরণ, জনগণলে বনরস্ত্র
েলরলে

এবাং

েেন

সাংলশাধনবাদীলদর

দ্বারা,

ক্ষমতা
তেন

দেে
তারা

হলয়লে

প্রর্লম

তা

বুঝলতই পালর বন। এবাং েেন, অবলশলষ, তারা তা
বুঝলত কপলরলে, তারা দেেদারলদর উলেদ েলরলে;
তলব তা ঘলটলে ৩৫ বের পর, োর অলনে আলগই
সমাজতন্ত্র ধ্বাংস হলয় বগলয়লে।
বেন্তু এই মুহূলতস র কেটা বক্তবয কসটা হে, ১৯৯১
সালে কসাবিলয়ত ইউবনয়লনর পতন কোনিালবই এটা
প্রমাণ েলর না কে, মার্ক্সবাদ বযর্স হলয়লে। বরে এটা
আরও

ধারাবাবহে

সমাজতাবন্ত্রে
প্রমাণ

েলর।

রাে

এবাং

িেমান

পবরিােনার
সমাজতন্ত্র

প্রবিয়ায়

প্রলয়াজনীয়তালেই

এেটি

সমানতালে

পবরবতস নশীে এবাং উদ্বতস নমূেে বযবস্থা ো জন্মগত
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িালবই িীষণ অবস্থর; হয় এটি অধঃপবতত হলয়
পুাঁবজবালদ বফলর োলব আর নয়লতা, কসটি েবমউবনস্ট
সমালজর দৃঢ় স্থাবয়লত্বর বদলে এবগলয় োলব।
কতলরা) এটি েবদ ববজ্ঞান হয় তাহলে মার্ক্সবাদ বা
মার্ক্সবাদ

- কেবননবাদ- মাও বিন্তাধারা কগালের

এরেম অদ্ভুত নাম কেন? আর কোনও ববজ্ঞান কতা
কোনও বযবক্তর নালম কনই!
উত্তর)

এটা

পুলরাপুবর

সতয

নয়;

উদাহরণস্বরূপ

বববতস নবাদলে অলনেসময়ই ডারউইনবাদ বলেও ডাো
হয়। কোনও ববজ্ঞালনর উপর েত কববশ ববতেস হলব
ততই বযবক্তর নাম, তার সালর্ উলেেলোগয িালব েুক্ত
হলব বা কসই ববজ্ঞালনর নাম, কসই বযবক্তর নাম
অনুোয়ী হলব। এবাং অবশযই এটি সমাজববজ্ঞালনর
কক্ষলত্র ববলশষ িালব সতয কেোলন, সামাবজে তলত্ত্বর
দ্বারা এেটি কগািীর স্বালর্সর প্রবতবনবধত্ব বা ববলরাবধতা
েরা হয়।
মার্ক্স এবাং এলিেস তালদর তত্ত্বলে বলেলেন “ববজ্ঞাবনে
সমাজতন্ত্র”, োলত েলর, এটিলে বববিন্ন পূবসবতী প্রােববজ্ঞাবনে সমাজতলন্ত্রর (োল্পবনে সমাজতন্ত্র) কর্লে
আোদা েরা োয়। কেলোলনা িালবই কহাে, আজলের
বদলন এই ববজ্ঞালনর এেটি িালো নাম কনই, এমনবে
আমালদর অর্সাৎ মার্ক্সবাদীলদর দৃবষ্টলোণ কর্লেও কনই।
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এর োরণ হে, ববগত শতাব্দীলত সমাজতন্ত্র বেলত
মার্ক্স বুবঝলয়বেলেন “সমাজতলন্ত্রর প্রর্ম ধাপ” োর
অবন্তম েক্ষয হে, (োলে মার্ক্স “সমাজতলন্ত্রর বদ্বতীয়
স্তর” বলে উলেে েলরলেন) োলে আমরা এেন ববে
‘েবমউবনজম”। উপরন্তু “সমাজতন্ত্র” নামটি, েবমে
কেণী ববলরাধী োরা বনলজলদর ‘সমাজতন্ত্রী’ বেলতন,
তালদর আিরলণর ও েমসোলের দ্বারা, বেেু টা বনবন্দত
হলয়লে।
েবদ পৃবর্বীটা আরও এেটু রযাশানাে হত, তাহলে
মার্ক্সবাদ – কেবননবাদ – মাও বিন্তাধারার স্পষ্ট নাম
হলত পারলতা ‘সমাজববজ্ঞান’ বা ‘সমাজববদযা’। বেন্তু,
আবম আলগই কেরেমটি বলেবে, ইবতমলধযই শাসে
কেণীর পলক্ষ, সমাজববদযা নামে েদ্ম ববজ্ঞালনর দ্বারা,
এই নাম কনওয়া হলয় কগলে। কেলহতু , শাসে কেণী,
তার

বমবডয়ার উপর মাবেোনা ও বনয়ন্ত্রলনর মধয

বদলয়, িাষার উপর

প্রিু ত্ব েলর, তাই আমালদরলে

‘মার্ক্সবাদ – কেবননবাদ – মাও বিন্তাধারা’ বা আরও
সাংলক্ষলপ শুধু ‘মার্ক্সবাদ’ এই নালমই বফলর কেলত
হলয়লে। এলত আমরা অন্তত এইটু কু বনবিত হলত
কপলরবে কে, শাসে কেণী, তালদর ঘৃবণত বতন মহান
ববপ্লবীর নামাবেত ববজ্ঞানলে অন্তত, তালদর বনলজলদর
মলধয েু বেলয় কনলব না!
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