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।। স্ট্যাসলর্নর রচনাবলীর সিসির্র্ ।।

পার্টি হচ্ছে ইোর ও কাচ্ছের, ঐচ্ছকের প্রতিতিতি যা যয যকাি প্রকার উপদচ্ছের তিচ্ছরািী। সিিহারার একিায়ত্ব
অেিি ও িা িোয় রাখা অসম্ভি-সংহতি ও যেৌহ-কঠিি শৃংখোর একর্ট শতিশােী পার্টি িেিীি। তকন্তু যেৌহকঠিি শৃংখো সকে পার্টি সদসেচ্ছদর সম্পূর্ি ও সামতিক ইোর ঐকে, কাচ্ছের ঐকে িেিীি তিন্তা করা যায় িা।
তকন্তু ইহা অিশেই িুঝায় িা যয, পার্টির মচ্ছিে যকাি প্রকার মচ্ছির সংঘাি থাকচ্ছি িা। যেৌহ-কঠিি শৃংখো
স্বীকার কচ্ছর যিয় পার্টির অভ্েন্তচ্ছর সমাচ্ছোিিা ও মচ্ছির সংঘািচ্ছক। ইহা যমাচ্ছেই িুঝায় িা যয শৃংখো হচ্ছি অন্ধ
শৃংখো। যেৌহ-কঠিি শৃংখো হচ্ছি সচ্ছিিি এিং যস্বো আিুগিেমূেক, যকিিা যকিে সচ্ছিিি শৃংখোই যেৌহ
কঠিি হচ্ছি পাচ্ছর। তকন্তু যখি একর্ট মচ্ছির উপর সংঘাি যশষ হয়, সমাচ্ছোিিা সমাপ্ত হয় এিং একর্ট তসদ্ধান্ত
গৃহীি হয়, িখি সকে সদচ্ছসের ইো ও কাচ্ছের ঐকে প্রচ্ছয়ােি। এ ছাড়া পার্টির ঐকে িা যেৌহ-কঠিি শৃংখো
যকািোই অেিি করা যায় িা। যেতিি িচ্ছেচ্ছছি, “িিি মাি গৃহযুচ্ছদ্ধর যুচ্ছগ কতমউতিস্ট পার্টি িার দাতয়ত্ব পােি

করচ্ছি পারচ্ছি যতদ ইহা যকন্দ্রীয় তভ্তিচ্ছি গঠিি হয়, যতদ এর শৃংখো সামতরক শৃংখোর মি হয় এিং যতদ
পার্টির যকন্দ্র শতিশােী ও যিিৃ ত্বদািা সংস্থা হয়-যা িোপক ক্ষমিার অতিকারী এিং পার্টি সদচ্ছসের
তিশ্বাসভ্ােি হয়।”যেতিি অিেত্র িচ্ছেচ্ছছি, “যয যকউ সিিহারার পার্টির শৃংখোচ্ছক সামািেিম দুিিে কচ্ছর
যস-ই িাস্তচ্ছি সিিহারার তিরুচ্ছদ্ধ িুচ্ছেিায়াচ্ছক সাহাযে কচ্ছর।”

এ যথচ্ছক আমরা পাই যয উপদচ্ছের অিতস্থতি পার্টির ঐকে অথিা যেৌহ-কঠিি শৃংখো যকািোর সাচ্ছথ
সামঞ্জসেপূর্ি িয়। এো প্রমাচ্ছর্র সামািেই প্রচ্ছয়ােি রচ্ছয়চ্ছছ যয, উপদচ্ছের অিস্থাি কচ্ছয়কর্ট যকন্দ্র সৃতি কচ্ছর
এিং কচ্ছয়কর্ট যকচ্ছন্দ্রর সৃতি পার্টির সািারর্ একর্ট যকচ্ছন্দ্রর অিুপতস্থতি, এর ঐচ্ছকের ভ্াঙ্গি, শংখোচ্ছক দুিিে ও
তছন্ন করা, সিিহারার একিায়কত্বচ্ছক দুিিে ও তছন্ন করা িুঝায়। সংচ্ছশািিিাদী ও ট্রেস্কীিাদী পার্টিগুচ্ছো-যারা
সিিহারাচ্ছদর ক্ষমিা দখচ্ছের তদচ্ছক পতরিাতেি কচ্ছর িা, িারাই যকিে উপদেীয় কাযিকোচ্ছপর স্বািীিিা

অিুচ্ছমাদি করার উদারিািাদ স্বীকার করচ্ছি পাচ্ছর। তকন্তু যয পার্টি রােনিতিক ক্ষমিা দখচ্ছের এিং িা
িোয় রাখার সংিাচ্ছম সিিহারাচ্ছদর পতরিাতেি কচ্ছর িা উপদেীয় কাযিকোচ্ছপর প্রতি উদার হচ্ছি পাচ্ছর িা িা
িা িোর স্বািীিিা তদচ্ছি পাচ্ছর িা।
পার্টি ইোর ঐচ্ছকের প্রতিতিতিত্ব কচ্ছর যা সকে প্রকার উপদেিাদ এিং যিিৃ চ্ছত্বর তিভ্তিকরর্চ্ছক তিচ্ছরাতিিা
কচ্ছর।

এ কারচ্ছর্ই যেতিি সািিাি কচ্ছরচ্ছছি, “পার্টির ঐকে এিং সিিহারা একিায়কচ্ছত্বর সাফচ্ছেের যমৌতেক শিি

তহচ্ছসচ্ছি সিিহারার অিগামী িাতহিীর ঐচ্ছকের দৃতিচ্ছকার্, যা উপদে দ্বারা তিপদিস্ত হচ্ছি পাচ্ছর” িার সম্বচ্ছন্ধ।

এ কারচ্ছর্ই যেতিি দািী কচ্ছরচ্ছছি, “সকে প্রকার উপদেিাদচ্ছক সম্পূর্িভ্াচ্ছি উৎখাি করার েিে” এিং
“যকাি প্রকার িেতিক্রম ছাড়া সকে গ্রুপ যা তিতেন্ন প্লােফরচ্ছমর তভ্তিচ্ছি তিরী হচ্ছয়চ্ছছ িা অতি সত্ত্বর যভ্চ্ছঙ্গ

তদচ্ছি”, “এমিতক শিি হীিভ্াচ্ছি এিং দ্রুিগতিচ্ছি পার্টি যথচ্ছক িতহষ্কার করচ্ছি।”
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পার্টে িসিিালী হয় িুসবধাবাদী
উপদলর্ক বজেন কর্র
পার্টির মচ্ছিে উপদেিাচ্ছদর উৎস হচ্ছে সুতিিািাদী উপাদািসমূহ। সিিহারা একর্ট তিতেন্ন যের্ী িয়। এো
সিিদাই িৃতদ্ধ পাচ্ছিছ কৃ ষক, ক্ষু চ্ছদ িুচ্ছেিায়া ও িুতদ্ধেীিীচ্ছদর প্রতিতিয়ি আগমচ্ছির েিে। একই সাচ্ছথ সিিহারার
উপচ্ছরর অংশ তিচ্ছশষ কচ্ছর যট্রড ইউতিয়ি যিিারা এিং পােিাচ্ছমচ্ছের সদসেরা-যারা িুচ্ছেিায়াচ্ছদর উপতিচ্ছিশ
যথচ্ছক েুতিি অগাি মুিাফার একর্ট অংশ পায় িারা প্রতিতিয়ি ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। যেতিি িচ্ছেচ্ছছি, “এই িুচ্ছেিায়া

িচ্ছি যাওয়া েতমক িা েতমক আমোিন্ত্র-যারা িাচ্ছদর েীিিযাত্রায়, িাচ্ছদর েীতিকা অেি চ্ছি, িাচ্ছদর সামতিক
দৃতিচ্ছকাচ্ছর্ অন্ধ িারাই হচ্ছো তদ্বিীয় আন্তেি াতিচ্ছকর প্রিাি প্রচ্ছর্িা এিং িুচ্ছেিায়াচ্ছদর প্রিাি সহায়ক, যকিিা
এরাই হচ্ছো েতমক যের্ীর আচ্ছদােচ্ছি সতিেকার িুচ্ছেিায়া দাোে, পুুঁতেিাদী যের্ীর েতমক যেফেোচ্ছিে
সংস্কারিাদ ও িৃহৎ োিীয়িািাচ্ছদর প্রিাি রাস্তা।”
যকাি িা যকািভ্াচ্ছি এই সকে ক্ষু চ্ছদ িুচ্ছেিায়া গ্রুপ পার্টির মচ্ছিে অিুপ্রচ্ছিশ কচ্ছর এিং পার্টির মচ্ছিে
যদাদুেেমািিা, সুতিিািাদ, হিাশা ও অতিশ্চয়িার মচ্ছিাভ্াি সৃতি কচ্ছর। প্রিািিঃ এরাই উপদেিাদ িা
তিতেন্নিার উৎস, তভ্ির যথচ্ছক পার্টি যভ্চ্ছঙ্গ যদওয়া ও ক্ষতিসািি করার উৎস। তিচ্ছের তপছচ্ছি এই িরচ্ছির
তমত্র তিচ্ছয় শত্রুচ্ছক আক্রমর্ করার অথি হচ্ছো দু’তদক যথচ্ছক যগাোিষিচ্ছর্র মচ্ছিে পড়া অথিাৎ সম্মুখ যথচ্ছক এিং
যপছি যথচ্ছক। অিএি এইসি উপাদাচ্ছির তিরুচ্ছদ্ধ সাফেেেিক সংিাম একর্ট তিচ্ছশষ প্রচ্ছয়ােিীয় পদচ্ছক্ষপ।

সুতিিািদী উপদেচ্ছক পার্টির অভ্েন্তচ্ছর যরচ্ছখ মিাদশিগি সংিাম দ্বারা পরাতেি করার িত্ত্ব, এ সকে
উপাদািচ্ছক একই পার্টির তভ্িচ্ছর যরচ্ছখ িাচ্ছদরচ্ছক অতিক্রম করার িত্ত্ব-একো িাচ্ছে এিং তিপজ্জিক িত্ত্ব, যা
হুমতক প্রদশিি কচ্ছর পার্টিচ্ছক সুতিিািাচ্ছদর তশতিচ্ছর পতরর্ি করচ্ছি, হুমতক প্রদশিি কচ্ছর সিিহারার একর্ট তিপ্লিী
পার্টিহীি করচ্ছি, হুমতক প্রদশিি কচ্ছর সিিহারাচ্ছদর শত্রু তিচ্ছরািী সংিাচ্ছম প্রিাি অস্ত্রিু েি করচ্ছি।

পার্টে িসিিালী হয় িুসবধাবাদী উপাদানর্ক পার্টে শ্রথর্ক বসহষ্কার কর্র ■

