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পৃষ্ঠা ২

িূ সমকা
পূর্বর্াাংলার সর্বহারা পার্টবর প্রথম জাতীয় কাংগ্রেগ্রস গ াড়ামীর্াদগ্রক পার্টবর প্রধান বর্পদ বহগ্রসগ্রর্ েহণ
করা হগ্রয়বিল।
পূর্বর্াাংলার সর্বহারা পার্টবর প্রথম গকন্দ্রীয় কবমর্টর পঞ্চম পূণবাঙ্গ অবধগ্রর্শগ্রন চক্রবর্গ্ররাধী সাংোম ও
শুবি অবিযাগ্রনর সাগ্রথ গ াড়ামীর্াদ বর্গ্ররাধী সাংোম যুক্ত করার বসিান্ত েহণ করা হগ্রয়গ্রি।
পূর্বর্াাংলার সর্বহারা পার্টবর এ বসিান্ত ক্ষু গ্রদ র্ুগ্রজবায়া মতাদশব দূর করা এর্াং তাগ্রদরগ্রক মতাদশব তিাগ্রর্
সর্বহারায় রূপান্তবরত করার একর্ট গুরুত্বপূণব পদগ্রক্ষপ।
মাকব সর্াদ-গ্রলবননর্াদ-মাওগ্রসতু ঙ বচন্তাধারাগ্রক পূর্বর্াাংলার বর্প্লগ্রর্র বর্গ্রশষ অনুশীলগ্রনর সাগ্রথ সমন্বয়
করা, পূর্বর্াাংলার বর্প্লগ্রর্র প্রবক্রয়ায় উত্থাবপত সমসযার্লীর সমাধান প্রদান করা, সর্বহারা গেণী ও
জন ণগ্রক সঠিক পগ্রথ পবরচালনা করা এর্াং বর্প্লগ্রর্র বর্জয় আনয়ন করার জনয গ াড়ামীর্াদ
বর্গ্ররাধী সাংোম একান্ত প্রগ্রয়াজন। কাগ্রজই পূর্বর্াাংলার সর্বহারা পার্টবর চক্রবর্গ্ররাধী সাংোম ও শুবি
অবিযাগ্রনর সাগ্রথ গ াড়ামীর্াদ বর্গ্ররাধী সাংোম যুক্ত করার বসিান্ত পূর্বর্াাংলার সর্বহারা পার্টব এর্াং
বর্প্লগ্রর্র জনয অবতশয় গুরুত্বপূণব এর্াং সুদর
ূ প্রসারী তাৎপযব সম্পন্ন। এটা একর্ট ঐবতহাবসক বসিান্ত।

মাকবিিাদী জ্ঞারনর প্রসক্রয়া ও গ াড়ামীিাদ
“মাকব সর্াদী দশবন দ্বাবিক র্স্তর্াগ্রদর দুগ্রটা স্পষ্টতম বর্বশষ্টযঃ একটা হগ্রে তার গেণী প্রকৃ বত, এটা
প্রকাগ্রশয গ াষণা কগ্রর গয দ্বাবিক র্স্তর্াদ সর্বহারা গেণীর গসর্া কগ্রর। অপরটা হগ্রে এর র্াস্তর্
প্রকৃ বত, তত্ত্ব অনুশীলগ্রনর গসর্া কগ্রর—এ সগ্রর্র ওপরই গুরুত্ব আগ্ররাপ কগ্রর।”
এ গথগ্রক পাওয়া যায় সকল তগ্রত্ত্বর বিবি হগ্রে অনুশীলন অথবাৎ র্স্তুর সাগ্রথ সাংস্পশব। র্স্তুর সাগ্রথ
সাংস্পগ্রশব গ গ্রলই পঞ্চ ইবন্দ্রগ্রয়র (চক্ষু , কণব, নাবসকা, ত্বক, বজহর্া) মাধযগ্রম র্স্ত মবস্তগ্রে প্রবতফবলত
হয়। প্রথগ্রম এটা হগ্রে ইবন্দ্রয়লব্ধ জ্ঞান।

পৃষ্ঠা ৩

পৃষ্ঠা ৪
ইবন্দ্রয়লব্ধ জ্ঞাগ্রনর উৎস হগ্রে র্স্ত অথবাৎ জ্ঞাগ্রনর উৎস হগ্রে র্স্ত—এটা জ্ঞাগ্রনর র্স্তর্াদ।
এ ইবন্দ্রয়লব্ধ জ্ঞানগ্রক মাকব সর্াদ-গ্রলবননর্াদ-মাওগ্রসতু ঙ বচন্তাধারার সাহাগ্রযয সারসাংকলন কগ্রর র্স্তুর
বনয়মবর্বধ গর্র করগ্রত হগ্রর্, ইবন্দ্রয়লব্ধ

জ্ঞানগ্রক ধারণাত্মক জ্ঞাগ্রনর স্তগ্রর উন্নীত করগ্রত হগ্রর্।

এটা জ্ঞাগ্রনর দ্বাবিকতা।
ইবন্দ্রয়লব্ধ জ্ঞান গথগ্রক ধারণাত্মক জ্ঞাগ্রনর পযবায় পযবন্ত হগ্রে জ্ঞাগ্রনর প্রবক্রয়ার প্রথম স্তর।
মাকব সর্াগ্রদর মগ্রত গ াটা জ্ঞাগ্রনর প্রবক্রয়ায় এ স্তর (ইবন্দ্রয়লব্ধ জ্ঞান গথগ্রক ধারণাত্মক জ্ঞান পযবন্ত
গয স্তর) হগ্রে কম গুরুত্বপূণব স্তর।

“জ্ঞাগ্রনর প্রবক্রয়ায় এখাগ্রনই (ইবন্দ্রয়লব্ধ জ্ঞান গথগ্রক ধারণাত্নক জ্ঞান) গশষ নয়। যবদ দ্বাবিক
র্স্তুর্াদী জ্ঞাগ্রনর প্রবক্রয়া ধারণাত্মক জ্ঞাগ্রনর স্তগ্রর গথগ্রম থাকত তগ্রর্ জ্ঞাগ্রনর অগ্রধবক সমসযার
সমাধান হগ্রতা। মাকব সর্াদী দশবগ্রনর মগ্রত এটা কম গুরুত্বপূণব অাংশ।”
মাকব সর্াদী দশবগ্রনর মগ্রত র্াইগ্ররর র্স্ত ত জ গ্রতর (সমাগ্রজর ও প্রকৃ বতর) বনয়মবর্বধ র্ুঝা এর্াং
তা বর্গ্রেষণ করগ্রত পারাটাই সর্চাইগ্রত গুরুত্বপূণব বর্ষয় নয়; গুরুত্বপূণব সমসযা হগ্রে বর্শ্বগ্রক
পবরর্তব গ্রন এ বনয়মবর্বধর জ্ঞানগ্রক প্রগ্রয়া

করা।

মাকব স বনগ্রজই র্গ্রলগ্রিন, “দাশববনকরা বর্শ্বগ্রক বর্বিন্নিাগ্রর্ বর্গ্রেষণ কগ্ররগ্রিন, বকন্তু মূল বর্ষয় হগ্রে

এগ্রক পবরর্তব ন করা।” জ্ঞাগ্রনর সবক্রয় িূ বমকা ইবন্দ্রয়লব্ধ জ্ঞান গথগ্রক ধারণাত্মক জ্ঞাগ্রনই প্রকাশ
পায় না, অবধকতর গুরুত্বপূণব

হগ্রে এটা অর্শযই ধারণাত্মক জ্ঞান গথগ্রক বর্প্লর্ী অনুশীলগ্রন প্রকাশ

পাগ্রর্।
বর্গ্রশ্বর বনয়মবর্বধ গয জ্ঞান উপলবব্ধ কগ্ররগ্রি তা অর্শযই বর্শ্ব পবরর্তব গ্রনর অনুশীলগ্রন প্রগ্রয়া

করগ্রত

হগ্রর্, অর্শযই নতু নিাগ্রর্ উৎপাদগ্রনর সাংোগ্রম ও অনুশীলগ্রন, বর্প্লর্ী গেণী সাংোম ও জাতীয় সাংোম
এর্াং বর্জ্ঞাবনক পরীক্ষার অনুশীলগ্রন প্রগ্রয়া

করগ্রত হগ্রর্।

এ অনুশীলগ্রনর প্রবক্রয়ায় গয তত্ত্ব-প্লান-পবরকল্পনা অনুযায়ী র্স্তুগ্রক রূপান্তর করা যায় তা সঠিক।
ঐ র্স্তু সম্পবকব ত জ্ঞান তখন সম্পন্ন হয়।
এিাগ্রর্ ধারণাত্মক জ্ঞান তত্ত্ব-প্লান-পবরকল্পনার সঠিকতা যাচাই হয়।
র্স্তুগ্রক পবরর্তব ন করগ্রত গযগ্রয় গয সকল অসামাঞ্জসয গদখা গদয় তা পুনরায় সারসাংকলন কগ্রর দূর
করা, তত্ত্ব-প্লান-পবরকল্পনা রচনা করা, পুনরায় তা র্স্তু পবরর্তব গ্রন প্রগ্রয়া
এিাগ্রর্ চগ্রল সমাবিহীন

ণ
ূ বার্তব ।

করা।

পৃষ্ঠা ৫
এিাগ্রর্ অনুশীলন গথগ্রক জ্ঞান, জ্ঞান গথগ্রক অনুশীলন—এ প্রবক্রয়ার মাধযগ্রম পূর্বর্াাংলার জাতীয়
ণতাবিক বর্প্লগ্রর্র বনিুব ল রাজননবতক, সামবরক, সাাং ঠবনক ও মতাদশব ত লাইন
এ সকগ্রলর একর্টই উগ্রেশয—তা হগ্রে পূর্বর্াাংলার সমাজগ্রক রূপান্তর করা, জাতীয়

গ্রড় উঠগ্রর্।
ণতাবিক বর্প্লর্

সম্পন্ন কগ্রর সমাজতি ও কবমউবনজম র্াস্তর্াবয়ত করা।
তত্ত্ব সৃবষ্ট করার জনয বর্প্লর্ করা হয় না; বর্প্লর্ করার জনয, বর্শ্বগ্রক রূপান্তবরত করার জনয
বনয়মবর্বধ গর্র করা হয়, তত্ত্ব সৃবষ্ট হয়।
গ াড়ামীর্াদীরা জ্ঞাগ্রনর এ প্রবক্রয়াগ্রক অস্বীকার কগ্রর। তত্ত্ব গথগ্রক শুরু কগ্রর তগ্রত্ত্বই রগ্রয় যায়।
এিাগ্রর্ তারা তগ্রত্ত্বর উৎস র্স্তু অথবাৎ জ্ঞাগ্রনর র্স্তুর্াদ এর্াং অনুশীলনগ্রক তগ্রত্ত্বর পযবাগ্রয় উন্নীত
করা ও তত্ত্বগ্রক অনুশীলগ্রন প্রগ্রয়া

করা অথবাৎ জ্ঞাগ্রনর দ্বাবিকতাগ্রক অস্বীকার কগ্রর।

গ াড়ামীর্াদীরা র্স্তুগ্রক মবস্তগ্রে প্রবতফবলত কগ্রর না, ফগ্রল র্স্তুর বর্গ্রশষত্বগ্রকও তারা র্ুগ্রঝ না, অথবাৎ,
অনযানয র্স্তুর সাগ্রথ এর সামঞ্জসয, বর্গ্রশষ কগ্রর পাথবকয যা র্স্তু সম্পবকব ত জ্ঞাগ্রনর বিবি, তা তারা
অধযয়ন কগ্রর না।
অথবাৎ, বর্গ্রশষ অর্স্থার বর্গ্রশষ বর্গ্রেষণ অথবাৎ মাকব সর্াগ্রদর আত্মাগ্রক তারা র্াদ গদয়।
এিাগ্রর্ তারা গলবনগ্রনর বর্গ্রশষ অর্স্থার বর্গ্রশষ বর্গ্রেষগ্রণর বনয়মগ্রক লাং ন কগ্রর। তারা কখগ্রনাও
তাগ্রদর মবস্তেগ্রক র্যর্হার কগ্রর না। এর পবরর্গ্রতব তারা সারর্স্তুহীন র্াাঁধাধরা

ৎ র্যর্হার কগ্রর।

র্স্তুর বর্গ্রশষত্ব না র্ুঝার ফগ্রল গ াড়ামীর্াদীরা র্ুগ্রঝ না বর্বিন্ন বর্প্লগ্রর্ পবরবস্থবত বিন্ন হয়, ফগ্রল
দ্বি মীমাাংসার জনয বর্বিন্ন পিবত র্যর্হার করগ্রত হয়। উপরন্তু তারা একটা ফমূবলা কল্পনা কগ্রর
এর্াং এগ্রলাপাথাড়ী তা প্রগ্রয়া

কগ্রর। ফগ্রল বর্প্লগ্রর্ বর্পযবয় আগ্রস এর্াং যা িালিাগ্রর্ সম্পন্ন

করা

গযত তা হ-য-র্-র-ল হগ্রয় যায়।
গ াড়ামীর্াদীরা দ্বাবিক র্স্তুর্াদী জ্ঞাগ্রনর প্রবক্রয়াগ্রক অস্বীকার কগ্রর, আবধবর্দযক িার্র্াদী হয়। ফগ্রল
তারা পার্টবর রাজননবতক, সামবরক, সাাং ঠবনক লাইগ্রন বর্চু যবত

টায়, পার্টব ও বর্প্লগ্রর্র মারাত্মক

ক্ষবত সাধন কগ্রর।
সিাপবত মাও র্গ্রলগ্রিন, “িার্র্াদ এর্াং যাবিক র্স্তুর্াদ, সুবর্ধার্াদ ও হঠকাবরতার্াদ সর্ হগ্রে

আত্ম গ্রতর সাগ্রথ র্স্তু গ্রতর অসামঞ্জসযতা, অনুশীলন গথগ্রক জ্ঞাগ্রনর বর্বেন্নতার ফল।”
গ াড়ামীর্াদীরা র্স্তুগ্রক মবস্তগ্রে প্রবতফবলত কগ্রর না, তাই তাগ্রদর গচতনা (আত্ন ত) র্স্তুর (র্স্তু ত)
সাগ্রথ সামঞ্জসযপূণব হয় না, ফগ্রল তারা র্স্তু রূপান্তগ্ররর জনয গয সমাধান গদয় তা র্স্তুর বনয়মবর্বধর
উপগ্রযা ী হয় না। ফগ্রল তারা র্ামপন্থী হঠকাবরতার্াদী (র্স্তুর
দবক্ষণপন্থী সুবর্ধার্াদী (র্স্তুর

বতর চাইগ্রত এব গ্রয় থাকা) র্া

বতর পশ্চাগ্রত থাকা) বহগ্রসগ্রর্ প্রকাশ পায়।

পৃষ্ঠা ৬
এ কারগ্রণ গ াড়ামীর্াদীরা হঠকাবরতা-হতাশার্াদ, দবক্ষণপন্থী সুবর্ধার্াদ প্রদশবন করগ্রত পাগ্রর, এমন
বক শত্রুর চগ্রর রূপান্তবরত হগ্রত পাগ্রর।
চীনা বর্প্লগ্রর্ গ াড়ামীর্াদীরা বতনর্ার পার্টবর গনতৃ ত্ব দখল কগ্রর এর্াং র্ামপন্থী বর্চু যবত

টায়। এগ্রদর

গকউ গকউ হতাশার্াদী এর্াং দবক্ষণাপন্থী সুবর্ধার্াদী হগ্রয় যায়; গশষ পযবন্ত শত্রুর চগ্রর পবরণত হয়।
পূর্বর্াাংলার হক-গ্রতায়াহা-মবতন-আলাউবেন পূর্বর্াাংলার সামাবজক অর্স্থা মবস্তগ্রে প্রবতফবলত না
কগ্রর, এর বনয়মবর্বধ গর্র না কগ্রর িারতীয় সমাগ্রজর জনয প্রণীত রণনীবত ও রণগ্রকৌশল অনুসরণ
কগ্রর, র্ামপন্থী বর্চু যবত

টায়, গশষ পযবন্ত পাক-সামবরক ফযাবসষ্টগ্রদর দালালী কগ্রর।

এগ্রদর গকউ গকউ র্তব মাগ্রন র্াাংলাগ্রদশ পুতুল সরকাগ্ররর দালালী করগ্রি।
পূর্বর্াাংলার সর্বহারা পার্টবর মধযকার গ াড়ামীর্াদী কমগ্ররডরা পার্টবর ধারণাত্নক জ্ঞানগ্রক -তত্ত্বগ্রক
অনুশীলগ্রন প্রগ্রয়া

কগ্ররন না, বর্গ্রদবশক অবিজ্ঞতা আমাগ্রদর পবরবস্থবতর সাগ্রথ সামঞ্জসযপূণব বকনা তা

বচন্তা না কগ্ররই েহণ কগ্ররন এর্াং অন্ধিাগ্রর্ তা আমাগ্রদর সমসযার ওপর চাবপগ্রয় বদগ্রত চান।

গ াড়ামীিাদ ও মাকবিিাদী র্ত্ত্ব
মাকব র্াদ-গ্রলবননর্াদ হগ্রে মাকব স-এগ্রঙ্গলস-গ্রলবনন-ষ্টযাবলন কতৃব ক অনুশীলগ্রনর বিবিগ্রত ঐবতহাবসক
এর্াং বর্প্লর্ী র্াস্তর্তা গথগ্রক টানা সাধারণ উপসাংহার।
তারা সকগ্রলই এগ্রক প্রাণহীন মি র্গ্রল েহণ করগ্রত র্ার র্ার বনগ্রষধ কগ্ররগ্রিন।
সিাপবত মাও র্গ্রলগ্রিন, “আমাগ্রদর কমগ্ররডরা মাকব সর্াদী তত্ত্বগ্রক প্রাণহীন মি র্গ্রল েহণ করগ্রর্

না। মাকব সর্াদী তত্ত্বগ্রক রি করা এর্াং প্রগ্রয়া

করা প্রগ্রয়াজন, একমা্র  প্রগ্রয়াগ্র র উগ্রেগ্রশযই রি

করা।”
বতবন প্রগ্রয়াগ্র র উপর কতখাবন গুরুত্ব বদগ্রয়গ্রিন তা র্ুঝা যায় বনম্ন র্ক্তর্য গথগ্রকঃ “যবদ আপবন মাকব সর্াদী-

গলবননর্াদী দৃবষ্টগ্রকাণ প্রগ্রয়া কগ্রর একর্ট র্া দু’র্ট র্াস্তর্ সমসযাগ্রক র্যাখযা করগ্রত পাগ্ররন তাহগ্রল আপবন
প্রশাংসার গযা য এর্াং আপবন বকিু টা সাফলয অজবন কগ্ররগ্রিন র্গ্রল মগ্রন করা যায়। যত গর্শী র্যাপক ও
িীরিাগ্রর্ আপবন তা কগ্ররন, আপনার সাফলয ততই র্ৃহির হগ্রর্।”

কাগ্রজই প্রগ্রয়া

বর্র্বজবত তত্ত্ব ত কচকচাবন গ াড়াবমর্াদী বর্চু যবতর জন্ম গদগ্রর্। এটা পবরহার কগ্রর

তত্ত্বগ্রক সমসযা-সমাধাগ্রন সৃজনশীলিাগ্রর্ প্রগ্রয়া

করগ্রত হগ্রর্। সমসযার বিবিগ্রত তত্ত্ব ত আগ্রলাচনা ও

অধযয়ন করগ্রত হগ্রর্।
প্রগ্রয়া

বর্র্বজবত তত্ত্ব সম্পগ্রকব সিাপবত মাও র্গ্রলগ্রিন, “উগ্রেশযহীন তত্ত্ব গকান কাগ্রজ আগ্রস না এর্াং

তা বমথযা, তা পবরহার করা প্রগ্রয়াজন। যারা উগ্রেশযহীন তত্ত্ব আওড়াগ্রত পিন্দ কগ্রর তাগ্রদর প্রবত
আমরা অর্জ্ঞা িগ্রর র্ৃিাঙ্গুবল গদখার্।”

পৃষ্ঠা ৭
বতবন আগ্ররা র্গ্রলগ্রিন, “র্তব মাগ্রনও কম গলাক গনই যারা মগ্রন কগ্রর মাকব সর্াদী-গ্রলবননর্াদী গলখা

গথগ্রক বকিু উিৃ বত আয়ত্ব করগ্রলই সর্ব গরাগ্র র মগ্রহৌষধ হগ্রর্ এর্াং সর্ অসুবর্ধা দূর হগ্রর্। এ সকল
গলাক বশশুসুলি অজ্ঞতা গদখায়। আমাগ্রদর উবচৎ তাগ্রদরগ্রক বশবক্ষত কগ্রর গতালা। এ সকল অজ্ঞ
গলাকই মাকব সর্াদ-গ্রলবননর্াদগ্রক ধমীয় মি বহগ্রসগ্রর্ গনয়। আমরা তাগ্রদর মুগ্রখর ওপর র্লর্ গতামাগ্রদর
মি হগ্রে অপদাথব।”
মাকব স, এগ্রঙ্গলস, গলবনন, ষ্টযাবলন র্ারর্ার র্গ্রলগ্রিন, “মাকব সর্াদী তত্ত্ব মি নয়, অনুশীলগ্রনর পথ

প্রদশবক।”
মাকব সর্াদী-গ্রলবননর্াদী তত্ত্বগ্রক বকিাগ্রর্ পূর্বর্াাংলার বর্প্লর্ী অনুশীলগ্রনর সাগ্রথ সমবন্বত করগ্রত হগ্রর্?
সাধারণ িাষায় র্লা যায়, “বনশানার প্রবত শর বনগ্রক্ষপ।” শর হগ্রে তীর, বনশানা হগ্রে লক্ষয।

লগ্রক্ষযর প্রবত তীর বনগ্রক্ষপ করগ্রত হগ্রর্। বনশানার সাগ্রথ তীগ্ররর গয সম্পকব মাকব সর্াদ-গ্রলবননর্াদ ও
মাওগ্রসতু ঙ বচন্তাধারার সাগ্রথ পূর্বর্াাংলার বর্প্লগ্রর্র একই সম্পকব ।
গকউ গকউ লক্ষযহীনিাগ্রর্ তীর গিাাঁগ্রড়ন, এগ্রলাপাথাড়ী তীর গিাাঁগ্রড়ন। এ ধরগ্রণর গলাক বর্প্লগ্রর্র
ক্ষবত সাধন করগ্রত পাগ্ররন।
গকউ গকউ তীগ্ররর
প্রগ্রয়া

াগ্রয় হাত র্ুবলগ্রয় র্লগ্রত িালর্াগ্রসন, “কত সুন্দর তীর।“ বকন্তু কখগ্রনা তা

করগ্রত ইেুক নন।

সমসযার্লী

সমাধাগ্রনর

জনয

যারা

মাকব সর্াদ-গ্রলবননর্াদ

প্রগ্রয়া

না

কগ্রর

এগ্রলাপালথাড়ী,

উগ্রেশযহীনিাগ্রর্ মাকব সর্াগ্রদর কথা র্গ্রলন তারা হগ্রেন গ াড়াবমর্াদী। পাবিতয জাবহর করাই তাগ্রদর
উগ্রেশয। আগ্রদৌ প্রগ্রয়া

না কগ্রর তগ্রত্ত্বর প্রশাংসা কগ্ররন, চাগ্রয়র গটবর্গ্রল, ড্রবয়াং রুগ্রম তত্ত্ব গঝগ্রড় মস্ত

পাবিতয গদখান, কাজ দূগ্ররর কথা সামানয সাহাযযও অগ্রনক সময় কগ্ররন না। এরূপ র্হু ক্ষু গ্রদ
র্ুগ্রজবায়া র্ুবিজীবর্ পূর্বর্াাংলায় রগ্রয়গ্রি।
এগ্রদর উিগ্রয়রই বর্প্লগ্রর্র সাগ্রথ গকান সম্পকব গনই।
আমাগ্রদর পার্টবগ্রত অগ্রনক কমগ্ররডই পার্টবর রাজননবতক-সামবরক ও অনযানয লাইন সঠিক র্গ্রল
আনন্দ পান, র্ারর্ার র্গ্রল গর্ড়ান, এ বনগ্রয় তকব কগ্ররন, বকন্তু এগুগ্রলা প্রগ্রয়া

কগ্রর কাজ র্াড়ান

না, পার্টব-বর্প্লর্গ্রক এব গ্রয় বনগ্রয় যান না।
পার্টবর লাইন যত সঠিকই গহাক না গকন তা প্রগ্রয়া

না করগ্রল পার্টব ও বর্প্লগ্রর্র গকান সমসযার

সমধান হগ্রর্ না।
কাগ্রজই এ সকল কমগ্ররডগ্রদর মগ্রনািার্ পাল্টাগ্রত হগ্রর্, পার্টর লাইন প্রগ্রয়া

করগ্রত গলগ্র

থাকগ্রত

হগ্রর্ গশষ পযবন্ত।
মাকব সর্াদ-গ্রলবননর্াদ-মাওগ্রসতু ঙ বচন্তাধারাগ্রক পূর্বর্াাংলার বর্প্লগ্রর্র সাগ্রথ সমবন্বত করার অথব বক?

পৃষ্ঠা ৮
মাকব সর্াদ-গ্রলবননর্াদ-মাওগ্রসতু ঙ বচন্তাধারার অর্স্থান, দৃবষ্টিবঙ্গ, পিবত দ্বারা ইবতহাস ও বর্প্লগ্রর্র
প্রবক্রয়ায় উথাবপত র্াস্তর্ সমসযার্লীর সঠিক বর্গ্রেষণ প্রদান করা এর্াং পূর্বর্াাংলার রাজননবতক,
অথবননবতক, সামবরক, সাাংস্কৃ বতক এর্াং অনযানয সমসযার্লীর বর্জ্ঞাবনক ও তাবত্ত্বক বর্গ্রেষণ প্রদান
করা এর্াং গস অনুযায়ী পূর্বর্াাংলাগ্রক রূপান্তবরত করা।
এ ধরগ্রণর তত্ত্ববর্দ হগ্রত হগ্রল একজনগ্রক অর্শযই মাকব সর্াদ-গ্রলবননর্াদ-মাওগ্রসতু ঙ বচন্তাধারার সার
র্স্তুগ্রক রি করগ্রত হগ্রর্, মাকব সর্াদী অর্স্থান, দৃবষ্টিবঙ্গ, পিবত এর্াং ঔপবনগ্রর্বশক-আধা ঔপবনগ্রর্বশক
গদশ সম্পগ্রকব গলবনন-ষ্টযাবলন-মাওগ্রসতু গ্রঙর তত্ত্ব রি করগ্রত হগ্রর্, তাগ্রক সক্ষম হগ্রত হগ্রর্ সূক্ষ্মিাগ্রর্
এর্াং বর্জ্ঞাবনকিাগ্রর্ পূর্বর্াাংলার র্াস্তর্ সমসযার্লীর সমাধান করগ্রত, এর বনয়মবর্বধ আবর্স্কার
করগ্রত এর্াং তা প্রগ্রয়া

করগ্রত।

গকর্লমা্র  পূর্বর্াাংলার সমাজ পবরর্তব গ্রনর অনুশীলগ্রন যুক্ত থাকগ্রলই এটা সম্ভর্।
কারণ পৃবথর্ীগ্রত একটাই সবতযকার তত্ত্ব রগ্রয়গ্রি যা র্স্তু ত র্াস্তর্তা গথগ্রক এগ্রসগ্রি এর্াং র্স্তু ত
র্াস্তর্তায় পরীবক্ষত। এ িাড়া আর বকিু ই তত্ত্ব নাম পাওয়ার গযা য নয়। অথবাৎ, পূর্বর্াাংলার
সমাগ্রজর র্াস্তর্তা এ সকল তগ্রত্ত্ব প্রবতফবলত হগ্রত হগ্রর্ এর্াং পূর্বর্াাংলার সমাজ পবরর্তব গ্রন প্রগ্রয়াগ্র র
মাধযগ্রম তা পরীবক্ষত হগ্রত হগ্রর্।
কাগ্রজই পূর্বর্াাংলার সামাবজক বর্প্লগ্রর্র সমসযার্লীর তত্ত্ব ত সমাধান সম্ভর্, পূর্বর্াাংলার সমাগ্রজর
র্াস্তর্ অর্স্থা মাকব সর্াদ-গ্রলবননর্াদ-মাওগ্রসতু ঙ বচন্তাধারার সাহাগ্রযয অধযয়ন ও পযবাগ্রলাচনা করা,
তার বনয়মবর্বধ গর্র করা এর্াং এ বনয়মবর্বধ অনুযায়ী পূর্বর্াাংলার সমাজ পবরর্তব ন কগ্রর তা
যাচাই করার মাধযগ্রম।
অনুশীলগ্রনর পরীক্ষায় সঠিক র্গ্রল প্রমাবণত অথবাৎ, গয তত্ত্ব-প্লান-পবরকল্পনা পূর্বর্াাংলার সমাগ্রজর
বনয়মবর্বধর সাগ্রথ সামঞ্জসযপূণব তা সঠিক।
গকর্লমা্র  এ তত্ত্বই তখন পুগ্ররাপুবর তগ্রত্ত্বর পযবাগ্রয় পগ্রড়।
গ াড়াবমর্াদীরা মাকব সর্াগ্রদর প্রগ্রয়াগ্র র গুরুত্বগ্রক অস্বীকার কগ্রর, কতকগুগ্রলা মাকব সর্াদী তত্ত্ব মুখস্ত
কগ্রর বনগ্রজগ্রদরগ্রক মস্ত পবিত ঠাওরায়, গলজ ফু বলগ্রয় আকাগ্রশ গতাগ্রল।

গ াড়ামীিাদ ও বিরদসশক পার্টবর অসিজ্ঞর্া
গ াড়াবমর্াদীরা আমাগ্রদর গদগ্রশর সমসযা পযবাগ্রলাচনা কগ্রর তার বিবিগ্রত রণনীবত ও রণগ্রকৌশল
বনধবারণ না কগ্রর অনয পার্টবর রণনীবত ও রণগ্রকৌশল েহণ কগ্রর, আমাগ্রদর গদগ্রশর ওপর তা
অন্ধিাগ্রর্ চাবপগ্রয় গদয়, আমাগ্রদর গদগ্রশর সমসযা গস অনুযায়ী সমাধান করগ্রত চায়।

পৃষ্ঠা ৯
এিাগ্রর্ তারা র্স্তুগ্রক তার বর্গ্রশষত্বসহ মবস্তগ্রস্ক প্রবতফবলত কগ্রর না, মাকব সর্াগ্রদর আত্মা ‘বর্গ্রশষ
অর্স্থার

বর্গ্রশষ বর্গ্রেষণ’গক র্াদ গদয়; বর্গ্রদবশক পার্টবর রণনীবত-রণগ্রকৌশল অথবাৎ তাগ্রদর গদগ্রশর

জনয রবচত তত্ত্ব-গ্রচতনা অনুযায়ী আমাগ্রদর গদশ র্স্তুগ্রক গদগ্রখ।
এিাগ্রর্ তারা আমাগ্রদর গদশ সম্পবকব ত নয় এরূপ গচতনাগ্রক গদয় প্রাথবমক স্থান, আমাগ্রদর গদশ
র্স্তুগ্রক গদয় গ ৌণ স্থান।
এ কারগ্রণ গ াড়াবমর্াদীরা িার্র্াদী।
হক-গ্রতায়াহা,

মবতন-আলাউবেন,

গদগ্রর্ন-র্াসার

সকগ্রলই

এককাগ্রল

সাম্রাজযর্াদ-সামন্তর্াদ-

আমলাতাবিক পুাঁবজর্াদগ্রক এক ও অবর্বেন্ন র্গ্রলগ্রি এর্াং এই বতনটাগ্রকই প্রধান শত্রু র্গ্রলগ্রি।
[র্তব মাগ্রন হক-গ্রতায়াহা, মবতন-আলাউবেন িারত-গ্রসাবিগ্রয়টগ্রক যুক্তিাগ্রর্ প্রধান শত্রু র্লগ্রি।]
এিাগ্রর্ তারা প্রধান শত্রু এর্াং প্রধান দ্বিগ্রক অস্বীকার করগ্রি।
পরর্তীকাগ্রল িারতীয় কবমউবনস্ট পার্টব (মাকব সর্াদী-গ্রলবননর্াদী) এর র্ক্তর্য অনুযায়ী তারা
সামন্তর্াদগ্রক প্রধান শত্রু র্গ্রল এর্াং িারতীয় সামাবজক অর্স্থার জনয প্রণীত রণনীবত ও রণগ্রকৌশল
েহণ কগ্রর।
িারতীয় সমাগ্রজর বর্গ্রশষ অর্স্থার জনয প্রণীত রণনীবত ও রণগ্রকৌশল পূর্বর্াাংলার গক্ষগ্র্র  হুর্হু
প্রগ্রয়াগ্র র অথব হগ্রে পূর্বর্াাংলার বর্গ্রশষত্বগ্রক অস্বীকার করা।
অথবাৎ জুগ্রতার মাগ্রপ পা কাটা, গ ালাকার বিদ্র পগ্রথ চারগ্রকাণা কাঠ গ াকাগ্রনা।
এর ফগ্রল উপগ্ররাক্ত নয়া সাংগ্রশাধনর্াদীরা পূর্বর্াাংলার সামাবজক বর্কাগ্রশর সমসযার্লীর সমাধান বদগ্রত
র্যথব হয়, এর্াং র্ুগ্রজবায়ারা পূর্বর্াাংলায় প্রবতবর্প্লর্

টাগ্রত সমথব হয়।

হক-গ্রতায়াহা, মবতন-আলাউবেনরা গ াড়ামীর্াদী হগ্রত হগ্রত এরূপ অর্স্থায় গপৌাঁগ্রিগ্রি গয মাকব সর্াদগলবননর্াদ-মাওগ্রসতু ঙ বচন্তাধারার সাগ্রথ িারতীয় পার্টবর গনতার বশক্ষাগ্রক পার্টবর তাবত্ত্বক বিবি
বহগ্রসগ্রর্ েহণ কগ্ররগ্রি।
তারা পূর্বর্াাংলার সমসযার্লীর বর্গ্রেষণ গদওয়ার পবরর্গ্রতব িারতীয় পার্টবর গনতা এর্াং গরবডও
বপবকাং-এর উিৃ বত বর্কৃ ত কগ্রর তা গথগ্রক শুরু কগ্রর।
এিাগ্রর্ তারা আমাগ্রদর সমসযা-পবরবস্থবতর বর্গ্রেষণ গথগ্রক উপসাংহার গটগ্রন তা িাতৃ প্রবতম পাটবর
উপসাংহাগ্ররর সাগ্রথ সামঞ্জসযপূণব বকনা তা যাচাই করার পবরর্গ্রতব িাতৃ প্রবতম পার্টবর উপসাংহার গথগ্রক
শুরু কগ্রর (অথবাৎ সাংজ্ঞা গথগ্রক শুরু কগ্রর)।
বর্শ্ব কবমউবনস্ট আগ্রন্দালগ্রনর সাধারণ লাইগ্রন এগ্রদর সম্পগ্রকব র্লা হগ্রয়গ্রিঃ

পৃষ্ঠা ১০

“গ াড়াবমর্াদী িু ল হগ্রর্ যবদ গকঊ যাবিকিাগ্রর্ অনয কবমউবনস্ট পার্টবর নীবত ও গকৌশল অনুসরণ
কগ্রর, অগ্রনযর ইোর বনকট আত্নসমপবণ কগ্রর, অথর্া অনয কবমউবনস্ট পার্টবর কমবসূচী ও বসিান্তসমূহ
গকান প্রকার বর্গ্রেষণ িাড়াই বনগ্রজর র্গ্রল েহণ কগ্রর।”
হক-গ্রতায়াহা, মবতন-আলাউবেন প্রিৃ বত সকগ্রলই িারতীয় মাকব সর্াদী-গ্রলবননর্াদী কবমউবনস্ট পার্টবর
নীবত ও গকৌশল যাবিকিাগ্রর্ অনুকরণ করগ্রি, গকান প্রকার বর্গ্রেষণ িাড়াই তারা বনগ্রজর র্গ্রল
েহণ কগ্ররগ্রি।
এিাগ্রর্ তারা গ াড়াবমর্াদী িু ল কগ্রর পূর্বর্াাংলার বর্প্লগ্রর্র মারাত্মক ক্ষবত কগ্ররগ্রি।
এগ্রদর সম্পগ্রকব আগ্ররা র্লা হগ্রয়গ্রি, “...... এমন একটা পার্টব যা অগ্রনযর কথা গতাতা পাখীর মগ্রতা

আওড়ায়, গকান বর্গ্রেষণ র্যবতগ্ররগ্রকই বর্গ্রদশী অবিজ্ঞতা অনুকরণ কগ্রর, বর্গ্রদগ্রশর গকান র্যবক্তর
গর্টগ্রনর বনগ্রদবগ্রশ এখাগ্রন-গ্রসখাগ্রন গদৌড়াগ্রদৌবড় কগ্রর, তা হগ্রল গস পার্টব মাকব সর্াদী-গ্রলবননর্াদী পার্টবর
পবরর্গ্রতব সাংগ্রশাধনর্াদ-গ্র াড়াবমর্াগ্রদর হ-য-র্-র-ল-গ্রত পবরণত হয়।”
কাগ্রজই

হক-গ্রতায়াহা,

মবতন-আলাউবেন,

মবণবসাং-গ্রমাজাফফর

(যারা

প্রায়ই

মগ্রস্কা-িারত

গদৌড়াগ্রদৌবড় কগ্রর বনগ্রদবশ আনগ্রত), কাজী-রগ্রনা-অমল, গদগ্রর্ন-র্াসার (গ্রজযাবতর্সুর বনগ্রদবশ গনয়)
এিাগ্রর্ সাংগ্রশাধনর্াদী ও গ াড়াবমর্াদী হগ্রয়গ্রি।
ইগ্রন্দাগ্রনবশয়ার কবমউবনস্ট পার্টব গসাবিগ্রয়ট কবমউবনস্ট পার্টবর বর্শতম কাংগ্রেগ্রসর বরগ্রপাটব (ক্রুগ্রশ্চাি
কতৃব ক সাংগ্রশাধনর্াদ এ বরগ্রপাগ্রটব প্রথম প্রণীত হয়) বর্গ্রেষণ িাড়াই েহণ কগ্রর শাবন্তপূণব উপাগ্রয়
ক্ষমতা দখগ্রলর পবরকল্পনা প্রনয়ন ও গস অনুযায়ী কাজ কগ্রর।
তারা তাগ্রদর িু ল সাংগ্রশাধগ্রনর পূগ্রর্বই প্রবতবক্রয়াশীলগ্রদর হামলার মুগ্রখ পগ্রড়, কগ্রয়ক লক্ষ কমগ্ররড
প্রাণ হারায়, ইগ্রন্দাগ্রনশীয় বর্প্লর্ ও পার্টবর মারাত্মক ক্ষবত হয়।
পূর্ব ইউগ্ররাগ্রপর প্রায় সকল গদগ্রশর কবমউবনস্ট পার্টব গসাবিগ্রয়ট আধুবনক সাংগ্রশাধনর্াদীগ্রদর লাইন
অন্ধিাগ্রর্ েহণ কগ্রর। ফগ্রল গস সকল কবমউবনস্ট পার্টব সাংগ্রশাধনর্াদী হগ্রয় যায়, ঐ সকল গদশসমূহ
গসাবিগ্রয়গ্রটর উপবনগ্রর্শ র্া তার উপর বনিব রশীল গদগ্রশ পবরণত হয়।
এনিার গহাকজার গনতৃ গ্রত্ব আলগ্রর্বনয়ার কবমউবনস্ট পার্টব বর্গ্রেষণ কগ্রর ক্রুগ্রশ্চাি-এর আধুবনক
সাংগ্রশাধনর্াদী লাইন প্রতযাখযান কগ্রর, এর বর্রুগ্রি সাংোম কগ্রর। ফগ্রল আলগ্রর্বনয়া সমাজতাবিক
গদশ বহগ্রসগ্রর্ বর্রাজ কগ্রর।
র্ামবার কবমউবনস্ট পার্টব ক্রুগ্রশ্চাগ্রির লাইন এমনবক বলউশাউচীর পরামশব বর্গ্রেষণ কগ্রর প্রতযাখযান
কগ্রর, ফগ্রল র্ামবার কবমউবনস্ট পার্টব বর্প্লর্ী রগ্রয় গ গ্রি এর্াং বর্প্লর্ পবরচালনা করগ্রি। আলগ্রর্বনয়ার
এনিার গহাকজা, র্ামবার কবমউবনস্ট পার্টবর গনতা কমগ্ররড থাবকন-থান-তু গ্রনর মহান বর্প্লর্ী
িূ বমকার জনয সিাপবত মাও তাগ্রদরগ্রক মহান মাকব সর্াদী-গ্রলবননর্াদী র্গ্রল অবিনবন্দত কগ্ররগ্রিন।

পৃষ্ঠা ১১
সিাপবত মাও-এর গনতৃ গ্রত্ব মহান চীনা কবমউবনস্ট পার্টব ক্রুগ্রশ্চাগ্রির আধুবনক সাংগ্রশাধনর্াদী লাইন
বর্গ্রেষণ কগ্রর প্রতযাখযান কগ্রর এর্াং এর বর্রুগ্রি বর্গ্রশ্বর সর্বহারাগ্রদর সাংোগ্রম গনতৃ ত্ব প্রদান কগ্রর।
ফগ্রল মহান চীনা কবমউবনস্ট পার্টব বর্প্লর্ী রগ্রয় গ গ্রি এর্াং চীন সমাজতাবিক বহগ্রসগ্রর্ বর্রাজ
করগ্রি।
কাগ্রজই গ াড়াবমর্াদী হগ্রয় বর্গ্রদবশক পার্টবগ্রক অন্ধ অনুকরণ করা, বর্গ্রদগ্রশর পার্টবর

কমবসূচী ও

প্রস্তার্ বর্গ্রেষণ িাড়াই অন্ধিাগ্রর্ েহণ করার অথব হগ্রে সুবর্ধার্াদ ও সাংগ্রশাধনর্াদী হওয়া এর্াং
পার্টব ও বর্প্লগ্রর্র চরম ক্ষবত সাধন করা।
আমরা এ সকল গদশীয় ও আন্তজবাবতক অবিজ্ঞতা গথগ্রক বশক্ষা েহণ করগ্রর্া, বনগ্রজর জনয মাথা
খার্টগ্রয় িার্গ্রত সক্ষম হগ্রর্া, দ্বাবিক ও ঐবতহাবসক র্স্তুর্াদ দ্বারা পূর্বর্াাংলার সমাগ্রজর বর্গ্রেষণ
করগ্রর্া,

িীর অনুসন্ধান ও পযবাগ্রলাচনা চাবলগ্রয় বর্বিন্ন গেণীর

বতধারা সম্পগ্রকব সঠিক জ্ঞান লাি

করগ্রর্া, পূর্বর্াাংলার সমাগ্রজর বর্কাগ্রশর বনয়মার্লী আবর্োর করগ্রর্া, এর বিবিগ্রত, রণনীবত ও
রণগ্রকৌশল প্রনয়ণ করগ্রর্া, এিাগ্রর্ সক্ষম হগ্রর্া মাকব সর্াদ-গ্রলবননর্াদ-মাও গসতু ঙ বচন্তাধারার
সার্বজনীন সতযগ্রক পূর্বর্াাংলার বর্প্লগ্রর্র বর্গ্রশষ অনুশীলগ্রন সমন্বয় সাধন করগ্রত।
সিাপবত মাও র্গ্রলগ্রিন, এটা সর্বদাই প্রগ্রয়াজন র্াস্তর্তা গথগ্রক শুরু করা। জন গ্রণর সাগ্রথ
সাংগ্রযা

রক্ষা করা, প্রবতবনয়ত

বনষ্ঠ

ণসাংোগ্রমর অবিজ্ঞতার সারসাংকলন করা, এর্াং স্বাধীনিাগ্রর্

বনগ্রজগ্রদর পবরবস্থবতর সাগ্রথ সামঞ্জসযপূণব রণনীবত ও রণগ্রকৌশল প্রনয়ণ করা এর্াং তা প্রগ্রয়া

করা।

আমরা সর্বদা এ নীবতগ্রত দৃঢ় থাকগ্রর্া।
পূর্বর্াাংলা েবমক আগ্রন্দালন ও সর্বহারা পার্টব সর্বদাই স্বাধীনিাগ্রর্ পূর্বর্াাংলার সামাবজক অর্স্থা
বর্গ্রেষণ কগ্ররগ্রি, রণনীবত ও রণগ্রকৌশল প্রনয়ণ কগ্ররগ্রি, বর্গ্রদবশক অবিজ্ঞতাগ্রক বর্গ্রেষণ কগ্রর
পূর্বর্াাংলার পবরবস্থবতর জনয যা প্রগ্রয়াজন তা েহণ কগ্ররগ্রি, অন্ধ অনুকরণ পবরহার কগ্ররগ্রি।
এ কারগ্রণই পূর্বর্াাংলা েবমক আগ্রন্দালন ও সর্বহারা পার্টব পূর্বর্াাংলার সামাবজক বর্কাগ্রশর বনয়মার্লী
সঠিকিাগ্রর্ বনগ্রদবশ করগ্রত সক্ষম হগ্রয়গ্রি, সঠিক রণনীবত ও রণগ্রকৌশল প্রণয়ন করগ্রত সক্ষম হগ্রয়গ্রি,
েবমক আগ্রন্দালন ও পার্টব অর্যাহতিাগ্রর্ বর্কাশ লাি কগ্ররগ্রি।
পূর্বর্াাংলার সর্বহারা পার্টবর সকল কমী এ ঐবতহযগ্রক র্জায় রাখগ্রর্ন, গ াড়ামীর্াদগ্রক পবরহার
করগ্রর্ন।

গ াড়ামীিাদ ও িংকীর্ব অসিজ্ঞর্ািাদ
সিাপবত মাও র্গ্রলগ্রিন, “গ াড়ামীর্াদ এর্াং সাংকীণব অবিজ্ঞতার্াদ হগ্রে আত্ন তিার্ (র্স্তুগ্রক
যথাযথিাগ্রর্ মবস্তগ্রে প্রবতফবলত না কগ্রর র্স্তু সম্পগ্রকব মন ড়া ধারণা করা)। উিগ্রয়ই বর্পরীত
বদক গথগ্রক উদ্ভূত।”

পৃষ্ঠা ১২

“সাংকীণব অবিজ্ঞতার্াদ গ াড়ামীর্াদ গথগ্রক পৃথক হল এটা পুস্তক গথগ্রক শুরু না কগ্রর সাংকীণব
অবিজ্ঞতা গথগ্রক শুরু কগ্রর।”
সাংকীণব অবিজ্ঞতার্াদীগ্রদর ইবন্দ্রয়লব্ধ জ্ঞান রগ্রয়গ্রি, অথবাৎ তারা র্স্তুর সাংস্পগ্রশব রগ্রয়গ্রি, অনুশীলগ্রন
রগ্রয়গ্রি। তারা ইবন্দ্রয়লব্ধ জ্ঞানগ্রক সারসাংকলন কগ্রর ধারণাত্মক জ্ঞাগ্রনর পযবাগ্রয় উন্নীত কগ্রর না,
র্স্তুর বনয়মবর্বধ গর্র কগ্রর না। গস অনুযায়ী র্স্তুগ্রক রূপান্তবরত কগ্রর না।
এিাগ্রর্ তারা জ্ঞানগ্রক প্রবতবনয়ত উন্নত পযবাগ্রয় উন্নীত কগ্রর না। এ সকল কারগ্রণ সাংকীণব
অবিজ্ঞতার্াদীগ্রদর জ্ঞান একতরফা।
তারা তাগ্রদর একতরফা সীমার্ি অবিজ্ঞতা বনগ্রয় সন্তুষ্ট থাগ্রক। তাগ্রক মি বহগ্রসগ্রর্ গনয়। তারা

‘বর্প্লর্ী তত্ত্ব র্যতীত বর্প্লর্ হয় না’ এ সতযগ্রক অস্বীকার কগ্রর। ফগ্রল মাকব সর্াদ-গ্রলবননর্াগ্রদর
অধযয়নগ্রক গুরুত্বহীন মগ্রন কগ্রর। তারা সারর্স্তুহীন আনুষ্ঠাবনকতা এর্াং বনয়মতাবিকতা দ্বারা পূণব
থাগ্রক, এটা তাগ্রদর গকান উপকারই কগ্রর না। এরূপ অর্স্থায় তারা যবদ ওপগ্রর গথগ্রক বনগ্রদবশ গদয়,
আধা অন্ধ গথগ্রক বনগ্রজগ্রদর র্ীর এর্াং গনতা মগ্রন কগ্রর তগ্রর্ র্ুঝগ্রত হগ্রর্ তারা প্রকৃ তই সাংকীণব
অবিজ্ঞতার্াদী হগ্রয়গ্রি।
এিাগ্রর্ গ াড়াবমর্াদী ও সাংকীণব অবিজ্ঞতার্াদীরা বর্পরীত বদক গথগ্রক (একজন তত্ত্ব অপরজন
অবিজ্ঞতা) শুরু করগ্রলও বচন্তার গক্ষগ্র্র  তারা মূলত এক। উিয়ই মাকব সর্াদী-গ্রলবননর্াগ্রদর সার্বজনীন
সতয এর্াং বনজ গদগ্রশর বর্গ্রশষ অনুশীলন এ দুগ্রটাগ্রক পৃথক কগ্রর গফগ্রল, উিগ্রয়ই দ্বাবিক ও
ঐবতহাবসক র্স্তুর্াদগ্রক লাং ন কগ্রর, আাংবশক ও আগ্রপবক্ষক সতযগ্রক সার্বজনীন সতয র্গ্রল, এগ্রদর
কাগ্ররারই বচন্তা র্স্তুর সাগ্রথ সামঞ্জসযপূণব নয়।
সাংকীণব অবিজ্ঞতার্াদীগ্রদর সীমার্ি ও সাংকীণব অবিজ্ঞতা থাকার কারগ্রণ সাধারণ প্রকৃ বতর সমসযা
সম্পগ্রকব তাগ্রদর স্বাধীন, স্পষ্ট ধারণা থাগ্রকনা। ফগ্রল তারা গ াড়ামীর্াগ্রদর গলজুরর্ৃবি কগ্রর।

“চীনা পার্টবর ইবতহাস প্রমাণ কগ্রর গ াড়ামীর্াদীরা তাগ্রদর বর্ষ সমে পার্টবগ্রত িড়াগ্রত পারগ্রতা না
যবদ সাংকীণব অবিজ্ঞতার্াদীরা তাগ্রদর সহগ্রযা ীতা না করগ্রতা।”
পূর্বর্াাংলার সর্বহারা পার্টবগ্রত ফজলু-সুলতান চক্র করগ্রত সক্ষম হগ্রতা না যবদ প্রতাবরত সাধারণ
কমগ্ররডরা সাংকীণব অবিজ্ঞতার্াদী না হগ্রতন।
হক-গ্রতায়াহা, মবতন-আলাউবেন, গদগ্রর্ন-র্াসার এমনবক মবণবসাং-গ্রমাজাফফরগ্রদর সাধারণ কমীরা
যবদ সাংকীণব অবিজ্ঞতার্াদী না হগ্রতন তগ্রর্ তাগ্রদরগ্রক প্রতারণা করা সম্ভর্ হগ্রতা না।
এ সকল গ াড়ামীর্াদ পূর্বর্াাংলার সর্বহারা পার্টবর প্রধান বর্পদ।

পৃষ্ঠা ১৩
কাগ্রজই গ াড়ামীর্াদ পবরহার করার প্রাক্কাগ্রল সাংকীণব অবিজ্ঞতার্াদগ্রক বর্গ্ররাধীতা করগ্রত হগ্রর্।
গ াড়ামীর্াদ পবরহার হগ্রল সাংকীণব অবিজ্ঞতার্াদ মাকব সর্াগ্রদর বর্কাগ্রশর পগ্রথ প্রধান র্াধা হগ্রয়
দাাঁড়ায়।

উপিংহার
পূর্বর্াাংলার সর্বহারা পার্টবর অবধকাাংশ কমী ক্ষু গ্রদ র্ুগ্রজবায়া র্ুবিজীবর্ গেণী উদ্ভূ ত। এরা পাঠযপুস্তক
মুখস্ত কগ্রর পরীক্ষা পাগ্রশর অিযাস বনগ্রয় এগ্রসগ্রি। গকান বদন এ সকল বর্দযা প্রগ্রয়াগ্র র প্রগ্রয়াজন
তাগ্রদর হয়বন।
পুগ্ররাগ্রনা অিযাসমত মাকব সর্াদী তত্ত্ব মুখস্ত কগ্রর এর্াং র্ুবল আওড়াগ্রত পিন্দ কগ্রর।
তারা পার্টবর দবলগ্রলর গক্ষগ্র্র ও একই পিবত র্যর্হার কগ্রর।
একইিাগ্রর্ তারা বর্গ্রদগ্রশর অবিজ্ঞতাও অন্ধিাগ্রর্ পাঠ ও েহণ কগ্রর।
এ উগ্রেগ্রশয সকল ক্ষু গ্রদ র্ুগ্রজবায়া র্ুবিজীবর্ গেণী উদ্ভূ ত কমগ্ররডগ্রদরগ্রক র্ুবল মুখস্ত করা, য্র ত্র  তা
আওড়াগ্রনার র্দঅিযাস পবরতযা

কগ্রর তত্ত্বগ্রক প্রগ্রয়া

করগ্রত এর্াং সমসযা বনগ্রয় তত্ত্ব পড়গ্রত

উৎসাবহত করগ্রত হগ্রর্।
র্ুগ্রজবায়া সমাগ্রজর প্রগ্রয়া

বর্র্বজবত গর্াকা র্ানার্ার বশক্ষা পিবতর র্বহঃপ্রকাশ হগ্রে অনুশীলগ্রনর

সাগ্রথ যুক্ত না কগ্রর তত্ত্ব পড়া। এটা বর্প্লর্ী তত্ত্ব অধযায়গ্রন প্রগ্রয়া

করগ্রল তার অবনর্াযব পবরণবত

গ াড়ামীর্াদ।
সিাপবত মাও র্গ্রলগ্রিন, “র্াস্তর্ উৎপাদগ্রনর পিবত গথগ্রক বর্বেন্ন থাকায় ক্ষু গ্রদ র্ুগ্রজবায়া র্ুবিজীবর্গ্রদর

শুধু র্ইগ্রয়র জ্ঞান রগ্রয়গ্রি বকন্তু ইবন্দয়লব্ধ জ্ঞাগ্রনর অিার্ রগ্রয়গ্রি এর্াং একারগ্রণ তাগ্রদর বচন্তার
পিবত গ াড়ামীর্াদরূগ্রপ প্রকাশ পায়।”
কাগ্রজই গ াড়ামীর্াদ ক্ষু গ্রদ র্ুগ্রজবায়া র্ুবিজীবর্গ্রদর একর্ট অনযতম মতাদশব ত র্বহঃপ্রকাশ। পূর্বর্াাংলার
সর্বহারা পার্টবগ্রত এটা প্রধান বর্পদ।
কাগ্রজই পার্টবর র্ুবিজীবর্ গেণী উদ্ভু ত কমীগ্রদর গ াড়ামীর্াদ সম্পগ্রকব সর্দব া সতকব থাকগ্রত হগ্রর্, এর
বর্রুগ্রি সাংোম করগ্রত হগ্রর্ এর্াং এগ্রক পবরহার করগ্রত হগ্রর্। পার্টবর বনগ্রদবশ, দবলল, অবিজ্ঞতা,
লাইন বনগ্রয় আত্নপ্রসাদ লাি করা, তা বনগ্রয় সন্তুষ্ট থাকার র্দিযাস পবরহার কগ্রর প্রবতবনয়ত তা
প্রগ্রয়া

করগ্রত হগ্রর্।

যাগ্রদর তত্ত্ব ত জ্ঞান রগ্রয়গ্রি তাগ্রদরগ্রক অনুশীলগ্রন বনগ্রয় গযগ্রত হগ্রর্।
মাকব সর্াদ এর্াং সাং ঠগ্রনর লাইগ্রনর প্রগ্রয়াগ্র র দক্ষতার ওপর কমী মূলযায়ন করগ্রত হগ্রর্।

পৃষ্ঠা ১৪
সকল স্তগ্ররর গনতৃ গ্রত্ব গ াড়ামীর্াগ্রদর অনুপ্রগ্রর্শ গরাধ করগ্রত হগ্রর্।
বর্বিন্ন স্তগ্ররর গনতৃ গ্রত্ব অনুশীলন বর্বেন্ন তত্ত্ব ত জ্ঞান সম্পন্ন কমগ্ররডগ্রদর প্রাধানয গঠকাগ্রত হগ্রর্,
তত্ত্ব ও অনুশীলগ্রনর সমন্বয় সাধগ্রন সক্ষম কমগ্ররডগ্রদর প্রাধানয বদগ্রত হগ্রর্।
অবিজ্ঞতা রগ্রয়গ্রি এরূপ কমগ্ররডগ্রদরগ্রক তত্ত্ব ত পড়াশুনা করার র্যর্স্থা করগ্রত হগ্রর্ যাগ্রত তারা
তাগ্রদর ইবন্দ্রয়লি জ্ঞানগ্রক সর্বদা সারসাংকলন করগ্রত পাগ্ররন, ধারণাত্মক জ্ঞাগ্রনর পযবাগ্রয় উন্নীত
করগ্রত পাগ্ররন।
এিাগ্রর্ প্রবতবনয়ত তারা যাগ্রত জ্ঞানগ্রক, তাগ্রদর কাজগ্রক উন্নত পযবাগ্রয় বনগ্রয় গযগ্রত পাগ্ররন।
পার্টবর রাজননবতক, সাাং ঠবনক, সামবরক ও অনযানয লাইগ্রনর সঠিকতার মতাদশব ত বিবি রগ্রয়গ্রি।
এটা বনিব র করগ্রি বর্বিন্ন লাইন মাকব সর্াদী-গ্রলবননর্াদী দ্বাবিক এর্াং ঐবতহাবসক র্স্তুর্াদ এর্াং
পূর্বর্াাংলার বর্প্লর্ ও জন গ্রণর প্রগ্রয়াজন গথগ্রক শুরু হগ্রয়গ্রি বকনা।
কাগ্রজই মাকব সর্াদ-গ্রলবননর্াদ-মাওগ্রসতু ঙ বচন্তাধারা অধযায়গ্রনর উগ্রেশয হগ্রে পূর্বর্াাংলার সমসযার্লীর
অধযয়ন ও তার সমাধান বহগ্রসগ্রর্ সঠিক লাইন প্রণয়ন করা এর্াং তা প্রগ্রয়া

কগ্রর সমাজগ্রক

রূপান্তবরত করা।
কাগ্রজই বর্প্লর্, জন ণ ও পার্টবর স্বাগ্রথব আমাগ্রদরগ্রক তগ্রত্ত্বর সাগ্রথ অনুশীলগ্রনর সাংগ্রযা
সাগ্রথ তগ্রত্ত্বর সাংগ্রযা

এর্াং অনুশীলগ্রনর

করগ্রত হগ্রর্, গ াড়ামীর্াদ পবরহার করগ্রত হগ্রর্, একই সাগ্রথ সাংকীণব

অবিজ্ঞতার্াদগ্রক গঠকাগ্রত হগ্রর্। তত্ত্ব অনুশীলগ্রনর সমন্বগ্রয়র মাকব সর্াদী প্রাণর্ন্ত রীবত রি করগ্রত
হগ্রর্।■

