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পৃষ্ঠা ২
‘এক নিজেজক দুইজে নিভক্ত কজে’— ইহা দ্বানিকতাে মমৌনিক নিেম, এটা মািি নিন্তাধাো, প্রকৃ নত
ও সমাে অর্থাৎ সিথত্রই সািথেিীিভাজি প্রজ ােয।
পার্টথ ও কমজেডজদে মিিােও এই মমৌনিক দ্বানিক নিেম প্রজ ােয।
পার্টথে মাজে কমজেডো প্রনতর্ট প্রজে দুজটা ভাজে ভাে হজে

াে। নকছু নকছু কমজেড সিথহাো

মতামত ও কমথেীনত আঁকজে র্াজকি, তাে নিপেীত অিযািয কমজেড সিথহাো মতামত ও
কমথেীনতজক পনেতযাে কজেি। এই দুই িাইজিে সংগ্রাম িজি। পার্টথ নিপ্লিী র্াজক

নদ সিথহাো

নিপ্লিীজদে িাইি নিেে অেথি কজে এিং পার্টথ তা গ্রহণ কজে।
কমজেডজদেও দু’ভাজে ভাে কো
সংগ্রাম িজি প্রনতনিেত। ম

াে, তাে সিথহাো নদক আে অসিথহাো নদক। এ দু’নদজকে মাজে

নদক প্রধাি তাই নিণথে কজে কমজেডর্টে প্রকৃ ত রূপজক।

াে নিপ্লিী নদক প্রধাি মস নিপ্লিী, আে

াে অনিপ্লিী নদক প্রধাি মস অনিপ্লিী িা প্রনতনিপ্লিী,

সুনিধািাদী।
পূিথিাংিাে সিথহাো পার্টথে মাজে কনমউনিস্টজদে নকছু টা িযনক্তস্বার্থ র্াকজি নকিা, ম ৌিস্বার্থ নিপ্লজিে
স্বাজর্থে অধীি র্াকজি িা ম ৌিস্বাজর্থে অধীজি র্াকজি নিপ্লিী স্বার্থ—এ প্রজে দুই িাইজিে সংগ্রাম
হে।
ফেিু-সুিতাি িক্র ‘কনমউনিস্টজদে নকছু টা িযনক্তস্বার্থ র্াকজি’, ‘ম ৌিস্বাজর্থে অধীি র্াকজি নিপ্লিী
স্বার্থ’ প্রভৃ নত প্রনতনক্রোশীি তত্ত্ব হানেে কজে।
এে নিপেীজত কমজেড নসোে নসকদাজেে মিতৃ জে মকন্দ্রীে কনমর্ট কনমউনিস্টজদে মকাি িযনক্তস্বার্থ
র্াকজি িা, ম ৌিস্বার্থ নিপ্লিী স্বাজর্থে অধীি র্াকজি—এ সিথহাোে িাইি তু জি ধজেি এিং িীনতে
প্রজে দৃঢ় র্াজকি। এ দুই িাইজিে সংগ্রাম িজি। মকন্দ্রীে কনমর্ট ও পার্টথ ফেিু-সুিতাি িজক্রে
প্রনতনক্রোশীি তত্ত্ব সম্পূণথরূজপ প্রতযাখ্যাি কজে।
এ তত্ত্বেত সংগ্রাজম মদউনিো প্রমানণত হজে অিুতপ্ত হওোে পনেিজতথ তাো কনমউনিস্টজদে িযনক্তস্বার্থ
র্াকজি এ তত্ত্ব আজি, পার্টথপদ, মিতৃ ে, ক্ষমতাে মিাজভ প্রনতনক্রোশীি সাংেঠনিক পদজক্ষপ গ্রহণ
কজে এিং ষে ন্ত্র-িক্রান্ত কজে, গুেি-অপিাদ েটাে, দু’মুজখ্া অনভজিতা সাজে, নমর্যাে আশ্রে
মিে, িক্র েঠি কজে, পার্টথে অর্থ-অস্ত্র িু নে কজে, গুপ্ত হতযাে ষে ন্ত্র কজে, মশষ প থন্ত পার্টথ
মর্জক পিােি কজে।
তাজদে এ মশজষাক্ত পনেিনতে কােণ তাো নিজেজদে খ্াোপ নদক ও ভাি নদক, সিথহাো নদক ও
অসিথহাো নদক নিজেষণ কজে খ্াোপ ও অসিথহাো নদজকে নিরুজে সোে র্াজকনি, তাে নিরুজে
সংগ্রাম কজেনি, নিজেজদেজক

ািাই কজেনি।

পৃষ্ঠা ৩
এভাজি তাজদে মধযকাে অসিথহাো ও খ্াোপ নদক প্রাধািয িাভ কজে, তাো প্রনতনক্রোশীজি
রূপান্তনেত হে এিং পার্টথ ও েিেজণে ক্ষনত সাধি কজে।
কমজেড নসোে নসকদাজেে মিতৃ জে মকন্দ্রীে কনমর্ট

নদ তাজদে প্রনতনক্রোশীি তজত্ত্বে নিরুজে সংগ্রাম

িা কজে তা মমজি নিজতি, তজি সমগ্র পার্টথজক সুনিধািাজদে ও ভূ জিে নিকট আত্নসমপথণ কেজত
হজতা, পার্টথও অনিজেই সুনিধািাদী, ম ৌিস্বার্থজক প্রাধািযপ্রদািকােী, িযনক্তস্বার্থ িোেকােীজদে পার্টথজত
পনেণত হজতা, অর্থাৎ পার্টথ আওোমী িীজেে মত িুজেথাো প্রনতনক্রোশীি পার্টথজত রূপান্তনেত হজতা।
পার্টথে এ পনেণনত মহাক এটা মকাি কমজেড ও েিেণ িাইজিি িা।
সভাপনত মাও িজিজছি, “একেি মািুজষে ধমিী ও নশো েজেজছ, হৃদনপজেে সাহাজ য তাে সাো

শেীজে েক্ত সঞ্চানেত হে, আে ফু সফু জসে সাহাজ য মস শ্বাস-প্রশ্বাস মিে, কািথি-ডাই-অক্সাইড
তযাে কজে, টাটকা অনক্সজেি গ্রহণ কজে, অর্থাৎ িানসটা িেথ ি কজে ও টাটকাটা গ্রহণ কজে। একটা
সিথহাো মশ্রণীে পার্টথ মকিিমাত্র িানসটা িেথ ি ও টাটকাটা গ্রহণ কজেই সেীি ও প্রাণশনক্তজত
ভেপুে হজত পাজে। আিেথ িা পনেষ্কাে িা কেজি, টাটকা েক্ত গ্রহণ িা কেজি পার্টথ সজতে হজত
পাজে িা।”
অর্থাৎ সিথদাই নকছু সংখ্যক কমী

াো নিজেজদেজক কজঠােভাজি

অসিথহাো ও খ্াোপ নদকসমূজহে নিরুজে সংগ্রাম িা িািাি,

ািাই িা কজেি, নিজেজদে

াো স্বাজর্থে নিরুজে সংগ্রাম িা

কজেি, সংজশাধিিাদজক নিজোনধতা কোে িীনতজক দৃঢ় িা র্াজকি, তাজদে মধযকাে অসিথহাো নদক
ধীজে ধীজে প্রাধািয িাভ কেজত পাজে, ফজি তাো অসিথহাো, পশ্চাদপদ কমজেড, িানস কমজেড,
এমিনক প্রনতনক্রোশীি, প্রনতনিপ্লিীজত রূপান্তনেত হজত পাজেি।
পার্টথজক অিশযই এ সকি িানস উপাদাি িাদ নদজে টাটকাটা গ্রহণ কজে সিথদাই প্রাণশনক্ত িোে
োখ্জত হজি।
এভাজি সিথদাই পার্টথ দু’ভাজে ভাে হজে

াজে। অর্থাৎ সিথহাো নিপ্লিী আে সুনিধািাদী প্রনতনক্রোশীি

প্রনতনিপ্লিীজত।
িস্তু নিকাজশে এ নিভনক্তকেজণে সাধােণ নিেমজক মমজি িিজত হজি। সুনিধািাদী, প্রনতনিপ্লিীজদে
মর্জক সিথদাই পৃর্ক র্াকজত হজি। তাজদেজক িনহষ্কাে কজে নদজে সংেঠজিে নিপ্লিী িনেত্র িোে
োখ্জত হজি।
তাজদে সাজর্ ঐজকযে িীনত, তাজদেজক পার্টথে মাজে মেজখ্ সংজশাধজিে িীনত হজিা িস্তুে নিেজমে
পনেপন্থী।
এে পনেণনত হজিা পার্টথজক আভযন্তেীণ ও িাইজেে শত্রুে মোিাে সম্মুখ্ীি হওো। এ অিস্থাে
পার্টথে পজক্ষ নকছু ই কো সম্ভি িে।

পৃষ্ঠা ৪
এ কােজণই সুনিধািাদীজদে, প্রনতনক্রোশীি, প্রনতনিপ্লিীজদে, ষে ন্ত্র-িক্রান্তকােীজদে, উপদিীে
কা থকিাপ পনেিািিাকােীজদে িনহষ্কাে কজে, অধঃপনতত িযনক্তজদে মিে কজে নদজে পার্টথ শনক্তশািী
হে।
পূিথিাংিাে সিথহাো পার্টথ ও পূিথিাংিা শ্রনমক আজদািজিে প্রনতষ্ঠাে প্রর্ম মর্জকই িানস উপাদাি
িেথজিে এিং টাটকাটা গ্রহজণে প্রনক্রো সিথস্তজে িজি আসজছ, একােজণই সংেঠি সিথদাই প্রাণশনক্তজত
ভেপুে েজেজছ।
পূিথিাংিা শ্রনমক আজদািজিে প্রর্ম নিপ্লিী পনেষজদে িহু সদসযই িানস উপাদাি হওোে কােজণ
িনেথত হি। িতু ি কমী তাজদে স্থাি দখ্ি কজেি। তাজদে মজধযও মকউ মকউ িানস হওোে িনেথত
হি।
পূিথিাংিাে সিথহাো পার্টথজত একই প্রনক্রো িিজি, এটা পার্টথে নিকাজশে িস্তুেত নিেম।
িীিা পার্টথে ইনতহাজস মদখ্া

াে মকন্দ্রীে কনমর্টে সভাপনত মিিতাওনশউ মশষ প থন্ত নিোং

কাইজশজকে গুপ্ত পুনিজশ পনেণত হে, গুরুেপূণথ মিতা মিিকাওজতা একইভাজি গুপ্ত পুনিজশ পনেণত
হে। এ ধেজণে আজো অজিক ঘটিাই ঘজট।
পেিতীকাজি নিউশাওনি এিং আজো িহু মিতা সংজশাধিিাদীজত রূপান্তনেত হে।
কাজেই মকাি কমীে পজক্ষই সুনিধািাদী, িক্রান্তকােী, ষে ন্ত্রকােী িা প্রনতনিপ্লিীজত রূপান্তনেত হওো
নিনিত্র িে।
কাজেই ফেিু-সুিতািিজক্রে সুনিধািাদী, িক্রান্তকােীজত রূপান্তে মমাজটই আশ্চ থ ঘটিা িে।
পূিথিাংিাে সিথহাো পার্টথে নিপ্লিীজদে মহাি দানেে হি নিজেজদে প্রনত এক নিজেজক দু’মে নিভক্ত
কোে তত্ত্ব প্রজোে কো, প্রনতনিেত নিজেজদে সিথহাো ও অসিথহাো নদক, ভাি ও খ্াোপ নদক
খ্ুঁজে মিে কো, নিজেজদে মধযকাে অসিথহাো ও খ্াোপ নদকগুজিাে নিরুজে সংগ্রাম কো, প্রনতনিেত
কজঠােভাজি নিজেজদে

ািাই কো, সমাজিািিা-আত্মসমাজিািিা কো, আেীিি নিপ্লিী র্াকাে েিয

প্রজিষ্টা িািাজিা, সুিতাি-ফেিুিজক্রে মিনতিািক উদাহেণ মর্জক নশক্ষা গ্রহণ কো।■

