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পৃষ্ঠা ২
ঔপনিবেনিক-আধাসামান্তোদী পূেবোাংলার জিগবের অনধকাাংিই ক্ষু বদ েুবজবায়া অর্বাৎ কৃ ষক (বক্ষত
মজুর, গরীে চাষী ও মাঝারী চাষী), েুনিজীেী, ক্ষু বদ চাকুনরজীেী, দদাকািদার, হস্তনিল্পী প্রভৃ নত।
এ দেেী পূেবোাংলার েনমক আবদালিবক শুধু দে নিবর আবে তা িয়; এর অনধকাাংি সদসযই এ
দেেী দর্বক আগত। অনধকন্তু পূেবোাংলার েতব মাি অর্বনিনতক ও সামানজক অেস্থায় েনমক জিতা
এোং েনমক দেেী দর্বক আগত পার্টব সদসযবদরও ক্ষু বদ েুবজবায়া োপ রবয়বে। এ কারবে এটা দমাবটই
আশ্চেব িয় েরাং অেিযম্ভােী দে ক্ষু বদ েুবজবায়া মতাদিব সাংগঠবি নেনভন্ন রূপ নিবয় প্রকাি পাবে।
এোড়াও পার্টব-েনহস্থ ক্ষু বদ েুবজবায়া, দদিীয় এোং আন্তজবানতক েড় েুবজবায়াবদর প্রভাে, নেপ্লেী
জীেবির কবঠারতা সেবহারা কমীবদর দচতিার ক্ষয় আবি এোং তাবদর মাবঝর েুবজবায়া নদবকর
প্রাধািয িবট এোং তারা সুনেধাোদী হবয় োয়।
অতএে েতনদি সমাবজ দেেী র্াকবে ততনদি পার্টব ও কমীবদর মাবঝ েুবজবায়া মতাদিব ও তার
প্রকাবির সাবর্ দেেীসাংগ্রাম চলবে। অর্বাৎ পার্টব ও কমীরা সেবহারা র্াকবেি িা েুবজবায়া হবেি—এ
সাংগ্রাম েতনদি দেেী র্াকবে ততনদি চলবে। কখবিা কখবিা এই সাংগ্রাম তীব্র হবয় উঠবে এোং
প্রকািয দেেী সাংগ্রাবম রূপ দিবে।
সভাপনত মাও আমাবদর নিনখবয়বেি দে সেবহারার অগ্রগামী কমীগে েনদ মাকব সোদী-বলনিিোদী
মতাদবিবর সাবর্ নকেু নকেু পার্টব সদসযবদর ক্ষু বদ েুবজবায়া দেেীর মতাদবিবর একর্ট দৃঢ় ও তীক্ষ্ণ
পার্বকযবরখা িা টাবিি এোং তাবদর নেরুবি গুরুতররূবপ নকন্তু ের্াের্ভাবে ও ধধবেবযর সাবর্ সাংগ্রাম
িা কবরি তবে অসম্ভে হবে ক্ষু বদ েুবজবায়া মতাদিব ও তার প্রকািগুবলা দূর করা। আবরা গুরুত্বপূেব
হল, এ সকল ক্ষু বদ েুবজবায়া সদসযরা অেিযম্ভােীভাবেই প্রবচষ্টা চালাবে সেবহারার অগ্রগামী োনহিীবক
নিজস্ব প্রকৃ নত অিুোয়ী পনরেনতব ত করবত (অর্বাৎ ক্ষু বদ েুবজবায়ায় রূপান্তনরত করবত-বলখক) এোং
পার্টব দিতৃ ত্ব দখল করবত। এভাবে তারা প্রবচষ্টা চালাবে পার্টব ও জিগবের উবেবিযর ক্ষনতসাধি
করবত।
পার্টবর োইবর েতবেিী ক্ষু বদ েুবজবায়া র্াকবে এোং পার্টবর অভযান্তবর েতবেিী ক্ষু বদ েুবজবায়া দেেী
উদ্ভূ ত সদসয র্াকবে তত কবঠারভাবে পার্টব অেিযই েজায় রাখবে সেবহারা অগ্রগামী োনহিী নহবসবে
তার পনেত্রতা এোং সেবহারার মতাদিব ও তার প্রকাবির সাবর্ েুবজবায়া মতাদিব ও তার প্রকাবির
স্পষ্ট ও কবঠার পার্বকযবরখা টািবে।
আমরা অেিযই প্রনতনিয়ত সভাপনত মাও–এর এই নিবদব ি পালি করবো।
পূেবোাংলার সেবহারা নেপ্লেীরা দদিীয় ও আন্তজবানতক কনমউনিস্ট আবদালবির অনভজ্ঞতার সারসাংকলি
কবর ঐনতহানসকভাবে উপলনি কবরবে দে পূেবোাংলায় একর্ট নেপ্লেী সেবহারার পার্টব প্রনতষ্ঠা ও তা
র্টনকবয় রাখা নিভব র করবে, কতখানি তারা সক্ষম হি পার্টব–অভযান্তবর ক্ষু বদ েুবজবায়া মতাদিব ও
তার প্রকািবক পার্টব অভযন্তবর ও োইবর নেনভন্ন আকৃ নতর সাংবিাধিোদবক (আধুনিক সাংবিাধিোদ,
িয়াসাংবিাধিোদ, ট্রটনি–দচোদ ইতযানদ) সাংগ্রাম কবর দূর করবত।

পৃষ্ঠা ৩
মতাদর্শ গত,

সচন্তা, রাজননসতক,

িা গঠসনক প্রভতসত ক্ষেশে

েু শদ িুশজশায়া ও িিশ হারার

প্রকার্িমূহ
ক্ষু বদ েুবজবায়া দেেীর লাইি

সেবহারা দেেীর লাইি

(১) মতাদিবগত দক্ষবত্র
েযনি স্বার্ববক দকন্দ্র কবর আেনতব ত।

মাকব সোদ-বলনিিোদ-মাওবসতু াং নচন্তাধারা,
জিগবের স্বার্ববক দকন্দ্র কবর আেনতব ত।

(২) নচন্তার দক্ষবত্র
আত্নগতভাে

(দািবনিকভাবে

আত্নগতভাে

হবে দ্বানিক েস্তুোদ

ভােোদ, অনধনেদযা ও োনিক েস্তুোদ)। এটা
প্রকাি

পায়

(ক)

একতরফাোদ

(খ)

ভাসাভাসাভাে (গ) দনক্ষেপন্থী সুনেধাোদ (ি)
োমপন্থী হঠকানরতা (ঙ) দগাড়ামীোদ (চ) সাংকীেব
অনভজ্ঞতাোদ (ে) দলখার দক্ষবত্র একবিবয় দলখা।

৩) রাজনিনতক দক্ষবত্র
ডাবি-োবম দদাদুলযমািতা, চরবম োওয়ার মবিােৃনি, ডাি ও োমবক সাংগ্রাম কবর চলা, আত্মগবতর সাবর্
অনধেব প্রভৃ নত।

েস্তুগবতর সামঞ্জসয নেধাি করা, োস্তেনিষ্ঠ ও
দূরদিী হওয়া।

(৪) সাাংগঠনিক দক্ষবত্র

উদারতাোদ,

উগ্রগেতি,

নপতৃ তি,

েযনিতাোদ, গেতানিক দকনন্দ্রকতা

আমলাতি, দমিিীনত, আধানিরাজযোদ, স্বাতিযোদী
করা, নগল্ড মবিাভাে, িনিিালী দুবগবর মবিাভাে,
উপদলীয় সাংিাত, নেবভদপন্থীোদ

পৃষ্ঠা ৪

ক্ষনাট
আত্মগতভাি
েস্তুবক মনস্তবে প্রনতফনলত িা কবর মবির ইো-আকাঙ্খা-কল্পিাবক েস্তু নহবসবে দিয়া। নচন্তা, ধযাি,
ধারো েস্তুর ের্াের্ প্রনতফলি িা হবয় েস্তুর সাংেেহীি হওয়া।

ংকতরফািাদ
নেপরীবতর একবত্বর নিয়ম হবে নেবের দমৌনলক নিয়ম, অর্বাৎ প্রনতর্ট েস্তুর মধযকার দ্ববির দুবটা
নদক রবয়বে। দেমি কমবরডবদর মবধয সেবহারা নদক ও েুবজবায়া নদক, ভাল ও মদ নদক। িনিিালী
ও দুেবল নদক রবয়বে, নকন্তু একতরফাোদীরা শুধু একর্ট নদকই দদবখি অিয নদকর্ট দদবখি িা।

ভািাভািাভাি
নেবের প্রনতর্ট েস্তু আভযন্তরীে দ্বিসমুবহর সাংিাবতর জিয গনতিীল। একর্ট েস্তুবক জািা তার
আভযন্তরীে দ্বিসমুহ এোং অিযািয েস্তুর সাবর্ এর সম্পকব বক জািা েুঝায়। নকন্তু ভাসাভাসাভাে
হবলা এভাবে িা দজবি েস্তুর োইবররটা, পনরবলখ, অেয়ে দদবখ সন্তুষ্ট র্াকা, নকন্তু েস্তুবক পুবরাপুনর
িা জািা।

দসেণপন্থী িুসিধািাদ
প্রনতর্ট েস্তুই আভযন্তরীে দ্বিসমুবহর সাংিাবতর জিযই গনতিীল। েস্তুবক পনরেতব বির জিয োরা
নিবয়ানজত তাবদর অবিবকর নচন্তাধারা েস্তুর নেকাবির গনতর পশ্চাবত রবয় োয়। এবদর নচন্তাধারা
সামানজক অিুিীলি দর্বক নেনেন্ন। তারা সমাবজর রর্চক্রবক দিতৃ ত্ব নদবয় সম্মুবখ নিবয় দেবত পাবর
িা, েরঞ্চ এর দলজুড়েৃনি কবর, এটা দ্রুত গনতবত এনগবয় োবে েবল অনভবোগ কবর, দচষ্টা কবর
এবক নপবে দটবি আিবত ো নেপরীত নদবক িুনরবয় নদবত। উদাহরেস্বরূপ, দকাি এলাকায় কৃ ষকরা
রাজনিনতক কাবজর ফবল উদ্বুি হবয় সিস্ত্র সাংগ্রাবমর জিয এনগবয় দেবত চায় নকন্তু ভারপ্রাপ্ত
কমবরডগে সময় হয়নি, অিযািয স্থাবি সাংগঠি হয়নি প্রভৃ নত েবল কৃ ষকবদর উদযম র্ানমবয় দদি।
এটা দনক্ষেপন্থী মবিাভাবের প্রকাি।

িামপন্থী হঠকাসরতািাদ
োমপন্থী হঠকানরতাোদীর নচন্তাধারা েস্তুর নেকাবির প্রনক্রয়ার স্তরবক অনতক্রম কবর োয়। তারা
তাবদর আকাি-কুসুম কল্পিাবক োস্তে েবল ভাবে। এবদর মবধয অবিবক ভনেষযবত ো হবে তা
এখিই েযস্তোনয়ত করার জিয আপ্রাে দচষ্টা চালায়। তারা সমাবজর অনধকাাংি দলাবকর অিুিীলি
দর্বক নিবজবদরবক নেনেন্ন কবর দফবল এোং তাবদর কাবজ হঠকানরতার পনরচয় দদয়।

পৃষ্ঠা ৫
[প্রনক্রয়া েলবত েুঝায়— আভযন্তরীে দ্বি ও োইবরর িতব োর জিয েস্তু নেকাি লাভ কবর। এই
নেকাবির কাবল দকাি দকাি িতু ি দ্ববির সূত্রপাত হয়, আোর দকাি দকাি পুরাবিা দ্বি মীমাাংসা
হয় এোং অবিক সময় োইবরর িবতব রও পনরেতব ি হয়। এভাবে েস্তুর নেকাবির প্রনক্রয়া স্তবর নেভি
হয়।]
ডািপন্থী সুনেধাোদ ও োমপন্থী হঠকারীতাোদ হয় আত্মগবতর সাবর্ েস্তুজগবতর সামঞ্জসয নেধাি
িা হওয়ার ফবল।

ক্ষগাোমীিাদ
দগাড়ামীোদীরা েই এর জ্ঞাি অর্বাৎ, ধারোত্মক জ্ঞাি নিবয়ই সন্তুষ্ট র্াবক নকন্তু োস্তে অিুিীলবি
এই জ্ঞাি োচাই কবর দিয় িা, এভাবে ইনন্দ্রয়লি জ্ঞাি অজবি কবর িা।

ি কীণশ অসভজ্ঞতািাদ
োস্তে অিুিীলবির প্রাক্কাবল দে ইনন্দ্রয়লি জ্ঞাি হয় তা নিবয়ই সন্তুষ্ট র্াকা এোং তার উপর নিভব র
করা, ইনন্দ্রয়লি জ্ঞািবক মাকব সোদ-বলনিিোদ-মাওবসতু ঙ নচন্তাধারা দ্বারা সারসাংকলি কবর েস্তুর
নিয়মনেনধ দের করা, এভাবে ইনন্দ্রয়লি জ্ঞািবক তত্ত্ব, প্লাি, পনরকল্পিার পেবাবয় উন্নীত িা করা।

সগল্ড মশনািতসি
িতু ি ও কমবক্ষম কমীবদর ওপর দানয়ত্বপূেব কাজ িা নদবয় দিতৃ ত্ব সেবদা কবয়কজবির হাবত কুনক্ষগত
রাখা। অতীবত নগল্ড মাষ্টাররা (বোট হস্তনিল্প কারখািার মানলক) কখবিা নগল্ড নিক্ষািনেিবদর
নগল্ড মাস্টার হবত নদত িা।

র্সির্ালী দুশগশ র মশনাভাি
দকাি নেভাগ ো সাাংগঠনিক স্তর “নিম্ন স্তর উচ্চস্তবরর অধীি, অাংি সমবগ্রর অধীি, েযনি
সাংগঠবির অধীি, সমগ্র সাংগঠি দকন্দ্রীয় কনমর্টর অধীি” এই কর্াবক োনতল কবর নদবয় শুধু
নিজ ইউনিট, স্তর, নেভাবগর কর্া নচন্তা কবর, নিবজর তাবেদারবদর নদবয় একর্ট দুগব গঠি কবর।
এটা উপদলীয় কােবকলাবপর আওতায় পবড়। এটা েুবজবায়া েযনি স্বার্ব দর্বক উদ্ভূ ত।

আধাননরাজযিাদ
পার্টব িৃাংখলাবক অমািয করা ো উবপক্ষা করার দৃনষ্টবকাে। “মানিিাবকা দকাি আইি, দকাি নিয়মকািুি িৃাংখলা” এই মবিােৃনি।
(উদারতাোদ, উগ্রগেতি, েযনিতাোদ প্রভৃ নত “পাচর্ট প্রেন্ধ”র দিবষর দু’র্ট প্রেবন্ধ রবয়বে।
উপদলোদ, নেবভদপন্থীোদ মতাদিবগত দনলবল দ্রষ্টেয।)■

