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পতষ্ঠা ২
িভাপসর্ মাও আমারদর সশসখরয়রেন, কমররডরদর বলরর্ তদওয়া উসচর্। র্ারপর র্ারদর ভু ল থাকরল র্া উরেখ
করা উসচর্, যারর্ র্ারা িাংরশাসির্ হয়।
কমররড কবীররক তকন্দ্রীয় কসমর্ট র্ার বক্তবয তপরশর িুরযাগ সদরয়রে। র্ার ভু লিমূহ, যা এ িকল বক্তবয এবাং
র্ার কাযবকলারপর মািযরম প্রকাশ তপরয়রে, র্ার িমারলাচনা করা জরুরী হরয় পরেরে। কারণ ভু ল জমা হরর্ হরর্
এক পযবারয় র্া মারাত্মক পসরণসর্র িতসি কররর্ পারর।
এই িমারলাচনা গ্রহরণর তেরত্র দুরটা মরনাভাব ররয়রে। একটা হরে এ তথরক সশো গ্রহণ করা এবাং ভু ল িাংরশািন
করা, অর্ীরর্র ভু ল তথরক সশো গ্রহণ করর ভসবষ্যরর্র ভু ল এোরনার মরনাভাব। ইহা হরে ি ৎ কমররড, ভাল
কমররড, মাকব িবাদী-রলসননবাদী কমররডরদর মরনাভাব।
পোন্তরর িমারলাচনা আন্তসরকভারব গ্রহণ না করা, ফজলু চরের মর্ বাইরর তদখারনা ও ভাল মানুষ্ িাজার জনয
আত্মিমারলাচনা করা, সনরজর ভু ল লাইন বাস্তবায়রনর জনয ষ্েযন্ত্র-চোন্ত করা, গুজব-অপবাদ রটনা করা, উপদল
গঠন করা, তদশীয় ও আন্তজব াসর্ক শত্রুরদর চরর পসরণর্ হরয় গুপ্ত হর্যা, িসররয় তদওয়ার তচিা করা প্রভত সর্ হরে
প্রসর্সেয়াশীল ও প্রসর্সবপ্লবীরদর মরনাভাব।
তকন্দ্রীয় কসমর্ট আশা করর কমররড কবীর প্রথরমাক্ত মরনাভাব গ্রহণ কররবন এবাং তশরষ্াক্ত বুরজব ায়া প্রসর্সেয়াশীল
মরনাভাব গ্রহণ কররবন না।
তশরষ্াক্ত মরনাভাব গ্রহরণর পসরণসর্ হরে ফজলু চরের ইসর্হারির পসরণসর্।
তপয়ারাবাগারন সনরয়ারগর পর তথরকই কমররড কবীররর মরিয তগাোমীবাদ িরা পরে। সবসভন্ন সররপাটব ও অনুশীলরনর
মািযরম এগুরলা প্রকাশ পায়।
আওয়ামী লীগ ও পাক িামসরক ফযাসিস্টরদর সিমুখী প্রচণ্ড চারপর মুরখ এ তগাোমীবাদ হর্াশাবাদ সহরিরব প্রকাশ
পায়।
পূববব াাংলার িববহারা পার্টবর প্রথম জার্ীয় কাংরগ্ররি প্রদত্ত র্ার বক্তরবয এই হর্াশাবাদ ও দসেণপন্থী মরনাভাব প্রকাশ
পায়, “পার্টবর সবরাট বযথবর্া, আগারগাো পার্টব বামপন্থী সবচু যসর্ করররে” প্রভত সর্ বক্তরবযর মািযরম। িামসরক ও
অনযানয লাইরনর তগাোমীবাদী সবরেষ্রণর ফরলই সর্সন এই উপিাংহারর তপ রৌঁ েন। কাংরগ্ররি র্ারক িমারলাচনা করা হয়,
তগাোমীবাদরক পার্টবর প্রিান সবপদ সহরিরব সিদ্ধান্ত তনওয়া হয়।
কমররড কবীররক তগাোমীবাদ পসরহার করার উরেরশয কত ষ্ক-শ্রসমরকর িারথ একীভূ র্ হওয়ার জনয সনরয়াগ করা
হয়, তলবাি পসরবর্ব ন করার জনয নয়, তগাোমীবাদী সচন্তািারা পসরহার করার জনয।

তগাোমীবাদ কী?
তগাোমীবাদ হরে সচন্তািারার পদ্ধসর্ যা র্ি তথরক শুরু করর এবাং র্রিই ররয় যায়। তগাোমীবাদীরা িাসিক বস্তুবাদী
জ্ঞারনর প্রসেয়ারক অস্বীকার করর। তগাোমীবাদীরা বস্তু তথরক শুরু না করর, সবরশষ্ অবস্থা তথরক শুরু না করর, র্ি

পতষ্ঠা ৩
তথরক সবরদশী অসভজ্ঞর্া তথরক শুরু করর, সবরদরশর সবরশষ্ অবস্থার িমািান সনজ তদরশর িমিযার উপর অন্ধভারব
চাসপরয় তদয়।
দাশবসনকভারব তগাোমীবাদীরা সক? বস্তুর িাংস্পরশব তগরল অথবাৎ অনুশীলরনর প্রসেয়ায় পঞ্চ ইসন্দ্ররয়র মািযরম বস্তু
মসস্তরে প্রসর্ফসলর্ হয়। প্রথরম ইহা হরে ইসন্দ্রয়লব্ধ জ্ঞান।
কারজই িকল জ্ঞারনর উৎি হরে বস্তু, ইহা হরে জ্ঞারনর বস্তুবাদ।
প্রসর্র্ট বস্তুর মরিয পাথবকয ররয়রে। এ কাররণই তিগুরলার স্বর্ন্ত্র অসস্তত্ব ররয়রে। তযমন—কসরম, রসহম, আবুল
প্ররর্যরকরই পতথক অসস্তত্ব ররয়রে, এ কাররণ র্ারদর তচনা যায়। তকান পাথবকয না থাকরল তচনা িম্ভব হরর্া না।
তর্মসন সবসভন্ন তদশ, তি িকল তদশিমূরহর সবপ্লরবর িমিযাবলী, তদশিমূরহর পার্টবর মরিয পাথবকয ররয়রে। এ কাররণই
র্ারদর প্ররর্যরকর পতথক অসস্তত্ব ররয়রে। অথবাৎ পূবব বাাংলা পূবব বাাংলাই, ভারর্ নয়; পূবব বাাংলার সবপ্লব ও িববহারা
পার্টব, ভারর্ীয় সবপ্লব ও পার্টব এক নয়।
এরক বরল িরির সবরশষ্ত্ব।
তগাোমীবাদীরা বস্তুরক র্ার এই সবরশষ্ত্বিহ প্রসর্ফসলর্ করর না, বস্তু তথরক ইন্দ্রয়লব্ধ জ্ঞান অজব ন করর না। এ
ইসন্দ্রয়লব্ধ জ্ঞানরক মাকব িবাদ-রলসননবাদ-মাওরির্ু ঙ সচন্তািারার িাহারযয িারিাংকলন করর িারণাত্মক জ্ঞান-র্িপ্লান-পসরকল্পনা-িািারণ লাইন রচনা করর না অথবাৎ ইসন্দ্রয়লব্ধ জ্ঞানরক উন্নর্ স্তরর উন্নীর্ করর না, জ্ঞারনর
িাসিকর্ারক [১] অনুিরণ করর না। তগাোমীবাদীরা র্ি, িারণা অথবাৎ পূবব তথরক তর্রী িারণা, র্ি তথরক শুরু
করর, তি অনুযায়ী বস্তুরক তদরখ এবাং বস্তুর রূপান্তররর িমিযার িমািান সদরর্ যায়।
অথবাৎ তচর্নারক র্ারা তদয় প্রািানয, তচর্নারক বস্তু সহরিরব তদরখ ঐ বস্তু িম্পসকব র্ নয় এরূপ তচর্না সদরয় বস্তুর
রূপান্তররর িমািান সদরর্ চায়। ইহা ভাববাদ। [২]
এভারব তগাোমীবাদীরা বস্তু তথরক তচর্নায় না তযরয় র্ারা তচর্না তথরক বস্তুরর্ যায়, তচর্না অনুযায়ী বস্তুরক তদরখ।
র্ারদর মরর্ বস্তু হরে কর্গুসল তচর্নার িমসি (Complex of senses)।
ইহা হরে ভাববাদ, এ কাররণ তগাোমীবাদীরা ভাববাদী। বস্তু-রচর্না-বস্তু অথবাৎ অনুশীলন-জ্ঞান-অনুশীলরনর
পসরবরর্ব র্ারা তচর্না-(বস্তু তথরক না সনরয় ফমূলব া, উদ্ধতসর্ তথরক তনওয়া) বস্তু এই পথ অনুিরণ করর।
এভারব র্ারা নদীরক উৎিহীণ, গােরক সশকেহীন ভাবার অনুরপূ তচর্নার উৎি বস্তু একথা অস্বীকার করর।
এভারব তগাোমীবাদীরা িাসিক বস্তুবাদী জ্ঞারনর প্রসেয়ারক পসরপূণব সবিজব ন তদয়, ভাববাদী ও অসিসবদযক হয়।
তগাোমীবাদীরা কর্গুরলা র্ি, ফমূলব া মুখস্থ করর র্া আওোয়, সনরজরদররক মস্ত পসণ্ডর্ মরন করর, তলজ ফু সলরয়
আকারশ র্ু রল, র্ি না জানা কমররডরদর বুসল আউরে র্াক লাসগরয় তদয়।
ফরল র্ারদর মরিয তনর্ত ত্ব তলাভ, িবজান্তা পসণ্ডর্ মরনাভারবর িতসি হয়। চীনা পার্টব এ িররনর তগাোমীবাদীরদর িারা
বহুবার মারাত্মকভারব েসর্গ্রস্ত হরয়রে। পূববব াাংলার ও ভাররর্র সবপ্লরবর মারাত্মক েসর্ করররে িকল তগাোমীবাদীরা।

পতষ্ঠা ৪
িভাপসর্ মাও বরলরেন, “র্ি অনুশীলন িমন্বয় িািন কররর্ না তপরর (রগাোমীবাদী হরয়—তলখক) চীরনর বহু

কসমউসনস্ট িাংরশািনবাদী হরয় তগরে।”
কমররড কবীররক তপয়ারাবাগারন সনরয়ারগর িময় একর্ট গাইড লাইন সদরয় তদওয়া হরয়সেল। সকন্তু সররপাটব প্রদারনর
িময় গাইড লাইন প্ররয়ারগর তকান উরেখ না করর সর্সন কর্গুরলা উদ্ধতসর্ ভরর সররপাটব পাঠান।
পরবর্ীকারল তপয়ারাবাগান তথরক ২নাং ফ্ররের পশ্চাদপিররণর িময়কালীন গুরত্বু পূণব সবষ্য় িম্পরকব সররপারটব সবশদভারব
উরেখ না করর িমস্ত সররপাটব কমররড আিাদরক সনরয় তলরখন।
এ িময় বস্তুগর্ অবস্থা অথবাৎ আমারদর অবস্থা, জনগরণর অবস্থা, শত্রুর অবস্থা, উত্থাসপর্ িমিযাবলী, র্ার
িমািান, তকন্দ্র প্রদত্ত সনরদব শ প্ররয়ারগর ফল প্রভত সর্ মসস্তরে প্রসর্ফসলর্ না করর কর্গুরলা উদ্ধতসর্, তগ ণ সবষ্য় িারা
সররপাটব পূণব করর পাঠান।
এভারব র্ার মিযকার তগাোমীবাদ িরা পরে।
তগাোমীবাদীরা িামসগ্রক পসরসস্থসর্ অথবাৎ বস্তুর মিযকার িিিমুহ, প্রিান িি, িরির প্রিান সদক, বাইররর শর্ব
অথবাৎ অনয বস্তুর িারথ এর িম্পকব , র্ার অবস্থান মসস্তরে প্রসর্ফসলর্ করর না। ফরল র্ারা হয় একর্রফাবাদী
এবাং হর্াশাগ্রস্ত।
পাক িামসরক ফযাসিস্টরদর ও েয় পাহারের দালালরদর প্রচণ্ড চারপ কমররড মািুরমর সনকট থাকাকালীন কমররড
কবীর হর্াশ হরয় পরেন, “চীন-বামবা-ভাররর্র সবপ্লবীরদর িারথ তযাগারযাগ করর অস্ত্র আনা এবাং র্ার িাহারযয
কত ষ্করদর িশস্ত্র করা োো আর তকান উপায় তনই” এমসন কথা বরলন।
র্ারক মাথা ঠান্ডা তররখ বস্তুরক যথাযথভারব প্রসর্ফসলর্ করা ও তগাোমীবাদ পসরহার করার পরামশব সদরয় কমররড
সিরাজ সিকদার পত্র তদন।
পরবর্ীকারল কমররড কবীর কাংরগ্রি সররপারটব আমারদর সবরাট িফলর্ারক সবরাট বযথবর্া, পার্টবর িঠিক িামসরক,
রাজননসর্ক লাইনরক আগারগাো বামপন্থী হঠকারী লাইন বরল উরেখ কররন, ২ নাং ফ্ররের অবস্থার সবরশষ্ত্ব মাথায়
প্রসর্ফসলর্ না করর সচাং সকয়াাং পববর্মালায় িভাপসর্ মাও তয রণনীসর্ গ্রহণ করররেন র্া প্ররয়াগ না করার কাররণ
িকল ভু ল হরয়রে বরল মন্তবয কররন। [৩]
কাংরগ্ররি কমররড কবীররর বে বে র্ি ও কথা র্ি না জানা কমররডরদর র্াক লাসগরয় তদয়, না বুরঝ র্ারা
তকউ তকউ এরক িমথবন কররন। এভারব র্ি না জানা কমররডরা তগাোমীবারদর তলজুেবতসত্ত কররন।
চীনা কসমউসনস্ট পার্টবরর্ তচন র্াও সশউ এ িররণর তগাোমীবাদী সেল, তশষ্ পযবন্ত ১৯২৭ িারল সচয়াাং কাইরশরকর
প্রচণ্ড হামলায় তি সবপ্লরবর প্রসর্ হর্াশ হরয় যায় এবাং দসেণপন্থী সহরিরব প্রকাশ পায়। ট্রটসিবাদী হরয় সচয়াাংরয়র
এরজরে পসরণর্ হয়।
এ িররণর তগাোমীবাদী সলসলশান ও অনযানযরা চীনা পার্টবর তনর্ত রত্ব একাসিকার অসিসষ্ঠর্ হয় এবাং বামপন্থী সবচু যসর্
ঘটায়, সচাংসকয়াাং ঘাৌঁর্ট এলাকা হার্োো হয়, লে লে কমররড প্রাণ হারায়, লাংমাচব কররর্ হয়।
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কমররড কবীররর সররপাটব কাংরগ্ররি গ্রহণ করার অথব হরর্া পার্টব দসেণপন্থী ও হর্াশাবাদী পার্টবরর্ পসরণর্ হওয়া।
এবাং পার্টব অসনবাযবভারবই বুরজব ায়ারদর তলজুরে পসরণর্ হরর্া।।
এ কাররণ তগাোমীবাদীরদর তকন্দ্রীয় বা আঞ্চসলক তকান স্তররর তনর্ত রত্বই রাখা উসচর্ নয়। র্ারা সবপ্লরবর জর্টল
অবস্থায় হর্াশ হরয় দসেণপন্থী হন বা বামপন্থী হঠকাসরর্া করর সবপ্লরবর চরম েসর্ িািন কররন।
এ কাররণই ৪নাং তজলা আহবায়ক কসমর্ট গঠরনর দাসয়ত্ব কমররড সিরাজ সিকদাররর সনকট এরল সর্সন কমররড
কবীররক আহবায়ক সনযুক্ত কররনসন।
কমররড কবীর প্রথরম র্ার এলাকা ও কমররড সঝনুরকর এলাকা সনরয় যুক্ত এলাকা গঠরনর জনয খুবই উৎিাহ
প্রদশবন কররন। কমররড সিরাজ সিকদার র্ারদররক আহবায়ক কসমর্ট গঠন করর সররপাটব কররর্ বরলন। সকন্তু
কমররড কবীর কমররড সিরাজ সিকদাররক আহবায়ক কসমর্ট গঠন করর সদরর্ বরলন। কমররড সিরাজ সিকদার
কমররড কবীররক িদিয এবাং অনয এক কমররডরক আহবায়ক করর কসমর্ট গঠন করর তদন।
সকন্তু কমররড কবীর এ কসমর্ট গঠরনর পর র্ার এলাকারক সবসেন্ন করর িরািসর তকরন্দ্রর অিীন আনরর্ বরলন।
কমররড সঝনুরকর তকডার ইসর্হাি ঠিক নয় এ অসভরযাগ আরনন, কমররড সিরাজ সিকদার অরনযর িারা প্রভাবাসন্বর্
হন, অথবাৎ কমররড সিরাজ সিকদাররর ঘসনষ্ঠ কাউরক কমররড কবীর িমারলাচনা করররে এ কাররণ কমররড
সিরাজ সিকদার প্রসর্রশািবাদী হরয় কমররড কবীররক আহবায়ক কররনসন এ িররণর মরনাভারবর প্রকাশ কররন।
আহবায়ক কসমর্টর মরিয থাকরলও যার যার এলাকায় স্বর্ন্ত্র কাজ হরব এ মরনাভাব (যা দূগব গঠরনর মরনাভাব),
সবসভন্ন কারজ আহবায়রকর অনুমসর্ গ্রহরণর প্ররয়াজন অনুভব করা, গুরত্বু পূণব দসললপত্র তপ ৌঁরে তদওয়ার তেরত্র র্াসেলয,
অিহরযাগ প্রদশবন কররন।
কমররড কবীর প্রায়ই বরলন অরনরকর র্াসিকমান নীচু , অথবাৎ র্ার র্ু লনায় নীচু , এর্এব র্ারক উচু পরদ সনরয়াগ
করা উসচর্; এমনভাব র্ার মারঝ প্রকাশ পায়।
িম্প্রসর্ কমররড কবীর তকন্দ্রীয় কসমর্টর অিীন সবসভন্ন দসলল তলখার জনয একর্ট তলখক তবাডব [৪] গঠরনর প্রস্তাব
তদন এবাং সিসনয়র কমররডরদর র্ারর্ সনরর্ বরলন। অথবাৎ র্ারকও যারর্ তনওয়া হয় ইহা প্রেন্ন ভারব বলা হরয়রে।
এভারব তদখা যায় কমররড কবীররর মারঝ পরদর, তনর্ত রত্বর তলাভ বর্ব মান।
ফজলু চে তচরয়সেল কমররড সিরাজ সিকদাররর তনর্ত ত্বরক পুররাপুসর প্রসর্সেয়াশীল বরল র্ারক ষ্েযন্ত্র-চোরন্তর
মািযরম উৎখার্ করা।
কমররড কবীররর তলখক িাংঘ গঠরনর কথা বলার প্রকত র্ উরেশয হরে কমররড সিরাজ সিকদাররর ভূ সমকারক
িীমাবদ্ধ করা, খবব করা অথবা কমররড সিরাজ সিকদাররর ভূ সমকরক িম্পূণব বাদ তদওয়া। র্ার এ মরনাভাব প্রকাশ
তপরয়রে র্ার তলখায় “আপনার (সিরাজ সিকদার) পরে এর্ সকেু তলখা িম্ভব নয়। সির্ীয়র্ঃ পার্টবর পরে একবযসক্ত
সনভব রশীল ও বযসক্তরকসন্দ্রক হওয়া ঠিক নয়”। তকন্দ্রীয় কসমর্টর ভু সমকারকও সর্সন এ কথার মািযরম অস্বীকার
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করররেন। েু রশ্চাভ তয থ তনর্ত রত্বর কথা এবাং স্টযাসলরনর র্থাকসথর্ বযসক্তর্াবাদ সবররাসির্ার কথা বরল স্টযাসলনরক
উৎখার্ করররে।
সলউ শাউচী িভাপসর্ মাওরয়র রচনাবলীর বযাপক প্রচার এবাং র্ার সচন্তািারার প্রচার ও প্ররয়ারগর এক হাজার
একর্ট বািা িতসি করর, যারর্ জনগণ িভাপসর্ মাওরয়র সচন্তািারার িারথ পসরসচর্ না হন, সর্সন যারর্ বযাপক
পার্টব কমররড ও জনগরণর আস্থা ও র্ারদর জনসপ্রয়র্া অজব ন না কররন। এর কারণ, র্াহরল র্ারক উৎখার্ করর
তনর্ত ত্ব দখল করা িহজ হরব।
কমররড কবীরও এ িকল কথা বরল সক সনরজর অজ্ঞারর্ সলউ শাউচীর মরনাভাব প্রকাশ কররেন না? অথবাৎ
কমররড সিরাজ সিকদাররর ভূ সমকা যর্ কম জানারনা যায়, র্ার জনসপ্রয়র্া যারর্ কম হয়, র্ার উপর কমীরদর
আস্থা কম হয় এবাং র্ারক যারর্ িহরজই উৎখার্ করর তনর্ত ত্ব দখল করা যায়, এ মরনাভাব প্রকাশ সক হয়সন
কমররড কবীররর বক্তরবয?
িভাপসর্ মাও বরলরেন, “সবপ্লবী আর প্রসর্সবপ্লবী তহাক েমর্া দখরলর পূরবব প্ররয়াজন জনমর্ িতসি করা।”
কমররড সিরাজ সিকদাররর পরে জনমর্ িতসি করার অথব হরে সবপ্লবী তনর্ত রত্বর পরে, পার্টবর সবপ্লবী তনর্ত রত্বর
েমর্া র্টসকরয় রাখার পরে এবাং প্রসর্সেয়াশীল, প্রসর্সবপ্লবী ও খারাপ তলাকরকর সবপরে জনমর্ িতসি করা।
েু রশ্চাভ-সলউশাউচী র্ারদর সশষ্য ফজলু এ কাররণই সবপ্লবী তনর্ত রত্বর জনসপ্রয়র্ার সবপরে, র্ারক হ্রাি কররর্, র্ারক
খবব কররর্ িববপ্রকার প্ররচিা চালায়। সবপ্লবী তনর্ত রত্বর জনসপ্রয়র্ায় প্রসর্সেয়াশীলরদর গা জ্বালা করর। কমররড
কবীররর কথার মরিয এ মরনাভারবর প্রকাশ ঘরটরে।
আমারদর িাংসবিারন উরেখ ররয়রে এবাং িভাপসর্ মাও বরলরেন, বযসক্তগর্ উরদযাগ ও তয থ তনর্ত ত্ব দুরটাই বজায়
রাখরর্ হরব।
একটারক অসর্সরক্ত তজার সদরয় অনযটারক খবব করা ঠিক নয়।
সবসভন্ন আকত সর্র িাংরশািনবাদীরা ও প্রসর্সেয়াশীলরা সবপ্লবী তনর্ত রত্বর বযসক্তগর্ উরদযাগরক সবররাসির্া করর এবাং
তয থ তনর্ত রত্বর উপর তজার তদওয়ার নারম প্রকত র্পরে সবপ্লবী তনর্ত ত্বরক উৎখার্ করর প্রসর্সবপ্লবী েমর্া দখল করর।
তিখারন পুনরায় র্ারা প্রসর্সবপ্লবী কাযবকলারপ ‘বযসক্ত সবরশরষ্র’ প্রিান ভূ সমকা ও তস্বরর্ন্ত্র কারয়ম করর, গণর্ন্ত্র ও
তয থ তনর্ত ত্বরক সবিজব ন তদয়।
েু রশ্চাভ তয থ তনর্ত রত্বর কথা বরল প্রকত র্পরে গণর্ন্ত্র ও তয থ তনর্ত ত্বরক সবিজব ন তদয়, তস্বরর্ন্ত্র কারয়ম করর। ফজলু
চেও র্াই তচরয়সেল।
পোন্তরর সবপ্লবী তনর্ত ত্ব বযসক্ত সবরশরষ্র উরদযারগর পূণব সবকারশর িুরযাগ তদয়, তয থ তনর্ত ত্ব ও গণর্ন্ত্র বজায় রারখ।
পূবব বাাংলার িববহারা পার্টবরর্ কমররড সিরাজ সিকদাররর বযসক্তগর্ উরদযারগর পসরপূণব িুরযাগ প্রদান করা হরে,
একই িারথ তকন্দ্রীয় কসমর্টরর্ র্ার সনরদব শ, প্রস্তাব তপশ, আরলাচনা, পযবরলাচনা, িাংরশািন ও িাংরযাজন ও অনযানযরদর
প্রস্তাব তপশ ও সবরবচনা ও গণর্াসন্ত্রক পদ্ধসর্রর্ অনুরমাদরনর মািযরম তয থ তনর্ত ত্ব ও গণর্ন্ত্র কাযবকরী হরে।

পতষ্ঠা ৭
কমররড কবীর কমররড সিরাজ সিকদাররর ও র্ার িারথ যুক্ত কমররডরদর রাজননসর্ক, িাাংগঠসনক, িামসরক ও
মর্াদশবগর্ ভূ ল–ভ্রাসন্তর সবষ্য় উরেখ না করর ফজলু চরের অনুরূপ বযসক্তগর্ সবষ্য়, অরনযর মুরখ তশানা, সবরশষ্
করর চরের ও বযসক্তগর্ কাররণ, বযসক্ত স্বারথব (কঃ সবপ্লব) পার্টব তনর্ত রত্বর প্রসর্ অিন্তুিরদর গুজব-অপবাদ,
কুৎিারক আৌঁকরে িরররেন।
কমররড কবীর বরলরেন, “ফজলু–িুলর্ান চরের অপবাদ, গুজব, কুৎিা, অসভরযাগ উসেরয় তদওয়া যায় না।”
ফজলু-িুলর্ারনর গুজব-অপবাদ, কুৎিা যসদ ির্য হরর্া র্রব র্ারা ষ্েযন্ত্র-চোন্ত কররর্া না, গুজব-অপবাদ
রটারর্া না, কুৎিা প্রচার কররর্া না, র্ারা উপদল গঠন কররর্া না, হর্যা ও িসররয় তদওয়ার ষ্েযন্ত্র কররর্া
না।
র্ারা পার্টবর মারঝ থাকরর্া। গণর্াসন্ত্রক উপারয় িাংগ্রাম কররর্া।
র্ারা িামনািামসন িরর্যর িামরন র্টকরব না বরলই ষ্েযন্ত্র-চোন্ত করর; গুপ্তহর্যা ও িসররয় তদওয়ার ষ্েযন্ত্র করর।
চরের গুজব, অপবাদ, কুৎিা উসেরয় তদয়া যায় না অথবাৎ র্া ির্য! র্াহরল তকন ফজলু-িুলর্ান চে কররলা?
এর উত্তর কমররড কবীর তদরবন সক?
“উসেরয় তদওয়া যায় না।’’ এ কথা বরল কমররড কবীর প্রমাণ করররেন র্ার সনকট এ গুজব গুজব নয়, অপবাদ
অপবাদ নয়, কুৎিা কুৎিা নয়, ইহা র্ারও মরনর কথা। এর অথব এই নয় সক সর্সন চরের মযাসনরফরস্টা মারনন,
যসদও িাাংগঠসনক ভারব চরে তযাগদান করনসন? অথবাৎ মর্াদশবগর্ভারব চরের িারথ একমর্ সকন্তু িাাংগঠসনকভারব
যুক্ত নয়!
মর্াদশবগর্ভারব একমর্ হরয় িাাংগঠসনক ভারব ঐকযবদ্ধ না হওয়ার অথব হরে তনর্া হওয়া যারব না এ কাররণ,
বযসক্তস্বারথবর কাররণ তযাগদান না করা। তদরবন-বািার আররা অরনরক আমারদররক মর্দশবগর্ ও রাজননসর্কভারব
ঠিক বরলও িাাংগঠসনকভারব তযাগ তদয় না তনর্া হওয়া যারব না এই কাররণ। কমররড কবীরও তনর্া হওয়া যারব
না বা ফজলু চরের তনর্ত ত্ব তমরন তনওয়া যায় না (র্ি জারন না এ কাররণ হয়রর্া) এ কাররণ চরে তযাগদান
কররনসন এ কথাই সক র্ার বক্তরবয প্রমাণ করর না?
অরনযর মুখ তথরক গুজব-অপবাদ শুরন র্া সবশ্বাি করা হরে ভাববাদ। তগাোমীবাদীরা ভাববাদী। অরনযর মুখ তথরক
িমারলাচনা শুরন র্া সবশ্বাি করর কমররড কবীর ভাববারদর পসরচয় সদরয়রেন।
কমররড কবীর পূববব াাংলার িববহারা পার্টবর বর্ব মান অবস্থা, পূববব াাংলার িমারজর বর্ব মান অবস্থা মসস্তরে প্রসর্ফসলর্
না করর চীনা পার্টবর অন্ধ অনুকররণ বে বে অপ্রািসিক প্রবন্ধ রচনার প্রস্তাব সদরয় র্ার তগাোমীবারদর পসরচয়
সদরয়রেন।
পূববব াাংলার িববহারা পার্টবর বর্ব মান প্রিান িমিযা হরে চে সবররািী িাংগ্রাম ও শুসদ্ধ অসভযান পসরচালনা ও র্া
িফল করা। এ শুসদ্ধ অসভযারনর প্রসেয়ায় কমীরা িাসিক বস্তুবাদী কমবপদ্ধসর্ রপ্ত কররবন।

পতষ্ঠা ৮
পূববব াাংলার িমারজর বর্ব মারন পযবারয় আমারদর করণীয়, আমারদর লেয, সবসভন্ন তশ্রণীর ভু সমকা প্রিরি আমারদর
রাজননসর্ক দসললিমুরহ, সবরশষ্ করর ‘অিমাপ্ত জার্ীয় গণর্াসন্ত্রক সবপ্লব িম্পন্ন করুন’ দসলরল স্পিভারব বসণবর্
ররয়রে। ইহা িঠিক বরল অনুশীলরন প্রমাসণর্।
বর্ব মারন প্ররয়াজন চে সবররািী িাংগ্রাম, শুসদ্ধ অসভযান ও ‘িমাজর্ন্ত্র’ প্রিরি দসলল প্রণয়ন। প্রসর্সেয়াশীলরদর
র্থাকসথর্ িমাজর্রন্ত্রর ভাওর্া উদঘার্র্টর্ করা।
এ িকল বাস্তব অবস্থারক বাদ সদরয় কমররড কবীর কর্গুরলা মরন্ত্রর মর্ দসলল প্রণয়রনর কথা বরল িাংগঠরনর ও
িমারজর বাস্তবর্ারক বাদ সদরয়রেন।
কমররড কবীর সলরখরেন, "র্ারা (অথবাৎ িািারণ কমররডরা) জার্ীয় গণর্াসন্ত্রক সবপ্লবরক মুসজববারদর মর্

কমররড সিরাজ সিকদাররর মসস্তেপ্রিূর্ বরল মরন করর।’’
আমারদর িকল কমররড, এমনসক জনগণও জারনন, মুসজববাদ মুসজরবর মসস্তেপ্রিূর্ নয়, ইহা ভারর্ীয়
িম্প্রিারণবারদর িতসি। ইহা জার্ীয় সবস্বািঘার্কর্া ও ফযাসিবাদ।
পোন্তরর পূবব বাাংলার জার্ীয় গণর্াসন্ত্রক সবপ্লরব রণনীসর্ ও রণরক শল (বর্ব মান পযবন্ত) কমররড সিরাজ সিকদাররর
মসস্তেপ্রিূর্ (বস্তু তথরক তচর্না, তচর্না তথরক বস্তুরর্ প্ররয়ারগর সভসত্তরর্)। কমররডরা যসদ এই সচন্তা কররন, ইহা
তনর্ত রত্বর প্রসর্ আস্থার পসরচায়ক এবাং ইহা িরর্যর প্রসর্ফলন। এর মরিয অন্ধ সেয়াবারদর প্রকাশ তকাথায়?
প্রকত র্পরে কঃ কবীর তবাঝারর্ তচরয়রেন, তয িকল কমররড কঃ সিরাজ সিকদাররক সজন্দাবাদ তদন, কমররড সিরাজ
সিকদাররর প্রসর্ আস্থাশীল র্ারা অন্ধসেয়াবাদী। র্ারা অন্ধভারব কাজ করর ইর্যাসদ। অথবাৎ কমররড সিরাজ
সিকদাররক জনসপ্রয় করা উসচর্ নয়।
এ িকল কথা ফজলু চরের কথারই প্রসর্ধ্বসন মাত্র। কমররড কবীর এক স্থারন সলরখরেন আমারদর র্িগর্
িীমাবদ্ধর্া দূর কররর্ হরব।
পূবব বাাংলার িববহারা পার্টবর র্িগর্ িীমাবদ্ধর্া ররয়রে সক?
পূবব বাাংলার সবপ্লরবর প্ররে, পার্টবর সবকারশর প্ররে এমন তকান িমিযা উত্থাসপর্ হরয়রে সক যার র্িগর্ িমািান
পূবব বাাংলার িববহারা পার্টব সদরর্ পাররসন?
পার্টব প্রসর্র্ট উত্থাসপর্ িমিযার িমািান সদরয়রে। কমররড কবীর তচাখ বুরজ ররয়রেন, পার্টবর সবকারশর পযবারয়
উত্থাসপর্ িমিযাবলীর িমািান তদখরর্ পান না, র্াই একথা বরলরেন। এ মনগো িীমাবদ্ধর্া আসবোররর অথব
হরে তনর্ত ত্ব ও তকন্দ্রীয় কসমর্টর অেমর্া ও অরযাগযর্া প্রমাণ করা।
তনর্ত রত্বর শূনযর্া ও তনর্ত রত্বর উত্তরািীকারী িম্পরকব কমররড কবীর পুররাপুরী তগাোমীবাদী মরনাভারবর পসরচয়
সদরয়রেন। সর্সন তনর্ত রত্বর শূনযর্া দূর করা, উত্তরাসিকারী তর্সরর জনয “Board of Writers গঠন এবাং র্িগর্
গরবষ্ণা, তলখা পো, সবপ্লরবর সবসভন্ন প্ররে র্াসিক গরবষ্ণামূলক প্রবন্ধ তলখা,” প্রভত সর্ পদ্ধসর্ উরেখ করররেন।

পতষ্ঠা ৯
সর্সন আররা বরলরেন, শুিু অনুশীলনই যরথি নয়, মূল প্রে হরে অনুশীলরনর অসভজ্ঞর্ার িার িাংকলন করর র্ারক
র্াসিক পযবারয় উন্নীর্ করা।
র্ার এ িকল উসক্ত সলউশাউসচর ‘ঘররর মরিয বই পরে ভাল কসমউসনস্ট হওয়ার অনুরূপ।’
জ্ঞারনর তম সলক প্রে অসভজ্ঞর্ার িারিাংকলন করর র্াসিক পযবারয় উন্নীর্ করা নয়, ইহা জ্ঞারনর প্রসেয়ার অরিবক
এবাং কম গুরত্বু পূণব অাংশ। জ্ঞারনর মূল িমিযা হল র্িরক অনুশীলরন প্ররয়াগ করা, র্িরক বস্তু পসরবর্ব রন প্ররয়াগ
করা, তি অনুযায়ী বস্তুরক রূপান্তসরর্ করর যাচাই করা। এ প্ররয়ারগর প্রসেয়া হরে জ্ঞারনর প্রসেয়ার িবচাইরর্
গুরত্বু পূণব স্তর, মূল িমিযা জ্ঞান ভূ ল সক সনভুব ল র্া সনণবয় হয় এ স্তরর। কারজই মূল প্রে প্ররয়াগ, অনুশীলরন র্িরক
যাচাই করা, বস্তুরক রূপান্তর করা। কঃ কবীর এই িাসিক বস্তুবাদী জ্ঞানর্িরক উরে তফরলরেন।
মাকব ি বরলরেন, “দাশবসনকরা এর্সদন শুিু দুসনয়ারক সবরেষ্ণ করররেন, সকন্তু প্রিান িমিযা হরে দুসনয়ারক রূপান্তর
করা।” কারজই র্ি প্রণয়রনর জনয সবপ্লব করা হয় না, ইহা সবপ্লরবর মূল প্রে নয়। দুসনয়ারক পসরবর্ব ন করাই
হরে সবপ্লরবর মূল প্রে। িববহারারা র্ি িতসির জনয সবপ্লব কররনা, িমাজ ও দুসনয়ারক পসরবর্ব ন করার জনয
সবপ্লব করর।
কঃ কবীররর কথায় প্রকাশ পায় সবপ্লব করা হরে অনুশীলনরক র্াসিক পযবারয় উন্নীর্ করার জনয। র্ার এ কথা
িম্পূণব মাকব িবাদ সবররািী। ইহা তগাোমীবাদ।
কমররডরদর তট্রসনাং ও উত্তরাসিকারীরদর লালন পালরনর তশ্রষ্ঠ পদ্ধসর্ গরবষ্ণা নয় (যা প্রসর্সেয়াশীল একারডসমসশয়ান,
সবরশষ্জ্ঞ, িাংরশািনবাদী তর্রী করর)। তশ্রষ্ঠ পদ্ধসর্ হরে প্ররর্যকরক সবপ্লবী অনুশীলরনর মহান গণিাংগ্রারম সনরয়াগ
করা, অনুশীলরন িতজনশীলর্ার সবকারশর পূণব িুরযাগ তদওয়া। এখান তথরক তবসররয় আিরব কমররড, যারা র্িরক
অনুশীলরনর িারথ িমসন্বর্ কররর্ িেম। িতজনশীলভারব মাকব িবাদ প্ররয়াগ করর সবপ্লরবর িমিযার িমািান কররর্
িেম।
কমররড কবীর সলরখরেন, “পার্টব সবরয়াগ সিরাজ সিকদার = প্রায় ০”। এ িমীকরণ ঠিক নয়, আমারদর ভাবা
উসচর্ নয়, “কাউরক বযর্ীর্ পতসথবী তঘারা বন্ধ হরয় যারব।” অথবাৎ কমররড সিরাজ সিকদার বযসর্র্ পূবব বাাংলার
সবপ্লব বন্ধ হরয় যারব, পার্টব ধ্বাংি হরয় যারব এ িারণা িম্পূণব মাকব িবাদ সবররািী।
পূবব বাাংলার িমারজর গসর্িারার অসনবাযব পসরণসর্ সহরিরব সবপ্লবী পার্টব ও তনর্ত ত্ব গরে উঠরব। কমররড সিরাজ
সিকদাররর অনুপসস্থসর্রর্ আন্তসরক সবপ্লবীরা দাসয়ত্ব গ্রহণ কররবন, র্ারদর তযাগযর্া মর্ পার্টব ও সবপ্লব পসরচালনা
কররবন।
কঃ কবীর তনর্ত ত্ব ও উত্তরাসিকারীর প্ররে ঐসর্হাসিক বস্তুবারদর পসরবরর্ব ঐসর্হাসিক ভাববাদ অথবাৎ বযসক্ত সবরশষ্
বযর্ীর্ িামাসজক পসরবর্ব ন ও সবপ্লব হরবনা, তশ্রণী ও জার্ীয় িাংগ্রাম তথরক নয়, ‘তলখক তবাডব’ ও চার তদওয়ারলর
মাঝ তথরক তবসররয় আিরব উত্তরাসিকারীরা—এ িকল র্ি প্রকাশ করররেন।

পতষ্ঠা ১০
প্রথরম সর্সন কমররড সিরাজ সিকদাররর অবদান িম্পূণব অস্বীকার কররর্ তচরয়রেন, পরর সিরাজ সিকদার বযর্ীর্
পার্টব শূনয বরল সনজ বক্তবযরক সনরজই খণ্ডন করররেন।
র্ার এই পরস্পর সবররািী দুরটা বক্তবযই ভু ল।
সর্সন সলউশাওসচর মর্ প্রবন্ধ রচনা, গরবষ্ণাগাররর চার তদওয়ারলর মরিয তথরক ভাল কসমউসনস্ট হওয়ার মরনাভাব
প্রকাশ করররেন।
কমররড সিরাজ সিকদাররর উত্তরািকারী তবসররয় আিরব গণিাংগ্রারমর প্রসেয়ায়, তলখক তবারডব র মািযরম নয়। তলসনন,
স্টযাসলন, মাওরির্ু ঙ এরা তলখক তবাডব তথরক তবসররয় আরিনসন।
কমররড সিরাজ সিকদারও তকান তলখক তবাডব তথরক তবসররয় আরিনসন।
এরা িকরলই তশ্রণী ও জার্ীয় িাংগ্রারমর ঝের্ররির মািযরম তবসররয় এরিরেন।
তলখক তবাডব তথরক তবসররয় আরি কাউটসি, বারনবস্টাইন, েু রশ্চাভ, সলউশাউসচ, হক-রর্ায়াহা, তদরবন-মসর্ন, কাজীররনা ও অনযযনয িাংরশািনবাদীরা।
কারজই কমররডরদর িতজনশীলর্া সবকারশর তেরত্র কমররড সিরাজ সিকদাররর উরদযারগর অভাব ররয়রে , কমররড
কবীররর এ অসভরযাগ িম্পূনব ভু ল। র্রব তগাোমীবাদী উরদযাগ সবকারশর তেরত্র কমররড সিরাজ সিকদাররর প্রকত র্ই
সবররািীর্া ররয়রে।
িভাপসর্ মাও বরলরেন, “একর্ট িসর্যকার র্ি ররয়রে যা অনুশীলন তথরক আরি এবাং অনুশীলরন পরীসের্।” এ
িররনর র্ি িম্বসলর্ দসলল তয তকউ প্রণয়ন কররল পার্টব র্া গ্রহণ কররব। কারজই দসলল প্রকারশর তেরত্র গনর্ন্ত্র
তনই এ অসভরযারগর অথব হরে তকন কঃ কবীররর দসলল প্রকাশ করা হয় না।
কঃ কবীর দুরটা দসলল সলরখসেরলন যা র্ি তথরক র্রিই ররয় যায়। অথবা ৎ তগসরলা যুদ্ধ করর অসভজ্ঞর্া অজব ন
করা, র্ার িারিাংকলন করর িািারন সনয়ম রচনা করর এবাং র্া প্ররয়াগ করর যাচাই না কররই সর্সন দসলল
তলরখন।
র্ারক বলা হরয়সেল, “র্ু সম সনরজই এ র্িগুসল প্ররয়ারগর মািযরম যাচাই করর পাঠাও।’’
সবসভন্ন দসলল প্রকাশ িম্পরকব কঃ কবীর গণর্রন্ত্রর সবকাশ ঘটাবার কথা বরলরেন অথবা ৎ র্ারকও তকন িুরযাগ
তদওয়া হয়না এ কথাই সর্সন বলরর্ তচরয়রেন। এ অসভরযাগ সর্সন কমররড র্ারহর ও কমররড শহীরদর বরার্
সদরয়ও করররেন।
পার্টবর পরে দসলল তকন্দ্রীয় কসমর্ট কর্তব ক অনুরমাসদর্, লালঝাণ্ডার জনয লালঝাণ্ডার িম্পাদক মণ্ডলীর অনুরমাসদর্
হরর্ হরব। বযসক্তগর্ভারব তয তকউ দসলল প্রকাশ কররর্ পাররন, সকন্তু পার্টবর নারম নয়। কমররড কবীর তগাোমীবাদী
দসলল না োপারনায় সবেু ব্ধ।
দসলল প্রকারশর তেরত্র গণর্ন্ত্র দাবী কররন, তলখক তবাডব গঠন কররর্ চান ইর্যাসদ।

পতষ্ঠা ১১
কমররড কবীর িম্প্রসর্ কারজর সররপাটব কররর্ তযরয় কত ষ্রকর মারঝ কত ষ্ক হরয় কারজর পার্টব লাইরনর িঠিকর্া,
জার্ীয় শত্রু খর্রমর লাইরনর িঠিকর্া উরেখ কররও পুসলশ ফাৌঁসে (৭/৮ জরনর) আেমরণর পসরকল্পনা কররন।
জার্ীয় শত্রু খর্ম না করর এ িররনর হামলায় যাওয়া হরে হঠকাসরর্াবাদ।
এভারব তগাোমীবাদীরা িহরজ বামপন্থী সবচু যসর্ ঘটায় ও হঠকাসরর্া করর।
এর পসরনসর্ সহরিরব হর্াশা ও পলায়নবারদর আশ্রয় তনয়, তশষ্ পযবন্ত র্ারা দসেণপন্থী হরয় যায়। তগাোমীবাদীরা
র্ি না জানা কমররডরদর বে বে র্ি বরল র্াক লাসগরয় তদয়। এর ফরল র্ি না জানা কমররডরা র্ারদর
তলজুেবতসত্ত করর। এভারব ইহা পার্টবর মারঝ মারাত্মক সবপদ সহরিরব তদখা তদয়।
তপয়ারাবাগারনর পর কঃ কবীর সবপ্লরবর প্রসর্ পলায়নবারদর আশ্রয় তনন, হর্াশ হরয় পরেন, তশষ্ পযবন্ত দসেণপন্থী
হন এবাং পার্টবর িফলর্ারক চরম সবফলর্া বরলন, পার্টবর িঠিক লাইনরক বামপন্থী হঠকাসরর্া বরল আেমন কররন।
বামপন্থী হঠকারীর্াবাদ–পলায়নবাদ-দসেণপন্থী হর্াশাবাদ এই তগাোমীবাদী িাইরকরল পুনরাবতসত্তর িম্ভবনা ররয়রে কঃ
কবীররর মারঝ। িম্প্রসর্ িামসরক তেরত্র পুসলশ ফাৌঁসে আেমরণ র্ার বামপন্থী হঠকারীর্া প্রকাশ তপরয়রে।
প্রসর্র্ট তলখা-কথা-কারজর মািযরম একজরনর সবশ্ব দতসিরকারণর প্রসর্ফলন ঘরট। কারজই সনরজর প্রকত র্ স্বরূপ তগাপন
রাখা িম্ভব নয়।
কঃ কবীর র্ার তলখা, কথা-কারজর মািযরম র্ার সবশ্ব দতসিরকাণ প্রকাশ করররেন। সর্সন তগাোমীবাদী র্াই ভাববাদী,
অসিসবদযক। এ তথরক এরিরে সনরজরক র্িবাগীশ মরন করার মরনাভাব এবাং তনর্ত রত্বর তযাগয মরন করা , তনর্ত রত্বর,
পরদর তলাভ।
উপিাংহার আরি সবরেষ্রণর সভসত্তরর্, জ্ঞারর্ তহাক অজ্ঞারর্ তহাক সবরেষ্ন হয় সবশ্ব দতসিরকারণর সভসত্তরর্। পতসথবীরর্
তম সলক ভারব িববহারা ও বুরজব ায়া এ দুর্ট সবশ্ব দতসিরকাণ ররয়রে।
কারজই উপিাংহাররর অসভন্নর্া অথবাৎ একই উপিাংহার প্রমাণ করর সবশ্ব দতসিরকারণর অসভন্নর্া।
সবসভন্ন প্ররে ফজলু চরের উপিাংহাররর িারথ কঃ কবীররর উপিাংহাররর সমল প্রমাণ কররে র্ারদর সবশ্ব দতসিরকারণর
অসভন্নর্ারক। অথবাৎ র্ারদর উভরয়রই সবশ্ব দতসিরকাণ হরে ভাববাদ ও অসিসবদযা যা বযসক্ত স্বাথবরক (রনর্ত ত্ব, পদ,
নাম-যরশর তলাভ ও অনযানয বযসক্ত স্বাথব) তকন্দ্র করর আবসর্ব র্।
কমররড কবীররর অর্ীরর্র প্রসর্সেয়াশীল ভ্রি জীবন এবাং েু রদ বুরজব ায়া তশ্রণী সভসত্ত এবাং উপররাক্ত ত্রুর্টিমূহ
এরেরত্র খুবই মারাত্মক।
কারজই সবপ্লব, পার্টব ও জনগরণর স্বারথব কমররড কবীররক সনরজর িম্পরকব এবাং কমররডরদর র্ার িম্পরকব খুবই
ির্কব থাকরর্ হরব। অনযথায় সবপ্লরবর তয তকান চরম েসর্িািন সর্সন কররর্ পাররন।
(অিমাপ্ত)

পতষ্ঠা ১২

তনাটঃ
১। জ্ঞারনর িাসিকর্া হরে ইসন্দ্রয়লব্ধ জ্ঞানরক িারণাত্মক জ্ঞারন উন্নীর্ করা এবাং িারণাত্মক জ্ঞানরক সবপ্লবী
অনুশীলরন প্ররয়াগ করা। ইসন্দ্রয়লব্ধ জ্ঞানরক িারণাত্মক জ্ঞারন উন্নীর্ করা হরে তগাটা জ্ঞারনর প্রথম স্তর এবাং কম
গুরত্বু পূণব স্তর। িারণাত্মক জ্ঞানরক সবপ্লবী অনুশীলরন প্ররয়াগ করা, এ িারা বস্তুরক রূপান্তর কররর্ তলরগ থাকার
মািযরম এ জ্ঞানরক যাচাই করা হরে তগাটা জ্ঞারনর প্রসেয়ার িবচাইরর্ গুরত্বু পূণব স্তর।
২। ভাববাদীরা তচর্নারক তদয় প্রথম স্থান। তচর্নারক বস্তু সহরিরব তদরখ। একর্ট গাে মরনর মরিয সচন্তা হরলা র্াই
বাইরর গাের্ট তদখলাম। পোন্তরর বস্তুবাদীরা বস্তুরক তদয় প্রথম স্থান, আর তচর্না হরে পঞ্চ ইসন্দ্ররয়র মািযরম বস্তুর
মসস্তরে প্রসর্ফলন। তচর্নায় থাক বা না থাক বস্তু সবরাজ কররে। এর অথব হরে মানুষ্ সচন্তা করুক বা না করুক
গাে ররয়রে, গাে িম্পসকব র্ সচন্তা বা িারণা গাে তদখার পর হয়, অথবাৎ তচাখ ইসন্দ্ররয়র মািযরম গাে মসস্তরে
প্রসর্ফলন হয় র্খন গাে তদখা হয়, গাে িম্পসকব র্ িারণা বা তচর্না হয়।
৩। প্রচণ্ড চারপর মুরখ আমারদর তগসরলারদর সবভক্ত করা, েসেরয় তদয়া এবাং তশষ্ পযবন্ত প্রর্যাহার করা হয়। এর
ফরল বহু তগসরলা ও কমী তবৌঁরচ যায়। পোন্তরর কমররড কবীররর র্ি প্ররয়াগ করার অথব হরর্া আমারদর দুবলব
তগসরলারদর একসত্রর্ করা, েয় পাহারের দালালরদর তমাকারবলা করা, তশষ্ পযবন্ত খর্ম হরয় যাওয়া।
৪। পূববব াাংলার িববহারা পার্টবর তকন্দ্রীয় কসমর্টর মিযকার বযসক্ত সবরশরষ্র দসলল প্রণয়ন িম্ভব না হরল র্খন তলখক
তবাডব গঠন করা হরব। তযমন History of the CPSU (B) প্রণয়রনর জনয তকন্দ্রীয় কসমর্টর অিীন একর্ট কসমশন
গঠন করা হরয়সেল।
চীরন বর্ব মারন অরনক কারখানা ও সবপ্লবী কসমর্টর অিীন তলখক গ্রুপ ররয়রে। এরদর কাজ িম্পাদকমণ্ডলীর মর্
বহু র্থয িাংগ্রহ করা, গরবষ্ণা করা। বযসক্তসবরশরষ্র পরে অিম্ভব বরল এগুরলা করা হরয়রে।
পূববব াাংলার িববহারা পার্টবর বর্ব মান স্তরর তকন্দ্রীয় কসমর্টর এমন তকান িমিযা তনই, সির্ীয়র্ঃ উিতত্ত কমী তনই তয
তলখক তবাডব গঠন করা যায়। বর্ব মারন এ প্রস্তাব িম্পূণব অবাস্তব। ■

