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পৃষ্ঠা ২ 

।।“Communists should be the Advance Elements of the proletariat”. 

Foreign Language Press, Peking– প্রর্ন্ধ অর্লম্বয়ন ।। 

সভাপতি মাও আমাদের তিক্ষা দেন, “পার্টি  সংগঠন গঠিি হদে সেিহারার অগ্রসর েযতিদের তনদে; এদে হদি হদে 

প্রাণপূণি অগ্রগামী এের্ট সংগঠন যা সেিহারা দেণী ও তেপ্লেী জনগণদে দেণীিত্রু তেদরাধী সংগ্রাদম দনিৃত্ব প্রোদন 

সক্ষম।” পূেিোংলার সেিহারা দেণীর সঠিে রাজননতিে পার্টি  গঠদনর দয মহান ঐতিহাতসে োতেত্ব আমরা 
পালন েরতি িা েলদি েুঝাে সেিহারা তেপ্লেী অগ্রগামীদের তিরী েরা এেং সুসংেদ্ধ েরা, োতসটা েজি ন েরা, 
টাটোটা গ্রহণ েরা, সেল স্তদরর পার্টি  সংগঠনদে সংগ্রাদমর েগুি তহদসদে সুসংেদ্ধ েরা এেং েযাপে পার্টি  
েমীদের তেপ্লেী ঝড়-িরদে পরীতক্ষি েদর দিালা। 

সেিহারা অগ্রসর দলােদের তে তে মানেণ্ড রদেদি? িা হদলা সভাপতি মাওদের পাাঁচর্ট মানেণ্ড যা সভাপতি মাও 

উদেখ েদরদিন এেং চীনা েতমউতনস্ট পার্টি র নিুন সংতেধাদন গ্রহণ েরা হদেদি। পুেিোংলার সেিহারা পার্টি ও 

এটা গ্রহণ েদরদি িার সংতেধাদন। এ সেল মানেণ্ড অজি দনর জনয েমীরা অেিযই প্রদচষ্টা চালাদেন যাদি িারা 
ভাল েতমউতনস্ট হদে জনগদণর অতধেির দসো েরদি পাদরন। 

প্রথিঃ 

মােি সোে-দলতননোে-মাওদসিুঙ তচন্তাধারা সৃজনিীলভাদে অধযেন ও প্রদোগ েরা । 

এটা উদেখ েদরদি আমাদের তচন্তাধারা এেং রাজননতিে লাইদনর পথ তনদেি দির তভতিদি। সভাপতি মাও 

আমাদের তিক্ষা দেন, “দেডারদের তিতক্ষি েরদি হদে যাদি িারা তেিুটা মােি সোে রপ্ত েদর, এটা আদরা ভাল 

হদে যতে িারা আদরা অতধে রপ্ত েদর। অথিাৎ িারা মােি সোদের জনয প্রদচষ্টা চালাদে, সংদিাধনোদের জনয 
নে।”  মােি সোে-দলতননোে-মাওদসিুঙ তচন্তাধারার সজৃনিীল অধযেন ও প্রদোদগর উপর তনভি র েদরই 

সেিহারা দেণীর অগ্রসর েযতিগণ পতরপক্ক হদে উঠদেন। নিুন পার্টি  সেসযগণ এেং সতিে েযতিগণ যারা 
পার্টি দি দযাগোন েরদি উৎসাহী িারা অেিযই মােি সোে-দলতননোে-মাওদসিুঙ তচন্তাধারা অধযেন েরদেন। 

পুদরাদনা েমীরাও এেইভাদে োজ েরদেন, তেদিষ েদর দনিৃস্থানীে দেডাররা অধযেন েরদেন 

নযােপরােণিার সাদথ এেং অধযেসাদের সাদথ। িারা তিখদেন, িা প্রদোগ েরদেন। মােি সােে-দলতননোে-

মাওদসিুঙ তচন্তাধারার সারেস্তু হদলা তেপ্লে েরা, দেণী সংগ্রাম েরা (েিি মান পযিাদে জািীে দক্ষদে দেণী সংগ্রাম 

জািীে সংগ্রাদমর রূপ তনদেদি, দযদহিু জািীে দ্বন্দ্ব প্রধান—দলখে) এেং সেিহারা এেনােেত্ব (সমাজিাতিে 

সমাদজর জনয প্রদযাজয, েিি মাদন সেিহারার দনিৃদত্ব দেিদপ্রতমে দেণীসমূদহর দযৌথ এেনােেত্ব—দলখে) 

েযেহার েরা। 

সৃজনিীল অধযেন ও প্রদোগ েলদি আমরা েুতঝ িত্ত্বদে অনুিীলদনর সাদথ সংযুি েরা, সেিো সভাপতি মাওদের 

তেপ্লেী লাইদনর প্রতি অনুগি থাো, দেণী িত্রু (েিি মাদন জািীে দক্ষদে জািীে িত্রু—দলখে), োম ও ডান 

তেচুযতি এেং তনদজর মধযোর অসেিহারা মিােিি ও িার প্রোদির তেরুদদ্ধ সংগ্রাম েরদি সাহসী হওো। 

 



পৃষ্ঠা ৩ 

সিিীয়ঃ  

পূেিোংলা ও তেদের েযাপে সংখযাগতরষ্ঠ জনসাধারদণর জনয োজ েরা। সভাপতি মাও আমাদেরদে তিক্ষা দেন, 

“আমরা অেিযই েযাপে সংখযাগতরষ্ঠ ... ... দলােদের স্বাদথি এেং তেদের েযাপে সংখযাগতরষ্ঠ জনসাধারদণর 

স্বাদথি োজ েরদো, আমরা অেিযই অল্পসংখযে দলােদের স্বাদথি, েুদজি াোদের স্বাদথি, জতমোর, ধনী চাষী, 
প্রতিতেপ্লেী, খারাপ দলাে ো েতক্ষণপন্থীদের স্বাদথি োজ েরদো না।” েযাপে সংখযাগতরষ্ঠ জনসাধারদণর জনয 
োজ েরার উদেদিয েতমউতনস্টরা অেিযই জািীে সংগ্রাম চালাদে ভারিীে সম্প্রসারণোে, দসাতভদেট 

সামাতজে সাম্রাজযোে, মাতেি ন সাম্রাজযোে এেং িার সেল প্রতিতিোিীল পেদলহী কুকুরদের উৎখাি েরার 

জনয। িাদের সেিিতি এমনতে জীেনও উৎসগীেৃি েরদে েুদজি াো এেং অনযানয দিাষে দেণীসমূহ উৎখাি 

েরা এেং মানেদগাষ্ঠীর মুতির জনয। 

তেিু তেিু দলাে জনগদণর দসোর েথা প্রচার েদর তেন্তু োস্তদে িারা িাদের তনদজদের িতিিালী েগুি, িাদের 

দিাট চি, ো িাদের তনদজদের দসো েদর। এরা সতিযোর েতমউতনস্ট নে। এদেরদে দনিার পে েদূরর েথা, 
দনিৃত্ব প্রোনোরী সংস্থার সেসয হদিও অনুমতি দেো উতচি নে। 

িত িীয়ঃ  

যারা ভুল েদর তেদরাতধিা েদরতিদলন, তেন্তু আন্ততরেিার সাদথ ভুল সংদিাধন েদরদিন এদেরসহ েযাপে 

সংখযাগতরষ্ঠ জনসাধারদণর সাদথ ঐেযেদ্ধ হদি হদে। তেন্তু িাদেরদে অেিযই তেদিষভাদে সিেি  থােদি হদে 

ভাগযাদেষী, ষড়যিোরী এেং েমুুদখাদের তেরুদদ্ধ যাদি েদর এ ধরদনর খারাপ দলােদের পার্টি  ও রাদের দয 

দোন স্তদরর ক্ষমিা েখল দঠোদনা যাে এেং পার্টি  ও রাদের ক্ষমিা সেিো মােি সোেী তেপ্লেীদের হাদি থাদে। 

পূেিোংলার তেপ্লেীদের তেজে অজি ন, সমাজিাতিে সমাজ গঠন, সেিহারার এেনােেত্ব প্রতিষ্ঠা ও 

সুসংেদ্ধেরদণর জনয প্রদোজন েযাপে সংখযাতধে জনসাধারদণর সাদথ ঐেয এেং “খারাপ দলােদের পার্টি  ও 

রাদের দয দোন স্তদরর ক্ষমিা েখল প্রতিহি েরা।”  সভাপতি মাও আমাদের তিক্ষা দেন, “েযাপে 

জনসাধারদণর সাদথ এেং দেডারদের পাঁচানব্বই ভাদগর সাদথ ঐেযেদ্ধ হওো প্রদোজন।” েতমউতনস্টদের, 

তেদিষ েদর পার্টি র দনিৃস্থানীে দেডারদের অেিযই সেিহারার মদনর প্রসারিা থােদে। িারা অেিযই সাধারণ 

স্বাথি এেং সামতগ্রে অেস্থাদে মদন রাখদে। িারা অেিযই উপলতি েরদে দয, “মানুষ েেলাদি পাদর।” যারা 
ভুল েদরদি িাদেরদে আমরা উৎসাতহি েরদো ভুল সংদিাধন েরার জনয এেং িাদেরদে সাহাযয েরদো।  

এেোর যখন এেজন িার ত্রুর্ট নযােপরােণিার সাদথ সংদিাধন েদরদি, এর পদরও িার তেরুদদ্ধ আমরা 
তেরামহীনভাদে সমাদলাচনা অেিযই চাতলদে যাদো না। 

চিুথবঃ 

দোন সমসযা দেখা তেদল জনসাধারদণর সাদথ পরামিি েরুন। সভাপতি মাও আমাদের তিক্ষা দেন, 

“েতমউতনস্টদের অেিযই তপিৃিাতিে েমিপদ্ধতি নে, গণিাতিে েমিপদ্ধতি থােদে। যখন সমসযা দেখা দেদে 

েমদরডদের সাদথ পরামিি ের, পুদরাপুতর আদলাচনা ের, তেতভন্ন মিামি দিান, এমনতে যাদের তেরুদদ্ধ 

মিামি রদেদি িাদেরও েলদি োও।” অথিাৎ আমরা অেিযই “সোইদে েলদি োও”-এ অভযাস রপ্ত  



পৃষ্ঠা ৪ 
েরদো এেং “আতম যা েতল িাই এেমাে সঠিে” -এ পদ্ধতিদে তেদরাতধিা েরদো। “এের্ট সভাে হযাাঁ েলা 
এেং পদর েথা পাতিদে না েলা-এরূপ েরদো না।” েতমউতনস্টরা অেিযই জনগদণর তনেট দথদে তিখদি 

ইচ্ছেু এরূপ িাে হদে। জনগদণর সাদথ তনদজদের এোত্ম েরদে এেং “জনসাধারদণর তনেট দথদে আসা-
জনসাধারদণর তনেট যাওো”-এ নীতিদি েঢ়ৃ থােদে। 

পার্টি  দেডারদের জনয এটা আদরা অতধে প্রদোজন জনসাধারদণর গভীদর যাওো, অনুসন্ধান ও পযিাদলাচনা 
েরা, তেদিষভাদে উদেখদযাগয উোহারণদে আাঁেদড় ধরা এেং সমূ্পণি োদজর এে-িৃিীোংি প্রথদম আাঁেদড় 

ধদর োজদে ভালভাদে সম্পন্ন েরা। 

অদনে তজতনস যা জনগণ েিৃি ে উত্থাতপি হদেদি িা আমরা েুতঝ না, আমরা িাদের োি দথদে তিক্ষা গ্রহণ 

েরদো এেং িাদের অগ্রসর অতভজ্ঞিাদে জনতপ্রে েরদো। 

পঞ্চিঃ 

সমাদলাচনা-আত্মসমাদলাচনা চালাদি সাহসী হও। দেেলমাে সমাদলাচনা ও আত্মসমাদলাচনার মাধযদমই 

েতমউতনস্টরা তনদজদেরদে শুধরাদি পাদর এেং তনদজদের তেেতিি েরদি পাদর। সভাপতি মাও েদলদিন, “িুতম 

দভদো না দয িুতম এোই সেতেিূ েরদি পার, আর অদনযরা তেিুই েরদি পাদর না, পৃতথেী দিামাদে েযিীি 

ঘুরা েন্ধ েদর দেদে।” সেিোই েতমউতনস্টরা জনগদণর তনেট তনদজদের মন খুদল দেদে এেং িাদের মিামিদে 

অতভনন্দন জানাদে; যতে এেজন দলাে ভুল েদর থাদেন তেন্তু িৎক্ষণাৎ আত্মসমাদলাচনা েদরন, অদনযর 

সমাদলাচনা আহ্বান েদরন এেং ভুল সংদিাধন েদরন িাহদল তিতন এেজন ভাল েমদরড। 

এই পাাঁচর্ট মাপোঠি যা পার্টি  সেসযরা অেিযই অজি ন েরদে িা সংদক্ষপ েরদল োাঁড়াে – 

প্রথমর্ট হদলা মােি সোে-দলতননোে-মাওদসিুঙ তচন্তাধারা এেং সভাপতি মাও-এর তেপ্লেী লাইদনর প্রতি অনুগি 

থাো। 

তদ্বিীের্ট হদলা জনগদণর প্রতি তেোস রাখা এেং িাদের উপর তনভি র েরা। 

িৃিীের্ট হদলা তনদজদে েদঠারভাদে যাচাই েরা। 

এই তিনর্ট প্রদের সমাধান েরা েলদি েুঝাে এেজদনর তেেেতৃষ্টদোণ পতরেিি ন েরা এেং মিােিিগিভাদে 

পার্টি দি দযাগোন েরা। দেেলমাে সেিহারার তেেেতৃষ্টদোণ অজি ন েদর এেং তনদজদের প্রতি পার্টি  সেসযদের 

অেিযই অজি নীে পাাঁচর্ট মানেণ্ড মাপোঠি তহদসদে েদঠারভাদে েযেহার েদর িারা সেিহারার অগ্রসর েযতিদের 

সাতরর দযাগয হদি সক্ষম হদে। যি অতধে এ ধরদণর অগ্রসর েযতিদের সংখযা হদে িি ভালভাদে পার্টি  সংগঠন 

িাদের সংগ্রামী েদূগির ভূতমো পালন েরদে এেং আমাদের তেজে তনতিি হদে, পূেিোংলার স্বাধীনিা ও গণিি 

এেং সমাজিদির লক্ষয অতজি ি হদে। ■ 


