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র্মাও শ্রিতুদের উদ্ধত সত 

“সাাংগঠনিকভাবে নেষয়গুনি ঠিক করবে হবি প্রথম প্রবয়াজি মোদর্শগেভাবে সে ঠিক করা, প্রবয়াজি সেশহারা 
মোদর্শ দ্বারা অসেশহারা মোদবর্শর নেরুবে আমাবদর সাংগ্রাম শুরু করা।” 

“আমরা অের্যই নিপুণ হবো পার্টশ র অভযন্তবর কু্ষবদ েুবজশ ায়া মোদর্শপূণশ লিাকবদর সেশহারা নেপ্লবের পবথ 

পনরচািিা করবে।” 

 

ঔপনিবেনর্ক আধা-সামন্তোদী পূেশোাংিার জিগবণর অনধকাাংর্ই কু্ষবদ েবজশ ায়া, অথশাৎ কৃষক, েুনেজীনে, কু্ষবদ 

চাকুরীজীেী, লদাকািদার, হস্তনর্ল্পী প্রভৃনে। কু্ষবদ েুবজশ ায়া লেণী “পূেশোাংিা েনমক আবদািি”লক শুধু-লে নিবর 

আবে ো িয়, এর অনধকাাংর্ সদসযই এই লেণী উদূ্ভে। এর কারণ কু্ষবদ েুবজশ ায়া গণেন্ত্রমণা নেপ্লেীরা নিবজবদর 

অথশনিনেক অসুনেধা লথবক মুনির আর লকাি পথ িা লপবয় এোং মাকশ সোদ-লিনিিোদ-মাও লসেুঙ নচন্তাধারার 

নেশ্বেযাপী নেজবয় প্রভাোনিে হবয় সেশহারার লিেৃত্ব গ্রহণ করবে। অনধকন্তু পূেশোাংিার েেশ মাি অথশনিনেক ও 

সামানজক অেস্থায় েনমক জিো ও েনমক লেণী লথবক আগে পার্টশ  সদসযবদরও কু্ষবদ েুবজশ ায়া োপ রবয়বে। এ 

কারবণ এটা লমাবটই আশ্চেশজিক িয় েরাং অের্যম্ভােী লে, কু্ষবদ েুবজশ ায়া মোদর্শ সাংগঠবি নেনভন্ন আকৃনে ও 

রূপ নিবয় প্রকার্ পাবে। 

কু্ষবদ েুবজশ ায়া লেণী পূেশোাংিার জােীয় গণোনন্ত্রক নেপ্লবের একর্ট লমৌনিক পনরচািক র্নি, লকিিা এরা 
নেনভন্নভাবে লর্ানষে হবয় প্রনেনিয়ে দ্রুেের গনেবে গরীে, লদউনিয়া ো লেকার হবয় োবে এোং োবদর 

অনেসত্বর অথশনিনেক ও রাজনিনেক পনরেেশ ি প্রবয়াজি। নকন্তু পনরেেশ ির্ীি লেণী নহবসবে এর নদ্বমুখী চনরত্র 

রবয়বে। এর ভাবিা ও নেপ্লেী নদক হবিা লে, এই লেণীর অনধকাাংর্ সদসযই সেশহারার রাজনিনেক ও সাাংগঠনিক 

এমিনক মোদর্শগে প্রভােবকও সহবজই গ্রহণ কবর। েেশ মাবি োরা জােীয় গণোনন্ত্রক নেপ্লে চায় এোং এর জিয 
োরা ঐকযেে হবে ও সাংগ্রাম করবে সক্ষম এোং ভনেষযবেও োরা সেশহারার সাবথ সমাজেবন্ত্রর পথ গ্রহণ করবে 

পাবর। 

োবদর খারাপ ও পশ্চাদপদ নদক হবে সেশহারা লেণীর েুিিায় এ লেণীর শুধু-লে েহু দেুশি নদক রবয়বে োই িয়, 

েখি োরা সেশহারার লিেৃত্ব লথবক েনিে হয় েখি োরা প্রায়ই নেগবে োয় এোং উদারনিনেক েুবজশ ায়া, 
এমিনক েে েুবজশ ায়াবদর প্রভাবে পবে এোং োবদর স্বাথশ উোবরর নর্কাবর পনরণে হয়। অেএে েেশ মাি পেশাবয় 

সেশহারা ও োবদর অগ্রগামী সাংগঠি “পূেশোাংিা েনমক আবদািি” নিবজবক পার্টশ  েনহভূশ ে কু্ষবদ েুবজশ ায়া লেণীর 

সাবথ একর্ট সুদঢ়ৃ এোং েযাপক নমত্রোর নভনির উপর প্রনেনষ্ঠে করবে এোং একনদবক োবদর সাবথ েযেহাবর 

িমিীয় হবে, োবদর উদারনিনেক ধারণা এোং কমশপেনেবক সহয করবে েেক্ষণ ো র্ত্রুনেবরাধী সাংগ্রাম ো 
জিগবণর সাধারণ জীেিোত্রার ক্ষনে িা কবর এোং অিযনদবক োবদরবক প্রবয়াজিীয় নর্ক্ষা প্রদাি করবে োবে 

োবদর সাবথ নমত্রো দঢ়ৃ হয়। 

নকন্তু কু্ষবদ েুবজশ ায়া লেণী উদূ্ভে লিাক োরা লস্বোয় োবদর লেণী েযাগ কবরবেি এোং সেশহারার সাংগঠবি লোগ 

নদবয়বেি, পার্টশ  োবদর লেিায় সাংগঠি েনহভূশ ে কু্ষবদ েুবজশ ায়াবদর েুিিায় অিয ধরবির িীনে গ্রহণ করবে। 

লেবহেু এ ধরবির লিাক শুরু লথবকই পার্টশ র খুে িনিষ্ঠ নেবিি এোং লস্বোয় পার্টশ বে লোগ নদবয়বেি, োরা ধীবর  
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ধীবর পার্টশ র মাবে মাকশ সোদী নর্ক্ষার মাধযবম এোং নেপ্লেী গণসাংগ্রাবম লপাে লখবয় মোদর্শগে লক্ষবত্র সেশহারা 
হবে পাবরি এোং সেশহারার স্বাবথশর ভাি লসো করবে পাবরি। 

আমাবদর সাংগঠবির েহু কু্ষবদ েুবজশ ায়া লেণী-উদূ্ভে কমী পার্টশ  ও জিগবণর জিয েীরবত্বর সাবথ সাংগ্রাম কবরবেি, 

োাঁরা েহু েযাগ স্বীকার কবরবেি এোং মোদর্শগেভাবে ধীবর ধীবর উন্নে হবয় মাকশ সোদী-লিনিিোদী হবয়বেি। 

এটা অের্যই লজার লদওয়া প্রবয়াজি লে, সেশহারাকরণ হয়নি এইরূপ কু্ষবদ েুবজশ ায়াবদর নেপ্লেী চনরত্র সেশহারার 

নেপ্লেী চনরত্র লথবক মূিগেভাবে পৃথক এোং এ পাথশকয বেরীরূপ গ্রহণ করবে পাবর। কু্ষবদ েুবজশ ায়া নেপ্লেী 
চনরত্রসম্পন্ন পার্টশ  সদসয োাঁরা পার্টশ বে লোগ নদবয়বেি সাাংগঠনিকভাবে নকন্তু মোদর্শগেভাবে িয়, অথো 
সমূ্পণশভাবে িয়, োরা প্রায়ই মাকশ সোদ-লিনিিোবদর মুবখার্ নিবয় উদারোোদী, সাংস্কারোদী, বিরাজযোদী, 
সাংবর্াধিোদী, ট্রটস্কী-লচোদী, ষেেন্ত্রকারী, চক্রান্তকারী ও প্রোরবক পনরণে হয়। এইরূপ অেস্থায় োবদর দ্বারা 
আগামী নদবির সমাজোনন্ত্রক নেপ্লে পনরচািিা শুধু-লে অসম্ভে োই িয় েেশ মাবির জােীয় গণোনন্ত্রক নেপ্লে 

পনরচািিাও অসম্ভে। 

সেশহারার অগ্রগামী কমীগণ েনদ মাকশ সোদী-লিনিিোদী মোদবর্শর সাবথ নকেু নকেু পার্টশ  সদসযবদর কু্ষবদ 

েুবজশ ায়া লেণীর মোদবর্শর একর্ট দঢ়ৃ ও েীক্ষ্ণ পাথশকযবরখা িা টাবিি এোং োবদর নর্নক্ষে িা কবরি এোং োবদর 

নেরুবে গুরুেররূবপ নকন্তু েথােথভাবে ও বধবেশর সাবথ সাংগ্রাম িা কবরি েবে অসম্ভে হবে কু্ষবদ েুবজশ ায়া 
মোদর্শবক অনেক্রম করা। আবরা গুরুত্বপূণশ হবিা এ সকি কু্ষবদ েুবজশ ায়া সদসয অের্যম্ভােীভাবেই প্রবচষ্টা চািাবে 

সেশহারার অগ্রগামী োনহিীবক নিজ প্রনেকৃনে অিুোয়ী পনরেনেশ ে করবে এোং পার্টশ র লিেৃত্ব দখি করবে। 

এভাবে োরা প্রবচষ্টা চািাবে পার্টশ  ও জিগবণর উবেবর্যর ক্ষনে সাধি করবে। পার্টশ র োইবর েে লের্ী কু্ষবদ 

েুবজশ ায়া লেণী-উদূ্ভে সদসয থাকবে, েে কবঠারভাবে পার্টশ  অের্যই েজায় রাখবে সেশহারার অগ্রগামী োনহিী 
নহবসবে োর পনেত্রো। এবে েযথশ হবি কু্ষবদ েুবজশ ায়া মোদর্শ পার্টশ বক েীব্রভাবে আিাে করবে এোং পার্টশ  ও 

জিগবণর অনধক ক্ষনে সানধে হবে। 

কাবজই কু্ষবদ েুবজশ ায়া লেণী লথবক আগে পূেশোাংিা েনমক আবদািবির কমীরা অের্যই নিবজবদর নেপ্লবের িক্ষয 
নহবসবে গ্রহণ করবেি এোং অেগে হবেি নক নক নেবর্ষরূবপ কু্ষবদ েুবজশ ায়া মোদর্শ নচন্তার লক্ষবত্র, রাজনিনেক, 

সাাংগঠনিক লক্ষবত্র ও সামনরক লক্ষবত্র প্রকার্ পায়। োরা মোদর্শগে লক্ষবত্র কু্ষবদ েুবজশ ায়া মোদর্শ-নেবরাধী 
লেণীসাংগ্রামবক দঢ়ৃভাবে আাঁকবে ধরবেি এোং প্রনেনিয়ে প্রবচষ্টা চািাবেি মাকশ সোদ-লিনিিোদ, নেবর্ষ কবর 

এ েুবগর মাকশ সোদ-লিনিিোদ মাওবসেুঙ নচন্তাধারাবক রপ্ত করবে, ো প্রবয়াগ করবে এোং অনধকেরভাবে 

েনমক, কৃষক ও েমজীেী জিগবণর সাবথ একীভূে হবে। এভাবে অধযয়ি, প্রবয়াগ ও গণসাংগ্রাবমর নেপ্লেী চুনিবে 

লপাে লখবয় োরা সক্ষম হবেি নিবজবদর মোদবর্শর নেপ্লেীকরণ করবে এোং পূেশোাংিা ও নেবশ্বর নিপীনেে 

জিগণবক অনধকের নিিঃস্বাথশভাবে লসো করবে। ■ 

 

 


