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।।িোপসর্ িাও শ্রিরু্ঙ-এর “পার্টব র কিবপদ্ধসর্র শুসদ্ধকরণ কভরা” রচনার সেসিভর্।। 

 

“শুধুমাত্র কমমউমিস্ট পার্টি র ঐক্কের মাধেক্মই সমগ্র শ্রেণী ও সমগ্র জামির ঐকে অজি ি করা যায়...। যা-মকছু 

ঐক্কের ক্ষমি কক্র শ্রস সব মকছুক্ক অবশ্েই দরূ করক্ি হক্ব।”— মাও শ্রসিুঙ 

 

পার্টি র আভ্েন্তরীণ সম্পক্কি র শ্রক্ষক্ত্র এবং বাইক্রর সম্পক্কি র শ্রক্ষক্ত্র মবক্ভ্দপন্থীবাদ প্রকাশ্ পায়। পার্টি র 

আভ্েন্তরীণ সম্পক্কি র শ্রক্ষক্ত্র মবক্ভ্দপন্থীবাদ কমক্রডক্দর মবমিন্ন কক্র শ্রেক্ে এবং পার্টি -অভ্েন্তরস্ত ঐকে এবং 
সংহমির ক্ষমি সাধি কক্র, অিেমদক্ক বাইক্রর সম্পক্কি র শ্রক্ষক্ত্র মবক্ভ্দপন্থীবাদ পার্টি -বমহভূ্ি ি জিগণ শ্রেক্ক 

পার্টি ক্ক মবমিন্ন কক্র শ্রেক্ে এবং সমগ্র জিগণক্ক ঐকেবদ্ধ করার পার্টি র কিি ক্বের ক্ষমিসাধি কক্র। এই 

খারাপ বস্তুর দকু্ া মদকক্কই সমূক্ে উrপার্টি কক্র পার্টি  কমক্রডক্দর এবং শ্রদক্শ্র সকে জিগক্ণর ঐক্কের 

মহাি েক্ষে বাস্তবাময়ি করক্ি পার্টি  বাধাহীিভ্াক্ব অগ্রসর হক্ি পাক্র। 

পার্টি  অভ্েন্তরস্ত মবক্ভ্দপন্থীবাদ মিম্নভ্াক্ব প্রকাশ্ পায়ঃ 

প্রেমঃ স্বিন্ত্রিার দাবী 

মকছু মকছু কমক্রড শ্রকবে অংক্শ্র স্বােিক্ক শ্রদক্খি মকন্তু সমক্গ্রর স্বােিক্ক িয়; িারা সবিদাই অপ্রক্য়াজিীয়ভ্াক্ব 

শ্রজার শ্রদি কাক্জর ঐ অংক্শ্র প্রমি, যা িাক্দরক্ক করক্ি শ্রদওয়া হক্য়ক্ছ এবং সবিদাই চাি সমক্গ্রর স্বােিক্ক 

মিক্জর অংক্শ্র অধীি করক্ি। িারা পার্টি র গণিামন্ত্রক শ্রকন্দ্রীকিার পদ্ধমি শ্রবাক্েি িা; িারা উপেমি কক্রি 

িা শ্রয, কমমউমিস্ট পার্টি র শুধু শ্রয গণিন্ত্রই প্রক্য়াজি িা িয়, শ্রকন্দ্রীকিা প্রক্য়াজি আক্রা অমধক; িারা ভু্ক্ে 

যাি গণিামন্ত্রক শ্রকন্দ্রীকিার পদ্ধমি শ্রযখাক্ি সংখোেঘ ুসংখোগুরুর অধীি, মিম্নস্তর উচ্চস্তক্রর অধীি, অংশ্ 

সমক্গ্রর অধীি এবং সমগ্র সদসেগণ “মবপ্লবী পমরষদ” (শ্রকন্দ্রীয় কমমর্ট)-এর অধীি। চীিা কমমউমিস্ট 

পার্টি ক্ি শ্রচংকাওক্িা শ্রকন্দ্রীয় কমমর্ট শ্রেক্ক এ ধরক্ণর স্বিন্ত্রিা দাবী কক্রমছে যার েক্ে শ্রস পার্টি র প্রমি 

মবশ্বাসঘািকিায় মিক্জক্ক শ্রেক্ে শ্রদয় এবং কুক্য়ামমি াং-এর  এক্জক্ে  পমরণি হয়। আমরা অবশ্েই 

কমক্রডক্দর উৎসামহি করক্বা সমক্গ্রর স্বােিক্ক মবক্বচিা করক্ি। সকে পার্টি  সদসে ও সকে মবভ্াক্গর কাজ, 

সকে শ্রঘাষণা এবং কাযিকোপ অবশ্েই সমগ্র পার্টি র স্বােি শ্রেক্ক শুরু হক্ব; এই িীমিক্ক েংঘি করা সমূ্পণিভ্াক্ব 

অিিুক্মাদিীয়। 

এ ধরক্ণর স্বিন্ত্রিার ধান্দায় ঘুরক্ছি এমি শ্রোক সবিদাই ‘আমম প্রেম’ িীমির সংক্গ অমবক্িদে এবং িারা 
বেমিমবক্শ্ষ ও পার্টি র মধেকার সম্পক্কি র প্রক্ে প্রায়ই ভু্ে কক্র োক্কি। িারা যমদও বুমেক্ি পার্টি ক্ক সম্মাি 

কক্রি মকন্তু কাযিিঃ মিক্জক্দরক্কই প্রেম স্থাি শ্রদি এবং পার্টি ক্ক শ্রদি মিিীয় স্থাি। এ ধরক্ির শ্রোক মকক্সর 

ধান্দায় ঘুরক্ছি? িারা খোমি, পদ ও আত্মপ্রচাক্রর জিে ঘুরক্ছি। কাক্জর শ্রকাি এক অংক্শ্র দাময়ত্ব িাক্দর 

মদক্ে িারা মিক্জক্দর স্বিন্ত্রিার ধান্দায় োক্কি। এই উক্েক্শ্ে িারা মকছু শ্রোকক্ক পক্ক্ষ শ্র ক্ি আক্িি, আর মকছু 

শ্রোকক্ক শ্রেক্ে সমরক্য় রাক্খি এবং কমক্রডক্দর মক্ধে পরস্পরক্ক শ্রিাষাক্মাদ ও  ািা ামি কক্রি, িারা বুক্জি ায়া 
শ্রেণীর রাজনিমিক পার্টি র ইির রীমিক্ক কমমউমিস্ট পার্টি র মভ্িক্র মিক্য় আক্সি। িাক্দর অসিিাই 

িাক্দরক্ক ক্ষমিগ্রস্ত কক্র। িাই আমাক্দর সৎভ্াক্ব কাজ করা উমচি। কারণ পৃমেবীক্ি শ্রকাি কাজ সম্পন্ন  



পৃষ্ঠা ৩ 

করক্ি হক্ে অসৎ মক্িাভ্াব িারা িা করা এক্কবাক্র অসম্ভব। সৎ শ্রোক কারা? মাকি স, এক্েেস, শ্রেমিি, 

স্টোমেি, মাওক্সিুঙ হক্েি সৎ শ্রোক। ববজ্ঞামিক মক্িাভ্াবাপন্ন শ্রোকই সৎ। অসৎ শ্রোক কারা? ট্র স্কী, 
বুখামরি, শ্রচিিাও মশ্ও, কু্রক্েভ্, শ্রেজক্িভ্, মেউশ্াওমচ, শ্রজোমি বসু, িক্বামিপাদ, মমণ মসংহ, শ্রমাজােের, 

আব্দুে হক-শ্রিায়াহা, মমিি-আোউমেি, শ্রদক্বি-বাশ্ার, কাজী-রক্ণা প্রভৃ্মি হক্ো অসৎ শ্রোক। এরা বেমি বা 
চক্ক্রর স্বাক্েির ‘স্বিন্ত্রিা’ দাবী কক্র। সকে খারাপ শ্রোক এবং যাক্দর কাক্জ ববজ্ঞামিক দমৃিভ্েী শ্রিই, 

মিক্জক্দরক্ক যারা খুব বুমদ্ধমাি ও চাে ুবক্ে জামহর কক্র, আসক্ে মকন্তু এরা সকক্ে অমিশ্য় শ্রবাকা এবং িারা 
শ্রকাি ভ্াে কাজই করক্ি পারক্ব িা। আমরা অবশ্েই একর্ট শ্রকন্দ্রীয়ভ্াক্ব ঐকেবদ্ধ পার্টি  গেি করক্বা এবং 
সকে প্রকার িীমিহীি উপদেীয় সংগ্রামক্ক সমূ্পণিরূক্প দরূ করক্বা। আমরা অবশ্েই বেমিিাবাদ এবং 
মবক্ভ্দবাক্দর মবরুক্দ্ধ সংগ্রাম করক্বা যাক্ি আমাক্দর সংগেি একক্যাক্গ এগুক্ি পাক্র এবং েক্ক্ষের জিে সংগ্রাম 

করক্ি পাক্র। 

বাইক্রর ও স্থািীয় শ্রকডারগণ অবশ্েই ঐকেবদ্ধ হক্বি এবং মবক্ভ্দপন্থী শ্রোোঁক্কর মবরুক্দ্ধ সংগ্রাম করক্বি। খুব 

গভ্ীর মক্িাক্যাগ প্রদাি করক্ি হক্ব বাইক্রর এবং স্থািীয় শ্রকডারক্দর সম্পক্কি র মবষক্য়। আমাক্দর কমক্রডক্দর 

অবশ্েই বুেক্ি হক্ব পার্টি ক্ক গভ্ীরভ্াক্ব শ্রশ্কড় গাড়ক্ি হক্ে স্থািীয় ও বাইক্রর শ্রকডারক্দরক্ক একত্র হক্ি হক্ব, 

বোপকসংখেক স্থািীয় শ্রকডারক্দর মশ্মক্ষি করক্ি হক্ব এবং পক্দান্নমি করক্ি হক্ব। অিেোয় এ কাজ করা 
অসম্ভব। বাইক্রর এবং স্থািীয় শ্রকডার উভ্ক্য়রই শ্মিশ্ােী ও দবুিে মদক রক্য়ক্ছ এবং শ্রকাক্িা উন্নমি করক্ি 

হক্ে িাোঁরা অবশ্েই এক্ক অপক্রর শ্মিশ্ােী মদক শ্রেক্ক মশ্ক্ষা গ্রহণ করক্বি এবং মিক্জক্দর দবুিে মদকগুক্ো দরূ 

করক্বি। বাইক্রর শ্রেক্ক আগি শ্রকডারগণ স্থািীয় অবস্থা ও জিগক্ণর সাক্ে সম্পক্কি র মবষয় স্থািীয় 

শ্রকডারক্দর মি অি া অবগি িি। অমধকন্তু একই অঞ্চক্ের মক্ধে শ্রকাি অংশ্ দ্রুি এমগক্য় যায়, শ্রকাি া 
পোক্ি পক্ড় রয় বক্ে একস্থাক্ির শ্রকডারক্দর সাক্ে অিে স্থাক্ির শ্রকডারক্দর পােিকে শ্রদখা শ্রদয়। অমধক উন্নি 

অংশ্ শ্রেক্ক আগি শ্রকডারগণও অিুন্নি অংক্শ্র স্থািীয় শ্রকডারক্দর িুেিায় বাইক্রর শ্রকডার। িাোঁরাও 

মক্িাক্যাগ শ্রদক্বি স্থািীয় শ্রকডারক্দর উন্নি করক্ি এবং মবকাশ্ ঘ াক্ি। সাধারণভ্াক্ব শ্রয সকে স্থাক্ি বাইক্রর 

শ্রকডারগণ দাময়ক্ত্ব রক্য়ক্ছি শ্রসখাক্ি যমদ স্থািীয় শ্রকডারক্দর সাক্ে সম্পকি  খারাপ হয় িক্ব প্রধািিঃ িাোঁরাই 

দায়ী োকক্বি। প্রধাি কমক্রডগণ যাোঁরা দাময়ক্ত্ব আক্ছি িাোঁরাই অমধকির দাময়ত্ব বহি করক্বি। শ্রকাি শ্রকাি 

স্থাক্ি এ মবষক্য় শ্রয িজর শ্রদওয়া হক্ি িা প্রচুর িয়। শ্রকউ শ্রকউ স্থািীয় শ্রকডারক্দর শ্রছা  কক্র শ্রদক্খি এবং 
িাোঁক্দর মবদ্রুপ কক্রি এই বক্ে, “এই সকে স্থািীয়রা মক জাক্ি? যি সব শ্রবাকার দে।” এই ধরক্ির শ্রোক 

স্থািীয় শ্রকডারক্দর গুরুত্ব বেুক্ি সমূ্পণিরূক্প বেেি হি; িাোঁরা স্থািীয় শ্রকডারক্দর শ্মিশ্ােী মদক বা মিক্জর 

দবুিে মদক শ্রকাি াই শ্রদক্খি িা এবং এক া মবক্ভ্দপন্থী ভু্ে দমৃিভ্েী গ্রহণ কক্রি। বাইক্রর সকে শ্রকডার 

অবশ্েই স্থািীয় শ্রকডারক্দর ভ্ােবাসক্বি এবং িাোঁক্দরক্ক সবিদাই সাহাযে করক্বি এবং িাোঁরা অবশ্েই অিুমমি 

পাক্বি িা িাোঁক্দরক্ক আক্রমণ বা মবদ্রুপ করক্ি। মিেয়ই স্থািীয় শ্রকডারগণ িাোঁক্দর মদক শ্রেক্ক বাইক্রর 

শ্রকডারক্দর শ্মিশ্ােী মদক শ্রেক্ক মশ্ক্ষা গ্রহণ করক্বি এবং অপ্রক্য়াজিীয় সংকীণি মক্িাভ্াব দরূ করক্বি, যাক্ি 

িাোঁরা এবং বাইক্রর শ্রকডারগণ এক হক্ি পাক্রি এবং ‘আমাক্দর’ ও ‘িাোঁক্দর’ মক্ধে শ্রকাি পােিকে িা োক্ক 

এবং এভ্াক্ব মবক্ভ্দপন্থী মক্িাভ্াব দরূ হয়।  

একইভ্াক্ব এ া প্রক্য়াগ করক্ি হক্ব বামহিীর শ্রকডার এবং অিোিে শ্রকডার, যারা স্থািীয়ভ্াক্ব কাজ করক্ছি 

িাোঁক্দর মধেকার সম্পক্কি র শ্রক্ষক্ত্র। িাোঁরা অবশ্েই সমূ্পণিভ্াক্ব ঐকেবদ্ধ োকক্বি এবং মবক্ভ্দপন্থী শ্রোোঁকক্ক দরূ  



পৃষ্ঠা ৪ 

করক্বি। বামহিীর শ্রকডারগণ অবশ্েই স্থািীয় শ্রকডারক্দর সাহাযে করক্বি, আবার স্থািীয় শ্রকডারগণ 

বামহিীর শ্রকডারক্দর সাহাযে করক্বি। যমদ িাোঁক্দর মাক্ে শ্রগােমাে বাক্ধ িক্ব িাোঁরা এক্ক অপক্রর জক্িে 
মকছু া শ্রছক্ড় শ্রদক্বি এবং প্রক্য়াজিীয় আত্মসমাক্োচিা করক্বি। সাধারণভ্াক্ব বেক্ি শ্রগক্ে শ্রয সকে স্থাক্ি 

বামহিীর শ্রকডারগণ শ্রিিৃক্ত্ব আক্ছি িাোঁরাই প্রধািিঃ দায়ী হক্বি যমদ স্থািীয় শ্রকডারক্দর সাক্ে সম্পকি  ভ্াে িা 
হয়। যখি বামহিী শ্রকডাররা িাোঁক্দর দাময়ত্ব ভ্ােভ্াক্ব শ্রবাক্েি এবং স্থািীয় শ্রকডারক্দর প্রমি িারা সঠিক 

মক্িাভ্াব শ্রপাষণ কক্রি, শ্রকবেমাত্র িখিই আমাক্দর কাক্জর সুন্দর অবস্থার সৃমি হক্ি পাক্র। 

একই মবষয় প্রক্য়াগ করা যায় মবমভ্ন্ন বামহিী ইউমি , মবমভ্ন্ন স্থাি এবং মবভ্াক্গর সম্পক্কি র শ্রক্ষক্ত্র। আমরা 
অবশ্েই স্বােিপর স্বমবভ্াগীয়বাক্দর মবক্রামধিা করক্বা, যা িারা মিজস্ব ইউমিক্ র স্বােিক্ক শ্রদখা হয় অিোিে 
ইউমিক্ র স্বােিক্ক উক্পক্ষা কক্র। যারাই অক্িের অসুমবধার প্রমি উদাসীি, অিে ইউমিক্ র অিুক্রাক্ধ শ্রকডার 

বদেী করক্ি িারাজ অেবা বদেী করক্েও মিম্নমাক্ির শ্রকডারক্দর বদেী কক্রি, যারা ‘প্রমিক্বশ্ীর জমমক্ক 

উিতৃ্ত জে মিষ্কাশ্ক্ির শ্রক্ষত্র মহক্সক্ব বেবহার কক্রি’ এবং অিে মবভ্াগ, স্থাি বা শ্রোক্কর প্রমি সামািেিম 

মক্িাক্যাগও প্রদশ্িিও কক্রি িা–এ ধরক্ির শ্রোক হক্ো স্বােিপর স্বমবভ্াগীয়বাদী যারা কমমউমিজক্মর 

সামািেিম মক্িাভ্াবও হামরক্য়ক্ছ। সমগ্রক্ক মবক্বচিা িা করা এবং অিে মবভ্াগ বা স্থাি এবং জিগক্ণর প্রমি 

সমূ্পণি অমক্িাক্যাগ প্রদশ্িি করা প্রভৃ্মি হক্ো স্বােিপর স্বমবভ্াগীয়বাদীক্দর চমরত্র। আমরা অবশ্েই আমাক্দর 

প্রক্চিাক্ক িীেির করক্বা এ ধরক্ণর শ্রোকক্দর মশ্মক্ষি করার জিে এবং িাক্দরক্ক বুোবার জিে শ্রয, স্বােিপর 

স্বমবভ্াগীয়বাদ হক্ি মবক্ভ্দমেুক মক্িাভ্াব যা খুবই ভ্য়াবহ পমরণমির সৃমি করক্ব যমদ িাক্ক বাড়ক্ি শ্রদওয়া 
হয়। 

অপর এক সমসো হক্ো িিুি ও পুরািি শ্রকডারক্দর মধেকার সম্পকি । শ্রসামভ্ক্য়  কমমউমিস্ট পার্টি র 

(বেক্শ্মভ্ক) অিম কংক্গ্রক্স কমক্রড স্টোমেি বক্েক্ছি, “... কখিই প্রচুর পমরমাক্ণ পুক্রাক্িা শ্রকডার মছেিা: 
যা রক্য়ক্ছ িা প্রক্য়াজক্ির িুেিায় কম এবং এক্দর মকছু অংশ্ ইমিমক্ধেই প্রকৃমির মিয়ক্মর প্রমক্রয়ায় বামিে 

হক্য় শ্রগক্ছ।” এখাক্ি মিমি শ্রকডারক্দর অবস্থার কো বক্েমছক্েি, শুধু প্রকৃমির কোই িয়। যমদ আমাক্দর 

পার্টি ক্ি প্রচুর পমরমাক্ণ িিুি শ্রকডার িা োক্ক যারা পুক্রাক্িাক্দর সাক্ে সহক্যামগিার সক্ে কাজ করক্ছ, িাহক্ে 

আমাক্দর উক্েশ্ে শ্রেক্ম যাক্ব। িাই সমস্ত পুক্রাক্িা শ্রকডারক্দরক্ক পরম উৎসাক্হর সক্ে িিুি শ্রকডারক্দরক্ক 

স্বাগি জািাক্ি হক্ব, িাোঁক্দর যত্ন মিক্ি হক্ব। সমিে িিুি শ্রকডারক্দর ত্রুর্ট রক্য়ক্ছ, মবপ্লক্ব িাোঁরা শ্রযাগ মদক্য়ক্ছি 

শ্রবশ্ী মদি হয়মি, িাোঁক্দর অমভ্জ্ঞিার অভ্াব রক্য়ক্ছ এবং িাোঁক্দর মক্ধে শ্রকউ শ্রকউ অপমরহাযিভ্াক্বই পুক্রাক্িা 
সমাক্জর অস্বাস্থেকর মিাদক্শ্ির ধ্বংসাবক্শ্ষ মিক্য় এক্সক্ছি, এ া কু্ষক্দ বুক্জি ায়া শ্রেণীর বেমিিাবাদী 
মচন্তাধারার অবমশ্িাংশ্, মকন্তু এই ত্রুর্টগুক্ো মশ্ক্ষা আর মবপ্লক্বর অমিপরীক্ষার শ্রভ্ির মদক্য় দরূ করা শ্রযক্ি 

পাক্র। শ্রযমি স্টোমেি বক্েক্ছি, “িাোঁক্দর সদগুণ হক্ি যামকছু িিুি শ্রসসব মবষক্য়র প্রমি িাোঁক্দর শ্রবাধশ্মি 

অিেন্ত সূক্ষ্ণ িাই িাোঁরা অিেন্ত শ্রবশ্ী উেীপ্ত ও সমক্রয়।” মকন্তু শ্রকাক্িা শ্রকাক্িা পুরক্িা শ্রকডারক্দর মক্ধে রক্য়ক্ছ 

ঠিক শ্রসই গুক্িরই অভ্াব। িিুি ও পুক্রাক্িা শ্রকডারক্দর পরস্পরক্ক সম্মাি করা, পরস্পর শ্রেক্ক মশ্ক্ষা গ্রহণ 

করা, অক্িের সদগুণ শ্রেক্ক মশ্ক্ষা মিক্য় ত্রুর্ট অমিক্রম করা উমচি যাক্ি কক্র িাোঁরা ঐকেবদ্ধ হক্য় অমভ্ন্ন কাযি 
সাধি করক্ি পাক্রি এবং মবক্ভ্দপন্থী শ্রোোঁকক্ক শ্রেকাক্ি পাক্রি। সাধারণভ্াক্ব বেক্ি শ্রগক্ে শ্রযখাক্ি পুক্রাক্িা  

কমক্রডরা দাময়ক্ত্ব রক্য়ক্ছি শ্রসখাক্ি যমদ িিুি শ্রকডারক্দর সাক্ে সম্পকি  খারাপ হয় িক্ব প্রধািিঃ িাোঁরাই 

দায়ী হক্বি। 



পৃষ্ঠা ৫ 

উপক্রর সবগুক্ো — অংশ্ এবং সমক্গ্রর মধেকার সম্পকি , বেমি এবং সংগেক্ির মধেকার সম্পকি , বাইক্রর 

এবং স্থািীয় শ্রকডারক্দর মধেকার সম্পকি , সামমরক শ্রকডার এবং স্থািীয় কাযিরি শ্রকডারক্দর মধেকার 

সম্পকি , এক সামমরক ইউমিক্ র সাক্ে অিে সামমরক ইউমিক্ র সম্পকি , এক স্থাক্ির সাক্ে অিে স্থাক্ির, এক 

মবভ্াক্গর সাক্ে অিে মবভ্াক্গর এবং িিুি ও পুক্রাক্িা শ্রকডারক্দর মধেকার সম্পকি  — হক্ো পার্টি র অভ্েন্তরস্ত 

সম্পকি । এ সকে সম্পক্কি র শ্রক্ষক্ত্র কমমউমিজক্মর মক্িাভ্াবক্ক প্রাধািে শ্রদওয়া প্রক্য়াজি এবং মবক্ভ্দপন্থী 
শ্রোোঁক্কর মবরুক্দ্ধ পাহাড়া শ্রদওয়া দরকার, যাক্ি আমাক্দর বামহিী ভ্াে অবস্থায় োক্ক, একই সক্ে এক্গায় এবং 
ভ্ােভ্াক্ব যুদ্ধ কক্র। মবক্ভ্দপন্থীবাদ হক্ো সাংগেমিক শ্রক্ষক্ত্র আত্মগিভ্াক্বর প্রকাশ্। যমদ আমরা 
আত্মগিভ্াব দরূ করক্ি চাই এবং বাস্তব শ্রেক্ক সিে খুোঁক্জ শ্রবর করার মাকি সবাদী-শ্রেমিিবাদী-মাওক্সিুঙ 

মচন্তাধারার মক্িাভ্াবক্ক এমগক্য় মিক্ি চাই িক্ব আমরা অবশ্েই পার্টি  শ্রেক্ক মবক্ভ্দপন্থীবাদক্ক শ্রেোঁ র্টক্য় দরূ 

করক্বা এবং পার্টি র স্বােিক্ক বেমি বা কু্ষি দক্ের স্বাক্েির ঊক্ধ্বি স্থাি শ্রদওয়ার িীমি সামক্ি শ্ররক্খ অগ্রসর হক্বা, 
যার েক্ে পার্টি র মাক্ে সমূ্পণি একিা ও সংহমি স্থামপি হয়। 
মবক্ভ্দপন্থীবাদ পার্টি র অভ্েন্তরস্ত সম্পক্কি র শ্রক্ষক্ত্রর মি পার্টি র সাক্ে বাইক্রর সম্পক্কি র শ্রক্ষক্ত্রও দরূ করক্ি 

হক্ব। এর কারণ, আমরা শ্ত্রুক্ক পরামজি করক্ি সক্ষম হক্বা িা শ্রকবেমাত্র সমগ্র পার্টি র কমক্রডক্দর একমত্রি 

কক্র; সমগ্র শ্রদক্শ্র জিগণক্ক একমত্রি কক্রই আমরা শ্ত্রুক্ক পরামজি করক্ি পারক্বা। মকছুকাে ধক্র আমরা 
পার্টি র শ্রিিৃক্ত্ব জিগণক্ক একমত্রি করার প্রক্চিা চাোমি। এ সমক্য়র মক্ধে আমরা েক্ষে কক্রমছ আমাক্দর 

অক্িক কমক্রক্ডর মাক্েই মবক্ভ্দপন্থী শ্রোোঁক রক্য় শ্রগক্ছ। আমাক্দর অক্িক কমক্রক্ডরই পার্টি র বাইক্রর 

শ্রোকক্দর সাক্ে বেবহাক্র ঔদ্ধিে (overbearing) প্রকাশ্ পায়, িাক্দরক্ক িারা শ্রহয় ভ্াক্বি, ঘৃণা কক্রি বা 
সম্মাি প্রদশ্িি কক্রি িা অেবা িাক্দর শ্মিশ্ােী মদকক্ক প্রশ্ংসা কক্রি িা। এ া সমিেই মবক্ভ্দপন্থী শ্রোোঁক। 

কক্য়ক া মাকি সবাদী বই পক্ড় এই কমক্রডরা আক্রা মবিয়ী হওয়ার পমরবক্িি  অহংকারী হি এবং অিেক্ক 

খারাপ বক্ে বামিে কক্র শ্রদি; মকন্তু একবারও মচন্তা কক্রি িা শ্রয িাক্দর মিক্জক্দর মচন্তাই আধা কাোঁচা। 

আমাক্দর কমক্রডক্দর অবশ্েই বুেক্ি হক্ব শ্রয, কমমউমিস্ট পার্টি  সদসেরা সবিদাই সংখোেঘু। কাক্জই আমাক্দর 

মক কারণ োকক্ি পাক্র পার্টি -বমহভূ্ি ি শ্রোকক্দর সাক্ে ঐকেবদ্ধ িা হওয়ার? ঐ সকে শ্রোক যারা আমাক্দর 

সাক্ে সহক্যামগিা কক্রি বা ভ্মবষেক্ি করক্ি পাক্রি, আমাক্দর কিি বে হক্ো িাক্দর সক্ে একমত্রি হওয়া; শ্রকাি 

অমধকারই শ্রিই িাক্দরক্ক বাদ শ্রদওয়ার। মকন্তু মকছু মকছু পার্টি  সদসে এ া শ্রবাক্েি িা এবং যারা আমাক্দর 

সাক্ে সহক্যামগিা করক্ি চাি িাক্দরক্ক িীচুভ্াক্ব শ্রদক্খি বা িাক্দরক্ক বাদ শ্রদি। এইরূপ করার শ্রকাি কারণই 

শ্রিই। মাকি স, এক্েেস, শ্রেমিি, স্টোমেি, মাওক্সিুঙ মক আমাক্দর এইরূপ করার শ্রকাি শ্রযৌমিকিা মদক্য়ক্ছি?  

িা, িাোঁরাও শ্রদিমি। উপরন্তু িাোঁরা বারবার আমাক্দর বক্েক্ছি জিগক্ণর সাক্ে ঘমিষ্ঠ শ্রযাগাক্যাগ সৃমি করক্ি 

এবং মিক্জক্দরক্ক িাক্দর মিক  শ্রেক্ক মবমিন্ন িা করক্ি। আমাক্দর প্রস্তাবাবেীর একর্টক্িও শ্রিই জিগণ শ্রেক্ক 

মবমিন্ন হবার কো; উপরন্তু, শ্রকন্দ্রীয় সংস্থা আমাক্দর সবিদাই বক্েক্ছি জিগক্ণর সাক্ে ঘমিষ্ঠ শ্রযাগাক্যাগ 

স্থাপি করক্ি এবং জিগণ শ্রেক্ক মবমিন্ন িা হক্ি। এভ্াক্ব শ্রয শ্রকাি কাজ যা আমাক্দরক্ক জিগণ শ্রেক্ক মবমিন্ন 

কক্র িার শ্রকাি শ্রযৌমিকিা শ্রিই এবং এ া আমাক্দর মকছু কমক্রড-সৃি মবক্ভ্দপন্থী মক্িাভ্াক্বর েে। শ্রযক্হিু 

এই মবক্ভ্দপন্থীবাদ আমাক্দর মকছু মকছু কমক্রক্ডর মাক্ে রক্য়ক্ছ এবং এ া পার্টি  োইি প্রক্য়াক্গ বাোঁধা সৃমি কক্র, 

এ কারক্ণ আমরা পার্টি র অভ্েন্তক্র িীেভ্াক্ব মশ্ক্ষা চাোক্বা এই সমসোর শ্রমাকাক্বো করক্ি। সবচাইক্ি বড়  
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কো হক্ো, আমরা আমাক্দর শ্রকডারক্দর শ্রবাোক্বা সমসোর্ট কিখামি গুরুত্বপূণি এবং পার্টি  বমহভূ্ি ি শ্রকডার ও 

জিগক্ণর সাক্ে ঐকেবদ্ধ িা হক্ে শ্ত্রুক্দর উৎখাি করা ও মবপ্লক্বর েক্ষে অজি ি করা কিখামি অসম্ভব। 

সকে মবক্ভ্দপন্থী ধারণা হক্ো আত্মগিভ্াব এবং এগুক্ো মবপ্লক্বর প্রক্য়াজক্ির পমরপন্থী। এ কারক্ণ 

মবক্ভ্দপন্থীবাক্দর মবরুক্দ্ধ ও আত্মগিভ্াক্বর মবরুক্দ্ধ সংগ্রাম একক্যাক্গ চেক্ব। 

আত্মগিভ্াব দরূ করার জিে আমরা অবশ্েই বস্তুবাদ ও িামিকিার প্রচার করক্বা। আমাক্দর সংগেক্ির 

মকছু শ্রোক রক্য়ক্ছি যারা বস্তুবাদ ও িামিকিার প্রচাক্র শ্রকাি গুরুত্ব শ্রদি িা, িারা ভ্াক্বি শ্রয, িারা 
মাকি সবাক্দ মবশ্বাসী  মকন্তু িারা শ্রকাি প্রক্চিা চাোি িা বস্তুবাদ বুেক্ি অেবা যখি িারা শ্রকাি আত্মগি মকছু 

শ্রদক্খি বা পক্ড়ি িখি িারা শ্রকাি মিামি শ্রপশ্ কক্রি িা বা সমাক্োচিা কক্রি িা। এ া কমমউমিস্টক্দর 

চমরত্র িয়। এ া আমাক্দর কমমউমিস্টক্দর মি আত্মগিভ্াব িারা মবষাি কক্র শ্রেক্ে এবং মক্ির 

স্পশ্িকািরিাক্বাধক্ক শ্রভ্াোঁিা কক্র শ্রদয়। এ কারক্ণ আমরা সংগেক্ির মাক্ে একর্ট মশ্ক্ষার আক্ন্দােি 

পমরচােিা করক্বা যা আমাক্দর কমক্রডক্দর মি শ্রেক্ক আত্মগিভ্াক্বর এবং মবক্ভ্দপন্থীবাক্দর কুয়াশ্া দরূ 

করক্ব। আমরা অবশ্েই আত্মগিভ্াব ও মবক্ভ্দপন্থীবাদ অক্কক্জা মাে মহক্সক্ব বজি ি করক্বা এবং িাক্দর 

প্রসার বন্ধ করক্বা এবং পার্টি র কমীক্দর িামিক মিম্নমাক্ির সুক্যাগ প্রদাি শ্ররাধ করক্বা। আমাক্দর কমক্রডগণ 

এ কারক্ণ একর্ট ভ্াে িাক বিরী করক্বি। সকে মবষক্য়র ঘ্রাণ শ্রিক্বি এবং মবষয়র্টক্ক স্বাগি জািাক্বি িা 
বজি ি করক্বি িা মিণিক্য়র জিে খারাপ ও ভ্াের মক্ধে পােিকেক্রখা  ািক্বি। কমমউমিস্টরা সবিদাই প্রমির্ট 

মবষয় সম্পক্কি  মজজ্ঞাসা করক্বি, ‘শ্রকি’ ও ‘শ্রকাো শ্রেক্ক’ বক্ে। িাক্দর মিক্জক্দর মাো খা াক্বি এবং 
সিকি িার সাক্ে মচন্তা করক্বি, এ া বাস্তক্বর সাক্ে খাপ খায় মকিা এবং এ া বাস্তক্বর উপর সমিেকারভ্াক্ব 

প্রমিমষ্ঠি মকিা; শ্রকাি অবস্থায়ই অন্ধভ্াক্ব িারা অিুসরণ করক্বি িা বা দাসত্ববাক্দর উৎসাহ শ্রদক্বি িা। 

শ্রশ্ষ করক্ি শ্রযক্য় বো যায়, আত্মগিভ্াব এবং মবক্ভ্দপন্থীবাদ মবক্রামধিার সময় আমাক্দর দকু্ া েক্ষে 
োকক্ব। প্রেম হক্ো– “অিীক্ির ভু্ে শ্রেক্ক মশ্ক্ষা গ্রহণ করুি ভ্মবষেক্ির ভু্ে এড়াক্িার জিে” এবং মিিীয় 

হক্ো- “শ্ররাগ সামরক্য় শ্ররাগীক্ক বাোঁচাি”। 

মুখ িা শ্রদক্খ অিীক্ির ভু্েগুক্ো অবশ্েই প্রকাশ্ কক্র মদক্ি হক্ব; অিীক্ির খারাপ বস্তুক্ক ববজ্ঞামিক মক্িাভ্াব 

মদক্য় মবক্েষণ করা ও সমাক্োচিা করা প্রক্য়াজি, যাক্ি কক্র ভ্মবষেক্ির কাজ আক্রা সিকি িার সক্ে ও 

সুষু্ঠভ্াক্ব সম্পন্ন করা যায়। এ াই হক্ি “অিীক্ির ভু্ে শ্রেক্ক মশ্ক্ষা গ্রহণ কক্র ভ্মবষেক্ির ভু্ে এড়াক্িার” 

অেি। মকন্তু ভু্ে উদঘা ি করার ও ত্রুর্ট সমাক্োচিা করার আমাক্দর উক্েশ্ে হক্ি শ্রযমি মচমকৎসক শ্ররাগীর 

মচমকৎসা কক্রি। সমূ্পণিভ্াক্ব শ্ররাগীক্ক বাোঁচাক্িার জিে–িাক্ক শ্রমক্র শ্রেোর জিে িয়। একজি 

‘এক্পমিসাইর্টস’ শ্ররাক্গ ভু্গক্ছ এমি বেমির উপাংগর্ট মচমকৎসক যমদ শ্রকক্  শ্রদি িখিই শ্রস বাোঁক্চ। শ্রকাি 

শ্রোক ভু্ে করার পর যমদ মচমকৎসার ভ্য় িা কক্র, শ্ররাগক্ক শ্রগাপি িা রাক্খ, ভু্েক্ক দঢ়ৃভ্াক্ব আোঁকক্ড় িা ধক্র, 

মচমকৎসার সাধোিীি অবস্থায় িা পক্ড় এবং সমিে সমিে আন্তমরকভ্াক্ব মচমকৎসা করক্ি চায় এবং ভু্ে 

শ্রশ্াধরাক্ি ইিকু োক্ক িক্ব আমাক্দর উমচি িাক্ক স্বাগি জািাক্িা ও িার শ্ররাগ সারাক্িা, যাক্ি শ্রস একজি 

ভ্াে কমক্রড হক্য় উক্ে। যমদ ক্ষমণক আত্মিুমির জিে িখিই িীে কশ্াঘাি করা হয়, িাহক্ে এ কাজ কখিও 

সেে হক্ব িা। মিাদশ্িগি ও রাজনিমিক বোমধর মচমকৎসায় কখক্িা রুক্ষ ও শ্রবপক্রায়া মক্িাভ্াব গ্রহণ করা 
উমচি িয়, বরং “শ্ররাগ সামরক্য় শ্ররাগীক্ক বাোঁচাক্িা”, এই মক্িাভ্াক্ব অবশ্েই গ্রহণ করা উমচি–শুধু এ াই 

মিভু্ি ে ও েেপ্রদ পদ্ধমি। ■ 


