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।। একর্ট সনবনের সিসিনত ।। 

 

আমাদের একটা মহান োয়িত্ব হদ া কমীদের মাদে রাজননয়িক ও মিাের্শগি কাজ কদর িাদের মিাের্শগি 

য়েক এয়গদি ননিা। এটা করা যাি িাদেরদক মাওদেিুঙ য়িন্তাধারাি েুেয়িি কদর, ের্শোই ের্শহারার 

মিাের্শদক েুেংর্দ্ধ ও র্ৃয়দ্ধ কদর এর্ং েক  প্রকার অের্শহারা মিাের্শদক র্জশ ন কদর। এভাদর্ মাওদেিুঙ 

য়িন্তাধারা কমীদের মাদে আরও েঢ়ৃভাদর্ য়র্কড় গাড়দর্ এর্ং পশ্চােগামী কমদরডগণ অগ্রের কমদরদড 

পয়রণি হদর্ন, অগ্রের কমদরডগণ আরও নর্র্ী অগ্রের হদর্ন। এই কাজ ভা ভাদর্ করদি নগদ  একজদনর 

ের্শপ্রথদম য়র্প্লর্ী েংগঠন এর্ং কিশ দর্ের জ্ঞান থাকদি হদর্, ের্শোই পার্টশ র কথা মদন রাখদি হদর্, পার্টশ দক গদড় 

িু দি হদর্ এর্ং কমীদের আজীর্ন য়র্প্লর্ীদি পয়রণি করদি েদিষ্ট হদি হদর্। এ ছাড়াও একজনদক েঠিক 

য়িন্তাধারা ও কাদজর পদ্ধয়ি অথশাৎ দ্বায়িক র্স্তুর্ােদক আঁকদড় ধরদি হদর্। 

আমরা অয়ভজ্ঞিা নথদক য়র্দখয়ছ নয, যখন আমরা আমাদের কাদজ দ্বায়িক র্স্তুর্াে প্রদিাগ কয়র িখন আমরা 
ভা  ফ  পাই। আর যখন আমরা অয়ধয়র্েো এর্ং আত্মগি একিরফার্াদের য়র্কার হই িখন আমরা 
য়নদজদেরদক একর্ট ন ারপাদক নফয় ; আমরা যি কদঠারভাদর্ই কাজ কয়র না নকন য়কছুদিই আর্ায়িি ফ  

পাই না। 

 

অনগ্রির কমীনদর িঠিক সবনেষণ করুন 

অনগ্রের কমীদের প্রয়ি অন্ধকার মদনাভার্ নপাষণ করদ  ি দর্ না। েদিিনভাদর্ই নহাক আর 
অদিিনভাদর্ই নহাক িাদের প্রয়ি অমদনাদযাগ প্রের্শন করদ , অয়ির্ি েমাদ ািনামুখর হদ  িারা 
য়নদজদের প্রয়ি য়র্শ্বাে হায়রদি নফ দর্ এর্ং অনোনে কমদরডও িাদেরদক োহাযে করদি এয়গদি 
আোর য়র্ষদি হিার্ হদি পড়দর্। “এক নিজেজক দইুজে নিভক্ত কজে”—এই িদের য়ভয়িদি িাদের 
মূ গি য়র্দেষণ করদি হদর্। িাদের ত্রুর্টদক র্ায়ড়দি নেখদ  এর্ং িাদক অয়িমাত্রাি গুরুত্বপূণশ, 
নর্াধরাদনা যাদর্ না মদন করদ , নগৌণ ত্রুর্টদক প্রধান এর্ং নছাটখাট য়র্ষিদক আে  য়র্ষি মদন 
করদ  িাদের নর্াধরাদনার র্োপাদর আমরা হিার্ হদি যাদর্া। 

আমরা িার খারাপ ও ভা  য়েক খুঁদজ নর্র করদর্া এর্ং িাদের প্রকৃয়ি য়র্দেষণ করদর্া। এটা 
কমীদের কাদছ স্পষ্ট কদর িু দর্ নয িার ভা  য়েকগুদ া নর্র্ী, খারাপ য়েকগুদ া কম। এইরূপ 
য়র্দেষণ দ্বারা িার প্রয়ি কমীদের জনে ধারণার েৃয়ষ্ট হদর্ এর্ং িারা অনে মদনাভার্ গ্রহণ 
করদর্। 

আমরা র্ারর্ার িার ভা  য়েকগুদ ার উদেখ কদর প্রর্ংো করদর্া এর্ং িার ত্রুর্টগুদ া েরূ 
করার জনে একর্ট একর্ট কদর র্ত্রু ধ্বংে করার পদ্ধয়ি অনুেরণ কদর এক েমি একর্টর  
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য়র্রুদদ্ধ েমু্পণশ ধ্বংদের অয়ভযান পয়রিা না করদর্া। এভাদর্ উৎোহ এর্ং োহাযে নপদি অনগ্রের কমীরা 
উদ্দীয়পি ও উৎোয়হি হদর্ এর্ং অদনক উন্নয়ি করদর্। 

এ নথদক আমরা য়র্ক্ষা  াভ কয়র নয, আমাদের কমদরডদের েম্পদকশ  মু গি য়র্দেষণ করদি হদর্। েক  

কমদরডদের য়িন্তাধারাদক েরু্ট ভাগ করা যাি, িাদের ইয়ির্ািক য়েকও আদছ এর্ং ননয়ির্ািক য়েকও আদছ, 

র্য়ির্া ী য়েকও আদছ, েরু্শ িার য়েকও আদছ। এ য়েকগুদ া কখনও েমান নি। োধারণিঃ ইয়ির্ািক 

য়েকগুদ া ের্শো প্রধান ও আে । অগ্রের কমদরডদের িু নাি পশ্চােপে কমদরডদের নর্র্ী েরু্শ  য়েক রদিদছ 

এর্ং িাদের উন্নয়ি ধীর গয়িদি হি। য়কন্তু এদি এটা র্ুো যাি না নয, িাদের য়নয়িি য়েক আে  র্া প্রধান 

য়েক। 

পশ্চােপে কমদরডদের মূ গি য়র্দেষদণর পর িাদের প্রয়ি একটা নেণী েমিাদর্াধ জাগদর্ এর্ং অগ্রের হর্ার 

জনে িাদের মদধে আত্মপ্রিেি জন্মাদর্। এ প্রকার য়র্দেষণ ছাড়া, য়র্ষিগুদ া আত্মগি এর্ং একিরফাভাদর্ 

নেখদ  একজন অর্র্েই িাদের ত্রুর্টদক য়র্রাট কদর নেখদর্ ও হিার্ার য়র্কাদর পয়রণি হদর্ এর্ং োহাযে 
করার স্পৃহা হারাদর্। 

পশ্চােপে কমদরডদের মু গি য়র্দেষণ করদ  িারা য়নদজদের েম্বদন্ধ একর্ট েঠিক পয়রমাপ করদি পারদর্ন। 

এ েক  কমদরড অদনক েমি হিার্ হদি য়নদজদের েম্বদন্ধ একিরফা মদনাভার্ গ্রহণ কদরন এর্ং অগ্রের 

হওিার য়র্শ্বাদের অভাদর্ নভাদগন। ননিৃত্ব এের্ কমদরডদের প্রয়ি য়র্শ্বাে রাখদ  িাদের য়নদজদের প্রয়ি 

য়র্শ্বাে য়ফদর আেদর্, িারা নর্র্ী উৎোহ  াভ করদর্ এর্ং অয়িমাত্রাি উন্নয়ি  াভ করদর্। য়কন্তু ননিৃত্ব যয়ে 

িাদের প্রয়ি আস্থা হারাি িাহদ  িারা হিার্ হদি পড়দর্ এর্ং িাদের উন্নয়ি আদরা ধীর গয়িদি হদর্। 

অনগ্রের কমীদের অগ্রের হর্ার প্রাক্কাদ  িাদের মদনার্দ র নয উঠানামা হি িা আমাদের য়র্দর্িনা করদি 

হদর্ িাদের প্রয়ি আমাদের েয়ৃষ্টভঙ্গী ও কাদজর পদ্ধয়ি য়নণশি করার েমি। 

 

মতাদর্শগত পনুগশঠননর জনয পশ্চাদপদ কমনরিনদর 

সননজনদর উনদযাগ গ্রহনণর জনয উৎিাসহত করা 

েভাপয়ি মাওদেিুঙ র্দ দছন নয, দ্বায়িক র্স্তুর্াদের মদি “র্ায়হেক কারণ হদে পয়রর্িশ দনর র্িশ , আভেন্তরীণ 

কারণ হদে পয়রর্িশ দনর য়ভয়ি; আভেন্তরীণ কারদণর মাধেদম র্ায়হেক কারণ েয়িি হি।” পশ্চােপে 

কমদরডদের ের্দিদি গুরুত্বপূণশ য়র্ষি হদ া িাদের য়নদজদের মদন যুদ্ধ করার এর্ং য়নদজদের ইোি পয়রর্য়িশ ি 

করার নপ্ররণা নেিা। এভাদর্ নকর্ মাত্র য়নদজদের উদেোদগ এ প্রকার যুদ্ধ কদর িারা িাদের মদনর ের্শহারা 
মিাের্শ দ্বারা অের্শহারা মিাের্শদক ধ্বংে করদি পারদর্ এর্ং িারা য়নদজদেরদক পশ্চােপে স্তর নথদক অগ্রর্িী 
স্তদর উন্নীি করদি পারদর্। যয়ে িারা এ ধরদনর যুদ্ধ য়নদজদের য়র্রুদদ্ধ না কদর এর্ং নকর্ মাত্র িাদের 

য়র্রুদদ্ধ অনে কিৃশ ক পয়রিায় ি েংগ্রাদমর নমাকাদর্ া কদর িাহদ  শুধুমাত্র-নয যুদ্ধ য়র্ফদ  যাদর্ িাই নি 

কমদরডদের মাদে েম্পদকশ র অর্নয়ি হদর্ এর্ং েক  য়র্ষির্ট এক হ-য-র্-র-  অর্স্থাি পয়রণি হদর্। 
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অনেয়েদক র্ায়হেক কারণ র্স্তুর য়র্কাদর্র একর্ট গুরুত্বপূণশ ভূয়মকা পা ন কদর। ননিৃত্ব এর্ং কমদরডদের প্রেি 

োহাযে একর্ট পশ্চােপে কমদরদডর পয়রর্িশ দন য়র্রাট প্রভার্ নফদ । নকান অর্স্থািই আমরা র্ায়হেক 

অর্স্থাদক র্াে য়েদি আভেন্তরীণ কারণদক অয়িমাত্রাি নজার নের্ না যাদি আমরা আমাদের োয়িত্ব এয়ড়দি 

নযদি পায়র অথর্া পশ্চােপে কমদরডদের োহাদযের জনে আমাদের নিষ্টাি য়ি  য়েদি পায়র। কাদজই আমাদের 

অর্র্েই র্ুেদি হদর্ র্ায়হেক কারণ েয়িি হদি পাদর আভেন্তরীণ কারদণর মাধেদম। এ েক  কমদরডদের 

োহাযে করার েমি িাদের েমেোদক আমরা রাজননয়িক েয়ৃষ্টদকাণ নথদক য়র্িার করদর্া, খুঁদজ নর্র করদর্া 
নকানটা িাদেরদক ের্দিদি নর্র্ী অেুয়র্ধাি নফ দছ। িাদেরদক উৎোয়হি করদর্া র্ুদজশ ািা ভার্ধারার 

য়র্রুদদ্ধ মিাের্শগি েংগ্রাম করদি এর্ং র্ুদজশ ািা ভার্ধারা েরূ কদর ের্শহারা মিাের্শ গ্রহণ করদি এর্ং িাদের 

রাজননয়িক নিিনা উন্নি করদি। 

পশ্চােপে কমদরডদের মিাের্শগি েংগ্রাদম োহাযে করদি য়গদি আমরা েঢ়ৃভাদর্ মু  েমেো আঁকদড় ধরদর্া, 
যা হদ া িাদের য়র্শ্বেয়ৃষ্টদকাণ পয়রর্িশ ন করা। এটা র্েুাি নয আমরা ের্শপ্রকার নিষ্টা করদর্া এ েক  

কমদরডদের মাদে অল্প অল্প কদর মাওদেিুঙ য়িন্তাধারা নিাকাদি। আমরা অর্র্েই িাদের োহাযে করদর্া 
মাওদেিুঙ য়িন্তাধারা নর্খাদি এর্ং জীর্ন্তভাদর্ প্রদিাগ করদি যাদি িারা িাদের প্রধান েমেোর েমাধান 

করদি পাদর। আমরা িাদের উৎোয়হি করদর্া যখন িারা মাওদেিুদঙর র্ই পদড়, িাদের প্রর্ংো করদর্া 
যখন িারা যিটুকু য়র্দখদছ িা প্রদিাগ করদি নিষ্টা কদর। আমরা িাদের অয়ভজ্ঞিার োরেংক ন করদর্া 
যাদি িারা িাদের য়র্ক্ষাদক ভা ভাদর্ প্রদিাগ করদি পাদর। আমরা িাদের ের্শোই উৎোয়হি করদর্া িেদক 

অনুর্ী দনর োদথ েংযুি করদি। য়র্দর্ষ কদর নর্র্ী নজার নের্ প্রদিাগ করদি এর্ং ের্শোই মাওদেিুঙ 

য়িন্তাধারার োহাদযে িাদের অের্শহারা য়িন্তাদক েমাদ ািনা ও র্জশ ন করদি। এভাদর্ ধীদর ধীদর মাওদেিুঙ 

য়িন্তাধারা িাদের মাদে য়র্কড় গাড়দর্ এর্ং িাদের মাদে প্রধান য়েদক পয়রণি হদর্ এর্ং িারা পশ্চােপে 

নথদক অগ্রর্িী কমদরদড পয়রণি হদর্। 

পশ্চােপে কমদরডদের িাদের মদনর মদধে যুদ্ধ করদি োহাযে করার েমি আমরা অর্র্েই িাদের প্রদিেদকর 

বর্য়র্ষ্টেেমূহ অনুধার্ন করদর্া। কাদরা হিি নর্র্ী েমেো রদিদছ, কাদরা র্া কম। এভাদর্ কমদরডদের 

পাথশকেদক য়র্দেষণ করদি হদর্ এর্ং িাদের প্রদিেদকর য়র্ষিদক আ াো করদি হদর্। যয়ে আমরা েক দক 

েমূ্পণশ এক রকম মদন কয়র িাহদ  নকান কাজ হদর্ না। যয়ে আমরা প্রয়ির্ট য়র্ষি িার গুরুত্ব অনুযািী 
অনুধার্ন না কয়র এর্ং “িাউ  ও ভূট্রা একই পাদত্র নেদ্ধ” কয়র িার ফ  হদর্ অথশহীন। অথশাৎ িাউ  হদর্ 

নর্র্ী নেদ্ধ, ভূট্রা হদর্ কম নেদ্ধ। 

পশ্চােপে কমদরডদের োহাযে করার েমি োংগঠয়নক একদকর উপর য়নভশ র করাও প্রদিাজন। জনগণদক 

জাগয়রি এর্ং এককদক  া  সু্কদ  পয়রণি করদি হদর্। এভাদর্ একটা েুয়র্ধাজনক অর্স্থা হদর্, নযখাদন 

অনগ্রের কমদরডরা অগ্রের হর্ার েুদযাগ পাি। অথশাৎ কয়মর্টদি একর্ট েুন্দর অর্স্থা েৃয়ষ্ট করদি হদর্ 

নযখাদন ের্াই অধের্োদির োদথ েভাপয়ি মাওদির রিনার্ ী পাঠ কদর এর্ং ের্াই েক  কাদজ রাজনীয়িদক 

োমদন রাদখ এর্ং েমেো েমাধাদনর নীয়ির প্রয়ি অট  থাদক। একজদনর ত্রুর্ট ও েমেো েকদ র য়িন্তার 

য়র্ষি হদর্ এর্ং কমদরডদের োহাযে করার জনে ের্ য়েদকই হাি প্রোয়রি থাকদর্। আমরা যয়ে একদকর  
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েেেেদের উপর য়নভশ র না কয়র এর্ং িাদের জাগয়রি না কয়র িাহদ  আমরা পশ্চােপে কমদরডদের 

পয়রর্িশ ন করদি ভা  ফ  পাদর্া না। 

 

অনগ্রির শ্রথনক অগ্রিনর রূপান্তসরত হও া 

একর্ট বারাংবার িাংগ্রানমর প্রসি া 

পশ্চােপে নথদক অগ্রর্িী হওিা একর্ট োধারণ র্োপার নি। এটা ের্শোই একর্ট েী শস্থািী েরুূহ প্রয়িিা। 

ের্শহারার েয়ৃষ্টদকাণ  াভ করদি হদ  একজনদক অর্র্েই অের্শহারা মিাের্শ েরূ করদি হদর্। একর্ট কদঠার 

কমশপদ্ধয়ি রপ্ত করদি হদ  একজনদক অর্র্েই য়র্ ায়েিা েরূ করদি হদর্ এর্ং দ্বায়িক র্স্তুর্ােী েয়ৃষ্টদকাণ গদড় 

িু দি হদ  একজনদক অর্র্েই আয়ধয়র্েেক েয়ৃষ্টদকাণ িোগ করদি হদর্। 

যয়েও এ েক  পশ্চােপে কমদরডদের পুদরাদনা ধারণা ও অভোে এদের িয়রদত্রর প্রধান য়েক নি ির্ুও িা 
একয়েদন েৃয়ষ্ট হিয়ন। িাদের য়কছু য়কছু অদনক আদগর েৃয়ষ্ট এর্ং িা িাদের মাদে গভীরভাদর্ য়র্কড় নগদড়দছ। 

পুদরাদনা ধারণা ও অভোেদক পয়রর্িশ ন কদর নিুন ধারণা ও অভোে রপ্ত করা একর্ট কষ্টকর য়র্ষি। মািশ  
করার কথাই ধরা যাক; োময়রক র্ায়হনীদি এটা প্রািেয়হক র্োপার। য়কন্তু নযের্ কমদরড োময়রক র্ায়হনীদি 

নযাগ নেওিার পূদর্শ োমানে েরূত্বও র্াদে নযদিন িাদের জনে য়িয়রর্ মাই  হাঁটা র্াস্তয়র্কই কষ্টকর। এই হঠাৎ 

পয়রর্িশ ন মৃিুের মদিা িাদেরদক এয়গদি য়নদি যাদর্ একর্ট র্ড় রকদমর অন্তদ্বশদি। এটা আশ্চযশ নি। য়কছু 

কমদরড অয়ভদযাগ করদর্ এর্ং পশ্চাদি পদড় রদর্। নকর্ মাত্র র্াধায়র্দের োদথ র্ারংর্ার েংগ্রাম কদর এর্ং 
অনুর্ী দন অয়ভজ্ঞ হদি িারা কষ্ট র্া পয়রেমদক ভি না করার মদনর্ৃয়ি  াভ করদি পাদর। পয়রর্িশ দনর এই 

েী শস্থািীত্ব ও েরূূহিা েম্বদন্ধ আমাদের েজাগ থাকদি হদর্। অকারদণ দ্রুি য়র্জি অজশ দনর ইো করদ  ি দর্ 

না। এটা আর্া করদ  হদর্ না নয অনগ্রের কমদরডরা ের্ ত্রুর্ট েরূ কদর এক রাদিই প্রথম নেণীর কমদরদড 

পয়রণি হদর্। একজন পািক নয অয়ি েত্বর রান্নার জনে িুদ াি নকর্  আগুন য়েদিই যাদে য়কন্তু  ক্ষে করদছ 

না পায়িদ র ভাি এ আগুন েহে করদি পারদর্ য়কনা, আমরা নিময়ন িাড়াহুদড়া কদর য়কছুই অজশ ন করদি 

পারদর্া না এর্ং পশ্চােপে কমদরডগণ আদরা হিার্ হদি যাদর্। অনগ্রের নথদক অগ্রেদর পয়রর্িশ ন 

পয়রমাণগি পয়রর্িশ ন নথদক গুণগি পয়রর্িশ দনর প্রয়িিা। দ্রুি উন্নয়ি, দ্রুি অয়িিমণ েম্ভর্ হি 

পয়রর্িশ দনর একর্ট য়নয়েশষ্ট েীমা পযশন্ত নপৌঁছদ । 

প্রথম য়েদক পশ্চােপে কমদরডগণ অগ্রের কমদরডদের িু নাি পয়রষ্কারভাদর্ নেখদি পাদর না অথর্া 
েঠিকভাদর্ েমেোর নমাকাদর্ া করদি পাদর না। নকান নকান েমি িাদের য়িন্তা ও কাদজর অেং গ্নিা প্রকার্ 

পাি। নকান নকান কমদরড কাজ করদি নযদি অনেদক নকর্  অনুেরণ কদরন। এর কারণ িাদের পূণশ 
রাজননয়িক েজাগিার অভার্ রদিদছ। নকান নকান কমদরড িাদের র্ুের্ার ক্ষমিার উন্নয়ি কদরদছন, য়কন্তু 

িাদের কাজ িাদের য়িন্তার নিদি পশ্চােপে। যয়েও পশ্চােপে কমদরডদের এ পয়রর্িশ ন এমন একটা র্ড় য়কছু 

নি য়কন্তু ির্ুও এটা িাদের অগ্রের হওিার  ক্ষণ। অগ্রগয়ির এই কু্ষদ্র কু্ষদ্র অংর্গুদ াদক িাদের পয়রর্িশ দনর  
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েূিনা র্দ  ধদর য়নদি আমরা অর্র্েই কষ্টকর ও পদ্ধয়িগি কাজ করদর্া এর্ং িাদের অগ্রগয়িদক ত্বরায়িি 

করার জনে উৎোয়হি করদর্া। যখন িারা অপযশাপ্ত উপ য়ি দ্বারা একটা ভা  কাজ কদর িখন আমরা 
িাদেরদক অর্দহ া করদর্া না। আমরা িাদের রাজননয়িক মানদক উন্নি করার নিষ্টা করদর্া। ওই েক  

কমদরড যাদের রাজননয়িক মান উন্নি হদিদছ য়কন্তু যাদের কাজ এখনও িাদের উপ য়ির নিদয পশ্চােপে, 

িাদেরদক আমরা এই র্দ  নোষাদরাপ করদর্া না নয িাদের কথাি ও কাদজ য়ম  ননই। র্রঞ্চ িাদেরদক 

উৎোয়হি করদর্া েঠিক য়িন্তাধারা দ্বারা িাদের কউদক পয়রিায় ি করার জনে। যয়ে আমরা এর উদটা কয়র 

িদর্ আমরা েঠিকভাদর্ েমিমি িাদেরদক অগ্রগয়ির পদথ পয়রিায় ি করদি পারদর্া না। োধারণভাদর্ 

র্ দি নগদ  পশ্চােপে কমদরডগণ িাদের অগ্রগয়ির পদথ য়র্পযশি অনুভর্ করদর্। িাদের য়িন্তার স্তদরর 

উঠানামা হদর্। এটা োধারণ নয কদিকর্ট য়র্পযশি র্েিীি পুদরাদনা ধারণা ও অভোে েমূ্পণশরূদপ মীমাংো 
করা যাি না এর্ং েভাপয়ি মাওদেিুদঙর য়িন্তাধারা গভীরভাদর্ িাদের মদন য়র্কড় গাড়দি পারদর্ না। 

নকর্ মাত্র িাদের এই য়র্পযশি স্বীকার কদর এর্ং িাদেরদক র্ুদে, িাদের নপছদনর কারণ খুঁদজ নর্র কদর এর্ং 
মানুদষর মিাের্শগি পয়রর্িশ দনর য়নিমার্ ী আয়র্ষ্কার কদর আমরা য়র্পযশিেমূহ খুর্ই কমাদি পায়র। 

মিাের্শগি পুনগশঠন খুর্ই জর্ট । আমাদের য়িন্তাি ও কাদজ আমরা অর্র্েই িাদক খুর্ই েহজভাদর্ গ্রহণ 

করদর্া না। আমরা েঢ়ৃভাদর্ পশ্চােপে কমদরডদের োহাযে করার কাজ আঁকদড় ধরদর্া এর্ং ন দগ থাকদর্া 
নর্ষ পযশন্ত। আমরা অর্র্েই একটা েী শস্থািী যুদ্ধ পয়রিা না করদর্া এর্ং য়িন্তা করদর্া না নয ের্ য়কছুই ঠিক 

হদি যাদর্ এক রাদি। শুরুদি িাদের উৎোয়হি করদর্া পুদরাদনা ধারণার য়র্রুদদ্ধ য়র্িদমর োদথ  ড়াই 

করদি; যখন িারা য়র্জি অজশ ন করদর্ িখন আমরা অর্র্েই িাদেরদক আহ্বান জানাদর্া েংগ্রাম িায় দি 

নযদি। যখন িাদের মদধে প্রগয়ির্ী  ধারণা প্রধান য়েদক পয়রণি হদিদছ িখন িাদেরদক আহ্বান জানাদর্া য়িদ  

না য়েদি। আমরা িাদেরদক অর্র্েই উৎোয়হি করদর্া এর্ং য়র্ক্ষা নের্ যাদি িারা ননয়ির্ািক য়েক প্রধান 

হদ  হিার্ না হদি যাি। আমরা েক  অর্স্থাি পশ্চােপে কমদরডদের োদথ “এক য়নদজদক ে’ুনি য়র্ভি 

কদর”—এ িে অনুযািী র্ের্হার করদর্া। আমরা িাদেরদক েমূ্পণশ পয়রর্য়িশ ি মদন করদর্া না যয়ে িারা 
য়কছুটা উন্নয়ি কদরন, আমরা য়র্শ্বােও হারাদর্া না নয িাদের ত্রুর্ট রদিদছ। আমরা প্রয়িয়নিি িাদেরদক 

উৎোয়হি করদর্া িাদের মিাের্শদক য়র্প্লর্ী করদি। 

 

অগ্রির কমনরিনদর প্রসত “এক সননজনক দ’ুশ্র  সবিক্ত কনর” 

এ পদ্ধসত প্রন াগ কনর তানদরনক আনরা অগ্রির করা 

অগ্রের ও অনগ্রের হদ া য়র্পরীদির একত্ব এর্ং আদপয়ক্ষক ও পরস্পর রূপান্তরদযাগে। পশ্চােপে কমদরডগণ 

অগ্রের হদি পাদরন এর্ং অগ্রেররা আদরা অগ্রের হদি পাদরন অথর্া পশ্চােপে হদি নযদি পাদরন। নে কারদণ 

আমরা অগ্রের কমীদের “এক য়নদজদক ে’ুনি য়র্ভি কদর” এ িে দ্বারা য়র্িার করদর্া যাদি িাদেরদক 

আমরা আদরা অগ্রের হদি োহাযে করদি পায়র এর্ং িাদের পশ্চাদি পদড় যাওিা নঠকাদি পায়র। 



পৃষ্ঠা ৭ 

অগ্রের কমীদের মু োিন করার েমি আমরা এই ধরদণর একিরফার্ােী ভু  করদর্া নাঃ প্রথম হদ া 
িাদেরদক পূণশ েঠিক নভদর্ নেখদ  ি দর্ না, িাদের েরু্শ িাদকও নেখদি হদর্। য়দ্বিীির্ট হদ া আমরা এক-

আধর্ট ত্রুর্টপূণশ কমদরডদের পশ্চােপে র্দ  য়িন্তা করদর্া না। 

কমদরডদের মূ োিদন এ প্রকাদর ত্রুর্ট হদর্ না যয়ে আমরা “এক য়নদজদক ে’ুনি য়র্ভি কদর”—এ পদ্ধয়ি 

প্রদিাগ কয়র। অগ্রের কমীদের নর্র্ী র্য়ির্া ী য়েক আদছ এর্ং িাদের নেণী নিিনা অদনক উঁিু। য়কন্তু 

িাদেরও অের্শহারা য়িন্তাধারা এর্ং ত্রুর্ট রদিদছ। নযটা আদরা গুরুত্বপূণশ িা হদ া িারা েহদজই আত্মিুয়ষ্ট  াভ 

কদর এর্ং মিাের্শগি পুনগশঠদনর কাদজ য়ি  য়েদি পাদর। আমাদের অর্র্েই িাদের র্য়ির্া ী ও েরু্শ  য়েক, 

উভিই জানদি হদর্ এর্ং িাদের প্রয়ি য়র্দর্ষ পক্ষপায়িত্ব নেখাদর্া না এর্ং িাদের ত্রুর্টদক এয়ড়দি যাদর্া না; 
আমরা িাদেরদক য়র্ক্ষা নের্ য়নদজর প্রয়ি “এক য়নদজদক ে’ুনি য়র্ভি কদর” —এ মদনাভার্ গ্রহণ করদি। 

আমরা িাদের য়র্ক্ষা নের্ যাদি িারা অয়র্য়েন্নভাদর্ য়র্প্লর্ কদর নযদি পাদর। আমরা িাদের োয়িত্ব গুরুত্ব 

েহকাদর ননর্ এর্ং িাদের জনে র্ি মাপকাঠি প্রদিাগ করদর্া এর্ং িাদেরদক োহাযে করদর্া িাদের েরু্শ  

য়েকগুদ া কার্টদি উঠদি। আমরা িাদেরদক র্ দর্া েভাপয়ি মাওদির রিনার্ ীর প্রয়ি আদরা নর্র্ী নজর 

য়েদি, িা পাঠ করার জনে অয়ধকির েমি র্েি করদি, িা আদরা গভীরভাদর্ র্ুেদি এর্ং ভা ভাদর্ প্রদিাগ 

করদি। িাদের োহাযে করদি নযদি আমরা িাদের মূ  য়র্ষিগুদ া আঁকদড় ধরদর্া। যয়ে আমরা নছাটখাট 

র্েয়িগি ত্রুর্টর জনে িাদের নোষ ধয়র, িারা মদনার্  হারাদর্ এর্ং অয়ি োর্ধানী হদি যাদর্ এর্ং প্রধান 

য়র্ষদির প্রয়ি মদনায়নদর্র্ করদি পারদর্ না। 

র্াস্তর্ অনুর্ী দন আমাদের এ ধরদনর একিরফাভার্ থাকদ  ি দর্ না অথশাৎ অগ্রের কমদরডদের ের্শো 
েমূ্পণশ েঠিক য়হদেদর্ িাইদ  ি দর্ না। আমরা উয়দ্বগ্ন হদি পড়দর্া না যখন িাদের একটা-আধটা ত্রুর্ট নেখদি 

পাই। এই একিরফাভার্ য়র্দর্ষভাদর্ প্রকার্ নপদি পাদর যারা পুদর্শ পশ্চােপে কমদরড য়ছ  িাদের প্রয়ি। এক-

আধর্ট ত্রুর্টর জনে িাদের েমূ্পণশ নরকডশ  খারাপ য় দখ য়েদ  ি দর্ না এর্ং িাদের উৎোহ য়নয়ভদি য়েদ  ি দর্ 

না। 

এটা অর্র্েই েঠিক নয অগ্রের কমীদের জনে একর্ট র্ি মানেণ্ড ঠিক করা, য়কন্তু এই মানেণ্ড অজশ নোদপক্ষ 

হদি হদর্, যুয়িযুি হদি হদর্ এর্ং েীমার র্াইদর নি। আমরা িাদের ত্রুর্টর য়র্দেষণ করদর্া। য়কন্তু আমরা 
নছাটখাদটা ত্রুর্টদক গভীর নীয়িগি ত্রুর্ট র্দ  ভু  করদর্া না; ে ুশটনার্র্িঃ ত্রুর্টদক গভীর য়র্কড়য়র্য়র্ষ্ট ত্রুর্ট 

র্দ  মদন করদর্া না, র্াস্তর্ অেুয়র্ধাদক মিাের্শগি েমেো র্দ  মদন করদর্া না। নকর্ মাত্র যখন আমরা 
য়র্ষিগুদ া এভাদর্ মীমাংো করদর্া িখনই িাদের উৎোহদক জাগাদনা যাি এর্ং িাদের েরু্শ  য়েকগুদ া েরূ 

করা যাি। 

অগ্রেরদের আদরা নর্র্ী অগ্রের হদি োহাযে করদি নযদি আমরা শুধু িাদের েরু্শ  য়েকগুদ ার প্রয়ি গভীর 

নজর নের্ িাই না, িাদের মাদের র্য়ির্া ী য়েকগুদ ার প্রয়ি নজর নের্। আমরা িাদের োহাযে করদর্া এ 

েক  র্য়ির্া ী য়েকগুদ া য়র্কার্  াভ করাদি এর্ং িা যাদি অয়ধক প্রাধানে  াভ কদর। 

 



পৃষ্ঠা ৮ 

যখন িারা িাদের র্য়ির্া ী য়েদকর য়র্কার্  র্টদিদছ এর্ং েভাপয়ি মাওদির  া  পিাকাদক আদরা ঊদধ্বশ 
িুদ  ধদরদছ িখন িাদের ননয়ির্ািক য়েকগুদ া েরূ করার জনে িারা িাদের উদেোগ এর্ং র্য়ি র্ৃয়দ্ধ করদি 

পাদর। 

ের্শহারা মিাের্শদক আিনা য়হদেদর্ র্ের্হার কদর আমরা অের্শহারার মিাের্শদক অর্র্েই য়িনদি েক্ষম হদর্া 
এর্ং দ্বায়িক র্স্তুর্ােদক মাপকাঠি য়হদেদর্ র্ের্হার কদর আমরা ভার্র্ােী য়িন্তাধারাদক পয়রষ্কারভাদর্ য়িনদি 

েক্ষম হদর্া। অগ্রের কমীদের প্রগয়ির্ী  য়েকগুদ াদক যয়ে আমরা অর্দহ া কয়র এর্ং আমাদের মদনাদযাগ 

নকর্  িাদের খারাপ য়েদকর য়েদক নেই িদর্ িারা য়র্ভ্রান্ত হদর্ এর্ং য়ের্া হায়রদি নফ দর্—েরু্শ  ও অয়ি 

োর্ধানী হদি যাদর্। িারা িাদের ের্  য়েকগুদ ার য়র্কাদর্ র্াধাগ্রস্ত হদর্, নিুন য়কছূ েৃয়ষ্ট করদি পারদর্ না। 

অয়ভজ্ঞিা নথদক আমরা য়র্য়খ নয, যখন আমরা অগ্রের কমদরডদের ত্রুর্ট েরূ করদি োহাযে কয়র, িখন 

আমরা একই েদঙ্গ িাদের ভাদ া য়েদকর য়র্কার্  টাদর্া। আমরা িাদের য়র্ক্ষা নের্, িাদের ভা  য়েকগুদ ার 

আদরা য়র্কার্  টাদি, নিষ্টা করদর্া িাদের য়র্প্লর্ী েৃজনর্ী িাদক পূণশভাদর্ নর্র করদি এর্ং িারা যাদি 

আদরা অগ্রের হি এর্ং েদঙ্গ েদঙ্গ িারা ত্রুর্টমুি হি। এভাদর্ একর্ট র্য়ির্া ী আদন্দা দনর েুিনা হি। 

অগ্রগামীদের অনুকরদণর জনে, িাদের নথদক য়র্ক্ষা গ্রহণ করার জনে, িাদের েমকক্ষিা অজশ ন করার জনে। 

অনগ্রের কমদরডদের অগ্রের কমদরদড পয়রণি করদি এর্ং অগ্রেরদের আদরা অগ্রের করদি নগদ  আমরা 
র্ুেদি পারদর্া নয, এটা অধেিন, অনুর্ী ন এর্ং র্ুের্ার স্তর অয়িিম করার অয়র্রাম প্রয়িিা। েভাপয়ি 

মাওদির রিনার্ ী অধেিন এর্ং প্রদিাগ কদর য়নদজদের মিাের্শদক আদরা য়র্প্লর্ী করদি আমাদের েঢ়ৃপ্রয়িজ্ঞ 

হদি হদর্ এর্ং ের্শান্তকরদণ প্রদিষ্টা িা াদি হদর্ দ্বায়িক র্স্তুর্ােী য়র্শ্বেয়ৃষ্টদকাণ অয়ধকির ভা ভাদর্  াভ 

করদি এর্ং অয়ধয়র্েেক য়র্শ্বেয়ৃষ্টদকাণ েরূ কদর কমীদের মিাের্শগিভাদর্ উন্নি করদি। ■ 


