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একটি পাটিি র রয়েয়ে নেতৃত্ব ও কর্মী। নেতৃত্ব ও কর্মী হয়ে একটি দ্বয়ের দয়ু া দদক। [১] নেতৃত্ব 
ও কর্মীয়দর ভূদর্মকা দিপ্লয়ি সুদেদদষ্ট। 

পার্টব -লাইন ও ননতৃত্ব 

সভাপদত র্মাও িয়েয়েে, “পদরচােকয়দর (নেতৃয়ত্বর–নেখক) দাদেত্ব প্রধােতঃ দ’ুন াঃ অদভর্মত নপশ 
করা ও নকডারয়দর কায়ে োগায়ো।”  

“সর্মস্ত পদরকল্পো, দসন্ধান্ত, আয়দশ, দেয়দিশ ইতযাদদ অদভর্মত নপশ করার আওতাে পয়ে।” [২] 
অর্িাৎ, রােনেদতক, সার্মদরক, সাাংগঠদেক, র্মতাদিশগত ও কর্মিপদ্ধদতগত এিাং অেযােয োইে দেধিারণ 
করা ও তা িাস্তিােয়ে কর্মীয়দর কায়ে োগায়ো নেতৃয়ত্বর দাদেত্ব। োইে প্রণেে ও কর্মীয়দর কায়ে 
োগায়োর নেয়ে নেতৃয়ত্বর ভূদর্মকা হয়ে দেণিােক। 

একটি পাটিি র দিকাশ ও দিেে অেি য়ের েেয সিিাদধক গুরুত্বপূণি হয়ে সঠিক োইে দেধিারণ করা। 
োইে সঠিক হয়ে েুদ্র শদি দিরা  হে, সশস্ত্র শদি ো র্াকয়ে তা গয়ে উয়ঠ, রােনেদতক ের্মতা 
ো র্াকয়ে তা অদেি ত হে, কর্মী সাংগৃহীত হে, তারা আত্মিদেদায়ে উদ্বদু্ধ হে, শৃাংখো পােে কয়র, 
নকয়ের প্রদত অেুগত হে।  

োইে ভুে হয়ে কর্মীরা আত্মিদেদায়ে উদ্বদু্ধ হে ো, শৃাংখো পােে কয়র ো, নশষ পর্িন্ত তারা 
চয়ে র্াে, পাটিি র পিূি-অদেি ত ফে নখাো র্াে। 

োইে সঠিক হয়ে কর্মীয়দর আত্মিদেদাে ও রিপাত সফে হে, আর োইে ভুে হয়ে কর্মীয়দর 
আত্মিদেদাে ও রিপাত িরৃ্া র্াে। কায়েই সঠিক োইে হয়ে পাটিি র প্রাণ। র্মহাে নেদেে নসাদভয়ে  
কদর্মউদেস্ট পাটিি র সঠিক োইে রচো কয়রে, পাটিি  তা গ্রহণ ও কার্িকরী কয়র। ফয়ে নসাদভয়ে  
ইউদেেয়ে সিিহারা নেণী ও েেগয়ণর আত্মতযাগ সার্িক হে (পরিতীকায়ে নসাদভয়ে  ইউদেেয়ে 
সাংয়শাধেিাদীয়দর ের্মতা দখয়ের ফয়ে এ আত্মতযাগ িৃর্া র্াে)। 

সভাপদত র্মাওয়সতুঙ র্মহাে চীো কদর্মউদেস্ট পাটিি র সঠিক োইে প্রণেে কয়রে, পাটিি  তা গ্রহণ ও 
িাস্তিাদেত কয়র। এভায়ি চীো দিপ্লি অিযাহতভায়ি দিেে অেি ে কয়রয়ে, কর্মী ও েেগয়ণর 
আত্মতযাগ ও রিপাত সার্িক হয়ে।  

পূিিিাাংো েদর্মক আয়দােে ও সিিহারা পাটিি র সঠিক োইে কর্ময়রড দসরাে দসকদার প্রণেে কয়রে, 
সাংগঠে তা গ্রহণ কয়র, কর্মীরা িাস্তিাদেত কয়র। এভায়ি সাংগঠয়ের দিেে ও অগ্রগদত অিযাহতভায়ি 
অদেি ত হয়ে। কর্মী, নগদরো, সহােুভুদতশীেয়দর আত্মতযাগ ও রিপাত সার্িক হয়ে। 

এ সঠিক োইয়ের কারয়ণই েদর্মক আয়দােে দিকাশ োভ কয়র, কর্মী সাংগৃহীত হে, তারা 
আত্মিদেদায়ে উদু্ভদ্ধ হে, নেণী ও োতীে সাংগ্রায়র্মর েটিে পদরদিদতর র্ময়ধয েদর্মক আয়দােে  
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টিয়ক র্ায়ক ও দিকাশ োভ কয়র, নশষ পর্িন্ত তার ঐদতহাদসক ভূদর্মকা সর্মাপ্ত কয়র পূিিিাাংোর 
সিিহারা পাটিি  প্রদতষ্ঠা কয়র।  

সিিহারা পাটিি  আভযন্তরীণ ও িাইয়রর নেণী ও োতীে শত্রুয়দর এিাং তায়দর চরয়দর র্মারাত্মক 
হার্মোর র্মুয়খও সঠিক োইয়ের কারয়ণ টিয়ক আয়ে এিাং অিযাহতভায়ি দিকাশ োভ করয়ে। 

এভায়ি পূিিিাাংোর সিিহারা পাটিি  সর্মগ্র পূিিিাাংোিযাপী োতীে গণদভদিক পাটিি য়ত দিকাশ োভ কয়র 
এিাং দিরা াকার সশস্ত্র োতীে র্মুদির্ুদ্ধ সচূোর স্তয়র নপ ৌঁয়েয়ে। 

পোন্তয়র হক-য়তাোহা, র্মদতে-আোউদিে, নদয়িে-িাসার, কােী-রয়ণা, র্মদণদসাংহ-য়র্মাোফফর প্রভৃদত 
দিদভন্ন আকৃদতর সাংয়শাধেিাদী নেতৃয়ত্বর ভুে ও দিশ্বাসঘাতক োইয়ের েেয সাধারণ খাৌঁটি কর্মী ও 
দিপ্লিীয়দর সার্ময়ে তায়দর র্মুয়খাশ উয়মাদচত হয়ে পয়েয়ে, কর্মীরা তায়দর প্রতারণা িুঝয়ত নপয়র 
সদতযকার সিিহারা পাটিি য়ত িযাপক সাংখযাে নর্াগদাে করয়ে। এভায়ি দিদভন্ন আকৃদতর সাংয়শাধিাদীরা 
র্মারাত্মকভায়ি দিদেন্ন ও দেঃসঙ্গ হয়ে পয়েয়ে, তারা তায়দর চুোন্ত ধ্বাংয়সর স্তয়র নপ ৌঁয়েয়ে। তায়দর 
সায়র্ র্ুি সাধারণ কর্মীয়দর রিপাত ও আত্মিদেদাে ভুে পয়র্ িযিহৃত হয়ে িযর্ি হয়ে।  

১৯৪৭ সায়ের পূয়িিকার পাক-ভারয়তর কদর্মউদেস্ট পাটিি র ভুে ও দিশ্বাসঘাতক োইয়ের েেয েে 
েে সিিহারা দিপ্লিী ও েেগয়ণর আত্মতযাগ িৃর্া র্াে, সাম্রােযিায়দর দাোে আর্মোতাদিক িুয়েি াো 
ও সার্মন্তিাদীরা পাক-ভারয়তর ের্মতা দখে কয়র।  

ইয়দায়েদশোর কদর্মউদেস্ট পাটিি র নেতৃয়ত্বর ভুে োইয়ের েেয েে েে কদর্মউদেস্ট ও েেগণ প্রাণ 
হারাে।  

নসাদভয়ে  কদর্মউদেস্ট পাটিি র নেতৃয়ত্বর দিশ্বাসঘাতক িুয়েি াো োইয়ের কারয়ণ নর্ নসাদভয়ে  ইউদেেে 
প্রদতষ্ঠার েেয নকাটি নকাটি সিিহারা দিপ্লিী ও েেগণ প্রাণ দিসেি ে দদয়েদেয়েে তা সার্মাদেক 
সাম্রােযিাদী নদয়শ পদরণত হে, নসাদভয়ে  কদর্মউদেস্ট পাটিি  িুয়েি াো ফযাদসস্ট পাটিি য়ত রূপান্তদরত 
হে। ফয়ে নকাটি নকাটি সিিহারা দিপ্লিী ও েেগয়ণর আত্মিদেদাে িৃর্া র্াে। 

পাটিি  নেতৃয়ত্বর দিশ্বাসঘাতক োইয়ের েেয পূিি ইউয়রায়পর কয়েকটি নদশ [৩] ও র্ময়ঙ্গাদেোর পাটিি  
সাংয়শাধেিাদী পাটিি য়ত রূপান্তদরত হে এিাং উি নদশগুয়ো নসাদভয়ে  সার্মাদেক সাম্রােযিায়দর 
উপদেয়িশ িা তার ওপর দেভি রশীে নদয়শ পদরণত হে। 

একারয়ণ সভাপদত র্মাও িয়েয়েে, “নকেীে কদর্মটিয়ত সাংয়শাধেিায়দর আদিিভাি সিয়চয়ে দিপজ্জেক”। 
এর কারণ নকেীে কদর্মটি হয়ে সাংগঠয়ের সয়িিাচ্চ নেতৃত্বদাতা সাংিা, সর্মগ্র সাংগঠে এর অধীে। 
কায়েই নকেীে কদর্মটিয়ত সাংয়শাধেিায়দর উদ্ভি ও তার প্রাধায়েযর অর্ি হয়ে সর্মগ্র সাংগঠে 
সাংয়শাধেিাদী হয়ে র্াওো। 
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একারয়ণই নদশীে ও আন্তেি াদতক নেণী ও োতীে শত্রুর চর, দিদভন্ন আকৃদতর সাংয়শাধেিাদী ও 
অেযােয প্রদতদিোশীেরা সিিহারা নেণীর দিপ্লিী পাটিি য়ক ধ্বাংস করা, এয়ক নদশীে ও আন্তেি াদতক 
শত্রুয়দর স্বার্িরোকারী পাটিি য়ত পদরণত করার েেয পাটিি র নেতৃত্ব দখয়ের সিিাত্মক প্রয়চষ্টা চাোে। 

পূিিিাাংোর সিিহারা পাটিি র অভযন্তরি নেণীশত্রু দিশ্বাসঘাতক ফেেু চি নদশীে ও আন্তেি াদতক 
নেণী ও োতীে শত্রু ও তায়দর চর দিদভন্ন আকৃদতর সাংয়শাধেিাদীয়দর নর্াগসায়োয়শ পূিিিাাংোর 
সিিহারা পাটিি র নেতৃত্ব দখয়ের সিিাত্মক প্রয়চষ্টা চাোে। তার উয়িশয দেে নেতৃত্ব দখে কয়র 
দিশ্বাসঘাতক োইে প্রণেে করা। পাটিি র সকে কর্মীয়দর তা িাস্তিােে করয়ত োগায়ো, তায়দর 
আত্মতযাগয়ক দিপয়র্ চােো করা, নদশীও ও আন্তেি াদতক নেণী ও োতীে শত্রু ও তায়দর চর 
দিদভন্ন আকৃদতর সাংয়শাধেিাদীয়দর নসিা করা। 

নস কর্ময়রড দসরাে দসকদায়রর সঠিক নেতৃত্ব ও সঠিক োইয়ের ভূদর্মকায়ক অস্বীকার কয়র, কর্মীয়দর 
আত্মিদেদাে ও রিপায়তর কর্া উয়েখ কয়র তা তার েঘেযতর্ম স্বার্িদসদদ্ধর েেয িযিহার করার 
ঘৃণয প্রয়চষ্টা চাোে। 

তার উয়িশয দেে কর্মীরা নর্ে পাটিি  ও দিপ্লয়ির েেয কর্ময়রড দসরাে দসকদায়রর সঠিক নেতৃত্ব 
ও তার দ্বারা প্রণীত সঠিক োইয়ের গুরুত্ব উপেদি ো কয়র, র্মূেযহীে নগ ে র্ময়ে কয়র, ফেে ু
চয়ির পাটিি -ের্মতা দখয়ের সাধারণ পদরকল্পোর দশকার হে। 

দিশ্বাসঘাতক ফেেু চি গঠয়ের সর্মে কর্ময়রড দসরাে দসকদায়রর সঠিক নেতৃত্বয়ক েেদপ্রে করায়ক 
দিয়রাদধতা কয়র। সঠিক নেতৃত্বয়ক েেদপ্রে করার অর্ি হয়ে পাটিি র র্মায়ঝ এক নকে প্রদতষ্ঠা ও 
তা শদিশােী করা, নকেয়ক প্রভািশােী ও ের্মতাসম্পন্ন করা, পাটিি  কর্মী ও েেগণয়ক নেতৃয়ত্বর 
প্রদত আিাশীে ও অেুগত করা, শত্রুয়ক ভীত সিস্ত করা এিাং তায়দর র্মায়ঝ দিয়ভদ সদৃষ্ট করা। 

ফেেু চয়ির উয়িশয দেে এক নকেয়ক ভাঙ্গা ও দিুিে করা, তার প্রভাি ও ের্মতা হ্রাস করা, 
পাটিি -কর্মী ও েেগণয়ক নেতৃয়ত্বর প্রদত আিাহীে করা ও শত্রুয়দর সহােতা করা। 

নস নেতৃত্বয়ক েেদপ্রে করার দিয়রাধীতা কয়র এিাং নেতৃয়ত্বর দিরুয়দ্ধ েঘণযতর্ম অপিাদ র াে, 
সঠিক নেতৃত্ব ধ্বাংস ও নহে করার েেয এক হাোর এক া প্রয়চষ্টা চাোে। এর্মেদক হতযার ষের্ি 
চাোে, তার চূোন্ত উয়িশয দেে এ সকে কুকর্মি কয়র পাটিি র ের্মতা দখে করা। 

ননতৃবত্বর সনভুব ল লাইন প্রণয়বনর পদ্ধসত 

নেতৃত্বর দেভুি ে োইে গয়ে ওয়ঠ িস্ত নর্য়ক নচতোর, নচতো নর্য়ক িস্তয়ত অর্িাৎ অেুশীেে নর্য়ক 
জ্ঞায়ে, জ্ঞাে নর্য়ক অেুশীেয়ে অয়েকিার পুেরািদৃির পয়রই। এ হয়ে র্মাকি সিায়দর জ্ঞােতত্ত্ব  
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অর্িাৎ দ্বেিাদী িস্তুিায়দর জ্ঞােতত্ত্ব। সভাপদত র্মাও এয়ক আয়রা দিশদভায়ি “নেতৃয়ত্বর পদ্ধদত 
সম্পয়কি  কদতপে সর্মসযা” প্রিয়ন্ধ আয়োচো কয়রয়েে। 

এখায়ে দতদে িয়েয়েে, “আর্মায়দর পাটিি র সর্মস্ত দেভুি ে নেতৃত্ব অপদরহার্িভায়িই হয়ে েেসাধারণ 
নর্য়ক আসা ও েেসাধারয়ণর র্ময়ধয র্াওো। এর অর্ি হয়ে েেসাধারয়ণর র্মতার্মত (ইতস্ততঃ 
েোয়ো ও অিযিদিত) সাংগ্রহ কয়র নকেীভূত করা (গয়িষণার র্মাধযয়র্ম তায়দর নকেীভূত ও 
সুিযিদিত র্ময়ত রূপান্তদরত করা), তারপর তা দেয়ে েেসাধারয়ণর কায়ে প্রচার ও িযাখযা করা, 
এই র্মত েেসাধারয়ণর দেেস্ব র্ময়ত পদরণত করা র্ায়ত েেসাধারণ এই র্মতয়ক কার্িকরী কয়রে, 
কায়ে পদরণত কয়রে এিাং েেসাধারয়ণর কার্িাদিোর দভতর দদয়েই এই র্মত ভুে দক দেভুি ে  তা 
র্াচাই কয়র নেওো, পুেিিার েেসাধারয়ণর র্মতার্মত সাংগ্রহ করা এিাং তা েেসাধারয়ণর কায়ে দগয়ে 
কার্িকরী করা। আর এর্মদে চয়ে িারাংিার, চয়ে সর্মাদপ্তহীে ঘণূিািতি , ফয়ে প্রদতিারই এই র্মত হয়ে 
ওয়ঠ আয়রা নিশী দেভুি ে, আয়রা নিশী প্রাণিন্ত, আয়রা নিশী সরৃ্মদ্ধ - এ হয়ে র্মাকি সিায়দর জ্ঞাে 
তত্ত্ব।” 

এ নর্য়ক আর্মরা দেম্নদেদখত জ্ঞায়ের প্রদিো পাইঃ 

ক) িস্তুর িাবথ ইসিয়লব্ধ জ্ঞান - অনুশীলন। 

েেসাধারয়ণর র্মতার্মত সাংগ্রহ করা, অর্িাৎ িস্তুর সাংস্পয়শি র্াওো, িস্তুয়ক র্মদস্তয়ে প্রদতফদেত করা, 
ইদেেেি জ্ঞাে সাংগ্রহ করা। এই েেয প্রয়োেে নেতৃয়ত্বর দিদ ুনভয়ঙ্গ প্রয়িশ করা, অর্িাৎ একটি 
ইউদে  িা এোকাে নেতৃয়ত্বর প্রদতটি সর্মসযা সর্মাধাে করা। 

খ) ধারণাত্মক জ্ঞান - তবের পর্বায়। 

এ স্তর হয়ে সাংগৃহীত র্মতার্মতয়ক সুিযিদিত র্ময়ত রূপান্তদরত করা, ধারণাত্মক জ্ঞাে-তত্ত্ব-প্লাে-
পদরকল্পো-সাধারণ োইে রচো করা অর্িাৎ িস্ত-ইদেেেি জ্ঞােয়ক নচতো-ধারণাত্মক জ্ঞায়ের স্তয়র 
উন্নীত করা। 

গ) িস্তর িাবথ িাংস্পশব - অনুশীলন। 

ধারণাত্মক জ্ঞাে-য়চতো-তত্ত্ব-প্লাে-পদরকল্পো-সাধারণ োইে েেসাধারয়ণর দেক  দেয়ে র্াওো, 
তা কার্িকরী করা, অর্িাৎ ধারণাত্মক জ্ঞাে-য়চতো-তত্ত্ব-প্লাে-পদরকল্পো-সাধারণ োইে অেুশীেয়ে 
প্রয়োগ করা, তত্ত্ব-প্লাে-পদরকল্পো-সাধারণ োইে অেুর্ােী িস্তুয়ক রূপান্তদরত করয়ত নেয়গ র্াকার 
র্মাধযয়র্ম তত্ত্ব-প্লাে-পদরকল্পো-সাধারণ োইয়ের সঠিক া র্াচাই করা। 

এ অেুশীেয়ের প্রদিোে নর্ ধারণাত্মক জ্ঞাে-য়চতো-তত্ত্ব-প্লাে-পদরকল্পো-সাধারণ োইে অেুর্ােী 
িস্তুর রূপান্তর হে তা সঠিক। ওই িস্তু সম্পদকি ত জ্ঞাে ওই স্তয়র সমূ্পণি হে। 

 



পৃষ্ঠা ৬ 

িস্তুর পদরিতি ে ও রূপান্তয়রর সায়র্ ধারণাত্মক জ্ঞাে পুয়রাপুদর সার্মঞ্জসযপণূি ো হয়ে অেুশীেে ও 
প্রয়োয়গর প্রদিোে ইদেেেি জ্ঞাে হে, অদভজ্ঞতার সারসাংকেে ও গয়িষণার র্মাধযয়র্ম অসাঞ্জসযসর্মূহ 
দরূ কয়র েতুে তত্ত্ব-প্লাে-পদরকল্পো-সাধারণ োইে অর্িাৎ ধারণাত্মক জ্ঞাে প্রণেে করয়ত হয়ি, 
পুেরাে তা র্াচাইয়ের েেয অেুশীেয়ে প্রয়োগ করয়ত হয়ি; িস্তুয়ক পদরিতি ে ও রূপান্তদরত করার 
েেয প্রয়োগ করয়ত হয়ি। 

এভায়ি িস্তু-অেুশীেে-ইদেেেি জ্ঞাে নর্য়ক নচতো-ধারণাত্মক জ্ঞাে-তত্ত্ব-প্লাে-পদরকল্পো-সাধারণ 
োইে এিাং নচতো-ধারণাত্মক জ্ঞাে-তত্ত্ব-প্লাে-পদরকল্পো-সাধারণ োইে নর্য়ক িস্তু-অেুশীেে-
ইদেেেি জ্ঞায়ে িারাংিার আিদতি ত হয়ে সঠিক ও দেভুি ে োইে গয়ে ওয়ঠ। কর্মী পদরচােোর 
নেয়েও গণ োইয়ের কর্মিপদ্ধদত প্রয়োগ করয়ত হয়ি। 

এ পদ্ধদত প্রয়োগ ো করয়ে নেতৃত্ব হয়ি আর্মোতাদিক ও আত্মগত।  

অর্িাৎ, আর্মোরা শুধু দেয়দিশ দদয়ে র্াে, তায়দর দেয়দি য়শর িাস্তি দভদি ো র্াকাে তা হে আত্মগত। 

কায়েই নেতৃয়ত্বর দেভুি ে োইে আকাশ নর্য়ক পয়ে ো িা তা সহোত েে। এ া অেুশীেে নর্য়কই 
আয়স।  

নেণী ও োতীে সাংগ্রায়র্মর দেভুি ে োইে নেণী ও োতীে সাংগ্রায়র্মর অেশুীেে নর্য়কই আয়স। 

দিদভন্ন আকৃদতর সাংয়শাধেিাদীরা ও ফেেু চি পূিিিাাংোর সিিহারা পাটিি  ও কর্ময়রড দসরাে 
দসকদার েেগয়ণর সায়র্ র্িু েে দকন্তু পাটিি র োইে সঠিক একর্া িেয়ে। 

এর অর্ি হয়ে পূিিিাাংোর সিিহারা পাটিি র সঠিক োইে কর্ময়রড দসরাে দসকদায়রর সহোত িা 
আকাশ নর্য়ক পয়েয়ে। এ া প্রর্মাণ কয়র দিদভন্ন আকৃদতর সাংয়শাধেিাদী ও ফেেু চি ভািিাদী। 

র্মানুবের িৃজনশীল ভূসর্মকা 

িাস্তি অদভজ্ঞতা সাংগ্রহ করা, তা সারসাংকেে কয়র সাধারণ পদরচােোর দেভুি ে োইে প্রণেে ও 
প্রয়োগ করা হয়ে র্মােুয়ষর সৃেেশীে ভূদর্মকা। 

এ া র্মােুয়ষ র্মােুয়ষ তফাৎ হয়ি। অর্িাৎ র্মােুয়ষর নর্াগযতার তারতর্ময হয়ি। 

নেতৃয়ত্বর এ সৃেেশীে ভূদর্মকা সিিাদধক প্রয়োেে। র্মাকি সিাদ-য়েদেেিাদ-র্মাওয়সতুঙ দচন্তাধারার 
সাহায়র্য িাস্তি অদভজ্ঞতার সারসাংকে করা ও দেভুি ে োইে প্রণেে ও তা প্রয়োগ করার ের্মতাসম্পন্ন 
নর্াগয নেতৃত্ব দিপ্লয়ির েেয অপদরহার্ি। 

এই সৃেেশীে ভূদর্মকার তারতয়র্মযর েেয নকউ হে র্মহাে প্রদতভািাে, নকউ হে র্মহাে র্মাকি সিাদী-
নেদেেিাদী।  
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নর্াগযতার পার্িকয অেুর্ােী দাদেত্ব িন্টে হয়েও প্রয়তযয়কই েেগয়ণর দেস্বার্ি নসিক হয়িে, নর্াগযতা 
নিশী হয়েও েেগয়ণর র্মার্াে চয়ে িসা ো সায়হি হিার অদধকার কায়রা নেই। 

সভাপদত র্মাও নেতৃত্ব ও কর্মীয়দর দশদখয়েয়েে, “আর্মায়দর সিারই তার (ের্মিাে নির্ুয়ের - নেখক) 
সমূ্পণি দেস্বার্ি ভাির্মােস নর্য়ক দশো গ্রহণ করা উদচৎ। এই ভাির্মােস গ্রহণ করয়ে সকয়েই 
েেগয়ণর পয়ে খুিই দহতকর হয়িে। একেে র্মােুয়ষর নর্াগযতা কর্ম িা নিশী হয়ত পায়র, দকন্তু 
এই ভাির্মােস র্াকয়েই দতদে হয়ত পায়রে র্মহাপ্রাণ নোক, প্রকৃত নোক, নেদতক চদরে সম্পন্ন 
নোক, েীচ রুদচ নর্য়ক র্মিু নোক ও েেগয়ণর েেয দহতকর নোক”। 

দিশ্বাসঘাতক ফেে ুচি পাটিি র নেতৃত্ব ও কর্ময়রড দসরাে দসকদায়রর সৃেেশীে ভূদর্মকায়ক অস্বীকার 
কয়রয়ে, পাটিি র দিকাশ ও িতি র্মাে স্তয়র নপ ৌঁোয়োয়ত কর্ময়রড দসরাে দসকদায়রর নকাে ভূদর্মকা নেই 
এ ধরয়ণর কর্া িেয়ে, র্ায়ত তার নেতৃত্ব দখয়ের ষের্ি িাস্তিাদেত করা র্াে। দেয়েয়ক নস 
সিচাইয়ত নর্াগয িয়ে র্ময়ে কয়রয়ে নর্ তায়ক োো ‘পৃদর্িী ঘরুা িন্ধ হয়ে র্ায়ি’, েেগয়ণর দেস্বার্ি 
নসিক হওোর পদরিয়তি  নস পাটিি , কর্ময়রড ও েেগয়ণর র্মার্াে চয়ে িসা ো সায়হি হয়ে িসয়ত 
নচয়েয়ে, নস্বরাচার প্রদতষ্ঠা করার অেীক স্বপ্ন নদয়খয়ে। 

নর্ৌথ ননতৃত্ব ও িযসি সিবশবের ভূসর্মকা 

নেতৃত্ব গঠিত হে পাটিি র সিচাইয়ত অগ্রগার্মী কর্মীয়দর দেয়ে। দিপ্লয়ি নেতৃয়ত্বর প্রয়তযয়কর িস্তুগত 
ভূদর্মকা রয়েয়ে। 

নেতৃয়ত্বর প্রদত সদয়সযর নর্াগযতা দিকায়শর পদরপূণি সুয়র্াগ দেদিত করা, একই সায়র্ নেতৃয়ত্বর র্মায়ঝ 
গণতাদিক েীিে িোে রাখার র্মাধযয়র্ম নর্ র্ নেতৃত্বয়ক কার্িকরী করা, এভায়ি িযদিগত ভূদর্মকা 
ও নর্ র্ নেতৃয়ত্বর র্ময়ধয র্র্ার্র্ সার্মঞ্জসয দিধাে করা সিিহারা দিপ্লিী ও নেতৃয়ত্বর দাদেত্ব। সিিহারা 
নেণী ও েেগয়ণর নেণী ও োতীে সাংগ্রায়র্মর প্রদিোে সিিহারা নেণীর রােনেদতক নেতৃত্ব ও নেতা 
গয়ে ওয়ঠ। এধরয়ণর নেতা োইে প্রণেে ও নকডারয়দর কায়ে োগায়োর নেয়ে নেতৃয়ত্বর (উদাহরণ-
নকেীে কদর্মটির) র্মায়ঝ প্রধাে ভুদর্মকা পােে কয়র। 

নেতৃত্ব সাংিা এধরয়ণর নেতার োইে পর্িায়োচো ও দিয়িচো কয়র গ্রহণ কয়র, গণতি ও নর্ র্ 
নেতৃত্ব কার্িকরী কয়র, সর্মগ্র পাটিি  ও দিপ্লি দিেে অেি ে কয়র।  

নসাদভয়ে  ইউদেেয়ে র্মহাে নেদেে পাটিি র োইে ও কর্মীয়দর কায়ে োগায়োর পদ্ধদত প্রণেে কয়রে, 
নকেীে কদর্মটি ও সর্মগ্র পাটিি  এ া পর্িায়োেচো ও দিয়িচো কয়রে এিাং গ্রহণ কয়রে, সর্মগ্র পাটিি  
কর্ময়রডরা তা িাস্তিাদেত কয়রে।  

এভায়ি নকেীে কদর্মটি র্মহাে নেদেয়ের িযদিগত ভূদর্মকায়ক পদরপূণি দিকায়শর সুয়র্াগ প্রদাে কয়র, 
একই সায়র্ গণতি ও নর্ র্ নেতৃত্ব িোে রায়খ। 



পৃষ্ঠা ৮ 

চীয়ে সভাপদত র্মাওয়সতুঙ পাটিি র োইে ও কর্মিপদ্ধদত রচো কয়রে এিাং পাটিি  তা গ্রহণ ও 
িাস্তিাদেত কয়র। এভায়ি সর্মগ্র চীে র্মুি হে। 

আেয়িদেোে এেভার নহাকো পাটিি  োইে ও কর্মিপদ্ধদত প্রণেে কয়রে এিাং পাটিি  তা গ্রহণ ও 
িাস্তিাদেত কয়র, এভায়ি সর্মগ্র আেয়িদেো র্মিু হে। দভয়েতোর্ম, নকাদরোর নেয়েও এ া প্রয়র্ােয। 

প্রদতদিোশীে, সুদিধািাদীয়দর নেয়েও নর্ র্ নেতৃয়ত্বর র্মায়ঝ িযদি দিয়শয়ষর ভূদর্মকা প্রধাে হয়ে 
নদখা নদে।  

দিদভন্ন আকৃদতর সাংয়শাধেিাদী ও প্রদতদিোশীেয়দর নিোেও নদখা র্াে নেতৃয়ত্বর র্মধযকার 
িযদিদিয়শষ প্রদতদিোশীে ভুে োইে ও কর্মিপদ্ধদত প্রণেে কয়র এিাং তা কায়ে োগাে। কাউ স্কী 
দদ্বতীে আন্তেি াদতয়কর নেতা দহয়সয়ি তার প্রদতদিোশীে সাংয়শাধেিাদী োইে ও কর্মিপদ্ধদত কায়ে 
োগাে ও কর্মীয়দর, সিিহারা নেণী ও েেগণয়ক প্রতাদরত কয়র। 

িুয়িাভ প্রদতদিোশীে সাংয়শাধেিাদী োইে প্রণেে ও তা কার্িকরী কয়র, নসাদভয়ে  কদর্মউদেস্ট 
পাটিি  ও রাষ্ট্রয়ক িুয়েি াো পাটিি  ও রায়ষ্ট্র পদরণত কয়র, ননেয়েভ তার পদাক অ অেুসরণ করয়ে।   

র্মদণদসাং, নর্মাোফফর, হক, নতাোহা, িাসার, র্মদতে, কােী প্রভৃদত দিদভন্ন আকৃদতর সাংয়শাধেিাদীরা 
তায়দর প্রদতদিোশীে নেতৃত্ব সাংিাে প্রধাে ভূদর্মকা পােে কয়র।  

পূিিিাাংো েদর্মক আয়দােে ও সিিহারা পাটিি য়ত কর্ময়রড দসরাে দসকদার সঠিক োইে প্রণেে 
কয়রে, দিপ্লিী পদরষদ, নকেীে কদর্মটি এসকে দেভুি ে োইে গ্রহণ কয়র এিাং সর্মগ্র পাটিি  তা 
কার্িকরী কয়র। ফয়ে পাটিি র দিেে ও অগ্রগদত অিযাহতভায়ি অদেি ত হে। 

নকেীে কদর্মটি কতৃি ক কর্ময়রড দসরাে দসকদায়রর রদচত োইে পর্িায়োচো এিাং তা গ্রহণ ও 
অেুয়র্মাদয়ের র্মাধযয়র্ম গণতি ও নর্ র্ নেতৃত্ব কার্িকরী হয়ে। 

এভায়ি পাটিি র দেভুি ে োইে প্রণেে ও নকডারয়দর কায়ে োগায়োর নেয়ে নর্ র্ নেতৃয়ত্বর র্মায়ঝ 
কর্ময়রড দসরাে দসকদার প্রধাে ও নকেীে ভূদর্মকা পােে কয়রে। 

পূিিিাাংোর সিিহারা পাটিি য়ক ধ্বাংস করার সাম্প্রদতক চিায়ন্ত ফেেু, সুেতাে, হুর্মােুে কদির ইতযাদদর 
র্মায়ঝ প্রধাে ভূদর্মকা পােে কয়র দিশ্বাসঘাতক ফেে ুচি। 

ফেেু চি তার পূিিসূরী িুয়িাভ-দেউশাউদচর র্মত দিপ্লিী সঠিক নেতৃয়ত্বর ভূদর্মকায়ক সমূ্পণি শেূয 
দহয়সয়ি নদদখয়েয়ে, িুয়িায়ভর অেুরূপ [িুয়িাভ স্টযাদেয়ের তর্াকদর্ত িযদিতািায়দর (Personality 

Cult) দিয়রাধীতার োয়র্ম রাদশোর দিপ্লয়ি স্টযাদেয়ের ভূদর্মকায়ক সমূ্পণি র্মূয়ে নফেয়ত নচয়েয়ে, তায়ক 
প্রদতদিোশীে দহয়সয়ি দচদেত কয়রয়ে] নর্ র্ নেতৃয়ত্বর কর্া িয়ে প্রকৃতপয়ে দেয়ের  
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প্রদতদিোশীে নেতৃত্ব ও নস্বরাচার কায়ের্ম করয়ত নচয়েয়ে, নেতৃত্বয়ক প্রদতদিোশীে িয়ে আখযাদেত 
কয়রয়ে, চি গঠে ও দিশ্বাসঘাতকতাে প্রধাে ভূদর্মকা পােে কয়রয়ে।  

এভায়ি নদখা র্াে দিপ্লিী িা প্রদতদিপ্লিী, প্রদতদিোশীে উভে নেয়েই নর্ র্ নেতৃয়ত্বর র্মায়ঝ 
িযদিদিয়শষ প্রধাে ও নকেীে ভূদর্মকা পােে কয়র। 

িঠিক ননতৃত্বঃ সিপ্লবির িৃসি 

সিিহারা নেণী, িুয়েি াো ও অেযােয নশাষক নেণীদিয়রাধী নেণী ও োতীে সাংগ্রায়র্মর প্রদিোে আে 
নহাক আর কাে নহাক তার প্রদতদেদধত্বকারী দিপ্লিী রােনেদতক পাটিি  সৃদষ্ট কয়র, এ রােনেদতক 
পাটিি  পদরচােোে নর্াগয নেতৃত্বও সৃদষ্ট কয়র। 

অর্িাৎ সঠিক রােনেদতক পাটিি  ও নেতৃয়ত্বর সৃদষ্ট ইদতহায়সর গদতধারার অদেিার্ি পদরণদত। 

অর্িাৎ চীো কদর্মউদেস্ট পাটিি  ও র্মাওয়সতুয়ঙর সৃদষ্ট নকাে আকদিক ঘ ো েে, চীো সর্মায়ের 
নেণী সাংগ্রায়র্মর ও সার্মাদেক দিকায়শর অদেিার্ি পদরণদত। 

কায়েই পূিিিাাংোর সর্মায়ের দিকায়শর অদেিার্ি পদরণদত হয়ে সিিহারা নেণীর সঠিক রােনেদতক 
পাটিি  ও নেতৃয়ত্বর েম োভ করা।  

সিিহারা পাটিি র নেতা নকেীে কদর্মটির নহাক আর িােীে কদর্মটির সদসয নহাক, েেগয়ণর র্মধয 
নর্য়ক নেণী ও োতীে সাংগ্রায়র্মর প্রদিোে নিদরয়ে আয়স, তারা সীর্মাহীেভায়ি েেগয়ণর প্রদত 
অেুগত, তায়দর সায়র্ ঘদেষ্ঠ নর্াগায়র্াগ রয়েয়ে এিাং েেগয়ণর র্মতার্মতয়ক নকেীভূত করা ও তা 
কার্িকদর করয়ত ভাে। এ ধরয়ের নেতা হয়ে সিিহারার সদতযকার প্রদতদেদধ এিাং েেগণ স্বীকৃত 

একটি সিিহারা পাটিি র রােনেদতক পদরপক্কতার েেণ হে এ ধরয়ের নেতা র্াকা। এখায়েই র্ায়ক 
সিিহারার উয়িয়শযর দিেয়ের আশা। 

নেদেে সমূ্পণি সঠিকভায়িই িয়েয়েে, “ইদতহায়স নকাে নেণীই ের্মতা দখে কয়রদে তার রােনেদতক 
নেতা সৃদষ্ট ো কয়র...।” দতদে আরও িয়েয়েে, “অদভজ্ঞ এিাং সিয়চয়ে শদিশােী পাটিি  নেতৃয়ত্বর 
নেদোং খুিই দীঘিিােী এিাং েটিে কাে দকন্তু এ োো ‘সিিহারার একোেকত্ব’-এর ইোর ঐকয 
শুধু কর্াই নর্য়ক র্ায়ি।” পূিিিাাংোর সিিহারা পাটিি  ও তার নেতৃত্ব এভায়ি সিিহারা ও েেগয়ণর 
নেণী ও োতীে সাংগ্রায়র্মর প্রদিোে গয়ে ওয়ঠয়ে। এ া নকাে আকদিক ঘ ো েে।  

সঠিক োইে প্রণেে ও তা কার্িকরী করয়ত সের্ম এিাং িযাপক পাটিি  কর্ময়রড ও েেগণ দ্বারা 
স্বীকৃত কর্ময়রড দসরাে দসকদায়রর সঠিক নেতৃত্ব প্রর্মাণ কয়র পূিিিাাংোর সিিহারা পাটিি  
রােনেদতকভায়ি পদরপক্ক হয়ে ওয়ঠয়ে। 

 



পৃষ্ঠা ১০ 

ফেেু চি এই ইদতহাসয়ক অস্বীকার কয়র নেণী ও োতীে সাংগ্রায়র্ম সদুিধািাদ ও িযদিস্বার্িয়ক 
প্রাধােয দদয়ে নেতা হয়ত নচয়েদেে। 

এভায়ি নস ইদতহায়সর গদতধারার সায়র্ সার্মঞ্জসযপূণি হওোর পদরিয়তি  ইদতহায়সর দভয়েে দহয়সয়ি এ 
গদতধারার প্রদতিন্ধক হয়ে দাৌঁোে। অদেিার্িভায়িই নস িাকুদেে, িায়েিস্টাইে, কাউ দস্ক, িুয়িাভ, 
দেউশাউচীর র্মত ইদতহায়সর ডাস্টদিয়ে দেদেপ্ত হে।  

ননতৃত্ব পসরিতব নশীল 

সভাপদত র্মাও িয়েয়েে, “একটি দিরা  সাংগ্রায়র্মর প্রদিোর প্রার্দর্মক, র্মধযর্ম ও চূোন্ত পর্িায়ে নেতৃত্ব 
গ্রুয়পর গঠে প্রকৃদত অদধকাাংশ নেয়েই অপদরিদতি ত র্ায়ক ো িা র্াকয়ত পায়রো।” অর্িাৎ সাংগ্রায়র্মর 
প্রদিোে নেতৃত্ব প্রদতদেেত দেয়েয়ক দ’ুভায়গ ভাগ করয়ে। দকেু সাংখযক নেতৃিােীে কর্মী সদুিধািাদী, 
সাংয়শাধেিাদী, অধঃপদতত, ষের্িকারী, চিান্তকারীয়ত পদরণত হয়ে পেয়ে িা েতুে এদগয়ে আসা 
কর্মীয়দর তুেোে অয়র্াগয হয়ে পেয়ে। ফয়ে সুদিধািাদী, সাংয়শাধেিাদী, অধঃপদতত, ষের্িকারী, 
চিান্তকারী, অয়র্াগয উপাদাে িদেি ত হয়ে, তায়দর িাে দখে করয়ে েতুে তাো রি, নর্াগয 
কর্মী। 

পাটিি র সয়িিাচ্চ নেতৃত্ব অর্িাৎ পাটিি র নকেীে কদর্মটির প্রধাে িা সভাপদতর নিোেও এ া প্রয়র্ােয। 
সভাপদত র্দদ প্রদতদেেত দেয়ের র্মধযকার দইু দদয়কর সাংগ্রার্ময়ক আৌঁকয়ে ো ধয়রে, অসিিহারা 
দদকসর্মূহয়ক সাংগ্রার্ম কয়র িেি ে ো কয়রে, অসিিহারা দদয়কর প্রাধােয নপয়ত নদে, নশষ পর্িন্ত তার 
র্মায়ঝ র্দদ অসিিহারা দদক প্রাধােয পাে তখে তার রােনেদতক ও অেযােয কার্ি পদরচাদেত হয়ি 
অসিিহারার দদৃষ্টয়কায়ণর দভদিয়ত, ফয়ে সি দকেুই হয়ি ভুে। অদেিার্িভায়িই পাটিি র সিিহারা ও 

খাৌঁটি উপাদাে তার দিরুয়দ্ধ সাংগ্রার্ম পদরচােো করয়ি এিাং সভাপদত সাংয়শাদধত ও নর্াগয ো হয়ে 
িদেি ত হয়ি। 

চীে ও পদৃর্িীর িহু নদয়শর সিিহারা পাটিি য়ত িহুিার সভাপদত িা প্রধাে সম্পাদক অসিিহারাে 
রূপান্তদরত হওোর কারয়ণ িদেি ত হয়েয়ে। 

পূিিিাাংোর সিিহারা পাটিি র প্রস্তুদত সাংগঠে পূিিিাাংো েদর্মক আয়দােয়ের প্রদতষ্ঠার সায়র্ েদেত 
অয়েয়কই দিপ্লয়ির প্রদিোে িদেি ত হে। পূিিিাাংো েদর্মক আয়দােয়ের নেতৃিােীে সাংিা দিপ্লিী 
পদরষয়দর িহু সদসযও অয়র্াগযতার কারয়ণ িদেি ত হে। 

পূিিিাাংোর সিিহারা পাটিি র প্রর্র্ম নকেীে সদসয ফেেু-সুেতােচি নেণী শত্রু এিাং নদশীে ও 
আন্তুেি াদতক শত্রুয়দর  সায়র্ নর্াগসােয়শ ষের্ি, চিান্ত করা, উপদে গঠে করার কারয়ণ িদেি ত 
হে। 

 



পৃষ্ঠা ১১ 

পূিিিাাংো েদর্মক আয়দােয়ের দিদভন্ন স্তয়রও একই প্রদিো চয়ে, সিিহারা পাটিি র দিদভন্ন স্তয়রও এ 
প্রদিো চেয়ে। 

অর্িাৎ ‘িাদস া িেি ে ও  া কা া গ্রহয়ণর’ প্রদিো নেতৃয়ত্বর নিোেও প্রয়র্ােয হয়ে। 

ননতৃত্ব ও কর্মীবদর রূ্মলযায়ন 

িুয়িায়ভর িুয়েি াো প্রদতদিোশীে োইয়ের দিয়রাধীতা করয়ত নর্য়ে চীো কদর্মউদেস্ট পাটিি  িয়েয়ে, 
“চীো কদর্মউদেস্ট পাটিি  সিিদাই ঐদতহাদসক িস্তুিায়দর সাহায়র্য স্টযাদেয়ের ভাে ও খারাপ দদয়কর 
সার্মদগ্রক, িস্তুগত ও িাস্তয়িই র্া ঘয় য়ে নস ইদতহাসয়ক উত্থাপয়ের দািী োদেয়েয়ে এিাং ঐদতহাদসক 
ভািিায়দর দ্বারা স্টযাদেেয়ক আত্মগত িুে র্মূেযােে এিাং তাৌঁয়ক পুয়রাপদুর অস্বীকার করায়ক এিাং 
ইদতহায়সর দিকৃদত ও পদরিতি েয়ক দিয়রাধীতা কয়রয়ে।” [৫] 

এ নর্য়ক পাওো র্াে, আর্মরা নেতৃত্ব ও কর্মীয়দর র্মেূযােে ঐদতহাদসক িস্তিায়দর সাহায়র্য সার্মদগ্রক 
িস্তগত ও নিজ্ঞাদেক দিয়েষয়ণর র্মাধযয়র্ম করয়িা। ইদতহাস নর্ভায়ি ঘয় য়ে নসভায়িই তুয়ে ধরি। 

সভাপদত র্মাও এয়ক আয়রা সাংয়েয়প িয়েয়েে, “দটুি সীর্মায়রখা স্পষ্ট কয়র অাংকে করুে। প্রর্র্মতঃ 
দিপ্লি ো প্রদতদিপ্লি? ইয়েোে ো দসোে? নকউ নকউ িুয়ঝে ো, এই সীর্মায়রখায়ক অিশযই স্পষ্ট 
ভায়ি আৌঁকয়ত হয়ি। উদাহরণস্বরূপ, র্খে তারা আর্মোতিিায়দর দিয়রাধীতা কয়রে তখে ইয়েোে 
সম্পয়কি  এর্মদে কয়র িয়েে নর্ে নসখায়ে দকেুই ঠিক েে; ইয়েোয়ের আর্মোতিিায়দর ও দসোয়ের 
আর্মোতিিায়দর র্ময়ধয তুেো ও পার্িকয কয়রে ো, এ া র্মূেতঃ ভুে। দদ্বতীেতঃ দিপ্লিী িাদহেীর 
ভুে ও দেভুি য়ের র্ময়ধয, সাফেয ও ত্রুটির র্ময়ধয স্পষ্ট সীর্মা নরখা  ােয়ত হয়ি এিাং নকাে া র্মুখয 
নকাে া নগ ণ তা স্পষ্ট করয়ত হয়ি। উদাহরণস্বরূপ সাফয়েযর পদরর্মাণ শতকরা ৩০ ভাগ ো ৭০ 
ভাগ? কদর্ময়ে দকাংিা িাদেয়ে িেয়ে চেয়ি ো। িযদিদিয়শয়ষর কায়ের নর্ম দেক র্মূেযােে আর্মায়দর 
অিশযই করয়ত হয়ি নর্, তার সাফেয শতকরা ৩০ ভাগ এিাং ভুে শতকরা ৭০ ভাগ, ো সাফেয 
৭০ ভাগ ও ভুে ৩০ ভাগ। র্দদ তার সাফয়েযর পদরর্মাণ শতকরা ৭০ ভাগ হে তাহয়ে তার 
কােয়ক নর্ম দেকভায়ি ইদতিাচক িয়ে স্বীকার করয়ত হয়ি। সাফেয প্রধাে কােয়ক ভুে প্রধাে কাে 
িেয়ে সমূ্পণিরূয়পই ভুে হয়ি। সর্মসযা দিচার করয়ত নগয়ে এ দয়ু া সীর্মায়রখা  ােয়ত আর্মায়দর 
দকেুয়তই নভাো উদচৎ েেঃ দিপ্লি ও প্রদতদিপ্লয়ির র্মধযকার সীর্মায়রখা এিাং সাফেয ও ত্রুটির 
র্মধযকার সীর্মায়রখা। র্দদ এ দইু  সীর্মায়রখায়ক আর্মরা র্ময়ে রাদখ, তাহয়ে ভােভায়ি কাে করয়ত 
পারি, অেযর্াে আর্মরা সর্মসযার প্রকৃদতয়ক গুদেয়ে নফেি। স্বভািতঃই র্দদ এ সীর্মায়রখা ভােভায়ি 
আৌঁকয়ত হে, তয়ি র্ময়োয়র্ায়গর সয়ঙ্গ গয়িষণা ও দিয়েষণ করা অপদরহার্ি। প্রদতটি িযদি ও প্রদতটি 
দিষয়ের প্রদত আর্মায়দর দিয়েষণ ও গয়িষণার র্ময়োভাি গ্রহণ করা উদচত”। 

 

 



পৃষ্ঠা ১২ 

নেতৃত্ব ও কর্মীয়দর ভুে-ভ্রাদন্ত হয়ত পায়র, এ সকে ভুে-ভ্রাদন্তর দিরুয়দ্ধ গণতাদিক সর্মায়োচো-
আত্মসর্মায়োচোর পদ্ধদতয়ত সাংগ্রার্ম করয়ত হয়ি।  

“আর্মায়দর নোর দদয়ত হয়ি দক দক অিিাে ভুেগুয়ো হয়েয়ে, ভূয়ের প্রকৃদত ও তার সার্মাদেক, 
ঐদতহাদসক এিাং র্মতাদশিগত নশকেসর্মূহয়ক দিয়েষণ করয়ত হয়ি এিাং এগুয়ো করয়ত হয়ি ‘অতীয়তর 
ভুে নর্য়ক দশো গ্রহণ কয়র ভদিষযয়তর ভুে এোয়োর’, ‘নরাগ সাদরয়ে নরাদগয়ক িাৌঁচায়োর’ েেয 
র্ায়ত র্মতাদশিগত স্পষ্টতা ও কর্ময়রডয়দর ঐয়কযর দয়ু া েেয অদেি ত হে।” [৬] 

নেতৃত্ব ও কর্ময়রডয়দর িযদিগত েীিে রয়েয়ে, এই িযদিগত েীিয়ের ত্রুটিদিচুযদত র্দদ রােনেদতক 
ও সাাংগঠদেক ভুে-ত্রুটির সায়র্ েদেত ো হে, তয়ি দেদ্রােুসন্ধায়ের প্রয়োেে নেই, কারণ এর 
দ্বারা সাংগঠে দিপজ্জেক অিিাে পেয়ি, কর্মীরা ভূয়ে র্ায়ি রােনেদতক দাদেত্ব, এ া শত্রুরাই চাে। 

দিশ্বাসঘাতক ফেেু চি তার গুরু িুয়িায়ভর র্মত কর্ময়রড দসরাে দসকদার ও অেযােয সাচ্চা 
কর্ময়রডয়দর র্মূেযােে কয়র ঐদতহাদসক ভািিাদ দ্বারা, ইদতহাস ও সতযয়ক দিকৃত কয়র তার 
ইোেুর্ােী পাল্টাে, আত্মগতভায়ি নদাষ-ত্রুটি, অপরাধ, দর্মর্যা কয়র কর্ময়রড দসরাে দসকদার ও 
সাচ্চা কর্ময়রডয়দর ওপর চাদপয়ে নদে। গুেি, অপিাদ, দিয়শষ কয়র তায়দর দিরুয়দ্ধ িযদিগত 
েীিে দেয়ে কুৎসা র াে, িুয়িায়ভর অেুরূপ কর্ময়রড দসরাে দসকদায়রর িযদিতািায়দর দিয়রাদধতার 
োয়র্ম কর্ময়রড দসরাে দসকদায়রর ভূদর্মকায়ক পুয়রাপুদর অস্বীকার কয়র।  

কায়েই আর্মায়দরয়ক নেতৃত্ব ও কর্ময়রডয়দর র্মূেযােয়ে িুয়িাভ ও তার দশষয ফেেচুয়ির প্রদতদিোশীে 
িুয়েি াো পদ্ধদতর দিয়রাধীতা করয়ত হয়ি এিাং র্মাকি সিাদী পদ্ধদত অেুসরণ করয়ত হয়ি।  

সিপ্লবি কর্মীবদর ভূসর্মকা 

কর্মীয়দর ভূদর্মকা সম্পয়কি  সভাপদত র্মাও িয়েয়েে, “রােনেদতক োইে দেধিাদরত হয়ে নগয়ে নকডাররাই 
হয়ে দেণিােক উপাদাে।” 

অর্িাৎ পাটিি র োইে দেণীত হয়ে নগয়ে প্রয়োেে নকডারয়দর, র্ারা দঢ়ৃপ্রদতজ্ঞ হয়ে, আত্মিদেদায়ে 
দেভি ে হয়ে, সর্মস্ত িাধাদিঘ্ন অদতির্ম কয়র পাটিি র োইে প্রয়োগ করয়িে এিাং দিেে অেি য়ের েেয 
সাংগ্রার্ম করয়িে। 

পাটিি র েেসাধারয়ণর সায়র্ সাংয়র্াগ হয়ে নকডারয়দর র্মাধযয়র্ম এিাং পাটিি র োইে কার্িকরী হে 
নকডারয়দর র্মাধযয়র্ম। 

নকডারয়দর কয়ঠার প্রোস, আত্মিদেদাে ও রিপাত সার্িক হয়ে ওয়ঠ র্খে তা পাটিি র সঠিক োইে 
িাস্তিােয়ের েেয িযিহৃত হে, অর্িাৎ পাটিি র দিকাশ ও সফেতা অদেি ত হে এিাং নশষ  
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পর্িন্ত সিিহারা নেণী ও েেগয়ণর র্মুদি অদেি ত হে। পাটিি র োইে ভুে হয়ে তায়দর প্রোস, 
আত্মিদেদাে ও রিপাত িৃর্া র্াে। 

কায়েই নকডারয়দর প্রয়োেে দেম্নদেদখত সিিদেম্ন নর্াগযতা অেি ে করা, “নকডাররা পাটিি র োইে 
দঢ়ৃভায়ি অেুসরণ কয়রে দকো, পাটিি র শৃাংখো র্মায়েে দকো, েেসাধারয়ণর সায়র্ ঘদেষ্ঠ নর্াগায়র্াগ 
আয়ে দকো, স্বাধীেভায়ি কাে করয়ত সের্ম দকো এিাং তারা সদিে, পদরের্মী ও দেঃস্বার্ি দকো।” 

নকডারয়দর দাদেত্ব হয়ে নেতৃত্বয়ক সয়েয়হ তত্ত্বািধাে করা, তা র্াচাই করা, ভুে ও দেভুি ে দেণিয়ের 
ের্মতা অেি ে করা, পাটিি র োইে দেণিয়ে নেতৃয়ত্বর ভূদর্মকায়ক সয়চতেভায়ি উপেদি করা, সঠিক 
নেতৃত্বয়ক নর্ময়ে চো ও তায়ক রো করা, শদিশােী ও েেদপ্রে করা, প্রদতদেেত দেয়েয়দর 
কর্মিের্মতায়ক উন্নীত করা, অদধকতর েেয়সিার দাদেত্ব গ্রহয়ণ দেয়েয়দরয়ক সের্ম কয়র নতাো। 

কর্মীবদর কাবজ লাগাবনার পদ্ধসত  

সভাপদত র্মাও িয়েয়েে, প্রর্র্ম তায়দর পর্ দেয়দিশ করা, এর অর্ি তায়দর অিায়ধ কাে করয়ত 
নদওো, র্ায়ত কয়র তারা সাহয়সর সায়র্ দাদেত্ব গ্রহণ করয়ত পায়রে, একই সর্ময়ে তায়দর সর্ময়োদচত 
দেয়দিশ নদওোা্ র্ায়ত কয়র পাটিি র রােনেদতক োইয়ে পদরচাদেত হয়ে তারা তায়দর সৃেেশীে 
উয়দযাগয়ক পূণিভায়ি কায়ে োগায়ত পায়রে। 

দদ্বতীেতঃ তায়দর র্মাে উন্নত করা। এর অর্ি অধযেে করার সুয়র্াগ নদওো, তায়দর দশোদাে 
করা, র্ায়ত কয়র তারা তত্ত্বগত নেয়ে ও কর্মি ের্মতার নেয়ে দেয়েয়দরয়ক উন্নত করয়ত পায়রে। 

তৃতীেতঃ তায়দর কােকয়র্মির পরীো কয়র নদখা এিাং তায়দর অদভজ্ঞতার সারসাংকেে করা, তায়দর 
সাফেযয়ক সার্ময়ে এদগয়ে দেয়ত এিাং ভুেয়ক নশাধরায়ত তায়দরয়ক সাহার্য করা। পরীো োো কায়ের 
ভার নদওো, এিাং শুধু র্মারাত্মক ভুে হয়েই তার প্রদত র্ময়োয়র্াগ নদওো া নকডারয়দর প্রদত র্ত্ন 
নেওোর পদ্ধদত েে। 

চতুর্িতঃ নর্ সি নকডার ভুে কয়রয়েে, সাধারণতঃ তায়দর প্রদত িুদঝয়ে িোর পদ্ধদত অিেম্বে 
করয়ত হয়ি এিাং তায়দরয়ক ভুে নশাধরায়ত সাহার্য করয়ত হয়ি। 

গুরুতর ভুে কয়রও র্ারা দেয়দিশ র্মায়ে ো, নকিের্মাে তায়দর প্রদতই সাংগ্রায়র্মর পদ্ধদত অিেম্বে 
করয়ত হয়ি, নধর্ি এখায়ে অপদরহার্ি। নকাে নোকয়ক অদিয়িদচতভায়ি ‘সুদিধািায়দর নেয়িে আৌঁ া’  
অর্িা অদিয়িদচতভায়ি তার দিরুয়দ্ধ ‘সাংগ্রার্ম চাোয়োর পদ্ধদত’ অিেম্বে করা ঠিক েে।  

পঞ্চর্মতঃ তায়দর অসুদিধাে সাহার্য করা, নকডাররা নরাগ, েীিের্াো িা পাদরিাদরক ও অেযােয 
কয়ষ্টর ফয়ে অসুদিধাে পেয়ে তায়দর প্রদত র্ত া সম্ভি র্ময়োয়র্ায়গর সয়ঙ্গ র্ত্ন দেয়ত হয়ি। 
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নকডায়দর কাে পরীোর সর্মে তারা নর্ স্তয়রর নস স্তয়রর র্মতার্মত সাংগ্রহ করয়েই চেয়ি ো, 
নকডারয়দর অধীেিয়দর এর্মেদক সম্ভি হয়ে েেসাধারয়ণর র্মতার্মতও সাংগ্রহ করয়ত হয়ি। অর্িাৎ 
ওপর ও েীচ উভে দদক নর্য়কই নকডারয়দর কােকর্মি পরীো করয়ত হয়ি। 

উপিাংহার 

“েেগণ, নকিের্মাে েেগণই হয়েে দিশ্ব ইদতহাস সৃদষ্টর পদরচােক শদি।” এ নর্য়ক অেয দকেু 
ভািা হয়ে ঐদতহাদসক ভািিাদ। 

সভাপদত র্মাও আয়রা িয়েয়েে, “েেগসাধারয়ণর এই সদিেতায়ক র্র্ার্র্ভায়ি সাংগঠিত করার েেয 
র্দদ এক া িদেষ্ঠ নেতৃত্ব গ্রুপ ো র্ায়ক তাহয়ে েেসাধারয়ণর সদিেতা দীঘিদদে ধয়র টিয়ক র্াকয়ত 
পায়রো।” 

এ কারয়ণই সভাপদত র্মাও িয়েয়েে, “একটি দিপ্লিী পাটিি  িযদতত দিপ্লি হে ো।” দিপ্লিী পাটিি  
হয়ে এ ধরয়ের নেতৃত্ব গ্রুপ, েেসাধারয়ণর কায়র্ির নেতৃয়ত্বর নকেশদি। পাটিি র ভূদর্মকা হয়ে 
সিিহারা নেণী ও েেগণয়ক নেণী শত্রু (ও োতীে শত্রু - নেখক) দিয়রাধী সাংগ্রায়র্ম পদরচােো 
করা অর্িাৎ সিিহারা নেণী ও েেগয়ণর নেণী ও োতীে শত্রুদিয়রাধী সাংগ্রায়র্মর দেের্মদিদধ আদিোর 
কয়র নস অেুর্ােী তায়দরয়ক পদরচােো করা এিাং এভায়ি সর্মাে ও দদুেোয়ক রূপান্তদরত করা। 

পাটিি র র্মধযকার নেতৃয়ত্বর দাদেত্ব হে নেণী ও োতীে সাংগ্রায়র্মর দেের্মদিদধ আদিোর করা, সঠিক 
োইে প্রণেে করা এিাং তা িাস্তিােয়ে নকডারয়দর পদরচােো করা, নকডারয়দর দাদেত্ব হয়ে 
নেতৃয়ত্বর দ্বারা পদরচাদেত হয়ে পাটিি র োইেয়ক িাস্তিাদেত করা, সিিহারা নেণী ও েেগণয়ক নেণী 
ও োতীে সাংগ্রায়র্ম নেতৃত্ব প্রদাে করা। 

দিপ্লিী পাটিি র কর্মীয়দর সদিেতার েেয প্রয়োেে দিপ্লিী নেতৃত্ব। এ া িযতীত পাটিি র কর্মীয়দর 

সদিেতা টিয়ক র্ায়ক ো িা উচ্চস্তয়র উন্নত হয়ত পায়র ো, দিপ্লিী পাটিি  হয়ত পায়র ো। 

েেসাধারণ ও পাটিি র র্মায়ঝ েেসাধারণয়ক পদরচােো ও নেতৃত্ব প্রদায়ের প্রয়ে পাটিি  হয়ে প্রধাে 
দদক, সর্মাে ও দদুেোয়ক রূপান্তদরত করার প্রয়ে েেসাধারণ হয়ে প্রধাে দদক। আর পাটিি র 
র্মধযকার নেতৃত্ব ও কর্মীয়দর র্মায়ঝ োইে প্রণেে ও কর্মীয়দর কায়ে োগায়োর নেয়ে নেতৃত্ব হয়ে 
প্রধাে দদক, পাটিি র োইে িাস্তিােয়ে কর্মীরা হয়ে প্রধাে দদক। 

ননাট 

১। সভাপদত র্মাও িয়েয়েে, “প্রদতটি পার্িকযই হয়ে দ্বে।” নেতৃয়ত্বর ও কর্মীয়দর র্ময়ধয স্তয়রর ও 
র্মােদয়ের পার্িকয রয়েয়ে; এ কারয়ণ নেতৃয়ত্বর সায়র্ কর্মীয়দর দ্বে রয়েয়ে। এ দ্বে হয়ে েেগয়ণর  
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র্মধযকার দ্বে। কর্মীয়দর দেের্মদিদধ আদিস্কার করা এিাং নস অেুর্ােী তায়দর পদরচােো কয়র 
র্র্ার্র্ভায়ি গণতি ও নকদেকতা এিাং গণোইয়ের কর্মিপদ্ধদত প্রয়োগ কয়র নেতৃয়ত্বর পয়ে এ দ্বেয়ক 
অনিরী রাখয়ত হয়ি। নেতৃয়ত্বর সায়র্ কর্মীয়দর দ্বে নিরী রূপ দেয়ত পায়র। নেতৃত্ব িা তার এক 
অাংশ র্খে সাংয়শাধেিাদী, প্রদতদিোশীে, প্রদতদিপ্লিী হে তখে সাধারণ কর্মীয়দর সায়র্ নেতৃয়ত্বর 
িা নেতৃয়ত্বর অাংয়শর দ্বে নিরী রূপ দেয়ত পায়র। নেতৃত্ব িা তার অাংশ তখে অপসাদরত হে িা 
িদেি ত হে। 

২। র্মাও উদৃ্ধদত ৩২৬ পষৃ্ঠা। 
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