সিরাজ সিকদার রচনা
পূর্বর্াাংলার র্ীর জনগণ,
আমাদদর িাংগ্রাম এখনও শেষ হয়সন
পূর্বর্াাংলার অিমাপ্ত জাতীয় গণতাসিক সর্প্লর্
িম্পন্ন করার মহান িাংগ্রাম চাসলদয় যান!

সিরাজ সিকদার
পূর্বর্াাংলার ির্ব হারা পার্টব কততব ক রচনা ও প্রকাে মাচব ১৯৭২। পার্টব কততব ক
িাংদোধন ও পুনমুদ্রন শম ১৯৭২, পার্টব কততব ক িাংদোধন ও পুনঃমুদ্রন মাচব ১৯৭৪
কসমউসনস্ট পার্টব মাকবির্াদী-দলসননর্াদী-মাওর্াদী র্াাংলাদদে কততব ক ির্ব হারা
পথ (www.sarbaharapath.com) এর অনলাইন প্রকােনা ১৮ অদটার্র ২০১৩
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১
পূর্বর্াাংলার জনগণ র্ৃটিশ উপননবর্নশক দস্যু, তাবদর উপর ননর্ব রশীল প্রনতনিয়াশীল জনিদারজজাতদার, পযুঁনজপনত ও র্যনিজীর্ীবদর রাজনননতক, অর্বনননতক, স্াাংস্কৃ নতক ও ধিীয় ননপীড়বনর নর্রুবি
স্াংগ্রাি কবর এর্াং এ জশাষণ-ননপীড়বনর হাত জর্বক িযনির জনু পানকস্তাবন জ াগদান কবর।
পানকস্তাবনর স্ািনরক ফ্ুানস্স্টরা পূর্বর্াাংলার জনগবণর জাতীয় নর্কাশ অর্াবধ চলবত জদয়ার পনরর্বতব
পূর্বর্াাংলাবক জশাষণ ও লযন্ঠবনর জেবে পনরণত কবর, এবক তার উপননবর্বশ পনরণত কবর।
পূর্বর্াাংলার জনগণ এ উপননবর্নশক জশাষণ ও লযন্ঠবনর নর্রুবি জাতীয় িযনির জনু িহান স্াংগ্রাি
পনরচালনা কবর, লে লে জনগণ এ স্াংগ্রাবি প্রাণ নর্স্জবন জদয়।
পূর্বর্াাংলার জনগবণর এ িহান স্াংগ্রাবি স্র্বহারা জেণী িনননস্াং-বিাজাফ্ফ্র স্াংবশাধনর্াদী, পূর্বর্াাংলার
নলউশাওচী-িযবের্

হক-বতায়াহা, পূর্বর্াাংলার

নাম্বযনিপদ-বজুানত

র্স্য জদবর্ন-র্াস্ার, কাজী-রবণা,

পযর্বর্াাংলার ট্রটস্কী-বচ িনতন-আলাউনিন প্রর্ৃ নত নর্নর্ন্ন আকৃ নতর স্াংবশাধনর্াদীবদর নর্শ্বাস্ঘাতকতার
কারবণ জনতৃ ত্ব নদবত র্ুর্ব হয়। এরা স্কবলই পূর্বর্াাংলার স্র্বহারা জেণী ও জনগবণর স্াবর্
নর্শ্বাস্ঘাতকতা কবর।
ফ্বল পূর্বর্াাংলার প্রনতনিয়াশীল আিলাতানিক র্যবজবায়া, স্ািন্তর্াদী ও র্যনিজীর্ীবদর স্াংগঠন আওয়ািী
লীগ পূর্বর্াাংলার জাতীয় স্াংগ্রাবির জনতৃ ত্ব গ্রহণ কবর। তারা এ স্াংগ্রািবক নর্পবর্ পনরচালনা কবর।
প্রর্বি তারা পালবাবিন্টারী ননর্বাচবনর কানা গনলপবর্ জনগণবক পনরচালনা কবর, এ পবর্র জদউনলয়াত্ব
প্রিানণত হবল তারা জনগণবক অনহাংস্-অস্হব াবগর র্য ল পবর্ পনরচালনা কবর, পাক-স্ািনরক
ফ্ুানস্স্টরা জনগবণর উপর ঝাুঁনপবয় পড়বল এ পবর্রও জদউনলয়াত্ব প্রিানণত হয়, জনগণ স্শস্ত্র নর্বিাহ
কবর। তারা নর্নিন্নর্াবর্ জকাবনা জকাবনা স্থাবন এ নর্বিাবহর জনতৃ ত্ব জদয়, নকন্তু তাও র্ুর্ব হয়। জশষ
প বন্ত পূর্বর্াাংলার জনগণবক অস্হায়র্াবর্ জরবে তারা র্ারবত পলায়ন কবর।
িীরজাফ্র েিতার জলাবর্ র্ৃটিশ দস্যুবদর ননবয় আবস্, তাবদর হাবত জশষ প বন্ত তয বল জদয় র্াাংলানর্হার-উনড়ষুা। এই ইনতহাস্ পনরর্নতব ত অর্স্থায় পযনরার্ৃনি লার্ কবর ১৯৭১ স্াবল। পূর্বর্াাংলার
প্রনতনিয়াশীল আিলাতানিক র্যবজবায়া, র্যনিজীর্ী ও স্ািন্তর্াদীবদর প্রনতনননধ আওয়ািী লীগ ও িনননস্াংজিাজাফ্ফ্র নর্শ্বাস্ঘাতক চি ননবজবদর শনির ওপর ননর্ব র কবর পূর্বর্াাংলা িযি করবত র্ুর্ব হবয়
েিতার জলাবর্ স্াবড় স্াত জকাটি জনগবণর জাতীয় স্বাবর্বর স্াবর্ নর্শ্বাস্ঘাতকতা কবর; র্াঙালী
জানতর আত্ম-ি বাদাবক পদদনলত কবর পূর্বর্াাংলাবক র্ারতীয় স্ম্প্রস্ারণর্াদীবদর ননকট নর্নি কবর
জদয়, পাক-স্ািনরক ফ্ুানস্স্টবদর উৎোবতর জনু তাবদরবক জেবক আবন।
র্ারতীয় স্ম্প্রস্ারণর্াদীরা জস্ানর্বয়ত স্ািানজক স্াম্রাজুর্াদীবদর স্হায়তা ও স্ির্ববন এ স্যব াগ গ্রহণ
কবর। তারা পূর্বর্াাংলা দেল করার জনু র্াাংলাবদশ পযতযল স্রকার গঠন কবর এবক নশেণ্ডী নহবস্বর্
দাুঁড় করায়, কািাবনর জোরাক নহবস্বর্ র্ুর্হাবরর জনু তার জস্নার্ানহনীর ননয়িবণ তাবর্দার িযনি
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র্ানহনী গবড় জতাবল, তাবদরবক পূর্বর্াাংলায় নাশকতািূলক তৎপরতা চালার্ার জনু জপ্ররণ কবর। জশষ
প বন্ত তারা পানকস্তান আিিণ কবর এর্াং স্শস্ত্র আগ্রাস্ী র্ানহনী দ্বারা পূর্বর্াাংলা দেল কবর জনয়
এর্াং আওয়ািী লীগ নর্শ্বাস্ঘাতকতবদর দ্বারা পযতযল স্রকার কাবয়ি কবর।
এর্াবর্

পূর্বর্াাংলা

র্ারবতর

উপননবর্বশ রূপান্তনরত

হয়

এর্াং

পূর্বর্াাংলার

জনগণ

র্ারতীয়

স্ম্প্রস্ারণর্াদীবদর পরাধীনতার শৃাংেবল আর্ি হয়। পূর্বর্াাংলার লে লে জদশবপ্রনিক জনগবণর
রিপাত র্ৃর্া ায়।
আওয়ািী লীগ, তার জনতৃ ত্বাধীন িযনি র্ানহনী ও অনুানু স্াংগঠন, জিাজাফ্ফ্র নুাপ, িনননস্াংজিাজাফ্ফ্র কনিউননস্ট নািধারী স্াংবশাধনর্াদী র্যবজবায়া উপদল, এর জনতৃ ত্বাধীন স্াংগঠনস্িূবহর
িধুকার প্রনতনিয়াশীল

আিলাতানিক

র্যবজবায়া, র্যনিজীর্ী

ও

স্ািন্তর্াদীরা

জস্ানর্বয়ত স্ািানজক

স্াম্রাজুর্াদ, িানকব বনর জনতৃ বত্ব স্াম্রাজুর্াদ, র্ারতীয় আিলাতানিক পযনুঁ জর্াদ, স্ািন্তর্াদ এর্াং পূর্বর্াাংলার
আিলাতানিক পযুঁনজর্াদ ও স্ািন্তর্াদ এ ছয় পাহাবড়র স্বার্ব রো করবছ। এরা এই ছয় পাহাবড়র
দালাল। র্াাংলাবদশ পযতযল স্রকার এই ছয় পাহাবড়র স্বার্ব রো করবছ। জদবর্ন-র্াস্ার, কাজী-রবণা
জজুানতর্স্য-নাম্বযনিপদ উপদল ছয় পাহাবড়র দালালবদর তাবর্দাবর পনরণত হবয়বছ এর্াং ছয় পাহাবড়র
দালালী করবছ।

২
পূর্বর্াাংলায় র্ারতীয় স্ম্প্রস্ারণর্াদীবদর উপননবর্শ স্থাপবনর একটি উবিশু হবলা পূর্বর্াাংলার পাট, চা,
চািড়া ও অনুানু কাুঁচািাল, িাছ, িাাংস্, নেি, চাল, তনরতরকারী ও অনুানু োদুির্ু, স্াবড় স্াত জকাটি
জলাবকর র্াজার, স্স্তা েিশনি, র্ুর্স্া-র্ানণজু, নশল্প, পূর্বর্াাংলার গুাস্, নর্দযুৎ, প্রাকৃ নতক স্ম্পদ, নশো,
স্াংস্কৃ নত, প্রশাস্ন র্ুর্স্থা, প্রনতরো অর্বাৎ পূর্বর্াাংলার স্কল জেবের ওপর ননয়িণ প্রনতষ্ঠা ও তা লযন্ঠন
করা; র্ারবতর অর্বনননতক ও রাজনননতক স্াংকট হ্রাস্ করা।
র্ারতীয় স্ম্প্রস্ারণর্াদীবদর পূর্বর্াাংলায় উপননবর্শ স্থাপবনর অপর এক উবিশু হবলা র্ারতীয় েনিককৃ ষবকর স্াংগ্রাি, নাগা-নিবজা, কানিরীবদর িযনি স্াংগ্রাি ধ্বাংস্ করা, র্ারত িহাস্াগর ও দনেণ
এনশয়ায় প্রর্য ত্ব করা।
জস্ানর্বয়ত স্ািানজক স্াম্রাজুর্াদীরা র্ারতীয় স্ম্প্রস্ারণর্াদবক স্হায়তা ও স্ির্বন কবরবছ র্ারবতর
ওপর তার আনধপতু জজারদার করা, পূর্বর্াাংলা লযন্ঠবনর র্েরা জনয়া, র্ারত িহাস্াগবর কতৃব ত্ব করা,
এনশয়ায় িানকব ন স্াম্রাজুর্াবদর স্াবর্ প্রনতদ্বনিতা করা এর্াং চীন ও কনিউননজি প্রনতহত করার
জনু।

পৃষ্ঠা ৪

৩
র্ারতীয় স্ম্প্রস্ারণর্াদীরা ননিবি জশাষণ ও লযন্ঠন শুরু কবর নদবয়বছ। এ জশাষণ ও লযন্ঠন আবরা
জজারদার করার জনু তারা স্ীিান্ত এলাকার জ াগাব াগ র্ুর্স্থা উন্নত করবছ।
পূর্বর্াাংলার িাছ-িাাংস্-নেি, তনরতরকারী, ধান-চাল ও অনুানু োদুির্ু প্রতুহ ট্রাক, জট্রন, জাহাবজ
র্ারবত াবি। র্াজার করার জনু কনলকাতা জর্বক র্ারতীয় নাগনরবকরা পূর্বর্াাংলার স্ীিান্ত
শহরগুবলাবত আস্বছ। এর্াবর্ র্ারতীয় স্ম্প্রস্ারণর্াদীরা পূর্বর্াাংলার োদুির্ু লযন্ঠন করবছ।
র্ারতীয় স্ম্প্রস্ারণর্াদীরা পূর্বর্াাংলা দেবলর স্িয় শতস্হস্র িণ পাট, চা, চািড়া ও অনুানু নশল্পীয়
কাুঁচািাল লযট কবর। র্ারত কতৃব ক কাুঁচািাল, নর্বশষ কবর পাট িবয়র ওপর জর্বক র্াাংলাবদশ পযতযল
স্রকার ননবষধাজ্ঞা প্রতাহার কবর। এর ফ্বল র্ারতীয় র্ুর্স্ায়ীরা অর্াবধ পূর্বর্াাংলার নশল্পীয় কাুঁচািাল,
পাট িয় করা এর্াং নর্বদবশ রপ্তানীর স্যব াগ পাবি। এর্াবর্ পূর্বর্াাংলার কাুঁচািাল নর্বশষ কবর
পাবটর ওপর র্ারতীয় ননয়িণ ও লযন্ঠন প্রনতষ্ঠা হবয়বছ এর্াং আন্তজবানতক র্াজাবর র্ারবতর স্াবর্
পূর্বর্াাংলার পাবটর প্রনতদ্বনিতার অর্স্ান হবয়বছ। পূর্বর্াাংলার জনগণ জকাটি জকাটি টাকার বর্বদনশক
িযিা জর্বক র্নিত হবয়বছ।
র্ারতীয় স্ম্প্রস্ারণর্াদীরা পূর্বর্াাংলার র্হু জগাটা নশল্প-প্রনতষ্ঠান, িপানত, েযচরা অাংশ র্ারবত পাচার
করবছ। পূর্বর্াাংলার অস্াংেু গাড়ী, স্বণব, জরৌপু, পূর্বর্াাংলার র্াজাবরর বর্বদনশক ির্ুানদও তারা পাচার
করবছ। এর ফ্বল র্হু নশল্প-কারোনা চালয করা র্া পযবরা উৎপাদন েিতা অনয ায়ী চালয করা
স্ম্ভর্ হবি না।
তারা পূর্বর্াাংলার নর্দযুৎ-গুাস্ র্ারতীয় নশবল্প র্ুর্হাবরর জনু ননবয়

াবি।

এ স্কবলর উবিশু হবলা পূর্বর্াাংলার নশল্প-কারোনা ধ্বাংস্ করা; এর নর্কাশ র্ুাহত করা এর্াং
র্ারতীয় নশবল্পর স্াবর্ পূর্বর্াাংলার নশল্প

াবত প্রনতদ্বনিতা করবত না পাবর তা নননেত করা।

তাবদর অপর এক উবিশু হবলা পূর্বর্াাংলার নশল্পবক র্ারবতর ওপর ননর্ব রশীল কবর জতালা। এ
উবিবশু তারা র্ারত জর্বক নর্দযুৎ, বতল, কাুঁচািাল ইতুানদর ওপর ননর্ব রশীল কবর পূর্বর্াাংলার স্ীিান্ত
এলাকার নশল্পস্িূহ চালয করার জচষ্টা করবছ।
র্ারতীয় পবণু র্াজার জছবয় জগবছ। এ স্কল পণুির্ু ননম্নিাবনর নকন্তু উুঁচয িূবলুর। পূর্বর্াাংলার
জনগণ র্াধু হবি এগুবলা জকনার জনু। এর্াবর্ পূর্বর্াাংলার স্াবড় স্াতবকাটি জনগবণর র্াজার দেল
করবছ র্ারতীয় স্ম্প্রস্ারণর্াদীরা এর্াং জকাটি জকাটি টাকার িযনাফ্া লযটবছ।
র্ারত জর্বক পণুির্ু আিদানী, তা র্াজাবর নর্িয় করা এর্াং পূর্বর্াাংলার অর্ুন্তর জর্বক ির্ুানদ
স্াংগ্রহ ও র্ারবত রপ্তানীর নর্রাট প্রনিয়ার ফ্বল পূর্বর্াাংলার জগাটা র্ুর্স্া-র্ানণজু র্ারবতর ওপর
ননর্ব রশীল হবয় পবড়বছ এর্াং র্ারতীয় ননয়িবণ চবল

াবি।

পৃষ্ঠা ৫
র্ারতীয় স্ম্প্রস্ারণর্াদীরা আত্মস্িপবণকারী পাক-স্ািনরক ফ্ুানস্স্টবদর শত শত জকাটি টাকার অস্ত্র
ও অনুানু ির্ুানদ র্ারবত ননবয়

ায়। এর্াবর্ পূর্বর্াাংলার জনগণ তাবদর নুা ু পাওনা অস্ত্র ও

অনুানু ির্ু জর্বক র্নিত হয়।
পূর্বর্াাংলার পযনগবঠবনর নর্রাটাকার কাজগুবলা র্ারতীয় জকাম্পানীস্িূহ লার্ করবছ। ফ্বল পূর্বর্াাংলার
প্রনতষ্ঠানস্িূহ র্নিত হবি।
র্ারতীয় চলনিে, স্ানহতু, নশল্পকলা, পাঠুপযস্তক পূর্বর্াাংলার র্াজার দেল করবছ এর্াং এস্কল জেবে
ননবয়ানজত পূর্বর্াাংলার প্রনতষ্ঠানস্িূহ এর ফ্বল িারাত্মক স্াংকবট পড়বছ।
তারা র্ৃটিশ উপননবর্শর্াদ, স্ািন্তর্াদ ও আিলাতানিক পযুঁনজর্াবদর ওপর ননর্ব রশীল প্রনতনিয়াশীল
র্যনিজীর্ীবদর প্রনতনননধ রর্ীন্দ্রনাবর্র জাতীয় নর্শ্বাস্ঘাতকতার স্ানহতু ও স্াংস্কৃ নতবক এর্াং র্ারতীয়
স্ম্প্রস্ারণর্াদী প্রনতনিয়াশীল স্াংস্কৃ নত-স্ানহতু দ্বারা পূর্বর্াাংলার র্াজার দেবলর প্রবচষ্টা চালাবি

াবত

তাবদর জশাষণ ও লযন্ঠন জিবন জনয়ার পবে জনিত স্ৃনষ্ট হয়। পূর্বর্াাংলার জাতীয় গণতানিক স্ানহতুস্াংস্কৃ নতর নর্কাশ র্ুাহত হয় এর্াং তাবদর আনর্বক লার্ হয়।
র্ারতীয় স্ম্প্রস্ারণর্াদীরা র্াাংলাবদশ পযতযল স্রকার দ্বারা িযিািান হ্রাস্ কবর এর্াং র্ারতীয় িযিা
অর্াবধ চালয কবর পূর্বর্াাংলার িযিাবক র্ারতীয় িযিার ওপর ননর্ব রশীল কবর জফ্বলবছ এর্াং নর্রাটাকার
িযনাফ্া লযটবছ।
জ ৌর্র্াবর্ কাজকরা, পরািশবদাতা, উপবদষ্টা, স্াহা ুদাতা প্রর্ৃ নতর ছদ্মবর্বশ তারা উদ্বৃি কিবচানর ও
জর্কার

যর্কবদর পূর্বর্াাংলার স্রকারী-আধা স্রকারী ও স্বায়ত্বশানস্ত স্াংস্থাস্িূবহ ননবয়াগ কবর তা

ননয়িণ করবছ এর্াং স্াংনিষ্ট র্ারতীয় নর্র্াবগর অধীনস্ত স্াংস্থায় রূপান্তনরত করবছ।
র্ারতীয় স্ম্প্রস্ারণর্াদীরা শরনার্ীর জর্বশ র্ারতীয় নাগনরক, যর্ কাংবগ্রবস্র স্শস্ত্র গুণ্ডা-বগাবয়ন্দাবদর
র্াাংলাবদবশ পাঠাবি। তারা ছােলীগ, িযনি র্ানহনী, িযনজর্ র্ানহনী, ইস্টবর্ঙ্গল জরনজবিন্ট, পযনলশবদর িবধু
তার এবজন্ট অনযপ্রবর্শ কনরবয় তা ননয়িণ করবছ।
র্ারবত

ায়নন এ অজযহাবত জদশবপ্রনিক কিবচারীবদর তারা পযতযল স্রকাবরর িাধুবি ছাুঁটাই করাবি।

জদশবপ্রনিক র্ুর্স্ায়ী, নশল্পপনত, স্ানহনতুক, নশল্পী এর্াং নর্নর্ন্ন জপশার জলাকবদর হয়রানী করবছ। তাবদর
জীনর্কা ননর্বাবহর স্যব াগ জর্বক র্নিত করবছ। তারা পাক-স্ািনরক ফ্ুানস্স্টবদর প্রািন দালাল

ারা

র্ারবতর তাবর্দার হবত ইিযক তাবদরবক চাকুরী ও অনুানু স্যব াগ-স্যনর্ধা নদবি।
অতীবত পাক-স্ািনরক ফ্ুানস্স্টরা ঊদযব র্াষার্াষীবদর িধুকার প্রনতনিয়াশীলবদর িাধুবি স্াধারণ
ঊদযব র্াষী জনগণবক প্রতানরত কবর, তাবদর নকছয অাংশবক হাত কবর এর্াং র্াঙালী জনগবণর ওপর
অতুাচার চালায়।

পৃষ্ঠা ৬
র্ারতীয় স্ম্প্রস্ারণর্াদীরাও একইর্াবর্ নহন্দয ধিবার্লম্বী জনিদার-বজাতদার, পযনুঁ জপনত, র্যনিজীর্ীবদর
প্রনতনিয়াশীল অাংশ এর্াং টাউটবদর ওপর ননর্ব র কবর স্াধারণ নহন্দয ধিবার্লম্বী জনগণবক প্রতারণা
কবর, পূর্বর্াাংলার নহন্দয-িযস্নলি জনগবণর ঐকুবক নর্নষ্ট কবর জনগবণর এক অাংশবক হাত কবর অনু
অাংবশর জশাষণ ও লযন্ঠন চালার্ার চিান্ত করবছ।
পূর্বর্াাংলার জকার্াও জকার্াও নহন্দয ধিবার্লম্বী জনিদার-বজাতদার, পযুঁনজপনত, র্যনিজীর্ীবদর িধুকার
র্ারতীয় স্ম্প্রস্ারণর্াবদর দালাল প্রনতনিয়াশীল অাংশ এর্াং টাউটরা স্াংেুাগনরষ্ঠ িযস্নলি ধিবার্লম্বী
জনগবণর স্াংস্কৃ নত ও আচার-র্ুর্হাবরর প্রনত অর্জ্ঞা প্রদশবন করবছ, জজার কবর তাবদর নর্িয় করা
স্ম্পনি দেল করবছ।
এর্াবর্ পূর্বর্াাংলায় ধিীয় বর্ষিু এর্াং জকার্াও জকার্াও িযস্নলি জনগবণর ওপর ধিীয় ননপীড়বনর
ষড় ি চলবছ।
িানকব ন স্াম্রাজুর্াবদর জনতৃ বত্ব স্াম্রাজুর্াদ এর্াং পূর্বর্াাংলার িযস্নলি ধিবার্লম্বী প্রনতনিয়াশীল জনিদারজজাতদার, পযুঁনজপনত ও র্যনিজীর্ীবদর িধুকার তার দালাল অাংশ (নপনেনপ, জািাত, িযস্নলি লীগ,
আওয়ািী লীবগর একাাংশ) এ ধিীয় ননপীড়বনর স্যব াগ গ্রহণ কবর স্াধারণ জদশবপ্রনিক নহন্দয জনগণ
নর্বরাধী দাঙ্গা, স্াম্প্রদানয়ক স্াংঘাত র্াধার্ার ষড় ি চালাবি এর্াং এর স্হায়তায় পূর্বর্াাংলায় তার
উপননবর্শ স্থাপবনর চিান্ত করবছ। তর্াকনর্ত িযস্নলি র্াাংলার দার্ী এ ষড় বির র্নহিঃপ্রকাশ।

৪
১৯৪৭ স্াবলর পূবর্ব র্ারবতর স্াংবশাধনর্াদী কনিউননস্ট পাটিব জেণী ননপীড়বনর একটি রূপ ধিীয়
ননপীড়বনর নর্বরানধতা কবরনন।
ফ্বল পূর্বর্াাংলার িযস্নলি জনগণ র্ৃটিশ উপননবর্নশক দস্যু ও তাবদর ওপর ননর্ব রশীল নহন্দয ধিবার্লম্বী
প্রনতনিয়াশীল জনিদার-বজাতদার, পযুঁনজপনত ও র্যনিজীর্ীবদর রাজনননতক, অর্বনননতক, নর্বশষ কবর ধিীয়
ননপীড়বনর কারবণ স্াম্রাজুর্াদ স্ির্বক িযস্নলি স্ািন্তর্াদী, র্যবজবায়া ও র্যনিজীর্ীবদর পানকস্তান দার্ী
স্ির্বন কবর এর্াং পানকস্তাবন জ াগদান কবর।
এর ফ্বল পাক-র্ারত উপিহাবদশবক নর্র্ি কবর তার স্ির্বকবদর দ্বারা জশাষণ ও লযন্ঠন করার
র্ৃটিশ দস্যুবদর চিান্ত স্ফ্ল হয়।
র্তব িাবনও পূর্বর্াাংলায় র্ারতীয় স্ম্প্রস্ারণর্াদ ও তার দালালবদর ধিীয় ননপীড়ন এর্াং এর স্যব াগ
গ্রহণ কবর িানকব ন স্াম্রাজুর্াবদর জনতৃ বত্ব স্াম্রাজুর্াদীবদর দাঙ্গা, রায়ট র্াধাবনা এর্াং পূর্বর্াাংলায় তার
উপননবর্শ স্থাপবনর চিান্তবক পূর্বর্াাংলার জনগণ

নদ নর্বরানধতা না কবরন, তবর্ পূর্বর্াাংলায় দাঙ্গা,

রায়ট এর্াং স্াম্রাজুর্াদীবদর উপননবর্শ স্থাপবনর স্ম্ভার্না জজারদার হবর্।

পৃষ্ঠা ৭
অতীবতর িবতা র্তব িাবনও নর্নর্ন্ন আকৃ নতর স্াংবশাধনর্াদী নর্শ্বাস্ঘাতকরা এ প্রবে নীরর্ জর্বক
র্ারতীয় স্ম্প্রস্ারণর্াদী এর্াং িানকব ন স্াম্রাজুর্াদীবদর জনতৃ বত্ব স্াম্রাজুর্াদীবদর স্াম্প্রদানয়ক ও
উপননবর্নশক চিান্তবক স্হায়তা করবছ।

৫
র্ারতীয় স্ম্প্রস্ারণর্াদীরা প্রচার করবছ তাবদর আগ্রাস্ী র্ানহনী জ
হওয়ায় তারা র্ারবত নফ্বর জগবছ। তারা জ

উবিবশু এবস্নছল তা স্ম্পন্ন

উবিবশু এবস্নছল তা হবলা পূর্বর্াাংলায় তার উপননবর্শ

স্থাপন করা, তার তাবর্দার ছয় পাহাবড়র দালালবদর েিতায় র্স্াবনা। তার তাবর্দার র্ানহনী
ইস্টবর্ঙ্গল জরনজবিন্ট, রেীর্ানহনী, পযনলশ তার স্বার্ব রোর িবতা বর্ষ্ট শনিশালী হওয়ায় নর্পযল
পনরিাণ র্ারতীয় বস্নু রাো অপ্রবয়াজনীয় হবয় পবড়বছ। তারা র্াঙ্গালীবদর দ্বারা র্াঙ্গালী দিন কবর
জশাষণ ও লযন্ঠন চালাবত চায়।
তারা নশোদাতা, উপবদষ্টা, জগাবয়ন্দা এর্াং তাবর্দারবদর িাধুবি পূর্বর্াাংলার ওপর স্ািনরক ননয়িণ
র্জায় রােবত চায়। উপরন্তু পূর্বর্াাংলার প্রনতরো র্ারবতর ওপর ননর্ব রশীল অর্বাৎ পূর্বর্াাংলার
প্রনতরো র্ারবতর ননয়িবণ এ স্তু র্াাংলাবদশ পযতযল স্রকার র্হু নর্র্ৃনতবত উবেে কবরবছ।
পূর্বর্াাংলার জনগণ ও জানতগত স্াংেুালঘয জনগবণর নর্প্লর্ী স্াংগ্রাি দিবনর জনু র্হু বস্নু জপ্ররণ
কবরবছ, এিননক নর্িান র্ানহনী প বন্ত র্ুর্হার কবরবছ।
এর্াবর্ র্ারতীয় স্ম্প্রস্ারণর্াদীরা পূর্বর্াাংলার স্কল জেবে ননয়িণ, লযন্ঠন, জশাষণ ও নন বাতন প্রনতষ্ঠা
কবরবছ, পূর্বর্াাংলাবক তার উপননবর্বশ পনরণত কবরবছ এর্াং পূর্বর্াাংলাবক তাবদর পোদর্ূ নিবত
রূপান্ততনরত কবরবছ। র্াাংলাবদশ স্রকার তার পযতযল স্রকার র্ুতীত আর নকছয ই নয়। ছয় পাহাবড়র
দালালরা প্রকাশু ও জগাপন চয নির িাধুবি এ জশাষণ ও লযন্ঠন-ননয়িণ, নন বাতবনর স্যব াগ কবর
নদবয়বছ, পূর্বর্াাংলাবক র্ারতীয় স্ম্প্রস্ারণর্াদীবদর ননকট নর্িী কবর নদবয়বছ।
অতীবত জাপানী ফ্ুানস্স্টরা এনশয়াস্হ উন্নত অিল গবড় জতালার জিাগানবক উপননবর্শ স্থাপবনর অস্ত্র
নহবস্বর্ র্ুর্হার কবরবছ। র্তব িাবন র্ারতীয় স্ম্প্রস্ারণর্াদীরাও তাবদর অনযকরবণ গণতি, স্িাজতি
ও ধিবননরবপেতার জিাগানবক তার উপননবর্শ স্থাপবনর অস্ত্র নহবস্বর্ র্ুর্হার করবছ।
র্ারতীয় স্ম্প্রস্ারণর্াদীবদর এ উপননবর্বশ লযবটর র্াগ র্স্াবি জস্ানর্বয়ত স্ািানজক স্াম্রাজুর্াদী
এর্াং িানকব বনর জনতৃ বত্ব অনুানু স্াম্রাজুর্াদীরা। তারা ঋণ প্রদান, অস্ি র্ানণজুচয নি প্রর্ৃ নতর িাধুবি
তাবদর লযন্ঠন চালাবি।
এর্াবর্ পূর্বর্াাংলার জাতীয় নর্প্লর্ অর্বাৎ পূর্বর্াাংলা জর্বক বর্বদনশক জশাষণ ও লযন্ঠবনর অর্স্ান ও
স্বাধীন-স্ার্ববর্ৌি পূর্বর্াাংলা প্রনতষ্ঠা অস্িাপ্ত রবয় জগবছ।

পৃষ্ঠা ৮
স্ািন্ত জনিদার-বজাতদারবদর উৎোত কবর কৃ ষকবদর িাবঝ র্ূ নি নর্তরবণর িাধুবি গণতানিক নর্প্লর্
স্ম্পন্ন করার িহান দানয়ত্বও অস্িাপ্ত রবয় জগবছ। গ্রাবি গ্রাবি পিাবয়ত র্ুর্স্থা প্রর্তব ন কবর ছয়
পাহাবড়র দালালরা প্রনতনিয়াশীল গ্রািু স্ািন্ত জনিদার-বজাতদার-িহাজন, টাউট ও অতুাচারীবদর
শাস্ন কাবয়ি কবরবছ। এবদরবক পাহাড়া জদয়ার জনু গঠণ করা হবয়বছ োকাত দল গ্রািরেী
র্ানহনী, জস্বিাবস্র্ক র্ানহনী।
এর্াবর্ পূর্বর্াাংলার জাতীয় গণতানিক নর্প্লর্ অস্িাপ্ত রবয় জগবছ।

৬
পূর্বর্াাংলার ঘটনার্লী প্রিাণ করবছ পূর্বর্াাংলার র্যবজবায়া, র্যনিজীর্ী র্া স্ািন্তর্াদী জকাবনা জেণীর পবেই
পূর্বর্াাংলার জাতীয় গণতানিক নর্প্লর্ স্ম্পন্ন করা স্ম্ভর্ নয়। এরা ননবজবদর ও জাতীয় স্বাবর্বর স্াবর্
নর্শ্বাস্ঘাতকতা কবর, নর্বদবশর কাবছ জদশ ও জানতবক নর্িী কবর জদয় এর্াং জদবশর িধুকার
স্ািন্তর্াবদর স্াবর্ আবপাষ কবর।
কাবজই অননর্া বর্াবর্ই পূর্বর্াাংলার অস্িাপ্ত জাতীয় গণতানিক নর্প্লর্ স্ম্পন্ন করার িহান দানয়ত্ব
এবস্ পবড়বছ পূর্বর্াাংলার স্র্বহারা জেণী ও তার রাজনননতক পাটিবর ওপর।
িীরজাফ্র

নর্শ্বাস্ঘাতক

র্ুতীত

পূর্বর্াাংলার নকছয স্াংেুক

পূর্বর্াাংলার েনিক-কৃ ষক-ছাে-র্যনিজীর্ী-র্ুর্স্ায়ী-নশল্পপনত-

চাকুরীজীর্ী অর্বাৎ পূর্বর্াাংলার স্িগ্র র্াঙ্গালী জানত অনচবরই র্ারতীয় স্ম্প্রস্ারণর্াদীবদর উপননবর্নশক
জশাষণ ও লযন্ঠন, স্ািানজক স্াম্রাজুর্াদী, স্াম্রাজুর্াদী জশাষণ-লযন্ঠন ও তাবদর তাবর্দারবদর জশাষণ ও
লযন্ঠবনর নর্রুবি নর্রাটাকার স্াংগ্রাি পনরচালনা করবর্। পূর্বর্াাংলার স্র্বহারা জেণীর রাজনননতক
পাটিবর িহান ঐনতহানস্ক দানয়ত্ব হবলা এ স্াংগ্রাবি জনতৃ ত্ব প্রদান করা ও তাবক স্ঠিক পবর্ পনরচালনা
ও স্ম্পন্ন করা।
পূর্বর্াাংলায় র্ারতীয় স্ম্প্রস্ারণর্াদীবদর দেল কাবয়ি হওয়ার ফ্বল পানকস্তাবনর স্ািনরক ফ্ুানস্স্টবদর
স্াবর্ পূর্বর্াাংলার জনগবণর জাতীয় দ্ববির অর্স্ান হবয়বছ। পূর্বর্াাংলার স্িাবজর নর্কাবশর জনু
র্তব িাবন ননম্ননলনেত জিৌনলক দ্বিস্িূহ দায়ীিঃ
১। র্ারতীয় স্ম্প্রস্ারণর্াবদর স্াবর্ পূর্বর্াাংলার জনগবণর জাতীয় দ্বি।
২। জস্ানর্বয়ত স্ািানজক স্াম্রাজুর্াবদর স্াবর্ পূর্বর্াাংলার জনগবণর জাতীয় দ্বি।
৩। িানকব ন স্াম্রাজুর্াবদর জনতৃ বত্ব স্াম্রাজুর্াবদর স্াবর্ পূর্বর্াাংলার জনগবণর জাতীয় দ্বি।
৪। িানকব বনর জনতৃ বত্ব স্াম্রাজুর্াদ ও তাবদর দালালবদর স্াবর্ জস্ানর্বয়ত স্ািানজক স্াম্রাজুর্াদ,
র্ারতীয় স্ম্প্রস্ারণর্াদ ও তাবদর দালালবদর দ্বি।
৫। পূর্বর্াাংলার স্ািন্তর্াবদর স্াবর্ কৃ ষক জনতার দ্বি।
৬। পূর্বর্াাংলার র্যবজবায়া জেণীর স্াবর্ েনিক জেণীর দ্বি।

পৃষ্ঠা ৯
র্ারতীয় স্ম্প্রস্ারণর্াদীরা তার জস্নার্ানহনীর স্াহাব ু আগ্রাস্ী

যি চানলবয় পূর্বর্াাংলায় তার উপননবর্শ

কাবয়ি কবরবছ, এ কারবণ র্ারতীয় স্ম্প্রস্ারণর্াবদর স্াবর্ পূর্বর্াাংলার জনগবণর জাতীয় দ্বি উপবরাি
দ্বিস্িূবহর িাবঝ প্রধান দ্বি।
এ দ্বি স্িাধাবনর উপায় হবি স্শস্ত্র জাতীয় নর্প্লর্ পনরচালনার িাধুবি র্ারতীয় স্ম্প্রস্ারণর্াদ ও
তার পদবলহী কুকুর ছয় পাহাবড়র দালাল জাতীয় শত্রুবদর েতি ও উৎোত করা, র্াাংলাবদশ পযতযল
স্রকারবক উৎোত করা, পূর্বর্াাংলাবক র্ারতীয় স্ম্প্রস্ারণর্াদীবদর উপননবর্নশক শৃাংেল জর্বক িযি ও
স্বাধীন করা।
এ নর্প্লবর্র অপর এক লেু হবর্ র্ারতীয় স্ম্প্রস্ারণর্াবদর উৎোবতর স্াবর্ স্াবে পূর্বর্াাংলা জর্বক
জস্ানর্বয়ত স্ািানজক স্াম্রাজুর্াদ ও িানকব বনর জনতৃ বত্ব স্াম্রাজুর্াদবক উৎোত করা, এবদর স্াবর্
পূর্বর্াাংলার জনগবণর জাতীয় দ্ববির স্িাধান করা।
র্ারতীয় স্ম্প্রস্ারণর্াদ ও স্ািানজক স্াম্রাজুর্াদ এর্াং স্াম্রাজুর্াদ স্ির্বক স্ািন্ত জনিদারজজাতদারবদর জাতীয় শত্রু নহবস্বর্ েতি ও উৎোত করা, তাবদর র্ূ -স্ম্পনি র্ূ নিহীন কৃ ষবকর িাবঝ
নর্নািূবলু নর্তরণ করা, জাতীয় নর্প্লর্ স্ির্বক স্ািন্তর্াদীবদর স্ািন্ত জশাষণ কিাবনা, জশষ প বন্ত
স্ািন্তর্াদ উৎোত করা। এর্াবর্ প বায়িবি গণতানিক নর্প্লর্ পনরচালনা ও স্ম্পন্ন করা।
এ জাতীয় গণতানিক নর্প্লবর্র প্রনিয়ায় র্ারতীয় স্ম্প্রস্ারণর্াদ, জস্ানর্বয়ত স্ািানজক স্াম্রাজুর্াদ ও
স্াম্রাজুর্াবদর ওপর ননর্ব রশীল আিলাতানিক র্যবজবায়া ও প্রনতনিয়াশীল র্যনিজীর্ীবদর জাতীয় শত্রু
নহবস্বর্ উৎোত করা।
এ জাতীয় গণতানিক নর্প্লবর্র স্িয় এ নর্প্লর্ স্ির্বক র্যবজবায়াবদর রো করা, েনিকবদর আট ঘন্টা
েি স্িয় ননধবারণ এর্াং তাবদরবক অনুানু স্যব াগ-স্যনর্ধা প্রদান করা।
এ জাতীয় গণতানিক নর্প্লবর্র প্রনিয়ায় পূর্বর্াাংলার জদশবপ্রনিক িযস্নলি, নহন্দয ও অনুানু ধিবার্লম্বী
জনগণ অর্শুই তাবদর ঐকুবক দৃঢ়তর করবর্ন। র্ারতীয় স্ম্প্রস্ারণর্াদ ও তার দালাল প্রনতনিয়াশীল
জনিদার-বজাতদার-পযনুঁ জপনত ও র্যনিজীর্ী, টাউটবদর িযস্নলি জনগবণর ওপর ধিীয় ননপীড়বনর এর্াং
স্ম্প্রস্ারণর্াদী স্বাবর্ব নহন্দয ধিবার্লম্বী জনগণবক র্ুর্হার করার চিান্তবক নর্বরানধতা করবর্ন। একই
স্াবর্ এ ধিীয় ননপীড়বনর স্যব াগ গ্রহণ কবর িানকব বনর জনতৃ বত্ব স্াম্রাজুর্াদ ও তার িযস্নলি ধিবার্লম্বী
দালাল জনিদার-বজাতদার, পযুঁনজপনত ও র্যনিজীর্ী (নপনেনপ, জািাত, িযস্নলি লীগ ও আওয়ািী লীবগর
একাাংশ) এর্াং টাউটবদর জদশবপ্রনিক নহন্দয জনগণ নর্বরাধী স্াম্প্রদানয়ক চিান্ত এর্াং পূর্বর্াাংলায়
িানকব বনর জনতৃ বত্ব স্াম্রাজুর্াবদর উপননবর্শ স্থাপবনর ষড় িবক নর্বরানধতা করবর্ন। স্কল প্রকার
ধিীয় ননপীড়বনর অর্স্ান করবর্ন, ধিীয় স্বাধীনতা, অনধকার, স্িতা ও স্ম্প্রীনত রো করবর্ন।
পূর্বর্াাংলার এই অস্িাপ্ত গণতানিক নর্প্লবর্র জিৌনলক পনরচালক শনি হবি েনিক-কৃ ষক-েয বদ র্যবজবায়া
জেণী। স্র্বহারা জেণী হবি এ নর্প্লবর্র জনতা।

পৃষ্ঠা ১০
পূর্বর্াাংলার জাতীয় গণতানিক নর্প্লর্ পনরচালনা ও স্ম্পন্ন করা স্ম্ভর্ দীঘবস্থায়ী ননিবি গণ যবির
রণনীনত ও রণবকৌশল প্রবয়াবগর িাধুবি জাতীয় িযনি যি পনরচালনা কবর। এ জাতীয় িযনি যি স্ূচনা
করবত হবর্ জগনরলা

যবির িাধুবি, েনিক-কৃ ষক নর্প্লর্ীবদর স্িন্ববয় শুনু জর্বক জগনরলাগ্রুপ গঠন

করবত হবর্, হাবতর কাবছ

া নকছয পাওয়া

ায় তাই নদবয় ছয় পাহাবড়র দালাল জাতীয় শত্রুবদর

েতি করবত হবর্, শত্রুর অবস্ত্র স্নিত হবত হবর্, জগনরলা
জগনরলা

যিবক পূর্বর্াাংলার স্র্বে ছনড়বয় নদবত হবর্,

যবির প্রনিয়ায় জাতীয় িযনি যিবক উিতর প বাবয় ননবয় জ বত হবর্, গ্রািু এলাকায় ঘাুঁটি

স্থাপন, ননয়নিত র্ানহনী, স্থানীয় জগনরলা, গ্রািু আত্মরো র্ানহনী গবড় তয লবত হবর্ এর্াং জশষ প বন্ত
উন্নত প বাবয়র স্চল

যি, র্ড় রকবির জঘরাও ও অর্স্থান

যি পনরচালনা কবর শহরস্িূহ দেল

করবত হবর্ এর্াং স্িগ্র পূর্বর্াাংলাবক িযি করবত হবর্।
স্র্বহারা জেণী কৃ ষক-েনিক বিেীর নর্নিবত জাতীয় র্যবজবায়া এর্াং অনুানু জদশবপ্রনিক র্ুনি,
জগাষ্ঠী,দল, ধিীয়, র্াষাগত ও জানতগত স্াংেুালঘয জনগণবক ঐকুর্ি করার প্রবচষ্টা চানলবয় জাতীয়
িযনিফ্রন্ট গঠন করবর্। একই স্িবয় র্যবজবায়া স্ািন্তর্াদী ও র্যনিজীর্ীবদর আবপাষিযেীতা, জদাদযলুিানতা
এর্াং নর্শ্বাস্ঘাতকতার িবনার্ার্ ও কা বকলাপবক স্িাবলাচনা ও নর্বরানধতা করবর্।
এ নর্প্লর্ পনরচালনা কবর স্িগ্র পূর্বর্াাংলা িযি কবর স্বাধীন, গণতানিক, শানন্তপূণব, ননরবপে, প্রগনতশীল
পূর্বর্াাংলার প্রজাতি প্রনতষ্ঠা করবত হবর্। এই প্রজাতবির রাষ্ট্র র্ুর্স্থা হবর্ স্র্বহারা জেণীর জনতৃ বত্ব
েনিক-কৃ ষক বিেীর নর্নিবত স্কল জদশবপ্রনিক জেণীর জ ৌর্ গণতানিক একনায়কত্বিূলক রাষ্ট্র
র্ুর্স্থা।
এই নর্প্লর্ পরচালনার প্রনিয়ায় িযি এলাকায় স্বাধীন, গণতানিক, শানন্তপূণব, ননরবপে, প্রগনতশীল
পূর্বর্াাংলার প্রজাতানিক স্রকার কাবয়ি করবত হবর্।
পূর্বর্াাংলার জাতীয় গণতানিক নর্প্লর্ পনরচালনা ও স্ম্পন্ন কবর পূর্বর্াাংলার জনগবণর অনধকাাংবশর
আশা-আকাঙ্খার স্াবর্ স্ঙ্গনতপূণব এর্াং নুায়স্ঙ্গতর্াবর্ পানকস্তাবনর স্াবর্ পূর্বর্াাংলার স্ম্পবকব র স্িস্ুার
(পানকস্তাবনর স্াবর্ পূর্বর্াাংলার রাষ্ট্রীয় স্ম্পকব , পনেি পানকস্তানস্থ র্াঙালীবদর নফ্নরবয় আনা, পূর্বর্াাংলার
গণহতুা ও ফ্ুানস্স্ট ধ্বাংস্ বজ্ঞর অপরাবধ অপরাধী পানকস্তাবনর শাস্কবগাষ্ঠী ও স্ািনরক-বর্স্ািনরক
র্ুনিবদর নর্চার ও শানস্ত প্রদান করা, পূর্বর্াাংলা জর্বক গত ২৪ র্ৎস্বর পনেি পানকস্তাবন জ

পযুঁনজ

ও িূলুর্ান স্ম্পদ পাচার হবয়বছ তা স্যদস্হ জফ্রত আনা, পূর্বর্াাংলা জর্বক পাচার করা ঐনতহানস্ক
ির্ুানদ জফ্রত আনা, বর্বদনশক ঋণ পনরবশাবধর স্িস্ুা, পূর্বর্াাংলায় তারা জ
ধষবণ, লযন্ঠন চানলবয়বছ তার

ননিবি ধাংস্ জ্ঞ, হতুা,

র্া র্ েনতপূরণ আদায় করা ইতুানদ স্িস্ুা) স্িাধান করা।

এর্াবর্ জাতীয় গণতানিক নর্প্লর্ পনরচালনা ও স্ম্পন্ন কবর পূর্বর্াাংলার র্যবজবায়া জেণীর স্াবর্ েনিক
জেণীর দ্বি স্িাধাবনর জনু স্িাজতানিক নর্প্লবর্র স্ূচনা ও পনরচালনা করা।

পৃষ্ঠা ১১

৭
পূর্বর্াাংলার জনগবণর িযনি স্াংগ্রাি স্ঠিক পবর্ পনরচালনার জনু স্র্বহারা জেণীর একটি ননর্যব ল
রাজনননতক পাটিব প্রবয়াজন। এ উবিবশু ১৯৬৮ স্াবল িাকব স্র্াদ-বলনননর্াদ-িাওবস্তয ঙ নচন্তাধারাবক
পর্ প্রদশবক তানিক নর্নি নহবস্বর্ ননবয় প্রস্তুনত স্াংগঠন পূর্বর্াাংলা েনিক আবন্দালন প্রনতনষ্ঠত হয়।
পূর্বর্াাংলা েনিক আবন্দালন তার প্রনতষ্ঠার প্রর্ি জর্বকই পাক-স্ািনরক ফ্ুানস্স্টবদর উপননবর্নশক
জশাষণ ও লযন্ঠবনর নর্রুবি স্শস্ত্র স্াংগ্রাি পনরচালনা কবর। পূর্বর্াাংলা েনিক আবন্দালবনর কিী ও
জগনরলারা

পানকস্তান

কাউনিল, িানকব ন

তর্ুবকন্দ্র, নর্এনআর-এ

জর্ািা

ফ্টিকছনড়বত জাতীয় শত্রু েতবির িাধুবি স্র্বপ্রর্ি জাতীয় িযনির জগনরলা

র্ষবণ কবর, চট্রগ্রাবির
ি
য স্ূচনা কবর।

পুঁনচবশ িাচব ও তার পরর্তী স্িয়কার পাক-স্ািনরক ফ্ুানস্স্টবদর চরিতি ফ্ুানস্স্ট নন বাতবনর
িযবেও পূর্বর্াাংলা েনিক আবন্দালবনর কিীরা র্ারবত পলায়ন না কবর জনগবণর শনির ওপর ননর্ব র
কবর জনগণবক পাক স্ািনরক ফ্ুানস্স্টবদর নর্রুবি স্ঠিক পবর্ িযনি যবি পনরচালনা কবর। পূর্বর্াাংলা
েনিক আবন্দালবনর জগনরলারা জাতীয় শত্রু ও পাক-স্ািনরক ফ্ুানস্স্টবদর ননকট জর্বক জকবড় জনয়া
অস্ত্র দ্বারা জগনরলা

যি চালায়। অনচবরই র্নরশাল, ফ্নরদপযর, পটয য়াোলী, ঢাকা, পার্না, টাঙ্গাইল প্রর্ৃ নত

জজলায় আটটিরও জর্শী জগনরলা ফ্রন্ট, িযি অিল ও ননয়নিত র্ানহনী গবড় ওবঠ, জগনরলা যি দার্ানবলর
িবতা ছনড়বয় পবড়।
এর্াবর্ আত্মননর্ব রতার নর্নিবত পূর্বর্াাংলা েনিক আবন্দালন স্শস্ত্র জাতীয় িযনি

যি স্ঠিক পবর্

পনরচালনা কবর স্িগ্র র্াঙালী জানতর স্ািবন স্ঠিক পবর্র দৃষ্টান্ত স্থাপন কবর।
পাক-স্ািনরক ফ্ুানস্স্টবদর কািাবনর জগালার শবের িাবঝ গবড় ওবঠ ৩রা জযন, ১৯৭১ স্াবল
পূর্বর্াাংলার জনগণবক স্ঠিক পবর্ পনরচালনার জনু পূর্বর্াাংলার স্র্বহারা জেণীর রাজনননতক পাটিব
“পূর্বর্াাংলার স্র্বহারা পাটিব”।
ছয় পাহাবড়র দালালরা পূর্বর্াাংলায় ছয় পাহাবড়র জশাষণ ও লযন্ঠন কাবয়ি এর্াং অর্ুাহতর্াবর্ তা
পনরচালনার পবর্ পূর্বর্াাংলার স্র্বহারা পাটিববক একিাে র্াধা র্বল গণু কবর। তারা আিাবদর আিিণ
কবর, আবলাচনার র্াওতা নদবয় আিাবদর র্হু জগনরলা, কিী, স্হানযর্ূনতশীল ও জনগণবক ননিবির্াবর্
হতুা কবর, তাুঁবদর রবি হাত কলনিত কবর, আিাবদর িযি অিলস্িূহ তারা দেল কবর জনয়। এর্াবর্
তারা স্ঠিক পবর্ পনরচানলত িযনি স্াংগ্রািবক অস্থায়ীর্াবর্ র্ুাহত কবর।
পূর্বর্াাংলার প্রনতনর্প্লর্ী েিতা দেবলর পর তারা তাবদর নন বাতন ও লযন্ঠন জজারদার কবরবছ। তারা
েতে লযটতরাজ, হতুা, োকানত, অপহরণ, ধষবণ, অর্ব স্াংগ্রহ, অনিস্াংব াগ করবছ। পাক-স্ািনরক
ফ্ুানস্স্টবদর

িবতা

তারাও

‘র্ধুর্ূ নি’ বতরী

কবরবছ।

তারা

স্রকারী-বর্স্রকারী প্রনতষ্ঠাবনর

কিবচারীবদর নন বাতন ও ননয়িণ করবছ। এর্াবর্ তারা িবগর িযেযক কাবয়ি কবরবছ।

পৃষ্ঠা ১২
তারা অপরাধী-ননরপরাধী নননর্ববশবষ ঊদযব র্াষার্াষী নশশু- যর্ক, র্ৃি-নারীবদর নহটলাবরর ইহুদী
ননধবনর অনযরূপর্াবর্ ননিযল
ব করবছ।
তাবদর প্রর্য র্ারতীয় স্ম্প্রস্ারণর্াদ ও তাবদর জশাষণ ও লযন্ঠবনর ফ্বল পূর্বর্াাংলার ননতুপ্রবয়াজনীয়
নজননবস্র অনিিূলু হবয়বছ, শত-স্হস্র জলাক জর্কার হবয় পবড়বছ। জনগণ অনাহাবর-অধবাহাবর জীর্ন
ধারণ করবছ।
অস্াংেু ঘটনা প্রিাণ করবছ, ছয় পাহাবড়র দালালরা জ
ফ্ুানস্স্ট একনায়কত্ব, তারা জ

গণতি চায় তা হবি ছয় পাহাবড়র দালালবদর

স্িাজতি চায় তা হবি ছয় পাহাবড়র জশাষণ ও লযন্ঠন, তারা জ

ধিব ননরবপেতা চায় তা হবি িযস্নলি জনগবণর ওপর ধিীয় ননপীড়ন, পূর্বর্াাংলায় র্ারবতর
উপননবর্শ র্জায় রাোর পবর্ িযস্নলি ধবিবর প্রনতর্ন্ধকতাবক দানর্বয় রাো, তারা জ

জাতীয়তার্াবদর

কর্া র্লবছ তা হবি জাতীয় নর্শ্বাস্ঘাতকতা ও জাতীয় পরাধীনতা এর্াং পূর্বর্াাংলার জানতগত
স্াংেুালঘয ও ঊদযব র্াষার্াষীবদর ননিূবল করা।
িযনজর্র্াদ হবি জাতীয় নর্শ্বাস্ঘাতকতা ও ফ্ুানস্র্াদ।
পূর্বর্াাংলার জনগবণর িাবঝ প্রচণ্ড জোর্ ও ঘৃণার স্ৃনষ্ট হবয়বছ। জনগণ উপলনি করবছন পাকস্ািনরক ফ্ুনস্স্ট ও ছয় পাহাবড়র দালালবদর িাবঝ জকান তফ্াৎ জনই, তাুঁরা স্াবপর িযে জর্বক
র্াবঘর িযবে পবড়বছন।
গত নয় িাবস্র নর্প্লর্ী ঝড়-তরবঙ্গ পূর্বর্াাংলার জনগবণর জচতনা েযর্ই উিস্তবর জপৌুঁবছবছ। তাুঁরা
উন্নত রাজনননতক িান অজবন কবরবছন, িৃতযুবক তাুঁরা র্য় কবরন না।
তাুঁরা ছয় পাহাবড়র দালাল ও তাবদর প্রর্য বদর নর্রুবি স্াংগ্রাি শুরু কবর নদবয়বছন।
পূর্বর্াাংলার েনিকরা ধিবঘট, নিনছল, জঘরাও স্াংগ্রাি শুরু কবর নদবয়বছন।
জছাট চাকুরীজীর্ী, র্ুর্স্ায়ী, ছাে, র্যনিজীর্ীরাও স্াংগ্রাি শুরু কবরবছন।
কৃ ষকরা ছয় পাহাবড়র দালাল জজাতদার-জনিদার-টাউটবদর নর্রুবি স্াংগ্রাি শুরু কবরবছন।
এর্াবর্ ছয় পাহাবড়র দালালরা জনগণ জর্বক নর্নিন্ন হবয় পড়বছ, তাবদর িযবোশ উবমানচত হবি,
জনগণ তাবদর র্াওতা ও িীরজাফ্রী র্যঝবত পারবছন।
ছয় পাহাবড়র দালাল, র্ারতীয় স্ম্প্রস্ারণর্াদ, স্ািানজক স্াম্রাজুর্াদ এর্াং স্াম্রাজুর্াদ উৎোবতর
প্রচণ্ড গণস্াংগ্রাি শুরু হবয়বছ।
ছয় পাহাবড়র দালালবদর ননবজবদর িধুকার কািড়াকািনড় প্রকট আকার ধারণ কবরবছ। এিননক
ননবজবদর িাবঝ স্শস্ত্র স্াংঘষব, হতুা, অপহরণ চলবছ।
তারা স্াংকট এড়াবনার উবিবশু নর্োর ঝয নল হাবত বর্বদনশক স্াহাব ুর জনু জদৌড়াবদৌনড় করবছ।

পৃষ্ঠা ১৩
নকন্তু জকান নকছয ই তাবদর পতবনর হাত জর্বক রো করবত পারবর্ না। জনগণ পাক-স্ািনরক
ফ্ুানস্স্টবদর িবতা এবদরবকও এবদর প্রর্য বদরস্হ চূ ড়ান্তর্াবর্ কর্রস্ত করবর্।
আওয়ািী লীগ ফ্ুানস্স্টবদর জননপ্রয়তাহীনতা এর্াং স্িাজতবির জননপ্রয়তার স্যব াগ গ্রহণ কবর
এককাবলর িযনজর্র্াবদর প্রবণতা রর্ গ্রুপ (র্তব িাবন জাতীয় স্িাজতানিক দল) তর্াকনর্ত
জেণীস্াংগ্রাি, স্ািানজক নর্প্লবর্র িাধুবি স্িাজতি কাবয়বির কর্া র্বল পূর্বর্াাংলার েিতা দেল কবর
িানকব বনর জনতৃ বত্ব স্াম্রাজুর্াদীবদর উপননবর্শ স্থাপবনর চিান্ত করবছ। আওয়ািী লীগ ফ্ুানস্স্টবদর
িবতা তাবদর পতনও অননর্া ব।

৮
আওয়ািী লীগ ফ্ুানস্স্ট ও তার তাবর্দাররা জনগবণর ওপর নন বাতন জজারদার করার স্াবর্ স্াবর্
র্ারতীয় স্ম্প্রস্ারণর্াদ, স্ািানজক স্াম্রাজুর্াদ ও স্াম্রাজুর্াবদর ‘নকশাল’ দিন অনর্ ান, চীন ও
কনিউননজি প্রনতহত করা, প্রনতবর্শী রাবষ্ট্র হস্তবেপ করার প্রনতনিয়াশীল কা বকলাবপ অাংশগ্রহণ
জজারদার করবছ।
কাবজই পূর্বর্াাংলার স্র্বহারা নর্প্লর্ীবদর জগাপনর্াবর্ কা ব পনরচালনা করবত হবর্। পাটিব পনরনচনত
জগাপন জরবে প্রকাশু কাবজর স্যব াগবক স্শস্ত্র স্াংগ্রাবি স্হায়তার উবিবশু র্ুর্হার করবত হবর্।
পূর্বর্াাংলার নর্প্লর্ীবদর অর্শুই র্ারবতর স্র্বহারা নর্প্লর্ীবদর স্াবর্ ভ্রাতৃ প্রনতি স্হব ানগতা স্থাপন ও
দৃঢ়করণ, র্ারবতর স্র্বহারা নর্প্লর্ীবদর জনতৃ বত্ব জনগবণর িহান স্াংগ্রাি, নাগা, নিবজা, কানিরীবদর জাতীয়
িযনি স্াংগ্রাবির স্াবর্ একাত্ম হবত হবর্ এর্াং কাুঁবধ কাুঁধ নিনলবয় দনেণ এনশয়ার প্রনতনিয়ার জকন্দ্র
র্ারতীয় স্ম্প্রস্ারণর্াদবক উৎোত করবত হবর্।
আওয়ািী লীগ ফ্ুানস্স্টবদর হাবত ননহত পূর্বর্াাংলার জনগবণর রবির রি, িাাংবস্র িাাংস্ পূর্বর্াাংলার
জেষ্ঠ স্ন্তান চয ন্নয ন নন িৃতযু প বন্ত ধ্বনন নদবয়বছন স্বাধীন পূর্বর্াাংলা নজন্দার্াদ, পূর্বর্াাংলার স্র্বহারা
পাটিব নজন্দার্াদ, কিবরে নস্রাজ নস্কদার নজন্দার্াদ; কিবরে নহরু, নজরুল, আননস্, শশাি, নজেয, তাবহর,
পলাশ, স্াঈদ, রইস্ এর্াং অনুানুবদর; জগনরলা িান্নান, িনজদ ও অনুানুবদর; পাক স্ািনরক ফ্ুানস্স্টবদর
হাবত ননহত কিবরে নপন্টয ও অনুানুবদর; দযঘবটনায় ননহত কিবরে শানহন ও অনুানুবদর; ননবোুঁজ
কিবরে ও জগনরলা এর্াং পূর্বর্াাংলার িযনি স্াংগ্রাবি শহীদ লে জনতার কর্া স্মরণ জরবে আস্যন
আিরা এনগবয়

াই, পূর্বর্াাংলার স্র্বহারা জেণীর রাজনননতক পাটিব পূর্বর্াাংলার স্র্বহারা পাটিব গবড়

তয নল, ৩০জশ এনপ্রল ১৯৭১ স্াবল জপয়ারা র্াগাবন পূর্বর্াাংলার ইনতহাবস্ স্র্বপ্রর্ি স্র্বহারা জেণীর জনতৃ বত্ব
জ

ননয়নিত স্শস্ত্র র্ানহনী গবড় ওবঠ তার পর্ অনযস্রণ কবর পাটিবর অধীন প্রধান ধরবণর স্াংগঠন

নহবস্বর্ পূর্বর্াাংলার স্শস্ত্র জদশবপ্রনিক র্ানহনী গবড় তয নল, কৃ ষক-েনিক বিেীর নর্নিবত স্কল জদশবপ্রনিক
জনগণবক ঐকুর্ি কবর গবড় তয নল পূর্বর্াাংলার জাতীয় িযনি ফ্রন্ট, ছয় পাহাবড়র দালাল জাতীয় শত্রু
েতবির িাধুবি জাতীয় িযনির জগনরলা

যি অর্ুাহতর্াবর্ চানলবয় াই, শহীদ কিবরে জগনরলা ও

পৃষ্ঠা ১৪
র্ন্ধযবদর রবির র্দলা রি জনই, স্শস্ত্র স্াংগ্রাবি জলবগ র্ানক। এর িাধুবি পাটিব, স্শস্ত্র জদশবপ্রনিক
র্ানহনী ও জাতীয় িযনি ফ্রন্ট গবড় তয নল, র্ন্দযবকর নবলর িাধুবি গবড় তয নল স্বাধীন, গণতানিক,
শানন্তপূণব, ননরবপে, প্রগনতশীল পূর্বর্াাংলার প্রজাতি, স্ম্পন্ন কনর পূর্বর্াাংলার অস্িাপ্ত জাতীয় গণতানিক
নর্প্লর্।

● পূর্বর্াাংলার সলউোওচী–ক্রুদেভ হক–শতায়াহা, শজযাসতর্িু–নাম্বুসদ্রপদ শদদর্ন–
র্ািার, কাজী–রদণা–অমল শিন, ট্রটসি–শচ মসতন–আলাউসিন সর্শ্বািঘাতক চক্র
সনপাত যাক!
● পূর্বর্াাংলার ির্ব হারা পার্টব সজন্দার্াদ!
● কমদরড সিরাজ সিকদার সজন্দার্াদ!
● পূর্বর্াাংলার অিমাপ্ত জাতীয় গণতাসিক সর্প্লর্ িম্পন্ন করুন!
● পূর্বর্াাংলার জাতীয় মুসি ফ্রন্ট সজন্দার্াদ!
● পূর্বর্াাংলার িেস্ত্র শদেদপ্রসমক র্াসহনী সজন্দার্াদ!
● স্বাধীন, গণতাসিক, োসিপূণব, সনরদপক্ষ, প্রগসতেীল পূর্বর্াাংলার প্রজাতি কাদয়ম
করুন! ■

