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পৃষ্ঠা ২
কমরেডগণ,
পূর্ব র্াাংলাে সর্বহাো পার্টবে প্রথম জাতীয় কাংরেস পূর্ব র্াাংলাে বর্প্লর্ এর্াং পূর্বর্াাংলাে সর্বহাো
পার্টবে ইবতহারস গুরুত্বপূণব ঘটনা র্রল বর্রর্বিত হরর্। পূর্বর্াাংলাে সর্বহাো পার্টবে প্রথম কাংরেস
অনুবষ্ঠত হরে এমন এক সময় যখন পূর্ব র্াাংলাে সমারজে গুরুতে পবের্তব ন সাবিত হরয়রে,
পূর্বর্াাংলাে সর্বহাো পার্টবে কমীো আত্মর্বলদান ও বনর্ভীকতাে মহান উপাখযারনে সৃবি করেরেন
এর্াং েরেে বর্বনমরয় মূলযর্ান অবর্ভজ্ঞতা অজবন করেরেন।
এ কােরণ কাংরেস অনুষ্ঠান খুর্ই সমরয়াবিত হরয়রে।

পূর্বর্াাংলার ির্ব হারা পার্টবর প্রসতষ্ঠার ঐসতহাসিক প্রসিয়া
শ্রেণী সমারজে উদ্ভরর্ে পে শ্রথরক বনপীবিত শ্রেণীসমূহ শ্র াষণ-বনপীিরনে বর্রুরে র্াের্াে বর্ররাহ
করে। তারদে এই বর্ররাহ ও সাংোমই সমাজরক এবগরয় বনরয় শ্রগরে।
মীেজাফে কতৃব ক ক্ষমতাে শ্রলারর্ভ বির্ট

দসুযরদে শ্রডরক এরন র্াাংলা ও র্ভােতরক তারদে হারত তু রল

শ্রদওয়াে পে এ শ্রদর ে জনগণ বর্রদব ক শ্র াষণ ও লুন্ঠরনে বর্রুরে র্াের্াে বর্ররাহ করে। সঠিক
শ্রনতৃ ত্ব না থাকায় এ সকল বর্ররাহ সফলতা অজবন করেবন।
র্ৃর্ট

দসুযো তারদে পুবুঁ জে স্বারথব আমলাতাবিক পুুঁবজে সৃবি করে। তাো সামন্তর্াদরক বজইরয় োরখ।

তাো সামন্তর্াদ, আমলাতাবিক পুবুঁ জর্াদ ও তারদে উপে বনর্ভবে ীল প্রবতবিয়া ীল র্ুবেজীর্ীরদে
ওপে বনর্ভবে করে এ শ্রদ রক শ্র াষণ ও লুন্ঠন করে।
এ সময় এ শ্রদর ে োজননবতক মরে আবর্র্ভবূ ত হয় সর্বহাো শ্রেণী। এ শ্রেণীরক সাংগঠিত কো ও
েবমক-কৃ ষক জনতারক শ্রনতৃ ত্ব প্রদারনে জনয বর্

তরকে বি

দ রকে প্রথম বদরক গরি উরে

পাক-র্ভােরতে কবমউবনি পার্টব। এ পার্টব গেরনে প্রথম শ্রথরকই সাম্রাজযর্াদ, সামন্তর্াদ ও
আমলাতাবিক পুুঁবজর্ারদে উপে বনর্ভবে ীল প্রবতবিয়া ীল র্ুবেজীর্ীো পার্টবে ক্ষমতা দখল করে এর্াং
পার্টবরক বর্পরথ পবেিাবলত করে।
সাম্রাজযর্াদ, সামন্তর্াদ ও আমলাতাবিক পুুঁবজর্ারদে উপে বনর্ভবে ীল প্রবতবিয়া ীল র্ুবেজীর্ীরদে
প্রবতবনবি বেল ের্ীন্দ্রনাথ। ের্ীন্দ্রনারথে শ্রনতৃ রত্ব এই প্রবতবিয়া ীল র্ুবেজীর্ীো উপবনরর্ব ক
সামন্তর্াদী র্ভােতর্রষবে উপবেকাোরমাে সাাংস্কৃ বতক শ্রক্ষি দখল করেবেল।
সাম্রাজযর্াদ-সামন্তর্াদ ও আমলাতাবিক পুবুঁ জর্ারদে স্বাথব েক্ষাকােী গান্ধী উপবেকাোরমাে োজননবতক
শ্রক্ষি দখল করেবেল।
এো অবহাংস-অসহরযাগ এর্াং সাম্রাজযর্াদ, সামন্তর্াদ ও আমলাতাবিক পুুঁবজর্ারদে সারথ আরপারষে
োজনীবতে পরক্ষ জনমত সৃবি করে, যাে প্রর্ভার্ শ্রথরক সর্বহাো শ্রেণীরত আগত র্ুবেজীর্ীো

পৃষ্ঠা ৩
কখনও মুে হরত পারেবন। এ সকল অপবের্বতব ত র্ুবেজীর্ীরদে অমাকব সীয় বিন্তািাো মাকব সর্ারদে
র্ুবলে আর্েরণ সাংর াির্াদ ও সুবর্িার্াদ বহরসরর্ র্বহিঃপ্রকা

করে। তাো সাম্রাজযর্াদ-সামন্তর্াদ,

আমলাতাবিক পুুঁবজর্ারদে শ্রলজুরি পবেণত হয়।
শ্রতরলঙ্গানাে কৃ ষকরদে শ্রগবেলা সাংোম, কৃ ষকরদে শ্রতর্ভাগা সাংোম, ১৯৪৫-৪৬-এে শ্রদ র্যাপী
বর্ররারহে শ্রনতৃ ত্ব দারন এো র্যথব হয়।
ফরল র্ৃর্ট

উপবনরর্ব ক দসুযো তারদে দালাল আমলাতাবিক র্ুরজবায়া, সামন্তর্াদী এর্াং প্রবতবিয়া ীল

র্ুবেজীর্ী যাো িরমবে বর্ভবিরত বর্র্ভে হয় এর্াং প্রবতদ্ববিতা করে, তারদে হারত র্ভােতর্রষবে
োজননবতক ক্ষমতা হস্তান্তে করে।
র্ৃর্ট

উপবনরর্ব ক দসুয ও তারদে দালাল প্রবতবিয়া ীল বহন্দু-িমবার্লম্বী র্ুরজবায়া, সামন্তর্াদী ও

র্ুবেজীর্ীরদে োজননবতক, অথবননবতক, সাাংস্কৃ বতক ও িমীয় বনপীিরনে কােরণ পূর্বর্াাংলাে জনগণ
পাবকস্তারন শ্রযাগদান করে।
পাবকস্তারনে
বর্কা

াসকরগাষ্ঠী সাম্রাজযর্াদী শ্র াষণ র্টবকরয় োরখ, আমলাতাবিক পুুঁবজর্াদ অর্যাহতর্ভারর্

কেরত শ্রদয় এর্াং সামন্তর্ারদে সারথ আরপাষ করে এরক র্টবকরয় োরখ। এর্ভারর্

তাো

র্ুরজবায়া গণতাবিক বর্প্লর্ অসমাপ্ত োরখ।
পূর্বর্াাংলাে পাবকস্তারন শ্রযাগদান ও সাম্রাজযর্ারদে প্রতযক্ষ

াসরনে অর্সানজবনত কােরণ শ্রয সামবজক

অেগবত সাবিত হয়, পাবকস্তান সৃবিে প্রথম বদরক সাংর াির্াদী কবমউবনস্ট পার্টব তারক সামবজক
অেগবত র্রল স্বীকাে করেবন।
তাো সাম্রাজযর্াদ-সামন্তর্াদ ও আমলাতাবিক পুুঁবজর্াদরক পবেপূণব উরপ উ খাত কো, পূর্বর্াাংলাে
জাতীয় বর্কার ে সকল প্রকাে অন্তোয় দূে কোে কমবসূিী েহণ করেবন, র্োং সামাবজক বর্কার ে
স্তেরক অবতিম করে সমাজতরিে শ্র াগান শ্রদয় এর্াং রটসটস্কীর্াদী বর্িু যবত ঘটায়।
পের্তীকারল এই সাংর ািনর্াদীো বনয়মতাবিকতা ও

াবন্তপূণব পালবারমন্টােী পথ অনুসেণ করে।

কবমউবনস্ট পার্টব শ্রর্আইবন শ্রঘাষণাে পে তাো নযারপ শ্রযাগদান করে।
যুর্লীগ গেন ও তাে বর্কা , মহান র্ভাষা আরন্দালন, পের্তীকারল োি ইউবনয়ন গেন ও তাে
বর্কা , নযাপ প্রর্ভৃবতে মািযরম পূর্বর্াাংলাে অবিকাাং

র্ুবেজীর্ী র্ামপন্থী প্রর্ভারর্ পরি।

বকন্তু সাংর ািনর্াদী শ্রনতৃ ত্ব সকল র্ুবেজীর্ীরদে েবমক কৃ ষকরদে সারথ একীর্ভূত কো, মাকব সর্াদ
অিযয়ন ও প্ররয়াগ এর্াং বর্প্লর্ী শ্রেণী ও জাতীয় সাংোরম শ্রপাি খাইরয়, মতাদ ব গতর্ভারর্ পুনগবঠিত
করে সর্বহাো বর্প্লর্ীরত  উপান্তবেত কেরত র্যথব হয়। পূর্বর্াাংলাে উপে জাতীয় বনপীিরনে বর্রোবিতা,
সাম্রাজযর্াদ-সামন্তর্াদ ও আমলাতাবিক পুুঁবজর্াদ উ খারতে জনয োরম স স্ত্র সাংোম শুরু না কোে
ফরল লক্ষ লক্ষ র্ুবেজীর্ীরদে পার্টবরত েহণ কো সম্ভর্ হয়বন।

পৃষ্ঠা ৪
ইবতমরিয

আন্তজবাবতক

কবমউবনস্ট

আরন্দালরন

শ্রসাবর্ভরয়ট

আিুবনক

সাংর ািনর্াদীরদে

শ্রনতৃ রত্ব

সাংর ািনর্াদীরদে বর্রুরে সর্ভাপবত মাওরয়ে শ্রনতৃ রত্ব খাুঁর্ট মাকব সর্াদী বর্প্লর্ীরদে বর্োট তকব যুে
শুরু হয়। ১৯৬৪ সারল িীন শ্রথরক সর্ভাপবত মাওরয়ে েিনার্লী পূর্বর্াাংলায় আরস।
এে ফরল অবত সত্বে সাংর ািনর্াদীরদে মুরখা

সর্বহাো বর্প্লর্ীরদে সামরন উরমাবিত হয় এর্াং

সাংর ািনর্াদীরদে বর্রুরে বর্ররারহে মতাদ বগত প্রস্তুবতে সৃবি হয়।
অর্র রষ সাংর ািনর্াদীরদে উ খারতে জনয সর্ভাপবত মাও মহান সাাংস্কৃ বতক বর্প্লরর্ে আহর্ান
জানারলন “প্রবতবিয়া ীলরদে বর্রুরে বর্ররাহ নযায়সঙ্গত”। এ মহান আহর্ারন অনুপ্রাবণত হরয়
র্ভােরতে মাকব সর্াদী-রলবননর্াদীো নকসালর্ািীরত কৃ ষক বর্ররারহ শ্রনতৃ ত্ব দান করে, গরি শ্রতারল
র্ভােরতে সর্বহাো শ্রেণীে োজননবতক পার্টব-র্ভােরতে কবমউবনস্ট পার্টব (মাকব সর্াদী-রলবননর্াদী)।
পূর্বর্াাংলাে সর্বহাো বর্প্লর্ীো মবণ বসাংহ-রমাজাফফে সাংর ািনর্াদীরদে বর্রুরে বর্ররাহ করে। তারদে
এ বর্ররারহে সুযাগ েহণ করে হক-রতায়াহা নয়া সাংর ািনর্াদীো শ্রজাবত র্সু–নাম্বুবরপরদে অনুসেরণ
মাকব সর্াদী কবমউবনস্ট পার্টব গেন করে এর্াং শ্রজাবত র্সু-নাম্বুবরপরদে সাংর ািনর্াদী লাইন অনুসেণ
করে। তাো পূর্বর্াাংলাে জাতীয় প্রশ্ন ও স স্ত্র সাংোরমে প্ররশ্ন বর্শ্বাসঘাতকতা করে।
বর্শ্বাসঘাতক নয়া সাংর ািনর্াদীরদে বর্রুরে সািােণ কমীো বর্ররাহ করে। এ বর্ররারহে সুরযাগ
েহণ করে রটসটস্কী-রির্াদী শ্রদরর্ন-র্াসাে, আলাউবিন-মবতন, কাজী-েরণা ষিযিকােীো সািােণ
বর্প্লর্ীরদে প্রতাবেত করে। ইবতমরিয হক-রতায়াহা নয়া সাংর ািনর্াদীো বনরজরদে নাম মাকব সর্াদীশ্রলবননর্াদী শ্রেরখ পূর্বর্াাংলাে ও র্ভােরতে সর্বহাো বর্প্লর্ীরদে প্রতাবেত কোে শ্রিিা িালায়।
এ সকল বর্বর্ভন্ন আকৃ বতে সাংর ািনর্াদী বর্শ্বাসঘাতক প্রবতবিয়া ীলরদে বর্রুরে সর্বহাো বর্প্লর্ীো
বর্ররাহ করে এর্াং সর্বহাো শ্রেণীে প্রবতবনবিত্বকােী োজননবতক পার্টব প্রবতষ্ঠাে জনয প্রস্তুবত সাংগেন
“পূর্বর্াাংলা েবমক আরন্দালন” ১৯৬৮ সারলে ৮ই জানুয়ােী প্রবতষ্ঠা করে।
পূর্বর্াাংলাে েবমক আরন্দালরনে কমীো কৃ ষক-েবমরকে সারথ একীর্ভূত হওয়া, তারদেরক স স্ত্র সাংোরম
পবেিালনাে জনয োরম যায়, তারদে কাে শ্রথরক পুনোয় ব ক্ষা েহণ করে মতাদ বগতর্ভারর্ পুনগবঠিত
হওয়াে সঠিক পদরক্ষরপে দৃিান্ত স্থাপন করে।
র্ামপন্থী োি ও অনযানযরদে মারে কাজ কোে জনয বকেু সাংখযক ক্ষু রদ র্ুরজবায়া র্ুবেজীর্ীরদে
হরে োখা হয়। এরদে মারে একাাং

শ্রনতৃ রত্বে শ্রলারর্ভ েবমক আরন্দালরনে সারথ বর্শ্বাসঘাতকতা

করে। এে ফরল েবমক আরন্দালন র্ুবেজীর্ীরদে গণসাংগেরনে শ্রনতৃ ত্ব হাোয়। এই বর্শ্বাসঘাতকরদে
প্রবতবনবি নুরুল হাসান, আকাম ফজলুল হক, মাহর্ুর্ুল্লা শ্র ষ পযবন্ত বর্বর্ভন্ন আকৃ বতে সাংর ািনর্াদী
ও সুবর্িার্াদীরত পবেণত হয়।

পৃষ্ঠা ৫
পূর্বর্াাংলাে বর্বর্ভন্ন আকৃ বতে সাংর ািনর্াদীো পূর্বর্াাংলাে জাতীয় বনপীিরণে বর্রোবিতা না করে
পূর্বর্াাংলাে

জনগণরক

শ্রনতৃ ত্বহীন

োরখ।

পূর্বর্াাংলাে

আমলাতাবিক

র্ুরজবায়া,

সামন্তর্াদী

ও

প্রবতবিয়া ীল র্ুবেজীর্ীো এ সুরযাগ েহণ করে জাতীয় প্ররশ্নে বর্ভবিরত জনগণরক ঐকযর্ে করে।
মাবকব ন সাম্রাজযর্ারদে শ্রনতৃ রত্ব সাম্রাজযর্াদীো প্রবতবিয়া ীলরদে শ্রনতৃ রত্ব জাতীয় আরন্দালনরক র্যর্হাে
করে পাবকস্তারনে উপে িাপ প্ররয়াগ কোে জনয, যারত শ্রস িীন বর্রোিী কবমউবনস্ট-বর্রোিী
পাক-র্ভােত শ্রযৌথ সামবেক শ্রজাট স্থাপন করে।
পাক-সামবেক ফযাবসস্টরদে পুঁবির

মারিবে পের্তী সময়কাে ফযাবসস্ট ত পেতাে ফরল আমলাতাবিক

র্ুরজবায়া, সামন্তর্াদী ও প্রবতবিয়া ীল র্ুবেজীর্ীরদে শ্রনতৃ রত্ব জাতীয় আরন্দালন পোবজত হয়। তাো
অরনরকই র্ভােরত আেয় শ্রনয়।
মাবকব ন সাম্রাজযর্ারদে সারথ প্রবতদ্ববিতা করে এব য়ায় প্রর্ভুত্ব স্থাপন, র্ভােরতে মািযরম পূর্বর্াাংলায়
তাে নয়া উপবনরর্

কারয়ম, র্ভােত মহাসাগরে বনয়িরনে জনয শ্রসাবর্ভরয়ট সামাবজক সাম্রাজযর্াদ

র্ভােরতে মািযরম প্রবতবিয়া ীলরদে শ্রনতৃ রত্ব জাতীয় আরন্দালন র্যর্হাে করে।
শ্রসাবর্ভরয়ট সামাবজক সাম্রাজযর্াদী সমথবন ও সহায়তায় শ্র ষ পযবন্ত র্ভােত পাবকস্তান আিমণ করে
এর্াং পূর্বর্াাংলা দখল করে শ্রনয়; পূর্বর্াাংলায় তাো উপবনরর্

স্থাপন করে।

পূর্বর্াাংলাে েবমক আরন্দালন পূর্বর্াাংলাে অসমাপ্ত জাতীয় গণতাবিক বর্প্লর্ সম্পন্ন কো এর্াং
পূর্বর্াাংলাে জাতীয় সমসযা সমািারনে সঠিক োজননবতক লাইন েহণ করে। এই সঠিক োজননবতক
লাইরনে বর্ভবিরত গরি শ্রতালা হয় জাতীয়

ত্রু খতরমে মািযরম শ্রগবেলা যুে সূিনাে সঠিক সামবেক

লাইন।
পূর্বর্াাংলা েবমক আরন্দালরনে কাজ দ্রুতগবতরত বর্কা

লার্ভ করে এর্াং পূর্বর্াাংলাে বর্বর্ভন্ন স্থারন

সাংগেন গরি উরে।
সর্ভাপবত মাও র্রলরেন, ‘স স্ত্র সাংোরমে মািযরমই পার্টব বর্কা

লার্ভ করে ও সুসাংর্ে হয়’।

পূর্বর্াাংলা েবমক আরন্দালরনে কমীো শ্রদ ীয় অরস্ত্রে সাহারযয স স্ত্র সাংোম শুরু করে। তাো
পূর্বর্াাংলাে র্ুরক সর্বপ্রথম প্রবতবিয়া ীল প্রবতষ্ঠান পাবকস্তান কাউবিল ও মাবকব ন তথয শ্রকরন্দ্র শ্রর্ামা
র্ষবণ করে। আমারদে শ্রগবেলাো সর্বপ্রথম ফর্টকেবিরত জাতীয়

ত্রু খতম করে।

পূর্বর্াাংলা েবমক আরন্দালন সর্বপ্রথম মুবিগঞ্জ, োলকাঠি ও অনযানয স্থারন পূর্বর্াাংলাে র্তব মান
জাতীয় পতাকা উরিালন করে। এ জাতীয় পতাকাে নকসা েবমক আরন্দালন কতৃব ক বতেী। র্াাংলারদ
পুতুল সেকাে শ্র ষ পযবন্ত এ পতাকা েহণ করে।

পৃষ্ঠা ৬
পুঁবির

মারিবে পের্তীকালীন বনযবাতরনে ফরল পূর্বর্াাংলা েবমক আরন্দালরনে কমীো অস্থায়ীর্ভারর্

অসুবর্িাে সম্মুখীন হয়। বকন্তু কমীো এ অসুবর্িা কার্টরয় উরে পুনোয় একবিত হয় এর্াং
পূর্বর্াাংলাে জনগণরক সঠিক পরথ সাংোরম পবেিালনা করে।
পূর্বর্াাংলাে ইবতহারস সর্বপ্রথম শ্রপয়াো র্াগারন গরি উরে সর্বহাো শ্রেণীে শ্রনতৃ রত্ব বনয়বমত স স্ত্র
জাতীয় মুবে র্াবহনী। এই অেরল স স্ত্র সাংোম পবেিালনাে সময় পার্টব বনয়বমত র্াবহনী গরি
শ্রতালা, সামবেক র্াবহনীে মিযকাে োজননবতক-সামবেক, পার্টব কাজ, োজননবতক ক্ষমতা কারয়ম,
র্ভূবমহীন কৃ ষরকে মারে জাতীয়

ত্রুে র্ভূবমে বর্তেণ কো, জনগরণে স স্ত্র সাংগেন গরি শ্রতালা,

শ্রঘোও-দমনজবনত সমসযা, স স্ত্র র্াবহনীরক বর্কব ত কো, শ্রগবেলা যুেরক সম্প্রসাবেত কো এর্াং
অনযানয র্হুবর্ি গুরুত্বপূণব সমসযাে সমািান করে। এে ফরল পূর্বর্াাংলাে ইবতহারস সর্বপ্রথম গরি
উরে ঘাুঁর্ট এলাকা। এ সকল অবর্ভজ্ঞতা বর্প্লর্ী পার্টবে জনয সর্িাইরত গুরুত্বপুণব।
সমে পূর্বর্াাংলায় ও র্ভােরত শ্রপয়াো র্াগারনে সাংোম একর্ট  উপকথাে সৃবি করে।
এ স স্ত্র সাংোরমে প্রবিয়ায় পূর্বর্াাংলা েবমক আরন্দালরনে োজননবতক, সাাংগেবনক ও সামবেক
লাইন সঠিক র্রল প্রমাবণত হয়, বর্বর্ভন্ন আকৃ বতে সাংর ািনর্াদীরদে পুরোপুবে শ্রদউবলয়াত্ব প্রমাবণত
হয়, সাংগেরনে কমীো বর্প্লর্ী অনু ীলরন শ্রপাি খায়, স স্ত্র র্াবহনী ও ঐকযফ্রন্ট গরি উরে। এর্ভারর্
মতাদ বগত, োজননবতক, সাাংগেবনক ও সামবেকর্ভারর্ সর্বহাো শ্রেণীে োজননবতক পার্টব প্রবতষ্ঠাে
র্স্তুগত অর্স্থাে সৃবি হয়।
পূর্বর্াাংলা েবমক আরন্দালরনে বর্প্লর্ী পবেষদ ও শ্রনতৃ স্থানীয় কমীরদে সর্ভায় েহণ কো হয়
পূর্বর্াাংলাে সর্বহাো শ্রেণীে োজননবতক পার্টব ‘পূর্বর্াাংলাে সর্বহাো পার্টব’ প্রবতষ্ঠাে ঐবতহাবসক
বসোন্ত। এর্ভারর্ পূর্বর্াাংলাে সর্বহাো পার্টব প্রবতবষ্ঠত হয় ১৯৭১ সারলে ৩ো জুন, সমাপ্ত হয়
পূর্বর্াাংলা েবমক আরন্দালরনে ঐবতহাবসক র্ভূবমকা।
পূর্বর্াাংলাে এই বর্প্লর্ী পার্টব প্রবতষ্ঠাে জনয প্রাণ বদরয়রেন

ত-সহস্র বর্প্লর্ী, অর্র রষ সাথবক হরলা

তারদে স্বপ্ন।
পূর্বর্াাংলা েবমক আরন্দালনরক অকুরুরেই বংসাংস কোে জনয বর্বর্ভন্ন আকৃ বতে সাংর ািনর্াদীো এর্াং
পাক সামবেক ফযাবসস্টো সর্বাত্মক প্ররিিা িাবলরয়রে।
বর্বর্ভন্ন আকৃ বতে সাংর ািনর্াদীো পূর্বর্াাংলা েবমক আরন্দালন ও তাে কমীরদে বর্রুরে জঘনয
কু সা, অপর্াদ ও গুজর্ েটায়। কখনও কখনও এো পূর্বর্াাংলা েবমক আরন্দালরনে অবস্তত্বরক
অস্বীকাে করে।
পাক-সামবেক ফযাবসস্টো পূর্বর্াাংলা েবমক আরন্দালরনে র্হু কমী ও সহানুর্ভূবত ীলরদে শ্রেফতাে
করে, আেও অরনরকে বর্েরে বর্োট আকারে অথব পুেস্কােসহ শ্রেফতােী পরোয়ানা জােী করে।

পৃষ্ঠা ৭
পূর্বর্াাংলা েবমক আরন্দালন সাংিান্ত তদন্ত সোসবে পাক-সামবেক ফযাবসস্টরদে শ্রপ্রবসরডরন্টে অিীন
শ্রকন্দ্রীয় শ্রগারয়ন্দা সাংস্থা ও সামবেক র্াবহনী দ্বাো পবেিাবলত হয়। এমনবক তাো কানাডা ও
আরমবেকা শ্রথরক বর্র ষজ্ঞ ও যিপাবত আনয়ন করে।
শ্রজরলে মরিয শ্রেফতােকৃ ত কমীরদেরক কথা শ্রর্ে কো, শ্রনতৃ স্থানীয় কমীরদে বর্র ষ করে কমরেড
বসোজ বসকদােরক িবেরয় শ্রদওয়াে জনয বজজ্ঞাসার্াদ কো হয়; অরনকরক বনদব য়র্ভারর্ সকল প্রকাে
অতযািাে কো হয়; কযান্টনরমরন্ট পাক-সামবেক ফযাবসস্ট ও বর্রদব ক বর্র ষজ্ঞ দ্বাো বনযবাতন ও
াসারনা হয়। এ সকল বনযবাতন যর াে কযান্টনরমরন্টে বিরগবডয়াে দুেোনীে শ্রনতৃ রত্ব পবেিাবলত
হয়।
শ্রেফতােকৃ ত কমরেডরদে মৃতুযদন্ডপ্রাপ্ত আসামীরদে শ্রসরল একা োখা হয়, বনরজরদে মরিয যারত
শ্রদখা-সাক্ষাত না হয় তাে জনয করোে র্যর্স্থা কো হয়। এমনবক এ উরির য তারদেরক বর্বর্ভন্ন
শ্রজরল োখা হয়।
সাংগেরনে সারথ বর্শ্বাসঘাতকতা কোে জনয তাো নানাবর্ি প্ররলার্ভন শ্রদখায়।
পাক-সামবেক ফযাবসস্টো র্ামপন্থীরদে মারে শ্রকর্লমাি আমারদেরকই একমাি

ত্রু র্রল গণয করে

এর্াং আমরদে বর্রুরে সর্ব বে বনরয়াগ করে। বর্বর্ভন্ন আকৃ বতে সাংর ািনর্াদীরদে ও পাক-সামবেক
ফযাবসস্টরদে িেমতম বর্রোবিতা ও বনযবাতন এর্াং প্ররলার্ভন সম্পূণব র্যথব হয়।
পূর্বর্াাংলা েবমক আরন্দালন র্টরক থারক, তাে অেগবত র্টরক থারক, তাে অেগবত অর্যাহত োরখ
এর্াং বর্োট অজবন করে, সমাপ্ত করে তাে ঐবতহাবসক র্ভূবমকা।

পূর্বর্াাংলার ির্ব হারার পার্টবর কার্ব ার্লী
অবত অল্প সমরয়ে মরিয পূর্বর্াাংলাে সর্বহাো পার্টবে প্রথম জাতীয় কাংরেস অনুষ্ঠারনে বসোন্ত েহণ
কো হয়। বকন্তু এ সময় পাক-সামবেক ফযাবসস্টো র্বে াল শ্রজলাে সমস্ত

বে ও আর পার ে

সাহাযয বনরয় শ্রপয়াো র্াগারন প্রিণ্ড শ্রঘোও-দমন অবর্ভযান িালায়। তাো র্ন্দুরকে ডগায়
সহস্র মুসবলম জনগণরক এ হামলায়

ত-

েীক কোয়।

এ প্রিণ্ড িারপে মুরখ শ্রপয়াো র্াগান শ্রথরক পূর্বর্াাংলাে সর্বহাো পার্টবে কমীরদে প্রতযাহাে কো
হয়।
আমারদে শ্রগবেলা ইউবনরটে শ্রনতৃ রত্ব অবিরেই শ্রগৌেনদী, মাদােীপুে, শ্রপয়াো র্াগারনে আর পার ,
মের্াবিয়া, শ্রখপুপািা, পাথেঘাটা, পারীব র্পুে, ঢাকা শ্রজলাে মুবিগঞ্জ, সার্ভাে, নেবসাংদী, টাাংগাইল,
পার্না, ফবেদপুে, খুলনা শ্রজলাে বর্বর্ভন্ন স্থারন শ্রগবেলা যুে দার্ানরলে মত েবিরয় পরি।

পৃষ্ঠা ৮
পূর্বর্াাংলাে প্রবতবিয়া ীল আমলাতাবিক র্ুরজবায়া, র্ুবেজীর্ী ও সামন্তর্াদীো পূর্বর্াাংলারক র্ভােত ও
সামাবজক সাম্রাজযর্ারদে বনকট বর্বি করে। র্ভােত পূর্বর্াাংলা দখল নযায়সঙ্গত কোে জনয তারদে
বদরয় একর্ট পুতুল সেকাে কারয়ম করে এর্াং তারদেরক কামারনে শ্রখাোক বহরসরর্ র্যর্হাে করে।
তাো পূর্বর্াাংলায় উপবনরর্

স্থাপরনে একমাি র্ািা পূর্বর্াাংলাে সর্বহাো পার্টব ও তাে কমীরদে

খতম কোে কাজরক প্রািানয শ্রদয়। তাো আরলািনাে কথা র্রল র্া শ্রগাপরন অনুপ্ররর্

করে র্া

আিমণ িাবলরয় আমারদে ফ্রন্টসমূহ বংসাংস কোে পদরক্ষপ শ্রনয়। তাো তারদে গণসমথবন এ কারজ
র্যর্হাে করে।
আমারদে কমীো আমারদে গণসমথবনরক প্রকা য গণসাংোরম লাগারত এর্াং জনগণরক সাংগঠিত কেরত
ও ব বক্ষত কেরত, বনরজরদে সাবে সর্বদা পবেষ্কাে োখরত, জনগরণে সারথ একীর্ভূত হরয় কাজ
কেরত, কমীরদে পার্টবগত লাইরন যথাযথর্ভারর্ ব বক্ষত করে তু লরত র্যথব হয়। ফরল প্রায় সকল
স্থারনই আমারদে ঘাুঁর্টসমূহ উ খাত হয়, র্হু কমী বনহত ও বনরখাুঁজ হয়, অস্ত্র হাোরনা যায়।
এর্ভারর্ আমারদে আিমণ করে তাো প্রমাণ করে শ্রয, র্ুরজবায়ারদে সারথ যখন সাম্রাজযর্ারদে সম্পকব
বেন্ন হয় তখন তাো কবমউবনস্টরদে বংসাংস কেরত সাহসী হয় না, র্েে বনরজরদে েক্ষাে জনয
কবমউবনস্টরদে সহায়তা শ্রনয়। পক্ষান্তরে যখন সাম্রাজযর্ারদে সারথ তারদে সম্পকব থারক তখন তাো
কবমউবনস্টরদে বংসাংস কোে পদরক্ষপ েহণ করে। পূর্বর্াাংলাে সর্বহাো পার্টবে মাোত্মক ক্ষবত সাবিত
হওয়া সরেও কমীরদেরক পুনোয় কারজ বর্নযাস ও বনরয়াগ সম্ভর্ হয়।
ইবতমরিয র্ভােতীয় সম্প্রসােণর্াদীো পূর্বর্াাংলাে মুবে সাংোরম সহায়তাে নারম পূর্বর্াাংলা আিমণ
ও দখল করে শ্রনয়, পূর্বর্াাংলায় তাে উপবনরর্

স্থাপন করে এর্াং পূর্বর্াাংলায় তাে পুতুল সেকাে

প্রবতষ্ঠা করে।
শ্রসাবর্ভরয়ট সামাবজক সাম্রাজযর্াদ ও তাে তারর্দাে র্ভােতীয় সম্প্রসােনর্াদ, তারদে তারর্দাে েয়
পাহারিে দালালো পূর্বর্াাংলারক কবমউবনস্ট বর্রোিী, িীন বর্রোিী ঘাুঁর্টরত পবেণত করে।
এর্ভারর্ পূর্বর্াাংলাে জাতীয় গণতাবিক বর্প্লর্ অসমাপ্ত েরয় যায়।
মবন বসাং-রমাজাফফে সাংর ািনর্াদীরদে পালবারমরন্টে মািযরম

াবন্তপূণব উপারয় ক্ষমতা দখরলে র্ভাওতা

সম্পূণব উরপ শ্রদউবলয়া র্রল প্রমাবণত হয়। তাো র্ভােরত শ্রযরয় আেয় শ্রনয়, র্ভােতীয় সম্প্রসােণর্াদ,
সামাবজক সাম্রাজযর্াদ ও আওয়ামী লীরগে শ্রলজুি বহরসরর্ তারদে প্রবতবিয়া ীল িবেি তু রল িরে।
হক-রতায়াহা নয়া সাংর ািনর্াদীো শ্রেণীদ্বি প্রিান দ্বি, শ্রেণী

ত্রু খতরমে লাইন অনুসেণ করে

জনগণরক খতম করে এর্াং পাক-সামবেক ফযাবসস্টরদে সারথ হাত বমলায়।

পৃষ্ঠা ৯
মবতন-আলাউবিন, শ্রদরর্ন-র্াসাে রটসটস্কী-রির্াদীো জাতীয় প্রশ্ন বনরয় বর্র্ভে হরয় পরি। শ্রেণী ত্রু
খতরমে কথা র্রল মবতন-আলাউবিন রটসটস্কী-রির্াদীো পাক-সামবেক ফযাবসস্টরদে দালালী করে।
শ্রদরর্ন-র্াসাে রটসটস্কী-রির্াদী, কাজী-েরণা ষিযিকােীো শ্রেণী দ্বি প্রিান দ্বি, শ্রেণী

ত্রু খতরমে

র্ের্য প্রতযাহাে করে, শ্রকান প্রকাে আত্মসমারলািনা র্যবতরেরকই জাতীয় সাংোমরক প্রিান সাংোম
র্রল। তাো র্ভােরত শ্রজাবত র্সু-নাম্বুবরপরদে পৃষ্ঠরপাষকতায় ‘তথাকবথত সমন্বয় কবমর্ট’ গেন করে।
সমন্বয় কবমর্টে বর্বর্ভন্ন আকৃ বতে সাংর ািনর্াদী উপদলগুরলা পূর্বর্াাংলায় র্ভােরতে উপবনরর্
স্বাগত জানায়, তাো র্ভােরতে পুতুল র্াাংলারদ

স্থাপনরক

সেকােরক স্বাগত জানায়। িীনরক তাো প্রকার য

বর্রোবিতা করে এর্াং েয় পাহারিে দালাল এর্াং সম্প্রসােণর্াদ, সামাবজক সাম্রাজযর্াদ ও
সাম্রাজযর্ারদে শ্রলজুরি পবেণত হয়। পূর্বর্াাংলায় তাো নাম্বুবরপদ-রজাবত র্সুে অন্ধ অনুসেণ কেরে।
তাো পূর্বর্াাংলাে শ্রজাবত র্সু-নাম্বুবরপদ।
পূর্বর্াাংলা েবমক আরন্দালন ও পরে সর্বহাো পার্টবে সারথ যুে সর্বহাো বর্প্লর্ীো িাে র্ সরেে
বর্প্লর্ী অনু ীলরন মাকব সর্াদ-রলবননর্াদ-মাওরসতু ঙ বিন্তািাোে সার্বজনীন সতযরক পূর্বর্াাংলাে বর্প্লরর্ে
বর্র ষ অনু ীলরনে সারথ অবিকতে সমন্বয় সািন কেরত সক্ষম হরয়রে এর্াং মতাদ বগত, োজননবতক,
সাাংগেবনক ও সামবেক শ্রক্ষরি খুর্ই মূলযর্ান অবর্ভজ্ঞতা অজবন করেরে।

রাজননসতক
একর্ট সাংগেরনে সঠিক োজনীবত হরে পার্টবে প্রাণ, পার্টবে বর্কা , সুসাংর্েতা ও র্লর বর্ভকেরণে
শ্রমৌবলক

তব । দ্বাবিক ও ঐবতহাবসক র্স্তুর্াদ বনরয় সমাজরক বর্র ষণ কো, তাে বর্কার ে জনয

দায়ী দ্বিসমূহ ও বনয়মবর্বি আবর্ষ্কাে কো, তা সমািারনে পথ বনরদব

কো ও তা র্াস্তর্াবয়ত

কোে জনয শ্রলরগ থাকা প্রর্ভৃবত একর্ট সাংগেরনে োজননবতক কতব র্য। সঠিক োজনীবত শ্রথরক উদ্ভূ ত
হয় সঠিক সামবেক, সাাংগেবনক লাইন, পার্টবে শ্রনতৃ রত্ব সর্বহাো শ্রেণী ও জনগণ ঐকযর্ে হয়,
তারদে বর্জয় বনবিত হয়।
আমারদে অবর্ভজ্ঞতা প্রমাণ করেরে, একর্ট োজননবতক পার্টব তা প্রথরম যত শ্রোটই শ্রহাক না শ্রকন,
সঠিক োজননবতক লাইন থাকরল তা অর্ যই বর্কা

লার্ভ করে, বর্োট হয় এর্াং শ্র ষ পযবন্ত বর্জয়

অজবন করে। অবর্ভজ্ঞতা আরো প্রমাণ করেরে শ্রয স স্ত্র সাংোম ও প্রিণ্ড বর্প্লর্ী েি-তেরঙ্গ বর্বর্ভন্ন
আকৃ বতে সাংর ািনর্াদ ও অনযানয সুবর্িার্ারদে মুরখা

উরমাবিত হয় ও তারদে শ্রদউবলয়াত্ব প্রমাবণত

হয় এর্াং তাো পোবজত ও বিকৃ ত হয়।
োজননবতক েণনীবত হরে শ্রমৌবলক দ্বরিে সমািান ও েণরকৌ ল হরে দ্বরিে স্তরেে সমািান।
পূর্বর্াাংলা েবমক আরন্দালন পূর্বর্াাংলাে সামাবজক বর্কার ে জনয দায়ী শ্রমৌবলক দ্বিসমূহ, প্রিান
দ্বি, দ্বিসমূরহে সমািান, পূর্বর্াাংলাে সামাবজক বর্কার ে স্তে, এই স্তরেে দ্বরিে সমািান,

পৃষ্ঠা ১০
সমািারনে পেবত; বর্বর্ভন্ন শ্রেণীে র্ভূবমকা যথাযথর্ভারর্ তু রল িরে এর্াং সঠিক েণনীবত ও েণরকৌ ল
প্রণয়ন করে এর্াং তা প্ররয়াগ করে।
পূর্বর্াাংলা েবমক আরন্দালরনে োজননবতক লাইন বর্বর্ভন্ন আকৃ বতে সাংর ািনর্াদীরদে ডান ও অবত
র্াম যা আকৃ বতরত র্াম বকন্তু সাের্স্তুরত ডান-এই দুই লাইরনে বর্রুরে সাংোম করে অেসে হয়
এর্াং অনু ীলরনে অবি পেীক্ষায় সঠিক র্রল প্রমাবণত হয়।
মবন বসাং-রমাজাফফে সাংর ািনর্াদীো পূর্বর্াাংলাে জাতীয় প্ররশ্ন র্ুরজবায়ারদে শ্রলজুির্ৃবি করে এর্াং
তাে বনকট আত্মসমপবণ করে। পক্ষান্তরে হক-রতায়াহা নয়া সাংর ািনর্াদীো, শ্রদরর্ন-র্াসাে,
আলাউবিন-মবতন রটসটস্কী-রির্াদী, কাজী-েরণা ষিযিকােীো পূর্বর্াাংলাে জাতীয় প্রশ্ন পবেতযাগ
করে, সামন্তর্ারদে সারথ কৃ ষরকে দ্বিরক প্রিান র্রল অবত র্াম অথবা

সমারজে বর্কার ে স্তে

অবতিম করে র্ভবর্ষযরতে কেণীয়রক র্তব মারন শ্রটরন এরন রটসটস্কীর্াদী র্ভুল করে এর্াং পূর্বর্াাংলাে
জাতীয় প্ররশ্নে শ্রনতৃ ত্ব শ্রস্বোয় সাম্রাজযর্াদ, সামাবজক সাম্রাজযর্াদ, সম্প্রসােণর্াদ এর্াং পূর্বর্াাংলাে
আমলাতাবিক পুুঁবজর্াদ ও সামন্তর্ারদে প্রবতবনবি আওয়ামী লীরগে বনকট তু রল শ্রদয়। এর্ভারর্ এো
জনগণরক বর্পরথ পবেিালনা করে এর্াং পূর্বর্াাংলারক র্ভােরতে উপরনরর্র

পবেণত কেরত সহায়তা

করে।
র্ভুল ও বর্শ্বাসঘাতক োজনীবত শ্রথরক উদ্ভূ ত হয় তারদে সাাংগেবনক বর্শ্বাসঘাতক পদরক্ষপসমূহ।
হক-রতায়াহা নয়া সাংর ািনর্াদী, মবতন-আলাউবিন রটসটস্কী-রির্াদীো পাক-সামবেক ফযাবসস্টরদে
সারথ শ্রগাপরন আুঁতাত করে, তারদে সহায়তা করে, তারদে শ্রগারয়ন্দা বর্র্ভারগে খর্ে সের্োহকােী
হয়, তাো োজাকারে পবেণত হয়। পাক-সামবেক ফযাবসস্টো এে বর্বনমরয় তারদে শ্রেফতাে
কেরতানা, শ্রেফতাে হরল শ্রেরি বদত, র্ািী-ঘে শ্রপািায়বন, প্রকা য পুবস্তকা প্রকা

ও বর্িয়,

িলারফো ও থাকাে অনযানয সুরযাগ শ্রদয়।
শ্রদরর্ন-র্াসাে রটসটস্কী-রির্াদী কাজী-েরণা ষিযিকােী ও আনযানয সাংর ািনর্াদী উপদলসমূহ র্ভােরত
আেয় শ্রনয়, শ্রজাবত র্সু-নাম্বুবরপরদে সারথ আুঁতাত করে, সমন্বয় কবমর্ট গেন করে, জাতীয় দ্বি
প্রিান র্রল, েয় পাহারিে শ্রলজুরি পবেণত হয়।
পূর্বর্াাংলাে জাতীয় প্ররশ্ন শ্রকর্লমাি আমারদে সারথ আওয়ামী লীরগে প্রবতদ্ববিতা বেল। পাবকস্তারনে
সামবেক ফযাবসস্টরদে শ্রশ্বতপরি এর্াং আমারদে বর্রুরে তারদে কাযবকলারপ এে প্রমান েরয়রে।
আমো

প্রবতবনবিত্ব

করেবে

সাম্রাজযর্াদ,

সামাবজক

সাম্রাজযর্াদ,

সম্প্রসােণর্াদ,

পূর্বর্াাংলাে

আমলাতাবিক পুুঁবজর্াদ ও সামন্তর্াদ বর্রোিী পূর্বর্াাংলাে জনগণ ও প্রগবত ীলরদে।
আমারদে ক্ষু র সঙ্গেন, আবথবক সীমার্েতা, কমীস্বল্পতা, অনবর্ভজ্ঞতা বনরয়ও শ্রযখারন আমো কাজ
করেবে শ্রসখারনই কৃ ষক-েবমক, র্ুবেজীর্ী, শ্রদ রপ্রবমক জনগরণে সমথবন শ্রপরয়বে।
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পাক-সামবেক ফযাবসস্টরদে হামলাে ফরল আওয়ামী লীগ পুঁবির

মারিবে পে সম্পূণব শ্রর্ভরঙ্গ পরি ও

পূর্বর্াাংলাে জনগণরক সাংোরম শ্রনতৃ রত্ব দারন বনরজে র্যথবতা প্রমাণ করে। পূর্বর্াাংলাে জনগরণে এই
দুবদব রন পূর্বর্াাংলা েবমক আরন্দালন অবত অল্প সমরয়ে মারেই পাুঁির্টেও শ্রর্ব

শ্রজলায় আটর্টেও

শ্রর্ ী শ্রগবেলা ফ্রন্ট গরি শ্রতারল, বর্স্তৃ ত অেরল শ্রগবেলা যুে েবিরয় বদরয় জাতীয় প্ররশ্ন সর্বহাো
শ্রেণীে শ্রনতৃ ত্ব প্রদারনে ক্ষমতা ঐবতহাবসকর্ভারর্ প্রমাণ করে।
আওয়ামী লীগ র্ভােতীয় সম্প্রসােণর্াদ, সামাবজক সম্প্রসােণর্াদ, সাম্রাজযর্াদ দ্বাো স স্ত্র হয় এর্াং
প্রবতবর্প্লর্ী জাতীয় পোিীনতাে যুে শুরু করে। তাো পূর্বর্াাংলাে সবতযকাে স্বািীনতা সাংোমীরদে
বনমূবল কোে কাজরক প্রিান র্রল েহণ করে।
পূর্বর্াাংলাে সর্বহাো পার্টব মুবের্াবহনী ও আওয়ামী লীরগে ফযাবসস্টরদে শ্রেণী বর্র ষণ করে, এরদেরক
েয় পাহারিে দালাল বহরসরর্ সঠিকর্ভারর্ তু রল িরে; “আওয়ামী লীগ ও বর্বর্ভন্ন আকৃ বতে
সাংর ািনর্াদীরদে প্রসরঙ্গ আমারদে নীবত”, “শ্রদ রপ্রবমরকে শ্রর্র

েয় পাহারিে দালাল”

ীষবক দবলরল;

এরত আরো তু রল িরে পাক-সামবেক ফযাবসস্ট এর্াং েয় পাহারিে দালাল উর্ভয়রক বর্রোবিতা
কোে সঠিক নীবত।
শ্রসাবর্ভরয়ট সামাবজক সাম্রাজযর্াদীরদে সমথবরন র্ভােতীয় সম্প্রসােণর্াদীো পূর্বর্াাংলাে জাতীয় মুবেযুরে
সহায়তাে নারম পাবকস্তারনে আর্ভযন্তেীণ বর্ষরয় হস্তরক্ষপ করে, পূর্বর্াাংলা দখল করে, এরক তাে
উপবনরর্র

পবেণত করে।

মহান গণিীরনে শ্রনতৃ রত্ব এব য়া, আবফ্রকা, লাবতন আরমবেকা সহ বর্রশ্বে অনযানয নযায়পোয়ণ শ্রদ
ও জাবত পাবকস্তারনে আর্ভযন্তেীণ বর্ষরয় হস্তরক্ষপ এর্াং শ্রসাবর্ভরয়ট সামাবজক সাম্রাজযর্ারদে উস্কাবনরত
র্ভােতীয় সম্প্রসােণর্ারদে পাবকস্তান আিমণ ও পূর্বর্াাংলা দখরলে বর্রোবিতা করে। র্ভােতীয়
হস্তরক্ষপ ও দখরলে ফরল আমারদে শ্রনতৃ রত্ব পবেিাবলত পূর্বর্াাংলাে জনগরণে মহান সাংোম র্যাহত
হয়।
পূর্বর্াাংলায় র্ভােতীয় দখল কারয়ম হওয়াে পবেরপ্রবক্ষরত উদ্ভূ ত পবেবস্থবত প্রসরঙ্গ পূর্বর্াাংলাে সর্বহাো
পার্টব তাে েণনীবত ও েণরকৌ ল, অসমাপ্ত জাতীয় গণতাবিক বর্প্লর্ সম্পন্ন করুন, ‘র্তব মান
কেণীয়’, ‘শ্রখালা বিঠি’ে মািযরম যথাযথর্ভারর্ তু রল িরে।
পূর্বর্াাংলাে

র্তব মান

সামাবজক

অর্স্থায়

মবণ

বসাং-রমাজাফফে

সাংর ািনর্াদীো

পূর্বর্াাংলাে

পোিীনতারক স্বািীনতা র্রল আওয়ামী লীগ, সম্প্রসােণর্াদ, সামাবজক সাম্রাজযর্াদ ও সাম্রাজযর্ারদে
শ্রলজুির্ৃবি কেরে।
আর্ভযন্তেীণ দ্বরি বর্র্ভে পাক-সামবেক ফযাবসস্টরদে দালাল নয়া সাংর ািনর্াদী হক-রতায়াহা
পূর্বর্াাংলারক শ্রসাবর্ভরয়রটে উপবনরর্ , শ্রসাবর্ভরয়রটে সারথ পূর্বর্াাংলাে দ্বি প্রিান র্রল বনরজরদেরক
বর্প্লর্ী বহরসরর্ বিবিত করে পূর্বর্াাংলা, বর্রশ্বে সর্বহাো ও জনগণরক প্রতাবেত কোে র্যথব প্ররিিা
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িালারে। পাক-সামবেক ফযাবসস্টরদে দালাল মবতন-আলাউবিন রটসটস্কী-রির্াদীো অবতমািায় বনিঃসঙ্গ
হরয় পরিরে। তাো মাকব সর্াদী-রলবননর্াদী নামিােী র্ুরজবায়া উপদল গেন করে এ সাংকট কার্টরয়
উোে শ্রিিা িালারে। তাো হক-রতায়াহারদে সারথ ঐকযর্ে হওয়াে প্ররিিা িালারে।
শ্রদরর্ন-র্াসাে, কাজী-েরণা ষিযিকােীো মাকব সর্ারদে নামার্লী গারয় বদরয় পূর্বর্াাংলাে শ্রজাবত
র্সু-নাম্বুবরপরদে র্ভূবমকা পালন কেরে, িীরনে বর্রোবিতা কেরে এর্াং সাম্রাজযর্াদ, সামাবজক
সাম্রাজযর্াদ ও সম্প্রসােণর্ারদে দালালী কেরে।
পূর্বর্াাংলাে র্তব মান জাতীয় সাংোরম আমারদে বর্র ষ

বে ালী শ্রকান র্ুরজবায়া প্রবতদ্বিী শ্রনই। তরর্

মাবকব ন সাম্রাজযর্াদ ও শ্রসাবর্ভরয়ট সামাবজক সাম্রাজযর্ারদে প্রবতদ্ববিতাে কােরণ আমলাতাবিক
র্ুরজবায়া, সামন্তর্াদী ও র্ুবেজীর্ীরদে মাবকব ন সাম্রাজযর্াদ সমথবক অাং

পূর্বর্াাংলাে সারথ র্ভােরতে

জাতীয় দ্বরিে এর্াং মুসবলম ও বহন্দু জনগরণে মিযকাে অনর্েী িমীয় দ্বরিে সুরযাগ বনরয়
পূর্বর্াাংলায় একটা প্রবতবর্প্লর্ী জাতীয় ষিযি ও প্রবতকূলতা সৃবি কেরত পারে। (পূরর্বে তু লনায়
এ িেরণে প্রবতবর্প্লর্ী ষিযি খুর্ দুর্বল হরর্)। এ িেরণে সম্ভার্না সম্পরকব সতকব থাকরত হরর্।
অতএর্ আমারদে দৃঢ়র্ভারর্ জাতীয় পতাকা ঊরিব তু রল িরে র্যাপক জনতারক ঐকযর্ে কেরত হরর্
এর্াং জনতাে শ্রনতৃ ত্ব অজবন করে পূর্বর্াাংলাে অসমাপ্ত জাতীয় গণতাবিক বর্প্লর্ সম্পন্ন কেরত হরর্।

িামসরক
পূর্বর্াাংলাে সর্বহাো পার্টব বর্প্লর্ী অনু ীলরনে মািযরম সামবেক শ্রক্ষরি র্হু মূলযর্ান অবর্ভজ্ঞতা অজবন
করেরে।
পূর্বর্াাংলা েবমক আরন্দালন প্রবতষ্ঠাে মুহূতব শ্রথরকই সঠিকর্ভারর্ উপলবি করেরে শ্রয “জনগরণে
শ্রসনার্াবহনী র্যতীত জনগরণে বকেু ই শ্রনই”, “োজননবতক ক্ষমতা র্ন্দুরকে নরলে মিয বদরয়ই
জমলার্ভ করে”, “স স্ত্র সাংোম হরে বর্প্লরর্ে সরর্বাচ্চ  উপ”, “স স্ত্র সাংোরমে মিয বদরয়ই পার্টবে
বর্কা , সুসাংর্েতা ও র্লর র্ভীকেণ সম্ভর্”, “স স্ত্র র্াবহনী হরে পার্টবে অিীন প্রিান িেরনে
গণসাংগেন।”
েবমক আরন্দালন আরো উপলবি করে শ্রয, “শ্রগবেলা যুরেে মািযরমই জনগণরক জাগবেত, সাংগঠিত
ও জনগরণে

বেরক

ত্রুে বর্রুরে প্ররয়াগ কো যায়।”

পূর্বর্াাংলা েবমক আরন্দালরনে কমীো কৃ ষক-েবমরকে সারথ একীর্ভূত হওয়া ও তারদেরক শ্রগবেলা
যুরে পবেিালনাে জনয শ্রটকনাফ যায়। এে কােণ বেল পাহাি-জঙ্গরল শ্রগবেলা যুে সুবর্িাজনকএ িােণা। বকন্তু বকর্ভারর্ শ্রগবেলা যুে শুরু কো যায় শ্রস সম্পরকব সঠিক অবর্ভজ্ঞতা না থাকায়

পৃষ্ঠা ১৩
আমারদে কমীো পাহাি-জঙ্গরল ভ্রি স স্ত্র দলরক োজনীবতরত ব ক্ষা বদরয় স স্ত্র সাংোম কোে র্ভুল
পদরক্ষপ শ্রনয়।
পের্তীকারল পার্টব র্ভােত ও বর্ভরয়তনারমে র্াস্তর্ অবর্ভজ্ঞতাে বর্ভবিরত বনরজরদে কারজে অবর্ভজ্ঞতাে
সােসকুরলন করে।
পূর্বর্াাংলাে জাতীয় দ্বি প্রিান দ্বি। এই সঠিক োজনীবত শ্রথরক বনণীত হয় োময এলাকায় কৃ ষরকে
শ্রেণী- ত্রুে একাাং , যাো জাতীয়
জাতীয়

ত্রু-সেকারেে শ্রিাখ ও কানরদে খতম কোে মািযরম অথবা

ত্রু খতরমে মািযরম শ্রগবেলা যুে সূিনা কোে সঠিক সামবেক লাইন। এই প্রকাে শ্রগবেলা

যুে বনরজরদে
আমারদে কমীো

বেে উপে বনর্ভবে করে শ্রদ ীয় অস্ত্র দ্বাো শুরু কো যায়।
হে ও োরম শ্রগবেলা গ্রুপ গেন শুরু করে, অবত অল্প সমরয়ে মারেই পাবকস্তান

কাউবিল, মাবকব ন তথযরকরন্দ্র শ্রদ ীয় শ্রর্ামা র্ষবণ করে। এে ফরল জনগণরক জাগবেত কো,
তারদেরক সাংগঠিত কো, কমীরদে শ্রপাি খাওয়ারনা সম্ভর্ হয়,
পার্টব সাংোরমে মািযরম বর্কার ে পরথ প্ররর্

াবন্তপূণব পেবতরত বর্কা

শ্রথরক

করে। এ হামলারক বনয়মতাবিক পরথ কাযবেত সাংকীণব

শ্ররটসড ইউবনয়নপন্থী আোম-আরয়র ে সারথ বর্প্লর্ কোে শ্রমাহেস্ত ক্ষু রদ র্ুরজবায়া র্ুবেজীর্ীো ও
শ্রগািামীর্াদীো র্াম বর্িু যবত র্রল অবর্ভরযাগ করে।
আমারদে কমীো িরটসোরমে ফর্টকেবিরত িা র্াগারনে েবমক ও স্থানীয় কৃ ষকরদে শ্রগবেলা গ্রুরপ
সাংগঠিত করে এর্াং প্রথম জাতীয়

ত্রু হারু র্ার্ুরক হামলা করে। স্থানীয় শ্রগবেলারদে বদরয় হারু

র্ার্ুে উপে অপারে ন কোে সুরযারগে সদ্বযর্হাে না করে আমারদে র্ুবেজীর্ী কমী ও শ্রগবেলা এ
হামলা করে। তর্ুও এ হামলা জনগরণে ইো ও উরদযারগে বর্রুরে বেলনা। এ কােরণ ইহা র্াম
বর্িু যবত হয়বন। হারু র্ার্ুে হামলায় জনগণ খুর্ই জাগবেত হয়। তাো র্যাপক সমথবন শ্রদয়, জনগণ
র্যাপক হারে সাংগঠিত হরত থারক।
ফর্টকেবিরত অপে এক জাতীয়
দ্বাো খতম করে। পুঁবির

ত্রুে প্রিণ্ড িাপ সরেও আমারদে কাজ িলরত থারক।
ত্রুরক আমারদে একজন কমী ও স্থানীয় শ্রগবেলাো শ্রদ ীয় অস্ত্র

মারিবে পে শ্রসখানকাে সকল েবমক র্ভােরত আেয় শ্রদয়। ফরল তারদে

সারথ শ্রযাগারযাগ বর্বেন্ন হয়।
ঢাকায় আমারদে কমীো বর্এনআে (র্ুযরো অর্ নযা নাল বেকিরটসাক ন, এটা পাবকস্তানী োষ্ট্রীয়
প্রবতষ্ঠান—সর্বহাো পথ) হামলাে মািযরম র্যাপক গণসমথবন অজবন করে।
আমারদে সাংগেন সর্বাবিক সামবেক অবর্ভজ্ঞতা অজবন করে পুঁবির

মারিবে পে। শ্রপয়াো র্াগারন

পূর্বর্াাংলাে ইবতহারস সর্বপ্রথম েবমক শ্রেণীে োজননবতক পার্টবে শ্রনতৃ রত্ব একর্ট বনয়বমত স স্ত্র র্াবহনী
গরি শ্রতালা হয়, জাতীয়

ত্রু খতম অবর্ভযান িালারনা হয়, করয়ক

ত জাতীয়

ত্রু

পৃষ্ঠা ১৪
খতম কো হয়, জাতীয়

ত্রু খতরমে প্রবিয়ায় জনগণরক জাগবেত, সাংগঠিত ও তারদে মারে

র্যাপক প্রিাে সম্ভর্ হয়, অস্ত্র-অথব সাংগৃহীত হয়। করয়ক লক্ষ শ্রলাক র্সর্াসকােী প্রায় আটিবল্ল র্ট
োরম পার্টব অস্থায়ী প্রকৃ বতে মুে এলাকা গেন করে। শ্রসখারন োজননবতক ক্ষমতা, োম পবেিালনা
কবমর্ট গেন কো হয়, বনয়বমত র্াবহনী, োম-েক্ষীর্াবহনী, স্থানীয় শ্রগবেলা গ্রুপ গেন কো হয়,
জনগণরক কৃ ষক মুবে সবমবত, নােী মুবে সবমবত প্রর্ভৃবত গণসাংগেরন সাংগঠিত কো, এরদে মারে
অেসেরদে বনরয় সর্বহাো পার্টব ইউবনট এর্াং সামবেক র্াবহনীরত পার্টব ইউবনট গেন কোে পদরক্ষপ
শ্রনওয়া হয়।
সামবেক র্াবহনীরত বনয়বমত শ্রগবেলা ইউবনট সাতজন সদসয বনরয় হয়। একজন পার্টব প্রবতবনবি
বযবন োজননবতক কবম াে নারম পবেবিত, কমান্ডাে, সহকােী কমান্ডাে, দুইজন স্কাউট এর্াং দুই
র্া িাে সদসয বনরয় একর্ট শ্রগবেলা গ্রুপ গেন কো হয়। বতন শ্রথরক পাুঁির্ট শ্রগবেলা গ্রুপ বনরয়
একর্ট প্লাটু ন, বতন শ্রথরক পাুঁির্ট প্লাটু ন বনরয় একর্ট শ্রকাম্পানী গেরনে পদরক্ষপ শ্রনওয়া হয়। প্লাটু ন
কমান্ড গেন কো হয় একজন োজননবতক কবম াে, একজন কমান্ডাে, দুইজন সহকােী কমান্ডাে,
বতনজন স্কাউট দ্বাো।
আমারদে মুে এলাকাে পার্টব, সামবেক সাংগেন, গণসাংগেন, োজননবতক ক্ষমতাে শ্রনতৃ স্তানীয় সাংস্থা
বেল ১নাং ফ্রন্ট এবেয়াকবমর্ট যা উচ্চতে শ্রনতৃ স্তানীয় সাংস্থা ২নাং র্ুযরোে অিীন বেল।
এর্ভারর্ সমে পূর্বর্াাংলাে জনগণরক যখন অসহায় শ্রেরখ েয় পাহারিে দালালো র্ভােরত পলায়ন
করে, তখন পূর্বর্াাংলাে সর্বহাো পার্টব জনগরণে প্রবতরোি সঠিক পরথ পবেিালনা করে। “সর্বকেু ই
র্ন্দুরকে নরলে মািযরম গরি উরে”-এ সতয আমো কারজে মািযরম প্রমাণ করেবে।
পূর্বর্াাংলাে সর্বহাো পার্টব প্রকা য কারজে সারথ শ্রগাপন পার্টব-কাজ সমবন্বত করেবন অথবা

শ্রগাপরন

পার্টব-কাজ কোে জনয বকেু সাংখযক কমী বনরয়াগ করেবন, জনগরণে মারে পার্টব ইউবনট গরি
শ্রতালাে পদরক্ষপ শ্রনওয়া হয়, বকন্তু সময়ার্ভারর্ তা কাযবকে কো হয়বন। সময়ার্ভার্ ও পার্টব
কমীরদে বনম্নমান ও অনবর্ভজ্ঞতাে কােরণ শ্রসনার্াবহনীরত মতাদ বগত ব ক্ষা ও পার্টব-কমী সাংেরহে
বদরক অবিকতে গুরুত্ব শ্রদওয়া হয়বন। সময়ার্ভার্, কমীরদে স স্ত্র সাংোরমে অনবর্ভজ্ঞতা এর্াং পাকসামবেক ফযাবসস্টরদে িেম বনযবাতরনে কােরণ প্রথম শ্রথরকই আমারদে কাজ হরয়বেল এ উপ বর্বর্ভন্ন
স্থারন শ্রগবেলা কমী পাঠিরয় ১নাং ফ্ররন্টে বর্কল্প আেয়স্থরলে র্যর্স্থা কো সম্ভর্ হয়বন। একই কােরণ
শ্রয সকল স্থারন হামলা হরয়রে শ্রসখারন পার্টব কাজ গরি শ্রতালা, সহানুর্ভূবত ীল, শ্রগাপন আেয়স্থল
বতেী কো, ১নাং ফ্ররন্টে স স্ত্র সাংোমরক সহায়তা কোে জনয আর পার ে

হে, র্ন্দে, র্াজােসমূরহ

কাজ গরি শ্রতালাে পদরক্ষপ শ্রনওয়া সম্ভর্ হয়বন। ফরল...... (এই র্াকযর্ট অসম্পূণব—সর্বহাো
পথ)........সম্মুরখ বর্বেন্ন হরয় পরি। তর্ুও ১নাং ফ্রন্ট এবেয়া প্রিন্ড শ্রঘোও-দমরনে শ্র ষ মুহূতব
পযবন্ত র্টরক থাকাে শ্রিিা কেরল ১নাং ফ্রন্ট শ্রথরক শ্রগবেলা প্রতযাহাে না করেও র্টরক থাকা সম্ভর্
বেল।
১নাং ফ্রন্ট এবেয়া শ্রথরক আমারদে শ্রগবেলারদে এক অাং
ফ্ররন্টে আর পার

শ্রথরক যায়।

শ্রগৌেনদী অেরল সরে আরস। র্াকীো ১নাং

পৃষ্ঠা ১৫
শ্রগৌেনদী অেরল আমারদে কমী ও শ্রগবেলাো র্হু জাতীয়

ত্রু খতম করে এর্াং পাতাে হাট,

শ্রমরহদীগঞ্জ, উবজেপুে, িামুো, মুলাদী, র্ার্ুগঞ্জ, বহজলা, র্ানােীপািা, র্ামনা, গলাবিপা প্রর্ভৃবত
এলাকায় শ্রগবেলা যুে সম্প্রসাবেত করে; প্রায় দুই

ত শ্রগবেলা সাংগৃহীত হয় এর্াং বর্োট এলাকা

মুে হয়।
১নাং ফ্রন্ট এবেয়াে শ্রঘোও-দমন উরে শ্রগরল আমারদে শ্রগবেলাো শ্রগবেলা যুেরক কাউখাবল, োজাপুে,
স্ব উপকাঠি, োলকাঠি, র্বে াল সদে থানাে বর্স্তৃ ত এলাকায় সম্প্রসাবেত করে। ইবতমরিয পাুঁিজন
শ্রগবেলা র্বে ারলে দবক্ষণাাংর

মের্াবিয়া অেরল শ্রগবেলা যুে বর্স্তৃ ত করে, অবিরেই পাথেঘাটা,

শ্রখপুপািায় শ্রগবেলা যুে সম্প্রসাবেত হয়। পাুঁিজন শ্রথরক আমারদে শ্রগবেলা সাংখযা করয়ক

রত

শ্রপৌুঁরে এর্াং পাুঁির্ট োইরফল শ্রথরক আব র্ট োইরফল ও র্ন্দুক সাংগৃহীত হয়।
১নাং ফ্ররন্টে মুবজর্-তারেরকে মারে সমের্াদ শ্রদখা শ্রদয়, ফরল ১নাং ফ্ররন্টে কাজ বর্বিত হয়।
তারেক-মুবজর্রক প্রথরম সকল পদ শ্রথরক সবেরয় প্রকার য শ্রনবতর্ািক উদাহােণ বহরসরর্ তু রল িো
হয়। আহ্বায়ক কবমর্ট কতৃব ক তদরন্তে বর্ভবিরত সাংগেন শ্রথরক বিেবদরনে জনয এ সকল অিিঃপবতত
র্যবেরদেরক র্বহষ্কাে কো হয় এর্াং শ্রনবতর্ািক উদাহােণ বহরসরর্ তু রল িোে জনয আহ্বান জানারনা
হয়।
ইবতমরিয শ্রর্ভালায় আমারদে কমীো বনজস্ব উরদযারগ শ্রগবেলা যুে সূিনা করে এর্াং র্হু জাতীয়

ত্রু

খতম করে ও অস্ত্র সাংেহ করে।
ফবেদপুে শ্রজলায় মাদােীপুে মহকুমায় আমারদে শ্রগবেলা যুে সম্প্রুসাবেত হয়, জাতীয়

ত্রু খতম

হয়, অস্ত্র ও শ্রগবেলা সাংগৃহীত হয়।
ঢাকা শ্রজলাে মুবিগরঞ্জ শ্রগবেলা যুে বর্স্তৃ ত হয়। সার্ভাে এলাকা, নেবসাংদী এলাকাে শ্রগবেলা যুে
সম্প্রসাবেত হয়। সার্ভাে এলাকায় অস্ত্র োিাই শ্রগবেলা যুে সূিনা করে শ্র ষ পযবন্ত পো র্টেও
শ্রর্ ী র্ন্দুক ও োইরফল সাংগৃহীত হয়। নেবসাংদী এলাকায় একইর্ভারর্ র্হু অস্ত্র সাংগৃহীত হয়।
টাাংগাইল-পার্না শ্রজলায় আমারদে কমীো শ্রগবেলা যুে সম্প্রসাবেত করে এর্াং বর্োট অেল

ত্রুমুে

করে এর্াং র্হু অস্ত্র ও শ্রগবেলা সাংগৃহীত হয়, োজননবতক ক্ষমতা কারয়ম হয়।
এর্ভারর্ পূর্বর্াাংলাে বর্স্তৃ ত অেরল র্হু জাতীয়

ত্রু, পাক-সামবেক দসুয, োজাকাে, আল-র্দে

খতম কো হয়। অস্থায়ী প্রকৃ বতে র্হু মুে এলাকা গরি, এ সকল মুে অেরলে অরনক স্থারনই
র্ভূবমহীন কৃ ষরকে মারে জাতীয়

ত্রুে র্ভূবম র্তেণ কো হয়। অবিকাাং

শ্রক্ষরিই জাতীয়

ত্রু

সঠিকর্ভারর্ খতম হয়। কমীরদে অনবর্ভজ্ঞতাে কােরণ শ্রকান শ্রকান শ্রক্ষরি এক-আির্ট র্ভুল হরয়
থাকরত পারে।
পার্না-টাাংগাইরল মবতন-আলাউবিন রটসটবস্ক-রির্াদীো শ্রেণী

ত্রু খতরমে নাম করে পাক-সামবেক

ফযাবসস্টরদে দালাল বহরসরর্ জনগরণে র্ািীরত ডাকাবত, তারদে হতযা শুরু করে। জনগণ

পৃষ্ঠা ১৬
তারদেরক ডাকাত র্রল আখযাবয়ত করে। র্যাপক এলাকায় জনগণ তারদেরক প্রবতরোরিে জনয
বনরজোই উরদযাগ শ্রনয়, তারদে পাুঁিজনরক বপর্টরয় হতযা করে। এ এলাকায় জনগরণে আহ্বারন র্ািয
হরয় আমারদে শ্রগবেলাো মবতন-আলাউবিরনে দসুযদলরক জনগরণে সহায়তায় আিমণ করে। শ্র ষ
পযবন্ত তাো এলাকা শ্রেরি পলায়ন করে।
পুঁবির

মারিবে পে আওয়ামী লীগ এর্াং তারদে সহরযাগীো র্ভােরত আেয় শ্রদয়। পূর্বর্াাংলায় তারদে

সাংগেন শ্রর্ভরঙ্গ পরি। এ সময় এরদে র্হু কমী, সমথবক এর্াং ইবপআে, পুবল , আনসাে, শ্রর্ঙ্গল
শ্রেবজরমরন্টে শ্রলাক আমারদে শ্রনতৃ রত্ব ঐকযর্ে হয়।
আওয়ামী লীগ ও তাে সহরযাগীো র্ভােরত শ্রযরয় পুনোয় বমবলত হয় এর্াং র্ভােরতে তারর্দারে
 উপান্তবেত হয়। তাো ‘নকসাল খতম’ অবর্ভযান িাবলরয় র্ভােরতে উপবনরর্

স্থাপরন োজী হরর্ না

এ উপ আমারদেসহ অনযানয শ্রদ রপ্রবমকরদে খতম কোে নীবত েহণ করে।
আমারদে কমীো আওয়ামী লীগ, মবতয়া গ্রুপ, মরস্কা নযাপ ও তারদে সহরযাগীরদে েয় পাহারিে
দালারল পবেণত হওয়াে পবেরপ্রবক্ষরত তারদে সম্পরকব আমারদে নীবত পাল্টারত এর্াং বনরজরদে মিযকাে
পার্টব-র্বহর্ভবূ ত শ্রগবেলারদে সম্পরকব , পার্টব-র্বহর্ভবূ ত শ্রগবেলা সাংেহ কো সম্পরকব , জনগরণে মিযকাে
কারজে পেবত সম্পবকব ত নীবত পাল্টারত র্যথব হয়।
শ্রগবেলাো প্রিানতিঃ শ্রক্ষত মজুে, গেীর্ িাষীরদে মিয শ্রথরক সাংেহ না করে র্ুবেজীর্ীরদে মিয
শ্রথরক শ্রনওয়া হয়, তারদে মারে মতাদ বগত, োজননবতক ব ক্ষা িাবলরয় সমস্ত শ্রগবেলারদে পার্টব কমী র্া সহানুর্ভূবত ীরল  উপান্তবেত কো হয়বন, পার্টব-কমী র্া সহানুর্ভূবত ীল নয় এ উপ র্ুবেজীর্ীরদে
সাংেহ র্ন্ধ কো হয়বন (এোই অরনরক পরে বর্শ্বাসঘাতকতা করে এর্াং আমারদে শ্রগবেলারদে িবেরয়
শ্রদয়, বনেস্ত্র করে এর্াং খতম করে েয় পাহারিে দালারলে উস্কাবনরত); কমী ও শ্রগবেলাো েয়
পাহারিে দালালরদে সারথ বর্েরক বমবলত হয়, জনগরণে সারথ যথাযথর্ভারর্ যুে হয়বন, তারদে
মারে শ্রগাপরন কাজ করেবন।
শ্রয সকল স্থারন র্যাপক জনগণ আমারদে সমথবক বেল আমারদে কমী ও শ্রগবেলাো শ্রগাপরন শ্রথরক
শ্রস সকল স্থারনে জনগণরক প্রকা য গণসাংোরম লাগায়বন। ফরল অরনক শ্রক্ষরি অরস্ত্রে ও শ্রলাকসাংখযাে
তু লনা করেই আমারদে কমীো এলাকা পবেতযাগ করে।
জনগরণে মারে শ্রগাপরন পার্টব গরি না শ্রতালা, সহানুর্ভূবত ীল, আেয়স্থল বতেী না কে; শ্রগাপন
কারজে জনয কমী বনরয়াগ না করে সকরলই প্রকার য কাজ কো ও প্রকা

হরয় পিা এর্াং উপরোে

কােণসমূরহে জনয েয় পাহারিে দালাল ফযাবসস্টরদে হামলাে ফরল আমারদে সকল মুে অেল
হাোরত হয়, র্হু কমী প্রাণ হাোয়, র্হু অস্ত্র হাোরত হয়।
এ সময় বকেু সাংখযক কমী যাো এ জর্টল অর্স্থায় তারদে র্ভােসাময হাবেরয় শ্রফরল, তাো বর্রদব ক
সাহারযযে উপে বনর্ভবে কো, সমস্ত

বে শ্রকন্দ্রীর্ভূত কো, োরম শ্রগবেলা যুে কো যারর্

পৃষ্ঠা ১৭
না প্রর্ভৃবত হতা ার্যাঞ্জক দবক্ষণপন্থী মতামত র্যে করে। এগুরলা হরে েি উেরল অপবের্বতব ত
র্ুবেজীর্ীরদে েবমক-কৃ ষরকে শ্রথরক উরল্টা র্ভূবমকাে প্রকা । পার্টব সময়মত র্তব মান অর্স্থা প্রসরঙ্গ
করয়কর্ট দবলরলে (১নাং ও ২নাং) মািযরম এ সকল মতামরতে বর্রুরে সাংোম করে এর্াং শ্রয
শ্রকান অর্স্থায় েবমক-কৃ ষরকে উপে বনর্ভবে করে, তারদে সারথ যুে হরয়, বনরজে

বেে উপে

বনর্ভবে করে শ্রগবেলা যুরেে র্স্তুগত বনয়ম অনুযায়ী িলাে নীবত তু রল িরে।
র্তব মারন েয় পাহারিে দালালরদে বর্রুরে জাতীয় ও শ্রেণী ঘৃণা জাবগরয় তু লরত হরর্ এর্াং জাতীয়
ত্রু খতরমে মািযরম শ্রগবেলা যুে শুরু কেরত হরর্, অতীরতে র্ভুল-ত্রুর্ট-সীমার্েতারক অর্ যই
দূে করে সঠিকতা ও সাফলযরক অনুসেণ করে অেসে হরত হরর্।
পূর্বর্াাংলাে জাতীয় মুবেযুে পেিাবলত হরর্ েয় পাহারিে দালাল, র্ভােতীয় সম্প্রসােণর্াদ, সামাবজক
সাম্রাজযর্াদ ও সাম্রাজযর্ারদে বর্রুরে। এ যুে পবেিাবলত হরর্ আমারদে শ্রনতৃ রত্ব অনযানয
শ্রদ রপ্রবমকরদে ঐকযর্ে করে। প্রায় শুনয শ্রথরক বর্কা
বনরজরদে ও জনগরণে

লার্ভ কেরত হরর্, বনর্ভবে কেরত হরর্

বেে উপে। এ কােরণ এ যুে হরর্ দীঘবস্থায়ী ও বনমবম।

জাতীয় মুবেযুে প্রিানতিঃ কৃ ষরকে যুে। কারজই শ্রগবেলা সাংেহ কেরত হরর্ প্রিানতিঃ কৃ ষক ও
েবমক শ্রথরক, র্ুবেজীর্ীরদে অর্ যই পার্টবে কমী হরত হরর্, যাো কৃ ষক-েবমকরদে োজননবতকমতাদ বগত ব ক্ষা শ্রদরর্।
শ্রগাপন কাজ কেরত হরর্, শ্রগবেলা যুে িালারত হরর্। শ্রগবেলারদে দ্রুত পার্টব-লাইরন ব বক্ষত করে
পার্টব-কমী বতেী কেরত হরর্।
শ্রগাপনর্ভারর্ কৃ ষকরদে উপে বনর্ভবে করে শ্রদ ীয় অরস্ত্রে দ্বাো জাতীয়

ত্রু খতরমে মািযরম শ্রগবেলা

যুে সূিনা কো, শ্রগবেলা যুরেে মািযরম অস্ত্র সাংেহ কো, শ্রগবেলা ও পার্টব-কমী সাংেহ কো,
জনগরণে মারে প্রিাে কো, জনগণরক সাংগঠিত কো, বনরজরদে শ্রপাি খাওয়ারনা ও

ত্রুরক র্ভীত-

সিস্ত কো যায় এর্াং তা সম্ভর্।
শ্রর্ভৌরগাবলক অর্স্থা বনবর্বর রষ পার্টবে মূলযর্ান অবর্ভজ্ঞতাে বর্ভবিরত পূর্বর্াাংলাে সর্বি শ্রগবেলা যুরেে
বর্কা

ঘটারত হরর্, স স্ত্র সাংোরম শ্রলরগ থাকরত হরর্। স স্ত্র সাংোম র্াদ বদরয় পার্টব বর্কার ে

সকল প্রকাে সুবর্িার্াদী বিন্তািাোরক দূে কেরত হরর্, স স্ত্র সাংোরমে মািযরম পার্টবে বর্কা ,
সুসাংর্েতা ও র্লর বর্ভকেণ অজবন কেরত হরর্। প্রিান িেরণে সাংগেন বহরসরর্ স স্ত্র জাতীয় মুবে
র্াবহনী গরি তু লরত হরর্।

িাাংগঠসনক
পূর্বর্াাংলা েবমক আরন্দালন প্রবতষ্ঠাে সময় কমরেডরদে মাকব সর্াদী পার্টব গেরনে কারজে শ্রকান
অবর্ভজ্ঞতাই বেলনা। বকন্তু অনবর্ভজ্ঞতা আমারদেরক র্ভীত কেরত পারেবন। আমো অনু ীলরন শ্রলরগ

পৃষ্ঠা ১৮
থাবক এর্াং অনু ীলরনে প্রবিয়ায় সর্বহাোে োজননবতক পার্টব সাংগেন পবেিালনাে অবর্ভজ্ঞতা অজবন
কবে।
র্তব মারন পূর্বর্াাংলাে সর্বহাো পার্টবে

ৃাংখলা উন্নত, পার্টবে মারে একর্ট সুদঢ়ৃ শ্রকন্দ্র েরয়রে। শ্রকন্দ্রীয়

শ্রনতৃ রত্বে প্রবত কমীরদে অটু ট ও দৃঢ় আস্থা েরয়রে; কমীো

ৃাংখলা, শ্রগাপনীয়তা, সাাংগেবনক

এককসমূহ পবেিালনা ও তাে দাবয়ত্ব সম্পরকব শ্রমাটামুর্ট অর্গত হরয়রেন।
বকন্তু এখরনা কমীো জনগণ শ্রথরক আসা, জনগরণে বনকট বনরয় যাওয়াে কমবপেবত, পার্টব-কবমর্ট
সুিারু উরপ পবেিালনা, অিীনস্থ কমীরদে পবেিালনা, প্রকা য গণসাংোরম জনগণরক িাবলত কোে
বর্ষরয় দক্ষ নন।
পূর্বর্াাংলা েবমক আরন্দালন তাে সাাংগেবনক কারজ র্স্তুে দ্বাবিক গবতে বনয়ম র্জায় শ্রেরখরে,
পুরোরনা কমীরদে তু লনায় শ্রযাগয নতু ন কমীরদে পুরোরনা কমীরদে স্থারন দাবয়ত্ব বদরয়রে, র্াসীটা
র্জবন করে টাটকাটা েহণ করেরে, যাে ফরল সাংগেন প্রাণর্ন্ত েরয়রে।
পূর্বর্াাংলা েবমক আরন্দালরনে ইবতহারস উপদলর্াদ, পার্টবে অর্ভযন্তরে বর্রর্ভদপন্থীর্ারদে উদাহােণ খুর্ই
কম। পক্ষান্তরে বর্বর্ভন্ন আকৃ বতে সাংর ািনর্াদী সাংগেনগুরলা বর্রর্ভদপন্থীর্াদ ও উপদলর্ারদে ফরল
বেন্নবর্ভন্ন।
সঠিক োজনীবত পার্টবে মরিয শ্রলৌহ-কঠিণ

ৃাংখলা এর্াং এক শ্রকন্দ্র প্রবতষ্ঠা করে। সাংর ািনর্াদীরদে

বর্শ্বাসঘাতকতা, ষিযি ও কপটতা তারদে মিযকাে অননরকযে জনয দায়ী।
পূর্বর্াাংলা েবমক আরন্দালন প্রবতষ্ঠাে প্রথম বদরক র্বে াল শ্রজলায় বর্রর্ভদপন্থীর্ারদে উদ্ভর্ হয়।
শ্রসখারন োি পবেিালনা গ্রুরপে সারথ েবমক পবেিালনা গ্রুরপে দ্বি তীিতে হয় এর্াং সাংগেন
প্রায় বর্র্ভে হরয় যায়। র্বে াল শ্রজলা শ্রনতৃ রত্বে মতাদ বগত কাজ পবেিালনায় অক্ষমতা, বনরজরদেরক
দুই দরলে একটাে সারথ জবিরয় শ্রফলা প্রর্ভৃবতে ফরল ইহা প্রকট আকাে িােণ করে।
শ্রকন্দ্রীয় শ্রনতৃ ত্ব এ অর্স্থা তদােক কেরত যায় এর্াং সাাংগেবনক বর্ষয় সর্ বকেু ঠিক কোে পূরর্ব
মতাদ বগতর্ভারর্ সর্ বকেু ঠিক কোে জরনয পাুঁির্ট প্রর্ন্ধ বর্র ষ করে র্ভুল বিন্তািাোে সাংর ািন
এর্াং কতগুরলা দবলল (লাল োণ্ডা ২নাং-এ সাংরযাবজত হরয়রে) পিায় এর্াং দ্বরিে সমািান করে।
ময়মনবসাংরহে হাবজপুরে র্ভাগযারন্বষী, শ্রনতৃ ত্বরলার্ভী, বর্শ্বাসঘাতক সাবদক, দলতযাগী আসাদ ও তাে
র্ভাই, হটকােী-সমের্াদী শ্রর্র্ীে সারথ যুে হরয় একর্ট িি গেন করে এর্াং ‘পার্টব সঠিক বকন্তু
শ্রনতৃ ত্ব খাোপ’ এ অবর্ভরযাগ উথাপন করে বনরজরদেরক পার্টবকতব া র্রল জাবহে করে এর্াং শ্রসখানখাে
কমীরদেরক ডাকাবত, পার্টব ও জনগণ বর্রোিী কারজ প্ররোবিত কোে প্ররিিা িালায়। সাচ্চা পার্টবকমী ও জনগণ তারদে ষিযিরক নসযাত করে শ্রদয় এর্াং তারদেরক এলাকা শ্রথরক

পৃষ্ঠা ১৯
বর্তাবিত করে। শ্র ষ পযবন্ত তাো েয় পাহারিে দালারল পবেণত হয়। এে ফরল স্থানীয় পার্টবকারজ মাোত্মক ক্ষবত হয়।
পার্টবে অর্ভযন্তরে সাাংগঠিক ত্রুর্ট-বর্িু যবতে উ স হরলা ক্ষু রদ র্ুরজবায়া শ্রেণীে মতাদর বে র্বহিঃপ্রকা ।
কারজই সাাংগেবনকর্ভারর্ সকল প্রকাে অসুস্থতা দূে কেরত হরল অর্ যই কমীরদে মতাদ বগত পুনগবেন
এর্াং সাাংগেবনক শ্রক্ষরি সর্বহাো মতাদর বে প্রকা

েপ্ত কেরত হরর্।

পূর্বর্াাংলা েবমক আরন্দালন ও সর্বহাো পার্টব সর্বদাই সাংগেরনে অর্ভযন্তেস্থ ও র্াইরেে সর্বহাো
বর্প্লর্ীরদে সারথ সাাংগেবনক ঐরকযে বর্ভবি বহরসরর্ েহণ করেরে মতাদ বগত ও োজননবতক ঐকযরক,
নীবতহীন র্াবহযক ঐকযরক নয়। নীবতরক বর্সজবন বদরয় সুবর্িার্ারদে সারথ আরপাষ করে ঐরকযে
অথব হরলা বনরজোই সুবর্িার্াদী হওয়া।
বর্বর্ভন্ন সমরয় বর্বর্ভন্ন মাকব সর্াদী নামিােী র্ুরজবায়া উপদরলে সারথ আমারদে ঐকয ফ্রন্ট, শ্রযৌথ
এক ন, সমন্বয় কোে প্রশ্ন এরসরে। আমো উপদরলে অবস্তত্বরক দৃঢ়র্ভারর্ বর্রোবিতা করেবে,
উপদলর্ারদে বর্রুরে দৃঢ়র্ভারর্ সাংোম করেবে, একই সময় এ সকল উপদলস্থ র্া বর্বেন্ন সর্বহাো
বর্প্লর্ীরদে সারথ ঐরকযে প্ররিিা িাবলরয়বে। এ উরির য আমো সর্বহাো বর্প্লর্ীরদে সারথ ঐরকযে
প্ররিিা িাবলরয়বে। এ উরির য আমো সর্বহাো বর্প্লর্ীরদে ঐরকযে জনয প্রকা য আহ্বান জানাই এর্াং
শ্রদরর্ন-র্াসােরদে সারথ করয়ক দফা বর্েরক বমবলত হই।
পূর্বর্াাংলা েবমক আরন্দালন বর্কার ে সারথ সারথ সাংগেন যথাযথর্ভারর্ পবেিালনাে জনয মহান িীনা
কবমউবনস্ট পার্টবে সাংবর্িান অিযয়ন ও প্ররয়াগ করে, বর্র ষ করে গত িাে র্েরেে অবর্ভজ্ঞতাে
আরলারক পূর্বর্াাংলাে সর্বহাো পার্টবে র্তব মান সাংবর্িান বলবপর্ে হরয়রে।
পাক-সামবেক ফযাবসস্টরদে ও েয় পাহারিে দালালরদে িেম বনযবাতরনে সময় পার্টব-কমীো সকল
প্রকাে বনযবাতন এমনবক মৃতুয র্ভয় উরপক্ষা করে সাাংগেবনক কাযব িালায়, বর্বর্ভন্ন দবলল প্রকা
করে, বর্বর্ভন্ন স্তে ও জনগরণে বনকট তা শ্রপৌুঁরে শ্রদয়, বর্বর্ভন্ন স্তরেে সারথ শ্রযাগারযাগ র্জায় োরখ।
এ সময় অনযানয োজননবতক পার্টব ও বর্বর্ভন্ন আকৃ বতে সাংর ািনর্াদীো শ্রকান প্রকাে সাাংগেবনক
ত পেতা শ্রকন্দ্রীর্ভূতর্ভারর্ িালারত সক্ষম হয়বন। ইহা আমারদে বর্োট সফলতা ও
সাাংগেবনক শ্রক্ষরি মতাদ বগত ব ক্ষা শ্রজােদাে কেরত হরর্, সর্বস্তরে

বেে পবেিায়ক।

ৃাংখলা ও শ্রনতৃ ত্ব শ্রজােদাে

কেরত হরর্, সঠিকর্ভারর্ শ্রনতৃ রত্বে পেবত প্ররয়াগ কেরত হরর্। গুজর্ েটনা কো, ষিযি কো,
বনরদব

অমানয কো,

ৃাংখলারক অর্রহলা কো, শ্রনতৃ ত্বরক দুর্বল কো পবেহাে কেরত হরর্। সর্ভাপবত

মাওরয়ে সাাংগেবনক লাইন দৃঢ়র্ভারর্ প্ররয়াগ করে সর্বস্তরেে সাংগেনরক সাংোরমে দূরগব  উপান্তবেত
কেরত হরর্।

পৃষ্ঠা ২০
পূর্বর্াাংলাে সর্বহাো পার্টবে র্তব মান সাংবর্িান আমারদে অবর্ভজ্ঞতাে আরলারক েবিত। আপনাো এ
সাংবর্িান পযবারলািনা কেরর্ন ও অনুরমাদন কেরর্ন।

মতাদশব গত
পূর্বর্াাংলাে সর্বহাো পার্টবে অবিকাাং

কমীই ক্ষু রদ র্ুরজবায়া শ্রেণী শ্রথরক আগত। পূর্বর্াাংলাে জনগরণে

অবিকাাং ই ক্ষু রদ র্ুরজবায়া। পার্টব এরদে দ্বাো পবেরর্বিত।
কারজই মতাদ বগত শ্রক্ষরি ক্ষু রদ র্ুরজবায়া শ্রেণীে বর্র ষ করে র্ুবেজীর্ীরদে অসর্বহাো মতাদ ব দূে
করে সর্বহাো শ্রেণীে মতাদ ব েহণ কোরনা, তারদে মতাদ বগতর্ভারর্ পুনগবেনই হরে সাংগেরনে
প্রিান সমসযা।
পূর্বর্াাংলাে সর্বহাো পার্টব কমীরদে মতাদ বগত পুনগবেন ও সর্বহাোে বর্শ্বদৃবিরকাণ অজবরনে জনয
অবর্ভজ্ঞতাে সােসাংকলরনে মািযরম প্রণয়ন করেরে বনম্নবলবখত সঠিক পেবতিঃ
সৃজন ীলর্ভারর্ মাকব সর্াদ-রলবননর্াদ-মাওরসতু াং বিন্তািাো অিযয়ন ও প্ররয়াগ কো; কৃ ষক-েবমরকে
সারথ একীর্ভূত হওয়া; বর্প্লর্ী েিতেরঙ্গ শ্রপাি খাওয়া।
পূর্বর্াাংলা েবমক আরন্দালন ও পূর্বর্াাংলাে সর্বহাো পার্টব মতাদ বগত পুনগবেরনে জনয বতনর্ট প্রর্ন্ধ,
পার্টবে মিযকাে র্ভুল বিন্তািাোে সাংর ািন, উদােতার্াদ বর্রোবিতারক অবত য় গুরুত্বপূণব এর্াং সর্বদা
পাে ও প্ররয়াগ কোে েীবত সৃবিে জনয র্রল আসরে। মতাদ বগত পুনগবেরন সাফলয অজবরনে জনয
পার্টব ২নাং লাল োণ্ডা প্রণয়ন করেরে।
পূর্বর্াাংলা েবমক আরন্দালন মতাদ বগত পুনগবেরন েবমক-কৃ ষরকে সারথ একীর্ভূত হওয়া ও বর্প্লর্ী
েি-তেরঙ্গ শ্রপাি খাওয়াে তা পযব যথাযথর্ভারর্ উপলবি করেবন। বকেু মাকব সর্াদী পুস্তক পাে,
তে ও উেৃ বত আওিারনা, েবমক র্া র্ুবেজীর্ীরদে বনরয় পােিি র্া গ্রুপ গেন ও পবেিালনা
কেরত পােরলই তারক উন্নত কমী র্লা হরতা।
সাংগেরন অবিক সাংখযায় র্ুবেজীর্ীরদে আগমন, তথাকবথত তেগত উন্নত কমীরদে কাযবকলাপ প্রমাণ
কেরে মতাদ বগত পুনগবেরন েবমক-কৃ ষরকে সারথ একীর্ভূত হওয়া, বর্প্লর্ী েি-তেরঙ্গ শ্রপাি খাওয়াে
প্রকৃ ত তা পযব আমো উপলবি কবেবন।
আমারদে সাংগেরন র্হু কমী েরয়রেন যাুঁো তে জারনন বকন্তু অনু ীলরনে সারথ শ্রস তে সাংযুে
নয়। তাুঁো র্াস্তর্ শ্রথরক শুরু না করে শুরু করেন তে শ্রথরক।
কমীরদে র্ি র্ি র্ই, তে পিাে শ্রোুঁক, বকন্তু প্ররয়াগ কেরত অক্ষমতা র্াস্তর্ বর্র্বজবত তেগত
বর্র্ারদে জম শ্রদয়। র্ুরজবায়া সমারজে প্ররয়াগ বর্র্বজবত শ্রর্াকা র্ানার্াে ব ক্ষাে পেবতে র্বহিঃপ্রকা
হরে অনু ীলরনে সারথ যুে না করে তে পিা।

পৃষ্ঠা ২১
ইহা বর্প্লর্ী তে অিযয়রন প্ররয়াগ কেরল তাে অবনর্াযব পবেণবত হরে শ্রগািামীর্াদ।
শ্রদ ীয় ও আন্তজবাবতক শ্রেণী সাংোরমে জর্টল সাংোরম এই সকল র্ুবল শ্র খা কমরেডরদে র্ভূবমকা
কৃ ষক-েবমরকে শ্রথরক সম্পূণব উলরটা হয়, তাুঁো হন অস্পি, শ্রদাদুলযমান। পক্ষান্তরে েবমক শ্রেণী
হল দৃঢ়, স্পি।
পূর্বর্াাংলাে সর্বহাো পার্টবে মারে বকেু কমী েরয়রেন যাুঁো র্াস্তর্ কাজ করেরেন বকন্তু বনরজরদে
সাংকীণব অবর্ভজ্ঞতা বনরয়ই সন্তুি থারকন, অবর্ভজ্ঞতারক তরেে সারথ সমবন্বত করে প্রবতবনয়ত বনরজরদে
মান

ও

কমবদক্ষতা

উন্নত

করেন

না।

এো

হরেন

সাংকীণব

অবর্ভজ্ঞতার্াদী।

এো সহরজই

শ্রগািামীর্াদীরদে শ্রলজুির্ৃবি করেন।
শ্রগািামীর্াদ ও সাংকীণব অবর্ভজ্ঞতার্ারদে মারে র্তব মারন শ্রগািামীর্াদ পার্টবে মিযকাে প্রিান বর্পদ।
পূর্বর্াাংলাে সর্বহাো পার্টবে অর্ যই শ্রগািামীর্াদ ও সাংকীণব অবর্ভজ্ঞতার্াদ দূে কোে জনয
শ্রগািামীর্াদী কমীরদে অনু ীলরন শ্রপ্রেণ কেরত হরর্, বর্র ষ করে েবমক কৃ ষরকে সারথ একীর্ভূত
হওয়া, তারদে মারে কাজ কোে র্যর্স্থা কেরত হরর্।
সাংকীণব অবর্ভজ্ঞতার্াদীরদেরক মরনারযারগে সারথ তেগত পিাশুনা ও পযবারলািনা কেরত হরর্।
মতাদ বগত ফ্ররন্ট সকল কমীরক কৃ ষক-েবমরকে সারথ একীর্ভূত কো, তারদে সারথ সর্বক্ষণ র্া
আাংব ক েরম অাং েহণ কো এর্াং শ্রেণী ও জাতীয় সাংোরম শ্রপাি খাওয়াে দৃঢ় পদরক্ষরপে র্যর্স্থা
কেরত হরর্।
পূর্বর্াাংলাে সর্বহাো পার্টব সকল পার্টব-কমীরক েবমক-কৃ ষরকে সারথ একীর্ভূত কোে জনয পদরক্ষপ
েহণ করেরে। েবমক-কৃ ষক কমীরদে র্ািীরত থাকা, উ পাদরন অাং েহণ কো; তারদে মারে কাজ
কো, তারদে সারথ র্ন্ধুত্ব স্থাপন কো পার্টবে একটা বনয়ম হওয়া উবিত। অনযথায় তারদেরক পার্টব
সদসযপদ প্রদান কো উবিত নয়।
এর্ভারর্ অপবের্বতব ত র্ুবেজীর্ীরদে দ্বাো পার্টবে সাংর ািনর্াদী র্া ক্ষু রদ র্ুরজবায়া পার্টবরত পবেণত
হওয়াে ইবতহারসে পুনোর্ৃবি শ্রেকারত হরর্।
মতাদ বগত শ্রক্ষরি পার্টবে আর্ভযন্তেীণ ও র্াইরেে বর্বর্ভন্ন আকৃ বতে সাংর ািনর্াদ ও তাে প্রকার ে
বর্রুরে প্রবতবনয়ত সাংোম কেরত হরর্। তারদে মুরখা
সাংোমরক আুঁকরি িেরত হরর্।

উরমািন কেরত হরর্, তারদে সারথ আমারদে

পৃষ্ঠা ২২

আন্তজবাসতক
পূর্বর্াাংলা েবমক আরন্দালন ১৯৬৮ সারল তাে বথবসরস র্তব মান বর্রশ্বে বর্কার ে জনয শ্রমৌবলক
দ্বিসমূহ বনম্ন উপ র্রল উরল্লখ করেরেিঃ
১। মাবকব ন সাম্রাজযর্ারদে শ্রনতৃ রত্ব সাম্রাজযর্ারদে ও শ্রসাবর্ভরয়ট সামাবজক সাম্রাজযর্ারদে শ্রনতৃ রত্ব তাে
বনয়িণািীন শ্রদ সমূরহে সারথ এব য়া, আবফ্রকা, লাবতন আরমবেকাে শ্রদ

ও জাবতসমূরহে দ্বি।

২। মাবকব ন সাম্রাজযর্ারদে শ্রনতৃ রত্বে সাম্রাজযর্ারদে ও শ্রসাবর্ভরয়ট সামাবজক সাম্রাজযর্ারদে শ্রনতৃ রত্ব তাে
বনয়িণািীন শ্রদ সমূরহে

াসকরগাষ্ঠীে সারথ বনরজরদে শ্রদর ে জনগরণে দ্বি।

৩। একবদরক মাবকব ন সাম্রাজযর্ারদে শ্রনতৃ রত্ব সাম্রাজযর্ারদে বনরজরদে মিযকাে এর্াং শ্রসাবর্ভরয়ট
সামাবজক সাম্রাজযর্ারদে শ্রনতৃ রত্ব তাে বনয়িণািীন শ্রদ সমূরহে বনরজরদে মিযকাে দ্বি।
অনযবদরক মাবকব ন সাম্রাজযর্ারদে শ্রনতৃ রত্ব সাম্রাজযর্ারদে সারথ শ্রসাবর্ভরয়ট সামাবজক সাম্রাজযর্ারদে ও
তাে বনয়িণািীন শ্রদ সমূরহে দ্বি।
৪। সমাজতাবিক শ্রদ সমূরহে সারথ মাবকব ন সাম্রাজযর্ারদে শ্রনতৃ রত্ব সাম্রাজযর্ারদে ও শ্রসাবর্ভরয়ট
সামাবজক সাম্রাজযর্ারদে শ্রনতৃ রত্ব তাে বনয়িণািীন শ্রদ সমূরহে দ্বি।
উপরোে দ্বিসমূরহে বর্কার ে কােরণই র্তব মান পৃবথর্ী এবগরয় িরলরে।
এব য়া, আবফ্রকা ও লাবতন আরমবেকাে জনগরণে সাম্রাজযর্াদ ও সামাবজক সাম্রাজযর্াদ বর্রোিী
সাংোম প্রিণ্ড গবতরত এবগরয় িরলরে।
সাম্রাজযর্াদ সামাবজক সাম্রাজযর্ারদে হস্তরক্ষপ, বনয়িণ, প্রর্ভার্ ও বনপীিরনে বর্রুরে এব য়া, আবফ্রকা
ও লাবতন আরমবেকাে জনগণ তারদে সাংোম অবিকতে শ্রজােদাে কেরে। বর্ভরয়তনাম, লাওস,
করম্বাবডয়া, পযারলস্টাইন প্রর্ভৃবত শ্রদর ে জনগরণে সাংোম সাম্রাজযর্াদরক মাোত্মকর্ভারর্ ঘারয়ল করেরে।
শ্রখাদ মাবকব ন যুেোরষ্ট্রে জনগণ ও কারলা অবির্াসীরদে সাংোম প্রিণ্ড  উপ েহণ করেরে।
সাম্রাজযর্ারদে বনরজরদে মিযকাে দ্বি তীি আকাে িােণ করেরে।
শ্রসাবর্ভরয়ট জনগণ এর্াং বর্বর্ভন্ন জাবত সামাবজক সাম্রাজযর্াদী লুন্ঠন ও বনপীিরনে বর্রুরে সাংোম
শ্রজােদাে কেরে। শ্রসাবর্ভরয়ট সামাবজক সাম্রাজযর্ারদে তারর্দাে োষ্ট্রসমূরহে সারথ শ্রসাবর্ভরয়রটে দ্বি
তীিতে হরে।
তারর্দােরদে বর্শ্বাসঘাতকতাে বর্রুরে জনগরণে সাংোম শ্রজােদাে হরে।

পৃষ্ঠা ২৩
মাবকব ন সাম্রাজযর্াদ ও শ্রসাবর্ভরয়ট সামাবজক সাম্রাজযর্াদ দুবনয়ারক র্ভাগ-র্ারটায়াো করে শ্রনওয়াে
জনয বনরজরদে মিযকাে দ্বি তীিতে কেরে।
শ্রসাবর্ভরয়ট সামাবজক সাম্রাজযর্াদ মাবকব ন সাম্রাজযর্ারদে পদাকুর অনুসেণ করে র্ভােরত তাে বনয়িণ
শ্রজােদাে কেরে। পূর্বর্াাংলায় তাে বনয়িণ কারয়রমে জনয সমস্ত আন্তজবাবতক মতামত উরপক্ষা করে
র্ভােতরক উরস্ক শ্রদয় পূর্বর্াাংলা দখল কোে জনয। তাো এখানকাে কাুঁিামাল, সস্তা েম বে দখল
কো, র্ভােত মহাসাগরে প্রর্ভুত্ব স্থাপন এর্াং মাবকব ন সাম্রাজযর্াদ ও র্ৃর্টর ে বনয়িণািীন এলাকায়
বনরজরদে প্রর্ভার্ স্থাপন ও দখল কোে জনয এ জঘনয কাজ করে।
এ উরির য তাে র্ভােতীয় সম্প্রসােণর্াদীরদে সারথ শ্রযৌথ সামবেক শ্রজাট গেন করেরে, শ্রনৌর্হে
শ্রপ্রেণ কেরে। তারদে কাযবকলাপ পুোরনা জােরদেই অনু উপ। মাবকব ন সাম্রাজযর্াদ র্ভােত ও
র্রঙ্গাপসাগরে বনজস্ব বনয়িণ র্জায় োখাে জনয শ্রসাবর্ভরয়ট সামাবজক সাম্রাজযর্ারদে সারথ প্রবতদ্ববিতা
করে শ্রনৌর্হে শ্রপ্রেণ করে।
র্তব মান বর্রশ্ব বর্শ্বযুরেে আ কুরা র্তব মান, বকন্তু বর্প্লর্ হরে প্রিান প্রর্ণতা।
মহান গণিীন ও এব য়া-আবফ্রকা-লাবতন আরমবেকাে সাম্রাজযর্াদ ও সামাবজক সাম্রাজযর্াদ বর্রোিী
শ্রদ

ও োষ্ট্রসমূহ পূর্বর্াাংলাে বর্ষরয় সামাবজক সাম্রাজযর্াদী ও সম্প্রসােণর্াদীরদে হস্তরক্ষরপে

বর্রোবিতা করে এর্াং পূর্বর্াাংলাে জাতীয় প্ররশ্নে সমািান পূর্বর্াাংলাে জনগণ ও পাবকস্তান সেকারেে
হারত নযাস্ত কোে দার্ী জাবনরয় যথাযথ পদরক্ষপ েহণ করেরে। মহান গণিীন পূর্বর্াাংলাে প্ররশ্ন
সাম্রাজযর্াদ ও সামাবজক সাম্রাজযর্ারদে দ্বরিে সুরযাগ বনরয় সামাবজক সাম্রাজযর্াদরক সম্পূণব বনিঃসঙ্গ
করে শ্রফরল এর্াং তারদে মুরখা

উরমাবিত করে।

সর্ভাপবত মাও-এে বর্রদব ক নীবতে সাফরলযে ফরল িীন জাবতসাংরঘ তাে নযাযয র্ভূবমকা অজবন
করেরে, নীবতরত অটল শ্রথরক বর্শ্ববর্প্লর্রক অবিকতে সহায়তা করেরে। মহান গণিীরনে শ্রনতৃ রত্ব
বর্রশ্বে সর্বহাো শ্রেণী, বর্প্লর্ী জনগণ, বনপীবিত জাবত ও োষ্ট্রসমূহ ঐকযর্ে হরে এর্াং সাম্রাজযর্াদ
ও সামাবজক সাম্রাজযর্াদরক িূ িান্তর্ভারর্ কর্েস্থ কোে জনয অেসে হরে।
মহান গণিীন পূর্বর্াাংলায় র্ভােতীয় উপবনরর্

স্থাপন ও তারদে তারর্দােরদে পুতুল সেকােরক

সমথবন ও স্বীকৃ বত জানায়বন। পেন্তু সামাবজক সাম্রাজযর্াদ, সম্প্রসােণর্াদ ও েয় পাহারিে দালাল
ফযাবসস্টরদে বর্রুরে পূর্বর্াাংলাে জনগরণে মহান সাংোম সমথবন দারনে প্রবতশ্রুবত বদরয় দবক্ষণ
এব য়ায় বর্প্লরর্ বর্োট সাহাযয কেরে।
দবক্ষণ এব য়াে জনগণ অর্ যই সামাবজক সাম্রাজযর্াদ ও সাম্রাজযর্ারদে বনয়িরণে হস্তরক্ষপ, প্রর্ভার্
কারয়রমে প্রবতদ্ববিতারক দৃঢ়র্ভারর্ বর্রোবিতা কেরর্ন, বনরজরদে ঐকযরক দৃঢ় করে বনরজরদে মুে
কেরর্ন।

পৃষ্ঠা ২৪

উপিাংহার
কমরেডগণ,
পূর্বর্াাংলাে সমারজে বর্কার ে পবেরপ্রবক্ষরত আমারদে োজননবতক েণনীবত ও েণরকৌ ল সর্বদাই
অনু ীলরনে অবিপেীক্ষায় সঠিক র্রল প্রমাবণত হরয়রে।
আমো প্রথম শ্রথরকই স স্ত্র সাংোমরক প্রিান িেরণে সাংোম এর্াং স স্ত্র সাংগেনরক প্রিান িেরণে
সাংগেন বহরসরর্ গরি শ্রতালাে বদরক মরনাবনরর্

করেবে।

সাাংগেবনক শ্রক্ষরি আমো প্ররয়াগ করেবে সঠিকর্ভারর্ মাকব সর্াদী সাাংগেবনক লাইন। সঠিক োজনীবত
ও সামবেক লাইরন পবেিাবলত স স্ত্র সাংোরম শ্রলরগ থাকাে ফরলই পার্টবে বর্কা , সুসাংর্েতা ও
র্লর র্ভীকেণ অবজবত হরয়রে।
মতাদ বগত শ্রক্ষরি র্ুবেজীর্ী কমীরদে পুনগবেরনে জনয েবমক-কৃ ষরকে সারথ একীর্ভূত হওয়া, বদবহক
েরম অাং েহণ কো, তারদে কাে শ্রথরক পুনোয় ব ক্ষা েহণ করে মতাদ বগত পুনগবেরনে িােণা
স্পি শ্রথরক স্পিতে হরয়রে।
আমারদে এ সকল সাফরলযে কােরণই সাংগেন অল্পসাংখযক কমী শ্রথরক বর্কা

লার্ভ করে শ্রদ র্যাপী

েবিরয় পরি এর্াং পাক-সামবেক ফযাবসস্টরদে িেম বনযবাতরনে মুরখও একমাি আমারদে সাংগেন
র্টরক...■
(বেরপাটবর্টে শ্র রষে বদরকে বকেু অাং

পাওয়া যায়বন—সর্বহাো পথ)

