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পৃষ্ঠা ২

পূর্বর্াাংলা শ্রমিক আন্দালন িাকব সর্াদ-ললমননর্াদ-িাও লসতু ঙ মিন্তাধারার সার্বজনীন সতযন্ক পূর্বর্াাংলার
মর্প্লন্র্র মর্ন্েষ অনুেীলন্ন প্রন্ ান্ের িূলযর্ান অমিজ্ঞতা মনন্ পূর্বর্াাংলা ও মর্ন্ের প্রমত দৃমি প্রসামরত লরন্ে
দৃঢ় পদন্েন্প তার প্রমতষ্ঠার িতু র্ব র্ন্ষব পদাপবণ করন্ে।
এই মতন র্ৎসর পূর্বর্াাংলা শ্রমিক আন্দালন্নর কিীরা আত্মর্মলদান ও কন্ ার সাংগ্রাি দ্বারা আনদ ও লর্দনার
িহা উপােযান্নর সৃমি কন্রন্ে এর্াং পূর্বর্াাংলার মর্প্লর্ী সাংগ্রান্ির ইমতহান্স িহান লেৌরর্ি

অধযান্ র

সাংন্ াজনা কন্রন্ে।
সিাপমত িাওন্ র লনতৃ ন্ে পমরিামলত মর্ন্ের সর্বহারা লশ্রণী ও মর্প্লর্ীন্দর সাংন্োধনর্াদ মর্ন্রাধী সাংগ্রান্ির
প্রিান্র্ পূর্বর্াাংলার সর্বহারা মর্প্লর্ীরা ‘প্রমতমি ােীলন্দর মর্রুন্ে মর্ন্রাহ করা নযা সঙ্গত’, এ পতাকান্ক
ঊন্বব তু ন্ল ধন্র পূর্বর্াাংলার মর্মিন্ন আকৃ মতর সাংন্োধনর্াদীন্দর মর্রুন্ে মর্ন্রাহ কন্র এর্াং পূর্বর্াাংলার শ্রমিক
লশ্রণীর সঠিক রাজননমতক পার্টব প্রমতষ্ঠার প্রস্তুমত সাংে ন পূর্বর্াাংলা শ্রমিক আন্দালন প্রমতষ্ঠা কন্র।
পূর্বর্াাংলা শ্রমিক আন্দালন প্রমতষ্ঠার িুহুতব লর্ন্কই পার্টবর অিযন্তন্র ও র্াইন্র মর্মিন্ন আকৃ মতর সাংন্োধনর্াদ
ও েু ন্দ র্ুন্জবা া িতাদেব ও তার প্রকান্ের মর্রুন্ে আন্পাষহীন সাংগ্রাি পমরিালনা করন্ে এর্াং মর্প্লর্ী
অনুেীলন্নর প্রমি া প্রণ ন কন্রন্ে-সেস্ত্র সাংগ্রান্ির িাধযন্ি পূর্বর্াাংলার জাতী িুমির সঠিক রাজননমতক
লাইন, দীর্বস্থা ী েণ ুন্ের র্তব িান প বান্ জাতী েত্রু েতন্ির িাধযন্ি লেমরলা ুে সূিনার সঠিক সািমরক
লাইন এর্াং লোপনিান্র্ েণতামিক লকন্দ্রীকতার মিমিন্ত সাংে ন েন্ে লতালার সঠিক সাাংে মনক লাইন।
পূর্বর্াাংলা শ্রমিক আন্দালন্নর কিীরা িাকব সর্াদ-ললমননর্াদ-িাও লসতু ঙ মিন্তাধারা অধয ন ও প্রন্ াে, কৃ ষকশ্রমিন্কর সান্র্ একীিূ ত হও া এর্াং মর্প্লর্ী ঝেতরন্ঙ্গ লপাে লেন্ অমধকতর পমরপক্ক হন্ ন্েন এর্াং অমধকতর
দেতার সান্র্ মর্প্লর্ীকা ব পমরিালনা করন্েন।
পূর্বর্াাংলা শ্রমিক আন্দালন্নর মর্প্লর্ী অনুেীলন্নর এই মতন র্ৎসর সেস্ত্র সাংগ্রাি সূিনা ও পমরিালনা করার
আত্মেত প্রস্তুমতর সৃমি কন্রন্ে। এর ফলশ্রুমত মহন্সন্র্ পূর্বর্াাংলা শ্রমিক আন্দালন্নর লেমরলারা
সাফলযজনকিান্র্ পামকস্তান কাউমিল লকন্দ্র, অমফস ও িামকব ন তর্যন্কন্ন্দ্র কিান্ডা হািলা পমরিালনা কন্র
এর্াং পূর্বর্াাংলার মর্প্লর্ী আন্দালন্নর ইমতহান্স সেস্ত্র প্রমতন্রান্ধর সূিনা কন্র।
পামকস্তান্নর ঔপমনন্র্মেক সািমরক োসকন্োষ্ঠী একর্ট পাতা নোর েন্েই আঁতন্ক উন্ এর্াং পূর্বর্াাংলা শ্রমিক
আন্দালনন্ক অঙ্কুন্রই মর্নি করার জনয পােলা কুকুন্রর িত হন্নয হন্ উন্ । তান্দর এ জর্নয প্রন্িিা োমিল
হ পূর্বর্াাংলার মর্মিন্ন আকৃ মতর সাংন্োধনর্াদী দালালরা এর্াং পূর্বর্াাংলার দমেণপন্থী ও আকৃ মতেতিান্র্
র্ািপন্থী মকন্তু সারর্স্তুেতিান্র্ দমেণপন্থী প্রমতমি ােীলরা।
পামকস্তান্নর ঔপমনন্র্মেক োসকন্োষ্ঠী পূর্বর্াাংলা শ্রমিক আন্দালন্ন কা বরত পূর্বর্াাংলার লশ্রষ্ঠ সন্তানন্দর
অন্নকন্ক লগ্রপ্তার কন্রন্ে, আন্রা অন্নন্কর মর্রুন্ে লর্াষণা কন্রন্ে লগ্রপ্তারী পুরস্কার।

পৃষ্ঠা ৩

পূর্বর্াাংলার জনেন্ণর রন্ির রি, িাাংন্সর িাাংস পুর্বর্াাংলার এ সকল লশ্রষ্ঠ সন্তান্নরা আজ কারার অন্তরান্ল
অন্েষ মন বাতন ও কন্ি িু েন্েন। তান্দর কর্া িন্ন পন্ে আিান্দর হৃদ লর্দনা িন্র উন্ , লিাে অশ্রুসজল
হন্ উন্ ।
পূর্বর্াাংলা শ্রমিক আন্দালন্নর কিীরা লর্দনান্ক েত্রুর প্রমত তীব্র র্ৃণা এর্াং অশ্রুন্ক েত্রু বাংন্সর র্জ্রকঠিন
েপন্র্ রূপান্তমরত কন্র মনন্জন্দর েমিন্ক সুসাংর্ে ও পুনেবঠিত কন্র, মর্প্লর্ী কাজ মদ্বগুণিান্র্ লজারদার কন্র
এর্াং সেস্ত্র সাংগ্রািন্ক গ্রািয এলাকা সম্প্রসামরত কন্র।
পূর্বর্াাংলা শ্রমিক আন্দালন্নর লেমরলারা সাফলযজনকিান্র্ পুর্বর্াাংলার র্ুন্ক সর্বপ্রর্ি সূ বন্সন্নর লদে িট্রলা
এর্াং সনযাস মর্ন্রান্হর লদে ি িনমসাংন্হ জাতী

েত্রু েতন্ির িাধযন্ি লেমরলা ুন্ের সূিনা কন্রন্ে এর্াং

মর্প্লর্ী সাংগ্রান্ির ইমতহান্স একর্ট নতু ন অধযান্ র জন্ম মদন্ ন্ে।
১৯৭০-এ পূর্বর্াাংলা শ্রমিক আন্দালন তার মর্কান্ের সেস্ত্র সাংগ্রান্ির ঐমতহামসক স্তন্র প্রন্র্ে কন্রন্ে।
পামকস্তানী অর্াঙ্গালী োসকন্োষ্ঠীর সান্র্ পূর্বর্াাংলার জনেন্ণর দ্বন্দ্ব প্রমতমদনই তীব্রতর হন্িে।
স্মরণাতীতকান্লর প্রিণ্ডতি র্ূণীঝে ও জন্লাচ্ছান্সর তাণ্ডর্লীলা

লে লে ললান্কর প্রাণ র্মলদান প্রিাণ

কন্রন্ে পূর্বর্াাংলার পরাধীনতার িমরত্র। পামকস্তান্নর উপমনন্র্মেক সািমরক োসকন্োষ্ঠী, পূর্বর্াাংলার
জনেন্ণর জাতী স্বাধীনতা, িুমি ও মর্মচ্ছন্নতার সাংগ্রািন্ক মন িতামিক, োমন্তপুণব সাংগ্রান্ির কানােমলপন্র্
পমরিালনার ষে ি করন্ে এর্াং এ উন্েন্েয সািমরক োসন্নর েত্রো া এর্াং আইনেত কা ান্িার আওতা
মনর্বািন অনুমষ্ঠত কন্রন্ে।
আও ািী লীে জনতান্ক এর মর্রুন্ে পমরিামলত না কন্র এ ষে ন্ি হাত মিমলন্ ন্ে এর্াং পূর্বর্াাংলার উপরস্ত
লোষণ মনপীেণ সিাধান্নর জন্নয োমন্তপূণব ও সাংস্কারর্াদী পর্ ও েণতামিক সিাজতন্ির কর্া র্লন্ে।
পামকস্তান্নর অর্াঙ্গালী োসকন্োষ্ঠীর েিতার প্রধান উপাদান হন্লা সািমরক র্ামহনী। পুর্বর্াাংলার জনেন্ণর
লকান উপকারই করা সম্ভর্ ন সেস্ত্র সাংগ্রান্ির িাধযন্ি পূর্বর্াাংলার েণমর্ন্রাধী এ সেস্ত্র র্ামহনীন্ক পরামজত ও
বাংস করা র্যতীত। োমন্তপূণব, মন িতামিক, সাংস্কারর্াদী সকল প্রন্িিার িূ োন্ত পমরণমত হন্লা আন্পাষ ও
আঁতাত এর্াং জনেন্ণর স্বান্র্বর প্রমত মর্োসর্াতকতা। কান্জই আও ািী লীন্ের সািন্ন সেস্ত্র সাংগ্রাি ও
আন্পান্ষর দুন্ া পর্ই লোলা রন্ ন্ে। আও ািী লীন্ের লশ্রণীমিমি প্রিাণ কন্র ইহা লেন্ষাি পর্ অনুসরণ
কন্রন্ে ার পমরণমত হন্লা জনেন্ণর স্বান্র্বর সান্র্ মর্োসর্াতকতা।
আও ািী লীে কন্ কর্ট প্রমতষ্ঠান রাষ্ট্রী করণ কন্র তর্াকমর্ত েণতামিক সিাজতি কান্ ি করন্ত িা ।
সর্বহারার রাজননমতক পার্টব ও তার িাধযন্ি পমরিামলত সর্বহারার একনা কে র্যতীত অনয সকল প্রকার
সিাজতন্ির সারর্স্তু হন্লা রাষ্ট্রী

পুঁমজর্াদ। ইহা জনেন্ণর পমরর্ন্তব দুনীমতপরা ণ আিলা-িযান্নজার

প্রিৃ মতন্দর স্বার্ব রো কন্র। এর পমরণমত হন্লা ললাকোন্নর প্রমতষ্ঠান ই.মপ.আর.র্ট.মস, র্া ই.মপ.আই.মি.মস
এর্াং অনযানয সরকারী সাংস্থা।

পৃষ্ঠা ৪

তর্াকমর্ত িুি পৃমর্র্ীর প্রধান লিােল িামকব ন সাম্রাজযর্াদ ও তার দালালন্দর কমিউমনজি প্রমতহত করার
ইহা একর্ট নতু ন লকৌেল। র্ািবার লন-উইন, মসঙ্গাপুন্রর মল-কান-উন্ , িারন্তর ইমদরা োমি মনজস্ব পেমতন্ত
সিাজতি ে ন্নর নান্ি পুরন্না লোষণন্ক নতু ন লোষন্ণর রূন্প তীব্রতর করন্ে এর্াং কমিউমনস্ট বাংস জ্ঞ
িামলন্

ান্চ্ছ। মকন্তু কমিউমনজি প্রমতহত করা তান্দর পন্ে সম্ভর্ হন্চ্ছ না। জনেন্ণর মর্প্লর্ী সাংগ্রাি প্রিণ্ড

লরান্ষ লফন্ পেন্ে।
লেে িুমজর্ সিাজতি ও লোষন্ণর অর্সান্নর কর্া র্ন্ল িামকব ন সাম্রাজযর্াদ ও পামকস্তানী ঔপমনন্র্মেক
োসকন্োষ্ঠী ও প্রমতমি ােীলন্দর লাঠি াল র্ামহনী মহন্সন্র্ পূর্বর্াাংলার কৃ ষক-শ্রমিক জনতা ও তান্দর
লনতৃ েন্ক ‘জযান্ত কর্রস্থ’ করা এর্াং পূর্বর্াাংলার মি াাংকাইন্েক, লন-উইন, ইমদরা, মল-কান-উইন্ র িূ মিকা
পালন করার প্রন্িিা িালান্চ্ছ। পামকস্তান্নর ঔপমনন্র্মেক সািমরক োসকন্োষ্ঠী এ কারন্ণই তান্দরন্ক মকেু া
সুমর্ধা প্রদান কন্র পূর্বর্াাংলার মর্প্লর্ীন্দর পমরিামলত পূর্বর্াাংলার স্বাধীনতা সাংগ্রাি র্াঙালীন্দর দ্বারা বাংস
করার ষে ি করন্ে।
ইমতহাস সকল িাঁে ও িাঁওতার্াজন্দর, আন্ে লহাক পন্র লহাক িূ োন্তিান্র্ কর্রস্থ করন্র্ই। পূর্বর্াাংলার
মর্প্লর্ী জনতার পমরিামলত ইমতহান্সর িাকা লেে িুমজর্ ও আও ািী লীেন্ক উচ্চ মেেন্র উন্িামলত কন্রন্ে;
ইহা মনজস্ব েমতপন্র্ অমনর্া বিান্র্ই তান্দরন্ক গুঁমেন্ িূ নবমর্িূ ণব কন্র িূ োন্তিান্র্ কর্রস্থ করন্র্।
আিরা অর্েযই এ সতয প্রমতমন ত জনতার সািন্ন তু ন্ল ধরন্র্া এর্াং মর্মিন্ন আকৃ মতর সাংন্োধনর্াদীন্দর
মর্োসর্াতকতার কারন্ণ উ মত র্ুন্জবা ান্দর লিাহগ্রস্ত জনেণন্ক আিান্দর মপেন্ন ঐকযর্ে করার প্রন্িিা
লজারদার করন্র্া। এ উন্েন্েয আিরা গ্রািয এলাকা

কৃ ষকন্দর জাতী

েত্রু মর্ন্রাধী েতি অমি ান

লজারদার করন্র্া। এিান্র্ পূর্বর্াাংলার ৮০ িাে জনতার লনতৃ ে অজবন্নর িাধযন্ি েহুন্র র্ুমেজীর্ী, শ্রমিক
লশ্রণী ও জাতী র্ুন্জবা ান্দর লনতৃ ে অজবন করন্ত সেি হন্র্া।
র্তব িান আন্তজবামতক অর্স্থা মর্প্লন্র্র পন্ে েুর্ই সুমর্ধাজনক। িহান লনতা সিাপমত িাও

র্া র্িান্র্

র্তব িান দুমন ার মর্প্লর্ী সাংগ্রান্ির অমিজ্ঞতার সারসাংকলন কন্রন্েন, “মর্প্লর্ হন্লা র্তব িান মর্ন্ের প্রধান

প্রর্ণতা।” মর্ন্ের মর্প্লর্ীরা দ্রুতেমতন্ত িূ োন্ত মর্জন্ র মদন্ক অগ্রসর হন্চ্ছ। মিন্ তনাি, লাওস,
কন্বামি া, র্াইলযাড, র্ািবা, িারত, পযান্লস্টাইন এর্াং এমে া, আমিকা ও লামতন আন্িমরকার মনপীমেত লদে
ও জামতসিুন্হর িুমি সাংগ্রাি দাউদাউ কন্র জ্বলন্ে।
লোদ িামকব ন সাম্রাজযর্ান্দর িিবস্থন্ল কান্লা অমধর্াসীন্দর মহাংসাত্মক মন বাতন্নর মর্রুন্ে সেস্ত্র সাংগ্রাি
লজারদার হন্চ্ছ।
লসামিন্

সািামজক সাম্রাজযর্ান্দর লনতৃ ন্ে সাংন্োধনর্াদী লদেসিূন্হ েণঅসন্ন্তাষ এর্াং মনন্জন্দর িধযকার দ্বন্দ্ব

তীব্রতর হন্চ্ছ। তারাও মনন্জর েতন্ির মদন গুণন্ে।

পৃষ্ঠা ৫

পোন্তন্র সিাপমত িাওন্ র লনতৃ ন্ে েণিীন মর্রা াকা দানন্র্র িত দাঁমেন্ আন্ে পূর্ব মদেন্ন্ত, ইউন্রান্প
সিাজতামিক আন্লাকস্তম্ভ আলন্র্মন া উজ্জ্বল মকরণ মর্চ্ছুমরত করন্ে।
এ ুে সম্পন্কব সিাপমত িাও দূরদমেবতার সান্র্ র্ার্বই উন্েে কন্রন্েন, “আজ লর্ন্ক আোিী ৫০ র্ৎসর

লর্ন্ক ১০০ র্ৎসর অর্র্া তার পন্রর সি

া হন্িে মর্ের্যাপী সিাজ কা ান্িার আিুল পমরর্তব ন্নর িহান

ুে। পূর্বর্তী ল লকান ঐমতহামসক প বা নজীরমর্হীন একর্ট মর্ে কাঁপান্না ুে।”
পামকস্তান্নর ঔপমনন্র্মেক োসকন্োষ্ঠী, আও ািী লীে পূর্বর্াাংলার জনেন্ণর সেস্ত্র সাংগ্রাি মকেু ন্তই দামর্ন্
রােন্ত পারন্র্ না। ১৯৭০-এ পূর্বর্াাংলার জনেন্ণর ল েণ ুে শুরু হন্ ন্ে তা দার্ানন্লর রূপ লনন্র্ ১৯৭১এ। পূর্বর্াাংলার গ্রান্ি গ্রান্ি দাউ দাউ কন্র জ্বলন্র্ েণ ন্ু ের দার্ামি, আর তান্ত পুন্ে িরন্র্ পূর্বর্াাংলার
স্বাধীনতার েত্রুরা, তান্দর দালাল, মর্মিন্ন আকৃ মতর সাংন্োধনর্াদীরা। এই প্রর্ল ঝে-তরন্ঙ্গ র্র র্র কন্র
কাঁপন্র্ পুন্রান্না দুমন া, েন্ে উ ন্র্ জনেন্ণর লেমরলা র্ামহনী, সিাপ্ত হন্র্ পূর্বর্াাংলার শ্রমিক লশ্রণীর
রাজননমতক পার্টব প্রমতষ্ঠার প্রস্তুমত সাংে ন মহন্সন্র্ পূর্বর্াাংলা শ্রমিক আন্দালন্নর ঐমতহামসক িূ মিকা,
প্রমতমষ্ঠত হন্র্ পূর্বর্াাংলার শ্রমিক লশ্রণীর রাজননমতক পার্টব।□

টীকা
১। মর্মিন্ন আকৃ মতর সাংন্োধনর্াদীীঃ িমন মসাং-লিাজাফ্ফর সাংন্োধনর্াদী, হক-লতা াহা ন া সাংন্োধনর্াদী,
লদন্র্ন-িমতন ট্র স্কী-লির্াদী, কাজী-রন্ণা ষে িকারী, অমিপ্রি িাইমত প্রিৃ মতন্ক র্ুঝান্না হন্ ন্ে,

ারা

আকৃ মতন্ত পৃর্ক মকন্তু সারর্স্তুেতিান্র্ সাংন্োধনর্াদী।
২। পূর্বর্াাংলার দমেণপন্থী প্রমতমি ােীলীঃ িুসমলি লীন্ের সকল অাংে, মপমিমপ, জািাত ও অনযানয ধিবমিমিক
পার্টবসিূহ, আও ািী লীে লনতৃ ন্ের একর্ট অাংে।
৩। আকৃ মতেতিান্র্ র্ািপন্থী, সারর্স্তুেতিান্র্ দমেণপন্থীীঃ প্রমতমি ােীল নযাপ উি অাংে, আও ািী
লীন্ের লনতৃ ন্ের র্যাপক অাংে। ■

