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পৃষ্ঠা ২
“সিসিন্ন আকৃসির িংশ াধনিাদী উপদশের িাশে যুক্ত িিজ হার সিপ্লিীরা, ‘প্রসিসিয়া ীেশদর
সিরুশে সিশরাহ করা নযায়িঙ্গি’—িিাপসি মাও-এর এ পিাকাশক ঊশধজ িু শে ধশর
িংশ াধনিাদী উপদেিমূশহর লনিৃ শের সিরুশে সিশরাহ করুন, মাকজিিাদ-লেসননিাদমাওশিিু ঙ সচন্তাধারা এিং পূিজিাংোর সিপ্লশির সিশ ষ অনু ীেশন িার সিশ ষ প্রশয়াশের
সিসিশি পূিজিাংোর িিজ হারা লেণীর িঠিক রাজননসিক পার্টজ’ ‘পূিজিাংোর িিজ হারা পার্টজ’র
িাশে ঐকযিে লহান।
িিজ হারা সিপ্লিীশদর মধযকার অননকযশক দূর করুন, মাকজিিাদ-লেসননিাদ-মাওশিিু ঙ
সচন্তাধারায় িুিসিি, িু ৃংখসেি, িমাশোচনা-আত্মিমাশোচনার পেসি প্রশয়ােকারী,
জনেশণর িাশে যুক্ত, ঐকযিে, সক্ত ােী এিং একশকন্দ্রীক পূিজিাংোর িিজ হারা পার্টজ েশে
িু েুন।”

কমশরডেণ,
আপনারা আন্তররকভাবে পূেবোাংলা ও রেবের সেবহারা শ্রেণী ও জনগবণর মুরির জনয মাকব সোদশ্রলরননোদ-মাওবসতু ঙ রিন্তাধারা গ্রহণ কবরবেন, রেরভন্ন আকৃ রতর সাংব াধনোদী উপদবলর শ্রনতৃ বের
ভাওতায় পবে আপনারা রেরভন্ন আকৃ রতর সাংব াধনোদী উপদবলর সাবে জরেত হবয়বেন।
এ সকল উপদবলর প্ররতরিয়া ীল শ্রনতৃ ে আপনাবদরবক রেপবে পররিালনা কবর এোং আপনাবদর
সাবে, সেবহারা শ্রেণী ও জনগবণর সাবে রেোসঘাতকতা কবর।
এরই ফবল পূেবোাংলায় ভারবতর উপরনবে

কাবয়ম হবয়বে; সামারজক সাম্রাজযোদ ও সাম্রাজযোদ

এ উপরনবের ক লুন্ঠবন ভাগ েসাবে, তাবদর তাবেদার েয় পাহাবের দালালরা সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র,
ধমবরনরবপক্ষতা ও জাতীয়তাোবদর কো েবল েয় পাহাবের ফযারসস্ট

াসন কাবয়ম কবরবে। এরই

ফবল মহান গণিীবনর এোং পূেবোাংলার ও রেবের সেবহারাবদর অসুরেধায় পেবত হবয়বে; িীন
রেবরাধী, করমউরনস্ট রেবরাধী প্ররতরেপ্লেী ঘাাঁটি গঠন এোং জনমবতর সৃরি হবয়বে।
আপনাবদর আত্মতযাগ ও কবঠার পররেম ভু ল পবে েযেহৃত হবয় রনরেবক হবয়বে। আসুন, আমরা
রেরভন্ন আকৃ রতর সাংব াধনোদী শ্রনতৃ বের অপরাধসমূহ উদঘাটন করর, এ সকল পুরাঁ জোবদর
পেগামী কতৃব স্থানীয় প্ররতরিয়া ীলবদর মুব া

উবমারিত করর, তাবদর রেরুবে রেবরাহ করর।

নয়া িংশ াধনিাদী হক-লিায়াহা-িস র
এরা

সুদীঘবরদন

মরনরসাং-শ্রমাজাফফর

সাংব াধনোদী

পাটিববত

সাংব াধনোদী রেোসঘাতকবদর রেরুবে সাংগ্রাম করার পররেবতব

কাজ

কবর।

এ

সময়

তারা

তাবদর রেেস্ত পদবলহী কুকুর

রহবসবে প্ররতরেপ্লেী কার্বকলাপ কবর। তার পালবাবমন্টারর রাজনীরত কবর, রনেবািবন দাাঁোয়, প্রকা য

পৃষ্ঠা ৩
পাটিব তৎপরতা িালায়, শ্রতায়াহা প্রকাব য িটকল ধমবঘট প্রতযাহাবরর আহ্বান জারনবয় েরমকবদর
সাবে রেোসঘাতকতা কবর।
সভাপরত মাও-এর শ্রনতৃ বে রেবের সেবহারা রেপ্লেীবদর আধুরনক সাংব াধনোদরেবরাধী রেরাট
তকব র্ুে শুরু হয়। এ সময় পূেবোাংলায় সভাপরত মাও-এর রিনােলী আবস। এর ফবল
সাংব াধনোদীবদর রেরুবে রেবরাবহর মতাদ বগত প্রস্তুরতর সৃরি হয়।
সাংব াধনোদী করমউরনস্ট পাটিব এোং এর শ্রনতৃ বে রেরভন্ন গণসাংগঠবনর সাধারণ সেবহারা রেপ্লেীরা
সাংব াধনোদী শ্রনতৃ বের রেরুবে সাংগ্রাম শ্রজারদার কবর।
োত্র রেপ্লেীরা োত্র সাংগঠবনর সাংব াধনোদীবদর প্ররতরনরধবদর রেরুবে রেবরাহ কবর। কাজী-রবণাশ্রমনন িি েযরিগত দ্ববের সুবর্াগ গ্রহণ কবর এোং োত্র ইউরনয়ন “শ্রমনন গ্রুপ” গঠন কবর।
এ সমবয় হক, শ্রতায়াহা, ের র রেেস্ততার সাবে সাংব াধনোদী লাইন অনুসরণ কররেল এোং
তাবদর সাবে ঐকযেে রেল। ইহা প্রমাণ কবর তারা োত্র রেপ্লেীবদর শ্রিবয়ও পশ্চাদপদ রেল।
করমউরনস্টরা হবে সেবহারার সেিাইবত অগ্রগামী র্ারা সেবহারা শ্রেণী ও রেপ্লেী জনগণবক শ্রেণী
ও জাতীয় সাংগ্রাবম শ্রনতৃ ে প্রদান কবর। আধুরনক সাংব াধনোদরেবরাধী সাংগ্রাবম সাধারণ োত্র
রেপ্লেীবদর শ্রনতৃ ে শ্রদওয়ার পররেবতব

হক-শ্রতায়াহাবদর শ্রনতৃ ে শ্রদয় োত্র রেপ্লেীরা। ইহা প্রমাণ

কবর, করমউরনস্টবদর অগ্রগামী িররত্র তাবদর রেলনা।
ইরতমবধয আধুরনক সাংব াধনোদীবদর রেরুবে সাধারণ রেপ্লেীবদর রেবরাহ শ্রজারদার হয়।
হক, শ্রতায়াহা, ের র এ রেবরাবহর সুবর্াগ গ্রহণ কবর, রনবজবদর পাটিব কতব া রহবসবে গবে শ্রতালা
ও পাটিবর ক্ষমতা দ বলর জনয নাম্বুররপদ-শ্রজযারত েসুর অনুসরবণ মাকব সোদী পাটিব নামধারী
সাংব াধনোদী উপদল গঠন কবর এোং সেবহারা রেপ্লেীবদর প্রতাররত কবর।
ইরতমবধয হক-শ্রতায়াহা েয় দফার রেবরারধতা করা এোং পূেবোাংলার উপর পররিারলত জাতীয়
রনপীেবনর রেবরারধতা না করার

বতব

পাক-সামররক ফযারসস্টবদর শ্রকন্দ্রীয় শ্রগাবয়ন্দা সাংস্থার

প্রধান আওয়াবনর সাবে বেঠবক রমরলত হয় এোং আবপাষ কবর। এর ফবল তাবদর উপর শ্রেবক
হুরলয়া প্রতযাহার করা হয়। এভাবে হুরলয়া প্রতযাহাবরর রেরনমবয় পূেবোাংলার উপর পররিারলত
জাতীয় রনপীেন রেবরারধতা না করার অঙ্গীকার কবর তার পূেবোাংলার সেবহারা শ্রেণী ও
জনগবণর সাবে রেোসঘাতকতা কবর।
তারা নযাপবক রেভি কবর, রকন্তু তাবদর শ্রনতৃ োধীন নযাবপর দ্বারা প্রকাব য ক্ষু বদ েুবজবায়া
রেভ্রারন্তকর রাজননরতক কার্বকলাপ িালায়, এমন রক ইসলারমক সমাজতবন্ত্রের মত প্ররতরিয়া ীল
েিেযও হক-শ্রতায়াহা প্রকাব য প্রিার কবর।

পৃষ্ঠা ৪
কৃ ষক সরমরতবকও একইভাবে রেভি কবর তাবদর রনয়ন্ত্রণাধীন অাং

দ্বারা তারা

প্রকাব য

সাংস্কারমূলক রাজননরতক কার্বকলাপ িারলবয় র্ায়।
এ সময় তারা সভাপরত মাও-এর রিন্তাধারাবক িীবনর জাতীয় শ্রনতার েিেয েবল তা পাঠ ও
প্রবয়াবগর রেষবয় কমীবদরবক রনরুৎসারহত কবর। তারা সময় হয়রন, সাংগঠন হয়রন, প্রিার হয়রন
ইতযারদ র্ুরি শ্রদর বয় স স্ত্র সাংগ্রাম শ্রঠরকবয় রাব ।
োত্র এোং অনযানয েুরেজীেীবদর কৃ ষক েরমবকর সাবে একীভূ ত হওয়া, তাবদর রনকট শ্রেবক
পুনরায় র ক্ষা গ্রহণ করা, স স্ত্র রেপ্লবে শ্রপাে

াওয়া, মাকব সোদ অধযয়ন ও প্রবয়াগ কবর

মতাদ বগত পুনগবঠবনর সঠিক পবে পররিালনার পররেবতব প্রকা য রমটিাং, রমরেল এোং অনযানয
সাংস্কারোদী পবে পররিালনা কবর এোং তাবদরবক আবরা পাকাবপাি ক্ষু বদ েুবজবায়ায় রূপান্তররত
কবর।
তারা সামন্তোদ, সাম্রাজযোদ এোং একবিটিয়া পুরাঁ জোদবক পূেবোাংলার
সময় সকলবক এক ও অরেরেন্ন

ত্রু রহবসবে উবে

করার

রি েবল। তারা আবরা েবল শ্রদব র প্রধান ও শ্রমৌরলক রেবরাধ

হবলা জনগণ এোং রতন রির অরেভাজয প্রকা

(অেবাৎ সামন্তোদ, সাম্রাজযোদ, একবিটিয়া

পুাঁরজোবদর সাবে জনগবণর দ্বে প্রধান ও শ্রমৌরলক দ্বে), এই রতন

রির অরেরেন্ন সত্তাবক

পৃেকভাবে রেিার করার অেবই হবলা ইোকৃ ত শ্রহাক আর অরনোকৃ তভাবেই শ্রহাক এবদর স্বাবেবর
ওকালরত করা, এবদর স্বাবেবর শ্রসো করা (অেবাৎ, প্রধান দ্বেবক
রনণবয় করা হবে

ুাঁবজ শ্রের করা, প্রধান

ত্রু

ত্রুবক শ্রসো করা)।

এ কো েবল তারা প্রধান দ্ববের অরস্তে, তা রনণববয়র গুরুেবক অস্বীকার কবরবে। ইহা দ্বারেক
েস্তুোবদর শ্রমৌরলক নীরতবক অস্বীকার করা এোং স্পি ভােোদ। প্রধান দ্বে রনণবয় না করা,
প্রধান

ত্রু রনণবয় না করা, সকল

হবলা প্রধান

ত্রুবক সমভাবে রেিার করা ও আিমণ করার প্রকৃ ত অেব

ত্রুবক আোল করা ও তাবক োাঁরিবয় শ্রদওয়া, অেবাৎ, সকলবক আিমণ করা

গুটিকবয়কবক রক্ষা করার জনয।
ইহা প্রমাণ কবর দ ববনর শ্রক্ষবত্র তারা পুরবনা ও আধুরনক সাংব াধনোদীবদর মত অনুসরণ কবর
ভােোদ ও অরধরেদযা।
পরেতীকাবল তারা রনবজবদর ‘নক াল’ রহবসবে জারহর করার জনয সামন্তোবদর সাবে কৃ ষবকর
দ্বে প্রধান দ্বে, সামন্তোদবক প্রধান

ত্রু েবল রনবজবদর পূবেবকার েিেযবক রেবরারধতা কবর।

এভাবে তারা রনবজবদর গাবল রনবজরাই িবপাটাঘাত কবর।
তারা ভারবতর নক ালোেীর কৃ ষক রেবরাহবক নযাপ অরফবস, োত্র ইউরনয়বনর অরফবস, প্রকা য
সভায় হঠকারী, রসআইএ-এর কার্বকলাপ েবল রেবরারধতা কবর।

পৃষ্ঠা ৫
তারা

সাম্রাজযোদ,

সামন্তোদ,

আমলাতারন্ত্রক

পুাঁরজোবদর

উপর

রনভব র ীল

প্ররতরিয়া ীল

েুরেজীেীবদর প্ররতরনরধ রেীন্দ্রনাে, র্ার সাংস্কৃ রত হবলা জাতীয় পরাধীনতা, রেোসঘাতকতা ও
সামন্তোদী—তাবক রেপ্লেী রহবসবে তু বল ধবর এোং রেপ্লেীবদরবক মতাদ বগতভাবে রনরস্ত্র কবর
শ্রফবল। তারা পূেবোাংলার উপর পররিারলত পাক-সামররক ফযারসস্টবদর জাতীয় রনপীেন ও
লুন্ঠবনর রেরুবে সাংগ্রাম না কবর জাতীয় সাংগ্রাবমর শ্রনতৃ ে পূেবোাংলার আমলাতারন্ত্রক েুবজবায়া,
সামন্তোদী ও েুরেজীেীবদর হাবত তু বল শ্রদয়। র্ার ফবল সাম্রাজযোদীরা পূেবোাংলার জাতীয় প্রশ্ন
েযেহাবরর সুবর্াগ পায়। স স্ত্র সাংগ্রাবমর মাধযবম পাটিবর রেকা , সুসাংেেতা ও েলব রভকীকরণ,
পাটিবর শ্রনতৃ বে প্রধান ধরবনর সাংগঠন রহবসবে স স্ত্র সাংগঠন গবে শ্রতালা, প্রধান ধরবনর সাংগ্রাম
রহবসবে স স্ত্র সাংগ্রামবক গ্রহণ করা, স স্ত্র সাংগ্রামবক শ্রসোর উবেব য গণসাংগঠবনর কাজবক
পররিালনা করার মত শ্রমৌরলক রেষয় তারা কার্বকরী কবররন।
েযরিগত জীেন ও নারীবদর সাবে সম্পবকব র শ্রক্ষবত্র তারা েুবজবায়া সমাবজর ইতর রীরতবক প্রবয়াগ
কবর এোং জনগবণর রনকট সেবহারা রেপ্লেীবদর সম্পবকব কদর্ব উদাহারণ সৃরি কবর।
এভাবে হক-শ্রতায়াহা আধুরনক সাংব াধনোবদর অনুরূপ কার্বকলাপ িালায়।
হক-শ্রতায়াহাবদর কার্বকলাবপর ফবল সাধারণ কমীরা তাবদর রেরুবে রেবরাহ কবর। এ রেবরাবহর
সুবর্াগ গ্রহণ কবর শ্রদবেন-োসার, মরতন-আলাউরেন, কাজী-রবণা রেোসঘাতক িি শ্রঘালা জবল
মাে র কার করার উবেব য রেরভন্ন উপদল গঠন কবর এোং রনবজবদরবক পাটিব কতব া রহবসবে
জারহর কবর।
হক-শ্রতায়াহারা মারাত্মকভাবে রনিঃসঙ্গ হবয় পবে এোং ধ্বাংবসামু

হয়।

এ সময় রনবজবদরবক রক্ষা করার জনয তারা নক ালপন্থী েবন র্ায় এোং ভারবতর রেব ষ
অেস্থার জনয প্রণীত রাজননরতক লাইনবক পূেবোাংলায় প্রবয়াগ করার শ্রিিা কবর রনবজবদরবক
ধ্বাংবসর হাত শ্রেবক রক্ষা কবর, পূেবোাংলা ও ভারবতর সেবহারা ও জনগণবক প্রতাররত করার
শ্র ষ শ্রিিা কবর। এভাবে তারা ‘রেব ষ অেস্থার রেব ষ রেবেষণ’, অেবাৎ, মাকব সোবদর আত্মাবক
োদ রদবয় ভারবতর রাজননরতক লাইন পূেবোাংলার রেব ষ অেস্থায় প্রবয়াবগর শ্রিিা কবর দ ববনর
শ্রক্ষবত্র অরধরেদযক ও ভােোদী ভু ল কবর। এর ফল হয় জুবতার মাবপ পা কাটা, শ্রগালাকার রের
পবে িারবকাণা কাবঠর টু কবরা লাগাোর মত।
তারা পূেবোাংলার জাতীয় দ্বেবক প্রধান দ্বে রহবসবে গ্রহণ না কবর শ্রেণী দ্বেবক প্রধান েবল
েতব মাবনর রাজননরতক করণীয়বক োদ শ্রদয় এোং সমাবজর স্তরবক অরতিম কবর ভরেষযবতর
করণীয়বক েতব মাবন শ্রটবন আবন; এভাবে তারা ট্রটস্কীোদী ভু ল কবর। এর ফবল তারা পূেবোাংলার
জনগবণর জাতীয় রনপীেন রেবরাধী সাংগ্রাম শ্রেবক রনবজবদরবক সম্পূণব রেরেন্ন কবর শ্রফবল।

পৃষ্ঠা ৬
তারা “পূেবোাংলা েরমক আবন্দালন”শ্রক প্রেবম অস্বীকার কবর। পবর এর রেরুবে জঘণয কুৎসা ও
অপোদ

রটায়।

এমনরক

এবক

রসআইএ-এর

ষের্ন্ত্র

েবল

প্রিার

কবর।

পূেবোাংলা

েরমক

আবন্দালবনর শ্রনতৃ বের রেরুবেও তারা একই গুজে ও অপোদ রটায়।
তারা ভারবতর সেবহারা রেপ্লেীবদর প্রতাররত করবত সক্ষম হয়। তাবদর সমেববনর সাটিবরফবকট
শ্রদর বয় এোং তাবদর সুনামবক েযেহার কবর োইবরর কারবণর উপর রনভব র কবর রনবজবদর কুকমব
ঢাকবত িায় এোং োাঁিবত িায়।
পাক সামররক ফযারসস্টবদর সাবে পূেবোাংলার জনগবণর জাতীয় দ্বে এমন তীব্র আকার ধারণ
কবর শ্রর্, তা সমাধাবনর জনয র্ুে শুরু হয়। পাক সামররক ফযারসস্টরা োঙালী জারতর
অরস্তেবক ধাংস করা, লক্ষ-শ্রকাটি জনগণবক

তম কবর তাবক সাং যালঘুবত পররণত করা,

পূেবোাংলার র ক্ষা, র ল্প, োরণজযবক ধ্বাংস করার েেবর ফযারসোদী পদবক্ষপ গ্রহণ কবর।
এ সময় পাক সামররক ফযারসস্ট ও তাবদর সহবর্াগীবদর সাবে পূেবোাংলার জনগবণর জাতীয় দ্বে
প্রধান দ্বে, প্রধান দ্ববের রভরত্তবত পাক-সামররক ফযারসস্ট ও তাবদর সহবর্াগীরা প্রধান

ত্রু

রহবসবে সমগ্র োঙালী জারতর সামবন পররষ্কারভাবে রিরিত হয়। তারা জনগবণর শ্রেবক সম্পূণব
রেরেন্ন হয়, জাতীয় দ্ববের সমাধান স স্ত্র জাতীয় মুরির্ুে শুরু হয়, জনগণ রনবজরাই জাতীয়
ত্রু

তম শুরু কবর।

এভাবে দ্বারেক েস্তুোবদর রনয়ম অেবাৎ, প্রধান দ্ববের সমাধাবনর মাধযবম পর্বায়িবম দ্বেসমূবহর
সমাধাবনর মাধযবম সমাজ অগ্রসর হয়, প্রধান দ্ববের রভরত্তবে প্রধান

ত্রু রনরণবত হয়, প্রধান

ত্রু

তবমর মাধযবম শ্রগররলা র্ুে সূিনা করা র্ায়, প্রধান দ্ববের সমাধান রেপ্লবের প্রধান রদক রনণবয়
কবর, রেপ্লবের প্ররত রেরভন্ন শ্রেণীর ভূ রমকা এোং ঐকযফ্রবন্টর সাধারণ রভরত্ত রনণবয় কবর—
পূেবোাংলা েরমক আবন্দালন কতৃব ক উোরপত প্রভৃ রত তত্ত্বগত রেষবয়র সঠিকতা ঐরতহারসকভাবে
প্রমারণত হয়।
এ সময় হক-শ্রতায়াহা সামন্তোবদর সাবে কৃ ষবকর দ্বে প্রধান েবল, শ্রেণী

ত্রু রহবসবে জনগণবক

তম কবর, এভাবে তাবদর কার্বকলাপ পূেবোাংলার সমগ্র জনগবণর অনু ীলবনর রেরুবে র্ায়।
ইহা দ্বারেক েস্তুোদী গণলাইবনর কাবজর সম্পূণব রেপরীত মুরিবময় রকেু সাং যক েযরির জনগবণর
অরধকাাংব র অনু ীলন শ্রেবক রেরেন্ন োমপন্থী হঠকাররতামূলক ট্রটস্কীোদী কার্বকলাপ। তাবদর
রেোসঘাতক রাজনীরত শ্রেবক উদ্ভূ ত হয় রেোসঘাতকতামূলক সাাংগঠরনক পদবক্ষপসমূহ। তারা
আওয়ামী লীগ এোং শ্রেণী

ত্রুবদর রেবরারধতার নাবম পাক সামররক ফযারসস্টবদর সাবে আাঁতাত

কবর এোং পাক-সামররক ফযারসস্ট শ্রগাবয়ন্দাবদর

ের সরেরাহকারী হয় এোং রাজাকার হয়।

তারা েয় দফা রেবরারধতা করবে এোং পূেবোাংলার উপর পাক সামররক ফযারসস্টবদর জাতীয়
রনপীেবনর রেবরারধতা করবে না—এ দাস ত রলব

রদবয় শ্রগাবয়ন্দা প্রধান আওয়াবনর মাধযবম পাক

পৃষ্ঠা ৭
সামররক ফযারসস্টবদর সাবে আবপাষ কবর। এর ফবল তাবদর উপর শ্রেবক হুরলয়া প্রতযাহার হয়,
তারা প্রকা য কাবজর সুবর্াগ পায়।
ইহা পুবরাপুরর রলউ

াওরি ও সাংব াধনোদীবদর শ্রর্ শ্রকান রকেু র রেরনমবয় শ্রোঁবি োকার তবত্ত্বর

েরহিঃপ্রকা । তারা পারকস্তাবনর পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভূ বট্রা, শ্রপ্ররসবেন্ট ইয়ারহয়া এোং অনযানয পদস্থ
সামররক ফযারসস্টবদর সাবে রেরভন্ন সময় বেঠবক রমরলত হয় এোং সাংবর্াগ রাব । এমন রক তারা
রনয়াজী, ফরমান আলী ও তাবদর শ্রিলা-িামুণ্ডারবদর সাবেও সাংবর্াগ রাব

এোং পূেবোাংলার

সেবহারা শ্রেণী ও জনগবণর স্বােব রেিী কবর।
পূেবোাংলার আমলাতারন্ত্রক েুবজবায়া, সামন্তোদী, েুরেজীেীবদর প্ররতরনরধরা র্ ন শ্রজল-রনর্বাতন
শ্রভাগ করবে, ষের্ন্ত্র মামলার র কাবর পররণত হবয়বে, ত ন হক-শ্রতায়াহাবদর পাক সামররক
ফযারসস্টবদর সাবে দহরম-মহররম রক প্রমাণ কবর না শ্রর্, আমলাতারন্ত্রক েুবজবায়া, সামন্তোদী ও
প্ররতরিয়া ীল

েুরেজীেীবদর

শ্রিবয়ও

তারা

অধিঃপরতত?

পূেবোাংলার

জনগণ

তাবদরবক

পাক

সামররক ফযারসস্টবদর দালাল েযতীত আর রক েলবে?
পূেবোাংলা েরমক আবন্দালবনর কমীরা এ সময় শ্রজবল িরম রনর্বাতন শ্রভাগ কররেল, তাবদরবক
রেরেন্নভাবে মৃতুযদণ্ড প্রাপ্ত আসামীর শ্রসবল একা রা া হবয়রেল, তাবদর রেষবয় তদন্ত পররিালনার
জনয মারকব ন সাম্রাজযোদীবদর শ্রেবক রেব ষজ্ঞও আনা হবয়রেল, শ্রনতৃ স্থানীয় কমীবদর শ্রগ্রপ্তাবরর জনয
পুরস্কার শ্রঘাষণা করা হবয়রেল, শ্রগ্রপ্তারকৃ তবদর রেোসঘাতকতা করাবনার জনয প্রবলাভন শ্রদ াবনা
হবয়রেল।
এ সময় হক-শ্রতায়াহা প্রকাব য ঘুবর শ্রেোবতা, ধরা পেবলও তাবদরবক শ্রেবে শ্রদয়া হবতা, প্রকাব য
পরত্রকা-পুরস্তকা প্রকা

ও রেিয় করবত পারবতা, তাবদর ঘর-োেী শ্রপাোবনা হয়রন। এমনরক

তাবদরবক অস্ত্র প্রদান করা হয়। ইহা রক প্রমাণ কবর না শ্রর্
প্রকৃ তপবক্ষ

ত্রুর সাররবত শ্রনবমরেল অেবাৎ তারা

ত্রুর দ্বারা আিান্ত না হবয় তারা

ত্রুর দালাবল পররণত হবয়রেল?

তারা “পূেবোাংলা েরমক আবন্দালন”-এর শ্রকন্দ্রীয় শ্রনতৃ ে, তার গঠন প্রকৃ রত, শ্রনতৃ বের কাবরা
কাবরা েযরিগত জীেন সম্পবকব এমন সে তেয পাক-সামররক ফযারসস্টবদর শ্রকন্দ্রীয় শ্রগাবয়ন্দা
সাংস্থার রনকট প্রদান কবর র্া দলতযাগী রেোসঘাতক নুরুল হাসাবনর মাধযবম তারা শ্রজবনবে।
তারা ভারবত গঠিত োাংলাবদ

পুতুল সরকাবরর সাবে লাইন শ্ররব বে এোং েতব মাবনও লাইন

রদবে।
এবদর, মরতনবদর ও কাজী-রবণাবদর কার্বকলাবপর কারবণ জনগবণর মাবে ‘নক াল’ সম্পবকব ভু ল
ধারণার সৃরি হয়।
তারা পূেবোাংলার কৃ ষবকর সাবে সামন্তোবদর দ্বেবক প্রধান দ্বে প্রমাণ করার জনয স্টযারলবনর
একটি উেৃ রতর শ্র বষর অাং

ইোকৃ তভাবে শ্রগাপন কবর রলউ

াওরির মত কাজ কবর।

পৃষ্ঠা ৮
হক রলব বে “জাতীয় প্রশ্ন হবে মূলতিঃ কৃ ষক প্রশ্ন।” এর পবরর অাং টি হক ইোকৃ তভাবে শ্রগাপন
কবরবে।
স্টযারলবনর পুবরা উেৃ রতটি রনবে প্রদত্ত হলিঃ “আমরা প্রায়ই েবল োরক জাতীয় প্রবশ্নর সারেস্তু

হবলা কৃ ষক প্রশ্ন। রকন্তু এর অেব এ নয় শ্রর্, জাতীয় প্রশ্ন কৃ ষক প্রবশ্নর আওতায় পবে, কৃ ষক
প্রশ্ন জাতীয় প্রবশ্নর মত সমান েযারপ্ত রের ি, কৃ ষক প্রশ্ন ও জাতীয় প্রশ্ন অরভন্ন। শ্রকান প্রকার
প্রমাবণর প্রবয়াজনই হয় না শ্রর্ জাতীয় প্রশ্ন হবে েযারপ্তর রদক শ্রেবক েযাপকতর এোং সারেস্তুর
রদক রদবয় অরধকতর সমৃে ালী।”
পূেবোাংলার ঘটনােলী প্রমাণ কবরবে কৃ ষক প্রশ্ন, অেবাৎ, শ্রেণী দ্বে পূেবোাংলার জাতীয় প্রশ্ন অেবাৎ
জাতীয় দ্ববের শ্রিবয় শ্রগৌণ রেল। জাতীয় দ্ববের রভরত্তবত সমগ্র োঙালী জারত ঐকযেে হবয়বে।
সেবহারাবদর শ্রনতৃ ে না োকায় েুবজবায়া, সাম্রাজযোদীরা ও সম্প্রসারণোদীরা এর সুবর্াগ গ্রহণ কবর
এোং পূেবোাংলা দ ল কবর শ্রনয়।
পূেবোাংলায় র্ ন জাতীয় সাংগ্রাম প্রিণ্ড রূপ ধারণ কবর ত ন স্টযারলবনর উেৃ রতর অাং

শ্রগাপন

কবর জাতীয় প্রশ্ন পররতযাগ করা রক সবিতনভাবে সেবহারা শ্রেণী ও োঙালী জারতর সাবে
রেোসঘাতকতা নয়?
পক্ষান্তবর মহান গণিীন, শ্রিৌএনলাই, পররাষ্ট্রমন্ত্রী িীবফাংরপ এোং অনযানযরা পূেবোাংলার জাতীয়
প্রবশ্নর কো স্বীকার কবরবেন এোং োইবরর হস্তবক্ষপ েযরতবরবকই এর সমাধান পারকস্তাবনর সরকার
ও পূেবোাংলার জনগবণর হাবত শ্রেবে শ্রদওয়ার আহ্বান জারনবয়বেন। তাাঁরা আরও েবলবেন,
পূেবোাংলার জাতীয় সমসযার সুবর্াগ রনবয়বে সম্প্রসারণোদী, সামারজক সাম্রাজযোদীরা।
েতব মাবন তাবদর শ্রকউ শ্রকউ েলবে পূেবোাংলা ভারবতর উপরনবে , শ্রকউ শ্রকউ েলবে পূেবোাংলা
শ্রসারভবয়বতর উপরনবে ।
অতীবত তার র্ুরি শ্রদর বয়বে পারকস্তাবনর

াসকবগাষ্ঠী পূেবোাংলার উপর উপরনবের ক শ্র াষণ

িালাবত পাবর না শ্রর্বহতু পারকস্তান আধা উপরনবের ক আধা সামন্তোদী শ্রদ ।
ভারতও আধা উপরনবের ক আধা সামন্তোদী শ্রদ , ভারত পূেবোাংলায় তার উপরনবে
কবরবে। তাবদর র্ুরি র্রদ সঠিক হবতা তবে ভারবতর পবক্ষও উপরনবে
হক-শ্রতায়াহা এভাবে রনবজবদর র্ুরিবক রনবজরাই

কাবয়ম

কাবয়ম করা র্ায় না।

ণ্ডন কবরবে।

হক-শ্রতায়াহা দ্বারেক েস্তুোদ ও ঐরতহারসক েস্তুোদ রদবয় সকল সমসযার রেিার রেবেষণ না
কবর ভােোদ, অরধরেদযা এোং ঐরতহারসক ভােোদ দ্বারা সমসযার রেিার কবরবে। এোং প্ররত
প্রবশ্ন জনগবণর ও সেবহারাবদর সাবে রেোসঘাতকতা কবরবে।
হক-শ্রতায়াহা তাবদর কমবসি
ূ ীবত ২৬ পাতায় রেপ্লবের জনয রতনটি অস্ত্র রনেভাবে উবে

কবরবেিঃ

পৃষ্ঠা ৯
ক) মাকব সোদ-শ্রলরননোদ-মাও-এর রিন্তাধারায় সুসরিত একটি

রি ালী রেপ্লেী পাটিব গঠন,

সেবপ্রকার সুরেধাোদ, দরক্ষণপন্থী ও োমপন্থী, রেব ষ কররয়া আধুরনক সাংব াধনোবদর কের
রিনা কররয়াই এইরূপ পাটিব গরেয়া তু রলবত হইবে।
) েরমক শ্রেণীর পাটিবর শ্রনতৃ বে সমস্ত সাম্রাজযোদ ও মুৎসুরে আমলাতারন্ত্রক পুাঁরজ রেবরাধী শ্রেণী
সমূবহর সমন্ববয় গঠিত রেপ্লেী ঐকযফ্রন্ট গঠন।
গ) গ্রামাঞ্চবল রেপ্লেী ঘাাঁটি গঠন। কারণ
রভরত্ত কররয়াই

হবরর তু লনায় গ্রাম হইল

হর শ্রঘরাও এোং দ ল এইভাবে শ্রগাটা শ্রদব

ত্রুর দুেবল স্থান। গ্রামবক

রেপ্লে জয়র্ুি করা।

ইবন্দাবনর য়ার করমউরনস্ট পাটিবর সাংব াধনোদী শ্রনতৃ ে কতৃব ক অনুসৃত রতনটি করণীয় রনেরূপিঃ
১। জাতীয় ঐকযফ্রবন্টর পতাকা
২। পাটিব গঠবনর পতাকা
৩। ১৯৪৫–এর আগি রেপ্লবের পতাকা।
উপবরাি দুবটা “করণীয়” রনবে উরের ত সভাপরত মাও-এর রতনটি করণীবয়র সাবে তু লনীয়িঃ

“সু ৃাং রলত, মাকব সোদ-শ্রলরননোবদ সুসরিত, আত্মসমাবলািনার পেরত প্রবয়াগকারী ও জনগবণর
সাবে র্ুি একটি পাটিব; এমন একটি পাটিবর শ্রনতৃ োধীন একটি বসনযোরহনী; এমন একটি পাটিবর
শ্রনতৃ বে সকল রেপ্লেী শ্রেণী ও রেপ্লেী দবলর একটি র্ুিফ্রন্ট—এই রতনটি হবে আমাবদর

ত্রুবক

পরারজত করার প্রধান অস্ত্র।”
হক-শ্রতায়াহা ও ইবন্দাবনর য়ার সাংব াধনোদীরা স স্ত্র োরহনী গঠন করা এোং স স্ত্র সাংগ্রামবক
সম্পূণব োদ রদবয় রদবয়বে।
এভাবে তারা স স্ত্র সাংগ্রামবক রেবরারধতা কবরবে।
তারা সু ৃাং ল, আত্মসমাবলািনা, জনগবণর সাবে র্ুি—এর মত পাটিব গঠবনর শ্রমৌরলক রেষয়সমূহ
োদ রদবয় রদবয়বে।
হক িি ১৮/১২/৭১ তাররব র দরলবল রতনটি করণীয়বক উবে

কবরবে রনেভাবেিঃ

ক) মাকব সোদ-শ্রলরননোদ-মাওবসতু ঙ রিন্তাধারায় সরিত সুদঢ়ৃ পাটিব;
) পাটিবর শ্রনতৃ বে স স্ত্র োরহনী;
গ) পাটিবর শ্রনতৃ বে প্ররতবরাবধর ঘাাঁটি।
এ াবন তারা ঐকযফ্রন্ট র্া রেপ্লবের রেজবয়র একটা অনযতম গুরুেপূণব অস্ত্র তা োদ রদবয়
রদবয়বে।

পৃষ্ঠা ১০
পাটিব গঠবন এ াবনও তার সু ৃাং রলত, সমাবলািনা-আত্মসমাবলািনা ও জনগবণর সাবে র্ুি—এর
মত শ্রমৌরলক রেষয় োদ রদবয়বে।
ভারতীয় সম্প্রসারণোবদর সাবে পূেবোাংলার জনগবণর জাতীয় দ্ববের কো তারা ক নও উবে
কবররন। এভাবে ভারতীয় সম্প্রসারণোদীবদর পূেবোাংলার উপর হামলা এোং পূেবোাংলা গ্রাস ও
রনয়ন্ত্রবণর সম্ভােনাবক তারা ক বনা উবে

না কবর জনগণবক অপ্রস্তুত রাব । “পূেবোাংলা েরমক

আবন্দালন” তার রেরসবস ভারতীয় সম্প্রসারণোদীবদর সাবে পূেবোাংলার জনগবণর জাতীয় দ্বেবক
পূেবোাংলার সামারজক রেকাব র জনয দায়ী একটি শ্রমৌরলক দ্বে েবল উবে

কবর।

ঘটনােলী পূেবোাংলা েরমক আবন্দালবনর রেবেষবণর সঠিকতা ঐরতহারসকভাবে প্রমাণ কবরবে।
তারা আমাবদর েযঙ্গ কবর েবলবে তাহবল োমবার সাবে পূেবোাংলার দ্বে শ্রকন শ্রমৌরলক হবে না।
একো েবল তারা সম্প্রসারণোবদর প্রকৃ ত শ্রেণী রেবেষণ করবত এোং সম্প্রসারণোবদর অেব েুেবত
রনবজবদর অক্ষমতা প্রমাণ কবরবে। শ্রসারভবয়ত সামারজক সাম্রাজযোবদর সাবে পূেবোাংলার জনগবণর
জাতীয় দ্বেবক প্রেম রদবক তারা উবে

কবররন। পরেতীকাবল উবে

সামারজক রেকাব র জনয দায়ী একটি শ্রমৌরলক দ্বে রহবসবে উবে

করবলও পূেবোাংলার

না কবর রনবজবদরবক রেপ্লেী

রহবসবে জারহর করার উবেব য সামারজক সাম্রাজযোদবক রকেু গাল শ্রদয়।
পক্ষান্তবর,

পূেবোাংলা

েরমক

আবন্দালন

প্রেম

শ্রেবকই

তার

রেরসবস

শ্রসারভবয়ত

সামারজক

সাম্রাজযোবদর সাবে পূেবোাংলার জনগবণর জাতীয় দ্বেবক পূেবোাংলার সামারজক রেকাব র জনয
দায়ী একটি শ্রমৌরলক দ্বে েবল উবে

কবরবে। পূেবোাংলার সামারজক রেকাব র প্ররিয়ায় ইহাও

ঐরতহারসকভাবে প্রমারণত হবয়বে।
হক-শ্রতায়াহা-ের র এতরদবন কেরস্থ হবতা র্রদ না তারা ভারবতর মাকব সোদী-শ্রলরননোদীবদর
প্রতাররত কবর তাবদর সুনাম ও সমেবন েযেহার করবত সক্ষম হবতা।
েস্তুর রেকাব র কারণ আভযন্তরীণ। ভারবতর সেবহারা রেপ্লেীবদর সুনাম েযেহার কবরও তারা
সুরেধা করবত পাবররন। কারণ সারেস্তুগতভাবে তারা েুবজবায়া প্ররতরিয়া ীল সাংব াধনোদী।
তারা

মারাত্মকভাবে

অন্তদ্বববে

জজবররত,

রেভি

এোং

সাংকটজনক

অেস্থায়

রবয়বে।

হক

মাকব সোদী-শ্রলরননোদী নামধারী একটি উপদল গঠন কবরবে। শ্রতায়াহা মাকব সোদী-শ্রলরননোদী
নামধারী অপর একটি উপদল গঠন কবরবে। তারা এবক অপরবক রমেযাোদী, রেবভদপন্থীোদী,
িিান্তকারী, সাংব াধনোদী েবল অরভবর্াগ ও পালটা অরভবর্াগ করবে এোং রনবজবদর প্রকৃ ত স্বরূপ
আরও অরধকতর সুস্পিভাবে তু বল ধরবে।
এবদর মধযকার েদরুরেন-নজরুল-অমলবসন ‘সাংহরত শ্রকন্দ্র’ নাবম অপর এক উপদল গঠন
কবরবে।

পৃষ্ঠা ১১
এভাবে শ্রেণী ও জাতীয় সাংগ্রাবমর প্রেল েে-তরবঙ্গ তাবদর মুব া

অবনক ারন উবমারিত হবয়বে।

তাবদর প্রতারণা সেবহারা রেপ্লেীরা উপলরি কবরবেন। ভারতীয় সেবহারা রেপ্লেীরাও অরিবরই
তাবদর প্রতারণা েুেবত সক্ষম হবেন। পূেবোাংলার ও ভারবতর সেবহারা রেপ্লেীরা তাবদর শ্রেবে
ইরতহাবসর আস্তাকুাঁ বে রনবক্ষপ করবেন।

মসিন-আোউসিন ট্রটস্কী-লচিাদী
এরা

মরনরসাং-শ্রমাজাফফর সাংব াধনোদী পাটিবর সাবে

র্ুি রেল। সাধারণ

সেবহারা রেপ্লেী

কমীবদর, সাংব াধনোদ রেবরাধী রেবরাবহর সুবর্াগ গ্রহণ কবর হক-শ্রতায়াহাবদর সাবে ঐকযেেভাবে
নয়া সাংব াধনোদী উপদল গঠন কবর এোং সাধারণ কমী ও জনগণবক প্রতাররত করার েযেব
প্রবিিা িালায়।
হক-শ্রতায়াহা নয়া সাংব াধনোদীবদর রেরুবে সাধারণ কমীবদর রেবরারধতার সুবর্াগ গ্রহণ করার
জনয তারা তাবদর প্ররতরিয়া ীল েিেয রনবয় হারজর হয়। তারা পূেবোাংলাবক ধনতারন্ত্রক সমাজ
েবল রেবেষন কবর এোং এ ভু ল রাজনীরতর রপেবন পাটিব কমী ও জনগণবক ঐকযেে করার
শ্রিিা কবর।
এই েিেয শ্রেবক স্বাভারেকভাবেই উপসাংহার টানা র্ায় শ্রর্, পূেবোাংলার েুবজবায়া গণতারন্ত্রক রেপ্লে
সম্পন্ন হবয়বে, গ্রাবম সামন্তোদী শ্র াষণ শ্রনই ো শ্রগৌণ, শ্রস াবন পুাঁরজোদ রেকা
এোং প্রাধানয শ্রপবয়বে, শ্রদব

লাভ কবরবে

সাম্রাজযোদী শ্র াষণ শ্রনই, আমলাতারন্ত্রক পুরাঁ জর শ্র াষণ শ্রনই।

পূেবোাংলায় ধনতারন্ত্রক শ্র াষণ প্রধান হবল তার সমাধান রহবসবে সমাজতারন্ত্রক রেপ্লে করার
কমবসূিী গ্রহবণর কমবসি
ূ ী গ্রহবণর প্রশ্ন আবস।
ইহা হবলা সমাবজর েতব মান স্তরবক অরতিম কবর ভরেষযবতর করণীয়বক েতব মাবন সম্পন্ন করা।
ইহা ট্রটস্কীোদী ভু ল। ইহা প্রমাণ কবর—সামারজক রেকাব র শ্রক্ষবত্র ঐরতহারসক েস্তুোদ প্রবয়াবগর
পররেবতব আধুরনক ও পুরবনা সাংব াধনোদীবদর মবতা তারা প্রবয়াগ কবরবে ঐরতহারসক ভােোদ।
এই ভু ল ও প্ররতরিয়া ীল ট্রটস্কীোদী রাজননরতক লাইবন তার একগুাঁবয়ভাবে শ্রলবগ োবক,
রি ালী দুগব ও উপদল গঠন কবর, এই েিবেয রেোসী শ্রদবেন-োসারবদর সাবে ঐকযেে হবয়
উপদবলর মবধয শ্রগাপবন ভ্রূণ উপদল গঠন কবর।
হক-শ্রতায়াহারা তাবদরবক েরহষ্কার কবর।
মরতন-আলাউরেনরা ত নই শ্র ষ হবয় শ্রর্ত র্রদ না শ্রদবেন-োসার তাবদরবক েত্রোয়া রদত এোং
হক-শ্রতায়াহাবদর রেোসঘাতকতার কারবণ সাধারণ কমীবদর মাবে রেবরাহ হত।
মরতন-আলাউরেনরা কৃ ষক সরমরত, নযাপ প্রভৃ রত আাঁকবে োবক এোং প্রকা য সাংস্কারোদী
কার্বকলাপ িালায়।

পৃষ্ঠা ১২
তারা মাহেুেুোহ, আকাম ফজলুল হক, আমজাদ প্রভৃ রত শ্রিোদীবদর সাবে ঐকযেে হয়।
তারা “ধনতারন্ত্রক শ্র াষণ প্রধান”—এই ট্রটস্কীোদী েিেয আত্মসমাবলািনা সহকাবর েজবন না
কবরই পূেবোাংলার সামন্তোবদর সাবে কৃ ষবকর দ্বে প্রধান দ্বে, শ্রেণী

ত্রু

তবমর কো অেবাৎ,

হক-শ্রতায়াহাবদর অনুরূপ কো েবল এোং শ্রদবেন-োসারবদর সাবে ঐকযেে হবয় “পূেবোাংলার
করমউরনস্ট পাটিব” গঠন কবর রনবজবদর পাটিব-কতব া রহবসবে প্ররতরষ্ঠত কবর এোং ‘নক াল’ রহবসবে
জারহর করার েযেব প্রবিিা িালায়।
তারা পূেবোাংলার জাতীয় দ্বেবক প্রধান দ্বে রহবসবে গ্রহণ না কবর শ্রেণী দ্বেবক প্রধান েবল
েতব মাবনর রাজননরতক করণীয়বক োদ শ্রদয় এোং সমাবজর স্তরবক অরতিম কবর ভরেষযবতর
করণীয়বক েতব মাবন শ্রটবন আবন। এভাবে তারা ট্রটস্কীোদী ভু ল কবর।
এর ফবল জাতীয় পতাকা তারা তু বল শ্রদয় ভারতীয় সম্প্রসারণোদ, সামারজক সাম্রাজযোদ,
সাম্রাজযোদ এোং পূেবোাংলার আমলাতারন্ত্রক েুবজবায়া, সামন্তোদী ও প্ররতরিয়া ীল েুরেজীেীবদর
হাবত।
তারা হক-শ্রতায়াহাবদর অনুরূপ ভু ল কবর এোং দ ববনর শ্রক্ষবত্র দ্বারেক েস্তুোবদর পররেবতব
অনুসরণ (কবর) ভােোদ ও অরধরেদযা, ঐরতহারসক েস্তুোবদর পররেবতব ঐরতহারসক ভােোদ।
তাবদর রেোসঘাতক রাজননরতক লাইন শ্রেবক উদ্ভূ ত হয় রেোসঘাতক সাাংগঠরনক পদবক্ষপসমূহ।
পাঁরিব

মাবিবর পূবেব ও পবর তারা পাক-সামররক ফযারসস্টবদর সাবে আাঁতাত কবর। পাক-সামররক

ফযারসস্টরা তাবদর শ্রগ্রপ্তার হবল শ্রেবে শ্রদয়, তাবদর িলাবফরার সুবর্াগ শ্রদয়, তাবদর ওপর
রনর্বাতন পররহার কবর।
তারা শ্রগাপবন পাক-সামররক ফযারসস্টবদর সহবর্ারগতা কবর। তারা শ্রেণী

ত্রু

তবমর নাবম

জনগবণর োেীবত োকারত কবর, তাবদরবক হতযা কবর। জনগণ তাবদরবক োকাত রহবসবে
আ যারয়ত কবর এোং তাবদরবক প্ররতবরাধ কবর ও তাবদর কবয়কজনবক হতযা কবর। তাবদর
ঘরোেী পুরেবয় শ্রদয়। শ্র ষ পর্বন্ত ঐ এলাকা শ্রেবক তারা উৎ াত হয়।
পাঁরিব

মাবিবর পর তারা পূেবোাংলার জাতীয় প্রশ্ন রনবয় রেভি হবয় পবে এোং শ্রদবেন-োসার ও

মরতন-আলাউরেন এবক অপরবক েরহষ্কার কবর।
মরতন-আলাউরেন রনবজবদর শ্র ষ রক্ষার জনয মাকব সোদী-শ্রলরননোদী নামধারী উপদল গঠন
কবর।
মরতনবদর প্রকৃ ত কদর্ব শ্রিহারা অবনক ারন প্রকা

হবয় পবেবে, তারা মারাত্মকভাবে একঘবর হবয়

পবেবে। তারা হক-শ্রতায়াহাবদর সাবে ঐকযেে হবয় রনবজবদরবক োাঁিাোর েযেব শ্রিিা করবে।

পৃষ্ঠা ১৩
তারা পাটিব-কমীবদর মবধয সামন্তোদী পেরতবত আত্মীবয়র সম্পকব

স্থাপন কবর উপদল েজায়

রা ার শ্রিিা কবরবে।
তারা “পূেবোাংলা েরমক আবন্দালন” ও তার শ্রনতৃ বের রেরুবে জঘনয কুৎসা ও অপোদ
রটিবয়বে। এমনরক রসআইএর সাবে র্ুি েবলবে।
পূেবোাংলার ‘স্বাধীকার’, ‘স্বাধীন জনগণতারন্ত্রক পূেবোাংলা” প্রভৃ রত কো েবল তারা রনবজবদরবক
জাতীয় রনপীেন রেবরাধী, স্বাধীনতা সমেবক রহবসবে জারহর করার শ্রিিা কবর এোং রনবজবদর
তারত্ত্বক শ্রদউরলয়াে আরও পররষ্কার কবর।
জনগণতারন্ত্রক পূেবোাংলার মবধযই জাতীয় ও গণতারন্ত্রক রেপ্লবের কো রবয়বে। শ্রকানটা প্রধান তা
রনরণবত হবে সমাবজ শ্রকান দ্বে প্রধান তা দ্বারা। তারা সামন্তোদবক প্রধান

ত্রু এোং সামন্তোবদর

সাবে কৃ ষবকর দ্বেবক প্রধান দ্বে প্রভৃ রত েবলবে, স্বাভারেকভাবেই গণতারন্ত্রক রেপ্লে প্রধান।
অতএে স্বাধীন অেবাৎ, জাতীয় রেপ্লে শ্রগৌণ।
কাবজই ‘স্বারধকার’, ‘স্বাধীন জনগণতারন্ত্রক পূেবোাংলা’র দােী তাবদর প্রধান দ্বে এোং অনযানয
রাজননরতক ও সামররক লাইবনর সম্পূণব উলবটা রেল।

লদশিন-িািার ট্রটস্কী-লচিাদী
এরা

মরনরসাং-শ্রমাজাফফর

সাংব াধনোদরেবরাধী

সাংব াধনোদী

সাধারণ

কমীবদর

করমউরনস্ট

রেবরাবহর

সুবর্াগ

পাটিবর
গ্রহণ

সাবে
কবর

র্ুি

রেল।

হক-শ্রতায়াহা,

পবর
মরতন-

আলাউরেবনর সাবে ঐকযেে হবয় নয়া সাংব াধনোদী উপদল গঠন কবর।
এরা “পূেবোাংলায় ধনতারন্ত্রক শ্র াষণ প্রধান”—এ প্ররতরিয়া ীল েিবেযর অনুসারী রেল। এ
েিবেযর জনয তারা ক বনা আত্মসমাবলািনা কবররন।
পূেবোাংলার

উপর

জাতীয়

রনপীেনবক

স্বীকার

কবরও

তারা

তত্ত্বগত

শ্রদউরলয়াবের

কারবণ

সুরেধাোবদর সাবে আবপাষ কবর এোং মরতন-আলাউরেবনর ঐবকয সুবর্াগ শ্রদয় এোং তাবদরবক
পতবনর হাত শ্রেবক রক্ষা কবর।
মাহেুেুোহ-আমজাদ শ্রিোদীবদরবকও তারা ঐবকযর সুবর্াগ শ্রদয়। এভাবে নীরতবক রেসজবন রদবয়
সুরেধাোবদর সাবে ঐকযেে হয় এোং শ্র ষ পর্বন্ত রনবজবদরবকও সুরেধাোদী েবল প্রমাণ কবর।
মরতন-আলাউরেনবদর সামন্তোবদর সাবে কৃ ষবকর দ্বে প্রধান দ্বে, শ্রেণী

ত্রু

তবমর লাইন

পুবরাপুরর শ্রমবন না রনবয় তারা উপদবলর মাবে উপদল রহবসবে রেরাজ কবর।
ইহা প্রমাণ কবর, তাবদর মধযকার ঐকয রাজননরতক ও মতাদ বগত ঐকয রেলনা, তাবদর ঐকয
রেল সুরেধাোবদর রভরত্তবত।

পৃষ্ঠা ১৪
ইহা প্রমাণ কবর সেবহারা শ্রেণীর রাজননরতক পাটিব সাংিান্ত জ্ঞান তাবদর আবদৌ শ্রনই। শ্র ষ পর্বন্ত
তারা পূেবোাংলার জাতীয় প্রশ্ন রনবয় রেভি হবয় পবে এোং পাঁরিব

মাবিবর পর ভারবত পলায়ন

কবর।
ভারবত তারা শ্রজযারতেসু ও নাম্বুররপদ সাংব াধনোদীবদর েত্রোয়ায় আেয় শ্রনয়। ইহা প্রমাণ কবর
সাংব াধনোদ ও সুরেধাোদ সম্পবকব তাবদর আবপাবষর িররত্রবক। আরও প্রমাণ কবর, আত্মতযাগ ও
ও জনগবণর উপর রনভব রতার রভরত্তবত স স্ত্র সাংগ্রাম পররিালনায় তাবদর অক্ষমতাবক।
তার কাজী-রবণা ষের্ন্ত্রকারী এোং মাকব সোদী নামধারী কতগুবলা েুবজবায়া উপদবলর সাবে
নীরতহীন ঐকয স্থাপন কবর এোং তোকরেত “জাতীয় মুরি সাংগ্রাম সমন্বয় করমটি” গঠন কবর।
সেবহারারা

উপদবলর

আবপাষহীন

সাংগ্রাম

অরস্তেবক
কবর।

ক নও

উপদবলর

স্বীকার কবর
অরস্তেবক

স্বীকার

না।

েরঞ্চ

কবর

এর রেরুবে

ঐকযেে

হওয়ার

শ্র ষ

পর্বন্ত

অেব

হবে

মাকব সোবদর পাটিব সাংিান্ত শ্রমৌরলক নীরতবক রেসজবন শ্রদয়া। এভাবে তারা মাকব সোবদর পাটিব
সাংিান্ত শ্রমৌরলক নীরতবক রেসজবন রদবয়বে।
সমন্বয় করমটি গঠন কবর ঐকযফ্রন্ট সাংিান্ত তাবদর অজ্ঞতার কো প্রমাণ কবরবে। পাক সামররক
ফযারসস্টবদর প্রিণ্ড ফযারসস্ট হামলা, জনগবণর মহান প্ররতবরাধ ও ভূ রমকা, সাম্রাজযোদ, সামারজক
সাম্রাজযোদ, সম্প্রসারণোদ এোং েয় পাহাবের দালালবদর প্ররতরিয়া অেবাৎ এ সময়কার প্রিণ্ড
েেতরবঙ্গ তারা সম্পূণব রেগবে র্ায় এোং তাবদর প্রকৃ ত ক্ষু বদ েুবজবায়া িররত্র প্রকা

পায়।

তারা মহান িীনা সেবহারা এোং ভারত ও অনযানয শ্রদব র সেবহারাবদর সঠিক ভূ রমকাবক
রেবরারধতা কবর।
তারা ভারতীয় সম্প্রসারণোদ, সামারজক সাম্রাজযোদ, সাম্রাজযোবদর পদবলহী কুকুর েয় পাহাবের
দালালবদর শ্রনতৃ বে প্রগরতরেবরাধী প্ররতরেপ্লেী জাতীয় পরাধীনতার র্ুেবক সমেবন কবর।
তারা ভারতীয় সম্প্রসারণোদীবদর পূেবোাংলা দ ল স্বাগত জানায়; ভারবতর তাবেদার োাংলাবদ
পুতুল সরকারবক স্বাগত জানায়, প্রকাব য িীনবক রেবরারধতা কবর।
পূেবোাংলায় জাতীয় প্রবশ্ন বেবদর ক হস্তবক্ষপবক স্বাগত জানায় এোং সরতযকার সেবহারাবদর শ্রনতৃ বে
জাতীয় সাংগ্রাম েযাহতকারী, সেবহারা রেপ্লেীবদর হতযাকারী, পূেবোাংলার জনগণ এোং োঙালী
জারতর সাবে রেোসঘাতকতাকারী েয় পাহাবের দালাল ফযারসস্টবদর সমেবন কবর। এভাবে তারা
পূেবোাংলায় সম্প্রসারণোদী, সামারজক সাম্রাজযোদী, সাম্রাজযোদী ও তাবদর পদবলহী কুকুর েয়
পাহাবের দালালবদর তল্পীোহবক পররণত হয় এোং পূেবোাংলা ও রেবের সেবহারা শ্রেণী ও জনগবণর
সাবে রেোসঘাতকতা কবর।

পৃষ্ঠা ১৫
তারা স স্ত্র সাংগ্রামবক োদ রদবয় পালবাবমন্টারী রনেবািবন অাং গ্রহবণর প্ররতশ্রুরত শ্রদয়, োাংলাবদ
পুতুল সরকারবক স্বীকার কবর, সম্প্রসারণোদীবদর স্বাগত জানায়, িীনবক রেবরারধতা কবর,
শ্রজযারতেসু-নাম্বুররপবদর অনুসরবণ প্রকাব য পাটিব গঠবনর প্ররতরিয়া ীল জনমত সৃরির প্রবিিা
িালায়।
তারা

এতদূর

রেোসঘাতকতা,

নাবক

ত

শ্রদয়

শ্রর্,

ফযারসোদী

াসন

ও

শ্রদবেন
লুন্ঠবনর

রসকদার
স্তম্ভ

েয়

গণতন্ত্র,

পাহাবের
সমাজতন্ত্র,

দালালী,

জাতীয়

ধমবরনরবপক্ষতা

ও

জাতীয়তাোদ অেবাৎ, মুরজেোবদর সাবে একাত্মতা শ্রঘাষণা কবর।
তারা শ্র ষ পর্বন্ত প্রকা য করমরনউরনস্ট পাটিব নামধারী েুবজবায়া উপদল গঠন কবর।
এভাবে তাবদর সাবে র্ুি আন্তররক রেপ্লেীবদরবক েয় পাহাবের দালাল ফযরসস্ট োরহনীর সামবন
প্রকা

কবর শ্রদয় এোং তাবদর রনরাপত্তা রেরিত কবর শ্রফবল। তাবদর এ সকল জঘনয কার্বকলাপ

তাবদর কেবর র্াওয়ার পদবক্ষপবক েরারন্বত কবরবে।
শ্রদবেন-োসার আমাবদর সম্পবকব েবল শ্রর্, আমাবদর রাজনীরত ঠিক, রকন্তু আমরা জনগবণর সাবে
র্ুি নই, আমরা ট্রটস্কীোদী।
একো েবল তারা প্রমাণ করবে শ্রর্, মাকব সোবদর ক- -গ সম্পবকব তাবদর শ্রকান জ্ঞান শ্রনই,
তারা ভােোদী।
র্ারা ট্রটস্কীোদী তারা ক নও রাজনীরতবত ঠিক হবত পাবর না। তারা রাজননরতক শ্রক্ষবত্র সেবদাই
রেিু যরত ঘটাবে। কাবজই আমরা র্রদ ট্রটস্কীোদী হই তবে অে যই আমরা রাজনীরতবত ঠিক হবত
পারর না। এভাবে তারা রনবজরাই রনবজবদর েিেযবক

ণ্ডন করবে।

সভাপরত মাও েবলবেন, “মানুবষর রনভুব ল রিন্তাধারা শ্রকাো শ্রেবক আবস? শ্রসগুবলা রক আকা

শ্রেবক পবে? না। শ্রসগুবলা রক রনবজর মবন সহজাত? না। মানুবষর রনভুব ল রিন্তাধারা শ্রকেলমাত্র
সামারজক অনু ীলন শ্রেবকই আবস; সমাবজর উৎপাদবনর সাংগ্রাম, শ্রেণীসাংগ্রাম ও বেজ্ঞারনক
পরীক্ষা-রনরীক্ষা—এই রতনটা অনু ীলন শ্রেবকই শ্রসগুবলা আবস।”
ইহাই েযি হবয়বে সভাপরত মাওবয়র দ্বারেক েস্তুোদী কমবপেরত গণলাইবনর মাধযবম, “আমাবদর

পাটিবর সমস্ত োস্তে কাজকবমব সমস্ত রনভুব ল রিন্তাধারার শ্রনতৃ ে অপররহার্বভাবে হবে জনসাধারবণর
শ্রেবক আসা এোং জনসাধারবণর রনকট রনবয় র্াওয়ার মাধযবম।”
আমরা জনসাধারবণর সাবে র্ুি হবয় তাবদর উৎপাদবনর সাংগ্রাম, শ্রেণী সাংগ্রাম এোং বেজ্ঞারনক
পরীক্ষার মহান অনু ীলবনর অরভজ্ঞতা সাংগ্রহ কবররে। তাবক সুেযেরস্থত মবত রূপান্তররত কবররে,
(রাজননরতক, সামররক, সাাংগঠরনক এোং অনযানয লাইবন) তা পুনরায় জনসাধারবণর রনকট

পৃষ্ঠা ১৬
রগবয় কার্বকরী কবররে, এ প্ররিয়ায় গবে উবঠবে আমাবদর সঠিক রাজননরতক, সামররক,
সাাংগঠরনক লাইন।
আমরা রাজনীরতবত ঠিক রকন্তু জনগবণর সাবে র্ুি নই—এ কোর অেব আমাবদর সঠিক
রাজননরতক লাইন আকা

শ্রেবক পবেবে ো সহজাত। ইহা পররষ্কার ভােোদ; ‘েস্তু শ্রেবক শ্রিতনা

আবস’ এই েস্তুোদী নীরতর পররপন্থী ‘শ্রিতনা সহজাত, েস্তুরনভব র ীল নয়’—এই ভােোদী তত্ত্ব।
তাবদর এই েিেয দ্বারেক েস্তুোদ ও গণলাইবনর কাবজর পেরতর রেবরাধী।
পূেবোাংলার সেবহারা শ্রেণীর সরতযকার রেপ্লেী রাজননরতক পাটিব প্ররতষ্ঠার জনয “পূেবোাংলা েরমক
আবন্দালন” প্ররতষ্ঠা করা হয়। এর কারণ, পূেবোাংলায় শ্রর্ সকল করমউরনস্ট নামধারী েুবজবায়া
উপদল রেল, তারা সেবহারা শ্রেণীর প্ররতরনরধ ো রেপ্লেী রেল না; তারা রেরভন্ন আকৃ রতর
সাংব াধনোদী েুবজবায়া উপদল রেল।
শ্রদবেন-োসার আমাবদর সঠিক েবলও আমাবদর সাবে

তব হীনভাবে শ্রর্াগ না রদবয় েয়সবক

হারতয়ার রহবসবে েযেহার কবর েলবে, এ াবন রেপ্লেী করমউরনস্ট পাটিব রেল এোং তারা তার
প্ররতরনরধ। এটাবক অস্বীকার করার অেব হবে রনবজবদর মৃতুয পবরায়ানা জারী করা।
একো দ্বারা ‘পূেবোাংলা েরমক আবন্দালন’ ও সেবহারা পাটিববক তারা রেবরারধতা করবে এোং
েয়বসর শ্রজাবর আমলাতারন্ত্রক পেরতবত শ্রনতৃ ে দােী করবে এোং আমাবদরবক তাবদর শ্রনতৃ ে গ্রহণ
করবত েলবে।
এভাবে তারা প্রমাণ করবে তারা ভাগযাবন্বষী ও শ্রনতৃ েবলাভী।
তারা তাবদর কার্বকলাপ দ্বারাই রনবজবদর মৃতুয পবরায়ানা জারী কবরবে, পূেবোাংলার জনগণ ও
রেপ্লরীরা অরিবরই তাবদরবক িূ োন্তভাবে কেরস্থ করবে। তাবদর এ সকল জঘনয কার্বকলাপ
তাবদর কেবর র্াওয়ার পদবক্ষপবক েরারন্বত করবে।

কাজী-রশণা-লমনন ষেযন্ত্রকারী
এরা েযরিগত শ্রকান্দলবক রাজননরতক রূপ শ্রদয় এোং োত্র ইউরনয়বনর রেপ্লেীবদর প্রতাররত কবর
এোং োত্র ইউরনয়ন গঠন কবর তার শ্রনতৃ ে কব্জা কবর।
তারা প্রেবম হক-শ্রতায়াহাবদর সাবে র্ুি হয়, রকন্তু শ্রনতৃ ে ও ক্ষমতা রনবয় দ্বে োধবল তারা
রেরভন্ন সাংগঠবন শ্রনতৃ ে দ বলর জনয জঘনয ষের্বন্ত্রর আেয় শ্রনয়।
তারা মহান সেবহারা সাাংস্কৃ রতক রেপ্লেবক সভাপরত মাও-এর পাগলামী েবল উবে
রেবরারধতা কবর এোং রলউ াউরিবক সমেবন কবর।

কবর এবক

পৃষ্ঠা ১৭
এরা নক ালোেীর মহান কৃ ষক রেবরাহবক রেবরারধতা কবর এোং এবক রসআইএ’র কারোর েবল
উবে

কবর।

এরা মরতন-আলাউরেবনর সাবে র্ুি হয় এোং তাবদর সাবে কাজ কবর। পরেতীকাবল ক্ষমতার
কারবণ তার সবর আবস। পুনরায় হক-শ্রতায়াহাবদর সাবে জরেত হয়।
ইরতমবধয এরা শ্রট্রে ইউরনয়বনর একাাং , োত্র ইউরনয়বনর একাাং

দ ল কবর।

তারা তাবদর িিান্ত আরও সুিারুরূবপ পররিালনার জনয করমউরনস্ট সমন্বয় সাধন করমটি গঠন
কবর।
রাজনীরত রহবসবে তারা উত্থাপন কবর পূেবোাংলার উপর জাতীয় রনপীেনবক রেজাতীয় শ্র াষণ
েবল। এভাবে

ত্রুবক রিরিত না কবর তাবক োাঁরিবয় রা ার শ্রিিা কবর। শ্র ষ পর্বন্ত রনবজবদরবক

নক াল রহবসবে জারহর করার জনয কৃ ষবকর সাবে সামন্তোবদর দ্বেবক প্রধান দ্বে, শ্রেণী

ত্রু

তবমর কো েবল।
এভাবে তারা হক-শ্রতায়াহা, মরতন-আলাউরেবনর অনুরূপ ভু ল কবর। তারা পূেবোাংলা েরমক
আবন্দালবনর রেরুবে এক হাজার একটা কুৎসা, অপোদ ও গুজে রটনা কবর, এমনরক এবক
রসআইএ’র এবজন্ট েবল প্রিার কবর।
তার পাঁরিব

মাবিবর পর ভারবত র্ায়, জাতীয় দ্বেবক রেনা আত্মসমাবলািনায় প্রধান দ্বে েবল,

শ্রজযারতেসু-নাম্বুররপবদর েত্রোয়ায় আেয় শ্রনয় এোং জাতীয় মুরি সাংগ্রাম সমন্বয় করমটিবত শ্রর্াগ
শ্রদয়। এভাবে তারা শ্রদবেন-োসারবদর অনুরূপ কাজ কবর।
তারা েয় পাহাবের শ্রলজুেেৃরত্ত কবর, রনবজবদর সাাংগঠরনক স্বতন্ত্রতা রেসজবন শ্রদয়, “মুরি
োরহনী”শ্রত শ্রর্াগ শ্রদয় এোং প্ররতরেপ্লেী জাতীয় পরাধীনতার র্ুে কবর। তাবদর রনবজবদর শ্রকান
স্বতন্ত্র শ্রগররলা গ্রুপ রেলনা একো তারা প্রকা য েিবেয স্বীকার কবরবে।
তারা পূেবোাংলার সেবহারা পাটিবর কমীবদর রনরস্ত্র ও
োরহনী’র ফযারসস্টবদর সাবে
পূেবোাংলায় ভারবতর উপরনবে

তম করার কাবজ কবয়ক স্থাবন ‘মুরি

রীক হয়।
স্থাপনবক তারা স্বাগত জানায়। পূেবোাংলার পুতুল সরকারবক তারা

স্বাগত জানায়। তারা প্রকাব য পাটিব তৎপরতা িালায়। ফবল তাবদর সাবে র্ুি

াাঁটি রেপ্লেীরা

রেপদগ্রস্থ হয়।
এরা েয় পাহাবের দালালবদর কতব ার রনবদব ব

অস্ত্র জমা শ্রদওয়া সমেবন কবর। এভাবে তাবদর

মধযকার সরতযকার রেপ্লেীবদর রনরস্ত্র কবর। তারা প্রকাব য িীনবক রেবরারধতা কবর।
েতব মাবন তারা শ্রজযারতেসু-নাম্বুররপবদর অনুসরবণ প্রকাব য করমউরনস্ট নামধারী েুবজবায়া উপদল
গঠবনর পাাঁয়তারা করবে।

পৃষ্ঠা ১৮
তারা পূেবোাংলার সেবহার পাটিবর রেরুবে জঘনয অপপ্রিার কবরবে।
মাহেুেুোহও েতব মাবন কাজী-রবণাবদর মবতা কার্বকলাপ িালাবে।
পূেবোাংলায় দাাঁেকাক ও ময়ূবরর গল্প রবয়বে। দাাঁেকাক রনবজবক ময়ূর সাজাোর জনয ময়ূবরর
পালক গাবয় লাগায়। রকন্তু ময়ূবরর শ্রঠাকর শ্রলবগ তার সে পালক পবে র্ায় এোং প্রকৃ ত
দাাঁেকাবকর কাবলা শ্রিহারা প্রকা

হবয় পবে এোং শ্রস পালায়।

এ সকল েুবজবায়াবদর এবজন্ট রেরভন্ন আকৃ রতর সাংব াধনোদী শ্রনতৃ ে মাকব সোবদর পালক গাবয়
লারগবয় রনবজবদরবক রেপ্লেী রহবসবে জারহর করা এোং সেবহারা রেপ্লেী ও জনগণবক প্রতাররত
করার শ্রিিা িালায়। রকন্তু প্রিণ্ড রেপ্লেী েেতরবঙ্গ তাবদর পালক
েুবজবায়াবদর প্ররতরনরধর কদর্ব শ্রিহারা প্রকা

বস পবে। তাবদর প্রকৃ ত

হবয় পবে।

হক-শ্রতায়াহা-ের র রনবজবদরবক পূেবোাংলার রলউ াউিী-িুবশ্চভ রহবসবে তু বল ধবরবে।
শ্রদবেন-ো ার-কাজী-রবণা রনবজবদরবক শ্রজযারতেসু-নাম্বুররপদ রহবসবে তু বল ধবরবে।
মরতন-আলাউরেন ট্রটস্কী-শ্রি রহবসবে রনবজবদরবক জারহর কবরবে।
সভাপরত মাও েবলবেন, “ধ্বাংবসামু

ত্রুবক তাো কর এোং িূ োন্তভাবে ধ্বাংস কর।” আমরা

অে যই এ ধ্বাংবসামু

ত্রুবদরবক তাো কবর িূ োন্তভাবে কেরস্থ করে। এ সকল পুাঁরজোবদর

প্ররতরনরধ

রেরভন্ন

কতব াস্থানীয়

আকৃ রতর

সাংব াধনোদী

শ্রনতৃ বের

রেরুবে

“রেবরাহ

করা

নযায়সঙ্গত”—এ পতাকা ঊবধব তু বল ধবর রেবরাহ করে।
আসুন, আমরা সেবহারা রেবরাহীরা মাকব সোদ-শ্রলরননোদ-মাওবসতু ঙ রিন্তাধারা এোং পূেবোাংলার
রেব ষ অনু ীলবন তার রেব ষ প্রবয়াবগর রভরত্তবত ঐকযেে হই, সেবহারা রেপ্লেীবদর মধযকার
অননকযবক

দূর

করর,

মাকব সোদ-শ্রলরননোদ-মাওবসতু ঙ

রিন্তাধারায়

সুসরিত,

সমাবলািনা-আত্মসমাবলািনার পেরত প্রবয়াগকারী, জনগবণর সাবে র্ুি, ঐকযেে,
একবকন্দ্রীক পূেবোাংলার সেবহারা পাটিব গবে তু রল।■

সু ৃাং রলত,
রি ালী এোং

