সিরাজ সিকদার রচনা
ফজলু-িুলতান সিশ্বািঘাতক চক্র িম্পর্কে
পূিেিাাংলার িিে হারা পার্টের কর্মী, গেসরলা,
িহানুভূসতশীল, ির্মর্ে ক ও জনের্ের উর্ের্শে
পূিেিাাংলার িিে হারা পার্টের গকন্দ্রীয় কসর্মর্টর
জরুরী সিিৃসত

সিরাজ সিকদার

পূিেিাাংলার িিে হারা পার্টে কতৃে ক রচনা ও প্রকাশ ১৯ গর্ম ১৯৭২
কসর্মউসনস্ট পার্টে র্মাকেিিাদী-র্লসননিাদী-র্মাওিাদী িাাংলার্দশ কতৃে ক িিে হারা
পর্ (www.sarbaharapath.com) এর অনলাইন প্রকাশনা ৩০ নর্ভম্বর ২০১৩

পৃষ্ঠা ২
পূর্বর্াাংলার সর্বহারা পার্টবর প্রথম কেন্দ্রীয় েমমর্টর পূর্বাঙ্গ অমিবর্শবে ৭ই কম ফজলু (পপমিে োম
কসমলম শাহবেওয়াজ), সুলতাে (পপমিে োম মাহর্ুর্) চক্রবে মেম্নমলমিত অপরাবির োরবর্
মচরজীর্বের জেয পূর্বর্াাংলার সর্বহারা পার্টব কথবে র্মহষ্কার েরা হয়। অপরািসমূহঃ ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত
েরা, গুজর্-অপর্াদ রটো েরা, গুপ্ত হতযার পমরেল্পো েরা, অথব-অস্ত্র চু মর েরা, পার্টবর শৃাংিলা
ভঙ্গ েরা, ক্যয-বদতা ঘর্টবয় পার্টবর ক্ষমতা দিল েরা ইতযামদ।
মর্শ্বাসঘাতে চক্রান্তোরী প্রমতমর্প্লর্ী ফজলু-সুলতাে পূর্বর্াাংলার সর্বহারা পার্টব ও তার োযবার্লী
ধ্বাংস েরার জঘেয প্রবচষ্টা চামলবয় যাবে। মর্শ্বাসঘাতে ফজলু চক্র মে ু সাংিযে পার্টব েমেবে
প্রতামরত েবর ষড়যবন্ত্রর মািযবম িুলোয় পার্টব েমের র্াসস্থাে দিল েবর, পার্টবর অথব, অস্ত্র, সাইবলা
কমমশে এর্াং অেযােয মূলযর্াে দ্রর্যামদ েব্জা েবর, কেন্দ্রীয় েমমর্টর প্রমতমেমিবে র্ন্দুবের ডগায়
উৎিাত েবর।
ফজলু-সুলতাে চবক্রর ইো হবে েমেবদর প্রতামরত েরা, সামন্তর্াদী আত্মীয়তার সম্পেব ও পার্টবর
সুোবমর সুবযাগ গ্রহর্ েরা, িুলো অঞ্চবল এের্ট প্রমতমক্রয়াশীল দুগব গঠে েরা, র্মরশাবলর ক্যদ্দুস
কমাল্লার মত যুদ্ধর্াজ ও ডাোত সাজা, সাচ্চা েমেবদর মর্রুবদ্ধ গুপ্তহতযা ও অেযােয চক্রান্ত চামলবয়
যাওয়া, মর্বশষ েবর েমবরড মসরাজ মসেদারবে িতম েরা, এেটা ‘কর্াগাস’ কেন্দ্রীয় েমমর্ট গঠে
েবর মেবজরাই পার্টবর েতব া র্যমি সাজা, পূর্বর্াাংলার সর্বহারা পার্টবর োম র্যর্হার েবর জেগর্বে
ভাওতা কদয়া, মর্প্লবর্র োবম প্রতারর্া েরা, সশস্ত্র সাংগ্রাবমর োবম ডাোমত েরা।
চীো পার্টবর ইমতহাবস লাং মাবচবর সময় কচে োও কতা এইরূপ োজ েবর, কস মর্শ হাজার লালবসো
ও পার্টবর েমেবে প্রতামরত েবর, সভাপমত মাও-এর কেতৃ বে কেন্দ্রীয় েমমর্টবে অস্বীোর েবর,
‘কর্াগাস’ কেন্দ্রীয় েমমর্ট গঠে েবর, মেবজ পার্টবর েতব া সাবজ। কচে োও কতার পমরর্মত মে? কস
কশষ পযবন্ত মচয়াাং োইবশবের গুপ্ত পুমলশ হয়। িাাঁর্ট মর্প্লর্ী যারা প্রতামরত হবয়ম বলে তারা কচে
োও কতার প্রতারর্া র্ুঝবত কপবর কশষ পযবন্ত কচয়ারমযাে মাও-এর কেতৃ োিীে পার্টববত মফবর
আবসে।
ফজলু-সুলতাে চক্র মে এেই পমরর্মতর মদবে অগ্রসর হবে ো? ইমতমবিয তারা োজী-বমেে চবক্রর
সাবথ হাত মমমলবয়ব । তারা এ চক্রবে সর্বহারা পার্টব, তার কেতৃ ে মর্বশষ েবর েমবরড মসরাজ
মসেদারবে িতম র্া অপসারবর্র জেয মদদ কজাগাবে। তারা এই চক্রবে অস্ত্র, কলাে অথবাৎ সর্
মে ু ই মদবে। এর অথব এই কয এই চক্র োজী-বমেেবদর মািযবম ভারবতর কজযামতর্সু-োম্বুমদ্রপদ,
তাবদর মািযবম ভারতীয় সম্প্রসারর্র্াদ, য় পাহাবড়র দালাল, সাম্রাজযর্াদ ও সামামজে সাম্রাজযর্াদ
প্রভৃ মত কদশীয় আন্তজবামতে শত্রুর দালালী েরব । তাবদর এই দালালীর ির্র োজী-রবর্া চবক্রর
পাণ্ডা কমেে-জামাল হায়দার আমাবদর জপেে সহােুভূমতশীবলর মেেট প্রোশ েবরব । র্হু মদে পূর্ব
কথবেই তারা চক্রান্ত েরব । োবজই ফজলু-সুলতাে চবক্রর পমরর্মত হবে কচে োও কতার পমরর্মত,
অথবাৎ

য় পাহাবড়র দালালবদর গুপ্ত পুমলশ হওয়া।

পৃষ্ঠা ৩
এই চবক্রর োযবেলাবপর সাবথ পূর্বর্াাংলার সর্বহারা পার্টবর কোে সাংবযাগ কেই। পূর্বর্াাংলার সর্বহারা
পার্টবর িাাঁর্ট মর্প্লর্ী েমে, কগমরলা, সহােুভূমতশীল এর্াং পূর্বর্াাংলার জেগর্ অর্শযই এ চবক্রর সাংগঠে,
মর্প্লর্, জেগর্ মর্বরািী জঘর্যতম োযবেলাবপর জেয এ চক্রবে যথাযথ শামি মর্িাে েরবর্ে, কদশীয়
ও আন্তজবামতে শত্রুবদর এবজন্টবদর গুজর্, অপর্াদ, প্রতারর্া ও মমমষ্ট েথায় ভু লবর্ে ো, েমবরড
মসরাজ মসেদাবরর কেতৃ বে পূর্বর্াাংলার সর্বহারা পার্টবর কেন্দ্রীয় েমমর্টর অিীবে দৃঢ়ভাবর্ ঐেযর্দ্ধ
থােবর্ে। শত্রু যা েবর তার মর্বরামিতা েরবর্ে। চক্রান্তোরীবদর সাবথ কোে সাংশ্রর্ রািবর্ে ো।
তাবদরবে কোে প্রোর সহায়তা েরবর্ে ো। তাবদরবে প্রশ্রয়ও কদবর্ে ো, যথাযথ ির েতৃব ে
অেুবমামদত েয় এইরূপ কোে র্যমির সাবথ আলাপ েরবর্ে ো।
পূর্বর্াাংলা শ্রমমে আবন্দালে অল্প েবয়েজে েমে মেবয় োজ আরম্ভ েবর, এমে অর্স্থা হবয়ম ল কয
প্রেৃ ত পবক্ষ এেজে েমে অর্মশষ্ট ম বলে। মেন্তু লাইে সঠিে থাোয় পার্টব মর্োশ লাভ েবরব ।
আজ সুমর্িার্াদী, চক্রান্তোরী, ষড়যন্ত্রোরীরা চবল কগবলও িাাঁর্ট মর্প্লর্ী েমেরা দৃঢ়ভাবর্ পার্টবর োজ
েবর যাবর্ে। পার্টব অর্শযই অর্যাহত গমতবত মর্োশ লাভ েরবর্, অস্থায়ী অসুমর্িা কেবট যাবর্।
অর্শযই এর জেয প্রবয়াজে হবর্ সঠিে লাইে ও তা প্রর্য়বে সক্ষম কেতৃ ে। েমবরড মসরাজ
মসেদাবরর কেতৃ বে কেন্দ্রীয় েমমর্টর রবয়ব

সঠিে লাইে প্রর্য়বের ক্ষমতা।

ফজলু-সুলতাে চক্র সর্বহারা পার্টবর োম মেবয়, তার র্ির্য চু মর েবর মেবজবদরবে মর্প্লর্ী মহবসবর্
জামহর েরার কচষ্টা েরব । তারা সুমর্িার্াদী, চক্রান্তোরী, ষড়যন্ত্রোরী, র্যমিস্বাথব প্রািােযোরী,
প্রমতমর্প্লর্ী, মােব সর্াদী েয়; োবজই তাবদর পবক্ষ সঠিে লাইে প্রর্য়ে েরা সম্ভর্ েয়। োবজই তাবদর
পার্টব পমরচালোর ভাওতা অমচবরই প্রোশ হবয় পড়বর্ ও প্রেৃ ত প্রমতমর্প্লর্ী কচহারা কর্মরবয় পড়বর্।
অতীবত মাহর্ুর্উল্লা, আোম ফজলুল হে পূর্বর্াাংলার মর্প্লর্ী েমমউমেস্ট আবন্দালে োম মদবয় এের্ট
সাংগঠে েবরম ল যার র্ির্য ম ল পূর্বর্াাংলা শ্রমমে আবন্দালবের চু মর েরা মথমসস। তারা এ র্ির্য
মেবয় মে ু মদে োজও েবর। মেন্তু কশষ পযবন্ত মর্প্লবর্র প্রমক্রয়ায় উথামপত সমসযার্লীর সমািাে
মদবত র্যথব হবয় কদবর্ে-মমতেবদর সাবথ কযাগ কদয়। ফজলু-সুলতাে চবক্ররও এেই পমরর্মত হবর্।
তাবদরবেও কশষ পযবন্ত োজী র্া অেয কোে সাংগঠবে কযাগদাে েরবত হবর্।
এ োরবর্ প্রতামরত েমবরডবদর প্রমত আহ্বাে আপোরা এ প্রতারেবদর যথাযথ শামি মর্িাে েবর
পার্টববত মফবর আসুে। মেবজবদর আত্মতযাগ ও োজবে সঠিে পবথ পমরচামলত েবর সফল েরুে।
শহীদ, মৃত েমবরড, কগমরলা, জেগবর্র স্বপ্নবে র্াির্াময়ত েরুে।

● পূিেিাাংলার িিে হারা পার্টে সজন্দািাদ!
● কর্মর্রড সিরাজ সিকদার সজন্দািাদ!
● পূিেিাাংলার িিে হারা পার্টের গনতৃ র্ে অির্মাপ্ত জাতীয় েেতাসিক সিপ্লি িম্পন্ন করুন!■

