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পৃষ্ঠা ২
পাক-সামরিক ফ্যারসস্টদেি কামাদেি গগালাি শদেি মাদে গদে উদে ৩িা জুে, ১৯৭১ সাদল
আমাদেি প্রাণরপ্রয় “পূর্বর্াাংলাি সর্বহািা পার্টব”। কমদিড রসিাজ রসকোি প্রণীত সঠিক লাইে
এর্াং

তা

র্াস্তর্ায়দে

কমীদেি

মহাে

আত্মতযাগ

ও

কদোি

প্রয়াদসি

মাধ্যদম

পার্টব

সমর

পূর্বর্াাংলার্যাপী গণরিরিক পার্টব রহদসদর্ রর্কাশ লাদিি পর্বাদয় গপ ৌঁদেদে।
এ সময় পার্টবি আিযন্তিীণ গেণী শত্রু ফ্জলু-সুলতাে চক্র পার্টবি চিমতম ক্ষরতসাধ্দেি জেয
পার্টবি মাদে গুজর্-অপর্াে িটায়, ষের্ন্ত্র-চক্রান্ত কদি। গুপ্ত হতযাি পরিকল্পো কদি, পার্টবি
কাজ র্দেি জেয অর্ব-অস্ত্র চু রি কদি।
তাদেি উদেশয রেল ক্রুদচাদিি মত কু-গেতা (ষের্ন্ত্র কদি হোৎ ক্ষমতা েখল) কদি পার্টবি
ক্ষমতা েখল এর্াং পার্টবদক গেশীয়-আন্তজবারতক শত্রুদেি স্বার্বিক্ষাকািীদেি পার্টবদত পরিণত কিা।
তাদেি

কার্বকলাপ

েয়

পাহাদেি

োলাল,

িািতীয়

সম্প্রসািণর্াে,

সামারজক

সাম্রাজযর্াে,

সাম্রাজযর্াে এর্াং পূর্বর্াাংলাি ও রর্দেি রর্রিন্ন আকৃ রতি সাংদশাধ্ের্ােীদেি জেয সর্চাইদত উৎকৃ ষ্ট
উপহাি।
পার্টবি গেতৃ দেি সতকব তা, কমীদেি আন্তরিকতা এর্াং পার্টব ও গেতৃ দেি প্ররত তাদেি অরর্চরলত
আস্থাি কািদণ ফ্জলু-সুলতাে চদক্রি ষের্ন্ত্র-চক্রান্ত র্যর্ব হয়। তাদেি গকউ গকউ সদচতে
রর্প্লর্ী কমীদেি রর্চাদিি িদয় পলায়ে কদি, গকউ গকউ গা র্াৌঁচাদোি গচষ্টা কদি।
ফ্জলু-সুলতাে

চক্র

এর্াং

তাদেি

সাদর্

র্ুক্তদেি

জঘেযতম

অপিাদধ্ি

জেয

সকল কমী োরুণ গিাদষ গফ্দট পেদেে। তািা এদেি কদোি শারস্তি োর্ী জাোদেে।
ফ্জলু-সুলতাে চক্র চূ ণব-রর্চূ ণব হদয়দে, তািা লজ্জাকি পিাজয় র্িণ কদিদে। তাদেি গকউ গকউ
শারস্ত গপদয়দে। রকন্তু ষের্ন্ত্রকািী-চক্রান্তকািী এর্াং সুরর্ধ্ার্ােী-সুদর্াগসোেীদেি গকউ গকউ
এখদো িদয় গগদে। তািা িাল মােুষ গসদজ পার্টবদত র্াকাি গচষ্টা কিদে।
আমিা অর্শযই েুষ্ট গলাদকি রমষ্ট কর্ায় িু লর্ো, পাগলা কুকুি পারেদত পেদল রপটাদোি
েীরতদত েৃঢ় র্াকর্। এদেি রমষ্ট কর্ায় িু লা, এদেিদক পারে গর্দক উেদত গেওয়া, এদেি সাদর্
ঐকযর্দ্ধ হওয়াি অর্ব হদে পার্টব, রর্প্লর্ ও জেগদণি স্বাদর্বি চিম ক্ষরত সাধ্ে কিা।
কাদজই এদেি সাদর্ রর্দিদেি েীরতদত েৃঢ় র্াকদত হদর্। এদেি খুৌঁদজ গর্ি কিা, অপিাধ্

রেণবয়

কিা, শারস্ত রর্ধ্াে কিা, এদেিদক শতব হীেিাদর্ র্রহষ্কাি কদি পার্টবদক পরিষ্কাি িাখাি রর্প্লর্ী
েীরতদত েৃঢ় র্াকদত হদর্।
ফ্জলু-সুলতাে চদক্রি প্ররতরর্প্লর্ী তৎপিতা পরিচালো সম্ভর্ হদয়দে আমদেি রকেু সাংখযক কমীি
গকাে গকাে রর্ষদয় িু ল রচন্তাধ্ািা ও কমবপদ্ধরত র্াকাি জেয।

পৃষ্ঠা ৩
এ কািদণ উপদিাক্ত রর্ষয়গুদলা সম্পদকব িু ল রচন্তাধ্ািা ও কমবপদ্ধরত সাংদশাধ্ে কিাি জেয জরুিী
রিরিদত সমর সাংগেের্যাপী শুরদ্ধ অরির্াে পরিচালোি রসদ্ধান্ত রহণ কিা হদয়দে।
এ শুরদ্ধ অরির্াদেি প্ররক্রয়ায় িু ল রচন্তাধ্ািা ও কমবপদ্ধরত সাংদশারধ্ত হদর্, একই সাদর্
ষের্ন্ত্রকািী,

চক্রান্তকািী,

সুরর্ধ্ার্ােী,

সুদর্াগসোেীদেি

অর্রশষ্টাাংশ

এর্াং

অসাংদশারধ্ত

অপরির্রতব ত র্াসী উপাোে র্রজবত হদর্। এ প্ররক্রয়ায় টাটকা ও প্রাণপূণব সরক্রয় েতু ে উপাোে
পার্টবদত গৃহীত হদর্।
র্ািা আন্তরিকিাদর্ রর্প্লর্ী রকন্তু ষের্ন্ত্রকািী, চক্রান্তকািীদেি প্রতািণায় রর্ভ্রান্ত হদয়দেে, তাদেি
র্দর্ষ্ট সুদর্াগ প্রোে কিদত হদর্ র্াদত রশক্ষাি মাধ্যদম গিাগ গর্দক তািা গসদি উদেে, অতীদতি
িু ল গর্দক রশক্ষা রহণ কদি িরর্ষযদতি িু ল এোদত পাদিে।
ফ্জলু-সুলতাে চদক্রি এ সকল কার্বার্লীি গশকে গকার্ায়?
সিাপরত মাও র্দলদেে, “অতীত জাে, তাহদল র্তব মাে র্লদত পািদর্, অতীত র্তব মাে জাে,

তাহদল িরর্ষযত র্লদত পািদর্।” ফ্জলু-সুলতাে চক্র এর্াং তাদেি সাদর্ র্ুক্তদেি গেণী খািাপ,
অতীদত তািা প্রদতযদকই কমদর্শী ভ্রষ্ট জীর্ে র্াপে কদিদে, তাদেি প্রদতযদকিই কমদর্শী পদেি
গলাি, গেতৃ দেি গলাি, োম র্দশি গলাি গেখা গগদে।
সুেীঘবরেে পার্টবদত র্াকা সদেও তািা রেদজদেিদক সাংদশাধ্ে কিদত পাদিরে। রর্রিন্ন পার্টবি
ইরতহাদস গেখা র্ায় কদয়ক র্ুগ ধ্দিও এ ধ্িদণি অদেদকই সাংদশারধ্ত হয়রে।
তাদেি ভ্রষ্ট জীর্ে র্দক এদসদে রেদজদেিদক গকউদকটা মদে কিা, চক্র গেে কিাি সাহস।
অসর্বহািা গেণী রিরি গর্দক এদসদে তাদেি র্যরক্তস্বার্ব, পে-গেতৃ ে, ক্ষমতা, োম র্দশি গলাি।
ফ্জলু সামন্তর্ােী গেণী গর্দক এদসদে। গোট কাল গর্দকই রশদখ এদসদে অরিেয় কিা, েু’মুদখা
হওয়া। একই গেণী ও পরিদর্শ র্দক আগত সালমাি সাদর্ তাি হুর্ুহু রমল িদয়দে। ফ্জলুসালমা প্রতািণা, অরিেয়, েু’মুদখা র্যর্হাদিি উোহািণ স্থাপে কদি।
তাদেি ভ্রষ্ট জীর্ে এর্াং কাদিা কাদিা ক্ষু দে র্ুদজবায়া সামন্ত গেণী রিরি র্দক এদসদে অরিেয়
কিা, প্রতািণা কিা, রমর্যা র্লা, েু’মুদখা হওয়াি খািাপ স্বিার্।
র্ুদজবায়ািাও তাদেি গেণীি স্বাদর্ব প্রতািণা কদি, িাওতা গেয়, েু’মুদখা হয়, রমর্যা র্দল। ইহা
সকল গশাষক গেণীি েরমক-কৃ ষক জেতাদক গশাষণ কিাি সাধ্ািণ গক শল।

পৃষ্ঠা ৪
কাদজই পার্টবি কমী সাংরহ ও রেদয়াদগি সময় তাদেি গেণী ও অতীদতি জীর্ে (রর্দশষ কদি
ভ্রষ্ট রেল রকো তা), পদেি গলাি, গেতৃ ে-ক্ষমতাি গলাি, োম র্দশি গলাি এর্াং অেযােয
র্যরক্ত স্বার্ব িদয়দে রকো তা কদোিিাদর্ র্াচাই কিদত হদর্।
অেযর্ায় অসর্বহািা গেণী গর্দক আগত র্যরক্তস্বার্ব প্রাধ্ােযকািীিা ফ্জলু-সুলতাে চদক্রি মত
পার্টবি চিম ক্ষরত সাধ্ে কিদর্।
এ কািদণ পার্টব কতৃব ক জরুিী রিরিদত প্ররতর্ট কমীি গকডাি ইরতহাস সাংরহ কিাি রসদ্ধান্ত রহণ
কিা হদয়দে।
ফ্জলু-সুলতাে চক্র পার্টবি রকেু টা প্ররতকুলতা অস্থায়ীিাদর্ সৃরষ্ট কদিদে। রকন্তু খািাপ রজরেসও
িাল রজরেদস রূপান্তি কিা র্ায়।
ফ্জলু-সুলতাে চক্রদক র্রহষ্কাি কদি পার্টব চূ োন্ত রর্দেষদণ শরক্তশালী হদয়দে। ফ্জলু-সুলতাে চক্র
গর্দক পার্টব অজবে কদিদে একর্ট অরতশয় মূলযর্াে অরিজ্ঞতা। ফ্জলু-সুলতাে চক্র হদে
আমাদেি গেরতর্াচক রশক্ষক। কাদজই তাদেি কার্বকলাপ রর্দেষণ কিা, তাি রেয়মরর্রধ্ গর্ি
কিা এর্াং িরর্ষযদত এ ধ্িদণি ঘটোি পুেিার্ৃরি গেকাদো একর্ট রর্প্লর্ী োরয়ে।
সমর

পার্টব

শুরদ্ধ

অরির্াদেি

প্ররক্রয়ায়

এর্াং

সাধ্ািণিাদর্

ফ্জলু-সুলতাে

চক্র

সম্পরকব ত

গেরতর্াচক অরিজ্ঞতা পর্বাদলাচো কিদর্ে এর্াং তা গর্দক রশক্ষা রহণ কিদর্ে।
ফ্জলু-সুলতাে চদক্রি আরর্িব ার্ গকাে রর্রেন্ন ঘটো েয়। ইহা পার্টব অিযন্তদি সর্বহািা গেণী ও
অসর্বহািা গেণীি মধ্যকাি গেণী সাংরাদমি অরের্ার্ব পরিণরত। ফ্জলু-সুলতাে চক্র এর্াং তাদেি
সাদর্ র্ুক্তদেি র্রহষ্কাদিি মাধ্যদমই এ সাংরাম গশষ হদর্ ো। র্তরেে পূর্ব র্াাংলাি সমাদজ গেণী
র্াকদর্ ততরেে পার্টবি অিযন্তদি গেণী সাংরাম গশষ হদর্ ো। পার্টব অিযন্তদি প্ররতর্ট প্রদে
েুধ্িদেি মতামত আসদর্— সর্বহািা ও অসর্বহািা। এি মাদে সাংরাম চলদর্, সর্বহািা রজতদর্ ো
অসর্বহািািা রজতদর্ তা রেধ্বািদণি জেয সাংরাম কখেও কখেও অরতশয় তীব্র আকাি ধ্ািণ
কিদর্।
এ সাংরাদমি প্ররক্রয়ায় অরের্ার্বিাদর্ই রকেু সাংখযক অসর্বহািািা অসাংদশারধ্ত রহদসদর্ আত্নপ্রকাশ
কিদর্, তাদেি গকউ গকউ তাদেি িু ল মতামত কার্বকিী কিাি জেয পে, গেতৃ দেি জেয
ষের্ন্ত্র-চক্রান্ত কিদর্।

পৃষ্ঠা ৫
পার্টবি মধ্যকাি সর্বহািা রর্প্লর্ীদেি োরয়ে হদলা পার্টবি মধ্যকাি সর্বহািা স্বার্বিক্ষাকািীদেি সাদর্
ঐকযর্দ্ধ হওয়া, অসর্বহািাদেি িু ল লাইেদক পিারজত কিা, তাদেি চক্রান্ত–ষের্ন্ত্রদক চূ ণব-রর্চূ ণব
কিা, র্াসী উপাোে র্জবে কিা।
এিাদর্ সর্বহািা রর্প্লর্ীদেি রর্জয় হদল পার্টব রর্প্লর্ী র্াকদর্, অর্যাহত হদর্...,সর্বহািা গেণী ও
জেগণদক ক্ষমতা েখল ও তা র্জায় িাখাি সাংরাদম পার্টব গেতৃ ে রেদত সক্ষম হদর্।
আি অসর্বহািাদেি রর্জয় হদল পার্টব অসর্বহািাদেি পার্টবদত রূপান্তরিত হদর্, পার্টব গেশীয় ও
আন্তজবারতক র্ুদজবায়া ও গশাষকদেি স্বার্বিক্ষাকািী পার্টবদত পরিণত হদর্। পূর্বর্াাংলাি সর্বহািা
পার্টবদত কমদিড রসিাজ রসকোদিি গেতৃ দে গকন্দ্রীয় করমর্ট প্ররতরেরধ্ে কদিে পার্টবি মধ্যকাি
সর্বহািাদেি। ইহা পার্টবি মধ্যকাি সর্বহািাদেি একমাত্র গকন্দ্র। কাদজই প্ররতর্ট প্রদে সদচতেিাদর্
র্ুদে কমদিড রসিাজ রসকোদিি গেতৃ দে গকন্দ্রীয় করমর্টদক িক্ষা কিা, তা সমর্বে এর্াং তা
র্াদত অসর্বহািাদেি উপি রর্জয় অজবে কদি তা রেরচত কিা প্ররতর্ট রর্প্লর্ীি মহাে োরয়ে।
কমদিড রসিাজ রসকোদিি গেতৃ দে গকন্দ্রীয় করমর্টি অধ্ীে সকল কমী ঐকয ও আস্থা েৃঢ়
কিদর্ে, অসর্বহািা রচন্তাধ্ািা ও কমবপদ্ধরতি রর্রুদদ্ধ গেণী সাংরাম অর্যাহতিাদর্ চারলদয় র্াদর্ে,
প্ররতকুলতাদক অেুকুলতায় রূপান্তরিত কদি অরধ্কতি রর্জয় অজবে কিদর্ে। ■

