সিরাজ সিকদার রচনা
“পূর্বর্াাংলার ির্ব হারা পার্টবর সর্প্লর্ী কমররড ও
িহানুভূসিশীল, সিরাজ সিকদাররর কাছ থেরক জর্ার্
সনন” সশররানামায় সর্শ্বািঘািক ফজলু চক্র কিতব ক
প্রচাসরি পুসিকা িম্পরকব থকন্দ্রীয় কসমর্টর সর্র্তসি

সিরাজ সিকদার

পূর্বর্াাংলার ির্ব হারা পার্টব কিতব ক রচনা ও প্রকাশ জুন ১৯৭২
কসমউসনস্ট পার্টব মাকবির্াদী-রলসননর্াদী-মাওর্াদী র্াাংলারদশ কিতব ক ির্ব হারা
পে

(www.sarbaharapath.com)
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[ন াটঃ পূর্বর্াাংলার সর্বহারা পার্টবর প্রথম কেন্দ্রীয় েমমর্টর মিতীয় পূর্বাঙ্গ বর্ঠনের পরই এের্ট
জরুরী বর্ঠে র্নস (২৮/৩/৭২)। ফজলু চনের মর্ষয় মর্নর্চ া েরার জ য বর্ঠে র্নস।
কসখান

ফজলু চনের র্যমিস্বাথব মর্প্লর্ী স্বানথবর অধী

েরনত

া পারার মর্ষয় মর্নর্চ া েরা হয়

এর্াং তানে গুরুত্বপূর্ব পদ কথনে সমরনয় কদওয়ার মসিান্ত গৃহীত হয়। অর্শ্য ছয় মাস পনর তানে
পু রায় উি পনদ গ্রহর্ েরা যায় মে া তা মর্নর্চ া েরার মসিান্তও গৃহীত হয়। তানে খুল া
কথনে র্দলী েরার মসদ্ধান্ত এর্াং এই ছয় মাস আঞ্চমলে েমমর্টর প্রধান র পদ প্রদা

া েরার

মসদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
তানে খুল া কথনে র্দলী েরা হয় এ োরনর্ কয, কস আত্মীনয়র মানে র্যমিগত লাইন

োজ

েনরনছ, যারা রাজ ীমত ও পার্টবর কচনয় আত্মীয়তানে কর্মশ্ দাম কদয়। এটা তার মানে ক তৃ নত্বর
কলাভ এর্াং দুগব গঠন র মন াভানর্র জন্ম মদনত পানর।
এভানর্ তানে োনজর পূর্ব সুনযাগ কদওয়া হয়। পার্টব তার মর্রুনদ্ধ কো

ষড়যন্ত্র েনরম । এ সেল

মসদ্ধান্ত সর্বসম্মমতেনম গৃহীত হয়। এ সেল সতব েতা ও শ্ামিনে মশ্ক্ষা মহনসনর্ গ্রহর্ েরা, ভালভানর্
ম ঃস্বাথব হনয় োজ েরার পমরর্নতব ফজলু কজানর কসানর সুলতান র সানথ চোন্ত আঁনট, ে. আতাউর,
ে. মুমজর্নে এর মনধয টা ার কচষ্টা েনর। কস ে. ের্ীরনে এর মনধয টা ার কচষ্টা েনর।
খুল ার দাময়নত্ব ম যুি কেন্দ্রীয় প্রমতম মধনে

া জাম নয় কগাপন

মেছু সাংখযে

তু

েমী, ভ্রষ্ট,

পার্টবর প্রমত পূনর্বই র্যমিগত োরনর্ অসন্তুষ্ট (জাফর, হামমদ, ম সুর, মরজভী, মর্প্লর্ ও
অ যা য)নদর ম নয় কগাপ

বর্ঠে কদয় এর্াং জঘ যতম অপর্াদ, কুৎসা রট া েনর, তানদর

রাজন মতে ম ম্নমা , অসন্তুষ্টতার

সুনযাগ ক য়, পার্টব েমীনদর হতযা ও পার্টব -ক্ষমতা দখনলর

চোন্ত েনর। ফজলু চে তার দাময়ত্ব র্ুমেনয় কদওয়ার ভা

েনর তার কপ্রমমোনে ক য়ার জ য

আনস। এ সময় ে. মসরাজ মসেদার ও জন ে অসুস্থ েমনরডনে খতনমর জ য হামমদনে ম নয়
আনস।
এ সময় কস চরম অমভ য় েনর, মেন্তু ে. মসরাজ মসেদানরর সতব েতার জ য তানে খতম েরা
সম্ভর্ হয়ম । এ সময় ফজলু চে পার্টবর দু’হাজার টাো চু মর েনর।
কস তার স্ত্রী ম নয় পলায়ন র জ য (পার্টব তার স্ত্রীনে মচটাগাাং পাঠিনয়মছল এর্াং কসখান
র্দলী েরা হনয়মছল) মচটাগাাং যায়, কসখান

ফজলুনে

চোন্ত আঁনট। তখ ই স্ত্রীনে ম নয় খুল ায় পলায়ন র

পমরেল্প া মছল, মেন্তু পার্টবর ষাট হাজার টাোসহ পলায়ন র জ য অনপক্ষা েনর। ইমতমনধয তার
োযবার্লী মেছু টা প্রোশ্ হনয় পনড়। তখ
যা ।

জন ে েমনরড এ মর্ষনয় অ ুসন্ধান র জ য মচটাগাাং
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কস উি েমনরনডর আগমন র খর্র কপনয় স্ত্রীসহ পলায়

েনর। েমনরডরা তানে খুঁনজ কর্র েরনল

কস আত্মসমানলাচ া েনর পার্টবর ম েট আত্মসমপবর্ েরার ভাওতা কদয়, মেন্তু কগাপন
সহায়তায় কসখা

কথনে পলায়

োজী চনের

েনর।

কস পার্টবর গর্তন্ত্র অথবাৎ সাংখযাগুরুর মতামত, োংনগ্রনসর মতামত পদদমলত েনর, পার্টবর মনধয
কথনে গর্তামন্ত্রে পদ্ধমতনত সাংগ্রাম েরার পদ্ধমত সম্পূর্ব র্াদ কদয়, পার্টবর মনধয ষড়যন্ত্র, চোন্ত
েনর, অপর্াদ, গুজর্ রটায়, অথব-অস্ত্র চু মর েনর, উপদল গঠ

েনর, গুপ্তহতযার ষড়যন্ত্র েনর।

এ সেল জঘ য অপরানধর জ য কেন্দ্রীয় েমমর্ট সর্বসম্মমতেনম পার্টব কথনে মচরমদন র জ য তানে
র্মহষ্কার েনর।
কস পু রায় খুল া মগনয় কেন্দ্রীয় েমমর্টর প্রমতম মধর অ ুপমস্থমতনত কসখা োর মেছু সাংখযে েমীনে
মমথযা র্নল প্রতামরত েনর। কেন্দ্রীয় েমমর্টর প্রমতম মধনে কগ্রফতার েনর, তার ম েট কথনে অথব
ও অ যা য দ্রর্য করনখ কদয়, তানে হতযার কচষ্টা েনর, মেন্তু প্রতামরতনদর সেনল এেমত

া হওয়ায়

তা সম্ভর্ হয়ম ।
কস খুল াস্থ পার্টবর সেল সম্পদ দখল েনর, আত্নীয়নদর ম নয় প্রমতমেয়াশ্ীল দুগব গঠন র প্রনচষ্টা
চালায়।
কস পার্টবর ক তৃ নত্বর
(মােব সর্াদী-নলম

ানম জঘ য অপর্াদ ও কুৎসা রটায়, র্তব মান

র্াদী)

ানম এের্ট প্রমতমেয়াশ্ীল উপদল গঠ

কস পূর্বর্াাংলার সর্বহারা পার্টব
েরার কচষ্টা চালানে।

ইমতমনধয কস সাচ্চা েমীনদর খতনমর জ য চোন্ত চামলনয় যানে।
প্রমার্ পাওয়া কগনছ এ সেনলর মপছন

োজী চনের হাত রনয়নছ।

পার্টব, মর্প্লর্, জ গর্, কদশ্ ও জামত এর্াং শ্হীদ েমনরডনদর জ য যার মর্ন্দুমাত্র দরদ আনছ এ
ধরন র জঘ য োজ েরা তার পনক্ষ সম্ভর্

য়।

ফজলু চে সম্প্রমত মমথযা অপর্াদ ও কুৎসাপূর্ব এের্ট প্রচারপত্র প্রোশ্ েনরনছ। এর জর্ার্ ম নম্ন
প্রদত্ত হল।]
এ প্রচার পুমিোর উপসাংহানর র্লা হনয়নছ, ‘সুতরাাং েমনরডগর্, আসু

আমরা মসরাজ মসেদানরর

সুমর্ধার্াদী, ষড়যন্ত্রোরী, আমলাতামন্ত্রে, কুমক্ষগত ক তৃ ত্ব ও তার কলজুড় সম্প্রদানয়র মর্রুনদ্ধ মর্নদ্রাহ
েমর, কঘাষর্া েমর, পূর্বর্াাংলার সর্বহারা পার্টবর লাইন র প্রমত আমরা অ ুগত, মেন্তু তথােমথত
পার্টব প্রধা
এখান

মসরাজ মসেদানরর ক তৃ ত্ব আমরা মাম

া।

পূর্বর্াাংলার সর্বহারা পার্টবর লাইন র প্রমত আ ুগতয প্রদশ্ব

েরা হনয়নছ। এ প্রচারপত্র

প্রর্য় োরীনদর ম েট প্রশ্ন হনে সর্বহারা পার্টবর কয লাইন র প্রমত তারা অ গ
ু ত তা কে প্রর্য়
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েনরনছ? পূর্বর্াাংলার সর্বহারা পার্টব ও পূর্বর্াাংলা শ্রমমে আনন্দালন র রাজন মতে, সামমরে,
সাাংগঠম ে ও অ যা য লাই
সঠিে লাই
লাই
ক্ষমতা
লাই

েমনরড মসরাজ মসেদার প্রর্য়

েনরনছ ।

হনে পার্টবর প্রার্। পার্টবর মর্োশ্ ও মর্জয় ম ভব র েনর সঠিে লাইন র উপর।

ঠিে হনল ক্ষু দ্র শ্মি র্ড় হয়, সশ্স্ত্র শ্মি

া থােনল সশ্স্ত্র শ্মি গনড় উনঠ, রাজন মতে

া থােনল তা অমজবত হয়।
ভু ল হনল অমজবত ফলও কখায়া যায়।

োনজই পূর্বর্াাংলা শ্রমমে আনন্দাল

ও সর্বহারা পার্টবর মর্োশ্ এর্াং র্তব মা

পযবানয় কপাঁছান া সম্ভর্

হনয়নছ সঠিে লাইন র জ য।
এরা েমনরড মসরাজ মসেদার প্রর্ীত লাইন র প্রমত অ ুগত, মেন্তু তানেই র্লনছ সুমর্ধার্াদী,
ষড়যন্ত্রোরী, আমলাতামন্ত্রে, ক তৃ ত্ব দখলোরী ইতযামদ।
তানদর র্ির্য কথনে পাওয়া যায় সুমর্ধার্াদী, ষড়যন্ত্রোরী, আমলাতামন্ত্রে, ক তৃ ত্ব দখলোরী অথবাৎ
প্রমতমেয়াশ্ীল মসরাজ মসেদার সঠিে লাই
স্বভার্তঃই প্রশ্ন উনঠ এেজ

প্রর্য়

েনরনছ।

প্রমতমেয়াশ্ীল মে সঠিে লাই

প্রর্য়

েরনত পানর? এেজ

সুমর্ধার্াদী, ষড়যন্ত্রোরী, আমলাতামন্ত্রে, ক তৃ ত্ব দখলোরী র্যমি অথবাৎ এেজ

প্রমতমেয়াশ্ীল

র্যমি সুমর্ধার্াদী, ষড়যন্ত্রোরী, আমলাতামন্ত্রে এর্াং ক তৃ ত্ব দখলোরী প্রমতমেয়াশ্ীল লাই
েরনত পানর—সঠিে লাই

প্রর্য়

য়।

সুমর্ধার্াদী, ষড়যন্ত্রোরী, আমলাতামন্ত্রে, ক তৃ ত্ব দখলোরী প্রমতমেয়াশ্ীলরা যমদ সঠিে লাই
েরনত সক্ষম হত তনর্ র্াকুম

, র্ান বস্টাই

প্রর্য়

(মােব স-এনঙ্গলনসর সময়) এর্াং অ যা য, ট্রটস্কী,

র্ুখামর , র্টনটা, েুনচাভ, মলউ শ্াওমচ, কচ তাওমশ্উ, মলমলসা , ওয়াাংমমাং, কজযামতর্সু- াম্বুমদ্রপদ,
ডানঙ্গ, পূর্বর্াাংলার োজী-রনর্া, কদনর্ -র্াসার, হে-নতাহা, মমত -আলাউমি , কমাজাফফর-মম মসাং
এরা সেনলই সঠিে লাই

প্রর্য়

েরনত সক্ষম হত। তাহনল আমানদর এর্াং মর্নের সর্বহারানদর

সুমর্ধার্াদী, ষড়যন্ত্রোরীনদর কথনে কর্মরনয় আসা র্া তানদরনে ক তৃ ত্ব কথনে অপসারর্ েরা র্া
পৃথে সাংগঠ
োনজই মযম

েরার প্রনয়াজ
সঠিে লাই

হত

া।

র্া পার্টবর প্রার্ তা প্রর্য়

আমলাতামন্ত্রে, ক তৃ ত্ব কলাভী হনত পানর
কলম

েনর

মতম

েখ ও ষড়যন্ত্রোরী, সুমর্ধার্াদী,

া, তানে অর্শ্যই সৎ কলাে হনত হনর্, মােব সর্াদী-

র্াদী হনত হনর্, সর্বহারার মর্ে দৃমষ্টনোর্ রপ্ত ও প্রনয়াগ েরনত সক্ষম হনত হনর্।

সুমর্ধার্াদী, ষড়যন্ত্রোরী, আমলাতামন্ত্রে, ক তৃ ত্ব দখলোরীনদর মর্েদৃমষ্টনোর্ হনে প্রমতমেয়াশ্ীল
র্ুনজবায়া মর্েদৃমষ্টনোর্, যার কমৌমলে েথা হনলা র্যমিস্বাথব। তানদর দশ্ব

হনে ভার্র্াদ ও

পৃষ্ঠা ৫
অমধমর্দযা। তারা প্রমতর্ট সমসযা মর্চার েনর র্যমিস্বাথব এর্াং ভার্র্াদ-অমধমর্দযা মদনয়। এ োরনর্
তারা সর্বহারার উপোনরর র্ুমল আওড়ানলও প্রেৃ তপনক্ষ তারা র্ুনজবায়া এর্াং প্রমতর্ট কক্ষনত্র সর্বহারা
ও জ গনর্র জ য ভু ল লাই
সাধ

প্রর্য়

ও তানদর সানথ মর্োসঘাতেতা েনর। তানদর চরম ক্ষমত

েনর।

এ ধরনর্র কলাে পার্টবর ক তা হনল পার্টব পনদ পনদ ভু ল েনর এর্াং পার্টব র্ুনজবায়া পার্টবনত,
সাংনশ্াধ র্াদী পার্টবনত, র্ুনজবায়ানদর কলজুড় পার্টবনত পমরর্ত হয় র্া কভনঙ্গ যায়।
রামশ্য়া এর্াং পূর্ব ইউনরানপর অ যা য কদশ্ ও মনঙ্গামলয়ায় সুমর্ধার্াদী, ষড়যন্ত্রোরীরা, আমলাতামন্ত্রেরা
পার্টবর ক্ষমতা দখল েনর মর্োসঘাতে লাই

প্রর্য়

েনর এর্াং পার্টব ও রাট্রকেনে র্ুনজবায়ায় পাপান্তমরত

েনর।
পাে-ভারত এর্াং পৃমথর্ীর মর্মভন্ন কদনশ্ কযখান

মর্প্লর্ হয়ম

কসখান

এ ধরনর্র কলাে পার্টবর

ক্ষমতায় থাোয় পার্টব র্ুনজবায়া পার্টব, সাংনশ্াধ র্াদী পার্টবনত পমরর্ত হয় এর্াং পার্টবর মর্োশ্ র্যাহত
হয়।
পক্ষান্তনর কের্লমাত্র সৎ এর্াং প্রেৃ ত মােব সর্াদী-নলম
েমনরডরাই সঠিে লাই

প্রর্য়

োনজই কযনহতু পার্টবর লাই

র্াদী এর্াং সর্বহারার মর্ে দৃমষ্টনোর্ সম্পন্ন

েরনত পানর ।

সঠিে কসনহতু েমনরড মসরাজ মসেদার সৎ, মােব সর্াদী-নলম

র্াদী

এর্াং সর্বহারার মর্ে দৃমষ্টনোর্ সম্পন্ন।
উপনরাি মর্নেষর্ কথনে কদখা যায় ষড়যন্ত্রোরী, চোন্তোরী, আমলাতামন্ত্রে, ক তৃ ত্বনলাভী অথবাৎ
প্রমতমেয়াশ্ীলনদর মর্েদৃমষ্টনোর্ প্রমতমেয়াশ্ীল, তারা পানর প্রমতমেয়াশ্ীল ভু ল লাই
আর সর্বহারা ও সৎ, মােব সর্াদী-নলম
ও সঠিে লাই

প্রর্য়

প্রমতমেয়াশ্ীল লাই

েরনত পানর

েরনত

র্াদীনদর মর্েদৃমষ্টনোর্ হল সর্বহারা। তারা পানর সর্বহারা

েরনত। প্রমতমেয়াশ্ীলরা সঠিে লাই

প্রর্য়

প্রর্য়

প্রর্য়

েরনত পানর

া, সর্বহারারা

া।

এনে অস্বীোর েরার অথব হনে মােব সর্ানদর “ে-খ-গ”-নে অস্বীোর েরা।
কযনহতু তারা লাইন র প্রমত আ ুগতয প্রোশ্ েরনছ কস োরনর্ কয েমনরড লাই
এর্াং োংনগ্রস েতৃব ে সর্বসম্মমতেনম পার্টবর ক তা ম র্বামচত হনয়নছ

প্রর্য়র্ েনরনছ

তার প্রমত তানদর অ ুগত হওয়া

উমচত।
ইহা প্রমার্ েরনর্ েমনরডরা সৎ ও আন্তমরে মর্প্লর্ী মে া।
অপরাধীরা কযম

মেছু ক্লু করনখ যায় যার মভমত্তনত তারা ধরা পনড়, কতমম

অ ুগত’ এ ক্লু ধমরনয় মদনে কয রাজন মতে, মতাদশ্বগত, সাাংগঠম ে র্া অ যনো
োরনর্

‘লাইন র প্রমত
লাইন র মিমনতর

য়; র্যমিগত পদ, ক্ষমতা, ক তা হওয়ার কলানভ অথবাৎ র্যমিস্বানথবর োরনর্

পৃষ্ঠা ৬
ফজলু চে েমনরড মসরাজ মসেদারনে প্রমতমেয়াশ্ীল ও আমলাতামন্ত্রে, সুমর্ধার্াদী, ষড়যন্ত্রোরী
র্নলনছ, তার মর্রুনদ্ধ গুজর্, অপর্াদ রটানে।
র্যমিস্বানথবই কস েমনরড মসরাজ মসেদার ও তার ক তৃ নত্ব কেন্দ্রীয় েমমর্টর প্রমত আ ুগতয প্রদশ্বন র
পমরর্নতব এনে মর্নরামধতার মত প্রমতমর্প্লর্ী োজ েরনছ।
মেন্তু েমনরড মসরাজ মসেদানরর লাইন র প্রমত আ ুগতয কঘাষর্া েনরও েমনরড মসরাজ মসেদানরর
ক তৃ ত্বনে অমা য েরনত, তানে সুমর্ধার্াদী, ষড়যন্ত্রোরী, আমলাতামন্ত্রে ও ক তৃ ত্বনলাভী র্লনত পানর
োরা?
কযনহতু

েমনরড মসরাজ মসেদার সঠিে লাই

স্বাভামর্েভানর্ই মতম

উদারতার্াদী

। মতম

প্রর্য়

েনর

এর্াং মােব সর্াদী-নলম

র্াদী,

র্যমিস্বাথব প্রাধা যোরী, ক তৃ ত্বনলাভী, ষড়যন্ত্র-

চোন্তোরী, ভার্র্াদী, অমধমর্দযে, সমরর্াদী, পার্টবর গর্তন্ত্র ও কেন্দ্রীেতা ভঙ্গোরী, মর্মভন্ন
আেৃ মতর সাংনশ্াধ র্াদী, পার্টবর অভযন্তরস্থ ও র্াইনরর কশ্রর্ী ও জাতীয় শ্ত্রুনদর মর্রুনদ্ধ সাংগ্রাম
েনর ।
এরাই েমনরড মসরাজ মসেদারনে সুমর্ধার্াদী, ষড়যন্ত্রোরী, আমলাতামন্ত্রে, ক তৃ ত্বনলাভী র্লনত
পানর, কো

মােব সর্াদী-নলম

র্াদী র্লনত পানর

া।

অতীনতও ময়ম মসাংনহর হাজীপুনরর সানদে চে র্নলনছ, পার্টবর লাই

সঠিে মেন্তু মসরাজ মসেদার

খারাপ। সানদে কশ্ষ পযবন্ত ছয় পাহানড়র তানর্দার হয়। হে-নতাহা, কদনর্ -মমত , োজী-রনর্া,
মম মসাং-নমাজাফফর, ছয় পাহানড়র দালাল, তানদর প্রভু ভারতীয় সম্প্রসারর্র্াদ, কসামভনয়ট সামামজে
সাম্রাজযর্াদ এর্াং মামেব

সাম্রাজযর্াদ, েমনরড মসরাজ মসেদারনে সুমর্ধার্াদী, ষড়যন্ত্রোরী,

আমলাতামন্ত্রে, ক তৃ ত্বনলাভী র্নল।
োনজই এ প্রচার পুমিোর প্রনর্তারনদর েথার সানথ কদশ্ীয় ও আন্তজবামতে শ্ত্রুনদর েথার কো
তফাৎ ক ই। তারা কদশ্ীয় ও আন্তজবামতে শ্ত্রুনদর অ ুচর মাত্র।
তানদর ম নজনদর র্ির্য ম নজনদর প্রেৃ ত স্বপাপ তু নল ধনরনছ। তারা কয মর্নদ্রানহর আহ্বা

েনরনছ

তা হনলা মর্প্লর্ী ও সঠিে ক তৃ নত্বর মর্রুনদ্ধ প্রমতমেয়াশ্ীল প্রমতমর্প্লর্ীনদর, দলতযাগী, সুমর্ধার্াদীনদর
মর্নদ্রানহর ডাে।
তানদর এ মর্নদ্রাহ হনে পার্টবর সঠিে লাইন র মর্রুনদ্ধ, পার্টবর মর্রুনদ্ধ, মর্প্লর্ ও জ গনর্র মর্রুনদ্ধ
এর্াং পূর্বর্াাংলা ও মর্নের মর্প্লনর্র মর্রুনদ্ধ।
এ দমলল প্রর্য় োরীনদর চমরত্র উপনরাি মর্নেষনর্র সানথ কমনল মে া কদখা যাে।
এ দমলল প্রর্য়

েনরনছ মর্োসঘাতে ফজলু চে কয পুনরাপুমর প্রমতমেয়াশ্ীল, প্রমতমর্প্লর্ী।

পৃষ্ঠা ৭
পার্টবনত কযাগদান র প্রথম কথনে র্যমিস্বানথবর োরনর্ তানে পার্টব েতৃব ে সমানলাচ া েরা হয়। কশ্ষ
পযবন্ত তানে র্যমিস্বাথব মর্প্লনর্র র্নশ্ রাখনত
কযাগযতা

া পারার োরনর্ এর্াং েমমউম স্ট হওয়ার ম ম্নতম

া থাোর জ য গুরুত্বপূর্ব পদ কথনে

ামমনয় কদয়া এর্াং র্দলী েরা হয়। এ সেলই

কেন্দ্রীয় েমমর্টর মসদ্ধান্ত।
মেন্তু কস পার্টব, পদ, ক্ষমতার কলানভ ষড়যন্ত্র, চোন্ত শুরু েনর, অপর্াদ ও গুজর্ রটায়, র্যমিগত
কুৎসা ছড়ায়, পার্টবর অথব-অস্ত্র চু মর েনর, েমনরড মসরাজ মসেদার ও অ যা য সাচ্চা েমনরডনদর
গুপ্ত হতযার ষড়যন্ত্র েনর, পার্টবর গর্তন্ত্র কেন্দ্রীেতা ও শ্ৃাংখলানে পদদমলত েনর, মেছু সাংখযে
েমীনে প্রতামরত েনর, খুল ার পার্টবর অস্ত্র ও অ যা য মূলযর্া
প্রমতমেয়াশ্ীল দুগব গঠ

দ্রর্যামদ দখল েনর এর্াং

েনর। এ সেল অমভনযানগর মভমত্তনত কেন্দ্রীয় েমমর্টর পূর্বাঙ্গ বর্ঠনে তানে

তার েমতপয় সহচরনদরসহ মচরমদন র জ য পার্টব কথনে র্মহষ্কার েরা হয়।
তারা পার্টব, মর্প্লর্, সর্বহারা ও জ গনর্র উনিশ্যনে ধ্বাংস েরার জ য এ সেল োযবেলাপ চালানে
এর্াং এখ ও েমনরডনদর হতযা েরার চোন্ত চালানে।
এ হনলা তথােমথত অগ্রগামী েমীনদর দুষ্কমব এর্াং প্রেৃ ত চমরত্র।

১
১৯৭০ সানল পূর্বর্াাংলা শ্রমমে আনন্দালন র মর্প্লর্ী পমরষদ েতৃব ে েমীনদর দার্ীর পমরনপ্রমক্ষনত পার্টব
ক তৃ নত্বর

াম র্লা এর্াং প্রচার েরার মসদ্ধান্ত ক ওয়া হয়। েমনরড মসরাজ মসেদানরর ম নদব নশ্

য়। েনয়ে র্ৎসনরর অ ুশ্ীল

এ মসদ্ধানন্তর সঠিেতা প্রমার্ েনরনছ।

ে) এ মসদ্ধান্ত ক ওয়ার োরর্ েমীনদর প্রনশ্নর সম্মুখী

হনত হয় কে কতামানদর ক তা?

খ) মর্প্লর্ী আর প্রমতমর্প্লর্ী সেনলই তানদর ক তৃ ত্বনে জ মপ্রয় েনর। োনজই পূর্বর্াাংলা শ্রমমে
আনন্দালন র ক তৃ ত্বনে জ মপ্রয়

া েরার কো

ক তৃ ত্ব আনপমক্ষে অথবাৎ ক তৃ ত্ব যতমদ

োরর্ ক ই।

মর্প্লর্ী, সঠিে, ততমদ ই ক তৃ ত্ব ক্ষমতায় থােনর্। ভু ল ও

কর্ঠিে হনল ক তৃ ত্ব আজ কহাে আর োল কহাে অপসামরত হনর্, তখ

তু

মর্প্লর্ী ক তৃ ত্বনে

জ মপ্রয় েরনত হনর্।
মর্প্লর্ী ও সঠিে ক তৃ ত্বনে জ মপ্রয় েরার সুমর্ধা ম ম্নপাপঃ
পার্টবর মনধয এেনেন্দ্র প্রমতষ্ঠা ও সুদঢ়ৃ েরর্ঃ েমীনদর কেনন্দ্রর প্রমত আস্থাশ্ীল এর্াং কেন্দ্রনে
প্রভার্শ্ালী ক্ষমতাপূর্ব েরা, পার্টবর মধযোর খাঁর্ট মর্প্লর্ী ও র্াইনরর মর্প্লর্ী ও জ গর্নে ঐেযর্দ্ধ
েরনত সহায়ে – শ্ত্রুনদর ভীতসন্ত্রি এর্াং তানদর মনধয ভাঙ্গ

সৃমষ্টর সহায়ে।

পৃষ্ঠা ৮
পক্ষান্তনর পার্টবর ক তৃ ত্বনে অমপ্রয় েরা, কেন্দ্রনে দুর্বল েরা, অপর কেন্দ্র প্রমতষ্ঠা েরা হনে
র্ুনজবায়ানদর সহায়তা েরা।
েমনরড মসরাজ মসেদানরর জ মপ্রয়তায় ভীত োরা? হে-নতাহা, মমত -আলাউমি , কদনর্ র্াসার,

োজী-র্দরুিী ,

মম মসাং-নমাজাফফর,

ফজলু-সুলতা ,

ছয়

পাহানড়র

দালাল

এর্াং

আন্তজবামতে শ্ত্রুরা।
পৃমথর্ীর সেল মর্প্লর্ীনদর জ মপ্রয়তাই প্রমতমেয়াশ্ীলনদর ভীত েনরনছ। কলম

র্নলনছ , “মহা

মর্প্লর্ীনদর জীর্িশ্ায় কশ্াষে কশ্রর্ী (এর্াং মােব সর্ানদর মুনখাশ্ধারী তানদর দালালরা – কলখে)
তানদরনে সর্বদাই পাগলা কুত্তার মত খুঁনজ কর্মড়নয়নছ, তানদর মশ্ক্ষার প্রমত চরমতম ঘৃর্া প্রদশ্ব
েনরনছ, তানদর মর্রুনদ্ধ জঘ যতম মমনথয ও অপর্ানদর প্রচার অমভযা

চামলনয়নছ।”

েমনরড মসরাজ মসেদার মর্মভন্ন আেৃ মতর সাংনশ্াধ র্াদী ও ষড়যন্ত্রোরী কদশ্ীয় ও আন্তজবামতে
কশ্রর্ী ও জাতীয় শ্ত্রুনদর মুনখাশ্ উনন্মাচ

এর্াং তানদর মর্রুনদ্ধ সাংগ্রাম পমরচাল া েরনছ ।

েনরনছ

োনজই তানে শ্ত্রুনদর িারা সর্বদাই আোন্ত হনত হনর্ বর্মে।
এ োরনর্ই সভাপমত মাও র্নলনছ , শ্ত্রুর িারা আোন্ত হওয়া ভাল।
সম্প্রমত প্রোমশ্ত লাল োণ্ডায় (১ াং) র্াির্ ঘট াই তু নল ধরা হনয়নছ। পার্টবর ইমতহাস হনে
কশ্রর্ী সাংগ্রানমর ইমতহাস। এনত প্রনতযনের ভূ মমো র্স্তুগত এর্াং সুম মদব ষ্ট। পার্টবর প্রমতর্ট ঘট ার
সানথ ক তৃ নত্বর ভূ মমো জমড়ত, কযনহতু ক তৃ ত্বই ম র্বয় েনর পার্টবর লাই । োনজই পার্টব মদর্স,
সশ্স্ত্র র্ামহ ী মদর্স ও শ্রম মদর্নস ক তৃ নত্বর ভূ মমো আনলাচ ায় আসা স্বাভামর্ে।
এ োরনর্ কেন্দ্রীয় েমমর্টর বর্ঠনে এ সম্পাদেীয়নত আত্মপ্রচার হয়ম

র্নল মসিান্ত ক ওয়া হয় এর্াং

মেছু সাংনশ্াধ ীসহ গৃহীত হয়।

২
ে) কপয়ারা র্াগান র মুমি র্ামহ ী আসনল আওয়ামী লীগ মুমি র্ামহ ী মছল া। প্রেৃ তই সর্বহারা
পার্টবর ক তৃ ত্বাধী

মুমি র্ামহ ী মছল। ইহা ঐমতহামসে সতয।

এই মুমি র্ামহ ী গনড় উনঠ ৩০কশ্ এমপ্রল।
২৮কশ্ এমপ্রল আওয়ামী লীগ মুমি র্ামহ ী আমানদর ম েট আত্মসমপবর্ েনর, তানে ছাঁটাই েরা
হয়, পু গবঠিত েরা হয়, আমানদর পার্টবর ক তৃ নত্ব ম নয় আসা হয়, রাজন মতে েমমশ্ার ম নয়াগ
েরা হয়, কগমরলা গ্রুনপ ভাগ েরা হয়, প্রমত কগমরলা গ্রুনপ আমানদর পার্টবর েমীনদর রাজন মতে
েমমশ্ার ম নয়াগ েরা হয়।

পৃষ্ঠা ৯
পরর্তীোনল েমমউম স্ট মর্নরাধী ও অধঃপমততনদর কর্র েনর কদওয়া হয়, অমত অল্পমদন র মানেই
অমধোাংশ্ পুনরান া ও খারাপ উপাদা
প্রমত কগমরলা পার্টব, মােব সর্াদ-নলম
লাই

পাল

র্াদ মদনয় স্থা ীয় ও ভাল উপাদা

গ্রহর্ েরা হয়।

র্াদ-মাওনসতু ঙ মচন্তাধারা এর্াং পার্টবর রাজন মতে, সামমরে

েরনতা।

এরপর এ র্ামহ ীনে প্রেৃ তপনক্ষ আওয়ামী লীগ র্ামহ ী র্লার অথব হনে আওয়ামী লীনগর দালালী
েরা।
২৮ এমপ্রনলর র্হু পূনর্বই অথবাৎ এমপ্রনলর প্রথম-মিতীয় সপ্তানহ েমনরড মসরাজ মসেদার সরাসমর
র্মরশ্াল ও োলোঠির পমরচাল ার দাময়ত্ব গ্রহর্ েনর । োলোঠি পাে কফৌজ েতৃব ে আোন্ত
হওয়ার পর মতম ই মর্নেষর্ েনর ম ধবারর্ েনর
ম নদব শ্ কদ

আওয়ামী লীগ র্ামহ ীর চরম সাংেটজ ে সময়

তানদরনে শ্ামন্তপূর্ব উপানয় র্া র্লপ্রনয়ানগর মাধযনম আত্মসমপবর্ েরনত।

েমনরড মসরাজ মসেদানরর মলমখত ম নদব শ্ ও ম নয়াগপত্র র্হ

েনর ম নয় যায় প্রচার পুমিোর

উমিমখত দু’জ ।
এ র্ামহ ী পু গবঠ , েমান্ড গঠ , তানদর কগমরলা গ্রুনপ গঠ , গ্রানম ম নয়াগ, প্রভৃ মত সমসযার্লী
েমনরড মসরাজ মসেদার ম নজ সমাধা

েনর ।

এ সময় এর্াং পনর অন ে সময় ফজলু চে র্নলনছ, “আপম

(মসরাজ মসেদার)

া থােনল

আমরা েনয়েটা কগালাগুমল েনর যার যার র্াড়ীনত চনল কযতাম”।
ফজলু র্তব মান

তার েথা পামিনয়, ইমতহাসনে পামিনয় ম নজর ইোখুশ্ীমত েথার্াতব া র্লনছ। এর

উনিশ্য হনে েমনরড মসরাজ মসেদারনে কহয় েরা।
মেন্তু ইমতহাস পািান া যায়

া, ইমতহাস ইমতহাসই, সতয সতযই।

খ) জাতীয় শ্ত্রুনদর ভূ মম ও সম্পমত্ত গরীর্ চাষীনদর মানে মর্তরনর্র র্যর্স্থা েরা হয়, এর্াং
জ গর্ আমানদর এ েমবসচ
ূ ীনে গ্রহর্ েনর।
এভানর্ জাতীয় ও গর্তামন্ত্রে মর্প্লনর্র সমন্বয় সাধ

েরা হয়।

এ পমরেল্প াই র্যাপে আোনর োযবেরী েরা হয় কপয়ারা র্াগা
পরর্তীোলী

কথনে প্রতযাহার েরার

সাংগ্রানম।

জ গর্নে েৃ ষে,

ারী ও অ যা য মুমি সমমমতনত গঠ

এজ য গর্সাংনযাগ েমমর্টও গঠ
এগুনলা ঐমতহামসে সতয।

েরা হনয়মছল।

েরার র্াির্ পদনক্ষপ গ্রহর্ েরা হনয়মছল।

পৃষ্ঠা ১০
কঘরাও-দম

জম ত সমসযার সমাধা

েরা হয় কগমরলানদর মর্ভি েনর এে অাংশ্নে কগৌর দী

অঞ্চনল এর্াং অ য অাংশ্নে কঘরাও র্লনয়র র্াইনর থাোর ম নদব শ্ প্রদান র মাধযনম। এর ফনল
অমধোাংশ্ কগমরলা র্টনে যায়।
এ সময় কপয়ারা র্াগা
মসেদারই র্নলমছনল

কথনে েমনরড মসরাজ মসেদানরর প্রতযাহানরর প্রনশ্ন এেমাত্র েমনরড মসরাজ
প্রতযাহার ঠিে হনর্

া। মতম ই মছনল

প্রতযাহানরর মর্পনক্ষ।

মেন্তু ফ্রনের সেল ক তৃ ত্ব স্থা ীয় কগমরলা ও েমী েমনরড মসরাজ মসেদানরর প্রতযাহানরর পনক্ষ
মত প্রোশ্ েনর । মতম

তানদরনে এ মর্ষয় র্হুর্ার পু রায় মর্নর্চ ার জ য র্নল ।

এ সময় ফজলু র্নলমছল, ‘আপম

র্াঁচনল পার্টব ও মর্প্লর্ গনড় উঠনর্, োনজই আপ ার যাওয়া

উমচত।’
এভানর্ সাংখযাগুরুর মতামনতর পমরনপ্রমক্ষনত েমনরড মসরাজ মসেদার কপয়ারা র্াগা
েনর , প্রানর্র ভনয়
এখ

কথনে প্রতযাহার

য়।

র্ুো যানে ফজলু-তানরনের েমনরড মসরাজ মসেদানরর প্রতযাহানরর পনক্ষ অমভমত কপশ্

েরার োরর্।
ফজলু-তানরে েমনরড মসরাজ মসেদানরর উপমস্থমতনত তানদর ইো খুমশ্মত োযবেলাপ েরনত
পারত

া।

েমনরড মসরাজ মসেদানরর অ ুপমস্থমতর সুনযাগ ম নয় ফজলু তার কপ্রমমোনে ম নয় পলায়

েনর,

তানরে-মুমজর্ ষড়যন্ত্র েনর েমনরড ফারুে-মমজদনে হতযা েনর, সমরর্াদী হনয় ক তা র্ন

যায়,

১ াং ফ্রনের চরম ক্ষমত সাধ
ফজলু দীঘবমদ

েনর,

ারীনদর ম নয় কস্বোচার েনর।

পনর অথব, অস্ত্র, স্বর্ব হামরনয় পার্টবর ম েট এনস কযাগানযাগ েনর। কপয়ারা র্াগান র

র্াইনর এনস েমনরড মসরাজ মসেদার কুমরয়ার পাঠিনয় কযাগানযাগ েরা এর্াং পু রায় কসখান
সরাসমর ক তৃ ত্ব প্রদান র প্রনচষ্টা চালা । েমনরড শ্হীদনে দ্রুত কযাগানযাগ েনর মরনপাটব েরনত
র্লা হয়। মতম

র্হু মদ

পনর কযাগানযাগ ও মরনপবাট েনর । েমনরড ের্ীরনে (পরর্তীোনল

কপ্রমরত ক তা) র্হুর্ার যাওয়ার র্যর্স্থা েরনত র্লা হয়। েমনরড ের্ীর র্াির্ অসুমর্ধার োরনর্
যাওয়ার র্যর্স্থা েরনত পানর ম ।
এগুনলা ঐমতহামসে সতয। পার্টবর কয সম্পদ েমনরড মসরাজ মসেদানরর ম েট মছল তা িারা
পার্টবর োযব পমরচাল া েরা হয়।
গ) পূর্বর্াাংলা শ্রমমে আনন্দাল
মসেদার এেমাত্র থানে
কযাগানযাগ মর্মেন্ন েনর ।

প্রমতষ্ঠার প্রথম মদনে কটে াফ কথনে আসার পর েমনরড মসরাজ

মর্প্লনর্র প্রমত দৃঢ়। র্ােী অন নেই সুমর্ধার্াদী, কদাদুলযমা

হ

র্া

পৃষ্ঠা ১১
এটাও ঐমতহামসে সতয। পূর্বর্াাংলা শ্রমমে আনন্দালন
তার পনক্ষ ইহা
প্রর্য়

া জা া স্বাভামর্ে। কো

ও ছাপান া প্রনয়াজ

ফজলু চে তখন া কযাগদা

েনরম

র্নল

মদর্স উদযাপন র প্রায় মাস খান ে পূনর্বই দমললামদ

যানত ম মদব ষ্ট মদন র পূনর্বই েমনরডনদর ম েট কপৌঁনছ।

তানতও অন ে সময় সর্বিনর কপৌঁছায়
পৃমথর্ীর সর্বস্থান ই এজ য র্হুমদ

া।

পূনর্বই দমলল প্রর্য়

েরা হয়।

খাঁর্ট ও সাচ্চা েমী ও সহা ুভূমতশ্ীল ও মর্প্লর্ীরা মর্প্লর্ী পার্টবর ক তৃ নত্বর দীঘব জীর্

োম া

েনর । অল্প আয়ু র্া মৃতুয োম া েনর শ্ত্রুরা, ফজলুর মত বর্র র্যমিরা।
এ সনতযর প্রমতফল

হনয়নছ ১ াং লাল োণ্ডার সম্পাদেীয়নত।

৩
ফজলু মর্োসঘাতে চে সভাপমত মাওনয়র পমর্ত্র উমি র্যর্হার েরার স্পধবা কদমখনয় মমথযা েথা
র্নলনছ। ম রাপত্তা র্জায় করনখ মর্প্লর্ী োনজর জ য সুমর্ধাজ ে স্থান

েমবস্থল পমরর্তব

েরা

মর্প্লর্ীনদর দাময়ত্ব।
োনজর সুমর্ধানথব এর্াং পার্টবর স্বানথব েমনরড মসরাজ মসেদার ২৫কশ্ মানচবর পর প্রনয়াজ ীয় স্থান
যা , প্রার্ভনয়

য়। মতম

ভারনতও পামলনয় কযনত পারনত , মেন্তু কে

যা ম , এর উত্তর কতা

ফজলু চে কদয়ম ।
পার্টবর কয মহা

দাময়ত্ব তার উপর প্রদত্ত মছল তা মতম

যথাযথভানর্ পাল

েনর , পার্টবর সম্পদ

রক্ষা েনর , পার্টব েমীনদর পচাদপসারনর্র র্যর্স্থা েনর , এ গুরুতর পমরমস্থমতনত পার্টবর লাই
প্রর্য়

েনর েমীনদর রাজন মতে মদশ্া র্জায় রানখ , শ্হনর োনজর র্যর্স্থা র্জায় রানখ , কয

সেল স্থান

কযাগানযাগ মর্মেন্ন হনয়নছ কসখান

কুমরয়ার পাঠা , সঠিে লাই

েনর । এর ফনল পূর্বর্াাংলায় এেমাত্র আমানদর সাংগঠ ই তখ

ও ম নদব শ্ কপ্ররর্

কেন্দ্রীয় মভমত্তনত সাংগঠিত মছল।

এ অর্স্থা সর্ সময় র্জায় থানে।
র্মরশ্ানলর সুমর্ধাজ ে মর্প্লর্ী পমরমস্থমত সিযর্হানরর জ য েমনরড মসরাজ মসেদার ম জ মসিানন্ত
কসখান

গম

েনর

(এমপ্রনলর প্রথম সপ্তানহ)। ফজলু-মুমজর্ তানে পন র মদ

মেন্তু মতম

তানদর পরামশ্ব অগ্রাহয েনর পন র মদ

পন র মদ

পনর এনল মেছু ই েরনত পারতাম

পনর কযনত র্নলমছল।

পূনর্বই রও া হ । পনর তারা র্নলমছল আপম

া, কে

কয পন র মদ

পূনর্ব আপ ানে আ লাম

া!
েমনরড মসরাজ মসেদার র্মরশ্াল কজলার সাংগ্রানমর র্াির্ অমভজ্ঞতা অজব
প্রনর্শ্ েনর , মতম

কপয়ারা র্াগান র এ মূলযর্া

সামমরে ও অ যা য সমসযার্লীর যথাযথ সমাধা

েনর , মর্ন্দু কভনঙ্গ

অমভজ্ঞতার মভমত্তনত সাংগঠন র রাজন মতে,
প্রদা

েনর ।

পৃষ্ঠা ১২
এগুনলা প্রমতফমলত হনয়নছ তখ োর প্রর্ীত দমললসমূনহ। মতম
ম নদব শ্ কদ

এর্াং উনদযাগ ম নয় পার্ া, টাঙ্গাইল গম

মর্মভন্ন ফনে যাওয়ার র্যর্স্থা েরার

েনর , কসখা োর অমভজ্ঞতার সারসাংেল

েনর । অ যা য ফ্রে র্ারাংর্ার র্লা সনেও ম রাপত্তার োরনর্ র্যর্স্থা েরনত পানর ম । এছাড়া
সর্বদাই মতম

কেন্দ্রীয় দাময়ত্ব ছাড়াও কো

ফজলু চে ইোেৃ তভানর্ এগুনলা কগাপ

া কো

আঞ্চমলে েমমর্টর পমরচাল ায় মছনল ।

েনর মমথযা র্লনছ কয, মতম

েমনরড মসরাজ মসেদার কয ধরন র জীর্ যাপ

েনর

জ গনর্র সানথ যুি

।

তা কেন্দ্রীয় েমমর্টর সদসয এর্াং েমনরডনদর

অমধোাংনশ্র ইো মতই েনর ।
োংনগ্রনস কপশ্ েরা কো

প্রিার্ েমনরড মসরাজ মসেদার র্ামতল েনর ম ।

জ গনর্র সানথ যুি

া থােনল েমনরড মসরাজ মসেদানরর পনক্ষ সঠিে লাই

চে অ ুগত) প্রর্য়

েরা সম্ভর্ হত

মনধয সহজাত

য়। সঠিে লাই

সাংগ্রানমর অ ুশ্ীল
অ ুশ্ীল

া। কে

া সঠিে লাই

আনস অ ুশ্ীল

(যার প্রমত ফজলু

আোশ্ কথনে পনড়

া র্া মন র

কথনে, কশ্রর্ী সাংগ্রানমর সঠিে লাই

আনস কশ্রর্ী

কথনে, োনজই েমনরড মসরাজ মসেদার অর্শ্যই কশ্রর্ী ও জাতীয় সাংগ্রানমর

এর্াং জ সাধারনর্র সানথ যুি মছনল ।

কপাশ্াে-আশ্াে, কচহারা মদনয় মর্প্লর্ী মে া তা ম মর্বত হয়
দৃমষ্টনোর্ মদনয়, অথবাৎ, মতম

া। ম মর্বত হয় সর্বহারার মর্ে

মতাদশ্বগতভানর্ সর্বহারা মে া তাই মদনয়।

৪
ভু ল কদমখনয় মদনল এর্াং তার মর্রুনদ্ধ সাংগ্রানমর োরনর্ সুমর্ধার্াদী ও প্রমতমেয়াশ্ীলরা সর্বদাই
মর্প্লর্ীনদর মর্প্লনর্র এে ায়ে, আমলাতামন্ত্রে, সর্জান্তা, পমণ্ডত র্নল গালাগামল েনর। ে. মসরাজ
মসেদার েতৃব ে মাহর্ুর্ুিাহ, আোম ফজলুল হে,
রন া-র্দরুিী

ুরুল হাসা , হে-নতাহা, কদনর্ -র্াসার, োজী-

এর্াং দলতযাগী কর্র্ী-আসাদ, সানদে প্রভৃ মতনদর চমরত্র উদ্ঘার্টত হওয়ায় তারা

েমনরড মসরাজ মসেদার সম্পনেব এ ধরনর্র েথা র্নল।
ফজলু চেও তানদর অপর এেজ

হনয়নছ মাত্র।

েমনরড মসরাজ মসেদানরর রচ া তে কথনে শুরু েনর তনে রনয় কগনল পার্টবর সঠিে লাই
কোথা কথনে? কসগুনলা মে (নযম
মরমভউ-এ ছাপা মছল,

এনলা

মথমসস ও মর্মভন্ন দমললামদ) চী া র্ইনয় কলখা মছল র্া মপমোং

া ফজলু চনের মাথা কথনে এনসনছ?

সাংনশ্াধ র্াদীনদর চমরত্র তু নল ধরায় ফজলু চনের এ মায়া োন্না কে ? প্রেৃ তপনক্ষ কস ইমতমনধযই
োজী চনের পমরচামলত পুতুনল পমরর্ত হনয়নছ। সমন্বয় েমমর্টর সাংনশ্াধ র্াদীনদর সানথ দহরমমহরম েরনছ।

পৃষ্ঠা ১৩
‘ছয় পাহানড়র দালাল’ দমলল সম্পনেব পূনর্ব র্হুর্ার আনলাচ া হনয়নছ। এ দমলল পার্টবর পমত্রোয়
সাপমলনমে হওয়ার েথা মছল। এ সময় পার্টবর পমত্রো কর্র েরা সম্ভর্

া হওয়ায় ইহা পৃথেভানর্

কর্র হয়।
শ্হনর দমললর্টর প্রমতমেয়া ভাল হয়ম , মেন্তু কয সেল স্থান
গর্সমথব

মর্নশ্ষ েনর গ্রানম কযখান

রনয়নছ, জ গর্ আমানদর োযবেলাপ সম্পনেব অর্গত কসখান

েথা মছল। মেন্তু র্াির্ অসুমর্ধার োরনর্ কসখান

আমানদর

এর ভাল প্রমতমেয়া হওয়ার

মর্তরর্ েরা সম্ভর্ হয়ম ।

এছাড়া দমললর্টর ভমর্ষযত প্রমতমেয়া ভাল হনয়নছ, পার্টবর েমী ও অন ে সহা ুভূমতশ্ীলরা র্ুেনত
কপনরনছ ভারনতর ও আওয়ামী লীনগর ভূ মমো।
এর ফনল েমীনদর মানে ভারতীয় দখল োনয়ম হওয়ার পর রাজন মতে লাই

সম্পনেব কো

মিধা

কদখা কদয়ম ।
র্তব মান

দমললর্ট খুর্ই সমাদৃত।

দমললর্টনত ভারতীয় আেমনর্র সম্ভার্ া প্রধা ভানর্ কদখান া সম্ভর্ হয়ম

পার্টবর আন্তজবামতে

কযাগানযানগর অভানর্।
র্হু র্ামপন্থী সহা ভ
ু ূ মতশ্ীল এ দমলনল র্মর্বত সঠিে ভূ মমোর োরনর্ সাংগৃহীত হয়।
স্বল্পোলী

দৃমষ্ট কথনে দমললর্ট ভাল হয়ম , মেন্তু দীঘবস্থায়ী দৃমষ্টনোর্ কথনে কদখনল দমললর্ট ভাল

হনয়নছ। দমললর্টর দীঘব প্রমতমেয়াও কদখা উমচত।
দমলল র্া প্রচারপত্র কলখার অমধোর সেনলরই রনয়নছ। মর্মভন্ন আঞ্চমলে েমমর্টও প্রচারপত্র ছাপায়
ও প্রোশ্ েনর। মেন্তু পার্টবর কেনন্দ্রর পনক্ষ দমলল কেন্দ্র েতৃব ে প্রোমশ্ত হনর্, লালোণ্ডা কেন্দ্রীয়
েমমর্টর মুখপত্র। োনজই এখান

কেন্দ্র েতৃব ে অ ুনমামদত মর্ষয়ামদ ছাপান া হয়।

র্ােী অমভনযাগ অমূলে।

৫
কর্মহসার্ী খরচ তদারে েরার জ য কো

েমনরডনে ম নয় কো

মহসার্ েমমশ্

গঠ

েরা

হয়ম । েমনরড মসরাজ মসেদানরর পনক্ষ সাংগঠন র গুরুত্বপূর্ব োনজর ফনল মহনসর্ তদারে েরার
সমনয়র অভার্ হয়। এ োরনর্ মতম

অন ে সময় এ মর্ষনয় েমনরডনদর সহায়তা ক

। ফজলু

েতৃব ে উমিমখত র্যমিনে এপাপ অস্থায়ীভানর্ সাহাযয েরার েথা র্লা হনয়মছল। পনর কস োজ
ম নয় অ যত্র চনল যায়।
েমনরড মসরাজ মসেদার র্া তার সাংমেষ্ট কো

েমনরড মহনসর্ কদ ম

োংনগ্রনস পার্টবর আয়-র্যনয়র মহনসর্ ক ওয়ার সমসযা উত্থামপত হয়ম ।

ইহা সম্পূর্ব মমথযা।

পৃষ্ঠা ১৪
মর্প্লনর্র জর্টল অর্স্থা, পচাদপসরর্, মজম সপত্র হারান া প্রভৃ মত োরনর্ প্রনতযনের মহনসর্ কপশ্
েরার মত অর্স্থা মছল

া। েমনরডনদর এনে অপনরর সততানেই মর্োস েরা হয়।

েমনরড মসরাজ মসেদানরর যমদ তহমর্ল তছরুনপর উনিশ্য থােনতা তনর্ মতম
েরনত

া, র্ুনজবায়া জীর্ন

কযাগযতার মদে মদনয় এেজ

ম রাপনদ র্হু তহমর্ল তছরুপ েরনত পারনত
মডগ্রীধারী ইমিম য়ার)। পার্টবর তহমর্লহী

তহমর্ল তছরুনপর আশ্ায় মতম

মর্প্লনর্ কযাগদা

(োরর্ মতম

মশ্ক্ষাগত

অর্স্থায় প্রায় অন্নহী ভানর্

মর্প্লর্ী োজ েনর ম ।

তার সানথ সাংমেষ্ট মর্প্লর্ীনদর এ মর্োস রনয়নছ।
ফজলু চেও কো মদ

এ অমভনযাগ কো

সভায় র্া কমৌমখেভানর্ উত্থাপ

েনরম । কের্লমাত্র

পার্টব-ক্ষমতা দখনলর চোন্ত র্যথব হওয়ার পরই কস এ সেল অপর্াদ রটায়।

৬
ীমতর প্রনশ্ন েমনরড মসরাজ মসেদার দৃঢ়, োনরা প্রমত উদারতার্াদ েনর
মর্সজব

মদনয় মতম

কো

ধরন র সম্পেব রানখ

া এর্াং

ীমতনে

া।

এনেই ফজলু চে তামেলয ও দদামস য র্নল আেমর্ েনরনছ। কয সেল মর্প্লর্ী তার সানথ
সর্বহারার অমভন্ন দৃমষ্টনোনর্র োরনর্ ঐেযমত কপাষ

েনর

তানেই কস কমাসানহর্ র্নলনছ।

তার মনত কেন্দ্রীয় েমমর্টর সেল সদসয েমনরড মসরাজ মসেদানরর কমাসানহর্, েমনরড মসরাজ
মসেদানরর সঠিে ক তৃ নত্বর প্রমত আস্থাশ্ীল অ যা য সেল েমীরাই কমাসানহর্। অথবাৎ ফজলু চনের
সানথ যারা এেমত

য় তারাই মসরাজ মসেদানরর কমাসানহর্, তানদর খতম েরা উমচত।

এটা বস্বরতন্ত্র ছাড়া আর মে?
ে) মুমজর্-তানরেনে পূর্বর্াাংলার সর্বহারা পার্টবর আহর্ায়ে েমমর্ট র্মহষ্কার েনর, পূর্বর্াাংলার
সর্বহারা পার্টবর প্রথম োংনগ্রনস তা অ ুনমামদত হয়।
তারা ষড়যন্ত্র েনর েমনরড মমজদ-ফারুেনে হতযা েনর, সমরর্াদী হনয় ওনঠ, র্ন্দুনের
মুনখ কগমরলা ও পার্টবর েমীনদর সন্ত্রি রানখ, পার্টবর কেন্দ্রনে অস্বীোর েনর,
কস্বোচার েনর, মর্ া অ ুমমতনত র্ন্দুনের ডগায় মর্নয় েনর, পার্টবর সু াম

নলর

ারীনদর ম নয়
ষ্ট েনর, পাে

সামমরে ফযামসস্টনদর অ পা
ু প োজ েনর। অতযাচানর অমতষ্ঠ হনয় সর্বহারা পার্টবর কগমরলা ও
েমীরাই মুমজর্-তানরেনে খতম েরার পমরেল্প া েরমছল। তানদর জীমর্ত অর্স্থায় মর্চার সম্ভর্
হয়ম , োরর্ তারা পাে সামমরে ফযামসস্টনদর হানত মারা যায়।
অতীনতও তানরে চরম
ইমতহাস

ারী ঘর্টত কস্বোচার কদখায়, যা ফজলু পার্টবর োনছ প্রোশ্ েনরম । তার

া জা ার োরনর্ পার্টবর মানে কস কগাপন

ঢু নে পনড়।

পৃষ্ঠা ১৫
র্যমিস্বানথব যারা এনহ

জঘ য োজ, এেজ

েমনরডনে হতযা (ম মবমভানর্ মপর্টনয়, গলার্টনপ)

েরনত পানর তানদর র্মহষ্কার েরার পদনক্ষপ যুমিযুি। এেজ
েখন া হতযা েরনত পানর

েমনরডনে অপর এেজ

েমনরড

া।

মৃতুয হনে র্স্তুর পাপান্তর, জীর্ন্ত র্স্তু কথনে জড় র্স্তুনত পাপান্তর। মেন্তু মৃতুয হনলও োজনে
মােব সর্াদীরা পযবানলাচ া েনর। এ োরনর্ই মৃতুযর পর পার্টবর সদসযপদ কদওয়া হয়। োনজই মৃতুযর
পর এ সেল প্রমতমেয়াশ্ীলরা যানত র্ীর র্নল মচমত্রত

া হয় তার জ য যথাযথ মূলযায়

েরা

প্রনয়াজ ।
এ োরনর্ই তানদর র্মহষ্কার েরা হনয়নছ।
েুনচাভ মহা

মােব সর্াদী-নলম

র্াদীনে মমথযা অজুহানত মর্চার েরনছ, আর মর্প্লর্ীরা (যমদ পায়)

অর্শ্যই েুনচাভ এর্াং তার মত সাঙ্গপাঙ্গনদর মৃতুযর পরও মর্চার েরনর্।
েুনচানভর মর্চার চলনছ। এখ ও কশ্ষ হয়ম । েুনচাভ মৃত র্নল কছনড় কদওয়া হয়ম । ফজলু চে
সেল মসদ্ধানন্ত এেমত কপাষর্ েনরনছ, র্তব মান

“এে সভায় হাঁ র্লা পনর েথা পামিনয়

কস অ যমত কপাষর্ েরনছ। সভাপমত মাও র্নলনছ ,

া র্নলা

া”। ফজলু চে সর্বত্রই এভানর্ েথা পামিনয়

দুমুনখা হনয়নছ।
খ) মাসুমনে র্মহষ্কার েরা হয়ম । এটা মমথযা র্ান ায়াট োমহ ী। প্রচারপুিনে তার

ামও উনিখ

েরা হনয়নছ।
গ) েমনরড তানহর েমনরড মসরাজ মসেদানরর ঘম ষ্টতম েমনরড মছনল , এ সম্পনেব সেনলই
অর্গত। তার অর্দা

সর্বদাই স্বীোর েরা হয়, মর্মভন্ন

প্রচারপনত্র শ্হীদনদর তামলোয় তার

াম

উনিখ েরা হয় অন ে সময় প্রথনমই।
েমনরড এ ানয়ত সম্পনেব পার্টবর অ ুসন্ধা
েনর (নজনল থাোোলী

চলমছল। তার মর্রুনদ্ধ ফজলু চেই অমভনযাগ উত্থাপ

োযবার্লীর) এর্াং চরমতম ঘৃর্া প্রদশ্ব

েনর। ফজলুর অধীন

এ ানয়তনে

ম নয়াগ েরা হনয়মছল।
মেন্তু কস ঘৃর্া ও প্রমতনশ্াধোমমতার জ য এ ানয়তনে ম নত রামজ হয়ম ।
তখ

এ ানয়তনে েমনরড তানহনরর অধীন

ফজলু এখ

কদওয়া হয় এর্াং তানে অ ুসন্ধা

এ ানয়নতর দরদী কসনজনছ। মে দু’মুনখা! শ্হীদনদর সেনলর

সর্সময় স্থা াভানর্র োরনর্ কদওয়া সম্ভর্

য়। এটাই োরর্। কো

চালানত র্লা হয়।
াম মর্মভন্ন পুমিোয়

ইনমজ ভাঙ্গার জ য

য়।

ঘ) পঁমচনশ্ মানচবর পূনর্ব সাংগঠন র অর্স্থা মারাত্মে রেম সাংেটজ ে অর্স্থায় মছল। চরম আমথবে
সাংেট ও েমী স্বল্পতা মছল। র্মরশ্ানলর প্রায় সেল পুরান া েমী অ যত্র চনল যায় র্া কগ্রফতার
হয়।

পৃষ্ঠা ১৬
এ সময় সম্পূর্ব

তু

েমনরড মদনয় কসখান

কযাগানযাগ স্থাপ

হয়। স্থা ীয় েমীনদর অন নের সানথই তার কযাগানযাগ মছল
কজনল কযাগানযানগর কো

পদ্ধমতই েমনরডনদর জা া মছল

েরনত পাঠান া ও োজ চালান া
া।

া।

েমনরনডনদর অজ্ঞতা ও মারাত্নে েমী স্বল্পতার োরনর্ কযাগানযাগ সম্ভর্ হয়ম । পঁমচনশ্ মানচবর পর
অমধোাংশ্ েমনরড কজল কথনে কর্মরনয় আনস। েমীর মুমির জ য কোথায় কয অথব র্যয় হয়ম
এটা পার্টবর ম েট অজা া। ঢাো কজনল কয সেল েমনরড মছল তানদর সানথ কযাগানযানগর র্যর্স্থা
হনয়মছল এর্াং পনত্রর মাধযনম কযাগানযাগ েরা হয়। এছাড়া ঢাো ও চট্রগ্রানমর মচমেৎসাধী

আহত

েমনরডনদর মুি েরার পদনক্ষপ ক ওয়া হয়।
(ঙ) সুধীর

ামে জন ে র্যমির মর্ষয় মুমির জ য এে সহা ুভূমতশ্ীল েতৃব ে অথব চাওয়া হয়।

কস র্মরশ্ানলর েমী মছল। র্মরশ্ানলর ক তৃ নত্বর মতামত র্যতীত মেভানর্ কেন্দ্র টাো কদয়? এ
োরনর্ সুধীর সম্পনেব র্মরশ্ানলর ক তৃ নত্বর মতামত চাওয়া হয়। র্মরশ্ানলর েমীরা এর সম্পনেব
মর্মভন্ন মতামত কদ , কশ্ষ পযবন্ত যখ
তার জ য অথব প্রদা

র্ুো যায় কস পার্টবর সহা ভ
ু ূ মতশ্ীনলর পযবানয় পনড় তখ

েরা হয়।

ফজলু চে সুধীনরর জ য অথব মদনত ম নষধ েনরমছল। এ সতযনে অস্বীোর েরার উপায় ক ই।
(চ) মুমিযুনদ্ধ সর্বস্বান্ত মর্মভন্ন পমরর্ানরর েথা েমনরড মসরাজ মসেদার মেভানর্ জা নর্ ? যারা
এ সেল এলাোর পমরচালে তানদরনে মরনপাটব েরনত র্লা হনয়নছ, শ্হীদ ও ম নখাঁজনদর তামলো
কপশ্ েরনত র্ার র্ার র্লা হনয়নছ, ছয় পাহানড়র দালালনদর হানত শ্হীদনদর পমরর্ানরর ম েট
কশ্াের্ার্ী কপ্ররর্ েরা হয়। পাে সামমরে ফযামসস্টনদর হানত ম হতনদর পমরর্ানরর কশ্াের্া ী ছাপনত
কদওয়া হনয়মছল।
মেন্তু ছাপার দাময়নত্ব ম যুি েমনরড ছাপার োজ কশ্ষ েরনত পানর ম ।
মমজদ, ফারুে, পমন্ডত পমরর্ানর সাহানযযর অথব েমনরড মমজনদর (খুল ার দাময়নত্ব ম যুি েমনরড)
মাধযনম কপ্রমরত হনয়মছল, ফজলু চে তা কজার েনর দখল েনর (৩৫০ টাো)।
প্রসঙ্গেনম েমনরড আতাউনরর পমরর্ানর আমথবে সাহাযয কদওয়া হয়।
(ছ) েমনরড তানহর ও েমনরড এ ানয়তনে গর্তন্ত্রমর্ার জ য মর্পদসাংকুল স্থান

পাঠান া হয়

যানত তারা খতম হয়।
এ অমভনযাগ সম্পূর্ব মমথযা। েমনরড তানহর কস্বোয় দাময়ত্ব গ্রহর্ েরনত চা , দূরর্তী কো
কজলায় কযনত চা ।
তখ

েমনরড মসরাজ মসেদার ভাল সম্ভার্ াময় োজ হনয়নছ এর্াং ভমর্ষযনতর জ য সুমর্ধাজ ে,

কেনন্দ্রর আশ্রয়স্থল বতরী সম্ভর্ এম

এলাোয় তানে দাময়ত্ব কদ ।

পৃষ্ঠা ১৭
তানে গর্তামন্ত্রে মন াভানর্র জ য পাঠান া হনয়নছ এটা সম্পূর্ব মমথযা।
োরর্ েমনরড তানহর এম

স্থান

মছনল

কয প্রমত দুই ঘোয় এের্ার েমনরড মসরাজ মসেদানরর

সানথ কদখা েরনত পারনত । োনজই গর্তামন্ত্রে মন াভানর্র কো
আত্মর্মলদা

র্াঁধাই মছল

া। মর্প্লনর্

স্বাভামর্ে। মেন্তু জ গনর্র জ য েমনরড তানহর প্রার্ মদনয়নছ , তাই তার মৃতুয

মহা । ফজলু চনের আদশ্ব তানরে-মুমজনর্র মত প্রমতমেয়াশ্ীল মৃতুয
(জ) ফজলু মর্োসঘাতে চে এখান

তার প্রেৃ ত মুনখাশ্ উনন্মাচ

মে? প্রেৃ তপনক্ষ তারা হনে মােব সর্ানদর

য়।

েনরনছ। অ যা য সাংগঠ গুনলা

ামধারী র্ুনজবায়া উপদল, প্রমতমেয়াশ্ীল সাংগঠ

যা

সর্বহারানদর প্রতামরত েরনছ; কদশ্ীয় ও আন্তজবামতে শ্ত্রুনদর সহায়তা েরনছ।
তানদরনে আেমর্ েরা তানদর মুনখাশ্ উনন্মাচ

েরা মর্প্লর্ী োজ।

আর আমানদর রাজন মতে, সাাংগঠম ে, সামমরে র্া অ যনো

ভু ল থােনল অর্শ্যই আত্মসমানলাচ া

েরতাম।
মেন্তু কোথায় আমানদর ভু ল?
ফজলু চে এের্টও রাজন মতে ভু ল কদখানত পানরম । ফজলু চে তানদর আেমনর্ ম

খারাপ

েনরনছ।
ইমতমনধযই কস োজী-রন া-র্দরুমি
(ে) ফজলু-সুলতা

এর্াং অ যা য সাংনশ্াধ র্াদীনদর সানথ হাত মমমলনয়নছ।

অথব-অস্ত্র চু মর েরা, ষড়যন্ত্র চোন্ত েরা, গুজর্-অপর্াদ রট া েরা, গুপ্ত

হতযার ষড়যন্ত্র েরা, উপদল গঠ

েরা প্রভৃ মত অপরানধ র্মহষ্কৃত হয়। এনদর সানথ যুি থাোর

োরনর্ হামমদ-জাফরনে র্মহষ্কার েরা হনয়নছ। ইহা কেন্দ্রীয় েমমর্টর পূর্বাঙ্গ অমধনর্শ্ন
গৃহীত মসিান্ত, কো
হতযার আনদশ্

র্যমি মর্নশ্নষর

সর্বসম্মমতেনম

য়।

য়, আোন্ত হনল আত্মরক্ষানথব পািা আেমনর্র অমধোনরর েথা সেলনে র্লা

হনয়নছ।
কো

েমী সম্পনেব মতম

(েমনরড মসরাজ মসেদার) র্া কেন্দ্রীয় েমমর্ট আনোনশ্র োরনর্

পদনক্ষপ গ্রহর্ েনর ম ।

৭
র্যমিগত কক্ষনত্র আহর্ায়ে েমমর্টর কো

ম নদব শ্ই েমনরড মসরাজ মসেদার ভানঙ্গ ম । এটা মমথযা

অপপ্রচার।
(ে) সভাপমত মাও র্লনছ , “র্যমিগত র্যাপার যমদ রাজন মতে ও সাাংগঠম ে ভু ল-ভ্রামন্তর সানথ

জমড়ত

া হয় তাহনল মছদ্রা ুসন্ধান র দরোর ক ই।”
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এর োরর্ সম্পনেব মতম

র্নলনছ

এ ধরনর্র সমানলাচ া যমদ এের্ার মর্োশ্ লাভ েনর তাহনল

পার্টবর মভতর মন ানযাগ শুধু কছাটখানটা ত্রুর্টর উপনরই কেন্দ্রীভূ ত হনর্ এর্াং প্রনতযনেই ভু নল যানর্
পার্টবর রাজন মতে েতব র্য। এটা খুর্ই মর্পজ্জ ে।
রাজন মতে, সামমরে, সাাংগঠম ে র্া মতাদব শ্গত ভু ল-ভ্রামন্ত কদখানত
মচরাচমরত ম য়ম অ ুযায়ী ফজলু চে র্যমিগত জীর্

া কপনর প্রমতমেয়াশ্ীলনদর

ম নয় র্ান ায়াট ও মমথযা োমহ ী কফঁ নদ

র্নসনছ। তানদর জঘ য উনিশ্য হনলা েমীনদর দৃমষ্ট রাজ ীমত কথনে সমরনয় কফলা এর্াং র্যমিগত
মছদ্রা ুসন্ধান

ম নয়াগ েরা যানত তারা রাজন মতে োজ র্াদ কদয় এর্াং সাংগঠ

অর্স্থায় পনড়। এটা তানদর

মর্পদজ ে

চোনন্তর এেটা অাংশ্।

েমনরড মসরাজ মসেদানরর র্যমিগত জীর্
পমরষদ েতৃ ে অ ুনমামদত। এেজ

সাংোন্ত মর্ষয়ামদ পূর্বর্াাংলা শ্রমমে আনন্দালন র মর্প্লর্ী

সর্বহারা মর্প্লর্ী মহনসনর্ মতম

েখ ও পার্টবর ম েট মমথযা

র্নল ম ।
ফজলু চে কো োনল মর্প্লর্ী পমরষনদর সদসয মছল
োমহ ী র্যতীত আর মেছু র্লা তার পনক্ষ সম্ভর্

া। োনজই তার মসদ্ধান্ত সম্পনেব র্ান ায়াট

য়।

পার্টবর অ ুমমতসহ মর্র্াহ ও মর্র্াহ মর্নেনদর অমধোর েমনরডনদর রনয়নছ।
মতাদশ্বগতভানর্ সর্বহারানদর মনধয অন েয র্া মর্নেদ হয়

া এ েথা ফজলু চনের জা া উমচত।

এেজন র কজার েনর চামপনয় কদায়া কর্াো (মর্নশ্ষ েনর বর্র্ামহে কক্ষনত্র) ক নর্ এম
সর্বহারা পার্টবনত কেউ ক ই। উপরন্তু সর্বহারানদর মর্র্াহ হনে মর্র্াহ ইেুে
মতামনতর মভমত্তনত। সামন্তর্াদী পদ্ধমতনত চামপনয় কদওয়ার মাধযনম

কলজুড়

র- ারীর স্বাধী

য়।

(খ) সর্বহারা মর্প্লর্ী পার্টবনত প্রনতযেনে পৃথেভানর্ মর্চার েরা হয়। আত্মীয়তার সূত্র ধনর
কয োরনর্ চী া র্া অ যনো
েরা হয়

পার্টবনত কো

য়।

েমনরডনে অমুনের স্ত্রী র্া আত্মীয় মহনসনর্ মর্চার

া।

ফজলু চে েতৃব ে অমুনের স্ত্রী এই এই েনরনছ র্লার প্রেৃ ত উনিশ্য হনে যার স্ত্রী তানে আেমর্
েরা।
অথবাৎ ে মসরাজ মসেদারনে আেমর্ ও কহয় েরার জ যই কস এ োজ েনরনছ।
ফজলু চে েতৃব ে কয সেল শ্াড়ী র্া গহ ার েথা র্লা হনয়নছ তা পার্টবর কস্টার। এখা
েমনরডনদর সর্বম ম্ন প্রনয়াজ

অ ুযায়ী শ্াড়ী র্া অ যা য দ্রর্য প্রদত্ত হয়। এ প্রনয়াজ

হয় মে পমরচনয়, পমরনর্নশ্ েমনরডরা থানে।

কথনে

ম ধবামরত
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েমনরড মসরাজ মসেদারনে যমদ কেউ প্রভার্ামন্বত েনর
মতম ই সর্বহারা পার্টবর লাই
মেন্তু প্রেৃ ত ঘট া তা

র্া পাইলট মহনসনর্ পমরচাল া েনর

তনর্

ও পমরচাল ার কযাগয প্রেৃ ত কলাে।

য়।

েমনরড তানহরনে যথাযথ মচমেৎসা েরা হনয়নছ এর্াং এ মর্ষনয় তার র্া তার পমরর্ানরর কো
অমভনযাগ মছল

া।

অসুস্থ েমনরডনদর গুরুত্ব এর্াং পার্টবর সামথব অ ুযায়ী মচমেৎসার র্যয় েরা হয়। এর কর্শ্ী োনরা
জ য েরা হয়ম । সাংগঠন র অথব সহা ুভূমতশ্ীল এম মে ফজলু চনের

ানমও রাখা হনয়মছল। মেন্তু

ফজলু চে র্যতীত আর কেউ চু মর েনরম ।
(গ) েমনরড মসরাজ মসেদার েসনমর্টে র্যর্হার েনর , র্ুনজবায়া মন াভানর্র োরনর্ র্ুনজবায়া
মহনসনর্ থানে
মতম

এ অমভনযাগ সম্পূর্ব মমথযা।

যা মেছু েরনছ

তা েমনরডনদর সামন ই মর্প্লনর্র ও ম রাপত্তার প্রনয়াজন ই েরনছ ।

মর্প্লর্ ও ম রাপত্তার প্রনয়াজন

মর্মভন্ন কর্শ্ভূ ষা ও সাজনগাজ র্যর্হার েরা, মর্মভন্ন স্থান

থাো

চনল।
খাদয ও অ যা য মর্ষনয় ফজলু মর্োসঘাতে চে সর্সময়ই র্লনতা, আপ ার আনরা খাওয়া উমচত,
স্বাস্থয ভাল েরা উমচত ইতযামদ। আপ ার এের্ট গাড়ী দরোর এম

েথাও কস র্নলনছ।

মেন্তু ে. মসরাজ মসেদার তার ষড়যনন্ত্র পা কদ ম । সর্বম ম্ন প্রনয়াজ
মতম

অ ুযায়ী সাধারর্ভানর্ই

চনল ।

(ঘ) র্যমিগত জীর্

সম্পনেব ে. মসরাজ মসেদার অ

ুনমামদত এর্াং অনযৌমিে পদনক্ষপ ক

(ঙ) ে. মসরাজ মসেদানরর প্রমতর্ট োযবেলানপ পার্টবর সনর্বাচ্চ ক তৃ ত্ব সাংস্থার অ ুনমাদ
এেথা ফজলু চে ইোেৃ তভানর্ উনিখ েনরম
ে. মসরাজ মসেদার োনরা প্রমত ম নয়ানগ কো

ম ।

প্রনয়াজ

যানত তানে কস্বোচারী মহনসনর্ তু নল ধরা যায়।
পক্ষপাত কদখা ম ।

যার সম্পনেব অমভনযাগ েরা হনয়নছ তানে সার্বক্ষম ে েরার মসিান্ত ক য় ১৯৬৯ সানল ঢাো কজলা
োংনগ্রস, তানে ক তৃ ত্ব সাংস্থায় অথবাৎ মর্প্লর্ী পমরষনদ ক য় মর্প্লর্ী পমরষদ, মর্প্লর্ী পমরষনদর পূর্বাঙ্গ
র্মধবত অমধনর্শ্

তানে সাংগঠন র গুরুদাময়ত্ব কদয়। কপয়ারা র্াগান

মর্প্লর্ী পমরষনদর বর্ঠনে তানে আহ্বায়ে েমমর্টর সদসয পদ প্রদা

ক তৃ ত্বস্থা ীয় েমীসহ র্মধবত
েরা হয়।

পৃষ্ঠা ২০
সাংগঠন র মসিানন্তর পমরনপ্রমক্ষনতই তানে ম নয়াগ েরা হয়, কো

র্যমি মর্নশ্নষর শুনভোর জ য

য়।
ফজলু চেই উি েমনরনডর সর্চাইনত ভনির ভার্ কদখায়। সর্বহারা পার্টবর প্রথম োংনগ্রনস ফজলু
তার

াম কেন্দ্রীয় েমমর্টর জ যও প্রিার্ েনর (১৯৭২ সাল, জা ুয়ারী)। পক্ষান্তনর ে. মসরাজ

মসেদার উি েমনরনডর ম র্বাচন র পনরও অসুস্থতার োরনর্ তার সদসয হওয়া উমচত হনর্

া

র্নল মত কপশ্ েনর । সভাপমতমন্ডলী তার প্রিার্ গ্রহর্ েনর এর্াং োংনগ্রস সদসযনদর এ প্রিার্
গ্রহনর্র জ য পাঠান া হয়। োংনগ্রস সদসযরা এ প্রিার্ গ্রহর্ েনর । ে. মসরাজ মসেদানরর স্বজ প্রীমত
থােনল মতম

উি েমনরনডর ম র্বাচন র মর্নরামধতা েরনত

ফজলু চে উপনরর র্হু অমভনযাগ কো
কোন ামদ

েনরম । কস এখ

সভায় র্া মলমখতভানর্ র্া কমৌমখেভানর্ সমানলাচ া

মমথযা র্লনছ, কস সমানলাচ া েনরনছ।

উমচয়াাং-এর পুিে সম্পনেব েমনরড মসরাজ মসেদার র্নলনছ
এত সুদীঘবমদন র র্যর্ধান

া।

কয পুিেখাম

উমচয়াাং এর মে হনয়নছ আমরা জাম

েতৃব ে সমানলাচ া-আত্মসমানলাচ ার সম্পনেব সেল সমসযার সমাধা

১৯৩৪ সানল কলখা।

া। উপরন্তু কযখান

মাওনসতু ঙ

মলমখত রনয়নছ, কসখান

এর পুিে েমীনদর পড়ান া র্া এনে তামেে মভমত্ত মহনসনর্ ক ওয়া ঠিে হনর্

উমচয়াাং

া। মলউশ্াওচীর

‘মেভানর্ ভাল েমমউম স্ট হওয়া যায়’ পুিে এেোনল েমমউম স্টরা পড়নত । র্তব মান
আসল চমরত্র র্ুেনত পারায় কেউ তা পনড়
উমচয়াাং-এর প্রেৃ ত অর্স্থা

া কজন

মলউর

া।

আমরা উি পুিে সেল েমীনদর মেভানর্ পড়াই?

ফজলু চে োংনগ্রস সম্পনেব র্ান ায়াট মমথযা োমহ ী র্নলনছ। োংনগ্রস এে সানথ র্নস েরা হয়ম
ম রাপত্তার োরনর্, অ যনো

োরনর্

য়। েমনরডগর্ মচন্তা েরু , পূর্বর্াাংলার সর্বহারা পার্টবর

সেল ক তৃ ত্বস্থা ীয় েমী এে সানথ র্নসনছ , আর তা প্রোশ্ হনয় কগল, তানদরনে শ্ত্রু কঘরাও
েরল, তাহনল মে অর্স্থা হনতা? সাংগঠ

কশ্ষ হনয় কযনতা।

এেমাত্র পার্টব ও মর্প্লনর্র শ্ত্রু র্যতীত আর কেউ এ সম্ভার্ া থাো সনেও এেনত্র র্সার দার্ী
জা ানর্

া। ইনন্দান মশ্য়ার েমমউম স্ট পার্টবর প্রায় সমগ্র কেন্দ্রীয় েমমর্ট এের্ার এপাপভানর্ খতম

হনয়মছল। এ সেল েথা মর্নর্চ া েনর ে. মসরাজ মসেদার োংনগ্রস প্রমতম মধনদর গ্রুনপ গ্রুনপ ভাগ
েনর র্সার প্রিার্ কদ । এর োরর্ ম রাপত্তা মর্মিত হনলও শুধু এে গ্রুনপর ম রাপত্তাই মর্মিত
হনর্, সেনলর

য়।

প্রসঙ্গেনম উনিখনযাগয োংনগ্রনসর পূনর্ব আহ্বায়ে েমমর্ট েতৃব ে োংনগ্রস র্যর্স্থাপ া েমমর্ট
এের্ট েমমর্ট গঠ

ানম

েরা হনয়মছল। এ েমমর্টর দাময়ত্ব মছল োংনগ্রনসর স্থান র ও বর্ঠনের র্যর্স্থা

েরা, ম মমন্ত্রত প্রমতম মধনদর ম েট ম মন্ত্রর্ কপৌঁনছ কদওয়া, তানদর আসার র্যর্স্থা েরা, থাো ও

পৃষ্ঠা ২১
খাওয়ার র্যর্স্থা েরা, ম রাপত্তার র্যর্স্থা েরা, োংনগ্রস সদসযনদর উপমস্থত হনত সহায়তা েরা,
োংনগ্রস কশ্নষ েমীনদর যাওয়ার র্যর্স্থা েরা।
োনজই োংনগ্রস এে সানথ র্সনর্,

া পৃথেভানর্ গ্রুনপ ভাগ হনয় র্সনর্, কোথায় র্সনর্, মেভানর্

র্সনর্, কে কোথায় থােনর্, োংনগ্রনস মেভানর্ সদসযরা কযাগানযাগ েরনর্

তা ম র্বয় েনরনছ োংনগ্রস

র্যর্স্থাপ া েমমর্ট, েমনরড মসরাজ মসেদার

য়।

এ েমমর্ট ে. মসরাজ মসেদানরর প্রিার্ গ্রহর্

া েরনলই পারনতা। অতএর্ পৃথে পৃথেভানর্ গ্রুনপ

ভাগ হনয় র্সার র্যর্স্থা েরার সম্পূর্ব দাময়ত্ব র্যর্স্থাপ া েমমর্টর অথবাৎ ফজলু-সুলতা
(নযনহতু তারা সাংখযাগুরু মছল অথবাৎ মত

জন র েমমর্টর দুইজ

চনের

মছল তারা।)।

ফজলু চে োংনগ্রস র্যর্স্থাপ া েমমর্টর েথা ও তার দাময়ত্ব ইনেেৃ তভানর্ কগাপ

েনর ে. মসরাজ

মসেদার ও সাচ্চা েমীনদর মর্রুনদ্ধ মমথযা চোন্ত ও ষড়যনন্ত্রর কদাষ চামপনয় মদনয়নছ। এর উনিশ্য
হল োংনগ্রনসর মসদ্ধান্ত র্ামতল ও অস্বীোর েরার মমথযা অজুহাত বতরী েরা।
োংনগ্রনস ফজলু চনের তার র্ির্য কপনশ্র পূর্ব অমধোর ও স্বাধী তা মছল। উপরন্তু কস এেজ
গ্রুপ পমরচালে মছল। প্রায় সেল গ্রুনপ কস মগনয়নছ, েমীনদর সানথ মমনশ্নছ। োংনগ্রনসর সেল
সদসযও তানে অপনরর সানথ কমলানমশ্ার সুনযাগ মদনয়নছ।
গ্রুপসমুনহর মতামত সর্বদাই জা ান া হনতা, এ ম নয় ইনিহার প্রোশ্ েরা হয়।
কেডার ইমতহাস কমৌমখেভানর্ প্রদত্ত হয়। ইহা সভাপমতমণ্ডলীর তখ োর মত অ ুনমামদত মছল।
এ সম্পনেব কেন্দ্রীয় েমমর্টর তৃ তীয় সভায় আত্নসমানলাচ া েরা হয় ম ম্নভানর্ঃ
কেডার ইমতহাস প্রর্য়
কমৌমখেভানর্ প্রদা

দীঘবমদন র প্রমেয়া যার জ য প্রনয়াজ

শুমদ্ধ আনন্দাল । সময়াভানর্

েরার ফনল পমরপূর্ব ইমতহাস কদওয়া সম্ভর্ হয়ম ।

ফজলু চনের, সুলতা

চনের পমরপূর্ব কেডার ইমতহাস প্রদা

েরা সম্ভর্ হয়ম । এগুনলা সাংগঠন র

সীমার্দ্ধতা।
‘র্াে স্বাধী তা মছল

া’ র্লা োংনগ্রস সদসযনদর অপমা

েরা র্যতীত আর মেছু

া।

জন ে েমনরনডর মৃতুযদণ্ড সম্পনেব প্রেৃ ত মর্ষয় হনলা ম ম্নপাপঃ ফজলু-ম সুর উি েমনরড সম্পনেব
খর্র সাংগ্রহ েনর কয কস ে. মসরাজ মসেদারনে খতম েরনত চায়। এ তথয ফজলু সভাপমতমন্ডলীর
সভায় কপশ্ েনর। ফজলুই মৃতুযদণ্ড দার্ী েনর (ফজলু চে অন ে সময় ক্ষু দ্র অপরানধ অন নের
মৃতুযদণ্ড দার্ী েনরনছ, উদাহারর্ োলোঠির জাহাঙ্গীর)। ে. মসরাজ মসেদার উি েমনরডনে
কগ্রফতার ও অ ুসন্ধান র েথা র্নল , এ প্রিার্ গৃহীত হয়।

পৃষ্ঠা ২২
ে. মসরাজ মসেদার পনর মর্ষয়র্ট গুরত্বহী
কদ

কদনখ কগ্রফতার র্ামতল েনর শুধু অ ুসন্ধান র ম নদব শ্

(নস অ ুসন্ধান র মভমত্তনত প্রোমশ্ত ২ াং সাকুব লার দ্রষ্টর্য)। োংনগ্রনস ে. মসরাজ মসেদার ও

সভাপমতমণ্ডলীর র্ােী সদসযরা ষড়যন্ত্র আঁটমছনল
োংনগ্রস সদসযনদর জা ানলা

ইহা ফজলু চে যমদ জা নতা তনর্ কে

কস

া? এর োরর্ মহনসনর্ কস র্নল ভনয় জা ায়ম ।

এটা সম্পূর্ব মমথযা েথা।
োংনগ্রনসর সেল সদসযনে
মেছু ই েরনত পারনতা

া জাম নয় মর্ া মর্চানর ে. মসরাজ মসেদার র্া সভাপমতমণ্ডলী ফজলুনে
া।

উপরন্তু ফজলু চে ে. মসরাজ মসেদার কোথায় রনয়নছ

তা জা ত, অস্ত্র দখল েরাও তার পনক্ষ

সম্ভর্ মছল।
প্রেৃ তপনক্ষ সমি মর্ষয়র্ট র্ান ায়াট োমহ ী, েমীনদর মর্ভ্রান্ত েরার উনিনশ্য বতরী।
মােব সর্াদীরা ষড়যন্ত্রোরী
ক তৃ ত্ব গ্রহর্ েনর

য়, মুখ কদনখ র্া ভনয় েমীরা ে. মসরাজ মসেদার র্া কেন্দ্রীয় েমমর্টর

া, সঠিেতার জ যই েনর। েমনরড মসরাজ মসেদার প্রায়ই র্নল , “ক তা

হওয়ার জ য আমরা মর্প্লর্ েরমছ
সতযনে, মােব সর্াদ-নলম

া, জ গনর্র মুমির জ য মর্প্লর্ েরমছ। এর জ য

র্াদ-মাওনসতু ঙ মচন্তাধারার

যায় ও

ীমত ও পমর্ত্রতানে এর্াং পার্টবর পমর্ত্রতানে

রক্ষা েরনত মৃতুয পযবন্ত সাংগ্রাম েরনর্া। সঠিে ও অমধেতর কযাগয মর্প্লর্ীর ক তৃ ত্ব শ্তব হী ভানর্
সর্ সময় গ্রহর্ েরনর্া, প্রমতমেয়াশ্ীল-প্রমতমর্প্লর্ীনদর, েুনচানভর মত খারাপ কলােনদর পার্টবর
ক্ষমতা দখলনে, পার্টব ও মর্প্লর্নে ধ্বাংস েরার ষড়যন্ত্রনে কশ্ষ পযবন্ত মর্নরামধতা েরর্।”
োনজই ফজলু চনের ষড়যন্ত্র চোন্ত েরার প্রনয়াজ

হনতা

া। ম ঃস্বাথব মর্প্লর্ী অ ুশ্ীলন

কযাগযতর

প্রমামর্ত হনল ে. মসরাজ মসেদারসহ সেল খাঁর্ট মর্প্লর্ীরা ও জ গর্ আ নন্দর সানথ তার হানত
সমুদয় ক্ষমতা তু নল মদত।
মেন্তু সাপ গতব কথনে কর্রুনর্ই। পদ, ক তৃ ত্ব, ক্ষমতার কলাভ ম নয় যারা মর্প্লনর্ আনস তানদর
প্রেৃ ত কুৎমসত কচহারা প্রোশ্ পানর্ই পানর্। ফজলু চনের কচহারা দ্রুত প্রোশ্ কপনয়নছ। মর্প্লর্ী ও
জ গর্ অমচনরই তানদরনে ইমতহানসর ডাস্টমর্ন
ফজলু চে এতই ক তৃ ত্ব কলাভী, পদ ও
কলম

র্াদী)

ম নক্ষপ েরনর্।
াম-যশ্ কলাভী কয, সর্বহারা পার্টব (মােব সর্াদী-

ামধারী প্রমতমেয়াশ্ীল উপদল গঠ

কশ্ষ

া েনরই ‘কসমলম শ্াহন ওয়াজ মজন্দার্াদ’

খুল ার কদওয়ানল মলখনছ।
কদশ্ীয় প্রর্াদ আনছ ‘কলানভ পাপ, পানপ মৃতুয’। পার্টবর ক্ষমতা ও

াম যনশ্র কলানভ কয পাপ হনয়নছ,

অথবাৎ কয অপরাধ ফজলু েনরনছ তা তার েলাংমেত মৃতুযনেই ত্বরামন্বত েনরনছ।

পৃষ্ঠা ২৩
ফজলু চে হনর্ ইমতহানসর েলাংমেত ক মতর্াচে মশ্ক্ষে। ফজলু চে শ্হীদনদর েথা, মর্প্লর্, পার্টব
ও জ গনর্র েথা তার েদযব মুনখ উচ্চারর্ েনর তানদর অপমা

েনরনছ।

শ্হীদ েমনরড, মর্প্লর্, পার্টব ও জ গর্, কদশ্ ও জামতর জ য ফজলু চনের মেছু মাত্র দরদ থােনল
পার্টব যখ

হু হু েনর কদশ্র্যাপী মর্োশ্ লাভ েরমছল তখ

পার্টব ক তৃ ত্ব ও সাচ্চা েমনরডনদর

হতযা েরা, তানদর মর্রুনদ্ধ মমথযা অপর্াদ, গুজর্, কুৎসা রট া েরা, েমী ও পার্টবর প্রমত
আস্থাশ্ীলনদর মানে মর্ভ্রামন্ত সৃমষ্ট েরা, তানদরনে প্রতামরত েরা, অথব চু মর েনর পার্টবর োজ র্ন্ধ
েনর কদওয়ার কচষ্টা, অস্ত্র চু মর েনর পার্টবনে হামতয়ার শ্ূ য েরা, ষড়যন্ত্র চোন্ত েনর উপদল গঠ
েরা, পার্টবনে কভনঙ্গ কফলা র্া দুর্বল েরার প্রনচষ্টা চালান া, পৃথে প্রমতমেয়াশ্ীল দূগব গঠ

েরা,

পার্টবর গর্তন্ত্র, কেমন্দ্রেতা, সাংমর্ধা নে পদদমলত েরার মত প্রমতমর্প্লর্ী োজ কস েখ ও েরনতা
া।
কস ভাল েমনরড হনল পার্টবনে শ্মিশ্ালী েরার োজনে প্রাধা য মদনয় েমনরডনদর ভু ল-ত্রুর্টনে
পার্টবর মনধয কথনে গর্তামন্ত্রে পদ্ধমতনত আনলাচ া ও সাংগ্রানমর সঠিে পথ গ্রহর্ েরনতা, পার্টবর
ঐেযনে কজারদার েরনতা।
ফজলু চে এ পথ গ্রহর্ েনরম , োরর্ এ সেল মমথযা অমভনযাগ, গুজর্, অপর্াদ, কুৎসা, সনতযর
সামন

র্টেনর্

া, ফনল তার পনক্ষ পার্টবর ক তা হওয়া যানর্

যানদরনে তার চনে কযাগদা
সাম াসামম

া, ক্ষমতা দখল েরা যানর্

া।

েরানত কচনয়মছল এপাপ কেউ কেউ তানে র্নলমছল, তু মম সভায়

কতামার র্ির্য র্নলা। কস আঁতনে উনঠ এ প্রিানর্ অসম্মমত জাম নয়নছ।

মমথযা অপর্াদ, গুজর্, কুৎসা, হতযা-ষড়যন্ত্র-চোন্তনে কম ুনফনস্টা (েমবসচ
ূ ী) েনর মেছু মদ
মেছু সাংখযে কলােনে প্রতামরত েরা যায়, মচরমদ

সর্াইনে প্রতামরত েরা যায় া।

রাজন মতে পার্টব গঠিত হয় রাজ ীমতর মভমত্তনত। ফজলু চনের কো
মসেদার প্রর্ীত রাজন মতে ও অ যা য েমবপদ্ধমতগত লাই

রাজ ীমত ক ই। ে. মসরাজ

চু মর েনর, সর্বহারা পার্টবর সু াম

র্যর্হার েনর, সামন্তর্াদী আত্মীয়তার সম্পনেব র উপর ম ভব র েনর তারা অল্প মেছু মদ

চলনত

পানর।
মেন্তু কশ্রর্ী ও জাতীয় সাংগ্রানমর জর্টল প্রমেয়ায় উত্থামপত সমসযার্লীর সমাধা

মদনত

া কপনর,

রাজ ীমত ও মতাদশ্ব র্মজবত হনয় তারা হাত কমলানর্ হয় মর্মভন্ন আেৃ মতর সাংনশ্াধ র্াদীনদর সানথ
(ইমতমনধয তারা োজী চনে সানথ হাত মমমলনয়নছ), র্া গুপ্ত পুমলশ্ হনয় সরোনরর সানথ হাত
মমলানর্ র্া ডাোত দনল পমরর্ত হনর্। তারা ে. মসরাজ মসেদারনে খতম েরার জ য সর্বাত্মে
প্রনচষ্টা চালানে। তারা এ োনজর জ য র্াাংলানদশ্ সরোর কথনে পানর্ র্াহর্াসহ মর্রাট অাংনের

পৃষ্ঠা ২৪
অথব। মর্মভন্ন আেৃ মতর সাংনশ্াধর্াদীনদর প্রশ্াংসা ও সহায়তা। আন্তজবামতে শ্ত্রুনদর পুরস্কার। তানদর
োজ ইমতমনধযই শ্ত্রুনদর র্হু প্রশ্াংসা কপনয়নছ।
এভানর্ তারা তানদর োজ িারা কদশ্ীয় ও আন্তজবামতে শ্ত্রুনদর দালানল পমরর্ত হনয়নছ।
তারা কদশ্ীয় ও আন্তজবামতে শ্ত্রুনদর দালাল।
তানদর িারা আোন্ত হওয়া ভাল। ইহা প্রমার্ েনর ে. মসরাজ মসেদার এর্াং তার ক তৃ নত্ব কেন্দ্রীয়
েমমর্ট ও সাচ্চা মর্প্লর্ীরা প্রেৃ তই মর্প্লর্ী।

পসরসশষ্ট-১
১) ফজলু র্যমিগত স্বাথবনে মর্প্লনর্র স্বানথবর অধী
প্রথম জাতীয় োংনগ্রনসর সভাপমতমন্ডলী তার

রাখনর্ এই শ্নতব পূর্বর্াাংলার সর্বহারা পার্টবর

াম কেন্দ্রীয় েমমর্টর সদসযপনদর জ য কপশ্ েনর।

২) পূর্বর্াাংলার সর্বহারা পার্টবর প্রথম কেন্দ্রীয় েমমর্টর মিতীয় পূর্বাঙ্গ অমধনর্শ্ন

ফজলু সাংোন্ত

মসদ্ধান্ত (২৫/০৩/৭২):
তানদরনে (ফজলু ও তার স্ত্রী) ম ম্নমলমখত সর্বম ম্ন ত্রুর্ট সাংনশ্াধন র আহর্া
মম ুর মুি মন র অভার্, সমানলাচ া-আত্নসমানলাচ া গ্রহর্

জা ান া হনেঃ

া েরা, কজদ, অমভমা , সমানলাচ ায়

োন্নাোর্ট, মর্ নয়র অভার্, ছাত্র হওয়ার মন াভানর্র অভার্, ভাগযানন্বষী মন াভার্ ইতযামদ।
আহাদ (ফজলু) র্যমিগত মর্ষনয় মচন্তায় অস্পষ্টতা। র্যমিগত মর্ষয় কস্বোয় যথাযথ পমরমানর্
মর্প্লনর্র অধীন

া আ া, আনর্গ ইতযামদ।

ফজলু ত্রুর্টসমূহ সাংনশ্াধন র পূনর্ব মর্নয়র আনর্দ
স্বাথবনে মর্প্লনর্র অধী

রাখনত পারনছ

া। তখ

জা ানল ইহা প্রমার্ েরনর্ কয, মতম

র্যমিগত

েমনরড সভাপমত ম ম্নপাপ পদনক্ষপ গ্রহর্ েনর

মর্নয়র অ ুমমত মদনত পানর ঃ
(ে) কেন্দ্রীয় েমমর্টর সদসয পদ কথনে এর্াং আঞ্চমলে েমমর্টর প্রধান র পদ কথনে অর্যাহমত
প্রদা ।
েমনরড আহাদনে সমানলাচ া েনর
কযৌ

েমনরড হামেম ম ম্নমলমখত োরনর্ঃ

সম্পমেব ত র্িনর্য (নযৌ নে মে অস্বীোর েরা যায়-ফজলুর র্ির্য) এই র্ির্য কপশ্ েরা

প্রনয়াজ

মছল কয কযৌ নে মর্প্লনর্র স্বানথবর অধীন

েরা উমচৎ

য়।

রাখনত হনর্। ম ম্নিনর অসম্পূর্ব র্ির্য কপশ্

পৃষ্ঠা ২৫
েমমউম স্টরা র্যমিগত স্বাথবনে দূর েরার লক্ষয ম নয় োজ েরনর্, তানে র্জায় করনখ

য়

(ফজলুর র্ির্য েমমউম স্টনদর মেছু টা র্যমিগত স্বাথব থােনর্)।
ম ম্নিনর অসাংলগ্ন েথার্াতব া র্লা উমচৎ

য়।

সভায় সেল মসদ্ধান্ত সর্বসম্মমতেনম গৃহীত হয়।
৩) পূর্বর্াাংলার সর্বহারার পার্টবর প্রথম কেন্দ্রীয় েমমর্টর জরুরী বর্ঠে (তামরখ ২৮/৩/৭২):
র্যমিগত স্বাথবনে মর্প্লনর্র স্বানথবর অধীন

রাখনত

া পারার পমরনপ্রমক্ষনতঃ

(ে) পূর্বর্াাংলার সর্বহারা পার্টবর প্রথম কেন্দ্রীয় েমমর্টর পূর্বাঙ্গ সদসযপদ কথনে অর্যাহমত প্রদা
েরা হনলা (ে. ফজলুনে); ৬ মাস পনর এই মর্ষনয় পু মর্বর্াচ া েরা হনর্।
(খ) কেন্দ্রীয় েমমর্টর পরর্তী ম ম্নতর িনর প্রধা

পনদ ম নয়াগ েরা হনর্

া, ৬ মাস পনর এই

মর্ষনয় পু মর্বনর্চ া েরা হনর্।
(গ) ে. ফজলুনে খুল া হনত প্রতযাহার েনর ে. ......অধীন

চট্রগ্রাম ম নয়াগ েরা হনলা।

পসরসশষ্ট-২
ফজলু গত এমপ্রনল ম ম্নমলমখত েমর্তার্ট রচ া েনর। এেই সমনয় কস েমনরড মসরাজ মসেদারসহ
সাচ্চা মর্প্লর্ীনদর হতযার, পার্টবর মর্রুনদ্ধ ষড়যন্ত্র ও চোন্ত েনর। এ েমর্তার মাধযনমই প্রমামর্ত
হয় তার দু’মুনখা ও ভাওতার্াজী চমরত্র। েমর্তার মূল পাণ্ডু মলমপ গত ৩রা জু
েনরনছ। েমর্তার্ট ম নচ কদওয়া হলঃ
োগুনজ র্াঘ
পূর্ব র্াাংলার র্ীর জ গর্,
সাংগ্রানম র্মলদা

ম চয়,

তর্ু আজ চনল এনসা ম ভব য়।
প্রমতনরানধর দূগব তু মল আয়নর সর্বহারা,
আমরা সেনল মমনলই গমড়র্
সর্বহারারা মমমলনছ মমমশ্নর্,
কদশ্নপ্রমমেরা আমসনছ আমসনর্,
সর্বহারানদরই মপনছ

তু

সমাজধারা।

পার্টব হিগত

পৃষ্ঠা ২৬
তর্ু আজ ওনর
শুধু কে

ভাই সময় োটাই মমনছ?

াই যার মেছু হারার্ার ভাই, তার কচনয় আর সাহসী কয
অগ্রগামী কস কশ্রর্ীর ক তা
কমানদর মসরাজ ভাই
তারই মহা

আহর্ান

চল যাই ওনর যাই
মতম

র্নলনছ -

“অসমাপ্ত জাতীয় গর্তামন্ত্রে মর্প্লর্ সম্পন্ন েরু !”
কস আহর্ান

সাড়া মদনয় ধরু

হা াদারী অনস্ত্রর ে েম
কে

কদনখ

ের মমনছ ভয়?

দুজবয় জ তার এেতার োনছ
ওসর্ মেছু ই

য়।

কশ্াষনেরা সর্ কদখনত যতই
কহাে

া ভয়াংের।

জ তার মহা

সাংগ্রানম সর্

হনয় যানর্ এোোর।
জ তার রি কশ্াষনর্র োনল
সমতযই ওরা র্াঘ
জাগুে জ তা, কদখুে মর্স্ময়
ওরা কয োগুনজ র্াঘ।

অস্ত্র ধরু !!

াই।

পৃষ্ঠা ২৭

পসরসশষ্ট-৩
কদরীনত পাওয়া সাংর্ানদ কেন্দ্রীয় েমমর্ট ম ম্নমলমখত তথযামদ অর্গত হনয়নছ —
১) র্াাংলানদশ্ পুতুল সরোনরর খাদযমন্ত্রী ফ ীভূ ষর্ মজুমদানরর সানথ ফজলু–সুলতা
কযাগানযাগ রক্ষা েরার জ য তানদর পদনলহী জাফর (নপমত্রে

চে ঘম ষ্ঠ

াম আজম)নে ম নয়াগ েনরনছ।

জাফর এোমধের্ার ফ ী মজুমদানরর সানথ কদখা েনরনছ।
২) কো

এে স্থান

আমানদর দু’জ

েমীনে কগ্রপ্তার েরার জ য তারা পুমলনশ্ সাংর্াদ কদয়।

সাংর্াদ কপনয় পুমলশ্ ও কস ার্ামহ ী এ দু’জ

েমনরডনে কগ্রপ্তার েনর এর্াং অস্ত্র ও অথবসহ র্হু

প্রচারপত্র ও দমলল েব্জা েনর।
৩) ষড়যন্ত্র েরার জ য সম্প্রমত ফজলু চে র্মরশ্াল যায় এর্াং কসখান
সামসুর রহমা

এমমসএর আশ্রনয় কথনে র্মরশ্ানলর সাংগঠন

র্যথব প্রনচষ্টা চালায়। ■

কস ছয় পাহানড়র দালাল

মর্নভদ সৃমষ্ট েরা ও তা দখল েরার

