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পতষ্ঠা ২
ককন্দ্রীয় কসমটির পূর্াণ ঙ্গ অসিবেশন ১৫ কিবেম্বর শুরু হয় এোং ১৬ কিবেম্বর, ১৯৭২ িাবল িাফলযজনকভাবে িমাপ্ত
হয়।
িভায় ককন্দ্রীয় কসমটির িকল িদিযগর্ উপসিে সিবলন। িভায় িভাপসেত্ব কবরন ককন্দ্রীয় কসমটির িভাপসে।
িভায় সনম্নসলসিে আবলাচযিূসচ গতহীে হয় এোং কি অনুযায়ী িভা পসরচালে হয়।

আবলাচযিূচী
১। রাজননসেক ২। িাাংগঠসনক ৩। মোদশণগে ৪। িামসরক ৫। অথণননসেক ৬। সেসেি।
িভায় ককন্দ্রীয় কসমটির চেু থণ পূর্াণ ঙ্গ অসিবেশবনর ইশবেহার, ককন্দ্রীয় কসমটি কেতণ ক প্রকাসশে দসললাসদ এোং িভাপসের
সনবদণ শিমূহ অনুবমাসদে হয়।
িভায় িাংগঠবনর িামসরক ও অথণননসেক সেষয় পযণাবলাচনা করা হয় এোং সিদ্বান্ত গতহীে হয় কয, িামসরক
কেবে অথণননসেক িমিযার িমািান হবে ককন্দ্রীয় ো প্রিান কাজ।
িভায় আবরা সিদ্বান্ত গতহীে হয় কয, িম্ভােনাময় অঞ্চবল জােীয় শত্রু িেবমর মািযবম জােীয় মুসির কগসরলা যুদ্ধ
িূচনা করবে হবে এোং কয িকল িাবন কগসরলা যুদ্ধ শুরু হবয়বি কিিাবন ো কজারদার করবে হবে।
এ উবেবশয ককন্দ্রীয় কসমটি কনেত িানীয় কমবরডবদর দাসয়ত্ব পুনেণন্টন কবর এোং কগসরলা যুবদ্ধর োস্তে অসভজ্ঞো েু বল
িরা ও ো জনসপ্রয় করার সিদ্ধান্ত গতহীে হয়।
িাংগঠবনর মোদশণগে ও িাাংগঠসনক অেিা পযণাবলাচনা করা হয় এোং সনম্নসলসিে সিদ্বান্ত গতহীে হয়।
শুসদ্ধ অসভযান ও চক্রসেবরািী িাংগ্রাম হবে এ িকল কেবে ককন্দ্রীয় কাজ।
কগাড়ামীোদ সেবরািী িাংগ্রামবক এর িাবথ যুি করবে হবে।

প্রকাশয ও গর্িাংগঠবন কাজ
পাটিণ পসরসচসে কগাপন করবি প্রকাশয, আিা প্রকাশয কাজ করা যায়। এর উবেশয হবে কমী িাংগ্রহ করা, িশস্ত্র
িাংগ্রামবক িহায়ো করা, শত্রুর িাবথ জনগবনর দ্বন্দ্ব েীব্রের করা, শত্রুবদর মিযকার দ্বন্দ্ববক েীব্রের করা।

গর্িাংগঠন
প্রিান িরবনর গর্িাংগঠন হবে িশস্ত্র োসহনী।
প্রকাশয, আিাপ্রকাশয এোং গর্িাংগঠবনর কাবজর উবেশয হবে িশস্ত্র িাংগ্রামবক িহায়ো করা, কমী িাংগ্রহ করা
ইেযাসদ।

পতষ্ঠা ৩

শত্রু এলাকায় কেড ইউসনয়ন িাংক্রান্ত কাজ
প্রসেসক্রয়াশীলরা কয িকল কেড ইউসনয়ন দিল কবরবি কিিাবন পাল্টা কেড ইউসনয়ন ো ককন্দ্রীয় সভসিবে কেড
ইউসনয়ন িাংগঠন না করা। এ িকল কেবে পাটিণ পসরসচসে কগাপন করবি অনুপ্রবেশ করা এোং পূবেণ উবেসিে লেয
োস্তোসয়ে করা।
কযিাবন প্রসেসক্রয়াশীলরা কেড ইউসনয়ন গঠন কবরসন, কিিাবন পাটিণর কমীবদর কনেত বত্ব (পাটিণ পসরসচসে কগাপন করবি)
কেড ইউসনয়ন গঠন করা।
স্বেন্ত্রভাবে অসস্তত্ব েজায় রািবে অিুসেিা হবল ককন্দ্রীয়ভাবে িাংগঠিে কেড ইউসনয়বন যুি হওয়া।
প্রকাশয ও গর্িাংগঠবনর কাজবক কগাপন ও িশস্ত্র িাংগ্রাম-এর িাবথ যথাযথভাবে িমসিে করবে হবে, কগাপন কাজ
ও িশস্ত্র িাংগ্রাম হবে প্রিান কাবজর পদ্বসে।
মুি অঞ্চবল প্রকাশয গর্িাংগঠন করবে হবে।
আিামুি অঞ্চল ো অিায়ী মুিাঞ্চবল প্রকাশয, আিাপ্রকাশয ও কগাপন িাংগঠন গবড় েু লবে হবে।

● অসিবেশবন রাজননসেক কেবে সনম্নসলসিে সিদ্বান্ত গতহীে হয়
পূেেণ াাংলার জনগর্ ভারেীয় িম্প্রিারর্োদ ও িয় পাহাবড়র দালালবদর সেরুবদ্ধ মারাত্মকভাবে সেেু ব্ধ।
োরা স্বেঃস্ফূ েণ ভাবে িয় পাহাবড়র দালালবদর িেম করবি।
জনগবনর এ স্বেঃস্ফূ েণ িাংগ্রামবক কনেত ত্ব প্রদান করবে হবে।
সেসভন্ন িাবন পাটিণর নাবম স্বেঃস্ফূ েণ ভাবে িেণহারা সেপ্লেীরা কাজ করবি। োবদর িাবথ কযাগাবযাগ কবর োবদরবক
পাটিণর কনেত বত্ব িাংগঠিে করা উসচে। এ প্রিবঙ্গ প্রকাসশে দসলল অনুযায়ী কাজ করবে হবে (পসরসশষ্ট-১ দ্রষ্টেয)।
কাজী-অমল, কদবেন-োিার এোং অনযানয নয়া িাংবশািনোদীরা ভািানীর কনেত বত্ব িাংগ্রাম কসমটি গঠন কবরবি এোং
সেবরািী দল সহবিবে আত্মপ্রকাবশর েযথণ কচষ্টা চালাবে। োবদর পসরর্সে ভারবের কজযাসে েিুবদর দ্বারা গঠিে সেসভন্ন
ঐকযফ্রবন্টর চাইবেও িারাপ হবে। এবদর পেন অসনোযণ।
ইহা জনগর্বক সেভ্রান্ত করা েযেীে আর সকিু ই নয়।
এবদর দ্বারা পসরচাসলে প্রকাশয গর্িাংগ্রামবক (উদাহারর্ ভূ িা সমসিল ইেযাসদ) এোং ভারেীয় িম্প্রিারর্োদ ও িয়
পাহাবড়র দালাল সেবরািী প্রচারর্াবক আমাবদর িশস্ত্র িাংগ্রাবমর জনয েযেহার করবে হবে।
সেসভন্ন আকত সের িাংবশািনোদীবদর এোং েথাকসথে িমাজেন্ত্রীবদর মুবিাশ উবমাসচে করবে হবে।
হক-বোয়াহা, মসেন-আলাউসেন নয়া িাংবশািনোদীবদর ভু ল রাজননসেক, িাাংগঠসনক, িামসরক ও অনযানয লাইন
কমীবদর িামবন উবমাসচে হবে।

পতষ্ঠা ৪
এবদর কমীরা শতাংিলা পালন কবর না, ইো-িুশীমে ও স্বেঃস্ফূ েণ ভাবে কাজ কবর।
এরা পাটিণর চাইবে কমীবদরবক েযসির উপর সনভণ রশীল কবর কোবল, েযসিগে এলাকা গবড় কোবল।
এ কারবর্ এরা এক একজন এক একটি দূগণ গঠন কবর (পােনা-মসেবনর দূগ,ণ কনায়ািালী-বোয়াহার দূগ,ণ যবশারহবকর দূগণ ইেযাসদ)।
▬ এবদর ককান িাাংগঠসনক স্তর কনই।
▬ কমীবদর মাবে েযসিোোদ রবয়বি।
▬ িাংগঠন ককন্দ্রীয় সভসিবে িাংগঠিে নয়।
▬ এরা িমাবলাচনা-আত্মিমাবলাচনা কবর না।
▬ এবদর কগাপন কাযণ-পদ্ধসে কনই।
ইহা প্রমার্ কবর ভু ল রাজননসেক লাইন অেশযই ভু ল িাাংগঠসনক লাইবন প্রকাশ পায়। এবদর পেন অসনোযণ।
মসনসিাং-বমাজাফফর িাংবশািনোদী ও োবদর িাংগঠনিমূহ ইসেমবিযই িয় পাহাবড়র দালালবদর ‘সে’ টিম সহবিবে
জনগবর্র িামবন পসরসচে হবয়বি। জনগর্ কথবক এরা দ্রুে সেসেন্ন হবয় পড়বি। এবদর পেন অসনোযণ।
পূেেণ াাংলার জনগবর্র ভারেীয় িম্প্রিারর্োদ ও িয় পাহাবড়র দালাল সেবরািী প্রচণ্ড গর্ অিবন্তাবষর িুবযাগ সনবয়
মাসকণ বনর কনেত বত্ব িাম্রাজযোদীরা পূেেণ াাংলায় োবদর দালালবদর িহবযাসগোয় প্রসেসেপ্লেী েমো দিবলর ষড়যন্ত্র
করবি। এ উবেবশয োরা িাম্প্রদাসয়ক দাঙ্গা-রায়ট োিাবনার প্রবচষ্টা চালাবে।
এ িকবলর উবেশয হবলা পূেেণ াাংলায় মাসকণ বনর কনেত বত্ব িাম্রাজযোদীবদর উপসনবেশ িাপন করা। আমাবদর িেকণ ো
কজারদার করবে হবে, এ ষড়যন্ত্রবক উদ্ঘাটিে করবে হবে (পসরসশষ্ট-২ দ্রষ্টেয), শত্রুবদর মিযকার (মাসকণ বনর
কনেত বত্বর িাম্রাজযোদী ও োর দালালবদর িাবথ কিাসভবয়ট িামাসজক িাম্রাজযোদ, ভারেীয় িম্প্রিারর্োদ ও োর
দালালবদর মিযকার দ্বন্দ্ব) দ্বন্দ্ববক েীব্রের করবে হবে, এ দ্ববন্দ্বর ফবল িতষ্ট িাংকবটর িুবযাগ গ্রহর্ করবে হবে।
কদশীয় ও আন্তজণ াসেক িুসেিাজনক সেপ্লেী পসরসিসেবে আমবদর সেপ্লেী েৎপরো কজারদার করবে হবে।
‘োাংলাবদশ’কক জাসেিাংবে প্রবেবশর সেরুবদ্ধ কভবটা প্রদান কবর চীন িঠিক ভু সমকা গ্রহর্ কবরবি।
চীবনর এ কভবটা প্রদানবক িয় পাহাবড়র দালাল ও োর প্রভু রা চীন সেবরািী এোং কসমউসনস্ট সেবরািী জনমে
িতসষ্টর জনয প্রবচষ্টা চালাবে। এর অপর উবেশয হবলা জনগবর্র দতসষ্ট অনযে িরাবনা এোং োমপন্থী িেম করা।
● সেসেি আবলাচনািূসচবে সনম্নসলসিে সিদ্ধ্বান্তিমূহ গতহীে হয়ঃ
িাংগঠবনর অথণননসেক সহিাে (জুলাই-আগস্ট, ১৯৭২) কমাটামুটি পযণাবলাচনা করা হয় এোং গতহীে হয়।

পতষ্ঠা ৫
ককান সলফবলট ো দসলল সেেরবর্র পূবেণ িাপাবনা কসপ যথাযথ স্তর কেতণ ক অনুবমাসদে হবে হবে। ককডার ইসেহাবির
অসেসরি পবয়ন্টিমূবহ “দীেণিায়ী ও দুরাবরাগয এোং মারাত্মক িাংক্রামক েযাসি রবয়বি সকনা” এ পবয়ন্ট যুি হবে।
দাম্পেয জীেন িাংক্রান্ত পাটিণর অসভজ্ঞো কথবক পাওয়া যায় – সেোহ ইেু ক নর ও নারী কমবরডগর্ কমাটামুটি
িুদীেণ সদন িঠিকভাবে পরস্পরবক েুো ও যাচাই করার জনয েসনষ্টভাবে জীেন করা উসচে।
ইহা যথাযথ স্তর কেতণ ক অনুবমাসদে হবে।
এ েযেিা পূেণ কথবকই েহাল থাকবল দাম্পেয িম্পবকণ র কেবে অবনক ভু ল ও সেপযণয় এড়াবনা িম্ভে হবো।
িভায় িকল সিদ্ধান্ত িেণিম্মসেক্রবম গতহীে হয়। পরেেী িভার োসরি সনিণারর্ কবর িভার কাজ িাফলযজনকভাবে
িমাপ্ত হয়।

পসরসশষ্ট-১

পূেেণ াাংলার িেণহারা পাটিণর িাবথ কযাগাবযাগ হয়সন সকন্তু সনবজরাই স্বেঃস্ফূ েণ ভাবে
পাটিণর লাইবন কাজ করবিন এরূপ সেপ্লেীবদর উবেবশয িেণহারা পাটিণর আহোন
পূেেণ াাংলার িেণহারা পাটিণর িাবথ কযাগাবযাগ হয়সন এরূপ েহু সেপ্লেী পূেেণ াাংলার সেসভন্ন িাবন িেণহারা পাটিণর লাইবন
ও পাটিণর নাবম স্বেঃস্ফূ েণ ভাবে কাজ করবিন।
আপনাবদর কাবরা কাবরা িাবথ পূেেণ াাংলার িেণহারা পাটিণর িাবথ কযাগাবযাগ হবয়বি, কাবরা কাবরা িাবথ কযাগাবযাগ
হবে। আোর আপনাবদর ককউ ককউ কপাস্টার, সলফবলবটর মািযবম পাটিণর িাবথ কযাগাবযাবগর আবেদন জানাবেন।
পূেেণ াাংলার িেণহারা পাটিণ আপনাবদরবক সনম্নসলসিে সেপ্লেী দাসয়ত্ব পালবনর আহ্বান জানাবে।
১) আপনারা পাটিণর লাইবন কগাপনভাবে (underground) সনরাপিা েজায় করবি কাজ কবর যান।
২) শত্রুর চর নয় এরূপ েযসিবদরবক পাঠচক্র, কগসরলা গ্রুবপ িাংগঠিে করুন। োবদরবক পাাঁচটি প্রেন্ধ, গর্যুদ্ধ,
উদ্ধতসে, সেনটি েতহৎ শতাংিলা, মবনাবযাগ কদোর আটটি িারা পড়ান। োরা সেনটি েতহৎ শতাংিলা ও মবনাবযাগ কদোর
আটটি িারা অেশযই পালন করবেন।
৩) পাটিণর িাবথ দ্রুে কযাগাবযাবগর কচষ্টা করুন।
৪) পাটিণর িাবথ কযাগাবযাবগর পূবেণ এোং পাটিণর যথাযথ অনুমসে েযেীে িেম ো হামলা করবেন না। েবে
আত্মরোবথণ প্রমাসর্ে ও জনগর্ কেতণ ক েতসর্ে শত্রুবদর িেম করা যায়।
েযসিগে শত্রুো উদ্ধাবরর জনয ককান রকম িেম ো হামলা চরম অপরাি েবল পসরগসর্ে হবে।
৫) পাটিণর অনুমসে েযেীে স্বেঃস্ফূ েণ ভাবে িেম ো হামলার কুফল সনম্নরূপঃ

পতষ্ঠা ৬
এর িুবযাগ গ্রহর্ কবর িরকার এোং কদশীয় ও আন্তজণ াসেক শত্রুর চবররা িেণহারা পাটিণর নাবম কদশবপ্রসমক সনরীহ
কলাকবদর িেম ও হামলা করবে পাবর। এর উবেশয হবে জনগবর্র মবন পাটিণ িম্পবকণ ভীসে ও সেরূপ িারর্া
জমাবনা এোং জনগর্ কথবক পাটিণবক সেসেন্ন কবর কফলা। ভারবের কগাবয়ন্দা সেভাগ ও িাম্রাজযোবদর চবররা িেণহারা
সেপ্লেীবদর নাবম েযাপকভাবে এরূপ জেনয কাজ কবর। োবদর উবেশয সিল ভারবের িেণহারা সেপ্লেীবদর সেরুবদ্ধ
জনমে িতসষ্ট করা, োবদরবক জনগর্ কথবক সেসেন্ন করা। এর ফবল ককান ককান কেবে জনগবর্র মাবে সেরূপ
প্রসেসক্রয়া হয়।
কাবজই স্বেঃস্ফূ েণ হামলা, িেম িম্পূর্ণ অননুবমাদনীয়। িেণহারা সেপ্লেীরা এরূপ জেনয প্রসেসেপ্লেী কাযণকলাপবক
সেবরাসিো করবেন। োবদর অপরাি জনগবর্র িামবন েু বল িরবেন, োবদর যথাযথ শাসস্ত সদবেন।
৬) আপনাবদর সনকটি অস্ত্র ও অনযানয মূলযোন দ্রেযাসদ কগাপবন করবি সদন।
৭) পাটিণর িাবথ কযাগাবযাগ কবর অস্ত্র ও অনযানয মূলযোন দ্রেযাসদ এোং আপনাবদর কাযণােলী, কযাগাবযাগ ও কমীবদর
পাটিণর সনকট েুসেবয় সদন।
পাটিণবে িাাংগঠসনকভাবে কযাগদান করুন।
৮) পূেেণ াাংলার িেণহারা পাটিণর কমীরা িুেই িেকণ ো অেলম্বন করবেন, যথাযথ অনুিন্ধান করবেন, যাবে এ
প্রসক্রয়ায় কদশীয় ও আন্তজণ াসেক শত্রু চবররা পাটিণবে ঢু বক না পবড়।

পসরসশষ্ট-২

জােীয় িমাজোসন্ত্রক দল
িােলীবগর রে-গ্রুবপর সনকট কবয়কটি প্রশ্ন
১) আপনার বেজ্ঞাসনক িমাজেন্ত্র কাবয়বমর কথা েবলন এোং মাকণ িোদ মাবনন একথাও েবলন। মাকণ িোদ সশো
কদয়, বেজ্ঞাসনক িমাজেবন্ত্রর কমৌসলক সেষয় হবলা িেণহারার একনায়কত্ব প্রসেষ্ঠা করা ও ো রো করা। সকন্তু
আপনারা িেণহারার একনায়কত্ব প্রসেষ্ঠার কথা েবলন না (মসন সিাং-বমাজাফফর চক্রও েবলনা)। িেণহারার
একনায়কত্ব প্রসেষ্ঠা না করার অথণ হল িামন্তোদ, আমলাোসন্ত্রক পুসাঁ জোদ ও িাম্রাজযোবদর দালালবদর একনায়কত্ব
প্রসেষ্ঠা করা। কযবহেু আপনাবদর িমাজেন্ত্র িেণহারার একনায়কত্ব প্রসেষ্ঠা করবে না কিবহেু ইহা িামন্তোদ,
আমলাোসন্ত্রক পুসাঁ জোদ ও িাম্রাজযোবদর দালালবদর একনায়কত্ব প্রসেষ্ঠা করবে ও োবদর কশাষর্ ও লুন্ঠন কাবয়ম
করবে।
এর অথণ হবে ভারে ও কিাসভবয়বের োবেদাররা মুসজেোবদর নাবম কয কশাষর্ ও লুন্ঠন করবি এোং ফযাসিস্ট
একনায়কত্ব কাবয়ম কবরবি, এর পসরেবেণ মাসকণ ন িাম্রাজযোবদর োবেদারবদর কশাষর্ ও লুন্ঠন এোং ফযাসিস্ট
একনায়কত্ব কাবয়ম করা।
এ কারবর্ই িেণহারার একনায়কত্ব েযেীে িমাজেন্ত্র হবে জােীয় সেশ্বািোেকো ও ফযাসিোদ।

পতষ্ঠা ৭
২) আপনারা মাকণ িোদ মাবনন, মাকণ িোদ সশো কদয় কয, জােীয় ও গর্োসন্ত্রক সেপ্লে িম্পন্ন কবর িমাজোসন্ত্রক
সেপ্লে পসরচালনা করবে হয়। পূেেণ াাংলায় সক জােীয় গর্োসন্ত্রক সেপ্লে িম্পন্ন হবয়বি?
পূেেণ াাংলায় জােীয় গর্োসন্ত্রক সেপ্লে িম্পন্ন হয়সন। অথণাৎ পূেেণ াাংলা পাসকস্তাবনর উপসনবেশ কথবক ভারবের
উপসনবেবশ পসরর্ে হবয়বি, এিাবন িাম্রাজযোবদর দালালবদর কশাষর্ এোং জসমদারবদর কশাষর্ সেদযমান।
জনগর্ চায় ভারেীয় িম্প্রিারর্োদ, কিাসভবয়ট িামাসজক িাম্রাজযোদ, মাসকণ ন িাম্রাজযোদ ও োবদর দালালবদর
উৎিাে কবর জােীয় সেপ্লে িম্পন্ন করবে, স্বািীন, িােণবভৌম পূেেণ াাংলা প্রসেষ্ঠা করবে এোং কজােদার-জসমদারবদর
উৎিাে কবর গর্োসন্ত্রক পূেেণ াাংলা প্রসেষ্ঠা করবে।
আপনারা গর্োসন্ত্রক সেপ্লে িম্পন্ন করার কথার পসরেবেণ িমাজেবন্ত্রর কথা েবল জনগর্বক োবদর েেণ মাবনর প্রকত ে
শত্রু ভারেীয় িম্প্রিারর্োদ, কিাসভবয়ট িামাসজক িাম্রাজযোদ, মাসকণ ন িাম্রাজযোদ ও োবদর দালালবদর আড়াল
করবিন। ইহা প্রকত েপবে শত্রুর োবেদারী েযেীে আর সকিুই নয়। এ কারবর্ই আপনারা ভারেীয় িম্প্রিারর্োবদর
প্রবশ্ন নীরে।
৩। মাকণ িোদ সশো কদয় কয, জােীয় গর্োসন্ত্রক সেপ্লে িম্পন্ন না কবর িমাজেবন্ত্রর কথা েলা হবে েটস্কীোদ।
েেণ মান সেবশ্ব েটস্কীোদীরা মাসকণ ন িাম্রাজযোবদর দ্বারা পসরচাসলে। আপনাবদর িমাজেবন্ত্রর কথা সক প্রমার্ কবর
না কয, আপনারা েটস্কীোদী এোং এ কারবর্ আপনারা মাসকণ ন িাম্রাজযোবদর দ্বারা পসরচাসলে?
৪। আপনারা বেজ্ঞাসনক িমাজেন্ত্র, কের্ী িাংগ্রাম ও িামাসজক সেপ্লবের কথা েবলন। সকন্তু মাকণ িোদ সশো কদয়
কয, মাকণ িোদ-বলসননোদ-মাওবিেু ঙ সচন্তািারায় িুিসিে িেণহারা কের্ীর রাজননসেক পাটিণর কনেত ত্ব েযেীে এর
ককানটাই িম্ভে নয়। োর প্রমার্ হবলা পূেেণ াাংলার েুবজণ ায়ারা েথাকসথে িামাসজক সেপ্লবের কথা, কের্ী িাংগ্রাবমর
কথা েবল পূেেণ াাংলাবক ভারবের উপসনবেবশ পসরর্ে কবরবি। এভাবে োরা িামাসজক সেপ্লবের নাবম িামাসজক
প্রসেসেপ্লে েটায়, কের্ী িাংগ্রাবমর নাবম কের্ী ও জােীয় সেশ্বািোেকো কবর। একইভাবে আপনারাও বেজ্ঞাসনক
িমাজেন্ত্র, িামাসজক সেপ্লে, কের্ী িাংগ্রাবমর নাবম প্রকত ে পবে পূেেণ াাংলাবক মাসকণ বনর উপসনবেবশ পসরর্ে করার
প্রবচষ্টা চালাবেন। এভাবে িামাসজক প্রসেসেপ্লে, কের্ী ও জােীয় সেশ্বািোেকো করবিন।
৫) আপনারা কের্ী িাংগ্রাম ও কের্ী শত্রু িেবমর কথা েবলন।
েেণ মাবন পূেেণ াাংলার জনগবর্র দােী হবে জােীয় িাংগ্রাম করা (পূেেণ াাংলাবক ভারেীয় িম্প্রিারর্োদ, কিাসভবয়ট
িামাসজক িাম্রাজযোদ ও মাসকণ ন িাম্রাজযোবদর হাে কথবক স্বািীন করা), জােীয় শত্রু িেম করা (ভারেীয়
িম্প্রিারর্োদ, কিাসভবয়ট িামাসজক িাম্রাজযোদ ও মাসকণ ন িাম্রাজযোবদর দালালবদর জােীয় শত্রু সহবিবে িেম
করা)।
কের্ী িাংগ্রাম ও কের্ী শত্রু িেবমর নাবম আপনারা প্রকত েপবে জােীয় শত্রুবদর োাঁসচবয় সদবেন। ইহা সক জােীয়
শত্রুবদর োবেদারী নয়?

পতষ্ঠা ৮
আপনারা ককউ ককউ কের্ী শত্রু সহবিবে পূেেণ াাংলার প্রকত ে োমপন্থীবদর (যাবদরবক চীবনর দালাল েলা হয়) সচসিে
কবরন। েেণ মাবন আপনারা প্রকত ে োমপন্থী কদশবপ্রসমক কমীবদর (আমাবদর িহ অনযানযবদর) োসলকা প্রর্য়ন করবিন
এোং সনবজরা ো মুসজেোদীবদর িহায়োয় িসরবয় সদবেন ো িেম করবিন।
৬) কের্ী িাংগ্রাম, বেজ্ঞাসনক িমাজেন্ত্র, িামাসজক সেপ্লবের কথা েলবলও আপনারা মাকণ িোদী ো সেপ্লেী নন, ইহা
কলসনবনর সনম্নসলসিে উদ্ধতসেটিই প্রমার্ করবি—

“এটা প্রায়ই েলা এোং কলিা হয় কয মাকণ বির েবের িারেস্তু হবলা কের্ীিাংগ্রাম, এটা িেয নয়। এ সমথযা কথবক
প্রায়ই কেসরবয় আবি মাকণ িোবদর িুসেিাোদী সেকত সে, এবক সমথযা কবর েুবজণ ায়াবদর সনকট গ্রহর্ীয় কবর কোলা।
কারর্ কের্ীিাংগ্রাবমর েে মাকণ ি কেতণ ক িতষ্ট নয়। মাকণ বির পূবেণ েুবজণ ায়ারাই ইহা িতসষ্ট কবরবি। িািারর্ভাবে ইহা
েুবজণ ায়াবদর সনকট গ্রহর্ীয়। যারা শুিু কের্ীিাংগ্রামবক স্বীকার কবর োরা এিনও মাকণ িোদী হয়সন , োরা এিবনা
েুবজণ ায়া সচন্তা এোং েুবজণ ায়া রাজনীসের আওোয় রবয় কগবি। মাকণ িোদবক কের্ী িাংগ্রাবমর েবে িীমােদ্ধ রািার
অথণ হবলা মাকণ িোদবক িেণ করা, সেকত ে করা, েুবজণ ায়াবদর সনকট গ্রহর্ীয় এরূপ সেষবয় রূপান্তসরে করা। ককেলমাে
কি-ই একজন মাকণ িোদী কয কের্ী িাংগ্রাবমর স্বীকত সেবক িেণহারা কের্ীর একনায়কবত্বর স্বীকত সেবে প্রিাসরে কবর।
এটাই হবে মাকণ িোদী এোং িািারর্ েু বদ েুবজণ ায়া (েড় েুবজণ ায়াবদরও) মিযকার পাথণকয।” [Lenin on
Proletarian Revolution and Proletarian Dictatorship. Foreign Language Press,
Peking, 1960, Page-9]
এ কথবক পাওয়া যায় কের্ী িাংগ্রাবমর কথা েলবলই মাকণ িোদী ো সেপ্লেী হওয়া যায় না। ইহা েড় েুবজণ ায়া এমন
সক িাম্রাজযোবদর দালালরাও েলবে পাবর।
৭) আপনারা েথাকসথে িরকারসেবরাসিো এোং প্রগসে মাকণ া েিেয ও কলাগাবনর সপিবন আন্তসরক কমীবদর আকত ষ্ট
কবর ভু ল পবথ পসরচালনা করবিন। এভাবে োবদরবক মুসজেোবদর সশকাবর পসরর্ে কবরবিন। ইসেমবিয জািদ ও
োর িাবথ যুি িাংগঠনিমূবহর েহু কমী মুসজেোদীবদর হাবে প্রার্ হাসরবয়বিন ো কজল জুলমু সনযণােন কভাগ
করবিন।
ইহা সক আন্তসরক কদশবপ্রসমক কমীবদর জনয ফাাঁদ বেরী করা নয়?
৮) আপনারা প্রকাবশয মুিসলম োাংলার সেবরাসিো কবরন সকন্তু কগাপবন কমীবদর মািযবম মুিসলম োাংলার প্রচার
কবর উগ্র িাম্প্রদাসয়কো িতসষ্ট করবিন, এভাবে মাসকণ বনর ষড়যন্ত্র মে কাজ করবিন।
প্রকত েপবেই আপনারা যসদ মাকণ িোদ মাবনন, িাম্রাজযোবদর িাবথ যুি না হন, জনগবর্র কিেক হন োহবল উবপারি
ভু ল েিেয ও কমণপদ্ধসেিমূহ িাংবশািন কবর িসেযকার িেণহারা কের্ীর রাজননসেক পাটিণবে ঐকযেদ্ধ কহান এোং
জােীয় গর্োসন্ত্রক সেপ্লে িম্পন্ন কবর স্বািীন, শাসন্তপূর্,ণ সনরবপে, প্রগসেশীল পূেেণ াাংলার প্রজােন্ত্র প্রসেষ্ঠা করুন। ইহা
কাবয়ম িম্ভে জােীয় শত্রু িেবমর মািযবম জােীয় মুসির গর্যুদ্ধ িূচনা ও পসরচালনা কবর। এই জােীয় গর্োসন্ত্রক
সেপ্লে িম্পন্ন কবরই িমাজোসন্ত্রক সেপ্লে পসরচালনা করবে হবে।

► মাকণ িোদ-বলসননোদ-মাওবিেু ঙ সচন্তািারা—সজন্দাোদ!
► পূেেণ াাংলার িেণহারা পাটিণ—সজন্দাোদ!
► কমবরড সিরাজ সিকদার—সজন্দাোদ! ■

