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পতষ্ঠা ২
পূিিব াংলার ির্ব মান িংসিধান প্রণয়নকারীরা হড়ে দদশসিড়ের্া, সিশ্বািঘার্ক ও মীরজাফ্র। পূিিব াংলার জনগড়ণর
জনয িংসিধান প্রণয়ড়নর দকান অসধকার র্াড়দর দনই।
● র্থাকসথর্ গণপসরষদ িদিযরা ফ্যাসিস্ট ইয়াসহয়া িামসরক দিযযর সনিবাচনী কাঠাড়মার সনড়দব শ (এলএফ্ও) দমড়ন
সনড়য় সনিবাসচর্ হড়য়ড়ছ।
সনিবাচনী কাঠাড়মার সনড়দব ড়শর মড়ধয রড়য়ড়ছ পাসকস্তানী িংহসর্ দমড়ন চলার কথা।
কাড়জই এরা পাসকস্তাড়নর িংহসর্ দমড়ন সনিবাসচর্ হড়য়ড়ছ।
এ কারড়ণ পাসকস্তাড়নর িংহসর্ দমড়ন সনিবাসচর্ িযসিরা সকভাড়ি সিসেন্ন পূিিব াংলার িংসিধান তর্রী করড়র্ পাড়র!
পূিিব াংলার িংসিধান তর্রীর জনয র্ারা সনিবাসচর্ নয়।
● এ িকল র্থাকসথর্ গণপসরষদ িদিযরা পাক-িামসরক ফ্যাসিস্টড়দর সনকট পূিিব াংলার জার্ীয় স্বাধীনর্া সিসকড়য়
দদয়ার ষেযন্ত্র করসছল, এ উড়েড়শয র্ারা িারংিার আড়পাষ তিঠক কড়র। পূিিব াংলার িীর জনগণ র্াড়দর এ
ষেযন্ত্রড়ক নিযার্ কড়র দদয়।
● এ িকল র্থাকসথর্ গণপ্রসর্সনসধরা পাক িামসরক ফ্যাসিস্টড়দর চরম সনযবার্ড়নর মযড়ে পূিিব াংলার জনগণড়ক
অিহায়ভাড়ি দরড়ে ভারড়র্ পলায়ন কড়র।
● র্ারা ক্ষমর্া ও গসদর দলাড়ভ ভারর্ীয় িম্প্রিারণিাদীড়দর সনকট পূিিব াংলার জনগড়ণর স্বাথব সিসকড়য় দদয়,
পূিিব াংলাড়ক ভারড়র্র সনকট পরাধীন করার দািের্ সলড়ে দদয়, পূিিব াংলায় র্াড়দর দেড়ক আড়ন।
এভাড়ি র্ারা পূিিব াংলাড়ক ভারড়র্র উপসনড়িড়শ পসরণর্ কড়র। এর ফ্ড়ল পূিিব াংলার অথবনীসর্, রাজনীসর্, সশক্ষা, সশল্প,
িংস্কতসর্, িযিিা-িাসণজয, প্রশািন, প্রসর্রক্ষা, আভযন্তরীণ ও পররাষ্ট্র নীসর্ অথবাৎ পূিিব াংলার িকল দক্ষড়ে ভারর্ীয়
িম্প্রিারণিাদীরা সনয়ন্ত্রণ ও লযন্ঠন কাড়য়ম কড়রড়ছ।
ভারর্ীয় িম্প্রিারণিাদীড়দর পূিিব াংলায় উপসনড়িশ স্থাপড়নর জনয দায়ী আওয়ামী লীগ, মসনসিং-ড়মাজাফ্ফ্র মড়স্কাপন্থী,
অনযানযড়দর পূিিব াংলার জনগড়ণর জনয িংসিধান প্রণয়ড়নর দকাড়না অসধকার দনই। র্ারা দদশড়রাসহর্া, সিশ্বািঘার্কর্া
ও মীরজাফ্রীর অপরাড়ধ অপরাধী।
● র্ারা দিাসভড়য়ট িামাসজক িাম্রাজযিাদ এিং মাসকব ন িাম্রাজযিাদড়ক পূিিব াংলায় দশাষণ ও লযন্ঠন করা ও িামসরক
ঘাাঁর্ট স্থাপড়নর িযড়যাগ সদড়য়ড়ছ।
● র্ারা দয দশাষণ ও লযন্ঠড়নর রাজত্ব স্থাপন কড়রড়ছ র্ার ফ্ড়ল পূিিব াংলার জনগণ আজ অন্নহীন, িস্ত্রহীন অিস্থায়
চরমর্ম সনযবার্ড়নর ও লযন্ঠড়নর মড়ধয সদনযাপন করড়ছন।
● পূিিব াংলার িীর জনগণ এ নর্য ন উপসনড়িসশক দশাষণ ও লযন্ঠড়নর সিরযড়ে সিড়রাহ কড়রড়ছন। এ িকল দদশসিড়ের্া,
সিশ্বািঘার্ক ও মীরজাফ্রড়দর সিচার কড়র চরম শাসস্ত প্রদাড়নর পদড়ক্ষপ গ্রহণ কড়রড়ছন।

পতষ্ঠা ৩
কাড়জই এ িকল র্থাকসথর্ গণপসরষদ িদিয যারা জনগড়ণর সনকট লযটপাট িসমসর্র িদিয িড়ল পসরসচর্,
দদশসিড়ের্া এিং মীরজাফ্র, র্াড়দর িংসিধান তর্সরর দকান অসধকার দনই।
িংসিধান হড়ে পূিিব াংলায় ভারর্ীয় িম্প্রিারণিাদীড়দর উপসনড়িশ িজায় রাো এিং দিাসভড়য়ট িামাসজক িাম্রাজযিাদমাসকব ড়নর দনর্ত ড়ত্ব িাম্রাজযিাদী দশাষণ িজায় রাো এিং পূিিব াংলায় র্াড়দর দালাল ও িামন্তিাদী দশাষণ ও লযন্ঠন
িজায় রাো নযায়িের্ করা এিং জনগড়ণর উপর ফ্যাসিিাদী একনায়কত্ব চাসলড়য় যািার কাড়লা দসলল।
এ িংসিধাড়ন ভারর্ীয় িম্প্রিারণিাদীড়দর উপসনড়িসশক দশাষণ ও লযন্ঠন অিিাড়নর দকান কথা দনই।
পূিিব াংলার রাজননসর্ক, অথবননসর্ক, িামসরক-ড়িিামসরক দক্ষে, সশক্ষা, সশল্প, িংস্কতসর্, আভযন্তরীণ ও তিড়দসশক অথবাৎ
পূিিব াংলার িকল দক্ষড়ের উপর ভারর্ীয় দশাষণ ও লযন্ঠড়নর অিিাড়নর কথা দনই।
অথবাৎ এ িংসিধাড়ন এ উপসনড়িসশক দশাষণ ও লযন্ঠনড়ক স্বীকার কড়র দনয়া হড়য়ড়ছ। এড়ক নযায়িের্ করা হড়য়ড়ছ।
দিাসভড়য়ট িামাসজক িাম্রাজযিাদ ও মাসকব ন িাম্রাজযিাড়দর দনর্ত ড়ত্ব িাম্রাজযিাড়দর দশাষণ, লযন্ঠন, র্াড়দর িামসরক ঘাাঁর্ট
সিড়লাড়পর দকান কথা দনই।
অথবাৎ এড়ক র্ারা নযায়িের্ কড়রড়ছ।
এ কাড়লা দসলড়ল ভারর্ীয় িম্প্রিারণিাদ, দিাসভড়য়ট িামাসজক িাম্রাজযিাদ এিং মাসকব ড়নর দনর্ত ড়ত্ব িাম্রাজযিাদীড়দর
স্বাথব রক্ষাকারী পযসাঁ জপসর্, িযিিায়ী মহল, কাড়লািাজারী আমলাড়দর উৎোড়র্র দকান কথা দনই। দদড়শর িামন্তিাদীড়দর
পসরপূণব উৎোর্ কড়র ‘দয জসম চাষ কড়র, দি-ই জসমর মাসলক’ এ িযিস্থা দনই। অথবাৎ িামন্তিাদ সিড়লাপ করা
হয়সন।
এ িংসিধাড়ন জাসর্গর্ িংেযালঘয জনগড়ণর উপর পসরচাসলর্ জার্ীয় সনপীেড়ণর অিিান এিং র্াড়দর আঞ্চসলক
স্বায়ত্বশািন প্রদাড়নর দকান কথা দনই।
এ িংসিধাড়ন ঊদযব ভাষাভাষী জনগড়ণর উপর পসরচাসলর্ সনপীেড়ণর অিিাড়নর দকান কথা দনই।
এ িংসিধাড়ন পূিিব াংলার অনযন্নর্ অঞ্চড়লর সিড়শষ কড়র উত্তরিড়ের দ্রুর্ উন্নয়ড়নর িযিস্থা দনই।
িমাজর্ন্ত্র ও জনগড়ণর মযসি দশাষণহীন িমাজ কাড়য়ড়মর গালভরা িযসলর আোড়ল এ িংসিধান হড়ে ভারর্ীয়
িম্প্রিারণিাদ, দিাসভড়য়ট িামাসজক িাম্রাজযিাদ, মাসকব ড়নর দনর্ত ড়ত্ব িাম্রাজযিাদ এিং পূিিব াংলায় র্াড়দর দালাল ও
িামন্তিাদীড়দর প্রণীর্ শািনর্ন্ত্র।
এড়দর অসধকার রক্ষা করা অথবাৎ দশাষণ ও লযন্ঠন এিং জনগড়ণর উপর একনায়কত্ব পসরচালনার জনয ইহা একর্ট
কাড়লা দসলল।
এ শািনর্ড়ন্ত্র রাষ্ট্রীয় নীসর্ সহড়িড়ি গ্রহণ করা হড়য়ড়ছ মযসজিিাদ অথবাৎ জার্ীয় সিশ্বািঘার্কর্া ও ফ্যাসিিাদড়ক।

পতষ্ঠা ৪
এ িংসিধাড়ন দয গণর্ড়ন্ত্রর কথা িলা হড়য়ড়ছ র্া হড়ে ফ্যাসিস্ট একনায়কত্ব, দয িমাজর্ড়ন্তর কথা িলা হড়য়ড়ছ র্া
হড়ে ছয় পাহাড়ের দশাষণ ও লযন্ঠন, দয জার্ীয়র্ািাড়দর কথা িলা হড়য়ড়ছ র্া হড়ে জার্ীয় সিশ্বািঘার্কর্া এিং
ঊদযব ভাষাভাষী ও জাসর্গর্ িংেযালঘযড়দর উপর জার্ীয় সনপীেন, দয ধমবসনরড়পক্ষর্ার কথা িলা হড়য়ড়ছ র্া হড়ে
পূিিব াংলার মযিসলম জনগড়ণর উপর ধমীয় সনপীেণ পসরচালনা।
জনগণ যাড়র্ এর সিরযড়ে সিড়রাহ না কড়র এিং র্াড়দরড়ক ফ্যাসিস্ট পেসর্ড়র্ দাসিড়য় রাো যায় র্ার জনয এ
কাড়লা দসলড়ল রড়য়ড়ছ িামসরক, আধা-িামসরক এিং সিসভন্ন ধরড়ণর দস্বোড়িিক িাসহনীর িযিস্থা অথবাৎ িামসরক,
আধা-িামসরক, দস্বোড়িিক িাসহনী হড়ে জনগড়ণর উপর ফ্যাসিস্ট একনায়কত্ব পসরচালনার হাসর্য়ার।
পালবাড়মন্ট ও সিচারালয় হড়ে এ ফ্যাসিস্ট একনায়কত্বড়ক নযায়িের্ করার স্থান সিড়শষ।
কাড়জই এ িংসিধান উপসনড়িসশক-আধা িামন্তিাদী পূিিব াংলার ছয় পাহাড়ের দালাল শািক দেণীর জার্ীয় সিশ্বািঘার্ক
ফ্যাসিস্ট একনায়কত্বমূলক শািনর্ন্ত্র।
ফ্যাসিস্ট আইয়যড়ির উৎোড়র্র িাড়থ িাড়থ র্ার কুেযার্ শািনর্ড়ন্ত্রর পর্ন হড়য়ড়ছ।
ভারর্ীয় িম্প্রিারণিাদ ও র্ার র্াড়িদার আওয়ামী লীগ ফ্যাসিস্টড়দর উৎোড়র্র িাড়থ িাড়থ এ জার্ীয় সিশ্বািঘার্ক
ও ফ্যাসিিাদী শািনর্ন্ত্রও উৎোর্ হড়ি এিং জনগণ সনড়জরাই জার্ীয় স্বাধীনর্া ও গণর্ড়ন্ত্রর অসধকার িম্বসলর্
িসর্যকার শািনর্ন্ত্র প্রণয়ন করড়িন। ■

