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পতষ্ঠা ২
১। হক গ্রুপ ও আমজাদ গ্রুপ র্য়ল পূর্র্ব াাংলা সিাসিয়েয়ের উপসনয়র্শ। িারত তা তদারক করয়ে।
িকয়লই জায়নন, মসনসিাং-িালাম কসমউসনস্ট পাটিব, সমাজাফফর নযাপ প্রিত সত হয়ে ময়কাপন্থী, অথবাৎ, ময়কার ির্চাইয়ত
সর্শ্বস্ত দালাল। পূর্র্ব াাংলার পুতুল িরকার এয়দর দ্বারা গঠিত না হয়ে গঠিত হয়েয়ে আওোমী লীয়গর দ্বারা। এই আওোমী
লীগ সকেু সদন পূয়র্বও মাসকব ন িাম্রাজযর্ায়দর দালালী কয়রয়ে। র্তব মায়নও এর এক অাংশ (মাসকব য়নর) দালালী করয়ে।
সিাসিয়েয়ের উপসনয়র্য়শ তার সর্শ্বস্ত দালাল ময়কাপন্থীয়দর দ্বারা পুতুল িরকার গঠিত না হয়ে গঠিত হয়লা আওোমী
লীয়গর দ্বারা। ইহা সকিায়র্ িম্ভর্?
২। সকউ সকউ র্লয়ত পায়রন আওোমী লীগ জনসপ্রে, তাই, তায়দর দ্বারা িরকার গঠন করা হয়েয়ে। আওোমী লীগ
জনসপ্রে হয়লও একজন ময়কাপন্থী মন্ত্রীও সকন গ্রহণ করা হয়লা না? প্রিঙ্গক্রয়ম উয়েখয় াগয, ময়কাপন্থীরা ির্বদাই মন্ত্রীিিাে
তায়দর প্রসতসনসির দার্ী করয়ে।
র্তব মায়ন আওোমী লীগ িরকার জনসপ্রেতা পুয়রাপুসর হাসরয়েয়ে। এ অর্স্থাে সকন সিাসিয়েে ইউসনেন আওোমী লীগয়ক
িসরয়ে তার দালাল ময়কাপন্থীয়দর ক্ষমতাে র্িাে না (পূর্ব ইউয়রায়পর উপসনয়র্শগুয়লায়ত া সি প্রােই কয়র থায়ক)?
৩। িম্প্রসত ময়কাপন্থীরা আওোমী লীগ প্রণীত িাংসর্িায়ন স্বাক্ষর কয়রসন, আওোমী লীগ িরকায়রর পদতযাগ চায়ে,
আওোমী লীগ সর্য়রািী প্রচারণা চালায়ে। আওোমী লীগও পালো তায়দর সপেু নী সদয়ে।
এ িকল ঘেনার্লী সক প্রমাণ কয়র না স , সিাসিয়েে ইউসনেন তার দালাল ময়কাপন্থীয়দর দ্বারা পূর্র্ব াাংলার ক্ষমতা দখল
অথর্া পূর্র্ব াাংলার ক্ষমতার অাংশীদার হওোর জনয প্রয়চষ্টা চালায়ে? পূর্র্ব াাংলা সদ সিাসিয়েয়ের উপসনয়র্শই হয়তা তয়র্
সিাসিয়েয়ের অাংগুলী সহলয়নই পুতুল িরকার পসরর্সতব ত হয়তা। ক্ষমতার জনয ময়কাপন্থীয়দর আওোমী লীয়গর িায়থ
কামড়া-কামসড় করয়ত হয়তা না (মাসকব য়নর উপসনয়র্শ সিয়েতনায়ম মাসকব য়নর অঙ্গুলী সহলয়নই পুতুল িরকার পসরর্সতব ত
হে)।
৪। সকউ সকউ র্লয়ত পায়রন সিাসিয়েয়ের উপসনয়র্সশক সশাষণ সময়ন সনয়ে
তার পসরর্তব য়নর প্রয়োজন সক? আওোমী লীগ সিাসিয়েয়ের উপসনয়র্সশক
সর্শ্বস্ত ও সনিব রশীল দালাল ময়কাপন্থীয়দরয়ক সকন পুতুল িরকায়রর ময়িয
ময়কাপন্থীয়দর সনয়ে একটি সিাসিয়েয়ের দালাল পাটিব ততরী ও তায়দর দ্বারা

আওোমী লীগ িরকার গঠন কয়রয়ে। কায়জই
সশাষণ সময়ন সনয়লও সিাসিয়েে ইউসনেন তার
অন্তিুব ক্ত করল না, অথর্া আওোমী লীগ ও
একটি নতু ন পুতুল িরকার গঠন করল না?

র্তব মায়ন আওোমী লীয়গর সনতত য়ে ময়কাপন্থীয়দর সনয়ে তথাকসথত ‘গণিাংহসত কসমটি’ গঠিত হয়েয়ে জনগয়ণর মুসক্তিাংগ্রাম
দাসর্য়ে রাখার জনয।
অতীয়ত রাজাকার-আলর্দর স রূপ পাক িামসরক দিুযয়দর দালালী কয়রয়ে সতমসন র্তব মায়ন ময়কাপন্থীরা আওোমী লীয়গর
দালালী করয়ে। এ িকল তথাকসথত কসমটি এর্াং র্াাংলায়দয়শর রাষ্ট্রক্ষমতা আওোমী লীয়গর হায়তই রয়েয়ে। ময়কাপন্থীরা
এর িাগ পােসন। তারা আওোমী লীয়গর পুতুল সহয়িয়র্ র্যর্হৃত হয়ে মাত্র।

পতষ্ঠা ৩
৫। সিাসিয়েয়ের উপসনয়র্শ পূর্র্ব াাংলা, িারত তা তদারসক করয়ে অথবাৎ িারত সিাসিয়েয়ের সনয়দব য়শ চলয়ে। এর অথব
সক এ নে স িারত সিাসিয়েয়ের উপসনয়র্য়শ পসরণত হয়েয়ে? িারত িরকার সিাসিয়েয়ের পুতুল িরকার? সকন্তু প্রকত ত
সর্ষে হয়ে, িারত একটি আিা-উপসনয়র্সশক সদশ। িারত সদ সিাসিয়েয়ের উপসনয়র্শ হয়তা তা হয়ল িারয়তর
ময়কাপন্থীরাই িারয়তর িরকার গঠন করয়তা অথর্া িরকায়রর অাংশীদার হয়তা।
৬। জনার্ সতাোহা র্য়লন, পূর্র্ব াাংলা িারত-য়িাসিয়েয়ের উপসনয়র্শ।
একটি সদশ দুটি সদয়শর উপসনয়র্শ কীিায়র্ হয়ত পায়র?
একটি সদয়শর দুটি অঞ্চল সদ দুই উপসনয়র্সশক শসক্তর দখয়ল থায়ক তাহয়লই এো হয়ত পায়র। একটি উপসনয়র্সশক শসক্ত
কততব ক দখলকত ত অঞ্চয়ল তর্য়দসশক সশাষকরা লুন্ঠয়নর র্খরা র্িায়ত পায়র (অঞ্চল দখল না কয়রও)। স মন, মাসকব য়নর
উপসনয়র্শ সিয়েতনায়ম জাপানী িাম্রাজযর্াদীরা লুন্ঠয়নর র্খরা র্সিয়েয়ে। কায়জই পূর্র্ব াাংলা একই িায়থ দুই শসক্তর
উপসনয়র্শ হয়ত পায়র না। একটি শসক্তর উপসনয়র্শ পূর্র্ব াাংলাে অনয শসক্ত লুন্ঠয়নর র্খরা সনয়ে।
৭। পূর্র্ব াাংলা িারত-য়িাসিয়েে উিয়ের উপসনয়র্শ হয়ল র্াাংলায়দশ পুতুল িরকারয়ক অর্শযই উিয়ের সনকে দােী
থাকয়ত হয়র্। একটি িরকার একইিায়থ দুই উপসনয়র্সশক শসক্তর সনকে কীিায়র্ দােী থায়ক?
৮। পূর্র্ব াাংলা িারত ও সিাসিয়েয়ের উপসনয়র্শ। িারত হয়ে একটি আিা-উপসনয়র্সশক আিা-িামন্তর্াদী সদশ। এই
আিা-উপসনয়র্সশক, আিা-িামন্তর্াদী সদয়শর উপসনয়র্শ হয়ে পূর্র্ব াাংলা। জনার্ সতাোহার র্ক্তর্যই প্রমাণ কয়র স , আিাউপসনয়র্সশক, আিা-িামন্তর্াদী সদয়শর উপসনয়র্শ থাকয়ত পায়র। এিায়র্ জনার্ সতাোহা তার অতীত র্ক্তর্য “আিািামন্তর্াদী, আিা-উপসনয়র্সশক সদয়শর উপসনয়র্শ থাকয়ত পায়র না”—সক খণ্ডন কয়রয়েন।
৯। র্াাংলায়দশ িারত ও সিাসিয়েে উিয়ের উপসনয়র্শ—প্রমাণ কয়র িারত ও সিাসিয়েে ইউসনেন িমপ াব য়ের সদশ।
অথবাৎ, িারতও িামাসজক িাম্রাজযর্াদী সদশ। সকন্তু প্রকত ত ঘেনা হয়ে—িারত একটি আিা-উপসনয়র্সশক, আিািামন্তর্াদী সদশ। এয়ক িামাসজক িাম্রাজযর্ায়দর িমপ াব েিু ক্ত করা হয়ে চরমতম িু ল।
১০। দ্বাসিক র্স্তুর্াদ আমায়দরয়ক সশক্ষা সদে স , একইিায়থ দুটি দ্বি প্রিান হয়ত পায়রনা; একটি প্রিান হয়র্, অপরটি
সগৌণ হয়র্। কায়জই িারত সিাসিয়েে উিয়েই প্রিান দ্বি, প্রিান শত্রু র্া উিয়েরই উপসনয়র্শ পূর্র্ব াাংলা হয়ত পায়র
না।
অর্শই একটি প্রিান দ্বি, একটি প্রিান শত্রু এর্াং পূর্র্ব াাংলা একটি সদয়শর উপসনয়র্শ হয়র্। কায়জই “পূর্র্ব াাংলা িারতসিাসিয়েে উিয়ের উপসনয়র্শ, উিয়ের িায়থ পূর্র্ব াাংলার জনগয়ণর দ্বি প্রিান দ্বি, উিয়ে পূর্র্ব াাংলার জনগয়ণর প্রিান
শত্রু”—এ র্ক্তর্য মাকব ির্াদ পসরপন্থী।
১১। উপয়রাক্ত সর্য়েষণ সথয়ক সদখা াে, পূর্র্ব াাংলা সিাসিয়েয়তর উপসনয়র্শ—এ র্ক্তর্য িু ল; পূর্র্ব াাংলা িারত ও
সিাসিয়েে উিয়ের উপসনয়র্শ—এ র্ক্তর্যও িু ল।

পতষ্ঠা ৪
প্রকত তপয়ক্ষ পূর্র্ব াাংলা হয়ে িারয়তর উপসনয়র্শ স খায়ন সিাসিয়েে ইউসনেন এর্াং মাসকব য়নর সনতত য়ে িাম্রাজযর্াদীরা লুয়ের
িাগ র্সিয়েয়ে।

িাংয় াজনী
িম্প্রসত সতাোহারা তায়দর র্ক্তর্য (“পূর্র্ব াাংলা িারত-য়িাসিয়েয়ের উপসনয়র্শ”) পালটিয়ে র্লয়েন, “পূর্র্ব াাংলা সিাসিয়েয়ের
নো উপসনয়র্শ এর্াং িারয়তর আসিত রাজয।”
নো উপসনয়র্শর্াদ ও তার কমবপদ্ধসত িম্পয়কব সল-ডু োন মাসকব ন িাম্রাজযর্াদ সর্য়রািী সিয়েতনামী জনগয়ণর িুদীঘব
সদয়নর িাংগ্রায়মর অসিজ্ঞতার িারিাংকলন করয়ত স য়ে র্য়লন, “নো উপসনয়র্শর্ায়দর তর্সশষ্টয হয়ে নো-উপসনয়র্য়শ

িাম্রাজযর্াদীরা িরািসর প্রশািন র্যর্স্থা চালােনা। এর পসরর্য়তব তারা সদশীেয়দর দ্বারা িরকার পসরচালনা কয়র। এ
সদশীেরা িামন্তর্াদ ও সদশীে র্ুয়জব াোর (Comprador Bourgeois) স্বাথবরক্ষা কয়র এর্াং একটি জাতীে গণতাসন্ত্রক সর্শ
সনে।” (Le Duan—The Vietnamese Revolution; Fundamental Problems and Essential Tasks, Page-24)
উপয়রাক্ত সিয়েতনামী অসিজ্ঞতা সথয়ক সদখা াে পূর্র্ব াাংলায়ক সিাসিয়েয়ের নো উপসনয়র্শ র্লয়ত র্ুঝাে, পূর্র্ব াাংলা
সিাসিয়েে িামাসজক িাম্রাজযর্াদীয়দর এমন উপসনয়র্শ া তারা সনেন্ত্রণ করয়ে আয়দর তায়র্দার আওোমী লীগ পুতুল
িরকায়রর মািযয়ম (সনয়জরা নে)।
পূর্র্ব াাংলার র্াস্তর্ অর্স্থা প্রমাণ করয়ে, পূর্র্ব াাংলা সিাসিয়েয়ের নো উপসনয়র্শ নে র্া র্াাংলায়দশ িরকার সিাসিয়েে
সনেসন্ত্রত পুতুল িরকার নে। সিসকম, িূ োন িারয়তর আসিত রাজয। িাম্প্রসতককায়লর সিসকয়মর ঘেনা প্রমাণ করয়ে
আসিত রায়জযর স্বািীন িত্তা সনই। সিসকম িারয়তর সনেন্ত্রণািীন।
উপয়র র্সণবত আসিত রাজযিমূয়হর িরকার হয়ে িারয়তর সনেসন্ত্রত পুতুল িরকার। এ সনেন্ত্রণ সথয়ক আসিত রাজযিমূহ
মুসক্ত চাে। স্বািীন, িার্বয়িৌম রাষ্ট্র সহয়িয়র্ প্রসতষ্ঠা লাি করয়ত চাে।
এখায়ন সদখা াে, পূর্র্ব াাংলায়ক িারয়তর আসিত রাজয র্লয়ল র্ুঝাে পূর্র্ব াাংলা িারয়তর সনেন্ত্রণািীন সদশ এর্াং র্াাংলায়দশ
িরকার িারয়তর সনেসন্ত্রত পুতুল িরকার।
উপয়রাক্ত সর্য়েষণ সথয়ক সদখা াে, পূর্র্ব াাংলায়ক একই িময়ে সিাসিয়েয়ের নো উপসনয়র্শ এর্াং িারয়তর আসিত রাজয
র্লয়ল র্ুঝাে পূর্র্ব াাংলা একই িময়ে সিাসিয়েয়েরও সনেসন্ত্রত, িারয়তরও সনেসন্ত্রত; র্াাংলায়দশ িরকার একই িময়ে
সিাসিয়েে ও িারত উিয়েরই সনেসন্ত্রত পুতুল িরকার। স্বিার্তঃই প্রশ্ন জায়গ, একটি সদশ একই িময়ে দুয়ো সদয়শর
দ্বারা উপসনয়র্য়শর অনুরূপ সনেসন্ত্রত এর্াং একটি িরকার একই িায়থ দুয়ো সদয়শর পুতুল িরকার কীিায়র্ হে?
সিাসিয়েয়ের নো-উপসনয়র্শ সহয়িয়র্ প্রিান দ্বি এর্াং প্রিান িাংগ্রাম সিাসিয়েয়ের সর্রুয়দ্ধ, আর্ার আসিত রাজয সহয়িয়র্
প্রিান দ্বি ও িাংগ্রাম িারয়তর সর্রুয়দ্ধ।
এ সথয়ক সদখা াে, সতাোহা িায়হয়র্র র্ক্তর্য ময়ত দুই দ্বি ও দুই শত্রু প্রিান হে।

পতষ্ঠা ৫
সতাোহা িায়হয়র্র এ র্ক্তর্য মাকব ির্ায়দর দ্বাসিক র্স্তুর্াদ ও রাষ্ট্র িাংক্রান্ত তত্ত্বিমূয়হর িায়থ পুয়রাপুসর অিামঞ্জিযপূণব এর্াং
িু ল। পূর্র্ব াাংলা একই িায়থ সিাসিয়েয়ের নো-উপসনয়র্শ এর্াং িারয়তর আসিত রাজয হয়ত পায়র না।
প্রকত তপয়ক্ষ পূর্র্ব াাংলা হয়ে িারয়তর উপসনয়র্শ স খায়ন সিাসিয়েে িামাসজক িাম্রাজযর্াদ, মাসকব য়নর সনতত য়ে িাম্রাজযর্ায়দর
সশাষণ র্তব মান।

► কময়রড সিরাজ সিকদার—সজন্দার্াদ!
► পূর্র্ব াাংলার ির্বহারারা—ঐকযর্দ্ধ সহান।
► পূর্র্ব াাংলার অিমাপ্ত জাতীে গণতাসন্ত্রক সর্প্লর্ িম্পন্ন করুন।
► পূর্র্ব াাংলার ির্বহারা পাটিব—সজন্দার্াদ ■

