সিরাজ সিকদার রচনা
“গণযুদ্ধের পটভূ সি” শীর্ষক কসিতা িংকলদ্ধনর
ভূ সিকা

সিরাজ সিকদার

পূিিষ াংলার িিষহারা পার্টষ কততষ ক রচনা ও প্রকাশ অদ্ধটাির ১৯৭৩
কসিউসনস্ট পার্টষ িাকষ িিাদী-ললসননিাদী-িাওিাদী িাংলাদ্ধদশ কততষ ক িিষহারা পথ
(www.sarbaharapath.com) এর অনলাইন প্রকাশনা ২৬ নদ্ধভম্বর ২০১৪

পতষ্ঠা ২
িাসহতয-সশল্পকলা িতাদশষগত লেদ্ধের অন্তভূষ ক্ত। ইহা িানুদ্ধর্র সচন্তাধারাদ্ধক প্রভািাসিত কদ্ধর এিং কিষদ্ধক সনয়সিত
কদ্ধর।
সিপ্লি আর প্রসতসিপ্লি উভদ্ধয়র জনয প্রথি প্রদ্ধয়াজন জনিত িতসি করা।
প্রসতসিয়াশীল সশল্প-িংস্কতসত প্রসতসিপ্লি ঘটাদ্ধনা এিং প্রসতসিপ্লিী েিতা র্টসকদ্ধয় রাখার পদ্ধে জনিত িতসি কদ্ধর।
প্রসতসিয়াশীল সির্য়িস্তু ও উচ্চিাদ্ধনর সশল্পরূদ্ধপর িাসহতয-িংস্কতসত িিচাইদ্ধত সিপদজনক। রিীন্দ্র িাসহতয তার
প্রিাণ।
পূিিষ াংলায় িিষহারার দতসিদ্ধকাণ সদদ্ধয় িঠিক এিং উচ্চিাদ্ধনর সশল্পরূপ িম্পন্ন জাতীয় গণতাসিক সশল্প-িংস্কতসত
(িম্প্রিারণিাদ, িািাসজক িাম্রাজযিাদ, িাম্রাজযিাদ এিং আিলাতাসিক পুসুঁ জিাদ ও িািন্তিাদ সিদ্ধরাধী সশল্পিংস্কতসত) গদ্ধে উদ্ধেসন।
এ ধরদ্ধণর সশল্প-িংস্কতসত গদ্ধে লতালার িিয় আিাদ্ধদরদ্ধক শুধু লেণী িংগ্রািদ্ধক তু দ্ধল ধরদ্ধলই চলদ্ধি না, কারণ তা
িুদ্ধজষায়া এিনসক িে িুদ্ধজষায়াদ্ধদর সনকটও গ্রহণীয়।
লেণীিংগ্রাদ্ধির অসনিাযষ পসরণসত িিষহারা লেণীর একনায়কত্ব (িতষ িাদ্ধন জনগদ্ধণর গণতাসিক একনায়কত্ব), ইহা
প্রসতষ্ঠার জনয িিষহারা লেণীর রাজননসতক পার্টষ, এর লনতত দ্ধত্ব িশস্ত্র ও অনযানয িংগ্রাি এিং িিষহারাদ্ধদর
লেণীিংগ্রাি পসরচালনার বিজ্ঞাসনক তাসিক সভসি িাকষ িিাদ-ললসননিাদ-িাওদ্ধিতু ঙ সচন্তাধারা ও তার প্রদ্ধয়াগঅনুশীলন সশল্প-িাসহতয-িংস্কতসতদ্ধত প্রসতফসলত হদ্ধত হদ্ধি। তখনই এ ধরদ্ধণর সশল্প-িংস্কতসতর সির্য়িস্তু িিষহারার
সিশ্বদতসিদ্ধকাণ সদদ্ধয় িঠিক িদ্ধল সিদ্ধিসচত হদ্ধি।
এভাদ্ধি িুকাদ্ধন্তর িীিািেতাদ্ধক অসতিি করদ্ধত হদ্ধি।
িাসহতয-িংস্কতসতদ্ধক শুধু সির্য়িস্তুর সদক সদদ্ধয়ই ঠিক হদ্ধল চলদ্ধি না—িযাপক লকডার, বিসনক, িহানুভূসতশীল,
িিথষক এিং জনগণ কততষ ক গ্রহণীয় ও িিাদতত এরূপ সশল্পরূপ িম্পন্ন হদ্ধত হদ্ধি।
এভাদ্ধি আধুসনক িাসহতয-কসিতা-সশল্পকলার িীিািেতা অসতিি করদ্ধত হদ্ধি।
সিপ্লিী সির্য়িস্তু ও উচ্চিাদ্ধনর সশল্পরূদ্ধপর (জনগণ কততষ ক গ্রহণীয় ও িিাদতত) একাত্মতা িম্পন্ন িাসহতয-সশল্পিংস্কতসত পূিিষ াংলার সিপ্লদ্ধি িতাদশষগত প্রস্তুসতর িতসি করদ্ধি, সিপ্লদ্ধির পদ্ধে জনিত িতসি করদ্ধি এিং জনগণদ্ধক
সিপ্লিী কদ্ধিষ উদ্বুে করদ্ধি।
সিপ্লিী সশল্প-িংস্কতসত সনদ্ধয় চীন-ইদ্ধদাদ্ধনসশয়া-ভারত এিং অনযানয লদদ্ধশ ভ্রাতত প্রসতি কিদ্ধরডগণ পরীো-সনরীো
করদ্ধেন।
আিাদ্ধদরদ্ধকও পূিিষ াংলায় পরীো-সনরীো চালাদ্ধত হদ্ধে—কারণ িাংলা িাসহদ্ধতয আিাদ্ধদর িঠিক পথ লদখািার িত
লকান উিরিূরী লনই।

পতষ্ঠা ৩
এ কারদ্ধণ আিাদ্ধদর সির্য়িস্তু ও সশল্পরূদ্ধপ দুিলষ তা লদখা সদদ্ধত পাদ্ধর। সকন্তু আিরা গুরত্বু লদদ্ধিা সির্য়িস্তু অথষাৎ
রাজনীসতদ্ধত, আর অনুশীলদ্ধনর প্রসিয়ায় গদ্ধে উেদ্ধি সনখুত
ুঁ সশল্পরূপ।
লদদ্ধশর এিং সিদ্ধদদ্ধশর অতীত-িতষ িান িাসহতয সশল্পকলাদ্ধক সিদ্ধের্ণ করদ্ধত হদ্ধি এিং িতজনশীলভাদ্ধি লিগুদ্ধলা লথদ্ধক
সশখদ্ধত হদ্ধি, অন্ধভাদ্ধি নয়।
িিষহারার দতসিদ্ধকাণ সদদ্ধয় িঠিক, একই িাদ্ধথ আিাদ্ধদর লকডার, লগসরলা, িহানুভূসতশীল, িিথষক এিং জনগণ গ্রহণ
করদ্ধি, সিপ্লদ্ধি লপ্ররণা পান—এরূপ সশল্প-িাসহতয িাথষক িদ্ধল সিদ্ধিসচত হদ্ধি। কাদ্ধজই সশল্প-িাসহদ্ধতযর লেদ্ধে
জনগদ্ধণর লিিার িদ্ধনাভাদ্ধির িাথষক প্রদ্ধয়াগ হদ্ধি িিষহারার দতসিদ্ধকাণ সদদ্ধয় িঠিক, জনগদ্ধণর গ্রহণীয় এিং
লপ্ররণাদায়ক সশল্প-িাসহতয গদ্ধে লতালা।
পূিিষ াংলার িিষহারা পার্টষ লযিন রচনা করদ্ধে সিপ্লিী কাদ্ধজর নূতন ইসতহাি, সিপ্লিী প্রিদ্ধন্ধর নূতন রীসত, লতিসন
ঐসতহাসিক পদদ্ধেপ সনদ্ধয়দ্ধে সির্য়িস্তুর সদক সদদ্ধয় িসতযকার সিপ্লিী এিং সনখুত
ুঁ সশল্পরূপ িম্পন্ন জনগণ িিাদতত
সশল্প-িাসহদ্ধতযর িম্পূণষ নূতন পথ গদ্ধে লতালার।
আিাদ্ধদর এ প্রদ্ধচিা তখনই িফল হদ্ধি যখন কিদ্ধরড, লগসরলা-জনগদ্ধণর কদ্ধে ধ্বসনত হদ্ধি আিাদ্ধদর গান,
কসিতা, তাদ্ধদর আিদ্ধর আদ্ধলাসচত হদ্ধি আিাদ্ধদর সশল্প-িাসহতয, আত্মতযাদ্ধগ তাদ্ধদর করদ্ধি উদ্বুে, পার্টষর লনতত দ্ধত্ব
সিপ্লি করা, পুদ্ধরাদ্ধনা দুসনয়া লভদ্ধে চু রিার করা, সিপ্লিী রাজননসতক েিতা প্রসতষ্ঠা ও তা র্টসকদ্ধয় রাখার পদ্ধে
জনগণদ্ধক িতাদশষগতভাদ্ধি বতরী করদ্ধি, তাদ্ধদরদ্ধক সিপ্লিী কদ্ধিষ উেু ে করদ্ধি। তখনই িাথষক হদ্ধি িাসহতযসশল্পকলার লেদ্ধে আিাদ্ধদর জনগদ্ধণর লিিার িদ্ধনাভাি □

