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[১৯৭২ সালের মার্চ  মালস ভারলের প্রধানমন্ত্রী বাাংোলেশ সফলর এলে এই প্রর্ারপত্রটি রর্না ও 
প্রর্ার করা হয়—সবচহারা পথ] 

১। আপনার সসনাবাহহনী হমত্র বাহহনী। হকন্তু হমত্র বাহহনী হকভালব পাক সামহরক ফযাহসস্টলের 
কলয়কশে সকাটি টাকার অস্ত্র-যুদ্ধ সরঞ্জাম ভারলে হনলয় সেে, পূবচবাাংোর বহু কেকারখানা, 
োর খুর্লরা অাংশ, োড়ী, উৎপাহেে পণ্য, পাট, র্া, র্ামড়া, স্বণ্চ, সরৌপয ভারলে পার্ার করে? 

আপহন আপনার েখেোর বাহহনী প্রেযাহার করার কথা বলে জনেণ্লক ভাওো হেলেন। আপনার 
প্রকৃে উলেশয হলো বাঙােীলের দ্বারা আপনার উপহনলবশ পাহারা সেওয়া, বাঙােীলের েমন করা। 
এছাড়া অসাংখয ভারেীয় েখেোর সসনয আপহন সাো সপাশালক এবাং বাাংোলেশ বাহহনী ও 
বাাংোলেশ রাইলফলের ইউহনফলমচ পূবচবাাংোয় সরলখলছন। আপনার সসনয প্রেযাহালরর কথা সমূ্পণ্চ 
হমথযা। 

২। আপহন হনলজলক মহুি সাংগ্রালমর বনু্ধ বলে জাহহর কলরন। হকন্তু নাো, হমলজা, কাহিরী, 
হশখলের মহুি সাংগ্রামলক সকন ফযাহসবােী উপালয় েমন করলছন? 

ইহা হক প্রমাণ্ কলর না আপহন হবলশষ উলেশয হনলয় পূবচবাাংোর মহুি সাংগ্রালমর সহায়েয়ার সবশ 
ধলরলছন? এ উলেশয হলো পূবচবাাংোয় আপনার উপহনলবশ স্থাপন, আপনার হারালনা পশ্চােভূহম 
পুনরুদ্ধার, পূবচবাাংো সশাষণ্ ও েুন্ঠন কলর আপনার আহথচক ও রাজননহেক সাংকট হ্রাস করা, 
র্ীন ও কহমউহনজম প্রহেহে করার ঘাাঁটি স্থাপন করা। 

৩। আপহন হমলত্রর সবলশ পূবচবাাংোর মাছ-মাাংস-হিম-েরকারী-ধান-র্াে ও অনযানয খােযদ্রবয, 
পাট, র্া, র্ামড়া ও অনযানয কাাঁর্ামাে, হশ্প,, বযবসা-বাহণ্জয, ভূহম, প্রাকৃহেক সম্পে, প্রশাসন, 
সেশরক্ষা, হশক্ষা, সাংসৃ্কহে প্রভৃহে সকে সক্ষলত্র হনয়ন্ত্রণ্ প্রহেষ্ঠা কলর সশাষণ্ ও েুন্ঠন কলরলছন, 
পূবচবাাংোয় আপনার উপহনলবশ কালয়ম কলরলছন। 

এ উপহনলবশ কালয়লমর জনয আপহন পূবচবাাংোর সেশলপ্রহমকলের সখারাক হহলসলব বযবহার কলরলছন। 

সয সকে সেশলপ্রহমক হবলশষ কলর পূবচবাাংোর সবচহারা পাটিচ র কমী যারা আপনার সোোম হলে 
রাজী হয়হন োলেরলক ‘নকশাে’ অহভহহে কলর আপহন খেম কহরলয়লছন। এভালব পূবচবাাংোর 
সেশলপ্রহমকলের রলি আপহন হাে কেহিে কলরলছন। 

এেহেন আপহন এ সশাষণ্ ও েুন্ঠন সোপন রু্হির মাধযলম কলরলছন। বেচ মালন ২৫ বৎসলরর 
শাহি, সমত্রী ও সহলযাহেোর রু্হির নালম আপনার োলবোর বাাংোলেশ পুেুে সরকার প্রকালশয 
আপনালক বাঙােী জাহের োসখে হেলখ হেলয়লছ এবাং আপনার সশাষণ্-েুন্ঠনলক নযায়সঙ্গে 
কলরলছ। 
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আপনার ও আপনার োলবোরলের সশাষণ্ ও েুন্ঠলনর ফলে পূবচবাাংোয় ৭০-৮০ টাকা মণ্ হলয়লছ 
র্াে, হনেয বযবহাযচ দ্রবয হলয়লছ অহিমূেয। অনাহার-অধচাহার ও সবকারীর হাহাকার উলেলছ 
পূবচবাাংোয়। পূবচবাাংোয় েহুভচ ক্ষ শুরু হলয় সেলছ। না সখলয় সোক মরলছ। পূবচবাাংোর জনয 
আপনার েরে উছলে পড়লছ, র্াে ও অনযানয সাহাযয দ্রবয পূবচবাাংোয় পাোবার কথা বলে 
সবড়ালেন, হকন্তু কে গুণ্ সবশী েুলট হনলেন ো সো বলেন না, এর ফলেই আজ ভারলে র্াে 
ও খােযদ্রলবযর োম কলমলছ। 

এভালব ভারলের অথচননহেক সাংকট আমালের উপর র্াহপলয় হেলয় আপহন উদ্ধার পাবার বযথচ 
সর্ষ্টা করলছন। 

৪। আপহন েণ্েলন্ত্রর কথা বলেন। হকন্তু আপনার সেলশ হক আপহন সামহরক বাহহনী, হরজাভচ  
পুহেশ, পুহেশ, সশস্ত্র যুব কাংলগ্রলসর পাণ্ডালের মাধযলম ফযাহসস্ট শাসন র্াোলেন না? ‘নকশাে’ 
অহভহহে কলর শে-সহস্র জনেণ্লক হেযা করলছন, পাক সামহরক ফযাহসস্টলের সালথ আপনার 
হনযচােলনর সকান পাথচকয আলছ হক? 

৫। আপহন েোবাহজ কলর সবড়ান আপহন ধমচ হনরলপক্ষ। বৃটিশ সাম্রাজযবােী েসুযলের োলবোর 
কাংলগ্রসস্থ হহন্দ ু ধমচাবেম্বী প্রহেহিয়াশীে জহমোর, সজােোর, পুাঁহজপহে ও বুহদ্ধজীবীরা যহে 
পূবচবাাংোর মসুহেম জনেলণ্র উপর রাজননহেক, অথচননহেক, ধমীয়, সাাংসৃ্কহেক হনপীড়ন না 
র্াোলো েলব হক পূবচবাাংোর জনেণ্ পৃথক ভূ-খণ্ড োবী করলো? োরা এ কারলণ্ই বঙ্গভঙ্গ 
প্রস্তাব সমথচন কলরলছ। 

১৯৪৭-এর পলর ভারলে মুসহেম হবলরাধী কলয়ক শে রায়ট হলয়লছ। অবাঙােী মসুেমান, 
কহেকাো, আসাম, হত্রপুরার েক্ষ েক্ষ হনরীহ বাঙােী মুসেমান জনেণ্লক হনমচমভালব হেযা করা 
হলয়লছ। োলেরলক বেপবূচক কপেচকহীন অবস্থায় পবূচবাাংোয় সেলে পাঠিলয় সেওয়া হলয়লছ। হহন্দ ু
ধমচাবেম্বী যারা ১৯৪৭ সালে ভারলে হেলয়হছে োলেরলক আপহন শরনাথীর সবলশ পূবচবাাংোয় 
পাোলেন, আপনার পুেুে সরকালরর মাধযলম োলের ভূ-সম্পহি সফরে সেওয়ালেন। 

হকন্তু ভারে সথলক হবোহড়ে হবহারী এবাং বাঙােী জনেণ্লক আপহন োলের জন্মস্থান ভারলে 
সফরে হনলে, োলের সম্পহি সফরে হেলয় োলেরলক পুনবচাসন করলে সকন রাজী হলেন না? 
আপহন আহিকা, বামচা, হসাংহে সথলক হহন্দ ুধমচাবেম্বীলের সফরে হনলয়লছন। হকন্তু ভারে সথলক 
হবোহড়ে বাঙােী মুসেমানলের সফরে না হনলয় আপহন হক প্রমাণ্ করলছন না সয, ‘মুসহেম’ এই 
কারলণ্ োলেরলক সফরে হনলেন না? ইহা প্রমাণ্ কলর আপহন সাম্প্রোহয়ক, ধমচহনরলপক্ষ নন। 
আপনার ধমচহনরলপক্ষোর বুহের উলেশয হলো পূবচবাাংোয় আপনার উপহনলবশ বজায় রাখার পলথ 
মুসহেম ধলমচর বাধা েরূ করা এবাং ধমীয় হনপীড়ন র্াোলনা। 

৬। আপহন ‘সমাজন্ত্র’, ‘েহরবী হটাও’ বুহে কপর্ালেন। এটা হক জনেণ্লক ভাওো সেওয়া ছাড়া 
আর হকছু? সমাজেলন্ত্রর নালম ভারলে র্েলছ সসাহভলয়ট সামাহজক সাম্রাজযবাে, সাম্রাজযবাে,  

 



পৃষ্ঠা ৪ 

আমোোহন্ত্রক পুাঁহজবাে, সামিবাে এই র্ার পাহালড়র হনমচম সশাষণ্-েুন্ঠন। এর ফলে জনেণ্ 
অক্প,নীয় খারাপ অবস্থায় পহেে হলয়লছ। 

আপনার ‘েহরবী হটাও’, ‘সমাজেন্ত্র’-এর বুহের ভাওো ঢাকার জনয অনয সেশ সশাষণ্ ও েুন্ঠন 
কলর র্রম অথচননহেক সাংকট কাটাবার বযথচ সর্ষ্টা করলছন। 

অেীলে জাপানী ফযাহসস্টরা ‘এহশয়াসহ উন্নে অঞ্চে’ এর বুহেলক এহশয়ায় উপহনলবশ স্থাপলনর 
হাহেয়ার হহলসলব বযবহার কলর। োলের েখেকৃে এোকায় েথাকহথে স্বাধীন পুেুে সরকার 
বসায়। 

আপহনও জাপানী ফযাহসস্টলের কবলর যাওয়ার পেহর্হ্ন সবলয় অগ্রসর হলেন, েণ্েন্ত্র, সমাজেন্ত্র ও 
ধমচহনরলপক্ষোর বহুেলক অস্ত্র হহলসলব বযবহার কলর আপনার সম্প্রসারণ্বােী আকাঙ্খা পূরলণ্র সর্ষ্টা 
করলছন। 

পূবচবাাংোর জােীয় সমসযার সুলযাে গ্রহণ্ কলর পবূচবাাংোয় ছয় পাহালড়র োোে মীরজাফরলের 
সহায়োয় পূবচবাাংো েখে কলর এখালন উপহনলবশ কালয়ম কলরলছন। মীরজাফরলের হনলয় পুেুে 
সরকার কালয়ম কলরলছন। 

হকন্তু এখালনই আপনার অহভোষ সশষ নয়, আপহন সনলহরুর ‘ভারে আহবষ্কার’ অনুসরণ্ কলর 
েহক্ষণ্ এহশয়া ও ভারে মহাসােলর রাজত্ব হবস্তার করার রঙীন স্বপ্ন সেখলছন। আপনার এই 
সম্প্রসারণ্বােী আকাঙ্খায় সহায়ো করলছ সসাহভলয়ট সামাহজক সাম্রাজযবােী নয়া জার সেজলনভ-
সকাহসহেন হবশ্বাসঘােক র্ি। 

হহটোলরর সপােযান্ড আিমণ্ োর পরাজলয়র সরূ্না কলর, জাপানী ফযাহসস্টলের র্ীন আিমণ্ 
োর পরাজলয়র সূর্না কলর, একইভালব আপনার ঢাকা েখে হবজলয়র পেলক্ষপ নয়, আপনার 
রূ্ড়াি কবলর যাওয়ার পেলক্ষপ মাত্র। 

আপনার ও আপনার োলবোরলের প্রকৃে উলেশয জনেণ্ বযাপকভালব উপেহি করলছন। 
পূবচবাাংোর বীর জনেণ্ ভারেীয় সম্প্রসারণ্বাে, সসাহভলয়ট সামাহজক সাম্রাজযবাে, সাম্রাজযবাে, 
পূবচবাাংোর ছয় পাহালড়র োোে মীরজাফরলের রূ্ড়ািভালব কবরস্থ কলর পূবচবাাংোর সহেযকার 
স্বাধীনো ও েণ্েন্ত্র প্রহেষ্ঠা করলবন। 

● পবূববাাংলার িববহারা পার্টব  সজিাবাদ! 

● কমবরড সিরাজ সিকদার সজিাবাদ! 

দনাটঃ  

ছয় পাহালড়র োোে সসাহভলয়ট সামাহজক সাম্রাজযবাে, সাম্রাজযবাে, ভারেীয় আমোোহন্ত্রক 
পুাঁহজবাে, সামিবাে এবাং পূবচবাাংোর আমোোহন্ত্রক পুাঁহজবাে ও সামিবাে—এই ছয় পাহালড়র 
প্রহেহনহধ আওয়ামী েীে-নযাপ-কহমউহনস্ট পাটচ  ও োলের সাংেেনসমূহ।■  


