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পেূবোাংলার িেবহারা পার্টব  কর্তব ক রচনা ও েকাশ অপ্রটাের ১৯৭১ 
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পূর্বর্াাংলার জনগণ রক্তের বর্বনমক্তে উপলবি করক্তেন যে, পূর্বর্াাংলার সকল রাজননবিক পার্টব , মুবে র্াবিনী, 
শ্রবমক, কৃষক, োত্র, র্ুবিজীর্ী, বিল্পী, ডাোর, বর্জ্ঞাবনক, ইবিবনোর, র্যর্সােী, বিল্পপবি, চাকুরীজীর্ী, বিশু, 

নারী, কৃষক, র্ৃি, ধমীে, ভাষাগি, উপজািীে সাংখ্যালঘু অর্বাৎ পূর্বর্াাংলার সমগ্র জাবির ঐকয র্যিীি 

পাবকস্তাক্তনর উপবনক্তর্বিক সামবরক ফ্যাবসস্ট খ্ুনীক্তের পূর্বর্াাংলা যর্ক্তক পবরপূণবরূক্তপ উৎখ্াি করা সম্ভর্ নে। এ 

কারক্তণ িারা আন্তবরকভাক্তর্ সকক্তলর ঐকয কামনা কক্তর। 

জনগক্তণর এ আিা-আকাঙ্খার প্রবিফ্লন স্বরূপ পূর্বর্াাংলার সর্বিারা পার্টব র প্রস্তুবি সাংগঠন পূর্বর্াাংলা শ্রবমক 

আক্তদালন পূর্বর্াাংলার সমগ্র জাবিক্তক ঐকযর্ি করার জনয প্রক্তচষ্টা চাবলক্তেক্তে। র্িব মাক্তন সর্বিারা পার্টব  এ 

উক্তেক্তিয আন্তবরক প্রক্তচষ্টা চাবলক্তে োক্তে। 

পূর্বর্াাংলা শ্রবমক আক্তদালন সর্বপ্রর্ম ১৯৬৮ সাক্তল উক্তেখ্ কক্তর–পূর্বর্াাংলা পাবকস্তাক্তনর উপবনক্তর্ি। সিস্ত্র 

সাংগ্রাক্তমর মাধযক্তম পূর্বর্াাংলাক্তক পাবকস্তান যর্ক্তক বর্বেন্ন কক্তর স্বাধীন, গণিাবিক, িাবন্তপূণব, বনরক্তপক্ষ, 

প্রগবিিীল পূর্বর্াাংলার প্রজািি প্রবিষ্ঠা করক্তি িক্তর্। এ লক্ষয র্াস্তর্াবেি করার জনয পূর্বর্াাংলা শ্রবমক 

আক্তদালন জনগণক্তক সিস্ত্র সাংগ্রাক্তমর পক্তর্ সাংগঠিি করার প্রক্তচষ্টা চালাে। 

কমীস্বল্পিা, আবর্বক অসুবর্ধা এর্াং নিুন সাংগঠন িওোর জনয র্যাপক জনিাক্তক সাংগঠিি করা ও িাক্তের 

মাক্তে েক্তর্ষ্ট পবরমাক্তণ প্রচার করা সম্ভর্ িেবন। ির্ুও গি সাক্তে বিন র্ৎসর সমক্তের মাক্তে পূর্বর্াাংলার বর্বভন্ন 

যজলাে যগাপনভাক্তর্ বর্প্লর্ী সাংগঠন গক্তে যিালা িে এর্াং পূর্বর্াাংলার র্ুক্তক সর্বপ্রর্ম সিস্ত্র সাংগ্রাক্তমর সূচনা 
করা িে। আমাক্তের যগবরলা ও কমীরা পাবকস্তান কাউবিল যকন্দ্র, মাবকব ন ির্যক্তকন্দ্র, বর্.এন.আর এর্াং 
ঢাকাসি অনযানয যজলাে কক্তেকর্ট প্রবিবিোিীল প্রবিষ্ঠাক্তন যর্ামা র্ষবণ কক্তর। 

আমাক্তের সাংগঠন সর্বপ্রর্ম িুক্তল ধক্তর জািীে িত্রু খ্িক্তমর মাধযক্তম আত্মবনভব রিীলিার বভবিক্তি, জািীে 

মুবের যগবরলা েুি সূচনা করার সঠিক সামবরক লাইন। আমাক্তের সাংগঠক্তনর বর্প্লর্ী কমী ও যগবরলারা 
সর্বপ্রর্ম ১৯৭১ সাক্তলর প্রর্ম বেক্তক জািীে িত্রু খ্িম কক্তর। 

গি বনর্বাচন, পরর্িীকাক্তল অবিাংস অসিক্তোগ আক্তদালক্তনর সমে পূর্বর্াাংলা শ্রবমক আক্তদালন এ পক্তর্র ভুল ও 

র্যর্বিা িুক্তল ধক্তর এর্াং সিস্ত্র সাংগ্রাম যজারোর করার জনয বর্বভন্ন প্রবিবিোিীল প্রবিষ্ঠাক্তন যর্ামার্ষবণ কক্তর 

এর্াং কমীক্তের গ্রাক্তম গ্রাক্তম যগবরলােুি সূচনার বনক্তেবি যেে। 

পাক সামবরক ফ্যাবসস্টরা পূর্বর্াাংলা শ্রবমক আক্তদালক্তনর কমীক্তের র্াক্তঘর মি ভে পাে এর্াং র্হু কমীক্তক 

যগ্রফ্িার কক্তর। িারা পূর্বর্াাংলা শ্রবমক আক্তদালক্তনর িৎপরিা যেিপক্তত্র স্বীকার করক্তি র্াধয িে। 

পূর্বর্াাংলা শ্রবমক আক্তদালন পূর্বর্াাংলার সমগ্র জাবিক্তক ঐকযর্ি করার জনয যিখ্ মুবজর্ ও আওোমী লীক্তগর 

বনকট প্রকািয পত্র যপ্ররণ কক্তর। একই সমে র্ামপন্থীক্তের ঐকযর্ি করার জনয প্রকািয আহ্বান জানাে। 
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পূর্বর্াাংলা শ্রবমক আক্তদালন বনজস্ব উক্তেযাক্তগই োত্রলীক্তগর রর্ গ্রুপ, কমাণ্ডার যমাোক্তেম গ্রুপ, পরূ্বর্াাংলার 

কবমউবনস্ট পার্টব র যেক্তর্ন-র্াসার গ্রুক্তপর সাক্তর্ বর্ঠক্তক বমবলি িে। 

আওোমী লীগ যকন্দ্রীে যনিৃত্ব এ সকল প্রক্তচষ্টাে সাো না বেক্তলও স্থানীে বভবিক্তি আওোমী লীগ ও 

মুবের্াবিনীর যেিক্তপ্রবমকক্তের অক্তনক্তকই আমাক্তের সাক্তর্ ঐকযর্ি িে। 

ইবিমক্তধয পূর্বর্াাংলা শ্রবমক আক্তদালন িার ঐবিিাবসক ভূবমকা সমাপ্ত কক্তর ৩রা জনু প্রবিবষ্ঠি কক্তর 

পূর্বর্াাংলার বর্প্লর্ী রাজননবিক পার্টব  “পূর্বর্াাংলার সর্বিারা পার্টব ।” 

গি মাচব  যর্ক্তক আগস্ট মাক্তসর মাক্তে পূর্বর্াাংলার সর্বিারা পার্টব র যনিৃক্তত্ব পাাঁচর্টরও যর্িী যজলাে যগবরলা েুি 

চলক্তে; জািীে মুবে েুি োর্ানক্তলর মি েবেক্তে পেক্তে। 

পূর্বর্াাংলার ইবিিাক্তস এভাক্তর্ সর্বপ্রর্ম সর্বিারা যশ্রণীর রাজননবিক পার্টব র যনিৃক্তত্ব একর্ট সিস্ত্র র্াবিনী ও ঘাাঁর্ট 

এলাকা গক্তে ওক্তঠ। 

সর্বত্রই আমাক্তের যগবরলা ও কমীরা জািীে ঐক্তকযর নীবিক্তি েঢ়ৃ যর্ক্তকক্তে, যেিক্তপ্রবমক জনসাধারণ, আওোমী 
লীগ ও অনযানযক্তের রক্ষা কক্তরক্তে, ঐক্তকয ইেকুক্তের সাক্তর্ ঐকযর্ি িক্তেক্তে। 

পাক-সামবরক ফ্যাবসষ্টক্তের ২৫যি মাচব  পরর্িীকালীন আিমক্তণর ফ্ক্তল আওোমী লীগ ও িার যনিৃক্তত্ব মুবে 

র্াবিনীর প্রবিক্তরাধ যভক্তে পক্তে। িখ্ন আওোমী লীগ ও মুবের্াবিনীর র্হু যনিা কমীক্তক সর্বিারা পার্টব র কমী 
ও যগবরলারা আশ্রে যেে। িাক্তের ও িাক্তের পবরর্ারক্তক অর্ব, র্াসস্থান, খ্ােয, বনরাপিা ও কাক্তজর সুক্তোগ 

প্রোন কক্তর। 

পরর্িীকাক্তল ভারি যর্ক্তক সিস্ত্র িক্তে আওোমী লীগ মুবের্াবিনী পূর্বর্াাংলাে বফ্ক্তর এক্তল সর্বিারা পার্টব র 

কমীরা ঐক্তকযর প্রক্তচষ্টা চালাে বকন্তু েভুব াগযর্িিঃ আওোমী লীগ ও িার মুবের্াবিনীর যনিৃক্তত্ব আমাক্তের 

আন্তবরক প্রক্তচষ্টা সক্তেও আমাক্তের সাক্তর্ ঐকযর্ি িক্তে জািীে মুবেেুি করার পবরর্ক্তিব  আমাক্তের সাক্তর্ 

বর্োসঘািকিা কক্তরক্তে, আমাক্তের রক্তে িাি কলবিি কক্তরক্তে এর্াং আমাক্তের ধ্বাংস করার ঘৃণয প্রক্তচষ্টা 
চালাক্তে। 

িারা এ জঘনয অন্তঘবাবি কাজ করা জনয সাধারণ যেিক্তপ্রবমক বসবনক ও কমীক্তের র্াধয কক্তরক্তে। বকন্তু ির্ুও 

প্রাক্তনর মাো িুে কক্তর অক্তনক কমী এক্তের নীবির স্বরূপ উপলবি কক্তর আমাক্তের সাক্তর্ ঐকযর্ি িক্তে কাজ 

কক্তর। এরূপ ঐক্তকযর ফ্ক্তল ঢাকাে সর্বপ্রর্ম জািীে িত্রু র্যবরস্টার মান্নানক্তক খ্িম করা িে। 

অিীক্তি আওোমী লীগ ও িার যনিৃক্তত্ব মুবের্াবিনীর যনিৃক্তত্বর েিটুকু স্বাধীন ভূবমকা বেল িাও িারা ভারি 

ও িার মাধযক্তম যসাবভক্তেি সামাবজক সাম্রাজযর্াে এর্াং মাবকব ন সাম্রাজযর্াে প্রেি আশ্রে, অস্ত্র, অর্ব ও সমর্বক্তনর 

বর্বনমক্তে বর্সজব ন যেে, বনক্তজক্তেরক্তক যসাবভক্তেি সামাবজক সাম্রাজযর্াে, মাবকব ন সাম্রাজযর্াে, ভারিীে 

আমলািাবিক পুাঁবজর্াে ও সামন্তর্াে, পূর্বর্াাংলার আমলািাবিক পুাঁবজর্াে ও সামন্তর্াে—এই েে পািাক্তের 

োলাক্তল পবরণি কক্তর। পূর্বর্াাংলাক্তক িারা ভারি ও সাম্রাজযর্াক্তের বনকট র্ন্ধক যেে, িারা ভারক্তির ও  
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সাম্রাজযর্ােীক্তের িাক্তর্োর র্াবিনীক্তি রূপান্তবরি িে। পূর্বর্াাংলাে েে পািাক্তের োলাল িক্তি ইেকু নে এরূপ 

আমাক্তেরসি অনযানয যেিক্তপ্রবমকক্তের ধর্াংক্তসর কাজক্তক প্রাধানয যেে, পক্ষান্তক্তর পূর্বর্াাংলার জািীে স্বার্ব 
বর্িেকারী জািীে িত্রুক্তের পেসার বর্বনমক্তে যেক্তে যেে; জনগক্তণর ওপর অিযাচার কক্তর। 

২ 

েে পািাক্তের োলাল, ভারি ও সাম্রাজযর্ােীক্তের িাক্তর্োর মুবের্াবিনী র্বরিাক্তলর স্বরূপকাঠিক্তি আমাক্তের 

চারজন কমী ও যগবরলাক্তক িিযা কক্তর, অনযানযক্তের খ্ুাঁক্তজ যর্োে। মাোরীপুক্তর িাক্তের সাক্তর্ ঐকযর্ি িক্তে 

কােবরি আমাক্তের সমর্বকক্তের খ্িক্তমর ষেেি করক্তল িারা যর্বরক্তে আক্তস। এই িাক্তর্োর র্াবিনী আমাক্তের 

কমীর র্ােীক্তি িানা যেে এর্াং নারীক্তের বনেবািন কক্তর, র্ােী লুট কক্তর। 

সম্প্রবি টাোইক্তল িারা আক্তলাচনার কর্া র্ক্তল আমাক্তের ে’ুজন কমীর সাক্তর্ বর্ঠক্তক বমবলি িে এর্াং যসখ্াক্তন 

বর্োসঘািকিা কক্তর িাক্তের যগ্রফ্িার কক্তর। িারা যগ্রপ্তারকৃি কমীক্তের র্দকু্তকর ডগাে সমস্ত যগবরলাক্তের 

বনকট যর্ক অস্ত্র বনক্তে আসার জনয পাঠাে। আমাক্তের যগবরলারা এ ষেেি র্যর্ব কক্তর যেে। একজন বনক্তজক্তক 

মুে করক্তি সক্ষম িে, বকন্তু অপরজনক্তক িারা র্দী কক্তর বনক্তে োে। যিষ পেবন্ত যস পাবলক্তে আসক্তি সক্ষম 

িে। এ এলাকার এক জািীে িত্রুর বনক্তেব ক্তি িারা আমাক্তের ে’ুজন যগবরলাক্তক যকক্তট লর্ন বেক্তে বনমবমভাক্তর্ 

িিযা কক্তর। 

িারা র্বরিাল যজলার োলকাঠি, কাউখ্াবল, স্বরূপকাঠি অঞ্চক্তল আমাক্তের বিনর্ট যগবরলা ইউবনটক্তক যঘরাও ও 

বনরস্ত্র কক্তর এর্াং যগবরলাক্তের র্দী কক্তর, আমাক্তের যগবরলাক্তের যকউ যকউ পাবলক্তে আসক্তি সক্ষম িে, র্াকীক্তের 

যখ্াাঁজ পাওো োেবন। ধারনা করা িক্তে িাক্তেরক্তক মুবে র্াবিনীর ফ্যাবসষ্ট খ্ুনীরা িিযা কক্তরক্তে। 

এ এলাকাে িারা আমাক্তের যিডক্তকাোটব ার আিমণ কক্তর এর্াং আমাক্তের দ্বারা মুে বর্রাট অঞ্চল েখ্ল কক্তর 

যনে। 

িারা আমাক্তের নারী যগবরলা বিখ্াক্তক র্দী কক্তর, িার পবরর্াক্তরর সকলক্তক বনেবেভাক্তর্ বনেবািন কক্তর; বিখ্ার 

উপর বনমবম পািবর্ক অিযাচার চালাে, িাক্তক ধষবন কক্তর। িার যখ্াাঁজ আজও পাওো োেবন। 

িারা আক্তরা কক্তেকজন নারী যগবরলা ও কমীক্তক খ্িক্তমর জনয যখ্াাঁজ কক্তর। 

িাক্তের এই ঘৃনয, র্র্বর, ফ্যাবসর্ােী িৎপরিাে অাংি গ্রিণ কক্তর ভারিীে িীখ্, গুখ্বা বসনয ও অবফ্সাররা। 

িারা ফ্বরেপুক্তরর কালবকনী অঞ্চক্তল আক্তলাচনার কর্া র্ক্তল বর্োসঘািকিা কক্তর আমাক্তের ে’ুজন যগবরলাক্তক 

র্দী ও বনরস্ত্র কক্তর এর্াং মৃিুযেণ্ড যেে। িাক্তেরক্তক িিযা করক্তি উেযি িক্তল জনসাধারণ র্ুক যপক্তি যেে, 

“আমাক্তের আক্তগ িিযা কর, িারপর এক্তেরক্তক িিযা কর।” জনগক্তণর িস্তক্তক্ষক্তপ িারা আমাক্তের কমীক্তের যেক্তে 

বেক্তি র্াধয িে। 
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কুখ্যাি ডাকাি-নারী বনেবািনকারী কুেসু যমাোর যনিৃক্তত্ব আওোমী লীগ মুবের্াবিনীর ফ্যাবসষ্ট েসুযরা 
যমক্তিবদগক্তিও আমাক্তের একাবধক যগবরলা ইউবনটক্তক বনরস্ত্র কক্তর, মূলযর্ান দ্রর্যাবে লুট কক্তর এর্াং যগবরলাক্তের 

যগ্রপ্তার কক্তর। িাক্তের ওপর অক্তিষ বনেবািন চালাে। 

যগৌরনেী অঞ্চক্তল িারা আমাক্তের দ্বারা মুে বর্রাট অঞ্চল েখ্ল কক্তর যনে এর্াং কমীক্তের খ্িম করার প্রক্তচষ্টা 
চালাে। 

মঠর্াবেো অঞ্চক্তল এই ফ্যাবসষ্ট েসুযরা আমাক্তের মুে অঞ্চল আিমন কক্তর ও েখ্ল কক্তর যনে। যগবরলাক্তের 

সামনা-সামবন ধ্বাংস করক্তি না যপক্তর বর্োসঘািকিা ও অন্তঘবািকিার পর্ গ্রিণ কক্তর। একসাক্তর্ কাজ করার 

ভাওিা বেক্তে আমাক্তের সাক্তর্ েুে িে এর্াং যেৌর্ আিমক্তনর সমে বপেন যর্ক্তক গুবল কক্তর প্রবিভার্ান কমী 
িাসানক্তক িিযা কক্তর। এর সাক্তর্ িিীে িে বিমু নামক অপর এক কমী। 

র্বরিাক্তলর পাবদ্রবির্পরু অঞ্চক্তল আমাক্তের সাক্তর্ ঐকযর্ি িক্তে কাজ করার ভান কক্তর িারা সুক্তোগ সন্ধান কক্তর 

যনিৃস্থানীে কমীক্তের খ্িম করার জনয। যিষ পেবন্ত রাক্তির অন্ধকাক্তর যডক্তক বনক্তে বর্োসঘািকিা কক্তর মাসুম 

ও অপর এক যগবরলাক্তক িারা িিযা কক্তর। 

ঢাকার নরবসাংেী অঞ্চক্তল আমাক্তের যগবরলাক্তের িারা অস্ত্র জমা বেক্তি এর্াং েুি যর্ক্তক বর্রি র্াকক্তি র্ক্তল, 

অনযর্াে খ্িম করক্তর্ র্ক্তল হুমবক যেে। আমাক্তের যগ্রপ্তারকৃি কমীক্তের বনকট যর্ি যেবখ্ক্তে এ ফ্যাবসষ্টরা র্ক্তল 

“যিামাক্তের যনিা ‘বসরাজ বসকোর’যক যগ্রফ্িার কক্তর যর্ি বেক্তে মারক্তি মারক্তি ভারক্তি বনক্তে োর্।” 

পুর্বর্াাংলার সর্বত্র মুবের্াবিনীর এই ফ্যাবসস্টরা সভা কক্তর বসিান্ত যনে ভারক্তির যগালাম িক্তি ইেকু নে এরূপ 

যেিক্তপ্রবমকক্তের খ্িম করার জনয। পাক-সামবরক েসুযক্তের বর্রুক্তি লোই করার যচক্তে আমাক্তেরসি অনযানয 
যেিক্তপ্রবমকক্তের যখ্াাঁজ করা-খ্িম করার ওপর  িারা সর্বাবধক গুরুত্ব বেক্তেক্তে। 

৩ 

পাঁবচক্তি মাক্তচব র পূক্তর্ব ক্ষমিার েক্তম্ভ ভুক্তল এই প্রবিবিোিীল ফ্যাবসষ্টরা কবমউবনষ্টক্তের জযান্ত কর্রস্ত করা, 
নকসাল ধ্বাংস করার জনয গ্রাক্তম গ্রাক্তম সভা কক্তর। িাক্তের উক্তেিয বেল পূর্বর্াাংলাক্তক পাবকস্তান যর্ক্তক বর্বেন্ন 

কক্তর প্রর্ক্তমই র্ামপন্থীক্তের খ্িম করক্তর্। বকন্তু িারও বধেবয িাক্তের বেল না, অক্তনক স্থাক্তনই যেিক্তপ্রবমকক্তের 

িারা খ্িম শুরু কক্তর। অবিাংস-অসিক্তোগ আক্তদালন এর্াং পরর্িীকাক্তল িাক্তের েখ্লকৃি এলাকার 

যজলখ্ানাে আমাক্তের কমীক্তের মুবে বেক্তি িারা অস্বীকৃবি জানাে।। 

িারা উগ্রজািীেিার্ােী িক্তে বিটলাক্তরর ইহুেী বনমূবক্তলর পর্ অনুসরণ কক্তর। অপরাধী-বনরপরাধী বনবর্বক্তিক্তষ 

অর্াোলী ঊেুব  ভাষাভাষী বিশু, নারী, েুর্ক, র্ৃি, অর্বাৎ সর্াইক্তক িিযা করার ফ্যাবসষ্ট িৎপরিা চালাে। 

িি িি বনরপরাধ নারীক্তের িারা ধষবণ কক্তর, উলে কক্তর িাাঁটাে, বনমবম অমানুবষক অিযাচার চালাে, 

বিশুক্তের মাক্তের সামক্তন িিযা কক্তর, মাক্তক বিশুর রে পাক্তন র্াধয কক্তর, র্ৃি-ের্কক্তের সাবরক্তর্াঁক্তধ গুবল কক্তর  
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িিযা কক্তর। এ জঘনয কাক্তজ িারা যমবিনগান, কামান পেবন্ত র্যর্িার কক্তর। অক্তনক যক্ষক্তত্র িারা আগুন বেক্তে 

িিযা কক্তর। 

অক্তনক যক্ষক্তত্র বিশু-নারীক্তের িারা নেীর মাক্তে বনজব ন দ্বীক্তপ যফ্ক্তল আক্তস অভুে অর্স্থাে িাক্তের মারার জনয। 

বনরীি নারী-বিশুরা আশ্রক্তের জনয গ্রাক্তমর পর গ্রাম যিাঁ ক্তট যর্োে। এই ফ্যাবসষ্টক্তের ভে উক্তপক্ষা কক্তর যকউ 

যকউ িাক্তের আশ্রে ও খ্ােয যেে। এসকল আশ্রেিীন নারী-বিশুক্তের িারা পবর্মক্তধয িিযা কক্তর, নারীক্তের ধষবণ 

কক্তর ও অপিরণ কক্তর। 

এভাক্তর্ র্হু যেিক্তপ্রবমক শ্রবমক, র্ুবিজীবর্, কমবচারী প্রাণ িারাে। 

এক্তের অপরাধ এরা ঊেুব  ভাষাে কর্া র্ক্তল। এভাক্তর্ এরা পূর্বর্াাংলার ঊেুবভাষাভাষী জনগক্তণর সাক্তর্ র্াোলীক্তের 

সম্পকব  বিে কক্তর যিাক্তল। 

িাক্তের এসকল কােবকলাক্তপর সাক্তর্ পাক-সামবরক ফ্যাবসষ্টক্তের কােবকলাক্তপর যকান পার্বকয যনই। 

৪ 

পাক সামবরক েসুযক্তের িীিকালীন অবভোন শুরু িওোর পূক্তর্বই আওোমী লীগ মুবের্াবিনীর ফ্যাবসষ্টরা 
আমাক্তেরক্তক উৎখ্াি করক্তি চাে। িীিকালীন অবভোক্তন িারা বেন্নবভন্ন িক্তে োক্তর্, র্টকক্তি পারক্তর্না, র্াধয 
িক্তে িাক্তের ভারক্তি পালাক্তি িক্তর্। পরর্িী র্ষবাকাল আসার জনয অক্তপক্ষা করক্তি িক্তর্। িাক্তের ভে িক্তলা 
আমাক্তেরসি অনযানয যেিক্তপ্রবমকক্তের ধ্বাংস করক্তি না পারক্তল আমরা িাক্তের পবরিযাে এলাকাে যগবরলা 
েুিক্তক েবেক্তে বেক্তি সক্ষম িক্তর্া। ফ্ক্তল িাক্তের বফ্ক্তর আসা অসুবর্ধাজনক িক্তে উঠক্তর্। 

পূর্বর্াাংলার জনগক্তণর ভাগয বনক্তে বেবনবমবন যখ্লার পক্তর্ িারা আমাক্তেরক্তক প্রধান র্াধা র্ক্তল মক্তন কক্তর। 

র্িব মাক্তন িারা অস্ত্র, অর্ব, আশ্রে ও সমর্বক্তনর বর্বনমক্তে ভারি ও সাম্রাজযর্ােীক্তের বনকট পূর্বর্াাংলাক্তক র্ন্ধক 

বেক্তেক্তে। েুি কক্তর পূর্বর্াাংলাক্তক েখ্ল করক্তি র্যর্ব িক্তল ভারি ও সাম্রাজযর্ােীরা এর্াং িাক্তর্োর আওোমী লীগ 

মুবের্াবিনীর ফ্যাবসষ্টরা পাবকস্তাক্তনর উপবনক্তর্বিক িাসকক্তগাষ্ঠীর সাক্তর্ আক্তপাষ করক্তর্, পূর্বর্াাংলাক্তক একসাক্তর্ 

ভাগ কক্তর লুট করার চুবেক্তি স্বাক্ষর করক্তর্। 

পূর্বর্াাংলাক্তক েত্রেত্র বর্বির ষেেিক্তক আমরাই জনগক্তণর সামক্তন িুক্তল ধবর, জনগণ িাক্তের চবরত্র র্ুক্তে যিষ 

পেবন্ত িাক্তেরক্তক কর্রস্ত করক্তর্। 

৫ 

আওোমী লীগ মুবের্াবিনীর ফ্যাবসষ্টক্তের যনিৃক্তত্ব পূর্বর্াাংলা পাবকস্তান যর্ক্তক বর্বেন্ন িক্তল িা ভারক্তির 

কক্তলানীক্তি রূপান্তবরি িক্তর্। এক্তি পূর্বর্াাংলার যকান উপকার িক্তর্ বক? 
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ভারক্তির িাসকক্তগাষ্ঠী িক্তলা মাবকব ন সাম্রাজযর্াে, যসাবভক্তেি সামাবজক সাম্রাজযর্াে, ভারিীে আমলািাবিক 

পুাঁবজর্াে এর্াং সামন্তর্াক্তের প্রবিবনবধ। পুর্বর্াাংলাে যনক্তম আসক্তর্ এই চার পািাক্তের যিাষণ, এর সাক্তর্ েুে িক্তর্ 

চার পািাক্তের যিাষন ও লনু্ঠক্তনর উবেস্ট যভাক্তগর জনয পূর্বর্াাংলার আমলািাবিক পুাঁবজর্াে ও সামন্তর্াে 

অর্বাৎ েইু পািাে। পূর্বর্াাংলা আওোমী লীগ মুবের্াবিনীর ফ্যাবসষ্টক্তের দ্বারা মুে িক্তল এভাক্তর্ েে পািাক্তের 

যিাষণ জনগক্তণর ওপর যচক্তপ র্সক্তর্। 

চার পািাক্তের যিাষণ ও লুন্ঠক্তনর ফ্ক্তল ভারি আজ েবুভব ক্ষ, অভাক্তর্র যেক্তি পবরণি িক্তেক্তে। যসখ্াক্তন পাাঁচ টাকা 
যসর চাল, আট টাকা একটা ইবলি মাে, একটা বডম এক টাকা। জনগণ সারাবেন যেে েটাক চালও যখ্ক্তি 

পােনা। অনািার, যর্কারী, অসুস্থিার ফ্ক্তল জনগণ উপলবি করক্তে, র্ৃর্টক্তির িাি যর্ক্তক ‘স্বাধীনিা’ 

অজব ক্তনর মাধযক্তম লাভর্ান িক্তেক্তে বর্েলা, টাটা, ভারক্তির জবমোর-যজািোর এাং সাম্রাজযর্ােীরা। ভারিীে 

িাসকক্তগাষ্ঠী বর্বভন্ন জাবি, উপজাবিক্তক যিাষণ করক্তে। িারা গণিক্তির নাক্তম কাক্তেম কক্তরক্তে ফ্যাবসষ্ট 

একনােকত্ব, িারা পাকসামবরক েসুযক্তের মি রাজপক্তর্, র্ােীক্তি বর্নাবর্চাক্তর জনগণক্তক গুবল কক্তর িিযা কক্তর, 

র্দী কক্তর, গ্রাম লুট কক্তর, পুবেক্তে যেে, যসখ্াক্তন জনগণক্তক িিযা কক্তর। 

যিাষণ-বনেবািক্তন অবিষ্ট িক্তে ভারক্তির কৃষক-জনিা আজ বর্ক্তদ্রাি করক্তে, সিস্ত্র সাংগ্রাক্তমর মাধযক্তম চার 

পািাক্তের ভীত্ কাাঁবপক্তে বেক্তেক্তে। এরাই আজ নকিাল নাক্তম জবমোর, পুাঁবজপবি আর সাম্রাজযর্ােীক্তের ঘুম 

যকক্তে বনক্তেক্তে। 

ভারি পূর্বর্াাংলাে িার কক্তলানী স্থাপন কক্তর িার আবর্বক ও রাজননবিক সাংকট বকেুটা েরূ করার যচষ্টা 
করক্তে। যসাবভক্তেি সামাবজক সাম্রাজযর্ােী ও মাবকব ন সাম্রাজযর্ােীরা ভারক্তির এই কক্তলানীক্তি লুন্ঠন ও 

যিাষক্তণর র্খ্রা যনো এর্াং চীন ও কবমউবনজম প্রবিিি করার ঘাাঁর্ট স্থাপক্তনর স্বপ্ন যেখ্ক্তে। 

পূর্বর্াাংলার সীমান্ত র্ন্ধ র্াকা সক্তত্বও পূর্বর্াাংলার মাে, মাাংস, ধান, পাট ও অনযানয দ্রর্যাবে কাক্তলা র্াজার িক্তে 

ভারক্তি োে। এর ওপর রক্তেক্তে পাকসামবরক েসুযক্তের লুন্ঠন ও যিাষণ। ির্ুও পূর্বর্াাংলার জনগণ যেে টাকা 
র্া িার কম যসর চাল, এক টাকা যেে টাকা ের ইবলি মাে, যোক্তটাখ্াক্তটা র্যর্সাে-র্াবণজয, বকেু বকেু চাকুরী 
পাে। 

ভারক্তির কক্তলানী িক্তল পূর্বর্াাংলার মাে-মাাংস-চাল-সবি চক্তল োক্তর্ যকালকািা, আসাম, বত্রপুরা, বর্িার, 

যমঘালক্তে। পূর্বর্াাংলার জনগণক্তক িখ্ন যখ্ক্তি িক্তর্ পাাঁচ টাকা যসর চাল, আট টাকাে একর্ট ইবলি মাে। 

সাধারণ বিবক্ষি েকূ্তরর কর্া, ইবিবনোর, ডাোরক্তের মাক্তে প্রর্ম যশ্রণীক্তি প্রর্ম স্থান অবধকারীক্তের চাকুরীর 

জনয প্রবিদ্ববিিা করক্তি িক্তর্ ভারক্তির প্রাে লাখ্ খ্াক্তনক যর্কার ইবিবনোর এর্াং কক্তেক লাখ্ যর্কার 

ডাোরক্তের সাক্তর্। একি  যেেি টাকার চাকুরী িাক্তের জনয যসৌভাগয িক্তর্।  

পূর্বর্াাংলার র্যর্সা-র্াবণজয, বিল্প চক্তল োক্তর্ ভারক্তির বর্েলা, টাটা এর্াং অনযানয েক্ষ পুাঁবজওোলা মাক্তরাোরী, 
সািা, র্সাকক্তের িাক্তি। 
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পূর্বর্াাংলা যর্ক্তক ১৯৪৭ সাল ও িার পরর্িীকাক্তল বর্িাবেি বিদ ুজবমোর-যজািোররা পুনরাে বফ্ক্তর আসক্তর্ 

গ্রামসমূক্তি, েখ্ল করক্তর্ িাক্তের পবরিযাে ভূ-সম্পবি, কৃষকক্তের ওপর শুরু করক্তর্ বনেবািন। 

সমগ্র পূর্বর্াাংলার জনগক্তণর ওপর যনক্তম আসক্তর্ ধমীে বনেবািন, রােট, োো। 

পূর্বর্াাংলার জনগণ পৃর্ক ভূখ্ণ্ড যচক্তেবেল যকন? সুেীঘব কাল যর্ক্তকই পূর্বর্াাংলা বেল বিদ ু জবমোর আর 

র্যর্সােীক্তের লুন্ঠনক্তক্ষত্র। জবমোর-র্যর্সােীক্তের যকন্দ্র বেল কবলকািা, পূর্বর্াাংলা বেল কবলকািার 

পশ্চােভূবম। পূর্বর্াাংলাে র্যর্সা-র্াবণজয, বিক্ষা, সাংসৃ্কবি, ভূবম একক্তচক্তটভাক্তর্ বিদুক্তের িাক্তি বেল। বিদ ু

জবমোরক্তের বনমবম মুসলীম বর্ক্তরাধী বনেবািক্তনর কাবিনী িরৎচক্তন্দ্রর ‘মক্তিি’ গক্তল্প মমবস্পিীভাক্তর্ র্বণবি 

িক্তেক্তে। 

মুসবলম জনগক্তণর ওপর এ বনমবম বনেবািন ও যিাষক্তণর কারক্তণই িারা পৃর্ক ভূখ্ণ্ড পূর্বর্াাংলা োর্ী কক্তর। 

পূর্বর্াাংলা পাবকস্তান যর্ক্তক বর্বেন্ন িক্তে ভারি ও সাম্রাজযর্াক্তের কক্তলানীক্তি পবরণি িক্তল পূর্বর্াাংলার জনগক্তণর 

ভাগয িক্তর্ িপ্ত যখ্ালা যর্ক্তক চুলাে পোর সাবমল। 

৬ 

ভারি ও সাম্রাজযর্াক্তের িাক্তর্োর আওোমী লীগ মুবের্াবিনীর েসুযরা এখ্নও পূর্বর্াাংলার ক্ষমিা েখ্ল 

কক্তরবন, এর মাক্তে িারা ভারি ও সাম্রাজযর্াক্তের িাক্তর্োর িক্তি ইেকু নে এরূপ অনযানয যেিক্তপ্রবমকক্তের সিয 
করক্তেনা, ফ্যাবসষ্ট বিটলাক্তরর মি পূর্বর্াাংলাে মুবেেুি করক্তে এরূপ অনযানয যেিক্তপ্রবমক পার্টব  ও র্যবেক্তের 

অবস্তত্ব ধ্বাংস করার জনয র্দকু র্যর্িার করক্তে। পূর্বর্াাংলা এক্তের যনিৃক্তত্ব মুে িক্তল যসখ্াক্তন এরা কাক্তেম করক্তর্ 

বিটলাক্তরর এক পার্টব র একনােকক্তত্বর িাসন ও লুন্ঠন। 

অসাংখ্য ঘটনা প্রমাণ করক্তে এরা যে গণিি চাে িািক্তলা বিটলাক্তরর এক পার্টব র ফ্যাবসষ্ট একনােকত্ব, এরা যে 

সমাজিি চাে িািক্তে েে পািাক্তের যিাষন ও লুন্ঠন এর্াং এরা যে পূর্বর্াাংলার স্বাধীনিা চাে িা িক্তে 

ভারক্তির ও সাম্রাজযর্াক্তের কক্তলানী বিক্তসক্তর্ পূর্বর্াাংলাক্তক পরাধীনিার িৃাংখ্ক্তল আর্ি করা। 

৭ 

পূর্বর্াাংলার জনগণক্তক এরা ভাওিা বেক্তি সক্ষম িক্তে কারণ, িক-যিাোিা নোসাংক্তিাধনর্ােী, যেক্তর্ন-র্াসার, 

মবিন-আলাউবেন ট্রটবস্ক-যচর্ােী, কাজী-রন ষেেিকারী এর্াং মবনবসাং-যমাজাফ্ফ্র সাংক্তিাধনর্ােী 
বর্োসঘািকচি পূর্বর্াাংলার জািীে প্রক্তে র্ামপন্থীক্তের ভূবমকা ের্াের্ভাক্তর্ িুক্তল ধরক্তি র্যর্ব িে। এক্তের 

অক্তনক্তক পাক-সামবরক েসুযক্তের োলালী কক্তর। 
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৮ 

েে পািাক্তের োলাল আওোমী লীগ মুবের্াবিনীর ফ্যাবসষ্ট েসুযরা র্যাপক িাক্তর ভারি যর্ক্তক পূর্বর্াাংলাে 

অনুপ্রক্তর্ি করক্তে। িারা আধুবনক স্বোংবিে অস্ত্র-িক্তস্ত্র সুসবেি। িারা েম্ভভক্তর র্ক্তল যর্োক্তে পূর্বর্াাংলা িারা 
এর্ার েখ্ল করক্তর্, এক্তক ভারক্তির কক্তলানীক্তি পবরণি করক্তর্। 

এরা পূর্বর্াাংলাে প্রক্তর্ি কক্তর ভারক্তির িাক্তর্োর িক্তি ইেকু নে এরূপ আমাক্তেরসি অনযানয যেিক্তপ্রবমকক্তের 

আিমণ করক্তে র্া বর্োসঘািকিা কক্তর ধ্বাংস করার যচষ্টা করক্তে, পাট পুোক্তে, জনগণক্তক চাকুরী, র্যর্সা-
র্াবণজয যর্ক্তক উৎখ্াি করক্তে, েত্রিত্র মৃিুযেণ্ড বেক্তে, জনগণক্তক িিযা করক্তে, র্লপূর্বক অর্ব সাংগ্রি করক্তে। 

পানািার, নারী বনক্তে মি রক্তেক্তে। পাকসামবরক েসুয ও িাক্তের োলালক্তের আিমণ করা িাক্তের যগৌণ কাজ। 

এক্তের অবধকাাংিই োত্র, র্ুবিজীর্ী, ভারক্তি কক্তেকবেন যট্রবনাং বনক্তে এক্তসক্তে। এরা যোট যোট েক্তল বর্ভে িক্তে 

র্াক্তক, যনৌকাে অর্স্থান কক্তর, অক্তনক সমে সামন্ত-জবমোর-যজািোরক্তের র্ােীক্তি র্াক্তক। কক্তেকর্ট েক্তলর 

একজন কমাণ্ডার র্াক্তক। এসকল েক্তলর বনক্তজক্তের মাক্তে ঐকয র্া হৃেযিা, িৃাংখ্লা খ্ুর্ই বনম্নমাক্তনর। মাোরীপুর 

মিকুমার ডামুবডোে পাকসামবরক েসুযক্তের আিমক্তণর সমে যেখ্া োে িাক্তের মাক্তে যকান সমন্বে যনই। 

ফ্ক্তল এরা মার খ্াে। 

এরা মুক্তখ্ র্ক্তল যগবরলা েুি করক্তে, বনক্তজক্তের যগবরলা র্ক্তল পবরচে যেে। প্রকৃিপক্তক্ষ েুিক্তক্ষক্তত্র এরা প্রক্তোগ 

করক্তে সামনা-সামবন অর্স্থান েুি, যঘরাও েুক্তির যকৌিল। ডামুবডো এলাকাে িারা র্াাংকার যর্ক্তক পাক 

সামবরক েসুযক্তের আিমণ কক্তর। পাক েসুযক্তের একেল বপেন বেক্তে িাক্তের বঘক্তর যফ্ক্তল খ্িম কক্তর। 

ডামুবডোর বনকট যভেরগি র্ানা পক্তনর ঘন্টা ধক্তর আিমণ কক্তর, র্হু মটব ার-যগালা র্ষবণ কক্তর িা ধ্বাংস 

কক্তর। 

অক্তস্ত্রর ওপর অবি বনভব রিা, েখ্লকৃি ভূবম িািোো িক্তি না যেো, বনক্তজক্তের িবের ওপর অবিবর্োস, িত্রু 

িবের ওপর অবর্োস, জনগক্তণর ওপর অবনভব রিা প্রভৃবি বনক্তজক্তের ও অনযানয যেক্তির অবভজ্ঞিা যর্ক্তক না 
যিখ্ার ফ্ক্তল উদূ্ভি িক্তেক্তে িাক্তের উপক্তরাে েুিনীবি ও যকৌিল। 

িত্রুক্তক িাক্তের যগক্তটর র্াইক্তর যঠকার্ার জনয িারা িাক্তের িবে একবত্রি কক্তর, পাকেসুযক্তের র্াধা যেে, 

সামনা-সামবন েুি কক্তর এর্াং ধ্বাংস িে। 

িারা জািীে িত্রুক্তের খ্িম করা, জািীে িত্রুক্তের ভূবম কৃষকক্তের মাক্তে বর্িরণ, যেিক্তপ্রবমক সামন্তর্ােীক্তের 

যিাষণ কমাক্তনা, যেিক্তপ্রবমক অনযানয িবের সাক্তর্ ঐকযর্ি িওো, জনগনক্তক সিস্ত্র করা, িাক্তের সাংগঠিি 

করা, িাক্তের রাজননবিক ক্ষমিা কাক্তেম করা, জনগক্তণর ওপর বনভব র করার মি গুরুত্বপূণব কাজ কক্তর না; 
উপরন্তু জনগণক্তক কক্তর অিযাচার, যেিক্তপ্রবমকক্তের িিযা। একারক্তণ পূর্বর্াাংলার যকার্ট যকার্ট জনিা িাক্তের 

সাক্তর্ েুক্তি অাংিগ্রিণ কক্তর না, িাক্তের বনেবমি র্াবিনী একার পক্তক্ষ েুি করক্তি িক্তে। 

 



পৃষ্ঠা ১০ 

সক্তর্বাপবর িারা সাম্রাজযর্ােী স্বাক্তর্ব প্রগবি বর্ক্তরাধী েুি করক্তে। একারক্তণ িারা র্যর্ব িক্তে গণেুক্তির নীবি ও 

যকৌিল প্রক্তোগ করক্তি। 

অিীক্তিও িারা এই েুিনীবি ও যকৌিল প্রক্তোগ কক্তরক্তে। িারা িির েখ্ল করার বেক্তক প্রর্ম নজর যেে, িত্রুর 

িবেিালী ঘাাঁর্ট কযান্টনক্তমন্ট আিমণ কক্তর, বনক্তজক্তের েখ্লকৃি এলাকা র্জাে রাখ্ার জনয িির-র্দক্তর 

সামবরক েসুযক্তের র্াধা যেে। িাক্তের প্রচুর অস্ত্রিস্ত্র যলাকজন এর্াং েখ্লকৃি িির-র্দর র্াকক্তিও িারা 
পরাবজি ও উৎখ্াি িে। 

চট্রগ্রাক্তম ইষ্টক্তর্েল যরবজক্তমন্ট, ই,বপ,আর, পুবলি, োত্র, ভারিীে বসনয সক্তমি িাজার িাজার যোিা প্রবিক্তরাধ 

বিরী কক্তর, যটবলক্তফ্ান লাইন র্সাে, অস্ত্র, বসনয আনার জনয ভারক্তির সাক্তর্ ট্রাক যোগাক্তোগ স্থাপন কক্তর, িারা 
কামান, মটব ার, যমবিনগান, স্বোংবিে অস্ত্র অর্বাৎ বর্মান ও টযাি র্যিীি সর্বকেু র্যর্িার কক্তর বকন্তু সম্মুখ্ 

অর্স্থান েুক্তি যিষ পেবন্ত িারা পরাবজি িে এর্াং ভারক্তি বর্িাবেি িে। 

যমজর বজো েম্ভভক্তর যঘাষণা কক্তরবেল ঢাকা কক্তেকবেক্তনর মাক্তে েখ্ল করক্তর্। যমজর জবলল যঘাষণা কক্তরবেল 

র্বরিাল আর পরাধীন িক্তর্ না। এক্তেরসি আক্তরা অক্তনক যমজর-যকক্তেন-যলফ্ক্তটনাক্তন্টর মার্া যিষ পেবন্ত 

যেোক্তল যঠক্তক, িারা ভারক্তি বর্িাবেি িে র্া প্রাণ িারাে। এক্তের ভুক্তলর জনয লক্ষ লক্ষ যলাক প্রাণ িারাে, 

িাক্তের ধন-সম্পবি বর্নষ্ট িে এর্াং িারা ভারক্তি যেক্তি র্াধয িে। 

ভারি ও িার মাধযক্তম যসাবভক্তেি সামাবজক সাম্রাজযর্াে, মাবকব ন সাম্রাজযর্াক্তের যনিৃক্তত্ব সাম্রাজযর্াে েবে 

িাক্তের আশ্রে না বেি, পুনরাে সিস্ত্র না করক্তিা িক্তর্ িাক্তের এই বর্ক্তদ্রাি জনু-জলুাই মাক্তসই যিষ িক্তে যেক্তিা। 

ভারি যর্ক্তক সিস্ত্র িক্তে পুনরাে িাক্তের পূর্বর্াাংলাে অনুপ্রক্তর্ি করার প্রবিোে িাক্তের চবরক্তত্রর বর্রাট 

পবরর্িব ন িে। অিীক্তি িাক্তের েিটুকু স্বাধীন ভূবমকা বেল িাও িারা ভারি ও সাম্রাজযর্াে প্রেি আশ্রে, 

অর্ব, অস্ত্র ও সমর্বক্তনর বর্বনমক্তে বর্সজব ন যেে, িারা েে পািাক্তের োলাক্তল পবরণি িে এর্াং পূর্বর্াাংলাক্তক 

ভারি ও সাম্রাজযর্াক্তের বনকট র্ন্ধক যেে। 

এভাক্তর্ িাক্তের যনিৃক্তত্ব পবরচাবলি েুি সাম্রাজযর্াক্তের স্বাক্তর্ব প্রগবি বর্ক্তরাধী েুক্তি রূপান্তবরি িে। জািীে 

মুবের েুি জািীে পরাধীনিার েুক্তি পবরণি িে। পূর্বর্াাংলাসি পৃবর্র্ীর যকাক্তনা প্রগবিিীল িবেই িাক্তের এ 

প্রগবিবর্ক্তরাধী পশ্চােগামী েুি সমর্বন কক্তর না। 

আওোমী লীগ মুবের্াবিনীর ফ্যাবসষ্টক্তের েুিনীবি ও যকৌিল এর্াং কােবকলাপ এর্াং প্রগবিবর্ক্তরাধী েুক্তির জনয 
পাবকস্তানী েসুযরা িাক্তের সর্ল বেকগুক্তলা র্যর্িার করার সুক্তোগ পাক্তে। িারা িাক্তের বসনযক্তের অবভজ্ঞিা ও 

েক্ষিা, উন্নি বসনযসাংস্থান (যকাম্পানী, র্যাক্তটবলোন, যরবজক্তমন্ট ইিযাবে), িৃাংখ্লা, ধমীে মক্তনার্ল, উন্নি 

যোগাক্তোগ র্যর্স্থা, আধুবনক অস্ত্র, আন্তজব াবিক যেিসমূক্তির সমর্বন র্া বনরক্তপক্ষিা র্যর্িার করক্তে। 

একারক্তণ ২৫যি মাক্তচব র পরর্িী সমে বর্রাট এলাকা ও িবে এর্াং গণসমর্বন র্াকা সক্তত্বও আওোমী লীগ 

মুবের্াবিনীর ফ্যাবসষ্টরা পরাবজি িে। 



পৃষ্ঠা ১১ 

র্িব মাক্তনও িারা একই কারক্তণ পরাবজি িক্তর্ েি অস্ত্র-িস্ত্র, বসনয িাক্তের র্াকুকনা যকন। িাক্তের যলাকজন 

বেন্নবভন্ন িক্তে োক্তর্, অক্তনক্তক ভারক্তি পাবলক্তে োক্তর্। িাক্তের অস্ত্র-িস্ত্র বকেু অাংি পাক-সামবরক েসুযক্তের িাক্তি 

োক্তর্, বকেু অাংি নেী-খ্াল-পুকুর-মার্টর িক্তল আশ্রে যনক্তর্, বকেু অাংি আমাক্তের িাক্তি আসক্তর্, র্াকীটা ভারক্তি 

যফ্রি োক্তর্। িাক্তের ভুক্তলর জনয পুনরাে লক্ষ লক্ষ যলাক প্রান িারাক্তর্, িাক্তের ধন-সম্পবি বর্নষ্ট িক্তর্। 

পাকসামবরক েসুযক্তের পরাবজি কক্তর পূর্বর্াাংলা েখ্ল করক্তি িক্তল বর্রাট সাংখ্যাে অর্বাৎ িাজাক্তর িাজাক্তর 

িাক্তেরক্তক এক্তক এক্তক েুক্তি খ্িম করক্তি িক্তর্; িাক্তের ঘাাঁর্ট ও িির েখ্ল করক্তি িক্তর্। এজনয উচ্চ পেবাক্তের 

যঘরাও েুি ও অর্স্থান েুিও করক্তি িক্তর্। এজনয যে বসনয-সাংস্থান, িৃাংখ্লা, েুি অবভজ্ঞিা, মক্তনার্ল ও 

েুিনীবি এর্াং যকৌিল প্রক্তোজন িা এ মুবের্াবিনীর েসুযক্তের যনই। 

যসাবভক্তেি সামাবজক সাম্রাজযর্াে, মাবকব ন সাম্রাজযর্াে এর্াং ভারিীে সম্প্রসারণর্াে দ্রুি পূর্বর্াাংলা েখ্ল 

করার আক্তরকর্ট পর্ অর্লম্বন করক্তি পাক্তর। অর্বাৎ ভারিীে বসনযর্াবিনী দ্বারা পূর্বর্াাংলা র্া যগাটা পাবকস্তান 

আিমণ করা এর্াং িাক্তের িাক্তর্োর মুবের্াবিনী দ্বারা পূর্বর্াাংলার অভযন্তক্তর অভুযত্থান ঘটাক্তনা। অর্বাৎ সীমান্ত 

আিমণ কক্তর পাকেসুযক্তের যসখ্াক্তন র্যপিৃ রাখ্া ও িাক্তের ধ্বাংস করা এর্াং িাক্তর্োর র্াবিনী কিৃব ক পূর্বর্াাংলা 
যভির যর্ক্তক েখ্ক্তলর সুক্তোগ কক্তর যেো। 

ভারিীে সম্প্রসারণর্ােীরা পবশ্চম পাবকস্তান যর্ক্তক োক্তি বসনয আসক্তি না পাক্তর িার জনয পবশ্চম পাবকস্তাক্তনর 

সীমান্ত আিমণ করা, সমুদ্র বেক্তে োক্তি পূর্বর্াাংলাে সামবরক েসুযরা আসক্তি না পাক্তর িার জনয সমুদ্রপর্ র্ন্ধ 

কক্তর যেোর পেক্তক্ষপ গ্রিণ করক্তি পাক্তর। 

এক্তি পাক-ভারি েুি যর্ক্তধ োক্তর্। চীনসি বর্ক্তের সাম্রাজযর্াে বর্ক্তরাধী িবেসমূি ভারক্তির মাধযক্তম 

সাম্রাজযর্াে সৃষ্ট পূর্বর্াাংলা েখ্ক্তলর এ আগ্রাসী েুিক্তক বর্ক্তরাধীিা করক্তর্। পূর্বর্াাংলার জনগক্তণরও একটা বর্রাট 

অাংি এ েুিক্তক বর্ক্তরাধীিা করক্তর্। ভারি বনক্তজও অবধকির যেিীে ও আন্তজব াবিক সাংকক্তট পেক্তর্। 

ভারক্তির আগ্রাসী র্াবিনী এর্াং পূর্বর্াাংলার অভযন্তরস্ত িাক্তর্োর মুবের্াবিনীর একক্তোক্তগ আিমক্তণর ফ্ক্তল 

কক্তেকর্ট পবরবস্থবির উদ্ভর্ িক্তি পাক্তর। 

একর্ট পবরবস্থবি িক্তি পাক্তর–পাবকস্তাক্তনর উপবনক্তর্বিক িাসকক্তগাষ্ঠীর সমূ্পণব পরাজে, পূর্বর্াাংলা ভারি ও 

সাম্রাজযর্ােীক্তের কক্তলানীক্তি রূপান্তর, মুবের্াবিনীর ফ্যাবসষ্টক্তের যনিৃক্তত্ব পূর্বর্াাংলাে একর্ট পুিুল সরকার 

গঠন। 

অনয পবরবস্থবি িক্তি পাক্তর–পাবকস্তানী ফ্যাবসষ্ট েসুযরা আভযন্তরীণ অভুযত্থান ও ভারিীে িামলা যমাকাবর্লা 
করক্তি সক্ষম িক্তর্, িখ্ন আওোমী লীগ মুবের্াবিনীর ফ্যাবসষ্টক্তের পক্তক্ষ েীঘবস্থােী েুি পবরচালনার পর্ গ্রিণ 

করা র্যিীি আর যকাক্তনা পর্ র্াকক্তর্না। এর ফ্ক্তল িাক্তের অন্তদ্ববি িীব্র িক্তর্, আক্তপাষ-যটবর্ক্তল পূর্বর্াাংলাক্তক 

পাবকস্তাক্তনর অাংি স্বীকার কক্তর সমাধাক্তন আসার জনয ভারি, সাম্রাজযর্াে ও িাক্তের িাক্তর্োর মুবের্াবিনী 
প্রক্তচষ্টা চালাক্তি পাক্তর। ফ্ক্তল অবনর্ােবভাক্তর্ই জািীে মুবে সাংগ্রাক্তমর যনিৃত্ব সর্বিারা যশ্রণী ও িার রাজননবিক 

পার্টব র িাক্তি এক্তস পেক্তর্। 



পৃষ্ঠা ১২ 

পূর্বর্াাংলাক্তক বর্বেন্ন কক্তর ভারক্তির কক্তলানীক্তি রূপান্তবরি করক্তল পূর্বর্াাংলার জনগণ অল্প বকেু বেক্তনর মক্তধযই 

র্ুেক্তি সক্ষম িক্তর্ িাক্তের রে োন র্ৃর্া িক্তেক্তে; েে পািাক্তের যিাষণ ও লুন্ঠন উপক্তে যফ্লার জনয িারা প্রচণ্ড 

সাংগ্রাম শুরু করক্তর্ন। সর্বিারা যশ্রণী ও িার রাজননবিক পার্টব  র্যিীি এ সাংগ্রাক্তম যনিৃত্বোক্তনর আর যকউ 

র্াকক্তর্ না। 

যে পবরবস্থবিরই উদ্ভর্ যিাক না যকন যিষ পেবন্ত পূর্বর্াাংলার সর্বিারা যশ্রণী ও িার রাজননবিক পার্টব র িাক্তি 

পূর্বর্াাংলার বর্প্লক্তর্র যনিৃত্ব আসক্তর্ই। 

ভারি েুি র্াবধক্তে পূর্বর্াাংলাক্তক িার কক্তলানীক্তি রূপান্তবরি করক্তর্ এ সম্ভার্না কম, ভারক্তির পক্তক্ষ সীমাক্তন্ত 

উস্কানী সৃবষ্টর সম্ভার্নাই অবধক। এর কারণ ভারক্তির এই আগ্রাসী েুি চীনসি বর্ক্তের প্রগবিিীল সাম্রাজযর্াে 

বর্ক্তরাধী িবেসমূি বর্ক্তরাবধিা করক্তর্। এ েুক্তি ভারক্তির রাষ্ট্রেি েরূ্বল িক্তে পেক্তর্, এবিোে সাম্রাজযর্াে েরূ্বল 

িক্তে পেক্তর্। ভারক্তির জনগক্তণর বর্প্লর্ী েুি িীব্রির িক্তে উঠক্তর্। প্রর্ম মিােুক্তি জন্মলাভ কক্তরক্তে যসাবভক্তেি 

সমাজিাবিক রাবিো, বদ্বিীে বর্েেুক্তি জন্মলাভ কক্তরক্তে চীনসি আক্তরা র্হু সমাজিাবিক যেি। কাক্তজই 

পাবকস্তান-ভারি েুক্তির ফ্ক্তল পাবকস্তান, ভারি, পূর্বর্াাংলা যে যকান স্থাক্তনই সর্বিারা যশ্রণীর দ্রুি ক্ষমিা 
েখ্ক্তলর সম্ভার্না যেখ্া যেক্তর্। সাম্রাজযর্ােীরা এজনয প্রক্তচষ্টা চালাক্তর্ েুিক্তক যরাধ করক্তি। 

৯ 

েে পািাক্তের োলাল, ভারি ও সাম্রাজযর্াক্তের িাক্তর্োর আওোমী লীগ ও মুবের্াবিনীর ফ্যাবসষ্টক্তের দ্বারা 
জািীে মুবের নাক্তম প্রগবি বর্ক্তরাধী জািীে পরাধীনিার যে প্রবিবর্প্লর্ী েুি চলক্তে িা পূর্বর্াাংলার জািীে 

গণিাবিক বর্প্লর্ সম্পন্ন করক্তি পাক্তরনা। েুিক্তক্ষত্র র্া আক্তপাষ যটবর্ল যকানটার মাধযক্তমই এরা পুর্বর্াাংলাক্তক 

সকল বর্ক্তেবিক যিাষণ মুে এর্াং যেক্তির অভযন্তক্তর সামন্তর্ােীক্তের উৎখ্াি কক্তর কৃষক্তকর মুবে আনক্তি সক্ষম 

িক্তর্ না। 

পূর্বর্াাংলার জনগন অক্তনক্তকই এক্তের প্রকৃি স্বরূপ র্ুেক্তি পারক্তে না, বকন্তু আজ যিাক কাল যিাক জনগণ এক্তের 

েদ্মক্তর্ি েুাঁ ক্তে যফ্ক্তল এক্তের প্রকৃি েে পািাক্তের োলালীর চবরত্র র্ুেক্তি পারক্তর্ এর্াং অবনর্ােবভাক্তর্ই জনগণ 

এক্তেরক্তক কর্রস্থ করক্তর্। 

ভারি ও সাম্রাজযর্াক্তের িাক্তর্োর িক্তি ইেকু নে, এরূপ আমাক্তেরসি অনযানয মুবেেুিরি যেিক্তপ্রবমকক্তের 

এর্াং বনরীি বিশু, নারী, েুর্ক-েুর্িী, র্ৃক্তির রক্তে এরা িাি কলাংবকি কক্তরক্তে, আজ যিাক কাল যিাক, রে 

বেক্তেই িাক্তেরক্তক এ রক্তের ঋণ যিাধ করক্তি িক্তর্। সমাজ বনজস্ব বনেক্তমই এবগক্তে োক্তে। েি প্রক্তচষ্টাই চালাক না 
যকন িারা পূর্বর্াাংলাক্তক বপেক্তনর বেক্তক যটক্তন বনক্তে যেক্তি পারক্তর্না, পূর্বর্াাংলার জনগণ েে পািাক্তের োলাল 

আওোমী লীগ মুবের্াবিনীর ফ্যাবসষ্টক্তের জািীে পরাধীনিার প্রবি-বর্প্লর্ী েুিক্তক জািীে স্বাধীনিার বর্প্লর্ী 
েুি দ্বারা বর্ক্তরাবধিা করক্তর্, পাবকস্তাক্তনর উপবনক্তর্বিক সামবরক িাসকক্তগাষ্ঠী, মাবকব ন সাম্রাজযর্াে, যসাবভক্তেি 

সামাবজক সাম্রাজযর্াে, ভারিীে সম্প্রসারণর্ােক্তক পূর্বর্াাংলা যর্ক্তক পবরপূণবরূক্তপ উৎখ্াি করক্তর্, সামন্তর্ােক্তক 

উৎখ্াি কক্তর কৃষকজনিাক্তক মুে করক্তর্, এর্াং স্বাধীন, গণিাবিক, িাবন্তপূণব, বনরক্তপক্ষ, প্রগবিিীল পূর্বর্াাংলার 

প্রজািি কাক্তেম করক্তর্। পূর্বর্াাংলার জনগক্তণর বর্জে অবনর্ােব। ■ 


