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পৃষ্ঠা ২ 

হুমায়ুন কবীর পূবববাাংলা শ্রমমক আন্দালন্নর সান্ে যুক্ত মিল। পরবর্তীকান্ল সুমবধাবাদ, বযমক্তস্বােব 
(স্ত্রী, পমরবার), চাকুরী ও পন্দর স্বান্েব সস মনমিয় হন্য় পন্ে। বহুমদন র্তার সান্ে সযাগান্যাগ 
মবমিন্ন োন্ক। 

বমরশান্ল সস একবার ধরা পন্ে, মকন্তু সেল সেন্ক সস বন্ড মদন্য় সবমরন্য় আন্স, অেবাৎ পাক-
সামমরক দসুযন্দর কান্ি সস আত্মসমপবণ কন্র। 

২৫সশ মান্চব র পরবর্তী সমন্য় সস সুদীর্বমদন পামলন্য় োন্ক। পার্টব  র্তার সান্ে সযাগান্যাগ কন্র বার 
বার োমর্ত ও েনগন্ণর এই সাংকটেনক অবস্থায় মবপ্লন্ব সযাগদান্নর আহ্বান োনায়। সশষ পযবন্ত 
সস এর শর্তব  মহন্সন্ব মবরাট অাংন্কর ভার্তা চায়। পার্টব র বারাংবার বুঝান্নার ফন্ল সস মকিুটা 
র্তৎপরর্তায় অাংশগ্রহন কন্র। এটা সস কন্র আত্মপ্রচার ও দুুঃসাহসী বীর মহন্সন্ব মনন্েন্ক োমহর 
করার েনয।  

ইমর্তমন্ধয র্তার ভাই মফন্রাে কবীর ওরন্ফ র্তান্রক চক্রান্ত কন্র একেন কমন্রডন্ক হর্তযা, 
সমরবাদী নীমর্ত, বদনু্কর ডগায় নারীন্দর মনন্য় সসিাচার করার েনয পূবববাাংলার সববহারা পার্টব  
করৃ্তব ক বমহষৃ্কর্ত হয়। হুমায়নূ কবীর এই বমহষ্কারন্ক শুধু সয সমন্ন মনন্র্ত পান্রমন র্তাই নয়, পার্টব র 
মর্তামর্তন্ক উন্পক্ষা কন্র সস র্তার ভাই ও র্তার সামন্তবাদী বাংশন্ক বীর মহন্সন্ব প্রমর্তষ্ঠা করার 
েনয পমিকায় এবাং বাাংলা একান্ডমীন্র্ত র্তার ভাইন্য়র েীবনী (সর্তযন্ক লুমকন্য় সরন্ে) িাপাবার 
বযবস্থা কন্র।  

সামহমর্তযক মহন্সন্ব প্রমর্তষ্ঠা লাভ, নাম-যশ করার পুন্রাপুমর বুন্েব ায়া দমৃিন্কাণ সম্পন্ন হওয়ায় 
স্বভাবর্তুঃই হুমায়ুন কবীন্রর মন্ধয বযমক্তস্বান্েবর প্রাধানয মিল। র্তার ইিা মিল R.S.P-এর মনমবল 
সসন ও প্রন্ফসর মসমিন্কর মর্ত চাকুরী ও বুন্েব ায়া েীবনযাপন কন্র সববহারা পার্টব র সনর্তা হওয়া 
এবাং সলেক মহন্সন্ব মনন্েন্ক োমহর করা। র্তার এই মন্নাভাব এবাং র্তার ভাই মফন্রাে কবীর 
সাংক্রান্ত পার্টব র মসদ্ধান্ত র্তান্ক প্রন্রামচর্ত কন্র ফেল-ুসুলর্তান চন্ক্রর সান্ে যুক্ত হন্র্ত। 

ফেলু চন্ক্রর উদ্ভব ও মবকান্শর একটা সময় পযবন্ত হুমায়ুন কবীর পার্টব  ও কমন্রডন্দর ভাওর্তা 
সদয় এবাং সদোয় সয সস এর সান্ে যুক্ত না। ফেল ুচক্র সাংক্রান্ত প্রেম সাকুব লার পন্ে সস বন্ল, 
“পার্টব  যেনই ভাল অবস্থায় আন্স; র্তেনই মকিু সলাক পার্টব ন্ক ধ্বাংস করন্র্ত আন্স। ফেলু-
সুলর্তান চক্রন্ক ের্তম করা উমচৎ। আমার সবানটা একটা োরাপ সলান্কর হান্র্ত পন্েন্ি (র্তার 
সবান ফেলুর স্ত্রী)। র্তান্ক (ন্বানন্ক) সপন্ল আমার কান্ি সফরর্ত মদন্য় যান্বন। আপনারা মক 
করন্িন? এেন্না র্তান্দর েুুঁন্ে সবর কন্র ের্তম করন্িন না সকন?” 

এক মদন্ক সস এ ধরন্নর কো বলন্ি আর অনযমদন্ক ফেলু চক্র ও মনন্ের সবানন্ক আশ্রয় 
মদন্য়ন্ি। পার্টব  ও সনরৃ্তত্ব মবন্রাধী অপপ্রচার ও ের্নয বযমক্তগর্ত কুৎসা সম্বমলর্ত দমললামদ মলন্েন্ি, 
িামপন্য়ন্ি এবাং মবর্তরণ কন্রন্ি, চন্ক্রর প্রধান প্রমর্তমক্রয়াশীল বমুদ্ধেীবী মহন্সন্ব কাে কন্রন্ি। 
র্তার উন্িশয মিল চক্রান্তকারীন্দর চর মহন্সন্ব সগাপন্ন পার্টব র মন্ধয অবস্থান করা যান্র্ত ফেলু  



পৃষ্ঠা ৩ 

চন্ক্রর পর্তন হন্লও সস পার্টব র মান্ঝ লমুকন্য় োকন্র্ত পান্র এবাং পার্টব র মবরাটাকার ক্ষমর্ত সাধন 
করন্র্ত পান্র। সস পার্টব র প্রমর্ত মবশ্বস্তর্তা সদমেন্য়ন্ি আর সগাপন্ন ঢাকায় ফেলু চন্ক্রর প্রধান 
মহন্সন্ব কাে কন্রন্ি। সাচ্চা মবপ্লবীন্দর ের্তন্মর েনয সপ্রমরর্ত ফেলু চন্ক্রর গুপ্তর্ার্তক দন্লর 
পমরচালক মহন্সন্ব কাে কন্রন্ি। এভান্ব সুদীর্বমদন সস পার্টব র মান্ঝ গুপ্ত মবশ্বাসর্ার্তক মহন্সন্ব 
মবরাে কন্র। সস পুন্রাপমুর পার্টব র সান্ে মবশ্বাসর্ার্তকর্তা কন্রন্ি।   

এ সকন্লর কারণ হল R.S.P ও মবমভন্ন আকৃমর্তর  সাংন্শাধনবাদীন্দর মর্ত বুন্েব ায়া েীবনযাপন 
করা, ফেল ু চন্ক্রর সান্ে হার্ত মমমলন্য় সববহারা পার্টব র সনরৃ্তত্ব দেল কন্র র্তান্ক ধ্বাংস করা, 
এন্ক সুমবধাবাদী বুন্েব ায়ান্দর সলেেু ও প্রমর্তমক্রয়াশীল পার্টব ন্র্ত পমরণর্ত করা। র্তার এ সকল কাে 
মবমভন্ন আকৃমর্তর সাংন্শাধনবাদী, িয় পাহান্ের দালাল এবাং ভারর্তীয় সম্প্রসারণবাদ, সামামেক 
সাম্রােযবাদ, মামকব ন্নর সনরৃ্তন্ত্ব সাম্রােযবান্দর সসবার শামমল।  

র্তার মৃরু্তযর পর বাাংলান্দশ পুরু্তল সরকার সয সকল পদন্ক্ষপ মনন্য়ন্ি, আে পযবন্ত সকান মনহর্ত 
বুমদ্ধেীবীর সক্ষন্ি র্তা করা হয়মন। উপরন্তু বাাংলা একান্ডমী ও অনযানয স্থান্ন সকন্লই োন্ন সস 
বামপন্থী দল সববহারা পার্টব র সান্ে যুক্ত। প্রসঙ্গক্রন্ম উন্েেন্যাগয সয, সববহারা পার্টব র একেন 
সাধারণ কমী মলফন্লট মবর্তরণ করন্র্ত সযন্য় ধো পেন্ল র্তান্ক সশে–এর সামন্ন হার্ত ভাঙ্গা হয় 
এবাং চরম মনযবার্তন চালান্না হয়। বর্তব মান্ন র্তান্ক কযান্টনন্মন্ন্ট বদী করা হন্য়ন্ি। অর্তীন্র্ত 
আমান্দর কমী এমন মক সহানুভুমর্তশীলন্দর সপন্লও ের্তম করা হন্য়ন্ি। বর্তব মান্নও এরূপ মনন্দবশ 
রন্য়ন্ি। এমর্তাবস্থায় বাাংলান্দশ পুরু্তল সরকার ও িয় পাহান্ের দালালন্দর হুমায়ুন কবীন্রর প্রমর্ত 
এই মবন্শষ দরন্দর র্তাৎপযব মক? 

উমেমের্ত কারণসমুন্হর েনয সববহারা পার্টব  হুমায়ুন কবীরন্ক মবপ্লবী বা প্রগমর্তশীল বা 
সদশন্প্রমমকন্দর মশমবরভুক্ত কন্র না।  

র্তার পার্টব , মবপ্লব ও েনগণ মবন্রাধী র্তৎপরর্তার অনুসন্ধান এেন্না সশষ হয়মন। ফেলু চন্ক্র 
হুমায়ুন কবীন্রর ভূমমকা সাংক্রান্ত দমললামদর ফন্টাস্ট্যাট কমপ কমী ও সহানভুুমর্তশীলন্দর সদোন্না 
হন্ব। 

লকন্দ্রীয় কসমর্ট 

পবূববাাংলার িববহারা পার্টব   

লনাট 

প্রমর্তমবপ্লবী র্তৎপরর্তা চালান্র্ত সযন্য় হুমায়ুন কবীর পূবববাাংলার সববহারা পার্টব র সগমরলান্দর হান্র্ত 
ের্তম হয়। হুমায়ুন কবীন্রর মরুৃ্তযর পর বাাংলান্দশ সরকার সয সকল পদন্ক্ষপ মনন্য়ন্ি র্তা পাক 
ফযামসস্ট্ন্দর হান্র্ত মনহর্ত সকান বুমদ্ধেীবীন্দর সক্ষন্ি সনয়মন। র্তার প্রমর্ত সরকান্রর মবন্শষ প্রীমর্ত 
মক প্রমাণ কন্র না সয, সস সরকান্রর উুঁচুদন্রর সগাপন র্তান্বদার মিল? ■  


