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পৃষ্ঠা ২ 

বিশ্বাসঘাতক ফজলু–সুলতান চক্র হৈ হচ করছ েঃ কমছরড বসরাজ বসকদার ও ককন্দ্রীয় কবমটির 
‘প্রবতক্রয়াশীল’ কনতৃছের বিরুছে তারা বিছরাৈ কছরছ , অনযছদরও তাই করা উবচত। তারা জনগছের 
কসিক, তারা জনগেছক ভালিাছস, বিপ্লিছক ভালিাছস, তারা বিপ্লিী, কবমউবনস্ট ইতযাবদ।  

মাকক সিাদ-ছলবননিাদ-মাওছসতুঙ বচন্তাধারার সাৈাছযয আমাছদর বনেকয় করা প্রছয়াজন কক বিপ্লিী, 
আর কক প্রবতবক্রয়াশীল এিং প্রকৃত ঘটনা বক? 

িঠিক লাইন নকিলিাত্র িঠিক িাকব িিাদী-ত্বলসননিাদীরাই প্রণয়ন করত্বি পাত্বরন 

ফজলু-সুলতান চক্র িছল সংগঠছনর রাজনীবত ঠিক বকন্তু কনতৃে প্রবতবক্রয়াশীল। 

সংগঠছনর সঠিক রাজনীবত এিং অনযানয সঠিক লাইন যার বভবিছতই সংগঠন বিকাশ লাভ কছরছ , 
িতক মান পযকাছয় কপ ৌঁছ ছ  তা সংগঠছনর কনতৃে প্রেয়ন কছরছ ন, কমছরড বসরাজ বসকদার প্রেয়ন 
কছরছ ন।  

সংগঠছনর রাজননবতক ও অনযানয লাইন ঠিক অর্কাৎ এ সকল কেছে কমছরড বসরাজ বসকদার 
ঠিক, তিুও তাছদর মছত বতবন প্রবতবক্রয়াশীল।  

তারা ককান রাজননবতক, তাবিক িা মতাদশকগত প্রছে ককন্দ্রীয় কবমটি িা কমছরড বসরাজ বসকদাছরর 
ভুল ধরছত পাছরবন। 

তারা তাছদর মযাবনছফছটা বৈছসছি গ্রৈে কছরছ  গুজি, অপিাদ, বমর্যা িলা এিং িযবিগত কুৎসা।  

রাজননবতক, মতাদশকগত ও তিগতভাছি আক্রমে না করছত কপছর আবদকাল কর্ছক শুরু কছর 
িতক মান পযকন্ত প্রবতবক্রয়াশীলরা কশষ পযকন্ত গুজি, অপিাদ, ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত, িযবিগত কুৎসার 
আশ্রয় বনছয়ছ । মাকক স-এছেলছসর বিরুছে, কলবনন, টযাবলন, মাও অর্কাৎ সকছলর বিরুছে এমন 
করা ৈছয়ব ল। 

প্রর্ম আন্তজক াবতছক িাকুবনন মাকক ছসর বিশ্বাস অজক ছনর জনয কলছে, “আবম আপনার বশষয এিং এছত 
আবম গবিকত”। পছর যেন প্রর্ম আন্তজক াবতছকর েমতা দেছলর জনয তার ষড়যন্ত্র িযর্ক ৈল তেন 

কস মাকক সছক গাল কদয় এিং িছল “একজন জামকান এিং ইহুবদ বৈছসছি কস আগাছগাড়া কেচ্ছাচারী 
এিং একনায়ক।” 

বিতীয় আন্তজক াবতছকও দলতযাগী কাউটবি কলবননছক গাল কদওয়ার জনয একই ভাষা িযিৈার কছর। 
কস কলবননছক বনন্দা কছর “বনরীশ্বরিাদীছদর ঈশ্বর” িছল, “কস মাকক সিাদছক শুধু একটি রাষ্ট্রীয় 
ধছমকই পবরেত কছরবন, মধযযুগীয় িা প্রাচয কদশীয় বিশ্বাছস পবরেত কছরছ ।” 

তৃতীয় আন্তজক াবতছক টযাবলনছক ট্রটবি-টিছটা ‘আমলাতাবন্ত্রক’ এক নায়ক িছল আক্রমে কছর।  

 



পৃষ্ঠা ৩ 

কু্রছচাভ প্রবত কর্ায় ও কলোয় টযাবলছনর প্রশংসা কছর উেৃবত কদয়, এমনবক “মৈান বপতা টযাবলন”  
বৈছসছি টযাবলনছক সছবাধন কছর বকন্তু কগাপছন টযাবলনছক উৎোত করার জনয ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত কছর। 
টযাবলনছক ‘ডাকাত’, ‘েুনী’, ‘গুণ্ডা’, ‘িদমাইশ’, ‘একনায়ক’, ‘ফযাবসস্ট’ অর্কাৎ এমন বক ু অপিাদ 
কনই যা কস কদয়বন। 

বলউশাউবচ এিং তাছদর সাছোপাছো বিশ্বাসঘাতকরা সভাপবত মাওছয়র বিশ্বাস অজক ছনর জনয প্রবত 
কর্ায় ও কলোয় সভাপবত মাওছয়র উেৃবত কদয় ও প্রশংসা কছর। বকন্তু কগাপছন সভাপবত মাওছক 
উৎোছতর ষড়যন্ত্র চাবলছয় যায়। বলনবপয়াও একই কাজ কছর। 

ফজলু-সুলতান চক্র কমছরড বসরাজ বসকদারছক প্রশংসা কছর, তাছক বিছরাবধতা করার অর্ক বিপ্লিছক 
বিছরাবধতা করা প্রভৃবত িছল, তার প্রশংসায় কবিতা কলছে। বকন্তু েমতা দেছলর চক্রান্ত িযর্ক ৈছলই 
কমছরড বসরাজ বসকদারছক তারা বিবভন্ন আকৃবতর সংছশাধনিাদীছদর সাছর্ ঐকযিে ৈছয় 
আমলাতাবন্ত্রক, একনায়ক িছল তার বিরুছে কু্রছচাছভর মত জঘেয কুৎসা রটায়। 

এভাছি তারা তাছদর গুরু কু্রছচাভ, বলউশাউবচ, বলনবপয়াও, এিং অনযানয পুরাছনা ও আধুবনক 
সংছশাধনিাদীছদর পুছরাছনা কক শল অিলবন কছর রাজননবতক ও অনযানয লাইছন কমছরড বসরাজ 
বসকদার সঠিক এ কর্া েীকার কছরও তাছক প্রবতবক্রয়াশীল িছল।   

একজন কিত্বরড িঠিক রাজননসিক, িাাংগঠসনক, িািসরক লাইন প্রণয়ন কত্বরন, 
সকন্তু সিসন িযসিগি জীিত্বন সক প্রসিসিয়াশীল হত্বি পাত্বরন? 

সঠিক লাইন প্রেয়ন করা সম্ভি যবদ একজন সিকৈারার বিশ্বদবৃটছকাে অজক ন কছর র্াছকন এিং তা 
রাজননবতক ও অনযানয কেছে প্রছয়াগ কছরন। ইৈা প্রমাে কছর রাজননবতক ও অনযানয লাইন 
প্রেয়ছনর সময় তার সিকৈারা বদক প্রধান। 

িযবিগত জীিছন প্রবতবক্রয়াশীল, অর্কাৎ িযবিগত জীিছন বতবন প্রবতবক্রয়াশীল বিশ্বদবৃটছকাে প্রছয়াগ 
কছরন, িযবিগত জীিছনর কেছে তার প্রবতবক্রয়াশীল বদক প্রধান। 

একজন কমী িযবিগত জীিন যাপন করছ ন অর্কাৎ তার পবরিার, ক ছল-ছমছয় রছয়ছ , তার 
র্াকা-োওয়া, কর্ািাতক া, কমছরডছদর সাছর্ কমলাছমশা প্রাতযবৈক িযাপার; আিার রাজননবতক, 
সাংগঠবনক ও অনযানয সমসযার সমাধানও তার প্রাতযবৈক িযাপার। 

“রাজননবতক ও অনযানয লাইছন সিকৈারা, িযবিগত জীিছন প্রবতবক্রয়াশীল” –এ তি সঠিক ৈছল 
প্রবতবদছনর মছধয একই সাছর্ দছুটা বদক প্রধান ৈয় অর্কাৎ রাজননবতক ও অনযানয সমসযা সমাধাছনর 
সময় সিকৈারা বদক, আিার িযবিগত জীিছনর কেছে প্রবতবক্রয়াশীল বদক প্রধান ৈয়। 

 

 



পৃষ্ঠা ৪ 

বকন্তু মাকক সিাদ আমাছদর এই বশো কদয় কয, একজন কমছরছডর এক সময় একবদক প্রধান ৈয় 
এিং তাই বনেকয় কছর কমছরড বক? তার প্রবতবক্রয়াশীল বদক প্রধান ৈছল কস প্রবতবক্রয়াশীল, আর 
বিপ্লিী বদক প্রধান ৈছল কস বিপ্লিী। 

আর এ বদকসমূছৈর রূপান্তর অর্কাৎ সিকৈারা বদক প্রধান কর্ছক অপ্রধান এিং প্রবতবক্রয়াশীল বদক 
অপ্রধান কর্ছক প্রধাছন রূপান্তর সময় সাছপে। এ পবরিতক ন একবদছনর মাছে কছয়কিার ৈছত পাছর 
না। অর্কাৎ প্রবতবদন সকাছল একটা প্রধান বিকাছল িা দপুুছর অনযটা িা একসাছর্ দছুটাই প্রধান 
ৈওয়া মাকক সিাদ বিছরাধী তি। 

কাছজই একজন কমছরড রাজননবতক ও অনযানয কেছে সিকৈারা আর একই সমছয় িযবিগত জীিছন 
প্রবতবক্রয়াশীল ৈছত পাছরন না। ৈয় বতবন একই সমছয় রাজননবতক ও িযবিগত জীিছন প্রবতবক্রয়াশীল 
িা রাজননবতক ও িযবিগত জীিছন সিকৈারা। 

কাছজই কমছরড বসরাজ বসকদার রাজননবতক ও অনযানয লাইন প্রেয়ছনর কেছে সিকৈারা, একই 
সাছর্ িযবিগত জীিছন প্রবতবক্রয়াশীল ৈছত পাছরন না। িযবিগত জীিছনও তার প্রধান বদক ৈছচ্ছ 
সিকৈারা। 

প্রধান বদক সিকৈারা ৈছলও রাজননবতক ও িযবিগত জীিনসৈ অনযানয কেছে কগ ে বদছকর প্রকাশ 
ঘটছত পাছর। এ কারছেই কমছরডছদর ভুল ৈয়। পবৃর্িীর এমন ককান বিপ্লিী কনই বযবন বক ু ভুল 
কছরনবন। কাছজই কমছরডছদর বিচার করার সময় বনেকয় করছত ৈছি ককান বদক তার প্রধান, 
সিকৈারা না অসিকৈারা। যার সিকৈারা বদক প্রধান কস সিকৈারা, যার প্রবতবক্রয়াশীল বদক প্রধান কস 
প্রবতবক্রয়াশীল। সিকৈারা বদক প্রধান এরূপ কমছরডছক প্রবতবক্রয়াশীল িলা প্রবতবক্রয়াশীল ও কশ্রেী 
শত্রুছদর কাজ। 

কমীছদর বদকসমূছৈর পযকাছলাচনার বভবিছত মূলযায়ন করা সম্পছকক  সভাপবত মাও িছলছ ন, “দটুি 
সীমাছরো স্পট কছর অংকন করুন। প্রর্মতেঃ বিপ্লি না প্রবতবিপ্লি? ইছয়নান না বসয়ান (বচয়াং 
কাইছশছকর ককন্দ্র – কলেক)? ককউ ককউ িুছেন না কয এই সীমাছরো অিশযই স্পটভাছি আৌঁকছত 
ৈছি। উদাৈারেেরূপ যেন তারা আমলাতছন্ত্রর বিছরাবধতা কছরন তেন ইছয়নান সবছে এমবন কছর 
িছলন কয কযন কসোছন বক ুই ঠিক নয়, ইছয়নাছনর আমলাতন্ত্রিাদ ও বসয়াছনর আমলাতন্ত্রিাছদর 
মছধয পার্ককয কছরন না। এটা মূলতেঃ ভুল। বিতীয়তেঃ বিপ্লিী িাবৈনীর কভতছর ভুল ও বনভুক ছলর 
মছধয, সাফলয ও ত্রুটির মছধয স্পট সীমাছরো টানছত ৈছি এিং এ দ’ুটির ককানটা মুেয ও ককানটা 
কগ ে তা স্পট করছত ৈছি। উদাৈারেেরূপ সাফছলযর পবরমাে শতকরা ৩০ ভাগ না শতকরা ৭০ 
ভাগ। কবমছয় বকংিা িাবড়ছয় িলছল চলছি না। িযবিবিছশছষর কাছজর কম বলক মূলযায়ন আমাছদর 
অিশযই করছত ৈছি কয তার সাফলয ৩০ ভাগ এিং ভুল শতকরা ৭০ ভাগ, না সাফলয শতকরা 
৭০ ভাগ এিং ভুল ৩০ ভাগ? যবদ তার সাফছলযর পবরমাে শতকরা ৭০ ভাগ ৈয় তা ৈছল তার 
কাজছক কম বলকভাছি ইবতিাচক িছল েীকার করছত ৈছি। সাফলয প্রধান কাজছক ভুল প্রধান কাজ  



পৃষ্ঠা ৫ 

িলা সমূ্পেকরূছপই ভুল ৈছি। সমসযা বিচার করছত কগছল এ দ’ুটি সীমাছরো টানছত অিশযই কভালা 
উবচত নয়; বিপ্লি ও প্রবতবিপ্লছির মধযকার সীমাছরো এিং সাফলয ও ত্রুটির মধযকার সীমাছরো। 
যবদ এ দ’ুটি সীমাছরোছক আমরা মছন রাবে তা ৈছল ভালভাছি কাজ করছত পারছিা, অনযর্ায়, 
আমরা সমসযার প্রকৃবতছক গুবলছয় কফলছিা। েভািতই যবদ এ সীমাছরো ভালভাছি আৌঁকছত ৈয়, 
তছি মছনাছযাছগর সাছর্ গছিষো ও বিছেষে করা অপবরৈাযক। প্রবতটি িযবি ও প্রবতটি বিষছয়র 
প্রবত আমাছদর বিছেষে ও গছিষোর মছনাভাি গ্রৈে করা উবচত।” 

একারছেই সভাপবত মাও িছলছ ন, “ককান কলাকছক অবিছিবচতভাছি সবুিধািাছদর কলছিল এৌঁছট কদওয়া 
অর্িা তার বিরুছে সংগ্রাম চালাছনার পেবত অিলবন করা ঠিক নয়।” 

ফজলু-সুলতান চক্র মাকক সিাদী বিছেষছের এ পেবত অিলবন না কছর বিপ্লিী বদক প্রধান এরূপ 
কমছরডছদরও প্রবতবক্রয়াশীল িছল বচবিত কছরছ । 

েজলু-িলুিান চি সক সিপ্লিী? 

সভাপবত মাও িছলছ ন, “সিকৈারা কশ্রেীর বিপ্লিীছদর জনয বক বক গুোিলী র্াকা প্রছয়াজন।” 

“তাছদর এমন বিপ্লিী ৈছত ৈছি যারা মছন-প্রাছে (চীছনর) ও বিছশ্বর বিপুল সংেযাবধক জনগছের 
কসিা কছরন, বকন্তু কু্রছচাছভর মত বনছজর কদছশর কভতছর মুবটছময় িুছজক ায়া কশ্রেীর বিছশষ সুবিধাপ্রাপ্ত 
স্তছরর কসিা করা এিং আন্তজক াবতক কেছে সাম্রাজযিাদ ও প্রবতবক্রয়াশীলছদর োছর্কর কসিা করা 
উবচত নয়।” 

ফজলু-সুলতান চক্র জনগছের কসিার পবরিছতক  বনছজছদর চছক্রর, কপ্রবমকার, পছদর, েমতার কসিা 
কছর কশষ পযকন্ত চক্র গঠন কছর, ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত কছর, অর্ক-অস্ত্র চুবর কছর, কমীছদর প্রতাবরত 
কছর, োৌঁটি বিপ্লিীছদর গুপ্তৈতযার চক্রান্ত চালায়। 

এভাছি কস পূিকিাংলার সিকৈারা পাটিক ছক দিুকল ও ধ্বংস করার সিকপ্রকার প্রছচটা চালায়। 

এটা পূিকিাংলার এিং আন্তজক াবতক শত্রু এিং বিবভন্ন আকৃবতর সংছশাধনিাদীছদর সিচাইছত ভালভাছি 
কসিা  াড়া আর বক? 

সভাপবত মাও িছলছ ন, তাছদর অিশযই গেতাবন্ত্রক ককন্দ্রীকতার অনুসরছে আদশক ৈছত ৈছি, 
“জনসাধারছের কর্ছক আসা এিং জনসাধারছের মছধয যাওয়ার কনতৃছের পিবতছক অিশযই রপ্ত 
করছত ৈছি। বকন্তু কু্রছচাছভর মত গেতাবন্ত্রক ককন্দ্রীকতাছক লংঘন করা, কেচ্ছাচারী ৈওয়া, 
কমছরডছদর ওপর আকবিক ৈামলা চালাছনা, যুবি না মানা অর্িা িযবিবিছশছষর হেরতন্ত্র চাল ু
করা চলছি না।” 

ফজলু-সুলতান চক্র পাটিক র গেতাবন্ত্রক ককন্দ্রীকতাছক সমূ্পেক পদদবলত কছর, বনছজছদর ইচ্ছাছক প্রাধানয 
কদয়, কেচ্ছাচাবরতা কছর। 
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তারা কংছগ্রছস বনিকাবচত ককন্দ্রীয় কবমটি ও তার সভাপবতছক অমানয কছর, সভায় সিকসম্মবতক্রছম 
গৃৈীত বসিান্তছক অমানয কছর। এভাছি তারা গেতন্ত্রছক উছপো কছর। 

তারা পাটিক র বনছদকশছক অমানয কছর। এভাছি তারা ককন্দ্রীকতাছক বিসজক ন কদয়। 

তারা তাছদর মতামত ও ইচ্ছাছক কাযককরী করার জনয সভায় পাটিক র বনবদকট স্তছর গেতাবন্ত্রক সংগ্রাম 
পবরচালনার পবরিছতক  ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত কছর, ককান বদন সমাছলাচনা না কছর পদ কর্ছক নাবমছয় 
কদওয়ার কারছে ৈঠাৎ কমছরডছদর ৈামলা কছর, তাছদর বিরুছে জঘনযতম িযবিগত কুৎসা রটনা 
কছর। 

তাছদর ইচ্ছা ব ল ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত কছর িযবিবিছশছষর হেরতন্ত্র চালু করা। 

সভাপবত মাও িছলছ ন, “কু্রছচাছভর মছতা মতলিিাজ ও ষড়যন্ত্রকারীছদর প্রবত অিশযই বিছশষভাছি 
সতকক  র্াকছত ৈছি, এ ধরছনর োরাপ কলাকছদর পাটিক র ও রাছষ্ট্রর বিবভন্ন স্তছরর কনতৃেছক কুবেগত 
করছত িাধা বদছত ৈছি।” 

ফজলু-সুলতান চক্র ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত কছর দ’ুমুছো ৈয়, বমর্যা িছল, অবভনয় কছর। এভাছি চরম 
মতলিিাজ ও ষড়যন্ত্রকারী বৈছসছি বনছজছদর প্রকৃত েরূপ প্রকাশ কছর। 

সভাপবত মাও িছলছ ন, “তাছদর অিশযই প্রকৃত মাকক সিাদী-ছলবননিাদী ৈছত ৈছি। বকন্তু কু্রছচাছভর 
মছতা মাকক সিাদ-ছলবননিাছদর সাইনছিাডক  েুবলছয় সংছশাধনিাদী ৈছল চলছি না।” 

ফজলু-সুলতান চক্র মাকক সিাদ-ছলবননিাছদর সাইনছিাডক  েুবলছয় প্রকৃতপছে সামন্তিাদী, েুছদ িুছজক ায়া 
ভ্রট রছয় যায়। তাছদর কশ্রেীই মাকক সিাছদর আিরছে সংছশাধনিাদ বৈছসছি প্রকাশ পায়।  

সভাপবত মাও িছলছ ন, “একজন কবমউবনছস্টর মিু মন, বিশ্বস্ত ও সবক্রয় ৈছত ৈছি, বিপ্লছির 
োর্কছক বনছজর প্রাছের কচছয়ও ঊছধক স্থান বদছত ৈছি, তাছক সিকদা এিং সিকছেছেই সঠিক নীবতছত 
দঢ়ৃ র্াকছত ৈছি এিং সমস্ত ভুল বচন্তাধারার ও আচরছের বিরুছে অক্লান্তভাছি সংগ্রাম করছত ৈছি, 
যাছত কছর পাটিক র কয র্ জীিন সসুংিে এিং পাটিক র ও জনগছের মধযকার সংছযাগছক সুদঢ়ৃ করা 
যায়, িযবিবিছশছষর চাইছত পাটিক র ও জনসাধারছের সবছে এিং বনছজর কচছয় অপছরর সবছে 
তাছক কিশী যত্নশীল ৈছত ৈছি। শুধু এমবন ৈছলই তাছক একজন কবমউবনস্ট িছল বিছিচনা করা 
কযছত পাছর।” 

ফজলু-সুলতান চক্র মুিমন নয়, তারা তাছদর মছনর মধযকার োরাপ উছেশয, বচন্তাধারা প্রকাশ 
কছরবন।  

তারা পাটিক র বিশ্বস্ততা ভে কছর, অর্ক-অস্ত্র চুবর কছর। 
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তারা িযবিগত কপ্রম, চক্র গঠন ও পছদর জনয সবক্রয়তা কদোয়। বকন্তু পাটিক  ও বিপ্লছির কাছজ 
সবক্রয়তা কদোিার পবরিছতক  পলায়ন কছর।  

বিপ্লছির োর্কছক বনছজছদর প্রাছের কচছয়ও ঊছধক স্থান কদওয়ার পবরিছতক  তারা কপ্রবমকার োর্ক, কয ন 
োর্ক, পছদর োর্কছক বিপ্লছির কচছয় ঊছধক স্থান কদয়, বনছজছদর জান িাৌঁচািার জনয, কপ্রবমকার জনয 
পলায়ন কছর, সুবিধািাদী ৈয়, পছদর জনয ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত কছর, কশষ পযকন্ত উপদল গঠন কছর 
কনতা সাছজ। 

সঠিক নীবত ও বচন্তাধারার পছে দঢ়ৃ র্াকার পবরিছতক  তারা বনছজর ও অপছরর সাছর্ উদারতািাদী 
ৈয়। 

ফজলু চক্র তাছরছকর ত্রুটি-বিচুযবত, সুলতাছনর ত্রুটি-বিচুযবত, ফজলু-সলুতান এছক অপছরর ত্রুটি-
বিচুযবত কেছক রাছে। বনছজছদর ত্রুটি-বিচুযবত কেছক রাছে।  

বিবভন্ন দলতযাগী, সুবিধািাদী, অসন্তুট উপাদাছনর সাছর্ সংছযাগ কছর তাছদর বনছয় উপদল গঠন 
কছর, সুবিধািাছদর বভবিছত ঐকযিে ৈয়।   

তারা পাটিক র কয র্ জীিনছক সুসংিে এিং পাটিক র ও জনগছের মধযকার সংছযাগছক সুদঢ়ৃ করিার 
পবরিছতক  পাটিক  জীিনছক কভছে কফলা, পরস্পরছক সছন্দৈ করা, পাটিক  ও কনতৃছের প্রবত কমী ও 
জনগছের মাছে অনাস্থা সৃবটর জনয গুজি, অপিাদ, কুৎসা রটায়। 

তারা তাছদর কপ্রবমকার প্রবত, বনছজছদর বনরাপিা, পছদর প্রবত কিশী যত্নশীল ৈয়।  

অছনযর প্রবত যত্নশীল ৈওয়ার পবরিছতক  কমছরডছদর (এমনবক মরোপন্ন অসুস্থ কমছরডছকও) েতছমর, 
ধবরছয় কদওয়ার ষড়যন্ত্র কছর। 

উপছরাি বিছেষে কর্ছক কদো যায় ফজলু-সুলতান চক্র পুছরাপবুর প্রবতবক্রয়াশীল ও প্রবতবিপ্লিী। 

েজলু-িলুিান চি সক নদশত্বপ্রসিক? 

ফজলু-সুলতান চক্র কদশছপ্রবমক ৈছল, জনগে ও কদছশর জনয বিন্দমুাে ভালিাসা র্াকছল একটি 
বিপ্লিী পাটিক র সাচ্চা কমছরডছদর ৈতযা করা, ষড়যন্ত্র করা, অর্ক-অস্ত্র চুবর করা, পাটিক  ও কনতৃেছক 
কৈয় করার জনয প্রবতবিপ্লিী কাজ করছতা না। তারা প্রবতবিপ্লিী প্রবতবক্রয়াশীল। 

প্রবতবিপ্লিী, প্রবতবক্রয়াশীলরা যতই কদশছপ্রছমর কর্া িলুক না ককন প্রকৃতপছে তারা কদশছরাৈী, 
বিশ্বাসঘাতক, জনগছের প্রতারক ও ঘাতক। তারা জনগছের কসিার নাছম কছর বিভ্রান্ত ও প্রতারো, 
জনগেছক ভালিাসার নাম কছর জনসাধারছের চরম েবত, কদশছপ্রছমর নাম কছর কদশছরাৈীতা ও 
জাতীয় বিশ্বাসঘাতকতা, বিপ্লছির নাম কছর প্রবতবিপ্লি ও দালালী। 

 



পৃষ্ঠা ৮ 

উপিাংহার 

পূিকিাংলার সিকৈারা পাটিক র কনতৃে এ সকল প্রবতবক্রয়াশীলছদর সাছর্ আছপাষ না কছর, উদারতািাদ 
না কছর নীবতগত সংগ্রাম পবরচালনা কছর নীবতছত দঢ়ৃ র্াছকন।  

ফজলু-সুলতান চক্র অনুতপ্ত ও বনছজছদরছক সংছশাধছন ব্রতী না ৈছয় ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত কছর, কশষ 
পযকন্ত পাটিক  কর্ছক িবৈষৃ্কত ৈয়।  

এ কারছে তারা বনছজছদরছক রো এিং কমী ও জনগেছক প্রতাবরত করার জনয িছল কিড়াছচ্ছ 
তারা বিছরাৈ কছরছ । 

তারা বিছরাৈ কছরছ  ঠিকই। বকন্তু তাছদর বিছরাৈ ৈছচ্ছ বিপ্লিী কনতৃছের বিরুছে, বিপ্লিী পাটিক র 
বিরুছে, পূিকিাংলার ও বিশ্ব বিপ্লছির বিরুছে, মাকক সিাদ-ছলবননিাদ-মাওছসতুঙ বচন্তাধারার বিরুছে, 
পূিকিাংলার সিকৈারা কশ্রেী ও জনগছের বিরুছে প্রবতবক্রয়াশীল ও প্রবতবিপ্লিীছদর বিছরাৈ। 

এ প্রবতবক্রয়াশীল প্রবতবিপ্লিীছদর বিছরাৈ ৈছচ্ছ তাছদর কিছর যাওয়ার পদছেপ, ইবতৈাছসর ডাস্টবিছন 
বনবেপ্ত ৈওয়ার অবন্তম যাো। 

অবচছরই পূিকিাংলার সিকৈারা বিপ্লিীরা ও জনগে তাছদরছক চূড়ান্তভাছি কিরস্ত করছিন এিং 
ইবতৈাছসর ডাস্টবিছন বনছেপ করছিন।  

ননাটঃ 

ইবতমছধয বিশ্বাসঘাতক ফজলু ও তার অপর এক সৈছযাগী প্রবতবিপ্লিী তৎপরতা চালাছত র্াকাকালীন 
অিস্থায় পূিকিাংলার সিকৈারা পাটিক র কগবরলাছদর ৈাছত েতম ৈছয়ছ । ■ 

 

 

 

 


