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পৃষ্ঠা ২ 

ফজলু-সুলতান চক্রের পার্টি , জনগণ ও বিপ্লি বিক্ররাধী কার্িকলাক্রপর বিবি বিসাক্রি যর্ সকল 
প্রবতবেয়াশীল তত্ত্ব কাজ করক্রে তা িক্রলাোঃ ‘কবিউবনষ্টক্রের বকেুটা িযবিস্বার্ি র্াকক্রি’, ‘যর্ৌনতাক্রক 
বক অস্বীকার করা র্ায়?’  ‘আবি খুি জনবপ্রয়’, ‘সিাক্রলাচনা সািক্রন করক্রত িয় পাই’ ইতযাবে। 
এগুক্রলা িক্রলা পুক্ররাপুবর িুক্রজি ায়া তত্ত্ব র্ার সারিস্ত িল িযবিস্বার্ি। 

আিাক্রের অিশযই এ সকল প্রবতবেয়াশীল তত্ত্বসিূক্রির বিরুক্রে সংগ্রাি পবরচালনা করক্রত িক্রি। 

কবিউবনষ্ট িতােশি জনগক্রণর স্বার্িক্রক যকন্দ্র কক্রর আিবততি । পক্ষান্তক্রর সকল যশাষক যেণীর িতােশি 
িল িযবিস্বার্ি যকন্দ্র কক্রর আিবতি ত। কবিউবনষ্টক্রের যকান প্রকার িযবিস্বার্ি র্াকক্রি না। তারা 
সমূ্পণিরূক্রপ জনগক্রণর িুবির জনয এিং পুক্ররাপুবরই জনগক্রণর স্বাক্রর্ির জনয কাজ কক্রর। জনগক্রণর 
যসিাই ও জনগক্রণর স্বার্িই তাক্রের সকল কাক্রজর র্াত্রাবিন্দ।ু 

আিরা কু্ষক্রে িুক্রজি ায়া, সািন্তিােী ও িুক্রজি ায়া সিাজ যর্ক্রক আগত এিং এর দ্বারা বিক্রর আবে। 
স্বািাবিকিাক্রিই আিরা বিবিন্ন আকৃবতর িযবিস্বার্ি বনক্রয় আবস ও প্রবতবনয়ত অজি ন কবর।  

কাক্রজই কবিউবনষ্ট িওয়ার জনয এর বিরুক্রে সংগ্রাি করক্রত িক্রি, এক্রক প্রবতবনয়ত েরূ করক্রত িক্রি, 
বনক্রজক্রক র্াচাই করক্রত িক্রি। সিাপ্রবত িাও িক্রলক্রেন, “িযবিস্বাক্রর্ির বিরুক্রে সংগ্রাি কক্ররা, 
সংক্রশাধনিােক্রক বিক্ররাবধতা কক্ররা।” 

যকান প্রকার িযবিস্বার্ি র্াকক্রি না—এরূপ িল আেশি কবিউবনস্ট। কবিউবনস্টক্রের জনয সিিবনম্ন গুণ 
িযবিস্বার্িক্রক বিপ্লি ও জনগক্রণর, পার্টি র স্বাক্রর্ির অধীন করা। 

কবিউবনস্টক্রের বকেুটা িযবিস্বার্ি র্াকক্রি এ কর্ার অর্ি িল এক্রক িজায় রাখা, এক্রক যপাষণ করা, 
এর বিরুক্রে সংগ্রাি করা না করা। 

এর পবরণবত বক? এর পবরণবত িল পার্টি  পক্রের জনয লড়াই করা, কতি া িযবি িওয়ার জনয 
চোন্ত করা, উপেলীয় ষড়র্ন্ত্র করা, গুপ্তিতযার পবরকল্পনা করা, যশষ পর্িন্ত পার্টি র অর্ি চুবর করা, 
পার্টি , জনগণ ও বিপ্লি বিক্ররাধী কাজ করা।  

বকেুটা িযবিস্বার্ি র্াকক্রি এ বেদ্র বেক্রয় ফজলু-সুলতান চক্রের সকল িযবিস্বার্ি ঢুক্রক পক্রড়ক্রে, 
িযবিস্বার্ি প্রাধানয যপক্রয়ক্রে, তারা প্রবতবেয়াশীক্রল রূপান্তবরত িক্রয়ক্রে।  

কাক্রজই কবিউবনষ্টক্রের যকান িযবিস্বার্ি র্াকক্রি না—এ লক্ষয অজি ক্রনর জনয সকল িযবিস্বাক্রর্ির বিরুক্রে 
সংগ্রাি না করক্রল আিাক্রেরও পবরণবত িক্রি ফজলু-সুলতান চক্রের অনুরূপ। 

ফজলু-সুলতান চে িলক্রতা যর্ৌনতাক্রক বক অস্বীকার করা র্ায়? অর্িাৎ অপবরিবতি ত কু্ষক্রে িুক্রজি ায়া  
যিক্রয়র সাক্রর্ যপ্রিক্রক যর্ৌন কারক্রণ িাে যেওয়া র্ায় না। যর্ৌন কারক্রণ তাক্রক বিক্রয় করক্রত িক্রি। 
অর্িাৎ বিপ্লি, পার্টি  ও জনগক্রণর ক্ষবত িক্রি যজক্রনও শুধু যর্ৌন কারক্রণ অপবরিবতি ত িুবেজীিী 
যিক্রয়ক্রের বিক্রয় করা, যর্ৌনতার কাক্রে আত্নসিপিণ করা। 

এটা িল যর্ৌন স্বাক্রর্ির বনকট বিপ্লি, জনগণ ও পার্টি  স্বার্িক্রক অধীন করা।  

 



পৃষ্ঠা ৩ 

ফজলু পূিিিাংলার েবিক আক্রন্দালক্রন যর্াগোক্রনর বকেুবেন পক্রর পাশ করক্রলই বিক্রয় করা র্াক্রি, এ 
কারক্রণ সুবিধািােী িক্রয় পরীক্ষা যেয়, কু্ষক্রে িুক্রজি ায়া সূলি পত্র যলক্রখ, যজক্রল যপ্রবিকার বচন্তায় বিক্রিার 
র্াক্রক, যজল যর্ক্রক যিবরক্রয় পাক সািবরক ফযাবসস্টক্রের চরি বনর্িাতক্রনর সিয় বিক্রয়র কাজ প্রাধানয 
যেয়; িযবিস্বাক্রর্ি যপ্রবিকাক্রক বনক্রয় আক্রস, ফ্রক্রের দ্বাবয়ত্ব িুক্রল যর্ক্রয় যপ্রবিকার বনরাপিার জনয 
বনক্রজর বনরাপিা বিবিত কক্রর িাড়ীক্রত র্ায়, যসখাক্রন যপ্রবিকার জনয ফ্রক্রের োবয়ত্ব িুক্রল যর্ক্রক 
র্ায়, অর্ি-অস্ত্র িারায়, পক্রর পার্টি  তাক্রক কাজ বেক্রল যসখাক্রন যপ্রবিকার বচন্তায় কাক্রজ অিক্রনাক্রর্াগ 
প্রেশিন কক্রর, যশষ পর্িন্ত উি োবয়ত্ব যর্ক্রক অপসারণ চায়, যপ্রবিকাক্রক আকাশ-কুসুি কল্পনা কক্রর, 
যশষ পর্িন্ত যপ্রবিকার বচন্তায় আত্নিতযা করক্রত পেক্রক্ষপ যনয়, িানবসক বিকার জন্মায়, যপ্রবিকার 
অবিক্রর্াক্রগ পার্টি র প্রবত অসন্তুষ্ট িয়। 

সুলতানচে পার্টি ক্রত যর্াগোক্রনর পূক্রিিকার ভ্রষ্ট জীিক্রনর নারী সংোন্ত চরি যস্বচ্ছাচার যর্ক্রক বশক্ষা 
গ্রিণ কক্রর সতকি  িওয়া, তা  সংক্রশাধন করা, অনুতপ্ত িওয়ার পবরিক্রতি পার্টি ক্রত এক্রসও নারীির্টত 
েিুিটনা িটায়, পার্টি  তার বিষক্রয় অনুসন্ধ্যান চাবলক্রয় তাক্রক সতকি  কক্রর, এক্রত অনুতপ্ত না িক্রয় 
একই ধরক্রণর িটনা যস পুনরায় িটায়, ষড়র্ন্ত্র কক্রর, বির্যা িক্রল, সুবিধািােীক্রত পবরণত িয়। 

এিাক্রি ফজল-ুসুলতান চে যর্ৌন স্বাক্রর্ির বনকট বিপ্লি ও জনগক্রণর স্বার্িক্রক অধীন কক্রর।  

এর পবরণবত বক? 

এর পবরণবত িল সুলতান-ফজলু চে গঠন, ষড়র্ন্ত্র-চোন্ত চালাক্রনা পার্টি র অর্ি চুবর, যশষ পর্িন্ত 
পার্টি , বিপ্লি, জনগক্রণর স্বাক্রর্ির ক্ষবত করা। 

প্রাকৃবতক ও সািাবজক বিজ্ঞাক্রনর সারসংকলন ও সাধারণীকরণই িক্রচ্ছ েশিন। কাক্রজই সািাবজক 
যক্ষক্রত্রর প্রবতর্ট সংগ্রাি অবনিার্িিাক্রিই প্রবতফবলত িক্রি েশিক্রনর যক্ষক্রত্র। কাক্রজই ফজলু-সুলতান চে 
সম্পবকি ত সংগ্রাি েশিক্রনর যক্ষক্রত্র প্রবতফবলত িক্রি। 

যর্ৌনতাক্রক িাকি সিােীরা অস্বীকার কক্রর না, যর্ক্রিতু এটা িস্তুগত িাস্তিতা, অর্িাৎ িস্তু বনক্রজ বনক্রজই 
বিরাজ করক্রে। 

বকন্তু িস্তুিােী ও িািিােীক্রের পার্িকয িল, িস্তুিােীরা িস্তুক্রক স্বীকার কক্রর, তার বনয়িবিবধক্রক 
আবিস্কার কক্রর তাক্রক রূপান্তবরত কক্রর আিাক্রের অধীক্রন বনক্রয় আক্রস।  

পক্ষান্তক্রর িস্তুক্রক িািিােীরা পুক্ররাপুবর জানা ও তাক্রক আিাক্রের অধীক্রন আনা, তাক্রক িক্রশ আনাক্রক 
অস্বীকার কক্রর। তারা িক্রল িস্তু প্রকৃবতর যখয়ালিত চলক্রি। 

যর্ৌন যক্ষক্রত্র এটা প্রক্রয়াগ করক্রল োাঁড়ায়, িািিােীরা িক্রল যর্ৌনতাক্রক অস্বীকার করা র্ায় না। আর 
িস্তুিােীরা িক্রল যর্ৌনতাক্রক অস্বীকার করা র্ায় না, বকন্তু তার বনয়িবিবধ যজক্রন তাক্রক আিাক্রের 
িক্রশ, অধীক্রন আনা র্ায়।  

অর্িাৎ িস্তু বনক্রজ বনক্রজই বিরাজ কক্রর, তাক্রক আিাক্রের জনয িস্তুক্রত রূপান্তবরত করা র্ায়।  

 



পৃষ্ঠা ৪ 

কাক্রজই যর্ৌনতাক্রক অস্বীকার করা র্ায় না। বকন্তু অিশযই তার বনয়িবিবধ যজক্রন তাক্রক বিপ্লি, 
জনগণ ও পার্টি র স্বাক্রর্ির অধীক্রন আনা উবচৎ। 

কাক্রজই ফজলু-সুলতান চে িািিােী।  

ফজলু িলক্রতা, আবি খুি জনবপ্রয়। 

ফজলুর জনবপ্রয়তা িক্রয়ক্রে পার্টি র সঠিক রাজনীবত ও কিিপেবত এিং তা প্রক্রয়াক্রগর দ্বারা ও 
কিক্ররডক্রের আত্মতযাক্রগর ফক্রল।  

এ জনবপ্রয়তা তার পবরিার-পবরজন, িা অনয যকান কারক্রণই িয়বন। তার এ কর্া ঐবতিাবসক 
িস্তুিাে পবরপন্থী। 

ইবতিাক্রসর গবতধারার সাক্রর্ সািঞ্জসযপূণি কার্িকলাপই ‘িীর’ ততরী করক্রি। 

অর্িাৎ জনগণই িক্রচ্ছ ইবতিাক্রসর পবরচালক শবি। এ জনগণক্রক ইবতিাস পবরিতি ক্রন র্ারা যনতৃত্ব 
যেয় তারাই জনবপ্রয় িয়। পূিিিাংলার জনগক্রণর ইবতিাস পবরিতি ক্রন সংগ্রাি পবরচালনার োবয়ত্ব 
িতি িাক্রন সিিিারা পার্টি র ওপর নযস্ত। এই সিিিারা পার্টি  তার সংগ্রাি প্রবেয়ায় সঠিক যনতা ও 
যনতৃত্ব গক্রড় তুলক্রি র্ারা িক্রি জনবপ্রয়। কাক্রজই পার্টি  এিং কিক্ররডক্রের যর্ক্রক বিচ্ছন্ন কক্রর যকান 
িযবিবিক্রশক্রষর জনবপ্রয়তার যকান অবস্তত্ব রক্রয়ক্রে বক? এ যর্ক্রক বিবচ্ছন্ন িক্রয় যকান িযবিবিক্রশক্রষর 
প্রক্রচষ্টা যকান উপকাক্রর আসক্রি বক? 

যিাক্রটই আসক্রি না। এ কারক্রণই সিাপবত িাও িক্রলক্রেন, “পার্টি  ও জনগক্রণর ওপর আস্থা রাখ, এ 
োড়া বকেুই করক্রত পারক্রি না।”  

কাক্রজই পার্টি –জনগক্রণর িাইক্রর জনবপ্রয়তা র্াকক্রতই পাক্রর না। কাক্রজই ফজলু যর্ জনবপ্রয়তার কর্া 
িক্রল তা িক্রচ্ছ পার্টি , কিক্ররড ও জনগক্রণর সংগ্রাক্রির ফলশ্রুবত।  

পার্টি , কিক্ররড ও জনগক্রণর িাইক্রর তার যকান জনবপ্রয়তাই র্াকক্রি না, র্াকক্রত পাক্রর না।  

কাক্রজই যর্ জনবপ্রয়তার িড়াই কক্রর ফজলু চে গঠক্রনর সািস করক্রে, পার্টি র যর্ক্রক, এর সঠিক 
নীবত ও কিিপেবত যর্ক্রক বিবচ্ছন্ন িক্রয় যস জনবপ্রয়তা অবচক্ররই রূপান্তবরত িক্রি জনগক্রণর িৃণায়, 
তার কার্িকলাপ িক্রি ডাকাত, িাওতািাজ, প্রতারকক্রের অনুরূপ।  

কারণ, পার্টি র সঠিক নীবত ও কিিপেবতর িাইক্রর যেশক্রপ্রবিকক্রের কাজ িযতীত অনয সকল কাজই 
ডাকাবত, িাওতািাজী, প্রতারণা।  

ফজলু-সুলতান চে িলক্রতা, ‘সিাক্রলাচনা করক্রত িয় লাক্রগ’। তার প্রকৃত অর্ি িল তারা িুি িক্রন 
অকপক্রট সকল িক্রনর কর্া প্রকাশ করক্রত িয় যপত। 

কারণ তাক্রের িধযকার িুল বচন্তাধারা প্রকাশ িক্রয় পড়ক্রি, তা সিাক্রলাবচত িক্রি। 

তারা আক্ররা িক্রন করক্রতা িুল িিক্রিযর সিাক্রলাচনা িক্রল তাক্রের িান ক্ষক্রয় র্াক্রি, তাক্রের সম্পক্রকি  
ধারণা খারাপ িক্রয় র্াক্রি। তারা উচ্চপক্রে র্াকক্রত পারক্রি না। 



পৃষ্ঠা ৫ 

তারা পেক্রক আাঁকক্রড় র্াকক্রত যচক্রয়বেল। এ কারক্রণই অকপট, িুি িক্রন সকল কর্া িলক্রত পাক্ররবন, 
সিাক্রলাচনার িক্রয় নয়। 

তাক্রের এ সকল িুল তক্রত্ত্বর পবরণবত িল, বকেুটা িযবিস্বার্ি র্াকক্রি, এ কর্া িক্রল তারা সকল 
িযবিস্বার্িক্রক িজায় রাক্রখ। ‘যর্ৌনতাক্রক বক অস্বীকার করা র্ায়?’—এ কর্া িক্রল যর্ৌনতার বনকট 
পার্টি , বিপ্লি ও জনগক্রণর স্বার্িক্রক বিবকক্রয় যেয়, ‘আবি খুি জনবপ্রয়’—এ কর্া িক্রল বনক্রজক্রক তারা 
যকউক্রকটা িক্রন কক্রর, জনগণ ও পার্টি র ওপর আস্থা িারায়। 

সিাক্রলাচনার িয় কক্রর িক্রল তারা কপট িয়, ষড়র্ন্ত্র-চোন্ত কক্রর। 

সকল বিষক্রয়র পবরণবত বিসাক্রি তারা চে গঠন কক্রর, অর্ি চুবর কক্রর, পার্টি র কিক্ররডক্রেরক্রক 
গুপ্তিতযার পবরকল্পনা কক্রর, বিপ্লি ও জনগক্রণর স্বার্িক্রক বিবিন্ন িযবিস্বাক্রর্ির অধীন কক্রর যফক্রল এিং 
প্রবতবেয়াশীল প্রবতবিপ্লিীক্রত রূপান্তবরত িয়।■ 

 

 


