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পতষ্ঠা ২ 

পূর্বর্াাংোর িীরজাফর ছয় পাহাঙ্গের দাোে আওয়ািী েীগ র্থাকসথর্ গণপ্রসর্সনসিঙ্গদর দ্বারা ফযাসির্াদী জার্ীয় 

সর্শ্বািঘার্ক দসেে র্থাকসথর্ শািনর্ন্ত্র অনঙু্গিাদঙ্গনর পর গণপসরষদ সেঙ্গে সদওয়া, অন্তর্বর্ীকােীন িসন্ত্রিো গঠন 

এর্াং নরু্ন সনর্বাচন অনষু্ঠাঙ্গনর কিবিচুী গ্রহণ কঙ্গরঙ্গছ। 

গণপসরষদ সেঙ্গে সদওয়া ও সনর্বাচন প্রদাঙ্গনর কারণ— 

ছয় পাহাঙ্গের দাোে আওয়ািী েীগ ফযাসিস্ট িরকারসর্ঙ্গরািী গণ অিঙ্গন্তাষ প্রচণ্ড সরাঙ্গষ সফঙ্গে পেঙ্গছ এর্াং িশস্ত্র 

িাংগ্রাঙ্গির পর্বাঙ্গয় দ্রুর্ উন্নীর্ হঙ্গে। 

এ সনর্বাচঙ্গনর োওর্া সদঙ্গয় জনগণঙ্গক পােবাঙ্গিন্টারী সনর্বাচঙ্গনর কানাগসে পঙ্গথ আেঙ্গক সফোর ষের্ন্ত্র করা হঙ্গে। 

● আওয়ািী েীগ ফযাসিস্টরা দ্রুর্ জনসপ্রয়র্া হারাঙ্গে, জনগণ সথঙ্গক সর্সেন্ন হঙ্গয় পেঙ্গছ। 

দ্রুর্ সনর্বাচন না সদঙ্গে র্ারা সিাঙ্গেই সোে পাঙ্গর্ না। এ েঙ্গয় র্ারা সনর্বাচন সদঙ্গে। 

● িাসকব ন িাম্রাজযর্াঙ্গদর সনর্ত ঙ্গে িাম্রাজযর্াদীঙ্গদর িাঙ্গথ সিাসেঙ্গয়ে িািাসজক িাম্রাজযর্াদ ও োরর্ীয় িম্প্রিারণর্াঙ্গদর 

দ্বন্দ্ব আওয়ািী েীঙ্গগর িঙ্গিয প্রসর্ফসের্ হঙ্গে। 

ছাত্রেীগ, শ্রসিক েীগ, কত ষক েীগ প্রেত সর্ এ দ্বঙ্গন্দ্বর কারঙ্গণ সর্েক্ত হঙ্গয়ঙ্গছ। 

আওয়ািী েীঙ্গগর িঙ্গিযও এ দ্বন্দ্ব সর্দযিান। 

আওয়ািী েীঙ্গগর িাঙ্গে এ দ্বঙ্গন্দ্বর প্রিান সদক হঙ্গে সিাসেঙ্গয়ে-োরঙ্গর্র দাোেরা। 

এরা পূর্বর্াাংোঙ্গক োরঙ্গর্র উপসনঙ্গর্শ সহঙ্গিঙ্গর্ র্জায় রাখা এর্াং সিাসেঙ্গয়ঙ্গের েনু্ঠন সেত্র সহঙ্গিঙ্গর্ র্টসকঙ্গয় রাখঙ্গর্ 

চায়। 

পোন্তঙ্গর আওয়ািী েীঙ্গগর িিযকার িাসকব ন িাম্রাজযর্াঙ্গদর সনর্ত ঙ্গে িাম্রাজযর্াঙ্গদর দাোেরা পূর্বর্াাংোঙ্গক িাসকব ঙ্গনর 

সনর্ত ঙ্গে িাম্রাজযর্াঙ্গদর উপসনঙ্গর্ঙ্গশ পসরণর্ করঙ্গর্ চায়। 

এই দইু সশসর্ঙ্গরর িিযকার কািোকািসে এর্াং র্থাকসথর্ গণপসরষদ িদিযঙ্গদর িারাত্মক জনসপ্রয়র্াহীনর্াই গণপসরষদ 

সেঙ্গে সদঙ্গয় নরু্ন সনর্বাচঙ্গনর কারণ। 

এই দইু সশসর্ঙ্গরর দ্বন্দ্ব প্রসর্ফসের্ হঙ্গছ সনর্বাচঙ্গনও। 

সনর্বাচনঙ্গক একপে অনযপঙ্গের উপর প্রািানয সর্স্তাঙ্গরর উপায় অথবাৎ অপর পেঙ্গক সনর্বাচঙ্গন হাসরঙ্গয় সদঙ্গয় েির্া 

দখঙ্গের উপায় সহঙ্গিঙ্গর্ র্যর্হার করার ষের্ন্ত্র করঙ্গছ। 

এোঙ্গর্ চূোন্ত সর্ঙ্গেষঙ্গণ সনর্বাচন র্াঙ্গদর িিযকার অন্তদ্ববন্দ্ব ও িাংঘার্ র্ীব্রর্র করঙ্গর্। 

● এ সনর্বাচঙ্গনর প্রস্তুসর্ সহঙ্গিঙ্গর্ র্ারা সর্ঙ্গরািী দেিিঙূ্গহর উপর ফযাসির্াদী দিন র্ীব্রর্র কঙ্গরঙ্গছ। এর কারণ 

সনঙ্গজঙ্গদর েির্াচুযর্ হর্ার েয়। 



পতষ্ঠা ৩ 

এর পসরণসর্ সহঙ্গিঙ্গর্ র্ারা সদঙ্গশর িঙ্গিয র্যাপক িরপাকে ও হর্যার্জ্ঞ শরু ুকরার ফযাসির্াদী পাাঁয়র্ারা করঙ্গছ। 

আওয়ািী েীগ ছয় পাহাঙ্গের দাোেঙ্গদর ‘সি’ ও ‘সি’ র্টি কাজী-রঙ্গণা, সদঙ্গর্ন-র্ািার প্রেত সর্ চক্র এ উপসনঙ্গর্সশক 

িািন্তর্াদী রাষ্ট্রর্যর্স্থার অিীন োিানীর সনর্ত ঙ্গে সনর্বাচঙ্গন অাংশগ্রহঙ্গণর পাাঁয়র্ারা করঙ্গছ, র্ারা প্রকাঙ্গশয িশস্ত্র 

িাংগ্রািঙ্গক সর্ঙ্গরাসির্া করঙ্গছ। 

এোঙ্গর্ র্ারা র্াঙ্গদর প্রকত র্ সদশীয় ও আন্তজব াসর্ক শত্রুঙ্গদর দাোেী চসরত্র রু্ঙ্গে িঙ্গরঙ্গছ। 

● িসনসিাং-ঙ্গিাজাফফর িঙ্গকাপন্থী িাংঙ্গশািনর্াদীরা এ সনর্বাচঙ্গন অাংশগ্রহণ কঙ্গর সনঙ্গজঙ্গদর ছয় পাহাঙ্গের দাোেঙ্গদর 

‘সর্’ র্টি সহঙ্গিঙ্গর্ আঙ্গরা স্পষ্টোঙ্গর্ পসরসচর্ কঙ্গর রু্েঙ্গর্। 

পূর্বর্াাংোর ির্বহারা পার্টব  এর্াং অনযানয িাচ্চা সর্প্লর্ী ও সদশঙ্গপ্রসিকরা এ সনর্বাচঙ্গনর প্রহিনঙ্গক সর্ঙ্গরাসির্া করঙ্গর্ন, 

স্বািীনর্া ও গণর্ঙ্গন্ত্রর জনয িশস্ত্র িাংগ্রাি সজারদার করঙ্গর্ন। ■ 

 


