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কমেরড িফেদল কাে া (১৯২৬-২০১৬) অমর রেহ 

 

িকউবার িব েবর মহান নতা কমেরড িফেদল কাে ার জীবনবসােন সারা ভারত শাি  ও সংহিত সং ার পি মব  রাজ  

কিমিট শাক । আমরা তাঁর ৃিতর িত গভীর া কাশ করিছ। ১৯৫৯ সােলর িকউবার সফল িব েবর অিবসংবাদী 

নতা িফেদল, পরবতী ায় সােড় পাঁচ দশেকরও বিশ সময়  শৃ ল মুি র সং ােমর আিব  অনুে রণা। ১৯৫৬ সােল 

রশাসক বািত ার কারাগাের ব ী িফেদল বুকভরা আ িব াস িনেয় ব িনেঘােষ বেলিছেলন, ‘ইিতহাস আমােক মু  

করেব’। কারাগার তাঁেক  ব ী রাখেত পােরিন। মু  িফেদল গেড়িছেলন ন ন ইিতহাস। িকউবার মানুষেক সে  িনেয়। 

মািকন সা াজ বােদর শত ষড়য  িবফেল গেছ। ১৯৮০ দশেকর শষিদেক সমাজতে র িবপযেয়র প াদপেট িফেদেলর  

অেমাঘ ঘাষণা -- ‘হয় সমাজত , নয় মৃ ’ -- অনুরণন েলেছ িবে র সব াে  – যখােন সাহসী জনতা েখ 

দাঁিড়েয়েছ সা াজ বাদী আ ালেনর চােখ চাখ রেখ।  

 

ায় এক দশক শারীিরকভােব অসু  িফেদল সরকারী শাসেনর দািয়  থেক  অব হিত িনেয়িছেলন। গত ১৩ ই আগ   

(২০১৬) পা িদেয়িছেলন ৯১ বছের। িক  বয়স বা অসু তা তাঁেক দিমেয় রাখেত পােরিন। ায় িনয়িমত লখােলিখ 

করেতন। আ িলক বা আ জািতক  রাজনীিতর িতিট খঁুিটনািট িবষেয় তাঁর তা ণ দী  অনসুি ৎসা িছল িব য়কর। 

িফেদল মােন হার না লড়াইেয়র দৃঢ়তা। িফেদল মােন মাথা উঁ  কের বাঁচা। আজেকর নয়া উদারবাদী সা াজ বােদর 

সবা ক আ াসেনর মুেখামুিখ মানুেষর মুি র লড়াইেয়ও িতিন সং ামী মানুেষর কােছ অিনবাণ িদশা। 

 

সারা ভারত শাি  ও সংহিত সং ার পি মব  রাজ  কিমিট আগামী ২৯ নেভ র ‘আ জািতক প ােল াইন সংহিত 

িদবস’ পালন করেব কমেরড িফেদেলর অমর ৃিতর িত া জািনেয়। 

কমেরড িফেদল কাে া অমর রেহ। 
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