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পৃষ্ঠা ২
পাকিস্তানের উপকেনেকিি িাসিন াষ্ঠী ও তার পদনেহী কুকুর পূেবোাংোর কেশ্বাসঘাতিরা পূেবোাংোর
অকিিাাংি জেো, মহকুমা িহর দখে িনরনে এোং জসখানে কেনেনদর দখে েোয় জরনখনে। জে িয়টি জেো ো
মহকুমায় তানদর অকিিার িানয়ম হয়কে তা অকিনরই তারা দখে িরনে। িহনর আওয়ামী েী , কেনরাহী জেঙ্গে
জরকেনমন্ট, ই.কপ.আর, পুকেনির প্রকতনরাি জেনঙ্গ পড়নে। িহনর পাকিস্তােী উপকেনেকিি িাসিন াষ্ঠী তানদর
ফ্যাকসোদী েেবরতা অেযাহত জরনখনে এোং জেনঙ্গ োওয়া জেসামকরি প্রিাসে পুেরায় িােু িরার েেয এোং
েযেসা-োকিেয-েুন্ঠে িাোোর জিষ্টা িরনে।
পূেবোাংোর গ্রামাঞ্চনের থাো, ফ্াাঁকড়সমূহ কেকিয়। তারা পূেবোাংোর স্বািীেতার কেরুনে, েে নির কেরুনে,
কেপ্লেীনদর কেরুনে, জিাে তৎপরতা িাোনে ো এোং িারও ইনে থািনেও সাহস িরনেো। এনদর অনেনিই
পূেবোাংোর স্বািীেতা সমথবে িনর, আওয়ামী েীন র সানথ সহনোক তা িরনে।
থাোসমূনহর জেসামকরি প্রিাসে জিানো জিানো এোিায় িেনে, জিানো জিানো এোিায় কেকিয়। তারাও
স্বািীেতার কেরুনে, েে ি ও কেপ্লেীনদর কেরুনে কিেু িরনেো ো জিউ িরনত িাইনে সাহস পানেো।
স্থােীয় টাউট, েুেুমোে, োতীয় িত্রুরা কেনেনদর িকির ওপর কেেব র িনর এোং অনেনি আওয়ামী েীন র
সানথ সম্পিব জরনখ জোঁনি আনে। তারাও েে ি ও কেপ্লেীনদর কেরুনে এোং পূেবোাংোর স্বািীেতার কেরুনে
প্রিানিয কিেু িরনত সাহস িরনেো।
আওয়ামী েীন র অেস্থা িাংনসান্মুখ। জিাথাও জিাথাও তানদর জেতৃ ত্ব পাকেনয়নে ো কেকিয় হনয়নে। সািারি
িমীরাও জেতৃ ত্বিূেয হনয় কেকিয় হনয়নে। তারা আেযন্তরীি জিান্দে, উপকেনেকিি সরিানরর িাপ, েে নির
ওপর কেেব রতা ও কেপ্লেী িানে অক্ষমতার েেয োরতীয় সমথবে এোং জেঙ্গে জরকেনমন্ট, ই,কপ,আর, পুকেনির
সহায়তা সনেও আত্মকেশ্বাস হাকরনয় জফ্নেনে। তারা রােনেকতি ক্ষমতা দখে িরার সুনো জপনয়ও তা
েথােথোনে দখে িনর েে নির উপিানর ো ায়কে। উপরন্তু তারা অথব আত্মসাৎ, মুোফ্ানখার,
িানোোোরী, টাউট, োতীয় িত্রুনদর েত্রোয়া কদনয়নে। তানদর েযথবতা ও জদউকেয়াত্ব েেসািারনির সামনে
স্পষ্ট হনয়নে; তারা েুঝনত জপনরনে আওয়ামী েীন র দ্বারা পূেবোাংোর স্বািীেতা সম্বে েয়।
েে নির রনয়নে উাঁিু রােনেকতি জিতো, িানোোোরী-মেুতদারী ও মুোফ্ানখার, োতীয় িত্রু ও
উপকেনেকিি িাসিন াষ্ঠীর উৎখানতর তীব্র আিাঙ্খা; তারা মুকিেুে িাোনত, এনত িরীি হনত এোং তানত
সহায়তা িরনত িায়।
মুোফ্ানখার, িানোোোরী, মেুতদারনদর িারনি গ্রানম িৃ কত্রমোনে রেযমূেয প্রিণ্ডোনে েৃকে জপনয়নে, ফ্নে
েেসািারনির আকথবি অেস্থা সাংিটেেি অেস্থায় জপ াঁনেনে। িহর জথনি গ্রানম শ্রকমিরা িনে আসায় এোং
গ্রানম িমবস্বল্পতাও এর িারি।
উপনরাি অেস্থা জথনি জদখা োয় উপকেনেকিি িাসিন াষ্ঠীর িতৃব ত্ব িহর এোিায় স্থাকপত হনয়নে, এোং তা
সুদঢ়ৃ হনে, এনত তারা সক্ষম। কিন্তু কেস্তীিব গ্রাময এোিায় তানদর িতৃব ত্ব জেই। ইহা পূনেবর মত স্থাপে িরনতও
এনদর েহু সময় ো নে। কেনিষ িনর প্রিাসকেি িমবিারীনদর পূেবোাংোর স্বািীেতার কেরুনে িানে ো ানো,
পুকেি োকহেী থাোয় জমাতানয়ে িনর তানদর দ্বারা স্বািীেতা কেনরািী িাে িরানো সময়সানপক্ষ।
সসেযোকহেীর কেনেনদর পনক্ষ থাোয় ঘাাঁটি িরা, জসখাে জথনি গ্রাম দখে িরা তানদর সসেযস্বল্পতা, েে ি,
এোং কেপ্লেীনদর সিস্ত্র প্রকতনরানির েেয েতব মানে সম্ভে েয়। তারা েহু সাংখযি সসেয কেনয় (অল্প সসেয কেনয়
োনেো িারি তাহনে তারা ধ্বাংস হনে, এ সম্ভােো রনয়নে েনে) এি এি এোিায় “জখাাঁে ির ও ধ্বাংস ির”

পৃষ্ঠা ৩
, “জঘরাও ির ও দমে ির” অকেোে িাোনে এোং সোইনি হতযা িরনে, সেকিেু পুকড়নয় কদনে এোং েুট
িরনে। এোং পুেরায় িহনরর ঘাাঁটিনত কফ্নর োনে।
এ অেস্থায় পূেবোাংোর কেস্তীিব গ্রাময এোিায় পূেবোাংোর প্রোতনের সরিার িানয়ম িরা, োতীয় িত্রুনদর
খতম িরা, োতীয় মুকি োকহেী নড় জতাো এোং আমানদর িমবসূিী োস্তোকয়ত িরা সম্ভে।

ক্ষিিা দখল
গ্রাময এোিায় পূেবোাংোর প্রোতনের গ্রাম, থাো কেকিি িকমটি িানয়ম িরনত হনে, িকমটি েে নির সো
আহ্বাে িনর কেেবাকিত হনে। িকমটিনত জক্ষতমেুর, রীে িাষী, শ্রকমি, মাঝারী িাষী, জদিনপ্রকমি েকমদার ও
েুনেবায়া ও আমানদর প্রকতকেকি থািনে।
িকমটিনত সোপকত-সহসোপকত ও সদসয থািনে (৫ ো ৭ েে)।
এই িকমটির মািযনম আমানদর িমবসূিী োস্তোকয়ত িরনত হনে। িানোোোরী-মেুতদারী, অকতকরি
মুোফ্ানখারনদর িাকস্ত কদনত হনে। স্কু ে, কুনেে, ইউকেয়ে িাউকিে প্রেৃ কত প্রকতষ্ঠানের অনথবর কহনসে কেনত
হনে। অথব আত্মসাৎিারীনদর িাকস্ত কদনত হনে।
এই িকমটির কসোন্ত োস্তোকয়ত িরনত হনে েেসািারি, জ করো, সিস্ত্র েেসািারি (গ্রামরক্ষী োকহেী
ইতযাকদ) দ্বারা।
গ্রানমর োতীয় িত্রুনদর কেিার ও িাকস্ত কেিাে িরা। তানদর েূ কম কেতরি িরা, সুদ োকতে িরা, অেযায়
অতযািানরর প্রকতকেিাে িরা; গ্রাময কেিার িরা, িু কর, ডািাকত, দুেীকত েন্ধ িরা।
োতীয় িত্রুনদর কেিট জথনি েেপূেবি িাাঁদা কেনত হনে। েেসািারনির কেিট জথনি তার সামথব অেুোয়ী িাাঁদা
কেনত হনে।
েেসািারনির মানঝ প্রকতনরানির প্রিার িাোনত হনে, েেতানি গ্রামরক্ষী োকহেীনত সাং ঠিত িরনত হনে,
তানদর মিয জথনি সসেয োকহেীনত জো দানে ইেুিনদর সাংগ্রহ িরনত হনে। স্কু ে, িনেে, হসকপটাে ও অেযােয
েে নের প্রকতষ্ঠাে িােু রাখনত হনে।

জািীয় িুসির্াসহনী
গ্রাময এোিায় েেসািারনির মিয জথনি সসেযোকহেীনত জোি সাংগ্রহ িরা সম্ভে। তানদর োতার েযেস্থা িরা
সম্ভে োতীয় িত্রুনদর অথব ও খাদয দ্বারা। তানদরনি সিস্ত্র িরা োয় থাোসমূনহ পুকেিনি কেকিয় িনর তানদর
অস্ত্র দ্বারা, োতীয় িত্রুর অস্ত্র দখে িনর এোং েেসািারনির মনিয েুে িরনেো এরূপ েযকিনদর অস্ত্র সাংগ্রহ
িনর তার দ্বারা এোং জদিীয় অস্ত্র দ্বারা। সসেযোকহেীনি খতম িনর তার কেিট জথনি অস্ত্র সাংগ্রহ িরা োয়।
সাত ো েয় েেনি কেনয় এিটি জসিিে, কতেটি জসিিে কেনয় এিটি জস্কায়াড, কতেটি জস্কায়াড কেনয় এিটি
প্লাটু ে ঠে িরা। প্রকতটি ইউকেনটর জেতা, সহিারী জেতা থািনে। এনদরনি উেৃ কতর িৃাংখো, কতেটি প্রেন্ধ,
িেুে পড়ানত হনে।

পৃষ্ঠা ৪
দীঘব হাাঁটা, অতকিব ত আক্রমি, জোমােষবি, তীর, েযাো, েু কর, তরওয়াে েযেহার জিখানো, জেয়নেট মারা
জিখানো উকিত।
এনদর মিয জথনি পাটিব সদসয সাংগ্রহ িরনত হনে এোং পাটিব িকমট ঠে িরনত হনে।
এই সসেযোকহেী কেকেন্ন গ্রাম, জোট িহর দখে িরনে। রােনেকতি ক্ষমতা িানয়ম িরনে, স্থােীয়
েেসািারিনি সিস্ত্র িরনে। পাটিব সাং ঠে নড় তু েনে, প্রিার িরনে, সসেয সাংগ্রহ িরনে।
মুকিোকহেীর জস্কায়াডসমূহ স্থােীয় পাটিবিমীর সহায়তায় এি এি গ্রানম প্রনেি িরনে এোং োতীয়িত্রু খতম
িরনে। েেসমথবে ও সহায়তার েেয, অেস্থা কেরাে িরনে েেসো িরনে এোং উপনরর িমবসূিী োস্তোয়ে
িরনে।
এই সসেযোকহেী ও রােনেকতি ক্ষমতার পনক্ষ েতব মাে পেবানয় টিনি থািা ও কেিািোে িরা সম্ভে।
গ্রাময এোিায় পাকিস্তােী উপকেনেকিি িাসিন াষ্ঠীর স্থােীয় প্রিাসে ও দাোে োতীয় িত্রুনদর িতৃব ত্ব স্থাকপত
হনে জসখানে কেপ্লেীনদর জ াপে িাে িরা এোং কেিাি িরা িষ্টির হনে, ফ্যাকসোদী কেয়েনি কেপ্লেী িানে
োটা আসনে।
িানেই আসুে, আমরা েতব মাে কেপ্লেী জোয়ানরর সুকেিােেি অেস্থায় পূেবোাংোর কেস্তীিব গ্রাম দখে িকর,
রােনেকতি ক্ষমতা প্রকতষ্ঠা িকর, োতীয় মুকিোকহেী নড় তু কে; িমবসূিী োস্তোকয়ত িকর।

♦ পূর্বর্াাংলা শ্রসিক আন্দালন সজদার্াদ।
♦ পূর্বর্াাংলা প্রজািন্ত্র কান্য়ি কর।
♦ গ্রািয এলাকা দখল কর।
♦ রাজননসিক ক্ষিিা কান্য়ি কর।
♦ জািীয় শত্রু খিি কর।
♦ জািীয় িুসির্াসহনী গন্ে হিাল।
♦ কিব িূচী র্াস্তর্াসয়ি কর।
♦ পাসকস্তান্নর উপসনন্র্সশক েযাসিষ্টন্দর ধ্বাংি অসনর্ার্ব । এরা কাগুন্জ র্াঘ।
♦ পূর্বর্াাংলার ির্ব হারা সর্প্লর্ী জনগণ ঐকযর্দ্ধ হহান।
♦ িাংন্শাধনর্াদ, নয়ািাংন্শাধনর্াদ, ট্রটসি-হচর্াদ, ষের্ন্ত্র ও চক্রান্ত খিি করুন।
♦ পূর্বর্াাংলা শ্রসিক আন্দালন িঠিক। এর হনিৃ ন্ে ঐকযর্দ্ধ হহান।
♦ আিান্দর সর্জয় অসনর্ার্ব ।
♦ ইয়াসহয়া-টিক্কার ধ্বাংি অসনর্ার্ব ।■

