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পাকিস্তানী উপকনবেকিি িাসিব াষ্ঠী তাবের িীতিালীন অকিযান শুরু িবর কেবেবে। পূেবোাংলার কেস্তীর্ব 
গ্রামাঞ্চল শুকিবে যাওোর সাবে সাবে এ অকিযান তীব্রতর ও কনমবম হবে উঠবে। ১৯৭২ সাবলর জনু-জলুাই 

পযবন্ত এ অকিযান চলবে। 

পাি-সামকরি ফ্যাকসষ্টবের এ িীতিালীন অকিযাবনর লক্ষ্য হবলা পূেবোাংলার সেবহারা পাটির ননতৃত্বাধীন 

জাতীে মুকি োকহনীর ন করলা এোং আওোমী লী  ফ্যাকসষ্ট মুকি োকহনীবি গ্রাম নেবি উৎখাত িরা, 
গ্রামসমূহবি পকরষ্কার িরা, কিবসম্ববরর উপকনেবাচন অনুকষ্ঠত িরা, উপকনবেকিি িাসন েযেস্থা টিকিবে রাখা। 

পাি সামকরি ফ্যাকসষ্টবের িীতিালীন অকিযাবন যুি হবেবে েে পাহাবের োলাল আওোমী লী  ফ্যাকসষ্ট 

মুকিোকহনীর প্রকতকিোিীলবের সমসযা। এরা পুেবোাংলার সেবহারা পাটিব  ও তার ননতৃবত্ব জাতীে 

মুকিোকহনীবি ধ্বাংস িরার প্রবচষ্টা চালাবে।  

িাবজই এিকেবি পাি সামকরি ফ্যাকসষ্টবের িীতিালীন অকিযান, অনযকেবি আওোমী লী  মুকিোকহনীর 

ফ্যাকসষ্ট প্রকতকিোিীলবের হামলার পকরবপ্রকক্ষ্বত আমাবের টিবি োিা ও কেিাি লাি িরার সমসযার 

সমাধান প্রবোজন। 

১ 

পূেবোাংলার সেবহারা পাটিব র ননতৃবত্ব জাতীে মুকিোকহনী এোং আওোমী লী  ফ্যাকসষ্ট মুকিোকহনীবি গ্রামাঞ্চবল 

ধ্বাংস িরার জনয পাি সামকরি ফ্যাকসষ্টরা নেরাও-েমন অেো “নখাোঁজ ির, ধ্বাংস ির” অকিযান 

পকরচালনা িরবে। 

প্রেমটিবি তারা প্রবো  িবর ঐ সিল এলািাে নযখাবন মুকি োকহনীর তৎপরতার নিন্দ্র রবেবে েবল তারা 
মবন িবর। নযমন ১নাং ফ্রন্ট একরো। [েকরিাবলর নপোরাো ান এলািাটি কেল ১নাং ফ্রন্ট একরো—সেবহারা 
পে] প্রেবম সমগ্র অঞ্চলবি তারা নেরাও িবর, এ অঞ্চল নেবি নেরুোর পেসমুবহর গুরুত্বপূর্ব সাংবযা স্থবল 

প্রধান িযাম্প স্থাপন িবর, িারকফ্উ জারী িবর, প্রকত িযাবম্পর মধযিার অঞ্চবল চকিি েন্টা পাহাোর 
েযেস্থা িবর। এ সিল প্রধান িযাবম্পর সাবে কনিটেতী েে সামকরি োোঁটির সাবে প্রকতকনেত নযা াবযা  

রক্ষ্া িবর। 

এরপর তারা নেরাওিৃত অঞ্চবলর মাবে িবেিটি উপিযাম্প স্থাপন িবর। িযাম্পগুবলা সাধারর্তঃ তারা 
সু্কলকেকডাং ো পািা োেীবত স্থাপন িবর। এ সিল িযাম্প নেবি তারা নেরাও-এর মধযিার ও আবি-পাবির 

প্রকতটি গ্রাবম “নখাোঁজ ির, ধ্বাংস ির” অকিযান পকরচালনা িবর এোং সেকিেু লুট িবর, পুকেবে নেে এোং 
সোইবি হতযা িবর। 

অবনি নক্ষ্বে তারা েন্দিু নেকখবে এোং জাতীে িত্রুবের সহােতাে আবি-পাবির অঞ্চল নেবি হাজার হাজার 

জনসাধারর্বি ন করলাবের নখাোঁজ িরা, লুট, অকি-সাংবযা , হতযার িাবজ লা াে। অবনি সমে তারা ধবমবর 

পােবিয ো িাষা, জাতীেতার পােবিযবি িাবজ লা াে এোং জন বর্র এি অাংিবি অনয অাংবির কেরুবে 

েযেহার িবর। 
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ন করলারা ধ্বাংস হবেবে ো ননই এ কেষবে কনকিত হওো পযবন্ত ো কনবজবের পরাজে েরর্ পযবন্ত এ অকিযান 

তারা অেযাহত রাবখ। এর পর তারা নেরাও উঠিবে চবল যাে। 

“নখাোঁজ ির, ধ্বাংস ির” অকিযান সাধারর্তঃ কেবন শুরু হে, গ্রাবমর পর গ্রাম ধোংস িরা হে, িবেিকেি 

নেবি ধ্বাংসিারী োকহনী এি স্থাবন কমকলত হে, সারাকেন ধ্বাংসযজ্ঞ চাকলবে েসুয োকহনী কেন োিবতই িহবরর 

োোঁটিবত কফ্বর যাে। 

নেরাও-েমন ো “নখাোঁজ ির, খতম ির” অকিযাবন অকধিাাংি নক্ষ্বেই পাি-সামকরি েসূযবের ইউকনটসমূহ 

নোপোে, মাঠ-োট লক্ষ্য িবর, এবলাপাোকে গুকলেষবর্ িরবত িরবত অগ্রসর হে। এর িারর্ তারা অজানা-
অবচনা গ্রাবমর প্রকতটি নোপ-োে, মাঠ-োট, োেী-েরবি িত্রু েবল িে িবর, নয নিান স্থান নেবি অতকিব বত 

হামলার সম্ভােনাে তটস্থ োবি। এর ফ্বল তাবের অেস্থান সহবজই জানা যাে। 

িহবর পাকলবে আসা জাতীে িত্রু, আবি-পাবির জাতীে িত্রু ও তাবের গ্রামস্থ ন াপন ও প্রিািয চররা সামকরি 

ফ্যাকসষ্ট েসুযবের সাবে আবস, পে নেকখবে নেে; লুট, হতযা, অকিসাংবযা  িবর; খাওো-োিার েযেস্থা িবর, 

খের সরেরাহ িবর, ন করলাবের নখাোঁজ িবর, সবন্দহজনি েযকিবের ধকরবে নেে। 

২ 

আওোমী লী  মুকিোকহনীর ফ্যাকসষ্ট প্রকতকিোিীলরা যোযে খেবরর কিকিবত আমাবের নিান নিান 

ইউকনটবি নেরাও িবর, কনরস্ত্র িবর কিেুসাংখযি িমীবি হতযা িবর। টাঙ্গাইবল জাতীে িত্রু নচোরমযাবনর 

খেবরর কিকিবত তারা আমাবের ে’ুজন ন করলাবি নিবট নিবট লেন কেবে নৃিাংসিাবে হতযা িবর। েহু স্থাবন 

তারা আমাবের িমীবের কেরুবে মৃতুযেণ্ড নোষর্া িবরবে। 

আওোমী লী  ও তার ননতৃত্বাধীন মুকিোকহনীর সাবে যুি কেল এরূপ কিেু েুকেজীেী, ভ্রষ্ট সেবহারাবের আমরা 
সরল কেশ্বাবস আমাবের ন করলা োকহনীবত কনবেকেলাম, পাি-সামকরি ফ্যাকসষ্টবের হাত নেবি োোঁকচবেকেলাম। 

কিন্তু িারত-প্রতযা ত মুকিোকহনীর প্রকতকিোিীলবের সাবে নযা াবযা  হবল তারা প্রবরাকচত হবে েলতযা  

িবর এোং কেশ্বাসোতবির িূকমিা পালন িবর আমাবের িমীবের ও ইউকনবটর অেস্থান জাকনবে নেে, তাবের 

সাবে নযা োন িবর। অবনিবক্ষ্বে আওোমী লী  ও তার ননতৃবত্ব মুকিোকহনীর সাবে যুি কেল কিন্তু আমাবের 

আশ্রবে নেোঁবচকেল এরূপ কিেু সাংখযি সামন্তোেী, েুবজব াো ও েুকেজীেী সহানুিূকতিীলরা িারত-প্রতযা ত 

মুকিোকহনীর প্রকতকিোিীলবের খের সরেরাহিারী হে। 

িবেি নক্ষ্বে ঐবিযর আবলাচনার িো েবল তারা ঐিয-বেঠবি কেশ্বাসোতিতা িবর আমাবের িমীবের 

নগ্রফ্তার ও কনরস্ত্র িবর; মৃতুযেণ্ড নেে। এিবক্ষ্বে জনসাধারর্ হস্তবক্ষ্প িবর; তারা েুি নপবত েবল আমাবের 

আব  হতযা ির, তারপর এবি হতযা ির; জনসাধারবর্র হস্তবক্ষ্বপ তারা িীত-সন্ত্রস্ত হবে আমাবের িমীবি 

নেবে কেবত োধয হে। িবেিবক্ষ্বে নগ্রপ্তারিৃত আমাবের িমীরা পাকলবে আসবত সক্ষ্ম হে। 
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৩ 

আমাবের ন করলা োকহনী শুনয নেবি  বে উবঠবে, তাবের সাংখযা িম, েন্দিু এোং পুবরাবনা রাইবফ্ল দ্বারা 
সকিত; অবস্ত্রর স্বল্পতার জনয সিল ন করলা সিস্ত্র নে; পাি-সামকরি ফ্যাকসষ্টবের সাবে লোইবে তারা অিযস্ত 

নে। এগুবলা হবে তাবের েেূবলতা। পক্ষ্ান্তবর তাবের িকিিালী কেি হবলা, তাবের িৃাংখলা উন্নত, তারা 
কনবজবের নেবি নযাে যুে িরবে, জাতীে িত্রু খতবমর মাধযবম নপাে খাওো; রাকে-অকিযাবন অিযস্ত, কেকিন্ন 

ইউকনট ও উচ্চস্তবরর সাবে েঢ়ৃ সাংবযা  রবেবে, ন করলাবের পকরচালনািারী এিটি সঠিি রাজননকতি পাটিব  
রবেবে, রাজননকতি কিক্ষ্ার মাধযবম তারা আত্মেকলোবন উদ্বেু, জনসাধারবর্র সাবে তারা অবনিখাকন যুি। 

পাি সামকরি েসুযবের িকিিালী কেি হবলা তাবের হাবত রবেবে রাষ্ট্র ক্ষ্মতা, আধুকনি অস্ত্র, সামন্তোেী ধমীে 

মবনােল, উন্নত নযা াবযা  েযেস্থা, িষ্টসকহষু্ণতা। কিন্তু তাবের েেুবল কেি হবলা তারা কেবেবি অনযাে েেবর 

যুে িরবে, তাবের জন-সমেবন ননই। তাবের সাংখযাস্বল্পতা, অজানা-অবচনা গ্রাবম তারা লোই িরবে। 

আওোমী লীব র মুকিোকহনীর ফ্যাকসষ্টবের সেল কেি হবলা তাবের আধুকনি অস্ত্র রবেবে, নলািেল রবেবে, 

িারত তাবেরবি সহােতা ও সমেবন িরবে, িারবতর মাধযবম সাম্রাজযোেী িকিসমূহ তাবেরবি সাহাযয ও 

সমেবন িরবে, তাবের কিেুটা  র্-সমেবনও আবে। তাবের েেুবল কেি হবলা তারা জন বর্র ওপর অতযাচার 

িবর, তাবের সঠিি পবে পকরচাকলত িরার কেপ্লেী পাটিব র ননতৃত্ব ননই, েে পাহাবের কনিট কনবজবের কেকিবে 

কেবেবে, িারত ও সাম্রাজযোবের িবলানী স্থাপবনর জনয তারা সাম্রাজযোেী স্বাবেব প্র কত কেবরাধী যুে িরবে, 

তাবের কনবজবের মাবে সাংবযা  িম, কনবজবের মাবে সাংেষব হে, তারা জন বর্র সাবে যুি নে। 

আমাবের েেুবলতা ও িত্রুর সেলতা নেবি উদূ্ভত হবেবে নয আমাবের আত্মরক্ষ্ামূলি যুে িরবত হবে, এ যুে 

হবে েীেবস্থােী। আমাবের সেলতা এোং িত্রুর েেুবলতা নেবি উদূ্ভত হবেবে নয আমরা িত্রুর আিমর্িারী 
েেুবল অাংিবি পাল্টা নেরাও আিমর্ িবর দ্রুত ধ্বাংস িরবত পাকর। এিাবে ধীবর ধীবর আমাবের েেূবলতা 
নিবট যাবে, িত্রুর েেুবলতা েৃকে পাবে। নিষ পযবন্ত তারা আমাবের হাবত ধ্বাংস হবে। 

৪ 

পাি সামকরি ফ্যাকসষ্টরা সাংখযাল্পতার িারবর্ নেরাও-েমন ো “নখাোঁজ ির, ধ্বাংস ির” অকিযাবন 

কনবজবেরবি নোট নোট ইউকনবট (২ জন, ৪ জন, ৬ জন) িা  িরবত োধয হে। এর ফ্বল সমবগ্রর তুলনাে 

নিান নিান কু্ষ্দ্র েল েেুবল হবে পবে। 

জনসমেবন ননই এোং জন র্ তাবের সাবে সহবযা ীতা িবরনা েবল তারা ন করলাবের অেস্থান সম্পবিব  যোযে 

খের পােনা, অজানা-অবচনা এলািাে যুে িরবে েবল তারা পে-োট নচবননা, ফ্বল তাবের অগ্রসরমান 

ইউকনটসমূবহর মাবে ফ্াোঁি রবে যাে, নেরাও েলবের ফ্াোঁি রবে যাে। 

আমাবের ন করলারা অগ্রসরমান পাি সামকরি েসুযবের কেকিন্ন ইউকনবটর ফ্াোঁবির মাবে অেস্থান িরবত পাবর, 

সেচাইবত েেুবল ইউকনটবি অনুসন্ধান িবর তাবি অনুসরর্ িরবত পাবর, সুকেধামত স্থাবন েসুযেলটিবি  



পৃষ্ঠা ৫ 

িবেিজন ন করলা সমাবেি িবর অতকিব ত হামলা িবর ধ্বাংস িরবত পাবর। আিান্ত ইউকনবটর সহােতাে 

অনয নিান কনিটস্থ ইউকনট যাবত আসবত না পাবর নসজনয তাবেরবি নঠকিবে রাখার জনয ন করলা কনবো  

িরা যাে। ন করলারা েসুযেলটিবি পকরপুর্বিাবে কেবর নফ্লবে, গুকলর জাল বতরী িরবে, এিটিও েসুয নযন 

নেকরবে না যাে তা কনকিত িরবত হবে; দ্রুত িত্রুবের খতম িবর আহত, েন্দী, অস্ত্র, নপািাি কনবে সবর 

পেবত হবে। সম্ভে হবল ও সুবযা  োিবল অনয েসুয ইউকনটবি আিমর্ িরবত হবে। 

চলমান িত্রুবি এিাবে আিমবর্র জনয আমাবের িকিবি এিকেত িরবত হবে; আিমর্ শুরু হওোর পুেব 
পযবন্ত ন াপন োিবত হবে, প্রবোজন হবল িাল-লতা-পাতা কেবে েদ্মােরর্ বতরী িরবত হবে; নোপ-োে, 

োোঁিেন-িলার োে, জঙ্গল, িত্রুর পবে পেবে এরূপ োেীবত লুকিবে ওৎ নপবত োিবত হবে। 

অনুসন্ধাবনর িুবলর জনয েে িত্রুবি আিমর্ িবর নফ্লবল ো অনয িারবর্ দ্রুত খতম িরা সম্ভে না হবল 

িত্রুবের নঠকিবে রাখার জনয অল্পসাংখযি ন করলা নরবখ ন করলাবের প্রধান অাংিবি সবর পেবত হবে। োিীরা 
নিবষ সবর পেবে। পাি-সামকরি েসুযরা যখন নিান কেকডাং-এ িযাম্প িবর ো নেিী সাংখযাে অেস্থান িবর 

তখন আমরা আিমর্ িরবো না। নিেলমাে চলমান িত্রুবি আমরা পূেব নেবি ওৎ নপবত অতকিব বত আিমর্ 

িরবো। 

িত্রু খতম কনকিত হবলই আমরা আিমর্ িরবো। িত্রুবের খতম িরা, তাবের অস্ত্র েখল িরা যােনা এরূপ 

অেস্থাে আমরা এিটিও েুবলট নষ্ট িরবো না, অেবাৎ ক্ষ্েিারি যুে িরবো না। িত্রু সমূ্পর্ব খতম হবলই 

তাবের অস্ত্র-ন ালাোরুে আমরা েখল িরবত পাকর, তাবের িকি িকমবে কেবত পাকর, তাবের মবনােল নিবঙ্গ 

কেবত, জন র্ ও ন করলাবের সাহস োোবত পাকর, িত্রুর অবস্ত্র সকিত হবে আমরাও িকিিালী হবত পাকর। 

“িত্রু এব াে আমরা কপেুই, িত্রু কিকের নফ্বল আমরা হেরান িকর, িত্রু ক্লান্ত হে, আমরা আিমর্ িকর, 

িত্রু পালাে আমরা কপেবন ধাওো িকর।” “যখন আমরা কজতবত পাকর তখন লকে, নজতার আিা না োিবল 

সবর পকে। তারা (িত্রু) যখন আমাবের কেরুবে লেবত চাে, আমরা তখন লেবোনা, এমনকি, আমাবের 

খুোঁবজও পােনা। কিন্তু আমরা যখন তাবের কেরুবে লেবত চাই তারা নযন পালাবত না পাবর এোং সঠিিিাবে 

আোত হাকন ও কনকিহ্ন িকর। যখন আমরা তাবেরবি কনকিহ্ন িরবত পাকর তখন িকর, যখন পাকরনা তখন 

আমাবের কনকিহ্ন িরার সুবযা  নেইনা।” প্রিৃকত নীকতসমূহ আমাবের প্রবো  িরবত হবে। 

আমাবের আিমবর্র সাবে যিু িরবত হবে জনসাধারবর্র প্রকতবরাধ। সমস্ত রাস্তা উপবে নফ্বল নক্ষ্ত োকনবে 

নফ্লা, িত্রুর আ মর্ পবে খাে নিবট োোঁবির ো সুপারী  াবের কেষাি িলা পুোঁবত নরবখ ঠিি রাস্তার মত 

োকনবে রাখা, িত্রুর চলার পবে পবে এরূপ খাবলর মবধয কেষাি িলা পুোঁবত রাখা, রাস্তার সমান িবর ন োঁ বি 

রাখা, গ্রাবমর নোোঁপ-োে নেবি কেষাি তীর, লযাজা, েল্লম মারার েযেস্থা িরা, রাস্তাে নগ্রবনবির ফ্াোঁে 

োনাবনা, মাইন নপাতা, সম্ভে হবল িীমরূল নেইন িবর তার ফ্াোঁে নপবত রাখা প্রিৃকত িাজ জনসাধারবর্র 

সাহাবযয িরা যাে। 

এিাবে ন করলা ও জন বর্র সমকিত যুবের ফ্বল পািেসুযবের েযাপিিাবে ক্ষ্কত িরা সম্ভে। এ ধরবর্র 

সমকিত যুে সম্ভে জাতীে িত্রুমুি আমাবের স্থােী ো অস্থােী োোঁটি এলািাে, নযখাবন জন র্ আমাবের পবক্ষ্  



পৃষ্ঠা ৬ 

এোং িত্রুর কনিট খের যাবেনা। এ িারবর্ সামকরি েসুযবের িুকলবে মুি অঞ্চবলর  িীবর কনবে আসবত হবে, 

তাবেরবি জন র্ ও ন করলাবের সমকিত যুবের সমুবদ্র নফ্লবত হবে। 

এিাবে যকেও আমাবের অস্ত্র, বসনয-সাংখযা িম, ও তাবের মান নীচু, কিন্তু অকধিাাংি ন করলাবের এিকেত 

িরার পেকত, জন বর্র যুবে অাংিগ্রহর্ এোং কেপ্লেী রাজনীকতবত েীকক্ষ্ত, আত্মেকলোবন উদ্বেু ন করলাবের 

এিকেত িরবল তা পাি সামকরি েসুযবের েেুবল অাংবির তুলনাে অবনিগুর্ িকিিালী হে। এিাবে সমবগ্রর 

তুলনাে কনিৃষ্ট হবলও অাংবির তুলনাে আমরা উৎিৃষ্ট, এিাবে তাবের নেরাও-েমবনর পকরবপ্রকক্ষ্বত আমরা 
গ্রহর্ িকর আত্মরক্ষ্ামূলি যুবের নীকত, কিন্তু তাবের েেুবল অাংিবি পাল্টা নেরাও ও ধ্বাংস িবর আমরা প্রবো  

িকর আত্মরক্ষ্ার মাবে আিমবর্র রর্বিৌিল। 

যখন পাি সামকরি েসুযরা প্রচণ্ড িকি কনবে আিমর্ িবর, ন করলাবের অঞ্চল নোট, জনসাধারর্ যুবে 

অাংিগ্রহর্ িবরনা, পাি সামকরি েসুযবের কেকিন্ন ইউকনটসমূবহর িকি ক্ষ্মতা আমাবের আিমবর্র ক্ষ্মতার 

নচবে নেিী, তখন আমাবেরবি গ্রুবপ গ্রুবপ িা  হবে নেরাও েলবের ফ্াোঁি কেবে নেকরবে নযবত হবে। আবি-

পাবির িত্রু অঞ্চবল ন করলা যুেবি কেসৃ্তত িবর কেবত হবে। অবনি সমে কনিটেতী আমাবের অনয অঞ্চল 

োিবল নসখাবন সবর যাওো যাে। িত্রু অঞ্চবল নক্ষ্তমজরু,  রীে চাষী, কনম্নমাোরী চাষী, শ্রকমি, 

সহানুিূকতিীল, তাও সম্ভে না হবল নোপ-োে, জঙ্গল, সেুজ িবসযর যেকনিার মাবে আশ্রে ননো যাে। 

নেরাও-েমন অকিযাবন টিিবত না পারবল নিাোে স্থানান্তকরত িরবত হবে নস কেষবে পূেব নেবিই প্রস্তুকত োিা 
উকচত। োধয হবে স্থানান্তকরত হবল কেপযববের ও অসুকেধার মবধয পেবত হে। ১নাং ফ্রন্ট একরো নেবি পাি 

সামকরি েসুযবের চাবপর ফ্বল প্রতযাহার এর উোহারর্। 

নক্ষ্তমজরু,  রীে চাষী, কনম্নমাোরী চাষী, শ্রকমিবের োকেবত ন করলাবের োিবত হবে (িত্রু এলািাে, মুি 

এলািােও) তাবের মধয নেবি ন করলা সাংগ্রহ িরবত হবে, পাটিব   বে তুলবত হবে, তাবের ওপর সেব কেষবে 

কনিব র িবর জাতীে িত্রু খতম অকিযান চাকলবে নযবত হবে। িত্রু-এলািাে উবেযা , নমনীেতা ও পকরিল্পনার 

সাবে ন করলা যুে চালাবত হবে। 

কেকিন্ন ন করলা ইউকনটসমূহবি নযা াবযাব র স্থান, উপাে, োকেত্ব কনকেবষ্ট িবর কেবত হবে। নেরাও-েমবনর 

োইবরর িত্রু-এলািাে িাজ িরার জনয প্রবোজন প্রকতটি ইউকনবটর স্বাধীনিাবে িাযব পকরচালনার ক্ষ্মতা। 

নেরাও উবঠ ন বল ন করলা োকহনী পুনরাে তাবের োোঁটি এলািাে কফ্বর আসবে। 

এজনয সমিূকমবত অস্থােী চকরবের োোঁটিবত কেরাট কেরাট নষ্টার িরা উকচত নে, েহর্ িবর কনবে যাওো যাে 

এরূপ মালপে রাখা উকচত। েখলিৃত দ্রেযাকের মাবে যা কেিে িরা যাে তা কেকি িরবত হবে, যা জন বর্র 

মাবে কেতরর্ িরা যাে তা কেতরর্ িরবত হবে। 

এ সিল অস্থােী োোঁটি এলািাে সেবাকধি গুরুত্ব কেবত হবে পাটিব র ননৃতবত্ব এি ো এিাকধি িকিিালী কনেকমত 

োকহনী  বে তুলবত। এর মাবেই কনকহত রবেবে োোঁটি এলািা স্থাপবনর চাকেিাঠি। স্থানীে অকনেকমত 

ন করলাবের মধয নেবি উন্নতমাবনর ন করলাবের কনবে কনেকমত ন করলা গ্রুপ  ঠন, কনেকমত ন করলা গ্রুপ  



পৃষ্ঠা ৭ 

কনবে প্লাটুন, িবেিটি প্লাটুন কনবে নিাম্পানী—এিাবে বসনযসাংস্থান  বে তুলবত হবে। এ নসনাোকহনীর মাবে 

পাটিব -সাং ঠন  বে তুলবত হবে, রাজননকতি িাবজর েযেস্থা িরবত হবে, যুবের মাধযবম এবি পকরপক্ক িবর 

তুলবত হবে, জন বর্র মাবে যুে োোও প্রচার চালাবনা, তাবের মাবে পাটিব -সাং ঠন  বে নতালা, তাবের সিস্ত্র 

িরা, তাবেরবি রাজননকতি ক্ষ্মতা িাবেবম সহােতা িরা, তাবেরবি  র্সাং ঠবন সাং ঠিত িরা প্রিৃকত িাবজ 

েক্ষ্ িবর তুলবত হবে। এিাবে রাজনীকতবত উদ্বেু, জন বর্র সাবে যুি, পাটিব র ননতৃবত্ব পকরচাকলত এিটি 

অবজে োকহনী  বে উঠবে। 

অস্থােী ো স্থােী মুি অঞ্চবল আমাবেরবি প্রিািয িাবজর সাবে ন াপন িাবজর সমিে িরবত হবে। নেরাও-

েমন ো অনযবিান িারবর্ আমাবের নসনাোকহনী ও প্রিাবিয িাযবরত িমীরা অনযে চবল ন বলও ন াপন 

িাযবরত িমীরা, পাটিব -সাং ঠন, গ্রামরক্ষ্ী োকহনী, স্থানীে ন করলা গ্রুপ, গ্রাম পকরচালনা িকমটি এোং অনযানয 
 র্সাং ঠন বতরী ও পকরচালনা িরবত পারবে, উচ্চতর স্তবরর সাবে নযা াবযা  রাখবত পারবে। স্থােী ো 
অস্থােী মুি এলািাে এ িারবর্ পাটিব -সাং ঠন  বে তুলবত হবে। পাটিব -িাজ কিেুটা প্রিািয হবল মূল অাংি 

ন াপন োিবে। িত্রু এলািার পাটিব -িাজ সমূ্পর্ব ন াপবন হবে। এর ফ্বল এমন অেস্থার সৃকষ্ট িরবত হবে যাবত 

নেরাও-েমবনর ফ্বল নূতন জাতীে িত্রুরা আমাবের ক্ষ্কত িরবত না পাবর ো আওোমী লী  ফ্যাকসষ্ট 

মুকিোকহনী আমাবের এলািা েখল িরবলও নযন আমাবের িাজ চলবত পাবর। 

আমাবের ননতৃবত্ব জাতীে-িত্রুমুি এলািা কেসৃ্তত হবল এি অাংবি নেরাও-েমন হবল আমরা অনয অাংবি সবর 

নযবত পাকর। ১নাং ফ্রন্ট একরোে আমাবের মুি এলািার এি অাংি পাি সামকরি েসুযরা নেরাও িরবলও কিেু 

অাংি নেরাও-েমবনর োইবর কেল। এিারবর্ সিাপকত মাও েবলবেন, ন করলাবের সমিূকমবত টিবি োিার 

প্রধান িতব  হবলা োোঁটি এলািার কেসৃ্তকত। 

নিান এিটি এলািাে ন করলা তৎপরতা শুরু িরার সাবে সাবেই কেসৃ্তকতর সমসযার প্রকত গুরুত্ব কেবত হবে। 

ন করলা তৎপরতার সমে েরূ-েরূান্ত নেবি জন র্ জাতীে িত্রু খতবমর তাকলিা কনবে আবস এোং ন করলাবের 

আমন্ত্রর্ জানাে। ন করলারা অনুসন্ধাবনর কিকিবত এ ধরবর্র আমন্ত্রর্ গ্রহর্ িরবে, প্রেবম অল্পেবূর এি-েইু 

কেবনর জনয যাবে, তারপর অকধি কেবনর জনয অকধি েবূর যাবে। এিাবে েরূ-েরূাঞ্চবল ন করলা যুে কেসৃ্তত 

হবে; ন করলা গ্রুপসমূহ স্বাধীনিাবে িাজ িরবত কিখবে। 

নয সিল অঞ্চল নেবি আমন্ত্রর্ আবসকন কিন্তু আমাবের স্বাবেব ন করলা যুেবি কেসৃ্তত িরা প্রবোজন নসখাবন 

প্রেবম নপ্ররর্ িরবত হবে সন্ধানী অগ্র ামী েল ো িমী। এর িাজ হবে ন াপবন নক্ষ্তমজরু,  রীে চাষী, 
কনম্নমাোরী চাষী, শ্রকমি ও সহানুিূকতিীলবের মাবে িাজ িবর জাতীে িত্রুবের কেষে অনুসন্ধান িরা, 
ন করলাবের োিার েযেস্থা িরা, স্থানীে নলাি সাংগ্রহ িরা। এই িাবজর কিকিবত আসবে ন করলা েল। তারা 
জাতীে িত্রু খতম িরবে, সন্ধানী েল এক বে যাবে। তার নপেবন যাবে ন করলা েল, ন করলা েবলর কপেন 

আসবে সাং ঠি েল। সাং ঠি েল ো েযকির িাজ হবে জাতীে িত্রু খতম হবেবে ো হবে এরূপ এলািাে 

নক্ষ্তমজরু,  রীে চাষী, কনম্নমাোরী চাষী, শ্রকমিবের মাবে পাটিব , গ্রামরক্ষ্ী োকহনী, স্থানীে ন করলা গ্রুপ, 

েুকেজীেী ও নেিবপ্রকমিবের মাবে পাটিব বত নযা োবন ই্চেুিবের মাবে  বে তুলবে পাঠচি। 



পৃষ্ঠা ৮ 

কেসৃ্তকত উবেিয ো পকরিল্পনাহীনিাবে িরা উকচত নে। কেসৃ্তকতর গুরুত্বপূর্ব লক্ষ্য হওো উকচত কেকিন্ন ন করলা 
অঞ্চল, োোঁটি এলািা ো ফ্রন্ট একরোর সাবে সাংবযা  সাধন িরা, মুকিোকহনীর প্রকতকিোিীলবের েে সমাবেি 

একেবে অগ্রসর হওো, ন করলা যুবের জনয সুকেধাজনি অঞ্চবলর কেবি এগুবনা ইতযাকে। 

আমাবের ন করলা অঞ্চলগুবলার সাবে নেী-খাল যুি। িাবজই নেী-খাবল মাকে, নজবল, চবরর নলািবের মাবে 

িাজ িবর ন করলা সাংগ্রহ িরবত হবে ো ননৌিাসহ ন করলাবের নেীবত ননৌ-ন করলা যুবের জনয কনবো  িরবত 

হবে। তারা নেীবত ননৌিা িাো খাটবে ো মাে ধবর ন করলা তৎপরতা চালাবে। নেী-খাল সাংলি সমিূকমর 

ন করলারা এি অঞ্চল নেবি অনয অঞ্চবল সহবজই এ সিল ননৌিাে নযবত পারবে। ননৌ-ন করলারা  চরাঞ্চল, নেী-
খাবলর উিে পাবশ্বব, নেী-খাবল স্বাধীনিাবে এোং সমিূকমর সাবে সমকিত িবর ন করলা যুে চালাবত পারবে। 

িত্রুর যাতাোত েযেস্থাবি েযহত িরবত সক্ষ্ম হবে। এিাবে পূেবোাংলার কেবিষতঃ সমিূকম আর নেী খাল, 

উিে অাংবি সমকিতিাবে ন করলা যুে পকরচালনা িরা হবল এি নূতন সম্ভােনার দ্বার খুবল যাবে। 

িহবরর ন করলারা গ্রাম এোং নেীর ন করলাবের অঞ্চল নেবি পাকলবে আসা জাতীে িত্রুবের খতম িরবে। 

এিাবে গ্রাবমর কেপ্লেীযুবের সাবে িহবরর িাজবি সমকিত িরবত হবে। 

৫ 

আওোমী লী  মুকিোকহনীর প্রকতকিোিীলবের পকরবপ্রকক্ষ্বত আমাবের কেবিষ িতিগুবলা পেবক্ষ্প গ্রহর্ 

িরবত হবে। 

নক্ষ্তমজরু,  রীে চাষী, কনম্নমাোরী চাষী, শ্রকমি, যুেলী , পাটিব র ননতৃবত্ব  র্সাং ঠবনর নলাি েযতীত 

সরাসকর িাউবি ন করলা েবল করিুট না িরা, গ্রাময েুকেজীেী, প্রািন আওোমী লী , মুকিোকহনী ও অনযানয 
নেিবপ্রকমিবের মাবে ইেিুবের প্রেবম যোযে অনুসন্ধাবনর কিকিবত পাঠচবি সাং ঠিত িরবত হবে, নসখাবন 

তারা িৃষিবের মাবে িাজ িরবে, পাটিব র লাইবন কিক্ষ্া গ্রহর্ িরবে, ন করলাবের সাবে অপাবরিবন যাবে। এ 

প্রকিোে যারা পাটিব বত নযা োবনর নযা য তাবেরবি ন করলা োকহনীবত সাংগ্রহ িরা যাে। পাঠচি ো পাটিব বত 

নযা োবন ইেিু নে এরূপ েুকেজীকে, জকমোর, ধনী চাষী, মাোরী চাষী ও অনযানয নিাষি নশ্রর্ী নেবি 

আ তবের ন করলা কহবসবে সরাসকর সাংগ্রহ িরা েন্ধ িরবত হবে, সাং ৃহীত হবে োিবল নের িবর কেবত হবে। 

আবলাচনার কেষবে আবলাচনা সাংিান্ত নীকত িবঠারিাবে পালন িরবত হবে। 

নয সিল এলািাে আওোমী লী  মুকিোকহনীর তৎপরতা রবেবে নসখাবন ন করলা ও পাটিব -িমীরা 
িবঠারিাবে ন াপনীেতা েজাে নরবখ িাজ িরবে, প্রধানতঃ শ্রকমি, নক্ষ্তমজরু,  রীে চাষী, কনম্নমাোরী 
চাষীবের ওপর কনিব র িরবে, তাবের োেীবত েকেবে োিবে, তাবের মাবে পাটিব  ন করলা সাং ঠন  বে তুলবে, 

তাবের ওপর কনিব র িবর কেস্তীর্ব অঞ্চবল িাজ িরবে। 

িৃষিরাই হবে গ্রাবমর সেচাইবত কেপ্লেী নশ্রর্ী। জাতীে মুকি যুে মুলতঃ এবেরই যুে। আমরা িতখাকন এবের 

ওপর কনিব র, এবেরবি জাগ্রত ও সাং ঠিত িকর তার ওপর কনিব র িরবে আমাবের অকস্তত্ব ও কেপ্লবের কেজে। 



পৃষ্ঠা ৯ 

গ্রাময এলািাে নক্ষ্তমজরু,  রীে চাষীবের মাবে জাতীে িত্রুবের িূকম কেনামুবলয কেতরর্ এোং নেিবপ্রকমি 

জকমোর-নজাতোর-সুেবখারবের নিাষর্ িমাবনা েঢ়ৃিাবে িাযবিরী িরবত হবে। িূকম কেতরর্ ও সামন্তোেী 
নিাষর্ িমাবনার িমবসূচী োস্তোেীত িরার মাধযবম িৃষি-জনতা এিবচবটিাবে আমাবের সমেবন িরবে। 

আওোমী লী  মুকিোকহনীর প্রকতকিোিীলরা এ িমবসূচীর কেবরাকধতা িবর িৃষবির িত্রু েবল পকরকচত হবে। 

ইহাই হবে তাবের সাবে আমাবের িাবজর গুরুত্বপূর্ব পােবিয। 

এবের ওপর কনিব র িবর েে পাহাবের োলালবের ন করলা তৎপরতা পকরচালনা িবর ধ্বাংস িরা যায। 

জন বর্র ওপর কনিব র িবর আমাবের সবতরজন ন করলা এই প্রকতকিোিীলবের েইুিত সাতাকিজনবি 

আিমর্ িবর, পাোঁচজনবি হতযা িবর, োকিরা প্রার্িবে পালাে। নিষ পযবন্ত তারা পাি সামকরি েসযুবের 

হাবত কনহত হে। 

আমাবের মুি এলািাে  ুবি পো আওোমী লী  মুকিোকহনীর প্রকতকিোিীল েখলোর োকহনীর কেরুবে 

ওপবর উবল্লকখতিাবে ন করলা তৎপরতা চালাবত পাকর এোং তাবেরবি উৎখাত ও কেতাকেত িবর আমাবের 

এলািাে আমাবের অকধিার িাবেম রাখবত পাকর। 

৬ 

সম্প্রকত আমাবের ন করলাবের মাবে প্রশ্ন নেখা কেবেবে সমিূকমবত ন করলা যুে টিকিবে রাখা যাবে কিনা, 
আওোমী লী  মুকিোকহনীর প্রকতকিোিীলবের হামলার নমািাবেলা িরা এোং তাবের উপকস্থকত রবেবে এরূপ 

অঞ্চবল িাজ িরা যাবে কিনা। 

সমিূকমবত ন করলা যুে টিকিবে রাখা যাবে কিনা এ প্রশ্ন উত্থাকপত হবেবে ১নাং ফ্রন্ট একরোে পাি-সামকরি 

েসুযবের নেরাও-েমন অকিযাবন তীব্রতা ও কনমবমতা এোং িমীবের েই পবে সৃষ্ট, পােবতয অঞ্চল ন করলা যুবের 

জনয সুকেধাজনি এ ধারর্া নেবি। নিবষাি প্রশ্নটি উদ্ভে হবেবে আওোমী লী  মুকিোকহনীর 

প্রকতকিোিীলবের সেবে উপকস্থকত, তাবের ‘নিসাল’ নপবলই খতম ির নীকত, এোং ১নাং ও অনযানয ফ্রন্ট 

একরোে আমাবের ইউকনটসমূহবি নেরাও ও কনরস্ত্র িরা, িমীবের েন্দী ও হতযা িরা, নিষ পযবন্ত ন করলাবের 

কেকিন্ন ফ্রন্ট নেবি প্রতযাহাবরর িারবর্। 

পূেবোাংলার অকধিাাংি অঞ্চলই সমিূকম এোং নেীমাতৃি। পূেবোাংলার কেপ্লবের জে-পরাজে কনিব র িরবে এ 

সমিূকম ও নেীসমূবহ ন করলা যুে সূচনা িরা, টিকিবে রাখা, কেিকিত িরার সমসযার সমাধাবনর ওপর। 

 ত িবেি মাবসর অকিজ্ঞতা ইকতমবধযই প্রমান িবরবে সমিূকমবত অস্থােী োোঁটি এলািা ো পকরেতব নিীল মুি 

এলািা স্থাপন িরা যাে। ১নাং, ২নাং, ৫নাং [২নাং ও ৫নাং ফ্রন্ট একরোগুবলা কেল েৃহির েকরিাল ও ফ্করেপুবরর 

কেকিন্ন অঞ্চবল—সেবহারা পে], পােনা এোং টাঙ্গাইবলর ফ্রন্ট একরোসমুহ তার প্রমার্। 

এ সিল এলািা জাতীে িত্রুমুি, ন করলারা অোবধ কেচরর্ িবর, রাজননকতি ক্ষ্মতা িাবেম হবে ো হবেবে। 

 



পৃষ্ঠা ১০ 

১নাং ফ্রন্ট একরো ও অনযানয ফ্রবন্টর অকিজ্ঞতা প্রমার্ িবর পাি সামকরি েসুযবের নেরাও-েমন আমাবের 

ধ্বাংস িরবত পাবর না, নেরাও-েমন পাল্টা আিমর্ চাকলবে নিবঙ্গ নফ্লবত না পারবলও, নেরাও-েমবনর েলে 

অকতিমন িবর নূতন অঞ্চবল ন করলা যুে সম্প্রসাকরত িরা ও টিবি োিা যাে। এিাবে ১নাং ফ্রন্ট একরোর 

নেরাও-েমবনর পর েকরিাল নজলার িবেিটি অঞ্চবল ন করলা যুে কেসৃ্তকত লাি িবর, ন করলারা টিবি োবি। 

কিন্তু ন করলাবের মাবে আওোমী লী  মুকিোকহনীর প্রকতকিোিীলরা কেল যারা িারত-প্রতযা ত 

মুকিোকহনীর প্রকতকিোিীলবের সাবে নযা  নেে এোং কেশ্বাসোতিতা িবর, আমাবের ন করলাবের অেস্থান 

জাকনবে নেে। নিান নিান এলািাে প্রকতকিোিীল নজাতোর-জকমোর, েুকেজীকেরা আমাবের খের আওোমী 
লী  মুকিোকহনীর প্রকতকিোিীলবের জাকনবে নেে। এর ফ্বল আমাবের প্রচুর ক্ষ্কত হে। 

ন করলা গ্রুপসমূবহ পাটিব -সাং ঠন না িরা, ন করলাবের রাজননকতি কিক্ষ্া না নেওো, ননতৃবত্ব সমরোে, 

িমাণ্ডার-রাজননকতি িকমসারবের উচ্চস্তর ও সেসযবের সাবে িাল সম্পিব  না োিা, জনসাধারবর্র মাবে 

িাজ না িরা, িৃষিবের ওপর সেবকেষবে কনিব র না িরা, ন করলাবের অেস্থাবনর কেষে এোং উচ্চস্তর-

কনম্নস্তবরর সম্পবিব র নক্ষ্বে যোযে ন াপনীেতা েজাে না রাখা প্রিৃকত এ কেপযববের িারন। িাবজই উপবরাি 

িারর্সমূহ েরূ িরবলই আিযন্তরীন কেশ্বাসোতিতা ও েলতযা ী েন্ধ হবে এোং জন র্ নেবি কেকেন্ন িবর 

নিউ আমাবের খতম িরবত পারবে না। 

উপরন্তু সরাসকর ন করলা সাংগ্রহ িরবত হবে নক্ষ্তমজরু,  রীে চাষী, কনম্নমাোরী চাষী, শ্রকমি, যুেলী  ও 

পাটিব র ননতৃত্বাধীন  র্সাং ঠবনর কেপ্লেীবের মধয নেবি। েুকেজীেী ও অনযানয নেিবপ্রকমিবের মাবে যারা 
পাঠচবি নযা োবনর মাধযবম পাটিব বত নযা োবনর নযা যতা অজব ন িবর তারাই ন করলা োকহনীবত নযবত পাবর। 

ন করলা ও পাটিব -িমীবের িযাম্প িবর োিার অিযাস পকরতযা  িরবত হবে, নক্ষ্তমজরু,  রীে চাষী, 
কনম্নমাোরী চাষী, শ্রকমিবের োকেবত েকেবে োিবত হবে, তাবের সাবে শ্রবম অাংিগ্রহর্ িরবত হবে, তাবেরবি 

সাং ঠিত িরবত হবে, এিাবে িমীবের পুন বঠন এোং িৃষিবের ওপর কনিব রতা জন্মাবে এোং জন বর্র সাবে 

অকেবেেয সম্পিব   বে উঠবে। 

এিাবে িৃষি-শ্রকমি-কেপ্লেীবের সমিবে জন বর্র সাবে যুি এিটি অপরাবজে োকহনী  বে উঠবে। 

আওোমী লী  মুকিোকহনীর প্রকতকিোিীলরা জনসাধারর্ নেবি কেকেন্ন, তারা ননৌিাে োবি ো নজাতোর-

মহাজনবের োেীবত োবি। তারা ন করলা সাংগ্রহ িবর িমপবক্ষ্ অষ্টমবশ্রর্ী পাি েুকেজীেী নেবি। অেবাৎ 

নজাতোর, মহাজন, ধনী চাষী, েুবজব াোবের নেবলবের নেবি। 

গ্রাময এলািাে নক্ষ্তমজরু,  রীে চাষী, কনম্নমাোরী চাষী, শ্রকমিবের সমাজ নজাতোর-জকমোর-ধনী চাষীবের 

নেবি সমূ্পর্ব পৃেি। এ অেস্থার সুবযা  গ্রহর্ িবর আমাবের পবক্ষ্ সহবজই নক্ষ্তজরু,  রীে চাষী, কনম্নমাোরী 
চাষী, শ্রকমিবের মাবে ন াপন িাজ িরা, ন করলা সাংগ্রহ িরা, জাতীে িত্রু খতম িরা, পাটিব -সাং ঠন  বে 

নতালা, আওোমী লী  মুকিোকহনীর প্রকতকিোিীলবের খতম ও কনরস্ত্র িরা সমূ্পর্ব সম্ভে। 

 



পৃষ্ঠা ১১ 

আওোমী লী  মুকিোকহনী রবেবে—এরূপ অঞ্চবল িবঠারিাবে ন াপনীেতা েজাে নরবখ িাজ িরবত হবে, 

এিজন এিজন িবর ন করলা সাংগ্রহ িরবত হবে; ন াপবন োিবত হবে, প্রবোজনবোবধ োিার স্থান ন াপন 

রাখার জনয প্রকতকনেত স্থান পকরেতব ন িবর োিা যাে; োিার স্থাবন রাবত প্রবেি িরা, আোর নিষরাবত 

নেকরবে আসা, কেবন প্রবোজন হবল মাচার ওপর োিা প্রিৃকত পেকত েযেহার িরা যাে; ন করলাবের 

ন াপনীেতা সম্পবিব  নেকনাং নেওো; কফ্স্ কফ্স্ িবর প্রচার, নপাষ্টার, কলফ্বলট মারফ্ত প্রচার চালাবনার পেকত 

েযেহার িরবত হবে। 

এি গ্রাবমর নক্ষ্তমজরু- রীে চাষীবের সাবে অনয গ্রাবমর নক্ষ্তমজরু- রীে চাষীবের আকত্মেতা-পকরচে 

রবেবে। এিাবে এি গ্রাবমর িৃষবির মাধযবম গ্রাবমর পর গ্রাবম ন করলা গ্রুপ  ঠন, পটিব -সাং ঠর্  বে নতালা, 
জতীে িত্রু খতম িরা, ন করলা তৎপরতাবি কেসৃ্তত িরা যাে। 

এ সিল িাবজ ঐ ধরবর্র েুকেজীকে লা াবত হবে যারা সহবজই নক্ষ্তমজরু,  রীে চাষীবের মত জীেন ধারর্ 

িরবত পাবর ও িবঠার ন াপনীেতা েজাে নরবখ িাজ িরবত পাবর। 

নয সিল অঞ্চবল মুকিোকহনী স্থােীিাবে োবি না কিন্তু আনাব ানা িবর নসখাবনও ওপবরর পেকতবত িাজ 

িরবত হবে।  ািার কনিবট কতনটি অঞ্চবল এিাবে িাজ হবে। আওোমী লী  মুকিোকহনীর 

প্রকতকিোিীলবের নাবির ি াে আমাবের িাজ হবে। নিান নিান নক্ষ্বে তারা আমাবের সহানুিূকতিীল ো 
িমীবের োেীবত আশ্রে ননে। এবের কনরস্ত্র ও উৎখাত িরার িাজ অকচবরই শুরু হবে। 

অকিজ্ঞতা প্রমার্ িবর করিুটবমন্ট এোং িাবজর নেলাে উপবরাি পেকত অনুসরর্ িরবল আওোমী লী  

মুকিোকহনীর প্রকতকিোিীলবের এলািাে, তারা আনাব ানা িবর এরূপ এলািাে আমাবের ন করলা যুেবি 

কেসৃ্তত িরা ও টিকিবে রাখা এোং নিষ পযবন্ত প্রকতকিোিীলবেরবি কেতাকেত িবর তাবের এলািা েখল িরা 
যাে। 

আওোমী লী  মুকিোকহনীর প্রকতকিোিীলরা সাধারর্তঃ ননৌিাে অেস্থান িবর, চলমান অেস্থাে োবি। 

তারা সাধারর্তঃ সামন্ত-জকমোর, ধনী চাষীবের োেীবত ওবঠ; নেপবরাো পান-নিাজ চালাে, অবেবর কেকনমবে 

জাতীে িত্রু নেবে নেে, তাবের োেীবত োবি, নজার িবর অেব সাংগ্রহ িবর, িখনও িখনও   রীে নলািবের 

োেীবত উবঠ মাাংস-িাত নখবত না নপবল মারবধার িবর, েন্দবুির ি াে  রীে মাকেবের কেনাপেসাে িাবজ 

লা াে, জন র্বি অস্ত্র েহবর্ োধয িবর, নমবেবের ওপর কনযবাতন িবর, িািাকত িবর, জন বর্র ধন-সম্পকি 

নষ্ট িবর, কেবিষ িবর পাট পুকেবে নেে, ফ্সল নষ্ট িবর। 

প্রাে নক্ষ্বেই মুকিোকহনীর সেসযরা হবে জকমোর-নজাতোর-ধনী চাষী, েুকেজীেী অেবাৎ নিাষি নশ্রর্ীর 

সন্তান। তারা স্থানীে নক্ষ্ত মজরু,  রীে চাষী, কনম্ন মাোরী চাষী, শ্রকমিবের োকেবে রাখার জনয েন্দিু 

েযেহার িবর। 

তারা িত্রু-কমে কনকেববিবষ যাবি খুকি তাবিই হতযা িবর, এমনকি কনবজবের নলািবেরও হতযা িবর। 

 



পৃষ্ঠা ১২ 

তারা জনসাধারবর্র মাবে প্রচার, তাবেরবি সিস্ত্র িরা, তাবের রাজননকতি ক্ষ্মতা প্রকতষ্ঠা িরা প্রিৃকত িাজ 

িবরনা। 

তারা নেিবপ্রকমি কেপ্লেীবের সাবে ঐিযেে হওোর পকরেবতব  তাবেরবি কনরস্ত্র ও খতম িরার পে গ্রহর্ 

িবরবে। এ উবেবিয তারা তোিকেত োাংলাবেি সরিাবরর প্রকতকিোিীলবের কনবেব বি েে পাহাবের স্বাবেব 
িাজ িরবে। 

এ সিল িারবর্ জনসাধারর্ অকধিাাংি এলািাে তাবের ওপর কু্ষ্ব্ধ এোং তাবের িবে িীত সন্ত্রস্ত। নিান নিান 

এলািাে জন র্ মুকি োকহনীর প্রকতকিোিীলবের খতম িরবল পুরস্কার কেবত ইেিু। তারা পাি সামকরি 

েসুয ও মুকিোকহনীর প্রকতকিোিীল েসুযবের উিেবিই উৎখাত িরবত চাে। 

এ প্রকতকিোিীল েসুয োকহনীর কেকিন্ন ইউকনবটর মাবে প্রাে নক্ষ্বেই নিান সাংবযা  ননই। তারা কনবজবের মাবে 

সাংেবষব কলপ্ত হে, এি গ্রুপ অনয গ্রুপবি কনরস্ত্র িবর ো হতযা িবর। 

পাি সামকরি েসুযবের নেরাও-েমন ো “নখাোঁজ ির, ধ্বাংস ির” অকিযান নমািাকেলা িরার জনয নয 

সামকরি নীকত ও নিৌিল, মবনােল, জন বর্র ওপর কনিব রতা প্রবোজন তা তাবের ননই; যকেও তাবের 

আধুকনি অস্ত্র ও নলািেল রবেবে। 

নয সিল জাতীে িত্রুবের োেীবত তারা োবি ো যাবেরবি তারা নেবে নেে তারাই সামকরি েসুযবের নিবি 

এবন তাবেরবি খতম িরবে। নিান নিান এলািাে জনসাধারর্ও তাবের কেরুবে সামকরি েসুযবের সাবে 

সহবযা ীতা িরবে। 

পাি সামকরি েসূবের িীতিালীন অকিযাবনর মুবখ আওোমী লী  মুকিোকহনীর প্রকতকিোিীল েসুয োকহনীর 

েে েে ইউকনটসমূবহর নটিা সম্ভে হবেনা। তারা কেন্নকিন্ন হবে পেবে, অবনবিই ধ্বাংস হবে যাবে, িারবত 

চবল যাবে। ইকতমবধযই পরেতী েষবাে আসবে েবল অবনবিই িারবত চবল যাবে।  ািা িহবর এিাবে নগ্রপ্তাবরর 

ফ্বল কেকিন্ন ইউকনট-সেসযরা কেকেন্ন হবে পবেবে। 

এর ফ্বল মুকিোকহনীর প্রকতকিোিীল েসুয োকহনীর সৃষ্ট আমাবের উপরস্ত চাপ িবম যাবে। 

এরূপ অেস্থাে এ েসুযোকহনীর সেসযবের কনিট নেবি অস্ত্র সাংগ্রহ িরা, তাবের পকরতযাি কেস্তীর্ব অঞ্চবল 

আমাবের অকধিার প্রকতষ্ঠা িরা সম্ভে হবে।আমাবের পুবরাবনা এলািাে পুনরাে কফ্বর যাওো সম্ভে হবে। 

৭ 

উপবরাি কেষেসমূহ  িীরিাবে পযবাবলাচনা িরা এোং সৃজনিীলিাবে প্রবো  িরা হবল আমরা অেিযই 

সক্ষ্ম হবো আমাবের কেিাি ও  কতবি েজাে রাখবত, আবরা জটিলতর সমসযার নমািাকেলা িবর কেজে 

অজব ন িরবত। ■ 


