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১।। ভূসমকা 
১৯৭১ িাত্বলর ৩০শ্রশ এসিল র্সরশাত্বলর শ্রপয়ারা র্াগাত্বন (র্সরশাল িদর, র্ানারীপাো, ঝালকাসি, কাউখ্াসল, স্বরূপকাসি 
থানার িীমান্তর্িবী আটঘর, কুসেয়ানা, ভীমরুলী, ডুমুসরয়া এর্াং অনযানয গ্রাম) পূর্বর্াাংলার ির্বহারা শ্রেণীর রাজননসিক 
পাসটব িসিষ্ঠার িস্তুসি িাংগিন পূর্বর্াাংলা েসমক আত্বদালত্বনর শ্রনিৃত্বে একসট সনয়সমি িশস্ত্র র্াসহনী গত্বে উত্বি। এভাত্বর্ 
পূর্বর্াাংলার ইসিহাত্বি ির্বিথম ির্বহারা সর্প্লর্ীত্বদর শ্রনিৃত্বে একসট সনয়সমি িশস্ত্র র্াসহনী গত্বে উত্বি। কমত্বরড সিরাজ 
সিকদাত্বরর িরািসর পসরচালনায় ও র্যসিগি উত্বদযাত্বগ এ র্াসহনী গত্বে উত্বি। এ িশস্ত্র র্াসহনী এমন একসট িময় 
গত্বে উত্বি যখ্ন পাক িামসরক ফ্যাসিস্টত্বদর িচণ্ড রণননসিক আক্রমত্বণর মুত্বখ্ আওয়ামী সর্শ্বািঘািকত্বদর িকল 
িসিত্বরাধ শ্রভত্বে পত্বে, িারা পূর্বর্াাংলার জনগণত্বক অিহায় অর্স্থায় শ্ররত্বখ্ গা র্াাঁচাত্বনার জনয ভারত্বি পলায়ন কত্বর। 
পূর্বর্াাংলায় পাক িামসরক ফ্যাসিস্টত্বদর িসিত্বরাধ করার মি শ্রকান শসিই িখ্ন অর্সশষ্ট সিলনা। এ িময় শ্রপয়ারা 
র্াগাত্বনর মুসি র্াসহনী র্ীরত্বের িাত্বথ পূর্বর্াাংলার জািীয় মুসিযুদ্ধ পসরচালনা কত্বর এর্াং পাক িামসরক ফ্যাসিস্টত্বদর 
সর্রুত্বদ্ধ সর্রাট িসিত্বরাধ গত্বে শ্রিাত্বল, সর্শাল এলাকা মুি কত্বর ঘাাঁসট এলাকা স্থাপন কত্বর, িশস্ত্র িাংগ্রাম, জনগণত্বক 
িাংগসিি করার শ্রযত্বে গুরুেপূণব অসভজ্ঞিা অজবন কত্বর, জনগত্বণর মাত্বঝ আস্থা সফ্সরত্বয় আত্বন। এ িশস্ত্র িাংগ্রাত্বমর 
িসক্রয়ায় ৩রা জুন, ১৯৭১ িাত্বল গত্বে উত্বি পূর্বর্াাংলার ির্বহারা পাসটব। পূর্বর্াাংলার ির্বহারা পাসটবর শ্রনিৃত্বে শ্রপয়ারা 
র্াগাত্বন িশস্ত্র িৎপরিার ঐসিহয অনুিরণ কত্বর গত্বে উত্বিত্বি পূর্বর্াাংলার িশস্ত্র শ্রদশত্বিসমক র্াসহনী। পূর্বর্াাংলার 
শত্রুত্বদর পরাসজি ও ধ্বাংি কত্বর পূর্বর্াাংলার জনগণত্বক মুি করার জনয ির্বহারা পাসটবর শ্রনিৃত্বে িশস্ত্র শ্রদশত্বিসমক 
র্াসহনী িশস্ত্র িাংগ্রাম অর্যাহিভাত্বর্ চাসলত্বয় যাত্বে। এ িসক্রয়ায় অসজবি হত্বয়ত্বি অসিশয় মূলযর্ান অসভজ্ঞিা যা 
আমাত্বদরত্বক িশস্ত্র িাংগ্রাম, পাসটব গত্বে শ্রিালা ও জনগণত্বক পসরচালনা করত্বি িযম কত্বর িুত্বলত্বি। 

২।। জনগত্বণর িশস্ত্র র্াসহনী গত্বে শ্রিালার িত্বয়াজনীয়িা 
ভারিীয় িম্প্রিারণর্াদ, শ্রিাসভত্বয়ি িামাসজক িাম্রাজযর্াদ, মাসকবত্বনর শ্রনিৃত্বে িাম্রাজযর্াদ, আমলািাসিক পুাঁসজর্াদ ও 
িামন্তর্াদ, পূর্বর্াাংলার জনগত্বণর উপর সনমবম শ্রশাষণ ও সনপীেন চালাত্বে। িারা পূর্বর্াাংলার উৎপাদন র্যর্স্থার মাসলক, 
পূর্বর্াাংলার রাষ্ট্র, রাজনীসি ও িাংসৃ্কসি িাত্বদর দখ্ত্বল। 

পূর্বর্াাংলার উৎপাদন র্যর্স্থার উপর শ্রথত্বক এত্বদর মাসলকানা উৎখ্াি কত্বর জনগণ সনত্বজত্বদর মাসলকানা িসিষ্ঠা করত্বি 
চায়। জনগত্বণর এ িত্বচষ্টায় র্াাঁধা সদত্বে উৎপাদন র্যর্স্থার মাসলকরা। িারা উপসরকািাত্বমা রাষ্ট্রযত্বির িধান উপাদান 
িশস্ত্র র্াসহনী দ্বারা জনগণত্বক দাসর্ত্বয় রাখ্ত্বি, সনত্বজত্বদর রযা করত্বি। কাত্বজই আমাত্বদরত্বক িাংগ্রাম পসরচালনা করত্বি 
হশ্রে উপসরকািাত্বমার সর্রুত্বদ্ধ িধানিঃ রাষ্ট্র ও িার িধান উপাদান িশস্ত্র র্াসহনীর সর্রুত্বদ্ধ। 

কাত্বজই িশস্ত্র র্াসহনীত্বক পরাসজি কত্বর পুরাত্বনা রাষ্ট্রযিত্বক ধ্বাংি করত্বি হত্বর্। জনগত্বণর স্বাথবরযা এর্াং শত্রুত্বদর 
দাসর্ত্বয় রাখ্ার জনয নিুন রাষ্ট্রযি, িার িধান উপাদান িশস্ত্র র্াসহনী গত্বে িুলত্বি হত্বর্।  

এভাত্বর্ রাষ্ট্র যমিা দখ্ল করত্বি হত্বর্। 

এ নিুন রাষ্ট্রযত্বির িাহাত্বযয জনগত্বণর িাত্বথ িামঞ্জিযপূণব উৎপাদন িম্পকব কাত্বয়ম করত্বি হত্বর্।   



িসিসক্রয়াশীলত্বদর স্বাথবরযাকারী িশস্ত্র র্াসহনীত্বক পরাসজি ও ধ্বাংি কত্বর পুরাত্বনা রাষ্ট্রযিত্বক চূণব সর্চূণব করার জনয 
িত্বয়াজন একসট শসিশালী িশস্ত্র র্াসহনী। 

শ্রযত্বহিু আমাত্বদর শ্রকান িশস্ত্র র্াসহনী শ্রনই, িাই উদ্ভর্ হয় িশস্ত্র র্াসহনী গত্বে শ্রিালার িমিযা। জনগত্বণর িাত্বথ 
িামঞ্জিযপূণব উৎপাদন িম্পকব স্থাপন করত্বি হত্বল জািীয় সর্প্লত্বর্র মাধযত্বম ভারিীয় িম্প্রিারণর্াদ, শ্রিাসভত্বয়ি 
িামাসজক িাম্রাজযর্াদ, মাসকবত্বনর শ্রনিৃত্বে িাম্রাজযর্াদ ও িাত্বদর দালালত্বদর উৎখ্াি করত্বি হত্বর্। 

গণিাসিক সর্প্লত্বর্র মাধযত্বম িামন্তর্াদত্বক উৎখ্াি করত্বি হত্বর্। 

পূর্বর্াাংলার জািীয় ও গণিাসিক সর্প্লত্বর্র মত্বধয জািীয় সর্প্লর্ িধান। কারণ দল, মি, জাসি, ধমব ও শ্রেণী সনসর্বত্বশত্বষ 
পূর্বর্াাংলার িকল জনগণ ভারিীয় িম্প্রিারণর্াদ ও িার িাত্বর্দার আওয়ামী লীগ সর্শ্বািঘািকত্বদর উৎখ্াি চান।  

এ কারত্বণ পূর্বর্াাংলার সর্প্লর্ী যুত্বদ্ধর র্িবমান রূপ হত্বে জািীয় মুসিযুদ্ধ।  

এ জািীয় সর্প্লর্ এর্াং জািীয় মুসিযুত্বদ্ধর িসক্রয়ায় গণিাসিক সর্প্লত্বর্র লযযিমূহ ধাত্বপ ধাত্বপ পূরণ করত্বি হত্বর্। 

িামন্তত্বদর উৎখ্াি, িাত্বদর ভূসম শ্রযিমজুর-গরীর্ চাষীত্বদর মাত্বঝ সর্িরণ, শ্রদশত্বিসমক িামন্তত্বদর িুদ-র্গবা হ্রাি, 
সনসদবষ্ট িীমার অসধক ভূসম সর্িরণ ইিযাসদ ভূসম িাংস্কারমূলক পদত্বযপ গ্রহণ করত্বি হত্বর্। 

এর ফ্ত্বল গ্রাত্বমর কৃষক িাধারণত্বক সর্প্লত্বর্র পত্বয শ্রটত্বন আনা ও পসরচালনা করা িম্ভর্ হত্বর্। 

এভাত্বর্ জািীয় সর্প্লর্ ও গণিাসিক সর্প্লত্বর্র িমন্বয় িাধন করত্বি হত্বর্।  

মসনসিাং-ত্বমাজাফ্ফ্র িাংত্বশাধনর্াদীরা পালবাত্বমন্টারী সনর্বাচত্বনর মাধযত্বম রাষ্ট্রযমিা দখ্ল এর্াং জািীয় গণিাসিক সর্প্লর্ 
পসরচালনার কথা র্লত্বি। এভাত্বর্ িারা জনগণ ও ির্বহারা সর্প্লর্ীত্বদর শ্রধাকা সদত্বে, িসিসক্রয়াশীলত্বদর সটসকত্বয় রাখ্ার 
র্যথব িত্বচষ্টা চালাত্বে। নয়া িাংত্বশাধানর্াদীরা িময় হয়সন, িাংগিন হয়সন ইিযাসদ অজুহাত্বি িশস্ত্র র্াসহনী গিত্বনর 
সর্ত্বরাসধিা কত্বর এত্বিত্বি। িারা র্ামপন্থী হটকারী লাইন র্া ডানপন্থী িুসর্ধার্াদী লাইন অনুিরন কত্বর িশস্ত্র র্াসহনী 
গিত্বনর িসক্রয়াত্বক সর্সিি কত্বরত্বি।  

পূর্বর্াাংলা েসমক আত্বদালন এর্াং পরর্িবীকাত্বল পূর্বর্াাংলার ির্বহারা পাসটর িাত্বথ যুি ির্বহারা সর্প্লর্ীরা সর্সভন্ন 
আকৃসির িাংত্বশাধনর্াদীত্বদর সর্রুত্বদ্ধ সর্রামহীন িাংগ্রাম পসরচালনা কত্বর। জািীয় গণিাসিক সর্প্লর্ পসরচালনা ও 
িম্পন্ন করার জনয িশস্ত্র র্াসহনী গিত্বনর িসি ির্বদাই যথাযথ গুরুে িদান কত্বর। 

৩।। পূর্বর্াাংলার সর্প্লর্ী যুদ্ধ ও সর্সভন্ন শ্রেণীর ভূসমকা 
পূর্বর্াাংলার সর্প্লত্বর্র শত্রু হত্বে ভারিীয় িম্প্রিারণর্াদ, শ্রিাসভত্বয়ি িামাসজক িাম্রাজযর্াদ, মাসকবত্বনর শ্রনিৃত্বে 
িাম্রাজযর্াদ, আমলািাসিক পুাঁসজর্াদ ও িামন্তর্াদ এর্াং িাত্বদর উপর সনভবরশীল িসিসক্রয়াশীল রু্সদ্ধজীর্ীরা। 

পূর্বর্াাংলার রু্ত্বজবায়া শ্রেণী ভারিীয় িম্প্রিারণর্াত্বদর উপর সনভর কত্বর ১৯৭১-এ িশস্ত্র িসিত্বরাধ চালায়। িশস্ত্র 
িসিত্বরাধ শ্রভত্বে শ্রগত্বল িারা ভারত্বি পলায়ন কত্বর। শ্রশষ পযবন্ত যমিা ও গসদর শ্রলাত্বভ মীরজাফ্ত্বরর মি পূর্বর্াাংলাত্বক 
িারা ভারত্বির সনকট র্ন্ধক শ্রদয়। 



ভারিীয় র্াসহনী পাক িামসরক দিুযত্বদর পরাসজি কত্বর পূর্বর্াাংলা দখ্ল কত্বর এর্াং এখ্াত্বন িার উপসনত্বর্শ কাত্বয়ম 
কত্বর। িারা আওয়ামী সর্শ্বািঘািকত্বদর দ্বারা পুিুল িরকার গিন কত্বর।  

এ শ্রথত্বক শ্রদখ্া যায় শ্রকান শ্রকান ঐসিহাসিক মুহূত্বিব রু্ত্বজবায়া শ্রেণী জািীয় িসিত্বরাধ যুত্বদ্ধ অাংশগ্রহণ করত্বি পাত্বর। 
সকন্তু িারা সনত্বজত্বদর স্বাথবপরিা এর্াং অথবননসিক স্বাধীনিার অভাত্বর্র কারত্বণ সর্প্লর্ত্বক পূণব সর্জত্বয়র পত্বথ শ্রনিৃে 
সদত্বয় এসগত্বয় সনত্বয় শ্রযত্বি অসনেুক ও অযম।  

কৃষক ও যুত্বদ রু্ত্বজবায়া জনগণ িসক্রয়ভাত্বর্ সর্প্লর্ী যুত্বদ্ধ শ্রযাগদান করত্বি এর্াং শ্রি যুদ্ধত্বক পূণব সর্জয় পযবন্ত চাসলত্বয় 
সনত্বয় শ্রযত্বি ইেুক। িারাই হত্বে সর্প্লর্ী যুত্বদ্ধর িধান শসি। সকন্তু যুত্বদ উৎপাদত্বনর বর্সশত্বষ্টযর কারত্বণ িাত্বদর 
রাজননসিক দৃসষ্ট গসণ্ডর্দ্ধ (আর্ার সকিু িাংখ্যক শ্রর্কার জনিাধারত্বনর বনরাজযর্াদী ভার্ধারা আত্বি)। সচন্তা ও কাত্বজর 
শ্রযত্বে িারা একিরফ্ার্াদ, ভািাভািাভার্ এর্াং আমগিভার্ দ্বারা পসরচাসলি। রাজননসিক শ্রযত্বে িারা হয় ডাত্বন-
র্াত্বম শ্রদাদুলযমান। িামসরক শ্রযত্বে িার হয় রযণশীল র্া হিকারী। িাাংগিসনক শ্রযত্বে িারা হয় সর্ত্বভদপন্থী ও 
উপদলর্াদী।   

কাত্বজই এত্বদর শ্রনিৃত্বে সর্প্লর্ী যুদ্ধ পসরচালনা ও িাত্বক জয়যুি করা কখ্ত্বনাই িম্ভর্ নয়। িারা সর্প্লর্ী যুত্বদ্ধর সনভুবল 
পসরচালক হত্বি পাত্বরনা। এ কারত্বণ শ্রয যুত্বগ ির্বহারা শ্রেণী রাজননসিক রেমত্বে ইসিমত্বধযই আমিকাশ কত্বরত্বি, শ্রি 
যুত্বগ সর্প্লর্ী যুদ্ধ পসরচালনার দাসয়ে অসনর্াযবরূত্বপই এত্বি পত্বে ির্বহারা শ্রেণী ও িার রাজননসিক পাসটবর কাাঁত্বধ। এ 
িময় শ্রকান যুত্বদ্ধ ির্বহারা শ্রেণী ও িার রাজননসিক পাসটবর শ্রনিৃত্বের অভার্ ঘটত্বল অথর্া শ্রিই শ্রনিৃত্বের সর্রুত্বদ্ধ 
শ্রগত্বল শ্রি যুদ্ধ অসনর্াযবভাত্বর্ই র্যথব হত্বর্।  

কারণ পূর্বর্াাংলার িমাত্বজর িকল স্তর ও সর্সভন্ন রাজননসিক দত্বলর মত্বধয শুধুমাে ির্বহারা শ্রেণী ও িার রাজননসিক 
পাসটবই হত্বে িাংকীণবিা ও স্বাথবপরিা শ্রথত্বক ির্ত্বচত্বয় মুি; রাজনীসিগিভাত্বর্ িারাই হত্বে ির্ত্বচত্বয় শ্রর্শী দূরদৃসষ্ট 
িম্পন্ন; ির্ত্বচত্বয় শ্রর্শী িাংগসিি আর দুসনয়ার অগ্রগামী ির্বহারা শ্রেণী ও রাজননসিক পাসটবগুত্বলার অসভজ্ঞিাত্বক িারাই 
ির্চাইত্বি সর্নত্বয়র িাত্বথ গ্রহণ করত্বি এর্াং শ্রিই অসভজ্ঞিাত্বক সনত্বজত্বদর কাত্বযব িত্বয়াগ করত্বি িযম। িাই শ্রকর্লমাে 
ির্বহারা শ্রেণী ও িার রাজননসিক পাসটবই কৃষক, যুত্বদ রু্ত্বজবায়া ও রু্ত্বজবায়া শ্রেণীর িাংকীণবিা, শ্রর্কার জনিাধারত্বণর 
ধ্বাংিামকিাত্বক আর রু্ত্বজবায়া শ্রেণীর শ্রদাটানা মত্বনাভার্ ও শ্রশষ পযবন্ত কাজ চাসলত্বয় যার্ার মত্বনার্ত্বলর অভার্ত্বক 
অসিক্রম করত্বি পাত্বর (অর্শযই যসদ পাসটবর নীসিত্বি ভূল না হয়)। এর্াং সর্প্লর্ ও যুদ্ধত্বক সর্জত্বয়র পত্বথ এসগত্বয় সনত্বি 
পাত্বর। 
ির্বহারা শ্রেণীর রাজননসিক পাসটবত্বক আভযন্তরীণ যুত্বদ রু্ত্বজবায়াত্বদর মিাদশবগি পুনগবিন চালাত্বনা এর্াং িাংত্বশাধনর্াদী 
ও শত্রুচরত্বদর সর্রুত্বদ্ধ িাংগ্রাম করত্বি হত্বর্, র্াইত্বরর যুত্বদ রু্ত্বজবায়া, রু্ত্বজবায়া এর্াং অনযানয শ্রদশত্বিসমকত্বদর ঐকযর্দ্ধ 
করত্বি হত্বর্। ির্বহারা শ্রেণীর রাজননসিক পাসটবত্বক সনজ শ্রনিৃত্বে অনযানয শ্রেণীত্বক ঐকযর্দ্ধ করার জনয জািীয় মুসি 
ফ্রন্ট গিন করত্বি হত্বর্, জাসিসভসিক ঐকয িসিষ্ঠা করত্বি হত্বর্। একইিাত্বথ অনযানয শ্রেণীর অযমিা, অদৃঢ়িা, সর্প্লর্ 
পসরচালনায় সর্ি িৃসষ্ট করত্বি পাত্বর এরূপ অনযানয কাযবকলাত্বপর সর্রুত্বদ্ধ ির্বদা িাংগ্রাম করত্বি হত্বর্।  



িসিক রাজননসিক লাইন যার সভসিত্বি র্যাপক জনগণত্বক ঐকযর্দ্ধ ও িাংগ্রাত্বম পসরচালনা করা যায় িা হত্বে শ্রমৌসলক 
গুরুে িম্পন্ন। শুধু রাজননসিক লাইন নয়, িামসরক, িাাংগিসনক, মিাদশবগি ও অনযানয লাইনও িসিক হত্বি হত্বর্। 
লাইন িসিক হত্বল যুদ্র শসি র্ে হয়, িশস্ত্র শসি না থাকত্বল িা গত্বে উত্বি, রাজননসিক যমিা না থাকত্বল িা 
অসজবি হয়। লাইন ভুল হত্বল পূর্ব অসজবি ফ্ল শ্রখ্ায়া যায়। কাত্বজই ির্বহারা শ্রেণীর রাজননসিক পাসটবত্বক িযম হত্বি 
হত্বর্ রাজননসিক, িামসরক, িাাংগিসনক, মিাদশবগি ও অনযানয লাইন িসিকভাত্বর্ সনধবারণ করত্বি এর্াং িা র্াস্তর্ায়ত্বন 
শ্রকডার, বিসনক ও জনগণত্বক পসরচালনা করত্বি। পূর্বর্াাংলার ির্বহারা শ্রেণীর রাজননসিক পাসটব জনগণত্বক িমাত্বর্সশি 
ও িাত্বদর উপর সনভবর কত্বর জািীয় সর্প্লর্ী যুদ্ধ পসরচালনা করত্বি। এ কারত্বণ এ যুদ্ধ হত্বে গণযুদ্ধ। একমাে 
পূর্বর্াাংলার ির্বহারা শ্রেণীর রাজননসিক পাসটব গণযুদ্ধ পসরচালনা কত্বর শত্রুত্বদর পরাসজি ও ধ্বাংি কত্বর জািীয় 
গণিাসিক সর্প্লর্ পসরচালনা ও িম্পন্ন করত্বি িযম। 

৪।। পূর্বর্াাংলার িশস্ত্র শ্রদশত্বিসমক র্াসহনী হত্বে ির্বহারা শ্রেণী ও জনগত্বণর র্াসহনী 
শ্রেণী িমাত্বজ িসিসট িাংগিনই একসট সনসদবষ্ট শ্রেণীর শ্রির্া কত্বর। িশস্ত্র িাংগিনও একসট সনসদবষ্ট শ্রেণীর স্বাত্বথবর শ্রির্া 
কত্বর। িমাত্বজর শ্রেণী সর্ভাত্বগর পর রাষ্ট্রযি ও িার িধান উপাদান িশস্ত্র র্াসহনীর উদ্ভর্ হয় যমিািীন শ্রেণীত্বক 
সটসকত্বয় রাখ্ার জনয। র্াাংলাত্বদশ শ্রিনার্াসহনী, সর্.সড.আর, রযী ও পুসলশ র্াসহনী গিত্বনর উত্বেশয হত্বে আওয়ামী লীগ 
ও িার িভুত্বদর সটসকত্বয় রাখ্া। িসিসক্রয়াশীল শ্রেণী সনত্বজত্বদর রযা করা এর্াং জনগণত্বক দাসর্ত্বয় রাখ্ার জনয শ্রয 
রাষ্ট্রযি ও িার িধান উপাদান িশস্ত্র র্াসহনী গত্বে িুত্বলত্বি িাত্বক পরাসজি ও ধ্বাংি করা এর্াং ির্বহারা শ্রেণী ও 
জনগত্বণর রাষ্ট্রযমিা কাত্বয়ম ও রযা করা এর্াং শত্রুত্বদর দাসর্ত্বয় রাখ্াই িশস্ত্র শ্রদশত্বিসমক র্াসহনী গিত্বনর উত্বেশয। 
কাত্বজই িশস্ত্র র্াসহনী একসট সনসদবষ্ট শ্রেণী ও িার রাজননসিক পাসটবর অধীত্বন থাত্বক, িাত্বদর স্বাত্বথবর শ্রির্া কত্বর। 
শ্রেণীর ঊত্বধ্বব, রাজনীসির ঊত্বধ্বব শ্রকান িশস্ত্র র্াসহনী থাকত্বি পাত্বরনা। িশস্ত্র র্াসহনী ির্বহারা শ্রেণীর রাজননসিক 
পাসটবর শ্রনিৃে র্যসিত্বরত্বকই গত্বে িুলত্বল িা সক জনগত্বণর স্বাত্বথবর শ্রির্া করত্বি পাত্বর? ির্বহারা শ্রেণীর শ্রনিৃত্বে িশস্ত্র 
র্াসহনী গত্বে না িুলত্বল অসনর্াযবভাত্বর্ই িশস্ত্র র্াসহনী িার িদিযত্বদর শ্রেণীসভসিত্বকই শ্রির্া করত্বর্। িশস্ত্র র্াসহনীত্বি 
ির্বহারা পাসটবর শ্রনিৃে না থাকায় শ্রিখ্াত্বন ঢুত্বক পেত্বর্ আমলা রু্ত্বজবায়া, িামন্ত, যুত্বদ রু্ত্বজবায়া এর্াং িাত্বদর শ্রেণী 
পসরর্িবত্বনরও শ্রকান িত্বয়াজন হত্বর্না। ফ্ত্বল এ র্াসহনী আমলা রু্ত্বজবায়া, িামন্ত, যুত্বদ রু্ত্বজবায়াত্বদর স্বাথবরযা করত্বর্, 
ির্বহারা শ্রেণী ও জনগত্বণর স্বাথবরযা করত্বর্না। এ র্াসহনী হত্বর্ িসিসক্রয়াশীল িমরর্াদী র্াসহনী। পযান্তত্বর আমাত্বদর 
র্াসহনী ির্বহারাত্বেণীর রাজননসিক পাসটবর শ্রনিৃত্বে গত্বে উত্বিত্বি, িদিযরা ির্বহারায় রূপান্তসরি হত্বে; পাসটব িশস্ত্র 
র্াসহনীত্বক শ্রনিৃে সদত্বে ও পসরচাসলি করত্বি।  

র্িবমান যুত্বগ শ্রকর্লমাে ির্বহারা শ্রেণীই জনগত্বণর স্বাথবরযা করত্বি িযম, িাত্বদরত্বক শত্রুর সর্রুত্বদ্ধ পসরচাসলি ও 
মুি করত্বি িযম। এ কারত্বণ ির্বহারা শ্রেণীর শ্রনিৃোধীন িশস্ত্র র্াসহনী ির্বহারা শ্রেণী ও জনগত্বণর স্বাথবরযা কত্বর। 
বিনযর্াসহনীত্বি রাজননসিক সর্ভাগ িসিষ্ঠা, শ্রকাম্পানী পযবাত্বয় পাসটব শাখ্া িসিষ্ঠা ও রাজননসিক কসমশার সনত্বয়াগ, 
িসিসট শ্রিনার্াসহনী স্থানীয় িাংগিত্বনর অধীন ইিযাসদর মাধযত্বম শ্রিনার্াসহনীত্বি পাসটব-ত্বনিৃে িদান করা, র্দুক পাসটবর 
অধীন, পাসটব র্দুত্বকর অধীন নয়—এ নীসি কাযবকরী হত্বে। 



৫।। পূর্বর্াাংলার সর্ত্বশষ অর্স্থা ও সর্প্লর্ী যুত্বদ্ধর নীসি ও শ্রকৌশল 
পূর্বর্াাংলার সর্ত্বশষ অর্স্থার িাত্বথ িামঞ্জিযপূণব নয় এরূপ িকল নীসি ও শ্রকৌশল র্যথব হত্বি র্াধয। শ্রকান বর্ত্বদসশক 
অসভজ্ঞিা যা আমাত্বদর র্াস্তর্ অর্স্থার িাত্বথ িামঞ্জিযপূণব নয় িা অন্ধভাত্বর্ ুবরু্ুব িত্বয়াগ করত্বল র্যথব হত্বি র্াধয। 

পূর্বর্াাংলার সর্ত্বশষ অর্স্থা সক? 

পূর্বর্াাংলা একসট যুদ্র শ্রদশ, জেলাকীণব পার্বিযভূসম খু্র্ই কম, নদীমািৃক িমভূসমই শ্রর্শী। শ্রভৌগসলকভাত্বর্ পূর্বর্াাংলা 
ভারি দ্বারা পসরত্বর্সষ্টি, িমুদ্রও ভারি দ্বারা সনয়সিি। এিাো আমাত্বদর িাহাযয করত্বি পাত্বর এরূপ শ্রদত্বশর িাত্বথ 
পূর্বর্াাংলার শ্রকান িীমান্ত শ্রনই। জনগত্বণর রত্বয়ত্বি িাাংসৃ্কসিক ও ভাষাগি অসভন্নিা। অথবননসিকভাত্বর্ পূর্বর্াাংলা 
িমসর্কসশি। জনগণ র্াাংলাত্বদশ পুিুল িরকার ও িার িভুত্বদর উৎখ্াি চান।  

সর্সভন্ন শ্রর্িামসরক র্াসহনী িাোও র্াাংলাত্বদশ পুিুল িরকাত্বরর রত্বয়ত্বি পুসলশ, সর্.সড.আর, রযী এর্াং শ্রিনার্াসহনী। 
এত্বদরত্বক িহায়িা করার জনয রত্বয়ত্বি ভারিীয় র্াসহনী, শ্রিাসভত্বয়ি এর্াং িম্ভর্িঃ মাসকবন র্াসহনীও। 

পযান্তত্বর পূর্বর্াাংলার জনগণত্বক মুি করার ও রযা করার মি শ্রকান শসিশালী র্াসহনী আমাত্বদর শ্রনই। 
শত্রুত্বদর উৎখ্াত্বির জনয জনগত্বণর রত্বয়ত্বি দৃঢ় মত্বনার্ল। এখ্াত্বনই সনসহি আত্বি শূনয শ্রথত্বক জনগত্বণর স্বাথবরযাকারী 
িশস্ত্র র্াসহনী গত্বে শ্রিালার সভসি। 

আমাত্বদর শ্রগসরলা র্াসহনী শূনয শ্রথত্বক গত্বে উত্বিত্বি, িারা অনসভজ্ঞ, নিুন। িাত্বদর অস্ত্র-শস্ত্র স্বল্প, সনয়সমি িরর্রাহ 
শ্রনই, িাত্বদর শ্রেসনাং শ্রনই। পযান্তত্বর শত্রুত্বিনা অসভজ্ঞ, শ্রেসনাং িাপ্ত, িাংখ্যায় শ্রর্শী, রাষ্ট্রযত্বির িহায়িা রত্বয়ত্বি িাত্বদর 
সপিত্বন। পূর্বর্াাংলার শ্রভৌগসলক িুসর্ধা িাত্বদর পত্বয। িাত্বদর িাহাযয করার জনয রত্বয়ত্বি ভারিীয় র্াসহনী, শ্রিাসভত্বয়ি 
ও িম্ভর্িঃ মাসকবন র্াসহনী।  

কাত্বজই শত্রু ির্ল, আমরা দুর্বল। এ কারত্বণ শত্রুত্বক পরাসজি করত্বি িুদীঘবসদন যুদ্ধ চালাত্বি হত্বর্। এ িসক্রয়ায় 
আমাত্বদর দুর্বল শসি ির্ল শসিত্বি রূপান্তসরি হত্বর্; পযান্তত্বর শত্রুর ির্ল শসি দুর্বল শসিত্বি রূপান্তসরি হত্বর্, 
িারা পরাসজি ও ধ্বাংি হত্বর্। এ কারত্বণ আমাত্বদর যুত্বদ্ধর রণনীসি হত্বে দীঘবস্থায়ী যুদ্ধ। 

সকন্তু র্াস্তর্ যুত্বদ্ধ লোইত্বয় আমরা যসদ দীঘবস্থায়ী যুত্বদ্ধর নীসি গ্রহণ কসর, ঘন্টার পর ঘন্টা শত্রুর িাত্বথ লোই কসর 
িত্বর্ শত্রু িহত্বজই শসি িমাত্বর্শ কত্বর আমাত্বদর ধ্বাংি করত্বি িযম হত্বর্। কাত্বজই র্াস্তর্ যুদ্ধ ও লোই হত্বি হত্বর্ 
দ্রুি সনষ্পসিকর যুদ্ধ, অথবাৎ অসি অল্প িমত্বয়র মাত্বঝ আমাত্বদর লোই শ্রশষ করত্বি হত্বর্ যাত্বি শত্রু িার শসি 
িমাত্বর্শ করার িময় না পায়। এ দ্রুি সনষ্পসিকর যুদ্ধ িাধারণিঃ অিসকবি হামলার রূপ গ্রহণ করত্বর্। এর ফ্ত্বল 
শত্রু িার শসি, উৎকৃষ্টিা র্যর্হার করত্বি পারত্বর্না। শ্রি অপস্তুি অর্স্থায় থাকত্বর্, এমন সক শ্রি অস্ত্র র্যর্হারও 
করত্বি িযম হত্বর্না।  

উদাহরণ স্বরূপ, ১৯৭৩-এর র্ষবাকালীন রণননসিক আক্রমত্বণর িময় আমাত্বদর অিসকবি আক্রমণ ও দ্রুি সনষ্পসির 
লোইত্বয়র শ্রকৌশত্বলর কারত্বণ র্ুব থানা ও ফ্াাঁসে দখ্ল করা িম্ভর্ হয়। অত্বনক শ্রযত্বে শত্রু অস্ত্র র্যর্হাত্বররও িুত্বযাগ 
পায়সন। আমাত্বদর রণনীসি হত্বে দীঘবস্থায়ী যুত্বদ্ধর মাত্বঝ দ্রুি সনষ্পসির লোই করা।  



আমাত্বদর শসি দুর্বল, শত্রু শসি ির্ল, শ্রি শ্রযখ্াত্বনই আমাত্বদর শ্রখ্াাঁজ পায় শ্রিখ্াত্বনই িার শসি িমাত্বর্শ কত্বর 
আমাত্বদরত্বক আক্রমণ কত্বর। অথবাৎ শত্রু রণননসিক আক্রমত্বণর স্তত্বর রত্বয়ত্বি। আর আমরা রত্বয়সি রণননসিক 
আমরযার স্তত্বর, সনত্বজত্বদরত্বক সটসকত্বয় রাখ্া ও সর্কাশ িাধত্বনর স্তত্বর।  

সকন্তু আমাত্বদর র্াস্তর্ হামলার রূপ হত্বে আক্রমণামক। অথবাৎ শত্রুত্বদর আমরাই আক্রমণ কসর, শত্রু আমরযায় 
থাত্বক। সনিক আমরযার জনয যুদ্ধ করত্বল শসিশালী শত্রুর দ্বারা আমরা সনসিহ্ন হত্বয় যার্।  

অর্শয শত্রুর শ্রকান অাংশত্বক শ্রিসকত্বয় রাখ্া, সর্সেন্ন শত্রুত্বক সঘত্বর রাখ্া ইিযাসদর জনয আমরা শ্রকৌশলগি আমরযামক 
পদত্বযপ শ্রনই। কাত্বজই আমাত্বদর রণনীসি হত্বে রণননসিক আমরযার মাত্বঝ আক্রমণ চালাত্বনা। শত্রু অসধকৃি শ্রদশ 
হত্বে র্াাংলাত্বদশ। শ্রি শ্রয শ্রকান স্থাত্বন শসি িমাত্বর্শ কত্বর আমাত্বদরত্বক আক্রমণ করত্বি পাত্বর। অথবাৎ শত্রু রণননসিক 
র্সহলবাইত্বন রত্বয়ত্বি।  

পযান্তত্বর আমরা আমরযামূলক যুদ্ধ করসি। অথবাৎ আমরা রণননসিক অন্তলবাইত্বন লেসি। র্াস্তর্ হামলায় আমরা 
কসর আক্রমণ অথবাৎ র্সহলবাইত্বন িৎপরিা চালাই, যসদও আমাত্বদর র্সহলবাইত্বনর শ্রঘরাও র্লয় শ্রিাট (একসট থানা, 
ফ্াাঁসে র্া শ্রিাট চলমান ইউসনট)। কাত্বজই আমরা অন্তলবাইত্বনর মাত্বঝ র্সহলবাইত্বন লোই করসি। 

আমাত্বদর যুত্বদ্ধর নীসি হত্বেঃ রণননসিক দীঘবস্থায়ী যুত্বদ্ধর মাত্বঝ দ্রুি সনষ্পসির লোই করা, রণননসিক আমরযার 
মাত্বঝ আক্রমণামক লোই করা, অন্তলবাইত্বনর মাত্বঝ র্সহলবাইত্বনর লোই করা।  

এ যুদ্ধ আমাত্বদর িিসদন চালাত্বি হত্বর্ যিসদন শত্রু িার রণননসিক আক্রমণ চালাত্বি অযম হত্বয় পেত্বর্। শত্রু 
রণননসিক আমরযার স্তত্বর শ্রপৌঁিাত্বর্ আর আমরা শত্রুর সর্রুত্বদ্ধ রণননসিক আক্রমণ চাসলত্বয় িাত্বদরত্বক পরাসজি ও 
উৎখ্াি করত্বি িযম হত্বর্া। রণননসিক আমরযার স্তর শ্রথত্বক শ্রদশর্যাপী রণননসিক আক্রমণ পসরচালনার স্তত্বর 
শ্রপৌঁিার্ার িময়টা হত্বে শ্রগসরলা যুত্বদ্ধর ির্চাইত্বি কসিন, সনমবম ও দীঘবসদত্বনর স্তর। 

৬।। শ্রপয়ারা র্াগাত্বনর অসভজ্ঞিা 
ইস্টত্বর্েল শ্ররসজত্বমন্ট, সর্.সড.আর এর্াং পুসলত্বশর সর্ত্বদ্রাহ ও জনগত্বণর গণআত্বদালত্বনর ফ্ত্বল ১৯৭১-এর মাত্বচব পাক 
িামসরক র্াসহনী সকিু সদত্বনর জনয আমরযামূলক অর্স্থায় পসিি হয় (ঢাকা র্যিীি)। িারা সর্সভন্ন কযান্টনত্বমত্বন্ট 
আটত্বক পত্বে। অসচত্বরই িারা িসিআক্রমণ চাসলত্বয় কান্টনত্বমত্বন্টর শ্রঘরাও শ্রভত্বে শ্রফ্ত্বল এর্াং িমগ্র পূর্বর্াাংলায় িার 
সনয়িণ িসিষ্ঠার জনয রণননসিক আক্রমণ চালায়। আওয়ামী লীগ ও িার সনয়িণাধীন সর্সভন্ন সর্ত্বদ্রাহী র্াসহনী এ 
আক্রমত্বণর মুত্বখ্ শ্রকৌশলগি িসিরযার লাইন না সনত্বয় র্াস্তর্ যুত্বদ্ধ সনসিয় আমরযার লাইন শ্রনয়। িারা অর্স্থান 
সনত্বয় দীঘবস্থায়ী যুত্বদ্ধর িস্তুসি শ্রনয়, শত্রুত্বক শহত্বর-র্দত্বর শ্রিকায়। অনসভজ্ঞ, িাংখ্যা ও িরর্রাহ স্বল্পিা এর্াং শ্রকৌশলগি 
সনম্নমাত্বনর জনয িারা পরাসজি হয়, সিন্নসভন্ন হয় এর্াং পলায়ন কত্বর। 

পাক র্াসহনীর রণননসিক আক্রমণ িখ্ন শহরিমূহ দখ্ত্বলর মাত্বঝই িীমার্দ্ধ সিল। র্যাপক গ্রামােত্বল িার আক্রমণ 
শ্রপৌত্বিসন। 
এ িময় শ্রপয়ারা র্াগাত্বন আমাত্বদর র্াসহনী গিন করা হয় এর্াং র্াসহনীত্বক পুনগবিন, সরকু্রট, শ্রেসনাং, অস্ত্র উদ্ধার, জািীয় 



শত্রু খ্িম, জনগণত্বক জাগসরি ও িাংগসিি করার কাজ চালাত্বনা হয়। পাক িামসরক দিুযরা গ্রাম পযবন্ত িাত্বদর 
আক্রমণ সর্সৃ্তি কত্বর। শ্রকাথাও িসিত্বরাধ না থাকায় র্যাপক শসি িমাত্বর্শ কত্বর শ্রপয়ারা র্াগাত্বনর উপর িচণ্ড শ্রঘরাও 
দমন চালায়। িচণ্ড শ্রঘরাও দমত্বনর মুত্বখ্ আমাত্বদরত্বক শ্রপয়ারার্াগান শ্রথত্বক িত্বর আিত্বি হয়। জুন মাত্বির শ্রশষ নাগাদ 
পাক িামসরক ফ্যাসিস্টত্বদর রণননসিক আক্রমণ চত্বল। এর মাত্বঝ র্ষবা শুরু হত্বয় যাওয়ায় িারা রণননসিক আক্রমণ 
শ্রশষ কত্বর অসজবি ফ্ল ধত্বর রাখ্ার জনয রণননসিক িাংরযত্বণর স্তত্বর শ্রপৌত্বি। শ্রপয়ারা র্াগান শ্রথত্বক িিযাহার করা 
র্াসহনীর এক অাংশ শ্রগৌরনদী অেত্বল র্ষবাকাত্বল সর্রাটাকার শ্রগসরলা যুত্বদ্ধর িুচনা কত্বর। অনয অাংশ শ্রপয়ারা র্াগাত্বনর 
আত্বশপাত্বশই শ্রগসরলা যুদ্ধ চাসলত্বয় যায়। এ র্ষবাকাত্বলই শ্রপয়ারা র্াগাত্বনর অসভজ্ঞিা িত্বয়াগ কত্বর র্সরশাল, ফ্সরদপুর, 
পটুয়াখ্ালী, পার্না, ঢাকা, টাোইত্বল আমাত্বদর শ্রগসরলা যুত্বদ্ধর সর্কাশ ঘত্বট।  

১৯৭১-এর অত্বটার্ত্বর ভারি িিযাগি আওয়ামী র্াসহনীর উপসস্থসির ফ্ত্বল আমাত্বদর িসিদ্বন্দ্বী ও আভযন্তরীণ 
সর্শ্বািঘািকত্বদর িমিযা িকট হত্বয় শ্রদখ্া শ্রদয়। সর্শ্বািঘািক আওয়ামী র্াসহনী জনগত্বণর এক অাংত্বশর িমথবনত্বক 
আমাত্বদর সর্রুত্বদ্ধ র্যর্হার কত্বর। িারা আমাত্বদর িাত্বথ অর্স্থানকারী আওয়ামী িুসর্ধার্াদী, ভ্রষ্টত্বদর হাি কত্বর আমাত্বদর 
কমবী ও শ্রগসরলাত্বদর অিিকবিার িুত্বযাত্বগ র্যাপক অেত্বল শ্রগসরলাত্বদর সর্পদগ্রস্ত কত্বর। এভাত্বর্ পাক র্াসহনী শ্রয সর্পযবয় 
ঘটাত্বি পাত্বরসন আওয়ামী সর্শ্বািঘািকত্বদর দ্বারা িাই ঘত্বট। আমাত্বদর র্ুব কমত্বরড ও শ্রগসরলা িাণ হারায়, র্যাপক 
অেল হািিাো হয়।  

শ্রপয়ারা র্াগান ও পরর্িবী িমত্বয়র অসভজ্ঞিা িমাণ কত্বর—শত্রুর রণননসিক আমরযার িময়, িাকৃসিক কারত্বণ 
র্ষবাকাত্বল শত্রু শ্রয আমরযামূলক অর্স্থান শ্রনয় িখ্নই আমাত্বদর রণননসিক আক্রমণ পসরচালনা করা উসচৎ। এ 
িময়ই আমাত্বদর যুত্বদ্ধর ও িাংগিত্বনর সর্কাশ হয়। শত্রুর শুকনাকালীন রণননসিক আক্রমত্বণর িময় আমাত্বদর 
রণননসিক আমরযামূলক অর্স্থান গ্রহণ করত্বি হত্বর্, সনত্বজত্বদরত্বক সটসকত্বয় রাখ্ত্বি হত্বর্। িচণ্ড চাপ আিত্বর্। 
আমাত্বদর সর্কাশ কম হত্বর্। আমাত্বদর এলাকা িাংকুসচি হত্বর্।  

শত্রুর শ্রঘরাও দমন অসভযান শ্রভত্বে শ্রফ্লা র্া িা শ্রথত্বক সনরাপদ থাকার জনয একনাগাত্বে সর্স্তীণব অেত্বল কাজ হওয়ার 
িত্বয়াজনঃ আক্রমত্বণর এলাকা, আেয় এলাকা িত্বয়াজন, শহত্বর-গ্রাত্বম ভাল কাজ িত্বয়াজন। অনযথায় িচণ্ড শ্রঘরাও-
দমন অসভযাত্বনর মুত্বখ্ সর্সেন্ন পত্বকত্বটর পত্বয সটত্বক থাকা িম্ভর্ নয়। অনযথায় িচণ্ড শ্রঘরাও-দমন অসভযাত্বনর মুত্বখ্ 
সর্সেন্ন পত্বকত্বটর পত্বয সটত্বক থাকা িম্ভর্ নয়। শত্রুর শ্রঘরাও দমন স্থানীয় দালাল, খ্র্র িরর্রাহকারী না শ্রপত্বল 
িফ্ল করা কষ্টকর। এ কারত্বণ জািীয় শত্রু িরকাত্বরর শ্রচাখ্ ও কান উৎখ্াি করা দরকার।  

জািীয় শত্রু খ্িত্বমর শ্রযত্বে খু্র্ই িিকবিা অর্লম্বন কর উসচৎ। র্যাপক অনুিন্ধাত্বনর সভসিত্বি চরম ঘৃণয ও মৃিুযদণ্ড 
শ্রপত্বি পাত্বর এরূপ অল্প িাংখ্যক শত্রু খ্িম করা, িাও যথাযথ স্তর শ্রথত্বক অনুত্বমাদন কসরত্বয় শ্রনওয়া। র্যাপক জািীয় 
শত্রুত্বদর আÍিমপবণ করাত্বনা উসচৎ। 

শত্রুর শ্রঘরাও দমত্বনর মুত্বখ্ কিখ্াসন সটত্বক থাকা িম্ভর্ িা সর্ত্বর্চনা কত্বর িামসরক িৎপরিা চালাত্বনা উসচৎ। 

িসিদ্বন্দ্বীত্বদর িমিযা, আভযন্তরীণ সর্শ্বািঘািক, ভ্রষ্টত্বদর িমিযা িম্পত্বকব ির্বদা িজাগ থাকত্বি হত্বর্ এর্াং িত্বয়াজনীয় 
িিকবিা ও পদত্বযপ সনত্বয় রাখ্ত্বি হত্বর্। 



৭।। র্ষবাকালীন রণননসিক আক্রমণ ও আমাত্বদর অসভজ্ঞিা 
পূর্বর্াাংলার িাকৃসিক অর্স্থার িাত্বথ শত্রুর রণননসিক আক্রমণ ও রণননসিক িাংরযণ অত্বনকখ্াসন জসেি। িাধারণিঃ 
শীিকাত্বলই িারা রণননসিক আক্রমণ শুরু কত্বর এর্াং র্ষবার িারত্বম্ভই এ আক্রমণ শ্রশষ কত্বর। র্ষবাকাত্বল বিনয 
িমাত্বর্শ, চলাত্বফ্রার অিুসর্ধার কারত্বণ শত্রু পূর্বর্িবী আক্রমত্বণর ফ্ল ধত্বর রাখ্ার জনয রণননসিক িাংরযত্বণর স্তত্বর 
থাত্বক। এ অর্স্থা অপসরর্িবনীয় নয়। শত্রু িামসগ্রকভাত্বর্ শ্রযত্বহিু রণননসিক আক্রমত্বণর পযবাত্বয় রত্বয়ত্বি শ্রি কারত্বণ 
র্ষবাকাত্বলও শ্রকান এলাকায় িত্বয়াজন হত্বল শ্রঘরাও দমন চালাত্বি পাত্বর। গি র্ষবায় িুদরর্ত্বনর কসম্বাং অপাত্বরশন িার 
িমাণ। পাকর্াসহনী িার রণননসিক আক্রমণ র্ষবার পূত্বর্বই শ্রশষ কত্বর। ভারিীয় র্াসহনী িার রণননসিক আক্রমণ 
শুকত্বনা কাত্বলই শুরু কত্বর এর্াং র্ষবার পূত্বর্বই শ্রশষ কত্বর।  

এ অর্স্থা সর্ত্বর্চনা কত্বর আমরা র্ষবাকালীন রণননসিক আক্রমত্বণর সিদ্ধান্ত গ্রহণ কসর। র্ষবাকালীন রণননসিক 
আক্রমত্বণর িময় আমাত্বদর িশস্ত্র িৎপরিাত্বক জািীয় শত্রু খ্িত্বমর পযবায় শ্রথত্বক থানা, ফ্াাঁসে দখ্ত্বলর পযবাত্বয় উন্নীি 
করার পসরকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এ আক্রমত্বণর িময় পূর্ব অসভজ্ঞিা র্যাপকভাত্বর্ কাজ লাগাত্বনা হয়। আক্রমত্বণর 
এলাকা, আেয় এলাকা, একনাগাত্বে সর্সৃ্তি অেত্বল কাজ, শহত্বর-গ্রাত্বম ভাল কাজ ইিযাসদ। শত্রুত্বক িস্তুসির িুত্বযাগ 
না সদত্বয় অিসকবি আক্রমণ করা, িাহিত্বক িরাধানয সদত্বয় শত্রুর অর্স্থান দখ্ল করা, শ্রিাট শ্রিাট গ্রুপ র্যর্হার করা 
িভৃসির মাধযত্বম আমরা র্ুব থানা ও ফ্াাঁসে দখ্ল করত্বি িক্ষম হই। এভাত্বর্ র্ুব অস্ত্র িাংগৃহীি হয়, অসভজ্ঞিা 
অসজবি হয়। র্যাপক জনমি িৃসষ্ট হয়, আমাত্বদর সর্রাট সর্কাশ হয়। 

৮।। িাাংগিসনক িুিাংর্দ্ধকরণ ও িশস্ত্র িাংগ্রাম 
আমাত্বদর অসভজ্ঞিা িমাণ কত্বরত্বি, শ্রয িকল স্থাত্বন িাাংগিসনক িুিাংর্দ্ধকরণ ভাল সিল শ্রিখ্াত্বন িশস্ত্র িাংগ্রাম ভাল 
সর্কাশ লাভ কত্বরত্বি এর্াং এ িসক্রয়ায় অসজবি ফ্লিমূহও ধত্বর রাখ্া িম্ভর্ হত্বয়ত্বি। পযান্তত্বর শ্রয িকল স্থাত্বন 
িাাংগিসনক িুিাংর্দ্ধকরণ ভাল সিলনা শ্রিখ্াত্বন িশস্ত্র িাংগ্রাম ভাল সর্কাশ লাভ কত্বরসন র্া অসজবি ফ্লও ধত্বর রাখ্া 
যায়সন।  

িুিাংর্দ্ধকরত্বণর লযয হত্বে কমবী ও শ্রগসরলাত্বদর রাজননসিক, িাাংগিসনক, িামসরক, মিাদশবগি ও িাাংসৃ্কসিক 
মাত্বনান্নয়ন। এ িসক্রয়ায় শ্রকডার ইসিহাি িাংগ্রহ ও যাচাই করা, ভ্রষ্ট, িুসর্ধার্াদী, অধঃপসিি শত্রুচরত্বদর খু্াঁত্বজ শ্রর্র 
কত্বর অপিাসরি করা, শৃাংখ্লা ও সনরাপিা শ্রজারদার করা।  

১৯৭৩-এর র্ষবাকালীন রণননসিক আক্রমত্বণর পূত্বর্ব শীিকালীন িুিাংর্দ্ধকরত্বণর িময় চক্রসর্ত্বরাধী শুসদ্ধ অসভযান 
পসরচালনা করা হয়। এ িসক্রয়ায় ভ্রষ্ট, খ্ারাপ ও র্াসি উপাদান অপিাসরি হয়, ভাল ও িাজা উপাদান িাংগৃহীি হয়, 
িাত্বদর মান উন্নি হয়। শ্রয িকল অেত্বল এ িুিাংর্দ্ধকরত্বণর কাজ ভাল চত্বল শ্রি িকল স্থাত্বন র্ষবাকালীন রণননসিক 
আক্রমণ ভাল সর্কাশ লাভ কত্বর। 

১৯৭৩-এর র্ষবাকালীন রণননসিক আক্রমত্বণর ফ্ত্বল অসজবি সর্রাট সর্কাশ ধত্বর রাখ্ার জনয শুকত্বনাকাত্বল মাত্বনান্নয়ন 
ও িুিাংর্দ্ধকরণ পসরচালনা করা হয়। এ িসক্রয়ায় কমবীত্বদর মাত্বনান্নয়ন, শ্রকডার ইসিহাি িাংগ্রহ ও যাচাই এর্াং 



খ্ারাপ উপাদান অপিারত্বণর কাজ চলত্বি। এ পদত্বযপ দ্রুি শ্রযখ্াত্বন গহণ করা হয়সন শ্রিখ্াত্বনই সর্পযবয় ঘত্বটত্বি, ভ্রষ্ট 
র্া শত্রুত্বদর হাত্বি অস্ত্র চত্বল শ্রগত্বি; পাসটব-কমবীরা িাণ হাসরত্বয়ত্বি, এলাকায় িচণ্ড চাপ ও সর্পযবয় হত্বয়ত্বি। 
উদাহরণস্বরূপ, মুসিগত্বঞ্জ র্ষবাকালীণ রণননসিক আক্রমত্বণর িময় সরকু্রত্বটর শ্রযত্বে িিকব না হওয়ার ফ্ত্বল সকিু ভ্রষ্ট 
ও অধঃপসিি র্যসি ঢুত্বক পত্বে যারা পত্বর ডাকাসি, পে সদত্বয় অথব িাংগ্রহ করা, শ্রশষ পযবন্ত স্থানীয় কমবীত্বদর হিযা 
কত্বর অস্ত্র দখ্ত্বলর ষেযি চালায়। পাসটব এত্বদর িৎপরিাত্বক ধ্বাংি কত্বর শ্রদয়। কুসমল্লার মিলর্ এলাকার কমবীত্বদর 
শ্রকডার ইসিহাি িাংগ্রহ ও যাচাই না করার ফ্ত্বল ভ্রষ্ট, ডাকািরা পাসটবত্বি অনুিত্বর্শ কত্বর। িারা অস্ত্র আমিাৎ করার 
জনয কত্বয়কজন কমবী ও শ্রগসরলাত্বদর হিযা কত্বর। ফ্সরদপুত্বরর ভ্রষ্টরা অস্ত্র আমিাৎ কত্বর। শ্রগাপনীয়িা-সনরাপিা র্জায় 
না থাকার ফ্ত্বল অস্ত্র শ্রখ্ায়া যায়, কাত্বজ সর্পযবয় আত্বি। র্িবমাত্বন মাত্বনান্নয়ন ও িুিাংর্দ্ধকরত্বণর শ্রয কাজ চলত্বি িা 
ভালভাত্বর্ িম্পন্ন করত্বি হত্বর্; র্ািী, খ্ারাপ এর্াং শত্রুচরত্বদর অপিাসরি করত্বি হত্বর্, আিন্ন র্ষবাকালীন রণননসিক 
আক্রমণ ভালভাত্বর্ পসরচালনা করার জনয। 

৯।। িাাংগিসনক কাজ ও িশস্ত্র িাংগ্রাত্বমর িম্পকব এর্াং অিম সর্কাশ 
আমাত্বদর িশস্ত্র িাংগ্রাম গত্বে শ্রিালা ও সর্কাশ িাধত্বনর িাথসমক শিব হত্বে ভাল িাাংগিসনক কাজ। িাাংগিসনক 
কাত্বজর মাধযত্বম শ্রগসরলা সরকু্রট হয়। শ্রশল্টার গত্বে উত্বি, লযযর্স্তুর অনুিন্ধান পাওয়া যায়। আক্রমত্বণর পূত্বর্ব িমাত্বর্শ 
এর্াং পত্বর িত্বর পো িম্ভর্ হয়। িুশৃাংখ্ল, শ্রগাপনীয়িা ও সনরাপিা র্জায় আত্বি এরূপ িাাংগিসনক কাজ শূণয শ্রথত্বক 
শ্রগসরলা গত্বে শ্রিালার জনয অপসরহাযব। পাসটব-কাত্বজর মাধযত্বম শ্রগসরলা সরকু্রট করা, িাত্বদর শ্রকডার ইসিহাি যাচাই, 
এককভুি করা, শৃঙ্খলা, শ্রগাপনীয়িা, সনরাপিা এর্াং পাসটব লাইত্বন সশসযি করা, িশস্ত্র িচার ও জািীয় শত্রু খ্িত্বমর 
মাধযত্বম শ্রেইন করা, এভাত্বর্ উচ্চির িামসরক িৎপরিার জনয িস্তুি করা ইিযাসদ কাজ িাাংগিসনক কাত্বজর িাত্বথ 
ঘসনষ্ঠভাত্বর্ যুি।   

িাাংগিসনক শ্রযত্বে িকল অেত্বল, অেত্বলর মত্বধয িকল উপ-অেত্বল আর্ার উপ-অেত্বলর মত্বধয িকল এলাকায় ভাল 
কাজ থাত্বকনা। কাত্বজর সর্কাশ ও িুিাংর্দ্ধিার সর্চাত্বর অেলগুত্বলাত্বক উন্নি, মাঝারী ও পিাদপদত্বি ভাগ করা যায়। 
উপ-অেল, এলাকার শ্রযত্বেও ইহা িত্বযাজয। 

একইভাত্বর্ িামসরক িৎপরিার সদক সদত্বয় অগ্রির, মাঝাসর, পিাদপদ এই সিনভাত্বগ অেল, উপ-অেল এর্াং 
এলাকািমূহত্বক ভাগ করা যায়।  

িাাংগিসনক কাত্বজর শ্রযত্বে অগ্রির অেল, উপ-অেল এর্াং এলাকগুত্বলাত্বক আকাঁত্বে ধরত্বি হত্বর্। উন্নি অেল শ্রথত্বক 
কমবী শ্রর্র কত্বর মাঝাসর, অনুন্নি স্থাত্বন শ্রিরণ; অনুন্নি, মাঝাসর স্থান শ্রথত্বক কমবী এত্বন শ্রেইন করা, আেয়স্থান ইিযাসদর 
কাত্বজ র্যর্হার করত্বি হত্বর্। িামসরক িৎপরিা পসরচালনার িময় িামসগ্রক কাত্বজর শ্রযত্বে উি স্থাত্বনর ভূসমকা, 
উিস্থাত্বন িম্ভার্য শত্রু চাত্বপর পসরত্বিসযত্বি উদূ্ভি অর্স্থা ইিযাসদ সর্ত্বর্চনা করত্বি হত্বর্। উদাহরণস্বরূপ একসট স্থান, 
িমগ্র অেল, উপ-অেল র্া এলাকার কাত্বজর শ্রকন্দ্র সহত্বিত্বর্ কাজ করত্বি। স্বভার্িঃই শ্রিখ্াত্বন িচণ্ড িামসরক 
িৎপরিা চালাত্বল শত্রুচাত্বপ শ্রিখ্ান শ্রথত্বক উৎখ্াি হত্বি হত্বর্। ফ্ত্বল িামসগ্রক কাত্বজর যসি হত্বর্। 



শ্রকান এলাকায় ভাল িাাংগিসনক ও িশস্ত্র িৎপরিা শত্রুর ির্ল চাত্বপ র্া আভযন্তরীণ শত্রুত্বদর অন্তঘবািী কাত্বজ হ্রাি 
শ্রপত্বি পাত্বর র্া িৎপরিা র্ন্ধ হত্বয় শ্রযত্বি পাত্বর।  

পূর্বর্াাংলা যুদ্রত্বদশ, শত্রু দ্রুি িমাত্বর্সশি হত্বি পাত্বর। িমিল ভূসম এর্াং শত্রুর পত্বয বর্ত্বদসশক িহায়িা লাভ িম্ভর্ 
ইিযাসদ কারণ শ্রথত্বক শ্রদখ্া যায়—সর্সেন্ন পত্বকট সহত্বিত্বর্ িশস্ত্র িৎপরিা পসরচালনা করত্বল িাত্বক সটসকত্বয় রাখ্া িম্ভর্ 
নয়। পূর্বর্াাংলার এক/একাসধক শ্রজলায়ও ভাল িশস্ত্র িৎপরিা চালাত্বল িাও সটসকত্বয় রাখ্া িম্ভর্ হত্বর্না। পূর্বর্াাংলার 
িকল শ্রজলায় শ্রগসরলা িৎপরিা চালাত্বি হত্বর্। শ্রযাগাত্বযাগ পত্বথ শত্রুত্বদর হয়রাসন করত্বি হত্বর্। িমভূসমত্বি, পাহাত্বে 
শ্রগসরলা িৎপরিা চালাত্বি হত্বর্, শহত্বর গ্রাত্বম শত্রুত্বক র্যস্ত রাখ্ত্বি হত্বর্। এভাত্বর্ শত্রু ির্বেই আক্রান্ত হত্বয় িার 
বিনযর্াসহনীত্বক সর্ভি করত্বি, পাহরামূলক িৎপরিায় সনত্বয়াসজি করত্বি র্াধয হত্বর্। সর্সভন্ন এলাকায় শ্রঘরাও দমত্বনর 
জনয িার িচল র্াসহনীর স্বল্পিা শ্রদখ্া শ্রদত্বর্। এভাত্বর্ আভযন্তরীণ র্ুব গ্রামােত্বল ঘাাঁসট এলাকা গত্বে উিত্বর্। 

১০।। শ্রগসরলা র্াসহনী সর্কাত্বশর িথম পযবায় এর্াং উত্বদযাগ-নমনীয়িা-পসরকল্পনা 
আমাত্বদর অসভজ্ঞিা িমাণ কত্বর শ্রগসরলা র্াসহনীর সর্কাত্বশর িথম পযবায় হত্বে—শ্রগসরলা র্াসহনী শূণয শ্রথত্বক গত্বে 
উিত্বি। িারা অসনয়সমি, িাত্বদর রত্বয়ত্বি অসভজ্ঞিার অভার্, িাংখ্যাল্পিা, অস্ত্রস্বল্পিা। এ িকল কারত্বণ চলমান শত্রুত্বক 
সঘত্বর শ্রফ্ত্বল খ্িম করত্বি িারা িযম নয়। 

শ্রগসরলা র্াসহনীর সর্কাত্বশর সদ্বিীয় পযবায় হত্বে—শ্রগসরলা র্াসহনীর অসভজ্ঞিা, িাংখ্যা িাচুযবিা, অস্ত্র িাচুযবিা এর্াং 
সনয়সমি চসরত্বের হত্বয়ত্বি। চলমান শত্রুত্বক সঘত্বর শ্রফ্ত্বল িারা খ্িম করত্বি িযম। শ্রকাথাও শ্রকাথাও আমাত্বদর শ্রগসরলা 
র্াসহনীর সর্কাত্বশর িথম পযবায় চলত্বি। আর্ার শ্রকাথাও শ্রকাথাও আমরা সর্কাত্বশর সদ্বিীয় পযবাত্বয় িত্বর্শ করসি।  

শ্রগসরলা র্াসহনীর সর্কাত্বশর িথম পযবাত্বয় আমরা উত্বদযাগ অথবাৎ কাযবকলাত্বপর স্বাধীনিা র্জায় রাখ্সি শ্রগাপন কমবপদ্ধসি 
ও িত্বর পোর মাধযত্বম। একসট অপাত্বরশন শ্রশত্বষ শত্রুর শ্রঘরাও দমন শ্রথত্বক র্াাঁচার জনয শ্রগসরলারা সনজ সনজ শ্রশল্টাত্বর 
চত্বল যায় (ত্বগাপন কমবপদ্ধসির কারত্বণ শ্রি অিকাসশি), িকাসশি শ্রগসরলারা শ্রঘরাও দমন হত্বর্ না এরূপ এলাকায় 
আেয় শ্রনয়। অিকাসশি শ্রগসরলাত্বদর পত্বয শ্রঘরাও দমত্বনর মুত্বখ্ সটত্বক থাকা অিুসর্ধাজনক হত্বল িারাও সনরাপদ 
স্থাত্বন িত্বর পত্বে।  

এভাত্বর্ র্িবমাত্বন উত্বদযাগ র্জায় রাখ্ার মুখ্য পদ্ধসি হত্বে িত্বর পো। এ কারত্বণ আমাত্বদর কাজ হওয়া িত্বয়াজন 
একনাগাত্বে সর্সৃ্তি অেত্বল, শ্রগাপনীয়িা, সনরাপিা, শৃাংখ্লা হওয়া উসচি কত্বিার। শহত্বর, গ্রাত্বম ভাল কাজ হওয়া 
উসচি। এিাো আেয় এলাকা, আক্রমণ এলাকা ভাগ কত্বর িামসরক কাজ করা উসচি যাত্বি শত্রু রু্ঝত্বিই না পাত্বর 
শ্রকাথায় আমাত্বদর অর্স্থান। এ পদ্ধসিত্বি উত্বদযাগ র্জায় রাখ্া িত্বয়াজন; শ্রগসরলারা যখ্ন নিুন, অনসভজ্ঞ, িাংখ্যায় 
কম, অস্ত্র কম এর্াং শত্রুর শ্রঘরাও দমনকারী ইউসনটত্বক সঘত্বর শ্রফ্ত্বল ধ্বাংি করত্বি িারা অযম।  

উত্বদযাত্বগর মূিব িকাশ হত্বে নমনীয়িা। নমনীয়িা িকাশ পায় শ্রগসরলাত্বদর একসেি করা, িসেত্বয় শ্রদওয়া ও স্থান 
পসরর্িবত্বনর মাধযত্বম। শ্রগাপন কমবপদ্ধসির কারত্বণ শ্রকান অপাত্বরশন পসরচালনার জনয শ্রগসরলারা শ্রগাপন শ্রশল্টাত্বর 
শ্রগাপত্বন একসেি হত্বি িযম হয়। একইভাত্বর্ আক্রমণ শ্রশত্বষ শ্রগসরলারা িত্বর পত্বে আেয় গ্রহণ কত্বর। িচণ্ড চাত্বপর 
মুত্বখ্ শ্রগসরলারা িত্বয়াজনীয় স্থান পসরর্িবন কত্বর অথবাৎ অনয এলাকায় আেয় শ্রনয় র্া কাজ কত্বর। পত্বর চাপ কত্বম 



শ্রগত্বল িারা সফ্ত্বর আত্বি। অনয অেত্বল অসভজ্ঞ শ্রগসরলা পাসিত্বয় শ্রগসরলাযুদ্ধ শুরু করার জনয শ্রগসরলাত্বদর িসেত্বয় শ্রদওয়া 
হয়। শ্রগসরলাত্বদর িসেত্বয় থাকার কারণ হত্বে শ্রশল্টার, খ্াদয, অথব, অত্বস্ত্রর স্বল্পিা, অসনয়সমি চসরে, শত্রুর খ্র্র 
িাংগ্রত্বহর চযাত্বনত্বলর গ্রাত্বম উপসস্থসি এর্াং শত্রুর শ্রঘরাও শ্রভত্বে শ্রফ্লার অযমিা ইিযাসদ।  

র্যাপক চাত্বপর মুত্বখ্ স্থান পসরর্িবত্বনর পূত্বর্ব অস্ত্রশস্ত্র সনরাপত্বদ রাখ্া, স্থানীয় কাত্বজর িাত্বথ িাংত্বযাগ রাখ্ার র্যর্স্থা রাখ্া, 
শ্রনিৃত্বের অনুপসস্থসিত্বি অস্ত্র আমিাৎ র্া অপর্যর্হার, শ্রখ্ায়া যাওয়ার িমিযা যাত্বি উদ্ভর্ না হয় িার র্যর্স্থা রাখ্া। 

িাথসমক র্া অনয শ্রয শ্রকান স্তত্বর পসরকল্পনা র্যিীি শ্রগসরলাযুদ্ধ পসরচালনা, িা সটসকত্বয় রাখ্া ও সর্কাশ ঘটাত্বনা িম্ভর্ 
নয়। শ্রঘরাও দমন ও আভযন্তরীণ শত্রুত্বদর অন্তঘবািী কাজ শ্রথত্বক সটত্বক থাকা, অস্ত্র শ্রগসরলা িাংগ্রহ, শ্রেসনাং-মাত্বনান্নয়ন; 
অথব, খ্াদয, শ্রশল্টাত্বরর র্যর্স্থা, শ্রগসরলাত্বদর সনয়সমিকরণ; সর্সৃ্তি অেত্বল কাজ ইিযাসদ িমিযার সভসিত্বি পসরকল্পনা 
িণয়ন কত্বর অগ্রির হত্বি হত্বর্। 

সর্স্তীণব অেত্বল কাজ গত্বে িুলত্বি হত্বর্ যাত্বি সর্কল্প আেয়স্থল গত্বে উত্বি। অস্ত্র িাংগ্রত্বহর জনয শত্রুর দুর্বল অর্স্থান 
আক্রমণ কত্বর দখ্ল করা র্া দুর্বল চলমান শত্রুত্বক সঘত্বর শ্রফ্ত্বল খ্িম করা, জািীয় শত্রু খ্িম ও আমিমপবণ 
করাত্বনার মাধযত্বম শত্রুর খ্র্র িাংগ্রত্বহর র্যর্স্থা শ্রভত্বে শ্রফ্লা, িশস্ত্র িচার সটত্বমর মাধযত্বম র্যাপক জনমি গো, এ 
িসক্রয়ায় শ্রগসরলাত্বদর শ্রেইন করা। গ্রাম সভসিক চাাঁদা িাংগ্রহ, শ্রশল্টাত্বরর র্যর্স্থা করা, সনয়সমি শ্রগসরলা গত্বে শ্রিালা 
ইিযাসদ কাজ হত্বে শ্রগসরলার্াসহনী সর্কাত্বশর িথম পযবাত্বয়র লযয। 

১১।। শ্রগসরলা র্াসহনী সর্কাত্বশর সদ্বিীয় পযবায় এর্াং উত্বদযাগ-নমনীয়িা-পসরকল্পনা 
িত্বর পোর মাধযত্বম উত্বদযাগ র্জায় রাখ্ার পদ্ধসি সচরসদন অনুিরণ করত্বল শত্রুর শ্রঘরাও দমন কখ্নই শ্রভত্বে শ্রফ্লা 
িম্ভর্ হত্বর্ না। জনগত্বণর আস্থা নষ্ট হত্বর্, িচল র্াসহনী ও ঘাাঁসট এলাকা গত্বে উিত্বর্না, শ্রশষ পযবন্ত আমরা ধ্বাংি 
হত্বর্া। িত্বর পোর মাধযত্বম উত্বদযাগ র্জায় রাখ্াত্বক আক্রমত্বণর মাধযত্বম উত্বদযাগ র্জায় রাখ্ায় রূপান্তসরি করত্বি হত্বর্। 
এটা সকভাত্বর্ িম্ভর্? শত্রুর শ্রঘরাও দমনকারী ইউসনত্বটর পুত্বরাটাই (ত্বিাট ও দূর্বল হত্বল) র্া িার অাংশত্বক অিসকবত্বি 
সঘত্বর শ্রফ্ত্বল ধ্বাংি করা। এভাত্বর্ শত্রুত্বক এলাকা শ্রিত্বে শ্রযত্বি র্াধয করা, িার শ্রঘরাও দমন অসভযান শ্রভত্বে শ্রফ্লার 
মাধযত্বম উত্বদযাগ র্জায় রাখ্ত্বি হত্বর্। অথবাৎ চলমান শত্রুত্বক এলাকা শ্রিত্বে শ্রযত্বি র্াধয করা, িার শ্রঘরাও অসভযান 
শ্রভত্বে শ্রফ্লার মাধযত্বম উত্বদযাগ র্জায় রাখ্ত্বি হত্বর্। অথবাৎ চলমান শত্রুত্বক অিসকবত্বি সঘত্বর শ্রফ্ত্বল খ্িম করা। এটা 
এযামরু্শ যুদ্ধ র্ত্বলও পসরসচি।  

এভাত্বর্ পাাঁচ র্া দশ জত্বনর একসট ইউসনট ধ্বাংি হত্বয় শ্রগত্বল শত্রু আত্বরা র্ে ইউসনট পািাত্বর্। শত্রুর পত্বয িমগ্র 
পূর্বর্াাংলার গ্রামােত্বল র্ে র্ে ইউসনট পাসিত্বয় শ্রঘরাও দমন চালাত্বনা িম্ভর্ নয়। িার িাংখ্যাল্পিা শ্রদখ্া শ্রদত্বর্। ফ্ত্বল 
র্ুব গ্রাম শ্রযখ্াত্বন শত্রু শ্রযত্বি পাত্বরনা িা আমাত্বদর ঘাাঁসট এলাকায় রূপান্তসরি হত্বর্। চলমান শত্রু ইউসনটত্বক সঘত্বর 
শ্রফ্ত্বল খ্িম করার জনয িত্বয়াজন হত্বর্ দ্রুি একসেি হওয়া, িসেত্বয় পো ও স্থান পসরর্িবত্বনর। এটা িম্ভর্ হত্বর্ 
সনয়সমি র্াসহনীর পত্বয যারা কািাকাসি অর্স্থান কত্বর দ্রুি একসেি হত্বি পাত্বর। শত্রুর শ্রঘরাও দমন অসভযান আর 
আমাত্বদর পাল্টা শ্রঘরাও দমন অসভযান চাসলত্বয় শত্রুর দুর্বল ইউসনটত্বক খ্িম করা, এ ‘করাি পযাটাত্বনবর’ যুদ্ধ শ্রগসরলা 



যুত্বদ্ধর রণননসিক আমরযার িুদীঘবকাল পযবন্ত চলত্বর্। কাত্বজই আমাত্বদর শ্রগসরলাত্বদর এ যুত্বদ্ধ অসিমাোয় পারদসশিবা 
অজবন করত্বি হত্বর্, আর এটাই হত্বর্ আমাত্বদর আক্রমত্বণর িধান রূপ।  

শত্রুর দুর্বল ইউসনট সঘত্বর শ্রফ্ত্বল খ্িম করা র্া গুরুেপূণব অস্ত্র লাত্বভর জনয এিময় আমাত্বদরত্বক িরেমালার মি 
আক্রমণ করত্বি হত্বর্ এর্াং সকিু যয়যসি স্বীকার করত্বি হত্বর্। এ কারত্বণ র্যাপক হাত্বর শ্রগসরলা িাংগ্রহ করত্বি হত্বর্ 
যাত্বি যয়যসি হত্বলও আমাত্বদর যুত্বদ্ধর িয়াত্বি শ্রকান সর্ি না হয়। িত্বর্ যয়যসি অর্শযই ির্বসনম্ন করত্বি হত্বর্। এ 
স্তত্বরও শত্রুর দুর্বল অর্স্থান অিসকবত্বি আক্রমণ কত্বর দখ্ল করা, এভাত্বর্ অস্ত্র িাংগ্রহ করার পদ্ধসি চাসলত্বয় শ্রযত্বি 
হত্বর্। এ স্তত্বর শত্রুর শ্রঘরাও দমন ভাো িম্ভর্ না হত্বল সনসিয় অর্স্থায় পোর িম্ভার্না থাত্বক। এ অর্স্থায় উত্বদযাগ 
পুনরায় অজবত্বনর জনয িত্বর পেত্বি হত্বর্।  

িত্বর পোর িময় একিাত্বথ র্া সর্ভি হত্বয় র্া শত্রুত্বক শ্রিকাত্বনার জনয শ্রিাট গ্রুপ শ্ররত্বখ্ িত্বর পেত্বি হত্বর্। িত্বর 
পোর িাক্কাত্বল পুনরায় একসেি হওয়া, সর্সভন্ন ইউসনত্বটর কাজ সিক কত্বর সদত্বি হত্বর্।  

এিাো জনগত্বণর মাত্বঝ িচার ও িাত্বদরত্বক িাংগসিি করা, রিদপত্বের স্বল্পিা, সর্স্তীণব অেত্বল শ্রগসরলাযুত্বদ্ধর সর্সৃ্তসির 
জনয শ্রগসরলা র্াসহনীত্বক অাংত্বশ সর্ভি কত্বর িসেত্বয় শ্রদওয়া িত্বয়াজন হয়।   

িত্বর্ শত্রুর শ্রঘরাও দমন শ্রভত্বে শ্রফ্লার জনয একেীকরণ অর্শযই িত্বয়াজন যাত্বি আমাত্বদর র্যাপক শসি শত্রুর 
একসট দুর্বল ইউসনট ধ্বাংত্বির জনয িত্বয়াগ করা যায়। অথবাৎ িসিসট লোইত্বয় আমরা শ্রযন চূোন্ত উৎকৃষ্টিা অজবন 
করত্বি পাসর।  

িচল শ্রগসরলার্াসহনীত্বক একসট শত্রু ইউসনট ধ্বাংি কত্বর দ্রুি অপর একসট ইউসনট ধ্বাংি করা এভাত্বর্ একনাগাত্বে 
শের র্ুব ইউসনট ধ্বাংত্বির সদত্বক শ্রেইন করত্বি হত্বর্।  

শত্রুর চলমান ইউসনটত্বক সঘত্বর শ্রফ্ত্বল খ্িত্বমর শ্রযত্বে যথািম্বর্ পসরকল্পনা মাসফ্ক কাজ করার র্যর্স্থা করত্বি হত্বর্। 
অথবাৎ শত্রুর দুর্বল ইউসনটত্বক খু্াঁত্বজ শ্রর্র করা ও িাত্বক সনমূবল করার জনয শ্রভৌগসলকভাত্বর্ ও জনিমথবত্বনর সদক সদত্বয় 
িুসর্ধাজনক স্থাত্বন সনত্বয় এত্বি িাত্বক খ্িম করত্বি হত্বর্। অথবাৎ িাত্বক ফ্াাঁত্বদ শ্রফ্লত্বি হত্বর্।  

িসিসট লোই আমরাই সনধবরণ করত্বি িযম হই। এভাত্বর্ যুদ্ধ চালার্ার শ্রচষ্টা করত্বি হত্বর্। 

শত্রুর দুর্বল ইউসনট খু্াঁত্বজ শ্রর্র করা, িাত্বক ফ্াাঁত্বদ শ্রফ্লার জনয সর্সৃ্তি অেল িত্বয়াজন যাত্বি শ্রগসরলারা শত্রু িম্পত্বকব 
িথয লাত্বভর এর্াং িাত্বক িলুব্ধ কত্বর সনসদবষ্ট স্থাত্বন আনত্বি িযম হয়।  

এ স্তত্বর শ্রগসরলা পসরচালত্বকর পসরকল্পনা মাসফ্ক শ্রগসরলা িৎপরিা িসেত্বয় সদত্বয় অেত্বলর সর্সৃ্তসি র্াোত্বনা, ফ্াাঁকিমূহ 
পূরণ, অস্ত্র-খ্াদয-অথব ও অনযানয িরর্রাহ িাংগ্রহ, িাথসমক খ্র্র িদাত্বনর র্যর্স্থা গত্বে শ্রিালা, স্থানীয় শ্রগসরলা র্াসহনী 
গিন, সনয়সমি র্াসহনী রৃ্সদ্ধ, জনগণত্বক িাংগসিি ও িাত্বদরত্বক গণিাংগ্রাত্বম পসরচালনা এর্াং িশস্ত্র িৎপরিায় অাংশগ্রহণ 
করাত্বনা ইিযাসদ কাজ করত্বি হত্বর্। এগুত্বলা পসরকল্পনার আওিায় পত্বে। 

 



১২।। শ্রগসরলা িাংগ্রহ ও সনয়সমি র্াসহনী গিন 
িাথসমক পযবাত্বয় িাাংগিসনক কাত্বজর মাধযত্বম িাংগৃহীি কমবীত্বদর মধয শ্রথত্বকই শ্রগসরলা সরকু্রট হয়। শ্রকডার ইসিহাি 
িাংগ্রহ ও যাচাইত্বয়র মাধযত্বম শত্রুর চর, ভ্রষ্ট ও শত্রু শ্রেণীর শ্রলাকত্বদর শ্রগসরলা সহত্বিত্বর্ অনুিত্বর্শ শ্রিকাত্বনা হয়। 
শ্রগসরলাত্বদর িথত্বম িশস্ত্র িচার সটম ও জািীয় শত্রু খ্িম অপাত্বরশত্বন পািাত্বনা হয়। িশস্ত্র িচার সটত্বমর িৎপরিার 
মাধযত্বম রাসেকালীন চলাচল, অস্ত্র িাংক্রান্ত শ্রেসনাং, অনুিন্ধান, িচার, জনগণত্বক জাগসরি করা ইিযাসদ কাত্বজ 
শ্রগসরলাত্বদর অসভজ্ঞ ও যাচাই করা হয়।  

জািীয় শত্রু খ্িম হত্বে শ্রিাট আকাত্বরর শ্রগসরলা অপাত্বরশন। এর মাধযত্বম অনুিন্ধান, পসরকল্পনা, িমাত্বর্শ, র্াস্তর্ 
হামলা, িত্বর আিা, জসটল পসরসস্থসির শ্রমাকাত্বর্লায় শ্রগসরলাত্বদর অসভজ্ঞ ও যাচাই করা হয়। শ্রগসরলাত্বদর মান উন্নি 
ও মিাদশবগি পুনগবিন করার জনয ক্লাশ শ্রনওয়া হয়। এভাত্বর্ একসট শ্রজলার সর্সভন্ন মহকুমা, মহকুমাস্থ থানা এর্াং 
থানার আওিাধীন ইউসনয়ন ও গ্রাত্বম িাাংগিসনক কাত্বজর মাধযত্বম িামসরক শ্রলাকত্বদর সরকু্রট করা হয়।  

িাথসমক পযবাত্বয় অনসভজ্ঞত্বদর অসভজ্ঞ শ্রগসরলাত্বদর িাত্বথ অপাত্বরশত্বন সদত্বয় র্া অসভজ্ঞ শ্রগসরলা পসরচালকত্বদর িাত্বথ 
সদত্বয় অসভজ্ঞ করা হয়। 

র্িবমাত্বন শ্রগসরলা যুদ্ধত্বক সদ্বিীয় পযবাত্বয় উন্নীি করার জনয শ্রগসরলাত্বদর শ্রিকিন, প্লাটুন ও শ্রকাম্পানীভুি করা। এ 
িকল ইউসনট িচল হত্বল র্যাত্বটসলয়ন ও সিত্বগড গত্বে শ্রিালা িম্ভর্ হত্বর্। শ্রগসরলারা িথত্বম অিার্বযসনক সহত্বিত্বর্ কাজ 
কত্বর, শ্রগসরলা িৎপরিা ও স্থানীয় িাাংগিসনক কাত্বজর সর্কাত্বশর িসক্রয়ায় িারা িার্বযসণক হয়। র্িবমাত্বন কৃষকত্বদর 
মাত্বঝ কাজ িসেত্বয় পোয় র্ুব কৃষক শ্রগসরলা সহত্বিত্বর্ সরকু্রট হত্বে। সনয়সমিকরণ ও ভরণত্বপাষত্বণর িমিযার িমাধান 
হত্বল শ্রগসরলার্াসহনীর অসধকাাংশ িদিযই হত্বর্ কৃষক। শ্রপয়ারা র্াগাত্বন ও অনযানয ফ্রন্ট এলাকায় আমাত্বদর শ্রয সনয়সমি 
র্াসহনী গিন করা হত্বয়সিল িাত্বদর িদিযত্বদর অত্বনত্বকই সিল কৃষক। ১৯৭৩ এর র্ষবাকালীন রণননসিক আক্রমত্বণ 
িচল র্াসহনী গত্বে উত্বি। অনযানয অেত্বল শ্রগসরলা িৎপরিা িসেত্বয় শ্রদওয়ার জনয এ র্াসহনীত্বক সর্সভন্ন স্থাত্বন িাাংগিসনক 
কাত্বজর িাত্বথ যুি কত্বর পািান হয়।  

িচল র্াসহনী গিত্বনর িমিযা হত্বে শ্রগসরলা িাংগ্রহ, অস্ত্র, অথব, খ্াদয ও শ্রশল্টাত্বরর িমিযা।   

র্িবমাত্বন পূর্বর্াাংলায় িচুর শ্রগসরলা িাংগ্রহ করা িম্ভর্ হত্বে; শত্রুর দুর্বল অর্স্থান দখ্ল র্া দুর্বল চলমান ইউসনট সঘত্বর 
শ্রফ্ত্বল অস্ত্র িাংগ্রহ করা, জািীয় শত্রু উৎখ্াি এর্াং গ্রামসভসিক চাাঁদা শ্রিালা জনমি সর্প্লত্বর্র পত্বয িাংগসিি করার 
মাধযত্বম অথব-খ্াদয ও শ্রশল্টার িমিযা িমাধান করা িম্ভর্।  

এভাত্বর্ িকল িমিযা িশস্ত্র িাংগ্রাত্বমর মাধযত্বম িমাধান করা িম্ভর্। িচল র্াসহনীত্বক শত্রুর দুর্বল ইউসনটত্বক সঘত্বর 
শ্রফ্ত্বল খ্িম করার জনয দ্রুি একেীকরণ িত্বয়াজন। একারত্বণ িাত্বদর কযাসম্পাং কত্বর অর্স্থান করত্বি হত্বর্। কািাকাসি 
কত্বয়কসট র্ােীত্বি িারা অর্স্থান করত্বি পাত্বর। শ্রপয়ারার্াগান ও অনযানয ফ্রত্বন্ট এর্াং গি র্ষবায় িচলর্াসহনী জনগত্বণর 
র্ােীত্বি কযাসম্পাং কত্বর অর্স্থান করত্বিা। িচল র্াসহনীর সটত্বক থাকা ও সর্কাত্বশর জনয স্থানীয় িাাংগিসনক কাজ ভাল 
হত্বি হত্বর্। শ্রশল্টার, শত্রুর গসিসর্সধ, জনগত্বণর িহত্বযাসগিা লাভ, শত্রুত্বদর উৎখ্াি করা ইিযাসদ কাজ স্থানীয় 
িাংগিত্বনর িাহাযয র্যিীি িম্ভর্ নয়।  



িচল এর্াং সনয়সমি র্াসহনী সটত্বক থাকা ও সর্কাশ লাত্বভর জনয গ্রাত্বমর অিার্বযসনক শ্রগসরলাত্বদর সনত্বয় স্থানীয় গ্রাময 
আমরযার্াসহনী, একসট সনসদবষ্ট অেত্বলর মত্বধয িৎপরিা চালাত্বনার জনয সনয়সমি আেসলক র্াসহনী গত্বে িুলত্বি হত্বর্। 
আমরযা র্াসহনী আেসলক সনয়সমি র্াসহনীত্বি থাকাকালীন শ্রেসনাং, যাচাই ও মাত্বনান্নয়ত্বনর মাধত্বম ভাল উপাদান 
শ্রর্সরত্বয় আিত্বর্। এত্বদরত্বক সনয়সমি শ্রকন্দ্রীয় র্াসহনীত্বি সনত্বি হত্বর্। এভাত্বর্ সনয়সমি শ্রকন্দ্রীয় র্াসহনী অসভজ্ঞ ও ভাল 
শ্রগসরলাত্বদর দ্বারা গিন করা িম্ভর্ হত্বর্। গ্রাময আমরযা র্াসহনী ও আেসলক র্াসহনী এর্াং শ্রকন্দ্রীয় র্াসহনী হত্বে ডান 
হাি র্াম হাত্বির মি। একটাত্বক র্াদ সদত্বয় অপরটা চলত্বি পাত্বরনা।  

িচল র্াসহনীত্বি রাজননসিক সর্ভাগ িসিষ্ঠা, শ্রকাম্পানীত্বি পাসটব-শাখ্া গিন, সর্সভন্ন স্তত্বর রাজননসিক কসমশার সনত্বয়াগ 
ইিযাসদর মাধযত্বম শ্রিনার্াসহনীত্বক রাজননসিকভাত্বর্ শ্রেইন করা ও রাজননসিকভাত্বর্ সনয়িণ করার র্যর্স্থা কাত্বয়ম 
করত্বি হত্বর্। শ্রগসরলার্াসহনীর সনয়সমিকরত্বণর িাত্বথ কমান্ডার, শ্রকডাত্বদর ও বিসনকত্বদর রাজননসিক ও িামসরক 
শ্রেসনাং িদাত্বনর জনয সর্সভন্ন স্তত্বরর সু্কত্বলর র্যর্স্থা করত্বি হত্বর্। 

কখ্নও কখ্নও র্ে শত্রুত্বক ধ্বাংি করা র্া র্ে শ্রঘরাও দমন শ্রভত্বে শ্রফ্লা অথর্া িচণ্ড চাত্বপর মুত্বখ্ িত্বর পোর জনয 
আন্তঃঅেল, আন্তঃউপঅেল িমন্বয় িত্বয়াজন। এ িমন্বত্বয়র ফ্ত্বল একাসধক অেল র্া উপ-অেত্বলর শ্রগসরলাত্বদর 
িমাত্বর্শ করা যাত্বর্ র্া এক অেল, উপ-অেত্বলর শ্রগসরলারা অনয অেল, উপ-অেত্বল িত্বর পেত্বি পারত্বর্। এ কারত্বণ 
সর্সভন্ন অেল ও উপ-অেত্বলর মধযকার ফ্াাঁকিমূহ দূর করত্বি হত্বর্ এর্াং সর্সভন্ন অেল ও উপ-অেত্বলর মত্বধয ভাল 
িমন্বয় গত্বে িুলত্বি হত্বর্। 

১৩।। ঘাাঁসট এলাকার িমিযা 
একসট িশস্ত্র র্াসহনী গিন, িা সটসকত্বয় রাখ্া ও শসিশালী করা এর্াং শ্রশষ পযবন্ত এর িহায়িায় শত্রুত্বদর পরাসজি 
করার জনয ঘাাঁসট এলাকা অপসরহাযব। ঘাাঁসট এলাকা হত্বে রণননসিক এলাকা যার উপর সনভবর কত্বর যুদ্ধ পসরচালনা 
করা হয়।  

পূর্বর্াাংলার সর্ত্বশষ অর্স্থা সর্ত্বর্চনা কত্বর ঘাাঁসট এলাকা গিত্বনর িমিযার িমাধান করত্বি হত্বর্। খু্লনার দসযণাাংশ, 
পার্বিয চেগ্রাম ও সিত্বলত্বটর সকয়দাংশ র্যিীি িমগ্র পূর্বর্াাংলাই িমভূসম, নদীমািৃক; পর্বি ও গভীর অরণয র্সজবি। 
কাত্বজই এখ্াত্বন ঘাাঁসট এলাকা গিত্বনর িমিযা হত্বে িমভূসমত্বি ঘাাঁসট এলাকা গিত্বনর িমিযা। জেলাকীণব ও পার্বিয 
অেত্বল ঘাাঁসট এলাকা গত্বে শ্রিালার সদত্বক আমরা িথম শ্রথত্বকই গুরুে িদান কত্বরসি। এ িকল স্থাত্বনর দুগবমিা এর্াং 
িরকাত্বরর িাত্বথ িাংত্বযাগ কম থাকার কারত্বণ এগুত্বলা স্বাভাসর্ক ঘাাঁসট সহত্বিত্বর্ সর্রাজ করত্বি।  

পার্বিয চেগ্রাম ও সিত্বলত্বটর পার্বিয অেত্বলর অভযন্তত্বর জনগণত্বক িাংগসিি কত্বর ঘাাঁসট এলাকা গোর িত্বচষ্টা চলত্বি। 
পার্বিয এলাকায় ঘাাঁসট গিত্বনর অনযিম িমিযা হত্বে সনকটর্িবী র্াঙালী এলাকায় কাজ হওয়া যাত্বি পার্বিয চেগ্রাত্বমর 
কাজত্বক শত্রু সর্সেন্ন কত্বর সনমূবল করত্বি না পাত্বর। এ সদত্বক গুরুে আত্বরাপ করা হত্বে। জেলাকীণব দসযণােত্বল 
কাত্বজর সর্সৃ্তসি ঘটাত্বনা উসচি। ঘাাঁসট এলাকা গিত্বনর সদক সদত্বয় উপত্বরাি স্থানগুত্বলা খু্র্ই িুসর্ধাজনক।  

নদী শ্রমাহনা ও চরােলও ঘাাঁসট গিত্বনর সদক সদত্বয় সদ্বিীয় শ্রেণীর গুরুে িম্পন্ন। স্থানীয় ডাকাি ও শত্রুত্বদর উৎখ্াি 
কত্বর ঘাাঁসট এলাকা গিন ও শ্রনৌ শ্রগসরলা গত্বে শ্রিালা উসচি।  



ঘাাঁসট এলাকার শ্রমৌসলক িমিযা হত্বে একসট শসিশালী বিনযর্াসহনী গিন, শত্রুর পরাজয় এর্াং জনগণত্বক িাংগসিি 
করা। আমাত্বদর ঘাাঁসট এলাকা শ্রগসরলা িৎপরিার িসক্রয়ায় গত্বে উত্বি। িথত্বম শ্রগসরলা অেল অথবাৎ শত্রুর সনয়িণ 
আত্বি আর্ার আমাত্বদর িৎপরিাও রত্বয়ত্বি এরূপ অেল সহত্বিত্বর্ সর্রাজ কত্বর। জনগণ ঘৃণীি চরম অিযাচারী িরকারী 
চরত্বদর খ্িম করা এর্াং অনযানযত্বদর আমিমপবণ করাত্বনার মাধযত্বম গ্রাত্বমর জনগণত্বক িসিসক্রয়াশীলত্বদর কব্জা শ্রথত্বক 
মুি করা হয়। এ িসক্রয়ায় র্যাপক জনগণত্বক জাগসরি করা, শ্রগসরলা িাংগ্রহ করা, অস্ত্র িাংগ্রহ করা হয়। শত্রু যুদ্র 
র্াসহনী সনত্বয় এলাকায় িত্বর্ত্বশ ভয় পায়।  

র্িবমাত্বন র্যাপক শ্রগসরলা অেল গত্বে শ্রিালা, িাত্বক সর্সৃ্তি করা, িশস্ত্র র্াসহনী গিত্বনর সর্রাট িৎপরিা চলত্বি। 
শত্রুর দুর্বল অর্স্থান দখ্ল, চলমান শত্রুত্বক শ্রঘরাও কত্বর খ্িম করার িৎপরিা র্যাপকভাত্বর্ অসচত্বরই শুরু হত্বর্। 
শত্রুর চলমান ইউসনটত্বক সঘত্বর শ্রফ্ত্বল ধ্বাংি করার িসক্রয়া র্যাপকভাত্বর্ চালু করা এর্াং আমাত্বদর ইউসনটিমূহত্বক এ 
সর্ষত্বয় দয কত্বর িুলত্বি হত্বর্। এর িাত্বথ যুি করত্বি হত্বর্ অিসকবত্বি দুর্বল শত্রু-অর্স্থান দখ্ল করা, গুরুেপূণব শত্রু 
অর্স্থান দখ্ত্বলর জনয িরেমালার মি আক্রমত্বণর পদ্ধসি। ঘাাঁসট এলাকা গিত্বনর জনয িকল শ্রজলায়, শহত্বর, গ্রাত্বম, 
শ্রযাগাত্বযাগ পত্বথ, পাহাত্বে-িমভূসমত্বি শ্রগসরলা িৎপরিা চালাত্বি হত্বর্, শত্রু বিনযত্বক সর্ভি কত্বর শ্রফ্লত্বি হত্বর্।  

এভাত্বর্ শত্রু সর্স্তীণব গ্রামােত্বল শ্রঘরাও দমন চালাত্বি অযম হত্বয় পেত্বর্ এর্াং আমাত্বদর ঘাাঁসট এলাকা গত্বে উিত্বর্। 
শত্রুর শসিশালী অর্স্থাত্বনর সনকটস্থ (র্ে শহর, যািায়াি পথ, সশল্পনগর) অেলগুত্বলা িুদীঘবসদন ধত্বর শ্রগসরলা অেল 
সহত্বিত্বর্ সর্রাজ করত্বর্। এ িকল এলাকার শত্রুত্বদরত্বক আমাত্বদর সনকট আমিমপবণ করত্বি, আমাত্বদর িাত্বথ 
িহত্বযাসগিা করত্বি র্াধয করত্বি হত্বর্। 

১৪।। সর্প্লর্ী যুদ্ধ ও গণিাংগ্রাম 
ভারিীয় িম্প্রিারণর্াদীরা র্াঙালী দ্বারা র্াঙালী দমত্বনর নীসি গ্রহণ কত্বরত্বি; রযী, শ্রিনার্াসহনী, সর্সডআর, পুসলশ ও 
অনযানয র্াসহনী িাংগসিি কত্বরত্বি। র্াঙালীত্বদর দ্বারা গসিি পূর্বর্াাংলার এ িকল র্াসহনীত্বক যুদ্ধ শ্রথত্বক সর্রি করা, 
িাত্বদর মত্বনার্ল শ্রভত্বে শ্রদওয়া, িাত্বদর সনসিয় করা র্া দত্বল শ্রটত্বন আনার জনয গণিাংগ্রাম খু্র্ই গুরুেপূণব ভূসমকা 
পালন করত্বর্। উপরন্তু গণিাংগ্রাত্বমর িসক্রয়ায় র্যাপক জনগণত্বক জাগসরি করা, শত্রুর সর্রুত্বদ্ধ পসরচাসলি করা 
িম্ভর্। পূর্বর্াাংলার সর্ত্বশষে—যুদ্র শ্রদশ, ঘনর্িসি, অথবননসিকভাত্বর্ িমসর্কসশি, িাাংসৃ্কসিক ও ভাষাগি অসভন্নিার 
কারত্বণ গণিাংগ্রাম অভুযত্থাত্বন রূপ শ্রনয়। ১৯৫২ িাত্বলর গণিাংগ্রাম, ১৯৬৯ িাত্বলর গণিাংগ্রাম, ১৯৭১ িাত্বলর গণিাংগ্রাম 
এর িমাণ।  

কাত্বজই উচ্চ পযবাত্বয়র গণিাংগ্রাত্বমর িসক্রয়ায় অভুযত্থান িাংগসিি করা। এভাত্বর্ শত্রুর এলাকা খ্র্ব করা, আমাত্বদর 
এলাকা র্াোত্বনা, িশস্্তর র্াসহনী গত্বে শ্রিালা িম্ভর্।  

গণিাংগ্রাত্বমর জনয গ্রাত্বমর কৃষক, যুর্ক, নারী, রু্সদ্ধজীর্ীত্বদর মাত্বঝ কাজ িত্বয়াজন, সর্ত্বশষভাত্বর্ নারীত্বদর মাত্বঝ ভাল 
কাজ িত্বয়াজন। িশস্ত্র িাংগ্রাত্বমর সর্কাত্বশর িসক্রয়ায় অসধকাাংশ যুর্কই এ কাত্বজ র্যাস্ত থাকত্বর্। কাত্বজই গ্রাময নারীরাই 
গ্রাত্বম থাকত্বর্ গণিাংগ্রাম পসরচালনার জনয। উপরন্তু নারীত্বদর সমসিল, সমসটাং, শ্রঘরাও অর্স্থাত্বনর উপর শত্রুর দমনমূলক 



িৎপরিা িমগ্র এলাকার জনগণত্বক সর্প্লত্বর্র পত্বয সনত্বয় আিত্বর্, শত্রুর সর্রুত্বদ্ধ ঘৃণা িীিির করত্বর্। এিাো 
নারীত্বদর িাংগ্রাম ভাোত্বট র্াসহনী এর্াং জনগত্বণর মাত্বঝ িীি িসিসক্রয়ার িৃসষ্ট করত্বর্।  

উপরন্তু নারীরা িমাত্বজর ির্চাইত্বি পিাদগামী অাংশ। গণিাংগ্রাত্বমর িসক্রয়ায় িাত্বদরত্বক জাগসরি করা শ্রগত্বল সর্প্লত্বর্র 
সর্জয় সনসিি হত্বর্। শহত্বর গরীর্ জনিাধারণ, েসমক, িাে-রু্সদ্ধজীর্ী, নারী এর্াং সর্সভন্ন শ্রপশাধারীত্বদর মাত্বঝ কাজ 
করত্বি হত্বর্। িাত্বদর দ্বারা পসরচাসলি স্বিঃসূ্ফিব গণিাংগ্রামত্বক শ্রদশর্যাপী িমসন্বি গণিাংগ্রাত্বম রূপ সদত্বি হত্বর্। সর্সভন্ন 
দার্ীদাওয়া, অিযাচার, সনযবািত্বনর িসির্াত্বদ গণিাংগ্রাম পসরচালনা করত্বি হত্বর্। এ গণিাংগ্রাম আমাত্বদর শ্রনিৃত্বে 
পসরচাসলি হত্বে িা শ্রগাপন থাকত্বর্। গণিাংগ্রামকারীরা হত্বে আইন অনুগি িাধারণ নাগসরক। 

১৫।। পূর্বর্াাংলার সর্ত্বশষ অর্স্থা ও আমসনভবরশীলিা 
পূর্বর্াাংলা শ্রভৌগসলকভাত্বর্ ভারি পসরত্বর্সষ্টি, র্ত্বোপিাগরও ভারি সনয়সিি। র্ামবার িাত্বথ িীমান্ত রত্বয়ত্বি, িাও 
‘র্াাংলাত্বদশ’ িরকার কিৃবক সনয়িণ করা িম্ভর্। ভারিীয় িম্প্রিারণর্াদ হত্বে পূর্বর্াাংলার সর্প্লত্বর্র অনযিম শত্রু। 
উপরন্তু শ্রিখ্াত্বন সর্প্লর্ী িৎপরিা শসিশালী নয়। কাত্বজই পূর্বর্াাংলায় ভারি সর্ত্বরাধী িৎপরিায় শ্রকান িহায়িা লাভ 
করার িম্ভার্না কম (জনগত্বণর িমথবন র্যিীি)। র্ামবার শ্রযত্বেও একই কথা িত্বযাজয। উপরন্তু পূর্বর্াাংলার িাত্বথ 
িাধারণ িীমান্ত রত্বয়ত্বি এর্াং আমাত্বদরত্বক িহায়িা (ত্বেসনাং, অস্ত্র ইিযাসদ সদত্বয়) করত্বি পাত্বর এরূপ শ্রকান শ্রদত্বশর 
অসস্তে শ্রনই। কাত্বজই পূর্বর্াাংলার সর্প্লর্ত্বক আমসনভবরশীলিা ও জনগত্বনর উপর সনভবর কত্বর সর্জয় অজবন করত্বি 
হত্বর্। অস্ত্র-ত্বেসনাংিহ িকল সর্ষত্বয়ই আমসনভবরশীল হত্বি হত্বর্, জনগত্বণর উপর সনভবর করত্বি হত্বর্। পূর্বর্াাংলার 
ির্বহারা শ্রেণী র্যিীি রু্ত্বজবায়া র্া অনয শ্রকান শ্রেণীর পত্বয আমসনভবরশীলিা ও জনগত্বণর উপর সনভবর কত্বর সর্প্লর্ী 
যুদ্ধ পসরচালনা করা িম্ভর্ নয়। ১৯৭১-এ রু্ত্বজবায়ারা ভারত্বি আেয় শ্রনয় এর্াং ভারিীয় পুিুত্বল পসরণি হয়, শ্রদশত্বক 
সর্সক্র কত্বর। অিীত্বি িুভাষ শ্রর্ািও পরসনভবরশীলিার পথ অনুিরণ কত্বর, জাপাত্বনর পুিুত্বল পসরনি হয়। পূর্বর্াাংলার 
িীমাত্বন্ত এমন শ্রকান শ্রদশ শ্রনই শ্রযখ্াত্বন রু্ত্বজবায়ারা আেয় সনত্বি পাত্বর র্া শ্রিখ্াত্বন শ্রথত্বক ভারি সর্ত্বরাধী িাংগ্রাম চালাত্বি 
পাত্বর র্া িাহাযয শ্রপত্বি পাত্বর। এ কারত্বণ পূর্বর্াাংলায় রু্ত্বজবায়াত্বদর ভসর্ষযি অন্ধকার। 

পূর্বর্াাংলার ির্বহারাত্বদর পূর্বর্াাংলার র্াস্তর্ অর্স্থার সর্ত্বেষত্বণর সভসিত্বি আমসনভবরশীলিা ও জনগত্বণর উপর সনভবর 
করার লাইন গ্রহণ করত্বি হত্বর্। চীন র্া অনয শ্রকান ভ্রািৃিসিম শ্রদত্বশর অস্ত্র িাো র্া িমথবন িাো সর্প্লর্ করা যাত্বর্ 
না এ ধরত্বণর পরসনভবরশীলিার মানসিকিা দূর করত্বি হত্বর্। িমাজিাসিক শ্রদশিমূহিহ সর্ত্বশ্বর িকল শ্রদশ, জনগণ 
ও জাসির িমথবন আমরা কামনা কসর, আমরা িাত্বদর িাংগ্রামত্বক িমথবন কসর। সকন্তু সর্প্লর্ করার জনয আমাত্বদরত্বক 
সনভবর করত্বি হত্বর্ সনত্বজত্বদর শসি ও জনগত্বণর উপর। 

১৬। সর্সভন্ন গ্রুত্বপর িশস্ত্র িৎপরিার ভসর্ষযি 
পূর্বর্াাংলার যুত্বদ উৎপাদন র্যর্স্থার সর্ত্বকসন্দ্রকিা, এর্াং আওয়ামী সর্শ্বািঘািক ও িার িভুত্বদর উৎখ্াত্বির পত্বয 
জনিমত্বথবর কারত্বণ সর্সেন্ন িশস্ত্র গ্রুত্বপর জন্ম ও িৎপরিার িৃসষ্ট হত্বি পাত্বর। এ ধরত্বণর িশস্ত্র িৎপরিা িসিক 
মাকবির্াদী-ত্বলসননর্াদী-মাওত্বিিুঙ সচন্তাধারা দ্বারা পসরচাসলি ির্বহারার রাজননসিক পাসটবর পসরচালনাধীত্বন আনত্বি 
হত্বর্। অনযথায় এ িকল িৎপরিা ধ্বাংি ও সনমূবল হত্বি র্াধয। মাকবির্াদী শ্রনিৃে গ্রহণ না করত্বল এ িকল গ্রুপ 



শত্রু-সমে সনণবয়, শত্রু ও সনত্বজত্বদর অর্স্থা সর্ত্বর্চনা কত্বর যথাযথ িামসরক, িাাংগিসনক, রাজননসিক, সনরাপিা, শৃাংখ্লা 
ও অনযানয পদত্বযপ গ্রহণ করত্বি র্যথব হত্বর্। ফ্ত্বল িারা পরাসজি ও ধ্বাংি হত্বর্। এ িকল গ্রুত্বপর িৎ ও 
শ্রদশত্বিসমকত্বদর উসচি ির্বহারার রাজননসিক পাসটবর শ্রনিৃত্বে ঐকযর্দ্ধ হওয়া, সনত্বজত্বদর আমিযাগ ও শ্রদশত্বিমত্বক 
িাথবক করা। সনত্বজত্বদরত্বক মাকবির্াদী দার্ী কত্বর এরূপ কিগুত্বলা গ্রুত্বপর িশস্ত্র িৎপরিা চলত্বি। িাত্বদর রাজননসিক, 
িামসরক ও অনযানয লাইন দ্বাসন্দ্বক ও ঐসিহাসিক র্স্তুর্াদ এর্াং পূর্বর্াাংলার র্াস্তর্ অর্স্থার িাত্বথ িামঞ্জিযপূণব নয়। 
িাত্বদর রাজননসিক লাইন সনধবারণ সিক না হওয়ায় শত্রু সমে সনণবয়, িধান শত্রু ও শ্রগৌণ শত্রু সনধবারণ, সরকু্রটত্বমন্ট, 
জনগণত্বক িমাত্বর্সশি ও পসরচাসলি করার শ্রযত্বে িাত্বদর ভুল হত্বে। শত্রু-সমে, িধান ও শ্রগৌণ শত্রু সনধবারত্বণ ভুল 
হওয়ায় িামসরক শ্রযত্বে িারা এমন ির্ পদত্বযপ শ্রনয় যার ফ্ত্বল মাঝারী চাষী, ধনী চাষী, িামন্তত্বদর, শ্রদশত্বিসমক 
অাংত্বশর িাত্বথ সমেিা িসিষ্ঠার পসরর্ত্বিব বর্সরিা িৃসষ্ট কত্বরত্বি। শ্রগসরলা র্াসহনীর সর্কাত্বশর পযবায়, শ্রঘরাও, দমন ও 
িা শ্রথত্বক আমরযার উপায়, উত্বদযাগ র্জায় রাখ্ার পদ্ধসি, একনাগাত্বে সর্সৃ্তি অেত্বল কাজ, শহত্বর গ্রাত্বম ভাল কাজ, 
র্ষবাকালীন রণননসিক আক্রমণ, শীিকালীন আমরযা, মাত্বনান্নয়ন ও িুিাংর্দ্ধকরণ ইিযাসদ সর্ষয় র্া শুনয শ্রথত্বক 
শ্রগসরলা গত্বে শ্রিালা ও সর্কাশ িাধত্বনর জনয গ্রামােত্বল পূর্বর্াাংলার সর্ত্বশষ অর্স্থার অপসরহাযবিা িারা সর্ত্বর্চনা 
কত্বরসন। সর্সেন্ন পত্বকট গত্বে শ্রিাত্বল। ফ্ত্বল িাত্বদর সর্সেন্ন পত্বকটিমূহ শত্রু িহত্বজই সঘত্বর শ্রফ্ত্বল ধ্বাংি করত্বি 
িযম হয়। এ শ্রথত্বক শ্রদখ্া যায় ির্বহারা িসিক সর্প্লর্ী রাজননসিক পাসটবর শ্রনিৃে র্যিীি শ্রগসরলা যুদ্ধ সটত্বক থাকা, 
সর্কাশ িাধন ও সর্জয় অজবন করত্বি পাত্বর না। 

১৭।। উপিাংহার 
পূর্বর্াাংলার সর্ত্বশষ অর্স্থা সর্ত্বেষণ কত্বর শ্রদখ্া যায় ির্বহারা শ্রেণীর রাজননসিক পাসটবর সনভুবল পসরচালনায় পাসটবর 
শ্রনিৃত্বে একসট সর্প্লর্ী িশস্ত্র র্াসহনী গত্বে শ্রিালা, সর্কাশ িাধন এর্াং শ্রশষ পযবন্ত এর িাহাত্বযয শত্রুত্বদর পরাসজি ও 
ধ্বাংি করা িম্ভর্। একসট সর্প্লর্ী িশস্ত্র র্াসহনী গিত্বনর িসক্রয়া পূর্বর্াাংলার ির্বহারা শ্রেণীর রাজননসিক পাসটব 
‘পূর্বর্াাংলার ির্বহারা পাসটব’র শ্রনিৃত্বে ইসিমত্বধযই শুরু হত্বয়ত্বি। এ র্াসহনী গিত্বনর িাত্বথ যুি র্ুব শ্রমৌসলক গুরুেপূণব 
িমিযার িমাধান হত্বয়ত্বি। পূর্বর্াাংলার ির্বহারা পাসটব মাকবির্াদ-ত্বলসননর্াদ-মাওত্বিিুঙ সচন্তাধারা দ্বারা পসরচাসলি হত্বয় 
রাজননসিক, িাাংগিসনক ও িামসরক এর্াং অনযানয শ্রযত্বে িসিক লাইন সনধবারণ করত্বি, ির্বহারা শ্রেণীর ও জনগত্বণর 
স্বাথবরযাকারী িশস্ত্র র্াসহনী গত্বে িুলত্বি, এর দ্বারা শত্রুত্বক পরাসজি ও ধ্বাংি কত্বর রাষ্ট্রযমিা দখ্ল এর্াং ির্বহারা 
শ্রেণী ও জনগত্বণর  যমিা সটসকত্বয় রাখ্ত্বি অর্শযই িযম হত্বর্। 

পূর্বর্াাংলার ির্বহারা শ্রেণী ও জনগত্বণর সর্জয় অর্শযম্ভার্ী □ 


