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কাশেকর ভূিমকা 
  
www.profile-bengal.com ওেয়ব সাইট- এ মঈ ল হাসান রিচত 
মলূধারা: '৭১ পাঠকেদর কােছ তুেল ধরার িস া  িনেত িদ ইউিনভািসিট 

স িলিমেটড (ইউিপএল)- ক িকছুটা ি ধায় পড়েত হেয়িছল।  
  
কননা ১৯৮৬ সােল থম কােশর পর থেকই বইিট বাসী বাংলােদশ 

সরকার কতৃক পিরচািলত বাংলােদেশর মিু যেু র একিট িনভরেযাগ  
িববরণ িহেসেব ীকিৃত পেয় এেসেছ। ১৯৯২ সােল বইিটর ২য় সং রণ 

কািশত হয়। য বইিট এখন ওেয়ব সাইট- এ পিরেবিশত হেয়েছ সিট 
ঐ সং রেণর ৫ম মু ণ (২০০৮)। একিট বািণজ - সফল বইেয়র স ণূ 
অংশ কান মলূ  ছাড়াই ওেয়ব সাইট- এ উ ু  কের ত ভােবই 

কাশক িকছুটা আিথক িত ীকার কের িনেয়েছ। 
  
অ িদেক ওেয়ব সাইট- এ মলূধারা: '৭১ উ ু  করার  পে র কারণ 

ধানত িট। থমিট হেলা সারা িবে র বাংলা 
ভাষাভািষ  বহৃ র  পাঠেকর কােছ স নূ বইিট সহজলভ  করা। 
ি তীয়িট হেলা, এর ফেল নতুন কের বইিটর উপর য সব আেলাচনা  
হেব তা এই বইেয়র ইংেরিজ সং রণ অথবা অ  আেরা বই রচনার 
কােজ সহায়ক হেত পাের।  
  
এই বইেত াধীনতা আে ালেনর সূ পাত ও তার আেগ- িপেছর 
তাৎপযময় ঘটনার িবে ষন ও বণনা আেছ -  যা লখা হেয়িছল ঐ 
সময়কার জাতীয়, আ িলক ও আ জািতক ঘটনার ি ত গভীরভােব 
গেবষণা ও অ স ান কের। বাংলােদেশর অভু দেয়র পছেন 
রাজৈনিতক, সামিরক ও টৈনিতক  ঘটনাবলীর  ব িন  বণনা এই 
বইিটেক কের তুেলেছ একিট অন  দিলল। এটা এই লখেকর পে  
করা স ব হেয়েছ এ কারেণ য, িতিন বাসী বাংলােদশ সরকােরর 

ধানম ী তাজউি ন আহমেদর একজন ঘিন  সহেযাগী িহেসেব বশ 
িকছু টৈনিতক তৎপরতার সে  ত ভােব জিড়ত িছেলন। এবং 

ত ভােব না- হেলও িতিন অেনক ঘটনার াপট স েক াত 
িছেলন। 
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মলূধারা: '৭১  কােশর পর িবিভ  সূ  থেক, িবেশষ কের মািকন 
সরকার ও ইউএস লাইে ির অব কংে স, স িতকােল বশ িকছু 
দিললপ  জনসাধারেণর জ  উ ু  কেরেছ। কােজই এই বই এবং 
স িতকােলর দিললপ  অবল ন কের বাংলােদেশর াধীনতা যেু র 
িবষেয় নতুন তথ , স  ও িবেবচনা উেঠ আসার চুর স াবনা রেয়েছ। 
এ স াবনাও ীণ নয় য, এই ওেয়ব সং রেণর ফেল বইিটর আস  
ইংেরিজ ভা  পাঠেকর মেধ   যেথ  আ হ সৃি  করেব। 
  
  
মিহউি ন আহেমদ 

কাশক, ইউিপএল 
 
 

থম সং রেণর ভূিমকা 
  
সমকালীন ইিতহাস বণনার ে  বণনাকারীর রাজৈনিতক ভাবােবগ ও 
প পািত  ায়শ এক সাধারণ সম া। যিদ কান কারেণ সই 
ঐিতহািসক ঘটনার সােথ বণনাকারীর িকছু সং ব ঘেট, তেব 
আ কােশর বণতাও একিট অিতির  সম া হেয় দঁাড়ায়। ফেল 
িববরণ হারায় ঐিতহািসক ব িন তা। এই ি িবধ বাধা অিত েমর জ  
য িনরাস  িন া ও সততা েয়াজন, তা সম ক আয়  করার দাবী 

আমার নই। তেব এই েয়াজন স েক সেচতন ও য বান থেকিছ 
িবনীতভােব তার উে খ রাখেত চাই। 
  
এই হ মিু যেু র পিরক না, উেদ াগ ও মূল ঘটনাধারােক িনেয় 
লখা। াধীনতা সং ােমর সময় ধানম ী তাজউি ন আহমেদর য সব 

নীিত ও পিরক না ণয়েনর সে  আিম জিড়ত হেয় পেড়িছলাম এবং 
এই সং ােমর সাংগঠিনক পিরক না ও ব ব হাপনার য িদক িল 
স েক আিম অবিহত িছলাম, স িলেক িভি  কেরই ১৯৭২ সােল এই 

ে হর সংি  পেরখা তির করা হয়। পের সই িভি র সম সারণ 
ঘেট। মলূ ঘটনা বাহ ও তার জিটল িব ার অ ধাবেনর পে  সহায়ক 
হেত পাের, মখু ত এই িবেবচনা থেক িকছু ব ি গত অিভ তা ও 
উপলি র উে খ এই ে হ করা হেয়েছ। কােজই সম  কমকাে র 
অ পােত এ িলর আেপি ক  নগণ  বেল মেন করা হেল আমার 
কান আপি  নই। মুি যেু র ঘটনার ব াি  িবশাল, উপাদান অত  
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জিটল এবং অসংখ  ব ি র আ ত াগ ও অবদােন সমৃ । এই সম  
িকছুর উে খ ও িববরণ এই ে হর বতমান কেলবের স ব িছল না। এর 
ফেল কােরা অবদান খিবত বা অ ে িখত হেয় থাকেল তা স ণূ 
অিন াকৃত এবং ত  আিম আ িরকভােব মা াথী। একা েুরর 
সং ােমর মলূ উপাদান ও তথ ািদ যথাস ব িনভুলভােব, সিঠক 
পিরে ি েত এবং সময় ও ঘটনার পার য অ ু ন রেখ উপ হাপন 
করাই এই ে হর য়াস। 
  
এই ে হর আেলািচত সময় ১৯৭১- এর মাচ থেক ১৯৭২- এর ১০ই 
জা য়ারীেত শখ মিুজেবর েদশ ত াবতনকাল পয । একািধক 
কারেণ এই সময়েক একিট অখ  কাল িহেসেব আিম গণ  কেরিছ। 
আেগর ইিতহােসর সামা  পটভূিম শ করা ব তীত এই ে হর 
বণনােক উপেরা  সমেয়র অ শাসেন আব  রাখার চ া কেরিছ। 
স বত এর ফেল এই সময়েক তার িনজ  আেলােক উপলি  করা 
সহজতর হেব। 
  
ঘটনার চৗ  বছর পর এই রচনা সমা  হেত চেলেছ। দীঘকােলর 
ব বধােন িৃত ায়শই অিনভরেযাগ । কােজই এই হ রচনাকােল 
অসমিথত িৃতেক পিরহার করার যথাস ব চ া কেরিছ। সৗভাগ েম 
১৯৭১ সােলর ঘটনাবলীর ব িন  মলূ ায়ন এবং সই িভি েত 
মিু যেু র িবষেয় হ রচনার থম উেদ াগকােল, ১৯৭২ সাল থেক 
পরবতী চার বৎসের, িবি ভােব হেলও য গেবষণার চ া আিম 
কেরিছলাম তার ফেল দিললপ , সা াৎকার, ব ি গত জানাল, মিু ত 
তথ , ঘটনাপি  ভৃিত অেনক কাগজপ  জেম ওেঠ। এ িল িব িৃতর 

িতপূরেণ ব লাংেশ সহায়ক হেয়েছ। গত ’বছের এই হ রচনাকােল 
আরও িকছু নতুন তথ  সংগৃহীত হেয়েছ। ে হ পিরেবিশত তথ ািদর সূ  
বা উৎস কান কান ে  অ ে িখত থাকেলও এ িলর সত তা ও 
িনরেপ তা যতদূর স ব পুনবার যাচাই কের দখার চ া কেরিছ। 
তৎসে ও যিদ তেথ র কান ভুল াি  থােক তার দািয়  একা  ভােবই 
আমার। ে হর পাদটীকায় ‘একা  সা াৎকার’ িহসােব পিরেবিশত তথ  
ও অিভমত িল আজও অ  অ কািশত এবং বতমান রচনার জ ই 
িবিভ  সমেয় সংগৃহীত। 
  
এই ে হর রচনা, কাশনা এবং িবেশষ কের, সংি  িবষয়ািদ 
গেবষণাকােল যাঁেদর অকৃপণ সহেযািগতায় আিম উপকতৃ হেয়িছ তঁােদর 
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নােমর তািলকা দীঘ। এঁেদর অেনেক আজ লাকা িরত। এঁেদর সবার 
কােছ আিম ঋণ ীকার কির। 
  
  
ঢাকা, 
১৮ইিডেস র,১৯৮৫                               
       মঈ ল হাসান   
 
                    
ি তীয় সং রেনর ভিূমকা 
  
  
এই ে হর থম কাশ ও বতমান সং রেণর মােঝ িবে  যগুা কারী 
পিরবতন ঘেটেছ তা আ জািতক ব ব হার ে । ি তীয় মহাযেু র পর 

ায় সােড় চার দশক ধের য বিরতামলূক ব ব হা, ঠা াযেু র য 
উ তা বহাল িছল পৃিথবী জুেড়, ইিতমেধ  তার ব লাংেশর িবেলাপ 
ঘেটেছ অিব া  তগিতেত। এই িবশাল পিরবতন রাজৈনিতক 
দৃি ভি  ও যিু র েক এমনভােব ভািবত কেরেছ, যা ’বছর 
আেগও অক নীয় িছল। এই সং রণ কাশকােল পিরি হিত ও 
দৃি ভি র এ সমদুয় পিরবতেনর মেধ  যতখািন াসি ক তা আিম 
িবেবচনায় রেখিছ। আমার মেন হেয়েছ, এই সং রেণ থম কােশর 
বণনা ও যিু িব াস অেনকখািনই অপিরবিতত রাখা যায়। অপিরবিতত 
রাখার বড় কারণিট অব  প িতগত -  মিু যু েক তার িনজ  সমেয়র 
যিু েত উপ হাপন করার েয়াজন বাধহয় সব সমেয়ই থাকেব, 
অ িদেক যমন িবিভ  সময় ও পরবতী অিভ তার দৃি েকাণ থেক 
মিু যু  উপ হািপত বা িবে িষত হেত পাের িবিভ ভােবই। 
  
কােজই সংেশাধন বা পিরবতন এই সং রেণ বড় িকছু নই। সংেযাজন 
যতটু  করা হেয়েছ তা পূেব উে িখত ঘটনা বা যিু েক অেপ াকতৃ 

 করার উে ে ই। এ যাবত অ কািশত িকছু দিলল পিরেবশন করা 
হল এই সূে । আর িকি ৎ পিরমাজনা করা হেয়েছ িকছু ভাষার। 
  
  
লখক 

জা য়ারী ১৯৯২                           
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অধ ায় - ১ :  ২৫ শ মােচর া াল  
  
বাংলােদেশর াধীনতা আে ালেনর দূরবতী কারণ অেনক িছল। এর 
মােঝ সববহৃৎ কারণ িছল ১৯৪৭ সােল -  বিৃটশ ঔপিনেবিশক শাসেনর 
সমাি কােল -   ভাষা, সমাজ, সং িৃত, ইিতহাস ও ভৗেগািলক 
অব হােনর সকল িব তােক উেপ া কের পািক ান নামক রা  গঠন 
পিরক নার অিভনবে । ি তীয় বহৃৎ কারণ িছল ভৗেগািলকভােব 
িবি  নানা ভাষাভাষীেদর িনেয় একিট ঐক ব  জািত গঠেনর উপেযাগী 
রাজৈনিতক ও অথৈনিতক কাঠােমা অে ষেণ পািক ানী নতৃবেগর 
সম ক ব থতা। ফেল পািক ােনর কাঠােমাগত িবেরািধতার সমাধান না 
ঘেট বরং  ও সংঘােতর াত উ েরা র বল হেয় ওেঠ।১  পািক ান 
গঠেনর পর থেকই বাঙালীরা রা  জীবেনর সবে ে  উেপি ত,বি ত 
ও শািষত হেত  কের। এর িতি য়া িহসােব তারা কখেনা 
রা ভাষার আে ালন,কখেনা ায় শাসেনর আে ালন,কখেনা 
জনসংখ ািভি ক আইন পিরষদ গঠেনর দাবী এবং কখেনা অথৈনিতক 
বষম  দূরীকরেণর দাবী কের এেসেছ। 

  
পূণ ায় শাসেনর পে  পূব বাংলার মা েষর সং ােমর ইিতহাস 

দীঘ। নানা জায়ার ও ভাটা,ঐক  ও িবেভদ সে ও এই সং ােমর ধারা 
সবদা বহমান িছল। পূণ ায় শাসেনর পে  পূব বাংলার মা েষর 

 অিভমত থম কািশত হেয়িছল ১৯৫৪ সােল সংঘিটত 
ােদিশক সাধারণ িনবাচেনর মাধ েম। িবেরাধীদলীয় যু ে টর 

িনবাচনী কমসূচী ‘এ শ- দফায়’ বলা হয়, দশর া, পররা  ও মু া 
ব তীত অপর সকল িবষয় ােদিশক সরকােরর অধীেন আনা েয়াজন। 
নব িনবািচত ােদিশক পিরষেদ যু ট িবপুল সংখ াগির তা অজন 
কের। িক  অিচেরই পািক ােনর শাসকবৃ  যু ট সরকার ভে  িদেয় 
পূব বাংলায় কে র শাসন আেরাপ কের ব াপক দমনমলূক ব ব হা 

হণ কের। এর পর  হয় ায় শাসনকামী দলসমেূহর মেধ  
,িবেভদ ও তােদর একাংেশর িত িত ভে র ইিতহাস। 

  
ায় একই সমেয় আ জািতক ঠা াযু  দি ণ এিশয়ায় 

স সািরত হয় এবং পািক ােনর সামিরক ও অথৈনিতক ে  মািকন 
যু রাে র ভাব উ েরা র বিৃ  পাওয়ার এক পযােয় ১৯৫৮ সােল 
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পািক ােনর সনাবািহনীর ধান আইয়ুব খান রা মতা দখল কের। 
ফেল পািক ােনর মবধমান আ িলক সম া িনরসেনর রাজৈনিতক 

ি য়া স ণূ ব  হেয় পেড়। সামিরক আইেনর িনেষধা া সে ও 
১৯৬০ সাল থেক পূব বাংলার অথনীিতিবদ, সাংবািদক ও সমােজর 
িবিভ  অংশ থেক আ িলক বষম  দূর করার উপায় িহেসেব পূব 
বাংলার স েদর একতরফা পাচার রাধ এবং সই স দ স বহােরর 

ে  েদেশর পূণ কতৃ  িত ার দাবী মশ বল হেয় ওেঠ। 
আওয়ামী লীগ নতা হােসন শহীদ সাহরাওয়াদীর মতুৃ র পর তার 
একিন  অ গামী শখ মিুজবরু রহমান ১৯৬৩ সােল আওয়ামী লীগ 
পুন ীিবত কেরন এবং এই দলেক পুনরায় পূণ ায় শাসেনর 
প াবল ী কের তােলন। ১৯৬৫ সােল কা ীর ে  পািক ান ও 
ভারেতর মধ কার যু  অমীমাংিসতভােব শষ হওয়ার পর পািক ােন য 
তী  অথৈনিতক ম া  হয়, সই পটভূিমেত শখ মিুজব তার িবখ াত 
ছ’দফা কমসূচী ঘাষণা কেরন। এই ঘাষণা িছল পািক ানী 
রা কাঠােমার অধীেন বাঙালীর ািধকার িত ার সেবা  দাবী। 
  

পূব ও পি েমর এই িবেরাধ ছাড়াও সামিরক বনাম বসামিরক 
শাসেনর িবষয় িছল দেশর আর একিট ধান রাজৈনিতক িবতক। এই 
শেষা  িবতেকর সূ  ধের ১৯৬৮ সােলর অে াবের পি ম পািক ােন 

আইয়ুেবর ১০ বছর হায়ী রাচারী শাসেনর িব ে  ব াপক গণ-
আে ালন  হয়। তার িকছু পের পূব পািক ােন যখন এই 
আে ালেনর ঢউ এেস লােগ,তখন গণতাি ক শাসন ব ব হা ও 
আ িলক অথৈনিতক ািধকােরর দাবী স িলত ছ’ দফা কমসূচীর ব া 
শখ মিুজব িবপুল জনি য়তা অজন কেরন।  

  
আইয়ুেবর পতেনর পর সনাবািহনী রা ীয় মতা সংর েণর 

জ  সরাসির দািয় ভার হণ করেলও গণ- অভু ােনর ব াপকতাদৃে  
একথা তােদর কােছও  হেয় ওেঠ য দেশ ত  সামিরক শাসেনর 
পুনঃ বতন অস ব এবং সাধারণ িনবাচন অ ােনর গণদাবী 
অ িতেরাধ । এই অব হায় সনাবািহনী রাজৈনিতক দলসমেূহর এক 

বল যু  সরকার গঠন কের িনেজেদর াথ র ার জ  সেচ  হয়। 
কে  একিট বসামিরক কায়ািলশন সরকার িত ার উে ে  
মতাসীন সামিরকচ  িবিভ  রাজৈনিতক দেলর সে  নানা ি পাি ক 

গাপন সমেঝাতা গেড় তুলেত থােক। তারই িভি েত ১৯৭০ সােলর 
িডেস ের সাধারণ িনবাচন অ ি ত হয়।২ 
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পািক ােনর অন সাধারণ গঠন- কাঠােমার দ ন এবং িবেশষত 

পূব বাংলার উপর অথৈনিতক শাষণ ও রাজৈনিতক িনপীড়েনর ফল 
িহেসেব এই অ েল িনবাচেনর রায় ায় সবাংেশ যায় আওয়ামী লীেগর 
ছ’দফার পে । পূব পািক ান থেক ১৬৯ আসেনর মেধ  ১৬৭ আসন 
দখল কের আওয়ামী লীগ ৩১৩ আসন- িবিশ  পািক ান জাতীয় পিরষেদ 
িনর শ সংখ াগির তা লাভ কের এবং সরকার গঠেন ও শাসনত  

ণয়েনর যাগ তা অজন কের। ঘটনািট িছল পািক ােনর কােয়মী ােথর 
িব ে  সমহূ আঘাত। 
  

পািক ােনর রতাি ক রাজৈনিতক কাঠােমার িট ধান বিশ  
িছলঃ (১) পূব বাংলার উপর পা ােবর তথা পি ম পািক ােনর সািবক 
আিধপত  এবং (২) আিথক বরা  লােভর ে  সামিরক বািহনীর 
িনর শ অিধকার। ছ’দফায় িত াব  আওয়ামী লীেগর িনবাচনী 
িবজেয় এই িট াথই সমেূল িবপ  হেয় পেড়। কে  একিট বল 
বসামিরক কায়ািলশন সরকার গঠেনর পূববতী পিরক না ব থ হওয়ায় 
মতাসীন জা া পেরা  প হায় রা ীয় মতা িনয় েণর আশা ত াগ 

কের এবং তৎপিরবেত ত  সামিরক প হায় মতা ি গত রাখার 
পিরক না তিরেত উেদ াগী হয়।৩ 
  

পািক ান িত ার দীঘ তইশ বছর পর া বয় েদর ত  
ভােট অ ি ত সাধারণ িনবাচন িছল এই থম। িনবাচনী ফলাফল থেক 

একথা  হেয় ওেঠ য, ক ীয় সরকােরর গঠন ও মতার ভাগ-
বােটায়ারার ে  দেশর ই অংেশর জনমত স ণূ িবভ  ও 
পর রিবেরাধী; এই পর রিবেরাধী জনমতেক একি ত বা িনকটবতী 
করার মতা কান রাজৈনিতক দেলরই নই। পািক ােনর এই গভীর 
রাজৈনিতক স ট মাকািবলার জ  মতাসীনেদর সামেন িছল মলূত 

িট িবক ঃ  ছ’দফা কমসূচী অ সাের রা ীয় মতার ব াপক 
িবেক ীকরেণর মাধ েম ই অ েলর লু - ায় পার িরক আ হা 
পুন ীিবত করার েচ া করা; অথবা, িনবাচেনর রায় অ া  কের ন  
সামিরক মতা েয়ােগর মাধ েম পূব বাংলায় সরাসির ঔপিনেবিশক 
শাসন বতন করা। ১৯৭১ সােল কান িবক  প হাই দশ িবি  
করার ঝঁুিক থেক পুেরাপুির মু  িছল না। তেব, থম িবকে  যমন 
র পাত ও াণহািনর আশ া িছল তুলনামলূকভােব কম, তমিন উভয় 
অংেশর পূণ িবে দ িবলি ত হওয়ার স াবনাও িছল অেপ াকৃত বশী। 
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পািক ানী জা া তােদর পশাগত বণতার দ ন সামিরক শি  
েয়ােগর পথেক বেছ নয়। পািক ােনর রােরাগ  রাজৈনিতক স েটর 

ওপর এেহন সামিরক সমাধান চািপেয় দবার সােথ সােথ পািক ােনর 
িবপযয় রাি ত হয়। 
  

সামিরক হ ে েপর িত স  করার জ  েয়াজন িছল িকছু 
সমেয়র। কােজই জাতীয় পিরষদ অিধেবশন আ ােন নানা গিড়মিসর পর 
ভুে ার মাধ েম িকছু শাসনতাি ক িবতক সৃি  কের জাতীয় পিরষেদর 
বঠক অিনিদ কােলর জ  িপিছেয় দওয়া হয়। জা া পেরা ভােব এ 

কথাই জািনেয় দয় য, ছ’দফার িভি েত রিচত শাসনত  তােদর 
হণেযাগ  নয় এবং আওয়ামী লীগ ছ’দফার সংেশাধেন স ত না হেল 

পিরষদ অিধেবশেনর কান স াবনা নই। িক  ছ’দফার পে  পূব 
বাংলার মা েষর সবস ত রােয়র ফেল আওয়ামী লীেগর পে  এমন 
আেপাসরফা িছল রাজৈনিতক আ হত ার নামা র। 
  

    তা ছাড়া জাতীয় পিরষদ বঠক বািতেলর সােথ সােথ সারা পূব 
বাংলায় তঃ তূ গণ- িবে ারণ ঘেট। এই অভূতপূব গণ- অভু ানেক 
একিট অসহেযাগ আে ালেন পিরণত করেত আওয়ামী লীগ অসামা  
সাফল  অজন কের। গণ- আে ালেনর উ াল জায়াের আওয়ামী লীেগর 
নতৃে  েদেশর সম  শাসন িবভাগ কাযত এক িবক  সরকাের 

পিরণত হয়। তৎদৃে  সামিরক জা া এই িস াে  পঁৗছায় য একমা  
চূড়া  আঘােতর মাধ েমই বাঙালীেদর এই নতুন আ ত য় িতহত 
করা স ব। 
  

  জা য়ারী বা স বত তার আেগ থেকই য সমর িতর  
হেয়িছল,৪  তার অবিশ  আেয়াজন স  করার জ  মােচর মাঝামািঝ 
থেক ইয়ািহয়া- মিুজব আেলাচনার ধূ জাল িব ার করা হয়। এই 

আেলাচনার উে  স েক যগুপৎ সি হান ও আশাবাদী থাকায় 
আওয়ামী লীগ নতৃে র পে  আস  সামিরক হামলার িব ে  
যেথাপেযাগী সাংগঠিনক িত ও ব ব হা হণ করা স ব হয়িন। 
স বত একই কারেণ ২৫/২৬ শ মােচর মধ রােত িট ার সমর অিভযান 

 হওয়ার আেগ পয  আওয়ামী লীগ নতৃ  াধীনতার পে   
িস া  হণ কের উঠেত পােরনিন। শষ মহূুেত আওয়ামী লীগ নতা ও 
কমী যারা তার সােথ দখা কেরিছেলন, তােদরেক িনরাপদ হােন সের 
যাওয়ার িনেদশ িদেয়ও তােদর সকল অ েরাধ উেপ া কের স ণূ 
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িনেজর িস া  অ যায়ী শখ মিুজব রেয় যান িনজ বাসভবেন। সখান 
থেক ফতার হন হত াযে র থম হের। িক  যভােবই হাক, 

ঢাকার বাইের একথা রা  হেয় পেড় য, ব ব  ু াধীনতার ডাক 
িদেয়েছন এবং পািক ানী হানাদারেদর িব ে  িতিন িতেরাধ সং ােমর 
নতৃ  দান কের চেলেছন। স বত িতন স াহািধক কােলর অসহেযাগ 

আে ালেনর জায়াের বাংলার সাধারণ মা েষর রাজৈনিতক চতনায় 
এমন এক মৗল পা র ঘেট য পািক ানীেদর নৃশংস গণহত া  
হওয়ার সােথ সােথ বাংলার াধীনতাই তােদর একমা  ল  হেয় ওেঠ। 
পািক ানী আ মেণর সােথ সােথ অিধকাংশ মা েষর কােছ শখ 
মিুজেবর ৭ই মােচর ঘাষণা হেয় ওেঠ এক অ া  পথ -  িনেদশ। 

 
 

অধ ায় - ২: মাচ -  এি ল  
  

২৫/২৬ শ মােচ িনর  জনতার উপর পািক ানী বািহনীর আ মণ 
সামিরক ববরতার ে  সবকােলর দৃ া েক ান কের ফলেলও 
রাজৈনিতক দৃি েকাণ থেক এই আ মণ িছল বল এবং মলূত 
আ ঘাতী। পূব বাংলার সব েরর অিধবাসীেদর মেধ  তুলনাহীন ভীিতর 
স ার কের পািক ানী রাে র িত তােদর আ গত  পুনঃ িত া করাই 
িছল এর মলূ ল । িক  ঢাকার বেুক িনিবচার হত াকা   করায় এবং 
িবেশষ কের রাজারবাগ পুিলশ লাইন এবং িপলখানায় ‘ই  পািক ান 
রাইেফলস’ (ইিপআর)- এর সদর দফতেরর উপর পািক ানী বািহনীর 
ঢালাও আ মণ চালাবার িতি য়া িহসােব ঢাকার বাইের ঘটনা মাড় 
নয় অভাবনীয় িবে ােহর পেথ। 

  
ঢাকার রাজারবাগ ও িপলখানায় এবং চ াম, িম া ও যেশার 

ক া টনেমে ট পািক ানী বািহনী যথা েম বাঙালী পুিলশ, ইিপআর এবং 
‘ই  ব ল রিজেম ট’ (ইিবআর)- এর স েদর পাইকারীভােব হত া 
করেত  কেরেছ এই সব সংবাদ আ েনর মত সারা েদেশ ছিড়েয় 
পেড়। ফেল িবিভ  হােন সশ বািহনীর সংখ াগির  বাঙালী অংশ 
আ র া ও দশা েবােধর িমিলত তািগেদ, উ তর রাজৈনিতক 
নতৃে র কােরা আ ান ও িস াে র অেপ া না কেরই, িবে াহ  

কের। 
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এর ফেল সনাবািহনীর িনমম ও সবা ক আ মেণর মাধ েম 
মা  বাহা র ঘ ার মেধ  পািক ানী কতৃ  পুনঃ বতেনর য পিরক না 
িট া খােনর িছল,৫  তা ব লাংেশ ব থ হয়। সশ বািহনীর িবি  িবে াহ 
এবং উ ূত খ যেু র মেধ  চ ামি হত ৮ইিব ও ইিপআর বািহনীর 
সশ  িতেরাধ একিট িবেশষ কারেণ উে খেযাগ । কােলর জ  
চ াম বতার ক  যখন িবে াহীেদর দখেল আেস, তখন ২৬ শ মাচ 

হানীয় আওয়ামী লীগ নতা হা ান এবং ২৭ শ মাচ স ায় ৮ইিবর 
িবে াহী নতা মজর িজয়াউর রহমান বাংলােদশেক াধীন ঘাষণা 
কেরন। মজর িজয়া তঁার থম বতার ব ৃতায় িনেজেক ‘রা ধান’ 
িহেসেব ঘাষণা করেলও, পরিদন হানীয় রাজৈনিতক নতৃবেৃ র 
পরামশ েম িতিন ব ব  ু শখ মিুজেবর িনেদেশ মিু যেু  অবতীণ 
হওয়ার কথা কাশ কেরন। এই সব ঘাষণায় িব েতর মত লােকর 
মেুখ মেুখ ছিড়েয় পেড়, শখ মিুজেবর িনেদেশ সশ বািহনীর বাঙালীরা 

াধীনতার পে  লড়াই  কেরেছ। িক  চ াম বতােরর এই সব 
ঘাষণার িপছেন না িছল এ ধরেনর রাজৈনিতক অ েমাদন, না িছল কান 

িনিদ  রাজৈনিতক পিরক না ও সাংগঠিনক িত। 
  
অ িদেক পািক ানী বািহনীর িনিবচার হত াকা , বপেরায়া 

গালা িল ও অি - সংেযােগর মেুখ রাজৈনিতক নতা, কমী এবং 
সশ বািহনীর িবে াহী বাঙালীরা তা বেটই, িবপুল সংখ ক সাধারণ 
মা ষও িনরাপ ার স ােন শহর থেক ােম এবং াম থেক সীমা  
পিরেয় ভারেতর মািটেত আ য় িনেত  কের, থেম হাজােরর অে , 

পের লে র -  িবরামহীন, িবরিতহীন। এমিনভােব পািক ােনর আ িলক 
িবেরাধ ও গহৃযেু র সােথ ভারত মশ জিড়ত হেয় পেড় এই ভীত স  
শরণাথীেদর জায়াের।৬  চৗ শ’ মাইল হল- সীমা  িবিশ  কান 
অ েলর উপর য ইে ােনশীয় সনাবািহনীর পরীি ত ‘সমাধান’ 
চািপেয় দয়া যায় না, এই উপলি  িট া খােনর পিরক নায় িছল 
মমাি কভােবই অ পি হত। পূব বাংলার এই অন  ভূরাজৈনিতক 
অব হােনর জ  একিদেক যমন পািক ানী আ মণ ঈি ত ল  
অজেন ব থ হয়, তমিন অ িদেক আ া  পূবব বাসীেদর তঃ তূ 
সং াম মশ এক সফল মুি যেু  পা িরত হয়। 

  
সামিরক আ মেণর অবণনীয় ভয়াবহতার ফেল সাধারণ মা েষর 

চােখ পািক ােনর রাজৈনিতক ও আদশগত অি ে র অবিশ  যুি  
রাতারািত িবলু  হেয় যায়। এই ভয়াবহতা থেক উ ার পাওয়ার 
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একমা  উপায় িহসােব বাংলােদেশর াধীনতার জ  সশ  সং াম 
অিধকাংশ মা েষর নিতক সমথন লাভ কের। আর যারা আ া  অথবা 
িবেশষ আ মেণর লে  পিরণত হয়, তারা অিচের জিড়েয় পেড় 

িতেরােধর লড়াইেয়। ২৬ শ মােচর পর থেক থম দশ িদেনর মেধ ই 
এই িতেরাধ সং ােমর নতৃে  িতনিট ত  উেদ াগ পির টু হয়। 

  
থম উেদ াগ িছল আ া  ই  ব ল রিজেম ট এবং 

ইিপআর- এর সনা ও অিফসারেদর সমবােয় গিঠত। ই  ব ল 
রিজেমে টর সকল বাঙালী স  ও অিফসারই য এেত যাগ িদেয়িছল 

তা নয়। অেনেক িনর কতৃ হেয়েছ, অেনেক ব ী হেয় থেকেছ, আবার 
অেনেক শষ অবিধ পািক ানীেদর পে  সি য় থেকেছ। িবে াহ ও 

িতেরাধ যেু  ইিপআরেদর অংশ হণ বরং িছল অেনক বশী ব াপক ও 
তঃ ূত। যমন িছল বাঙালী পুিলশেদর। মজর িজয়ার ঘাষণা এবং 

িবে াহী ইউিনট িলর মেধ  বতার যাগােযাগ িত া হবার ফেল এই 
সব হানীয় ও খ  িবে াহ ত সংহত হেত  কের। িক  াধীনতা 
যেু  জিড়ত হবার িবষয়িট এেদর জ  মখু ত িছল অপিরকি ত, 

তঃ ূত এবং উপি হত িস াে র ব াপার। এই যেু র রাজৈনিতক 
উপাদান স েক এেদর অিধকাংেশর ানও িছল সীিমত। তবু িবে াহ 
ঘাষণার সােথ সােথ পািক ানী বািহনী সীমা  পয  এমনভােব এেদর 

তাড়া কের িনেয় যায় য এেদর জ  পািক ােন িফের আসার পথ স ণূ 
 হয়।৭    হয় ‘ কাট মাশাল’ নতুবা াধীনতা -  এই িট ছাড়া 

অপর সকল পথই তােদর জ  ব  হেয় পেড়। এমিনভােব পািক ানী 
আ মেণর এক স ােহর মেধ  াধীনতার লড়াইেয় শািমল হয় ায় 
এগােরা হাজার ইিবআর এবং ইিপআর- এর অিভ  সশ  যা া -  
কখনও কান রাজৈনিতক আেপাস- মীমাংসা ঘটেলও দেশ ফরার পথ 
যােদর জ  িছল ব , যতিদন না বাংলােদশ থেক পািক ানীরা 
স ণূ েপ িবতািড়ত হয়। 

  
িতেরাধ সং ােমর নতৃে  ি তীয় উেদ ােগর সমােবশ ও গঠন 

থম ধারার মত িঠক আকি ক, অপিরকি ত বা অরাজৈনিতক িছল 
না। এি েলর থম স ােহ আওয়ামী যুব সংগঠেনর চারজন নতা শখ 
ফজললু হক মিণ, িসরাজুল আলম খান, তাফােয়ল আহমদ ও আব র 
রা াক সরাসির কালকাতায় এেস পেড়ন। শখ মিুজেবর িবেশষ 
আ হাভাজন িহসােব পিরিচত এই চার যবু নতারই আওয়ামী লীেগর 
ত ণ কমীেদর উপর িবেশষ ভাব িছল। িবেশষ কের অসহেযাগ 
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আে ালন চলাকােল এই ত ণ নতােদর মতা অসামা ভােব বিৃ  
পায়। ভারেত েবেশর পর থেক তারা াধীনতা যেু র ব াপাের এক 

ত  গা ীগত ভূিমকা হণ কেরন। এেদর নতৃে  এবং ভারতীয় 
বেদিশক গােয় া সং হা 'Research and Analysis Wing' 

(RAW)- এর পৃ েপাষকতায় ‘মিুজব বািহনী’ নােম বাসী সরকােরর 
িনয় েণর বাইের এমন এক সশ বািহনীর জ  হয়, এক সময় যার 
কাযকলাপ াধীনতা সং ামেক অেনকখািন িবভ  কের ফেল। 

  
এই সং হার সােথ তােদর যাগােযাগ স ণূ আকি ক িছল না। 

যতদূর জানা যায়, পািক ানী শাসকবগ যিদ কান সময় পূব বাংলার 
গণতাি ক আে ালনেক িনি  করার য়াসী হয়, তেব সই 
আপৎকােল আওয়ামী লীগপ হী যবুকেদর সশ  িনং দােনর জ  
শখ মিুজব ভারত সরকারেক এক অ েরাধ কেরিছেলন। এই িনং য 

উপেরা  চার যবু নতার অধীেন পিরচািলত হেব স কথা স বত মাচ 
মােস অসহেযাগ আে ালেনর কান এক পযােয় িতিন ভারত সরকারেক 
জানান। শখ মিুজেবর এই কিথত অ েরােধর সত াসত  িন পেণর 
কান উপায় না থাকেলও, এই চার যবুেনতা সীমা  অিত ম করার পর 
াকাে  দাবী করেত থােকন য, সশ বািহনী িনং এবং মিু যু  

সংগঠন ও পিরচালনার জ  শখ মিুজব কবল মা  তঁােদর চারজেনর 
ওপেরই দািয়  অপণ কেরেছন, অপর কােরা ওপের নয়। মিু যেু র 
শষ অবিধ তােদর এই দাবী ও ভূিমকা অপিরবিতত থােক। 

  
িতেরাধ যেু র তৃতীয় উেদ াগ যিদও অিচেরই াধীনতা 

আে ালেনর ধান ধারায় পিরণত হয়, তব ু সূচনায় তা না িছল বাঙালী 
সশ বািহনীর িবে ােহর মত অভািবত, না িছল যবু ধারার মত 
‘অিধকার া ’। পািক ানী আ মণ থেক আ র া করেত িগেয় কাযত 
সম  আওয়ামী লীগ সংগঠন দেশর সীমা  অিত ম কের ভারেত িগেয় 
আ য় নয়। আ মেণর অভাবনীয় ভয়াবহতা, সবময় কতৃে র অিধকারী 
নতার কারাবরণ, পরবতী কমপ হা ও নতৃ  স েক সম ক অিন য়তা 

ইত াকার বাধািবপি  সে ও মলূত মধ িব  নতৃে  পিরচািলত 
আওয়ামী লীগ এক লভ ব িবক পিরি হিত িনয় েণ আনার কােজ 

য়াসী হয়। আওয়ামী লীেগর এই য়ােস অেনক নতা এবং অগিণত 
কমীর অবদান িছল। এেদর মেধ  মত ও পেথর িবিভ তাও িছল িব র। 
তৎসে ও সামি ক িবচাের এই দল পিরণত হয় াধীনতা সং ােমর 
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ধান রাজৈনিতক যে । এবং যে র চালক িহসােব একজেনর ভূিমকা 
িছল সে হাতীত েপ অন । িতিন তাজউি ন আহমদ। 

  
তাজউি ন িছেলন পূব পািক ান আওয়ামী লীেগর সাধারণ 

স াদক, ই দশেকরও অিধক কাল ধের শখ মুিজেবর ঘিন  সহকমী, 
১৯৬৪ সােল আওয়ামী লীগ পুন ীিবত হবার পর থেক সকল দলীয় 
নীিত ও কমসূচীর অ তম মখু  েণতা, দেলর সকল মলূ কমকাে র 
নপথ  ও আ চার- িবমখু সংগঠক। ’৭১- এর মােচ অসহেযাগ 

আে ালেনর সামি ক পিরক না ও পিরচালনার ে  মিুজেবর পেরই 
িছল স বত তঁার হান। 

  
২৫ শ মােচর স ায় যখন পািক ানী আ মণ অত াস , তখন 

শখ মিুজব তাজউি নেক ঢাকারই শহরতিলেত আ েগাপন করার 
িনেদশ দন যােত ‘শী ই তঁারা পুনরায় একি ত হেত পােরন’।৮ তারপর 
এক নাগােড় ায় তি শ ঘ া গালা িলর িবরামহীন শে  তাজউি েনর 
বেুঝ িনেত অ িবধা হয়িন- য অ মােনর িভি েতই তঁােক শহরতিলেত 
অেপ া করেত বলা হেয় থা ক, তার কান বা ব িভি  নই। ত ণ 
সহকমী আিম ল ইসলামেক সে  িনেয় ২৭ শ মাচ ঢাকা ত ােগর আেগ 
দেলর কান নতৃ হানীয় সদে র সােথ আলাপ- পরামেশর কান 

েযাগ তাজউি েনর িছল না।৯ তা সে ও পরবতী ল  ও প হা স েক 
িট িস া  িনেত তঁােদর কান িবল  ঘেটিন: (১) পািক ানী সামিরক 

বািহনীর সবা ক আঘােতর মাধ েম য নতুন পিরি হিতর সৃি  হয় তার 
হাত থেক বাংলােদেশর মা ষেক বাঁচাবার একমা  উপায় হেলা সশ  

িতেরাধ তথা মিু র লড়াই; (২) এই সশ  মিু সং ামেক সংগিঠত 
করার াথিমক ও অত াব ক পদে প িহসােব ভারত ও অ া  
সহা ভূিতশীল মহেলর সাহায - সহেযািগতা লােভর জ  অিবলে  সেচ  
হওয়া।১০  থেম আ র া, তারপর িত এবং সব শেষ পা া-
আঘােতর পযায় িমক ল  ি হর কের সস ী তাজউি ন ফিরদপুর ও 

ি য়ার পেথ পি ম বাংলার সীমাে  িগেয় হািজর হন ৩০ শ মােচর 
স ায়। সারা বাংলােদেশ তখন িবে ােহর আ ন। িবে াহী িসপাহীেদর 
পােশ িতেরাধ সং ােম যাগ িদেয়েছ দেশর আবালবৃ বিনতা। 

াধীনতার জ  সারা দশ একতাব । 
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অধ ায় -  ৩:  এি ল 
 
  
সীমা  অিত ম করার আেগ কেয়কবারই তাজউি ন মেন কেরিছেলন 
হয়তবা এই আপৎকালীন পিরি হিত মাকািবলার জ  উ তর পযােয় 
কান ব ব হা ভারত সরকােরর সােথ করা হেয়েছ। তঁার এ কথা মেন 

করার িবেশষ একিট কারণ িছল। ৫ই অথবা ৬ই মােচ শখ মিুজেবর 
িনেদেশ তাজউি ন গাপেন সা াৎ কেরন ঢাকা হ ভারতীয় ডপুিট 
হাইকিমশনার ক. িস. সন ে র সে । উে  িছল, পািক ােনর 
শাসেকরা যিদ সত  সত ই পূব বাংলায় ংসতা ব  কের, তেব স 
অব হায় ভারত সরকার আ া  কমীেদর রাজৈনিতক আ য় দান বা 
স াব  িতেরাধ সং ােম কান সাহায - সহেযািগতা করেব িকনা 
জানেত চাওয়া। উ েরর অে ষেণ সন  িদ ী যান। সারা ভারত তখন 
সাধারণ িনবাচন িনেয় ম । সখােন সরকারী মেনাভাব সং হ কের 
উঠেত উঠেত তঁার বশ কিদন কেট যায় এবং ঢাকা ফরার পর সন  
১৭ই মােচ ভাসাভাসাভােব তাজউি নেক জানান য, পািক ানী 
আঘােতর স াবনা স েক ইসলামাবাদ  ভারতীয় হাইকিমশনার স ণূ 
িবপরীত মত পাষণ কেরন; ‘তব ু আঘাত যিদ িনতা ই আেস’, তেব 
ভারত আ া  মা েষর জ  ‘স াব  সকল সহেযািগতা’ দান করেব। 
এই বঠেক ি হর হয়, তাজউি ন শখ মুিজেবর সােথ পরামেশর পর 
সন ে র সে  আবার িমিলত হেবন এবং স বত তখন তাজউি ন 

সবেশষ পিরি হিতর আেলােক েয়াজনীয় সাহায - সহেযািগতার কার 
ও ধরন স েক িনিদ  আেলাচনা চালােত স ম হেবন। ২৪ শ মােচ এই 
বঠেকর কথা িছল। িক  শখ মুিজব এ িবষেয় কান আেলাকপাত 

করেত না পারায় এবং িনধািরত সমেয় তাজউি নেক অসহেযাগ 
আে ালন- সং া  িনেদশাবলী সংেশাধেনর মুসািবদায় ব  রাখায়, 
সন ে র সে  বঠক অ ি ত হেত পােরিন। সীমা  অিত েমর আেগ 

তাজউি ন ভেবিছেলন, হয়তবা ২৪ শ মােচর আলাপ অ  কােরা 
মাধ েম সংঘিটত হেয়েছ এবং স বত এই আপৎকালীন পিরি হিত 
মাকািবলার কান ব ব হা ইিতমেধ ই করা হেয়েছ।১১ 
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সীমাে  পঁৗছুবার পর তঁার আশাভ  ঘেট। িতিন দখেত পান, 
ব ল রিজেমে টর িবে াহী সনােদর সমথেন ভারেতর সামিরক 

ইউিনটসমেূহর হ ে প করার কান মতা নই; এমনিক অ  ও 
গালা- বা দ সরবরােহর কান এখিতয়ারও ভারতীয় সীমা  র ীেদর 

হােত নই। হানীয় িভি েত ’একিট জায়গায় ব িত ম থাকেলও স 
সব ে ও তােদর দওয়া সাহায  েয়াজেনর তুলনায় িছল অিত 
সামা । মিু েফৗজ গঠেনর জ  অ শ  বরা  করার আেবদেনর 
জবােব সীমা  র ী (িবএসএফ)- ধান মজী া ল ভাষায় 
তাজউি নেক জানান: মিু েফৗজ িনং বশ সময়সােপ  ব াপার এবং 
এই িনং সমা  হবার পেরই কবল তােদরেক অ  সরবরােহর কথা 
িবেবচনা করা যেত পাের; িক  এই িনং বাংলােদেশর িবে াহীেদর 
দওয়া হেব িকনা, সই িস াে র সংবাদ এখনও তঁার জানা নই; এ 

িবষেয় িস া  দওয়ার অিধকার একমা  ভারেতর ধানম ীর এবং 
তাজউি ন চাইেল তঁােক িদ ীেত ধানম ীর কােছ যাওয়ার ব ব হা 
কের িদেত পােরন মা ।১২  তাজউি ন বুঝেলন, ভারেতর সে  কান 
ব ব হাই নই, কােজই  করেত হেব একদম থম থেক। 
  

৩রা এি ল ভারেতর ধানম ীর সােথ আেলাচনা  করার পূেব 
কেয়কিট মলূ িবষেয় তাজউি নেক িস া  িনেত হয়। তখনও িতিন 
দেলর নতৃ হানীয় অপরাপর সহকমীেদর সা াৎ পানিন। তঁারা জীিবত 
িক মতৃ, পািক ানী কারাগাের ব ী িক সীমা  অিত েমর চ ায় রত -  
এমন কান তথ ই তখন অবিধ তঁার কােছ পঁৗছায়িন। এই অব হায় 
তঁােক ি হর করেত হয় ইি রা গা ীর সে  আেলাচনাকােল তঁার িনেজর 
ভূিমকা িক হেব? িতিন িক ধুমা  আওয়ামী লীেগর একজন ঊ তন 
নতা িহসােব আলাপ করেবন? তােত িব র সহা ভূিত ও সমেবদনা 

লােভর স াবনা থাকেলও মিু যু  পিরচালনার উপেযাগী পযা  অ  
লােভর কান আশা আেছ িক? ব ত তাজউি েনর মেন কান সে হই 
িছল না য, একিট াধীন সরকার গঠন এবং মিু যু  পিরচালনার পে  
সই সরকােরর দৃঢ় সংক  ব  হওয়ার আেগ, ভারত তথা কান 

িবেদশী সরকােরর কাছ থেক সংি  সাহায  ও সহেযািগতা আশা করা 
িনরথক। কােজই, সামিরক বািহনীর অতিকত আ মেণর সে  সে  
জাতীয় পিরষেদর সংখ াগির  দেলর নতা িহসােব শখ মিুজব 
বাংলােদেশর াধীনতা ঘাষণা কের যিদ সরকার গঠন কের থােকন তেব 
সই সরকােরর নতৃ হানীয় সদ  িহসােব তাজউি েনর পে  মিু যু  

পিরচালনার জ  সাহায  সং েহর উে ে  িদ ীেত আসা এবং সাহায  
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সং েহর চ া করা অেপ াকৃত যুি স ত ও সহজসাধ  হেব বেল 
তাজউি ন মেন কেরন। অ তপে  ভারত সরকােরর পে  বাংলােদেশর 

াধীনতা একিট অিনবতনীয় িবষয় িহসােবই গণ  হেব বেল তঁার ধারণা 
জ ায়। 
  

ইি রা গা ীর সােথ বঠেকর আেগর িদন িদ ীেত তঁারই এক 
ঊ তন পরামশদাতা িপ.এন. হাকসার তাজউি েনর সােথ 
আেলাচনাকােল জানেত চান, আওয়ামী লীগ ইিতমেধ  কান সরকার 
গঠন কেরেছ িকনা। এই িজ াসা ও সংি  আেলাচনা থেক তাজউি ন 
বঝুেত পােরন, াধীন বাংলােদশ সরকার গিঠত হেয়েছ িক হয়িন স 
স েক কান কৃত সংবাদ ভারত কতৃপে র জানা নই এবং সরকার 
গঠেনর সংবােদ তােদর িবি ত বা িব ত হওয়ারও কান আশ া নই। 
বরং সরকার গিঠত হেয়েছ জানেত পারেল ‘পূব বাংলার জনগেণর 
সং ামেক সাহায  করার’ জ  ভারতীয় পালােম ট ৩১ শ মাচ য াব 

হণ কের তা এক িনিদ  ও কাযকর প লাভ করেত পাের বেল 
তাজউি েনর ধারণা জ ায়।১৩ 
  

এই সব িবচার- িবেবচনা থেক ইি রা গা ীর সে  বঠেকর 
সূচনােত তাজউি ন জানান য পািক ানী আ মণ র সে  সে  
২৫/২৬ শ মােচই বাংলােদশেক াধীন ঘাষণা কের একিট সরকার গঠন 
করা হেয়েছ। শখ মিুজব সই াধীন বাংলােদশ সরকােরর িসেড ট 
এবং মুিজব- ইয়ািহয়া বঠেক যাগদানকারী সকল বীণ সহকমীই 
(পের ‘হাইকমা ড’ নােম যাঁরা পিরিচত হন) মি সভার সদ । শখ 
মিুজেবর ফতােরর খবর ছাড়া অ া  সদে র ভাল- ম  সংবাদ 
তখনও যেহতু স ণূ অজানা, সেহতু তাজউি ন িদ ীেত সমেবত 
দলীয় িতিনিধেদর সে  পরামশ েম িনেজেক ধানম ী িহসােব 
উপি হত করা যিু যু  মেন কেরন।১৪ 
  

তাজউি েনর এই উপি হত িস াে র ফেল বাংলােদেশর 
াধীনতা আে ালেন অসামা ভােব শি  স ািরত হয়। ইি রা গা ী 

‘বাংলােদশ সরকােরর’ আেবদন অ সাের বাংলােদেশর মিু সং ামেক 
স াব  সকল কার সহেযািগতা দােনর িত িত াপন কেরন। ফেল 

াধীন বাংলােদশ িত ার আে ালন অত  স াবনাময় হেয় ওেঠ। 
িক  তাজউি েনর এই একক ও উপি হত িস া  মিু সং ােমর জ  
যতই ফল সূ হেয় থা ক, এর ফেল আওয়ামী লীেগর অভ ের 
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নতৃে র ও অিনবায হেয় ওেঠ। নতৃে র এই অ  মিু যু  
চলাকােল এবং মিু যু  শষ হওয়ার পেরও দীঘ সময় সম  
রাজনীিতেক িবরাটভােব ভািবত কের রােখ। 
  

ভারেতর ধানম ীর অ ল সাড়া দবার ধান কারণ স বত 
িছল িতনিট। থম কারণ পািক ােনর সে  ভারেতর িনরবি  বরী 
স ক এবং তৎকারেণ পূব বাংলার ায় শাসন ও ািধকার 
আে ালেনর িত সহা ভূিতশীল মেনাভাব। ি তীয় কারণ আদেশর 

ে , িবেশষত সংসদীয় গণত  ও অসাম দািয়কতার ে , আওয়ামী 
লীগ ও ভারতীয় কংে স দেলর দৃি ভি গত িমল। তৃতীয় কারণ িছল 
মানিবক - পািক ানী সনােদর ববরতায় সারা িনয়ার মা েষর মন 
আেলািড়ত হেয়িছল, ভৗেগািলক নকট  হতু ভাবতই ভারেত মানিবক 
সহা ভূিত ও সমেবদনায় সাড়া পেড়িছল সব চাইেত বশী। কােজই 
ভারত সরকােরর পে  বাংলােদেশর াধীনতা আে ালনেক সমথন 
করার রাজৈনিতক ও মানিবক কারণ িছল সমভােব িবদ মান। 
  

য কান মিু যেু র সফল পিরচালনার জ  ধান আব কীয় 
শত িতনিট। এক, জনগেণর ব াপক সমথন। ই, মিু েসনােদর িনরাপদ 
আ য় হল। এবং িতন, সমরা সহ িবিভ  উপকরেণর িনয়িমত 
সরবরাহ। এই িতনিট শেতর মেধ  থমিট, তথা ব াপক জনসমথন, 
িবপুলভােবই িছল বাংলােদেশর াধীনতার পে । িক  তৎসে ও পূব 
বাংলার  আয়তন এবং দখলদার সনােদর ি  চলাচল ও আ মণ 

মতার দ ন পূব বাংলার কান অংশই মিু েসনােদর জ  িনরাপদ 
িছল না। কােজই মিু বািহনীর স সারণ, িশ ণ ও িনরাপ ার জ  
সীমাে র ওপাের িনরাপদ ঘাঁিটর েয়াজন িছল সবাে । বাসী 
সরকােরর জ  রাজৈনিতক আ য় ও অবাধ কাজকেমর অিধকার লােভর 

 িছল সম পিরমােণই পূণ। এ ছাড়াও িছল সাধারণ শরণাথীেদর 
আ য় দােনর মানিবক । ন াল আে ালনিব ত জনব ল পি ম 
বে র সীমা  অগিণত িবেদশী শরণাথীর জ , িবেশষত সশ  
িবে াহীেদর জ , উ ু  করা অসামা  ঝঁুিকপূণ হেলও আ য়দােনর 
ব াপাের থম থেকই ইি রা গা ীর স িত িছল থহীন। এই 
সাহিসকতাপূণ িস াে র িপছেন পি ম বে র সাধারণ মা েষর অবদান 
সামা  নয়। ইয়ািহয়ার গণহত ার িতবােদ ৩১ শ মাচ কালকাতায় য 
অভূতপূব হরতাল পািলত হয়, তার রাজৈনিতক  ও স াবনা 
কানিটই নয়ািদ ীর জ  উেপ ণীয় িছল না। 
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এি েলর থম স ােহ ইি রা গা ী ও তাজউি েনর মেধ  

অ ি ত ই দফা বঠেক াধীনতা সং ামীেদর জ  আ য় এবং 
বাংলােদশ সরকােরর জ  অবাধ রাজৈনিতক কাযকলাপ চালাবার 
অিধকার দান করা ছাড়াও মুি যেু র জ  েয়াজনীয় সাহায -
সহেযািগতা দােনর আ াস সাধারণভােব ািপত হয়।১৫   এই সব 
সাহায - সহেযািগতার কার ও পিরমাণ স েক কান িনিদ  ধারণা 
গঠন করা স মহূুেত স ব িছল না। তৎসে ও তাজউি ন এই 
উপলি েত পঁৗছান য: (১) পািক ান শী  যিদ হত া, উৎপীড়ন ও 
গণিবতাড়েনর নীিত থেক িবরত না হয়, তেব গাটা উপমহােদেশ এক 
অদৃ পূব উে জনা ও সংঘােতর আবহাওয়া িব ার লাভ করেবই; এবং 
(২) সই পিরি হিতেত পূব বাংলার মিু যু েক যিদ সিঠকভােব 
পিরচালনা করা যায়, তেব ভারেতর াথিমক সাহােয র আ াস 
উ েরা র স সািরত হেয় সবা ক রাজৈনিতক ও সামিরক সহায়তায় 
পিরণত হেত পাের।১৬ 
  

ব ত, এি ল মােসর থম িদেক পূণ য িট িস া  ভারত 
সরকার হণ কেরন, তার থমিট িছল ভারত সীমা  উ ু  করার এবং 
ি তীয়িট িছল বাংলােদশ সরকারেক ভারতীয় এলাকায় রাজৈনিতক 
কমতৎপরতা চালাবার অিধকার দান করার। এই েয়রই তাৎপয িছল 

দূর সারী। এই কারেণ উভয় িস া  স েকই ভারতীয় মি সভার 
অভ ের এবং উ তর শাসিনক মহেল- িবেশষত পা াত প হী অংেশর 
প  থেক জারাল আপি  ওেঠ।১৭   আ জািতক ও টৈনিতক 
শালীনতার িবষয় ছাড়াও উপেরা  ই িস া  ভারেতর জাতীয় ােথর 
সে  সংগিতপূণ িকনা স স েক উ ািপত  কা  িবেরািধতার প 
নবার আেগই ইি রা গা ী মূলত একক িস া  আেরাপ কেরই সকল 

মতিবেরােধর অবসান ঘটান।১৮    মাচ মােসর সাধারণ িনবাচেন 
কংে েসর দি ণপ হীেদর িব ে  িবপুলভােব জয়যু  না হেল তঁার 
পে  এই ই িস া  এমিনভােব হণ করা স ব হত িক না বলা 
কিঠন। 
  

আ য় ও মিু যু েক সাহায  করার িবষেয় ভারতীয় স িত 
আদােয়র পর তাজউি ন মিু সং াম পিরচালনার দৃঢ় িভি  খুঁেজ পান 
এবং সংি  সমদুয় িবষেয় সাংগঠিনক পিরক না  কেরন। 
মিু যেু র সংগঠন পিরক নার এই পযােয় তাজউি েনর ধান িবেবচ  
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িবষয় িল িছল: (ক) মুি যু  পিরচালনার জ  সীমা বতী রণা ন 
িনধারণ, িবিভ  রণা েনর দািয়  অপণ এবং অ বতীকােলর জ  
সরবরাহ ও সহায়তা ব ব হা িনি তকরণ; (খ) মি সভা গঠন; (গ) 

াধীনতার পে  বৃহ র রাজৈনিতক ঐক  সাধেনর প হা িন পণ; (ঘ) 
দেশর অভ ের অসহেযাগ আে ালন সি য় রাখার ব ব হা হণ; (ঙ) 

িবিভ  িবেদশী রা  থেক অ , অথ ও টৈনিতক ীকিৃত লােভর 
আেয়াজন; এবং (চ) শি শালী চারমাধ ম গঠন।১৯ 
  

িদ ীেত তাজউি ন যখন মুি যেু র সাংগঠিনক পিরক না  
কেরন, সই সময় অথাৎ ৪ঠা এি ল িসেলট জলার তিলয়াপাড়া চা 
বাগােন ই  ব ল রিজেমে টর িবে াহী ইউিনট িলর কমা ডারগণ 
একি ত হন িতেরাধ যেু র সম াবলী আেলাচনা এবং সি িলত 
কমপ হা িনধারেণর উে ে । এ বঠেক যাগ দন ইিবআর- এর 

িত াতা িহসােব পিরিচত অবসর া  কেনল মহু দ আতাউল গিণ 
ওসমানী, ল. কেনল আব র রব, মজর িজয়াউর রহমান, মজর খােলদ 
মাশাররফ, মজর সিফউ া, মজর কাজী ামান, মজর ল 

ইসলাম, মজর মিমন চৗধুরী এবং আরও কেয়কজন। এই থম িবে াহী 
কমা ডাররা তােদর আ িলক অব হান ও িতেরােধর খ  খ  িচ েক 
একি ত কের সারা দেশর সামিরক পিরি হিত উপলি  করার েযাগ 
পান। িক  যা জানেত পােরন তা মােটই উৎসাহব ক িছল না। সব 
িদেকই পািক ানী বািহনী ত অ সর হেত  কেরেছ, সবখােনই 
িবে াহীরা িতেরােধর যথাসাধ  চ া করা সে ও িপছু হটেত বাধ  
হে । এই অব হায় ভারী অ শ  আর গালা- বা েদর অভাব মটাবার 
জ  তঁারা অিবলে  ভারেতর শরণাপ  হওয়ার িস া  নন। িবেদশ 
থেক সমর- স ার সং হ করার জ  রাজনীিতকেদর সমবােয় যথাশী  
াধীন সরকার গঠেনর আব কতাও তঁারা অ ভব কেরন। িক  সরকার 

গঠেনর জ  অেপ া না কের, বা ব পিরি হিতর চােপ তঁারা সম  
িবে াহী ইউিনেটর সমবােয় সি িলত মুি েফৗজ গঠন কেরন এবং 
কেনল ওসমানীেক তা পিরচালনার দািয়  অপণ কেরন। ভারতীয় 
িনরাপ া এেজ ী িলর মাধ েম পূব রণা েনর িতেরাধ সং ােমর এই 
সব ঘটনা ও িস াে র সংবাদ তাজউি েনর কােছ পঁৗছুেত  কের 

ায় সে  সে ই।২০ 
  

এই সব ব মখুী িবকাশ ও সাংগঠিনক িতর িকয়দংশ 
িতফিলত হয় তাজউি েনর থম বতার ব তৃায়।*   এি েলর থম 
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স ােহ িদ ী অব হানকােল তাজউি নেক াধীনতাযেু র মলূনীিত 
স িলত এই ব ৃতা তরীর কােজ সাহায  কেরন রহমান সাবহান এবং 
আিম ল ইসলাম।২১   ১১ই এি ল বাংলােদেশর িনজ  বতার কে র 
অভােব িশিল িড়র এক অিনয়িমত বতার ক  থেক তা চার করা 
হয়।২২   পের তা ‘আকাশবাণী’-র িনয়িমত ক সমূহ থেক 
পুনঃ চািরত হয়। 
  

এর আেগ িদ ী থেক কালকাতা িফের তাজউি ন ৮ই এি ল 
ভবানীপুর এলাকার রােজ  রােডর এক বাড়ীেত কাম ামানসহ 
উপি হত আওয়ামী ও যবু নতৃবৃ েক িদ ী বঠেকর ফলাফল অবিহত 
কেরন। ইি রা গা ীর সে  আেলাচনাকােল কা   িবেবচনা থেক িতিন 
বাংলােদেশর াধীনতা ঘাষণা ও সরকার গঠনেক অিনবতনীয় িবষয় 
িহসােব উপি হত কেরন তাও ব াখ া কেরন। উপি হত নতৃবৃ  
মিু যেু র সাহােয র ব াপাের ভারতীয় ধানম ীর কােছ আেবদন 
করার যৗি কতা অথবা িদ ী আেলাচনার উপেযািগতা স েক কান 

 তােলনিন। তঁারা অিধকাংশই িবতক তােলন মখু ত তাজউি েনর 
ধানমি  হেণর বধতা িনেয়।২৩  যবুেনতা শখ ফজললু হক মিণ 

অব  মি সভা গঠেনরই িবেরািধতা কেরন এবং বাংলােদশ াধীন 
সরকার ও সামিরক কমা ড গঠন- সং া  তাজউি েনর ািবত বতার 
ব তৃা ব  করার দাবী জানান।২৪  পের িতিন ৪২ জন উপি হত 
আওয়ামী লীগ ও যবু নতার া র সং হ কের তাজউি েনর ব তৃা 
ব  করার জ  ভারতীয় ধানম ীর কােছ এক আেবদন 
পাঠান।২৫  তাজউি ন কতৃক মি সভা গঠন এবং তঁার ািবত বতার 
ভাষণ রদ করার ে  বিরশােলর সােবক পিরষদ- সদ  িচ  তারেক 
এক উেদ াগী ভূিমকায় অত  তৎপর দখা যায়। ব ত শখ মিণ েপর 
সমথেন তার তাৎপযময় ভূিমকা ১৯৭২ সােলর থম অবিধ অব াহত 
থােক। 
  

শখ মিুজেবর অ পি হিতেত আওয়ামী লীেগর নতৃ  ক বা 
কারা দেবন এ িবষেয় কান কার িস া  না থাকায় দেলর মেধ  
নতৃ - কলহ ও িবশৃ লা এক প অবধািরত িছল। তাজউি েনর 

আশ া জ ায়- মােচর অসহেযাগ আে ালন, ২৬ শ মাচ থেক 
পািক ানী বািহনীর হত ায , বাঙালী সশ বািহনীর তঃ তূ িবে াহ 
এবং সি িলত িসপাহী- জনতার িতেরাধ সং ােমর মধ  িদেয় 
বাংলােদেশর াধীনতার য অবয়ব ফেুট উঠেত  কেরেছ, আওয়ামী 
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লীেগর নতৃ - কলহ ও িবশৃ লা তােক ন াৎ কের িদেত পাের; 
িবেশষত মিু যু েক সাহায  করার ব াপাের ভারেতর ধানম ীর দ  
আ াস কাযকর প হণ না করা পয  অ হায়ী সরকােরর গঠেন কান 
বড় পিরবতন শখ মুিজব কতৃক সরকার গিঠত হওয়ার দাবী স েকই 
সে েহর উে ক ঘটােত পাের এবং াধীনতা আে ালেনর চূড়া  

িতসাধন করেত পাের।২৬  কােজই রােজ  রােড সমেবত দেলর 
রাজৈনিতক ও যবুেনতা এবং সাধারণ কমীেদর িব তা সে ও াধীন 
সরকােরর পিরক না িনেয় এিগেয় যাওয়ার িস াে  তাজউি ন অটল 
থােকন। 
  

৯ই এি ল সকােল তাজউি ন আিম ল ইসলামেক সােথ িনেয় 
এক পুরােনা ডােকাটা েন কের ািবত মি সভার অবিশ  সদ েদর 
খুঁজেত বর হন। মালদহ, বালরুঘাট, িশিল িড়, পসা (ধুবড়ীর কােছ) ও 
িশলচর হেয়, পেথ ক াে ন মন র আলী, আব ল মা ান ও সয়দ 
নজ ল ইসলামেক সে  কের, তাজউি ন আগরতলা পঁৗছান ১১ই 
এি ল।২৭  খা কার মাশতাক আহমদ এবং কেনল ওসমানী 
আগরতলায় অেপ া কেরিছেলন। এেদর মেধ  ’িদন ধের িবিভ  
পযােয় িব র আলাপ- আেলাচনা ও িবতক চলার পর অবেশেষ 
তাজউি ন কতৃক ািবত মি সভার গঠন ও আয়তন বহাল থােক। 
অব  এই মৈতেক  পঁৗছুবার ােথ মি সভার মতার পিরসের িকছু 

পূণ পিরবতন সাধন করা হয় এবং তা ১৭ই এি েল ঘািষত 
‘ াধীনতা আেদশ ঘাষণায়’ িতফিলত হয়। ‘ াধীনতা আেদশ 
ঘাষণার’ ধান মলূ েয়াজন দখা দয় নবগিঠত সরকােরর আইনগত 

িভি  বধকরেণর জ ই।২৮    তাজউি েনর ১১ই এি েলর থম বতার 
ব তৃােক বধ সরকার গঠেনর সে  সাম পূণ করার জ  ‘ াধীনতা 
আেদশ ঘাষণা’র তািরখ ১০ই এি ল বেল ঘাষণা করা হয়।** 

  
১৭ই এি েল িনবািচত পিরষদ সদ েদর প  থেক চািরত 

এই ‘ াধীনতা আেদশ ঘাষণায়’ শাসনত  ণীত না হওয়া পয  
বাংলােদশ গণ জাতে র কাযিনবাহী মতা, আইন ণয়েনর মতা, 

ধান সনাপিতর মতা, এমনিক ধানম ী ও মি সভার সদ  
িনেয়ােগর মতা রা পিতর অথবা তঁার অ পি হিতেত অ হায়ী 
রা পিতর হােত অপণ করা হয় এবং এই আেদশিট ২৬ শ মাচ থেক 
কাযকািরতা লাভ কেরেছ বেল উে খ করা হয়। অ হায়ী রা পিত সয়দ 
নজ ল ইসলােমর হােত আইন ণয়ন ও কাযকরী মতা  হওয়ায় 
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ধানম ী পেদর জ  িবিভ  দাবীদার তঁােদর আকা ার লড়াই 
কােলর জ  মলুতিব রােখন। শখ মিুজবুর রহমােনর 

অ পি হিতেত এবং িবেশষত পরবতী নতৃ  স েক কান প 
িস াে র অভােব আওয়ামী লীেগর নতৃ স ট যখােন এক প 
অবধািরত িছল, সখােন মি সভার গঠন িনঃসে েহ িছল এক িবরাট 
রাজৈনিতক অ গিত। 
  

নতুন মি সভা আগরতলা থেক কালকাতা আসার পর অ তম 
মখু  েচ া হেয় দঁাড়ায় নতুন সরকারেক এমনভােব বিহিবে র কােছ 
উপি হত করা যােত এর পে  িবিভ  দশ থেক টৈনিতক ীকিৃত 
সং হ করা স ব হয়। ১৫ই এি ল তাজউি ন গাপেন দখা কেরন 
কালকাতায় িনযু  পািক ােনর ডপুিট হাইকিমশনার হােসন আলী 

সে । হােসন আলী এবং ডপুিট হাইকিমশেন িনযু  সকল বাঙালী 
যােত ১৮ই এি ল একেযােগ বাংলােদশ সরকােরর পে  তােদর 
আ গত  পিরবতন কের, তার ব ব হািদ স  হয় 

’দফা বঠেক।২৯  ১৭ই এি ল িবে র সংবাদ মাধ েমর িতিনিধেদর 
স েুখ নবগিঠত মি সভার কা  শপথ হণ অ ান আেয়ািজত হয় 
বাংলােদেশর ত স িচত মু া েলর এক াে - ি য়ার মেহরপুর 
মহ মার সীমা বতী াম বদনাথতলায়, যার নতুন নামকরণ হয় 
‘মিুজবনগর’। িক  আস  পািক ানী আ মেণর আশ ায় মি সভার 
শপথ হেণর পর পরই বদ নাথতলা পিরত  হয় এবং ‘মিুজবনগর’ 
রাজধানী িত ার এক িবমূত বাসনা িহসােব িবরাজ করেত থােক। 
বাংলার সশ  িবে াহ তখন সব  ি িমত। পািক ানী বািহনীর ত 
অিভযােনর মেুখ সম  বাংলােদেশর পতন ায় স  হওয়ায় িবিভ  
রা  থেক টৈনিতক ীকৃিত লােভর আশা অিনি তকােলর জ  
িপিছেয় যায়। িতন স ােহর অিধককাল ধের পািক ােনর হত াতা ব, 
অি সংেযাগ ও ববরতার মেুখ বাংলার তঃ ূত িতেরাধ যখন িবপয , 
এমিন সময় িবল  সে ও মি সভা গঠেনর মাধ েম বাংলােদশ তার 
িবেঘািষত াধীনতা বা বায়েনর জ  সিঠক রাজৈনিতক পদে প হণ 
কের। 
 
 
অধ ায় - ৪: ম -  জুন  
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২৫ শ মাচ থেক ৭ই এি েলর মেধ  নতুন ই িডিভশন স  -  ৯ম 
এবং ১৬শ -  আকাশপেথ িনেয় আসার পর এি েলর তৃতীয় স াহ 
নাগাদ পূব বাংলার ায় সকল অ েল পািক ান িনেজর কতৃ  
পুনঃ িত া কের। ২৬ শ মাচ থেক থম এক স ােহ পািক ানী 
আ মেণর মেুখ যারা ভারেত েবশ কের তােদর সংখ া িছল মা  
কেয়ক হাজার- মখূ ত আওয়ামী লীগ নতা, কমী ও িবে াহী 
সশ বািহনীর লাকজন। ২৬ শ মাচ থেক ১৫ই এি ল পয  যারা 
সীমা  অিত ম কের ভারেত আ য় হণ কের, তােদর সংখ া িছল এক 
লে র অনিধক। পািক ানী বািহনীর আ মণ দূর মফ ল অবিধ িব তৃ 
হওয়ায় এি েলর ি তীয়ােধ ভারেত আ য় নয় এগােরা ল  িবপ  
মা ষ। ম মােস আ য় নয় আরও একি শ ল  মা ষ।৩০  এি েলর 
শষ িদেকই শরণাথীেদর মবধমান াত ভারেতর সরকারী মহেল 

অপিরসীম উৎক ার সৃি  কের। অ িদেক পািক ানী শাসেকরা ভারেতর 
স াব  িতি য়া স েক থম িদেক িকছুটা অিনি ত বাধ করেলও 
অিচেরই বুঝেত পাের য, পূবা েল ভারতীয় সনাবািহনীর সম ক 
অ িত এবং সংখ া তার জ  ভারত পািক ােনর িব ে  কান কার 
সামিরক ব ব হা হেণ স ম নয়। ভারত যিদ পূবা েল কা  সংঘেষ 
অবতীণ হয়, তেব সই সংঘষ সীিমত ও অমীমাংিসত হওয়া এক প 
অবধািরত। উপমহােদেশর পি মা েল, কারণ িকছুটা আলাদা হেলও, 
সংঘেষর ফলাফল হত ায় অিভ । এই পিরি হিতেত, ১৯৬৫ সােলর 
মত, আ জািতক হ ে েপ ভারত ও পািক ােনর মেধ  যু িবরিত 
ঘািষত হওয়া এবং ‘পূব পািক ােনর’ পূবতন ি হতাব হা িতি ত 

হওয়ার স াবনা বল িছল। অ িদেক এই অমীমাংিসত পাক- ভারত 
যেু র ডামােডােল ািধকােরর জ  পূব বাংলার দীঘিদেনর সং াম, 
’৭০- এর িনবাচেনর ঐিতহািসক রায়, অ ায় ও উে মলূকভােব 
আইন পিরষেদর অিধেবশন হিগতকরণ, অসহেযাগ আে ালন, 
সামিরক শাসকেদর িব াসঘাতক আ মণ, গণহত া, বাঙালী সনােদর 
িবে াহ, জনগেণর তঃ তূ িতেরাধ সং াম এবং াধীনতার ঘাষণা 
এই সব িকছুই অ ত বশ িকছু কােলর জ  চাপা পড়ত। 
  

অ প িবেবচনা থেকই স েটর একদম গাড়ার িদেক 
বাংলােদেশর গৃহযেু  ভারতীয় সামিরক হ ে েপর এক াব িদ ীর 
সেবা  নীিতিনধারকমহল কতৃক ত াখ াত হয়।৩১   বাসী আওয়ামী 
লীগ নতৃবেৃ র মেধ  স বত তাজউি নই থম উপলি  কেরন, 
বাংলােদশেক ক  কের, যিদ এই পযােয়ই পািক ান ও ভারেতর মেধ  
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কান যু   হয়, তেব তার ফেল সব চাইেত িত  হেব 
বাংলােদেশর মুি সং াম। অব  এি েলর থম স ােহ িদ ীেত 
ভারেতর ধানম ীর সে  সংি  িবষয়ািদ আেলাচনার সময় িতিন 
বাংলােদশ সরকারেক ীকৃিতদােনর স  উ াপন 
কেরিছেলন।৩২     পের পিরি হিতর জিটলতা অ ধাবেনর সে  সে  এ 
ব াপাের িতিন যেথািচত সতকতা অবল ন কেরন। 

  
তাজউি ন দখেত পান, অমীমাংিসত পাক- ভারত যু  এবং 

স াব  আ জািতক হ ে েপর ফেল বাংলােদেশর াধীনতার ই 
কবল বশ িকছুকােলর জ  চাপা পড়েব তা নয়, অিধক  িব বাসীর 

কােছ এই াধীনতা সং াম িনছক ‘ভারতীয় চ াে র অংশ িহসােব 
পিরগিণত হেব। তা ছাড়া িবেঘািষত াধীনতা অজন ও সংর েণর জ  
বাংলােদেশর িনজ  সংগঠন গেড় তুলেত হেলও বশ িকছু সমেয়র 

েয়াজন- তার আেগ কান হঠকািরতা নয়। জাতীয় িতর এই 
অ বতীকােল ভারেতর ীকিৃতর েক তাজউি ন কবল দাবী িহসােব 
জীিবত রাখাই যিু যু  মেন কেরন- উপযু  েযাগ ও সমেয়র 

তী ায়। তাজউি েনর এই উপলি  অব  তঁার অিধকাংশ সহকমীর 
কােছ গহৃীত হয়িন- যাঁেদর দাবীই িছল ভারেতর তৎদে ই টৈনিতক 

ীকিৃত এবং বাংলােদশেক মু  করার জ  ভারতীয় সনাবািহনীর 
অিবলে  যু  যা া। 

  
সামিরক ও রাজৈনিতক কারেণ ভারত য সই সময় কান যেু  

জিড়েয় পড়েত অ ম, এই উপলি র িভি েত পািক ানী শাসেকরা 
ভারেতর সকল িতবাদ ও সতকবাণী উেপ া কের দেশর আনােচ 
কানােচ ‘পির রণ অিভযান’(clearing operation) চািলেয় িবপুল 
সংখ ক মা ষেক িভেট- মািট থেক উে দ কের চেল। িনধন ও 
িনযাতেনর পাশাপািশ বাঙালী জাতীয়তাবাদ সমথক সকল মা ষ এবং 
ব াপকতম অেথ সংখ ালঘ ু িহ েদর দশ থেক িবতাড়ন কের 
বাংলােদশ সম ার ‘চূড়া  সমাধােন’ িনযু  হেত তােদর দখা যায়।৩৩ 

  
িক  ব াপক সংখ ায় শরণাথী সৃি ই তােদর জ  কাল হেয় 

দঁাড়ায়। শরণাথীর সংখ া বৃি র সে  সে  পি ম ব , আসাম ও 
ি পুরায় অেপ াকৃত দির  ও ঘনবসিতপূণ এলাকা িলর উপর 
অথৈনিতক ও সামািজক চাপ মাগত বাড়েত থােক।৩৪  মশ এর 
রাজৈনিতক িতি য়া মতাসীন কংে স সরকােরর জ  উে গজনক 
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হেয় ওেঠ। শরণাথীেদর সংখ া যত বাড়েত থােক, জনস , ত  ও িহ  
মহাসভার মত ভারেতর দি ণপ হী ও সা দািয়ক দল িলও বাংলােদশ 
সরকােরর ীকিৃত এবং পািক ােনর িব ে  যেথািচত ‘বিল তা’ 

দশেনর দাবীেত ততেবিশ সা ার হেত থােক। কােজই যথাশী  সকল 
শরণাথীেক েদেশ ফরৎ পাঠােত না পারেল গাটা পিরি হিত য 

মতাসীন কংে স দেলর জ  এক মারা ক রাজৈনিতক ফাঁেদ পিরণত 
হেত পাের, স ইি ত তখন মাটামিুট । স বত এক অমীমাংিসত 
যেু র মেধ  ঠেল িদেয় কংে স সরকারেক রাজৈনিতকভােব পযদু  
করা িছল এই সব চরম দি ণপ হী ভারতীয় দল িলর বাংলােদশ ীিতর 
অ তম মলূ উে । 

  
অ িদেক পািক ােনর উপর ভাব আেছ এমন সব রাে র চােপ 

বা সৎপরামেশ পািক ান য সামিরক িনপীড়ন ও স ােসর পথ ছেড় 
রাজৈনিতক সমাধােনর পথ ধরেব, এমন আশা বজায় রাখাও ভারেতর 
জ  মশ ক কর হেয় পেড়িছল। সরকারী পযােয় একমা  সািভেয়ট 
ইউিনয়েনর জারাল িন া ও িতবাদ ছাড়া অ া  রাে র ভূিমকা িছল 
নীরব দশেকর অথবা গাপন সমথেকর। অব  চীেনর ভূিমকা িছল 

কা  এবং মলূত তা পািক ােনর শাসকেদরই পে । 
  
এেহন জাতীয় ও আ জািতক পিরি হিতেত অ হীন শরণাথীর 

াত ভারেতর জ  সৃি  কের এক কিঠন বাধ - বাধ কতা। শরণাথীসৃ  
এই বাধ বাধকতার ফেল বাংলােদেশর িবপয  মিু বািহনীেক নতুন 
িভি েত এবং বিধত কেলবের গেড় তালার অসামা  েযাগ সৃি  হয়। 
বাংলােদশ স েটর উপযু  সমাধান অে ষণকােল বাংলােদেশর 
অভ ের িতেরাধ সং াম যােত স ণূভােব না থেম যায়, এ মেম 
নূ নতম ব ব হা িহসােব ছা - যবুকেদর সশ  িনং দােনর েয়াজন 
ভারেতর কতৃপ মহেল ীকতৃ হয়। বাংলােদেশর মিু যু েক সাহায  
করার জ  ভারতীয় সনাবািহনীেক দািয়  দওয়া হয় ৩০ শ এি ল। 
৯ই ম তােদর হােত  হয় মুি যেু  যাগদােন ু বাংলােদেশর 
ত ণেদর সশ  িনংদােনর দািয় । এি ল মােস ভারেতর ‘সীমা  
িনরাপ া বািহনী’ (িবএসএফ) িবি ভােব িশ ণ, অ  সরবরাহ ও 
সংি  অ া  িবষেয় য অ   সাহায  কের চেলিছল তার উ িত 
ঘেট। ভারতীয় সনাবািহনীর ত াবধােন পিরচািলত চার স াহ ময়াদী 
এই িনং কায েমর মান অব  িছল নহাতই সাধারণ- মলূত শখােনা 
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হত সাধারণ হা া- অ  ও িবে ারেকর ব বহার। ম মােসর তৃতীয় 
স ােহ  হয় ’হাজার ছা  ও যবুেকর থম দেলর িনং। 

  
অ  অেথ ম িছল িনদা ণ হতাশার মাস। পািক ানী বািহনীর 

িনমম অিভযােনর মেুখ মাচ- এি েলর তঃ তূ িবে াহ ও িতেরাধ 
সং াম মশ থেম যাওয়ায় দেশর িভতের ও বাইের সব ই 
িন ৎসােহর ভাব। মধুপুর, গাপালগ  এবং আরও ’একটা ছাটখাট 
অ ল বােদ গাটা বাংলােদশ পািক ানী সনােদর করতলগত। দেশর 
অভ ের সব ই সামিরক স াস। তােদর সহেযাগী দি ণপ হী 
রাজৈনিতক নতােদর উেদ ােগ গিঠত ‘শাি  কিমিটর’ তৎপরতার ফেল 

াধীনতা- সমথক সবার পে ই িনরাপেদ বসবাস করা ায় অস ব হেয় 
ওেঠ। য সব িবে াহী সনা পািক ানী আ মেণর মেুখ জন- পিরজন 
ফেল ভারেত এেসিছল অ শে র আশায়, তারাও ত ািশত পা া-

অিভযান  করেত পারেলা না বা ব নানা অ িবধার ফেল। 
গালাবা দ ও অ শ  যা পাওয়া গল তা েয়াজন ও ত াশার তুলনায় 

িনত  কম। ত পির দেশর িভতর থেক দখলদার সনাবািহনীর 
মাগত শি বিৃ র সংবােদ মেনাবল বজায় রাখা িছল সত ই কিঠন। 

তব ু ম- জুেনর এই হতাশার আবহাওয়ার মােঝই িনং কায েমর 
মাধ েম  হয় মিু যেু র কতৃ িত। 

  
ত ণেদর িনং দওয়যার ব াপাের অব  ভারতীয় শাসেনর 

সকল অংেশর সমান উৎসাহ িছল না। যমন িনং দান এবং িবেশষত 
‘এই সব িবে াহী ও বামপ হীেদর’ হােত অ  সরবরােহর ব াপাের 
ঊ তন ভারতীয় সামিরক কতৃপে র আপি  থম িদেক িছল অিতশয় 

বল।৩৫  এর অ তম ধান কারণ িছল, ন ালবাদী, নাগা, িমেজা 
ভৃিত সশ  িবে াহীেদর তৎপরতা- হতু পি মব  ও ভারতীয় 

পূবা েলর িনরাপ া স েক এেদর উে গ। বাংলােদেশর মিু েযা ােদর 
জ  বরা কৃত অ  এই সব স াসবাদী বা িবে াহীেদর হােত য পঁৗছেব 
না, এ িন য়তােবাধ গেড় তুলেত বশ িকছু সময় লােগ। মুি েযা া 
ির িুটং- এর ব াপাের য প িত অ সরণ করা হয় তােত এই 
িন য়তােবাধ েম গেড় ওেঠ। থম িদেক ির িুটং সীমাব  িছল কবল 
আওয়ামী লীগ দলীয় যবুকেদর মেধ । পূবা েলর িনরাপ ার দৃি েকাণ 
থেক এ ব ব হা িছল ভারতীয় সনাবািহনীরও মনঃপূত। মিু যেু  
যাগদােন আ হীেদর িবরাট সংখ ার অ পােত িনং- এর েযাগ িছল 

িনতা  কম। িনং- এর আেগ পয  ত ণেদর একি ত রাখা এবং 
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তােদর মেনাবল ও দিহক হতা বজায় রাখার জ  সীমাে র িবিভ  
এলাকায় ‘যবু িশিবর’ ও ‘অভ থনা িশিবর’ হাপেনর িস া  নওয়া 
হয়। এই সব িশিবের ভিত করার জ  য ীিনং প িত হণ করা হয়, 
তদ যায়ী ‘বিহেদশীয় আ গত ’ (Extra Territorial Loyalty) থেক 
যারা মু , কবল স সব ত ণরাই আওয়ামী পিরষদ সদ েদর ারা 
সনা কৃত হবার পর ভিতর অ মিত পত।৩৬   পািক ানী রাজৈনিতক 
পুিলেশর এই ব ল ব ব ত শ  ধার কের এমন ব ব হা খাড়া করা হয় 
যােত এই সব িশিবের বামপ হী কমীেদর েবেশর কান েযাগ না 
ঘেট। 

  
বাংলােদশ সরকােরর সংি  দফতেরর িনজ  ব ব হাপনা 

ছাড়াও, েত ক যবু িশিবের ভারতীয় সনাবািহনীর ক াে ন 
পদমযাদািবিশ  একজন ‘ক া  শাসক’ িনযু  থাকার ব ব হা 
িছল।৩৭  স বত এই ‘ক া  শাসেকর’ উপি হিতর ফেল িনং- এর 
জ  বাছাই করা ত ণেদর রাজৈনিতক বণতা স েক ভারতীয় 
িনরাপ া কতৃপে র মানিসক ি া ব লাংেশ াস পত। অব  পের, 
আগ - সে র মােস, সামি ক সম ার চােপ ভারত সরকােরর নীিত 

ণয়েনর ে  যখন দি ণপ হীেদর ভাব াস পায় এবং বাংলােদশ 
মি সভার মেধ  তাজউি েনর অব হান অেপ াকতৃ সবল হয়, তখন 
বাংলােদেশর বামপ হী ত ণেদর িব ে  এই িবিধ- িনেষধ ব লাংেশ 
অপসারণ করা হয়। জন- সংগঠন িহসােব আওয়ামী লীেগর তুলনামলূক 
িবরাটে র দ ন মিু বািহনীেতও আওয়ামী লীগপ হীেদর িবপুল 
সংখ াগির তা ঘটা িছল খবুই াভািবক। িক  য ি য়ায় এবং দলীয় 
প পািতে র িভি েত ির িুটং করা হয়, তা কবল অনাব কই িছল না, 
অিধক  তা ই ধরেনর অবাি ত িতি য়ার সৃি  কের। 

  
থমত, মিু েযা া ির িুটং- এর ব াপাের পিরষদ সদ েদর 

পািরশ করার য িবধান িছল, অেনক ে  সই পািরেশর 
অপব বহার ঘটেত দখা গেছ। এঁেদর অেনেক হানীয় রাজনীিতর 

িবধােথ অিধক সংখ ায় কবল িনজ িনজ এলাকার ত ণেদর 
মিু বািহনীেত ঢাকাবার বণতা দখােতন। অেনক ে  

াথীর দিহক যাগ তা, সং ামী ৃহা এবং চািরি ক ণা ণ 
িশিথলভােব িবচার করা হেয়েছ। অংশত এর ফেল মিু েযা ােদর বহৃ র 
অংশ পরবতীকােল লড়াই থেক স ণূ দূের সের থােক, এমনিক কান 
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কান ে  মিু যেু  অংশ হণ অেপ া ামীণ িববাগ ও ব ি গত 
রষােরিষর িন ি েত, এমনিক সরাসির লটুতরােজ অংশ হণ কের।৩৮ 

  
ি তীয়ত, াধীনতা সং ােম যাগদােন  ু অপর নানা দল ও 

মেতর ছা - যবুকেদর জ  ির িুটং- এর ব াপাের আওয়ামী লীেগর 
একািধপত  িছল বল াভ ও হতাশার কারণ। দেশর িভতের 
পািক ানী িনযাতন যতই াম- ামা ের িবেশষভােব ত ণ স দােয়র 
িব ে  পিরচািলত হেয়েছ, ততই িতিদন হাজার হাজার ছা - যবুক 

িনং লােভর আশায় ভারেত এেস িভড় কেরেছ, মােসর পর মাস 
অেপ া কেরেছ সাধারণ শরণাথী িশিবের অথবা সরকার অন েমািদত 
ক াে র অবণনীয় দশার পিরেবেশ। মাচ- এি েল পািক ােনর 
হত াযে র মেুখ িবিভ  দল, মত ও ণীর মা েষর মেধ  াধীনতার 

পে  এক তঃ ূত ঐক  গেড় উেঠিছল। মুি েযা া মেনানয়ন ও 
িনং- এর ে  দিশত বষম  ত ণেদর সই একতােবাধেক 

ব লাংেশ িবন  কের। সে ের ির িুটং- এর ে  দলীয় বষেম র 
নীিত অেনকখািন াস পেলও মিু েযা ােদর পযােয় অিব াস, 
রষােরিষ ও ে র জর মূলত চলেতই থােক। 

  
িনং- এর ে  স ীণ দলীয় একািধপেত র নীিত থম 

থেকই িছল তাজউি েনর মুি যু - সং া  রাজৈনিতক পিরক নার 
পিরপ হী। ১০ই এি েলর বতার ব ৃতায় তাজউি ন ‘আ মণকারীেদর 
িব ে  ঐক ব  সং ােম যাগ দবার জ  িবেশষভােব সকল 
রাজৈনিতক দেলর নতােক আম ণ’ জানান। তাজউি েনর ই া িছল 
আওয়ামী লীেগর িনবািচত সদ েদর সমবােয় মি সভা গঠেনর 
পাশাপািশ বাংলােদেশর াধীনতা এবং সরকারেক সমথনদানকারী সব 
ক’িট রাজৈনিতক দেলর সমবােয় একিট মাচা বা ট গঠন করা এবং 
দেশর অভ ের মিু যু  সম েয়র দািয়  এই ে টর হােত অপণ 

করা। 
  
পূব বাংলার জ  পূণ ায় শাসেনর দাবী ই দশেকর পুরাতন 

এবং এই দাবীর জনি য়তা ১৯৫৪ সােলর সাধারণ িনবাচেন জনগেণর 
িবপুল সংখ াগির  রােয়র মাধ েম িতি ত হয়। ৬- দফা দাবীর পে  
১৯৭০ সােলর ঐিতহািসক িনবাচনী রায় পূণ ায় শাসেনর পে  
সাধারণ জনমতেক এক অ িতেরাধ  শি েত পিরণত কের। িক  
বাংলােদেশর জ  পূণ াধীনতার দাবী  িদেনর। মলূত িনর  
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মা েষর িব ে  পািক ানী বািহনীর আকি ক হামলা, িনিবচার হত া ও 
তুলনাহীন ববরতার িতি য়া িহসােব াধীনতার দাবী রাতারািত 
সবসাধারেণর মেধ  ছিড়েয় পেড়। াধীনতা দাবীর অ িনিহত এই 
নিতবাচক ও তাৎ িণক উপাদান স েক তাজউি ন সজাগ িছেলন। এ 

কারেণই িতিন এই ঘটনা তািড়ত াধীনতার দাবীেক ইিতবাচক ও 
ি হিতশীল চতনায় পিরণত করার জ  আওয়ামী লীগ ছাড়াও অ া  
দল ও মেতর মা ষেক াধীনতা আে ালেন সি য় ও ঐক ব  করার 
প পাতী িছেলন। ম মােস িতেরাধ সং ােমর িবপযেয়র পর যখন 

 হেয় ওেঠ য বাংলােদেশ পািক ানী আিধপত  সহেজ বা শী ই শষ 
হবার নয়, তখন িতিন অেপ াকতৃ দীঘ সং ােমর িত িহসােব 
আওয়ামী লীগ, মাজা  ফর আহমদ পিরচািলত াশনাল আওয়ামী 
পািট, মিণ িসংহ- এর নতৃ াধীন বাংলােদেশর কিমউিন  পািট, 
বাংলােদশ কংে স দল এবং স ব হেল ভাসানীপ হী াশনাল আওয়ামী 
পািটেক একিট রাজৈনিতক ে ট একি ত করার িবষেয় িচ া কেরন। 
এই ট গঠেনর িচ া িছল আওয়ামী লীগ কতৃক গিঠত সরকােরর কান 
পিরবতন বা তঁােদর মতা ও অিধকােরর পিরসরেক স িচত না কেরই। 

  
িক  আওয়ামী লীেগর অিধকাংশ নতা ও কমী িছেলন এ প 

ব দলীয় ট গঠেনর িব ে । ১৯৭০- এর সাধারণ িনবাচেন িনর শ 
দলীয় সাফেল র পর ভাবতই আওয়ামী লীেগর সব ের দলীয় শি ম া 
স েক বল আ হা সৃি  হয়। তােদর সই আ হােবাধ পািক ানী 
বািহনীর সবা ক আ মণ এবং িনেজেদর সম ক প াদপসরেণর পেরও 
অ ু ন থােক। ২৬ শ মােচর পর দেশ য স ণূ নতুন পিরি হিতর 
উ ব ঘেট, তার পূণ তাৎপয অ ধাবন করা এবং সই পিরি হিত 
মাকািবলার জ  িনেরট দলীয় দৃি ভি  ও কমপ িতর পিরবতন সাধন 

করার েয়াজন আওয়ামী লীেগর খবু অ  সংখ ক নতার কােছই  
িছল। যাঁেদর িছল তঁারা সি িলতভােবও দেলর দৃি ভি  ও মানিসকতার 
পিরবতন করেত পারেতন িকনা সে হ। তাজউি ন য পারেতন না স 
কথা তঁার িনেজরও জানা িছল। ইিতপূেব দেলর নীিত পিরক নার ে  
যিদও তঁার হান িছল উে , তব ুদেলর কােছ সই নীিতেক হণেযাগ  
করার ব াপাের তঁার িনেজর ভূিমকা িছল সীিমত। অিধকাংশ ে ই তঁার 
দািয়  শষ হত পিরকি ত নীিত স েক শখ মিুজেবর স িত আদায় 
কেরই। শখ মিুজেবর দািয়  িছল  ািবত নীিত স েক দেলর এবং 
দশবাসীর স িত আদায় করার। সই জনি য় নতার অ পি হিতেত 

ব দলীয় ট গঠেনর মত এক ঘারতর অি য় াব সই পযােয়ই 
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পািটর কােছ উ াপন করা তাজউি েনর জ  অ ত হ িছল। কােজই 
সই পযােয় ব দলীয় ট গঠেনর াথিমক িত অিতশয় ধেযর সে  

চািলেয় যাওয়াই যিু যু  িবেবিচত হয়। 
  
  ম মােস এমিনেতই ধানমি  িনেয় আওয়ামী লীগ মহেল 

তাজউি েনর িব ে  জার চারণা  হেয়েছ। মি সভার অবিশ  
িতনজন সদ ই ধানমি ে র পদ িনেয়   দাবীর যৗি কতা 
ব াখ ায় কমেবশী তৎপর। মি সভার বাইেরও তাজউি ন িবেরাধী 

চারণার উৎসমখু একািধক। শখ মিুজেবর ফতার হওয়ার কারণ 
থেক  কের বাংলােদশ সরকারেক ীকিৃতদােন ভারত সরকােরর 

িবল  পয  অেনক িকছুর জ ই সরাসির তাজউি নেক দায়ী কের এক 
বল চার- আে ালন চলেত থােক আওয়ামী যবুেনতা শখ ফজললু 

হক মিণর নতৃে । বীণ নতােদর কউ কউ ‘ াধীনতা ঘাষণা 
আেদশ’ অ যায়ী অ হায়ী রা ধান কতৃক ধানম ী িনেয়ােগর মতা 
িকভােব েয়াগ কের তাজউি নেক মতাচু ত করা যায়, তা অে ষেণ 
ব । কালকাতায় অেনক আওয়ামী লীগ নতারই গেড় উেঠেছ ছাটখাট 
দফতর, উপদলীয় প, ভাব- িতপি , গাড়ী, অথ এবং চারয । 
সবাই য যার মত ‘মিু যেু ’ ব । িক  ায় সব ই দখা যত িট 
িজিনেসর অভাব -  দলীয় শৃ লােবাধ এবং নতুন সরকােরর িত 

েয়াজনীয় আ গেত র। 
  
এই শৃ লাহীন পিরেবেশ তাজউি ন অন  িন ার সে  

সরকােরর িনদলীয় শাসন িবভাগ ও সামিরক বািহনী িতি ত কেরন। 
ফেল বাসী আওয়ামী লীগ নতৃ  আ কলহ ও উপদলীয় িবশৃ লতায় 
স ণূ িনমি ত হওয়ার আেগই নতুন শাসেনর কমিন ার ফেল 
সরকােরর কাজকেম িকছু পিরমাণ সংগিঠত িচ া, হ কমপ িত ও 
শৃ লােবাধ বিতত হয়। য সব ত ণ িসএসিপ ও অ া  অিফসার 

িতেরাধ আে ালেনর সে  ভারেত চেল আেসন, তঁােদর িনেয়াগ করার 
ব াপাের মি সভার সকল সদে রই উৎসাহ িছল বা ত সমান। িক  

শাসন িবভােগ ‘অিফসার াধা  িতেরাধ’ করার জ  আমলােদর 
পিরবেত আওয়ামী লীগ কমী ও নতােদর িনেয়াগ করার দাবী মােঝ 
মােঝ যখন বল হেয় উঠত, তখন সই সব দাবী িনবৃ  করার 
দায়দািয়  িনেত হত মলূত তাজউি নেকই। ফেল দাষােরােপর দায়ভার 
বশীর ভাগই িছল তঁার একার। ২রা জুন িনবািচত পিরষদ সদ েদর 

সমবােয় সীমাে র িবিভ  এলাকায় পঁাচিট আ িলক শাসন কাউি ল 
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গঠন করার পর েম েম সংি  রাজনীিতকেদর অেপ াকৃত 
গঠনমলূক কােজ ব বহার করার েযাগ গেড় ওেঠ।৩৯  জুলাই- এর শষ 
িদেক এই আ িলক কাউি ল ব ব হা আরও িকছু সংহত প লাভ 
কের।৪০ 

  
শাসন িবভােগর পাশাপািশ দলীয় ভাবমু  িত ান িহসােব 

গেড় ওেঠ বাংলােদশ সনাবািহনী। ম মােসর তৃতীয় স ােহ ই  ব ল 
রিজেমে টর পঁাচিট িয়ত ব াটািলয়ােনর সে  ইিপআর বািহনীর 
লাকজনেদর একি ত কের বাংলােদশ সনাবািহনী (জুলাই থেক 

‘িনয়িমত বািহনী’ নােম পিরিচত) িত া করা হয়। তার ধান সনাপিত 
কেনল (অবঃ) ওসমানী িছেলন সামিরক ব াপাের রাজৈনিতক হ ে েপর 
িবেরাধী। যিদও মিু যু  মলূতই রাজৈনিতক যু , তবওু ওসমানী 
রাজৈনিতক িনয় ণ ও হ ে প ব িতেরেকই সনাবািহনী সংগঠন ও 
পিরচালনার পূণ েযাগ পান। ধানম ী ও দশর া ম ী িহসােব 
তাজউি েনর দৃঢ় সমথন ব িতেরেক িবিভ  স র কমা ডার এবং 
রাজৈনিতক মহল উভয় িদেকর িবেরািধতার ফেল ওসমানী স বত 
অসমথ হেয় পড়েতন। িনয়িমত বািহনী ছাড়া দেশর অভ ের অিনয়িমত 
লড়াই চালাবার জ  য মিু বািহনী গঠেনর িত চলিছল তার িনয় ণ 
ও পিরচালনার িবষয়িট অব  তখনও বশ অিনিদ  রেয় যায়। 

  
বাংলােদশ সরকােরর শাসিনক ও সামিরক কাঠােমা সংগিঠত 

করার পাশাপািশ সবািধক সংখ ক সশ  া- সং ামীেক দেশর 
িভতের পাঠােনােকই তাজউি ন সব চাইেত বড় কাজ িহসােব হণ 
কেরন। িক  এই অিনয়িমত লড়াইেয়র জ  সারা দেশ ’িতনিট 
এলাকা বােদ না িছল কান িনরাপদ গাপন ঘাঁিট, না িছল নূ নতম 
রাজৈনিতক সংগঠন। াধীনতা সমথক রাজৈনিতক কমীরা সকেলই ায় 
দেশর বাইের। রাজৈনিতক অবকাঠােমার অভােব গিরলা প িতর যু  

স ব নয়। এই অব হায় সংগিঠত গিরলা যেু  িতপ েক পযদু  
করার পিরবেত কমাে ডা ধরেনর অিনয়িমত আ মেণ শ পে র িকছু 

য় িত সাধনই কবল স ব িছল। অথচ বাংলােদেশর িনজ  শি েত 
াধীনতাযু  সফলভােব এিগেয় িনেয় যাওয়ার জ  েয়াজন িছল 

ব াপক গিরলা যেু র। 
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অধ ায় - ৫: ম -  জুন  
 

ম মােস বাংলােদেশর মিু েযা ােদর িনং- এর জ  ভারত সরকার 
িনজ  সনাবািহনী িনযু  কেরন। এ ছাড়াও ভারত সরকার ‘ াধীন 
বাংলা বতার কে র’ জ  একিট া িমটার বরা  কের বাংলােদশ 
সরকােরর আর একিট অ েরাধ পূরণ কেরন। এত  সে ও এমন বলার 
উপায় নই য, ভারত সরকােরর নীিত তখনও িবিভ মখুী িবচার-
িবেবচনা, পর রিবেরাধী ােথর টানােপােড়ন এবং অ তা কািটেয় 
বাংলােদেশর াধীনতা অজেনর সহায়তায় যু  হেয়েছ। ব ত ভারতীয় 
সীমা  উ ু  হবার পর, পািক ান য হাের সাধারণ মা ষেক িভেট- মািট 
থেক উে দ কের ভারত অিভমেুখ পাঠােত  কের, তােত অিচেরই 

ভারতীয় কতৃপ  উপলি  কেরন, বাংলােদশ আে ালনেক সাহায  করার 
সামিরক ঝঁুিক ায় সীমাহীন। কােজই ম ও জুেন ভারতীয় 
নীিতিনধারকগণ ঝঁুিক ও লােভর িন  িহসাব- িনকাশ এবং আ িলক 
শি র ভারসােম র চুলেচরা িবেশষেণ ব াপৃত হন। এই সব িবচার-
িবে ষণেক ক  কের ভারেতর উ তর মতার কে  মতপাথক  ও 

ােথর , িবেশষত তােদর মেধ  বাম ও দি েণর টানােপােড়ন ঘটেত 
থােক।৪১  তার ফেল বাংলােদশ ে  ভারত সরকােরর কতৃ ভূিমকা 
বাংলােদশ নতৃে র অিধকাংেশর জ  েবাধ  হেয় পেড়। 
  

একিদেক পািক ানী হামলার মেুখ বাংলােদেশর অভ ের 
িতেরাধ সং ােমর অেধাগিত এবং অপরিদেক বাসী আওয়ামী লীগ 

নতৃে র মবধমান উপদলীয় কলেহর ফেল ভারেতর নীিতিনধারকগণ 
মশ সি হান হেয় পেড়ন য এই বাসী নতৃ  দেশর অভ ের 

মিু যু  পিরচালনায় আেদৗ স ম িকনা।৪২    এই অব হায় 
বাংলােদশেক ীকৃিত দওয়া তথা পািক ােনর সােথ যেু  জিড়েয় পড়ার 
মত ঝঁুিক নওয়ার ে  ভারেতর ি ধা-  মাটামিুট বাধগম  -  
িবেশষত সামিরক িদক থেক যখন তারা অ ত। সামিরক িত সময় 
সােপ  ব াপার। স াব  পাক- ভারত যেু  চীেনর যাগদােনর স াবনা 
উপি হত বেল িবেবিচত হওয়ায় এই িতর পিরসর িছল আরও িব ৃত 
ও জিটল। তা ছাড়া টৈনিতক ে  পৃিথবীর কান রা  তখন 
বাংলােদেশর াধীনতার অিধকার ীকার করেত ত নয়। শরণাথী 
স েক িব র সহা ভূিত, উে গ ও িন া াপন সে ও সম  ঘটনা 
তখনও তােদর চােখ মলূতই পািক ােনর অভ রীণ ব াপার। 
  

www.allbdbooks.com



িব জনমত আরও জারদার হেল এবং পািক ােনর 
পৃ েপাষেকরা িবেশষত মািকন যু রা  চাপ েয়াগ করেল ইয়ািহয়া-
জা া শখ মিুজবেক মিু  িদেয় উ ূত সম ার রাজৈনিতক সমাধান 
ঘটােত বাধ  হেব এমন আশাবাদ তখনও িবিভ  মহেল িবদ মান। 
ভারতীয় নীিত- িনধারকমহেলর দি ণপ হী অংশ মাটামিুটভােব এই 
মািকন সিদ া উে ক করার পে  তােদর সরকারী শি েক িনেয়াগ 
করার প পাতী।৪৩   প া ের তােদর কে র বাম িহসােব পিরিচত 
অংশিট- ভারতীয় ধানম ীর সিচব িপ. এন. হাকসার এেদর অ তম -  
য সব যিু র সমােবশ ঘটান তার ফেল ি হর হয়, মিু েযা ােদর 
িনং- এ সহায়তা কের বাংলােদেশর অভ ের িবে াহ ও গালেযাগ 

অব াহত রাখা এবং অিধক কাযকর নীিতর অে ষায় অেপ া করা 
আপাতত অিধক যিু যু ।৪৪     ম মােস সীিমত সংখ ক 
মিু েযা ােক িনং ও অ  দােনর জ  ভারত সরকােরর স িত এবং 

াধীন বাংলা বতার কে র জ  া িমটার ব বহােরর অ মিত 
উপেরা  পিরি হিতর আেলােকই িবচায। যত ণ পয  এই সব 
সাহােয র কিৃত ও পিরমাণ পািক ানী শাসকবেগর স শি র মা ােক 
অিত ম না কের, তত ণ পয  বহৃ র যেু র ঝঁুিক িছল 
তুলনামলূকভােব কম। ব ত পািক ান যখােন এক দশক ধের নাগা ও 
িমেজা িবে াহীেদর আ য় দান থেক  কের িনং ও অ শ  দান 
কের এেসেছ, সখােন ভারেতর পে  বাংলােদেশর িবে াহীেদর অ প 
সহায়তা দান না িছল কান দৃ া বিজত কাজ, না িছল বৃহ র যেু র 
িনি ত েরাচনা এবং সেবাপির, না িছল বাংলােদেশর াধীনতার 

পে  কান চূড়া  িত িত। বাংলােদেশর মিু সং ামেক সীিমতভােব 
সাহায  করা এবং তী া করাই িছল এই অ বতীকােল ভারেতর 
ভূিমকা।৪৫  তেব ভারেতর মতার কে  স বত সংখ াগির  অংশই 
িছেলন উ ূত সম ার ‘রাজৈনিতক সমাধােনর’ পে , অ ত জুলাই-
এর মাঝামািঝ অবিধ সা েহ তঁারা অেপ মাণ িছেলন মািকন ভােবর 
যা দে  যিদ উ তূ স েটর অবসান ঘেট। 
  

িক  সকেলর অ ােত, মািকন িসেড ট িরচাড িন ন চীেনর 
সে  সতুব  রচনার কােজ জনােরল ইয়ািহয়ােক পূণ সাপান 
িহসােব ব বহার করায়, অ  সকল কারণ বােদও ইয়ািহয়ার িব ে  
কান তর মািকনী চাপ েয়ােগর স াবনা িছল না। ইয়ািহয়ার 

পে ও শখ মিুজব তথা আওয়ামী লীেগর সােথ পুনরায় আলাপ  
করার পথ িছল ব । ২৬ শ মাচ শখ মিুজবেক ‘রা ে াহী’ এবং 
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আওয়ামী লীগেক িনিষ  ঘাষণার মাধ েম ইয়ািহয়ার িনেজর হােতই এই 
পথ ব  হয়। ফেল ম মােস বাংলােদেশর অভ ের িনেজেদর সামিরক 
ও শাসিনক কতৃ  পুনঃ িত ার পেরও পািক ানী শাসেকরা স াব  
রাজৈনিতক েযাগ স বহাের ব থ হয়। মাচ- এি েল ল  মা েষর াণ 
সংহােরর পর এই প রাজৈনিতক মীমাংসার অবকাশ কতটু  িছল তা 
অব  ত  কথা। মীমাংসার েযাগ যত সামা ই থা ক, রাজৈনিতক 
উেদ ােগর সম ক অভােব পািক ােনর সামিরক অিভযান অব াহত থােক, 
কতকটা উে হীনভােবই। 
  

এিদেক বাংলােদশ ে  ম- জুন মােস ভারেতর নাজুক ভূিমকা 
বাংলােদশ মি সভা এবং আওয়ামী লীেগর নতৃমহেল বশ িকছু িব াি র 
সৃি  কের। এি েল ও ম মােসর েত বাংলােদশ মি সভার িবিভ  
সদ  পৃথক পৃথকভােব ইি রা গা ীর সােথ সা াৎ লােভর ব তা 

কাশ কেরন। এর অ িনিহত তাৎপয স বত িদ ীর অ াত িছল না। 
ম মােসর ি তীয় স ােহ অ হায়ী িসেড ট, ধানম ী এবং ধান 
সনাপিত কেনল ওসমানীসহ সম  মি সভা িদ ীেত আমি ত হন এবং 

ইি রা গা ী সবার সে  একে  িমিলত হন। সখােন বাংলােদেশর 
িতিনিধরা ভাবতই ভারতীয় নীিতর অ তা স েক নানা  

তােলন এবং বাংলােদশ সরকারেক ীকৃিতদােন িবল  করায় তঁােদর 
াভ ব  কেরন। ভারতীয় ধানম ীর পে  িপ. এন. হাকসার 

ভারেতর অ িবধার কথা ব াখ া সে  এক পযােয় আমি তেদর কােছ 
জানেত চান, এই ীকিৃত না দওয়ায় বাংলােদশ সরকােরর পে  
ভারেতর ভূখ  থেক অবােধ কাজ করার তথা মুি যেু র িত হণ 
করার ে  কান বা ব অ রায় সৃি  হেয়েছ িকনা। পের 
স বত ধেযর মা া আরও াস পেল হাকসার বেলন, ভারেতর ীকিৃত 
লােভর জ  তঁােদর পীড়াপীিড়র অ িরন্িহত আকা া যিদ এই হয় য 
ভারেতর সনাবািহনীেক অিবলে  ঢাকার উে েশ রওয়ানা হেত হেব, 
তেব তা  কেরই ব  হওয়া িবেধয়।৪৬  এই সব কথাবাতা অিধকাংশ 
আমি তেদর কবল নরা  ও াভ বৃি েতই সহায়ক হয়।৪৭ 
  

বাংলােদেশর মিু যু েক সাহায  করার পে  ইি রা গা ী যিদও 
তঁার িত িত পুনবার াপন কেরন, তবওু বঠেক আমি ত অিধকাংশ 
সদ  এই ধারণা িনেয় িফের আেসন য ভারত বাংলােদশ সরকারেক 
শী  ীকিৃত দােন অিন কু, ভিব েত কেব এই ীকিৃত দওয়া হেব 
তাও অিনি ত। িক  ভারত কন অিন কু, তা উপলি র েচ া তােদর 
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কতদূর িছল বলা শ । একিদেক মি সভার একাংেশর এই সে হ এবং 
অ িদেক মিু েযা ােদর অ শ  দােন িবল  ও গিড়মিসর ফেল 

েমই এই ধারণা িব ার লাভ করেত  কের য, ভারত বাংলােদেশর 
মিু যু েক সাহায  করার ব াপাের অিন কু, ভারেতর ভূিমকা ও উে  
উভয়ই সে হজনক; স বত ভাগ াহত দালাইলামা ও িত তী 
শরণাথীেদর পিরণিতই তঁােদর জ  অেপ া করেছ। 
  
          তাজউি ন ীকৃিতর ব াপাের ভারেতর এই িবল েক অেযৗি ক 
বাধ কেরনিন।৪৮  ভারেত আ য় হেণর পর কেয়ক স াহ ধের ভারত 

সরকােরর সে  িবিভ  রাজৈনিতক ও শাসিনক পযােয় তঁার য সব 
যাগােযাগ ও আদান দান ঘেট, তা থেক পূব বাংলায় পািক ানী 

আিধপত  িবলুি র ব াপাের বাংলােদশ ও ভারেতর এক ধরেনর ােথর 
পার িরকতা িতিন ল  কেরন। একিদেক বাংলােদশ নতৃে র পে  
দেশর াধীনতা বা বায়েনর জ  পািক ােনর ন  সামিরক দখলেক 

িবেলাপ করা যমন অপিরহায িছল, তমিন অ িদেক ভারেতর নতৃে র 
অ ত একাংেশর কাম  িছল তােদর ধান িত ীর ভূসামিরক মতা 
খিবত কের পূবা েলর িনরাপ া দৃঢ় করা। এই পার িরক াথ 
পূণমা ায় িতফিলত হয় শরণাথীেদর মবধমান িভেড় -  একিদেক 
যমন িছল বাংলােদেশর িবপুল সংখ ক মা েষর পূণ িনরাপ াসহ দেশ 
ফরার ঐকাি কতা, অ িদেক তমিন িছল শরণাথীেদর যথাশী  ফরৎ 

পািঠেয় মবধমান অথৈনিতক, সামািজক ও রাজৈনিতক চাপ থেক মু  
হওয়ার জ  ভারেতর ব তা। ােথর এই পার িরকতার দ ন 
বাংলােদেশর মিু  স েক উভয় তরেফর আ হ বা ই া িনেয় কান 

 িছল না।  িছল কবল বা ব সামেথ র ব াপাের এবং তা িছল 
উভেয়র ে ই েযাজ । বাংলােদেশর অভ ের মিু যু  পিরচালনা 
করার ব াপাের আওয়ামী লীগ মি সভার বা ব সামথ  স েক ভারেতর 
যমন ভূত সংশয় সৃি  হেয়িছল, তমিন আ িলক সামিরক ভারসােম র 

পটভূিমেত যেু র ঝঁুিক িনেয় বাংলােদেশর মিু সং ামেক পূণমা ায় 
সাহায  করার ব াপাের ভারেতর সামথ  রেয়েছ িকনা স স েক তর 

 িছল বাংলােদশ মহেলও। 
  
  
  
অধ ায় - ৬:  ম -  জনু  
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আ িলক সামিরক ভারসােম র ে  ভারেতর তুলনামলূক বলতা ও 
একািক  এবং বাংলােদেশর মিু সং ােমর ে  এর সিঠক তাৎপয 
অে ষণই ১২ই ও ১৩ই ম কালকাতায় ধানম ী তাজউি ন ও আমার 
মধ কার থম বঠেকর ধান আেলাচ  িবষেয় পিরণত হয়। এি ল মােস 
ঢাকায় িকছু রাজনীিত- সেচতন ব ি র সহেযােগ এক গাপন িতেরাধ 
সংগঠন গেড় তালার এক পযােয় মুি যেু র নীিত ও কৗশল স েক 

বাসী সরকােরর সে  মতিবিনমেয়র েয়াজন অ ভূত হয় এবং 
তদ সাের ‘মিুজবনগেরর’ উে েশ কােলর জ  আিম ঢাকা ত াগ 
কির। ঢাকা টিলিভশেনর তদানী ন মহা- ব ব াপক জািমল চৗধুরী 
আমার সহযা ী িছেলন। ৫ই ম আগরতলা অ েল সীমা  অিত ম 
করার পর স াহকােলর মেধ  কালকাতায় ধানম ী তাজউি েনর সােথ 
আমার সা ােতর ব ব া হয়। তাজউি ন তার আেগর িদন িদ ী থেক 
তঁার ি তীয় সফর শষ কের িফেরেছন। ায় সাত স ােহর ব বধােন তঁার 
সােথ আমার দখা - বােস এবং স ণূ পিরবিতত পিরি িতেত। 
কেয়কিদন ধের কালকাতায় বাংলােদেশর রাজৈনিতক মহেল মিু যেু র 
ভিব ত স েক িকছু অিন য়তােবাধ ও হতাশার ভাব ল  করার পর 
তাজউি নেক আিম দখেত পাই াধীনতাযেু র সাফল  স েক অিবচল 
আ াশীল। 
  

উে িখত িদেন আেলাচনা অিধকাংশ সময় আমােদর জনার 
মেধ ই সীমাব  থােক - মাট ায় সাত- আট ঘ া ধের। দেশর সবেশষ 
আভ রীণ পিরি িত, বাসী সরকার এবং রাজৈনিতক দলসমেূহর -
সম য় েচ া, িবে াহী সনােদর অ , মেনাবল ও িতর সম া, 
মিু সং ােমর ে  ভারতীয় রাজৈনিতক দলসমেূহর ভূিমকা ও 
মেনাভাব, ভারত সরকার দ  িবিভ  সাহায  ও সাহােয র িত িত, 
পািক ােনর স াব  িবক  পদে প, অমীমাংিসত পাক- ভারত যেু র 
আশ া -  এই সমদুয় িবষয় িনেয়ই কমেবশী আেলাচনা হয়। আেলাচনার 
এক পযােয়, ভারত সরকার বাংলােদেশর মিু সং ামেক কতদূর অবিধ 
সাহায  করেত সম হেব, এ  আিম তুিল। এর কান ত  জবাব না 
িদেয় তাজউি ন কবল জানান, মিু যু েক সাহায  করার ে  ইি রা 
গা ীর ব ি গত সিদ া ও আ িরকতা স েক তঁার কান সে হ নই। 
  

িক  সে  সে ই ভারেতর সম তা স েক উ ািপত েক 
আরও বশী নব ি ক ও ব িন ভােব িবে ষণ কের দখার য়াস 
চেল। আমার িবেবচনায় ভারতীয় ধানম ীর সাহােয র িত িত যিদ 
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আ িরক অেথ পািলত হয়, তেব তার ফেল একিদেক যমন মুি যেু র 
তী তা বিৃ  পাওয়া স ব, তমিন অ িদেক তার পা া ব ব া িহসােব 
পািক ােনর পে ও সংঘষেক তার িনেজর সীমাে র বাইেরর স সািরত 
করা াভািবক। এবং স বত এে ে  পািক ােনর পে  চীেনর ত  
সামিরক সহেযািগতা এবং মািকন যু রাে র টৈনিতক সমথন ও 
সামিরক সাহায  লাভ করা খুবই াভািবক। প া ের, সামিরক িদক 
থেক ভারত মলূত িনঃস  এবং সই কারেণ তুলনামলূকভােব বল। 

চীন ও যু রাে র স াব  সহেযািগতার উপর িভি  কের পািক ান যিদ 
তার গহৃযু েক পাক- ভারত যেু  পিরণত করেত চায়, তেব সই ঝঁুিক 
মাথায় কের একাকী ভারেতর পে  মুি যু েক সাহায  করা বশীদূর িক 
স ব হেব? 
  

িবষয়িট আর গভীরভােব িবেবচনা কের দখার েয়াজনীয়তা 
ীকতৃ হয় িট মলূ িতপাদ  থেক। থমত, আ িলক শি র 

ভারসােম  িনজ  বলতা কািটেয় ওঠার জ  ভারেতর পে  অবিশ  
িবক  শি  তথা সািভেয়ট ইউিনয়েনর সে  কান িনিদ  সমেঝাতায় 
পঁৗছােনা স ব িকনা। চীেনর উ র সীমাে  উ রী নদী বরাবর এবং 

িসনিকয়াং েদেশর পি েম মাতােয়ন সািভেয়ট ইউিনয়েনর অনূ ন 
চি শ িডিভশন স  চীেনর ভারতিবেরাধী সামিরক বণতার স াব  

িতব ক হেত পাের বেল আমরা মেন কির। িক  বাংলােদশ 
মিু সং ামেক সাহায  করার উ তূ ঝঁুিক িতিবধােনর জ  সািভেয়ট 
ইউিনয়েনর ত প সমেঝাতা ও সহেযািগতার আ াস ভারেতর পে  
সং হ করা স ব িকনা, তা আমােদর অজানা িছল। ি তীয়ত, আমােদর 
আরও জানা েয়াজন িছল, ব  ণীর াথ ও মেতর টানােপােড়েন 
গিঠত ভারেতর জাতীয় সরকার এবং িবেশষত এর দি ণপ ী অংশ 
ভারেতর? বেদিশক স েকর ে  এমন মৗিলক পা র আেদৗ 
কাযকর হেত দেব িকনা। এই ই ে র যথাথ উ েরর উপর িভি  
কের ভারেতর সমতা স েক মাটামিুট সিঠক িস াে  আসা স ব বেল 
আমরা মেন কির। ভারেতর উ র সীমাে র িনরাপ া দৃঢ় কের তার 
সামিরক ঝঁুিক হেণর মতা না বাড়ােনা অবিধ মিু বািহনীর ব াপক 
সংখ া বিৃ , তথা িশ ণ ও অ ািয়তকরণ, সীমা যু  পিরচালন, 
ভারেতর সীমাে  মিু েযা ােদর ঘাঁিট াপন ও সংর ণ ইত ািদ সকল 
ব াপাের অ গিতর স াবনা সীিমত বেল আমােদর আশ া জ ায়। 
ভারেতর মতাসীন মহেল বসরকারী আলাপ- আেলাচনার মাধ েম 
উপেরা  িবষয় িট স েক যথাথ ধারণা গঠেনর উে ে  তাজউি ন 
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আমােক িদ ী যেত এবং আমার ঢাকা ত াবতেনর কমসূচী পিরত াগ 
কের পিলিস পিরক নায় তঁােক সাহায  করেত অ েরাধ কেরন। 
  
         তারপর আেরা এক স াহ ধের কালকাতায় িবষয়িটর সংি  
অপরাপর িদক িনেয় তাজউি েনর সােথ আরও িতন/চার- দফা 
আেলাচনা হয়। ফেল আমােদর ি তেবাধ আরও িকছুটা সািরত হয়। 
ভারেতর িনরাপ া বিৃ র জ  সািভেয়ট সহেযািগতা লােভর উেদ াগ 
মলূত ভারেতরই িনজ  ব াপার। তবু বাংলােদেশর মিু যু ই যেহতু 
ভারেতর এই নতুন িনরাপ াহীনতােবােধর মেূল, সেহতু বাংলােদেশর 
প  থেকও এই মিু যু েক একটা িবেবচনােযাগ  িবষয় িহসােব 
সািভেয়ট ইউিনয়েনর কােছ উপি ত করার েয়াজন আমরা অ ভব 

কির। এর িকছু আেগ সািভেয়ট সমথন লােভর জ  আব স সামাদ 
আজাদ বডুােপে  শাি  সে লেন যাগদান শেষ মে ােত িরত হন। 
বডুােপ  শাি  সে লেন বাংলােদেশর াধীনতা সং ােমর পে  
সমাজত ী দশ িলর উৎসাহব ক সাড়া পাওয়া যায়। িক  মে ােত 
ঐকাি ক েচ া সে ও িতিন সািভেয়ট সরকার বা পািটর কােরা সে  
যাগােযাগ িত ায় অসমথ হন।৪৯ পািক ানী হত াযে র কেঠার 

সমােলাচনা কের র পাত বে র জ  ইয়ািহয়ার িত সািভেয়ট 
িসেড ট পাদগিন জারাল আেবদন জানােলও বাংলােদেশর াধীনতা 

তখনও সািভেয়ট ইউিনয়েনর িনকট কান িবেবচনােযাগ  রাজৈনিতক 
ই  নয়। ব ত ১৯৭১ সােলর মােচ ভারেত ইি রা গা ী এবং তার িকছু 
পূেব ীল ায় ীমােভা ব রনােয়ক ও পািক ােন শখ মিুজব িবপুল 
ভাটািধেক  জয়যু  হওয়ায় সম  উপমহােদেশর রাজৈনিতক পিরি িত 

স েক সািভেয়ট ইউিনয়েনর স  বাধ করার কারণ িছল। এই 
অব ায় র া  অিভযান থেক ইয়ািহয়ােক িনবৃ  কের পািক ােন শাি  
পুনঃ িত াই যিদ পাদগিনর ২রা এি েলর িববৃিতর ধান ল  হেয় 
থােক, তেব তােক অেযৗি ক মেন করার কারণ নই। 
  
         ম মােসর থম স ােহ বাংলােদেশর কিমউিন  পািটর ক ীয় 
কিমিট সািভেয়ট ইউিনয়নসহ িবে র অপরাপর কিমউিন  পািটর িত 
বাংলােদেশর মুি যু েক সমথন করার এবং বাংলােদশ সরকারেক 

ীকিৃত দান করার থহীন আ ান জানান।৫০ প ােশর দশেকর শষােধ 
শহীদ সাহরাওয়াদীর মািকনী সামিরক জাট- ঘষঁা বেদিশক নীিতর 
জ  (এবং ষাট দশেকর পুন ীিবত আওয়ামী লীগ জাট- িনরেপ  
বেদিশক নীিত ঘাষণা করা সে ও) আ জািতক কিমউিন  মহেল 

www.allbdbooks.com



আওয়ামী লীগ স েক য ধারণা িবদ মান িছল তা দূর করার ে  
বাংলােদেশর কিমউিন  পািটর এবং ভারেতর কিমউিন  পািটর 
উেদ াগ অেনকখািন সহায়ক হয়। ব ত আেমিরকা- ঘষঁা দল িহসােব 
আওয়ামী লীেগর এই পূবতন পিরিচিত এবং িবেশষত আওয়ামী লীেগর 
অিধকাংশ নতােদর দি ণপ ী মেনাভােবর দ ন বাংলােদেশর 
মিু যু েক সািভেয়ট ইউিনয়েনর কােছ হণেযাগ  কের তুলেত য বশ 
বগ পেত হেব, তা ইিতমেধ ই তাজউি ন উপলি  কেরিছেলন। এই 

দৃি েকাণ থেক িবেশষত মে াপ ী িহসােব পিরিচত দল িলর সে  
জাতীয় ঐক  ট গঠেনর েয়াজন এক নতুন  অজন কের। 
কােজই নীিতগতভােব ি র করা হয়, বাংলােদশেক িনেয় ভারেতর 
িনরাপ ার ঝঁুিক াস করার জ  যিদ সািভেয়ট সহেযািগতা ভারত 
সরকােরর কাম  হয়, তেব সই ি য়ােক সাহায  করার জ  বাংলােদশ 
সরকারেক অ ত মিু যেু র রাজৈনিতক নতৃ  স সািরত করার 
ব াপাের স ত হেত হেব। 
  
         কােজই ম মােসর চতুথ স ােহ আমার িদ ী যাওয়ার আেগ 
মাটামিুট ি র হয়, িদ ীেত আমার করণীয় হেব: (১) মুি যু েক 

পূণমা ায় সাহায  করার ে  ভারতীয় সমতা পিরমাপ করার চ া 
করা; (২) আ িলক সামিরক ভারসাম  ভারেতর অ েল আনার ে  
বাংলােদশ ধানম ীর িচ াভাবনা স েক ভারেতর উ তর মতাসীন 
মহলেক আভাস- ইি ত দওয়া; এবং (৩) স ব হেল, সংি  পিলিস ও 
কমসূচী সম েয়র জ  পরবতী আেলাচনার  ত করা। একমা  
বসরকারী পযােয়ই এই ধরেনর নাজুক মলূ ায়ন ও আলাপ- আেলাচনা 

তুলনামলূকভােব িনরাপদ। এ ছাড়া আেরা একিট কারণ িছল। মি সভার 
অভ রীণ ঐক  ও আওয়ামী লীেগর উপদলীয় পিরি িত এমনই িছল য, 
এই িচ ার সামা তম কােশও তাজউি ন আরও একিট তর 
রাজৈনিতক সম ার স খুীন হেত পারেতন। তাজউি ন তাই এইভােব 
দলীয় ও মি সভার সহকমীেদর সবার অেগাচের ভারেতর ঊ তনমহেল 
মিু যেু র বৃহ র সামিরক ও রাজৈনিতক েয়াজন স েক তঁার িনজ  
অিভমত পঁৗছােনার ব ব া কেরন। 
  
         িদ ীেত ন’িদন অব ানকােল িঠক সরকারী দািয়ে  িনযু  নন, 
অথচ মতাসীন মহেল অত  ভাবশালী এমন িকছু ব ি  থেক  
কের বাংলােদশ িবষয়ক নীিত- িনধারেণর কােজ ত ভােব িনযু  
এমন িকছু উ  পযােয়র কমকতার সােথ আমার এক বা একািধক বার 
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আেলাচনার েযাগ হয়। এেদর মেধ  িছেলন ভারতীয় ধানম ীর সিচব 
িপ. এন. হাকসার, ধানম ীর উপেদ া অধ াপক িপ. এন. ধর, পররা  
সিচব িট. এন. কল, ধানম ীর পরামশদাতা িহসােব পিরগিণত 
পািক ান  া ন রা দূত িজ. পাথসারিথ, পিরক না ম ী িস. 

ামিনয়াম, 'ইনি িটউট অব িডেফ  ািডজ এ া ড 
এ ানালাইিসেসর' পিরচালক ক. ামিনয়াম, এবং ভারতীয় সামিরক 
বািহনীর চীফ- অব- ােফর িমিলটারী সে টারী মজর জনােরল িব. 
এন. সরকার (িযিন ’মাস পেরই মিু েযা ােদর দািয়ে  ভারতীয় 
ই ান কমাে ডর িডের র অপােরশন   িনযু  হন)। এ ছাড়াও আেলাচনা 
হয় ভারেতর জাতীয় সংবাদ দিনেকর িতনজন স াদক, কংে স ও 
কিমউিন  পািটর কেয়কজন নতৃ ানীয় ব ি  এবং সংি  আেরা 
কেয়কজেনর সে । এই সমদুয় আেলাচনার মাধ েম বাংলােদশ ে  
ভারেতর মতাসীন মহেলর মেনাভােবর কেয়কিট ধারার স ান পাওয়া 
যায়। 
  

 বাংলােদেশর মিু সং ােমর িত ব াপক সহা ভূিত সে ও এই 
সং ামেক সাহায  করার পিরসর ও উপায় িনেয় ভারেতর 

মতাসীনমহেল িবরাট মতপাথক  আিম ল  কির এবং কে র দি ন 
ও বােমর মেধ  কান অিভ  দৃি ভি  হণ করা বশ হ বেল আমার 
মেন হয়। কে র দি ন বাংলােদেশর অভ ের মিু যু  পিরচালনার 
স াবনা ও সামথ  স েক অেনক বশী সি হান, মিু যু  দীঘ ায়ী 
হেল বাংলােদেশর নতৃ  বামপ ীেদর হােত ানা িরত হওয়ার আশ ায় 
িচি ত, পািক ােনর সপে  চীন ও আেমিরকার সাহােয র মেুখ ভারেতর 
িনরাপ াহীনতায় উি  এবং সেবাপির মুি যেু  সাহায  করার ফেল 
আেমিরকান ভাব বলয় থেক আেরা দূের সের িগেয় রািশয়ার উপর 
ভারেতর িনভরশীল হেয় পড়ার আশ ায় সিবেশষ ি বত অথবা শি ত। 
এমনিক, াধীন বাংলােদশ িত া য ভারেতর জাতীয় ােথর অ েল 
নয়, তমন মেতরও সা াৎ পাওয়া যায় এই মহেল। এই মত অ সাের, 
পূব পািক ান থেক ভারেতর িনরাপ ার িত কান িবপদ নই, িবপদ 
একমা  পি ম পািক ান থেকই; কােজই পি ম পািক ান যিদ 
দীঘিদেনর জ  পূবা েলর গহৃযু  দমেনর কােজ িনেজর সামিরক 
স দেক িনযু  রাখেত বাধ  হয় তেব স অব ায় ভারেতর 
পি মা েলর িনরাপ া অেপ াকৃত উ ত হওয়া স ব। কােজই 
ভারেতর জাতীয় াথ বিৃ র জ  বাংলােদশেক াধীন করার মত অত  
ঝঁুিকপূণ কােজ জিড়েয় পড়ার েয়াজন নই, বরং অ  গাপন 
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সাহােয র মাধ েম এই িবে াহেক লি ত করাই তােদর পে  
বিু স ত। পাশাপািশ ব জািতক টৈনিতক েচ া ও িব জনমত 
গঠেনর মাধ েম আেমিরকান সরকারেক যিদ পািক ােনর উপর উপযু  
চাপ েয়ােগ স ত করােনা যায় এবং এর ফেল পািক ান সরকারেক 
যিদ শখ মিুজেবর সােথ ‘রাজৈনিতক সমাধােন’ পঁৗছুেত বাধ  করা যায়, 
তেব ভারত একিদেক যমন শরণাথীর অসহ চাপ থেক মু  হেব, 
তমিন অ িদেক আভ রীণ - িব ত বল পািক ানেক মাকািবলা 

করা ভারেতর পে  সহজ হেব। এই সম  যুি র মমাথ িছল, শরণাথী 
সম া থেক উ ােরর চ ার অিতির  কান আকা া তথা, 
বাংলােদেশর াধীনতা, ভারেতর জ  অেহতুক ঝঁুিক, সম া ও িবড় না 
সৃি  করেব। িক  এেদর যুি র সবচাইেত বড় বলতা িছল, পািক ানী 
শাসকেদর মেনাভাব পিরবতেন মািকন যু রাে র সিদ ার উপর এেদর 
সািবক িনভরশীলতা। যন মািকন সরকার ই া করেলই পািক ােনর 
কাঠােমাগত িবেরািধতা ও রাজনীিতর মৗল িবে েদর সমাধান ঘেট 
যােব। 
  

 প া ের, ভারেতর মতাসীনেদর মেধ  কে র বাম িহসােব 
যাঁরা পিরিচত, তঁারা যু রাে র সিদ ার স াবনােক স ণূ নাকচ না-
কেরও শরণাথী চাপ থেক ভারতেক মু  করার অ া  িবক  
পদে প িবেবচনা করেত ত িছেলন। এবং এই কারেণ ভারেতর 
আভ রীণ রাজৈনিতক অব ায় বা বেদিশক স েকর ে  যিদ কান 
যিু স ত পিরবতেনর েয়াজন ঘেটও তেব তা হণ করেত এই 
অংেশর কান বড় আপি  িছল না। ফেল ভারেত আগত মবধমান 
শরণাথীেদর ফরৎ পাঠােনার জ  বাংলােদেশর পূণ াধীনতা ব তীত 
অ  কান উপায় নই, সই াধীনতা অজেনর জ  মুি যু  চালােনা 
ব তীত অ  উপায় নই, এই মিু যেু র সাফেল র জ  ভারেতর 
সবা ক সাহায  দান ছাড়া অ  উপায় নই, ভারেতর সবা ক 
সহায়তা দােনর আেগ তার িনেজর িনরাপ া িনি ত করার জ  
সািভেয়ট ইউিনয়েনর সে  সমেঝাতা িত া ব তীত ভারেতর অ  
কান উপায় নই - পিরি িতর এই ি ব  যুি েত তােদর সাড়া পাওয়া 

যায় থম আলােপই। যমন, িদ ীেত িপ. এন. হাকসােরর সে  তঁার 
দীঘ িদেনর ব  ুবামপ ী মািকন অথনীিতিবদ ডািনেয়ল থনার আমার য 
বঠেকর আেয়াজন কেরন, সখােন পিরি িতর এই যিু  উ াপেনর পর 

আেলাচনা চার ঘ ারও অিধক সময় ায়ী হয় এবং ভারতীয় ধানম ীর 
উপেদ া অধ াপক িপ. এন. ধর সই আেলাচনায় অংশ হণ কেরন। 
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আেলাচনার শষ পযােয় তঁােদরেক আিম জানাই য, আমার ভূিমকা 
বসরকারী হেলও ( ােপর একজন সাধারণ সদ  িহসােবই িনজেক 

পিরিচত কির) পিরি িতর এই মলূ ায়ন ও পিলিস ােব ধানম ী 
তাজউি েনর পূণ সমথন রেয়েছ এবং বতমান সং াম যােত সািভেয়ট 
ইউিনয়েনর কােছ ‘জাতীয় মিু সং াম’ িহসােব িবেবিচত হেত পাের 
ত  মে াপ ী িহসােব পিরিচত িট দল সেমত াধীনতা সমথক সব 
কিট দেলর সমবােয় জাতীয় ঐক  ট গঠেনর ব াপােরও তঁার পূণ 
স িত রেয়েছ। 
  

 স বত আমার এই সবেশষ দাবীর সারব া যাচাইেয়র জ  
আমােক ’িদন অেপ া করেত অ েরাধ করা হয়। ’িদন পর পুনরায় 
যখন হাকসােরর সে  িমিলত হই, তখন বাংলােদেশর রাজৈনিতক 
দল িলর ঐক  গেড় তালার বা ব নানা িদক ও স াব  সময়সূচী িনেয়ই 
বশীরভাগ সময় আমরা আলাপ কির। িবদােয়র আেগ হাকসার জানান, 

ভারত  সািভেয়ট রা দূত বা ঐ পযােয়র কান টনীিতেকর সে  
আমােদর যাগােযাগ িত া করা এবং িনয়িমত রাজৈনিতক 
মতিবিনমেয়র চ া চালােনা েয়াজন। বাংলােদশ ে  রািশয়ার সােথ 
কান সমেঝাতায় পঁৗছাবার চ া তঁারা করেবন িক না, হাকসার স 

স েক কান ম ব  না করেলও, বাংলােদেশর াধীনতা- সমথক 
রাজৈনিতক দল িলর িমিলত ট গঠেন গভীর আ হ কাশ কের এবং 
সািভেয়ট ইউিনয়েনর টৈনিতক িতিনিধেদর সে  আলাপ  করার 

পে  অিভমত কাশ কের িতিন আমার মেন এই ধারণারই সৃি  কেরন 
য, আ িলক শি র ভারসাম  ভারেতর অ েল আনার পে  আমােদর 

ফমলুা তঁােদর িবেবচনার অেযাগ  নয়। িঠক সই মহূুেত কান ি র 
িস াে  পঁৗছার অ িবধা তঁােদর থাকেলও বাংলােদেশর াধীনতার জ  
স াব  সকল িকছু করার ব াপাের ভারতীয় মতাসীনেদর কে র বাম 
অংেশর আ িরকতার অভাব হেব না বেল আমার ধারণা জে । িক  

মতাসীনেদর কে র দি েণর আয়তন ও ভাব তুলনামলূকভােব বড় 
হওয়ায় ভারত সরকােরর সামি ক শি  বাংলােদেশর াধীনতার পে  
িনেয়ািজত হেব িক না স স েক িবরাট িজ াসা িনেয় আিম কালকাতা 
িফের আিস। ধানম ী তাজউি নেক একিট কথা আিম িবেশষভােব 
উে খ কির: দি ণ ও বাম, স ীণ ও উদার- এই নানা উপাদােন গিঠত 
ভারেতর মতার য  কান অখ  িশলা নয়; ভারেতর মতা- যে র 
অভ ের দি ণ ও বােমর টানােপােড়ন বাংলােদেশর াধীনতা সং ােমর 
পে  বা িবপে  চূড়া  ভাব িব াের স ম। 
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 দি নপ ীেদর এই াধা  অ ধাবন করা সে ও উ তূ সম ার 

‘রাজৈনিতক সমাধান’ স েক তােদর আশাবাদ য বশী িদন ায়ী হেত 
পাের না স িবষেয় আমােদর উভেয়রই কান সে হ িছল না। কােজই 
ভারেতর মতার কে  দি ণ ও বােমর এই টানােপােড়েনর 
ফলাফেলর জ  অেপ া না কের সািভেয়ট িতিনিধেদর সােথ 
যাগােযাগ িত ার াব তাজউি ন অ েমাদন কেরন। উভয় পে র 

মেতর আদান- দান যােত অবােধ এ েত পাের, সই উে ে  
তাজউি ন আমােক একা ও অত  গাপেন এই যাগােযাগ  করেত 
বেলন। এই বসরকারী আেলাচনা য বাংলােদশ ধানম ীর ঐকাি ক 
আ েহর ফেলই সংঘিটত হেত চেলেছ স িবষেয় সািভেয়ট পের আ া 
উৎপাদন এবং বঠেকর ব ব া স ব হয় ‘প াি য়ট’ পি কার কাশক 
অ ণা আসফ আলীর সহায়তায়। 
  

 কালকাতায় থম িদেনর আেলাচনায় সািভেয়ট িতিনিধ িভ. 
আই. রিগয়ানভ বাংলােদেশর মিু যেু র ব াপাের এক নিতবাচক 
দৃি েকাণ থেক এই আে ালন চািলেয় িনেয় যাওয়ার স াব তা, 
িবেঘািষত ল  অজেনর ে  আওয়ামী লীগ নতৃে র বলতা, 
দীঘেময়াদী সশ  সং াম পিরচালনার উে ে  দেশর িভতের সংগঠন 
সৃি র উপায় ও নতৃে র সমতা, ভারেতর মতাসীন ণী- ােথর 
সাহায  ও সমথেনর িভি  ও ময়াদ ভৃিত সব ক’িট মলূ িবষেয়  
তােলন। এই অ ত ািশত  ভাষেণর ফেল সািভেয়ট ি ধা  

অ ধাবন করা আমার পে  অেনকখািন সহজ হয়। 
  

 উ ের যা জানােনা হয়, তার সার কথা িছল: (ক) সূচনায় অিধকাংশ 
তঃ ূত আে ালেনই এমন অ তা ও িবশৃ লা থােক; (খ) যিদ 

ব গত কারেণ সৃ  স েটর িন ি  ঘটার স াবনা না থােক, তেব মশ 
এই তঃ তূ আে ালেনর নতৃে  অিধকতর সংক ব  ও যাগ  
মা েষর সমােবশ ঘটা এবং তােদর সাংগঠিনক কলা- শলতা উ ত 
হওয়া এক ঐিতহািসক ি য়া মা ; (গ) বাংলােদেশর মিু সং াম 
পািক ােনর মৗিলক কাঠােমাগত িবেরািধতা ও একেচিটয়া পঁুিজবাদী 
িবকােশরই অিনবায ফল এবং ল  মা েষর মতুৃ র পর এেক জাড়াতািল 
িদেয় িটিকেয় রাখার নিতক ও রাজৈনিতক মতা যমন বাংলােদেশর 
কান নতারই নই, তমিন াধীনতা বা ছ’ দফা িভি ক ায় শাসন 
মেন িনেয় সামিরক শাসকেদর পে  পি ম পািক ােনর মতায় িটেক 
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থাকার স াবনা নই; এবং (ঘ) ভারত যিদ মিু যু েক সাহায  করার 
মত পূণ িনরাপ ােবাধ খুঁেজ পায় তেব তার ফেল ১৯৬৯ সাল থেক 
ভারেতর আভ রীণ রাজনীিতেত দিণপ ীেদর ভাব াস পাওয়ার য 
ধারা  হেয়েছ স বত তা আরও পিরপু  হেব; প া ের তথাকিথত 
‘রাজৈনিতক সমাধােনর’ আশায় অযথা কালেপণ করেল মবিধত 
শরণাথীর চাপ ইি রা সরকারেক দি নপ ী রাজৈনিতক দল িলর কােছ 
পযদু  করেত পাের। 
  

 থম িদেনর এই বঠেকর পর সািভেয়ট িতিনিধর আ েহই এক 
স ােহর ব বধােন ি তীয় বঠেকর আেয়াজন হয়। তারপর আেরা িট 
বঠক হয় এবং িতবারই সাত/আট িদেনর ব বধােন। মিু যেু র 

রাজৈনিতক অব া িনেয় ছাট বড় অজ   তালা হেয়েছ, উ রও 
দয়া হেয়েছ। তারপর এই শ সংলাপকারী কালকাতা ছেড় চেল 

যাওয়ায় এই আেলাচনা ব  হেয় যায়। এ সব কথাবাতার িক ফলাফল 
হেয়েছ, তখন তা জানার কান উপায় িছল না। তেব ি তীয় বঠক থেক 

 কের িতবােরই আেলাচনাে  এই ধারণা িনেয় আিম িফের এেসিছ, 
আমােদর কথা স বত তােদর সংি  মহেল িকছু িকছু পঁৗছােত  
কেরেছ। 
 

   
অধ ায়- ৭: জনু -  জুলাই 

 
  
  
জুন ও িবেশষত জুলাই মােস িবিভ মখুী ঘটনার সমােবশ ও ঘাত-

িতঘােত উপমহােদেশর পিরি হিত গভীরতর সংঘােতর িদেক মাড় 
নয়। বাংলােদশ সম ার ‘রাজৈনিতক সমাধােনর’ উে ে  মািকন 

সহায়তা লােভর য আশাবাদ ভারেতর মতাসীন দি েণর িছল, জুন 
মােসর তৃতীয় স াহ থেক তা াস পেত  কের। জুলাই মােস মািকন 
যু রাে র আ িলক নীিতর পিরবতন সহসা এমনভােব পির টু হেয় 
ওেঠ যার ফেল ভারেতর িনরাপ াহীনতােবাধ চরেম পঁৗেছ এবং নতুন 
িনরাপ া ব ব হার অে ষণ অত  জ রী হেয় উেঠ। অ িদেক ‘পূব 
পািক ান’ পুনদখেলর ফেল সৃ  পািক ানী শাসকেদর আ সাদ জুন 
মােসর চতুথ স াহ থেক ান হেত  কের। এই এলাকায় তােদর 
দখল কােয়ম রাখার সম া নতুন কের কট হেয় ওেঠ সদ  িনং া  
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ছা  ও ত ণেদর সশ  তৎপরতার সূচনােত। একই সমেয় বাংলােদেশর 
সীমা  এলাকার ছাটখাট সংঘােতর ফেল এ অ েল পািক ানীরা তােদর 
সামিরক অব হানেক সীমা  বরাবর এমনভােব পুনিব  কের, যার 
ফেল তােদর সামিরক শি  মশ খ - িবখ  হেয় পড়েত  কের। 
আর সীমাে র বাইের বাংলােদেশর রাজৈনিতক মহেল িবশৃ লাভাব 
অেনকটা দূর হয় জুলাইেয়র থম স ােহ িশিল িড়েত িনবািচত পিরষদ 
সদ েদও বঠেকর পর। এর ফেল অ হায়ী মি সভা অেপ াকৃত 
ি হিতশীল ও সংহত হয়। এ ছাড়া ১০ই জুলাই থেক স াহকালব াপী 
বঠেকর ফেল বাংলােদশ সনাবািহনীর সাংগঠিনক িব াস ও 

কমপ িতেত িকছু শৃ লার সূচনা ঘেট। 
  

গণহত া  হওয়ার পর থেক পা াত  দশ িলর অিধকাংশ 
প পি কা এবং জন িতিনিধেদর উে খেযাগ  অংশ সামিরক চে র 
নীিতর িব ে  শংসনীয়ভােব সা ার থাকায় একথা মেন হওয়ার 
অবকাশ িছল য, এই সব দেশর সরকার   জনমত অ সাের শী ই 
হয়ত সম া িন ি র জ  পািক ানী জা র উপর চাপ েয়াগ 
করেবন। ভারত সরকােরর দি ণপ হী অংেশর আশাি ত হওয়ার কারণ 
িছল আরও িকছু বশী। ২৮ শ ম মািকন িসেড ট িরচাড িন ন 
ভারেতর ধানম ী ইি রা গা ীেক িলিখত এক িচিঠেত জানান, মািকন 
যু রা  পািক ােনর িনবািচত জন িতিনিধেদর হােত মতা হ া েরর 
উে ে  ইয়ািহয়া সরকারেক এক রাজৈনিতক সমেঝাতায় রাজী 
করােনার জ  ‘নীরেব কাজ কের চেলেছ’।৫১  প কােলর মেধ ই 
ভারেতর িবেদশ ম ী সদার শরণ িসং আেমিরকা পািড় দন পািক ানেক 
সামিরক ও অথৈনিতক সাহায  ব  করার অ েরাধ িনেয়। তার সফর 
শেষ মািকন পররা  দফতেরর মখুপা  শরণাথী ে  ভারেতর সংযেমর 
শংসা কের বেলন, পািক ােন রাজৈনিতক পযােয় সমেঝাতা হাপন ও 

শাি  পুনঃ িত া করার পেরই শরণাথীেদর েদশ ত াবতন করা 
স ব।৫২   তখনও বাংলােদশসহ িবিভ  বেদিশক নীিত ব ব হাপনার 

ে  মািকন পররা  দফতর ও ‘ হায়াইট হাউেসর’ জাতীয় িনরাপ া 
কাউি েলর মেতর গড়িমল তথা, পররা  সিচব রাজাস িসেডে টর 
জাতীয় িনরাপ া িবষয়ক সহকারী হনরী িকিস ােরর মেধ  

ি তেবােধর তারতম  এবং ব ি গত িবেরাধ ও সংি  বিরতা 
বাইের ততটা  নয়। কােজই মািকন মখুপাে র ঘাষণা ভারেতর 
সংি  মহেল আরও িকছু আশার স ার কের। 
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িক  শরণ িসং দেশ িফরেত না িফরেতই ‘িনউইয়ক টাইমস’ 
পি কায় ২১ ও ২২ শ জুেন কািশত হয়, িনর  মা ষ হত ার কােজ 
আেমিরকান অ  ব বহার করা হে  জেনও মািকন সরকার পািক ানেক 
সমরা  সরবরাহ অব াহত রেখেছ এবং তােদর অ মিত েম পািক ানী 

িট জাহাজ ‘ রবন’ ও ‘প া’ সমরাে র ‘য াংশ’ িনেয় যথা েম ৮ই 
ম ও ২১ শ জুন পািক ােনর উে েশ িনউইয়ক ত াগ কেরেছ। একই 

সমেয় পািক ােন অথৈনিতক সাহায  অব াহত রাখার পে ও যু রা  
সরকােরর অনমনীয়তা িবেশষভােব পির টু হয়। িব  ব াংেকর ১১-
জািত ‘এইড- টু- পািক ান াব’ ঐ সময় ‘পূব পািক ােন াভািবক 
জীবনযা া স ণূ ভেঙ পড়ায়’ এক বছেরর মত উ যন সাহায  হিগত 
রাখার পািরশ হণ কের।৫৩   িক  ২৮ শ জুন তািরেখ মািকন 
সরকােরর প  থেক ঘাষণা করা হয়, ােবর অ া  দশ সাহায  ব  
করেলও পািক ানেক সাহায  করার ে  মািকন কমসূচী অব াহত 
থাকেব।৫৪  তার পর িদন মািকন পররা  দফতেরর স অিফসার চালস 

 ঘাষণা কেরন, পরবতী ই এক মােসর মেধ ই মািকন সমরা  িনেয় 
আরও চার অথবা পঁাচিট জাহাজ পািক ােনর উে েশ রওনা দেব।৫৫ 
  

জুেনর সবচাইেত খারাপ খবর আেস ইসলামাবাদ থেক। ২৮ শ 
জুন পািক ানী িসেডে টর বতার ঘাষণায় ‘িবেশষ ’ ারা নতুন 
সংিবধান তরী কের বসামিরক িতিনিধেদর কােছ মতা হ া েরর 
আ াস দওয়া হয় বেট, িক  তােত কতৃ মতা হ া েরর অথবা 
আওয়ামী লীেগর সে  আলাপ- আেলাচনা করার সামা তম ইি ত খুঁেজ 
পাওয়া চরম আশাবাদীর পে ও হ হেয় পেড়।৫৬  এক মাস আেগ 
পািক ান সরকারেক একিট ‘রাজৈনিতক সমেঝাতায়’ পঁৗছােনার জ  
‘নীরেব কাজ কের যাে ’ বেল িন ন য আ াস দন ত  মেম অ গিতর 
কান িনদশন ইয়ািহয়ার বতার ব ৃতায় িছল না। 

  
অব  ‘রাজৈনিতক সমাধােনর’ জ  ভারত সরকােরর 

দি ণপ হী অংেশর আশাবাদ চূড়া ভােব িবপয  হেয় পেড় হনরী 
িকিস ােরর নয়ািদ ী সফেরর ’স ােহর মেধ । জুলাইেয়র থম 
স ােহ িকিস ার বাংলােদশ মিু েযা ােদর সাহায দান থেক িবরত 
হওয়ার জ  ভারেতর ধানম ীেক অ েরাধ কেরন। প া ের ইি রা 
গা ী বাংলােদশ শরণাথীেদর দেশ ফরার পথ গম করার জ  শখ 
মিুজবেক মিু  িদেয় তঁার সােথ রাজৈনিতক সমেঝাতায় পঁৗছুবার 
ব াপাের পািক ানীেদর উপর চাপ দওয়ার অ েরাধ কেরন এবং 
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ত ে ে  পািক ানেক সামিরক সাহায  ব  করার দাবী জানান। 
িকিস ার মিুজেবর মুি  এবং সামিরক সাহায  বে র ব াপাের অ মতা 
ব  করেল ইি রা জানান, ভারেতর পে ও মিু েযা ােদর জ  
সাহায  বৃি  করা ছাড়া গত র নই।৫৭   এমতাব হায় পািক ােনর 
পে  ভারত আ মণ করার এবং চীেনর তােত অংশ হণ করার স াবনা 
রেয়েছ বেল িকিস ার অিভমত কাশ কেরন। স ে  যু রাে র 
ভূিমকা িক হেব স স েক িজ ািসত হেয় িকিস ার জানান ভারত ও 
পািক ােনর িবেরােধ আেমিরকা িনরেপ  থাকেলও চীনা আ মেণর 
িব ে  ভারতেক সহায়তা করার পূববতী ভূিমকা অপিরবিতত থাকেব।৫৮ 
  

িকিস ার অতঃপর পািক ান যান। িক  সখান থেক িতিন 
চীেনর সােথ স ক িত ার জ  গাপেন িপিকং সফের যান। 
িকিস ােরর এই অ ত ািশত সফের ভারেতর সরকারী মহেলর সব ের 
দি ণ এিশয়ার আ িলক িবেরােধ মািকন ভূিমকা স েক িবরাট 
সে েহর সৃি  হয়। িসেড ট িন ন অদূর ভিব েত চীন সফের যােবন, 
স সংবাদ সে েহর মা া বািড়েয় তােল। িক  সবচাইেত বড় আঘােতর 

তখনও বাকী। িপিকং থেক ওয়ািশংটন ফরার কেয়কিদন পর চীেনর 
স াব  আ মেণর িব ে  তােদর পূবতন িত িতর সংেশাধন কের 
িকিস ার ভারতীয় রা দূত এল. ক. ঝা- ক অবিহত কেরন, চীন যিদ 
পািক ােনর প াবল ন কের ভারেতর িব ে  যু  কের তেব স 

ে ও যু রা েক িনরেপ  থাকেত হেব।৫৯   ফেল ১৯৬২ সােল 
ভারত- চীন সীমা  সংঘােতর পর স াব  চীনা আ মেণর িব ে  
ভারেতর সীমা  র ার জ  যু রা  য িত িত ভারতেক িদেয়িছল, 
এমনিক মা  দশ িদন আেগও িকিস ােরর মেুখ যা অংশত পুনব  
হেয়িছল, তার স ণূ পিরবতন ঘেট। চীেনর সােথ িনমীয়মাণ স েকর 

ােথ তােদর পূববতী ভূিমকার এত বড় পিরবতন েয়াজন িছল, না তঁার 
চীন সফেরর ফেল সৃ  পিরিস'িতেক মলূধন কের মিু যু েক সহায়তা 

দান থেক ভারতেক িনবৃ  করাই িকিস ােরর মখু  উে  িছল, তা 
ইিতহাস গেবষণার িবষয়ব । 
  

িকিস ােরর নতুন ব েব র আেলােক যু রাে র সহায়তা বা 
মধ হতায় শরণাথী সম া সমাধােনর পে  ভারত সরকােরর 
দি ণপ হী অংেশর আশাবাদ িটিকেয় রাখা ঃসাধ  হেয় পেড়। ভারেত 
সকল মহেলই উপলি  ঘেট- পািক ান, চীন ও যু রাে র যাগসাজেশর 
মেুখ ভারত একা, ভারত িনরাপ ািবহীন। এই অব হায় িকিস ােরর 
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দাবী অ সাের বাংলােদশেক সাহায  দান ব  কের আস  যু  হয়ত 
এড়ােনা স ব িক  শরণাথীেদর য ফরৎ পাঠােনা স ব নয়, তা িছল 
অত  । কননা বাংলােদশ থেক পািক ানী সনাবািহনী স ণূ 
সিরেয় না নওয়া পয  অিধকাংশ শরণাথীর জ  নূ নতম িনরাপ ােবাধ 
িফের পাওয়া অস ব িছল। কােজই মিু যু েক সাহায  করা এবং 
তােদর জয়যু  করার ব ব হা হণ িভ  শরণাথীেদর ফরৎ পাঠােনার 
য উপায় নই, একথা জুলাইেয়র ি তীয়ােধ ভারতীয় নীিতিনধারক মহেল 

ব াপক ীকিৃত লাভ কের। বাংলােদেশর মিু যু েক সহায়তা দান 
থেক ভারতেক িবরত করার জ  পািক ান, চীন ও যু রাে র এই 

আতঁাত পির টু হওয়ার পর ভারতও তার িনেজর উ র ও উ রপূব 
সীমাে র িনরাপ া বিৃ র জ  সািভেয়ট সহেযািগতা লােভ সেচ  হেয় 
ওেঠ। এমিনভােব আ িলক সামিরক ভারসােম  পিরবতেনর সূচনা ঘেট। 
  

অ িদেক ম মােস ‘সম  পিরি হিতেক িনয় েণ আনার’ পর 
জুন মােসর তৃতীয় স াহ অবিধ পািক ানী জা া তুলনামলূকভােব 
িন প েবই িছল। মাচ- এি েলর সামিরক নৃশংসতা এবং উপ ত 
মা েষর অিবরাম দশত ােগর ফেল বিহিবে র িব প চার ও িব  
জনমত মাটামিুট তােদর ধাত হ হেয় এেসেছ। িক  জুেনর চতুথ স ােহ 
প ািরস বঠেক পা াত  সাহায দাতা দশ িল বাৎসিরক সাহায  
বরাে র িস া  িপিছেয় দওয়ায় পািক ােনর অথৈনিতক ি া 
তী তর হেয় ওেঠ। পাশাপািশ এই স াহ থেক ত ণ মিু েযা ারা যখন 
দেশর অভ ের সশ  তৎপরতা  কের, তখন তার িনরাপ া 

পিরি হিতর ত পিরবতন ঘটেত থােক। 
  

জুন মাস অবিধ দেশর িভতের টা াইল ও আেরা - একিট 
এলাকায় মলূত হানীয় সামেথ র উপর িভি  কের কেয়কিট িবে াহী 
বািহনী শংসনীয় দ তার সােথ দখলদার স েদর িব ে  লড়াই কের 
চেলিছল। জুন মােসর শষ িদেক িনং া  ’হাজােরর িকছু বশী ছা  
ও ত ণ েদশ ত াবতেনর সােথ সােথ দেশর অ া  অংেশও সশ  
লড়াই ছিড়েয় পেড়। এেদর হােত অ শ  িছল িনতা  সামা । তবু 
এেদর অসীম মেনাবল ও ঃসাহিসক অিভযােন বড় বড় সতু ংস হয়, 
িব ৎ সরবরাহ িবি ত হেত থােক, ঢাকা- চ াম রলপথসহ িবিভ  
স'ল যাগােযাগ িবি  হেয় পেড়, পণ  সরবরােহ িব  ঘেট, রফতানী 
াস পায় এবং পািক ানী সামিরক, আধাসামিরক বািহনী ও িবেশষত 

তােদর অসামিরক তঁােবদারেদর মেধ  হতাহেতর সংখ া বাড়েত 
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থােক।৬০   এি ল মােস িবে াহী সশ বািহনী ও রাজৈনিতক কমীেদর 
তঃ ূত িতেরাধ থেম যাওয়ার ায় আড়াই মাস পের াসং ামী 

এই ত ণেদর অ েতাভয় সশ  লড়াইেয়র ফেল নতুন াণ- স ার ঘেট 
াধীনতা সং ােমর। 

  
এর জবােব পািক ানী বািহনী নৃশংসতার মা া তােল বািড়েয়। 

মিু েযা ােদর তৎপরতার সামা তম িনদশেনও সংি  এলাকা ও 
আেশপােশর বসিতর উপর ঢালাও আ মণ চািলেয়, আ ন ািলেয়, 
ত ণেদর পাইকারীভােব আটক ও হত া কের স ােসর রাজ েক আেরা 
বশী চা া কের তােল। ফেল সৃি  হয় আরও ঃখ- দশা, আরও 

বা হারা, আরও াধ এবং ঘণৃা।৬১    দখলকতৃ এলাকায় ‘ াভািবক 
অব হা’ িবরাজ করেছ এ কথা মাণ করার জ  ম মােসর শষ িদেক 
িকছু সংখ ক িবেদশী সাংবািদকেদর অিধকৃত এলাকায় েবশািধকার 
দওয়া হেয়িছল। তােদর উপিস'িতেতই সশ  ত ণেদর তৎপরতা  

হওয়ায় াধীনতার জ  বাংলােদেশ ব াপক গিরলা যু   হবার কথা 
সারা িবে  চািরত হেত থােক, যমন কািশত হেত থােক 
দখলদার স  বািহনীর অমা িষক িনপীড়ন ও িনযাতেনর কািহনী। 
  

একই সমেয় দেশর অভ ের ত ণ মিু েযা ােদর সীমা  
পারাপারেক সহজ কের তালার জ  সীমা  এলাকােতও িকছু সশ  
সংঘষ  করা হয়। জুেনর শষ িদেক এবং িবেশষত জুলাই মােস 
ভারতীয় গাল াজ বািহনী পািক ােনর িবিভ  সীমা  ঘাঁিট (BOP) 
িনয়িমতভােব ংস করার কােজ িনযু  হয়। এর উে  িছল, 
বাংলােদেশর সীমা  অ লেক বাংলােদেশর যু - অনিভ  
মিু েযা ােদর যাতায়ােতর পথেক গম (porous) কের 
তােল।৬২    সম  দখলকতৃ এলাকায় পািক ানী গাল াজ রিজেমে টর 

সংখ া িছল পঁােচর অনিধক। দীঘ সীমা  জুেড় ভারতীয় গাল াজ 
আ মেণর জবাব দবার মতাও তােদর িছর সীিমত। ভারেতর 
১০/১২িট িফ গােনর আ মেণর জবাব পািক ানীরা িদেত পারত মা  
২/৩িট িফ গােনর সাহােয । ফেল য সব অ ল িদেয় মিু েযা ােদর 
যাওয়া- আসার েয়াজন দখা দয়, সই সব অ েলর পািক ানী সীমা  
ঘাঁিটর পতন ঘটেত থােক এেকর পর এক। জুলাইেয়র শেষ পািক ানী 
সীমা  ঘাঁিটর শতকরা ায় প াশভাগ অেকেজা হেয় পেড় এবং 
পযা  স বেলর অভােব তার অিধকাংশই শষ অবিধ তমিন 
অব হােতই পেড় থােক।৬৩ 
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ভারতীয় গাল াজ বািহনীর এই সীিমত তৎপরতার কৃত 

উে  স েক পািক ানী জা া িকছুটা িব া  হয়। একই সে  দেশর 
িভতের মুি েযা ােদর তৎপরতা এবং সীমাে  ভারতীয় গাল াজ 
আ মেণর ফেল তােদর সে হ হয় পূব পািক ােনর অংশ িবেশষ দখল 
কের নয়াই এই তৎপরতার ল । স বত তােদর এই সে হ আরও 
জারদার হেয় ওেঠ ১২ই জুলাই ল ডেনর ‘টাইম  ’ পি কায় বাংলােদশ 

শরণাথী সম ার সমাধান স েক ‘ইি ডয়ান ইনি িটউট ফর িডেফ  
ািডজ এ া ড এ ানালাইিসস’-এর িডের র ক. ামিনয়ােমর 

অিভমত কািশত হবার পর। ামিনয়ােমর মেত, শরণাথী সম ার 
িতিবধােনর জ  ভারেতর উিচত পূব বাংলার কান একিট অংশ মু  

কের শরণাথীেদর সখােন হানা িরত করা, যখােন বাংলােদেশর 
অ হায়ী সরকারেকও সাবেভৗমে র মযাদাসহ িতি ত করা যেত 
পাের। এই অিভমেতর পে  ভারেতর DMO ল. জনােরল ক. ক. 
িসং- এর সমথেনর কথা জানা গেলও, সামিরক দৃি েকাণ থেক িবমান 

িতর া এবং ট া  ও গাল াজ সামথ  অজন করার পূেব এ প কান 
মু া লেক পািক ানী িত- আ মণ থেক র া করা অত  হ 
িছল। একা বাংলােদেশর পে  অদূর ভিব েত এ জাতীয় সামথ  অজন 
করার েযাগ িছল না। আর ভারত যিদ এ ব াপাের িনেজরাই দািয়  

হণ করেত স ত হত, তেব ভারেতর িব ে  পািক ােনর যু  ঘাষণাও 
অিনবায হেয় দঁাড়াত। ১৯ শ জুলাই ইয়ািহয়ার ঘাষণােতও  কের 
বলা হয়, ভারত যিদ পূব পািক ােনর কান অংশ দখেলর চ া কের তেব 
পািক ান যু   করেব।৬৪ 
  

জুন- জুলাইেয় বাংলােদশ সামিরক মহেলও মু া ল িত ার 
পে  িকছু িচ াভাবনা চলিছল।৬৫   জুলাই মােস ি েগড গঠেনর 
িস াে র িপছেন মু া ল গঠেনর িবেবচনাও য সি য়, তা িকছুটা 

কাে ই আেলাচনা হেয়েছ। ফেল জুলাই মােসই পািক ানী শাসকেদর 
মেন এমন ধারণা বল হেয় ওঠা স ব িছল য মিু েযা ারা ভারতীয় 
সহায়তায় সীমাে র কােছ এক বা একািধক মু া ল গেড় তুলেত পাের। 
এর রাজৈনিতক ও টৈনিতক তাৎপয অ ধাবন কের ইয়ািহয়াচ  
তােদর সনাবািহনীর জ  এক নতুন িনেদশ জারী কের। এই িনেদশ 
অ যায়ী পূব পািক ােনর এক ইি  ভূিমও যােত শ  কবিলত না হয়, 
ত  পািক ানী সনাবািহনীেক সীমা  এলাকার পাহারা জারদার 
করেত বলা হয়। এই িনেদশ পালন করেত িগেয দখলদার বািহনী সীমা  
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বরাবর ছিড়েয় পেড় ছাট ছাট অংেশ িবভ  হেয়।৬৬   এর ফল দঁাড়ায় 
মলূত েটা। 
  

থমত, দেশর অভ ের পািক ানী স  সংখ া াস পায় এবং 
মিু েযা ােদর জ  লড়াই চালােনা অেপ াকৃত সহজ হয়। যিদও 
রাজাকার বািহনীর সংখ া বািড়েয় পািক ানীরা স  ঘাটিতজিনত 
সম ার আংিশক রাহা কের, তব ুতােদর ধান বািহনী সীমাে র িদেক 
সিরেয় না িনেয় গেল দেশর অভ ের পািক ানী স  ও রাজাকারেদর 
িমিলত শি  মাকািবলা করা মিু েযা ােদর জ  ঃসােধ র হত। 
  

ি তীয়ত, চৗ শ’ মাইল দীঘ এ সীমা  বরাবর ছাট ছাট অংেশ 
িবভ  হেয় পড়ার ফেল পািক ানী বািহনীর একীভূত শি  সই 
অ পােতই খ  খ  হেয় পেড় এবং বড়, এমনিক মাঝাির আ মণ 

িতেরােধর ে  তােদর মতা সিবেশষ াস পায়। দেশর সীমাে  
মু া ল গিঠত হবার আশ ােবাধ থেক পািক ানী বািহনী যভােব 
দখলকতৃ এলাকায় িনেজেদর অব হােনর পুনিব াস সাধন কের, তােত 
তােদর স াব  পরাজেয়র পথ ত হেত  কের। 
  

  জুলাই মােস াসং ামী ছা  ও ত ণেদর সশ  তৎপরতা  
হবার অ  সমেয়র মেধ  দখলকতৃ এলাকায় ম- জুেনর তথাকিথত 
ি হিতশীলতার অবসান ঘেট, আভ রীণ শি র ভারসােম র উে খেযাগ  
পিরবতন সািধত হয় এবং পূবা েলর সীমা  বরাবর স বািহনী িব ৃত 
হওয়ার ফেল একেযােগ আভ রীণ ে  গিরলা িবেরাধী যু  এবং 
সীমাে  িতর া যু  চালাবার ে  পািক ােনর মতা াস পেত  
কের। অ িদেক এই জুলাই মােসই ভারেতর মতাসীন দি ণেক 
স ণূ িনরাশ কের মািকন শাসন পািক ান ও চীন উভেয়র সে  
এমনভােব িনজেক যু  কের য, ভারেতর িনরাপ াহীনতােবাধ তার 
ফেল চরেম পঁৗছায় এবং সািভেয়ট ইউিনয়েনর সে  িনরাপ া িবষয়ক 
চুি েত পঁৗছােনা স ণূ েয়াজন হেয় পেড়। ভারত সরকােরর উপর 
মািকন ভাব াস পেত  করায় এবং এর পাশাপািশ, ভারেতর 
িনরাপ া ব ব হা দৃঢ় করার উেদ াগ গহৃীত হওয়ায় মুি যেু র জ  
ভারেতর বৃহ র সাহােয র পথ শ  হয়। 
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অধ ায় ৮: জুলাই -  নেভ র 
 
  
  
সীমা  অিত েমর পর থেক জুন অবিধ আওয়ামী লীগ নতৃে র 
অৈনক  ও উপদলীয় কলহ সামা ই শিমত হেয়েছ। সাধারণ কমীেদর 
মেধ  বেড়েছ হতাশা আর াভ। ইিতমেধ  নতুন সরকারেক সংগিঠত 
করার জ  শাসিনক, যবু িশ ণ ও আ িলক কিমিট গঠেনর য সব 
উেদ াগ নওয়া হেয়েছ, তার ফল স াের তখনও বাকী। মুি েযা া 
িহসােব িনং া  ছা  ও যবুকেদর থম দলেক েদেশ পাঠােনার 
তাড়েজাড় চলেছ মা । মিু যু  ত স সািরত করার ােথ 

আ জািতক ে  বৃহ র শি  সমােবেশর জ  ভারত সরকার এবং 
সািভেয়ট িতিনিধেদর সে  পৃথক পৃথকভােব আমােদর কথাবাতা সেব 

 হেয়েছ এবং এসেবর ফলাফল তখনও অ াত। এই সমুদয় িবষেয় 
িকছু অ গিত সািধত হবার পর, িবেশষত দেশর অভ ের মিু যু  
পুন ীিবত করার পর, দলীয় শৃ লা িবধােনর কােজ িনবািচত 
জন িতিনিধ ও দেলর সংখ াগির  নতােদর উ ু  করা অেপ াকৃত 
সহজ হত। 
  

িক  তার পূেবই ২০ শ জুন কালকাতায় ভারতীয় পররা  
দফতেরর যু  সিচব অেশাক রায় যথাশী  বাংলােদেশর িনবািচত 
জন িতিনিধেদও বঠক অ ােনর জ  তাজউি নেক অ েরাধ কেরন 
এবং আপি  না হেল ২৯ শ জুন নাগাদ মঘালয় রােজ র তুরায় এই 
অিধেবশেনর আেয়াজন করা যেত পাের বেল উে খ কেরন। ভারত 
সরকােরর কান িবেশষ অংেশর আ েহ বা কান িনিদ  িবেবচনা থেক 
এই জ রী অিধেবশন তলেবর েয়াজন দখা িদেয়িছল, তা জানা 
যায়িন। তেব ভারেতর মতাসীনেদর দি ণপ হী অংশ য তাজউি ন 
স েক উ ভাব পাষণ করেতন না, তার আভাস ইিতমেধ  পাওয়া 
িগেয়িছল। এ স েক কান জ না- ক না িনরথক জেন এবং যিদ 
কােরা সংশয় দখা িদেয় থােক তা িনরসেনর জ  তাজউি ন িনবািচত 
জন িতিনিধেদও বঠক অ ােনর াব সে  সে  হণ কেরন। 
সমেয়র তা ও যাগােযােগর অ িবধার কথা িবেবচনা কের এই 
অিধেবশন ৫ই ও ৬ই জুলাই িশিল িড়েত অ ােনর কথা ি হর হয়। 
দেশর অভ ের সশ  সং াম  করার উে ে  গহৃীত ব ব হািদর 
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ফললােভর আেগই নানা কারেণ সি হান, িবভ  ও িব ু  িতিনিধেদর 
স খুীন হওয়া তাজউি ন তথা মি সভার জ  খবু সহজ িছল না। 
  

তার মাণও পাওয়া গল িশিল িড়েত িনবািচত িতিনিধ এবং 
দলীয় নতৃবৃ  সমেবত হওয়ার পর। পািক ােনর জাতীয় ও ােদিশক 
পিরষেদ িনবািচত ায় িতন শত িতিনিধর এই সমােবেশ (অবিশ  
১৫০ জেনর মত িনবািচত িতিনিধ িছল পািক ািনেদর হফাজেতই) 
অিভেযাগ ও অপ চােরর াতই িছল অিধক বল। বাসী সরকােরর 
স দ ও সামেথ র সীমাব তাই এেদর অেনক অিভেযােগর উৎস। 
আবার সরকারী ব ব হাপনার িকছু িট- িবচু িতও িনঃসে েহ িছল 
সমােলাচনার যাগ । িক  এইসব অভাব- অিভেযাগ ও িট- িবচু িতেক 
অবল ন কের কেয়কিট প উপদলীয় াথ উ ােরর জ  মি সভার 
ব থতা, িবেশষত ধানম ীর অপসারেণর দাবীেত িছল িনরিতশয় ব । 
  

আওয়ামী লীেগর িভতের একিট েপর প  থেক তাজউি েনর 
যাগ তা এবং তার মতা হেণর বধতা িনেয় নানা িব  চারণা 

চলেত থােক। কেনল ওসমানীর িব ে ও এই মেম চারণা চলেত থােক 
য, মিু যু  ব ব হাপনায় তঁার অ মতার জ ই মিু সং াম িদেনর 

পর িদন ি িমত হেয় পেড়েছ। ভারত সরকােরর িব ে  চারণা িছল, 
মিু যু েক সাহায  করার ব াপাের তােদর মৗিলক অনীহার কারেণই খবু 
নগণ  পিরমাণ অ  তােদর কাছ থেক পাওয়া যাে , টৈনিতক 

ীকিৃতর  তারা নানা অজুহােত এিড়েয় চেলেছন এবং বাংলােদেশর 
াধীনতা সং াম শষ পয  তােদর সমথন লাভ করেব িকনা, তাও 

সে হজনক। এই সব চার অিভযােন ভারেতর উে  ও 
তাজউি েনর যাগ তা স েক সে হ সৃি র ব াপাের তৎপর িছেলন 
পররা ম ী খা কার মাশতাক আহমদ। মি সভার বাইের িমজান 
চৗধুরীও কা  অিধেবশেন দ  ব ৃতায় একই সে হ কাশ কের 

দলীয় স াদেকর পদ থেক তাজউি েনর ই ফা দাবী কেরন এবং 
মিু যেু র এক নরা জনক িচ  উপি হত কের বেলন এর চাইেত 
বরং দেশ িফের িগেয় যু  অথবা আেপাস করা ভােলা। িক  এর কান 
একিট িচ া বা েব কাযকর করার কান উপায় তঁার জানা আেছ িকনা 
এমন কান আভাস তঁার ব তৃায় িছল না। 
  

এই সব অিভেযাগ, সমােলাচনা, অনা হা, অপ চার ও নরা  
সৃি র য়ােসর পেরও আওয়ামী লীেগর অিধকাংশ জন িতিনিধ 
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াধীনতার ে  অিবচল থােকন। িবিভ  চারণার জবােব অ হায়ী 
রা পিত দৃঢ়ভােব ঘাষণা কেরন, ভারত সরকার মিু যু েক সাহায  
করার য িত িত িদেয়েছন এবং ইিতমেধ  মিু েযা ােদর িনং- এর 
জ  য সব ব ব হা গহৃীত হেয়েছ তার ফল স ােরর জ  ৩/৪ মাস 
সময় েয়াজন, এর জ  অৈধয হেয় পড়েল চলেব না। তাজউি ন 
ঘাষণা কেরন, িবজেয়র জ  য দীঘ সং াম ও অেশষ ত াগ ীকােরর 
েয়াজন, তা সকল িতিনিধর পে  স ব নাও হেত পাের, ফেল 

যাগ তার নতৃে র উ ব সখােন ঘটেবই; িতিন িনেজও যিদ স ম না 
হন, তেব যাগ তর ব ি র জ  ধানমি ে র পদ তঁােক ছেড় িদেত 
হেব; িক  িবজয় বাংলােদেশর অিনবায। তুমলু করতািলেত তাজউি ন 
অিভনি ত হন। পরিদন ৬ই জুলাই আওয়ামী লীগ কাযকরী কিমিটর 
সভায় সংগঠনেক শৃ লাব  করার জ  িকছু িস া  গহৃীত হয়। ি হর 
হয় সােবক িনিখল পািক ান কাযকরী কিমিট নয়, বরং সােবক পূব 
পািক ান আওয়ামী লীেগর কাযকরী কিমিটেকই অতঃপর দেলর বধ 
নতৃ  িহসােব গণ  করা হেব। িব াি  ও অৈনক  সৃি র নানা েচ া 

সে ও বাংলােদেশর াধীনতার পে  এবং মি সভার পে  সবস ত 
আ হা াপনই িছল িশিল িড়েত অ ি ত পিরষদ সদ েদর সে লেনর 

ধান অবদান। অ  কান িবষেয় িশিল িড় সে লন য িবেশষ কান 
অবদান রেখিছল- িক মিু যু  ব ব হাপনায় কাযকর পথ- িনেদেশর 

ে , িক দেশর অভ ের কান সাংগঠিনক কমসূচী হণ করার 
ে - এ কথা বলা কিঠন। 

  
স াহকােলর মেধ ই কালকাতায় বাসী সরকােরর সদর দফতর 

৮ িথেয়টার রােড বাংলােদশ সনাবািহনীর স র কমা ডারেদর য 
বঠক  হয় (১০- ১৫ই জুলাই), তারও ফলাফল ব লাংেশ ইিতবাচক, 

যিদও েয়াজনীয় পদে েপর তুলনায় তা িছল অস ণূ। মাচ- এি েল 
ই  ব ল রিজেম ট এবং িবেশষ কের রাইেফলস (ইিপআর)- এর 
িবে াহী সনােদর িতেরাধ সং াম অত  বীর পূণ হেলও পরবতী 
মাস িলেত এেদর তুলনামলূক িনি য়তা উে েগর কারণ হেয় দঁাড়ায়। 
অব  তােদর এই িনি য় হেয় পড়ার কারণ িছল একািধক। 
  

তাজউি েনর ১১ই এি েলর ব তৃায় িবিভ  সীমা বতী 
রণা েনর দািয়  িনিদ  হওয়ার পর ১৯ শ ম িবিভ  ধরেনর 
সশ বািহনীর সম েয়র মাধ েম স িল অংশত পুনগঠন করা হয়। িক  
এই সকল স রেক সবল কের তালার মত সমরা  ও স দ 
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পযা ভােব সরবরাহ করা যমন স ব হেয় ওেঠিন, তমিন গহৃীত হয়িন 
কান িনিদ  সমর পিরক না এবং কাযকর ক ীয় কমাে ডর অধীেন 

এই সব স রেক সংগিঠত ও সি য় করার পদে প। জুন মােস 
ভারতীয় সনাবািহনী যখন সীমা েক মিু েযা ােদর চলাচেলর পে  

গম করার জ  এবং অংশত বাংলােদশ িবে াহেক বিহিবে র কােছ 
জীিবত রাখার জ  পািক ানী িবওিপ ংেসর মত সীিমত সংঘাত  
কের, তখন তারা হানীয় িভি েত কান কান বাংলােদশ স র বািহনীর 
সহেযািগতা নয়। এ ব াপাের বাংলােদশ ক ীয় কমাে ডর কান  
ভূিমকা না থাকায়, ভারতীয় কমা ডারেদর দওয়া দািয়  স েক 
বাংলােদশ স র ইউিনেটর িবিভ   জাগা াভািবক িছল। স বত 
এই সময় থেকই একিট িবে াহী বািহনীর জিটল মানিসকতা উপলি র 

ে  ভারেতর অিফসারেদর অ মতা কাশ পেত  কের। তা ছাড়া 
ভারেত আসা মা ই এখােন পযা  অ শ  ও গালাবা দ পাওয়া যােব, 
এমন আশা িনেয়ই িবে াহী বািহনী পািক ানী আ মেণর মেুখ ভারেত 

েবশ কের। িক  পযা  অ  সরবরাহ য ভারেতর জ  একিট জিটল 
রাজৈনিতক িস া  এবং পূেবাি িখত এত সব আ জািতক িবচার-
িবেবচনার উপর িনভরশীল, তা সংখ াগির  রাজৈনিতক নতােদর মত 
অিধকাংশ স র অিধনায়কেদর উপলি র বাইের িছল। কােজই আেলাচ  
িতন মােস অ শ  ও গালাবা েদর নগণ  সরবরাহ এবং টৈনিতক 

ীকিৃত াপেন ভারেতর গিড়মিসদৃে  স র ইউিনট িলর পে  
মেনাবল বজায় রাখা ক কর হেয় দঁািড়েয়িছল। এই সব কারেণ দীঘ 
সীমাে র িবিভ  এলাকায় ায় িবি ভােব অব হানরত অিধকাংশ 
স র বািহনী হেতাদ ম ও িনি য় হেয় পেড়িছল। 

  
এই পিরি হিতেত জুলাইেয় স র অিধনায়কেদর সে লেনর 

া ােল ‘মিু যেু র অেধাগিত রাধ’ এবং ‘কমা ড ব ব হার উ িত 
সাধেনর’ উে ে  এক ‘যু  কাউি ল’ গঠেনর াব উ ািপত হয়। 
স র অিধনায়কেদর সংখ াগির  অংেশর সােথ আলাপ- আেলাচনার 

িভি েত এবং তােদর সমবােয় ‘যু  কাউি ল’ গঠেনর এই উেদ ােগর 
িপছেন মজর িজয়াউর রহমান মখু  ভূিমকা পালন কেরন। ধান 
সনাপিত ওসমানীেক দশর া ম ী পেদ ‘উ ীত’ কের সাতজন ত ণ 

অিধনায়েকর সমবােয় গিঠতব  এক কাউি েলর হােত মুি যেু র সম  
ব ব হাপনার দািয়  অপণই িছল আেলাচ  ােবর সার কথা। িক  

ােবর মলূমম ওসমানীর নতৃে র িত অনা হাব ক হওয়ায় কেনল 
ওসমানী ১০ই জুলাই সে লেনর থম িদেনই ধান সনাপিতর দািয়  
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থেক পদত াগ কেরন। স র অিধনায়কেদর মেধ  খােলদ মাশাররফ 
উ ািপত ‘যু  কাউি ল’ ােবর িবেরািধতা কেরন। তাজউি েনর 
চ ায় ওসমানীর পদত ােগর িস া  ত াহার হেত কেট যায় 

একিদেনরও বশী সময়। স র অিধনায়কেদর সে লেনর এই 
অ ীিতকর সূচনা সে ও তারপর কেয়কিদেনর আেলাচনায় িবিভ  
স েরর সীমানা পুনঃিনধারণ, মিু বািহনীর ণীকরণ ও দািয়  অপণ, 

সশ  তৎপরতার ল  ও পিরসীমা িনধারণ, দেশর অভ ের গিরলা 
ঘাঁিট িনমাণ, িতপে র গিতিবিধ স েক তথ  সং হ, যাগােযাগ 
ইত ািদ িবষেয় ইিতবাচক িস া  নওয়া হয়। দেশর অভ ের 
অিনয়িমত যেু  (irregular war) িনযু  ছা  ও ত ণেদর বািহনীর 
নামকরণ হয় ‘গণবািহনী’, যিদও ‘মিু েযা া’ (Freedom Fighter of 
FF) নােমই তারা অিধক পিরিচিত লাভ কের। দেশর সীমা  এলাকায় 
স খু অথবা গাপন আ মেণ শ েসনােক ঘােয়ল করার জ  
‘ইিবআর’, ‘ইিপআর’ এবং িবেশেষ আনসার, পুিলশ ও নতুন 
ির েুটর সমবােয় গিঠত হয় ‘িনয়িমত বািহনী’, ‘মিু েফৗজ’ বা MF 
নােমই যার অিধক পিরিচিত ঘেট। এই িনয়িমত বািহনীর মাধ েম সীমা  
এলাকায় িকছু ‘মু া ল’(lodgement area) গঠেনর স াবনােক সামেন 
রেখ িনয়িমত বািহনীেক স সারেণর িস া  গহৃীত হয়। 

  
স র কমা ডারেদর স াহব াপী বঠেকর পর দখা যায়, সংগঠন 

ও আ মণ ধারার ব াপাের বশ িকছু েয়াজনীয় িস া  নওয়া হেলও 
’িট অত  মলূ িবষেয় তথা, ক ীয় কমা ড গঠন এবং পূণা  

রণৈনিতক পিরক না ণয়েনর ে  যেথািচত দৃি  না দওয়ায় উভয় 
িবষেয়ই মারা ক বলতা রেয় গেছ। ায় চৗ শ’ মাইল সীমা  জুেড় 
িব তৃ এবং কান কান অংেশ গম এই রণা নেক  স দ ও 
সীিমত সহায়তার উপর িনভর কের কালকাতা থেক িনয় ণ করা য 
কান কমাে ডর পে ই সাধ াতীত িছল। িবেশষত স র িলর সে  

সরাসির যাগােযাগ হাপেনর কান উপায় না থাকায় ক ীয় কমা ড 
থেক স র িনয় েণর িচ া িছল অবা ব। স েরর পে ও ঊ তন 

কমাে ডর সমেয়াপেযাগী িনেদেশর বা তােদর সে  যাগােযাগ িত ার 
েযােগর অভােব িনেজেদর বিু িবেবচনার উপর িনভরশীল হেয় পড়া 

ছাড়া উপায় িছল না। স বত ক ীয় কমাে ডর অধীেন ই বা িতনিট 
আ িলক কমা ড হাপন কের এবং আ িলক কমাে ডর হােত স র 
িনয় েণর দািয়  অপণ কের কমা ড ব ব হার মৗিলক বলতা 
ব লাংেশ কািটেয় ওঠা স ব হত। 
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িক  ওসমানীর পদত াগ েচ ার পর এেহন নাজুক িবষয় তঁার 

কােছ উ াপন করা রাজৈনিতক নতৃে র পে ও কিঠন হেয় পেড়। সই 
পযােয় ওসমানীর স াব  পদত ােগর রাজৈনিতক িতি য়া াধীনতা 
সং ােমর জ  িতকর হেত পাের িবেবচনা কেরই আ িলক কমা ড 
গঠেনর িট হিগত থােক। ক ীয় কমা ড ও স র অিধনায়কেদর 
মেধ  িবশাল দূর  পূরণ করার ে  বাংলােদশ বািহনীর িনজ  
টিলেযাগােযাগ বা অ  কান উপায় না থাকায় াত িহক যাগােযােগর 

জ  তােদর পে  ভারতীয় িসগনােলর উপর িনভর করা ছাড়া গত র 
িছল না। এর ফেল বাংলােদশ বািহনীর অভ রীণ িনয় ণ, শৃ লা ও 
একা  িনজ  িবষেয় ক ীয় কমা ড ও স েরর মেধ  তথ  িবিনমেয়র 

েযাগ িছল অেনকটা স িচত। তা ছাড়া ধান সনাপিতর িনজ  
কমতািলকায় িবিভ  স ের িনয়িমত পিরদশন িবেশষ কান অ ািধকার 
পত না। কমা ড ব ব হার এই সব অস ণূতা ও বলতার ফেল স র 

অিধনায়কেদর অেনেকই এক ধরেনর াধীন মতার উৎস িহসােব 
িবরাজ করেত থােকন। েম এই াধীন মতা কান কান অিধনায়েকর 
মেধ  আ পিরেপাষেণর অিভ ায় ও রাজৈনিতক উ ািভলাষেক উ ী  
কের। 
  

কমা ড গঠেন এই বলতা অেপ াও আরও বড় বলতা ধরা 
পেড় বাংলােদেশর িনজ  রণৈনিতক পিরক না ণয়েনর ে । 
পািক ানী হামলা  হবার সােড় িতন মাস পর জুলাইেয় স র 
অিধনায়কেদর এই থম সে লন শষ হওয়ার পেরও দখা গল, 
সংগঠন ও আ মণ ধারার ব াপাের কেয়কিট েয়াজনীয় িস া  নওয়া 
িঠকই, িক  দখলদার বািহনীেক স ণূভােব পরাভূত করার মত কান 
রণৈনিতক পিরক না ণয়ন এবং িনিদ  সময়সূচী িনধারণ করা হয়িন। 
সে লন িনয়িমত বািহনী ও মিু েযা ােদর জ  ‘আ মণ ধারার 
িনেদশ’ (Operations instruction), তৎপরতার কৗশল ও ল  ভৃিত 
িবষেয় িকছু সাধারণ আেলাকপাত করেত স ম হেলও তােক কান 
িনিদ  সময়সীমার মেধ  সামি ক িবজয় লােভর উপেযাগী পিরক না 
িহসােব গণ  করা যায় না। 
  

রীিতগত (Conventional) যেু র দৃি েকাণ থেক 
িবজেয়াপেযাগী রণৈনিতক পিরক না ণয়েনর ে  সবচাইেত বড় 
অ িবধা িছল দখলদার পািক ানী সে র তুলনায় বাংলােদেশর 
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সনাদেলর সংখ া, সমরাে র মান, সামিরক অবকাঠােমা ও সাংগঠিনক 
দ তা। প া ের গিরলা যেু র দৃি েকাণ থেক রণৈনিতক পিরক না 
ণয়েন ধান অ িবধা িছল, দেশর িভতের রাজৈনিতক অবকাঠােমার 

অভাব তথা মিু েযা ােদর সহায়তা ও িনয় েণর উপেযাগী ঐক ব  ও 
শৃ ল রাজৈনিতক সংগঠেনর অ পি হিত। তা ছাড়া অিধকাংশ ে  
গিরলা যেু  দখলদার স েদর কবলমা  পির া  ও বলই করা 

স ব; তাই গিরলা যেু র সবেশষ পযােয় পির া  শ বািহনীেক 
স ণূ েপ পরাভূত করার জ  েয়াজন পেড় িবরাট ও এক ীভূত 
বািহনীর চূড়া  আঘাত- যমন চীেনর িছল 4th Route Army অথবা 
দি ণ িভেয়তনােম িভেয়ত- কং গিরলা তৎপরতার সবেশষ পযােয় িছল 
উ র িভেয়তনােমর িনয়িমত বািহনীর সাহায । 
  

েত ক জাতীয় মিু সং ােমর িনজ  কতক িল বিশ  এবং 
িকছু সম া থােক। এ িলর বা ব স বহার ও সমাধােনর উপেরই 
িনভর কের সই িবেশষ জাতীয় মিু সং ােমর সাফল  ও ব থতা। 
রীিতগত ও গিরলা- এই উভয়িবধ লড়াইেয়র ে  বাংলােদেশর 
মিু সং ামীেদর উপেরাি িখত সীমাব তার দ ন এবং অ িদেক 
তােদর আপৎকালীন আ য়দাতা ভারেতর পে  অিনিদ কাল যাবত 
শরণাথীসৃ  ঃসহ চাপ মেন চলার অ মতা ও অস িতর ফেল 
বাংলােদশেক মু  করার একমা  বা ব উপায় িছল: দেশর অভ ের 
অিনয়িমত যেু  এবং সীমা  বরাবর ছাট ও মাঝাির সংঘেষ পািক ানী 
সনােদর যু - পির া  কের তালার পর ভারতীয় িবমান, নৗ ও হল 

বািহনীর সহেযািগতায় চূড়া  আঘােতর ব ব হা করা। ম, জুন ও জুলাই 
মােস তাজউি েনর সে  এবং তাজউি েনর পে  িবিভ  বেদিশক 
মহেলর সে  আলাপ- আেলাচনা চালাবার কােল আমার মেন কখনও 
এমন সংশয় দখা দয়িন য তাজউি ন এই রণনীিতর িবক  অ  িকছু 
স ব বেল মেন করেতন। ব ত ভারত যােত অ িতহতভােব 
মিু েযা ােদর সাহায  করেত পাের এবং চূড়া  লড়াইেয়র ের, 
ভারেতর সামিরক শি  যােত দখলদার পািক ানী বািহনীর িব ে  
ব বহার করা যায়, সই উে ে ই আ িলক শি র ভারসাম েক 
ভারেতর অ েল আনা আেলাচ  সমেয় আমােদর ধান ল  ও করণীয় 
হেয় দঁাড়ায়। 
  

িক  এ ব াপাের কেনল ওসমানীর িচ া ও দৃি ভি  িছল 
ব লাংেশই িভ । মিু েযা া িনং এবং িবেশষত িনয়িমত বািহনীর ত 
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সংখ াবিৃ  ও অ স ার জ  ভারত সরকােরর উপর িনর র চাপ সৃি র 
ব াপাের িতিন িছেলন িনরলস। জুলাই মােস িতনিট ব াটািলয়ােনর 
সমবােয় একিট ি েগড গঠন এবং সে ের িতনিট স ণূ নতুন 
ব াটািলয়ান গঠেনর উে ে  ভারতীয় স দ ও সহায়তা লােভর জ  
বাংলােদশ মি সভােক িতিন তৎপর রােখন। িক  তৎসে ও 
বাংলােদেশর মিু যেু র ব াপাের ত  ভারতীয় সহায়তার পিরিধ 
স েক ি ধাি ত মেনাভাব ওসমানীর রণৈনিতক পিরক না- সং া  
িচ ােক অ  ও অস ণূ কের রােখ। ম মােস মি সভার সে  িতিন 
যখন িদ ীেত আলাপ- আেলাচনার জ  যান, তখন স বত এই 
উপলি েত িতিন পঁৗছান য, বাংলােদশেক মু  করার ব াপাের ভারতীয় 
সনাবািহনীর ত  অংশ হেণর স াবনা অ পি হত অথবা খবুই 

অিনি ত।৬৭   যিদও ম মাস থেক বাংলােদশ সনাবািহনীর শি -
সামথ  বিৃ র জ  এবং মুি েযা া িনং- এর জ  ভারতীয় সহায়তা 
িকছু িকছু  হয়, তব ু জুন- জুলাইেয় ভারতীয় সনাবািহনীর 
ব ব হাপনায় বাংলােদশ াসং ামীেদর মিু যেু  িনেয়ােগর 
(Induction) ঘটনায় ওসমানী িচি ত বাধ করেত  কেরন। তা ছাড়া 
আেলাচ  সমেয়, ভারতীয় ই ান কমাে ডর ই নতা ল. জনােরল 
অেরারা এবং মজর জনােরল জ কেবর সে  কেনল ওসমানীর 
যাগােযাগ বা ত সৗজ মলূক হেলও তা য সব সময় সহজ ও 

পার িরক আ হাবধেন সহায়ক হত, একথা বলার উপায় নই। 
পিরি হিত িবেশষেণ দৃি ভি র িবিভ তা এবং সম া সমাধােন সাধারণ 
মতপাথক  ছাড়াও অপর পে র  পদমযাদা- সেচতন আচরণ 
ওসমানীর জ  স বত পীড়াদায়ক হত। যতদূর জানা যায়, ভারতীয় 
িবএসএফ কমকতােদর সে  এ জাতীয় কান সম া তঁার কখেনা 
ঘেটিন। িক  ম মাস থেক বাংলােদেশর ব াপাের িবএসএফ- এর 
ভূিমকা ত াস পেত  কের। 
  

এই সব উপলি  ও অিভ তা আ মযাদা- সেচতন ওসমানীেক 
কতখািন ভািবত কের বলা কিঠন, তেব তঁার সমর পিরক না- সং া  
িচ াভাবনা গেড় ওেঠ কবলমা  দেশর অভ ের মিু েযা ােদর 
‘ গিরলা যু ’ এবং সীমা  অ েল বাংলােদশ িনয়িমত বািহনীর সাহােয  
‘মু  অ ল’ গেড় তালার ল েক অবল ন কের। িক  িনয়িমত বািহনী 
যখােনই মু া ল িত া ক ক, িবমান িতর া, ট া  ও গাল াজ 

বািহনীর অভােব তার র া ঃসাধ  িছল। অব  অে াবেরর েত 
মু া ল গেড় তালার পিরক না ওসমানী িনেজই বািতল কের িদেয় 
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িনয়িমত বািহনীর এক উে খেযাগ  অংশেক ছাট ছাট দেল ভাগ কের 
দেশর অভ ের গিরলা কৗশেল লড়াই করার জ  িনেয়াগ করেত  

কেরন।৬৮   এই গাপন তৎপরতা দেশর িভতের দখলদার বািহনীেক 
যতই নােজহাল ক ক, কবলমা  এই প হায়, িবেশষত রাজৈনিতক 
অবকাঠােমা এবং সংগিঠত নতৃ - কাঠােমার অভােব, দখলদার 
বািহনীেক বৎসরকােলর মেধ  স ণূ উৎখােতর িচ া িছল অবা বধমী। 
বাংলােদেশর সামিরক শি র এই মৗিলক অ মতার ফেল দশেক 
শ মু  করার িবেঘািষত ল  অজেনর পেথ য শূ তা (gap) 
িবরাজমান িছল, তা পূরণ করার জ  ভারতীয় সামিরক সহায়তােক 
কান িনিদ  েপ, মা ায় ও সমেয় হণ করা দরকার তা ভােব 

িনণয় করার দািয়  িছল বাংলােদেশর সামিরক নতৃে র। 
  

রণৈনিতক পিরক নায় এই মৗিলক অস ণূতা ও অ তা 
ছাড়াও সীমা বতী িনয়িমত বািহনী যখন অেনক কারেণই িনি য়, সই 
সময় অথাৎ জুলাই- আগ  মােস, ভারত সরকার মশ এই উপলি েত 
পঁৗছান য, বাংলােদশ থেক পািক ানী সনােদর সমেূল উৎখাত না 

করা পয  শরণাথীেদর ফরৎ পাঠােনার জ  কান বা ব উপায় নই। 
িক  মলূত িনেজর েয়াজেনই তারা যখন বাংলােদেশর যেু  
অংশ হেণর ব াপাের ায় স ত, তখন সই েযাগ স বহােরর জ  
কান পিরক না বা উেদ াগ বাংলােদশ সামিরক নতৃে র পে  গহৃীত 

হয় নাই। 
  

জুলাই থেকই ভারেতর ঊ তন সামিরক নতৃ  যখন সীমা  
সংঘেষ (মলূত গাল াজ আ মেণ পািক ানী িবওিপ’র ংস সাধন 
অথবা মিু েফৗজ কতৃক িবওিপ দখেল) ফল লােভর জ  তােদর 
সীমা বতী বািহনী, Formation Command- এর উপর চাপ বিৃ  করেত 

 কের, তখন ভারতীয় ফরেমশন কমা ডারগণ বাংলােদশ স র 
ইউিনট িলেকও সি য় করার জ  ব  হেয় পেড়ন। কাযে ে  এই 
ব তা সবদা ফলদায়ক হয়িন। বরং স েরর করণীয় স েক বাংলােদশ 
ক ীয় কমাে ডর কান  িনেদশ না থাকায়  অ শে  সি ত 
স র বািহনী, িবেশষত তােদর অিধনায়কেদর কােরা কােরা মেন এ 

আশ ার সৃি  হয় য, স বত তারা ‘কামােনর খারাক’ িহসােব ব ব ত 
হেত চলেছ। প া ের, ভারতীয় সে র অিধনায়কেদর মেধ  মশ এই 
ধারণা গেড় উঠেত থােক য, বাংলােদশ িনয়িমত বািহনী িনেজেদর 
শি - সামথ  বিৃ েতই অিধক আ হী, মিু যেু  অংশ হণ তােদর জ  
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অেপ াকৃত কম পূণ। এই অব হায় আগ - সে ের ভারত 
যখন বাংলােদেশর মিু যেু  সবেতাভােব জিড়ত হেয় পড়ার স াবনােক 

বল বেল গণ  কের, তখন বাংলােদেশর িভতের সশ  তৎপরতা বিৃ র 
জ  ব াপক হাের মিু েযা ােদর রণ করার উপর সকল  
আেরাপ করেলও িনয়িমত বািহনীর স াব  ভূিমকা স েক তারা িনরাশ 
হেয় পেড়। ফেল মবধমান সীমা  লড়াই ও চূড়া  যেু র জ  মখু ত 
িনেজেদর শি  ও স দই ভারতীয় সামিরক কতৃপে র পিরবতনমান 
সমর পিরক নার মলূ িভি  হেয় ওেঠ। এমিনভােব মিু যেু র মলূ 
সামিরক পিরক না ও পিরচালনা বাংলােদশ কমাে ডর হাত থেক 

মশ দূের সের যেত  কের। 
  

অ  দৃি েকাণ থেকও িভ তর ত াশা অবা ব িছল। যিদও 
২৫ শ মােচ পািক ানী আ মেণর জবােব পূব বাংলার রাজৈনিতক 
সং াম তঃ ূত গণযেু র ব াপকতা িনেয় আ কাশ কের, তব ু সই 
সং ামেক পিরচালনার মত না িছল সখােন কান শৃ ল িব বী 
রাজৈনিতক সংগঠন, না িছল মাও, িটেটা বা িগয়ােপর মত কান িব বী 
রাজৈনিতক- সামিরক িতভার উপি হিত। অ িদেক ভারেতর 

মতাশীল ধিনক গা ী ও দি ণপ হীমহল অনে াপায় হেয় 
বাংলােদেশর মুি সং ামেক সাহায  করায় স ত হেলও, তারা এই 
সং ােমর ব িবক স াবনার িব ে  িছল সজাগ ও সেচ । এই 
অব হায় তবুও চেল, তাজউি েনর নতৃে  আওয়ামী লীেগর বামপ হী 
(এবং অেপ াকতৃ ু ) অংশ উ ূত ব িবক পিরি হিত এবং তার 
ভূরাজৈনিতক বিশ  ও সীমাব তা স েক মাটামিুট সিঠক পিরমােণ 
স ম হন। বাংলােদেশর সামিরক নতৃে র উেদ াগ ও আচরেণ এ 
জাতীয় রাজৈনিতক উপলি র কান িনদশন পাওয়া র িছল। বরং 
বলেত হয়, িনয়িমত বািহনীর অিধকাংশ স র কমা ডার পশাদার 
বািহনীর মাঝাির ও কিন  অিফসার লভ দৃি ভি  ও মানিসকতা িনেয় 
এক িবে াহজিনত পিরি হিতর সােথ জিড়েয় পেড়িছেলন অথবা পের 
পািক ান থেক পািলেয় এেস মিু সং ােম যাগ িদেয়িছেলন। এেদর 
সংগঠেনর ধরনধারণ, যেু র কলােকৗশল, মন াি ক গঠন- ায় সবই 
িছল রীিতগত যেু র (Conventional war) উপেযাগী। কােজই এত 

 সমেয়র মেধ  রীিতবিহভূত যু  (Unconventional war) 
পিরচালনার মত রাজৈনিতক দৃি ভি  ও কলােকৗশল আয়  করা যমন 
এেদর পে  স ব িছল না, তমিন রীিতগত যেু  এেদর চাইেত 
কেয়ক ণ বশী শি শালী, কেয়ক ণ বশী সমরা  সি ত এবং 
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কেয়ক ণ বশী িনয়ি ত পািক ানী সনাবািহনীর িব ে  এেদর কাছ 
থেক চূড়া  সাফল  ত াশা করাও সংগত হত না। 

  
ত পির িছল এেদর অজ  সম া। কমা ড, যাগােযাগ ও 

সরবরােহর পূেবাি িখত সম াবলী বােদও অিফসােরর তাজিনত 
সম া িছল খবুই তী । িবপুল সংখ ক মুি েযা া িশ ণ, দেশর 
অভ ের রণ এবং তােদর সােথ নূ নতম যাগােযাগ র ার েয়াজন 
তােদর সম ার কেলবর বিৃ  কের। এর পেরও তােদর উপর দািয়  
পেড় িনয়িমত বািহনীর আয়তন তগিতেত বিৃ  করার। জুলাই মােস 
মঘালেয়র তুরা অ েল ১- ইিব, ৩- ইিব এবং ৮- ইিব- এই িতন 

ব াটািলয়ােনর সমবােয় িজয়াউর রহমােনর নতৃে  য ি েগড গঠেনর 
িস া  করা হয়, তার মলূ পিরক না িছল কেনল ওসমানীর। েত সব 
কিট ব াটািলয়ােনর লাকবল িছল কম। ি পুরা রােজ  িট পৃথক 
স েরর একিটেত মজর শিফউ াহ িছেলন ২- ইিবর দািয়ে  এবং 

খােলদ মাশাররফ ৪- ইিবর দািয়ে । এই িতনজেনর কােরারই একক 
দািয়ে  ব াটািলয়ান পিরচালনার কােনা পূব অিভ তা িছল না। এই 
পঁাচিট ব াটািলয়ােনর িতিটরই স  সংখ া েয়াজনীয় লাকবেলর 
(৯১৫ জন) তুলনায় িছল অেনক কম, কান কান ে  এক-
তৃতীয়াংেশরও কম। ফেল পুরাতন ই  ব ল রিজেমে টর সে  
ইিপআর আনসার এবং িকছু নতুন ির ুট যাগ কের এই 
ব াটািলয়ান িলর স বল বাড়ােনার চ া করা হয়। 
  

লাকবল ছাড়াও এই পঁাচিটর সব কিট ব াটািলয়ােনই অিফসােরর 
তা িছল কট সম া। একিট ব াটািলয়ান পিরচালনার জ  যখােন 

১৫/১৬ জন অিফসার েয়াজন সখােন বা বে ে  অিফসার িছেলন 
অেধেকরও কম। এই অিফসার- ঘাটিত পূরেণর জ  জুলাই মাস থেক 
িতন মাস দীঘ এক সংি  িনং কায েমর মাধ েম নতুন ৬০ জন 
অিফসার তরী করার িস া  নওয়া হয়। িক  কাযে ে  অব হার 
উ িত ঘেট সামা ই। কননা ‘তুরা ি েগড’ গঠেনর পর পরই ি পুরার 
অপর ই স র থেক ‘ জড- ফােসর’ অ প িট ি েগড তথা ‘ ক-
ফাস’ এবং ‘এস- ফাস’ গঠেনর জ  তী  চাপ সৃি  হয়। ঊ তন 

কমা ড এই দাবী অ যায়ী িতনিট নতুন ব াটািলয়ান গঠন এবং িতনিট 
আিটলারী ব াটারী গঠেনর আব কতা জােরেশােরই ব  কেরন। এই 
সব দাবীর ি েত আগ - সে র মােস বাংলােদশ সরকার এই সব 
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নতুন সংেযাজেনর িশ ণ ও অ সি তকরেণ সহায়তা লােভর জ  
পুনরায় ভারত সরকােরর ার হ হন। 
  

সাধারণ অব হার একিট নতুন ব াটািলয়ােনর ির ুিটং- এ ায় 
ছ’মােসর মত সময় লােগ এবং িনং- এ সময় লােগ আরও ায় এক 
বছর। সখােন মা  ’মােসর মেধ  নতুন িতনিট ব াটািলয়ান ির টু ও 
যেু াপেযাগী কের তালার পিরক না অত  অবা ব িছল। ফেল 
নেভ েরর মাঝামািঝ যখন এই িতন ব াটািলয়ানেক স ণূ ত করার 
কথা, তখন বা বে ে  এক িবশৃ ল অব হা িবরাজ করেত দখা যায়। 
খােলদ মাশাররেফর উপর দািয়  িছল ১০- ইিব এবং ১১- ইিব গঠেনর। 
১৫ই নেভ র নাগাদ ১০- ইিবর জ  ায় ৭০০ এবং ১১- ইিবর জ  
৭০০ জেনর িকছু বশী স  হািজর করা হয়। ৯- ইিব গঠেনর দািয়  
িছল সিফউ াহর উপর িক  ১৫ই নেভ ের পাওয়া গল স বত ৩০০ 
জেনর মত স । িসেলট জলা থেক বাকীেদর সং হ কের আনার 

িত িত ওসমানী য়ং িদেয়িছেলন। িসেলেটর শ   অিধকৃত এলাকা 
থেক বাকীেদর হািজর করা হেলা ২০ শ নেভ েরর িদেক, িক  দখা 
গল তােদর বশীরভাগই ায় আনািড়। এই িতনিট ব াটািলয়ান গঠন 

করার ফেল মিু যু  সিবেশষ সাহায া  হেয়েছ এমন দাবী করার 
উপায় নই। বরং এেকর পর এক এই সব অিতির  দািয়  পালন 
করেত িগেয় অিধকাংশ স র অিধনায়েকরই যতটু  বা লড়াইেয়র 

মতা িছল, তা িনঃেশিষত হেত থােক। 
  

দশেক শ মু  করার কান সামি ক পিরক নার অংশ 
িহসােব নয়, অথবা কান িনিদ  সময়সীমার মেধ  আ মণ ধারােক উ ত 
কের মিু যেু র মলূ শি  িহসােব িনেজেদর িতি ত করার জ  নয়, 
বরং তীয়মান হয় ধানত িনেজেদর শি  বিৃ র তািগেদই িনয়িমত 
বািহনীর আয়তন মা েয় বিৃ  করা হেয়েছ। তুরায় থম ি েগড 
গঠেনর িস া  কতখািন যুি সংগত িছল তা পযােলাচনা করেল 
অব হাটা আরও িকছু পির ার হয়। জুলাই মােস িজয়াউর রহমােনর 
নতৃে  এই ি েগড গঠেনর িপছেন িতন ধরেনর িচ া পাশাপািশ 

িবরাজমান িছল। ওসমানীর পিরক না িছল এই ি েগেডর সাহােয  
সীমাে র িনকটবতী কান বড় এলাকা শ মু  কের বাংলােদশ 
সরকােরর জ  একিট িনরাপদ ‘অব হান অ ল’ (lodgement area) 
গেড় তালা। ি তীয়ত, বাংলােদশেক আংিশক বা পুেরাপুিরভােব শ মু  
করার জ  ভারতীয় সনাবািহনীর ত  সহেযািগতা যিদ সত ই 
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পাওয়া যায়, তেব স আ মেণর পুেরাভােগ বাংলােদেশর অনূ ন একিট 
িনয়িমত ি েগড রাখা আব ক বেল বাংলােদেশর নতৃে র অেনেকই 
মেন করেতন। তৃতীয় িচ া িছল, াধীনতা- উ রকােলর েয়াজেন 
সনাবািহনীেক স সািরত করার। েত কিট িচ া অব ই িছল 

িবতকমলূক। থমিট তা বেটই। সে র মােসর শেষ মিু যেু র 
বা ব পিরি হিত পযােলাচনা কের ধান সনাপিত ওসমানী িনেজই তঁার 
'Ops plan'-এ এই িস াে  পঁৗছান: “ য কােজর জ  ি েগড গঠন করা 
হেয়িছল, তা অজেনর ে  এ যাবত ি েগডেক ব বহার করা যায়িন 
এবং অদূর ভিব েতও করা যােব বেল মেন হয় না।” পিরবিতত 
পিরক নায় ওসমানী তাই ি হর কেরন: “বতমােন যেহতু ি েগড ও 
ব াটািলয়ােনর উপেযািগতা অিত নগণ , সেহতু িনয়িমত বািহনীেক বরং 
কা ানী/ টুন েপ িবভ  কের দেশর অভ ের গিরলা তৎপরতার 

জ  িনেয়াগ করা উিচত।”৬৯  অথচ এর মা  ’স াহ আেগ আেরা িট 
িবে ড গঠেনর জ  স ণূ নতুন িতনিট ব াটািলয়ান গঠন ও ত 
করার কাজ তঁার জারাল সমথেনর ফেলই  হেয় গেছ। কােজই এ 
কথা বলার উপায় নই য, বাংলােদেশর িনয়িমত বািহনীর স সারণ 
মিু যেু র কান িচি ত রণৈনিতক পিরক নার অংশ িহসােব স  
হেয়িছল। য কারেণই এই স সারেণর িস া  গৃহীত হেয় থা ক, তােক 
কাযকর করেত িগেয় অ ত কেয়কিট অ েলর স র অিধনায়কেদর 
লড়াইেয়র মতা মাগতভােব াস পায়। 
  

কবল ভরসা িছল এই য, আেলাচ  সমেয় দেশর অভ ের 
মিু েযা া িহসােব সশ  ছা  ও ত ণেদর িবকাশ ঘটেত থােক 
আশাব কভােব। গাপন আ মেণর িনত  নতুন কৗশেল 
মিু েযা ােদর একিট অংশ পািক ানী সনােদর গিবত মেনাবল ও 
শৗেযর দ েক মাগত আঘাত কের যেত থােক। পািক ােনর 

সমেরা  সিনেকরা সীমাে  ও অভ ের মশ া  ও হেতাদ ম হেয় 
উঠেত থােক মিু েযা ােদর অদৃ  আঘােত আঘােত। 
  

িক  ব াপক সংখ ায় মিু েযা ােদর িশ ণ ও অ সি তকরণ 
য সব রাজৈনিতক ও আ জািতক শি  সমােবেশর ফেল স ব 

হেয়িছল, পুনরায় স আেলাচনায় িফের যাওয়া যায়। 
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অধ ায়- ৯: জুলাই -  আগ   
 
  
জুলাইেয়র থম স ােহ িকিস ােরর ভারত সফর এবং ি তীয় স ােহ 
ইসলামাবাদ হেয় তঁার গাপন চীন পির মার সংবাদ ১৫/১৬ই জুলাই 

চািরত হওয়ার অব বিহত পর এই সব ঘটনার সি িলত িতি য়ার 
পিরমাপ এবং উ ূত পিরি িত িনেয় আলাপ- আেলাচনার উে ে  
তাজউি ন আমােক িদ ী যেত বেলন। ছয় স ােহর ব বধােন িদ ীর 
আবহাওয়া ব লাংেশ পিরবিতত। িকিস ােরর গাপন িপিকং সফর এবং 
১৯৭২ সােল িসেড ট িন েনর চীন সফর- সং া  ঘাষণার পর 
উপমহােদেশর উপর তার স াব  ভাব িবেবচনা কের, দি ণ ও বাম 
িনিবেশেষ িদ ীর মতার অিল  তখন ু , িবর , িচি ত, সি হান 
অথবা উে িজত। এক অ ত ািশত ভােলা সংবাদ পাওয়া গল ১৯ শ 
জুলাই স ায়। িপ. এন. হাকসার আমােদর পূববতী আেলাচনার সূ  
ধের যথাশী  বাংলােদেশর রাজৈনিতক দল িলর ঐক ট গঠেনর 

েয়াজনীয়তা উে খ কেরন এবং এই সে  জানান, সািভেয়ট 
ইউিনয়েনর সে  শী ই তােদর ‘এক বড় রকেমর সমেঝাতা’ আশা করা 
যায়। 
  

পরিদন ২০ শ জুলাই কালকাতা িফের ধানম ী তাজউি নেক 
সংবাদিট দওয়ার পর এ িবষেয় আেলাচনাকােল আমরা উভেয়ই 
পিরি িতর এক ণগত উ িতর স াবনা স েক একমত হই। ব ত 
মিু যু েক সাহায  করার ব াপাের ভারতীয় স মতা বিৃ র জ  
আ িলক সামিরক ভারসাম েক ভারেতর অ েল আনা এবং ত ে ে  
ভারত- সািভেয়ট সমেঝাতা িত াই িছল পূববতী ই মােস আমােদর 
গাপন দন- দরবােরর মলূ ল । অব াহত শরণাথী াত, উ তূ 

স েটর রাজৈনিতক মীমাংসার ে  পািক ানী অনমনীয়তা, পািক ােনর 
মধ তায় িকিস ােরর চীন সফর এবং স াব  চীনা আ মেণর িব ে  
ভারেতর সীমা  র ায় পূবতন মািকন িত িত ত াহার হওয়ার ফেল 
আমােদর সই েচ া অসামা ভােব সাহায া  হয়। 
  

ত াস  ভারত- সািভেয়ট সমেঝাতার িবষয়ব  ও পিরিধ এবং 
িবেশষত এর ফেল পাক- চীন আ মণ আশ ার িব ে  ভারেতর 
িনরাপ ােবাধই কবল উ ত হেব, না বাংলােদেশর মিু সং ামেক 
জয়যু  করার জ  সবা ক অেথ তা ব বহার করা স ব হেব ত  মেম 
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িনিদ  তথ ািদ তখনও অজানা। তব ু ২০ শ জুলাইেয়র বঠেক আমরা 
উভেয় একমত হই য, জাতীয় ঐক ট গঠেনর জ  তখন থেকই 
সংি  সকল মহেলর সে  যাগােযাগ  করা যেত পাের। জুলাইেয়র 

থম স ােহ অ ি ত িশিল িড় সে লেন মি সভার অ সৃত নীিত 
স েক গণ িতিনিধেদর সবস ত আ া অজেনর দ ন তাজউি ন 

াভাবতই মেন কেরন, মি সভার িস াে র িভি েত ঐক ট গঠন 
করার কান বাধা নই। তেব ত ািশত ভারত- সািভেয়ট চুি  
সরকারীভােব াত হওয়ার পেরই এ িবষেয় মি সভার অ েমাদন 
লােভর েচ া ফল সূ হওয়া স ব। এ সে  মি সভার েত ক 
সদে র মেনাভাব আলাদা আলাদাভােব পযােলাচনা কের ’জেনর 
স াব  িতি য়া স েক িতিন কমেবশী উে গ কাশ কেরন- কম 
অ ায়ী রা পিত সয়দ নজ ল ইসলাম স েক এবং বশী পররা ম ী 
খা কার মাশতাক আহমদ স েক। 

  
সাধারণভােবই এ প মাচা গঠেনর াব আওয়ামী লীেগর 

অেনেকর কােছ তখনও যেথ  অি য়। ত পির সয়দ নজ েলর আ জ 
‘মিুজব বািহনীর’ একজন উৎসাহী সদ  হওয়ায় এবং বামপ হী 
দলসমূহ ও তাজউি ন স েক ‘মিুজব বািহনীর’ িব তা অিতশয় 

 থাকায়, ঐক ট গঠন িবষেয়? সয়দ নজ েলর আপি  িনতা  
কম িছল না। অ িদেক খা কার মাশতােকর স াব  আপি  
অেপ াকৃত বল বেল অ মান করা হয় এ কারেণই য, আওয়ামী 
লীেগর মেধ  দি ণপ ী িহসােব তঁার ভূিমকা বরাবরই । তৎসে ও 

ীণ একিট আশার আেলা আমরা দখেত পাই। তাজউি েনর স ণূ 
িবপরীতধমী রাজৈনিতক চির  এবং দৃি ভি র অিধকারী িহসােব, এবং 
িবেশষত ধানমি ে র পদেক ক  কের তাজউি েনর িব ে  
বিরতােবাধ খা কার মাশতােকর বােসর জীবনেক ব লাংেশ 

কমভারা া  কের রাখত। স কারেণ এবং অিভ  ল  অজেনর জ  
সকল েয়াজনীয় সাপান অিত ম করার বা ব বিু  তঁার সহজাত িছল 
বেল ভারত সরকােরর আ া উে েকর ােথ বামপ ীেদর সােথ মাচা 
গঠেনর মত অশা ীয় কাজও িতিন সমথন কের ফলেত পােরন বেল 
আমােদর মেন হয়। ব ত খা কার মাশতােকর এই বা বতােবােধর 
িনভুল স বহােরর উপর জাতীয় ঐক ে টর গঠন িছল নাজুকভােব 
িনভরশীল। তঁােক যিদ ঐক ট গঠেনর িস াে  শািমল না করা যায়, 
তেব ট গঠন দূেরর কথা, মিুজব বািহনী, আওয়ামী লীেগর সাধারণ 
কমীেদর দলীয়ম তা এবং িবিভ  উপদলীয় ােথর িমিলত আবেত 
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খাদ আওয়ামী লীেগর জ ই এক িবরাট সাংগঠিনক স েটর সৃি  
অস ব িছল না। এই যিু েত এবং তঁােদর উভেয়র পার িরক 
স েকর কথা উে খ কের তাজউি ন আমার ওপর এই অ ি কর 
দািয়  চািপেয় দন, ব ত আমার স িতর অেপ া না- কেরই। 
  

এিদেক িঠক একই সমেয়, অথাৎ জুলাইেয়র তৃতীয় স াহ থেক 
িসেড ট িন েনর উপমহােদশীয় নীিত নানািবধ ের উে ািচত হেত 
 কের, য িল কাযকর হেল বাংলােদেশর সদ সূত াধীনতা 

স বত সূিতকাগেৃহই িনি  হত। ব ত পরবতীকােল কািশত তথ ািদ 
থেক দখা যায়, পূব বাংলার মা েষর িনবাচনী রায় সামিরক প ায় 

ন াৎ করার জ  জা য়ারী থেক পািক ানী জা া য িত চািলেয় 
যাি ল, স স েক যু রা  অেনক িকছুই অবিহত িছল এবং এ ব াপাের 
আপি  না কের পেরা ভােব জা ােক সমথন কের যাওয়াই তােদর 
সরকারী নীিত িছল।৭০   মােচ শখ মিুজেবর সে  মািকন রা দূেতর 
কেয়ক- দফা বঠেকর ঘটনা থেকও অ মান করা যায় য, এই সমেয় 
যু রাে র ভূিমকা স ণূ িনি য় িছল না। মাচ- এি েলর অ সৃত মািকন 
নীিতর িতবাদ াপন করার ফেল িনেজেদর ঢাকা  কনসাল জনােরল 
আচার বাডেক এি ল মােস রাতারািত বদলী কের মািকন সরকার জা ার 
অিভযােনর িত তঁােদর গাপন সমথেনর কথা কাশ কেরন। জুেন 
তােদর ভূিমকা আরও  হয় পািক ান জা ার জ  ‘যু াে র য াংশ’ 
সরবরাহ কের। এরপর জুেনর শেষ ও জুলাইেয়র থমােধ মা  ৩/৪ 
হাজার ছা - যবুক নূ নতম অ শ  িনেয় েদশ ত াবতেনর সােথ সােথ 
সখােন আভ রীণ শি র ভারসাম  যখন ত দখলদার স েদর 

িব ে  পিরবিতত হেত  কের তখন মািকন পযেব কেদর জ  তার 
তাৎপয খােটা কের দকার অবকাশ িছল না।৭১ 
  

জুলাইেয়র শষােধ ও আগে র থম িদেক মািকন সরকােরর 
বাংলােদশ িব তার কায ম মাটামিুট চারিট ের অ সৃত হেত দখা 
যায়: (১) গণহত ার  থেক পািক ানী বািহনীর জ  মািকন যু া , 
গালাবা দ ও য াংেশর য সরবরাহ  হয়, মািকনী পররা  দফতেরর 

অ ীকিৃত এবং মািকনী জন িতিনিধ ও জনমেতর তী  িবেরািধতা সে ও 
এক অ তু যুি েত তা অব াহত থােক।৭২  (২) মিু যু েক সাহায  

দান থেক িবরত করার উে ে  ভারেতর উপর য ব মাি ক চাপ 
সৃি  করা হয়, তারই অংশ িহসােব ১৭ই জুলাই িকিস ার ভারতীয় 
রা দূতেক চীেনর স াব  সামিরক হ ে েপর মেুখ ভারতেক র া করার 
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অ মতা াপন কেরন। (৩) মুি েযা ােদর সীমা  পারাপার এবং 
দেশর অভ ের তােদর গিতিবিধ ও তৎপরতার উপর সতক দৃি  রাখার 

জ  পযেব ণ ব ব া গেড় তালার ে ও আেমিরকার উৎসােহর 
কান ঘাটিত িছল না। পূব বাংলার সীমাে  ‘সাহায  ও পুনবাসন 

িবেশষ ’ িহসােব ১৫৬ জন ‘পযেব ক’ মাতােয়ন করার ব াপাের 
জািতসংঘেক স ত করােনার কাজ আেমিরকার ‘আ হ ও ব য়ভার 

হেণ স িতর’ ফেলই স ব হয়।৭৩  এমনিক মিু েযা ােদর তৎপরতা 
রাধ করার জ  এমন িকছু িকছু উেদ ােগর আভাস পাওয়া যায়, যােত 

আেমিরকার িভেয়তনাম যেু র সূচনাপেবর িৃত জা ত হয়। পূবা েল 
পািক ানী স  আনা- নয়ার ে  মািকন সহায়তা চলিছল এক রকম 

কাে ই।৭৪  িক  তােদর গাপন সহায়তার উেদ াগ িছল আরও 
মারা ক। যমন িসেনটর কেনডী কাশ কেরন, িভেয়তনাম ও ািজেল 
গিরলািবেরাধী তৎপরতায় দীঘ অিভ তাস  মািকনী ‘পুিলশ-

িবেশষ ’ রবাট জ াকসনেক ‘ েয়াজনীয় পুিলশ িটম’সহ ঢাকা  
টঝঅওউ িনেয়াগ করেত চেলেছ।৭৫  (৪) বাসী সরকােরর একাংেশর 
সােথ যাগােযাগ িত া কের াধীনতা যু েক িভতর থেক িবভ  ও 
ল চু ত করার মািকনী কায ম স বত এ সময় অথবা এর িকছু আেগ 
থেক ।৭৬ িকিস ার তঁার ৃিত ে র থম খে  এই যাগােযাগ 
িত ার তািরখ যিদও ৩০ শ জুলাই বেল উে খ কেরেছন,৭৭  তবু 

কিথত যাগােযাগকারীর নাম, যাগােযােগর সময় ইত ািদ যথারীিত 
কতৃ যাগােযাগ ও কাযকলাপ গাপন করার উে ে ই করা হেয়েছ 

বেল অ মান করা অস ত নয়। যথা ােন এই সে  িফের আসার 
েযাগ উ ু  রেখ আপাতত এটু ই বলা যায়, বাসী সরকােরর 

দি ণপ ী অংেশর সহেযািগতায় াধীনতা সং ামেক বল ও ি খি ত 
কের এক ধরেনর ায় শাসেনর াব পুন ীিবত করার উেদ াগ 
স বত তখনই জারদার করা হেয়িছল, যখন জুলাইেয় িকিস ােরর চীন 
সফেরর পর ভারেতর মতাসীন রাজৈনিতক ও শাসিনক মহেল 
আেমিরকার ভাব- িতপি  সিবেশষ াস পায় এবং বাংলােদেশর 
মিু যেু  ভারতীয় সহায়তা বিৃ র স াবনা তর হেয় ওেঠ। এই 
অ ঘাতী েচ া আরও জারদার করা হয় ভারত- সািভেয়ট ম ীচুি  

া েরর পর। 
  

এমিনভােব িন ন শাসন ইয়ািহয়া- জা ার পে  সি য় হেয় 
ওঠার পর এবং িবেশষ কের, চৗ- িকিস ার আেলাচনাকােল পািক ানেক 
সমথন করার ব াপাের উভয় পে র মৈতক  িতি ত হওয়ার পর,৭৮ 
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দখলকতৃ এলাকার উপর পািক ান ন  ঔপিনেবিশক শাসন পাকােপা  
করার আেয়াজন  হয়। ইয়ািহয়া িনযু  ‘িবেশষ  কিমিট’ ািবত 
নতুন শাসনতে  বাংলা ভাষার জ  আরবী হরফ ব বহার করার, পূব 
পািক ানেক ই থেক চারিট নতুন ‘ েদেশ’ িবভ  কের পা াবেক 
পািক ােনর সববহৎ েদেশর মযাদা দবার এবং িহ  সংখ ালঘেুদর 
ভাটািধকার থেক স ণূ বি ত করার পািরশ কের।৭৯  এ অ েলর 

ওপর সাং ৃিতক দখলেক চূড়া  করার জ  শাসিনক পযােয় ইসলামী 
নীিতর উপর িভি  কের িশ া িত ানসমেূহর িসেলবাস ণয়েনর 
উেদ াগ নওয়া হয় এবং ইিতহাস িবজিড়ত ঢাকার অেনক পথ- ঘােটর 
নােমর ‘ইসলামীকরণ’ স  হয়।৮০  জাতীয় ও ােদিশক পিরষেদ 
িনবািচত যথা েম ৭৯ ও ১৯৪ জন আওয়ামী লীগ সদ েদর নাম 
অ ায়ভােব বািতল কের  হয় গণিধকৃত দল িলর সংখ াগির তা 
সৃি র উেদ াগ। পূবা েলর এই ন  ঔপিনেবিশক পা র ি য়ায় 
জামােত ইসলাম, মসুিলম লীগ ও অ া  সাম দািয়ক দল িলর 
কমীেদর সমবােয় গিঠত ‘রাজাকার বািহনী’ স াস ও িনপীড়েনর মলূযে  
পিরণত হয়। জুলাইেয় সশ  রাজাকােরর সংখ া দঁাড়ায় বাইশ 
হাজার,৮১  দেশ ফরৎ মিু েযা ার সংখ া যখন চার হাজােরর মত। 
  

সশ  রাজাকােরর ত সংখ া বিৃ  এবং মুি যু  পিরচালনার 
ে  এর তর তাৎপয স েক আমােদর থম সজাগ কের তােল 

আমােদর ঢাকা  তথ  প। মােচ পািক ানী হামলা  হওয়ার সে  
সে  তঃ েণািদতভােব িকছু রাজনীিত- সেচতন ব ি  মিু যু  
সহায়তার কােজ সংঘব  হন। এ প গাপন সহায়তার উদাহরণ দেশ 
আেরা অেনক থাকেলও, একিট কারেণ ঢাকা তথ  েপর অবদান 
িবেশষভােব রণেযাগ । ঢাকা থেক এই প িনভরেযাগ  নানা তথ  
দ তার সােথ সং হ কের গেড় িতন স ােহ একবার আমার কােছ 
পঁৗছাবার ব ব া করেতন। মাখেল র রহমান, তঁার ী রাজ’বু, 

িজয়াউল হক, আেনায়া ল আলম, আতাউস সামাদ, জিহ ল ইসলাম, 
রহমত উ াহ এবং আেরা কেয়কজন এই েপর সে  জিড়ত িছেলন 
এবং শংসনীয় িনভুলতার কারেণ তােদর পাঠােনা তথ ািদ ও সমী া 

ধানম ীর সংি  পিরক নািদর কােজ ব ব ত হেয়েছ। 
  

রাজাকার বািহনীর ত সংখ া বৃি র িপছেন জামােত ইসলাম 
ভৃিত দল িলর ‘আদশগত উ ীপনা’ ছাড়াও, িনয়িমত ভাতা, রশন, 
ানীয় মতার ব বহার এবং সেবাপির িহ  সম দায় ও আওয়ামী লীগ 
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সদ েদর ঘরবাড়ী ও িবষয়- স ি  অবােধ লটুপাট ও ভাগদখল করার 
েযাগ িছল যাগদানকারীেদর জ  িবরাট আকষণ। রাজাকার বািহনীর 

তুলনামলূক সংখ ািধক , অ শে র িবধা এবং ত চলাচল মতার 
দ ন এেদর িব ে  অত  সীিমত অ শে র অিধকারী ত ণ 
মিু েযা ারা মশ বশ বকায়দায় পেড়। ‘শাি  কিমিটর’ গাপন চর 
ও রাজাকারেদর দৗরা  ৮২   এবং পািক ানী বািহনীর িনিবচার িত-
আ মেণর ফেল মিু েযা ােদর চমক দ তৎপরতা মা  ৫/৬ স ােহর 
মেধ ই াস পেত  কের। 
  

মিু যেু র এই অেধাগিত রাধ করার জ  আগে র থম িদেক 
তাই কেয়কিট িবষেয়র পুনিবেবচনা অত াব ক হেয় ওেঠ। থমত, ম 
মােস িনয়িমত বািহনী বােদ সবেমাট য িড় হাজার মিু েযা ােক িনং 
দােনর িস া  করা হেয়িছল, তা বা ব েয়াজেনর আেলােক ত 
বািড়েয় তালা এবং তােদর অ স ার মান উ ত করার েয়াজন 
তী ভােব অ ভূত হয়। ি তীয়ত, পািক ানী চরেদর তী  দৃি  এবং 
রাজাকার বািহনীর িত- আ মণ এিড়েয় সশ  তৎপরতা চালাবার জ  
ব াপক সংখ ায় শরণাথী রাজৈনিতক কমীেদর ফরৎ পাঠােনা এবং 
তােদর সহায়তায় দেশর িভতের মিু েযা ােদর িনরাপদ ঘাঁিট গেড় 
তালা অত াব ক বেল িবেবিচত হয়। তৃতীয়ত, ির েুটর নীিত দলীয় 

আ গেত র দৃি েকাণ থেক িবচার না কের যা া ত ণেদর সং ামী 
যাগ তা ও ব ি গত ণা েণর িভি েত অ সরণ করার েয়াজন 

অত   হেয় ওেঠ। মিু যু  ব ব াপনার এই সব জ রী েয়াজন 
িকভােব বা কত তাড়াতািড় মটােনা যােব, স স েক অব  কান 
পির ার ধারণা গঠন আগে র থম অবিধ আমােদর পে  স ব িছল 
না। 
  

আেলাচ  সমেয় পূব বাংলার অভ ের মুি যেু র নব াণ স ার 
এবং সীমাে  মু া ল গিঠত হওয়ার আশ ায় পািক ান একিদেক যমন 
িছল উি , তমিন অপরিদেক িছল চীন- মািকন আতঁােতর স াব  
কাযকািরতায় আশাি ত। এই ই িবপরীতমুখী স াবনার মােঝ 
পািক ানী জা া জুলাইেয় স বত এমন িস াে র কাছাকািছ পঁৗছায় য, 
মিু েযা ােদর হােত উ েরা র িবপয  হেয় পড়ার পিরবেত বরং 
আেরক- দফা পাক- ভারত যু   করা অিধক যিু যু ।৮৩   জুলাইেয়র 

থম ও ি তীয় স ােহ িকিস ার ভারতীয় কতৃপ েক পািক ান কতৃক 
যু  ঘাষণা এবং সই যেু  চীেনর অংশ হেণর স াবনা স েক সতক 

www.allbdbooks.com



কের দওয়ার পর, ১৯ শ জুলাই, ৩০ শ জুলাই এবং ৪ঠা আগ  মাট 
িতন- দফায় ভারেতর িব ে  ইয়ািহয়ার যু ংেদহী ঘাষণা যমন শূ গভ 
িছল না, তমিন আস  যেু  ‘পািক ান একা থাকেব না’৮৪  এই মেম 
তার সতকবাণীও তাৎপযহীন িছল না। যেু াপেযাগী ভারী অ শ  ও 
গালাবা দ সং হ সােপে  শরৎকাল িছল পািক ােনর যু যা ার জ  
কৃ  সময়। এর কারণ- থমত, বাংলােদেশ সফল অিভযান চালাবার 

মত সামিরক অবকাঠােমা িনমাণ অথবা স  সমােবশ তখনও ভারত 
স  কের উঠেত পােরিন; ি তীয়ত, শরৎকােল অসংখ  খাল- িবল-
নদীনালা পিরকীণ পূব বাংলা িতর া যেু র পে  আদশ ানীয় বেল এ 
সমেয় ভারেতর পে  ত ও চূড়া  সামিরক িবজয় সাধন িছল ায় 
অস ব; এবং তৃতীয়ত, ভারত- িত ত সীমাে র সকল িগিরপথ 
বরফমু  থাকায় পািক ােনর িম রা  চীেনর ভারতিবেরাধী অিভযােনর 
পেথ কান বড় অ রায় িছল না। শরৎকালীন যেু  িবপযেয়র ঝঁুিক নগণ  
িবধায় মিু েযা ােদর মবধমান তৎপরতােক এক বহৃ র পাক- ভারত 
যেু  িনমি ত করা, আ জািতক হ ে েপ যু িবরিত কাযকর করা এবং 
জািতসংেঘর ত াবধােন ‘পূব পািক ােনর’ িনরাপ া িনি ত করার 
পািক ানী বণতা আগে র থম স াহ অবিধ উ েরা র বিৃ  পেত 
থােক। িক  শরৎকালীন যেু র জ  পািক ােনর এই বণতা িবি ত হয় 
সািভেয়ট পররা ম ী আেঁ  ািমেকার আকি ক িদ ী সফর এবং ৯ই 

আগে  ভারত- সািভেয়ট ম ীচুি  া েরর ফেল। 
 
 
অধ ায়- ১০: আগ  
 
  
পরবতীকােল িকিস ার িনেজ ভারত- সািভেয়ট ম ীচুি র সংবাদেক 
'bombshell' িহসােব অিভিহত কেরেছন।৮৫  সই চুি  স াদেনর 
স াবনা কবল য বিহিবে র কােছই অভাবনীয় িছল তা নয়, এমনিক 
ভারেতর খাদ মতাসীন মহেলও এ স েক সামা তম ধারণা যােদর 
িছল, তােদর সংখ া িছল অত  অ । ভারেতর মি সভার বীণ 
সদ রাও (রাজৈনিতক িবষয়ক কিমিটর িটকয় সদ  বােদ) এই 
চুি র িবষয় জানেত পােরন চুি  া েরর িদন সকােল। জুলাইেয় 
পািক ােনর সহায়তায় চীন ও যু রাে র যাগােযাগ িত ার ফেল 
ভারেতর িনরাপ াহীনতােবাধ যখন চরেম পঁৗেছ তখন ভারতীয় 
মি সভার ‘রাজৈনিতক িবষয়ক কিমিট’ ’বছেরর পুরাতন এক খসড়ােক 
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িভি  কের ভারত- সািভেয়ট চুি  স াদেনর িস া  হণ 
কের।৮৬   ১৯৬৯ সােলর থমিদেক উ রী নদী বরাবর চীন ও 
সািভেয়ট ইউিনয়েনর মেধ  র য়ী সংঘােতর পর সািভেয়ট ইউিনয়ন 

ভারতসহ কেয়কিট এশীয় দেশর সে  ম ীচুি  া েরর উেদ াগ 
নয়। এই উে ে  মে ােত এি ল থেক অে াবর পয  স ােহ ’বার, 

বধু ও শিনবাের, ভারত ও সািভেয়ট িতিনিধেদর িনয়িমত আেলাচনা 
অ ি ত হত।৮৭  িক  ঐ আেলাচনার সমেয় ইয়ািহয়া সরকার 
পেশায়ােরর অদূের বাদেবের মািকন ঘঁািটর চুি  নবায়ন না করায় 
সািভেয়ট ইউিনয়ন পািক ানেক িকছু সামিরক সাজ- সর াম সরবরােহ 

স ত হয়। অংশত এর ফেল ািবত ম ীচুি  স েক ভারেতর আ হ 
াস পায় এবং আেলাচনায় ছদ পেড়। ১৯৬৯ সােলর আেলাচনায় 

ভারেতর পে  অংশ হণকারী িছেলন তদানী ন ভারতীয় রা দূত িড. 
িপ. ধর। কােজই ‘রাজৈনিতক িবষয়ক কিমিটর’ িস াে র পর িতিনই 
পুনরায় িনযু  হন ম ীচুি র সই পুরাতন খসড়ােক পিরবিতত 

েয়াজেনর আেলােক চূড়া  করার দািয়ে । 
  

া িরত ম ীচুি র সমূহ  িছল এর নবম ধারায়। এই 
ধারা অ যায়ী চুি ব  ই দেশর কােরা িব ে  যিদ বিহঃআ মেণর 
িবপদ দখা দয়, তেব এই িবপদ অপসারেণর জ  উভয় দশ অিবলে  
‘পার িরক আেলাচনায় বৃ  হেব’ এবং তােদর ‘শাি  ও িনরাপ া 

িনি ত করার জ  যেথািচত ব ব া অবল ন করেব’। পািক ান ও চীন 
উভেয়র জ ই এই ঘাষণার মম িছল অিতশয় া ল এবং স াব  
শরৎকালীন অিভযােনর পেথ িতব ক।৮৮  পািক ান ও চীেনর আস  
আ মণ স াবনা িতেরাধ করার ে  এই চুি র উপেযািগতা 
অসামা  হেলও এর িপছেন ভারেতর পে  স বত আেরা ’িট 

পূণ িবেবচনা সি য় িছল। বাংলােদেশর মিু সং ামেক সাহায  
করার কান এক পেব পািক ােনর সে  ত  সংঘষ অিনবায হেয় ওঠা 
অস ব িছল না এবং এই আশ ােবাধ থেক ভারত িনি ত হেত চেয়েছ 
যােত স াব  যেু র ারে  বা মাঝপেথ সািভেয়ট সামিরক সরবরাহ 
ম র বা ব  না হেয় যায়। ি তীয়ত, যু   হওয়ার পর জািতসংঘ 
িনরাপ া পিরষদ যিদ পূবতন ি তাব া বজােয়র উে ে  যু িবরিত 

াব হণ করেত উদ ত হয়, তেব সখােনও যােত সািভেয়ট ভূিমকা 
ভারেতর পে  িনি তভােবই সহায়ক থােক। ম ীচুি  া েরর পর 
এই সব িতর ামলূক িচ াভাবনা ছাড়াও ভারেতর নীিত- িনধারকেদর 
মেন মশ এই আ ার স ার ঘেট য, িনেজেদর সামিরক িত স  
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করার পর- এবং শীতকােল উ েরর িগিরপথ িল তুষারাবতৃ হওয়ার ফেল 
চীনা তৎপরতার আশ া স ণূ িতেরািহত হওয়ার পর -  সশ  
অিভযােনর মাধ েম বাংলােদেশ পািক ানী দখেলর অবসান ঘিটেয় 
শরণাথীেদর সখােন ফরৎ পাঠােনা স ব। 
  

িক  আগে  ভারেতর এ জাতীয় ত াশার িত রািশয়ার য 
স িত িছর তা বলার উপায় নই। বরং িব  শি  িহসােব রািশয়ার 
দৃি ভি  ম ীচুি  স েক িকছুটা আলাদা থাকাই িছল াভািবক। 

িসেড ট িন ন মতায় আসার পর ১৯৬৯ সাল থেক বহৃৎশি  
পযােয় উে জনা াস ি য়া  হওয়ায় এবং িবেশষত 'SALT – 1' 
মারণা  সীিমতকরণ আেলাচনায় উভয় পে র াথ অসামা ভােব 
জিড়ত থাকায় সািভেয়ট মািকন পার িরক স কেক মলূত একিট 
আ িলক ই েত পুনরায় উে জনাময় কের তালার ই া স বত কান 
পে রই িছল না। তা ছাড়া আ িলক পযােয় তাসখ  চুি র 
মধ তাকারী দশ িহসােব রািশয়া, পািক ানী জা ার গণহত ার নীিতেক 
জারাল ভাষায় িন া করা সে ও, তদে ই পািক ান স েক ভারেতর 

মত য চূড়া  িস াে  পঁৗছােব, এ ত াশা বা বধমী িছল না। তবু 
জুলাই মােস িকিস ােরর চীন সফেরর ফেল য নতুন পিরি িতর সৃি  
হয়, তােক রাজৈনিতক ও সামিরক ভারসােম র একিট অবাি ত পিরবতন 
িহসােব গণ  করা রািশয়ার পে  িছল িনতা ই াভািবক। তােদর 
িনেজেদর জ  চীন- মািকন আতঁােত সৃ  িবড় না অেপ াকতৃ দূরবতী 
ব াপার হেলও তােদর ঘিন  িম  ভারেতর িনরাপ ার জ  এই আঁতাত 
িছল তাৎ িণক মিক প। স াব  চীনা আ মেণর িব ে  ভারেতর 
উ র সীমাে র িনরাপ া স েক পূব- দ  মািকন িত িত নাকচ 
করার সমূহ তাৎপয এবং যেু র জ  পািক ােনর উপযপুির মিক থেক 
ভারেতর িনরাপ া স েক রািশয়ার িচি ত হওয়ার যেথ  কারণ িছল। 
এই ি াই িছল স বত ম ীচুি র নবম ধারায় স ত হওয়ার িপছেন 
তােদর অ তম মখু  িবেবচনা। িক  পাক- চীন মিকর মেুখ িনেজেদর 
িনরাপ া জারদার করা ছাড়াও ভারেতর েয়াজন িছল শরণাথী সম ার 
বা ব সমাধােনর উে ে  বাংলােদেশর াধীনতা যু েক জয়যু  করা। 
বাংলােদেশর মুি যেু র সাফেল র জ  ভারেতর মবধমান সহায়ক 
ভূিমকা স েক সািভেয়ট ইউিনয়েনর সংি  জড়তা অিত ম করাই 
তাই ভারেতর চুি  -  পরবতী টৈনিতক েচ ার অ তম ধান ল  
হেয় দঁাড়ায়। ভারেতর এই েচ ােক সফল করার ে  বাংলােদেশর 
রাজৈনিতক ঐক  তখনও একিট অিত েয়াজনীয় উপাদান। 
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কােজই আমােদর পূববতী পিরক না অ যায়ী ভারত- সািভেয়ট 

ম ীচুি  া েরর পর িদন অথাৎ ১০ই আগ  িবেকল চারটায় 
পররা ম ী খা কার মাশতােকর সে  আিম দখা কির িট িনিদ  

াব িনেয়। সূচনােতই িতিন ম ীচুি র ফেল বাংলােদেশর মিু সং াম 
লাভবান হেব এই মেম িকছু ম ব  কেরন। ফেল কান ভূিমকা 
ব িতেরেকই আমার বলা সহজ হয় য, এই চুি েক ক  কের ভারত ও 
রািশয়ার উ ভাব বজায় থাকেত থাকেতই আভ রীণ ও বেদিশক 

ে  বাংলােদশ সরকােরর িট জ রী উেদ াগ হণ করা দরকার। 
আভ রীণ উেদ ােগর ে  মে াপ ী নােম পিরিচত িট দলসহ 

াধীনতা সমথক সব ক’িট দেলর সমবােয় একিট ট গঠন করা স ব 
হেল, ত ীয় দৃি েকাণ থেক ‘জাতীয় মুি  ট’ গঠেনর পদে প 
িহসােব রািশয়ার কােছ তা আদৃত হওয়ার স াবনা রেয়েছ। কােজই 
খা কার মাশতাক িনেজ এই ট গঠেনর কােজ উেদ াগী হেল, এর 

িভি েত এবং ভারতীয় কতৃপে র স াব  সহেযািগতায় তঁার মে া 
যাওয়ার পথ শ  হেত পাের। বসরকারীভােব হেলও মে ার সে  
যিদ তঁার তথা বাংলােদশ সরকােরর সরাসির যাগােযাগ িতি ত হয়, 
তেব বাংলােদশ সরকােরর টৈনিতক িবি তা এবং ভারেতর উপর 
সািবক িনভরশীলতা কািটেয় ওঠার পেথ তা সহায়ক হেত পাের। স 
িদেনর মত এই সব িচ াভাবনা তঁার কােছ রেখ আিম িফের আিস। 
  

পরিদন পুর সােড় িতনটায় আবার খা কার মাশতােকর সে  
আমার সা াৎ হয়। িতিন স িদন মে া ছাড়াও আস  জািতসংঘ 
সাধারণ পিরষদ অিধেবশনকােল িনউইয়ক িগেয় বাংলােদেশর ব ব  
তুেল ধরার েয়াজনীয়তা সিব াের ব াখ া কেরন। িতিন এ ব াপাের 
িদ ীেত িপ. এন. হাকসােরর সমথন সং হ করা স ব িক না, তা জানেত 
চান। ১৪ ও ১৬ই আগ  আেরা ’ দফা আেলাচনার মাধ েম এই িবষয় 
পির ার করা স ব হয়, িতিন য অব ােন রেয়েছন সখান থেক 
িনউইয়ক পঁৗছুেত হেল তঁােক অিত ম করেত হেব িদ ী ও মে ার পথ 
এবং এই ই অ বতী গ ব ল গম হেত পাের, যিদ জাতীয় মাচা 
গঠেন তঁার সি য় সমথন থােক। তবু এই সব আেলাচনার শেষ আমার 
ধারণা জ ায়, িনউইয়ক অবিধ িনেজর যা াপথ স সািরত করার 
উে ে  জাতীয় মাচা গঠেনর িত তঁার মৗিখক সমথন থাকেলও 
মি সভার অ  কান সদ  যিদ এই াবেক ভ লু কেরন, তেব িতিন 
অখশুী হেবন না; প া ের, তঁার যা ার ব ব া যিদ পাকাপািক প নয়, 

www.allbdbooks.com



তেব িতিন মাচা গঠনেকও হয়ত সমথন িদেত পােরন। যভােবই হাক 
মে া হেয় তঁার িনউইয়ক যাবার কথা সই সময় এক উ ল স াবনার 
আকােরই আেলািচত হেত থােক। ওিদেক তাজউি নও অ ায়ী 

িসেড টেক মাচার ব াপাের স ত করার ে  ায় একই রকম 
অিনি ত অব ার স খুীন হন। দেলর সংখ াগিরে র কােছ ি য়ভাজন 
থাকার েচ াই সয়দ নজ েলর দা ল মানতার মূল কারণ বেল 
অ মান করা হয়। 
  

এ িদেক ম ীচুি  া েরর পর িদ ী থেক অ ত বার ট 
গঠেনর ব াপাের অ গিতর কথা জানেত চাওয়া হেয়েছ। কােজই 
তাজউি ন ি র কেরন, মি সভার ট সে  এই অিনি ত সমথন 
স েক বরং িদ ীেক আভাস দওয়া ভাল; যিদ তঁারা এ ে  কান 
সাহায  করেত নাও পােরন তব ু অ ত কান অবা ব অ মােনর উপর 
িনভর কের পদে প হেণর িবড় না থেক তঁারা মু  থাকেবন। ১৯ শ 
আগ  িপ. এন. হাকসারেক সংে েপ পিরি িত জািনেয় আিম উে খ 
কির, জাতীয় মাচার পে  মি সভার িস াে র স াবনা যিদও বতমান, 
তব ু এ ব াপাের িনি ত কের বলার সময় এখনও আেসিন। ২২ শ 
আগ  িদ ী থেক হাকসার আমােক সংবাদ পাঠান য, ২৯ শ আগ  
ভারেতর া ন মে া  রা দূত িড. িপ. ধর কালকাতা আসেবন এবং 
অ া  িবষেয়র মেধ  জাতীয় মাচা গঠেনর িবষেয়ও িতিন সংি  
সকেলর সে  আলাপ করেবন। ইিতপূেব ম ীচুি র া েরর ৫/৬ িদন 
বােদ সয়দ নজ ল ইসলাম ও তাজউি ন আহমদ যখন আলাপ-
আেলাচনার জ  িদ ী আমি ত হন, তখন ইি রা গা ী তঁােদর জানান 
য, এরপর থেক তঁার ‘সিবেশষ আ াভাজন িতিনিধ’ িহসােব িড. িপ. 

ধর ভারেতর বাংলােদশ িবষয়ক নীিত ও কমতৎপরতার সম য় সাধেন 
িনেয়ািজত থাকেবন। 
  

আগ  মােস ভারত- সািভেয়ট ম ীচুি  স াদন এবং সই 
চুি েক, বাংলােদশ মিু যেু র অ েল স সািরত করার েচ া 
ছাড়াও এই সমেয়র অ ত আর একিট ঘটনা- িবকাশ উে খ করা 

েয়াজন। আগে  িদ ী সফরকােল তাজউি ন থমবােরর মত 
RAW- এর সাহায পু  ‘মিুজব বািহনীর’ মবধমান উ ৃ লা ও 
সরকারিবেরাধী দৗরাে  গভীর উে গ কাশ কেরন এবং এ ব াপাের 
িপ. এন. হাকসার ও RAW- ধান রামনাথ কাও- এর সহেযািগতা 
কামনা কেরন। আগে র থম িদেক কেয়কিট স র থেক খবর 
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পঁৗছােত  কের য, িবেশষ িশ ণ া , ‘মিুজব বািহনী’ (সূচনায় 
যার নাম িছল ‘বাংলােদশ িলবােরশন ফাস’, সংে েপ BLF) বাংলােদশ 
সরকােরর িনয় ণাধীন মুি েযা ােদর আ গত  পিরবতন কের তােদর 
বািহনীেত যাগ দবার জ  িনর র চাপ েয়াগ করেছ, কাথাও কাথাও 
অ  কেড় িনে  এবং এ িনেয় উভয় পে র মেধ  িকছু িকছু সংঘষও 
অ ি ত হে । অব  গাড়া থেকই ‘মিুজব বািহনী’ বাংলােদশ সরকার 
গঠেনর তী  িবেরািধতা কের এেসেছ এবং িনরবি ভােব চারণা 
চািলেয় এেসেছ য, তারা এ সরকারেক ীকার কের না। ব ত এই 
বািহনীর সদ ভুি র জ  সবািধনায়ক িহসােব শখ মিুজবর রহমান 
এবং তঁার অ পি িতেত শখ ফজললু হক মিণর িত আ গেত র 
অ ীকার কেরই শপথনামা পাঠ করা হত। 
  

সূচনায় অব  বাংলােদশ সরকােরর অ েমাদন িনেয়ই এই 
বািহনীর গঠন ি য়া  হয়। এি েলর থমােধ সীমা  অিত মকারী 
ছা  ও যবুেকর সংখ া িছল অ । কােজই মিু বািহনী গঠেনর উে ে  
১৮ই এি ল নবগিঠত বাংলােদশ মি সভা দেশর িভতর থেক ছা  ও 
যবুকমী সং হ কের আনার দািয়  অপণ কেরন শখ ফজললু হক মিণ, 
িসরাজুল আলম খান, তাফােয়ল আহমদ ও আব র রা ােকর উপর। 
এক অ াত কারেণ অ  কেয়ক িদেনর মেধ ই অ ায়ী িসেড ট এই 
ত ণ নতােদর মতা স সািরত কের ির িুটং- এর দািয়  ছাড়াও 
সশ বািহনী গঠন ও পিরচালনার অিধকার দান কেরন। এই অিতির  

মতা দােনর ে  তাজউি েনর স িত িছল না, ব ত মি সভা 
গঠেনর ে  এেদর তী  িবেরািধতা িতিন অিত ম করেত চেলেছন 
মা । বাংলােদশ মি সভা ভে  িদেয় িদেয় তৎপিরবেত এই ত ণ 
নতােদর নতৃে  ‘বাংলােদশ িলবােরশন ট’ গঠেনর দাবী তখনও 

অব াহত। এেদর িনয় েণ একিট িবেশষ সশ বািহনী ‘বাংলােদশ 
িলবােরশন ফাস’ গেড় তালার েচ ার খবরও তাজউি েনর কােন 
এেস পঁৗেছিছল। িক  দেলর মেধ  তঁার অিতশয় নাজুক অব ার দ ন 
এই ত ণ নতােদর মতা সম সারেণর িব ে  কান কাযকর ভূিমকা 

হণ করা তঁার পে  স ব হেয় ওেঠিন। ওসমানী িনেজও সয়দ নজ ল 
দ  এঁেদর এই স সািরত মতা স েক সংশয়মু  িছেলন না। 

  
ম মােস এক রকম কাে ই আেলািচত হেত থােক য, 

RAW- এর এক িবেশষ উপসং ার অধীেন শী ই দরা েনর অদূের 
চা  রাতায় এেদর জ  িবেশষ িনং  হেত চেলেছ। জুন থেক 
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এেদর িনং  হয় এবং পযায় েম নেভ েরর থম িদক অবিধ তা 
অব াহত থােক। িশ ণ া  এেদর থম দল আ কাশ করার সে  
সে  এ কথাও  হয় য এই বািহনী পিরচালনা ও িনয় েণর ে  
কেনল ওসমানী তথা বাংলােদশ সরকােরর কান এখিতয়ার নই। ফেল 
তাজউি ন ও ওসমানী উভেয়রই সে হ ঘনীভূত হয়। িক  এ িবষেয় 
মি সভার অপরাপর সদে র ভূিমকা িছল দা ল মান। অেনক সময় 
‘মিুজব বািহনীর’ মতা স েক উৎক া কাশ করেলও েত েকই 
তঁারা পৃথক পৃথকভােব ‘মিুজব বািহনীর’ নতােদর সােথ ব ি গত 

স ক গেড় তালার ব াপাের িছেলন আ হী। অ ায়ী রা পিতরও 
বলতা এ ব াপাের িছল যেথ । ফেল মি সভা এই বািহনীেক সরকারী 

িনয় েণ আনার ব াপাের যেথািচত ব ব া হণ করেত ব থ হন। 
এমিনভােব ’মাস আেগ যােদরেক কবল ছা  ও যবুকমী সং েহর 
দািয়  দওয়া হেয়িছল, বাংলােদশ সরকােরর মতা ও এখিতয়ােরর 
স ণূ বাইের তারাই হেয় ওেঠ এক সশ বািহনীর য়ং িনয়ি ত 
অিধনায়কবৃ । 
  

মিু সং ােম অংশ হণ করা ‘মিুজব বািহনীর’ ল  বেল চার 
করা হেলও এই সং ােম তােদর িনিদ  ভূিমকা, কায ম ও কৗশল িক, 
কা   এলাকায় এরা িনযু  হেব, মিু  বািহনীর অপরাপর ইউিনেটর 

সােথ এেদর তৎপরতার িকভােব সম য় ঘটেব, িক পিরমােণ বা কান 
শেত এেদর অ  ও রসেদর যাগান ঘটেছ, কা   শাসেনর এরা 
িনয় ণাধীন, কার শি েত বা কা   উে ে  এরা অ ায়ী সরকােরর 
িবেশষত ধানম ীর িব াচরণ কের চলেছ, এ সমদুয় তথ ই 
বাংলােদশ সরকােরর জ  রহ াবৃত থেক যায়। েম িবিভ  সূে  

কাশ পায়, ‘মিুজব বািহনীর’ কবল িশ ণ নয়, অ শ  ও যাবতীয় 
রসেদর যাগান আেস RAW- এর এক িবেশষ উপসং া থেক এবং এই 
উপসং ার ধান মজর জনােরল উবান গিরলা িশ ণ ও ব ব াপনা 
িবেশষ  িহসােব ‘মিুজব বািহনী’ গেড় তালার দািয়ে  িনযু  
রেয়েছন।৮৯  এ সব িকছুই হয়ত মেন নওয়া স ব হত, যিদ এই 
বািহনী পিরচালনা ও িনয় ণ বাংলােদশ সরকােরর হােত  করা হত। 
  

থম িদেক ‘মিুজব বািহনীর’ ত  অি ে র িতনিট স াব  
কারণ অ মান করা হয়: (১) শখ মিণর দাবী অ যায়ী, সত ই কবল 
মা  তঁারাই সশ বািহনী গঠেনর ব াপাের শখ মিুজব কতৃক মেনানীত 

িতিনিধ এবং এই স েক ভারত সরকােরর ঊ তনমহল কবল 

www.allbdbooks.com



অবিহতই নন, অিধক  এেদরও সহায়তা দােনর ব াপাের িছেলন 
িত িতব ; (২) যিদ কান কারেণ আওয়ামী লীেগর বীণ নতারা 

নতৃ দােন ব থ হন, তেব সই অব ার িবক  নতৃ  িহসােব এেদরেক 
সংগিঠত রাখা; এবং (৩) বাংলােদেশর মিু সং াম কান কারেণ 
দীঘািয়ত হেল বামপ ী ভাব যিদ বিৃ  পায়, তেব তার পা াশি  
িহসােব এেদর ত কের তালা। িক  কবল শেষা  এই ই আশ া 
থেকই থম িদেক যিদ ‘মিুজব বািহনীেক’ ত ভােব গেড় তালার 

িস া  গহৃীত হেয় থােক, তেব বলা যায় আগ  নাগাদ েটা আশ াই 
ায় অমলূক হেয় পেড়েছ। প া ের ‘মিুজব বািহনী’ কতৃক িবেশেষ 

মিু েযা ােদর অ  কেড় নওয়া, তােদর আ গত  পিরবতেনর জ  
চাপ েয়াগ করা ও মি সভার িব ে  কা  িবে ােহর চারণা 
চালােনার মাধ েম কবল য মিু যু েকই িভতর থেক বল কের ফলা 
হি ল তা নয়, অিধক  আ য়দাতা সরকােরর উে  স েকও এক 
সে েহর আবহাওয়ােক উৎসািহত কের তালা হি ল। 
  

তাজউি ন আগে র মাঝামািঝ িদ ীেত এই অব ার স র 
িতিবধােনর দাবী তােলন, িক  হাকসার এবং কাও ’জনই নীরব 

থােকন। ু  তাজউি ন কালকাতা িফের ‘মিুজব বািহনীেক’ বাংলােদশ 
সরকােরর িনয় েণ আনার চ া চািলেয় যাওয়ার পাশাপািশ এই 
অ ঘাতী কাযকলাপেক খব করার জ  আমােক আেলাচনাধীন িবক  
পদে প জ রীিভি েত চূড়া  করেত বেলন। এ স াবনা তখন  য, 
যিদ অিবলে  তােদর িনয় ণ না করা যায় তেব াধীনতার যু  অিচেরই 
এক র া  আ ঘাতী লড়াইেয় পিরণত হেত পাের। তা ছাড়া জাতীয় 
মাচা গঠেনর ে  ‘মিুজব বািহনী’ আওয়ামী লীেগর িভতেরর িব -

শি েক যিদ েরািচত কের তােল, তেব তার ফেল জাতীয় মাচার 
গঠনই কবল ঃসাধ  হেব তাই নয়, এর ফেল মিু যু েক ‘জাতীয় 
মিু সং াম’ িহসােব উপি ত কের সািভেয়ট সহেযািগতা অজেনর 

েচ াও িত  হেব। কেঠার িনয়মতাি কতায় িব াসী কেনল ওসমানী 
এই সব রাজৈনিতক িবচার- িবেবচনা ছাড়াই ‘উ ৃ ল ও অ ঘাতী 
কাযকলােপর জ ’ ির িুটং- এর ব াপাের এি ল মােস য অিধকারপ  
িতিন শখ মিণ ও তার সহকমীেদর িদেয়িছেলন, তা ত াহার কেরন 
এবং ‘মিুজব বািহনীেক’ শী ই তঁার কমাে ডর অধীেন না আনা হেল 
পদত াগ করেবন বেল ধানম ী তাজউি নেক জািনেয় দন। 
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এিদেক ভারত- সািভেয়ট ম ীচুি  া েরর পর মুি যেু র 
এক নতুন ও আশাব ক অধ ায়  হয়। এতিদন অবিধ মিু যু েক 
সাহায  করার ে  পািক ান ও চীেনর যৗথ িতি য়ার কথা ভারতেক 
সবদা রণ রাখেত হত। সই ঝঁুিকেক এিড়েয় চলার জ  িনং ও অ  
সরবরােহ ভারত সীিমতভােব সহেযািগতা কের এেসেছ মলূত বাংলােদশ 
ই েক ‘রাজৈনিতকভােব জীিবত রাখার উে ে ’। ম ীচুি র ফেল 
এই ঝঁুিক াস পাওয়ায় ভারেতর সহেযািগতা ত স সািরত হেত  
কের। আগে র মাঝামািঝ পয  ভারেত িনং া  মিু েযা ােদর 
সংখ া িছল দশ হাজােরর কাছাকািছ। অব ার পিরবতেনর সােথ সােথ 
ি র করা হয়, সে র থেক নেভ র পয  িত মােস িড় হাজার 
কের মাট আরও ষাট হাজার মিু েযা া িনং দওয়া হেব এবং 
বাংলােদশ িনয়িমত বািহনীর জ  গঠন করা হেব আেরা নতুন িতনিট 
ব াটািলয়ান। এতিদন যাবত অ শ  সং েহর ে  য অ িবধা 
িবরাজমান িছর, তারও ত উ িত ঘটেত থােক আগে র শষ িদক 
থেক। এমনিক, সািভেয়ট কতৃপ ও হা া অ শে র ে  ভারেতর 

অ িবধাদৃে  ি তীয় মহাযেু  দখল করা জামান ও পি ম ইউেরাপীয় 
পুরাতন অ শ - মিু েযা ােদর সাহােয  ব ব ত হেব তা জেনই-
জুলাই- আগে  ভােতর হােত তুেল দন।৯০ 
  

িনং ও অ সরবরাহ বিৃ  ছাড়াও ভারতীয় ‘ই ান কমা ড’ 
আগে র শষ িদক থেক মিু যেু র অপােরশনস পিরক নায়, 
িবেশষত সে র থেক নেভ র পয  িত মােস তৎপরতার ল  
(Ops target) িনধারেণর ে , সহেযািগতা  করায় এ িবষেয় 
সংি  বলতা অংশত দূর হয়। ঐ সময় বাংলােদশ সামিরক সদর 
দফতের িনযু  অিফসােরর িনদা ণ সংখ া তা এবং সংি  সহায়ক 
সািভেসর অেশষ দে র জ  'Ops target'- এর েযাগ িছল সামা । 
এই সব িবষেয় অভাব পূরণ ছাড়াও দেশর অভ ের- িবেশষত টা াইল, 
ফিরদপুর, বিরশাল ও নায়াখালীেত- য সব ত  গিরলা প 

িতেরাধ সং ােম িল  িছল তােদর কােছ অ  পঁৗছুেনার ব ব া গহৃীত 
হয়। াভািবকভােবই িনং ও অে র এই সব বিধত সহায়তার ফল 
স ার অে াবেরর আেগ ঘেট ওেঠিন। 
  

ইিতমেধ  আগ  থেক মুি যেু র অব া পূববিণত কারেণ 
মশই িন ািভমখুী। াধীন বাংলা বতার কে র যথাস ব চার 

সে ও দেশর িভতের সাধারণ মা েষর মেনাবলও মাগত নীেচর িদেক 

www.allbdbooks.com



ধািবত। অব  মিু যেু র এই অেধাগিত িকয়দংেশ ঢাকা পেড় ১৫ই 
আগ  থেক বাংলােদশ নৗকমাে ডা বািহনীর িনয়ােক চমক লাগােনা 
নৗিব ংসী তৎপরতায়। ভারতীয় নৗবািহনীর সহায়তায় বাংলােদেশর 

মা  ৩০০ জন ছা  ও যবুকেক ঐিতহািসক পলাশীর অদূের ভাগীরথী 
নদীেত নৗিব ংসী িনং দওয়া হয়। এই নৗকমাে ডারা ১৫ই আগ  
থেক নেভ েরর ,মেধ  সবেমাট ৫০,৮০০ টন জাহাজ িনমি ত কের, 

৬৬,০৪০ টন জাহাজ িত  কের এবং বশ িকছু সংখ ক পািক ানী 
নৗযান দখল কের নয়। ফেল িবে র বািণিজ ক বহের ােসর স ার 

হয় এবং চ াম ও চালনায় বািহত পেণ র ইন ের  ি িময়াম িড় ণ 
বিৃ  পায়। সংখ া তা সে ও সিঠক ির টুেম ট, উপযু  িনং, পযা  
অ ,  ল  এবং িনভুল পিরক না িক িবরাট সাফল  ঘটােত 
পাের- এ তারই এক উ ল দৃ া । 
  

বাংলােদেশর মিু যেু র িত জারদার করার পে  ভারত-
সািভেয়ট ম ীচুি র ভাব অত  ইিতবাচক হেলও চুি  া েরর 
ায় সােথ সােথ বাসী বাংলােদশ নতৃে র দি ণপ ী অংশ ভারেতর 

দি ণপ ী মখুপা েদর সে  সম ের চারণা চালােত  কের য, এই 
চুি র মাধ েম মে া বাংলােদেশর িত টৈনিতক ীকিৃত াপন থেক 
নয়ািদ ীেক িনবৃ  কেরেছ এবং এর পের ভারত কখনই আর 
বাংলােদেশর পে  সামিরক ব ব া হেণ স ম হেব না।৯১  ম ীচুি  

া েরর িদন িদ ীেত এক উ িসত জনসমেু র কােছ ‘বাংলােদেশর 
মিু  আে ালেনর সাফেল র জ  এবং ৭০ ল  শরণাথীর েদশ 

ত াবতেনর জ  ভারত সকল িকছু করেত ত’ এই মেম ইি রা 
গা ীর থহীন ঘাষণা সে ও ম ীচুি র িব ে  সে হ ও অিব াস 
সৃি র জ  এক জার চারণা  হয়। এই চারণার অ তম মলূ 
উৎস িছল ‘িনউইয়ক টাইমস’ পি কায় পিরেবিশত এক ‘সংবাদ’। এই 
‘সংবাদ’ অ সাের মািকন গােয় া সং া CIA এক ‘ গাপন’ সমী ায় 
িন নেক অবিহত কেরেছ য ভারত- সািভেয়ট ম ীচুি  বাংলােদশেক 
সাহায  দান থেক ভারতেক িনবৃ  করেব।৯২  ভারেত এবং িবেশষত 
ভারেত অব ানকারী বাংলােদশ রাজৈনিতক মহেল এই উে মলূক 
অসত  চার (disinformation campaign) যখন পূণমা ায় চলিছল, 
তখন অ রােল যু রাে র খাদ িসেড ট সিঠক পিরি িত জািনেয়ই 
ইয়ািহয়া খানেক নমনীয় হবার পরামশ দন।৯৩ 
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িবগত চার স ােহর যু  ার ব  কের ইয়ািহয়াচ ও হঠাৎ 
খাল পা ােনার কৗতুককর মহড়ায় অবতীণ হয়। এমিনভােব ১৪ই 

আগে  ‘ দশ সবার জ ’ জনােরল িট া খানেক পািক ােনর সেবা  
খতাব িদেয়ও মা  সেতর িদেনর মেধ  তােক গভনর পদ থেক সিরেয় 
দওয়া, তদ েল ‘গণত  িত া ও মতা হ া েরর িত িত র ার 

জ ’ বাঙালী গভনর িহসােব আব ল মােলকেক িনেয়াগ করা, 
িনিদ ভােব অিভযু  নয় এমন সব ‘ িৃতকারীর’ জ  ‘সাধারণ মা’ 
ঘাষণা করা, েদশ ত াবতেন ই কু শরণাথীেদর জ  ‘অভ থনা 

িশিবর’ াপন করা, ‘ দশে ােহর অপরােধ’ অিভযু  শখ মিুজবরু 
রহমােনর পূবিনধািরত িবচার ১১ই আগ  একিদেনর জ   
কেরও৯৪  স েটর রাজৈনিতক সমাধান অ স ােনর জ ’ তা িপিছেয় 
দওয়া৯৫  ইয়ািহয়ার ইত াকার নমনীয়তা ভারত- সািভেয়ট ম ীচুি  
া েরর পর থেকই ঘটেত  কের এবং িন েনর িচিঠর পর তা 

আরও রাি ত হয়। এই সব বাি ক পিরবতেনর অ রােল 
ইসলামাবােদর মতার কে  িক ঘটিছল তা জানার কান উপায় তখন 
আমােদর িছল না।৯৬ তেব পািক ান আস  িবপযয়েক এড়াবার জ  
পূবা েল তার বাি ক ভূিমকা পিরবতন করেলও বৃহ র পাক- ভারত 
যেু  বাংলার মিু সং ামেক িনমি ত করার অ া  িত অব াহত 
রােখ।৯৭ 
  
 

অধ ায়- ১১: আগ  -  সে র 
 
 ভারেতর বাংলােদশ িবষয়ক কমসূচীর ধান িনয় েকর পেদ 
পিরবতেনর সংবাদ আমােদর জ  খবু একটা ি দায়ক িছল না। 
ভারেতর মতাযে  বাম ও দি েণর নপথ  টানােপােড়ন তখনও 
আমােদর সম ক উপলি র অ গত নয়। তা ছাড়া বাংলােদশ সরকােরর 

 ই া ব  হওয়া সে ও ‘মিুজব বািহনীেক’ বাংলােদশ কমাে ডর 
অধীন  করার ে  ভারতীয় শাসেনর এক শি শালী অংেশর 
অসহেযািগতা এই সংশেয়র মা া বািড়েয় তােল। এতিদন অবিধ 
বাংলােদশ- সং া  ভারেতর নীিত ও কমসূচীর পিরক না ও িনয় েণর 
দািয়  পালন করেতন ধানম ীর সিচব িপ. এন. হাকসার। তঁার সে  
আমােদর দৃি ভি  ও িচ ার নকট  িতি ত হেত  কেরেছ মা । 
িক  সম ার কেলবর উ েরা র িবশাল ও জিটল হেয় ওঠায় এবং 
িবেশষত হাকসােরর অবসর হেণর ময়াদ িনকটবতী হওয়ায় ভারত 
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সরকার তােদর বাংলােদশ িবষয়ক সম ার সামি ক ও সাব িণক 
দািয়ে  িড. িপ. ধরেক িনযু  কেরন। এ জ  ইিতমেধ ই ক ািবেনট 
ম ীর মযাদাসহ পররা  ম ণালেয়র ‘পিলিস ািনং কিমিট’র চয়ারম ান 
পেদ তঁার িনেয়াগ স  হেয়েছ। ৬ই সে র সামি ক দািয় ভার 

হেণর আেগ আেলাচনাধীন িনিদ  িকছু িবষেয় মতিবিনময় ছাড়াও 
বাংলােদেশর বাসী নতৃ  এবং বাংলােদশ আে ালেনর রাজৈনিতক 
উপাদান স েক ত  ধারণা গঠন করার উে ে  িড. িপ. ধর ২৯ শ 
আগ  সকােল কালকাতা আেসন। িক  অ ত কেয়কিট িবষেয় তঁার 
উেদ ােগর গিত ও ধরন থেক আমােদর মেন হয়, ভারত সরকার 
অবেশেষ একিট িনধািরত সময়সীমার মেধ  এবং িনিদ  লে র িদেক 
সম  ঘটনাধারােক পিরচািলত করার িবষেয় সংক ব । অিধকৃত 
এলাকায় মুি যেু র পিরসর ও তী তা বিৃ র জ  যবু িশিবেরর 
স সারন থেক  কের মিু েযা ােদর িনং, অ শ  ও অ া  
সামিরক সহায়তা মশ এক সমি ত স সারেণর প ধারণ করেত 

 কের। রাজৈনিতক ে ও িবেশষত াধীনতা- সমথক রাজৈনিতক 
দল িলেক একিট ফারােম একি ত করার ব াপাের িড. িপ. ধেরর 
ব তা আমােদর ত াশােক ছািড়েয় যায়। এ ক’িদেনর আলাপ-
আেলাচনা স েক আমার নােটর উ িৃতই স বত পিরি িতর অিধকতর 
িনভরেযাগ  বণনা: 

  
২৯ শ আগ  
‘Missed the appointment a 10:30 am with DP... and arrived 
Hotel Hindustan at 11:45 am when he was already in session 
with the Acting President and the PM... I met DP at past 
12:30. He wanted an overall political appreciation of the 
current situation. As the political leadership was still suffering 
from lack of cohesion and frittering its energy on matters of 
secondary interest, the sector war was progressively faltering 
and FFs facing enormous political pressure inside the country, 
I suggested the need/possibility of a fresh bold move to inject 
some efficiency in the insurgency management by inducting 
middle level politicos belonging to AL and non-Al streams 
including some civil servants, without disturbing the formal 
structure of the Government. This middle level task force 
could work under the PM and its operational structure could 
be the proposed national united front. But the front itself was 
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still facing covert opposition from within the cabinet and 
would require GOI’s (Government or India’s) strong support 
to overcome the opposition. 

  
‘DP’s reply appeared to be well-formulated: (1) cabinet’s 
functioning must be improved and unity strengthened and he 
wanted to find out its modalities; (2) multi-party alliance was 
a must also for the external reasons and he was keen to know 
the details of actual progress made so far.... 

  
‘I briefed him about the situation... DP wanted a second 
meeting with me in the evening after his scheduled meeting 
with the cabinet later in the afternoon. 

  
‘In the evening DP told me that the proposal for the united 
front was supported by all the members of the cabinet except 
Tajuddin who remained silent. DP was puzzled, unhappy. I 
assured him once again about Tajuddin’s view about unity and 
suggested that two of them should have an exclusive meeting 
next day. Went to brief Tajuddin about both the sessions.’ 

  
৩০ শ আগ  
‘Met DP briefly during the evening. He was apparently happy 
after having a discussion with Tajuddin but seemed a little 
worried about his ability to understand Bengali politicians’ 
mind.... 

  
৩১ শ আগ  
‘DP met the cabinet again and requested for a specific date, 
modality etc. for the formation of a united forum, when they 
(the ministers) persisted in being vague about every thing on 
the ground that it would take time to remould the views of the 
party leaders since the move itself was unpopular with (the 
rank and file of) the AL. DP was nearly blunt in telling them 
that as the GOI was rendering all possible help to the BD 
Govt. since the crackdown without expecting anything in 
return and as India was facing a massive threat to its security 
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due to BD problem, the time has come when the GOI must 
request BD Govt. to form a broad national alliance so that 
GOI can persuade the friendly powers to support the BD 
cause, even if tacitly and (make them) agree to resolve India’s 
security problem. Otherwise the whole episode was fast 
becoming untenable for India, he mentioned. 
‘I met Taj and DP separately during the evening. Taj said that 
finally it   was going to work. 

  
১লা সে র 
‘Met DP at 3:45pm at his hotel and pressed for lifting the 
restriction against the left elements from being recruited and 
trained as FF. DP saw no difficulty in removing such 
restrictions from GOI’s side after the formation of the multi-
party alliance, but it would require endorsement from the BD 
Govt. atleast from its PM, before such recruitment was 
(actually) started. 

  
‘As I mentioned the need for putting ‘Mujib Bahini’ under BD 
command, after narrating the instances of their-disruptive 
activities, he agreed that these should be effectively stopped 
and hinted the difficulties of ‘bringing it out’ of the control of 
the Indian agency. He suggested that Taj should sent an 
emissary with relevant facts to Kao and, after having this 
ground work done, the problem could be taken up ‘at the 
highest level’, if required. 

  
‘In the absence of unity in outlook and common approach 
within in the cabinet, (DP said), he had made it known that 
(from then onwards) GOI would entertain only those requests 
which would atleast be agreed jointly be the PM and the 
President; and Mr. Abdus Samad Azad had been entrusted 
with the special responsibility for developing Taj-Nazrul 
relationship.... 

  
‘He said that he was impressed by the clarity of thought and 
sincerity of Tajuddin but hinted that he (Tajuddin) should try 
to resolve his political isolation fast.’ 
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 কালকাতায় চারিদন অব ানকােল বাংলােদেশর বাসী 

মি সভা, রাজৈনিতক দলসমেূহর নতৃবৃ  এবং অ া  কমকতােদর 
সােথ িড. িপ. ধেরর আেলাচনা কেয়কিট ফলদায়ক িস া  ছাড়াও 
সামি কভােব এমন ধারণার সৃি  কের য, অবেশেষ ভারত সরকার 
বাংলােদেশর মুি  রাি ত করার কােজ এক গিতশীল সহায়তা কমসূচী 

হেণ উেদ াগী। এধান য ’িট রাজৈনিতক িবষেয় তঁার আেলাচনা 
ক ীভূত থাকেত দখা যায়, তার একিট বাংলােদশ মি সভার িস া  
হণ ি য়া সহজ করার লে  এবং অপরিট বাংলােদেশর 
াধীনতাসমথক সম  রাজৈনিতক দলেক একিট জাতীয় ফারােম 

একি ত করার উে ে । মিু যেু র ব ব াপনা স েক এবং 
রাজৈনিতক কাজকেম মি সভােক অেপ াকৃত ঐক ব  করার উপায় 
অে ষেণর সিদ া িনেয়  করেলও িড. িপ. ধেরর আেলাচনা শষ 
পয  কবল ই সরকােরর মেধ  যাগােযােগর প িত িন পেণই স ম 
হয়। অতঃপর য সম  িবষয় অ ায়ী রা পিত ও ধানম ী একে  
সাব  করেবন, ভারত সরকােরর পে  কবল স সব িবষেয়ই যথাস ব 
সহেযািগতা দান করা হেব বেল িতিন জানান। 

  
   এ যাবত অিধকার ও মতা েয়ােগর ে  মি সভার কান 

কান সদ  িনজেক ধানম ী সমক  িহসােব ান করায় -  িক ভারত 
সরকােরর সে  যাগােযাগ র ায় (মূলত সহায়তা সং েহর) ে , িক 
তঁােদর দনি ন কাজকেমর ে  -  শৃ লা ও সম েয়র েক তঁারা 
অেনক সময় উেপ া করেতন। মতা ও কতৃে র  ছাড়াও জাতীয় 
মিু সং ােমর রাজৈনিতক েয়াজন এবং মিু যু  ব ব াপনা স েক 
তঁােদর উপলি  ও দৃি ভি র তারতম ও িছল িবশাল। সম া যিদ 
কবল এইটু ই থাকেতা তেব অ ায়ী রা পিত ও ধানম ীর যু  

িস াে র প িত গৃহীত হবার পর মি সভােক মশ শৃ লাব  কের 
তালা স ব হত। িক  বা েব তখন উপদলীয় পিরি িত গাপন 
বেদিশক হ ে েপর ফেল িছল অত  জিটল ও িবে ারেণা খু। 

  
   িড. িপ. ধেরর সফেরর ি তীয় ধান উে  িছল বাংলােদশর 

অেপ াকৃত ু  বামপ ী দলসমহূেক াধীনতা সং ােমর মূল শি  
আওয়ামী লীেগর সে  এমনভােব িথত করা, যােত এই সং াম জাতীয় 
মিু  আে ালেনর প লাভ কের এবং যার ফেল ভারত- সািভেয়ট 
ম ীচুি েক কবলমা  িনরাপ ার বম িহসােব ব বহার না কের 
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বাংলােদেশ পািক ানী দখল িবলিু র অ তম ধান সহায়ক উপাদান 
িহসােব ব বহার করা স ব হয়। এই রণৈনিতক িবেবচনা থেক বহৃ র 
ঐক  সাধেনর জ  িড. িপ. ধর অত   সময়সীমার মােঝ (অথাৎ 
সে েরর শেষ ইি রা গা ীর মে া সফর  হবার আেগ) 

বাংলােদশ মি সভার অিন কু অংশেক ঐক েজাট ােব য প িতেত 
স ত করান, তা সংি  নতােদর িবরাগ উৎপাদন কের। ত পির 
িদ ীর সােথ ম ীেদর সরাসির সংেযাগ র ার ে  নতুন 
িবিধিনেষধজিনত াভও স বত এর সােথ যু  হয়। 

  
   অ িদেক িড. িপ. ধর এই চারিদেন বাংলােদেশর িবিভ  েরর 

নতা ও কমকতােদর সে  খালাখিুল আলাপ- আেলাচনার মাধ েম 
বাংলােদেশর মুি যেু র িনজ  বিশ  এবং এর রাজৈনিতক উপাদান 
স েক য ধারণা গঠন কেরন,৯৮  তা পরবতী চার মােসর ঘটনাধারার 
িবকাশেক নানাভােব ভািবত কের। তঁার িদ ী ত াবতেনর পর পরই 
বাংলােদেশর মি সভা ািবত জাতীয় মাচার িনিদ  কাঠােমা ও মতা 
িনেয় আেলাচনা  কেরন। িক  এেদর কান কান সদে র 
অিভমতেক িত িনত কের আওয়ামী লীেগর নতৃে র িবিভ  ের 
জাতীয় ঐক ট গঠেনর জ  ভারত সরকােরর ‘চাপ’ এ ‘হ ে েপর’ 
িব ে  ােভর ন  হয়। এই পিরি িতেত মি সভা জাতীয় 
ঐক েজাট গঠন কেরন িঠকই, তেব এই জাটেক কান কাযকরী 
সংগঠেনর প না িদেয় িনছক এক উপেদ া সং ার মযাদা দান কেরন 
এবং এর অিধকার সীিমত কেরন মিু সং ােমর ব াপাের বাংলােদশ 
সরকারেক ‘পরামশ’ দােনর মেধ । িক  এই পরামশ দান ি য়া 
িকভােব বা কত িনয়িমত সংঘিটত হেব, স িবষয়িটও সবাংেশ অ  
থােক। অ  কথায়, বহৃ র রণৈনিতক িবেবচনা থেক জাতীয় মাচা 
গঠেনর জ  ভারেতর জারাল অিভমেতর কথা িবেবচনা কের মি সভা 
‘জাতীয় উপেদ া কিমিট’ গঠেন স ত হেলও সাংগঠিনক অেথ এই 
মাচা একিট বল িত ােনর প লাভ কের। 

  
   িক  বাংলােদেশর িনজ  দৃি েকাণ থেক, এই িবেশষ সমেয় 

ঐক ট গঠেনর মলূ েয়াজনই িছল রাজৈনিতক। ইিতপূেব ম- জুন 
মােস মিু যেু র জ  ভারতীয় সহায়তার মা া বিৃ র উে ে  এবং এই 
সহায়তা বিৃ র ে  অ রায় প পাক- চীন িমিলত আ মেণর ঝঁুিক 
াস করার উে ে , ভারত- সািভেয়ট সমেঝাতা িত ার েয়াজন 

অত াব ক বেল মেন করা হয় এবং এই লে  ঐক ট গঠেনর িবষয় 
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উ াপন করা হয়। তব ু মুি যেু র অ গিতর সােথ সােথ বা ব 
অিভ তার িভি েত আেরা িকছু অিতির  িবেবচনা ট গঠেনর িচ ার 
সােথ মশ যু  হেত থােক। যমন জুলাইেয়র শষ িদেক ‘শাি  কিমিট’ 
ও রাজাকারেদর মবিধত দৗরাে র মেধ  মিু েযা ােদর সি য় 
রাখার জ  দেশর অভ ের রাজৈনিতক কমীেদর ফরৎ পািঠেয় গাপন 
সহায়ক সংগঠন িনমাণ করা অত াব ক বেল িবেবিচত হয়। এই 
উে ে  পিরষদ সদ েদর সমবােয় গিঠত িবিভ  আ িলক শাসিনক 
কাউি ল এবং আওয়ামী লীেগর অ  সংগঠন িলেক দািয়  দওয়া হয়। 
িক  অব ার উ িত ঘেট সামা ই। তারও আেগ অথাৎ ম- জুন মােস 
‘মিুজব বািহনী’ দেশর িভতের গিরলা যেু র উপেযাগী রাজৈনিতক 
অবকাঠােমা িনমাণ করেত স ম হেব৯৯  বেল অ মান করা হেলও 
কাযে ে  তা হয়িন। দেশর িভতের এই রাজৈনিতক শূ তা পূরণ 
করার উে ে - িবেশষত বাংলােদেশর কিমউিন  পািট ও সংি  

ােপর কমীেদর আ হ ও মেনাভাব িবেবচনা কের এক ব দলীয় 
ক ীয় সংগঠেনর অধীেন পরী ামলূকভােব মিু যেু র সহায়ক 

রাজৈনিতক সংগঠন তরী করার চ া তাজউি ন যিু যু  বেল মেন 
কেরন। 

  
   ‘শাি  কিমিট’ ও রাজাকারেদর দৗরা  মাকািবলা করার  

ছাড়াও মিু েযা ােদর সি য় ও সংহত কের তালার িনজ  কতক িল 
সম া িছল। জুন- জুলাই থেক ত ণ যু - অনিভ  যা ােদর ছাট 
ছাট দল অিত  পিরমাণ িবে ারক ও অ শ  িনেয় এবং নামমা  

পােথয় স ল কের সীমা  অিত ম করা মা  ায়শই য িবপদ- স ল 
বা অসংগিঠত অব ার মােঝ িনি  হত, সই অব ার মােঝ অেনক 
যা ােকই িনছক উপি ত বিু র জাের িটেক থাকেত হেয়েছ এবং 

অেনেক এর ফেল ল - িবচু তও হেয়েছ। এ ছাড়া া  ির িুটং প িতর 
জ  িকছু াথবিু বণ ত েণরও সমােবশ ঘেট। তখন থেকই দেশর 
অভ ের রাজৈনিতক অবকাঠােমা িনমােণর েয়াজন দখা দয় -  
কবল মিু েযা ােদর সাহায  করার জে ই নয়, তােদর সমি ত ও 

িনয়ি ত করার ােথও। আগ - সে ের িবিভ  আ িলক কাউি ল 
থেকও ায় একই মেম িকছু িরেপাট আসেত  কের।১০০ 

  
   িক  এ জ  য ধরেনর কাযকরী মতা জাতীয় ঐক ে টর 

হােত  করার েয়াজন িছল মি সভা তা না করায় ট গঠেনর 
মাধ েম মিু যেু র ব ব াপনা উ ত করার েযাগ ন  হয়। এই অব ার 
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শষ চ া িহসােব তাজউি ন মি সভার িস া  অমা  না কেরও 
ািবত ‘উপেদ া কিমিট’ ক অেপ াকতৃ সি য় সংগঠেন পা িরত 

করার েযাগ উ ু  রাখার জ  এর িতিনিধ সংখ া বিৃ  কের একিট 
সে টারীেয়ট াপেন সেচ  হন, যােত অ ত  থেকই াধীনতা 

সমথক দল িলর যাগােযাগ একিট িনয়িমত ও ফল সূ ব ব ায় পিরণত 
হেত পাের। মি সভার গৃহীত িস াে র পিরে ি েত এই াব তঁার 
পে  উ াপন করা অ িবধাজনক বেল িতিন াবিট পশ করার জ  
৭ই সে র ােপর সভাপিত অধ াপক মাজা  ফর আহমেদর কােছ 
অ েরাধ কের পাঠান এবং তঁােক দখা করেত বেলন। 

  
   পরিদন ৮ই সে র সকাল দশটায় ‘জাতীয় উপেদ া কিমিট’ 

গঠেনর জ  পঁাচ দেলর নতৃবৃ  কালকাতায় িমিলত হন। মি সভার 
িতিনিধরা ছাড়াও বাংলােদেশর কিমউিন  পািটর মিণ িসংহ, ােপর 

অধ াপক মাজা  ফর আহমদ ও বাংলােদশ কংে েসর মেনার ন ধর 
এই বঠেক যাগদান কেরন। একই উে ে  দরা ন থেক এেস 
পঁৗছান মওলানা আব ল হািমদ খান ভাসানী।১০১  সংি  ও 
সৗহাদ পূণ আলাপ- আেলাচনার পর তঁারা জাতীয় উপেদ া কিমিট গঠন 

কেরন। মি সভার ’জন সদ , তাজউি ন ও খা কার মাশতাক 
ছাড়াও আওয়ামী লীগ থেক আরও ’জন িতিনিধ এবং অ  চারিট 
দল থেক একজন কের িতিনিধ িনেয় উপেদ া কিমিট গঠেনর াব 
পশ কেরন খা কার মাশতাক আহমদ। আেগর িদন তাজউি েনর 

অ েরাধ সে ও অ াত ব তার দ ন মাজা  ফর ধানম ীর সােথ 
সা াৎ কের উঠেত পােরনিন এবং পরিদন িতিন উ ািপত াব সমথন 
কেরন। এরপর ‘এই ু  কিমিটর জ ’ সবস িত েম তাজউি ন 
আ ায়ক িনযু  হন। অতঃপর পূণ াধীনতার লে  অিবচল আ া 

াপন, শখ মিুজেবর মিু  দাবী, ভারত সরকােরর সহায়তার জ  
ধ বাদ াপন এবং বাংলােদশ সরকােরর নীিতর িত আ াসূচক াব 

হণ কের উপেদ া কিমিটর সভা শষ হয়।১০২  এমিনভােব জাতীয় 
ঐক েজাটেক একিট সি য় রাজৈনিতক সংগঠেন পিরণত করার য 
সামা  স াবনা িছল তা িনঃেশিষত হয়। তেব এই ঐক েজাট যত 

বলই হাক, তা বহৃ র রণৈনিতক ল  অজেনর জ  আ জািতক 
শি - স কেক বাংলােদেশর অ েল আনার পে  সহায়ক হয়। 
  
 
অধ ায়- ১২: সে র 
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ািবত ঐক টেক বল ‘উপেদ া কিমিটেত’ পিরণত করার ে  
সবািধক কাযকর ভূিমকা িছল খা কার মাশতােকর। আওয়ামী লীেগর 
‘িনর শ অিধকারেক জলা িল িদেয়’ ব দলীয় কিমিট গঠন করার ফেল 
আওয়ামী লীেগর য অংশ ু  হয়, তােদরেক তাজউি েনর িব ে  
পিরচািলত করার ে ও মাশতাক সি য় িছেলন। অথচ িনেজর 
িনউইয়ক যাওয়া যােত স ব হয়, এ জ  সংি  বেদিশক মহেলর জ  
তঁার বাি ক ভূিমকা িছল অ  রকম। জাতীয় উপেদ া কিমিট গিঠত 
হওয়ার পঁাচিদন আেগ, যখন এ িবষেয় ঊ তন বাসী নতৃ  
গাপনীয়তা বজােয়র চ া করিছেলন, এমনিক ভারতীয় প পি কাও 

দৃ ত যখন এ িবষেয়র কান হিদশ পায়িন, তখন পররা ম ী িনেজই 
ল ডেনর ‘গািডয়ান’ পি কার সংবাদদাতার কােছ ঘাষণা কেরন য, 
শী ই ‘ঐক ব  মুি ট’ গিঠত হেত চেলেছ এবং ‘এর ফেল 
মিু যেু র পে  রািশয়ার সমথন লাভ স ব হেত পাের।’১০৩  ৫ই 
সে ের পররা  সিচব মাহববু আলম চাষীেক িতিন িদ ী পাঠান মখু ত 

তঁার ত ািশত িবেদশ মণ স েক ভারেতর সহায়তা লােভর 
উে ে ।১০৪  পরবতীকােল কািশত এক তথ  অ সাের, য িদন 
‘গািডয়ান’ পি কায় রািশয়ার সমথেনর স াবনা স েক মাশতােকর 
আশাবাদ কািশত হয়, িঠক স িদনই অথাৎ ৪ঠা সে র 
ইসলামাবােদ িনযু  মািকন রা দূত যােসফ ফারল া ড িসেড ট 
ইয়ািহয়ােক াব কেরন, কালকাতায় বাংলােদশ পররা ম ীেক তারা 
জািনেয় রাখেত চান য, ইয়ািহয়া মাশতােকর সে  গাপেন আেলাচনা 

 করেত স ত হেয়েছন। ফারল াে ডর এই ােব ইয়ািহয়া রাজী 
হন।১০৫ িকিস ােরর িৃতকথা কােশর আেগ অবিধ এই ঘটনার কথা 
অিবিদত থাকেলও, এই ধরেনর কমকা  য িভতের িভতের চলিছল তা 
সই সমেয়র আর একিট সূ  থেক কাশ পায়। 

  
১৯৬০ সােল কে ায় পা াত  রাজৈনিতক ও অথেনিতক াথ 

সংর েণর জ  মািকন যু রা  জািতসংঘ ‘পযেব ক’ বািহনীর 
আবরণেক যভােব ব বহার কেরিছল, ১৯৭১ সােলর জুলাই- আগে  
অিধকৃত এলাকায় জািতসংেঘর াণ ও পুনবাসন সহায়তা কমসূচী 
অেনকটা তমিনভােব ব বহার করেত এবং সই উে ে  USAID -  ক 
উ েরা র মখু  ভূিমকা হণ করেত দখা যায়। কােজই আগে র শষ 
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িদেক এ িবষেয় মিু েযা ােদর যেথািচত ব ব া হেণর িনেদশ দান 
করা হয়। ৫ই সে েরর বতার ভাষেণ তাজউি ন  সতকবাণী 
উ ারণ কের বেলন, 'বাংলােদেশর মা েষর জ  িবে র িবিভ  দশ য 
সাহায  িদেয়েছ পািক ােনর মাধ েম তা দখলকৃত এলাকায় িবিল করার 
ব ব া স ত মেন কেরেছ জািতসংঘ। িবগত ঘিূণঝেড়র পের িরিলেফর 
জ  য সব হিলক ার, জলযান ও অ া  যানবাহন এেসিছল, 
বাংলােদেশর মা েষর িব ে ই পািক ান সরকার িনিবকারিচে  স সব 
ব বহার কেরেছ। গত মা েষর জ  িনিদ  ব  সাম ী দখলদার 
স েদর েয়াজেন ব ব ত হে । জািতসংেঘর সবাদেল এখন 

একদল যাগােযাগ িবেশষ  এেসেছন উ ত ধরেনর য পািত িনেয়। 
এেত পািক ান স বািহনীর রণেকৗশেল সাহায  হেব, তােত সে হ 
নই। এই অব ায়, াণকােযর মানবতাবাদী উে  িবপয  হবার 
ঘারতর আশ া রেয়েছ। জািতসংেঘর সে টারী জনােরল যিদ 

পৃিথবীর এই অংেশ িব  িত ােনর মযাদা অ ু ন রাখেত চান তাহেল 
তঁােক এমন ব ব া িনেত হেব যােত াণকােযর নােম িন রু হসন 
অ ি ত না হয়।' 
  

এই বতার ভাষেণর ায় সে  সে ই ওয়ািশংটেন মািকন পররা  
দফতেরর আ ডার সে টারী জন আরউইন, ডপুিট এ ািসে ট 
সে টারী ভ ান হােলন এবং USAID- এর মিরস উইিলয়াম   ভারেতর 

রা দূত এল. ক. ঝার কােছ বাংলােদেশর অিধকতৃ এলাকায় াণ 
সহায়তার কােজ িনযু  অিফসারেদর িনরাপ া িবধােনর অ েরাধ 
কেরন। উ ের ঝা বেলন, যেহতু ঐ এলাকার উপর ভারেতর কান 
িনয় ণ নই, সেহতু াণকােয িনযু  লাকজনেদর িনরাপ া িনি ত 
করার জ  জািতসংঘ ও যু রাে র উিচত বাংলােদশ কতৃপে র সে  এ 
িবষেয় সরাসির আলাপ করা। জন আরউইন তখন জানান, কালকাতায় 
‘যু রাে র কন েলট সদ রা ইিতমেধ ই বাংলােদশ িতিনিধদেলর 
সে  যাগােযাগ িত া করেছন’ এবং তঁারা বাংলােদশ িতিনিধ ও 
পািক ানী কতৃপে র মেধ  ‘আলাপ- আেলাচনার স াবনা অে ষণ কের 
দখেছন।’১০৬  ১৫ই সে র ভারেতর যু  সিচব এ. ক. রায় রা দূত 

ঝা’র এই িরেপােটর িত দৃি  আকষণ করেল বাংলােদেশর ধানম ী 
তঁােক জানান, যু রাে র টৈনিতক িতিনিধরা বাংলােদশ পিরষদ 
সদ েদর একাংেশর সােথ যাগােযাগ াপন কের তঁােদরেক অখ  
পািক ােনর অধীেন একটা রাজৈনিতক সমেঝাতায় পঁৗছাবার ব াপাের 
উৎসািহত কের চেলেছন বেল তঁার কােছও সংবাদ রেয়েছ। ২০ শ 
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সে ের বাংলােদেশর অ ায়ী িসেড ট এ. ক. রায়েক জানান তঁার 
জানা মেত ’জন জাতীয় পিরষদ সদ  মািকন কন েলট জনােরেলর 
অিফসারেদর সে  দখা কেরেছন। 
  

’িদন আেগ অথাৎ ১৮ই সে ের বাংলােদশ পররা  সিচব 
মাহববু আলম চাষীেক িরত এক সংি  নােট রায় জানান 
কালকাতায় মািকন কন েলট জনােরেলর অিফস অিধকতৃ এলাকায় 

আ জািতক াণ কমীেদর িনরাপ া ও সংি  িবষেয় বাংলােদশ 
সরকােরর সােথ যাগােযাগ কেরেছন বেল ভারত সরকার অবগত 
হেয়েছন এবং তােদর মেত এ- সং া  তথ ািদর িবিনময় স ব হেল 
ভারত ও বাংলােদশ কতৃপে র সমি ত ভূিমকা ফল সূ হত। ২২ শ 
সে ের িলিখত সংি তর জবােব চাষী জানান, ‘ কান ব াপােরই 

মািকন িতিনিধেদর সে  বাংলােদশ কতৃপে র কখেনা যাগােযাগ 
হয়িন।’ এই উ র পাঠাবার আেগ বাংলােদশ পররা  দফতেরর ম ী, 
সিচব বা অ  কউই অ ত ধানম ীর কােছ এ িবষেয় কান পরামশ 
চানিন, এমনিক এেহন নাজুক িবষেয় আ য়দাতা সরকােরর সে  নাট 
িবিনময় চেলেছ তার উে খ পয  কেরনিন। আ ডার সে টারী জন 
আরউইন পিরেবিশত তেথ র পটভূিমেত মাহববু আলেমর এই া ল 
অ ীকিৃত ভারেতর কবল সে হ বিৃ েতই সহায়ক হয়। ফেল তঁােদর 
গিতিবিধ, যাগােযাগ ইত ািদ ভারতীয় পযেব েণর অধীন হয় এবং 
অিচেরই িতি ত হয়, খা কার মাশতাক, মাহববু আলম এবং তঁার 
আেরা িতন/চারজন সহেযাগী মািকন িতিনিধেদর সে  অত  
গাপনীয়তার সে  িনয়িমত সংেযাগ র া কের চেলেছন।১০৭ 

  
খা কার মাশতােকর রাজৈনিতক দৃি ভি , তঁার শি -

সামেথ র আ জািতক রণা, িবেঘািষত াধীনতার িত তঁার 
আ গেত র মান১০৮  ভৃিত িবষয় অ াত িছল না। িক  কান িবেশষ 
রাজৈনিতক পিরক না অথবা কান িনিদ  কমসূচী বা বায়েনর জ  
তঁার এই আেমিরকা যাওয়ার ব তা তা থম িদেক অ  িছল। 
কননা, আেমিরকায় পঁৗেছ িতিন যিদ পািক ােনর পে  তঁার আ গত  

পিরবতন করেতন, তেব িকছু সমেয়র জ  আ জািতক 
চারমাধ ম িলর মেনােযাগ আকষণ করেলও অিচেরই িতিন য 
মতাহীন ব ি  িহসােব পিরত  হেতন তা উপলি  করার বিু ম া 

তঁার িছল। এমনিক আেমিরকা পঁৗছােনার পর অিবভ  পািক ােনর 
অধীেন ায় শাসেনর কান আেপাস ফমলুা িনেয় িতিন যিদ কান নতুন 
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টও খলুেতন তব ু াধীনতা আে ালেনর য তােত সমহূ িত হত 
এমন নয়। অব  সবজন া  কান রাজৈনিতক ব ি  অথবা িবরাট 
ভাবােবগ- স ারী নতুন কান ই েক এই আেপাস ােবর সমথেন 
হািজর করা হেল তার ফলাফল িক দঁাড়াত বলা মশুিকল িছল। এই 
শেষা  আশ া থেক সে ের খা কার মাশতাক যখন আওয়ামী 

লীেগর কান কান মহেল ‘হয় াধীনতা, নয় শখ মিুজেবর মিু , িক  
েটাই এক সােথ অজন করা স ব নয়’ বেল চারণা  

কেরন,১০৯  তখন তঁার আেমিরকা সফেরর একিট নতুন অথ খুঁেজ পাওয়া 
স ব হয়। ভারেত আসার পর থেক জুলাই এবং স বত আগ  অবিধ 
কান সমেয়ই াধীনতার িবক  িহসােব শখ মিুজেবর মিু র াব 
খা কার মাশতাক বা অ  কােরা কাছ থেক পাওয়া যায়িন। আগ -
সে ের মািকন িতিনিধেদর সােথ গাপন যাগােযােগর সমেয় 
মাশতাক াধীনতা অথবা শখ মিুজব এই নতুন চাের অবতীণ হওয়ায় 

তঁার ািবত আেমিরকা সফর এক িনগঢ়ূ স াবনায় তাৎপযময় হেয় 
ওেঠ। 
  

ায় চার স াহ মলুতিব থাকার পর ৭ই সে র লায়ালপুের 
এক গাপন সামিরক আদালেত শখ মুিজেবর ‘িবচার’ পুনরায়  হয়। 
ইিতপূেব এই তথাকিথত ‘িবচার’  হওয়ার আেগ ৫ই আগে  
ইয়ািহয়া িনেজ শখ মিুজবেক ‘রা ে ািহতার’ জ  শাি  দােনর 
অ ীকার করায়১১০  এই ‘িবচােরর’ রায় পূবিনধািরত িবষয় িহসােবই 
পিরগিণত হয় এবং শখ মিুজেবর াণর া িনেয় সারা িবে  উে েগর 
স ার ঘেট। আওয়ামী লীেগর সকল ের এই  িছল িনদা ণ উৎক া 
ও ভাবােবেগর ই । কােজই, াধীনতা না ব ব রু াণর া- এই 

চতুর চারণার মাধ েম াধীনতার িত আওয়ামী লীেগর সমথনেক 
নতুন ি ধা ে র মেুখ হািজর কের ায় শাসনিভি ক আেপাস ফমলুােক 
শখ মিুজেবর মিু র সে  জিড়ত কের াধীনতার িব ে  এক নতুন 

রাজৈনিতক পিরি িত সৃি র উে ে ই যিদ মািকন কতৃপ  মাশতাকেক 
আেমিরকা িনেয় যাওয়ার পিরক না কের থােক, তেব িবি ত হবার িকছু 
িছল না।১১১ 
  

তাজউি ন িনেজও আগে র থমােধ- িবেশষত ১০ই আগে  
জািতসংেঘর মহাসিচব উ থানেটর উৎকি ত িববিৃতর পর- শখ মিুজেবর 
জীবেনর িনরাপ া িনেয় সিবেশষ উি  হেয় ওেঠন। িক  কৃত ে  
ভারত- সািভেয়ট ম ীচুি  া েরর পর থেক মািকন সরকার 
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পািক ােনর অখ তা বজায় রাখার জ  যভােব ব  হেয় 
পেড়ন১১২  এবং সম  ঘটনাধারা িনয় েণ যভােব তােদর ভূিমকার 
স সারণ ঘটেত থােক, তার পেরা  ফল প পািক ানীেদর স াব  

িতিহংসা- হত ার আশ া াস পায়। শখ মুিজেবর জীবেনর িনরাপ া 
উ ত করার উপেযাগী একিট কাযকর নীিত অে ষণকােল আমরা ল  
কির এই ে  জনমত জারদােরর েচ ার পাশাপািশ মিু েযা ােদর 
তৎপরতা বৃি ই অিধকতর কাযকর প া। কননা মিু যেু র তী তা 
বিৃ র ফেল বাসী নতৃে র িব ে ই িতপে র আে াশ ক ীভূত 
হওয়া াভািবক; অ ত আেমিরকানেদর চােখ শখ মিুজব মশই 
অিধকতর মধ প ী (moderate) িহসােব পিরগিণত হেয় উঠেত পােরন; 
এমনিক কান এক পযােয় উ ূত স ট িনরসেন তঁােক আেমিরকা একিট 
সংেযাগসূ  (linkage) িহসােব িবেবচনা করেত আ হাি ত হেত 
পাের।১১৩  শখ মিুজেবর জীবেনর িনরাপ া বৃি র নােম মিু যেু র 
িবপে  মাশতােকর যিু  কাযত স ণূ িবপরীত ফল উৎপাদন করেত 
পাের বেল আমােদর আশ া জে । 
  

  খা কার মাশতাক ছাড়াও িবপেদর আশ া ঐ সময় দখা দয় 
আেরা কেয়কিট িদক থেক। সে ের একিদেক তাজউি ন যমন 
মিু  সং ােমর মলূ রণৈনিতক উপাদান িল একি ত করার হ কােজ, 
তথা, বাংলােদেশর অ েল ভারত- সািভেয়ট সমেঝাতার স সারণ, 
দখলদার স েদর রণ া  কের তালার জে  অিনয়িমত যেু র তী তা 
বিৃ  এবং চূড়া পেব ভারত- বাংলােদশ িমিলত অিভযান স ব কের 
তালার কােজ ব , তখন এই েচ ােক দেলর িভতর থেক পযুদ  

করার মত চ তা িনেয়ই আওয়ামী লীেগর সকল উপদলীয় তৎপরতা, 
যন এক অদৃ  শি র ভােবই, এেকর পর এক আ কাশ করেত 

 কের। খা কার মাশতাক এবং শখ মিণর ‘মিুজব বািহনী’ ছাড়াও 
৯- ন র আ িলক শাসিনক এলাকার (খলুনা, বিরশাল, পটয়ুাখালী ও 
অংশত ফিরদপুেরর) ৪০ জন জাতীয় ও ােদিশক পিরষদ সদ  

ধানম ীর িব ে  অনা া ঘাষণা কেরন। এই েপর নতৃে  িছেলন 
শখ মিণর িনকটা ীয় আব র রব সরিনয়াবাত এবং শখ আব ল 

আিজজ। ৫ই সে র পি মবে র বারাসাত ৯- ন র আ িলক কিমিট 
অিফেস তঁারা য সম  াব হণ কেরন ত েধ  জুলাই মােস মি সভা 
কতৃক সবস িত েম গহৃীত ‘ জানাল কাউি ল অডার’ (GA/810 
(345), dated 27th July, 1971)- এর ত াহার, কবলমা  আওয়ামী 
লীগ সদ েদর সাহােয  ‘জাতীয় মিু  পিরষদ’ গঠন, েত ক 
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শাসিনক দফতর পিরচালনার জ  পিরষদ সদ েদর সমবােয় 
‘পালােম টারী কিমিট’ গঠন এবং ‘অ বতীকালীন শাসনত ’ ঘাষণার 
দাবী জানােনা হয় এবং স ত উে খ করা হয়, এি েল মি সভা 
গঠনকােল তর অিনয়ম করা হেয়েছ। ‘ জানাল শাসিনক কাউি ল’ 
িছল াধীন সরকােরর িনমীয়মাণ শাসেনর অ তম মলূ কাঠােমা, 
কােজই এেক ভে  ফলার চ া কবল অরাজকতা বিৃ েতই সহায়ক 
হত। তমিন ধুমা  আওয়ামী লীগ সদ েদর সমবােয় ‘জাতীয় মিু  
পিরষদ’ গঠেনর দাবী িছল মূলত ব দলীয় মাচা গঠেনর উেদ াগেক ব  
করার জে ই, িক  মিু যেু র রণৈনিতক েয়াজন তথা আ জািতক 
শি  সমােবেশর ে  এই াব িছল স ণূ অথহীন। অ  দাবী িল 
দৃ ত গণতাি ক; িক  বাংলােদেশর যু উপ ত, িনবািসত অব ায় 
স িল কতখািন উপেযাগী িছল, অ মান করা ক কর নয়। 

  
তথািপ এই সব দাবীর িভি েত ১১ই সে ের জাতীয় পিরষদ 

সদ  এনােয়ত হােসন খােনর সভাপিতে  অ ি ত উপেরা  েপর 
মলুতিব সভায় তাজউি নেক ধানম ী ও দেলর সাধারণ স াদেকর 
পদ থেক অিবলে  ‘পদত ােগ বাধ  করার জ  আওয়ামী লীগ 
হাইকমা ডেক’ আ ান করা হয়।১১৪  অপর এক াব অ সাের এই 

প অ া  আ িলক কিমিটেক এই অনা া ােবর িপছেন সংঘব  
করার জ  চারণা চালাবার িস া  হণ কের। অে াবের যখন তােদর 
সা লার চািরত হয়,১১৫  তখন মাশতাক েপর সােথ তােদর ল  ও 
ব েব র অিভ তা তর হয়। অব  তার পূেবই তােদর মলােমশা ও 
কাজকম থেক তীয়মান হয় য, খা কার মাশতাক ও শখ মিণ 
উভেয়র াথই এই েপ ায় সমভােব িবরাজমান। খা কার 
মাশতােকর তুলনায় শখ মিণর রাজৈনিতক পৃ েপাষক, আকা া ও 

ব ব  ব লাংেশ ত  হেলও তাজউি নেক মতাচু ত করার ে  
তােদর উেদ াগ ও আেয়াজন িছল অিভ । আ য় দানকারী রাে র 
শি শালী িনরাপ া সং ার সবিবধ পৃ েপাষকতা ছাড়াও িবপুল সংখ ক 
অ গত সশ  ত েণর অিধনায়ক িহসােব শখ মিণ িছেলন 
তুলনামলূকভােব কৃত মতার অিধকারী এবং সই অেথ সববৃহৎ 
উপদলীয় িবপেদর উৎস। একই সমেয় উপেরা  িতনিট প ছাড়াও 
কাম ামােনর উেদ ােগ আওয়ামী লীেগর িভতেরর ও বাইেরর শি েক 
িনেয় এমন এক ত  িবেরািধতার উ ব ঘটেত থােক, যা মিু যেু র 
সাফেল র জ  িছল সমভােবই অবা ব ও িতকর।১১৬ 
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সম  অস ণূতা সে ও আওয়ামী লীগ িছল াধীনতা সং ােমর 
ধান রাজৈনিতক য । কােজই সই য েক িবভ  ও িনি য় কের 
াধীনতা সং ােমর সমহূ িতসাধেনর জ  পািক ােনর বল 
মতাশালী পৃ েপাষেকর পে  এক অ ঘাতমলূক পিরি িত সৃি র চ া 

করা অ াভািবক িছল না। িক  তখনকার ত পিরবতনশীল ঘটনা ও 
চির  সমােবেশর মােঝ, নানা ধরেনর াথ ও স েকর ভা া- গড়ার 
ফেল এই সম  উপদলীয় ধারার সিঠক ণীকরণ সবদা স ব হত না। 
তা সে ও এ কথা বেুঝ উঠেত ক  হয়িন, য বল মতাস  
বিহঃশি  পািক ােনর াথ বজায় রাখার জ  সব উপােয় তৎপর এবং 
যারা অ ত একিট উপদেলর সহায়তায় আওয়ামী লীেগর একাংশেক 

াধীনতার ল  থেক দূের সের িনেয় যাওয়ার জ  সেচ , সই শি ই 
আওয়ামী লীগেক িবভ  ও িনি য় করার সমূহ উপায় অবল ন করেত 
পাের। আওয়ামী লীেগর উপদলীয় সংঘােতর িতি য়া মুি েযা ােদর 
উপর িক দঁাড়ােব এবং ফলত দেশর অভ ের পািক ান বািহনীর 
অব ানেক বল কের ত সামিরক িবজেয়র  ত করার ল  
কতদূর ব াহত হেব, এই ই তখন মখু  হেয় ওেঠ। 
  

িঠক এই আশ ার পটভূিমেত াধীনতাযু েক এিগেয় িনেয় 
যাওয়ার জ  আপৎকালীন শি  িহসােব াপ- িসিপিব- ছা  ইউিনয়ন 
থেক মিু েযা া ির টু করার একিট াবেক তাজউি ন ত িস াে  

পিরণত কেরন। এই সব সংগঠেনর কমীেদর মিু যেু  িনেয়াগ করার 
ব াপাের তঁার নীিতগত স িত বরাবরই িছল। িক  আওয়ামী লীেগর 
অবিশ  নতৃে র সি িলত আপি র দ ণ- জাতীয় উপেদ া কিমিট 
গঠেনর পেরও- এই িস া  হণ করা স ব হত িকনা বলা শ । 
ইিতপূেব মুি যেু  অংশ হেণর জ  াপ ও িসিপিবর প  থেক 
বাংলােদশ সরকােরর কােছ িব র দনদরবার করা হয়। এ ব াপাের 
ভারত সরকােরর কােছ িসিপআই- এর ভাবশালী লিব িবেশষ কের 
ভারত- সািভেয়ট ম ীচুি র পর বশ সি য় হেয় ওেঠ। ভারতীয় 

শাসেনর কে র বাম, অ তপে  িড. িপ. ধর, িযিন ভারত- সািভেয়ট 
চুি র জ  সবািধক কিৃতে র অিধকারী, ইি রা গা ীর আস  মে া 
সফেরর আেগ াপ- িসিপিবর কমীেদর মুি েযা া িহসােব ির টু ও 

িনং দােনর জ  বাংলােদশ সরকােরর স িতর অেপ ায় িছেলন। 
অ িদেক আগে  মিুজব বািহনীর মবধমান দৗরা  িতিবধােনর 
জ  ভারতীয় শাসিনক কতৃপে র সহেযািগতা কামনা কের তাজউি ন 
যখন ব থ হেয়িছেলন, তারপর থেকই মিু েযা ােদর মেধ  রাজৈনিতক 
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ভারসাম  সৃি র জ  বামপ ী কমীেদর অ ভু  করার এক াব িতিন 
সি য়ভােব িবেবচনা করিছেলন। সে ের আওয়ামী লীেগর উপদলীয় 
সংঘােতর সে  মািকন ই ন যু  হওয়ায় মিু যু  যখন িভতর থেক 
িবপ  হেয় পড়ার উপ ম হয়, তখন উপেরা  াবেক তাজউি ন 
িস াে  পা িরত করেত আর িবল  কেরনিন। দেলর সংখ াগিরে র 
কােছ অি য় এই িস া  হণ করার তর পিরণাম িক দঁাড়ােত পাের, 
তাজউি ন স স েক পূণ েপই সেচতন িছেলন। 
  
 
 
অধ ায়- ১৩: সে র -  অে াবর 
  
  
আওয়ামী লীেগর মাবনত উপদলীয় পিরি িতর মােঝ শখ মিণর 

ভাব ও মতার কথা িবেবচনা কের এবং মিু েযা ােদর মেধ  
িবশৃ লা ও াস সৃি  থেক তঁােক িবরত করার িবিভ  চ া ব থ হওয়ার 
ফেল পুনরায় িদ ীর সংি  দফতেরর জ রী দৃি  আকষেণর েয়াজন 
দখা দয়। এই উে ে  িড. িপ. ধেরর পরামশ অ যায়ী ১২ই 
সে ের তাজউি ন আমােক িদ ী পাঠান। িড. িপ. ধর পরিদন িবেকল 

চারটায় নয়ািদ ীর ধান সিচবালয় ‘সাউথ েক’ RAW- এর ধান 
রামনাথ কাও- এর সে  আমার সা ােতর ব ব া কেরন। সা িতক িকছু 
অবাি ত ঘটনার আেলােক যথাশী  ‘মিুজব বািহনীেক’ বাংলােদশ 
সরকােরর িনয় েণ আনার পে  আমার ব ব  কাও ভাবেলশহীন 
মৗনতায় বণ কেরন এবং আমার ব ব  শষ হওয়ার পর িবদায় 
াপনকােল িণেকর জ  স মৗনতা িছ  কেরন। চার স াহ আেগ 

কাও তাজউি েনর ব েব র জবােব য নীরবতা দশন কেরন, 
তদেপ া কান উ ত সৗজ  আমার াপ  িছল না। 
  

পরিদন সকােল িড. িপ. ধরেক আিম জানাই য, পূববতী 
অপরাে র সা াৎকােরর পেরও পিরি িতর কান উ িতর স াবনা 
যেহতু দৃি েগাচর নয়, সেহতু িত ত ‘সেবা  মহেলর’ হ ে েপ 

মিু যেু র এই ত কমাে ডর অবসান একা  অপিরহায। উ ের িতিন 
আমােক অধ াপক িপ. এন. ধেরর (তখন ভারেতর ধানম ীর সিচব) 
সে  অপরাে  সা াৎ কের সংি  পিরি িত অবিহত করার পরামশ 
দন। যথাসমেয় তা আিম স  কির বেট, িক  মশ এই ধারণা 
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আমার মেন বল হেয় উঠেত থােক: ‘মিুজব বািহনীর’ ত  কমা ড 
বজায় রাখার পে  ভারত সরকােরর পূেবকার িস া  এমনই জারাল য 
এর পুনিবেবচনার  েতর কােজ আিম হয়ত ব ব ত হেয় চেলিছ। 
স ায় িড. িপ. ধেরর সে  অেপ াকৃত দীঘ বঠেক স িট পুনরায় 
উ ািপত হয়; িক  কান িস াে র আভাস তঁার ব েব  িছল না। বরং 

’িদন বােদ কালকাতা যাওয়ার পর াপ- িসিপিব কমীেদর 
মিু বািহনীেত অ ভু  করার ব াপাের িস া  িদেত স ম হেবন, এই 
মেম িতিন একটা  ইি ত রােখন। ‘মিুজব বািহনী’ ে  ভারসাম  
িবধােনর জ  বামপ ীেদর মিু বািহনীেত নওয়ার পে  আমােদর 
অ  যিু  যমন তঁার দৃি  এড়ায়িন, তমিন ভারতীয় শাসেনর 
অভ ের িত ল িবিভ  ধারা সে ও এ িবষেয় তঁার সহেযািগতার 

য়াস আমােদর অেগাচের থােকিন।১১৭ 
  

আিম িদ ী থেক িফের আসার একিদন পের অথাৎ ১৬ই 
সে ের িড. িপ. ধর িতন িদেনর জ  কালকাতা আেসন। তঁার ধান 

আেলাচনাই িছল তাজউি েনর সে । বাংলােদেশর সবা ক মিু র 
লে  বাংলােদশ ও ভারত অদূর ভিব েত কান সহেযািগতা চুি েত 
পঁৗছােত পাের িক না, সই স াবনার অে ষণ িছল এই আেলাচনার মলূ 

িবষয়। ভারেতর অ সৃত নীিত তখন পয  মুি েযা ােদর স সািরত 
িভি েত সাহায  করার অিতির  িকছু নয়। সামিরক পযােয়, ‘অব ান 
অ ল’ গঠেনর জ  ল. জনােরল ক. ক. িসং- এর পূববতী 
পিরক না যিদও ান ও পযােলাচনার অধীন, তবু সরকারীভােব তখনও 
তা পিরত  নয়। সেবাপির আ জািতক শি র ভারসাম  তখনও 
ভারেতর সামিরক ব ব া হেণর অ পেযাগী। ভারত- সািভেয়ট 
ম ীচুি  ভারতেক পাক- চীন যু  আ মেণর আশ া থেক মু  

করেলও এবং তার ফেল ভারেতর পে  বাংলােদেশর মুি েযা ােদর 
জ  সাহায - সহেযািগতা বাড়ােনা স ব হেলও, ভারত পািক ােনর 
িব ে  কান পূণা  যেু  জিড়েয় পড়ুক তা স বত সািভেয়ট 
ইউিনয়েনর কাম  িছল না। ভারত য পািক ােনর িব ে   সমেয়র 
মেধ  চূড়া  সামিরক িবজয় লােভ স ম তাও িছল মাণ সােপ । ফেল 
একিদেক আেমিরকা বা জািতসংেঘর হ ে েপ উপমহােদেশ যু িবরিত 
ও ি তাব া ঘাষণা এবং অপরিদেক এই ই েত মািকন যু রাে র সে  
অিনবায টৈনিতক সংঘােতর মাধ েম দঁাতাত ি য়া ও িনর ীকরণ 
আেলাচনার িতসাধন -  এই ই আশ ােবাধ থেক সািভেয়ট 
ইউিনয়ন যিদ পাক- ভারত যু  এড়ােনার জ  তখনও সেচ  থেক 
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থােক, তেব িব েয়র িকছু িছল না। তা ছাড়া, আেমিরকার মাধ েম 
পািক ানী জা ােক শখ মিুজেবর সে  সমেঝাতায় পঁৗছােনার জ  চাপ 
সৃি র েযাগ য স ণূ িনঃেশিষত, স বত স উপলি েত পঁৗছুেত 
সািভেয়ট ইউিনয়েনর তখনও বাকী। 

  
সািভেয়ট ইউিনয়েনর এই মধ প ী ভূিমকার তুলনায় ভারেতর 

ত াশা িছল বশী। সািভেয়ট নীিতিনধারকেদর রাজৈনিতক 
যিু িব াস স েক ঘিন  অিভ তা থাকার ফেল িড. িপ. ধেরর পে  
সািভেয়ট অব ান আরও িকছু িনকটতর করার স াবনা আচঁ করা হয়ত 

স ব িছল। পািক ানী হামলায় মা  পঁাচ মােস শরণাথীর সংখ া ৮০ ল  
অিত ম করার পর১১৮  এবং িবেশষত পাক বািহনীর ‘কােফর িনধন’ 
কমসূচীর িবেশষ লে  পিরণত হওয়ায় পািক ানী সে র পূণ 
অপসারণ ব তীত অিধকাংশ সংখ ালঘ ু স দায়ভু  শরণাথীর েদশ 

ত াবতেন অ মতা পিরদৃ  হওয়ার পর বাংলােদশেক মু  করার জ  
সামিরক ব ব া হণ করা ছাড়া ভারেতর কান সিত কার িবক  িছল 
না। কােজই সািভেয়ট মেনাভাবেক এই ে  অ ল করার জ  সব 
উপােয় সেচ  হওয়া তঁােদর জ  অত  সংগত িছল। 
  

কালকাতায় িড. িপ. ধেরর ব মখুী ব তা ও আলাপ-
আেলাচনার মােঝ য সীিমত িবষয় িনেয় আমার সে  তঁার আেলাচনা হয় 
স িবষেয় রি ত নােটর উ িৃত স সমেয়র অব া উপলি র পে  

সহায়ক হেত পাের: 
  
১৭ই সে র 
"Met DP at 8:30 am. Now that a consultative committee has 
been formed, restrictions against recruiting NAP-CPB 
workers as FF can be waived, if the PM (Bangladesh) gives 
the clearance, said DP. As I mentioned that such clearance 
would be readily available, DP wanted to know how many of 
left workers could be mobilised for recruitment and how fast. 
Secondly, he wanted the clearance should be communicated to 
him by Tajuddin himself and if possible by tomorrow before 
he left Calcutta, so that necessary orders could be issued 
speedily. With regard to the first point, I said that the total 
number could... reach between 20,000 and 25,000, and the 
mobilisation could be made at a rate of 5,000 per week. 
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“Met Tajuddin at 3:30 pm and told him about the clearance 
required by DP.... He asked for Group Captain Khondkar’s 
opinion, since the C-in-C was out of station. Khondkar 
supported the move. He offered his transport for its use for 
contacting NAP camps on western sectors. On my way back 
to DP, I went to NAP and CPB offices, handed over the jeep 
and gave necessary advice. Met DP at 5 pm as scheduled... DP 
said that the recruitment and training would begin 
immediately, usual 3 weeks training and induction under BD 
command; but he remained silent about the actual size to be 
recruited১১৯  He proposed another meeting with me next day 
to discuss other matters.” 
  
১৮ই সে র 
"Met Tajuddin at 8 am, and briefed him about the 
development since previous afternoon. He wanted me to keep 
the pressure on DP about bringing Mujib Bahini under BD 
commnad.... 
  
“Met DP at 5 pm. He showed anxiety at the decline of FF 
activity... I explained the difficulty of repoliticising the 
occupied areas and its consequence on FF activity. He 
emphasised the need for better co-ordination in selecting the 
targets for FF ops and wanted to know if there was any 
insurmountable difficulty in inducting base workers in a few 
pre-selected areas for ops. He sounded so ad hoc.... 
  
“On Mujib Bahini, he felt that his PM’s intervention would be 
required as it seemed to be a tricky matter....” 
  

আওয়ামী লীেগর আভ রীণ পিরি িত িবেবচনা কের এই নতুন 
ির টুেম ট যথাস ব গাপেন চািলেয় যাওয়া ি র হয়। এই িস াে র 
আর একিট িদক িছল সিবেশষ ল ণীয়। মা  সেতর িদন আেগ য কান 

পূণ িবষেয় অ ায়ী রা পিত সয়দ নজ ল এবং ধানম ী 
তাজউি েনর যু  িস াে র প িত িড. িপ. ধর িনেজই যখােন বতন 
কেরিছেলন, সখােন বামপ ীেদর মুি বািহনীেত অ ভু  করার মত 
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অত  িবতকমলূক ে  কবল তাজউি েনর একক িস া েকই িতিন 
যেথ  মেন কেরন। এই ঘটনা থেক তাজউি েনর উপর তঁােদর 

মবধমান আ া স ার ছাড়াও১২০  আওয়ামী লীেগর আভ রীণ 
জিটলতা স েক তঁােদর সেচতনতার মাণ পাওয়া যায়। যিদও িড. িপ. 
ধর পরবতীকােল এই িস া েক ‘মিুজব বািহনীর’ ভাব খব করার 

েচ া িহসােব বণনা কেরন, তব ু তঁােদর আস  মে া সফেরর আেগ 
মিু যেু  বামপ ীেদর অ ভু  করার কান িবেবচনা েয়াজন থেকই 
তাজউি েনর একক িস া েক তঁারা হয়ত িনরাপদ মেন কের থাকেত 
পােরন। 
  

মিু বািহনীেত বামপ ীেদর অ ভু  করার ে  কবল 
আওয়ামী লীেগর একাংেশর নয়, ভারেতর দি ণপ ী মহেলর তী  িব প 

িতি য়ার আশ া কান অংেশ কম িছল না। ‘জাতীয় উপেদ া কিমিট’ 
গঠন সে  তঁােদর অিভমত থেকও িতি য়ার তী তা আঁচ করা চেল। 
তাজউি ন ও িড. িপ. ধেরর স িতর ফেল যিদন বামপ ীেদর ির টু 
করার িস া  হয় িঠক সিদনই অথাৎ ১৭ই সে ের িদ ীর এক 
সাংবািদক সে লেন ভারতীয় পালােম ট সদ  এবং ‘বাংলােদেশর জ  
জাতীয় সম য় কিমিটর’ আ ায়ক অধ াপক সমর হ ‘জাতীয় উপেদ া 
কিমিট’ গঠেনর জ  িড. িপ. ধর এবং ভারেতর পররা  সিচব িট. এন. 
কেলর িব ে  অিভেযাগ কের বেলন য, সািভেয়ট সাহায  ও সমথন 
লােভর নােম জার কের এই ই ভারতীয় কমকতা বাংলােদশ সরকােরর 
নতৃে  পিরবতন ঘটােনার চ া কেরেছন।১২১  সে েরর থম 

স ােহ ব দলীয় ‘উপেদ া কিমিট’ গঠন এবং তৃতীয় স ােহ াপ-
িসিপিব কমীেদর মিু েযা া িহসােব হণ করার িস াে র মধ  িদেয় 
বাংলােদশ সং ােমর নতৃে  কান মৗল পিরবতন না ঘটেলও 
পিরবতেনর য স াবনা সৃি  হয়, তা সমভােবই আওয়ামী লীেগর 
দি ণপ ী এবং ভারেতর দি ণপ ীেদর কােছ আপি কর িছল। িক  
২৩ শ সে ের িড. িপ. ধেরর মে া যা াকােল টৈনিতক পােথয় 
িহসােব এর মলূ  স বত কম িছল না। এর চারিদন বােদ ইি রা গা ী 
সািভেয়ট নতৃবেৃ র সে  আলাপ- আেলাচনা করার জ  মে া যান। 

  
ইি রা গা ীর মে া যা ার আেয়াজন চলাকােল তাজউি ন বােদ 

ায় সম  বাংলােদশ নতৃে র দৃি  িনব  িছল জািতসংঘ সাধারণ 
পিরষেদর বাংলােদেশর িতিনিধদল রেণর িবষয়েক ক  কের। 
সে েরর তৃতীয় স াহ পয  খা কার মাশতােকর ধারণা িছল 
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িতিনই এই িতিনিধদেলর নতৃ  করেত চেলেছন।১২২  ট 
িডপাটেমে টর জন আরউইন ভারেতর রা দূতেক বাসী সরকােরর 
একাংেশর সে  গাপন মািকন যাগােযােগর িবষয় জানােনার পর, 
খা কার মাশতােকর আেমিরকা সফেরর িবষেয় যখন নতুন কের 

িচ াভাবনা  হয়, তখন ৮- সদ িবিশ  এক িতিনিধদল ২১ শ 
স ের িনউইয়েকর উে েশ রওনা হন। যু রাে  অব ানরত আরও 

িতনজন িতিনিধ এেদর সে  যু  হন এবং িবচারপিত আব ু সাঈদ 
চৗধুরী এঁেদর নতৃ  দান কেরন। ইিতমেধ  পািক ান ও আেমিরকার 
েচ ার ফেল মিু েযা ােদর তৎপরতা বে র জ  জািতসংঘেক 

পুনরায় য ভূিমকায় দঁাড়া করােনার চ া করা হয়,১২৩   তা নপথ  
সািভেয়ট েচ ায় ব াহত হয়।১২৪  সাধারণ পিরষেদর নব- িনবািচত 

সভাপিত আদম মািলক পািক ান ও ভারতেক ি পা ীয় আেলাচনা  
করায় স ত করােনার েয়াজন উে খ কের বেলন, সাধারণ পিরষেদ 
এই িবতক ফল সূ না হওয়াই স ব।১২৫ পািক ােনর পে  মাহমুদ 
আলীর অিভেযাগ এবং ভারেতর সমর সেনর জবাব ও পা া 
অিভেযােগর মধ  িদেয় সাধারণ পিরষেদ বাংলােদশ িবষয়ক িবতক শষ 
হয়। 
  

এই সমেয় বাংলােদশ ে  পূণ টৈনিতক তৎপরতা  
হয় মে ােত এবং তার ফেল পিরি িতর মৗিলক উ িত ঘেট। ২৮-
২৯ শ সে ের ইি রা গা ীর মে া সফরকােল উভয় দেশর 
নতৃবেৃ র আ ািনক ব ৃতা এবং শীষ বঠেকর শেষ কািশত 

যু ইশেতহার থেক বাংলােদশ ে  সািভেয়ট ভূিমকার  পিরবতন 
ল  করা যায়। যু ইশেতহাের মলূ অংেশ বলা হয়, উপমহােদেশ ‘শাি  
সংর েণর ােথ উ তূ সম ার রাজৈনিতক সমাধান অজেনর লে  
পূব বাংলার মা েষর বাসনা, অিবে দ  অিধকার ও আইনা গ ােথর 

িত াশীল হেয় এবং শরণাথীেদর তগিতেত ও িনরাপেদ, স ান ও 
মযাদার পিরেবেশ েদেশ ফরৎ পাঠােনার উে ে  জ রী ব ব া হণ 
করা েয়াজন।১২৬  যু ইশেতহাের আরও বলা হয় য পিরি িত তর 
হেয় ওঠায় ভারত ও সািভেয়ট উভয় প  এ ব াপাের ‘ যাগােযাগ ও 
মতিবিনময় অব াহত রাখেব।’ এই শেষা  ঘাষণা থেক ইি ত পাওয়া 
যায়, ভারত- সািভেয়ট ম ীচুি েত বিণত যাগােযাগ ও মতিবিনময়-
সং া  ধারা কাযকর হবার মত পিরি িতর উ ব ঘেটেছ বেল উভয় প  
মেন কের। 
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বাংলােদেশর ে  সািভেয়ট ভূিমকার পিরবতন ঘেট ২৮ শ 
সে ের মে া শীষ বঠেক ইি রা গা ীর সে  িতন সািভেয়ট নতা 

জেনভ, পাদগিন এবং কািসিগেনর ছ’ঘ াব াপী আেলাচনার ফেল। 
এই শীষ বঠেকর দড় বৎসর পর১২৭  বঠেকর প ম অংশ হণকারী 
িড. িপ. ধর আমােক য িববরণ দান কেরন, ত প িববরণ স বত 
আজও অ  কািশত নয়। এর ঐিতহািসক মেূল র কথা িবেবচনা কের 
এই িববরেণর িলিপব  সংি সার ব  উ ৃত করা হেলা: 
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                  "Till now the Soviet side was pre-
occupied with the need for avoiding war in the subcontinent. 
In a long, remarkable presentation Mrs. Gandhi narrated the 
difficulties with the refugees, Pakistan’s intransigence and 
India’s very limited choice of building up military pressure 
while keeping the door open for political solution. 
  
“Both sides then had a discussion to assess the stamina of the 
liberation struggle, its capacity to sustain itself inside 
Bangladesh, commitment of the Awami League leadership for 
independence and the extent of its break with West Pakistan. 
Brezhnev observered that, “there is an element of national 
liberation in the present situation,” to which Podgorny gave a 
nod. 
  
“Finally the Soviet leaders wanted to know what India 
expected them to do. Flexible attitude was adopted by both the 
sides for both political solution based on Mujib’s release and 
building up India’s armed preparedness, should she be 
embroiled in a military conflagration. Soviet arms assistance 
was assured to be quickened, but not more than normal 
supplies except for some weapons for freedom fighters, 
should the struggle prolongs. 
  
“This meeting was the major turning point towards the 
liberation war.” 
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বাংলােদশ মিু সং ােমর ইিতহােস ২৮- ২৯ শ সে র এক 

পূণ িদন। কননা, এই থম বাংলােদেশর পিরি িতর মােঝ 
‘জাতীয় মিু সং ােমর উপাদান বতমান’ এই ীকিৃতর িভি েত এবং 
‘এই পিরি িত ভারতেক বৃহ র সংঘেষ জিড়ত কের ফলেত পাের’ এই 
আশ ায় একমত হেয় ভারেতর সামিরক িত জারদার করার পে  
িবে র অ তম বহৃৎ শি র স িত বাংলােদেশর মিু র জ  ভারেতর 
সবা ক সহায়তার পথ উ ু  কের। ভারেতর সামিরক িতর 
পাশাপািশ য ‘রাজৈনিতক সমাধােনর’ জ  সেচ  হওয়ার কথা বলা 
হয়, সই সমাধােনর শতাবলী -  যা যু ইশেতহাের ঘাষণা করা হয় -  
কাযত িছল বাংলােদেশর পূণ াধীনতা দাবীর নামা র। 
  

যু ইশেতহার কােশর ায় সে  সে ই মে া শীষ সে লেন 
অিজত সাফল  স েক িদ ীর সমী া তাজউি েনর কােছ পঁৗছােনা 
হয়। তাজউি ন মি সভার সহকমীেদর িনকট সংি  পটভূিমসহ মে া 
সে লন স েক িদ ীর সমী া এবং এই ইশেতহার স েক তঁার 
িনেজর অিভমত উপি ত কেরন। ই িদেনর মেধ  মে ােত য 
যু ইশেতহার কািশত হয় তা িতন িদন ধের আেলাচনা করার পর 

বাসী মি সভা অবেশেষ ২০০- শ িবিশ  িতি য়ার খসড়া 
অ েমাদন কেরন।১২৮  ব ত মে া আেলাচনার ফলাফল ও 
যু ইশেতহােরর জ  অেপ া না কেরই, কািসিগেনর াগিতক 
ব তৃােক উপল  কের আওয়ামী লীেগর অ াতনামা ‘ ভাবশালী 
জাতীয় পিরষদ সদ েদর’ িতি য়া ফলাও কের ‘ ট  ম ান’ 
পি কায় কািশত হয় এবং এেত বলা হয়, ‘ কািসিগেনর ভূিমকা 
এতিদন যাবত পািক ােনর সামিরক শাসেকরা যা চেয়িছল তার সে  
সাথকভােব িমেল গেছ।’১২৯  িকছুটা এরই জর িহসােব মি সভার 
আেলাচনােতও বাংলােদেশর াধীনতার অিধকার যােত সামা তম 
অেথও খিবত না হয়, স স েক সতক পযােলাচনার পর মি সভা 
যু ইশেতহারেক সবস তভােব াগত জানান: 
  
“The joint statement of Indian Prime Minister, Mrs. Indira 
Gandhi and Soviet leaders reflects a deep understanding of the 
Bangladesh issue in the Kremlin. While suggesting a political 
solution of the problem, the joint statement advocates ‘urgent 
measures paying regard to the wishes, the inalienable rights 
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and lawful interests of the people of East Bengal.’ These three 
basic principles can only lead to the support of total 
independence of Bangladesh for which the 75 million people 
of Bangladesh are shedding blood every moment. 
  
“Due importance has been given in this joint statement with 
regard to ‘speediest return of refugees to their homes with 
honour and dignity.’ This can happen only if the refugees are 
enabled to return in freedom, which is the avowed policy of 
the Government of Bangladesh. 
                                                                       
“At a time when the destiny of 75 million struggling people of 
Bangladesh is being discussed all over the world and in the 
UN, we wish to reiterate and re-emphasise that total 
independence is our goal. We urge all the power of the world 
to support this goal. People of Bangladesh and their elected 
representatives have given irrevocable verdict on this issue.” 
  

মে া শীষ বঠেক বাংলােদশ স ট সমাধােনর মূল নীিত স েক 
মৈতক  িতি ত হেলও থম িদেক তা বা বায়েনর উপায় ও প িতর 

ে  মে া ও িদ ীর ভূিমকায় িকছু পাথক  দখেত পাওয়া যায়। যু  
ঘাষণার পর পরই সািভেয়ট প পি কায় পািক ােনর িব ে  

সমােলাচনা তী তর হয় এবং িবিভ  সািভেয়ট শহের িতবাদ সভার 
মত িবরল ঘটনা অ ােনর সংবাদ আসেত থােক।১৩০  তব ুপরবতী ই 
স াহ ধের, অ ত ইয়ািহয়ার ১২ই অে াবেরর ব তৃার আেগ পয , 
স েটর িনর  সমাধােনর পে  তােদরেক আশা বজায় রাখেত দখা 
যায়।১৩১  দঁাতাত ি য়া অব াহত রাখার বৃহ র ােথ দি ণ এিশয়ায় 
যু রাে র িব ে  কা  ভূিমকা হেণর ব াপাের তােদর জড়তা িছল 
বাধগম । ২২ শ অে াবের ম ীচুি র নবম ধারা অ যায়ী সািভেয়ট 

সহকারী পররা ম ী িফ িবন িদ ী সফর  করার পর সািভেয়ট 
ভূিমকা স েক সংশেয়র িনরসন ঘটেত থােক। পািক ানী জা ার 
মেনাভাব ও উে  উপলি র ে  বরং ভারেতর নীিত- িনধারকগণ 
আমােদর অিভমেতর িনকটতর িছেলন। ব ত শখ মিুজেবর মুি  ও 
আওয়ামী লীেগর কােছ মতা হ া েরর পর পি ম পািক ােনর মতায় 
অিধি ত থাকা জা ার পে  য সাধ াতীত এ কথা বিহমহেলর 
অেনেকরই জানা িছল; যমন জানা িছল মতা হ া েরর ে  তােদর 
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বল অিন ার কথা।১৩২  এ সব উপলি র ব াপার ছাড়াও িবপুল 
সংখ ক শরণাথী র ণােব ণ সে র- অে াবর নাগাদ ভারেতর জ  
এমন িবপ নক হেয় পেড় য, এর স াব  সামািজক ও রাজৈনিতক 
িবপযয় রােধর জ  ত ও চূড়া  ব ব া হণই তােদর পে  অত  
জ রী হেয় দঁাড়ায়।১৩৩ 
  
 
 
অধ ায়- ১৪: সে র -  অে াবর 
  
  
সে েরর শষ নাগাদ মিু সং ােমর রণৈনিতক নীিতর আ জািতক 

িদক অত  আশাব কভােব সংগিঠত হেয় উঠেলও এই নীিতর জাতীয় 
িদক, তথা, মিু েযা া এবং িনয়িমত বািহনীর িনরবি  তৎপরতার 
মাধ েম দখলদার স েদর বল ও পির া  করার ল  তখনও 
অনায় । সীমাে  বাংলােদশ িনয়িমত বািহনী তখনও িবেশষ সি য় নয়। 
আর জুলাইেয়র শষ থেক দেশর িভতের মিু েযা ােদর তৎপরতার 
য অেধাগিত  হয়, তা রাধ করার মত রাজৈনিতক ও সাংগঠিনক 

ব ব ািদ গৃহীত হয়িন। দেশর িভতের রাজৈনিতক অবকাঠােমা িনমাণ, 
গিরলা যেু র িবশদ পিরক না ণয়ন, িনিদ  কমসূচী হণ, ক ীয় 

এবং ানীয় পযােয়র কমা ডকাঠােমা গঠন এবং িনয়িমত সরবরাহ ও 
যাগােযাগ িনি তকরণ ব তীত পিরি িতর উ িতসাধন য অত  

হ, আগ  থেকই তা সিবেশষ । অথচ মিু বািহনীর তৎপরতা 
মাগত বিৃ র মাধ েম দখলদার সনােদর িত  ও যু - পির া  

কের তালা না গেল কবলমা  ভারতীয় বািহনীর িনেয়াগ বাংলােদেশর 
ত ও চূড়া  িবজেয়র জ  যেথ  হত না। 

  
দখলদার স েদর পরাভূত করার ে  মিু েযা ােদর ভূিমকা 

কতখািন ে র িছল তা ভারেতর সামিরক পিরক নার িববতন 
থেকও অ ধাবন করা স ব। য কান কি ত বা স াব  বিহিবপদ 
মাকািবলার জ  পিরক না ণয়ন করা সব দেশর সামিরক বািহনীর 

অ তম ধান দািয় । পিরবতনমান আ জািতক ও রাজৈনিতক 
পিরি িতর আেলােক কি ত িবপেদর াস বিৃ  সিঠকভােব পিরমাপ 
করা এবং তা মাকািবলার জ  েয়াজনীয় সকল স দ স বহােরর 
িচ াই সামিরক পিরক নার মুখ  িবষয়। পিরি িতর পিরবতেনর সােথ 
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সােথ পিরক নারও সমেয়ািচত পিরবতন করেত হয় বেল সামিরক 
পিরক না ণয়ন একিট িনরবি  ি য়া। মােচর শেষ আ া  
মা েষর জ  সীমা  উ ু  করার পর িবপুল সংখ ক শরণাথী ভারেত 

েবশ  করেল এর অ িনিহত সামিরক ঝঁুিক িবেবচনা কের ম মাস 
থেকই ভারেতর সামিরক কতৃপ  পিরক না  কেরন। এি েলর 
থম স ােহ ইি রা গা ী তাজউি ন আহমদেক বাংলােদেশর াধীনতা 

সং ােম সহায়তার িত িত াপেনর পর স তভােবই অ মান করা 
যায় য এই ল  অজনও িনমীয়মাণ ভারতীয় পিরক নার অ ভু  হয়। 

  
‘পূব পািক ােনর িতর া মতা পি ম পািক ােন অবি ত’-এ 

রকম একটা সামিরক যিু  পািক ানী শাসেকরা বরাবর ায়ই চার 
করেতন। স বত এই কারেণ ১৯৬৯ সােলর আেগ পূবা েল মাতেয়ন 
তােদর স  সংখ া িছল অ ধ এক িডিভশন। এমনিক ১৯৬৫ সােল 
ভারেতর সে  যু  চলাকােলও এর ব িত ম ঘেটিন। ১৯৬৮- ৬৯ সােল 
আইয়ুবিবেরাধী গণআে ালেনর তী তা দৃে  আভ রীণ িনরাপ ার  
যখন হঠাৎ বড় হেয় ওেঠ, একমা  তখনই ঢাকার ত  ‘ কার কমা ড’ 
গঠেনর উেদ াগ নওয়া হয়। অব  কাযে ে  নবগিঠত ই ান 
কমাে ডর জ  ১৯৭১ সােলর জা য়ারী অবিধ চার ি েগেডর মত স  
(Division plus) মাতােয়ন রাখা হয়। পূব পািক ান থেক কান 
আ মেণর আশ া না থাকায় ভারতও বরাবরই এই এলাকায় ায় 
সমসংখ ক স  মাতােয়ন রাখত। এর িকছু মাতােয়ন থাকত 
কালকাতার িনরাপ ার জ  এবং ১৯৬২ সােলর পর থেক, 
বশীরভাগই থাকত ঠা রগাঁও ও িসিকম- পি ম ভুটােনর মাঝখােনর 

স ীণ ভূখ  িতর ার জ ।১৩৪  'Siliguri Corridor' নােম পিরিচত 
এই ভূখে র কােছ চীন খবু তাড়াতািড় স  সমােবশ ঘটােত স ম। 
মা  ৩০ িকেলািমটার শ  এই স ীণ এলাকা পতেনর ফেল আসামসহ 
পূবা েলর সে  ভারেতর ধান ভূখে র যাগােযাগ িছ  হওয়ার আশ া 
িবদ মান থাকায় এর সামিরক  বরাবরই বশী। অব  ১৯৭১ 
সােলর মােচ ন ালপ ী আে ালন দমন এবং সাধারণ িনবাচনকালীন 
আভ রীণ িনরাপ ার কােজ পি মবে  িতন িডিভশন স  সব  ু  

ু  অংেশ িব ৃত কের রাখা হেয়িছল।১৩৫ 
  
পািক ােনর সামিরক আ মেণর মেুখ কবল এি ল ও ম এই 

’মােসই যখন ৪৩ ল  লাক ভারেত েবশ কের, তখন ম- জুন মােস 
িদ ীর সামিরক সদর দফতের Director of Military Operations ল. 
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জনােরল ক. ক. িসং- এর ত াবধােন সামিরক পিরক না তরী  
হয়। এই পিরক না অ যায়ী উপ ত অ েল পািক ােনর িতন/চার 
িডিভশন সে র িব ে  ভারেতর অনূ ন ছয়/সাত িডিভশন সে র 

েয়াজন ীকতৃ হয়, যিদও চিলত িহসাব অ যায়ী িতর ায় 
িনেয়ািজত একজন সে র িব ে  আ মণকারী স  সংখ া িতন 
হওয়া উিচত। তই বাংলােদেশর িবে াহজিনত পিরি িত এবং 
িবে াহী বািহনীর সমথন বাবদ িকছু িবধা ভারেতর অ েল িহসাব 
করা হেয়িছল। িক  ভারেতর পে  বাংলােদশ সীমাে  এই ছয়/সাত 
িডিভশন স  জেড়া করার জ  ভারেতর পি ম সীমা  থেক কান 
স  সিরেয় আনার কান উপায় িছল না। স াব  যেু  পািক ান 

পি মা লেকই য ধান রণা েন পিরণত করেব ভারেতর এমন আশ া 
যিু স ত িছল। উ র সীমাে  চীেনর িব ে  মাতােয়ন ভারেতর 
আট/নয় িডিভশন স  থেক বাংলােদেশর জ  বাড়িত সে র 

েয়াজন মটােনা স ব িছল একমা  শীতকােল, যখন তুষারপােত 
উ েরর অিধকাংশ িগিরপথ ব  হেয় যায়। কােজই পরবতী শীতকােলর 
আেগ পািক ােনর িব ে  যেু র জ  েয়াজনীয় স  সং হ স ব 
নয়, এই অ মােনর িভি েতই ভারেতর সামিরক পিরক না গেড় 
ওেঠ।১৩৬  জুলাইেয়র থমিদেক অথাৎ সািভেয়ট ইউিনয়েনর সে  
ম ীচুি  া িরত হবার ায় এক মাস আেগ এই পিরক না ণয়ন 

স  হয় বেল জানা যায়। 
  
সংে েপ এই ভারতীয় রণপিরক নার মলূ কাঠােমা িছল: (ক) 

দি েণ ই ধান সমু ব েরর েবশ পেথ নৗঅবেরাধ সৃি  কের 
পািক ােনর সম  সরবরাহ ব  করা এবং পািক ানী স েদর 
প াদপসারেণর পথ ব  কের তােদর মেধ  পি ম পািক ান থেক 
িবি  হেয় পড়ার আত  সৃি  করা; (খ) িবমানব র, বড় বড় সতু, 
ফরী সংেযাগ পথ ইত ািদ দখল/িবন  কের িবিভ  অ েল অব ানরত 

পািক ানী স েদর এেক অপর থেক িবি  কের ফলা; (গ) িবিভ  
যাগােযাগ ক  দখল কের পািক ানী সনাবািহনীেক স ণূ 
যাগােযাগিবহীন কের আরও টকুেরা টকুেরা এবং িনি য় কের ফলা; 

এবং (ঘ) এই প ায় পািক ােনর অিধকাংশ স  পরাভূত করার পর 
ঢাকার উে েশ ত অিভযান  করা।১৩৭  ঢাকার িদেক ত অিভযান 

ই ভারতীয় বািহনীর মলূ ল  বেল বণনা করা হেলও এই 
পিরক নায় পির ারভােব ীকার করা হয় য, বরা কতৃ িতন স ােহর 
মেধ  (অথাৎ বিহঃশি র হ ে েপর আশ া কাযকর হওয়ার পূেবই) 
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ঢাকােক মু  করা ভারতীয় ছয়/সাত িডিভশন সে র পে  স ব নয়। 
ক. ক. িসং- এর অিভমত িছল, যেহতু এই স বল ও সময়- সীমার 

মােঝ ঢাকা দখল ভারতীয় বািহনীর সােধ র বাইের, সেহতু গাটা 
বাংলােদেশর পিরবেত এর বড় িকছু অংশ মু  করার লে ই বরং 
তােদর সামিরক শি  পিরচািলত হওয়া উিচত।১৩৮ 

  
ক. ক. িসং- এর এই অিভমত অ যায়ী ভারেতর স  সমােবশ 

মতা এবং বাংলােদেশর িবজয় িনি ত করার মেধ  য ব বধান (gap) 
িছল, তা পূরণ করা স ব হয় একমা  মিু বািহনীর সাহােয ই। দেশর 
িভতের ও সীমাে  মিু বািহনীর তৎপরতা মাগতভােব বািড়েয় যিদ 
দখলদার বািহনীেক নানা উপােয় িবি ত, িত , এবং অবেশেষ 
যু পির া  কের তালা যায়, তেবই একমা  ভারতীয় বািহনীর পে  

ত ও সবা ক িবজেয়র স াবনা উ ল হেত পাের বেল অ মান করা 
হয়। পািক ানী অব ানেক বল করার লে  মুি বািহনীর তৎপরতা 
বিৃ ই িছল তাই মুি যেু র রণৈনিতক আেয়াজেনর জাতীয় িদক। 
বাংলােদেশর িবজয় িনি ত করার জ  সম  রণৈনিতক আেয়াজেনর 
আ জািতক ও জাতীয় উভয় উপাদানই িছল ায় সমান পূণ এবং 
এেক অপেরর পিরপূরক। 

  
সে র থেক অ শ  সরবরাহ বিৃ  পাওয়া এবং িশ ণ 

ব াপকতর হওয়ার ফেল মিু যু েক ত স সািরত করার এক 
অসামা  েযাগ ঘেট। িক  পূেব বিণত উপদলীয় িবেরাধ ও সংঘােতর 
ফেল সম  রাজৈনিতক পিরি িত এমন িবশৃ ল হেয় পেড় য, দেশর 
িভতের মুি সং ােমর রাজৈনিতক অবকাঠােমা িনমাণ এবং 
মিু েযা ােদর পিরচালনা ও িনয় েণর জ  কমা ডকাঠােমা গঠেন 
সামা  অ গিতই স ব হয়। মিু েযা া ির েুটর ব াপাের রাজৈনিতক 
িনরেপ তা ও পশাদারী মাপকািঠ হেণর আব কতা উ েরা র 

ীকিৃত লাভ করেলও বা বে ে  অব া ায় অপিরবিতত থােক। 
কােজই কান কমা ডব ব া ছাড়াই ভাল- ম , সৎ- অসৎ, স ম- অ ম 
সব িমিলেয়ই ত ণ মিু েযা ােদর আয়তন ত ীত হেত  কের। 
এর ফেল এেদর মেধ  সামািজক পুনগঠন এবং সামািজক অরাজকতা 
উভয় ধরেনর শি রই পাশাপািশ িবকাশ ঘটেত থােক। মিু েযা ােদর 
িনেয়ােগর (induction) ব াপাের িনয়িমত বািহনীর স র অিধনায়কেদর 
দািয়  িছল মলূত আ ািনক। অিধকাংশ ে ই দেশ েবেশর পর 
মিু েযা ােদর সে  স র সংগঠেনর যাগােযাগ হত িছ । অেনক 
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ে  অসংগিঠত ও িত ল অব ার মেুখ অ শ  ফেল িদেয় 
মিু েযা ারা তােদর ব ি গত িনরাপ া বাড়ােনার চ া করত। 

  
জুন- জুলাই- আগে  অিজত অিভ তার িভি েত সে ের 

বাংলােদেশর পে  এই উপলি েত আসা স ব হয় য, রাজৈনিতক 
অবকাঠােমা, কমা ডব ব া এবং তৎপরতার পিরকি ত কমসূচী ছাড়া 
মিু েযা ােদর সামা  অংশেক, বড় জার এক প মাংশেক, আকাি ত 
লে  স বহার করা যেত পাের। সশ  তৎপরতার পে  অ পেযাগী 
এই চার- প মাংেশর িতকর ভাব যথাস ব াস করার জ  ীিনং 
ও িনয় ণ ব ব া বতন করার পে  অিভমত জারদার হেত থােক। 
িক  স বত িনয়িমত বািহনীর স সারণ ভৃিত িবষেয় ব তার দ ন, 
বাংলােদেশর উধতন সামিরক নতৃ েক এই সব সম ার সমাধােন 
িবেশষ উেদ াগী হেত দখা যায়িন। বাংলােদেশর রাজৈনিতক নতৃে র 
মেধ  একমা  ধানম ী য িচ াভাবনা ও উেদ াগ িছল, তাও আওয়ামী 
লীেগর আভ রীণ িবেরােধর ফেল সামা ই কাযকর হয়। ফেল 
সে র থেক িত মােস িড় হাজার কের নতুন মিু েযা া িনংেয়র 

িবষেয় বাংলােদশ নতৃ  উৎসাহ কাশ করেলও কাযে ে  এেদরেক 
স বহার করার আেয়াজন অসংগিঠত থােক। 

  
অথচ অ িদেক ভারত যখন উ েরা র এই িস াে  পঁৗছায় য 

সামিরক ব ব া হণ িভ  শরণাথী সম ার কান সিত কােরর সমাধান 
নই, তখন ভারেতর পিরবতনমান সমর পিরক নার েয়াজন অ সাের 

মিু েযা ােদর সামিরক  বিৃ  পায়। তদ সাের অ  সরবরােহর 
ে  তােদর পূেবকার ি ধা-  দূর হয়, িশ ণ ও অ  সরবরাহ ত 

বিৃ  পায় এবং বাংলােদশ স র কমা ডারেদর মাধ েম নতুন 
মিু েযা ােদর দেশ পাঠােনা  হয়। দেশর িভতের মিু যেু র 
উপেযাগী কান রাজৈনিতক সংগঠন থা ক অথবা না- ই থা ক, 
মিু েযা ােদর পিরচািলত ও িনয়ি ত করার মত কান কমা ডব ব া 
তরী হাক বা না- ই হাক, স সেবর িত দৃকপাত না কের কবল 

মিু েযা ােদর সংখ াবৃি র উপেরই জার দওয়া হয়।১৩৯  এর ফলাফল 
সব  ভ হয়িন। 

  
শি য় ও দখলদার স েদর যু - পির া  করার জ  

মিু েযা ােদর সংখ াবিৃ র েয়াজন িন য়ই িছল। িক  যেথাপযু  
ির টুেম ট, িনং,১৪০ পিরক না ও কমা ডব ব ার অধীেন অ  

www.allbdbooks.com



সংখ ক মিু েযা ার ারা য কাজ স  করা স ব িছল, বা ব ে  
একই ফল স ােরর জ  তার চাইেত অেনক বশী মিু েযা া িনেয়াগ 
করেত হয়; কননা ির টুেম ট থেক কমা ড গঠন পয  সবিবষেয়ই 
অসে াষজনক অব া িবরাজ করেত থােক। মিু েযা ােদর সংখ াবিৃ র 
মাধ েম পাক স েদর বল ও পির া  কের চূড়া  িবজেয়র পথ শ  
করা হয় বেট, িক  এর ফেল ত ািশত াধীনতার পর সামািজক 
অি রতার শি ও বল হেয় ওেঠ। অিতশয় সীিমত সমেয়র মেধ  
ফেলাৎপাদেন বাধ  কান পশাদার সামিরক নতৃে র পে  সামািজক 
ভারসােম র এইসব সূ  যুি র িত সংেবদনশীল হওয়ার মত কান 
অবকাশ িছল না। 

  
একই সমেয় শ েক া  করার উে ে  বাংলােদশ িনয়িমত 

বািহনীেকও সীমা সংঘেষ সি য় কের তালার েচ া চলেত থােক। 
জুন- জুলাইেয়র অিভ তা অ যায়ী, দেশর িভতের সশ  তৎপরতার 
পাশাপািশ সীমা  সংঘষ  করার েচ া চেল, যােত (১) িভতের 
মিু েযা ােদর িবধা হয়; এবং (২) পািক ানী বািহনী দীঘ সীমা  
বরাবর িব ৃত হেয় পড়ার ফেল ু  ু  অংেশ িবভ  ও বল হেয় 
পেড়। আস  শীতকােল বহৃ র অিভযােনর িচ া স েুখ রেখ, 
পািক ানেক এমিন খ  খ ভােব সীমা  বরাবর িব তৃ করার জ  সীমা  
সংঘষেক মা েয় বািড়েয় তালার েয়াজন দখা দয়। িক  পূব 
আেলািচত কারেণ বাংলােদেশ স র অিধনায়কেদর তৎপরতার মান 

ধান সনাপিত ওসমানীরও গভীর নরাে র কারণ হেয় দঁাড়ায়।১৪১ 
  
স র অিধনায়কেদর মেধ  যারা সীমাে  পািক ানী অব ােনর 

িব ে  তৎপরতা চালােনার পে  উেদ াগী িছেলন, তারাও এমন িকছু 
মৗিলক সম ার স খুীন হন য িলর কান সমাধান তােদর জানা িছল 

না। যমন, িনয়িমত বািহনীেক ায় শষ অবিধ ভারেতর ভূখ  থেকই 
তৎপরতা চালােত হয়; তা ছাড়া, িনয়িমত বািহনীর িনজ  কান সরবরাহ 
ও পিরবহন ব ব া (Logistics) না থাকায় এবং আ মেণর ে  
অেনক সময় গাল াজ সহায়তা অত াব ক িবেবিচত হওয়ায়, সীমা  
তৎপরতার জ  অেনক সমেয়ই তােদরেক ভারেতর সহেযািগতার উপর 
িনভর করেত হত। এ ব াপাের ভারেতর সহেযািগতার য অভাব ঘটত তা 
নয়, িক  তা পাওয়া যত ভারতীয় কতৃপ  কতৃক তােদর িনজ  ভূখে র 
িনরাপ া, তােদর জনপদ ও অ া  পূণ অব ােনর উপর 
পািক ানী গাল াজ িত- আ মেণর ঝঁুিক িবেবচনা করার পর। এেতও 
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হয়ত অ িবধা হত না, যিদ কান িনিদ  ােন তৎপরতা চালাবার 
েয়াজন এবং িত- আ মেণর ঝঁুিক স েক বাংলােদশ স র ইউিনট 

ও ভারতীয় ফরেমশেনর পযােয় িমিলত আলাপ- আেলাচনার িভি েত 
িস াে  আসার কান িনয়িমত ব ব া থাকত। 

  
ব ত আগ  অবিধ িবিডএফ (Bangladesh Forces) সদর 

দফতর সীমা  তৎপরতার িবষেয় স র বািহনীেক সাধারণত কান 
িনিদ  িনেদশ িদেতন না। সীমা  তৎপরতা কাযত স র অিধনায়কেদর 
পিরক না ও উেদ ােগর উপেরই ছেড় দওয়া হয়। ঐ সময় অবিধ 
স র তৎপরতা মাগত াস পেয় ায় শূে র কাঠায় দঁাড়ায়। 

জুলাইেয়র শষ িদেক ভারেতর ‘ই ান কমা ড’-এর 
িডের র’অপােরশন  - এর দািয়  নওয়ার পর মজর জনােরল িব. 
এন. সরকার বাংলােদেশ মিু যু েক সাহায  করার জ  িবেশষভােব 
িনযু  হন। মিু যেু র অপােরশন   পিরক নায় িবরাজমান শূ তা 
দৃে  িতিন আগে র শষ িদক থেক বাংলােদশ িতিনিধেদর সে  
আেলাচনা েম েত ক মােসর জ  তৎপরতা- টােগেটর তািলকা তরী 
করেতন এবং াবাকাের তার এক কিপ পাঠােতন ওসমানীর মাধ েম 
স র অিধনায়কেদর কােছ এবং অ  কিপ ভারেতর সংি  ফরেমশন 

কমা ডারেদর কােছ।১৪২ উে  িছল এ িল বা বায়েনর জ  িবিভ  
স রেক আ হী কের তালা এবং এ ব াপাের েয়াজনীয় সহেযািগতা 
দােনর জ  ভারতীয় ফরেমশন কমা ডারেদর অবিহত রাখা। আগ  

থেক  কের পরবতী িত মােসর টােগট পিরক নার কাজ অে াবর 
পয  অব াহত থােক। ািবত এই সব তৎপরতার টােগটেক যথাযথ 
আ মণ পিরক নায় পিরণত করার দািয়  িছল বাংলােদশ স র 
নতৃে র এবং অ মান করা হত এ ব াপাের ভারতীয় ফরেমশন নতৃে র 

সহেযািগতা পাওয়া স ব। িক  কাযে ে , িবেশষত সে ের, 
ভারতীয় সহেযািগতার িভি েত িব ািরত পিরক না ণয়েনর পে  
স র অিধনায়কেদর িত না- িছল বাংলােদশ হডেকায়াটােরর কান 

 িনেদশ, না- িছল অ ল আবহাওয়া। 
  

ায় আগ  পয  অ শ , গালাবা দ ও সরবরােহর ে  
ভারেতর কৃ তা এবং এর পাশাপািশ বাংলােদশেক ীকিৃতদােন 
গিড়মিসর ফেল ভারেতর কতৃ মেনাভাব স েক বাংলােদেশর সামিরক 
বািহনীর অেনেকর মেধ  সে হ ও অিব াস ভালভােবই দানা বেঁধেছ। 
তা ছাড়া দীঘিদন পািক ানী সনাবািহনীর অধীন  থাকার কােল ভারত 
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স েক য মতবাদ ব মূল হেয় তালা হেয়িছল (indoctrination), 
অেনেকর মেধ  তাও পুন ীিবত হেয় ওেঠ। প া ের, ভারতীয় 
ফরেমশেনর অেপ াকতৃ পদ  অিফসারেদর মেধ  কােরা কােরা 
পদমযাদা- সেচতন পশাদারী আচরণ, িবে াহী ত ণ অিফসারেদর 
আেবগপূণ মানিসকতা উপলি েত অ মতা, উ  ভাষার উপর বীত  
বাংলােদশ স েদর সে  যেথ  িহ ী ভাষা ব বহার ইত াকার আচরণ 
এবং অ মতায় স েকর আবহাওয়ােক আরও খারাপ কের তােল। 
এই প আবহাওয়ার মােঝ এবং িবিডএফ সদর দফতেরর  
িনেদেশর অ পি িতেত স র- নতৃ  ভারতীয় ফরেমশেনর সে  
যেথাপযু  আেলাচনা না- কেরই িকছু িকছু আ মণ পিরচালনা করেত 
থােক। ফেল সে ের িবেশষত পূবা ল ও উ র- পূবা েল িনয়িমত 
বািহনী যখােন সি য় িছল, সখান থেক তােদর তৎপরতা স েক 
সাফল  অেপ া য় িত িবপযেয়র সংবাদই বশী আসেত থােক। 

  
৮ থেক ১৮ই সে ের এই সব অ ল সফর করার পর 

বাংলােদশ সরকােরর া  সিচব ড. িট. হােসন এ স েক য সংি  
অথচ বা বধমী িরেপাট১৪৩  মি সভার কােছ পশ কেরন এ সে  তা 
উ িৃতর যাগ : 

  
“I have witnessed two operations, one at Baranpunji 

and one at Balat. The complains are the same. Our boys were 
not given adequate artillery cover. Indian artillery is inferior 
(if the range of Pak artillery is 5 miles, Indian artillery goes 
upto 3 miles). I do not know how far this is true but the 
complains were uniform everywhere. The Indian sides were 
found unprepared both at Baranpunji, where Pak army 
actually entered Indian territory and encircled our boys 3 
miles inside, and at balas. Indian response was late by 24 
hours.... 

“At Melaghar our casualty is enormous and mostly due 
to inadequate supply of ammunition. 

“The borders are effectively sealed by Pak army. A few 
miles of liberated areas are being recaptured particularly along 
Balas to Bassara borders. 
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“I ventured to enquire from the Indian side. They said 
our boys entered without planning and information to their 
counterpart, so they were not ready for the offensive. 

“Any way these problems are to be sorted out at local 
levels to make them consistent with higher level agreement 
before any optimism is indulged in our reliance on our host.” 

  
সে র- অে াবর দশর া ম ী তাজউি ন মিু েযা ােদর 

তৎপরতার রাজৈনিতক িদক িনেয় মজর জনােরল সরকােরর সে  
মতিবিনমেয়র উে ে  মােঝ মােঝ আমােক িনযু  করেতন। এই 

বােদ সই সময় িনয়িমত বািহনীর য় িত ও িবপযেয়র সংবাদ 
আসার পর এ িলর পুনরাবিৃ  রাধ করার উপায় উ াবেনর য 
িচ াভাবনা ও আেলাচনা চলেত থােক, স স েক মাটামিুটভােব 
অবিহত থাকতাম। সে েরর শষ িদেক এবং অে াবেরর থম িদেক 
এই িচ াভাবনা ও পিরি িত পযােলাচনা থেক েটা উপলি  মখু  হেয় 
ওেঠ। থমত, িনয়িমত বািহনী যিদও বাংলােদশ কমাে ডর অধীন, তব ু
য সব অ ল থেক সশ  তৎপরতা চালােনা হত সই সব অ ল 

ভারতীয় ভূখ  িবধায় পািক ানী পা া- আ মেণর ঝঁুিক১৪৪  িছল মখু ত 
ভারেতরই। তা ছাড়া এই সব তৎপরতার সফল পিরচালনার জ  
ভারেতর অ িবধ সহেযািগতারও েয়াজন িছল। কােজই তৎপরতার 
ান িনবাচন ছাড়াও এর সাফেল র জ  উভয় পে র ানীয় ইউিনেটর 

িমিলত পিরক না ও িত হণ করা একা  আব ক িছল। িক  
অে াবের এই যু - পিরক নার ে  অব ার িকছু উ িত ঘটার পেরও 
যখন কেয়কিট তৎপরতা ব থ হয়, তখন এই ব থতার জ  পর েরর 

িত দাষােরােপর চ া মা েয় িত  আকার ধারণ কের।১৪৫  এর 
ফেল ি তীয় উপলি ও মশ অত  জারাল হেয় ওেঠ: কান 
তৎপরতায় যখােন একািধক ত  বািহনীেক একেযােগ কাজ করেত 
হয়, সখােন ত কমাে ডর উপি িত ব থতার পথেকই কবল শ  
কের। সামিরক অিভযােনর ে  দািয়  িনিদ  ও অিবভাজ । এই 
অিভ তার িভি েতই থম মহাযু কােল িম  দশ িলর মেধ  সি িলত 
কমা ডব ব ার উ ব ঘেটিছল। খবু সীিমত পিরসের হেলও সীমা  
তৎপরতা পিরচালনার ে  বাংলােদশ স র ও ভারতীয় ফরেমশেনর 
যু - কমা ড গঠেনর আব কতা অত  জ রী হেয় ওেঠ। 
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িক  এই ে  ওসমানীেক স ত করােত তাজউি নেক অত  
বগ পেত হয়। ওসমানীর তী  িবেরািধতােক অিত ম কের অে াবেরর 
শষ িদেক সীমা  যেু র জ  অবেশেষ যখন যু - কমা ড গিঠত হয়, 

তখন রণে ে র বা ব পিরি িত িভ  প ধারণ কের এবং ফেল যু -
কমা ড গঠেনর মলূ উে ও অেনকাংেশ অথহীন হেয় পেড়। থমত, 
িজয়াউর রহমােনর নতৃ াধীন থম ি েগড ‘কাযকরভােব ব ব ত না 
হওয়ায়’ এবং ‘িনকট ভিব েত কাযকরভােব ব ব ত হওয়ার স াবনা 
না- থাকায়’ ধান সনাপিত ওসমানী তঁার নতুন 'Ops plan' অ যায়ী 
িসেলেটর চা বাগােন এই ি েগডেক কা ানী/ পটনু েপ ভাগ কের 
গিরলা তৎপরতা চালাবার জ  িনেয়াগ কেরন। ফেল িতনিট পুরাতন 

ব াটািলয়ােনর বড় অংশই সীমা  যু  থেক বাদ পেড়। ি তীয়ত, 
সে েরর শেষ ইি রা গা ীর সাফল জনক মে া সফেরর পর 

ভারতীয় ‘ই ান কমা ড’ ক যখন জানান হয় য অতঃপর ভারতীয় 
বািহনীেক কবলমা  ‘অব ান- অ ল’ গঠেনর লে  আব  রাখার 

েয়াজন নই,১৪৬  তখন বৃহ র ভূিমকার িত িহসােব অে াবেরর 
মাঝামািঝ থেক ভারতীয় বািহনী িনেজরাই পািক ানী অব ােনর িব ে  
সীমা  সংঘেষ মখু  ভূিমকা হণ করেত  কের- থেম ব াটািলয়ান 
পযােয়, পের ি েগড পযােয়। ফেল তােদর কােছ বাংলােদেশর স র 
ইউিনেটর  ত াস পেত  কের। 

  
পাশাপািশ, পূণা  যেু  ভারেতর অংশ হেণর স াবনা বেড় 

ওঠায়, মিু েযা ােদর তৎপরতা ত বিৃ  কের পািক ানী বািহনীেক 
যু - পির া  কের তালার জ  ভারতীয় পে র আ হ অে াবর নাগাদ 
গভীরতর হয়। ওসমানী তঁার পিরবিতত 'Ops plan' অ যায়ী িনয়িমত 
বািহনীর একাংশেক ‘ গিরলা যেু ’ দেশর অভ ের রণ করার ফেল 
মিু েযা ােদর তৎপরতা বৃি র ব াপাের ভারতীয় আ হ সাহায া  
হয়। 
  
  
অধ ায়- ১৫: সে র -  অে াবর 

  

সে র থেক িত মােস িড় হাজার মিু েযা ােক িনং দােনর 
িস া  বাংলােদেশর বাসী শাসেনর জ  এক বড় সম া হেয় 
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দঁাড়ায়। থম থেকই িবপুল সংখ ক াথীর মধ  থেক  সংখ ক 
মিু েযা ােক মেনানয়ন দওয়া একিট জিটল সম া িছল। উপযু  এই 
সব যবুকেদর আলাদা আ য় এবং তােদর দিহক তা ও মানিসক 
উ ীপনা বজায় রাখার জ  জুেনর থম স ােহ ‘যবু িশিবর’ াপেনর 

ীম অ েমািদত হয়। জুেনর শষ স ােহ মিু েযা ােদর তৎপরতা 
র অব বিহত পর দেশর যবু স দায় যখন পািক ানী বািহনীর 

িবেশষ আ মেণর লে  পিরণত হয়, তখন থেক আরও অিধক সংখ ায় 
তারা ভারেত পািলেয় আসেত থােক। ফেল িনং াথী এই অিতির  
যবুকেদর সামিয়ক আ য় ল িহসােব ২৪িট যবু িশিবর িত ার িস া  
বা বািয়ত করার েচ া ছাড়াও ‘যবু অভ থনা িশিবর’ াপেনর কাজ 
চলেত থােক। যবু িশিবেরর বাড অব কে ােলর সভাপিত অধ াপক 
ইউ ফ আলীর ১লা আগে র িরেপাট অ যায়ী, যবু িশিবর াপেনর 
কাজ খবুই ম রগিতেত অ সর হেলও, ঐ সমেয়র মেধ  ায় ৬৭িট 
‘অভ থনা িশিবর’ াপেনর কাজ স  হয়।১৪৭  আর এক িরেপােট 
দখা যায়, ১২ই আগ  পয  ািপত যবু িশিবেরর সংখ া িছল মা  

১১িট।১৪৮ 
  

েয়াজনীয় ীিনং- এর পর গড়পড়তা ৫০০ যবুকেক ‘অভ থনা 
িশিবের’ হণ করা হত, পের তােদর মধ  থেক যাগ তার 
িভি েত১৪৯   ১,০০০িট আসনিবিশ  ‘যবু িশিবের’ ানা িরত করা হত। 
সবেশেষ এই ‘যবু িশিবর’ থেকই সশ  িনংেয়র জ  চূড়া ভােব 
মেনানীতেদর ‘ িনং িশিবের’ পাঠােনা হত। এই পযায় িমক ীিনং-
এর মাধ েম দিহক ও চািরি ক যাগ তার িভি েত মিু েযা া ির টু 
করার য েযাগ িছল তা পূব বিণত রাজৈনিতক কারেণ ব লাংেশ ব থ 
হয়। ির টুেম ট ও িনং ব ব ার মৗিলক বলতার সংেশাধন না- কের 
কবল ‘যবু িশিবর’ ও ‘অভ থনা িশিবের’র ত সংখ া বািড়েয় 

মিু েযা ােদর সংখ াবিৃ র েয়াজন মটােনার উেদ াগ নওয়া হয়। 
অব  ১৫, ১৬ই এবং ২১ শ সে র রা , সাহায  ও পুনবাসন ম ী 
কাম ামােনর সভাপিতে  অ ি ত ‘যবু িশিবেরর বাড অব কে াল’ 
এবং ‘ ক ীয় সাহায  ও পুনবাসন কিমিটর’ যু  অিধেবশেন যবু িশিবর 
ব ব াপনা উ ত করার উে ে  িকছু েয়াজনীয় িস া  হণ করা হয়। 
যবু িশিবেরর িডের র এবং তার শাসিনক সহকমীেদর েচ ায় 
সে েরর শষ নাগাদ সম  সীমা  অ ল বরাবর ২৪িট ‘যবু িশিবর’ 

এবং ১০০িট ‘অভ থনা িশিবর’ াপেনর ল  অিজত হয়।১৫০ 
  

www.allbdbooks.com



ব ত কবল যবু ব ব াপনার ে  নয়, বাসী সরকােরর 
শাসন িবভাগ অিধকাংশ ে ই এক উে খেযাগ  দ তার মান াপেন 

স ম হন।১৫১   মা  ছয় মােসর মেধ  এক িনবািসত জনসমি র মধ  
থেক নািত ু  শাসিনক কাঠােমা গেড় তালা এবং এক যুি স ত 

দ তার মােন তােদরেক সি য় ও শৃ লাব  কের তালা য কান 
িবচােরই এক শংসােযাগ  দৃ া । সে র- অে াবের আওয়ামী 
লীেগর উপদলীয় সংঘাত তী তর হেয় উঠেলও, এর ফেল সরকােরর 
কাঠােমা য িবপয  হেয় পেড়িন স বত তার একিট কারণ িছল িনদলীয় 

শাসন িবভােগর কতব েবাধ এবং অপর কারণ িছল, রাজৈনিতক 
ঝড়ঝাপটা থেক তােদরেক র া করার জ  ধানম ী সফল য়াস। 
‘অিধকাংশ শাসিনক দফতের আওয়ামী লীগ আদেশ িব াসী নয়, এমন 
সব অিফসারেদর ‘কাযকলাপ িনয় েণর জ ’ অথবা সরকারী শাসেনর 

িতিট শাখা আওয়ামী লীেগর দলীয় ব ব াধীেন আনার জ  পিরষদ 
সদ েদর এক উে খেযাগ  অংশ যখন ‘পালােম টারী সে টারী’ বা 
দলীয় কিমিট িনেয়ােগর দাবীেত সা ার হেয় ওেঠন, তখন কৃতপে  
একা তাজউি ন এই দাবীেক িতহত কেরন, যােত রাজৈনিতক দলাদিল 

শাসন িবভােগর উপর িতকর ভাব িব ার করেত না পাের। তেব 
সম  শাসিনক তৎপরতােক অিধকতর সমি ত এবং িবেশষত 

চারমাধ মেক ফল সূ করার জ  িকছু অিভ  ও বীণ অিফসােরর য 
েয়াজন তাজউি ন বাধ করেতন, অেনক েচ া সে ও তা অপূণ 

থােক।১৫২ 
  

জুলাই মােস ধানম ীর উেদ ােগ ‘পিরক না সল’ গিঠত 
হওয়ার পর যেু া র জ রী সরবরাহ, শরণাথী পুনবাসন, আথ-
সামািজক পুনগঠন এবং শাসিনক সং ােরর মত অত  জ রী, 

াসি ক এমনিক মধ েময়াদী কেয়কিট িবষেয় নীিত ও কমসূচীর 
পিরক না  কেরন। আগে র থম স াহ থেক িকছু সংখ ক 
অিভ  বাঙালী টনীিতক বাংলােদশ সরকােরর িত আ গত  পিরবতন 
করার পর বাংলােদেশর টেনিতক তৎপরতা বিৃ র এক অসামা  

েযাগ সৃি  হয়। িক  আগে র শষ িদক থেক িন ন শাসেনর 
বাংলােদশিবেরাধী কায েমর সে  খা কার মাশতাক ও মাহববু 
আলম চাষী উভেয়ই উ েরা র জিড়ত হেয় পড়ায়, বাংলােদেশর এই 

টনীিতকরা য যথাযথভােব পিরচািলত হেয়িছেলন বা তােদর শলতার 
য পূণ স বহার ঘেটিছল, এমন মেন করার কান িভি  নই। 

মিু সং ােমর বহৃ র রণৈনিতক আেয়াজন স েক এেদর অবিহত কের, 
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এেদর উেদ াগ ও েচ ার মলূ অংশেক তৃতীয় িবে - ক ীভূত করেলও 
বরং িডেস ের সাধারণ পিরষেদর ভাট বাংলােদেশর পে  হয়ত 
অেপ াকৃত স ানজনক হত। ব ত এই সব টনীিতকেদর িকভােব 
িনেয়াগ করা হে , তার সামা  খবরই পররা  ম ণালয় থেক 

ধানম ীর দফতের এেস পঁৗছাত এবং যা পাঠােনা হত স িল তৃতীয় 
বা ি তীয় ণীর ে র অিধক িছল না। তব ু সম  অব ার িবচাের 
অে াবেরর মাঝামািঝ বাংলােদশ সরকার অ ত শাসিনক িদক থেক 
ব লাংেশই স ম ও সংহত। 
  

রাজৈনিতক নতৃে র ে  ঐ কথা িঠক েযাজ  না হেলও, 
সখােনও অে াবেরর থম থেকই উ িতর ল ণ । িন ন 
শাসেনর অ ঘাতী েচ া আওয়ামী লীেগর আভ রীণ ঐক  এবং 

তাজউি েনর িব ে  সি য় থাকা সে ও বাংলােদেশর রণৈনিতক 
আেয়াজেনর আ জািতক িদক ত ািশত পেথ এিগেয় চলায় তাজউি ন 
আশাবাদী িছেলন য, মিু যেু র চূড়া  পযায় পির টু হওয়া মা ই 
উপদলীয় িবেরািধতার সমাধান সহজ হেয় আসেব। সামিরক ে  
বাংলােদশ িনয়িমত বািহনীর সীমা  তৎপরতা নানা কারেণ ি িমত। 
দেশর িভতের রাজৈনিতক অবকাঠােমা এবং একীভূত কমা ডব ব া না 

থাকায় অসংখ  মিু েযা া েপর সমােবশ সে ও তােদর স াব  
তৎপরতার ফলাফল অ াত। ব ত সশ  তৎপরতার কান বড় িচ  
তখনও িবেশষ িছল না। 
  

অে াবেরর ি তীয় স াহ থেক ধীের ধীের ঝেড়া হাওয়া বইেত 
 কের। ১০ই অে াবর ডমরায় বামা িবে ারণ, ১১ই অে াবর 

তজগাঁও িবমানব েরর উে েশ অসফল মটার আ মণ, ১৩ই অে াবর 
ট ীর অদূের রলগাড়ী সেমত রল- ীেজর ংসসাধন এবং তার পর 
থেক মা েয় িবিভ  িত ান, সরকারী অিফস ও ব াংেক বামা 

িবে ারণ, িবিভ  ােন টহলদার অথবা অব ানরত বািহনীর উপর 
অতিকত হামলার মধ  িদেয় ধীের ধীের মিু যেু র য নতুন পযায়  
হয়, মশ তা অে াবেরর শষ নাগাদ দখলদার স েদর য় িত ও 
উৎক া বিৃ  কের। ইিতপূেব জুন ও আগ  মােসর মেধ  মিু েযা ােদর 
আ মেণ রল ও সড়ক ীজ এবং যানবাহেনর ভূত িতসািধত হয়। 
এর ফেল সে র মােসর থমােধ পিরচািলত US-AID- এর এক 
সােভ অ যায়ী- লপেথ পিরবহেনর হার আেগর তুলনায় এক- দশমাংেশ 
নেম আেস।১৫৩  এ িল েয়াজনীয় মরামত স  হওয়ার আেগই 
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মিু েযা ােদর নতুন আ মণ দখলদার বািহনীর অভ রীণ চলাচেলর 
মতােক আরও স িচত করেত  কের। এর পাশাপািশ ১৫ই আগ  

থেক সামুি ক জাহাজ ও অভ রীণ নৗযােনর িব ে  য ঃসাহিসক 
তৎপরতা  হেয়িছল ১৯ ও ২৬ শ সে ের এবং ১লা অে াবের তা 
আরও িতসাধন কের চেল।১৫৪  এর ফেল িবেশষত বািণিজ ক 
নৗমহেল আতে র স ার ঘেট এবং পি ম পািক ান থেক দখলদার 
স েদর জ  েয়াজনীয় সাম ী সরবরাহ করা উ েরা র ক কর হেয় 

ওেঠ।১৫৫ 
  

একই সময় সীমা  অ েল স  চলাচল, অব ান ও 
যাগােযােগর উপেযাগী সামিরক অবকাঠােমা তরীর কাজ স  হেয় 

আসায়,১৫৬  ভারতীয় সনাবািহনীর পিরকি ত সমােবশ ত অ সর 
হেত থােক এবং বাংলােদশ ও ভারতীয় বািহনীর িমিলত অিভযান 
পািক ােনর অবিশ  সীমা  ঘাঁিটর (B.O.P) ংস সাধেন িনেয়ািজত 
হয়। ফেল অে াবেরর শষ নাগাদ সবেমাট ৩৭০িট সীমা  ঘাঁিটর মেধ  
মা  ৯০িট িটেক থােক।১৫৭  িক  কান কান অিভযােন একািধক 
ভারতীয় ব াটািলয়ান অংশ হণ করা সে ও, পািক ােনর রি ত সীমা  
ঘাঁিট িলর জারাল িতেরাধ মতা দৃ  হয়। ফেল গহৃীতব  রণেকৗশল 
স েক একিট মলূ ায়ন উপলি  ঘেট: স খু সমের এই সব দৃঢ় সীমা  
ঘাঁিট পরাভূত করা যেহতু খবুই সময়সােপ  ব াপার, সেহতু এই সব 
ঘাঁিট পাশ কািটেয় ঢাকার িদেক এিগেয় যাওয়াই ত িবজয় লােভর 
অ তম মলূ পূবশত। 
  

অে াবেরর ি তীয় স াহ থেক দেশর িভতের মিু েযা ােদর 
তৎপরতা এবং দেশর সীমাে  িমিলত বািহনীর য আ মণ  হয়, তা 
মলূত িছল জুন- জুলাই মােস অিজত অিভ তার িভি েতই পিরচািলত। 
িভতর ও বািহর উভয় িদক থেক একেযােগ পািক ানী বািহনীর উপর 
চাপ সৃি  হেল তারা য িভতেরর েয়াজন অেনকখািন উেপ া কেরই 
সীমা  অবিধ িব ৃত হেয় পেড় এবং তার ফেল গিরলা তৎপরতার 

েযাগ বিৃ  পাওয়া ছাড়াও দখলদার বািহনী য খ - িবখ  হেয় পেড় তা 
এ সমেয়ই পিরলি ত হয়। ছাট বড় কান কার ভূখ  হারােনা 
রাজৈনিতক কারেণ পািক ানীেদর মেন নওয়া স ব নয় এবং এর জ  
িনেজেদর একীভূত শি েক খ - িবখ  করেতও য তােদর কান ি ধা 
নই, িতন মাস পূেব মিু েযা ােদর থম তৎপরতাকােলই তা  

হেয়িছল। এবার তফাৎ থমত, িছল এই য, একিট িনিদ  সামিরক 
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লে র অিভমেুখ সংখ ায় অ  বাংলােদশ বািহনীেক সাহায  করার জ  
কেয়ক ণ বড় ও শি শালী ভারতীয় স  সীমা  অ ল বরাবর চাপ 
সৃি র কােজ তৎপর হয়; এবং ি তীয়ত, দেশর িভতের িবরামহীন 
ঢউেয়র মত সশ  ত েণর দল যােত িপছন থেক শ র শি য় কের 
যেত পাের তার ব ব ািদও স  করা হয়। অে াবেরর শেষ এই যু  

তৎপরতা দখলদার পািক ানী স েদর জ  এক স ীন অব ার সৃি  
কের। ফেল বড় রকেমর বিহরা মণ িতেরােধর মতা তােদর লাপ 
পায়।১৫৮ 
  

১৯৪৭ সাল থেক পািক ান কবল পি ম রণা েনর যেু র 
জ ই িত িনেয় এেসেছ। ১৯৭১- এর ২৫ শ মাচ থেক িনর  
বাঙালীেদর িনপীড়ন ও হত ার জ  প কােলর মেধ  আেরা ই 
িডিভশন স  িনেয় এেস গাটা পূবা লেক বধ ভূিমেত পা িরত 
করার সময় স বত তারা ক নাও কের উঠেত পােরিন য, এই 
িনবিু তার মলূ  িহসােব শী ই তােদরেক িতন রণা েন যেু র দািয়  
িনেত হেব পি মা েল, পূবা েলর সীমাে  এবং পূবা েলর অভ রীণ 
জনপেদ। 
  
  

       অধ ায়- ১৬: অে াবর 
 

  

অে াবর মােস আ জািতক ও রাজৈনিতক ে  এমন কান নতুন 
উপাদােনর সংেযাজন ঘেটিন, যার ফেল উপমহােদেশর ঘটনাধারায় কান 
িদক- পিরবতন স ব িছল। পািক ােনর সামিরক কাটারী মতা 
হ া েরর  আেগর মতই অিন কু। কােজই তােদর পে  রাজৈনিতক 
মীমাংসার কান নতুন াব তালা বা মেন নওয়া স ব িছল না। 
পূবা েল মিু েযা ােদর স াব  তৎপরতা যিদ সত ই িবপদমা া 
অিত ম কের, তেব তা িতেরােধর সবেশষ উপায় িহসােব তারা সীিমত 
আকাের পাক- ভারত যু  সংঘটেনর জ  পি ম ও পূব উভয় সীমা  
বরাবর স  সমােবশ স  কের। িক  পিরবিতত শি র ভারসােম  
িনেজেদর বলতার কথা িবেবচনা কের, যু  অথবা টনীিত য উপােয়ই 
হাক পূব বাংলার উপর দখল যােত বজায় রাখা স ব হয়, ত  

আেমিরকার উপেরই ইয়ািহয়া সরকারেক সবাংেশ িনভরশীল হেয় পড়েত 
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দখা যায়। আেমিরকাও িছল মিু যু  িতেরাধ, তথা পািক ােনর 
অখ তা র ায় আেগর মত ব পিরকর। িক  মুি েযা ােদর তৎপরতা 
রাধ করার ে  তােদর সকল য়াস যমন তখন অবিধ অসফল, 
তমিন মুি েযা ােদর সাহােয র ে  ভারতেক িনবৃ  করার উপায়ও 

তােদর অজানা। পািক ােনর অপর িম  চীন স েটর থম িদেক 
পািক ােনর পে  সমথনসূচক অিভমত কাশ করার পর িবগত কেয়ক 
মাস যাবত রহ ময়ভােবই নীরব হেয় থােক।১৫৯  িক  ভারত-
সািভেয়ট ম ীচুি  এবং ২৯ শ সে র ভারত- সািভেয়ট 

যু ইশেতহার কািশত হওয়ার পর ভারেতর িব ে  চীেনর সামিরক 
হ ে েপর স াবনা আেরা াস পেয়েছ বেল অ মান করা স ত িছল। 
অ িদেক জুলাই থেক সািভেয়ট ইউিনয়ন মশ ভারেতর দৃি ভি র 
িনকটবতী হেয় ওঠার পেরও শখ মিুজেবর মিু  ও শাি পূণ মতা 
হ া েরর স াবনা স েক যটু  আশা সািভেয়ট কতৃপে র িছল, 
পািক ােনর অনমনীয়তার দ ন অে াবেরর শষ িদেক তা িনঃেশিষত 
হয় এবং ফেল সািভেয়ট ভূিমকা ম ীচুি র নবম ধারার অধীেন 
কাযকর হেত  কের। আর ভারত শরণাথী সম া সমাধােনর সবেশষ 
উপায় িহসােব সামিরক পদে প স েক সািভেয়ট ইউিনয়েনর পেরা  
সমথন আদােয়র পর এতদসং া  অবিশ  সামিরক ও টৈনিতক 
আেয়াজন স  করার কােজ পূেণাদ েম আ িনেয়াগ কের। 
  

কােজই বাংলােদেশর দৃি েকাণ থেক অে াবেরর শেষ আ িলক 
শি র ভারসাম  তই িছল দখলদার স েদর িব ে । বাংলােদেশর 
মিু র জ  সবা ক সামিরক অিভযান  করার পূেব অবিশ  মলূ  
িছল, স াব  আ জািতক হ ে েপ যু িবরিত কাযকর হওয়ার আেগই 
এই অিভযান সফলভােব পিরসমা  করার স াব তা িনেয়। 
  

অে াবেরর থমােধ পািক ান তার সমর- িত স  কের। 
তৎসে ও পি ম, পূব এবং আভ রীণ -  এই িতন রণা েনর যেু র 
কথা িবেবচনা কের ি তাব া বজায় রাখার জ  পািক ান যু রাে র 
উপর ায় সবেতাভােবই িনভরশীল হেয় পেড়। সে েরর শেষ মে া 
থেক কািশত ভারত- সািভেয়ট যু  ঘাষণার মম পািক ােনর জ  

িবেশষ েবাধ  িছল না। ত পির সে র থেক চীেনর আভ রীণ 
গালেযাগ এবং ব াপক ি  অিভযান  হওয়ায় চীনা সশ বািহনীর 

উপর এর িতি য়া ও ভাব পািক ােনর স ণূ অেগাচের থাকার কথা 
নয়। তা ছাড়া িলন িপয়াও- এর ব থ অভু ােনরও ’ স াহ আেগ 
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স াব  পাক- ভারত যেু  চীেনর ত ািশত ভূিমকা স েক পািক ােনর 
রা দূত খাজা মাহা দ কায়সার তঁার ‘অিন য়তােবােধর’ কথা 
পািক ােনর পররা  সিচব লতান মাহা দ খানেক াপন কেরন।১৬০ 
  

এই ‘অিন য়তােবাধ’ পািক ােনর জ  অে াবেরর থম স াহ 
নাগাদ স বত গভীর উৎক ায় পিরণত হয়। মে া- ঘাষণার মম ও 
চীেনর ি  অিভযােনর তাৎপয ছাড়াও ভারেতর িবিভ  ক াে  িবপুল 
সংখ ক বাংলােদশ মুি েযা া িশ েণর সংবাদ এবং পূব ও পি ম 
উভয় সীমাে  ভারেতর স  সমােবেশর আেয়াজন দৃে  পািক ান িনজ  
িনরাপ ার সকল িজ াদারী কাযত যু রাে র কােছ সমপণ কেরন। ৭ই 
অে াবর ইয়ািহয়া উপমহােদেশ পিরি িতর ত অবনিত রাধকে  

িসেড ট িন েনর ‘ব ি গত উেদ াগ’ কামনা কের িকিস ারেক এক 
জ রী বাতা পাঠান।১৬১  িকিস ার ঐ িদনই ‘উপমহােদেশ যেু র আশ া 
রাধ করার উে ে ’ যু রাে র National Security Council 

(NSC)- এর কাযকরী উপসং া Washington Special Action Group 
(WSAG)- এর জ রী বঠক তলব কেরন। এই উপসং া মবধমান 
িবপদ থেক পািক ানেক র া করার জ  পাক- ভারত সীমা  থেক 
উভয়পে ও স  ত াহার করার পে  একািধক উেদ াগ হেণর 
িস া  নয়।১৬২  এর মেধ  অ তম মলূ উেদ াগ িছল সীমা  থেক 
স  অপসারণ এবং বাংলােদেশ মিু েযা া রণ বে র ব াপাের 

ভারেতর উপর চাপ েয়াগ করার জ  সািভেয়ট ইউিনয়নেক স ত 
করােনা।১৬৩  অব  সরাসির ভারেতর উপর চাপ েয়ােগর ব াপােরও 
মািকন সরকােরর কান া িছল না। ১২ই অে াবর িদ ী  মািকন 
রা দূত ভারেতর ধানম ীর সে  সা াৎ কের  ভাষায় অবিহত 
কেরন, ভারত যিদ মিু েযা ােদর সাহায  দান থেক িনবৃ  না হয় 
তেব পািক ান পি ম িদক থেক ভারত আ মণ করেব।১৬৪ 
  

বহৃৎ শি র পযােয় উে জনা ােসর এক স াবনা িবরাজমান 
থাকায় মািকন যু রা  স বত ভারেতর িব ে  চাপ েয়ােগর ব াপাের 
সািভেয়ট সহেযািগতা লােভর আশা কেরিছল। িক  এ ব াপাের 
সািভেয়ট ভূিমকা িছল িভ তর। সািভেয়ট ইউিনয়ন উ ূত স েটর 

শাি পূণ মীমাংসার প পাতী িছল িঠকই িক  এ ব াপাের তােদর িনিদ  
ভূিমকা য ভারত- সািভেয়ট যু ইশেতহাের বিণত রাজৈনিতক দাবীর 
অ বতী, তা পুনব  করা হয় ১০ই অে াবের া  দায় কািশত পঁাচ-
কলাম দীঘ এক িবে ষণধমী িনবে ।১৬৫  তারপেরও সািভেয়ট 
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মেনাভাব পিরবতন করার জ  মািকন তৎপরতা মশই জারদার হেত 
থােক। 
  

িক  ‘ মতা হ া েরর’ জ  ১২ই অে াবর ইয়ািহয়া খােনর 
নতুন আর এক কমসূচী ঘািষত হয়। এতিদন শখ মিুজেবর মিু , 
পূবব বাসীর অিবে দ  অিধকােরর ীকিৃতর িভি েক সম ার 
রাজৈনিতক সমাধান এবং স ান ও িনরাপ াসহ শরণাথীেদর ত 

ত াবতেনর দাবীেত সািভেয়ট সরকারী চারমাধ ম িল উ েরা র 
সা ার হেয় উেঠিছল। িক  এর কান িকছুই য পািক ানী শাসকেদর 

িচ াভাবনােক সামা তম অেথও ভািবত কেরিন, ইয়ািহয়ার ব তৃা 
িছল তারই মাণ। ইয়ািহয়া এই ব তৃায় আওয়ামী লীেগর সে  আেপাস 
রফার কান তায়া া না কেরই অৈবধভােব শূ  ঘািষত জাতীয় 
পিরষেদর ৭৮িট আসেন ২৩ শ িডেস েরর মেধ  উপিনবাচন অ ান 
এবং ২৭ শ িডেস ের জাতীয় পিরষদ অিধেবশেনর কমসূচী ঘাষণা 
কেরন।১৬৬  এর পাশাপািশ পািক ান পূব ও পি ম উভয় অ েলর সীমা  
বরাবর স  সমােবশ স  করার ফেল এই আশ া তর হয়, য 

কােরই হাক পূব বাংলার উপর িনেজেদর দখল কােয়ম রাখাই 
পািক ােনর একমা  উে । এই পটভূিমেত ‘উপমহােদেশ উে জনা 
ােসর জ ’ যু রাে র টৈনিতক উেদ ােগর কতৃ মম িক তা 
সািভেয়ট ইউিনয়েনর পে  অ মান করা কিঠন হয়িন। অপরিদেক 

শরণাথী সম া ভারেতর জ  িচর ায়ী বাঝা হেয় উঠেত পাের এই 
মেম ভারেতর িবেরাধীদলসমেূহর চারণায় কংে স সরকােরর 
রাজৈনিতক ভিব ৎ য েমই আরও অিনি ত হেয় উঠেছ এবং 
কংে স দেলর ম ল- অম ল য ব লাংেশই তর সািভেয়ট 
ভূিমকার উপর িনভরশীল, তাও স বত সািভেয়ট কতৃপে র তখন আর 
অজানা নয়। নববেষ ভারেতর নয়িট রােজ  অ ি তব  সাধারণ 
িনবাচেনর মেুখ বাংলােদশ -  সম া িনেয় সৃ  অচলাব ার জ  
দি ণপ ী দল িলর চারণা কংে স সরকার এবং ভারত- সািভেয়ট 
ম ীচুি র িব ে  সমভােবই তী তর হেত থােক।১৬৭ 

  
এই অব ায় ১৬ই অে াবর সািভেয়ট কিমউিন  পািটর মখুপা  

াভদার ‘রাজৈনিতক ভা কার’ (স বত সািভেয়ট পািটর কান 
ঊ তন মখুপা ) ভােব ঘাষণা কেরন, উপমহােদেশ উে জনার 
কারণ এবং এই উে জনার ত বিৃ র সম  ‘ দাষ সবেতাভােবই 
পািক ােনর একার।’১৬৮ পািক ােনর িব ে  সািভেয়ট মেনাভাব 
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উ েরা র কেঠার হেয় ওঠা সে ও ১৮ই অে াবর মািকন রা দূত বীম 
মে ায় পররা ম ী ািমেকার কােছ পাক- ভারত সীমা  থেক 
উভয়পে ও স  ত াহােরর জ  মািকন- সািভেয়ট যৗথ উেদ াগ 

হেণর াব কেরন।১৬৯  ১৯৭১ সােল জািতসংঘ সে টারী জনােরল 
উ থানট অ ত বাংলােদশ ে  ায়শ মািকন উেদ ােগর এক পিরপূরক 
ভূিমকা হেণর বণতা দখােতন। ২০ শ অে াবের িতিন পািক ান ও 
ভারেতর কােছ সম  সীমা  বরাবর জািতসংঘ পযেব কদল িনেয়ােগর 
আ ািনক াব কেরন। ২১ শ অে াবর ইয়ািহয়া খান জািতসংেঘর 
পযেব ক িনেয়াগ কের ‘ভারত- পূব পািক ান সীমা  থেক’ 
উভয়পে র স  ত াহার করার অ েল িরত স িত 
জানান।১৭০  ভারত সরকােরর আ ািনক জবাব অেনক পের দওয়া 
হেলও, অ  সূ  থেক ভারেতর ব ব  ায় সে  সে ই জানােনা হয়: 
‘বাংলােদশ সম ার রাজৈনিতক িন ি  এবং শরণাথীেদর সস ােন 

েদশ ত াবতেনর ব াপাের পািক ােনর স িত না পাওয়া পয ’ 
ভারেতর পে  স  ত াহার করা স ব নয়; িবেশষত সীমা  থেক 
ভারেতর স  ঘাঁিট িল তুলনামলূকভােব দূের অবি ত হওয়ায় জ রী 
অব ায় স  সমােবশ যখােন তােদর জ  অেপ াকৃত সময়সােপ  
ব াপার।১৭১ 
  

২২ শ অে াবর সািভেয়ট সহকারী পররা ম ী িনেকালাই 
িফ িবন িদ ী এেস পঁৗছান। মািকন রা দূত বীেমর পঁাচ িদন আেগর 

ােবর জবােব ২৩ শ অে াবর সািভেয়ট কতৃপ  মািকন সরকারেক 
জািনেয় দন য, শখ মিুজেবর মিু  এবং ‘পূব পািক ােন ত 
রাজৈনিতক িন ি  সাধন’ ব তীত কবল সীমা  অ ল থেক ভারত ও 
পািক ােনর স  ত াহােরর মাধ েম যেু র আশ া রাধ করা স ব 
নয়।১৭২  এিদেক ভারেতর টৈনিতক স েকর ে  ভারসাম  
আনয়েনর জ , িবেশষত শরণাথী ে  ভারেতর সম া ও ভূিমকা 
পি ম ইউেরােপর কােছ ব াখ া করার উে ে  ইি রা গা ী ২৪ শ 
অে াবের দীঘ উিনশ িদেনর জ  পি ম ইউেরাপ ও যু রাে র উে েশ 
িদ ী ত াগ কেরন। পা াত  রা নায়কেদর সে  ভারেতর ধানম ীর 
এই সব সা াৎকার আ জািতক সংবাদমাধ ম িলর জ  এত বশী 
জ না- ক নার িবষয় িছল য, িফ িবেনর ভারত সফেরর  
িবেশষ কান াধা  লাভ কেরিন। িক  ২৭ শ অে াবর িফ িবেনর 
ভারত সফর শষ হওয়ার পর ই দেশর প  থেক চািরত এক যু  
ঘাষণায় বলা হয়, ‘বতমান উে জনাকর পিরি িতেত আ িলক শাি  
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িবপ  হেয় পড়ায়’ ভারত- সািভেয়ট ম ীচুি র নবম ধারার অধীেন 
এই আেলাচনা অ ি ত হেয়েছ এবং ‘ সািভেয়ট ইউিনয়ন ভারেতর সে  
পূণ েপ একমত য পািক ান খবু শী  আ মণা ক যু   করেত 
পাের।’১৭৩ িফ িবেনর ত াবতেনর িতন িদেনর মেধ  সািভেয়ট 
িবমানবািহনীর ধান এয়ার মাশাল টাকেভর নতৃে  এক উ  

মতাস  সািভেয়ট সামিরক িমশন িদ ী রওয়ানা হয়।১৭৪  ১লা 
নেভ র থেক আকাশ পেথ  হয় ভারেতর জ  সািভেয়ট সামিরক 
সরবরাহ।১৭৫ 
  

অে াবের অিধকতৃ অ েল পািক ানী বািহনীর হত া, স াস ও 
িনপীড়েনর শাসন তখনও বলবৎ।১৭৬  এই হত া ও স ােসর উপর 
একটা শাসনতাি ক আবরণ লাগােনার আেয়াজনই িছল ইয়ািহয়ার ১২ই 
অে াবেরর ব তৃার মমকথা। ইয়ািহয়া যােত এই ম সমাধা করার 

েযাগ পায়, এ জ ই মািকন যু রা  ভারত ও পািক ােনর স  
ত াহার এবং এই ই দেশর মেধ  উে জনা ােসর উেদ াগ হণ 

কের। এ ছাড়া, সীমা  থেক উভয় দেশর স  ত াহােরর জ  
জািতসংঘ পযেব ক িনেয়ােগর মািকন ােবর িপছেন িছল 
মিু েযা ােদর সীমা  পারাপার হ কের তালার গঢ়ূ উে । িক  
জািতসংঘ পযেব ক িনেয়াগ কবলমা  িনরাপ া পিরষেদর িস া  
বেলই স ব। ভেটা- মতাস  সািভেয়ট ইউিনয়নেক এ ব াপাের 
স ত করােনার েয়াজন িছল তাই সবািধক। দৃ ত সািভেয়ট 
ইউিনয়ন পািক ােনর জ  এই স ট থেক িন া  হওয়ার একিট মা  
পথই খালা রেখিছল- তথা, শখ মিুজেবর মিু সহ পূব বাংলার মা েষর 
রাজৈনিতক বাসনা ও অিবে দ  অিধকােরর ীকিৃতর িভি েত উ ূত 
স েটর রাজৈনিতক সমাধান এবং পূণ িনরাপ ার ব ব াসহ সকল 
শরণাথীর ত েদশ ত াবতন িনি তকরণ। িক  এই সব দাবী মেন 
নবার পর পূব বাংলার উপর পািক ানী রা ব ব া িটিকেয় রাখা য 

কাযত অস ব, এই উপলি  মািকন যু রাে রও স বত পূণ মা ােতই 
িছল। কােজই পূব বাংলার উপর পািক ােনর ন  সামিরক দখল 
বধকরণ একমা  উপায় িহসােব- ইয়ািহয়া ১২ই অে াবেরর ঘাষণা 

অ যায়ী -  ৭৮িট জাতীয় পিরষদ আসেন হসনমূলক উপিনবাচন সমা  
করা,১৭৭ ইয়ািহয়ার ‘িবেশষ ’ ণীত শাসনতে র পে  জাতীয় 
পিরষেদর অ েমাদন লাভ করা এবং বসামিরক িতিনিধেদর কােছ 
‘শাসনতাি ক মতা হ া র স  করার’ জ  ইয়ািহয়ার েয়াজনীয় 
সময় দওয়া এবং ইত বসের জািতসংঘ পযেব কেদর সহায়হায় 
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মিু যু  ও ভারতীয় সহেযািগতােক িনয় েণ রাখার েচ াই িছল মািকন 
টৈনিতক উেদ ােগর মলূ কথা। 

  
অে াবেরর তৃতীয় স াহ নাগাদ এই মেম গহৃীত মািকন 

টৈনিতক উেদ ােগর ব থতা যখন  হয়, তখনই অথবা তারও আেগ 
িকিস ার পািক ােনর পে  ত  সামিরক হ ে েপর কথা িবেবচনা 
কেরিছেলন িক না, তা আজও অ াত। তেব ি তীয় মহাযেু র পর অ  
দেশর অভ রীণ সংঘােত মািকন হ ে েপর দৃ া  িবরল নয়। এর 

মেধ  িকছু িকছু ে  অ সৃত প া িছল মািকন নৗেসনার অবতরণ-
যমন ঘেটিছল প ােশর দশেক লবানেন, ষােটর দশেক ডািমিনকান 

িরপাবিলেক। িক  ষােটর দশেকর ারে  দি ণ িভেয়তনােমর 
রাচারী শাসকেগা ীর পে  মািকন সামিরক হ ে প ংস ও হত ার 

িবভীিষকা তুলনাহীনভােব সািরত কের। এর ফেল খাদ আেমিরকার 
সব  অ  দেশর আভ রীণ ব াপাের সামিরক হ ে প করার সরকারী 
নীিতর িব ে  এক বল জনমত গেড় ওেঠ। যু রাে  এই 
হ ে পিবেরাধী জনমত বাংলােদেশর মিু সং ােমর জ  িবরাটভােব 
সহায়ক হয়। বাংলােদশ ে ও -  িবেশষত পািক ানী জা ার অমা িষক 
ববরতা এবং এই জা ার সমথেন িন ন শাসেনর সহেযািগতার নীিতর 
িব ে  মািকন িসেনট, হাউস অব িরে েজনেটিটভ, সংবাদমাধ ম ও 
সাধারণ জনমত উ েরা র এমনভােব িতবাদমখুর হেয় উঠেত  
কের য, মািকন শাসেনর পে  বাংলােদেশর অভু দয় রাধ করার জ  
সামিরক হ ে েপর উেদ াগ নওয়া রাজৈনিতকভােব অত  হ হেব 
বেল মেন হয়। প া ের দি ণ এিশয়ায় দীঘেময়াদী মািকন ােথর 
দৃি েকাণ থেক জাট- িনরেপ  ভারেতর াধা  ও মতা িতহত 
করার জ  পািক ােনর অখ তা র া মািকন শাসেনর একিট মৗল 

েয়াজন বেল পিরগিণত হওয়ায় মািকন সামিরক হ ে েপর স াবনােক 
কান সমেয়ই আমােদর পে  নাকচ করা স ব হয়িন। 

  
বরং ২৫ শ অে াবের জািতসংঘ সাধারণ পিরষেদ চীেনর 

অ ভুি র াব পুনবার উ ািপত হওয়ার া ােল ‘িন েনর সফরসূচী 
চূড়া করেণর জ ’ িপিকং ও িকিস ােরর ায় স াহব াপী আেলাচনা, 
চীেনর অ ভুি র ে  তইশ বছর দীঘ মািকন িবেরািধতার অবসানাে  
চীেনর সদ পদ লাভ১৭৮  ভৃিত ঘটনার তাৎপয আমােদর 
মিু সং ােমর জ  িক দঁাড়ােত পাের তা িনেয় নানা িজ াসার উদয় 
ঘেট। চীন ও আেমিরকার সৗহাদ  িত ার ে  পািক ান যটু  
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সহায়তা কেরিছল, তার িবিনমেয় পািক ােনর ি তাব া র ার জ  এই 
ই শি র সমেঝাতা ঘটা আমােদর জ  অিচ নীয় িছল না। বরং 

নেভ েরর থম স ােহ সংি  িকছু ঘটনা থেক এই সব িজ াসা 
িনিদ  সে েহ পিরণত হয়। 
 
অধ ায়- ১৭: অে াবর 
 
  
  
রাজৈনিতক ে  ধানম ী তাজউি েনর িব ে  আওয়ামী লীেগর য 
সব উপদলীয় তৎপরতা সে ের ম  হেয় উেঠিছল, অে াবেরর 

থম িদেক তা ম ীভূত হেয় পড়ার ল ণ কাশ পায়। সে েরর 
শেষ ভারত- সািভেয়ট যু  ঘাষণা স েক বাংলােদেশর মি সভার 
বঠেক য চুলেচরা আেলাচনা হয়, তার ফেল যাগদানকারী কােরা 

জে ই এ কথা েবাধ  িছল না য, মুি যেু র চূড়া  ল  অজেনর 
অ েল িম ভাবাপ  বেদিশক শি সমেূহর সমেঝাতা স  ায়। 
স বত তঁােদর মেধ  এ উপলি ও ঘেট য, বাংলােদেশর াধীনতা 
সং ােমর অ েল সািভেয়ট ভূিমকােক িনকটবতী করার জ  ‘জাতীয় 
উপেদ া কিমিট’ গঠেনর িবষেয় তাজউি েনর নপথ  উেদ াগ অস ত 
িছল না। এই সব আশাবাদ ও উপলি র ফেল মি সভার কাজকেম এক 
নতুন গিত ও মৈতক  পিরলি ত হয়। ফেল মিু েযা ােদর তৎপর কের 
তালা, িনয়িমত বািহনী ও রাজৈনিতক নতৃে র মেধ  সৃ  ব বধান াস 

করা, সরকারী শাসনেক সংহত ও সি য় করা, এমনিক যেু া র 
পুনবাসন ও পুনগঠেনর উে ে  বশ িকছু িস া  হণ কেরন। 
মি সভার এই সব গঠনমখুী িস া  থেক তীয়মান হয়, মি সভােক 
িবভ  করার জ  য বেদিশক াথ পূববতী কেয়ক মাস যাবত 
সািতশয় সি য় িছল, খা কার মাশতােকর আেমিরকা গমেনর 
অ মতা কাশ পাওয়ার পর সই াথ অ ত অ ঘাতী কাযকলাপ 
পিরচালনার ে  পূবােপ া বল হেয় পেড়েছ। 
  

নীিতগত কারেণ তাজউি ন- অ সৃত প ার িব ে  মি সভার 
সহকমীেদর িবেরািধতা খািনকটা াস পেলও এই িবেরািধতার ব ি গত 
উপাদান স বত কােরা কােরা ে  অটটু থােক। অ ত তঁােদর ঘিন  
রাজৈনিতক মহল িলর চারণার ধারায় তাজউি নিবেরাধী উি র কান 
ঘাটিত িছল না। িকছু তারতম  দখা যায় কবল অিভেযােগর িবষয়ব র 
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িবিভ তায়। অে াবেরর আেগ অবিধ তাজউি েনর িব বাদীেদর মলূ 
চারণা িছল: তাজউি েনর মিু যেু র নীিত স ণূ া , ভারেতর 

ভূিমকা অ  বা িতকর এবং সািভেয়ট ভূিমকা মিু যেু র িবেরাধী। 
অে াবেরর থম স ােহ ভারত- সািভেয়ট যু  ঘাষণার িত 
বাংলােদশ মি সভার সমথনসূচক িববিৃতর পর এই চারণার 
কাযকািরতা যখন াস পায়, তাজউি েনর িব ে  তখন এই অিভেযাগই 
বড় কের তালা হয় য, িতিন মুি যু  ও বাসী সরকােরর সব ের 
‘আওয়ামী লীেগর দলগত াথ িনদা ণভােব অবেহলা কের চেলেছন’ 
এবং ‘ব ব রু মতাদেশর িত চরম উেপ া দশন কের আওয়ামী 
লীগিবেরাধী শি েদর জারদার করেছন।’ এই অব ার িতিবধােনর 
জ  আওয়ামী লীগ কাযকরী সংসেদর তলবী সভা অ ােনর দাবী  
হয়। ধানম ী ও সাধারণ স াদেকর পদ থেক তাজউি নেক 
অপসারেণর জ  দি ণ- পি ম আ িলক কাউি েলর কা  
আে ালেনর আড়ােল১৭৯  িবিভ  উপদেলর যাগসাজশ জারদার হয়। 
িবিভ  উপদেলর নতৃবেৃ র রাজৈনিতক সফর ও চার অিভযােনর 
ফেল িব ীণ সীমা  অ ল কমচ ল হেয় ওেঠ। 
  

িবিভ  অ েল ম ীেদর সফর জারদার করার পে  অে াবেরর 
েত মি সভা এক িস া  হণ করায় খা কার মাশতাক িনেজও ৬ 

থেক ১৮ই অে াবর পয  সীমা বতী িবিভ  আ িলক শাসিনক 
কাউি েলর সে  এবং স র কমা ডারেদর কােরা কােরা সে  
যাগােযাগ িত ার উে ে  কালকাতা ত াগ কেরন। তঁার এই সফর 

অেপ াকৃত তাৎপযময় হেয় ওেঠ এ কারেণও য সম  সফরকােলর 
জ  তঁার স ী িছেলন পররা  সিচব মাহববু আলম 
চাষী।১৮০  যাগােযাগ ব ব াবিজত এই সব ত  অ েল পররা  
িবভােগর সদল দফতর থেক ায় ’স ােহর জ  মাহববু আলেমর 
অ পি িতর কারণ মখু তই রাজৈনিতক বেল তীয়মান হয়। অ ত 
িবিভ  আ িলক কাউি েলর নতৃবেগর সে  মাশতােকর আলাপ-
আেলাচনার য সব খবর কালকাতা এেস পঁৗছাত, তা থেক দখা যায়, 
যু রা  সফর িনেয় িনদা ণ আশাভ  হওয়া সে ও ধানম ীর পেদ 
িনজেক িতি ত করার ব াপার তখনও িতিন সিবেশষ আ হী। তেব 
পুনরায় িতিন মিু যেু র আেপাসহীন সমথক। এবং কবল তঁার 
নতৃে ই এই যু  পূণ াধীনতার লে  পঁৗছােত পাের এই ধরেনর 

একিট ভাবমিূত গঠেনর জ  পিরষদ সদ  ও দলীয় নতৃবেৃ র কােছ 
তঁার ব ব  দৃ ত গঠনমলূক হেয় ওেঠ। এমনিক তঁার এই সফর 
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স েক মি সভার কােছ িলিখত িরেপাট থেক দখা যায়, ভারত 
সরকােরর তুি র কারণ হেত পাের, এমন িকছু মািজত ম ব  তােত 
অ ভু  করা হেয়েছ। অব  একই সে  তাজউি েনর িব ে  
সরিনয়াবাত- শখ আিজজ নতৃ াধীন প এবং শখ মিণ পিরচািলত 

‘মিুজব বািহনী’র কা  িবে ােহর িপছেন ই ন যাগােনর ে  তঁার 
পূব- ভূিমকা অপিরবিতত থােক। িক  সামি কভােব এই সব উপদলীয় 
তৎপরতা দেলর নতৃ ানীয় িতিনিধেদর মােঝ সাড়া জাগােত ব থ হয়। 
তা ছাড়া, আওয়ামী লীেগর অ ায়ী সভাপিত সয়দ নজ ল ইসলাম এবং 
অ া  দলীয় নতৃবেৃ র সে  পরামশ েম তাজউি ন কাযকরী 
সংসেদর সভা ২০ শ অে াবর ধায করায় তলবী সভা আ ােনর পে  
িবেরাধী উপদল িলর তাড়েজাড়ও ভ লু হেয় পেড়। 
  

অে াবেরর থমােধ একমা  ‘মিুজব বািহনী’র একাংেশর 
কাযকলােপ বরং অিধকতর বপেরায়াভাব পিরলি ত হয়। এই 
বপেরায়াভােবর কতটা তােদর সংখ াবিৃ র পিরচায়ক, কতটা পিরবিতত 

পিরি িত স েক তােদর অ তার িনেদশক অথবা কতটা তােদর 
রাজৈনিতক ব থতাজিনত অধীরতার পিরমাপক, তা বলা কিঠন। 
অে াবের বেদিশক ে  মিু যেু র ব াপাের িম ভাবাপ  
শি সমেূহর সম য় এবং অভ রীণ ে  মিু েযা ােদর মবিধত 
সমােবশ কা   ত াস  বাঝাপড়ার িত, স স েক অনবিহত এই 
ত ণ নতৃ  তখনও তাজউি েনর িব ে  তােদর পুরাতন চারণায় 
ম : ‘তাজউি নই ব ব ুর ফতার হওয়ার কারণ,’ ‘তাজউি ন 
যতিদন ধানম ী, ততিদন ভারেতর পে  বাংলােদেশর ীকিৃতদান 
অস ব,’ ‘তাজউি ন ও মি সভা যতিদন মতায় আসীন ততিদন 
বাংলােদেশর মিু  অজন স ব নয়।’ এই সব িবে ষপূণ চারণা, 
আওয়ামী লীেগর একাংেশর সে  তােদর সংঘাত এবং মিু েযা ােদর 
কান কান ইউিনেটর সে  তােদর িবি  সংঘষ, এমনিক 
নৗকমাে ডােদর সােথ তােদর অসহেযাগী আচরেণর সংবাদ চািরত 

হেয় পড়ার দ ন রাজৈনিতকভােব ‘মিুজব বািহনী’ েমই বশী অি য় 
ও িবি  হেয় পড়েত  কের।১৮১  তা ছাড়া ‘মিুজব বািহনী’র চার 
নতােকই তােদর পৃ েপাষকগণ উপমহােদেশর সবেশষ পিরি িতর 

আেলােক তাজউি ন তথা মি সভািবেরাধী তৎপরতা থেক িবরত 
হওয়ার ‘পরামশ দান  কেরেছন বেল অে াবেরর মাঝামািঝ ভারতীয় 
সূ  থেক আমােদর জানােনা হয়। বাংলােদশ সূ  থেক জানা যায়, 
কিথত পরামেশর মেুখ শখ মিণর ভূিমকা অপিরবিতত থাকেলও, ‘মিুজব 
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বািহনী’র ি তীয় ধান নতা িহসােব পিরিচত িসরাজুল আলম খান 
তাজউি ন মি সভা স েক অেপ াকতৃ নমনীয় মেনাভাব হণ করায় 
এই ই যবুেনতার মেধ  মতপাথক  বিৃ  পেত  কেরেছ। এই 
অব ায় ‘মিুজব বািহনী’র নতৃে র একাংেশর পে  অধীর হেয় পড়া 
অ াভািবক িছল না; ব ত তােদর এই অধীরতার সিহংস কাশ ঘেট 
তাজউি েনর াণনােশর অসফল য়ােসর মধ  িদেয়। 
  

‘মিুজব বািহনী’র সদ  িহসােব পিরচয়দানকারী এক যবুক 
আে য়া সহ সহসা একিদন ধানম ীর দফতের হািজর হেয় জানায় য, 
তােদর এক নতা তাজউি েনর াণ সংহােরর েয়াজন উে খ করা মা  

ায় স এই দািয়  িনেয় সখােন এেসেছ, যােত তাজউি েনর জীবন 
র া করা স ব হয়। তাজউি ন তখন অিফেস স ণূ 
একা।১৮২  তাজউি ন কতৃক িজ ািসত হেয় এই যবুক তঁােক আেরা 
জানায় য, এ িবষেয় স পূণ ীকােরাি  করার জ  ত এবং কতৃ 
অপরােধর জ  কতৃপ  যিদ তার কান শাি  িবধান কেরনও, তব ুতােত 
তার কান আপি  নই। তাজউি ন আেরা িকছু েয়াজনীয় 
িজ াসাবােদর পর অ সেমত যবুকিটেক িবদায় দন। সই সময় ‘মিুজব 
বািহনী’র িব ে  মিু বািহনীর কান কান ইউিনেটর এবং আওয়ামী 
লীেগর একাংেশর াভ ও িবে ষ এতই বল িছল য, এই ঘটনা 

কােশর পর পােছ কান র য়ী সংঘাত ছিড়েয় পেড়, তা রাধ করার 
জ  তাজউি ন ব াপারিটেক স ণূ গাপন কেরন।১৮৩  িক  স বত 
এই ঘটনার  পেরই তাজউি ন মনি র কেরন ‘মিুজব বািহনী’র ত  
কমা ড র ার জ  RAW- এর য়াসেক িনি য় করা এবং এই 
বািহনীেক বাংলােদশ সরকােরর িনয় েণ আনার জ  সেবা  পযােয় 
চূড়া  চাপ েয়ােগর সময় সমুপি ত। 
  

এই সব উপদলীয়  িনেয় সমেয়র যেথ  অপচয় ঘটত; অথচ 
মিু যু েক বগবান ও সংহত করার জ  সময় স বহােরর েয়াজন 
িছল সবচাইেত বশী। অে াবেরর মাঝামািঝ পািক ান ও ভারেতর স  
সমােবশ স  হওয়ার ফেল সীমা  পিরি িত একিট িনিদ  পিরণিতর 
িদেক ত ধাবমান। অথচ তখনও অ ত ি শ হাজার মিু েযা ার িনং 

দান বাকী। আর য প াশ হাজার ইিতমেধ  িনং লাভ কেরেছ, 
তােদরেক সি য় কের তালার ল  তখনও অনায় । ির টুেম ট থেক 

 কের িনং, সরবরাহ, শৃ লা, িনয় ণ ও তৎপরতা- িতিট ে  
য অজ  সম া ত হ িচি ত হত, তার শাসিনক স র কাগজ-
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কলেম খুঁেজ পাওয়াও মােঝ মােঝ ক কর হত, স িল বা বািয়ত করা 
তা আেরা বশী অ িবধার কথা।১৮৪  মিু যু  ব ব াপনার এই সব 
ছাট- বড় দনি ন সম াবলী ছাড়াও মুি যেু র বহৃ র রাজৈনিতক 

আদশ, এর আথ- সামািজক লে র সে  সং ামেক যু  করার কাজিট 
িছল আরও বশী জিটল। কবলমা  পািক ােনর সামিরক িনযাতেনর 
হাত থেক অব াহিত পাওয়ার জ ই য এই মিু সং াম, অথবা উঠিত 
বাঙালী শাসকে ণীর ত  মতায  সৃি র জ ই য চিলত 
সমাজব ব া অ ু ন রেখ পািক ােনর মত আর একিট নতুন রা  গঠন 
করা েয়াজন- এ কথা এত মা েষর ঃখ- ক , িনযাতন ভাগ এবং এত 

াণ িবসজেনর পর তই যুি স ত িছল না। দেশর আথ- সামািজক 
পা েরর মৗল েয়াজেনর জ  িশ  জাতীয়করেণর নীিত ইিতপূেবই 

মি সভার প  থেক ঘািষত হেয়েছ এবং পিরক না সল িকছু িকছু 
মধ েময়াদী পিরবতেনর িচ াভাবনা  কেরেছন। িক  মিু যেু র এই 
বহৃ র আথ- সামািজক ল  অজন েচ ার সে  মিু যু  ব ব াপনার 
দনি ন িবষয় িলেক িথত করার জ  য সংগঠন, পিরক না ও 

উদ েমর েয়াজন িছল, তা অংশত ব থ হয় রাজৈনিতক নতৃে র 
দৃি ভি র িবিভ তার কারেণ এবং অংশত সমেয়র অপচেয় ও অভােব। 
  

সমেয়র েয়াজন সত ই তী  িছল। সমেয়র েয়াজন িছল যােত 
মিু েযা ােদর কতব িন  অংশ মশ সি য় ও সংহত হেয় উঠেত 
পাের, যােত কােজর মাধ েম তােদর িভতর থেক যাগ তর নতৃে র 
উ ব ঘটেত পাের, তােদর মেধ  শৃ লােবাধ ও যাগােযাগ ব ব া 

িতি ত হেত পাের, মিু েযা া ও ানীয় জনসাধারেণর মেধ  
সহেযািগতার ঐক ব ন গেড় উঠেত পাের, এবং যােত দশেক শ মু  
করার সে  সে  মিু েযা া ও জনসাধারেণর ঐক ব  শি  আথ-
সামািজক কাঠােমার মৗিলক সং ার ও পুনগঠেন িনযু  হেত পাের। 
মা  - িতন স ােহর াথিমক সশ  িনংেয়র পর এই িবি , যু -
অনিভ , ক ীয় নতৃ িবহীন ত ণেদর িত ল অথবা অসংগিঠত 
অব ার মােঝ িনে প কের, এত অ  সমেয়র মেধ  তােদরেক 
সং ােমর সংহত শি েত পিরণত করা কান ম বেলই স ব িছল না। 
িক  তােদর িবকােশর জ  যতখািন সমেয়র েয়াজন িছল, তার পেথ 
অ ত ’িট বাধা িছল অিতশয় বল। থম সামািজক ও রাজৈনিতক 
কারেণ ন ই ল  শরণাথীর িবষহ ভার বহেন ভারেতর মবধমান 
অ মতা। ি তীয় উ েরর িগিরপথ িল পরবতী বসে  তুষারমু  হওয়ার 
আেগই উ তূ সামিরক িবপদ িন ি র জ  ভারেতর বাধগম  ব তা। 
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কােজই, চূড়া  লড়াই বড়েজার ফ য়ারী অবিধ িপিছেয় দবার অবকাশ 
িছল; যিদও অে াবেরর মাঝামািঝ পািক ােনর স  সমােবশ স  
হওয়ার পর যু  র ব াপারিট কবল ভারত- বাংলােদেশর েয়াজন ও 
িস াে র উপর িনভরশীল িছল না, তা সমভােবই িনভরশীল িছল 
পািক ােনর িনজ  েয়াজন ও িস াে র উপর। 
  

িক  আ জািতক টৈনিতক টানােপােড়েনর ফেল পািক ােনর 
যু  যা ার আেগই যিদ শীত এেস পেড় এবং উ েরর িগিরপথসমহূ 
তুষারবৃত হওয়ায় পরবতী এি ল পয  চীেনর হ ে প অস ব হেয় 
পেড়, তেব পািক ানেক পরবতী এি ল/ ম পয  যেু র উেদ াগ হণ 
থেক স বত িবরত থাকেত হত। পািক ােনর এই অ মতা সােপে  

শীেতর শষ িদেক চূড়া  লড়াই িপিছেয় িদেয় ’িতন মাস অিতির  
সময় লাভ করা যায় িক না, স স াবনাও িবেবচনা কের দখা হয়। 
সে ের তাজউি ন ও িড. িপ. ধর বাংলােদশ ও ভারেতর মেধ  একিট 
ম ীচুি  স াদেনর স াবনা িনেয় িকছু আলাপ- আেলাচনা 

কেরিছেলন। মু া ল গঠনিভি ক পূববতী রণৈনিতক িচ ার অবা বতা 
তখন উভয় পে র কােছই যেথ  । তেব সে েরই এ জাতীয় 
ম ীচুি  স েক স ত হওয়া ভারেতর জ  একািধক কারেণই অস ব 

িছল। তা ছাড়া উভয় পে র জ ই এ প চুি  স াদেনর সববৃহৎ 
িবপদ িছল এই য, ািবত চুি  যেহতু বাংলােদশেক ীকিৃত াপেনর 
সমাথক, সেহতু এ কথা কািশত হেল তৎদে ই- অথাৎ উ েরর 
িগিরপথসমহূ তুষারাবতৃ হওয়ার আেগই- পািক ােনর যু  ঘাষণা 
এক প অবধািরত িছল। অব  এই চুি েক গাপন রেখ পািক ােনর 
স াব  িরত িতি য়া এড়ােনা যত। িক  চুি র স াব তা িনেয় িড. 
িপ. ধেরর আেলাচনা সে ও, এর পে  বা িবপে  ভারত সরকােরর 
মেনাভাব িনিদ ভােব ব  হয়িন।১৮৫ 
  

বাংলােদেশর দৃি েকাণ থেক অে াবের এমন আশাবাদ খুব 
অস ত িছল না য এই চুি  া র স ব হেল ভারত সরকােরর ীকিৃত 
এবং সং ােমর চূড়া পেব ভারতীয় স  িনেয়ােগর িবষয়িট 
বাংলােদেশর আয়ে  আসেব। এেহন আশাবাদী দৃি েকাণ থেক নতৃ -
কাঠােমািবহীন মিু েযা ােদর সংহত ও শৃ লাব  করার জ  চূড়া  
সং াম যতদূর স ব িপিছেয় িদেয় কেয়ক মাস বাড়িত সময় সং েহর 
চ া করা যিু যু  িছল। িদ ীেত ১৬ই অে াবর িড. িপ. ধেরর কােছ 

এই বাড়িত সমেয়র েয়াজন ব াখ াকােল আিম পািক ানী দখল 
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অবসােনর পর স াব  অরাজকতা ও সামািজক হানাহািনর িচ  তুেল 
ধির। 
  

িক  িকছুদূর আেলাচনার পেরই  হয়, তঁােদর দৃি েকাণ থেক 
য িবষয়িট িনেয় তঁারা অিধকতর িব ত ও িচ াি ত, তা াধীনতা- উ র 

বাংলােদেশর রাজৈনিতক ও সামািজক পিরি িতর িবষেয় নয়, বরং 
াধীনতা অজেনর লে  এই িবপুল সংখ ক মিু েযা া কন তখনও 

সি য় নয়, তাই িনেয়। তঁােদর ধান ি া মিু সং ােমর এই 
িন লতা থেকই উ ূত মুি েযা ারা যিদ দখলদার সনােদর য় িত 
উে খেযাগ ভােব না- ই ঘটােত পাের, তেব িকভােব এেক বাংলােদেশর 
িনজ  মিু যু  িহসােব িবে র স েুখ িতি ত করা স ব? তৎসে ও 
যিদ ভারতীয় বািহনীেক ত  ভূিমকা হণ করেত হয় তেব িকভােব 

ত িবজয় িনি ত করা স ব? এবং য যু  বাংলােদেশর িনজ  
মিু যু  িহসােব িবে র কােছ হণেযাগ  নয় এবং ভারতীয় বািহনীর 
অিভযান যখােন ম র ও বাধা , সখােন িকভােবই- বা বিহঃশি র 
হ ে প রাধ করা স ব? তােদর অপর ধান উে গ িছল িবগত কেয়ক 
মাস ধেরই ায় অপিরবতনীয়- মিুজবনগর রাজনীিতর মবধমান 
উপদলীয় অ  এবং িবেশষত তাজউি েনর িব ে  ািবত অনা া 

াব িনেয়। এ িলর কানিটরই যথাথ সমাধান িনেদশ করা আমার 
পে  স ব িছল না। িক  এই সব সম া উ াপেনর মধ  িদেয় এই 
িবষয়িটই  করা হয় য বাংলােদেশর অভ ের মিু েযা ােদর 
তৎপরতা উে খেযাগ ভােব যিদ না বােড়, তেব চূড়া  সং ােমর কান 
সময়সূচীই অ সরণ করা স ব নয়, এিগেয় আনা বা িপিছেয় দওয়ার 

 কাযত অথহীন। তেব িতিন জানান, সম  মিু েযা ােদর একিট 
জাতীয় কমা ডব ব ার অধীেন আনার জ  এবং যেু র পর 
মিু েযা ােদর িনর ীকৃত করার জ  সংি  িবষয় িল পযেব ণ কের 

িচি ত পিরক না হণ করা আব ক; এবং এ িবষেয় যিদ তঁােদর 
কান করণীয় থােক তেব তঁারা তা পালন করেত স ত আেছন। িদ ীেত 
’িদেন িড. িপ. ধেরর সে  িতন- দফা বঠেকর পর সম ার 

উপলি েক গভীরতর কের যখন কালকাতা িফের আসিছলাম তখন 
অিধকৃত এলাকায় ঝেড়র আেগর  মেঘর মত সমেবত 
মিু েযা ােদর মেধ  হঠাৎ বাতােসর দাল  হেয়িছল- বাইের থেক 
যা থম বঝুেতই পাওয়া যায়িন। 
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২০ শ অে াবর কালকাতায় আওয়ামী লীগ কাযকরী কিমিটর 
বঠক  হয়। ২০ ও ২১ শ অে াবর ’িদন এই বঠক চলার পর 

অ ায়ী রা পিত ও ধানম ী িদ ীেত ইি রা গা ীর সে  আেলাচনার 
জ  আমি ত হওয়ায় (এবং স বত মি সভার সদ রাও তঁােদর 
সহগমন করায়) ২৭ ও ২৮ শ অে াবর মলুতিব সভা অ ি ত হয়। 
জুলাই মােস িশিল িড়েত অ ি ত আওয়ামী লীগ কাযকরী কিমিটর থম 
বঠেকর ায় সােড় িতন মােসর ব বধােন কাযকরী কিমিটর এটা িছল 

ি তীয় বঠক। আওয়ামী লীেগর কাযকরী বঠক আরও ঘন ঘন হওয়া 
উিচত এই মেম এক দাবী আওয়ামী লীেগর নতৃমহেল িবরাজমান িছল। 
িক  ভারেত েবেশর পর থেকই শখ মিুজেবর অ পি িতর ফেল 
আওয়ামী লীেগর অভ ের নতৃে র , অ ত চারিট উপদেলর যগুপৎ 
িবেরািধতা, দলেক িবভ  করার জ  বেদিশক শি র অ ঘাতী ভূিমকা 
এবং কা  ও গাপন িবে ােহর নানা েচ া সে ও আরও ঘন ঘন 
কাযকরী কিমিটর বঠক আেয়াজন করেত বা পািটর কােজ আরও বশী 
সময় বরা  করেত হয়ত তাজউি ন পারেতন, িক  তারপর বাসী 
সরকােরর সংগঠন ও পিরচালনার ব াপাের এবং সেবাপির মিু যেু  
রণৈনিতক আেয়াজন ও ব ব াপনার ে  কতটু  সময় িতিন িদেত 
পারেতন, অথবা মিু যু  তার ফের কতখািন সাহায া  হত, তা 
পির ার িছল না। িক  অে াবেরর কাযকরী কিমিটর বঠক  হবার 
পর থম ’িদেনর আেলাচনা থেক দখা যায়, সংখ াগির  সদে র 
ব ব  এবং তঁােদর পিরেবিশত তথ ািদ মিু যেু র ব ব াপনােক উ ত 
করার পে  সহায়ক িছল।১৮৬  এতিদন যাঁরা দলীয় ও সরকারী নতৃ  
থেক তাজউি েনর অপসারেণর জ  াক  চার চািলেয় এেসেছন, 

তঁােদর িতিনিধরাও কাযকরী কিমিটর এই বঠেক ধানম ীর পদ 
থেক তাজউি েনর পদত াগ দাবী উ াপন থেক িবরত থােকন। তঁারা 
য সংখ ায় িনতা  অ , অ ত এই উপলি  থেক কান কা  

আ মণ না চািলেয় তঁারা কৗশেলর পিরবতন কেরন এবং একিট 
সাবকিমিট গঠেনর াব কেরন। ২০ ও ২১ শ অে াবেরর আেলাচনার 
িভি েত বাংলােদশ সরকােরর উপর আওয়ামী লীেগর িনয় ণ কতদূর 
স সািরত করা যায়, তা িনধারেণর দািয়  জনাব কাম ামােনর 
নতৃে  গিঠত এই সাবকিমিটর হােত  করা হয়।১৮৭ 

  
২১ শ অে াবর কাযকরী কিমিটর বঠেকর পর সভা মলুতিব 

রেখ পরিদন বাংলােদশ নতৃবৃ  ইি রা গা ীর সে  আেলাচনার জ  
িদ ী যান। ২৪ শ অে াবর থেক ১৯ িদেনর জ  ইি রা গা ী পি ম 
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ইউেরাপ ও যু রা  সফর  করেত চেলেছন। এই সফেরর কথা 
উে খ কের বাংলােদেশর অ ায়ী রা পিত ও ধানম ীেক ইি রা গা ী 
জানান য, যিদও আস  সফেরর মাধ েম িতিন শাি পূণ পেথ বাংলােদশ 
সম ার িন ি র জ  সংি  সরকারসমহূেক স ত করােনার শষ 
চ া করেবন, তব ুিতিন এ স েক িবেশষ আশাবাদী নন। িতিন আরও 

জানান, যিদ কান ফল না পাওয়া যায়, তেব তঁার িফের আসার পর 
এবং বাংলােদেশ পথঘাট আেরা  হওয়ার পর পািক ানী দখেলর 
িব ে  চূড়া  ব ব া অবল েনর েয়াজনীয়তা িবেবচনা কের দখা 
হেব। পূণা  যেু  অংশ হেণর পে  ইি রা গা ীর এ প  ইি ত 
িছল এই থম। জানা যায়, তার মি সভার বীণ সদ েদর কােছও তা 
গাপন রাখা হেয়িছল। কােজই একািধক কারেণই এ িবষেয় স ণূ 
গাপনীয়তা বজায় রাখা অত াব ক িছল। িক  অ ায়ী রা পিত এই 

অতীব আনে র সংবাদ বাংলােদশ মি সভার অপরাপর সদ েদর 
অবিহত করা অত  েয়াজনীয় মেন করায় তঁার কাছ থেক সম  
মি সভা, মি সভা থেক আওয়ামী লীেগর কাযকরী কিমিট এবং 
কাযকরী কিমিট থেক ায় সবসাধারেণ  চার হেত থােক য িবেদশ 
সফর থেক ইি রা গা ীর ত াবতেনর পরই ভারত যু  ঘাষণা 
করেব।১৮৮  এই চােরর অ তম ফল িহসােব অব  আওয়ামী লীগ 
কাযকরী কিমিটর মলুতিব বঠেকর আেলাচনা আরও বশী গঠনমলূক 
হেয় ওেঠ। 
  

িদ ীেত সয়দ নজ েলর উপি িতেত তাজউি ন থমবােরর 
মত ইি রা গা ীর কােছ RAW -  এর সমথেনর ফেল ‘মিুজব বািহনী’ 
য নানা িবড় না সৃি  কের চেলেছ তার উে খ কেরন। ইি রা এই 

অব ার িরত িতিবধােনর জ  সভায় উপি ত িড. িপ. ধরেক িনেদশ 
দন। িড. িপ. ধর ‘মিুজব বািহনী’ ক বাংলােদশ সরকােরর িনয় েণ 

আনার ব ব া করার জ  মজর জনােরল িব. এন. সরকারেক িনেয়াগ 
কেরন। এই উে ে  যথাশী  কালকাতায় এক বঠেকরও আেয়াজন 
করা হয়। এই বঠেক বাংলােদশ সরকােরর পে  তাজউি ন ও কেনল 
ওসমানী, মিুজব বািহনীর পে  তাফােয়ল আহমদ, িসরাজুল আলম খান 
ও আ রু রা াক (আমি ত হওয়া সে ও শখ মিণ অ পি ত থােকন) 
এবং ভারেতর সামিরক বািহনীর পে  মজর জনােরল সরকার ও 
ি েগিডয়ার উ ল  উপি ত িছেলন। আেলাচনার এক পেব একজন 
যবুেনতা দাবী কেরন, আওয়ামী লীেগর পে  কথা বলার অিধকার 
একমা  তঁারই রেয়েছ। এরপর আেলাচনা আর এ েত পােরিন। পের িব. 
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এন. সরকার কবল যবুেনতােদর িনেয় আেলাচনার জ  ‘ ফাট 
উইিলয়ােম’ মধ া  ভাজেনর আেয়াজন কেরন। িক  সখােন আওয়ামী 
লীেগর পে  কথা বলার ‘একমা  অিধকারী’ সই যবুেনতা ছাড়া আর 
কউই হািজন হনিন। কেয়কিদন বােদ যেহতু যবুেনতােদর সকেল 

আগরতলায় উপি ত থাকেবন, সেহতু সখােনই তােদর সে  িব. এন. 
সরকােরর পরবতী বঠেকর সময় ি র করা হয়। িক  িনধািরত সমেয় 
‘মিুজব বািহনী’র সকল নতা একেযােগ অ পি ত থােকন; মজর 
জনােরল সরকারও এই প ম বাদ িদেয় মিু যেু র অ া  জ রী 

কােজ মেনািনেবশ কেরন।১৮৯ 
 
 

অধ ায়- ১৮: অে াবর -  নেভ র 
 
  
নেভ েরর  থেকই উপমহােদেশর আবহাওয়া বশ উ । 
অে াবেরর ি তীয় স ােহ পািক ান এবং তৃতীয় স ােহ ভারত পূব ও 
পি ম উভয় সীমাে ই িনজ িনজ স  সমােবশ স  কের। পূবা েল 
সই মাচ থেক পািক ান য গণহত া ও স ােসর শাসন  কেরিছল 

তখনও তার কান িবরাম ঘেটিন, িক  অভ রীণ যেু  তােদর াধা  
আর াতীত নয়। সীমাে ও তারা ভারতীয় ও বাংলােদশ বািহনীর 
বহৃ র চােপর স খুীন। পািক ান মালদহ ও ি পুরা রােজ র িদেক 
অসফল িকছু িত- আ মেণর েচ া চালাবার পর ভারতীয় কা ীরেকই 
তারা পা া চাপ সৃি র  িহসােব বেছ নয়।১৯০ পূবা েল সীমাে  
তােদর ভূিমকা মূলতই আ র ামলূক- অবিশ  সীমা  ঘাঁিট (BOP)-

িলেক িনভর কের তােদর স বল সীমা  বরাবর িব ৃত। যিদ ভারত ও 
বাংলােদশ বািহনী মু া ল গঠেনর জ  িকছুটা িভতেরর িদেক অ সর 
হয়, তেব তা িতেরাধ করার জ  ইিতমেধ ই পািক ান সীমা বতী 
শহর িলর সামিরক ঘাঁিট ‘ েগর’ মত রি ত কের তুেলেছ। সখােনই 
যােত তােদর সীমা বতী স রা পুন: একি ত হেয় বহৃ র িতেরাধ 
গেড় তুলেত পাের।১৯১ 
  

ব ত জুন- জুলাই মােস, মিু েযা ােদর সংঘব  তৎপরতার 
সময় সীমা  এলাকায় মু া ল গঠন িতেরাধ এবং মিু েযা ােদর 
অ েবশ ব  করার জ  পািক ান য িবওিপিভি ক সীমা  িতর ার 
কৗশল অবল ন কের তা িবগত িতন মােস পিরি িতর ব াপক পিরবতন 
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এবং ভারতীয় বািহনীর বৃহ র চাপ সে ও মলূত অপিরবিতত থােক, এর 
সে  কবল তােদর িপছেনর ঘাঁিট িলর অব ান যেু র উপেযাগী কের 

দৃঢ় কের তালা হয়। জানা যায়, অে াবেরর শষ অবিধ পািক ানী 
সমরনায়কেদর এই ধারণা িছল য, দেশর অভ ের মিু েযা ােদর 
উপর চাপ কমােনাই ভারতীয় বািহনীর সীমা  তৎপরতা বিৃ র 
কারণ।১৯২  স বত এই আংিশক উপলি  থেক তারা ঢাকার জ   
সংখ ক স  মাতােয়ন রােখ। অব  গাটা সীমা  জুেড় অনূ ন 
ন ইিট িবওিপ হরা, সীমা বতী দশিট শহের১৯৩  ‘ গ’ ও আেরা িকছু 
সংখ ক শহের ‘মজবতু ঘাঁিট’ তথা 'Strong Point' িত া এবং ত পির 
সীমাে র িবিভ  অংেশ ভারতীয় ও বাংলােদেশর বািহনীর ব াটািলয়ান 
অথবা বহৃ র আঘাত মাকািবলায় িনযু  থাকার পর ঢাকা বা তার 
চারপােশ সবেশষ লড়াইেয়র মত উ ৃ  স  কতটু  তােদর িছল, তাও 
িবচায। উ ৃ  সে র অভাব হতু সীমা  থেক িতপে র জারাল 
আ মেণর মেুখ প াদপসরণ কের ‘ েগর’ মধ বতী ভূভাগ িনয় ণ করা 
তােদর সােধ র বাইের িছল। স ে  িনয়াজীর তথাকিথত ‘ গ’ 
পািক ানী সনােদর আ হনেনর খদায় পিরণত হওয়ার স াবনাই িছল 
সমিধক। পািক ােনর সামিরক পিরক নার এই িব াি  ও অবা বতা 
কবল তােদও সে র সংখ া তা থেক উ ূত িছল না, িতপে র 

উে  উপলি েত তােদর অ মতাও এর জ  অেনকাংেশ দায়ী িছল। 
  

প া ের, অে াবর মােস ’একিট সীমা বতী ‘মজবতু ঘাঁিট’র 
সে  সংঘেষ িল  হওয়ার ফেল ভারত ও বাংলােদেশর সামিরক 
নতৃে র পে  এ কথা  হেয় ওেঠ য, ঢাকা অিভমেুখ ত সামিরক 

অিভযান স ব করার জ  এই সব ‘মজবতু ঘঁািট’ ও ‘ গেক’ পাশ 
কািটেয় যাওয়াই উপযু  কৗশল। এই উপলি র সে  সে  এই কৗশল 
কাযকর করার জ  মিু বািহনীর সহায়তায় অজানা িবক  পথঘাট, 
নদীনালা ও অ া  িতব কতা স েক িবশদ তথ ািদ সংগহৃীত হেত 

 কের। ব ত এি ল থেক  কের বাংলােদশ বািহনীর অিফসার 
এবং নন- কিমশ  ড অিফসারগণ পািক ােনর সামিরক িবষয়ািদ স েক, 
যথা -  সংগঠন, শি ম া, অব ান, অ স ার, গালা- বা দ, 
অবকাঠােমা, লিজি ক  , পিরক না, কৗশল, নতৃ , তথ , যাগােযাগ, 

িনং, মন াি ক গঠন ভৃিত িবষেয় এবং সামিরক পিরক না 
ণয়েনর কােজ েয়াজনীয় অ া  িবষয় যথা -  ানীয় বিশ , 
াকিৃতক ও ভৗেগািলক উপাদান, যাগােযাগ ব ব া, পথঘাট, নদীনালা, 

সতু- ফরী, শি  ও ালানী ইত াকার িবষেয় য সমুদয় তথ  
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ভারতীয়প েক সরবরাহ কের, পািক ােনর িব ে  িবজেয়াপেযাগী 
পিরক না ণয়ন ও অিভযান পিরচালনার কােজ তার মলূ  িছল 
অপিরসীম। কবল তা- ই নয়, মিু েযা ারাও পািক ানী ইউিনটসমেূহর 
সবেশষ অব ান, আয়তন, গিতিবিধ এবং সংি  নানা তথ  িনয়িমত 
সরবরাহ কের তােদর িব ে  আস  অিভযানেক অসামা ভােব সাহায  
কের। 
  

নেভ েরর েত ত  তৎপরতার ে ও ত ণ 
মিু েযা ারা আেগর তুলনায় অেনক বশী সি য়। অে াবেরর ি তীয় 
স াহ থেক পুনরায় তােদর য তৎপরতা আর  হয়, নেভ েরর েত 
সই তৎপরতার মান অিধকতর পিরপ  এবং তৎপরতার পিরিধও 

অেনক িব তৃ। কান এেলাপাতািড় আ মণ নয়, বরং ল  ও কৗশল 
স েক যেথাপযু  পিরক নার িভি েতই তারা দখলদার স েদর 
চলাচল ও সরবরাহ ব ব ায় িব  সৃি  করেত  কের।১৯৪ ইিতপূেব 
মিু েযা ােদর মাগত শি  বিৃ র ফেল এবং অংশত কান কান 
অ েল মিু েযা ােদর কৗশল পিরবিতত হওয়ার ফেল রাজাকার 
বািহনীর অেপ াকৃত বল ও িবধাবাদী অংশিট মশ িনি য় হেয় 
পড়েত থােক এবং এই অব ায় এই বািহনীর আয়তন বিৃ র জ  
দখলদার সামিরক শাসেকরা জামােত ইসলাম ও িবহারী স দােয়র 
সমবােয় গিঠত ‘আল- বদর’ ও ‘আল- শাম  ’ বািহনী েয়র গাঁড়া 
সদ েদর উপর অিধকতর িনভর করেত  কের। এই সমুদয় বািহনীর 
সি িলত তৎপরতা সে ও ানীয় জনসাধারণ তােদর পূববতী ভয়ভীিত 
ও জড়তােক অিত ম কের মিু েযা ােদর স াব  সকল উপােয় সাহায  
করেত  কের। ফেল দখলদার স , তােদর ানীয় দাসর এবং 
সামিরক ও আধাসামিরক ল ব র উপর মিু েযা ােদর আ মণ 

মতা িবরাটভােব বিৃ  পায়, দখলদার সনােদর য় িতর মা া বাড়েত 
থােক এবং মশ দখলদার স েদর মেধ  হতাশা, অবসাদ ও আতে র 
আবহাওয়া িব ার লাভ করেত থােক।১৯৫ 
  

মিু েযা ােদর এই সব তৎপরতার মূল  িছল অপিরসীম। 
দখলদার সনােদর হেতাদ ম ও যু - পির া  কের তুেল চূড়া  
আঘােতর  েতর য সামিরক দািয়  মিু েযা ােদর উপর িছল, 
সই ল  অজেনর িদেক তারা এখন ত ধাবমান। এই তৎপরতার 

রাজৈনিতক  এর সামিরক মেূল র চাইেত কান অংেশ কম িছল 
না। অে াবর- নেভ েরর তৎপরতার মধ  িদেয় বাংলােদেশর সশ  ছা  
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ও ত েণর দল অন  ত েয়র সােথ েদশবাসীর কােছ, িবে র কােছ 
মিু যু েক রাজৈনিতকভােব িতি ত কের। িবে র সকল 
সংবাদমাধ েমর কােছ এ কথা ীকিৃত লাভ কের য, এই অ েতাভয় 
ত েণরা িনেজেদর সীিমত শি  ও অ বল িনেয় দেশর সকল অ েল 

াধীনতার জ  লড়াই কের চেলেছ এক শি শালী দখলদার 
সনাবািহনীর িব ে । বাংলােদেশর মিু যু  তার িনজ  শি র মিহমায় 

আ িতি ত না হেল, পরবতীকােল ভারেতর অংশ হেণর পর এই 
যু েক বাংলােদেশর াধীনতাযু  িহসােব গণ  করা িব বাসীর পে  
যমন কিঠন হত, তমিন ভারতও স বত রাজৈনিতক ও সামিরক 

উভয়িবধ কারেণ সবা ক সাহায  দােনর ে  ি ধাি ত হেয় থাকত। 
অ ত িড. িপ. ধর ১৬ ও ১৭ই অে াবের া ল ও িবশদভােবই তঁােদর 
এই ি ধার কথা আমার কােছ কাশ কেরন। 
  

দেশর িভতের মিু েযা ােদর ঃসাহিসক তৎপরতার মেুখ 
পািক ানী বািহনীর অব া যখন মশ খারােপর িদেক, তখন পািক ােনর 
মাট স সংখ ার য চার- প মাংশ সীমাে  মাতােয়ন িছল তারা 
মবিধত সামিরক চােপর স খুীন হয়। সে র থেক বাংলােদশ 

িনয়িমত বািহনীেক সাহায  করার জ  ভারতীয় বািহনী য ভূিমকা 
পালেন িনযু  িছল সই ভূিমকা অে াবেরর ি তীয় স াহ থেক ত 
বিৃ  পেত  কের। নেভ েরর েত পািক ানী জা ার পে  এই 
িস াে  পঁৗছা স ব য, ভারত ও বাংলােদেশর িমিলত ও মবিধত 
সামিরক চােপর মেুখ পািক ােনর া , হেতাদ ম চার িডিভশন স , 
যৎসামা  িবমান ও নৗবহর এবং ৭৩,০০০ আধা- সামিরক জনবল 
িনেয় দীঘিদন পূবা েলর উপর ঔপিনেবিশক দখল র া করা অত  
কিঠন। এমতাব ায় ‘পূব পািক ােনর’ এই সংঘষেক পাক- ভারত যেু  
পিরণত কের ভারতীয় কা ীেরর িকয়দংশ দখল করা, িম রা েদর 
সহায়তায় আ জািতক হ ে প রাি ত করা এবং জািতসংেঘর 
ত াবধােন পূবতন ি তাব া কােয়ম করার জ  সেচ  হওয়াই পািক ানী 
শাসকেদর কােছ অেপ াকৃত হণেযাগ  প া িহসােব িবেবিচত হওয়া 

াভািবক িছল।১৯৬ ভারতীয় কা ীেরর িকয়দংশ দখেলর জ  সামিরক 
িত ও মতা পািক ােনর িনজ  আয়ে ই িছল। বরং বহৃ র যেু র 

জ  িম রা েদর সামিরক হ ে প সংগিঠত করা পািক ােনর জ  
অেপ াকৃত হ িছল। তই চীন হ ে েপ অপারগ িছল ভারত-
সািভেয়ট ম ীচুি , উসূরী নদী বরাবর চি শ িডিভশন এবং িসংিকয়াং 

সীমা  বরাবর আরও ৬/৭ িডিভশন সািভেয়ট সে র উপি িত ভৃিত 
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িবষয় িবেবচনা কেরই। যু রাে র সামিরক অ মতা ততটা িছল না; 
যিদও ইয়ািহয়া জা ার িব ে  সৃ  বল মািকন জনমত িছল একিট 

বল রাজৈনিতক বাধা। 
  

তৎসে ও নেভ ের িবিভ  ঘটনা থেক তীয়মান হয়, যু রা  
যিদ স াব  সািভেয়ট িতি য়ার িব ে  চীনেক কান কাযকর 
সামিরক িনরাপ ার িন য়তা দয় তেব সই িন য়তার িভি েত চীনা 
বািহনী িসিকম সংল  চুি  উপত কার১৯৭ মধ  িদেয় ‘পূব পািক ােনর’ 
উ র সীমা  থেক  দূের ভারতীয় বািহনীর সে  সীিমত সংঘেষ িল  
হেত অথবা সরাসির ‘পূব পািক ােনর’ উ রা েল েবশ করেত স ত 
হেত পাের। সই অব ায় মািকন যু রা  তার স ম নৗবহেরর 
জাহাজবািহত িবমােনর সাহােয  বে াপসাগেরর উপ ল ভাগ থেক ঢাকা 
ও চ ােমর উপর িবমান আ াদন (Air cover) িব ার কের নৗেসনা 
অবতরেণর মাধ েম সামিরক পিরি িতেক পািক ােনর অ েল আনার 
কােজ উেদ াগী হেত পাের বেল মেন হয়। চুি  উপত কার মধ  িদেয় 
চীনা স  এবং বে াপসাগর িদেয় মািকন স ম নৗবহেরর আগমেনর 
ফেল ঢাকায় পািক ানী বািহনীর আ সমপণ অিনি ত হেয় পড়া এবং 
অমীমাংিসতভােব যু  শষ হওয়া অস ব নয় বেল মেন হয়। িক  চীন ও 
যু রাে র এই ত  হ ে প স ব কের তালার মতা পািক ানী 
শাসকেদর সামা ই িছল। অব  ৭ই অে াবর ইয়ািহয়া খান 
‘পিরি িতর ত অবনিত রাধকে ’ িসেড ট িন েনর ‘ব ি গত 
উেদ ােগর’ উপর িনেজর সািবক িনভরশীলতার কথা ব  করার পর 
থেক িন েনর িনরাপ া িবষয়ক সহকারী িকিস ারেকই পািক ােনর 

ঔপিনেবিশক দখল র ার জ  উ েরা র তৎপর হেয় উঠেত দখা 
যায়। িবেশষত ২৬ শ অে াবর চীন থেক েদশ ত াবতেনর পর 
িকিস ােরর কমব তা এমন এক পযােয় পঁৗেছ, যখন মেন হয় ইয়ািহয়া 
জা ার পে  উপমহােদেশর ঘটনাধারা িনয় েণর ধান দািয়  
‘ হায়াইট হাউেস’ ানা িরত হেয়েছ।১৯৮ মখু ত কান দেশর অভ রীণ 
স টেক এত অ  সমেয়র মেধ  িব  সংঘােত পা িরত করার এমন 
নাটকীয় দৃ া  সত ই িবরল। 
  

আেগই উে খ করা হেয়েছ, অে াবেরর তৃতীয় স াহ অবিধ 
মািকন টৈনিতক উেদ ােগর অ তম মলূ ল  িছল সীমা  থেক 
ভারত ও পািক ােনর স  ত াহার এবং জািতসংঘ পযেব ক 
িনেয়ােগর ব াপাের সািভেয়ট ইউিনয়নেক স ত করােনা। িক  এই সব 
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মািকন াব মলূ সম া সমাধােনর িদেক না িগেয় য কবল পািক ানী 
দখলেকই দীঘািয়ত করার য়াসী, সািভেয়ট ইউিনয়েনর কােছ তখন তা 
আর অ  নয়। একিদেক শখ মুিজেবর মিু  এবং শরণাথী ফরৎ 
নওয়ার ে  পািক ােনর উেদ ােগর অভাব, এবং অ িদেক ভারেতর 

উপর শরণাথী সম ার মারা ক িতি য়া দৃে  সািভেয়ট ভূিমকা তখন 
মািকনী ত াশার িবপরীতগামী। ভারতেক িনবৃ  করার ে  সািভেয়ট 
অস িত দৃে  মািকন শাসন স বত উপলি  কেরন -  যেহতু 
মিু যেু র সবা ক আেয়াজন ব  করার জ  মািকন টৈনিতক 
তৎপরতা এবং পািক ােনর একক সামিরক উেদ াগ পযা  নয়, সেহতু 
মািকন যু রা  ও চীেনর ত  সামিরক হ ে প ছাড়া পািক ােনর 
আস  িবপযয় রাধ করার কান উপায়ই আর অবিশ  নাই। এ ব াপাের 
আমােদর সে হ ঘনীভূত হয় নেভ েরর থম স ােহ সংঘিটত ’িট 

ত  ঘটনা দৃে । ৩রা নেভ র পািক ােন িনযু  সােবক মািকন রা দূত 
ব ািমন ওেয়লাট সীমা  অ ল থেক স  ত াহােরর ব াপাের 

ভারেতর অস িতর তী  সমােলাচনা কেরন এবং অযািচতভােবই ১৯৫৯ 
সােলর পাক- মািকন ি প ীয় চুি র অধীেন মািকন অ ীকােরর কথা 
উে খ কেরন। িতিন বেলন, পািক ান ‘ য কােনা রা  কতৃক আ া  
হওয়ার পর’ এই চুি র শত অ যায়ী ‘মািকন যু রা  িনেজর অ  ও 
স বলসহেযােগ পািক ানেক সাহায  করার ব াপাের অ ীকারাব ।’১৯৯ 

প ােশর দশেকর মাঝামািঝ থেক ’িট আ িলক সামিরক জােটর 
সদ  িহেসেব পািক ান য কান কিমউিন  দশ কতৃক আ া  হবার 
পর যু রাে র ত  সামিরক সহায়তা লােভর অিধকারী িছল। িক  
অ  কান চুি র অধীেন কান অকিমউিন  দেশর ‘আ মেণর 
িব ে ’ পািক ান য অ প মািকন সহায়তা লােভর অিধকারী, ত প 
তথ  তখন অবিধ িছল অজানা। ব াপারিট সে হজনক মেন হয় এ 
কারেণই য, এ ধরেনর কান গাপন চুি  বলবৎ থাকেল পািক ান 
১৯৬৫ সােলর যেু  তা েয়াগ করার জ  চ ার বাধহয় কাপণ  করত 
না। ১৯৫৯ সােলর ি প ীয় চুি েত এ জাতীয় মািকন অ ীকার সত ই 
িছল িক না স স েক তখন িনি ত না হওয়া গেলও বাংলােদেশ 

ত াস  চূড়া  মিু র লড়াই ব থ করার জ  এই চুি েক ব বহার 
করার েযাগ বা বাসনা য মািকন শাসেনর রেয়েছ এমন ইি ত 
ওেয়লােটর িববিৃত থেক পাওয়া যায়। ওেয়লােটর িববিৃত উে মলূক 
বেল২০০ মেন হেলও ভাবতই য িট আমােদর জ  মখু  হেয় ওেঠ 
তা িছল: িকভােব বাংলােদেশর াধীনতাযেু  মািকন সামিরক হ ে প 

www.allbdbooks.com



কাযকর হওয়া স ব। এ স েক অ ত আমার িনেজর কান সে হ িছল 
না য, পািক ােনর শষর ার জ  যু রা  যিদ সশ  হ ে েপর 
িস া ই নয়, তেব তা কাযকর করার জ  েয়াজন এই ধরেনর কান 
চুি  অথবা সই চুি র কান অ  ধারার িবধাজনক ব াখ া। তমিন 

েয়াজন তােদর িছল ভারত- সািভেয়ট চুি র সতকবাণী সে ও চীনা 
সশ বািহনীেক িত ত- ভারত সীমাে  সীিমত হ ে েপর জ  স ত 
করােনা। নেভ েরর থম স ােহ স িদেকও আর একিট উেদ াগ 
পিরলি ত হয়। 
  

গণহত া র পর পািক ানেক যিদও চীন িনয়িমত অ  সরবরাহ 
কের এেসেছ,২০১ তব ু ম থেক উপমহােদশীয় ে  চীন কান কা  
মতামত ব  কেরিন। অ মান করা হেয়িছল, াধীনতার পে  মওলানা 
ভাসানী ও চীন- সমথক কান কান বামপ ী েপর ভূিমকা, পািক ানী 
বািহনীর িবরামহীন ববরতা, আগে  ভারত- সািভেয়ট ম ীচুি  ভৃিত 
ঘটনা চীনেক বাংলােদেশর পিরি িতর জিটলতা স েক অিধকতর 
বা ববাদী কের তুেলেছ। হঠাৎ জানা গল, সই চীেনর ‘আম ণ েম’ 
উ  সামিরক িতিনিধেদর সমবােয় গিঠত পািক ােনর এক িতিনিধদল 
‘পার িরক াথ সংি  িবষয় এবং উপমহােদেশর সা িতক িবকাশ 
স েক আেলাচনার জ ’ িপিকং উপি ত হেয়েছ।২০২ পািক ানী 

িতিনিধদলেক ‘আম ণ’ করার ব াপাের চীেনর িনজ  আ হ কতটু  
িছল তা অ াত। তেব পািক ানী িতিনিধদেলর সফর শেষ দখা যায়, 
চীন ভারেতর জ  িচরাচিরত িন া াপন ছাড়া পািক ােনর জ  
বশীদূর অ সর হেত আ হী নয় -  এমনিক আমি ত অিতিথেদর সে  
থাগত যু ইশেতহার কােশর ােথও।২০৩ িবিভ  ঘটনাদৃে  
তীয়মান হয়, পািক ানী িতিনিধদলেক আম ণ করার ব াপাের চীেনর 

আ হ িছল সামা ই, স বত অে াবেরর ি তীয়ােধ িপিকং- এ অ ি ত 
চৗ- িকিস ার আেলাচনা থেকই এর উৎপি ।২০৪ ‘পূব পািক ােনর’ 
র ার জ  চীনা সনাবািহনীর সীিমত হ ে েপর পে  সকল 

যুি জাল িব ার এবং সমহূ িনরাপ ার িত িত উ ারেণর পেরও 
িপিকং- এ িকিস ার যিদ ভাবত সাবধানী চীনা নতৃ েক পািক ােনর 

িত সহা ভূিতশীল অথচ সামিরক হ ে েপর ে  ি ধাি ত দখেত 
পান, তেব তােদর কােছ আর এক  ধরনা দওয়ার জ  
পািক ানীেদর পাঠােনার েয়াজন িকিস ােররই থম উপলি  করার 
কথা। পািক ানীেদর জ  চীেনর আম ণপ  সং হ করা, বা চীেনর 
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কােছ অিধকতর হণেযাগ  ভুে ার মত ব ি েক িতিনিধদেলর নতা 
িহসােব পািরশ করা িকিস ােরর পে  িছল অেপ াকতৃ সহজ কাজ। 
  

পািক ানী িতিনিধদেল িবমানবািহনীর ধান রিহম খান, 
সনাবািহনীর চীফ অব জনােরল াফ ল হাসান ও নৗবািহনীর ধান 

রশীদ আহমদ অ ভু  হওয়ায় এই সফেরর সামিরক উে  ও  
িতফিলত হয়। িক  এই িতিনিধদেলর নতৃ পেদ ‘ িসেড ট 

ইয়ািহয়ার ব ি গত িতিনিধ’ িহসােব জুলিফকার আলী ভুে ার িনেয়াগ 
বশ িকছু িব েয়র উে ক কের। কননা ২৬ শ মাচ আওয়ামী লীগ 
বআইনী ঘািষত হওয়ার পর থেক ভুে া ’৭০- এর িনবাচেনর িবজয়ী 

ি তীয় বহৃ ম দেলর ধান িহসােব মতা লােভর জ  যতই ব া ল 
হেয় ওেঠন ততই মতাসীন জা া তঁার মতােরাহেণর পথ হ করেত 
থােক। ব ত ইয়ািহয়ার ‘িবেশষ  -  ণীত’ খসড়া শাসনত  এবং 
জাতীয় পিরষেদর তথাকিথত ‘উপিনবাচেন’ দি ণপ ী াথীেদর ‘িবনা 

িত ি তায় িনবািচত’ ঘাষণা করার অ তম ধান উে  িছল 
ভুে ােক মতা থেক বি ত রাখা। অে াবেরর শষ স ােহ এক অ াত 
অথচ অত  ভাবশালী মধ তায় ইয়ািহয়া- ভুে া স েক হঠাৎ উ িত 
ঘেট।২০৫ ১লা নেভ র ঘাষণা করা হয় আওয়ামী লীেগর শূ  ঘািষত 
আসেনর উপিনবাচেন ভুে ার িপপল   পািটর পঁাচজন াথী ‘িবনা 

িত ি তায় িনবািচত’ হেয়েছ এবং অ ত আরও ছ’জেনর অ পভােব 
‘িনবািচত’ হবার স াবনা রেয়েছ।২০৬ এর চারিদন বােদ ভুে া পািক ানী 
সামিরক িতিনিধদেলর নতা িহসােব িপিকং যান। 
  

চীনেক ভারেতর উ র সীমাে  সামিরক হ ে েপ স ত 
করােনার ে  এই িমশেনর ব থতার সংবাদ একািধক সূে  কািশত 
হওয়া সে ও এর ‘সাফল ’ স েক ভুে ার দাবী ও থক কথাবাতায়২০৭ 
চীেনর কতৃ উে  স েক িকছু সংশয় আমােদর মেধ  িবরাজ করেত 
থােক। চীেনর ই া ও উে  স েক ভুে ার সেচতন অিতশেয়াি  
পািক ানী জা ার জ  সমহূ িব াি র সৃি  কের বেল পরবতীকােল জানা 
যায়।২০৮ ইিতপূেব চীেনর জািতসংঘ সদ পদ লােভর জ  ইি রা গা ী 
য অিভন ন বাতা পাঠান তার জবােব ভুে া- িমশেনর ত াবতেনর পর 
চৗ এন- লাই ভারত ও চীন উভয় দেশর জনগেণর ব ু  ব ন উ ত 

হওয়ার আশা কাশ কের এক তারবাতা রণ কেরন। িক  নেভ েরর 
শষ স ােহ -  আেমিরকা ও পািক ােনর উপযপুির েচ ার জ ই 
হাক, মিু বািহনী ও ভারতীয় বািহনীর মবিধত চােপর মেুখ 
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পািক ােনর হত শা দৃে ই হাক, অথবা চীেনর অভ রীণ গালেযাগ 
িনয় ণাধীন হেয় আসায় চীেনর নতৃ  পুনরায় িনেজেদর সবল মেন 
করার জ ই হাক -  চীন পািক ােনর সমথেন সি য় হেয় ওেঠ। 
  

ব ািমন ওেয়লাট যখন পািক ােনর পে  যু রাে র স াব  
হ ে েপর যৗি কতা ব াখ ায় ব  এবং অপরিদেক ভুে ার নতৃ াধীন 
পািক ানী িতিনিধদল যখন সামিরক হ ে েপ চীনা নতৃ েক স ত 
করার জ  িপিকং গমেন উদ ত, সই সময় ইি রা গা ীর পে  মািকন 

শাসেনর উপমহােদশীয় দৃি ভি  পিরবতন করার েযাগ অিত 
সামা ই িছল। য কারেণ ইি রার এই দূরযা া, সই শরণাথী সম া 
স েক িন ন তার কা  িববিৃত- ব ৃতায় স ণূ িনরব থােকন। 
ইি রা গা ীর সে  িতন ঘ াব াপী বঠেকও িতিন শরণাথী- সং া  
সম া এিড়েয় যান, সীমা  থেক স  ত াহার এবং মিু েযা ােদর 
সাহা  ব  করার েয়াজন উে খ কেরন, এবং পািক ানেক ভািবত 
করার ে  তােদর মতা অত  সাম  বেল দাবী কেরন।২০৯ 
িন েনর একমা  ‘কনেসশন’ িছল পািক ানেক দয় ৩.৬ িমিলয়ন ডলার 
মেূল র সামিরক সাহায  ব  ঘাষণার।২১০ শখ মিুজেবর মিু  ও স েটর 
িনর  সমাধােন িন েনর সহেযািগতা লােভর কান ীণ আশা তখনও 
যিদ ইি রা গা ীর থেক থােক, তেব তা স ণূ িনঃেশষ কের, কান 
যু ইশেতহার ব িতেরেকই, িতিন েদেশর পেথ পািড় জমান া  এবং 
পি ম জামানী হেয়। প ািরেসর ব লাংেশ সহা ভূিতশীল রাজৈনিতক 
পিরেবেশ ইি রা এক সাংবািদক সে লেন ঘাষণা কেরন: পূব বাংলার 
একমা  সমাধান াধীনতা, শী ই হাক আর দরীেতই হাক এ 

াধীনতা আসেবই।২১১ নেভ েরর থম ও ি তীয় স ােহ কবল ইি রা 
গা ীই নন, আেরা অেনক মহল থেক একই পিরণিতর কথা উ ািরত 
হেয়িছল া ল ভাষায়।২১২ 
  

ইি রা গা ীর আেরমিরকা ও পি ম ইউেরাপ সফেরর পর 
স েটর িনর  সমাধােনর শষ আশাটু ও যখন িনঃেশিষত, তখন 
শরণাথী সম া থেক ভারেতর িন িৃতর পথ িছল মা  একিটই। এই 
পথ িছল, সামিরক প ায় পূব বাংলায় পািক ানী দখেলর স ণূ 
িবেলাপসাধন কের সখােন শরণাথীেদর ত াবতেনর উপেযাগী িনরাপদ 
রাজৈনিতক অব ার সৃি  করা। এি েল পািক ানী গণহত ার ভয়াবহ 

েত, সবাংেশই এক হতচিকত অব ার মােঝ, ইি রা গা ী 
বাংলােদেশর মিু সং ােমর সাফেল র জ  তাজউি নেক য 
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সহেযািগতার িত িত াপন কেরিছেলন তার আ িরকতা ও  লঘু 
করা চ া না কেরও বলা যায়, মলূত পািক ানী জা ার ‘সামিরক 
সমাধােনর’ অিনবায ফল িহসােব সৃ  অিবরাম শরণাথী াত ভারেতর 
উপর অেশষ সামািজক, অথৈনিতক ও রাজৈনিতক চাপ ছাড়াও 
িনরাপ ার ে  য মারা ক সম ার সৃি  কের তা সমাধােনর অপর 
কান প া ভারেতর িছল না। এই পিরণিতর িদেক ভারেতর সেবা  

মহেলর ব ব  মশ যমন  থেক তর হয়,২১৩ তমিন 
দখলকতৃ বাংলােদেশর সীমাে  িনয়িমত বািহনীর পে  ভারেতর 
সামিরক চাপ বৃহৎ থেক বৃহ র হেত থােক।২১৪ মােচ পািক ানী গণহত া 

র জবােব পূব বাংলার অ েতাভয় ছা , যবুক ও িবে াহী সে র দল 
সশ  সং াম  করার পর তারই পযায় িমক িবকােশর চূড়া  পেব 
পািক ােনর িনমম সংগিঠত সামিরক য েক িবচূণ করার জ  
বাংলােদেশর দৃি েকাণ থেক ভারেতর সশ বািহনীর অংশ হণ য প 
অত াব ক গণ  করা হেয়িছল, িবগত কেয়ক মােস রাজৈনিতক 
আেপাস- মীমাংসা ও টৈনিতক মধ তার িবিভ  িত িত িনঃেশষ 
করার পর শরণাথী উপ ত ভারেতর জ ও ত প ভূিমকা হণ 
অপিরহায হেয় ওেঠ। 
  

িক  ত  সামিরক ভূিমকা হেণর পেথ তখনও ভারেতর 
একিট বড় সম া িছল। বাংলােদেশর জ  ভারেতর সবিবধ সহেযািগতা 

দান, এমনিক মিু বািহনীর সমথেন সীমা  সংঘেষ অংশ হণ করা িছল 
এক কথা, আর পূব বাংলায় পািক ানেক স ূণভােব পরাভূত করার 
উে  িনেয় ভারেতর সবা ক যেু র উেদ াগ হণ করা িছল স ণূ 
িভ  কথা। ভারেতর জ  শেষা  পদে েপর অিনবায পিরণিত িছল 
িবে র কােছ িনজেক আ মণকারী দশ িহসােব িতি ত করা। 
বাংলােদশ স েটর চােপ সািভেয়ট ইউিনয়েনর সােথ িনরাপ া িবষয়ক 
ম ীচুি  া েরর পর জাট- বিহভূত দশ িহসােব িনেজর পূবতন 

ভাবমিূত অ ু ন রাখার ে  ভারত ইিতমেধ ই য সম ার মাকািবলা 
করেত  কের, তা পািক ান আ মেণর উেদ াগ িনেয় অেনক বশী 
জিটল কের তালা এবং অ ত বশ িকছু কােলর জ  অবিশ  িব  থেক 
িনজেক িবি  কের ফলা একিট অত  হ িস া  িছল। একিদেক 
উ তূ স ট িনরসেন ত  সামিরক উেদ াগ হেণর মৗল েয়াজন 
এবং অ িদেক সামিরক উেদ াগ হেণর ফেল তর আ জািতক 

িতি য়ার আশ া -  এই পর রিবেরাধী িবেবচনার মেধ  ভারেতর 
িস া  িনিদ ভােব কািশত হবার আেগই পািক ানী জা াই ভারতেক 
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এই উভয় স ট থেক মু  কের। ‘পূব পািক ােনর’ অভ ের 
মিু েযা ােদর এবং সীমাে  ভারতীয় ও বাংলােদশ বািহনীর িমিলত ও 

মবিধত চােপর২১৫ বসামাল িতি য়া িহসােবই হাক, িকংবা পাক-
ভারত যু   হবার পর তা অমীমাংিসতভােব শষ করার ে  অ ত 
একিট িম  রাে র হ ে েপর আ াস বা কি ত আশােক অবল ন 
কেরই হাক, িকংবা মতাসীন জা ার অভ ের মতা বদেলর জ  
কান ষড়য মলূক েরাচনার কারেণই হাক, অথবা এই সমদুয় কারণ 

কমেবশী সংিমি ত হওয়ার ফেলই হাক িসেড ট ইয়ািহয়া খান িনেজই 
যু  র িস া  হণ কেরন। ২৩ শ নেভ র পািক ান ‘জ রী অব া’ 
ঘাষণা কের এবং ঐ িদন ত শীলায় চীনা সাহােয  িনিমত ভারী 

য পািত কারখানার উে াধনী অ ােন চীনা ম ীর উপি িতেত ইয়ািহয়া 
খান ‘দশ িদেনর মেধ ’ যেু  অবতীণ হওয়ার স াবনা উে খ কেরন।২১৬ 
যথাসমেয় স াবনািট বা বািয়ত হয়। 
 
 
অধ ায়- ১৯: নেভ র 
 
  
আমােদর দৃি েকাণ থেক নেভ েরর ি তীয় স াহ নাগাদ পরবতী ঘটনা 
িবকােশর স াব  পথ িছল িট: (১) আস  শীেত ভারত- িত ত 
িগিরপথসমহূ তুষারাবৃত হেয় পড়ার পর ঢাকার উে েশ িমিলত ভারতীয় 
বািহনী ও মুি বািহনীর চূড়া  অিভযান; অথবা (২) শীেতর া ােল 
িগিরপথসমহূ উ ু  থাকেতই আস  িবপযয় িতেরােধর জ  
আেমিরকা ও চীেনর কৗশলী হ ে েপর (tactical intervention) উপর 
ভরসা কের পািক ােনর যু  ঘাষণা এবং আ জািতক তদারিকেত 
যু িবরিত ও ি তাব া িনি তকরেণর েচ া। এই ই স াবনার মেধ  

কতৃ ঘটনা কা   পেথ অ সর হেত পাের, তা  িছল না। তেব 
কাযকািরতার িদক থেক থম স াবনার সাফল  উ লতর মেন হয় 
মলূত ’িট কারেণ। থমত, মু া ল গঠন িতেরাধ করার দীঘ 

াি কর কােজ পািক ানী বািহনী দীঘ সীমা  বরাবর ছিড়েয় থাকায় 
তােদর হরার এলাকা িব ৃত িছল বেট, িক  তার ফেল বৃহ র 
আ মণ িতেরােধর গভীরতা সব ই তােদর লাপ পায়। তােদর 

িতর ার আেয়াজন অেনকটা হেয় ওেঠ ীত বলেুনর মত- এর 
বিহরাবরণ যতই িনরবি  দখাক, এর িভতরটা িছল সবাংেশই ফঁাপা। 
ি তীয়ত, সকল ধান সড়ক ও যাগােযাগ কে  পািক ান িতর ার 
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জ  য সব ‘ গ’, ‘মজবতু ঘাঁিট’ ভৃিত গেড় তুেলিছল, স সব পাশ 
কািটেয় যাওয়ার কৗশল অবল েনর দ ন ঢাকার উে েশ ত অিভযান 
পিরচালনা ভারত ও বাংলােদশ িমিলত বািহনীর পে  স ব বেল মেন 
হয়। 
  

অব  এে ে  আশ া িছল এই য, বাংলােদশ- ভারেতর এই 
অিভযান দৃে  পািক ান ত তােদর স  িটেয় এেন ঢাকা নগরী 
অবেরােধর েচ া চালােত পাের। পািক ানীেদর হােত ঢাকার জনসমি  
পণব ী (hostage) িহসােব অব  হওয়ার পর তােদর মু  করার 

েচ ায় অক নীয় াণহানী এবং বাড়ীঘর ও স েদর িবপুল য় িতর 
আশ া তা িছলই ত পির পািক ােনর চূড়া  পরাজয় িবলি ত হওয়ার 
আশ াও িছল বল। এই অব ায় চীেনর স াব  ভূিমকা অ  হেয় 
থাকেলও, মািকন স ম নৗবহেরর স াব  হ ে প য পূবা েল 
পািক ােনর ত ািশত পরাজয়েক অত  অিনি ত কের তুলেত পাের 
এবং তার ফেল মুি সং াম য অিধকতর দীঘ ও র য়ী পেব েবশ 
করেত পাের, স জাতীয় আশ া নেভ েরর ি তীয় স ােহ ধানম ী ও 
আমার মেধ  আেলািচত হয়। বাংলােদশ মিু যুে  মািকন হ ে েপর 
আশ া বল বেল গণ  করেলও আমরা এই উপলি েত পঁৗিছ য, 
ঢাকার চতু াে  ত বূ হ রচনার ে  পািক ােনর িনজ  সামথ  

িতি ত না হওয়া পয  মািকন যু রাে র পে  কান কাযকর হ ে প 
স ব নয়। ঢাকার বেুক ‘সবেশষ লড়াই’ সংঘটেনর জ  কান িনিদ  
পিরক না পািক ােনর রেয়েছ িক না অথবা ঢাকায় বূ হ রচনার মত 
কান িরজাভ সে র আেয়াজন তােদর আেছ িক না, তা আমােদর 

অ াত িছল। তৎসে ও ঢাকা নগরীর স াব  অবেরাধ, মািকন স ম 
নৗবহেরর হ ে েপর স াবনা এবং সংি  িবষয়ািদ ঊ তন ভারতীয় 
নতৃে র গাচের আনার িবষয় ি র হয়। 

  
ব ত নেভ ের যেু র স াবনা যতই িনকটতর ও তর হেত 

থােক, ততই তার অ িনিহত সম াবলী অিধকতর মখু  ও জ রী হেয় 
উঠেত থােক। ফেল মুি যেু র ব ব াপনা ও আ মণধারা উ ত করার 
জ  য সব িবষয় এতিদন অ ািধকার লাভ কের এেসিছল স িলর 

েয়াজন াস পেত  কের, এমনিক কান কান িবষেয় অিজত 
অ গিত অংশত হীন হেয় পেড়। যমন, পূবা েল পািক ােনর চার 
িডিভশন এবং ভারেতর সাত িডিভশন সে র শি  পরী ার  

িতর কােজ িবগত কেয়ক মাস ধের ত ণ মুি েযা ােদর অবদান 
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সববহৃৎ হেলও, এই ই পশাদার সশ বািহনীর ত াস  সংঘােতর 
পটভূিমেত অিনয়িমত মুি েযা ােদর, এমনিক বাংলােদেশর িনয়িমত 
ব াটািলয়ানসমেূহর ভূিমকা পূবােপ া সীিমত হেয় পেড়। িক  সীিমত 
ভূিমকার অথ শূ  ভূিমকা নয়। পািক ােনর িব ে  চূড়া  
অিভযােনর মলূ দািয়  ভারতীয় কমাে ডর কােছ হ া িরত হওয়া সে ও 
শ - অব ােনর প ােতর তৎপরতা ও সংি  কৗশল পিরক নার 

ে  বাংলােদশ সামিরক কমাে ডর সহায়ক ভূিমকার ভূত েয়াজন 
িছল। 
  

এ ে  বাংলােদশ ধান সনাপিতর কাছ থেক ভাবতই য 
উেদ াগ ত ািশত িছল, ওসমানী তা থেক িনজেক ব লাংেশ দূের 
সিরেয় ফেলন এবং সািভস ম া য়াল রচনার মত এমন সব কােজ 
িনজেক ব  রােখন যার সে  ত াস  চূড়া  অিভযােনর কান ত  
স ক িছল না। অে াবেরর শেষ ওসমানীর আপি  সে ও যু -
কমা ডব ব া গহৃীত হওয়ার পর থেক ওসমানীর আচরেণ কান  
ইিতবাচক ভূিমকা অথবা তঁার ব েব  হণেযাগ  িবক  রণেকৗশেলর 

াব িছল না। ব ত ভারতীয় ভূখ  থেক িনয়িমত বািহনীর তৎপরতার 
ফেল উ তূ িনিদ  সম ািদ িতিবধােনর  
জ ২১৭  তাজউি ন যখন যু - কমা ড গঠেনর পে  মনি র কেরন, 
তখন এ িবষেয় কান িবক  াব না কেরই যু - কমা ড গিঠত হেল 
িনেজ পদত াগ করেবন বেল ওসমানী তাজউি নেক মিক দন। 
ইিতপূেব িবিভ  আেরা কেয়কিট ই েত ওসমানী এ ধরেনর মেনাভাব 
ব  কেরিছেলন। িক  এই থমবার তাজউি ন তঁােক জানান, 
িলিখতভােব এই ই া ব  করেল, তাজউি ন এই পদত াগপ  হণ 
করেবন। অতঃপর ওসমানী যু - কমা ড অথবা পদত াগপ  স েক 
কান উ বাচ  কেরনিন। িক  ভারতীয় সামিরক নতৃ  স েক তঁার 

পূবসি ত িব প ধারণা এরপর থেক ত বিৃ  পেত  কের। এর 
ভাব রণা েন িনয়িমত বািহনীর উপর কতখািন পেড়িছল বলা শ ; 

তেব স র অপােরশেনর ে  ক ীয় কমাে ডর ভূিমকা বরাবরই 
যতটা বল ও অিনয়িমত িছল, নেভ েরও তার কান তারতম  ঘেটিন 
বেল মেন করা চেল। চূড়া  অিভযােনর া ােল ওসমানীর এেহন 
ভূিমকার ফেল ভারতীয়েদর সে  গহৃীতব  তৎপরতা ও কৗশেলর সম য় 
সাধেনর ে  য শূ তার সৃি  হয়, তার অেনকখািন তাজউি নেকই 
পূরণ করার চ া করেত হয়। এই পিরি িতেত ডপুিট চীফ- অব- াফ 

প ক াে ন আ লু কিরম খা কার িবমানবািহনীভু  অিফসার হেলও 
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গঠনমলূক দৃি ভি  ও মতামেতর তার দ ন পশাগত পরামেশর 
জ  আরও বশী িনেয়ািজত হেতন। 
  

পািক ােনর স াব  অবেরাধ ও ংেসর হাত থেক ঢাকা 
নগরীেক র া করার িচ া ছাড়াও অ  য একিট উে গ এ সময় 
তাজউি েনর জ  মখু  হেয় ওেঠ তা িছল মিু যেু র ত ািশত 
সাফেল র পর িতিহংসা- হত ার িবপদ থেক শখ মিুজেবর জীবন র া 
করার। তাজউি েনর আশ া জে িছল ত াস  চূড়া  লড়াইেয় 
বাংলােদেশর াধীনতা অিজত হওয়ার পর পািক ােনর িতিহংসা 
পরায়ণতা থেক শখ মিুজেবর জীবন র া করা অত  কিঠন হেয় 
দঁাড়ােব, যিদও বা বে ে  আগ  মাস থেক তঁার জীবেনর িনরাপ া 
উ ত হওয়ার ল ণ মশ কাশ পেয় চেল। ৩রা আগে  ইয়ািহয়া 
খান যখন ঘাষণা কেরন য দশে ািহতার অপরােধ শী ই শখ 
মিুজেবর িবচার এবং উপযু  শাি  িবধান করা হেব২১৮ তখন শখ 
মিুজেবর জীবেনর িনরাপ া িকছুমা  রেয়েছ বেল মেন করা কিঠন হেয় 
পেড়। ৫ই আগে  সামিরক জা ার য তথাকিথত ‘ তপ ’ কািশত 
হয়, তােত ‘সশ বািহনীর মেধ  িবে াহ সংঘটেনর মাধ েম’ পূব বাংলার 

াধীনতা অজেনর জ  আওয়ামী লীেগর ‘ষড়যে র’ আেয়াজন সিব াের 
উে খ করা হয়।২১৯  ফেল আস  িবচােরর রায় িক দওয়া হেব, স 
স েক কাযত সকল অ তা দূর হয়। ৭ই আগে  আওয়ামী লীেগর 
য ৭৯ জেনর নাম জাতীয় পিরষেদর সদ পদ থেক বািতল করা হয়, 

তােদর মেধ  শখ মিুজেবর নাম অ ভু  িছল।২২০ ৯ই আগ  পািক ান 
থেক পুনরায় ঘাষণা করা হয়, ‘পািক ােনর িব ে  যু  ঘাষণার জ ’ 
শখ মিুজেবর শী ই িবেশষ সামিরক আদালেত িবচার করা হেব।২২১ 

িক  ঐ িদনই অ ত ািশতভােব ভারত- সািভেয়ট ম ীচুি  া িরত 
হয়। নয়ািদ ীর সে  ওয়ািশংটেনর সমেয়র তফাৎ সােড় দশ ঘ ার মত; 
ফেল ম ীচুি - সং া  ঘাষণার পর ঐ িদনই মািকন ট িডপাটেম ট 
শখ মিুজেবর িব ে  কান ‘ ত ব ব া’ (summary action) হণ 
থেক িবরত থাকার জ  পািক ানেক সতক কের দয়।২২২ ফেল পরবতী 
ঘাষণা অ যায়ী ১১ই আগে  লায়ালপুের িবেশষ সামিরক আদালেত 

ার িবচার  হেলও ঐ িদনই তা মুলতিব ঘাষণা করা হয়। ৭ই 
সে ের যখন পুনরায় িবচার  হয়, তখন শখ মিুজেবর প  

সমথেনর জ  এ. ক. াহী এবং তঁার িতনজন সহকারী আইনজীবীেক 
িনযু  থাকেত দখা যায়।২২৩ ২রা অে াবের পািক ােনর সামিরক 
আদালত শখ মিুজবেক ‘অপরাধী’ সাব  কের ‘মতুৃ দে র পািরশ’ 
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করেছ বেল একিট টৈনিতক সূে  কাশ পায়; অব  একই সূ  থেক 
বলা হয় য পািক ােনর প  থেক সংি  রা বগেক এই িন য়তাও 
দওয়া হেয়েছ য সামিরক আদালেতর এই রায় কাযকর করা থেক 

তারা িবরত থাকেব।২২৪ এই তেথ র পেরা  সমথন পাওয়া যায় ১০ই 
অে াবের, যখন জাতীয় পিরষেদর সদ পদ থেক বিহ ৃত আওয়ামী 
লীগপ ীেদর পূববতী তািলকা ঈষৎ পিরবিততভােব কািশত হয়। এই 
তািলকা থেক শখ মিুজেবর নাম বাদ পেড়।২২৫ অথাৎ 
‘মতুৃ দ া া া ’ শখ মুিজব তঁার িনবািচত জাতীয় পিরষদ আসেন 
কাযত পুনবহাল হন। অে াবেরর শেষ ‘িনউজউইক’ পি কার 

িতিনিধেক ইয়ািহয়া খান জানান, শখ মিুজবেক িতিন খয়ালখশুী মত 
ছেড় িদেত অসমথ হেলও, ‘জািত যিদ তঁার মিু  চায়’ তেব ইয়ািহয়া 

‘তা পূরণ করেবন’।২২৬ পরবতীকােল িকিস ােরর িববরণ থেকও দখা 
যায়, ৩রা নেভ ের পািক ানী রা দূত িকিস ারেক অবিহত কেরন, 
‘ইয়ািহয়া শখ মিুজেবর মেনানীত কান িতিনিধর সােথ আেলাচনা 
করার িবষয় িবেবচনা করেত রাজী আেছ।২২৭ 
  

‘রা ে ািহতার’ অপরােধ মতুৃ দ  লােভর স াবনা থেক শখ 
মিুজেবর অব ার এই েমা িত পিরলি ত হওয়া সে ও বাংলােদশেক 
মু  করার চূড়া  অিভযান  করার পর পুনরায় তঁার জীবনাশ া দখা 
িদেত পাের স স েক তাজউি েনর উে গ িভি হীন িছল না। ইিতপূেব 
পািক ােনর অখ তা র ায় সেচ  মািকন শাসন শখ মুিজেবর 

াণসংহার থেক ইয়ািহয়াচ েক িনবৃ  রাখেব বেল অ মান করা 
হেলও,২২৮ পািক ােনর চূড়া  পরাজেয়র পর সামিরক জা ােক শষ 
উ তা থেক িবরত রাখা য স ব হেব, এমন িন য়তার সত ই অভাব 
িছল। এই আশ ােবাধ থেক শখ মিুজেবর াণ র ার িনি ত উপায় 
উ াবন নেভ েরর ি তীয় ও তৃতীয় স ােহ তাজউি েনর অ তম ধান 

েচ া হেয় ওেঠ। 
  

িক  সই সময় ঢাকা নগরীর ও শখ মিুজেবর জীবেনর িনরাপ া 
িবধােনর সে  সামি ক সমর পিরক না ও িতর যাগসূ  ায় 
অিবে দ  হেয় ওঠায় এবং মি সভা তখনও অবিধ উ  েরর সামিরক 
গাপনীয়তা র ার মত িত ােন পিরণত না হওয়ায় তাজউি ন ায় 

এককভােব সংি  উেদ াগ হণ কেরন। অে াবেরর থম থেক 
মি সভার কাজকেম শৃ লা ও সম য় যিদও উ ত হেত  কের তব ু
মাশতাক, মাহববু আলম চাষী ভৃিতর কাযকলােপর িববরণ স েক 
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কমেবশী অবিহত হওয়ার পেরও তােদর িব ে  গহৃীতব  পদে প 
স েক মতপাথক েহতু মি সভার অভ ের তেথ র িনরাপ া তখনও 
এক তর সম া িছল। ইিতপূেব ২৭ শ অে াবর অপরাে  
কালকাতায় ৮ িথেয়টার রাড সংল  লড িসনহা রাড  িবএসএফ 

ভবেন এক িবেশষ জ রী ি িফং- এ িড. িপ. ধর ধানম ী তাজউি ন ও 
আমােক মাশতাকচ  ও মািকন িতিনিধেদর মেধ  গাপন 
দনদরবােরর কিৃত ও উে  স েক য িববরণ দান কেরন, তােত 

অেনক িবষেয়র মেধ  এ কথাও  হয় য, মাশতােকর উপি িতেত 
মিু সং ােমর উ তর সামিরক পরামশ ও িস াে র জ  মি সভা 
আেদৗ কান িনরাপদ ফারাম নয়। ঐ িদন ায় সে  সে - আওয়ামী 
লীেগর কাযকরী কিমিটর মুলতিব বঠেকর এক ফাঁেক -  তাজউি ন 
অ ায়ী রা পিতেক িবষয়িট স েক অবিহত কেরন। িক  মাশতাক 
স েক অ ায়ী রা পিতর দা ল মান মেনাভােবর ফেল উভেয়র মেধ  
কেয়ক- দফা বঠেকর পর কবল মাহববু আলম চাষীর িব ে ই 

শাসিনক ব ব া হেণর এক অ  িস া  নওয়া হয়। মি সভার 
িভতের তেথ র এই িনরাপ ার অভাব এবং ধান সনাপিত কেনল 
ওসমানীর অিভমানহত আচরেণর ফেল নেভ েরর মাঝামািঝ -  
পািক ােনর সে  চূড়া  সামিরক বাঝাপড়ার া ােল -  বাংলােদশ 
সরকােরর প  থেক য সকল সামিরক িস াে র েয়াজন িছল তার 
অিধকাংশই তাজউি ন একক দািয়ে  হণ কেরন।২২৯ যিদও 
রাজৈনিতক ও শাসিনক ব াপাের িতিন মি সভার পূণ স িত এবং 
দলীয় নতৃবেগর মতামত লােভর জ  সেচ  থাকেতন। 
  

এই সমেয় অথাৎ নেভ েরর ি তীয় ও তৃতীয় স ােহ পািক ানী 
বািহনীর দখল থেক বাংলােদশেক মু  করার বহৃ র লে র অধীেন 
ঢাকা নগরীেক স াব  ংস থেক র া করা, মিু যেু র সবেশষ পযােয় 
পািক ানী িতিহংসা থেক মিুজেবর জীবন র া করা এবং পি ম 
পািক ােন আটক িবপ  বাঙালীেদর মু  করার েয়াজন িবেশষ 
মেনােযােগর িবষেয় পিরণত হয়। মুি যেু র এই িতনিট অধ ন অথচ 
অত াব ক েয়াজন িনিদ ভােব ভারেতর বাংলােদশ- নীিতর ধান 
িনয় ক িড. িপ. ধেরর কােছ উপি ত করার ফেল এবং ইত বসের 
পািক ানী বািহনীর মবিধত বলতা  হেয় ওঠার ফেল সরাসির 
ঢাকার উে েশ ত অিভযান চািলেয় স াব  পািক ানী অবেরাধ েচ া 

িতহত করার এবং স সে  বাংলােদশ থেক পাক- বািহনীর সকল 
পলায়নপথ  কের পণব ী িহসােব তােদর ব বহার করার পে  
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িচ াভাবনা জারদার হয়। ১৫ই নেভ র িদ ীেত আিম এই সমদুয় 
িবষেয়র িত িড. িপ. ধেরর দৃি  আকষেণর পর ল  কির অ ত 
রাজৈনিতক পযােয় তােদর িচ াও সমমখুী। ভারেতর সামিরক নতৃ ও 
একই ল  অজেন আ হী হেবন বেল অ মান করা হেলও কাযে ে  ঐ 
সময় তােদর সামিরক পিরক নার পা র িকভােব অ সর হেয়িছল স 
স েক আমােদর যথাথ ধারণা িছল না। পরবতীকােল কািশত বণনা 
থেক জানা যায়, অংশত গতা গিতক অিভযান- প িত ও সামিরক 

দৃি ভি র কারেণ এবং অংশত নদীনালা অিত েমর উপেযাগী পযা  
ইি িনয়ািরং সাজ- সর ােমর অভােব ভারেতর সামিরক নতৃ  শষ 
মহূুত অবিধ ঢাকােক মু  করার লে  কান িনিদ  িস া  হণ কের 
উঠেত পােরিন।২৩০  সৗভাগ বশত বে াপসাগর িদেয় পািক ানীেদর 
পলায়নপথ স ণূ ব  করার উে ে  ভারতীয় নৗ- অবেরাধ 
পিরক না এবং লভূিমেত পাক- বািহনীর চলাচল ও পুনসমােবশ 
িবি ত করার উে ে  ভারতীয় িবমান তৎপরতার িস া  যেথািচত 
স ণূতার সে ই গহৃীত হয়। িক  ভারতীয় সামিরক পিরক নায় 
ঢাকােক মু  করার িবষেয়  িস াে র অভাবেহতু বে াপসাগের 
মািকন রণতরীর সমােবেশর পর মিু  অিভযান িবপয  হেয় পড়ার য 
আশ া দখা দয়, িনেভজাল উপমহােদশীয় রীিতেত পািক ােনর বহৃ র 
ভুেলর জ  তার সংেশাধনও ঘেট। িডেস ের যু  শষ হওয়ার পর জানা 
যায়, নেভ েরর শষােধও পািক ান ভারেতর চূড়া  ল  স েক 
‘অনবিহত থাকায়’, ঢাকার জ  আলাদা িরজােভর ব ব া তােদর তা 
িছলই না, এমনিক সীমা  থেক স  িটেয় আনারও কান পিরক না 
তােদর িছল না।২৩১ 
  

  রাজৈনিতক পযােয় ভারতীয় আ ােসর তুলনায় ভারেতর সামিরক 
পিরক না িপিছেয় থাকার ফেল ঢাকােক ত মু  করা তথা িবজয় 
স  করার পেথ য শূ তার সৃি  হয়, তা পূরেণর ে  পািক ােনর 
বহৃ র সামিরক ভুল ছাড়াও আর একিট উপাদান কাযকর িছল। নেভ ের 
বাংলােদেশর বাইের ও িভতের াধীনতা- সমথক ায় সকল 
অবিহতমহল িব াস করেতন, বাংলােদশ ও ভারেতর িমিলত অিভযান 

 হওয়ার সে  সে  অিধকৃত এলাকার সব  দীঘ- িনযািতত মা েষর 
িবে ােহর শি  পুনরায় এমনভােব িলত হেয় উঠেব য পািক ােনর 
অবিশ  সামিরক মতা তােত সবাংেশ িবপয  না হেয় পাের না। এই 
সব আ াস ও িব ােসর ব াপার ছাড়াও কািশত ও সংগহৃীত তথ  থেক 
স সমেয়ই জানা যায়, মিু েযা ােদর মবিধত তৎপরতার ফেল 
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পািক ানী স েদর নশ চলাচল মতা ইিতমেধ ই ায় স ণূ লাপ 
পেয়েছ। রাি েত মুি বািহনী এবং িদেন স াব  ভারতীয় িবমান 

তৎপরতার ফেল ঢাকা অবেরােধর জ  সীমা  থেক স  িপিছেয় 
আনার পািক ানী য়াস য অস ব হেত পাের তা অ  িছল না। এই 
সব উপলি র উপর িনভর কের ি গিতেত ঢাকা দখল এবং সম  
শ েসনােক ব ী কের ফলার মেধ ই মিু যেু র ধান ও অধ ন 
ল িল একেযােগ অজন করা স ব বেল মেন হয়। 
  

১৬ই নেভ ের ইি রা গা ীর আম ণ েম সয়দ নজ ল 
ইসলাম এবং তাজউি ন আহমদ িদ ীেত তঁার সে  দখা কেরন। এই 
বঠেক ইি রা গা ীর সাম িতক সফেরর অিভ তা, িবেশষত 

বাংলােদশ ে  যু রা , ি েটন, া  ও পি ম জামানীর মেনাভাব, 
অিধকৃত অ েল মিু যেু র অব া, সীমা  অ েল মবধমান সংঘষ, 
কা ীর সীমাে  পািক ােনর স াব  অিভযান, ভারেতর পা া 
অিভযােনর িত ভৃিত িবষয় আেলািচত হয়। স বত পূববতী বঠেকর 
অিভ তার ফেল২৩২ এবার চূড়া  অিভযান র পে  ইি রা গা ী 
কান অিভমত কাশ থেক িবরত থােকন; ফেল সয়দ নজ ল বরং 

িকছুটা িবমষ ও িচি ত হেয়ই এবার কালকাতা িফের আেসন। এই 
সমেয় তাজউি নেক জানােনা হয়, গত ’মাস যাবৎ তঁার ও িড. িপ. 
ধেরর মেধ  ভারত ও বাংলােদেশর মেধ  ম ীচুি  া েরর িবষয় িনেয় 
য আেলাচনা চেল আসিছল তা ভারত সরকার িগত রাখার প পাতী; 
কননা তােদর মেত ভারেত অব ানকােল এ ধরেনর চুি  া র 

ভারেতর চােপর মেুখই স  হেয়েছ বেল িচি ত হওয়া 
াভািবক।২৩৩  তেব এর ফেল বাংলােদশেক মু  করার ব াপাের 

ভারেতর সবা ক সহায়তার কান তারতম  ঘটেব না, এ িত িতও 
পুনরায় তাজউি নেক দওয়া হয়। 
  

তাজউি নও চুি র ব াপাের ভারেতর এই িস া েক সিঠক 
িহসােবই হণ কেরন। কননা পািক ােনর দখল অবসােনর জ  য 
ভূিমকায় ভারতেক স ত করােনার উে ে  তাজউি ন এক সময় এই 
চুি র কথা ভেবিছেলন, তার সকল আেয়াজনই এখন স - ায়। 
িদ ী থেক িফেরই তাজউি ন শ মু  বাংলােদেশর জ  বসামিরক 

শাসন ও আইনশৃ লা, শরণাথী ত াবতন ও পুনবাসন, জ রী পণ  
সরবরাহ, যাগােযাগ ও পিরবহন ব ব ার পুনঃ িত া ভৃিত িতিট 

পূণ িবষেয় কাযকর পিরক না ও সমি ত কমসূচী জ রীিভি েত 
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ত করার উে ে  পিরক না সল ও সকল শাসিনক িবভাগেক 
তৎপর কের তােলন। অব  কান কান দফতর নেভ েরর থম 
থেকই শ মু  বাংলােদেশর জ  তােদর িবভাগীয় কমসূচী ণয়ন  

কেরন। পিরক না সল যেু া র অথৈনিতক পুনগঠেনর িবিভ  িদক 
িনেয় কাজ  কেরন তারও অ ত একমাস আেগ। 
  

তাজউি ন িদ ী থেক িফের আসার ’িদন বােদ িড. িপ. ধর 
কালকাতা এেস পঁৗছান উপমহােদেশর ত ধাবমান ঘটনা পটভূিমেত, 

িবিভ  অসমা  আেলাচনােক িস াে র িদেক িনেয় যেত এবং স বত 
সামি ক আেয়াজেনর চূড়া করণ তদারক করার উে ে । আমােদর 
িদক থেক ব িবধ জিটল সম ার মেধ  একিট ধান সম া িছল 
সরবরাহকৃত অ  পুন ার- সং া । য সব মিু েযা ােদর অ  
সরবরাহ করা হেয়িছল- এবং পািক ান যােদরেক অ  িদেয়িছল -  
তােদর কােছ থেক ত াস  িবজেয়র পর অ  পুন ার করার 
িনভরেযাগ  ব ব া সৃি র েয়াজন িছল অতীব পূণ। এ িবষেয় 
আেলাচনাধীন একিট খসড়া াব এবং সংি  আেরা কিতপয় িবষেয় 
আেলাচনার জ  ধানম ী আমােক িনযু  কেরন। ১৯ থেক ২১ শ 
নেভ েরর মেধ  িড. িপ. ধেরর সে  আমার মাট চার- দফা বঠক 
অ ি ত হয়। এর মেধ  দীঘতম বঠক িছল ১৯ শ নেভ র এবং এই 
িদেনর আেলািচত িবষয় স েক আমার রাখা সংি  নাট িছল: 
  

“Meeting took place at 9 pm at Grand Hotel. DP, 
(Indian) Defence Secretary K. B. Lal and MH discussed 
about: (1) the nature of the political problem after 
liberation; (2) the arrangement for disarming the FF 
(and other armed elements); (3) the minimum and 
maximum time-frame for Indian Army to remain in 
Bangladesh after liberation; and (4) the possibility of 
intervention by US Seventh Fleet. Reasons given for 
possible US intervention: (a) with the programme of 
scaling down the (US) basing arrangements in S.E. 
Asia,... and when the future of that region looked 
uncertain, could the US afford the risk of breaking the 
status-quo of South Asia? (b) particularly when it was 
being initiated in the background of Indo-Soviet Treaty, 
could the US accept the rise of Russian influence in 
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South Asia which was about to decapaciate its staunch 
ally (Pakistan)?....” 

  
এই বঠক স েক িকছু বণনা আব ক। পািক ােনর সে  

িনকটভিব েত পূণা  যু  অিনবায হেয় ওঠার পর তগিতেত 
বাংলােদশেক পািক ানী দখল থেক মু  করা স ব -  এই অ মােনর 
উপর িনভর কের বতমান ও স াব  পিরি িতর িবেশষণ এবং এর 
মাধ েম মলূ সম াসমহূ িচি ত কের স িল মাকািবলার জ  

েয়াজনীয় পিরক না ও কােজর পিরসীমা িনধারণই এই সব বঠেকর 
উে  িছল, যােত উ তর রাজৈনিতক অ েমাদেনর পর িবেশষ  ও 

শাসিনক পযােয় সংি  পিরক না ও া াম ণয়ন স ব হয়। 
াধীনতা- উ র বাংলােদেশর স াব  রাজৈনিতক জিটলতা িনেয় ঐ 

স ায় য আেলাচনা হয়, তােত ি মেতর অবকাশ িছল না। ায় আট 
মাস ধের পািক ানী বািহনী ও তােদর ানীয় অ চরবৃ  বণনাতীত হত া, 
িনযাতন ও িবভীিষকার রাজ  চািলেয় এেসেছ এবং তার িব ে  কাযত 
ক ীয় নতৃ  ও িনয় ণিবহীন িবপুল সংখ ক সশ  ত েণর দল 

মরণপণ সং াম চািলেয় যাওয়ার ফেল গাটা সমাজ সবাংেশ আেলািড়ত 
হেয়েছ। তারই উপর এক সবা ক যু  সংঘিটত হেত চেলেছ। এই সব 
িকছুর সি িলত িতি য়ায় াধীনতার পর অথৈনিতক, সামািজক ও 
নিতক জীবেন য অক নীয় তালপাড় অবধািরত, তা িনয় ণ করা য 
কান রাজৈনিতক নতৃে র পে ই ঃসাধ  ব াপার। াধীনতার জ  

সশ  ত ণেদর িনেয়ােগর ফেল পূববতী ছ’মাস কাযত এক ধরেনর 
সমাজিব েবর সূচনা ঘেট। শ েসনা ও তােদর ানীয় সহেযাগীেদর 
িব ে  এই সশ  ত ণেদর মবিধত তৎপরতা পুরাতন ব ব ার 

িবধােভাগী ণীর গিতর সৃি  করা ছাড়াও পুরাতন সমােজর খাদ 
কাঠােমােকই আঘাত করেত  কের। িক  এই  সমেয়র মেধ  
ত ণ যা ােদর কান নতুন সামািজক মূল েবােধ ও িবক  
সমাজব ব া গঠেনর অ ীকাের উ ু  কের তালা, অথবা কান ক ীয় 
নতৃে র অধীেন তােদর সংহত ও শৃ লাব  কের তালা স ব না 

হওয়ায় ত াস  াধীনতার পর সামািজক পুনগঠেনর ঐক ব  শি র 
পিরবেত ব ধা িবভ  সশ  প ও সামািজক অরাজকতার শি র 
অভু দেয়র আশ া িছল অেপ াকতৃ বল। এে ে  বাংলােদেশর 
রাজৈনিতক নতৃ  এবং চারযে র ব থতা ীকায িক  তা আর তখন 
সংেশাধনেযাগ  নয়। এই অব ায় ত ািশত াধীনতােক স াব  
সামািজক অরাজকতা ও সশ  হানাহািনর আবত থেক র া করার জ  
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অ শ  ফরত নওয়ার সবা ক উেদ াগ হণ সবােপ া জ রী িবষয় 
বেল িচি ত করা হয়। যেহতু বাংলােদেশর শাসিনক কাঠােমা অত  

বল িছল, সেহতু দলমত িনিবেশেষ মুি েযা ােদর য অংশ সততা, 
সাহস ও কতব েবােধর পরী ায় উ ীণ, তােদর সকলেক াধীনতা 
সমথক রাজৈনিতক দল িলর িমিলত কমা ডব ব ার অধীেন ঐক ব  
করা এবং তােদর সহায়তায় অ  পুন ার েচ া চালােনা অেপ াকৃত 
যিু স ত বেল মেন হয়। পরবতী কেয়ক িদন তাজউি েনর সে  
আেলাচনার ফেল এই িচ ার আরও স সারণ ঘেট এবং ব দলীয় 
কমা ডব ব ার অধীেন সকল মিু েযা ার সমবােয় জাতীয় িমিলিশয়া 
বািহনী গঠন কের েয়াজনীয় ীিনং- এর পর নতুন রা যে র িবিভ  
গঠনমলূক েয়াজেন তােদর স বহার করার পে  এক পিরক নার 

পেরখা তরী হেত থােক। তেব ১৯ শ নেভ েরর ঐ বঠেক ব দলীয় 
কমা ডব ব ার অধীেন মিু েযা ােদর সহায়তায় অ  পুন ােরর 
কমসূচী কাযকর করার ে  ভারতীয় বািহনীর উপি িত ও পেরা  
সহায়তার  িনিদ ভােবই উ ািপত হয়। 
  

িড. িপ. ধর পূববতী িতন মােস বাংলােদেশর সব েরর সবািধক 
সংখ ক িতিনিধর সে  খালাখিুল আেলাচনা চালােনার ফেল একিট 
িবষেয় অত   ধারণার অিধকারী হন এবং ’একবার তা িতিন 
আমার কােছ ব ও কেরন: বাংলােদশ মু  হওয়ার পর ভারতীয় বািহনী 
সখােন যত অ  সময় অব ান করেব, িম  িহসােব ভারেতর অিজত 
নাম ততেবশী অ ু ন থাকেব। কােজই িড. িপ. অত   ভাষায় 

আমার কােছ জানেত চান, সবািধক কতিদন ভারতীয় স েক 
বাংলােদেশ থাকেত হেত পাের বেল আমােদর ধারণা? এ ে র উ র 
অংশত িনভরশীল িছল, পলায়ন বা পরাজয় বরেণর আেগ পািক ানী 
বািহনী অিধকৃত শাসন ও অবকাঠােমার কতখািন ংসসাধন করেব 
এবং অংশত পরাজেয়র পর পািক ান তার ত উপিনেবশ পুন ােরর 
উে ে  কান নতুন সামিরক উেদ াগ হণ করেব িকনা তার উপর। 
পািক ান যিদ পরাজয় বরেণর আেগ কান ‘ পাড়ামািটর নীিত’ 
(scorched earth policy) অবল েনর েযাগ না পায় এবং পরাজেয়র 
পর বাংলােদেশর িব ে  পুনরায় সামিরক অিভযান চালােনার মতা 
হারায়, তেব আশা করা যায়, িতন- চার মােসর মেধ ই বাংলােদেশর 
িনজ  সামিরক ও আধা- সামিরক বািহনীেক নূ নতম কমদ তার মােন 
উ ীত করা স ব; এরই পাশাপািশ সি িলত রাজৈনিতক কমাে ডর 
অধীেন মিু েযা ােদর সহায়তায় অ শ  পুন ােরর ল  ব লাংেশই 
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অজন করা স ব। আর যিদ শখ মিুজব তঁার িবরাট জনি য়তা িনেয় 
েদশ ত াবতেন স ম হন, এবং সরকােরর দািয়  তুেল নবার পেরও 

জািতর ঐক েবাধ এবং সি িলত আ ার তীক ব দলীয় 
কমা ডকাঠােমােক কাযকর রােখন, তেব আেরা আেগ বা অিধকতর 
সাফেল র সে  অ শ  পুন ার করা স ব। ততিদন পয  ভারতীয় 
সে র উপি িত বাংলােদেশর স াব  অরাজক পিরি িত িতেরােধর 

জ  আমােদর িবেবচনায় অপরহায বেল আিম উে খ কির। 
  

মধ রাি র পর িড. িপ. ধর যখন আমােক িবদায় াপেনর জ  
হােটেলর িল  টর িদেক এিগেয় চেলন, তখন পরবতী বঠেকর 

আেলাচ  িবষয় িহসােব থমবােরর মত আিম উে খ কির, আমােদর 
িবেবচনায়, পূণা  যু   হবার পর মািকন যু রা  পূব পািক ােনর 
চূড়া  পতন ব  করার জ  স ম রণতরী বে াপসাগের পািঠেয় ঢাকার 
উপর িবমান- আ াদন িব ার এবং নৗেসনা অবতরেণর চ া চালােত 
পাের। িড. িপ. ধর পািক ানী জা ার িব ে  মািকন যু রাে র 
রাজৈনিতক নতৃবৃ , কংে েসর উভয় পিরষদ এবং 
সংবাদমাধ মসমেূহর বল সমােলাচনার পটভূিমেত এেহন হ ে েপর 

েচ া ‘রাজৈনিতকভােব খবুই দূরবতী’ বেল ম ব  কেরন। িক  য 
সহজ ও আপাতিস    যিু  উে খমা  িতিন তৎ ণাৎ ব  আশ ার 
িবেশষেণ বৃ  হন তা িছল: দি ণ এিশয়া অ েল জাট- বিহভূত 
ভারেতর ভাব ও শি েক সীিমত করার উে ে  দীঘ সেতর বছর 
যাবত মািকন যু রা  যখােন ‘মসুিলম পািক ান’ ক সবল করার জ  
সাহায  কের এেসেছ, সখােন সািভেয়ট ইউিনয়েনর সে  ম ীচুি  
স াদেনর মত ঔ ত  দখাবার পর, সই ভারত যিদ বাংলােদশেক 
পািক ান থেক িবি  করার য়ােস উেদ াগী হয়, তেব কবল 
জনমেতর ভেয়ই িক যু রা  সরকার তার আ িলক াথ জলা িল 
দেব? জনমতই যিদ মািকন শাসেনর সামিরক িস াে র একমা  

িনয় ক হয়, তেব অেনক আেগই িক িভেয়তনােম শাি  ঘািষত হওয়া 
স ব িছল না? এরপর এক ঘ ারও অিধক সময় ধের এই হ ে প 
স াবনার িবিভ  িদক, সম  অিভযােনর উপর তার স াব  ভাব, 
পা া ব ব া হেণর েযাগ ও পিরসর ভৃিত িবষয় িনেয় আমােদর 

’জনার মেধ  আেলাচনা চেল।২৩৪ 
  

িড. িপ. ধেরর সে  অ ি ত পরবতী িতনিট বঠেক িবিভ  
িবষেয়র মেধ  অ  পুন ার যু িব  বাংলােদেশর পুনগঠেন াধীনতা 
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সমথক পঁাচিট রাজৈনিতক দেলর অিভ  কমসূচী হণ এবং জাতীয় 
উপেদ া কিমিটেক একিট সি য় িত ােন পিরণত করার স াবনা-
সং া  আেলাচনা াধা  পায়। এ ছাড়া পূণা  যু   হওয়া মা  
অিধকৃত শাসেনর সম  বাঙালী অিফসার এবং সব েরর বাঙালী 
বিু জীবীেদর হত া করার এক পিরক না পািক ানীেদর রেয়েছ বেল 
অে াবের আমােদর ঢাকা প থেক য তথ  এেস পঁৗছায়, তার 
তাৎপয এবং তা মাকািবলাথ িবিভ  ধরেনর িতর িবষয় আেলািচত 
হয়। এই সব আেলাচনা যখন চলিছল, তখন যেশার শহেরর অদূের 
চৗগাছায় একিট মিু বািহনী ইউিনেটর অব ােনর উপর ট া  ও 
গাল াজ ইউিনটসহ পািক ানী বািহনীর আ মেণর ফেল সীমা  

সংঘাত সহসা বৃি  পায়। পািক ানী গালার আঘাত ভারতীয় ভূখে  
এেস পড়ায় যথােযাগ  শি েত ভারতীয় বািহনী মিু বািহনীর সমথেন 
এিগেয় আেস। ভারত ও পািক ােনর উভয় পে র পদািতক ি েগড, 
ট া , গাল াজ ও িবমানবািহনীর অংশ হণ এবং উভয় পে র 

য় িতর মধ  িদেয় পূণা  যেু র আবহাওয়া িনকটতর হেয় ওেঠ।২৩৫ 
  

একই সমেয় পিরক না সল ও িবভাগীয় সিচবেদর পযােয় দশ 
শ মু  হওয়ার পর পুনবাসন, আইন ও শৃ লা বতন, খাদ  ও জ রী 
পণ  সরবরাহ, বাস ান, জন া  ভৃিত িবষেয় য সব খসড়া 
পিরক না ও কায ম ণয়েনর কাজ চলিছল, তােক সমি ত করার 
জ  ২২ শ নেভ ের বাংলােদেশ মি সভার এক বঠক অ ি ত হয় এবং 
এই উে ে  সে টারীেদর সমবােয় এক সাবকিমিট গঠেনর িস া  
করা হয়। দশ মু  হওয়ার পর বসামিরক শাসন ব ব া বতন 
িবষেয় আেলাচনা সে  মি সভা এই অিভমত কাশ কেরন য, 
অিধকৃত অ েল সরকারী অিফসার ও কমচারী যারা দৃ ত 
পািক ানীেদর সােথ সহেযািগতা কের চেলেছন, তােদর সংখ াগির  
অংশই ােণর ভেয় তা করেত বাধ  হেয়েছন এবং কৃতপে  তারা 

াধীনতাযেু র গাপন সমথক।২৩৬ 
  

াধীনতাযেু র চূড়া  অিভযান এবং িবেশষ কের যেু া র 
পুনগঠন পিরক না ও কমসূচী ণয়েনর এই েচ ার মলূ ায়নকােল 
একিট কথা রণ রাখা বাধ হয় বা নীয়। ২৬ শ মাচ পািক ানী 
বািহনীর অতিকত আ মেণর িদন থেক  কের ১৬ই িডেস র তােদর 
আ সমপেণর িদন পয  বাংলােদেশর মিু র জ  সশ  সং াম চেল 
নয় মােসরও কম সময়। চীন, িভেয়তনাম, আলিজিরয়া, সাই ােসর বা 
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এে ালার তুলনায় বাংলােদেশর মিু সং ােমর সম  ময়াদ িছল সব 
চাইেত কম। মুি সং ােমর নয় মােসর থম অেধক সময় অিতবািহত 
হয় বাংলােদেশর রাজৈনিতক শরণাথীেদর আ য়দােনর ফেল ভারেতর 
জ  য বেদিশক আ মেণর িবপদ দখা দয় তার িব ে  ভারেতর 
িনজ  িনরাপ া দৃঢ় করার কােজ। আগে  ভারত- সািভেয়ট 
ম ীচুি র মাধ েম ভারেতর িনরাপ ােবাধ উ ত হওয়ার পেরই 

মিু যেু র জ  ভারতীয় সহায়তার উে খেযাগ  স সারণ ঘেট। িক  
মিু যেু র সাফল  িনি তকরণ ব তীত শরণাথী সম ার কান কতৃ 
সমাধান য এেকবােরই নই, ভারেতর এই উপলি র িত সািভেয়ট 
ইউিনয়েনর পেরা  স িত আদায় করেত আেরা ’মাস অিতবািহত হয়। 
পািক ােনর স েটর একিট রাজৈনিতক সমাধােনর জ  সািভেয়ট 

েচ া িনঃেশিষত হওয়ার পর অে াবেরর শষ স ােহ ভারেতর 
ধানম ী ইি রা গা ী বাংলােদেশর াধীনতাযুে  সবা ক সহায়তা 
দােনর এক স াব  সময়সূচী স েক বাংলােদশ সরকারেক থম 

ইি ত দন। ঐ সময় থেক ৩রা িডেস ের পািক ান পূণা  যু   
করার িদন পয  মাট সময় পাওয়া যায় ছয় স ােহর কম এবং 
পািক ােনর আ সমপেণর িদন পয  আট স ােহর কম। এই ছয় থেক 
আট স ােহর  সমেয় পািক ানী সনাবািহনীর তুলনাহীন ববরতার 
ফেল সবাংেশ িছ  িভ  এক সমাজেক একি ত করার জ , িবি  
িবপয  ও লুি ত এক অথনীিতেক পুনরায় সচল করার জ  এবং এই 

ই িবশাল িতব কতা সে ও স ণূ নতুন এক রাে র সংগঠনেক দঁাড় 
করােনার জ  য িবপুল িত, পিরক না ও উেদ ােগর েয়াজন 
িছল তা আয়  করা কান উপােয়ই স ব িছল না। সময় ছাড়াও অভাব 
িছল সংগঠেনর- উ াবনী শি স , কমদ , িন াবান মা েষর। এই 
অেথ নেভ র িছল েয়াজন ও আেয়াজেনর মােঝ র ব বধান উপলি  
করার মাস। এই ব বধান রিত ম  জেনও যু িব  নতুন াধীনতার 
তীরভূিমর িদেক পািড় জমাবার মাস। 
  

ঘটনা- উ াল নেভ ের একিদেক দেশর অভ ের শহর- ব র 
ােম মিু েযা ােদর বীর পূণ সং াম, আর এই সং ােমরই 

সাফল জনক পিরসমাি র জ  আস  শীেত ভারত- বাংলােদশ িমিলত 
বািহনীর সংঘব  অিভযােনর িত, এবং অ িদেক শীেতর পূেবই 
পূণা  যেু র অব া সৃি  কের বৃহৎ িম েদর হ ে প ও আ জািতক 
তদারিকেত যু িবরিত ও ি তাব া িত ার মাধ েম মিু যু েক অবলু  
করার জ  পািক ানী সামিরক চে র য়াস- এই ই পর রিবেরাধী 
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ঘটনাে ােতর মােঝ বাংলােদেশর িবেঘািষত াধীনতা যভােব িতি ত 
হেত চেলেছ, তা তাজউি ন ২৩ শ নেভ েরর বতার ভাষেণ 

িনিদ ভােব দশবাসীর কােছ তুেল ধেরন: 
  

“মিু বািহনী এখন য কান সমেয়, য কান জায়গায় শ েক 
আঘাত করেত পাের; এমনিক শ র িনরাপদ অব ােনর কে  
অতিকেত আ মণ চািলেয় তােক িবমূঢ় কের িদেত পাের।... নদীপেথ 
হানাদাররা িবপয , মংলা ও চ াম ব র ায় অেকেজা, বাংলােদেশর 
িব ীণ এলাকা শ মু । েমই অিধক জায়গায় গণ জাত ী বাংলােদশ 
সরকােরর কাযকর শাসন চাল ু হে । আর স  সাম ী ও মেনাবল 
হািরেয় শ প  ততই হতাশায় উ াদ হেয় উেঠেছ।... এখন তারা চায় 
ভারেতর সে  যু  বািধেয় একটা আ জািতক স ট সৃি  করেত। তারা 
আশা কের য, এমন একটা যু  হেল, বাংলােদেশর র য়ী াধীনতা 
সং ােমর থেক পৃিথবীর দৃি  অ িদেক িনব  হেব, মিু বািহনীর হােত 
তােদর পরাজেয়র ািন গাপন করা যােব এবং এমন একটা পিরি িতর 
উ ব হেব যােত তােদর পৃ েপাষেকরা হ ে প করার েযাগ পােব। 
িক  আিম ত েয়র সে  বলিছ য, এর একিট উে ও িস  হেব 
না।... সামিরক শাসকচ  আ হত ার য ব ব াই কের থা ক না কন 
আর এই উপমহােদেশর জ  য ব ব াই িবেশষ িবেশষ রাে র মনঃপুত 
হাক না কন, বাংলােদেশর জনগেণর কােছ হণেযাগ  ব ব া একিটই-

আর তা হল পূণ াধীনতা। ইিতহােসর অ তম র য়ী যেু  িতিদন 
মািণত হে  আমােদর াধীনতার সংক  এবং স াধীনতা র ার 

শি । দখলদার বািহনীর িবনাশ অথবা স ণূ অপসারেণর মধ  িদেয় 
অিজত াধীনতাই আমােদর একমা  ল । ইিতহাস মা ষেক অ ত 
এই িশ া িদেয়েছ য, জনসাধারেণর ই াশি র পরাজয় নই- এমনিক 
এক িব  শি র সমরস ার িদেয়ও জনগেণর মিু সং াম দমন করা 
যায় না। 
  

“অ  ও রে র িবিনমেয় য াধীনতার জ  আমরা লড়িছ, স 
াধীনতা লােভর িদনিট িনকটতম হেয়েছ। িক  তার জে  আেরা 

আ ত াগ, ক  ীকার ও জীবন দােনর েয়াজন হেব। াধীনতার 
ধারণা অেশষ অথগভ। াধীনতার তাৎপয িনভর কের যু  অব ায় 
আমরা িক মলূ  িদই এবং শাি র সমেয় এর িক ব বহার কির তার উপর। 
শ  সংহােরর িত া সে  সে  তাই শহীেদর রে র উপযু  সমাজ 
গঠেনর িত াও আমােদরেক নতুন কের িনেত হেব। বাংলােদেশর 
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শহের ও ােম ত েণরা য যুে  িল  তা িবেদশী দখলদারেদর 
িবতািড়ত করার সং াম এবং অসাম  ও িবধােভােগর অবসান ঘটােনার 
সং াম।... 
  

“বাংলােদেশর জনসাধারেণর অিবসংবািদত নতা ব ব  ু শখ 
মিুজবরু রহমান আজও পািক ােনর সামিরকচে র হােত ব ী হেয় 
রেয়েছন। আমােদর দৃঢ় িব াস, তােক মু  করার একমা  উপায় হে  
বাংলােদশ থেক হানাদার স েদর িন মেণর সকল পথ  কের 
দওয়া। তা করবার শি  আমােদর আেছ এবং আমরা তা- ই করেত 

যাি ।”... 
  

তাজউি েনর এই বতার ঘাষণায় কান অিনি ত িত িতর 
আড় র িছল না, িছল কেঠার িতর শেষ আস  ঘটনাধারােক িনয় ণ 
করার অটল আ িব াস। 
  
 
 
অধ ায়- ২০: নেভ র -  িডেস র 
 
১৯৭১ সােল থম যু   হয় ২৫ শ মােচর মধ রাি েত -  
পািক ােনর সনাবািহনী যখন িনর , অসহায়, সাধারণ মা েষর িব ে  
কান প সতকবাণী ছাড়াই, স ণূ অতিকেত আ মণ কের। যু ই -  
কননা আ মণ চেল ট া , কামান, মটার, মিশনগান, রাইেফল, আরও 

নানা মারা ক অ শে র সাহােয । আ মণ চলেত থােক সম  
লভূিমেত, িবমান থেক, জলযান থেক। যু ই -  কননা কউই স 

আ মেণর হাত থেক রহাই পায়িন - ছা াবােসর ছা , বি বাসী িমক, 
প ীবাসী কৃষক, িশ ক, মধ িব , বকার যবুক, নারী, িশ  অথবা বৃ । 
কখেনা কারিফউেয়র মােঝ পে ােল আ ন লাগােনা বি বসত থেক 
ভীতস , পলায়নপর মা েষর উপর মিশনগােনর আ মণ চালােনা 
হেয়েছ; কখেনা হঁাটজুেল দঁাড় কিরেয় দিড়েত বাঁধা মা েষর সাির িল 
কের নদীর ােত ভািসেয় দওয়া হেয়েছ মেৃতর সােথ মমুষুূেক অে দ  
ব েন আব  রেখ; ত  ত  কের খুঁেজ বর করা হেয়েছ এ দেশর কৃিত 
পু ষেদর, ব ী িশিবের অমা িষক িনযাতেনর পর তঁােদর তিব ত 
িন  দহ গাপেন মািট চাপা দওয়া হেয়েছ; িনছক সে েহর বশবতী 
হেয় অসংখ  মা ষেক ‘শাি  কিমিটর’ িঠকাদারেদর হােত তুেল দওয়া 
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হেয়েছ তােদর াণ সংহােরর উে ে ; পথ থেক উিঠেয় িনেয় যাওয়া 
যবুকেদর সম  র  আিম াড ব াংেক সং হ কের নবার পর তােদর 

াণহীন দহ ফেল দওয়া হেয়েছ খানাখ েক; বসতবািট থেক ধের 
িনেয় যাওয়া অসংখ  িন াপ িকেশারী, হশীলা ত ণীমাতা, গহৃবধূেদর 
পাশিবক ভােগর উপকরণ িহসােব ব বহার করা হেয়েছ মােসর পর মাস; 

ােণর ভেয় ায় এক কািটর মত লাক দশছাড়া হেয়েছ; যারা 
দশা িরত হেত পােরিন তারা ভয়াত উে েগ শহর থেক ােম, াম 
থেক শহের, এক াম থেক অ  ােম ছুেট বিড়েয়েছ িবিন  আর 

উৎক ার নারকীয় য ণার মােঝ; দশবাসীর মেন কান শাি  িছল না, 
ােণর িনরাপ া িছল না, স ম তা নয়ই। যিদও অেঘািষত, এত িকছুর 

পর এেক যু  ছাড়া আর িক নােম অিভিহত করা যায়? 
  

েত ক যেু র যমন পিরক না থােক, িতর েয়াজন হয়, 
তমিন ২৫ শ মােচ পািক ােনর এই অেঘািষত যেু রও পিরক না িছল, 

িত িছল। এই িতপব  হয় ফ য়ারীরও আেগ থেক, যখন 
আকাশ পেথ স  আনার কাজ  হয়। এই িতর কথা আর 
যােদরই অেগাচের থা ক, মািকন সরকােরর িছল না। িকিস ার ১৬ই 
ফ য়ারীেত মািকন শাসেনর এক আ ঃসং া সমী া ণয়েনর ব ব া 

কেরন ‘পােছ পূব পািক ান আলাদা হওয়ার চ া কের’।২৩৭ য সময় 
কাযত সম  আওয়ামী লীগ জাতীয় পিরষেদর বঠেক যাগদােনর জ  
অধীর আ েহ অেপ মাণ িছল, িঠক স সময় িকিস ােরর পে  ‘পূব 
পািক ান আলাদা হওয়ার চ া করেত পাের’ এেহন অ মােন বৃ  
হওয়ার চ া িবেশষ তাৎপযময়। য কান সামিরক অিভযান 
পিরক নার জ  সিত কােরর িবপদ যিদ নাও থােক, তেব কি ত 
িবপদ একিট দরকারই। পািক ানী জা া পূব বাংলায় সামিরক আ মণ 
চালােনার জ  য কি ত িবপেদর আ য় নয় িকিস ােরর পে  সই 
ক নােক সেত র মযাদায় উ ীত করার এই অেশাভন ব তার িপছেন 
একিটই মলূ কারণ থাকেত পারত -  মািকন শাসন কবল পািক ােনর 
সামিরক িতর খবরই রাখেতন না, অিধক  এই আস  অিভযােনর 
পে  তােদর অ ত পেরা  সমথন িছল। এই কারেণই ৬ই মােচ অথাৎ 
পািক ােনর গণহত া কায ম  হওয়ার উিনশ িদন আেগ হায়াইট 
হাউেস ‘িসিনয়র িরিভউ প’ (SRG)- এর বঠেক ট িডপাটেমে টর 
আ ডার সে টারী এেলি  জনসন যখন সকল কাযকরণ িবেশষণ কের 
‘পূব পািক ােন শি  েয়াগ থেক ইয়ািহয়ােক িন ৎসািহত করার’ 
পে  অিভমত ব  কেরন, তখন িকিস ার ইয়ািহয়ােক সমথন করার 
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পে  পিসেড ট িন েনর অিভ ােয়র কথা কাশ কেরন। ফেল SRG 
এই িস া  নয় য, পািক ানী জা ার আস  আ মণ স েক ‘ কা  
িনি য়তার’ (massive inaction) নীিত অ সরণই যু রাে র জ  
সেবা ম প া। মািকন শাসেনর অ ত পেরা  অ েমাদন ছাড়া 
পািক ানী জা ার পে  এত িবরাট ঝঁুিকপূণ অিভযান  করা আেদৗ 
স ব হত িক না, তা অত  সে হজনক। অ া  কারণ ছাড়াও স বত 
এই ‘ নিতক’ দািয়  বােধর কারেণ পািক ােনর অমা িষক ববরতার 
িব ে  িন ন বা িকিস ােরর পে  পরবতী ন’ মােস কান প িন া, 

িতবাদ বা সমােলাচনা একবারও উ ািরত হয়িন। 
  

সামিরক জা ার ‘বাহা র ঘ ার’ পিরকি ত সাজারী যখন মানব 
ইিতহােসর অ তম বহৃ ম গণহত া ও শরণাথী াত  কের এবং 
আ া , তািড়ত, পলায়নপর মা েষর মেন িতেরাধ ও সং ােমর  
শি েক জা ত কের, তখন থেক মািকন শাসেনর তথাকিথত ‘ কা  
িনি য়তার’ নীিত ধােপ ধােপ িকভােব পািক ােনর সাহায ােথ সি য় ও 
সহেযািগতাপূণ হেয় ওেঠ, তা ইিতপূেব আেলািচত। এই সহেযািগতার 
চরম কাশ ঘেট ২২ শ নেভ র থেক ১৬ই িডেস েরর মেধ । ২৩ শ 
নেভ ের ইয়ািহয়া খান চীনা ম ীর উপি িতেত ‘দশ িদন বােদ’ য়ং 
যেু  অবতীণ হওয়ার সময়সূচী ঘাষণা কেরিছেলন। ইয়ািহয়ার ঘাষণার 
দশম িদেন সূযাে র িকছু আেগ পািক ানী জ ীিবমান ধানত ভারতীয় 
জ  ু ও কা ীেরর আেশপােশ একেযােগ সাতিট িবমানে  আ মণ 
কের এবং রাি েত ভারেতর পি মা েল ল অিভযান  কের। তার 
পরিদন পি ম ও পূব রণা েন সবা ক ভারতীয় ত াঘােতর মধ  
িদেয়ই পূণা  যেু র  হয়। ফেল, বাংলােদেশর মা ষ ২৫ শ মাচেকই 
পািক ােনর যু ারে র িদন বেল গণ  করেলও, িবে র চােখ ৩রা 
িডেস রই পাক- ভারত যু  আরে র িদন। এর আেগ মলূত পূব বাংলার 
সীমাে  বাংলােদশ, ভারত ও পািক ােনর বািহনীর মেধ  যসব সশ  
সংঘষ চেল আসিছল, তা সীমা  সংঘষ িহসােবই পিরগিণত। িক  
িকিস ােরর রায় অ যায়ী ২১- ২২ শ নেভ র বয়রা- চৗগাছা সীমাে  
উভয়পে র ট া , িবমান ও গাল াজ সংঘেষর িদনই যু  র িদন। 
  

তদ যায়ী ২২ শ নেভ র ওয়ািশংটেন মািকন িসেডে টর 
সব মতাস  ‘জাতীয় িনরাপ া পিরষেদর’ কাযিনবাহী উপসং া 
‘ওয়ািশংটন শাল এ াকশন প’ (WSAG)- এর বঠেক িকিস ার 
‘যু  আরে র’ জ  ভারতেক দাষােরাপ কেরন এবং অিবলে  
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জািতসংঘ িনরাপ া পিরষেদর বঠক আ ােনর পে  মত কাশ কেরন। 
িকিস ােরর ভাগ  য, মািকন সরকােরর পররা  দফতরই তার রায় 
এবং ািবত পদে েপর সে  রাজী হেত পােরনিন, বরং তারা আরও 
িকছু রাজৈনিতক দাবী- দাওয়া মেন নওয়ার জ  পািক ােনর উপর 
চাপ েয়ােগর পে  মত কাশ কেরন।২৩৮ িক  পািক ানী জা ােক তার 
হত শা থেক উ ার করার ‘ নিতক’ দািয় েবাধ থেকই হাক, 
এবং/অথবা তােদর দীঘেময়াদী আ িলক াথ য কান কাের র া 
করার শি দপী িস া  থেকই হাক, মািকন িসেড ট ও তঁার সহকারী 
অত  অ  সমেয়র মেধ  এেকর পর এক য সব উেদ াগ হণ কেরন, 
তার ফেল উপমহােদেশর স ট অিচেরই ই বহৃৎ শি র িব  
ভূরাজৈনিতক (global geopolitical) িত ি তা ও সংঘােতর অ তম 

ধান পাদপীেঠ পিরণত হয়। ২২ শ নেভ র িন ন ভারতেক সমরা  
সরবরাহ করার জ  সািভেয়ট ইউিনয়েনর িত সতকবাণী পাঠােনার 
িস া  নন।২৩৯ স বত বাংলােদেশর রাজৈনিতক নতৃ েক ব ধািবভ  
করেত না পারার ব থতাজিনত ালা, মিু যু েক সাহায  দান থেক 
ভারতেক িনবৃ  করার অ মতাজিনত াধ এবং মিু যেু র অ গিতর 
মেুখ পািক ােনর ভরাডুিবর আশ া -  এই সম  িকছুর ফেল পু ীভূত 
মািকনী উ াপ অংশত িনগত হয় সািভেয়ট নতৃে র িব ে । ফেল 
সূচনায় যা িছল পািক ােনর অভ রীণ স ট, তা পািক ানী সামিরক 
জা ার বলদপী বুি ংশতায় উপমহােদশীয় স েট পিরণত হয় এবং 
মািকন শাসেনর ায়নীিত িববিজত পৃ েপাষকতা ও া  পরামেশর 
ফেল এই স েটর জিটলতা ও পিরসর ত বিৃ  পায়। মািকন শাসেনর 
িচরাচিরত িব  পাহারাদারীর মেনাবৃি র ভােব পািক ােনর আট মাস 
আেগর অভ রীণ স ট িব  সংঘােতর প ধারণ কের। 
  

২৩ শ নেভ র WSAG- এর বঠেক মািকন পররা  দফতেরর 
‘অসহেযাগী’ ভূিমকা অপিরবিতত থােক। কােজই িকিস ার তঁার িব  
ভূরাজৈনিতক উেদ াগ কাযকর করার থম ধাপ িহসােব বেছ নন 
জািতসংেঘ সদ  িনযু  চীনা িতিনিধ য়াং য়ােক এবং গাপেন 
িনউইয়েক যান য়াং য়ার সে  সা াৎ করার জ । িকিস ােরর 
িনেজরই সংি  বণনা অ যায়ী তার এই সা ােতর উে  িছল, 
িপিকংেক ‘মািকনী উেদ ােগর খুঁিটনািট িদক স েক অবিহত রাখা’, 
‘স সারণবাদ রাধকে ’ মািকনী সরকােরর ‘সংকে র দৃঢ়তা’ ব াখ া 
করা এবং এে ে  িবরাজমান ‘বা ব স াবনা’ স বহােরর অ িবধা িল 
িচি ত করা। িতিন য়াং য়ােক উপমহােদেশর িবরাজমান সামিরক 
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পিরি িতর বণনা দন এবং মািকন সরকার পািক ােনর পে  িনরাপ া 
পিরষেদ য াব উ াপন করেত চান তার খসড়া দখান। ভাগ  
পুনরায় িকিস ােরর; য়াং য়া তােক জানান চীন িনরাপ া পিরষেদ 
পািক ানেক সমথন করেব বেট, তেব িবষয়িট কেব িনরাপ া পিরষেদ 
িনেয় যাওয়া হেব স ব াপাের চীন বরং পািক ােনর পরামশ অ সরণ 
করেব।২৪০ িক  পািক ান গণহত া ও স ােসর রাজ  কােয়েমর জ  
সমােলািচত ও িনি ত হওয়ার আশ ায় তখন অবিধ িনরাপ া পিরষদ 
অিধেবশেনর প পাতী িছল না। 
  

কােজই ২৪ শ নেভ র িকিস ার পুনরায় WSAG- এর ার  হন 
ভারতেক আ মণকারী িহসােব িতপ  করার জ । ইি রা গা ী ঐ 
িদনই ভারতীয় পালােমে ট ব াখ া কেরন, কা   পিরি িতেত ভারতীয় 
বািহনী সীমা  অিত ম কের চৗগাছার সংঘেষ িল  হেয়িছল। WSAG 
বঠেক ট িডপাটেমে টর িতিনিধ িকিস ােরর অিভেযাগেক 

অমীমাংিসত বেল গণ  কেরন এবং রাজৈনিতক আেপােসর জ  
পািক ানেক চাপ দওয়ার পে  পুনরায় অিভমত কাশ কেরন।২৪১ 
  

িনরাপ া পিরষেদর অিধেবশন আ ােনর পে  িকিস ার যখন 
মািকন পররা  দফতরেক স ত করােনার চ ায় িল , ায় স 
সমেয়ই- অথাৎ ৩রা িডেস েরর স াহািধক কাল আেগ- ভারত সরকার 
গাপনসূে  অবগত হন য, িভেয়তনাম ও িফিলিপন উপ েল অবি ত 

মািকন যু রাে র শা  মহাসাগরীয় স ম নৗবহেরর গিতিবিধর 
এখিতয়ার বে াপসাগর পয  স সািরত করা হেয়েছ। হঠাৎ 
বে াপসাগর অবিধ মািকন নৗবািহনীর তৎপরতার এখিতয়ার 
স সািরত হওয়ায় ভারত সরকােরর সে েহর উে ক ঘেট। িক  এ 
স েক মািকন রা দূত ও ট িডপাটেমে টর কােছ  উ াপেনর 
পেরও তােদর কাছ থেক কান সে াষজনক ব াখ া লােভ ভারত সরকার 
অসমথ হন।২৪২ মািকন স ম নৗবহেরর এখিতয়ার বে াপসাগর অবিধ 
স সািরত করার পূেবই এর স াব  তৎপরতার পিরক না যথারীিত 
স  হেয়িছল বেল অ মান করা যিু স ত।২৪৩ বে াপসাগেরর 
উে েশ যা ার জ  ‘সতক অব া’ জারী করা সে ও স ম নৗবহরেক 
পূব বাংলার িব ে  ব বহার করার পেথ রাজৈনিতক বাধা িন ন 

শাসেনর জ  তখনও বল। এই পিরি িতেত সীমা  এলাকার 
মবিধত সংঘষেক ‘ন  ভারতীয় আ মণ’ িহসােব িতপ  করা এবং 

ত  িনরাপ া পিরষেদ ভারেতর িব ে  পা াত  শি সমূহ ও চীেনর 
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সি িলত িন া াপন অত াব ক িছল। একমা  এই উপােয়ই মািকন 
ও িব - জনমতেক পিরবিতত করা মািকন শাসেনর পে  স ব িছল 
এবং তার আেগ সামিরক হ ে প রাজৈনিতক িদক থেক হ হত। 
িনরাপ া পিরেষেদর অিধেবশন আ ােনর ব াপাের ট িডপাটেমে টর 
আপি  মািকন জনমেতর তী তােকই িতফিলত কের মা । অব  এই 
িবভাগেক েয়াজনীয় িনেদশ দওয়া িন েনর জ  লংঘ  অ িবধার 
িছল না। অ িবধা িছল অ । ২৩ শ নেভ র িকিস ার অিবলে  
িনরাপ া পিরষেদর অিধেবশন আ ােনর ব াপাের স ত হওয়ার জ  
চীনেক যথাসাধ  উৎসািহত করার পেরও য়াং য়া অ ে িজত থাকায় 
মািকন শাসেনর অবিশ  ভরসার ল িছল ি েটন। কননা ইি রা 
গা ীর া  সফরকােল ফরাসী সরকােরর সহা ভূিত ভারেতর পে  

ভােব ব  হওয়ার পর িনরাপ া পিরষেদ াে র সহেযািগতার 
উপর মািকন ভরসা িছল িনতা  কম। সািভেয়ট সহেযািগতার কান 

ই িছল না। কােজই িনরাপ া পিরষেদর অবিশ  ও প ম ায়ী সদ  
ি েটনেক পিরষেদর অিধেবশন আ ােনর ব াপাের স ত করােনা এতই 
জ রী িছল য য়ং িন ন ২৬ শ নেভ ের ি িটশ ধানম ীর সে  
টিলেফােন সংি  িবষেয় আেলাচনা কেরন। ধানম ী হীথ িন ন 

বিণত পিরি িতর িত সহা ভূিতস  হেয়ও, ািবত উেদ াগ থেক 
ি েটেনর আলাদা থাকার পে  ইি ত দন।২৪৪ তই পািক ােনর 
পােপর ভার তখন এতই পূণ য পা াত  ি শি ও এই ে  িনেজেদর 
মেধ  িবভ । আেমিরকার শষ ভরসার ল তখন পুনরায় চীন। ২৯ শ 
নেভ র িকিস ার তাই পুনরায় চীনা নতৃে র মেনােযাগ আকষণ কেরন; 
এবাের অব  য়াং য়ার মাধ েম নয়, প ািরেসর অ  আর এক 
মাধ েমর সহায়তায়। এবােরর অ েরােধর িবষয়ব  ও ফলাফল িকিস ার 
গাপন রােখন।২৪৫ 

  
এমিনভােব বয়রা চৗরা া সীমা  সংঘেষর িদন থেক সীমা  

অ েল আ মণ ও পা া আ মণ িনত কার ব াপার হেয় দঁাড়ােলও এই 
সব ঘটনােক ভারতীয় আ মেণর িনদশন িহসােব খাড়া কের িনরাপ া 
পিরষেদর বঠেকর আেয়াজন করা এবং সখােন পা াত  শি বগ ও 
চীেনর সি িলত ভূিমকা হেণর মাধ েম মািকন জনমতেক ভািবত 
করার জ  িকিস ােরর সকল উেদ াগ ব থ হয়। ফেল বে াপসাগর 
অিভমেুখ স ম নৗবহেরর যা াও িবলি ত হেত থােক। এিদেক ইয়ািহয়া 
ঘািষত সময়সূচীর ‘দশ িদন’ িনঃেশিষত হেত থােক। পূবা েল ভারত-

বাংলােদশ িমিলত বািহনীর সীমা  চাপ তী  থেক তী তর হেয় উঠেত 
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থােক, দেশর িভতের িনয়াজীর তথাকিথত ‘মজবতু ঘাঁিট’ 
মিু েযা ােদর ারা মশই পিরবৃত হেয় পড়েত থােক, দীঘ আট মােসর 
একটানা অিভযােন িবেশষত মিু বািহনীর আঘােত আঘােত পির া  
পািক ানী সনােদর মেনাবল ত ভা েনর িদেক এ েত থােক এবং 
শীত এিগেয় আসার ফেল উ েরর িগিরপথ িল ব  হেয় পড়ার আশ া 
বাড়েত থােক। অথচ তখনও সামিরক হ ে েপর ব াপাের পািক ােনর 

ই িম ই অনড়, অচল। স ম নৗবহেরর না র তালার কান ল ণ 
নই। এই হতাশাব ক পিরি িতর মােঝ পািক ান সি িলত মিু বািহনী 

ও ভারতীয় বািহনীর হােত ধীের ধীের িনি ত পরাজয় বরেণর পিরবেত 
তার িনেজর িম য়েক সি য় কের তালার জ  ৩রা িডেস ের 
ভারেতর পি ম সীমা বতী িবমানব রসমেূহ (একমা  আ াই 
অেপ াকৃত দূরবতী শহর িছল) িবমান আ মণ চালায় এবং সই 
রাি েতই পূব পা াব এবং জ  ুও কা ীেরর িব ে  ল অিভযান  
কের। 
  

এই আ মণ  করার আেগর িদন পািক ান পূেবাে িখত 
পাক- মািকন ি প ীয় চুি র থম ধারা অ যায়ী ‘আ া  দশ’ িহসােব 
যু রাে র ত  সামিরক হ ে প দাবী কের।২৪৬ ায় এক মাস আেগ 

া ন রা দূত ব ািমন ওেয়লাট ১৯৫৯ সােলর ি প ীয় চুি র অধীেন 
যু রাে র এই িবেশষ দািয়ে র কথা সব থম উ ঘািটত করার পর, 
মািকন ট িডপাটেমে টর পে  এই িবেশষ উ ঘাটেনর কারণ স বত 
ভােলাভােবই জানা িছল; কােজই তখন থেক ট িডপাটেম ট একািধক 

কা  িববিৃতেত যু রাে র এেহন দািয়ে র কথা অ ীকার কের।২৪৭ 
মািকন পররা  দফতেরর অ ীকিৃত ও িতবাদ সে ও কার ভরসায় 
পািক ান ২রা িডেস ের এই চুি র েয়াগ দাবী কের পরিদনই ভারেতর 
িব ে  যেু র স সারেণ বৃ  হেয়িছল, তা  হেয় ওেঠ ৩রা 
িডেস র WSAG- এর বঠেক িকিস ােরর ব ব  থেক। পািক ান 
পি ম ভারেত িবমান আ মণ  করার মা  ছ’ঘ ার মেধ  অথাৎ এই 
আ মণ স েক ইি রা গা ীর বতার ব ৃতারও আেগ, এই িবষয় 
আেলাচনার জ  হায়াইট হাউেস WSAG- এর বঠক  হয়। এই 
বঠেক যথাশী  িনরাপ া পিরষেদর অিধেবশন আ ােনর িস া  ছাড়াও 

১৯৫৯ সােলর পাক- মািকন ি প ীয় চুি র অধীেন পািক ােনর জ  
যু রাে র দািয়  অে ষেণর ব াপাের যাগদানকারী সদ েদর মেধ  
একমা  িকিস ারই ব তা কাশ কেরন।২৪৮ তখন থেক পরবতী এক 
স াহ পয  মািকন শাসেনর েচ া িছল: (১) িনরাপ া পিরষেদ 
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সািভেয়ট ভেটার আশ া সে ও উপমহােদেশ যু িবরিত ও স  
ত াহােরর পে  িব -  জনমতেক ভািবত করার জ  জািতসংঘেক 

যতদূর স ব ব বহার করা; এবং (২) ১৯৫৯ সােলর ি প ীয় চুি র নব 
উ ািবত ব াখ ার অধীেন মািকন সামিরক হ ে প কাযকর করার জ  
বাংলােদেশর উপ লভােগর উে েশ স ম নৗবহেরর যা া  করা। 
একমা  থম ল  অজেনর পেরই ি তীয় ও মূল পদে প হণ করা 
মািকন শাসেনর পে  রাজৈনিতকভােব স ব িছল। এর পেরও স ম 
নৗবহেরর কাযকর েয়াগ িনভরশীল িছল ’িট সামিরক শেতর উপর, 

যার মেধ  থমিট িছল অপিরহায: (১) পূণা  যু   হওয়ার পর অ ত 
ঢাকা ও উপ লভােগ িনজ শি েত পািক ানী বািহনীর কমপে  িতন 
স াহকাল লড়াই করার মতা; এবং (২) উ র সীমাে  সীিমত আকাের 
হেলও চীেনর যগুপৎ তৎপরতা। 
  

মিরয়া হেয়ই হাক এবং/অথবা মািকন হ ে প রাি ত করার 
িচ াভাবনা থেকই হাক, পূণা  যেু  বৃ  হওয়ার আেগ পািক ানও 
তার িনজ  সামিরক সামথ  স েক, তথা তার একক শি েত অ ত 
িকছু সমেয়র িতপ েক িতেরাধ কের রাখার মত মতা স েক, 
িন য়ই িকছু িহেসব- িনেকশ কের দেখিছল। পািক ােনর স  
সমােবেশর ধরন দৃে  মেন হয়, পি মা েল ভারতীয় জ ু ও কা ীেরর 
একাংশ দখল কের নওয়াই তােদর রণপিরক নার ধান ল  িছল; 
পূবা েল কান ভূখ  যিদ হারােত হয় তেব তা পুন ােরর কােজ 
লাগােনা স ব মেন কেরই। ি তীয়ত, পূবা েল সীমাে র িবিভ  অংেশ 
ভারেতর সাত িডিভশন স  সমেবত হওয়ার খবর থাকা সে ও 
পািক ােনর সামিরক নতৃে র স বত এই আ িব াস িছল য নদীনালা 
পিরকীণ ভূভাগ অিত ম কের ত অ সর হওয়ার মত পিরবহন ও 
ইি িনয়ািরং উপকরেণ ভারেতর সীমাব তােহতু এবং তার িব ে  
সীমাে র এপােরর রি ত ‘ গ’ ও বা ার থেক ‘ভারতীয় সে র 
তুলনায় ব ণ শৗেযর অিধকারী পািক ানী জওয়ানেদর’ মলূত 

িতর ামলূক যু  চািলেয় যাবার িবধােহতু ভারতীয় বািহনীর 
অ ািভযান বশী গভীের এ েনা স ব নয়, বড় জার িকছু এলাকা তারা 
দখল কের িনেত পাের। িক  ৪ঠা িডেস ের পূবা েল ভারতীয় ও 
বাংলােদশ বািহনীর িমিলত ত াঘাত  হবার সে  সে  অিধকতৃ 
এলাকার সব  একেযােগ মিু েযা া ও িনযািতত সাধারণ মা ষ 
পািক ানী অব ােনর িব ে  সমুি ত হয়। এর ফেল মিু  অিভযান য 
অসামা  গিতেবগ অজন কের, তা পািক ােনর আশ া ও ভারেতর 
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ত াশা উভয়েকই ছািড়েয় যায়। চিলত যু রীিতেত অভ  পািক ান 
য সম  যুি  থেক ‘পূব পািক ােনর’  িকছু ভূখে র বশী হারাবার 

কথা ক না করেত পােরিন, সই একই চিলত যু রীিতর দৃি েকাণ 
থেক ভারেতর সমর পিরক নািবদগেণর পে ও ঢাকােক মু  করা 

িনি ত সামিরক ল  িহসােব গণ  কের ওঠা স ব হয়িন। ব িবক 
রাজৈনিতক উপাদান ও জনগেণর সবা ক অংশ হেণর ফেল মিু যু  
য অক নীয় গিতময়তা ও শি  অজন করেত পাের, তা স বত 

পািক ান বা ভারত কান দেশরই াফ কেলেজর পাঠ  িবষেয়র 
অ গত িছল না। 
  
অধ ায়- ২১: িডেস র 
 
৩রা িডেস র িবেকেল ধানম ী ইি রা গা ী কালকাতার এক িবশাল 
জনসভায় ব ৃতাদানকােল ভারেতর িবিভ  িবমান ঘাঁিটেত পািক ােনর 
িবমান- আ মণ  হয়। অিবলে  িতিন িদ ী ত াবতন কেরন। 
মি সভার জ রী বঠেকর পর মধ রাি র িকছু পের বতার ব ৃতায় 
িতিন ঘাষণা কেরন, এতিদন ধের “বাংলােদেশ য যু  চেল আসিছল তা 
ভারেতর িব ে  যেু  পিরণত হেয়েছ।” ২৩ শ নেভ র দশ িদেনর মেধ  
যেু  অংশ হেণর জ  ইয়ািহয়ার য বাসনা ব  হেয়িছল এবং ঐ 
একই িদেন তাজউি ন তার বতার ব ৃতায় ঘটনা- িবকােশর য প 
স াবনা উে খ কেরিছেলন, অবেশেষ সইভােবই মিু যেু র শষ 
অংেকর  হয়। ৪ঠা িডেস র বাংলােদেশর অ ায়ী রা পিত ও 

ধানম ী এক জ রী িলিপেত ভারেতর ধানম ীেক জানান, 
পািক ােনর সবেশষ আ মেণর সমুিচত জবাব দােন ভারতীয় বািহনী 
এবং বাংলােদশ মিু বািহনীর িমিলত ভূিমকা সফলতর হেত পাের, যিদ 
এই িট দেশর মেধ  আ ািনক টৈনিতক স ক িতি ত হয়।২৪৯ 
ভারত ও বাংলােদশ লবািহনীর িমিলত ত াঘাত, ভারতীয় 
িবমানবািহনীর আ মণ ও নৗবািহনীর অবেরােধর মাধ েম পূবা েল 
যেু র চির  ৪ঠা িডেস র থেকই আমলূ পিরবিতত হয়। 
  

পূববতী সাত স াহ ধের মুি েযা ােদর িনরবি  তৎপরতা 
এবং ভারত ও বাংলােদেশর িমিলত বািহনীর তী তর সীমা  চােপর ফেল 
সবা ক যু   হওয়ার পূেবই পািক ানী বািহনী িবরামহীন তৎপরতার 
দ ন পির া , বরী পিরেবশ ও অতিকত গাপন আ মেণর ভেয় 
শি ত, দীঘ সীমা  জুেড় িব তৃ হওয়ার ফেল বল ু  ু  ইউিনেট 
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খ - িবখি ত এবং  রাজৈনিতক ল  ও সামিরক সাফেল র অভােব 
হেতাদ ম হেয় পেড়িছল। সাত স াহ ধের সংঘেষর পিরসর মা েয় 
বিৃ  পাওয়া সে ও এর পিরণিত ও ল  স েক পািক ানী নতৃে র 
উপলি  িছল া , তােদর িতর ার কৗশল িছল অবা ব, িবমান ও 
নৗশি র সামথ  িছল নগণ  এবং নতৃে র পশাগত মান িন । 

দখলদার স েদর যু - পির া  ও হেতাদ ম কের তালার পর 
মিু বািহনীর আট মাস দীঘ সং ামেক চূড়া ভােব জয়যু  করার লে  
৪ঠা িডেস র থেক ভারতীয় লবািহনীর স খু অিভযান  হয় চারিট 
অ ল থেক: (১) পূেব ি পুরা রাজ  থেক িতন িডিভশেনর সমবােয় 
গিঠত ৪থ কার িসেলট- া ণবািড়য়া- িম া- নায়াখালী অিভমেুখ; 
(২) উ রা ল থেক ’ িডিভশেনর সমবােয় গিঠত ৩৩তম কার 
রংপুর- িদনাজপুর- ব ড়া অিভমেুখ; (৩) পি মা ল থেক ’ 
িডিভশেনর সমবােয় গিঠত ২য় কার যেশার- খলুনা- ি য়া- ফিরদপুর 
অিভমেুখ; এবং (৪) মঘালয় রােজ র তুরা থেক িডিভশন অেপ া কম 
আর একিট বািহনী জামালপুর- ময়মনিসংহ অিভমুেখ। এর সে  যু  হয় 
ভারেতর িবমান ও নৗশি , মিু েযা ােদর  িক  সদা- তৎপর 
সহেযািগতা এবং াধীনতাকামী জনসাধারেণর তঃ ূত সাহায  ও 
সি য় সহেযািগতা। এই সমুদয় শি র সংিম ণ ও সহেযািগতায় 
বাংলােদেশ পািক ানী আিধপত   সমেয়র মেধ  িবেলাপ করার 
যেথ  িছল। ব ত যু ারে র সে  সে  ভারত- বাংলােদশ িমিলত 
বািহনীর িবজয় স েক সে েহর অবকাশ কান মহেলই িছল না। 
  

পািক ােনর উ তর নতৃে র মেধ ও এ িবষেয় সংশয় থাকার 
কান যিু  িছল না; তৎসে ও ৩রা িডেস র তারাই সংঘষ স সারেণ 

উেদ াগী ভূিমকা হণ কের। যভােবই হাক ইয়ািহয়াচে র মােঝ এ 
িব াস গেড় উেঠিছল য, যু   হওয়ার সে  সে  অ ত মািকন 
যু রা  বাংলােদেশর অভু দয় রাধকে  তার সামিরক শি র স ার 
িনেয় যু িবরিত এবং পূবতন ি তাব া কােয়ম করার জ  তৎপর হেয় 
উঠেব। কাযে ে ও ঘেটিছল তাই। ফেল মািকন েচ ােক িতহত 
করার জ  পা া আ জািতক শি র সমােবশ অত াব ক হেয় ওেঠ। 
এইভােব বাংলােদেশর মুি যেু র শষ অংেক ভারত- বাংলােদশ িমিলত 
শি র ত ািশত িবজয় অিনি ত হেয় পেড় মািকন শাসন সৃ  িব  
ভূরাজৈনিতক সংঘােতর ফেল। ৪ঠা িডেস র বাংলােদেশর রণা েন 
কান বড় অ গিত ঘটার আেগই ওয়ািশংটেন WSAG- এর বঠেক 

িকিস ার িনরাপ া পিরষেদর আহূত অিধেবশেন যু িবরিত ও স  
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ত াহােরর দাবী স িলত মািকন াব পশ করার জ  এমনই ব  
হেয় পেড়ন য, এ ব াপাের পা াত  িম রা সমেূহর সে ও আেলাচনার 
কান সময় তােদর িছল না। এই ব তা িছল িকিস ােরর িনেজর ভাষায়, 

তােদর ‘বহৃ র রণনীিতর সে  সংি ’।২৫০ WSAG- এর বঠেক 
মািকন ‘জেয় ট চীফ অব াফ’ (JCS)- এর পে  এ াডিমরাল 
জুমওয়া  পািক ােনর সামিরক সরবরাহ পিরি িত এক বা ই স ােহর 
মেধ ই স ীন হেয় ওঠার আশ া কাশ করায় িকিস ােরর ব তার 
কারণ তর হয়। মািকন পররা  দফতর ‘উ তর কতৃপ  কতৃক 
অ েমািদত’ এক কা  িববিৃতেত উপমহােদেশর সংঘােতর জ  
মখু ত ভারতেক দায়ী কেরন।২৫১ িনরাপ া পিরষেদর অিধেবশন  
হওয়ার পর মািকন িতিনিধ জজ বুশ অিবলে  যু িবরিত ঘাষণা, ভারত 
ও পািক ােনর স    সীমাে র িভতের িফিরেয় নওয়া এবং সই 
িস া  কাযকর করার উে ে  জািতসংঘ মহাসিচবেক মতা দান 
করার জ  এক াব উ াপন কেরন।২৫২ িক  এই ােব ‘সম ার 
মলূ কারণ’ তথা পি ম পািক ানী সনাবািহনী কতৃক পূব বাংলার 
সাধারণ মা েষর উপর দীঘ িনযাতন এবং তার ফেল সৃ  শরণাথীর িভড় 
ও সম া জজিরত ভারেতর অব া িবেবচনা না কের ভারত ও 
পািক ানেক একই মানদে  িবচার করায় সািভেয়ট িতিনিধ এই 

াবেক ‘একতরফা’ বেল অিভিহত কের ভেটা েয়াগ কেরন। 
পাল া ডও ােবর িবপে  ভাট দয়। া  ও ি েটন ভাট দােন 

িবরত থােক। 
  

পরিদন ৫ই িডেস ের িনরাপ া পিরষেদর পুনরায় য অিধেবশন 
বেস তােত সািভেয়ট ইউিনয়ন এক াব উ াপন কের। এই ােব 
বলা হয় পূব পািক ােন এমন এক ‘রাজৈনিতক িন ি ’ েয়াজন যার 
ফেল বতমান সংঘেষর অবসান িনি তভােবই ঘটেব। ােব আরও বলা 
হয়, পাক- বািহনীর য সিহংসতার দ ন পিরি িতর অবনিত ঘেটেছ তাও 
অবিলে  ব  করা েয়াজন।২৫৩ একমা  পাল া ড াবিট সমথন 
কের। চীন বােদ পিরষেদর অ  সকল সদ  ভাটদােন িবরত থােক। 
চীন ভাট দয় িবপে । চি শ িদন আেগ জািতসংেঘর সদ পদ এবং 
িনরাপ া পিরষেদ ায়ী সদে র আসন লােভর পর একিটই িছল 
গণ জাত ী চীেনর থম ভেটা। ঐ িদন আরও আটিট দেশর প  
থেক যু িবরিত ও স  ত াহােরর পে  িনরাপ া পিরষেদ আর 

একিট াব উ ািপত হয়। এই ােবর মম পূববতী মািকন ােবর 
অ প হওয়ায় সািভেয়ট ইউিনয়ন তার ি তীয় ভেটা েয়াগ কের। 
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একই সমেয় ‘তাস’ মারফত এক িববিৃতেত সািভেয়ট সরকার 
উপমহােদেশর যেু র জ  পািক ানেক সবাংেশ দায়ী কেরন, ‘পূব 
বাংলার জনগেণর আইনস ত অিধকার ও ােথর ীকিৃতর িভি েত’ 
স েটর রাজৈনিতক সমাধােনর দাবী জানান, এই সংঘষ সািভেয়ট 
সীমাে র সি কেট সংঘিটত হওয়ায় ‘এর সে  সািভেয়ট িনরাপ ার  
জিড়ত, বেল উে খ কেরন এবং পিরি িতর অবনিত রাধকে  
িববদমান প েয়র য কানিটর সে  জিড়ত হওয়া থেক িবরত থাকার 
জ  িবে র সকল দেশর িত আ ান জানান।২৫৪ উপমহােদেশর 
সংঘেষ পািক ােনর সহায়তায় তার িম য় িক ব ব া িনেত পাের, 

তই তার সিঠক উপলি র িভি েত এই সািভেয়ট িববৃিত চািরত 
হেয়িছল। 
  

৬ই িডেস ের ভারত সরকােরর প  থেক আ ািনকভােব 
ািপত হয় বাংলােদশ স েক দীঘ তীি ত টৈনিতক ীকিৃত। একই 

িদেন পূবা েল পািক ােনর িবমান তৎপরতার মতা লু  হওয়ার ফেল 
লভূিমেত পািক ানী বািহনীর অপিরসীম চােপর স খুীন হয়। ৬ই 

িডেস র থেকই পািক ােনর স রা ঢাকা ও সমুে াপ লবতী অ েলর 
িদেক প াদপসরণ  কের। ঐ িদন WSAG- এর বঠেক মািকন 
ক ীয় গােয় া সং ার (CIA) ধান িরচাড হল  সর সমী ায় বলা 

হয়, দশ িদেনর মেধ  ভারতীয় বািহনী পূবা েল এক চূড়া  িস া  
চািপেয় িদেত স ম হেব। মািকন সশ বািহনীর স াধ ম লী 
(JCS)- এর পে  উপি ত জনােরল ওেয় েমারল া ড বরং পূবা েল 
পািক ােনর িতেরােধর ময়াদ িতন স াহ অবিধ ায়ী হেত পাের বেল 
অিভমত দন। এর পরই  হয় সামিরক হ ে েপর অ  পিরক না 
চূড়া করেণর উে ে  িকিস ােরর িচি ত মালা: পূব পািক ােনর 
িবহারীেদর হত া করা  হেয়েছ িক না, এই আস  র পাত বে র 
উপায় িক, যু িবরিত ও স  ত াহােরর াব িনরাপ া পিরষদ থেক 
সাধারণ পিরষেদ িনেয় যাবার ব ব া স িদেনর মেধ  স  হেব িক না, 
ভারেতর নৗঅবেরাধ বআইনী িক না এবং তার আ ািনক িতবােদর 
খসড়া শী  তরী করা যােব িক না, জডান ও সৗদী আরব থেক 
পািক ােন সমরা  পাঠােনার পেথ যু রাে র আইেন কান বাধা আেছ 
িক না, যিদ থােকও িসেড ট িন ন যেহতু পািক ােনর পরাজয় রাধ 
করেত চান, সেহতু এই বাধা িল অপসারেণর উপায় িক, ইত ািদ।২৫৫ 
সংে েপ, সামিরক হ ে েপর পে  স াব  যিু  ও উপায় অে ষণই 
িছল ৬ই িডেস েরর WSAG বঠেকর সবােপ া উে খেযাগ  িদক। 
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পাশাপািশ  হয় বাংলােদেশ পািক ােনর আস  পরাজয় রাধ করার 
জ  সািভেয়ট ইউিনয়েনর িব ে  তী  টৈনিতক চাপ। িসেড ট 
িন ন সািভেয়ট নতা জেনেভর কােছ িরত এক জ রী বাতায় 
জানান, সািভেয়ট ইউিনয়ন যিদ পািক ােনর অখ তা র ার জ  
ভারতেক সামিরকভােব িনি য় না কের তেব পরবতী ম মােস ািবত 

শ- মািকন শীষ বঠক অ◌ুনি ত হওয়া স ব নয়।২৫৬ এ ছাড়া সরাসির 
ভারেতর উপর জািতসংেঘর চাপ েয়াগ করার জ  মািকন শাসন 
'Uniting for Peace' ধারার অধীেন যু িবরিত ও স  ত াহােরর 

াব িনরাপ া পিরষদ থেক সাধারণ পিরষেদ িনেয় যাবার জ  তৎপর 
হন।২৫৭ 
  

৭ই িডেস ের িনয়াজীর সবােপ া শি শালী ‘ গ’ যেশােরর 
পতন ঘেট। ভারেতর ৯ম িডিভশন ঐ িদন এক র া  যেু র িত 
িনেয় যেশার সনা েলর িদেক অ সর হেয় দখেত পায়, িবপুল পিরমাণ 
অ শ , গালাবা দ ও রসদ ভিত রি ত বা ার স ণূ জনশূ । 
পািক ােনর ‘বীর মজুািহদ’ চার ব াটািলয়ান সে র এই প অক াৎ 
অ ধােন দেশর পি মা ল কাযত মু  হয়। যেশার থেক ঢাকা অথবা 
খলুনার িদেক িবি  পলায়নপর পািক ানী স রাই অ া  ােন 

প ীয় স েদর মেধ  ভীিতর স ার কের; - িতনিট ান বােদ 
সব ই পািক ানীেদর িতর ার আেয়াজেন ধস নােম। ৭ই িডেস ের 
ভারতীয় বািহনী িসেলেট হিলক ার যােগ অবতরণ করার পর মুি  
বািহনীর সহায়তায় িসেলট শহর মু  কের। িঝনাইদহ ও 
মৗলভীবাজারও মু  হয় একই িদেন। ভারতীয় বতার ক  থেক 

পািক ানী জওয়ান ও অিফসারেদর উে েশ  হয় ভারেতর 
সনাবািহনীর ধান জনােরল মােনকশ’র মন াি ক অিভযান: 

বাংলােদেশ মুি েযা ােদর কতৃ  িতি ত হবার আেগ বরং ভারতীয় 
বািহনীর কােছ আ সমপণই পািক ানীেদর জ  অেপ াকৃত িনরাপদ। 
  

যেশােরর পতন পািক ােনর সামিরক িত ােনর মলূ ক েক 
নাড়া দয় বলভােব। সাত তািরেখই গভনর আব ল মােলক পূবা েলর 
স াধ  ল. জ. িনয়াজীর অিভমত উ তৃ কের এক গত বাতায় 

ইয়ািহয়ােক জানান, যেশােরর িবপযেয়র ফেল েদেশর পি মা েলর 
পতন ায় স  এবং মঘনার পূবিদেকর পতনও কবল সমেয়র ; 
এই অব ায় ‘আটচি শ ঘ ার মেধ  যিদ িত ত বেদিশক সামিরক 
সহায়তা না পঁৗছায়’ তেব জীবন র ার জ  বরং মতা হ া েরর 
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ব াপাের আেলাচনা  করা বা নীয়।২৫৮ গভনর মােলেকর এই গত 
বাতা ইসলামাবােদর কতৃপে র জ  আরও বশী ভাগ জনক িছল এ 
কারেণ য, পি ম পািক ােনর সীমা  থেক ভারেতর জ  ুও কা ীেরর 
িদেক তােদর আকাি ত অ ািভযান তখনও কান উে খেযাগ  সাফল  
অজন করেত পােরিন, একমা  ছ  এলাকায় িকছু অ গিত ছাড়া। উ র-
পি ম ভারেতর কান বড় বা মাঝাির ভূখ  দখল করার আেগই পূব 
বাংলায় তােদর সামিরক নতৃ  যিদ আ সমপেণর জ  ব া ল হেয় 
পেড় তেব সমহূ িবপযয়। কােজই মােলেকর গত বাতা ঐ স ােতই 
‘ হায়াইট হাউেস’ পঁৗছােনা হয় স বত অিবলে  মািকন সামিরক 
হ ে েপর জ  মােলেকর আেবদনেক আ লতর কেরই।২৫৯ পািক ান 
যােত পূবা েল পরািজত না হয় তদমেম ব ব া হেণর জ  
প টাগেণর পািরশ িকিস ােরর কােছ পঁৗছােনার কথা িছল ঐ িদনই। 

ফজল মকুীম খােনর বণনা অ সাের এরও ’িদন আেগ অথাৎ ৫ই 
িডেস র থেক িনয়াজীর মেনাবল িঠক রাখার জ  পািক ােনর ধান 
সনাপিত আব ল হািমদ আস  চীনা হ ে েপর সংবাদ িনয়াজীেক িদেয় 

চেলিছল।২৬০ উ েরর িগিরপেথর ায় সব ক’িটই তখনও বরফমু । 
িক  িসংিকয়াং সীমাে  সািভেয়ট ল ও িবমানবািহনীর শি  বিৃ র 
তাৎপয চীেনর জ  উপে ণীয় িছল না। 
  

িন ন শাসেনর জে ও সম া তখন কম নয়। ব ত 
পািক ানেক সাহায  করার জ  সামিরক হ ে েপর যৗি কতা মািকন 
জনসাধারেণর কােছ হণেযাগ  করােনা তখন এক ঃসাধ  ব াপার। িক 
মানিবকতার যিু েত, িক যু রাে র জাতীয় ােথর িবেবচনা থেক, 
মািকন শাসেনর পািক ান নীিত িনেয় মািকন গণ িতিনিধ ও 
সংবাদমাধ ম িলর সমােলাচনা তখন তুে । মািকন িসেনেট এবং হাউস 
অব িরে েজনেটিটেভ ডেমা াট দলীয় কান কান সদ  পািক ানী 
জা ার গণহত া, িনযাতন ও মানবতািবেরাধী নীিতর িত মািকন 

শাসেনর সমথন এবং জািতসংেঘর িবলি ত ও একেদশদশী ভূিমকার 
তী  সমােলাচনা কেরন।২৬১ মানবতাবাদী কারণ ছাড়াও মািকন 
যু রাে র িনেরট জাতীয় ােথর িহসাব- িনকাশ থেক উপমহােদেশর 
সংঘেষর জ  ভারতেক এককভােব দাষী করা, ভারেতর উ য়ন বরা  
ব  করা ভৃিত িবষেয় মািকন সরকােরর গৃহীত ব ব ার যৗি কতা 
স েক মািকন সংবাদমাধ ম িল নানা  তােল। জনমেতর এই চ  
িব তা দৃে  ৭ই িডেস র িকিস ার িনেজই এক অ াতনামা ‘সরকারী 
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মখুপা ’ িহসােব আ াভাজন িকছু সাংবািদকেদর কােছ পিরেবিশত এক 
সমী ার ারা মািকন জনমত পিরবতেনর চ া কেরন।২৬২ 
  

িকিস ােরর এই বনামী সমী া মািকন জনমতেক পরিদন 
কতটু  িব া  করেত স ম হত তা অ াত থাকেলও, জািতসংঘ 
সাধারণ পিরষদ উপমহােদেশর যু  ব  করার পে  স িদন য রায় 
দন, তা- ই মািকন সরকােরর পরবতী কায েমর ধান মলূধেন পিরণত 

হয়। সাধারণ পিরষদ ৭ই িডেস র রাি েত- উপমহােদেশ তখন ৮ই 
িডেস র-  অিবলে  যু িবরিত, উভয় পে র স  ত াহার এবং 
শরণাথী ত াবতেনর জ  রাজৈনিতক সমাধােনর আ ান স িলত এক 

াব ১০৪- ১১ ভােট হণ কের। েত ক ব ার জ  সবািধক দশ 
িমিনট বরা  কের উপমহােদেশর এই অত  জিটল িবষয়েক অস ব 
তাড়া ড়ার মধ  িদেয় সাধারণ পিরষেদ আেলাচনা করার ফেল অিধকাংশ 
সদ  দেশর জ ই বা ত যিু স ত এই ােবর কৃত মম উপলি  
করা স ব হয়িন। তা ছাড়া তৃতীয় িবে র অিধকাংশ দেশর জ ই 
অভ রীণ আ িলক অসে াষ এবং িববদমান িতেবশীর উপি িত এক 
সাধারণ সম া। ফেল িবপুল ভাটািধেক  াবিট গহৃীত হয়। সািভেয়ট 
ইউিনয়ন, সমাজত ী কেয়কিট দশ, ভারত এবং বাংলােদশেক ীকিৃত 
দানকারী ি তীয় দশ ভুটান বাংলােদেশর অভু দয় রাধ করার জ  এই 
আ জািতক টবিু র িবজেয়র মেুখও অটল থােক। উপমহােদেশর 
সংঘােতর জিটলতা স েক ি েটন ও াে র উপলি  অেপ াকৃত 
গভীর িছল বেল মািকন েচ া সে ও এই ই দশ এবং আেরা আটিট 
দশ ভাট দােন িবরত থােক। 

  
৮ই িডেস েরর রণে ে র অব া পািক ােনর জ  আরও 

শাচনীয়। পি ম পািক ােন তােদর মলূ ভরসার ল ছে  উপযপুির চ া 
সে ও পািক ােনর অ গিত ায় থেম যায়। অ ও অব া বশ 
খারাপ। রাজ ান- িস  ুসীমাে  বরং ভারেতর াধা ই পিরলি ত হয়, 
করাচীর উপর ভারতীয় নৗ ও িবমান আ মণ অব াহত থােক। পূবা েল 
পািক ােনর অব া েমই স ীন -  যেশােরর মত া ণবািড়য়া থেকও 
পাক স রা পািলেয় আেস। িম ার এক অংেশর পতন অিনবায হেয় 
ওেঠ এবং অ  অংেশর পাশ কািটেয় ভারত- বাংলােদশ িমিলত বািহনী 
এ েত থােক। িক  পাক বািহনী এই প াদপসরেণর পর ঢাকার 
চারপােশ িনেজেদর অব ানেক পুনগিঠত করেত স ম হেব িকনা, তা 
তখনও অ াত। সংে েপ, পি ম পািক ােন তােদর কান অ গিত 
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নই; আর পূেব কবল প াৎগিত। পািক ােনর ই ান কমাে ডর সম ক 
িবপযয় দৃে  রাওয়ালিপি ডর সামিরক কতারা িনয়াজীর মেনাবল িফিরেয় 
আনার জ  ‘চীেনর তৎপরতা  হেয়েছ’ বেল তােক জানায়।২৬৩ 
এেহন শাচনীয় সামিরক পিরি িতর মােঝ ইয়ািহয়া খান বসামিরক 

িতিনিধেদর হােত তার শাসন মতা হ া েরর দীঘ িদেনর ‘ওয়াদা’ 
বা বািয়ত করেত  কেরন এবং ‘পূব পািক ান’ থেক ল আিমন 
ও পি ম পািক ান থেক জুলিফকার আলী ভুে ােক যথা েম ধানম ী 
ও উপ ধানম ী িনেয়াগ কেরন। অ  ভারেত একই িদন অথাৎ ৮ই 
িডেস েরর স ায় সবেশষ সামিরক ও আ জািতক পির িতর আেলােক 
ভারেতর সরকারী মখুপা  ঘাষণা কেরন, পািক ান যিদ পূব বাংলায় 
তােদর পরাজয় ীকার কের নয়, তেব অ া  সকল অ েলই ভারত 
যু  ব  করেব; বাংলােদশ ও পি ম পািক ােনর কান অ েলই কান 
ভূখ  দখল করার অিভ ায় ভারেতর নই।২৬৪ 
  

এই ঘাষণা িবে র িবিভ  সংবাদমাধ েম চািরত হওয়ার কেয়ক 
ঘ া বােদ ওয়ািশংটন সময় সকাল এগারটায় যখন WSAG- এর বঠক 

 হয়, তখন JCS- এর জনােরল রায়ান উপমহােদেশর সবেশষ 
সামিরক পিরি িত স েক অিভমত ব  করেত িগেয় বেলন য, 
পি মা েল ভারতীয় বািহনীর জার এ বার কান ল ণ নই, বরং 
পািক ােনর অ ািভযান ঠিকেয় রেখই তারা স  রেয়েছ বেল মেন 
হয়।২৬৫  িক  WSAG- এর সভাপিত হনরী িকিস ার রায়ােনর কােছ 
জানেত চান পূব রণা ন থেক ভারতীয় স েদর পি ম রণা েন িনেয় 
যেত কত সময় লাগেত পাের। জনােরল রায়ান জানান, বশ িকছু িদন; 

তেব িবমানবািহত ি েগড তাড়াতািড়ই িনেয় যাওয়া স ব, পঁাচ বা 
ছ’িদেনর মেধ ই।২৬৬ তৎসে ও এক স ণূ নতুন আশ ার অবতারণা 
কের িকিস ার বেলন, ‘মলূ  হল ভারত যিদ আজাদ কা ীর দখেলর 
চ া চালায় এবং পািক ােনর িবমান ও সঁােজায়া বািহনীর ংস সাধেন 
বৃ  হয়, তেব তা হেব পািক ানেক ংস করার জ  ভারেতর 

ই াকতৃ উেদ াগ’। িকিস ার অতঃপর আেবগময় ভাষায় সমেবতেদর 
িজ াসা কেরন, ‘এই অব ায় যু রাে র এক িম েক স ণূ পরাভূত 
হেত িদেত’ এবং পািক ানেক ‘ েয়াজনীয় সাহায  দান থেক 
যু রা েক িনবৃ  রাখার জ  ভারত যিদ ভয় দখায় তা িক আমরা মেন 
িনেত পাির’? ট িডপাটেমে টর িতিনিধ িসে া বেলই বেসন, 
ভারেতর এমনতর অিভ ায় রেয়েছ িক না তা সে হজনক।২৬৭ তথািপ 
িকিস ার পািক ােনর জ  ‘সামিরক সরবরাহ’ িনি ত করার পে  দৃঢ় 
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অিভমত কাশ কেরন। সে  সে  আে প কের বেলন য, ‘বতমান 
পিরি িতেত সব িকছুই আমরা কেরিছ, িক  সবই ’স াহ িবলে ’।২৬৮ 
  

িকিস ার তঁার ে  উে খ কেরেছন, আজাদ কা ীর দখল এবং 
পািক ােনর িবমান ও সঁােজায়া বািহনী ংেসর ব াপাের ভারেতর 
অিভ ায়- সং া  তথ  িসআইএ- র এমন এক সূ  কতৃক সংগহৃীত য 
এর সত তা স েক তােদর কান সে হ িছল না।২৬৯ বাংলােদশেক মু  
করার পর সখান থেক ভারতীয় বািহনীর একাংশ পি েমর রণা েন 
ানা িরত কের কিথত ল  অজেনর বাসনা পাষণ ভারতীয় নতৃে র 

একাংেশর পে  অস ব িছল না। িক  আ জািতক পিরি িতর আেলােক 
িবেশষত ৭- ৮ই িডেস ের সাধারণ পিরষেদর ভােট জাট- িনরেপ  
সম  দেশর মেধ  একমা  ভুটােনর সমথন লাভ করার পর, এই বাসনা 
য আর বা বধমী নয় স কথা ভারেতর নীিতিনধারকেদর কান অংেশর 

কােছই অ  থাকার কথা নয়। প া ের, ভারেতর এেহন চা ল কর 
উেদ ােগর উ ঘাটন ব তীত সাধারণ পিরষেদর ভাট এবং িকিস ােরর 
বনামী সমী া সে ও মািকন জনমেতর িব তা অিক ম কের২৭০ 

সামিরক হ ে েপর যৗি কতা িত া করা মািকন শাসেনর পে  
তখনও হ। এই তেথ র সূ  ও িনভরেযাগ তা স েক ভ া   হােল   
তার ১৯৮০ সােলর বে  য সংি  আেলাকপাত কেরেছন, তা থেক 
জানা যায়, িসআইএ- র এই সূ িটই আগ  মােস ভারত- সািভেয়ট 
ম ীচুি  া িরত হওয়ার পর মািকন িসেডে টর জ  ণীত এক 

‘ গাপন সমী ায়’ দাবী কেরিছল য, ম ীচুি র ফেল সািভেয়ট 
ইউিনয়ন ভারতেক মিু েযা ােদর সহায়তা দান থেক িনবৃ  
করেব।২৭১ রণেযাগ  য, আগ  মােসর এই উে মলূক সমী া 
িনউইয়ক টাইমেস ‘ফাঁস’ হওয়ার পর ভারেতর দি ণপ ী দলসমূহ এবং 
আওয়ামী লীেগর দি ণপ ী অংশ একেযােগ ভারত- সািভেয়ট চুি র 
িব ে  অপ চার ও আে ালন  কের। 
  

সই একই সূে র বরাত িদেয় পািক ােনর িবমান ও সঁােজায়া 
বািহনীর ংস সাধন পািক ানী কা ীর দখেলর জ  ভারতীয় 
অিভসি র অিভেযাগ আনার পর ৯ই িডেস ের িসেড ট িন ন 
অেপ মাণ মািকন স ম নৗবহরেক বে াপসাগেরর উে েশ রওনা 
হওয়ার িনেদশ দন।২৭২ ‘ ত াস  হামলা থেক পি ম পািক ানেক 
র ার করার জ  স ম নৗবহরেক পাঠােনা হয় করাচীর সি কেট আরব 
সাগের নয়, বরং তার ায় িতন হাজার িকেলািমটার পূেব বে াপসাগেরর 
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উে েশ। এবং এই মহৎ দািয়  পালেনর জ  কিথত ভারতীয় েচ া 
উ ঘািটত হওয়ার ায় ’স াহ আেগই শা  মহাসাগরীয় স ম 
নৗবহেরর এখিতয়ার বে াপসাগর অবিধ স সািরত করা হয়। ঘটনার 

ও ব াখ ার এই সব অস িত বহৃ র যেু র ডামােডােল চাপা পেড়। এই 
সব অস িত অ ত রেখই িন ন ও িকিস ার   িৃতকথায় ‘পি ম 
পািক ােনর উপর আ মেণর িব ে  ভারতেক সতক কের দবার 
উে ে ’ স ম নৗবহর পাঠােনা হেয়িছল বেল দাবী কেরন। িক  

কতৃপে  মু ায় বাংলােদেশ পািক ানী বািহনীর সবা ক পতন 
রােধর জ  ‘ নৗ, িবমান ও ল তৎপরতা চালােনাই’ য স ম 
নৗবহেরর কতৃ উে  িছল তা অ া  িনভরেযাগ  সূে  সমিথত।২৭৩ 

তই এই শি শালী নৗবহেরর গঠন২৭৪ িছল বে াপসাগের ভারেতর 
নৗঅবেরাধ ব থ করা, পািক ানী ল বািহনীর তৎপরতায় সাহায  করা, 

ভারতীয় িবমান তৎপরতা িতহত করা এবং মািকন নৗেসনা অবতরেণ 
সাহায  করার উপেযাগী। 
  

িক  মািকন নৗবহেরর জ  বে াপসাগর িছল ৪/৫ িদেনর 
যা াপথ। স ম নৗবহর যখন যা া  কের তখন অথাৎ ৯- ১০ই 
িডেস ের ভারত ও বাংলােদেশর িমিলত বািহনীর অ ািভযােনর মেুখ 
পািক ানী বািহনী ত প াদপসরেণ ব । ৯ই িডেস ের চঁাদপুর ও 
দাউদকাি  থেক পািক ানী দখেলর অবসান ঘটায় মঘনার সম  
পূবা ল শ মু  হয়। ি পুরার িদক থেক আগত ভারেতর থম ল 
বািহনী চতুথ কার (IV Corps)- এর অিধনায়ক ল. জনােরল সগত 
িসং- এর কােছ  হেয় ওেঠ য শ  মঘনা ও তার শাখা- শাখার 

িতব কতা সে ও ঢাকা কান সাধ াতীত ল  নয়। ১০ই িডেস ের 
রায়পুরা অ েল মাট চৗ িট হিলক ােরর সাহােয  ভারতীয় বািহনীর 
অ বতী অংশ মঘনা অিত ম কের এবং ানীয় জনসাধারেণর উ ী  
সহেযািগতায় দশী নৗকার সাহােয  অবিশ  স  ও যু - সর াম 
মঘনার অপর পাের আনার কাজ  হয়। 

  
প া ের ৯- ১০ই িডেস ের পািক ােনর চতুদশ ও ষাড়শ 

িডিভশন যথা েম িম া ও উ রব  থেক িপছু হটেত থােক। ৯ই 
িডেস ের ঢাকােতও পািক ােনর সামিরক নতৃ  ও গভনর মািলক 
সৈসে  পূব পািক ান ত ােগর িস া  হণ কের। ঐ িদন দাউদকাি র 
পতেনর পর তােদর কােছ এ কথা হয়ত অ াত িছল না য, ঢাকাই 
ভারতীয় বািহনীর পরবতী ল । জানা যায়, পািক ানীেদর স ণূ 
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প াদপসরেণর িস া  ইয়ািহয়ার পূণ অ েমাদন লাভ কের। ১০ই 
িডেস র হিলক ারেযােগ ভারতীয় বািহনীর রায়পুরা অবতরেণর পর 
এবং ায় িতন ঘ াব াপী ঢাকার সামিরক ল ব সমেূহর উপর ভারতীয় 
িবমােনর আ মণ চলার পর গভনেরর সামিরক উপেদ া রাও ফরমান 
আলী ঢাকায় অব ানকারী জািতসংেঘর সহকারী মহাসিচব পল মাক 
হনরীেক ‘অিবলে  যু িবরিতর আেয়াজন কের পূব পািক ােনর 

িনবািচত জন িতিনিধেদর হােত মতা হ া র করা’ এবং সম  
পািক ানী বািহনীেক সস ােন পূব পািক ান থেক সিরেয় িনেয় যাওয়ার 
ব ব া’ স  করার আেবদন জানায়।২৭৫ পল মাক হনরী ঢাকা  
আেমিরকান, রািশয়ান, ি িটশ ও ফরাসী ক ালেক অবিহত করার পর 
এই াব জািতসংঘ সদর দফতের রণ কেরন। িনরাপ া পিরষেদ 
যখন রাও ফরমান আলীর এই াব িনেয় আেলাচনার উেদ াগ চলিছল 
স সময় হঠাৎ িসেড ট ইয়ািহয়া কতৃক এই াব নাকচ হওয়ার 

সংবাদ পঁৗছায়।২৭৬ ব ত রাও ফরমান আলীর ােবর সংবাদ 
ওয়ািশংটেন পঁৗছােনার সে  সে  মািকন সরকার এই াব রদ করার 
পরামশসহ ইয়ািহয়ােক জানান য, পািক ানী বািহনীেক সাহায  করার 
জ  স ম নৗবহর ইিতমেধ ই বে াপসাগেরর িদেক রওনা হেয়েছ। এর 
ফেল ইয়ািহয়ার মত পিরবিতত হয়।২৭৭ অ িদেক িন েনর পূববতী 
সতকবাণীর জবােব ৯ই িডেস ের জেনভ িন নেক জানান য, 
উপমহােদেশর সম া সমাধােনর জ  েয়াজন পূবা ল থেক 
পািক ানী স  ত াহােরর জ  ইয়ািহয়ােক স ত করােনা।২৭৮ 
রণা েনর বা ব চােপ ১০ই িডেস ের পািক ান িনেজই যখন 
‘স ানজনক’ভােব স  ত াহােরর জ  উেদ াগী হেয় ওেঠ, তখন 
সই উেদ াগেক সমথন না কের মািকন সরকার বরং তা রদ করার 

ব ব া হণ কেরন। অিধক  ভারতেক যু িবরিত ােব স ত 
করােনার তািগদ িদেয় ৯ ও ১০ই িডেস ের িন ন জেনভেক ’ দফা 
বাতা পাঠান। ১০ই িডেস ের ভারতীয় বািহনীর মঘনা অিত েমর 
সংবাদ লােভর পর য কান মেূল  এই অ ািভযান রাধ কের স ম 
নৗবহরেক বে াপসাগেরর উপ লবতী করার মত সময় লােভর 

উে ে , ভারতীয় স  িফিরেয় িনেয় যাওয়ার শত ছাড়াই, য যখােন 
আেছ সই িভি েত ‘িন ল যু িবরিত’ (standstill cease-fire) কাযকর 
করার ব াপাের ভারতেক স ত করােনার জ  জেনেভর উপর চােপর 
মা া বাড়ােনা হয় এবং তােক জানােনা হয় য, ভারত যিদ এর পেরও 
স ত না হয় তেব যু রা  িনেজই এই যেু  জিড়েয় পড়েব।২৭৯ িন ন 
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দিশত এই ভীিত জারদার করার উে ে  িকিস ার িনেজও 
ওয়ািশংটন  সািভেয়ট িতিনিধ ভাের টসভেক ‘ভারতীয় আ মেণর 
িব ে  পািক ানেক সাহায  করার ব াপাের যু রাে র অ ীকার-
সং া ’ ১৯৬২ সােলর ারকিলিপ পেড় শানান এবং এই অ ীকার 
র ার জ  মািকন সরকােরর সংক  ব  কেরন।২৮০ ঐ িদন স ায় 
িকিস ার িনউইয়েক য়াং য়ার সে  সম  পিরি িত আেলাচনা কেরন 
এবং িবেশষ কের ‘পি ম পািক ােনর সশ বািহনী ংেসর জ  
ভারতীয় পিরক না’ স েক িসআইএ কতৃক সংগহৃীত ‘িনভরেযাগ  
তেথ র’ উে খ কেরন।২৮১ স বত এই আেলাচনার ফেল িত ত ও 
িসংিকয়াং- এর মত ভূখে র জ  ‘ভারত- সািভেয়ট আতঁাত’ কান 
তাৎপয বহন কের িক না স স েক য়াং য়ার সে হ গভীরতর হয় 
এবং য়াং য়া উপমহােদেশর সংঘেষ চীেনর সামিরক দািয়  স েক 
য আেবগপূণ ম ব  কেরন তা িকিস ার ‘িবল  হেলও চীেনর সামিরক 

হ ে েপর আভাস’ িহসােব গণ  কেরন।২৮২ ফেল উৎসািহত িকিস ার 
একই িদেন অথাৎ ১০ই িডেস ের তৃতীয় বােরর মত ঁিশয়ািরসহ 
সািভেয়ট ইউিনয়নেক জািনেয় দন য, ভারতেক যু িবরিতেত স ত 

করােনার ব াপাের শীি  কান সে াষজনক উ র যিদ সািভেয়ট 
ইউিনয়ন না িদেত পাের, তেব যু রা  স ম নৗবহর রণসহ ‘শ  
ব ব া’ হণ করেব।২৮৩ 
  

উপমহােদেশর সংঘষেক ক  কের যু রা  ‘শ  ব ব া’ হণ 
করেত পাের এই উপলি  তই সািভেয়ট ইউিনয়েনর আেগ থেকই 
িছল। কােজই ৫ই িডেস ের সকল রা েক পািক ান বা ভারেতর সি য় 
প াবল ন থেক িবরত থাকার আ ান জানােনা ছাড়াও তা যােত সংি  
শি সমূহ কতৃক া  হয় ত  সািভেয়ট সরকার তােদর 
নৗবািহনীেক সতক রােখ। মািকন নৗবহেরর যা ারে র আেগই 
সািভেয়ট পূব উপ ল থেক আগত শ যু জাহাজ ও সাবেমিরন 

তােদর ভারত মহাসাগরীয় নৗবহেরর শি  বিৃ   কের এবং মািকন 
নৗবহর যখন বে াপসাগেরর িনকটবতী হয় তখন পঁাচিট সাবেমিরনসহ 
মাট ষালিট যু  ও সরবরাহ জাহাজ বে াপসাগের বা তার আেশপােশ 

সমেবত হেয়িছল বেল জানা যায়।২৮৪ ১০ই িডেস র মািকন স ম 
নৗবহর চীন সাগর ও ভারত মহাসাগর সংেযাগকারী পঁাচ শ’ মাইল দীঘ 

মালা া ণালীর ওপাের; ভারত মহাসাগের সািভেয়ট নৗবহেরর 
সমােবশও তখন পূণতা া  নয়। এই অব ায় জানা যায়, স ম 
নৗবহেরর গিতিবিধ জানার জ  সািভেয়ট ইউিনয়ন ‘ক  ম   ৪৬৪’ 
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পযেব ণ উপ হ উৎে পণ কের। তার চারিদন আেগ স বত 
উপমহােদেশর রণা ন পিরি িত পযেব েণর জ  ‘ক  ম   ৪৬৪’ 
উপ হিট উৎে িপত হয়।২৮৫ ১০ই িডেস র স ায় িনউইয়ক থেক 
স ম নৗবহেরর যা া- সং া  থম য সংবাদ িদ ী এেস পঁৗছায় 
তদ যায়ী কবল বে াপসাগের শি  দশন নয়, বাংলােদেশর 
উপ েলর সােথ সংেযাগ িত াও িছল মািকন নৗবহেরর ধান ল । 
ভারতীয় সশ বািহনীর মেধ  থম যােদর কােছ এই সংবাদ এেস 
পঁৗছায়, তঁারা মহূুেতই ধারণা কের নন য, এর পের যেু র গিতধারা য 
কান িদেক মাড় িনেত পাের।২৮৬ 

  
রাি েত িদ ীর সেবা  সামিরক ম ণাসভায় গভীর স েটর 

আবহাওয়া িবরাজমান িছল। ত াস  বিহঃহ ে েপর সমিুচত 
িতিবধান িনেদেশর ে  ভারতীয় সশ বািহনীর উ তর নতৃবেগর 

অিধকাংশ িছেলন ায় িন র। পািক ানী বািহনীর শষ িতর ার ল 
ঢাকােক মু  করার আেগই বাংলােদেশর উপ ল ভােগ িবে র 
সবােপ া শি শালী নৗবহর সমােবেশর আেয়াজন এবং িসিকম-
ভুটােনর উ র সীমাে  চীনা সামিরক বািহনীর অ বতী অব ােনর ফেল 
বাংলােদেশর যেু র পিরিধ অসামা ভােব িব ৃত এবং এর পরবতী 
গিতধারা জিটল, অিনি ত ও িবপ নক হেয় ওেঠ। এই বহৃ র সংঘাত 
থেক ভারেতর িপিছেয় যাবার পথ উ ু  রাখার জ  মািকন যু রা  

‘িন ল ি তাব া’ এবং ‘স েটর রাজৈনিতক মীমাংসা’র াব উ াপন 
কের। এই স ানজনক প াদপসরেণর সে  পরাজেয়র উপাদান  
থাকেলও উ তূ সামিরক পিরি িতেত তা ত াখ ান করার মেধ  য 
অদম  সাহস ও িনভুল িস া  হেণর  জিড়ত িছল, সই হ 
পরী ায় ইি রা গা ী সমু ীণ হন। স ম নৗবহেরর বিণত উে  ব থ 
করার জ  ভারেতর বল নৗশি র সবা ক ব বহার, ঢাকা অিভমেুখ 
সামিরক অিভযােনর গিত বিৃ  এবং ম ীচুি  অ যায়ী বিহরা মেণর 
িব ে  সবািধক সািভেয়ট সামিরক সহায়তা িনি ত করার উে ে  িড. 
িপ. ধরেক মে া রণ- এই িতনিট িস া  ধানম ী ইি রা এেক এেক 
ঘাষণা কেরন।২৮৭ এর আেগ ঐ িদন বাংলােদেশর ত াস  মিু র 

পটভূিমেত ভারত ও বাংলােদশ সনাবািহনীর িমিলত অিভযােনর জ  
যু - কমা ডব ব া আ ািনকভােব ঘাষণা কেরন। িক  িদবাবসােন 
যখন দখা যায় যেু র পিরিধ ায় সীমাহীনভােব িব তৃ হওয়ার পেথ, 
তখন ভারেতর জ  মে ার পূণা  সামিরক সহেযািগতা এবং উ তর 
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পযােয় মে ার সে  সামিরক ও টৈনিতক উেদ ােগর সম য় সাধনই 
মলূ েয়াজন হেয় দঁাড়ায়। 
  

পরিদন ১১ই িডেস র স ায় শ মু  যেশােরর পূব- িনধািরত 
সফর থেক কালকাতা িফের আসার আেগ পয  তাজউি ন জানেতই 
পােরনিন, মািকন হ ে েপর আশ া সত ই বাংলােদেশর আকাশ 
অ কারা  করেত চেলেছ। িড. িপ. ধর িদ ী থেক মে ার উে েশ 
রওনা হন স িদনই। তই ইসলামাবােদর নয়া িনেদশ অ যায়ী, 
জনােরল িনয়াজী পুনরায় ঢাকা র ার জ  আমৃতু  যু  চািলেয় যাবার 

সংক  চার করেত  কেরন।২৮৮ িক  ঢাকা র ার জ  না িছল 
তােদর কান আেয়াজন, না িছল উদ ম। নদীমাতৃক এই অ েলর 

াকিৃতক িতব কতা অ যায়ী ঢাকা িতর ার জ  বূ হ রচনার 
স াবনা ’িট। একিট দূরবতী, অ িট ঢাকা নগরীর িনকটবতী। 
আিরচা- কািলয়াৈকর- নরিসংদী- বেদ রবাজার- নারায়ণগ  িঘের ঢাকার 
জ  দূরবতী িতর া বৃ  রচনার য েযাগ িছল তই তা 
স বহােরর উেদ াগ পািক ানীেদর িছল না। ঢাকার িনকটবতী িতর া 
বূ হ গেড় তালার েযাগ িছল িমরপুর ীজ, ট ী ীজ, ডমরা ফরী ও 
নারায়ণগে  কাযকর িতেরাধ ব ব া হেণর মাধ েম। িক  সবিবষেয় 
বেদিশক সাহােয র উপর িনভর করার দীঘ মেনাবিৃ র ফেলই হয়ত 

পািক ানী নতৃ  িনেজেদর শষ আ র ার জ ও আেমিরকা ও চীেনর 
সাহােয র উপর মানিসকভােব িনভরশীল িছল এবং স কারেণ ঢাকার 
িনকটবতী াকিৃতক িতব কতােক জারদার করার মত কান ব ব া 
তারা অবল ন কের ওেঠিন। ১১ই িডেস ের ঢাকা শহের ইিপকাফ, 
পুিলশ, রাজাকারসহ পািক ানী সশ বািহনীর সংখ া িছল পঁাচ হাজােরর 
অনিধক।২৮৯ কান কান অ ল থেক -  এমনিক িনকটবতী ভরব 
বাজার থেক -  ঢাকার জ  স  পুনসমােবেশর পািক ানী েচ া 
মিু েযা া ও ভারতীয় িবমান আ মেণর ফেল হ হয়। উ ের 
ময়মনিসংহ থেক পািক ােনর ৯৩ এ াডহক ি েগড ঢাকা আসার কােল 

থেম কােদর িসি কী পিরচািলত মিু েযা া এবং পের ভারতীয় 
প ারা ট ব াটািলয়ান কতৃক আ া  হয়। ১১ই িডেস র িবেকেল 
ভারেতর প ারা ট বািহনীর মা  ৭০০ জন স  কােদর িসি কীর 
বািহনী অধু িষত মধুপুর এলাকায় অবতরণ কের এবং পািক ানী 
ি েগেডর প াৎবতী ইউিনেটর সে  সংঘেষ িল  হয়। ি েগড দলপিত 
ি েগিডয়ার কািদরেক িপছেন ফেল রেখ, িয়ত শি  িনেয় পািক ানী 
ি েগড ঢাকা িফের আেস। িবে র সংবাদমাধ ম িল ভারেতর প ারা ট 
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বািহনীর স  সংখ া পঁাচ হাজার বেল উে খ করায় পািক ানীেদর 
মেনাবল আরও াস পায়। 
  

অ  প াদপসরেণ ব  পািক ানী বািহনীর ল ল িছল 
দি েণর িদেক -  খলুনা, বিরশাল ও চ ােমর উপ লবতী অ েল। 
উপ ল থেক জাহাজেযােগ -  এবং কান ে  িভ  দশীয় পতাকা 
ব বহার কের -  বাংলােদশ ছেড় পালাবার ব াপাের তােদরেক সেচ  
দখা যায়। পািক ানী স েদর অব  করার পূব- িনধািরত ল  

অজেনর জ  এবং অংশত উপ লভােগ স ম নৗবহেরর সংেযাগ 
িত ার কাজ অেপ াকতৃ হ করার জ  ১১ই িডেস র থেক 

চ াম িবমানব র এবং উপ লভােগ অবকাঠােমা, জাহাজ, নৗযান 
ভৃিতর ংস সাধেন ভারতীয় নৗবািহনীর িবমান ও যু জাহাজ 

ব াপকভােব িনযু  করা হয়। ঐ িদনই ঢাকার উে েশ ভারেতর একিট 
পদািতক ব াটািলয়ান একিট গাল াজ ইউিনটেক সে  কের নরিসংদীর 
িদেক এ েত থােক। তেব পূব রাি েত যেু র গিত বিৃ র জ  িদ ীেত 
য িস া ই গহৃীত হেয় থা ক, িব ীণ মঘনার এই সব অ েল কিৃতর 
িতব কতা বড় বল। ত পির সব ই িছল যানবাহেনর তী  অভাব, 

পথঘাট ভা া। ম র হেলও এই সব িত লতা অিত ম কের ভারতীয় 
ইউিনেটর অ গিত চলেত থােক ানীয় জনসাধারেণর তঃ ূত 
সহেযািগতায়। 
  

েয়াজেনর তুলনায় ভারতীয় বািহনীর এই ‘ম র’ অ গিতেত স 
সময় যারা উি  িছল, সািভেয়ট ইউিনয়ন িনঃসে েহ তােদর অ ভু । 

টৈনিতক ে  তারাই িছল মািকনী চােপর সরাসির স েুখ। দঁাতাত, 
SALT I ও ভৃিত িবষেয় তােদর িতর আশ া িছল সব চাইেত বশী। 
অ  অেথ তােদর সামিরক ঝঁুিকও িছল িবরাট। বাংলােদেশর 
উপ লভােগর িদেক িরত মািকন স ম নৗবহেরর িব ে  সািভেয়ট 
নৗশি র য ত সমােবশ ঘটােনা হয় তার ফেল এই ই িত ী 
নৗবহেরর মেধ  যমন সংঘেষর সূ পাত ঘটা২৯০ িবিচ  িছল না, তমিন 
কাথায় য তার শষ হত তা বলা কিঠন িছল। কােজই বাংলােদশ যেু র 
ত পিরসমাি র জ  এবং এরপর এই যু  যােত পি ম পািক ােন 

স সািরত না হয়, স বত তাও িনি ত করার জ  সািভেয়ট সহকারী 
পররা ম ী জেনটসভ িদ ী অিভমেুখ রওনা হন। 
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উপমহােদশ থেক গালাধ পথ দূের িনউইয়েক য়াং য়ার 
‘সবেশষ রাইেফল পয  লড়াই’ করার অিভ ায় শানার পরিদন উ ী  
িকিস ার ওয়ািশংটেন িফের এেসই সািভেয়ট িতিনিধ ভের টসভেক 
চূড়া  িঁশয়াির দান কেরন: তার পরিদন অথাৎ ১২ই িডেস র 
ওয়ািশংটেনর মধ াে র আেগ ভারত যিদ যু িবরিত ঘাষণা না কের, 
তেব সমিুচত ব ব া হেণর জ  যু রা  এককভােব অ সর হেব।২৯১ 
  

৭- ৮ই িডেস ের সাধারণ পিরষেদ যু িবরিতর াব িবপুল 
ভাটািধেক  অ েমািদত হওয়ার পর ৮ই িডেস র WSAG বঠেক 

পি ম পািক ানেক ‘ ংস করার গাপন ভারতীয় েচ া’ স েক 
িসআইএ পিরেবিশত ‘তেথ র’ িভি েত ভারেতর িব ে  সামিরক ব ব া 

হেণর যৗি কতা আিব ার করা, ৯ই িডেস ের স ম নৗবহরেক 
বে াপসাগেরর িদেক যা ার িনেদশ দওয়া, ১০ই িডেস ের ‘পূব 
পািক ান’ থেক প াদপসরণ করার িস া  ঘাষণার পেরও পািক ানী 
শাসকেদর মত পিরবতেন বাধ  করা এবং ভারত অিবলে  যু িবরিত 
ঘাষণায় স ত না হেল ‘১৯৬২ সােলর ারকিলিপ অ যায়ী’ ভারেতর 

িব ে  যু রা  সামিরক ব ব া হেণ বাধ  হেব বেল সািভেয়ট 
ইউিনয়নেক িঁশয়ার কের দওয়া- এ সবই িছল বাংলােদেশর যেু  

ত  হ ে েপর জ  িন ন শাসেনর িব ািরত আেয়াজন। ১০ই 
িডেস র স ায় য়াং য়ার সং ামী িববিৃতর পর এই আেয়াজন 
স ণূতা লাভ কের। এই সব আেয়াজেনর মেধ  িতনিট উপাদান িছল 
মািকন জনমত তথা রাজৈনিতক অ িবধা অিত ম করার জ  
অত াব ক: (১) সাধারণ পিরষেদ গহৃীত যু িবরিতর ােবর মাধ েম 
ভারতেক িবে র অিধকাংশ দশ থেক িবি  কের ফলা; (২) এমন 
কান ি প ীয় চুি র আ য় নওয়া যা ারা মািণত হয় য ‘আ া ’ 

পািক ােনর পে  যেু  যাগদােনর ব াপাের যু রা  সরকার 
অ ীকারাব ; এবং (৩) সামিরক হ ে েপ অংশ হেণ চীনেক স ত 
করােনা। এই সব ক’িট উপাদান আয় াধীন হেয়েছ বেল মেন করায় 
িকিস ার ১১ই িডেস র ভাের টসভেক চূড়া  িঁশয়াির াপন কের 
বেলন, পরিদন মধ াে র পূেব ভারতেক অব ই যু িবরিত মেন িনেত 
বাধ  করেত হেব, অ থায় যু রা  িনেজই েয়াজনীয় সামিরক ব ব া 

হণ করেব। 
  

িক  িকিস ার িন য়ই জানেতন, রণা েন আস  িবজয় দৃে  
ভারত এই চরমপ  অ া  করেবই। কােজই মািকন শাসন ঐ িদনই 
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কান এক সমেয় তােদর আস  হ ে েপর িস া  পািক ানেক জািনেয় 
দন- উপমহােদেশ তখন অব  ১২ই িডেস র। এই সংবােদর সে  

সে  CGS ল. জনােরল ল হাসান টিলেফানেযােগ পশতু ভাষায় 
িনয়াজীেক জািনেয় দন, পরিদন অথাৎ ১৩ই িডেস েরর মধ াে  
পািক ানী বািহনীেক সাহায  করার জ  ‘উ র ও দি ণ উভয় িদক 
থেক ব রুা এেস পড়েব।’২৯২ দি েণর ব  ু তথা স ম নৗবহর 

বে াপসাগর অবিধ আসার জ  মািকন নাগিরক উ ােরর য অজুহাত 
ব বহার কের সই মািকন ও অ া  পা াত  নাগিরকেদর উ ারকম 
িতনিট ি িটশ রেয়ল এয়ারেফােসর িবমান কতৃক ১২ তািরেখই স  
হয়। ল হাসােনর সংবােদর পর ঢাকার সামিরক কতৃপ  িনেজেদর 

িতর ার আেয়াজন িনর শ করার জ  চি শ ঘ ার জ  কারিফউ 
জারী কের ঘের ঘের ত াশী  কের।২৯৩ স বত এই সমেয়ই কান 
পূব- পিরক না অ যায়ী তারা মুি যেু র িত সহা ভূিতশীল 
পশাজীবী ও বিু জীবীেদর আটক করার িস া  নয়; পািক ানীেদর 

পরাজেয়র া ােল যােদরেক িন রুভােব হত া করা হয়।২৯৪ 
  
পািক ানী মহেলর এই শষ লড়াইেয়র িত সে ও রণা েন 

তােদর প াদপসরেণর ধারা তখনও অপিরবিতত। ১২ই িডেস র সকাল 
আটটায় নরিসংদীর উপর পািক ানী দখেলর অবসান ঘেট। িবেকেল 
ভারেতর আর একিট ইউিনট (৪ গাড  ) ডমরা ঘাট থেক মা  পঁাচ 
িকেলািমটােরর মেধ  এেস হািজর হয়। ১০ই থেক ১২ই িডেস েরর িতন 
িদেন ভারতীয় বািহনীর সবেমাট পঁাচিট ব াটািলয়ান, িট গাল াজ 
রিজেম ট ও ৫৭ িডিভশেনর ট াকিটক াল হডেকায়াটার মঘনা 

অিত েম সমথ হয়। ট া  রিজেমে টর মঘনা অিত েমর েচ া িছল 
তখনও অসফল। ১২ই িডেস র সূযাে র আেগ জামালপুর ও 
ময়মনিসংেহর িদক থেক জনােরল নাগরার বািহনী টা াইেল প ারা ট 
ব াটািলয়ােনর সে  যু  হওয়ার ফেল ঢাকা অিভযােনর সবােপ া 
স াবনাপূণ পেথর ২৯৫  স বহার  হয়। দি েণ ভারতীয় নৗবািহনী 
স ম নৗবহেরর আস  তৎপরতা সব উপােয় িবি ত করার জ  চালনা 
থেক ক বাজার পয  ছাট বড় অবিশ  সকল জাহাজ ও নৗযান, 

উপ লীয় অবকাঠােমা, ক বাজার িবমানব র ভৃিত ংস বা অেকেজা 
কের ফেল।২৯৬ বে াপসাগেরর জাহাজগামী নৗপথ িল (sea lane) 
স ীণ ও ায়শ অগভীর হওয়ায়, অ মান করা হয়, স ম নৗবহেরর 
বহৃদায়তন জাহাজ িলর পে  উপ েলর িনকেট না র করা অসাধ  
ব াপার। তােদর িবমান আ মণ ও হিল উে ালন মতা যেথ  হেলও, 
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পযা  সংখ ক উপ লীয় জলযােনর অভােব লভােগর সে  সংেযাগ 
িত া অথবা পািক ানী স  অপসারেণর কাজ ব লাংেশ হ হেব 

বেল মেন করা হয়। 
  

িদ ীেত জেনটসভ এবং মে ােত িড. িপ. ধেরর যগুপৎ 
আেলাচনার ফেল তগিতেত উভয় সরকার মািকন ও চীনা হ ে েপর 
মিক মাকািবলায় যু  ভূিমকা হেণ স ম হন। স ম নৗবহেরর 

আগমন- সং া  খবর তখনও (এবং ১৩ই িডেস েরর স া পয ) 
ভারেত কবল  সংখ ক নীিত- িনধারকেদর মেধ  সীিমত। তব ু
মািকন শাসেনর মিকর কা  জবাব দান এবং ভারেতর 
জনসাধারণেক আস  িবপদ ও কেঠার সং ােমর জ  ত করার 
উে ে  ১২ই িডেস র িদ ীেত িবেশষভােব আেয়ািজত এক জনসভায় 
ইি রা গা ী ‘স েুখর অ কার িদন’ ও ‘দীঘতর যেু র স াবনা’ 
স েক সতক কেরন।২৯৭ সই সে  সাধারণ পিরষেদর সাম িতক 
আ ােনর জবােব এবং পেরা ভােব মািকন চরমপ  ত াখ ান কের 
জািতসংঘ মহাসিচক উ থানেক এক বাতায় ইি রা জানান, ভারত 
যু িবরিত ঘাষণা এবং ভারতীয় স  েদেশ িফিরেয় আনার জ  

ত আেছ, একমা  যিদ পািক ান বাংলােদশ থেক স  ত াহাের 
এবং বাংলােদশ সরকােরর সে  শাি পূণ মীমাংসায় পঁৗছুেত স ত 
হয়।২৯৮ 
  

সািভেয়ট ইউিনয়ন যিদও স ম নৗবহেরর অ সরণ/ মাকািবলা 
করার জ  ভারত মহাসাগের তার িনেজর নৗবহর জারদার কের, তব ু
এ স েক ভারতেক অবিহত রাখা িভ  তা িনেয় কান চার, সতকবাণী 
উ ারণ বা অ  কান কার েরাচনামলূক কাজ থেক স ণূ িবরত 
থােক। টৈনিতক ে  আেমিরকা ায় িনরবি  সতকবাণী এবং 
১২ই িডেস র মধ াে র পূেব ভারতেক যু িবরিত ঘাষণায় বাধ  করার 
জ  চরমপ  লাভ করা সে ও সািভেয়ট সরকার স িল সরাসির 
অ া  বা িতবাদ না কের বরং সংলােপর ধারা অব াহত রােখন এবং 
দঁাতাত ি য়ার কাঠােমা অ ু ন রেখই আেমিরকান অিভেযােগর 
সমাধান অে ষেণ দৃ ত সেচ  থােকন। তেব তােদর এই েচ া 
কাযে ে  কালে পেণর সমতুল  হেয় ওেঠ- যন এইভােব বাংলােদশ 
যেু র সফল পিরসমাি র জ  ভারতেক সময় দওয়াই তঁােদর মলূ 
ল । িক  য ’িট ে  শি  দশেনর েয়াজন িছল, সখােন 
িনঃশে , যেথািচত মা ােত এবং মািকন উপ েহর ক ােমরার সামেন তা 
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দিশত হয়: মািকন নৗশি  মাকািবলার ে  ভারত মহাসাগের এবং 
চীনেক িনবৃ  করার ে  িসংিকয়াং সীমাে ।২৯৯ সািভেয়ট সামিরক 
শি র িনঃশ  দশনী ি ধাি ত চীেনর িস া েক ভািবত কের স ণূ 
অেথ। বাংলােদশ যেু র সময় সংলাপ ও শি  দশেনর এই সম য় 
স বত ি তীয় মহাযেু া র সািভেয়ট টনীিতর সফলতম দৃ া সমেূহর 
অ তম। 
  

১২ই িডেস র রিববার হওয়া সে ও মধ াে র বশ আেগ 
থেকই যু িবরিত ঘাষণায় ভারতেক বাধ  করার ে  সািভেয়ট 

ইউিনয়েনর চূড়া  জবাব শানার জ  ‘ হায়াইট হাউেসর’ খাস কামরা 
‘ওভাল অিফেস’ িসেড ট িন ন, তঁার জাতীয় িনরাপ া িবষয়ক 
সহকারী হনরী িকিস ার এবং তথ  সহকারী আেলকজা ডার হগ 
উৎকি তিচে  অেপ মাণ িছেলন। িনধািরত সময়সীমার ায় ’ঘ ার 
আেগ সািভেয়ট ইউিনয়ন আেমিরকার চরমপে র উ ের কবল জানায়, 
পি ম পািক ােন ভারেতর কান আ মণা ক অিভ ায় নই। িক  
মািকন শাসন য উে ে  এই চরমপ  দন, সই মলূ িবষয় তথা 
পূবা েল যু িবরিত ঘাষণায় ভারতেক বাধ  করার ে  সািভেয়ট 
ইউিনয়ন নীরব থােক। কােজই ত  সামিরক হ ে প ছাড়া 
বাংলােদেশ পািক ােনর পরাজয় রাধ করার আর য কান উপায় 
অবিশ  নই, তা মািকন িসেডে টর কােছ স ূণ  হেয় ওেঠ। এই 
হ ে েপর যৗি কতা মােণর জ  িন ন এবার অিভেযাগ কেরন য, 
সািভেয়ট জবােব পািক ানী কা ীেরর িনরাপ া স েক কান িনি ত 
িত িত নই (ব ত পািক ান ও ভারত উভয় রা ই এেক অপেরর 

অধীন  কা ীরেক িবেরাধপূণ মেন কের এবং ৩রা িডেস ের যু   
হওয়ার পর পািক ান ভারতীয় জ  ুও কা ীেরর িকছু অংশ দখল কের 
নওয়ায় তা পুন ােরর পূেব ভারত সরকােরর পে  এ জাতীয় 
িত িত দওয়া য রাজৈনিতকভােব স ব নয়, তা ভারতীয় রা দূত 

এল. ক. ঝা মািকন পররা  দফতরেক অবিহত কেরন)। িন ন সাধারণ 
পিরষেদর যু িবরিত াব মেন নওয়ার ব াপাের ভারেতর অবাধ তার 
কথা তুেল ধের বাংলােদেশ মািকন সামিরক হ ে েপর যৗি কতা 

মােণর জ  পুনরায় সই িদন, অথাৎ ১২ই িডেস র িবকােলই 
িনরাপ া পিরষেদর বঠক আেয়াজেনর িনেদশ দন। সই সে  িতিন 
আরও কেঠার ভাষায় ‘ তর পিরণিতর’ সাবধানবাণী ‘হট লাইন’ 
মারফত মিলেন পাঠান।৩০০ িক  এবােরর সাবধানবাণীেত- ু েভর 
ভাষায়-  ‘পারমাণিবক দঁাত’ বসােনা িছল। 
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পারমাণিবক যু  এড়ােনার ে  শষ চ া করার জ  িতি ত 

‘হট লাইেন’ এই সতকবাণী পাঠাবার পর পরই মািকন যু - সংকে  
এক অিব রণীয় উ ান- পতেনর পালা  হয়। িনউইয়ক থেক য়াং 
য়া তখনই জানান, িপিকং থেক এক জ রী বাতা এেস পঁৗেছেছ এবং 

তা অবগত হওয়ার জ  িকিস ারেক অিবলে  িনউইয়েক যাওয়া 
েয়াজন। বাংলােদেশ সামিরক হ ে েপর পে  তােদর মানিসক িত 

তখন এমনই তুে  য এই বাতার িবষয়ব  িক তা শানার আেগই িন ন 
ও িকিস ার সাব  কের ফেলন য, িনঃসে েহ চীন পািক ানেক 
সাহায  করার জ  ভারেতর িব ে  সামিরক অিভযান  করেত 
চেলেছ; এবং চীেনর এই স াব  অিভযান িতহত করার জ  সািভেয়ট 
ইউিনয়ন শি  েয়াগ করেব। এই অ মােনর িভি েত িন ন- িকিস ার 
তৎদে  এ- ও ি র কের ফেলন য সািভেয়ট ইউিনয়েনর ব াপাের 
তারা ‘নীরব দশক হেয় থাকেবন না’।৩০১ স ণূ অ মােনর উপর িনভর 
কের িব যেু র এত বড় ঝঁুিক হেণর এেহন মতা স বত 
সবশি মান মািকন িসেডে টরই একা  অিধকার। কােজই মালা া 

ণালী অিত ম কের স ম নৗবহরেক বে াপসাগেরর িদেক যা ার 
িনেদশ িদেয়ই িন ন স িদন া  হনিন, সই সে  চীনেক এই 

িত িত জািনেয় দন য সািভেয়ট ইউিনয়ন যিদ চীন আ মণ কের 
তেব যু রা  সািভেয়ট ইউিনয়েনর িব ে  সমিুচত ব ব া হণ 
করেব।৩০২ সািভেয়ট ইউিনয়েনর িব ে  িত ত ব ব া য 
পারমাণিবক অে র ব বহার ছাড়া আর িকছু িছল না, তা ঘটনার ায় 
চৗ  বছর পর িন ন ‘টাইম’ ম াগািজেনর িতিনিধর কােছ ীকার 

কেরন।৩০৩ 
  

িক  য়াং য়া িনউইয়েক ১২ই িডেস েরর িবেকেল 
আেলকজা ডার হগেক অবিহত কেরন, চীন কবল আেরক- দফা 
িনরাপ া পিরষদ অিধেবশেন যু িবরিতর িবষয় আেলাচনার ব াপােরই 
আ হী- উপমহােদেশ সামিরক হ ে প করার িবষেয় নয়।৩০৪ সামিরক 
হ ে প স েক চীেনর এই ‘অ ত ািশত’ ভূিমকার ফেল মািকন 
যু রাে র সংি  পিরক নায় এমন ওলট- পালট ঘেট য বে াপসাগর 
থেক মা  চি শ ঘ ার পেথর দূরে  স ম নৗবহর িন ল কের ফলা 

হয়।৩০৫ চীেনর িস াে র সে  আেমিরকার হ ে প পিরক না এবং 
আেমিরকার পিরক নার সে  ঢাকার িতর ার িস া  ও িতর  
ঘিন ভােব জিড়ত থাকায় চীেনর মত পিরবতন িছল পািক ােনর জ  
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অত  েয়াজনীয়। এ জ  দরকার িছল িকছু সমেয়র। সমেয়র দরকার 
িছল ভারেতরও; িক  তা ভারত- বাংলােদশ িমিলত বািহনীেক ঢাকার 
িদেক আরও এিগেয় িনেয় যাওয়ার জে ই। কােজই পািক ান ও ভারত 
উভয় িতিনিধর দীঘ ব তৃার পর ১২ই িডেস ের িনরাপ া পিরষেদর 
অিধেবশন মলুতিব হেয় যায়। ইিতপূেব ঐ িদন মধ াে  িন ন 

জেনভেক য চরম সতকবাণী পাঠান তার জবােব ১৩ই িডেস েরর 
ভার পঁাচটায় হায়াইট হাউেসর ‘হট লাইেন’ মে ার িন  জবাব 

এেস পঁৗছায়: ভারেত সম  ব াপার ভাল কের তদ  কের দখা 
হে ।৩০৬ 
  

এিদেক উপমহােদেশ ১৩ই িডেস ের িনয়াজীেক জানােনা হয়, ঐ 
িদন পাক বািহনীর সহায়তার জ  ‘িম েদর’ য এেস পঁৗছােনার কথা 
িছল, তা আটচি শ ঘ ার জ  িপিছেয় দওয়া হেয়েছ।৩০৭ পািক ােনর 
ঊ তন নতৃ  চীনেক সামিরক হ ে েপর ব াপাের রাজী করােনার 
কােজ ইসলামাবােদ সারািদন ধের চ া চািলেয় যায়। িপিকং- এ 
পািক ানী দূতাবাসেকও দখা যায় কমতৎপর।৩০৮ মািকন যু রা  ও 
পািক ােনর এই িমিলত েচ ার ফেল িসিকম- ভুটান সীমাে  মাতােয়ন 
চীনা স বািহনীেক িকছুটা তৎপর হেত দখা যায়, িক  ভারেত য তা 
িবেশষ উে েগর স ার কেরিছল এমন নয়।৩০৯ এিদেক বাংলােদশ 
সরকােরর বাসী সদরদ ের বাংলােদশেক ভারত থেক িবি  করার 
এক অসফল য়াস িঠক একই সমেয় পিরলি ত হয়। 
  

১২- ১৩ই িডেস ের িনউইয়েকর মধ রাি র আেগ সামিরক 
হ ে েপর িবষেয় চীেনর স িত আদায় সােপে  স ম নৗবহরেক 
িন ল করা এবং িনরাপ া পিরষেদর বঠক মলুতিব করার ব ব া 
চলিছল, িঠক সই সময় কালকাতায় ১৩ই িডেস র সকােল পররা  
সিচেবর পদ থেক ায় মাসািধককাল যাবত অব াহিত া  মাহববু 
আলম চাষী যু িবরিতর এক িববিৃতেত া র সং েহর উে ে  অ ায়ী 
রা পিতর সে  দখা কেরন। এই ািবত িববৃিতর ধান ব ব  িছল: 
বাংলােদেশর াধীনতা স েক রাজৈনিতক মীমাংসায় পঁৗছার উে  
িনেয় যিদ শখ মুিজবেক মিু  দওয়া হয়, তেব তৎ ণাৎ বাংলােদশ 
সরকার যু িবরিত ঘাষণা করেবন। বাংলােদশ তখন ভারেতর সে  
যু - কমা ডব ব ায় আব , কােজই বাংলােদেশ অ ায়ী রা পিত যিদ 
একতরফাভােব যু িবরিত ঘাষণা করেতন, তেব ভারতীয় বািহনীর পে  
এককভােব ঢাকার িদেক এিগেয় যাওয়া নীিতগতভােব অিস  হত।৩১০ 

www.allbdbooks.com



স বত এই িবেবচনা থেকই সয়দ নজ ল উ  িববিৃতেত া র দােন 
অস ত হন এবং সে  সে  িবষয়িট ধানম ী তাজউি েনর গাচের 
আেনন। 
  

১৩ই িডেস ের ভারত ও বাংলােদেশর লবািহনীর অিভযান 
ঢাকােক মু  করার লে  অ সর। উ র িদক থেক জনােরল নাগরার 
বািহনী এবং কােদর িসি কী পিরচািলত মুি েযা াগণ ঐ িদন স ায় 
পাক বািহনীর হা া িতেরাধ ব থ কের কািলয়াৈকর অবিধ এেস 
পঁৗছায়। বাংলােদশ িনয়িমত বািহনীর সব থম ইউিনট িহসােব ২- ইিব 

ঢাকার শীতল ার পূব পােড় মরুাপাড়ায় উপি ত হয় একই িদেন। 
ঢাকার পূব িদেক ডমরা ফরীর িদেক অ সরমাণ ভারতীয় বািহনী 
পািক ানী িতেরােধর স খুীন। ঢাকায় অবি ত পািক ানী ট াে র 
মাকািবলা করার মত ভারতীয় ট া  তখনও মঘনা অিত েম অসমথ 

এবং তৎকারেণ ঢাকা নগরীেত পািক ানী িতেরােধর িব ে  চূড়া  ল 
অিভযােনর তখনও দরী। সমু পেথ পলায়েনর েযাগ লাপ পাওয়ায় 
ঢাকায় পািক ানী স  সংখ া ত বাড়েত  কের। ফেল চূড়া  
লড়াইেয়র  িহসােব ঢাকার স াব  য় িতর আশ াও ত বৃি  
পেত থােক। িক  সম  আকাশ জুেড় ভারতীয় িবমানবািহনীর এক  

অিধকার, ঢাকায় পািক ানী সামিরক অব ােনর িব ে  তােদর িনভুল ও 
তী তর আ মণ রচনা, ভারতীয় নৗবািহনী কতৃক পলায়ন উপেযাগী 
সকল সমু যােনর ংস সাধন, ভারতীয় লবািহনীর পূব পিরকি ত 
অিভযােনর মেুখ বাংলােদেশর িবিভ  অ েল খ - িবখ  পািক ানী 
বািহনীর পরাজয়বরণ, ঢাকার িভতের সব  িব চারী মা ষ, েযােগর 

তী ারত অগিণত মিু েযা া, ঢাকার চারপােশ ভারেতর ও 
বাংলােদেশর িমিলত বািহনীর মস িচত ব নী এবং শষ ভরসার ল 
আেমিরকা ও চীেনর িত ত হ ে প পুনরায় িপিছেয় যাওয়া- এই 
সম  িকছুর এক  সমােবেশর ফেল ঢাকায় পািক ানী সনানায়কেদর 
মেনাবল উঁচু রাখার সামা তম অবল ন কাথাও িছল না। ত াস  
িবপযেয়র মেুখ আ সমপেণর জ  জনােরল মােনকশ- এর তৃতীয় ও 
সবেশষ আ ােন সাড়া দওয়াই অব  পািক ানী নতৃে র পে  

াণর ার একমা  উপায় হেয় ওেঠ। অব  পািক ানী নতৃে র এই 
মন াি ক িবপযয় ঢাকায় তােদর শষ িতর ার হৃােক ায় 
িনঃেশিষত কের ফেল। 
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১৩ই িডেস র িনরাপ া পিরষেদর মলুতিব বঠেক মািকন 
যু রাে র যু িবরিত াব তৃতীয় সািভেয়ট ভােটর মেুখ যথারীিত 
বািতল হেয় যায়। য কারেণই হাক সামিরক হ ে েপর ে  চীেনর 
স িতর স াবনােক তখনও যু রা  স ণূ বািতল কের উঠেত 
পােরিন।৩১১ কােজই সই ভরসায় চি শ ঘ া িন ল রাখার পর স ম 
নৗবহরেক পুনরায় সচল করা হয় বে াপসাগেরর িদেক। িক  সামি ক 

ঘটনাবলী দৃে  এই নৗ- অিভযােনর পূব- িনধািরত লে র কতখািন 
অবিশ  িছল তা অ াত। চীনেক িনেয় িব র টানাটািনর পেরও সামিরক 
হ ে েপর পে  তােদর দৃঢ় স িতর অভাব,৩১২ ঢাকা নগরীেত শষ 

িতর ার ব ব া হেণ পািক ানী বািহনীর পিরদৃ  ব থতা এবং 
বে াপসাগের ও তার আেশপােশ সািভেয়ট রণতরী ও সাবেমিরন 
বহেরর নীরব স ধনা দৃে  স ম নৗবহেরর সামিরক ল  পুনঃিনধারণ 
অস ত িছল না। আর কানভােব না হাক, শষ পয  পাক বািহনীর 
উ ারকােয িনযু  হওয়ার আব কতা দখা িদেত পাের, মশ এই 
ধরেনর এক অ  উে  িনেয়ই মািকন নৗবহর বে াপসাগেরর 
িদেক অ সর হেত থােক।৩১৩ 
  

উপমহােদেশ ১৪ই িডেস র িছল অত  ঘটনাব ল িদন। 
একমা  ঢাকা শহর এবং িটকয় ছাট এলাকা বােদ সারা বাংলােদশ 
তখন শ মু । কান সরকারী িনেদশ বা আেবদেনর আেগই হাজার 
হাজার শরণাথী সহজাত বৃি র টােন িবগত ক’িদন ধের িফরেত  
কেরেছ য যার পিরত  বসত, িভেট- মািটর িদেক। অব  িবপুল 
সংখ াগির ই তখনও েদশমখুী নন। এেদর মেধ  যারা রাজনীিত 
সেচতন তারা, এমনিক অিধকাংশ রাজৈনিতক নতৃবৃ  ভাতী 
সংবাদপ  থেক আজেকই থম জানেত পােরন, মািকন স ম নৗবহর 
এক অজানা িবপেদর মিক িনেয় বে াপসাগেরর িদেক ছুেট আসেছ। 
স ম নৗবহর আগমেনর কৃত উে  ও স াব  ংস মতা স েক 
তােদর অিধকাংশই িছেলন অনবিহত অথবা িন ি । সকেলই ম  
আস  িবজেয়র উ ােস, ব  েদেশ ত াবতেনর িতেত। িক  
ঢাকায় তখন আস  যু  ও স াব  ংেসর থমথেম আশ া।৩১৪ শহেরর 
অভ ের পািক ানী স  সংখ া এই সময় পেনর থেক িড় হাজাের 
উ ীত বেল অ িমত।৩১৫ ঢাকােক মু  করার জ  সমেবত ভারত ও 
বাংলােদশ বািহনীর সংখ াও ত ঊ মখুী। একিট ভারতীয় ি েগড এবং 
একিট গাল াজ রিজেম ট ঘাড়াশাল থেক ট ী আসার পেথ পুবাইেল 
পািক ানী বািহনীর িব ে  সংঘেষ িল  হয়। অ  আর একিট ভারতীয় 
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ি েগেডর অধাংশ দাউদকাি  থেক হিলক ারেযােগ নারায়ণগে র 
দি েণ এেস পঁৗছায়। ঢাকায় পািক ানী ট াে র মাকািবলায় চূড়া  
অিভযান পিরচালনার জ  ভারতীয় ট া বহর মঘনার পি ম পােড় 
আনার চ া ইিতপূেব িতন িদন যাবত ব থ হয়। অবেশেষ ১৪ই িডেস র 
ভারেতর িপিট- ৭৬ উভচর ট া বহর যখন সাফেল র সে  মঘনা 
স রেণ ব , তখন ভারতীয় িবমানবািহনীর ছ’িট িমগ- ২১ ঢাকায় গভনর 
ভবেনর উপর আ মণ চািলেয় অিধকৃত এলাকায় পািক ােনর সেবা  
বসামিরক শাসনেক তৎ ণাৎ পদত ােগ বাধ  কের, আ সমপেণর 

জ  িনয়াজীেক মনি র করেত সাহায  কের এবং এমিনভােব লযেু র 
অবধািরত িবপুল য় িত ও ঢাকা শহেরর ংস ব িতেরেকই 
মিু যেু র সফল পিরসমাি  স ব কের তােল। 
  

১৪ই িডেস র মধ াে র িকছু আেগ সংগহৃীত একিট পািক ানী 
িসগ াল থেক িদ ীর িবমান সদর দফতর জানেত পাের, মা  
ঘ াখােনক বােদ ঢাকার গভনর ভবেন গভনেরর মি সভার বঠক 
অ ি ত হেত চেলেছ। তৎ ণাৎ ঐ বঠক চলাকােলই গভনর ভবন 
আ মেণর িস া  হণ করা হয় এবং মঘালেয়র িশলং িবমান ঘাঁিট 
থেক িরত অধ ডজন িমগ- ২১ সিঠক সমেয় গভনর ভবেনর উপর 

িনভুল রেকট আ মণ চালায়। ম ী পিরষদসহ গভনেরর তাৎ িণক 
পদত ােগর ফেল ‘পূব পািক ােনর’ শষ িতর ার দািয়  স ণূভােব 
িনয়াজীর উপর  হয়।৩১৬ গভনর ভবেনর পেরও ঢাকার সামিরক 
ল ব সমেূহর উপর ভারতীয় িবমান আ মণ অব াহত থােক। 
সপািরষদ গভনর মােলেকর পদত ােগর সংবাদ এবং ঢাকার ই ান 
কমা ড থেক ঘন ঘন িরত গত বাতায় ‘পূব পািক ােনর’ কতৃ 
অব া স েক অবেশেষ ইয়ািহয়া খােনর চতে াদয় হয়। বলা 
আড়ইটার িদেক গভনর মােলক এবং ই ান কমাে ডর সনাপিত ল. 
জনােরল িনয়াজীর কােছ ইয়ািহয়ার য বাতা এেস পঁৗছায় তােত 

পািক ানী স  ও তােদর সহেযাগীেদর জীবনর ার জ  ‘যু  ব  
করার েয়াজনীয় সকল ব ব া হেণর’ অ মিত দওয়া হয়।৩১৭ 
  

১৪ই িডেস র ওয়ািশংটেনর ভার িতনটায় অথাৎ ঢাকায় 
ভারতীয় িবমানবািহনী কতৃক গভনর ভবন আ মেণর অ ত ’ঘ া পের 
সািভেয়ট সরকার িন েনর সবেশষ চরমপে র জবােব জানান: 

উপমহােদশ ে  তােদর ই সরকােরর ভূিমকা ‘যেথ  িনকটতর’ এবং 
ভারত সরকােরর কাছ থেকও দৃঢ় িত িত পাওয়া গেছ য পি ম 
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পািক ােনর কান ভূখ  দখেলর পিরক না তােদর নই; িক  পূবা েল 
পািক ােনর পরাজয় রােধর জ  িন েনর চরমপ সমেূহ বিণত 
সব ধান দাবী তথা ভারত কতৃক তাৎ িণক যু িবরিত ঘাষণার ে  
সািভেয়ট নাট স ণূ নীরব থােক।৩১৮ নীরব থাকার কারণও িছল-  স 

িদনই স া থেক সািভেয়ট সংবাদমাধ ম িল ‘মু  এলাকায় জাত ী 
বাংলােদশ শাসন’ িতি ত হওয়ার সংবাদ চার করেত  কের।৩১৯ 
  

এিদেক িবমান আ মেণর ফেল ঢাকার া িমটার কেয়ক িদন 
আেগই অচল হেয় পেড়িছল। কােজই ইয়ািহয়ার অ মিত লােভর পর ল. 
জনােরল িনয়াজী কেয়কিট শত স িলত যু িবরিতর এক াব ভারত 

সরকােরর কােছ পাঠােনার জ  মািকন ক াল জনােরল ি ভাকেক 
অ েরাধ জানায়। ি ভাক বাতািট িদ ী না পািঠেয় ওয়ািশংটেন পাঠান। 
যিদও য কান বাতা তৎ ণাৎ পৃিথবীর য কান াে  পাঠাবার মত 
ব ব া মািকন যু রাে র িছল, তব ু শাি  িত ার জ  অসাধারণ 

পূণ এই বাতা- যা অিবলে  পঁৗছেল ঢাকায় ব ী িকছু বিু জীবীসহ 
অেনেকর াণ হয়েতা র া পত-  সংি  াপেকর কােছ পঁৗছােত ায় 
এ শ ঘ া অিতবািহত হয়। এই অসাধারণ িবল  থেক অ মান করা 
চেল, বাতাবাহক মািকন শাসন ‘পািক ানেক পরাজেয়র হাত থেক 
র া করার’ সকল অবিশ  স াবনা ইিতমেধ  অে ষণ কেরন।৩২০ 
ইিতপূেব ইয়ািহয়ার পূণ অ মিত িনেয় রাও ফরমান আলী ১০ই িডেস র 
যু িবরিত, পািক ানী স  ত াহার এবং মতা হ া েরর য াব 
জািতসংেঘর কােছ পািঠেয়িছল তা কবলমা  মািকন সরকােরর 
হ ে েপর ফেলই বািতল হয়। স ম নৗবহর তােদর সাহায  করার জ  

ত এিগেয় আসেছ এই মেম িন য়তা লাভ করার পেরই আরও পঁাচ 
িদেনর জ  এ যু  স সািরত হয়। তারপর ১৪- ১৫ই িডেস েরর এই 
২১ ঘ ার অিধকাংশ সময় ধের অবিশ  প ার অে ষণ ও পযােলাচনার 
পর মািকন শাসন স বত িনি ত হন য, শি র পিরবিতত 
ভারসােম র জ  এই উপমহােদশ তােদর থািস  ‘গানেবাট টনীিত’ 

েয়ােগর উপযু  ান নয়। 
  

১৫ই িডেস র অপরাে  িনয়াজীর যু িবরিতর বাতা িদ ীেত 
পঁৗছােনার পর দখা যায়, পাক বািহনীর আ সমপণ এই ােবর 

অ গত নয়। তার ােবর মলূ িবষয় িছল, যু িবরিতর পর অ শ  
সেমত পািক ানী বািহনীর কান পূব- িনধািরত ােন- তই দি েণ 
উপ লভােগ- জমােয়ত হওয়ার পূণ িনরাপ া িবধান করা। এ ছাড়া, 
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১৯৪৭ সাল থেক য সব বিহরাগত পূব বাংলায় বসবাস কের এেসেছ 
এবং ানীয় অিধবাসীেদর মেধ  যারা ১৯৭১- এর মাচ থেক পািক ানী 
শাসেনর সে  সহেযািগতা কেরেছ তােদর যােত কান িত না করা হয় 
ত েম িন য়তা লােভর অ েরাধ িনয়াজীর বাতায় জানােনা হয়। মােচ 
গণহত া র পর ায় যারা পািক ানী বািহনীর সে  সহেযািগতা 
কেরেছ, তােদর কতৃকেমর  িন পণ কের শাি  িবধােনর অিধকার 
িছল বাংলােদশ সরকােরর একার- কােজই এ ব াপাের ভারেতর কান 
ব ব  িছল না। িক  পািক ানী বািহনীেক অ শ  সেমত দি েণর কান 
মেনানীত ােন িনিবে  জমােয়ত হেত দওয়ার াব এবং বাংলােদেশর 
উপ লভাগ অিভমেুখ স ম নৗবহেরর অ গিতর সংবাদ থেক এই 
সে হ বল হেয় ওেঠ য, মািকন নৗবহর অ তপে  এই অব  পাক 
স েদর পি ম পািক ােন ানা িরত করার চ া করেব।৩২১ 

উপ লভােগ পঁৗছার পর স ম নৗবহর কবল পািক ানীেদর ানা েরর 
মেধ ই িনেজেদর ভূিমকা আব  রাখেব িক না স িন য়তারও অভাব 
িছল। তা ছাড়া পি ম পািক ান সীমাে  যু িবরিত স েক িনয়াজীর 

ােব কান উে খ না থাকায়,৩২২ এই স বািহনী পি ম পািক ােন 
পঁৗছার পর যেু র পরবতী গিত কিৃত িক দঁাড়ােব তা িছল আর একিট 

িবচায িবষয়। 
  

এই সব অিন য়তা দূর করার জ  জনােরল মােনকশ 
পািক ানী াব ত াখান কের িনয়াজীর কােছ দাবী কেরন, ভারতীয় 
বািহনীর কােছ পাক বািহনীর শতহীন আ সমপণই যু িবরিত ঘাষণার 
একমা  িভি  হেত পাের।৩২৩ মােনকশ’র এই দাবীর িপছেন য শি  
িবদ মান িছল তা তখন সম  রণা েন িতফিলত। ১৫ই িডেস র 
স ায় দি ণ, পূব, পূব- উ র ও উ র িদক থেক ভারত ও 
বাংলােদেশর িমিলত বািহনী ঢাকা নগরীর উপকে  সমেবত। স ম 
নৗবহেরর ল সংেযাগ িত ার স াব  ান চ াম উপ লভাগও 

তখন িম বািহনী েয়র করায়  হওয়ার পেথ। সারািদন ধের ভারতীয় 
জ ীিবমান ঢাকায় পািক ানী বািহনীর িবিভ  অব ান ল, বা ার, 
কমা ড- ক , সামিরক উপদফতর ভৃিতর উপর আ মেণর তী তা 
বািড়েয় চেল। 
  

আ মেণর মেুখ দখলদার স রা নানা কৗশল অবল ন কের। 
কান কান পািক ানী বা ােরর উপর আ মণ চালােত িগেয় ভারতীয় 

িবমান ব থ হেয় িফের যায়; কননা আ র ােথ পািক ানীরা সই সব 
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বা ােরর তাপদ  ছােদ হাত- পা বাধা অব ায় ানীয় জনসাধারণেক 
শািয়ত রেখিছল।৩২৪ সনািনবাস থেক অিফসাররা তােদর দফতর 
সিরেয় িনেয়িছল অসামিরক এলাকার িবিভ  অংেশ। িক  দেশর 
সাধারণ মা ষই যখােন িবপে , সখােন সের িগেয়ও তােদর পির াণ 
মেলিন। তােদর নতুন আ েয়র খবর সােথ সােথ আেশপােশর মা ষ 

জািনেয়েছ মুি েযা ােদর; মিু েযা ারা খবর পািঠেয়েছ নগেরর 
উপকে  ভারতীয় িসগ ালসেক এবং তার িকছু পেরই ভারেতর জ ী ও 
বামা  িবমান এই সব নতুন ল ব র িব ে  তৎপর হেয়েছ। ভারতীয় 

িবমানবািহনীর ল েভদী, উপযপুির আ মণ থেক আ র ার কােজ 
ব িতব , স  ও স ণূ পির া  পািক ানী ই ান কমা ড এমিনভােব 
শতহীন আ সমপেণর িদেক তািড়ত হয়।৩২৫ অবেশেষ িনয়াজীর 
অ েরােধ ১৫ই িডেস র িবেকল সােড় পঁাচটা থেক পরিদন সকাল সােড় 
ন’টা পয  ভারতীয় িবমান আ মণ িগত রাখা হয়। 
  

পরিদন সকােল িবমানা মণ িবরিতর সময়সীমা শষ হওয়ার 
িকছু আেগ মজর জনােরল রাও ফরমান আলী জািতসংেঘর িতিনিধ 
জন কলীর মাধ েম ভারতীয় সামিরক কতৃপ েক অ ায়ী যু িবরিতর 
সময়সীমা আরও ছ’ঘ ার জ  বািড়েয় িদেয় ভারেতর একজন াফ 
অিফসার পাঠােনার অ েরাধ জানান যােত অ  সমপেণর ব ব ািদ ি র 
করা স ব হয়। এই বাতা পাঠােনার িকছু আেগ অব  মজর জনােরল 
নাগরার বািহনী কােদর িসি কী বািহনীেক সে  কের িমরপুর ীেজ 
হািজর হন এবং সখান থেক নাগরা িনয়াজীেক আ সমপেণর আ ান 
জানান। িনয়াজীর আ সমপেণর ই া ব  হওয়ার পর সকাল ১০:৪০ 
িমিনেট মিু েযা ােদর সে  িনেয় নাগরার বািহনী ঢাকা শহের েবশ 
কের। পািক ানীেদর আ সমপেণর দিলল এবং সংি  অ ােনর 
ব ব ািদ চূড়া  করার জ  ভারতীয় ই ান কমাে ডর চীফ অব াফ 
মজর জনােরল জ কব মধ াে  ঢাকা এেস পঁৗছান। িবেকল চারটার 

আেগই বাংলােদশ িনয়িমত বািহনীর িট ইউিনটসহ মাট চার 
ব াটািলয়ান স  ঢাকা েবশ কের। সে  কেয়ক সহ  মিু েযা া। 
ঢাকার জনিবরল পথঘাট েম জনাকীণ হেয় উঠেত  কের ‘জয় 
বাংলা’ মখুিরত মা েষর িভেড়। িবেকল চারটায় ভারেতর ই ান 
কমাে ডর ধান ও ভারত- বাংলােদশ যু - কমাে ডর অিধনায়ক ল. 
জনােরল জগিজৎ িসং অেরারা, বাংলােদেশর ডপুিট চীফ অব াফ 
প ক াে ন আব ল কিরম খা কার,৩২৬ এবং ভারেতর অপরাপর 

সশ বািহনীর িতিনিধগণ ঢাকা অবতরণ কেরন। এর আধ ঘ া বােদ 
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ঐিতহািসক রসেকাস ময়দােন এক িবশাল হেষাৎফলু  জনতার 
উপি িতেত ভারত- বাংলােদশ িমিলত বািহনীর কােছ পািক ানী 
সমরািধনায়ক ল. জনােরল িনয়াজী ‘বাংলােদেশ অবি ত’ সকল 
পািক ানী বািহনীর পে  আ সমপেণর দিলেল া র কেরন।৩২৭ িকছু 
পেরই ইি রা গা ী পূব ও পি ম উভয় রণা েন ভারেতর প  থেক 
এককভােব যু িবরিত ঘাষণা কেরন। পািক ানী বািহনীর আ সমপেণর 
িদনই স ম নৗবহর েবশ কের বে াপসাগেরর দি ণতম াে । িক  
বাংলােদশ তখন পািক ােনর দখল থেক স ণূভােব মু । 
 
অধ ায়- ২২: িডেস র -  জা য়াির 
 
১৬ই িডেস র ঢাকায় যিদন পািক ানী বািহনী আ সমপণ কের, িঠক 
সিদনই কালকাতায় বাসী সদর দফতর থেক বাংলােদশ সরকার 

সম  দেশ বসামিরক শাসন ব ব া পুনঃ িত ার জ  নবিনযু  
জলা শাসকেদর কােছ েয়াজনীয় িনেদশাবলী পাঠােত  কেরন। 

শ মু  বাংলােদেশ বসামিরক শাসনয  িত া এবং তার জ রী 
করণীয় িনধারেণর জ  ২২ শ নেভ ের বাংলােদশ মি সভা সিচবেদর 
সমবােয় য সাবকিমিট গঠন কেরিছেলন (পিরিশ  ঠ- এ বিণত), সই 
সাবকিমিট এবং পিরক না সল পাশাপািশ এ যাবত কাজ কের চেলন। 
ফেল বসামিরক শাসন এবং আইন ও শৃ লার পুনঃ িত া, 
যাগােযাগ ও পিরবহন ব ব ার পুনঃ াপন, অথৈনিতক কমকাে র 

পুন ীবন, শরণাথীেদর ত াবতন ও পুনবাসন, খাদ  ও ালািনসহ 
জ রী পণ  সরবরাহ িনি তকরণ, পািক ােনর আধা- সামিরক বািহনী ও 
সশ  সমথকেদর িনি য়করণ, সরবরাহকৃত অ শে র পুন ার, জাতীয় 
পুনগঠেনর কােজ মিু েযা ােদর িনেয়াগ ভৃিত িবষেয় সিচব-
সাবকিমিট ও পিরক না সেলর পািরশসমূহ মি সভার িবেবচনা ও 
অ েমাদেনর জ  হািজর করা হয়।৩২৮ িবিভ  িবষেয় মি সভার 

েয়াজনীয় িস াে র পর জলা পযােয় জ রী করণীয় ও দািয়  স েক 
জলা শাসেকর িত িনেদশপ  িরত হয় ৩২৯  ৭ই িডেস র যেশার 

মু  হওয়ার পর থেক ১৫ই িডেস েরর মেধ  উিনশিট জলার জ  
জলা শাসকেদর মেনানয়ন ও িনেয়াগ স  হয়। ১৭ই িডেস র ঐ 

সব জলার সহকারী শাসক পযােয় িনেয়াগ করা হয় আেরা ছ’চি শজন 
অিফসার। 
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জলা শাসকেদর কােছ িরত িনেদশপে  আইন ও শৃ লা 
িত ার দািয়  িছল সবাে । সরকার ও রাজৈনিতক নতৃবেৃ র প  

থেক চািরত িবিভ  িববিৃত এবং াধীন বাংলা বতার ক  কতৃক 
চািরত আেবদেন মু  এলাকায় শাি  ও শৃ লা িবধােনর জ  ানীয় 

জনসাধারণ ও মিু েযা ােদর িত বারংবার আ ান জানােনা হয়। ায় 
ন’মাস ধের হানাদার বািহনীর হত া, লু ন, িনযাতন ও স ােসর 
রাজ কােল য সব ানীয় অ চরেদর কাযকলাপ মা েষর গিতর মা া 
বািড়েয় তুেলিছল, তােদর িব ে  িনপীিড়ত দশবাসীর পু ীভূত ঘণৃা, 

াধ ও িতেশাধ ৃহা য এক মাহীন সংকে  পিরণত হেয়েছ তা 
কােরা অ াত িছল না। একবার এই পু ীভূত ঘণৃা ও ােধর িবে ারণ 
ঘটা মা  সারা দেশ নতুন কের রে র াবন  হওয়ার আশ া িছল 
খবুই বল। এর ফেল িবিভ  দেশর টৈনিতক ীকিৃত আদায় করাও 
য সািতশয় হ হেয় পড়ত, স িবষেয় বাংলােদেশর নতৃবেৃ র কান 

সংশয় িছল না। তাই যু  চলাকােলই মি সভা পািক ানী অ চর িহসােব 
অিভযু েদর িবচার ও শাি র আইনস ত প া উ াবেনর জ  

েয়াজনীয় িস া  হণ কেরন।৩৩০ এ ছাড়া এ জাতীয় হত াকা  যােত 
কান েমই সংঘিটত হেত না পাের ত  মিু বািহনী ও ভারতীয় 

বািহনীেক  িনেদশ দওয়া হয়। 
  

বসামিরক শাসন পুনঃ িত ার কমসূচী কাগজপে  যত 
িনভুলভােবই ব  করা হাক, ায় ন’মাস দীঘ এক র য়ী 

াধীনতাযেু র পর সারা দেশর শাসন, অথৈনিতক অবকাঠােমা, কিৃষ, 
িশ , ব বসায়- বািণজ , িশ া ভৃিত িতিট ই তখন সবাংেশ 
িবপয । আইন ও শৃ লা িত ার জ  পুিলশ ও িনরাপ া বািহনীর 
শি  িছল নােম মা । দেশর আয়তন ও সম ার তুলনায় বাংলােদেশর 
িনজ  স বলও িছল অিতশয় নগণ । দেশর অিফস- আদালত িছল 
জনশূ , ডাক িবভাগ স ণূ ব ; তার িবভাগ ায় অচল; অসংখ  ীজ 
ও সতু িব  হওয়ায় রল ও সড়কপেথ যাগােযাগ িত পেদ িবি ত; 
সচল অসামিরক বাস ও াক িবরল ব ; যাি ক জলযান ায়শই জলম  
অথবা িব ; ণ ও বেদিশক মু া তহিবল বলেত কান িকছুর অি  
নই; কলকারখানা সব ব ; ব র অচল ও বিহবািণজ  িন ল। 

অ িদেক পািক ানী িনযাতেনর কবল থেক জীবন ও স ম র ার 
েচ ায় দেশর িভতেরই তখন দড় থেক ’ কািট লােকর উ া র 

দশা; ভারেত আ য়লাভকারী এক কািট শরণাথীেকও সখানকার 
সাধারণ িনবাচেনর আেগ েদেশ িফিরেয় আনার তািগদ রেয়েছ। মাট 
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ায় আড়াই থেক িতন কািট লােকর পুনবাসন িছল দেশর জ রী 
সম া িলর মেধ  সববহৃৎ। খাদ শে র ঘাটিত ৪০ ল  টন।৩৩১ 

াধীনতা অজেনর অব বিহত পের বাংলােদেশর পিরি িত িছল এমনই 
ঘার েযাগপূণ। 

  
আইন ও শৃ লার পিরি িত একািধক কারেণই িছল সব চাইেত 

সম া- স ল ও িবপ নক। িনয়িমত বািহনী ছাড়াও গণবািহনী িহসােব 
িনং দওয়া হেয়িছল ৮৪,০০০ মিু েযা ােক।৩৩২ মিুজব বািহনীর 

সংখ া িছল আরও দশ হাজার। এেদর ায় সবাইেক অ  দওয়া 
হেয়িছল। তৎপরতার সময় অ  খায়ােনা মিু েযা ােদর জ  খবু িবরল 
ঘটনা িছল না; এেদর মেধ  যারা মাটামিুট দ  িহসােব িবেবিচত 
হেয়িছল, সই সব যা ােদর পুনরায় অ  দওয়া হয়। এ ছাড়া টা াইল, 
ফিরদপুর, বিরশাল, নায়াখালী, িসরাজগ  ভৃিত অ েল মলূত ানীয় 

িশ ণ ও উেদ ােগর িভি েত য সব বািহনী প এক ধরেনর গিরলা 
প িতেত লড়াই কের চেলিছল তােদরেকও িবিভ  দফায় অ  সরবরাহ 
করা হয়। এক িনভরেযাগ  ভারতীয় সূ  অ সাের, িনয়িমত বািহনীর জ  

ত  বরা  বােদ, কবল মিু েযা ােদর জ  সরবরাহকতৃ মাট অে র 
সংখ া িছল ায় এক ল  প াশ হাজার।৩৩৩ সরবরাহকতৃ এই িবপুল 
অ শে র স াব  অপব বহাের াধীনতা- উ র বাংলােদেশর আভ রীণ 
িনরাপ া িবপ  হেয় উঠেত পাের, এই আশ া থেক মুি েযা ােদর 
জ  গালা িলর (ammunition) পিরমাণ এমনভােব িনয়ি ত করা হত, 
যােত যেু র পর তােদর হােত উ ৃ  গালা িল খবু একটা অবিশ  না 
থােক। িক  কাযে ে  মিু েযা ােদর সংখ াগির  অংশ িনি য় হেয় 
থাকায়, তােদর অব ব ত গালা িলর পরবতী ব বহার স েক িকছু 

ি ার উে ক ঘেট। ক ীয় কমা ডকাঠােমািবহীন মিু েযা ােদর 
িবিভ  ইউিনেটর মেধ  রাজৈনিতক িবেভেদর কারেণ তােদরেক িনয় েণ 
রাখার সম ািট িছল জিটল। মতার পিরবতন ঘটােনার জ  ‘মিুজব 
বািহনীর’ একাংেশর কাযকলাপ এবং চীনাপ ী িহসােব পিরিচত কান 
কান উ  বামপ ী েপর িবেঘািষত ভূিমকার দ ন মুি েযা ােদর 

িনয় েণর সম া জিটলতর হয়। সাধারণভােবই এক ববর সনাবািহনী 
ও তােদর ানীয় সহেযাগীেদর িব ে  দীঘ কেয়ক মাস অ  ধারেণর পর 
এই সব ত ণেদর মেনাজগেত য িবপুল আেলাড়ন এবং মলূ েবােধর য 
িবরাট পা র ঘেট, াধীনতা অজেনর পর াভািবক জীবনযা ায় িফের 
যাওয়ার পেরও তা কতখািন বল থাকেব বা িকভােব তার আ কাশ 
ঘটেব, তা িছল সববহৃৎ । 

www.allbdbooks.com



  
িক  পািক ােনর আ সমপেণর অব বিহত পর আইন ও শৃ লার 

ে  সব চাইেত বড় িবপদ আশ া করা হয় পািক ােনর আধা-
সামিরক বািহনীসমেূহর মেধ  গাঁড়া ইউিনট িলেক িনেয়। পািক ানী 
সনাবািহনী কতৃক িম  উপাদােন গিঠত রাজাকার, সশ  জামােত 

ইসলামীেদর ারা গিঠত আল- বদর এবং সশ  িবহারীেদর আল-
শাম  - এই িতন আধা- সামিরক বািহনীর সদ  সংখ া িছল ৬০/৭০ 
হাজার। এ ছাড়া যেু র শষ িদেক পািক ানীরা িবহারী ও জামােত 
ইসলামী কমীেদর মেধ  অকাতের অ শ  িবতরণ কের বেল জানা যায়। 
পািক ােনর িবপযেয়র সে  সে  এেদর অিধকাংশই আত  হেয় 
আ েগাপন করার অথবা মফ ল ও ভারত অিভমেুখ পািলেয় যাবার 
চ া করেলও এেদর ধমা  ও িতিহংসাপরায়ণ অংেশর পে  কান 
বপেরায়া কাজই অসাধ  িছল না। পািক ান সমথক গাঁড়া অংশেক 

িচি ত কের তােদর িনবৃ  না করা পয  ঢাকা শহরেক িবপদমু  িহসােব 
গণ  করা অস ব হত। িনয়াজীর আ সমপেণর কেয়ক ঘ া বােদই 
ইয়ািহয়া খান ‘পূণ িবজয় লাভ পয  যু  চািলেয় যাবার সংক ’ ঘাষণা 
করায় এবং দি ণ বে াপসাগের স ম নৗবহর পূণ শি েত উপি ত 
থাকায়, নবতর যেু র আশ া তখনও সবাংেশ িতেরািহত নয়। 
  

এই পটভূিমেত ঢাকায় উপনীত ভারতীয় সামিরক কমা ড শহেরর 
পিরি িত িনয় েণ না- আসা পয  বাংলােদশ মি সভার িনরাপ া িবধােন 
তােদর সামিরক অ মতা াপন কেরন। এর ফেল এবং ভারত 
সরকােরর সে  অত  জ রী িবষয়ািদ িনেয় আেলাচনা করার েয়াজেন 
িতন অথবা চার িদন বােদ মি সভার ত াবতেনর স াব  িদন ি র করা 
হয়। তার আেগ ঢাকায় নূ নতম শাসিনক কাঠােমা গেড় তালার 
উে ে  বাংলােদশ সরকােরর সে টারী জনােরল ল েুসর 
নতৃে  বাংলােদশ সরকােরর সিচবেদর একিট দল ১৮ই িডেস র ঢাকা 

এেস পঁৗছান। একই িদেন আওয়ামী লীেগর কেয়কজন নতৃ ানীয় 
ব ি ও ঢাকা আেসন। ১৯ শ িডেস র থেক  সংখ ক অিফসার ও 
কমচারীেদর উপি িতেত ক ীয় সে টারীেয়ট িত ার কাজ  হয়। 
  

ঢাকায় আইন ও শৃ লা পিরি িত য কত জিটল তা ১৭ই 
িডেস র থেক মশ উে ািচত হেত  কের। ১৬ই িডেস র রাি  
থেক িবজেয়া ােস ম  য সব ‘মিু েযা া’ পেথ পেথ ঘেুর বড়াি ল 

১৭ই িডেস র দখা যায় তােদর অেনেকর হােতই চীনা AK৪৭ রাইেফল 
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ও ন গান।৩৩৪ এই সব অ  মিু েযা ােদর সরবরাহ করার কান  
িছল না। ব ত এই সব অ ধারীরা অিধকাংশ ে  কখেনা মিু েযা াও 
িছল না- অ ত মুি েযা ােদর কান ইউিনট নতাই এেদর সনা  
করেত পােরিন। জানা যায়, এতিদন য সব ত ণ মিু যেু  যাগদান না 
কের -  এবং কান কান ে  স ল বা ভাবশালী অিভভাবকেদর 
িনরাপদ আ েয় -  বসবাস করিছল তারাও পািক ােনর পরাজেয়র পর 
িবজয় উ ােস িবজয়ী পে  যাগ দয়। মখু ত এেদর হােতই িছল 
পািক ানী স  এবং সমথকেদর ফেল দওয়া অ  অথবা অরি ত 
পািক ানী অ াগার থেক লঠু করা অ শ  এবং অেঢল গালা িল। ১৬ই 
িডেস র িনয়াজীর আ সমপেণর পর এই বািহনীর উৎপি  ঘেট বেলই 
অিচেরই ঢাকাবাসীর কােছ এরা 'Sixteenth Division' নােম পিরিচত 
হেয় ওেঠ। কালে পণ না কের এেদরই একিট অংশ অে র গাড়ী, বাড়ী, 
দাকানপাট, াবর ও অ াবর িবষয়স ি  িবনামূেল  বা নামমা  মেূল  

দখল করার কােজ ব াপৃত হেয় পেড়। এেদর িপছেন তােদর 
সৗভাগ াে ষী অিভভাবক বা পৃ েপাষকেদর সমথন কতখািন িছল বলা 

শ , তেব ১৯৪৭- ৪৮ সােল ভারত- িবভাগ ও দা ার পর এই 
ি য়ােতই অেনক িবষয়স ি র হাতবদল ঘেটিছল। েযাগস ানী 

‘িস িটনথ িডিভশন’ সৃ  এই ব ািধ অিচেরই সং িমত হয় 
মিু েযা ােদর একাংেশর মেধ । তারপর ক য ‘িস িটনথ িডিভশেনর’ 
লাক, ক য মিু েযা া আর ক য দলপিরবতনকারী রাজাকার -  সব 
যন একাকার হেয় এমন এক লঠুপােটর রাজ   কের য, ঢাকা 

শহের িনয় ণ ও িনরাপ া িত ার সবািধক জ রী দািয়  পালন ছাড়াও 
ভারতীয় সনাবািহনীেক পুিলশী ব ব া হেণ ব  হেয় পড়েত হয়।৩৩৫ 
  

অ িদেক পািক ানীেদর ানীয় অ চরেদর িব ে  জন 
হারােনা, লাি ত ও িনগৃহীত দশবাসীর পু ীভূত াধ এবং তােদর িত 
সহা ভূিতস  মুি েযা ােদর ভাবােবগ িনয় ণ করা িছল এক হ 
ব াপার। ভারতীয় সনাবািহনী রড েসর অভয়া য় হােটল 
ই টারকি টেন টাল এবং পাক বািহনী ও িবহারী- অধু িষত অ েলর 
চারিদেক েয়াজনীয় িনরাপ ােব নী গেড় তােল িঠকই, িক  তা িনেয় 
ভারতীয় বািহনীর িব ে  মিু েযা ােদর একাংেশর মেধ  ােভর 
স ার ঘটেত থােক। দৃ ত মিু েযা ােদর ইউিনট কমা ডারেদর মেধ  
কােরা কােরা পে  তােদর সহেযা ােদর িনয় ণ করাও সাধ াতীত হেয় 
পেড়।৩৩৬ এেহন অব ার মােঝ ১৮ই িডেস র রােয়র বাজাের কাটা র 
নামক এক ইটেখালার খােদ হাতবাঁধা অব ায় দেশর িবিশ  
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বিু জীবীসহ ায় ইশত ব ি র মৃতেদহ আিব তৃ হওয়ায় মা েষর 
াধ, ঘণৃা ও িতিহংসার আেবগ চরেম পঁৗছায়।৩৩৭ 

  
ঐ িদন স ায় ঢাকার থম গণজমােয়েত মিু েযা ােদর 

কিতপয় নতা শাি  ও শৃ লার আেবদন জািনেয় ব তৃা শষ করার পর 
হঠাৎ িক আেবগবশত িবেদশী সাংবািদক ও টিলিভশন ক ােমরার 
সামেন অ াত অিভেযােগ ধৃত চারজন ব ীেক আধ ঘ াকাল ধের 
িপিটেয় অবেশেষ বেয়ােনটিব  কের হত া কের। লভূিমর মিু যেু  
িনঃসে েহ সবােপ া সফল অিধনায়ক টা াইেলর আব ল কােদর 
িসি কী কতৃক িনজ হােত এেদর  বেয়ােনটিব  করার সিচ  সংবাদ 
সারা িবে  ফলাও কের চািরত হয়। বিু জীবীেদর শবেদহ আিব তৃ 
হওয়ার পর সারা শহের যখন বল উে জনা িবরাজ করিছল, তখন সই 
অব ায় কােদর িসি কীর এই দৃ া  ভয়াবহ র পােতর সূচনা করেত 
পাের এই আশ ায় ভারতীয় বািহনী কােদর িসি কীেক ফতার করার 
উেদ াগ নয়। িবপুল সংখ ক মুি েযা ার অিধনায়ক এবং যেথ  
রাজৈনিতক ভাব ও জনি য়তার অিধকারী কােদর িসি কীেক ফতার 
করার উেদ াগ ভারতীয় বািহনীর জ  সহজ িস া  িছল না।৩৩৮ তা ছাড়া 
ঢাকা ও দেশর অ া  অংশ থেক মিু েযা া ও পািক ানী সমথকেদর 
মেধ  সংঘাত সৃি র খবর আসিছল। ভারতীয় সনাবািহনীর মেধ ও 

তর শৃ লাভে র সূ পাত হয় যখন দৃ ত িকছু িশখ অিফসার এবং 
তােদর অধীন  সনা যেশার, ঢাকা, িম া ও চ ােমর মলূত 
ক া টনেম ট এলাকায় এবং খলুনার ক া টনেম ট ও িশ  এলাকায় 
লঠুপাট  কের; িক  তা ব াপক আকার ধারণ করার আেগই তােদর 
ঊ তন কতৃপে র দৃঢ় হ ে েপ ব  হেয় যায়। এই সব ঘটনার ফেল 
ভারতীয় বািহনীর ঊ তন কমা ড এই িস াে  পঁৗছান, আরও ৩/৪ 
িদেনর আেগ ঢাকার নূ নতম শৃ লা আনয়ন করা স ব নয়। 
  

মি সভার েদশ ত াবতেনর আেগ ঢাকায় নূ নতম িনরাপ ার 
িত া করা ভারতীয় বািহনীর মলূ উৎক া হেলও, মি সভার 
ত াবতেন িবল  ঘটার ধান কারণিট িছল অ । পািক ানী বািহনীর 

আ সমপেণর ায় সে  সে  বাংলােদশ সরকার নতুন রা য  িত ার 
মলূ পিরক না ও কমসূচী ণয়ন কেরন িঠকই, িক  দীঘ মিু যেু র 
পর বাংলােদেশর সামািজক ও অথৈনিতক অবকাঠােমার িবপয  অব া 
এবং পািক ানিভি ক অথৈনিতক স া থেক সহসা িবি  হওয়ার পর 
অথ ও স েদর চূড়া  অভােবর দ ন উ  পিরক না ও কমসূচী 
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অ যায়ী নতুন রা য েক সচল করা কাযত অস ব িছল। রা য েক 
সচল করার মত স দ ও কািরগির সহায়তার বা ব আেয়াজন ব তীত 
কবল মি সভার ত াবতেনর মধ  িদেয়ই বাংলােদশ সরকার 

কাযকরভােব সি য় হেত পারেতন না। ি তীয়ত, য েক ক  কের 
উপমহােদেশর এই যগুা কারী পিরবতন সািধত হয়, সই এক কািট 
শরণাথীেক ভারত থেক িফিরেয় আনার িনিদ  আেয়াজন না কের ঢাকা 

ত াবতেনর জ  মি সভার ব তা কাশ সিঠক বা শাভনীয় 
কানটাই হত না। 

  
যু   হবার পর উপেরা  িবষেয় ভারত সরকােরর সে  

আেলাচনার পূণ েযাগ িছল না। িবেশষত, বাংলােদশ- সং া  িবষেয় 
সম  কমকাে র সম য় ও িনয় েণর দািয়ে  িনযু  ভারেতর ধান 
কমকতা িড. িপ. ধর স ম নৗবহর উ ূত জ রী পিরি িতর জ  ১১ই 
িডেস র থেক যেু র সমাি  অবিধ মে ায় অব ান করিছেলন। ১৮ই 
িডেস ের িড. িপ. ধর কালকাতা এেস পঁৗছাবার পর ২১ শ িডেস র 
পয  সকল েয়াজনীয় িবষেয় বাংলােদশ মি সভার সে  তঁার আলাপ-
আেলাচনা চেল এবং িবিভ  িবষেয় বাংলােদশ মি সভার অ েরাধ 
ভারেতর সেবা  কতৃপে র অ েমাদন লাভ কের। সই সময় ঢাকা ও 
িদ ীর মােঝ যাগােযাগ ব ব া যা িছল, তােত ’ দেশর সরকােরর পে  
এত িল জ রী িবষেয় এত ত িস া  হণ করা স ব িছল না। 
বাংলােদেশর রা য েক সচল করা এবং িবি  ও িবপয  অথনীিতর 
জ রী পুনগঠেনর ে  ভারতীয় সহেযািগতার পিরসর নীিতগতভােব 

ীকতৃ হওয়ার পর ি র হয়, িবিভ  িবষেয় বাংলােদেশর িনিদ  আেয়াজন 
িন পণ করা এবং সরবরােহর কমসূচী ণয়ন করার উে ে  ২৩ শ 
িডেস র এক উ  পযােয়র ভারতীয় িতিনিধদল ঢাকা পঁৗছােবন। এই 
সব ব ব ািদ স  করার পর অবেশেষ ২২ শ িডেস র মি সভা ঢাকা 

ত াবতন কেরন। মি সভা জনতার কাছ থেক িবপুল স ধনা লাভ 
কেরন বেট, তথািপ এই িবলে র ফল রাজৈনিতকভােব মি সভার জ  

ভ হয়িন -  বাংলােদেশর আ েহ উে িলত মা েষর মেধ  নরাে র 
ভাব সৃি  হয় এবং মি সভা তী ভােব সমােলািচত হন। িক  ঢাকা 

ত াবতেনর পর মি সভা তগিতেত য সব পিরকি ত পদে প 
হণ কেরন তার ফেল মা  ’স ােহর মেধ  একিট ক ীয় সরকােরর 
েয়াজন উপেযাগী ক ীয় শাসন ব ব া িত ার কাজ ত অ সর 

হয়, আভ রীণ সংঘাত ও িবশৃ লা াস পায়, যাগােযাগ ও পিরবহন 
ব ব া উ ত হয়, পিরত  কলকারখানাসমহূ সচল করার জ  নতুন 
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ব ব াপনা বাড গঠন করা হয় এবং সাধারণভােব অথৈনিতক জীবন 
সচল হেত  কের। 
  

দশ শ মু  এবং জাতীয় সরকার েদেশ অিধি ত হওয়ার পর 
নতুন রা েক সচল ও সংগিঠত করার মহূুেত ধানতম অনায়  ল  িছল 
শখ মিুজেবর মিু । সম  বাংলােদেশর মা ষ ব ব রু মুি র জ  

তখন আ েহ অধীর। ২৫ শ মাচ মধ রাি েত ত াস  আঘােতর মেুখ 
ায় কারাবরণ করা সে ও সাধারণ মা েষর চােখ িতিনই িছেলন 

মিু সং ােমর অিবসংবািদত নতা; ১৯৬৬ সােল ৬- দফা কমসূচী 
ঘাষণার ফেল কারা  হওয়ার পর ১৯৬৮- ৬৯ সােলর ছা - জনতার 

৬- দফা/১১- দফা দাবীর ম  আে ালেনর মেুখ মিু া  শখ মিুজব 
যমন িতি ত হেয়িছেলন পূব বাংলার অথৈনিতক মিু সং ােমর 

সেবা  নতা িহসােব। ১৯৬৮- ৬৯ এবং ১৯৭১ এই ই যগুা কারী 
সং ােমর কানিটেতই িতিন িনেজ যাগ িদেত পােরনিন, কবল 
সং ােমর ডাক দবার অিভেযােগ ’বারই িতিন কারা  হেয়িছেলন। 
তৎসে ও, এর মাঝখােন ১৯৭০- এর িনবাচনেক পূব বাংলার 
অথৈনিতক মুি র গণেভােট পা িরত কের সম  দশেক িতিন যভােব 
এক ভাষািভি ক জাতীয়তাবাদী চতনায় সংহত কেরন, যভােব িবপুল 
সংখ াগির তা অজেনর মাধ েম অথৈনিতক মিু র দাবীর বধতা 
স েক পূব বাংলার মা েষর মেন বল আ িব াস গেড় তােলন এবং 
যভােব ১লা মাচ থেক মা েষর তঃ ূত িবে াভেক এক বার 

অসহেযাগ আে ালেন পিরণত কের মা েষর সং ামী চতনায় মৗল 
পা র সাধন কেরন -  তার ফেল বাংলােদেশর জাতীয় মিু সং ােমর 

নতা িহসােব সাধারণ গণমানেস িতিন সেবা  আসন অিধকার কেরন। 
২৫ শ মােচর পর ইয়ািহয়ার হত াউ  সিনেকরা যখন এেদেশর 
মা ষেক সশ  সং ােমর পথ হেণ বাধ  কের, তখন সং ােমর ল  ও 
প িতর মৗিলক পিরবতন সে ও সাধারণ মা েষর মেন তঁার সই 
আসন অপিরবিতত থােক; সাধারণ মা ষ হত া ও িবভীিষকার মােঝ শখ 
মিুজবেকই মেন কেরেছ তােদর মুি আকা ার তীক। তঁার এই তীক 
মলূ  যােত অ ু ন থােক, ত  াধীন বাংলা বতার ক  মিু যু  
চলাকােল িনরবি  িন ার চার কেরেছ ব ব রু ‘ব ক ’, চার 
কেরেছ তঁােক িনেয় রিচত অজ  কথা, গাথা ও গান। 
  

অবেশেষ এই বা ব ও ক নার িমিলত উপাদােন গিঠত সই 
অপরােজয় নায়কেক পািক ানী বি  থেক মু  করার পালা। তঁার 
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মিু র পণমলূ  িহসােব সােড় একান ই হাজার পািক ানী সামিরক ও 
বসামিরক ব ী তখন বাংলােদেশর করায় । মখু ত শখ মিুজেবর 

মিু র পণমলূ  িহসােব ব বহােরর উে ে ই বাংলােদেশর অব  
উপ লভাগ িদেয় পািক ানী বািহনীর িন মণ পিরকি তভােব ব  করা 
হেয়িছল। যিদ উপ লভাগ িদেয় তােদর পলায়নপথ উ ু  রাখা হত, 
তেব ৭ই িডেস র যেশাের তােদর পতেনর পর দি ণ িদেক তােদর 
যভােব দৗড়  হেয়িছল তার ফেল স বত পরবতী ’িতন িদেনর 

মেধ ই সম  বাংলােদশ খািল কের সমু পেথ তারা পািলেয় যত; ফেল 
৯ই িডেস ের যু িবরিতর ও স  ত াহােরর জ  মােলেকর আেবদন, 
ইয়ািহয়ার স িত এবং তার পেরর িদন রাও ফরমান কতৃক সস ােন 
স  ত াহােরর উে ে  জািতসংেঘর সহায়তা াথনা -  এই সব 
কান িকছুর েয়াজন হয়ত তােদর হত না। পািক ানী বািহনীর পে  

পািলেয় যাওয়া স ব হেল, পািক ােনর জ  িন ন ও িকিস ােরর 
সমথন যত বলই হাক, তারপর বে াপসাগেরর অিভমেুখ স ম 
নৗবহর পাঠােনার কান সামিরক িভি ই তঁােক দখেত পেতন না। 

কােজই সবািধক সংখ ক যু ব ী পাবার আশায় পািক ানী বািহনীর 
পলায়নপথেক  কের কাযত স ম নৗবহরেক বে াপসাগর অিভমেুখ 
যা া করার েযাগ কের দওয়া হয়; ফেল যু  লি ত হয়, াণহািন 
বােড়, িবে র বহৃ ম ই শি র সামিরক সংঘােতর আশ া সৃি  হয়। 
স ম নৗবহর এেস পড়ার া ােল দবাৎ পািক ানী িসগ াল   থেক 
পাওয়া তেথ র িভি েত ঢাকায় গভনর ভবেনর উপর ভারতীয় 
িবমানবািহনীর অ া  আ মেণ এবং ল বািহনীর ম স িচত ব নীর 
মেুখ পািক ানী কমাে ডর মেনাবল স ণূ ভে  পড়ায় বাংলােদেশর 
িবজয় স  হয়। কােজই এক অসামা  ঝঁুিক িনেয় শখ মিুজেবর এই 
মিু পণ সংগৃহীত হয়। িক  তা স বহােরর জ  কান উেদ াগ নওয়ার 
আেগই জুলিফকার আলী ভুে া পািক ােনর নতুন িসেড ট িহসােব 
িনযু  হওয়ার পরিদন অথাৎ ২১ শ িডেস র ইসলামাবাদ থেক  
আভাস দওয়া হয়, শখ মিুজবেক শী ই মিু  দওয়া হেব। 
  

পািক ােনর সামিরক জা ােক তােদর িনবিু তার মা ল িদেত হয় 
িনয়াজীর আ সমপেণর অব বিহত পেরই। বেদিশক হ ে েপর 
মাধ েম ‘পূব পািক ােনর’ ি তাব া কােয়ম করার কৗশল িহসােব 
ইয়ািহয়াচ  ৩রা িডেস র থেক সীিমত যু   কেরিছল। তার 
পিরণাম ফল িহসােব মা  ’স ােহর মেধ  পূব পািক ান তা বেটই, 
ত পির তােদরেক ৯১,৪৯৮ জন অিভ  সামিরক ও বসামিরক 
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ব ি েকও ৩৩৯  য যু ব ী িহসােব হারােত হেব, তা িছল 
ইয়ািহয়াচে র িচ ার অগম । ১৬ই িডেস ের স ায় ইয়ািহয়া ‘চূড়া  
িবজয় অবিধ যু  চািলেয় যাবার সংক ’ কাশ করা সে ও পরিদন 
পািক ােনর সব  গণিবে ােভর সূ পাত ঘেট। ঐ িদন ভুে ার 
সাম িতক চীন সফেরর ই স ী সামিরক বািহনীর চীফ অব জনােরল 

াফ ল. জনােরল ল হাসান এবং িবমানবািহনীর ধান এয়ার মাশাল 
রিহম খান- সশ বািহনীর াভেক মলূধন কের ইয়ািহয়াচে র মতা 
আকঁেড় থাকার শষ চ া িতহত কেরন (ফেল ভারেতর যু িবরিত 

াব গহৃীত হয়) এবং িসেডে টর মতা হেণর জ  ভুে ােক 
আম ণ জানােনার পে  িস া  গঠন কেরন। 
  

এই সংবাদ পাওয়ার পর িনউইয়েক অব ানরত ভুে া 
ওয়ািশংটেন িসেড ট িন েনর সে  কােলর জ  সা াৎ কেরন। 
হায়াইট হাউেসর মখুপাে র িববৃিত অ সাের িন ন ‘উপমহােদেশর 

ি িতশীলতা ও অ গিত’ সই মহূুেত সবািধক েয়াজনীয় বেল ভুে ার 
কােছ উে খ কেরন।৩৪০ ‘উপমহােদেশর ি িতশীলতা’ সে  িন ন 
ভুে ােক িনিদ ভােব িক পরামশ িদেয়িছেলন তা অ াত থাকেলও, 
ওয়ািশংটন থেক পািক ান িফের িসেডে টর দািয় ভার হণ করার 
পর পরই ভুে া ২০ শ িডেস র তঁার থম বতার ব তৃায় ‘পূব 
পািক ানেক পািক ােনরই অিবে দ  অংশ’ বেল ঘাষণা কেরন, 
সখানকার জনগণ য পািক ােনর অংশ িহসােব বসবাস করেত চায় তঁার 

এই িব ােসর কথা ব  কেরন, এবং সেবাপির ঘাষণা কেরন ‘অখ  
পািক ােনর কাঠােমার িভতের -  বেদিশক হ ে প ও ভারেতর 
সে র উপি িত ব িতেরেক -  আলাপ- আেলাচনািভি ক সমাধােনর 

জ  পূব পািক ােনর নতােদর সে  সা ােতর জ ’ িতিন ত 
রেয়েছন।৩৪১ ২১ শ িডেস র ভুে া ঘাষণা কেরন, শখ মিুজবেক শী ই 
জল থেক মিু  িদেয় অ  কাথাও গহৃব ী করা হেব।৩৪২ ২২ শ 

িডেস র ইসলামাবাদ থেক ঘাষণা করা হয়, কারাগার থেক শখ 
মিুজবেক মিু  িদেয় গহৃব ী করা হেয়েছ।৩৪৩ ২৩ শ িডেস র সংবাদ 
পাওয়া যায় তঁােক আেলাচনার জ  রাওয়ালিপি ড আনা হেয়েছ।৩৪৪ 
ভুে া মিুজেবর সে  সা াৎ কেরন তার পরিদনই।৩৪৫ ভুে ার এই 
অসাধারণ গিতেবগ তঁার দৃি েকাণ থেক িবষেয়র অসাধারণ েকই 

িতফিলত কের মা । 
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২০ শ িডেস র ‘অখ  পািক ােনর কাঠােমার অধীেন পূব 
পািক ােনর িতিনিধেদর সে  আলাপ- আেলাচনার জ  িমিলত’ হেত 
রাজী আেছন এই মেম ভুে ার ঘাষণা এবং শখ মিুজেবর আস  মিু র 
সংবাদ ভাবতই বাংলােদেশর াধীন ভিব ৎ স েক নানা জ না-
ক নার সৃি  কের। ল ডেনর টাইম   পি কার িতিনিধ কতৃক এ 
স েক িজ ািসত হেয় তাজউি ন  ভাষায় জানান, কান িশিথল 
ফডােরশেনর অধীেন, ‘অখ  পািক ােনর’ অধীেন িফের যাওয়ার 

ব াপাের শখ মিুজেবর সহায়তা পাওয়া যােব এর চাইেত হা কর আর 
িকছু হেত পাের না এবং দৃঢ়তার সে ই িতিন ঘাষণা কেরন, য 

াধীনতা অিজত হেয়েছ তা আর িকছুেতই পিরবতনীয় নয়।৩৪৬ পি মা 
দশ িলর চােখ তাজউি ন াধীনতার ে  িছেলন সব চাইেত 

আেপাসহীন; কােজই ১৪ই িডেস ের পািক ান বাংলােদশ থেক স  
ত াহােরর াব জানােনার পর এবং িন েনর ‘গানেবাট টনীিত’ 

বে াপসাগেরর চরাভূিমেত আটেক যাওয়ার ল ণ কাশ পাওয়ার পর 
পি মা ইউেরাপীয় মহেল এই ধারণা িত া লাভ করেত  কের য, 
পািক ােনর সামিরক আিধপত  িবলু  হওয়ার পর ‘পূব বাংলার ভিব ৎ’ 
এবং পািক ােনর সে  এর ‘ভিব ৎ স ক’ িন পেণর জ  
উভয়পে র মেধ  য আলাপ- আেলাচনা অ ি ত হওয়া েয়াজন, 
সখােন তাজউি েনর পিরবেত শখ মিুজবেক অ ভু  করা 

বা নীয়।৩৪৭ 
  

বাংলােদেশর প  থেক পািক ােনর সে  য ক’িট িবষয় িনেয় 
আেলাচনা করার িছল ত েধ  সবাে  িছল শখ মিুজেবর মিু র । 
বাংলােদশ সরকার িবপুল সংখ ক যু ব ী আটেকর পর এক জারাল 
অব ান থেকই স আেলাচনা চালােত পারেতন। িক  তার আেগই 

মতা াি র সে  সে  ভুে া শখ মিুজেবর বি ে র েযাগ িনেয় 
সরাসির তঁার সে  আলাপ- আেলাচনা  কেরন। ইত বসের মািকন 
যু রাে  বেদিশক নীিত িনয় েণর ে  িকছু পিরবতন ঘেট। 
বাংলােদশ মিু যেু র শষ ’িদেন স ম নৗবহেরর ব থতা পিরদৃে  

ু  িকিস ার যখন িনমীয়মাণ শ- মািকন স ককাঠােমার 
িতসাধেনর মিক দন, তখন এই বাড়াবািড়র িতি য়া িহসােব 

মািকন বেদিশক নীিতর িবষেয় সে টারী রজাস ও ট িডপাটেমে টর 
মতা পুনঃ িতি ত হেত  কের। ফেল উপমহােদশ সে  যু রা  

ও পি ম ইউেরােপর দৃি ভি গত অৈনক  ব লাংেশ াস পায়। ২৩ শ 
িডেস র সে টারী অব ট রজাস উপমহােদশ- সং া  তঁােদর 
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নীিতর সংেশাধন কের বেলন, যু রা  অখ  পািক ান র ায় 
িত িতব  নয়, তেব তঁারা এই ‘ ই অংেশর’ িবি তারও প পাতী 

নন।৩৪৮ িবগত নয় মােসর ঘটনা স েক ব লাংেশই অনবিহত ব ী শখ 
মিুজেবর সে  ভুে া য িদন আলাপ- আেলাচনা করেত চেলেছন, িঠক স 
িদনই রজােসর এই িববৃিত কাশ করা হয়। 
  

‘পািক ােনর সে  পূব বাংলার ভিব ৎ স ক িনধারণ’, ‘ দেশর 
ই অংেশর মেধ  িবি তা যু রাে র কাম  নয়’-এ জাতীয় িববৃিতর 

উে ে  তই িছল, মিু যেু র মাধ েম অিজত াধীনতা সে ও 
বাংলােদশেক কান না কানভােব পািক ােনর সে  স িকত রাখার 
চ া করা। ভুে াও, জানা যায়, একই চ া চািলেয় যাি েলন।৩৪৯ এই 

সব েচ ার িপছেন স বত একিট মখু  িবেবচনা সি য় িছল: সব 
সাফেল র পেরও ভারত (এবং পেরা ভােব সািভেয়ট ইউিনয়ন) য 
উপমহােদেশর ঘটনাধারা িনয় েণর ে  চূড়া  শি  নয় তা মাণ 
করা। তৎসে ও ব ি গত উে ে র দৃি েকাণ থেক ভুে ার স বত 
বহৃ র াথ িনিহত িছল পািক ােনর এই ই অ েলর মতার িবে দ 
ায়ী করার মেধ । ভুে ার জ  এই উপলি  িন য়ই নতুন িছল না য, 

একমা  পূব ও পি েমর ায়ী িবে েদর মাধ েমই পি ম পািক ােন 
তঁার মতার আসনেক িনরাপদ ও িনি ত করা স ব। িক  এ িবষেয় 
অেশাভন ব তা কােশর রাজৈনিতক েযাগ িছল সীিমত। কােজই 
বা ত হেলও ভুে ােক এই সময় পািক ােনর ই অংেশর মােঝ 
সংেযাগসূ  িত ায় ব  দখা যায়। মলূত এই উেদ াগ িছল 
যু রাে রই ি তীয় েরর েচ া -  স ম নৗবহর ারা পািক ানেক 
একি ত রাখায় থম চ া ব থ হওয়ার পেরর। শষ পয  যিদ এ 

েচ াও সফল না হয় এবং ফেল বাংলােদেশর াধীনতা ও সাবেভৗম  
অপিরবিততই থােক, তেব মিু যেু র মাধ েম সূিচত আথ- সামািজক 
ব ব ার স াব  মৗল পা র রদ করার জ  এই দশেক িব  
পঁুিজবাদী ব ব ার অধীন  করার উেদ াগই স বত িছল যু রাে র 
তৃতীয় েরর েচ া। তৃতীয় িবে র অ া  দাির - পীিড়ত দেশর 
মত বাংলােদশেক মািকনী উ ৃ  খাদ , পণ  ও আিথক সাহায  িদেয় 
পি মা ভাব বলেয়র অধীন  করার িচ া যু রাে র জ  অিভনব িছল 
না। বাংলােদেশর িব ে  টৈনিতক ও সামিরক ব ব া সে ও 
বাংলােদশ যিদ শষ পয  সত ই িতি ত হয়, তেব সই অব ায় পণ  
ও অথ সাহােয র মাধ েম এই নতুন দশেক মািকনী ভাব বলেয়র 
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অধীন  করার েয়াজনীয় িচ াভাবনা ব ত  হয় বে াপসাগেরর 
উে েশ স ম নৗবহর রণ করারও আেগ।৩৫০ 
  

এ কথা সত  য মুি সং ােমর াভািবক ি য়ার ফেল, 
বাংলােদশ পািক ােনর িনমীয়মাণ একেচিটয়া পঁুিজবাদী ব ব ার ক া 
থেকই কবল বিরেয় আেসিন, মিু েযা ােদর তৎপরতা পািক ানী 

শাসেনর সমথক বাঙালী িব শালী ও স ল ণীেকও বল কের 
ফেল। াধীনতার অব বিহত পেরই কােয়মী ােথর এই 

অ পি িত/ বলতার  ছাড়াও এই ণীর সমিৃ  ও িনরাপ ার জ  
অত াব ক িহসােব িবেবিচত আমলাতে র পঁুিজবাদ- তাষণকারী ও 

নীিতপরায়ণ অংেশর মতা ও ভাব িছল বল এবং সশ বািহনীর 
আয়তন ও মতা িছল সীিমত। আওয়ামী লীেগর নতৃে র উঠিত 
পঁুিজপিত ও িব াকা ী মধ িব েদর ভাব বল হেলও, এই দেলর 
মধ  ও িন  ের, িবেশষত ত ণ অংেশর মেধ , পঁুিজবাদী িবকােশর 
িব বাদী অংশ িছল সংখ াগির । সেবাপির মিু যেু র অ গিতর 
সােথ আওয়ামী লীেগর নতৃে র দি ণপ ী অংশ এবং মুি েযা ােদর 
মােঝ ব বধান এমন পযােয় পঁৗছায়, যখন দেশর আথ- সামািজক 

পা েরর জ  আওয়ামী লীেগর দি ণপ ী অংেশর িতব কতােক 
অিত ম করা িবেশষ হ িছল না। এে ে  বরং অেপ াকৃত জিটল 
সম া িছল, ভাল ও মে র সংিম েণ গিঠত মিু েযা ােদর এক 
শাষণহীন আথ- সামািজক পুনগঠন কমসূচীর িপছেন ঐক ব  করা এবং 

একিট ঐক ব  ব দলীয় কমা ডব ব ার অধীেন এেদর সৃজনশীল 
কেমাদ মেক উৎসািহত ও ব ব ত করার। 
  

এই অব ায় বাংলােদেশ পঁুিজবাদী ব ব া পুন ীবেনর হ 
কাজিট স  হেত পারত, একমা  মািকন সাহােয র ভাব ও 
সমথেনই। যু িব  বাংলােদেশর পুনগঠেনর জ  স েদর িবশাল 

েয়াজন মািকন পণ  ও অথ সাহােয  ব লাংেশ সহজ হেত পারত। এই 
মািকন সাহােয র কাঁেধ ভর কের পঁুিজবাদী অথৈনিতক িবকােশর  

েতর কাজ যােত কউ  করেত না পাের, সই সেচতনতা থেক 
১৯ শ িডেস র বতার ব ৃতায় তাজউি ন ঘাষণা কেরন, মািকন 
যু রাে র াধীনতািবেরাধী ভূিমকার জ  বাংলােদশ তার অথৈনিতক 
পুনগঠেনর জ  মািকন সাহায  হেণ আ হী নয়।৩৫১ ২২ শ িডেস র 
ঢাকা ত াবতেনর পর িবমানব ের এবং ২৩ শ িডেস র ঢাকা 
সিচবালেয়র সম  অিফসার ও কমচারীেদর সমােবেশ িতিন ঘাষণা 
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কেরন, সমাজত , গণত  ও ধমিনরেপ তা -  এই িতন মলূ নীিতর 
উপর িভি  কের দশেক গেড় তালা হেব। সিচবালেয়র ব ৃতায় 
সরকারী শাসেনর সবা ক সহেযািগতার েয়াজনীয়তা উে খ কের 
িতিন বেলন, এই মিু যেু  যাঁরা াণ িদেয়েছন, তারা সং াম কেরিছেলন 
আইেনর শাসন ও ব ি  াধীনতা িত ার পাশাপািশ সকল ধরেনর 
শাষণ ও বষম  িচরতের ব  করার জ  এবং একমা  সমাজত  
িত ার মাধ েমই এেদেশর সকল মা েষর জীিবকা িনি ত করা 

স ব।৩৫২ 
  

তাজউি েনর এই সকল ঘাষণা ায় সবাংেশই িছল আওয়ামী 
লীেগর দলীয় ঘাষণাপে র অধীন। দেশর আথ- সামািজক ব ব ার 
মৗল পা েরর জ  ১৯৭০ সােলর িনবাচনী ঘাষণাপে  আওয়ামী 

লীগ য সব ল  অজেনর িত িত দয়, স স েক দলীয় নতৃবেৃ র 
ভাবশালী একাংেশর মেনাভাব িছল নিতবাচক।৩৫৩ ’৭০- এর িনবাচেন 

জনসাধারণ িবপুল ভােট আওয়ামী লীগেক জয়যু  করার পর স িলর 
বা বায়ন িছল াধীন সরকােরর জ  বাধ তামূলক। িক  এ ে  
দলীয় নতৃবেৃ র দি ণপ ী অংেশর সহেযািগতা য সামা ই পাওয়া 
যােব স স েক তাজউি েনর কান সংশয় িছল না। কােজই িতিন এই 
সব ল  অজেনর উপায় িহসােব াধীনতাসমথক রাজৈনিতক দল িলর 
মেধ  িতি ত ঐক েবাধেক জাতীয় পুনগঠেনর কােজ সংহত ও সি য় 
করা এবং দেশর ত ণ মিু েযা ােদর ঐক ব  ও কাযকর শি েত 

পা িরত করার সংক  কাশ কেরন।৩৫৪ ইিতপূেব ১৮ই িডেস ের 
বাংলােদশ মি সভা গণবািহনীর সকল সদে র সমবােয় জাতীয় 
িমিলিশয়া গঠেনর পিরক না অ েমাদন কেরন। বা ব পিরি িতর 
আেলােক ঐ পিরক নার েয়াজনীয় সংেশাধেনর পর ২৩ শ িডেস ের 
বাংলােদশ সরকার তািলকাভু  ও তািলকা- বিহভূত সকল 
মিু েযা ােদর িনেয় ‘জাতীয় িমিলিশয়া’ গঠেনর িস া  হণ কেরন। 
এই ঘাষণায় বলা হয়: ‘গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার মেন কেরন য 
মিু বািহনী এেদেশর মধার বৃহ ম আধার, যার মধ  থেক এেদেশর 

ত পুনগঠন এবং অবকাঠােমা পুনঃ াপেনর জ  উৎসিগত নতুন 
নতৃে র উ ব স ব।৩৫৫ বাংলােদশ সরকােরর এ সিঠক ঘাষণার 

পাশাপািশ, মিু েযা াসহ সকল অিনয়িমত অ ধারীর কাছ থেক অ  
পুন ার করাও িছল এ ীেমর অ তম ধান অেঘািষত ল । 
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অ  তখন িছল মলূত িতন ধরেনর লােকর হােত: (১) পািক ানী 
কতৃপ  কতৃক গিঠত িবিভ  আধা- সামিরক বািহনী ও অসামিরক 
সমথক; (২) মিু েযা া; এবং (৩) িবজয়কালীন েঘািষত 
‘মিু েযা ােদর’ হােত। এেদর মেধ  থম েপর কাছ থেক অ  
পুন ার অেপ াকতৃ সহজ মািণত হয়। পািক ানী সমথকরা 
অিধকাংশ ে  িনেজরাই অ  ফেল িদেয় পািলেয় বাঁচার চ া কের। 
য সব জায়গায় এরা িতেরাধ ক  গেড় তােল সখান থেক অ  

পুন ার করা স ব বেল মেন হয় এবং অ ধারী পলাতকেদর সাধারণ 
মা ষ িচি ত করার সে  সে  বাকী অ শ  পুন ােরর কাজ এিগেয় 
চেল। ি তীয় প অথাৎ মিু েযা ােদর মেধ  যারা ভারেতর িনং 
িশিবর থেক এেসিছল তারা এবং তােদর জ  সরবরাহকৃত অ  িছল 
তািলকাভু । দেশর িভতের গেড় ওঠা মিু েযা া েপর জ  
সরবরাহকৃত অ  এবং নতৃ  পযােয় তােদর পিরচয়, তােদর অধীন  
সদ  সংখ া ভৃিত িবষয় স েক মাটামিুট িনভরেযাগ  তথ  সং হ 
করা স ব িছল। অগিণত মিু েযা া েপর রাজৈনিতক, সামািজক ও 
সং ামী চিরে র িবিভ তা সে ও এক সফল মিু যেু র অিভ  
গৗরবদী  পটভূিমেত তােদরেক ঐক ব  করার য স াবনা িছল তার 

জ  সিঠক রাজৈনিতক আবহাওয়া ও সাংগঠিনক কাঠােমা সৃি র 
পিরক না েয়াজনীয় িচ াভাবনার মাধ েমই স  করা হয়।৩৫৬ 
  

সম া ধানত িছল, েঘািষত ‘মিু েযা ােদর’ িনেয়। এরা না 
িছল রাজাকারেদর মত পলায়নপর বা িচি ত, না িছল মিু েযা ােদর 
মত তািলকাভু । তবু এেদর জ  জাতীয় িমিলিশয়ােত যাগদােনর 

েযাগ যিদ উ ু  করা হয় তেব তােদর একাংশেক, স বত বহৃ র 
অংশেকই, জািত গঠেনর নবীন উ ীপনার মােঝ শৃ লাব  করা স ব 
হেব- এই অ মােনর িভি েত সরকার সকল মিু েযা ােদর সমবােয় 
জাতীয় িমিলিশয়া গঠেনর িস া  ঘাষণা কেরন। ি র করা হয়, পূণ 
রাজৈনিতক আ া সৃি কে  সকল দল, মত ও প িনিবেশেষ সকল 
মিু েযা ােদর সমবােয় ‘জাতীয় িমিলিশয়া’ গঠন, সকল রাজৈনিতক 
দেলর িতিনিধে র িভি েত ক ীয় সংগঠন থেক  কের িন তম 
ইউিনট পয  ব দলীয় কমা ড গঠন, এই কমাে ডর অধীেন ‘জাতীয় 
উপেদ া কিমিট’ কতৃক গহৃীত জাতীয় পুনগঠন কমসূচী বা বায়েনর জ  
‘জাতীয় িমিলিশয়া’ বািহনীর িনেয়াগ এবং তােদর বীর পূণ কােজর 

ীকিৃত, তােদর পশাগত িবকােশর েযাগ, সামািজক স ান, শৃ ল 
িবকােশর জ  পশাগত নতৃ কাঠােমা ও অ াগার িত া- ইত াকার 
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উপাদান ও আেয়াজেনর সম েয় জািতর াধীনতা অজনকারী 
যবুশি েক এক নতুন সমাজ গঠেনর পুেরাভােগ সংহত করা এবং এই 
উপােয় জািতর অথৈনিতক াধীনতার সং াম  করা স ব।৩৫৭ 
  

জাতীয় িমিলিশয়ায় যাগদােনর ে  ‘মিুজব বািহনী’র স াব  
িবেরািধতা দূর করার জ  য িদন িমিলিশয়া ীম ঘাষণা করা হয়, স 
িদনই অথাৎ ২৬ শ িডেস র মজর জনােরল ওবানেক ঢাকা আনােনা 
হয়।৩৫৮ ‘মিুজব বািহনী’র ভূিমকা যােত নতুন াধীনতার জ  সহনীয় 
হয়, ত ে ে  িবলে  হেলও ভারত সরকােরর সংি  দফতেরর 
সহেযািগতার িনদশন তখন । ইিতপূেব সবা ক যু   হওয়ার 
পর পাবত  চ ােমর মধ  িদেয় শখ মিণ েপর অ ািভযােনর পথ 
িনধািরত হওয়ায় ঢাকা পঁৗছােত তােদর িকছু িবল  হয় বেট। ততিদেন 
বাংলােদশ সরকােরর পে  ঢাকায় ভারতীয় বািহনী িনয় ণ িত ায় 
স ম হয়। ওবান ঢাকা পঁৗছােনার পর শখ মিণ এক িববিৃতেত ঘাষণা 
কেরন, অতঃপর ‘মিুজব বািহনী’ নােম কান ত  বািহনীর অি  
থাকেব না।৩৫৯ ২রা জা য়ারী বাংলােদশ সরকার যখন জাতীয় 
িমিলিশয়ার ১১ জন সদে র সমবােয় জাতীয় িনয় ণ বাড গঠন কেরন, 
তখন িবিভ  রাজৈনিতক দেলর প  থেক একজন কের িতিনিধ 
নওয়া হেলও মুিজব বািহনীর ’জন সদ েক এর অ ভু  করা হয়।৩৬০ 

একই িদেন কাশ করা হয় য ইিতমেধ ই েত ক জলা ও মহ মা 
শাসকেদর জ রীিভি েত জাতীয় িমিলিশয়া িশিবর াপেনর িনেদশ 

দওয়া হেয়েছ। সে  সে  জলা ও মহ মা পযােয় সবদলীয় 
কমা ডকাঠােমা গিঠত হেত  কের। এই ীম বা বায়েনর উে ে  
মজর জনােরল িব. এন. সরকারেক িকছু িনিদ  দািয়  অপণ করা হয়। 

  
আওয়ামী লীেগর িভতের য উপদলীয় উে জনা িবরাজমান িছল, 

তার িকছু উপশম ঘেট ২৭ শ িডেস র পঁাচজন নতুন ম ী িনেয়ােগর 
পর। এরা িছেলন: আব স সামাদ আজাদ, ফিণভূষণ মজুমদার, জ র 
আহমদ চৗধুরী, ইউ ফ আলী এবং শখ আব ল আিজজ। এিদেক 
বা ব পিরি িতর সে  স িত রেখ খা কার মাশতাক দশ মু  
হওয়ার সে  সে ই যথাস ব সিঠক ব তৃা- িববিৃত িদেত  
কেরন।৩৬১ িক  শষ পয  িতিন পররা ম ীর পদ র া করেত 
পােরনিন। াধীনতার অব বিহত পেরই যােত মি সভায় কান িবেভেদর 
ছাপ না পেড় ত  অব  খা কার মাশতাকেক ম ী পেদ বহাল 
রাখা হয়। ইিতপূেব ২১ শ িডেস র বাংলােদশ সরকার আবলু ফেতহেক 
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মাহববু আলম চাষীর কাছ থেক পররা  সিচেবর দািয় ভার হণ করার 
িনেদশ দন। রাজৈনিতক ে  াধীনতা- সমথক দল িলর মেধ  

ােপর অধ াপক মাজা  ফর আহমদ ‘অ বতীকালীন সবদলীয় 
মি সভা’ গঠেনর পে  অিতশয় অৈধয হেয় পড়েলও ৩৬২  তাজউি ন 
’৭০- এর িনবাচনী রায় অ যায়ী মি সভার দলীয় চির  অ ু ন রাখার 

ে  অটল থােকন। িক  সই সে  জাতীয় পুনগঠেনর ে  সি িলত 
উেদ াগ হেণর জ  িতিন অ া  দেলর সে  জাতীয় ঐেক র কাঠােমা 

দৃঢ় কের তুলেত  কেরন। 
  

অংশত বাংলােদশ সরকােরর এই সব সিঠক রাজৈনিতক ও 
শাসিনক পদে েপর ফেল, অংশত ভারতীয় সনাবািহনীর  ও 

িনরেপ  দৃঢ়তার ফেল এবং সেবাপির াভািবক জীবনযা ায় িফের 
যাবার জ  সাধারণ মা েষর তী  আকা ার ফেল মি সভা ঢাকা 

ত াবতেনর মা  স াহকােলর মেধ ই ঢাকা ও দেশর অ া  অংেশ 
পিরি িতর িব য়কর উ িত ঘেট।৩৬৩ শহরা েল লুঠতরাজ, অপরাধমলূক 
কাযকলাপ এবং িহংসা ক ঘটনার ত অবসান ঘটেত  কের। 

াধীনতা অজেনর পর মা  িতন স ােহর মেধ ই রা  শাসেনর একিট 
সাধারণ ও াচীন নীিতর যথাথতা মািণত হয়- আইন ও শৃ লা 
র াকারী সং া যিদ িনরেপ  দৃঢ়তায় আইন ভ কারীেদর িব ে  
যেথাপযু  ব ব া হেণ স ম ও সতক থােক এবং তােদর কাজ যিদ 
ঊ তন হ ে েপ িবি ত না হয়, তেব সমাজ যত বড় অি রতার মােঝই 
িনি  হাক, তা পুনরায় বসবাসেযাগ  কের তালা স ব। 
  

অব ার এই েমা িত দৃে  ২৭ শ িডেস র নাগাদ বাংলােদশ 
থেক ভারেতর স  ত াহােরর গিতেবগ রাি ত হয়। ঐ িদন 
জনােরল মােনকশ ঘাষণা কেরন, বাংলােদশ থেক পঁিচশ হাজার স  

ভারেত িফিরেয় নওয়ার কাজ স  হওয়ার পেথ, আরও পঁিচশ হাজার 
স  ১৫ই জা য়ারী নাগাদ ভারেত িফের যােব এবং মাট সাত থেক 

আট িডিভশন সে র অিবিশ াংশ আরও িকছুকাল বাংলােদেশ অব ান 
করেব।৩৬৪ িডেস েরর শষ স ােহ ঢাকায় িড. িপ. ধেরর উপি িতকােল 
তাজউি ন এবং িড. িপ. ধেরর মেধ  এই ধারণাই িতি ত হয় য, শখ 
মিুজেবর মিু র স াবনাসহ আ জািতক ঘটনাধারা মশ যভােব 
বাংলােদেশর অ েল অ সর হেয় চেলেছ, তার ফেল এবং 
বাংলােদেশর সশ বািহনীেক ত সংগিঠত করার পিরক না কাযকর 
করার পর আগামী ই থেক িতন মােসর মেধ  অবিশ  ভারতীয় স  
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িফিরেয় িনেয় যাওয়া স ব। এই লে  অথাৎ দেশর আইন ও শৃ লার 
দািয়  বাংলােদশ সশ বািহনীর কােছ ত হ া িরত করার লে  এই 
সব বািহনীর সম সারেণর জ  নতুন অিফসার িশ েণর জ  

েয়াজন িছল জ রী। এই উে ে  ২৬ শ িডেস র বাংলােদশ মি সভা 
জাতীয় দশর া একােডমী িত ার িস া  হণ কেরন। এ থেকও 
অ মান করা চেল নতুন সরকােরর দৃি েত দশর া বািহনীর সাংগঠিনক 
িবকাশ িক পিরমাণ অ ািধকার পেয়িছল।৩৬৫ 
  

একই িদেন ক ীয় ব াংক িহসােব বাংলােদশ ব াংক িত ার 
িস া  ঘািষত হয়। দেশর অথৈনিতক তৎপরতার পুন ীবন-
িবেশষত িশ  ব াংক ও ইন ের  িত ান পুনরায় সচল করার েচ া 
যােত সফল এবং িত ত নতুন সমাজ ব ব ার সে  স িতপূণ হয়, 
ত ে ে  মি সভা কতৃক গৃহীত ব ব ািদ স ত রণেযাগ । 
  

৩১ শ িডেস র মি সভা কবলমা  পািক ানী 
ব ি মািলকানাধীন কলকারখানা ও ব বসািয়ক সংগঠনেক সরকারী 
মািলকানাধীেন আনার িস া  হণ কেরন। বাঙালী ব ি মািলকানাধীন 
িশ  ও ব বসািয়ক সংগঠনেক এই িস াে র বাইের রাখা হয়। পিরত  
কলকারখানা পুনরায় সচল করার জ  নতুন ব ব াপনা বাড গঠেনর 
স া  নওয়া হয় একই িদেন। এই িস া  অ সাের দেশর সম  
পিরত  িশ  ইউিনটেক মাট ছ’িট অ েল ভাগ কের িতিট 
ইউিনেটর পিরচালনার জ  িশ  দফতেরর উপ- পিরচালক বা সহকারী 
পিরচালক, ঋণদানকারী ব াংেকর িতিনিধ, িমল ব ব াপক, 
রিজি কতৃ িমক ইউিনয়েনর সভাপিত এবং সরকার মেনানীত আর 

একজন সদে র সমবােয় মাট পঁাচ সদ  িবিশ  ব ব াপনা বাড 
গঠেনর ব ব া ঘািষত হয়।৩৬৬ এই সব ব ব াপনা বাড গঠেনর ে  

তই কান রাজৈনিতক দল বা াথাে ষী গা ীর িত প পািত  
করার য়াস িছল না। ধানত য িবেবচনা থেক এই িস া িট গহৃীত 
হয় তা িছল: নতুন াধীনতার উৎসাহ- উ ীপনার মােঝ িমক ও 
ব ব াপনা কতৃপে র মেধ  যিদ ায়নীিতিভি ক ও গঠনমূলক 
সহেযািগতার স ক িত া করা যায় তেব িশ  ব ব াপনার ে  
বাঙালী ম ােনজেম ট কমীেদর সংখ া তাজিনত তী  সম া দূর করার 
পাশাপািশ এই সব উৎপাদন যে র মািলকানার সামািজকীকরণ ফল সূ 
কের তালা স ব। ব ত রা  পিরচালনার ে  িনিদ  আথ-
সামািজক ল  ঘাষণা এবং বা েব তা কাযকর করার জ  দলীয় 
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স ীণতামু  ও ায়নীিতিভি ক শাসিনক িনরেপ তার িত 
তাজউি েনর অিবচল িন াই নতুন সরকােরর অ বতী িশ - ব ব াপনা 
নীিতেত িতফিলত হয়। ৩১ শ িডেস ের মি সভা ব াংকসমেূহর 

শাসক িনযু  কেরন। ১৯৭২ সােলর ১লা জা য়ারী থেক 
ব াংকসমেূহর াভািবক কাজকম  হয়। ব াংক ও ইন ের  
কা ানীসমূহ জাতীয়করণ করা হয় ৭ই জা য়ারী।৩৬৭ 

  
বাংলােদেশর অথৈনিতক তৎপরতা পুন ীবেনর উে ে  

িবিভ  ধরেনর অথৈনিতক ও কািরগির সহায়তার েয়াজন িন পেণর 
জ  িডেস েরর শষ স ােহ ভারেতর উ মতাস  িতিনিধদল 
ঢাকা ছ’িদন ধের বাংলােদশ সরকােরর সে  িবশদ আলাপ- আেলাচনা 
চালান। এই সব আলাপ- আেলাচনায় বাংলােদেশর বেদিশক বািণজ  
যথাশী  সচল করা এবং এই উে ে  আভ রীণ ও বেদিশক 
যাগােযাগ ও পিরবহন ব ব া পুনঃ িত ার িবষয় মখু  ান অিধকার 

কের। একই সমেয় বাংলােদশ সরকার ও সািভেয়ট বািণজ  
িতিনিধদেলর মেধ  ঢাকায় অ ি ত আেলাচনায় উভয় দেশর মেধ  

অিবলে  ি প ীয় বািণজ   করার পে  িস া  গহৃীত হয়।৩৬৮ 
ইত বসের ভারতীয় নৗবািহনীর সহায়তায় চ াম ব র কেমাপেযাগী 
কের তালা এবং িনমি ত নৗযান ও ভাসমান মাইন পির ার কের 
বে াপসাগেরর অব  নৗপথ িল উ ু  করার কাজ পািক ােনর 
পরাজয় বরেণর পর িদন থেকই জ রীিভি েত অ সর হেয় চলিছল। 
ফেল ১লা জা য়ারী নাগাদ চ াম সমু ব েরর মাল ওঠােনা- নামােনার 

মতা শতকরা ৮০ ভাগ পুনঃ ািপত হয় এবং এই ব র িড় িফট 
গভীরতা স  জাহাজ চলাচেলর উপেযাগী হয়।৩৬৯ 
  

আভ রীণ যাগােযাগ ও পিরবহন ব ব া পুনঃ িত ার ে  
সািধত অ গিতও নগণ  িছল না। ২৫ শ মােচর পর থেক িত  মাট 
২৪৭িট ছাট- বড় রলওেয় ীেজর মেধ  ১৯৪িট ীেজর মরামত স  
হওয়ায় ৩রা জা য়ারী নাগাদ তইশিট সকশেন রল সািভস পুনরায় 
চাল ু হয়; যিদও বড় ীজ িলর মরামত স  হওয়ার জ  আরও 
ছ’মােসর মত সমেয়র েয়াজন বেল সরকারী সূে  কাশ করা হয়। 
একই সূ  থেক জানা যায়, মিু যেু র সমেয় মাট ৩১৮িট সড়ক ীজ 

িত  হেলও অ ায়ী সংেযাগ ও িবক  পেথর সাহােয  ঢাকা- চ াম, 
ঢাকা- িসেলট এবং ঢাকা- উ রবে  সড়ক যাগােযাগ মাটামিুটভােব 
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পুনঃ িতি ত হেয়েছ।৩৭০ দেশর সব কিট জলার মেধ  ডাক যাগােযাগ 
িতি ত হয় ৩রা জা য়ারী থেক। 

  
ায় ন’মাস দীঘ এক র য়ী মিু যেু র পর মি সভা েদশ 

ত াবতেনর মা  ’স ােহর মেধ  শাি  ও শৃ লা পুনঃ িত ার ে , 
নতুন রা য  িত ার ে , পূবতন অথৈনিতক াণেক  থেক 
সবাংেশ িবি  ও যু িব  অথনীিতেক পুনরায় সচল করার ে  
এবং একই সে  শাষণমু  সমাজ ব ব া িত ার উে ে  চিলত 
আথ- সামািজক কাঠােমার মৗিলক সং ার সাধেনর জ  য সমুদয় 
পদে প হণ করা হয় এবং ায় িতিট ে ই য বা ব সাফল  
সূিচত হয়- ত প দৃ া  িনতা ই িবরল। তৎসে ও এই সব উেদ াগ 
জনমানেস ত ািশত উ ীপনা সৃি েত অসফল হয়। এর কারণ িছল 
একািধক। থমত, পািক ানী অত াচার ও দখল অবসােনর পর 
বাংলােদেশর অিধকাংশ মা ষ তােদর পুনবাসন ও জীিবকার সম ায় 
এতেবশী ভারা া  িছল য অ  কান িবষেয়র িত তােদর দৃকপাত 
করার সময় িছল না। ি তীয়ত, আওয়ামী লীেগর ঊ তন নতৃে র 

ভাবশালী- স বত বহৃ র অংশই িছেলন ব দলীয় ঐক িভি ক আথ-
সামািজক ব ব ার মৗল পা র কমসূচীর িবপে - প া ও ল  উভয় 
স েকই এেদর আপি  িছল গভীর। তা ছাড়া নবািজত রা যে র 
উপর গা ী ও দলগত মতা িব ােরর পে  এেদর ই া এতই বল 
িছল য, তাজউি েনর শাসিনক িনরেপ তার নীিত রদ করার জ  
এেদর িব তা বৃি  পেয় চেল। তৃতীয়ত, আওয়ামী লীেগর নতা ও 
কমীরা তা বেটই দেশর সাধারণ মা ষ উদ ীব হেয় িছল শখ মিুজেবর 

ত াস  মিু  ও েদশ ত াবতেনর িত ায়। অংশত এই কারেণও 
অেনেকর কােছ তাজউি ন মি সভার এই সব পদে েপর মলূ  
অ বতীকালীন ব ব ার অিধক িকছু িছল না। অথচ তাজউি ন অিবচল 
িন ায় ১৯৭০ সােল দ  আওয়ামী লীেগর িনবাচনী িত িতর সে  
স িত রেখ রা ীয় নীিত ও সরকারী কায ম ণয়ন কের চেলন। একই 
সে  সরকােরর কিতপয় আথ- সামািজক কমসূচী বা বায়েনর প া 
িহসােব িতিন মিু যু কােল অিজত অিভ তা ও বহৃ র জাতীয় ঐেক র 
কাঠােমা স বহাের উেদ াগী হন। 
  

ওিদেক ভুে া পািক ােনর মতা হেণর পর শখ মুিজেবর 
মিু র েক বাংলােদেশর াধীনতা ু ন করার উপাদান িহসােব 
ব বহার করার কােজ উেদ াগী হেলও িতিন এবং তঁার পা াত  
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পৃ েপাষকগণ অিচেরই এই উেদ ােগর সীমাব তা উপলি  কেরন।৩৭১ 
৩রা জা য়ারী করাচীেত আহূত এক িবশাল জনসভায় িসেড ট ভুে া 
উপি ত াতােদর উে েশ িজ াসা কেরন, িতিন যিদ শখ মুিজবেক 
‘শতহীনভােব’ মিু  দন, তেব তারা তা অ েমাদন করেব িক না। 
সমেবত জনতা সম ের তা সমথন কের।৩৭২  ৮ই জা য়ারী 
রাওয়ালিপি ডর িবমানব ের ভার িতনটায় ভুে া শখ মিুজবেক িবদায় 

াপন কেরন। ঐ িদন সকােল শখ মিুজব ল ডেন পঁৗছান। 
  

মতা হেণর পর ায় এক প কাল ধের ভুে া মািকন 
অিভ ায় অ যায়ী বাংলােদশেক পািক ােনর সে  স কযু  রাখার যত 
চ াই চািলেয় থা ন, ল ডেন পঁৗছােনার পর শখ মিুজব বাংলােদেশর 
াধীনতার িত িনেজর সমথন ঘাষণা কেরন। ল ডেন ি িটশ ধানম ী 

এডওয়াড হীেথর সে  আেলাচনা এবং েদশ ত াবতেনর পেথ 
িদ ীেত াণঢালা স ধনা লােভর পর ১০ জা য়ারী ঢাকায় পঁৗেছই 
রসেকােসর হেষাৎফলু িবশাল জনসমেু র স েুখ শখ মিুজব ভুে ােক 

উে শ কের ঘাষণা কেরন, বাংলােদেশর াধীনতা অপিরবতনীয়, 
পািক ােনর সে  পূবতন স ক আর পুনঃ িত ার নয়।৩৭৩ 
  

এরপর মলূ রাজৈনিতক  িছল বাংলােদশ সরকােরর নতৃ  
পুনিনধারেণর। ১১ই জা য়ারী সকােল শখ মুিজব ও তাজউি ন থম এ 
িবষেয় একা  আলােপ বৃ  হন। এতিদন শখ মিুজব িছেলন রা পিত, 
তাজউি ন ধানম ী। পালােম টারী ব ব ায় সরকার পিরচালনার ে  
রা পিতর কান কাযকরী মতা নই। সরকার পিরচালনার সব ধান 
ভূিমকা শখ মিুজব পালন কেরন, তা- ই িছল অিধকাংশ আওয়ামী লীগ 
নতা ও কমীেদর ঐকাি ক কামনা। তােদর এই ই ার কথা উভয় 
নতাই অবগত িছেলন। কােজই সরকার পিরচালনার মলূ দািয়  শখ 

মিুজেবর কােছ হ া িরত করার িবষয়িট  আেলাচনার মাধ েমই ি র 
হয়। অব  আেলাচনার েত শখ মিুজব িসেডি য়াল ব ব া 

বতেনর পে  িনেজর মত কাশ কেরন। তাজউি ন তখন জানান, 
পালােম টারী শাসন ব ব া বতেনর জ  আওয়ামী লীেগর বাইশ 
বৎসেরর দাবী সহসা বািতল কের িসেডি য়াল ব ব া বতেনর 
যৗি কতা িত া স ব নয়; কােজই এেদেশ পালােম টারী শাসন 

ব ব াই গেড় তুলেত হেব এবং স গেড় তালার দািয়  শখ মিুজবেকই 
পালন করেত হেব দেশর ধানম ী িহসােব, ১৯৭০ সােল দশবাসী 
িবপুল ভােট স রায়ই াপন কেরিছল; মাঝখােন পািক ানী সনাবািহনী 
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িনর  মা েষর উপর আ মণ  করার পর দেশর সই েযাগকােল 
রাজৈনিতক কতব েবাধ থেক িতিন িনেজ ধানম ীর দািয় ভার হণ 
কেরিছেলন মা ।৩৭৪ 
  

বাইের অেপ মাণ অসংখ  দশনাথীর অৈধয িভড়। সকাল দশটায় 
আহূত মি সভার বঠেক যাগদােনর তাড়া। ফেল ’জেনর 
আেলাচনা  আর এ েত পােরিন। তাজউি ন জানান তঁার আরও িকছু 
জ রী কথা বলার িছল -  মিু যেু র এই সােড় ন’মােস কাথায় িক 
ঘেটেছ, কা   নীিত ও কৗশেলর অবল েন, কা   রাজৈনিতক -
সম েয়র মধ  িদেয় অিজত হেয়েছ এই রাজৈনিতক াধীনতা, িক 
পিরবতন ঘেটেছ দশবাসীর মেনাজগেত, ত ণেদর ত াশা ও 
মলূ েবােধ। কননা এ সব িকছুর মােঝই িনিহত িছল দেশর পরবতী 
সং ােমর, তথা, দেশর গণতাি ক কাঠােমােক সংহত ও ি িতশীল করার 
এবং সাধারণ দশবাসীর অথৈনিতক মিু র লড়াইেক সাফল মি ত 
করার মলূসূ । িক  তখন এ সব িকছু আেলাচনার সময় িছল না। পেরও 
কখেনা স েযাগ তাজউি েনর ঘেট ওেঠিন। 
  

তাজউি ন মুি যেু র অিভ তার িভি েত একিট সবল জািত 
গঠেনর জ  য ব দলীয় ঐেক র কাঠােমা গঠন, দেশর আথ-
সামািজক ব ব ার সমাজতাি ক পা েরর জ  সকল মিু েযা া তথা 
ত ণ সমাজেক একি ত ও উ ী  করার আেয়াজন এবং সাহােয র 
আবরেণ দশেক আি ত পঁুিজবােদর িদেক িনেয় যাবার স াব  
আ জািতক য়াস িতহত করার জ  সাহায  িনভরশীলতা 
সীিমতকরেণর য সব নীিতমালা তরী কেরিছেলন, তা অিচেরই 
পিরত  হয়। িনমীয়মাণ ব দলীয় জাতীয় ঐক কাঠােমার পিরবেত 
আওয়ামী লীেগর িনর শ দলীয় শাসন বতন, আথ- সামািজক মৗল 

পা েরর ধান শি  িহসােব মুি েযা ােদর সমবােয় জাতীয় 
িমিলিশয়া গঠেনর পিরবেত স ীণ রাজৈনিতক িনয় েণর ােথ 
মিু েযা ােদর কবল অ গত অংেশর সমবােয় জাতীয় র ীবািহনী 
গঠন, এবং দেশর অথৈনিতক পুনগঠেনর জ  সরাসির মািকন সাহায  

হেণর নীিত মা  কেয়ক স ােহর মেধ  গৃহীত হয়। নতুন নতৃে র 
িনজ  েয়াজন ও উপলি  অ যায়ী রা যে র িবকাশ ও ব বহার চলল 
এিগেয়। স ইিতবৃ  অ  এক সমেয়র, অ  এক রাজৈনিতক পেবর। 
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