অধ্যায় আঠােরা: িনর্বাচন েথেক
যুদ্ধ ও ভারতীয় অিধকৃিত
রায় িছনতাই
স্বাধীন বাংলােদেশর পক্েষ বাঙালী েসক্যুলািরস্টেদর মূল যুক্িতিট
হেলা,১৯৭০’েয়র িনর্বাচনী িবজয়।িকন্তু িকেসর উপর েনয়া হেয়িছল েস
গণরায়? েসিট িক িছল স্বাধীন বাংলােদেশর পক্েষ? আওয়ামী লীেগর েস
িনর্বাচনী িবজয়িট পািকস্তান ভাঙ্গা বা স্বাধীনতার নােম অর্িজত
হয়িন।পািকস্তান ভাঙ্গা ও স্বাধীন বাংলােদশ প্রিতষ্ঠা েশখ মুিজেবর
িনেজর েগাপন অিভপ্রায় হেত পাের,গুপ্ত দলীয় এেজন্ডাও হেত
পাের,িকন্তু েয িনর্বাচনী েমিনেফস্েটা জনসম্মুেখ প্রকাশ কের
আওয়ামী লীগ িনর্বাচন লেড়িছল তার েকাথাও স্বাধীন বাংলােদেশর কথা
বলা হয়িন।পািকস্তান ভাঙ্গার কথাও বলা হয়িন।েভাট িনেয়িছল ৬ দফার
নােম।৬ দফা ও স্বাধীনতা িক এক িবষয়? পািকস্তান সরকার আওয়ামী
লীেগর িনর্বাচিন েমিনেফস্েটার েকাথাও পািকস্তান েভঙ্েগ বাংলােদশ
সৃষ্িটর েকান প্রমাণ পায়িন,ফেল দলিটেক িনর্বাচেন অংশ িনেত
েকানরূপ বাধা েদয়িন। িনর্বাচেনর পর গণরায়েক েশখ মুিজব স্বাধীন
বাংলােদশ সৃষ্িটর পক্েষ দিলল রূেপ ব্যবহার করেবন -েসিট িনর্বাচন
কােল েকাথাও বেলনিন।এরূপ একিট গুরুত্বপূর্ণ িবষেয রায় েদয়ার
অিধকার িছল একমাত্র জনগেণর।িকন্তু জনগণ েস অিধকার প্রেয়ােগর
সুেযাগ
পায়িন।জনগেণর
েস
অিধকার
িনর্বাচেনর
নােম
িছনতাই
হেয়েছ।গণতন্ত্েরর ইিতহােস এিট এক বড় রকেমর জািলয়ািত।
সত্তেরর িনর্বাচেন জনগণ প্রার্থীেদর েভাট িদেয়িছল পািকস্তােনর
জাতীয় পিরষেদর সদস্য হেত, বাংলােদশ সংসেদর সদস্য হওয়ার জন্য নয়।
বাংলােদেশর স্বাধীনতা েঘাষণার জন্যও নয়। েস িনর্বাচনিট িছল
পািকস্তােনর শাসনতান্ত্িরক সংকেটর সমাধান কল্েপ, আেদৗ েদশ
িবভক্িতর জন্য নয়। িনর্বাচেনর পর পািকস্তান ভাঙ্গা হেব -সমগ্র
িনর্বাচন কােল এমন কথা মুিজেবর মুখ েথেক েকাথাও প্রকাশ্েয েশানা
যায়িন। েকান পত্িরকােতও েদশ ভাঙ্গার িবষয়িট আেসিন। এর প্রমাণ, েস
আমেলর পত্িরকাগুেলার পুরেনা কিপ। েয লক্ষ্েয জনগণ েথেক েভাট েনয়া
হেলা েশখ মুিজব ও তার দল েস লক্ষ্েয কাজ না কের িনর্বাচনী িবজয়েক
ব্যবহার কেরেছন িনেজর এেজন্ডা পূরেণ –যার সােথ জিড়ত কেরেছন
আগ্রাসী ভারতেক। েস এেজন্ডা পূরেণ প্রকাণ্ড যুদ্ধও েডেক এেনেছন।
২৫ মার্েচর রােত েসনা বািহনী নামার আেগই েশখ মুিজব ৭ই মার্চ যার

কােছ যা আেছ তা িনেয় লড়াইেয় ঝাঁিপেয় পড়ারও আহবান িদেয়িছেলন।
“এবােরর লড়াই স্বাধীনতার লড়াই” বেলেছন। অথচ সত্তেরর িনর্বাচন েস
অিধকার মুিজবেক েদয়িন।িবষয়িট লন্ডেনর িটিকট িকেন েটািকও’র পেথ
যাওয়ার মত।এিট িছল িনর্বাচেনর মাধ্যেম মুিজেবর উপর অর্িপত
আমানেতর েখয়ানত। সততা থাকেল েশখ মুিজেবর উিচত িছল স্বাধীনতার
ইস্যুেত িরফােরন্ডােমর মাধ্যেম জনরায় েজেন েনয়া। িকন্তু মুিজব েস
পেথ যানিন। গণরায় িছনতাইেয়র এ এক অিভনব ইিতহাস।
সংসদ সদস্যেদর সব ক্ষমতা থােক না। তারা িনর্িদষ্ট েময়ােদর জন্য
সরকার গঠন করেত পােরন, েদেশর শাসনতন্ত্র বা আইেন পিরবর্তন আনেত
পােরন, বােজট পাস এবং িবেদশ নীিত িনেয়ও িসদ্ধান্তও িনেত পােরন।
এসব িবষেয় িসদ্ধান্ত েনয়ার ক্েষত্ের েদেশর অন্যান্য রাজৈনিতক দল
বা শক্িতর সােথ সংসেদ দর কষাকিষও করেত পােরন। িকন্তু তারা েদশেক
খণ্িডত করেবন বা েদেশর স্বাধীনতা িবলুপ্ত করেবন -েস অিধকার েকান
েদেশর িনর্বািচত প্রিতিনিধেদর থােক না। এিট সরাসির েরফােরন্ডােমর
িবষয়। অথচ আওয়ামী লীগ িনর্বাচনী িবজয়েক স্বাধীনতার পক্েষ রায় বেল
যুদ্ধ েঘাষণা কেরেছ। আওয়ামী লীেগর পক্ষ েথেক বলা হয়, েশখ মুিজব
স্বাধীনতার েঘাষািণিট ১৯৭১’েয়র ২৫ মার্েচ িদেয় চট্টগ্রােম
প্রচােরর জন্য পািঠেয়িছেলন। অর্থাৎ আর্িমর এ্যাকশেনর আেগই?
প্রশ্ন হেলা, েশখ মুিজব েঘাষণািট িদেলন েকান িবিধ অনুযায়ী? এিট
িক সংসদ সদস্যেদর কার্যিবিধর মধ্েয পেড়? িনর্বাচেন জনগণ
প্রার্থীেদর সংসেদর সদস্য িনর্বাচন কের, স্বাধীনতার েঘাষক নয়।
এরূপ েঘাষণােক ৈবধতা িদেল বাংলােদেশর েয েকান প্রান্ত েথেক েয
েকউ স্বাধীনতার েঘাষণা িদেল তােকই বা অৈবধ বলা যােব িক কের?

প্রতারণা িনজ অঙ্গীকােরর সােথ
েশখ মুিজব ও তার দল ১৯৭০-এর িনর্বাচেন অংশ েনয়ার পূর্েব
প্েরিসেডন্ট ইয়ািহয়ার েদয়া ৫ দফা িলগ্যাল ফ্েরমওংয়ার্ক অর্ডাের
িবনা
প্রিতবােদ
স্বাক্ষর
কেরন।শর্তগুেলা
িছল
িনম্নরূপঃ
১).পািকস্তানেক অবশ্যই ইসলামী আদর্েশর উপর প্রিতষ্িঠত করেত
হেব।২).অবাধ ও িনরেপক্ষ িনর্বাচেনর পর েদেশর জন্য গণতান্ত্িরক
শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করেত হেব।৩).আঞ্চিলক অখণ্ডতা ও সংহিতর িবষয়েক
অবশ্যই শাসনতন্ত্ের গুরুত্ব িদেত হেব।৪).েদেশর দুই অংেশর মধ্েয
অর্থৈনিতক
ৈবষম্যেক
অবশ্যই
দূর
করেত
হেব।৫).েকন্দ্র
ও
প্রেদশগুিলর মধ্েয ক্ষমতা অবশ্যই এমনভােব বণ্টন করেত হেব যােত

প্রেদশগুিল সর্বািধক পিরমাণ স্বায়ত্তশাসন পায়।েকন্দ্রেক আঞ্চিলক
অখণ্ডতা রক্ষাসহ েফডােরল দািয়ত্ব পালেন যেথষ্ট ক্ষমতা থাকেত হেব।
উপরুক্ত
৫
দফা
িলগ্যাল
ফ্েরমওংয়ার্ক
অর্ডার
িছল
একিট
অঙ্গীকারনামা।এিট িছল পািকস্তােনর আগামী শাসনতন্ত্েরর জন্য
ন্যূনতম ফর্মুলা –যা িনর্বাচেন অংশগ্রহণকাির দলগুিল েমেন িনেয়
িনর্বাচেন নােম।১৯৭০ সােলর িনর্বাচেনর মূল লক্ষ্যিট িছল িলগ্যাল
ফ্েরমওংয়ার্ক অর্ডােরর শর্তগুিল পূরণ করা।িনর্বাচেনর পূর্েব
পািকস্তােনর সকল রাজৈনিতক েনতােদর ন্যায় েশখ মুিজবও শর্তগুেলা
স্েবচ্ছায় েমেন িনেয় দস্তখত কেরিছেলন।েকউ তােক এিট েমেন িনেত
জবরদস্িত কেরেছ -েস প্রমাণ নাই।েলগ্যাল ফ্েরম ওয়ার্ক অর্ডােরর
েকান একিট িবষেয় েশখ মুিজেবর সামান্যতম আপত্িত িছল -েসিটও
েকানিদন প্রকাশ কেরনিন।এ অঙ্গীকার নামা’র েকাথাও উল্েলখ নাই েয
িনর্বাচেন িবজয়ী হেল মুিজবেক স্বাধীন বাংলােদশ েঘাষণার অিধকার
েদয়া হেব।এ
পািকস্তােনর

কথাও বলা
েভৗগিলক

হয়িন,িনর্বািচত সদস্যেদর অিধকার থাকেব
মানিচত্ের
পিরবর্তন
আনা।বরং
বলা

হেয়িছল,িনর্বািচত সদস্যগণ আঞ্চিলক অখণ্ডতা ও সংহিতরক্ষায় অিধক
দায়বদ্ধ হেবন।পািকস্তানেক ইসলামী আদর্েশর উপর প্রিতষ্িঠত করেবন
–েস অঙ্গীকারও তােদরেক করেত হেয়িছল। ইসলামী আদর্শ িবষয়ক এ ধারািট
িনেয় আওয়ামী লীেগর েস সময় আপত্িত িছল -েশখ মুিজব েস কথািট কখেনাই
জনসম্মুেখ বেলনিন।ধর্মশূণ্য ও ইসলােম অঙ্গীকারশূণ্যেদর ন্যায়
ইসলামী েমৗল িবশ্বাস বা আদর্েশর িবরুদ্েধ অবস্থান িনেয় িনর্বাচেন
দাঁড়ােল মুিজব িক কখেনা সংখ্যাগিরষ্ঠ মানুেষর েভাট েপেতন? মুিজব
ও অনুসািরগণ েয েসসব নীিতমালা েমেন িনেয় িনর্বাচেন অংশ িনেয়েছন
–েসিট েকান েগাপন িবষয় নয়।ফেল প্রশ্ন উেঠ,তা হেল একাত্তেরর
মুক্িতযুদ্েধর েচতনািট েকাথায়? মুিজব িনেজেক মুসিলম রূেপ দাবী
করেতন।মুসিলম িক কখেনা তার িনজকৃত অঙ্গীকার বা ওয়াদা ভঙ্গ কের?
তােত িক ঈমান থােক?
েকান একিট অঙ্গীকার নামায় স্বাক্ষর করার পর েসিট েমেন চলার
দায়বদ্ধতা িবশাল।সাক্ষিরত প্রিতিট অঙ্গীকারনামাই একিট দিলল।েয
েকান সভ্য েদেশই অঙ্গীকারভঙ্গিট দণ্ডনীয় েফৗজদাির অপরাধ।েয েকান
দািয়ত্বশীল
েনতার
অঙ্গীেররই
মূল্য
থাকা
উিচত।নইেল
বহুশ্রম,বহুেমধা ও বহুসময় ব্যেয় অর্িজত চুক্িত বা সমেঝাতার মূল্য
কী? ব্যক্িতর ব্যক্িতত্ব েতা িনজ অঙ্গীকারগুেলার উপর সর্বাবস্থায়
অটল থাকােত।নইেল ব্যক্িত েতা ব্যক্িতত্বহীন হয়। কথা হেলা,িনজ িনজ
অঙ্গীকােরর সােথ িনেজরা ওয়াদাভঙ্গ করেল মানুষ এেক অপরেক িবশ্বাস

করেব কীরূেপ? তােত সমাজ এবং রাষ্ট্রই বা পিরচািলত হেব কীরূেপ?
সমস্যার
শান্িতপূর্ণ
সমাধানই
বা
হেব
কীরূেপ?
রাজৈনিতক
দুর্বৃত্তেদর কােছ ওয়াদাভঙ্গ করা বা িমথ্যা প্রিতশ্রুিত েদয়া
মামূলী ব্যাপার,বহু ধুর্ত েনতার কােছ েসিট রাজনীিতর েমাক্ষম
হািতয়ারও।িকন্তু মহান আল্লাহতায়ালার কােছ এিট মানব চিরত্েরর
গুরুতর
ব্যািধ।এ
ব্যািধর
কারেণ
িবলুপ্ত
হয়
ব্যক্িতর
ঈমান,নীিতেবাধ ও মূল্যেবাধ।মহান নবীজী (সাঃ)র কােছ ওয়াদাভঙ্গ
গণ্য
হেয়েছ
মুনােফিকর
আলামত
রূেপ
-যা
কুফিরর
েচেয়ও
িনকৃষ্ট।কােফরগণ অন্তত তােদর প্রকৃত পিরচয়েক েগাপন কেরনা,তারা যা
েসিটই সবার সামেন প্রকাশ কের।মুিজেবর ব্যর্থতািট এক্েষত্ের
িবশাল,িতিন
তার
স্বাক্ষিরত
অঙ্গীকােরর
উপর
অটল
থাকেত
পােরনিন।িনর্বাচেনর পর িলগ্যাল ফ্েরমওংয়ার্ক অর্ডারেক িতিন হয়েতা
পুনরায় পেড় েদখার প্রেয়াজনও েবাধ কেরনিন।িনর্বাচনী িবজেয়র পর পরই
েসিটেক িতিন আঁস্তাকুেড় িনক্েষপ কেরিছেলন।অথচ েস অঙ্গীকারনামািট
িছল
েদেশর
রাজনীিতেত
িনর্বাচন
পরবর্তী
সর্বদলীয়
েরাডম্যাপ।শাসনতন্ত্র
প্রণয়ন
ও
িনর্বািচতেদর
হােত
ক্ষমতা
হস্তান্তর হওয়ার কথা েস েরাডম্যাপ অনুযায়ী।অথচ েস েরাডম্যাপেক
েশখ মুিজব গুরুত্বহীন ও অপ্রাসঙ্িগক কের েফলেলন।তার কােছ তখন
গুরুত্ব পায় স্েরফ পািকস্তান ভাঙ্গা।এবং েসিট বুঝা যায় ইয়ািহয়া
খােনর সােথ তার ৈবঠেক। প্রশ্ন হেলা,এিট িক রাজৈনিতক সততা? ভাবটা
এমন,েকান অঙ্গীকারনামায় িতিন েকান কােলই স্বাক্ষর কেরনিন।তার
দািব,িনর্বাচেন িতিনই িবজয়ী হেয়েছন,অতএব িতিন যা বেলন একমাত্র
েসিটই সােড় সাত েকািট মানুেষর কথা।েসিট ছাড়া অন্যসব িকছুই
গুরুত্বহীন।এমন িক েযসব ওয়াদা কের িতিন িনর্বাচন িজেতিছেলন
েসগুিলও। এমনিক গুরুত্বহীন গণ্য কেরন িনর্বাচনপূর্ব তার িনেজর
স্বাক্ষিরত
অঙ্গীকারগুিলও।পািকস্তােনর
ভিবষ্যৎেক
এভােব
িনজ
এেজন্ডার কােছ িজম্িম কের েফেলন।িকন্তু প্রশ্ন হেলা,সত্তেরর
িনর্বাচন েতা পািকস্তান ভাঙ্গা এবং স্বাধীন বাংলােদশ সৃষ্িটর
প্রশ্েন হয়িন,অতএব মুিজেবর কথা ও জনগেণর কথা এক হয় িক কের?
প্রশ্ন হেলা,েকান দিলল বা অঙ্িগকানামােক অস্বীকার বা অমান্য করেল
েস দিলল অনুযায়ী অর্িজত িবষেয়র উপর িক সংশ্িলষ্ট পক্েষর েকান ৈবধ
অিধকার
থােক?
ৈবধতার
িভত্িত
েতা
িনর্বাচনপূর্ব
অঙ্গীকারনামা।িলগ্যাল
ফ্েরমওংয়ার্ক
অর্ডার
িছল
েতমিন
একিট
স্বাক্ষিরত দিলল।ফেল েয দিলেলর উপর িভত্িত কের আওয়ামী লীেগর
িনর্বাচনী িবজয়,েসিট অমান্য করেল িক সংসেদর সদস্যপদ থােক? তাছাড়া
অঙ্গীকার পালেন একজন মুসিলেমর দায়বদ্ধতািট েতা িবশাল।তার

ঈমানদারীর মূল পিরচয়িট েতা অঙ্গীকার পালেন।স্েবচ্ছায় এবং
স্বহস্েত মুিজব েয অঙ্গীকার নামায় স্বাক্ষর কেরন েস অনুযায়ী িতিন
দায়বদ্ধ িছেলন পািকস্তােনর সংিবধান ৈতরীেত। পািকস্তােনর বৃহৎ
দেলর েনতা রূেপ তার দায়ভারিট িছল সর্বািধক। আর সংিবধান েতা েকান
একিট দেলর ও একিট প্রেদেশর সংসদ সদস্যেদর ইচ্ছা-অিনচ্ছার িবষয়
নয়।েস জন্য প্রেয়াজন িছল েদেশর অন্য ৪িট প্রেদেশর সদস্যেদর সােথ
আেলাচনায় বসা।িকন্তু আওয়ামী লীগ েস পেথ যায়িন।তােদর সােথ
আেলাচনায় মুিজেবর অনাগ্রহ ও অনগ্রসরতার কারেণই েতা প্েরিসেডন্ট
ইয়ািহয়া খান বাধ্য হন জাতীয় পিরষেদর ৈবঠক মুলতিব করেত। অথচ েস
মুলতিবেক বাহানা কের আওয়ামী লীগ ও ছাত্র লীগ েদেশর পিরস্িথিতেক
চরম অরাজকতার িদেয় িনেয় যায় এবং অবেশেষ যুদ্ধ শুরু কের।
প্রশ্ন হেলা,েকাথা েথেক েশখ মুিজব েপেলন পািকস্তান েভঙ্েগ
স্বাধীন বাংলােদশ িনর্মােণর অিধকার? জনগণ কখন িদল তােক েস
অিধকার? িদেল তার প্রমাণ ক্ই? সংসেদর সদস্য িনর্বািচত হওয়া এবং
স্বাধীনতার েঘাষক হওয়া িক এক কথা? এিট িক তার িসদ্ধান্ত িছল
েয,িনর্বাচেন একবার িবজয়ী হেল িতিন িলগ্যাল ফ্েরমওংয়ার্ক
অর্ডােরর িদেক আর িফের তাকােবন না? এবং েস িলগ্যাল ফ্েরমওংয়ার্ক
অর্ডােরেক
আঁস্তাকুেড়
েফেল
িদেবন?
েসিট
েতা
িবশাল
জািলয়ািত।স্বাধীন বাংলােদেশর প্রিতষ্ঠায় এরূপ জািলয়ািতর প্রেয়াজন
িছল িক? এিট িক স্বচ্ছ ও ট্রান্সপ্যােরন্ট পদ্ধিতেত স্বাধীনতা
অর্জেনর পথ? ভারেতর ন্যায় একিট আগ্রাসী েদশেক যুদ্েধ েটেন এেন
বাংলােদেশর স্বাধীনতােক েকন ভারেতর দান রূেপ কংলিকত করা হেলা?
অেনেকর পক্ষ েথেক বলা হয়,২৫েশ মার্চ পািকস্তান আর্িমর হােত ঢাকায়
গণহত্যা পািকস্তান ভাঙ্গােক অিনবার্য কেরেছ।কথা হেলা,২৫ েশ মার্চ
রােত যত জন মারা যায়,মুিজব আমেল রক্িষ বািহনীর হােত তার েচেয়
েবশী
মারা
যায়
উত্তরবঙ্েগ।অেনক
প্রাণহানী
হেয়িছল
আত্রাইেয়।রক্িষবািহনীর হােত শত শত বামপন্থী মারা েগেছ পাবনায়।েস
কারেণ উত্তরবঙ্েগর এমিপগণ িক তেব স্বাধীনতা েঘাষণা করেব?

রক্তপােতর পেথ
আওয়ামী লীগ েজেন বুেঝ রক্তপােতর পথিট েবেছ েনয়। িবনা রক্তপােত
েদশ স্বাধীন করার পথিট িছল েরফােরন্ডােমর পথ। িকন্তু আওয়ামী লীগ
েজেন বুেঝই েস পেথ যায়িন। যখনই েকান মুসিলম রাষ্ট্রেক ক্ষুদ্রতর
করার েচষ্টা হয় তখনই জনগেণর মােঝ পক্েষ-িবপক্েষ িবভক্িত আেস,

যুদ্ধ শুরু হয় এবং প্রচুর রক্তপাতও ঘেট। েয েকান েদেশ েসিট
অিনবার্য। িবষয়িট এমন িছল না েয, েশখ মুিজব স্বাধীনতার েঘাষণা
িদেলই পািকস্তান সরকার েস স্বাধীনতা েমেন িনেব। েদশিটর সংহিতর
রক্ষার জন্য েসনাবািহনীই একমাত্র শক্িত িছল না, লক্ষ লক্ষ সাধারণ
মানুষও পািকস্তােনর অখণ্ডতার জন্য যুদ্ধ করেত প্রস্তুত িছল। েসিট
েযমন পশ্িচম পািকস্তােন, েতমিন পূর্ব পািকস্তােনও। মাত্র ২৩ বছর
আেগ েয বাংলার ৯৮% ভাগ েভাটার স্েবচ্ছায় পূর্ব বাংলােক
পািকস্তানভূক্ত করার জন্য েভাট িদল েস েদশিটর সংহিত সংকট পড়েল
েসিট রুখেত সপক্েষ েযাদ্ধা পােব না -েসিট িক ভাবা যায়? ভারত লক্ষ
লক্ষ ৈসন্য িনেয় হামলা না করেল আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীেগর কর্মীরা
িক েদশিটেক ভাঙ্গেত পারেতা? ৯ মােসর যুদ্েধ একিট েজলা দূের থাক,
একিট থানােকও িক স্বাধীন করেত েপেরিছল? বাংলােদেশর স্বাধীনতা েয
ভারতীয় েসনা বািহনীর পক্ষ েথেক যুদ্ধজেয়র ফল -তা িক অস্বীকােরর
উপায় আেছ? ভারেতর কােছ তাই স্বাধীন বাংলােদেশর দায়বদ্ধতািট তাই
িবশাল। েস জন্যই বাংলােদশ েথেক ভারত ইচ্ছামত ফায়দা িনচ্েছ এবং
মুিজব আমেল েদশেক ২৫ সালা দাসচুক্িতেত আবদ্ধ কেরিছল -েসিট েতা
তারই ফল।
তাছাড়া একিট মুসিলম েদশেক খণ্িডত করা েসক্যুলািরস্ট, েসাসািলস্ট,
জাতীয়তাবাদী, নাস্িতক এবং িহন্দু-েবৗদ্ধ-খৃষ্টানেদর কােছ যত
প্িরয়ই েহাক, ধর্মপ্রাণ মুসিলেমর কােছ েসিট হারাম। আেলমেদর মােঝ
এ িবষেয় সামান্যতম দ্িব-মত েনই। হারাম হওয়ার স্পষ্ট দিলল রেয়েছ
পিবত্র েকারআেন। এজন্য েকান আেলম বা েকান ইসলামপন্থী রাজৈনিতক
দেলর েকান একজন েনতা বা কর্মী ভারেত যায়িন। তারা মুক্িত বািহনী
বা মুিজব বািহনীর সদস্যও হয়িন। আেলম, ইসলামী িচন্তািবদ বা ইসলামী
আন্েদালেনর েনতাকর্মীেদর আওয়ামী লীগ ও তার েসক্যুলািরস্ট
জাতীয়তাবাদী সঙ্িগগণ েযরূপ ঢালাও ভােব রাজাকার বেল তার মূেল েতা
একাত্তেরর েস বাস্তবতা। একাত্তেরর ইিতহােস এিট অিত গুরুত্বপূর্ণ
িবষয়। ১৯৭০ সােলর িনর্বাচেন ইসলামপন্থীগণ পরািজত হেলও িবলুপ্ত
হয়িন। অতএব পািকস্তান ভাঙ্গার যুদ্ধ হেল েসিট েয রক্তাত্ব হেব
েসিট আওয়ামী লীেগর অেনক েনতাকর্মীও বুঝেতন। ষােটর দশেক েশখ মুিজব
কারাবন্দী থাকা অবস্থায় আওয়ামী লীেগর হাল ধের িছেলন িমেসস আেমনা
েবগম। তখন িতিন িছেলন আওয়ামী লীেগর ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদীকা।
েশখ মুিজেবর েয পেথ এগুচ্েছন তােত েয গভীর রক্তপাত হেব -েস িবষেয়
িতিন মুিজবেক হুিশয়ার কের িদেয়িছেলন। িকন্ত মুিজেবর েস রক্তপাত
িনেয় পরওয়া িছলনা। েজেন বুেঝই িতিন েস পথিট েবেছ েনন। এবং েসিট
ভারেতর সাহায্েয যুদ্েধর পথ।

পািকস্তান ভাঙ্গার কােজ জনগেণর সমর্থণ পােবন –তা িনেয় েশখ মুিজব
েকান কােলই আশাবাদী িছেলন না। তাই জনগণেক েবাকা বানােত তােক
প্রিত িমিটংেয় েজার গলায় পািকস্তান িজন্দাবাদ ধ্বিন িদেত হেয়েছ।
১৯৭০’েয়র প্রথম িনর্বাচনী জনসভািট হেয়িছল ঢাকায় েসাহরাওয়ার্দী
উদ্দােন জানুয়াির মােস। েস জনসভায় িতিন বেলিছেলন,“আমােক বলা হয়
আিম নািক পািকস্তান ভাঙেত চাই। আপনারা এমন েজারকন্েঠ পািকস্তান
িজন্দাবাদ আওয়াজ তুলুন যােত িপণ্িডর শাসকেদর কােন েপৗঁেছ যায়।”
েস িমিটংেয় েলখক িনেজ উপস্িথত িছেলন। এমনিক েসিট ১৯৭১’েয়র ৭ই
মার্েচর েরস েকার্েসর বক্তৃতােতও পািকস্তান িজন্দাবাদ বেলেছন। এ
িমিটংেয়ও েলখক উপস্িথত িছেলন। জনগণেক এবং েস সােথ সরকারেক েধাকা
িদেতই েশখ মুিজব িলগ্যাল ফ্েরম ওয়ার্েকও স্বাক্ষর কেরেছন। তেব
মুিজেবর রাজনীিতেত অখণ্ড পািকস্তান রক্ষার রাজনীিত িছল না। েসিট
প্েরিসেডন্ট ইয়ািহয়া খান ২৩ মার্েচ েশখ মুিজেবর সােথ তার েশষ
ৈবঠেক বুঝেত পােরন। এরপর ৈবঠেক িতিন ইিত টােনন। মুিজেবর রাজনীিত
চলেত থােক ভারেতর েদয়া েরাডম্যাপিট অনুসরণ কের। েস েরাড ম্যােপ
েযমন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ িছল, েতমিন পািকস্তান ভাঙ্গাও িছল। েস সােথ
ব্যাপক ও বীভৎস ভােব িবহারী হত্যাও িছল। ভারত মুিজেবর হােত েস
েরাড ম্যাপিট তুেল েদয় িনর্বাচিন িবজেয়র বহু পূর্েবই। মুিজব
আগরতলা মামলায় ধরা পড়েলও েস েরাডম্যাপিট কখেনাই বর্জন কেরনিন।
ভারত একাত্তের িবশাল বািহনী িনেয় যুদ্েধ নােম এবং পূর্ব
পািকস্তানেক অিধকৃত কের -েস ভারতীয় েরাড ম্যােপর অংশ রূেপই।
বাস্তবতা হেলা, ভারেতর সামেন রক্তাত্ব পথ ছাড়া পািকস্তান ভাঙ্গার
িভন্ন েকান রাস্তাও িছল না। েসিট ভারত েযমন বুঝেতা, েতমিন মুিজবও
বুঝেতা।
ভারেতর
লক্ষ্য
িছল,
েযভােবই
েহাক
পািকস্তানী
েসনাবািহনীেক রক্তপােতর পেথ েটেন আনা এবং রক্তপাতেক আেরা গভীরতর
করা। লক্ষ্য িছল, ছাত্রলীেগর ক্যাডার বািহনীেক অবাঙালীেদর
িবরুদ্েধ আেরা িহংস্র ও হত্যাপাগল করা। কারণ, ভারেতর লক্ষ্য শুধু
পািকস্তানেক খণ্িডত করা নয়, বরং উপমহােদেশর মুসিলমেদর মােঝ গভীর
ঘৃণা ও দীর্ঘস্থায়ী ক্ষত সৃষ্িট। এরূপ লক্ষ্য অর্জেন ঔপিনেবিশক
ব্িরিটশ শাসকগণ তােদর ১৯০ বেছরর শাসেন ব্যর্থ হেলও ভারত সফল
হেয়েছ। কারন ভারত েপেয়িছল হাজার হাজার বাঙালী ট্র্র্র্েরাজান
হর্স -যারা িছল ভারেতর আজ্ঞাবহ। ভারত জানেতা, রক্তপাত যত গভীরতর
হেব পূর্ব ও পশ্িচম পািকস্তােনর মধ্েয িতক্ততা ততই তীব্রতর হেব।
এবং তােত রুদ্ধ হেব পািকস্তােনর দুই অংেশর মােঝ শান্িতপূর্ণ সহঅবস্থান। তখন অসম্ভব হেব দুই প্রেদেশর মােঝ সংহিত। এর ফেল ভারেতর
প্রিত বাড়েব বাঙালী মুসিলেমর আনুগত্য ও িনর্ভরশীলতা। ভারত েস

পিরকল্পনা িনেয়ই এগুয়।

প্রস্তুিত বহু পূর্ব েথেকই
স্বাধীন বাংলােদেশর সৃষ্িটেক যারা পািকস্তান আর্িমর ২৫েশ মার্েচ
অপােরশেনর ফলশ্রুিত বেলন তারা সিঠক বেলন না। অেনেক বেলন, মুিজেবর
হােত ক্ষমতা হস্তান্তর না করাটাই সব সমস্যার মূল। তারাও সিঠক
বেলন না। তারা েসিট বেলন, প্েরিসেডন্ট ইয়ািহয়ার সােথ মার্েচর
ৈবঠেক মুিজব িক েচেয়িছেলন েসিট না েজেনই। যারা মেন কেরন ৬ দফা না
মানােতই সমস্যা েদখা িদেয়িছল –তারাও িঠক বেলন না। মার্েচ ইয়ািহয়া
ও মুিজেবর মােঝ ক্ষমতা হস্তান্তর িনেয় দীর্ঘ আেলাচনা হেয়িছল।
ইয়ািহয়া এবং ভূট্েটা উভয়ই ৬ দফা েমেন িনেয়িছেলন। -(Sisson and
Rose 1990)। মুিজব েচেয়িছেলন শুধু পূর্ব পািকস্তােনর শাসন
ক্ষমতা,
সমগ্র
পািকস্তােনর
নয়।
আেরা
েচেয়িছেলন,
পূর্ব
পািকস্তােনর উপর েথেক সামিরক আইন তুেল েনয়া েহাক। তখন সুস্পষ্ট
েবাঝা যায়, পািকস্তােনর েকন্দ্রীয় সরকােরর ক্ষমতা েনয়া এবং অখণ্ড
পািকস্তানেক বাঁিচেয় রাখা মুিজেবর েরাড ম্যােপর অংশ িছল না। েসিট
েযমন আওয়ামী বাকশালীেদর অিভমত, েতমন মার্িকন গেবষক িরচার্ড িসসন
এবং িলও েরােজরও অিভমত।-(Sisson and Rose 1990)। ভারতও েসিট
চাইেতা না। মার্েচর ৈবঠেকর অেনক আেগই ৬ দফা এক দফােত পিরণত
হেয়িছল।
ইয়ািহয়া

খান

বহু

ভূল

কেরেছন।

পািকস্তান

আর্িম

বহু

িনরপরাধ

ব্যক্িতেক হত্যা কেরেছ এবং বহু মানুেষর ঘর-বাড়ী এবং েদাকােন আগুণ
িদেয়েছ। েশখ মুিজবেকও িতিন বহু নাজােয়জ ফায়দা িদেয়েছন। িকন্তু
েসসব ভূেলর কারেণ ভারত একাত্তের যুদ্ধ কেরিন এবং ভারতীয় ৈসন্য
পূর্ব পািকস্তােনর অভ্যন্তের আেসিন। পুর্ব পািকস্তােন রক্তপাত
িনেয় ভারেতর আেদৗ মাথাব্যাথা িছল না;েবশী রক্তপাত হচ্েছ েতা
কাশ্মীের। ভারত যুদ্ধ শুরু কেরেছ তার িনজস্ব এেজন্ডা পূরেণ;এবং
েসিট িনজস্ব পিরকল্পনা মািফক। এরূপ আগ্রাসী যুদ্েধর পিরকল্পনা
১৯৭১’েয় হয়িন; ষড়যন্ত্র শুরু কেরিছল বহু পূর্ব েথেকই। েস প্রমাণ
এেসেছ এমনিক আওয়ামী লীগ েনতা জনাব আব্দুর রাজ্জােকর বক্তব্য
েথেকও। আওয়ামী লীগ েনতা জনাব আব্দুর রাজ্জাক ১৯৮৭ সােলর ৪ঠা
েফব্রুয়াির সাপ্তািহক েমঘনা পত্িরকায় এক সাক্ষাৎকাের বেলন, “আেগই
বেলিছ আমরা বাংলােদশ িলবােরশন ফ্রন্ট কেরিছলাম। (েনতৃত্েব
িসরাজুল আলম খান ও কাজী আেরফ আহেমদও িছল) …বঙ্গবন্ধুেক বিল

..আমােদর প্রস্তুিতর জন্য ভারেতর সােথ েযাগােযাগ থাকা চাই।
…আমােক িতিন একটা িঠকানা িদেলন। বলেলন,“এই িঠকানায় তুই েযাগােযাগ
করিব।” িতিন তখনই আমােদর বলেলন ভারেতর সােথ তার একটা িলংক আেগ
েথেকই িছল- ১৯৬৬ সাল েথেক। “তারা েতােদর সব রকম সাহায্য করেব।
তুই এই িঠকানায় িগেয় েদখা করিব।” তখন িতিন িচত্ত রঞ্জণ সুতােরর
সঙ্েগ েদখা করেত বলেলন। (এই েসই িচত্তরঞ্জন সুেতার েয বাংলােদশ
েভঙ্েগ
স্বাধীন
বঙ্গভূিম
বানােনার
আন্েদালেনর
েনতা)।
বলেলন,“েতারা িশগিগরই একিট ট্রান্সিমশন েবতার েকন্দ্র পািব। েসটা
েকাথা েথেক কার মাধ্যেম পাওয়া যােব তাও বেল িদেলন।”-(সাপ্তািহক
েমঘনা,৪/০২/৮৭,পৃষ্ঠা ১৮)। বাংলােদেশর স্বাধীনতার িবষয়িট তাই
হঠাৎ কের ২৫েশ মার্চ সামেন আেসিন। েশখ মুিজব ভারতীয় সাহায্য ও
সংশ্িলষ্টতার িবষয়িট পাকােপাক্ত কেরিছেলন অেনক আেগই। আগরতলা
ষড়যন্ত্র মামলায় েতা েস অিভেযাগই আনা হেয়িছল। অথচ েস অিভেযাগেক
িতিন িমথ্যা বেলিছেলন। িতিন আগরতলা মামলােক তার িবরুদ্েধ
ষড়যন্ত্েরর মামলা বেল পািকস্তান সরকােরর িবরুদ্েধ অিভেযাগ
এেনেছন। আব্দুর রাজ্জােকর উপরুক্ত সাক্ষাৎকােরর
বািক থােক েক িছেলন িমথ্যাবাদী ও ষড়যন্ত্রকারী?

পরও

িক

বুঝেত

েদেশর স্বার্থ বনাম দলীয় স্বার্থ
েয েকান সভ্য ও সুস্থ ধ্যান-ধারণায় ব্যক্িত বা দেলর স্বার্েথর
েচেয় েদেশর স্বার্থ বড়। তাই েয েকান সভ্য েদেশ রাজৈনিতক সংকট
উত্তরেণ েদেশর স্বার্থেক সর্বািধক গুরুত্ব েদয়া হয়। নইেল েদশ
িবপেদ পেড়। িকন্তু আওয়ামী লীগ বা েশখ মুিজেবর কােছ দলীয় স্বার্থ
এবং দলীয় েনতাই বড়। তারা েদেশর স্বার্থ িনেয় ভােবনিন। েসিট েযমন
পািকস্তােনর েবলায় েতমিন বাংলােদেশর েবলায়। েসিট বার বার েদখা
যায় আওয়ামী লীেগর রাজনীিতেত। ফেল আওয়ামী লীেগর িনর্বাচনী িবজেয়
েদশ ও গণতন্ত্র িবপেদ পেড়। দেলর স্বার্থেক তারা েদেশর স্বার্েথর
েচেয় েছাট কের েদখেত রাজী িছল না। বাংলােদশ প্রিতষ্ঠার পর
ব্যক্িত ও দেলর স্বার্থ বাঁচােত েদশ এ েদশবাসীেক ক্ষিতগ্রস্ত করা
হেয়েছ। গণতন্ত্রেক কবের পািঠেয় তখন একদলীয় বাকশালী স্ৈবরাচার
প্রিতষ্ঠা করা হেয়িছল। পািকস্তান আমেলও েদেশর স্বার্েথর েচেয়
দলীয় স্বার্থ েবশী প্রাধান্য েপেয়েছ। প্রাধান্য েপেয়েছ ভারেতর
স্বার্থও। েসিট স্পষ্ট ভােব প্রকাশ পায় ১৯৭০’েয়র িনর্বাচেনর পর।
মার্েচর শুরুেত জাতীয় পিরষেদর অিধেবশন ইয়ািহয়া খান কর্তৃক মুলতিব

করােত আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ ক্যাডারগণ ঢাকা শহের যুদ্ধাবস্থা
সৃষ্িট কের। শুরু কের স্বাধীন বাংলােদেশর পতাকা উত্েতালন। শুরু
হয় ঢাকা িবশ্বিবদ্যালেয়র িবিভন্ন ছাত্রাবাস ছাত্রেদর সামিরক
ট্েরিনং।
অথচ অিধেবশন মুলতিবর এমন িকছু গুরুত্বপূর্ণ কারণ িছল
যা প্েরিসেডন্ট িহসােব ইয়ািহয়া খােনর পক্েষ অগ্রাহ্য করা সম্ভব
িছল না।
অিধেবশন মুলতিব হেয়িছল িকছু জিটল িবষেয় আেলাচনার আেরা
সুেযাগ েদয়ার জন্য। অপর িদেক েদেশ যুদ্ধাবস্থা সৃষ্িটর জন্য
আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীেগর জঙ্িগবািহনীর জন্য বাহানা দরকার িছল।
তারা এ মুলতিবেকই বাহানা রূেপ ব্যবহার কের। পরবর্তীেত েস আওয়ামী
জঙ্িগবািহনী েদেশ একিট যুদ্ধ েডেক আনেত সমর্থ হয়। অথচ েদেশর
স্বার্থেক বড় েভেবিছেলন প্রিতেবশী েদশ িময়ানমােরর েনত্রী অঙ সাঙ
সুিচ। নব্বইেয়র দশেক িনর্বাচেন তার দল িবপুল েভােট িবজয়ী হয়।
িকন্তু িতিন ক্ষমতায় েযেত পােরনিন। অঙ সাঙ সুিচর হােত ক্ষমতা না
িদেয় েসনা বািহনী তােক েজেল পাঠায়। িকন্তু েস জন্য িক িতিন এবং
তার দল েসনাবািহনীর িবরুদ্েধ যুদ্ধ শুরু কেরেছ? সামিরক বািহনীর
েস হঠকািরতার িবরুদ্েধ যুদ্ধ শুরু হেল িময়ানমােরর অবস্থা কীরূপ
হত?
েকান মুসিলম েদশ ভাঙ্গা ইসলােম হারাম। েসিট িনিষদ্ধ জািতসংঘ সনদ
অনুযায়ীও। এজন্যই ভারেতর হামলার পর জািতসংেঘর সাধারণ পিরষেদ েয
অিধেবশন হয় েস অিধেবশেন ১০৪িট রাষ্ট্র পািকস্তােনর অখণ্ডতা ও
সংহিতর পক্ষ্েয েভাট েদয়। মাত্র ১০িট রাষ্ট্র িবেরাধীতা কের।
বাংলােদশ স্বাধীন হবার পর পর মাত্র ৩িট রাষ্ট্র স্বীকৃিত িদেয়িছল
এবং েস রাষ্ট্রগুেলা হেলা ভারত, ভূটান, েসািভেয়ত রািশয়া। েকান
মুসিলম রাষ্ট্রই পািকস্তােনর িবভক্িতর পক্েষ েভাট েদয়িন। েশখ
মুিজব েদশভাঙ্গার রাজনীিতেত পা বািড়েয়েছন বহু পূর্ব েথেকই।
িকন্তু েসিট প্রকাশ্েয বলার সাহস তার িছল না। েদেশর সাধারণ
মানুেষর ইসলামী েচতনােক িতিন ভয় করেতন। েস েচতনার প্রবল রূপিট
িতিন স্বেচােখ েদেখিছেলন চল্িলেশর দশেক পািকস্তান আন্েদালন চলা
কােল। ফেল পািকস্তান ভাঙ্গার েগাপন অিভলাষিট ভারতীয় কর্তােদর
বলেলও েসিটেক িনর্বাচনী ইস্যুেত পিরণত করার সাহস পানিন। প্রথম
বার প্রকাশ্েয যখন বেলন তখন বাংলােদশ লক্ষািধক ভারতীয় ৈসন্য
দ্বারা অিধকৃত। েসিট ১৯৭২ সােলর ১০ জানুয়ািরেত পািকস্তান েথেক
িফের আসার পর েসাহরাওয়ার্দী উদ্দােনর জনসভায়। েসিদনই িতিন প্রথম
বােরর মত মেনর েগাপন কথািট প্রকাশ কেরিছেলন। বেলিছেলন, “স্বাধীন
বাংলােদশ প্রিতষ্ঠার আন্েদালেনর শুরু একাত্তর েথেক নয়, ১৯৪৭ সাল
েথেক।” (েলখক িনেজ শুেনেছন েস কথা)।

সুেযাগিট আেস একাত্তের
িবশ্েবর সর্ববৃহৎ মুসিলম রাষ্ট্র হওয়ার কারেণ পািকস্তান জন্ম
েথেকই শত্রুর টার্েগেট পিরণত হয়। শুধু ভারত ও েসািভেয়ত রািশয়ার
নয়, ইসরাইল এবং
মার্িকন যুক্তরাষ্ট্েররও। শত্রুরা শুরুেতই
েচেয়িছল
পািকস্তােন
ভূেগাল
েছাট
করেত।
কাশ্মীরেক
এজন্যই
পািকস্তানেক েদয়া হয়িন। বৃহৎ ভূেগাল হেলা রাজৈনিতক ও সামিরক
শক্িতর সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। নবীজী (সাঃ) তাই সাহাবােদর
ভূেগাল বৃদ্িধর নিসহত িদেয় যান। নিসহত কের যান েরামান
সাম্রাজ্েযর রাজধািন কনসটান্িটেনাপল দখেলর। মুসিলমগণ তাই এিশয়া,
আফ্িরকা ও ইউেরােপর িদেক িজহােদ েবর হন;এবং অিত দ্রুত
িবশ্বশক্িতেত পিরণত হন। হািতর শক্িতর উৎস িবপুল েদহ; ধারােলা
দাঁত বা লম্বা নখড় না থাকােতও তার চেল। েদেহর ভােরই বহু বাঘভালুকেক েস পদিপষ্ট কের। উসমািনয়া েখলাফেতর হােত অত্যাধুিনক
সমরাস্ত্র িছল না। িকন্তু িছল িবশাল সাম্রাজ্য। ফেল ব্িরিটশ,
ফরাশী বা স্েপনীশেদর ন্যায় ঔপিনেবিশক সাম্রাজ্যবাদীেদর উপিনেবশ
খুঁজেত উসমািনয়া েখলাফেতর অিত কােছর ভূিম েছেড় বহু হাজার মাইল
দূের বাংলার মত দুর্বল ও িবচ্িছন্ন েদশ খুঁজেত হেয়েছ।
শত্রুেদশগুিল এজন্যই মুসিলম েদেশর ভূেগাল ভাঙ্গেত চায়। শত্রুগণ
অখণ্ড আরব
ভূখণ্ডেক তাই ২২ টুকেরায় িবভক্ত কেরেছ। প্রায় িতিরশ
টুকেরায় িবভক্ত কেরেছ উসমািনয়া েখফাফতেক। ইসলােমর শত্রুগণ
চায়,মুসিলম িবশ্েবর িবভক্ত মানিচত্রেক স্থায়ী করেত; এবং রুখেত
চায় ঐক্েযর েয েকান উদ্েযাগেক। অপর িদেক মহান আল্লাহতায়ালার কড়া
িনর্েদশ,িবভক্িত
েথেক
বাঁচায়।িতিন
এ
হুিশয়ািরও
শুিনেয়েছন,
িবভক্েতর পেথ পা বাড়ােল েসিট হেব কিঠন আযােবর পথ। -(সুরা আল
ইমরান,আয়াত ১০৫)।অতএব মুসিলম েদশ ভাঙ্গার পথিট আল্লাহতায়ালােক
খুিশ করার পথ নয়। িবভক্িতর েস পথ খুিশ কের ইসলােমর শত্রুেদর।
মুিজব একাত্তের শত্রুর খুিশ করার েস পথিটই েবেছ েনন। আর মুিজেবর
েস নাশকতায় এিগেয়া আেস ভারতও েসািভেয়ত রািশয়ার ন্যায় ইসলােমর
িচহ্িনত শত্রুপক্ষ ।
মুসিলম
খণ্িডত
িবশাল
েগায়া,
েচষ্টা

উম্মাহ আজ েয কারেণ শক্িতহীন তা সম্পেদর কমিতেত নয়;বরং
ভূেগাল। রািশয়া ও ভারেতর শক্িতর মূেল হেলা েদশ দুিটর
ভূেগাল। শক্িত বাড়ােতই ভারত কাশ্মীর এবং মুসিলম শািসত
মানভাদর ও হায়দারাবাদ দখেল েনয়। দখেল িনেয়েছ িসিকম। এবং
চািলেয় আসেছ পূর্ব পািকস্তান দখেলরও। িনজ েদেশ ৈসন্য

পালেনর েচেয় প্রিতেবশী েদেশ দালাল তথা ট্েরাজান হর্স প্রিতপালেন
খরচ কম;এবং তােত লাভও অধীক। একােজ প্রিতেবশী েদেশর অভ্যন্তের
ভারেতর
িবিনেয়াগিট
তাই
িবশাল।
েস
িবিনেয়ােগর
ফেল
পূর্ব
পািকস্তােনর অভ্যন্তের একাত্তের হাজার হাজার ট্েরাজান হর্েস
পিরণত হয়। পািকস্তান ভাঙ্গার যুদ্েধ এরাই ভারেতর পক্ষ েনয়।
তেব সামিরক অিধকৃিতর পাশা পািশ অিত গুরত্বপূর্ণ হেলা সাংস্কৃিতক
অিধকৃিত। েস জন্যই সামিরক পিরকল্পনার পাশাপািশ ভারত শত শত েকািট
টাকার িবিনেয়াগ কেরেছ পূর্ব পািকস্তােনর রাজৈনিতক, সাংস্কৃিতক ও
বুদ্িধবৃত্িতর ময়দােন। পািকস্তান েথেক িবচ্িছন্ন একিট দুর্বল ও
নতজানু বাংলােদশ সৃষ্িটর জন্য িনজ অর্থ, িনজ অস্ত্র ও িনজ
েসনাবািহনী িদেয় যুদ্ধ লড়েত ভারত ১৯৪৭ সাল েথেকই প্রস্তুত
িছল।একাত্তেরর যুদ্েধ মুক্িতবািহনী বা মুিজব বািহনীর ন্যায় িকছু
বািহনীর প্রেয়াজন িছল স্েরফ সাইড েশা রূেপ। েসিট আন্তর্জািতক
মহেল যুদ্ধেক গ্রহণেযাগ্য করার জন্য। প্রেয়াজন িছল বাংলা মািটেত
হাজার
হাজার
মুিজব-তাজউদ্দীেনর।
ভারেতর
পিরচািলত
যুদ্ধেক
স্বাধীনতার যুদ্ধ বলেব এবং ভারতীয় অিধকৃিতেক স্বাধীনতা বলেব -এমন
ভারতেসবী েনতৃত্ব পঞ্চােশর বা ষােটর দশেক বঙ্গীয় ভূিমেত িছল না।
িদল্িলর শাসকচক্র েস সময় মুিজব-তাজউদ্দীেনর ন্যায় রাজনীিতিবদ
পায়িন। ভারতেক তাই িনজস্ব েরাড ম্যাপ িনেয় ২৩ বছর অেপক্ষ করেত
হেয়েছ। অবেশেষ ১৯৭০’েয় মুিজেবর িনর্বাচনী িবজয় েসিট সহজ কের েদয়।
সহজ কের েদয় একাত্তেরর যুদ্ধ এবং যুদ্ধপরবর্তী অিধকৃিত। আগ্রাসী
ভারতেক বাদ িদেয় তাই মুিজেবর রাজনীিত িনেয় ভাবা যায় না, েতমিন
ভাবা যায় না একাত্তেরর যুদ্ধ এবং বাংলােদশ সৃষ্িটর িবষয়িটও।
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