অধ্যায় সেতেরা: ভারতীয় ‘র’ এবং
িস.আই.এ’েয়র ভূিমকা
পিরকল্পনািট ভারতীয়
পশ্িচম পািকস্তান েথেক পূর্ব পািকস্তানেক িবচ্িছন্ন করার
পিরকল্পনািট ভারতীয়। আওয়ামী লীগ ব্যবহৃত হেয়েছ েস ভারতীয়
পিরকল্পনা বাস্তবায়েনর হািতয়ার রূেপ। অথচ গণতান্ত্িরক সংগঠেনর
ক্েষত্ের েসিট হওয়ার কথা নয়। গণতান্ত্িরক রাজনীিতর মূল কথা
রাজনীিতেত স্বচ্ছতা; িবেদশী এেজন্ডা পালন বা িবেদশী গুপ্তচরেদর
সােথ সংশ্িলষ্টতার বদেল গুরুত্ব পায় জনগেণর সােথ সংশ্িলষ্টতা।
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সংশ্িলষ্টতা িছল অিত সামান্যই। কখেনা িতিন প্রধানমন্ত্রী
হেয়েছন;েসিট ভাল না লাগায় সােথ সােথ প্েরিসেডন্টও হেয়েছন। িকন্তু
তা িনেয় দলীয় েনতােদর েডেক পরামর্শ েননিন। সকল রাজৈনিতক দল
িনিষদ্ধ কের বাকশাল প্রিতষ্ঠা কেরেছন এবং আিবর্ভুত হেয়েছন
িনর্েভজাল স্ৈবরাচারী রূেপ। স্েরফ েভােটর জন্য জনগেণর কােছ ধর্ণা
িদেয়েছন, িকন্তু েদেশর ভাগ্য িনর্ধারেণ েদেশর িবজ্ঞজন বা জনগেণর
মতামেতর েতায়াক্কা কেরনিন। েসিট একাত্তের েযমন নয়, েতমিন
একাত্তেরর আেগ বা পেরও নয়। পরামর্শ কেরেছন ভারতীয় গুপ্তচরেদর
সােথ। েস লক্ষ্েয ষােটর দশেকই িতিন ভারেত েগেছন। ভারত সরকার ১৯৪৭
েথেকই পািকস্তান ভাঙ্গার েচষ্টায় িছল। েশখ মুিজব েস কােজ ভারেতর
সহেযাগী হন। এ িনেয় শুধু ভারতীয় েগােয়ন্দা সংস্থা ‘র’েয়র
কর্মকর্তাগণই শুধু মুখ খুেলিন, মুখ খুেলেছ বাংলােদেশর বহুেনতাও।
পািকস্তােনর অভ্যন্তের ভারতীয় নাশকতা িনেয় এক কােলর আওয়ামী লীগ
েনতা ও দলিটর সাংগঠিনক সম্পাদক ও পরবর্তীেত জাতীয় লীগ েনতা জনাব
অিল আহাদ বেলন, “১৯৬২ সােলর নেভম্বর মােস ঢাকা েকন্দ্রীয়
কারাগাের অবস্থানকােল ময়মনিসংহ িনবাসী রাজবন্দীদ্বয় আব্দুর রহমান
িসদ্িদকী ও আবু ৈসয়েদর িনকট হইেত আিম িবচ্িছন্নতাবাদী আন্েদালেনর
িবষয়াদী অবগত হই। ভারেত মুদ্িরত িবচ্িছন্নতাবাদ সংক্রান্ত
িবজ্ঞাপন ময়মনিসংহ ও িবিভন্ন েজলায় িবতরণকােলই তাহারা গ্েরফতার
হইয়ািছেলন।”-(অিল আহাদ)। েয িমথ্যাচারিট একাত্তের েদশ জুেড়
ছড়ােনা হেয়েছ তা হেলা, পািকস্তােনর েসনাবািহনীেক পরািজত কের
বাংলােদেশর সৃষ্িট মূলত মুক্িতবািহনীর অবদান। ভারেতর নাম তারা
সহেজ মুেখ আেন না। পািকস্তান েভঙ্েগ বাংলােদশিট সৃষ্িটর মূল

কাজিট েয েনহােয়তই ভারতীয় েসনাবািহনীর কাজ -েস কথািট ভারতীয়
কতৃপক্ষও খুব একটা েজাের েশাের প্রচার কের না। তারা জােন,েসিট
প্রকাশ েপেল বাংলােদেশর সংখ্যাগিরষ্ঠ মুসিলমেদর কােছই শুধু নয়,
মুসিলম িবশ্েবও ভারত িভেলন রূেপ িচত্িরত হেব। এজন্যই বাংলােদশ
সৃষ্িঠেক তারা বাংলােদেশীেদর একান্ত িনেজেদর কাজ বেল চািলেয় িদেত
চায়। িকন্তু ভারত সরকার সত্য িবষয়িট লুকােত পােরিন। পািকস্তান
েসনাবািহনী ও িবপুল সংখ্যক রাজাকারেদর কারেণ েস পিরকল্পনা সফল
হেত পােরিন। মুক্িতবািহনীর কাঁেধ বন্দুক েরেখ পািকস্তান বািহনী
বা রাজাকারেদর পরাজয় করা সম্ভব হয়িন। একাত্তেরর েশষিদেক তাই
স্বয়ং ভারতীয় বািহনীেকই যুদ্েধ নামেত হেয়েছ। তাই বাংলােদেশর
স্বাধীনতা যুদ্ধ বাঙালী ও পািকস্তানীেদর লড়াই না হেয় পািকস্তান ও
ভারেতর সরাসির লড়াইেয় পিরণত হেয়েছ। এ লড়ােয় পািকস্তােনর পরাজেয়র
ফেল সৃষ্িট হয় বাংলােদশ। েসিট আেরা পিরস্কার হয়, েরসেকার্েসর
ময়দােন ভারতীয় েসনাবািহনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার েজনােরল অেরারা
এবং পািকস্তান েসনাবািহনীর পূর্বভােগর কমান্ডার েজনােরল িনয়াজীর
মধ্যকার চুক্িত স্বাক্ষেরর মধ্য িদেয়।এ
পািকস্থানী েসনাবািহনী আত্মসমর্পণ কের।
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েরসেকার্েস মুক্িতবািহনীর কমান্ডার েজনােরল ওসমানীর উপস্িথিত
ভারতীয় েসনাবািহনীর কােছ েয অপ্রেয়াজনীয় ও অপ্রাসঙ্িগক িছল েসিটর
সুস্পষ্ট দিলল হেলা ১৬ই িডেসম্বেরর এ চুক্িত। ভারত েযভােব তার
আগ্রাসী চিরত্রিট িবশ্ববাসীর কাছ েথেক লুকােত েচেয়িছল েসিট সম্ভব
হয়িন। ফেল মুসিলম িবশ্েবর েকান েদশই বাংলােদশেক প্রথেম স্বীকৃিত
েদয়িন। অথচ এর আেগ বা পের অন্য েকান মুসিলম েদেশর স্বাধীনতার
স্বীকৃিত িনেয় কখেনাই্ এরূপ ঘটনা ঘেটিন। নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত
মুসিলম েদশেক তাবত মুসিলম েদশ সােথ সােথ স্বীকৃিত িদেয়েছ। কারণ,
একিট মুসিলম জনেগাষ্ঠীর স্বাধীনতা-প্রাপ্িত শুধু েস েদশিটর
জনগেণর জন্যই নয়,সমগ্র মুসিলম উম্মাহর কােছও েসিট অিতশয় আনন্েদর
ঘটনা। িকন্তু বাংলােদেশর ক্েষত্ের েসিট হয়িন। না হওয়ার কারণ,
তােদর কােছ বাংলােদশ পিরিচিত েপেয়িছল ভারতীয় েসনাবািহনীর হােত
অিধকৃত পূর্ব পািকস্তান রূেপ। ভারতীয় েসনাবািহনীর অপসারণ এবং
পািকস্তান কর্তৃক বাংলােদশেক স্বীকৃিত দােনর পরই অন্য মুসিলম
েদশগুেলা বাংলােদেশর স্বীকৃিত দােন এিগেয় আেস। অথচ এ িবষয়িট
বাংলােদেশর ইিতহােস নাই, ছাত্রেদরেক ইচ্ছা কেরই তা পড়ােনা হয় না।
লক্ষ্যণীয় হেলা ১৬ই িডেসম্বর ভারতীয় বািহনী েয সত্যিটেক লুকােত
পািরিন, বাংলােদেশর ইিতহােসর বইেয় েসিটই লুকােনা হচ্েছ। পাঠ্য
পুস্তেক মুক্িতবািহনীর েসক্টর কমান্ডারেদর েকাথায় েক লড়াই কেরেছন

েস িববরণ থাকেলও ভারতীয় বািহনীর হাজার হাজার ৈসন্য ও তার
কমান্ডারগণ েক েকাথায় িক ভােব যুদ্ধ করেলা –েস িববরণ নাই। িববরণ
নাই, ভারতীয় িবমান ও েনৗবািহনীর ভূিমকার। একাত্তেরর যুদ্েধ কতজন
ভারতীয় ৈসন্য প্রাণ িদেয়েছ, কতজন আহত হেয়েছ -স্কুেলর পাঠ্যবইেয়
েস তথ্যও নাই। বুঝা যায়, সরকার ইচ্ছা কেরই িকছুই লুকােত েচেয়েছ।
েসিট বাংলােদেশর জন্েম ভারেতর ভূিমকার কথা। কারণিটও েবাধগম্য।
ষড়যন্ত্র কথা েতা প্রকাশ করা যায় না; েসগুেলা েগাপন রাখাই
িনয়ম।একাত্তেরর যুদ্েধর বহু ঘটনাই তা ইিতহােসর বইেয় নাই।
ইিতহােসর বইেয় েয সত্য িবষয়িট কখেনাই বলা হয়িন না তা হেলা,
ভারতীয় েসনাবািহনীর অনুপ্রেবেশর পূর্েব মুক্িতবািহনীর পক্েষ ৯
মােস পুরা বাংলােদশ দূের থাক একিট েজলা, একিট মহকুমা বা একিট
থানাও মুক্ত করা সম্ভব হয়িন। েকান েজলা শহের মুক্িতবািহনীর েকান
সদস্য িদবােলােক প্রকাশ্েয অস্ত্র হােত ঘুরেত পািরিন। একাত্তেরর
মূল লড়াইিট লেড়েছ ভারতীয় েসনা বািহনী। তেব ভারত শুরু েথেকই একিট
মুসিলম েদশ ভাঙ্গার অপরাধ কাঁেধ িনেত চায়িন। কারণ এিট জািতসংঘ
সনদ ও আন্তর্জািতক আইেনর েখলাপ। একই কারেণ চীনা বা রুশ বািহনী
িভেয়তনােম প্রেবশ কেরিন। একিট েদেশর ভূেগােল িকভােব পিরবর্তন
আনেত হেব জািতসংেঘর িবধােন তার একিট িবিধবদ্ধ আইন আেছ। েসিট কখনই
েকান িবেদশী শক্িতর আগ্রাসেনর মাধ্যেম নয়। ভারত-ভােগর পূর্েব েস
ইস্যুর উপর গণেভাট হেয়েছ, পািকস্তােনর ১৯৭১’েয়র িনর্বাচন েসরূপ
িছল না। িনর্বাচন হেয়িছল স্বায়ত্বশাসেনর দাবীেত। িকন্তু ভারত েস
আন্তর্জািতক আইেনর প্রিত বৃদ্ধাঙ্গুিল েদখায়। এজন্য যুদ্ধ চলা
কােল জািতসংেঘর সাধারণ পিরষদ ও িনরাপত্তা পিরষেদর অিধকাংশ সদস্য
পািকস্তােনর সংহিত ও অখণ্ডতার প্রিতসমর্থন জািনেয়েছ। ভারেতর
পক্েষ েথেকেছ শুধু েসািভেয়ত রািশয়া ও তার িকছু িমত্র েদশ।

লুকােত পািরিন অপরাধ
ইিতহােস আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়ােত হেব -এ ভেয়ই ভারত িনেজেদর অর্থ,
অস্ত্র ও েলাকবল দ্বারা পািকস্তান ভাঙ্গার এ যুদ্ধেক বাঙালীেদর
মুক্িতযুদ্ধ বেল চালােনার েচষ্টা কেরেছ। ভারতীয় মুসিলমগণ
পািকস্তােনর উপর এমন হামলার েঘারতর িবেরাধী িছল। তেব ভারতীয়
মুসিলমগণ যাই ভাবুক, ভারেতর দুশ্িচন্তার মূল কারণ, পািকস্তােনর

উপর ভারেতর আগ্রাসন অন্যেদরও ৈনিতক ৈবধতা িদেব ভারত-ভাঙ্গার
যুদ্েধ অংশ েনয়ার। এজন্যই েরসেকার্েসর ময়দােন েজনােরল ওসমানীেক
শািমল করািট ভারতীয় েসনাবািহনীর েজনােরলগণ অপ্রেয়াজনীয় ও
অপ্রাসঙ্িগক ভাবেলও ভারেতর কূটৈনিতক িবেশষজ্ঞেদর দৃষ্িটেত তা িছল
বড় রকেমর ভুল। মুক্িতবািহনীর সদস্যেদর কাঁেধ বন্দুক রাখার ন্যায়
তাঁর উপস্িথিতরও েলাক-েদখােনা রাজৈনিতক প্রেয়াজন িছল। প্রখ্যাত
ভারতীয় কূটনীিতিবদ এবং ভারতীয় ইনেটিলেজন্স এর সােবক প্রধান
Mr.J.N. Dixit তার রিচত “Liberation and Beyond” বইেত েজনােরল
ওসমানীেক েরসেকার্েস শািমল না করােক “major political mistake”
বেল অিভিহত কেরেছন। বাস্তবতা হেলা, অিত সতর্কতার সােথ খুন করার
পরও সব খুিনই খুেনর আলামত ঘটনা স্থেল েরেখ যায়। অপরাধ
িবজ্ঞানীেদর তাই িবশ্বাস, তদন্েত আন্তুিরক হেল েকান খুিনই
গ্েরফতার এবং েস সােথ খুেনর িবচার েথেক েরহাই েপেত পাের না।
অন্যেদেশর অভ্যন্তের ভারতীয় আগ্রাসেনর েস অপরাধ যতই লুকােনার
েচষ্ঠা করুক, শত শত বছর ধের ভারত শুধু বাংলােদশী মুসিলমেদর কােছই
নয়, সমগ্র িবশ্েবর মুসিলমেদর কােছও শত্রু রূেপ িচহ্িনত হেব -তা
িনেয় িক সন্েদহ আেছ?
বাংলােদশ সৃষ্িট িনেয় ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা “র”েয়র সােবক
উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা িমস্টার িব. রমন িলেখেছনঃ “The R&AW’s
success in East Pakistan, which led to the birth of
Bangladesh, would not have been possible without the
leadership of Kao and the ideas of Nair,”-(B.Ramon, 2007)।
অনুবাদঃ “পূর্ব পািকস্তােন ‘র’েয়র সাফল্যই জন্ম েদয় বাংলােদেশর;
এবং কাউ’েয়র েনতৃত্ব এবং নায়ার’েয়র পিরকল্পনা ছাড়া েস সাফল্য
অর্জন সম্ভব হত না।” একাত্তর িনেয় িমস্টার িব. রমন’েয়র মূল্যায়েন
বাংলােদেশর সৃষ্িটেত মুিজেবর জন্য তারা েকান স্থানই রােখিন। অথচ
বাঙালী জাতীয়তাবাদী পক্ষিট “র”এর ভূিমকার কথা মুেখ আেন না। এরও
গুঢ় রহস্য রেয়েছ। কারণ তারা িনেজরাও জােন,এ সম্পৃক্ততা প্রকাশ
েপেল আজ েহাক কাল মুসিলম ইিতহােস তারা অপরাধী রূেপ িচত্িরত হেবই।
কারণ ভারেতর ন্যায় একিট শত্রুেদেশর গুপ্তচর সংস্থার সােথ
সংশ্িলষ্টতা েকান ব্যক্িত বা সংগঠেনর জন্যই সুনাম বেয় আেন না।
েযসব ভারতীয় েসনা অিফসার ও ৈসিনক কাশ্মীের মুসিলম গণহত্যার নায়ক,
তারাই একাত্তের বাংলােদেশর সৃষ্িটেত পািকস্তােনর িবরুদ্েধ লেড়িছল
এবং মুক্িতবািহনী ও মুিজব বািহনীর সদস্যেদর ট্েরিনং িদেয়িছল।
কাশ্মীেরর েস ভারতীয় খুিনেদর কথা আওয়ামী ঘরানার েনতা-কর্মীরা আজ
মুেখই আেন না। বরং বাংলােদেশর স্বাধীনতােক িনেজেদর অর্জন বেল

অহংকার েদখায়। অথচ র’েয়র দািব,তােদর ভুিমকাই হেলা মূল। এ
ব্যাপাের িমস্টার িব. রমন তার বই The Kaoboys of the R&AW, Down
Memory Lane’েত িলেখেছনঃ “The IB (Intellegence Bureau) before
1968 & the R&AW thereafter had built up a network of
relationship with many political leaders and government
officials of East Pakistan. The networking enabled the R&AW
and the leaders and officials of East Pakistan to quickly put
in position the required infrastructure for a liberation
struggle consisting of a parallel government with its own
fighters trained by the Indian security forces and its own
bureaucracy. .. The only sections of the local population, who
were hostile to India and its agencies, were the Muslim
migrants from Bihar.” -(B.Ramon, 2007)। অনুবাদঃ ১৯৬৮ এর পূর্েব
আইিব
(ইন্েটিলেজন্স
ব্যুেরা)
এবং
পরবর্তীেত
‘র’
পূর্ব
পািকস্তােনর বহু রাজৈনিতক েনতা এবং সরকাির কর্মকর্তােদর সােথ
েনটওয়ার্ক গেড় েতােল। েস েনটওয়ার্কিট ‘র’ এবং (আওয়ামী লীেগর)
রাজৈনিতক েনতৃবর্গ এবং সরকাির কর্মকর্তােদর প্রেয়াজনীয় সহায়তা
েদয় ত্বিরৎ েবেগ িনেজেদর প্রিশক্ষণপ্রাপ্ত েযাদ্ধা ও আমলােদর
িদেয় স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং পাল্টা সরকার গঠেনর জন্য একিট
প্রেয়াজনীয় অবকাঠােমা ৈতিরেত।….স্থানীয় েলাকেদর মধ্েয একমাত্র
তারাই ভারত এবং তার এেজন্সীর প্রিত শত্রুভাবাপন্ন িছল যারা িবহার
েথেক আগত েমাহািজর।

প্রস্তুিতিট বহু বছেরর
িমস্টার িব. রমেনর কথায় এিট সুস্পষ্ট েয, একাত্তের যা ঘেটেছ তার
পিরকল্পনা
একাত্তের
হয়িন।
প্রস্তুিতিট
বহু
বছেরর।
পূর্ব
পািকস্তানেক পৃথক করার কাজ ত্বরান্িবত করার লক্েষ ভারতীয় গুপ্তচর
সংস্থা আই,িব এবং ১৯৬৮এর পর “র” ষােটর দশেকর শুরু েথেকই ব্যাপক
প্রস্তুিত িনেত থােক। িবচ্িছন্ন আন্েদালন গেড় েতালার লক্ষ্েয
বাঙালী রাজৈনিতক েনতা ও সরকাির কর্মচািরেদর িদেয় তারা িবস্তৃত
েনটওয়ার্ক এবং অবকাঠােমা গেড় েতােল। এমনিক ট্েরিনং েদয়ার কাজও
শুরু কের। ১৯৬২ সােল পািকস্তােনর েকন্দ্রীয় েগােয়ন্দা সংস্থা
Director of Intelelligence Bureau (DIB) জানেত পাের েয কলকাতার
ভবানীপুর এলাকার একিট বাড়ীেত – যা িছল ভারতীয় েগােয়ন্দা সংস্থার
অপােরশনাল সদর দফতর, েসখােন স্বাধীন বাংলা িবপ্লবী পিরষদ নােম

একিট সংগঠন কাজ করেছ। তােদর
িবচ্িছন্ন করা। -(মাসুদুল হক)।

লক্ষ্য

িছল

পূর্ব

পািকস্তানেক

িমস্টার
িব.
রমেনর
েলখা
েথেক
প্রমািণত
হয়,
পািকস্তানী
েগােয়ন্দােদর িরেপার্ট আেদৗ িমথ্যা িছল না। এ েগাপন পিরকল্পনা
েমাতােবক মুিজবেক পািকস্তােনর প্রধানমন্ত্রী রূেপ েদখা ভারেতর
কাম্য িছল না। েশখ মুিজব ও আওয়ামী লীেগর িপছেন তারা েয িবশাল
পুঁিজ িবিনেয়াগ কেরিছল –িবেশষ কের ১৯৭০েয়র িনর্বাচেন তার মূল
লক্ষ্যিট িছল পািকস্তান ভাঙ্গা, েশখ মুিজবেক অখণ্ড পািকস্তােনর
প্রধানমন্ত্রী করা নয়। েশখ মুিজব প্রধানমন্ত্রী হেল িমস্টার িব.
রমেনর কথা অনুসাের র’ েযভােব পূর্বপািকস্তানেক িবচ্িছন্ন করার
পিরকল্পনা এঁেটিছল তা সফল হত না। ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থার পক্ষ
েথেক েস সময় ময়দােন মুিজবই একমাত্র েখলাওয়াড় িছেলন না, ময়দােন
িছল আেরা অেনেকই। ছাত্রলীেগর েনতৃপর্যােয় এেদর পাল্লাই িছল ভাির।
তােদর দািয়ত্ব িছল েশখ মুিজবেক িনয়ন্ত্রণ করা, যােত “র”েয়র েস
পিরকল্পনািট েথেক েকানরূপ িবচ্যুত না হন। বস্তুত েশখ মুিজব তখন
িনেজই এক পরাধীন ব্যক্িত, িতিন িছেলন ভারতীয় “র” এবং ছাত্রলীগ
েনতােদর পূর্ণ িনয়ন্ত্রেণ। তখন তার পক্েষ “র”এর কােছ কৃত ওয়াদা
েথেক িপছুটান েদয়ার সামান্যতম সুেযাগও িছল না। বহু আেগই
ছাত্রলীেগর েনতারা স্বাধীন বাংলােদেশর পতাকা উত্েতালন কেরিছল।
মুিজেবর কাজ িছল একজন িজম্িমর ন্যায় িবনা প্রিতবােদ তােদর অনুসরণ
করা। মুিজব েসিট কেরিছেলনও। গাড়ীেত স্বাধীন বাংলােদেশর পতাকা
টািনেয় ইয়ািহয়ার সােথ েদখা করেত এেসেছন। পশ্িচম পািকস্তােনর
েনতােদর সােথ আেপােষ েশখ মুিজেবর আেদৗ েকান আগ্রহ িছল না। কারণ
তােত আগ্রহ িছল না ভারেতর। আর ভারেতর যােত আগ্রহ েনই তােত
মুিজেবরই বা আগ্রহ সৃষ্িট হয় িক কের? ২৩ মার্েচর ৈবঠেক মুিজেবর ৬
দফা ইয়ািহয়া খান ও জুলিফকার আলী ভূট্েটা উভয়ই েমেন িনেয়িছেলন।
িকন্তু এরপরও মুিজেবর আগ্রহ িছল না পািকস্তােনর অখণ্ডতা িনেয়
আেলাচনােক আেরা সামেন এিগেয় েনয়ার। ছাত্রলীেগর েনতারা ইয়ািহয়া
খান ও ভূট্েটার সােথ মুিজেবর ৈবঠকেক স্বাধীনতার েচতনািবেরাধী মেন
কের। এবং তা িনেয় আওয়ামী-বাকশালী িশিবের েকান দ্িবমত েনই।
পািকস্তােনর েকন্দ্রীয় সরকার গঠন িনেয় এজন্যই মুিজব আেলাচনায়
রাজী িছল না। ফেল ৈবঠক েভঙ্েগ যায়। কারণ ভারতীয় র’এবং ছাত্রলীগ
েনতােদর েগালেপাষ্ট তখন িভন্ন। েসিট ৬ দফা নয়, বরং এক দফা তথা
পািকস্তান ভাঙ্গা। ইয়ািহয়া ও ভুট্েটা েসিট বুঝেত পাের এবং
মার্েচর আেলাচনা ব্যর্থ হয়।

িকন্তু এ িবষেয় অিতশয় বুদ্িধবৃত্িতক দুর্গিত হেলা তােদর,যারা মেন
কের পািকস্তান েভঙ্েগ েগেছ স্েরফ স্ৈবরাচারী ইয়ািহয়ার ভূেলর
কারেণ। েস ভূলিট িছল মুিজেবর হােত ক্ষমতা না েদয়া। েযন মুিজব ও
তার দল পািকস্তান রক্ষার জন্য দুইপােয় খাড়া িছল! এবং মুিজেব হােত
ক্ষমতা িদেলই েযন পািকস্তান েভঙ্েগ যাওয়া েথেক েবঁেচ থােক! ভারত
েয পািকস্তান ভাঙ্গার ব্যাপাের কতটা আেপাষহীন িছল েসিট পরবর্তীেত
আেরা পিরস্কার হেয় উেঠ। শান্িতপূর্ণ সমাধােনর জন্য ইয়ািহয়া খান
আন্তিরক ভােবই েচষ্টা কেরিছেলন। এমন িক যুদ্ধ এড়ােত স্বাধীন
বাংলােদেশর প্রশ্েন গণেভােটর প্রস্তাবও িদেয়িছেলন। ইয়ািহয়া খােনর
পক্েষ এর েচেয় েবশী ছাড় েদয়া সম্ভব িছল না। িকন্তু ভারত তােত
রাজী হয়িন। বরং েসিট হেত েদয়িন। এমন িক েয সব উদ্বাস্তু ভারেত
িগেয় আশ্রয় িনেয়িছল তােদর েফরতও আসেত েদয়িন। এব্যাপাের মার্িকন
যুক্তরাষ্ট্েরর তৎকালীন েসক্েরটাির অব স্েটট েহনির িকিসন্জার
িলেখেছন, “Despite Yahya’s proclamation of an amnesty India
made the return of refugees to East Pakistan depend on a
political settlement there. But India reserved the right to
define what constituted an acceptable political settlement on
the sovereign territory of its neighbor.” (The White House
Years, page 858). অনুবাদঃ ইয়ািহয়া খােনর পক্ষ েথেক একিট সাধারণ
ক্ষমা প্রদর্শেণর পরও ভারত বলেছ উদ্বাস্তুেদর পূর্ব পািকস্তােন
িফের যাওয়ািট িনর্ভর করেছ রাজৈনিতক মীমাংসার উপর। িকন্তু ভারত
তার প্রিতেবশী েদেশর সার্বেভৗম সীমানার মধ্েয েস রাজৈনিতক
মীমাংসািট গ্রহণেযাগ্য হওয়ার িবষয়িট তার িনজস্ব এখিতয়াের রাখেছ।
স্ৈবরাচারী ব্যক্িতর ক্ষমতায় আসা বা গণতন্ত্র-দুষমন দুর্বৃত্তেদর
রাজনীিতর কর্ণধার হওয়া েকান েদেশই অসম্ভব িকছু নয়। িবশ্েবর বহু
েদেশই েসিট হয়। একাত্তেরর পর বাংলােদেশও েসিট বার বার হেয়েছ।
িকন্তু েস জন্য েদশপ্েরিমক নাগিরকগণ েস েদেশর মানিচত্র ভাঙ্গায়
হাত েদয় না। এমন কাজ একমাত্র িবেদশী দুশমনেদর হােতই হেত পাের।
পািকস্তােন গণতন্ত্র-িবেরাধী ষড়যন্ত্র শুরু হয় েদশিটর প্রিতষ্ঠার
শুরু েথেকই। েদেশর প্রায় সকল রাজৈনিতক দল এরপরও ৈধর্েযর সােথ েদশ
গড়ার
েচষ্ঠা
কের
েগেছন।
প্রধানমন্ত্রীর
পদ
েথেক
জনাব
নািজমুদ্িদন, জনাব েমাহম্মদ আলী বগুড়া ও জনাব েসাহরাওয়ার্দী
অপসািরত হেয়েছন, সামিরক আইন জাির হেয়েছ এবং েদেশর শাসনতন্ত্রও
রিহত হেয়েছ। িকন্তু েসজন্য নািজমুদ্িদন, েমাহাম্মদ আলী বগুড়া,
েসাহরাওয়ার্িদ বা অন্য েকান েনতাই পািকস্তান ভাঙ্গার কােজ
নােমনিন। এমনিক চাকমা রাজা ত্িরিদব রায়ও নয়।তােত েদশ েবঁেচ েগেছ।

আর েদশ বাঁচেলই েতা রাজনীিত বাঁেচ। িকন্তু একাত্তের েদেশর
রাজনীিত আর েদশপ্েরিমক রাজনীিতিবদেদর হােত থােকিন। েদশ না বাঁচায়
রাজনীিতও বাঁেচিন। ৪৪ বছর পরও বঙ্গীয় এ েদেশ পঞ্চােশর বা ষােটর
দশেক েয রাজনীিত িছল েস রাজনীিত এখন আর জীিবত নাই। ১৯৫৪ বা
১৯৭০’েয়র িনর্বাচেনর ন্যায় েকান িনর্বচেনর কথা তাই ভাবাই যায়না।
একাত্তেরর পূর্ব েথেকই েদশ দখেল েগেছ ভারতীয় েগােয়ন্দা সংস্থা
“র” এবং “র” প্রিতপািলত এেজন্টেদর হােত। িব. রমেনর বই The
Kaoboys of the R&AW, Down Memory Lane’ বা অেশাক রায়না রিচত
Inside R&AW েস িকচ্ছােতই ভরপুর। ভারেতর স্ট্রােটিজক লক্ষ্য
হেলা, িবশ্েবর দরবাের বৃহৎ শক্িতর মর্যাদা লাভ। েস কথার
স্বীকােরাক্িত এেসেছ িম. রমেনর বইেত। িতিন এক্েষত্ের “র” এর
ভূিমকার কথাও তুেল ধেরেছন। িতিন িলেখেছনঃ An emerging power such
as India, which is aspiring to take its place by 2020 among
the leading powers of the world, has to have an external
intelligence agency which has the ability to see, hear, smell
and feel far and near. (B. Ramon, 2007). অনুবাদঃ ভারেতর মত
একিট উদীয়মান শক্িত যা ২০২০সােলর মধ্েযই িনেজেক িবশ্েবর
েনতৃস্থানীয় শক্িতগুেলার মােঝ অন্তর্ভূক্ত করার আশা েপাষণ কের
তােক অবশ্যই ৈবেদিশক িবষয়ক এমন একিট েগােয়ন্দা এেজন্সীর অিধকাির
হেত হেব যার সামর্থ্য থাকেব দূেরর বা িনকেটর ঘটনাবিলেক েদখা,
শ্রবন করা,ঘ্রাণ েনয়া ও অনুধাবন করার।

ভারেতর স্বপ্ন ও স্ট্রােটজী
১৯৬২ সােল চীেনর হােত অপমানজনক পরাজেয়র পর ভারেতর বৃহৎ শক্িত
রূেপ েবেড় উঠার স্বপ্েন প্রচণ্ড ভাটা পেড়। এরপর ১৯৬৫ েয়
পািকস্তান পরািজত করেত না পারায় েস পুেরান অপমােনর সােথ নতুন
অপমান েযাগ হয়। ভারত এরপর প্রচণ্ড ভােব মনেযাগী হয় পািকস্তান
ভাঙ্গার কােজ। তখন িবপুল িবনেয়াগ হয় পািকস্তােনর অভ্যন্তের পঞ্চম
বািহনী বা ট্েরাজান হর্স গেড় েতালার কােজ।েশখ মুিজব ও তার
অনুসািরগণ মূলত ব্যবহৃত হেয়েছন েস লক্ষ্য পূরেণ। তেব ভারেতর
লক্ষ্য িনছক পািকস্তানেক শক্িতহীন করা নয়, েসিট হেলা উপমহােদেশর
মুসিলমেদর শক্িতহীন করা। তাই একাত্তের পািকস্তান েভঙ্েগ েগেলও
ভারতীয় স্ট্রােটজী েশষ হয়িন। তাই বর্তমান স্ট্রােটজী বাংলােদশেকও
দুর্বল ও লাগাতর অধীনত রাখা। েস সােথ দুর্বল করা প্রিতেবশী
েনপাল, ভূটান ও শ্রীলংকােক। বাংলােদেশর প্রিতরক্ষােক দুর্বল করার

লক্ষ্েযই একাত্তের পািকস্তান আর্িমর েফেল যাওয়া বহু হাজার েকািট
টাকার অস্ত্র বাংলােদেশর আর্িমর হােত েপাঁছেত েদয়িন। েসিট িছল
ভারতীয় পিরকল্পনার অিবচ্েছদ্দ অংশ। প্রশ্ন হেলা, একাত্তের পূর্ব
পািকস্তােনর েয পিরমান অস্ত্র মওজুদ িছল,বাংলােদশ সরকার িক আজও
তা িকনেত েপেরেছ? অথচ তা িনেয় বাঙালী জাতীয়তাবাদীেদর মুেখ
সামান্যতম ক্েষাভ নাই। ভারতীয় ট্েরাজান হর্স বা পঞ্চম বািহনীর
েলাকেদর তা থাকার কথাও নয়।
ভারেতর ভয়, পািকস্তােনর ন্যায় বাংলােদেশরও যিদ সামিরক শক্িত
বৃদ্িধ পায় তেব েস খড়গ একমাত্র তােদর ঘােড়ই পড়েব। তারা জােন
বাংলােদেশর সীমান্ত েথেক েকান গুলী িনক্িষপ্ত হেল েসিট ভারত ছাড়া
অন্য েকাথাও পড়েব না। তাই বাংলােদশ সৃষ্িটর শুরু েথেকই ভারত অিত
সতর্ক। ভারত চায়,বাংলােদশ সরকােরর িনঃশর্ত আনুগত্য। তাই ভারতীয়
আিধপত্যবােদর িবরুদ্েধ প্রিতবািদ হওয়াটাই অপরাধ। মুিজব এবং তার
আওয়ামী লীগ েসিট ভাল
চুির-ডাকািত,পদ্মা বা

কেরই েবােঝ। তাই দূর্নীিত দমন,গুম-খুন,
িতস্তার পািন, পদ্মা েসতু িনর্মাণ বা

অর্থৈনিতক উন্নয়ন িনেয় আওয়ামী বাকশালীেদর মাথা ব্যাথা েনই। তােদর
মূল এেজণ্ডা ভারত-িবেরাধীেদর িনর্মূল।ভারেতর পক্ষ েথেক এিটই
তােদর উপর অর্িপত দায়ভার। গদীেত থাকার স্বার্েথ তােদর মূল কাজিট
ভারেত খুিশ রাখা। একারেণই, ভারেত মুসিলম িনধন বা মসিজদ ধ্বংসর
িবরুদ্েধ আওয়ামী লীগ েনতাকর্মীগণ েকান প্রিতবাদ কের না। িনশ্চুপ
থােক কাশ্মীের ভারতীয় আগ্রাসেনর িবরুদ্েধও। জািতসংেঘর িনরাপত্তা
পিরষদ অিধকৃত কাশ্মীরেক িবতর্িকত এলাকা বলেল িক হেব, আওয়ামীবাকশালী মহলিট েসখােন ভারতীয় অিধকৃিতেকই জােয়জ বেল েমেন েনয়।

মার্িকনী েরাষানল
১৯৬২’েয়র ১৩ অক্েটাবর চীন ভারতেক কাশ্মীেরর লাদাখ সীমান্ত েথেক
তার ৈসন্য অপসারেণর দাবী কের।ভারত েস দাবী েমেন না েনয়ায় ১৯৬২ এর
২০ই অক্েটাবের হামলা কের।২০েশ নেবম্বেরর মধ্েয লাদাখ এলাকার দুই
হাজার বর্গমাইল এবং িতব্বত সীমান্েতর NEFA এলাকার প্রায় েদড়
হাজার বর্গমাইল এলাকা দখল কের েনয়।২৮ েশ অক্েটাবর মার্িকন
প্েরিসেডন্ট জন এফ.েকেনিড আইয়ুব খানেক ভারেতর সাহায্েয এিগেয়
আসেত বেল।িকন্তু িতিন তা কেরনিন।এখােন উল্েলখ করা েযেত পাের,চীন
তখনও
মার্িকন
িবেরাধীতার
কারেণ
জািতসংেঘর
সদস্য
হেত
পােরিন।পািকস্তান
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কের।েপেশায়ােরর কােছ িছল িসআইেয়র েগাপন ঘাঁিট,েসখান েথেক CIA U-2
েগােয়ন্দা িবমান পাঠােতা রািশয়ার অভ্যন্তের।পািকস্তান েস ঘাঁিটও
বন্ধ কের েদয়।এেত মার্িকন যুক্তরাষ্ট্েরর প্রচণ্ড ক্েরাধ চােপ
পািকস্তােনর িবরুদ্েধ।অপর িদেক ১৯৬২ সােল চীন-ভারত সীমান্েত
যুদ্েধ চীেনর হােত পরাজেয়র পর ভারতও প্রিতেশােধর পিরকল্পনা
েনয়।এবং েসিট যতটা না চীেনর িবরুদ্েধ তার েচেয় পািকস্তােনর
িবরুদ্েধ।পিরকল্পনা
েনয়
পািকস্তােনর
অঙ্গহািনর।আর
মার্িকন
যুক্তরাষ্ট্র পিরকল্পনা েনয় আইয়ুব খােনর অপসারেণর ও পািকস্তানেক
দুর্বল করার।-(মাসুদুল হক)।প্রখ্যাত গেবষক ও পররাষ্ট্র িবজ্ঞানী
এবং পািকস্তােনর সােবক মন্ত্রী জনাব িজ.ডব্িলও.েচৗধুরী তার বই
“Last Days of United Pakistan” বইেত েদিখেয়েছন,পািকস্তােনর
কপােল একাত্তের যা িকছু ঘেটেছ েসিট িনছক একিট িনর্বাচেনর ফলাফল
িছল না। িছল তৎকালীন আন্তর্জািতক স্নায়ুযুদ্েধর ফলাফল।তােত যুক্ত
িছল িনছক ভারত নয়,েসািভেয়ত রািশয়া এবং মার্িকন যুক্তরাষ্ট্রও।
তখন র`এবং িস.আই.এ -উভেয়রই প্রেয়াজন পেড় পািকস্তােনর রাজনীিতেত
তােদর পক্েষ িনজ েখেলায়ােড়র। েস স্থানিট পূরণ কের েশখ মুিজব।
ভারত ও মার্িকন যুক্তরাষ্ট্র উভেয়ই পািকস্তােনর রাজনীিতর ময়দােন
তাঁেক িনেজেদর েখেলায়াড় রূেপ েবেছ েনয়। ১৯৬৬ সােলর ৫ই ও ৬ই
েফব্েরয়ািরেত লােহাের আইয়ুব িবেরাধী দলসমুেহর একিট জাতীয় সম্েমলন
অনুষ্িঠত হয়। েস সম্েমলেন জনাব নুরুল আমীেনর েনতৃত্বাধীন এনিডএফ,
কাউন্িসল মুসিলম লীগ, জামায়ােত ইসলামী, েনজােম ইসলামী এবং আওয়ামী
লীগ েযাগ েদয়। তখন আওয়ামী লীেগর েকন্দ্রীয় সভাপিত িছেলন
পাঞ্জােবর নবাবজাদা জনাব নসরুল্লাহ খান। এ সভায় েশখ মুিজব হঠাৎ
কেরই ৬ দফা েপশ কেরন। এমনিক আওয়ামী লীেগর েনতৃস্থানীয় েলাকেদর
কােছও িবষয়িট িবস্মেয়র জন্ম েদয়। সাংবািদক মাসুদুল হেকর কােছ এক
সাক্ষাৎকাের তৎকালীন আওয়ামী লীগ েনতা জনাব িমজানুর রহমান েচৗধুরী
বেলন, “লােহার যাত্রার প্রাক্কােল এমনিক লােহাের িগেয়ও এ
সম্পর্েক মুিজব আমােদর সঙ্েগ আলাপ কেরনিন। আমরা জানতাম না মুিজব
এ ধরেনর প্রস্তাব তুলেব।” -(মাসুদুল হক)

রহস্যময় ৬ দফা
ষােটর দশেকর মাঝামািঝেত আওয়ামী লীগ ৬ দফাপন্থী এবং ৬ দফা িবেরাধী
দুই খন্েড িবভক্ত হেয় পেড়। ১৭ েজলার মধ্েয ১৪ েজলা সভাপিত ৬ দফার
িবেরাধীতা কের আওয়ামী লীগ ত্যাগ কের। িকন্তু েক এবং িকভােব ৬ দফা

রচনা েস রহস্েযর আজও সমাধা হয়িন। পািকস্তােনর েগায়ান্দা িবভাগ
িডআইিব এিটেক িসআইেয়র চাল িহসােব মেন কের। ভাষানীপন্থী ন্যাপও
েসিটই মেন কের। েস সময় ঢাকায় মার্িকন কনস্যাল েজনােরল িছেলন
িমস্টার ব্রাউন। িতিন একই সােথ িসআইেয়র স্েটশন চীেফরও দািয়ত্ব
পালন করিছেলন। তার সােথ েশখ মুিজব ও ছাত্রলীেগর একাংেশর ঘিনষ্ঠ
সম্পর্ক িছল। েস সময় মার্িকন কনসােল আেরক কর্মকর্তা িছেলন কর্েনল
িচশেহাস। িচশেহােসর বাসায় মােঝ মােঝ পার্িট েদয়া হত। এসব
পার্িটেত বাছাই করা রাজৈনিতক েনতা, ছাত্র েনতা ও পদস্থ বাঙালী
কর্মকর্তােদর দাওয়াত েদয়া হত। এভােব একিদেক ভারতীয় ‘র`এর তৎপরতা
েযমন চরম আকার ধারণা কেরিছল,েতমিন তৎপরতা েবেড়িছল মার্িকন
িসআইেয়র। পের পািকস্তান সরকার কর্েনল িচশেহাসেক অবাঞ্িছত েঘাষণা
কের এবং েদশ েথেক বিহষ্কার কের েদয়। পািকস্তান েগােয়ন্দা সংস্থার
পদস্থ কর্মকর্তা এ,িট,এস,সফদর জানান, েশখ মুিজব তােক বেলিছেলন
েতজগাঁও িবমান বন্দের লােহারগামী িবমােন উঠার আেগ ৬ দফা
প্রস্তােবর একিট টাইপ করা কিপ রুহুল কুদ্দুস নােম একজন িসএসিপ
অিফসার তার হােত তুেল েদন। উল্েলখ্য েয, রুহুল কুদ্দুস িছেলন
আগরতলা মামলার একজন আসামী এবং েশখ মুিজেবর ইনার সার্েকেলর েলাক।(মাসুদুল হক)।
সাপ্তািহক

েমঘনার

(১৬/১২/৮৫)

সােথ

এক

সাক্ষাৎকাের

আওয়ামী

লীগ

েনতা জনাব আব্দুল মােলক উিকল বেলন, ৬ দফা িতিন প্রথম েদেখন একিট
টাইপকরা কাগেজ েশখ মুিজেবর পেকেট ১৯৬৬ সােল লােহাের অনুষ্িঠত
সর্বদলীয় কনেভনশেন যাওয়ার পেথ। বাংলােদেশর ইিতহােস ৬ দফা হেলা
একিট অিত গুরুত্বপূর্ণ িবষয়। একাত্তেরর ঘটনাবলী, পািকস্তান
ভাঙ্গা ও বাংলােদেশর সৃষ্িট – এসেবর শুরু হয় মূলত ৬ দফা েথেক।
অথচ এিটর প্রণয়েন েশখ মুিজব িনজ দেলর েনতােদর সােথও েকানরূপ
পরামর্শ কেরনিন। ৬ দফা প্রণয়েনর প্রাক্কােল েকান দলীয় সম্েমলন বা
পরামর্শ সভাও হয়িন। অথচ গণতান্ত্িরক রাজনীিতর েসিটই প্রথািসদ্ধ
রীিত। িকন্তু েসিট প্রিণত হয় রুহুল কুদ্দুেসর ন্যায় একজন
সন্েদহভাজন চিরত্েরর মানুেষর দ্বারা িযিন িবেদশী শক্িতর িবশ্বস্ত
বন্ধুরূেপ বহু পূর্ব েথেকই পিরিচত িছেলন।
েকান পিরকল্পনা যখন িবেদশী ষড়যন্ত্েরর অংশ রূেপ অগ্রসর হয় তখন েস
ব্যাপাের গুরুত্বপূর্ণ িসদ্ধান্তসমুহ কখেনাই প্রকাশ্েয েনয়া হয়
না। েদশবাসীেক ও েদেশর েনতৃস্থানীয় ব্যক্িতেদরও িসদ্ধান্ত
গ্রহেণর েস প্রক্িরয়ায় জিড়ত করা হয় না। েসিট ৬ দফা প্রণয়েনর সময়
েযমন হয়িন, েতমিন পািকস্তান ভাঙ্গার ব্যাপােরও হয়িন। অথচ

পািকস্তান প্রস্তাব গৃিহত হেয়িছল প্রকাশ্য জনসভায়। তার সােথ
সম্পৃক্ত
িছল
মুসিলম
লীেগর
সর্বভারতীয়
েনতাকর্মীগণ।
অথচ
বাংলােদেশর ইিতহােস ৬ দফা প্রণয়ন ও পািকস্তান ভাঙ্গার ন্যায়
গুরুত্বপূর্ণ িবষয়গুেলা িনেয় আওয়ামী লীেগর অভ্যন্তেরও েকান
প্রকাশ্য ৈবঠক হয়িন। ইিতহােসর েলখকেদর দািয়ত্ব হেলা, এসব
িসদ্ধান্েতর গুঢ় রহস্যগুিল উদঘাটন করা। কারা িছল েনপথ্েযর নায়ক
বা িভেলন তােদর খুঁেজ েবর করা এবং সত্য েথেক িমথ্যাগুেলােক
সতর্কতার সােথ আলাদা করা। বাংলােদেশ ইিতহােসর েলখকেদর দ্বারা
একাজিটও হয়িন। তারা বরং অিত পিরিচত িমথ্যাগুেলােকও পাঠ্য
তািলকাভুক্ত কেরেছ। এভােব িমথ্যাচর্চাও ইিতহােসর পাঠ হেয়
দাঁিড়েয়েছ।

যুদ্েধর প্রস্তুিত এবং ‘র’
পািকস্তােনর িবরুদ্েধ রক্তক্ষয়ী একিট যুদ্েধর প্রস্তুিতেত র’েয়র
িক ভূিমকা িছল -েস িবষেয় আেরা িকছু তথ্য িদেয়েছন ভারতীয় সাংবািদক
অেশাক রায়না তার “Inside RAW” বইেত। েসিট এরকমঃ…িকন্তু ততিদেন
ভারতীয় এেজন্টরা পূর্ব পািকস্তােনর মুিজবপন্থী একিট অংেশর সােথ
েযাগােযাগ স্থাপন কেরেছ। আগরতলায় ১৯৬২-৬৩ সােল ভারতীয় এেজন্ট ও
মুিজবপন্থীেদর মধ্েয অনুষ্িঠত ৈবঠেক পরবর্তী গৃিহত কার্যক্রম
সম্পর্েক সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। কর্েনল েমনন ( ইিন হেলন
ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা র’এর িদল্িলস্থ পািকস্তান েডস্েকর
দািয়ত্বশীল। তার আসল নাম কর্েনল শংকর নায়ার। েমনন তার ছদ্দ নাম)
িযিন ভারতীয় েগােয়ন্দা বািহনী ও মুিজবপন্থী অংেশর েযাগােযাগ
রক্ষাকারী িছেলন। িতিন আগরতলা ৈবঠেকর পর ইঙ্িগত পান েয,
মুিজবপন্থী গ্রুপ আন্েদালন শুরু করার জন্য অত্যন্ত উদগ্রীব।
কর্েনল েমনন তােদর এই বেল সতর্ক কের েদন েয, তার সিঠক ফলদায়ক
িসদ্ধান্েত আসার সময় এখেনা হয়িন।.. তারা অস্ত্েরর জন্য মিরয়া হেয়
উেঠ এবং ঢাকাস্থ ইস্ট পািকস্তান রাইেফলস অস্ত্রাগাের হামালা
চালায়। িকন্তু এই প্রাথিমক প্রেচষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবিসত হয়।
আসেল এই পদক্েষপ একিট ধ্বংসাত্মক ফলাফল েডেক আেন, িঠক েযরূপ
কর্েনল েমনন ধারণা কেরিছেলন। এর কেয়ক মাস পর ৬ই জানুয়াির ১৯৬৮
সােল পািকস্তান সরকার েঘাষণা কের েয, ভারেতর সাহায্েয পূর্ব
পািকস্তানেক পািকস্তান েথেক আলাদা করার চক্রান্ত করার জন্য ২৮ জন
পািকস্তানীর িবচার করা হেব। েশখ মুিজবেকও বারিদন পর একজন েদাষী
িহসােব জিড়ত করা হয়। এই মামলাই পরবর্তীেত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

িহসােব পিরিচত পায়।-(অেশাকা রায়না, ১৯৯৬)
২৫েশ মার্েচর বহু পূর্ব েথেকই ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা র’ মুিজব
বািহনীর সদস্যেদর প্রিশক্ষণ িদচ্িছল। যারা মেন কেরন,পািকস্তান
আর্িমর িমিলটাির এ্যাকশেনর পরই মুিজব স্বাধীন বাংলােদশ গড়ার
িসদ্ধান্ত েনন -তােদর ধারণা আেদৗ সত্য নয়। অেশাক রায়না িলেখেছন,
“কর্েনল েমনেনর অিবরাম ভ্রমন ও েযাগােযােগর জন্য সীমান্তব্যাপী
র’েয়র িনয়ন্ত্রণ েকন্দ্র েখালা হয় এবং কর্েনল েমনেনর সােথ পূর্ব
পািকস্তােনর িভতেরর প্রিতেরাধ আন্েদালনকারীেদর িনিবড় েযাগােযাগ ঐ
সমস্ত তরুণ, অিবশ্রান্ত ও উৎসর্গীকৃত গুপ্ত েযাদ্ধােদর মেনাবল
দারুণ ভােব বৃদ্িধ কের। … ইিতমধ্েয যখন িবিভন্ন েকন্দ্র স্থাপন
েশষ হয় এবং পূর্ব পািকস্তােনর এেজন্টেদর মাধ্যেম আন্েদালনকারীেদর
প্রিশক্ষণ প্রদান শুরু হয়, তখনই েসই ভয়াবহ ‘কােলা রাত্রী’(২৫ েশ
মার্চ)’র
পদধ্বিন
েশানা
েযেত
থােক।(অেশাক
রায়না,
১৯৯৬)।একাত্তেরর যুদ্ধিটর শুরু তাই একাত্তের নয়, শুরুিট হেয়িছল
বহু পূর্ব েথেকই। তেব সব সময়ই এর পিরকল্পনা ও পিরচালনায় িছল
ভারত। এবং মার্িকন কর্তৃপক্ষ ও তার গুপ্তচর সংস্থা তা েথেক অজ্ঞ
িছল না। তেব অজ্ঞ রাখা হেয়িছল তৎকালীন পূর্ব পািকস্তােনর জনগণেক।
প্রিতিট ষড়যন্ত্ের েতা তাই হেয় থােক।
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