মনেমাহন িসংেয়র বাংলােদশ সফর ও
ভারতীয় স্ট্রােটজী
মনেমাহন িসংেয়র সফর ও আতংক বাংলােদেশ
ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মনেমাহন িসং আগামী ৬-৭ েসপ্টম্বর -এ দুই
িদেনর জন্য বাংলােদশ সফের আসেছন। আশা করা হচ্েছ তাঁর এ সফর কােল
ট্রানিজট, পািনবন্টন, সমূদ্রসীমা, মাইগ্েরশন, িছটমহল ইত্যাদী
িবষয় িনেয় আেলাচনা হেব এবং চুক্িতও সাক্ষিরত হেব। মনেমাহেনর এ
আগমন িনেয় আনন্দ বইেছ বাংলােদেশর ভারতপন্িথ রাজৈনিতক িশিবের। অপর
িদেক আতংক বাড়েছ সংখ্যাগিরষ্ঠ বাংলােদশীর মােঝ। তােদর ভয়, তাঁর এ
সফের হয়েতা বাংলােদেশর আেরা িকছু ভূিম, আেরা িকছু সম্পদ এবং আেরা
িকছু স্বার্থ আবােরা লুন্িঠত হেব! পাকােনা হেব হয়েতা নতুন
ষড়যন্ত্র। হয়েতা বাংলােদশীেদর গলায় পরােনা হেব আেরা িকছু নতুন
িশকল। তেব এমন ভয় অমূলকও নয়। কারণ, ভারেতর সােথ তােদর পূর্েবর
অিভজ্ঞতাগুেলা আেদৗ সুেখর নয়। এ অবিধ েদশিটর সােথ বাংলােদেশর যত
চুক্িতই হেয়েছ তার সবগুিলেতই বাংলােদেশর েলাকসান ছাড়া েকান লাভ
হয়িন।
েশখ হািসনার প্রথমবার ক্ষমতায় আসােত ১৯৯৬ সােল চুক্িত হেয়িছল
গঙ্গার পািনবন্টন িনেয়। তােত পদ্মায় পািন বািড়িন। েস চুক্িত েয
কতটা ব্যর্থ এবং বাংলােদেশর জন্য েয কতটা ক্ষিতকর েসিট েবাঝার
জন্য গভীর গেবষণার প্রেয়াজন েনই, কলকাতায় ভািগরিথর তীের একবার
দাঁড়ােলই েটর পাওয়া যায়। আিম েসিট িনেজ েচােখ েদিখিছ। ফারাক্কায়
বাঁধ িদেয় পািন তুেল িনেয় ৈবশাখ-ৈজষ্েঠর খড়া েমৗসুেমও ভািগরিথেত
আনা হেয়েছ কূল উপচােনা ৈথ ৈথ পািনর েজায়ার। েস পািনেত কলকাতা
বন্দের সমূদ্রগ্রামী জাহাজও চেল। আর পদ্মার বুেক তখন ধুধু করা
ধুসর বািল। জাহাজ দূের থাক, েনৗকা চালােনাও কিঠন। এ বাঁেধর ফেল
দ্রুত মরুভূিম হেত চেলেছ সমগ্র উত্তর বঙ্গ। বাংলােদেশর জলবায়ু ও
ভূপ্রকৃিতর উপর ফারাক্কার বাঁধ েয মরণেছাবল হানেছ েস তথ্য েবিরেয়
আেস এমনিক িবশ্বব্যাংকসহ বহু আন্তর্জািতক সংস্থার গেবষণা
িরেপার্েট। িকন্তু হািসনা সরকার ও আওয়ামী লীগ েনতা-েনত্রীেদর তা
িনেয় দূশ্িচন্তা েনই। তারা বরং গর্ব ভের উৎসব কের েস পািনচুক্িতর
সফলতা িনেয়।
ভারত বাঁধ িদেত শুরু কেরেছ ব্রহ্মপুত্র নদীর উজােন িটপাইমুেখ।

এিট আন্তর্জািতক নদী আইেনর পিরপন্িথ। ভািটর েদশ বাংলােদশ, ফেল
বাংলােদেশর অনুমিত না িনেয় একিট আন্তর্জািতক নদীর উপর উজােন
ভারেতর বাঁধ িনর্মােনর অিধকার েনই। অথচ ভারত বাঁধ িনর্মান শুরু
কেরেছ অনুমিত না িনেয়ই। িকন্তু তা িনেয় হািসনা সরকােরর মুেখ েকান
প্রিতবাদ েনই। অতীেত তাঁর িপতার পক্ষ েথেকও প্রিতবাদ উেঠিন
ফারাক্কা বাঁধ িনেয়। অথচ বাংলােদেশর েদশপ্েরিমকেদর েচােখ এিনেয়
ঘুম েনই। গর্দােন রক্তনালী েচেপ ধরেল তােত ত্বিরৎ প্রাণনাশ ঘেট।
কারণ এেত বাধাপ্রাপ্ত হয় মগেজর রক্ত প্রবাহ। েতমিন নদীর পািন
প্রবাহ বন্ধ হেল মারা পেড় েস েদেশর ভূ-প্রকৃিত। এবং পাল্েট যায়
জলবায়ু। েদশ তখন মরুভূিম হয়। সীমান্ত রক্ষার ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ
তাই েদেশর নদীগুিলর পািনর প্রবাহ রক্ষা করা। তাই েকান েদেশর
েদশপ্েরিমক সরকার শুধু েদেশর মানুষ বা সীমান্ত বাঁচােত যুদ্ধ কের
না, যুদ্ধ কের নদী বাঁচােতও। অথচ তা িনেয় েকান ভাবনা েনই বর্তমান
সরকােরর। বরং েশখ হাসীনাসহ েদেশর তাবত ভারত-ভক্ত রাজনীিতিবদ ও
বুদ্িধজীবীগণ ভারেতর সােথ বন্ধুত্বেক িবশাল অর্জন বেল অিভিহত
করেছন। বছর দুেয়ক আেগ তােদরই
িগেয়িছেলন। িফের এেস বেলিছেলন,

কেয়কজন িটপাইমুখ েদখেত ভারেত
িটপাইমুখ বাঁেধর ফেল বাংলােদশ

লাভবান হেব। তােত নািক সুরমা, কুিশয়ারা ও েমঘনায় পািন ৈথ ৈথ
করেব। েশখ মুিজবও এমন এক অন্ধ ভারত-ভক্িত িনেয় েভেবিছেলন,
ফারাক্কার ফেল বাংলােদেশর ক্ষিত হেব না। একই রূপ ধারণা িনেয় িতিন
ভারেতর সােথ সীমান্ত-বািনজ্য চুক্িত কেরিছেলন। বেলিছেলন, এেত
ভারত ও বাংলােদশ –উভয় েদেশর বািণজ্য বাড়েব। এবং বাংলােদেশর
অর্থনীিতেত সমৃদ্িধ আসেব। িকন্তু বাস্তেব েসিট হয়িন। ভারেতর
বািণজ্য িবপুল ভােব বাড়েলও দ্রুত সম্পদ পাচার হেয়েছ বাংলােদেশর।
ফেল এেসিছল ভয়াবহ দুিভক্ষ। তােত লক্ষ লক্ষ মানুষ না েখেয় মারা
িগেয়িছল। মিহলারা কাপেড়র অভােব ঝাল পড়েত বাধ্য হেয়িছল।
হািসনা সরকােরর কাজ হেয়েছ তাঁর িপতার স্মৃিতেক শুধু জ্যান্ত করা
নয়, বরং ব্যর্থ রূেপ প্রমািণত তাঁর নীিতগুেলােকও পুনরায় চালু
করা। মুর্িতপুঁজা, গরুপুঁজা, িলঙ্গপুঁজা, স্বর্পপুঁজার ন্যায়
নানা রূপ আিদম অজ্ঞতা ধর্েমর নােম েবঁেচ আেছ বাপদাদার অজ্ঞতার
প্রিত এমন অিতভক্িতর কারেণই। তাই বাংলােদেশর সংিবধােন আবর্জনার
স্তুপ েথেক িফের এেসেছ সমাজতন্ত্র ও েসক্যুলািরজম। আবার শুরু করা
হেয়েছ ভারেতর সােথ আত্মঘাতী সীমান্ত বািণজ্য। তেব এবার েসিট শুধু
সীমান্ত বািনজ্েযর মধ্েয সীমাবদ্ধ নয়, সমগ্র েদশই এখন ভারতীয়
বাজার।

ক্ষুদ্র মেনর মানুেষর িবশাল েদশ
বাংলােদশীেদর দুর্ভাগ্য, প্রিতেবশী রূেপ তারা বৃহৎ েদশ েপেয়েছ
বেট িকন্তু বড় মেনর প্রিতেবশী পাইিন। বেনর বাঘ-ভালুক েযমন
আেশপােশর জীবগুেলােক িনেজর খাদ্য মেন কের এবং যখন তখন েসগুেলা
আহার করােক িনেজর অিধকার ভােব, েতমিন অবস্থা ভারেতর। পাড়ায় বােঘর
আগমন তাই েকান সুখবর আেন না। িদল্িলর সােথ তাজউদ্িদেনর ৭ দফা
চুক্িত এবং েশখ মুিজেবর ২৫ দফা চুক্িত, সীমান্ত বািণজ্যচুক্িত ও
১৯৭৪ সােলর সীমান্ত চুক্িতসহ অন্যান্য বহু িবষেয় ভারেতর েস
আগ্রাসী চিরত্রেকই অিত নগ্ন ভােব প্রকাশ কেরেছ। ভারেতর স্বার্থপর
েছাট মেনর প্রথম প্রকাশ ঘেট যখন একাত্তেরর ১৬ িডেসম্বেরর িবজেযর
পর পািকস্তান আর্িমর অব্যবহৃত হাজার েকািট টাকার অস্ত্র িনজ েদেশ
যায়। পািকস্তােনর সংখ্যাগিরষ্ঠ জনগণ িছল পূর্ব পািকস্তানী। ফেল
েস অস্ত্র েকনায় বাংলােদেশর জনগেণর রাজস্েবর িবপুল অর্থ ব্যয়
হেয়িছল। ভারেতর এ কাণ্ডিট িছল িনতান্তই রুিচহীন এবং অবাক করার মত
িবষয়।
েশখ মুিজব ১৯৭৪ সােল ইন্িদরা গান্িধর সােথ সীমান্ত চুক্িত কের
বাংলােদেশর িনজস্ব ভূিম দক্িষণ েবরুবাড়ী এবং েস ভূিম-সংলগ্ন িছট
মহল ভারতেক িদেয় েদন। প্রিতদােন আঙ্গরেপাতা ও দহগ্রাম -এ দুিট
িছটমহলেক বাংলােদেশর সােথ সংেযাগ করেত বাংলােদশ পােব ভারত েথেক
িতন িবঘা আয়তেনর একিট প্লট। চুক্িতর পর পরই ভারত েবরুবাড়ীেক িনজ
েদেশর সীমানাভূক্ত কের েনয়। পিরবর্তন আেন িনজ েদেশর মানিচত্ের।
এবং সংেশাধন আেন সংিবধােন। িকন্তু বাংলােদশেক ভারত তার প্রাপ্য
িতন িবঘা জিম আজও েদয়িন। ভারেতর সমস্যা, েদশিটর সংিবধােন অন্েযর
ভূিম গ্রাস করার িবধান আেছ, েস লক্ষ্েয সংিবধান সংেশাধন করার
অনুমিতও আেছ, িকন্তু িনজ েদেশর এক ইঞ্িচ ভূিমেকও িবচ্িছন্ন করার
অনুমিত নাই। তাই কাশ্িমর, িনজােমর হায়দারাবাদ, মানভাদর এবং
িসিকমেক
ভারতভূক্ত
করেত
ভারতীয়েদর
েকান
অসুিবধা
হয়িন।
অসাংিবধািনকও মেন হয়িন। িকন্তু প্রচণ্ড সাংিবধািনক বাঁধা হেয়
দাঁড়ায়, বাংলােদশেক মাত্র িতন িবঘা জিম িদেত। অথচ বাংলােদেশর
জন্য এ প্লটিট হল অিত গুরুত্বপূর্ণ। এিট প্রেয়াজন মানিবক
প্রেয়াজেন। অঙ্গরেপাতা ও দহগ্রাম -এ দুিট িছটমহেলর ২০ হাজার
মানুেষর বসবাস ভারেতর অভ্যন্তের, বাংলােদেশর মূল ভূ-খণ্েডর সােথ
েযাগােযােগর এ িতন িবঘা জিমিটই হল একমাত্র সংেযাগ লাইন।
ভারতীয়েদর কথা, তােদর সংিবধােন িতন িবঘা দূের থাক এক ইঞ্িচ জিম
েদয়ারও িবধান েনই। ভাবটা এমন, তারা িদেত চাইেলও সংিবধান িদেত

িদেচছ না। প্রশ্ন হল, এই যিদ সাংিবধািনক আইন হয়, তেব েকন চুক্িত
করা হল? তাছাড়া ভারতীয় সংিবধান েয সংেশািধত হয়িন তা েতা নয়, এ
অবিধ বহু কারেণ বহু বার েসিট সংেশািধতও হেয়েছ। িকন্তু েসিট
সম্পূর্ণ অসম্ভব হেয় দাঁিড়েয়েছ িতন িবঘা জিমর ক্েষত্ের!

ভারতীয়েদর েচেয়ও ভারতীয়
ভারতীয়েদর েচেয়ও ভারতীয় -এমন বহু ব্যক্িতর বসবাস বাংলােদেশ।
িবেশষ কের রাজনীিত ও বুদ্িধবৃত্িতেত। এমন িক েদেশর শীর্ষ
পর্যােয়। বাংলােদেশর স্বার্থ রক্ষার েচেয় ভারতীয় স্বার্েথর
েসবাটাই তােদর কােছ বড়। সম্প্রিত েতমন এক উদাহরন েপশ করেলন েশখ
হািসনা। ভারত মাত্র িতন িবঘা জিম বাংলােদশেক িদেত রাজী হয়িন। অথচ
েশখ হািসনা িসেলট-েমঘালয় সীমান্েতর তামািবল এলাকার ২৬১ একর
বাংলােদশী ভূিম ভারতেক িদেয় িদেয়েছন। এতবড় গুরুত্বপূর্ণ িবষয়
িনেয় সংসেদ েকান িবতর্ক হয়িন। িবেরাধী দল বা অন্য কােরা সােথ তা
িনেয় পরামর্শও করা হয়িন। িনেজর জিম বা ৈপতীক সম্পত্িত িদেত কােরা
অনুমিত লােগ না, পরামর্শও লােগ না। যােক ইচ্ছা তােক েদয়া যায়।
বাংলােদেশর ২৬১ একর ভূিমেক েশখ হািসনা েযন েসটাই েভেবেছন। অথচ এ
জিমর মািলক েশখ হািসনা নন, বরং েদশ। সরকার িনর্বািচত হয় েদেশর
ভূ-খণ্ড েহফাজেতর জন্য, িবিলেয় েদয়ার জন্য নয়।
তাছাড়া তামািবেলর এ ভূিম িনেয় েকান কােলই েকান িবতর্ক িছল না।
১৯৫৮ সােল ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী জওহারলাল েনেহরু এবং পািকস্তােনর
প্রধানমন্ত্রী িফেরাজ খান নূেনর মােঝ দুই েদেশর সীমান্ত ও িছটমহল
িনেয় আেলাচনা হয় এবং আেলাচনা েশেষ সীমান্ত চুক্িতও হয়। েস সময়ও
িসেলেটর তামািবল সীমান্ত িনেয় েকান কথা উেঠিন। অথচ েসিট িবতর্িকত
করা হয় আওয়ামী লীগ আমেল। িবতর্ক পািকেয় েস ভূিম অবেশেষ িছিনেয়ও
েনয়া হল। গর্েতর কীটও জােন কখন বাইের েবরুেত হয় এবং কখন খাবার
খুঁজেত হয়। েতমিন ভারতও জােন, স্বার্থ উদ্ধােরর েমাক্ষম সময়
েকানিট। তাই েয দাবী পািকস্তান আমেল উঠেলা না, এমন িক েয দাবী
বাংলােদেশর অন্য েকান সরকােরর আমেলও উঠেলা না, েস দাবী উঠেলা
আওয়ামী লীগ শাসনামেল। এবং েসিট পুরণও হেয় েগল। অথচ তামািবল এলাকা
দখেলর জন্য ২০০১ সােলর ১৫-১৬ এপ্িরল তািরেখ এক ব্যােটিলয়ন িবএসএফ
ৈসন্য িনেয় ভারত হামলা কের। বাংলােদেশর িবিডআর েজায়ােনরা েস
হামলা প্রিতহত কের িনেজেদর রক্ত িদেয়। তারা ২১ জন িবএসএফ ৈসন্যেক
হত্যা কের এবং িনেজরা হারায় দুইজন সাথীেক। িকন্তু ২০১১ সােল এেস

ভারতেক েস ভূিম েপেত েকানরূপ যুদ্ধ করেত হল না। ভারেতর হােত েসিট
তুেল িদেয়েছন েদেশর প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনা। প্রশ্ন হল, িবিডআর
েজায়ানরা েয েদশপ্েরম েদখােত েপেরেছ েস েদশপ্েরম তাঁর মধ্েয ৈক?
স্বার্থিসদ্িধর রাজনীিত ও িবেবকহীনতা
১৯৭৪ চুক্িত স্বাক্ষেরর ১৮ বছর পর ১৯৯২ সােল এেস িতন িবঘা
কিরেডারিট ভারত খুলেত রািজ হয়। েসিটও িদেন মাত্র কেয়ক ঘন্টার
জন্য, এবং েসিট িলেজর িভত্িতেত। ভারত-বাংলােদেশর সীমান্ত ৪,০৯৮
িকেলািমটার দীর্ঘ। এ সীমান্েতর নানা স্থান িদেয় েচারা পেথ
িদবারাত্র মানুষ পারাপার হয়। েসিট রুখবার সামর্থ ভারেতর েকান
কােলই িছল না। আজও েনই। িকন্তু িতন িবঘার কিরেডারিট িনয়ন্ত্রন
কেরেছ অিত কেঠার ভােব। িনর্ধািরত সময় বােদ পারাপােরর েকান উপায়
েনই। অথচ অঙ্গরেপাতা ও দহগ্রােমর ২০ হাজার বাংলােদশীর ট্রানিজেটর
প্রেয়াজনিট কেয়ক ঘন্টার নয়। েসখােন েকান হাসপাতাল েনই, থানা এবং
েকাট-কাছািরও েনই। এসেবর জন্য িদবারাত্র েয েকান সময় জরুরী
প্রেয়াজন েদখা েদয়। েস প্রেয়াজন েমটােত বাংলােদেশর মূলভূিমেত
আসেত হয়। িকন্তু তােদর জন্য ভারত েস সুেযাগ িদেত রািজ নয়।
েনহােযত এক অমানিবক অবস্থা। অবরুদ্ধ এলাকার েছেলেমেয়েদর কেলজিবশ্বিবদ্যালেয় যাওয়ার সুেযাগও েনই। অথচ ভারতীয়েদর িবেবক তােত
গেলিন। িবএসএফ েসখােন িদবারাত্র পাহারা েদয়। কিরেডারিট েযন তােদর
িনরাপত্তার জন্য বড় হুমিক!
অথচ

বাংলােদেশর

উপর

তােদর

দাবীিট

িবশাল।

িতনিবঘার

কিরেডারিট

িদবারাত্র েখালা রাখােক ভারতীয়রা িনজ িনরাপত্তার প্রিত হুমিক
ভােব। অথচ তারাই বাংলােদেশর পশ্িচম সীমান্ত েথেক পূর্ব সীমান্ত
পর্যন্ত শত শত মাইেলর ট্রানিজট চায়। ট্রানিজট চায় চট্রগ্রাম ও
চালনা বন্দের যানবাহন িনেয় েপৗঁছার জন্যও। এবং েসিট বছেরর প্রিত
িদন, প্রিত রাত ও প্রিত মুহুর্েতর জন্য। একিট নয়, কেয়কিট রুট
িদেয়। শুধু স্থেল পেথ নয়, েনৗ-পেথও। এই হল ভারতীয়েদর িবেবক ও
েচতনার মান! এমন িবেবকহীন স্বার্থপর প্রিতেবশীর সােথ ইচ্ছা করেলই
িক বন্ধুত্ব গড়া যায়? পািকস্তান পােরিন। শ্রীলংকা পােরিন। েনপাল
এবং ভূটানও পারেছ না। ভারত বন্ধুত্ব চায় না, চায় প্রিতেবশীর
আত্মিবসর্জন বা আত্মসমর্পণ। আত্মিবসর্জেনর পথ ধের িসিকম ভারেতর
বুেক গুম হেয় েগেছ। আর মুিজব ধেরিছল আত্মসমর্পেনর পথ। হািসনার
কােছ আজও েসিটই অনুকরণীয় মেডল। ফেল ভারত যা চায় তা েপেত তােদর
মুিজব আমেলও েযমন অসুিবধা হয়িন। হািসনার আমেলও হচ্েছ না। তাই
মুিজব িদেয়িছল দক্িষণ েবরুবাড়ী ইউিনয়ন, আর হািসনা িদল তামািবেলর

২৬১ একর ভূিম। মুিজব িদেয়িছল ফারাক্কার অনুেমাদন, আর হািসনা
িদচ্েছ িটপাইমুেখর বাঁেধর অনুেমাদন। তেব এমন আত্মসমর্পণ ছাড়া
তােদর সামেন িভন্নতর পথও েখালা েনই। এমন আত্মসমর্পেণ তারা
প্রচণ্ডভােব দায়বদ্ধও। ভারত েস আত্মসমর্পণিট ক্রয় কেরেছ িবপুল
িবিণেয়ােগর মাধ্যেম। েসিট শুধু একাত্তেরর যুদ্েধ নয়, তার পূর্েব
এবং পেরও। পািকস্তান েভঙ্েগ বাংলােদেশর সৃষ্িট েয ভারেতর িবশাল
িবিনেয়ােগর ফল –তা িনেয় ভারতপন্িথ বুদ্িধজীবী ও রাজনীিতিবদেদর
মেন সন্েদহ নাই। তারা জােন, েশখ মুিজেবর বক্তৃতায় বাংলােদেশ
স্বাধীন হয়িন। মুক্িতবািহনীর দ্বারা িকছু ব্িরজ ভাঙ্গা বা িকছু
পাকেসনা ও রাজাকার িনধেনর ফেলও হয়িন। এমন বহু বক্তৃতা ও বহু
ভারতীয় ৈসন্য হত্যা িবগত ৬০ বছর ধের উলফার িবদ্েরাহী ও কাশ্মীেরর
েমাজািহদেদর দ্বারা হচ্েছ। িকন্তু তােত িক তােদর স্বাধীনতা
এেসেছ? বাংলােদেশর জন্ম হেয়েছ পািকস্তােনর িবরুদ্েধ হাজার হাজার
ভারতী ৈসন্েযর যুদ্ধ ও তােদর প্রাণদােনর িবিনমেয় -েসিট শুধু
ভারেতর দাবী নয়, ভারতপন্িথ বাংলােদশী বুদ্িধজীবী ও রাজনীিতিবদেদর
দাবীও। েস কথািট তারা মােঝ মধ্েয স্মরণও কিরেয় েদয়। ভারতিবেরাধীতােক তারা ভারেতর প্রিত অকৃতজ্ঞতা বা িনমক-হারামী বেল েতা
েস যুক্িতেতই। তাই বাংলােদেশর ভূিম িবিলেয় িদেয় েশখ মুিজব বা েশখ
হাসীনা েযিট করেছন েসিট শুধু তােদর আত্মসমর্িপত নীিত নয়, বরং
িনমক হালালীও। অন্েযর িনমক েখেয় রাজনীিত করেল এ ছাড়া িভন্ন পথ
আেছ িক?
লক্ষ্য রাজৈনিতক ও সামিরক
মনেমাহন িসংেয়র সফের কতগুিল চুক্িত সাক্ষিরত হেব েসিট বড় িবষয়
নয়। েসসব চুক্িত েশখ হািসনার িকছুিদন আেগর িদল্িল সফর কােলও
সাক্ষিরত হেত পারেতা। এ সফেরর আসল লক্ষ্য রাজৈনিতক ও সামিরক।
পাড়ার বড় সন্ত্রাসীিট িনজ দলীয় েছাট সন্ত্রাসীর গৃেহ সময় সময়
িদেন-দুপুের পদধুিল েদয়। লক্ষ্য েখাশআলাপ বা পানাহার নয়, বরং তার
কােছ েস েয কতটা গুরুত্বপূর্ণ েস খবর জািনেয় েদয়া। এবং েস
হুিশয়ািরও েদয়া, তার িবরুদ্েধ িকছু হেল িনস্তার েনই। মনেমাহন িসং
তাই িনছক পাড়া েবড়ােত বা পানাহাের আসেছন না। স্েরফ েখাশআলাপ বা
চুক্িত সই করেতও নয়। দ্িব-পাক্িষক বািণজ্য, অর্থৈনিতক সহেযািগতা,
ট্রানিজট, সীমান্ত চুক্িত ইত্যািদর নােম এ সফর অনুষ্িঠত হেলও আসল
লক্ষ্য, হাসীনা িবেরাধীেদর হুিশয়ার কের েদয়া। আওয়ামী লীগ সরকােরর
সােথ রাজৈনিতক ও সামিরক সহেযািগতা িক কের আেরা েবশী বাড়ােনা যায়
তা িনেয় নতুন রাস্তা েবর করা। িনেজেদর প্রিতষ্িঠত পুতুল সরকার ও

ৈসন্যেদর মনবল বাড়ােত ইরাক ও আফগািনস্তােন মার্িকন প্েরিসেডন্ট
এবং ব্িরিটশ প্রধানমন্ত্রীরাও বার বার সফর কেরন। মনেমাহন িসং
আসেছন েশখ হািসনা মনবল বাড়ােত, েস সােথ বাংলােদেশর িবেরাধীদলীয়
েনতা-কর্মীেদর স্পষ্ট ভােব জািনেয় িদেত েয, েশখ হািসনার সরকার
একা নন। বস্তুত ভারত তাঁেক েয কতটা ভালবােস এবং তাঁর িপছেন েয
কতটা শক্ত ভােব অবস্থান িনেয়েছ েসিট জািনেয় েদয়াই এ সফেরর মূল
উদ্েদশ্য। এমন একিট হুিশয়াির িকছু িদন আেগ পররাষ্ট্রমন্ত্রী
প্রণব মুখার্িজও শুিনেয়িছেলন। িতিন বেলিছেলন, েশখ হািসনার
িবরুদ্েধ িকছু হেল ভারত এবার বেস থাকেব না।
েশখ হািসনা ভালই জােনন, তাঁর ক্ষমতার উৎস জনগণ নয়। েদেশর আর্িম,
পুিলশ বা র্যাবও নয়। বরং ভারত। তাছাড়া বাংলােদেশ ক্ষমতায় থাকার
জন্য জনসমর্থন েকান ফ্যাক্টরও নয়। জনগেণর সমর্থন না িনেয়ও েয এক
যুগ ক্ষমতায় থাকা যায় েসিট েদিখেয় েগেছন সাজাপ্রাপ্ত দুর্বৃত্ত
এরশাদ। আর ব্িরেটেশরা েথেক েগেছ ১৯০ বছর।
হািসনার ক্ষমতািলপ্সা ও আশাহত িবেদশী বন্ধুরা
সম্প্রিত লন্ডেনর প্রখ্যাত সাপ্তািহক পত্িরকা ইেকানিমষ্ট িকছু
সত্য কথা প্রকাশ কেরেছ। েসিট হল, িবগত িনর্বাচেন আওয়ামী লীগ
িবজয়ী হয় ভারেতর িবপুল অর্থ ও সমর্থেনর বেল। এ হল ঢাকাস্থ
কূটৈনতীক মহেলর িভতেরর কথা। িবগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারিট আেদৗ েকান
তত্ত্বাবধায়ক সরকার িছল না, িনরেপক্ষ েতা নয়ই। বরং িছল
ষড়যন্ত্েরর মাধ্যেম িবেদশীেদর চািপেয় েদয়া একিট পক্ষপাতদুষ্ট
সরকার। এেসিছল একিট ষড়যন্ত্রেক প্রিতষ্ঠা িদেত। েস কথা এখন আর
েকান েগাপন িবষয় নয়। েস ষড়যন্ত্েরর সােথ সংশ্িলষ্ট িছল ব্িরিটশ
সরকারও। ফেল িবেলেতর রক্ষণশীল পত্িরকা “ইেকানিমষ্ট”এর েস খবর
অজানা থাকার কথা নয়। েস ষড়যন্ত্েরর সােথ জিড়ত িছল মার্িকন
সরকারও। এসব িবেদশী সরকারগুেলা সম্প্রিত মুখ খুেলেছ এ জন্য নয় েয
তারা িবেরাধী দলগুিলর পক্েষ। মূল কারণিট, েশখ হািসনােক েয কারেণ
তারা ক্ষমতায় এেনিছল এবং তােক রাজনীিতর েয েরাড ম্যাপ েদয়া
হেয়িছল তা েথেক িতিন বার বার িবচ্যুত হচ্েছন। এেতই তােদর
েগাস্বা।
পাশ্চাত্েযর িনর্েদিশত েরােড ম্যােপ বাংলােদেশ ইসলােমর জাগরণ ও
প্রিতষ্ঠা রুখেত যা িকছু করনীয় েস সেবর পূর্ণ অনুমিত থাকেলও
তােদর িনজস্ব েলাকেদর গােয় হাত পড়ুক েসিট তারা কখনই চাইিন। ফেল
েশখ হাসীনার সরকার যখন ইসলামপান্িথেদর রাজপেথ িপটাচ্িছল বা

গ্েরফতার কের িনর্যাতন করিছল তখন তারা মুখ খুেলিন। িকন্তু এখন
খুলেছ। তােদর কথা, েশখ হািসনা ও তাঁর দেলর েলাকরাই তােদর একমাত্র
েলাক নন। বাংলােদেশর রাজনীিত, অর্থনীিত ও সংস্কৃিতর মােঠ তােদর
আেরা বহু িটম রেয়েছ। েস সব িটেম বহু গুরুত্বপূর্ণ েখেলায়াড়ও আেছ।
বহু অর্থ ও বহু যত্েন গৃহপািলত এনিজও কর্তাব্যক্িতগণ হেলন েসসব
েখেলায়াড়েদরই অন্যতম। পাশ্চাত্েযর কথা, েশখ হািসনার সরকারেক চলেত
হেব তােদরেকও সােথ িনেয়।
িকন্তু সমস্যা হল, েশখ মুিজেবর েযমন ব্যক্িতগত এেজণ্ডা িছল, েতমন
এেজণ্ডা রেয়েছ েশখ হািসনারও। েশখ মুিজেবর বাকশালী হওয়ার িপছেন
কাজ কেরিছল তাঁর প্রচণ্ড ক্ষমতািলপ্সা। েস িলপ্সা পূরেণ অন্যরা
এিগেয় না আসেলও ভারত এিগেয় এেসিছল। ফেল িতিন আশ্রয় িনেয়িছেলন
ভারেতর েকােল। এর ফেল তাঁর এক কােলর বহু ভক্তরাই দূের সিরেয়িছল।
এমনিক তােদর হােত তাঁেক িনহতও হেত হেয়িছল। রক্েতর একই িজন প্রভাব
েফলেছ েশখ হািসনার উপরও। ক্ষমতার অিত অদম্য িলপ্সা েশখ হািসনারও।
েস িলপ্সা পূরেণ ব্িরিটশ ও মার্িকনীরা গত িনর্বাচেন সাহায্য
িদেলও ভারত ছাড়া এখন আর েকউ সাহায্য িদচ্েছ না। ফেল তাঁেকও উঠেত
হচ্েছ একমাত্র ভারেতর েকােল। তাছাড়া তার িকছু অদ্ভুদ িবশ্বাসও
আেছ। েস িবশ্বাস অনুযায়ী বাংলার হাজার বছেরর ইিতহােস েশখ মুিজেবর
েচয় শ্েরষ্ঠতর েকউ েযমন েনই, েতমিন আজেকর বাংলােদেশও েশখ
হািসানার
শ্েরষ্ঠতর
েকউ
েনই।
অনুরূপ
িবশ্বাস
তাঁর
দেলর
ক্যাডারেদরও। তাই বাংলােদেশ কাউেক যিদ নেবল প্রাইজ িদেত হয় তেব
েসিট তােকই িদেত হেব। তার দলীয় ক্যাডার বাংলােদেশর এ্যাটর্িন
েজনােরল েতা েসিট প্রকাশ্েয বেলেছন।
েশখ হািসনাসহ আওয়ামী ক্যাডারেদর কােছ ডক্টর ইউনুেসর বড় অপরাধ,
তাঁর নেবল প্রাইজ প্রাপ্িত। এজন্যই িতিন েশখ হািসনা ও তাঁর
ভক্তেদর কােছ ঘৃনার পাত্র। ডক্টর ইউনূসেক তাঁর প্রিতষ্িঠত
গ্রামীন ব্যাংক েথেক হিঠেয় অপদস্থ করা হল, েতমিন এক ঘৃনার
কারেণই। মার্িকন প্রশাসন এ িনেয় খুিশ নয়। খুিশ নয় ব্িরিটশসহ
ইউেরাপীয় সরকারগুিলও। কারণ, ডক্টর ইউনুস তােদর অিত ঘিনষ্ট েলাক।
তাঁর সােথ তােদর সহেযািগতার ইিতহাস দীর্ঘিদেনর। তােদর প্রত্যাশা
িছল এবং েস সােথ অনুমিতও িছল, আওয়ামী লীগ সরকার শুধু ইসলাম
পন্িথেদরও িনর্মূল করেব। িকন্তু েস সীমানা অিতক্রম কের হাত
তুেলেছ ডক্টর ইউনূেসর উপরও। িহলাির ক্িলন্টন তাই বাধ্য হেয় েশখ
হািসনােক জািনেয় িদেত বাধ্য হেয়েছন, কীভােব তাঁেক ক্ষমতায় আনা
হেয়েছ। ব্িরিটেশর একই রূপ ক্েষাভ। ডক্টর ইউনূেসর সম্প্রিত িবেলেত

আগমন এবং ‘গার্িডয়ান’সহ লন্ডেনর নামকরা পত্িরকায় গুেলােত েয ভােব
তাঁর বক্তব্যেক তুেল ধরা হেয়েছ তােতই প্রমাণ েমেল ব্িরিটশ সরকার
হািসনা সরকােরর উপর কীরূপ িবক্ষুব্ধ। এতটাই িবক্ষুব্ধ েয,
বাংলােদেশর পররাষ্ট্রমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, আইনমন্ত্রীসহ
বহুমন্ত্রী লন্ডেন এেসিছেলন তােরক িজয়াসহ আেরা িকছু ব্যক্িতেক
বাংলােদেশ িনেয় িবচার করেত, িকন্তু তারা েকান পাত্তাই পানিন।
হািসনা সরকার তাই আন্তর্জািতক ভােব অিত িবচ্িছন্ন সরকার, েযমনিট
িছল েশখ মুিজেবর সরকার। মুিজেবর েস িনঃসঙ্গতার কারেণ বাংলােদেশ
যখন ভয়াবহ দুর্িভক্ষ েনেম আেস তখন েকান িবেদশী সরকার এিগেয়
আেসিন। বর্তমান সরকােরর এরূপ িনঃসঙ্গ অবস্থায় মনেমাহেনর বাংলােদশ
সফর তাই অিত গুরুত্বপূর্ণ। িনঃসঙ্গ েশখ হািসনার পােশ ভারত েয
প্রবল ভােব আেছ েসিট জািনেয় েদয়ার এিটই সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ সময়।
প্রেয়াজনীয় সময়ও। িনঃসঙ্গ মুিজবেক সাহস েজাগােত এক সময় ইন্িদরা
গান্িধও ঢাকায় ছুেট এেসিছেলন।
ভারতীয় িবিনেয়াগ ও স্বার্থিসদ্িধ
হািসনােক
সম্পূর্ণ

িনেয় পাশ্চাত্য সরকার সমূেহর েয মূল্যায়ন তা েথেক
িভন্ন মুল্যায়ন ভারেতর। ভারত চায় েশখ মুিজব ও তার

পিরবােরর ইেমজেক প্রবলতর করেত। িবেদশীেদর কােছ মুিজব পিরিচত
িছেলন একজন ব্যর্থ রাষ্ট্রনায়ক রূেপ। তার আমেলর বাংলােদশেক তারা
বেলেছন “িভক্ষার ঝুিল”। অথচ ভারেতর কােছ েস আমলিটই িছল সবেচেয়
স্বর্ণযুগ। েস িবশ্বাস আওয়ামী লীেগর েনতাকর্মীেদরও। এত বড় মেতর
িমল অন্য েকান েদেশর েনতােদর সােথ েনই। ভারেতর এমন িবশ্বস্থ
বন্ধু অন্য েকান েদেশ নাই। এবং েসিটর িপছেন মুিজব পিরবার। ভারেতর
কােছ মুিজব পিরবার তাই মূল্যবান এ্যােসট। এজন্যই মুিজব পিরবার ও
ভারেতর শাসক ইন্িদরা গান্ধী পিরবােরর েযাগসূত্র মজবুত করা তােদর
অন্যতম লক্ষ্য। েস লক্ষ্য পূরেণই সম্প্রিত বাংলােদেশ সফর করেত
এেসিছেলন েসািনয়া গান্ধী। তারা জােন, ভারতীয় স্বার্েথর এতবড় েসবক
ভারত আর েকান কােলই পায়িন। ভারেতর স্বার্েথ েয েকান ভারতীয়র
েচেয়ও মুিজেবর অবদানিট িছল অেনক বড়। ১৯৪৭-এর পূর্েব ভারতীয়
িহন্দুরা চায়িন পািকস্তান প্রিতষ্ঠা পাক। ১৯৪৭-এর পর চায়িন েদশিট
েবঁেচ থাক। পািকস্তান ভাঙ্গেত তােদর লাগাতর ষড়যন্ত্র চেল ১৯৪৭
সাল েথেকই। ১৯৬৫ সােল হাজার হাজার েকািট টাকা ব্যেয় যুদ্ধ লেড়ও
েস েচষ্টা সফল হয়িন। েসিট সফল হয় ১৯৭১ সােল। এবং েসিট মুিজেবর
কারেণ। ফেল খণ্িডত হয় তােদর প্রধানতম শত্রু পািকস্তান। এতবড়
কৃতজ্ঞতার কথা ভারত ভূেল িকভােব?

তৎকালীন পূর্ব পািকস্তান সীমান্েত লক্ষ লক্ষ ৈসন্য রাখেত ভারেতর
হাজার হাজার েকািট টাকা ব্যয় হত। এখন েস ব্যায়ভার েনই। তেব েস
অর্থ বাঁিচেয় ভারত েয শুধু তার অর্থনীিত মজবুত করেছ তা নয়। বরং
িবপুল ভােব িবিনেয়াগ করেছ প্রিতেবশগুেলার েদেশর রাজনীিতেতও। েস
িবিনেয়ােগর
অংশ
রূেপই
গত
িনর্বাচেনর
েশখ
হািসনার
িবপুল
অর্থপ্রাপ্িত ঘেটিছল। বস্তুত বাংলােদেশ ভারেতর মূল িবিনেয়াগিট
কখনই েদেশর কৃিষ বা িশল্েপর ন্যায় অর্থৈনিতক ক্েষত্ের িছল না। আজ
েযমন নয়, েতমিন অতীেতও নয়। বরং ১৯৪৭ সাল েথেকই েসিট িছল তৎকালীন
পূর্ব পািকস্তােনর অভ্যন্তের িবপুল হাের রাজৈনিতক, সাংস্কৃিতক,
বুদ্িধবৃক্িতক তাঁেবদার পালেন। এরাই আজ বাংলােদেশর অভ্যন্তের
ভারতীয় স্বার্েথর বড় পাহারাদার। এরাই গঙ্গার পািন-বন্টন চুক্িতেক
সফল চুক্িত বেল উৎসব কের। এবং িটপাইমুখ বাঁেধর ফেল সুরমা,
কুিশয়ারা ও েমঘনায় পািন ৈথ ৈথ করেব েস িকসসাও েশানায়। এরাই
ভারতীয় সাংস্কৃিতক িশল্িপ ও বুদ্িধজীবীেদর সােথ গলা জিড়েয়
বন্ধুত্ব ও সম্পৃিতর ঐক্যতান ধের।
ভারত সরকার েকান খয়রািত প্রিতষ্ঠান নয়। প্রিতিট িবিনেয়াগ েথেক
মুনাফা েতালাই েসেদেশর সরকার সমুেহর সরকাির দািয়ত্ব। েতমিন
মুনাফা তুলেছ বাংলােদেশর গত িনর্বাচেন তােদর কৃত িবশাল িবিনেয়াগ
েথেকও। েস িবিনেয়ােগরও ফল রূেপ েশখ হািসনা েথেক িবনা যুদ্েধ ভারত
বাংলােদেশর ২৬১ একর জিম িছেনেয় িনল। এখন িনচ্েছ ট্রানিজট। িনচ্েছ
সীমান্ত বািণজ্েযর সুেযাগ। ভারত তার একাত্তেরর িবিনেয়াগ েথেকও
একই ভােব িবপুল মুনাফা তুেলেছ। সূেদ-আসেল তােদর মুনাফা েতালার
সুেযাগ িদেত িগেয় বাংলােদেশর মানুষ েসিদন লােখ লােখ না েখেয়
মেরেছ।
ভারতীয়েদর ইসলামভীিত
ভারতীয়েদর মেন ধেরেছ প্রচণ্ড ইসলামভীিত। তারা েদখেছ, মুসিলম
িবশ্ব জুেড় ইসলােমর পক্েষ িদন িদন তীব্রতর হচ্েছ েজায়ার। মানুষ
িফরেছ ইসলােমর িদেক। তােদর ভয়, ইসলােমর প্রিত এরূপ প্রবল আগ্রহই
বাংলােদশীেদরেক ভারত িবেরাধী করেব। এতকাল একাত্তেরর ঘটনা িনেয়
িবচার বেসেছ েসক্যুলার িচন্তার মেডল িনেয়। এেত অপরাধী গণ্য হচ্েছ
ইসলামপন্িথরা আর মহত্তর রূেপ িচত্িরত হচ্েছ ভারত ও ভারতপন্িথেদর
ভূিমকা। েসক্যুলার মেডেল ব্যািভচারও প্েরম মেন হয়। একাত্তেরর
মূল্যায়েন ইসলামী মেডল গুরুত্ব েপেল ভারত ও ভারতপন্িথরা গণ্য হেব
ঘৃণ্য শত্রু রূেপ। ভারত ও ভারতপন্িথরা তাই ইসলামেক ভয় পায়।
তােদর ভয়, েদশিট তখন ইসলােমর িবপ্লেবর েদেশ পিরনত হেব। েস ভেয়র

কথা ১৯৭২-েয়ই প্রকাশ কেরিছেলন ভারেতর িবেজপী েনতা ও প্রাক্তন
প্রধানমন্ত্রী অটল িবহারী বাজেপয়ী। েস ভেয়র কথা সম্প্রিত প্রকাশ
কেরেছন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মনেমাহন িসং। তাঁর কথায় বাংলােদেশর
২৫% জনগণ ইসলামী েমৗলবাদী সংগঠেনর সমর্থক। তাঁর কােছ এ িচত্রিট
অিত ভয়ংকর। এমন জনসমর্থন েতা পািকস্তােনর েমৗলবাদী সংগঠনগুেলারও
নাই। ফেল বাংলােদেশর েয িচত্রিট মনেমাহন িসংেয়র িচত্তেক সর্বদা
আচ্ছন্ন কেরেছ তা েদেশর চলমান স্ৈবরাচাির শাসন নয়। েভঙ্েগ পড়া
আইনশৃঙ্খলা বা সন্ত্রাসও নয়। সীমান্েতর েচারাচালান বা ভারেতর
সােথ শত শত েকািট টাকার বািণজ্িযক ঘাটিতও নয়।◌ারেতভাভভভারততত বরং
েমৗলবাদী সংগঠেনর প্রিত ২৫% ভাগ জনসমর্থেনর এ িচত্র। পািকস্তােনর
আনিবক েবামার েচেয়ও ভারেতর জন্য এিট িবপদজনক। ভারত জােন,
িবশ্বশক্িতর মঞ্চ েথেক েসািভেয়ত রািশয়ােক েয শক্িত িবদায় িদল
েসিট ন্যােটার সামিরক েজাট নয়। মার্িকনীেদর
পারমানিক অস্ত্রও
নয়। বরং আফগািনস্তােনর েমৗলবাদী দিরদ্র মুসলমােনরা। ইসলাম
তােদরেক অপরােজয় শক্িতেত পিরণত কেরেছ। ভারেতর ভয়, বাংলােদেশর
মানুষও আজ েসিদেকই ধািবত হচ্েছ। ইসলােমর এ জাগরণেক িক ভােব
কীভােব রুখা যায় েসিটই েয এ সফের অত্যািধক গুরুত্ব পােব তা িনেয়
িক সন্েদহ আেছ?
রাজনীিতেত সংঘাত ও ভারতীয় ইন্ধন
বাংলােদেশ ভারেতর প্রধান আগ্রহিট ব্যবসা বািনজ্য নয়, পািনবন্টন
বা সীমান্ত িনয়ন্ত্রনও নয়। বরং েসিট বাংলােদেশর রাজনীিত।
ভারতীয়েদর কােছ তােদর িনজ েদেশর আভ্যন্তরীণ রাজনীিতর েচেয় এিট কম
গুরুত্বপূর্ণ নয়। বাংলােদেশর রাজনীিতর প্রিত তােদর এত আগ্রেহর
কারণ, েদশিটর েভৗগিলক অবস্থান এবং ১৬ েকািট জনগণ। বাংলােদেশর এ
িবশাল জনগণ ভারেতর িবরুদ্েধ িবক্ষুব্ধ হেল িবপর্যেয়র মুেখ পড়েব
ভারেতর প্রিতরক্ষা। িবপর্যস্ত হেব ভারেতর উত্তরপূর্ব সীমান্েতর ৭
িট প্রেদেশ ভারতীয় শাসন। েসখােন এখন রীিতমত যুদ্ধ চলেছ, েমাতােয়ন
রেয়েছ িতন লােখর েবশী ভারতীয় ৈসন্য। অবরুদ্ধ গাজার ১৫ লাখ
িফিলস্িতনী দুশ্িচন্তায় েফেলেছ মধ্যপ্রাচ্যর সবেচেয় শক্িতশালী
েদশ ইসরাইলেক। বাংলােদেশর জনসংখ্যা ১৫ লাখ নয়, ১৬ েকািট|
ভারত চায় বাংলােদশেক েয েকান ভােব িনজ প্রভাব বলেয়র মধ্েয ধের
রাখেত। বাংলােদশেক ভারত িনজ ভূেগােলর বিহর্ভূত েকান িবেদশী
স্বাধীন ভূিম ভােব না। ভােব, িনজ প্রিতরক্ষা সীমানার অন্তর্ভূক্ত
একিট এলাকা রূেপ। ভারতীয়েদর কােছ অজানা নয়, ভারত িবেরাধী ক্েষাভ
শুধু উত্তর-পূর্ব সীমান্েতর ৭িট প্রেদেশ সীিমত নয়, েসিট প্রবল

বাংলােদেশর অভ্যন্তেরও। ভারেতর ভয়, এ ক্েষাভ দ্রুত দিমত না হেল
বাংলােদশীরা িমত্র হেত পাের ওপােরর িবদ্েরাহীেদর। তখন ভারত
িবেরাধী অিভন্ন রণাঙ্গেনর অংেশ পিরনত হেব বাংলােদশও। তাই ভারেতর
স্ট্রােটজী, উত্তর-পূর্ব সীমান্েতর ৭িট প্রেদেশ যুদ্ধ িজতেত হেল
েস যুদ্ধ িজতেত হেব বাংলােদেশর অভ্যন্তেরও। আর বাংলােদেশর
অভ্যন্তের েস যুদ্েধর দায়ভার িদেত চায় েশখ হািসনা ও তার সরকারেক।
তাই হািসনার জন্য ভারত সরকােরর সাহায্য েযমন গুরুত্বপূর্ণ, তার
েচেয়ও েবশী গুরুত্বপূর্ণ হল ভারেতর কােছ হািসনার গুরুত্ব। এ
জন্যই বাংলােদেশর রাজনীিতেত বাড়েছ সংঘাত ও উত্তাপ। েযন একটা
যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব। তাই এ উত্তাপপূর্ণ রাজনীিতর জন্য দায়ী শুধু েশখ
হাসীনা ও তাঁর দলীয় সরকার নয়, বরং েবশী দায়ী ভারত। কারণ, ভারেতর
চানক্য নীিতর মূল কথা, প্রিতেবশী েদেশ িবেভদ ও সংঘাত সৃষ্িট কের
তােক দুর্বল কর, অবেশেষ দখল কর। ভারতীয় মদেদ েসিট েযমন ১৯৭৪ সােল
িসিকেম হেয়িছল, েতমিন ১৯৭১-এ পািকস্তােনও হেয়িছল। দীর্ঘকাল ধের
শ্রীলংকা ও েনপােলও হেয়েছ। আর আজ েসিটই হচ্েছ বাংলােদেশ।
ভারতীয় ড্েরান
ভারেতর

উত্তর-পূর্ব

সীমান্েতর

৭িট

প্রেদেশর

যুদ্ধ

চলেছ

িবগত

প্রায় ৫০ বছেররও েবশী কাল ধের। থামার েকান নামই িনচ্েছ না। বরং
িদন িদন তীব্রতর হচ্েছ। এর মধ্েয ভারেতর িবরুদ্েধ চীনও জিড়েয়
পেড়েছ। ফেল আফগািনস্তােনর েযমন মার্িকনীেদর পরাজয় অত্যাসন্ন,
েতমিন উত্তরপূর্ব সীমান্েতর রাজ্যগুিলেত পরাজয় ঘিনেয় আসেছ
ভারতীয়েদরও। েকান যুদ্ধই েকান েদেশর পক্েষ এখন আর একাকী লড়া
সম্ভব নয়। পারেছ মার্িকন যুক্তরাষ্ট্েরর ন্যায় িবশ্েবর সবেচেয়
শক্িতশালী। তারা ৪০িটর েবশী েদশেক এেনেছ আফগািনস্তােন। এরপরও
িহমিসম খাচ্েছ। ভারতও তার যুদ্েধ পার্টনার চায়। বাংলােদশেক টানেছ
একারেণই। ভারত চায়, বাংলােদেশর মধ্য িদেয় িনরাপদ ট্রানিজট যা
উত্তর-পূর্ব সীমান্েতর ৭িট প্রেদেশ ৈসন্য ও রশদ েপৗঁছেত িদেয়
গুরুত্বপূর্ণ ভূিমকা পালন করেব। এভােব ভারেতর স্ট্রােটজী হল,
চলমান
যুদ্েধর
সােথ
বাংলােদশেক
সরাসির
সম্পৃক্ত
করা।
আফগািনস্তােনর যু্দ্েধ একই ভােব পািকস্তানেক েটেনেছ মার্িকনীরা।
এবং েসিট শুরু হেয়িছল েজনােরল পারেভজ েমাশাররেফর আমেল। তেব
মার্িকনীেদর সােথ েজনােরল েমাশাররফ যতটা জিড়েয়িছল, বর্তমান
জারদারী সরকার জিড়েয়েছ তার েচেয় অেনক েবশী। েমাশাররফেক সিরেয়
েবনিজর ভূট্েটার িপপল’স পার্িট ক্ষমতায় আসার সুেযাগ েপেয়িছল
মার্িকনীেদর সােথ তালবান িবেরাধী যুদ্েধ আেরা িনবীড় পার্টনার

হওয়ার শর্েত। েতমন পার্টনারিশেপ েবনিজর ভূট্ট্েরা রাজী হওয়ােতই
েজনােরল েমাশাররফেক সরেত হেয়েছ। েমাশাররফ ড্েরান হামলার সুেযাগ
েদয়িন, অথচ েস সুেযাগ লাগাতর িদচ্েছ জারদারী সরকার। েসায়ােত বা
ওয়ািজরস্থােন পাক বািহনীর হামলা শুরুেত হয়িন, িকন্তু জারদারীর
আমেল হেয়েছ এবং এখনও হচ্েছ। মার্িকনী প্রেরাচনায় পািকস্তান এখন
সরাসির যুদ্েধ জিড়েয় পেড়েছ িনজ েদেশর তােলবানেদর িবরুদ্েধও। ফেল
সমগ্র পািকস্তান পিরনত হেয়েছ রণাঙ্গেণ।

ইসলােমর জাগরণ রুখেত মার্িকনীরা যা িকছু আফগািনস্তােন করেছ
বাংলােদেশ েসিটই করেত চায় ভারত। এক্েষত্ের ভারত সরকার মার্িকন
যুক্তরাষ্ট্েরর
পার্টনার।
েমালবাদী
িনর্মূেল
পািকস্তােনর
অভ্যন্তের চলেছ মার্িকনীেদর ড্েরান হামলা। অপর িদেক ভারতও বেস
নাই। হািসনা সরকার িনেজই পিরনত হেয়েছ ভারতীয় ড্েরােন। ভারত এ
েজাট সরকারেক ক্ষমতায় আনায় সর্বাত্মক সহায়তা িদেয়েছ এরূপ একিট
লক্ষ্েযেক সামেন েরেখই। ফেল বাংলােদেশর অভ্যন্তের উলফা েনতােদর
উপর আঘাত হানেত ভারতেক মার্িকনীেদর মত ড্েরান হামলা করেত হচ্েছ
না। ইসলামপন্িথেদর ধরেতও তােদর ময়দােন নামেত হচ্েছ না। েস কাজ
েশখ হািসনা িনেজই করেছন। পূর্ব রনাঙ্গেণর বহু িবদ্েরাহী এবং বহু
ইসলামপন্িথ এখন বাংলােদেশর েজেল। বাংলােদশ এভােব জিড়ত হেয় পড়েছ
এক অেঘািষত যুদ্েধ। আর এমন যুদ্ধ শুরু হেল িক সহেজ থােম?
মার্িকনীরা শত েচষ্টা কেরও গত ১০ বছের আফগািনস্তােন থামােত পারেছ
না। এরপর যখন ট্রানিজট িদেয় ভারতীয় রশদ ও ৈসন্য পারাপার শুরু হেব
তখন তার উপর িবদ্েরাহীেদর েয হামলা হেব েস কথা েক হলফ কের বলেত
পাের? েসরূপ হামলা শুরু হেল হামলাকািরেদর উপর ভারতীয় ড্েরােনর
হামলাও েয শুরু হেব তা িনেয়ও িক সন্েদহ আেছ? আজ িবএসএেফর গুিলেত
সীমান্েত বাংলােদশী লাশ হচ্েছ। তখন িনরপরাধ মানুষ িবপুল সংখ্যায়
লাশ হেব েদেশর অভ্যন্তের, েযমনিট হচ্েছ পািকস্তােন। তখন ভারত
িবেরাধীতা িবস্েফারেণ পিরণত হেব, এবং েসিট সমগ্র বাংলােদশ জুেড়।
অকার্যকর হচ্েছ িনর্বাচন
এ যুদ্েধ েশখ হািসনা ও তাঁর দলেক অিবরাম সংশ্িলষ্ট রাখার
স্বার্েথই ভারত অন্য েকান দলীয় বা সামিরক সরকারেক বাংলােদেশ
েদখেত রাজী নয়। তাই ভারেতর মূল স্ট্রােটজী, েশখ হািসনােক েয কেরই
েহাক দীর্ঘকাল ক্ষমতায় রাখা। এজন্য পিরকল্িপত ভােব অকার্যকর করা
হচ্েছ গণতান্ত্িরক িনর্বাচনেক। কাশ্িমের জনসমর্থনহীন েগালাম

মুহাম্মদ বখশী সরকারেক ১১ বছর ক্ষমতায় েরেখ েনেহরু সরকার েযমন
কাশ্িমেরর স্বাধীনতা আন্েদালনেক দমন কেরিছল েতমন নীিত এখান
বাংলােদশেক িঘেরও। অথচ িনর্বাচেনর নােম কাশ্িমেরও বার বার
িনর্বাচন হেয়েছ। িনর্বাচন হেয়েছ জনপ্িরয় কাশ্িমরী েনতাকর্মীেদর
বছেরর পর বছর কারারুদ্ধ কের। ফেল পুতুল বখিশ সরকারেক েকউই হারােত
পািরিন। েযমন আফগািনস্তােনর কারজাইেকও েকউ িনর্বাচেন হারােত
পারেছ না। অিধকৃত েদেশ এমন সাঁজােনা িনর্বাচন ঘটােনায় ভারেতর
অিভজ্ঞতা তাই িবশাল। েশখ হািসনা ভারেতর েস অিভজ্ঞতােক েয কােজ
লাগােব তা িনেয়ও িক েকান সন্েদহ আেছ? বরং ভারতীয় অিভজ্ঞতার
প্রেয়াগ েজােরেশাের শুরুও হেয় েগেছ। ফেল অসম্ভব হেয় উঠেছ
অভঅঅসম্ভব িনদিদিনর্বাচেনর মাধ্যেম েশখ হািসনােক হটােনা। েযমন
অসম্ভব করা হেয়িছল েশখ মুিজেবর ক্েষত্ের। িবেরাধী দলীয় েনতােদর
িবরুদ্েধ পুিলিশ হামলা, মামলা ও কারারুদ্ধ করার েয ব্যাপক তৎপরতা
– েসিট েতা েস লক্ষ্েযই।
মনেমাহন িসংেয়র এ সফের অেনক িকছুরই আেয়াজন হেব। অেনক বড় বড় কথা
হেব, অেনক চুক্িতও হেব। তেব সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ ও অিলিখত
চুক্িতিট হেব েশখ হািসনােক িক কের দীর্ঘকাল ক্ষমতায় রাখা যায় তা
িনেয়। েতমিন একিট পিরকল্পনা েশখ মুিজবেক িনেয়ও হেয়িছল। িকন্তু
েসিট পণ্ড হেয় যায়। মুিজবেক বাঁচােনার েস ব্যর্থতা িনেয় ভারতীয়
র’ এবং িদল্িলর শাসক মহেল আজও মাতম হয়। এবার তারা চায়, আেরা
হুিশয়ার হেয় এবং আেরা সুক্ষ পিরকল্পনা িনেয় অগ্রসর হেত।
তত্ত্বাবধায়ক সরকার িবলুপ্িত, যুদ্ধাপরাধীেদর
ইসলামপন্িথেদর গ্েরফতার ও তােদর উপর িনর্যাতন,

িবচােরর নােম
সংিবধােনর ১৫ম

সংেশাধন –এসব মূলত েস ভারতীয় প্রেজক্েটরই অংশ িবেশষ। তাই সন্েদহ
েনই, মনেমাহন িসংেয়র এ সফর েশখ হািসনা ও তার সরকােরর জন্য খুবই
গুরুত্বপূর্ণ। অিত গুরুত্বপূর্ণ ভারেতর জন্যও। তেব বাংলােদেশর
স্বাধীনতা ও গণতন্ত্েরর জন্য এ সফের েয েকান কল্যাণই েনই, বরং
সম্ভাবনা বাড়েব েদেশর রাজনীিত আেরা সংঘাতপূর্ণ ও রক্তাত্ব হওয়ার
-তা িনেয় িক েকান সন্েদহ আেছ? ১৬/০৮/১১

