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লখক এম, িট, হােসন যিু , অথনীিত, িশ া িব ান, নীিত- পিরক না 
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পািক ান, করাচী এবং বাংলােদেশর ব  কািরগরী কেলেজ িশ কতা কেরন। 
পরবতীেত ১৭ বছর ধের িতিন টকিনক াল িটচাস িনং কেলজ, ঢাকা, 
ইসলািমক ইনি িটউট অব টকেনালিজ (ভূতপূব আইিসিটিভিটআর), গাজীপুর 
এবং সরকারী চাকির থেক অবসর হেণর পর দা ল আহসান িব িবদ ালয়- এ 
অথনীিত, কাির লাম, কাস ািনং, কমপােরিটভ এডুেকশান এবং িশ া ে  
ইসলািমক দশন ভৃিত িবষেয় মূলত িশ কেদর িশ া দান কেরেছন।  

 
লখক তার কেলজ জীবেনর েত ি ল া  সাংবািদকতা  কেরন। িতিন 

বাংলােদশ ও অ া  দেশ কািশত ইংেরজী ও বাংলা উভয় ভাষারই িবিভ  
দিনক, সা ািহক, মািসক ও সামিয়কীেত অব াহতভােব িলেখ যান। িতিন িবিভ  

ধরেণর জাতীয় ও আ জািতক ােসবী সং ার িবিভ  কায েমর সােথও 
িনজেক স ৃ  রােখন।  
 

যিু  িবষয়ক িকছু কাশনার (অেটােমাবাইল এ ড িরে জােরশন) স াদনা 
ছাড়াও তার লখা বশ িকছু বই কািশত হেয়েছ যার মেধ  ইি ডয়া'জ ফারা া 
ব ােরজঃ কা  ােডড মাডার অব বাংলােদশ (১৯৯৬), বাংলােদশ: জঘ  
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সংেশািধত ও পিরবি ত ি তীয় সং রণ, প াি য়ট- ইটর কাে নঃ বাংলােদশ 
িসন ম (২০০৬), জন রাজনীিতকেদর িকছু চালিচ  (২০০৬), বৃ পনা 
রাজনীিতবীদেদর িকছু হাল হিককত (২০০৬), মানিবক মূল েবাধস  ইসলামী 
িশ া দশেনর স ােন (২০০৭) উে খেযাগ । এছাড়াও িতিন িস িট ট ু লটারস 
অব েফসর ডঃ সয়দ সা াদ হােসন (২০০৪) শীষক একিট বই না 
কেরেছন য িচিঠ েলা দশ বছর ধের লখকেক উে  কের লখা িছল। 
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“জীব শায় িযিন তার জীবেনর অিভ ান ও 
অিভ তা িদেয় ইিতহাস িলেখ থােকন, তােক 
তার িতিট ছে র জ  সমােলাচনাসহ 
নানািবধভােব আ া  হেত হয় এবং যা িতিন 
িলেখনিন তার জ ও; অথচ ্ তম কান 
ব তয় বা অপূণতার জে  সত  ও াধীনতায় 
িব াসী কাউেকও অ ৎসািহত করা সমীিচন নয়; 
সমীিচন নয় তার সমােলাচনা করা, িযিন জীবেন 
ত াগ িভ  কান িকছুই চানিন, কান িকছুেক ভয় 
কেরনিন এবং তার সকল আকা াই িছল কৃত 
তথ  ও সত েক কাশ করা।” 

-ভে য়ার 
 
 
 

  
  



মুখব  
 
গত িতন দশেকরও বশী সময় ধের মারা ক চারণায় মুষেড় পড়া আমার মত 
িকছুটা বাধ- বিু - িবেবকধারী মা েষর অেনকটা িতবাদ পই বাংলােদশঃ 
মারা ক অপ চারণা, ষড়য  ও ভারতীয় আিধপত বােদর িশকার শীষক এই 
বইিট িলিখত।  অত  বদনাদায়ক হেলও সিত  য, পািক ানেক িবি  করা 
এবং ১৯৭১ সােল বাংলােদশ িত ার িপছেন িনিহত কৃত কারণ সমূহ কাশ 
করার সাহস দখােনার মত একজন ব ি ও আজ অবিধ ল  করা যায়িন। ফেল 
সাধারণ মা ষেক ১৯৭২ সাল থেক  হওয়া গােয়বলসীয় কায়দার 
িমথ াচােরর সামেন আ সমপণ করেত হে । আবার অেনকেকই অেনকটা 
অবেচতনভােব িমথ ােকই কৃত সত  বেল িব াস কের যেত হে ।  

এটা অত  ভাগ জনক য িমথ া, আংিশক সিত  এবং অধ- সত েক 
কবল কােয়মী াথবাজরাই সিত  বেল গণ  করেছনা; অত  িনরীহ মা ষও 

যিু - তেকর কান তায়া া না কের এটােক সিত  বেল গণ  করেছ। আজেকর 
লু পড়ুয়া ছা  যােদর ে  ভিব েত এই জািতর দায়- দািয়  বতােব, তােদর 
লু পাঠ েম স িবষা  চারণাসমূহ সি েবিশত করা আেছ; যার ফল িতেত 

শত- সহ  বছেরর পুরেনা একিট মুসিলম জািত ও সমােজর িচ  ভিব েত 
িনি  হেয় যাবার আশংকা দখা িদেয়েছ।  

সত েক উ িকত রাখেত আিম ওয়াদাব  িবধায় সত েক সিত  এবং 
িমথ ােক িমথ া বলার ে  কান প ি ধা- সংকেট আিম িনপিতত হইিন। ব  
িত  সত েক আিম যথাযথ ামাণ  উপা  সহকাের উপ াপেনর চ া কেরিছ। 
আিম িব াস কির ামাণ  ও তথ পূণ এই সব িনজলা সত  িমথ ার বসািতেত 
ভরপুর তথাকিথত ইিতহাসেক পদদিলত করেব। ফল িতেত হয়েতা ঐসব 
িমথ াচােরর হাতা, র ক ও তােদর সবাদাসরা আমার িত কবল ই নয়, 
আমার িব ে  তারা িহংসা ক পদে পও হণ করেত পাের। স াব  সই সব 
িহংসা ক মহেলর িত আমার অিত িবনয়ী আহবান থাকেব য দয়া কের আমার 
উপ ািপত তথ  ও পযেব ণেক িভি হীন বা অমূলক মাণ করার জে  
আপনােদর যিদ কান তথ  থেক থােক তা উপ াপন ক ণ এবং তার িভি েত 
আমার িব ে  অকাট  অিভেযাগ পশ করার কােজ মেনািনেবশ কের দখুন 
সফল হেত পােরন িকনা। ব ি গত পযােয় এটা আিম অত  আ া ও সততার 
সােথ বলেত পাির য আিম কােকও কানভােব আঘাত করা িকংবা কােরা 

চির হনন করােত িব াসী নয়। আিম চাই আমােদর স ানরা তথা জািতর 
ভিব ত যােত িমথ াচােরর বড়াজােল আব  না থােক এবং পাশাপািশ তারা যন 
য কান ধরেণর হীনম তার ঊেধ উেঠ আ স ানেবাধস  এক াধীন জািত 

িহেসেব িটেক থাকেত সবধরেণর ভাব, আ াসন ও আ াসী মতবাদেক 
মাকােবলা করার সাহস রােখ। আিম বাংলােদেশর মািটরই স ান। আমার িপতৃ 

পু ষরা ত াগী মুসলমান িহেসেব শতা ীর পর শতা ীর ধের এই মািটেত বসবাস 
কের আসেছ। আিম চাই আমােদর ভিব ত বংশধররা যন সব অব ােতই কৃত 
মুসলমান িহেসেব িনেজেদর অব ানেক সংহত কের এবং এমন কান 
জীবনাচােরর গালােম পিরণত না হয় য জীবনাচার কান িবেবচনােতই 
মুসলমানেদর জীবনাচােরর চাইেত উ ত নয়।  

অব ই আমার এটা উে খ করা েয়াজন য ব ত এই বই ১৯৮৯ 
সােল ল ডেন আমার লখা িডেলমা ফর বাংলােদশ এ  পািক ান ফিসং ইি ডয়ান 
হিজমিন শীষক একিট বইেয়র পিরবি ত সং রণ। যিদও ভাগ েম নানািবধ 
িতব কতার জে  স বইিট বই আকাের কখেনা মু ণ করা স ব হেয় উেঠিন। 

আমার িকছু ব - বা েবর অব াহত এবং জার তািগদ ছাড়া হয়েতা এই বইিটও 
মুি ত আকাের আেলার মুখ দখেতা না। 

ল ডেন বসবাসরত ে য় ঐিতহািসক ডঃ এ,এম, ওিহ ামান- এর 
িনকট আিম গভীরভােব ঋণী, িযিন একজন ছাট ভাইেয়র হ আমােক দান 
কের এই বই স  করেত উ ু  কেরেছন। উনার দিৃ শি েত যেথ  সম া 
থাকা সে ও িতিন এই বইেয়র বশ িকছু অংশ দেখ িদেয়েছন। আিম অত  
কৃত তার সােথ ীকার করেবা ঢাকা িব িবদ ালেয়র আ জািতক স ক 
িবভােগর অবসর া  অধ াপক ডঃ এম.এ. আিজেজর অবদানেক; িযিনও 
দিৃ শি র সম া থাকা সে ও এই বইেয়র িকছু িকছু অংশ দেখ িদেয়েছন এবং 
পিরমাজন, িবেয়াজন এবং সংেযাজেন অত  মূল বান উপেদশ দান কেরেছন। 
আিম আর একজন ব ি ে র কথা উে খ না কের পারিছনা িযিন হে ন া ন 
িসএসিপ, নামধ  লখক এবং সেবাপরী একজন সা া মুসলমান জনাব িপ.এ. 
নাজীর। িতিন এই বইেয়র িবিভ  িদেকর পূণতা অজেন যেথ  মূল বান পরামশ 
িদেয় আমােক িচরকৃত তাপােশ আব  কেরেছন। সবেশষ আিম ধ বাদ ও 
কৃত তা জানােবা ল ডন- এর আল িহলাল পাবিলশারস- ক যারা এই বইিট 
মু েণ এিগেয় এেসেছন।  
 
  



ি তীয় সং রেণর ভূিমকা 
 
বাংলােদশঃ মারা ক অপ চারণা, ষড়য  ও ভারতীয় আিধপত বােদর িশকার 
বইিট ১৯৯৬ সেন কািশত হবার পর ইিতমেধ  ১২ বছর অিত া  হেয়েছ। 
ইিতমেধ  বাংলােদশ ও পািক ােনর পথ চলার ইিতহােস অেনক পির মন ও 
পিরবতন হেয়েছ। পিরবতন হেয়েছ রাজৈনিতক, অথৈনিতক, সামিরক, বেদিশক 
নীিত সহ ায় সবে ে  এবং সেবাপরী ই দেশর জনেগা ীর জীবনাচাের। িক  
তমন কান পিরবতন ঘেটিন এই ’ অ েলর মধ কার তথাকিথত বষেম র -

যার িভি েত পূবা েলর সাধারণ মা েষর িনকট তােদরেক শাষণ- ব নার গ  
রিটেয় পূব পািক ানেক িবি  করা হয়। অথচ আমােদর পূব পু েষরা বিৃটশ 
শািসত িহ - ধান ভারেত মুসলমানেদর এই আবাস ভূিম িত ায় অবণনীয় 
ত াগ- তীিত া দিখেয়িছেলন। িব  রাজনীিতর পিরবিতত াপেট বাংলােদশ 
ও পািক ােনর আভ রীন ও বেদিশক রাজনীিতেত িকছু িকছু মাড় পিরবতন 
ঘটেলও এটা আমার িব াস য ১২ বছর পূেব আিম আমার ি য় দশ বাংলােদশ 
স েক উ  বইেয় য উপসংহার টেনিছলাম,  তা আজও অপিরবতনীয়। 
বিু িভি ক চচার মধ  িদেয় বশ িকছু তথ  দীঘকাল চাপা থাকার পর বিরেয় 
এেসেছ য েলা আিম ি তীয় সং রেণ অ ভূ  কেরিছ। এর িকছু িকছু আিম 

থম সং রেণর ফুটেনােট উে খ কেরিছলাম। তেব এবার স সেবর মাটােমািট 
সংি  সার সি েবশন করায় বইেয়র কেলবর যেথ  বিৃ  পেয়েছ। আিম আশা 
কির স দয় পাঠক সমােজ ি তীয় সং রণ আেরা অেনক বশী সমাদতূ হেব।  
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ারি ক কথা 
 

পূব পািক ানেক িবি  করার য ি য়া ১৯৭১ সেন পূণতা লাভ কের তার 
পিত- কািরগর হে  ভারত। নতুন রা  িহেসেব পািক ােনর জ  লােভর 

পরপরই ভারতীয় সংবাদপ  এই মেম এক িবে ষপূণ চারণা  কের য পূব 
পািক ান হে  পি ম পািক ােনর ‘কেলানী’ এবং উ  চারণায় এটাও বলা হয় 
য, পূব পািক ানেক কবল িন রু রাজৈনিতক শাষণই নয়, সাং িৃতক এবং 

অথৈনিতকভােবও শাষণ করা হে । ঐ িবে ষপূণ চারণােক আেরা ফুিলেয়-
ফঁািপেয় বলার জে  সই সময়কার পূব পািক ােনর একে ণীর বিু জীিব পী 
ভারতীয় চর অিত উৎসােহর সােথ উেঠ পেড় লােগ এবং স কােজ তারা বছেরর 
পর বছর থেক লেগ থােক। আর তােদর সই অিত উৎসাহী ও উে েণািদত 
তৎপরতায় সািমল হয় তখনকার একে ণীর সংবাদপ । পূব পািক ােনর সাধারণ 
মা ষ তােদর চারণায় অিত তই কাব ু হেয় যায়। সাধারণ মা ষ এটা সিত  
সিত ই িব াস কের য, তােদর সকল ধরেণর েভাগ ও ঃভােগ র জ  দায়ী 
হে  পি ম পািক ানীরা। ফেল ষাট- এর দশেকর শষ িদেক উ  চারণার 
িশকার পূব পািক ানীরা এটা ব মূলকভােব িব াস করেত  কের য, পি ম 
পািক ানীেদর যিদ পূব পািক ােনর মািট থেক তািড়েয় দয়া যায়, তা হেল পূব 
পািক ান সানার বাংলায় পিরণত হেয় যােব- যখােন ধ ও মধরু নহর বইেব 
আর তারা তা অবািরতভােব উপেভাগ করেব। 

উপিরউে িখত িবে ষপূণ চারণার জ  দয়া হেতা ভারেতর মািটেত, 
আর তা পূব পািক ােনর  সংি  সংবাদমাধ ম ও বিু জীিবেদর িনকট সরবরাহ 
করা হেতা। সই চারণােক মাকােবলার ে  পািক ানী সংবাদ মাধ ম অত  
দবূলতার পিরচয় দয় িকংবা তারা বাকার মেতা এক ধরেণর আ সাদ- এ 
ত য় হেয় থােক। ফেল ১৯৭১ সােল পতন ঘেট পূব পািক ােনর; আর স 

ংসাবেশষ থেক অভু দয় ঘেট াধীন বাংলােদেশর।  
বাংলােদশ ইিতমেধ  তার াধীনতার ৩৭ বছর পার কেরেছ। ায় ১৪ 

কািট মা েষর এই দেশ অিত  সংখ ক মা ষ হয়েতা তােদর ভাগ  গেড় 
লতা অজন কেরেছ। িক  তােদর অেনেকর অব া পূেবকার চাইেতও খারাপ 

হেয়েছ। অ তঃ ৪ কািট অব ান াির  সীমার ব  িনেচ। াগােনর উ াস আর 
উ াশা এখনও অলীক ও িমথ াই রেয় গেছ। াধীনতার পর থেক সাহায  ও 
ঋণ িহেসেব বাইের থেক ৩০ িবিলয়ন মািকন ডলার বাংলােদেশর অথনীিতেত 
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যাগান দয়ার পরও কািট কািট সাধারণ মা েষর জীবন িনঃ তর পযােয় 
পযবিসত হেয়েছ। াধীনতা লাভকারী পৃিথবীর অপরাপর কান দেশর ে  
এমন নজীর নই। এ থেক এটা সহেজই অ েময় য অথৈনিতক বষেম র য 
িজিগর তুেল ষাট এর দশক থেক িবি তার বীজ বপণ ও িবি তার িদেক 
দশেক এিগেয় িনেয় যাওয়া হেয়িছল সসব িজিগর িছল স ণূ িমথ াচার।  

রাজৈনিতকভােব বাংলােদশ নােমমা  একিট রা । ব তঃ গত ৩৭ বছর 
ধের দশটােক ভারেতর একিট জায়গীর িহেসেব পিরচালনা কের আসেছ ভারেতর 
এেজ ট এবং ইসিলংরা- যারা দশিটেক িবি  কেরিছল। তােদর একমা  
িব াস হে  িদ ীেত থাকা তােদর মিনবেদর াথর া করাই তােদর দািয় । 
আমলােদর একাংশ শাসকেদর মতই অদ  ও নীিতবাজ এবং অত  হীনভােব 
ভারেতর গালামী করেত একপােয় খাড়া থােক।  

শাসেনর পূণ ব ি েদর িনেয়াগ করা হয় ভারেতর ক ীয় 
গােয় া সং া RAW (Research and Analysis Wing) এর পািরশ 
মাতােবক। এটা কান কা িনক িবে ষণ নয়; এটা হে  অত  বা ব সিত , যা 

খুব একটা রাখ- ডাক পযােয়ও নই। 
সাং িৃতকভােবও ভারত বাংলােদেশর উপর তার আিধপত  চািলেয় 

থােক। িশ ার পূণ েলােত দব বাদী পৗ িলক িহ  ধম থেক 
উৎসািরত ভারতীয় দশেনর াবন বইেছ। অথচ বাংলােদেশর ৯০ শতাংশ 
মা েষর দয় একে রবাদী ধেম িনেবিদত। উ িশ ার াচীন িবদ াপীঠ 
রাজধানীেত অবি ত ঢাকা িব িবদ ালেয়র ায় িতিট  িনয় ণ করেছ 
ভারতীয় অ চররা।  

১৯৭১ উ র সমেয়র ছা  সমােজর অেনেকই ভারেতর িবে ষপূণ 
চারনায় ভাবাি ত হেয় িনেজেদর ধেমর িত বীত  হেয় পেড়। তারা 

ধমিনরেপ তার াগান িদেয় বাঙািল সং িৃতর দিূহতায় পিরণত হয়, য 
সং িৃতেত কান িনি  মূল েবাধ িবধতৃ নই। এেদর মেধ  অেনেক ভারতপ ী 
বিু জীিবেদর সাহায - সমথেন ছা েদর নতৃে  সমাসীন হয়। এই অিত দ  ও 
সচতুর ভারতীয় ভাব কবল সেবা  িবদ াপীঠ িব িবদ ালয়সমূেহই নয়; 
অপরাপর িশ া িত ােন এবং কারা ের দেশর রাজনীিতেতও তার িব িৃত 
ঘেট। এই ছা  নতারা তােদর পূবসরূী ৭০- ৭১ সেন ‘চার খিলফা’ িহেসেব 
পিরিচতেদর ায় অসৎ ও অ ায় পেথ অগাধ িব - বভেবরও মািলক হেয় যায়। 
দল মত িনিবেশেষ রাজনীিতবীদরা এই ছা েদর সমথেনর জ  সবাব ােতই 



 3 

উ খু হেয় থােক। ১৯৯১ সাল ও ১৯৯৬ সােলর ফ য়ািরর িনবাচেন 
সবা কভােব ছা েদর সাহায - সমথন- অংশ হেণর বেদৗলেত রাজৈনিতক 
সাফল  লাভ কেরন বগম খােলদা িজয়া। আওয়ামী লীগ, জামাতসহ অ া  
রাজৈনিতক দলও একইভােব ছা েদর হীন আচরণ ও তােদর খয়াল- খুশী 
চিরতাথ করার  সিৃ  কের দয় তােদর রাজনীিতর ল  অজেনর জ । িক  
িন রু রাজৈনিতক বা বতা িছল এই সব ছা  নতারা যেহতু ধম িনরেপ তার 
দী া হণ কের, সেহতু তারা মুখ তই চায় বাংলােদেশ ভারতীয় আ াসন ও 
তােদর সং িৃতর িবকাশ। তারা বাংলােদেশর সাধারণ মা েষর ৯০ শতাংেশর 
মুসিলম মূল েবাধ এবং সাং িৃতক আকা ার িত াশীল নয়। ব তঃ ইসলাম 
ও তােদর সং িৃতেক হয় ও ংস করাই হে  তােদর মূল ল ।  

১৯৭১ সােল জনগণেক এই মেম আশাি ত করা হেয়িছল য াধীন 
বাংলােদেশ তােদর জীবন ব ব ারই কবল উ িত হেব না; দশ িহেসেব িবে র 
জািতপুে র মেতা বাংলােদেশরও থাকেব সাবেভৗম । িক  গত ৩৭ বছেরর 
ইিতহাস মূল ায়ন করেল দখা যােব য অথৈনিতকভােব বাংলােদেশর জনগেণর 
জীবেনর কান উ িত ঘেটিন। ভারতীয় সাং িৃতক আ াসন থেক তারা রহাই 
পায়িন। এমনিক ভারেতর সােথ রাজৈনিতক স েকর য চালিচ  তা থেক এটা 

 য দেশর সাবেভৗম ও বলা যায় িতি ত হয়িন। বরং ঘটনা পর রায় 
এটাই মািণত হেয়েছ য বাংলােদেশর বাজার হে  ভারতীয় পেণ র িনকট ব ী, 
সং িৃত হে  ভারেতর বিদক সং িৃতর বিধত প এবং রাজৈনিতকভােব 
বাংলােদশ পিরণত হেয়েছ ভারেতর গালাম-এ। কউ সরকাের থা ক িকংবা না 
থা ক বাংলােদেশ ভারেতর আ াসী েয়াজন মটােত রাজৈনিতক অ েনর ায় 

েত কেক অিত িব তার সােথ দািয়  পালন করেত হয়। বাংলােদেশর ভূখ ড 
িদেয় ভারেতর অবাধ ট ানিজট িবধা িত া এখন সমেয়র ব বধান মা । 
তােদর ল  অজেন বাংলােদেশর আভ রীন রাজনীিতেত উি  অব া সিৃ  
করেত িদ ীর শাসকরা তােদর গােয় া সং া ‘র’ এর মাধ েম িভতর এবং 
বাইের থেক সবা ক য়াস চািলেয় থােক। ভারেতর অ ভ খ র থেক বিরেয় 
আসেত হেল বাংলােদেশর সীমাে র বাইের তার ব রু দরকার। এটা করার পেথ 
ভারত িতব কতার সিৃ  কের। বাংলােদেশর িত ব েু র হাত বাড়ােত িগেয় 
অেনক জািত, রা ই ভারেতর আ াসী আচরেণ িবিভ ভােব শরিম া ও িববতৃ 
হেয় পেড়। পািক ােনর সােথ অতীেতর ব  িন  ই  উিঠেয় ায়শই 
ভারতপ ী মহল িবষা  চারণার সিৃ  কের; যার ল  হে  কানভােবই যন 
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পািক ােনর সােথ বাংলােদশ ব ু পূণ স ক সিৃ  করেত না পাের। এছাড়াও 
ভারতীয় সংবাদ মাধ ম েলা অব াহতভােব সই পুরেনা চারণা চািলেয় থােক য 
১৯৪৭ সােলর ভারত িবভাগ িছল একটা ম বড় ভুল; যা থেক বাংলােদশ- এর 
িশ া হণ পূবক বাংলােদশ যিদ ভারেতর একিট েদশ- এ পা িরত হয়, 
তাহেল দশিটর সকল সম ার সমাধান হেয় যােব। চাকমা ই েত ভারেতর 
উ ানী ও ত  মদদ, অিভ  নদী েলার পািনর িহ া িনধারেণ ভারেতর 
অস িত, বাংলােদেশর এক তৃতীয়াংশ ভূখ ড িনেয় পি ম বাংলার িহ েদর 
উ ািবত াধীন ব ভূিমর তথাকিথত আে ালেন ভারেতর ত  মদদ ও 
উ ানী হে  বাংলােদেশর ঐক , সংহিত ও সাবেভৗম  ংসকারী ভারতীয় 
অপতৎপরতার লীলােখলা। ভারেতর ন  আ াসেন বাংলােদেশর অসহায়  
দশ-  িবেদেশর সকল মহেলর জানা। অেনেকই আজ িনি ত য ১৯৭১ সেন ব  ু

িহেসেব আিবভূত ভারত  আসেল পেরিছল ব েুতর ছ াবরণ। সই ব েু র ভক 
ধরার িপছেন তােদর উে  িছল তােদর িবেবচনায় তােদর এক ন েরর শ  
পািক ান ভা ার জ  তােদর নাংরা চহারাটা লকুােনা। ১৯৭১ সােল তােদর 
সই ল  অজেনর পর তারা তার চূড়া  য উে  অথাৎ বাংলােদশেক 

ভারেতর সােথ একীভূত করার ল  সাধেন িনজেদরেক িনেয়ািজত কের। এ 
কারেণই একিদেনর জ ও ভারত বাংলােদশ স েক তােদর নানািবধ হীন ও 
উে েণািদত চারণা ব  রােখিন। তােদর এই অব াহত হীন চারণায় 
বরাবরই পািক ান কতৃক তার পূবা লেক শাষেণর সই পুরেনা ক া ফঁািদেয় 
থােক। ঃখজনক হেলও সিত  বাংলােদেশর কউ কউ এই সব চারণায় 
ভারেতর কান রিভসি পূণ উে  নই বেল মেন কের। 

এই বই এর মাধ েম একিট িবনয়ী ও তথ  িনভর য়াস থাকেব-  
কমিনতর অবা ব অলীক কািহনী আর িমথ াচার ারা বাংলােদশ সিৃ র  সিৃ  

করা হেয়িছল এবং চূড়া ভােব কমনতর পিরণিতর িদেক ভারত বাংলােদশেক 
িনেয় যেত চায় স স েক জনসাধারেণর চ ু উ ীলন করা। পূব ও পি ম 
পািক ােনর মেধ  তথাকিথত বষম  িনেয় থম অধ ােয় আেলাচনা করা হেয়েছ। 
ি তীয় অধ ােয় িবি তাবাদী তৎপরতা ও স সেবর উৎস মূল ামাণ  নিথপ  
সেমত পির টু করা হেয়েছ। তৃতীয় অধ ােয় ৩০ ল  শহীদ হবার তথাকিথত 
পিরসংখ ােনর িনগিলতাথ বর করার চ া করা হেয়েছ। চতুথ অধ ােয় 
পািক ােনর িবিভ  অ েলর মা েষর মূল েবাধ, সং িৃত ও ােথর সংঘাত এবং 
তা িকভােব ভারতীয় পৃ েপাষকতায় ১৯৭১ সােলর সশ  সংঘেষ প িনল; 
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ঐিতহািসক দিৃ েকান ও তথ প ীর আেলােক তার িবে ষণ করা হেয়েছ। সবেশষ 
উপসংহার অধ ােয় আেলাচনা করা হেয়েছ উপমহােদেশ িহ  পুন ান ও 
ভারতীয় আ াসন িতেরােধ বাংলােদশ ও পািক ােনর মেধ  ঘিন  স ক 

িত ার েয়াজন ও । 
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থম অধ ায় 
 

তদানী ন পূব ও পি ম পািক ােনর মধ কার বষম  স িকত 
অলীক কািহনী ও ায় শাসেনর দাবী স  

 
পূব পািক ানেক িবি  করার িপছেন ধান য ত কথা ও যিু  দাঁড় করােনা 
হেয়িছল তা িছল ’অ েলর িবিভ  ে র দৃ মান বষম  ও িবিভ তা এবং 
পূব পািক ানেক দখােনা হয় পি ম পািক ানী জনেগা ীর শাষেণর  
িহেসেব। পূব পািক ােনর ায় শাসন না থাকার িবষয়িটেকও সই কি ত 
বষেম র চারণার সােথ যু  করা হয়।  

আপাতদেৃ  বষেম র য চালিচ  দখােনা হয়, ষাট- এর দশেকর শষ 
িদেক া  িকছু সংখ া ও সংখ াত  িদেয়। এর মধ  উদাহরণ প বলা যায় 
পািক ােনর ক ীয় সরকােরর তথা ক ীয় িপিরয়ার সািভস (িসএসএস) ও 
পািক ান সনাবািহনীেত পূব পািক ােনর িতিনিধ  তুলনামূলকভােব কম থাকা। 
উপ ািপত পিরসংখ ােন এটাও দখােনা হয় য, পি ম পািক ােনর তুলনায় 
উ য়ন খােত পূব পািক ােনর জ  কম অথ বরা  করা। যিদও উপ ািপত ঐ 
পিরসংখ ান অসত  িছলনা; িক  জনগেণর সামেন য ব াখ া- িবে ষণ এবং  

চারণা সই পিরসংখ ান িনেয় চালােনা হেয়েছ, তা মােটই সিত  ও বা ব িনভর 
িছল না। ঐসব পিরসংখ ানেকি ক ব াখ া- িবে ষণ ও চারণা সেবাতভােব 
সিত  িছল না; হয়েতা িকয়দাংশ িছল ব িত ম এবং তাও িছল অধ সত ।  
 
সীমােরখা  
কান ঘটনার ব িন  এবং কৃত অথৈনিতক িবে ষণ কখনও করা স ব নয়, যিদ 

সংি  ঘটনাবলীর ব াপক তথ প ী িনেদিশত না হয়; িবেশষত যথাথ ও বা ব 
সীমােরখা িননীত না হয়। আসেল িব াসেযাগ  কান িবে ষণ এক দশদশী দশন 
িদেয় স ব নয় এবং স ব নয় কান তার মেধ ও। ভাগ বশতঃ পূব 
পািক ানেক শাষণ করার পুেরা িথিসসটাই এর উদগাতারা ণয়ন কের ব াপক 
িভি ক কান তথ প ী িনভর সীমােরখা ছাড়াই। পূব ও পি ম পািক ান িছল 
বা েব িট অসম ভৗগিলক অবয়ব। িক  ১৯৪৭ সেন পািক ান হবার সময় এই 

িট অসম ভৗগিলক অবয়বেক অ ীকার কের িটর সামি ক কাঠােমার সম া 
িচি ত করা হয়। পূব পািক ান- যা ি িটশ আমেল পূব বাংলা নােম পিরিচত িছল 
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এবং যা তদানী ন ভারেতর য কান অ েলর চাইেত িছল প াদপদ, যা কা রই 
অজানা থাকার কথা নয়। পূব পািক ােনর নতুন রাজধানী ঢাকার সােথ পি ম 
পািক ােনর করাচী, লােহার ও অ া  শহেরর একিট তুলনা করেত িগেয় এক 
সমেয়র পূব বাংলা স েক অেনক অিভ  সাংবািদক- লখক এইচ.এম আ াসী 
িলেখন: ‘ঢাকা যখন রাজধানীেত পিরণত হয় তখন সখােন মুসলমান িকংবা িহ  
মািলকানায় একিট সংবাদপ ও কািশত হেতানা। মা  ৫ ওয়ােটর একিট রিডও 

শন িছল এবং বশ কেয়ক বছর সময় লােগ সখান থেক বাংলা দিনক 
আজাদ ও ইংেরজী দিনক মিনং িনউজ কাশনা  হেত। আমার একটা বড় 
দািয়  িছল পি কার ছিব ক কের করাচী থেক িবমান যােগ তা ঢাকায় রণ 
করা যা নতুন ইংেরজী দিনক অবজারভার- এ কািশত হেতা অথাৎ ঢাকায় ক 
বানােনার কান মিশনও িছল না।১  

এটা রীিতমত অিব া কর। পূব পািক ান তার জীবন  কের বলা 
যায় স ণূ পথ হাতিড়েয়, অথৈনিতক ও িশ  ে  েদশিটর কানই 
অবকাঠােমা িছল না। অ িদেক পি ম পািক ান িছল মাটােমািট িশ  সমৃ  
এবং িছল স াবনাময় অথৈনিতক অব কাঠােমা। অথাৎ সবে ে  সব িবেবচনায় 
পি ম পািক ান িছল পূব পািক ােনর তুলনায় অেনক অ সর।’  
 
উৎপাদনশীলতা  
ব তঃ একিট দেশর জনেগা ীর অভ াস ও দিৃ ভ ীর উপর স দেশর উৎপাদন 
ও উ য়নশীল কাজকম িনভরশীল। এই ে  পূব ও পি ম পািক ােনর 
জনগেণর আচার, অভ াস-এ িছল মৗিলক ও র ব বধান; যা আজও একই 
অব ায় রেয়েছ। পূব পািক ানীরা িছল অভ ােস অলস কৃিতর আর পি ম 
পািক ানীরা হে  অভ াসগতভােব অত  পির মী। য কান ধরেণর 
িব ানস ত এবং অথৈনিতক িবে ষেণর ে  এই ব াপারিট অত  ে র 
সােথ িবেবচনায় িনেত হেব। িক  এই বা বতা পিরবিতত াপেট তই 
মেন হয় য, সংি  অথনীিতবীদ ও তােদর অ সারীরা সই িবষয়িট আমেল 
নয়িন অথবা কিথত বষম  বা শাষণ বে র িদেক দিৃ  না িদেয় 

উে মূলকভােব সই বা বতা অ ীকার করা হয়। পরবতী অংেশ আিম এই সব 
                                                
১ এইচ,এম, আ াসী (অনলকুার- এ জানািল ), ওভার এ কাপ অব টী, মাশ র অফেসট স, 
করাচী, ১৯৭৪ প ৃ: ৪৬২  
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িবষেয় আেলাকপাত করেবা এবং িবেশষভােব আেলাকপাত করেবা পি ম 
পািক ান কতৃক ১৯৪৭ সাল থেক ১৯৭০ সাল পয  ২৩ বছর ধের পূব 
পািক ানেক তথাকিথত শাষণ করার রহ  উদঘাটেনর িদেক।  
 
িবেবচনার িভি  সাল- ১৯৪৭  
১৯৪৭ সােলর বা ব িচ  িক িছল ? পূব ও পি ম পািক ােনর উভয় অংেশর 
জনগনই িছল গরীব। বিৃটশ যেুগর পূব বাংলায় বসিত াপনকারীেদর জীবেনর 
মান িছল অিত নীেচ। এর  কারণ িছল পূব বাংলা বিৃটশেদর কেলানী 
িহেসেব শািষত ও িনগৃহীত হেয়েছ ১৯০ বছর তথা ১৭৫৭ থেক ১৯৪৭ সাল 
পয । 

প া ের পি ম পািক ান অ েল বিৃটশেদর কেলানী ও শাষেণর 
সময়কাল িছল ৯০ বছর। থম াধীনতা যেু র পর ১৮৫৮ সােল বিৃটশ রাণী 
িভে ািরয়া পুেরা ভারেতর কতৃ  হেণর পর থেক ১৯৪৭ সাল পয । এটা 
মােটই অিব া  নয় য, বিৃটশেদর শাসনামেল পূব বাংলা অথৈনিতকভােব 

পি ম পািক ান থেক অেনক বশী শািষত ও িনগৃহীত হেয়িছল। িবেদশী 
শাসন- শাষণ ছাড়াও পূব বাংলার জনসাধারণ তােদর েদশীেদর ারাও বিৃটশ 
শাষণ থেক কম িনযািতত ও শািষত হয়িন। জনসংখ ার অিধকাংশ মুসলমান 

হওয়া সে ও ভূিমর ায় িনর শ মািলকানা িছল উ বেণর িহ েদর। ১৯৪৭ সাল 
নাগাদ তারা ৮০ শতাংশ ভূিমর মািলক িছল।২  

এই পিরসংখ ান কান কি ত িকছু নয়। এটা সই সময়কার িহ  
মহাসভার নতা ডা. ামা সাদ মুখাজীর দ  তথ  থেকই পাওয়া যায়। বিৃটশ 
শাসনামেল পূব বাংলার মুসলমানেদর ি িটশ িসিভল সািভস সহ কান উ  িশ া 
স িকত পশায় েবেশর েযাগ িছল না এবং সনাবািহনীেত িছল এেকবােরই 
নগ  সংখ ক পূব বাংলার মুসলমান।  
 
১৭৫৭ সােল পলাশী িবপযেয়র পর 
রা  পিরচালনা স িকত িবষয়ািদ পূব বাংলার জ  কান অক াৎ ঘটনা বাহ 
িছলনা। ব তঃ এটা িছল এক ঐিতহািসক ি য়া-  যার পূণতা প লাভ কের 
                                                
২ ঐ পৃ: ৪৬১ পাে ট অব এ মাটায়ার  জাইেকা পাবিলিশং হাউস, বাে , ১৯৬৯ বইেত িব, 
মােধাক তা উ তৃ কেরন  
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১৭৫৭ সােলর পলাশী যেু । সই যেু  পূব বাংলায় মুসিলম শাসেনর পতন ও 
অব েয়র সচূনা কের। রাজৈনিতক মতা হারােনার পাশাপািশ তারা তােদর 
অথৈনিতক মতাও হারায়। ১৭৯৩ সােলর িচর ায়ী বে াব  পূব বাংলার 
মুসলমানেদর জীবেন চরম রাব া ও িবপযেয়র সিৃ  কের। এক সমেয়র খাজনা 
আদায়কারীরা িচর ায়ী বে াবে র বােধ রাতারািত ায়ী জিমদাের পিরণত হয়। 
তারা বছর িত অিত নগণ  পিরমাণ অথ রা ীয় কাষাগাের জমা িদেয় চুর ভূ 
স ি র মািলক বেন িগেয় সাম  থার ারা গরীব কৃষকেদর জীবেন অৈবধ 
শাষক- এর ান লাভ কের। এই নতুন ভূ- স ি র মািলক ণী িছল িহ রা। 

তারা পূব বাংলার কৃষকেদর িন রুভােব শাষণ কের। কৃষকেদর মেধ  িবেশষত 
ছাট- খাট ভূ- স ি র মািলকেদর মেধ  িবরাট অংশ িছল মুসলমান যারা 

অ কােলর মেধ ই তােদর ভূ- স ি  হািরেয় জিম হারা সাধারণ কৃষেক পিরণত 
হয়। িচর ায়ী বে াবে  রায়ত (সাধারণ মা ষ) দরেক জিমদারেদর শাষণ 
িনযাতন থেক র ার কান ব ব াই রােখিন। যার ফেল পূব বাংলার কৃষকরা 
মারা ক শাষণ ও িনযাতেন সব া  হেয় পেড়। িবংশ শতা ীর তৃতীয় দশেক 
ািপত ঋণ সািলসী বাড তােদর এই রাব া িনরসেন িকছুটা ি পূণ পিরেবশ 

সিৃ েত উে খেযাগ  ভূিমকা রােখ।  
 
১৯৪৭ সােল তুলনামূলকভােব পি ম পািক ােনর ভাল অব া 
বিৃটশ শাসনামেল পি ম পািক ােনর ভূিম ভাগদখল ব ব া িছল স ূণ িভ তর। 
সখােন পূব থেকই একিট শি শালী সাম  ণী িছল, যারা সখানকার কৃষক 

স দায়েক নানািবধভােব শাষণ করেতা। তেব সখানকার কৃষক স দােয়র 
িকছুটা অ ল অব াও িছল। তােদর জীবন ব ব ায় িছল অত  গিতময়তা। 
ফেল কান এলাকা তােদর জীবন- ধারেণর জ  ক কর হেয় উঠেল তারা নতুন 
চাষেযাগ  ও চারণ ভূিমেত ানা িরত হেত পারেতা; কননা পি ম পািক ােনর 
কৃষক স দায় সখানকার সাম  ণীর শাষণ পূব পািক ােনর কৃষক 
স দােয়র তখানকার জিমদার ণীর শাষেণর চাইেত কমই ভাগ করেতা। 
অথাৎ বিৃটশ শাসনামেল পি ম পািক ােনর কেয়ক স দায় পূব পািক ােনর 
কৃষক স দােয়র চাইেত অথৈনিতকভােব ভাল অব ায় িছল।  
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িশ া ে  মুসলমানেদর অন সরতা  
মুসলমানরা বিৃটশ আমেল স ানজনক কান পশা লােভর জ  অপিরহায 
আধিুনক ইংেরজী িশ া হণ না করায় তােদরেক কৃিষ কােজর উপরই িনেজেদর 
জীবন িনবাহ করেত হেতা। সই সময় মুসলমানেদর পশাগত অব া বণনা 
করেত িগেয় ১৯৪০ সােল কলকাতা িব িবদ ালেয়র ভাইস চ াে লার ার 
আিজজুল হক এই মেম একিট তথ  দান কেরন য তার িব িবদ ালেয় কবল 

ইজন বতনেভাগী মুসলমান কমচারী রেয়েছন। একজন িতিন িনেজ আর 
একজন হে ন তার চাপরাশী। এটা হয়েতা কান িবেবচনায় অিতর ন বেল মেন 
হেলও মুসলমানেদর পশাগত রাব া য কত চরেম পঁৗেছিছল তা িনেয় তা 
সে েহর কান অবকাশ নই।  

ব তঃ একজন িনরােবগ ও িনরেপ  িবে ষক পিরি িতর একটা 
িব াসেযাগ  তুলনা িন পেণর ােথ িক এমন ঢ় বা ব তথ  িবসতৃ হেত পাের? 
একজন প  ু িশ র উৎপাদন ম যাগ তা এবং জীবনী শি র সােথ িক 
শািররীকভােব অত  সামথ বান এবং মানিসকভােব পিরপ  একজন বয়  
লােকর মতা ও যাগ তার সােথ তুলনা হেত পাের ?  

 
পূব পািক ােনর াকিৃতক িবপযয় এবং উৎপাদন মতার িবপযয়  
ব া, জেলা াস এবং সাইে ান- এর ধকল পূব পািক ােন িনয়িমতভােব 
সংঘিটত হওয়ায় এর অথনীিত মারা কভােব িবপয  হবার িবষয় সবজনিবিদত। 
পূেবই উে খ করা হেয়েছ য পূব পািক ােনর জনগণ চির গতভােব িছল অলস 
যার পিরণাম িছল অ  উৎপাদনশীল অথনীিত। আবার উ  আবহাওয়ােক 
অতু  িশ  কারখানা গেড় তালার জ  দায়ী করা হেব কৃত পিরি িত থেক 
দিৃ  অ  সিরেয় নয়া। নতুন নতুন উ াবনমূখী িশ - কারখানা গেড় তালার 
উেদ াগ না থাকায় পূব বাংলার উ য়েনর গিত িছল অত  কম। কম 
উৎপাদনশীল পূব বাংলার জনগণেক উৎপাদনশীল পি ম পািক ানীেদর ারা 
শাষণ করার অজুহাত ধােপ টকার মত নয়; কননা যারা িনেজেদর খাওয়া 

পরার উপেযাগী পিরমােণর চাইেত বশী বা ঊ ৃ  কান িকছু তােদর ম ারা 
উৎপাদন করেত অভ  িছলনা তােদরেক অ  কান জনেগা ী এেস শাষণ 
করেব এটা কান তথ  বা পিরসংখ ান িদেয় বঝুােনা রীিতমত র।   
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শাষণমূলক আথ- সামািজক বা বতা এবং বািহক  অব া 
য কান দশ বা অ েলর আথ সামািজক ব ব া থেকই সখানকার শাষণমূলক 

অব া উৎসািরত হয়। এটা আবার সংি  ঐিতহািসক িতি য়ার সােথও 
সরাসির স ৃ । উৎপাদন ি য়া, বাজার ব ব াপনা, িবতরণ প িত এবং 
সাং িৃতক পিরেবশ শাষণ য েক ভাবাি ত কের। ১৯৪৭ সােল পািক ান 

িত ার সােথ সােথ সব িকছু রাতারািতভােব পিরবতন করা যায়িন। 
সিত কারভােব বলেত গেল বলেত হয় য উৎপাদন ও িবতরণ ব ব ার পিরবতন 
সংঘটন  সমেয়র মেধ  স বও নয়। ফেল শাষণমূখী উপিনেবিশক আমেলর 
প িতই বহাল থােক যা শত শত বছর ধের সি য় িছল। সে হ নই য 
পািক ান িত া িছল একিট িব ব িক  াধীনতার পর আথ- সামািজক ব ব ার 
পিরবতেন সই িব েবর আদশেক অব াহত রাখা যায়িন আভ রীন বলতা এবং 
বেদিশক চাপ এর কারেণ। ১৯৪৭ সােল পািক ােনর জ  লােভর সােথ সােথই 

এমন আশাংকা ঘনীভূত হেয় উেঠিছল য কেয়ক মাসও দশিট িটকেত পারেব 
িকনা। কননা বরী ও আ াসী িতেবশী ভারেতর অব াহত মিকেত দশিটর 
ািয়  অিনি ত হেয় উেঠিছল। ১৯৪৭ সােলর পর ভারেতর বলপূবক জুনাগড়, 

কা ীর, হায়দারাবাদ সহ ব  রাজ  দখেলর পর পািক ানেক সবদাই সতক 
থাকেত হেয়েছ তার আভ রীণ িবষয়ািদ সংহত করা এবং ভারেতর স াব  
আ াসন মাকােবলায় িনেজেদর সনাবািহনীেক শি শালী করা।  
 
সনাবািহনীেত পূব পািক ানীেদর কম িতিনিধ  থাকার পটভূিম  

কিথত বষেম র মাণ িহেসেব পািক ান সনাবািহনীেত পূব পািক ানীেদর কম 
িতিনিধে র অিভেযাগ িছল তখনকার সমেয় একিট জনি য় াগান। ১৯৭০ 

সােল পািক ান সনাবািহনীর ৩ ল  সদে র মেধ  পূব পািক ানীেদর সংখ া 
িছল ৪০ হাজার। এই সংখ া দেশর ই অংেশর মেধ  বষম  িচি ত কের। িক  
িব াসেযাগ  ও বা বা গভােব িবষয়িটর মূল ায়ন করেত হেল কহই ১৯৪৭ সােল 
সনাবািহনীেত বাংলাভাষী মুসলমান সিনকেদর সংখ া কত িছল এই িহসােবর 

িদেক অব ই দিৃ পাত করেব। পািক ােনর েত ফডােরল সনাবািহনীেত 
বাংলাভাষী মুসলমান সিনেকর সংখ া িছল শ’কেয়ক বা কান অব ােতই এক 
হাজােরর বশী নয়।  

সনাবািহনীেত বাংলাভাষী মুসলমানেদর সংখ া অিত নগণ  হওয়ার 
ঐিতহািসক কাযকরণ রেয়েছ। বিৃটশ আমেল বাংলাভাষী মুসলমানেদরেক 
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সনাবািহনীেত নয়া হেতানা। আবার বাঙািল মুসলমানরাও বিৃটশ সনাবািহনীেত 
যাগ িদেত খুব একটা যেতানা। সনাবািহনীেত বাঙািল মুসলমানেদর এমিনতর 

দরূাব ার ঐিতহািসক াপট হতুই পািক ােনর িত াতা কােয়েদ আযম 
মাহা দ আলী িজ াহ ১৯৪৮ সােলর মাচ মােস ই  ব ল রিজেম ট এর 

উে াধনী অ ােন বাঙািল তথা বাংলাভাষী পূব পািক ানীেদর পািক ান 
সনাবািহনীেত যাগদান কের সনা সািভেস তােদর যাগ তা মােণর জ  

অ েরাধ জানান। যাই হাক, পািক ােনর ২৩ বছের এক হাজার বাঙািল থেক 
সনাবািহনীেত পূব পািক ানীেদর সংখ া দাঁড়ায় ৪০ হাজার- এ, যার বিৃ  সচূক 

হে  চার হাজার শতাংশ। এই তুলনায় সনাবািহনীেত পি ম পািক ােনর চারিট 
েদেশর িতিনিধ  বিৃ র হার িছল অেনক কম। ঐ সমেয় ৫০ হাজার পি ম 

পািক ানী সনা সদ  বিৃ  পেয় ১৯৭১ সেন দাঁড়ায় ২,৬০,০০০ যার বিৃ সচূক 
হে  ১২০০ শতাংশ। অথাৎ তুলনামূলক িবেবচনায় সনাবািহনীেত অ া  

েদেশর তুলনায় পূব পািক ােনর সংখ া বিৃ র পিরমাণ িছল ২৮০০ শতাংশ 
বশী। িবিভ  মাণািদেত দখা যায় য সনাবািহনীেত চাকরী নয়ার ব াপাের 

বাঙািল মুসলমানেদর মেধ  এক ধরেণর ভীিত বরাবরই কাজ করেতা। ফেল 
দেশর জনেগা ীর বড় অংশ হওয়া সে ও সনাবািহনীেত তােদর তমন 

আ পািতক িতিনিধ  িছলনা। ১৯৪৮ সােলর িহসাব মেত সনাবািহনীেত 
চাকরীর জে  পি ম পািক ানী াথী িছল ২৭০৮ জন; আর পূব পািক ােনর 
আেবদনকারী াথী িছল মা  ৮৭ জন; অথাৎ পি ম পািক ানী াথী িছল ৩০০ 
ভাগ বশী। ১৯৫১ সােল সনাবািহনীেত চা রী াথী পূব পািক ানীেদর সংখ া 
িছল ১৩৪ আর পি ম পািক ােনর সংখ া িছল ১০০৮ জন। ১৯৫৪ সােলর পূব 
পািক ানীেদর সংখ া একট ুবিৃ  পেয় দাঁড়ায় ১৬৫ জেন। িক  তুলনামূলকভােব 
পি ম পািক ানীেদর সংখ া িছল ২০০ ণ বশী অথাৎ ৩২০৪ জন। 
আেবদনপ  দািখল িকংবা সনাবািহনীেত ভিত করার ে  কান বষম  িকংবা 
িডসি িমেনশান থাকার গালগ  হয়েতা কউ দাঁড় করােবন, যা িকছুেতই 

মাণেযাগ  নয়।  
এটা অব ই সবার জানার কথা য সনাবািহনী গেড় তুলেত দরকার 

কেঠার ও অব াহত িশ ণ যা িদন কেয়ক এবং মাস কেয়েকর ব াপার নয়। 
পৃিথবীর কান দেশর পে ই জনােরল এর চাইেত অেনক িনেচর একজন সনা 
অিফসারেকও ২৫ বছেরর কেম তরী করা স ব নয়। ১৯৫০ এর দশেকর 
শেষর িদেক পািক ান সনাবািহনীেত পূব পািক ােনর ই জন অিফসােরর নাম 
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উে খ করার মত হেয় উেঠ এর একজন িছেলন কেণল ওসমানী এবং আর 
একজন িছেলন মজর গিন। অথচ ঐ সমেয়র মেধ  পা াব ও পাঠানেদর মধ  
থেক ব  সিনক জনােরল পেদ পয  উ ীত হয়। পূব পািক ােনর িজওিস পেদ 

কমরত থাকাকােল আইয়বু খান ১৯৫৫ সােল ঢাকা িব িবদ ালেয়র িড ী 
অজেন  ুছা েদর এক সমােবেশ তােদরেক সনাবািহনীেত ভিত হবার আহবান 
জানান। িক  তােদর িনকট থেক তমন উৎসাহব া ক সাড়া পাওয়া যায়িন। এর 
পেরর ই বছেরর পিরসংখ ােন তা । ১৯৫৬ সােল সনাবািহনীর অিফসার 
পেদ আেবদনকৃতেদর মেধ  পূব পািক ান থেক িছল মা  ২২ জন; অথচ পি ম 
পািক ান থেক িছল ১১০ জন। ১৯৫৭ সেন পূব পািক ান থেক আেবদন করার 
সংখ া ৮০ শতাংশ উ ীত হেয় দাঁড়ায় ৩৯ জেন, অথচ পি ম পািক ান থেক 
আেবদনকারীেদর সংখ া বেড় দাঁড়ায় ১১০ থেক ২৯৪- ত।৩ 

পািক ান সিৃ র ১০ বছর পরও সনাবািহনীেত চাকরী িনেত বাঙািল 
মুসলমানরা িছল অত  লাজুক ও প াৎমুখী। অথচ ঐিত গতভােব যা ার 
জাত পা াবী, পাঠান আর বলচুীরা সনাবািহনীর চাকরীর িত িছল অত  
আ হী। ব তঃ ভারেতর উ র- পি মা েল বিৃটশ শাসেনর  থেকই তারা 
পশাগতভােব সনাবািহনীর চাকরী হেণ করােত উৎসাহ াপন কের। সশ  

বািহনীর চাকরীেত ২৩ বছর ধের বাঙািল মুসলমানেদর অ ৎসািহত করা িকংবা 
পিরকি তভােব বাদ দয়া হেয় থাকেল গত ৩৭ বছেররও বাংলােদশ 
সনাবািহনী পািক ান সনাবািহনীর সম সংখ ক অব ায় যেত পারলনা কন ? 

১৯৯৬ সেন পািক ােনর জনসংখ া যখন ১৩ ল  তখন সখানকার সনাবািহনীর 
সদ  িছল যখন ৬ ল  অথচ বাংলােদেশর সনা সদ  সই সময় িছল বড় 
জার এক ল । পািক ান সনাবািহনী িনেজেদর স দ ারা চুর অ - স  

সং হ এবং আনিবক সামথ ের অিধকারী হওয়া সে ও বাংলােদশ কন 
সামিরকভােব এত িপছেন পেড় থাকেলা ? ৩৭ বছর পরও বাংলােদশ সনাবািহনী 
কন পািক ান সনাবািহনীর ৬ ভােগর একভােগ পযবিসত হেয় থাকেলা ? 

এছাড়াও বাংলােদেশর আনিবক শি  অজেনর ল  হয়েতা আেরা ব  িদন ধেরই 
িতিমের থেক যােব। উে খ  য ষাট দশেকর ৬- দফা দাবীর সই ফুলঝুিরর িক 
হেলা - য দাবী নামােত ভারতীয় আ াসন িতেরােধ পূব পািক ােনর পযা  

                                                
৩ এইচ,এ, িরজভী, িমিলটারী এ ড পিলিট  ইন পািক ান, ে িসভ  পাবিলশাস, লােহার 
(পািক ান), ১৯৭৬ (ি তীয় সং রণ) পৃ: ১৮১- ৮২ 
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িতর া ব ব া ও শি শালী িমিলিশয়া গেড় তালার কথা বলা হেয়িছল ? এটা 
িক সিত  নয় য বাংলােদেশর অভু দেয়র পর থেক ভারত কবল ভয় দিখেয়ই 
বাংলােদেশর উপর কতৃ  কের চলেছ। কন বাংলােদশ ৩৭ বছেরও ভারেতর 
মিক মাকােবলায় পযা  িতর া ব ব া গেড় তুলেত পােরিন। িবষয়িট অত  

। রাজৈনিতক সিদ া থাকেলও তমন িতর া ব ব া গেড় তালার মত 
স দ ও সামথ বাংলােদেশর নই। এটা আজ কান অব ােতই কান গাপন 
তথ  নয় য বাংলােদশ সনাবািহনীর যা িকছু সামিরক সর াম রেয়েছ তার মেধ  
িবরাট অংশ পািক ান থেক এেসেছ ায় িবনা পয়সায়। িক  তা সে ও ভারেতর 
সামিরক শি র সামেন বাংলােদেশর অি  িবপদজনক অব ায় রেয়েছ।  
 
সনাবািহনী গেড় তালার স দ ও িভি   

কিঠন বা বতা বরাবরই িনজলা সত েক উদঘাটন কের। বা েব বাংলােদেশর 
রেয়েছ স দ সংকট। যার দরণ দশিটর পে  নাগিরকেদর জ  নতম পুি র 
যাগান, া খােত নাগিরকেদর মৗিলক সবা দান, এমনিক াইমারী পযােয়র 
লু- বয়সী িশ েদর িশ া ম চালনাও স ব হয়না। এই যখােন বাংলােদেশর 

অব া সখােন পি ম পািক ান এই অভাবি  দশ থেক িক স দ লটু 
কেরেছ?  

ব তঃ ষাট এর দশেক তার ের চালােনা ব েম র চারণা ও পূব 
পািক ানেক শাষণ করার অিভেযাগ িছল িনদা ণ ব না ও তারণামূলক। স 
কারেণ খ াত বিৃটশ ঐিতহািসক িযিন ভারেত মাঘল শাসেনর ইিতহােসর 
অ তম িবেশষ  বেল গণ , সই েফসার এল এফ শ ক উইিলয়াম তার 
িলিখত িদ ই  পািক ান ােজডী৪ বইেয় বশ বা ীতার সােথই  কেরেছন য 
পািক ান যেুগর ইিত হওয়ার পরও সমৃ  বাংলােদশ িকংবা শখ মুিজেবর সানার 
বাংলা কন বহৃ র জনেগা ীর জ  - ই রেয় গল? ব তঃ এটা পািক ােনর 
তথাকিথত শাষেণর জে  নয়; এর কারণ ইিতহাস িবধৃত যৗি কতার মেধ ই 
িনিহত। আসেল পূব পািক ান ২৪ বছর ধের সবে ে ই পি ম পািক ান থেক 
অেনক অন সর িছল। ১৯৭১ এর পরও দশিটর আিথক অব া এবং িবিভ  
ধরেণর আভ রীণ শাষণ- এর তমন কান পিরবতন ঘেটিন। বাংলােদশ কবল 
য পিরবতনিট দখােত পাের তাহেলা দশিটর পতাকা; িক  তার মেধ  এমন 

                                                
৪ এল,এফ, শ ক উইিলয়াম, িদ ই  পািক ান ােজডী  টম ািস িলঃ, ল ডন, ১৯৭২, পৃ: ২২ 
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িকছু পির টু করােনার চ া করা হেয়েছ যা দেশর বহৃ র মুসলমান জনেগা ীর 
িচ া- চতনা ও িব ােসর পিরপ ী। সাধারণ মা েষর ভয়াবহ দির তা অব াহত 
রেয়েছ। ঢাকা িব িবদ ালেয়র পুি  ইনি িটউেটর আিশর দশেকর এক জরীপ৫ 
মেত দির সীমার নীেচ দশিটর ৭৬ শতাংশ মা েষর অব ান। এর সােথ যাগ 
হেব দেশ অব ানকারী আড়াই ল  ভাগ পীিড়ত আটেক পড়া পািক ানীেদর 
িন েহর জীবন; যারা গত ৩৭ বছর ধের ব ী িশিবের মানেবতর জীবন িনবাহ 
করেছ। আেরা ল  ল  বি বাসী একইভােব মানেবতর জীবন যাপন করেছ 
দেশর সকল শহরা েল, যােদর সংখ া এক মা  ঢাকা নগরীেতই ৩৫ ল  বেল 

ধারণা করা হয়। যিদও অিত ু  একিট ল অংেশর অভু দয় বাংলােদেশ 
ঘটেছ, িক  িনর শ সংখ াগির  জনেগা ীর মাথািপছু আয় পািক ানীেদর 
মাথািপছু আেয়র ায় অেধেক পযবিসত হেয় আেছ। ১৯৯৬ সােলর এক 
পিরসংখ ান মেত বাংলােদেশর মা েষর বািষক মাথািপছু আয় িছল ২২০ ডলার 
আর পািক ানীেদর িছল ৪৪০ ডলার।  

অথচ সই সমেয়র মেধ  অথাৎ ২৫ বছের পািক ােনর জনসংখ া বিৃ র 
হার িছল বাংলােদেশর (২.২%) চাইেত বশী (২.৪%)। অিত নতম মুজুরীেত 
বাংলােদেশর ল  ল  িমক দশ ও িবেদেশ কাজ করেছ। িবে র ম বাজাের 
বাংলােদেশর ম হে  সব চাইেত স া। পািক ােনর করাচীেত ায় ১৫ ল  
অৈবধ বাংলােদশী িবিভ  ধরেণর িবদঘুেট পশায় অিত অ  মুজুরীেত 
িদনািতপাত করেছ।     
    
ক ীয় িসিভল সািভস- এ পূব পািক ােনর িতিনিধ  সে   
ক ীয় িসিভল সািভেস পূব পািক ােনর িতিনিধ  িছল পি ম পািক ােনর 

িবিভ  েদশ- এর সি িলত িতিনিধে র চাইেত অেনক কম। এর পাশাপািশ 
আর একিট বা বতা িছল পা াবী নয়, পি ম পািক ানীেদর এমন িতিনিধে র 
সংখ াও িছল তুলনামূলকভােব অেনক কম। এটা ইিতহািসক বা বতা তথা 
বাঙািল, িস ী, পাঠানী ও বলচুীেদর ঐিতহািসক অন সরতারই ফল। পা ােব 
বসিত গড়া ভারেতর িবিভ  অ েলর মুসিলম মাহােজররা িছল পূব বাংলা, িস ু, 
বলিুচ ান ও উ র- পি ম সীমা  েদেশর জনেগা ীর চাইেত পড়ােলখায় 

                                                
৫ ক, আহেমদ এ ড এন, হাসান (ইিড), িরেপাট অব িদ িনউি শান সােভ অব ১৯৭৫- ৭৬ এ ড 
১৯৮১- ৮২, ইনি উিটউট অব ফুড এ ড িনউি শান, ইউিনভািসিট অব ঢাকা, ১৯৮৩ প:ৃ ১৫, ২৮ 
ও ২০০৫ 
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অেনক অ সর। িশ া- দী ায় শেষা  জনেগা ীর তুলনামূলক অন সতার 
কারণ িছল অথৈনিতক এবং িকছুটা সামািজক। ব তঃ পূব বাংলা, িস ু, বলিুচ ান 
ও সীমা  েদেশর মুসলমানরা উ  িশ ায় েবশ কের িবংশ শতা ীর থম 
িসিকেত। িক  পা াব ও অ া  অ েলর মাহােজর মুসলমানরা আধিুনক উ  
িশ া হণ  কের ১৮৫৭ সােলর িসপাহী িবে ােহর বলা যায় পর পরই। 
অথাৎ তারা পািক ােনর অপরাপর অ েলর মুসলমানেদর চাইেত িশ া- দী ায় 
িছল ৭০ থেক ৮০ বছেরর অে । এর ধান কারণ িছল উনিবংশ শতা ীর ৭০ 
এর দশেক ার সয়দ আহেমেদরর নতৃে  আলীগেড় িতি ত এ েলা 
মহােমডান কেলজ ভারেতর বিধ  ুঅ েলর মুসলমানেদরেক উ  িশ ায় আকৃ  
কের তােল। পাশাপািশ লােহার সরকারী কেলজ এবং পা াব িব িবদ ালয় 

িতি ত হয় ঢাকা িব িবদ ালয় িত ার ব  আেগ। ১৮৫৭ সােল ািপত 
কলকাতা িব িবদ ালয় িছল ভারতীয় উপমহােদেশর াচীনতম িশ া িত ান, 
য েলােত মুসলমান ছাে র সংখ া িছল অ ে খ ; এমনিক ১৯২১ সােল 
িতি ত ঢাকা িব িবদ ালয় মুখ ত মুসিলম িশ াথীেদর জে  িত ার কথা বলা 

হেলও মুসিলম ছা  ও িশ েকর সংখ া িছল হােতেগানা কেয়কজন। িহ  ছা  ও 
িশ করা িছল িনর শ সংখ াগির । এই অব ার পিরবতন ঘেট কবল ১৯৪৭ 
সােলর পর, যখন পূব বাংলার মুসলমানরা ঢাকা িব িবদ ালেয়র ভিত ও 
িশ কতার ফুরসত পায়। সিত কার অেথ িশ া- দী ায় বাংলার মুসলমানেদর 
অন সরতার কারেণই বিৃটশ যেুগর ভারতীয় িসিভল সািভস তথা আইিসএস- এ 
কান বাঙািল মুসলমােনর ঢাকার যাগ তা িছলনা; যিদও উ  সািভস ১৮৫৩ 

সােলর অধ ােদশ৬ বেল ১৮৫৪ সােল বিতত হেয়িছল। ফেল ১৯৪৭ সােল 
পািক ান িত ার পর পািক ােনর শাসন ায় মা  ১০০ জন া ন 
আইিসএস অিফসার আর ভারত পায় ৫০০ জন। া  ১০০ জেনর মেধ  
একজনও বাঙািল িকংবা পািক ােনর অ া  অন সর এলাকার িছলনা।  

ঐ ১০০ জেনর মেধ  কউ কউ িছল বিৃটশ বংেশা তু মুসলমান, কউ 
িছল িশ ায় অ সর ভারেতর অপরাপর এলাকার মুসিলম জনেগা ীভূ । স ত 
কারেণই তারা িছল পা াব বা ইউিপ’র মুসলমান।  

পা াব ও ইউিপ’র মুসলমানেদর অ সরতা আর পূব বাংলার 
মুসলমানেদর অন সরতার আেরা মাণ আেছ। ১৮৮৬ সােলর এক পিরসংখ ােন 

                                                
৬ আলী আহেমদ রাল অব হায়ার িসিভল সািভস ইন পািক ান, লােহার, পৃ: ৩৫ 
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দখা যায় আইিসএস অিফসারেদর মেধ  পা ােবর িছল িতন জন মুসলমান, িশখ 
িছল ই জন এবং িহ  িছলনা একজনও; এমনিক মুসলমান সংখ ালিঘ  এলাকা 
অেযাধ ার ৫ জন মুসলমান িছল আইিসএস আর তার িবপরীেত িছল ছয় জন 
িহ । অথচ বাংলা মুসলমান সংখ াঘির  অ ল হওয়া সে ও মা  ই জন 
মুসলমান িছল আইিসএস, আর ৯ জন িছল িহ ।৭  

িক  স সমেয় ইজন বাঙািল মুসলমান আইিসএস এর পিরসংখ ান 
পাওয়া গেলও তােদর মূল আবাস বা িঠকানার কান হিদস পাওয়া যায়িন। তেব 
এটা মাটােমািট বলা যায় য, তারা কউ পূব বাংলার বািস া িছলনা। এবং 
এটাও অেনকটা িনি ত য তারা হয়েতা বাংলাভাষী মুসলমানও িছলনা। সই 
সময়কার বাংলার িশি ত মুসলমান পিরবারসমূহ যমন শহীদ সা াওয়াদীর 
পিরবার কখনও িনেজেদরেক বাঙািল বেল পিরচয় িদতনা। হয়েতা ১৯৪৭ সােলর 
আগ পয  বাঙািল মুসলমান বেল পিরচয় দওয়াটা িছল মযাদা হািনকর।  
 
১৯৪৭ সােলর িসএসএস- এ মেনানীত একজন পূব পািক ানী 
১৯৪৭ সােল পািক ান িত ার পর এক সময় আইিসএস সািভেস ধ ুমেনানীত 
একজন বাঙািল মুসলমান জনাব বী চৗধরুীেক পাওয়া যায়। ফেল পাক 

শাসেন উ তূ িবশাল তা পি ম পািক ােনর িবিভ  অ েলর 
অিফসারেদরেক িদেয় পুরণ করেত হেয়েছ। তেব িতেযািগতা নয় ১৯৪৯- ৫০ 
সােল বিতত ৪০ শতাংশ কাটার িভি েত পািক ােনর ক ীয় সািভেসর পূব 
পািক ানীেদর ান লাভ  হয়।৮ 

সনাবািহনীেতও একইভােব পািক ােনর অপরাপর অ েলর চাইেত পূব 
পািক ানীেদর সংখ া বাড়েত থােক। ১৯৪৭ সােল পািক ােনর ক ীয় শাসিনক 
সািভেস িনেয়াগ দয়ার জ  পূব পািক ান থেক কােকও পাওয়া যায়িন; অথচ 
পি ম পািক ান থেক আট জনেক পাওয়া যায়। 

১৯৪৮ সােল পূব পািক ান থেক পাওয়া যায় ই জনেক, একজন িছল 
ঢাকা িব িবদ ালেয়র াজুেয়ট আর পি ম পািক ান থেক পাওয়া যায় ১৬ 
জনেক (যার মেধ  ৭ জন িছল পা াব িব িবদ ালেয়র াজুেয়ট এবং ১০ জন 
িছল ভারেতর িবিভ  িব িবদ ালেয়র। ১৬ বছেরর ব বধােন ১৯৬৪ সােল 
                                                
৭ ঐ পৃ: ৪৫ 
৮ আর, সায়ম ডস, িদ বৃিটশ এ ড দয়ার সাকেসসারস ফবার এ ড ফবার, ল ডন ১৯৬৬ পৃ: 
৮৮- ৯০ 
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িসএসএস- এ পূব পািক ানীেদর সংখ া দাঁড়ায় ১৯ জন (১৫ জন ঢাকা 
িব িবদ ালেয়র) আর পি ম পািক ােনর সংখ া দাঁড়ায় ২০ জন (১৩ জন পা াব 
িব িবদ ালেয়র)। অথাৎ ক ীয় সািভেস পূব পািক ানীেদর সংখ া বিৃ  িছল 
পি ম পািক ানীেদর তুলনায় ১০ ণ।৯  

পূব পািক ানীেদর সংখ া বিৃ  এত ত হাের ঘেটিছল য তারা পি ম 
পািক ানীেদর সামি ক িতিনিধে র ায় কাছাকািছ পঁৗেছ যায়। যার দ ণ 
১৯৭০- ৭১ সােল ব  বাঙািল অিফসারই পািক ান শাসেনর সেবা  পযােয় 
উপনীত হয়। পূব পািক ােনর চীফ সে টারী িছল িসএসএস ক াডােরর একজন 
বাঙািল। য হাের পািক ান শাসেন পূব পািক ানীেদর িতিনিধ  বিৃ  পাি ল 
তােত এটা ায় িনি ত কেরই বলা যায় য, আেরা ১০ বা ২০ বছেরর মেধ  পূব 
পািক ানীেদর িতিনিধ  জনসংখ া অ পােত যথাযথ পযােয় উপনীত হেতা।   
 
ক  কতকৃ উ য়ন বােজট াস এবং বরা  বা বায়েন অদ তা স  
কান কান অদরূদশী লখেকর ণীত পিরসংখ ােন ক  কতৃক পূব পািক ােনর 

উ য়েন কম িবিনেয়ােগর কথা সি েবিশত করা হয়। ঐ সব পিরসংখ ােনর িকছু 
িকছু দৃ ত সত  বেট; িক  ষাট এর দশেকর শষ িদেক উভয় েদেশর বরাে র 
অসমতা মশই াস পেত  কের।১০ 

জৈনক রহমান সাবাহােনর মেতা িকছু িকছু তথাকিথত ঋজু অথনীিতবীদ 
যারা িবেদেশর কান িব িবদ ালয় থেক িড ী লােভ সমথন হয়িন, তারাই িবে ষী 
মেনাভাব ত মনগড়া ঐ সব পিরসংখ ান সি েবশন কেরেছ। এই সে  

থেমই বলা দরকার য কান িবিনেয়াগ কেম দরকার েয়াজনীয় জিম। পূব 
পািক ান িছল পি ম পািক ােনর তুলনায় সাত ণ ছাট। ভাবতই পি ম 
পািক ােনর দীঘ সড়ক ও রল পথ িনমাণ অপিরহায হেয় উেঠ। আর সখােন 
িছল িশ - কারখানা াপেনর অবািরত েযাগ।  

এ ে  বিৃটশ আমেলর  থেক পি ম পািক ােনর কৃিষ ব ব া ও 
তার সােথ যু  সচ খাল সমূেহর ব ব াপনায় ও স সব চাল ুরাখার জ  তােদর 

েয়াজন িছল চুর অথ। প া ের পূব পািক ােনর ছাট- খাট কৃিষ ইউিনট 
                                                
৯ রা  নবাি  (ইিড) িদ বু েরাে সী অব পািক ান, এিশয়ান বু েরাে িটক িসে ম ইমােজ ট 

ম বৃিটশ কেলািনয়াল ািডশান, িডউক িব িবদ ালয় কমনওেয়লথ ািড স টার, ইউএসএ, 
১৯৬৬ পৃ: ২৬৬- ৬৭ এবং ২৭০- ৭১ 
১০ এল.এফ. শ বুক উইিলয়ামস পেূব উ তৃ বই প:ৃ ১০৮- ৯ 
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সমূেহও সােথ সােথ হয়েতা আধিুনক যিু  িনভরতা ও িবিনেয়ােগর েয়াজন 
হেতা। 

অথাৎ বহৃ র এলাকা িহেসেব পি ম পািক ােন তার অবকাঠােমা িঠক 
রাখার জে  য িবিনেয়ােগর েয়াজন হেতা এবং তা তারা কােজও লাগােতা 
পারেতা। িক  পূব পািক ােনর স অব া ও িবিনেয়াগ ব ব াপনার দ তা 
িছলনা। অথাৎ ব ব াপনায় ও বরা  ভােলাভােব কােজ লাগােনার জ  পূব 
পািক ােনর তমন দ তা িছলনা। এই ছাড়াও ানীয়ভােব আ হী িশ  উে া 
না থাকায় পূব পািক ােন িশ  উ য়ন বড় বাধা হেয় দাঁড়ায়। ফেল পূব 
পািক ােন যা িকছু িশ  উ য়ন ঘেট তা ধানত স ব হয় ৪৭ এর দশ 
িবভােগর পর ভারেতর িবিভ  এলাকা থেক পূব পািক ােন আসা িকছু সংখ ক 
অত  দ  ও অিভ  িশ  উেদ া ার কারেণ। এটা ঐিতহািসকভােব সিত  য 
পূব বাংলায় সাতচি শ- এর পূেব কান িশ  ব ব াই িছলনা। পূব বাংলা ধানত 
ভারেতর অপরাপর এলাকা ও ইউেরােপর িশ - কলকারখানার কঁাচামাল 
সরবরােহর উৎস ও প াদভূিম িহেসেব ব ব ত হেতা। পূব বাংলায় পৃিথবীর ায় 
৮০ শতাংশ পাট উৎপাদন হেলও একিটও পাটকল িছলনা।১১ 

য কয়িট পাটকল বিৃটশ আমেল  করা হয় তার সবটাই িছল 
কলকাতার আশ- পােশ অথাৎ পি ম বাংলায়। পােটর িবপণন ব ব াও 
স ণূভােব অমুসিলমেদর িনয় েণ িছল। সাতচি শ- এর দশ িবভােগর পর পূব 
বাংলার পাট উৎপাদনকারীেদর স ণূভােব কলকাতা কি ক পাট ব বসায়ীেদর 
দয়ার উপর িনভর করেত হয়। পাট সহ িবিভ  পেণ র িবেদশ বািণজ  স েক 
পূব বাংলার অিধবাসীেদর অনিভ তার কারণ এই খােত তােদর উেদ াগ ও 
িবিনেয়াগেক অস ব কের তােল। পািক ান িত ার পর িশ  উ য়ন ত 
বেগ গেড় উঠার িপছেন ানীয় জনেগা ীর তমন কান অবদান িছলনা। এটার 

িপছেন িছল আদমজী- ই াহানীর মত অিভ  ও দ  ব বসায়ী মহেলর অবদান। 
১৯৭১ সােলর পািক ান থেক িবি  হবার পর পিরি িত উে া প পির হ 
কের। যার জে  গত ৩৭ বছের অ  িব র িশ  উ য়ন ি তীয় ও তৃতীয় ের 
স ব হেয়েছ এবং উৎপাদনমূখী তরী পাষাক বািণেজ ও যেথ  অ গিত 
ঘেটেছ। তেব পািক ান আমেল পূব পািক ােন ৭৬িট পাটকল চাল ুকরা হয় অথচ 
বাংলােদেশর ৩৭ বছের মা  ৪িট কল চাল ু করা হয়, যার কানিটও পািক ান 

                                                
১১ এইচ.এম. আ াসী, পেূব উ তৃ বই পৃ: ৪৬৪ 
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আমেল িতি ত আদমজীর মত বড় মােপর িশ  নয়। পািক ান আমেল 
িতি ত হয় নয়িট িচিন কল আর বাংলােদশ আমেল িতি ত হয় মা  ১িট। িক  

পািক ান আমেলর পর কটন, ীল, িরফাইনারী এবং মিশন টলুস- এ একিট 
িশ ও বাংলােদশ আমেল িতি ত হয়িন। তেব অত  বদনার িবষয় হে  
পািক ান আমেল িতি ত মিশন টলুস ফ া রী পা বতী দশ ভারেতর 
উৎপািদত মিশন টলুস এর সােথ িতেযািগতায় িটকেত না পারার অিভেযােগ 
ব  কের দয়া হয়। এটা য কা রই মেন িব েয়র উে ক কের। কারণ যাই 
থা ক এটা সিত  বেট য বাংলােদশ তথা ভূতপূব পূব পািক ােন ব ব াপনায় 
দ তার অভাব বরাবরই িছল। ফেল িবশাল উ য়ন কমসচূীর অিভলাষ ত াগ কের 
বাংলােদশ সরকার এবং শত শত বসামিরক িত ান (এনিজও) দাির  
িবেমাচেনর লে  অত  ু াকৃিতর িবিনেয়ােগর মাধ েম ানীয় পযােয়র চািহদা 
মটােনা এবং আ কমসং ান কে র মেধ ই তােদর কাজকম সি েবিশত 

কেরেছ।  
 

দ তা ও আ হী উে ার অভাব 
পূেবই বলা হেয়েছ য পূব বাংলার পাট চাষীরা মূখ ত িছল মুসলমান; িক  পাট 
ব বসা স ূণভােব িনয় ণ করেতা অমুসিলম ব বসায়ীরা। ১৯৪৭ সােল পািক ান 

িত ার পরও এই অব া অব াহত িছল ষাট এর দশেকর মাঝামািঝ কাল পয । 
১৯৬৫ সােলর পাক- ভারত যু  গাটা পিরি িতেত পিরবতন আেন এবং সই 
সময় অমুসিলম ব বসায়ীরা চূড়া ভােব তােদর যা অথ স দ- সামথ িছল সব 
িনেয়ই ভারেত পািড় জমায় এবং পূব পািক ােন তােদর সকল ব বসা ব  কের 
দয়। পূব পািক ােনর িবিভ  খােত িবিনেয়াগকৃত এেদর শত সহ  কািট টাকার 

স দ ভারেত পাচার কের িনেয় যাওয়া হয় সখােন িবিনেয়ােগর জে । শখ 
মুিজব তার ৬- দফা কমসচূীেত পূব পািক ােনর স দ পি ম পািক ােন কিথত 
পাচােরর জ  িন াবাদ জানােলও পূব পািক ােনর িহ  ব বসায়ীেদর ারা 
ভারেত স দ পাচােরর িবষেয় অত  রহ জনকভােব নীরব থােকন। একা র-
উ র সমেয় অথাৎ বাংলােদশ আমেল সই সব িহ  ব বসায়ীেদর কহ কহ এ 
দেশ তােদর গাপন সা াতেদর সহেযািগতায় িবেশষত মে া শহর ও বড় বড় 

অ া  শহর েলােক জমজমাট ব বসা গেড় তােল। তােদর পৃ েপাষককতায় 
ব  এনিজও বাংলােদেশর উ য়েনর নােম নানািবধ অপতৎপরতা চালাে  যারা 
বাংলােদেশর রা ীয় আইন ও সরকারেক থাড়াই কয়ার কের। এই সব 
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এনিজওেদর নািক বাংলােদেশর শাসেনর সেবা  পযােয় রেয়েছ চুর ভাব। 
বাংলােদেশর শাসেনর সেবা  পযােয় ভারেতর খ াত গােয় া সং া RAW 
(Research and Analysis Wing)- এর অ েবশ ঘেটেছ যার দ ণ এমন 
আব ার সিৃ  হেয়েছ। বাংলােদেশ ভারতীয় াথ র ায় তারা নানািবধভােব 
তৎপর। তােদর িবিভ  তৎপরতার মেধ  উে খ  হে  বাংলােদেশ িশ ায়েন 
বাধার সিৃ  করা, যােত বাংলােদেশ ভারেতর উৎপািদত পেণ র বাজার িনি ত 
থােক। এই িবষেয় অ  আেলাচনা করা যােব।  
 

াথিমক িশ ায় বষম  সং া  যুি েত িমথ াচার 
রহমান সাবাহােনর মত অথনীিতবীদরা াথিমক িশ ায় বষম  সিৃ র জ  
পািক ােনর ক ীয় সরকােরর মু ডপাত কেরন। এতদসং া  য পিরসংখ ান 
রহমান সাবাহানরা তুেল ধেরন তােত দখােনা হয় য ১৯৭০ সেন পূব পািক ােন 
য পিরমাণ াথিমক লু িছল তার চাইেত কেয়ক হাজার বশী াথিমক লু 

িছল পি ম পািক ােন। িক উ ট যিু  ! পূব পািক ােনর চাইেত সাত ন বহৃৎ 
পি ম পািক ােনর বা বতা যােত অসেচতন পাঠেকর িনকট চাপা থােক। মুখ ত 
িশ েদর জ  াথিমক লু িশ া িব ােরর  থেকই িতিট মহ ায় গেড় উেঠ 
এবং তা িত া করা হয় িতিট িশ র পােয় হঁেট অিত মনীয় দরূে । ফেল 

িত ৪/৫ মাইল ব াসােধর মেধ  াইমারী লু িত া লাভ কের সি িহত 
এলাকায় জনবসিত গেড় উঠার পর পরই। িশ াবীদেদর সং ায় যােক বলা হয় 

লু মিপং; এই বা বতায় সাত ণ বড় পি ম পািক ােন াইমারী েুলর সংখ া 
বশী হবারই কথা। অথচ ঃখজনক হেলও সিত  য ইষাি ত অথনীিতবীদ 

রহমান সাবহানরা পি ম পািক ােন কন াইমারী েুলর সংখা বশী হেলা তা 
িনেয় শারেগাল এবং বষেম র যিু  িহেসেব দাঁড় করােলন। অথচ ১৯৭০ সেন 
পূব পািক ােন িশি েতর হার িছল ১৯ শতাংশ আর পি ম পািক ােন িছল মা  
১৭ শতাংশ।  

মৗিলক বা াথিমক েরর িশ া ব ব া সােরর মাধ েম িশি েতর হার 
বিৃ র জে  উদ ীব মহল অব ই এটা ীকার করেবন য এর জ  েয়াজন 
অিতির  ভবন িকংবা িবদ মান ব ব াধীেন ই বা িতন িশফেট িশ াদান। 
বাংলােদেশর মত গরীব দেশ এমিনতরভােবই িবদ মান ব ব ার সেবা  ব বহার 
করা যেত পাের; যা সেচতন অথনীিতবীদেদর ভুেল যাওয়া সমীিচন নয়।  
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অ িশি ত জনস েদর িন  উৎপাদনশীলতা  
বাংলােদেশর অন সরতা আর একিট দিৃ েকান থেক দখা যেত পাের। 
দশিটেত স েদর সীমাব তা, উ য়ন- িত ল আবহ এবং সািবক সামািজক 

পিরেবেশর পাশাপািশ রেয়েছ জনশি র অদ তা ও  উৎপাদন মতা। 
এটাই পািক ােনর মাথািপছু আেয়র তুলনায় পূব পািক ােনর জনেগা ীেক অেনক 
িপছেন ফেল দয়, যিদও ১৯৭১ সােল পািক ােনর ’ অংেশরই মাথািপছু আয় 
িছল ায় সমান অথাৎ ১২০ মািকন ডলার। িক  পািক ান থেক িবি  হবার 
পর ৩৭ বছের বাংলােদেশর অ গিতর হাল িক ? বাংলােদশ ২০০৫ পয  
বেদিশক সাহায  লাভ কেরেছ ৩০ িবিলয়ন মািকন ডলার১২ তথা এক ল ািধক 
কািট টাকা যা-  পািক ােনর ২৩ বছের সমুদয় াি র চার েণরও বশী। 

ঐক ব  পািক ােন বেদিশক সাহায  ২৩ বছের িছল মা  ৭ িবিলয়ন মািকন 
ডলার। িক  বাংলােদশ এর মাথািপছু আয় িক স তুলনায় বেড়েছ ?  
 
পি মা পুঁিজবাদী ধঁােচর উ য়ন কায েমর ুিটজিনত িতি য়া  
তথাকিথত বষম  িনেয় কথা বলেত িগেয় আর একিট পেয় ট খুব ে র সােথ 
িবেবচনার দাবী রােখ। িকছু ঐিতহািসক ও সাং িৃতক কাযকারণ হতু 
পািক ানেক পি মা পঁুিজবাদী উ য়ন নীিতমালা হণ করেত হয়। এর ফেল 
পুরেনা সাম বাদী আথ- সামািজক আভ রীণ কাঠােমার কাযকারীতা ায় 
অব াহত থােক। তমন অব ায় সাধারেণ  ায়া গ সামািজক ও অথৈনিতক 
উ য়ন স ব িছল িকনা এটা অব ই িবেবচনার দাবী রােখ। ব তঃ জাতীয় 
অথনীিতর উৎপাদেনর ধান খাত কৃিষেত সাম বাদী শাষণমূখী কাঠােমা অ ু  
রেখ িকভােব জাতীয় জীবেন ায়া গ উ য়ন তাশা করা যায় ? 

বসরকারী িশ  খােত য উ য়ন অিজত হয় তাও পি মা পঁুিজবাদী 
মেডল এর অ করেণ অিজত হয়। তেব পািক ােনর সামািজক- সাং িৃতক 

িতেবশ ও বাজারজাতকরণ প িত িছল পি মা িনয়ার চাইেত িভ তর। ফেল 
গরীবেদর জে  ায়া গ উ য়ন িত া করা িছল ায়ই অ ে খ । এটা িছল 
স েদর সমান বা ায়া গ িবতরেণর ধান অ রায়, যিদও রাে র অথৈনিতক 
খােত অ গিত মাটােমািট তই অিজত হেয়িছল। সমা পািতক উ য়ন এবং 

                                                
১২ িসরাজুল আলম খান, বাংলােদেশ গণত  (এন অ ারেনিটভ মেডল অব ডেমা ািস ফর 
বাংলােদশ)  এমএনও পাবিলেকশ , ঢাকা, ১৯৯৫, প ৃ: ৫ 
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স েদর ষম িবতরণ পািক ােনর সােথ ভৗগিলকভােব তুলনামূলক অেনক ছাট 
হওয়া সে ও বাংলােদেশ আজ অবিধ তা িত া করা যায়িন।  

বাংলােদেশর উ রা েলর জনেগা ীর মেধ  রেয়েছ তী  ব নােবাধ 
(ম া নােম নতুন টাম বা তম খােদ র স ান করার কান অবকাশ বছেরর 
এক িবরাট সময় ধের উ  অ েলর জনেগা ীর না থাকার কথা; এখন বছেরর 
পর বছর ধের বলা হেয় থােক) - যা ব তঃ পূবা লীয় জনেগা ীর সােথ দশিটর 
বাকী অ েলর জনেগা ীর বষম েক তই দৃ মান কের তােল। 
বাংলােদেশর জে র ৩৭ বছর পর আজ এই  অত  কট য িকভােব এই 
বষেম র িনরসন করা স ব ?  

১৯৬০ দশেকর বষেম র াগান সা িতক সমেয় বিরেয় আসা িকছু 
বা ব সিত র আেলােক িবেবচনা করা যেত পাের। বতমােন পািক ােনর 
মাথািপছু বািষক আয়- এর পিরমাণ বাংলােদেশর মাথা িপছু আেয়র চাইেত বশী, 
অথচ পািক ােনর জনসংখ া বিৃ র হার বাংলােদেশর চাইেত অেনক বশী। িবংশ 
শতা ীর শেষর িদেক পািক ােনর জনসংখ া সােড় ছয় কািট থেক বিৃ  পেয় 
১৬ কািটেত এবং বাংলােদেশর জনসংখ া সাত কািট থেক ১৪ কািটেত 
দাঁড়ায়। অথাৎ বাংলােদশ থেক পািক ােনর জনসংখ া ২ কািট বশী বিৃ  পায়। 
আভ রীণভােব খাদ  উৎপাদন ব াপকভােব বিৃ  পাওয়ার পাশাপািশ িত বছর 

চুর খাদ  শ  আমদানী করা সে ও বাংলােদেশ মাথািপছু খাদ  হেণর 
পিরমাণ অেনক াস পায়। া  তথ  মেত বাংলােদেশ ৫ বছেরর িনেচ ৫৬ 
শতাংশ িশ  খাদ  ঘাটিতেত আ া  যা উপমহােদেশ সেবা  (সাইদ সাদ 
আ ািলব, ইিড পিলিটক াল কালচার অব বাংলােদশ, ইউিপএল, ঢাকা- ১২০৭ 
পৃঃ ২৮১)  
 

চারণার িশকার পি ম পািক ােনর এক ণী 
তথাকিথত বষেম র চারণা কবল পূব পািক ােনর রাজনীিতেতই ছড়ায়িন; এই 
উৎকট চারণার িশকাের পেড় অদরূদশী একে ণীর পি ম পািক ানী কােয়মী 

াথবাজ চ । তারা এই মেম যুি  উ াপন কের য পূব পািক ান হে  একিট 
বাঝা।১৩  

                                                
১৩ হাসান জহীর সপােরশান অব ই  পািক ান, অ েফাড ইউিনভািসিট স, ১৯৯৪ পৃ: ১৪৬-
৪৭ 
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পূব পািক ান- এর বাঝা তােদর ঘাড় থেক নামােনা হেল তারা 
অথৈনিতকভােব অেনক ল হেব। এেদর মেধ  িছল িকছু আমলা, িকছু 
পিরক নাবীদ এবং িকছু সাম  ভু। িবেশষত কেয়কজন সাম  ভু পূব 
পািক ান এর বাঝা ঘাড় থেক নামােনার জ  অত  ব িতব  হেয় পেড় -এই 
আশংকায় য ৬০ এর দশেক পূব পিক ােন গণ আে ালন য প পির হ কের 
তা কাল েম পি ম পািক ােন এেদর সাম তাি ক অব ানেক িড়েয় দেব; 
যভােব ৫০ এর দশেক পূব পািক ােন সাম তে র অবসান ঘেটিছল। পি ম 

পািক ােনর এই কােয়মী াথবাজ চ  এটা স েক মােটই অবগত িছলনা য 
িকভােব বাংলার মুসলমানরা ি িটশ ও তােদর ানীয় দালালেদর িব ে  সং াম 
কেরেছ এবং ১৯৪৬ সােলর সাধারণ িনবাচেন ৯৭ শতাংশ ভাট িদেয় পািক ান 

িত া কেরেছ; এমনিক শত িবপাক সে ও ১৯৭১ সােল পািক ােনর ঐক  ও 
সংহিত র ার জে  িনভীক ভূিমকা হণ কেরিছল ( ব ঃ উইটেনস ট ুসাের ডার 
-িসি ক সািলক, ইউিপএল, ১৯৭১ এবং আিম আল বদর বলিছ, ি তীয় সং রণ 
ঢাকা ২০০৭ইং)। যিদ পািক ান সনাবািহনী কানভােব ভািবত না হেয় ১৯৭১ 
সােল আ সমপণ না করেতা -যা িনয়াজী পের অ ধাবন কেরিছল (এ. ক. 
িনয়াজী, িদ িব ায়াল অব ই  পািক ান- পপার ব াকস, ১৯৯৯ ষ  সং রণ 
২০০৬ , িপিপ ২২৬- ২৭) তাহেল একা েরর পর ইিতহাস অ ভােব িলিখত 
হেতা। এটা কানভােবই বলা যােব না য ১৯৪৬ সােল পািক ান রাে র পে  

দ  গণরায় পূব পািক ােনর ১৯৭০ এর িনবাচেনর ফলাফেলর মাধ েম বািতল 
হেয় যায় এবং ভারেতর সশ  আ াসেনর ারা পািক ানেক িবি  করার 

েচ ায় মুিজব কন অেনক দশে িমকও এটা তােদর ভােগ র িলখন বেলই 
মেন নয়।  

 
বষম ে র জ  দয়া হেয়িছল পািক ানেক ভা ার জে   

পূব ও পি ম পািক ােনর মেধ  বষেম র কৃত য পিরসংখ ান (যা অিধকাংশ 
ে ই তারণামূলক বেল মািণত হয়) তােত উ য়েনর য গিত িছল তা 

অব াহত থাকেল বষম  স র িবদিূরত হেয় ই অংেশর অথৈনিতক অব া সমান 
পই পির হ করেতা। স িহেসেব পািক ান অিবি  থাকেল এত িদেন ধু য 

১২৫ কািট মুসিলম উ ার নতৃে ই দশিট অিভিষ  হেতা তাই নয়; িবে র 
অ তম বহৃৎশি  িহেসেবও পািক ান আিবভূত হেতা। পািক ােনর তমন 
স াবনাই িছল ভারত ও ই দী চে র (যারা পািক ানেক িবি  করার কােজ 
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সবমূখী মদদ যিুগেয়িছল) চ ু ল। তারা ত গেড় উঠা মুসিলম শি  পািক ান 
রা েক ভে  ফলার জ  সকল ধরেণর ষড়য মূলক তৎপরতায় িল  হয়।  

ভারত, বেৃটন, সািভেয়ত ইউিনয়ন এবং আেমিরকার এক বহৃৎ ণী 
১৯৭১ সােল পািক ানেক িবি  করার ষড়যে  একা  হয়। তেব পািক ানেক 
িবি  করার জে  অ েদর াথ যতটু  িছল তার চাইেত বশী াথ িছল 
ভারেতর। ১৯৭১ সােল পূব পািক ানেক বাংলােদশ-এ পযবিসত করার ভারতীয় 

াথ িছল বহৃ র ভারেতর সােথ তােক যু  করা, যা তােদর ভূতপূব নতারা তথা 
নেহ , ামা সাদ, প ােটল মুখ চেয়িছেলন। 

যখন পূব ও পি ম পািক ান গাটা পািক ােনর ায় সকল িস া  হণ 
ি য়ায় িছল সমান অংশীদার িঠক তখনই পূব পািক ানেক পি ম পািক ােনর 

কেলানী আখ ািয়ত করার চারণা  কের ভারতীয় যড়যে র নীল নকশা 
বানােনার অপতৎপরতা  হয়। এই অপতৎপরতার অংশ িহেসেবই আওয়ামী 
লীেগর িত াতা শহীদ সা াওয়াদীর মত লােকর মুখ িদেয় বলােনা হয় য 
১৯৫৬ সােলই পূব পিক ােনর ায় শাসন িছল ৯৮ ভাগ। যিদও স সমেয়র 
পূেবই বাংলা ভাষােক রা  ভাষার মযাদা দয়া হয় এবং ১৯৫৬ সােল বিতত হয় 
জনি য় সংিবধান, যােত ই পািক ােনর সমান িতিনিধ  িনি ত করা হয়। 
অথচ ই অংেশর মধ কার মীমাংিসত িবষয় েলা িনেয়ই তথাকিথত 

ায় শাসেনর দাবীর আবডােল ভারতীয় ষড়য  বা বায়েনর সবমূখী 
অপতৎপরতা সই সময় চালােনা হয়। পািক ান র কয় বছর পািক ান রাে র 
ক ীয় পযােয় বাংলা ভাষা িনেয় িকছুটা িব াি  থাকেলও পূব পািক ােনর 

সেবা  পযােয় কখনও বাংলা ভাষার মযাদা বা ব বহার মিকর মুেখ িছল না। 
িক  ায় শাসনবাদী িবি তাবাদীরা েযাগ পেলই মীমাংিসত িবষয় িনেয় হ 
হ া করেতা। আজেকর পিরবিতত াপেট এই টা যিদ কউ কের য 
ষােটর দশেক পূব পািক ান যিদ পািক ােনর কেলানী হেয় থােক তাহেল 
আজেকর ই হাজার খৃ াে র থম দশেক বাংলােদশ কােদর কেলানী ? 
ইিতমেধ  আওয়ামী লীগ ন ী শখ হািসনা পয  বেলেছন য বাংলােদশ হে  
আজ ভারতীয় পেণ র অব  এক বাজার। তথাকিথত পি ম পািক ােনর শাষণ 
১৯৭১ সােল অবসান ঘটার পর অিতবািহত গত ৩৭ বছেরও কন বাংলােদেশর 
অথৈনিতক চালিচ  আজও পািক ােনর প ােত রেয় গেছ ? য কহ এমন  
িক করেত পাের না য ৩৭ বছর আেগ পূব পািক ােনর স দ লটু করার পথ ব  
হেয় যাবার পরও ন ই এর দশেকর শেষর িদেক িকভােব পািক ান এটম বামা 
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বানােলা ? বাংলােদশ কন অ ত পািক ান সনাবািহনীর সমক  বা কাছাকািছ 
সনাবািহনী গেড় তুলেত পারেলানা; যা তার অ জািতক সীমা েক অেনক বহৃৎ 

ভারেতর স াব  সনা আ াসন থেক র া করেত পাের? কননা ১৯৭১ এর 
পূেব পািক ান সনাবািহনীেত পূব পািক ােনর কম িতিনিধে  ু  ও ব িথত 
হেয়িছল বাঙািল নতারা।  

কবলমা  অথনীিতই নয়; বাংলােদেশ ভারেতর সাং িৃতক আ াসন 
এবং রাজৈনিতক ভূ িগির এত তুে  পঁৗেছেছ য, ঢাকার সরকার সবদাই 
ক মান থােক য তােদর কান কাজ বা কথাবাতা িদ ী সরকারেক িবর  কের 
িকনা। 
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অধ ায় ই 
 

ভারতীয় ষড়যে র সহায়তায় িবি তাবাদীেদর অজন ১৯৭১ সােলর বাংলােদশঃ 
পরবতীেত কী ? 

 
িবি তাবাদী আে ালেনর উৎস 
এটা সবজনিবিদত য, বণিহ  ও বিৃটশ উপিনেবশবাদীেদর দহরম- মহরেমর 
প পুেট সৃ  ভারেতর জাতীয় কংে স এর িত তম িবেরাধীতার মেধ  িদেয় 
অভু দয় ঘেট পািক ান রাে র। এটাও সবজনিবিদত য ভারতীয় কংে স তােদর 
নতা নেহ র আেপাষহীন মেনাভােবর ফল িতেত মুসলমানেদর াথ িবেরাধী 

পদে প িহেসেব পা াব ও বাংলােক ভাগ কের ফেল। নেহ র যিু  িছল য 
যেহতু এই ইিট এলাকার মুসলমানরা ভারত িবভাগ রাধ কেরিন সেহতু 

পা াব ও বাংলার মুসলমান ও িহ েদর অধু িষত জায়গা ভাগ হেত হেব -যা িছল 
ি জািততে র িত নেহ র ঘৃণ  আে াশ। উপর — ১৯২০ সাল থেক 
ভারেতর কমু িন  পািট (িসিপআই)ও ভূতপূব সািভেয়ত ইউিনয়ন সিৃ র আদেল 
ব  মতাবল ীর জনেগা ীর দশ ভারতেকও একেদশ িহেসেব রাখার জে  
কংে স- এর দাবীর সমথেন পািক ান সিৃ র িবেরাধীতা করেত থােক; যিদও 
কমু িন  পািটর কান গণসমথন িছলনা। অব  ১৯৪৭ সােলর আগে  পািক ান 
রাে র অভু দয় যখন ঘটেলা তখন ভারতীয় কমু িন  পািট তােদর রাজৈনিতক 
কৗশল পিরবতন করেলা। িক  তারা অিবভ  ভারত পুনঃ িত ার ল  সামেন 
রেখই আভ রীন ও সীমা  বিহভূত কাযকলােপর ারা পািক ান রা েক িনজীব 

তথা িবি  করা পূবক ভারেতর সােথ লীন করার পদে প হণ কের। এটা 
অেনেকরই জানার কথা ১৯৪৭ সােলই শখ মুিজবর রহমান পূব পািক ানেক 
িবি  করার লে  কলকাতায় জনাকেয়ক কংে স ও কমু িন  নতার সহেযােগ 
পূব ও পি ম বাংলােক পুনএক ীকরেণর এক উেদ ােগ হণ কের। এই ব াপাের 
আিম পের িবশদ আেলাকপাত করেবা। বহৃ র াধীন বাংলা িত ার য়াস ব াথ 
হবার পর সই সময়কার থম কাতােরর মুসিলম নতা হােসন শহীদ 
সা াওয়াদী দশ িবভােগর পর কলকাতায় থেক যান। শখ মুিজব সই সময় 

িকছু িদেনর জ  কলকাতায় অব ান কেরন এবং সই সােথ আেরা িছেলন আবলু 
হািশম, সয়দ বদ ে াজা সহ জনাকেয়ক মুসিলম নতা। মুিজব অব  
তাড়াতািড়ই িফের আেসন কননা কলকাতায় তার মত ত ণ মুসলমানেদর কান 
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িকছুই করার িছলনা। কলকাতায় থাকেত হেল তােক খাওয়া পরার জে  কােরা 
বদা তার উপর িনভর করেত হেতা।  

পািক ান র বছর কেয়ক িছল অত  ঝুট- ঝােমলাপূণ এবং শাসন 
িছল অত  দবূল। থেম ভারেতর িবিভ  অ ল থেক িবতািড়ত ল  ল  
মুসলমান উ া েদর পুনবাসন করেত পািক ানেক িহমসীম খেত হয়। 
এমতাব ায় ভারত পািক ােনর অভ ের নানািবধ অ ঘাতমূলক পদে প- এ 
উ ানী ও মদদ দয়; যার মেধ  িছল সই সময়কার আেলােক িকছু ই র 
অবতারণা করা। পািক ান জে র মা  ১৭ িদন পর ১৯৭১ সােলর ১লা সে র 
ঢাকা িব িবদ ালেয়র পদাথ িবদ ার একজন িশ েকর নতৃে  তমুি ন মজিলস 
কতৃক বাংলােক রা ভাষা করার দাবী উ াপন িছল তমিন একিট ই । াথিমক 
অব ায় নানািবধ িবপযয় সে ও পািক ানী জনগেণর অদম  সাহস ও সই 
সময়কার ত াগ- তীিত াপূণ নতৃে র কারেণ সামি ক িবপযয় সামাল িদেয় 
প ােশর দশেকর মাঝামািঝ সমেয়র মেধ ই ি িতশীল পিরি িতর সিৃ  করা হয়। 
১৯৫৬ সােল নতুন রা  পািক ােনর শাসনত  ণীত হয় এবং পূব বাংলা 
আ ািনকভােব পূব পািক ান- এ নামাংিকত হয়, যা িছল সংিবধান বিণত 

মওয়ােকর এক ইউিনট প িতর অংশ। অেনক ধরেণর সংহিত অজন সে ও 
পূব পািক ান ভারেতর িদক থেক ভৗগিলক অব ান হতু একটা িবপদাপ  
অব ায় িনপিতত হয়। কারণ িতন িদক িদেয় িবশাল ভারতীয় ভূভাগ ারা 
পিরেবি ত িছল পূব পািক ান আর দি েণ িছল বে াপসাগর। পূব পািক ান 
ভারেতর পি ম বাংলার চাইেত িছল অেনক অন সর; কননা ায় ই শতা ী 
ধের পূব পািক ান িছল পি ম বাংলার প াদভূিম। যার দা ণ জনগণ িছল 
ব াপকভােব িনর র এবং দির  আর এেদর ব াপক অংশ িছল ধম িব ােস 
মুসলমান। এই অব ার তথা অথৈনিতক ও িবপদ সং ল ভূ- কৃিতগত অব ার 

েযাগ িনেয় পূব পািক ােন িবি তাবাদী আে ালন  করার জ  এক 
ণীর বামপ ী নতা কংে সীেদর যাগসাজেস উেঠ পেড় লােগ। এই ল  

অজেন মেধ  একটা যাগ- সাজশ ভারতীয় শাসক চ  ভারত ও পূব পািক ােনর 
কমু িন েদর মেধ  একটা যাগসাজস িত ার েয়াজন বাধ কের।  

 
কমু িন  রাজনীিতর জে  পূব পািক ানেক উবর ভূিম িহেসেব গণ  করা  
পূব পািক ানী জনগেণর অথৈনিতক অন সরতার অিভেযাগ উিঠেয় কমু িন  ও 
হতাশ িকছু ত ণ রাজনীিতবীদ িবি তাবাদী আে ালেনর গাড়াপ ন কের। 
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এই িবি তাবাদী আে ালেনর িপছেন সাধারণ মা েষর কৃত কল াণ সাধেনর 
কান ল  িছল না িক স আে ালন িছল বণ িহ েদর অিবভ  তথা অখ ড 

ভারত পুনঃ িত ার ল  বা বায়ন -তা গভীরভােব পযেব ণ ও মূল ায়েনর 
দাবী রােখ। এই বইেয়র অ  আিম এটা িবে ষণ করেবা। তেব একটা সিত  য 
িনি ত তােত কান সে হ নই। সই সত িট হে  ১৯৭১ সােল িবি  হবার 
পর গত ৩৭ বছর ায় ৫০০ কািট ডলার তথা১ 

ায় চি শ হাজার কািট টাকার বেদিশক সাহায  বাংলােদশ লাভ করার 
পরও সাধারণ মা েষর উ য়েন সই সাহায  তমন কান অবদানই রাখেত 
পােরিন। কননা ১৯৯৫ সােলর এক উপা  মেত বাংলােদেশর ায় ৭৫ শতাংশ২ 
মা ষ দাির  সীমার নীেচ অব ান কের। ঃখজনক হেলও সিত  য দািরে র 
এই হার েমই বাড়েছ।  

একিট অিত বাম গা ী মেন কেরিছল য ইসলািমক পািক ান থেক পূব 
পািক ােন িবি  হেল সহেজ মাকসবাদ িত া করা যােব। এই বাম গা ী 
এটাও মেন করেতা য পূব পািক ান িবি  হেল সমেয় ভারেতর পি ম বাংলা 
িমেল একিট সমাজতাি ক রা  িত া করা যােব।  

ব তঃ তমন ল  িনেয়ই বামপ ীরা মুিজেবর ঘােড় সওয়ার হেয় ১৯৭৫ 
সােল একদলীয় বাকশালী শাসন কােয়ম কেরিছল। িক  তােদর ভাগ  য স 
ল  তারা অজন করেত পােরিন; বরং বাকশাল িত ার ছয় মােসর মেধ  মিজব 
রা  মতা থেক উৎখাত হয় এবং এর পর বার কেয়ক সশ  িব ব হওয়া 
সে ও কমু িন েদর িব ে  তথা ইসলািমক মূল েবােধ িব াসী মুসিলম 
জাতীয়তাবাদীেদরই িবজয় িনি ত হয় এবং ণ ায়ী বাঙালী জাতীয়তাবাদ 

ত াখাত হয়। এটা আজ য কা রই গেবষণা ও অ সি ৎসার ব াপার হেত 
পাের য কন পি ম বাংলার বাঙািলরা তােদর বাঙািল পিরিচিত ও সদূীঘকাল 
কের লািলত তােদর বাঙািল মূল েবাধ ১৯৪৭ সােলর পর থেক গত ষাট বছর 
ধের িবসজন িদেয় আসেছ এবং মাকসীয় মাকার সমাজতে র আবডােল গত ায় 
চার দশক ধের িনেজেদর িকসমৎ গেড় চেলেছ এমনিক তারা তােদর অ লেক 
িবে র বাজার অথনীিতর সােথও আজ স ৃ  করেত চাে ।  

                                                
১ িসরাজলু আলম খান, বাংলােদেশ গণত  (এন অ ারেনিটভ মেডল অব ডেমা ািস ফর 
বাংলােদশ) এমএনও পাবিলেকশ  ( াইেভট), ঢাকা, িডেস র, ১৯৯৫, পৃ: ৫ 
২ ঐ পৃ:- ৬ 
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পূব পািক ােনর ভৗগিলক অসহায়তা  
এটা অেনকটাই অন ীকায সিত  য পূব পািক ােনর চাইেত সাত ণ বড় 
ভূখ ডস  পি ম পািক ান থেক সহ  মাইল দেূর অবি ত পািক ােনর এই 
অংশ পািক ান থেক িবি  হেয় একিট পৃথক াধীন রা  িত ােক রীিতমত 
যৗি ক বেল রাজনীিতবীদেদর কউ কউ মেন করেতা। এেদর মেধ  িকছু 
ামাণ  তথ মেত উে খ  হে ন শখ মিজবরু রহমান; িযিন তার িপতার 
ীকােরাি  মত িছেলন একজন ডা।৩  

মুিজব ১৯৪৭ সােল কলকাতা ইসলািময়া কেলেজর একজন ছা  নতা 
িছেলন। সই সময় বাংলার রাজনীিতেত িতি ত রাজনীিতবীদ হােসন শহীদ 
সা াওয়াদী, জনাব শখ মুিজবেক পৃ েপাষকতা দান কেরন কান মহৎ 

রাজৈনিতক উে ে  নয়; তঁার একজন সমথক ও ত ীবাহী িহেসেব মুিজবেক 
িদেয় কাজ করােনাই িছল সা াওয়াদী ল । যিদও সা াওয়াদী এবং মুিজব 

ইজনই পািক ান িত ার জ  সং াম কেরন। িক  পািক ান িত ার পর 
তারা রাজনীিতর মূলধারা ও পূব পািক ােনর শাসিনক মতার ি য়ায় 
অ ভূ  হেত পােরিন। ভাবতই মুিজব তখনকার িবেরাধী রাজনীিতেত তার 
একটা অব ান তরী করেত সেচ  হয়। এই ল  অজেন মুিজব ভারতীয় 
গােয় া সং ার জ ািত সন ে র সাি েধ  আেসন-  িযিন মেনার নধর৪ সহ 

কিতপয় কংে স নতার সােথ মুিজেবর পিরচয় কিরেয় দন। মুিজব তােদর সােথ 
িমেল পূব পািক ােন কংে েসর ল  হািসেল কাজ করার ব াপাের একমত হন। 
পূব পািক ানেক িবি  করার জে  মুিজব পািক ােনর পুেরা সময় ধের গাপেন 
কাজ কের আসেলও িনযাতেনর ভেয় স বরাবরই ষাট এর দশেকর পুেরা সময় 
এমনিক ৬- দফা আে ালেনর িবিভ  পযােয়ও িবি তাবাদী আে ালেনর সােথ 
তার স ৃ তার কথা অ ীকার করেত থােকন। অথচ ১৯৭১ সােলর 
ঘটনা বােহর পর এই মুিজবই বশ দে র সােথ পািক ান িত ার পর থেকই 

                                                
৩ বাংলােদশ ীম কােটর অবসর া  িবচারপিত এ, িব, সরকার স িত আমােক বেলেছন য, 
মর ম শখ লৎুফুর রহমান িনজেক হতভাগ  আখ ািয়ত কের ফিরদপুেরর কা  জনসভায় এই 
মেম উে খ কেরন য তার ই পেু র মেধ  ছাটটা ( শখ নােসর) হে  খঁাড়া আর বড়টা ( শখ 
মিুজব) হে  ডা। উে খ  য িবচারপিত সরকার ফিরদপুের অিতির  জলা জজ িহেসেব 
দািয়  পালন কােল মিুজেবর িপতা শখ লৎুফুর রহমান তার কােট পশকােরর দািয়ে  িছেলন। 
৪ জ ািত সন , িহ ী অব ীডম মু ভেম ট অব বাংলােদশ, ১৯৪৭- ৭৩: সাম ইনভলভেম ট, 
নয়া কাশ, কলকাতা, ১৯৭৪, পৃ: ৮৩। 
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িবি তাবাদী তৎপরতার সােথ তার স ৃ তার কথা ীকার কেরন। এমনিক 
সবেশষ ১৯৭১ সেনর ২৫ শ মাচ সনা অিভযােনর পূেব পািক ােনর াপ নতা 
ওয়ালী খান ও মুসিলম লীেগর নতা খান এ সবুর- এর সােথ অ ি ত বঠেকও 
মুিজব িবি তাবােদর সােথ তার স ৃ তার কথা অ ীকার কেরন। ওয়ালী 
খােনর সােথ ১৯৭১ সােলর ১৪ই মাচ তািরেখ অ ি ত এক ার বঠেক 
মুিজব এই মেম ওয়ালী খানেক আ  কেরিছেলন য িতিন (মুিজব) য কান 
মূেল  পূব ও পি ম পািক ােনর ঐক  ও সংহিত র া করেবন; কননা িতিন 
(মুিজব) িনজেক পািক ান আে ালেনর একজন অ তম সংগঠক বেল দাবী 
কেরন। মুিজব াপ নতা ওয়ালী খানেক এই বেল আেরা আ  কেরন য 
ওয়ালী খােনর িপতা গাফফার খান কংে েসর হেয় যখন পািক ান িত ার 
িবপে  কাজ কেরিছেলন তখন িতিন (মুিজব) িছেলন পািক ান আে ালেনর 
অ তম িনেবিদত ও ত াগী কমী। মুসিলম লীগ নতা সবরু খানেকও মুিজব 
অত   ও থহীনিচে  এই মেম আ — কেরিছেলন য কান মূেল  িতিন 
(মুিজব) পািক ােনর ঐক  ও সংহিত র ায় সবা ক দািয়  পালন করেবন। 
জনাব সবরু খান যখন মুিজবেক বেলন য, আপিন যিদ পূব পািক ােনর াধীনতা 
সিত  সিত  ত াশাও কেরন, তা হেলও তা করা উিচত পালােমে টর মাধ েম-  
কননা আপনার দল পালােমে ট সংখ াগির । অ  কানভােব করেত গেল 

ভারত এখােন মজা লটুেব। িক  মুিজব িবি তাবাদী তৎপরতা সং া  সকল 
অ মান, আশংকা হেস উিড়েয় িদেয়িছেলন। কন ?  
 
িনজেক িবি তাবাদী িহেসেব শখ মিুজেবর ীকােরাি   
১৯৭২ সােলর ৭ই জুন অথাৎ বাংলােদশ িত ার ছয় মাস পর ঢাকার রমনা 
রসেকাস ( সা াওয়াদী উদ ােন) ময়দােন আেয়ািজত এক িবশাল জনসভায় শখ 

মুিজব  থেকই িবি তাবাদী তৎপরতার সােথ তার স িৃ র কথা দ ভের 
কাশ কেরন এবং িকভােব িতিন ভারত সরকােরর সােথ অ  ও অ া  

সাহােয র িবষয়ািদ আগ থেকই িঠক কের রেখিছেলন তার বণনা দন।৫  মুিজব 
িক  তার স ব ব  কখনও ত াহার কেরিন; যিদও তার রাজৈনিতক সিচব 
তাফােয়ল একটা লাক- দখােনা িববিৃত িদেয় বেলিছেলন ভারত সরকােরর 

সােথ পূব থেক শখ মুিজেবর যাগােযাগ সং া  কথাবাতা মুিজব স জনসভায় 

                                                
৫ দিনক সংবাদ, ঢাকা, জনু ৮, ১৯৭২    
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বেলনিন। িক  ভারেতর গােয় া জ ািত সন ে র লখা ১৯৪৭- ৭৩ সােলর 
বাংলােদেশর াধীনতা আে ালেনর ইিতহাস৬ বই অথবা মেনাজ ব র লখার 
চীন দেখ এলাম ও একই লখেকর ব ব  ু ৃিত যা ১৯৭২ সােলর ১৬ই 
জা য়াির ল ডেনর বাংলার ডাক পি কায় ছাপা হেয়িছল; যা থেক নঈম হাসােনর 
লখা বাংলােদশ ােজডী৭ বইেত উ তৃ হেয়েছ- তা যিদ কউ পেড়ন তা হেল 

িবি তাবাদী আে ালেনর সােথ  থেকই জ ািত ব র যথােযাগ  ভূিমকা 
সেমত মুিজেবর স িৃ র পযা  মাণ লাভ করেবন। মুিজেবর ক া শখ হািসনা 
ওয়ােজদও িবি তাবাদী আে ালেনর সােথ  থেকই তঁার িপতার স িৃ র 
কথা ীকার কেরেছন। সংসেদর িবেরাধী দলীয় ন ী শখ হািসনা এবং তার 
দেলর সাংসদ আব র রা াক৮ তই ীকার কেরন য শখ মুিজব পূব 
পািক ানেক িবি  করার জে  মিরয়া হেয় উেঠন এবং ১৯৬২ সােল ভারতীয় 
সাহায  লােভর জ  গাপেন আগরতলা সফর কেরন। িক  ভারত থেক 

ত াবতেনর পর পরই মুিজবেক পািক ান দশর া আইেন ফতার কের 
কারাগাের অ রীণ করা হয়। এটা কােরা কােরা মেন থাকার কথা য ১৯৬৫ 
সােলর পািক ান- ভারত যেু র সময় একমা  মুিজবই ভারেতর িব ে  কান 
িববিৃত দান করার দাবী সরাসির ত াখান  কেরন। অেনেকরই এটা িব তৃ 
হবার কথা নয় য মুিজব বরং স সময় পূব পািক ানেক াধীন ঘাষণার জ  
গভণর মানােয়ম খােনর িনকট দাবী জানান।  

 
আগরতলা ষড়য  িছল একিট সিত  ঘটনা 

খ াত আগরতলা ষড়য  মামলা-  যােক মুিজব ষাট এর দশেকর ‘ইসলামাবাদ 
ষড়য ’ বেল আখ ািয়ত কেরিছেলন, বাংলােদেশর অভু দেয়র পর আগরতলা 
ষড়যে র সােথ সই মুিজব িনেজর স িৃ র কথা সব ীকার কের স মামলার 

িতপাদ েক সিত  বেল িতভাত কেরিছেলন। স ীকােরাি  িছল মুিজেবর 
ভ ডামীপূণ রাজনীিতর পিরচায়ক। এ ছাড়াও আগরতলা ষড়য  মামলায় মুিজেবর 

ধান আইনজীিব জনাব আব ল সালাম খান মামলা ত াহােরর পর ১৯৭১ 
                                                
৬ জ ািত সন  পেূব উে িখত বইেয়র প:ৃ ১৯৮   
৭ নঈম হাসান, বাংলােদশ ােজডীঃ িবেদশী সাংবািদকেদর দৃি েত মুিজেবর  বাংলােদশ, ল ডন, 
১৯৭৭, পৃ: ১০ 
৮ সা ািহক মঘনা ও মািসক নতুন সফের কািশত আব র রা ােকর সা াতকার সে র 
১৯৫৫, প ৃ: ১৫ ও ২২ 
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সােল িসেড ট ইয়ািহয়ার ম ী েফসার িজ. ডি উ চৗধরুীর িনকট বেলিছেলন 
য তার (সালাম খান) কান সে হ নই য মুিজব ভারেতর যাগসাজেশ পূব 

পািক ানেক িবি  করার ষড়য  অেনক আগ থেকই কের আসিছেলন।৯  
আওয়ামী লীেগর এমিপ আব র রা াকও ীকার কেরেছন য স 

(রা াক) ও শখ মিজব তােদর দেলর া ন এমিপ িচ  র ন তার সহ ১৯৬৯ 
সােল ভারেত িগেয়িছল পূব পািক ানেক ভারেতর সাহােয  িবি  করার জে । 
উে খ  উ  িচ  র ন তার ১৯৭৫ সােল মুিজব কতৃক একনায়কতাি ক 
একদলীয় শাসন িত ার পর ভারেত া িনবাসেন চেল যায়। িচ  র ন 

তার ১৯৭১ সােলর ঘটনা বােহর মধ িদেয় বাংলােদশেক ভারেতর সােথ 
একীভূত করেত ব াথ হওয়ায় ভারেত বেস িহ েদর জ  পৃথক ব ভূিম িত ার 
ষড়য  চািলেয় যাে । বাংলােদেশ জ হণকারী এই তার কবল ১৯৬৯ সােল 
ল ডেন বেস ১০ 

পূব পািক ানেক িবি  করার জে  ভারতীয় মদদই সংগঠন কেরিন; 
স ১৯৭১ সােলর ১৬ই িডেস েরর পর পরই িদ ীেত তদানী ন ভারেতর 
ধানম ী ইি রা গা ীর সােথ সা াত কের বাংলােদশেক ভারেতর একিট 
েদেশ পিরণত করার েয়াজনীয় সামিরক পদে প হেণরও আবদার 

জানান।১১ 
অব  া  তথ  মেত, ইি রা তার স ােব রাজী হনিন অ ত স 

সমেয়র জে ; কননা স সমেয়র জ  আ  ও আ জািতক পিরি িত ভারেতর 
অ েল িছলনা। আগরতলা ষড়য  মামলা য িভি হীন িছলনা এটা ভারতীয় 
গােয় া সং া’র কমকতা জ ািত সন ে র িনজ ভা েতই । িতিন 

বেলেছনঃ পূব পািক ােন একটা িবে াহ সংগঠেনর তৎপরতা দরূ থেক দখার 
একজন া ী িহেসেব এটা আিম বলেত চাই য পািক ানী গােয় া সং া উ  
িবে াহ সংগঠেনর স সূ েলা বর করেত পােরিন য েলা মােটই িমথ া ও 
জাল িছলনা।১২ 

                                                
৯ ঐ পৃ: ২২ 
১০ ঐ পৃ: ১৫  
১১ ঐ, নেভ র, ১৯৯৫ইং পৃ: ২ 
১২ জ ািত সন  পেূব উে িখত বই, পৃ: ১৯৮ 
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১৯৬৯ সােল গালেটিবল বঠক ব াথ হবার পর সই সময়কার পাক 
সনা ধান জনােরল ইয়ািহয়ার সােথ মুিজেবর দহরম- মহরম জেম উেঠ। 

ইয়ািহয়ার নতৃে  পািক ােন পুনরায় সামিরক শাসন জারীর ফেল ১৯৫৬ সােলর 
শাসনত  পুন বতন  হেয় যায় (সরদার এম চৗধরুী রিচত িদ আি েমট 

াইম : উইটেনস ট ু পাওয়ার গম লােহার ১৯৯৭/১৯৯৯ পৃ: ৯৮ ব )। 
ইয়ািহয়ার সােথ মুিজেবর স ক িছল িনতা ই তাৎপযময়; যার ফেল ১৯৭০ 
এর িনবাচেনর পর ইয়ািহয়া কাে  মুিজবেক পািক ােনর ভাবী ধানম ী 
িহেসেব ঘাষণা কেরিছেলন। ব তঃ মুিজব ইয়ািহয়া দহরম- মহরম না থাকেল 
এবং িসেড ট আইয়েুবর নতৃ  ১৯৫৬ সােলর সংিবধােনর পুনঃ বতন হেল 
আর ১৯৬৯ সেনর সনা শাসন জারী না হেল পূব পািক ানেক িবি  করার 
নাংরা রাজনীিতর কান েযাগই কা  জ  ঘটেতা না।  

 
ষড়যে র সােথ আেরা িকছু লােকর যাগসাজস  
িবি তাবাদী তৎপরতার সােথ আেরা িকছু লােকর যাগসাজস িছল এটা 
অেনেকই িবিদত। এর মেধ  একজন িছেলন পািক ান নৗবািহনীর লঃ 
কমা ডার মায়াে ম হােসন,১৩ যার ী স িত কাে  এক িববিৃতেত 
িবি তাবাদী তৎপরতার সােথ তার ামীর পিরপূণভােব জিড়ত থাকার কথা 

ীকার কেরন।  
িবি তাবাদী কমকাে ডর সােথ কেণল ওসমানীর জিড়ত থাকার কথাও 

জানা যায়। কেণল ওসমানী িছেলন পািক ান সনাবািহনীর িত অত  নােখাশ; 
কননা তার অিভেযাগ িছল কেণল এর উপের তােক আর কান পেদা িত দয়া 

হয়িন। িক  এই স িকত কৃত কািহনী হে  িভ তর। এই ওসমানী 
পশাগতভােব িছেলন অত  অদ  অিফসার। ১৯৪৮ সােল কা ীর যেু র সময় 

এই ওসমানীই িছেলন একমা  পািক ানী অিফসার িযিন যেু র ময়দােন 
অদ তার কারেণ ভারতীয় সনাবািহনী কতৃক ব ী হন। ধ ু তাই নয় ব ী 
অব ায় িতিন ভারতীয় সনাবািহনীর উে ে েণািদত অমািয়ক ব বহাের গেল 
যান এবং সই থেক পূব পািক ানেক িবি  করার গাপন ভারতীয় কমকাে ড 
সবা ক মদদ দান কেরন। অথচ ভােগ র িক িনমম পিরহাস এই ওসমানীেকই 
১৯৭১ সােলর ১৬ই িডেস র রসেকােস অ ি ত পািক ান সনাবািহনীর 

                                                
১৩ ঐ পৃ: ১৯৫ 
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আ সমপণ অ ােন বাংলােদশ সনাবািহনীর সবািধনায়ক হওয়া সে ও 
আ সমপণ দিলেলর একজন া রদাতা িহেসেব অ ভূি র জে  ডাকা হয়িন। 

ধ ুতাই নয়; তার সােথ এমন ব বহার করা হয় য আ সমপণ অ ােন অংশ 
হেণর জে  তােক অ মিতও দান করা হয়িন। তােক ২০০ মাইল দেূর এক 

িনভৃত ােন আটিকেয় রাখা হয়। একিট সূ  কেণল ওসমানীর ীকােরাি  উ তৃ 
কের জানায় য, ১৯৮৩ সােল ল ডেন িচিকৎসার জে  যা ার া ােল িতিন পূব 
পািক ানেক িবি  করার তৎপরতার সােথ সি য় থাকার িবষয়িটেক মারা ক 
ভুল িছল বেল ীকার কেরন। ততিদেন তার এবং বাংলােদেশর ভাগ ি  
মা েষর পে  স ভুেলর ায়ি  করারও কান েযাগ অবিশ  িছলনা। 

বাংলােদেশর জে র পর এক দশক ধের িতিন ভারতেক ঘৃণা জানােনার 
রাজৈনিতক পদে প এর সােথ তার স িৃ  িত া কেরন।   

এই ঘৃণার অংশ িহেসেব ওসমানী তার এক পাষা েরর নাম ভারেতর 
ধানম ী ইি রা গা ীর নােম রেখিছেলন। কননা ইি রা পূব পািক ানেক 

িবি  করার জে  তার ভারতীয় সনাবািহনীেক লিলেয় িদেয়িছেলন।  
 

িসরাজুল আলম খান  
িবি তাবাদী তৎপরতার ইিতহাস অেনকাংেশ অপূণ থেক যােব যিদ ষাট 
দশেকর ঢাকা িব িবদ ালেয়র ছা েনতা িসরাজুল আলম খান ও তার সহকমীেদর 
কাযকলাপ িনেয় িকছু আেলাকপাত করা না হয়। এই অধ ােয়র েত আিম তার 
স েক একট ু উে খ কেরিছ। এই খান িক  পি ম পািক ােনর কান খান 
বংশীয় কউ নন। িতিন একজন বাঙািল খান, িযিন নায়াখালীর এক সাদামাটা 
মধ িব  পিরবােরর স ান। এই খানই িছেলন িবি তাবাদী তৎপরতার ধান 
তাি ক। পিতত রাচার এরশােদর সময় সংসেদর িবেরাধী দেলর নতা আ.স.ম 
আব র রবও স িত ীকার কেরেছন য, িতিন ১৯৬০ সােলই একজন েুলর 
ছা  িহেসেব জনাব খােনর ত মেত িবি তাবাদী আে ালেনর সােথ স ৃ  
হেয় পেড়ন।১৪  

তারা গাপেন ছা  সমােজর মেধ  একিট িবি তাবাদী প সংগিঠত 
কের। পরবতীেত খােনর পরামশ ও উপেদেশ একা েরর িবি বাদী যেু র সময় 
তােদরেক িদেয় বাংলােদশ িলবােরশান ফাস (িবএলএফ) নােম পৃথক একিট 

                                                
১৪ মািসক নতুন সফর, ঢাকা, আগ , ১৯৯৫ পৃ: ৮ 
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সশ  েপর সিৃ  করা হয়। আব র রা াক িছল িবএলএফ- এর ধান। তেব 
জনাব িসরাজুল আলম খান ল া সময় ধেরই ভারেত ভারত সরকােরর সেবা  
কতৃপে র পৃ েপাষকতায় গাপন তৎপরতায় িল  ু থােক। ১৯৭৫- ৯৫ সেনর 
মেধ  আমার সােথ বার কেয়ক িসরাজুল আলম খােনর দখা ও কথা হেয়িছল। 
একিট বঠেক িসরাজুল আলম খান আমােক বেলন, ‘আমার জীবেনর সবচাইেত 
বড়  িছল পািক ান ভাঙা। আমার স  পুরণ হেয়েছ এবং স জ  আিম 
অেনক খুশী।’ িকছুিদন আেগ তার একিট নতুন িববিৃত প - পি কায় কািশত 
হেয়েছ। এেত িতিন িনিখল ভারত মুসিলম লীেগর ১৯৪০ সােলর লােহার াব 
ভারেতর পূবা লসমূেহ বা বায়েনর দাবী জানান। অথাৎ বাংলােদশ ও ভারেতর 
পূবা লীর রাজ সমূহ িমেল একটা পৃথক াধীন দেশর গাড়াপ ন করা। ব তঃ 
এই দাবী তার দশে াহী তৎপরতার নতুন আর এক অধ ােয়রই নামা র। বগম 
িজয়ার িবএনিপ সরকার তােক  সমেয়র জে  কারা রােল পািঠেয়িছল। িক  
বতমােন স মু । তার বতমান কাজকমও অত  রহ পূণ।  

বয়েস ষাট এর মাঝা- মািঝেত উপনীত এই িসরাজুল আলম খান দখেত 
অত   এবং আসেন- বসেন একজন িহ  সাধরু মত। ’একজন ত ণেক 
সােথ িনেয় একটা লািঠর উপর ভর কের িতিন এখােন- সখােন ঘুের বড়ান। 
আিম তােক ‘৯৫ সেন ঢাকা শহের কান এক জায়গায় এইভােব চলাচল করেত 
দিখ। ায়শই স আেমিরকা, ইউেরাপ ও ভারত সফর কের থােক। জনাব খােনর 

এক ব  ুিযিন ৫০ এর দশেকর  
মাঝামািঝ সময়কার ঢাকা িব িবদ ালেয়র ছা েনতা িছেলন এবং স র 

দশক থেক ল ডেনর ায়ী বািস া; তার থেক েনিছ য একবার িসরাজুল 
আলম খান তার ল ডেনর বাসায় বড়ােত গেল তার স ব ু িবি তাবাদী 
কমকাে ডর িত তী  ঘৃণা কাশ কের িসরাজুল আলম খানেক বাসা থেক বর 
কের দয়।  

 
িচ  র ন তার স েক আেরা িকছু কথা  
িচ  র ন তার স েক িকছু কথা আেগ বেলিছ। আওয়ামী লীেগর নতা 
বাকশােলর া ন সাধারণ স াদক আব র রা ােকর ীকােরাি মূলক ব ব  
যা থেম ১৯৮৭ সােলর সা ািহক মঘনায় কািশত হয়; যা পের ১৯৯৫ সােলর 
মািসক নতুন সফের পুনঃ কািশত হয় তােত বলা হয় য, িন বেণর িহ  িচ  
র ন তার িছল ভারেতর সােথ সংেযাগ িত া ও র ায় মুিজেবর ক টা ম ান। 
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তার বাব ু ১৯৭০ ও ১৯৭৩ সােলর িনবাচেন আওয়ামী লীেগর িটেকেট সংসদ 
সদ  িনবািচত হন। একই সােথ তার আবাস ল িছল পূব পািক ান ও 
কলকাতায়। এই তার বাবু কলকাতােতই ১৯৭৫ সন থেক ায়ীভােব আেছন 
এবং বাংলােদশ িবেরাধী সবধরেণর অপতৎপরতার সােথ জিড়ত রেয়েছন। 
বাংলােদেশর এক তৃতীয়াংশ এলাকা িনেয় দাবীকৃত তথাকিথত ‘ াধীন ব ভূিম’ 
আে ালন১৫ তারই মি  ত। উে খ  য শখ মুিজেবর ি তীয় মৃতু বািষকী 

রেণ ১৯৭৭ সােলর ১৫ই আগ  কলকাতায় আেয়ািজত এক সভায় এই 
ব ভূিম আে ালেনর সচূনা করা হয়। আেরা উে খ  য, স সমােবেশ সই সময় 
ভারেত া িনবাসেন থাকা এবং ভারতীয় ধানম ী ইি রা গা ীর ত  
প পুেট অব ানকারী মুিজব ক া শখ হািসনা ওয়ােজদও উপি ত িছেলন। 
আওয়ামী লীেগর নতৃে র ায় সকেলই এই তার বাবরু সােথ িনয়িমত 
যাগােযাগ রােখন যেহতু িতিন িছেলন পািক ান আমেল তােদর নতা মুিজেবর 

সােথ ভারেতর সংেযাগ র াকারী ব ি । ব ভূিম আে ালেনর সামিরক শাখা 
ব েসনার কাযকলাপও কলকাতা কি ক যিদও এেদর িকছু তৎপরতা গাপেন 
বাংলােদেশর অভ ের িনয়িমতভােব চলেছ। তার বাব ু সমেয় কািলনাথ বদ  
সহ ইত কার অেনক ছ নাম ধারণ কের থােক। মােঝ মােঝই তারা িবিভ  
িলফেলট, পুি কা কাশ কের থােক। তেব এটা  নয় য এেদর সােথ পি ম 
বাংলার সােথ বাংলােদশেক িমিলেয় অিবভ  বাংলা িত ার চ া কারীেদর 
সােথ কান যাগােযাগ আেছ িকনা। তেব তার বাবরু সােথ এেদর যাগােযাগ 
থা ক বা নাই থা ক বহৃ র বাংলা গঠন ও ব ভূিমর দাবী একই মু ার এই িপঠ 
ও ঐ িপঠ বই আর িকছুই নয়। ভারতীয় কংে স ও শাসক ণীর জ  এই সব 
অপতৎপরতা তােদর দিৃ েত ভারতপ ীেদর রাজৈনিতক অ গিত বেল িবেবচ  
হেত পাের; িক  দশে িমক বাংলােদশীেদর িবেবচনায় এই সব অপতৎপরতা 
ভূয়া বই আর িকছুই নয়। দশে িমক বাংলােদশীরা য কান মূেল  সা াজ বাদী 
ও া ণ বাদী ভারেতর  

আ াসন থেক তােদর াধীনতা ও সাবেভৗম  র া করেব। এটা 
িনি ত দশে িমক বাংলােদশীেদর কা রই এই তার বদ নাথ বাবেুদর 
ভারতপ ী ব ভূিম আে ালন িকংবা বহৃ র অথবা যু বাংলা গঠেণর 
অপতৎপরতাকারীেদর িত িব মা  সমথনও নই।  

                                                
১৫ এম, িট, হােসন ‘ব ভিূম’ িদ উইকলী াইেড, ল ডন, সে র ১, ১৯৮৯ইং 
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আ স ম রব 
এটা অেনেকই জােনন য জনাব িসরাজুল আলম খােনর অ তম ত ীবাহী আ স 
ম রব িছেলন পািক ােনর সংহিত র ায় মুিজব-ইয়ািহয়ার মধ কার স াব  

নতম সমেঝাতা িত ার য়াসেক ব াথ করার অ তম পকার; য আওয়ামী 
লীগেক িদেয় তার ল  বা বায়েন সবা ক কৗশল িনণয় ও তা বা বায়ন 
কেরন। িব  সেূ  মেত, ১৯৭১ সােলর ২০ শ মাচ পয  মুিজব-ইয়ািহয়া 
সমেঝাতা ায় িনি তই িছল। িক  এক পযােয় তার ছা  ও যবু নতারা মুিজেবর 

িত  হেয় তার থেক িকছুটা দেূর সের গেল মুিজব অেনকটা অসহায় হেয় 
পেড়ন। কারণ এেদর সমথন ছাড়া তার রাজনীিতেত িটেক থাকা ঝঁুিকপূণ িছল 
িবধায় িতিন তােদর কথামত চলার নীিত অবল ন কের ইয়ািহয়ার সােথ 
সমেঝাতার পথ থেক দেূর সের গেলন। এক পযােয় িতিন সমেঝাতার ব াপাের 
অেনকটাই চুপচাপ হেয় গেলন। এমিনতর পযােয় ২৩ শ মাচ িতিন বাংলােদেশর 
পতাকা ( ািবত) তার গাড়ীেত লািগেয় িসেড ট হাউেস গেলন-  যা িছল 
পািক ােনর ঐক  ও সংহিতর িত এক চেপটাঘাত।১৬  

আর ২৩ শ মাচ িছল পািক ান িদবস। যাই হাক, মুিজেবর ইিতমধ কার 
চুপচাপ অব া িছল সিবেশষ তাৎপযপূণ। এক িবে ষণ মেত মুিজব কথাবাতা 
এেকবােরই ব  করেত চেয়িছেলন, না অ  কান মতলেব চুপচাপ িছেলন তা 
বাধগম  করা র। তেব একটা িবে ষণ মাটােমািট িব াসেযাগ  বেল মেন 

করা হয়। স বত মুিজব ঐ সময়টার মেধ  িবি তাবাদ নািক পািক ােনর ঐক  
ও সংহিত-  এই ে  তার ভূিমকা িনধারেণ ি ধা ে  িনমি ত িছেলন। এক 
িবে ষণ মেত িবি তাবাদীেদর সামেন মুিজব িছেলন অসহায় যার দ ণ ২৫-
২৬ শ মাচ রােত িতিন া েণািদতভােবই পািক ােনর ফডােরল আিমর 
িনকট আ  সমপণ কেরন; যােত কের পািক ান সনাবািহনী িবি তাবাদী 
িবে াহ দমন করেত পাের। আর একিট িবে ষণ মেত মুিজব চেয়িছেলন উভয় 
রা াই খালা রাখেত এবং অবেশেষ তােদর সােথই থাকেত যারা সংঘােত জয়ী 
হেব। তমিন কের সশ  যেু র মধ  িদেয় ১৯৭১ সােলর ১৬ই িডেস র 
মুি বািহনী ও ভারতীয় সনাবািহনীর হােত পূব পািক ােনর পতন হবার পর 
মুিজব পািক ান থেক মু  হেয় িবি তাবাদীেদর সােথই হাত িমলান। ১৯৭১ 
                                                
১৬ হাসান জহীর, িদ সপােরশান অব ই  পািক ান, অ েফাড ইউিনভািসিট স, করাচী, ১৯৯৪, 
এবং ানলী ওলপাট, জলুফী ভুে া অব পািক ান; িহজ লাইফ এ ড টাইমস, অ েফাড 
ইউিনভািসিট স, িদ ী, ১৯৯৩ 
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সােলর মাচ মােস ইয়ািহয়ার সােথ আলাপ আেলাচনা চালােনার িপছেন মুিজেবর 
মেন য উে ই থা ক, এক পযােয় তথা ২০ শ মােচর পর তঁার চুপচাপ অব া 
দৃ পেট আনয়ন কের জনাব তাজউি নেক। অথবা বলা যায় মুিজেবর চুপচাপ বা 
িস া হীন অব ার েযাগ হণ কের জনাব তাজউি ন। জনাব তাজউি ন 
িছেলন অত  তী  ও ধতূ চিরে র মা ষ এবং িছেলন মুিজেবর চাইেত অেনক 
বশী চালাক। স বত মুিজব স িবেবচনােতই পািক ান থেক পূব পািক ানেক 

িবি  করার বাকী  কাজ েলা স  করার দািয়  তােক দান কেরন। এটার 
মাণ হে  মুিজব ২৫- ২৬ মাচ রােত পািক ান সনাবািহনীর িনকট আ সমপণ 

করেলও তাজউি ন পািলেয় যায় ভারেত এবং তার ধানম ীে  সখােন 
এি েলর মাঝামািঝ সমেয় গিঠত হয় বাসী বাংলােদশ সরকার। ব তঃ াধীনতা 
সরাসির ঘাষণা করার ে  মুিজব ও তাজউি েনর ি ধা- সংশয় পািক ােনর 
ঐক  ও সংহিত র ার িচ া থেক িছল না; বরং স ি ধা িছল িনেজেদর জীবন 
র া করার িচ া থেক। কননা, াধীনতা কাে  ঘাষণা করেল িবি তাবাদী 
তৎপরতা িতহত করেত সনা অিভযােন তােদর জীবনহানী ঘটেতা।১৭ 

 
জনগণ িবি তাবাদ চায়িন  
পূব পািক ােনর জনগণ কান অব ােতই িবি তাবাদী িছলনা; তারা 
পািক ানেক ভা বার জে  আওয়ামী লীগেক ভাট দয়িন। এটা তাজউি ন এবং 
মুিজব জানেতা িবধায় তারা কখনও রাজৈনিতক বাগাড়া রীতা িদেয় 
িবি তাবােদর সােথ তােদর সংি তার কথা সাধারেণ  কাশ কেরিন; কননা 
তারা এটা ভালভােবই অ মান কেরিছল য জনগণ তােদর মূল লে র কথা 
জানেত পারেল তারা িব প িতি য়ার মুেখামুিখ হেতা। অথচ তারা িছল 
মেন ােণ িবি তাবাদী। আিম ব ি গতভােব জািন য তাজউি েনর একজন 

িতিনিধ ১৯৭১ সােল ল ডেন পািক ােনর সংহিত র ার একিট স াবনাময় 
সমেঝাতার য়াসেক ভ ডুল কের দয়। স ত পািক ােনর সই সময়কার 
নামজাদা সাংবািদক ও এক সমেয়র টৈনিতক কতুবিু ন আিজেজর একিট লখা 

িণধানেযাগ । জনাব আিজজ ওয়ািশংটন কি ক একা েরর টৈনিতক 
তৎপরতার সােথ ঘিন ভােব জিড়ত িছেলন। িন ন শাসন কতৃক সই সময় 
গৃহীত একিট টৈনিতক তৎপরতা স েক ব ি গত অিভ ান বণনা করেত িগেয় 
                                                
১৭ মািসক নতনু সফর, সে র ১৯৯৫-  ১৯৮৭ সােল সা ািহক মঘনায় কািশত আব র 
রা ােকর সা াতকার থেক উ তৃ। 
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জনাব আিজজ িলেখনঃ সই সময় ভারতীয় ধানম ীর আেমিরকা সফেরর সময় 
িসেড ট িন ন তােক (ইি রা) বেলিছেলন য পূব পািক ােনর সংঘাত- এর 

একিট শাি পূণ মীমাংসার জে  তার িকছুটা সময় দরকার এবং ইি রােক িতিন 
উপমহােদেশ নতুন কের যন কান যেু র সূ পাত না করা হয় তার জে  
অ েরাধ কেরন। জনাব আিজেজর লখায় আেরা উে খ করা হয় য, নেভ েরর ৫ 
তািরেখ (১৯৭১ সাল) ওয়ািশংটন াশনাল স ােব আেয়ািজত এক মধ  
ভাজ সভায় দ  ভাষেণ ইি রা গা ী (আিম সই সময় ইি রা ও হনরী 

িকিস ার উভেয়র সােথই সা াত কির) অত  অিত ধীর ও শা  কে  তার 
শঠতাপূণ ব েব  জানান য, ‘পািক ােনর কান এলাকা অথবা পূব বাংলার সােথ 
ভারেতর কানই িবেরাধীতা বা ঝগড়া নই’। িসেড ট িন েনর লখা বই 
মেমােয়রস থেক উ িৃত িদেয় আিজজ িলেখেছনঃ িসেড ট িন নেক ইি রা 

ব তঃ বাকা বািনেয় রেখিছল এমন একিট ধারণা িদেয় য, পািক ােনর িব ে  
স কান সামিরক পদে প হণ করেবনা। ইি রা যখন িনেজ যেু র জে  ত 

হি েলন এবং স কােজ তার জনােরলরা িদ ীেত বেস সািভেয়ত ইউিনয়েনর 
চার জনােরেলর সহায়তায় সমরনীিত চূড়া  করিছেলন; স সময় িন নেক িতিন 
(ইি রা) এটা ঝুঝােত স ম হন য, পািক ােনর ঐক  ও অি  ংেস তঁার 
(ইি রা) কান ই াই নই।১৮ 

আিম অত  িব  একিট সেূ  জািন য, ১৯৭১ সােলর আগ  মােস 
ল ডেন হােসন শহীদ সাহরাওয়াদীর মেয় বগম আখতার সালায়মােনর 
মধ তায় পূব পািক ান সংকেট জিড়ত িবদ মান প  সমূেহর মধ  একটা 
সমেঝাতার য়াস নয়া হয়। স সমেঝাতা বঠেক অংশ হণকারী একজন িছেলন 
আমার এক ব ু। উ  বঠেকর আেলাচনার িবষয়ািদ েন আমার এই িব াস দঢ়ৃ 
হয় য তাজ উি ন ভারত ও সািভেয়ত ইউিনয়েনর যৗথ সমথেন পূব 
পািক ােনর িবি তা ঠকােত ইসলামাবােদর সােথ সকল ধরেণর সমেঝাতার 
কেঠার িবেরাধী িছেলন। তাজউি েনর সােথ অত  ঘিন  এবং কলকাতায় তার 
সি েধ  থাকা আওয়ামী লীেগর া ন এমিপ জনাব এম এ মাহাইেমন তার এক 
বইেত এই মেম তঁারই ব ি গত অিভ তার আেলােক িলেখেছন য, ‘ঐক ব  
পািক ােনর কাঠােমায় কান ধরেণর সমেঝাতা হবার য়াস- এর মারা ক 

                                                
১৮ তবুু ীন আিজজ, এ সাইিটং ািরজ ট ুিরেম ার, িদ ইসলািমক িমিডয়া কেপােরশন, করাচী 
১৯৯৫  
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িবেরাধী িছল ভারত এবং এই জে  তারা বাসী সরকারেক নানা প মিকও 
দান কের’।১৯ 

মুিজেবর িবি তাবাদী ভূিমকা স েক নতুন কের তথ  মােণর তমন 
দরকার নই। মুিজব িবি তাবাদী না হেল ১০ই িডেস র পর স দেশ িফের 
এেস পূব পািক ােন ভারতীয় দখলদািরে র িবেরাধীতা কের তার ব  ু এ ক 

াহীর িনকট তার বিণত পািক ান র ার দািয়  পালন করেত পারেতন। কননা 
মুিজব াহীেক বেলেছন য, িতিন পািক ান ভা েত চানিন। াহী আেরা জানান 
য, ১৯৭১ সােলর শেষ িদেক ভারত যখন পূব পািক ান আ মণ কের তখন 

নািক মুিজব তঁােক পািক ান টিলিভশেন িগেয় পূব পািক ােনর জনগণেক 
ভারতীয় আ াসন িতেরােধর আহবান জানােনার অিভ ায় ব  কেরিছেলন। 
তার এই অিভ ােয়র কথা ধান সামিরক আইন শাসিনক জনােরল ইয়ািহয়ার 
িনকট রণ করা হেয়িছল। 

িক  মুিজেবর স অিভ ায়েক কান  দান কেরিন পািক ানী 
কতৃপ  (ইমেপ  ই টার াশনাল ল ডন, ২৮ সে র- ৮ অে াবর ১৯৮৭ 
সংখ া পৃ া ১৯ ব )। ১৯৭১ সেনর পূেব িবি তাবাদী িহেসেব মুিজব সব 
ধরেণর অিভেযাগ অ ীকার করেলও িবি তাবাদী তৎপরতার সােথ তার 
স িৃ র ব  মান রেয়েছ। জনাব মুিজেবর সমসামিয়ক রাজনীিতক জনাব অিল 
আহাদ- তার জাতীয় রাজনীিত ১৯৪৫- ৭৫ বইেত িলেখেছন মুিজেবর িনকট 

মতা তথা িনর শ রা মতা িছল মুখ ; এবং এই ল  হািসেল যত ধরেণর 
ফি - িফিকর করা যায়; যত মূল ই তার জ  যাগান দয়া দরকার মুিজব তার 
সবিকছু করেতই অভ  িছল। মতা করায়  করার জে  মুিজেবর সবধরেণর 

েযাগ স ানী পদে েপর ি েতই ভারত মুসলমানেদর িব ে  সহ  বছেরর 
িতেশাধ হণ কের; আর এই বােদ মুিজব যু ে  থেক িনরাপদ দরূে  

পি ম পািক ােনর িময়ানওয়ালী কারগাের তার ব য়ব ল এিরনেমার তামােকর 
পাইপ মুেখ িদেয় রাজিসকভােব জীবন যাপন কেরন। ১৯৭১ সােলর িডেস ের 
পািক ােনর সােথ যু  জেয়র পর মুিজবেক িবি  পূব পািক ােনর রাজমু ট 
পরােনা হেলও একিট াধীন দেশর নতা িহেসেব িতিন ভারতেক মাকােবলা 
করার সৎসাহস বা নিতক শি  দখােত পােরিন ; বরং ভারেতর একজন পুতুল 
িহেসেবই িনজেক মাণ কেরন। মুিজেবর স নিতক বল না থাকার কারণ হে  

                                                
১৯ এম,এ, মাহাইেমন, ঢাকা- আগরতলা- মিুজবনগর,  পাইওিনয়ার পাবিলেকশানস, ঢাকা, ১৯৮৯ 
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তার িবি তাবাদী ভূিমকা। আর িতিন জানেতন য ভারেতর িব ে  দাঁড়ােত 
হেল িপছেন জনসমথেনর য শি  থাকেত হয় তা তার নই। কননা জনগণ 
তােক ১৯৭০ এর িনবাচেন ভাট িদেয়িছল আর যাই হাক অ ত দশেক িবি  
করার জ  নয়।  

 
ভারতেক পুনঃএক ীকরেণর লে  িবি তাবাদীেদর পুতুল িহেসেব দািয়  
পালন  
উপেরউে িখত ঘটনা বাহ থেক এটা সহেজই অ েময় য মুিজব ও তার সকল 
সা াত পািক ানেক িবি  করার জ  ভারেতর নাংরা কৗশেলর খলায় পুতুল 
িহেসেব কাজ কেরেছ। এই নাংরা কৗশেলর চূড়া  িহসাব- িকতােব িক  
বাংলােদেশর াধীনতায় ভারেতর কান আ হ নই ; বরং তােদর অখ ড ভারেতর 
লািলত ে র সি েবশন রেয়েছ, যা মুসলমানেদর িন েহর মাধ েমই অজন স ব 
বেল তারা মেন কের। এ কারেণই ১৯৭১ সােল পািক ােনর িব ে  িবজয় 
অজেনর পর বাংলােদশেক থেম ২৫ বছর ময়াদী এক দাস  চুি েত আব  
করা এবং পরবতীেত ফারা া সহ বাংলােদেশর ায় সকল নদীর উজােন িবিভ  
ােন বাঁধ- ােয়ন িনমাণ কের বাংলােদেশর জীবন ব ব ােক নানািবধভােব 

িবপদাপ  কের রাখা হয়। ভারেতর পরবতী পদে প হে  পুেরা বাংলােদশেক 
বহৃ র ভারেতর অ ীভূত করা। এটাই িছল ৪৭ পূব সমেয় ভারতীয় 
রাজনীিতবীদেদর ই া-যা িছল ভারতীয় উপমহােদেশর মুসলমানেদর আশা-
আকাংখার িবেরাধী। অব া দেৃ  এটা সহেজই তীয়মান হয় য, ব ত বাংলােদশ 
হে  ভারতীয়করেণর ানিজট পযায়। ভারেতর িহ  জাতীয়তাবাদী নতা ও 
লখক বলরাজ মাধক দ  ভারতীয়করেণর সং া স েক অেনেক হয়েতা 

অবিহত। বলরাজ বেলেছন, ভারতীয়করণ হে  ভারেতর সকল ধম, বণ, অ ল ও 
মতবাদ িনিবেশেষ য কা রই অখ ড ভারত িবেরাধীতা িকংবা ভারেতর সীমা  
বিহভূত য কান ধরেণর আ গত েক তথা ি জািততে র সকল সূ েক ংস 
কের দয়া।২০  

এই সং াই সকল ভারতীেয়র জ  সাবজনীন। িক   হে  এমিনতর 
সং ায় িব াসী ভারত কান িবেবচনায় ১৯৭১ সােল পূব পািক ােন 
িবি তাবাদেক সমথন করেলা- য িবি তাবােদর িভি  িছল আ িলকতাবাদ 
                                                
২০ বলরাজ মাধক, ইি ডয়ানাইেজশান, এস, চা  এ ড কাঃ ( াইেভট) িলিমেটড, িদ ী, ১৯৭০, 
পৃ: ১০২ 
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ও ভাষা ? কননা তারা িক এটা ভােবিন য এই িভি  কান এক সময় ভারেতর 
ঐক েকও িবন  করেত পাের ? এমন ধরেণর িবে ষণ এবং মূল ায়ন ১৯৭১ 
সােল ইি রা সরকার য কেরিন তা নয়; তারা তা কেরও িবি তাবাদেক সমথন 
কেরেছ এই িবেবচনায় য বাংলােদশ িনয়া থেক িবি  হেয় সমেয় দবূল প 
পির হ করেব এবং তা থেক বাঁচার জে  বাংলােদশ এক সময় ভারতীয় 
ইউিনয়েন ত বতন করেব। ১৯৪৭ সােল এমন ভিব তবাণীই কেরিছল 
প ােটল, নেহ , ামা সাদ সহ ভারতীয় নতারা। ভারেতর সবেশষ বিৃটশ 
বড়লাট মাউ টেবেটেনর ব ি গত সিচব হডসন িলেখেছন, দশ িবভােগর মধ  
িদেয় এমন একটা পিরি িতর সিৃ  হেব যার দ ণ কয় বছেরর মেধ ই পূব বাংলা 
ভারত এর সােথ িমেশ যােব।২১ 

জাওয়াহারলাল নেহ  ১৯৪৭ সােলর ২৩ শ ম তার কংে সী সহকমী 
িম ার আশরাফ উি ন চৗধরুীেক লখা একিট পে  অ প আশাবাদই ব  

কেরন। এ সময় ভারেতর টসম ান পি কায় কািশত এক িববিৃতেত ামা 
সাদ মুখাজী বেলন ‘আমরা অেনকটা জবরদি কমূলকভােব বাংলা িবভাগ মেন 

িনি । িক  এটা আমােদর দঢ়ৃ িব াস য এটা সামিয়ক; আমরা অব  অখ ড 
ভারত িত ার লে  অিভভ  বাংলা িত া জ  কাজ কের যােবা’।২২  

অথাৎ িবি তাবাদীরা ভারতীয় ষড়য কারীেদর হােতর পুতুেল পিরণত 
হয় য ষড়য কারীরা ১৯৪৭- এর পর থেকই পািক ানেক িবি  করার চ া  
িল  িছল।  
 
িবি তাবাদ ও শখ মুিজেবর ৬- দফা ায় শাসেনর দাবী  
 
শখ মুিজেবর ায় শাসেনর ৬- দফা দাবীর পিত ক- -  আওয়ামী লীেগ এ 

িনেয় িবিভ  মত রেয়েছ। পূব পািক ােনর কাটায় এক সমেয়র পািক ান 

                                                
২১ এইচ, িব, হডসন, িদ ট িডভাইডঃ বৃেটন- ইি ডয়া- পািক ান, হাচিসনসন, ল ডন, ১৯৬৯ পৃ: 
২৭৬ 
২২ মিতউর রহমান, বাংলােদশ টেুড, এন ইনিড েম ট এ ড ও লেম ট, িনউজ এ ড িমিডয়া িলঃ 
ল ডন, ১৯৭৮ পৃ: ১৫৩ 
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বেদিশক সািভস (িপএফএস) এর কমকতা জনাব ল সু িনেজেক ৬- দফা 
দাবীর ব মূল েণতা িহেসেব দাবী কেরন। ২৩ 

তেব িতিন এই মেম ঃখ কাশ কেরন য মুিজব তঁার জীব শায় কখনও 
তার ( ল সু) এতদস িকত ভূিমকা ীকার কেরিন; বরং ৬- দফার এক  
পিরক ক ও পকার িহেসেব স (মুিজব) িনজেকই কবল জািহর কেরেছ। 

ায় শাসেনর ৬- দফা কমসচূীর পিত যই হাক না কন- এটা সিত  য ৬-
দফা আে ালনই পূব পািক ানেক িবি  করার বীজ রাপন কের। এটা করা হয় 
খুব ধতূতার সােথ; কননা জনগণ উ  কমসচূীর িনগিলতাথ বঝুেত পারেল 
িকছুেতই চূড়া  অেথ িবি তাবাদী আে ালেনর জােল তারা িনেজেদর 
জড়ােতানা। ১৯৭০ সােলর িনবাচেনও এটা কান ই  িছলনা। উপর  মিজব 
বরাবরই বলেতন য পািক ান থেক িবি  হবার কান উেদ াগ িতিন সমথন 
কেরননা; বরং িতিন শি শালী পািক ান িত ায় িব াসী এবং এই লে ই িতিন 
কাজ কের যােবন। পািক ানেক শি শালী করার এই ওয়াদা িছল মুিজেবর 

কাে , একাে , তার সােথ সা াতকারী এবং পূব ও পি ম পািক ােনর সকল 
রাজৈনিতক নতার িনকট। আিম জািন য পূব পািক ান মুসিলম লীেগর নতা 
খান, এ, সবরু ও পি ম পািক ােনর াপ নতা ওয়ালী খানেকও তঁার (মুিজব) 

দ  এই ওয়াদার কথা২৪ পূেব উে খ কেরিছ। তেব এটা উে খ না করা 
অসমীিচন হেব য, িবি তাবাদী তৎপরতার ীড়নকরা পািক ান িত ার পর 
পর বাংলােক রা ভাষা করার দাবী অসাবধানতার সােথ মাকােবলা করার 

েযাগেক পিরপূণভােব কােজ লািগেয়েছ। পূব পািক ােন জ  নয়া উ ভুাষী 
রাজৈনিতক নতা খাজা নািজম উ ীেনর িকছু ব বী ও উ ানীমূলক কথাবাতা 
                                                
২৩ মা ল হক, বাংলােদেশর াধীনতা যুে  ‘র’ এবং িসআইএ’র ভূিমকা ওসমানী লাইে রী, 
ঢাকা ১৯৯০, পৃ: ১৬৯ 
২৪ ১৯৭১ সােলর মাচ মােসর মাঝামািঝ সময় মুসিলম লীগ নতা খান, এ, সবুর ও পি ম 
পািক ােনর াপ নতা ওয়ালী খােনর সােথ অ ি ত একা  আলাপচারীতায় শখ মুিজব য কান 
মেূল  পািক ােনর ঐক  ও সংহিত র ার ওয়াদা কেরিছেলন। ১৯৭৩ সােল পািক ান থেক 
বাংলােদেশ ত াবতনকারী একজনেক এই মেম একিন ভােব বেলিছেলন য িতিন যন শখ 
মিুজেবর সােথ সা াত কের তার উ  ওয়াদার কথা রণ কিরেয় দন এবং মিুজবেক এটাও 

রণ কিরেয় িদেত বেলন য, চি েশর দশেক ওয়ালী খােনর িপতা যখন পািক ান িত ার 
িবেরাধীতা কেরিছেলন তখন মিুজব তার িপতােক অত  িন নীয় ভাষায় কেঠার সমােলাচনা কের 
যার মধ  িদেয় এটা তই মািণত হয় য মুিজব িছল একজন সা া দশে িমক পািক ানী।   
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স অনিভে ত পিরি িতর সিৃ  কের। রা ভাষা ে  ১৯৪৮ সােলর মাচ মােস 
কােয়েদ আযম মাহা দ আলী িজ াহর দ  ব তৃার পর যখােন ায় শষ 
হেয় িগেয়িছল; তােক নতুনভােব উঠােনার েযাগ পল পািক ােনর মতাসীন 

ধানম ী িহেসেব ১৯৫২ সােলর েত ঢাকায় খাজা নািজম উি ন আহেমদ 
যখন উ েুক রা ভাষা করার কথা পুনরায় উে খ কেরন। অথচ ততিদেন পূব 
পািক ােনর সরকারী ভাষা িহেসেব বাংলার চলন পূণভােব চলিছেলা যিদও 
তখনকার ঢাকা ও কলকাতার মুখেচনা কয়িট পি কা বাংলা ভাষার অি  িবলীন 
হেয় যাবার কা িনক ও উে ে েণািদত িমথ াচার চািলেয় যাি ল। বাংলা 
ভাষার ই িটেক িঠকভােব মাকােবলা না করেত পারার ব াথতা থেক 
িবি তাবাদীরা পুেরাপুির ফায়দা উঠায়। ১৯৫২ সােলর ২১ শ ফ য়ারী 
সংগিঠত ঘটনা বােহর মেধ  যারা পুিলেশর িলেত মারা যায়; কৃত অেথ ভাষা 
আে ালেনর সােথ তােদর ব ি গত স িৃ  আেদৗ িছল িকনা এটা বলা র। 
িক  িনহতেদর ভাষা আে ালেনর শহীদ িহেসেব িবি তাবাদীেদর ীড়নক ধতূ 
নতারা জার চারনা চালায়। একই কায়দায় ১৯৭১ সােলর ২৫ শ মােচর 

অিবচ ণ সনা অিভযােনর পরও নানা প উ ানীমূলক চারণা চািলেয় জািতেক 
িবভা  ও ু  কের তােল।  

সিত  বেট য, ২৫ মােচর সনা অিভযােনর ি েত অেনক িদেকই 
পিরি িতর অবণিত ঘেটিছল; িক  য ে র আজও কান রাহা হয়িন তা হে  
সই সনা অিভযান িক খুব িচি ত িছল, নািক িছল িবে াহ শিমত করার 

ল েবােধ, নািক স সনা অিভযান ঘেটিছল অেনকটা বাধ বাধকতামূলক 
পিরি িতেত- য পিরি িতর উ ব ঘেট পািক ােনর ফডােরল সনাবািহনীর 
িব ে  স াসী কমকা ড তথা দশ ও জনগেণর অি ে র িব ে  পিরচািলত 
আ াসন থেক। যিদ তেকর খািতের ধের নয়া হয় য সনা অিভযান িছল িবরাট 
ভুল; তাহেলও এটা িক িকছুেতই হণেযাগ  য জনগণ পািক ান ভা ার জে  
কােকও কান ম াে ডট িদেয়িছল ? কারণ এটা অেনেকরই জানার কথা য, ১৯৪৬ 
সােলর সাধারণ িনবাচেন পািক ান িত ার জে  এই েদেশর অিধবাসীরাই 
তুলনামূলকভােব অ া  অ েলর চাইেত অেনক বিশ িনর শ সমথন ও রায় 

দান কেরিছল। এমনিক ১৯৪৭ সােল পািক ান িত ার জে  উপমহােদেশর 
মুসলমানরা িনেজেদর মেধ  একিট সমেঝাতায় উপনীত হবার জে  ইজমা করা 
সহ যা িকছুই কেরেছ তা কােরা িনকট তমন কান আেবদন সিৃ  না করেলও 
১৯৭১ সােলর িবেয়াগা ক ঘটনার মধ  িদেয় িবি তাবাদ িত ার য অজন 
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তােক আইনা গ িভি  দবার জে  এই িবি তাবােদর উপর একিট গণেভাট 
অ ান করা জ ির বেল অেনেক মেন কেরন। সে হ নই য বাংলােদশ একিট 
িডেফ ে া স া; িক  ১৯৪৬ সােলর গণেভােটর ফলাফলেক পুেরা উে  ফলার 
জ  দশিটর আইনা গ অব ান২৫ একিট উে েগর মধ  িদেয় আবিতত হে  
যিদও পািক ান ১৯৭৪ সােল একিট াধীন দশ িহেসেব বাংলােদশেক ীকৃিত 

দান কের। ভারেতর শাসক গা ীর আদিশক ও মানিসক অব ান স েক যারা 
িবিদত তারা এটা িন য় জােনন য, বাংলােদশ- এর অভু দেয় কবল ভারত তৃ  

থাকেত পােরনা। ভারেতর কৃত উে  হে  অথৈনিতক, সাং িৃতক ও 
রাজৈনিতকভােব বাংলােদশেক হজম করা পূবক ল প দিজ মাকা কােকও িদেয় 
িসিকেমর মত বাংলােদশেক াস করেত। সময়ই বলেত পাের য ভারত তার 
উে  সাধেন ল প দিজ মাকা কােকও শষাবিধ পােব িকনা। 

 
 
 

                                                
২৫ এই, িব, খােয়র বাংলােদশঃ  িদ কােশচন অব লিজেটেমসী ইমপ া  ই টার াশনাল, ল ডন, 
ভলু য়ম ১৮, জা য়ারী ৮- ২১, ১৯৮৮, পৃ: ১২ এবং এইচ, িব, খােয়র, বাংলােদশ এ সার 
কাে ন, িদ কনেস , ইসলামবাদ ভিলয়ু ম ৮, নং ২, ফয়ালী ১৯৮৮ পৃ: ২১- ২২, উ তৃ ২টা 

িনবে ই লখক হণেযাগ ভােব এই মেম যুি  উপ াপন কেরেছন য, বাংলােদেশর িত া হে  
ব তঃ মসুিলম জািতে র ধারণার সােথ িব াসঘাতকতা করা। 
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অধ ায় িতন 
 

১৯৭১ সােলর পর থেক একা েরর হত াকাে ডর একেপেশ ক কািহনী ও 
িমথ াচার 

 
িমথ াচােরর পুনরাবৃি   
এটা আজ কােরা অিবিদত নয় য সব িমথ াচােরর িভি েত পূব পািক ানেক 
িবি  করার মধ  িদেয় একা ের অভ্ুযদুয় ঘটােনা হয় াধীন বাংলােদশ- এর 
স িমথ াচােররই অব াহত পুনরাবিৃ  কের আসা হে  গত কেয়ক দশক ধের। 

এমিনতর িমথ াচােরর একিট অংশ হে  ১৯৭১ সােলর মাচ থেক িডেস র মাস 
পয  ‘৩০ ল ’ মা ষেক হত া করা হেয়েছ। আেরা কৗতুহলউ ীপক হে  পাক 
বািহনী কতৃক উ  সমেয় ই ল  মিহলার ীলতাহানীর ক কািহনী।  

াসি কভােবই িকছু ে র উে ক হয়। কারা ঐ ইিট পিরসংখ ান 
িনণয় কেরেছ ? কৗতুলহলউ ীপকভােব এই  য কা রই মেন উদয় হবার 
কথা য িকভােব ঐ ইিট সংখ াত  এেকবাের লে র পূণ সংখ ায় তথা ৩০ ল  
ও ই লে  িনণীত হেলা ? নয় মােসর মেধ  িকভােব ি শ ল  মা ষেক হত া ও 

ই ল  মিহলার ীলতাহানী করা হেলা ?  
 

িব াসেযাগ  কান সংখ া আেজা িনণীত হয়িন 
এ পয  জানা মেত কহই ঐ ইিট সংখ াতেথ  িব াসেযাগ ভােব িনণয় করেত 
পােরিন। এমনিক ঐ ইিট সংখ াতেথ র অ েল কান সং া আজ অবিধ একিট 
নমুনা জরীপও স  কেরিন। যখােন কান সরকাির সং া িকংবা ানীয় িবেদশী 
কান সং া আজ অবিধ এই সংখ াতেথ র উপর ামাণ  কান জরীপ স  

করেত পােরিন; সখােন িকেসর িভি েত ঐ ইিট সংখ াতথ  িনেয় চারণা 
চািলেয় আসা হে  ?  

 
কান ামাণ  বা িনভরেযাগ  সূ  নই  

বিণত সংখ াতথ  িটর িভি  িক ? যিদ কান িব াসেযাগ  সূ  থেক থােক 
স েলা িক িক ? যতদরূ জানা যায়, যেহতু উ  সংখ াতথ  েটা শখ মুিজবর 

রহমান বেলেছন স জ ই তা অিত পিব  (!) ও অকাট  বেল ধের নয়া হয়। এই 
সংখ াতথ  িটর সত াসত  িবে ষণ করাও যন কা ড ান স  য কা রই 
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জ  িনিষ , এমনিক বিণত সংখ াতথ  িটর বধতা িনেয়ও যন কােরা কান 
 উ াপন িনিষ , এমনিক কখন িক ধরেণর পিরেবশ ও াপেট শখ মুিজব 

ঐ সংখ াতথ  িট জািহর কেরেছন তার কান ব িন  মূল ায়ন করাও যন য 
কা রই জ  িনিষ ! কন মুিজব ১৯৭২ সােলর ১০ জা য়াির দেশ িফরার 
আেগই ঐ সংখ াতথ  িট সাধারেণ  জারী করেলন ?  

এটা সবারই জানা য ১৯৭১ সােলর এি ল থেক িডেস েরর নয় মাস 
পয  মুিজব পি ম পািক ােনর িময়ানওয়ালী জল এ অ রীন িছেলন। অ রীন 
সময়কােল সংবাদ মাধ েমর সােথ তার কান যাগােযাগ িছলনা। ফেল সই 
সমেয়র মেধ  কাথায় িক ঘেটেছ তা তার জানা িছলনা। ২০ শ িডেস র ভুে া 

িসেড ট িহেসেব দািয়  হেণর পর মুিজবেক ইসলামাবােদ িনেয় যাওয়া হয় 
এবং সখােন তােক আেরা ১০/১২ িদন অ রীন রাখা হয়। ঐ সমেয়র মেধ ও 
কান সূ  বা মহেলর সােথ মুিজেবর কান যাগােযাগ হয়িন। বার কেয়ক ভুে া 

সােহেবর সােথ কথাবাতা হেয়েছ িকভােব বাংলােদশ নােম ইিতমেধ  িবি  পূব 
পািক ানেক িনেয় পািক ানেক পুনঃএক ীকরণ করা যায়; সই সমেঝাতা িন পণ 
ও িত ার জে ।১  

স বত মুিজেবর সােথ আেলাচনায় স ি  লাভ করার পরই ভুে া 
িপআই- এর একিট িবেশষ িবমােন ১৯৭২ সেনর ৮ই জা য়াির মুিজবেক ল ডন 

রণ কেরন। ল ডেন ািরেজস হােটেল রাত কািটেয় পর িদন ৯ই জা য়াির 
িতিন িদ ীেত পঁৗেছ ভারতীয় ধানম ী ইি রা গা ীর সােথ আলাপ আেলাচনা 
কের ১০ই জা য়াির অপরাে  ঢাকার তজগঁাও িবমান ব ের আগমণ কেরন। 
ল ডেনর একিট সূ মেত মুিজব ল ডন থেক মে ার সােথ যাগােযাগ কেরন। 
এটা হয়েতা িঠক য মে া অথবা িদ ী অথবা উভেয় মুিজেবর কােন ঐ িট 
সংখ াতথ  ঢিুকেয় থাকেব। কননা ঐ িট দেশর াথ র ার জ  তমন 
আজ িব সংখ াতথ  তারা মুিজেবর কােন ঢিুকেয় দয়। একিট সেূ র মেত এই 
সংখ াতেথ র িমথ াচারিট মে াই নয়ণ কেরেছ; অ  একিট সেূ র মেত 
ব াপারটা িদ ীর তরী। উে খ  য িদ ী এবং মে া উভেয়ই পািক ােনর িব ে  
১৯৭১ সােল তােদর কিথত যথাথ , যৗি ক ও নিতক আ াসন চালায়।  

 
 

                                                
১ ানলী ওলপাট, জলুফী ভেূ া অব পািক ানঃ িহজ লাইফ এ ড টাইমস, অ েফাড  ইউিনভািসিট 

স, িদ ী,ইিটিস ১৯৯৩ 
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৩০ ল  সংখ াতেথ র অসারতা স েক জ রী 
সাংবািদক জ রী তার িলিখত ‘ি শ লােখর তেলসমািত’ বইেয় ৩০ ল  িনহত 
হবার িবষয়িটেক তদানী ন ঢাকার বাংলা দিনক পূবেদশ এর স াদক জনাব 
এেহেতশাম হায়দার চৗধরুীর একিট িমথ া ও িভি হীন উ াবন আখ ািয়ত কের 
তার বইেয় এতদস িকত মাণািদ সি েবিশত কেরন। জ রী দ  মাণ 
মাতােবক জনাব এেহেতশাম হায়দার চৗধরুী কা িনক এই সংখ াতথ িট 

উ াবন কেরন সই সময় ঢাকায় কমরত মে া দতূাবােসর এক কন লােরর 
যাগসাজেশ।২ জনাব জ রী স েম ১৯৭১ সােলর ১৬ই িডেস র ঢাকা 

পতেনর ৬ িদন পর পূবেদশ- এ কািশত একিট স াদকীয়- এর উ িৃত দান 
কেরন।৩ 

উে খ  য পূবেদশ ১৬ই িডেস েরর পূেব সংঘােতর নয় মােস পািক ান 
সনাবািহনীর অিত উ াসী সমথন িছল; কননা পি কািটর মািলক িছেলন 
নায়াখালী জলার অিধবাসী পূব পািক ানী বাঙািল জনাব হািম ল হক চৗধরুী। 

ব তঃ পি কািট উ  স াদকীয়েত ল  ল  িনহত হবার গ  কাশ কের 
পািক ােনর ঐক  ও সংহিত র ায় পি কার নয় মাসব াপী ভূিমকােক পাঠকেদর 
মন থেক িব তৃ করার চ া কেরন। পূবেদশ এর উ  স াদকীয়েত বিণত 
সংখ াতথ িটেক কৃত ও ধানতম উৎস অিভিহত কের মে ার কমু িন  
সরকােরর সংবাদ মাধ ম সমূহ তা চার কের এবং পরবতীেত ঢাকার ও ভারেতর 
অ া  সংবাদ মাধ েমও সই স াদকীয়েত বিণত ৩০ ল  িনহত হবার গাল 
গে র চারণা ১৯৭২ সােলর ৫ই জা য়ািরর পর থেক অব াহতভােব চািলেয় 
আসেছ।৪ 

কান কান সূ  মেত িদ ী ল ডন হেয় ১০ই জা য়াির ঢাকা ত াবতেনর 
সময় উ  কা িনক সংখ াতথ িট মুিজবেক ল ডেন কান একিট মহল কতৃক 
সরবরাহ করা হয়।  

জ রী তার বইেয় যেথ  িব াসেযাগ  তথ  মাণািদ সি েবশন করার 
পরও িকছুটা সে হ থেক যায় য কৃতই মুিজেবর সহকমীেদর কােরা মাধ েম 
উ  সংখ াতথ িট তােক সরবরাহ করা হেয়িছল িকনা। এিদেক মুিজেবর দল 

                                                
২ জ রী, ি শ লােখর তেলসমাত, আশা কাশন, ঢাকা, ১৯৯৪ (ি তীয় সং রণ) 
৩ ঐ ১৯৭১ সােলর ২২ শ িডেস র তািরেখ দিনক পবূেদশ- এর স াদকীয় থেক দ  উ ৃিত 
৪ ঐ 
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আওয়ামী লীেগর সই সময়কার সংসদ সদ  জনাব আব ল মাহাইেমন তার 
এক বইেয় উে খ কেরেছন য মুিজব িছেলন ইংেরজীেত একজন অধ- িশি ত 
লাক িযিন নয় মােসর অ রীণ ও এেকবাের িবি  পিরেবশ থেক মুি র পর 

অত  আেবগা তু হেয় সংখ া ইংেরজীেত বলেত িগেয় িব া  বা ভুলবশত ৩ 
ল েক ইংেরজীেত ি  িমিলয়ন (যা বাংলায় ি শ ল ) বেল থাকেবন। ইয়ািহয়া 
খান ৫ ও পািক ান সনাবািহনীর িত তার তী  ঘৃণা ও আে ােশর  ফেল একিট 
অসৎ চারণা চালােনার উে েশও িতিন াতসােরই ৩ ল েক বািড়েয় ৩০ ল  
বেল থাকেত পােরন।  

যাই হাক, য কারেণই হাক অ িমত ৩ ল  িনহত হবার ব াপারেক ৩০ 
ল  বলা আর ই ল  মিহলার ীলতাহানীর কথা মুিজব বলায় সটাই তার 
রাজৈনিতক অ সারীেদর জ  আ বাক  িহেসেব পিরগিণত হেলা। ইিতমেধ  
কেয়ক দশক অিতবািহত হবার পরও উ  সংখ ািটর সত াসিত যাচাই ও িবে ষণ 
করার কান উেদ াগ আজও গৃহীত হয়িন।  
 
িনহতেদর রকমেফর  
১৯৭১ সােলর সংঘােতর ঘটনা বােহ পূব পািক ান/বাংলােদশ- এ যারা িনহত 
হেয়িছল তারা ব  ণী ও অিভধায় িবভ । িনহতেদর রকমেফর িবে ষণ করেত 
হেব সময় ও জািতগত/ভাষাগত েভদ- এ। িনরেপ  দিৃ স  
পযেব কমহেলর য কউই এটা ীকার করেবন য হত াকা ড কবল ১৯৭১ 
সােলর ২৫মাচ তািরেখ পািক ােনর ফডােরল সনা অিভযােনর িদন থেকই  
হয়িন। কৃত সত  হে  সহায়- স েদ অি সংেযাগ, দা া, লটুতরাজ ও 
হত াকাে ডর  হয় পািক ােনর িসেড ট ১৯৭১ সােলর ১লা মাচ যখন 
জাতীয় পিরষেদর বঠক মূলতবী ঘাষণা কেরন তখন থেকই। পািক ােনর 
সংসদীয় রাজধানী তথা ি তীয় রাজধানী িহেসেব পিরিচত ঢাকার শের বাংলা 
নগেরর সংসদ ভবেন ৩রা মাচ থেক পািক ান জাতীয় পিরষেদর অিধেবশন  
হবার কথা িছল। ১ লা মাচ এর পর থেকই কান প উ ানী বা িতেরাধ না 
থাকা সে ও  হয় পূব পািক ােনর অবাঙািল জনেগা ীর উপর হামলা, তােদর 
সহায় স দ জালােনা- পাড়ােনা ও তােদর হত া করা।   

                                                
৫ তবুু ীন আিজজ, সাম এ সাইিটং ািরজ টু িরেম ার, িদ ইসলািমক িমিডয়া করেপােরশান, 
করাচী, ১৯৯৫ 
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অবাঙালীেদরেক ব াপকভােব হত া করার এই অিভযান অব াহত থােক 
সংি  এলাকা সমূেহ পািক ান ফডােরল সনাবািহনী না পঁৗছা পয । এটা 
অেনেকরই জানার কথা য ম মােসর থম স াহ পয  পািক ান সনাবািহনী 
পূব পািক ােনর অেনক দরূবতী এলাকায় পঁৗছেত পােরিন। অথাৎ এটা সহেজই 
অ েময় য ঢাকায় ২৫ শ মােচর সনা অিভযােনর পর থেক ায় ৬ স াহ ধের 
দেশর িবিভ  ােন অবাঙািলেদর হত া করা হয়।৬  

ঐ হত াকাে ড কেয়ক হাজার অবাঙািল িনহত হয় যােদর কৃত সংখ া 
কখনও কউ িন পণ কেরিন; ফেল িনয়াবাসী তা আজও জােননা। এক সমেয়র 
পূব পািক ােন একা েরর ঘটনা বােহ িনহত অবাঙািলেদর ব াপারটা আজও 
রহ াবৃ ই রেয় গেছ। বাংলােদেশর িবিভ  িৃতেসৗধ ও যা ঘের যু  িনহতেদর 
মাথার খুিল, হাড়- গাড়, ইত ািদ যা িনহত বাঙািলেদর বেল সংরি ত রেয়েছ স 
সেবর ব ািনক মাণািদ িনণয় পূবক জািতগত পিরিচত উ াবন কের এটা িঠক 
করা উিচত য ঐ সব মাথার খুিল ও হাড়- গাড় িক িনহত বাঙািলেদর না তার 
মেধ  অবাঙািলও িছল অেনক। এটা িনি ত হওয়া অপিরহায কননা এর মাধ েম 
১৯৭১ সােলর সংঘােত কত সংখ ক অবাঙািল িনহত হেয়িছল এবং কত সংখ ক 
বাঙািল িনহত হেয়িছল তার একিট কৃত সংখ া ও হার িনধারণ করা স ব।  

 
অবাঙালী িনহত হবার িকছু িদক  
অবাঙািল িবহারী এবং ত  অ েল কমরত পািক ােনর ফডােরল সনাবািহনীর 
িকছু ু  প ও পূব পািক ান রাইেফলস এর িকছু ু  প িকভােব কচুকাটা 
হেয়িছল তা ত দশীেদর বণনা থেক পািক ােনর ফডােরল সরকার জেনেছ 
এবং জেনেছ পািক ােনর খ ািতমান সাংবািদক ও টনীিতক জনাব তুবউি ন 
আিজজ। পািক ান সরকার ১৯৭১ সােলর মাঝামািঝ সই সময়কার পূব 
পািক ােনর ঘটনাবলী িনেয় য তপ  কাশ কের তােত এবং জনাব আিজেজর 
লখা াড এ ড িটয়ারস৭ বইেয় ত দশীেদর কােরা কােরা বণনা সি েবিশত 

হেয়েছ। স সব বণনায় িকভােব একা েরর মাচ- এি ল- ম মােস পূ পািক ােনর 
                                                
৬ পবূ পািক ােনর ঘটনাবলী স েক পািক ান সরকার কতকৃ ১৯৭১ সােলর মাঝামািঝ সময় 

কািশত তপ  থেক এল,এফ শ ক উইিলয়মস কতৃক তার িদ ই  পািক ান ােজডী 
বইেয় (টম িচ, ল ডন, ১৯৭২) দ  উ তৃাংশ। 
৭ ১৯৯৪ সেনর িডেস ের করাচীেত কািশত ‘জেুয় খুন’ িনবে  কতুবউি ন আিজজ ণীত াড 
এ ড িটয়ারস (১৯৭৪) বই থেক দ  উ তাংশ। 
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িবিভ  জায়গায় ববেরািচতভােব অবাঙািলেদর হত া করা হয় স সেবর িকছু িকছু 
লামহষক কািহনীর উে খ রেয়েছ। ১৯৭৩ সােলর শেষর িদেক য সব আটেক 

পড়া পািক ানীেদর ত াবসেনর জ  পি ম পািক ােন িনেয় যাওয়া হয় তােদর 
া  ও বণনা মেত অবাঙািল িবহারীেদর অব ান ল পূব পািক ােনর উ রা ল 

তথা শা াহার, িসরাজগ , পাবতীপুর, নীলফামারী, িদনাজপুর, রংপুর, 
পি মা েলর খুলনা, যেশার ভৃিত ােন এবং পূব- দি ণ অ ল চ াম, ফনী, 
লাকসাম ও িম ায় িকভােব অবাঙািলেদর হত া করা হয় তার িকছু িকছু বণনা 
পাওয়া যায়। অথচ একই সমেয় পি ম পািক ােন আটকা পড়া একজন পূব 
পািক ানী বাঙািলেকও পি ম পািক ােনর লাকজন হত া িকংবা অত াচার বা 
হয়রানী কেরিন। প া ের অত  বদনাদায়ক হেলও সিত  য একা েরর মাচ-
এি ল- ম মােস অসংখ  অবাঙািলেদর িনধন করার পর পূনরায় একই িনধন 
গণহাের চালােনা হয় ভারতীয় সনাবািহনীর হােত পূব পািক ােনর পতেনর পর 
পর। খ ািতমান বিৃটশ ঐিতহািসক এল,এফ শ ক উইিলয়ামস তার িবখ াত িদ 
ই  পািক ান ােজডী৮ বই- এ অবাঙািলেদর িনিবচার গণহত ার িকছু িকছু 
লামহষক কািহনীর উে খ কেরেছন য সব গণহত া চালােনা হয় একা েরর 

মাচ- এি ল- ম মােস।  
 

হত া এবং পা া হত া 
পািক ােনর ফডােরল সনাবািহনী ম মােসর থম স ােহর মেধ  সারা পূব 
পািক ােন িনয় ণ িত া কের এবং ততিদেন বাংলােদশ মুি বািহনীও সংগিঠত 
হয়। এর পরই  হয় পা া হত াকা ড। সনাবািহনী গিরলা যু  ও সামনা 
সামিন লড়াই- এ হত া কের মুি বািহনীেক এবং িকছু ে  অেনক বসামািরক 
লাকও হত াকাে ডর িশকার হয়। এেদর কহ সনাবািহনী এবং মুি বািহনীর 

মধ কার চলমান সংঘােতর মােঝ পেড় িনহত হয়; কউ হয়েতা িনহত হয় 
সে েহর বেশ সনাবািহনীর হােত পেড়। এই ধরেণর হত াকা ড চলেত থােক 
জুন এর  থেক িডেস ের িতন তািরখ পয ।  

কত লাক ২৫ শ মাচ থেক ৩রা িডেস র পয  সমেয় সংঘিটত 
হত াকাে ডর িশকার হেয়িছল তার একিট পিরসংখ ান িনণয় কের িনউইয়ক 
িভি ক একিট জিরপ সং া- িসওডি উ ( কা- িরেলটস অব ওয়ার) যা ১৯৮২ 

                                                
৮ ঐ 
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সােল ল ও িস ার তােদর কাশনায় উ তৃ কেরন; পরবতীেত ঢাকার 
িবআইআইএস এবং মািসক জানাল ১৯৯৩ সেন অে াবর সংখ ায় পুনঃউ তৃ 
কের ডঃ এ, রব, খান। িসওডি উর িনণীত িহসাব মেত পািক ান সনাবািহনীর 
িনয় েণ থাকাকালীন তদানী ন পূব পািক ােন িনহত হয় ৫০ হাজার লাক।৯  

কােরা কােরা মেত িনণীত ঐ সংখ া কৃত িহসােবর চাইেত কম; তেব ঐ 
সংখ া বাংলােদশ সরকার ১৯৭২ সােল িনহতেদর িতপূরণ দয়ার জে  
আেবদনপ  আহবান করার পর যত আেবদন জমা পেড় সই আেবদনপে র 
সংখ ার কাছাকািছ।  

তেব ’ টা সেূ র সংখ া িনণেয়র মেধ ই যেথ  ফঁাক থেক গেছ। 
কননা িনণীত সংখ ায় জািতগত িহেসব দখােনা হয়িন। অথাৎ বাঙািল ও 

অবাঙািল সংখ া তার মেধ  কত তা পৃথকীকরণ করা হয়িন। বাংলােদশ সরকার 
এটা পিরকি তভােবই কেরেছ য িনহতেদর বাঙািল- অবাঙািল ণীেত িনণয় 
করা যােবনা। তেব অ- বাঙািলেদর সকল হত াকা ডেক ইনেডমিনফাই বা মা 
কের দয়া হয়।  

 
ই স ােহর যু কালীন সমেয়র হত াকা ড  

আর একিট পযােয় হত াকা ড সংঘিটত হয়। সিট হে  পািক ান ও ভারেতর 
মেধ  ৩রা িডেস র থেক ১৬ই িডেস র পয  সংঘিটত ই স ােহর আ ািনক 
যু কালীন সময়। ঐ সংঘােত িল  িতন পে র তথা ভারত, পািক ান এবং 
বাংলােদেশর মুি  বািহনীর লাক িনহত হয়। পূেব উে িখত িনউইয়ক িভি ক 
জরীপ সং া িসওডি উ কতৃক উ  হত াকাে ডর য সংখ া িনণয় করা হয় তা 
হে  ১১,০০০ (এগার হাজার)।১০ 

একইভােব িবআইআইএস তােদর ১৯৯৩ সােলর অে াবর মাস সংখ ার 
জানাল- এ িসওডি উ’র উ  জরীপ তথ  সি েবিশত কের। তেব দশিভি ক 
িনহেতর সংখ া কত িকংবা বাংলােদশ মুি  বািহনীর কত সদ  িনহত হেয়েছ 
তার কান িহসাব পৃথকভােব উ  জরীেপ দখােনা হয়িন।  
 
                                                
৯ এ,রব, খান কনেটমপরারী ই টার াশনাল কনি  ইন সাউথ এিশয়া, এ কমেপনিডয়াম, 
িবআইআইিস মািসক জানাল (ঢাকা), অে াবর, ১৯৯৩ইং সংখ ায় দ  িসওডি উ, ল এ ড 
িসংগার, ইউএসএ, ১৯৮২ (পৃ: ৪৪৩) এর িনহেতর সংখ া স িকত তেথ র উ তৃাংশ। 
১০ ঐ পৃ: ৪৪৩   
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িকছু বুি জীিবর িনেখঁাজ ও হত াকা ড স   
যেু র শেষর িদেক তথা ১৩ ও ১৬ই িডেস েরর মধ বতী সমেয় 
রহ জনকভােব িবেশষত ঢাকায় িব িবদ ালেয়র িশ ক, সাংবািদক সহ 
জনাকেয়ক বিু জীিব িনেখঁাজ  ও িনহত হয়। িবজয়ী মুি  বািহনী ও িডেস র 
উ র বাংলােদশ সরকার একা েরর অপরাপর হত াকাে ডর ায় বিু জীিব 
হত াকাে ডর সকল দায়- দািয়  পািক ান সনাবািহনী ও তােদর সহেযাগী আল 
বদর, আল শামস ও রাজাকারেদর ে  চািপেয় দয়। কা ড ান স  য 
কহই এটা ীকার করেবন য সই সময় পািক ান সনাবািহনী ও তােদর 

সহেযাগী বািহনীর কােরা ারা এই হত াকা ড সংগিঠত হওয়া বা ব অব ায় 
স বপর িছল না; কননা তারা তখন ব  িছল িনরাপদ ােন আ েয়র জ  
িকংবা দশ থেক পালােনার জে । আর পািক ান সনাবািহনী ব  িছল িবিভ  
জায়গা থেক সবাইেক ঢাকায় এেন আ সমপেনর জ  জড় করােনার কােজ। 
স তকারেণই পািক ান সনাবািহনী ও তােদর সহেযাগী অ া  বািহনীর ারা 
সই হত াকা ড ঘটােনার অিভেযােগর কান িভি  নই। ১৯৭১ সােলর পূব 

পািক ান সরকােরর ম ী পিরষদ সদ  এ াডেভােকট মিজবর রহমান ও 
ব াির ার আখতার উ ীন আহেমদ এমন বা বতার কথাই ামাণ ভােব বেলেছন। 
এ াডেভােকট মিজবরু রহমান আমার সােথ ব বার অ ি ত ব ি গত 
আলাপচািরতায় তমন বা বতার কথা জার আ ার সােথ বেলেছন এবং ব াির ার 
আখতার উ ীন আহেমদ তার অকাট  দািলিলক বই াশানািলজম অব ইসলাম 
(১৯৮২) বইেয় সই বা বতার কথাই বেলেছন। এটা খুবই ঃখজনক য আজ 
অবিধ কান সরকারই এই সব হত াকাে ডর রহ  িকংবা কাযকারণ উদঘাটন 
িকংবা কৃত সত  িনণেয় কান প কমসচূী হণ কেরিন। ঢাকার পতেনর সামা  
আেগ একজন অিত একিন  পািক ান প ী েফসার মুিনর চৗধরুীর অ ধান 
িকংবা িনহত হওয়া এবং ১৬ই িডেস েরর স াহ েয়ক পর জিহর রায়হােনর 
অ ধান িকংবা িনহত হওয়ার ঘটনা িকছুেতই পািক ান প ী সামিরক বা তােদর 
সহেযাগী বািহনীর ারা ঘটেত পােরনা; এটা অব ই িবেশষ ভারতীয় বািহনী তথা 
যেু র সময় িকংবা ভারতীয় সনাবািহনীর কমকতা জনােরল ওভােনর িশ েণ 

িশি ত মুিজব বািহনী ারা সংঘিটত হেয় থাকেব। এর পে  অকাট  যিু  এবং 
তথ  যতই থা কনা কন িবষা  চারণার দাবানেল সবিকছুেক ভ  কের 
বাংলােদশ ও ভারেতর চার মাধ ম এটাই িত া করেত চেয়েছ য, এই 
হত াকাে ডর জ  পািক ান সনাবািহনী বা তােদর সহেযাগী বািহনীই কবল 
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দায়ী। স ত মেন এই ে র উে ক হওয়া অত  াভািবক য উ  
হত াকাে ডর একটা িবচার িবভাগীয় তদ  কন আজ অবিধ করা হেলানা ? ১৯৭১ 
উ র সবময় মতার অিধকারী মুিজব সরকার তােদর িনেজর মত কেরই 
তদ া ান স  করা সে ও তার িরেপাট কন সাধারেণ  কাশ না কের স 
িরেপাটেক ংস কের দয়া হয়? কন মুিজব সরকার জিহর রায়হােনর িনেখঁাজ 
িকংবা হত াকাে ডর তদ  িরেপাট ধামাচাপা দয়? কন মুিজব জিহর রায়হােনর 
বান নািসমা কবীরেক এই মেম মিক িদেয়িছল য জিহর রায়হােনর িনেখঁাজ ও 

হত াকা ড স িকত তদ  িরেপাট সাধারেণ  কাশ করার জ  বশী চাপাচািপ 
করেল তঁার (নািসমা কবীর) পিরণিতও ভাই জিহর রায়হােনর ায় হেত পাের। 
মুিজেবর সই মিকর িনগিলতাথ িক িছল ? সই মিক থেক এটা িক তই 
অ েময় নয় য, জিহর রায়হােনর িনেখঁাজ ও হত াকাে ডর সােথ মুিজব বািহনীর 
সদ রাই জিড়ত িছল ?১১ 

 
জঘ  হত াকা ড সংঘিটত হয় ১৯৭১ সােলর ১৬ই িডেস েরর পর  
১৬ই িডেস েরর পর পরই একা েরর সব চাইেত জঘ তম হত াকাে ডর সমূহ 
ঘটনা ঘেট। িবজয়ী হাজার হাজার মুি  বািহনী দেশর সব  িনিবচাের হত া কের 
অসংখ  বসামিরক ব ি , রাজাকার, পািক ানপ ী রাজৈনিতক কমী- সমথক, 
ইসলািমক পি ডত, আেলম- ওলামা এবং মুসিলম জাতীয়তাবাদীেদর। রাজধানী 
ঢাকায় বাঙািল- অবাঙািল িনিবেশেষ পািক ান র ায় সি য় ব ি েদর পাইকারী 
হাের মুি  বািহনীর কমা ডার ও সদ রা হত া কের। মুি  বািহনীর কমা ডার 
কােদর িসি কী িনেজ ঢাকা িডয়ােম আেয়ািজত কা  জনসমােবেশ হত া 
কের পািক ানপ ী বাঙািলেদর।১২ 

একইভােব সারা দেশ মুি বািহনী পািক ানপ ীেদর জনসমে  হত া 
কের। িব  সেূ  থেক আমার জানামেত সই সময় উ রা লীয় পাবনা জলার 

                                                
১১ ওবায় ল হক সরকার, বুি জীিব হত াকারী কারা, মািসক নতুন সফর, ঢাকা, িডেস র ১৯৯৫ 
সংখ া, পৃ: ৭- ৮ 
১২ আব ল মােলক, ম ই  পািক ান ট ুবাংলােদশ, ইি ডেপে ডট কিমিট ফর িহউম ান রাইটস, 
মানেচ ার, ১৯৭৩ পৃ: ৪ এবং ১১, ১৪ ও ১৭ পৃ ায় মুি ত ৫িট ছিব- য ছিব েলােত মিু বািহনী 
কতকৃ পািক ানপ ীেদর িনযাতেনর মধ  িদেয় হত া করার দৃ  িবেদশী সাংবািদকেদর ক ােমরায় 
ধারণ করা হয়। 
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িসরাজগে  পািক ানপ ী চুর সংখ ক অবাঙািল িবহারীেদর ধের এেন জল 
ক া ােস জড় কের তােদরেক আ েন জীব  পুিড়েয় মারা হয়।১৩ 

িসরাজগে  বধ  ঘর বেল একটা বাড়ী িছল; যখােন থেম অবাঙািলেদর 
পরবতীেত আওয়ামী লীগ িবেরাধী রাজৈনিতক কমীেদর ধের এেন হত া করা 
হেতা এবং এটা ১৯৭৫ সােলর মুিজেবর পতন হওয়া পয  অব াহত িছল। 
মুিজেবর পতেনর পর ঐ কসাই বা বধ  ঘেরর কণধাররা ভারেত পািলেয় যায়। 
আিম এই ঘটনা জানেত পাির ১৯৮৯ সােল ঢাকা ক ীয় কারাগােরর িনউ জল 
িডিভশন ওয়ান- এ থাকাকােল আমার সােথ দখা িসরাজগে র এক ত ণ 
যবুেকর িনকট থেক। উে খ  য, এরশাদ সােহব কান প অপরাধমূলক 
তৎপরতা না থাকা সে ও রহ জনকভােব আমােক থেম ৫৪ ধারা ও 
পরবতীেত ১৯৭৪ সােলর িবেশষ মতা আইেন সই সময় ফতার কের জেল 
ঢকুান। যাক িসরাজগে র ত দশী ঐ ত ণ হত াকাে ডর ব  লামহষক 
িববরণ দন।  

তার বণনামেত এক হত াকারী, য মা ষ (পু ষ- নারী- িশ  িনিবেশেষ) 
খুন করেত খুব আন  পেতা, স খুন করেতা বয়েনট চাজ কের। কােকও িল 
বা জবাই না কের বয়েনট খঁুিচেয় খঁুিচেয় স হত া করেত মজা পেতা। এই 
কােজ যাবার সময় উ  হত াকারী সারা গােয় বারকা জাতীয় একিট াি েকর 
পাষাক পিরধান করেতা যােত বয়েনেটর অব াহত খঁাচায় িফনিক িদেয় বর 

হওয়া র  তার গােয় না লােগ। মুিজেবর শাসেনর সময়কােল সংঘিটত 
হত াকাে ডর িবষয়ািদর সত াসিত  আিম যাচাই করেত পািরিন। তেব মুিজেবর 
ব ি গত বািহনীর ারা এমিনতর খুন- খারািব িছল িনত - নিমি ক ব াপার।  

এটা িছল তােদর িনকট অেনকটাই ীড়ার মত। একইভােব িনিবচার 
হত াকা ড চািলেয়েছ মুিজেবর খ ত র ী বািহনী যারা মুিজেবর সরাসির িনেদেশ 
চলেতা। র ী বািহনীর হােত ৩৭০০০ (অ  এক পিরসংখ ান মেত ৩২ হাজার) 
বসামিরক ব ি  ১৯৭২- ৭৫ সােলর মেধ  িনহত হয়। ভাগা এই দেশ িবচার 

বিহভূত হত াকাে ডর এই সব হে  যতিকি ত মাণ। মুিজেবর পু  শখ কামাল 
ও ভাে  ফজললু হক মিন িছল মুিজেবর ত ণ বয়েসর মতকার একই ডা 

                                                
১৩ ঐ পৃ: ২৩: উ  পৃ ায় ১৯৭১- ৭২ সেন অবাঙালীেদর জীব  পুিড়েয় মারা সহ িবিভ  যায়গায় 
যভােব িনিবচাের হত া করা হয় তার সংখ া ২০০০০০ বেল উে খ করা হয়। 
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কৃিতর। অসাংিবধািনক র ী বািহনীর হত ার িশকার হেতা তারা যারা আওয়ামী 
লীগ ও ভারত িবেরাধী িছল এবং িছল বাংলাভাষী মুসলমান।  
 
একা েরর হত াকা ডঃ ব ি গত অিভ ােনর আেলােক  
একা েরর হত াকাে ডর সিত কার ঘটনাবলী িবধতৃ করেত আিম আমার ব ি গত 
অিভ ান থেক িকছু বলেত চাই। আমার দরূ স েকর এক আ ীয় পািক ান 
আিমেত িছল। এক পযােয় স পািলেয় িগেয় বাংলােদেশর পে  পাক 
সনাবািহনীর িব ে  যেু  িল  হয়। স মুি  বািহনীর একজন সদ  এবং 

একজন কা ানী কমা ডার িহেসেব তার িকছু ব ি গত অিভ তা আমার িনকট 
১৯৭২ সােল বণনা কেরন। তার দ  বণনা মেত যু কালীণ সময় তার উপর 
অিপত দািয়  িছল স তার কা ানী সহ ভারেতর আ য় ল থেক পূব 
পািক ােনর অভ ের েবশ কের িনেজেদরেক পািক ান সনাবািহনীর লাক 
িহেসেব জনসমে  পিরচয় িদেয় সংি  এলাকাবাসীেদর একি ত কের অনগল 
উ েুত (আমার স আ ীয় ১৯৭১ সােলর পূেব ায় ১০ বছর পি ম পািক ােন 
থাকায় অনগল উ েুত কথা বলেত পারেতা) পািক ান র ার (!) জ  ব তৃা 
িদেয় জনগণ থেক পািক ােনর হফাজেতর জ  অথ সাহায  আদায় কের 
ভারেত তােদর আ য় েল িফের যাবার সময় জড় হওয়া বসামিরক লাকেদর 
উপর িনিবচাের াস ফায়ার কের তােদর হত া করেতা। ঐ অিভযােনর উে  
িছল জনগেণর মেন পািক ান সনাবািহনী স েক িব প ও িব ু  ধারণা সিৃ  
করা অথাৎ পািক ান সনাবািহনী ববর কৃিতর; যারা িনিবচাের সাধারণ 
জনগণেক হত া কের থােক। এই ধারণা পািক ান িবেরাধী ভারেতর িবষা  

চারণার জ  িছল অত  সহায়ক। আমার আর এক ব  ুিছল মুি  বািহনীেত। 
সও আমােক অ প ঘটনা সংগঠেনর কথা বেলন এবং বেলন য ঐ ধরেণর 

হত াকা ড পিরকি তভােব ঘটােনা হেতা, যােত পািক ানীেদর ববরতা স িকত 
চারণা ামাণ  ও শি শালী প পির হ কের। এই ধরেণর অপকেম তােদর 

যিু  িছল যেু  এবং ম- এ িকছুই ভুল নয়। এই সব ঘটনা বাহ থেক 
হত াকাে ডর কৃত সংখ া িনণয় করা র এবং আেরা বশী র হে  ক 
কােক হত া কেরেছ তা িন পণ করা। একই াপেট কত মিহলা ধিষত হেয়েছ 
তার সংখ া িনণয় এবং ক এবং কন ধিষত হেয়েছ তাও িন পণ করা র। এই 
সব কারেণই মুিজব সরকার কতৃক ১৯৭২ সােল হত াকাে ডর সংখ া ও কারণ 
িনণয় পূবক যখন িনহতেদর িতপূরেণর একটা কায ম হণ কের, তখন া  
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বা ব তথ  ও অব ার আেলােক স কায ম পিরত  করা হয় কননা িনহতেদর 
িতপূরেণর য পিরমাণ আেবদনপ  জমা পেড় তার আেলােক সংখ া িনধারণ 

করা হেল মুিজব ও তার সহেযাগীরা হত াকাে ডর য কা িনক, িমথ া ও 
িভি হীন িবশাল সংখ ার উপর চারণা চালায় তা মুখ থবুেড়ই কবল পড়েতানা; 
ঐ িমথ াচােরর জ  আওয়ামী লীেগর রাজৈনিতক িব াসেযাগ তাও পদদিলত 
হেয় যেতা।  

১৯৮০ সােলর েত ল ডেন আমার সােথ আর এক মুি  যা ার 
সা াত ঘেট। স আমার িনকট হত াকা ড স িকত আেরা িকছু ভয়ংকর 
ঘটনাবলী বণনা কের। মুি  বািহনীর সদ  িহেসেব ভারেত িশ েণর পর 
তােক দািয়  দয়া হয় পূব পািক ােনর অভ ের েবশ কের িনি  হত াকা ড 
চালােনার জে । তােক এই স েক একিট তািলকা ধিরেয় দয়া হয়। স 
তািলকায় তারই ঘিন  আ ীয় যারা মুসিলম লীগ িকংবা পািক ান র ায় িছল 
সি য়। মুি  বািহনীর স সদ  আমােক জানায় য স এমন ধরেণর 
তািলকাভূ  তার অেনক ঘিন  আ ীয়েক হত া কেরেছ। বাংলােদেশর অভু দেয়র 
পর স পিরবার পিরক না িবভােগর এক কমকতা িহেসেব িকছুিদন কাজ কের 
যখন একজন মুি  বািহনী িহেসেব ১৯৭১ সােলর ঐ সব হত াকাে ড তার 
স িৃ েত অ ত  হন; তখন ল ডেন পািলেয় যান। আমার সােথ আলাপচািরতার 
সময় তােক তই ঐসব হত াকাে ডর জে  অত  অ ত  বেল মেন হেয়েছ।  

মুি বািহনীর আর একজন সদ  মুিজব স েক একিট ঘটনার কথা 
আমােক জানান। পািক ান থেক ত াবতেনর পর মুিজব ঢাকার িসি ক বাজার 
কমু িনিট স টাের আেয়ািজত একিট অ ােন যাগ দয়ার জ  গেল মুিজেবর 
ঘিন  স মুি  বািহনীর সদ  তােক এই মেম অ েরাধ কেরন যন িতিন (মুিজব) 
মুি  বািহনীর সবাইেক অিবলে  তােদর অ  জমা দয়ার জ  িনেদশ াপন 
কেরন; কননা ১৬ই িডেস েরর পর থেক সারা দেশ িনিবচাের হত াকা ড 
চলেছ। মুিজব তার উ  অ েরােধ অি শমা হেয় বলেলনঃ আমার ছেলরা ১৯৫৪ 
সাল থেক িকছু খেত পায়িন, ওরা যখন িকছু খাে  -তােত তার এেতা চাখ 
তাতঁাই কন? কাে  অথাৎ একটা জনসমাগেম মুিজব এমন কথা বলার পর 
অবাঙািল ব বসায়ীেদর একেচিটয়াভােব হত া ও তােদর সহায় স ি  লটুতরাজ 
চলেত থােক। এেদর মেধ  এমন ব  অবাঙািলও িনহত হয়; যারা ১৯৪৭ সােলরও 
ব  পূব থেক ঢাকায় ব বসা বািণজ  চািলেয় আসিছল। মুি  বািহনীর অেনেক 
অবাঙািল ব বসায়ীেদর িনকট থেক ল  ল  টাকা মুি পণ আদায় করার পরও 
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তােদর অেনকেক হত া কের। সই সব হত াকাে ডর কান খিতয়ান আজও িনণয় 
করা হয়িন - যা একিট াধীন দেশর জ  িনতা ই ঃখজনক। এটা িনণয় হওয়া 
সিত ই একিট দেশর ভিব েদর কল ােণর জ  অতীব েয়াজন, যােত সেত র 

কাশ ঘটেব এবং যার মাধ েম অধ সত  িকংবা িমথ াচার যা লু পাঠ  বই সমূেহ 
এই পয  সি েবিশত হেয়েছ তা থেক জািত িন িৃত পােব।   

       
হত াকাে ডর পর র িবেরাধী সংখ া  
প াশ এর দশেকর মাঝামািঝ সমেয় পািক ােনর পররা  ম ী মর ম হািম ল 
হক চৗধরুী িলিখত মেমােয়রস  বইেয় একা েরর সংঘােত ১০ থেক ১৫ হাজার 
মা ষ িনহত হবার কথা বেলেছন।১৪  

তার দ  সংখ া িব াসেযাগ  নয়, কননা িতিন উ  সংখ া গণনার 
কান িভি  দান কেরিন। এছাড়াও জনাব চৗধরুী ১৯৭১ সােলর শেষর িদেক 

িবেদেশ িছেলন এবং সখান থেক পি ম পািক ােন ১৯৭৭ সাল পয  অব ান 
কেরন। তার বইেয় িতিন কৃত সংখ া িনণেয় িনহতেদর কান ণীিব াসও 
কেরিন। ইংেরজী দিনক িদ মিনং সান (ঢাকা) এর স াদক আেনায়া ল ইসলাম 
বিব তার পি কায় এক দীঘ িনবে  মিজেবর কিথত হত াকাে ডর সংখ া িনেয় 

র ে র অবতারণা কেরন। িতিন অংক কেষ দিখেয়েছন য পািক ােনর 
ফডােরল সনাবািহনীর হােত ৩০ ল  মা ষ িনহত হওয়ার অথ হে  ৯ মােসর 

তথা সা েল  ২৬৭ িদেনর িতিদন ১১,২৩৬ মা ষেক হত া করা। এত ব াপক 
সংখ ক লাকেক হত া করা এবং লাশ েলা ম বা সৎকার করা কােরা পে ই 
চাি খািন কথা নয়। পূব পািক ােনর সব  কমরত ৯০ হাজার সদে র পািক ান 
বািহনীর ারা এমন অিব া  কাজ স ব িছল িকনা। এটা য কান কা ড ান 
স  ব ি রই িনকট পূণ  বেল িবেবিচত হবার কথা। িবএনিপ 
সরকােরর আমেল ’ বার ম ী হওয়া একজন মুি েযা া লঃ কেণল আকবর 
হােসন মিজেবর কিথত সংখ াতথ িটেক আজ বী বেল আখ ািয়ত কেরন।  

জনাব আকবর হােসেনর মেত িনহেতর সংখ া সেবা  ৩ লাখ হেত 
পাের। আকবর বিণত সংখ ার সােথ অপূব িমল রেয়েছ যু রাে র জরীপ সং া 
হাভাড প এর িরচাড িসশন ও িলউ রাজ ণীত ওয়ার এ ড িসেসশানঃ 
বাংলােদশ ড েম ট- এ দয়া সংখ ার সােথ। অব  কেণল আকবর তার বিণত 

                                                
১৪ হািম ল হক চৗধরুী, মেমােয়রস, এেসািসেয়েটড ি টাস িলঃ ঢাকা, ১৯৮৯ পৃ: ৩২৩ 
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সংখ ার িভি  িহেসেব িনেজর অিভ ানেকই গণ  কেরেছন। তার মেত বাঙািল 
মুি েযা ারা এত কাপু ষ িছলনা য ৯০ হাজার পািক ানী নয় মােস ৩০ ল  
লাকেক হত া কের ফলেব। তেব কেণল আকবেরর দ  িনহতেদর িহেসেবও 

জািতগতভােব সংখ া পৃথকীকরণ করা হয়িন; হয়েতা িতিন িনেজই একজন 
মুি েযা া িছেলন িবধায়। এিদেক ১৯৭১ সােলর যেু র সময়কার ভারতীয় সনা 

ধান জনােরল মােনকশ পয  ভয়ানকভােব িব তেবাধ কেরন মুিজব কতৃক 
িনহেতর সংখ া িহেসেব ৩০ ল  ঘাষণা করায়; কননা মুিজেবর উ  ঘাষণার 
পূেব িবিবিসেক দ  এক সা াতকাের জনােরল মােনকশ সেবা  ১০ ল  
লাক িনহত হেত পাের বেল অ মান িনভর একিট তথ  দান কেরিছেলন, যার 

সােথ মুিজব দ  সংখ ার গরিমল িছল রীিতমত আকাশ- পাতাল তুল ।১৫    
 

মিুজব সরকার  কেরও িনহতেদর গণনা শষ কেরিন 
িনহতেদর িতপূরণ দবার জে  তােদর আ ীয়েদরেক আেবদন করেত ১৯৭২ 
সােল মুিজব সরকার একিট াপন জারী কের। একিট সূ মেত িনহতেদর প  
থেক দািখলকৃত আেবদনপে র সংখ া দাঁড়ায় মা  ৯৫ হাজার। আবার এর মেধ  

একই িনহেতর পে  ২িট এমনিক ৩িট আেবদনপ ও জমা পেড়। যাচাই-
বাছাইেয়র পর কৃত আেবদনপে র সংখ া দাঁড়ায় মা  ৫৫ হাজার- এ।১৬ 

স বত এই সংখ ািটই ল ও িস ার (১৯৮২) তােদর জরীপ কাশনায় 
িসওডি উর সেূ  উে খ কেরন। এই সংখ ার কথা যখন ১৯৭২ সােলর মাঝামািঝ 
মুিজবেক তার সরকারী কমকতারা জানান তখন িতিন মারা কভােব িব তেবাধ 
কেরন; কননা এতিদেন তার কিথত ৩০ ল  িনহত হবার কথা সাধারেণ  তার 
জনি য়তার বেদৗলেত অিত পিব  ও িব া  বেল গণ  করা  হয়। তার 
সরকােরর কমকতােদর থেক িনহতেদর কৃত সংখ ার একটা ধারণা পেয় িতিন 
এতদস িকত সকল নিথপ  ািলেয় ফলার জে  তােদর িনেদশ াপন 
কেরন। কননা ঐ সব নিথ- প  সংরি ত হেল মুিজব একজন িমথ াবাদী বেল 

মািণত হেবন। ফেল এতদসং া  সরকারী কান নিথ বা দিলল দ ােবজ 
কাথায়ও পাওয়া যায়না।  

                                                
১৫ এ, ক, এম র ল আিমন, িবতিকত মুিজব, িচ ন িমেতা কাশনী, ঢাকা, িবএস, ১৩৯৯ 
(১৯৯৩) পৃ: ১৫ 
১৬ জ রী, ঐ 
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এতদসং া  নিথ, দিলল- দ ােবজ ংস করার ি য়ার মেধ ই মাট 
৯ হাজার িনহতেদর পিরবার- পিরজনেদর িতপূ েণর অথ দান করা স  
হয়। ব তঃ ঐ নয় হাজারই একা েরর যেু  িনহত হয় বেল গণ  করা যায়। 

িতপূ েণর তািলকায় ই ল  িনেখঁাজ িকংবা িনহত অবাঙািলর কােকও 
অ ভূ  করা হয়িন। জৈনক আব ল মােলক ১৯৭৩ সােল িনহত অবাঙািলেদর 
স েক একটা তথ  ণয়ন করেলও তােদরেক কান িতপূ ণ কখনও দয়া 
হয়িন। একই কায়দায় মিহলা িনযাতন ও ধষেনর িমথ া ও িভি হীন সংখ াতথ  

নয়েনর জে  ১৯৭২ সােলর েত সারা দেশ চুর বীর না রিজে শন 
ক  খালা হেলও তা অিচেরই ব  হেয় যায়; কারণ ঐ সব কে  িনবি ত 

হওয়ার জে  িনযািতত-  ধিষত মিহলােদর পাওয়া যাি লনা।  
৩০ লে র সংখ াত  িনতা ই িভি হীন ও মারা কভােব ফুলােনা-

ফঁাপােনা উপেরা  িবে ষণ থেক এটা  য ১৯৭১ সােলর সংঘােত ৩০ ল  
িনহত আর ই ল  মিহলা ধিষত হবার কািহনী কবল িভি হীন ও আজ বীই 
নয়; এই সংঘাত থেক সত েক ব  দেূর হিঠেয় দয়া হেয়েছ। যু রাে র জরীপ 
সং া হাভাড প (িসশন ও রাজ- ১৯৯০) কতৃক ১৯৭১ সােল পূব 
পািক ান/বাংলােদশ- এ য িতন ল  িনহত হবার কথা বেলেছ তা বাধ হয় 
সেত র কাছাকািছ। কননা িনহত বাঙািলেদর িতপূরেণর জ  দািখলকৃত 
আেবদনপে র সংখ া আর তার সােথ িনহত অবাঙািল ই ল  যাগ করেল 
হাভাড েপর জরীপকৃত সংখ ার সত তা মািণত হেব। তেব বাংলােদশ সরকার 
৩০ লে র য জজবা িটিকেয় রাখেত সেচ  তার কান িভি  নই; এটা 
িনি তভােব অিব া  ও এক জঘ  িমথ াচার বই আর িকছুই নয়। এটা 
বাংলােদশ  

স িকত অসৎ উে েণািদত চারণার অংশ। তেব ঃখজনক িবষয় 
হে  ৩০ ল  আর ই ল  সংখ াতেথ র িমথ াচার আমােদর িমিডয়া সমূহেক 
অব াহতভােব যাগান বা ধিরেয় দয়া হে  যােত কের সাধারণ মা ষ এই িনেয় 
কান উ বাচ  না কের; আর এই িমথ াচারেক েুল পাঠ  বইেয় সি েবিশত কের 

আমােদর উঠিত ত ণ বংশধরেদর মগজ ধালাই করা হে । আমরা কান 
অব ােতই আমােদর ভিব ত বংশধরেদর িমথ াচার গলািধকরণ বা অসেত র 
জাবর কাটায় সাপদ করেত পািরনা। আমােদর ভিব ত বংশধরেদর অব ই 
িমথ া ইিতহােসর বড়াজাল িছ  কের কৃত সেত র উদঘাটন করেত হেব। যুে  
িনহতেদর কৃত সংখ া িনণেয় নতুন কের কান িনরেপ  জরীপ/গণনা এখেনা 

 62 

 করা যেত পাের; কননা এখেনা তমন িবল  হয়িন। িনহেতর সিঠক সংখ া 
িন পণ বাংলােদশ সরকােরর অ তম কতব ; কননা এতদস িকত রকড  
করা অত  েয়াজন। এই ে  বাংলােদেশর সােথ স ক উ য়েন 
পািক ােনরও িকছু নিতক দািয়  রেয়েছ। যিদ বাংলােদশ ও পািক ান এই 
িবষেয় সহেযািগতাপূণ দিৃ ভ ী হণ পূবক যথাযথ পদে প হণ না কের তা 
হেল এর েযাগ হণ কের ভারতীয়রা এতদস িকত সকল িমথ াচােরর ফুলঝুির 
সিৃ  কের তােদর অসৎ চারণােক শান িদেত থাকেব; যা বাংলােদেশ গত সােড় 
িতন দশক ধের চলেছ।  

এটা েত েকরই রণ থাকার কথা য, ১৯৭১ সােলর সংঘােত 
িনহতেদর এক চাখা ও িবকৃতভােব সংখ া িনণয় এবং তা িনেয় ১৯৭১ সাল 
থেক পিরচািলত তার েরর অ চারণা ল  একটাই- রাজৈনিতক, অথৈনিতক, 

সামািজক ও সাং িৃতক ে  বাংলােদেশর িব ে  ভারেতর আ াসন চালােনা। 
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চতথু অধ ায় 
 
বাংলােদেশ মূল েবাধ, সং ৃিত ও াথ সংঘােতর গিত- কৃিত 

 
মূল েবােধর সংঘাতঃ একা েরর িডেস ের সৃ  পিরণিতঃ পরবতী াপট  
মূল েবাধ, সং িৃত ও ােথর এক কিঠন সংঘাত থেক াধীন বাংলােদশ- এর 
অভু দয় ঘেট। সই সংঘাত এর একিট পযােয়র পিরণিত ঘেট ১৯৭১ সােলর 
িডেস ের। ভারতীয় কংে সপ ী আওয়ামী লীেগর দাবীমত দৃ তঃ এটা 

িতভাত হয় য, ঐ পযােয় পািক ানী মূল েবাধেক িবপয  কের জয়ী হয় বাঙািল 
সং িৃত। তােদর জয়ী হবার দাবীর কারণ ১৯৭১ সেনর যুে  পািক ান পরািজত 
হয়। বাঙািল জাতীয়তাবােদর ব া একে ণীর বাঙািল পািক ান সনাবািহনীর 
সই পরাজয়েক পূব বাংলা/পূব পািক ান/বাংলােদেশর মািটেত মুসিলম 

মূল েবােধর পরাজয় িহেসেব আখ ািয়ত কের। তারা এও বেল য, সীমাে র 
বাইের থেক মুসলমানেদর ারা আনীত মূল েবাধ িছল বাংলােদেশর মািটেত জ  
নয়া মূল েবােধর পিরপ ী। এরই ফেল শখ মিজেবর নতৃে  নতুন বাঙািল 

শাসকরা পূব থেক িবদ মান মুসিলম পিরচয় াপক সকল তীক, নাম ও 
পদিচ  পিরবতন কের ফেল। এমনিক কারােনর অেনক বাণী যমন ‘রা ী 
িযি ন ইলমা’ ‘ই া িবি  রাি কা আল লাজী খালাক’ যা িবিভ  িশ া 

িত ােনর মেনা াম- এ অংিকত িছল, তা পিরবতন কের সখােন এমন িকছু 
বাংলা বাক  বা শ  িত াপন করা হয় য েলার মেধ  ইসলামী মূল েবােধ 
উ ীবেনর কান িদক- িনেদশনা বা অ ে রণা নই। এমনিক নতুন বাঙািল 
শাসকরা মুসলমান পিরচয় াপক সকল িকছুেক বিহেদশীয় এবং সংেশাধনেযাগ  
বেল িচি ত কের এবং সকল সরকারী চার মাধ েম ইসলামী তীক ব বহােরর 
িব ে  চারণা চালায়। অৈনসলািমকীকরেণর এই সব কমসচূী মূল ায়ন করেল 
বাধশি  স  য কােরারই িনকট এটা  হেয় উঠেব য ওটার ল  িছল 

সংি েদর িবেবচনায় বাঙািল থা ও মূল েবাধেক ািত ািনক প দয়ার  
সিৃ  করা। এটা িনি তভােব বলা যায় য, বিদক ও িহ  পুরান এর ঢামােঢােল 
তােদর সকল মূল েবাধ িনমি ত করার অপ য়ােস হয়েতা বাঙািল মুসলমানরা 
িব তৃ হেতানা; িক  য সব মূল েবােধর কান ঐিতহািসক িভি  নই, তা তােদর 
িনকট কান অব ােতই হণেযাগ  িছল না। ব তঃ পৗরিনক পূবযেুগর অ  সাধ ু
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দীঘতমার-  এর জারজ স ান ‘ব ’র ব ি  ও আচারািদর মেধ ই তারা জািতর 
উৎেসর স ােন ব পৃত হয়।১  

এটা বলার অেপ া রােখনা য বাংলােদেশর এমনিক  সেচতন 
মুসলমান ও বাধবিু  স  য কহরই ঘৃণাভের এমিনতর অৈনিতহািসক ই  
সমূহ িনি তভােবই ত াখান করার কথা।  

 
ধম িনরেপ তা নািক অৈনসলািমকীকরণ ?  
পিরচেয় মুসলমান হওয়া সে ও ১৯৭১ উ র বাংলােদেশর শাসকরা দেশর জ  
এমন এক জাতীয় স ীত বতন কের যােত িছল ব - ঈ রবাদী িহ  ধমীয় 
িব াস- স াত এবং িছল এেক রবাদী মুসলমানেদর মূল েবাধ ও িব ােসর 
পিরপ ী। কবল তাই নয়, উ  স ীেতর থম লাইন ‘আমার সানার বাংলা.....’ 
এর ঐিতহািসক কাযকারণ হে  এই য এটা ব ভ  রদ আে ালেনর সময় 
রিচত হয় এক ও অিবভ  বাংলার ব নায়; আজেকর বাংলােদশ হে  সই মূল 
বাংলা েদশ এর অেধক। এটা অেনেকরই জানা য এই ব না স ীত ১৯০৫ 
সােল কিব রবী নাথ ঠা র রচনা কেরন যার একই সময় রিচত আর একিট 
ব নাগীত অথাৎ ‘জনগণ মন.......’ ভারেতর জাতীয় স ীত িহেসেব ১৯৫০ 
সােল ভারত িরপাবিলক ঘািষত হবার পর  গৃহীত হয়। ইিতহােস এটা ভােব 
সি েবিশত আেছ য থম ব না গীত ( যা বাংলােদেশর বতমান জাতীয় স ীত) 
রচনা করা হয় বিৃটশ সরকার কতৃক বাংলােক িবভ  কের পূব বাংলা ও আসাম 

েদশ গঠেণর িব ে  আে ালন সংগঠন করেত বাঙািল িহ  কমীেদর উ ীিবত 
করার জ । ইিতহাস া ী য বাংলােক অিবভ  রাখার িহ েদর স 
আে ালেনর ল  িছল পি ম বাংলা ও কলকাতার প াৎভূিম িহেসেব পূব 
বাংলােক শাষণ করার  অ ু  রাখা এবং একই সােথ ১৯০৫ সেনর 
ব ভে র পদে প হেণর ফেল সৃ  ঢাকা কি ক পূব বাংলার সামি ক 
উ য়েনর স াবনােক ন াৎ করা। ঠা র এই ব না গীত ১৯০৫ সেনর ৭ই 

                                                
১ রেমশ চ  মজুমদার, িহ ী অব এনিসেয় ট ব ল, িস ভােদারওয়াল এ ড কাঃ, কলকাতা, 
১৯৭১, পৃ: ২৮ এবং িব,িস, সন, িহে ািরক াল এসেপ স অব ব লী ইনসি পশানস, কলকাতা 
িব িবদ ালয় ১৯৪২, পৃ: ৮ 



 65 

আগ  ই বাংলা পুনঃএক ীকরেণর দাবীেত কলকাতা টাউন হেল আেয়ািজত 
গণ সমােবেশ থম গেয়িছেলন। ২ 

বাঙািল জাতীয়তাবােদর নােম ব ভ  রদ তথা অিবভ  বাংলার স 
আে ালেনর আর একিট ল  িছল িহ বাদীতার পুন ীবন যার মেধ  
জাতীয় াধীনতার কান ব াপার িছলনা। এই স েক বাঙািল লখক ও 
ঐিতহািসক িনেরাধ চ  চৗধরুী খুব চমৎকারভােব িকছু কথা বেলেছন। িনেরাধ 
বাব ু িলেখেছন য, রবী নাথ ঠা েরর জাতীয়তােবাধ িছল িহ বাদ থেক 
উৎসািরত।৩  

বাঙািল িহ েদর জাতীয় অ ভূিতর ল ই িছল মুসলমানেদর িব ে  
ঘৃণার সিৃ  করা। তঁার িনজ ভা ঃ ‘িহ েত যতটা না া তার (রবী নাথ) িছল 
তার চাইেত অেনক বশী িছল মুসিলম িবে ষ৪ অথাৎ িহ রা যতটা না তােদর 
িনজ ধেমর িত াশীল তার চাইেত বশী তােদর ঘৃণােবাধ রেয়েছ 
মুসলমানেদর িত।’ অত  বাদী িনেরাধ বাব ুসেত র উে াচন করেত িগেয় 
তার িনজ ভাে  আেরা বেলনঃ ‘ব ভ  আে ালেনর মেধ  বাঙািলর নবিহ ে র 
সবা ক কাশ ঘেটিছল।’৫ 

 
জাতীয় কিবর সােথ জাতীয় স ীেতর িবেরাধ  
এটা অত  কৗতুহলজনক য ব  সং ামী, ত াগ- তীিত াময় ও িদক- িনেদশক 
স ীেতর জনক কাজী নজ ল  ইসলামেক বাংলােদশ জাতীয় কিবর মযাদায় 
অিভিষ  কের তঁার রিচত দশা েবাধক য কান একিট স ীতেক বাংলােদেশর 
জাতীয় স ীত করা যেতা; িক  বাংলােদশ তা কেরিন। য কউ এর কারণ 
খিতেয় দখেত পােরন। অিত স তভােবই য কাররই মেন এমন ে র উে ক 
হেত পাের য, াধীন বাংলােদেশর পে  িক রবী নােথর স িবতিকত ব না 
গীতিটেক জাতীয় স ীত িহেসেব হণ করা ছাড়া আর কান গত র িছল না ?  

                                                
২ এম,এ, আিজজ, ক ান দয়ার িব িডউেরবল পীস ইন িদ সাব- কি টেন ট, ডা ক পাবিলেকশ , 
ঢাকা, ১৯৭৮ পৃ: ১৩ 
৩ িনেরাদ িস, চৗধরুী, আ ঘাতী রবী নাথঃ আ ঘাতী বাঙালী,  ি তীয় খ ড, িম  এ ড ঘাষ 
পাবিলশাস ( াইেভট) িলঃ, কলকাতা, ১৯৯২, প ৃ: ১০১ 
৪ ঐ পৃ: ১০১ 
৫ ঐ পৃ: ১০৯   
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রবী নাথ ঠা র িছেলন বিৃটশ যুেগর সৃ  জিমদারী থার এক বড় 
ীড়নক, যার জিমদারীেত মুসলমানরা নানািবধভােব শািষত ও িনযািতত 

হেয়িছল। আর কাজী নজ ল ইসলাম, যার কাজী নামিট থেকই এটা  য 
িতিন িছেলন একিট বেনদী মুসলমান পিরবােরর সদ ; িক  ছাটকাল থেকই 
দাির পীিড়ত পািরবািরক অব ার মধ  িদেয় িতিন বেড় উেঠন। সে হ নই য, 
ঠা র বাংলা সািহেত র একজন বড় কিব িছেলন। িক  তার জীবনাচােরর িভি  
িছল িহ বাদ এবং তার কিবে র মূল উৎস িছল িহ েদর াচীন ধমশা  
উপিনষদ। 

অেনেক বেল থােকন য, ঠা র া  ধেম িব াসী িছেলন; িক  এটা 
কান পূণ িবষয় নয় য ঠা েরর ব ি গত ধমীয় িব াস কী িছল। তেব 

১৯০৫ সােল রিচত তার ব না গীতিট িছল অিবভ  বাংলা পুনঃ িত ায় 
উ ীবনমূলক এবং য ব নাগীত এর িতপাদ  িছল ঐিতহািসক ও ধমীয় উভয় 
দিৃ েকান থেক তদানী ন পূব বাংলা েদশ তথা আজেকর বাংলােদেশর 
সংখ াগির  মুসলমানেদর াধীন ও সাবেভৗম স া, পিরচয়, মূল েবাধ, সং িৃত ও 
িব ােসর স ণূ পিরপ ী। য কহ সই সময়কার ঐিতহািসক কাযকারণ ও 
িবষয়াদীর িনরােবগ িবে ষণ করেল এটা সহেজই অ ধাবণ করেত পারেবন য 
শত বষ পূেব ই বাংলােক এক ও অিবভ  রাখার লে  রিচত ঠা েরর স 
ব না গীত এর মমবাণী ঠা েরর নতারা তথা ভারতীয় কংে স পািট ও িহ  
মহাসভার নতারাই পদাঘাত কেরন; কননা ১৯৪৭ সােল (অব  তার কয় বছর 
আেগ ঠা র মশাইেয়র মহা য়ান ঘেট) তারা পািক ান রা  কাঠােমার বাইের 
রেখ ই বাংলার সম েয় াধীন বহৃ র বাংলা িত ার াব ত াখান কের-  

যা বাংলার মুসলমানরা চেয়িছল। অথচ ১৯৭১ সােল বিতত ঠা েরর স ব না 
গীতেক জাতীয় স ীেত অিভিষ  করা হয় য গীত এর মমকথা হে  এক ও 
অিবভ  বাংলা। িক মমাি ক বসাদৃ  !  

ইসলাম ও মুসিলম িবেরাধী দশন িনভর এই জাতীয় স ীত আওয়ামী 
লীেগর অেনক িসিনয়ার নতাও পছ  কেরিন। িক  তােদর িকছুই করার িছলনা; 
যেহতু তারা ভারতীয় ভূেদর পা চাটা িহেসেব িছল অসহায়। মুিজব কতৃক 
দেশর নাম িহেসেব দ  বাংলােদশ এর িতও জনগেণর কান সমথন বা 

অ েমাদন িছলনা। তর এই িবষেয় জনগেণর কান স িতও নয়া হয়িন।  
বাংলােদশ নামিট নয়া হেয়েছ াচীন িহ  শা  পুরান ও মহাভারেত 

বিণত ‘ব ’ থেক- যা িহ েদর িনকট অিত ি য়; িক  সেচতন মুসলমানেদর 
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িনকট িকছুেতই নয়; যেহতু তারা ‘ব ’-এর নােমর পটভূিম জােন। সজ  
মাওলানা আব ল হািমদ খান ভাসানী বাংলােদশ এর েল াধীন পূব পািক ান 
িহেসেব দশিটর নাম রাখার জ  জার দাবী জািনেয়িছেলন। জাতীয় পতাকার 
মেধ  লাল সযূ ব  দব বাদী িহ েদর কিথত সযূ দবতােকই িতভাত কের, যা 
আ াহর এেক রবাদীতায় িব াসী মুসলমানেদর িনকট িকছুেতই খকর হেত 
পােরনা। অ া  জাতীয় তীক, মেনা াম, তঘমােত মুসলমানেদর ইিতহাস-
ঐিত - িব াস- মূল েবােধর কান পির টুন নই; আেছ ব েদব বাদী িহ ে র 
পির টুন। এসব থেক য কান সেচতন মা েষর পে ই এটা তই বাঝা 
স ব য, ১৯৭২ সােলর জা য়াির থেক ১৯৭৫ সােলর আগ  মাস পয  
মুিজেবর শাসনামেল গৃহীত তথাকিথত ধমিনরেপ তার নীিতমালার আবডােল 
পিরকি তভােব ভারতীয়করণ ও িহ করেণর খলাই চেলেছ। যিদও ১৯৭৫ 
সােলর ১৫ই আগে র সফল অভূ ােনর মাধ েম ভারতীয় ও িহ করেণর 
খলা ব  হেলও পরবতী সরকার সমূেহর আমেল স খলার নানা েপ 

পুনরািভবাব ঘেট এবং তা অেনকটা পঁৗেছ শখ হািসনার নতৃে  গিঠত ১৯৯৬-
২০০১ সােলর পঁাচ বছর সরকােরর সময়কােল।  

 
মতা থেক বাঙািল জাতীয়তাবাদীেদর পতেনর যৗি কতা 

বাঙািল সং িৃতর ধারকবাহকরা মতা বশী িদন ধের রাখেত পােরিন। কারণ 
তারা জনগেণর অ ভূিত, আশা- আকাংখা ও গভীরভােব আকেড় রাখা 
আদশাবলীর িত াশীল িছলনা। পািক ান িত ার পরও জনগণ তােদর 
মৗিলক িব াস, মূল েবাধ ও জীবনাচােরর অেনক িকছুই পিরত াগ কেরিন। 

মুিজেবর পতেনর িপছেন তমন কান িবেদশী শি র ত  হাত বা কারসাজী 
নই, আভ রীন ব থতা তথা মুিজব িনেজই তার পতেনর  সিৃ  কেরন; কারণ 

িতিন যােদর ভােট মতায় আেরাহন কেরন স সাধারণ জনগেণর আশা-
আকা া ও মূল েবােধর িত যথাথ া বা সমীহ জানােত িতিন ব থ হন। যার 
দ ণ তার িনেজর লাকজন ও মুি েযা ারাই তােক মতা থেক টেন নামায়। 
পতেনর পর অভু ানকারীরা যথাথই বেলিছলঃ জনগেণর িব ােসর অমযাদা ও 
তােদর সােথ িব াসঘাতকতা করার ম াে ডট মুিজবেক কউ দয়িন এবং দশ 
থেক কারােনর বাণী, জাতীয় িত ান সমূেহর মেনা াম- তঘমা থেক 

মুসলমানী তীক ও িচ  সমূহ অপসারেণর জে  কান মুসলমান মুিজবেক ভাট 
দয়িন। মুিজব বিতত ধমিনরেপ তা িছল সরাসির মুসিলম আদশ, মূল েবাধ 
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এবং রীিতনীিতর িব ে ; অথচ তঁার ধমিনরেপ তার কান িবেরাধীতা িছলনা 
খৃ ীন, বৗ  ও িহ েদর িব াস ও জীবনাচােরর সােথ। উদাহরণ প এটা 
উে খ  য, ধমিনরেপ তার নােম মুসিলম নামাংিকত অথবা মুসিলম 
নামা সােরর মুসিলম িত ান েলার উপর ছুির চািলেয় জাহা ীরনগর মুসিলম 
িব িবদ ালয়, ফজললু হক মুসিলম হল এবং ঐিতহািসকভােব পূণ 
সিলমু াহ মুসিলম হল সমূেহর নাম থেক মুসিলম শ  সমূহ ঝিটেয় িবদায় করা 
হেলা; অথচ রামকৃ  িহ  িমশন অথবা ভালানাথ িহ  একােডমীর নাম- এ 
কান পিরবতন করা হেলা না; হেলা না হিল স কেলজ, নটরেডম কেলজ, স ট 

গরী লু সহ িবিভ  খৃ ীয় ও িহ  িত ােনর, য েলা বিৃটশ ও পািক ান 
আমেলর ায়ই অপিরবিতত থােক। স ত এটা উে েখর দাবী রােখ য, 
ধমিনরেপ তার নােম ভারেত িক  এইভােব কান ধমীয় নাম বা তীেক ছুির 
চালােনা হয়িন। িহ রা সং গাির  হওয়ায় সখােন জাতীয় কান তীক ও 
কান িত ােন িহ বাদী তীক িচ  ব বহাের কান বাধাই নই। এমনিক 

উনিবংশ শতা ীর শেষর িদেক  হওয়ায় সংখ ালিঘ  মুসলমানেদর নােমর 
আলীগড় মুসিলম িব িবদ ালয় আজও স নােমই চলেছ। অথচ বাংলােদশ 
মুসলমান সংখ াগির  দশ হওয়া সে ও এখােন জাতীয় তীক, মেনা াম, তঘমা 
িকংবা কান িত ােন মুসিলম তীক ও িনশানা ব বহার করা যায়না। 
ভারতপ ীরা বরাবরই এই ে  াধীনেচতা হেয় কান িস া  হণ করেত 
পােরিন, কননা তারা িদ ীর হােতর পুতুল বা ীড়নেকর ভূিমকাই সব সময় 

হণ কের। জনগণ অব  তথাকিথত ধম িনরেপ তা তথা অৈনসলািমকীকরেণর 
লে  গৃহীত কান পিরবতনেকই পছ  কেরিন এবং করেব না। ফেল মুসিলম 
মূল েবাধ, পিরচয় ও রীিতনীিতর িব ে  কান আঘাতই অতীেত িবেরাধীতা ছাড়া 
যায়িন এবং স আঘাতেক ত াঘােতর চ ােল  মাকােবলা করেত হেয়েছ। ধম 
িনরেপ তাবাদীেদর নানািবধ অপকম তােদরেক জনগণ থেক িবি  কের 
ফেল এবং তােদর মতার িভি েক নড়বেড় কের দয়। মুিজেবর িবশাল 

জনি য়তার পটভূিমেত মা  অিত  সমেয় তথা মা  সােড় িতন বছের 
মুিজেবর শাসন তথা বাঙািল জাতীয়তাবােদর ধারক- বাহকরা পরা  হয় তােদরই 
হােত, যারা দেশর সংখ াগির  মুসিলম জনগেণর িব াস ও মূল েবাধেক য 
কান মূেল  উ িৃকত রাখেত ব পিরকর।  

সীমাে র বাইের থেক তােদর ভূেদর মদদ ও পৃ েপাষকতায় 
বাংলােদেশর জনগেণর অব াহত মুসিলম মূল েবাধ পরা  করার জ  বাঙািল 
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জাতীয়তাবােদ িব াসীরা ১৯৭৫ সােলর পর থেক নানািবধ অপেচ া চালােনা 
সে ও িটেক থাকার মত কান সাফল  তারা লাভ করেত পােরিন। সীমাে র 
বাইের থেক বাঙািল জাতীয়তাবােদর ধারকরা সবধরেণর সহায়তা, পৃ েপাষকতা 
এবং ব গতঃ সমথন লােভর পরও মুসিলম মূল েবাধ, নীিত আদশ ও সং িৃতেক 
তারা সাধারণ মা েষর পযােয় পরা  করেত পােরিন। তেব একিদেক মুসিলম 
মূল েবােধর অব াহত অ যা া এবং অ িদেক ইিট মূল েবাধ ও সং িৃতর 
চলমান  ও সংঘাত এর পিরণিত ক িকভােব ব াখ া করেবন ?   

 
বাংলােদেশ ইসলামী মূল েবােধর িশকড় সহ  বছর ধের ািথত   
দশ িহেসেব বাংলােদশ নতুন হেলও জনগেণর মূল েবাধ ও সং িৃত ব  পুরেনা। 
ায় সহ  বছর ধেরই তারা ানীয় বাঙািল মূল েবােধর উপর জয়ী হেয় এেসেছ। 

এটা িনতা ই সহজাত য কান শি শালী ও গাঢ় মূল েবাধ ঐিতহািসক 
পির মেনর মধ  িদেয় অেপ াকৃত দবূল মূল েবাধেক পরা  কের যা িতিট 
মানব সমােজরই বা বতা এবং বাংলােদেশর মািটেতও একই বা বতার 
পুনরািবভাব ঘেটেছ। বাংলােদশ অ েল মুসলমানেদর আগমেনর পূেব ানীয় 
মূল েবাধ ও সং িৃত কবল অিত াচীনই িছলনা; তা িছল মা েষর সকল িরপুর 
ারা সং িমত। সাম  ভূেদর শাষণ িছল স সব কিথত মূল েবােধর িভি । 

সাধারণ মা েষর কান অথৈনিতক বিুনয়াদ িছলনা; এমনিক মা ষ িহেসেব তােদর 
অিধকােরর কান মানদ ড িছলনা। তেব এতদ েল মুসলমানেদর আগমেনর 
পর-  যা হয়েতা পীর- আওিলয়া- িফরা  কেরিছল অ ম শতেকর েত 
িকংবা তর শতা ীেত িবজয়ী বীর ইখিতয়ার উ ীন মাহা দ বখিতয়ার িখলজীর 
আমল র পর থেক য মূল েবাধ, প িত, মানিবক ণাবলী চাল ু হয়, তার 
মেধ ই মানিবকতার সিঠক িদক- িনেদশ িতফিলত হয়।  

তেব মূল েবােধর স মানিবক প পির হ করা মা ীণ িছলনা। 
মূল েবাধেক মানিবক প পির হ করেত হেয়িছল ানীয় মূল েবােধর কােয়মী 

ােথর প  থেক সংগিঠত নানািবধ িতেরাধ ও ব  সং ামেক মাকােবলা 
করার মধ  িদেয়; য কােয়মী ােথর উৎস িছল িহ বাদ -যা িছল মা েষর 
সমানািধকার জীবন ধারেণর াধীনতা ও স দ এর উপর সমান অিধকার এবং 
সকল নাগিরেকর সমান াধীনতার পিরপ ী। ানীয় বাঙািল মূল েবাধ িছল 
হীনম তা- উ ম তােবাধ ও খািট- দষূেণ দালািয়ত; যার ফেল পু ষ ও 
মিহলার মেধ  উ  ও িন বেণর ণীেভদ থা চাল ুকরা হয়। িহ  িব াস মেতর 
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বণেভদ থা মা েষর সকল ধরেণর মযাদা িবেরাধী, যিদও বণেভদী সই সমাজ 
একই এলাকায় শতা ীর পর শতা ী ধের িতেবশী িহেসেব বসবাস কের 
আসেছ।  

বাংলােদেশর মািটেত ইসলােমর আগমন ও িত া বাইের থেক আসা 
হেলও সামািজক মূল েবাধ ও সং িৃত স ণূ িভ তরভােব প পির হ কের। 
এটা সিত  য সবিকছু ত বা একরােতর ব বধােন পিরবিতত হয়িন। তেব 
ইসলামী িব ােসর সােথ স িকত মূল েবােধর শি  এমিন য এটা অেনক 
িকছুরই পিরবতন অিত ত তথা রাতারািত িকংবা বলা যায় এক রােতর 
ব বধােনই ঘিটেয় ফেল। ানীয় অমুসিলম শাসকরা নতুন মূল েবাধেক িতেরাধ 
করার সবা ক পদে প হণ করা সে ও ইসলািমক মূল েবাধ ও সং িৃতর ঢউ 
তােদর সব িতেরাধেক িড়েয় দয়। যার দ ণ ষাল শতা ীেত মাগল 
রাজে র মাঝামািঝ সময়েতই সারা ভারতীয় উপমহােদশ মুসিলম মূল েবাধ ও 
সং িৃতর সেবা  ভােব ভাবাি ত হেয় পেড়। ানীয় পযােয়র িকছু িকছু 
সং িৃতর অি  থাকেলও তা ভাব সিৃ  করার সকল মতা হািরেয় ইসলামী 
মূল েবােধর মবধমান ভােবর আওতায় আেস। এই সং িৃত খাদ াভাস ও 
পাষাক- পির দ থেক া স ত বাসগৃহ িনমাণ পয  িব তৃ িছল। 

 
বণ িহ েদর সহায়ক সং ৃিত গেড় তালার জ  বৃিটশেদর উেদ াগ   
শাসক িহেসেব ভারতীয় উপমহােদেশ বিৃটশেদর অভু দয় ঘটার পর সা াজ বাদী 

ােথর অ ল এবং স ােথর সবক িহেসেব নতুন এক মূল েবাধ ব ব ার 
সং িৃত িত া করার কােশশ  হয়। ঃখজনক হেলও সিত  য এই কােশশ 

 হয় বাংলােদেশর মািটেত নবিনিমত শহর কলকাতােক এর রাজধানী 
বানােনার মধ  িদেয়। তােদর থম আ মণ িছল িশ া ব ব ার উপর। বিৃটশরা 
৭০০ বছেরর পুরেনা এবং ভালভােব সংগিঠত মুসিলম িশ া ব ব া ১৮৩৩ সােল 
রাতারািত বদিলেয় ফেল। তদ েল তারা ম াকেল মাইিনউটস বা বায়েনর ারা 

বতন কের এমন এক িশ া ব ব ার- -  যার ল  িছল এই পঃ ‘রে  এবং 
রং- এ ভারতীয়, িচেত- মতাদেশ- নিতকতায় এবং বিু বিৃ েত ইংেরজ’ ( জিপ 
নােয়ক ও এস র াহ ১৯৯৬ পৃ: ১০১) িহেসেব গেড় তালা। ১৮৩৭ সােল 
সরকারী ভাষা িহেসেব ফাসী ভাষার িবলিু র পর পরই ইংেরজীেক সরকাির 
ভাষার মযাদায় অিভিষ  করা হয়। ফেল এক রােতর ব বধােন ফাসী িশি ত 
মুসলমানরা অিশি ত িন ে ণীেত পযবিসত হয়। নব  ইংেরজী িশি ত ানীয় 
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িহ েদর ারা ফাসী িশি ত মুসলমানেদর চাকরীচু ত করা হয়। আর এই েযােগ 
ভাগ গড়ার পশা এবং ই ত স ান অজেনর পেথ ইংেরজী িশি ত িহ রা 
এক ভােব িত া লাভ কের।     

এটা অেনেকরই মেন থাকার কথা য িশ া ে  পিরবতন, ১৭৯৩ 
সােল ভূিমর ‘িচর ায়ী বে াব  থা’ এবং মারা কভােব বিতত ১৮৪১ সােলর 
‘সযূা  আইন’-এর বেদৗলেত মুসিলম ভূ ামীরা এক রােতর ব বধােন িনঃ  ও 
ভূিমহীন- এ পিরণত হয়। মুসলমানরা অিশি ত ও দির  হেয় পেড়। নিটভ বা 
ানীয় বাঙািল ভ েলাক িহেসেব উ  বণ িহ রা নতুন ভূ ামী ণীই কবল  নয়; 

তদানী ন বিৃটশ ভারেতর রাজধানী কলকাতা ক ীক িবিভ  ইংেরজী িশি ত 
পশার লােকর অভূ দয় ঘেট। বিৃটশ িশ া, পশা বা বািণজ  নীিতর স ল ই 

িছল ‘বাঙািল ভ েলাক’ সৃি  করা। এই ল  অজেন বিৃটশরা ব াপকভােব সাফল  
মি ডত হয়।  

এই পযােয়র বাঙািল ভ েলাক িহেসেব বিৃটশেদর পৃ েপাষকতায় 
অভু দয় ঘেট উ  বেণর িহ  ঈ র চ  িবদ াসাগর, বি ম চ  চ াটাজী, 
শরৎচ  চ াটাজী, ের নাথ ব ানাজী, ারকানাথ ঠা র মুখ; যােদর পাশাপািশ 
সমসামািয়ক কান বাঙািল  মুসলমান ভ েলাক িছেলন না।   

সহসাই সম  ভারেতর িবেশষত বাংলার মুসলমানরা বৃিটশ ভারতীয় 
উপমহােদেশর অপরাপর অন সর গরীব জনেগা ীর ায় ভাগ িবড় নায় 
পযবিসত হেয় বণ িহ  ও িশি ত ল িহ েদর চাইেত অেনক িপিছেয় 
পড়েলা। বিৃটশ ঐিতহািসক উইিলয়াম উইলসন হা টার পয  এটা তই 
উপলি  করেলা য এেত মুসলমানেদর আহত করা হয় চরমভােব। ১৮৭১ সােল 
স ভারেত একশত বছেরর বিৃটশ শাসেন িক েভাগ- দশা ও বদনসীব 

মুসলমানেদর জ  সিৃ  করা হয় তার ামাণ  িকছু তথ াবলী  সি েবিশত কের 
হা টার একিট অনবদ  ইিতহাস রচনা কেরন। পূব বাংলা িছল িবশাল মুসিলম 
জনেগা ী অথচ তােদর দািরে র সােথ তুলনীয়ভােব বণ িহ েদর লতা িছল 
অত  ল নীয় ও তাৎপযপূণ। ঐিতহািসক হা টার- এর িনজ ভা  মেত। ‘১৭০ 
বছর আেগ বাংলায় জ  নয়া ভাল বংশজাত একজন মুসলমােনর পে  গরীব 
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হেয় যাওয়া অস ব ব াপার িছল; আর এখন কান মুসলমােনর পে  তার 
লতা িটিকেয় রাখাই অস ব ব াপার হেয় দাঁিড়েয়েছ।’৬  

বাংলার সই সময়কার সম  অব া স েক হা টার- এর ব ি গত 
অিভ ান িছল অেনক। কননা িতিন িছেলন সই সমেয়র বিৃটশ সরকােরর 
একজন িসিনয়ার আমলা যার বাংলার সমসামিয়ক পিরি িতর িবিভ  িদেকর 

কৃত তথ  এবং ান স েক সম ক ধারণা লােভর িছল অবািরত েযাগ। আর 
সই বােদই তার বইেত সি েবিশত হয় সংি  ঘটনা বােহর মাঠ পযােয়র 
ামাণ  তথ াবলী। িক  তা সে ও এমন িকছু সমােলাচেকর আিবভাব ঘেট 

যােদর মেত হা টােরর ঐ ম ব  নািক িছল ‘ভুল’! স ত হা টার তার ম েব র 
অ েল য সব ামাণ  উপা  সি েবশন কেরন তা থেক িকছু অংশ এখােন 
উে খ করেত চাই। ১৮৭১ সােল বাংলার ২১১১ জন িনেয়াগ া  অধঃ ন 
সরকাির কমচারীর মেধ  ১৩৩৮ জন িছেলন ইউেরাপীয়, িহ  িছল ৬৮১ জন আর 
মুসলমান িছল মা  ৯২ জন।৭  

ঐিতহািসকরা এটা ভাল কেরই জােন য, ঐ সমেয়র কান কতৃপ ই 
হা টার দ  তথ  ও উপা বলী চ ােল  করেত পারেবনা। মুসলমানেদর 
প াৎপদতার িপছেন মুসলমানরা য মােটই দায়ী নয়, আিম এটা বলেবানা; 
আিম ধ ুএটাই উে খ করেত চাই য, মুসলমানরা বাংলার সংখ াগির  জনেগা ী 
এবং অ াদশ শতেকর মাঝামািঝ সময়কাল পয  সকল িদক থেক উ ত 
স দায় িহেসেব অব ান করার পর িকভােব এত  সমেয়র ব বধােন তােদর 
পতন ঘটেলা এবং িহ  স দােয়র ব  িপছেন পেড় গল ? এই স েকও হা টার 
বেলেছনঃ “ভারত ভূখে ডর া ন িবেজতারা দৃ পট থেক িছটেক পড়ার পর 
ধ বােদর সােথ িহ রা িট হালয়ুার ভাগ িনেত থাকেলা আর ততিদেন 
ইংেরজরা দৃ পেট কবল িকছু গাম া আর পুেরািহত িনেয় আিবভূত হেলা।” ৮ 

য সব ম ব  তথ  এবং বণনািদ এখােন উে খ করা হেলা তা থেক এটা 
 য মুসলমানরা কবল অথৈনিতকভােবই নয়; পশাগতভােবও িপছেন পেড় 

গল ইংেরজী িশ া থেক িনেজেদর দেূর রাখার কারেণ, যার ফেল 

                                                
৬ ডি উ, ডি উ, হা টার, িদ ইি ডয়ান মুসলমানস, থম বাংলা সং রণ, বণিলিপ মু ায়ণ, ঢাকা 
পনুঃমিু ত ৫ম সং রণ (মলূ পা ডুিলিপ কাশ ১৮৭১), পৃ: ১৪১ 
৭ ঐ পৃ: ১৫২  
৮ ঐ পৃ: ১৫২  
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মুসলমানেদরেক শাসিনক পদ আর মতা থেক স ণূ হিটেয় দয়া হয়। 
উপমহােদেশ বিৃটশ সা াজ বাদী শাসন- শাষেণর সব চাইেত বশী িশকার িছল 
উপমহােদেশর মুসলমানরা কননা তারা একই সােথ শািষত ও িনযািতত হয় 
বিৃটশ ও তােদর  সা াত বণ িহ েদর নব  বিনয়াদী ণীর কােয়মী 

াথবাজেদর ারা।  
অ াদশ শতেকর মাঝামািঝ সময় থেক বাংলার সংখ াগির  

মুসলমানেদর যভােব প াৎপদতায় িনমি ত  হয় ১৯৪৭ সােল পূব বাংলায় 
াধীন পািক ান রা  অভু দেয়র মাধ েম তার রাতারািত অবসান ঘেটিন। 

অতীেতর অন সরতা এবং িবিভ  ে  সৃ  জনগেণর সামি কহীনম তােবাধ 
এর মােঝ দালািয়ত হি ল দশিট। পািক ান িসিভল সািভেসর (িসএসিপ) 
একজন খ ািতমান কমকতা এবং ব  বইেয়র লখক জনাব িপএ নিজর তার 

িৃতচারেণ নিথব  কেরেছন মুসলমানেদর হীনম তার একািধক নজীর। প াশ 
ও ষাট এর দশেক পূব পািক ান শাসেনর একজন পূণ ব ি  িহেসেব 
জনাব িপএ নজীর সাধারণ মা েষর সি েধ  এেস অেনক িকছু অবেলাকন ও 
বা েব বঝুার েযাগ লাভ কেরন। িতিন দেখেছন য মুসলমানেদর কহ কহ 
হীনম তা থেক বাঁচার জ  তথা ভ েলাক তথা িহ  ভ েলাক সাজার জ  
ধিূত পিরধান করেতা; যই ধিূত িছল বণ িহ েদর পিরধান (িপএ নজীর ৃিতর 
পাতা থেক, ১৯৯৩, পৃ: ১০) মুসলমানেদর এমন হীনমনতােবাধ অ াভািবক 
িছলনা। তথা ১৯৪৭ সােল পািক ান িত ার আগ পয  ই শতা ীরও বশী 
সময় ধের বিৃটশ ও তােদর ভূত  বরকা াজেদর শাসন শাষণ থেক সৃ  ব াপক 
দাির , অন সরতা, মতা হারােনা এবং িন ে ণীেত পযবিসত হওয়া থেক 
এমন বােধর স ার হওয়া বরং াভািবক।  

 
মুসলমানেদর জাগরণঃ আলীগড় আে ালন  

ার সয়দ আহেমদ খান বিতত আলীগড় িশ া আে ালন এবং পরবতীেত 
ার সয়দ আমীর আলী ও নবাব আব ল লতীফ কতৃক সংগিঠত ায় একই 

ধরেণর আে ালন ইংেরজী িশ ায় মুসলমানেদর অ গামী হওয়ার েযাগ ও 
 সিৃ  কের। স অ গিতেত িছল খুবই থগিত আর সারা ভারেত ইিতমেধ  

ইংেরজীেত িশ া লাভকারী বণ িহ  ণীর তুলনায় মুসলমানেদর স অ গিত 
িছল িনতা ই নগণ ।  
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উে খ  য বাঙািল িহ রা ভারেতর অ া  অ েলর তােদর 
ািতভাইেদর তুলনায় িছল অেনক অ সর। এরই মেধ  নতুন ধরেণর এক বাংলা 

ভাষােক বিৃটশরা পৃ েপাষকতা িদেল বাঙািল িহ েদর অ গিতেত আর এক 
মা ার সিৃ  হয়।  

বাংলাভাষার িত বিৃটশেদর এই পৃ েপাষকতার ফেল তােদর দেশ গেড় 
তালা ইংেরজ ভ েলাক ণীর ায় এখােন বাঙািল িহ েদর মেধ  অভু দয় ঘেট 

বাঙািল ভ েলাক ণী যা ানীয়ভােব বাঙািল বাব ু বেল বশী পিরিচত। এই 
অব া নতুন ধরেণর বাংলাভাষা িভি ক এক বাঙািল মূল েবাধ ও সং িৃত। 
দৃ তঃ ধম িনরেপ তার লেবল-এ উ  য ভাষার কাির লাম িছল িহ  িব াস 
প িতর অবয়ব থেকই উৎসািরত। এমনিক ল ডন িব িবদ ালয় মেডল 
অ করেণ ািপত কলকাতা িব িবদ ালেয়র িত া সনদ ও কায ম-এ 
ধমিনরেপ  নীিত আদেশর কথা থাকেলও কাির লাম িছল তার চাইেত অেনক 
দেূর। িব িবদ ালেয়র ধমা তা িহ  িশ করা পিরকি তভােব তােদর ধমশা  
থেক িব িবদ ালেয়র িবিভ  িসেলবাস ণয়ন করেতা।৯  

াথিমক ও মাধ িমক েরর লু কাির লােমর অব া িভ তর িকছু 
িছলনা, বরং িতপাদ  ইসলােমর কাছাকািছেতা নয়ই; িছল অেনক বশী 
িহ বাদী। ায় সকল িশ ক িহ  হওয়ার কারেণই এমন কাির লাম ও 
িসেলবাস ণীত হয়। িহ রা িকছু িকছু ইংেরজেক সােথ িনেয় শাসেনর 
উ মতাস  পদসমূহ করায়  কের ফেল। এই অব া মুসিলম মানেস তী  

িতি য়ার স ার কের। ফেল িনেজেদর মূল েবাধ ও রীিতনীিতর িত াশীল 
মুসলমানরা আধিুনক ইংেরজী িশ ার িত বীত  হেয় পেড়। এর ফেল 
মুসলমানরা আর এক ধাপ িপছেন পেড় যায়। 

পূব বাংলার মুসলমানেদর প াৎপদতার আর একিট বড় কারণ হে  
তারাই উপমহােদেশ ইংেরজ শাসেন সব চাইেত দীঘ সময় তথা ১৭৫৭ থেক 
১৯৪৭ সাল অথাৎ ১৯০ বছর ধের উপিনেবিশক শাসন- শাষেণ জজিরত জািত। 
শাষণ উপিনেবিশক িনযাতেন মুসলমানরা দািরে  পযবিসত হওয়ার পাশাপািশ 

অ ানতায় িনমি ত এবং মানিসক শি  হািরেয় ফলায় ভাগ বান বণ িহ  ও 
কােয়মী াথবাজেদর ারা সবে ে  পরাভূত হেয় পেড়। আর এই ি য়ায় তারা 

                                                
৯ মািসক নতনু সফর, িডেস র, ১৯৯৬, পৃ: ৩১- ৪৩- মািসক মাহা দী, কলকাতা, জ , ১৩৪৩ 
িব,এস, ম- জনু ১৯৩৭ সংখ া থেক দ  উ িৃত 
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তােদর পিরচয়, মূল েবাধ ও সং িৃত ায় হািরেয় ফেল। গত শতা ীর েত 
রাজৈনিতক দল িহেসেব মুসিলম লীেগর অভু দয় িবেশষত বাংলার 
মুসলমানেদরেক তােদর মুসিলম পিরিচিতর পুন ীবেনর  সিৃ  কের।   

     
ভারতীয় জাতীয় কংে স িত ার ফল  
মূল েবাধ এবং সং িৃতর মেধ  সৃ   ও সংঘােতর যৗি ক পিরণিতই 
সামািজক সংঘােতর কাযকারণ সিৃ  কের; যার পিরব ি  রাজৈনিতক অ েন 
অব াবী হেয় উেঠ। ১৮৮৫ সােল িসিনয়ার কমকতা এলান অ ািভয়ান 
িহউমসহ বিৃটশ আমলােদর বতনায় বণ িহ েদর নতৃে  িতি ত হয় ভারতীয় 
জাতীয় কংে স যার মধ  িদেয় কৃত অেথ ই এিলট চে র একিট আ ািনক 
সংেঘর যা া  হয়। কংে স িত ার াথিমক ল  যােক পদার অ রােল 
রাখা হয়, তা িছল উপমহােদেশ বিৃটশ উপিনেবশবাদী াথেক িচর ায়ী করা আর 
অ  উে  িছল সংখ ালঘু মুসলমানেদরেক অন সরতায় িনমি ত রাখা। 
কংে স এর উে  মুসলমানরা সিঠকভােবই অ ধাবন কের বঝুেলা য 
মুসলমানেদর কংে স- এ যাগ দয়া হেব অথহীন। িক  তা সে ও পি মা 
িশ ায় িশি ত জনাব মাহা দ আলী িজ াহ, এ, ক ফজললু হক সহ িকছু 
মুসলমান নতা কংে স- এ যাগ দন। তেব বশীর ভাগ মুসলমান নতারাই 
িনেজেদরেক কংে স থেক দেূর রােখ। আলীগড় িশ া আে ালেনর খ ািতমান 
নতা ার সয়দ আহেমদ খান মুসলমানেদর িনেজেদরেক কংে স থেক দেূর 

থাকার জে ই িঁশয়ার কের িদেলন না; িতিন আধিুনক িশ ায় িশি ত হবার 
পূেব মুসলমানেদর কান রাজৈনিতক তৎপরতায় যু  হেতও বারণ কের িদেলন। 
অেনেকই তার আহবান সাড়া দন। সারা উপমহােদশ থেক মুসলমান ছা  
আধিুনক িশ ায় িশি ত ও একই সােথ ভাল মুসলমান িহেসেব িনেজেদর গেড় 
তুলেত আলীগড় এ েলা-  মাহােমডান কেলজ- এ আসেত  কের। ার 
সয়দ আহেমদ তার ণীত কাির লােম এমন পিরক না ও ত াশাই ব  

কেরিছেলন। উ  কেলজ থেক আধিুনক িশ া লাভ কের িশি ত মুসিলম 
াজুেয়টরা বর হেত থােক এবং কেলেজরও সমৃি  ঘেট এবং পরবতীেত য 

কেলজ পিরণত হয় আজেকর আলীগড় মুসিলম িব িবদ ালেয়।  
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১৯০৬ সােল ঢাকায় মুসিলম লীেগর িত াঃ উ ীপনা ও িদক- িনেদশ 
কংে স িত ার ২০ বছর পর মুসলমানরা তােদর িনেজেদর রাজৈনিতক ম  

িত ার জ  জাটব  হয়। স ম  হে  িনিখল ভারত মুসিলম লীগ, যার জ  
লাভ ঘেট তখনকার সমেয়র ইসলািমক ভাবধারা ও ে র অ তম পীঠ ান 
ঐিতহািসক ঢাকা নগরীেত ১৯০৬ সােল। সই সময়িট িছল িবেশষ তাৎপযময়। 
কননা ঢাকা তখন কেয়ক শতা ী পর ােদিশক রাজধানীর মযাদায় অিভিষ  

হয়। ধ ুতাই নয়, নব গিঠত পূব বাংলা ও আসাম েদেশর রাজধানী িহেসেব 
ঢাকায় তথা ঢাকা ক ীক িশ াগত, সামািজক, অথৈনিতক, সাং িৃতক ও 
রাজৈনিতক উ য়েনর য কায ম  হয় তার মধ িদেয় পূব বাংলা ও আসােমর 
অন সর জনেগা ীর জীবেন স াবনার ার উে ািচত হয়; যার ভ ফল 
মুসলমানরা িনকট ভিব েতই লাভ কের।  

অেনক বশী সংগিঠত ও শি শালী কংে স এর পাশাপািশ নব গিঠত 
মুসিলম লীগ েত মুসলমানেদর স দায়গত াথ ও মূল েবাধ র ায় বিৃটশ 
শাসকেদর সােথ দন- দরবােরর মেধ ই িনেজেদর কায ম সীমাব  রােখ। সই 
সমেয় ঐ কৗশলই মুসিলম লীেগর জ  িদল যথাথ; কননা মুসলমানরা 
অথৈনিতক, িশ া ও সামািজকভােব কবল অন সরই িছলনা, তারা িছল সম  
উপমহােদেশ একিট ু  সংখ ালঘু স দায়।  

 
এম, ক, গা ীর যাগদানঃ কংে স স ণূভােব িহ েদর রাজৈনিতক ফারােম 
পিরণত  
এম, ক, গা ী বাস করেতন দি ণ আি কায়। থেম িতিন সখানকার একজন 
মুসিলম ব বসায়ীর ব ি গত সিচব িছেলন। পরবতীেত থম িব যেু  বিৃটশ 
সনাবািহনীেত ানীয় অথাৎ দি ণ আি কানেদর িনেয়াগ দয়ার কােজর এেজ ট 

িহেসেব দািয়  পালন কেরন এবং সবেশষ িতিন দি ণ আি কান িমকেদর 
একজন নতা বেন যান। ইিতমেধ  কংে স-  এর রাজনীিত তী তর প পির হ 
কের। বিু মান পযেব করা এটা উদঘাটন কেরেছন য কমন 
কৗতুলউ ীপকভােব ল ডন এর জ ইন- এ িশি ত ব াির ার গা ী একজন 

িনেবিদত াণ িহ  সাধেুত িনজেক পযবিসত কেরন। িতিন তার পির দ 
রাতারািত বদিলেয় ফেল উইন ন চািচেলর যথাথ বণনা মত একজন নংটা 
ফিকেরর বশ ধারণ কেরন। একজন দির  মা েষর ায় খেত অভ  হবার 
জ  খাদ াভাস পিরবতন কেরন। িক  তার এই ব ি গত আচারািদ তমন ঘৃণ  
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খারাপ কাজ িছলনা; িক  ঘৃণ  কাজ িছল এই গা ী কংে স- এ যাগদান কের 
দৃ ত ধমিনরেপ তার লবাসধারী হেলও কংে সেক কাযত একটা িহ  
সংগঠেনর পিরণত কের। গা ীর ঐ প উে  স েক তার িনেজর ব েব র 
িকয়দাংেশর উ িৃত স েম দয়া যায়।   

১৯২০ সােলর েত ভারতীয় খলাফত আে ালেনর পে  কংে স এর 
সমথন াপেনর িপছেন গা ীর উে  ও াথ িক িছল তােত এর িকছু উে খ 
আেছ। ১৯২১ সােলর ২১ শ অে াবর ইয়ং ইি ডয়ায় কািশত গা ীর িনজ 

া রযু  িববিৃতেত গা ী ভােব বেলন, ‘আিম দাবী কির য উভয় 
খলাফেতর একিট সমধমী ল  রেয়েছ। মাওলানা মাহা দ আলীর রেয়েছ তার 

ধমীয় ল েবাধ আর খলাফেতর পে  আমার জীবন উৎসগ করার ল  হে  
মুসলমােনর ছুির থেক গ েক িনরাপদ করা যা- আমার ধম।’১০ এটা এখােন 
অব ই উে েখর দাবী রােখ য, িজ াহ মুসিলম নতা হওয়া সে ও গা ীেক 
িখলাফত আে ালেনর জ  সমথন কেরিন; কননা িজ াহ তখনও ভারতীয় 
রাজনীিতর সােথ ধমেক িমশােনার ব াপারটা এিড়েয় যেত সেচ  িছেলন। অথচ 
গা ী ধমিনরেপ তাবাদী কংে স এর ঘােড় সওয়ার হেয় িহ  আেবগেক 
সমসামিয়ক রাজনীিতেত অিত ধতৃতার সােথ ব বহার কেরন।  

ব তঃ কংে স- এর রাজনীিতেত গা ীর হ ে প দলিটেক বশী মা ায় 
িহ বাদী সংগঠেন পিরণত কের। কংে স রাজনীিতেত গা ীর ভাব বিৃ  
পাওয়ার অ ভ পিরণিতেত ভারতীয় রাজনীিতেত অি িতশীলতার সিৃ  হয়। কারণ 
গা ী ১৯০৯ সােল লড মে টা ও ১৯১৯ সােল মে ট -  চমস ফাড ণীত 
আইন মাতােবক ভারেত অ ি ত হেয় আসা পৃথক িনবাচন ব ব ার স ণূ 
িবেরাধীতা করা  কেরন। গা ীর সি য় সাহােয ই ১৯২৮ সােল মিতলাল 
নেহ  িরেপাট কািশত হয় য িরেপাট ২০ বছর ধের চাল ু থাকা 

সংখ ালিঘ েদর জ  পৃথক িনবাচন ব ব ার অবমাননা করা পূবক পৃথক 
িনবাচেনর বদেল িরেপােট যৗথ িনবাচন ব ব ার পািরশ করা হয়; যার 
অ িনিহত উে  িছল বণিহ েদর রাজৈনিতক অব ান ও মযাদা র া করা। 
অ িদেক মুসলমানেদর নূ তম অিধকােরর অব ান ংস করা। 

                                                
১০এইচ,এম, সীরভাই, পািটশান অব ইি ডয়া, িলেজ ড এ ড িরয়ািলিট, ইে েনম পাবিলেকশানস, 
বাে , ১৯৮৯, পৃ: ১৩ 
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হিরজন স দায় তথা িন বেণর অ ু ত িহ েদর জ  গা ীর 
তথাকিথত সহা ভূিত বা দরদ িছল ফ একধরেণর ধা াবািজ। নেহ  িরেপাট 
ভারতীয় জাতীয়তাবাদী মুসিলম নতােদর কংে স থেক দেূর সিরেয় দয় এবং 

কারা ের কংে স এর সােথ তােদর িবে দ ঘটায়। নেহ  িরেপাট ণয়েনর 
পর পরই িজ াহ িনতা ই ঃখ ভারা া  দেয় বেলিছেলনঃ ‘এটা িবভাজেনর 
রা া তরী কের িদেলা।’ ১১ 

 
িজ াহ এবং মুসিলম লীেগর িপছেন মুসলমানেদর সংঘব তা  
উ  পিরি িতর াপেট উপমহােদেশর মুসলমানেদর জ  তােদর অ ীকার 
নবায়েনর লে  মুসিলম লীেগর ব ানাের সংঘব  হওয়া অপিরহায হেয় পেড়। 
এক পযােয় িবংশ শতা ীর ভারেতর িহ  মুসিলম ঐেক র তীক িহেসেব ব ল 
পিরিচত িজ াহ কংে স দল থেক িনজেক স ণূ িটেয় নন; এমনিক ভারতীয় 
রাজনীিত থেকও দেূর সের িগেয় ল ডেন অ ায়ীভােব বাস করেত  কেরন। 
অব  পের িতিন ভারেত তাবতন কের ভারতীয় মুসলমানেদর নতৃ  হণ 
কেরন। িতিন মুসলমানেদর  মূল েবাধ ও সং িৃত র ায় দঢ়ৃ ভূিমকা হণ 
কেরন এবং কান অব ােতই িহ  সংখ াগির তার সমুে  মুসলমানেদর 
সংখ ালঘু স দায় িহেসেব িবলীন হেত িদেত এতটু ও চানিন। যিদও বিদক 
সং িৃতর উ রািধকােরর দাবীদার ায়ী সংখ াগির  িহ রা ততিদেন সকল অ-

া ণ সং িৃত িগেল খেয় তােদর উদরপূিত কের ফেলিছেলা। কবলমা  
মুসলমান ও মুসলমানেদর সং িৃতই িছল তার মেধ  ব িত ম। উ ততর 
মূল েবাধ, রীিতনীিত ও সং িৃতর অিধকারী মুসলমানরা উপমহােদেশ ভােব 
িভ তর ও গিবত জনেগা ী িহেসেবই কবল িনেজেদর িটিকেয় রােখিন; তারা 
ানীয় জনেগা ীেক উ ত খাদ  তরী, উ ত পাশাক তরীর যিু ান, উ ত 
পাশাক পিরধােনর অভ াস, নতুন ধরেণর গৃহ ও াপনা িনমাণ, সিনেটশান, পািন 

সরবরাহ ব ব া সহ ব  িকছু িশিখেয়েছ; যা পরবতীেত পি ম ভারেতর ব  
উ বেণর িহ রাও হণ, অ সরণ কের ও ব বহার কের। উদাহরণ প বলা 
যায়, নেহ  পিরবার অত  গেবর সােথ কবল মুসলমানেদর খাদ াভাসই নয়; 
বশ- ভূষাও হণ এবং ব বহার কের - এই অজুহােত য নেহ রা িছল মাগল 

                                                
১১ ঐ পৃ: ১৫ 
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শাসক ফার খ িশয়েরর সময়কার একিট আধিুনক মুসিলম জায়গীরদােরর 
বংশধর। 

িজ াহ তার দ তা িদেয় ভারতীয় রাজনীিতেত সংখ াগির  িহ েদর 
পাশাপািশ পৃথক জািত িহেসেব মুসলমানেদরও দঢ়ৃ অব ান মাণ ও িত া 
কেরন। মুসলমানরা যথাথভােবই িজ াহর আহবােন সাড়া িদেয় তার িপছেন সবাই 
কাতারব  হন। এই ি য়ায় িজ াহর যথাযথ েমর ফেল মা  ’ বছেরর 
ব বধােন ১৯৩৭ সেনর িনবাচেন মুসলমানেদর থম িবজয় অিজত হয়। 
মুসলমানেদর এই অব া আেরা সংহত হয় যখন সাতিট েদেশ কংে স ম ী 
পিরষদ গঠন করার পর কংে স এর মুসলমান িবেরাধী িত  চারণা তুে  
পঁৗেছ। উপমহােদেশর মুসলমানরা কংে স শাসন এর িত  অিভ তা থেক 

িশ া হণ করেত  কের।   
মুসলমান ছেল- মেয়েদর লু কেলেজ বাংলার এক  সা দািয়ক 

কিব বি েমর রিচত ব  দব বাদী  বে  মাতরম স ীত ক  করেত হেতা যা 
তােদর ধম ও িব ােসর পিরপ ী। অদেৃ র িনমম পিরহাস য আজেকর 
বাংলােদেশর জাতীয় স ীতও বে  মাতরম- এর আর একিট সং রণ যার 

িতপাদ  হে  জগেতর ার বদেল কবল মাতৃভূিমর ব না করা। কংে স 
সরকার সমূহ এেতও া  হয়িন। তারা িহ েদর সােথ েুলর মুসলমান 
ছা েদরেকও গা ীর িতকৃিতেত ণাম করেত িনেদশ দয় যা গা ীেক পুজারই 
নামা র, - যা করেত মুসলমান ছেল- মেয়রা অ ীকৃিত জানায় যেহতু তা িছল 
তােদর ধম িব ােসর িবেরাধী। সেবাপরী য য েদেশ কংে স সরকার গঠন 
কের স সব েদেশর সকল িশ া িত ান ও সরকারী ভবেন কংে স এর দলীয় 
পতাকা উ য়ন করা হয়।১২ 

ঐিতহািসক আর, পল া ড তার ভারতীয় রাজনীিতঃ ১৯৩৬- ৪২ শীষক 
বইেয় সাতিট েদেশ কংে স সরকার িতি ত হবার পর মুসলমানেদর 
শাস কর িনদারণ রাব ার িকছু সংি  বণনা সি েবশন কেরন। িতিন তার 
বইেয় িলেখেছনঃ ‘ ামা েল গা জবাই িনিষ  করা হয়, - যা িছল সখানকার 
িচরিদনকার থা। মুসলমান কসাইেদর িহ রা যতত  মারধর করেতা। মসিজদ 

                                                
১২ ক, ক, আিজজ, মসুিলমস আ ডার িদ কংে স ল, ১৯৩৭- ১৯৩৯: এ ড েম টারী রকডস, 
ভলু েয়ম- ২, ডস বুক হাউস, করাচী, ১৯৭৯, পৃ: ৪৩  
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সমূেহ কর ছেড় দয়া হেতা। মুসলমানেদর নামােজ আহবানসচূক আযান দয়া 
ব  কের দয়া হয় িকংবা বাধা  করা হয়, মুসলমানেদর দাকান পাট থেক 
িহ রা কনাকাটা ব  কের দয়। ােমর পািনর প থেক পািন ব বহাের 
মুসলমানেদর বাধা  করা হয়। বয়স এবং িল  িনিবেশেষ মুসলমানেদর উপর 
যতত  হামলা চালােনা  হয়।১৩ 

এই িছল কংে স শািসত সাতিট েদেশ িহ েদর ারা মুসলমানেদর 
িনযাতেনর সামা  চালিচ । এই অব া িবে ষণ করেল য কা রই এটা 
অ ধাবন করার কথা য বিৃটশরা যিদ িনর শ সংখ াগির  িহ েদর হােত 
ভারেতর কতৃ  ছেড় িদেয় যেতা তাহেল সম  ভারেত মুসলমানেদর অব া িক 
দাঁড়ােতা! সৗভাগ বশতঃ ি তীয় িব যেু র ফেল সৃ  ভীিত ও হতাশার াপেট 
কংে স ম ীসভার পতন ঘেট। মুসিলম লীগ কংে স ম ীসভা সমুেহর পতেন 
আনি ত হয় এবং ১৯৩৯ সােলর ২২ িডেস র িদেক কংে স ম ীসভার পতেনর 
িদনেক নাজাত িদবস িহেসেব ঘাষণা ও পালন কের।  

কংে স ম ীসভার ব াথতা মুসলমানেদর ব াপকভােব উৎসািহত কের 
এবং তারা তােদর পৃথক রাজৈনিতক অি  উ িকত করা পূবক িনজ  মূল েবাধ 
ও সং িৃত র ায় পৃথক রাজৈনিতক কমসচূী বা বায়ন করেত থােক।  

 
লােহার াবঃ মূল েবাধ ও রাজৈনিতক াথ সংঘােতর পিরণিত  
১৯৪০ সােলর ২৩ ও ২৪ শ মাচ লােহাের অ ি ত িনিখল ভারত মুসিলম লীেগর 
অিধেবশেন গৃহীত হয় ঐিতহািসক লােহার াব যা পরবতীেত পািক ান রা  
গঠেনর াব িহেসেব পিরিচিত লাভ কের।  

পৃথক সমাজ িবিনমােণর মাধ েম িনজ  কীয়তা ও মুসিলম মূল েবাধ 
র ার ত েয় ভারেতর মুসলমানরা ১৯৪৭ সােল িনেজেদর পৃথক আবাসভূিম 
িহেসেব পািক ান রা  িত া কেরন। এখােন একিট িবষয় ে র সােথ 
উে েখর দাবী রােখ য, তদানী ন ভারেতর মুসিলম সংখ াগির  েদশসমূেহর 
চাইেত বাংলার মুসলমানরা পািক ান আে ালেন িছল বশী অ গামী, যার দ ণ 
১৯৪৬ সােলর িনবাচেন বাংলার ৯৭ শতাংশ মুসলমান ভাটার পািক ান িত ার 
পে  রায় দান কের। মুসলমান সংখ াগির  েদেশর মুসলমানরা একইভােব 
পািক ান িত ায় তােদর দঢ়ৃ অিভমত ব  কের। পািক ান িত ার িত 
                                                
১৩ জািমল ওয়া ী, মাই রিমিনেসে স অব চৗধরুী রহমত আলী, এিশয়া ি টাস এ ড পাবিলশাস, 
করাচী, ১৯৮২ ( থম সং রণ) পৃ: ১০৫ 
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মুসলমানেদর এই সমথন অেহতুক িছলনা। ঐসব অ েল মুসলমানরা তােদর 
িতেবশী বণ িহ েদর হােত িনমমভােব িনযািতত হেতা। উে খ  য বিৃটশ 

শাসেনর বােদই তােদর এলাকার বণ িহ েদর ভােগ র চাকা খুেল িগেয়িছল। 
িবিভ  রাজৈনিতক ঘটনা বােহর মেধ  কতৃক বিৃটশ কিবেনট িমশন পিরক না 
ও আবলু হািশম, শহীদ সা াওয়াদী ও শরৎ বাস উ ািবত াধীন যু  বাংলা 

িত ার িত েত িজ াহর আেপাষমূলক দৃি ভ ী িছল বেট; িক  তার মেধ  
এটা ধারণা করার কানই অবকাশ নই য িজ াহ মুসলমানেদর ত  মূল েবাধ 

থা ও সাং িৃতক পিরচয় পিরত াগ করেত চেয়িছেলন। ক ািবেনট িমশন ান 
মাতােবক ভারেতর পূব ও পি ম জান িছল তই মুসিলম ধান এলাকা আর 

মধ া ল িছল িহ  ধান এলাকা। আর িমশন ান বা বািয়ত হেল মুসিলম 
ধান এলাকাসমূেহর শাসন এবং ায় শাসেন তই মুসিলম সাং িৃতক 
াধীকারই পির িুটত হেয় উঠেতা। সমভােব বহৃৎ বাংলার ধারণাও িবকিশত 

হেতা; যেহতু সই ব ব ােতও মুসিলম মূল েবাধ ও রাজনীিত পির টু হবার 
স াবনা িছল। এটা রকড- এ আেছ য এক পযােয় িজ াহ এই মেম ম ব  
কেরিছেলন য মুসিলম সংখ াগির  াধীন দশ বহৃৎ বাংলা ভিব েত 
পি মা লীয় দশ পািক ােনর সােথ অব ই স ক গেড় তুলেব। িজ াহ’র 
এতদসং া  কৃত বাক িট ঐিতহািসক হডসন তার বইেত উে খ কেরেছন। 
‘তারা (পূব ও পি ম বাংলা) অিবভ  ও াধীন থাকাই উ ম। আিম িনি ত য 
তারা পািক ােনর সােথ ব ু পূণ স ক গেড় তুলেব।’ ১৪ 

িক  নেহ র নতৃে  কংে স বাংলােক যেকানভােব হাক িবভ  
করার জে  গঁা ধরেলা। ব তঃ নেহ  উে  অ  িকছু িছলনা; স বাংলােক 
িবভ  করেত উেঠ পেড় লাগেলা এই কারেণ য ভারত িবভােগর পর পূব বাংলা 
ভারেতর সােথ স ক গেড় তুলেব। কননা তার িব াস িছল দশ িবভােগর ফেল 
সৃ  নানািবধ পিরি িতেত বছর কেয়েকর মেধ ই পূব বাংলা ভারেতর সােথ িমেশ 
যাবার  সিৃ  করেব।১৫   

 
 

 
                                                
১৪ এইচ, িভ, হডসন, িদ ট িডভাইডঃ বৃেটন- ইি ডয়া- পািক ান, হাটিচনসন, ল ডন, ১৯৬৯ পৃ: 
২৪৬ 
১৫ ঐ পৃ: ২৭৬ 
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১৯৪৭ সােল পািক ান িত াঃ মূল েবাধ ও াথ সংঘােতর আর এক পিরণিত  
১৯৪৭ সােলর ১৪ই আগ  পয  ভারতীয় রাজনীিতেত চি েশর দশেকর 
ঘটনা বাহ কত তগিতেত পিরবিতত হেয়েছ তা য কউই স বত অ মান 
করেত পারেব। ব তঃ পুেরাপুিরভােব লােহার াব িকংবা বহৃ র বাংলার ধারণা 
িকংবা কিবেনট িমশন ান কানটাই গৃহীত হয়িন; তেব চূড়া  ফল িছল একক 
ও সাবেভৗম দশ িহেসেব পািক ােনর অভু দয়।  

১৯৪০ সােল লােহাের পািক ান াব উ াপন কের সই সময়কার 
বাংলার ধানম ী শের বাংলা এ. ক. ফজললু হক আর ১৯৪৬ সােলর ৯ই 
এি ল িদ ীেত অ ি ত মুসিলম লীেগর সাংসদেদর সে লেন পািক ান িত ার 

াব উ াপন কেরন সই সময়কার বাংলার ধানম ী হােসন শহীদ 
সা াওয়াদী আর ই অিধেবশেনই সভাপিত  কেরন মুসিলম লীেগর সভাপিত 
মাহা দ আলী িজ াহ। উভয় াবই িছল এক ও অিভ  পািক ােনর াব, যার 

মেধ  কান অ তা িছলনা ( বগম শােয় া এস, ইকরামউ াহ ১৯৯১ পৃ: 
১৩০- ৩১)। মােঝ এক হাজার মাইেলর র ব বধান িনেয় অবেশেষ বিৃটশ 
ভারেতর পি ম ও পূব াে র ই ভূখ ড িনেয় িতি ত হয় পািক ান। মাঝখােন 
থেক যায় শ ভাবাপ  ভারত। এক ব িত মধমী ভৗগিলক অবয়ব িনেয় 
িতি ত পািক ানেক থেক  থেকই ভারেতর সব ধরেণর শ তােক 

সামলােত হয় এবং িনয়িমত িবরিতেত চািপেয় দয়া যেু র মাকােবলা করেত 
হয়। এতদসে ও ভারেতর সােথ তুলনামূলকভােব অেনক ছাট দশ এবং ই 
খে ড অ তূ এক ভৗগিলক অবয়েব জ  নয়া পািক ান ায় িসিক শতা ী ব াপী 
এক ও একিট সংহত রা  িহেসেব িটেক থােক। ধ ুতাই নয়; এই সমেয়র মেধ  

াধীন ভারেতর তুলনায় পািক ােনর ই অংেশর উ য়ন িছল দশনীয়। যখােন 
পািক ােনর েত বলেত গেল িকছুই িছলনা; সখােন পূব পািক ােনর 
জনগেণর জীবেনর মান উ য়ন িছল চি েশর দশেকর ঃখভারা া  অব ার 
চাইেত অেনক উ ত; য চি েশর দশেকর ভয়াবহ িভে  (১৯৪৩- ৪৪) বাংলায় 
৫০ ল  মা েষর মৃতু  ঘেটিছল।  

তেব পািক ােনর উভয় অংেশর মধ কার ত উ য়নেক িঘের পূব 
পািক ােনর এক ণীর মা ষ ভুল বঝুেত  কের। তারা পূব পািক ােনর 
উ য়েনর সােথ পি ম পািক ােনর কান কান অ েলর উ য়েনর তুলনা করেত 
থােক। এই ভুল বঝুার কারণ িছল অংশত ােনর তা িকংবা তা আর 
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অংশত িছল পািক ােনর কান কান এলাকায় উ য়েনর গিত বশী মা ায় 
ল নীয় হেয় উঠায়।  

এই সে  মর ম েফসার ডঃ সয়দ সা াদ হােসন মুেখ না একিট 
ঘটনার কথা আমার মেন পেড়। মর ম েফসার সা াদ হােসন ১৯৪০ এর 
দশেক কলকাতা ইসলািময়া কেলেজর িশ ক থাকাকােল আওয়ামী লীগ নতা 
শখ মুিজব তার ছা  িছেলন। ১৯৫০ সেনর মাঝামািঝ সমেয় তখনকার 

পািক ােনর রাজধানী করাচীর শহর কে  ঢাকা িব িবদ ালেয়র তখনকার 
ইংেরজীর িশ ক ডঃ সা াদ হােসেনর সােথ শখ মিজেবর সা াত হেল িতিন 
সা াদ সােহবেক এটা বাঝােনার চ া কেরন য করাচীর র র সড়ক ও 
ভবনসমূহ পূব পািক ােনর পাট িবেদেশ র ানী কের অিজত আয় থেক িনিমত 
হেয়েছ। ইিতহাস স েক নতম ান বা ধারণা যােদর আেছ তারা জােনন য 
করাচীর উ য়ন পািক ান িত ার পের নয়; ব  আগ থেকই এমনিক 
উপমহােদেশ বিৃটশ শাসন  হবারও আগ থেক এতদ েলর অ তম াচীন 
ব র নগরী িহেসেব করাচীর উ য়ন ঘেট।   

 
পূব পািক ােনর িবি তাঃ মূল েবাধ ও াথ সংঘােতর আর একিট পিরণিত 
পূব পািক ােনর মধ িব  ণী যারা ১৯৪৭ সােলর অনিতকাল পেরই সীমাে র 
ওপােরর পি ম বাংলা, ি পুরা ও ভারেতর অ া  অ েলর চাইেত অেনক বশী 

লতা লাভ কেরন তােদর মেধ  পািক ােনর ক ীয় রাজৈনিতক মতার অংশ 
না থাকার বদনার অিভেযাগ থেক এক ধরেণর ােভর উ ব ঘেট। এই 

াভেক রাজৈনিতক আে ালেন িবকিশত করা হয় যার ফল ঘেট ১৯৭০ এর 
িনবাচেনর ফলাফেল এবং যা কারা ের ১৯৭১ সােলর গৃহযেু  পযবিসত হয়। 
সই গৃহযেু র ল  িছল গণতাি ক ব ব া িত া করা, গণতাি ক প ায় 

রাজৈনিতক মতা অজন, উ ততর অথৈনিতক অব া কােয়েমর মাধ েম 
রাজৈনিতক মতায় অংশীদার  িত া অথবা কােরা মেত অথৈনিতক 

ায়া গতা িত ার মাধ েম পূব ও পি ম পািক ােনর উভয় অ েলর 
ভাগ ি  সাধারণ মা েষর ভাগ ে ায়ন িত া করা। িক  পি ম পািক ান 
থেক িবি  হবার কারেণ অথবা িদ ীর িনকট পূব পািক ােনর আ সমপেনর 

পর থেক আজ অবিধ সাধারণ মা েষর ত ািশত ভাগ ে ায়ন ঘেটিন। আসেল 
পািক ােনর ক ীয় সরকােরর িনবিু তা, িবিভ  ই েক উিঠেয়  সংখ ক 
িবি তাবাদীর মজা লটুা এবং সেবাপরী ১৯৪৭ সােলর পর থেক ভারেতর 
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মারা ক অিন কর অিভ ায় -যা িহ  ও ই দীেদর আ জািতক ষড়যে র ারা 
লািলত িছল; এই সব িকছুর সি িলত অপ য়াস ১৯৭১ সােলর ১৬ই িডেস র 
পূব পািক ােনর পতন ডেক আেন। ১৬ িডেস েরর পরপরই পূব পািক ােনর 
জনগণ বদনা ক িব েয় মুষেড় পেড়। পূব পািক ােন ভারেতর অিধপত বাদী 
আ াসেনর িব ে  জনগণ পািক ান সনাবািহনীর পূবা লীয় কমা ডার 
জনােরল এ, ক, িনয়াজীর আ সমপেনর পর থেকই িতেরাধ  কের। 

বাংলােদশ সনাবািহনীর সবািধনায়ক জনােরল আতাউল গিণ ওসমানী ১৯৭১ 
সােলর সংঘাতকালীন সমেয়র িবিভ  পযােয় অপদ  হেয় িবজয় ও পরাজেয়র 
পূব পিরকি ত নাটেকর অংশ িহেসেব তথাকিথত আ সমপন অ ােন উপি ত 
হওয়া ত াখান করায় ভারতীয় জনােরল আেরারা িবজয়ী বািহনীর অিধনায়ক 
িহেসেব অিভিষ  হান। ১৯৭১ সােলর ১৬ই িডেস র ২০০ মাইল দেূর িসেলেটর 
এক ত  অ েল ওসমানীর অব ােনর কারণ িছল ওটাই। তার অ পি িত 
স ত কারেণই একিট িব প িতি য়ার সিৃ  কের, যার অথ িছল জবরদখল 
হওয়া পূব পািক ান ভূখ ড আইনা গভােব িবজয়ী ভারতীয় সনাবািহনীর িনকটই 
আ সমপন কের। ফেল বাংলােদেশর াধীনতার ভাগ  সই মু ত থেকই িদ ীর 
িনকট ব ক হেয় যায়। পরবতীেত অব  আ জািতক জনমেতর চােপ ভারতীয় 
বািহনী ত া ত হেলও গিবত িবজয়ী বসামিরক জনােরল ইি রা গা ী ১৯৭২ 
সােলর মাচ মােস ঢাকা সফের এেস এমন এক চুি প  শখ মিজবরু রহমানেক 
িদেয় া র কিরেয় নয়; যার বােদ বাংলােদেশর উপর ভারেতর পূণ কতৃ  
এবং বাংলােদেশর িব ে  সবধরেণর আ াসন  এে মাল করার অিধকার লাভ 
কের ভারত। ফেল কবল িতমধরু াধীন বাংলােদশ বা েব ভারেতর একিট 
করদ রােজ  পযবিসত হয়। ভারেতর অসৎ অিভ ায়- এর িবকাশ সাধন ও 
অসহােয়র মত তা তাষণ করেত িদ ীর পুতুল ও শা বয় এর ভূিমকায় অবতীণ 
হয় শখ মুিজব য স েক শহীদ সা াওয়াদী ব  পূেবই ভিব তবানী 
কেরিছেলন। ১৯৬২ সােল কারার  থাকাকালীন সমেয় করাচীর ক ীয় কারাগার 
থেক লখা এক িচিঠেত শহীদ সা াওয়াদী বেলিছেলন আমার িনকট পািক ান 

এক ও অিবভাজ - - - পূব পািক ান িবি  হেল সামা  পুিলশী এ াকশেনই 
পরাভূত ও ংস হেয় যাবার ভয়াবহ িবপেদ িনপিতত হেব (িবএসএস ইকরাম 
উ াহ’র বই পৃ : ১৭৩)। িদ ীর পুতুল মিজব ও তার ভঁুইেফড় ধনী রাজৈনিতক 
সা াত, যারা িনঃ  ও দির  অব া থেক জাতীয় স দ লুট, দশে িমকেদর দল 
ও তােদর িব ে  স াস লিলেয় িদেয় এবং পািক ান জাতীয়তাবাদী মা েষর 
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সহায়- স ি  লটুপাট কের রাতারািত িনেজেদর ভাগ  গেড় তােল। দশে িমক 
ব ি  ও দল সমূেহর অপরাধ িছল তারা বিদক পুরেনা ভারতীয় মূল েবাধ ও 
সং িৃতর িনকট তােদর িনেজেদর মহৎ মুসলমানী মূল েবাধ ও সং িৃতেক 
িবসজন িদেত চায়িন।  

 
ভারতীয়করেণর িব ে  দশে িমক বাংলােদশীেদর িতেরাধ  
দশে িমকেদর ভাগাি  অব াহত থাকা সে ও সে হ নই য তারা তােদর 

সাধ া যায়ী অব থভােব িতেরাধ গেড় তুেল। এই অব াহত িতেরাধ কবল 
আভ রীনভােবই নয়; দেশর বাইেরও এমনিক ১৯৭১ সােলর থম িদেকই 
ল ডেন গেড় উেঠ। দেশর িভতের ভারতীয় ভূে র িব ে  িতেরাধ ১৬ই 
িডেস র চূড়া  পিরণিত তথা ঢাকা পতেনর পর পরই  হয়। সনাবািহনীর 
আ সমপন িদন কেয়েকর মেধ ই পািক ান সনাবািহনী থেক পািলেয় মুি যেু  
অংশ নয়া মজর জিলল তার ব ক ভারেতর িদেক তাক কের। এটা এমিনেতই 
ঘেটিন। িবজয়ী ভারতীয় সনাবািহনী যখন বাংলােদেশ িনত  ব বহায িজিনসপ  
থেক  কের অ  স , মিশন প ািদ, গাড়ী, য পািত ইত ািদ ব াপকভােব 

লটুতরাজ  কের তখনই মজর জিলল তা িতেরাধ করেত এিগেয় যায়।  
ভারতীয় সনাবািহনীর লটুপাট িতেরাধ করার অপরােধ মজর 

জিললেক বাংলােদশ সনাবািহনীর কমা ড থেক সিরেয় তােক ফতার ও 
অ রীন করা হয় এবং জল থেক তার ছাড়া পাবার পরও ব বার তােক ফতার 
ও কারা  করা হয়। অ া  িকছু দশে িমক শি  গাপন তৎপরতায় িল ু 
হেয় িতেরাধ গেড় তুেল। ১৯৭২ সােলর ১৬ই িডেস র অথাৎ পািক ান পতেনর 

থম বািষকীেতই িসরাজ িশকদােরর নতৃে  পূব বাংলা সবহারা পািট ১৬ 
িডেস রেক কােলা িদবস অিভিহত কের ঢাকা সহ দেশর সব  সাফেল র সােথ 
অধ িদবস হরতাল পালন কের। অ া  দশে িমক শি ও িবেশষত আব ল 
মিতেনর নতৃে  এক প, আব ল হেকর নতৃে  আর এক প আবার তাহার 
নতৃে ও একিট প ভারতীয় অিধপত বােদর িব ে  িতেরাধ গেড় তােল। 

এরা সবাই বাম দশে িমক শি  বেল পিরিচত হেলও এই অব ান তারা 
তই হণ কের এই কারেণ য বাংলােদশ কবল ভারতীয় ভূে রই িশকার 

নয়, বাংলােদশী জনগেণর মূল েবাধ ও সং িৃত ভারেতর অমানিবক া ণ বােদর 
মিকরও িশকার বেট।  
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ভারতীয়করেণর িব ে  ল ডেন দশে িমকেদর তৎপরতা  
ভারেতর আিধপত  থেক বাংলােদশেক র ার জ  ল ডেনও বশ কেয়কিট 
দশে িমক প তৎপর হয়। ল ডেন বাসী পাবনার চা াইেকানার ব াির ার 

আলী মাহা দ আ ােসর নতৃে  একিট প বাসী সরকার গঠণ কের।১৬ 
আর একিট প িম ার নবীনগেরর মর ম ডঃ মিতউর রহমােনর 

নতৃে  গিঠত হয়। তার সােথ তার ব  ুনঈম হাসান সহ অেনেকই িছেলন এবং 
তারা বাংলােদেশ ভারেতর আিধপত  িত া পূবক তােদর অসৎ উে  চিরতাথ 
করার িবিভ  িবষয়ািদ িনেয় িলফেলট, সামিয়কী ইত ািদ কাশনার মাধ েম তুেল 
ধের। তােদর ‘িদ ানার’ নােম একিট পাি ক, সা ািহক আওয়াজ, সা ািহক 
িনশা, মািসক মিনটর ইত ািদ কাশনা িছল। এছাড়াও অ া  িকছু িকছু পও 
িছল যারা অ া  ফারােম কাজ করেতা।  

পূব বাংলার আজাদী আে ালন বেল দশে িমকেদর একিট সংগঠন 
গেড় তােলন জনাব চৗধরূী মঈন উি ন। িতিন ‘বাংলার কথা’ বেল একিট 
সামিয়কীও কাশ করেতন। শখ মিজব সরকােরর একছ , অত াচারী ও নশৃংস 
ফ ািস  শাসন সে ও দেশর অভ ের ও বাইের ভারতীয় অিধপত বােদর 
িব ে  দশে িমক জনগেণর িতেরাধ আে ালন চলেত থােক।  

দশে িমক জনগেণর িতেরাধ রাজৈনিতক শি  অজেনর পাশাপািশ 
মুসিলম মূল েবাধ, থা- প িত ও াত  িভি ক সং িৃত র ায় দঢ়ৃ অব ান 

হণ কের; যা মুিজব তার ভারতীয় ভূেদর পৃ েপাষকতা ও সমথেন দশ থেক 
ঝিটেয় িবদায় করেত চেয়িছেলা। ১৯৭৫ সােলর আগ  মােস পতন হওয়ার 

আগ পয  জনগণ ত  করেলা মুিজেবর সােড় িতন বছেরর ঃশাসেন দশেক 
অৈনসলািমকীকরেণর অপেচ া আর তােদর ঐিত বাহী মুসিলম সমাজেক 
পদদিলতকরণ। ইসলােমর িবিভ  িদক- এর িত মুিজেবর খড়গহ  কামাল 
আতাতুকেকও হার মানায়। সব সরকারী, িশ া ও সামািজক িত ােনর ইসলামী 
ভাবধারা ত তীক ও মেনা াম বদিলেয় তদ েল িহ  ধমীয় ভাবধারার 

তীক ও মেনা াম িত াপন করা হয়। সরকারী িমিডয়া এবং অ ানসমূেহ 
কারান তলাওয়ােতর রওয়াজ িবলু  করা হয়। িশ া বাড ও 

িব িবদ ালয়সমূেহর তীক- মেনা াম থেক কারােনর আয়াত মুেছ ফেল 

                                                
১৬ এম, ওয়াই, আখতার, আলী মাহা দ আ াসঃ এ ট সন অব পািক ান, পািক ান হাউস, 
৩৩, টিভসটক য়ার, ল ডন, ১৯৭৯ ; মািসক আল- িহলাল, ল ডন, ১৯৮৬ ও ১৯৮৭ সংখ া সমহূ 
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সখােন এমন সব বাক  ও মূলম  লাগােনা হয় যার সােথ কারােনর আয়ােতর 
কান তুলনাই হয়না। আিম দৃ া  সহকাের পূেব উে খ কেরিছ য, িকভােব 

ধমিনরেপ তার ব  আটিুনেত মুিজব ভারেতর চারণায় ইসলােমর িব ে  
নানািবধভােব খড়গহ  হেয়িছেলা। িতেরাধ এবং আভ রীন জনমেতর চােপ 
এক পযােয় বাংলােদশ রিডও ও টিলিভশেন কারান তলওয়াত  করা 
হেলও ধমিনরেপ তার আর এক সং রণ মাতােবক কারান পােঠর সােথ সােথ 
িহ  সহ অ া  ধমা বল ীেদর ধমশা  পাঠ করাও চাল ু করা হয়। ১৯৭১-
উ র সরকার বাংলােদেশ মুসলমানেদর ঐিত বাহী িশ া ব ব া তথা মা াসা 
িশ া ব  করেত উেদ াগী হয়; িক  তী  জনমেতর চােপ তারা তা করেত সমথ 
হয়িন। ভারতেক পুনরায় এক ীকরণ তখা অখ ড ভারত িত ার জে  ভারেতর 
অিভ ােয়র িব ে  দশে িমক জনগেণর ব াপক িতেরাধ গড়ার পর অিত অ  
সমেয়র মেধ  ভারত তার কৗশল বদিলেয় ফেল এবং বাংলােদেশর আভ রীন 
ব াপাের িবেশষত িশ া কাির লাম, িমিডয়া, সং িৃত, অথনীিত ও শাসেন নাক 
গলােনা ও হ ে প কের। এই হ ে প- এর ধরণ ও কৃিত এত ব াপক য 
আমার পে  তার পূণ িববরণ দয়া স ব নয়। তেব এত এইটু  জােরর সােথই 
বলা যায় য, পিরকি তভােব ভারতীয়করেণর জ  য অপ য়াস অব াহতভােব 
চলেছ এই যাবতকােলর সকল সরকারই তা অ সরণ কের আসেছ। শাসেনর 
সেবা  ব ি রা এই ি য়ার ভিব ত পিরণিত স েক িকছু আঁচ করেত পােরন 
িকনা এটা অব  িভ  কথা। আর এই পিরকি ত ভারতীয়করেণর িব ে  কান 
পদে প হেণর াধীনতা ও এখিতয়ার তােদর রেয়েছ িকনা এটাও বলা র।  

  
ভারতীয়করেণর গিত- কৃিত  
এটা সবজনিবিদত য বাংলােদেশর সংিবধান কবল িদ ীর ছাড়প ই নয়, িদ ীর 
অ েমাদন িনেয়ই ণীত হয়। একই ব ব াধীেন বাংলােদেশর উ য়ন কৗশল ও 
কমপ িত ণীত হয় ভারতীয় অথনীিতর পিরপূ ক িহেসেব -যােত কের উ য়ন 
কমসচূীর অথ পেত িদ ীর ক না লাত করা যায়। ১৯৭১ সেনর পর পরই সই 
সময়কার বাংলােদেশর িশ া ম ণালেয়র সিচব ডঃ এ, আর, মি ক (একজন 
িশ াবীদ ও চ াম িব িবদ ালেয়র া ন িভিস) িশ ানীিত, তার ল , 
কাির লাম, শাসিনক পেরখা, ইিতহাস, বাংলা ভাষা ও সািহত , সামািজক 
িব ান ইত ািদর ধরণ িক হেব তার িদক- িনেদশ ভারতীয় ভূেদর িনকট থেক 
নয়ার জ  তিড়ঘিড় কের কলকাতা ও িদ ীেত পািড় জমান। (এম,আই, চৗধরুী, 
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জীবন িৃত, ঢাকা, ২০০৬ পৃ: ৬২৫ ব )। উি িখত নীিতর ল  িছল 
বাংলােদশেক তার অথনীিত ও িশ া ে  ভারেতর নব  উপিনেবশ িহেসেব 
তরী করা এবং ত ণেদর মন- মানেস তা সিঠকভােব িথত করা। তথাকিথত 

চার রা ীয় মূলনীিত বাঙািল জাতীয়তাবাদ, ধমিনরেপ তা, গণত  ও সমাজত  
স ণূভােব িদ ীর িনেদেশই গৃহীত হেয়িছল; যার িত বাংলােদেশর সাধারণ 
মা েষর সমথন মােটও িছলনা। কননা এই ব াপাের জাতীয় পযােয় কান 
সমেঝাতায় পঁৗছার চ া করা হয়িন িকংবা অ তঃ কান গণেভাট হয়িন। 
আওয়ামী লীগ পূেব তথা ১৯৭০ সেনর িনবাচনী চারািভযােন দ  তােদর 
সকল ওয়াদার বরেখলাপ কের ১৯৭২ সােলর জা য়াির থেক রাে র শাসন 
চালােনা  কের।  

জনগণেক িনত ব বহায ব  কমমূেল  সরবরােহর ওয়াদা করা হেয়িছল; 
িক  ১৯৭১ সেনর আেগর পর মারা কভােব িনত ব বহায িজিনসপে র মূল বিৃ  
ঘেট। য জনগণেক অেনক বশী াধীনতা ভাগ করার ওয়াদা দয়া হেয়িছল; 
বা েব তারা দখেলা আইন শৃ লা পিরি িতর মাবনিত ও িনরাপ াহীনতার 
িশকার- এ তারা পিরণত হয়। মুিজেবর বাংলােদেশ জীবন ও জীিবকার িনরাপ া 
অক নীয় বেল তীয়মান হয়। 

মুিজব িনেজই তার আ ীয়- জন ও পা ডােদর িদেয় অরাজকতার সিৃ  
ও তােত পৃ েপাষকতা দান কেরন। তার আপন ছেল শখ কামাল, ভািগনা শখ 
ফজললু হক মিন, তার বশংবদ ঢাকার এস,িপ মাহবেুবর নাম ঢাকা শহের 
স াসীেদর সমাথক হেয় দাঁড়ায়। ভারতীয় জনােরল ওভােনর ত াবধােন ১৯৭২ 
সােলর মাঝামািঝ সমেয় গেড় তালা  হওয়া অসাংিবধািনক প ারা িমিলটারী 
ফাস র ীবািহনী িছল মুিজেবর সরাসির িনয় েণ। এই র ীবািহনী বাংলােদেশর 
দশে িমক শাি কামী মা েষর জে  এক আতংক হেয় উেঠ। মুিজেবর পু  

কামাল ঢাকা িব িবদ ালেয়র একজন পশাজীিব ছা েনতা িছেলন এবং িছেলন 
সাধারণ ছা - ছা ীেদর জ  এক মূিতমানআতংক। তার এক ঘিন জন িছেলন 
ঢাকা িব িবদ ালেয়র ভাইস চ াে লার ড: আব ল মিতন চৗধরুী। ফেল 
িব িবদ ালয় চ ের কামালেক কউ িকছু বলার সাহস িছলনা। কামাল ক া ােস 
তার ভােগর জ  তার পছে র রী মেয়েদর াস ম থেক উিঠেয় িনেয় 
যেতা। আমার কেলজ জীবেনর এক সাথী ও ঘিন  ব ,ু িযিন এখেনা জীিবত 

আেছন, তার এক রী বান সই সময় ঢাকা িব িবদ ালেয়র দশন িবভােগর 
ছা ী িছেলন। তার উপর কামােলর চাখ পড়ায় ই ত বাঁচােনার জে  ত স 
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িব িবদ ালয় িশ া ব  কের এবং তাড়াতািড় এক ত েণর সােথ িববাহ ব েন 
আব  হেয় বাঁচার জ  িবেদেশ পািড় জমায়। এটা িছল ১৯৭৩ সােলর থম 
িদককার ঘটনা। আিম অ  ঢাকা িব িবদ ালয় লাইে রীেত সংঘিটত এই 
ধরেণর উ ংখল ঘটনা স েক আেলাকপাত কেরিছ, যার িতবাদ করেত িগেয় 
িব িবদ ালেয়র লাইে রীর সই সময়কার ইনচাজ ড: এম,এ, আিজজ মারা ক 
মিকর মুেখ পেড়ন। কামাল ও তার সা াতরা মুসলমানেদর মূল েবাধ ও সং িৃত 

িবেরাধী ব  নককারজনক কােজর সােথ জিড়ত িছল, য েলা সাধারণ মা ষ 
ভয়ানকভােব ঘৃণা করেতা।  

উ  িশ া িত ান সমূেহর পাশাপািশ লু সমূেহর সমাজ িব ান 
কাির লাম এমনভােব িব  করা হয় যার ল  িছল ত ণ ছেল- মেয়েদর 

ন ওয়াশ করা যােত কের তারা তােদর ধেমর এেক রবাদী মূল েবাধ ভুেল 
িগেয় ব  দব বাদী ভারতীয় মূল েবাধ ও সং িৃতেত অভ  হেয় উেঠ।  

১৯৭২ সােলর থম িদেক ভারতীয় আমলা ও পিরক নাবীদ দগূা 
সাদ ধর বাংলােদশ সরকারেক এই মেম নিসহত কের য বাংলােদেশর 

অথনীিতেক যন ভারতীয় অথনীিতর পিরপূরক িহেসেব িব  করা হয়। 
শাসেনর অ  সংখ ক দশে িমক কমকতা যােদর মুেখ তালা লািগেয় মুিজব 

সরকার িদ ীর সকল িদক- িনেদশ পালেনর জ  কতৃ া  িডিপ ধেরর 
িনেদেশই সব িকছু করেতন। অথচ বাংলােদেশর য কান সৎ ও দশে িমক 
অথনীিতবীদ জানেতা য বাংলােদেশর অথনীিত ভারেতর পিরপূরক নয়; 
বাংলােদশেক িটেক থাকেত হেল অথনীিত হেত হেব ভারেতর সােথ 

িতেযািগতামূলক - যিদ বাংলােদশ কৃতই আ - স ান িনেয় একিট াধীন 
দশ িহেসেব বাঁচেত চায়। 

 
অব ব াপনা, নীিত, ুধা ও িভ ঃ ১৯৭৪ সােলর বাংলােদশ  

শাসন এবং সামি কভােব দশ থেক ইসলামী মূল েবাধ ও সং িৃতেক ঝিটেয় 
িবদায় করার অপেচ া থেক অব ব াপনা ও নীিত মারা ক প পির হ কের। 
িবেদশী- সংবাদদাতারা মুিজবেক যথাথভােব নীিতর বরপু  বেল আখ ািয়ত 
কের। ১৯৭০ সােলর তুলনামূলক া ে র একিট দশ সােড় িতন বছেরর 

ঃশাসেন ১৯৭৪ সােলর শেষর িদেক িনপিতত হয় এক ভয়াবহ িভে , যার 
দ ণ ঐ বছেরর আগ  থেক নেভ র; এই চার মােস বসরকারী িহসাব মেত 
কেয়ক ল  লােকর মৃতু  ঘেট। অব া এমন চরেম পঁৗেছ য িভে  মৃত 
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ব ি েদর লােশর দাফন বা সৎকােরর জে  কান খাজ- খবরও আ ীয়- জন 
পয  িনতনা।  

িকছু িকছু ােসবী িত ান রা া- ঘাট সহ য ত  পেড় থাকা লাশ 
দাফন করেতা। িভে  দেশর উ রা লীয় শহর রংপুের সব চাইেত বশী 
মা েষর মৃতু  ঘেট। ল রখানা সমূেহ িছল ল  ল  ধুাথ মা ষেদর উপেছ পড়া 
ভীড়। যৎসামা  য খাবােরর আেয়াজন ল রখানা সমূেহ করা হেতা তা িছল 

েয়াজেনর তুলনায় অিত সামা । যখন দেশ ল  ল  মা ষ না খেয় মরিছেলা 
তখন আওয়ামী লীগারা িছল তােদর ভাগ গড়ার তুে । হাজার হাজার ফডােরল 
পািক ােনর সমথক বাংলাভাষী ও অবাঙািল িবহারীেদর হয় হত া না হয় জেল 
পুের তােদর সকল সহায় স দ লুট করার পাশাপািশ নানািবধ রা ীয় স দ ও 
িরিলেফর মালামাল লটু কের তারা িছল মহা খ ও আনে । আর অ ত সই 
সমেয়র জে  মুসিলম সং িৃত ও মূল েবাধেক পরা  কের বাঙািল মূল েবােধর 
ডংকা বাজিছেলা সব । ভারেতর কংে সীয় নতৃ  সটাই বাংলােদেশর উপর 
চািপেয় িদেয়িছল যা তােদর পূবসরূী িহ  নতারা ১৯৪৭ সােলর পূেব সম  
উপমহােদেশ িত া করেত চেয়িছেলা।  

ইসলামী মূল েবােধর িত অ া াপনই িছল সই সময়কার ঃশাসন 
এে মাল করার অ তম তরীকা এসন অব ার াপেটই মুিজব গণত েক হত া 
কের তার িনর শ একনায়েকাতাি ক নতৃে  সািভেয়ট মেডল- এ কােয়ম কের 
এক দলীয় বাকশালী শাসন। রশাসক মুিজেবর জ  পালােম টেক একিট 
রাবার া  বানােনা হয়। মুিজেবর ঃশাসেনর যারা িবেরাধীতা কের তােদরেক 

খ াত র ীবািহনী ধের িনেয় অবণনীয়ভােব িনযাতন করেতা এবং িবচার বিহভূত 
হত াকা ড চালােনা হয় দদারেছ। মা  কেয়ক মােস এভােব ায় ২৭০০০ 
দশে িমক ত ণেক হত া করা হয়।১৭ অব া এত ভয়ংকর পযােয় উপনীত হয় 
য বাঙািল মূল েবােধর ধারক- বাহকেদর অত াচার, িনযাতেনর িব ে  কাে  
কান িতবাদ াপন করা অস ব হেয় উেঠ। এই অব ার অব াবী 

ফল িতেত ১৯৭৫ সােলর ১৫ই আগ  িতেরােধর িবে ারণ ঘটেলা। ১৯৭৫ 
সােলর ১৫ই আগে র বীেরািচত অভু ান মুিজেবর একনায়কতাি ক শাসনেকই 
কবল উৎখাত কেরিন, বরং দশ ও জািতর কৃত পিরচয় ও মুসিলম জািতস ার 

                                                
১৭ নঈম হাসান, বাংলােদশ ােজডীঃ িবেদশী সাংবািদেকর দৃি েত মিুজেবর বাংলােদশ, ল ডন, 
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দঢ়ৃতর পুন ীবনও ঘটােলা। মুিজেবর ঘৃণ  একনায়কতাি ক শাসেনর 
যবিনকাপােত জনগণ ি র িনঃ াস ফলেলা। উপর  জনগণ ভারতীয় ভাব ও 
আিধপত  থেক মু  হেয় িনেজেদর কীয়তা িত ার অবািরত েযাগ লাভ 
করেলা। অভু ােনর সংগঠকরা খ কার মাশতাকেক দেশর িসেড ট পেদ 
অিভিষ  করেলা। খ কার মাশতাক দেশ িবিভ   ও পযােয় চাল ুহওয়া 
বিদক ও ভারতীয় তীক ও তঘমার িব ে  শ  অব ান হণ করেলন এবং 

জয়বাংলা াগান বদিলেয় মুসিলম থা অ সতৃ িবি াহ, খাদা হােফজ, 
আ সালামু আলাই ম, বাংলােদশ িজ াবাদ ভৃিত চাল ু কেরন। ৮৩ িদেনর 
মাথায় এক পা া অভু ােন মাশতাক অপসািরত হেলও তার বিতত তীক ও 

াগান পরবতীেত মতাসীন হওয়া কান সরকােরর পে ই পিরবতন করা 
স ব হয়িন। কারণ অত  । মুসিলম মূল েবােধর পিরপ ী কান পিরবতনই 
জনগণ মেন নেবনা; বরং তারা য কান মূেল  মুসিলম মূল েবাধ, পিরচয়সচূক 

াত তােক িটিকেয় রাখেত ব  পিরকর।  পরবতী সমেয় মতাসীন িসেড ট 
িজয়া ও এরশাদ ইসলামী পিরচয় াপক িকছু িকছু িতপাদ  সংেশাধনপূবক 
সংিবধােন সি েবিশত কেরন। সংিবধােনর ঐসব পিরবতন তােদর জনি য়তায় 
অিতির  মা ার সংেযাজন কের, যেহতু জনগণ তা পছ  কের। অব  ঐসব 
পদে প ফ তােদর কান রাজৈনিতক উে ে  সাধেনর জ ই নয়া হেয়িছল; 
নািক জনগেণর অ ভূিতর িত তােদর সততা- ােবাধ থেকই তারা সটা 
কেরেছ - এটা তমন কান পূণ িবষয় নয়। তেব পরবতী সরকার সমূেহর 
কউ ঐ সব পিরবতন থেক সের আসার সাহস কেরিন এই কারেণ য তমন 

অব ায় জনমত তােদর িব ে  চেল যােব। তেব মূল েবােধর  ও সংঘাত 
এখেনা চলেছ। এটা ভিব েতও চলেব কননা ভারত ও তােদর এতে শীয় 
বশংবদরা ই মূল েবােধর মধ কার েক শািনত রাখেত দশাভ ের ও বাইের 
থেক ভারেতর অিধপত বাদী কারসাজীেত অব াহভােব তৎপর রেয়েছ। 

বাংলােদেশর সমােজ অি িতশীলতা এবং অথনীিতেত িবপদাপ  অব া িজইেয় 
রাখেত ভারত অব াহতভােব তৎপর থাকেব বাংলােদেশর ১৫ কািট মা েষর 
বাজার ভারেতর দখেল রাখার জে । আওয়ামী লীেগর বাঙািল মূল েবােধর 
কচকচািন ভারতীয় মূল েবাধ ও থার জ  উপেযাগী;  িক  বাংলােদেশর 
অিধকাংশ বা ন ই শতাংশ মা ষ মূল েবােধর সােথ তা সাম পূণ নয়। স 
কারেণই স রু দশেকর িদেক িসেড ট িজয়াউর রহমান যথাথভােব বাঙািল 
জাতীয়তাবাদেক ত াখান কের বাংলােদশী জাতীয়তাবাদ িত া কেরন, যার 
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িভি  কবল বাংলােদেশর ভৗগিলক সীমােরখাই নয়; এই বাংলােদশী 
জাতীয়তাবােদর ধারণা ব তঃ িন শ সংখ াগির  মুসলমান জনেগা ীর 
মূল েবাধ ও সং িৃত থেক উৎসািরত, যা সহ  বছর ধের এই মািটেত লািলত ও 
িবকিশত হেয়েছ।  

 
বাংলােদশেক ইসলািমক বেল মানেত ভারত ও তার অ চরেদর অ ীকৃিত  
ভারতীয় শাসকরা বরাবরই এটা িত া করেত চেয়েছ য, মৗিলকভােব ‘এক ও 
অিভভাজ ’ ই হে  উপমহােদেশর সং িৃত -যা প ােটল চি েশর দশেক 
বেলিছেলন।১৮ স রু দশেকর ব ল পিরিচত ভারতীয় রাজনীিতবীদ ও লখক 
বলরাজ মাধক জােরর সােথ বেলিছেলন য ভারেতর একক এবং ধান সং িৃত 
বিদক সূ  থেক উৎসািরত যা চার হাজার বছর ধের অ সতূ হেয় আসেছ। অ  
য সব সং িৃতর আিবভাব দখা যায় তা নানা ধরেণর িবভাজেনরই িতফলন 

যার সােথ সামি ক ভারতীয় সং িৃতর কান স ক বা তালকুাত নই।  
বলরাজ মাধেকর দাবী আংিশক সত ; িক  স ণূ সত  নয়। 

উপমহােদেশ মুসলমানেদর পূেব বিদক িব াস িভি ক সং িৃতর আ াসন ও 
আ মেণ া ণ বাদ ছাড়া অ  কান িবেদশী সং িৃত ও মূল েবাধ িটকেত 
পােরিন। একমা  ইসলামী মূল েবাধই সই বিদক মূল েবাধ ও সং িৃতর সােথ 

দঢ়ৃ ও সমা রালভােব অব ান কের। অ  কথায় মুসলমানরা তােদর মূল েবাধ 
র ায় দঢ়ৃ থাকার জে  ভারেতর মািট তােদর স ণূভােব হজম করেত 
পােরিন। তারা কবলমা  অপরাপর মূল েবােধ িব াসীেদর পাশাপািশ িনেজেদর 

কীয়তা ও াত তা িনেয় িটেকই থােকিন, মুসলমানরা ইসলামী িব ােসর িত 
এতদ েলর অপরাপর মূল েবােধ িব াসীেদর ইসলািমক িব াস, মূল েবাধ, থা 
ও সং িৃতর িত আকৃ  করেত পেরিছেলন। এই কারেণই বােরা শত বছর ধের 
মুসলমানরা এক িবশাল জনেগা ীেত পিরণত হয়; - যা িহ েদর চ ু েল পিরণত 
হয়। এই স েক খ ািতমান ইংেরজ ঐিতহািসক ও চি েশর দশেক ইি ডয়ান 

টসম ান পি কার স াদক ইয়ান ীথ চমৎকারভােব বেলেছন : ‘উপমহােদেশ 
তােদর িবশাল সংখ ক অ সারী থাকা সে ও িহ রা অব ই এটা স ণূভােব 
জােন য কন তারা ইসলামেক ভয় কের। ইসলােম িব াসীরা এখােন থেম 
আেস সমু  পেথ, পের আেস ভূভাগ িদেয় এবং বােরা থেক আঠােরা শতা ী 
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ব াপী ৫৫০ বছর ধের পযায় িমকভােব বশ িকছু শি র পরাজয় ঘিটেয়, 
মুসিলম িবেজতারা িদ ী থেক িবনাবাধায় এক  ভােব সম  ভারত শাসন 
কের, ভারত মাতার িবশাল অংশ তােদর দখেল নয়; য জায়গা েলা িছল িহ  
ধেমর অিবে দ  অবয়ব।১৯ মুসলমানেদর এই িবজয়ািভযান িহ েদর মেন 
মারা ক েতর সিৃ  কের।’  

ব তঃ মুসলমানেদর স েক িহ েদর  দিৃ ভ ী ও মানিসক অব ােনর 
এটাই হে  সংি  পটভূিম। উপমহােদেশ মুসিলম শাসন িত ার ফেল 
ইসলািমক মূল েবাধ ও সং িৃতর িবকাশ ঘেট; তেব ব াপকভােব নয়। এটা ঘেট 
িনি  পিরম ডেল। সহ  বছেরর বশী সময় ধের মুসলমানেদর শাসন চলার 
পরও তােদর সংখ ালঘু জনেগা ী হেয় থাকার এটা একটা বড় কারণ। অথচ 
মধ াচ  মুসিলম শাসেনর ফেল িবিভ  িব াস থেক গেড় উঠা সখানকার ায় 
স ণূ জনেগা ীই মুসলমান হেয় যায়।  

উপমহােদেশ মুসলমানরা বাইের থেক এেলও তারা এই মািটেত ায়ী 
িনবাস গেড় তােল এবং ায়ী হবার পর তারা কখনও তােদর পূব জায়গায় িফের 
যায়িন। অথচ িহ রা বরাবরই মুসলমানেদরেক িবেদশী ও অ েবশকারী বেল 
গািল দয়। এই গািলই শষ নয়; তারা মুসলমানেদরেক ভারত ত াগ করা পূবক 
তােদর আিদ িনবাস- এ িফের যাবার জ  সবদাই মিক িদেয় থােক। পাশাপািশ 
িহ েদর আর একিট কথা হে  মুসলমানরা যিদ ভারেত থাকেত চায় তাহেল 
তােদরেক অব ই বিদক িহ  মূল েবাধ স ণূভােব মানেত হেব এবং পৗরিনক 
িহ  সং িৃত িভি ক ব ে রবাদ ও ব েদব বাদী মূল েবাধ অ সরণ করেত 
হেব।  

িহ েদর িবেশষত া ণেদর এই অহমেবাধ থেকই তারা মানবতাবাদী 
বৗ েদর তােদর  িনজ ভূিম থেক শত শত বছর ধের অমানিবকভােব িনমূল কের 

ভারত থেক বৗ ধম ায় িনি  কের ফেল এবং একইভােব তারা 
মুসলমানেদরেকও িনমূল করেত চায় (ড: এ, মুিমন চৗধুরী, িদ রাইজ এ ড ফল 
অব বিু ইজম ইন সাউথ এিশয়া, লীসা, ল ডন, ২০০৮)। তেব এই কাজিট িহ রা 
হয়েতা শি  েয়ােগর মাধ েম নয়; তারা এটা করেত চায় অৈনসলািমকীকরণ 

ি য়ার মাধ েম-  যা বাংলােদশ ১৯৭১ সেনর সংঘােতর সময় থেকই ভাগ 
কের আসেছ। িক  বা ব সত  হে  মুসলমানরা য সমাজ বা দেশরই হাক না 

                                                
১৯ ঐ, আয়ান ি েকন এর পািক ান বই থেক উ ৃত প:ৃ ২৮- ২৯ 
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কন; তােদর এেক রবাদী ধমীয় িব াস এতই গাঢ় য সেব রবাদ বা 
ব েদব বাদী কান িকছুর অ সরেণর কান ই তােদর জীবেন নই। এটা 
তােদর ধমিব ােসর মূলম ; এমনিক অেনক সময় িনর শভােব একনায়কতাি ক 
ও শাস কর শাসন ব ব া সে ও এমন কান পথ বা প ার সােথ তারা 
িনেজেদর স ৃ  কেরনা, যা এেক রবাদী ইসলািমক মূল েবাধ িবেরাধী। 
মুসলমানেদর আভ রীণ শি র মূলসূ  এটাই-  যা তােদরেক গত দড় হাজার 
বছর ধের তােদর াত  মূল েবাধ িনেয় িটিকেয় রেখেছ এবং পৃিথবীর ৫িট 
মহােদেশ তােদর িব তৃ কের আজ পৃিথবীর গাটা জনেগা ীর ায় এক চতুথাংেশ 
পিরণত কেরেছ। তেব এটা সিত  নয় য মুসলমানরা ানীয় পযােয়র সবিকছুই 
ত াগ কেরেছ অথবা এিড়েয় গেছ। তেব তারা তােদর ধেমর এেক রবাদী 
মূল েবােধর পিরপ ী কান মূল েবাধ কখনই হণ কেরিন।  

 
অথৈনিতক ও রাজৈনিতক অ েন মূল েবােধর সংঘাত িব    
রাজৈনিতক ও অথৈনিতক অ েন মূল েবােধর সংঘােতর পেরখা বিৃটশ 
শাসনামেল অেনক শািনত প ধারণ কের; কননা বিৃটশরা ইংেরজী িশ ায় 
িশি ত কের ভাল বতেন সরকারী চা রী ও অ া  পশায় িনেয়াগ দান পূবক 
আিথক আ কল  িদেয় িহ েদরেক জােত উঠায়-  যই সব পদ ও পশায় 
মুসলমানরা িছল িহ েদর অেনক িপছেন। িক  িবংশ শতা ীর েত 
মুসলমানরা ইংেরজী িশ া হণ  করায় তারা িবিভ  ে  িতেযািগতায় 
নােম অ বতী তথা জােত উঠােনা িহ  স দােয়র সােথ িতেযািগতায় নােম; 
িবেশষত বাংলায়- যখােন মুসলমানরা সংখ াগির  হওয়ায় সে ও সরকাির 
চা রী ও িবিভ  িশি ত পশায় িহ েদর চাইেত অেনক িপছেন িছল। িহ রা 
সই িতেযািগতােক িনদা ণভােব ঘৃণা করেত থােক। ফেল িবিভ  ের ই 

স দােয়র মেধ  সংঘােতর সিৃ  হয়। চি েশর দশেকর থেম িলিখত িবিভ  
লখায় িনেরাদ চৗধরুী এই স েক িবশদ বণনা িদেয়েছন যা তার কািশত 

অেনক েলা বইেয়র মেধ  দাই হ ড, ট এনাকঃ ইি ডয়া, ১৯২১- ১৯৫২ শীষক 
একিট বইেত সি েবিশত হেয়েছ। কলকাতা করেপােরশােনর একিট সভায় 
বাংলার মুসলমানেদর ে য় নতা খান বাহা র আব ল মিমন কলকাতায় 
বসবাসকারী মুসলমানেদর জ  িহ েদর অ প েযাগ- িবধার দাবী জানােল 
তােক অত  অপমান কের থািমেয় দয়া হয়। িতিন সভায় উপি ত িহ  ত ণ 
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কাউি লারেদর তী  ব - িব পা ক কারােসর মধ  িদেয় সভা ল ত াগ 
কেরন।  

িনেরাদ চৗধরূী আেরা িলেখনঃ ‘আিম এক িনবে  মুসলমানেদর িত 
সাধারণ বাঙািল িহ েদর দিৃ ভ ীেত আমার মমাহত হবার কথা উে খ কেরিছ -
যা ধু কলকাতােতই সীমাব  িছলনা; এটা িছল সম  ভারেত মুসলমানেদর িত 
িহ েদর দিৃ ভ ী - যারা, িহ  সমােজর পাশাপািশ িনেজেদর াত  বজায় 
রাখেতা এবং এই াত েক িহ রা বধ বেলই ীকার করেতানা।’ িতিন তার 
বইেয় আেরা িলেখেছনঃ ‘মুসলমানেদর আ পিরচয়মূলক সবিকছুই িহ রা 
আেপাষহীনভােব ত াখান করেতা। এমনিক িহ রা আ পিরচয়মূলক, 
মুসলমানেদর জীবনাচারেক জািত- িবেরাধী বেলও ঘাষণা কের।’২০ 

উ  মূল েবাধ ও াথ সংঘােতরই পিরণিত হে  ভারতীয় মুসলমানেদর 
িনেজেদর আবাসভূিম িহেসেব পািক ান িত ার দাবী উ াপন। িহ রা এই 
দাবীর িত কবল িবরি ই কাশ কেরিন, তারা পািক ান আে ালেনর িত 
সমথন াপনকারীেদর িব ে  িতেশাধ বন হেয় উেঠ এবং িবভাজন িত ােক 
অকাযকর করার কাজ ১৯৪৭ সাল থেকই  কের। এই স েক বিৃটশ িফ  
মাশাল ার ড আউিচনেলক ১৯৪৭ সােলই ণীত তার এক িরেপােট উে খ 
কেরন য, ‘এটা িনি তভােব বলেত আমার কান ি ধা নই য জওয়ােহ ল লাল 
নেহ র নতৃ াধীন বতমান ভারতীয় ম ী পিরষদ পািক ান রা  িত ার সকল 

পেথ বাধা সিৃ র জ  তােদর সবশি  িনেয়াগ করেত ব পিরকর”২১ 
আউিচনেলক এই িরেপাট দান কেরন যখন িতিন ভারত ও পািক ােনর 

মেধ  সামিরক সর াম ব েনর দািয়  পালেন তার কােজ কংে স নতােদর 
অব াহত বাধা দােন অত  হতাশ ও মমাহত হন। আউিচনেলক তার সেবা  
শি  িদেয় পািক ােনর জ  মা  ৬০০০ টন সামিরক সর াম িদ ীর নেহ  
সরকােরর কবজা থেক উ ার করেত সমথ হান। অথচ পািক ােনর অংশ 
িনধািরত হেয়িছল এক ল  স রু হাজার টন।২২ 

                                                
২০ িনেরাদ চ  চৗধরুী, দাই া ড, ট এনাকঃ ইি ডয়া, ১৯২৩- ১৯৫২, চাে া এ ড উইডাস, 
ল ডন, ১৯৮৭, পৃ: ৪৬৬- ৬৮ 
২১ ল াির কিলনস এ ড ডািমিনক ল াপায়ার, ীডম এট িমডনাইট, পা ার বুকস, ানাডা 
পাবিলিশং িলঃ, ইউ, ক, ১৯৮৪, (পনুঃমু ণ) পৃঃ ৩৪০   
২২ ঐ, পৃ: ৩৪০  
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িতিন তদানী ন এটলীর নতৃ াধীন বিৃটশ সরকােরর িনকট উ  িরেপাট 
পশ কেরন। আিম এই বইেয়র অ  পািক ান সিৃ র িত ভারেতর ঘৃণ  

দিৃ ভ ী এবং ১৯৪৭ সােলর িবভাজন মুেছ পািক ানেক িবলু  করার ভারতীয় 
পিরক না ও ষড়যে র কথা উে খ কেরিছ। অতএব ১৯৭১ সােলর িবি তাই 
শষ নয়; এটা িছল তােদর  মূল ল  অজেনর পেথ একিট উপায় মা । 

বাংলােদশ ও পািক ান সং া  ভারেতর িতিট কায েমর িপছেন মূলতঃ রেয়েছ 
তােদর সই মৗিলক দিৃ ভ ী।  

এটা তােদর জ  ভাগ  য, ১৯৪৭ সােলর িবভি েক অকাযকর করার 
পিরক না ভারত আজও বা বািয়ত করেত পােরিন। বাংলােদশ ও পািক ান 
উভয় আজ য অব ােন রেয়েছ তা ৪৭’ এর িবভি রই ফল। এই ই দেশর 
কহই ৪৭’ এর িবভি েক অকাযকর করেত চাইেবনা। ভারেতর তী  চাপ ও 

মারা ক আিধপত বাদী কমকা ড এবং সামািজক- সাং িৃতক ও অথৈনিতক 
ে  সহজাত বলতা সে ও বাংলােদেশর মুসলমানরা কান অব ােতই 

৪৭’এর িবভি েক অকাযকর করেত চাইেব না। আিম িনি ত য মুসলমানরা 
তােদর াধীন স া য কান মূেল  িটিকেয় রাখেত ব পিরকর এবং কান 
অব ােতই তারা িনগৃহীত ভারতীয় বাঙািলে  কখনই লীন হেয় যােবনা। এই 
বা বতা স েক ১৯৭১ সােলর গৃহযু  র পূেব স রু দশেকর অেনেকর মেধ  

াধীন পূব পািক ান াগােনর উদগাতা মাওলানা আব ল হািমদ খান ভাসানী 
অত  ভােবই দয় ম কেরিছেলন। ১৯৭১ সােলর পর পরই সৃ  স াব  
িবপদাপ  অব া আঁচ করেত পেরই িতিন পৃথক জাতীয় পতাকা উে ালন 
কেরন। আজাদ/মুসিলম বাংলা আে ালেনর সূ পাত কেরিছেলন। পরবতীেত 
জনাব অিল আহাদও বাংলােদেশ আজাদ বাংলা পুনঃ িত ার ডাক িদেয়িছেলন। 
১৯৭৫ সােলর অভু ােনর পর িসেড ট খ কার মাশতাক আহেমদ কতৃক 
রা ীয় পযােয়র সকল কমকাে ডর েত িবি াহর অ ভূি , পরবতীেত 

িসেড ট িজয়াউর রহমান কতৃক ১৯৭৯ সােল সংিবধােনর েত িবি ািহর 
রাহমািনর রািহম এর সংেযাজন এবং এরপর  জনােরল এরশাদ কতৃক সংিবধান 
সংেশাধনপূবক রা ধম িহেসেব ইসলােমর অ ভূি  ারা বাংলােদশ এটাই বার 
বার বঝুােত এবং পুনঃ িন য়তা িবধান করেত চেয়েছ য, বাংলােদশ কবল 
১৯৪৭ সােলর িবভি  জােরর সােথই র া করেবনা;  উপ  তার মুসিলম 
পিরচয়ও য কান মূেল  বজায় রাখেব।  
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এটা অত  বদনাদায়ক য ১৯৪৭ সােলর পর ভারতীয় মুসলমানেদর 
ভারতীয়করণ তথা বা েব িহ য়ানীকরণ ি য়া ও চাপ ইিতহােসর অ  সমেয়র 
তুলনায় জাের শােরই চালােনা হে ; কননা ভারতীয় মুসলমানেদর অপরাধ 
হেলা তারাও পািক ান আে ালনেক সি য়ভােব সমথন কেরিছল। তথাকিথত 
ধমিনরেপ  ভারেতর সংিবধােন সকল ধেমর াধীনতার গ ােরি ট সি েবিশত 
থাকা সে ও তারা িনযািতত হে  অহরহ। বাংলােদশ সংিবধােনও সকল ধমচচার 
গ ােরি ট আেছ; িক  বাংলােদেশ সংখ ালঘুরা িক িনযািতত হে  ? ১৯৪৭ সােলর 
পর শত সহ  সা দািয়ক দা ায় ভারেত মুসলমানেদর কচুকাটা করা হেয়েছ। 
সখােন মুসিলম িবে ষী ভাব ও উে গ থেক িতিদনই ভারেতর কাথায়ও না 
কাথায়ও সা দািয়ক ঘটনাবলী ঘটেছ এবং এটা মশই বিৃ লাভ করেছ। 

১৯৪৭ সােলর পর গত ৫১ বছর ধের কা ীেরর মুসলমানেদর অত াচার-
িনযাতন, িনমূল হত া, গণহত া আজ ামাণ  ইিতহােসর অংশ। ১৯৯২ সােল 
অেযাধ ায় ৫০০ বছেরর পুরেনা বাবরী মসিজদ ংস করা ইত ািদই হে  
মৗলবাদী িহ েদর মারা ক মুসিলম িবে েষর নজীর। অথচ সৗভাগ েম 

ভারেতর অ হীন উ ানী সে ও বাংলােদশ এবং পািক ােন ভারতীয় মেডল এর 
সা দািয়ক িবে ষ তথা িহ  িবে ষী কান দা া সংঘিটত হয়িন। িক  

ভাগ েম বাঙািল জাতীয়তাবােদর ছ ছায়ায় বাংলােদশেক ভারতীয়করেণর 
জ  ভারতীয় চর ও ৫ম বািহনী ভতর ও বাইের থেক অব াহতভােব কাজ কের 
যাে । য দেশ ৯০ শতাংশ জনগণ হে  মুসলমান তারা কখনও এই চ া েক 
সফল হেত দেবনা। তারা বরং মুসিলম মূল েবাধ ও সং িৃতেক অব াহতভােব 
িচরিদেনর জ  উ িৃকত রাখেব। অথৈনিতক িদক- দশন, সং িৃত ও 
জীবনাচােরর মেধ ই িটেক ও স ৃ  হেয় উঠেত ব পিরকর থাকেব। এই 

ি য়ায় অব  গত সহ াে  চাল ুথাকা সংঘাত ল নীয়ভােব হয়েতা অব াহত 
থাকেব; যা পৃিথবীর সব ই ায় জারী রেয়েছ। তেব মুসলমানরা তথাকিথত 
অখ ড ভারতীয় রামরাজ  িত ার য কান চ াে র সামেন মাথা নত না কের 
ই ত ও স ােনর সােথ িটেক থাকার সং াম চািলেয় যােব। আিম িনি ত য 
ভারেতর শাসক ণীর অখ  ভারত িত ার  িচরিদেনর জ ই অপূণ থেক 
যােব। 
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প ম অধ ায় 
 
একিবংশ শতা ীর ভারতীয় আিধপত ঃ বাংলােদশ ও পািক ােনর উভয় সংকট 
 
উপমহােদেশর পি ম াে র দশ পািক ান এবং পূবা লীয় দশ বাংলােদশ 
এক হাজার মাইেলর দরূে  হেলও ই দশই তােদর িনেজেদর অিভ  ও  

ত  স া উ িকত রাখার জে  উভেয়ই অিভ  ঐিতহািসক পিরি িতর মেধ  
ক কর এক সং ােম পািড় িদেয় চেলেছ।   

তেব িকছু সে হবাদী রেয়েছ যারা উভয় দেশর ব  ে র অব া য 
এক ও অিভ  তা মানেত চায়না। এই সে হবাদীরা ভাষাগত েভদ এবং 
ভৗগিলক অব ােনর কথা ে র সােথ বেল তারা জনগণেক এটা বাঝােতই 

সব সময় তৎপর থােক য, জািত, ভাষা ও ভৗগিলক অব ার চাইেত কান িকছু 
মােটই পূণ নয়। িক  ভাষাগত েভদ বা ভৗগিলক বা বতােক িক বঝু-
ানস  কহই অ া  করেত পাের?  

আসেল সে হভাজন িকছু লাক উে েণািদতভােবই জািতগত 
েভদ বা িবিভ তার কথা বেল কান কান জনসমি র এক ধরেণর পৃথক 

সামািজক বিশ  দাঁড় করায়। িক  মা েষর সমােজ স যখানকারই হাক 
ঐসবই কবলমা  িবেবচ  বা ঐসবই শষ িবষয়ািদ নয়। জািত এবং জাতীয় রা  
গঠেনর ে  জািতগত, ভাষাগত এবং ভৗগিলক পিরিচিতেক গণ  করার একিট 
ব াপার স িত ইউেরােপ ল নীয় হেয় উেঠেছ। এটা এক অেথ বা ব; িক  উ  
ধারণার িভি েত জািতরা  িহেসেব অভু দয় া  দশ সমুেহর সামি ক 
পিরি িতেত স ধারণা ভাল হবার চাইেত খারাপ বেলই তীয়মান হেয়েছ।  

ব তঃ ইিট িব যেু  পৃিথবীেত সৃ  ংসযে র উৎেস রেয়েছ জাতী ও 
জািতরা  স িকত উ  ধারণাসমূহ। িশ জাত পেণ র বাজার দখল করার য 
উতু  িতেযািগতা দখা দয় তা থেকই উ তূ উপেরউে িখত িন নীয় ধারণা 
- যা িছল আমার দশ- সিঠক িকংবা বিঠক যাই হাক না কন দিৃ ভ ী; যার 
মেধ  মানিবক কল াণ িকংবা মানিবক মযাদােক পদদিলত কের ধ ু িটিকেয় 
থাকার উৎকট বিৃ  িনিহত আর এর ভয়াবহ কা ফরা ণেত হয় কম ভাগ বান 
সাধারণ জনেগা ীেক।  

গত শতেকর েত সািভেয়ত ইউিনয়েনর পতন ও ায়যুেু র 
পিরসমাি র পর সা িতক সমেয় খালাবাজার অথনীিত িনেয় য দৗড়- ঝাপ- -  
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তার ঘািষত ল  যিদও হে  ধনী ও গরীবেদর মেধ  দূর  াস করা; িক  বা ব 
ফল িত হে  গরীব দশসমূেহর গরীবরা যন গরীবও না থাকেত পাের, তারা 
যন সব হারা িনঃ - এ পযবিসত হয়। এমিনতর অথৈনিতক পিরি িতর 

াপটেক সামি কভােব িনেজেদর অ েল কােজ লািগেয় বাংলােদশেক 
শাষণ এবং এখােন তােদর নব  উপিনেবশ িত ায় ভারত তার সবশি  িনেয়াগ 

করেব: যিদ স এই দশ ও ভূখ ডেক জুনাগড়, হায় ারাবাদ, কা ীর ও িসিকেমর 
মত াস না কের। এমিনতর আশংকা সে ও বাংলােদশ ও পািক ান যিদ ভাষা 
িবষয়ক উ াদনােক িজইেয় রােখ তাহেল রাজনীিত, অথনীিত ও সাং িৃতক 
অ েন ভারেতর আিধপত বাদী তৎপরতা বাড়েত থাকেব, কমেব না।   

ইিতহােস এটা  য মুসলমানরা কখনও কান িনি  ভাষা ও 
ভৗগিলক পিরম ডেল িনেজেদর সীমাব  রােখিন। জাত থা, - যা কােকও স া  

ও আবার কােকও অ ু ৎ হীনম  বেল িচি ত কের, সংখ াগির  জনেগা ীর 
উপর উ বণ বেল দাবীদারেদর শাষণ ও খবরদারী ইসলামী দশন ও িব াস 
মেত িনতা ই ঘৃণ  ব াপার। বিদক ভারতীয়েদর মত মুসলমানরা কখনও 
িনেজেদর িবেশষ কান এলাকা িকংবা কবল একিট এলাকায় সীমাব  রােখিন। 
কবল অথৈনিতক কারেণ কান এলাকায় িনবাস গেড় িকংবা ায়ীভােব বসবাস 

না কের  জাত, ধম, বণ ও ভূখ ড িনিবেশেষ সব  মা েষর সমানািধকার িত ার 
বাণী িনেয় চেষ বড়ােনার ব াপারটাই কারােন উৎসািহত করা হেয়েছ। এই 
কারেণই ইিতহােস দখা যায় য, মুসলমানরা দরূ আরব ভূিম থেক দেল দেল 
বর হেয় আি কা, ইউেরাপ, এিশয়া এবং দরূ াচ  চেষ বিড়েয়েছ। ভারেতর 

পি মা েল যা বতমােন পািক ান সখােন মুসলমানেদর পদচারণা অ ম 
শতা ীর থম িদেকই  হয় এবং ায় একই সমেয় পূব ভারত তথা বতমান 
বাংলােদেশও মুসলমানেদর আগমণ ঘেট। পি মা েল মুসলমানেদর আিবভাব 
ঘেট িবজয়ী শি  িহেসেব আর পূবা েল মুসলমানরা থেম আেস ধম চারক 
িহেসেব এবং পরবতীেত আিবভূত হয় যেু  িবজয়ী শি  িহেসেব।  

েত মুসলমানেদরেক বরী অব া মাকােবলা করেত হেয়েছ কবল 
অজানা অ েল বসত গেড় তালার ে ই নয়, এই বরীতা মাকােবলা করেত 
হেয়েছ আরবীয় আদেশর আেলােক ইসলািমক সামািজক জীবন অ সরেণ এবং 
মুসিলম াত বজায় রেখ অথৈনিতক কমকা ড পিরচালনায়। কননা 
মুসলমানেদর অ সতৃ তৗিহদ (আ াহর িত একিন  িব াস) এবং িরসালাত 
(মুহা দ (সাঃ) এর জীবনাচার- এর ত  ও দশন) িবশাল ভারতীয় িবধমী 
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জনেগা ীর িনকট িছল স ণূ অজানা। তেব সৗভাগ েম বসিত াপনকারী 
মুসলমানেদর জ  একিট অ ল অব া িছল এই য তারা শতা ীর পর শতা ী 
ধের সামািজক ও অথৈনিতকভােব িনযািতত ও িনগৃহীত ানীয় জনেগা ীর 
একাংেশর মেধ  ইসলামী ব ব ার িত ব াপক আ েহর সিৃ  করেত স ম হয়। 
ানীয়ভােব চিলত বিদক ধম িছল কাযত তথাকিথত িন বংেশ জ হণকারী 

সংখ াগির  জনগণেক িহ  পুেরািহত ও া ণেদর হােত িনমমভােব শািষত ও 
িনযািতত হবার একটা হািতয়ার িবেশষ। নতুন ইসলামী িব াস ও সামািজক থা 
স িকত ান তারা লাভ করার পর গরীব ও িনযািতত জনেগা ী ইসলােমর িত 
আকৃ  হয়, কননা মুসলমানেদর দিৃ ভ ী ও আচরেণ িছল সবে ে  সকল 
মা েষর সমানািধকার িনি ত করা, তেব অ ম শতা ী থেক ায় সহ  বছর ধের 
উপমহােদেশ মুসলমানেদর পদচারণা চলেলও সামি কভােব ভারতীয় 
উপমহােদেশ সাধারণ জনেগা ী এবং শাসক পযােয় তারা সংখ ালিঘ ই থেক 
যায়। অব  ভারেতর পি মা ল এবং পূবা লীয় বাংলা ও আসােম মুসলমানরা 
পের সংখ াগির  জনেগা ীেত পিরণত হয়। উনিবংশ শতা ীর শষ নাগাদ 
উপিনেবিশক শাসক িহেসেব বিৃটশেদর অব ান এমন এক পযােয় উপনীত হয় য 
তারা তােদর উপিনেবিশক াথ র ার তািগেদ িশ া, সামািজক ও অথৈনিতক 

ে  উ বেণর অিবিম  িহ েদর সােথ একিট েজাট গেড় তালা  কের। 
িবিভ  ে  িহ েদর আ ল  দােনর পাশাপািশ ইংেরজ শাসকরা 
মুসলমানেদর দূের ঠলেত  কের। যার িপছেন িবদ মান িছল অেনক  
কারণ। য সব স েক ডি উ ডি উ হা টার তার িবখ াত বই িদ ইি ডয়ান 
মুসলমানস (১৮৭১)- এ িবশদভােব আেলাকপাত কেরন।  

প া ের মুসলমানরাও নিটভেদর জ  বিৃটশেদর বিতত ইংেরজী 
িশ া বজন কের। এই পযােয় অিত উৎসাহ ও আ েহর সােথ বাঙািল িহ রা 
অপরাপর বিৃটশ ইি ডয়ান নাগিরক প সমূেহর চাইেত অেনক বশী ইংেরজী 
িশ ার িদেক ঝঁুে◌ক পেড়। ফেল উ বেণর বাঙািল িহ রা কবল ইংেরজী িশ া 
লাভই নয়, তারা ইংেরজ শাসক ণী এবং ভারেত কমরত বিৃটশ কমকতােদর 

িত আ গত  দিখেয় এবং তােদর ত ীবাহীর ভূিমকা হণ কের তােদর আিথক 
ভাগ ও স  কের তােল। িহ েদর িনকট সটা িছল অেনকটা ভু বদেলর 
ব াপার। শত শত বছর ধের উপমহােদেশ চলা মুসিলম শাসনামেল যােদর ভূ 
িছল মুসলমানরা। মুসিলম শাসনামেল িহ রা ফাসী ভাষা িশখেতা সরকারী চা রী 
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লােভর জ  - যা তারা রাতারািত বদিলেয় ইংেরজী ভাষা িশ ায় ঝঁািপেয় পড়েলা 
বিৃটশেদর শাসনাধীন আকষণীয় বতন- ভাতায় সরকারী পদ লােভর জে ।  

ফেল বিৃটশ উপিনেবিশক শাসনামেলর অ াদশ শতেকর মাঝামািঝ থেক 
উনিবংশ শতা ীর মাঝামািঝ সমেয় সারা ভারেত ব াপকভােব এিলট িহ  ণীর 
উ ব ঘেট। এর মেধ  এিলট বাঙািল িহ েদর সংখ াবিৃ  ঘেট অেনক; কননা 
বিৃটশরা ১৯১১ সেন কলকাতা থেক রাজধানী উ র ভারেতর িদ ীেত ানা েরর 
পূব পয  ১৫০ বছর ধের তােদর শাসন কাযািদ পিরচািলত হয় কলকাতা 
কি ক। শাসন কাযািদর ক  িদ ীেত ানা েরর আেরা কারণ িছল। িদ ী িছল 
মাগলেদর কেয়কশ বছেরর শাসনামেলর মূলেক । ১৮৫৮ সােল িসপাহী 

িবে াহ তথা বিৃটশ শাসেনর িব ে  সাধারণ সিনকেদর িব েবর পর বিৃটশরা 
পূেরা ভারত সা াজ  িনেজেদর কতৃে  িনেয় যায়। আেরা উে খ  য বশ িকছু 
উে  সাধেনর জে  এিলট বাঙািল িহ রা রাজধানী িদ ীেত ানা েরর কােজ 
বিৃটশেদর সহায়তা কেরিছল। এর মেধ  ধান উে  িছল বাঙািল মুসলমানেদর 

শাসেনর াদ হণ থেক বি ত করা। কননা বাঙািল মুসলমানরা ১৯০৬ 
থেক ১৯১১ সন পয  মুসলমান সংখ ািধেক র নতুন পূব বাংলা ও আসাম েদশ 

র ার ব থ সং াম চালায়, য েদেশর রাজধানী িছল ঢাকা। বাংলা- িবহার-
উিড়ষা িনেয় াধীন েব বাংলার নবাব িসরাজে ৗলােক পরাভূত করা পূবক ব  
শতা ী ধের মুসলমানেদর রাজধানী িহেসেব পিরিচত ঢাকা বিৃটশরা দখল কের 
নয়।  

খ াত বাঙািল কিব ও সই সমেয়র কলকাতা কি ক এক সাম  ভূ 
রবী নাথ ঠা র নবগিঠত পূব বাংলা েদশেক িবলু  করা পূবক পি ম বাংলার 
সােথ একীভূত কের রাজধানী ঢাকা থেক কলকাতায় ানা র আে ালেনর 
অ তম নতা িহেসেব ‘আমার সানার বাংলা, আিম তামায় ভালবািস’ শীষক 
এক উ ীপনামূলক ব নাগীত রচনা কেরন এবং িনেজর কে ই তার যু বাংলার 
অ সারীেদর িনেয় ১৯০৫ সােলর ৭ই আগ  কলকাতা টাউন হেল গানিট গান -
য স েক পূেব উে খ করা হেয়েছ। অথচ িক ঃখ ও বদনার িবষয় য, স 

গানেকই ৬৬ বছর পর ১৯৭১ সােল াধীন বাংলােদেশর জাতীয় স ীত িহেসেব 
বরণ কের নয়া হয়। এ থেক এমন ধারণা করা কােরা পে ই অস ব নয় য, 
গাপন কান অসৎ উে  থেকই িবগত শতা ীর থম িদেক ই বাংলােক 

পুনঃএক ীকরেণর উ ীপনামূলক ব না স ীতিটেক বাংলােদেশর জাতীয় 
স ীেতর মযাদায় অিভিষ  করােনা হেয়েছ। বাংলােদেশর াধীনতােক র া ও 
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উ িকত রাখেত দঢ়ৃভােব ব পিরকর কােরা পে  জাতীয় স ীত িহেসেব উ  
ব নাগীত গৃহীত হওয়ার ব াপারটােক সে হজনক বেল গণ  করা িক অযািচত 
হেব ?  

িশ া- দী াসহ সবে ে  অ গামী হবার পাশাপািশ ১৮৮৫ সােল িহ  
এিলটেদর নতৃে  গিঠত কংে স পািটর মাধ েম িহ রা সংগিঠত হেয় পড়ায় 
সৃ  পিরি িতেত বিৃটশরা তােদর রাজৈনিতক কতৃ  ও মতা কংে েসর িনকট 
ছেড় িদেল এক িবপদাপ  অব ার আশংকা করেলা মুসলমানরা। িবিভ ভােব 
শািষত- িনযািতত জনেগা ী সহ সংখ ালঘুেদর মেধ  কীয় াতে  বিশ  

বহৃ র জনেগা ী মুসলমানরা তই সদূঢ়ৃ সারী দিৃ েত তােদর  এবং অপরাপর 
অ ু ৎ সংখ ালঘু স দােয়র জ  িবপদ দখেত পেলা। এমিনতর িবপেদর 
মিকেত তারা তােদর িনজ  সংগঠন গেড় তালার জে  সেচ  হেলা। ফেল 
িত া লাভ করেলা িনিখল ভারত মুসিলম লীগ যা িছল মুসলমান নতৃবৃ , 

বিু জীিব, যথাথ িচ ায় উ ধু ইসলামী পি ডত ও উলামােদর আশা আকাংখা 
বা বায়েনর যৗি ক পিরণিত। এর মেধ  অব  অ গামী িছেলন ার সয়দ 
আহেমদ খান, নবাব আব ল লিতফ, সয়দ আিমর আলী যিদও নতৃ  দন নবাব 

ার সিলমু াহ। ১৯০৬ সােলর িডেস র ঢাকায় ইি ডয়ান মাহােমডান 
সাসাইিটর বািষক িশ া সে লন অ ােনর বােদ মুসলীম লীগ দল িত ার 
েযাগ ঘেট; যিদও ততিদেন আেগ উি িখত িতন মুসিলম নতারই ইে কাল ঘেট, 

িক  উপমহােদেশ মুসলমানেদর ত  স া, মূল েবাধ ও সং িৃত র ার উ ীপনা 
সিৃ েত ও সং ােম যারা িছল পিত।  
 
বৃিটশ ত ীবাহী িহেসেব িক মুসিলম লীেগর যা া  হেয়িছল ?  
বিৃটশ রােজর উপিনেবিশক াথ িজইেয় রাখার কােজ ভূিমকা রাখার জ  মুসিলম 
লীগেক কউ কউ অিভযু  কেরন। সমােলাচকরা এই অিভেযােগর পে  মুসিলম 
লীেগর সংিবধােনর মুখবে  উি িখত বিৃটশ রােজর িত আ গেত র কথা কউ 
কউ বেলন। এেহন অিভেযাগ রীিতমত তারণামূলক। রাজ কতৃপে র িত 

আ গত  দখােনা স িকত তরীকা স েক যারা অবিহত তারা জােনন য সই 
সময়কার বিৃটশ সা ােজ র িতিট কায়- কারবাের, রাজনীিতেত কাে  এবং 
দািললীকভােব বিৃটশ রােজর িত আ গত  কাশ করা িছল একটা আিব ক 
শত। সই সময়েতা িছলই: এমনিক আজও বিৃটশ রােজর িত সবে ে  
আ গত  ঘাষণা একটা ীকৃিত থা িহেসেব ট বৃেটেন অ সতৃ হেয় থােক। 



 103 

যমন বিৃটশ পালােম ট- এর িত িবেরাধী দলেকও বলেত হয় য তারা হে  
বিৃটশ রােজর- এর িত আ গত শীল িবেরাধী দল। অতএব বিৃটশ ভারেত 
মুসলমানেদর আ ািনকভােব বিৃটশ রাজ এর িত আ গেত র ওয়াদা করার 
রওয়াজ িছল সই সমেয়র একটা বাধ তামূলক থা; কারণ মুসলমানরা তােদর 
িত আ গত শীল নয় বেলই বিৃটশরা মেন করেতা। িক  িহ  সহ অপরাপর 

স দায়সমূহেক বিৃটশরা কখনও বিৃটশ রাজ- এর িত আ গত শীল নয় বেল 
িবেবচনা করেতানা। যমন মুসিলম লীগ িবেরাধী কংে সেক কখনও বিৃটশ শাসন 
িবেরাধী বেল িবেবচনা করার কান অবকাশ বিৃটশেদর িছলনা; কারণ কংে স 

িত াতা সদ েদর মেধ  িছেলন এলান অে ািভয়ান িহউম সহ ব  বিৃটশ ও 
তােদর এতে শীয় ত ীবাহীরা। মুসিলম লীেগর িত াতা নবাব ার সিলমু াহ 
কান িবেবচনােতই বিৃটশেদর ত ীবাহী িছেলননা; বরং বিৃটশেদর িত তার ঘৃণা 

িছল সবজনিবিদত। িতিন কান বিৃটশ কমকতার সােথ করমদন করার পর হাত 
ধেুয় ফলেতন এবং তার সাহ ত থেক সব সময় িনজেক দেূর রাখেতন। 

বিৃটশেদর িত মুসলমানেদর ঘৃণা িবনা কারেণ সিৃ  হয়িন। মুসলমানেদর 
িব ে  ায় ই শতা ীব াপী পিরচািলত েুসেডর পরবতীেত মুসলমানেদর 
িশ া, ান ও দ তা অ করণ কের পরবতীেত য ইউেরাপীয় সভ তার অভূ দয় 
ঘেট তার িতিট আ মেণর ল  িছল মুসলমানরা। বিৃটশ নতৃে  বিৃটশ িম  
শি র জেয়র অব বিহত পের ১৯২০ এর দশেক মুসিলম খলাফতেক িবলু  
করার িবষয় কবলমা  সারা িবে র সাধারণ মুসলমানরাই এটােক তােদর উপর 
চািপেয় দয়া এক মহা িবপযয় িহেসেবই গণ  কেরিন, উপমহােদেশর 
মুসলমানরাও সই িবপযয়েক মেন িনেত পােরিন এবং ইিতহােসর সই পযােয় 
িবে র অপরাপর অ েলর চাইেত উপমহােদেশর মুসলমানরা িছল অেনক বশী 
সংগিঠত। তুরে র তই ধমািনরেপ তাবাদী নতা কামাল পাশা বিৃটশেদর 
পৃ েপাষকতা পেলও সাধারণ মা ষ তার িত সমথন জানােনােক তমন বশী 
ফলদায়ক মেন কেরিন। তুরে র খলাফত অবসােনর অনিতকােলর মেধ ই 
খলাফত ংেসর িব ে  ভতের ও বাইের িবিভ  িতেরাধ আে ালন দানা 
বেঁধ উেঠ।  

তুরে র লখক হালীদী এিদব তার ইনসাইড ইি ডয়া বইেয় ১৯২০ এর 
দশেকর পের ভারেতর মুসলমান ও িহ েদর মধ কার অব া স েক িলেখন: 
ভৗগিলক িবভাজন, সং ৃিত এবং জািতগত াত  পৃথক হেলও মানব দয় ও 

আ ার িহমালয় অ হ কের না ভুলাই সমীিচন। আমােদর ধম, সং িৃত, 
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ইিতহাস, ঐিত বাহী সািহত , অথৈনিতক প িত, উ রািধকার আইন, 
উ রািধকার এবং িববাহ প িত মৗিলকভােব পৃথক- - -  আমরা এক সােথ 
খাইনা; পার িরকভােব িববাহ কিরনা। আমােদর জাতীয় ঐিত  ও থা ও িদন 
এমনিক পাষাক- পিরে দ পয  পৃথক।১ 

যিদও ১৯৩০- এর দশেক বেৃটেনর ক ামি জ িব িবদ ালেয় অধ ায়নরত 
ছা  চৗধরুী রহমত আলী, কৃতই িযিন পািক ান ােবর উদগাতা, ভারেতর 
পি ম বাংলা এবং আসাম িনেয় পূবা ল এবং দি ণা েলর হায় ারাবাদ িনেয় 
একিট ভৗগিলক সীমােরখা িনণয় পূবক ১৯৪০ সােলর ২৩- ২৪ শ মাচ লােহাের 
িনিখল ভারত মুসিলম লীেগর অিধেবশেন লােহার াব গৃহীত হবার ই স াহ 
আেগ ১৯৪০ সােলর ৮ই মাচ২ ল ডেন মুসলমানেদর জ  ািবত পৃথক রাে র 
সং া ব  কেরিছেলন। একইভােব তমন সীমােরখা ও াব ণয়ন 
কেরিছেলন আ ামা ড: মাহা দ ইকবাল। িক  বা েব িজ ার গিতশীল নতৃে  
মুসিলম লীগই বিৃটশ ও তােদর ত ীবাহী এবং কংে েসর এিলট িহ েদর তী  
িবেরাধীতার মেধ ই রাজপেথর আে ালন সংগিঠত কের ১৯৪৭সােল পািক ান 

িত ার মধ  িদেয় তার ফসল হািসল কের।  
 
ভারেতর িবিভ মখূী চাপ ও ষড়যে র মেধ ও পািক ােনর িটেক থাকা 
িটেক থাকার ে  মারা ক বরীতার অেনক চ ােল  ে  িনেয় পািক ােনর 
জ লাভ ঘেট। নব জ হণকারী পািক ান রাে র নানািবধ দূবলতা ও 
অথৈনিতকভােব িবপদাপ  অব া সে ও িবে র খৃ ান, িহ  ও ই দী শি  
পািক ানেক অেনক উ  মা ার কা  শ  িহেসেব গণ  কের। ভারেতর 
তুলনায় পািক ান কবল অথৈনিতকভােব অন সর িছলনা; উপর  িশ া- দী ায় 
এবং রাজনীিতেতও অেনক অন সর িছল। ভারেতর তুলনায় পািক ােন এমন 
কান িত ান িছলনা - যার সহায়তায় দেশ কাযকর একিট শাসিনক কাঠােমা 

গেড় তালা যেতা।  
েফসর রালফ ইব  তঁার বইেয় িবপদসং লভােব  হওয়া 

পািক ােনর পাশাপািশ ভারত য কত বশী শি শালী িছল তার িকছুটা বণনা 
িদেয়েছনঃ “ভারত উ রািধকার সেূ  একিট অত  মনেলাভা সরকারী য , অত  
                                                
১ ওিহদ- উজ- জামান, টওুয়ারডস পািক ান, পাবিলশাস ইউনাইেটড িলঃ, লােহার, ১৯৬৪, পৃ: 
১৫১, হািলদী এিদব ণীত ইনসাইড ইি ডয়া থেক উ তৃ প:ৃ ৩৬২ 
২ ঐ, পৃ: ১৫১- ৫২ 
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অিভ  আমলােদর ক াডার এবং গভীর মন াি ক িবধা িছল াচীন ভারেতর 
উ রািধকারী একিট রা  িত ার অ িনিহত বা বতা।” প া ের পািক ানেক 
তার নােমর িত িবচারকারী একিট জািত সিৃ  করেত হেয়েছ। আর সরকারী য  
তরী করেত হেয়েছ। একিট নতুন ইেমজ িনেয় াত  িত া করার 

অ িবধাজনক াপট িছল পািক ান িবেরাধী পািরপাি কতার িজিগর সিৃ েত 
একিট পূণ িদেক। এই অব া অিধকাংশ পি মােদর মেত ভারেতর জ  
িছল অত  সহায়ক। ‘ াচীন ভারত থেক উ রািধকার সেূ  া  নতুন রা  
ভারত পি মােদর সহা ভূিত ড়ায়। প া ের পািক ান রা  সিৃ  পি মােদর 
িনকট িছল এক ধরেণর রাজৈনিতক পলায়ন যা ভৗগিলক িসেমি  ও ভারতীয় 
সভ তার পিরিচিতেত ংস সাধন কেরেছ- - স জ  পািক ানেক  থেকই 
পি মােদর ম াগত ইসলাম িবে ষী দিৃ েকান থেকই গণ  কের আসা হে ।’৩ 

পিরি িত স েক ওয়ািকবহাল মু বিু  স  েত েকরই এটা জানার 
কথা য পািক ান  হেয়িছল স ণূ  অব া থেক। বিৃটশ ভারেত অিজত 
রাজ  আেয়র মেধ  পািক ােনর িনধািরত াপ  ৬০ কািট পী যা িদ ীর 
স াল িরজাভ ব াংেক গি ত িছল, তা পািক ানেক দান করেত ভারত রাজী 

হয়িন। ফেল নব রা  পািক ান েত সরকাির কমচারীেদর বতন পয  িদেত 
পােরিন। তেব হায়দারাবােদর িনজােমর বদা তায় অব  পািক ান তার 
কমচারীেদর বতন শষেমষ দান করেত স ম হয়। রাজধানী করাচীেত ক ীয় 
সিচবালেয়র কান ভবনও িছলনা। রাজ  িনয় ণ ও টাকা লনেদন- এর জে  
কান ট ব াংক িছলনা। এমনিক ক ীয় পযােয় কান শাসনও িছলনা - যা 

িদেয় সামি ক পিরি িত িনয় ণ করা যায়। অথাৎ পািক ানেক সবিকছুই  
থেকই  করেত হেয়েছ এবং আে  আে  সকল ে  নতম অব া তরী 

করেত হেয়েছ। প া ের পািক ােনর শাচনীয় অব ার পাশাপািশ রাজধানী িদ ী 
কি ক অব া ভারত বিৃটশ ভারেতর ক ীয় শাসেনর সকল িবধা ব ব ািদই 

উ রািধকার সেূ  লাভ কের রাজকীয় হালেত তােদর দশ পিরচালনা  কের।  
অব  পািক ান ও ভারেতর উভেয়র জ  উ া  সম া িছল ায় একই 

রকম। তেব ভারত বড় দশ িহেসেব বড় স েদর অিধকারী হওয়ায় উ া  
পুনবাসন সখােন কম ঝি েতই িন  করা স ব হেলও স েদর ষ াপ তা 
                                                
৩ রা  ইবা ী, িসিভল সািভস অব পািক ানঃ এ িথেয়ােরিটক াল এনালাইেসস িনব িট 
আটলাি টক কায়াটারলীেত কািশত হয়, যা যু রাে র িডউক ইউিনভািসিট কতকৃ ১৯৫৯ সেন 
পনুঃ মুি ত, পৃ: ২৯২ 
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এবং ভারেতর তুলনায় পািক ােনর উ া  সম ার ব াি  অেনক কট ও ব মুখী 
হওয়ায় পািক ানেক এিনেয় িহমশীম খেত হেয়েছ মারা কভােব। য কহই এটা 
অ ধাবন করেবন য ১৯৪৭ সােলর অ  আেগ ১৯৪৩- ৪৪ এর ভয়াবহ িভ  
িব  পূব বাংলা/পূব পািক ােন যখনও স িভে র রশ চলেত িছল সই সময় 
উ া েদর পূনবাসন য কত বশী ব াপক ও মারা ক িছল। তা সহেজ আনদাজ 
করার িবষয় বেট।   

অ  আর একিট িবষয়ও সিঠকভােব মেন রাখেত হেব য, মাউ টেবেটন 
তার বিৃটশ সা াত রডি ফ- এর সােথ িমেল এমনভােব সীমানা িচি ত কের যা 
পািক ানেক আেরা এক ধরেণর সংকেট িনপিতত কের। দাসপুর 
পি মা েলর পূণ মুসিলম সংখ াগির  জলা হওয়া সে ও রডি ফ 
রাঁেয়দাদ তােক ভারেতর সােথ অ ীভূত কের দয়, যার ফেল জ  ুও কা ীের 

ভারেতর অবাধ েবশািধকার িনি ত হয়; একইভােব পূবা েলর মুসিলম 
সংখ াগির  আসােমর কিরমগ  জলা িদেয় দয়া হয় ভারতেক, যার ফেল পূব 
বাংলা/পূব পািক ানেক আর এক ধাপ বল অব ায় িনপিতত কের ভারতেক 
শি শালী করা হয়। পূব ও পি ম পািক ােনর মেধ  একিট কিরেডার সংেযাগ 
দয়ার অিত েয়াজনীয় দাবীেক িনদা ণভােব ত াখান করা হয়।  

অেযািচতভােব এমিনতর ভ রু পািক ানী সীমা  ব ব া মেন নয়ার 
জ  বিৃটশ ভাইস রয় মাউ টব াটন কংে স নতােদর ষড়যে র সােথ িমেল 
িজ াহর উপর এই মেম চাপ েয়াগ কের য উ  সীমা  ব ব া হয় তােক 
মানেত হেব অথবা পািক ােনর দাবী িচরতের পিরত াগ করেত হেব। িজ াহর 
সামেন মুসিলম জনেগা ীর জ  সৃ  সম া সং ল পিরি িতেত কাট- ছাট করা 
ও পাকায় খাওয়া পািক ানেক হণ করা ছাড়া কান িবক  িছলনা; কননা 
িজ াহ এটা যথাথই অ ধাবন কেরিছেলন য অ -  যা িকছুই পাওয়া যায়-  
অি  র ার জে  সটা হণ করাই উ ম। নব  রা  পািক ােনর িব ে  
নানাধরেণর অপমানজনক পদে প হণ করার পরও উৎকট ােদিশকতায় 
উ ধু ভারেতর ঝাল মেটিন; পা বতী ু  ও িবপদাপ  দশ এবং অ লসমূহ 
িগেল খাবার জ  তারা উেঠ পেড় লােগ। ভারেতর সই মারা ক আ াসী 
চিরে র িকি ত নতীজা, আচরণ ও আলামত পির টু হয় সই সময়কার এক 
িহ  নতা ামা সাদ মুখাজীর ব েব । ামা সাদ মুখাজী িছেলন কলকাতা 
িব িবদ ালেয়র ভাইস চ াে লার এবং ি তীয় িব যু কালীন ফজললু হক 
ম ীসভার িশ াম ী আ েতাষ মুখাজীর ছেল। ামা সাদ এই মেম ম ব  
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কেরিছেলন য ১৯৪৭ সােলর আগ  মােসর পর ৬ মােসর মেধ ই পূব পািক ান 
িনি  হেয় যােব। এটাও সবজনিবিদত য ভারেতর থম ধানম ী পি ডত 
জওয়ােহ ল নেহ  িতন িতনবার পূব পািক ােন পুিলশী এ◌াকশান  করা 
পূবক তা দখল কের নয়ার পিরক না এেটিছেলন; িক  িতনবাবই িতিন তা করা 
থেক শষ- মষ িনবৃ  থােকন। ভারতীয় গােয় া সং া সমূহ পূব পািক ােনর 

জনগেণর মেধ  গভীর ভারত িবেরাধী িব ু তা ল  কেরই নেহ েক তার সই 
পিরক না বা বায়েন ছাড়প  দয়িন। ভারেতর নানািবধ আ াসেন পূব 
পািক ােনর মা ষ কত গভীরভােব িব ু  িছল তার িকছু কাশ ঘেট ১৯৬৫ 
সােলর পাক ভারত যেু র সময় - যা থেক এটা তই তীয়মান হয় য 
নেহ  তার পিরকি ত পুিলশী এ াকশােনর মাধ েম পূব পািক ান দখল করার 
চ া করেল তঁার ও ভারেতর জ  তা হেতা এক মমাি ক ব াথ অিভযান - যা 

িনজ বিু - ান িদেয় নেহ  উপলি  কেরই শষ পয  িনজেক সংযত কেরন। 
১৯৭১ সােলর ঘটনা বাহ িছল িভ তর। তেব ১৯৭১ উ র সময় থেক 
বাংলােদেশ জনগেণর মেধ  িবদ মান ভারত িবেরাধী মেনাভাব এটা ই মাণ 
কের য পতাকার পিরবতন হওয়া সে ও বাংলােদেশর জনগণ কান অব ােতই 
তােদর মুসিলম পিরিচিত মূল েবাধ ও সং িৃতেক িবসজনেতা দেূরর কথা, বরং য 
কান মূেল  য তা র া ও উ িকত রাখেত ওয়াদাব  থাকেব এেত কান সে হ 
নই।         

 
ভারতীয় আিধপত বােদর কা কাজ/চ া  বুঝেত হেব 
এেত কান সে হ নই য ১৯৭২ সােলর পর থেক বাংলােদেশর মন ও 
মানসেক ভারতীয়করেণর জ  চুর ব গত আিথক ও বিু বিৃ ক সাহায  ও 
সমথন ভারত যিুগেয় আসেছ। বাংলােদেশর চার মাধ মসমূেহর এক িবরাট অংশ 
ভারতীয় মাকা অপ চার- এর িতপাদ  িদেয় পিরচািলত। তথাকিথত আধিুনক 

লু সমূেহর িশ া কাির লাম িবেশষত সমাজ িব ান স িকত িবষয়ািদ 
স ণূভােব ইসলািমক মূল েবাধ ও ণাবলী িবেরাধী বিদক দশেনর অ করেণ 

ণীত। আমলাত , শাসন িশ ক সমাজ এবং কােয়মী াথবাজেদর নতুন 
গা ীর এক উে খেযাগ  অংশ ভারতীয় সং িৃতর আ াবেহর ভূিমকায় অবতীণ 

রেয়েছ, সাধারণ মা েষর মেধ  যােদর কান অব ানই নই। স াব  সকল 
ধরেণর মি  ধালাইেয়র অপেচ া চালােনা সে ও আজ অবিধ তারা সফলকাম 
হেত পােরিন; জনগণ আজও ভারত িবেরাধী এই জে  য ভারত বাংলােদেশর 
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সাধারণ জনেগা ীর জীবনাচােরর মৗিলক িভি েক ংস করেত চায়। দেশর 
অথনীিত ও উৎপাদনশীলতার য কাঠােমা সাধারণ গরীব ও িন শ সংখ াগির  
জনগেণর জীবন ধারেণর িভি  তা ভারেতর ভূসূলভ আচরেণ মিক । 
ভারেতর িনিমত ফারা া বাধ- এর িবষময় ফেল বাংলােদেশর এক তৃতীয়াংশ 
এলাকা ম ভূিমেত পযবিসত হেয় বাংলােদেশর এক তৃতীয়াংশ জনগেণর জীবন 
ও জীিবকােক মিক  কের ফেলেছ।  

বাংলােদেশ ভারতীয় আিধপেত র এসব হে  যৎিকি ত নমুনা। উে খ  
য, ই দেশর ৫৪ িট অিভ  নদীর মেধ  বাংলােদেশর উজােনর ভারেত বািহত 

৫৩িট - যার ায় েত কিটেত বাঁধ, গােয়ন, ার িনমাণ কের উজােনর পািন 
িনয় ণ পূবক াসেরাধ কের বাংলােদেশর ভািটেত িবপয কর অব ায় ফেল তার 
অথনীিতর অ াভািবক তথা অপমৃতূ র ঘটনার চ ায় িল  ভারত। অথাৎ ব ল 
পিরিচত িভি ক বাংলােদেশ আজ এক মৗ েম খরা আর বষা মৗ েম ব ার 
ছাবেল মবধমানহাের িবপয  হে ।৪  

এছাড়াও ভারেতর িশ জাত পেণ র অবাধ বাহ বাংলােদেশর িশ  
উ য়নেক বাধা  কের রেখেছ। আ ািনক চ ােনল এই পণ  বােহর য 
অব া তার চাইেত অেনক অেনক বশী এই পণ  বাহ চলেছ ’ দেশর ১৭০০ 
মাইল সীমা  পেথর চারাচালান েট।  

বাংলােদেশর এই যাবতকােলর সকল শাসক ণীই তারা য মত ও 
পেথর হাক না কন; ভারেতর পদা ই অ সরণ কের আসেছ। এটা বা ব 
অব ার আেলােক কবল অেযৗি কও নয়; কননা িদ ীর ডবকু- এ থাকা ও 
ভারেত কৃপা লােভর চাইেত অ  িকছু িচ া করার অবকাশই শাসকে ণীর নই। 
১৬ই িডেস েরর কয়মােসর মেধ  থেকই ভারেতর অ ক া শখ মুিজব 
(কলকাতার জৈনক অ ণ চ বতীর ছেল যার নাম থেম িছল দবদাস চ বতী, 
যােক িতন বছর বয়েস ১৯২৩ সােল শখ লৎুফুর রহমান পালক পু  িহেসেব 

হণ কের নাম রােখন মিজবরু রহমান - ডঃ এম,আই চৗধরুী, জীবন িৃত, ঢাকা 
২০০৬ পৃ া, ৬৪২- ৪৩) কতৃক ১৯৭২ সােলর মাচ মােস ভারেতর সােথ ২৫-
সালা ময়াদী এক চুি  া র করার ফেল ভারেতর অ ক ায় থাকা 
                                                
৪ বন া, ইিট এএল, শয়ািরং িদ গ াে স, ইউিনভািসিট স িলঃ, ঢাকা, ১৯৯৫, এম, রিফ ল 
ইসলাম গ াে স ওয়াটার িডসপু টঃ ইটস ই টার াশনাল িলগ াল এসেপ স, িদ ইউিনভািসিট 

স িলঃ, ঢাকা, ১৯৮৭, িব,এম, আ াস এিট, িদ গ াে স ওয়াটার িডসপু ট, িদ ইউিনভািসিট 
স িলঃ, ঢাকা, ১৯৮২ ইত ািদ 
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বাংলােদেশর শাসকে ণীর জ  ফরজ হেয় দাঁড়ায়। উ  চুি র অ ম, নবম এবং 
দশ ন র ধারার শত সমূহই হে  ঢাকার মতায় আেরাহনকারী সবারই ঘােড়র 
উপর তেলায়ার প; যােদরেক পিরচালনার জ  িদ ীর সরাসির খবরদারীর 
তমন েয়াজন পেড়না। বাংলােদেশ িনযু  ভারতীয় রা দতূ ১৯৪৭ সাল থেক 

সি য় ভারতীয় লবীর ঘিন  সহেযােগ বাংলােদেশর বড় বড় কতাব ি েদর 
অব াহতভােব মিক দান কের থােক। বাংলােদেশর আভ রীন িবষয়ািদেত 
ব মাি ক ভারতীয় হ ে প ও আিধপত বাদী তৎপরতা বা ব সিত  - যা 
সবজনিবিদত। ভারেতর এই ধরেণর হ ে প এর সােথ ১৭৫৭ সােলর পলাশীর 
যেু র পর াইভ ও ই  ইি ডয়া কা ানীর হ ে প এর সােথ তুলনীয়। পলাশীর 
যেু রর অনিতকাল পূেব মীর জাফেরর সােথ কা ানী কমকতা াইভ য চুি  
(পিরিশ - ২) কিরেয় নয়, তার ই নং ধারায় বলা হয়ঃ ‘ইংেরজেদর শ , তা স 
ইউেরাপীয় হাক িকংবা হাক ভারতীয়, তারা আমারও শ ।’  

গত কেয়ক দশক ধের িবপদাপ  অব ায় িদনািতপাত করেত িগেয় 
বাংলােদেশর য অিভ ান ও আে ল হেয়েছ, তা থেক যেথ  িশ া নয়ার 
আেছ। এই িশ া থেম হেত পাের ১৯৭১ সােলর ঘটনা বাহ িনেয়; যা িনেত 
হেল ১৯৭১ সােলর পিরি িতেক স ণূ নতুন ও িনরােবগপূণ দিৃ ভ ী িদেয় 
মূল ায়ন করেত হেব। এই নতুন দিৃ ভ ীর সূ  হেত হেব ১৯৭১ সােলর ১৬ই 
িডেস র ঢাকায় অিজত িবজয় বাংলােদেশর জ  তমন কান িবজয় িছলনা, 
যতটা না িছল ভারেতর জে ।  

ি তীয় অত াব কীয় িশ া িনেত হেব এই বা বতা থেক য াধীনতার 
যৎসামা  াদ বাংলােদশীরা লাভ করেত না করেতই তা স ণূভােব ভারতীয় 
শাসকরা িছিনেয় িনেয় যায়। ফেল বাংলােদশ বা েব ভারেতর দখলকৃত একিট 
ভূখে ডই পযবিসত হেয়েছ, ১৯৭১ সােলর ১৬ই িডেস র ঢাকায় বাংলােদশ 
সনাবািহনী ধান জনােরল ওসমানীর রহ জনক অ িপি িতেত ভারতীয় 
সনাবািহনীর িনকট পািক ােনর পূবা লীয় কমাে ডর আ সমপেনর দিললই 

ভারত কতৃক পূব পািক ান দখল করার  ও বধ মাণ। শখ মুিজব িফের 
এেস ২৫ বছর ময়াদী য চুি েত দশেক আব  কেরন তা িছল ব তঃ ১৯৭১ 
সােলর তাজউি েনর নতৃ াধীন বাসী সরকার া িরত গাপন চুি র ৭িট 
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ধারার পিরবি ত সং রণ৫ এবং ২৫ বছেরর স চুি র  ারা কারা ের 
আ সমপেনর উ  দিলেলর উপর বধতার সীল মের দয়া হয়। যা িছল আর 
এক অেথ ভারেতর গালামীর িন য়তা এবং এেত বাংলােদেশর িব ে  
আিধপত  চালনার আইনা গ কতৃ  লাভ কের ভারত। ১৯৭১ সােলর 
ঘটনা বােহর মেধ  িদেয় িনেজেদর ােথ য সব মতা ও অিধকার ভারত লাভ 
কের তা য কান মূেল  িচর ায়ী করেত তারা ব পিরকর। ঐ খ াত চুি র 
নবায়ণ িকংবা অ  নােম একই মা ায় আর একিট চুি েত বাংলােদশেক আব  
করার পিরক নাও রেয়েছ ভারেতর।  

বাংলােদেশর িবিভ  সময়কার দখা দয়া রাজৈনিতক অচলাব ার 
অিধকাংশ কারণ হে  িদ ীর ঐ ল  অজেনর স াব  কান । গত কেয়ক 
দশক ধের বাংলােদশেক নােমমা  াধীন রাখার ভারতীয় কৗশেলর এখােনই 
শষ নয়। বাংলােদশেক িনেয় তার ল  অজেন তােদর আেরা িকছু অত াবশাকীয় 

কাজ রেয়েছ। এই কাজ েলা হে  বাংলােদশেক সবব া  ও অনিত া  চােপর 
মেধ  ফলা। এই লে  বাংলােদেশর অভ ের সি য় ভারতীয় ত ীবাহীেদর 
িদেয় নিতবাচক রাজনীিত করােনা, ভারেতর িশ জাত পেণ র বাজার িত ার 
জে   থেকই িবপদাপ  অথনীিতেত অ ঘাতমূলক তৎপরতা চািলেয় আেরা 

িত  করা, পিরকি তভােব ভারতীয়করেণর জে  ানীয় সং িৃতেক ংস 
করা, বাংলােদেশর সােথ পািন ব েন সমেঝাতা আসার আহবান ত াখান করা 
পূবক সকল আ জািতক আইন িনয়মনীিত পদদিলত কের৬ অিভ  ৫৩িট নদীর 
উজােন পািন বাহেক বাধা  কের ভািটর দশ বাংলােদেশ িবপযয় সিৃ  করা। 
পািক ােনর করাচীর ায় ভারতীয় স াসী কাযকলাপ পিরচালনা করা, চাকমা 
ই  িন ে  অনা হ তথা সৎ িতেবশীমূলক আচরেণ অনীহা, তথাকিথত 
ব ভূিম আে ালেনর ারা বাংলােদেশর এক তৃতীয়াংশ ভূখ ডেক িবি  করার 
ষড়যে  মদদ ও পৃ েপাষকতা দান এবং সেবাপরী দি ণ তালপি  ীপেক 
দখেল কের রেখ ভারত বাংলােদেশর িব ে  র চ  ুও িবষদাঁত দখাে  িবগত 
িতন দশকব াপী। এ ছাড়াও ানিজট িবধাসহ পূবা লীয় রাজ সমূেহ সনা 
অিভযান চালােনার েযাগ দােনর জে  ভারত বাংলােদেশর উপর অব াহত 

                                                
৫ অিল আহাদ, জাতীয় রাজনীিত (১৯৪৫- ৭৫) ি তীয় সং রণ, বাংলােদশ কা- অপােরিটভ বুক 
সাসাইিট িলঃ, ঢাকা, এনিড, পৃ: ৪৫০ 

৬ এম, রিফ ল ইসলাম, পেূব উ তৃ 
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চাপ েয়াগ কের চেলেছ এবং বাংলােদেশর পূণ সমু  ব র চ াম 
ব রেক আনেস রড ব বহােরর জ  ভারত চাপ েয়াগ কের চেলেছ।  

বাংলােদেশর িব ে  ভারেতর আিধপেত র রকমেফর অ হীন। সমেয় 
তােদর আিধপেত র িবিভ  করণ জনি য় অবয়বও ধারণ কের, যা কবল 
বাংলােদেশ তােদর ত ীবাহী রাজৈনিতক দলসমূেহর সৃ  িবিভ  আে ালেনর 
মেধ ই সীমাব  নয়; নানািবধ িমক আে ালেনও তা পির টু হয়। আর এই 
সব আে ালন ভারতীয় গােয় া সং া’র কতৃক পিরকি ত, সংগিঠত ও অথায়ন 
হেয় থােক। জামােত ইসলােমর নতা গালাম আযেমর িব ে  ১৯৯০ সােল 
ঘাদািনক আে ালন তমন একিট। ায় ২০িট িকংবা তার কাছাকািছ বা তার 
বশী সামিরক অভু ান বা পা া সামিরক অভু ান, যার দ ণ কারা ের 

িসেড ট িজয়া িনহত হান, তা িছল তােদর অ তম িমশন। এটা কবল ‘র’ এর 
কমকতােদর ীকােরাি েতই নয়;৭ ভারেতর ব  িব  সূ  ও িমিডয়া তা িনি ত 
কের। া ন পূব পািক ােন ‘র’ এর অ েবশ িছল অেনকভােব, অেনক র ও 
পযােয় - যা বাংলােদশ আমেল এত ব াপকভােব িব িৃত ঘেট য ‘র’ এবং িদ ী 
কােরা পে ই এই সব তথ  গাপন রাখা স ব হয়িন।৮ 

পূব পািক ান জে র ায়  থেক ভারেতর টসম ান পি কার ঢাকা 
অিফেস দািয় পালনকারী ভারতীয় সাংবািদক জ ািত সন  ীকার কেরেছন 
য, শখ মুিজবর রহমান সহ তদানী ন পূব পািক ােনর ব  মহেলর সােথ 

ভারতীয় গােয় া সং ার িনয়িমত যাগােযাগ িছল। সই গােয় া সং াই এক 
িব াি কর িরসাচ এ ড এনালাইিসস উইং (RAW) নােম ষাট এর দশেকর 
মাঝামািঝ সমেয় কাজ  কের।  

‘র’ এর কমকতারা বাংলােদশেক এই মেম সবদাই নিছয়ত িদেত থােকন 
য বাংলােদশ সামািজক পযােয় অব ই তােদর িশকেড়র স ােন ব পৃত হওয়ায় 

উিচত; য িশকড় ‘র’ এর মেত হে  িনখাদ সনাতন ধম। আর এই দিৃ েকান 
থেক ইসলাম হে  িবেদশী ধম যার উৎস আরেবর মািট থেক উৎসািরত। এ 
থেক িক এমন ে র উে ক হয়না য তাহেল িক বাংলােদশীেদরেক িহ  
দবতা িশব, কালী, গার পূজা করেত হেব? নবজাত িশ  হত া  করেত হেব? 

                                                
৭ অেশাক রায়না, শাল অপােরশানঃ বাংলােদশ, ইনসাইড‘র’, িবকাশ পাবিলিশং হাউস 
( াইেভট) িলঃ, িদ ী, ১৯৮১, পৃ: ৫০- ৬৩ 
৮ ঐ, পৃ: ৬১- ৬২ 
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মৃত ামীর সােথ ীেক জীব  পুিড়েয় মারা পুনঃরায়  করেত হেব? 
মুসলমানেদরেক মানিবক সমতার আদশ পিরত াগ কের মা েষর মেধ  সকল 

ে  বেনিদ ও অ ু ৎ ণী েভদ সিৃ র কাজ  করেত হেব ?  
 
ব পিরকর হওয়া দরকার  

তই এই ে র উে ক হয় য, বাংলােদেশর দশে িমক শি  যারা 
জনেগা ীর ৯০ শতাংশ তারা সেমত ১৫ কািট মা ষ িক বাংলােদশেক 
অব াহতভােব ভারতীয় কবজায় রাখার ব াপারটা অ েমাদন কের ? তারা িক শষ 
র িব  িদেয় হেলও এর িব ে  সং াম করেবনা ?  
 
কান অব ােতই পািক ােনর পিরতৃ  হেয় থাকা যােবনা  

১৯৭১ সােল পািক ান থেক িবি  হেয় ু  বাংলােদশ এক িবপদাপ  অব ার 
মেধ  িদনািতপাত করেছ। পূব পািক ান িবি  হওয়া সে ও পািক ান তমন 
িবপদাপ  অব ায় পিতত হয়িন িকংবা ভারেতর চাইেত বল হয়িন; তেব 
পািক ান ততটু  শি শালী নয় যতটু  হেতা ই অংশ ঐক ব  থাকেল। 
পািক ান হয়েতা কত েলা ে  তার অিজত অ গিতেত পিরতৃ  হেত পাের, 
যার মেধ  উে খ  হে  অপমান এবং ংস প থেক সবে ে র অব ার উ য়ন; 
কননা অথৈনিতক চেকর ণীত তথ ািদ অ যায়ী কবল বাংলােদশ থেকই 

নয়, ভারেতর চাইেতও পািক ােনর জীবন ব ব ার উ িত ঘেটেছ; যা পািক ােনর 
উ য়ন, সমৃ  জীবন ব ব া, দির তা াস এবং গণত  ও িতিনিধ শীল সরকার 

িত ার মাধ েম মাটােমািট রাজৈনিতক ি িতশীলতা অজেনর মেধ ই িনিহত। 
১৯৭১ সােলর ঘটনাবলীর মধ  িদেয় য আ িব াস পািক ান হািরেয় ফেলিছল 
তা পািক ান পুন ার কের বতমােন অেনক বশী আ িব াসী হেয় উেঠেছ। 
আফগািন ােন সািভেয়ট আ াসন ও দখলদাির  মাকােবলায় ায় এক দশেকর 
যেু  পািক ােনর সাফল  তােক য কান বহৃৎ ও শি শালী শ র আ মণ থেক 
িনজেক র া করেত অিতির  আ িব াস যিুগেয়েছ। কা ীর সম ার কান 
সমাধান আজ পয  না হওয়া সে ও কা ীিরেদর িত কেয়ক দশক ধের 
পািক ােনর আদিশক ও নিতক সমথন ই িটেক আ জািতক পযােয়র য কান 
আেলাচ সচূীর অে  ান িদেয়েছ। ভারত কা ীর ই েত বরাবরই 
কলংকজনকভােব পরাভূত হেয় আসেছ। মাট কথা এটা িনঃসে হ য পািক ান 
তার শি ই কবল পুন ার কেরিন; ীয় ঐক  ও সংহিত এবং  াত তা 
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িচরতের র া করেত যেথ  আ াবান। ভারত হয়েতা মােঝ মেধ  আ মণ ও তার 
সি য় দালালেদর িদেয় পািক ােনর অভ ের অ ঘাতমূলক তৎপরতা চালােত 
পাের; িক  পািক ান দখল করার মত ধা তার নই যিদ স তার িনজেক ংস 
করেত না চায়। িক  বাংলােদেশর অব ান স রকম নয়। ভারেতর তুলনায় 
বাংলােদশ বরাবরই একিট অসহায় স া িহেসেব িবরাজ করেছ। ভারেতর 

েরাচনা ও পৃ েপাষকতায় বাংলােদেশর অভ ের নানা ধরেণর ংসা ক 
অপতৎপরতা চরেম পঁৗেছেছ। বাংলােদেশর জনগণ অব াহতভােবই ভারেতর 
সামিরক আ াসেনর মিক অ ভব কের। যভােব িসিকম ভারত তার বশংবদ 
সংসেদর মাধ েম াস ও হজম কেরিছল স াইেল বাংলােদেশ ভারত তার 
ত ীবাহী বা প ম বািহনী ারা আ াসন চালােত পারার একটা আশংকা সব 
সমেয় বাংলােদশেক তাড়া কের। তথাকিথত চরম প ী বাঙালী জাতীয়তাবাদীরাই 
আসেল ৫ম বািহনী িহেসেব সবজন িবিদত। সহ  বছর ধের বাংলােদেশর ১৫ 
কািট মা েষর ৯০ শতাংশ মুসলমান য মূল েবাধ, সং িৃত ও াত তা 

অ সরণ, র া ও চচা কের আসেছ এই বাঙািল জাতীয়তাবাদীরা হে  তার 
সবচাইেত বড় শ । অতএব ভারতীয় আিধপত  কাযকরভােব িতহতকরেণ 
বাংলােদশেক িশ া হণ করেত হেব উপমহােদেশর মুসলমান জনেগা ীর 
ঐিতহািসক সং ােমর ধারাবািহকতা থেক। আর এই ল েবাধ থেক যথাযথ 
িদক- িনেদশ- এ উ ধু হেত হেল বাংলােদশ অব ই পািক ােনর সােথ ঘিন  
হেত হেব।  
 
বাংলােদশ ও পািক ােনর মেধ  ঐক  িত ায় ভারেতর িবেরাধীতা  
বাংলােদশ ও পািক ােনর মেধ  সৗভাতৃ মূলক স ক িত ােক ভারত বরাবরই 
ঘৃণার চােখ দেখ আসেছ। ভিব েতও এমন স ক িত ার উেদ াগেক তারা 
ঘৃণা করেব। কননা বাংলােদশ কৃতই একিট াধীন াবেভৗম শি শালী দশ 
িহেসেব িটকেত পারেল ১৯৪০ সােলর লােহাের গৃহীত পািক ান ােবর 
যৗি কতা িত া লাভ এবং আেরা ভােব বলেত গেল ি - জািতত  যােক 

ইিতহাস বিণত মেত কংে সী ও বাজেপয়ী, বস  চ ািটজী সহ িহ  জাতীয়তাবাদী 
ভারতীয়রা তী ভােব অব া কের-  সই ি - জািততে র যৗি কতাই মাণ 
হেব। ৯   
                                                
৯ বস  চ াটাজী, ইনসাইড বাংলােদশ টুেড, এস, চা  এ ড কাঃ ( াইেভট) িলিমেটড, িদ ী, 
১৯৭৩ 
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যিদও শতা ীর পর শতা ী ধের অিভ  সং ােমর মধ  িদেয় ইিট দশ 
বাংলােদশ ও পািক ােনর অভু দয় ঘেট; িক  ১৯৭১ সােলর িবেয়াগা ক নাটক 
ম ায়ন এবং তার ধারাবািহকতা ও জর অব াহত রাখার উৎকট য়ােসর ল  
একটাই - ই দেশর মেধ  ায়ী ঝগড়া িজইেয় রাখা। একসমেয়র তথাকিথত 
বষম  ই েক আজও িজইেয় রেখ তােক েযাগ পেলই শান দয়ার ল ই 

হে  িট দেশর মেধ  পার িরক িবে ষ সিৃ  কের রাখা। অথচ সই তথাকিথত 
বষম ত  িছল িনতা ই িভি হীন যা িবে র সববহৃৎ ও শি শালী একিট মুসিলম 
দশেক িবি  করার জ  উে েণািদতভােব জনমত সিৃ র কােজ ভারত 

ব বহার কের। ভারতীয় চার মাধ মসমূেহর অসত  ও অধসত  চারণা েলাই 
শষ পয  জয়ী হয়। ১৯৭১ সােলর ঘটনা বাহ িনেয় অব াহতভােব পিরচািলত 

অ চারসমূহ ব ত সই চারণারই পিরবিধত প। তথাকিথত ৩০ ল  মা েষর 
িনহত হবার িমথ া সংখ াতথ  বাংলােদশ ও ভারেতর চারমাধ ম সমূেহ 
অব াহতভােব চার করা হয়, যার ল ই হে  নানািবধ াপেটর ই 
ব ু তীম দেশর সাধারণ মা েষর মেন পার িরকভােব িবে ষভাব িজইেয় 
রাখা। ব তঃ পািক ান রাে র িবলিু  ঘটােনাই হে  এই ভয়াবহ অপ চােরর মূল 
সূ ।১০ বলা বা ল  য, ঐ িবলু করেণর অপ য়াস থেক বাংলােদশও মু  নয়।  

বাংলােদেশর চাইেত অেনক শি শালী দশ পািক ান যিদ িবলু  হবার 
ভারতীয় মিকেত িনমি ত থাকেত পাের, সখােন মুসিলম স া িনেয় ভারতীয় 
আ মেণর মুেখ বাংলােদেশর িটেক থাকা সিত ই র। পািক ান অথবা 
বাংলােদেশর ভূখ ডগত তথা ভৗগিলক অব ান ভারেতর িনকট কান তর 
উে েগর িবষয় নয়; তােদর উে গ হে  ই দেশর িনর শ সংখ াগির  মা েষর 
মূল েবাধ ও সং িৃতেত মুসিলম জািতস া ও ইসলািমক াতে র াবল । 
তােদর িনকট ইসলাম ও িবেদশী মুসলমানরা হে  তােদর বড় শ  -যা ১৯৪৭ 
সােল মুসিলম রা  িহেসেব পািক ােনর অভু দয় ঘটায় পািক ানেক এক ন র 
শ  িহেসেব তারা িচি ত কের। কননা পািক ান সিৃ র িপছেন িছল বিৃটশ 
ভারতীয় উপমহােদেশ মুসলমানেদর রাজৈনিতক আে ালেনর ফসল যার িভি  
িছল ি - জািতত  আর তার অথই িছল মুসলমান ও িহ েদর স া ও াতে র 

 িভ তা। ফেল বিৃটশরা ভারত ছেড় দয়ার আেগ ইিট সাবেভৗম পৃথক রা  
সিৃ  করা পূবক উপমহােদশেক াধীনতা দয়া ছাড়া বিৃটশ ও কংে স- এর 

                                                
১০ জলুিফকার আলী ভেূ া, মাই িডয়াের  ডটার, ািসক, লােহার, ১৯৯৫, পৃ: ৫১ 
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সামেন আর কান পথ খালা িছলনা। তেব তারা ১৯৪৭ সােল তােদর ভারত 
মাতার অ ে দন কান শত বা উে  ছাড়া মেন নয়িন। আর পািক ান থেক 
বাংলােদশেক াধীন কের একিট াধীন মুসিলম রা  িহেসেব বাংলােদশ িটেক 
থাক - এমন উদারতার বেশ ভারত বাংলােদশেক একা ের সমথন দয়িন। 
তােদর কৃত ােথর থম ধাপ হে  বাংলােদশেক ভারতীয়করণ এবং 
পরবতীেত েযাগ মত বাংলােদশেক িসিকমকরেণর জ  ঘুম পাড়ানীর টবেলট 
খাইেয় দয়া। ভারতীয় চার মাধ ম ও তােদর বাংলােদশী ত ীবাহী মহেলর 
অসত  ও িভি হীন চারনাসমূহ িনেয় বার বার মাতম করার িপছেন রেয়েছ 
ভারেতর বাংলােদশ িবেরাধী চ াে র িকছু নাংরা িদক। এই নাংরা িদক েলা 
ভারতীয় িহ েদর ধমীয় দিৃ ভ ী থেক উ তূ। তােদর িহ  ধমমেত অখ ড 
ভারত অথবা রামরাজ  তথা দবরাজ  খ ডন করা যােব না; কান কারেণ খি ডত 
হেলও তােক পুনরায় এক ীকরণ করা ধমীয় মেত বাধ বাধকতাপূণ; িক  বা েবর 
পিরি িত য িভ  এটা তারা এখেনা অ ভব করেত পােরিন। তােদর ই ল  
সাধেন তারা ভারেতর সংখ ালঘু মুসলমানেদর িনি ত করার জে  িন শ 
সংখ াগির  িহ েদর লিলেয় িদেয় রেখেছ। তারা চায় এই ল  বা বায়েনই 
উিনশ’ চি েশর দশেকর ভারতীয় নতা গা ী, নেহ , ামা াসাদ মুখাজী মুখ 
পািক ােনর ই অংশেক ভারতীয় ইউিনয়েন যাগদান করেত ব ভােব উ ু  
কেরিছল।  
 
বাংলােদশ সৃি  ভারেতর ‘ি তীয় াধীনতা’  
ভারতীয় সাংবািদক াণ চাপড়া ১৯৭১ সােলর ঘটনা বােহর অব বিহত পেরই 
বেলিছেলন য, বাংলােদেশর সিৃ  হে  ভারেতর জ  ‘ি তীয় াধীনতা অজন’১১ 

থমিট তারা হািসল কেরিছল ১৯৪৭ সােল যখন বিৃটশরা ভারত ছেড় 
চেল যায়। এই ধরেণর ধারণা কবল চাপড়ার একার নয়; এই ধারণা সম  ি  
জাতীয়তাবাদীেদর যারা মুিজবেক মুসলমানেদর িব ে  তােদর এক সহ  বছেরর 
িবজেয়র নায়ক বেল মেন কের। আর দশে িমক বাংলােদশীেদর িনকট মুিজেবর 
পিরচয় হে  িবংশ শতা ীর মীর জাফর য স েক ব  দশে িমক 
বাংলােদশীেদর মত জনাব ক এ হক যথাযথভােব তার ২০০৭ সােল কািশত 
একিট বইেয়র নামকরণ কেরেছ ই পলাশী ই মীর জাফর। ইিতহাস স েক 
                                                
১১ াণ চাপড়া, ইি ডয়াজ সেক ড  িলবােরশান, িবকাশ পাবিলিশং হাউস ( াইেভট) িলিমেটড, 
িদ ী, ১৯৭৩ 
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সেচতন য কান িব  পাঠক এমন উপসংহারই টানেবন য বাংলােদশেক ভারত 
মাতার দখেল িনেত পারেল তােক তারা তােদর তৃতীয় াধীনতা িহেসেব 
আখ ািয়ত করেব আর চতুথ াধীনতা হেব বাধ হয় তখন, যখন তারা 
পািক ােনর সম  এলাকা দখল কের ফলেত পারেব। এটা ঐিতহািসকভােব 
সিত  য বাংলােদশ ও পািক ান উভেয়ই ভারতমাতার অ ে দ থেকই সিৃ  
হেয়িছল, যা গত ছয় দশেকও িহ রা মেনর িদক থেক মেন িনেত পােরিন। 
িহ রা চায় উপমহােদেশর সম  মুসলমানরা যন িহ য়ানী জীবনাচার -এ অভ  
হেয় উঠেত অথবা যন ভারতীয়করেণ গা ভািসেয় দয়, আর প া ের 
মুসলমানরা গৗরেবর সােথ মুসলমান িহেসেব িটেক থাকেত ব পিরকর। এটা 
কবল মুসলমানেদর ধমীয় িব ােসরই অংশ নয়; এটা িনজ  কীয়তা ও াত  

বজায় রাখার িত অকৃি ম ভালবাসারও পিরচায়ক। সংখ াগির  িহ েদর 
মহাসমুে  সংখ ালিঘ  িহেসেব মুসলমানেদর হজম হেয় যাওয়া কান অব ােতই 
মুসলমানেদর পে  হণেযাগ  হেত পােরনা। অতএব ই মূল েবাধ ও 
জীবনাচােরর কা  সংঘাত অব াহত রেয়েছ এবং ’ য়রই াত তা রাজৈনিতক 
পযােয়ও ল নীয়। পািক ােনর সােথ বরীতার মধ  িদেয় বাংলােদেশর জ  
হেলও মুসিলম জািত িহেসেব স ােনর সােথ বেঁচ ও িটেক থাকা ছাড়া 
বাংলােদেশর সামেন অ  কান িবক  নই। স কারেণই কিলনস ও ল াপায়ার 
(১৯৭৫) যথাযথভােবই বেলেছন য, বাংলােদশ হে  িজ ােহর ি - জািত তে র 
বাই াডা । অতএব এটা িনি তভােবই য কহ বলেব য পািক ান ও মুসিলম 

িনয়ার সােথ যাগােযাগ াপেনর মেধ  বাংলােদেশর উ ম ভিব ত িনিহত।  
 
বাংলােদশ ও পািক ােনর মেধ  ঘিন তার অপিরহাযতা  
বিণত অব ার াপেট স ােনর সােথ বাস করার জে  উভয় দশেকই বহৃ র 
ঐেক র জ  আ ািনক পযােয় উেদ াগ িনেত হেব। এই েয়াজেনর  
আমােদর পূব পু ষরা উপলি  কেরিছল মুসিলম লীগ সংগঠেনর মাধ েম-  য 
মুসিলম লীেগর জ  হেয়িছল িবংশ শতা ীর েত ঢাকার মহৎ মানব িহৈতষী 
নবাব ার সিলমু াহর নতৃে । ঐ েয়াজন পািক ান িত ার পর শষ হেয় 
যায়িন; িকংবা যায়িন ১৯৭১ সােলর িবি  হবার কারেণও -যা খ ািতমান 
ঐিতহািসক মর ম ড: মিতয়ার রহমান (নবীনগর া ণবাড়ীয়া), মর ম ব াির ার 
আলী আ াস (চা াইেকানা, পাবনা), মর ম মাহমুদ আলী ( নামগ ) আমৃত  
বেল গেছন। মর ম মাহমুদ আলীর সবেশষ লখা ‘এক জািত ই রা ’ বইেয় 
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এই স েক তার অকাট  যিু  উে খ কের গেছন। একই ধরেণর রীিতমত 
ভিব তবাণী কেরেছন মহান অধ াপক খ ািতমান িশ াবীদ- সািহিত ক এবং 
ঐিতহািসক মর ম ড: সয়দ সা াদ হােসইন তার এক িববিৃতেত। ১৯৯৪ 
সােলর অে াবের দ  উ  িববিৃত পরবতীেত তার সবেশষ বইেয় সি েবিশত 
হয়, যা ১৯৯৪ সােলর িডেস ের মু ণখানায় গেলও বইিট কািশত হয় তার 
ইে কােলর (১২ জা য়াির, ১৯৯৫ইং) এক মাস পর। উ  িববিৃতেত িতিন অত  
পির ার ও থহীনভােব ম ব  কেরিছেলন য, এমনিক নামমা  াধীন একিট 

বল বাংলােদশও ভারেতর িনকট একিট িনরবি  ালাতন বা উৎপীড়েণর হতু 
েপই গণ  যা তার িনকট সহনীয় হেত পােরনা। উে জনা শিমত হবার পর 

ভারত তার ধান শ  পািক ােনর সােথ িবিভ  িবষেয় বুঝাপড়া করা পূবক িকছু 
সমেঝাতা িত ায় অেনক বশী াধীনভােব উেদ াগী হেব। বাংলােদশ ও 
পািক ােনর মেধ  স েক খাপ খাইেল, যিদ তা পুরেনা স ক  িত ার লে  
নাও হয়, তাহেলও সটা বাংলােদেশর াধীনতার জ  বড় গ ােরি ট হেয় থাকেব 
আর পািক ােনর িটেক থাকার পে  হেব বড় ধরেণর উৎস। যারা এই সত  

দয় ম করেবনা, তােদরেক ীনদিৃ স  বীদ অথবা ৫ম কলামভূ  
মারা ক দশে াহী বেলই অিভিহত করা যায়।১২ 

িতন অ ে েদর উপেরা  ম ব েলা িতিন তার ঐিতহািসক িববিৃতেত 
উে খ কেরেছন। এই মহান ব ি  উিনশ ি শ ও চি েশর দশেক পািক ান 

িত ার সং ােম সি য়ভােব অংশ হণ কেরন; অথচ একা েরর ঘটনা বােহর 
সময় প ম বািহনী ও ভারেতর পা  ডােদর হােত নশৃংসভােব িনযািতত 
হান। ১৯৭১ সােল পূব পািক ােনর পতেনর পর তােক িনমমভােব দিহক 

িনযাতন করা হয় এবং ই বছেরর বশী সময় কারা িনযাতন এর একিট হে  
একা ের িৃত এবং অ ািট হে  িদ ওয়া  অব টাইমঃ িরে কশনস অন িদ 
িড াইন এ ড ফল অব ই  পািক ান। তঁার উপেরা  ম ব  স েক কান 
পযেব ণ আমার করার ঃসাহস নই; তেব ঐ ম েব র সবাংশেক এই জািতর 
জ  িনখঁুত ভিব তবাণী বেল আিম মেন কির।  

সৎ বুি জীিব ও উে খেযাগ  রাজনীিতবীদেদর সবাই বাংলােদশ  ও 
পািক ােনর মেধ  ঘিন  স েকর েয়াজনীয়তার ব াপাের একমত; যিদও তারা 

                                                
১২ সয়দ সা াদ হােসইন, িদ ওেয় স অব টাইমঃ িরে কশানস অন িদ িড াইন এ ড ফল অব 
ই  পািক ান, নতনু সফর কাশনী, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ: ২৮৪ 
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তা কৗশলগত কারেণ কাে  বলেবননা। তেব তারা এটা ই অ ধাবন 
কেরন য উভয়ই ইসলােমর মহান আদেশ অিভ ভােব আ স ীিবত। অব  
অ ল ভেদ এবং জনগেণর মেধ  ভাষা ও জীবনাচাের হয়েতা িবিভ তা থাকেত 
পাের; িক  ইসলামী মূল েবাধ হে  উভেয়র অিভ  জীবনাচােরর লাইফ াড। 
এই জীবনাচার থেকই তারা তােদর জীবন ও জীিবকার মৗিলক রণা লাভ 
কের। এটা না থাকেল তারা তােদর ইসলামী মূল েবাধ হািরেয় িবশাল ভারতীয় 
সমােজ লীন হেয় যেতা। এটা সৎ বিু জীিব ও সিঠক িচ া- চতনায় উ ী  
সবাই ীকার করেবন,  িক  ভারেতর ভেয় বা অ  কান অ াত কারেণ তারা 
এই সেত র কথা কাে  বলেবননা। এ থেক অ মান করা র নয় য 
ভারতীয় অিধপেত র অে াপাশ কত িনমমভােব বাংলােদশেক আকঁেড় ধের 
রেখেছ। আর এখােনই িনিহত রেয়েছ ভারেতর অব াহত অিধপত বাদী 

অপতৎপরতা িতহতকরেণ অপিরহায ঐক  িত ায় বাংলােদশ ও পািক ােনর 
উভয় সংকট। বাংলােদশ ও পািক ান উভয়েক ভারত ভীিতর কলংচ  ভা েত 
হেব; কননা এর মাধ েমই তারা ভিব ত বংশধরেদর ভিব তেক স ানীয় কের 
তুলেত পাের। ভারেতর সকল আিধপত বাদী অপতৎপরতােক িতহত করার 
চ ােল  ে  িনেয়ই আমরা একিবংশ শতা ীেত পদাপন কেরিছ। 
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পিরিশ  এক 
 
বাংলােদশ- ভারত ২৫- সালা চুি    
 
১ ন র অ ে দ-  
উভয় দেশর জনগণ য উে ে  সি িলত সং াম ও আে াৎসগ কেরেছ, সই 
উে ে  ও লে  অ ািণত হেয় এই চুি  া রকারী প য় ঘাষণা কেরেছ 
য. তােদর িট দশ এবং ই দেশর জনগেণর মেধ  ায়ী শাি  বজায় থাকেব। 
েত ক প  অপর পে র াধীনতা, সাবেভৗম  ও ভৗগিলক অখ তার িত 

স ান দশন করা এবং অপর পে র অভ রীণ ব াপাের হ ে প করা থেক 
িবরত থাকেব।  

চুি  া রকারী প য় উপের বিণত নীিতমালা এবং সমতা ও 
পার ািরক কল াণকর নীিতমালার িভি েত তাদের মেধ  িবরাজমান ব ু পূণ 

িতেবশীসলূভ ও সকল ে র সহেযািগতা আরও জারদান ও দঢ়ৃ করেব।  
 
২ ন র অ ে দ-   
জািত, ধম, বণ িনিবেশেষ সকল জনগণ ও রাে র সম- অিধকােরর নীিতমালায় 
উ ীিবত ও পিরচািলত হেয় চুি  া রকারী প য় সকল কার 
উপিনেবশবাদ, বণবাদ এবং বষম েক িন া কের এবং এ সেবর স ণূ ও চূড়া  
িনমূেলর লে  সং াম চািলেয় যেত তারা ব পিরকর।  

উপেরা  ল সমূহ অজেনর জ  চুি  া রকারী প য় অপরাপর 
রাে র সােথ সহেযািগতা কের যােব এবং উপিনেবশবাদ ও বণ বষেম র িব ে  
সং ামরত িবে র সকল অ েলর জনগেণর ায়স ত আশা- আকা ার িত 
এবং তােদর জাতীয় মুি  আে ালেনর িত সমথন িদেয় যােব। 
 
৩ ন র অ ে দ- 
চুি  া রকারী প য় জাট িনরেপ  ও শাি পূণ সহাব ােনর নীিতর িত 
তােদর দঢ়ৃ ত ােয়র কথা পুনব  করেছ এবং তারা এই িব াস পাষণ কের য, 
িবে  উে জনা াস, আ জািতক শাি  ও িনরাপ া বজায় রাখা এবং জাতীয় 

াবেভৗম  ও াধীনতা দঢ়ৃ করার ে ই উপেরা  নীিতই হে  পূণ 
উপাদান।  
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৪ ন র অ ে দ- 
চুি  া রকারী প য় সকল পযােয় বঠক ও মতিবিনমেয়র মাধ েম উভয় 
রাে র ােথর ে  ভাব সিৃ কারী ধান ধান আ জািতক সম াবলী িনেয় 
এেক অপেরর সােথ িনয়িমত যাগােযাগ র া করেব। 
 
৫ ন র অ ে দ-  
চুি  া রকারী প য় অথৈনিতক, ব ািনক ও কািরগির পার িরক েযাগ-

িবধা দান ও সািবক সহেযািগতা জারদার ও স সারণ অব াহত রাখেব। এই 
িট দশ সম- অিধকার, পার ািরক কল াণ ও সবািধক িবধা া  জািতর 

নীিতর িভি েত িনেজর মেধ  বািণজ , পিরবহন ও যাগােযােগর ে  
পার িরক সহেযািগতা বিৃ  করেব। 
 
৬ ন র অ ে দ- 
চুি  া রকারী প য় ব ান িনয় ণ, নদী অববািহকার উ য়ন এবং পািন 
িব ৎ শি  ও সেচর উ য়ন ও িবকােশ যৗথ সমী া চালােত এবং যৗথ 
পদে প হেণও স ত হেয়েছ।  
 
৭ ন র অ ে দ-  
চুি  া রকারী প য় আট, িশ া, সািহত , সং িৃত, ীড়া ও া  ে  
স ক বিৃ  করেব।  
 
৮ ন র অ ে দ-  

েদেশর মেধ  িবরাজমান ব ু পূণ স ক অ যায়ী চুি া রকারী প েয়র 
েত েক ঘাষণা করেছ য, স অপর পে র িব ে  পিরচািলত কান সামিরক 

ব েন যাগদান িকংবা অংশ হণ করেব না।  
চুি  া রকারী প েয়র েত েক অপর পে র িব ে  য কান 

ধরেণর আ াসন থেক িবরত থাকেব এবং অপরপ  সামিরক িদক িদেয় িত 
িকংবা িনরাপ ার িত মিক সিৃ  হেত পাের এমন য কান ধরেণর কায ের 
জ  িনজ  ভূখ  ব বহার করার অ মিত িদেব না।  
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৯ ন র অ ে দ-   
চুি  া কারী প েয়র েত েক অপরপে র িব ে  য কান ধরেণর 
সামিরক সংঘেষ অংশ হণকারী কান তৃতীয় প েক য কান কােরর সহায়তা 

দান থেক িনবৃ  থাকেব। এই চুি  া রকারী ই পে র মেধ  কান এক 
প  যিদ কখনও আ া  হয় তেব অথবা আ মেণর মিকর স খুীন হয়, তাহেল 
সই মিক িনমূেলর উে ে  যথাযথ কাযকর ব ব ািদ হেণর জ  চুি  
া রকারী প য় অিবলে  পার ািরক সলাপরামেশ িমিলত হেব এবং 

এইভােব তােদর ই দেশর শাি  ও িনরাপ া িনি ত করেব।  
 
১০ ন র অ ে দ-   
চুি  া রকারী প েয়র েত েক ঘাষণা করেছ য, স গাপেন িকংবা 

কাে ,এক বা একািধক রাে ও সােথ এমন কান অ ীকাের আব  হেব না -যা 
এই চুি র সােথ অসংগিতপূণ।  
 
১১ ন র অ ে দ-   
এই চুি  পঁিচশ বছর ময়ােদর জ  া িরত হেলা এবং চুি  া রকারী 
প েয়র পার ািরক স িত েম তা নবায়নেযাগ । া িরত হওয়ার তািরখ 
থেক এই চুি  অিবলে  কাযকর হেব।  

 
১২ ন র অ ে দ- 
এই চুি  কান অ ে দ বা অ ে দসমূেহর ব াখার ে  চুি  া রকারী 
প েয়র মেধ  কান মতাৈনেক র সিৃ  হেল তা পার ািরক া ও সমেঝাতার 
চতনায় শাি পূণ উপােয় ি প ীয় িভি েত িন ি  করেত হেব।  

উিনশশ’ বাহা র সােলর ঊিনেশ মাচ তািরেখ স ািদত।  
 
ইি রা গা ী ধানম ী ভারত জাতে র পে  
 
শখ মুিজবরু রহমান ধানম ী গণ জাত ী বাংলােদশ- এর পে   

 
  

 122 

পিরিশ  ই 
 

১৭৫৭ সােলর মীরজাফর ও বৃিটশেদর চুি   
 
“আিম আ াহর নােম ও আ াহর রাসেূলর নােম িত া কিরেতিছ য, আমার 
জীবনকােল আিম এই চুি পে র শতাবলী মািনয়া চিলব।  
আরা- ১ : নবাব িসরাজ- উ- দৗলার সে  শাি চুি র যইসব ধারা স িত লাভ 
কিরয়ািছল, আিম সইসব ধারা মািনয়া চিলেত স ত হইলাম।  
আরা- ২ : ইংেরজেদর শমন আমারও শমন, তারা ভারতবাসী হাক অথবা 
ইউেরাপীয়।  
আরা- ৩ : জািতসমূেহর গ বাংলা, িবহার ও উিড় ায় ফরাসীেদর সকল স ি  
এবং ফ া রী িল ইংেরজেদর দখেল থািকেব এবং আিম কখেনা তাহািদগেক 
(ফরাসীেদরেক) এই িতনিট েদেশ আর কান াপনা িত া কিরেত িদব না।  
আরা- ৪ : নবাব িসরাজ কতৃক কিলকাতা দখল ও লু েনর ফেল ইংেরজ 
কা ানী যইসব িতর স খুীন হইয়ােছ তাহার িবেবচনায় এবং তি িম  
মাতােয়নকৃত সনাবািহনীর জ  ব য় িনবাহ বাবদ আিম তাহািদগেক এক াড় 

ত া দান কিরেবা।  
আরা- ৫ : কিলকাতার ইংেরজ অিধবাসীেদর মালামাল লু েনর জ  আিম 
তাহািদগেক প াশ ল  ত া দান কিরেত স ত হইলাম।  
আরা- ৬ : কিলকাতার জ ট ু (িহ ) মূর (মুসলমান) এবং অ া  অিধবাসীেক 

দান করা হইেব িবশ ল  ত া। (ইংেরজরা িহ েদরেক ‘ জ ট’ এবং 
মুসলমানেদরেক ‘মূর’ ও ‘ মেহােমটান’ বেল িচি ত করত।)  
আরা- ৭ : কিলকাতার আেমনীয় অিধবাসীেদর মালামাল লু েনর জ  
তাহািদগেক দান করা হইেব সাত ল  ত া। ইংেরজ, জ টু, মূর এবং 
কিলকাতার অ া  অিধবাসীেক েদয় ত ার িবতরণ ভার  রিহল এডিমরাল 
ওয়াটসন, কেণল াইভ, রজার ক, ইউিলয়াম ওয়াটস, জমস িকলপ াি ক 
এবং িরচাড বীচার মেহাদয়গেণর উপর। তঁাহারা িনেজেদর িবেবচনায় যমন াপ  
তাহা দান কিরেবন।  
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আরা- ৮ : কিলকাতার বডার ব নকারী মারাঠা িডেচর মেধ  পিড়য়ােছ কিতপয় 
জিমদােরর িকছু জিম; ওই জিম ছাড়াও আিম মারাঠা িডেচর বাইের ৬০০ গজ 
জিম ইংেরজ কা ানীেক দান কিরব।  
আরা- ৯ : কি  পয  কিলকাতার দি ণ  সব জিম ইংেরজ কা ানীর 
জিমদারীর অিধেন থািকেব এবং তাহােত অবি ত যাবতীয় অিফসািদ কা ানীর 
আইনগত অিধকােরর থািকেব।  
আরা- ১০ : আিম যখনই কা ানীর সাহায  দািব কিরব, তখনই তাহােদর 
বািহনীর যাবতীয় খরচ বহেন বাধ  থািকব।  
আরা- ১১ : গলীর সি কট গ া নদীর িনকেট আিম কান নতুন গ িনমাণ কিরব 
না।  
আরা- ১২ : িতনিট েদেশর িনয় ণ িতি ত হইবা মা  আিম উপির উ  সকল 
ত া িব ভােব পিরেশাধ কিরেব।                     
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পিরিশ  িতন 
 
তাজউ ীেনর নতৃ াধীন বাসী সরকার কতৃক ভারেতর সােথ 

া িরত ৭ দফা গাপন চুি  
 
(১) বাংলােদেশ ভারত তার ই ামত, তার পছ সই লাক িদেয় পছ সই নতৃ  
পািঠেয় একিট সামিরক বািহনী গঠন করেব, যারা আ জািতক ে  আধা-
সামািরক বেল পিরিচত হেব, িক  এেদরেক ে র িদক থেক ও সংখ ার িদক 
থেক বাংলােদেশর মূল সামিরক বািহনী থেক বড় ও তাৎপযপূণ রাখা হেব। 

(ধারণা করা হে , এই বািহনীই হে  র ীবািহনী। ভারতীয় সে র পাষাক, 
ভারতীয় সনানী ম ডলীর নতৃ  ও ভারেতর অিভ িচ অ যায়ী িবেশষ ণীর 
লাকেক শতকরা ৮০ জন এবং ‘িবেশষ বাদ’-এর সমথক ২০ জন কের িনেয় 

এই বািহনী গেড় তালা হে । অ , গাড়ী, পাষাক, েযাগ- িবধার িদক িদেয় 
এই বািহনীিট মূল বািহনীেক ছািড়েয় গেছ। এ বািহনীিট ব বহার করা হইেব 
রাজৈনিতক উে ে । ভারত িবেরাধী কান সরকার ঢাকায় মতায় বসেলও এ 
বািহনী িদেয় তােক উৎখাত করা হেব। বাংলােদেশর অভ ের ভারত িবেরাধী 
রাজনীিতর সমথকেদর এই বািহনী িদেয়ই দমন করা হেব। এই বািহনীর মেধ  
ভারতে িমক িবেশষ ণীর লােকর সংখ াগির  হওয়ায় কান িদন এেদরেক 
ভারেতর িব ে  লাগােনা যােব না। এেদেশর জনগণ কান িদন িব েব অবতীণ 
হেল, র ী বািহনীর পাষাক েণ ভারতীয় স রা লােখ লােখ র ীবািহনী সেজ 
এেদেশর অভ ের জনগণেক দমন করেত পারেব।)  
(২) বাংলােদশ ভারেতর কাছ থেক য সামিরক সাহায  িনেয়েছ তা পিরেশাধ 
করেত হেব িবিভ ভােবঃ (ক) ভারত ছাড়া অ  কান দেশর কােছ থেক 
বাংলােদশ অ  িকনেত পারেব না। মােঝ মােঝ ঘাষণা করেত হেব ভারত থেক 
এত কািট টাকার অ  কনা হেলা। এর দাম ভারতই িঠক কের দেব। সরবরাহ 
দওয়া হেব অেধক অ । সরবরাহকৃত অ ও ভারত ই ামত িনজ দেশ িনেয় 
যেত পারেব।   

(অথাৎ একই অ  বারবার দিখেয় ১৯৭১- এর পাওনা এবং ভারেতর স ণূ যু  
খরচ আদায় করা হেব। অভ রীণ গালেযাগ দমেনর জ  অ  ছাড়া কান ভারী 
অ , সােজায়া গাড়ী বা ট াংক বাংলােদশেক দওয়া হেব না।)  
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(৩) বাংলােদেশর বিহবািণজ  ভারেতর িনয় েণ থাকেব। ভারেতর অ মিত ছাড়া 
কান পণ  িবেদেশ রফতানী করা যােব না। কান পণ  কত দের বাইের রফতানী 

করেত হেব ভারত সই দর বঁেধ দেব। এই সব পণ  ভারত িনেজ িকনেত 
চাইেল বাংলােদশ আর কােরা সােথ স পণ  িবি র কথা আেলাচনা করেত 
পারেব না। বাংলােদেশর আমদানী তািলকা ভারেতর কাছ থেক অ েমাদন 
কিরেয় িনেত হেব।  
(বাংলােদেশ িবেদশী পণ  আমদানীর ব াপাের ভারত উদার থাকেব, য সব পণ  
ভারতেকও আমদানী করেত হয় - স িল আমদানী করােনা হেব বাংলােদশেক 
িদেয়। বাংলােদশ তার বিদিশক মু ার তহিবল ভেঙ িবেদশ থেক য সব 
সাম ী আমদানী করেব স িল ভারত িনেজ আমদানী করেব না। চারাচালােনর 
মাধ েম ভারত বাংলােদশ থেক সই মাল িল ভারতীয় টাকায় যাগাড় করেব। 
বাংলােদশেক িদেয় িবপুল পিরমােণ দড় কািট ড আমদানী কিরেয়েছ। এখন 
ভারত িনঃখরচায় সই ড পেয় গেছ।)  
(৪) বাংলােদেশর বাৎসিরক ও প  বািষক পিরক না িল িদেয় অ েমাদন 
কিরেয় িনেত হেব।  
(বাংলােদশ যন াবল ী হেত না পাের ভারত সভােব পিরক না িল কেট 
িছেড় িঠক করেব। আইয়বুী আমেল বাংলােদেশ পিরক নার অথ ব য় হেয়েছ 
উৎপাদনশীল খােত। ভারতও বাংলােদেশর উ য়নেক অ ৎপাদনশীল রেখ িদেত 
চায়। ইিতমেধ  সরকার কতৃক ঘািষত বাৎসিরক এক উ য়নশীল রেখ িদেত 
চায়। ইিতমেধ  সরকার কতৃক ঘািষত বাৎসিরক এক উ য়ন কমসচূী ও বােজেট 
একই অব া দখা গেছ। আগামী মহাপিরক না এখন ভারেতর কােছ পাঠােনার 
জ  ত হে । তােতও অ ৎপাদনশীল খাত াধা  পােব।)  
(৫) বাংলােদেশর পররা নীিত ভারেতর পররা নীিত অ বতী রাখেত হেব। 
অভ রীণ রাজনীিতর ে  ভারেতর পরামশ হণ করেত হেব।  
(৬) বাংলােদশ ও ভারেতর মধ কার চুি িল বাংলােদশ একতরফাভােব 
অ ীকার করেত পারেব না। তেব ভারত এ চুি িলর কাযকািরতা অ ীকার না 
করেল বৎসর বৎসরাে  এ চুি মালা বলবৎ থাকেব।  
(৭)িডেস র যুে র অব বিহত পূেব া িরত চুি িটেত বলা হেয়িছল য, ভারতীয় 
স রা য কান সংখ ায়, য কান সময় বাংলােদেশর অভ ের েবশ করেত 

পারেব এবং বাঁধা দানকারী কান মহলেক িনি ত কের িদেত পারেব। ভারতীয় 
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বািহনীর এ ধরেণর অিভযােনর িত বাংলােদশ সরকার ীকৃিত িদে । ভারত 
চুি িট নাকচ না করেল বৎসর বৎসরাে  এ চুি  কাযকারী থাকেব।   
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প ী  
 
(১) আর, িস, মজুমদার, িহ ী অব এনিসেয় ট ব ল িস, ভাদরাজ এ ড 
কাঃ, কলকাতা, ১৯৭১  

(২) ঐ বাংলােদেশর ইিতহাস ( াচীন যগু), জনােরল ি টাস এ ড 
পাবিলশাস, কলকাতা, ১৯৭১  
(৩) িব,িস, সন, িহে ািরকাল এসেপ স অব ব ল ইিনসি পশানস, 
কলকাতা িব িবদ ালয়, ১৯৪২  
(৪) জ, সন, , িহ ী অব ীডম মু ভেম ট ইন বাংলােদশ ১৯৪৩-
১৯৭৩, নয়া কাশ, কলকাতা, ১৯৭৪  
(৫) িব, এম, আ াস, এিট, িদ গ াে স ওয়াটার িডসপু ট, িবকাশ পাবিলিশং 
িলঃ, িদ ী, ১৯৮১  
(৬) িব, চ াটাজী, ইনসাইড বাংলােদশ টেুড, এস চঁা  এ ড কাঃ ( াইেভট) 
িলঃ, িনউ িদ ী, ১৯৭৩  
(৭) এ, রায়না, ইনসাইড ‘র’,  িবকাশ পাবিলিশং হাউস ( াইেভট) িলঃ, 
িদ ী, ১৯৮১  
(৮) এস, এস, িব া, ইি ডয়া বাংলােদশ িরেলশান, িদ ী, ১৯৮২  
(৯) বাংলােদশ সরকার, বু েরা অব েটসিট , েটসিটক াল পেকট বকু 
অব বাংলােদশ , ১৯৮৪- ৮৫, ঢাকা 
(১০) িব, মােধাক, রিম িডেকডঃ ইি ডয়ান পিলিট , ১৯৭০- ৮০, িদ ী, ১৯৮০  
(১১) িপ, চাপড়া, ইি ডয়াজ সেক ড রভু েলশন, িবকাশ পাবিলিশং হাউস 
( াইেভট) িলঃ, িদ ী, ১৯৭৩  
(১২) এইচ, িভ, হডসন, িদ ট িডভাইডঃ বিৃটশ- ইি ডয়া- পািক ান,  
িচনশন, ল ডন, ১৯৬৯  

(১৩)  এ, এম, আহেমদ এ ড অব িব ায়াল এ ড রে ােরশান অব িদ লােহার 
রজু েলশন- খাশেরাজ িকতাব মহল, ঢাকা, ১৯৭৪  

(১৪) এন, িস, চৗধরুী, দাই া ড, ট এনাকঃ ইি ডয়া ১৯২১- ১৯৫২, চাে া 
এ ড উইনডাস, ল ডন, ১৯৮৭  
(১৫) ক, ক, আিজজ (ই), মুসিলমস আ ডার িদ কংে স ল ১৯৩৭- ১৯৩৯, 
ভলু য়ম- ২, ডস বকু হাউস, করাচী ১৯৭৯ 
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(১৬) এ, আর, মি ক বিৃটশ পিলিস এ ড মুসিলমস ইন ব ল ১৭৫৭- ১৮৫৬, 
এিশয়ািটক সাসাইিট অব পািক ান, ঢাকা, ১৯৬০ 
(১৭) অমেল  দ, বাঙািল বিু জীিব ও িবি তাবাদ, র া কাশনী, ১৯৭৪  
(১৮) এ, এম, আহেমদ, পাক বাংলার কালচার, খাশেরাজ িকতাব মহল, ঢাকা, 
১৯৬৬ 
(১৯) এস, এস, হােসইন একা েরর িৃত, ঢাকা, ১৯৯৩  
(২০) ঐ িদ ওয়া স অব টাইমঃ িরে কশান অন িদ িড াইন এ ড ফল অব ই  
পিক ান, মুসিলম রেঁনসা মু ভেম ট, ঢাকা, ১৯৯৫  
(২১) অিল আহাদ, জাতীয রাজনীিতঃ ১৯৪৩- ১৯৭৫, বণিলিপ মু ায়ণ, ঢাকা, 
১৯৭৬  
(২২) এল, কিলনস এ ড িড লা িপেয়রী, ীডম এট িমডনাইট, কিলনস, ল ডন, 
১৯৭৫  
(২৩) মাথন ব ানাজী, ইিট এএল (ইিড), হাে ড ইয়াস অব িদ ইউিনভািসিট 
অব কলকাতা, কলকাতা িব িবদ ালয়, ১৯৫৭   
(২৪) এইচ, এম, আ াসী, ওভার এ কাপ অব টী, মাশ র অফেসট স, 
করাচী, ১৯৭৪  
(২৫) মিহউ ীন আলমগীর, বাংলােদশঃ এ কস িবেলা াভািট লেভল 
ই ইিলি য়াম াপ, িবআইিডএস, ঢাকা, ১৯৭৫ 
(২৬) ক, আহেমদ এ ড এন, হাসান, িরেপাট অব িদ িনউি শান সােভ ১৯৭৫-
৭৬ এবং ১৯৮১- ৮২,  ইনি িটউট অব ফুড এ ড িনউি শান, ঢাকা িব িবদ ালয়, 
১৯৮০  
(২৭) বাংলােদশ সরকার, থাড ফাইভ ইয়ার ান এডুেকশান স র ড েম ট, 
ঢাকা, ১৯৮৫  
(২৮) এম, িট, হােসন ইি ডয়া’জ ফারা া ব ােরজঃ কা  ােডড মাডার অব 
বাংলােদশ , আল িহলাল, ল ডন, ১৯৯৬  
(২৯) ঐ, প াি য়ট- ইটর কাে নঃ বাংলােদশ িস ম, নহা পাবিলশাস, 
ঢাকা, ২০০৬  
(৩০) ক, িব, সাঈদ, পািক ান ১৮৫৮- ১৯৪৮, িদ ফরেমিটভ ইয়াস, 
অ েফাড ইউিনভািসিট স, ১৯৬৮  
(৩১) আর, সাইম ডস, িদ বিৃটশ এ ড দয়ার সাকেসসারস, ফবার এ ড 
ফবার, ১৯৬৬  
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(৩২) আর, নবাি , এিশয়ান বু েরাে িটক িসে ম ইমারেজ ট ম িদ বিৃটশ 
কেলািনয়াল ািডশান, িডউক ইউিনভািসিট ািড স টার, ইউএস এ,  ১৯৬৮ 
(৩৩) এইচ, এ িরজভী, িদ িমিলটারী এ ড পিলিটক  ইন পািক ান, ে িসভ 
পাবিলশাস, লােহার, পািক ান, ১৯৭৬ 
(৩৪) এস, এস, িবে , ইি ডয়া পািক ান িরেলশানসঃ তাসখ  ট ু িসমলা 
এি েম ট, দীপ এ ড দীপ পাবিলেকশনস, নয়া িদ ী, ১৯৭৫ 
(৩৫) অমেল  দ, াধীন ব ভূিম ঘটােনার পিরক নাঃ য়াস ও পিরণিত, 
র া কাশনী, কলকাতা, ১৯৭৫ 
(৩৬)  এ, এস, শমা, ফারা াঃ িদ গিডয়ান নট, ইিশকা, কলকাতা, ১৯৮৬ 
(৩৭) এম, রহমান এ ড এন, হাসান, আয়রণ বারস অব ীডম, িনউজ এ ড 
িমিডয়া িলিমেটড, ল ডন, ১৯৮০ 
(৩৮) ভারত সরকার, াশনাল এটলাস অব ইি ডয়া, ভিলয়ু ম- ১, ১৯৮০ 
(৩৯) এম, রহমান, বাংলােদশ টেুডঃ এন ইি ড েম ট এ ড এ লেম ট, িনউজ 
এ ড িমিডয়া িলিমেটড, ল ডন, ১৯৭৮ 
(৪০) িব, মােধাক, ে ট অব এ মাটায়ারঃ বােয়া াফী অব ডঃ ামা সাদ 
মুখাজী, যাইেকা পাবিলিশং হাউস, বাে  
(৪১) ঐ, ইি ডয়ানাইেজশান, এস, চঁা  এ ড কাঃ ( াইেভট) িলঃ, িদ ী, 
১৯৭০ 
(৪২) জাবায়দা ইয়াজদানী উইথ এম, ী াল, িদ সেভনথ িনজামঃ িদ ফেলন 
এম পায়ার, ক াম ীজ ইউিনভািসিট স, ১৯৮৫  
(৪৩) এস, এস, পীরজাদা, িদ ফাউে ডশানস অব পািক ানঃ মুসিলম লীগ  
ড েম টস ভলু য়ম- ২: ১৯২৪- ৪৭, াশনাল পাবিলিশং হাউস িলঃ, করাচী 
এ ড ঢাকা, ১৯৭০  
(৪৪) জয়া চ াটাজী, বাংলা ভাগ হেলা, ইউিপএল, ঢাকা, ২০০৭ 
(৪৫) এস, এস, ইকরামউ াহ, হােসইন শহীদ সাহরাওয়াদীঃ এ বােয়া াফী, 
ওইউিপএল, করাচী, ১৯৯১  
(৪৬) এম, আই, চৗধরুী, আমার ৃিত, ঢাকা, ২০০৬ 
(৪৭) িপ, এ, নজীর, িৃতর পাতা থেক, মুসিলম রেঁনসা মু ভেম ট, ঢাকা, 
২০০৭  
(৪৮) জ, িপ, নােয়ক এ ড এস াহ, এ েুড টস’ িহ ী অব এডুেকশান 
ইন ইি ডয়া ১৮০০- ১৯৭৩, ম াকিমলান, নয়া িদ ী, ১৯৯৬  
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(৪৯) এস, এস, আ ালীব, পিলিটক াল কালচার ইন বাংলােদশ, ইউিপএল, 
ঢাকা, ২০০৭  
(৫০) এ, এ, ক, িনয়াজী, িদ িব ায়াল অব ই  পািক ান, ইউিপএল, ঢাকা, 
২০০৬  
(৫১)  িসি ক সািলক, উইটেনস ট ুসাের ডার, ইউিপএল, ঢাকা, ১৯৯৭  
(৫২) এস, এম, চৗধরুী, িদ আলিটেমট- াইমঃ আই উইটেনস টু পাওয়ার 
গমস, কওমী পাবিলশাস, লােহার, ১৯৯৯  

(৫৩) হাসান জহীর, িদ সপােরশান অব ই  পািক ান, ইউিপএল, ঢাকা, 
২০০১ 
(৫৪) ানলী ওলপাট, জুলফী ভুে া অব পািক ানঃ িহজ লাইফ এ ড টাইমস, 
ওউউিপ, িদ ী, ১৯৯৩  
(৫৫) এম, এ, মু’িমন চৗধরুী, িবহাই ড িদ িমথ অব থাি  িমিলয়ন, আল-
িহলাল, ল ডন, ১৯৯৬  
(৫৬) ঐ, িদ রাইজ এ ড ফল অব বিু ইজম ইন সাউথ এিশয়া, িলসা, ল ডন, 
২০০৮  
(৫৭) িনেরাদ িস চৗধরুী, আ ঘাতী বাঙালী ভলু য়ম- ১ ও ২, িম  ও ঘাষ 
পাবিলশাস াইেভট িলঃ, কলকাতা, ১৯৮৮  
(৫৮) মাহমুদ আলী, কােয়দ- ই- আযম এ ড মুসিলম ইকনিমক িরসােজ , িদ 
কনেস  পাবিলেকশানস া , ইসলামাবাদ, ১৯৭৭/২০০২ 
 
সামিয়কী, পুি কা ইত ািদ  
 
১। ইমেপ  ই টার াশনাল, ল ডন, সে র ২৮- অে াবর ৮, ১৯৮৭, জা য়ারী 
৮- ২১, ১৯৮৮ ইত ািদ  
২। িদ কনেস , ইসলামাবাদ, ফ য়ারী, ১৯৮৮ ইত ািদ  
৩। পূিণমা (সা ািহক) ঢাকা, ২০ এি ল, ১৯৮৮  
৪। িদ টাইমস, ল ডন, ১৮ মাচ, ১৯৮৮ 
৫। বাংলােদশ সরকার, বু েরা অব িটসিটকস, ইকনািমক ইি ডেকটারস অব 
বাংলােদশ, ঢাকা, সে র, ১৯৮৫  
৬। ইি ডয়া টেুড (সা ািহক), ৩১ মাচ, ১৯৮৭  
৭। িদ সানেড অবজাভার, ল ডন, ২৭ মাচ, ১৯৮৮ 
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৮। িদ জুইশ িনক াল, ১৫ জা য়ারী, ১৯৮৮  
৯। িদ টাইমস ( ডইলী) ল ডন, ২৭ এি ল  
১০। আমেনি  ই টার াশনাল িরেপাট অন িদ এি ট মুসিলম রায়টস ইন ইি ডয়া, 
২০ নেভ র, ১৯৮৭  
১১। আল- িহলাল, ল ডন, ১৯৮৬ এ ড ১৯৮৭ ই  সমূহ  
১২। এম, িট, হােসন, ভারতীয় আ াসেনর একিট িদক, ঢাকা, ১৯৮৬  
১৩। ঐ, এ েট ট, ম াগািনিটউট এ ড ডাইেমনশানস অব পাভািট ইন 
বাংলােদশ, ঢাকা, ১৯৮৫  
১৪। আ লু মােলক, ম ই  পািক ান ট ুবাংলােদশ, ল ডন, ১৯৭৩  
১৫। এন, হাসান, িবেদশী সাংবািদেকর দিৃ েত শখ মুিজেবর বাংলােদশ, ল ডন, 
১৯৭৫  
১৬। এম, এম, ইসলাম, িদ ফরগেটন থাউেজ ডস, ল ডন, ১৯৭৩  
১৭। এম, আসাদ, হােয়ন ম ান প  ট ুিবকাম বী , ইলেফাড, এেস , ১৯৭৪  
১৮। িদ টল দ াট ওয়াজ নভার টা , ইউনাইেটড িডি িবউশন কাঃ, ব ত, 
লবানন (এনিড)  

  
 

-সমা -   


