
সই শশা  ব ানািজর এ িুসভ সা াৎকার-৪

ভেু া রামাি টকভােব লায়লােক বলেলন, িদি র ভেুদর জািনেয়
দাও মুিজবেক মুি  িদি
পীর হািববুর রহমান

শশা  শখ ব ানািজ বেলেছন, ভারেতর ধানম ী ীমিত ইি রা গা ী একিদেক মুি যুে  বাঙািলর িবজয়
অজন  যমন  দখেত চেয়েছন,  তমিন  ব ব ু  শখ  মুিজবুর  রহমান  যন  পািক ােনর  কারাগার  থেক
জীিবতভােব মু  হেয় িফের আেসন; সই জ  িনরলস পির ম কেরেছন। ইি রা গা ী ব ব েুক ‘ শখ
সাব’ বেল সে াধন করেতন। িতিন বেলিছেলন, শখ সাব িফের না এেল াধীন বাংলােদশ এিতম হেব এবং
তার াধীনতার ল  অজন ব থ হেয় যােব। তেব ইি রা গা ীই নয়, ভারেতর নীিতিনধারক থেক সামিরক
কমকতারাও মু  হেয়িছেলন ব ব ু  তার জনগণেক াধীনতার জ  এতটাই উ ীিবত কেরিছেলন য,
পািক ািন সনাবািহনী পূব বাংলায় আ মণ ও গণহত া চালােল তারা মুিজেবর ডােক ঐক ব ভােব সশ
মুি যুে  িকংবদি তলু  ভূিমকা  রেখিছল।  ভারেত  এক কািট  শরণাথী  যমন  আ য়  িনেয়িছল,  তমিন
আসাম, মিনপুর, মঘালয়, িমেজারাম ছাড়াও সবেচেয় বিশ আ য় িনেয়িছল পি ম বাংলায়। পি ম বাংলার
মা ষ তােদর হাত ভের াগত জািনেয়িছল। যিট বাংলােদেশর াধীনতা সং ােমর নায়কেদর জ  িছল
উ  দয় াহী এক অিভ তা। আর তাই সখােন িনবািসত অব ােত তারা  াধীন বাংলােদেশর সরকার
গঠন কেরিছেলন।

ব ব েুক রা পিত  রেখই  সয়দ  নজ ল  ইসলামেক  অ ায়ী  রা পিত  ও  তাজউ ীন  আহমেদর  কােছ
ধানম ী িহেসেব নতৃ  তেুল িদেয় মুিজবনগের িনবািচত িতিনিধেদর উপি িতেত শপথ হণ কেরিছেলন
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৭১ সােলর ১৭ এি ল। ১৯ এি ল এমএিজ ওসমানীেক মুি বািহনীর সবািধনায়ক িহেসেব জনােরল পেদ
পেদা িত িদেয় িনেয়াগ দয় াধীন গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার।

শশা  এস ব ানািজ বেলন, ভারেতর ধানম ী ইি রা গা ীেক নতেৃ র যসব শি শালী ণাবিল ভারতীয়
িকংবা বি ক নতার চেয় িট কারেণ উ  পযােয় িনেয় িগেয়িছল তা হেলা- ১. তার কৗশলগত দূরদৃি
এবং  ২.  তার সাহস ও ল  ি রতা। িতিন  িতিট শরণাথী  িশিবর  পিরদশনই কেরনিন,  মুি বািহনী  ও
মুিজবনগর সরকােরর ওপর সাব িণক সহেযািগতামূলক নজর রােখন। একা র সােলর সে র ও অে াবর
মােস  িতিন  ওয়ািশংটন,  প ািরস,  বন  ও  ল ডন  সফর  কেরন।  এই  পূণ  টৈনিতক  সফের  িতিন
িব েনতােদর ভারেতর সমথেন এিগেয় এেস বাংলােদেশর গণহত া ব , শরণাথীেদর ঘের িফের যাওয়া এবং
শখ মুিজেবর মুি র দািবেত সাহায  করেত অ েরাধ কেরন। শশা  ব ানািজর ভাষায় মেন হি ল, িমেসস

ইি রা গা ী আ জািতক গা ীেক সাবধান কের িদে ন য, এই গণহত া যিদ ব  না হয়, শরণাথীরা যিদ
বািড় িফরেত না পাের তেব ভারত ও পািক ান ?যু  আস ।

শশা  এস ব ানািজ ইি রা গা ী স েক বলেত িগেয় বেলন, তার তী è বুি  ও কৗশলগত দূরদিশতার
পিরচয় পাওয়া যায়; তখন ’৬৯ সােলই িতিন বুেঝ নন ভারত ও পািক ােনর শ তা কােনা এক চড়ূা
মুহেূতর িদেক এিগেয় যাে । িতিন িবেশষ  পরামেশর েয়াজন বাধ কেরন য,  কীভােব নতুন একিট
পযােয়  এেস ভারত তার  পররা  নীিত  তির  করেব এবং  িতিন  তার  িনজ  ত াবধােন  একিট বাি ক
অ স ানী হল তির করেবন যােদর কাজ থাকেব ভারেতর িতেবশী দশসমূহ িবেশষত িচরশ  পািক ােনর
ওপর নজর রাখা। আর এভােবই ’৬৯ সােলর ২১ সে র গিঠত হয় ক ািবেনট সে টািরেয়েটর ‘িরসাচ
অ া ড অ ানালাইিসস উইং’  (RAW)। এর দািয়  দওয়া হয় সই সমেয়র গােয় া  গা ীর সরা  ই
ব ি র ওপর- রামনাথ কাও এবং শা ারান নায়ার। িতিন রিসকতা কের বেলন, 'RAW’  শ িট নেতই
রাউলিপি ডর  সংে প  েপর  মেতা  লাগেতা।  যখােন  পািক ােনর  সামিরক  বািহনীর  অপােরশন  হড
কায়াটাস িছল। আবার RAW উে া কের পড়েল ওয়ার বা যু  মেন হয়। তিরর পর থেকই ‘র’ মুি র

সং ােম সিঠক পথ বাতেল িদেত পূণ ভূিমকা পালন কের।

মুিজেবর াধীনতা ঘাষণা, ফতার ও পূববাংলায় ২৫ মাচ র া  রােতর গণহত ার পর ইি রা গা ী তার
যু  পিরষদ ও  া জনেদর  এক জায়গােত জমা  কেরিছেলন।  যারা  তী è কৗশলগত দূরদৃি  ও  যু
কৗশেল পারদশী িছেলন।

৩ িডেস র ৭১ পািক ান  িবমানবািহনীর হামলার ৩ ঘ টার মেধ ই ইি রা  গা ী  অল ইি ডয়া  রিডওেত
জািতর উে ে  দওয়া ভাষেণ বেলন, ‘পািক ােনর িবমান হামলা ভারেতর িব ে  যু  ঘাষণা। এর জবােব
ভারতীয় সশ  বািহনী পািক ােনর িব ে  সবশি েত আ মণ চািলেয়েছ।’ ১৬ িডেস র ৭১ সােল, ঢাকার
সময় িবকাল ৪টায় ও ভারত সময় সােড় ৪টায় পািক ান সশ  বািহনীর ই ান কমাে ডর কমাি ডং জনােরল
এ ক িনয়ািজ বাংলােদেশর মুি বািহনী ও ভারেতর যৗথ কমাে ডর কােছ আ সমপণ দিলেল া র কেরন।
সিট ঘেট ঢাকার  তৎকালীন  রসেকাস ময়দােন।  যখােন  ব ব ু  লাখ  লাখ  জনতার  জনসমুে  ৭ মাচ
াধীনতার ডাক িদেয়িছেলন। সিদন আ সমপেণর পর গাটা ঢাকাসহ সারা দশ বীর জনতার অ  হােত

জয় বাংলা ও জয় ব ব  ু সø◌াগােন মুখিরত হেয়িছল।

সিদন ভর স ায় ইি রা  গা ী  সংসেদর একিট িবেশষ অিধেবশন ডােকন এবং নয়ািদি র অল ইি ডয়া
রিডওেত আনে র সে  ঘাষণা  কেরন ‘ঢাকা  এখন াধীন  দেশর রাজধানী। তােদর িবজেয়র মুহেূত

বাংলােদেশর জনগণেক অিভবাদন জানাই। যসব জািত মানবতার মূল েবােধ িব াসী, এই িবজয়েক তারা
াধীনতার জ  মা েষর অিভযােন একিট ? পূণ মাইলফলক িহেসেব িবেবচনা করেব।’ এই িবজেয়র

পর  ভারত  রেখ  ডেক  িতি য়া  জানাি ল।  পৃিথবীর  সব  দেশ  তােদর  িমশেন  গাপন  সা লাের
বাংলােদেশর াধীনতা  সং ােমর সফল পিরসমাি র জ  ভারত বা ভারেতর জনগণ কােরারই খুব বিশ
কৃিত  নওয়া িঠক হেব না। কারণ মুি র সং াম বাংলােদেশর মা েষর ব  ােণর িবিনমেয় সং াম ও
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যুে র। াধীনতা  অজন তােদর অজন।’  যু  শেষ পািক ান বািহনী  আ সমপণ করায় যু বি  িহেসেব
ভারেতর  কােছ  তৎকালীন  পূবপািক ান  সরকােরর  িচফ  সে টাির  জনাব  এম হােসনসহ  ৯৩  হাজার
পািক ািনেক ভারেত নওয়া হয়। িক  িতিন উ  পদমযাদার কারেণ যু বি  হেলও তােক ভারেতর পররা
ম ী  িড িপ ধেরর বাসায়  ব ি গত অিতিথ িহেসেব রাখা  হেয়িছল। আর তার ী  লায়লা  হােসন ল ডন
বড়ােত িগেয় কেয়কিদন আেগই আটকা পেড়ন। শশা  ব ানািজ বেলন, িড িপ ধর িছেলন একজন কাি রী

পি ডত। চমৎকার মা ষ। উ  ও পারে র কিবতার ওপর দখল িছল। যেহতু আিম ভারেতর হায় াবােদর
ওসমািনয়া িব িবদ ালেয়র ছা  িছলাম এবং উ  কিবতা িশেখিছলাম এেত আমােদর উভেয়র দখা হেলই
আমরা উভেয়ই উভয়েক উ  ও পারে র কিবতা আবৃি  কের শানাতাম। িড িপ ধর টৈনিতক চ ােনল
এিড়েয় আমােক একিট অ েরাধ কেরন, লায়লা হােসেনর কােছ তার ামীর িসল করা ব ি গত িচিঠ পৗঁেছ
িদেত। এই িচিঠ পেয় লায়লা হােসন িনি ত হন, তার ামী , আরােম এবং আনে  আেছন। তােদর
বাতা আনা নওয়া করেত িগেয় আিমও লায়লা ভােলা ব ু হেয় িগেয়িছলাম। রী লায়লা আকষণীয় াট
ও াণব  িছেলন। আমরা ভারত পািক ান স কও িব  রাজনীিত িনেয় সীমাহীন আেলাচনা কেরিছ।

এর মােঝ হঠাৎ খবর এেলা  িনউইয়েকর জািতসংঘ থেক জলুিফকার আলী ভুে া  ল ডন হেয় পািক ান
িফরেছন। সখােন িগেয় ইয়ািহয়া  খােনর কাছ থেক পািক ােনর িচফ মাসাল ল এডিমিনে টর িহেসেব
দািয়  িনেবন। তখন চতিুদেক  িছল সামিরক আদালেতর রায় কাযকর কের শখ মুিজবেক িক ফািঁস
দওয়া  হেব? নািক যাবতজীবন কারাদ-,  না  মুি ? জনােরল ইয়ািহয়া  খান  ও  ভুে ার চারপােশ  এবং

পািক ান আিম হডেকায়াটাের অেনক চ ােনল খালা  হেয়িছল ইি রা  গা ীর জ । িদি  এ িবষয়িটেক
সহ িনল। ইি রা শখ মুিজেবর মুি র জ  অি র িছেলন। নয়ািদি েত ‘র’ এর সেক ড ইন কমা ড

শা ারাইন নায়ার দা ণ আইিডয়া িদেলন। লায়লা হােসনেক কন ভুে ার ল ডন িবরিতর সময় কৗশেল
মুিজেবর মুি র িবষয়িট তলুেত বলা হে  না? নায়ার িছেলন বুি দী । লায়লার অতীত ব ি গত জীবন
জানেতন। লায়লা ও ভুে া পুরেনা ব ইু িছেলন না। তােদর মেধ  অ রকম একটা রামাি টক সখ তা িছল।
ভুে ােক তাই  লায়লা  আদর  কের  ‘জলুিফ’  বেল  ডাকেতন।  পািক ােন  তারা  হাই  সাসাইিটেত  অবাধ
মলােমশা  করেতন।  শষ  পয  কােজর  দািয় িট  আমােক  দওয়া  হেলা।  আিম  িনি ত  িছলাম  এই

শকাতর অপােরশন আমােক অেনক দূর িনেয় যেত পাের। াথিমক িচ া িছল কীভােব বুঝােল কাজিট
হেব? িতিন উ াপন করেল ভুে া সে হ করেবন না তা?। অপােরশেনর কমপ িত িনধারেণর পর সব িকছু

ত হেলা। লায়লা হােসন তার ওপর অিপত িমশন িনেয় বশ উে িজত িছেলন। আমােদর পিরক না
মেতা িতিন তার সে  গাপেন মাইে ােফানসহ রকডারও রাখেলন। একিট িনখুঁত গােয় া অপােরশেনর

প িদেলন িতিন। ব ানািজ বেলন,  তখন  আমার কােছ  মেন  হেলা,  পািক ােনর সমােজর উ  পযায়িট
এভােবই তির। একই সে  আরও মেন হেলা-পািক ান  আসেল িক ধরেনর রা !  ।  িহে া  িবমানব ের
িভআইিপ লাউ  ‘এিলয়ক এ ড াউন েট’ পৗছঁেলন লায়লা। িতিন ভুে ােক তার ামীর মুি র িবষেয়
ইি রার সে  আেলাচনা করেবন িকনা জানেত চাইেলন। এমনিক িতিন শখ মুিজেবর মুি র িবিনমেয় তার

ামীসহ  সব যু বি েদর িবষয়িট মুি র  িবষেয়  সহায়ক হেত পাের বেলও মতামত িদেলন। পশাদাির
িনেদশনা ছাড়াই লায়লার ভাষা এতটাই আসল িছল য, নেত দা ণ লাগিছল। তার কথা অব ই ভুে ার
মি ে র কাষ েলােক নাড়া িদেয়িছল। ভুে ার উ র িছল তী è, পির ার ও ঠা াপূণ।! িমকার মেতান
লায়লােক লাউে র এক কাণায় িনেয় ভুে া িফস িফস কের বলেলন, ‘লায়লা, কন তিুম তামার ামীেক
িনেয় এত ি া করেছা? আিম হােসেনর চেয় আরও দশন পু ষ তামার জীবেন দেবা! আ া, ঠা া
ছােড়া। তামার পরামেশর জবােব বলিছ-তিুম তামার িদি র ‘ ভুেদর’  জানােত  পার য,  আিম দািয়
িনেয়ই মুিজবেক মু  কের িদব। আশা কির তারপেরই তারা তামার ামীেক মু  কের িদেব। পের ইি রা
গা ীর সে  িঠক করব, এর বদেল কী আিম চাই।’ ব ানািজ বেরন, আসেল ভুে াও চেয়িছেলন মুিজবেক
মু  করেবন এ খবরিট িলক কের িদেত। শশা  ব ানািজ বেলন, এটাই াভািবক য তার মাথায় ৯৩ হাজার
যু বি  মু  করার িবষয়িট িছল। আর লায়লা ামীর মুি র িবষেয় িনি ত হেলন। গাটা রকিডংসহ গাপন
য  িফের  এেসই  লায়লা  আমার  হােত  িদেলন।  ভুে ার  িবে ারক উি র  পর  এ িুসভ গরম খরবিট
সবেচেয় ততম টৈনিতক চ ােনেলর মাধ েম িদি  পৗেঁছ দওয়া হেলা। RAW এর সেক ড ইন কমা ড

ভুে া রামাি কভােব লায়লােক বলেলন, িদিলর ভুেদর জািনেয় দাও মু... https://www.bd-pratidin.com/home/printnews/445884/2019-08-04

3 of 4 8/4/2019 10:26 AM



শা ারাইন নায়ার থম খবরিট জানেলন। আর কিপ পেলন আর এন কাউ এবং িড িপ ধর। খবরিট যখন
ধানম ী ইি রা গা ীর সাউথ ক অিফেস পৗঁছােনা হেলা তখন তার িতি য়া িছল সাবধানী। ‘অেপ া

কির,  দখা  যাক িক হয়?’  তী ার  খলা   হেলা  সে  সে ই। ভারেতর টৈনিতক ইিতহােস এিট
সবেচেয় দীঘ ও য ণাদায়ক সময়। হর  উইলসেনর িবখ াত উি , ‘রাজনীিতেত একিট স াহই অেনক বড়
সময়।’  িদি র উে জনা  ভরা  আবহাওয়ায়  মুিজেবর মুি র  খবর  শানার অেপ া  হেয়  উেঠিছল সে র
অতীত।

এ পযােয় আিম ব ানািজেক বললাম,  আপনারও তা  কাড না  িছেলা  ‘ হােসন’!  এটা  কী  সত ? আমার
ইি েত িতিনও হালকা রিসকতার হািস িদেয় বলেলন, আপিন জােনন কী কের? বললাম, আপনার স েক
পাঠ  করেত  িগেয়।  ব ানািজ  তার  িমি  হািসর  মাধযু  ছিড়েয়  বলেলন,  িবচারপিত  আর  সাঈদ চৗধরুী
গণহত ার আেগ  এখােন  িছেলন। ঢাকায়  গণহত া  ও মুিজেবর াধীনতার ডােক িতিন  পািক ােনর  সে
স ক িছ  কের মুি  সং ােম এখােনও িব জনমত গঠেন অসাধারণ ভূিমকা রােখন। িতিন িছেরন ঢাকা
িব িবদ ালেয়র উপাচায। গণহত ার রােত তার ছা েদর িনহত হবার সংবাদ িতিন সইেত পারিছেলন না।
িতিন িনয়িমত যাগােযাগ রাখেতন আমার সে । চমৎকার মা ষ। আমরা ভীষণ ঘিন  িছলাম। িতিন একিদন
বলেলন, ফােন কথা বলার সময় পােশ নানা লাকজন থােক। একিট কাড নােম ডাকেত চাই। বললাম,
আপনার ইে । িম:  চৗধরুী  তখন বলেলন,  আপিন এখন থেক ড.  হােসন। আিম আবু সাঈদ চৗধরুীর
‘ হােসন’ িছলাম, লায়লার হােসন নয়, বেলই হাসেলন ব ানািজ।

আগামীকাল পড়নু :  ল ডেন মু  শখ মুিজব ও ১৩ ঘ টার আকাশ মেণ শশা  ব ানািজর সে  জািতর
জনেকর যত আেলাচনা ও ঘটনা।
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