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িতর ার দািয়  রা েক িদেত চেয়িছেলন িজয়া! 

মেহদী হাসান    

 

িজিম কাটার ও িজয়াউর রহমান। ফাইল ছিব  

বাংলােদেশর িতর ার দািয়  রা েক নওয়ার অ েরাধ জািনেয়িছেলন িবএনিপর িত াতা িজয়াউর রহমান। িচফ মাশাল ল 
অ াডিমিনে টর, সংে েপ িসএমএলএ িজয়ার এই অ েরােধর কথা যথারীিত ওয়ািশংটনেক জািনেয়িছেলন ঢাকায় িন  
তৎকালীন মািকন রা ত এডওয়াড ই মা াস। পাশাপািশ িতিন সই সময়কার পিরি িতেত বাংলােদেশর সে  সামিরক স ক 
জারদার না করারও পািরশ কেরিছেলন। ১৯৭৭ সােলর ১৯ জা য়াির রাে র পররা  দ েরর এক গাপন নিথেত এই ত  

রেয়েছ। রাে র ানীয় সময় গত হ িতবার (বাংলােদশ সময় গতকাল বার ভাররাত) দি ণ এিশয়া িবষেয় রাে র 
িজিম কাটার শাসেনর পররা নীিত স িকত বাতাসংবিলত বশ িক  নিথ অব  করা হেয়েছ। ১৯৭৭ থেক ১৯৮০ সােলর সই 
গাপন নিথ েলা েট চা কর সব ত  পাওয়া গেছ। সখােন বাংলােদশ িনেয় ৩৯  নিথ আেছ। তেব বশ কেয়ক  নিথর িক  

অংশ কাশ করা হয়িন। শষ ই বছর অথাৎ ১৯৭৯ ও ১৯৮০ সােলর টৈনিতক নিথ েলােত ইরান ই েত জািতসংঘ িনরাপ া 
পিরষেদ অ ায়ী সদ  িহেসেব বাংলােদেশর ভাট দওয়া থেক িবরত থাকােক ক  কের ঢাকা ও ওয়ািশংটেনর মে  
টানাপেড়েনর  ছাপ দখা গেছ। য রাে র সে  িজয়াউর রহমান জারােলা স ক গড়েত চেয়িছেলন, সই রা ই 
িনরাপ া পিরষেদ ভাটেক ক  কের বাংলােদশেক খা  সহায়তা িদেত চায়িন। এমনিক িনরাপ া পিরষেদর সই ভাট দওয়া 
থেক িবরত থাকার ই েক ক  কের রাে র িসেড  িজিম কাটােরর সে  িজয়াউর রহমােনর বঠেকর স াবনা বারবার 

বািতল হেয়েছ। অেনক অ েরােধর পর ১৯৮০ সােলর আগ  মােস কাটােরর সে  বঠেকর েযাগ পান িজয়াউর রহমান। থেম ২৫ 
িমিনট একা  বঠেকর পর ই দেশর িতিনিধেদর িনেয় বঠক কেরিছেলন ত রা। সখােন িজয়াউর রহমান বাংলােদেশর সশ  
বািহনী গড়েত রাে র সহেযািগতা চান। ১৯৮০ সােলর ২৭ আগ  ওয়ািশংটেনর সই বঠক িনেয় রাে র টৈনিতক নিথেত 
উে খ আেছ, ‘রা পিত িজয়া বেলেছন, িতিন এক  িবষয় লেত চান এবং তা আমােদর ( রাে র) িবেবচনার জ  ছেড় িদেত 
চান। বাংলােদেশর েয়াজন উপ  িতর া বািহনী গেড় তালা। িতিন এ িবষেয় রাে র নীিতর িবষেয় অবগত, ত  েয়াজন 
মেন কেরই িবষয়  লেছন। িতিন বেলন, ১৯৭১ সােলর ে র পর বাংলােদশেক এেকবাের  থেক তার সশ  বািহনী গড়েত 
হেয়িছল। বাংলােদেশর উ ত অে র েয়াজন নই, তেব িবমানবািহনীর জ  িক  রাডার ও এয়ার াফট এবং নৗবািহনীর িক  
িমসাইল বােটর মেতা িক  িজিনস েয়াজন।’ 



িজয়াউর রহমােনর ব ে র পেরর িক  অংশ রা  কাশ কেরিন। সই বঠেকই িজয়াউর রহমানেক রাে র জাতীয় 
িনরাপ া উপেদ া ড. ইজিবেনভ েজিনি   কেরিছেলন, বাংলােদেশর জ  কারা মিক? রাে র নিথেত উে খ আেছ, 
‘জবােব িজয়া দি ণ- ব এিশয়া, ভারত এমনিক বামার (বতমােন িময়ানমার) নাম উে খ কেরন। িতিন ভারেতর উ র- বা েল 
কিমউিন  ভাব ও বািমজ িবে াহী সম ার কথাও উে খ কেরন।’ 

সনাবািহনী িছল িজয়ার মতার িভি : ১৯৭৭ সােলর ১৯ জা য়াির রাে র পররা  দ েরর কােছ াচ  ও দি ণ এিশয়ািবষয়ক 
অ ািস া  সে টাির আথারটন মািকন পররা  দ েরর রাজৈনিতকিবষয়ক আ ার সে টাির িফিলপ হািববেক ‘ি িফং 
মেমারা াম’ পাঠান। সখােন বাংলােদেশর রাজৈনিতক পিরি িত িনেয় ঢাকায় তৎকালীন মািকন রা ত অ াডওয়াড ই মা ােসর 
ি ভি  ও রাে র কম িচ িনেয় পািরশ েলা ান পেয়েছ। রাজৈনিতক াপট সে  সখােন বলা হেয়েছ, জনােরল 

িজয়ায় অিভ ত রা ত মা াস। িজয়ার মে  কািরশমা নই। িক  িতিন িবচ ণ, কমঠ, ন িতেত জড়ানিন এবং িনেবিদত 
দশে িমক। ত র নীিত, িব িত ও কাজকম স ক। িক  ত বাংলােদেশর সব িক েত সরকােরর িন  পযােয় এমন  কম আেছ। 

ওই িলিখত ি িফংেয় আেরা িছল, ‘িজয়ার মতার িভি  হেলা সনাবািহনী। েরা ির ঐক ব  না হেলও এ  এখেনা দেশ সবেচেয় 
শি শালী রাজৈনিতক শি । িজয়ার ন ে র িত সনাবািহনীেত বড় সমথন আেছ। তেব মতার আেরা িতেযাগী আেছ। 
অথৈনিতক অ গিত না হেল মতার িত ীরা শি শালী হেয় উঠেব।’ 

ওই ি িফং ারেক অ ািস া  সে টাির আথারটন আেরা িলেখিছেলন, ‘িজয়া কত িদন মতায় থাকেবন বা ত র সরকার কতটা 
দমন লক হেত পাের স িবষেয় আমরা িনি ত নই। রাজৈনিতক িত ান ও ঐিতেহ র ভ রতার াপেট ত েক বা অ  কােনা 
একক ি র িত আমােদর অ ীকার করা থেক িবরত থাকা উিচত।’ 

িতিন আেরা িলেখিছেলন, ‘িজয়ার ক বাদী িনয় ণ আেরা শি শালী করার পেথ উে খেযা  কােনা িবেরািধতা নই। বিশর ভাগ 
মা ষ বতমান াপেট িনবাচেনর চেয় বরং পযা  খাবার, চাকির ও প ে র ি িতশীলতার াপােরই বিশ আ হী। িজয়া কী 
করেত পােরন তা দখােনার জ  স বত কেয়ক বছর সময় পােবন। এ সমেয়র মে  ত েক হয়েতা িনে া  র এক  করেত 
হেব—হয় িনেজর শাসন বধ করেত হেব অথবা ত  বা পেরা ভােব জনগেণর কােছ জবাবিদিহ ণ সরকাের িফের যেত হেব; 
নয়েতা স া  িবেরািধতার েখ মতা ধের রাখেত আেরা দমনপীড়ন চালােত হেব।’ িজয়ার পররা নীিত স েক সখােন বলা 
হেয়েছ, ‘পররা নীিতর ে  িজয়া র ণশীল। িতিন কিমউিন প ী নন, তেব বা ববাদী। িতিন সবার সে  স ক চান। তেব 

রা  ও রােজ র িদেক আদিশকভােব েঁক আেছন। িজয়া চান, আমরা ( রা ) যন বাংলােদেশর িতর ার দািয়  িনই। 
মা াস (তৎকালীন মািকন রা ত) জার িদেয় বেলেছন, ‘এসব িবষেয় আমােদর ব কােছ টানার চ া কবল থই হেব না বরং 

রা  সরকােরর অথৈনিতক সহেযািগতার য িভি  তােকও িবপ  করেব। িতিন (মা াস) িব াস কেরন, িজয়া এ েলা বােঝন 
এবং িতিন (িজয়া) স িত ত র চীন সফেরর সাফে র পর আ জািতক সহেযািগতা িব ােরর িবক েলা া া কেরেছন।’ 

বাংলােদেশ অথনীিতেত াণস ােরর  ল ণ থাকার কথাও ওই মািকন বাতায় উে খ রেয়েছ। ভােলা আবহাওয়ায় রকড 
পিরমাণ ফলন হওয়ার েযােগ সরকার ীিতর লাগাম টেন ধরা, র ািনেত উৎসাহ, চারাচালান িনয় ণ ও বসরকাির বসার 

েযাগ িব ত করিছল। ি িফং ারেক বলা হেয়েছ, বাংলােদশ যিদ ব চেত চায় তেব পিরবার পিরক না কায ম আেরা অেনক 
জারদার করেত হেব। বছের লাকসং া বাড়েছ ৩ শতাংশ হাের। অ িদেক িষ উ পাদন ি র হার মা  ১ শতাংশ। রা ত 

মা াস বাংলােদশ িনেয় রাে র  ল  িনধারেণর পািরশ কেরিছেলন। এর এক  হেলা বাংলােদেশ ি িতশীলতা িত ায় 
স া  সব িক  করা, যােত তা দি ণ এিশয়ার ি িতশীলতায় িমকা রাখেত পাের। অ  হেলা দির তম ি েদর মানিবক 
সহায়তা দান করা। এ েলা ছাড়া বাংলােদেশ রাে র কােনা ণ াথ নই বেল জািনেয়িছেলন রা ত। ওই বাতােতই 
বাংলােদেশর সে  াস ত দােম সামিরক কম িচ না িনেত রা েক রা ত মা ােসর পািরেশর কথা উে খ রেয়েছ। রা  
তার বহােরর অিতির  যসব নন-কম াট সর াম দি ণ এিশয়ায় িবি  করেছ স েলা মািকন িসেডে র অ মিত সােপে  
বাংলােদেশর কােছ িবি  করার পে  মত দন িতিন। একই সে  িতিন ঢাকায় রাে র িডেফ  অ াটােশ অিফস খালার 

পািরশ কেরন। এ ছাড়া বাংলােদশ সরকারেক খা  কনা কম িচেত উৎসািহত করেত ‘িপএল ৪৮০’ আেলাচনার িনেদশনা িদেতও 
মা াস মািকন শাসনেক অ েরাধ জািনেয়িছেলন। 

িজয়ার প চ বছেরর ময়াদ কেব ,  রাে র: বাংলােদেশ রা পিত িনবাচেন িজয়াউর রহমােনর ৭৭ শতাংশ ভাট পাওয়ার 
ত  জািনেয় ১৯৭৮ সােলর ৫ ন ওয়ািশংটেন তারবাতা পাঠান ঢাকায় তৎকালীন মািকন রা ত ডিভড . াইডার। িতিন 



িলেখেছন, প চ বছেরর জ  িজয়া িসেড  িনবািচত হেয়েছন। িক  সই প চ বছেরর ঘিড়র ক টা কখন চলা  হেব তা আমরা 
জািন না। আর ত র এই পেদর সাংিবধািনক িভি ও অ । িচ েত িতিন আেরা িলেখেছন, রা পিত ও সংসেদর িমকা কী হেব 
তা িনধারণ করা এবং িডেস র মােস অ ে য় সংসদ িনবাচেনর িত নওয়াই হেব িজয়ার  কাজ। 

জারােলা স ক চান িজয়া, রা ত জানােলন সীমাব তার কথা: রা ত ডিভড . াইডার রা পিত িজয়াউর রহমােনর সে  
দখা করার পর আলাপচািরতা িনেয় ১৯৭৮ সােলর ১৯ ন মািকন পররা  দ ের বাতা পাঠান। িজয়াউর রহমান রাে র সে  

স ক জারদাের আ হ কাশ কেরন। রা ত াইডার ি প ীয় স েক মানবািধকারসহ স া  িক  সম ার কথা উে খ কেরন। 
াইডার িলেখেছন, ‘আমার ঢাকায় আসার পর থেকই রা পিতর (িজয়া) আচরণ িছল এমন য িতিন রাে র সে  স ক 
জারদাের িবেশষ েচ া চালােত চান। স বত ভােলা স ক গড়া স ব। আমার কথাবাতায় িতিন স াবনা ও সীমাব তার িবষেয় 

িক  ধারণা পেয়েছন। ভিব েত আমােদর আেলাচনায় আেরা িবষয় আসেব। আিম রা পিতর কােছ ধরণা দওয়ার কােনা 
পিরক না করিছ না। আিম িব াস কির ও আশা করেত পাির য িতিনই সময় সময় আমার সে  দখা করেত চাইেবন।’ 

িজয়ার সনািনবােসর বাসায় চার েতর স ীক নশেভাজ : রা ত ডিভড . াইডার রা পিত িজয়াউর রহমােনর সে  সা ােতর 
কথা বেলিছেলন ত র (িজয়া) সনািনবােসর বাসায় এক অনা ািনক নশেভােজর সময়। িতিন ছাড়াও ি েটন, কানাডা ও 
অে িলয়ার হাইকিমশনারেদর স ীক নশেভােজ ডেকিছেলন িজয়া। সখােন িজয়া ত েদর িনবাচন ি য়াসহ িবিভ  অিভ তার 
কথা জানান। সময় চাওয়ার কেয়ক ঘ ার মে ই রা ত াইডারেক িজয়ার সে  আলাদাভােব সা ােতর েযাগ দওয়া হয়। 
বাংলােদেশর অভ রীণ পিরি িত িনেয় িজয়া বেলন, বাংলােদশ পিরি িত ঝেত হেল এ দেশর ইিতহাস জানেত হেব। থম প চ 
বছর িছল ক ন। ১৯৭৫ সােলর ৭ নেভ েরর িদেক ইি ত কের ১৯৭৮ সােলর ১৭ ন িজয়া বেলন, ত রা মা  আড়াই বছর ধের 

ি য়া  কেরেছন। সরকার গঠন ও ‘গণতে র কাছাকািছ িফিরেয়’ আনেত িতিন উে াগ িনেয়েছন। ফারা া, সীমা সহ িবিভ  
ই েত িতিন রাে র িমকার শংসা কেরেছন। 

বঠেক অপারগতা কাটােরর: ১৯৭৮ সােলর ২৬ ন রাে র িসেড  কাটারেক লখা িচ েত ১৯৭৯-৮০ সাল ময়ােদ 
জািতসংঘ িনরাপ া পিরষেদর অ ায়ী সদ  পেদ বাংলােদেশর ািথতায় সমথন চান িজয়া। এ ছাড়া টৈনিতক চ ােনেলও িতিন 

রাে র িসেড  কাটােরর সে  ওয়ািশংটেন বঠেকর ত াশা কেরন। ১৯৭৮ সােলর ৪ সে র কাটার এক িচ েত িজয়ার 
ন ে র শংসা কেরন। তেব িসেড  িনবাচন িনেয় তার কারেণ িতিন িজয়ােক বঠেকর জ  সময় িদেত অপারগতা জানান 

এবং আশা কেরন, ভিব েত বঠক হেত পাের। ১৯৭৮ সােলর ২৯ সে র িনউ ইয়েক রাে র পররা ম ী সাইরাস ভ  
বাংলােদেশর তৎকালীন পররা ম ী েফসর হা দ শাম ল হেকর সে  বঠেকর পর ঢাকায় রা  তাবাসেক পাঠােনা 
তারবাতায় জানান, রা  িনরাপ া পিরষেদ বাংলােদেশর অ ায়ী ািথতা িবেবচনার আ াস িদেয়েছ। ১৯৭৮ সােলর ২৯ িডেস র 

রাে র িসেড  কাটারেক লখা অপর এক িচ েত িজয়াউর রহমান গ া অববািহকা িবষেয় ভারত সহেযািগতা করেছ না 
উে খ কেরন এবং এ িবষেয় ব  রা েলার সহেযািগতা চান িতিন। 

িজয়া-কাটার ফানালােপ ইরান ও আফগািন ান ই : ১৯৭৯ সােলর ২৯ িডেস র িজয়াউর রহমােনর সে  ফানালােপ কাটার 
বেলন, রাে র নওয়া িবিভ  উে াগ- েচ ার জ  িনরাপ া পিরষেদ বাংলােদেশর উপি িত ণ। কাটার বেলন, ইরান 
িনরাপ া পিরষদ ও বি ক আদালতেক অ াহ  করেছ। রাে র পররা ম ী ভ  আজই িনরাপ া পিরষেদ িবষয়  লেবন এবং 
ইরান িজি েদর ছেড় না িদেল জািতসংঘ সনেদর স ম অ ােয়র ৩৯ ও ৪১তম অ ে দ অ যায়ী ব া নওয়ার আ ান 
জানােবন। বাংলােদশ িক এ  সমথন করেব? িজয়াউর রহমান জানান, বাংলােদশ আ জািতক আইন ও জেনভা কনেভনশন স ত 
রাখেব। কাটার সিদন আফগািন ান পিরি িত িনেয়ও উে গ জানান। সিদনই ঢাকায় মািকন তাবাস ওয়ািশংটেন রাে র 
পররা  দ র ও িনউ ইয়েক জািতসংেঘ রা  িমশনেক পাঠােনা বাতায় জানায়, রা পিত িজয়াউর রহমান ও পররা ম ী শাম ল 
হক মেন কেরন, িজি  ই েত ইরােনর ওপর অথৈনিতক িনেষধা া আেরাপ হেল আ িলক ি িতশীলতায় এর িব প ভাব পড়েব। 
১৯৮০ সােলর ১ জা য়াির রাে র পররা  দ ের পাঠােনা এক বাতায় রা ত াইডার বেলন, পররা ম ী শাম ল হক ও 
পররা সিচব িকবিরয়া ত েক আজ পররা  ম ণালেয় ডেকিছেলন। জািতসংঘ িনরাপ া পিরষেদ ইরান ই েত ভাট দওয়া থেক 
িবরত থাকেলও িজয়াউর রহমান রাে র সে  স ক চান বেল ত রা জািনেয়েছন। এর জবােব রা ত াইডার বেলন, 
বাংলােদেশর অব ােন রা  সরকার অত  হতাশ। িনরাপ া পিরষেদ বাংলােদেশর ভাট দওয়া থেক িবরত থাকার কী ভাব 
বাংলােদশ- রা  স েকর ওপর পড়েব তা িনেয় িতিন িনেজই বশ উি । 

 


