
১৯৫ যুদ্ধাযাধী ফনাভ আটকে ড়া ফাঙালর 

জাপয ওয়াকজদ 

  প্রলিশ্রুলি যক্ষা না েযা ালেস্তান নাভে যাষ্ট্রটিয এেটি রযাগ। িাই ৫০ ফছয আকগ যুদ্ধাযাধী ালেস্তালন রনাকদয লফচায 

েযায রম প্রলিশ্রুলি লদকয়লছর, িা ারন েযা দূকয থাে, উযন্তু ফাাংরাকদক রোকনা গণিযা য়লন ফকর র রদকয যাষ্ট্রমন্ত্র রথকে 

গ্লালনভয় েকে উচ্চাযণ েযা য়। লেন্তু ফাাংরাকদ েখকনা যাবফ ভাকনলন। িাই স্বকদল যুদ্ধাযাধীকদয লফচায চায দে য করও 

অব্যাি রযকখকছ। এফায ালেস্তালন রই ১৯৫ জন যুদ্ধাযাধীয লফচায প্রিীেী করও শুরু েযকি মাকে। লফশ্ব জনভি আজ রাে, 

োর রাে, একদয লফচাকযয জন্য ালেস্তানকে চা রদকফই। 

স্বাধীনিায াঁচ দে রলযকয় রগকরও প্রশ্ন ওকে এখকনা রেন ১৯৫ ালেস্তালন যুদ্ধাযাধীয লফচায করা না। লফচায ছাড়াই িাকদয রেন 

ালেস্তালনকদয ারি রছকড় রদওয়া করা। রেন ালেস্তান প্রলিশ্রুলি লদকয়ও যুদ্ধাযাধীকদয লফচাকযয দকক্ষ রনয়লন। আটকে ড়া 

ফাঙালরযা ালেস্তান রথকে রপযি একরও ফাাংরাকদক আটকে ড়া ালেস্তালনযা এখকনা রেন ালেস্তান প্রিযাফিতন েযকছ না। প্রশ্ন 

মখন আকছ, উত্তযও িায যকয়কছ দণ্ডায়ভান। রেন, েী োযকণ যুদ্ধফলিযা মুলি রর, এয রনকে ঘটনায ঘনঘটা েভ নয়। 

ঞ্চা ফছয আকগ এোত্তকযয ১৬ লিকম্বয ালেস্তালন ানাদায রনাকদয আত্মভ তণ যফিী ম তাকয় ফাাংরাকদ, ালেস্তান 

ও বাযি এই লিন রদকয ভকেই অবযন্তযীণ ও াযস্পলযে টানাকাকড়ন শুরু য়। যুদ্ধাযাধী ালেস্তালন রনাকদয লফচায লনকয় 

ফাাংরাকদ এফাং ালেস্তান যস্পযলফকযাধী অফস্থান রনয়। বাযি একক্ষকে ফাাংরাকদকেই ভথ তন েকয। লেন্তু বাযকিয িখন িাকদয 

আলিি প্রায় এে রাখ ালেস্তালন যুদ্ধফলিয বযণকালণ লনকয় লভলভ খাওয়ায অফস্থা। ফাাংরাকদও আটকে ড়া ালেস্তালনকদয দ্রুি 

প্রিযাফিতকন আগ্রী কয় ওকে। োযণ, যুদ্ধলফধ্বস্ত এেটি রদকয কক্ষ িাকদয বযণকালণও অম্ভফ কয় ওকে। মলদও এযা িখন 

রথকেই রজকনবা েনকবনকনয অধীকন। রমভন লছর ালেস্তালন যালজি রনাযা। বাযি রমকতু আন্তজতালিে রজকনবা েনকবনকনয 

দস্য এফাং যুকদ্ধ প্রিযক্ষ অাংগ্রণোযী, িাই যুদ্ধফলিকদয যক্ষা েযায জন্য রদটি আন্তজতালিেবাকফ দায়ফদ্ধ। রম োযকণ ালেস্তালন 

ানাদাযযা ফাঙালর মুলিফালনীয োকছ আত্মভ তকণ আগ্রী য়লন। কর রজকনবা েনকবনন অনুমায়ী ভম তাদা রি না। মলদও রমৌথ 

ফা লভেফালনীয োকছ রল ম তন্ত আত্মভ তণ েকয। লেন্তু দলরকর লভেফালনীয ফাঙালর কক্ষয স্বাক্ষয রনই। িকফ ফাাংরাকদল 

ালেস্তালন রনাকদয আত্মভ তকণয জন্য রম আহ্বান জানাকনা কয়লছর, িাকি রমৌথ ফালনীয েথা উকেখ লছর। আত্মভ তণ দলরকরও 

ফরা য়, ‘আত্মভ তণোযী রনাকদয রজকনবা েনকবনন অনুমায়ী ভম তাদা ও ম্মান প্রদান েযা কফ এফাং আত্মভ তণোযী ফ 

ালেস্তালন াভলযে ও আধাাভলযে ফালনীয দস্যকদয লনযাত্তা লনলিি েযা কফ’। একি ানাদাযকদয স্থানীয় কমাগী যাজাোয, 

আরাভ ও আরফদযযা রজকনবা েনকবনকনয অন্তর্ভ তি না ওয়ায় একদয দালয়ত্ব ফাাংরাকদ যোকযয াকি ন্যস্ত ফকর বাযিীয় 

রনা েভ তেিতাযা উকেখ েকযলছকরন ালেস্তালন যুদ্ধফলিকদয বাযকি স্থানান্তয োকর। 

যুদ্ধফলিকদয মাকি লফচায কি না াকয, রজন্য ালেস্তান িখন ‘তুরুকয িা’ লককফ র রদক আটকে ড়া ৪ রাখ 

ফাঙালরকে লজলম্ম েযায হুভলে রদয়। যুদ্ধফলিকদয দ্রুি ালেস্তাকন রপযি াোকনায জন্ম জালিাংঘ মুলরভ রদগুকরা বাযি ও 

ফাাংরাকদকে চা লদকি থাকে। এোত্তকযয স্ত্র যুদ্ধ রকল িখন শুরু য় লিন রদকয ভকে কূটননলিে রড়াই এফাং িাকি লফকশ্বয 

অন্য রদগুকরাও জলড়কয় কড়। ফাাংরাকদই প্রথভ যুদ্ধাযাধীকদয লফচাকযয দালফটাকে াভকন লনকয় আক। মুলজফনগয যোকযয 

স্বযাষ্ট্রভন্ত্রী একেএভ োভরুজ্জাভান ১৯৭১-এয ২৭ লিকম্বকয রঘালণা রদন রম, ‘ফাাংরাকদ ইকিাভকে ৩০ জন ীল তস্থানীয় ালেস্তালন 

যোলয েভ তেিতাকে রগ্রপিায েকযকছ এফাং গণিযায় কমালগিায জন্য অলচকযই িাকদয লফচায কফ’। এয যই এোত্তকয 

গণিযায লোয াি ফাাংরাকদল েভ তেিতায লযফাকযয ক্ষ রথকে বাযি যোকযয লনেট রদালী ালেস্তালনকদয লফচাকয 

ফাাংরাকদকে ায়িায জন্য আকফদন জালনকয় েরোিায় াংফাদ কম্মরন েযা য়। িাকদয আকফদকনয   রপ্রলক্ষকি প্রধানভন্ত্রী 

ইলিযা গান্ধীয উকদষ্টা ল তকদয দস্য লিল ধয ফকরন, ‘বাযি যুদ্ধাযাধীকদয লফচারযয লফলকয় আন্তজতালিে আইন যীক্ষা েযকছ। র 

অনুমায়ী দকক্ষ রনওয়া কফ’। যুদ্ধ রল ওয়ায যই বাযি স্পষ্ট রঘালণা রদয় রম, ‘যুদ্ধাযাধী লফচাকযয ব্যাাযটি ফাাংরাকদকয 

এখলিয়াকযয রবিয। োযণ, ালেস্তালন রনাযা আত্মভ তণ েকযকছ বাযি-ফাাংরাকদ রমৌথ েভাকেয োকছ। পকর এ লনরয় বাযকিয 

এোয ফরায ফা লদ্ধান্ত রনওয়ায লেছু রনই। মা লেছু েযকি য় িা ফাাংরাকদকয কে যালয আকরাচনায লবলত্তকিই েযকি কফ’। 

ফাাংরাকদ যোযও রঘালণা রদয় রম, কূটননলিে স্বীকৃলিয আকগ এফাং ম্পকেতয ভিা অলজতি না ওয়া ম তন্ত ালেস্তাকনয কে এ 

লনকয় রোকনা েথা ফরকি প্রস্তুি নয়। আয ১৯৭১-এয ২০ লিকম্বকয ক্ষভিায় ফক র্ভকটা রদখকরন, িায ক্ষভিা ধকয যাখা জ নয়। 

‘জািত্রু’ বাযকিয োকছ রকয এফাং আত্মভ তণ েকয ালেস্তাকনয িখন েরুণ দা। র্ভকটা জালিাংকঘ দালফ রিাকর বাযকি আলিি 

িায ৯৩ াজায রনাকে ালেস্তাকন দ্রুি রপযি াোকি কফ। লেন্তু ফাাংরাকদ িখন রগাঁ ধকয ফক আকছ; যুদ্ধাযাকধয জন্য িাযা 

ালেস্তালন রনাকদয লফচায েযকফ। র উকেকে যুদ্ধাযাধী রনা েভ তেিতা ও দস্যকদয এে িালরোও ফাাংরাকদ তিলয েকয।  
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র্ভকটায জন্য িখন প্রধান চযাকরঞ্জ লছর র লফচায রেোকনা এফাং যুদ্ধাযাধী ফ ফলিকে রদক লপলযকয় রনওয়া। র্ভকটায জন্য এই 

একজো ালেস্তালন রজনাকযরযা ঠিে েকয রদয় ক্ষভিায় ফায প্রথভ লদন রথকেই। অবযন্তযীণ যাজননলিে লফকযালধিায োযকণ 

ফাাংরাকদকে স্বীকৃলিয প্রশ্ন রভয় লছর ালেস্তাকনয লফকফচনায ফাইকয ফযাং রমফ রদ ফাাংরাকদকে স্বীকৃলি লদকয়কছ, িাকদয 

কে রোকনা কূটননলিে ম্পেত যাখকফ না ফকর ালেস্তান রঘালণা রদয়। িাই রদখা মায়, ১৯৭২-এয প্রথভলদকে রছাকটা রছাকটা রগাটা 

েকয়ে রদকয কে ালেস্তান িায ম্পেত রছদও েকয। ফাাংরাকদকে স্বীকৃলিদান েযায় যুিযাকজযয ওয ক্ষুব্ধ কয় ালেস্তান 

েভনওকয়রথ রথকেও রফলযকয় আক। 

ফাাত্তকযয ১০ জানুয়ালয রদক লপকযই ফেফন্ধু রঘালণা েকযন রম, যুদ্ধাযাধীকদয লফচায েযা কফ। র অনুমায়ী লফচাকযয 

আনুষ্ঠালনে প্রলিয়াও শুরু য়। ফাাংরাকদ যোয ফাাত্তকযয ২৯ ভাচ ত রঘালণা েকয রম, রজনাকযর লনয়ালজ, যাও পযভান আরী 

১১০০ ালেস্তালন যুদ্ধাযাধীয লফচায েযা কফ। রজন্য এেটি প্রস্তাফনাও উস্থান েযা য়। মাকি ীল তস্থানীয় যুদ্ধাযাধীয লফচাকয 

রদল-লফকদল জুলয লনকয়াগ এফাং অন্যকদয জন্য শুধু রদীয় জুলয লনকয়াকগয উকেখ েযা য়। ফাাংরাকদকয এই প্রস্তাকফয রপ্রলক্ষকি 

বাযি রফ ালেস্তালন রনাকে ফাাংরাকদকয োকছ স্তান্তরয যালজ য়, মাকদয লফরুকদ্ধ ফাাংরাকদ যোয প্রাথলভেবাকফ প্রভাকণয 

লবলত্তকি ‘প্রাইভা রপলইকের’ রমাগ েযকি াযকফ। ফাাংরাকদকয াংগৃীি িেপ্রভাকণয লবলত্তকি ১৯৭২ াকরয ১৪ জুন বাযি 

যোয প্রাথলভেবাকফ লনয়ালজ ১৫০ যুদ্ধফলিকে লফচাকযয জন্য ফাাংরাকদকয োকছ স্তান্তকয যালজ য়। ১৯৭২ াকরয ১৯ জুন 

ফেফন্ধু পুনযায় যুদ্ধাযাধীকদয লফচাকযয েথা উকেখ েকয ফকরন, ফাাংরায ভাটিকিই িাকদয লফচায কফ’। 

ালেস্তান আটকে ড়া ালেস্তালনকদয স্বকদ প্রিযাফাকনয জন্য রম েলভটি েকযকছ, িাযা ফছযাকিে আকগ সুলপ্রভকোকট ত 

ফকরকছ, ফাাংরাকদক ফিতভাকন ৪ রথকে ৫ রাখ ালেস্তালন আটকে কড় আকছ। ালেস্তান একদয রপযি এফাং দায়দালয়ত্ব রনকফ না। 

ফাাংরাকদকেই একদয দায়দালয়ত্ব ফন েযকি কফ। ফাাংরাকদ অফে ফকর লদকয়কছ, এোত্তয-পূফ ত ভকয় জন্মগ্রণোযী 

ালেস্তালনকদয রপযি লনকি কফ। 

১৯৯২ াকরয ১৫ এলপ্রর ফাাংরাকদকয জািীয় াংকদ রগারাভ আমকভয লফচায ম্পকেত লফিেত য়। লফএনলয ভন্ত্রী 

জলভযউলেন যোয, যলপকুর ইরাভ লভয়া লফএনল যোয কক্ষয েলিয় দস্য ফেফন্ধু যোকযয ভয় যাজাোয ও 

ালেস্তালন যুদ্ধাযাধীকদয ক্ষভা প্রদ তন ম্পকেত প্রশ্ন উত্থান েকযন। লফকযাধীদরীয় রনেী রখ ালনা িাকদয স্মযণ েলযকয় রদন, 

‘রমফ যাজাোকযয লফরুকদ্ধ সুলনলদ তষ্ট িযা, লুেন, ধল তণ ও অলিাংকমাকগয অলবকমাগ লছর, িাকদয ক্ষভা েযা য়লন’। ১৯৫ 

যুদ্ধাযাধীকে রেন রছকড় রদওয়া কয়লছর িায ব্যাখ্যা প্রকে রখ ালনা াংকদ আযও ফকরন, ালেস্তাকন আটকে ড়া ৪ রাখ 

ফাঙালরকে লপলযকয় আনায জন্যই যোযকে ফাে কয় এই দকক্ষ গ্রণ েযকি কয়লছর’। রখ ালনা এভনও ফকরন, ‘রনালি 

নূযউলেন খান, লফলিআয প্রধান আফদুর রলিপ, রজনাকযর ারাভ, ভন্ত্রী রভাস্তালপজুয যভান, ভাকজদুর ে ৪ রাখ ফাঙালর 

ালেস্তাকন ফলি অফস্থায় লছর, িাকদয লযফায-লযজনকদয ভািকভ াড়া লদকয়ই ফেফন্ধু রলদন যুদ্ধাযাধী ও ালেস্তালন যুদ্ধফলি 

রনাকদয রছকড় লদকয় আটকে ড়া ফাঙালরকদয লপলযকয় একনলছকরন। (াংফাদ, ১৬ এলপ্রর ১৯৯১)। 

ালেস্তাকন আটকে ড়া ফাঙালরযা রল ম তন্ত রদক লপযকি রকযলছর। রিভলন ১৯৫ যুদ্ধাযাধী ৯৩ াজায যুদ্ধফলিও 

ালেস্তান লপকযলছর লফলনভকয়য ভােকভ। লেন্তু লফালযকদয আয লফলনভয় য়লন। লদলেচুলি যক্ষা েকয ালেস্তান ১৯৫ যুদ্ধাযাধীকে 

লফচায েকযলন রমভন, রিভনই লফালযকদয রপযি লনকে না। লফশ্ব জনভিই াকয এ ভস্যায ভাধান েযকি। 

# 

ররখে- ভালযচারে, লআইলফ         লআইলি লপচায 

  

  

 


