
বঙ্গবনু্ধর ক ৌশল ও 

বাাংলাদেদশর স্বাধীনতা 

শামস ্ রহমান 

ভারত ও চীন দুটি পাশাপাশশ দদশ। আয়তন ও 

জনসংখ্যায় প্রায় কাছাকাশছ। উপশনবেশশক 

শক্তি দেবক স্বাধীনতা দপবয়বছ উভয় দদশই 

এেং প্রায় একই সমবয় - ভারত ১৯৪৭ দশ আর 

চীন ১৯৪৯ দশ। তবে দু’দদবশর স্বাধীনতা 

অক্তজিত হবয়বছ তাশিকভাবে দু’টি দু-দমরুবত 

অেশিত মতাদশ িবন। একটি অসহব াগ 

আবদালবন, অনযটি সশস্ত্র সংগ্রামে। একটি 

অশহংসায় দদবখ্ শক্তি ও মুক্তি, অনযটি েদবুকর 

নবল। একটি প্রেশতিত হয় মহাত্মা গান্ধীর 

মাধযবম, অনযটি দচয়ারমযান মাও’এর দনতৃবি। 

পন্থা শভন্ন হবলও তাবদর উবেশয শছল অশভন্ন। 

গান্ধী, মাও উভবয়ই দচবয়বছন উপশনবেশশক 

শক্তি দেবক মুক্তি, মানুবের কলযাণ, সমাবজর 

সমতা। উভবয়ই ঘবুরবছন দদবশর এক প্রান্ত 

দেবক অনয প্রাবন্ত, সমাজবক দচনা, জানা আর 

দোঝার প্রয়াবস; দসই সাবে জনগণবক সংগেদ্ধ 

এেং উদেুদ্ধ করার জনয। গান্ধীর ‘সল্ট মাচি’ 

এেং মাও’এর ‘লং মাচি’ – দু’দদবশর স্বাধীনতা 

অজিবনর দপ্রক্ষাপবি দুটি উবেখ্ব াগয ঘিনা।   

মহাত্মা গান্ধী ধাশম িক শছবলন এেং দস সময় 

ভারত  শদও জাতপাবত অবনক শেভাজন শছল, 

তা সবেও ধম িবক রাজনীশতর োইবর দরবখ্বছন 

জীেবনর দশে শদন প িন্ত। অনযশদবক 

দচয়ারমযান মাও শছবলন মার্ক্সীয় দশ িবন শদশক্ষত 

একজন কশমউশনষ্ট। তাই েযক্তি এেং 

রাজননশতক জীেবন শতশন শছবলন ধম ি-েবণ ির 

প্রভাব েুক্ত।  

গান্ধীর মতাদশ িবন অনুপ্রাণিত হবয়বছ েহু 

জাশত এেং জন দনতা। এ পবে খু্ুঁবজবছ তারা 

তাবদর শনজ শনজ জাশতর মকু্তি। ড. মাটিিন 

লুোর শকং জশুনয়র একটি দীশিমান দৃষ্টান্ত। 

৫০-৬০’এর দশবক অসহব াগ ও অশহংসা 

আবদালবনর মাবঝ প্রশতষ্ঠা করবত দচবয়বছন 

এবরা-আবমশরকানবদর মেৌণিক অণিকার। এ 

আমদািন জনগিমক সমেতন কমরমে বমি, 

ণকন্তু কতিুকু অণিকার আদামে সাফিয 

এমসমে, তা ণনমে অমনমকর প্রশ্ন আমে। 

 সণসণভি রাটি েুভমেমরর  প্রাে ষাি বের পর 

সম্প্রণতকামির সব্লাক িাটফস   েযািার  

আমদািন মেমকট তা পরষ্কার। শনকি 

অতীবতর দেবনর কযািাবলাশনয়ার স্বাধীনতা 

আবদালন আর একটি দৃষ্টান্ত। পক্তিমা 

গণতাশিক পন্থায় জনগ্ণবক উদেুদ্ধ কবর 

শনে িাচবন শেপুল জবয়র মাবঝও তারা েযে ি 

হবয়বছ স্বাধীনতা অজিবন।  

মুক্তি আবদালবন দচয়ারমযান মাও’এর 

আদবশ িও গ্রহণ কবরবছ এশশয়া, ইউবরাবপর েহু 

জাশত দগাটষ্ঠ। সশস্ত্র সংগ্রাে অবিম্বমন েছবরর 

পর েছর  ুদ্ধ কবরও, লক্ষ দ ািা রি ঝশরবয়ও 

েযে ি হবয়বছ শ্রীলংকার তাশমল, দেবনর োস্ক 

কাশি শকংো উত্তর আয়ারলযবের জনগণ। 

েযে ি হবয়বছ পক্তিমেবের নর্ক্সালোড়ী 

আবদালন, দসই সাবে পৃশেেীর েহু প্রাবন্ত েহু 

জাশতর সশস্ত্র আবদালন।  

ভারতবমষ ের স্বািীনতা সংগ্রাে ২০ বা ৪০ 

দশমক সংগটিত না হমে যণদ ৭০ দশমক হত , 

মস মেমে , স্বাধীনতা অজিবনর পবে কতিুকু 

স লতা েবয় আনবতা অসহমযাগ ও অশহংসার 

পন্থা? শকংো, মাও’এর সশস্ত্র সংগ্রামে তো শুিু 

েদবুকর নবল অর্জেত হত ণক েীমনর েুর্ক্ত? 

এগুবলা প্রাসশেক প্রশ্ন।  

োংলাবদশ ভারত ও চীবনর মাবঝ অেশিত। 

আয়তন ও জনসংখ্যায় দুটি প্রশতবেশী দদবশর 

তুলনায় অবনক দছাি। ভারত ও চীবনর 

স্বাধীনতা অজিবনর প্রায় পশচুঁ শ েছর পর 

োংলাবদবশর স্বাধীনতা অক্তজিত হবয়বছ 

বঙ্গবনু্ধর মনতৃমে।     

গান্ধী ও োও এর েত বঙ্গবনু্ধও ণেমিন 

োনুমষর োনুষ। তাটমতা োনুমষর োওো-

পাওো , সু -দুুঃ  , আনদ অমনক কামে মেমক 

মবাঝার প্রোমস বেমরর পর বের ঘুবরবছন পূে ি 

োংলার মাবে ঘাবি। দচবয়বছন দশােকবেণী 

দেবক মুক্তি, নযা যতা আর মানুবে মানুবে 

সমতা। যার শর্ক্ত ও দুব েিতা, দু  ট ণেি 

োনুষমক ণিমর। এক সাোৎকামর তার 

সবমেমে বড় শর্ক্ত এবং দুব েিতা ণবষেক প্রমশ্নর 

জবামব বঙ্গবনু্ধ বমিনুঃ “My greatest 

strength is the love of my people, and my 



greatest weakness is that I love them too 

much”। সম্ভবত , রাজনীণতর এ োনণবক 

দৃটিভণঙ্গর কারমিট বঙ্গবনু্ধ  মপমরণেমিন সেগ্র 

জাণতমক এক েমে এক েমে দা াঁড় করামত 

এবং যার োমঝ অর্জেত হে বাংিামদমশর 

স্বািীনতা। গান্ধী ও োওমের েমতা বঙ্গবনু্ধও 

মেমেমেন সকি প্রকার মশাষি ও অণবোর 

মেমক জনগমির েুর্ক্ত। তা াঁর িেয ণেি সািারি 

োনুমষর কিযাি , যার অগাি ণবশ্বাস ণেি 

জনগমির শর্ক্তমত, প্রতয়ে ণেি নযযয অণিকার 

প্রদামন। ময  অণিকার শুিুট মভামির বামে 

মভাি মদওোর অণিকামরর েমিযট সীোবদ্ধ 

নে, ময অণিকার আরও ণবস তৃত , যা উৎপাদন 

ও ণবতরমির সামে ওতবপ্রাতভাবে জণড়ত। আর 

এট সব উপাদামনট ণক প্রকৃত গিতে সঙ্গাণেত 

হওো অপণরহায ে,  া  সোনণবক গিতে   নামে 

অণভণহত হমত পামর   আজমকর ণবশ্ব 

গনতমের ণেে ণক বমি  সম্প্রণত কযাশপিল 

শহবল হামলা, ব্ল্যাক লাই স্্ মযািার  আবদালন 

মাশকিণ  ুিরাবের গত আড়াটশত বেমরর 

গনতে আর মানোশধকার সম্পমকে ণক িারিা 

মদে ণবশ্ববাসীমক   ‘দলাোল দেি অে 

দডবমাবেশস ২০২১’ প্রশতবেদনই ো শক োতিা 

দদয়? গণমুখ্ী অে িননশতক, সামাক্তজক সুেযেিা 

ও ভারসাময প্রাকৃণতক পণরমবশ সৃটির দাবীমত 

প্রেণিত মভাি-ণভণিক গিতে ণক প্রাসণঙ্গকতা 

হারামে  আর মস ামনট ণক  সোনণবক 

গিতমের   আবণশযকতা   

ণনজ িমে ে গভীর ণবশ্বাস ও আস্থা ণনমেও, গান্ধী 

ও োও এর েত বঙ্গবনু্ধও আজীেন ধম িবক 

দরবখ্বছন রাজনীশতর োইবর। মানুবের কোবণ 

ধম িশনরবপক্ষতার্ আদবশ ি শছল তার প্রগাঢ় 

শেশ্বাস। িে েণনরমপেতা মকবি একটি 

রাজমনৌণতক ণবষে নে। এর একিা অে েননণতক 

ণদকও আমে। ধম িশভশত্তক রাজনীশত চচিায় সৃষ্ট 

ববষেয রাটিে স্তমর অে েনীণতমক 

দনশতোচকভাবে প্রভাণবত কমর। সুতরাং, 

বঙ্গবনু্ধর িে েণনরমপেতার িারিাে দুটি ণদক 

িেিীে - এক, রাি কতৃেক ণবণভন্ন িমে ের প্রণত 

আেরমি 'মকান অসােঞ্জসযতা' না োকা , দুট, 

'িমে ের মকামনা রাজননণতক বযবহার না হওো'।   

ণনুঃসমদমহ, বঙ্গবনু্ধর সেেকামি প্রাসণঙ্গক 

ণেি িে েণনরমপেতার নীণত ও আদশ ে। বতেোন 

ববণশ্বক রাজননণতক মপ্রোপমি সম্ভবত এ 

আদশ ে আরও মবশী প্রাসণঙ্গক। এ প্রসমঙ্গ 

সম্প্রণত মনামবি ণবজেী অেতেয মসন যতাে েট 

বমিনুঃ  “A good understanding of 

secularism, as explained by Sheikh Mujib is 

particularly important right now in many 

countries. This applies not only in India, 

but also in other countries across the 

world  । আর তাট বঙ্গবনু্ধমক শুিু  সবাংিার 

োনুমষর বনু্ধ   না বমি  সণবশ্ববনু্ধ   ণহমসমব 

আোণেত কমরন ণতণন।   

উমে য ময ক্রেশ  সোনণবক গিতে   ও 

িে েণনরমপেতার আদশ ে বঙ্গবনু্ধর রাজনীণতর 

ণভণি হমে ওমি। 

োংলাবদবশর স্বাধীনতা অজিবন শক শছল 

েেেনু্ধর রাজননশতক দকৌশল?   

েেেনু্ধ োোশলর স্বাধীনতার পে খু্বজুঁ বছন 

একাশধক দকৌশবল। প্রসেটি দোঝার জনয 

উশন্নশ োবির দশবকর শুরুর শদগকার শতনটি 

ঐশতহাশসক ঘিনার উবেখ্ করশছ।  

এক) োবির দশবকর শুরুবত েেেনু্ধ 

শনশেদ্ধবঘাশেত কশমউশনে পাটিির দনতা মশণ 

শসংহ ও দখ্াকা রাবয়র সাবে এক বেেবক 

শমশলত হন এেং েবলন, ‘গণতি-স্বায়ত্তশাসন 

এসে শকছুই পাঞ্জােীরা দদবে না। কাবজই 

স্বাধীনতা ছাড়া োংলার মকু্তি দনই। স্বাধীনতাই 

আমার চূড়ান্ত লক্ষয’্(সািাশহক একতা, ১৯ 

আগে ১৯৮৮)। তবে েলাই দশে কো শছল না।   

দুই) ৫ট মফব্রুোরী ১৯৬২ সমন আশারােবাড়ী 

হমে েেেনু্ধ আগরতিা যান , যা ণেি 

বাংিামদমশর স্বািীনতা আমদািমনরট অংশ। 

সম্প্রণত প্রকাণশত এক গ্রমে উমেয  করা হে 

স... the Awami League supremo Sheikh 

Mujibur Rahman arrived in Agartala 

secretly to meet Sachindralal Singha, the 

chief minister of  Tripura, to seek 

assistance for a possible independence 

campaign’্(Bhaumik, The Agartala 

Doctrine, Oxford University press, p. 13, 

2016)। পরবণতে সেমে এক সাোতকামর 

র্েপুরার েীফ ণেণনস্টার বমিন সThis (Agartala 



visit) was no surprise visit, we were 

expecting্him’। মসট সামে ণতণন আমরা মযাগ 

কমরন, সMujib্made্it্clear্that্‘Bengalis 

could no longer live with honour and hope 

with Pakistan …’্(Bhaumik,্The্Agartala্

Doctrine, Oxford University press, p. 14, 

2016)।    

শেেয়টি ক্তিপুরার মুখ্যমিীর মাধযবম ভারবতর 

তৎকালীন প্রধানমিী জওহরলাল দনবহরুর 

কাবছ দপৌৌঁশছবলও দসই সময় ভারত-চীন 

সীমাবন্ত শেরাজমান উবত্তজনার কারবণ দেশী 

দরূ এগুয়শন। তবে সহব াশগতা লাবভর প্রবচষ্টা 

দেবম োবকশন। পরেশতিবত, প্রবয়াজবন 

ভারবতর সহব াগীতার আশ্বাস শনক্তিত করার 

জনয োবির দশবকর দশে শদবক েশরশাবলর 

আওয়ামী লীগ দনতা শচত্তরঞ্জন সূতারবক 

দাশয়ি দদওয়া হয় ভারবতর প্রশাসবনর সাবে 

দ াগাব াগ রক্ষা করার (Karim,  Sheikh Mujib 

– Triumph and tragedy, p. 206, 2005)। এ 

প্রমেিাে সম্ভেত দশে দ াগাব াগ ঘবি 

১৯৭১’এর মাবচির শুরুবত  খ্ন আওয়ামী 

লীবগর সাধারন সম্পাদক তাজউক্তেন আহমদ 

ঢাকাি ভারতীয় দডপুটি হাইকশমশনাবরর সাবে 

শমশলত হন। “৫ অেো ৬ই মাবচি দশখ্ মুক্তজবের 

শনবদিবশ তাজউক্তেন দগাপবন সাক্ষাৎ কবরন 

ঢাকাি ভারতীয় দডপুটি হাইকশমশনার দক, শস, 

দসনগুবির সবে। উবেশয শছল, পাশকস্তান 

 শদ সতয সতযই পূে ি োংলায় ধ্বংসতােে শুরু 

কবর, তবে দস অেিায় ভারত সরকার আোন্ত 

কমীবদর রাজননশতক আেয় প্রদান ো সম্ভােয 

প্রশতবরাধ সংগ্রাবম দকান সাহা য-সহব াশগতা 

করবে শকনা জানবত চাওয়া”্ মেদদুি হাসান, 

েূিিারা ৭১, প. ১০ , ১৯৬৬)।  

দডপুটি হাইকশমশনার দসনগুি সহব াশগতার 

আশ্বাবসর খ্ের শনক্তিত কবরন ১৭ই মাচি এই 

েবল দ েঃ “…্(পাশকস্তাশন)্‘আঘাত  শদ শনতান্তই 

আবস’,্তবে ভারত আোন্ত মানুবের জনয 

‘সম্ভােয সকল সহব াশগতা’্প্রদান করবে”্

(েদদুি হাসান, েূিিারা ৭১, প. ১০, ১৯৬৬)।  

রাজননশতক আেয় প্রদান এেং প্রশতবরাধ 

সংগ্রাবম সহব াশগতার আশ্বাস শনক্তিত করা 

োংলবদবশর স্বাধীনতার জন ুবদ্ধ কতিুকু 

তাৎপ ি েহন কবরবছ তা ১৯৭১’এর পুঁশচবশ 

মাবচির মধয রাবত পাশকস্তানী েে িরতাই প্রমান 

কবর। 

শতন) ১৯৬২ সামি বঙ্গবনু্ধর অনুমোদমন 

স্বািীনতার উমেমশ সশস্ত্র সংগ্রাে পণরোিনার 

িমেয ণনউণিোস বা  সস্বািীন বাংিা ণবপ্লবী 

পণরষদ   গটিত হে। প্রণতষ্ঠািগ্ন মেমক ণসরাজিু 

আিে  ান , কাজী আমরফ আহমেদ, আবদুর 

রাজ্জাক, মশ  ফজিুি হক েণন ও কােরুি 

আিে  ান  সরু জণড়ত ণেমিন। এট পণরষদ 

১৯৬৬ সামি বঙ্গবনু্ধর উমদযামগ  সবাংিামদশ 

ণিবামরশন মফাস ে   নামে পনুগ েটিত হে 

মRohena Alam Khan, Making the first flag 

of Bangladesh, Dhaka Tribune, 16 

December 2021)। স্বাধীনতা  ুবদ্ধর শুরুবত 

এই সংগেন ‘মুক্তজে োশহনী’্নাবম আত্মপ্রকাশ 

কবর  ার দনতৃি শছবলন মশ  ফজিুি হক 

েণন , ণসরাজিু আিে  ান , আবদুর রাজ্জাক 

ও মতাফামেি আহেদ। 

গণতাশিক আবদালনই স্বাধীনতা অজিবনর 

প্রধান পন্থা হবলও, পাশাপাশশ দশে সম্বল 

শহবসবে সশস্ত্র সংগ্রাে শছল বঙ্গবনু্ধর ণবকল্প 

মকৌশি। এ ণবষেটি উমি আমস েদদুি 

হাসামনর স্বািীনতা সংগ্রামের স্বতে িারার 

বি েনার োমঝ। ণতণন বমিন  “পাণকস্তানী 

শাসকবগ ে যণদ মকান সেে পূব ে বাংিার 

গিতাণেক আমদািন ণনর্িহ্ন করার প্রোসী 

হে, তমব মসট আপৎকামি আওোেী িীগপেী 

যুবকমদর সশস্ত্র মেণনং প্রদামনর জনয মশ  

েুর্জব ভারত সরকারমক অনুমরাি 

কমরণেমিন   মেদদুি হাসান , েূিিারা ৭১ , প . 

৭-৬, ১৯৬৬)।  

তমব, বঙ্গবনু্ধ এ যদু্ধ মদম মেন  সজনযুদ্ধ   

রূমপ ,গণতাশিক আবদালবনর সংমযার্জত 

অংশ ণহমসমব। মকান ক্রমেট শুিুট সােণরক 

যুদ্ধ ণহমসমব নে। তাইবতা, ৭ মাবচির ভােবন 

একশদবক অসহব াবগর আবদালবনর ডাক 

শদবয়বছন, অনযশদবক,্‘মহোয় মহোয় সংগ্রাম 

পশরেদ’্গেন কবর,্‘ ার  া আবছ তাই শনবয় 

প্রস্তুত’্দেবক ‘শত্রূর দমাকাবেলার’্জনয সশস্ত্র 

জনযুমদ্ধর ণনমদেশ ণদমেমেন।  



বঙ্গবনু্ধর  সজনযমুদ্ধর   প্রণত ণবশ্বামসর ণবষেটি 

পণরষ্কারভামব উমি আমস য ন আব্দিু 

গফফার মেৌিুরী  মমস সেমে সআওোজ  

পর্েকার সম্পাদক এবং বঙ্গবনু্ধর একজন 

েনু্ধপ্রশতম সাংোশদক) বঙ্গবনু্ধর কামে মিুঃ 

কোন্ডার মোোমজ্জে হুমসটমনর  মআগরতিা 

ষড়যে োেিার একজন প্রিান আসােী) 

একটি প্রস্তাব ণনমে আমসন। িিানাটি িমি 

১৯৬৬ সামি বঙ্গবনু্ধর িামহার মগাি মিণবি 

ববিমক মযাগ মদওোর টিক আমগ আমগ। এট 

সাোমতর শুরুমত গফফার মেৌিুরী মোোজ্জে 

নাে উচ্চারি করার সামে সামেট বঙ্গবনু্ধ 

বমিনুঃ  “I know him মMuazzam). I also 

know all about his proposal. He has 

recently been hobnobbing with Manik 

Choudhury মa businessman from 

Chittagong). I have told Manik not to have 

anthing to do with this madness. I would 

also advise you not to get involved in it. 

Our struggle is for the extablishment of 

democracy and the realisation of 

autonomy for the people of Bangladesh. I 

have always fought against the Pakistani 

military junta. It is not the purpose of my 

movement to replace it with a Bengali 

military junta  মKarim, Sheikh Mujib – 

Triumph and tragedy, pp. 141-142, 2005)। 

বঙ্গবনু্ধর দকৌশল  শদ শুধু দচয়ারমযান মাও’এর 

সশস্ত্র সংগ্রাম শঘবর হত, তবে শক োংলাবদশ 

স্বাধীনতা অজিবন স ল হত? নাশক শুধুই 

শেক্তিন্নতাোদী আবদালন শহবসবে পশরগশনত 

হবয় তাশমল শকংো উত্তর আয়ারলযে সহ 

শেবশ্বর অনযানয সংগ্রাবমর মত অেিা হত? 

আর  শদ শুধু মহাত্মা গান্ধীর অশহংসা আর 

অসহব াবগর পন্থায় হত, তবে শক দেবনর 

কযািাবলাশনয়ানবদর স্বাধীনতার েযে ি আবদালন 

মত হত োোশলর স্বাশধকার আবদালন? নাশক 

এবরা-আবমশরকানবদর মেৌণিক অণিকার 

আদামের েত আজও আোমদর  সাাউন 

িাটফস   েযািার  আমদািন োণিমে মযমত 

হত  

উণন্নশ সত তুর দশমকর ণবশ্ব রাজননণতক 

মপ্রোপি ণবমবেনাে ণনমে স্বাধীনতা অজিবনর 

দকৌশল শহবসবে েেেনু্ধ গান্ধীর অসহব াগ 

আবদালনবক সশস্ত্র জনযুমদ্ধর সেন্বমে 

নতুনভাবে প্রবয়াগ কবরবছন। দসখ্াবনই 

েেেনু্ধর কৃশতি। পৃশেেীর খু্ে কম জাশতই 

আবছ  ারা গণতাশিক অসহব াগ আবদালন 

আর সশস্ত্র জন ুবদ্ধর সম্মন্ববয় স্বাধীনতা 

অজিন করবত দপবরবছ। এিা আমাবদর শেশাল 

গবে ির জায়গা। 

________________________________________ 

৬ শডবসম্বর, ২০২১, দমলেণ ি 

 


