ভিয়েতনাম যুদ্ধ
ববিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশ থেকে সত্তকরর দশকে টানা ২১টি বছর ধকর পৃবেবী সাক্ষী
হকেবছল এে অববরত প্রাণক্ষকের। ১৯৫৪ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত দবক্ষণ চীন সাগর
তীকরর এে ববস্তীণয জনপকদ বকে বগকেবছল অববরাম এ রকের থরাতধারা। থসই
রেপাকতর দুকটা পক্ষ বছল; এে পক্ষ মুবে চাে, অনয পক্ষ চাে মুবের আোঙ্ক্ষাকে
গলা টিকপ ধরকত। ইবতহাস সাক্ষী, লক্ষ প্রাকণর বববনমকে থস র্ুকে জে হকেবছল
মুবেোমী মানুকেরই। অনাগত োল ধকর মানুকের স্বাধীনতার স্বকে থপ্ররণা থর্াগাকনার
ইবতহাস ততবর েরা থসই জনপকদর নাম বিকেতনাম।
বিকেতনাকমর র্ুকের ইবতহাস অকনে দীর্য। একের পর এে অনযাে শাসকনর ববরুকে
লকে থগকছ এ অঞ্চকলর মানুে। ‘বিতীে ইকদাচীন র্ুে’ বহকসকব আখ্যাবেত সবযকশে র্ুে,
থর্টি ‘বিকেতনাম র্ুে’ বকলই সবযাবধে পবরবচত, এ থলখ্াটি মূলত থসটি বনকেই। তকব
এ র্ুকের পটিূ বম থবাঝার জনয এর আকগর প্রেম ইকদাচীন র্ুে বনকে সিংকক্ষকপ বেছু
আকলাচনা েরা প্রকোজন।
দবক্ষণ-পূবয এবশোর ইকদাচীন অঞ্চকলর পূবয প্রাকন্তর থদশ বিকেতনাম উবনশ শতকের
থশে বদে থেকে ফ্রাকের উপবনকবশ বছল। বিতীে ববশ্বর্ুকের সমে জাপান বিকেতনাম
আক্রমণ েকর এর েতৃয ত্ব বনকলও ফরাসী ঔপবনকববশে শাসন তখ্নও সমাপ্ত হেবন।
তখ্ন জাপান আর ফ্রাে ক্ষমতা িাগািাবগ েকর এ অঞ্চকল শাসন চাবলকে থর্কত
োকে। চীন এবিং থসাবিকেত ইউবনেকনর সমাজতাবিে ববপ্লব থেকে অনুপ্রাবণত হকে
বিকেতনাকমর স্বাধীনতা সিংগ্রাকমর প্রবাদপ্রতীম থনতৃ ত্ব থহা বচ বমন ১৯৪১ সাকলর থম
মাকস গঠন েকরন ‘বিকেত বমন’, র্ার অেয হকলা ‘বিকেতনাকমর স্বাধীনতা সিংর্’।
জাপান ও ফ্রাকের ঔপবনকববশে শাসন থেকে মুবের জনযই এই সিংগঠন গকে থতাকলন
আিংকেল থহা।
১৯৪৩ সাকলর থশে বদকে জাপাকনর ববরুকে থগবরলা র্ুে শুরু েকর বিকেত বমন, এর
থনতৃ কত্ব বছকলন পৃবেবীর ইবতহাকসর এে দুধযেয সমরনােে থজনাকরল থিা নগুকেন
বগোপ। ১৯৪৫ সাকলর মাকচয জাপান বিকেতনামী বাও দাইকে রাজা বাবনকে
বিকেতনামকে বনকজকদর বনেিণাধীন এেটি রাজয বহকসকব থর্ােণা েকর। জাপান ও
ফ্রাকের ক্রমাগত থশােকণর ফলস্বরূপ ১৯৪৪-৪৫ সাকল বিকেতনাকম এে িোবহ দুবিয ক্ষ

হে, র্াকত প্রাে ৪ থেকে ২০ লক্ষ মানুে থেবল অনাহাকরই মৃতুযবরণ েকর। এ দুবিয কক্ষর
োরকণ মানুে আকরা ববক্ষু ব্ধ হকে উকঠ, বােকত োকে বিকেত বমকনর সদসয সিংখ্যা।
বিতীে ববশ্বর্ুকের পবরবিবত দ্রুত পবরববতয ত হকত োকে, জাপান ক্রমশ দুবযল হকে
পকে। জাপাকনর আত্মসমপযণ র্খ্ন আসন্ন, থস সমে আগকের ১৪ তাবরকখ্ বিকেত
বমন থগাটা বিকেতনাম জুকে বববিন্ন অঞ্চকলর দখ্ল থনো শুরু েকর। ইবতহাকস
‘আগে ববপ্লব’ নাকম পবরবচত এ ববপ্লকবর মধয বদকে ১৯৪৫ সাকলর ২ থসকেম্বকর থহা
বচ বমন হযানে শহকর বিকেতনাকমর স্বাধীনতা থর্ােণা েকরন। বিকেতনাকমর নতু ন
নামেরণ েরা হে ‘কেকমাকক্রটিে বরপাববলে অব বিকেতনাম’ (বেআরবি)। বাও
দাই ক্ষমতাচু যত হে, বিকেতনাকমর থপ্রবসকেন্ট বহকসকব থর্ােণা েরা হে থহা বচ
বমনকে।
অন্তত ২০ বদন এই নতু ন সরোর বছল থগাটা বিকেতনাকম দাবেত্বরত এেমাত্র
সরোর। থসকেম্বকরর ২৩ তাবরকখ্ বিকেতনাকমর দবক্ষকণর শহর সােগন থেকে এই নতু ন
সরোরকে উৎখ্াত েকর ফরাবস বাবহনী। বিকেতনাকমর উত্তর ও থেন্দ্র তখ্নও বিকেত
বমকনর বনেিকণ বছকলা। থগাটা বিকেতনাকমর উপর বনেিণ পুনঃপ্রবতষ্ঠার জনয মবরো
ফ্রাে উৎখ্াত হওো রাজা বাও দাইকের মাধযকম এ অঞ্চকল ফ্রাকের অনুগত সরোর
প্রবতষ্ঠার থচষ্টা চাবলকে থর্কত োকে। ফ্রাে বাও দাইকে প্রধান েকর ১৯৪৯ সাকলর
জুকন দবক্ষণ বিকেতনামকে থেন্দ্র েকর নতু ন সরোর থর্ােণা েকর। সােগনকে এর
নতু ন রাজধানী থর্ােণা থদো হে। এবদকে বিকেত বমন বাবহনী পুরকনা ঔপবনকববশে
প্রিু কদর এ েতৃয কত্বর ববরুকে লোই চাবলকে থর্কত োকে।
চীকন মাও থস তু িং এর থনতৃ কত্ব চীনা ববপ্লকবর সাফলয তখ্ন িারপ্রাকন্ত। ১৯৪৯ এর
থশে বদকে র্ুকে চীকনর সহােতা লাি েকর বিকেত বমন বাবহনী। থসাবিকেত
ইউবনেনও দাাঁোে তাকদর পাকশ। ওবদকে মাবেয ন র্ুেরাষ্ট্র সহােতা েরকত োকে বাও
দাইকের অধীকনর থসনাবাবহনীকে। ১৯৫০ সাকল চীন, থসাবিকেত ইউনেন সহ অনযানয
েবমউবনে িাবাপন্ন থদশগুকলা উত্তর বিকেতনাম থেবন্দ্রে ‘কেকমাকক্রটিে বরপাববলে
অব বিকেতনাম (বেআরবি)’কে স্বীেৃ বত থদে। অনযবদকে মাবেয ন র্ুেরাষ্ট্র সহ
েবমউবনে ববকরাধী থদশগুকলা স্বীেৃ বত থদে বাও দাইকের সরোকরর অধীকন দবক্ষণ
বিকেতনামকে। দীর্য র্ুকের পর অবকশকে ১৯৫৪ সাকলর থম মাকস বদকেন ববকেন ফু থত বিকেত বমন বাবহনী আর ফ্রাকের মকধয সবকচকে প্রখ্র লোই সিংর্টিত হে।
থজনাকরল থিা নগুকেন বগোকপর থনতৃ কত্ব চূ োন্ত আর্াত েকর বিকেত বমন বাবহনী।
তাকত পরাবজত হে ফরাবসরা, জে হে স্বাধীন বিকেতনাকমর স্বেবাজ থর্াোকদর। থশে

হে প্রেম ইকদাচীন র্ুে। বেন্তু বিকেতনামবাসীর র্ুে-জীবকনর থস এে ববরবত মাত্র।
তাকদর অদৃকষ্ট আকরেটি দীর্য সমকরর থক্ষত্রই প্রস্তুত হবিল থেবল। প্রেম ইকদাচীন
র্ুকে পরাবজত হকে ফরাবসরা ববদাে থনবার পরও ঐকেযর আনুষ্ঠাবনেতা থশে হকলা
না, পূরণ হকলা না এেে বিকেতনাম ততবরর লক্ষয। ববশ্ব রাজননবতে পবরবিবত
ববকবচনা েকর ফরাবস সরোকরর সাকে বিকেত বমন এমন এে চু বে েরকত বাধয হকলা,
র্াকত ফ্রাকের শাসন অবসান হকলা ঠিেই, বেন্তু থগাটা থদশকে এে েকর সামযবাকদর
ধ্বজা ওোকনার স্বে পূরণ হকলা না।
১৯৫৪ সাকলর ২১ জুলাই থজকনিাে সম্পন্ন হওো এ চু বের শতয অনুর্ােী ফরাবসরা
তাকদর দীর্য শাসন-কশােকণর পাততাবে গুটিকে বনল বিকেতনাম থেকে, আর
বিকেতনাম আনুষ্ঠাবনেিাকব দু’িাকগ িাগ হকলা। এ ববিাজনকে বলা হকলা সামবেে;
উত্তর বিকেতনাকমর থনতৃ কত্ব োেকলন থহা বচ বমন, দবক্ষণ বিকেতনাকম বাও দাই। ঠিে
হকলা, ১৯৫৬ সাকল দুই অিংশ বমবলকে এেটি বনবযাচকনর মধয বদকে দুই বিকেতনাম
আবার এে হকব। ‘কসকিনটিন্থ পযারালাল’ বকল থর্ সীমানা থরখ্া বদকে উত্তর আর
দবক্ষণ বিকেতনামকে িাগ েরা হকেবছল, থগাটা বিকেত জাবতর বনবযাচকন অিংশগ্রহকণর
মধয বদকে থসটা ববলুপ্ত েরা হকব- এমনটাই আশা েরল বিকেত বমন। আর তখ্ন
পুকরা জাবতর সামকন বিকেত বমকনর থর্ তু মুল জনবপ্রেতা, তাকত বনবিতিাকবই এই
বনবযাচকন জেী হকত চকলবছল তারা। বেন্তু বিকেতনাকমর মানুকের থসই ববলষ্ঠ
িববেযকতর ববরুকে দাাঁোল মাবেয ন র্ুেরাষ্ট্র, আর সহােে িূ বমো বনল বিকেতনাকমরই
এেজন। তার নাম বদন বদকেম থনা।
‘থোবমকনা তত্ত্ব’ অনুসাকর বিকেতনাকম েবমউবনজকমর প্রবতষ্ঠা থগাটা এবশোকত
সামযবাকদর থজাোর বকে আনকব- এমন িে থপকে থজকনিা চু বের সাকে সম্মত হকলা
না র্ুেরাষ্ট্র। মাবেয ন থপ্রবসকেন্ট আইকজনহাওোর সবযাত্মে থচষ্টা চালাকত লাগকলন দবক্ষণ
বিকেতনাকম আবারও নতু ন সরোর গঠন েকর বিকেতনাকমর ঐেয থঠবেকে বদকত।
ওবদকে মাবেয ন র্ুেরাষ্ট্র আর থসাবিকেত ইউবনেকনর মকধয চলমান স্নােু র্ুে (কোল্ড
ওোর) তখ্ন তীব্র থেকে তীব্রতর হবিল। থসাবিকেকতর সাকে বমত্রতা আকছ এমন থর্
োরও প্রবত মাবেয ন নীবত হকে উঠবছল েকঠারতর। মাবেয ন র্ুেরাকষ্ট্রর সমেযন ও
সাহার্য বনকে ১৯৫৫ সাকল দবক্ষণ বিকেতনাকম এে িু ো বনবযাচকনর মাধযকম বাও দাইকে
সবরকে বদকে থপ্রবসকেন্ট হকলা প্রচণ্ড েবমউবনে ববকিেী বদন বদকেম থনা। আর শত্রুর
শত্রু বন্ধু , থসই নীবত অনুর্ােী থসাবিকেত বমত্র উত্তর বিকেতনামকে শত্রু পবরগবণত
েরা দবক্ষণ বিকেতনাকমর বদন বদকেম সরোরকে বন্ধু বাবনকে বনল র্ুেরাষ্ট্র। মাবেয ন

সামবরে বাবহনী ও পুবলকশর প্রবশক্ষকণর বযবিা েরা হকলা বদন বদকেম থনা-এর
বাবহনীর জনয, একলা অস্ত্রশস্ত্রও। শুরু হকলা এে দীর্য রোে সমকের।
দবক্ষণ বিকেতনাকম বদন বদকেম থনা শুরু েরল এে বনমযম অতযাচার। উত্তর
বিকেতনাম থেকে তার উপর আক্রমকণর পবরেল্পনা হকি এমন থপ্রাপাগান্ডা ছোকত
লাগল থস। র্ারাই উত্তকরর বিকেত বমন বাবহনীকে সমেযন েরত বেিংবা বমবলত
সাবযকিৌম বিকেতনাকমর দাববকে সমেযন েরত বকল মকন হকতা, তাকদরকে বদন বদকেম
সরোর েবমউবনে বকল ধকর বনকে বনর্যাতন চালাকত লাগল। বসআইএর সহকর্াবগতা
বনকে খ্ুাঁকজ খ্ুাঁকজ বদন বদকেম থনা প্রাে ১ লক্ষ ঐেযপন্থী বিকেতনামীকে থগ্রফতার েরল,
তাকদর অকনকেই বনমযম অতযাচাকরর বশোর হকলা, অকনকেই বরণ েরল মৃতুয।
থসই আোবঙ্ক্ষত বনবযাচন আর হকলা না। আবারও ববকদশী শবের মদদপুষ্ট সরোকরর
বাবহনীর ববরুকে র্ুকে নামকত হকলা বিকেতনাকমর জনগণকে। ১৯৫৭ সাকলর মকধয
দবক্ষণ বিকেতনাকমর র্ারাই বদন বদকেকমর অতযাচারী শাসকনর ববরুকে বছল, তারাই
পাল্টা লোই শুরু েরল। সরোবর েমযেতয াসহ বদন বদকেম থনাকের সমেযে
প্রিাবশালীকদর টাকগযট েকর হতযা েরকত শুরু েরল তারা। র্ুে এবেকে রাজননবতে
থেৌশল বদকে জকের অকনে থচষ্টা ববফল হবার পর ১৯৫৯ সাকলর জানুোবরকত উত্তর
বিকেতনাকমর েবমউবনে পাটিয বসোন্ত বনল দবক্ষণ বিকেতনাকমর ঐেয ববকরাধী
শাসেকদর অধীনস্ত থসনাবাবহনীর ববরুকে সবযাত্মে প্রবতকরাধ র্ুকের।
১৯৬০ সাকলর বেকসম্বকরর মকধয দবক্ষণ বিকেতনাকমর েবমউবনে মতাদশীকদর সাকে
অ-েবমউবনেরাও বমবলত হকলা। থসই ঐকেযর বিবত্ত এেটাই- বদন বদকেকমর অনযাে
শাসকনর অবসান র্টাকনা। তারা নযাশনাল বলবাকরশন ফ্রন্ট (এনএলএফ) নাকমর
এেটি সিংগঠন গঠন েরল। র্বদও এনএলএফ বনকজকদরকে এেটা স্বােত্তশাবসত সিংগঠন
বকলই দাবব েকরবছল এবিং এর সদসয অবধোিংশ দবক্ষণ বিকেতনামীই বছল অেবমউবনে, তবুও জন এফ থেকনবের থনতৃ ত্বাধীন মাবেয ন সরোর একে েবমউবনে
িাবাপন্ন উত্তর বিকেতনাকমর অধীনস্ত সিংিা বহকসকবই ধকর বনল। এনএলএফ এর
সদসযকদর বযঙ্গ েকর ‘বিকেত েিং’ বা বিকেতনামী েবমউবনে বহকসকব বচবিত েরকত
লাগল র্ুেরাষ্ট্র। ১৯৬১ সাকল দবক্ষণ বিকেতনাকমর ঐেযপন্থীকদর প্রবতহত েরার জনয
সামবরে, অেযননবতে ও প্রর্ুবেগত সহােতা প্রদাকনর বসোন্ত বনল মাবেয ন প্রশাসন।
দবক্ষণ-পূবয এবশোর এেটি থদকশও র্বদ সামযবাদ প্রবতবষ্ঠত হে, তাহকল আরও অকনে
থদশ তাকদর অনুসরকণর অনুকপ্ররণা পাকব- এমন িে থেকেই থেকনবে প্রশাসন থর্

থোকনা মূকলয বিকেতনাকমর এেত্রীেরণ থঠোকত মবরো হকে উঠল। বিকেতনাকম
বিেকত শুরু েরল একের পর এে মাবেয ন তসনযবাহী জাহাজ।
এিাকবই বিকেতনাকমর মানুে শত বছকরর ঔপবনকববশে দাসত্ব থেকে মুবে থপকেও থপল
না স্বাধীনতার স্বাদ। এে অনযাে র্ুকে প্রবল সমেযন বদকে মাবেয ন র্ুেরাকষ্ট্রর মকতা
পরাশবেও বমবলত হকলা দবক্ষণ বিকেতনাকমর ঐেযববকরাধীকদর সাকে। আর থসই
বমলকনর শবে এতটাই থববশ বছল থর্, থেবল মাবেয ন সমেযকনর োরকণই দবক্ষণ
বিকেতনাকমর থসনাবাবহনী টিকে োেকত পারবছল এনএলএফ এর সামকন। এ োরকণই
এ বিতীে ইকদাচীন র্ুেকে বিকেতনামী িাোে বলা হে ‘মাবেয ন র্ুেরাকষ্ট্রর ববরুকে
প্রবতকরাধ র্ুে’।
থসই রেক্ষেী র্ুকের বাবে ইবতহাস আমরা জানব এই বসবরকজর পরবতী পবযগুকলাকত।
থসই পবযগুকলাকত োেকছ র্ুেবাজ মাবেয ন থনতাকদর লক্ষ লক্ষ প্রাণ হরকণর
পবরেল্পনার েো, োেকছ মাবেয ন জনগকণর র্ুেববকরাধী আকদালকনর েো, আর োেকছ
বিকেতনাকমর সূর্যসন্তানকদর প্রবল লোইকের মাধযকম ববজকে বছবনকে আনবার েো।
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