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ব ব র ঘিন  েনতারা িবশব্াসঘাতকতা কেরন : মানস েঘাষ 

 

সােবক স াদক, ে টস ান 

ঝণ র্া মিন : বাংলােদেশর জািতর জনক ব ব  েশখ মুিজবুর রহমান হতয্াকাে র সবi জানেতন েমজর েজনােরল িজয়াuর রহমান। 
পািরপািশব্র্ক ঘটনা েথেক  মেন হয়, িজয়া ei হতয্াকাে র সে  জিড়ত। িতিন সবিকছু জানেতন। িতিন ব ব েক বাঁচােত 
পারেতন। ei জঘ  হতয্াকা  েথেক iিতহাসেক িন িত িদেত পারেতন। িক  েজনােরল িজয়া e াপাের েকােনা uে াগ েননিন। 
বরং চুপ েথেক খুিনেদর েমৗন সমথ র্ন িদেয় েগেছন। েশাকাবহ পেনর আগ  িঘের ষড়য  eবং তােত িবeনিপর িত াতা েজনােরল 
িজয়াuর রহমােনর স ৃ তা িনেয় eমনিটi বলেলন ভারেতর খয্াত সাংবািদক, মহান মুি যুে র িবেদিশ ব  মানস েঘাষ। 

বাংলা ফাuে শেনর আম েণ eক েসিমনাের েযাগ িদেত স িত বাংলােদেশ eেসেছন ভারেতর iংেরিজ ƣদিনক ে টস ােনর 
সােবক স াদক মানস েঘাষ। রাজধানীর ঢাকা িরেপাট র্াস র্ iuিনিটেত েভােরর কাগেজর সে  eক িবেশষ সা াৎকাের ব ব  
হতয্াকা , েমাশতাক-িজয়া চ , ব ব  হতয্াকাে র পর পি মবাংলার aব া, ব ব ক া েশখ হািসনার েনতৃেতব্ বত র্মান 
বাংলােদেশর iিতবাচক eিগেয় যাoয়া িনেয় েখালােমলা আেলাচনা কেরন মুি যুে র ei িবেদিশ ব । িতিন বেলন, মুি যুে র সময় 
েথেকi িজয়ােক আিম িচিন। eকা ের তার সে  েরৗমারীেত িকছুিদন িছলাম। িতিন eমন িকছু যু o কেরনিন। েশেষ খােমাখা eকটা 
েজড েফাস র্ কেরিছেলন। আর খ কার েমাশতাক সুেযাগস ানী eবং aতয্  চতুর। তার আচরণ িছল া া ক। িচিবেয় িচিবেয় কথা 
বলেতন আর আমােক েদখেলi ‘বাবু’ বেল eকটা র হািস িদেতন। 

ব ব  হতয্াকাে র আেগ বাংলােদেশর সািব র্ক পিরেবশ েকমন িছল- eমন ে র জবােব মানস েঘাষ বেলন, 2৯83 সাল েথেক 
2৯86 সাল পয র্  বাংলােদেশ ে টস ােনর বাংলােদশ িতিনিধ িহেসেব আিম ঢাকার েসগুনবািগচায় থাকতাম। ব ব র 
শাসনামেলর েশেষর িদেক হঠাৎ কের ব ব  eবং তার সরকােরর িবরুে  নানাধরেনর aপ চার শুরু হয়। eেত জনমানুেষর oপর 
eকিট েনিতবাচক ভাব পেড়। আিম eখানকার সমােজ eকটা িবষয় েখয়াল কেরিছ, িকছু হেলi মানুষ থেম বেল, ফাঁিস চাi। 
আের আেগ িবচার কেরা! িবচার যিদ বেল, ফাঁিস, তাহেল ফাঁিস িদেত হেব। খািল বেল, ক া চাi, ক া চাi। তখনi চ করেত 
েপেরিছলাম, খারাপ িকছু eকটা হে । আমার েদেশর aেনেকi খারাপ িকছু আশ া করিছেলন eবং েসগুেলা িনেয় ব ব েক সতকর্ 
করিছেলন। িক  েসi খারাপ িকছুর মােন েয সপিরবাের তােক েমের েফলা হেব eটা ভাবেতi পািরিন। 

ব ব  হতয্াকাে র ভাব পি মবে  পেড়িছল িক না eর জবােব িতিন বেলন, আগে র হতয্াকা  িছল আমােদর কােছ িবনা েমেঘ 
ব পােতর মেতা। েমঘ িছল, িক  ব পাত aিবশব্া  িছল। আমার ী যখন সকােল আমােক জানােলন আিম িবশব্াস করেত পািরিন। 
িক করব বুঝেত পারিছলাম না। কলকাতা গণমা েম ব ব র হতয্াকাে র মম র্াি ক সংবাদ কািশত হেয়িছল। রা ায় মানুষ 
েনেমিছল। aেনেকi কা াকািট কেরেছন। আমােক aিফস বলল, তুিম eকটু নথ র্ েব ল িদেয় খবর সং েহর েচ  কেরা; রংপুর িদেয় 
মানুষ আসেছ িক না! aেনক আoয়ামী লীগ েনতা তখন রংপুর িদেয় ভারেত পািলেয়িছেলন। আিম তখন িশিলগুিড়েত যাi। েসখােন 



কেয়কজেনর সে  েদখা হয়। িকছু খবর পাi। িসিনয়র আoয়ামী লীগ েনতারা যােদর aেনেকi ব ব র aতয্  ঘিন  িছেলন তারা 
িকভােব িবশব্াসঘাতকতা কেরেছন, eসব িকছু খবর পাi eবং িতেবদন ƣতির কির। পের ভারেত আ য় েনয়া নািসমসহ েবশ 
কেয়কজন আoয়ামী লীগ েনতার সে  আমার েযাগােযাগ হেয়িছল। তােদর কাছ েথেকo ত  েপেয়িছলাম। আপনার দৃি েত েকমন 
িছেলন ব ব - eর u ের বীণ ei সাংবািদক বেলন, ব ব েক যেথ  কাছ েথেক েদখার েসৗভাগয্ আমার হেয়েছ। তার সে  
aসংখয্বার aেনক জায়গায় আমার েদখা হেয়েছ। aতয্  uদার মানুষ িছেলন ব ব । েদখা হেলi থেম িজে স করেতন েকমন 
আিছ। 

ব ব র সে  ি গত িতচারণ কের মানস েঘাষ বেলন, সংি  েসােস র্র ত  েপেয় আিম eকটা িতেবদন কির, পািক ািন 2৯6 
জন যু াপরাধীর িবচার করেবন না ব ব । e িনেয় েতা eেকবাের হiচi কা । খবর পেড় iি রা গা ী েফান করেলন ব ব েক। 
েফান েপেয় িবচিলত ব ব । তখন আমােদর হাiকিমশন িছেলন সুিবমল দ । িতিন েফান করেলন, তুিম িক িলেখছ বেলা? আর েক 
েতামােক ei ত  িদেয়েছ? আিম বললাম, েক িদেয়েছ ei ত  আিম বলব না। আিম সমথ র্নেযাগয্ জায়গা েথেক ত  েপেয়িছ। 
জনকে র uপেদ া স াদক েতায়াব খান তখন ব ব র ে স েসে টাির িছেলন। আর সহকারী ে স েসে টাির িছেলন আিমনুল 
হক বাদশা। বাদশা েভার 7টায় আমার বািড়েত eেস হািজর। বলেলন, আপনােক ব ব  ৯টার সময় েডেকেছন। পুরেনা গণভবেন। 
আপনার সে  েদখা করেত চান। ব ব  আমােক িচনেতন। তখন েরাজ স য্ােবলায় পুরেনা গণভবেন ে েসর সে  কথা বলেতন। 
িবরাট বারা ায় আমােদর েডেক বিসেয় ে স কনফাের  করেতন। েতা আিম েগলাম। বলেলন, o াঁ। েতামােক েতা েদেখিছ। তুিম 
েতা েপালাপান। তুিম কী িলখছ? েক িদেয়েছ েতামােক খবর? বললাম, ার েসটা েতা বলা যােব না। বলেলন, েতামােদর েতা আবার 
িকসব eিথকস-েটিথকস আেছ। আিম জািন তুিম বলেত পারেব না। কী খােব বল? থােকা কi? থাকার েকােনা aসুিবধা েনi েতা? 
বললাম েসগুনবািগচায় থািক। ভােলাi আিছ। বলেলন, আ া িময়া, eকটা কথা কi, যা েশােনা, সবi িনuজ করেত হয়? িরেপাট র্ 
করেত হয়? বললাম, যার কাছ েথেক সংবাদটা েপেয়িছ, িতিন েতা বেলেছন আপিন মন  কের েফেলেছন। বলেলন, খবরটা সতয্ 
নয়। িজে স করেলন, েবকড িহলসা খাiছ কখেনা? আমার eখােন ভােলা েবকড িহলসা বানায়। তখন uনার জ  সকােলর না া 
ƣতির করা হি ল। আমােক পােশ বেস খাoয়ােলন। আমােক খাiেয় দাiেয় বাদশােক বলেলন, o eখন যােব। েকােনা u া কাশ 
কেরনিন। 

ব ব েক কাছ েথেক েদখার মে  সবেচেয় সুখকর িত েকানটা, যা eখেনা আপনােক নাড়া েদয়- eমন ে র জবােব িতিন বেলন, 
ব ব  িছেলন eকজন aিভভাবক। তার দব্ার সবার জ  u ু  িছল। তার ে স কনফােরে  বলা েনi, কoয়া েনi েলাকজন চেল 
আসত। পােয় পেড় বলত, ার, ক  কের eেসিছ। ম ণালেয় িগেয়িছলাম, েকu পা া িদে  না। আিম eকজন মুি েযা া। আমার 
ei aসুখ হেয়েছ। যিদ আমার িচিকৎসার ব া কেরন! uিন দুহাত ধের তুেল পােশর িসেট বসােতন, যা েকােনা ধানম ী করেবন 
না। তার েসে টািরেক েডেক চা, খাবােরর ব া, িচিকৎসার ব া কের িদেতন। েমিডেকল কেলজ েহাক, িমটেফাড র্ েহাক, 
েযখােন পােরা ভােলা ব া কর। পািক ান েথেক পািলেয় আসা uদু র্ভাষী দ িত oয়ািসu ীনেকo সহায়তা করেত েদেখিছ। 
eগুেলা আমােক নাড়া েদয়। মানস েঘাষ বেলন, ‘আমােক েকu িকছু করেব না’ ব ব র ei oভার কনিফেড টাi আমার aবাক 
লাগত। ব ব  হতয্ার পের আমােক আর বাংলােদেশ আসেত েদয়া হয়িন। িজয়া আসেত েদয়িন। 2৯89 সােল যখন েরফাের ম 
করল, তখন ছাড় িদেয়িছল, oi সময় েফর আিস। eরশােদর সময় আমােক েবর কের েদয়া হেয়িছল eেদশ েথেক। খােলদা িজয়াo 
আমােক আসেত েদয়িন। পুেরা পাঁচ বছর। ্যাক িলে  িছলাম। 

বত র্মান বাংলােদশ সে  িতিন বেলন, ব ব  বাংলােদশেক েসানার বাংলা গড়েত েচেয়িছেলন। আর বত র্মােন ব ব ক া ধানম ী 
েশখ হািসনা বাংলােদশেক u ত িবেশব্র ময র্াদা িদেত চান। ব ব ক া সিঠক পেথi eগুে ন। তেব uনােক eকটু মূ েবােধর 
রাজনীিতটা িফিরেয় আনেত হেব। মুি যুে র চচ র্াটা আেরা াপক আকাের হoয়া uিচত। েলর পাঠয্সূিচেত a ভুর্  করেত হেব। 

স ত, মানস েঘােষর জ  2৯54 সােলর 41 আগ  িদি েত। িদি  িবশব্িব ালয় েথেক iংেরিজেত ¯œ◌াতক। িদ ে টস ান 
পি কায় কাব িরেপাট র্ার িহেসেব সাংবািদকতার সে  জিড়ত হন 2৯77 সােল। 66 বছর সাংবািদকতা েশেষ 3126 সােল aবসের 
যান বাংলােদেশর মুি যু  িনেয় রণা েনর থম সিচ  িতেবদন ƣতির করা ei সাংবািদক। 

 


