
পািক ান
আেবদ খান 

26i আগ
জািতর জনক
মুি সং ামে
করা হেয়িছল
আগ । আম
সশ  সং াম
আগ  সামে
িবকৃতভােব ম

আমরা জািন
েথেকi নয়, 
করেত থােক
ধারাবািহকভ
করেত চাi।

কারাগার েথে
তাঁেক কারাগ
ব ব র পির
ষড়য  কায র্ক
য়াত eক ি

আেরা িকছু ত

সহযা ী িছল

2৯83 সােল
জুলিফকার আ
েচ া কেরেছ

ন েথেক মু

 

 আমােদর জাতীয়
ক ব ব  েশখ মুি
েক িবধব্  করা, 
ল। eিট শুধু eকিট

আমরা যিদ ষড়যে
ম শুরু হoয়ার প
েন েরেখ আমরা 
মানুেষর সামেন তু

ন, বাংলােদেশর র
তার aেনক আে

ক, যার পিরণিত আ
ভােব তুেল ধরেত 
। 

েক মুি  েপেলন
গার েথেক মু  ক
িরচয র্ার জ  িনেয়
র্কর না হoয়ায় জু
িবিশ  ভারতীয় স
ত  সংেযাজন ক

ল ঘাতেকর দল 

লর 9 জানুয়াির। 
আলী ভুে া কারাগ
ছন। িক  ভুে ার 

 ব ব র 

ীয় জীবেনর কল
মুিজবুর রহমানেক
বাঙািল েচতনােক
িট িদেনর ষড়ষ
র iিতহাসেক ভ

পর েথেকi aেনক
eমন িকছু ত  
তুেল ধরা হেয়েছ

রাজনীিত aেনক ি
েগ েথেকi। 2৯5
আমােদর ধারাবািহ
হয়, তাহেল তার

, আসেল oi মুি
কের গু ঘাতেকর 
য়ািজত কম র্কত র্া। 
জুলিফকার আলীর
সাংবািদক পেরশ 
কের পিরেবশন ক

পািক ান েজল ে
গার েথেক মু  ক
মেতা eকজন িন

সে  পাঠাে

তম িদন। 2৯86
ক সপিরবাের হতয্া
ক িবন  করা, aস
 নয়, িতল িতল ক

ভােলাভােব aনুস
ক কািশমবাজার কু
পিরেবশন করব,

ছ, যা দীঘ র্ সময় জ

িদন ধের ষড়যে
58 সােলর েদশ ি
িহক সং াম o মু
র পিরসর aতয্

eকা র
ি  িক  কৃতপে
মা েম হতয্া কর
িতিন ব ব েক 

র ঘাতক মি  আ
সাহার  েথেক

করিছ। 

েথেক ছাড়া েপেয়
কের বাংলােদেশ 
িনদ র্য়, িন ুর ঘাতক

 7

েনা হয় গু ঘ

6 সােলর ei িদ
য্া করা হেয়িছল।
সা দািয়ক েচত
কের েয ষড়যে র
ােনর েচ া কির

কুিঠর আ কাশ
 যা eর আেগ 
জািতেক িব া  ে

র পােক হাবুডুবু
িবভােগর পর েথে
মুি যু । ei ষড়
 িব ত হেব। তা

সােলর 27i িডে
ে  মুি  িছল না
রার eকিট পিরক
স ণ র্ভােব ি

আেরকিট হতয্া পি
ক। তাঁর সংগৃহীত

য় ব ব  ল ন যা
পািঠেয় িদেয়িছেল
ক, িযিন ei ষড়
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ঘাতক 

িদেন বাঙািল জািত
 আর ei হতয্াক

তনার েবাধেক সংহ
র জাল েবানা হে
র তাহেল েদখেত 
শ ঘেটিছল। েসগুে

ভােব কািশত
েরেখেছ। 

বু খাে । eর সূচন
থেকi বাঙািলেদর
ড়য  েযভােব শুরু
তাi আমরা েসখাে

েসমব্েরর কেয়ক ি
া, িছল চ া মূলক
ক না িছল, যা েস
ি গত দািয়েতব্ তাঁ
িরক না শুরু কের
ত ত গুেলা আম

যা া কেরন। বা
লন। e জ  িতি
ড়য মূলক হতয্াক

তর শৃ ল েমাচেন
কাে র ম  িদেয়
ংহার করার eক ভ
েয়িছল, তারi uল
পাব, পািক ািন
েলা িছল aতয্  
ত হয়িন িকংবা আ

চনা িক  শুধু বাংল
র িবরুে  ষড়য  
রু হেয়েছ, েসi i
েন না িগেয় শুধু e

িদন পরi ব ব
কভােব ব ব েক
সi সময় েজেন ে
ারঁ িনজসব্ ব াপ
ের। e িবষয়িট আ
মরা সংকলন কের

েব আমরা েযটা 
িন আ জর্ািতকভা
কাে র জ  পরবত

নর মহাসং ােমর
য় আমােদর 
ভয়াবহ ষড়যে র
ল  কাশ িছল 
ন শাসকেদর িবরুে
িবপ নক। 26i
আংিশক aথবা 

লােদশ সৃি র সম
রীিতমেতা পাখা 

iিতহাসেক যিদ 
eকা র েথেকi 

 যখন পািক ােন
ক হতয্া করার ষড়
েফেলিছেলন কার
পনায় েরেখ েদন
আমরা জানেত েপ
রিছ eবং পিরমাজ

েদিখ েয ব ব ে
ভােব বাহবা কুড়াে
ত  সমেয় ফাঁিসক

র া 

র সূচনা 
26i 

রুে  
i 

ময় 
িব ার 

শুরু 

নর 
ড়য । 
রাগাের 
ন। ei 
পেরিছ 
জর্ন o 

েক 
েনারo 
কাে o 



ঝুেলিছেলন, তার েসখােনi েথেম থাকার কথা নয়। ভুে ার পরবত  পিরক নািট িছল eকটু িভ  ধরেনর। ব ব েক েসi সময় 
কারাগার েথেক মু  করা হেয়িছল িঠকi, নানাভােব ব ব র সে  eকিট েসৗহা র্পূণ র্ স েক র্র কথাo কাশ করা হেয়িছল তখনকার 
প পি কায়। িক  েসটা িছল আেরকিট সাজােনা ছক। ব ব  2৯83 সােলর 9 জানুয়াির ল ন যা া কেরন, েসi eকi িদেন eবং 
eকi িবমােন ল েন পাঠােনা হয় পািক ােনর eকিট হিক দলেক। ei eকi িবমােন হিক দলিটেক ল েন পাঠােনার পিরক নাo 
িছল ষড়যে র eকিট aংশ। ei দেলর মে  ঢুিকেয় েদoয়া হেয়িছল eমন কেয়কজন ছ েবশী ি েক, যারা হিক েখেলায়াড় িছল 
না। তারা িছল ভুে ার েগাপন আেদশ কায র্কর করার সংঘব  ঘাতক চ । তােদর িনেদ র্শ েদoয়া হেয়িছল, ব ব  িবমােন আেরাহণ 
িকংবা িবমান aবতরেণর েকােনা eক মুহূেত র্ েযন হতয্াকা  ঘটােনা হয়। 

ব ব েক হতয্ার জ  যােদর ল েন পাঠােনা হেয়িছল, ei ঘাতকদেলর ধান িছল ei েদেশরi কুলা ার। তার নাম দিবর uি ন 
িসি কী। ei দিবর uি ন িসি কী ঢাকা েজলার বিলয়ািদ ােমর eক ধনী পিরবােরর স ান। 

ব ব  েশখ মুিজবুর রহমান 21 জানুয়াির ল ন েথেক িদি  হেয় ঢাকায় আেসন। েসi ঘাতকদল eকi িবমােন থাকা সে o ল েন 
তাঁর oপর আঘাত করার েকােনা সুেযাগ পায়িন। কারণ ল েন েশখ মুিজেবর oপর েগােয় া নজরদাির িছল খুবi তী  o তী  । 
ভারতীয় েগােয় ারা আেগ েথেক পুেরা াপারিটর খবর েপেয়িছল েয ব ব  িনরাপদ নন। কােজi তারা তাঁর িনরাপ ার oপর সতকর্ 
দৃি  েরেখিছল। পরবত  সমেয় ব ব  যখন 21 জানুয়াির নয়ািদি  েথেক ঢাকায় চেল eেলন, তখন ঘাতকদল তাঁেক আর আ মণ 
করার সুেযাগ েপল না। িক  তাi বেল েসখােনi তারা বেস থােকিন। 

ব ব র আবার কলকাতা যাoয়ার কথা িছল 2৯83 সােলর 9 েফ য়াির। কলকাতার ি েগড ােরড াuে  িতিন ভাষণ িদেলন। e 
সময়o পািক ািন গু ঘাতকদল eকটা ষড়য  করার েচ া কেরিছল। িক  তােদর েসi পিরক না ন াৎ করা হয় eবং তােদর 
ভারতীয় েক ীয় েগােয় া সং া ে ার কের। ে ােরর পর aেনক েজরার পের কিথত দিবর uি ন িসি কী oi েগােয় ােদর 
কােছ eকিট দীঘ র্ িববৃিত েদয়। 238 পৃ ার ফুলে প কাগেজ টাiপ করা oi িববৃিতেত েস তার জীবেনর িবিভ  ঘটনার কথা uে খ 
কের। িববৃিতেত েস জানায়, েস পািক ািন েগােয় া চে র েলাক। েশখ মুিজবেক হতয্া করার জ  পািক ােনর িতর া দ র 
তােক িনেয়াগ কেরিছল। ব ব  যখন কলকাতায় যান, তখনi তাঁেক দিবর uি েনর কথা বলা হয় eবং ভারত সরকােরর প  েথেক 
তাঁেক িব ািরত জানােনা হয়। দিবর uি ন িসি কীেক ব ব  বাংলােদশ পুিলেশর হােত তুেল েদoয়ার জ  ভারত সরকারেক 
aনুেরাধ কেরন। পরবত  পয র্ােয় েসi দিবর uি ন িসি কী েজেলর বাiের চেল eেসিছল eকিট িবেশষ মার সুেযাগ িনেয়। 
ব ব েক সপিরবাের হতয্ার পর েস পর পর িতনবার aথবা চারবার বাংলােদেশর eকিট aিভজাত ােবর সভাপিতর পেদ িনব র্ািচত 
হেয়িছল। প ন েমােড় aবি ত eকিট aিভজাত েহােটেলর মািলকানাo তার িছল। ei দিবর uি ন িসি কী সব সময় খুব 
রহ জনকভােব চলােফরা করত। বত র্মােন েস য়াত। িক  ষড়যে র জােলর াথিমক েয িচ  েরেখ েগেছ, তা েথেকi েবাঝা যায়, 
ei ষড়যে র িশকড় কত গভীের িছল। 

oi সময়টায় জুলিফকার আলী ভুে া পািক ােনর সেব র্া  পেদর aিধকারী হন। েস সময় িতিন বাংলােদশেক বহার কেরিছেলন তাঁর 
িনেজর রাজনীিতর u াশা বা বায়ন করার কােজ। ভুে া সােহব 2৯85 সােলর 38 জুন বাংলােদেশo eেসিছেলন। eরi মে  পাক-
মািক র্ন ষড়য কারীরা নানা aপকেম র্র েভতর িদেয় বাংলােদেশর সািব র্ক পিরি িতেক নাজুক কের তুেলেছ। তার েনপে র eকজন 
িছেলন ei জুলিফকার আলী ভুে া eবং িতিন ঢাকায় eেস েয কাজগুেলা কেরেছন তা েকােনা স া  aিতিথর পে  েসৗজ মূলক েতা 
নয়i, বরং িবিধবিহভূ র্ত কায র্ মo বেট। 

ঘেরর মে  েকuেট সাপ 

আমরা eখন চেল যাব eকা েরর সব্াধীনতাসং ােমর সময়টােত। তখন বাংলােদেশ যু  শুরু হেয়েছ পুেরাদেম। সব্াধীন বাংলার 
a ায়ী সরকারo গিঠত হেয়েছ। েসi সরকােরর িবেদশম ীর গুরুতব্পূণ র্ পদিট েপেয়েছন খ কার েমাশতাক আহমদ। ei পদ িতিন 
িকভােব েপেলন েসটাo eকটা রহ জনক াপার। আবার েস সময় িব য়করভােব মাহবুবুল আলম চাষী নােমর পািক ািন 
মেনাভাবাপ  eকজন আমলা িবেদশ সিচেবর দািয়তব্ া  হেলন। eরপর কলকাতায় মুি যু িবেরাধী নাটেকর সূ পাত ঘটল। 

েক ei মাহবুবুল আলম চাষী? মাহবুবুল আলম চাষী িছেলন পািক ােনর িবেদশ দ েরর eকজন ঝানু aিফসার। আেমিরকায় 
পািক ািন দূতাবােস কাজ করার সময় eকে িণর মািক র্ন কতর্া ি র সে  তাঁর মাখামািখ িছল। তাঁেদর েভতের কুখয্াত মািক র্ন 
েগােয় া চ  িসআieর কেয়কজন aিফসারo িছেলন। পরবত  সমেয় তাঁেদর সে  মাহবুবুল আলেমর স ক র্ গভীর েথেক গভীরতর 



হেয়েছ। েকােনা িদনi েসi স েক র্ েকােনা রকম ভাটা পেড়িন। eকসময় মাহবুবুল আলম পািক ােনর আi ব মি সভার a তম 
সদ  জুলিফকার আলী ভুে ার ঘিন o হেয় oেঠন। 

2৯7৯ সােল ব ব  েশখ মুিজবুর রহমােনর মুি র দািবেত েস সময় যখন তদানী ন পূব র্ পািক ােন িবশাল গণ-আে ালন শুরু হয়, 
ei সময় েঝাপ বুেঝ মাহবুবুল আলম চাষী aবসর হণ কেরন। aবসর হণ কের িতিন তাড়াতািড় সরকােরর uিদ র্টা খুেল েফেলন 
eবং পুেরাপুির েবসরকাির হেয় যান। তাঁর নােমর েশেষ তখনi িতিন চাষী তকমা যু  কেরন। চ াম শহর েথেক িকছু দূের eকটা 
চােষর খামার িত া কের েসখােন সবুজ িব ব করার কায র্ ম শুরু কেরন। আর কুিম া শহের িছল তাঁর eকটা েডরা। িনেজেক 
েলাকচ র আড়ােল েরেখ েসi সময় িতিন কুিম া-চ ােমর পেথ িনয়িমত যাতায়াত করেতন। eকা র সােল মুি যু  শুরু হেল েসi 
মাহবুবুল আলম চাষী a ায়ী বাংলােদশ সরকােরর দ ের িকভােব uেড় eেলন, আর িকভােব ে েক বসেলন, েসটা eখেনা 
রহ জনক। শুধু বসা নয়, eেকবাের িবেদশ দ ের! েযখান েথেক বাiের হাত বাড়ােনা eবং বাiেরর সে  েযাগােযাগ রাখা খুবi 
সহজ িছল। মাহবুবুল আলমo তা-i করেলন। 

ei মাহবুবুল আলম চাষী পরবত  পয র্ােয় কী ভূিমকা পালন কেরেছন, েসগুেলা আমরা পরবত  সমেয়i আেলাচনা করব। ei মুহূেত র্ 
আেরকিট কথা eখােন uে খ করা েয়াজন। eটা হে  মািক র্নেদর তকমাধারী খ কার েমাশতাক মাহবুবুল আলম চাষীর মা েমi 
িসআieর পিরক নািট বা বায়ন কেরেছন। িতিন কলকাতার মািক র্ন কনসাল েজনােরল িম. গড র্েনর সে  খ কার েমাশতােকর 
েযাগােযাগ কিরেয় েদন। e স েক র্ য়াত সাংবািদক েজয্ািত েসনগু  তাঁর ‘বাংলােদশ iন াড aয্া  িটয়াস র্’ িশেরানােমর ে  
পির ারভােব িলেখ িদেয়েছন eবং eকিট ত  eখােন uে খ কেরেছন। তাঁর ভাষায়, “2৯82 সােলর আগ  মােস আিম কজন 
সাংবািদক, ব  o সহকম েক িনেয় কলকাতার া  েহােটেল পান-েভাজন সারিছলাম।...কেয়ক ‘েপগ’ গলায় ঢালার পর আিম ল  
করলাম মাথায় েগাল টুিপ পরা আমার িবেশষ পিরিচত eক ি  ি িড়র িদেক যাে ন। িতিন আর েকu নন, মুিজবনগেরর a ায়ী 
সব্াধীন বাংলােদশ সরকােরর িবেদশম ী খ কার েমাশতাক আহমদ। াসিট eক পােশ সিরেয় েরেখ আিম ত ছুটলাম তাঁর সে  
েদখা করেত। আমায় েদেখ িতিন eকটু হাসেলন, আমায় আিল ন করেলন। বলেলন, কজন ব র সে  ei েহােটেল তাঁর eকটা 
‘aয্াপেয় েম ’ আেছ। হঠাৎ তাঁর েপছন েথেক েবিরেয় eেলন খুব লমব্া eকটা মানুষ। তাঁেক আিম জািন, কলকাতার মািক র্ন কনসাল 
েজনােরল িম. গড র্ন। তাঁর সে  িছেলন আেরা eকজন আেমিরকান, তাঁর পিরচয় আিম জািনেন। হাত তুেল আমােক শুেভ া জািনেয় 
িম. গড র্ন oi ি েক িনেয় বা ঁিদেক ঘুরেলন। িলফেটর িদেকi েগেলন। খ কার েমাশতাক সােহবo ছুটেলন তাঁেদর িপছু িপছু। 
eমন সময় জৈনক বাঙািল ভ েলাক আমােক aনুেরাধ করেলন, িম. গড র্েনর সে  আেমিরকান েলাকিট েক, তা আিম তাঁেক েজেন 
িদেত পাির িক না। আিম oপের িগেয় আেমিরকানেদর নাম জানলাম eবং তা oi বাঙািল ভ েলাকেক বেল িদলাম। oi বাঙািল 
ভ েলাকিট স বত ভারতীয় েকােনা েগােয় া সং ার েলাক। িতিন আমােক বলেলন, oi েহােটেল aেনক ঘটনাi ঘটেছ। eক 
বষ য়সী মািক র্ন মিহলা েসখােন কেয়ক কামরার eকটা ‘সুয্iট’ ভাড়া কেরেছন eবং েসখােন বাংলােদশ েথেক আসা aেনক েলােকর 
যাতায়াত হে ।”(পৃ া নমব্র 56) 

oi িদন খ কার েমাশতাক আহমদ আেলাচনার জ  িন য়i তাঁর মািক র্ন েদা েদর কােছ িগেয়িছেলন, আর েকােনা uে  নয়। 
িক  েকান িবষেয় আেলাচনা? মািক র্ন কনসাল েজনােরল িম. গড র্েনর সে  েয মািক র্ন ভ েলাক িগেয়িছেলন, িতিনi বা েক? 

ei া  েহােটেল েস সময় আর কারা যাতায়াত করেতন e ত o িক  আজেক আর েগাপন েনi। েসখােন া ণবািড়য়ার তােহর 
uি ন ঠাকুর, ফিরদপুেরর oবায়দুর রহমান, মু ীগে র শাহ েমায়াে ম েহােসন, চ ােমর ƣদিনক আজাদীর স াদক মহ দ 
খােলদ, eরা িদন-রাত েসখােন িগেয় িমিলত হেয় নানা রকম আেলাচনা করেতন। আর েসখােন সব িকছুর ব াপনায় িছেলন oi 
মাহবুবুল আলম চাষী। েসখােন কখেনা কখেনা মািক র্ন aিফসারেদর যাতায়াত হেতা, েস কথাo েজয্ািত েসনগু  তাঁর বiেয় uে খ 
কেরেছন eবং িতিন আেরকটা গুরুতব্পূণ র্ ত  িদেয়েছন। েসখােন িতিন বেলেছন, ‘আিম কলকাতা িমশেন িগেয়িছলাম হাiকিমশনার 
েহােসন আলীর সে  সা াৎ করেত। আমার সে  িছেলন ল েনর িদ iেকানিম  পি কার eকজন সাংবািদক। আমােদর eক 
ঘ ারo েবিশ সময় aেপ া করেত হেয়িছল। দুজন মািক র্ন ভ েলােকর সে  েহােসন আলী কথা বলিছেলন eবং েসi সুদীঘ র্ 
আেলাচনার েশেষ তাঁরা েবিরেয় যাoয়ার পের আমােদর ডাক পেড়িছল।’ (পৃ া নমব্র 56) 

eটা হে  ষড়যে র সূচনালে র eকিট  aংশ। 

েলখক : স াদক, ƣদিনক জাগরণ। 

 


