
সই শশা  ব ানািজর এ িুসভ সা াৎকার-৬

ভেু ার ােব ব ব রু জবাব িছল আমার মৃতেদেহর ওপর িদেয়
পীর হািববুর রহমান

১৯৭২ সােলর ১০ জা য়াির ল ডন থেক িদি  ফরার পেথ ব ব রু সে  শশা  ব ানািজ

শশা  শখর ব ানািজ বেলেছন,  জীিবত অব ায়  পািক ােনর কারাগার থেক াধীন বাংলােদেশর নতা
ব ব ু শখ মুিজবুর রহমান মুি  পাওয়ায় িদি র সাউথ েক ধানম ী ইি রা গা ীর অিফস থেক পররা
ম ণালয়সহ পুেরা সিচবালয়জেুড় এমন অক নীয় আন  উৎসব  হেয়িছল, যিট ৪৭ সােলর ভারেতর

াধীনতা লােভর আনে র পর আর দখা যায়িন। িডেটনশন থেক ব ব রু মুি র পর ভুে া ব ি গতভােব
তার সে  দখা কের পূব পািক ােনর ধানম ী বেল স াষণ জানােল াধীন বাংলােদেশর নতা িহেসেব
মুিজবও পা া বেল বসেলন, সংখ াগির  নতা িহেসেব িতিন পূব পািক ান নয়; পািক ােনরও ধানম ী।
তােদর রিসকতা শষ হওয়ার পর ভুে া তােক বেলন, পূব পািক ানেক আপিন বাংলােদশ বািনেয়েছন। এখন
ঢাকায় িফের িগেয় নতনু দেশর নতা িহেসেব দািয়  িনেত পােরন। িবদােয়র িঠক আেগ ভুে া মুিজেবর
কােছ জানেত চান, কখেনা কােনা সময় বাংলােদশ-পািক ান এক হেয় কােনা ম ী জাট তিরর স াবনা
আেছ িকনা? িক  িবচ ণ শখ মুিজব এই ে র কােনা জবাব দনিন। আিম যখন কথায় কথায় ব ব রু
কােছ জানেত চাই, ‘ ম ী জাট’ িবষেয় আসেল তার জবাব িক হেত পারত? িতিন এক কথায় বেলিছেলন,
‘আমার  মৃতেদেহর  ওপের।’  পের  দেখিছ,  জলুিফকার  আিল  ভুে ার  পািক ান-বাংলােদশ  ম ী  জাট
ক নাই থেক গেছ।

শশা  শখর ব ানািজ বেলন, ১৯৭৩ সােল ব ব ু শখ মুিজবুর রহমান যখন গল াডার অপােরশেনর জ
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ল ডন এেলন, তখন আিম বািলেন আমার ীেক িনেয় ঘুরেত বিরেয়িছ। এমন সময় ল ডন থেক আমােদর
হাইকিমশনার জামািন িনযু  রা দূতেক বলেলন, শখ মুিজব ল ডেন এেসেছন এবং ব ানািজেক খুঁজেছন।
আমােক জানােনার সে  সে  আিম তাড়া ড়া কের ল ডেন িফের এলাম। হাসপাতােল যখন ছেুট গলাম
তােক দখেত, তখন বললাম ব ব ু আপনার িক হেয়েছ য, আপনােক িচিকৎসার জ  ল ডেন আসেত
হেলা? িতিন তার শারীিরক অ তা ও য ণার কথা বলেলন। ব ব রু ী বগম ফিজলাতেু সা মুিজব তখন
তার সে  িছেলন। ব ব ু  তােক রণু  বেলই ডাকেতন। আিমও থম পিরিচত হওয়ার পর বেলিছলাম,
আিমও আপনােক রণু বেল ডাকব। একজন অমািয়ক, অিতিথপরায়ণ নারী িহেসেব তার নাম িছল। আমার
কথায় িতিন একটুও রাগ করেলন না। বলেলন, ভাই অব ই ডাকেবন।

ব ব ু সিদন বলেলন, ‘ব ানািজ,  তামার ীর জ  রণু একটা উপহার িনেয় এেসেছ। তিুম একা এেল
কন? কাল তামার ীেক িনেয় আসেব। আর রণু বলেলন, পরিদন আসার সময় তার পান খাওয়ার জ

জদা িনেয় আসেত। পরিদন আিম আমার ীেক িনেয় দখা করেত গেল তারা আমার ীেক অেনক হ
কেরন। রণু হালকা সবুজ রেঙর একিট জামদািন শািড় আমার ীেক উপহার দন। তােদর এই চমৎকার
উপহার পেয় আমার ী খবু খিুশ হন। পের আবার যখন ব ব রু সে  একা দখা করেত যাই, তখন একিট
আকষণীয়  িবষয়  আেলাচনা  কেরন।  ব ব ু  চাইিছেলন,  তার  বাঙািল  যমন  যু  কের  াধীনতা  অজন
কেরেছ। তমিন পািক ােনর বলচু, িস  ুও পশতনুরা য াধীনতা চাইেছ সিটও যু  কের অজন করেব। এ

ে  িতিন চাইিছেলন তার সে  ভারত সাহােয  এিগেয় আ ক। িতিন বলেলন,  এই াধীনতা  সং ামী
নতােদর সে  ব ানািজ তিুম ভারতীয়েদর সে  একিট বঠক কিরেয় িদেত পারেব? আিম বললাম, আপিন

আেগ আেলাচনা  কের দখনু তারা  িক চায়? তারপর কথা  বলেত পাির। ব ব ু  হাসপাতােলই স সময়
ল ডেন অব ানরত পশতুেনর জাতীয়তাবাদী নতা খান আব ল ওয়ািল, বলচু জাতীয়তাবাদী নতা আকবর
খান বুগিত ও িসে র াধীনতা সং ামী নতা িজ এম সাইেয়দেক ডেক পাঠান। তারা ায় এক ঘ া দয়
উজাড় কের কথা বেলেছন। বঠেকর পর ব ব  ুআমােক তার সে  দখা করেত বেলন।

?িতিন আমােক বেলন, বলিুচ ান, িস  ুও পশতেুনর মা ষেদর িতিন যৗথ াধীনতা সং ােমর িবষয়িট িনেয়
আবার আেলাচনা  কেরেছন। আিম বুঝেত পারিছলাম, িবষয়িট আরও অেনক দূর পয  গড়ােত পাের।
িক  সই আেলাচনার ফলাফল বিশ দূর অ সর হয়িন। এই নতারা ব ব েুক বেলিছেলন, এ মুহেূত তারা

ত নন। তেব তারা আফেসাস কেরিছেলন। শখ মুিজব যখন াধীনতা যুে র ডাক িদেয় বাঙািল জািতেত
সশ যুে  নািমেয়িছেলন, তখন তারাও যিদ াধীনতার সং াম  কের িদেতন তাহেল সফল হেতন।

তারা এটাও বেলন, ভারত যিদ তােদর বলত তাহেল তারা তখন  করেত পারেতন। তখন ব ব ু বেলন,
ভারত সরকার তা  আমােক াধীন  হেত বেলিন;  আিম আমার াধীনতার পিরক না  িনেয়  আে ালন-
সং ােমর মধ  িদেয় আমার জনগণেক ঐক ব  কের যখন  কেরিছ তখন তারা  সহেযািগতা িদেয়েছ।
বলচু জাতীয়তাবাদী  নতা  আকবর খান  বুগিত বলেলন,  ‘ইি ডয়া  কা  সামজা না,  িফর একবার লাড়াই

ক ারনা  হারামা  আজািদ িক িলেয়’। এই নতােদর হতাশাজনক িচ  ব ব রু কােছ িতেত ােদর মেতা
লেগিছল।  িতিন  তােদর  িত  বপেরায়াভােব  হতাশা  ব  কের  বেলন,  ‘ব ানািজ,  আমরা  বাঙািলরা

পািক ােনর ওই যা া জািতর চেয় অেনক বিশ সাহসী। আমরা লড়াই কেরিছ এবং িজেতিছ। িক  ওরা
ভীতু। আিম বলচু, পশতনু এবং িসে র আলাদা কাঠােমা িদেত চাই। িক  তারা মেন করেছ এখন ?উপযু
সময় নয়। িক  আিম িনি ত, আঘােতর মা ম সময় এখনই। ওরা আসেল জােন না, আিম এবং আমার
জনগণ পািক ােন গণহত া এবং গণধষেণর ঘটনায় পািক ােনর ববর বািহনীর িত কতখািন িত  হেয়
আিছ।’

এর কেয়কিদন পর তারা পািক ান চেল যান। িজ এম সােয়দ ঘাষণা িদেয়িছেলন, িতিন িসি েদর জ
‘িজেয়  িস ’  সø◌াগান  তেুল  াধীনতার কম আর িকছু  হণ করেবন না। এ কারেণ তােক পািক ািন
শাসকরা ফতার কের যাব ীবন কারাদ- িদেয় কারাগাের িনে প কের। কারাগাের থেকই িতিন মৃতু বরণ
কেরন। তেব মৃতু র পূব পয  সই াধীনতা-সং াম পিরচালনা  কেরেছন। সিদন ব ব রু সে  আমার
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িনজ  িবে ষণ িনেয় দীঘ আেলাচনা কেরিছলাম। আিম অেনক অবাক হেয়িছলাম য ব ব  ুঅেনক ধয ধের
পািক ােনর  িনরাপ া  সং া  িবষয়  এবং  ু  জািতস ােদর  িনেয়  আমার  ব ব  নেলন।  ব ব ু
হেসিছেলন, আিম যখন বেলিছলাম; বাংলােদেশর জ  সনাশািসত পািক ােন প ডরুার বা  খুেল িদেয়েছ।
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