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তার িব ে  ষড়য  হে ,  ব ব ু  এটা জানেতন। িক  দেশর মা ষ তােক
হত ার  ষড়য  করেছ—এটা  মেন  হয়  ব ব ু  ক নাও  করেত  পােরনিন।
জ ামাইকায়  কমনওেয়লথ  সে লেন  ভারেতর  ত কালীন  ধানম ী  ীমতী
ইি রা গা ী ব ব ু যখােন বেসিছেলন সখােন উেঠ এেস বেলিছেলন, ‘ শখ
সােহব,  আমােদর  কােছ  উে গজনক খবর  আসেছ।  আপনার িব ে  ষড়য
হে ।’ উ ের ব ব ু বেলিছেলন, ‘ম াডাম ইি রা, িচ া করেবন না। কােনা
বাঙািল আমার গােয় হাত তলুেব না। যিদ তােল, চাদর ঘােড় িনেয় ােম চেল
যাব।  মতা  আঁকেড় থাকার লাক শখ মিুজব না।’  ড.  কামাল  হােসেনর

িৃতচারণায় উেঠ এেসেছ এসব তথ ।

কামাল হােসন বেলন : এমনিক ব ব ু যখন ১৯৭৫ সােল বাকশাল গঠন কেরন তখন আিম অ েফাড
ইউিনভািসিটেত চেল যাই উ তর পড়ােশানার জ । মােচ ব ব ু ডেক পাঠান। তার সে  দখা করেল
িতিন বেলন, ‘খবর রােখা। িকছু ক াে ন, মজেরর সে  মি সভার িসিনয়র কিলগরা রােত িমিটং করেছ।’
িতিন  তখনই  আমােক  পররা ম ী  িহেসেব  জেয়ন  করার  কথা  বেলন।  তার  পরপরই  ব ব রু  সে
জ ামাইকা যাই।

আর যখন ব ব েুক সপিরবাের হত া করা হয়, তার পরপরই পািক ােনর িসেড ট জুলিফকার আিল
ভুে া বাংলােদশেক ‘ইসলািম িরপাবিলক অব বাংলােদশ’ িহেসেব ীকৃিত দান কের। আর এ ীকৃিত

দােনর মধ  িদেয় মািণত হয় য এ হত াকাে  পািক ােনর সংি তা রেয়েছ।

আিম িঠক কির, থেম ল ডেন যাব। সখােন িগেয় িঠক করব পরবতী করণীয়। এ সময় ড. ওয়ােজদ িময়া
ও শখ হািসনা আমােক বেলন, আিম যন কােনাভােবই মাশতােকর সরকাের যাগ না িদই। আিম তােক
আ  কির য, কােনাভােবই আিম এই ঘণৃ  কাজ করব না। এবং আিম তা কিরওিন।

ল ডেন পৗঁেছই আিম হাইকিমশনারেক লাল পাসেপােটর বদেল সবজু পাসেপাট িদেত বিল। এ সময় ঢাকা
থেক বারবার আমার খাঁজ করা হি ল। ল ডেনও ফান কের বলা হেয়েছ—ড. কামাল হােসনেক পেল

সে  সে  যন ঢাকায় পািঠেয় দওয়া হয়। িক  হাইকিমশেনর কমকতােদর সহেযািগতায় আমার খবর
তারা পানিন। আিম সবজু পাসেপাট িনেয় অ েফােড উ তর পড়ােশানা  কির।

এ সময় বারবার ঢাকা থেক যাগােযাগ করা হেয়েছ। মজর িজয়া রা ীয় মতায় এেসও আমার সে
যাগােযাগ  কের বেলিছেলন  সরকাের যাগ  িদেত।  এমনিক িবেদেশ ডিলেগট  িটেমর নতৃ  িদেতও

অ েরাধ কেরিছেলন িক  আিম রািজ হইিন। সরাসির না  কেরিছ। বেলিছ, এই অৈবধ সরকােরর সে
আমার স ক রাখা স ব নয়।

এ সময় দেশ আওয়ামী  লীেগর সংগঠনেক িঁড়েয়  দওয়ার সব  রকম  চ া  চলিছল।  িক  জাহরা
তাজউ ীেনর নতেৃ  আওয়ামী  লীগ আবার ঘেুর দাঁড়ায়। িতিন সারােদেশ ঘেুর ঘেুর ঐিত বাহী  এই
দলিটেক আবারও  মাথা  তুেল  দাঁড়াবার  শ  িভি  দন।  এ  সময়  ১৯৮০  সােল  সংগঠন  আবারও
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

পুেরাপুিরভােব দাঁিড়েয় যায়। এ সময় ল ডেন আেসন শখ হািসনা। সখােনও আমার সে  কথা হয়।
বেলন, আমােক ছেড় যােবন না।’ আমরা তখন শখ হািসনার সস ােন দেশ ফরার ব ব া কির। এ
সময় দেলর সাংগঠিনক কাঠােমা বদলােনা হেয়িছল। কননা, তখন দেলর ভতের িপংেয়র আভাস দখা
িদেয়িছল। সজ  যৗথ নতৃ  কাঠােমার মধ  িদেয় শখ হািসনা দেলর চয়ারম ান হন। ১৯৮১ সােলর
১৭ ম দেশ িফের দেলর হাল ধেরন শখ হািসনা।
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