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জািতর িপতা ব ব ু  শখ মিুজবরু রহমান বাঙািলর হাজার বছেরর ে র এবং
অ েরর অ েল মের মরা  াধীনতার আকা ার কাশ ঘিটেয়িছেলন। যেুগর
দািবেক সাহেস,  শৗেয ভাষা  িদেয়িছেলন িতিন সাতই মােচর ভাষেণ।  দখলদার
বািহনীর কামান, ব ক ও হিলক ার গানিশেপর য কােনা মহূুেত গেজ ওঠার
ভয়াল  পিরি িতর  মেুখ  দাঁিড়েয়  িতিন  াধীনতার  ডাক  িদেয়িছেলন।  পৃিথবীর
ইিতহােস আর কােনা  নতা এমন ভয়ংকর জিটল পিরি িতর মেুখ দাঁিড়েয় এত
অ েতাভেয় াধীনতার কথা উ ারেণর সাহস কেরনিন। এই নিজরিবহীন নতৃে র
জ ই  িতিন  বাংলােদেশর  াধীনতাসং ােমর  অিবসংবািদত  নতা,  বাংলােদশ

রাে র া।

ব ব েুক হত ার পর মজর রশীদ এক সা া কাের ীকার কের ব ব েুক সপিরবাের হত ার কথা।
১৯৭৬ সােলর ২ আগ  যু রােজ র আই িটিভেত চািরত ানাডা টিলিভশেনর ‘ওয়া  ইন অ াকশন’
শীষক অ ােন অ া িন ম াসকােরনহাসেক দওয়া সা া কাের ত কালীন মজর রশীদ ও তার ভায়রা
ভাই মজর ফা ক উপি ত িছল। মজর রশীদ ীকার কের, জািতর িপতা ব ব ু শখ মিুজবরু রহমানেক
শাসন মতা থেক উে দ করার জ  পূবপিরক না অ যায়ী হত া করা হয়। ব ব েুক হত ার ায় এক
বছর পর তারা  এ সা া কার দয়। সখােন এই ই  খুিনর নানা ব েব  ও আেলাচনায় উেঠ আেস
ব ব েুক হত া কের বাংলােদেশর জ  ভােলা হয়িন। আপনারা িক তােক ( শখ মিুজব) পদত ােগ বাধ
করেত পারেতন না? তােক হত া করার েয়াজন িছল িক? ম াসকােরনহােসর এ ে র জবােব মজর
রশীদ বেল, ‘ শখ মিুজব শাসেনর িকছুই জানেতন না। ধু একটা ভােলা ণ তার িছল, িতিন জনগণেক
উে িজত (সংগিঠত) করেত পারেতন। কােজই িতিন বেঁচ থাকেল সম ার সমাধান করা আমােদর পে
কিঠন  হেতা।  কারণ,  িতিন  রাজনীিতর  ব াপাের  আমােদর  চেয়  অেনক  বিশ  অিভ  িছেলন।
ম াসকােরনহাস  কেরন,  কােজই তােক হত া করেত আপনারা  বাধ  হন...উ ের রশীদ বেল,  াঁ,
আমােক তা-ই করেত হয়।

ব ব েুক সপিরবাের নশৃংস এই হত াকাে র পর এই খুিন চ  খ কার মাশতাকেক রা পিত পেদ
বসায়। এই খুিন চ  য আেগ থেকই রা ীয় মতায় অিধি ত ব ি েদর সে  চ া  করিছল স কথাও
তারা ীকার কের। মজর রশীদ খ কার মাশতােকর সে  ১৯৭৫ সােলর আগ  মােসর থম স ােহই
দখা  কের।  তখন খ কার মাশতাকেক রশীদ  আভােস  জানায়  য,  শখ মিুজব  ও তার সরকারেক

বল েয়াগ কের মতাচু ত করা হেব এবং এর ফেল মিুজব িনহত হেত পােরন। এক ে র জবােব রশীদ
খালাখুিল তুেল ধের খ কার মাশতােকর সে  তার কী কী কথা হেয়িছল।

রশীদ বেল, মাশতাকেক আিম  কির। শখ মিুজেবর নতৃে  এেদশ িক উ য়েনর পেথ অ সর হেত
পাের? উ ের মাশতাক বেল, এর কােনা স াবনা নই। এক পযােয় খ কার মাশতাক বেল, কােরা
যিদ সাহস থােক, তাহেল ভিব ত্ নতার জ  ( শখ মিুজবেক অপসারেণর পর িযিন নতা হেবন) তা
ভােলাই হেব।

  ইে ফাক িরেপাট
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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।

|

তেব মজর রশীদ জানায়, ১৫ আগে ই হত াকা  ঘটােনা হে —এটা মাশতাকেক জানাইিন। আমরা
শি ত িছলাম  যিদ এটা িতিন শখ মিুজেবর কােছ ফাঁস কের িদেয় তার আ াভাজন হেত চান? িক
খ কার মাশতাক তা কেরনিন। যিদও সরকােরর একজন ম ী িহেসেব িতিন জানেতন য ব ব েুক য
কােনা সময় হত া করা হেত পাের।
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