
আমােক সনা ধান ও িজয়ােক উপ ধান করা িছল ব ব রু ভলু
: সিফউ াহ

স র কমা ডারস ফারাম-মুি যু  ’৭১-এর সভাপিত মজর জনােরল (অব.) ক এম সিফউ াহ বীরউ ম
বেলেছন, ‘ সনাবািহনীর মধ  থেকই ব ব েুক হত া করা হেয়িছল। তখন আিম িছলাম সনা ধান। ব ব ু
একটা ম  বড় ভুল কেরিছেলন, িতিন আমােক সনা ধান কেরিছেলন আর িজয়াউর রহমানেক কেরিছেলন
উপ ধান।’ সিফউ াহ গতকাল জাতীয় স ােবর জ র হােসন চৗধরুী হেল ‘ শাকাবহ আগ  রেণ’
আেয়ািজত  এক আেলাচনা  সভায়  ব তৃা  করিছেলন।  অ ােনর  আেয়াজক স র কমা ডারস ফারাম-
মুি যু  ’৭১।  ১৯৭৩  সােলর  অে াবের  ক  এম  সিফউ াহেক  সনা ধান  ও  িজয়াউর  রহমানেক
সনাবািহনীর উপ ধান িনেয়াগ করা  হেয়িছল। ক এম সিফউ াহ বেলন, ‘িজয়াউর রহমানেক উপ ধান

করাটা িঠক হয়িন। আিম সনা ধান হেত চাইিন। জনােরল ওসমানী ৫ এি ল ডেক বলেলন, “তিুম আিম
টকওভার কর।” আিম বললাম, আমার িসিনয়র আেছ। িতনজন িসিনয়েরর নাম বললাম। কেনল রব, দ  ও

িজয়া। আমরা একই ব ােচর হেলও িজয়া আমার চেয় ১ ন েরর িসিনয়র িছেলন। জনােরল ওসমানীেক
আিম  বললাম,  ার,  এই  সমেয়  িক কাজটা  িঠক হেব?  আমােদর  মেধ  তা  একটা   তির  হেব।
অিফিশয়াল িস া  হাক আর যা হাক, এটা িঠক হে  না।’ সিফউ াহ বেলন, ‘অেনেকই বেলন ব ব ু
হত ার সময় আিম সনা ধান িছলাম। িক  িকছইু করেত পািরিন। আমার স সময় সামথ  িছল না। কী
করেত পারতাম! ওই সমেয় িকছু করার মেতা আমােদর পিজশন িছল না।’ আেলাচনা সভার ধান অিতিথ
মুি যু িবষয়ক ম ী আ ক ম মাজাে ল হক তার ব তৃায় বেলন, ‘মুি যু েক িবতিকত করার জ  যুে
িনহেতর সংখ া িনেয় িবতক সৃি র চ া করা হয়। এ কাজটা ভােব কেরিছেলন িবএনিপ চয়ারপারসন
খােলদা িজয়া।’ ম ী  বেলন, ‘ াধীনতা, বাংলােদশ ও ব ব ু সমাথক িবষয় বেলই ব ব েুক হত া করা
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হেয়িছল। িতিন এমন একজন নতা, িযিন াধীনতার  দেখেছন, সারা জািতেক সই  দিখেয় উ ু
কেরেছন এবং তারঁ জীব শায় সই াধীনতা এেন িদেয়েছন। িনয়ােত আর কােনা িব বী এটা করেত
পােরনিন।’ স র কমা ডারস ফারাম-মুি যু  ’৭১-এর মহাসিচব হা ন হাবীব বেলন, ‘জািতর িপতা ও
তারঁ পিরবােরর সদ েদর হত ােকা র িবচার হেয়েছ। অেনক ঘাতেকর িবচার হেয়েছ। কেয়কজন িবেদেশ
আেছন। তেব ব ব ু হত ােকা র পছেন বাংলােদশিবেরাধী চে র হাত িছল।’ হা ন হাবীব বেলন, ‘ ধু
িবচার করেলই হেব না। একিট জাতীয় তদ  কিমশন গঠন কের ব ব রু হত াকারীেদর পিরচয় কাশ
করেত হেব। এর পছেনর শীলব, ষড়য কারী যারা বসামিরক, সামিরক এমনিক আওয়ামী লীেগর যারা
জিড়ত িছল, তােদর নাম ও পিরচয় নতনু জ েক জানােত হেব।’ স র কমা ডারস ফারােমর সহসভাপিত
আেনায়ার উল আলম বেলন, ‘ব ব রু জ  না হেল াধীন দেশর জ  হেতা না। াধীনতার পর ব ব েুক
র া করেত পািরিন আমরা, এটা রাে র ব থতা। যারঁ হাত ধের দেশর াধীনতা এেসেছ তারঁ হত ােকা র
পর রাজধানীেত একিট জানাজাও করার সাহস পানিন কউ এটা জািতর ব থতা।’ আেলাচনায় আরও ব ব
দন পুিলেশর সােবক অিতির  মহাপিরদশক মা. ল আলম, যু মহাসিচব আব ল মাবুদ, গেবষণা ও
কাশনা স াদক আব ল হাই মুখ।
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