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বাংলােদেশর রা দেূতর বাসভবেন অ ি ত স কনফােরে  পররা ম ী  িহেসেব হত াকাে র কােনা
রকম  িতবাদ  ও  িব বাসীেক অবিহত করার মাধ েম  জনমত গঠেনর যথাযথ  দািয়  সিদন  পালন
কেরনিন। অ িদেক ড. কামাল ও তার হূদরা িবষয়িট নাকচ কের আসেছন। তেব ১৬ ও ১৭ আগ
১৯৭৫-এর জামান সংবাদপ  িদ াংকেফাটার আলেগমাইন-এর িববরণী আমােদর বঝুেত সহায়তা কের
য, শখ হািসনার ব ব ই সবাংেশ সিঠক। এ িনেয় ত কালীন জামািনেত বাংলােদেশর রা দতূ মায়নূ

রশীদ  চৗধরুীর  জ পু  নামান  রশীদ  চৗধরুীর  (একিট  সংবাদপে  ২২.০৬.২০১৪-এ  িরত  িক
অদ াবিধ  অ কািশত) িতবাদিলিপ এবং  একই সমেয় আমােক দওয়া  সা া কাের জানেত পাির :
‘ব ব ু এবং তার পিরবােরর সদ েদর ১৯৭৫ সােলর ১৫ আগ , বার, ঢাকা সময় ভার ৪.৪৫
িমিনেট (জামান ও ইউেগা াভ সময় রাত ১২.৪৫ িমিনেট) হত া করা হয়। এই খবরিট বশ িকছু সময়
িবি  িছল। মায়নূ রশীদ চৗধরুী অভু ােনর খবর থম পান জামান সময় রাত ৩.৩০ িমিনেট িগেজলা
বন নােমর ৬৫ বছর বয়িস একজন জামান সাংবািদেকর কাছ থেক। পরবতী কেয়ক ঘ ায় ইউেরােপর
িবিভ  দেশর বাংলােদশ দতূাবাস থেক আসা টিলেফান কল ঘটনার সত তা িনি ত কের। শষ কলিট
আেস ভার ৬টায় বলিজয়ােম বাংলােদেশর রা দতূ মর ম সানাউল হেকর কাছ থেক। যার বাসায় তখন
শখ হািসনা, তার পিরবার ও শখ রহানা অিতিথ িহেসেব িছেলন। ব ব রু মতুৃ র খবর শানামা  িতিন

তার অিতিথেদরেক চেল যেত বেলন এবং তােদরেক িনেয় যাওয়ার জ  মায়নূ রশীদ চৗধরুীেক ফােন
অ েরাধ কেরন। িণক িবেবচনার পর মায়নূ  রশীদ চৗধরুী  স ত হন এবং ােসলস থেক তােদর
আনার জ  পিরবহন দান করেত সানাউল হকেক অ েরাধ কেরন। বন দতূাবােসর পিরবহন পাঠােনা
স ব হি ল না, কারণ মায়নূ রশীদ চৗধরুী তখন পররা ম ী ড. কামাল হােসন বলে ড থেক তুর
যাওয়ার পেথ ানিজেট াংকফটু পৗঁছােল সখান থেক তােক আনেত যান। িক  সানাউল হক পিরবহন

দােনও অস িত কাশ কেরন। অবেশেষ িঠক করা হয় য, শখ হািসনা ও তার পিরবার ােসলস থেক
জামািন— বলিজয়াম বডােরর আেচন শহের আসেবন এবং মায়নূ রশীদ চৗধরুী শখ হািসনা ও তার
পিরবারেক কােয়িনগসিভ টাের (বেনর খুব কােছ একিট াম) তার িনেজর বািড়েত িনেয় আসার জ
আেচেন িট গািড় পাঠােবন।

  আিসফ কবীর
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শখ হািসনা ও তার পিরবার ানীয় সময় সকাল ১০.৩০ িমিনেট ােসলস ত াগ কের আেচেনর পেথ
রওনা হন। তােদরেক বলা ১টার িদেক আেচন থেক তুেল নওয়া হয় এবং তারা ১৯৭৫ সােলর ১৫
আগ  িবেকল ৪.৩০ িমিনেট কােয়িনগসিভ টাের পৗঁছান। কাকতালীয়ভােব ১৯৭৫ সােলর ১৫ আগ
বলা ১২টার িদেক ড. কামাল হােসন ও রা দতূ মর ম রজাউল কিরম বন শহের যান। ঢাকা িফের

যাওয়ার আেগ িশিডউল মাতােবক বলে ড থেক তরুে  একিট অ ােন অংশ হণ করার জ  যাওয়ার
পেথ ানিজেট বন আেসন। ড. কামাল বলে ড ত াগ করার আেগই অভু ােনর কথা েনিছেলন।

কৃতপে  ড. কামাল এবং শখ হািসনা ও তার পিরবার উভেয়ই আধাঘ ার ব বধােন কােয়িনগসিভ টার
পৗঁছান।  ই  ক াই  তখন হতিব ল িছেলন  এবং  তােদরেক সা না  িদেত হয়।  গভীর শাকা তার

মেধ ও  ব ব েুক  সপিরবাের  হত ার  িতবাদ  ও  আ জািতক  স দায়েক  সা ার  করেত  সংবাদ
সে লেনর কথািট ওেঠ। মায়নূ রশীদ চৗধরুী িগেজলা বনেক যাগােযাগ কেরন। িগেজলা বেলন য িতিন
সংবাদ সে লন আেয়াজন করেবন। ১৫ আগে র স ায় ডেয়েচ ভেল, জামান ডকাি ং অথিরিট এবং

াংকেফাটার  আরেগমাইন-এর  িরেপাটার  কােয়িনগসিভ টােরর  বািড়েত  আেসন,  িক  মায়নূ  রশীদ
চৗধরুী  ছাড়া  কােরা  ম ব ই  তারা  িনেত  পােরনিন।  স ত,  শখ  হািসনা  ও  শখ  রহানা  অত
শাকািভভূত িছেলন। পিরেশেষ শখ রহানােক িনচতলায় নেম আসেত রািজ করােনা  হয় এবং  িতিন

গণমাধ েম িযকি ত কথা বেলন। ১৯৭৫ সােলর ১৫ আগ  এই ব ব  পি ম জামান রিডওেত চািরত
হয় এবং পরিদন ১৬ আগ  শিনবার এবং ১৮ আগ , সামবার সংবাদপে  কািশত হয়। উে খ , ১৬
আগ  শিনবার ও ১৭ আগ  রিববার পি ম জামািনেত স াহাে  ছিুটর িদন িছল। িনি ত করবার জ
িদ াংকেফাটার বা ডেয়েচ ভেলর ১৬ ও ১৮ আগ  তািরেখর কাশনা আকাইেভ খঁুেজ দখা যেত
পাের।

ড.  কামাল ও রা দতূ রজাউল কিরম পেরর িদন সকােল (১৬ আগ ) ল ডন চেল যান।  অ িদেক
জামািনেত অব ানরত শখ হািসনা ও তার পিরবােরর িনরাপ া িনি ত করার িট ওেঠ। ত তারা
বাংলােদেশ িফের আসেত পারেবন না। অতএব কাথাও আ েয়র (অ াসাইলাম) জ ির েয়াজন িছল।

াভািবকভােব  পি ম  জামািন  ও  অি য়ার রা দতূ  িহেসেব  মায়নূ  রশীদ  চৗধরুী  পি ম  জামািন ও
আি য়ার অ াসাইলােমর জ  চ া কেরন। িক  বিশরভাগ দেশই অ াসাইলাম ি য়া সময় সােপ
ব াপার।

িবক  িচ া িহেসেব ভারেত আ েয়র িবষয়িট উ ািপত হয়। বেনর একিট টৈনিতক অ ােন মায়নূ
রশীদ চৗধরুীর ােব পি ম জামািনর ভারতীয় রা দতূ বষীয়ান িম. পুির বেলন য িতিন খাজঁ িনেয়
দখেবন।

পেরর িদন িতিন মায়নূ রশীদ চৗধরুীর সে  তার অিফেস সা াত্ কেরন। িম. পুির বেলন তােক তার
নয়ািদি র বেদিশক ম ণালেয়র মাধ েম যেত হেব এবং অ াসাইলাম ি য়া দীঘ হেব। এ অব ায় িম.
চৗধরুী একিট উপায় বর কেরন। াধীনতার পূেব ও পেরও কেয়ক মাস নয়ািদি র বাংলােদশ িমশেনর
ধান িহেসেব মায়নূ রশীদ চৗধরুী নয়া িদি েত অেনক নাম অজন কেরন। কৃতপে  ১৯৭১ সােল

এবং ১৯৭২-এর থম িদেক িতিন িমেসস ইি রা গা ীর সে  ব বার সা াত ্কেরেছন, িক  এরপর আর
যাগােযাগ হয়িন। ১৮ আগ  িতিন কােয়িনগসিভ টােরর বািড় থেক নয়ািদি েত িমেসস গা ীর অিফেস
ফান কেরন। িতিন অত  িবি ত হন, যখন িমেসস গা ী য়ং টিলেফান কলিট হণ কেরন। ব ব রু

ক ােদর ভাগ পূণ অব ার কথা িতিন তােক জানান এবং তা িণকভােব িমেসস গা ী ভারেত তােদর
আ য় দওয়ার ব াপাের স ত হন এবং যত ত স ব েয়াজনীয় ব ব া হেণর আ াস দন।

ফরািস বডােরর অদেূর, জামািনর দি েণ ছিবর মেতা র শহর কালস েয়র একিট অিভজাত গেবষণা
ফ াকাি েত তখন ড. এম এ ওয়ােজদ িময়া ফেলািশপ করিছেলন। অতঃপর তােক তার সব কাজ িটেয়
ফলেত হয়। তােদর কােয়িনগসিভ টার ত াগ করার পের িনরাপ ার স  ওেঠ। পুনরায় িগেজলা বনেক
যাগােযাগ  করা হেল পরিদন ২০ আগ  জামান রা ম ীর কাছ থেক জামান ভূিমেত থাকাকালীন

তােদর িনরাপ ার আ াসও িমেল যায়।

অবেশেষ জামান পব শেষ শখ হািসনা, ড. ওয়ােজদ িময়া, শখ রহানা, জয় (সজীব ওয়ােজদ) ও পুতলু
(সায়মা হােসন) ২১ আগ  কােয়িনগসিভ টার ত াগ কেরন এবং এক িদেনরও কম সমেয় িদি  পৗঁছান।
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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।

|

n লখক : সাংবািদক, গেবষক, রাজৈনিতক িবে ষক
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