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আমােদর মেন রাখেত হেব ব ব ু হত া েচ ার পছেন িছল দীঘিদেনর পিরক না। আমরা ল  কেরিছ, ১৯৪৮
সােলই ব ব ু  যখন পািক ােনর াধীনতােক গণআজাদী নয়  বেল একিট িববৃিত িদেলন তখনই তাঁর 

িতপ  তির হয়- যারা ব তপে  িবধাবাদী ও ব ব ুর ভাষায় িতি য়াশীল । ১২ আগ , ১৯৪৮ সােল দয়া
এই িববৃিত পরিদন দিনক ইে হাদ পি কায় ছাপা হয় এই িশেরানােম- পািক ান িত া িদবস, ছা  স দােয়র
কতব  িবিশ  লীগ কমী শখ মুিজবুর রহমােনর িববৃিত (ঢাকা অিফস হইেত া )। ঢাকা, ১২ আগ - অধুনা িবলু
ব ীয় ােদিশক লীগ কাউি েলর সদ  ও পূব-পািক ােনর সা িতক রা ভাষা আে ালেনর অ তম নতা শখ
মুিজবুর রহমান িনে া  িববৃিত িদেয়েছন-

১৯৪৭ সােলর ১৫ আগ  আমরা য আজাদী  লাভ কিরয়ািছ, সটা য গণআজাদী নয়, তা  গত একিট বছের
ভােব মািণত হইয়ােছ। জাতীয় মি সভা  দীঘ একিট বছের জনগেণর ই শ  বছেরর পু ীভূত ঃখ- দশা

মাচেনর কান চ া তা কেরনই নাই, বর  সই বাঝার ওপর অসংখ  শােকর আঁিট চাপাইয়ােছন। ভুখা, িবব ,
জরা  ও শত অভােবর ভাের  জনসাধারেণর ভাত, কাপড়, ওষুধপ  ও অ া  িনত -ব বহায েব র কান
ব ব া তাঁরা কেরন নাই; বর  পাট, তামাক, পাির ইত ািদর উপর নয়া ট া  বসাইয়া ও িব য়-কর বৃি  কিরয়া
জনগেণর দনি ন জীবন িবষহ কিরয়া তুিলয়ােছন। িবনা খসারেত জিমদাির িবেলােপর ওয়াদা খলাপ কিরয়া
তাঁরা জিমদার ও মধ েভাগীিদগেক প াশ ষাট কািট টাকা িতপূরণ দয়ার ব ব া কিরেতেছন। নূতন জিরেপর
নাম কিরয়া তাঁরা জিমদাির থার স ূণ িবেলাপ আট বছর িগত রাখার ষড়য  কিরেতেছন। ধু তাই নয়, রাে র
িনরাপ ার  অিছলায়  তাঁরা  অেনক দশভ  লীগ-কমীেকও িবনা  িবচাের  কেয়দখানায়  আটকাইয়া  রািখেতেছন।
রা ভাষা আে ালেন মুসিলম ছা  সমােজর ওপর এবং আরও কিতপয় ে  জনতার ওপর লািঠচাজ, কাঁ েন গ াস
ব বহার ও িল চালনা  কিরয়া  তাঁরা  আজাদীেক কলি ত কিরয়ােছন। আজ সই মি সভাই আজাদী  উৎসেবর
সামিয়ক সমােরােহর ারা িনেজেদর অথবতা ও িতি য়াশীলতা ঢািকবার য়াস পাইেতেছন  (এ উ ৃিতেত মলূ
বানান ব  রাখা হেয়েছ)।

এই িববৃিতর উ ৃত বাক েলায় কৃতপে  ব ব ুর জীবেনর সংগিঠত আদশই কািশত হেয়েছ, যা থেক মৃতু র
শষিদন পয  িতিন একিব  িবচু ত হনিন। ই শ  বছেরর ি িটশ অপশাসেনর পর া  াধীনতা য মা  এক

বছের বাংলােদেশর মা ষেক হতাশ কেরিছল তার িববরণ আেছ ২৮ বছর বয়েসর শখ মুিজবুর রহমােনর এই
িববৃিতর িতিট শ  ও উ ারেণ। দখা যাে  িতিন তখনকার সরকার, মি সভা, এমনিক জিমদাির থা িবেলােপর
অ ীকার থেক সের আসা িনেয়ও াভ জানাে ন। সাধারণ মা েষর িত ভালবাসায় অ ীকারাব  এই য,
দশে িমক অথচ িবে াহী চিরে র শখ মুিজব তাঁর মৃতু র পেরায়ানা তখনই জাির হেয়িছল। তখন মেনর মেধ

একিট অিব াস লুিকেয় রেখ ওই চ  এই ভেব হয়ত অেপ া কেরেছ দিখ মুিজব কী করেত পাের ! িক  একই
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িববৃিতেত ব ব ু য নতুন াধীনতা লােভর আকা ার ঘাষণা িদেয় ফেলিছেলন, অিশি ত িবধাবাদী চে র
পে  স  ব েব র  তাৎপয  অ ধাবন  করা  স ব  িছল  না।  ব ব ু  িববৃিতর  শষ  পযােয়  বেলিছেলন,  ব ত
গণআজাদীর পিরেবশ সৃি  না কিরয়া আজাদী উৎসব কিরেত যাওয়া এবং ব াি ,  িভ -পীিড়ত মরেণা ুখ
জনগণেক সই উৎসেবর  শরীক হইেত বলা  িন ুর  পিরহাস ছাড়া  আর িকছু  নয়।  এই হসেন  আ তািরত
নতারাই  স  থািকেত পােরন, জনগণ- িবেশষ কিরয়া সেচতন ছা  ও যুব-সমাজ উহা ারা িব া  হইেব না।

তারা আজাদী িদবস  অব ই পালন কিরেব, িক  সটা উৎসেবর িদন িহসােব নয়, উৎপীড়েনর িনগড় িছ  করার
সংক  নয়ার িদবস িহসােব পালন কিরেব।

ব ব ুর এই উৎপীড়েনর িনগড় িছ  করার সংক  ১৫ আগ , ১৯৭৫ সােলর শষিদন পয  তাঁর ধান আদশ
িছল। স আদেশর সে  িতিন কান আেপাস কেরনিন বেলই ১৯৪৮ থেক ৭৫ পয  ২৭ বছর পেদ পেদ মৃতু
পেরায়ানা িনেয় দশমাতৃকার সবা করেত পেরেছন, নতুন একিট ভূখ- এেন িদেয় বাঙালী জািতেক পরাধীনতার
িনগড় িছ  করােত পেরিছেলন। আর তার িতেশাধ িহেসেব সই চ  যারা ১৯৪৮ সাল থেক মাদ েণেছন
তারা ও তােদর দাসররাই ১৫ আগে র ঘটনা ঘিটেয় স পশািচক ঘটনার িবচার না করার দায়মুি  পয  িদেত
পেরেছ।

আেগর পেব উে খ কেরিছ ব ব ু  ৫ আগে র (১৯৭৫) সা াতকাের মািকন রা দূেতর কােছ তাঁর আদেশর
আ পূিবক ব াখ া িদেয়েছন। এই আদশ িছল তখনকার মািকন নীিতর পিরপ ী। তারা খাদ  ও অ া  সাহায
িদি ল ব  িক  বাংলােদশেক বাঁধেত চেয়িছল নানারকম টব েন। স সমেয়র মািকন দিললপ  পযেব ণ
করেল দখা যায়Ñ শখ মুিজেবর হােত বা নতৃে  বাংলােদশ দি ণ এিশয়ার ভূ-রাজনীিতর িঠক কা  পযােয়
আসীন হেব এই িনেয় তােদর যেথ  উে গ িছল। মািকন ব ু পািক ান তােদর ত  মারণা  সহায়তা পেয়ও যু
ও রাজৈনিতক কৗশেল বাংলােদশ এবং ব ব ুর কােছ পরািজত হেয়েছ, এই য ণা পািক ােনর চেয় যু রাে র
কান অংেশ কম িছল না। পািক ােনর অপর ব ু চীনও বাংলােদেশর াধীনতা মেন নয়িন, এমনিক জািতসংেঘ

বাংলােদেশর সদ পদ লােভ কা  আপি  কেরেছ  ও বাধা  িদেয়েছ।  ফেল াধীনতা  উ রকােল  নানারকম
রাজৈনিতক ও অথৈনিতক চােপও যখন ব ব ু নিত ীকার না কের বেলন, আিম সমাজতাি ক িক  সটা আমার
িনজ  মেত  বা যিদ বেলন, আিম সব দেশর ব ু হ ত চাই িক  তার মােন এই নয় য, কান দশ ভাবুক আমােক
কী করেত হেব সটা স বেল দেব  তখন স অ শি র হােত আর কান উপায় থােক না যিদ না ব ব ুেক িনি
কের পিরবার-পিরজনসহ িনমূল কের দয়া যায়, যােত তাঁর রািপত আদেশর িছেটেফাঁটাও খুঁেজ না পাওয়া যায়।
যিদও পের ইিতহাস সত  পেথ বাঁক িনেয় তার উপযু  জবাব িদে ।

এ রকম এক িবশাল ব ি , ২৭ বছেরর রাজৈনিতক অ শীলেনর জীবেন য মা ষ একিট দেশর ভৗেগািলক,
নৃতাি ক, সাং ৃিতক ও সানার বাংলার অথৈনিতক পিরচয় িব  দরবাের তুেল ধরেত পেরিছেলন তাঁেক যারা হত া
করার মেতা নৃশংস মতা রােখ পুর ার িহেসেব তােদর দায়মুি  দয়া মূল চে র জ  াভািবকই িছল। িক
স দায়মুি র িবধা িক কবল সসব হত াকারী কিতপয় সদ ই ভাগ কেরেছন, এ  এখন আমরা করেতই

পাির। যারা তােদর দায়মুি র আইন কেরিছেলন, অব াহত রেখিছেলন তারাও এর অংশীদার িছেলন বেল িবেবিচত
হওয়া উিচত। কারণ রা মতা ও মতা ভােগর সব রকেমর িবধা িনেয় দশী-িবেদশী চ েক ধারাবািহকভােব
তারা স  করেত সেচ  িছেলন। ধু তাই-ই নয়, ব ব ুর আদেশর িবেলাপ সাধেন বংশ পর রায় তােদর চ ার
কান িট িছল না। এমনও দখা যায়, হত াকাে-র পের মাশতাক সরকার রা াচাের অেনক পিরবতন আনার চ া

কেরন। জয় বাংলা  াগান পিরবতন কের এর েল বাংলােদশ িজ াবাদ  াগান চালু কের। একই সময় িতিন
বাংলােদশ বতার  এই নাম পিরবতন কের রিডও পািক ােনর আদেল রিডও বাংলােদশ  কেরন। ধীের ধীের
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এ শ বছের বাংলােদশেক তার মূলনীিত থেক সিরেয় নয়ারও সব রকেমর চ া করা হয়। আমরা মেন কির,
১৯৭৫ থেক ১৯৯৬ সাল পয  নীিতিনধারেণ যারা জীবন বাঁচাবার অজুহােত ও চাকির িঠক রাখার অিভ ােয়
ব ব ু এবং বাংলােদেশর াধীনতার মৗিলক আদশ জলা িল িদেত সামা  ি ধা কেরনিন তােদরও ইিতহােসর
কাঠগড়ায় একিদন দাঁড়ােত হেব।

কাগজপ  ও ইিতহােসর দিলল েলা িনেয় বসেল আমরা িবচিলতেবাধ কির। এমনও অেনক মা ষ আেছন ১৯৭১
সােল যারা গৗরবময় ভূিমকা রেখিছেলন, পরবতী সমেয় ব ব ু সরকােরর সব সাফেল র িবধা িনেয় বড় বড়
পেদ আসীন হেয়েছন, তারা ৭৫ সােলর ঘটনার সে  সে  ভাল পাে  ফেলিছেলন। ব ব ু হত ার দায়মুি র
দায় থেক এেদর কন আমরা বাদ িদেত যাব? এটা িক তঃিস  িছল য, ব ব ুর পর এভােবই ইিতহােসর চাকা
পছেন ঘুিরেয় দয়া যােব আর স রথযা ায় অংশ িনেত কউ কউ তিরই িছেলন?

স ত,  যিদ  আমরা  টনীিতক  হােসন  আলীর  কথা  বিলÑ  য  হােসন  আলী  ৭১  সােল  কলকাতা  িমশেন
পািক ােনর উপ-রা দূত িছেলন ও ১৮ এি ল পািক ােনর প  ত াগ কের নতুন রা  বাংলােদেশর িত আ গত

কাশ কেরন িতিনই িবেদেশর মািটেত থমবােরর মেতা বাংলােদেশর পতাকা উিড়েয় বাংলােদশ পররা  িমশেনর
যা া  কেরন। ব ব ু  তােক থেম অে িলয়া ও পের যু রাে র রা দূত িহেসেব িনেয়াগ দন (জা য়াির
১৯৭৩)। অথচ রা দূত িহেসেব এই হােসন আলীই ব ব ুর হত াকাে-র পর ১৯ আগ , ১৯৭৫ যু রাে র পররা
দফতের দি ণ এিশয়া িবষয়ক সহকারী সিচব আলে ড আথারটেনর সে  দখা কেরন। সিদনই িকিস ার এই
সা ােতর একিট সারমম ঢাকায় যু রাে র দতূাবােস পাঠান, যখােন িতিন উে খ কেরন য, রা দূত হােসন আলী

ীয় উেদ ােগ এই সা াত কের বাংলােদেশর মাশতাক সরকােরর পররা নীিত ব াখ া কেরেছন ও যু রা সহ
সকল পার পাওয়ার দেশর সে  বাংলােদেশর বতমান সরকার িবেশষ ে র সে  ব ু পূণ স ক গেড় তুলেব
বেল আশা করেছ। ধু তাই-ই নয়, রা দূত হােসন আলী আথারটেনর সে  আলাপকােল উে খ কেরন য, ১৯৭১
সাল থেকই মাশতােকর সে  তার ঘিন  ব ু  রেয়েছ ও মাশতাকেক একজন ধািমক, সৎ ও বাদী মা ষ
বেল বণনা কেরন (উৎধিরহম ড়হ যরং পষড়ংব ভৎরবহফংযরঢ় িরঃয হিব চৎবংরফবহঃ কযড়হফধশধৎ গঁংযঃধয়ঁব
অযসবফ ফঁৎরহম  ১৯৭১  রহ  ঈধষপঁঃ◌ঃধ,  যব  ফবংপৎরনবফ যরস  ধং  ঢ়রড়ঁং  যড়হবংঃ  ধহফ ◌ংঃৎধরমযঃ
ভড়ৎিধৎফ)। এটা কমন কের হেলা? আমােদর মেন এই  এমন অেনক ঘটনা ও মা ষ স েক। যসেবর উ র
িমেল না; িক  মহাকােলর জ  খারাপ িবেবচনার দায় থেক আমােদর ি য় এই মাতৃভূিম কমন কের কখন মু
হেব স িচ া থেক আমরা িবরত থাকেত পাির না।

এসব কারেণই দিললপ , ইিতহাস ও এ যাবত কািশত গাপন দ ােবজ িবে ষণ কের আমােদর স ত িচ া এই
য, ব ব ু হত ায় যারা অ  চালনা কেরেছ তােদর িবচার না হওয়ার দায়মুি  িদেয় বর  এই ঘটনার পিরক ক
চ  তােদর  সহায়তাকারী,  দশী  ও  িবেদশী  ভূ-রাজৈনিতক  িবে ষক  তথাকিথত  এক  ণীর  রা িব ানী,
মতােলাভী রাজনীিতক, সামিরক- বসামিরক আমলা, িবধাবাদী সাংবািদক ও পেরর সমেয়র িবধােভাগী ণী

িনেজেদর পাপকায থেক িনেজেদর িনরাপদ রাখেত এই দায়মুি র সবরকম িবধা  িনেয়েছন। ফেল দায়মুি
সংঘটেন ও ২১ বছর তা অব াহত রাখেত এসব িবধােভাগীর ভূিমকা িছল না বা দায় নই এ কথা বলা যায় না।

লখক : পিরচালক, আমােদর াম গেবষণা ক

rezasalimag@gmail.com
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