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একজন ব ব ু

স িতকােল এ িব এম মূসার  ʼমু জব ভাই” বইটা পড়িছলাম। আেগও পেড়িছ তবু 
এই আগে  আবার পড়েত ইেচছ হেলা। পড়লাম। নতন কের আবার ব ব ু র 
কথা ভাবেত  করলাম। িক অসাধারণ একজন মানুষ। িচ ায় ভাবনায় চলেন 
বলেন নতৃে  রাজনীিতেত কূটনীিতেত অনন  এক মানুষ। দখেত যমন রাসভারী 
ওিদেক রসেবােধ সবেসরা। সরল াণ কামলমিত এক ট মানুষ যােঁক ভল বাঝার 
অেনক সুেযাগ রেয় যায়। যােহাক এই বই থেক কেয়ক ট গ  ভাবলাম আমার 
কলােমর পাঠেকেদর সমীেপ তেল ধির। হয়েতা কােরা জানা – কােরা বা অজানা।  
এম আর আখতার মুকুেলর বই “মু জেবর র  লাল “ থেকও  দুʼ ট  গ  জেুড় 
িদেয়িছ। এবং সবেশেষ আমার শানা এক ট গ  িদেয় আজেকর এই লখাটা দাড়ঁ 
কিরেয়িছ – ধু ব ব ু েক আেরা একট কাছ থেক দখার জন । আসুন দিখ 
ব ব ু েক। গ েলা বইেত যমনভােব তােঁদর ভাষায় লখা আিম ঠক সভােবই 
প  কেরিছ তােঁদরই বচেন। কান ভূিমকা রািখিন সরাসির গে  চেল গিছ।  

 

িনেচর চার ট গ  এ িব এম মূসার  ʼমু জব ভাই” থেক নয়া 

 

লাভ ফর মাই িপপল 

সদ  াধীন দেশ ফরার মাস খােনক পের িবিবিস’র ডিভড  তারঁ সা াৎকার 
নওয়ার জন  ঢাকা এেল জে স কেরিছেলন, ‘আপনার সবেচেয় বড় শ  কী, 
হায়াট ইজ ইওর ংথ?’ 

ব ব ু  জবাব িদেয়িছেলন, ‘মাই িপপল। আমার জনগণ।’ 

তার পেরর  ‘ হায়াট ইজ ইওর উইকেনস?’ আপনার সবেচেয় বিশ দবূলতা কী? 

উ র িদেয়িছেলন, ‘আমার জনগেণর জন  ভােলাবাসা। মাই লাভ ফর মাই িপপল।’ 

 

মানিচে র মা ার 

‘ দেশর িবিভ  ান থেক আওয়ামী লীেগর কম বৃ  এেসিছল তােঁক অিভন ন 
জানােত। কথা বলেত বলেত িতিন দয়ােল ঝালােনা িব -মানিচে র কােছ উেঠ 
গেলন। বলেলন, বাংলােদেশর সবেচেয় বড় সমস া িক জান? এর জনসংখ া। 

ব ব ু  বলেলন, আেসা তামােগা পড়াই। 



 

একটা কা ঠ িদেয় মানিচে র  ওপর িবিভ  দেশর িদেক িনেদশ করেত করেত 
ব ব ু  ঐসব দেশর লাকসংখ া মুখ  বেল গেলন। আমরা সিব েয় তারঁ মুেখর 
িদেক তািকেয় রইলাম। 

িতিন আবার বলেলন, মা ার হইেল ভাল করতাম। বুঝলা? 

আ যজনক ৃিতশ র অিধকারী ব ব ু । একজন মানেুষর পে  কতজন 
মানুষেক নােম ও চহারায় চনা স ব জািন না। এেকক সময় মেন হত, যােক 
একবার িতিন দেখেছন, তােক জীবেন িতিন কখনও ভােলন না ।’ 

 

হেডড বাই শখ 

ব ব ু  ব মা ক চিরে র মানুষ িছেলন। িছেলন এক িবশাল দেয়র ব া । 
িছেলন এই এলাকার মানুেষর পূরেণর এক অসামান  ভরসার জায়গা। িছেলন 
কমবীর। িক  তারঁ রসি য়তা িছল দয় ািহ। মানুেষর অ রেক জািগেয় জয় 
করেতন দয়। ক ঠন ক ঠন িবষয় িনেয়ও র রস করেত ছাড়েতন না। িক  
সবিকছেতই অিভ  িছল বাংলােদশ, আর বাংলােদেশর জনগণ। এই ভূ-খ েক 
িনেয়ই িছল তারঁ ধ ান ও ান। তাই েয়াজেন ক ঠন শাসিনক িস া  িনেতও 
ি ধা করেতন না। জনগেণর ভালবাসায় ভর কের পথচলাই িছল তারঁ রাজৈনিতক 
িবেবচনা। 

 

পূব পািক ান তথা বাংলােদেশর িসেলেটর ভূ-অভ ের গ াস আেগই পাওয়া গেছ। 
াধীন বাংলােদেশ কিতপয় িবেদিশ কা ািন এেসেছ গ াস অনুস ােন। তােদর 

সে  আেলাচনায় বেসেছন ধানম ী, খিনজ স দম ী এবং আইনম ী ড. কামাল 
হােসনও। বঠক শেষ গণভবেনর পূব বারা ায় যথারীিত বেসেছ আ া তথা 
খাশগে র আসর। সখােন একট আেগ স  হওয়া িবেদিশ তল-গ াস 

অনুস ােন কা ািন েলার সে  আলােপর স ট এল। ব ব ু  বলেলন, 
‘কেয়ক ট িবেদিশ অনুস ান কা ািনেক আিম বেলিছ, ধ ু গ াস নয়, আমােদর 
তলও আেছ। তারা জানেত চাইল, এ িনেয় অতীেত কােনা অনুস ান হেয়েছ িক না। 

আিম বেলিছ, তা হয়িন। তেব আিম িন ত, আমােদর তল আেছ। আরব 
দশ েলার তল পাওয়ার য দুই াইেটিরয়া তথা যথাথতা রেয়েছ, তা আমােদরও 

আেছ।’ 

তারপর আমােদর িদেক তািকেয় বলেলন ‘িকছ বুজলা’? আমরা দুিদেক ঘাড় 
নাড়লাম। ব ব ু  কৗতকভরা চােখ তািকেয় বলেলন, ‘আিম তােগাের কইিছ, তল 
পেত হেল দশ টর দু ট বিশ  থাকেত হেব। যা আমােদর আেছ। এক. মসুিলম 
দশ হেত হেব। দুই. ইট মা  িব হেডড বাই শখ। রা  বা সরকার ধানেক শখ হেত 

হেব। 

কথা েলা বেল িদলেখালা ব ব ু  হা- হা-কের হেস উঠেলন। 



 

 

ফেরশতােকা তামেলাক খুন িকয়া 

ব ব ু  দেশ ফরার দুই িদন পর। ব ব ু  একিদন পুেরােনা গণভবেন আমােক 
বলেলন, হ া ঁ র সবাইেক দখলাম বদ ন ভাই কাথায়? বদ ন মােন 
তৎকালীন পািক ািন মািলকানার াে র প কা মিনং িনউজ-এর স াদক। 
প কা ট অহিনশ তারঁ কুৎসা গেয়েছ, আগরতলা মামলার সময় তারঁ ফািঁস দািব 
কেরেছ। এই সই প কা যার অিফস বায়া র ভাষা আে ালন ও উনস েরর গণ-
অভ ােনর সময় জনগণ পুিড়েয় িদেয়েছ। তারঁ স েক অহিনশ িবেষাদগারকারী 
সই প কার স াদেকর সে ও তারঁ ব া গত স েকও কমিত িছল না। তারঁ 

িনরাপ া িবষেয় িতিন উি  হেয় আমােক বলেলন, ‘ কাথায় আেছন বদ ন 
ভাই? খুেঁজ িনেয় আয়। ভােলা আেছন তা? কান অসুিবধায় নই তা?’ 

ব ব ু র আেদেশ বদ নেক খুজঁেত লাগলাম। পেয়ও গলাম, লালমা টয়ার 
এক ট বািড়েত আ েগাপন কের আেছন িতিন। ব  কােশশ কের দখা করলাম। 
বললাম, ‘মু জব ভাই আপনােক খুজঁেছন। চলুন আমার সে ।’ বদ ন ভাইেয়র 
চাখমুখ যন ঝলেস উঠল, ‘ক ায়া, শখ সাব মুেঝ বালায়া, ক ান আই গা ট িহম, িস 

িহম? িনেয় এলাম তােঁক গণভবেন, যন দুই বরী নয়, যন দুই ব ু র িমলন  দখলাম। 
বুেক জিড়েয় ধরেলন, পােশ বসােলন। নতা জে স করেলন, ‘ হায়াট ক ান আই ড 
ফর ইউ। আপিন কী করেত চান? কাহঁা যােত চােহঁ? কান িবপেদ নই তা? 
আেবগময় েলা েন বদ ন আেধা কা া আেধা খুিশ মশােনা কে  
বলেলন, ‘পািক ােন যেত চাই, ম আই িলভ ফর করািচ? ব ব ু  একা  সিচব 
রিফকউ াহেক ডাকেলন, ‘বদ ন ভাই যা চান, তা-ই কের দাও।’ উে খ করা 

েয়াজন পািক ান তখেনা বাংলােদশেক ীকৃিত দয়িন। ভারেতর সে ও নৗ- ল-
িবমান যাগােযাগ নই। িকছ অবাঙািল গাপেন সীমা  পিরেয় ভারত ও কাঠমুন্ড 
হেয় তারপর পািক ােন যাে ন। 

তার পেরর কািহনী। বদ ন ভাইেয়র আেরক ট াথনা, আসাদ অ ািভিনউেয়র 
বািড় ট িব  করেবন, সই টাকাও িতিন সে  িনেয় যােবন। বাহা ের সই সমেয় 
একজন িবহািরর এেহন এক ট আবদার কউ ক নাও করেত পারত না। িক  
ব ব ু  বেলন তথা , তা-ই হেব। 

তা ঠক হেলা আতাউ ন খান, চাটাড অ াকাউ া , পরবত  সময় রা পিত 
জয়াউর রহমােনর ম ী। 

ব ব ু র সিচব রিফকউ াহ চৗধুরীর সহায়তায় সিচব আতা সােহব বািড় িকেন য 
টাকা িদেয়িছেলন তা িবেদিশ মু ায় পা িরত কের বাইের নওয়ার অনুমিত িদেয় 
ব ব ু  তৎকালীন বাংলােদশ ব াংেকর গভনর (বতমােন য়াত) হািমদু াহ 
সােহবেক িবেশষ িনেদশ িদেয়িছেলন। অত:পর বদ ন ে  নপাল হেয় 
পািক ােন চেল গেলন। 



 

পচঁা েরর অেনক বছর পর লােহাের বদ েনর সে  দখা হেয়িছল। আমােক 
জিড়েয় ধের কঁেদ ফেলিছেলন। বলিছেলন, ‘আ াহর শাকর, শখ সােহব িফের 
এেসিছেলন। তাই তা বঁেচ আিছ। এখেনা বহাল তিবয়েত আিছ ‘ 

তারপরই মাথা থাবড়ােত থাকেলন, ‘ইেয় ফেরশতা কা তামেলাক ন খুন িকয়া?’ 

 

এরপেরর গ  দু ট এম আর আখতার মুকুেলর “মু জেবর র  লাল”বই থেক নয়া 

ভারতীয় সন  ত াহার ১৭ মাচ 

াধীন-সাবেভৗম করার অব বিহত পর ব ব ু  শখ মু জবুর রহমান আেরা এক ট 

ঐিতহািসক দািয়  পালন কেরেছন, তার উে খ না করেল ব ব ু  স েক মূল ায়ন  

অস ূণ থেক যােব। ধু আেলাচনার মাধ েম এ দেশর মা ট থেক ভারতীয় সন  

ত াহার করার একক কৃিত ও ব ব ু  শখ মু জেবর। অবশ  এ ে  তৎকালীন 

ভারতীয় ধানম ী ই রা গা ীর আ িরক সহেযািগতা িছল তলনাহীন। 

আমার ি র িব াস, বাংলােদেশর অন  কােনা রাজৈনিতক ব ে র পে  এই 

ঐিতহািসক দািয়  পালন অস ব িছল। াধীনতার ঠক ৯০ িদেনর মাথায় িকভােব 

বাংলােদেশর মা ট থেক ভারতীয় সন  ত াহােরর ব ব া হেয়িছল, আিম িনেজই তার 

অন তম সা ী। এখন সই দুলভ মুহেূতর িতেবদন। 

দুপুের খাওয়ার পর কলকাতার রাজভবেন আমরা জনাকেয়ক শখ মু জবুর রহমােনর 

সে  একাে  আলাপ করিছলাম। আিম তখন বাংলােদশ সরকােরর তথ  দ েরর 

মহাপিরচালক। িদন দুই আেগ ঢাকা থেক ৩৫ জন সাংবািদকেক িনেয় কলকাতায় 

এেসিছ। এসব সাংবািদক কলকাতায় এেসেছন ব ব ু র থম িবেদশ সফরসং া  সংবাদ 

সং েহর জন । তােঁদর থাকা-খাওয়ার ব ব া হেয়েছ কলকাতার িবখ াত ট ই ান 

হােটেল। আমার মেন তখন দা ণ কৗতূহল। ব ব ু র সে  আলাপ সে  বুেক সাহস 

স য় কের বললাম, ‘স ার, বাংলােদশ ও ভারেতর দুই ধানম ীর মেধ  য আেলাচনা হেত 

যাে , তােত এেজ া তা দখলাম না? তাহেল আপনারা কী কী িবষেয় আেলাচনা 

করেবন?’ 

শখ সােহব তারঁ পাইপটােত ঠকমেতা আ ন ধিরেয় এিরনেমার তামােকর গ ওয়ালা 

একগাদা ধায়ঁা ছেড় কথা বলেত  করেলন : ‘পািক ােনর কারাগার থেক ছাড়া পেয় 

ল েন গলাম। সখান থেক ঢাকায় আসার পেথ িদি  িবমানব ের জীবেন থম এই 



 

মিহলােক (ই রা গা ীেক) দখলাম। এর আেগ তা এরঁ সে  আমার কােনা পিরচয়ই 

িছল না।’ 

সে  সে  বললাম, ‘স ার, িমেসস ই রা গা ী বাংলােদেশর মু যুে  দা ণভােব সাহায  

করা ছাড়াও আপনার জীবন বাচঁােনার জন  পৃিথবীর িবিভ  দেশর দরজায় ঘুেরেছন।’ 

ব ব ু  মুচিক হেস আবার কথা  করেলন, ‘ তােদর ব ু বা বরা তা আমােক 

অধিশি ত বেল। তাহেল ইিতহাস থেক একটা কথার জবাব দ? আজ পয  সা াজ বাদ 

িকংবা কিমউিন  িকংবা অন  কউ, যারাই অন  দেশ সন  পা ঠেয়েছ, তারা িক ায় 

সন  ত াহার কেরেছ? তারা িক দখােত পািরস য এমন কােনা দশ আেছ?’ 

আমরা সবাই মুখ চাওয়াচাওিয় করেত লাগলাম। 

উিন পাইেপ পর পর কেয়কটা টান িদেয় হালকা মজােজ কথা আর  করেলন, ‘কােনর 

মাঝ থেক সাদা-কাচঁা চল বাইরাইয়া আেছ, ভারেত এমন সব ঝানু পুরেনা আইিসএস 

অিফসার দখেছাস? এরঁা সব ই রা গা ীের বু  দওেনর আেগই আজ আেলাচনার সময় 

ম াডােমর হাত ধইরা কথা লমু। জােনাস কী কথা? কথাটা হইতােছ, ম াডাম তিম বাংলােদশ 

থাইক া কেব ই য়ান সালজার ফরত আনবা?’ 

ব ব ু  িত িত রেখিছেলন। কলকাতার রাজভবেন ফা  রাউ  আেলাচনার েত 

দুজেন পর েরর কুশলািদ জে স করেলন। এরপর বাংলােদেশর মু যুে  স য়ভােব 

সাহায  করার জন  ভারেতর জনগণ, ভারত সরকার এবং ধানম ী ই রা গা ীেক 

ধন বাদ জািনেয় ব ব ু  হঠাৎ কের আসল কথাটা উ াপন করেলন। 

মু জব : ম াডাম, আপেন কেব নাগাদ বাংলােদশ থেক ভারতীয় সন  ত াহার করেবন? 

ই রা : বাংলােদেশ আইন-শৃ লার পিরি িত তা এখন পয  নাজকু পযােয় রেয়েছ। 

পুেরা ‘িসচেয়শন’ বাংলােদশ সরকােরর কে ােল আসা পয  অেপ া করাটা িক বা নীয় 

নয়? অবশ  আপিন যভােব বলেবন, সটাই করা হেব। 

মু জব : মু যুে  আমােদর ায় ৩০ লাখ লাক আ া িত িদেয়েছ। াধীন বাংলােদেশ 

আইন ও শৃ লাজিনত পিরি িতর জন  আেরা যিদ লাখ দেশক লােকর মৃত  হয়, আিম 

সই অব াটা বরদাশত করেত রা জ আিছ। িক  আপনারা অকৃ ম ব ু  বেলই বলিছ, 

বৃহ র ােথ বাংলােদশ থেক ভারতীয় সন  ত াহার করেল আমরা কৃত  থাকব। 



 

ই রা : এ েল , কারণটা আেরকট ব াখ া করেল খুিশ হব। 

মু জব : এখন হে  বাংলােদশ পুনগঠেনর সময়। এই মুহেূত দেশ শ শালী রাজৈনিতক 

িবেরািধতা আমােদর কাম  নয়। িক  ভারতীয় সেন র উপি িতেক অিছলা কের আমােদর 

িবেরাধীপ  ত সংগ ঠত হেত স ম হেব বেল মেন হয়। ম াডাম, আপেনও বাধ হয় এই 

অব া চাইেত পােরন না। তাহেল কেব নাগাদ ভারতীয় সন  ত াহার করেছন? 

ই রা : (ঘেরর িসিলংেয়র িদেক তািকেয় একট িচ া করেলন) এ েল , আমার িস া  

হে , আগামী ১৭ই মাচ বাংলােদেশর মা ট থেক ভারতীয় সন  ত াহার করা হেব। 

মু জব : ম াডাম, কন এই িবেশষ িদন ১৭ই মােচর কথা বলেলন? 

ই রা : এ েল  াইম িমিন ার, ১৭ই মাচ আপনার জ  তািরেখই আমােদর সন রা 

বাংলােদশ থেক ভারেত িফের আসেব। 

ই রা গা ী তারঁ িত িত র া কেরিছেলন। ভারত সরকােরর আমলাত  এবং 

দি ণপ ী রাজৈনিতক মহেলর িবেরািধতােক অ াহ  কের যিদন ভারতীয় সন েদর শষ 

দল ট বাংলার মা ট ত াগ কের সিদন িছল ১৯৭২ সােলর ১৭ মাচ, ব ব ু  শখ মু জবুর 

রহমােনর জ িদন। 

 
বাদশাহ ফয়সলেক বলেলন লাকুম ীনও কুম ওয়ািলয়া ীন 
 
সৗিদ আরব যিদন বাংলােদশেক ীকৃিত দয়, সিদন ব ব ু র জানাযা পড়া হে  

এেদেশ। ১৬ই আগ  ১৯৭৫। ৭১ এ আমরা াধীন হেলও ওেদর অেপ া করেত 
হেয়েছ ব ব ু র মৃত  পয । 
 
থাক সসব কথা। যটা বলেত চা লাম তা হেলা, ৭১-৭৫ এই দীঘ সময়টকু 
সৗিদর জন  বাংলােদশ নামক কােনা দেশর অ  না থাকায় বাংলােদশীরা হ  

করেত যেত পারিছেলন না। 
 
ব ব ু র অনুেরােধ ১৯৭৩ এর িদেক ই রা গাি  এক ট অিডেন  পাশ কেরন, 
যখােন বলা হয় বাংলােদশীরা ভারত থেক হ  যা া করেত পারেব। 

িকছ মানুষ এভােব হ  পালন কেরেছন বেল জানা যায়। িক  ত নাগিরকতা 
দশন ছাড়াও অন ান  জ টলতায় এই ব ব া বশীিদন টেকিন।  

ব ব ু  সরকার উি  হেয় পেড়ন। অেনক কুটৈনিতক আেলাচনা কেরও সৗিদ 
সরকােরর নাগাল পাওয়া যা েলা না। 



 

এমতাব ায় ১৯৭৩ এর ৫ সে র আলেজিরয়ার রাজধানী আল জয়ােস চতথ 
ন াম সে লেন যাগ দন ব ব ু । বঠক চলাকালীন সমেয় াধীন বাংলার পিত 
ব ব ু  শখ মু জবুর রহমান সৗিদর বাদশাহ ফয়সােলর সােথ এক ট ি পাি ক 
বঠেকর ই া কাশ কেরন। ব ব ু র সফরস ী ব াির ার আমী ল ইসলােমর 
েচ ায় অবেশেষ একটা বঠেকর ব ব া হেয়িছেলা। 

পিরচেয়র েতই বাদশাহ ফয়সল এবং ধানম ী মু জেবর মধ  আনু ািনক 
কালাকুিল এবং চ ন শষ হেলা। এরপর দইু নতা পাশাপািশ সাফায় বসেলন। 

বাদশা ফয়সােলর দাভাষী বসেলন মাঝখােন। উে া িদেকর সাফায় উভয়েদেশর 
অন ান  িতিনিধরা। পার িরক া  ও কুশল িবিনমেয়র পর কথেপাকথন  
হেলা। কেথাপকথেনর মূল অংশ িল এমনঃ 
 
বাদশাহঃ  এে েল ী আিম েনিছ য, বাংলােদশ আমােদর কােছ িকছ সাহােয র 

ত াশী। আপিন আসেল িক ধরেনর সাহায  চাে ন। আর হ া,ঁ য কান ধরেনর 
সাহায  দওয়ার আেগ আমােদর িকছ পূবশত আেছ। 
 
মু জবঃ এে েল ী – বয়াদবী নেবন না। আিম হ  বাংলােদেশর ধানম ী । 
বাংলােদেশর িতিনিধ িহেসেব আমার মেন হয় না িমসিকেনর মত বাংলােদশ 
িভ ার জন  আপনার কােছ কান সাহায  চেয়েছ। 
 
বাদশাহঃ তাহেল আপিন িকংডম অব সৗিদ এরািবয়ার কােছ িক আশা করেছন? 
 
মু জবঃ বাংলােদেশর পরেহজগার মুসলমানরা পিব  কাবায় িগেয় ইবাদত পালেনর 
অিধকার দাবী করেছ। ইবাদত পালেনর জন  তা কান পবূশত থাকেত পাের না। 
আপিন পিব  কাবা শরীেফর ত বধায়ক। বাঙালী মুসলানেদর কােছ আপনার ান 
অেনক উচেত। একথা িন য় ীকার করেবন, সম  িবে র মসুলমানেদরই 
সখােন ইবাদত করার অিধকার রেয়েছ। সখােন ইবাদত পালন করার কান কার 

শত আেরাপ করা িক ন ায়স ত? আমরা সমঅিধকােরর িভি েত আপনার সােথ 
াতৃ পূন স ক চাই।   

 
বাদশাহঃ িক  এটা তা কান রাজৈনিতক আেলাচনা হেলা না। এে েল ী দয়া 
কের আমােক বলনু আপিন সৗিদ আরেবর কােছ আসেলই িক আশা করেছন? 
 
মু জবঃ ইউর এে েল ী। আপিন জােনন য, ইে ােনিশয়ার পর বাংলােদশ ি তীয় 
মুসিলম সংখ াগির  দশ। আিম জানেত চাই, কন সৗদী আরব াধীন ও 
সাবেভৗম বাংলােদশেক আজ পয  ীকৃিত দয়িন? 
 



 

বাদশাহঃ আিম অসীম মতাবান আ াহ ছাড়া কােরা কােছ জবাবিদিহ কির না। 
তব ুআপনােক বলিছ, সৗিদ আরেবর ীকৃিত পেত হেল বাংলােদেশর নাম 
পিরবতন কের “Islamic Republic of Bangladesh” করেত হেব। 
 
মু জবঃ এই শত বাংলােদেশর ে  েযাজ  হেব না। বাংলােদেশর জনগেনর 
অিধকাংশ মুসিলম হেলও, আমার ায় এক কা টর মত অমুসিলমও রেয়েছ। সবাই 
একসােথ একা ের াধীনতার জন  যু  কেরেছ, দেূভাগ সহ  কেরেছ।  
আর সবশ মান আ াহ ধুমা  মসুিলমেদর জন ই নন। িতিন িব মাে র া 
রা ুল আল - আিমন। ইউর এে েল ী, মা করেবন, আপনার দেশর নামটাও 
তা “Islamic Republic of Saudi Arabia” নয়। বাদশা ইবেন সৗেদর নােম নাম 

রাখা হেয়েছ “Kingdom of Saudi Arabia”। আমরা কউই তা এই নােম আপি  

কিরিন। 
 
বাদশাহঃ এে েল ী – এছাড়া আমার অন  এক ট শত রেয়েছ এবং তা হে  
অিবলে  সম  পািক ানী যু ব ীেক ছেড় িদেত হেব। 
 
মু জবঃ এে েল ী , এটােতা বাংলােদশ এবং পািক ােনর মেধ  ি পা ীয় ব াপার। 
দুʼেদেশর মেধ  এমন আেরা অমীমাংিসত িবষয়ািদ রেয় গেছ, যমন ধ ন 
বাংলােদেশর াপ  অথ পিরেশাধ, আটেকপড়া অবাঙািলেদর পািক ােন ফরত 
যাওয়া। তাই ধুমা  িবনাশেত ৯১ হাজার যু ব ী ছেড় দয়ার িবষয় ট আলাদা 
কের িবেবচনা করা সমীিচন হেব না। তাছাড়া সৗদী আরব এ ব াপাের এেতা উদ ীব 
কন? 

 
বাদশাহঃ এে েল ী , ধু এটকু জেন রাখনু সৗদী আরব আর পািক ান একই 
কথা। পািক ান আমােদর অকৃ ম ব ু । তাʼহেল এে েল ী – আর তা কথা 
থাকেত পাের না। তেব আমােদর দেুটা শেতর কথা িচ া কের দখেবন।  
 
মু জবঃ ায় দবুছর পয  সৗদী আরব াধীন বাংলােদশেক ীকৃিত না দয়ায় 
সখানকার পরেহজগার মুসলমােনরা য পিব  হ  আদায় করেত পারেছ না স 

কথা ভেব দেখেছন িক এে েল ী ? এভােব বাধার সৃ  করা জােয়জ হে  িক? 
পিব  কাবা শরীেফ দুিনয়ার সব মানুেষর নামাজ পড়ার হক রেয়েছ।  
 
এ সময় অনাকা তভােব আেলাচনা শষ হেয় যায়। উেঠ পেড়ন বাদশা ফয়সাল। 
দ ু নতা বিরেয় যেত থােকন। যাওয়ার আেগ ব ব ু  উ ারণ কেরন “লা-কুম 

ীন-কুম ওয়াল-ইয়া ীন”। তামার ধম তামার – আমার ধম আমার 
 



 

এবােরর গ েলা এ িব এম মূসার “মু জব ভাই” থেক - 
 
যা লখাবার স ার আেগ লখািব 

দশ াধীন হওয়ার পেরর ঘটনা। ব ব ু  আমােক থেম টিলিভশেনর 
মহাপিরচালক, পের ‘ দিনক মিনং িনউজ’ -এর স াদক করেলন। ইংের জ 
দিনকটা িছল পিরত  স ি , সাংবািদক-কমচারী অবাঙািল যারঁা িছেলন, তােঁদর 

অেনেক আেগই পািক ােন চেল গেছন। ইংের জ লখার সাংবািদক নই। এরই 
মেধ  একিদন আমার ব ু  জ াক - জাকািরয়া খান চৗধুির, পরবত কােল জয়াউর 
রহমােনর উপেদ া – দীঘিদন িবেলেত থাকার পর াধীন বাংলােদেশ চেল এল , সে  

ী পিত শামীম িশকদার। স একিদন আমার দ ের এেস বলল, ‘ দা , িফের 
এেসিছ, এখন চাকির দ।’ 

জ াক খুব ভােলা ইংের জ জানত। তােক ‘মিনং িনউজ’-এর সহকারী স াদেকর 
পেদ িনেয়াগ িদলাম। 

এরপর একিদন িবেকেল তােক বললাম ,‘ দা , চেলা গণভবেন, ধানম ীর সােথ 
দখা করব।’ ব ত তখন িতিদন পুরেনা গণভবেন, বতমান ‘সুগ া’র পছেনর 

বারা ায় স ায় মু জব ভাই আমােদর অেনেকর সে   গালগ  করেতন। জ াক 
পােয় সালাম কের উেঠ দাড়ঁােতই মু জব ভাই বুেক জিড়েয় ধের বলেলন , ‘ এটােক 
আবার ক িনেয় এল?’ 

উে খ , জ ােকর িসেলেটর বেনিদ পিরবােরর সবাইেক ব ব ু  ঘিন ভােব 
জানেতন। আিম বললাম ,জ াক িফের এেসেছ , ওেক আমার কাগেজ িনেয়িছ। 

ধানম ী বলেলন, ‘তা ওর কাজ কী?’ বললাম, স াদকীয় আর িবিভ  িবষেয়র 
ওপর উপস াদকীয় িলখেব। েন িতিন মচুিক হািস িদেয় বলেলন , ‘ বশ ভােলা।’ 

তারপর ভাবজিনত মুচিক হািস িদেয় বলেলন, ‘ যা লখাবার স ার আেগ লখািব। 
খবরদার, স ার পের যন িকছ না লেখ।’ 

ইি তটা বুেঝ জ াক ল ায় লাল। আর আমরা তা হা- হা কের হেস উঠলাম। 
ধানম ীর পিরহাস ট িছল জ ােকর িতিদন স ার পর িবেশষ পানীয় পােনর 

কারেণ বহাল হওয়ার িত ইি ত। 

  

এক শািড় দইু বউ 

ঘটনা ট বাহা ের ভারেতর ধানম ী ই রা গা ীর বাংলােদশ সফেরর সমেয়র। 
ব ভবেন অনু ান শেষ িতিন ১৪ জন ম ী- িতম ী েত েকর হােত উপহার প 
এক ট কের ভারতীয় ব ালু  িসে র শািড় িদেলন। বলা বা ল , শািড় েলা 
ম ীেদর বগম সােহবেদর জন । শািড় িবতরণ শষ, ম ীরা ই রা গা ীেক 
সমেবতভােব ধন বাদ জানাে ন। এমন সময় দরূ থেক এিগেয় এেলন ব ব ু । 
তৎকালীন আইনম ী মেনার ন ধেরর শািড় ায় ছা ঁ মের কেড় িনেয় জ র 



 

আহমদ চৗধুরীর হােত ধিরেয় িদেলন। ই রা জ অবাক হেয় ব ব ু র িদেক 
তাকােলন। িতিন বলেলন, মেনার ন ধর ব ােচলর মানুষ। তারঁ শািড়র দরকার নই। 
বচারা জ েরর দুই বউ। এক শািড় িনেয় দুইজেন টানাটািন করেব। তাই তারঁ ট 

জ েরর আেরক ট বউেয়র জন  িদলাম। 

মালা িদেলন , মালা পেলন বাদশা িময়া 

‘চ াম থেক বাদশা িময়া সওদাগর নােম একজন ব বসায়ী ব ব ু েক অিভন ন 
জানােত একটা বড়সড় ফুেলর মালা িনেয় গণভবেন এেলন। নাদুস নুদসু মাটা 
চহারার ভ েলাক। আিম চ ােম থাকাকালীন তারঁ সে  সামান  পিরচয় হেয়িছল। 
সই সূে  িতিন আমার অিফসকে  এেস বসেলন। 

চাটঁগােয়র আ িলক ভাষায় িতিন তারঁ অিভ ায় ব  করেত আিম জানালাম, 
সা াৎকােরর িবষয় ট একা  সিচেবর এখিতয়ার। আপিন ফরাসউ ীন সােহেবর 
কােছ যান। 

িতিন জানােলন একা  সিচব ফরাসউ ীেনর সে  দখা কেরিছেলন। িক  একা  
সিচব তােঁক অপারগতা জািনেয়েছন। ব ব ু েক অিভন নসূচক ফুেলর মালা দয়া 
গতকাল থেক ব  কের দয়া হেয়েছ। এমতব ায় আর িকছ করা যােব না। 

আিম ফরাসউ ীনেক ই ারকেম এ িবষেয় জ াসা কের একই উ র পলাম। 

বাদশা িময়া সওদাগর মন খারাপ কের বলেলন, আমার কেয়ক হাজার টাকা িত 
হেয় গল। 

মােন? 

আজ কিদ’ন থেক আিম পূবাণী হােটেল আিছ। একটাই উে শ  িনেয় এেসিছলাম, 
ব ব ু েক মালা পরােবা। 

আপিন গতকাল এেলই তা পারেতন। আিম বললাম। 

গতকালই আসতাম। িক  একটা ভাল ফুেলর মালা যাগাড় করেত পািরিন। আজ 
এটা অডার িদেয় বািনেয় এেনিছ। 

ভ েলােকর দুঃখও আমােক ভারা া  করল। আিম তােঁক চা ও িম  সহেযােগ 
সমেবদনা জানালাম। 

ইেতামেধ  ই ারকম বাজল। অপর া  থেক ফরাসউ ীন বলেলন, আপনার 
মহমান িক চেল গেছন? 

না। আমার সামেনই আেছন। 

ওঁেক ব ব ু র অিফেসর সামেন যেত বলুন। কুিম া থেক আওয়ামী 
লীেগর  কম েদর একটা দল এেসেছ। এত দরূ থেক আসায় ব ব ু  তােঁদর সে  
সা াত করেত স ত হেয়েছন। বাদশা িময়া তােঁদর সে  ভতের যেত পােরন। 



 

আিম বাদশা িময়া সওদাগরেক িবষয়টা বলেতই িতিন ফুেলর মালাটা িনেয় ায় 
ছটেত ছটেত ঘর থেক বিরেয় গেলন। 

িমিনট পেনর পের বাদশা িময়া আবার আমার ঘের এেস উপি ত। 

ফুেলর মালা ট তারঁ গলায় শািভত। বলেলন , আপনােক ধন বাদ জানােত এলাম। 

িক ব াপার! িকছটা িব ত হেয় বললাম, আপিন িক মালা িদেত পােরনিন? 

মালা িদেয়িছ। খুশীেত উৎফু  হেয় বাদশা িময়া জানােলন, ব ব ু েক মালা ট পিরেয় 
িদেতই িতিন মালা ট গলা থেক খুেল আবার আমার গলায় পিরেয়ও িদেলন। এমন 
সৗভাগ  ক’জেনর হয়? 

বাদশা িময়ার চােখ মুেখ আন । তারঁ আনে  আিমও আন ত। বললাম , যাক। 
আপনার এত টাকা খরচ কের ঢাকায় আসা ও থাকা সাথক হল। 

টাকার জন  ভািব না। িতিন বলেলন, ব ব ু  আমার নাম জেনেছন, আমােক 
িচেনেছন, ব াস! এেতই আমার কাজ হেয়েছ। এখন থেক সারাজীবন িতিন আমােক 
মেন রাখেবন। িতিন একবার কাউেক দখেল কখনও তােক ভােলন না। আিমও যিদ 
ভিবষ েত তারঁ সে  দখা কির, িতিন িচনেত পারেবন। টাকা িদেয় এটকু পাওয়া যায় 
না। 

কথা েন সিব েয় তারঁ িদেক তািকেয় রইলাম। িক বলব, ভেব পলাম না। 

বাদশা িময়া বলেলন , মালাটা আপনােক িদেয় যাই? 

না,না। আমােক কন? আপিন বরং মালাটা িনেয় যান। আ ীয় জন ব ু বা বেদর 
দখােত পারেবন। 

তাই ভাল। বাদশা িময়া সওদাগর মালা গলায় ঘর থেক বিরেয় যান।’ 

 

জ েরর কােঁধ জ িনয় ণ 

িনেজর ম ীেদর িনেয় মােঝ মেধ ই রিসকতা করেতন ব ব ু । দেশ িফের ব ব ু  
১১ জানুয়াির (১৯৭২) সংসদীয় গণত  িত া করেলন। এরপর িবেকলেবলা সংবাদ 
সে লন করার পর যথারীিত আমােদর সে  সা  আ ায় বসেলন। তখেনা 
ম ীেদর দ র ব ন হয়িন। এ িনেয় আমরা একটখািন কৗতূহল কাশ করায় িতিন 
কৃ ম গ ীরতার সে  জানােলন, ‘সব এখন বলব না, একট পেরই জানেত পারবা। 
উপযু  ব া েকই যথাযথ দািয়  িদেয়িছ। তেব একটা দ র িনেয় দু ায় 
িছলাম। অেনক ভেবিচে  সটা জ েরর কােঁধ চাপালাম। দ র ট হে  া  ও 
জ িনয় ণ ( পরবত কােল পিরবার পিরক না ম ণালয়)। ভেব দখলাম, আমার 
মেতা সারা জীবন জল খাইটা তার শরীরডা খ াংরা কা ঠর মেতা হইয়া গেছ। সব 
ডা ারেক স মাইনেষর া  ভােলা করার তািগদ িদেত পারব। স আবার দইু 



 

বউেয়র ১৪ ট বা া িনেয় িহমিশম খাইতােছ। বিশ  বা া হওয়ার ালা স-ই ভােলা 
বােঝ। তাই তাের জ িনয় েণর দািয়  িদেয়িছ।’ 

এই ‘জ র’ হে ন ব ব ু র দীঘিদেনর রাজৈনিতক সহচর জ র আহমদ চৗধুির। 
জ র আহমদ চৗধুিরেক িতিন পণূ ম ণালেয়র দািয়  িদে ন যাগ তম 
মানুষ ভেবই। িক  তােঁক িনেয় র রস করেতও ছােড়ন নাই।  এ ঘটনার মেধ  িদেয় 
আমরা খুেঁজ পাই অতলনীয় আেরক ব ব ু েক। ব া  , শাসক, রা নায়ক, 
রাজৈনিতক নতা-সবে ে ই ব ব ু  এই জািতর আশা-আকাংখার তীক হেয় 
উেঠিছেলন এভােবই। 

আমার শানা সই গ টঃ 

 

িপয়ন ফিরেদর ঘুম 

২০০৪ সেনর একুেশ আগ , িসডিনর পুিলশ িস টেজন ােব ব ব ু  পিরষদ 

অি িলয়া আেয়া জত জাতীয় শাক িদবস অনু ােন অিতিথ হেয় এেসিছেলন 

ব ব ু র দহর ী া ন এমিপ জনাব মিহউ ীন। বক্তৃতায় জনাব মিহউ ীন 

ব ব ু র সােথ তারঁ নানান ৃিতকথা বলিছেলন। সখান থেকই এ গ । 

ব ব ু  তখন রা পিত। দুপুের খাবােরর পর গণভবেন িতিন একট ত া  থাকেত 

পছ  করেতন। পাইপ আর দুপুেরর ত াটাই তারঁ িবলািসতা। ব ব ু  যখন িবছানায় 

কাত হেতন মিহউ ন ব ব ু র গা হাত পা টেপ িদেতন। ব ব ু  এটা যমন 

চাইেতন মিহউ ীনও তমিন আন  পেতন। একিদন দুপুের মিহউ ীেনর বাসায় 

হঠাৎ মহমান। তােঁক যেতই হেব। তাই িতিন ব ব ু েক বেল িকছ েণর জন  তারঁ 

বাসায় গেছন। যাবার আেগ ব ব ু র িপয়ন ফিরদেক বেল গেছন স যন 

ত া  ব ব ু র গা হাত পা টেপ দয়। মিহউ ন তারঁ অিতিথ িবদায় কের 

গণভবেন িফের এেস য দৃশ ট দেখন তাহেলা - ব ব ু  ঘ া খােনক আেগ যমিন 

কাত হেয় েয় িছেলন ঠক তমনই আেছন। আর তারঁ পােয়র উপর িপয়ন ফিরদ 

মাথা রেখ নাক ডেক ঘুেমাে । ব ব ু র পা ফিরেদর মুেখর লালায় ভের আেছ। 

মিহউ ীেনর ঘের েবশ বুঝেত পের ব ব ু  িফসিফিসেয় মিহউ ীনেক বলেছন - 

শ  কার না। ফিরদ ঘুমাে । ও খুব া । ওেক ঘুেমােত দাও। ব ব ু েক 

মিহউ ীন য অব ায়, য কাত হওয়া অব ায় দেখ গেছন িতিন স অব ােতই 

চাখ বুঁেজ আেছন। একটও নেড়নিন। পােছ ফিরেদর ঘুমটা ভে  যায়। 



 

এই ব ব ু েকই খুনীরা মের ফেলেছ। তারঁ িনরাপরাধ ায় গাটা পিরবারেক হত া 
কেরেছ ােন। খনুীেদর িবচার হেয়েছ কােরা কােরা ফািঁসও হেয়েছ। ব ব ু  িক 
আর িফের আসেবন? ক ণাময় তােঁক এবং তারঁ িনহত পিরবােরর সদস েদর মা 
কের জা ােত ান িদন।  

 


