
কারাগাররও যখন জীবন ননরাপদ নিল না 

অজয় দাশগুপ্ত 

বাাংলারদরশর রাষ্ট্রপনি জানির নপিা বঙ্গবন্ধু শশখ মুনজবুর রহমানরক ১৯৭৫ সারলর ১৫ আগস্ট িাঁর বাসভবরন ননষ্ঠুরভারব হিযা 

করা হরয়নিল। বাাংলারদরশর স্বাধীনিা যারা চায়নন- শদরশর শভিরর এবাং বাইরর, িারাই এ হিযাকারে জনিি নিল। বঙ্গবন্ধু ননরজর 

বাসভবরন ননরাপদ নিরলন না। অনধকির ননরাপদ স্থান গণভবরন িাঁরক বসবারসর জন্য অনুররাধ করা হরয়নিল। নকন্তু রাজী হননন। 

‘বঙ্গবন্ধু শশখ মুনজবরক নিরর নকছু িটনা ও বাাংলারদশ’ গ্ররে ড. এম এ ওয়ারজদ নময়া নলরখরিন, গণভবরন শযরি শাশুনিও রানজ 

নিরলন না। এর কারণ নহরসরব বলরলন- সরকানর ভবরনর আরাম-আরয়রশ প্রনিপানলি হরল িাঁর শিরলরমরয়রদর মনমাননসকিা ও 

আচার-আচররণ অহনমকারবাধ ও উন্নানসক ধ্যান-ধারণা সৃনি হরব। [পৃষ্ঠা ১৭৪]  

বঙ্গবন্ধুর বাসভবনটি এখন জাদুির। ১৫ আগস্ট শযমন নিল শিমনটিই রাখা হরয়রি। ওই বাসভবরন শকারনা এনস শমনসন বা কারপ েট 

নিল না, শসাফারসটও না। শবগম ফনজলাতুন শনিা মুনজরবর রান্না িরর এখনও ররয়রি িাঁর ব্যবহার করা হানররকন। শস সময় নবদুযৎ 

সাংকট প্রকট নিল। রাষ্ট্রপনি ও জানির নপিা শশখ মুনজবুর রহমান আর সব মানুরের সরঙ্গ এ দুরভ োগ ভাগাভানগ করর ননরয়রিন। 

নিনন সম্মনি নদরল সব েক্ষণ নবদুযরির ব্যবস্থা করা শযি, শজনাররটরও রাখা শযি। নকন্তু নিনন হানররকরনর আরলা শবরি ননরয়রিন। 

১৫ আগরস্টর হিযাকাে শেরক নারী-নশশু শকউ শরহাই পাননন। ১০ বিররর নশশু রারসলরক নপিামািার শয়নকরক্ষই হিযা করা 

হরয়রি। নবনববানহি দুই িরুণীরক িারদর স্বামী বীর মুনিরযাদ্ধা শশখ কামাল ও শশখ জামারলর সরঙ্গ হিযা করা হরয়রি। নশশু 

আনরফ শসরননয়াবাি ও সুকান্ত বাবুরকও ননরজরদর বানিরি হিযা করা হরয়রি। ৩ নরভম্বর মধ্যরারি ঢাকা শকন্দ্রীয় কারাগারর 

ব্রাশফায়ারর হিযা করা হয় মুনিযুরদ্ধর সমরয়র অস্থায়ী রাষ্ট্ররপনি সসয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী িাজউনিন আহমদ, অে েমন্ত্রী 

মনসুর আলী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এম কামারুজ্জামানরক। িাঁরা শজলখানারিও ননরাপদ নিরলন না। বঙ্গবন্ধু হিযার পরপরই জািীয় চার 

শনিা িািাও আবদুস সামাদ আজাদ, শকারবান আলী, শশখ আবদুল আনজজ, নজল্লুর রহমান, আনমর শহারসন আমু, আবদুর রাজ্জাক, 

শিাফারয়ল আহমদসহ শি শি আওয়ামী লীগ শনিা-কমীরক বন্দী করা হয়। নকন্তু শজলাখানারিও জীবরনর ননরাপত্তা নিল না। 

স্বাধীনিার সরকার পনরচানলি সদননক বাাংলায় ননম েল শসন নলরখনিরলন ‘স্বাভানবক মৃতুযর গ্যারানি চাই’ নশররানারমর একটি 

উপসম্পাদকীয়। আইন শৃঙ্খলা পনরনস্থনির অবননি শবাঝারনার জন্য বঙ্গবন্ধু হিযাকারে জনিি কুচক্রী মহল এ শলখার উদ্ধৃনি 

নদরয়রি নবনভন্ন সমরয়। অেচ ১৫ আগস্ট ও ৩ নরভম্বর গভীর রারি স্বাধীনিা সাংগ্রারম শনতৃত্বদানকারী মহান শনিারা এমননক ননজ 

বাসভবন নকাংবা কারাগাররও ননরাপদ নিরলন না! নারী-নশশুরাও ননরাপদ োকরলন না! এ সব হিযাকারের শযন নবচার না হরি 

পারর শস জন্য খন্দকার শমাশিাক আহমদ ২৬ শসরেম্বর (১৯৭৫) জানর করর কুখ্যাি ইনরডমননটি অধ্যারদশ। নকন্তু নজয়াউর রহমান 

(যারক সবরচরয় নবশ্বস্ত ও আস্থাভাজন ব্যনি নহরসরব খন্দকার শমাশিাক আহমদ বঙ্গবন্ধু হিযাকারের এক সপ্তাহ শযরি না শযরিই 

২৪ আগস্ট ননরয়াগ শদয় শসনাবানহনী প্রধান নহরসরব। নবচারপনি আবু সাদাি শমাহাম্মদ সারয়ম বঙ্গভবরন শশে নদনগুনল গ্ররের ২৯ 

পৃষ্ঠায় নলরখরিন, ‘নমনলটানর মারন শসনাবানহনী। আর নমনলটানর বা শসনাবানহনীর শাসন মারন শসনাপ্রধারনর শনতৃত্ব) জানি-  আইরন 

পনরণি না হরল অধ্যারদরশর কায েকানরিা োরক না। িাই ১৯৭৯ সারলর এনপ্ররলর প্রেম সপ্তারহ নবএননপ বা বাাংলারদশ 

জািীয়িাবাদী দরলর নিিীয় জািীয় সাংসরদ যখন ননরঙ্কুশ কতৃেত্ব, িখন এই কুখ্যাি ইনরডমননটি অধ্যারদশরক আইরন পনরণি 

করর বঙ্গবন্ধু হিযাকারের নবচার বন্ধ রাখার ঘৃণ্য অপপ্রয়াস চালারনা হয়। নজয়াউর রহমান এবাং িার দল নবএননপ এ দায় কী করর 

এিারব? 

‘বাাংলারদশ: ররির ঋণ’ গ্ররে অযােনন মাসকাররনহাস নলরখরিন- বঙ্গবন্ধুর খুরন সরাসনর সাংনিি নরসালদার শমাসরলহউনিন িাঁর 

দলবল ননরয় ঢাকা শকন্দ্রীয় কারাগারর চাররনিারক হিযার জন্য হানজর হয়। কারা কতৃেপক্ষ িারদর বাধা নদরল বঙ্গভবন শেরক 

শটনলরফারন খন্দকার শমাশিারকর ননরদ েশ যায়- ওরা যা কররি চায়, কররি দাও। িাজউনিরনর শসরল চাররনিারক খুব কাি শেরক 

ব্রাশফায়ার করর হিযা করা হয়। শস সময় সুনপ্রম শকারট ের নিনজন নবচারপনি সমন্বরয় শজলহিযার িদরন্তর জন্য একটি কনমশন 

গঠন কররলও শজনাররল নজয়াউর রহমান িার সারি পাঁচ বিররর শাসনামরল ওই িদন্ত কনমশনরক কাজ কররি সম্মনি শদয়নন। 

[পৃষ্ঠা ১২৭-১২৮] 

নজয়াউর রহমারনর শাসনামল নকাংবা পরবিী সময় এইচ এম এরশাদ ও খারলদা নজয়ার শাসনামরল শকন বঙ্গবন্ধু ও শজল 

হিযাকারের নবচার কররি শদওয়া হয়নন? এর কারণ বুঝরি আমারদর সমস্যা হয় না- ২১ বিরর অন্যায়ভারব ক্ষমিায় োকা 

অপশনির ভয় নিল- িারদর মুরখাশ খুরল পিরব। 

বঙ্গবন্ধু হিযকারের পর সামনরক শাসন জানর হয়। অযােনী মাসকাররণহাস ‘বাাংলারদশ: ররির ঋণ’ গ্ররে নলরখরিন, ‘শজনাররল 

নজয়া িাঁর দল নবএননপরি সকল দল ও মিাদরশ ের শলাকরদর একরে জমারয়ি করর। অসমরয় শশখ মুনজরবর মৃতুযরি সবরচরয় 

লাভবান হয় নবএননপ। নজয়াউর রহমারনর দল নবএননপ পানকস্তানন দালালরদর জন্য িার সবগুরলা সদর দরজা খুরল নদরয়নিল। 



১৯৭৯ সারলর সাংসদ ননব োচরন নবএননপ শেরক পদপ্রােীরদর মরধ্য ২৫০ জনই নিল ওই দালাল শগারের রাজনীনিনবদ। িারদর 

অনধকাাংশই শশখ মুনজরবর আমরল পানকস্তানন শাসকচক্র ও হানাদার বানহনীর সরঙ্গ দালানলর অনভরযারগ অনভযুি হয় এবাং সাজা 

শভাগ করর।’ [‘বাাংলারদশ: ররির ঋণ’, পৃষ্ঠা ১৬৩] 

নজয়াউর রহমান কীভারব নবচারপনি আবু সাদাি শমাহাম্মদ সারয়রমর কাি শেরক প্রধান সামনরক আইন প্রশাসরকর পদ শকরি 

শনয়, িার নববরণ ররয়রি ‘বাাংলারদশ: ররির ঋণ’ গ্ররে। এরি অযােনী মাসকাররণহাস নলরখরিন- ‘নজয়া ২৮ নরভম্বর (১৯৭৬) 

নসদ্ধান্ত শনয়- শপ্রনসরডি সারয়মরক একসরঙ্গ রাষ্ট্রপনি ও প্রধান সামনরক আইন প্রশাসরকর দানয়রত্ব রাখা িাঁর জন্য নবপজ্জনক। শস 

শডপুটি চীফ অব আনম ে স্টাফ শজনাররল এইচ এম এরশাদ, চীফ অব স্টাফ শজনাররল আবুল মঞ্জুর, নবম নডনভশরনর কমান্ডার 

শজনাররল মীর শওকি আলী, শনৌ ও নবমান বানহনীর প্রধান এবাং নবচারপনি আবদুস সাত্তাররক ননরয় বঙ্গভবরন নগরয় প্রধান 

সামনরক আইন প্রশাসরকর পদটি িার কারি শিরি নদরি বরল। রাষ্ট্রপনি সারয়ম এরি রানজ নিরলন না। এক পয োরয় নবচারপনি 

সাত্তার বরলন- ভাই, নজয়া যখন নসএমএলএ পদটি চাইরি, পদটি আপনন িারক নদরয় নদন। রাি ১ টার নদরক নবচারপনি সারয়ম 

প্রধান সামনরক আইন প্রশাসরকর পদ হস্তান্তররর কাগরজ সই কররন।’ [পৃষ্ঠা ১৫৫-১৫৬] 

নবচারপনি আবু সাদাি শমাহাম্মদ সারয়ম িাঁর ‘বঙ্গভবরন শশে নদনগুনল’ গ্ররে শবদনা ও শক্ষারভর সরঙ্গ নলরখরিন, ‘আনম প্রধান 

সামনরক আইন প্রশাসরকর পদ শিরি নদই উপপ্রধান সামনরক আইন প্রশাসক নজয়াউর রহমারনর হারি। ১৯৭৭ সারলর ২১ এনপ্রল 

িার হারিই শিরি নদই রাষ্ট্রপনির পদ।’ [পৃষ্ঠা ৩৫] 

এ গ্ররেই নবচারপনি সারয়ম নজয়াউর রহমানরক তুলনা করররিন বাাংলারদরশ গণহিযার প্রধান শহািা শজনারলর ইয়ানহয়া খারনর 

সরঙ্গ। কারণ দু’জরনই একইসরঙ্গ শসনাবনহনী প্রধান, সশস্ত্র বানহনী প্রধান, প্রধান সামনরক আইন প্রশাসক ও রাষ্ট্রপনি পরদ অনধনষ্ঠি 

নিল। [পৃষ্ঠা ২২] 

নজয়াউর রহমান ক্ষমিা ননরঙ্কুশ করার পর নবচারপনি আবদুস সাত্তাররক উপরাষ্ট্রপনি পরদ মরনানীি কররনিল।  

বন্দুক-শমনসনগান-ট্াাংরকর দাপট শদনখরয় ক্ষমিা দখল করর রাখা নজয়াউর রহমান িার পূব েসুনর পানকস্তারনর আইয়ুব খান ও 

ইয়ানহয়া খারনর মরিাই সরকারনবররাধী সব ধররনর রাজনননিক কম েকাে নননেদ্ধ কররনিল, সাংবাদপরের স্বাধীনিা শকরি 

ননরয়নিল। অন্যারয়র প্রনিবাদ করার উপায় নিল না। ন্যারয়র পরক্ষ শকউ দাঁিারি পাররনন। বঙ্গবন্ধু হিযার প্রনিবারদ িােলীগ ও 

িাে ইউননয়ন ‘সাংগ্রামী িােসমাজ’-এর ব্যানারর ৪ নরভম্বর (১৯৭৫) ঢাকা নবশ্বনবদ্যালয় বটিলা শেরক ধানমনন্ড ৩২ নম্বর সিরক 

বঙ্গবন্ধুর বাসভবরন শশাক নমনিল ননরয় যায়। পরনদন ঢাকায় হরিাল আহ্বান করা হয় শজল হিযাকারের প্রনিবারদ। ৪ নরভম্বর 

ঢাকা নবশ্বনবদ্যালয় নসরনট অনধরবশরন নবশ্বনবদ্যালরয়র চযারেসর বঙ্গবন্ধু শশখ মুনজবুর রহমারনর হিযার ননন্দা জ্ঞাপন এবাং এর 

সরঙ্গ জনিিরদর নবচার দানব করা হয়। নকন্তু যি প্রনিবাদ শহাক সামনরক শাসরনর ননষ্ঠুর যািাকরল িা সাংবাদপে বা শবিার-

শটনলনভশরন প্রকাশ-প্রচাররর সুরযাগ শনই। এখন বঙ্গবন্ধুকন্যা শশখ হানসনা শবিার-টিনভ-সাংবাদপরের দুয়ার খুরল নদরয়রিন। সবার 

ররয়রি মিপ্রকারশর সুনবধা। এ সুনবধার অপব্যবহার হরিও আমরা শদনখ। নকন্তু নজয়াউর রহমান বা এইচ এম এরশারদর শাসনামরল 

‘শকউ নকছু বলরি পাররব না- মুখ বুরঝ সহয কর’ নীনি অনুসরণ করা হরিা। নজয়াউর রহমান মুনিযুরদ্ধর রণধ্বনন ‘জয় বাাংলা’ 

এবাং বঙ্গবন্ধু শশখ মুনজবুর রহমারনর নাম উচ্চারণ নননেদ্ধ কররনিল। পানকস্তান আমরল এ ভূখে শশােণ কররনিল কারা, মুনিযুদ্ধ 

হরয়নিল শকান অপশনির নবরুরদ্ধ- এ সব প্ররে পানকস্তারনর নাম উচ্চারণ বন্ধ হরয় যায়। বাাংলারদশ শবিাররর নাম বদল করর 

পানকস্তান আমরলর কায়দায় শরনডও বাাংলারদশ রাখা হয়। ১৯৭১ সারল পানকস্তানন হানাদার বানহনীর গণহিযা-ধে েণ-লুটপারট প্রিযক্ষ 

অাংশগ্রহণকারী দল জামায়ারি ইসলামী, মুসনলম লীগ প্রভৃনি দলরক নননেদ্ধ করা হরয়নিল। নজয়াউর রহমান ক্ষমিায় এরস এ 

ননরেধাজ্ঞা তুরল শনয়, কারাগারর বনন্দ গণহিযার ননষ্ঠুর অপরারধ জনিি রাজাকার-আলবদররদর মুনি শদয়। পানকস্তান ও শসৌনদ 

আররব পানলরয় োকা একাত্তররর যুদ্ধাপরাধীরদর বাাংলারদরশ শফরি এরন রাজনননিক কম েকাে পনরচালনার অনধকার প্রদান করর। 

িার এবাং পরবিী শাসকরদর দুুঃশাসরনর আমরল বাাংলারদরশর অে েনননিক অগ্রগনি েমরক যায়। 

বঙ্গবন্ধুকন্যা শশখ হানসনা ১৫ আগস্ট ও ৩ নরভম্বররর শজল হিযাকারে জনিিরদর নবচার করররিন। করয়কজন যুদ্ধাপরাধীরদর 

নবচার হরয়রি এবাং আরও অরনরক নবচাররর অরপক্ষায়। যুদ্ধাপরাধ কখনও িামানদ হয় না- আবারও প্রমানণি হরয়রি বাাংলারদরশ। 

নকন্তু ১৫ আগস্ট ও ৩ নরভম্বর শজল হিযাকারের শনপথ্য কুনশলব কারা, এ ভয়ঙ্কর অপরারধর েিযরন্ত্রর জাল নবস্তার কররনিল 

কারা িার অরনক নকছুই এখনও শদশবাসীর অজানা। একটি উপযুি কনমশন এ প্ররের ননরসন কররি পারর, এমন অনভমি ররয়রি। 

সরকার এ পরে দ্রুি পদরক্ষপ গ্রহণ কররব, এমন প্রিযাশা োকল। 

অজয় দাশগুপ্ত: বীর মুনিরযাদ্ধা, একুরশ পদকপ্রাপ্ত সাাংবানদক     

 


