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শুরু পঁিচেশ মার্েচর পূর্েব
স্বাধীন বাংলােদশ প্রিতষ্ঠার লক্ষ্েয ছাত্রলীগ েনতা িসরাজুল আলম
খােনর েনতৃত্ব েগাপন েসল গঠন করা হেয়িছল যােটর দশেকর মাঝামািঝেত।
েজলা শহরগুিলেতও েগাপন েসল গেড় েতালা হচ্িছল। ভারতীয় গুপ্তচর
সংস্থা “র”েয়র শত শত গুপ্তচর ও িফল্ড অপােরশেনর দািয়ত্ব
প্রাপ্তরা তখন সারা পূর্ব পািকস্তােন। তারা শুধু সুেযােগর
অেপক্ষায় িছল। েতসরা মার্েচর অনুষ্িঠতব্য জাতীয় পিরষেদর ৈবঠক
মুলতিব করায় তােদর জন্য েস সুেযাগিট এেস যায়। ৭ই মার্েচর
ব্ক্তৃতায় েশখ মুিজব হােতর কােছ যা আেছ তা িদেয় লড়াইেয় নামার
হুকুম েদন। িনর্েদশ েদন পািকস্তান েসনাবািহনীর সদস্যেদর ভােত ও
পািনেত
মারার।
েঘাষণা
েদন,
“এবােরর
সংগ্রাম,
স্বাধীনতার
সংগ্রাম।” এিট িছল েগাপন েসেলর ক্যাডারেদর জন্য মােঠ নামার
তািগদ। শুরু হয় স্বাধীন বাংলােদেশর পতাকা উত্েতােনর পর্ব। শুরু
হয় পািকস্তান আর্িম এবং িবহারীেদর উপর হামলা। িবেশষ িবেশষ
অপােরশেনর পিরকল্পনা িনেয় অনুপ্রেবশ কের ভারতীয় গুপ্ত ঘাতেকরা।
এভােব রক্তপােতর শুরুিট মার্েচর প্রথম সপ্তাহ েথেকই। পিরকল্পনা
মািফক ছাত্রলীেগর ক্যাডারগণ ঢাকা শহের একিট যুদ্ধাবস্থা সৃষ্িট
কের। অখণ্ড পািকস্তান বাঁিচেয় রাখার জন্য ইয়ািহয়া সরকােরর সােথ
েকানরূপ ৈবঠক েহাক ও রাজৈনিতক সমাধান েহাক –এরা িছল তার েঘারতর
িবেরাধী।
মার্েচর শুরুেত ঢাকায় কেয়কজন সামিরক অিফসার সন্ত্রাসীেদর হােত
খুন হয়। েসনাবািহনীর সদস্যেদর ভােত ও পািনেত মারার িনর্েদশ পালেন
আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীেগর ক্যাডারগণ েসনানীবােস খাদ্য সরবরােহ
বাধা সৃষ্িট কের। ঢাকা ক্যান্টনেমন্েট অবস্থানরত েসনা সদ্স্যগণ
তখন বাজার করেতা পাশ্ববর্তী কচুক্েষত বাজার েথেক। েস বাজারিটও
অচল করা হয়।–(এ.েক.খন্দকার,২০১৪)।বহু অবাঙালীর েদাকানপাঠ লুঠ
হয়।েদশজুেড় িনদারুন অরাজকতা।িকন্তু েসনাবািহনীর উপর প্েরিসেডন্ট
ইয়ািহয়া খােনর িনর্েদশ, অবস্থা যতই প্রিতকূল েহাক সামিরক
ব্যবস্থা েযন না েনয়া হয়। পািকস্তান সরকার তখন একিট সফল আলাপআেলাচনার লক্ষ্েয সত্যই সেচষ্ট িছল।-(Sarmila Bose, 2011)। মুিজব
প্েরিসেডন্ট ইয়ািহয়া খানেক প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন,িতিন পািকস্তান

ভাঙ্গেবন না। িলগ্যাল ফ্েরমওয়ার্েক স্বাক্ষর কের েসিটর েঘাষণাও
িদেয়িছেলন।মুিজব আেরা বেলিছেলন,৬ দফা বাইেবল নয়।প্েরিসেডন্ট
ইয়ািহয়া তাই মুিজেবর উপর িবশ্বাস েরেখ েশষ অবিধ ৈবঠক চািলেয় যান।
ইয়ািহয়া খােনর সরকার চাচ্িছল সংসেদ ৈবঠক বসার আেগ পূর্ব ও পশ্িচম
পািকস্তােন েনতােদর মােঝ িকছু েমৗিলক িবষেয় ঐক্যমত্য েহাক।
১৯৭০এর িনর্বাচেনর পর িনর্বািচত সংসদ-সদস্যেদর মূল দািয়ত্ব িছল
একিট শাসনতন্ত্র প্রণয়ন। েস কাজিটর দায়বদ্ধতা মুিজেবর একার িছল
না, িছল সকল িনর্বািচত সদস্েযর। িকন্তু েশখ মুিজেবর তা িনেয়
মাথাব্যাথা িছল না। আগ্রহ িছল না শাসনতন্ত্র প্রণয়ন িনেয়
ভুট্েটা, ইয়ািহয়া খান বা পশ্িচম পািকস্তােনর অন্যান্য েনতােদর
সােথ আেলাচনায়। অথচ আেলাচনা ছাড়া শাসতান্ত্িরক সমাধান অসম্ভব
িছল। েদশিটর অস্িতত্বই যখন কাম্য নয়,তখন আবার িকেসর শাসনতন্ত্র?
েশখ মুিজেবর কােছ িবষয়িট িছল এরূপ। অবেশেষ ইয়ািহয়ার পীড়াপীিড়েত
যখন ৈবঠক বসেলা, মুিজব তার অবস্থােন অনড়
থাকেলন। েকান রূপ ছাড়
না িদেয় মুিজব তার েগালেপাষ্টই পাল্েট েফেলন। ৬ দফা আঁস্তাকুেড় ১
দফা তথা স্বাধীনতার পথ ধরেলন। অথচ িবফল আেলাচনার দায়ভার
চাপাচ্িছেলন সরকােরর উপর। তখন আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, যুবলীগ এবং
আওয়ামী স্েবচ্ছােসবক বািহনীর ক্যাডারগণ েদশজুেড় সংগিঠত হচ্িছল
এবং েস সােথ যুদ্েধর প্রস্তুিতও িনচ্িছল। অবেশেষ ইয়ািহয়া খােনরও
স্বপ্নভগ্ন হয়। যােদর হােত তখন আওয়ামী লীেগর রাজনীিত িজম্িম -েস
উগ্র ছাত্রলীগ েনতােদর কােছ অখণ্ড পািকস্তান বহু আেগই মৃত্যু বরণ
কেরিছল। তােদর ভাবনায় তখন একিট মাত্র এেজন্ডা এবং েসিট দ্রুত
পািকস্তান েভঙ্েগ বাংলােদেশর সৃ্ষ্িট। ঢাকার রাজপেথ তখন িবপুল
সংখ্যক ভারতীয় গুপ্তচর;েখাদ আওয়ামী লীেগর েনতাকর্মীগণ তখন তােদর
হােত িজম্িম।
ঢাকায় বসবাসকাির পশ্িচম পািকস্তানী ও ভারত েথেক আগত িবহারীেদর
িবরুদ্েধ তখন আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ ক্যাডারেদর প্রচণ্ড আক্েরাশ।
তােদর পক্েষ অসম্ভব হেয় পেড় প্রকাশ্েয রাস্তায় েবরুেনা।তেব
অবাঙালী মুসিলমেদর িবরুদ্েধ আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ েনতাকর্মীেদর
পক্ষ েথেক চরম ঘৃণা সৃষ্িটর কাজিটর শুরু বহু আেগ েথেকই। িনেজেদর
মােঝ আেলাচনায় তারা তােদরেক “ছাতুেখার” বেল অবজ্ঞা করত। অথচ তা
িছল ইসলােমর আদেবর পিরপন্থী। অবজ্ঞাভের কাউেক তার িনজস্ব নামিট
অন্য নােম বা েখতােব ভােব ডাকা ইসলােম হারাম। পিবত্র েকারআেন
মহান আল্লাহতায়ালা েসিট কেঠার ভােব িনিষদ্ধ কেরেছন।-(সুরা
হুজরাত, আয়াত ১১)। ইসলামী েচতনাবর্িজত ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগ
ক্যাডারেদগর মােঝ েস আদেবর েকান ধারণাই িছল না। ১৯৭০’েয় আওয়ামী

লীেগর িনর্বাচনী িবজেয়র পর অবাঙালীেদর িবরুদ্েধ েস অবজ্ঞা ও
আক্েরাশ তখন সিহংসতায় রূপ েনয়। ফেল অবাঙালী ব্যবসায়ী ও
িশল্পপিতগণ িনরাপত্তাহীনতায় ভূগেত থােক। ফেল দেল দেল তারা পূর্ব
পািকস্তান ছাড়েত থােক। তােদর সােথ প্রেদশ ছাড়েত থাকেত অবাঙালী
ব্যবসায়ীেদর পূঁিজ। মার্িকন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, চীনভারতসহ িবশ্েবর তাবত েদশগুিল যখন িবেদশী পূঁিজর জন্য কাতর, েশখ
মুিজব ও তার অনুসািরেদর পিলিস হয় বাংলােদশ েথেক অবাঙালীেদর পুঁিজ
তাড়ােনা। ভারতও েসিট মেনপ্রােণ চাইেতা। কারণ, বাংলােদেশ িশল্েপর
িবনাশ ও েদশিটর বাজাের িনেজেদর পণ্েযর একচ্ছত্র আিধপত্েযর জন্য
ভারেতর জন্য েসিট জরুরী িছল। ভারেতর েস কাঙ্িখত লক্ষ্য পূরেণ
ভারতীয় েসনাবািহনীর যুদ্ধজেয়র আেগই েশখ মুিজব ও তার দলীয়
ক্যাডারগণ ভারতীয়েদর েচেয় অধীক ভারতীয় রূেপ আিবর্ভুত হয়। পুরা
পিরস্িথিত তখন ভারেতর পূর্ণ অনুকূেল। ক্যাম্পাস ছাড়েত থােক ঢাকা,
চট্টগ্রাম, িসেলট, রাজশাহীসহ েদেশর িবিভন্ন শহেরর িবশ্বিবদ্যালয়
এবং েমিডেকল ও ইঞ্িজিনয়ািরং কেলেজ অধ্যয়নরত অবাঙালী ছাত্রছাত্রীরা। শুধু পশ্িচম পািকস্তানী ও িবহারী ছাত্র-ছাত্রীরাই নয়,
যারা িফিলস্িতন, িমশর, িসিরয়া, ইরান প্রভৃিত মুসিলম েদশ েথেক
এেসিছল তারাও দ্রুত পূর্ব পািকস্তান ছােড়।
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প্েরিসেডন্ট ইয়ািহয়া খােনর পক্ষ েথেক জাতীয় পিরবষেদর েতসরা
মার্েচর ঢাকায় অনুষ্িঠতব্য ৈবঠক মুলতিব করার পর। েসিট ঘেট আওয়ামী
লীগ, ছাত্রলীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্িট (ন্যাপ) এর মস্েকাপন্থী ও
চীন পন্থী গ্রুপ এবং ছাত্র ইউিনয়েনর কর্মী বািহনীর হােত। ইয়ািহয়া
খােনর ভাষণ েশেষর সােথ সােথ ঢাকা শহেরর অবাঙালীেদর বড় বড় বহু
েদাকান লুট হেয় যায়। হামলা শুধু অবাঙালীেদর উপর হয়িন, েকান েকান
জায়গায় হামলা হেয়েছ মুসিলম লীগ, জামায়ােতর ইসলামী’র ন্যায়
পািকস্থানপন্থী ও ইসলামপন্থী েনতাকর্মীেদর উপরও িছল। মুিজেবর
সােথ আেলাচনা ব্যর্থ হওয়ায় ইয়ািহয়া খান ও জুলিফকার আলী ভুট্েটা
ঢাকা েথেক িফের যান। ২৫েশ মার্চ রাস্তায় নােম সামিরক বািহনী।
পািকস্তান েসনাবািহনী ঢাকা বা ক্যান্টনেমন্ট আেছ এমন শহর গুেলার
উপর দখল জমােলও অিধকাংশ মফস্বেলর েজলা ও মহকুমা শহরগুেলা তখন
আওয়ামী লীগ বািহনীর দখেল চেল যায়। ঢাকােত সামিরক অ্যাকশেন বহু
বাঙালী িনহত হয়। িকন্তু মফস্বল শহরগুেলােত সামিরক বািহনী েপৗঁছেত

পািরিন।
ফেল
ভয়ানক
িবভীিষকা
েনেম
আেস
েসখােন
অবস্থানরত
অবাঙালীেদর উপর। মফস্বল শহরগুেলােত েস সময় েয সব পাকেসনা িছল
তারাও প্রায় সবাই মারা পেড়। েলখেকর িনজ েজলা কুষ্িটয়ায় স্বল্প
সংখ্যক েসনা সদস্য িছল; তারা েঘরাও হয় ইিপআর ও পুিলেশর সশস্ত্র
েসপাইেদর দ্বারা। তােদর প্রায় সবাইেক হত্যা করা হয়। রােত দুেয়ক
জন পািলেয় যেশার েসনািনবােস যাবার েচষ্টা কের; পেথ তারাও িনহত
হয়। হত্যা করা হয় মফস্বল শহের কর্মরত বহু পশ্িচম পািকস্তানী
িসিভল সার্িভস অিফসারেক। অেনক েজলােতই তখন িডিস, এিডিস এবং
মহাকুমা শহেরর এসিডও িছেলন পশ্িচম পািকস্তানী। েস সােথ চলিছল
িবহািরেদর মারার উৎসব। েস সময় কুষ্িটয়া েজলার এিডিস িছেলন একজন
পশ্িচম পািকস্তানী। তার েপট েফঁেড় নািড়ভূির েবর করা হয়। তার লাশ
পেড় থােক থানার সামেন। হত্যার আেগ েস অবাঙালী অিফসারেক গাড়ীর
সােথ েবঁেধ রাস্তায় টানা হয়। কু্ষ্িটয়া শহেরর বহু িবহািরেক হত্যা
কের পােশর গড়াই নদীেত েফলা হয়। পাকিশ ও েভড়ামারার শত শত িবহারীেক
হত্যা কের তােদর লাশগুেলােক হার্িডন্জ ব্িরেজর নীেচ পদ্মা নদীেত
েফেল পচেত েদয়া হয়। এসব লাশ কুকুর, শৃগাল ও শকুেনর খাদ্েয পিরণত
হয়। বাংলার মািটেত েস সময় অিতশয় নৃশংস বর্বর কাণ্ডগুিল ঘেট; এবং
েসিট বাঙালী মুসিলমেদর হােত। িনহত অবাঙালীগণও মুসিলম িছল। িনহত
মুসিলমেদর জানাজা করা এবং তােদর কবর েদয়া জীিবতেদর উপর ফরজ। েস
ফরজ পািলত না হেল সবাই গুনাহগার হয়। িকন্তু আওয়ামী লীগ ক্যাডারগণ
েস ফরজ পালন কেরিন এবং কাউেক পালন করেতও েদয়িন।

রক্তপােতর দ্িবতীয় পর্ব
এপ্িরেলর
শুরুেতই
পািকস্তান
েসনাবািহনীর
বৃহত্তর
দলগুেলা
েসনানীবাস েথেক মফস্বল শহরগুিলেত েপৗঁছা শুরু কের এবং শহরগুিলেক
আবার দখেল েনয়া শুরু কের। িকন্তু আসার পেথ স্থােন স্থােন
অবাঙালীেদর শত শত পচা লােশর দৃশ্য তােদর নজের পেড়। এর ফেল ভয়ানক
িবরূপ প্রিতক্িরয়া সৃষ্িট হয় েসনা সদস্যেদর মেন। তােদর অেনেক
প্রিতিহংসা পরায়ণ হেয় পেড়। েসিট প্রকাশ পায়, সামেন েয শহরই
েপেয়েছ েস শহেরর উপরইতারা এেলাপাথাির ধ্বংসযজ্ঞ চািলেয়িছল।
কুষ্িটয়া শহের প্রধান সড়েকর পাশ িদেয় বহু ঘরবাড়ী ও েদাকন-পাট
জ্বালােনা হয়। েক পািকস্তানপন্থী আর েক পািকস্তান িবেরাধী েসিট
পাক-বািহনী েদেখিন। অেনক পািকস্তানপন্থীর ঘরবাড়ী েযমন েপাড়ােনা
হয়, েতমিন হত্যা করা হয় অেনক পািকস্তানপন্থীেকও। েযমন কুষ্িটয়ায়
শহের পুিড়েয় েদয়া হয় েজলার প্রখ্যাত আইনিবদ জনাব সা’দ আহমেদর

দ্িব-তলবাড়ী ও গাড়ী। আলীগড় িবশ্বিবদ্যালেয় পড়াকালীন সময় েথেকই
িতিন পািকস্তান আন্েদালেনর সক্িরয় সদস্য িছেলন। একসময় িতিন
আওয়ামী লীেগর েনতা িছেলন। েশখ মুিজব ৬ দফা েপশ করেল িতিন আওয়ামী
লীগ ত্যাগ কেরন। ঢাকা শহেরর দলীয় অিফস েথেক তুেল িনেয় হত্যা করা
হয় পািকস্তানপন্থী ছাত্রসংগঠন ইসলামী ছাত্র সংেঘর ঢাকা শহর শাখা
ও ফিরদপুর েজলাশাখার সভাপিতেক। সারা েদেশ এরূপ বহু ঘটনা ঘেটেছ।
পািকস্তান েসনাবািহনী এেক এেক সবগুিল েজলার িনয়ন্ত্রণ িনেয় েনয়।
েসনাবািহনীর এ সফলতার পর লুট-পাট ও হত্যাকাণ্েড নােম প্রিতেশাধ
পরায়ন এবং েশাকাহত িবহারীরা। িবহারীেদর অেনেকই ব্যবসা-বািণজ্য ও
আপনজন হািরেয়িছল বাঙালীেদর হােত। তােদর অেনকেক অিত নৃশংস ভােব
হত্যা করা হেয়িছল। বহু িবহারী মিহলা ধর্ষেণর িশকারও হেয়িছল। এেত
বহু িবহারীই অিতশয় প্রিতেশাধ পরায়ণ হয়। তােদর হােত বহু িনরপরাধ
মানুেষর মৃত্যু ঘেট। এ গ্রন্েথর েলখেকর সেহাদর ভাই এবং এক ভাগ্েন
নৃশংস হত্যার িশকার হেয়েছ এমন হত্যাপাগল িবহারীেদর হােত।
িবহারীগণও বাঙালীেদর ন্যায় িনহতেদর লাশ নদীেত বা েডাবায় েফেল
গােয়ব কেরেছ। েলখেকর পিরবারও তার ভাই ও ভাগ্েনর লাশ পায়িন। েসনা
বািহনীর হােত দ্রুত সকল েজলা, মহাকুমা ও থানা শহর পুনরায় দখেল
যাওয়ার পর আওয়ামী লীেগর েনতা-কর্মীগণ বুঝেত পাের, পাক-আর্মীর
েমাকােবলা করা তােদর পক্েষ অসম্ভব। তাছাড়া যারা হাজার িবহারী
হ্ত্যা ও তােদর েদাকানপােট লুটতরােজর ন্যায় ভয়ানক অপরােধর সােথ
যুক্ত িছল তারা বুঝেত পাের, েদেশ অবস্থান করেল তােদর শাস্িতর
মুেখ পড়েত হেব। তখন শুরু হয় তােদর ভারেত আশ্রয় েনয়ার পালা। ভারত
অিভমুেখ শুরু হয় িহন্দু উদ্বাস্তুেদর িমিছল। েস সােথ ভারেতর
মািটেত শুরু হয় মুক্িত বািহনীর ট্েরিনং। অপর িদেক অখণ্ড
পািকস্তােনর প্রিতরক্ষায় েযাগ েদয় হাজার হাজার রাজাকার। আস্েত
আস্েত সমগ্র েদশ প্রেবশ কের রক্তাক্ষয়ী যুদ্ধাবস্থায়। তখন অসংখ্য
মানুষ হতাহত হেত থােক উভয়পক্েষই।
মুক্িতবািহনীর হামলার মূল লক্ষ্য িছল ব্িরজ-কালভার্ট, েরল লাইন,
িবদ্যুৎ লাইন, লঞ্চঘাট, জাহাজ ঘাট, সরকাির ভবন এবং েস সােথ
েসগুিলর পাহারার কােজ িলপ্ত রাজাকারগণ। হামলা হেত থােক অখণ্ড
পািকস্তােনর সমর্থক শান্িত কিমিটর িনরস্ত্র সদস্যগণ। মুসিলম লীগ,
জামায়ােত ইসলাম ও িনজােম ইসলামীর ন্যায় পািকস্তানপন্থী রাজৈনিতক
দলগুেলার বহু েনতাকর্মী। বহু অরাজৈনিতক আেলম ও সমাজকর্মী েস সময়
মুক্িতবািহনীর হামলায় িনহত হন। েমানােয়ম খােনর ন্যায় রাজনীিত
েথেক অবসর েনয়া মুসিলম লীেগর বহু বৃদ্ধ ব্যক্িতও মুক্িত বািহনীর

হামলা েথেক প্রােণ বাঁেচনিন। আন্তর্জািতক আইেন এগুিল িছল
যুদ্ধাপরাধ। অথচ আওয়ামী ক্যাডারেদর কােছ এগুেলা গণ্য হয়
বীরত্বগাঁথা রূেপ। অেনকেক প্রাণ হারােত হয় স্েরফ গ্রাম্য দলাদিলর
কারেণ। তারা হত্যা কের এমন বহুব্যক্িতেক যারা সক্িরয় ভােব েকান
রাজনীিতর সােথই জিড়ত িছেলন না। উদাহরণ স্বরূপ প্রখ্যাত আেলেম
দ্বীন হযরত মাওলানা েমাস্তাফা আল মাদানীর নাম উল্েলখ করা েযেত
পাের। মাওলানা েমাস্তাফা আল মাদানী সুদূর মিদনা েথেক বাংলায়
এেসিছেলন িনছক আল্লাহর দ্বীেনর তা’লীম িদেত। তার কর্মক্েষত্র িছল
মূলত ঢাকা, মুন্িসগঞ্জ,মািনকগঞ্জ, নরিসংদী ও তার আেশপােশর
এলাকােত। িকন্তু মুক্িত বািহনী তাঁেকও ছােড়িন। ইসলােমর েচতনাবাহী
এরূপ বহু অরাজৈনিতক ব্যক্িতেক যুদ্ধকালীন সমেয় প্রাণ িদেত হয়।
তােদর হত্যা করা হয় ঠান্ডা মাথায় এবং পিরকল্িপত ভােব। সম্ভবতঃ এ
হামলার লক্ষ্য িছল, বাংলােদেশর মািটেত ইসলামী েচতনা ও ইসলােমর
পক্েষর শক্িতেক িনর্মূল করা। েয ইসলাম িবেরাধী আক্েরাশ িনেয়
ভারেত সাম্প্রদািয়ক দাঙ্গা, দাঙ্গার নােম আগুেন েফেল মুসিলম িনধন
ও বাবরী মসিসজেদর ন্যায় মসিজদ ধ্বংসও উৎসবেযাগ্য গণ্য হয়,
একাত্তের েস অিভন্ন ধারািট প্রচণ্ড আকার ধারণ কের বাংলােদেশও।

রক্তপােতর তৃতীয় পর্ব
রক্তপােতর তৃতীয় পর্ব এবং সবেচেয় রক্তাত্ব পর্বিট শুরু হয়
পািকস্তান েসনাবািহনীর পরাজেয়র পর। তখন িবহাির, রাজাকার, শান্িত
কিমিটর সদস্য, পািকস্তানপন্থী রাজৈনিতক েনতাকর্মীেদর উপর েনেম
আেস ভয়ানক হত্যাকাণ্ড। একাত্তের েকান পক্েষ কতজন এবং কােদর হােত
কত জন মারা েগল -েস িহসাবিট েজেনবু্েঝই তাই েনয়া হয়িন। েস
িহসাবিট েনয়া হেল জানা েযত, েবশী হত্যাকাণ্ড ঘেটিছল কােদর হােত।
সম্ভবতঃ েবশীর ভাগ হত্যাকাণ্ড হেয়িছল মুক্িতবািহনী ও আওয়ামী লীগছাত্রলীগ ক্যাডারেদর হােত। আর েস সত্যিট লুকােতই হত্যাকান্েডর
েকান েরকর্ডই রাখা হয়িন। বাস্তব িচত্েরর িকছু উদাহরণ েদয়া যাক।
েলখেকর িনজ গ্রােম একাত্তের ৪ জন িনহত হয়। এর মধ্েয দুই জন িনহত
হয় িবহারীেদর হােত। এেদর দুইজনই িছল স্কুল ছাত্র। অপর দুই জন
িনহত হয় মুক্িতবািহনীর হােত। তারা দুইজনই িছল ভারেতর পশ্িচম
বাংলা েথেক প্রাণ বাঁচােত আসা েমাহািজর। তােদর একজন িছেলন
খাদ্যিবভােগর থানা পর্যােয়র কর্মকর্তা। আেরকজন িপতার কৃিষকাজ
েদখােশানা করেতন। তােদর েকউই রাজনীিতর সােথ জিড়ত িছেলন না। পােশর
গ্রােম িনহত হয় একজন, েস িছল রাজাকার। েস মারা যায় মুক্িত

বািহনীর হােত। তৃতীয় আেরকিট গ্রােম মারা যায় অিতশয় গরীব পিরবােরর
দুইজন সদস্য। তারা দুই জনই িছল রাজাকার। তারা িছল সেহাদর দুই
ভাই, বড় ভাইিট িছল অত্যন্ত েমধাবী েস রাজশাহী িবশ্বিবদ্যালেয়
অর্থনীিতেত অনার্স পড়েতা। তােদরেক হত্যা কের মুক্িতবািহনী। তােদর
িপতামাতাও সন্তানেদর লাশ আর খুেজঁ পায়িন, হত্যার পর মুক্িতবািহনী
তােদর লাশ কুষ্িটয়া শহেরর সন্িনকেট গড়াই নদীেত েফেল েদয়।
১৬ই িডেসম্বেরর পর হাজার হাজার রাজাকার এবং শান্িতকিমিটর
সদস্যেদর শুধু হত্যাই করা হয়িন, লুটপাট করা হয় তােদর ঘরবািড়,
েদাকানপাট ও ব্যবসা-বািণজ্য। বহু ঘটনা এমনও ঘেটেছ, বাড়ীেত
রাজাকারেক না েপেয় তার িনরীহ িপতা ও ভাইেদর হত্যা করা হেয়েছ।
মহাম্মদপুর, মীরপুর, রংপুেরর ৈসয়দপুরসহ সারােদেশ িবহারীেদর হাজার
হাজার ঘরবািড় তখন আওয়ামী লীেগর েনতা-কর্মী ও মুক্িতবািহনীর
সদস্যেদর দখেল চেল যায়। আওয়ামী লীেগর িসিনয়র েনতাকর্মীেদর দখেল
যায় ধানমন্িড, গুলশান, কান্টনেমন্ট ও বনানীেত অবস্িথত অবাঙালীেদর
বড় বড় বাড়ীগুিল। পরািজত হওয়ার ফেল স্বভাবতই সবেচেয় েবশী ক্ষিত হয়
পািকস্তানপন্থীগণ। দুর্েযাগ কােল আওয়ামী লীগ ক্যাডারেদর ভারেত
পালােনার
পথ
েখালা
থাকেলও,
পািকস্তানপন্থীেদর
েতমন
েকান
আশ্রয়স্থলই িছল না। তােদর জন্য সমগ্র েদশ পিরণত হয় েজলখানায়।
পািকস্তােনর পক্ষ েনয়ায় তােদর েকারবািন িদেত হয় িনেজেদর জানমাল,
সহায়-সম্পদ, চাকুির-বাকুির ও ব্যবসা-বািণজ্য হািরেয়।
এমনিক কেলজ-িবশ্বিবদ্যালেয়র পািকস্তানপন্থী িশক্ষকগণও হামলা েথেক
েরহায় পায়িন। ঢাকা িবশ্বিবদ্যালেয়র উপাচার্য অধ্যাপক ড. সাজ্জাদ
েহােসন এবং অধ্যাপক ড. হাসান জামােনর মত প্রখ্যাত ব্যক্িতগণও
নৃশংস িনর্যাতন েথেক েরহাই পানিন। হাত পা েভঙ্েগ তােদর রাস্তার
পােশ েফেল রাখা হেয়িছল। এেতাটাই প্রহার কেরিছল েয, তারা েয মারা
যােব -েসিট িনশ্িচত হেয়ই তােদরেক েফেল রাখা হেয়িছল। হাজার হাজার
িনরস্ত্র অবাঙালীেক তারা ঘর েথেক েটেন এেন হত্যা কের। মানুষ যত
অপরাধীই েহাক, তার উপের আদালেত মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হেলও তার
লাশিট আপনজনেদর কােছ েপৗঁেছ েদয়ার দািয়ত্বিট জীিবতেদর উপর েথেক
যায়। অথচ েস দািয়ত্ব েসিদন পািলত হয়িন। যােদরেক তখন এভােব হত্যা
করা হেয়েছ তারা িছল িনরস্ত্র। কথা হেলা, িনরস্ত্র মানুেষর সােথ
এমন আচরণ কতটা মানিবক? এিট েতা যুদ্ধাপরাধ। অথচ আওয়ামী েসক্যুলার
বুদ্িধজীবীেদর দ্বারা রিচত ইিতহােস এমন যুদ্ধাপরােধর সামান্যতম
উল্েলখও েনই। েস যুদ্ধাপরােধর িশকার হেয় কেয়ক লক্ষ অবাঙালী আজও
নর্দমার পােশ ঝুপিড়েত বসবাস করেছ। তােদর েস করুণ অবস্থা েদেখ েয

েকান সুস্থ্ িবেবেক ঝাঁকুিন লাগার কথা। ভারেতর িহন্দুেদর তাড়া
েখেয় িনঃস্ব হােত যখন তারা পািকস্তােন এেসিছল তখনও তােদর অবস্থা
এেতাটা খারাপ িছল না। িবহারীেদর করুণ অবস্থা েদেখ িবেদশীরা বই
েলেখ,
িফল্ম
বানায়,
সাহায্যও
পাঠায়।
িকন্তু
বাংলােদেশর
পত্রপত্িরকায় েস করুণ িচত্র স্থান পায়না। বাঙালীরা তােদর জবরদখল
করা ঘর-বাড়ীগুেলা ছাড়েতও রাজী নয়। অথচ নবীজী (সাঃ)র হাদীস, েয
ব্যক্িত েথেক তার প্রিতেবশী িনরাপদ নয় েস ঈমানদার নয়। হাদীসিটর
মূল কথা,প্রিতেবশীর জানমােলর িনরাপত্তা েদয়ার মােঝই মু’িমন
ব্যক্িতর ঈমানদারী। িকন্তু িবহারী প্রিতেবশীগণ িক বাঙালী
মুসিলমেদর েথেক েস িনরাপত্তা েপেয়েছ?
বাংলােদেশ িমিডয়া ও বুদ্িধবৃত্িতর ময়দান মূলত ইসলাম িবেরাধীেদর
দখেল। তােদর েস
দখলদাির ১৯৪৭’েয়র পূর্েব আংিশক ভােব হেলও েসিট
বলবান হয় ১৯৪৭’েয়র পর। মুসিলম লীেগর েনতাকর্মীরা যখন রাজৈনিতক
িববােদ িলপ্ত, ১৯৪৭-এর পরািজত েসক্যুলার ও বামপন্থী শক্িত তখন
বু্দ্িধবৃত্িতর ময়দানিট দখেল েনয়া িনেয় ব্যস্ত। েস দখলদািরর ফেল
একাত্তেরর পর তােদর িবরুদ্েধ েকান প্রিতদ্বন্িদই থােকিন। এরাই
একাত্তেরর ইিতহাস রচনার নােম তারা চািলেয়েছ সীমাহীন িমথ্যাচার।
িমথ্যাচােরর সামর্থ িবশাল। িমথ্যাচাের শুধু িফরাউনেক নয়, শাপশকুন,গরু-বাছুড় এমনিক মািটর মুর্িতেকও পুজনীয় করা যায়। এবং
িবতািড়ত ও হত্যােযাগ্য করা যায় নবী-রাসূলেদর। এমন িমথ্যাচােরর
ফেল বাংলােদেশ অিতশয় দুর্বৃত্ত ও স্ৈবরাচারী েনতাগণও হাজার বছেরর
শ্েরষ্ঠ বাঙালী রূেপ িচত্িরত হেয়েছ। অপর িদেক ইসলামপন্থীেদর
িচত্িরত করা হেয়েছ খুিন, চিরত্রহীন ও মানবতািবেরাধী যুদ্ধাপরাধী
রূেপ। েস িমথ্যাচারিট এেতাটাই সীমাহীন েয, িনেজেদর েনতােদর বড়
করেত িগেয় তারা ভারেতর অবদানেকও অস্বীকার করেছ। বলেছ,পািকস্তান
বািহনীেক পরািজত কেরেছ মুক্িতবািহনী। অথচ সত্য হেলা, পািকস্তান
বািহনীেক পরািজত করার পরই ভারতীয় বািহনী কলকাতার েহােটেল আরামআয়ােশ ব্যস্ত প্রবাসী আওয়ামী লীগ েনতােদর েহিলকপ্টার েযােগ ঢাকায়
এেন ক্ষমতায় বসায়। িকন্তু েস ঐিতহািসক সত্যেক তারা বাংলােদেশ
ইিতহােসর পুস্তক েথেক িবলুপ্ত কেরেছ। িনেজরা ইিতহােস হািরেয় যােব
–এ ভেয় ১৬ই িডেসম্বেরর িবজয় িদবস পালন কােল তারা ভারতীয় বািহনীর
েস ভূিমকােক মুেখ আেননা। মুসিলম উম্মাহর শক্িত খর্বকরেণ এবং
ভারেতর চরণ তেল বাঙালী মুসিলমেদর সঁেপ েদয়ার কােজ েশখ মুিজব ও
তার দল যা কেরেছ -উপমহােদেশর সমগ্র মুসিলম ইিতহােস তা িবরল। শুধু
ভারতীয়েদর কােছই নয়, ইসলামিবেরাধী সকল ব্যক্িত ও সকল শক্িতর কােছ
েশখ মুিজব ও তার অনুসািরগণ এজন্যই এেতা প্িরয়।
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