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ব ব র াধীনতা ঘাষণার তারবাতা: লভ দিলল  ধানম ীেক 
িদেত চান রােকয়া চৗ রী 

সািজদা ইসলাম পা ল 

 
ব ব  শখ িজ র রহমান ১৯৭১ সােলর ২৫ মাচ ম রােত সারােদেশর সব মহ মায় ইিপআেরর মা েম আওয়ামী লীেগর 
নতােদর কােছ এক  তারবাতা পা েয়িছেলন। াধীনতা ঘাষণার সই তারবাতা র ঐিতহািসক তাৎপয অেনক গভীর। সারােদেশ 
ি র েক ছিড়েয় িদেয়িছল ব ব র এই বাতা। বাতা  পেয়িছেলন অেনেকই, িক  ওই তারবাতার একমা  কিপ  এখন 

রেয়েছ ি েযা া ও ভাষাসং ামী কমা া  মািনক চৗ রীর সহধিমণী রােকয়া চৗ রীর সং েহ, যা িতিন েল িদেত চান 
ব ব তনয়া ধানম ী শখ হািসনার হােত। 
 
১৯৯১ সােল মারা যান মািনক চৗ রী। সই থেক রােকয়া চৗ রী ছা  এক  কৗটায় ভ জ কের রেখিছেলন ামীর কাছ থেক 
পাওয়া অ  এই স দ। বয়েসর ভাের শরীর েয় পেড়েছ তার। ৭৬ বছর বয়সী এই নারী এখন বাধক জিনত নানা রােগ আ া । 
চােখও তমন দখেত পান না। তাই শষ বয়েস ব ব তনয়া ধানম ী  শখ হািসনার হােত াধীনতা ঘাষণার এই দিলল  েল 
দওয়ার ল  িনেয়ই পিরবােরর কাউেক না জািনেয় প চ িদন ধের চার পাতার এক  িচ  িলেখেছন। মা েষর কােছ মািনক চৗ রী 

নােম পিরিচত এ ক লিত র রহমান চৗ রী িছেলন আগরতলা ষড়য  মামলার অ তম আসািম। ১৯৭১ সােলর ২৫ মােচর রােত 
ব ব র পাঠােনা তারবাতা  ে র দীঘ নয় মাস মািনক চৗ রী িনেজর ক পেকেট িনেয় েরেছন।  শেষ ১৯৭২ সােল 
িসেলেটর ' গেভরী' পি কায় িতিন িলেখিছেলন, 'ব ব  বাংলার সােড় সাত কা  মা েষর পে  াধীনতা ঘাষণা কের িদেক 
িদেক য বাতা রণ কেরিছেলন, সই বাতার এক  কিপ আিমও পেয়িছলাম। রাত ায় ৪টার সময় আমার ঘের শ  হেলা, িপয়ন 
এেস আমােক একটা টিল াম িদেয় গল। য টিল াম িদেয় গল, স টিল াম  ব ব র কাছ থেক এেসেছ বাংলার াধীনতার 



বাতা িনেয়। িতিন ঘাষণা করেছন, বাংলার াধীনতা সং াম আর  হেয় গেছ। বাংলােদশ এখন াধীন এবং শ েসনােক সবশি  
িদেয় িতেরাধ করেত হেব। এটাই আমােদর থম সংবাদ।' 
রােকয়া চৗ রী জানান, মারা যাওয়ার আেগ ব ব র তারাবাতা  তার হােত িদেয় যে  রাখেত বেলিছেলন মািনক চৗ রী। সই 
থেক আজ অবিধ ব ব র াধীনতা ঘাষণার এই দিলল  আগেল রেখেছন রােকয়া। মািনক চৗ রী বেলিছেলন, কােনা অব ায় 
যন এ  ন  না হয়। একটা সময় এই প ই বান হেয় উঠেব। রােকয়া চৗ রী বেলন, 'আমার তা বয়স হেয় গেছ। বলা যায় 

না, কখন কী হয়। ব ব র মেয়র হােত এই ঘাষণাপ টা িদেত পারেলই আমার দািয়  স  হেব। আিম মেরও শাি  পাব।' 
রােকয়া চৗ রীর কােছ সংরি ত তারবাতা ই এখন পয  পাওয়া ব ব র াধীনতা ঘাষণার ওই বাতার একমা  কিপ। ি  

জা ঘেরর াি  মিফ ল হক জানান, ি  জা ঘের মািনক চৗ রীর পিরবােরর কাছ থেক পাওয়া তারবাতা র এক  
ফেটাকিপ রেয়েছ। িতিন বেলন, ব ব র ওই ঘাষণা সারােদেশই পাঠােনা হেয়িছল। এই তারবাতা  যারা পেয়িছেলন, তােদর 
সে  কথা বেল িনি ত হেয়িছ, ওই বাতায় তই ঢাকার পিরি িত বণনা করা হেয়েছ এবং সবাইেক ে  ঝ িপেয় পড়ার আ ান 
জানােনা হেয়েছ। তেব মািনক চৗ রীর পিরবােরর কােছ সংরি ত ওই তারবাতা  ছাড়া আর কােনা কিপ কাথাও পাইিন আমরা। 
তাই ওই কিপ রই এক  ফেটাকিপ আমরা জা ঘের সংর ণ কেরিছ।'  
বাংলা একােডিমর সােবক মহাপিরচালক শাম ামান খান বেলন, '২০১২ সােল মািনক চৗ রীেক িনেয় আিম িলেখিছ। ব ব  

াধীনতা ঘাষণার তারবাতা  মািনক চৗ রীেকও পা েয়িছেলন। তার ফেটাকিপও জা ঘের দওয়া হেয়েছ।'  তারবাতা েত 
ইংেরিজেত লখা আেছ- 'পািক ািন সনাবািহনী িপলখানায় ইিপআর ও রাজারবােগ িলশ বািহনীর ওপর আ মণ কেরেছ। িনর  
মা ষেক হত া করেছ। ইিপআর ও িলশ ঢাকার রাজপেথ ে  িল  হেয়েছ। জনগণ াণপেণ শ বািহনীর সে  বাংলােদেশর 

াধীনতার জ   কের যাে । বাংলােদেশর সবে িণর জনগণেক য কােনা ে  শ বািহনীেক িতেরাধ করার জ  আ ান 
জানােনা যাে । আ াহ আপনার ম েল সহায়তা ক ন। জয় বাংলা। িজ র রহমান।' 
শখ ফজেল এলাহীর লখা ' ি ে  হিবগ ' বইেয় এই তারবাতা র কথা জানা যায়- 'মািনক চৗ রী শখ িজ র রহমােনর নােম 

িরত টিল াম িনেয় উপি ত হন মহ মা হািকম অিফেসর বটতলায়। সখােন উপি ত হেয়িছল হাজার খােনক মা ষ। মািনক 
চৗ রী এক  ােকর ওপর উেঠ ইংেরিজেত লখা টিল াম সবাইেক দিখেয় াধীনতার ঘাষণার িববরণ কাশ কেরন। শখ 
িজ র রহমােনর নােম িরত এ তারবাতা জনগণেক উে িলত কের তােল। অিনধািরত ওই জনসভায় মািনক চৗ রী এক 
ালাময়ী ব ৃতা কের সবাইেক আ ান জানান িতেরাধ ে  যাগ দওয়ার জ । মািনক চৗ রীর আ ােন সমেবত জনতা সমথন 

জানায় িব ল হষ িন ও করতািলর মা েম। মািনক চৗ রীর সশ  িতেরাধ গেড় তালার এই আ ােনর ম  িদেয় হিবগ  
মহ মায় চনা হয় িতেরাধ সং ােমর।' 
মািনক চৗ রীর মেয় সােবক সাংসদ আমা ল িকবিরয়া কয়া চৗ রী বেলন, 'আমার আ া িছেলন একজন বীর ি েযা া। 
ি ে র েত হিবগে র আপামর মা ষ তােক কমা া  উপািধটা িদেয়িছল। আ ােক আিম বিশ িদন পাইিন। ছাটেবলায় 

তােক হািরেয়িছ। এত অ  সমেয় আ ােক যত  দেখিছ, তা আমার িতেত জীব  ও । ব ব  আর দেশর িত বাবার য 
ভােলাবাসা, ােবাধ- তা মােয়র মে ও পেয়িছ।' িতিন জানান, '  চশমা এক কের, কাউেক িক  না বেলই আমার মা 

ধানম ীর কােছ িচ  িলেখেছন। ওই িচ েত আিম ব ব র িত তার ভােলাবাসা দেখিছ। বাবার দওয়া অিপত দািয়  পালেনর 
জ ই মা ল কিপ  ধানম ীর কােছ হ া র করেবন বেল মন  কেরেছন।'  
মািনক চৗ রী রাজনীিতর সে   িছেলন। িক  কখনও রাজধানীেকি ক রাজনীিত কেরনিন। সারাজীবন থেকেছন াি ক 
পযােয়র মা েষর সে । 'বার (১৯৭০ ও ১৯৭৩) জন িতিনিধ হেয়েছন। হিবগ  শহেরর বািড়  (মািনক চৗ রীর প ক বািড়) 
১৯৭১ সােল পািক ান সনাবািহনী িড়েয় িদেয়িছল। াধীনতার পর অেনক িদন লেগিছল ন ন বািড় করেত। ১৯৭৫ সােলর ১৫ 
আগ  ব ব  শখ িজ র রহমানেক হত ার পর মািনক চৗ রীেকও ফতার করা হয়। সােড় িতন বছর পর  হন িতিন। 
তারপর েড় যাওয়া বািড়েত েনর ছাপড়া ঘর কেরন এবং জীবেনর শষ িদন পয  ওই ছাপড়ােতই বসবাস কেরেছন। কয়া চৗ রী 
প ক ে  পাওয়া ওই জিমর ওপর ' ি  জা ঘর' এবং 'ভাষাৈসিনক, বীর ি েযা া কমা া  মািনক চৗ রী িত পাঠাগার' 
িত ার উে াগ িনেয়েছন। ধানম ী শখ হািসনা কমা া  মািনক চৗ রীর স ােন এই জা ঘর িনমােণ এক কা  ৪১ লাখ টাকা 

বরা  কেরেছন। ২০১৮ সােলর ২১ মাচ এই জা ঘর ও পাঠাগােরর িভি র াপন কেরন মািনক চৗ রীর ী রােকয়া চৗ রী। 
কয়া চৗ রী জানান, জা ঘেরর ালািরেত মািনক চৗ রীসহ ি েযা ােদর িবিভ  ারক দশেনর ব া থাকেব। এখােন 

ব ব র াধীনতার ঘাষণাপ রও এক  অ িলিপ থাকেব। তেব ল কিপ  বাবার ই া যায়ী ধানম ীর হােত েল দেবন তার 
মা। 


