
 / ১৭ মাচ, ২০১৯ 
 

ব ব র সে  আমােক িবেশষভােব পিরচয় কিরেয় দন ইি রা গা ী - একা  
আলাপচািরতায় ণব খািজ 

 
নঈম িনজাম, িদি  থেক িফের  

 

ভারেতর সােবক রা পিত ণব খািজ বেলেছন, আমার সে  ব ব  শখ িজ র রহমােনর থম পিরচয় কিরেয় দন ইি রা গা ী। তারপর 
িতনবার দখা হেয়িছল। িতিন বেলন, ব ব র ৭ মােচর ভাষেণর পরই পািক ােনর সে  বাংলােদেশর মা েষর স ক শষ হেয় যায়। দশ 
চািলত হেত  কের এই ভাষেণর িদকিনেদশনা অ যায়ী। তাজউ ীন আহমদসহ ব ব র সহেযা ারা সভােব দশেক পিরচািলত কেরন। 
মা ষও তােদর নতার িনেদশনা মেন াধীন দশ িত ার িদেক এিগেয় যায়। ণব খািজর সে  গত ৭ মাচ িদি েত ত র বাসভবেন দীঘ 
আলাপচািরতায় িতিন এসব কথা বেলন। ত র সে  আলাপচািরতার এক  অংশ গতকাল বাংলােদশ িতিদেন কািশত হেয়েছ। আজ ১৭ মাচ 
জািতর জনক ব ব  শখ িজ র রহমােনর জ িদন। এ উপলে  বাংলােদেশর ি , ব ব র ঘাষণা, িজবনগর সরকার, তাজউ ীন 
আহমেদর িবিভ  িদক িনেয় আলাপচািরতার বািক অংশ এখােন েল ধরা হেলা। 

- দাদা ব ব র সে  পিরচয় িক আমােদর ি ে র আেগ থেকই িছল? 

- না, বাংলােদেশর াধীনতার পর পিরচয় হয়। আেগ থেক ি গত সা াৎ হয়িন। তেব থম পিরচেয়ই আপন হেয় উ । সই কথা পের 
বলিছ। 

- হ , আমরা ৭ মাচ িনেয় কথা বলিছলাম...। 

- ৭ মােচর এই ভাষেণর মে ই সবিক  িছল। এক  দশ কীভােব যা া করেব, সই িনেদশনা িছল সব েরর মা েষর জ , সরকাির কমকতা-
কমচারীেদর জ । ব ব র সহকম রা এই িনেদশনার িভি েত এিগেয় যান। এরই ধারাবািহকতায় ১৭ মাচ িজবনগর সরকার গ ত হয় 
তাজউ ীেনর ন ে । 

- েরা ঘটনাবিল আপনার বইেত আেছ তা? 

- দ ন, িহে ািরক াল িরসাচ িহেসেব দখেল ল করেবন। কারণ এটা হেলা আমার ইমে শান। তখন অেনক ঘটনাবিল িছল। ঘটনা েলার 
ি য়া- িতি য়া থেক আমার িনেজর যা মেন হেয়েছ আমার যা িরঅ াকশন তা িলেখিছ। আিম তখন অেনক সিমনাের অংশ িনেয়িছলাম 
ভারতীয় ত ণেদর কীভােব এনকােরজ করা যায়। বাংলােদশ থেক এত মা ষ আ য় িনল তােদর রাখার িবষয়  অেনক বড় িছল। সসব িনেয় 
আমরা কাজ কেরিছ। স সময় ভারতীয় পালােমে , িমিডয়ায় আমরা কথা বেলিছ। সবেচেয় বড় একটা িবষয় িছল ইি রা গা ীর অব ান। 
িকিস ার বেলিছেলন, ভারত ত না থাকেল ৩ নেভ র এত ত রসপ  করেত পারত না। জবােব ইি রা গা ী বেলিছেলন, দেখা, এটা 
কায়াইট াচারাল। যখন ঝােমলা হয়, পািক ােনর সে  আমােদর য অতীত ইিতহাস আেছ তােত জীবেনও দখিন তারা িল েড়েছ আর 

ভারত কােনা িরঅ াকশন দখায়িন। ধানম ী িহেসেব আমার দািয়  ত থাকা। ইি রা গা ী কীভােব প বাই প িনেজেক িব আপ 
কেরিছেলন, আিম সটাই দখােত চেয়িছ বইেত। আমার এই ভিলউেমর নাম ‘ভিলউম অন ইি রা’। এখােন সময়টা ১৯৬৯ থেক ১৯৯৮ সাল। 
রাজনীিতেত আমার আদশ ইি রা গা ী। 



- বইেত ইিতহােসর খ  খ  অংশ আেছ বলা যায়। 

- িজবনগের সরকার তির হওয়ার পর আিম আেরকটা শার িব আপ করার জ  পাবিলক ওিপিনয়ন িহেসেব পালােমে  সািবক অব া 
েল ধের াব এেনিছলাম। বাংলােদশ আেগর িস া  অ যায়ী অ াড  কেরিছল ‘ িজবনগর সরকার’। আ জািতক কারণ েলার অব ান, 

বাংলােদেশর সািবক অব া িনেয় যত ত  পেয়িছলাম সব েল ধির। আমােদর পালােমে  একটা িনয়ম আেছ, তামার ব ৃতা যিদ শষ না 
হয় তাহেল র েলশনটা ওখােনই প হয়। ওটার ওপর কােনা িস া  হয় না। আমার ভয় িছল এ কারেণ, যিদ কােনা কারেণ  থেম যায় 
য ছেল েলা  করেছ, তােদর পিরণিত কী হেব? আওয়ামী লীেগর ওপর একটা িতি য়া হেব। তখেনা নেগািসেয়শেনর চ া চলিছল 

আ জািতক িবিভ  দরবাের। তাই রাজ সভার াব পশ কের পািরশ কেরিছলাম, িজবনগের িনবািসত বাংলােদশ সরকােরর সে  ভারত 
সরকার যন টৈনিতক স ক াপন কের এবং ী িত দয়। তখন জৈনক সাংসদ িজ াসা কেরিছেলন, কীভােব সই াব বা বায়ন করা 
যােব? তখন বেলিছলাম এই সমাধান মােন রাজৈনিতক সমাধান।  থেকই ইি রা গা ীর অব ান িছল । একটা কথা বেল রািখ, সািবক 
অব ার অবনিত ব  হেয় যায় ইয়ািহয়া পািলেয় যাওয়ার পর। ৭ মাচ থেক ইয়ািহয়া- ে া আেলাচনা করেলন িজেবর সে । আেলাচনার নােম 
সময় ন  কের তারা জন পািলেয় গেলন। দশ তা চলিছল িজেবর িনেদশনা অ সাের। ইয়ািহয়ার ােটিজ িছল, আেলাচনার সময় িবমােন 
কের যত বিশ স ব স  িনেয় আসা। ইয়ািহয়া আেলাচনার েরা সময়টা বহার করেলন স  আনার কােজ। 

ি ে র সময় ধানম ীর অিফস, আমরা উৎক ায় িছলাম িজবেক িনেয়। পািক ােনর কারাগাের িতিন ব ী িছেলন। িবিভ  বই পেড় পের 
সব ত  পেয়িছ। কারাগাের ব ব  ভীষণ খারাপভােব িছেলন। একটা মা ষেক যত ধরেনর য ণা-কে র মােঝ রাখা যায় ত েক সভােবই রাখা 
হেয়িছল। ১৬ িডেস েরর পর আেরক ধরেনর সাইেকালিজক াল শার পেড় িজেবর ওপর। বাংলােদেশর াধীনতার পর ত েক নওয়া হয় 
প চতারা হােটেলর মযাদার বাংেলােত। বাংলােদশ াধীন হেয়েছ এসব খবর স কভােব দওয়া হেতা না। সািবক সবেশষ সব খবর ল ন িগেয় 
িতিন জানেত পােরন বাঙািলেদর কাছ থেক। পািক ান ছাড়ার আেগ একবার অ াি েড ালিল ে া ত েক বেলিছেলন, তামােক ◌ুি  দওয়া 
হেব। বাংলােদশ াধীন হেয়েছ, িম তার িসেড । পািক ােন শষ েতও নানা ধরেনর চাপ দওয়া হয়। একটা জেয়  টেম  সই 
করােনার চ া হয়- ‘বাংলােদশ পাট অব পািক ান’। একসে  ন ন ি য়ায় থাকা যায় িকনা সসব চ াও চেল। িক  িজব ত র অব ান 
থেক এক লও নেড়নিন। িময়ানওয়ািল নােম এক  জায়গায় নয় মাস ধের এক  জেল ত েক ব ী রাখা হয়। চ  গরম, চ  ঠা ◌া। যখন ২ 

িডি , ১ িডি  ওখানকার তাপমা া তখন ত র জ  িছল একটা মা  পাতলা ক ল। একটা ক ল পেতন িবছােনার জ , আেরকটা গােয় দওয়ার 
জ । সারারাত ম হেতা না। ওই ক ল  গােয় জিড়েয় িতিন বেস থাকেতন। ১৬ িডেস েরর পর ত েক এক জনােরেলর আরামদায়ক বাংেলায় 
নওয়া হয়। ছয় িদন রেখ ২৬ িডেস র নওয়া হয় আেরক বাংেলায়। সখােন চার িদন রেখ নওয়া হয় পািক ােনর পররা  ম ণালেয়র 
মইনেটন করা আেরক বাংেলায়। এ েলাও িছল এক ধরেনর চাপ। িতিন ঝেত পারিছেলন না কী হে । ত র চারপােশর সব লাকই িবিভ  
গােয় া সং ার। একিদন কিফ খেত চাইেলন। তারা কিফ ও া ইউচ িদেলন খেত। িতিন ঝেলন সাধারণ কােনা কমচারীর বানােনা কিফ 

আর া ইউচ নয়। সনা মেস এমন বানােনা হয়। এ সময় বাংলােদেশর সব খবর তারা কভােব দনিন। একবার ত েক বলেলন, তামার 
পিরবােরর সবাই েচ আেছ। আটককােল জলখানায় িতিন গাডেদর কােছ জানেত চাইেতন বাংলােদেশর সবেশষ খবর। তারা সব বলেতন না। 

 হে  এই কথা বেলেছন। িক  কী অব া তা পির ার করেতন না। তারপর তা ল ন গেলন। দেশ িফরেলন। স আেরক ইিতহাস। আিম 
পািক ােনর কারাগােরর িবষয় েলা িবিভ  বইেত পেড়িছ। চ  মানিসক শি  িছল। িবশাল মানিসক শি  িছল বেলই লড়েত পেরিছেলন। 
জলখানায় তােদর কােনা াবই পা া দনিন। ভয় ত েক াস করেত পােরিন। সজ ই ে র বাংলােদশ িত া করেত পেরেছন। 

- বাংলােদেশর জ  াধীনতার আেগ-পের আপনার অেনক িমকা িছল। 

- াধীন বাংলােদশ সরকােরর ী িতর জ  তখন অেনক দশ সফর কেরিছ। 

- আপনার সে  ব ব র থম পিরচেয়র কােনা িক  মেন আেছ িক? 

- আেছ। ইি রা গা ী আমার সে  িবেশষভােব পিরচয় কিরেয় দওয়ার পর আলাপ হয় াণব । িতিন বলেলন, খািজর বািড় কাথায়? আিম 
হাসেত হাসেত বললাম, ঘ  ার ঘ । পের িনেজর বািড় শাি িনেকতেন বলেতই উিন পির ার ভরাট কে  আমােক রবী নােথর  কিবতা 

িনেয় িদেলন। আিম  হলাম ত র কে  রবী নাথ েন। অসাধারণ একজন মা ষ িছেলন। 

- ব ব র িন ুর হত াকাে  র খবর কীভােব নেলন? 

- এটা অিফিশয়ালভােব েনিছ। ভাের আমােক খবর দওয়া হেলা। আিম কলকাতায় িছলাম। হত াকাে  র খবর েন হতচিকত এবং শাকাহত 
হই। মেন হেলা যন জন হািরেয়িছ। এটা কবল িতেবশী এক রাে র সংকট নয়, ি গত শােকর িবষয় িছল সই িদন। 

 


