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পীর হািব র রহমান  

 

িসরা ল আলম খান  

রাজনীিতেত তােক বলা হয় ‘রহ  ষ’। ’৬২ সােলর ছা লীেগর অভ ের িতিন মর ম আব র রা াক ও ঘাতেকর হােত িনহত 
কাজী আেরফ আহেমদ িমেল গেড় েলিছেলন গাপন সংগঠন ‘িনউি য়াস’ বা ‘ াধীন বাংলা িব বী পিরষদ’। তােক িঘের 
রাজনীিতেত আেলাচনা িবতক এক কথায় িমেথই পিরণত কেরিন, জীব  িকংবদি েত পিরণত কেরেছ। িতিন হেলন ষােটর দশেক 
ছা লীেগর সাধারণ স াদক  ও াধীনতা সং ােমর অন  সাধারণ সংগঠক ও নপে র শীলব বা শি র উৎস িজব বািহনীর 
অ তম ধান িসরা ল আলম খান। এ দেশর রাজৈনিতক মহেলই নয়, পযেব কই নয়, অ সি ৎ  মা েষর কােছ তােক িঘের 
রেয়েছ অসং  , তী  কৗ হল ও জানার অ হীন া। ’৮১ সােল সনাশাসক িজয়াউর রহমােনর কারাগার থেক ি  লােভর 
পর রাজনীিতর বাইের থেকও িতিন বরাবর রাজনীিতেত আেলািচত হেয়েছন। 

াপক পড়ােশানা, পি মা িব িব ালেয় িভিজটর অ াপনা ও গেবষণাধম  লখােলিখেত সময় কাটােলও ঘটনাব ল রাজনীিত বা 
তার রাজৈনিতক জীবন িনেয় কখেনা কাথাও কােনা সা াৎকার যমন দনিন, তমিন কােনা বইও িলেখনিন। তেব রা  সমাজ 
িনেয় িচ াভাবনার গভীর থেক িবিভ  সময় নানা পেরখা িদেয়েছন কেলট আকাের। বার রােত ষােটর দশেকর ভাবশালী 
আেরক ছা লীগ নতা, সােবক ম ী ও এক সমেয়র দা েট জনি য় দিনক ইে ফােকর স াদক আেনায়ার হােসন ম র বাসভবেন 
দীঘিদন পর তার সে  দখা হয়। এই মহান াধীনতা সং ামীর জবানবি েত, তার এক সমেয়র রাজৈনিতক িশ  ি েযা া 
সাংবািদক শাম ি ন আহেমদ পয়ারা ‘আিম িসরা ল আলম খান’ বই  িলেখেছন। মাওলা াদাস বই  কাশ কেরেছ। িসরা ল 
আলম খান সই বই সহ তার আেরক  বই আমােক উপহার দন। ‘আিম িসরা ল আলম খান’ বই  কােশর পর তা পড়ার তী  
আ হ থাকেলও জাগাড় করা হয়িন। িতিন না িদেলও বই  আিম যভােবই হাক সং হ কের পড়তাম। 

’৯৮ সােল ল েনর বাঙািলপাড়া বা ি কেলেন একবার িতিন কন খ লেছন না এ িনেয় অেনক  কেরিছলাম। িতিন তখন 
িবর ও হেয়িছেলন। উ র দনিন। এ দেশর রাজনীিতিবদরা আ জীবনী বা রাজনীিতর অ ের বািহের যা ঘেটেছ তা িনেয় কন বই 
িলেখন না, এ িনেয় আমার অিভেযাগ আেছ। রাজনীিতিবদেদর আ জীবনী ও রাজৈনিতক ইিতহােসর বইেয়র আিম একজন 
িনেবিদত াণ পাঠক। এেকক  বই আিম কখেনা-সখেনা একািধকবার পাঠ কির এবং আমার সামা  মধা িদেয় তার গভীের 
যাওয়ার চ া কির। অেনক রাজনীিতিবদ ও সািহিত েকর আ জীবনী আিম পাঠ কেরিছ। ব ব র অসমা  আ জীবনী আিম 



অেনকবার পাঠ কির। দশকনি ত অিভেনতা চািল চ াপিলন ও নােবলজয়ী সািহিত ক পাবেলা ন দার আ জীবনীর পােশ শব  
িসং আমােক  কেরেছ। এক সমেয় সংিবধান যমন হােতর নাগােল থাকত তমিন এখন ব ব র অসমা  আ জীবনী থােক। 
ভারেতর াধীনতা সং ামী মাওলানা আ ল কালাম আজােদর আ জীবনীও একািধকবার পাঠ কেরিছ। বার া  রােসল আমার 
জীবেনর একজন অ তম ি য় লখক, যােক ি শ ইউেরােপর বা ববাদী দাশিনক বলা হেতা। িতিন একজন অিহংসবাদী ও  
এবং সা াজ বাদিবেরাধী ি িবদ িযিন নােবল জয় কেরিছেলন। আেনায়ার হােসন ম  িনেজও ইশ ার এক  আ জীবনী 
িলেখ স  কেরেছন। যার টাই হেয়েছ ’৭২ সােলর ১০ জা য়াির ব ব  দেশ িফের এেল তার সে  স রােতই একা  কথা 
বলার ঘটনা িনেয়। জািন না স বই আেনায়ার হােসন ম  জীিবতকােল কাশ করেবন িক-না। শখ ফজ ল হক মিণ, আব র 
রা াকসহ অেনক কােলর সা ী ও াধীনতা সং ামী চেল গেছন। িক  িলেখ যানিন। আিমর হােসন আ , খােলদ মাহা দ আলী, 
তাফােয়ল আহেমদ, ের আলম িসি কী, আ স ম আব র রবসহ যারা জীিবত তােদর উিচত িনেমাহ সত  িলেখ যাওয়া। 

িসরা ল আলম খান এই বইেয় ছা লীেগর রাজনীিতেত তার  হওয়া, াধীনতার  িনেয় ছা লীেগর ন ে  উেঠ আসাসহ দীঘ 
কমকা , শেরবাংলা এ ক ফজ ল হক, মওলানা ভাসানী ও সাহরাওয়াদ র সে  সা াৎ ছাড়াও জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র 
রহমােনর সে  তার ঘিন  স ক, সামিরক একনায়ক আই ব খােনর ঃশাসন, ব ব সহ তােদর কারাবরণ, আে ালন সং াম 
এবং বামপি  রাজনীিতিবদ ও ি জীবীেদর ছয় দফা থেক অি ঝরা ’৭১ এর মাচ পয  িব  িমকা, াধীনতা সং াম, ি  
ও ে া র বাংলােদেশ ব ব র কােছ তার ১৫ দফা াব, ছা লীেগর ভাঙেনর ম  িদেয় জাসদ ি , পিরবার-পিরজনসহ ব ব  
হত াকা , িজয়াউর রহমানেক িব বী সিনক সং া ও জাসেদর ন ে  খােলদ মাশাররেফর ব ীদশা থেক কেনল 
তােহেরর  ন ে   কের িব বী সরকার গঠেনর থতাসহ সই সময়কার ঘটনাবিলও উেঠ এেসেছ। উেঠ এেসেছ ব ব র ৭ 
মােচর ভাষণ, ‘জয় বাংলা’ পতাকা উে ালন, জাতীয় সংগীত এবং ২৫ মাচ রােত ব ব র শষ িনেদশ ও াধীনতার ঘাষণাও। 

িসরা ল আলম খান বেলেছন, ১৯৬২ সােল তার বয়স এ শ, আব র রা ােকর িড় ও কাজী আেরফ আহেমেদর উিনশ বছর। 
‘ঘটনা েম একিদন আিম, আব র রা াক ও কাজী আেরফ আহেমদ একসে  কথাবাতা বলার সময় াধীনতার স  
আেলাচনায় আেস। এভােব অিভ তা ছাড়া  তা ে র  বা আকা ােক স ল কের  হয় াধীনতার জ  আমােদর পথ 
চলা। আমরা দশ বছেরর মে  ব বাংলােক াধীন করব, এ সংক  িনেয় কাজ  কির। িক  নয় বছেরর মাথায়ই ১৯৭১ সােলর 
১৬ িডেস র বাংলােদশ াধীনতা অজন কের। আমােদর এই নয় বছেরর পথপির মােক আজেকর িহেসেব মেন হেব কেয়ক গ।’ 
িনউি য়ােসর রাজৈনিতক উইং িহেসেব তারা িবএলএফ (বাংলােদশ িলবােরশন ফাস) গঠন কেরন। সখােন পরবত েত শখ ফজ ল 
হক মিণ ও তাফােয়ল আহেমদ  হন। কাজী আেরফ আহেমদ িছেলন িবএলএেফর গােয় া িবভােগর ধান। ’৭১ এর ২৫ মাচ 
রােত পািক ািন সনাবািহনীর আ মেণর িব ে  থম িতেরাধ গেড় েল িবএলএফ এবং তার সামিরক উইং ‘জয় বাংলা 
বািহনী’। িবএলএেফর সদ  সং া তখন সাত হাজােরর মেতা। “িনউি য়াস” “িবএলএফ” ও “জয় বাংলা বািহনী” গঠেনর মা েম 
তারা ছা  বকেদর মে  আে ালন সং ােমর মন মানিসকতা গেড় লেলন। তােদর সই য়াস িত ও চলমান ঘটনাবিলর পাশ 
কা েয় দেশর একেচাখা ি জীবীরা ’৭১ এর ২৫ মােচর আেগর িদনও বাংলােদেশর াধীনতার  দখেত পেলন না। িসরা ল 
আলম খােনর ভাষায় ‘এটা আমােদর জ  এক ল াকর কািহিন’। 

 ি জীবীরাই নন, আওয়ামী লীগসহ এ দেশর ছাট-বড় কােনা রাজৈনিতক দলই মাচ মােসর আেগ াধীনতার িবষয় েক 
সমথন কেরনিন। এমনিক তােদর রাজৈনিতক িচ ার মে ও ‘ াধীনতার িবষয়  িছল না। তেব এ াপাের ব ব  শখ িজ র 
রহমােনর অব ান  িছল এেকবােরই িভ । ১৯৬৯ সােল ‘আগরতলা ষড়য  মামলা’ থেক ি  লােভর পরই ব ব েক িনউি য়াস 
ও িবএলএফ স েক অবিহত করা হয়। তখন থেক িতিন াধীনতার ে   আপসহীনই িছেলন না, িনউি য়াস ও িবএলএেফর 
কমকা ক সমথন করেতন এবং আমােদর য কােনা পদে েপ উৎসাহ জাগােতন। এখােন ভােব বলা েয়াজন, দলগতভােব 
আওয়ামী লীগ াধীনতার িবষয় েক সমথন কেরিন। থমিদেক আওয়ামী লীগ াগান িহেসেব জয় বাংলার িবেরািধতা করেলও 
ব ব র ি  ও অব ান এবং িনউি য়াস ও িবএলএেফর চ  চাপ এবং সাংগঠিনক মতার কারেণ ‘জয় বাংলা’ াগানেক 
তারা মেন িনেত বা  হয়। এই ‘জয় বাংলা’ াগানই াধীনতা অজেনর লে  জনগেণর মানিসক িত হেণর ধান সহায়ক 
িছল।’ িসরা ল আলম খান বই র ারে  আমার সীমাব তা িলখেত িগেয় আরও বেলেছন, কাজী আেরফ আহেমদ আজ েচ নই। 
আব র রা াকও চেল গেছন। তারা িতনজন সব িবষেয় একমত পাষণ করেতন এবং একই পেথ হ টেতন। ’৬২ থেক ’৭১ এর ১৬ 
িডেস র পয  কােনা িবষেয় এক েতর জ  তােদর মে  মতপাথক  হয়িন। িতিন আরও িলেখেছন, ‘৫ বছর জেল থাকার পর 
’৮১ সােল যখন ি  লাভ কির, তখন ঝেত পারলাম গাটা দশটাই এক জলখানায় পিরণত হেয়েছ।’ 



ব ব  ঘািষত ৬ দফা সে  িসরা ল আলম খান বেলেছন, ১৯৬৬ সােল একিদন শখ ফজ ল হক মিণ তােক বলেলন, দা  চল 
এক জায়গায় যাব। িনেয় গল আলফা ই ু ের  কা ািনর অিফেস। সখােন এর আেগ একবার শাহ মায়াে ম হােসন তােক 
িনেয় িগেয় ব ব  শখ িজ র রহমােনর সে  থম সা াৎ কিরেয় িদেয়িছেলন। ব ব  তখন িছেলন ওই ই ু ের  কা ািনর 
জনােরল ােনজার। ছা লীেগর ন ে  কারা আসেবন স  িনেয় শাহ মায়াে ম পরামশ করেত িগেয়িছেলন। যাক, শখ মিণ 
সিদন িসরা ল আলম খানেক ইং েম বিসেয় চােয়র অডার িদেয় িভতের গেলন। ৫ িমিনেটর মে  চাও এেলা, শখ মিণও 

এেলন। শখ মিণ টাইপ করা এক  কাগজ তার হােত িদেয় ৫ িমিনেটর মে  িফরিছ বেল আবার িভতের গেলন। বার কাগজ  
পেড় িসরা ল আলম খােনর আর চা পান করা হেলা না। িতিন বেলেছন, ‘কাগজটা পেড় আিম কমন যন হেয় গলাম। মিণর ফরত 
আসার অেপ া না কেরই আিম বিরেয় এলাম। তারপর কত েণ কীভােব য ইকবাল হেল (বতমােন জ ল হক হল) িফের এেস 
রা াক ও আেরফেক খবরটা িদলাম, তা আিম বলেত পারব না! তখন স া হেয় গেছ। া েপাে র আেলােত আমরা েত েক 
একবার কের কাগজ  পড়লাম। কারও খ থেক কােনা কথা বেরােলা না। িতনজন পর েরর িদেক তাকালাম। তারপর এেক 
অপেরর হােত হাত রেখ বললাম, এখন থেক এটাই হেব আমােদর থম কাজ।’ স  িছল ব ব র ৬ দফা াব। যা তােদর 
কােছ িছল াধীনতার াব। 

ব ব  শখ িজ র রহমান ’৬৬ সােল ব বাংলার ায় শাসেনর দািবেত ৬ দফা াব পশ করেলন। স সময় এ দশ থেক 
বশ কেয়ক  দিনক সংবাদপ  বর হেতা। এেদর সব েলাই িছল পািক ােনর ঐক  ও সংহিত র ার িনেবিদত াণ। এমনিক স 

সমেয় আওয়ামী লীগপি  বেল পিরিচত পি কা দিনক ইে ফাকও শখ িজেবর ৬ দফােক  িদেয় চার করল না। থম ার 
মাঝামািঝ িসে ল কলােম কেয়ক লাইেন খবর  িদেয় িশেরানাম করল ‘ শখ িজেবর ৬ দফা’। ইংেরিজ ও বাংলা অ  
পি কা েলা খবর েক কােনা  িদল না। ছাপেলও চােখ ায় না পড়ার মেতা কের ছাপল। কােনা কােনা পি কা ৬ দফার 
দািব েলা উে খ না কের এেক দশ ি িখ ত করার ষড়য  বলেত ি ধা করল না। কেয়কিদেনর মে ই ৬ দফার িব ে  চার  
হেয় গল। িনয়ািদ গণতে র নােম দেশ একনায়কত  চালােনা সনাশাসক আই ব খান ার িদেলন, েয়াজেন অে র ভাষায় ৬ 
দফার মাকািবলা করা হেব। আওয়ামী লীগ নতােদর অেনেকই ভেয় পেস গেলন। ৬ দফার ে  দেলর িভতের মতামত ই ভােগ 
ভাগ হেয় গল। এই পিরি িতেত ৬ দফার পে  ইিতবাচক সমথন এেলা ছা লীেগর ক ীয় কিম র ােব। 

ছা লীগ সভাপিত সয়দ মাজহা ল হক বািক ও সাধারণ স াদক আব র রা াক যৗথ িব িতেত ৬ দফার িত শতহীন ও ণ 
সমথন াপন করেলন। িসরা ল আলম খান বেলেছন, মাজহা ল হক বািক থমিদেক এক  ি ধা  িছেলন। তার সে  একািধক 
বঠেক িতিন িবষয়  পির ার কেরন এবং িব িত  িতিন িলেখ দন। পরিদন -এক  পি কায় িব িত র কথা ছাপা হেলও এর 

িবষয়ব র কােনা উে খ কাথাও িছল না। এমনিক ইে ফােকও ছাপা হেলা ‘৬ দফােক ছা লীেগর সমথন : বািক ও রা ােকর 
িব িত’। তাও আবার িভতেরর পাতায়। মাটকথা স সমেয়র সংবাদপ  ও ি জীবী িণ ৬ দফার িত কােনাভােবই সমথন 

াপন কেরনিন, বরং ব ৃতা-িব িতেত, পি কায় কািশত কলাম ও আেলাচনার টিবেল ব পািক ানেক িবি  করার এক  
ষড়য  ৬ দফা বেল জনগণেক িব া  করার চ া হেয়েছ। এেত ‘আমােদর গাপন তৎপরতা ও সাংগঠিনক জীবেন এক ন ন 
অ ােয়র চনা হেলা। আমােদর সামেন উপি ত হেলা ইিতহাস রচনার এক ন ন েযাগ। সই সময় -একজন বােদ সাংবািদকরা 
সবাই িছেলন মে াপি  িকংবা চীনপি । আই ব খান মতায় আসার পর চীেনর সে  পািক ােনর ব ণ স ক গভীের 
নওয়ার চ া কেরন। যিদও স েকর পাত কেরিছেলন আেগর ধানম ী হােসন শহীদ সাহরাওয়াদ । যিদও বামপি রা 
সাহরাওয়াদ  সােহবেক তার  অবিধ মািকনপি  বেল অপবাদ িদেয় গেছ। ভারতেক মাকািবলা করার জ  আই ব চীেনর 

সে  ব েক আরও উ পযােয় িনেয় যাওয়ার উে াগ নন। চীেনর ধানম ী চৗ-এন-লাই পািক ান সফেরর অংশ িহেসেব ব 
পািক ােন এেসিছেলন। টৈনিতক পযায় ছাড়াও চীনপি  রাজনীিতিবদেদর কােজ লাগােনার িচ া থেক আই ব খান মওলানা 
ভাসানীর সে  কেয়ক  বঠক কেরন। এেত তার সরকােরর সে  ভাসানী ও তার অ সারীেদর তা ি  হয়। ভাসানীর পরামেশ 
ছয়জন কিমউিন  ও কিমউিন পি  রাজনীিতিবদেদর ওপর থেক িলয়া েল নন। এেদর মে  িছেলন, মাহা দ তায়াহা, 
আব ল হক, অ াপক আসহাব উি ন, অ াপক মাজাফফর আহমদ খ। অ াপক মাজাফফর িছেলন মে াপি । বািকরা 
চীনপি । স সময় ব পািক ােন চীনা কিমউিন  বইপে র ছড়াছিড় দখা যায়। দাকােন দাকােন মাও স ংেয়র েদ লাল বই 

মান হেত থােক। আই ব-ভাসানীর সমেঝাতার ধান িবষয় িছল, শখ িজেবর ৬ দফার িবেরািধতা করা। ছা  ইউিনয়ন ও 
জামায়ােত ইসলামীর ছা  সংগঠন ইসলামী ছা  সংঘ ৬ দফােক পািক ান ংেসর ষড়য  এবং আেমিরকা বা িসআইএ’র দিলল 
িহেসেব িচি ত করত। তারা বলত, আেমিরকা ৬ দফার মা েম পািক ানেক ই কেরা কের াধীন ব পািক ানেক এক  মািকন 
উপিনেবেশ পিরণত করেত চায়। তারা আরও বলেত থােক, ৬ দফা শখ িজব বা বাঙািলেদর নয়, এ  রাে র হাভাড 
িব িব ালেয়র িক  অথনীিতিবদ ও মািকন সামিরক বািহনীর যৗথ িচ ার ফসল। শখ িজব ও আওয়ামী লীগেক তারা মািকন 
সা াজ বােদর দালাল বলত। িসরা ল আলম খােনর ভাষায়, তারা তখন এ অপ চােরর জবাব দওয়ার চ া করেতন। 



িসরা ল আলম খান বেলন, ৫০ বছেররও পের আজ আমরা কী দখিছ? সিদন যারা ৬ দফার পে  জীবন িদেয় সং াম কেরিছল, 
বাংলােদশেক াধীন করার জ  সশ   কেরিছল, তােদর অিধকাংই আজ মতা এবং রাজনীিতর লধারা থেক অেনক ের 
িছটেক পেড়েছ। অথচ ৬ দফােক িসআইএ’র দিলল এবং শখ িজবেক িসআইএ’র দালাল বলা রােশদ খান মনন-মিতয়া চৗ রীরা 
অেনেকই ম ী ও অ া  পযােয় রা  মতার কে  অব ান করেছন। এর আেগর সরকাের ইসলামী ছা  সংেঘর তৎকালীন 
সভাপিত মিতউর রহমান িনজামী ও আেরক নতা আলী আহসান জািহদ ণ ম ীর মযাদায় অিধি ত িছেলন। সিদন তােদর 
অপ চােরর জবােব ছা লীগ ৬ দফােক ‘ াগনা কাটা’ বা অিধকােরর দিলল িহেসেব ঘাষণা িদেয় াপক চারণা চালায়। 

িসরা ল আলম খান বেলন, ৬ দফা দওয়ার পর াভািবকভােবই ব ব র সে  তার ঘিন তা বেড় যায়। তখেনা আওয়ামী লীেগর 
অিফস ১৫, রানা প েন। অিফস থেক ফরার পেথ িতিন ায়ই গািড়েত কের তােক হেলর কাছাকািছ অথবা ধানমি র কাথাও 
নািমেয় িদেয় বাসায় যেতন। এ পযােয় তার সে  িনউি য়াস িনেয় কােনা আলাপ আেলাচনা হয়িন। তেব তার কােজর গিত ও 
গভীরতা য কােনা িবষেয় তার আ হ এসব শখ িজেবর নজের পড়ত। একিদন ব ব  তােক বলেলন, ‘িসরাজ, আিম হয়েতা 
বিশিদন বাইের থাকেত পারব না’। কথাটা েন আমার ভােলা লাগল না। চলেব........ 

 


