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রাজনীিতর রহ পু েষর িনউি য়াস তে র িবতক
পীর হািববুর রহমান

রাজনীিতর রহ পু ষ িসরাজলু আলম খােনর জবানবি েত লখা ‘আিম িসরাজলু আলম খান’ বইেয়র চু ক
অংশ িনেয় বাংলােদশ িতিদেন ধারাবািহক িট লখা পাঠক মহেল ব াপক আেলাচনার জ  িদেয়েছ। সই
সমেয়র িকংবদি তুল  ছা েনতাসহ ছা লীগ কমীেদর অেনেকই এ িনেয় ব ি গতভােব, টিলেফােন আমােক
তােদর পাঠ িতি য়া জািনেয়েছন। অেনেক যমন িনেমাহ সত  বেল ম ব  কেরেছন, তমিন অেনেক ি মত

কাশও কেরেছন। িবেশষ কের ঊনস েরর গণঅভু ােনর নায়ক, ডাক  িভিপ ও মুিজব বািহনীর আেরক
ধান তাফােয়ল আহেমদ বইেয়র অেনক িবষেয়র সে  ি মত পাষণ কেরেছন। টিলেফােন িতিন আমােক

জািনেয়েছন, তার এই িতি য়া িতিন িসরাজলু আলম খানেকও অবিহত কেরেছন।

িসরাজলু  আলম খান,  মর ম আব র রা াক ও কাজী  আেরফ আহেমদ িমেল  ছা লীেগর অভ ের য
‘িনউি য়াস’ বা গাপন সংগঠন ‘ াধীন বাংলা িব বী পিরষদ’ গেড় তুেলিছেলন; তা িনেয় এর আেগ াধীন
বাংলা ছা  সং াম পিরষেদর অ তম নতা নেূর আলম িসি কীও  তুেলিছেলন। বেলিছেলন, তােদর
কােছ এ ধরেনর কােনা তথ  কখনই িছল না। িসরাজলু আলম খান নেূর আলম িসি কীেক উ তৃ কেরই তার
এ বইেয়র এক জায়গায় বেলেছন, ‘এিট যেহতু গাপন সংগঠন িছল, তাই সবার জানার কথাও িছল না।’
এমনিক ব ব ু শখ মুিজবুর রহমানেকও ’৭০ সােলর নেভ র মােসর মাঝামািঝ সমেয় িতিন ও আব র
রা াক এক বঠেক ‘িনউি য়াস’ এবং ‘িবএলএফ’ গঠন ও এর সাংগঠিনক িব িৃত স েক অবিহত কেরন।
িসরাজলু আলম খান বেলেছন, ‘িনউি য়াস’ স েক ব ব ু আেগ থেক অবগত িছেলন না। এ বঠেকই
তারা  ব ব েুক  আ  কেরন  য,  াধীনতার  লে  ‘িনউি য়াস’  এবং  ‘িবএলএফ’র  কমী  বািহনী
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সাংগঠিনকভােব িশ ণ া  ও দ । দশজেুড় সংগিঠত ও িশি ত সদ রা াধীনতার পে  জনসমথন
সৃি  ও অ া  সাংগঠিনক কাজ চািলেয় যাে ।

এবার থম আেলার ঈদসংখ ায় এক সমেয়র িসরাজলু আলম খােনর ঘরানার ছা লীগ কমী  ও জাসেদর
মুখপা  গণকে র  সাংবািদক  মিহউি ন  আহমদ  ‘িসরাজুল  আলম  খান  এবং  াধীনতার  িনউি য়াস’
িশেরানােম লখায় িলেখেছন, ’৬৯ সােলর শষ িদেক ঢাকা িব িবদ ালেয় ভিত হওয়ার পর িতিন দেখেছন,
ছা লীেগর মেধ  িট াতধারা। একিটর কে  শখ ফজললু হক মিণ এবং আেরকিটর মধ মিণ িসরাজলু
আলম খান। িতিন িসরাজলু আলম খােনর ঘরানায় কমন কের ঢুেক গেছন। তখন িতিন একিট ি য়ার
কথা জানেতন যখােন তারা সরাসির াধীনতা ও সমাজতে র কথা বলেতন। আর ছা লীেগর অ  েপর
ব রুা তােদর িনেয় মশকরা কের বলত পািত িব বী। তেব তখন থেকই িতিন জানেতন, শখ মুিজবই আসল
নতা। আর তার সবেচেয়  আ াভাজন িশ  হেলন িসরাজলু  আলম খান। তারা  শখ মুিজবেক বলেতন

ব ব ু  আর িসরাজলু  আলম খানেক ডাকেতন িসরাজ ভাই বেল। মুি যুে র পর কলকাতা  থেক িফের
আসার পর অেনেকই িসরাজুল আলম খানেক দাদা বেল ডাকেত  করেলন। যা তার পছ  হেলা না।
‘দাদা’ শ িটর ব াপাের তার অ ালািজ িছল। কারণ উগা ডার রশাসক ইিদ আিমনেক দাদা বেল সে াধন
করা হেতা। মিহউি ন আহমদ আরও িলেখেছন, তার ধারণা িছল শখ মুিজব বাংলােদেশর াধীনতার জ
গাপেন  কাজ কের যাে ন। তেব িতিন  িনয়মতাি ক রাজনীিত কেরন,  অ ত কাে । িসরাজলু  আলম

খানেক িদেয় িতিন অেনক কাজ করান। িক  ১৯৭২ সােলর ২১ জলুাই যখন ব ব ু িসরাজলু আলম খােনর
সমিথত ছা লীেগর প েনর সে লেন না  এেস সাহরাওয়াদী  উদ ােন শখ ফজললু হক মিণর সমিথত
ছা লীেগর সে লেন যাগ িদেলন তখন িতিন ভীষণ ধা া খেলন। এমনিট হেব আেগ নািক কউ িচ াও
করেত পােরিন। আব র রা াকও প েন  না  এেস সাহরাওয়াদী  উদ ােন গেলন। আর িসরাজ পি রা
প েনর ভাঙন থেক পরবতীেত জাসদ তির করেলন। মিহউি ন  আরও িলেখেছন,  ১৯৮৩ সােল িতিন
জাসদেক িনেয় একিট গেবষণার কাজ  কেরন। তখন আওয়ামী লীগ সাধারণ স াদক আব র রা াক
বিরেয় বাকশাল গঠন কেরেছন। তার িজগাতলার বাসভবেন নতা-কমীেদর িভড়। িতিন তার ব ু ষােটর

দশেকর আেরক ছা লীগ নতা রজাউল হক চৗধরুী মুশতাকেক িনেয় দখা করেলন। কমীেদর িভেড় কথা
বলেত না পারায় আব র রা াকেক িনেয় রজাউল হক মুশতােকর বাসায় চেল আেসন। চার-পাচঁ ঘ ার
আেলাচনায় আব র রা াক াধীনতার িনউি য়ােসর াপট বণনা করেলন। আব র রা াক বলেলন,
‘এটা িঠক য আমরা িনউি য়াস তির কেরিছলাম। িচ াটা হেয়িছল ’৬২ সােল কাঠােমা দাড়ঁ হয় ’৬৪ সােল।
িসরাজ ভাই পকার িবষয়টা এমন নয়। আমােদর মেধ  কাজ ভাগ করা িছল। িসরাজ ভাই িছেলন আমােদর
িথওেরিটিশয়ান। আিম ির িুটংেয়র কাজ দখতাম। আেরফ ছা লীেগর মেধ  আমােদর িচ ার সার ঘটাত।
এরপর চতুথ ব ি  িহেসেব যাগ দয় আবুল কালাম আজাদ। আমরা আ লু কেট র  ছুঁেয় শপথ িনই দশ

াধীন না হওয়া পয  আমরা ব ি গত খ- িবধার পছেন ছটুব না। িবেয় করব না। আমােদর না জািনেয়
লু পড়য়ুা বািলকােক আবুল কালাম আজাদ িবেয় করায় তােক বিহ ার কির। মুিজব ভাইেক সামেন রেখই

আমরা এটা  কির। িতিনই আমােদর নতা। এ ব াপাের তােক আমরা িকছটুা জানাই ’৬৬ সােল। আর
’৬৯ সােল পুেরাটা জানােনা হয়। আমােদর সলিটর নাম দওয়া হয় ‘ াধীন বাংলা িব বী পিরষদ’। নামিট
গাপন িছল। কাজকম হেতা  খবুই গাপেন। আমরা িব বী  বাংলা  নােম হােত লখা  একিট বুেলিটন বর

কির। সাইে া াইল কের এর কিপ করা হেতা। েটা সংখ া বিরেয়িছল।’

মিহউি ন আহমদেক িসরাজলু আলম খান যা বেলেছন, ‘আিম িসরাজলু আলম খান ে ও তাই িলেখেছন।
তেব আবুল কালাম আজােদর িনউি য়াস থেক সের যাওয়া িনেয় আব র রা ােকর ব েব র সে  িসরাজলু
আলম খােনর ব েব র িমল নই। রা াক যখােন বেলেছন, শপথ ভে র জ  বিহ ার, িসরাজ সখােন
বেলেছন, পািরবািরক দির তার কারেণ বেলকেয় িতিন চেল গেছন। এিদেক মিহউি ন আহমদ ’৬২-র ছা
আে ালেনর  নতা  ও  তৎকালীন  ছা লীগ  সভাপিত শাহ  মায়াে ম হােসেনর  সে ও কথা  বেলেছন।
রিফ াহ চৗধরুীর সে  আেগর কিমিটেত শাহ মায়াে ম ছা লীেগর সাধারণ স াদক িছেলন। পের িতিন
সভাপিত ও শখ ফজললু হক মিণ সাধারণ স াদক হন। তােসর আসর থেক িসরাজলু আলম খানেক
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ছা লীেগ  ির টু  কেরন  এবং  সাধারণ  স াদক  হেত  ভূিমকা  রােখন  শাহ  মায়াে ম  হােসন।  শাহ
মায়াে ম বেলেছন, মুিজব ভাই একিট িলফেলট াফট কেরেছন ‘পূবব  মুি ট’ নােম। তখন আইয়েুবর

মাশাল ল। িতিন িনেজই সাইেকল চািলেয় েস িগেয় ছািপেয়েছন। তারপর তােক ডাকেল িতিনও সাইেকল
চািলেয় তার কােছ যান। ব ব ু শাহ মায়াে েমর হােত এক বাি ডল িলফেলট িদেয় বলেলন, ‘ তার িব
লাক িনেয় এ েলা িডি িবউট করিব’। ইংেরিজেত লখা িলফেলট িনেয় িতিন গেলন, রিফ াহ চৗধরুীর

কােছ। দেখ িতিন বলেলন, ‘বানান ভুল থাকেলও বাট ইট ক ািরজ দ া িমিনং’। ক এম ওবায় র রহমান,
শখ ফজললু হক মিণ, িসরাজুল আলম খান, ফিরদপুেরর আিনস আর িতিন িনেজ এই পাচঁজেনর িটম িমেল

রাত ১২টার পর নতার িনেদেশ িবিভ  দূতাবােসর গেটর সামেন ফেল আসেতন। শাহ মায়াে ম আরও
বেলন, এখন অেনেকই াধীনতার কথা নানাভােব মেনর মাধরুী  িমিশেয় বেল। বাট িদস ইজ দ া  ফ া ।
বাংলােদশপি  কউ  িছল  না।  আমরা  শখ  মুিজেবর  অ সারীরা  িছলাম।  আর  কিমউিন রা  বলত
ইলিলটািরেয়ট াজেুয়েটর িশ । শাহ মায়াে েমর ব েব  বাঝা যায়, পূববাংলার াধীনতা িনেয় শখ
মুিজেবর িনজ  িচ াভাবনা ও  পিরক না িছল।

১৯৬২ সােলর ২৪ মাচ মাঝরােত ইে ফাক স াদক তফা ল হােসন মািনক িময়া ঢাকায় িনযু  ভারেতর
তৎকালীন ডপুিট হাইকিমশনােরর পিলিটক াল অিফসার শশা  ব ানািজেক তার অিফেস ডেক আেনন।
মািনক িময়ার সে  িছেলন শখ মুিজব। ায় ই ঘ া ধের তারা আেলাচনা কেরন। তারপর শখ মুিজব
তােক বলেলন, ভারেতর ধানম ী নেহ র কােছ একিট গাপনীয় িচিঠ পাঠােত চান। শখ মুিজব িচিঠটা
ব ানািজর হােত িদেলন। িচিঠটা নেহ েক ব ি গতভােব সে াধন কের লখা। বঠেক ’৬৩ সােলর েত
ল ডেন ব ব ু  াধীনতা  ঘাষণা,  বাসী  সরকার গঠন ও মুি  সং াম পিরচালনার এবং মািনক িময়ার
ইে ফােক লখার মাধ েম চার  কাজ চালােনার  পিরক না  তেুল  ধেরন ব ানািজর কােছ। িচিঠর শষ
প ারায় নেহ র কােছ নিতক, রাজৈনিতক ও টৈনিতক সমথন ও সাজসর াম চেয় অ েরাধ জানােনা হয়
এবং গাপেন শখ মুিজব নেহ র সে  এ িবষেয় কথা বলেত দখা করেত চান। িচিঠ পাঠােনা হেলও ভারত
তখন চীেনর সে  যুে  িবপয । িদি  মুিজবেক ধয ধের অেপ া করার বাতা িদল। মুিজব ভাবেলন ঢাকায়
ভারতীয় উপ-হাইকিমশেনর আমলােদর কারেণই দির হে । ধয হািরেয় িতিন কৗশল পা ান। গাপেন
আগরতলা িগেয় ি পুরার মুখ ম ী শচী  লাল িসংেহর সে  বঠক কেরন। মুখ ম ী িদি  িগেয় নেহ র
সে  আলাপ কের জােনন চীেনর সে  যুে র পর নেহ  এখনই আেরকিট ট খলুেত চান না। শচী  িফের
এেস মুিজবেক জানান,  ধানম ী বেলেছন তােক সাহায  করার ব াপাের িস া  হেয়েছ। ভারেতর ঢাকা
উপ-হাইকিমশনেক  জািনেয়  দওয়া  হেয়েছ।  নেহ র  পরামশ  িছল,  এরপর  থেক  মুিজব  যন  ঢাকায়
ভারতীয় দূতাবােসর মাধ েমই যাগােযাগ কেরন। শচীন িসংেহর ভা , ’৯১ সােল িদি  িগেয় মিফ ল হক
িলেখ  এেনিছেলন  যা  ফেয়জ আ েদর  আগরতলা  মামলা,  শখ  মুিজব  ও  বাংলার  িবে াহ  বইেয়  ঠাইঁ
পেয়েছ।  শচীন  িসংেহর  ভাে  ও  নানা  সূে  মিহউি ন  আহমদ  িলেখেছন,  শখ  মুিজব  আগরতলা

িগেয়িছেলন  ’৬৩ সােলর  জা য়ািরর  শষ  িদেক।  তার  সই গাপন  সফর স েক পািক ান  সরকােরর
গােয় া ও তার দেলর নতারা িছেলন অ কাের। এমনও জানা যায়, সই সফের শখ মুিজব এক িদন

আগরতলা আটকও হেয়িছেলন। আর তার সই াধীনতার িমশেনর কারেণ িতিন আগরতলা ষড়য  মামলার
ধান আসািম হেয়িছেলন। সিদন তাফােয়ল আহেমেদর নতেৃ  ’৬৯-এর গণঅভু ান তােক ফািঁসর ম

থেক ব ব ু উপািধেত বাঙািলর অিবসংবািদত নতা িহেসেব মু  কেরই আেনিন, আইয়বু খােনর পতনও
ঘিটেয়িছল।

আ স ম আব র রবসহ জাসদপি  অেনেকই িসরাজলু আলম খানেক াধীনতার পকার বেল থােকন। আিম
দেখিছ একসময় তারা ব ব রু ৭ মােচর ভাষণ িসরাজলু আলম খােনর লখা বেলও চার করেতন। যিদও

িসরাজলু  আলম খান  িলেখেছন,  িবএলএফ নতারা  পেয় ট িলেখেছন।  এমনিক এক সময়  মুিজবিবে ষী
িচনাপি রাও মওলানা ভাসানীেকই াধীনতার থম াবক বেল দািব কেরিছেলন। িক  পািক ান সৃি র পর
থেক ইিতহােসর ধারাবািহকতায় য সত  উ ািসত ’৪৮ সােল ছা লীগ িত া  ও ’৪৯ সােল িতি ত

ভাঙাগড়া আওয়ামী লীগেক িনেয় ব ব ইু াধীনতার ে  িনর র আপসহীন লড়াই-সং ােমর মেধ  এিগেয়
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গেছন। তার নতেৃ ই বাংলােদশ াধীন হেয়েছ। ’৬২ সােল যিদ নেহ র সে  ব ব ু াধীনতার জ
যাগােযাগ কের থােকন, আগরতলা ষড়য  মামলার আসািম হেয় জল খেট থােকন এবং াধীনতার সং াম

ও মুি যুে র নতৃ  িদেয় থােকন তাহেল িতন নতার িনউি য়াস তথ  িবতেকর পিরণিত কী? িবএলএেফর
চার ধােনর মেধ  জাসদ সৃি র মধ  িদেয় রাজনীিতেত রহ পু ষ িহেসেব িচি ত হেয় িসরাজলু আলম খান
অেনক আেগই পদার বাইের চেল গেছন। শখ ফজললু হক মিণ ’৭৫ সােলর ১৫ আগ  ঘাতেকর হােত
িনহত হওয়ার আগ পয  ব ব রু রাজনীিতর মূল ধারার সে  সি য়  নতেৃ  িছেলন। আব র রা াক
আমৃৃতু  ব ব রু রাজনীিতেত নতৃ  িদেয় গেছন। জীিবতেদর মেধ  এখেনা ব ব রু রাজনীিতেত িকংবদি
হেয় জীবেনর পড়  বলায় তাফােয়ল আহেমদ রেয়েছন। এ িবষেয় তার িব র ব ব  নওয়ার চ া আিম
করব। ৭ মাচ ’৭১ ব ব েুক ধানমি ডর বাসভবন থেক িনেয় আসার সময় িসরাজুল আলম খান াধীনতার
ঘাষণা  িদেত বলেল ব ব ু কী  বেল তােক ধমক িদেয়িছেলন, সিট তাফােয়ল আহেমদ ব ি গতভােব

অেনকবার  আমার  কােছ  বেলেছন।  ইিতহােসর  ােথ  সময়  এেসেছ  এখন  তার  সিট  মা েষর  সামেন
উপ াপন করার। এমনিক শাহ মায়াে ম হােসনসহ ষােটর জীিবত ছা লীগ ও ছা  ইউিনয়েনর ই ধারার
যারা পরবতীেত মুি যুে  অংশ হণ কেরিছেলন সই মিতয়া চৗধরুী ও রােশদ খান মননেকও বলা দরকার
কখন  কান  াপেট  কীভােব  তারা  ব ব রু  াধীনতার  সং ামেক সমথন  িদেয়  মুি যুে  অংশ হণ
কেরেছন। সবার ব েব র আেলােকই আিম আমার িনজ  পযেব ণ ও অ স ান থেক এ িনেয় একিট লখা
িলখব।  অেনেক   কেরেছন,  িসরাজলু  আলম খােনর  লখার  অংশ  িনেয়  কন  আমার  এত  আ হ?
ইিতহােসর  িত  আমার  অ হীন  তৃ া  রেয়েছ।  াধীনতার  পর  িসরাজলু  আলম  খােনর  ভূিমকা  তােক
রাজনীিতর রহ পু ষ যা তার জ  স ােনর নয়, তবু ষােটর দশেক ছা লীেগর নতেৃ , াধীনতা সং ােম
ও মুি যুে  ব ব রু একজন একিন  কমী িহেসেব িতিন যমন িছেলন িনেবিদত তমিন অেনক আদশবান
ত েণর কােছ মুিজব বািহনীর চার ধানেদর সে  একজন জনি য় নতা িছেলন। াধীন বাংলা ছা  সং াম
পিরষেদর  নতারাও  তখন  নায়েকর  মেতা  ত ণেদর  সামেন  আসন  িনেয়িছেলন।  আমােদর  াধীনতা
সং ােমর  মহানায়েকর আসেন  িহমালেয়র  উ তায়  ব ব ু  শখ  মুিজবুর  রহমােনর  অব ান  যমন  িছল
তমিন তার ছায়ায় াধীনতা সং ামী ও মুি যুে  গৗরবময় অেনক বীেরর আসনও িছল নায়েকর মেতা।

ব ব ইু িছেলন  থেক শষ পয  তােদর সবার মাথার মু ট। তাই িতিন তার কমী-সংগঠকেদর ক কী
করেছন তা জানেলও হয়েতা িনেজর পিরক না সব সময় বেলনিন। সমেয়র কাজ িতিন সমেয় কেরেছন।
যখন যােক যখােন যভােব কাজ করােনার সভােব কিরেয়েছন।

িসরাজলু  আলম  খান  তার  বইেয়  বেলেছন,  “৭০-এর  জাতীয়  িনবাচেন  িবজেয়র  পর  ব ব রু  সে
আেলাচনার  জ  যখন  সময়  চেয়িছেলন  তখন  ব ব ু  পরিদন  ধানমি ডর  বািড়েত  ভার  ৫টায়  যেত
বেলিছেলন। িতিন ও আব র রা াক যখন ব ব রু বাসভবেন েবশ করেলন তখন িনেচর তলার বড েম
ব ব ু  ও বগম মুিজব েয়  আেছন। ‘মুিজব ভাই জেগ। বলেলন,  এিদেক আয়। আিম তার পালে র
একপােশ বসলাম,  রা াক িনেচ মাড়ার ওপের। ভাবী  অ িদেক িফের ঘুিমেয়। মুিজব ভাইেয়র হাতটা
বাড়ােনা িছল। আিম ও রা াক তার হাত ধরলাম। বললাম, আমরা অেনক দূর এিগেয় িগেয়িছ। ১০-১৫
সেক ড পর মুিজব ভাই বলেলন,  আমােক কী  করেত হেব বল? আমরা  বললাম,  িবেদিশ িবেশষ  কের

ভারেতর সাহায  েয়াজন। আধা িমিনট সময় িনেয় িতিন বলেলন, যা; হেব। আিম তা ল ডন যাি , ব ব া
হেব।’’

ব ব রু ল ডন অব ানকােল িমরপুর, মাহা দপুের বাঙািল-অবাঙািল রায়ট  হয়। তাজউ ীন ভাইেক
বললাম, এ পিরি িত আমােদর পে  সামাল দওয়া স ব নয়; মুিজব ভাইেক দরকার। পেরর িদন মুিজব
ভাইেয়র বাসার টিলেফান থেক তাজউ ীন ভাই তােক ফান কের ঢাকার পিরি িত জানােলন। ৩-৪ িদেনর
মেধ ই ল ডন সফর সংি  কের মুিজব ভাই ঢাকা িফের এেলন। তৎকালীন তজগাওঁ িবমানব ের িবরাট
িমিছল িনেয় আমরা তােক াগত জানালাম। িবমানব র থেক তার সে  একই গািড়েত তাজউ ীন ভাই ও
আিম িছলাম। বািড় িফের তাজউ ীন ভাইেয়র সে  সামা  কী য বলেলন, আিম িনিন। এরপর তাজউ ীন
ভাই চেল গেলন। রা াকেক আিম আেগ থেকই মুিজব ভাইেয়র বাসায় থাকেত বেলিছলাম। তখন তার ই
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পােশ আিম আর রা াক। আমােদর ঘােড় হাত িদেয় ব ব ু বলেলন, সব িঠক করা হেয়েছ। ভারত অ
দেব দেশর মেধ  িনংেয়র জ । পের ভারেতও িনংেয়র ব ব া হেব। বডােরর ই জায়গা িদেয় অ

আনার ব ব া কর তারা।

৭ িদেনর মাথায় আমরা সীমাে র িট জায়গা িদেয় অ  আনার স াবনা বর করলাম। একিট চুয়াডা া,
যখােন এসিডও িছেলন তৗিফক-ই-এলাহী চৗধরুী। ি তীয়িট িঝনাইদহ, যখােন এসিডিপও মাহবুব উি ন

আহেমদ (এসিপ মাহবুব)।  আমার  সে  তৗিফেকর পািরবািরক স ক এবং  মাহবুেবর সে  সাংগঠিনক
স ক থাকার কারেণ সহেজ ান িট িনধারণ করার েযাগ হয়।

১৯৭০ সােলর ১৮ িডেস র, ভারেবলায় মুিজব ভাই শখ মিণ, রা াক, তাফােয়ল ও আমােক তার বাসায়
যেত বলেলন। সময়মেতা  িগেয়  দখলাম,  মুিজব ভাই িনেচর  তলার  বারা ার  সামেন  দািঁড়েয়  কােনা

একজেনর সে  কথা বলেছন। আমরা যেতই ভ েলাকেক বলেলন, এই চারজনেক িদেয়ই সব কাজ। আমরা
আমােদর নাম বললাম। ভ েলাক নাম বলেলন,  িচ র ন  তার। িতিন  িবএলএফ নতৃবৃ েক ২১,  ড.
রােজ  রাড, নদান পাক, ভবানীপুর, কলকাতা-৭০২১ এই িঠকানািট মেন রাখেত বলেলন। আমরা চারজন
ওই িঠকানািট কেয়কবার মুেখ মুেখ উ ারণ কির এবং মুখ  কের রািখ।

১৯৭১ সােলর ১৮ জা য়াির পুরেবলা মুিজব ভাই আমােদর চারজনেক তার বাসায় খেত বলেলন। িগেয়
দিখ, তাজউ ীন ভাইও আেছন। বলেলন, আমার অবতমােন তাজউ ীেনর সে  আেলাচনা কের সব কাজ

করেব।  কলকতার  িঠকানাটা  আবারও  রণ  কিরেয়  িদেলন।  আমরা  বুঝেত  পারলাম,  আমােদর  কাজ
সিঠকভােবই এেগাে ।

ফ য়াির মােসর মাঝামািঝ  অ  আনার জ  ডা ার আবু হনােক িচ র ন তােরর সে  যাগােযাগ
করেত কলকাতায় পাঠােনা হয়। হনা িফের এেস জানােলন, ফ য়ািরর শষ ও মােচর থম িদেক অ
আসেব। সীমা বতী ওই িট ােনর কথাও িচ র ন তারেক জািনেয় দওয়া হেলা। আর িনংেয়র জ
সারা দেশ আরও িকছ ু ক  খালা হেলা।

িসরাজলু আলম খােনর ভাষায়, একা র সােলর অসহেযাগ আে ালন চলাকােল পুিলশ, িবিডআর, ব ল
রিজেম ট থেক ‘িড-ফ াকশেনর’ পিরক না কের ‘িনউি য়াস’। ৭ মােচর পর থেক যাবতীয় চার কমকা 

ব ব ু শখ মুিজবুর রহমােনর নােমই পিরচািলত হেতা। ‘িনউি য়ােসর’  িস া  অ যায়ী ৩ মাচ ঘািষত
াধীনতার ইশেতহাের িবষয়িট ভােবই বলা আেছ। ‘িনউি য়াস’ (িবএলএফ হাইকমা ড- শখ ফজললু

হক মিণ, িসরাজলু আলম খান, আব র রা াক ও তাফােয়ল আহেমদ এবং আওয়ামী লীগ হাইকমা ড-
সয়দ নজ ল ইসলাম, তাজউ ীন আহমদ, খ কার মাশতাক আহেমদ এবং ক াে ন মন র আলী) সবার

সে  আেলাচনা  কেরই  মুিজব  ভাই  তার  ৭  মােচর  ঐিতহািসক  ভাষণ  দান  কেরন  এবং  অসহেযাগ
আে ালেনর কমসূিচ ঘাষণা কেরন। ৭ মােচর ভাষেণ ব ব রু মুেখ উ ািরত, ‘এবােরর সং াম আমােদর
মুি র সং াম, এবােরর সং াম আমােদর াধীনতার সং াম’ বাক িট সংেযাজেনর একিট পটভূিম আেছ।
যমন ১৯৭১ সােলর ৭ মাচ ঢাকার রসেকাস ময়দােন (বতমােন সাহরাওয়াদী উদ ান) বাংলােদেশর পিত

ব ব  ু শখ মুিজবুর রহমােনর ঐিতহািসক ভাষেণর পছেনও রেয়েছ ঐিতহািসক ঘটনা।

’৭১ সােলর ১ মাচ পািক ােনর িসেড ট জনােরল ইয়ািহয়া খান তার বতার ভাষেণর মাধ েম ৩ মােচর
গণপিরষেদর অিধেবশন বািতল  করেল ছা -জনতা  িব ু  হেয়  রা ায়  নােম। স সময়  ব ব ু  হােটল
পূবাণীেত আওয়ামী লীেগর সংসদীয় দেলর বঠেক িছেলন। িব ু  ছা -জনতা সখােন উপি ত হেল িতিন
তােদর আে ালন চািলেয় যাওয়ার ম দন।  হয় াধীনতার জ  ত  সং াম। মােচর ৩ তািরখ
মধ  রােত িবএলএেফর ৪ নতার সে  বঠক কের াধীনতা আে ালেনর িব ািরত আেলাচনা হয়। মােচর
৪ তািরেখ ব ব ু িবএলএেফর ৪ নতােক ডেক িনেয় তার নতেৃ  গিঠত আওয়ামী লীেগর হাইকমা ড
স েক অবিহত কেরন। এরপর িত রােতই আে ালেনর সব িবষয় িনেয় আওয়ামী লীেগর হাইকমাে ডর ৪
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নতার সে  আেলাচনায় বসেতন।

৭ মােচর ভাষেণর িবষেয় ৫ মাচ ব ব  ুিবএলএেফর ৪ নতা ও আওয়ামী লীেগর হাইকমাে ডর সে  বঠক
কেরন। সিদন অিধক রাত পয  বঠেক ৭ মােচর ভাষেণর িবষেয় একিট িস া  চড়ূা  হয়। তা  হেলা-
ভাষণিট খবুই আেবগময় হেত হেব এবং মূল ভাষণিট িতন ভােগ িবভ  থাকেব।

িসরাজলু  আলম খােনর ভাষায়,  আমােদর তরফ থেক দওয়া  পরামশ িছল ভাষেণ ১.  সংে েপ অতীত
ইিতহােসর বণনা ২. িনবাচেনর ম াে ডট অ যায়ী মতা হ া েরর দািবর পাশাপািশ অসহেযাগ আে ালন
ও াধীনতার আে ালন চািলেয় যাওয়া এবং ৩. াধীনতার আ ান জািনেয় ব তৃা শষ করা।

৬ মাচ সকাল থেকই ব ব ,ু িবএলএফ এবং আওয়ামী লীেগর হাইকমাে ডর নতবৃৃে র সে  দফায় দফায়
বঠেকর একপযােয় িতিন জানান,  আওয়ামী  লীগ হাইকমা ড,  ‘মুি র  সং াম’  শ িট িদেয়  ব তৃা  শষ

করার কথা বেলেছ। তখন িবএলএেফর প  থেক তারা পির ার জানান, ‘মুি র সং াম’ ও ‘ াধীনতার
সং াম’ েটা কথাই ব তৃার এক লাইেন রেখ শষ করেত হেব।

তখন ব ব ু আওয়ামী লীগ হাইকমাে ডর কােছ িবষয়িট তেুল ধেরন। ৬ তািরখ িবকাল নাগাদ আওয়ামী
লীগ হাইকামা ড ‘এবােরর সং াম াধীনতার সং াম,  এবােরর সং াম মুি র সং াম’  এ ঘাষণা  িদেয়
ব তৃা শষ করার িবষেয় একমত হেয়েছ বেল তােদর জানান।

িসরাজলু আলম খান আরও বেলেছন, ৪, ৫ ও ৬ মাচ এই িতন িদন ২ থেক ৩ ঘ া অ র অ র আওয়ামী
লীগ হাইকমা ড এবং িবএলএফ হাইকমাে ডর সে  ৭ মােচর ভাষণ িনেয় ব ব রু পৃথক পৃথক বঠক হেতা।
৬ মাচ স ায়  িবএলএেফর প  থেক ব ব েুক জানােনা  হয়,  শষ লাইনিট ঘুিরেয়  ‘এবােরর সং াম
আমােদর মুি র সং াম,  এবােরর সং াম াধীনতার সং াম’ এভােব বলেত হেব। িকছু ণ পর ব ব ু
তােদর  জানান,  আওয়ামী  লীেগর  হাইকমা ড  িবএলএেফর  ােবর  সে  একমত।  তখন  িবএলএফ
হাইকমা ড ৭ মােচর ব তৃার জ  ব ব েুক পেয় ট েলা িলেখ দয়। এর ই ঘ া পের ব ব ু িবএলএফ
হাইকমা ডেক কীভােব জনসভায় ব তৃা করেবন তা শানােলন।

মুিজব বািহনীর  অ তম ধান  তাফােয়ল  আহেমদ আমােক বেলেছন,  ব ব রু  ৭ মােচর  ভাষণ িনেয়
িসরাজলু আলম খােনর ব ব  সিঠক নয়। ব ব ু তঃ তূভােবই িনেজ ভাষণিট িদেয়িছেলন। ৭ মাচ তার
সামেন ধানমি ডর বাসভবেন যখন িসরাজুল আলম খান ব ব েুক বলিছেলন, আজ াধীনতার ঘাষণা না
িদেল জনগণ মানেব না, তখন ব ব  ুতােক ধমক িদেয় বেলিছেলন, ‘আিম জনগেণর িনবািচত নতা িহেসেব
জািন আমােক কী বলেত হেব। তুিম তামার কােজ যাও।’ চলেব...
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