
‘আিম িসরাজলু আলম খান-৪’

তখন ভার ৪টা, ব ব রু চাখ লাল তামােকর পাইপ কামেড়
ধেরেছন
পীর হািববুর রহমান

ব ব  ু শখ মুিজবুর রহমান

রাজনীিতর রহ পু ষ ও মুিজব বািহনীর অ তম ধান িসরাজলু আলম খান বেলেছন, ১ মাচ ইয়ািহয়া খান
বতােরর  মাধ েম  ৩  মােচর  সংসদ অিধেবশন  অিনিদ কােলর  জ  িগত  ঘাষণা  করেল  িবনা  মেঘ

ব পােতর মেতা গাটা জািতেক ি ত কের দয়। তখন হােটল পূবাণীেত আওয়ামী লীেগর সংসদীয় দেলর
বঠক চলিছল। বাইের িবে াভ িমিছেল উ াল হেয় ওেঠ নগরী। চারিদক থেক বােনর মেতা িমিছল এেস

শহীদ িমনাের জেড়া হয়। সখান থেক ডাক  িভিপ আ স ম আব র রব ২ মাচ িব িবদ ালয় চ ের িতবাদ
সভার ঘাষণা দন। আওয়ামী লীগ সংসদীয় দল অিবলে  সংসদ অিধেবশন আ ােনর দািব জািনেয় িববৃিত
দয়।  সিদনই  িজ াহ  হেলর  নাম  পিরবতন  কের  মা ারদা  সূযেসন  হল  রাখা  হয়।  ছাট  পিরসের

িনউি য়ােসর বঠেক িস া  হয় ২ মােচর সভায় াধীন বাংলােদেশর পতাকা উে ালন করা হেব। ডাক
িভিপ রবেক ডেক এ িস া  জািনেয় দওয়া হয়। এিট শানার পর রবেক খবু উে িজত দখলাম। স
উে জনা  ধু  একিট পতাকা  উে ালেনর আেবগ থেক নয়,  তারেচেয় বড় িকছু  করার ত য় যন তার
চােখ-মুেখ ফেুট ওেঠ। যথারীিত ২ মাচ কলাভবেনর গািড় বারা ার ছাদ থেক ছা লীেগর সভাপিত নেূর

আলম িসি কী, সাধারণ স াদক শাজাহান িসরাজ, ডাক  িজএস আব ল সু মাখেনর উপি িতেত আ স
ম রব পতাকা উে ালন কেরন। এর মধ  িদেয় ল ািধক ছা -জনতার সমােবেশ াধীনতা সং ামেক এিগেয়
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িনেয় যাওয়ার দৃঢ় মেনাভাব কাশ পায়। ২ মােচর সই সমােবশ থেক ৩ মাচ প েন জনসভার কমসূিচ
ঘাষণা করা হয়।

িসরাজলু আলম খােনর জবানবি েত লখা ‘আিম িসরাজলু আলম খান’ বইেয় িতিন আরও বেলেছন, এর
আেগ ১ মাচ রােতই িনউি য়ােসর প  থেক আমরা পরবতী আে ালন কমসূিচ আর সবদলীয় ছা  সং াম
পিরষেদর নােম পিরচালনা করার েয়াজন নই বেল িস াে  আিস। কারণ আমােদর মেন হেলা সবদলীয়
ছা  সং াম পিরষদ িনেয় অ সর হেত গেল ভিব েত ছা লীগ ও ডাক  ছাড়া অ েদর তরফ থেক বাধা
আসেত পাের। এ িচ া থেক আমরা ডাক  ও ছা লীগ িদেয় সং াম চািলেয় যাওয়ার িস া  হণ কির।
িনউি য়ােস তা অ েমািদত হয়। এভােবই ২ মােচর পতাকা উে ালেনর মেতা ইিতহাস সৃি কারী ঘটনািট
ঘটােনা স ব হয়। সিদন স া হেতই আমরা িনউি য়াস থেক ৩ মােচর জনসভায় াধীনতার ইশেতহার
ঘাষণার িস া  িনই। ৩ মাচ প েনর জনসভায় শাজাহান িসরােজর ইশেতহার পােঠর ায় শষ পযােয়

হঠাৎ দখলাম মুিজব ভাই ১৫/২০ জনেক িনেয় প েনর মে র িদেক আসেছন। তার আসার এ খবরটা
আমার জানা  িছল না। াভািবকভােবই ইশেতহার পাঠ ব  হেয়  গল। মুিজব ভাই মে  উঠেলন,  তার
সামেনই ঘািষত হেলা  ‘আজ থেক বাংলােদশ াধীন  ও সাবেভৗম হেলা’। ঘাষণার মেধ  আরও িছল
জাতীয় পতাকা, জাতীয় সংগীত এবং সামেনর িদেনর সশ  সং ােমর ইি ত ও িনেদশনা। িসরাজলু আলম
খােনর  ভাষায়  ব ব ু  সিদন  ৫  িমিনেটর  মেতা  ব ব  রাখেলন  এবং  ৭  মাচ  রসেকাস  ময়দােন
( সাহরাওয়াদী উদ ান) জনসভার ঘাষণা িদেলন। িসরাজুল আলম খান বেলেছন, ‘িতিন আজও জােনন না
কী  কারেণ  সিদন  ব ব ু  অ ত ািশতভােব  প েনর  জনসভায়  হািজর  হেয়িছেলন।  ব ব ু  ঘািষত
অসহেযাগ  আে ালেন  অি ঝরা  উ াল  মােচর  ১৫  তািরখ  ইয়ািহয়া  খান  ঢাকায়  এেলন  ব ব রু  সে
আেলাচনায় বসেত। একপযােয় ভুে াও এেলন। ইয়ািহয়া-মুিজব-ভুে া আেলাচনা হেলা। িসরাজলু আলম খান
আরও বেলেছন, ব ব  ু িতিদন ইয়ািহয়া ও ভুে ার সে  কী আেলাচনা হেয়েছ তা জানােনার জ  িতিদন
রাত ১০টার পর তার ধানমি ডর বাসভবেন তােক যেত বলেতন। সবাই চেল যাওয়ার পর ব ব ু তার সে
বসেতন। থম িদন আেলাচনার পর ব ব ু তােক বেলিছেলন, ‘িসরাজ আেলাচনা তা এক িদেন শষ হেব
না। এিট গিড়েয় গিড়েয় চলেব’। আিম আমার স সমেয়র বুি  ও মধা িদেয় বললাম, মুিজব ভাই, আমােদর

াধীনতার ল িট যন  কােনাভােবই ইয়ািহয়া  বুঝেত না  পাের সিদেক ল  রাখেবন’। িতিন বলেলন
িঠকই বেলিছস।

িসরাজলু  আলম খান  আরও বেলেছন,  ইয়ািহয়া  বা  ভুে ার সে  আেলাচনায়  যাওয়ার আেগ মুিজব ভাই
আওয়ামী লীগ হাইকমা ডেক তার বাসায় আসেত বলেতন। আমােকও যেত বলেতন। িতিনসহ আওয়ামী
লীগাররা যন মুিজব কাট পের আেলাচনায় যান সিট িনি ত করেত আিম বলতাম। খ কার মাশতাক
আহেমদ ছাড়া সবাই মুিজব কাট পরেতন। তারা িফের না আসা পয  আিম মুিজব ভাইেয়র বাসায় থাকতাম।
সংবাদপ  ও  িবেদিশ  গণমাধ ম েলা  আেলাচনা  অ গিত  হে  বেল  সংবাদ  িদত।  আওয়ামী  লীগ  ও
তাজউ ীন আহেমেদর লখা  সেনােট আেলাচনার িবষয়ব  জানাত। ২১ মাচ মুিজব ভাই বঠক থেক
িফের জানােলন নামমা  এক পািক ান  রেখ ই অংেশর জ  ই ধানম ী  এই ঐকমেত র িভি েত
আেলাচনা  শষ হেয়েছ। ২২ মাচ সংবাদপ েলা  িলখল আেলাচনা  সফল। স রােত মুিজব ভাইেক খবু
গ ীর ও ি া  দখলাম। পেরর িদন ২৩ মাচ ছা  সং াম পিরষেদর আ ােন িতেরাধ িদবস। ওইিদন
মুিজব ভাই ইয়ািহয়ার সে  সৗজ  সা ােত যান। িনউি য়াস থেক আমরা িঠক করলাম,  মুিজব ভাইর
গািড়েত াধীন বাংলার পতাকা উিড়েয় ইয়ািহয়ার সে  দখা করেত যােবন। মুিজব ভাই আপি  জানােলও
ছা  সং াম পিরষেদর চােপ গািড়েত পতাকা  লাগােত রািজ হন। যাওয়ার আেগ কাম ল আলম খস
রাইেফেলর ফাকঁা আওয়ােজ তােক অিভবাদন জানায়। আমােদর িদক থেক যা িছল সশ  যুে র ইি ত।
হাসা ল হক ই  মুিজব ভাইেয়র গািড়েত পতাকা লািগেয় দয়।

২৩ মাচ রাত ৮টার িদেক মুিজব ভাইেয়র বািড় থেক ায় সবাই চেল গেল আিম রাত ১০টায় ৩২ ন ের
উপি ত হই। রা াক এেস বলল, ‘িসরাজ ভাই, কী করেবন? আিম তার িদেক তাকােতই পছেন দখলাম
শখ মিণ, তাফােয়ল, আ স ম রব, শাজাহান িসরাজ ও শখ শহীদ। আিম ও রা াক জেনই জনেক
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বললাম, আমােদর বসেত হয়। তখন িনউি য়ােসর আলাদাভােব বসার সময় সই। বসার জ  সখান থেক
আমরা সবাই আওয়ামী লীেগর কাষাধ  খলুনার মাহসীন ভাইেয়র লালমািটয়ার বাসায় গলাম। যাওয়ার
আেগ মুিজব ভাইেক িচি ত দখলাম। জানেত চাইেলন, কােনা কথা আেছ িকনা। বললাম রােত দখা করব।
িতিন রাত ২টার পের যেত বলেলন। আমরা ায় দড় ঘ া আেলাচনা করলাম মাহসীন ভাইেয়র বাসায়।

থেম আিম বঠেকর ফলাফল জানােল সবাই বলল স তা আমরাও জািন। এখন মুিজব ভাইেক কীভােব
রািজ করােনা  যায়? ই ধানম ীর ফমুলা  কােনাভােবই হণেযাগ  নয়। আিম বললাম,  আমরা  সবাই
একমত থাকেল মুিজব ভাই রািজ হেবন। রাত িঠক আড়াইটায় মুিজব ভাইেয়র বাসার দাতলায় আিম, শখ
মিণ, রা াক, আ স ম রব, শাজাহান িসরাজ ও শখ শহীদ মুিজব ভাইেয়র সে  বসলাম। সখােন আরও
িছেলন বগম মুিজব ও মিম ল হক খাকা মামা। মুিজব ভাই কথা তলুেলন। কীভােব কী করেত হেব বল?
আমরা বললাম এ চুি  বাংলার মা ষ কােনাভােবই হণ করেব না। আর এবার না হেল কােনা িদনই
বাংলােদেশর মা ষেক াধীনতার পে  আনা যােব না। িতিন বলেলন, ‘আিমও তাই মেন কির। িক  কী
বেল আেলাচনা ভাঙেত হেব? আমার িদেক তািকেয় বলেলন িসরাজ তইু িক বিলস? তারপর সবার িদেক
তািকেয় বলেলন যা বলার কাল সকােলই বলেত হেব। ইয়ািহয়া কাল চেল যােব।’ আমরা সবাই িকছু ণ চপু
থাকলাম। তারপর আিম বললাম একটাই সমাধান,  আেলাচনা  ভেঙ  িদেত হেব। থেম িতিন  কানটা?
পর েণই ও াঁ বুেঝিছ’। তখন ভার ৪টা। ব ব রু চাখ লাল। তামােকর পাইপ কামেড় ধেরেছন। এিট
িতিন সাধারণত কিঠন সমেয়ই করেতন। পের বলেলন, ‘ তারা যা। একটা উপায় বর করেত হেব’। আমরা
বিরেয় আসার সময় আমােক বলেলন, ‘তইু পাচঁ িমিনট পের যা।’ অ  সবাই িনেচ িগেয় দািঁড়েয় আেছ।

আিম বললাম, ই মু া ব ব া চুি  মেধ  থাকেত হেব। মুিজব ভাই বলেলন, ‘ া,ঁ  আিমও তাই ভাবিছ’।
আিম এরপর এক লাখ িমিলিশয়ার কথা যাগ করলাম। িতিন বলেলন, ‘িমিলিশয়ার ব াপাের আিম তােদর
আেগই বেলিছ। এখন ই মু ার িবষয়টাই আেলাচনা ভাঙার একমা  উপায়’। িতিন আমােক পরিদন সকাল
১০টার িদেক যেত বলেলন। বললাম, দরকার নই। আপিন আেলাচনা থেক িফের এেলই আসব। আিম
পুের গলাম। ব ব ু বলেলন, আগামীকাল রােতই ওরা আ মণ করেব। থম পযােয়ই িতেরাধটা যন

শ  হয়, তার ব ব া করেত হেব।’ আমার কােঁধ হাত রেখ বলেলন, ‘কাউেক বিলস না, আিম বাসােতই
থাকব। আমােক না পেল ওরা উ ােদর মেতা আচরণ করেব আর স েযােগ আমােকও মের ফলেব। এিট

াধীনতার আেগ তার সে  আমার শষ দখা।

২৫ মাচ রােত ব ব ু জািতর উে েশ পুিলেশর মাধ েম য বাতা িদেয়িছেলন তা হেলা, শ রা আমােদর
আঘাত কেরেছ। আপনারা পা া আঘাত ক ন। ইনশা আ াহ িবজয় আমােদর হেবই। জয় বাংলা। মুিজবুর
রহমান। এ বাতার ব াপাের মুিজব ভাই আমার সে  আেগ আলাপ কেরিছেলন এবং এর -িতনটা খসড়াও
তির কেরিছেলন। ড. কামাল হােসন এিটর মুসািবদা কের দন। তাজউ ীন ভাই ও আমােক দিখেয় িতিন

বলেলন, এিট মুিজব ভাইেয়র কােছ িনেয় যান।

িসরাজলু আলম খান বেলেছন, িতিন ২৫ মাচ ভার রাত ৫টা পয  লালবাগ থানার ওিসর েম কািটেয়েছন।
সখােন এই বাতা িনেজ েনেছন। ২৬ মাচ বুিড়গ া নদী পার হেয় ২৭ মাচ পয  করানীগে  মা ফা

মুহিসন ম টুর বািড়েত িছেলন। ২৭ মাচ রােত রতন গগনেদর বািড়েত িতিন, শখ মিণ, রা াক, আেরফ,
তাফােয়ল, রব, িসরাজ, খস  ও ক াে ন বগ জেড়া হেয়িছেলন। িস া  অ যায়ী ডা. আবু হনা, শখ

মিণ, ক াে ন মন র আলী,  এ এইচ এম কামা ামান কলকাতা  চেল গেলন। িতিন, রা াক,  খস ,
মন মাহমুদ বাবুল,  ক াে ন  বগ একসে  খলুনা  পয  গেলন। সখান  থেক ই ভাগ হেয়  আব র

রা াক ও খস  সাত ীরা  িদেয়  কলকাতা  গেলন।  িতিন  থেম পটুয়াখালী  গেলন।  সখােন  মজর
জিলেলর সে  দখা হেলা। নাজমুল হক নােম একজন ম ািজে টও তােদর সে  িছেলন। কাজী আেরফ
ঢাকার  দািয়ে  থাকেলন।  বলা  হেলা,  যতিদন  স ব  িতিন  এখােন  থেক  িবএলএফ  সদ েদর  সে
যাগােযাগ করেবন। এরপর িতিন, ােদিশক পিরষদ সদ  নূ ল ইসলাম ও নাজমুল হক চুয়াডা ায় িগেয়
মজর আবু ওসমান চৗধরুী ও তৗিফক-ই-এলািহর সা াৎ পেলন। তারা বলেলন, তােক িনরাপেদ কলকাতা

পাঠােনার ব ব া করার বাতা এেসেছ। িতিন নূ ল ইসলামসহ গেদ বডার িদেয় পি মবাংলায় ঢুেক ৩১ মাচ
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কলকাতা পৗছঁেলন। সখােন আব ল মােলক উিকল তােক িচ র ন তােরর বািড়েত িনেয় গেল সখােন
শখ মিণ,  আব র রা াক ও তাফােয়লেক পেলন। এরপর বাসী  সরকােরর সে  যাগােযাগ হেলা।

িসরাজলু আলম খােনর ভাষায়, তােদর উেদ ােগ নতােদর মধ কার ভুল বাঝাবুিঝর অবসান ঘিটেয় সরকার
গঠেনর কাজ চূড়া  করা হেলা। ব ব ু শখ মুিজবুর রহমান িসেড ট, সয়দ নজ ল ইসলাম ভার া

িসেড ট, তাজউ ীন আহমদ ধানম ী হেলন। ১৭ এি ল মুিজবনগের বাসী সরকার শপথ িনেয় তােদর
চারজনেক অথাৎ শখ ফজললু হক মিণ, িসরাজুল আলম খান, আব র রা াক ও তাফােয়ল আহেমদেক
সশ  যুে র জ  মুি েযা া  ির টুেমে টর দািয়  দওয়া  হেলা। ভারেতর ক ীয়  সরকােরর িতিনিধ
মজর জনােরল জন িসং উবােনর সহায়তায় তারা সংগিঠত হেত  কেরন। দরা েনর টা ডাওয়া ও

আসােমর হাফলংেয়র িবএলএফ মুি েযা ােদর িনংেয়র ব ব া হয়। এভােব ৭ হাজার িবএলএফ সদ
িনং  শেষ  অ  ও  গালাবা দ  িনেয়  বাংলােদেশ  েবশ  কের  ও  অ সব  মুি েযা ার  সে  িমেল

পািক ািনেদর িব ে  সশ  যুে  অংশ হণ কের।

িসরাজলু আলম খান বেলেছন, িডেস েরর ৪ তািরখ ভারত পািক ান যু   হয়। মা  ১১ িদেনর মাথায়
১৫ িডেস র পািক ািন বািহনীর স ণূ পরাজেয়র মধ  িদেয় স যু  শষ হয়। ১৬ িডেস র ঢাকার রমনা
রসেকােস ( সাহরাওয়াদী উদ ান) ভারতীয় সশ  বািহনী ও মুি বািহনীর যৗথ কমাে ডর কােছ ৯৫ হাজার

পািক ািন সে র আ সমপেণর মধ  িদেয় বাংলােদশ াধীন হয়। ১৬ িডেস র ’৭১ থেক ১০ জা য়াির
’৭২ পয  সারা দেশ থানা, মহ মা ও জলা পযােয় বাসী সরকােরর অধীেন মুি বািহনীর সশ  সদ রা
িনজ  শাসন চালু রােখ। ব ত ওই ২৪/২৫ িদনই কৃতপে  মুি েযা ােদর িনয় েণ দশ পিরচািলত
হেয়িছল। এর আেগ বা পের আজ পয  আর কখনই তা হয়িন। ব ব ু ১০ জা য়াির ’৭২ দেশ িফের ১২
জা য়াির রা পিতর পেদ ই ফা িদেয় ধানম ীর দািয়  হণ কেরন। তাজউ ীনেক দওয়া হয় অথম ীর
দািয় । ফ য়ািরর শষ িদেক িতিন  ব ব েুক ১৫ দফা  পািরশ দন। ’৭২ সােলর জা য়াির মােসর
কােনা এক সময় ‘ াধীন বাংলা িব বী পিরষেদর সে  ব ব ু শখ মুিজবুর রহমােনর বঠক হয়। ব ব ু

তােদর চারজনেক অথাৎ শখ  ফজললু  হক মিণ,  িসরাজলু  আলম খান,  আব র রা াক ও তাফােয়ল
আহেমদেক দশ পিরচালনার িবষেয় একিট পািরশমালা িদেত বলেল িতিন সিট দন।

উে খ ,  িসরাজলু আলম খােনর বইেয় বিণত ঘটনার সে  িতিদন পাঠ িতি য়ায় কউ কউ একমত
যমন হে ন তমিন অেনেক ি মত পাষণ করেছন। গতকালও মুিজব বািহনীর অ তম ধান তাফােয়ল

আহেমদ িবিভ  তথ -উপাে র উ িৃত িদেয় বেলেছন, িসরাজলু আলম খান ব ব েুক িলডার বেল সে াধন
করেতন। িতিন তার বইেয় অেনক িকছইু মনগড়া ক না সূত ও আিমে র ওপর িলেখ গেছন, যার সত তা
নই। আওয়ামী লীগ হাইকমাে ড জলখানায় িনহত কামা ামানও িছেলন। আর ইয়ািহয়ার সে  বঠক
থেক িফের ব ব ু িতিদন তােদর চারজনেক অথাৎ শখ ফজললু হক মিণ, িসরাজলু আলম খান, আব র

রা াক ও তাফােয়ল আহেমদেক িনয়িমত ি ফ করেতন। তােদর যমন  িনেদশনা  িদেতন তমিন  ছা
সং াম পিরষেদর নতা  নেূর আলম িসি কী,  আ স ম আব র রব,  শাজাহান  িসরাজ ও আব ল সু
মাখনেকও িবিভ  িদকিনেদশনা িদেতন। এমনিক ব ব  ুইয়ািহয়ার সে  বঠক কের এেস বলেতন, ইয়ািহয়া
খান সময় পণ করেছ। কােনা ফলাফল আসেব না। আিমও সময় িনি  িতর। তারা িত চািলেয়
যা। তাফােয়ল আহেমদ তথ -উপা সহ িশগিগর তার ব ব  দেবন। ...চলেব
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