
আিম িসরাজুল আলম খান-৫

জাসদ গণঅভু ােন ব থ হেয় সনা অভু ােনর পেথ হাঁেট
পীর হািববুর রহমান

জাসদ গণঅভু ােন ব থ হেয় সনা অভু ােনর পেথ হেঁটিছল। রাজনীিতর রহ পু ষ, াধীনতা সং ামী
ও জাসদ সৃি র পকার িসরাজুল আলম খােনর জবানবি েত লখা ‘আিম িসরাজলু আলম খান’ বইেয় এই
িচ  উেঠ এেসেছ। গণঅভু ােন ব থ হেয় সনা অভু ােনও তােদর ব থতা এবং বীর মুি েযা া কেনল
তােহর বীরউ েমর বদনাদায়ক পিরণিতর ঘটনা বাহ বণনা হেয়েছ। িসরাজলু আলম খান াধীনতা-উ র
’৭২ সােলর জলুাইেয় িবভ  ছা লীেগর শখ ফজললু হক মিণর সমিথত নেূর আলম িসি কীর নতৃ াধীন
অংেশর সাহরাওয়াদী  উদ ােনর  সে লেন  জািতর জনক ব ব ু  শখ মুিজবুর  রহমােনর যাগদান  এবং
প েন িসরাজলু আলম খান  সমিথত আ স ম আব র রেবর নতৃ াধীন অংেশর প েনর সে লেন না
যাওয়া িঘের দেলর ভাঙন ও জাসদ সৃি র ঘটনা বাহ বণনা কেরেছন। এমনিক বেলেছন, তার ও কাজী
আেরেফর সে  আব র রা ােকর এই থম ি মত তির হেলা। আব র রা াকেক শখ মিণর ধারার িত
সহা ভূিতশীল ও ব ব রু িত আ গেত  অ  বেল ম ব  কেরেছন।

িসরাজলু  আলম খান  শখ  মিণর  সমথকেদর জাতীয়তাবাদী  অংশ  ও  আ  স ম  রেবর  সমিথত  অংশেক
গিতশীল বেল উে খ কের বেলেছন, উভয় পই তখেনা ব ব রু নতৃে র িত সমভােব অ গত িছল।

উভয় পই তাই তােদর সে লেন তােক আম ণ জানােল িতিন উভয়েকই যােবন বেল কথা দন।

িসরাজলু  আলম খান  বেলন,  িক  আেগর রােত ব ব ু  তােক ধারণা  িদেয়িছেলন িতিন  কােনা  অংেশর
সে লেনই যােবন না। রবেদর সে লেনর জ  আমােক কেয়ক হাজার টাকা ধিরেয় িদেয় বলেলন, ‘িসরাজ,
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আিম কিমউিন  হেত পারব না।’ এ কথা বলার সময় তার অিভব ি  থেক মেন হেলা, িতিন কােনামেতই
রবেদর সে লেন যােবন না। আবার ‘আিম কিমউিন  হেত পারব না’- এ কথার অথ এও হেত পাের য,
আমার ও তার রাজনীিত ভিব েত আর এক পথ ধের  এেগােব না। রাত দড়টায় যখন ৩২ ন র থেক িতিন
বর হেয় এসএম হেল িফের আেসন তখন সখােন আর কউ িছল না। ভার ৫টার িদেক দিনক বাংলা
থেক একজন এেস তােক জানায়, ব ব ু রসেকােসর ছা লীেগর সে লেন যােবন এ িস া  গভীর রােত
শখ মিণেক জািনেয়  িদেয়েছন। িসরাজলু  আলম খােনর মেত,  িতিন বিরেয় আসার পর অ াত কােনা

কারেণ ব ব ু কাউেক িকছু না জািনেয় িস া  নন। িতিন নেূর আলম িসি কীর সে লেন যাগ িদেলন।
আর এভােবই ছা লীেগর ভাঙন চড়ূা  ায়ী প নয়। িসরাজলু আলম খােনর ভাষায়, সিদন প েন রেবর
সে লন িছল ‘ গিতশীল’ অংেশর িবশাল সে লন। আর নেূর আলম িসি কীর সে লনিট িছল কেয়কশ
ছাে র উপি িতেত ছা লীেগর ‘ িতি য়াশীল’। িসরাজলু আলম খান বেলেছন, স সময় তােদর রাজৈনিতক
দৃি ভি  চােরর জ  ১ জা য়াির ’৭২ সাল থেক ‘ দিনক গণক ’ কািশত হেতা। িবেশষ কের যুে র
উ ােপ টগবগ করেত থাকা যুব সমােজর মেধ  অভূতপূব সাড়া জািড়েয়িছল। ’৭২ সােল ছা লীগ িবভি র
পর সারা দেশ ই েপ সংঘষ ঘটেত থােক। ’৭৩ সােলর ডাক  িনবাচেন রবপি  ছা লীেগর আ হ ম
মাহবুেবর নতৃ াধীন প ােনেলর িবপুল ভােটর জয়লােভর স াবনা দেখ হেল হেল ব ালট বা  িছনতাই
করা হয়। ব ব রু সে  তার স ক শীতল থাকেলও িনয়িমত যাগােযাগ িছল। িতিন ব ব েুক িনরেপ
থাকার অ েরাধ জানান। মােঝ মােঝ মেন হেতা িতিন িনরেপ । আবার দখা যত নেূর আলম িসি কীর
ছা লীগেক শতহীন আশীবাদ িদে ন। ব ব েুক কৃষক সংগঠন গড়ার পরামশ িতিন িদেয় আসিছেলন। এক
িদন সংবাদপে  দেখন আব র রব সরিনয়াবাদেক িসেড ট কের কৃষক লীগ গিঠত হেয়েছ। িতিন এ িনেয়
ব ব রু  কােছ  জানেত  চাইেল  বলেলন,  ‘এটা  মিণ  কেরেছ’।  এিট  িসরাজলু  আলম খান  হণ  করেত
পােরনিন। মেন হে  তােদর পথ আলাদা হেয় যাে । তারা তখন আব ল মােলক শিহ াহেক সভাপিত ও
হাসা ল হক ই েক সাধারণ স াদক কের পৃথক কৃষক লীগ গঠন কেরন। ’৭২ সােলর অে াবের শখ
ফজললু হক মিণেক চয়ারম ান কের যুবলীগ গিঠত হয়। তখন তােদর সামেন িবক  সংগঠন গেড় তালা
ছাড়া  উপায় িছল না। এর ধান িট কারণ িছল। থমত, সহ  যুে র মধ  িদেয় বিরেয় আসা হাজার
হাজার িবএলএফ কমী সংগঠক িস া হীনতায় ভুেগ শখ মিণর যুবলীেগ চেল যােব। আদশগত িদক থেক
িতিন ও শখ মিণ আলাদা ােতর জন মা ষ। িতিন আওয়ামী লীেগর কােনা পেদ িছেলন না। তাহেল
তােদর পে র হাজার হাজার কমী-সংগঠক কাথায় যােব? থেম আ স ম রেবর নতেৃ  যুব সংগঠন করার
িচ া করেলও পরবতীেত দীঘ আেলাচনার মধ  িদেয় নতনু রাজৈনিতক দল গেড় তালার িস া  নন। িতিন
ও কাজী আেরফ আহেমদ একমত হন নবগিঠত দলিট মুিজব িবেরাধী নয়, আওয়ামী লীগ িবেরাধী হেব।
আদশ হেব সমাজত  িত া। ব ািনক সমাজত েক ল  িহেসেব হণ করেল রবপি  ছা লীগ এ িনেয়

সংগিঠত হেত থােক।

চার  ক াটাগির  থেক  ছয়জনেক  িনেয়  ’৭২  সােলর  ৩১  অে াবর  ‘জাতীয়  সমাজতাি ক  দল’-জাসেদর
আ ায়ক কিমিট ঘাষণা করা হয়। মজর জিলল ও আ স ম আব র রব হন সই কিমিটর যু  আ ায়ক।
সদ  হন শাজাহান িসরাজ, লতান উি ন আহেমদ, িবধান কৃ  সন, নেূর আলম িয  ও রহমত আলী।
রহমত আলী পের আওয়ামী লীেগ িফের যান। ক াটাগির চারিট িছল- ১. যুব সমাজ, যারা িছল াধীনতা
সং ােমর মূল শি ,  যুব শি ,  রাজনীিতসেচতন আদশবাদী  দশে িমক মুি েযা ারা  এর অ ভু । ২.
িনয়িমত সিনক, যারা সশ  াধীনতা যুে  অংশ িনেয়েছ। ৩. আগরতলা ষড়য  মামলায় অিভযু  ব ি রা।
৪. জনি য় ও কলষুমু  রাজৈনিতক ব ি । যুবলীগ গঠেনর পর চার-পাচঁ িদন সমেয়র মেধ  এরেচেয় িভ
িকছু করা স ব িছল না বেল িসরাজুল আলম খান বেলেছন। িতিন বেলন, আমরা ভাবলাম িকছ ুিদেনর মেধ
সে লন কের আ ায়ক কিমিটেক পূণা  রাজৈনিতক দেল প িদেত েয়াজনীয় সময় পাব। জাসদ গঠেন
পাচঁিট  আদশেক ধান  শত িহেসেব সারা  দেশ  গেড় উঠেত লাগল জাসেদর সংগঠন।  ১.  য ‘বাঙািল
জাতীয়তাবােদর’  িভি েত দশ াধীন  হেলা  সিট হেব ধান বিশ । ২.  জাতীয়তাবাদেক ধারণ কের
সমাজত  অিভমুখী  িনেজেদর  চািলত  করেত  হেব।  ৩.  জনগেণর  অভ রীণ নানা  পাথক  ও  সামািজক
বিশ েলােক  ে র  সে  িবেবচনা  করেত  হেব।  ৪.  সশ  সং ােমর  িভতর  িদেয়  বিরেয়  আসা
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াধীনেচতা যুব সমাজেক িনেয় দলেক সংগিঠত করা। ৫. আ জািতক দৃি ভি েত দলিট কােনা িবেশষ দশ
বা শি র ীড়নেক পিরণত না হয় সিট িবেবচনায় রাখা।

িসরাজলু আলম খান বেলেছন, এ সময় কােনা কােনা মহল ‘জাতীয় সমাজত ’ কথািটর সে  িহটলােরর
নাৎিসেদর  ‘ াশনাল  সা ািলজম’-এর  িমল  উে খ  কের  অপ চার   কের।  সিট ব থ হেল  দলিট
জনগেণর মেধ  আ হ তির কের ও যুব সমােজর মেধ  আেলাড়ন সৃি  কেরিছল। স সময়কার িতি ত
দল েলা,  িবেশষ কের অধ াপক মাজাফফর আহমেদর াপ িনঃশত সমথন িদি ল সরকারেক। িসরাজ
িশকদােরর সবহারা পািট সরকােরর িব ে  শি  েয়ােগর চ া করিছল। জাসদ ও সবহারা পািটর কমসূিচ
সরকার ও আওয়ামী  লীগেক ব িতব  কের তােল। জাসদ হরতাল কমসূিচ িদেয়,  সবহারা  পািট সশ
উপােয় সরকাির বািহনীর িব ে  িতেরাধ গেড়।

িসরাজলু  আলম খান  বেলেছন,  ব ব ু  হত াকাে ড  র  সময়  জাসদ নতােদর  সবাই িছেলন  কারাগাের।
ব ব রু সে  তার শষ সা ােত িতিন তােক ভারেত চেল যেত বেলন। তখন বাকশাল কােয়ম হেয়েছ।
আিম ব ব রু কােছ ঢাকার সব মহেল সামিরক শাসেনর েনর কথা তলুেতই িতিন বলেলন, ‘আিম জািন,
ওটা আমার িব ে  নয়। ওটা তাজউ ীেনর িব ে ।’ এিট েন আিম িনবাক হেয় িগেয়িছলাম। িতিন আরও
বলেলন, ‘ বিশ িকছু হেল তারা আমােক রেখই যা করার করেব। আর তারেচেয় বিশ খারাপ িকছু হেল
আমােক মনপুরায় িনেয় রাখেব।’ আমার মেন হেলা এিক নিছ! আগে র ১ বা ২ তািরেখ আিম ভারেত
গলাম। ১৫ আগ  ১১টার িদেক রিডওেত নশৃংস হত াকাে ড র কথা  নলাম। ঘটনািট াভািবকভােব
মেন  িনেত  পািরিন।  তার  পিরণিত  রাজৈনিতকভােব  না  হেয়,  এভােব  মমাি কভােব  হেলা  পিরবােরর

অিধকাংশ সদ সহ- এ সত িট মেন িনেত আমার খবুই ক  হেয়েছ। কারও রাজৈনিতক িবেরািধতা আর
তােক সপিরবাের হত া েটা এক িজিনস নয়।

িসরাজলু আলম খান বেলেছন, িজয়ার শাসনামেলও সরকাির দমননীিতর পাশাপািশ জাসদ এক রাজৈনিতক
টেকৗশেলর িশকার হয়। দল ভাঙার ষড়যে  জাসদ িবভ  হয়। আিম িনেজ কখেনা কােনা রাজৈনিতক

দেলর  সদ  হইিন।  এিট  আমার  ঘািষত  নীিত।  জেল  থাকাকােল  জাসদ একবার  আমােক কিমিটেত
রাখেলও বর হেয় পদত াগ কির।

িসরাজলু  আলম খান  জাসেদর ওপর সরকাির দেলর ও র ী  বািহনীর িনযাতেনর বণনা  িদেয়  বেলেছন,
ব ব ু  সরকারেক পদত ােগ বাধ  করার কৗশেলর অংশ িহেসেব দেশর ৪০িট ান ঘািঁট আকাের গেড়
তালার জ  িনিদ  করা হয়। জনসভা ও িমিছলেক ধান অ  িহেসেব হণ করা হয়। দশজেুড় িমিছল-

সমােবশ চলেত থােক। ’৭৪ সােলর অে াবর-নেভ ের আওয়ামী লীগ সরকারেক পদত ােগ বাধ  করার সময়
িনধারণ  কের  আে ালেনর  এ  পযােয়  স  বছর  ১৭  মাচ  ঢাকায়  বড়  জনসভা  কের  রা ম ীর  কােছ

ারকিলিপ দওয়ার িস া  হয়। সিদন প েন  িবশাল জনসভা  শেষ  মজর জিলল ও রেবর নতৃে
ম ীপাড়ায়  রা ম ী  মন র আলীর বাসার সামেন  উপি ত হয়। তার ভাষায়  িমিছলিট িছল এেকবােরই
শাি পূণ। িক  কােনা রকম উসকািন ছাড়া পুিলশ ও র ী বািহনী বপেরায়া িলবষণ করেল ১১ জন কমী
িনহত হন। মজর জিলল ও আ স ম রব ফতার হন। িবিভ  বািহনীর স ব  আ মণ স  করা িনর
কমীেদর পে  স ব িছল না। জাসদ কমীরা  িকংকতব িবমূঢ়  অব ায়  পেড়। আে ালেন  ভাটা  পেড়। এ
অব ায়  সরকারেক  পদত ােগ  বাধ  করার  আে ালন  কমসূিচ  পিরবতন  করা  হয়।  মু  নতারা
আ ডার াউে ড চেল যান। কা  রাজনীিত সীিমত হেয় আসেত থােক। দেলর তরেফ এ সময় গাপন
রাজনীিতর ওপর  দওয়া হয়। ামপযােয় কৃষকেদর সমথন লােভর জ  ােসবক বািহনী গঠন
করা হয়। কৃষকেদর সহায়তা িদেয় তােদর সমথন পেত থােক। এেত ােসবক বািহনীর ওপর িনযাতন

 হয়। মামলা হেত থােক। কাথাও কাথাও র ী বািহনীর সে  সংঘষ হয়। স সময় আ র ার জ
ােসবক বািহনী কাথাও কাথাও র ী বািহনীর কাছ থেক অ  কেড় িনেয় িতনিট থানার অ  লটু কের।

মাদারীপুের  শাজাহান  খােনর  নতেৃ  থানা  লটু  হয়।  শাসেনর  কােছ  ও  মা েষর  কােছ  এিট  থেম
‘গণবািহনী’ ও পের িব বী গণবািহনী িহেসেব পিরিচিত পেত থােক। যিদও জাসেদর ‘িসওিস’ বা ক ীয়
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কিমিট কখেনা  এ নােমর কােনা  সংগঠন িত া  কেরিন িকংবা  করার অ মিত দয়িন। এিট িছল জাসদ
স িকত গণিব াি র একিট উদাহরণ। ’৭৬ সােলর সে ের িসওিসর শষ িমিটংেয় গণবািহনীর কায ম
ব  কের দওয়ার িস া  হয়। ােসবক বািহনীর িকছ ুসদ  িকছ ুিকছ ুঅঘটন ঘিটেয়েছ। যার মেধ  থানা
আ মণ ও িব শালীেদর কাছ থেক জার কের অথ আদােয়র ঘটনা ঘেটেছ। হােটল ই টারকি ট া টােল
িবে ারণ,  বায়তলু মাকাররেম সাইেকল বামা, বােস যা ী নািমেয় আ ন লাগােনা, িজয়াউল আেবদীন
হত া  ও ভারতীয়  হাইকিমশনােরর ওপর সশ  আ মণ ঘটােনা  হেয়িছল।  িসরাজুল  আলম খান  বেলন,
গণঅভু ােনর পিরি িত সৃি  না হওয়ায় আমরা রাজনীিতর িভ  পিরক না হণ কির। এর মেধ  ধান
হেলা- সনাবািহনীর অভ ের ‘িব বী  সিনক সং া’  গেড় তালা। ’৭৩ সােলর মাঝামািঝ থেক জাসদ
সভাপিত মজর জিলেলর নতেৃ  ঢাকা  ক া টনেম টর ায় সব ইউিনেট এবং ব ড়া ক া টনেমে ট িব বী
সিনক সং া গেড় ওেঠ। ঢাকার চারপােশ ায় ৪০িট ােন ঘািঁট গঠন এবং ঢাকাসহ জলা ও মহ মা শহের

গণিবে ারণমূলক আে ালন গেড় তেুল  সরকােরর পতন ঘটােনার চ া  ব থ হেয়  যাওয়ার পর মতা
দখেল  িভ  পিরক না  নওয়া  হয়।  সিট  হেলা-  সনাবািহনীর  মেধ  িব বী  সিনক  সং ার  নতৃে
সনাঅভু ান ঘিটেয় ক ীয় মতা দখল করা।

িসরাজলু আলম খান বেলন, ভারেত িশ ণ চলাকােল কামালপুর যুে  তর আহত কেনল তােহেরর নাম
শােনন। গণক  অিফেস তােদর থম দখা ও আেলাচনা  হয়। থম জাতীয় কিমিটেত জাসেদর িতন

ন র সহ-সভাপিত তােক রাখা হয়। তখেনা িতিন সনাবািহনীর িনয়িমত সদ । তাই নাম ঘাষণা হয়িন।
অেনক িদন পর একিদন কেনল তােহর আমােক বলেলন,  ‘িসরাজ ভাই,  যিদ কােনা  িদন  েযাগ আেস
আমােক একিট সামিরক অভু ান ঘটােনার কােজ লাগােত পারেবন।’ আিম বললাম, ‘ স কাজিট যিদ আপিন
কখেনা কেরনও, ক া টনেমে টর মেধ  বেস করেত পারেবন না।’  কেনল তােহর তােক তার অেনক ই ার
কথাও জানােলন। চলেব....
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