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আিম িসরা ল আলম খান- শষ পব: তােহর বলেলন, িজয়া আমার হ র িনেচ থাকেব 
পীর হািব র রহমান 

 

১৯৭৫ সােলর ১৫ আগ  মানবসভ তার ইিতহােস সবেচেয় ববেরািচত হত াকা- ঘেটিছল ধানমি র ৩২ ন র বািড়েত। সনাবািহনীর 
এক  িন চ  িব াসঘাতক মীরজাফর াত আওয়ামী লীগ নতা খ কার মাশতাক আহমদেক িনেয় জািতর িপতা ব ব  শখ 
িজ র রহমানেক শংসভােব হত া কেরিছল। সই হত াকাে র ম  িদেয় অৈবধ মতায় এেসিছেলন ঘাতকচে র হরায় 

খ কার মাশতাক আহমদ। মি সভায় যাগ িদেয়িছেলন আওয়ামী লীেগর অেনক নতা। অ িদেক জাতীয় চার নতাসহ দেলর 
নতা-কম েদর ওপর অমানিবক িনযাতন, কারাবরণ ও দশত ােগর ঘটনা ঘেটিছল। িতন বািহনীর ধান অসাংিবধািনক সরকােরর 
িত আ গত  কাশ কেরিছেলন। জনােরল শিফউ াহেক িবদায় কের জনােরল িজয়ােক সনা ধান করা হেয়িছল। গাটা দশ 
াস কর পিরি িতেত ি ত হেয়িছল। মাশাল ল আর কারিফউ এক  েড় জনপেদ দশেক পিরণত কেরিছল। ব ব র ই 

ক া শখ হািসনা ও শখ রহানা দেশর বাইের থাকায় জীিবত িছেলন। জনােরল খােলদ মাশাররেফর ন ে  ৩ নেভ র পা া 
অ ান ঘ েয় িন মাশতাকেক মতা থেক উৎখাত কের মতা দখল করা হেয়িছল। জনােরল িজয়ােক ব ী কের খােলদ 
মাশাররফ সনা ধােনর দািয়  হণ কেরিছেলন। তার অ ােনর সমেয় মাশতােকর িনেদেশ ব ব র িনরা জলখানায় জাতীয় 

চার নতােক হত া কের খােলদ মাশাররেফর সে  আেলাচনার মা েম দশত ােগর েযাগ পায়। সসব ঘটনা সবার জানা। ৭ 
নেভ র জাসদ, গণবািহনী ও িব বী সিনক সং ার শি েত কেনল তােহর বীরউ ম আেরক  অ ান ঘ েয় জনােরল িজয়াউর 
রহমানেক ব ীদশা থেক  কেরন। সই অ ােন ি ে র বীরউ ম খােলদ মাশাররফেক তার সহেযাগী বীরেদর সে  হত া 
করা হয়। শষ েত িবচারপিত সােয়মেক রা পিত করা হেলও মতার মসনেদ আিব ত হন সনাশাসক িজয়াউর রহমান। 
একসময় সােয়মেক ব েকর জাের পদত াগ কিরেয় িনেজই িসেড , সনা ধান ও ধান সামিরক আইন শাসক হেয় যান। সই 
ইিতহাস সবার জানা। 

িজববািহনীর অ তম ধান, রাজনীিতর রহ ষ ও জাসেদর া িসরা ল আলম খােনর জবানবি েত লখা ‘আিম িসরা ল 
আলম খান’ বইেয় উেঠ এেসেছ সই ৭ নেভ েরর অ ান ও তােদর ল  অজেনর থতার ইিতহাস। িসরা ল আলম খান 
বেলেছন, মতা দখেলর লে  পিরচািলত আমােদর অ ান েচ ার উে  িছল ৩ নেভ র খােলদ মাশাররেফর ন ে  
সংঘ ত সনা অ ান ও সামিরক বািহনীেত তার এক  মতা িত ার েচ ার িতি য়ায় য অসে াষ ি  হেয়িছল, সই 

েযাগেক কােজ লাগােনা। কেনল তােহেরর ওপর এ অ ােনর নীলনকশা ণয়েনর দািয়  দওয়া হয়। ড়া  িস াে র জ  ৬ 
নেভ র স ায় জাসেদর ‘িসওিস’ বঠক বেস। সখােন তােহর তার েরা পিরক না েল ধেরন। এ সময় িজয়াউর রহমােনর 
অব ান কী, এ িবষেয় িজ াসা করেল িতিন বেলিছেলন ‘ স আমার হ েত পেড় থাকেব।’ এরপর আিম পিরক না অ যায়ী অ ান 
ঘটােনার িস া  িনেত পরামশ িদেল কিম  তা সবস িত েম হণ কের। সভা শেষ িবদােয়র সময় তােহরেক বললাম, কােনা 
অব ায় যন এ  থ অ ােন পিরণত না হয়। িতিন বলেলন, ‘রাত ১টায় এ  ঘটেব।’ অ ােনর পর শাহবােগর বতার ক  
থেক থম য কথা  ঘাষণা করা হেলা তা িছল ‘বাংলােদেশর বীর িব বী জনগণ, “িব বী সিনক সং া” ও “িব বী গণবািহনী”র 
ন ে  “িসপািহ জনতার িব ব” সংঘ ত হেয়েছ। রা মতা দখল করা হেয়েছ। িজয়াউর রহমানেক  করা হেয়েছ।’ 
টিলেফােন আমার িনেদশমেতা শাম ি ন পয়ারা ঘাষণা  িলেখ কে  তা বতাের চার কের। 



এর িতি য়া িহেসেব দেশর কেয়ক  জলায় িলশ, আনসার ও িবিডআর সদ রা গণবািহনীর ন ে  সংগ ত হয়। কেয়ক ঘ া 
িবল  হেলও ঢাকা শহের ছা েদর এবং ঢাকার আশপােশ সিনকেদর িমিছল ক ীয় শহীদ িমনােরর িদেক আসেত থােক। িসওিস 
হাইকমাে র িস া  িছল িজয়াউর রহমান ও কেনল তােহেরর সে  িব বী সিনকরা শহীদ িমনাের এেস ছা , িমকেদর সে  
িমিলত হেব। সখােন ক ীয় কমা  কাউি ল গ ত হেব। সিনকেদর ১২ দফা মেন নওয়ার িত িত দওয়া হেব এবং ‘জাতীয় 
সরকার গ ত হেব’। িক  এ সময় খ কার মাশতাক আহমেদর সমথক একদল আমলা ও সনা কমকতা এ পিরক না বা বায়েনর 
পেথ বাধা হেয় দ ড়ান। িজয়াউর রহমানও সই বাধার িব ে  িক  করেত না পের তােদর সহেযািগতা করেলন। 

৩ নেভ র খােলদ মাশাররেফর সনা ধােনর পদ হণ করার িবষয়  বিশর ভাগ অিফসার ও সাধারণ সিনেকর মনঃ ত িছল না। 
িজয়াউর রহমানেক ব ী করার ঘটনাও তারা মেন িনেত পারেলন না। এেত সনাবািহনীেত এক অিনি ত অব ার ি  হয়। 
রা মতায় কবল িব লাই নয়, এটাই আমােদর মতা হেণর উপ  সময়। নেভ েরর সই কয়িদন ঢাকা শহের এবং িমক 
এলাকা েলায় ছা , ব ও িমকরা গণআে ালেনর াত ি  কের। ৪ নেভ র আিম কেনল তােহর ও ড. আখলা র রহমান তার 
লালমা য়ার বাসায় িমিলত হই। এই থমবােরর মেতা িব বী সিনক সং ার সিনকেদর সংগ ত অব ার কথা তােদর জনেক 
জানাই। ’৭৪-এর ১৭ মাচ জিলল, রব ফতােরর পর এই সং ার কাজ সম য়হীন হেয় পেড়। মজর জিলল এ দািয়  পালন 
করেতন। ক া নেমে  তােদর িনজ  এক  ক ীয় কমা  কাউি ল িছল। আমরা িতনজন িমেল িস া  হণ কির দেশর য 
অিন য়তা ও মতা বলেয় য তা তা থেক র া করেত বাইেরর ছা , বক, িমক এবং িভতেরর সিনক সং ার 
যাগসাজেশ এক  িব বী অ ান ঘটােনা অিনবায হেয় পেড়েছ। ড. আখলাক ক া নেমে র অভ ের যাগােযােগর িল  িত া 

ও িব বী সিনক সং ার সহায়তার কথা লেল, কেনল তােহর বলেলন ‘আিম সটা েঁজ বর করব।’ কেনল তােহর সই 
যাগােযাগ করেত স ম হেলন।  উঠল- ক এই অ ােনর ন ে  থাকেবন? তখনকার পিরি িতেত াভািবকভােবই িজয়াউর 

রহমােনর নাম আেস। এ াপােরও কেনল তােহর বলেলন, আিম স াপারটাও সামলােত পারব। 

নেভ েরর ৪, ৫, ৬ তািরখ অ ােনর আেয়াজন ও িতেত চেল গল। এর মে ই সিনক সং ার মা েম তােহেরর কােছ িজয়া 
বাতা পাঠােলন- ‘তােহর আমােক  কর, আমােক ব চাও।’ তােহর এসব ঘটনা িরেপাট কের িব ব ঘটােনা য স ব তা বলেলন। 
৬ নেভ র রাত ১টায় অ ােনর সময় িনধারণ করা হয়। ঘটনা ঘটার সে  সে ই ক া নেমে র বাইের ছা - িমকেদর িমিছল, 
সমােবশ ইত ািদ ঘ েয় সনা িবে ােহর সে  তােক একাকার কের ফলার িস া  নওয়া হেয়িছল। িক  বা েব ঘিড়র ক টা 
অ যায়ী সংেযাগ াপেনর এ শি স হ চ  থতার পিরচয় দয়। িস া  হেয়িছল ৭ নেভ র ভার ৬টার িদেক িজয়া ও তােহেরর 
ন ে  ক া নেম  থেক সামিরক অিফসার ও সিনকরা া , স েজায়া যান ও অ া  সামিরক বাহন িনেয় শহীদ িমনাের 

আসেবন। একই সময় ছা - বক- িমকরা সখােন উপি ত হেব। ছা রা আসেব ঢাকা িব িব ালয় ও নগরীর িবিভ  কেলজ থেক। 
িমকরা আসেব আদমজী, তজগ ও ও পা েগালা থেক িমিছল কের। ওখােন িব বী কমা  কাউি ল গঠন ও ঘাষণা করা হেব। 

পরবত  ধােপ তার অধীেন সব ‘রাজৈনিতক দল, িমক ও ছা - বকেদর’ িনেয় জাতীয় সরকার গঠন করা হেব। ক া নেমে র 
ারাক েলায় িব বী সিনক সং া ছাড়া আরও িক  গা ী অিত ত সি য় হেয় উঠল। বাইের মাহ ল আলম চাষীসহ একদল 

আমলাও আ জািতক যাগােযােগর মা েম ঘটনােক িভ  খােত দওয়ার ষড়যে  িল  হন। িসরা ল আলম খােনর ভাষায়, কাযত 
তারাই িজয়ােক তােদর পে  িনেয় যেত স ম হন। আর ক া নেমে র বাইেরর িচ  হেলা, সময়মেতা ছা - বক- িমকরা শহীদ 
িমনাের সমেবত হেয় ক া নেমে র িদেক তােদর এিগেয় যাওয়ার পিরক নাও বা বায়ন করেত পারল না। এেদর সংগ ত করার 
জ  িনিদ  কের যােদর দািয়  দওয়া হেয়িছল তারাও তা কাযকর করেত পােরিন। দেলর ধান নতারা স সময় জেল িছেলন। 
তােদর অ পি িতেত দািয় া  নতারা এ ধরেনর ণ েত তােদর যা তা মােণ চরমভােব থ হন। পরবত  সমেয়ও এ 

থতােক অিত ম করার েযাগ না িনেয় এক  অসমেয়াপেযাগী িস াে র ফেল সবিক  একপযােয় আমােদর হােতর বাইের চেল 
যায়। 

িসরা ল আলম খােনর বণনায়, এই ঘটনার পর জাসেদর এক  অংশ তােদর না জািনেয় য হঠকারী আেরক দফা থ অ ােনর 
পিরক না িনেয়িছল তার পিরণিতেতই য কেনল তােহর বীরউ েমর সনাশাসক িজয়ার হােত ফ িসেত লেত হেলা তার আভাস 
পাওয়া যায়। িসরা ল আলম খান বেলেছন, ৯ নেভ র ’৭৫ সােল মজর জিলল ও আ স ম রব কারাগার থেক ি লাভ কেরন। এ 
সময় িস া  হেণ তারা আেলাচনায় বেসন। আেলাচনার গিত দেখ িতিন ঝেত পারেলন  মেত   ভাগ 
অংশ হণকারীেদর মে । একাংেশর মত -চার িদেনর মে ই ৭ নেভ েরর মেতা আেরক  অ ান ঘটােনা। আেরক অংেশর মত 
িজয়ােক মতা সংহত করার েযাগ িদেয় আরও সংগ তভােব অ ান ঘটােনার চ া করা। এ অব ায় আিম এক  ছা  
‘অ াকশন কিম ’ গঠেনর াব িদলাম। অব া েঝ এই কিম  জাসদ ও িব বী সিনক সং ার হাইকমাে র কােছ িরেপাট 
করেব। তখন বা বতার িনিরেখ পরবত  পদে প হণ করা হেব। 



িসরা ল আলম খান বেলেছন, নেভ েরর ১৫ িক ১৬ তািরখ এ িস া  নওয়া হেয়িছল। িক  ২৩ নেভ র আমার কােছ খবর এেলা 
কােনা এক   থেক- মজর জিলল, রব ও তােহরেক ফতার করা হেব। ওইিদনই এস এম হেলর হাউস উটেরর বাসা থেক 

তােদর থেম ও পের ই েক ফতার করা হেলা। আিম িবি ত হলাম। ফতার হওয়ার মেতা কােনা ঘটনা বা িস া  তা হয়িন। 
এ ঘটনার ৩০ বছর পর ২০০৫ সােল শরীফ ল আি য়ার কাছ থেক জানেত পাির আমার অ পি িতেত, আমােক না জািনেয় বা 
আমার মতামত না িনেয় মা  কেয়কজন িমেল িস া  িনেয়িছেলন কেয়কিদেনর মে  আবারও ক া নেমে  অ ান ঘটােনা হেব। 
সই াব িছল মজর জিলল ও কেনল তােহেরর। বলা বা , িজয়াউর রহমানেক মতা ত করেতই এ অ ান ঘটােনার চ  

করা হেয়িছল।  অ াকশন কিম েত িছেলন জিলল, রব, তােহর ও ই । আর আমার ােব অ  করা হয় শরীফ ল 
আি য়ােক। 

কেনল তােহর স েক িসরা ল আলম খান বেলেছন, তােক আিম অত  সাহসী এবং দশে িমক মা ষ িহেসেব দেখিছ। িতিন 
পািক ান সনাবািহনীেত নািম কমাে া িছেলন। জনগেণর জ  তার গভীর দরদ ও আেবগময় ভােলাবাসা িছল। আমােদর 
আেলাচনায় সব সময় িতিন তার সামিরক িশ ণেক কীভােব জনগেণর ােথ বহার করা যায় তার উপায় বর করার ওপর  
িদেতন। তার অ ে রণায়ই তার সব ভাইেবান সশ  ে  অংশ হণ কের। এক  পিরবােরর সবার এমন অংশ হেণর নিজর ব 
কম। আর এ দেশ যেসেনর পর কেনল তােহরই থম ি  যার রাজৈনিতক কারেণ ফ িস হেয়েছ। ৭ নেভ র অ ান ল ত 
হওয়ার পর নরায় আেরক  অ ান ঘটােনার অিবেবচনা ত ও অ েয়াজনীয় িস া  হেণর ফেল জাসদ, গণবািহনী ও িমক 
লীগ ন  ফতার হন। এ ধরেনর এক  িস া  বা বায়ন য তখন এেকবােরই অস ব িছল তা নতােদর পে  বাঝাও স ব 
নয়। িজয়াউর রহমােনর িনযাতন এরপর সংগঠন িহেসেব জাসদেক ায় অি হীনতার পেথ িনেয় যায়। গাপন আদালেতর িবচাের 
কেনল তােহরেক াণদ  এবং বািক সবাইেক আজীবন িকংবা দীঘেময়ািদ দ  দওয়া হয়। ২১ লাই ’৭৬ কেনল তােহেরর 

দ  ফ িসেত কাযকর হয়। িসরা ল আলম খান িনেজও স সময় ২৬ নেভ র ফতার হেয়িছেলন। দীঘ প চ বছর কারাবােসর 
পর ’৮১ সােলর ১ ম তােক ি  দওয়া হয়। আ স ম রব অ  থাকায় িচিকৎসার জ  জামািনেত িছেলন। তােকও সখান থেক 
ি  দওয়া হয়। 

আিম িসরা ল আলম খান তার জবানবি েত বেলেছন, এখােন তার জীবেনর য পব  েল ধরা হেয়েছ তা কবল এক  অংশ 
মা । এ  তার জীবেনর থম ভােগর এক  ণ অংশ হেলও আ জীবনী নয়। কখেনা যিদ তার জীবন িনেয় কােনা ণা  
আ জীবনী লখা হয় তেব তা হেব এক  অিত েয়াজনীয় রাজৈনিতক সািহত । ’৮১ সােল ি লােভর পর িতিন ঝেত পােরন 
গাটা দশটাই জলখানায় পিরণত হেয়েছ। অ রা জল থেক  হেয় িভ  জীবন বেছ নয়। সংসার জীবন  কের। জীিবকার 

স ােন  হেয় পেড়। -চার জন অব  রাজনীিতেকই তােদর ল জীবন কের তােল। এরশােদর সামিরক শাসন বহাল থাকার 
সময় িতিন আর রাজনীিতেত অ াক িভ  হেয় থাকেলন না। তার ভাষায় ‘প চ বছেরর জলজীবন আমার িচ াজগেত মৗিলক 
পিরবতন আেন, তা আমার রাজনীিতর ণগত পিরবতেন সহায়ক হয়। স সমেয় জলখানায় আিম িতিদন গেড় ১৫-১৬ ঘ া 
পড়ােশানা করতাম। একজন ‘অ াক িভ ’ কীভােব ি ি চচার ম  িদেয় ণা  রাজৈনিতক স ায় পিরণত হয়, আিম তার এক 

া । ’৮৫ সােল ড. িজ র রহমান খােনর সে  আকি ক যাগােযাগ আমােক ন ন রাজনীিতর মা ষ িহেসেব আিব ত হেত 
সাহা  কের। সই সময় থেক িতিন ও আিম একেযােগ কাজ করেত থািক। এর ফেল গত ৩০-৩৫ বছের বাংলােদেশর রাজনীিতর 
জগেত ন ন িচ ার  তির হয়। স িবষয় েলা কািশত হয়িন।- শষ 

আমরা আেগই বেলিছলাম, িসরা ল আলম খােনর ইিতহােসর অেনক ঘটনা বােহর সে  বীণ রাজনীিতিবদ তাফােয়ল আহেমদ 
িভ মত পাষণ কেরেছন। িসরা ল আলম খােনর সকল ব ে র জবাব দেবন ঊনস েরর গণঅ ােনর নায়ক তাফােয়ল 
আহেমদ। 

 


