
ইিতহােসর মুেখামুিখ আিমর হােসন আমু

রা াক তা িসরােজর িবেরািধতা কেরিছেলন, অেচনা আেরফেক
িনেয় িনউি য়াস হয় কী কের?
পীর হািববুর রহমান

আওয়ামী লীেগর বষীয়ান রাজনীিতিবদ, ষােটর দশেকর ছা লীেগর অ তম নতা ও মুি যুে র সংগঠক
আিমর হােসন আমু রাজনীিতর রহ পু ষ িসরাজলু আলম খােনর জবানবি েত লখা,  ‘আিম িসরাজলু
আলম খান  বইেয় বিণত ইিতহােসর অংশিবেশষেক ক না সূত,  মনগড়া,  আিমে র আষােঢ়  গ  বেল
কেঠার সমােলাচনা কেরেছন। ইিতহােসর মুেখামুিখ দািঁড়েয় বাংলােদশ িতিদনেক তার ধারাবািহক বণনায়
বেলেছন,  ‘ শখ ফজললু হক মিণর  খবের  বিরশাল  থেক ঢাকায়  িগেয়  িতিন  ব ব রু  সে  দখা  কের

েয়াজনীয় গাইডলাইন নন। পরিদন শখ মিণসহ মাহা দ ফরহােদর সে  দখা কেরন। ফরহাদ তখন
ছা  ইউিনয়েনর শীষ পযােয়র নতা ও পরবতীেত কিমউিন  আে ালেন কমেরড ফরহাদ নােম জনি য়তা
অজন কেরন।  কমেরড ফরহাদ দখা হওয়া মা ই হেস বলেলন, আপিন বিরশাল চেল যান সখােন িনেদশ
দওয়া হেয়েছ। আপিন ছা সং াম পিরষেদর আ ায়ক িহেসেব নতৃ  দেবন। বিরশাল িফের আসার ই

িদন পর যখন ঢাকা থেক আবার খবর এেলা যাওয়ার, ছেুট গলাম। ব ব ু বলেলন, সাহরাওয়াদী সােহব
ত ফতার হেবন। ফতােরর সে  সে  লােহার ােবর িভি েত গণতাি ক শাসনতে র দািবেত

আে ালন গেড় তলুেত হেব। িতিন  আরও বলেলন, ‘মািনক ভাই (ইে ফাক স াদক তফা ল হােসন
মািনক িমঞা) ধারাবািহকভােব পৃিথবীর িবিভ  দেশর াধীনতা সং াম িনেয় িলখেবন। তারা এসব ছাে র
মেধ  পাঠচে র মাধ েম মািটেভশন করিব।’ আর মেন রািখস, বিরশােলর পুিলশ পার ?এবং িডআইও
আমার িনেজর লাক। তােদর সে  দখা করিব। জনই আে ালন স েক ওয়ািকবহাল। তােদর বলা আেছ,
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সহেযািগতা করেবন।

বিরশােল িফের আিমর হােসন আমু তােদর সে  যাগােযাগ কেরনিন। িক  ছা  ইউিনয়েনর নতােদর সে
যাগােযাগ করেলন। িব এম কেলজ ছা  সংসদ ছা  ইউিনয়েনর দখেল। বিরশােল তখন এি িবশন ( মলা)

চলিছল। িব এম কেলেজর িছল ৬িট ল। আর ল িঘের িশ ক-িশ াথীেদর গটপাস িছল। হঠাৎ এক
িবকােল িগেয় দাড়ঁােতই িতিন চারিদেক হ েগাল নেলন। ভাইস ি ি পালেক গটপাস না থাকায় িনরাপ া
পুিলশ ধা া িদেয়েছ এবং েবশ করেত দয়িন। এটা েন বােরকেক বলেলন, ছা  ধমঘট কমসূিচ দব।
পরিদন কমীেদর িদেয় লু থেক ছা  ধমঘট িমিছেলর ব ব া করা হেলা। কেলেজ সকােল িগেয় ছা  ধমঘট

 হেলা। িক  েুলর ছা রা িব এম কেলেজ আসার পেথ পুিলশ বাধা িদল, তখন তারা কী করেব এই
পরামশ চাইেল কােনা অঘটন যােত না ঘেট সজ  িফের যেত বলা হেলা। তখন নরূ মাহা দ বিরশােলর
িডিস। িতিন ি ি পালেক টিলেফান কের িব ািরত জানেলন এবং পুিলশ পারেক িনেয় কেলেজ আসার

াব িদেল িহেত যােত িবপরীত না হয়, সিট ি ি পাল অবিহত করেলন। তারা এেল আিমর হােসন আমুর
সভাপিতে  ছা -িশ কেদর িনেয় সভা করেলন। সখােন ‘মুি র ও মি র সাপানও তেল, কত াণ হেলা
বিলদান’ গানিট পিরেবশন করা হেলা। িডিস সােহব গানিট মন িদেয় নেলন। সবাই? পুিলশ পার  ও িডিস
নরূ মাহা দ ভাইস ি ি পােলর সে  অনাকাি ত ঘটনার জ  ঃখ কাশ করেলন। ?যাওয়ার সময়
িডিস আিমর হােসন আমুর কােছ জানেত চাইেলন, য গানিট পিরেবিশত হেলা সিট িক অ ােন খাপ খায়?
জবােব আমু বলেলন, আজ না হেল কাল হয়েতা খাপ খােব। িতিন একটু  চঁেক চেল গেলন।

কেয়কিদন পের এি িবশন মােঠ যাওয়ার জ  িরকশায় চড়েতই দেখন চারিদক ফাকঁা। কারণ কী জানেত
চাইেল,  িরকশাচালক বলেলন;  আপনােদর  নতা  সাহরাওয়াদী  সােহব  ফতার  হেয়েছন।  িতিন  তখন
জানেত চাইেলন,  তামােদর নতা ক? িরকশাচালক জবােব বলল, হক সােহব। ‘ শের বাংলা’  ও ‘হক
সােহব’  নােমই এেক ফজললু হক বাঙািলেদর মেধ  জনি য়  িছেলন। সাহরাওয়াদী  সােহব ফতােরর
খবের মাথাটা ঘুের গল। এি িবশন মােঠ যেতই ?পুিলেশর গােয় া সং ার জন লাক তােদর িরিসভ
করল। হাউিজেত েবশ করেল তারা পয়সা িদেয় দয়। অথাৎ তােদর িপছু ছাড়িছল না। ছা  ইউিনয়েনর
ই ন ী  দবী  চ বতী ও জািফ লিডস কনােরর সামেন দািঁড়েয় িছেলন। আমুর ভাষায়, তােক দেখই
কােনা িদন কথা না বলেলও তারা সসময় বেল উঠল, আপিন না আমােদর ঘুরােবন, খাওয়ােবন; সবাই

অেপ া করেছ। কই আপনার খাজঁই নাই তা? তখন পুিলেশর গােয় া িবভােগর জন ৫০ টাকা িদেয়
বলল,  যান  যান  তােদর  সে  খাওয়া-দাওয়া  কেরন।  তারা  মেন  করল,  ছা ীেদর  পেয়  আমরা  হয়েতা
গ - জেব থাকব। এেত তারা ি  িনেয় চেল গল। তারা যাওয়ার পর ওরা জন বলল, ছা  ইউিনয়েনর
নতারা নদীেত নৗকায় অেপ া করেছন। আপিন গােয় ােদর নজের আটেক আেছন দেখ, িনেত এেসিছ।

তােদর সে  নৗকায় িগেয় আেলাচনা  করেতই ছা  ধমঘেটর াব িদলাম।

আিমর হােসন আমু বলেলন, সাহরাওয়াদীর মুি র দািবেত আে ালন করেল িতিন িহেরা হেয় যােবন। এই
আশ ায় ছা  ইউিনয়েনর নতারা ছা  ধমঘেট রািজ হেলা না। তারা সময় চাইল। আিম রািজ হেয় যাওয়ায়
বািরক েপ গল। বািরকেক বললাম,  আমােদর কমীেদর িদেয় ছা  ধমঘট কিরেয় দব। লু েলা থেক
সংগিঠত  কের  িমিছল  িনেয়  আসেব।  এি িবশেন  িফের  এেস ফর পুিলেশর  সই  গােয় ােদর  নজের
পড়লাম। বাসায় আসা পয  পুিলশ নজরবি  কের রাখল। ঘ াখােনক পর যখন বুঝলাম তারা চেল গেছ
তখন সাইেকল িনেয় হাে েল চেল গলাম। তার পছেনই মাহবুবেদর বাসা। ওেদর খবর িদেয় আনালাম।
ছা লীেগর সবাইেক ছা  ধমঘেটর ডাক িদেয় লু থেক িমিছল িনেয় আসার িনেদশনা িদলাম। পরিদন
সকাল ৮টায় কেলেজ এেস মােঠর মেধ  সবাইেক িনেয় আেলাচনায় বেস বললাম, ধমঘট ডাকা হেয়েছ। ছা
ইউিনয়ন এেত মন খারাপ করল। লু ছা েদর িমিছল পুিলশ আটেক িদেল তােদর আবার িফের যেত বলা
হেলা। ছা  ইউিনয়ন সাহরাওয়াদীর সে  মওলানা ভাসানীসহ রাজব ীেদর মুি র দািব যু  করেল মেন
নওয়া হেলা। পরিদন আমরা এর সে  গণতাি ক শাসনতে র দািবেত কেলেজ ধমঘট িদলাম। কেলজ
থেক পরিদন  িমিছল  িনেয়  বর  হেল  বাজাের  পুিলশ বাধা  িদল। আমরা  সখান  থেক যার যার  মেতা

িনরাপেদ চেল গলাম। পরিদন খবর এেলা ব ব রু ছাট ভাই শখ নােসর সােহব বিরশােল আমার বাসায়
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িগেয় হৈচ করেছন। দখা করার জ  খবর িদেত বেলেছন। উনার কােছ িচিঠ িদলাম, আমার লাক যখােন
িনেয় আসেব, সখােন িতিন স ার পর আসেল দখা হেব। িতিন িনধািরত ােন ওয়াপদার পািরনেটনেড ট
ইি িনয়ােরর িজপ িনেয় এেস গািড়েত তলুেলন। বলেলন, যা করছ, আইয়েুবর বত খাবা। িতিন জানেত
চাইেলন, ভাইজান বেলিছেলন পুিলশ পার ও িডআইওর সে  দখা করেত। দখা কেরিছেল? না বলেতই
রেগ িদেয় বলেলন, বিশ বুঝ? ওয়াপদার পািরনেটনেডে টর বাসায় িনেয় আসেলন। িকছু ণ পর পুিলশ
পার সখােন এেলন। রেগ িগেয় বলেলন, দেশর কাথাও  কােনা ধমঘট  নই। আপিন আমােদর সে
যাগােযাগ না কের  এখােন ধমঘট করেছন। ঢাকায় যিদ কাল ধমঘট হয়, তাহেল পর  এখােন নামেবন। না

হয়, নামেবন না। এমন হেল জনই িবপেদ পড়ব।

নােসর ভাই য কিদন আেছন উনার সে  যাগােযাগ করেবন। পুিলশ পার খাওয়া-দাওয়া  কের যেত
বলেলন। যাওয়ার সময় পািরনেটনেড ট ইি িনয়ােরর ীর হােত একিট প ােকট িদেলন। খাওয়া-দাওয়া
শেষ  যখন  বিরেয়  আসব,  তখন  ভ  মিহলা  সই  প ােকটিট  আমার  হােত  িদেলন।  যার    ভতের

আে ালেনর জ  অথ সহায়তা িছল। পরিদন ছা  ইউিনয়েনর সে  আেলাচনায় বসলাম, যখােন ােপর
সে টাির  সয়দ আশরাফ সােহবও িছেলন। িব ািরত আেলাচনা  কের  আমরা  আমােদর  কমিসূচ  িগত

করলাম। স াহখােনক পর শখ ফজললু হক মিণর নতেৃ  ঢাকা িব িবদ ালয় থেক ছা  সমােজর িমিছল
স াব পয  গল। শখ ফজললু হক মিণ সখােন সাহরাওয়াদীসহ রাজব ীেদর মুি  ও গণতাি ক

শাসনতে র দািবেত ব তৃা করেলন।  আমরাও পরিদন ছা  ধমঘেটর ডাক িদেয় শহের িবে াভ িমিছল বর
করলাম। অি নী মার টাউন হেলর নাম পিরবতন কের আইয়বু খান টাউন হল করা হেয়িছল। সিট ভাঙচরু
কের আবার অি নী মার করা হেলা। কােয়দ-ই-আজম ও িলয়াকত আলী খােনর নােম ািপত িট গট

িঁড়েয় দওয়া হেলা। শহেরর দাকানপােট কােয়দ-ই-আজেমর ছিব ভাঙচরু করা হেলা। ধরপাকেড়র চ া
যমন চলল, সারা দেশ আে ালনও ছিড়েয় পড়ল।

আিমর হােসন  আমু বেলন, এর মেধ  কেয়কিদন পর হামু র রহমান কিমশন িরেপাট বর হেল সারা দেশর
মেতা বিরশােলও লাগাতার লু-কেলজ ধমঘট ও ছা  িমিছেল আে ালন উ াল হেয় উঠল। ১৭ সে র
ঢাকায় িলবষেণর পর বিরশােলও পুিলশ িল চালাল, তেব কউ হতাহত হয়িন। এর মেধ  আিমর হােসন
আমু ২৫িট মামলা খেলন, িতনবার ফতার হেয় জািমেন মুি  পেলন। িকছিুদন পর ঢাকা িব িবদ ালয়
কনেভােকশেন  মানােয়ম খান আসেবনÑএই িস াে র িবেরািধতা কের শখ ফজললু হক মিণ িতেরাধ
আে ালন গেড়  তােলন। এেত শখ ফজললু হক মিণ ও আসমত আলী িসকদােরর এম এ িডি  কেড়
নওয়া হেলা।  এই িনপীড়েনর িতবােদ হরতাল ও িমিছল হেলা বিরশােলও।

িসরাজলু আলম খােনর ভূিমকা তখন কাথায় িছল এই  রেখ আিমর হােসন আমু বেলন, ঢাকা কেলজ
থেক ছা লীেগ যু  হওয়ায় আব র রা াকেক ছা লীেগর নতা-কমীরা অেনেক িচনেলও কাজী আেরফেক
কউ িচনতই না। ’৬৩ সােল তৎকালীন পািক ান মােঠ (আরমািনেটালা মাঠ) ছা লীেগর সে লেন সারা

রাত বাি ত ◌ার পর সমেঝাতার িভি েত ভারেবলা ক এম ওবায় র রহমানেক সভাপিত ও িসরাজলু আলম
খানেক সাধারণ স াদক কের কিমিট ঘািষত হেলা। সই কিমিটর সহকারী সাধারণ স াদক করা হেলা
আব র রা াকেক। আব র রা াক তখন দািঁড়েয় িসরাজলু আলম খােনর সাধারণ স াদক হওয়া িনেয়
চরম িবেরািধতাই কেরনিন, িতিনসহ ১১ জেনর নাম কিমিট থেক ত াহােরর ঘাষণা িদেয়িছেলন। কত
হা কর ব াপার য, িসরাজলু আলম খান তার িবেরািধতাকারী রা াক আর অেচনা কাজী আেরফেক িনেয়
গােয়িব  িনউি য়াস  ত  হািজর  কেরন।  যার  কােনা  অি ,  াধীনতা  সং াম  দূের  থাক,  ছা লীেগর
ইিতহােসর কাথাও নই। এমনিক এর কােনা তথ - মাণ তার িনেজর কােছও নই।...(চলেব)
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