৩ নেভ র এবং িবমান বািহনীর গৗরব
পটভূ িমঃ নেভ র ১৯৭৫ সাল; ১৫ আগ

ল ভূ িমকা

১৯৭৫’এর নারকীয় হত াকাে র পর আড়াই মাস

অিতবািহত হেয় গ ােছ। ইিতমেধ খুনী মা াক বংগভবেন পাকােপা ভােব গেড় বেসেছ । ১৫
আগে র নারকীয় হত াকাে র পর থেকই খুনী মা াক ও ফা ক-রশীদ গং সনাবািহনী-’র ‘ চইন
অফ কমা ’ ভে

ট াংক ারা , ব ত অব ায় বংগভবন’এ অব ান করিছল। কেনল ফা েকর

নতৃ াধীন‘ ব ল ল া ার’ এর ট াংক
উদ ান’এর চািরিদেক অব ান

িল ব ভবেনর চতিদক িঘের রেখিছল এবং সাহেরায়াদ

হন কেরিছল। বশ িকছিদন ধেরই অনুমান করা হ

ল য িকছ

একটা ঘটেত যাে
রঃ ২-৩ নেভ র মধ রােত যখন মজর ইকবােলর অধীন

বংগভবন পাহারায়

িনেয়া জত ১ম ব েলর কা

ানী কান কারন দশােনা বা ব ভবেনর িনেদশ ছাড়াই ঢাকা

ক

হল খােলদ আর শাফায়াত জািমেলর ব ল আেলািচত ,‘ চইন অফ

নেমে

িফের গেল

কমা

িত ার’ অিভযান বা ৩রা নেভ েরর পালটা অভূ থ ান।

বীর মু

েযা া

াইট লঃ ইকবাল রশীদ’ ক পদক পিড়েয় িদে

এ, ক খ কার এবং পােশ দাঁড়ােনা

ন তৎকালীন িবমান বািহনী

াইট লঃ আলতাফ চৗধুরী (পরবত েত িবমান বািহনী

ধান
ধান)

৩ নেভ েরর এই অভথ ােনর ফেল খুনী মা াক
সহেযাগীেদর অপসারন করা হয়

মতা ছেড় িদেত বাধ হয়, খুনী মা াক ও তার

মতা ও ব ভবন থেক। ৩ নেভ র রােত ফা ক, রশীদ, ডািলম

গং দশত ােগ বাধ হয়। বলা যেত পাের এর মধ িদেয় এই অভথ ােনর
যার নপেথ মূল নায়ক িছেলনঃ কেনল শাফায়াত জািমল্ বীর িব
আহেমদ বীর িব
বদ

ম,

াথিমক উে শ সািধত হয়;

ম, মজর হািফজ উ

ায়া ন লীডার িলয়াকত আলী খান বীর উ ম,

ল আলম বীর উ ম, বীর মু

েযা া

ন

ায়া ন লীডার

াইট লঃ ইকবাল রশীদ এবং িবমান বািহনীর

আেরা কেয়কজন অসম সাহসী বমািনক, কমকতা এবং িবমান সনা! আমার মত আেরা
অেনেকই’ সই িদেনর ঘটনাবিল, এবং িবেশষত িবমান বািহনী’র ভূ িমকা জানেত

চ

আ হী।

গত কেয়ক দশক ধের আিম িবমান বািহনী’র সই সব সাহসী বমািনকেদর সােথ যাগােযাগ কেরিছ
এবং ৩ নেভ েরর ঘটনাবলী সরাসির তােদর মুখ থেক
সাহসী বমািনক’ দর একজন হে

ন, বীর মু

েযা া

েনিছ। সই িদেনর িবমান বািহনীর অসমাইট লঃ ইকবাল রশীদ। স

িত এই

থম

াইট লঃ ইকবাল রশীদ (অবসর া ) ৩ নেভ েরর ঘটনাবিল এবং িবমান বািহনী’র সাহসী এবং
গৗরব

ল ভূ িমকা আমার কােছ ইংের জেত বননা কেরেছন; তারই বাংলা অনুবাদ তেল ধরিছ

পাঠেকর সামেন। [অনুবাদক/ লখক]।
“৩ নেভ েরর পটভূ িমঃ একজন মু

েযা া িহসােব ১৯৭৫ সােল পিরবাের জািতর িপতা এবং

উনার ঘিন আ ীয়- জনেদর নৃশংষ হত াকা

আমার কােছ িছল একইসােথ

চ

রকেমর আঘাত

এবং িব য়, যা আিম কখেনাই মেন িনেত পাির নাই। ব ব ু র দুখঃজনক হত াকাে র সােথ সােথ
খুনী খ কার মা াক, এবং তার সামিরক ও বসামিরক সহেযাগী’গন বাংলােদশ, এবং বা ালী
জাতীয়তাবােদর মতবাদ’ ক স

ূন পিরবতন ক র ফেল। ‘ দেশর আদশ’ বা ালী জাতীয়তাবাদ

থেক চরম ডান-প ী জাতীয়তাবাদ’এ পিরনত হেয় যায় এবং সই সময় সা
বপন করা হেয়িছল, বতমােন তা সা
আমােদর দেশর মু

যু

দািয়কতার িবষবৃে

এবং াধীনতার িবপে

মাশতাক সরকার’ ক সােথ সােথ ীকৃিত

দািয়কতার য বীজ

পিরনত হেয়েছ।

র দশ িল যমন চীন এবং সৗিদ আরব

দান কের! এক সময়কার আওয়ামী িলগ নতা খ কার

মাশতাক আহেমদ এবং তার সহেযাগী সনাবািহনী’র পািক ানপ ী এবং সনাবািহনী থেক
বরখা কৃত কমকতাগন’ বাংলােদশ’ ক পািক ােনর আদেল ধমিভি ক এক রাে ’র িদেক ধািবত
করার চ া কের। আ
ঘটনার আক

যজনক ভােব এই ন া ারজনক ঘটনার িব ে

কতায় সম

জািত

কান

িতেরাধ হয় নাই,

ি ত হেয় িগেয়িছল সই িদন। আওয়ামী িলগ এবং তার সহেযাগী

িবশাল সংগঠন িলও িছল িনশ্চপ! নতােদর অেনেকই ব ী হেয়িছেলন অথবা আ েগাপন
কেরিছ্ েলন। এর মেধ কােদর িস ীকী’ই িছেলন একমা
অিভবাদন।

ব ািত

ম, এই জন এই সাহসী স ান’ ক

মাশতাক অিত ত পািক ানপ ী কমকতােদর (িনয়িতর পিরহাস, বংগব ু এই সকল কমকতােদর
মা কেরিছেলন) ারা স

ূন

করা এবং পািক ানী পররা

শাসন ঢেল সাজান। এমনিক পািক ােনর

কাশ

ম নালেয় কমরত কমকতােদর িনেয়াগ দন। পরবত েত উদাহরন

প তােদর একজন’ ক (িরয়াজ রহমান, িযিন ১৯৭৫ সাল পয
পররা

িত আনুগত

পািক ােন কমরত িছেলন)

সিচব পেদ উ ীত কেরন!

১৫ আগ

সকাল, ১৯৭৫: অেনেকর মতই এয়ার ভাইস মাশাল খ কার, মজর জনােরল খিললুর

রহমান এবং মজর জনােরল দা গীর’ মাশতাক সরকােরর
কেরন নাই; বলার অেপ

া রােখ না য তারা সবাই স

িত সােথ-সােথই আনুগত

ূনভােব িব া

কাশ

হেয়িছেলন! এয়ার কেমাডর

এম ক বাশার িবমান বািহনীর সব অিফসার’ দর তজগাঁও অিফসাস মস এলাকায় জেড়া কেরন
এবং এয়ার ভাইস মাশাল খ কার এর িনেদশ এর জন অেপ া করেত বেলন। সই সময় কউ’ই
িন

ত িছেলন না য িক ঘেটেছ এবং রিডও’ ত মজর ডািলম’র ঘাষনা িক আেদৗ সত ! এয়ার

ভাইস মাশাল খ কার তখন আমােক ডাকেলন (আিম আজ পয

জািন না কন, হয়েতা শখ

কামাল’র সােথ আমার পূব-পিরচয় থাকার কারেনই; অথবা িবপদজনক কােজর উপযু
কের!), এবং আমােক জ

াসা করেলন য, ‘ রিডও’ ত যা ঘাষনা করা হেয়েছ, আিম িক তা িন

করেত পাির? আিম বললাম, ‘ ধুমা
[এখােন উেলখ

য

৩২ ন ের িগেয়ই তা িন

াইট লঃ ইকবাল রশীদ শাহীন ু েল শখ কামাল এর দুই বছেরর িসিনয়র এবং

বািহনীর অিফসার িহসােব ৬ ন র স ের যু
াইট লঃ কাইউম, এবং

যুে

পদািতক

কেরনঃ অনুবাদক/ লখক]

াইং অিফসার জামান’সহ ধানম

বাসভবেন যাই। ব ব ু র বাসভবন িঘের রাখা সিনকগন
দয় নাই, িক

ত

ত করা স ব।‘

পিরিচত িছেলন, এবং িবমান বািহনী’র একজন কমকতা হওয়া সে ও িতিন মু

আিম তখন

বেল মেন

৩২ ন র রােড বংগব ু র

থেম আমােদরেক িভতের ঢকেত অনুমিত

সখােন আিম আমার পূব-পিরিচত’ ৬ ন র স েরর সহকম অবসর া

শাহিরয়ার’ ক দখেত পাই, য স

ূন বাসভবেনর ািয়

া

মজর

িছেলন। আিম তার কােছ গেল স

আমােক িভতের যাওয়ার অনুমিত দয়।
িক অিতসাধারন িছল

ধানম ীর বাসভবন!

এবং খুেনর অবননীয় দৃশ ঃ মৃতেদহ িল সব

ংসযে

র মেধ আমরা দখলাম সই নারকীয় হত া

ছিড়েয় আেছ, যােক যখােন হত া করা হেয়েছ’ ঠক

সখােনই পের আেছ, কাউেকই সিরেয় নওয়া হয় নাই; বংগব ু িসিড়’র উপর পের রেয়েছন! এই দৃশ
আিম সারাজীবেন ভূ লেত পারেবা না। মানুষ িক ভােব এত িন ূ র এবং িনমম হেত পাের? অভূ থ ােনর
পিরক নাকারীরা সবিকছর ছিব তেল রেখিছল, যা আমােক দখায়। এর মেধ িদেয়ই
এই অভূ থ ান’র পছেন িছল কান মহা-পিরক নাকারী।

মান হয় য

১৫ আগে ই আমরা ‘িবমান বািহনী’র িকছ সদস রা’ এই অন ােয়র িব ে
দৃড়পিত

িছলাম, িক

েখ দাড়ােনার ব াপাের

িব াস করার মত কান নতােক পাওয়া যায় নাই। সবাই িব া , কউ

জানেতা না য িক করনীয়, তাই সবাই অেনকটা ভড়ার পােলর মত আচরন করিছল। এমত অব ায়
আমরা জুিনয়র অিফসারা’রা িস া
সে

েরর শেষর িদেক

িনলাম, যা করনীয়, তা আমােদরেকই করেত হেব।

ায়া ন লীডার িলয়াকত আলী খান (বীর উ ম), আমার

ায়া েন

আেস এবং আমেক জে

স করেলন, বতমান অব া িনেয় আিম িক ভাবিছ? আিম বরাবেরর মতই

বললাম, ‘বংগব ু হত ার

িতেশাধ িনেত হেব।‘ আিম জে

স করলাম, ‘আপনার িক পিরক না?

িতিন বলেলন, ‘ য কান মূেল সামিরক বািহনী’র চইন অফ কমা
িতেশাধ িনেত হেব। সনা (পদািতক) বািহনী এই হত ার
িব ে
নতৃ

তােদর িবমান বািহনীর সাহায

পুন- িত া কের এই হত ার

িতেশাধ িনেত উ ুখ, িক

েয়াজন। ‘আিম তখন

করলাম, ‘ ক এই অিভযােন

িদেবন?’ িতিন উ র িদেলন, ‘ মজর জনােরল জয়া’। আিম তখন জানেত চাইলাম, ‘িবমান

বািহনীর িক হেব! আিম আেরা জে

স করলাম, ‘িবমান বািহনী

ধান ক হেবন? কারন মু

িবেরাধী ভূ িমকার জন এয়ার ভাইস মাশাল তওয়াব’ ক আিম পছ
ক াে

ট াংেকর

যু

করতাম না। উিন বলেলন, ‘

প

ন সাইফুল আজম।‘(অনুবাদক ৬৭ সােলর আরব ইসরাইল যুে র িবখ ত বীর বমািনক)

িলয়াকেতর যু

িছল সব পুরােনা’ দর বদেল নতন র

স ািলত করেত হেব। আিম এই ধারনার

সােথ ঠক একমত হেত পাির নাই, কারন আিম আমার মু

যুে র স র কমা ার এয়ার কেমােডার

বাশার এর কথা ভাবিছলাম। িলয়াকত বলেলন, ‘এয়ার কেমােডার বাশার’ ক এ ােসডর বানােনা হেব।
আিম তখন িলয়াকত’ ক জে
হিলক

স করলাম, ‘আমার িক করনীয়?’ িলয়াকত বলল, ‘দুইটা এম আই ৮

ার অ , গালাবা দ এবং

সহ

ত করেত হেব; িমগ ২১

আিম িলয়াকত’ ক বললাম, ‘আমার দুই িদেনর সময় দরকার কান
আিম এয়ার কেমােডার বাশার এর সােথ দখা করলাম এবং সংে
জানালাম। উিন জানেত চাইেলন, ‘এই অিভযােনর নতৃ

ক িদে

ায়া ন এবং

কার কিমট্েম

ূ

ত।‘

করার আেগ।‘

েপ আমােদর পিরক নার কথা
ন?’ আিম জানালাম, ‘ জয়াউর

রহমান’। িতিন তখন স িত িদেলন। এয়ার কেমােডার বাশার ১৯৭১ সােল আমার স র কমা ার
িছেলন, এবং তার
আমার প

িত আমার শতহীন আনুগত িছল। উনার স িত পাওয়ার পর আিম িলয়াকত’ ক

থেক আমার কিমটেম

িন

ত করলাম এবং

েয়াজনীয়

িত

করলাম।

িলয়াকত খুবই উৎসাহী িছেলন এবং সব-সময় বলেতন বংগব ু হত ার বদলা িনেত হব; আিমও কান
িকছর পেরায়া কির নাই কারন আমারও একই উে শ িছল। আমার ধারনা িছল এই সামিরক
পিরবতেনর মাধ েম, সামিরক বািহনী’র চইন অফ কমা
নজ ল ইসলাম, তাজউ

ন আহেমদ, কাম

পুন িত া করা হেব; এবং অন সকল জাতীয়

পুন- িত া করার সােথ সােথ সয়দ

ামান, মনসুর আলী সহ বসামিরক সরকার
িত ােনর ধারাও পুন িত া করা হেব।

এই কােজর জন আমােদর িবমান বািহনী’র
সনা(পদািতক)’বািহনীর
বািহনীর জন ‘ট াংক বা

েয়াজন িবমান বািহনী’র সাহায । গিতশীল ট াংেকর িব ে

জািমল এই ব াপাের নতৃ

কির। পদািতক ি েগড কমা ার কেনল শাফায়াত

িদেত স ত হেয়িছেলন, িক

শত িছল ‘উনার উধতন কমকতার এই

দান করেলই িতিন স ত আেছন।‘ িতিন িছেলন

জন মানুষ! িতিন িবমান বািহনীর সহেযাগীতার উপর
ধুমা

িদেব সই ব াপাের িস া

চ

নীিত এবং আদশবান এক

আেরাপ কেরন, কারন ট াংক বািহনী

িবমান বািহনী’ কই ভয় পায় এবং সমীহ কের। আিভযান

হেয় যায়, সব পিরক না চড়া ! িক
নতৃ

পদািতক

ার’ িহসােব িবমান বািহনীর সাহায িছল অপিরহায। তাই আমরা

সনা(পদািতক)-বািহনীর সােথ সম য়

ব াপাের িনেদশ

েয়াজন িছল সনা(পদািতক)-বািহনীর এবং

পদািতক বািহনী

র জন িবমান বািহনী

ত িছল না, কারন সম

ত

অিভযােন ক

না থাকায়।

এমত অব ায় মজর ইকবাল (পরবত েত জাতীয় পা ট’র ম ী) এর বাসায় একিদন আিম, িলয়াকত
এবং মজর হািফজ যখন আলাপ করিছলাম, তখন মজর ডািলম সখােন আচানক উপি ত হয়,
এবং

কের ‘এখােন িক হ

?’ আমরা সটােক সাম জক আ

বুঝেত বাকী থােক না য, মা াক সরকার আমােদর স

া বেল চািলেয় িদেলও, আমােদর

েক অবিহত আেছ। ৪৬ পদািতক ি েগড

কমা ার কেনল শাফায়াত জািমল’ ক রাজী করােনার জন আমােদর উধতন কাউেক
আমেদর পিরক না

কাশ হেয় যাওয়ার মত অব া হওয়ােত আমারাও মরীয়া হেয় উেঠিছলাম। জয়া

রাজী না হওয়ােত (আেরা অেপ া করার পে
আমােদর পরবত

েয়াজন িছল

িছেলন), তৎকালীন িস জ এস খােলদ মাশাররফ’ই

হনেযাগ িসিনয়র অিফসার িহসােব পিরগিনত হন। কেনল শাফায়াত জািমল

এবং মজর হািফজ উনােক

াব িদেল উিন সােথ সােথই স িত দন। খােলদ মাশাররফ স ত

হেল’ আিম তখন অিভযান

করার জন

েয়াজনীয়

ূ , টকিনিশয়ান,

িবমান- সনা, গালা-বা দ, এবং রসদ; িনবাচন এবং সং হ
িছেলন,

ায়া ন লীডার বদ ল আলম (বীর উ ম),

এবং আিম। অে াবেরর মেধ ই পিরক না এবং
নেভ েরর

াইট ই

কের দই। এয়ার

িনয়ার, অনান
ূ ’ দর মেধ

াইট লঃ কাইউম, পাইলট অিফসার িদদার

িত চড়া

হেয় যায়।

েতই আমােক জানােনা হল য, জয়া আ হী না হওয়ােত ি েগিডয়ার খােলদ

মাশাররফ’ই নতৃ

িদেবন। পরবত েত আিম বুঝেত পাির য জয়া সবসময় মুেখ এক আর অ ের

আেরক রকম িছেলন (অবাক হওয়ার িকছ নাই কারন পািক ানী সামিরক গােয় া বািহনীর সােবক
অিফসার জয়াউর রহমান’ পরবত েত

মতা দখল করেল, তার ম ীসভা অেনক সােবক পািক ানী

আই এস আই এবং িমিলটারী ইন টিলেজ ’এর অিফসার ারা পিরপূন িছল!)। (আগামী পেব সমাপ )
নাজমুল আহসান শখ, মু

যু
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