বাকের ত ামাকে ভু লি নাই
স্বাধীনতায ৪৭ ফছয য আফায সই ৭১ এয ডায়েযীটা
সফয কযরাভ। ময়ে ংযক্ষিত সই সছাট ক্ষচঠিটা
ডােযীয াতায পাাঁয়ক সেখয়ত সরাভ। ায়থ আটকায়না
স্বাধীন ফাংরায়েয়য সকান একটি দেক্ষনক এ প্রকাক্ষত
ীে ফায়কয়যয ক্ষচয ক্ষফোয়েয কাগয়জয কাটিং। ধীয়য
ধীয়য কয়ভ আয়ছ আভায়েয (ভুক্ষিয়মাদ্ধায়েয) ংখযা,
স্মৃক্ষত আড়ায়ত ক্ষগয়ে ক্ষকছু ক্ষরখয়ত ইচ্ছা য়রা তাই ক্ষরয়খ
সপররাভ –

ীে সভাোঃ আফুফকয(ফায়কয)
ফীয ক্ষফক্রভ, ক্রযাক প্লাটু ন,
সক্টয – ২, ১৯৭১

ক্ষেনটি ক্ষছর ১৯৭১ ায়রয ২১স আগস্ট। আক্ষভ এফং াভুজ্জাভান পযাে (তখন
ঢাকা ক্ষফশ্বক্ষফেযারয়েয পায়ভেীয ১ভ ফয়লেয ছাত্র) ঢাকা য সথয়ক প্রবাকযক্ষে,
আড়াইাজায থানা, যাভচন্দ্রুয য়ে সফরা ৪টায ক্ষেয়ক ক্ষফখযাত সই চাযগাছ ফাজায়য
ক্ষগয়ে উক্ষিত ই। চাযগাছ ক্ষছর ভুক্ষিমুয়দ্ধয ২ নং সক্টয়যয ভুক্ষিয়মাদ্ধায়েয আগভন
এফং ক্ষনগেভয়নয একটি ঐক্ষতাক্ষক েুগেভ থ

। এই থটি সভাটাভুটিবায়ফ মুয়দ্ধয ৯

ভাই ভুক্ষিয়মাদ্ধাযা চরাচয়রয জনয ভুি যাখয়ত িভ য়েক্ষছয়রা। আক্ষভ আয পযাে
একটি ক্ষছ সনৌকায়মায়গ চাযগাছ ফাজায এয া ক্ষেয়ে মাোয ভে বাযয়তয ক্ষেক
সথয়ক আা একটি ভুক্ষিয়মাদ্ধা বক্ষতে সনৌকায ক্ষেয়ক েৃক্ষি ড়র। সই সনৌকা সথয়ক
ফায়কয আভায নাভ ধয়য ডাকয়তই আক্ষভ আভায সনৌকা থাভায়ত ফররাভ। উয়েখয,
আক্ষভ আয সভাাম্মে আফুফকয (ডাক নাভ ফায়কয) তোক্ষনন্তন কায়েয়ে আমভ কয়রজ
(ফতে ভায়ন ীে সাযাোেী কয়রজ) এয ক্ষফএক্ষ ১ভ ফয়লেয ছাত্র। সনৌকা েুটি
াাাক্ষ আয়তই ফায়কয আভায সনৌকাে চয়র এয়রা। আভায়েয গন্তফয এফং আভায
অায়যন এক্ষযোয ম্ভাফয সিত্র ম্পয়কে জানায য ক্ষফয় ল ুক্ষফধায জনয সক্টয –
২ এয সগক্ষযরায়েয োক্ষেয়ে ক্ষনয়োক্ষজত ফাের বাইয়ক ফায়কয একটি ক্ষচঠি ক্ষরয়খ সেে।
ফায়কয়যয ইংয়যজীয়ত সরখা সই ক্ষচঠিখানা (মা কাগয়জয অবায়ফ আভায য়কট
ডােযীয াতাে সনৌকাে ফয়ই ক্ষরখা য়েক্ষছর) ৪৭ ফছয এই ডােযীয়তই ক্ষছর।

[Badal bhai,
I am sending Mahfuzur Rahman &
Shamsuzzaman to you, for my squad. Please
manage to give them a short training and
send them back with the arms which I need.
Thanking you,
Bakr
21/8/71]
এই ক্ষচঠিয ভাধযয়ভই ফাের বাইয়েয য়ে আভায
ক্ষযচে ে এফং সই সভাতায়ফক ফাের বাই
আভায়েয েুজনয়ক ২নং সড সকাোটোয়য ক্ষফয়ল
সেক্ষনং এয ফযফিা কয়যয়ছন। যফতীয়ত আভযা
২জনই ারাটানা কযাম্প এ বাযতীে সনা ফাক্ষনীয
অধীয়ন ূণোে সগক্ষযরা মুয়দ্ধয প্রক্ষিণ সনই এফং প্রক্ষিণ গ্রণ সয়ল আফায ২ নং
সক্টয়যয সড সকাোটোয এ ক্ষপয়য আক্ষ।
২নং সক্টয সড সকাোটোয়য (সভরাগড়) ক্ষপয়যই ফাের বাইয়েয ায়থ সমাগায়মাগ কক্ষয
এফং ফায়কয়যয ক্ষচঠিয চাক্ষো অনুমােী আক্ষভ ঢাকা এরাকায মুয়দ্ধ অংগ্রয়ণয ইচ্ছা
প্রকা কক্ষয। এই ভেই প্রথভ জানয়ত াযরাভ ফায়কয়যয াক্ষকস্তান আক্ষভেয ায়ত ধযা
যায কথা। ভনটা এয়কফায়য সবয়ঙ মাে। ফাের বাই আভায ভয়নয অফিা ফুঝয়ত
সয়য ফায়কয এয প্লাটু ন অথোৎ সই ক্ষফখযাত “ক্রযাক প্লাটু ন” এয কভান্ডায ভাো বাই
এয ায়থ আভায়েয ২ জনয়কই ক্ষযচে কক্ষযয়ে সেন। ফায়কয়যয সগক্ষযরা ের “ক্রযাক
প্লাটু ন” এয কথা শুনয়তই আক্ষভ আয পযাে য়ে য়ে “ক্রযাক প্লাটু ন” এ সমাগোন
কক্ষয এফং ঢাকা  এয াশ্বেফতী অঞ্চর এ অায়যন এয জনয অফিান সনই।
১৬ই ক্ষডয়ম্বয ১৯৭১ এ সে ভুি য়রা। ক্ষফজয়েয আনয়ে সে উয়ের য়রা ক্ষকন্তু
ফন্ধু ফায়কয সক আয সরাভ না। ক্ষকছু ক্ষেয়নয ভয়ধযই আফায কয়রয়জ ক্ষপয়য সগরাভ

ক্ষকন্তু ফায়কয আয সকানক্ষেন কয়রয়জ
ক্ষপয়য এয়রানা। ক্ষকছু ক্ষেন য “
ংফাে” ক্ষত্রকায়ত

দেক্ষনক

ফায়কয়যয ধযা যায

ঘটনাটি ছাা ে।
আভায ডােযীয়ত সরখা ক্ষচঠিটিই ফায়কয়যয
সরখা সল ক্ষচঠি।

সই অংটিই আক্ষভ

আভায ডােযীয়ত ৪৭ ফছয মাফত ময়ে
সযয়খক্ষছ, ভয়ন সযয়খক্ষছ ফায়কয সক।
জাক্ষননা ইক্ষতা ফা জাক্ষত ফায়কয সক
বু য়র মায়ফ ক্ষক না।

ভাপু জুয যভান আভান
ফায়কয এয াঠী  য়মাদ্ধা

