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তাঁর িশ কতার জীবন
হয় ১৯৪৪- এ কলকাতা
ইসলািময়া কেলেজ। ১৯৪৮- এ িতিন ঢাকা িব িবদ ালেয়
যাগ দন। ১৯৫৭ থেক ১৯৬৯ পয িবভাগীয় ধান
পেদ িছেলন। ১৯৬২ সােল েফসর পেদ উি ত হন।
১৯৬৯ এ িতিন রাজশাহী িব িবদ ালেয়র ভাইস চাে লর
িনযু
হন। ১৯৭১- এর জুলাই মােস তােক ঢাকা
িব িবদ ালেয়র ভাইস চাে লেরর দািয়
হণ করেত
হয়। ১৯৭৫ থেক ১৯৮৫ পয িতিন িবেদেশ চাকির
কেরেছন। ১৯৭৫ এর জুন থেক আগ পয ইংল ে ডর
কি জ ইউিনভািসিটর
য়ার হেলর ফেলা িছেলন।
এরপর ম ার উ ুল রা ইউিনভািসিটেত েফসর অব
ইংিলশ িহসােব যাগদান কেরন। ১৯৮৫ সােল দেশ
ত াবতন কেরন।
অধ াপক সা াদ হাসােয়ন ইংরাজী ও বাংলায় একািধক
বই িলেখেছন। তাঁর কািশত বইেয়র মেধ ইংরাজী
সািহেত র ইিতহাস ( ই খে ড) এবং Islam in Bengali
Verse (ফর খ আহমেদর িসরাজম মুিনরার কাব া বাদ)
িবেশষ উে েখর দাবী রােখ।
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মুখব
ক’িদন আেগ একজন জুিনয়র ব ু ফান কের বলেলন য িতিন একিট বই
পুনমু ন করেত চান। জুিনয়র ব ুিট যেহতু ইিতমেধ ই িতন িতনখানা সাহসী বই
িলেখেছন- (১) আিম আলবদর বলিছ, (২) ই পলাশী ই মীরজাফর, (৩) ই
পলাশী ই আ কানন এবং য কারেণ আিম তার সাহেসর এযাবৎকাল ায় ই
দশকব াপী শংসা কের চেলিছ, তাই এই নতুন সাহসী কােজ তার উৎসাহ এবং
শংসনীয় উেদ ােগ আিম না করেত পািরিন। য বইিট পুনমু ন করেত চান সই
বইিট জীবন ৃিতর িকছু িবষেয় িলিখত। মর ম ডঃ সয়দ সা াদ হাসাইন এর
‘একা েরর ৃিত’।
বইখািনর িবষয়ািদ ১৯৯০ এর দশেকর
েত িলিখত। বই আকাের
কািশত হয় ১৯৯৩ সােল। এর আেগ সসব িবষয়ািদ আশরাফ হাসাইন
স ািদত মািসক ‘নতুন সফর’ এ ধারাবািহকভােব কািশত হয়। ব তঃ
আশরাফ হাসাইন লখেকর বাড়ীেত ১০৯নং নািজমু ীন রােড িগেয় বেস বেস
িদেনর পর িদন নাট িলেখ িনেতন। তারপর ধারাবািহকভােব সসব িতমােস
ছাপার অ ের কাশ করেতন। আমার মত অেনেকই সসব পেড় অিভভূত হতাম
বেট। সৗভাগ বশতঃ আমরা মুসিলম রেনসাঁ আে ালেনর পে সসব কািশত
অংশিবেশষ সংকিলত কের লখেকর জীিবতকােলই বই আকাের (২০৭ পৃ া)
কাশ কির। বইিট আমরা কান প বািণিজ ক কারেণ কাশ কিরিন, কেরিছলাম
হিরেয় যাওয়া অেনক
পূণ ঐিতহািসক তথ রকড কের রাখার জ ।
ভিব ৎ বংশধরেদর জানা- শানার পিরিধ- িকি ৎ হেলও
করার কারেণ।
ভূির ভুির অসত , আধা সত , আজ িব ও মনগড়া প াগা ডার িবপরীেত সিঠক
তথ ািদ রকড কের রাখার উে ে ।
েত লখেকর িকছু পিরিচিত এবং আমার সােথ তাঁর স েকর িকছু
জ রী কথা বলা েয়াজন। সসব িবষয় এখােন উেলখ করা এজ নয় য,
লখেকর অেহতুক একিট ইেমেজর ছিব তুেল ধরা, বরং এজ
য িতিন
ইিতমেধ ই যভােব ায় হািরেয় গেছন- অথচ তাঁর মােপর একজন াণী- ণীমহান ব ি র জীবন থেক অেনক িকছুই িশখবার আেছ। অ করণ করারও
অেনক িবষয়ই আেছ।
বতমান বাংলােদেশর মা রা জলার আেলাকিদয়া ােমর একিট স া
মুসিলম পিরবাের িতিন িবগত শতা ীর ১৯২০ সােলর ১৪ই জা য়ারী জ হণ
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কেরন। িনজ মধার কারেণই সই সময়কােলর প াদপদ মুসলমান সমােজর
একজন উ ল ন
িহেসেবই ুল- কেলজ- িব িবদ ালেয়র সব পযােয়র
লখাপড়া কৃিতে র সােথ স
কের ১৯৫২ সােল ইংল াে ডর নিটংহাম
িব িবদ ালয় থেক মা ’বছেরর গেবষণা কাজ শষ কের বা ালী মুসলমানেদর
মেধ সব থম ইংেরজী সািহেত িপ.এইচ.িড. িড ী কৃিতে র সােথ লাভ কেরন।
এ সমেয় িতিন ঢাকা ইউিনভািসিট- এর ইংেরজী িবভােগর লকচারার পেদ আসীন
িছেলন। সখান থেকই ডপুেটশেন উ তর িড ীর জ ইংল াে ড যান। এর
আেগ ১৯৪২ সােল ইংেরজীেত ঢাকা ইউিনভািসিট থেক কৃিতে র সােথ এম.এ.
িড ী কেরন। এরপর কলকাতা ইসলািময়া কেলেজ লকচারার পেদ থম কম
জীবেন পদাপণ কেরন। উেলখ য স সময়কােল কলকাতা এবং িবেশষ কের
কলকাতা ইসলািময়া কেলজ িছল পািক ান আে ালেনর অ তম
পূণ
ক । এই সমেয়ই িতিন ওখানকার ইংেরজী কমেরড পি কায় স াদকীয়
িলখেতন। কমেরড িছল মুসিলম লীগ ও পািক ান আে ালেনর ইংেরজী ভাষার
মুখপ
প। এর আেগ যখন িতিন ঢাকায় এম.এ. ােসর ছা তখনই ঢাকায়
য পূব পািক ান সািহত সংসদ গিঠত হয়- অথাৎ পািক ান বা েব হািসল হবার
কেয়ক বছর আেগই- তখন তাঁেকই করা হেয়িছল এই পিরষেদর ধান বা
চয় ারম ান। সয়দ আলী আহসান িযিন িকনা তার চেয় িতনমােসর বয়েস ছাট
এবং চাচােতা ও খালােতা ভাই িতিন িছেলন সে টারী। সহকারী সে টারী
িছেলন তােদর আরও একটু ছাট সয়দ আলী আশরাফ। অথ াৎ তারা সবাই
িছেলন একই পিরবােরর। েত েকই িছেলন মধাবী এবং ইংেরজী ভাষা ও
সািহেত র ছা । পরবতী জীবেন েত েকই িশ কতার পশা হণ কেরন।
কলকাতায় যখন সয়দ সা াদ হােসন ইসলািময়া কেলেজর লকচারার পেদ
যাগদান কেরন, তখনই সখােন য পূব পািক ান রেনসাঁ সাসাইিট কােয়ম হয়,
তারও িতিন চয় ারম ান হেয়িছেলন। খয়াল করার িবষয় এই য পািক ান
কােয়ম হবার কেয়ক বছর আেগ থেকই িতিন ধু পািক ােনর
দখার কেঠার
কমীই িছেলন না, িতিন িছেলন মুসলমানেদর কালচারাল িবষেয় নতৃে র
পযােয়ও কেঠারভােব কমরত। এরপর পািক ান ১৯৪৭ সােলর ১৪ই আগ
কােয়ম হেল পর িতিন বদিল হেয় আেসন িসেলেটর এম.িস. কেলেজ। সখান
থেকই বছর খােনেকর মেধ ঢাকা িব িবদ ালেয়।
ঢাকা ইউিনভািসিটেতই িতিন িবশ বছর ইংেরজী িবভােগর লকচারার
পদ থেক েফসর ও িবভাগীয় ধান পয পেদ কাজ করার পর ১৯৬৯ সােল

রাজশাহী ইউিনভািসিটর িভ.িস. পেদ আসীন হন। সখােন ায় আড়াই বছর
থেক পের ১৯৭১ এর জুলাই মােস ঢাকা ইউিনভািসিটেত একই পেদ বদিল হন।
এরপর তাঁর জীবেনর ঘটনািদর িকছু িববরণ িতিন সই সমেয়র িবশ বছর আেগ
িলিখত উে িখত বইিটেত িলেখ রেখেছন।
আমার সােথ তাঁর পিরচেয়র কান েযাগ হয়িন ১৯৭৯ সােলর আেগ
যিদও আিম যখন একা েরর সই ভয়ানক িদন িলেত আইেনর ােসর ছা
িছলাম, এবং িতিন িভ.িস. িছেলন। ঢাকায় তখন আিম এস এম হেলর অনাবািসক
ছা িহসােব তাঁর সােথ সামনা সামিন দখা- সা াৎ হয়িন ায় িনয়িমত ল’ এর
াস করার সমেয়। তেব নােম িচনতাম বিক।
১৯৭৯ এর শেষ িকংবা ১৯৮০ এর থেম তাঁর সােথ ১০৯নং
নািজমু ীন রােড তাঁর একিট মেসজ পেয় সখােন তাঁর সােথ দখা করেত
গলাম। মেসজিট িছল ল ডেনর আমার এক ঘিন জেনর। সা াদ সােহব তখন
ম ার উ ুল রা ইউিনভািসিটেত ইংেরজীর অধ াপেকর চা রী করেতন। ল ডন
হেয় ঢাকা আসবার সময় আমার সই ব ু ডঃ মিতয়ুর রহমান তাঁর মাধ েমই
আমােক মেসজিট পািঠেয়িছেলন। আমার সৗভাগ হল য আিম সই েযােগ
তাঁর সােথ থম পিরিচত হেত পারলাম। এর আেগ একা েরর পর তাঁর মত
আরও অেনক াণী- ণীরা য বাংলােদেশ িধকৃত হেয় চেলিছেলন তা আমােক
চরম ব াথা িদত। আিম তাঁেদরই একজেনর সােথ সৗভাগ বশতঃ পিরিচত হেত
পারলাম।
এরপর িতিন ক’িদন পর সৗিদ আরেব চা রীেত চেল গেল পর আিম
পে তাঁর সােথ যাগােযাগ রািখ। িতিনও িনয়িমত আমার পে র উ র িদেতন।
১৯৮২ সােলর অে াবের আিম একিট বৃি িনেয় উ িশ ার জ ল ডন চেল
যাই। সখােন িগেয় তাঁর সােথ পে যাগােযাগ একইভােব কের চিল। মেধ আিম
যখন ১৯৮৫ সােলর এি েল ঢাকা িফের আিস, তখন িতিন শারীিরক অ তার
জ ম া থেক পূণ অবসর িনেয় ঢাকা চেল আেসন। এ সময় বছর খােনক আিম
ও উিন উভেয়ই ঢাকায় থািক। তখন মােঝ মেধ ই দখা- সা াৎ হত। কথাবাতাও
হত অেনক িবষেয়। এরপর আিম আবার ল ডন চেল যাই আমার সখােন িথিসস
এর কাজ শষ করার জ । এই কাজ শষ হেত অেনক সময় লােগ। একিট কারণ
এই িছল য আিম এ টারনাল ছা িহেসেব িথিসস করতাম পূণকালীন ছা হবার
মত অথ- িফ দয়ার সামথ িছলনা এবং একই সােথ পাট টাইম কাজ করেত হত
জীবন ধারণ এবং একই সােথ দেশ পিরবােরর খরচপািত যাগান দয়ার জ ।
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তেব তাঁর সােথ প যাগােযােগ কান প গািফলিত কিরিন। আর িতিনও িতিট
পে রই জবাব িদেতন বলা যায় তিড়ৎ। কান সময় একটু দরী হেল এেপােলািজ
চাইেতন। আিম ল া পতাম, তাঁর সােথ এভােব ায় ৮/৯ বছর যাবৎ যসব
প ালাপ কেরিছ তাঁর উ র িছল মাট ৬৪িট। এসেবর ৬২িট িচিঠ পের ২০০৪
সােলর শেষ তাঁর ইে কােলর ১০ম মৃতু বািষকীেত (১২/০১/০৫ইং) 62 Letters
of Dr Syed Sajjad Husain এই িশেরানােম কাশ করেত পের আিম আ াহর
হাজার হাজার শাকিরয়া কেরিছলাম। তাঁর য 'িট িচিঠ এই বইিটেত সংেযািজত
করেত পািরিন তার কারণ এই য ঐ ’িট তখন আিম অেনক খাঁজাখুঁিজ কেরও
হােতর কােছ পাইিন, অেনক পের বইিট ছাপােনার পর পেয় িগেয়িছলাম।
আিম ল ডন থেক ১৯৮৯ এর শেষ ঢাকা িফের আসার পর আর মা
পাঁচিট বছর িতিন বঁেচ িছেলন। এ সময় ায়ই দখা সা াৎ হত। দশ িনেয়
আেলাচনাও করতাম। এ সময় িতিন লখােলিখ করেতন। আিম ায়ই িডকেটশন
িনতাম িবেশষ কের ইংেরজী িডকেটশন িল যা আিম িনেজই কি উটাের টাইপ
কের িদতাম। আিম িনেজও কান িকছু লখা তােক দখাতাম িবেশষ কের
ইংেরজী
করার জ । এ সমেয়ই তাঁর ইংেরজীেত লখা জলখানায় বেস
মেমাইরস আকােরর পা ডুিলিপিট ল ডেনর সই একজন ঘিন জেনর হফাজত
থেক উ ার করা হয়। ওিটর একিট ফেটাকিপ বাঁধাই কের িতিন আমার হােত
দন। আিম িকছু ব ু- বা বেদর কােছ ধণা িদেয় ওিট মুি ত বই আকাের কাশ
করার ব ব া কির। ওিটর ফ
ু উিন দেখ িদি েলন। ভাগ এই য ওিটর স ূণ
ুফ দেখ শষ করার আেগই ১৯৯৫ সােলর ১২ই জা য়ারী িতিন অক াৎ
দযে র ি য়া ব হেয় ৭৫বছর বয়েস ইে কাল কেরন। এর আেগর িদন ১১ই
জা য়ারী স ার আেগ আমার সােথ তাঁর শষ সংি
দখা হয়। স িদনই ায়
ঘ টাখােনক আেগ িতিন একিট দীঘ ইংেরজী িনব িলেখ ল ডেনর ইংেরজী
পাি ক ইমপ া এর ঢাকায় আগত একজন সাংবািদেকর হােত িদেয় দন। ঐ
পি কায় িতিন ছ নােম িলখেতন। তেব সই িনব িট সভােবই কািশত হেল
পর স াদক সই আইেটমিটর শেষ নাট িদেয় তার আসল নামিঠকানা কাশ
কের তাঁর ইে কােলর খবরও দন। সই পাি কিট- ইমপ া ই টার াশনাল- এ
আিম িনেজও মােঝ মেধ ছাট- খােটা িনব ািদ িলখতাম এবং তাই সই
স াদেকর সােথ পিরচয় ছাড়াও মর ম সা াদ সােহেবর কেয়কিট ছ নামও
আিম জানতাম। একিট িছল নািসম হায়দার। ঢাকায় কািশত তার লখায়
ছ নাম িছল আল- বাগদাদী, (বাগদাদ থেক পূব পু ষরা এেসিছেলন),

আলতাফ আলী (তাঁর দাদার নাম) ইত ািদ। আমার সােথ প ালােপও িতিন কান
কান সময় আলতাফ আলী ব বহার করেতন। এ ধরেণর ছ নাম ব বহােরর
কারণ আ াজেযাগ । একিদেক সাবধানতা, অ িদেক ভীিতও।
তাঁর শষ জীবেন আমার য ায় ১৫ বছেরর যাগােযাগ তােত আমার
মেন হেয়েছ য শত ভয়- ভীিত, মিক, জীবন- জীিবকা িনেয় অিন য়তা সে ও
িতিন তাঁর মুসিলম জািতস ার এবং সই কারেণ পািক ান কােয়েমর মূল আদশ
এবং ল
থেক িতলমা ও নড়চড় হনিন। একই সােথ ১৯৭১ উ র বাংলােদশ
যন সই স ার িভি েতই িটেক থােক, তাইই িতিন কামনা করেতন। তেব এও
মেন ােণ িব াস করেতন য ভারতীয় া ণ বােদর চতুমূখী আ াসী থাবা- য
থাবারই অংশ িছল সনা আ মণ- তা থেক তুলনামূলকভােব অিত ু
বাংলােদশ আ স ান িনেয় িচর ায়ীভােব সাবেভৗম অি
িনেয় িটেক থাকেব
তােত িতিন গভীর সে হ পাষন করেতন। তাঁর ইে কােলর ক’িদন আেগ সই
নািজমুি ন রােডর বাড়ীেত বেসই িতিন আমােক বেলিছেলন, “আিম তা চেল
যাি (অথাৎ পরপাের) এরপর যােদর রেখ যাি তারা াধীনভােব বাঁচেব নািক
গালাম হেব, স ি া িনেয়ই যেত হে ”।
স তঃ একিট ঘটনা বাধ কির এখােন উেলখ করা যায়। ঘটনািট আিম
ওনার ইে কােলর অেনক পর িকছুিদন আেগ েনিছ। যার মুেখ েনিছ এবং
িরকনফাম কেরিছ িতিন এখানও
সবল ভােব বঁেচ আেছন এবং ঢাকা
িব িবদ ালেয় অধ াপক িহেসেব কমরতও আেছন শষ বয়েস। িতিন একা েরর
পর
সমেয়র জ ঢাকা ক ীয় কারাগাের হাজতবাস কেরিছেলন, কননা,
িতিন একজন ইসলামী িবষেয় তখন ঢাকা িব িবদ ালেয় লকচারার পেদ
িনেয়ািজত িছেলন। ১৯৭৪ সােলর মাঝামািঝ বা শষ সমেয় যখন সা াদ সােহব
ইংল াে ডর একিট িব িবদ ালেয় গেবষণা কােজ ফেলার অফার পান, তখন তাঁর
পাসেপাট নয়ার েয়াজন হয়। িক যেহতু িতিন ‘দালাল’ আইেন অিভযু হেয়
জেল হাজতবাস কেরেছন িট বছর তাই তার পাসেপাট পাবার জ
খাদ
াধানম ী শখ মুিজেবর িলিখত ি য়াের
নয়ার িনয়ম িছল। এই ি য়াের
নয়ার জ
সই লকচারার সােহব সরাসির ধানম ীর সােথ সা াৎ কেরন।
ধানম ী সই লকচারারেক যেহতু ঘিন ভােবই িচনেতন, তাই িতিন ি য়াের
িলেখ দন। সই সােথ ধানম ী এও নািক আফেসাস কের বেলন য “আমার
বাংলােদেশ আমার িশ কই থাকেত পারেছন না”। বলাবা ল য এই িতিন যখন
১৯৪০ এর দশেক কলকাতা ইসলািময়া কেলেজর ছা , তখন সা াদ সােহব ঐ
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কেলেজরই ইংেরজীর লকচারার িছেলন। এই একই রাজনীিতেকর একিট উ ট
উি , করাচীর এি ে ান রােডর মত অিত পুরাতন রা া নািক পূব পািক ােনর
পােটর টাকায় দৃ করা হেয়িছল, তার উেলখ ‘একা েরর ৃিত’ ত লখক
িনেজই উেলখ কেরেছন। এিট ১৯৫৬ সােলর কথা। ওখােন ঘটনাচে করাচীর
সদর এলাকায় দখা হওয়ােত িতিন তমনিট ম ব কেরিছেলন।
পািক ান রাে র আদেশর িত তার গভীর আ া ও িব ােসর সােথ সােথ
িতিন পািক ােনর শাসকেদর অিবেবচক এবং িনবুি তার িবষয়ও ধু ঐ
বইিটেতই নয়, বরং আরও অেনক জায়গােতই িবে ষণ কের দিখেয়েছন।
আমােকও মােঝ মেধ বুিঝেয় বলেতন। এ সে তাঁর জলখানায় বেস
ইংেরজীেত ’বছরকাল ব াপী লখা অেনকটা আ জীবনীমূলক বইখািন- THE
WASTES OF TIME: REFLECTIONS ON THE DECLINE AND
FALL OF EAST PAKISTAN (1995)- ঐিতহািসকভােব সসব অেনক
পূণ তেথ র সমাহার বেট। এই বইিটর ি তীয় সং রণ পািক ােন কািশত
হেয়িছল বেল আিম জেনিছলাম। এখােনও একিট ি তীয় সং রণ বর করেত
পারেল ভাল হত।
সা াদ সােহেবর জীিবতকাল নয়, বরং তাঁর ইে কােলর ১০ মাস পর ঐ
পিরবােরই আমােদর বড় ছেল িবেয় কের। এ কারেণ ঐ পিরবােরর অেনক
তথ ািদ পের আমার জানার েযাগ হেয়িছল। ঐ পিরবােরর একই আেলাকিদয়ার
বাড়ীেত যারা চাচােতা ও খালােতা ভাই- বান িহেসেব বড় হেয়িছল, তােদরই
সবেচেয় বয়েস িযিন বড় িছেলন, অথ াৎ আমার বড় ছেলর বউ এর নানী তার
মুেখই েনিছ য সা াদ সােহব সই ছাট বলােতই সবেচেয় বশী বুি মান
িছেলন। সয়দ আলী আহসান তাঁর িতন মােসর বয়েস ছাট িছল এবং কম
বুি মান িছল। একই সােথ পরবতীেত আমরা যা দিখ তা হল, অ অেনেকর
মত িতিন আদিশক ে কান কমে ামাইজ করেতন না। অটল অনড় থাকেতন।
অ িদেক িণেকর বাহবা পাবার জ ও িতিন স া কান কথা বলেতন না। তী
বুি স
এই মহামানবিট কান প ধমীয় সং ােরর িবেরাধী িছেলন।
পিরবাের পীরমুিরদীর রওয়াজ বা িসলিসলা থাকেলও িতিন তা পছ করেতন
না। অথচ িনেজ িছেলন মেন- ােণ পা া ঈমানদার মুসলমান। একই সােথ
আধুিনক িচ া, চতনা এবং অভ ােসর একজন উ ত িচর মা ষ। বাইেরর কান
দাওয়ােত এমনিক ইফতার পািটেত গেলও িতিন তার জামার পেকেট ফক- ুন
ও িট
পপার িনেয় যেতন- হাত- ধায়া মাছার জ পািনর খরচ বাঁচাবার এবং

কাউেক িবর না করার জ । অেনেক এেত আড়েচাখ করত। িক িতিন কান
িকছু মেন করেতন না।
১৯৭৪ সােলর শেষ এবং পঁচা েরর থম িদেক সা াদ সােহব
ইিতহােসর ডঃ মাহর আলী, রাজনীিত িব ােনর ডঃ হাসান জামান িকছু িকছু
ছাটখাট গেবষণার কাজ িনেয় ইংল াে ড যান। তখনও আিম ল ডেন থাকতাম। এ
সমেয় সা াদ সােহেবর সােথ কান যাগােযাগ আমার হয়িন; কননা, উিন
কমি জ ইউিনভািসিটেত একজন গেবষণা ফেলা িহেসেব যাগদান কেরিছেলন।
তেব মাহর আলী এবং হাসান জামান যেহতু ল ডেনই িছেলন িকছুিদেনর জ
তাই এেদর ’জেনর সােথ আমার দখা সা াৎ হেয়িছল। একিদন মেন পেড়
হাসান জামানেক একিট দাকান থেক স ায় হািমওপ ািথ ঔষধ িকেন
িদেয়িছলাম। আর একিদন ডঃ মিতয়ুর রহমান তার অথ ক িকছুটা হেলও
কমােনার জ মা ১০িট পাউ ড এর একিট নাট আমার হােত কেরই তােক
পৗঁিছেয়িছেলন।
ঐ সমেয় সা াদ সােহেবর সােথ দখা- সা াৎ পিরচয় না হেলও পের
১৯৮৪ সােল িতিন যখন ম া থেক চা রীেত ছুিট িনেয় ল ডন হেয় ঢাকা
যাি েলন, তখন সখােন িতিন উেঠিছেলন ডঃ মিতয়ুর রহমােনর বাড়ীেত ৬৫
এলিফনে ান
ীেটর িঠকানায়। তার বছর আড়াই আেগই মিতয়ুর রহমান
ইে কাল কেরিছেলন। উনার ঐ বাড়ীেত উঠার একিট কারণ এই িছল য িতিন
মিতয়ুর রহমােনর সবেশষ বইিটর পা ডুিলিপ সংেশাধন করিছেলন, এ িবষয়িট
িতিন আমােক সরাসির বেলনিন, িনভরেযাগ সূে
েনিছ খুব স ব ইিতহােসর
অধ াপক ওয়ািহ
ামান ভাই এর কােছ। আরও েনিছ য িতিন মিতয়ুর রহমান
এর ছ’িট মূল বান ঐিতহািসক বই এর সব িলই দেখ িদেয়িছেলন ইংেরজী
ভাষায় িবিভ উ ত শলী- সংেযাজন করার জ । মিতয়ুর ১৯৫০ এর দশেকর
েত ঢাকা ইউিনভািসিটর ইিতহাস িবভােগর ছা িছেলন, িতিন মর ম আবুল
কােসম এর সােথ বাংলা কেলেজর িত াতা ভাইস- ি ি প ালও িছেলন।
ছা লীগ করেতন। তেব ১৯৮২ সােলর ২১ শ ফ য়ারী ল ডেন ইে কাল করেল
পর তারই ই া অ সাের তার িনেজর জ ান আহ দপুর - নবীনগর
া নবািড়য়া নয়, বরং ইসলামাবােদর জাতীয় কবর ােন দাফন করা হয় (কবর
নং ৪/৩১)। এক সময় ২০০৩ সােল আিম স কবর জয়ারত কেরিছ, একই সােথ
পাবনার সাংবািদক ফজলুর রহমােনর কবরও। ২০০৬ সােলর িডেস ের সই
একই কবর ােন জয়ারত কির মর ম মাহমুদ আলীর কবরও। উপের য ক’জন
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নজ া পু েষর নাম করলাম তারা সা াদ সােহেবর মতই একই মুসিলম
জািতস ার আদেশ িব াস করেতন। যমন পািক ান জািতস ার িচর ন েপ
িব াস করার কারেণই চাকমা রাজা ি িদব রায় সই একা েরর পর এখানও
বাংলােদেশ িফেরন নাই। তাঁর মা িবনীতা রায় এবং ছেল দবাশীষ রায়
পালা েম বাংলােদেশর ম ীর পেদ আসীন হেলও। আমার সােথ ি িদব রােয়র
ইসলামাবােদ দখা হয় সবেশষ ২০০৪ এ। এত বয়েসও তার মানিসক সাহস
দেখ আিম মু হেয়িছলাম।
সা াদ সােহেবর মেধ াত চতনা খুবই তী িছল। এ কারেণ িতিন
িবগত শতা ীর ন ই এর দশেকর
েত ইে কােলর অ
িকছুিদন আেগ
একখানা ইংেরজী- বাংলা িডকসনারী তরী ও স াদনায় হাত দন। এিটর বাংলা
শ ািদর ব বহাের িতিন াতে র সেচতন দৃি রেখিছেলন। সিটর কাজ িতিন
শষ কেরিছেলন বেট, তেব আজও মুি ত আকাের সিট আেলার মুখ দেখিন।
দখেব িকনা এখােনা বলা যাে না। তাঁর এ ধরেণর াত
চতনা এবং কাজ
কমেক অেনেক ‘সা দািয়কতা’ লেবল িদেত চেয়েছ। এ কারেণ আরও তার
িব ে দাষােরাপ করা হয় য িতিন ঢাকা হাই মা াসা পড়া ছা িছেলন। অথচ
আিম অেনক উদাহরণ দেখিছ য তার অেনক উ িশি ত অমুসলমান ঘিন
ব ু- বা ব িছল। তার ইে কােলর আেগ দখতাম য তাঁরই বাসার বঠকখানায়
একজন ৗঢ় িহ ভ েলাক তার ছেলর ইংেরজী িপ.এইচ.িড. িথিসস িনেয়
কান কানিদন একা এবং কানিদন ছেলসহ আেলাচনািদ করেতন। এজ িতিন
কান পাির িমক িনেয়েছন বেল আমার জানা নই। তাঁর মুেখই েনিছলাম তার
কান কান া ন ছা ইংেরজীর অধ াপক হেয় নাি ক মাকিস হেয়িছেলন
তােত িতিন ক পেলও মেন িনেতন।
১৯৮৪ সােলরই ঘটনা। একিদন ল ডন থেক েন কের কমি জ
ইউিনভািসিটেত তাঁরই কােজ তােক স িদেয়িছলাম। িতিন ১৯৭১ এর পর
লািঠেত ভর িদেয় হাঁটেতন একিট পােয় জার পেতন না। সই েনই একজন
ভারতীয় িহ অধ াপেকর সােথ অ
েণর মেধ ই খুব খািতর জিমেয় বসেলন।
সিদনই কমি েজর একিট লাইে রী থেক িতিন আমােক কেয়কিট বই িকেন
উপহার িদেয়িছেলন। এর মেধ িছল ড িমিনক ও ল াপ ািরর ‘ি ডম এ াট িমড
নাইট’। সই চুরািশর জুেন িতিন যখন বশ কিদন ল ডেন িছেলন, তখন কউ
কউ তার সােথ দখা করেত চাইেল আিমই সময় িফ কের িদতাম। তেব মেন
পেড় একজেনর সা াৎকাের িতিন রাজী হনিন, ব ি িট িছেলন তার একা েরর

ঢাকার শষ সমেয়র িভিস এর িপ.এ., িতিন তখন কান একিট সংি
কাস
করার জ ল ডেনই িছেলন এবং আমার সােথ পিরচয় িছল।
ল ডেনর আর একিদেনর ঘটনা আমার মেন পেড়। িতিন আমােক িনেয়
অ েফাড ি েটর মাকস এ ড
নসােরর দাকান থেক একশ পাউ ড দােমর
একিট ট িকেনন, এবং চাচ এর দাকান থেক ষাট পাউ ড িদেয় এক জাড়া
জুতা কেনন। মাকস এ ড
ার মধ িব েদর পাষােকর দাকান হেলও চাচ
িক তা িছল না, এখনও নয়। চাচ ’ই আিম যতটু জানতাম ল ডেনর
সবেচেয় দামী এবং অিভজাত জুতার দাকান। পরেনর কাপড়- চাপড় এর
ব াপাের তাঁেক খুবই কতা র দখা যত। একই সােথ খাবার ব াপাের বশ
চুিজ িছেলন। এ কারেণই িকনা িতিন খুব ভাল িকছু রা া- বা া িনেজই করেতন।
এমনিক নািজমু ীন রােডর বাড়ীেতও িভ অেনক কােজর এবং রা া- বা া
করার লাকজন থাকা সে ও িবেশষ কের মহমানেক খাওয়ােনার জ ।
তার এ ধরেণর কতা র হাব- ভােবর জ অেনেকই তাঁর িব প
সমােলাচনা করত। ঢাকা িব িবদ ালেয় যখন িতিন িশ কতা করেতন তখনও
তার িন েকর অভাব িছল না। এমনিক ঘার পািক ানপ ীরাও। কননা, তাঁর
কােছ অ ায়- যই ক ক না কন, অ ায় বেলই িতিন তমন খারাপ কােজর
জ সবাইেক িতর ার করেতন। যমন করেতন ভূল ইংেরজী উ ারেণর জ ও।
একা র সােল যখন িতিন িনেজর আদিশক রাজৈনিতক অব ান নন, তখন তাঁর
িব ে
চারণা িল আরও মারা ক আকার ধারণ কের। তাই ঐ সমেয় কলকাতা
বতার থেক সরাসির দব লালরা নয় বরং আখতার মু ল ধরেনর অেনেকই
তাঁেক শাসােত থােক য তাঁেক তাঁর অিফেসই খুন করা হেব। সই খুনিটই ওরা
সই অিফেসই না করেত পারেলও সই ইউিনভািসিটরই একিট কে
তমনিট
কের মৃত মেন কের ২০ শ িডেস র (৭১) অিত ভাের তার ‘মৃতেদহ’ িল ােনর
সই মুসলমান আমেলর যুে ব ব ত কামােনর পােশ ফেল রেখিছল। কমন
কের সই মৃত লাশিট বঁেচ িগেয় আরও ায় ২৪িট বছর বঁেচ থেক এেদেশর
অসংখ অ মা েষর জ
বশ িকছু িশ নীয় িবষয় িলেখ রেখ গেছন- তাঁর
একা েরর ৃিত বইখািন তারই একটা উ ল নমুনা বেলই আিম িব াস কির।
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কিফয়ত
আমার এই ৃিতকথা সািহত সং ৃিত জনকল াণ সং া সবা’র চয়ারম ান
আশরাফ হােসইেনর অ েরােধ, তািগেদ এবং অনূে রণায় িলখেত
কির।
আসেল িলখেত নয় আিম মুেখ মুেখ কথা েলা বেল যতাম, আশরাফ হােসইন
ও েলা িলেখ িনেতা এবং এ রচনা তারই িবিভ সংকলেন এবং পের মািসক
নতুন সফের ধারাবািহকভােব বিরেয়েছ।
কেনা এ ৃিতচারণা করেত রাজী হেয়িছ স কথা একটু বলা দরকার।
৭১ এর পর আমরা যারা িবি তাবােদর সমথন কিরিন তারা কলােবােরটর
িহেসেব িচি ত হেয়িছলাম। আিম ৭১ এর িডেস র থেক ৭৩ এর িডেস র পয
জেল িছলাম এবং তখন থেক পািক ান আে ালন ও পািক ান রাে র ইিতহাস
স ে এমনসব কথা েনিছ যা ধু উ টই নয়, স ণ
ূ কা িনক। আমােদর কথা
বলার েযাগই িছল না। আমরা য, একটা আদেশ িব াস করতাম স ীকৃিত
পয আমােদর িব ে উি ত অিভেযােগর মেধ িছল না।
৪০ সাল থেক ৪৭ সাল পয য অসংখ ত ণ পািক ান আে ালেন
ঝািপেয় পেড়িছল, আিম তােদর অ তম। কৃিতে র জ একথা বলিছ না, িনেজর
পিরচয় দবার জ কথািট উে খ করিছ। ৪১-৪২ সােল আিম যখন ঢাকা
ইউিনভািসিটর ইংিলশ িডপাটেমে টর ছা , তখন আমােক সভাপিত কের পূব
পািক ান সািহত সংসদ গিঠত হয়। সয়দ আলী আহসান িছল এ সংসেদর
সে টারী। আমােদর ল িছল, বাংলা ভাষায় মুসিলম কালচােরর পিরচয় থােক
এমন সািহত সৃি েত লখকেদর উ ু করা। ১৯৪৪ সােল কলকাতা ই
পািক ান রেনসাঁস সাসাইিট (এর সভাপিত িছেলন দিনক আজাদ পি কার
স াদক আবুল কালাম শাম ীন) য সািহত সে লেনর আেয়াজন কের তােত
২৪ বৎসর বয়েস সািহত শাখার সভাপিতর লভ স ান লাভ কেরিছলাম।
এরপর স বছর জুলাই মােস কলকাতা ইসলািময়া কেলেজ ইংিলশ িডপাটেমে ট
লকচারার িহসােব যাগ দই।
আবুল কালাম শাম ীেনর অনূেরােধ, দিনক আজােদ স াদকীয় ব
িলখতাম। ১৯৪৬ সােল যখন মাওলানা আকরম খাঁ ইংেরিজ সা ািহক কমেরেডর
খিরদ কের পি কািট পুনঃ কােশর ব ব হা কেরন, নপেথ থেক সটা
স াদনার ভারও আিম হণ কেরিছলাম। তখন -একিঢ ব িত েমর কথা বাদ
িদেল সম মুসিলম সমাজ এই পািক ান আে ালেনর জ িদনরাত খেটেছ।
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আমরা এ ে িবেভার হেয়িছলাম য, ভারেতর পূবা ল যিদ পািক ােন যাগ
িদেত পাের, তাহেল ায় 'শ বছেরর ািন এবং অত াচার থেক তারা র া
পােব।
আিম এ ইিতহােসর উে খ করলাম এই কারেণ য, পািক ােনর িত
আমার এবং আমার মেতা আেরা অেনেকর য অ ভূিত সটা স ােনর িত
জনেকর অ ভূিতর মেতা। এ রা আমরাই সৃি কেরিছলাম, কােয়েদ আজম
মুহা দ আলী িজ াহ এ আে ালেনর নতৃ িদেয়িছেলন। িক বাংলার মুসিলম
জনগেণর তঃ ূত সমথন না পেল, এ অ ল কখনও পািক ােনর অ ভু হেত
পারত না।
আিম পািক ােনর ইিতহােসর সে ওতে াতভােব জিড়ত - কমী
িহেসেব। আিম রাজনীিতক নই, কানকােল মুসিলম লীেগর সদ ও িছলাম না।
িক য আদেশর ওপর পািক ান িতি ত হয়, তার িত িছল আমার অ
সমথন। অথচ ল করলাম ৪৭ সােলর ১৪ই আগ এ নতুন রা আ কাশ
করার সে সে ষড়য
হয়। এক বছর না যেতই পূব পািক ািনেদর
বুঝােনা হল য, তােদর অথনীিত এবং তামু িনক গিতর কারণ পািক ান।
৪৮ সাল থেক ৭১ পয ল কেরিছ ষড়যে র এ অ ূর িকভােব িবরাট
মহী েহ পিরণত হেয়েছ। এর িতেরাধ করার মতা আমার মত ব ি র িছল
না। িক তা করবার যথা সাধ চ া করতাম। িক নিসেবর এমন পিরহাস য,
১৯৫৯ থেক আইয়ুব খােনর আমেল আমরাই িচি ত হলাম পািক ােনর ধান
শ িহসােব। ঐ সােল যখন রাইটাস িগ গঠেনর আেলাচনা হি ল, তখন পূব
পািক ােনর ায অিধকােরর কথা বলায় আইয়ুব খােনর সে টারী দরত
উ াহ শাহাব িচৎকার কের আমােক শািসেয়িছেলন প িরিট বা সমতার কথা যন
উ ারণ না কির।
আিম যটা ঃখ ও ােভর সে ল কেরিছ স ঘটনা হেলা এই য,
একিদেক পূব পািক ােন যমন পািক ােনর িব ে একটা গভীর ষড়য ঘনীভূত
হেয় উঠিছল, অ িদেক পি ম পািক ােন কিতপয় রাজনীিতিবদ এবং বুি জীবীর
অদূরদিশতার কারেণ পািক ােনর িভি
মশঃ দূবল হেত আর কের। একবার
করাচীেত ড র কারায়শীর মত ব ি েক আিম কা সভায় এই বেল ভতসনা
কির য, িতিন অকারেণ পািক ােনর ভিব ৎ স ে হতাশা ব
করেত
কেরেছন।
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গালাম মুহা দ যিদন খাজা নািজম উ ীনেক বরখা কেরন এবং তার
িকছু কাল পর গণপিরষদ ভে দন তখন থেকই অব েয়র াত আেরা ত
গিতেত বািহত হেত থােক। এরপর আেস িমিলটারী শাসন। তখন মা েয়
পািক ােনর মৗিলক আদশ এবং ল চাপা পেড় যায়। পািক ােনর রাজনীিত
পিরণত হয় িনছক একটা মতার ে । এিদেক িবেরাধী দেলর চােপর মুেখ
মশঃ ক ীয় এবং ােদিশক, সরকার এমন কত েলা পদে প হণ কের যার
পিরণিতেত িবি তাবাদ আেরা মজবুত হেয় দাড়ায়। িতেবশী ভারেতর কান
অ রােজ র য সম
মতা িছর না, স সম
মতাই পূব পািক ানেক দান
করা হয়। রলওেয়, িসিভল সািভস সব ব াপােরই পূব পািক ােনর াত
ীকৃিত
হেয়িছল। িক অবাচীন, িনেবাধ রাজনীিতকেদর আচরেণ িবেরাধী দল
পািক ােনর জনসাধারণেক বুঝােত স ম হয় য, তােদর কান অিধকার নই।
তারা িহ সমােজর অ ুতেদর চেয়ও এক িনকৃ জােত পিরণত হেয়েছ।
সমােজর ব েলাক সিত সিত ই িব াস করেত
কের য, পািকক েন
আমরা াধীন হেত পািরিন। ১৯৪৭ সােল নািক ধু শাসক বদেলর ঘটনা ঘেট।
ি িটেশর পিরবেত আেস পািক ানীরা। এই য, শত সহ লাকজন রাজনীিতিবদ,
উিকল, ডা ার, মা ার, ইি জিনয়ার, ছা যারা ৪৬ সােল ভাট িদেয় মুসিলম
লীগেক জয়ী কেরিছল, ব ল এেস িলর য মুসিলম সদ েদর ভােট মাউ ট
ব ােটন ান গৃহীত হয়, তারা রাতারািত হেয় গেলন িবেদশীেদর অ চর। এখনও
এসব কথা িন আর ইিতহােসর পিরহাস স েক ভািব।
আেরকটা িজিনস ল
কের িচরকালই অত
পীিড়তেবাধ কির।
আমােদর লাকজন অত অি রিচ । য ফজলূল হক সােহব ১৯৪০ সােলর
লােহার
াব পশ কেরন, ১৯৪৬ সােলর ইেলকশেন িতিন মুসিলম লীেগর
িবেরািধতা কেরন। য ভাসানী সােহব িসেলেটর গণেভােটর সময় অত
পূণ
ভূিমকা পালন কেরিছেলন, িতিন ১৯৫৪ সােল কাগমারীেত এক সে লেনর
অ ান কের ায় কাে ই পািক ােনর আদেশর িব ে িবে াহ ঘাষণা
কেরন। য সাহরাওয়াদী সােহেবর অ া পির েমর ফেল ১৯৪৬ সােল
ইেলকশেন মুসিলম লীেগর পে জয়লাভ করা স ব হেয়িছল, িতিন গা া কের
মুসিলম লীগ থেক বিরেয় আওয়ামী মুসিলম লীগ িত া কেরন। ইউিনভািসিটর
য সম মুসিলম িশ েকর উৎসাহ এবং অনূে রণায় ৪০ এর দশেক আমরা
ছা রা, পািক ান আে ালেন ঝািপেয় পেড়িছলাম, কেয়ক বছেরর মেধ তােদর
'-একজেনর মতামেতর একটা আমূল পিরবতন ঘেট। বাঙালী জাতীয়তাবােদর

িত কাে সমথন জানান ডঃ শহী াহ। কাজন হেলর এক সভায় ১৯৪৮
সােলর িডেস ের িতিন ঘাষণা কেরন, আমরা থেম বাঙালী পের মুসলমান।
অথচ ব ি গত জীবেন িতিন এত ধািমক িছেলন য, একটা সময় িছল যখন িতিন
ছিব তালােকও নাজােয়জ মেন করেতন। আবুল মন র আহমেদর মেতা
তী বুি র লখক, িযিন লােহার
াব এবং পািক ান আে ালেনর ইিতহাস
জানেতন, িতিন িব াস করেত আর কেরন য, থমাবিধ ভারেতর উ র- পূেব
এবং উ র- পি ম ' টা আলাদা রা হেলই ভাল হেতা। ৭১ সােল বাংলােদশ
আিবভূত হওয়ার পর িতিন ইে ফােক ব িলেখ দশবাসীেক জানান য,
বাংলােদেশর অভূ দয় আসেল লােহার
ােবর চূড়া বা বায়ন। অথচ, িতিন
অব ই জানেতন য, ৪৭ এর ১৪ই আগে র আেগ আমােদর য অব া িছল
তােত, াধীন রা কােয়ম করার মেতা কান সামথ এ অ েলর িছল না।
এসব অসংগিতর কথা যতই মেন হয় ততই এ িব াস জে য, চির গত
কারেণই হয়েতা আমরা কান িব াসেক বশীিদন অকেড় ধের রাখেত পাির না।
চািরি ক দূবলতার কারেণ ইিতহােস ব বার আমােদর ভাগ িবপযয় ঘেটেছ। ৭১
সােল
হেয়িছল াধীন রা েক নতুন কের াধীন করার এক অ ুত নাটক।
ৃিতকথায় আিম বেলিছ, য সম ঐিতহািসক কারেণ পািক ান অিনবায হেয়
ওেঠ, তার কথা রণ থাকেল পূব এবং পি ম পািক ােনর মতা ব টেনর সম া
আমরা অনায়ােস সমাধান করেত পারতাম। আিম আেরা দিখেয়িছ য, ৭১
সােলর ২৫ শ মাচ আিমর য
াকডাউন
হয়, তার িপছেন িছল
ষড়য কারীেদর উ ািন। আর িনেবাধ আিম অপিরকি তভােব জনসাধারেণর
ওপর হামলা কের ষড়যে র এ ফাঁেদ পা দয়।
আিম জািন অেনেকই হয়েতা আমার মতামত হণ করেবন না। িক
আমােদর িদক থেক যভােব সম াটা দেখিছ, তার একটা রকড ভিব েতর
জ
রেখ যাওয়া অত াব ক। য হাের ইিতহােসর িবকৃিত ঘটেছ তােত আেরা
কত আজ িব কািহনী ৭১ সাল স েক নেত হেব, তা ক বলেব?
আমার মেন আেছ ১৯৭২ সােল আমরা যখন জেল, তখন ইংেরজী
অবজারভার পি কার স াদক মর ম আব স সালাম নতুন বাংলােদশ সরকােরর
বধতা (Legitimacy) স ে একটা
তুেলিছেলন। িতিন বেলিছেলন য, য
উপােয় বাংলােদশ িতি ত হেলা, সটা একটা িব ব। িক এই িব বেক
আইেনর চােখ বধ করেত হেল আরও পদে প নওয়া দরকার। সিদনকার
পি কার সংখ া বর হবার সে সে সালাম সােহবেক বরখা করা হয়। কারণ
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বাংলােদশ সরকার কান সমােলাচনাই বরদাশত করেত রাজী িছল না। আজও স
অসিহ ুতার ভাব পুেরাপুির কােটিন। স জ আিম আশা কির না য, সব পাঠক
সিহ ুভােব আমার ব ব েক হণ করেব।
বাঙালী জাতীয়তাবাদ স ে সালাম সােহব পেরা ভােব য সংশয়
কাশ কেরিছেলন এবং য কথা আমরা আগােগাড়াই বেল এেসিছ, তার যথাথতা
মািণত হয় তখন, যখন িসেড ট িজয়াউর রহমান ঘাযণা কেরন য,
বাংলােদশী জাতীয়তাবাদই হেব এেদেশর মূলনীিত। এ ঘাষণার মেধ এই
ীকৃিতই িছল য, এ অ েল সংখ া
সমােজর য িব াস এবং জীবনধারা তার
উপর িনভর কেরই নতুন রা েক এ েত হেব। বাঙালী জাতীয়তাবাদ বলেল
বাংলােদেশর রা ীয় াতে র কান যৗি কতা থােক না। একথা ভারতীয়
সাংবািদক বস চ াটাজী পয
ীকার কের গেছন। বাংলােদেশরই একে ণীর
লাক এই িদব সত েকও মানেব না। তারা মেন ােণ, ভাবাদেশ এবং
জীবনধারায় িনেজেদর এক কা িণক াণীেত পা িরত করার ে
মেত
আেছন।
আেরা আ য লােগ এই ভেব, যারা পূবা েলর অিধকার এবং বাংলা
ভাষার দাবী িনেয় এ অ লেক িবি নতার সং ােম উ ূ কেরন তােদরই একদল
বাংলােদেশর সাবেভৗম
ীকার করেত নারাজ। এরা চাে যত শী এ অ লটা
ভারেতর অ ভূ হয়, ততই যন ম ল। এসব
াব তারা যখন তােল তখন
বাংলা ভাষার দাবীর কথা তােদর মেন থােক না, মেন থােক না, এ অ েলর
অিধবাসীেদর িবভাগপূব দশার কথা।
৬০ এর দশক থেক আমােদর অনবরত বলা হেতা য, পি ম
পািক ােনর শাষেণর ঠলায় এেদেশর জনগণ নািক মৃত ায় হেয় উেঠিছল।
অেনেক বই িলেখ এ শাষেণর ভয়াবহ িচ তুেল ধেরিছেলন। পািক ােনর ই
অ েলর অথৈনিতক বষম স ে অিভেযাগ ৬০ এর দশেকর শষিদেক এমন
পযােয় পৗছায় য, পি ম পািক ােনও কউ কউ বলেত
কেরন য,
পূবা েলর লােকরা যিদ পািক ােন থাকেত না চায়, তােদর বিরেয় যেত িদেলই
পািক ােনর ম ল হেব। ৭০ সােল আিম য ডিলেগশেনর নতা িহেসেব তহরান
িগেয়িছলাম তার একজন সদ িছেলন লয়ালপুর এি কালচার ইউিনভািসিটর
িভিস। িতিন একিদন কথায় কথায় বলেলন য, ই পািক ান যিদ সিত ই বিরেয়
যেত চায় তােদর বাধা দওয়া উিচত নয়। কারণ এই য, অনবরত অিভেযােগর
ফেল রাে র কাঠােমা বল হেয় যাে । '৭১ সােল যু কের আমরা সিত ই

বিরেয় এেসিছ। আজ পািক ান পারমাণিবক বামা তরীর মতা অজন কেরেছ।
তােদর পীর মুল আমােদর ায় িতন ণ। পািক ান এক সমৃ দশ। িক
আমরা এই িবশ বছের কী পেয়িছ? আমােদর ভাগাি র শষ নই। কলকারখানা নীিতর চােপ ব হেয় যাে । দেশ ােতর মত ইি ডয়ার পণ
আসেছ, তা িনেয় কউ কউ িচৎকারও কের। দেশর জনগেণর অব া ১৯৭০
সােলর তুলনায় অেনক নেম গেছ। বামার মত সবিধকৃত রাে র সে মাকােবলা
করার শি ও আমােদর নই। ওরা যখনই ই া ল ল শরণাথীেক বাংলােদেশ
ঢুিকেয় িদে । এর জারােলা িতবাদ করার সাধ আমােদর নই।
ইি ডয়ার কথা তা আলাদা ইি ডয়ায় মুসলমানেদর উপর শত অত াচার
হেলও আমােদর িতবাদ করার সাহস হয় না। কা ীেরর অিধবাসী যারা ইি ডয়ার
নাগপাশ থেক মু হওয়ার চ া করেছ তােদর বাংলােদশী খবেরর কাগেজ
িবি তাবাদী বলেত আমােদর িব মা ি ধা হে না। কা ীর িনেয় '৪৭
সােলই িবেরাধ সৃি হয় এবং জািতসংেঘর সামেন
টা উপ ািপত হেল
সবস িত েম ি র হয় য গণেভােটর মাধ েম কা ীরবাসীরা তােদর ভিব ত
িনধািরত করেব। িক আজ আমােদর সরকার এ ব াপাের কান উ বাচ করেত
সাহস পান না। কারণটা
।
১৯৯২ সােলর ৬ই িডেস র যখন িবেজিপ'র লােকরা চারশত বছেরর
পুরােনা ঐিতহািসক বাবরী মসিজদ ধূিলসাৎ কের দয়, তখন এর িব ে সরকার
বল িতবাদ করেত পােরিন। সামা একটু কথা বলা হেয়িছল তােতই ইি ডয়া
উ া কাশ কের। এই তা আমােদর াধীনতার
প।
রাজনীিতেত যমন অথনীিতেতও তমিন আমরা স াসীেদর হােত িজি
হেয় আিছ। িতমােস কেয়ক হাজার লাকেক বতন িদেত হে । তারা কান
িমল িমক নয় িক প- রােল তােদর নাম রেয়েছ। এই নীিত ব করার মতা
সরকােরর নই। কারণ একিদেক তারা ভাটার অ িদেক এরা স াস সৃি কের
আেরা একটা কা ড ঘটােত পাের এই ভেয় সরকার তােদর বতন িদেয় যাে ন
এবং েনিছ এক আদমজী িমেল মােস কেয়ক কািট টাকা লাকসান হয়।
তবু িন সরকার আশা কেরন, িবেদশীরা এেদেশ মূলধন খািটেয় দেশর
িশ ায়েন সাহায করেব। এই মেম নতারা অনবরত ব ৃতা কের বড়াে ন।
তারা িন য়ই জােনন নদমায় টাকা ঢালবার উে ে
কান দশী বা িবেদশী
পুঁিজপিত এিগেয় আসেব না। পািক ান আমেল য শাষণ হেতা বেল েনিছ তখন
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তা এ রকম অব হা িছল না। তাহেল ঘুের িফের আবার
করেত হয় কান
অেথ '৭১ সােল আমরা শৃ লমু হেত পেরিছলাম?
িক এসব কথা কাে বলবার উপায় নই। আর আমরা যারা ১৯৭১
সােল িবি তাবােদর সমথন কিরিন তােদর স ে যদৃ া িমথ া কথা বেল বুক
ফুিলেয় চলা যায়। বছর ছেয়ক আেগ এক সা ািহক পি কায় এক চা ল কর
খবর কাশ করা হয়। তারা িলেখিছল '৭১ এর গণহত ার অ তম নায়ক সয়দ
সা াদ হাসােয়ন সৗদী আরব থেক ৭ িদেনর িভসা িনেয় এেস পাকাপািকভােব
ঢাকায় বাস করেছ। আিম ১৯৮৫ সােল অবসর হণ কের দেশ িফের আিস।
আগােগাড়াই বাংলােদিশ পাসেপােট চলােফরা কেরিছ িক এ সে ও যাচাই করার
েয়াজন এরা বাধ কেরিন।
"৭১ এর দালালরা ক কাথায়" নামক বইিঢেতও আমার নাম ান
পেয়েছ। গত ২৯ শ অে াবর ১৯৯৩ সােলর এক কাগেজ এক ব ি িলেখেছন
িতিন নািক আমােক বাংলা একােডমীেত দেখিছেলন। িক ঘৃণায় আমার িদেক
তাকােত পােরনিন। অথচ কথা হে ১৯৭১ সােলর পর আিম কানিদনই বাংলা
একােডমীেত বা ইউিনভািসিটেত পা দইিন। লখক কােক দেখিছেলন জািন না
িক এ রকম একটা িমথ া গ বািনেয় কাশ করেত তার এতটু বাধা হয়িন।
আেরা মজার কথা ঐ লখকই অিভেযাগ কেরেছন যেহতু আিম কমজীবেন ট
পরতাম তরাং আমার মত িবেদশী পাশাক পিরিহত লােকর পে ' াধীনতার
িবেরািধতা করা মােটই িবিচ নয়।' যারা ইি ডয়ায় িগেয়িছল তােদর মেধ য
শত শত লাক ট পরেতন সটা এই যুি েত গৗণ হেয় গল।
এ রকম অপবাদ আেরা হয়েতা বিরেয়েছ অথবা ব েব। আেরকটা উদাহরণ
িদি - কয় বছর আেগ গণ- আদালত কের যখন নানা দাবী উ ািপত হয়, আিম
অরাজকতার িতবাদ কের মিনং সান পি কায় ব িলেখিছলাম। তার িতবাদ
কের আমারই পিরিচত এক ব ি বলেলন য, '৭১ এর যুে সমথন য কেরিন
তার পে এ রকম কথা বলার অিধকার নই।' এ রকম আেরকটা ঘটনা ঘেট
যখন, বাংলােদেশর াধীনতা এবং সাবেভৗমে র সমথেন এক িববৃিতেত আিম
া র কির এখােনও, িতবাদ কের বলা হেলা য এসব কথা বলার অিধকার
আমার মেতা ব ি র থাকেত পােরনা।
আিম জ গতভােব পূব বাংলার স ান। এ অ েলর াধীনতা বা
সাবেভৗম স ে কথা বলার অিধকার আমার নই বেল নিছ। অিধকার দখল
কের বসেছন ধানতঃ এমন একদল যারা, '৪৭ সােল পািক ান িত ার পর

রাতারািত েমাশন এবং উ িত লােভর আশায় এ নতুন রাে ছুেট এেসিছেলন।
এেদর মেধ কউ িছেলন উিকল, কউ সাংবািদক, কউ লখক, কউ িশ ী, কউ
ডা ার- ইি িনয়ার যারা কলকাতার জগেত িতেযািগতায় বশীদূর এ েত
পারেতন না, িবখ াত হওয়ােতা দূেরর কথা। অেনেক িনঃ অব ায় এেস
পািক ােন ব স ি র মািলক হেয়িছেলন। যারা পািক ান না হেল উ িশ া
লাভ করার িবধা থেক বি ত হেতন তারাই িব িবদ ালেয় উ তম পদ েলা
দখল করেত পারেলন। িক আ েযর কথা এেদর মুেখই নলাম শাষণ এবং
ব নার কথা সবেচেয় বশী। এবং এেদরই একদল আজ বাংলােদশেক আবার
ভারেত ত াবতেনর পরামশ িদে ন।
এই ঃ ে র রহ আমরা িক কের বুঝেবা?
বাংলােদশ আজ একটা বা ব সত । এর াধীনতা এবং সাবেভৗম যিদ
রি ত হয় তেব আমরা য কীয়তার কথা বলতাম সটা িকছুটা র া পােব বেল
আমার িব াস। কারণ এ অ লেক পূব বাংলা, পূব পািক ান, বাংলােদশ যাই বিল
না কন এর মািটেত কান পিরবতন ঘেটিন এবং ঘটেত পাের না। স আকাশ, স
বাতাস, স গাছপালা, স নদ- নদী সবই রেয় গেছ। আমরা এর ধূ ভৗেগািলক
নাম বদিলেয়িছ। তেব বতমােন য অপেচ া চলেছ তার ল হেলা, আমােদর
শত শত বছেরর ইিতহাস এবং সং ৃিতেক এেকবাের মুেছ ফলা। জীবেনর শষ
াে দাঁিড়েয় এ িবপেদর আশ ায় খুবই শি ত হেয় পড়েত হয়। আমার ব ব
তাই িলিপব কের গলাম। কেনা পািক ান চেয়িছলাম, ৭১ সােল আমরা
কেনা িবি তাবােদর সমথন করেত পািরিন এবং বতমােন কন বাংলােদেশর
সাবেভৗমে র স ে আমােদর উৎক া সবেচেয় বশী তার কিফয়ত িহসােব এই
ৃিতচারণার মূল ।
আিম আবার আশরাফ হােসইনেক ধ বাদ জািনেয় আমার কথা শষ
করিছ। স অনবরত পছেন না লেগ থাকেল এ বই লখাই হেতা না। যেহতু
আগােগাড়া সম বইটা িডকেটশেন লখা সজ , কান কান ঘটনা বা কথার
পুনরাবৃি ঘেটেছ। বণনার াভািবকতা যােত ন না হয় এই ভেব, ও েলােত
হ ে প করলাম না।
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অধ ায় ১
সংকেটর সূচনা
৭১ সােল পূব পািক ােন যখন রাজৈনিতক দূেযাগ ঘিনেয় আেস তখন আিম
রাজশাহীেত। ভাইস চাে লর পেদ অিধি ত। িডেস েরর িনবাচেনর পরই দেশর
আবহাওয়ায় একটা
তর পিরবতন ঘেট। িনবাচেনর পূেবই আওয়ামী লীগ
নতারা ঘাষণা কেরিছেলন য, তােদর ছয় দফা দাবী আেলাচনা সােপ অথাৎ
পূব পািক ােনর ায় শাসেনর ব পাের ি র িন য় হেলও এর খুিটনািট স ে
আেলাচনা করেত রাজী থাকেবন। অথচ যখন দখা গল ' টা আসন ছাড়া
আওয়ামী লীগ সব েলা আসনই দখল করেত সমথ হেয়েছ তখন তারা বলেলন
য, ছ'দফার কান নড়চড় হেব না। এই অনমনীয় মেনাভাব সে ও আওয়ামী লীগ
বিহভূত অেনেকর ধারণা িছল য শষ পয একটা আেপাষ করা স ব হেব।
কারণ ছ'দফায় ায় শাসেনর কথা িছল, াধীনতার দাবী িছল না। িক িনবাচেন
িবজেয়র পর েণই ঘাষণা করা হল য আওয়ামী লীগ নতা রাজৈনিতক
আেলাচনার জ
ইসলামাবােদ যােবন না এবং গণপিরষেদর বঠক পূব
পািক ােন অ ি ত হেত হেব। সংসেদ নবিনবািচত সদ রা ঢাকায় বেস হলপ
হণ করেলন য তারা ছ'দফা থেক িকছুেতই িবচু ত হেবন না।
এ সম ঘটনায় আমরা অেনেকই শংিকত বাধ করেত
কির।
জা য়ারী মােস
িসেড ট ইয়ািহয়া যখন কাে
আওয়ামী লীগ নতােক
পািক ােনর ভাবী ধানম ী েপ ীকৃিত দান কেরন তখন ণকােলর জ মেন
হেয়িছল য িবপদ কেট যােব, িক এই সমেয়ই দেশর িবিভ অ ল থেক
িবহারী এবং ইসলামপ ী লাকজেনর উপর অত াচােরর কাহীিন চািরত হেত
থােক। এই অত াচার কান কান ে িনধনযে পিরণত হয়। সারা ফ য়ারী
মাস ধের এই ি য়া অব াহত থােক। এ সময় কত লাক িনহত হেয়েছ তার
কান িহসাব কািশত হয়িন। অ িদেক আওয়ামী লীগ যখন বলেত
কের য
সংখ াগির তার জাের তারা ই ামত একিট শাসনত গঠন করেব, তখন
েযােগর আশ া আেরা ঘণীভূত হেয় ওেঠ। ইয়ািহয়া সােহব আওয়ামী লীেগর
চােপর মুেখ গণপিরষেদর বঠক ঢাকায় ানা িরত করেত স ত হন। িক
আওয়ামী লীেগর মিকেত ভীত হেয় জুলিফকার আলী ভূে া ঘাষণা কেরন য
সংখ াগির তার জাের যিদ শাসনত গিঠত হয়, তাহেল তােদর পে
গণপিরষেদ যাগদান করা িনরথক হেয় উঠেব। তাছাড়া িতিন এ আশ াও কাশ
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কেরন য পি ম পািক ােনর সদ রা ঢাকায় িজি হেয় পড়েবন। িপপলস
পািটর বিহভূত সদ রাও যােত ঢাকায় আসার পিরক না ত াগ করেত বাধ হন
স উে ে ভূে া সােহব তােদর বাড়ীঘর পুিড়েয় দওয়ার মিক িদেত থােকন।
এই পিরি িতেত িকংকতব িবমূঢ় হেয় এবং
ভাগ বশতঃ পূব
পািক ােনর নতৃবৃে র সে পরামশ না কেরই জনােরল ইয়ািহয়া গণপিরষেদর
বঠক মূলতিব ঘাষণা কেরন। এটা ১লা মােচর ঘটনা। তখন রাজশাহীেত
কত েলা পরী া
হেয়েছ। গণপিরষদ মূলতিবর খবর আমার িনেজর কােন
পৗছবার আেগই নলাম, পরী াথীরা পরী া বজন কের হল থেক বিরেয়
এেসেছ। পরী ারত ছা রা কীভােব গণপিরষেদর খবর পেয়িছল এবং সে সে
এত েলা ছা সমেবতভােব কীভােব হল ত াগ করেলা সটা এখনও আমার কােছ
রহ ময় মেন হয়। এর িপছেন িন য়ই কান পূবিস া কাজ কেরেছ। স যাই
হাক, স ায় একদল ছা এেস দাবী করেলা য খুলনায় অ ি তব পরী া িল
অিবলে বািতল করেত হেব। অব তার আেগই অ া
কে র পরী াও
তারা বজন করেত
কের। তারা িব িবদ ালেয়র িস াে র জ অেপ া
করিছল না।

৭ই মাচ
রাজৈনিতক আেপােষর সম স াবনাই যেনা িনঃেশিযত হেত লাগেলা। ৭ই মাচ
রমনা ময়দােন য সম ঘটনা ঘেট তারপর ভিব ৎ স েক আিম আতি ত হেয়
উিঠ। সই সমেয়র ইে ফােক একিট স াদকীয়র কথা মেন পেড়। ইে ফাক
আওয়ামী লীেগর সমথন করেতা। িক দেশ একটা গৃহযু ঘটুক এিট তারা
কামনা কেরিন। তাই স াদকীয় বে
ভবুি র অব য় িনেয় আে প করা
হয়। য ুর মেন পেড়
করা হয়, আমরা কী সিত দউিলয়া হেয় িগেয়িছ! ১৫ই
মাচ থেক ইয়ািহয়া খােনর সে আওয়ামী লীগ নতৃবৃে র আেলাচনা আর হয়।
তখেনা য সম কথা েনিছ তােত আত বৃি পেয়েছ। বলা হয় য ইয়ািহয়া
এেসেছন অিতিথ িহেসেব, অথাৎ িতিন য দেশর িসেড ট সটা আর সত
নয়া। এতদসে ও ব ি গতভােব আমার পে িব াস করা কিঠন হেয় ওেঠ য
জেন েন স ােন দশটােক গৃহযুে র মেধ িনে প করা হেব। আমােদর
জীব শায় িতিরেশর দশেক
েনর গৃহযুে র ৃিত আমােদর মেন উ ল িছেলা;
তার ভয়াবহতার কথা আমরা ভুলেত পািরিন। ইরােক এবং দি ণ আেমিরকার
দেশ দেশ সিহংস অভূ ােনর কথা আমরা জানতাম। মহাযুে র শেষ ীেস
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এবং যুেগা ািভয়ায় অ ে র ফেল য র পাত ঘেট স কথা তখন নতৃবৃে র
মেন িন য়ই িছেলা। তাই িকছুেতই িব াস হি ল না য অ প থায়
পািক ােনর পূবা েল আমরা রাজৈনিতক সমাধােনর পথ স ান করেবা।
২২ বা ২৩ তািরেখ যখন উে গ চরেম উেঠেছ, আিম পািক ান
অবজারভার পি কার স াদক আব স সালাম সােহবেক ফান কির। িতিন
বলেলন য িতিন আশা কেরন য শষ পয একটা সমেঝাতা হেব। এেত িকছুটা
আ
হেয়িছলাম। িক সব উে গ ও আত দূরীভূত হয়িন। রাজশাহীেত
রাজৈনিতক সংবােদর জ আমােদর িনভর করেত হেতা ঢাকায় কািশত খবেরর
কাগজ এবং জেবর উপর। জেব ভাবতই ঘটনােক অিতরি ত কের দখােনা
হেতা, আর এ কথাও মেন হেয়েছ য ইউিনভািসিটর িভতের এবং বাইের একদল
লাক িছল যারা উদ ীব হেয় গৃহযুে র অেপ া করিছল। একিদন খবর পলাম,
কােনা হেলর একিট ছা এ াকিসেড ট কের জখম হেয়েছ। খাঁজ কের জানা
গল স গিরলা যুে র াকিটস করিছল। পাইপ বেয় ছােদ উঠবার সময় পেড়
যায়। এ রকম ছাট- খাট ঘটনা ায় রাজই হেতা।

২৩ শ মাচ
২৩ শ মাচ পািক ান িদবস। স র সােলও মহাসমােরােহ এই িদবস পালন করা
হয়। ইউিনভািসিটর সম ইমারেতর উপর পািক ান পতাকা উ ীন কের আমরা
িদবসিট উদযাপন কেরিছলাম, িক '৭১ সােলর ২৩ শ মাচ ভার বলা উেঠ
দখলাম, এডিমিনে শন িবি ং এর উপর ছা রা বাংলােদেশর পতাকা উিড়েয়েছ,
সবুজ পটভুিমর উপর একিঢ র বণ গালক এবং তার উপর পূব পািক ােনর
নকশা। ছা রা এটােক বাংলােদেশর পতাকা বলেতা। তখন পিরি িত এত নাজুক
য পতাকািট নািমেয় ফলার চ া করেল অিনবাযভােব কতৃপে র সে ছা েদর
সংঘষ ঘটেতা। আমরা বাধ হেয় িনি য় হেয় রইলাম। ২৪ তািরেখ আবার ঢাকায়
ফান করলাম। এবার আমার এক আি য়ার কােছ। মেয়িটর িববাহ হেয়িছল এক
রাজৈনিতক পিরবাের। ভাবলাম স হয়েতা সিঠক খবরিট িদেত পারেব। স
বলেলা আজেকর মেধ হয় একটা ফয়সালা হেব নয়েতা ইয়ািহয়ার সে য
আেলাচনা হি ল তা ভে যােব। নলাম ঢাকার আবহাওয়া খুবই থমথেম।
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২৬ শ মােচর তূ ষ
২৬ তািরেখ খুব ভার বলা নাইট গাড আমােক বলেলা চািরিদেক গালা িলর
আওয়াজ শানা যাে , আিম যন হঠাৎ কের িনেচ না নািম। ২৫ তািরখ রাে র
ঘটনা স েক আমরা কউ িকছু জানতাম না। রা এগারটার সময় যখন েত
যাই তখনও রিডওেত িকছু বলা হয়িন। নাইট গাডরাও িকছু টর পায়িন,
িতিদেনর অভ স মত সকাল বলায় যখন গাসল করিছ তখন আবার নাইট গাড
খবর পাঠােলা, " ার! আপিন িনেচ আ ন িমিলটারী অিফসাররা আপনার সােথ
কথা বলেবন।" আিম তাড়াতািড় কের গাসল সের িনেচ নামলাম। গািড়
বারা ায় পা িদেয়ই দখলাম সামেন একজন ছাকরা অিফসার দাঁড়ােনা।
আমােক দেখই স বলেল, আপিন কারিফউ ভ করেছন। আিম বললাম, িকেসর
কারিফউ? আর এটােতা আমার িনেজর বাসা। স বলেলা, দালােনর বাইের
গেলই কারিফউ ভ করা হেব। সারােদেশ কারিফউ জারী করা হেয়েছ এবং
িমিলটারী দেশর শাসনভার দখল কেরেছ। আিম বললাম, আিম তাহেল িফের
যাি । জবােব স আমােক বলেলা, না আপিন আ ন, আপনার সােথ কথা আেছ।
আিম লেন পা িদেতই স বলেলা, আপনার বাসায় কােলা াগ কন? স েম
বলা েয়াজন য ছা েদর চােপর মুেখ আমরা কােলা
াগ উড়ােত বাধ
হেয়িছলাম। এবার সংকেট পড়লাম, ছাকরা অিফসারিট দাবী করেলা য কেয়ক
িমিনেটর মেধ ঐ াগ নামােনা না হেল আমার চাপরািশেক স িল করেব।
আিম মাখতারেক বললাম, তুই িশগিগর াগিট নািমেয় িনেয় আয়।
ছাকরা অিফসার এরপর আমােক বলেলা য সারা ক া াস িমিলটািরর
দখেল এবং কউ কারিফউ ভ করেল তােক সে সে
িল করা হেব। আিম
বললাম, আিম তাহেল ফােন সবাইেক কারিফউেয়র কথা জািনেয় িদি ।
অিফসারিট হেস বলল, কাল রাত ১২ টার পর থেক আমরা সব ফােনর লাইন
কেট িদেয়িছ, তারপর বলল আপিন আমার সে গইট পয হেট আ ন। যিদ
কাউেক দখা যায় তােক কারিফউ স েক িশয়ার কের দেবন। আমার সে
যেত যেত অিফসারিট কাশ করেলা য গত রােত তারা শহের ব লাকেক
িল কেরেছ। এর মেধ একজন িছল ইউিনভািসিটর নাইট গাড। আিম চমিকত
হেয় উঠলাম। নলাম, গভীর রােত আিমর লাকজন যখন এডিমিনে শন িবি ং
- এ েবশ করার চ া কের, নাইটগাড তােদর চ ােল কেরিছল। সে সে
তার উপর িল করা হয়। কেয়ক ঘ টা র
রেণর পর শষ রাি র িদেক তার
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মৃতূ ঘেট। আেশপােশ কউ িছেলা না; তার িচৎকারও কউ শােনিন। স িদন
স া বলায় লাশ উ ার কের লাকিটর দাফেনর ব ব া করা হয়।
আমরা 'জন যখন গইেট পৗছালাম তখন দখা গেলা 'জন িশ ক
াতঃ মেণ বিরেয়েছন। অিফসারিট বলেলা, এরা যিদ এ ুিণ বাসায় িফের না
যায় তাহেল িল করা হেব। বললাম, এিক কথা! এরা তা কউ কারিফউেয়র
কথাই জােন না। িশ ক 'জন গইেটর কাছাকািছ এেল আিম তােদর সব কথা
বুিঝেয় বললাম। তারা ভেয় িবমষ হেয় পড়েলন, একা িফের যেত সাহস
পাি েলন না। বলেলন পেথ আর কান স আমােদর দখেল িন কের দেব,
তখন ওেদর বাসায় পৗেছ দওয়ার জ এক জওয়ানেক সে দওয়া হেলা।
িঠক তখিন রা ার অ িদক থেক এক জওয়ান 'জন ত ণ িশ কেক ধের িনেয়
এল। এরাও নািক কারিফউ ভ করার অপরােধ দায়ী। িক শানা গল এেদর
জুেবরী হাউেজর কামরা থেক ধের িনেয় আসা হেয়েছ। তারপর আিফসার এেদর
নাম- পিরচয় িজ াসা করেলা। এরা খুব অ বয় বেল তার িব াস হি েলা না
য এরা িশ ক। 'জেনর মেধ একজন িছল িহ । আিম ভেয় আতি ত হেয়
ভাবলাম য নাম উ ারণ করা মা তােক হয়েতা আমার সামেনই িল করেব।
িক
থেম মুসলমান ত ণিট নাম বলার পর এ িনেয় ওরা আর পীড়াপীিড়
করেলা না। আর এক জওয়ােনর সে ওেদর জুেবরী হাউেজ িফের যাওয়ার
ব ব া করলাম।

২৬ শর পরবতী ঘটনা
'িদেনর মেধ শহেরর অব ার পিরবতন ঘেট। রাজশাহীেত ছা একিঢ
গ ািরসেন িবেশষ লাকজন িছল না। ইিপআর- এর সদ যারা দল ত াগ কের
আওয়ামী লীগ বািহনীেত যাগ িদেয়িছেলা তােদর চােপর মুেখ ক া াস এবং
অ া
ত
এলাকা থেক স
সিরেয় িনেয় গ ািরসন র ার কােজ
িনেয়ািজত করা হেলা। আমরা পড়লাম মহাফ াসােদ। একিদেক আিমর
লাকজেনরা ক া ােসর পেথ এেস টহল িদেতা অ িদেক আওয়ামী লীগ বািহনী
এ অ েল অবােধ িবচরণ কের বড়ােতা। সারািদন শহর থেক গালা িলর শ
আসেতা। ঢাকার সােথ আমােদর যাগােযাগ িবি
হেয় িগেয়িছেলা। খবেরর
কাগজ আসা ব । রিডওেত য খবর নতাম ানীয় পিরি িতেত তার সমথন
পাওয়া যেতা না। মেন হি ল, রাজশাহী অ লিট পুরাপুির আওয়ামী লীগ
বািহনীর দখেল চেল গেছ। একিদন ওরা এেস আমােদর ইেলকি ক সা াইেয়র
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তার কেট িদেলা। তখন ধু য অ কাের থাকেত হেয়েছ তাই নয়, খাবার পািনর
সংকটও দখা িদেলা। ক া াস তখন ায় খািল। ৭ই মােচর পর ায় সব ছা
আওয়ামী লীেগর আ ােন হল ত াগ কের চেল যায়। িশ করাও ােম চেল যেত
লাগেলন। তারা মেন করেতন য যু - িব হ যিদ িকছু হয় সটা হেব শহেরই
এবং ক া ােস, ােম থাকাই িনরাপদ। আেরা শানা গেলা য ব লাক পােয়
হঁেট কেনা প ার উপর িদেয় ওপাের (পি ম বাংলা) চেল যাে । সবার মেনই
আত । িশ েকরাও কউ কউ ভারেত িগেয় আ য় িনেলন। একজন য ুর মেন
পেড় ম াথেমিটকস িডপাটেমে র- তার গািড়টা আমার কােছ আমানত রেখ
চেল গেলন। একিদন নলাম, ইউিনভািসিট ব াংক - অথাৎ হািবব ব াে র
একিট শাখা লুট হেয় গেছ। মেন হেলা ব াে র '-একজন কমচারীর
সহেযািগতায় এই কম সািধত হয়। নগদ টাকা তা গলই, ইউিনভািসিটর িশ ক
যারা সানার অল ার গি ত রেখিছেলন তারাও সব হারােলন। এর মেধ
িবেশষভােব কিমি িবভােগর ড র আঃ লিতেফর নাম মেন পড়েছ।

ইি ডয়ান মিডেকল িটম
আেরক িদেনর ঘটনা ক া ােস তখেনা যারা িছেলন তােদর অব া পিরদশন
করেত বিরেয়িছ। দখা হেলা একদল ভারতীয় মিডেকল িটেমর সােথ। তারা
এেসেছন ইউিনভািসিটর ডা ারেদর িনেয় একিঢ ইমারেজি িটম গঠন করার
উে ে । এই দেল এক মিহলাও িছেলন। আেরক িদন ি য়া থেক সাইেকেল
কের এক যুবক আমােদর সে
দখা করেত এেলা। স িছেলা রিজ ার
জায়ারদার সােহেবর দূেরর আ ীয়। বলেলা, যেশার এবং ি য়া িলবােরেটড
হেয় গেছ। সখােন অবােধ ইি ডয়ান বািহনী আনােগানা করেছ এবং কালকাতার
িজিনসপ নািক লেভ পাওয়া যাে । আওয়ামী লীগ বািহনী কতৃক ই কৃত
একিট আইেডনিটিট কাডও স দখাল।
আেরক িদন এক িজেপ কের ল া- চওড়া এক িমিলটারী অিফসার আমার
বাসায় এেলন। আিম ভাবলাম, িতিন পা জাবী। বললাম, আইেয়। িক পর মু েত
বুঝলাম ভূল হেয়েছ। িতিন বাংলায় বলেলন, আপনার বাসায় 'জয় বাংলা পতাকা'
নই কেনা তাই খাঁজ করেত এেসিছ। আপিন িশগিগর জয়- বাংলা পতাকা
ওড়ান নইেল অ িবেধ হেব। বললাম, জয় বাংলা পতাকা বাসায় নই, এবং
বতমান অব ায় সটা তরী করাও স ব নয়। আমরা ধু কােলা পতাকা ওড়ােত
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পাির। এ িনেয় িতিন আর পীড়াপীিড় করেলন না। আমােক আ াস িদেয় গেলন
য িশগিগরই আ ািনকভােব আওয়ামী লীগ বািহনী এ অ ল দখল করেব।
এরপর একিদন ইউিনভািসিটর িজেয়া ািফ িডপাটেমে র এক ছা এেস
হািজর। স আওয়ামী লীগ বািহনীেত যাগ িদেয়িছেলা। বলেলা, খবর পেয়েছ য
পািক ানী আিম রংপুেরর িশ ক- উিকল- মা ার- ডা ার সবাইেক নৃশংসভােব
হত া কেরেছ এবং করাচীেত বাঙালী যারা তারাও নািক িনমমভােব িনহত হেয়েছ।
স আেরা বলেলা য িবে াহী বািহনী এর িতেশাধ নেব বেল ি র কেরেছ। এবং
রাজশাহী ইউিনভািসিঢেত অবা ালী িশ ক এবং অিফসার যারা িছেলন তােদর
উপর িদেয় িতেশাধ
হেব। আিম যতই তােক বুঝাবার চ া কির য তার
িরেপাট যিদ সিত ই হেয় থােক তবুও িনরপরাধ িশ কেদর উপর জুলুম করা
কান েপই স ত হেত পাের না, স ততই কিঠনভােব তার িত া উ ারণ
করেত লাগেলা। যাক সিদন কান েপ তােক িনর করা গল। িক তার 'একিদন পের িব িবদ ালেয়র একজন বাংগালী অধ াপক আমােক গাপেন এেস
খবর িদেলন য িতিন চে দেখেছন য সাইেকালিজ িবভােগর ড র মিতয়ুর
রহমান ওয় ারেলেসর সাহােয পাক বািহনীেক নানা তথ সরবরাহ করেছন। এ
কথা েন আিমেতা ি ত। িজ াসা করলাম, িতিন সিত ই িক দেখেছন? িতিন
বলেলন, িতিন ড র মিতয়ুর রহমানেক সে হজনকভােব বাথ েমর জানালা িদেয়
উিকঁ মারেত দেখেছন। বললাম এটা কান মাণ নয়। িতিন তা কান
ওয় ারেলস য দেখনিন, আর যিদ কউ গাপেন ওয় ারেলেস আিমর সে
যাগােযাগ র া করেত চান সটা বাথ েমর জানালা খুেল অমনভােব করেবন
কন? তার কােছ এই যুি খুব একটা মেনাপুতঃ হেলা না। আিম মাদ নলাম।
বললাম আপিন মেহরবানী কের খবরিট চার করেবন না। আিম অ
অধ াপেকর সােথ পরামশ কের ি র করেবা িক করা দরকার। তার উপি িতেতই
েফসর িজ ুর রহমান িসি কী ও েফসর ফজলুল হািলম চৗধুরীেক খবর
িদলাম। সৗভাগ েম তারা সে সে আমার বাসায় এেলন। সম ঘটনা েন
তারাও বলেলন, য খবর শানা গেলা সটা সত হেত পাের না। এ যা াও র া
পাওয়া গেলা।
িক ব াপারটা এখােনই শষ হেয় গল না। কেয়কিদন পরই আেরা
একিট বা 'িট ছা এেস ঐ খবেরর পুনরাবৃি করেলা যাগিদল য অবাংগালী
অধ াপক অেনেকই গােয় ািগির করেছ। আিম তােদর বললাম তামােদর মেন
যিদ এ রকম সে হ ব মূল হেয় থােক তাহেল আমার বাসা থেক
কের

ক া ােসর িতিট বাসা ত াশী কের দখেত পােরা। তারা বাধ হয় এরকম
জবােবর জ
ূত িছেলা না। পীড়াপীিগ করেলা না। ধু বলেলা, অবা ালী
কান িশ ক যন ক া াস ছেড় না যায়। তােদর আ াস িদলাম, ওরা কউ
কাথাও যােব না। িক অবাংগালী িশ ক এবং বাংগালী অিফসারেদর মেধ
ডপুিট রিজ ার সয়দ ইবেন আহমেদর িব ে
েমই একটা িহংসা ক ভাব
দানা বঁেধ উঠেত লাগেলা। ইবেন আহমেদর আিদ বাড়ী িছেলা িবহােরর
পূিণয়ায়। উ বলেত পারেতন এটাই তার অপরাধ। একিদন হঠাৎ িতিন
সপিরবাের আমার বাসায় এেস হািজর হেলন। বলেলন, ার আমায় আ য় িদন,
বাসায় থাকেল িনঘাত আমােক ওরা হত া করেব। তােক উপেরর গ
েম
জায়গা দওয়া হেলা।
তারপেরর ঘটনা আেরা ভয় র। তািরখটা আমার মেন নই। এি ল
মােসর িতন- চার তািরেখর ব াপার। পুরেবলা রাইেফলধারী 'জন লাক এেস
বলেলা য ড র মিতয়ুর রহমােনর বাড়ী ঘরাও কের রাখা হেয়েছ।
গােয় ািগিরর অপরােধ তােক এি িকউট করা হেব। এর মেধ অথনীিত
িবভােগর ড র মাশাররফ হােসন দৗেড় এেলন। তােক খুব উে িজত
দখাি ল। িতিন বলেলন অিবলে ড র মিতয়ুর রহমানেক র া করার ব ব া
ক ন; আপিন সখােন চলুন। আিম রিজ ার জায়ারদার সােহবেক খবর িদেয়
তােক সে কের ড র মিতয়ুর রহমােনর বাসায় চললাম, আমার 'পােশ
ব কধারী যুবক 'িট আমােক পাহারা িদেয় িনেয় চলেলা। বাসার সবাই আতি ত
হেয় উেঠিছল, িক আিম তােদর বারণ নলাম না। পছেন পছেন বাসার এক
ছাকরা (মু ার)ও চলেলা।
কেয়ক িমিনেটর মেধ ড র মিতয়ুর রহমােনর বাসায় এেস দিখ সিত
সিত ব কধারী বশকজন লাক বাসা িঘের ফেলেছ। িভতের িয়ং েম ঢুেকই
দিখ মিতয়ুর রহমান বসা। সে রেয়েছন আরবী িবভােগর ড র আ ুল বারী আর
আওয়ামী বািহনীর 'জন লাক - একজেনর হােত ব ক। ভাবতই ভেয় ডঃ
মিতয়ুর রহমান িববণ হেয় গেছন। উপর তলা থেক চাপা কা াকািটর আওয়াজ
পাওয়া যাে । অওয়ামী বািহনীর লাক 'িটর মেধ একিট িছেলা িজেয়া াফী
িডপাটেমে টর ছা । তােক িজ াসা করলাম, তারা কেনা এেসেছ। বলেলা তারা
িনি ত খবর পেয়েছ য ডঃ মিতয়ুর রহমান আিমর গােয় া অতএব তােক
তারা মাফ করেব না। এবং অ অবাংগালী যারা আেছন তােদর ধের িনেয় যােব।
অব একথা বলেলা না য এেদর তখিন এি িকউট করেব। বলেলা এেদর এক
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ক াে আটক কের রাখা হেব। এবং আেরা সা
মাণ পেল এেদর িল করা
হেব। আিম বললাম, তারা িক ভাবেত পাের য ভাইস চাে লর িহেসেব আিম
আমার অধীন িশ ক বা অিফসারেক তােদর হােত স ােন তুেল িদেত পাির?
তারা বলেলা, আিম না িদেল সম অঘটেনর জ আমােক ব াি গতভােব দায়ী
করা হেব। তারা ধু এক শেত আপাততঃ এেদর ক া ােস ছেড় িদেয় যেত
পাের। অবাংগালী িশ ক এবং অিফসার সবাইেক এক জায়গায় জেড়া কের
রাখেত হেব এবং িলিখতভােব মুচিলকা িদেত হেব য এেদর কাউেক ক া াস
থেক আিম পািলেয় যেত দেবানা। বললাম, তামরা চুি প তির কেরা আিম
সই কের দেবা। তখন একটা দিলল তরী করা হেলা তােত লখা হেলা য
অবাংগালী সবাই আমার িজ ায় থাকেব এবং এেদর মেধ একজনও যিদ বিড়েয়
যান, শাি হেব আমার। আিম সই করলাম। সা ী িহেসেব ড র বারী সই
করেলন। জায়ারদার সােহবেক বলােত িতিন মাফ চাইেলন। আওয়ামী বািহনীর
'সদ দিলেল দ খত করেলা। ভাবলাম, িবপদ কেট গেলা। বলা আব ক য
দিললিটেত অবাংগালী িশ ক ও অিফসার সবার নাম িলখেত হেয়িছল। হঠাৎ
িজেয়া াফী িডপাটেমে র ছা িট দাবী কের বসেলা য এেদর সবাইেক আিনেয়
ওেদর দখােত হেব যােত পের িচে অ িবধা না হয়। সবাইেক খবর িদলাম।
কেয়ক িমিনেটর মেধ ই িজেয়া াফী িবভােগর ড র প ােটল ও ড র শামসী এেস
উপি ত হেলন। আিম তােদর বললাম য এ ছাড়া কােনা গত র িছল না।
আপনারা ভুল বুঝেবন না। তারা মাথা নেড় স িত জানােলন। সৗভাগ েম
আর কউ আসবার আেগই ঐ ছেল বলেলা, আর দরকার নই, আমরা যাি ।
আমরা ি র িনঃ াস ছাড়লাম। এরপর সবাইেক অ েরাধ করলাম য আমােদর
তথাকিথত চুি
মাতােবক তারা যেনা ইউিনভারিসিটর ব তলা িবিশ একিট
আবািসক িবি ং- এ আ য় হণ কেরন। স রাে র মেধ ই সবাই এ ক াে
এেস হািজর হেলন। এখােন বলা েয়াজন য বাংগালী িশ ক অেনেক ক া াস
ছেড় ােম চেল িগেয়িছেলন বেল তখন ব িবি ং খািল পেড়িছেলা। এিদক
িদেয় কােনা অ িবেধ হেলা না। িক ব াপারটার একটা অমানিবক িদক িছেলা যা
িবেবকবান েত ক ব ি েকই পীিড়ত কেরেছ। িবি ং এ আি ত মা ষ েলা
যেনা কারবানীর জােনায়ার, কানিদন জেবহ হেবন তার অেপ ায় রইেলন।
আিম িনি ত জানতাম য এদল থেক একিট লাকও ক া াস থেক সের গেল
বাকী সকেল তা িনহত হেবন আমােকও চরম অ িবধায় পড়েত হেব, হয়েতা
আমােক িল করেব।
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িবমান বািহনীর হানা
ড র মিতয়ুর রহমান স েক য জব রেটিছেলা তা য কেতা িভি হীন তার
একটা মাণ এই য এ সময়, অথাৎ আিম এি ল মােসর থম ১২ িদেনর কথা
বলিছ, পািক ানী িবমান বািহনী ায় দিনক একবার ক া ােসর উপর হানা
িদত। মেন হয় তােদর ধারণা হেয়িছল য ক া াস িবে াহী বািহনীর বড় আ া।
ভাইস চাে লেরর বাড়ীর উপরও হামলা হয়। শষ পয ড র মাশাররফ
হােসেনর পরামেশ আিম িদেনর বলায় তার িবি ং - এর পােশর একিট িবি ং
এ আ য় িনেয়িছলাম। ওটা িছেলা ক া ােসর এক াে , িক পরিদন দখা
গেলা ঐ অ েলও িবমান হামলা হে । এরপর ি র করলাম আর নড়াচড়া
করেবা না।
ক া াস ায় শূণ হেয় িগেয়িছল। িশ ক এবং অিফসার যােদর গাড়ী
িছল তারা গাড়ীেত কের ােম চেল গেলন। যােদর গাড়ী িছল না তারা গ
মািহেষর গাড়ী ভাড়া কের ক া াস ত াগ করেলন, য ক'জন অবিশ রেয়
গেলন তােদর মেধ িছেলন ডঃ আ ুল বারী, ডঃ আ ুর রিকব এবং আমার
পারসনাল সে টারী আই ল দা। একিদন যখন আিম অবাংগালী িশ কেদর
দখেত িগেয়িছ ড র বারী কাঁেদা কাঁেদা অব ায় বলেলন য তােক ঁিশয়ার কের
দওয়া হেয়েছ য তার নাম আওয়ামী বািহনীর িলে আেছ। ক া ােস থাকা
িনরাপদ মেন কেরন না। আিম তােক অিবলে
ােম চেল যেত পরামশ িদলাম।
তার একিদন বা 'িদন পর আই ল দা এেস বলেলা য পিরবােরর চােপ সও
ক া ােস থাকেত পারেছ না। কঁেদ কঁেদ আমার কাছ থেক িবদায় িনেলা।
আমার বাসার একিদেক ধু রইেলন িফিজ এর েফসর ডঃ আহমদ হাসাইন,
রিজ ার জনাব জায়ারদার। একটু দূের কিমি র েফসর আব ল লিতফ।
ইসলািমক িহি িডপাটেমে টর অধ ািপকা িমেসস লুৎফর রহমান। আেরা িছেলন
কে ালার অব এ ািমেনশন মাঃ ফা ক। আহমদ হাসাইন সােহব ফ ািমলী
বাসায় রেখ ক া ােসর অদূরবতী এক ােম যেয় রাত কাটােতন। 'একিদন
পর পর এেস ফ ািমিলর খাঁজ খবর িনেতন। তখন চারিদেকর হাট বাজার ব ।
মাছ, মুরগী, তরকারী পাওয়া ায় অস ব িছেলা। তেব সবার আমার বাসায়
পু েরর চারিদেক অসংখ টেমেটা হেয়িছেল। রাজ ায় িবশ- িতিরশ সর
টেমেটা ছাকরারা িড়েয় আনেতা। যথাস ব িনকটবতীঁ অ সব ফ িমিলেকও
স িল িবতরণ করতাম।
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চাপরািশ মিজদ
নয় বা দশ তািরেখ ভাইস চাে লেরর ব ি গত চাপরািশ মিজদেক কাজলায় এক
গােছর সে বঁেধ িল করা হয়। লাকিট িছল িবহারী। ছাটকােল কলকাতা
থেক পূব পািব ােন চেল আেস এবং রাজশাহীেত িবেয় শাদী কের বসবাস
করিছেলা। গ ডেগােলর সময় একিদন এেস স তার রিডওিট আমার বাসায় জমা
িদেয় যায়। আিম তােক সপিরবাের আসেত বেলিছলাম। স বলেলা, ােণর ভয়
নই তেব বাসা লুট হেয় যেত পাের স জ আমার একমা স ি রিডওিট
গি ত রেখ যাি । তারপর পলাম তার মৃতূ সংবাদ। অ স ান কের জানা
গেলা য 'িদন আেগ স াণভেয় তার এক বাংগালী ব ুর বাসায় ক া ােস
আ য় িনেয়িছেলা। িক ঃেখ র িবষয়, এই লাকিট িব াসঘাতকতা কের ওেক
আওয়ামী বািহনীর কােছ ধিরেয় দয়। তারা কালিবল না কের তােক ক া ােসর
াে ই িল কের। খূব মমাহত হেয়িছলাম। কারণ লাকিট যমন িছল সৎ।
তমিন দ । কান কাজ- কেমর ভার িদেয় বশী িকছু বলেত হেতা না। িডনার
দবার েয়াজন হেল গ ক'জন থাকেব এবং ম িক হেব তার একটা
আইিডয়া িদেল স ভােব সবিকছুর আ াম করেত পারেতা।
রাজশাহী ইউিনভািসিটেত চতুথ
ণীর কমচারী আেরা কেয়কজন
অবাংগালী িছল। ভাইস চাে লেরর ধান াইভারও িছল িবহারী। লাকিট
এককােল আিমেত কাজ কেরেছ। ইংেরজী বলেত পারেতা এবং পিব কারানও
হফজ কেরিছল। গ ডেগােলর সময় তােক িনেয় খুব - একটা অ িবেধ হয়িন। স
িনরাপদ কান জায়গায় আ য় নয়। যেতা অ িবধা বােধঁ আর এক াইভারেক
িনেয়; তার নাম জয় ল আেবদীন। তার মাথার চুল িছেলা সানালী তরাং িচনেত
কােনা অ িবেধ হেতা না। একিদন স এেস আেবদন করেলা য সপিরবাের
তােক মের ফলবার ষড়য হে । আমার বাসায় জায়গা না িদেল র া নই।
চাপরািশ কায়াটাের এক কামরায় তােক জায়গা দওয়া হেলা। বললাম য িদেনর
বলায় স যন দরজা- জানালা ব কের এেকবাের চুপ কের থােক। আর ঐ
কায়াটাের অ যারা িছল তােদরও বললাম তারা যন জয়নাল আেবদীেনর
স ান কাইেক না দয়। ওরা কান িব াসঘাতকতা কেরিন। িক একিদন এক
বাংগালী গাড এেস খবর িদেলা য কায়াটােরর চারিদেক জয়নাল আেবদীেনর
খাজ হে এবং তারা তার জীবন র া করেত পারেব িকনা স স েক সি হান
হেয় উেঠেছ। আিম পরামশ িদলাম য জয়নাল আেবদীন যেনা মাথার চুল
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কািমেয় ফেল এবং আেরা বললাম য দরকার হেল হাজার হাজার লাক যারা
প া পার হেয় ইি ডয়া যাি েলা তােদর সে ওেক পার কের দওয়া হেব। মাথা
স কািমেয়িছেলা তেব অ
কাথায়ও যেত রাজী হয়িন। বেলিছেলা নিসেব যা
আেছ তাই হেব, আিম এখােনই থাকব। েখর িবযয় অ া গাড এবং
চাপরািশর সহেযািগতায় তােক র া করা স ব হয়।

ক া াস ত ােগর

াব

১০- ১১ এি েলর িদেক পিরি িতর যখন আেরা অবনিত ঘটেলা তখন একিদন ডঃ
লুৎফর রহমান, িযিন রাজশাহী গভঃ কেলেজর িফিজ এর অধ াপক িছেলনএেস বলেলন, আমরা ঢাকায় চেল যাবার কথা ভাবেবা িকনা? কারণ এখােন
আহােযরও অভাব মশঃ কট হেয় উঠেছ। আিম বললাম য, আিম দািয় পূণ
পেদ িনযু
সইকথা িবেবচনা করেল কান কারেণই- আমার পে
ান ত াগ
করা উিচৎ হেব বেল মেন কির না। তবু একবার বললাম য বতমােন যখন রলবাস সবই ব তখন নৗকা যােগ ঢাকায় যেত হেল খরচ- প কমন লাগেব
তার খাজ িতিন করেত পােরন। তার 'িদন পর িতিন এেস খবর িদেলন য
আমােদর ই পিরবােরর সব লাকজন সহ ঢাকায় যেত ' টা বড় নৗকার
দরকার হেব এবং এরা েত কটা নৗকার জ ছয়শ' টাকা কের ভাড়া দাবী
করেছ। আিম তােক বুিঝেয় বললাম য এই অব ায় আমােদর কােরা পে ই
নৗকাযা া ভ হেব না। এেকেতা আমার িনেজর দািয়ে র কথা আেছ তার উপর
মাঝ পেথ েযাগ পেয় মািঝরাই য আমােদর মের কেট টাকা পয়সা িনেয়
চ ট দেব না তার িন য়তা িক? ডঃ লুৎফর রহমান আমার এ যুি মেন িনেলন
এবং িনেজও শষ পয ক া ােস রেয় গেলন। এ সময় আমরা ায়ই নতাম
য ঢাকা থেক আিমর একদল রাজশাহীর িদেক আসেছ। নানা জেব ক া াস
মুখিরত হেয় উেঠিছেলা। িতিদনই িবিভ েণ িবিভ রকেমর জব কােন
আসেতা।

গাড়ী হাইজ াক
একিদন স ার পর সািসওলিজ িডপাটেমে টর এক ত ণ িশ ক িযিন আওয়ামী
লীগ বািহনীেত যাগ িদেয়িছেলন, এেস হািজর। হােত তার রাইেফল। দাবী
করেলন আমার সরকারী গাড়ীিট ছেড় িদেত হেব। ভাইস চাে লেরর ইিট গাড়ী
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িছেলা। ছাট গাড়ীটা কেয়ক িদন আেগই এই বািহনীর হােত হািরেয় িছলাম। তারা
রা া থেক ওটা পাকড়াও কের ওটা িনেয় যায়। এরপর একিট গাড়ীর উপর িনভর
কেরই চলােফরা করতাম। আিম আপি করা মা যুবকিট বলেলা য যিদ আমরা
হের যাই এবং পািক ান আিম আপনােক িজ াসাবাদ কের আপিন তােদর
বলেত পােরন ব েকর মুেখ গাড়ী ছেড় িদেত বাধ হেয়েছন। স আর অ মিতর
অেপ ায় না থেক গাড়ীিট চািলেয় িনেয় গেলা। েনিছ বাংলােদশ িতি ত
হওয়ার পর এই িশ ক কানাডায় চেল যানএবং সখােনই নািক বসবাস করেছন।
আমার িনেজর পিরবােরর সবাই আমার সে রাজশাহীেত িছেলা। ধু
সদ িববািহত মাহেসনা, আমার বড় মেয়- িছল ঢাকায়, পঁিচশ মােচর পর
ঢাকার সে আর কান যাগােযাগ র া করা স ব হয়িন। িতিদন অেনক
আজ িব খবর েন চমেক উঠতাম। কারণ আমার আ ীয়- জন সবাই িছেলন
ঢাকায়। একিদন এক চাপরািশ এেস বলেলা য ঢাকা থেক আগত এক ব ি
খবর িদেয়েছ য পুরেনা ঢাকায় বাড়ী- ঘর আ আর নই। আমােদর নািজমুি ন
রােডর বাসা থেক নািক সদর ঘাট পির ার দখা যায়। যিদ এখবর সত হেয়
থােক তাহেল আমার বাসা ' জাহরা মি ল' ও রা ার অপর পােশর 'হািসনা
মি ল'- যখােম আমার আ ীয়- জন অেনেক িছেলন, ' টা বাসাই িন য়
ধূিল াৎ হেয় গেছ। বাসায় যারা িছেলন তারা বঁেচ আেছন িকনা তাও কউ
বলেত পারিছেলানা। রাজশাহী থেক কাউেক য পাঠােবা তারও উপায় িছেলানা,
কারণ পথঘাট সব িছেলা ব । 'একজন যারা পােয় হঁেট রাজশাহীেত আসেতা
তারা কােনা ঘটনার সিঠক িববরণ িদেত পারেতা না।
একিদন আমার াইেভট াইভার
াব িদেলা স পােয় হেটঁ ঢাকায়
যােব। তার অব াও আমার মত, আ ীয়- জন সব ঢাকার এলাকায়। তরাং
বাধা িদলাম না। ধু বললাম পেথর িবপেদর কথা। স বলেলা কপােল যিদ
মরণই থােক তেব তাই হেব। আিম ঢাকায় পৗছেত পারেবা। আপনার মেয়র ও
অ া আ ীয়- জেনর খবর িনেত চ া করব। তােক িকছু টাকা- পয়সা িদেয়
এবং ছা একিঢ িচিঠ িদেয় িবদায় িদলাম। পরিদনই বাধ হয় আর এক
চাপরািশ, তার নাম িছেলা আশরাফ, এেস বলেলা, স আর থাকেব না। স
েনেছ, পাক বািহনী ট া িনেয় আসেছ। ট া স কখেনা দেখিন, িক তার
ধারণা ওটা এমন এক য যার ারা সামেনর বাড়ী- ঘর সব উিড়েয় দওয়া যায়।
ওেক বললাম, আমরা তা সবাই এখােন আিছ তুই একা কাথায় পালািব? সবাই
জােন তুই ইউিনভািসিটেত চাকরী কিরস। তােক রা ায় পেলই তা মের
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ফলেব। আর তার বাড়ী বিরশাল। বতমান অব ায় সখােন তার পে যাওয়া
স ব হেব না। এ সে ও তুই যিদ চাস আিম আপি করেবা না। লাকটা শষ
পয রেয় গেলা।

পািক ািন সে র আগমন
১১- ১২ এি েলর িদেক আমরা সিঠক খবর পলাম য অেনক পািক ানী স
আিরচা হেয় নগরবাড়ী এেস পৗেছেছ। তারা মাচ কের রাজশাহীর িদেক এ ে ।
এ সংবােদ অেনেকর মেধ াস বেড় গেলা। সারািদন দখতাম িজপ িনেয়
িবে াহী ইিপআর ছুটাছুিট করেছ। ১১ তািরখ- এ আেরা খবর পলাম য একদল
ইিপআর
িজ াহ হল দখল কের তার সামেন কামান বিসেয় রেখেছ। যিদ
পাকবািহনী এ পয আসেত পাের, এখােন তােদর বাধা দওয়া হেব। এ খবর
িছল
তর উে গজনক। ক া ােসর কােনা অ ল থেক পাক বািহনীর উপর
িল ছুড়েল ক া াস যু ে ে পিরণত হেব। পিরণিতর কথা ভেব আমরা যারা
ক া ােস িছলাম আতি ত হেয় উঠলাম। রিজ ার জায়ারদার সােহবেক ডেক
অব ার কথা বললাম। িতিন বলেলন, একমা জেবর িময়া এই িবপদ খেক
আমােদর উ ার করেত পাের। কারণ স ইিপআর বািহনীেক খাদ সরবরাহ
করেতা। জেবর িময়া িছেলা ইউিনভািসিটর ক াকটর। রাজশাহী ইউিনভািসিটর
িত ার আেগ জেবর িময়া মােষর গাড়ী চািলেয় জীিবকা িনবাহ করেতা।
ইউিনভািসিট িনমােণর কাজ যখন
হয় তখন স ছাট খাট ক াকটরী করেত
আর কের এবং েমই উ িত লাভ কের থম ণীর ক াকটর িহেসেব
ইউিনভািসিটর অেনক কাজ পেতা। জেবর িময়ােক খবর িদলাম। সৗভাগ েম
তােক পাওয়া গেলা। স ১০ িমিনেটর মেধ এেস হািজর হেলা। বাসার নীেচর
তলার অিফস েম তােক িনেয় আিম আর জায়ারদার সােহব বসলাম। অব ার
িববরণ িদেয় বললাম য ক া াস যিদ রণে ে পিরণত হয়, একটা ভয় র
পিরি িতর উ ব হেব। লাকজন তা হতাহত হেবই, িবি ং একটাও িটকেব না।
আপিন অিবলে িজ াহ হল থেক ইিপআর বািহনীেক সিরেয় ফলবার ব ব া
ক ন। জেবর িময়া থেম খুব উে িজত ের বলেলন, এই াধীনতা যুে
আমােদর িকছুটা ত াগ ীকার করেতই হেব। আমরা আশা কির এই সং ােম
আপনােদর মেতা িশি ত ব ি র সহেযািগতা পােবা। আিম উ র িদলাম,
আপনার সব কথাই মেন িনি । আপনারা হয়েতা পািক ান বািহনীেক পরা
কের াধীন একিট রা কােয়ম করেত সমথ হেবন িক একটা কথা একটু ভেব31
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দখুন, আপনার সাংসািরক উ িত যা ঘেটেছ সব ইউিনভািসিটর জ ।
ইউিনভািসিট যিদ ধুিল াৎ হেয় যায় নতুন রাে র পে অিবলে হয়েতা নতুন
একিট িব িবদ ালয় াপন করা স ব হেব না। তখন আপনােদর অব া িক হেব?
জেবর িময়া চুপ রইেলন। মেন হেলা আমার এ যুি তার মেন দাগ কেটেছ।
একটুেভেব বলেলন, আ া আিম ইিপআর বািহনীেক সিরেয় নওয়ার ব ব া
করেবা। িক আমােক 'িদেনর সময় িদেত হেব। আিম বললাম, স সময় তা
আমােদর হােত নই। আমরা যা নিছ তােত মেন হয় ভিব েত যাই হাক
আগামী কেয়ক ঘ ার মেধ ই পাক বািহনী রাজশাহীেত পৗেছ যােব। জেবর
িময়া বলেলন, আ া আিম চ া করিছ। ১২ তািরেখর রাে র মেধ ইিপআর
বািহনী ক া াস ত াগ কের অ - শ িনেয় দূের সের যায়। ১২ই এি ল অবিশ
য সম িশ ক এবং অিফসার ক া ােস িছেলন তারা ক া াস ত াগ করেত
করেলন। এঁেদর মেধ িছেলন ড র আব র রিকব। িতিন - আমােক আেগ
অেনকবার আ াস িদেয়িছেলন য আর সবাই ক া াস ছেড় গেলও িতিন
নড়েবন না। কেয়ক মাস আেগই তােক শাম ে াহা হেলর েভা িনযু
কেরিছলাম।

সালায়মােনর

াব

বলা এগারটার িদেক হঠাৎ আমােদর দশন িবভােগর ত ণ লকচারার
সালায়মান ম ডল এেস হািজর হেলন। উিনও ক া াস থেক পািলেয়
িগেয়িছেলন। িছেলন সেতেরা মাইল দূেরর ােম র বাড়ীঁেত। সাইেকল চািলেয়
এই সেতর মাইল পথ অিত ম কের এেসিছেলন। তােক দেখ একটু অবাক
হলাম এবং কথা েন িনবাক হেয় গলাম। ম ডল বলেলন, ার, আিম আপনােক
িনেত এেসিছ। ক া ােস এ অব ায় থাকেল আপিন িনরাপদ হেত পারেবন না।
আিম গ র গাড়ীর ব ব া করিছ। আপিন সপিরবাের চলুন, আমার র অব াপ
লাক। আপনার কান অ িবধা হেব না। তার স দতায় আমার চাখ ায় আ
হেয় উঠেলা। আিম তােক বুিঝেয় বললাম য, এই সংকেট আমার পে
কান
মেতই ক া াস ছেড় যাওয়া উিচত হেব না। যারা এখনও রেয়েছন তােদর রেখ
আিম পালােত গেল িচরিদেনর জ কাপু ষ বেল িচি ত হেয় থাকব। তাছাড়া
এই গালমােলর মেধ গ র গাড়ীেত কের বর হেল য ভাগাি হেব তার চেয়
ক া ােস অব ান কের িবপেদর মাকােবলা করাই ভাল। জ মৃতূ তকিদেরর
উপর িনভর কের। যিদ আমার মৃতূ অবধািরত হেয় থােক, ভাইস চাে লেরর
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বাড়ীর কােপেটর উপর িল খেয় মরাই আিম পছ করব। সালায়মান িকছুেতই
আমার কথা নিছেলন না, অেনক বুিঝেয় তােক িবদায় কেরিছলাম। িক জীবেনর
ঝুঁিক িনেয় এই ত ণিট সিদন য মহা ভবতার পিরচয় িদেয়িছেলন সকথাও
ভুলব না।

১৩ই এি ল
১৩ তািরেখর সকাল বলা থেক উে জনা চরেম উঠল। একিদেক নিছলাম
চ ড গালা িলর আওয়াজ অ িদেক লাকজন অনবরত নােটার রাড িদেয়
রাজশাহী শহেরর িদেক ছুেট পালাি েলা। বুঝলাম য িশগিগরই একটা িকছু হেত
চেলেছ। িবেকেলর িদেক গালা িলর শ এমন চ ড হেয় উঠেলা য মেন
হি ল য কােনা মূ েত ভাইস চাে লেরর বাসায় কামান বা মিশন গােনর িল
এেস লাগেব। আমােদর আ য় নবার জায়গা িছল না। িকছুিদন আেগ যখন
পািক ান এয়ারেফােসর বি ং
হয় তখন বাসার িপছন িদেক
বা পিরখা
খনন করা হেয়িছল। তার মেধ আ য় িনেয়ও কােনা ফায়দা হেব না। স ার
িদেক আিম এবং ইবেন আহমদ আমােদর পিরবারবগেক বললাম, তামরা এখনই
িকছু খেয় নাও, স ার পর িক হয় - বাঝা যাে না স া হেতই নীেচর তলায়
মুেখামুিখ ' টা বাথ েম ই ফ ািমিল আ য় িনেলা। এ িলর দয়াল িছেলা
অেপ াকৃত মজবুত, মিশনগােনর িলেত ভে পড়ার ভয় িছেলা না। মেয়েদর
বাথ েম চুপ কের বেস থাকবার পরামশ িদেয় আিম এবং ইবেন আহমদ 'িসঁিড়র
সামেন খালা জায়গাটায় অেপ া করেত লাগলাম। শ
েন আঁচ করিছলাম ই
পে র মেধ সামেনর রা ায়ই সং াম চলেছ। সিক চ শ , বাসার জানালার
কাঁচ েণ েণ কঁেপ উঠিছেলা। 'একটা বাধ হয় ভে ও যাি েলা শষ পয
আমরা িনেজরাও মেয়েদর সে বাথ েমর িভতর এেস বেস পড়লাম।
এরকম ায় িবশ থেক ি শ িমিনট চলেলা। তারপর হঠাৎ সব ঠা া।
মেন হেলা একপ িবপয হেয় পািলেয় গেছ। িক কারা িজতল বা হারেলা
িকছুই ঠাহর করেত পারিছলাম না। চারিদেক অ কার। তার উপর মশার কামেড়
অি র হেয় উেঠিছলাম। যখন মেন হেলা যু সিত ই থেম গেছ তখন আে
আে উপর তলায় উেঠ ছেল- মেয়েদর েয় পড়েত উপেদশ িদলাম। আমরা
বয় রা অথাৎ আিম, ইবেন আহমদ ও আমােদর 'জনার ীরা পরবতী ঘটনার
অেপ ায় অ কাের বেস রইলাম। জানালা িদেয় দখেত পলাম কাজলা ও
িবেনাদপুেরর কেয়ক জায়গায় আ ন লেছ। আেরা িব া বাধ করলাম।
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অেনক ণ সব চুপচাপ। তারপর মেন হেলা বাড়ীর গইট ক যেনা জার কের
খুেল িদেয় একটা িজপ চািলেয় িভতের ঢুকেলা। আিম অত ট হেয় উঠলাম।
নীেচ থেক আওয়াজ এেলা, ভাইস চাে লর সােহব বাসায় আেছন? বাংলা কথা,
তরাং ধের িনলাম এরা ইিপআর এর লাকই হেব। আিম একটা হািরেকন হােত
িনেয় নীেচ যাওয়ার
িত িনেতই মেয়রা বাধা িদেলা। বলেলা, দরজা খালামা
ওরা হয়েতা িল করেব। আিম বললাম, দরজা না খুলেলও রহাই পাওয়া যােব
না। ওরা হয়েতা দরজা ভে ঢুকেব, তখন তামােদর উপরও আ মণ চলেব।
আিম নেম গলাম। পছেন ইবেন আহমদ। দরজায় আমােদর কে ালার অব
এ ািমেনশন উমর ফা ক কা একিঢ িজপ থেক নেম বলেলন, ার আিম
এঁেদর আপনার বাসায় িনেয় এেসিছ। িজ াসা করলাম এরা কারা? উমর ফা ক
বলেলন, িজেপ বসা অিফসারিট পাক বািহনীর কেনল তাজ। কেণল তাজ গাড়ী
থেক না নেমই আমার সােথ কথা বলেলন। ইংেরজীেত িজে স করেলন, ওরা
কাথায়? আিম বললাম, কােদর কথা বলেছন? বলেলন, এই যারা পেথ আমােক
বাধা িদেয়িছেলা। আিম বললাম, ওরা ক া ােসর কউ নয়। কেণল তাজ বলেলন,
িমঃ ভাইস চাে লর, আপিন েন রাখুন, িবে াহী বািহনীেক স ূণভােব পযুদ
কের আমরা এেসিছ। িক মেন রাখেবন যিদ ক া ােস কােনা িবি ং থেক
আমােদর উপর িল ছাড়া হয়, আপনার ক া াসেক আ রাখা হেব না। আিম
কাউেক ছাড়েবা না। আিম তােক আ
কের বললাম, আপিন িনি ত থা ন
ক া ােস কান িকছু হেব না। কেণল তাজ বলেলন দখেবা িক হয়! আপিন
আমােক আমার স েদর রাত কাটাবার জ কেয়কটা িবি ং ছেড় িদন।
আিম বললাম, আমােদর ায় সব িবি ং খািল পেড় আেছ, আপিন য
কােনা একটা বেছ িনেত পােরন। কেণল তাজ ি ি না কের উমর ফা কেক
সে িনেয় বিরেয় গেলন। তার পছেন আেরা 'িট বা একিট িজপ িছেলা।
কথাবাতায় মেন হেলা িতিন আমােক স ূণ িব াস কেরনিন। বাধ হয় এই
কারেণ আমার িত কান সৗজ
কাশ করারও েয়াজন বাধ কেরনিন। উমর
ফাকক অব আমার পিরচয় িদেয়িছেলন। িক তােত, কান কাজ হয়িন। কেণল
তাজ চেল গেল আমরা উপের এেস মেয়েদর বললাম য আগামী কাল বা পর
িক হেব জািন না তেব আজ রােত আর কান গালা িল হেব না। তামরা িনি ে
ঘুমুেত পােরা।
______________________
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অধ ায় ৩
ষড়যে র পটভূিম
পািক ান ংস হেত চেলেছ এটা যেনা চােখ দেখও আমার িব াস হেত
চাইেতা না। ১৯৪৭ সােলর কথা। আমার মেন আেছ য উৎসাহ ও আশা িনেয়
লাখ লাখ নর- নারী এই নতুন রাে র আিবভাবেক অভ থনা জািনেয়িছেলা সটা
আমার বয়েসর লােকর ভুলবার নয়। ৪৭ সােলর ১৪ই আগ আিম কালকাতায়
িছলাম। এ কারেণ ব ি গতভােব ঢাকায় য উ াদনাময় পিরেবেশর মেধ
পািক ান জ লাভ কের তােত আিম অংশ হণ করেত পািরিন। িক িমিছল,
শাভাযা া ইত ািদর িববরণ পেড় ক নার নে স দৃ অবেলাকন করেত
অ িবধা হয়িন। তার একটা বড় কারণ, আিম িনেজও এ আে ালেনর সে যু
িছলাম। আমরা িব াস করতাম য ভারতবেষর সা দািয়ক সম ার একমা
িনভরেযাগ সমাধান এই উপমহােদশেক িবভ কের িহ ও মুসিলম রাে র
িত া করা। ভাষা বা ভৗগিলক বিচে র কান
নই, এ কথা কখেনা
আমরা বিলিন। িক ভাষা এবং আ িলক কালচােরর িভি
মেন িনেল
ভারতবষেক অ তঃ িবশিট রাে িবভ করার েয়াজন হেব, কারণ 'ভারতীয়তা'
বেল কান ব র অি
িছল বেল আমরা িব াস করতাম না। যিদ বলা হয় য
পা াবী মুসিলম বা পাঠান মুসিলেমর সে বা ালী মুসিলেমর তফাত অেনক, এ
কথা তা িহ স দায় স েক আেরা সত । মুসলমােনর ধম িব াস এবং ধমীয়
আচার পৃিথবীর এক া থেক অ
া পয িবেশষ কান পাথক ল করা
যােব না। িক ভারতবেষর িবিভ অ েল িহ ধেমর প িবিভ । য সম
দবতা দি ণ ভারেত বা পি ম ভারেত অিচত হন, বাংলা বা আসােম তােদর
কউ পূজা কের না। রাম উ র ভারেত দবতা বেল ীকৃত , বাংলায় িতিন
রামায়েণর নায়ক মা । এ রকেমর আেরা িভ তার কথা উে খ করা যায়। স
জ জওহরলাল নেহ র মেতা যাঁরা স লার ভারতীয়তার কথা বলেতন তাঁরা
কারা ের বুঝােত চাইেতন য ভারতীয় কালচােরর অথ িহ ধমিভি ক
কালচার। ১৯৬২ সােল - '৪৭ সােলর ১৫ বছর পর নেহ রর এক ব ৃতায় য
কথা কেণ েনিছলাম তােত আমার ঐ উি র সমথনই িছল। িদ ীর এক সভায়
দাঁিড়েয় িতিন বেলিছেলন য, ভারতীয় সং ৃিতর সৗধ স ূণভােব সং ৃত ভাষার
উপর িতি ত। অব এ কথাই ৪০- এর দশেক কািশত তাঁর 'িডসকভাির অব
ইি ডয়া' বইিটেত িতিন আেরা সিব াের িববৃত কেরেছন। ভারতবেষর য প িতিন
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আিব ার কেরিছেলন বেল দাবী কেরন তার মেধ সাতশ' বছর ধের ভারেতর
বুেকই মুসলমােনরা য সং ৃিত গেড় তুেলিছেলা তার কান স ান িছেলা না। এই
সেত র উপরই পািক ান আে ালন দানা বঁেধ উেঠ। তাই তখন য যাই বলুক
ধম িব াসেক আমরা এ অ েলর মা েষর ধান পিরচয় েপ ীকার কের
িনেয়িছলাম এবং এই কারেণই উ র এবং দি ণ ভারেতর অেনক মুসলমান যমন
পি ম পািক ােন আ য় িনেয়িছেলা তমিন িবহার- উিড় া এবং আসাম থেক
ব মুসলমান িবতািড়ত হেয় পািক ােন নীড় বাঁধবার চ া কের। ৭০- ৭১ সােল
আমরা নলাম য এই নবাগতরা সবই িবেদশী, তােদর না তাড়ােল এ অ েলর
আিদবাসীেদর পির াণ নই।
আেরা ঃখ পলাম এই ভেব য ১৯৪৭ সােল যারা এক রকম জার
কের আমােদর বাংলােক ি খি ডত করেত বাধ কের এবং যারা তােদর রাে র
ঐক এবং সংহিতর খািতের িনি ধায় িহ ীেক রা ভাষা িহেসেব ীকার কের
িনেয়েছ তারাই সিদন আমােদর িশিখেয়িছেলা য পািক ানেক ভে ফলেলই
আমরা সম রাজৈনিতক ও অথৈনিতক সম া থেক র া পােবা। অথচ িদ ীর
শাসন ব ন থেক মু হেয় বাংলােদশ আে ালেন যাগ দয়ার কথা কউ
বেলনিন।
পািক ােনর আভ রীণ কান সম া িছেলা না তা নয়। ই অ েলর
মেধ বৃিটশ যুেগর ঃশাসেনর কারেণ একটা অথৈনিতক বষেম রও সৃি হয় যার
জর পািক ানেক টানেত হেয়েছ। াইভ ১৭৫৭ সােল এ অ েলই থম বৃিটশ
সা ােজ র প ন কেরন। তারপেরর দড়শ' বছেরর কািহনী ধু ব না, লু ন এবং
তারণার কািহনী - য কািহনীর সত তা কােনা বৃিটশ বা িহ ঐিতহািসকও
অ ীকার কেরনিন। পূব বে র স দ িদেয় গেড় উেঠিছল বৃিটশ সা ােজ র
রাজধানী কালকাতা। সারা পূব বে শহর বেল কান িকছু িছেলা না। ঢাকা,
চ াম, খুলনা ভৃিত শহরেক আধুিনক অেথ কউ শহর বলেতা না। আমার বশ
পির ার মেন আেছ, প ােশর দশেক যখন িল ােনর রা া িনিমত হেয়েছ এবং
' একটা বড় দালান- কাঠা আিজমপুর এবং মিতিঝেল গেড় উেঠেছ তখন আমার
এক আেমিরকান ব ুেক নাির া অ েল িনেয় িগেয়িছলাম। িতিন ম ব
কেরিছেলন, আজ রাল ব ল স েক একটা আইিডয়া করেত পারলাম। আিম
চমেক উেঠিছলাম সত িক পর েণই মেন হেয়িছেলা য ইউেরাপ বা
আেমিরকাবাসীর কােছ নাির া অ েলর সে তােদর প ীর তফাৎ থাকেত পাের
না। বর অেনক ইউেরাপীয় বা আেমিরকান াম আেরা
র ও ঠাম। এই

ঢাকাই হেলা আমােদর পূব পািক ােনর রাজধানী। অ িদেক পি ম পািক ােনর
অিধবাসীরা লােহার এবং করাচীর মেতা ' টা বড় শহর পেলা। করাচী
অেপ াকৃতভােব নতুন নগর িক লােহােরর বয়স পাঁচ ছ'শ বছেরর। এ 'িট
শহরই িছেলা 'িট েদেশর রাজধানী। িক হঠাৎ কের লােহার এবং করাচীর
সে ঢাকার বষেম র জ দায়ী করা হেলা পািক ানেক। আেরা বলা হেলা য
পােটর টাকা িদেয় করাচী এবং লােহার ীত হেয় উেঠেছ। ঢাকার ভােগ িকছুই
জােটিন। ১৯৫৬ সােল করাচীেত এক গন হঠাৎ কের একজন িবখ াত আওয়ামী
লীগ নতার সে সা াৎ হয়। তাঁেক ৪৪ সাল থেকই িচনতাম। আিম যখন
ইসলািময়া কেলেজর লকচারার শখ মুিজবুর রহমান তখন সখােন ছা এবং
আমােদর মেতা িতিনও এককােল পািক ান আে ালেন সি য় ভূিমকা হণ
কেরিছেলন। যখন িতিনই বলেলন, ার দেখেছন, এলিফ টে ান রােডর সম
চাকিচেক র মূেল রেয়েছ পূব বে র পাট, আিম িব েয় তাঁর িদেক তািকেয়
ভেবিছলাম এ নতুন তথ িতিন আিব ার করেলন কাথায়? এ রা ািটর বয়সও
যমন কমপে প াশ- ষাট বছর তমিন দাকান িলও াক- পািক ান যুেগর।
িক িতিন তখন িব াস করেত
কেরেছন য পি ম পািক ােনর সবিকছুর
মূেল রেয়েছ বি ত, অবেহিলত, শািষত পূববে র দান। িক এই যুি আমরা
িকভােব ীকার কির? অথচ '৭১ সােল য িবে ারণ ঘেট তখন লাখ লাখ বাংগালী
ত ণ এই িব াস িনেয়ই সং ােম নেম িছেলা য পািক ােন থেক তারা শাষণ
ছাড়া আর িকছুই ত াশা করেত পাের না।
ষােটর দশেকর মাঝামািঝ আইয়ুব খােনর আমেল এক সিমনাের
আ িলক বষেম র কথা আিম িনেজও তুেলিছলাম। বেলিছলাম য এ বষেম র
ঐিতহািসক কারণ যাই হাক, বষম িনেয় পূব পািক ােনর রাজৈনিতক
আবহাওয়া ধাঁয়ােট হেয় উেঠেছ; জনসাধারেণর মেন এই িব াস সৃি করা হেয়েছ
য ক ীয় সরকােরর অবেহলা এই বষেম র হতু। আিম আেরা বেলিছলাম য
বা ব রাজনীিতেত অেনক ে সেত র চাইেত অ ভূিত ধান হেয় ওেঠ। পূব
পািক ােনর জনসাধারেণর এক িবরাট অংশ যখােন সত সত ই িব াস করেত
কেরেছ য বষেম র জ
ক ীয় সরকার দায়ী, সখােন অিবলে জাতীয়
সংহিতর খািতের কতক িল পদে প নয়া অত াব ক। িসিনয়িরিটর দাহাই
িদেয় যিদ শাসেন এবং িমিলটািরেত কােনা পূব পািক ানীেক ান দয়া না হয়
তেব তার পছেন যত যুি ই দখােনা হাক তার ফেল জাতীয় ঐক িবন হেব,
পািক ােনর িভি মূল দূবল হেয় উঠেব। িক বষেম র কারেণ পািক ানেক
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টুকেরা কের িনেজেদর পােয় ড়াল মারেত হেব এই ধারণা বা অশ া আমার
মাথায় কখেনা আেসিন। আমার স ব ৃতা পরিদন বড় হরেফ ইে ফােক
বিরেয়িছল।
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উ ভাষী িবহারী যারা পূব পািক ােন ইি ডয়া থেক িহজরত কের এেসিছেলা
তােদর আদশবািদতা এবং কম উদ েমর স বহারও করেত আমরা অ ম
হেয়িছলাম। আমার মেন পেড়, াে ধম িবেরােধর কারেণ যখন শত শত
েট া ট িহউেগেনা ইংল াে ড এেস আ য় হণ কের, ইংল া ড নানাভােব
উপকৃত হয়। এেদর মেধ িছেলা অেনক দ কািরগর, অেনক দ িশ ী।
ইংল াে ড অ াদশ শতা ীেত য িশ িব ব ঘেট তার পছেন িহউেগেনােদর
অবদান অপিরসীম। থেম যারা এেসিছেলা তারা ইংেরজী বলেত পারেতা না।
িক কেয়ক দশেকর মেধ তারা ইংেরজী ভাষী সমােজর মেধ িবলীন হেয় যায়।
এখেনা ব িশে র ইিতহাস উদঘাটন করেল দখা যায় য তার িত া হেয়েছ
িনবািসত কান িহউেগেনা পিরবােরর য়ােস। িক ১৯৪৭- ৪৮ এর অব বিহত
পর যারা িবহার বা উ র েদশ থেক আেস তারা যমন দূরদৃি র অভােব উ র
কৗলীে র কথা চার কের আন
পেতা তমিন আমােদর অেনেক আশা
করেত
কেরন য পূব পািক ােনর মািটেত পা িদেয়ই এরা উ র সে স ক
ছদ করেব। অথচ
ািনশভাষী যারা আেমিরকার িনউ ম াি েকা অথবা ািরডা
অ েল বসবাস কের তারা আেমিরকার রা ভাষা ইংরাজীর সে সে তােদর
ািনশ ঐিত সংর ণ কের চেলেছ। াথিমক েরর িশ া এেদর স ােনরা
লাভ কের
ািনশ ভাষায়। আেমিরকা রাে র একিট অংশ পুেয়েটা িরেকার
(Puerto Rico) রা ভাষা
ািনশ। অথচ আমার মেন পেড় একদল লাক
১৯৪৯- ৫০ সােলই নবাগত িবহারীেদর শাষক বেল িচি ত করিছেলা। অেনক
ত ণ বাধ হয় জােনই না য রেলর এবং টিলেফান টিল াফ িবভােগর
উ ভাষী কমচারী যিদ অপশন িদেয় পূব পািক ােন না আসেতা এ অ েল
শাসন দাঁড় করবার কাজ িবি ত হেতা। বাংলাভাষী িসিনয়র কােনা আইিসএস
অিফসার িছেলন না। কারণ বৃিটশ ভারেতর ইিতহােস কােনা বা ালী মুসলমান
আই িস এস পরী ায় কৃতকায হেত পােরিন। মুি েময় - িতন জন বা ালী যারা
ইি ডয়ান িসিভল সািভেস ঢুেকিছেলন তারা চাকির পেয়িছেলন নিমেনশেনর

জাের। ধু এেদর উপর িনভর কের পূব পািক ােনর শাসিনক কাঠােমা িনমাণ
করা যেতা না।
কলকাতার রাইটাস িবি ডং- এ মুসলমান কমচারী- এরা সবাই িছেলা
িন েরর পেদ- ঢাকায় অপশন িদেয় আসবার পর রাতারািত পেদা িত লাভ কের
উ তর পেদ অিধি ত হন। করানী কউ সকশন অিফসার হেয়েছ, সকশন
অিফসার হয়েতাবা এিসসট া ট সে টারীর পদ পেহেছ। ভাবতই আই িস এস
অিফসারেদর জ িনিদ উ তম পদ েলা তারা পায়িন । এ িল পূরণ করা হয়
ভারতবেষর অ া অ েলর আই িস এস অিফসার িদেয়। বা ালী কমচারীরা
মেন করেত
কের য এরা না এেল সম পদই তােদর দখেল আসেত
পারেতা। তাই দখা গেলা আিজজ- আহমদ, এন এম খান, মদনী মুখ উ ভাষী
আই িস এস কমচারী যাঁরা কমজীবন
কেরিছেলন পূববে এবং যারা এ
অ েলর নািড় ন ে র সে পিরিচত িছেলন, তােদর ক ীয় সরকারী এেজ ট
িহেসেব িচি ত করা হয়। একদল লাক বলেত
কের য পূব পািক ােনর
িত কান আ গত তাঁেদর নই। েদশিটেক শাষণ করার কােজ তাঁরা
িনেয়ািজত। এঁরা কান ভুল- াি কেরনিন তা হয়েতা নয়, িক সামা
কােনা
িট ধরা পড়েলই বলা হেতা য এঁরা অবা ালীর এেজ ট িহেসেব দেশর র
েষ িনে ন। এই চারণা েম েম ব লােকর মেধ একটা ব মূল িব ােস
পিরণত হয়। শষ পয খুব স ব গভণর মােনম খােনর আমেল এক সবনাশকর
িস া গৃহীত হয়। ি র হয়, পূব পািক ােনর শাসেন অবা ালী অিফসার আর
থাকেবন না। তমিন য সম বা ালী িস এস িপ অিফসার পি ম পািক ােন
িবিভ পেদ অিধি ত িছেলন তােদরও এ েদেশ িফিরেয় আনা হেব, এর ফেল
পািক ােনর ' অংেশর মেধ ব বধান আেরা বেড় গেলা।
িঠক তমিন ষােটর দশেক ঢাকা ইউিনভািসিটেত একদল অধ াপক 'টু
ইকেনািমজ' বা পািক ােনর 'িট আলাদা অথনীিত ব ব ার কথা বলেত
কেরন। রা একিট, তার ক ীয় সরকার একিট অথচ ভৗেগািলক দূরে র
কারেণ অথৈনিতক কাঠােমােক ি ধা িবভ করার এই দাবী দূর সারী ভােবর
সৃি কের। ছা সমােজর মেধ ধারণার সৃি হয় য পুব পািক ােনর টাকা বা পুঁিজ
এ অ ল থেক পাচার হেত না িদেল দেশর অথনীিতেত একটা পিরবতন সূিচত
হেব। অথচ বৃিটশ ভারেত পুঁিজ যােদর হােত িছেলা তারা সবাই িছেলন
অবাংগালী। আগাখানী স দায়েক আগাখান িনেজ এ অ েল টাকা খাটােত
িনেদশ িদেয়িছেলন িক এঁরা অেনেক পূব পািক ােনর িত ল আবহাওয়ায়
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হতাশ হেয় ব বসা- বািণজ
কেরন করাচীেত। পূব পািক ােন থম থম য
ক'িট জুটিমল ািপত হয় তার মেধ আদমজী িমল এবং ই াহানী িমল ধান।
এঁরা কালকাতা অ ল থেক পুঁিজ এবং তাঁেদর িমক সে িনেয় ঢাকা আেসন।
এ সম দ
িমক- যারা িছল অিধকাংশই িবহারী- না হেল কলকারখানা াপন
করা যেতা না। কারণ বলাবা ল হঠাৎ কের একদল িমকেক বিসেয় িদেলই
কারখানা চালু করা যায় না। তেব এে ে ও কেয়ক বছেরর মেধ নেত পলাম
আদমজী, ই াহানী, বাওয়ানী এঁরা িবেশয িকছু পুঁিজ আেননিন। পুব পািক ান
সরকােরর অবাংগালী কমচারীেদর সহেযািগতায় পােটর ব বসা
ি গত
কেরেছন। ৫৪ সােলর পর আওয়ামী লীগ মি সভার আমেল বাংগালী িবহারী
দা ায় কেয়কশ' লাক িনহত হয়। এর পছেন িছেলা রাজৈনিতক উ ানী। দশ
িশ ািয়ত হাক বা না হাক সটা যেনা এেকবােরই গৗণ হেয় গেলা। ধু
শানা গেলা অবাংগালী িমক এবং তােদর অবাংগালী মািলেকরা পূব বে র র
েষ খাে । অথচ পািক ান িত ার আেগ য- ক'িট পােটর কল অিবভ
বাংলায় িছেলা স েলা সব িছেলা কালকাতায় এবং তােদর মািলক িছেলা সব
মােড়ায়ারী ব বসায়ী। আদমজী- ই াহানী এঁরা কেয়কজন িছেলন এর ব িত ম।
কলকাতায় মাট জুট িমেলর সংখ া িছল ৪০ বা ৪১। এসব িমেল পাট সরবরাহ
হেতা পূব ব
থেক। পাট ব বসােয়র ক িছেলা নারায়ণগ । এখােন
ফঁিড়য়ােদর কাছ খেক পাট য় কের িনেতা মােড়ায়ারী। িক আ য মােড়ায়ারী
শাষেণর কথা আমরা কখেনা িনিন। পূব পািক ােন ১৯৭১ সােলর িদেক জুট
িমেলর সংখ া বৃি পেয় ৭০ বা ৭১- এ দাঁড়ায়। এর অিধকাংেশর মািলক িছেলা
বাংগালী মুসলমান। িক যেহতু আকার আয়তেন আদমজী ই াহানী বাওয়ানী
িমল িছেলা বড় সেহতু বাংগালী মািলেকরা মুনাফা িক করেছ স
কউ
তােলিন। মুনাফার টাকা তারা পূব পািক ােনই রাখেছ না ইস ব াংেক জমা
িদে স
ও কউ তােলিন।
কাগেজর কেলর ব াপােরও একই কথা েনিছলাম। পূব পািক ােন
াথিমক পযােয়
ল আিমন সােহেবর আমেল য কেয়কিট িশ
াপন করা হয়
তার মেধ একিট িছেলা চ েঘানা পপার িমল। কাগজ তিরর কােনা অিভ তা
আমােদর িছেলা না। সরকার অেনক খাঁজ খবর কের দি ণ ভারেতর
হায়দারাবাদ থেক িমঃ আলী বেল একজন কাগজ িবেশষ েক িমল াপেনর
কােজ িনেয়াগ কেরন। িতিন মহাউদ েম কাজ
কেরিছেলন, িক কেয়ক
মােসর মেধ ই শানা গেলা বাংগালী অিফসার এবং িমক িবে াহ কের তাঁেক

মের টুকেরা কের কণফুলী নদীেত ভািসেয় দয়। তাঁর লােশর আর কান স ান
পাওয়া যায়িন। বলাবা ল এর ফেল িমলিট চালু হেত অেনক িবল ঘেট। িমঃ
আলীর িব ে ষড়যে িল যােদর ফাঁিসর
ম হেয়িছেলা তােদর মেধ
িডপুেটশেন িছেলন িসেলট সরকারী কেলেজর কিমি র অধ াপক এখলাস উি ন
আহমদ। িতিন হাইেকােট আিপল কের দ ডমু হেয় চাকিরেত পুনবহাল হান।
িতিন িছেলন রাজশাহীেত আমােদর ডভলপেম ট অিফসার।
বাংগালী- অবাংগালীর মেধ এই িবেরাধ রাজৈনিতক উ ানীর ফেল দানা
বঁেধ উঠেত থােক, তার ফেল পািক ান িত ার কেয়ক বছেরর মেধ ই দেশর
আবহাওয়া িবষা হেয় ওেঠ। এই উ ানী য উে
মূলক িছেলা এবং যারা এেত
ই ন যাগােতা তারা য দূর সারী একটা চ াে র খ ের পেড়িছেলা অথবা
ই া কেরই স চ াে যাগ িদেয়িছেলা এ স ে '৭১ সােল আমার মেন আর
সে হ রইেলা না। আিম মােড়ায়ারীেদর কথা বেলিছ। মুসলমান জারা
অমুসলমান জিমদারেদর হােত িক েপ িনযািতত ও িনে িষত হেয়েছ '৪৭
সােলর পর স তথ িট যেনা কাথায় িমিলেয় গেলা। যেনা সব শাষেণর
সূ পাত হয় পািক ান িত ার পর। জনসাধারেণর ৃিত শি
কান কােলই
খর হয় না। পূব পািক ান থেক আপাতঃ দৃি েত উ বেণর িহ এবং
মােড়ায়ারীেদর শাষণ ও শাসেনর অবসান ঘটবার সে সে সই ইিতহাসও
সবাই যেনা িব ৃত হেলা। অথচ আমার মেন আেছ ১৯৩৫ সােল যখন ঋণ
সািলশী বাড আইন পাশ হয় তার আেগ অসংখ মুসলমান কৃষক অমুসলমান
মহাজেনর ঋেণ জজিরত হেয় িভ াবৃি
হণ করেত বাধ হেতা। ব
ে দখা
গেছ য মূল ঋেণর ব ণ টাকা শাধ কেরও কৃষক ঋণ থেক রহাই পেতা না।
দ বৃি পেতা চ বৃি হাের। এবং ঐ আইন বিতত না হেল পূব বে র অব া
িক হেতা তা ক না করাও কিঠন। জিমদােরর শাষণ ও অত াচার এবং
মােড়ায়ারী শাষেণর কািহনী চাপা পেড় যায় উ ভাষীেদর িত উি
িবে েষ।
ব ি গতভােব কােনা িহ র িব ে আমার কােনা কােলই কােনা
আে াশ িছেলা না। আমার দেশর বািড়েত আমােদর কমচারী সবাই িছেলা িহ ।
আমােদর ােমর ডা ার যােদর িচিকৎসায় আমরা লািলত বিধত হেয়িছ তাঁরাও
সব িছেলন িহ । চাকির জীবেন ঢাকা ইউিনভািসিটেত া ণ িমঃ িব িস রেয়র
সে
য দ তা িছেলা তা কােনা মুসলমান সহেযাগীর সে ও নয়। িক
ব ি গত স ক এবং রাজৈনিতক সম া ' টা আলাদা িজিনস। পািক ান
আে ালন যখন আমরা কির, আমরা চেয়িছলাম িহ মুসিলম সম ার একিট
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সমাধান। ব ি গতভােব কােনা িহ র িব ে িবে ষ িনেয় আিম বা আমার ব ুবা ব এ আে ালেন যাগ িদইিন।
'৭১- এর িবে ারণ যিদ পি ম পািক ানীেদর অত াচার অিবচার এবং
শাষেণর কারেণই ঘেট থােক তেব আমার িনেজর ত করা কত িল ঘটনার
যুি যু অথ বর করেত পারিছলাম না। '৪৭- এর ১৪ই আগ পািক ান
িত ার পেনেরা িদন পর যাঁরা তমু ুন মজিলস গঠন কেরন তাঁেদর উে
িছেলা িক? তখন তা রা ভাষার কথা কউ তােলিন এবং সটা তুলবার সময়ও
নয়। পািক ােনর কাঠােমা তখন নড়বেড় িক তমু্ ুন মজিলেসর িত াতারা
ঘাষণা করেলন য বাংলা ভাষােক সংর ণ করাই তাঁেদর ল । অিবভ ভারেত
বা অিবভ বাংলার বাংলাভাষা িবপ হেয়েছ বেল আমরা কখেনা িনিন। যিদ
ভাষার িব তা এবং পিব তা র াই পািক ান িত ার কারণ হেয় থােক তা
হেল তা পািক ানই হেয়িছেলা একটা ম ভূল, অথচ বাংলা স েক কােনা কথা
কউ বলবার আেগই তারা এমন একিট পদে প িনেলন যার ফেল অব
াবী
েপ ভাষা সম ার সৃি হেলা। এই িবেরািধতা করার একিট উপায় িহেসেব
তমু ূন মজিলস িতি ত হেয়িছেলা তার জবাব িক?
আমার আেরা মেন হেয়িছেলা ১৯৫৪ বা ৫৫ সােলর একিট কথা। তখন
এ েদেশ আওয়ামী লীগ মি সভা িছেলা। আতাউর রহমান খান িচফ িমিন ার।
ঐ সময় চীেনর ধানম ী চৗ এন লাই ঢাকায় আেসন। তাঁর স ানােথ রা ায়
রা ায় অেনক তারণ িনমাণ করা হয়। কাজন হেলর রা ায় একিঢ তারেণর কথা
আমার িবেশষভােব মেন িছেলা। সিট হেলা নাল ার বৗ মি েরর তারেণর
অনূকরণ। আিম চমেক উেঠিছলাম। সে িছেলন পিলিটকাল সােয়ে র একজন
িসিনয়র িশ ক েফসর আ ুর রা াক। তাঁেক বললাম যখােন াপেত
মুসলমানেদর একিট িবখ াত ঐিত িবদ মান সখােন নাল ার অনূকরণ কেনা?
পূব পািক ােন অবি ত কােনা িহ মি র বা বৗ প ােগাডার অ করণ হেলও
এটার যুি যু তা একটা বর করা যত, িক ভারেতর নাল ার িত এই
আ গত বা ীিত দশেনর মেধ পািক ােনর আদেশর িত বৃ া ুিল দশেনর
িক কােনা ইি ত িছেলা না? আমার স ী অব
হেস ওটােক হালকাভােব
উিড়েয় িদেয়িছেলন। িক ৭১- এর ঘটনার সে ১৯৫৪- ৫৫ সােলর ঐ ঘটনার
িক কােনা কাযকারণ স ক নই? তখনেতা পািক ােনর বয়স হেয়িছেলা সাত
বছর মা , ৫৬ সােল করাচী এয়ারেপােটর য ঘটনা আেগ উে খ কেরিছ ৫৪- ৫৫
সােলর এ ঘটনাও তমন ইি তবহ।

'৭১ সােলর আেরা একিট ঘটনার কথা আমার িবেশষ কের মেন পেড়।
এটা ১৯৬৫ সােলর পাক- ভারত যুে র সমেয়র কথা। ভারত হঠাৎ কের লােহার
ে ট আ মণ কের যখন এই যু
কের তখন পি ম ও পূব পািক ােনর
জনসাধারণ অত
উে িজত হেয় ওেঠ, িঠক তখনই একিদন ঢাকা
ইউিনভািসিটেত আমার অিফেস আ ুর রা াক সােহব েবশ কের
াব কেরন
য আিম যেনা বা ালী জািতর ইিতহাস একিট িলিখ। আিম তাঁেক বেলিছলাম
আমরােতা 'িট বাংগালী জািতর কথা জািন। িহ বাংগালী জািত এবং মুসিলম
বাংগালী জািত। এেদর মেধ ভাষাগত এবং িকছুটা নৃতাি ক িমল ছাড়া আর তা
কােনা ঐক নই, এবং ব কাল ধের রাজনীিতর
ে এেদর িবেরাধ বাংলার
ইিতহাসেক ভািবত কেরেছ। তরাং ঐক ব একিট বাংগালী জািতর পিরচয়
কাথায়? এ ে র সাজা িজ কােনা জবাব না িদেয় অধ াপক বলেলন য
পািক ােনর আদশ িমথ া মািণত হেয়েছ তরাং নতুন কের একিট সমাধান
খুঁজেত হে । িতিন মেন কেরন, বাংলা আসামেক িনেয় একিট বা ালী রা
কােয়ম কেরই এ সম ার সমাধান করা যােব। কথা েন আিম ি ত হেয়
উঠলাম। য জবাব িদেয়িছলাম তাও আমার
মেন আেছ। আিম তােক বিল,
পািক ান আে ালন যখন
হয় তখন আমরা ছা , আপনােদর মেতা
িশ েকরাই এ আে ালেন আমােদর টেন এেনিছেলন। তরাং কেনা
পািক ােনর েয়াজন হেয়িছেলা তা আপনার কােছ ব াখ া করার েয়াজন আমার
নই, আজ পািক ােনর বয়স মা ১৭ বছর। আপিন িক বলেবন, য আদেশর
অ ে রণায় পািক ান িতি ত হেয়িছেলা, সেতেরা বছেরর মেধ ই তার চুড়া
পরী া হেয় গেছ? আর যিদ কােনা জািত িত ১৭ বছর তার রা ীয় কাঠােমা
ভে - চুের নতুন কের গড়েত চায় তা হেল এর শষ কাথায়? পরবতী ১৭
বছেরর পর আর এক জনােরশেনর ত েণরাও তা
করেত পাের, য
বাংগালী রাে র কথা আপিন বলেছন তাও আমােদর রাজৈনিতক উপযু সমাধান
নয়। এই ভা া- চারার ি য়া িক িনর রই চলেত থাকেব? পািক ােনর বয়স
যিদ অ তঃ প াশ বছর হেতা এবং প াশ বছেরর অিভ তার আেলােক আপিন
ঘাষণা করেতন য ঐ আদশ িন ল বা ব থ মািণত হেয়েছ, আপনার কথার
িকছুটা
িদতাম, িক ১৭ বছেরর মেধ ই আপিন মত পা ােলন কেনা?
আমার যুি র কােনা উ র িতিন সিদন দনিন। তেব এর পর থেক
িতিন আমার সে বাক ালাপ ায় ব কের ফেলন এবং এর িকছুিদন পর
আমােক দখেল রীিতমেতা মুখ ঘুিরেয় ফলেতন। এই ঘটনা '৭১ সােল যমন

42

43

একা েরর

ৃ িত

ডঃ সয়দ সা াদ হাসােয়ন

একা েরর

ৃ িত

ডঃ সয়দ সা াদ হাসােয়ন

বারংবার আমার মেন হেয়িছেলা তমিন এখেনা হয়। আমার িব াস য, এক দল
লাক ই া কেরই একটার পর একটা সম া সৃি কের গেছ। নানা িব াি কর
যুি উ াপন কের পািক ােনর অসারতা মািণত করেত চ া কেরেছ; বাংগালীঅবাংগালীর মেধ িহংসার উে ক কেরেছ। তেব এ কথাও ীকার করেবা য,
কে য সরকার কােয়ম িছেলা তারা হয় এ সম া স েক অবিহত িছেলা না
অথবা িক সূ যুি
েয়ােগ পািক ােনর িভি মূলেক দূবল কের ফলা হি ল তা
বুঝবার মেতা বুি তােদর িছেলা না। আমার আেরা 'িট ঘটনার কথা '৭১ সােল
বশ
ভােব মেন পড়িছেলা।
থমিট পূব পািক ােনর ঘটনা। সন- তািরখ এখন আমার িঠক মেন
নই। তখন জনাব শহীদ সাহরাওয়াদী পািক ােনর উিজের আজম বা ধানম ী।
িতিন সিলমু াহ মুসিলম হেলর া েণ ছা সমােবেশ ব ৃতা করেত আেসন।
আিম উপি ত িছলাম এবং আেরা বশ িকছু সংখ ক ইউিনভািসিট িটচারও
িছেলন। িমিটং
হওয়ার তখন মা 'িতন িমিনট বাকী। শহীদ সােহেবর দখা
নই। হঠাৎ শানা গেলা হিলক ােরর শ । হেলর া েণর এক কাণায়
হিলক ার থেক সাহরাওয়াদী সােহব অবতরণ কের সাজা মে র উপর উেঠ
এেলন। ব ৃতায় এই আওয়ামী লীগ নতাই
ভাষায় পূব পািক ােনর
ায় শাসেনর দাবীর তী িন া করেলন। বলেলন, পূব পািক ান বতমােন
যতটু
ায় শাসন ভাগ করেছ তার অিধক িকছু িন েয়াজন। পূব পািক ান
রা ীয় মতার ব াপাের শতকরা ৯৮ ভাগ মতারই অিধকারী, অথচ আ েযর
কথা, ধানম ী হওয়ার পূেব আওয়ামী লীেগর ধান িহেসেব িতিন অেনক বার
কে র ব নার কথা বেলেছন। এর পির ার অথ এই য সিত কার অেথ
'একজন ছাড়া ােদিশক ায় শাসেনর মােন িক তা তারা উপলি করেতন না,
িনেজরা কে র মতায় অিধি ত হেল শহীদ সােহেরর মেতা
টােক অবা র
বেল উিড়েয় িদেতন আবার মতাচূ ত হেল েদেশর অিধকােরর জ অ পাত
করেভ ি ধা করেতন না।
আইয়ুব শাহীর আমেল যখন আওয়ামী লীেগর কউ কে
কােনা
গিদেত আসীন িছেলন না তখন আ ািনকভােব ধু টু ইকনিমজ বা '
অথৈনিতক ব ব ার কথা বলা হয়িন। বলা হেয়িছেলা ' মু ানীিতর কথাও। অথাৎ
পূব পািক ােন এবং পি ম পািক ােনর মেধ 'রকেমর কােরি
চিলত থাকেব,
এ দাবীও উেঠিছেলা। আর এ দাবীও উেঠিছেলা য তােদর পররা নীিতও হেব
িভ । সে সে তাঁরা এ কথাও বলেতন য পািক ােনর সংহিত িবন করার

রিভসি তােদর নই। িক
ই কােরি এবং িভ পররা নীিত িনেয় কােনা
রা িক েপ তার সংহিত র া করেত পাের তা আমার বুি র অগম িছেলা। '৭১
সােল অব উপলি কির য, িবি তার জ জনমতেক
ত করা িছেলা এ
সম দাবীর মূল উে
। ত ণ সমাজ মা েয় িব াস করেত
কের য
ভৗেগািলক দূর হতু পািক ােনর 'অংেশর ই রকেমর মু ানীিত ও বেদিশক
নীিত থাকা অ াভািবক নয়।
যারা ভৗেগািলক দূরে র উপর জার িদেয় বুঝােত চেয়েছন য
পািক ান একিট অ াভািবক রা , তারা অিত কৗশেল পৃিথবীর অ া রাে র
উদাহরেণর কথা এিড়েয় যেতন। ীস, ইে ােনিশয়া, িফিলিপনস অেনক িল
ীেপর সমি । এেদর মেধ অেনক ে এক অংেশর সে অ অংেশর দূর
হাজার মাইেলর মেতা। ইে ােনিশয়ার কথা িবেশষভােব মেন পড়েতা আমার।
জাভা এবং মা ার মেধ য সামুি ক ব বধান স পথ িদেয় িবেদশী জাহাজও
অনবরত চলাচল কের। কারণ এই সমুে র শ তা এেতা অিধক য এর উপর
আ জািতক আইেন ইে ােনিশয়ার এক
কতৃ
ীকৃত নয়। যু রাে র
হাওয়াই েটর সে মূল ভূখে ডর দূর কেয়ক হাজার মাইল। অব মাঝামািঝ
এলাকায় আর কােনা রা নই। তেব মেন রাখা দরকার মূল আেমিরকান ভূখে র
সে হাওয়াই এর নৃত গত কােনা িমল নই। এককােল হাওয়াই াধীন িছেলা।
িক রাজৈনিতক িববতেনর পর হাওয়াই এর অিধবাসীরা
ায় যু রাে
যাগদান কের। আলা াও যু রাে র মূল ভূখ
থেক িবি । মাঝখােন
কানাডা। পূব ও পি ম পািক ােনর ভাষাগত এবং নৃত গত তফাৎ নই স কথা
আমরা কখেনা বিলিন, িক ৪৭ সােল এক পািক ান কােয়ম করার য িস া তা
কউ আমােদর উপর জার কের চািপেয় দয়িন। বংগল এেসমি র মুসিলম
সদ রা
ায় ভাট িদেয় পািক ােন যাগ িদেয়িছেলন। অথচ ষােটর দশেকর
শষিদেক ব বার েনিছ য িজ াহ সােহব নািক জার কের আমােদর
পািক ােনর অ ভু হেত বাধ কেরন। যেনা িজ াহ সােহেবর আ াবহ কেয়ক
ল
সে র মিকেত ভীত হেয় বাংগালী মুসলমােনরা পািক ােন যাগ
িদেয়িছেলা, এ যুি যমিন অসার তমিন উ ট।
পূব ও পি ম পািক ােনর য দূরে র কথা বলা হেতা আধুিনক িব ােনর
কল ােণ সটা িছেলা মা কেয়ক ঘ টার ব াপার। ঢাকা থেক রাজশাহী েন
যেত লােগ ১২/১৩ ঘ টা িক জট েন করাচী থেক ঢাকা আসা যেতা মা
'ঘ টায়। াঁ, ভারেতর উপর িদেয় উেড় আসেত হেতা। িক এটা তা সবাই
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জােন য আধুিনক িবমােনর যুেগ িবিভ রাে র মেধ আকাশ সীমা পির মেণর
একিট অিধকার সব ই ীকৃত। এ অিধকার আেছ বেলই ল ডন থেক অ ত এক
ডজন রাে র উপর িদেয় কেয়ক ঘ টার মেধ ঢাকায় আসা যায়। তা ছাড়া সমু
পেথ পািক ােনর ই অংেশর মেধ যাতায়াত করেত কােনা অ িবধা িছেলা না।
পািক ান িত ার পর িজ াহ সােহব যখন থম পূব পািক ােন আেসন, িতিন
ভারতীয় এলাকার উপর িদেয় না এেস এেসিছেলন ীলংকা ঘুের। কেয়ক ঘ টা
সময় বশী লেগিছল এই মা । আসল কথা, পািক ানেক সংহত এবং ঐক ব
রাখার সিদ া থাকেল ভৗেগািলক দূরে র
আধুিনককােল এেকবােরই
অথহীন।
আর একিট কথা '৭১ সােল আমার বারংবার মেন হেয়েছ, পূব পািক ােন
যমন এক ণীর লাক েকৗশেল নানা িমথ া যুি র সাহােয পািক ােনর িভি
মূেল আঘাত হানেত ি ধা কেরিন, তমিন পি ম পািক ােনও একদল লাক িছেলা
যারা দূরদৃি র অভােব নানা অ ুত কথা বলেত
কেরিছেলা। একটা
সিমনােরর কথা মেন আেছ। এটা অ ি ত হয় ড র মাহমুদ হােসেনর মািলর
জােময়া িমি য়ায়। ড র মাহমুদ হােসন যেতা িদন ঢাকায় ভাইস চাে লর
িছেলন িতিন আমােদর কেয়কজনেক িনেয় যেতন এই বািষক সিমনাের। আমার
বশ মেন আেছ সবারকার আেলাচ িবষয় িছেলা Education and National
Integration অথাৎ িশ া ও জাতীয় সংহিত। আিম একিট ব পিড়। স বছর
ডিলেগশেন আলী আহসানও িছেলা বেল আমার মেন আেছ। সিমনােরর শষ
িদেন ধান ব া িছেলন ড র ইশিতয়াক হােসন কােরশী। িতিন তখন করাচী
ইউিনভািসিটর ভাইস চাে লর। এক কােল পািক ান ক ািবেনেটর সদ িছেলন।
তা ছাড়া ঐিতহািসক িহেসেব খ াত। উদূ এবং ইংেরজীেভ চমৎকার ব ৃতা
করেতন। িক সিদেনর ব ৃতা আমােক িবি ত কের। ড র কােরশী ায়
পঁয়তাি শ িমিনেটর ব ৃতায় পূব এবং পি ম পািক ােনর সংহিতর কথা বলেলন
না। অথচ পািক ােনর পিরে ি েত জাতীয় সংহিতর অথ িছেলা দেশর ই
অংেশর মেধ ঐেক র ব ন দৃঢ় করা। কােরশী সােহব বলেলন িবিভ
ণীর
সংহিতর কথা। পািক ােনর গরীব এবং ধনীর েভদ বেড় গেছ বেল িতিন
আে প কের বলেলন এই পািক ােনর কােনা সাথকতা নই। ব ৃতা শষ
হওয়ার পর হঠাৎ ড র মাহমুদ হােসন সােহব বেল উঠেলন য পূব পািক ােনর
ডিলেগশেনর প থেক এবার ড র মাহা দ সা াদ হাসােয়ন িকছু বলেবন।

আমােক পূবাে ঘুনা েরও বলা হয়িন য শষ অিধেবশেন আমােক ব ৃতা
করেত হেব।
আিম মে দাঁিড়েয় বললাম য ড র কােরশীর মেতা অিভ
ব ার
ভাষেণর পর আিম যা বলেবা তা হেব একটা অ াি ট াইম া । বললাম য ড র
কােরশীর ব ৃতা েন আমার মেন হেয়েছ য ষােটর দশেক এেস পািক ান িতন
ণীেত িবভ হেয় গেছ। ড র কােরশীর মেতা বয় ব ি যারা পািক ান
আে ালেন শরীক হেয়িছেলন, তাঁরা মেন হয় তাঁেদর িবেশষ একিট ই া পূরণ
হেব বেল এ আে ালন সমথন কেরিছেলন। কউ ভেবেছন উ র কথা, কউ
ভেবেছন অেথর সমব টেনর কথা। এ রকম কােনা ই া বা
এখেনা
বা বািয়ত হয়িন বেল ড র কােরশীর মেতা তাঁরা বলেছন য পািক ােনর কান
সাথকতা নই। তাঁরা সহেজই হতাশ হেয় পেড়েছন। অ িদেক এক ণীর ত ণ
যারা পািক ােনর জ লে িছেলা এেকবােরই িশ তারা বলেত
কেরেছ য,
য িহ - মুসিলম বা িশখ- মুসিলম িবেরােধর কথা তারা ইিতহােসর বইেত পড়েছ
তার ত
মাণ বা ব জীবেন দেখিন। তরাং তারা বলত য পািক ান
আে ালন কের দেশ য র পাত এবং সংঘােতর সৃি হেয়িছেলা তার কান
কারণ আমরা দখেত পাি না। এসব না হেলই তা ভােলা হেতা, শাি িবি ত
হেতা না। মাঝখােন রইলাম আমরা যারা মধ বয়সী এবং যারা কখেনা ভুিলিন য
পািক ােনর আদত ল িছেলা মুসলমান জািতর জ একিট াধীন রা কােয়ম
করা, য রাে তারা িনেজরা িনেজেদর ঐিত এবং আদেশর আেলােক জাতীয়
জীবন ব ব ােক পূনগিঠত করেত পারেব; য রাে হরহােমশা সাং ৃিতক
িনে ষণ বা অৈনসলািমক ধমীঁয় অ শাসেনর ভেয় শি ত হেত হেব না। এ রাে র
অথনীিত, রা নীিত বা সং ৃিত িক প পির হ করেব সটা িনভর করেব মুসিলম
জািতর মৗিলক আদশ েলােক আমরা িকভােব ব াখ া করেবা তার উপর।
আমােদর আবাসভূিমর উপর আমােদর সাবেভৗম রি ত হেল রা পিরচালনার
াধীনতা আমােদর থাকেব। আমরা কখেনা মেন কির না য দশ- পেনেরা বছের
আমােদর মৗিলক ল
েলা অিজত হেব। িক তাই বেল পািক ােনর ভিব ৎ
স েক হতাশা বা নরা
কাশ করার বণতা আমেদর মেধ নই, কননা
আমরা মেন কির পৃিথবীর অ
যা হঠাৎ কের স ব হয়িন তা পািক ােনও
অনিতকালিবলে দড় দশেকর মেধ বা বািয়ত হওয়া অস ব। Trial and
error অথাৎ নানা পরী া িনরী া এবং ভুল- াি র মধ িদেয়ই মা ষেক অ সর
হেত হয়। তাই আিম ড র কােরশীর মেতা িসিনক হেত রাজী নই।
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ব ৃতা ম
থেক আিম যখন নেম এলাম। ল
করলাম াতারা
অিধকাংশই খুশী হেয়েছন। কউ কউ বলেলন আমার আেরা িকছু বলা উিচৎ
িছেলা। িক করাচী শহের
কা
সভায় ড র কােরশীেক িসিনক বা
নরা বাদী বলায় মেন হেলা িতিন অপমািনত বাধ কেরেছন। ড র মাহমুদ
হােসনও ু হেলন বেল মেন হেলা। 'জেনর একজনও আমার সােথ কথা
বলেলন না। আমার এই ব ৃতা পরিদন ডন পি কায় বশ িব ািরত ভােব
বিরেয়িছেলা।
পূব পািক ােন যমন একদল নানা কারেণ পািক ােনর আদশ বজন
করেত বেসিছেলন তমিন ড র কােরশীর মেতা অেনক ব ি
পি ম
পািক ােনও পািক ােনর একিঢ সংকীণ ব াখ া িদেয় িব াি র সৃি কেরিছেলন।
কােয়েদ আজম িজ াহ যখন গণ পিরষেদর থম অিধেবশেন ঘাষণা কেরন য
পািক ােন মুসলমান িহ িশখ খৃ ান সবার সমান নাগিরক অিধকার থাকেব,
তখনও একদল সংকীণমনা ব ি এই বেল আপি তুেলিছেলন য এই ঘাষণার
ারা নািক ি জািত তে র উপর আঘাত করা হয়। আমার কখেনা তা মেন হয় না।
কারণ আমরা কখেনা ভািবিন পািক ান িত ার সে সে মি র- গীজা বা
ার সব ভে ন াৎ কের িদেত হেব। সংখ ালঘুেদর কান াধীনতা থাকেব
না এ রকম কােনা নীিতর উপর কােনা রা
িত া হেত পাের না, িক
ভারতবেষ ১০ কািট মুসলমানেক কৃি মভােব সংখ ালঘু স দােয়র পেদ নািমেয়
আনবার য ষড়য িছেলা পািক ান িছেলা তারই িব ে িবে াহ বা িতবাদ।
যারা বলেতা য পঁিচেশ মাচ আিম অতিকতভােব আ মণ করার ফেল
গৃহযু
হেয়িছেলা, তার কােনা মাণ এি ল মােস পাইিন। ২৬ শ মােচর
আেগর রােত আওয়ামী লীেগর লাকজেনর কােছ েনিছলাম য আিম কােনা
একশন বা পদে প নবার আেগই যেনা রা ায় ব ািরেকড কের রাখা হয় এবং
গাছ কেট ব ািরেকড করার জ মাচ মােসর গাড়ােতই কন া দওয়া হয়।
তার মােন একদল লাক আিমর সে সংঘােতর জ আেগ থেকই তির
হেয়িছেলা।
এ সম কথা ভেব বারংবার িনেজেক
করিছলাম, এই গৃহযু িক
অিনবায িছেলা? আমরা িক কােনা েপই একটা শাি পূণ সমাধান খুঁেজ পতাম
না? ১৯৬৫ সােলর যুে বাংগালী বমািনকরা অসম বীরে র সে যু
কেরিছেলা। য পািক ােনর জ
এই সিনেকরা এবং অ া
বাংগালীও
আ ত াগ কেরেছ, সং াম কেরেছ, র িদেয়েছ হঠাৎ কের সটা হেয় উঠেলা

আমােদর শ - এ কথা আমার মেতা ব ি র পে িব াস করা স ব হেব
িকভােব? ৪০ থেক ৪৭ সােল পািক ান সং ােম আমার মেতা ল ল মুসিলম
ত ণ ঝািপেয় পেড়িছেলা হঠাৎ একিট রাজৈনিতক দেলর ঘাযণার ফেল তারা
হেয় উঠেলা জািতে াহী। এেকই বেল অদৃে র িনমম পিরহাস। এই পিরহােসর
িশকার হেয় যারা একা র সােলর ংস যে আ িনেয়াগ কেরিছেলা তােদর
মেনাবৃি
বাঝা িছেলা আমার সাধ াতীত। পিরিচত অেনক ব -ু বা ব ও
আ ীয়- জেনর সােথ এই য ব বধান তির হেয় গেলা, এটা অিত ম কের
কখেনা আমরা
িচ ায় ত াবতন করেত পারেবা িকনা এই ি া আমােক
অনবরত পীিড়ত কেরেছ।
______________________
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অধ ায় ৪
আিমর অবা ব দৃি ভি
১৩ই এি েলর পেরর য সম ঘটনার কথা আমার িবেশষভােব মেন পেড় তার
মেধ একিট হেলা ২১ শ এি ল ইকবােলর মৃতূ িদবস পালন। হল ব ।
ক া ােস ছা িছেলা না। তরাং কেয়কজন িশ কেক অ ান করেত হেলা।
সভা বসেলা ভাইস চাে লেরর হল কামরায়। কেয়কজন িমিলটারী অিফসারও
যাগ িদেয়িছেলন। ধান উেদ া া িছেলন ডঃ মিতয়ুর রহমান। আমােকই
সভাপিত করেত হেলা। ব ারা সবাই বলেলন য, বতমান অব ােতও
ইকবােলর আদশ ান হবার নয়। কারণ াি ক কিব এবং দাশিনক িহসােব িতিন
য বাণী রেখ গেছন তার তাৎপয কান স দােয়র মেধ আব নয়। আমরা
জানতাম হয়েতা ঢাকায় বা দেশর অ
ইকবাল িদবস পালন করা হেব না।
িকছুিদন আেগই স বতঃ ফ য়ারীেত িমেটালা ক া টনেমে ট গালেযােগর পর
থেক ঢাকা িব িবদ ালেয়র ছা রা ইকবাল হেলর নাম বদিলেয় সােজ ট জ ল
হক হল কেরিছল। এ কােজর সমথন আিম কখনই করেত পািরিন। এ রকম
উে জনার বশবতী হেয় যিদ রা াঘাট বা কােনা িত ােনর নাম বদলাবার পালা
হয় তেব তা িত িতন চার বছর পর সরকার পিরবতেনর সে সে সব
পাি েয় ফলেত হেব। ল ডেন- প ািরেস ব
াচীন নাম ব শতা ী থেক
চিলত রেয়েছ। াে
য রাজােদর িব ে ১৭৮৯ সােল িবে াহ সংঘিটত
হেয়িছল তােদর নামও ব রা াঘাট, িত ান বহন করেছ। আমােদর দেশর নাম
পিরবতেনর মেধ ইিতহাসেক অ া করার য বণতা লি ত হয় সটা যমন
ঃখজনক তমিন হা কর। একটা নাম বদিলেয় ফলেলই ইিতহাস বদেল যায়
না। করাচীেত গা ী গােডনস- এর নাম বদলাবার কথা তা কউ কখেনা ভােবিন।
আমােদর মেধ সামিয়ক উ ােসর বশবতী হেয় অতীতেক অ ীকার করার এই য
দৃ া তার নিজর অ
িবরল।
আিম ক া ােস এেস অেনক িশ ক এবং অিফসােরর ব াংক একাউ ট
ীজ কের িদেয়িছেলা। এঁেদর িনেয় সম ায় পড়লাম। ইউিনভািসিট ব াংক চালু
হওয়া সে ও এঁরা কউ টাকা তুলেত পারিছেলন না। ড র মিতয়ুর রহমােনর
মারফত আিমেক জানােনা হেলা য এ ব ব া চলেত পাের না। এঁরা টাকা- পয়সা
িনেয় পািলেয় যােবন তার কােনা স াবনা নই। যারা ইিতমেধ ই ইি ডয়ায় চেল
িগেয়িছেলন তােদর কথা আলাদা িক য়ারা এই েযােগর মেধ ও দশ ত াগ
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কেরনিন, ক া াস ছেড় যানিন, তােদর অ িবধা সৃি করা হেব কেনা? আিম
শষ পয সব একাউ টই িরিলজ কের দয়।
িশ ক এবং অিফসার যাঁরা ােম পািলেয় িগেয়িছেলন তাঁরা কউ কউ
িফের আসেত
করেলন। িক অেনেকই িফের আসেত ভয় পাি েলন। আিম
যখন ম মােস ঢাকা যাই তখন কেয়কজন িশ ক আমার সে সা াৎ কেরন।
আর কােনা ভয় নই এই আ াস িদেল তারা ত াবতন করেত
কেরন ।
িক সটা পেরর কথা।
এি েলর শেষ ঢাকায় িকভােব যােবা স ব াপার িনেয় িবেশষভােব
উি
হেয় পড়লাম। অথচ আেগই বেলিছ য, িমিলটারী কনভেয়র সে ছাড়া
যাতায়ােতর উপায় িছেলা না। শষ পয ১৭ই ম য কনভয়িট ঢাকা যাি ল তারা
আমােদর সে িনেত রািজ হেলা। সে নওয়ার অথ তােদর যানবাহেন নয়,
আমরা িনেজেদর গাড়ীেতই তােদর সে ধু থাকেবা। আমার সে িছেলা িনেজর
াইেভট গাড়ীিট এবং ম াথােমিট িডপাটেমে টর এক িশ ক য গাড়ীিট আমার
িজ ায় রেখ িগেয়িছেলন সটা। লাক আমােদর অেনক। কারণ চাকরানীরা পয
রাজশাহীর বাসায় আর থাকেত রাজী হেলা না। ডঃ মিতয়ুর রহমান বলেলন য
তার ই আ ীয়া আমােদর সে যােবন। িতিনই কনভেয়র ব ব া কেরিছেলন
তরাং তাঁর অ েরাধ র া করেত হেলা। কান রকম ঠাসাঠািস কের আমরা রওনা
হলাম। আমার গাড়ীর সামেনর িসেট আমার কােল আমার ই ছাট মেয়েক
িনেত হেলা। পছেনর িসেট িছেলা বাধ হয় ছ'জন। অ গাড়ীিটর অব াও তাই।
ড র মিতয়ুর রহমান অব া দৃে বলেলন য তা হেল তাঁর আ ীয়ােদর জ অ
ব ব া করেবন। আিম বললাম, ওরা যিদ একটু ক করেত পাের আমােদর কােনা
অ িবধা হেব না। সভােবই ১৭ই ম সকাল বরা রাজশাহী থেক যা া কির।
নােটাের যু িব েহর িবেশষ কােনা িচ চােখ পড়েলা না। িক রা ায় মােঝ
মােঝ ব ািরেকড চােখ পড়েলা। এ েলা সিরেয় আিম ১২ই এি ল রাজশাহী
অিভমুেখ এেসিছেলা। 'একটা কালভাটও ভা া িছেলা। স েলা সামিয়কভােব
মরামত কের নওয়া হেয়িছেলা। পাবনা এেস টর পলাম য এখােন রীিতমেতা
সংঘষ হেয়েছ। পে াল পা
িব
িছেলা, িডিসর অিফস এবং ব াংেক
গালা লীর িচ িছেলা। িডিস আেগই ইি ডয়া চেল যান। িক আিম িন ল
আে ােশ তাঁর অিফেস গালা বষণ কের।
আমরা রাজশাহীেত য সামা
পিরমাণ পে াল সং হ করেত
পেরিছলাম পাবনা পয এেস তা ফুিরেয় যায়। আবার আিমর শরণাপ হেত
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হেলা। ওরা শষ পয িকছু পে াল িদেয় ঢাকা পয পৗছার ব ব া কের িদেলা।
নগরবাড়ী ফিরেত আিম অিফসার জন আমার সে ফা
াস সলুেন এেস
বসেলন। ওরা দেশর অব ার কথা তুলেরন। তাঁেদর কথাবাতা েন আিম ধু
আ য হলাম না, ভিব ৎ স েক রীিতমেতা শি ত বাধ করলাম। একজন
অিফসার বলেলন য, পূব পািক ােনর সব ই ায় সরকারী িনয় ণ পুনঃ ািপত
হেয়েছ। দেশ িহ যারা রেয়েছ তােদর তািড়েয় িদেলই ভিব েত আর কােনা
গালেযােগর আশ া থাকেব না। সই 'সাফাই'-এর কাজই আিম
কেরেছ।
তখনও িক কালকাতায় শরণাথী সম া সৃি হয়িন। অ সংখ ক লাক ইি ডয়া
পািলেয় িগেয়িছেলা। িক এখন আিম আ ািনকভােব িহ িবতাড়েনর য
ি য়া
করেলা তার পিরণিত ম লজনক হেত পাের না এ কথা তা িশি ত
সবারই বাঝা উিচত িছেলা। পূব পািক ােন িহ র সংখ া িছেলা ায় এক কািট।
এই এক কািট লাকেক দশ থেক তািড়েয় আিম শাি াপন করার কথা ভাবেছ
এ কথা কােন েনও িব াস করা কিঠন িছল। এই নীিতর কারেণই
অব
াবী েপ জুন মােসর মেধ ই অসংখ শরণাথী পি ম ব এবং ি পুরায়
আ য় িনেত
কের এবং ভারত দাবী করেত
কের য পূব পািক ােনর
সম া আ জািতক প পির হ কেরছ। ইউেরাপ- আেমিরকায় এ িব াস
স ািরত হয় য, পূব পািক ােনর ব াপাের হ ে প করার এক নিতক অিধকার
ভারেতর জে েছ। এটা য চরম অদূরদিশতার পিরচায়ক িছেলা তা বলার
অেপ া রােখ না। স তঃ আর একিট ঘটনার কথা উে খ করিছ। ২৫ শ মােচর
পর শখ মুিজবুর রহমােনর ভাগ িনেয় নানা জ না- ক নার সৃি হয়। সম ই
জব। আওয়ামী লীেগর এক দল দাবী কের য িতিন আিমর িব ে গাপন
আ ানা থেক যু পিরচালনা করেছন। কউ বলিছেলা িতিন কলকাতা চেল
গেছন এবং সময় মেতা আ কাশ করেবন। অিধকাংশ লােকরই িব াস িছেলা
শখ মুিজব ২৫ তািরেখর রােত আিমর হােত িনহত হেয়েছন। পািক ান সরকার
থেম তাঁর স ে কােনা কথাই বেলনিন। পের একিদন ঘাষণা করা হেলা য
শখ মুিজবেক ফতার কের পি ম পািক ােন পািঠেয় দওয়া হেয়েছ, সখােন
তাঁর িবচার হেব। অিধকাংশ লাকই মেন করেত
কের য ঘাষণািট সৈবব
িমথ া। একিদন এ সম িজ াসার উ র এক ত ণ আিম অিফসােরর কাছ থেক
পলাম। িতিন বলেলন, য সনাদলেক শখ মুিজবেক ফতার করার
ম
দওয়া হেয়িছেলা িতিন সই দেল িছেলন। ডন পি কায় কািশত করাচী
এয়ারেপােটর িভআইিপ েমর একিঢ ছিব দখােলন, সাফায় মুিজবুর রহমান

বসা, পােশ জন অিফসার তার মেধ একজন এই ব া িযিন আমােক গ িট
শানাি েলন। আিম বাংলাভাষী স কারেণ িব েপর সে বলেলন, সিদন
দেখিছ আপনােদর নতা কমন। আমােদর দেখ িতিন চমেক উেঠিছেলন এবং
ভেয় কাঁপিছেলন। িতিন ভেবিছেলন আমরা তাঁেক িল করেত এেসিছ।
আবার আেগর কথায় িফের যাি । ঐ িমিলটারী অিফসার আমােক
জানােলন য ঢাকার রমনা ময়দােন য 'িট িহ মি র িছেলা স ' টােক ওরা
কামান িদেয় উিড়েয় িদেয়েছন। আবার আমার মেন হেলা য মি র ংস কের
বীর
কাশ করার এই য নমুনা এও তা দেশর জ কল াণকর হেত পাের
না। ভারেতর িতি য়া িক হেত পাের স কথা এরা ভােবিন। তা ছাড়া পূব
পািক ােন এবং িবভাগ পূব বাংলায় কােনা দা া- হা ামার সময়ও মি র ংস
করার ইিতহাস নই। এ অ েলর ায় িতিট শহের এবং কােনা কােনা ােমও
অগিণত মি র ছিড়েয় আেছ। তাছাড়া আেছ মঠ। আমরা িচরকালই গব করতাম
য মুসলমান শাসনকতারা ধেমর ব াপাের অত সিহ ু িছেলন। য কারেণ
মুসিলম শি র াণ ক িদ ীেতও িহ
াধা । পািক ান পূব ঢাকােতও
িহ েদর সংখ া িছেলা বিশ। রমনা ময়দােনর বড় মঠিটর কাছাকািছ একিট
মসিজদ অবি ত িছেলা। িক এ িনেয় কান িবেরাধ হয়িন। ঢােক রী মি র য
এলাকায় অবি ত তার চারিদেক মুসিলম বি । এখােনও কােনা উপ ব ঘেটিন।
আমার মেন আেছ, আিম একবার ঢােক রী মি ের েবশ কেরিছলাম। এটা নািক
িশেবর মি র। এক কে দখলাম িশব পাবতীর Phallic Symbols। সে সে
আিম সের আিস। আর কউ কােছ থাকেল ল া পতাম। কেয়কশ' বছর ধের
ঢাকার মেতাই মুসিলম ধান অ েল এ রকম একটা িজিনস িবদ মান িছেলা, িক
কউ সটা ভা েত যায়িন। স জ পািক ান আিম এবার য কা ড কের বসেলা
তার দূর সারী পিরণিতর কথা ভেব আিম িশউের উেঠিছলাম। আিম যখন
বললাম য ' টা- একটা মঠ বা মি র ভে আপনারা কান সম ার সমাধান
করেবন? তখন অিফসারিট বলেলন য, রমনা মেঠ নািক অ - শে র একটা
আ া িছেলা। িবে াহীরা এখােন িনং িনেতা। এ অিভেযাগ কতটা সত তা
জানার আর উপায় িছেলা না।
ফরী জাহােজর উপর থেক যমুনা নদীর িদেক তািকেয় দখলাম য
আেগর মতন াভািবকভােব ব নৗকা চলাচল করেছ। আিরচােত এেস আবার
আমরা গাড়ীেত উঠলাম এবং িতন ঘ টার মেধ ই ঢাকা এেস পৗছােনা গেলা।
রা ার কােনা জায়গায়ই কােনা যু - িব েহর িচ চােখ পেড়িন। শহেরর কােছ
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এেস আিমর াক েলা ক া টনেমে টর িদেক চেল গেলা। আমার 'িট গাড়ী
মীরপুর রাড ধের িনউ মােকেটর িদেক অ সর হেত লাগেলা। আিম াইভারেদর
ম িদলাম থেম ইকবাল হেলর কােছ যেত। আিমর লােকর মুেখই
েনিছলাম য, হেলর িকছু নই। তাই বাসায় যাবার আেগই অব াটা চে
দখবার আ হ জে িছেলা। ষােটর দশেক বছর দেড়ক আিম এই হেলর
েভাে র কাজ কেরিছ। হলিটর িত াভািবকভােবই একটু বশী মমতাও
িছেলা। কােছ এেস গাড়ী থেক দখলাম হল যমন িছেলা তমিন আেছ। ায়
অ ত। তেব উপরতলার িকছু জানালার কাঁচ ভা া। মেন হেলা গালা লী
হেয়িছেলা। আিম অব তখন িভতের যাইিন। িক য গ আিম েনিছলাম তা
য স ূণ অিতরি ত তা বুঝেত পারলাম। অথচ এই অিত র েনর সূ আিম
িনেজরাই। য অিফসার আমােক ইকবাল হল স েক খবরিট িদেয়িছেলন িতিন
য ই াকৃতভােব িমথ া কথা বেলিছেলন তা বাধ হয় নয়। স বতঃ িতিন কখেনা
ইকবাল হল এলাকায় যান নাই, জব েনই িব াস কেরিছেলন য,
ইউিনভািসিটর দালান- কাঠা আর অবিশ নই।
ইকবাল হল থেক সাজা বাসায় এলাম, ১০৯ না ার নািজমুি ন রােড।
রা ায় িবেশষ অ াভািবকতা চােখ পড়েলা না। তেব গাড়ীর সংখ া কম িছেলা।
িক
চুর লাক পােয় হঁেট ঘারােফরা করিছেলা। ঢাকা এেস থেমই
ইউিনভািসিটেত কারা িনহত হেয়েছন তার খবর িনলাম। অধ াপক আব র
রা াক, মুিনর চৗধুরী, ইংিলশ িডপাটেমে টর এম এ মুিনম এরা সবাই অ ত
দেহ বঁেচ আেছন েন ি র িনঃ াস ফললাম। িনি তভােব খবর পলাম য,
পঁিচেশ মােচর রাে আিমর লীেত যাঁরা মারা গেছন তাঁেদর মেধ িছেলন
ইংিলশ িডপাটেমে টর জ ািতময় হঠা রতা, িফলসিফর ডঃ িজ িস দব এবং
ািটসিটকেসর ডঃ মিন
ামান। আেরা 'জন িছেলন। এঁেদর ায় সবার
সে ই আমার ভােলা পিরচয় িছেলা এবং এঁরা রা ে াহী কােনা ষড়যে িল
িছেলন এ কথা আমার কখেনাই িব াস হেব না। আিম চেয়িছেলা বপেরায়াভােব
িকছু লাকেক হত া কের আত সৃি করেত। সামিয়কভােব একটা আতে র সৃি
হেয়িছেলা সত িক এ হত াকাে ডর ফেল আিমর য ইেমজ হেলা তার ফেল ব
লােকর মেন পািক ােনর আদেশর িত একটা চরম ঘৃণা জ াল, যারা কখেনা
রাে র িব ে লড়াই করার কথা ভােবিন তারাও আিমর নৃশংসতার িব ে
েখ
দাঁড়াল। কেয়ক িদেনর মেধ ই টর পলাম য, আমার ব ু- বা ব যাঁরা
গভীরভােব পািক ােনর আদেশ িব াসী িছেলন তাঁেদর স িব ােসর িভত নেড়

গেছ। তাঁরা বলেত
কেরেছন য, আিমর এই শাসনই যিদ পািক ান র ার
একমা উপায় হয় তেব স পািক ােনর দরকার আমােদর নই। এ সম ঘটনার
মেধ পািক ােনর পটভূিম, ঐিতহািসক েয়াজন, িহ - মুসলমান স েকর
ইিতহাস সবই তিলেয় গেলা। ভাবতঃই ইি ডয়া থেক বলা হেলা য, পূব
পািক ােন পািক ানী আিমর িব ে য লড়াই
হেয়েছ সটা হে বাংগালী
জািতর আ
িত ার সং াম।
বা িবকপে ২৫ মােচর পর 'এক স াহ ভেয় হাক আতে হাক
আিমর িব ে অ ধারণ করার কথা কউ ভােবিন। বা স রকম কােনা কথা
আমরা িনিন। িক যখন দখা গেলা য আিম তার অিভযান চািলেয় যাে
তখন এই যু এক নতুন মাড় িনেলা এবং এটা বাধ হয়, জুন মাস থেক।
গৃহযুে র পিরক না অেনক আেগ থেকই করা হেয়িছেল। স কথা আেগই
বেলিছ। িবিভ এলাকায়, িবেশষ কের িবিভ ছা াবােস গিরলা যুে র
িত
নওয়া হি েলা। তাছাড়া মাচ মােস ঢাকা ক া টনেমে টর িব ে য অবেরাধ
ঘাষণা করা হয় সটাও িছেলা কাে যু ঘাষণার শািমল। আিম উে িজত
হেয় একটা িকছু কের ব ক এর অেপ াই যেনা একদল লাক করিছেলা। আিম
যিদ ধয সহকাের এবং আেরা বুি ম ার পিরচয় িদেয় এই পিরি িতর মাকােবলা
করেত পারেতা তা হেল িক হত তা িনেয় ধু জ না- ক নাই করা চেল, িক
আিম কমা ড আওয়ামীেদর খ ের পেড় পঁিচেশ মােচ নাটকীয় হামলা
কের।
অথচ আ েযর কথা যারা গৃহযুে র পিরক না করিছেলা এবং আিমর িব ে
অ ধারেণর উ ানী িদেয় যাি েলা তােদর কাউেক ফতারও করা হয়িন।
রহে র কথা ২৫ শ মােচর পর আওয়ামী লীেগর ওয়ািকং কিমিটর সকেল সীমা
অিত ম কের ইি ডয়া চেল যেত স ম হেয়িছেলন। আিম য কােনা
পিরকি ত ান িনেয় ২৫ শ মােচ হত াকাে ড িল হয়িন এটা তারই মাণ।
িব িবদ ালয় স ে ও মূখ অিফসারেদর কােছ কােনা তথ িছেলা না। তারা ধু
েনিছেলা য ঢাকা ইউিনভািসিটর ছা রা জয়বাংলা সং ােম িবেশষ
পূণ
ভূিমকা পালন করিছেল। তাই সই অতিকত আ মণ। তেব এটাও মেন হেয়েছ
য, আ মণ এভােব
হেব আওয়ামী লীগ বাধ হয় স জ পুেরাপুির
ত
িছেলা না। এই কারেণই ২৫ শ মােচর অব বিহত পর আিমর সে
তর কান
সংঘেষর খবর আমরা পাইিন। ৭১ সােলর ম মাস পয আমার িনেজর য ধারণা
িছেলা আিম স কথাই বলিছ। এখন নিছ আওয়ামী লীেগর িতেরাধ নািক
২৬ শ মাচ থেকই চ াম ও উ রবে র অেনক অ েল আর হয়।
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অিতরি ত
রাজশাহীেত ঢাকার ঘটনাবলী স েক অেনক আজ িব কািহনী েনিছলাম। তার
অিধকাংশই িমথ । তার মেধ একিদেক িছেলা আিমর নৃশংসতার কািহনী
অ িদেক ঢাকাবাসীর িতেরােধর কািহনী। আিম েনিছলাম য ইউিনভািসিটর
কেয়ক হাজার ছা - িশ ক িনহত হেয়েছন। িনহত িশ েকর সংখ া আেগই
িদেয়িছ। িনহত ছা েদর সংখ া যাগাড় করা স ব হয়িন। তেব হাজার হাজার
ছা পঁিচেশর রাে মারা পেড়, এ কািহনী সত িভি ক নয় এ কথা সবাই আমােক
বলেলন। ছা রা ায় সবাই ৭ই মােচর পর হল ত াগ কের। সারা ক া ােস
একশ' ছা ও ২৫ তািরেখর রাে িছেলা না।
িনহত িশ কেদর মেধ
ািটসিটকস িডপাটেমে টর ডঃ মিন
ামােনর
নাম েন অিভভূত হেয় গলাম। ড র হাসান জামােনর বড় ভাই। অত সৎ
লাক। লখাপড়া ছাড়া আর িকছুই বুঝেতন না। ধু িতিনই নন, তাঁর বড় ছেল
এবং ভাে আিমর লীেত মারা যায়। েনিছ য আিম এেস যখন তার নাম ধের
ডাকাডািক কের তখন িতিন কারআন তলাওয়াত করিছেলন। ছেলেদর িনেয়
বিরেয় আসেতই আর িজ াসাবাদ না কের তােক লী করা হয়। আিম য কান
ি র পিরক না িনেয় পঁিচেশর এ াকশেন িল হয়িন ড র মিন
ামােনর
মমাি ক মৃতূ তার অকাট মাণ। পের ভুল বুঝেত পের তাঁরা অেনক অ েশাচনা
কেরেছ।
আেরা েনিছলাম য জগ াথ হেল আিমর সে রীিতমেতা লড়াই হয়।
ঢাকা এেস নলাম এটাও একটা অলীক কািহনী। আর একিট লামহষক কািহনী
কােন এেসিছেলা। েনিছলাম য আিম যখন নািক ট া িনেয় রা ায় বর হয়
তখন একিট মেয় জয় বাংলা বলেত বলেত একা ট াে র সামেন দাঁড়ায় এবং
িনে িষত হেয় মারা যায়। ঢাকার সবাই বলেলন য এমন কােনা ঘটনা ঢাকায়
হয় নাই।
একিদন গলাম িনউমােকেট। ল করলাম বশ িকছু দাকান তখনও
ব । পিরিচত একিট বইেয়র দাকােন এক ছাকরা বলেলা, কেণল ওসমানীর
নতৃে বাংগালীরা িতেরাধ করেত এিগেয় আসেছ। এই থম পঁিচেশর রাে র
ঘটনা সে কেণল ওসমানীর নাম কােন এেলা। ছেলিট িবেশষ িকছু জােন না।
যা েনেছ সই খবর িদেলা। এই িতেরাধ পের িক প পির হ করেব তখন তা
ধারণা করা আমার পে স ব হয়িন।
56

একা েরর

ৃ িত

ডঃ সয়দ সা াদ হাসােয়ন

সয়দ আলী আহসােনর ফ ােমিলর কউ কউ আমার সে দখ করেত
এেসিছেলা। তারা তখেনা সিঠকভােব জানেতা না য আলী আহসান সীমা
অিত ম কের ইি ডয়া চেল গেছ। আলী আহসােনর ছাট ভাই সয়দ আলী তকী
ময়মনিসংেহর এক কেলেজ অধ াপনা করেতা। ২৫ শর পর এরা তার কােনা
স ান পাি েলা না।
আমােদর আ ীয়- জন আেরা যাঁরা েদেশর অ
ছিড়েয় িছেলন
তাঁেদর স ে ও সিঠক খবর যাগাড় করা গেলা না। কারণ ডাক যাগােযাগ
এেকবােরই ভে পেড়িছেলা। উে খেযাগ য, ডাক চলাচেল অিনয়ম
হয়
ফ য়ারী মাস থেকই। মাচ মােসর গাড়ায় আওয়ামী লীগ ক ীয় সরকােরর
িব ে এক সবা ক বয়কট ঘাষণা কেরিছেলা। বলা হেয়িছল কউ যেনা
কােনা ট া খাজনা সরকারী তহিবেল জমা না দয়। ব াংেকর উপর িনেদশ
জারী করা হেলা য ক ীয় সরকােরর াপ টাকা তারা যেনা একিট আলাদা
একাউে ট আটক কের রােখ। ব তঃ ৭ই মােচর পর থেক ২৫ শ মাচ পয
আওয়ামী লীগ দেশ একিট প ারালাল সরকার কােয়ম কেরিছেলা। এটা স ব
হয়, িবেশষ কের গভণর আহসােনর চরম অকমণ তার কারেণ। সরকােরর সে
আওয়ামী লীেগর একটা সমেঝাতা হওয়ার আেগই িতিন কাযতঃ আওয়ামী লীেগর
উপর শাসনভার ছেড় িদেয়িছেলন। আওয়ামী লীেগর কমকতােদর সে পরামশ
কের িতিন নািক শাসন সং া িস া
হণ করেতন। একািধক বার শখ
মুিজেবর বাসায় যেয় তাঁর সে সা াৎ কেরেছন। এ সব িন য়ই করা হেয়িছেলা
ইয়ািহয়া খােনর অনূমিত েমই। িক এর ফেল দেশর সব সাধারেণর মেন
অব
াবী েপ য িব ােসর স ার হেয়িছেলা তা হেলা এই য, ইয়ািহয়া
সরকার আওয়ামী লীগেক মতায় িতি ত করেত
ত। এবং এই দলেক
দেশর ভাবী শাসক িহসােব মেন িনেয়েছ। আিম িনেজ একবার এই িনেয় অত
িব ত হেয় পিড়। ােদিশক গভণর িছেলন ইউিনভািসিটর চাে লর এবং এ জ
অেনক ব াপাের তাঁর পরামশ হণ করেত হেতা। আিম শাসিনক সম া িনেয়
গভণর আহসােনর অিভমত জানেত চেয় িচিঠ িলিখ। িতিন তা িকছু করেলনই
না, েনিছ স িচিঠ িতিন আমােক না জািনেয় আওয়ামী লীগ নতােদর কােছ
পািঠেয় িদেয়িছেলন। বা িবক পে প ারালাল সরকারেক ইয়ািহয়া এবং গভণর
আহসান যভােব ীকার কের িনেয়িছেলন তারপর আওয়ামী লীেগর িব ে অ
ধারণ করার যমন যৗি কতা িছেলা না তমিন রাজৈনিতক দল েলার সাহায
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ব িতেরেক আিম পািক ানেক আয়ে আনেত পারেব এ িব াসও িছেলা ওেদর
চরম মূখতা ও অদূরদিশতার পিরচায়ক।
ডাক যাগােযাগ ভে পড়ায় অ া অ িবেধর মেধ একটা িবেশষ
অ িবধার স ুখীন আমােক হেত হয়। আেমিরকা থেক
কািশত
Encyclopaedia Britannica -র জ
ফ য়ারী মােস পূব পািক ান স েক
ওেদরই অ েরােধ একিট িনব রচনা কেরিছলাম। মাচ মােস গালমােলর মেধ
সটা পাঠােনা স ব হয়িন। শষ পয ১৩ই এি েলর পর আিমর সাহােয ওটা
পাঠাবার ব ব া কির। িনব িট যথাসমেয় ঐ িব েকােষ কািশত হয়।
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একিদন মােহ নও অিফস থেক একজন পিরিচত ব ি হমােয়ত হােসন আমার
বাসায় এেস উপি ত হেলন। তাঁর হােত টাইপ করা ইংেরজী একিঢ িববৃিত। আর
একিট কাগেজ অেনক েলা দ খত। নাম ায় সব িলই আমার পিরিচত। এঁেদর
মেধ িছেলন মুনীর চৗধুরী,
ল মােমন, শােহদ আলী, ফর খ আহমদ,
আসকার ইবেন শাইখ মুখ। আমােক বলা হেলা ওটােত সই িদেত। পেড়
দখলাম ২৫ তািরেখর রাে ঢাকা ইউিনভািসিটেত আিম য এ াকশন এটা তারই
একটা ব াখ া। িবেদেশ িবেশষ কের আেমিরকার িশ ক স দােয়র মেধ ঢাকা
ইউিনভািসিটর ঘটনার িব প িতি য়ার সৃি হেয়িছেলা। িশ ক এবং ছা
স দােয়র উপর হামরার িন ায় অেনক মািকন অধ াপক মুখর হেয় ওেঠন।
িববৃিতিট তারই জবাব। বশ সরস ইংেরজীেত লখা। বলা হেয়িছেলা আসল ঘটনা
অত অিতরি ত হেয় িবেদেশ চার হেয়েছ। ক া ােস ব াপক হত াকা ড
িকছুই ঘেট নাই। 'একজন িশ ক বা ছা যাঁরা
ৃিতকারীেদর সে আিমর
িব ে অ ধারণ কেরিছেলন তাঁরাই ধু মারা গেছন। অ া িশ ক ও ছা
ভয় ও আতে
ােম পািলেয় গেছন- এই কারেণ ইউিনভািসিট ব । আিম
বললাম, ঢাকা ইউিনভািসিট সং া িববৃিতেত আমার সই কন? আিম তা তখন
রাজশাহীেত এবং এ স ে আিম ব ি গতভােব িকছুই জািন না। হমােয়ত
সােহব বলেলন য সরকার থেক আমার দ খত সং েহ আেদশ দওয়া হেয়েছ।
অিফসারেদর করণীয় িকছুই নই। আিম আেরা বললাম য িববৃিতেত এমন
অেনক েলা বাক সংেযািজত যােত সই করেল যারা জােন য আিম ঐ তািরেখ
ঢাকায় িছলাম না তােদর কােছ আিম হা া দ হেবা। ঐ বাক িল অব ই

সংেশািধত করেত হেব। দেশর সংকট মু েত পািক ােনর িত সমথন জানােত
আমার আপি নই িক জেন েন িমথ া কথার সমথন িকভােব করেবা? সিদন
আিম হমােয়ত সােহবেক িফিরেয় িদই। পরিদন িতিন আবার এেস হািজর।
কেয়কিট কথা দখলাম বদলােনা হেয়েছ এবং ঐ ভ েলাক বলেলন য বতমান
অব ায় আিম যিদ দ খত িদেত অ ীকার কির চরম ভূল বাঝাবুিঝর আশংকা
দখা দেব। িবেশষতঃ যখােন সবাই জানেতা, আিম পািক ান আদেশ িব াসী
স
ে অ া বুি জীবীর মেতা সই না িদেল নানা
উঠেব। শয পয
ভেব িচে সই িদলাম। অদৃে র এমনই পিরহাস য তহা র সােল যখন আমােক
ি িনং কিমিটর সামেন হািজর করা হয়, কিমিটর চয়ারম ান বলেলন য, ৭১সােলর ঐ িববৃিতিট আিম িলেখিছ বেল কতৃপে র ধারণা। আিম জবােব
বেলিছরাম য, অিভেযাগিট সৈবব িমথ া। মুসািবদািট এেসিছেলা ইসলামাবাদ
থেক। রচিয়তার পিরচয় আমরা জানতাম না।
২৫ শ মােচর আিম এ াকশেনর আেগ যিদও কােনা রাজৈনিতক নতার
সে পরামশ করার কথা ইয়ািহয়া সরকার ভােবনিন, তাঁরা অিত স রই টর
পেয়িছেলন য জনসমথন পেত হেল নতৃবৃে র সহা ভূিতর েয়াজন। তাই
এই সময়
ল আিমন সােহব এবং আেরা অেনক নতার া িরত িববৃিত চার
করা হয়। এ েলা য তাঁরা আিমর চােপর মুেখ চার করেত বাধ হন তা বুঝেত
অ িবধা হি েলা না। ফল হয় উে া। আিমর ভূিমকা স েক জনগেণর মেন
আেরা সংশেয়র সৃি হয়। এই কারেণ িপস কিমিট েলাও দেশ শাি - শৃংখলা
পুনঃ িতি ত করেত সফল হয়িন। আিমও তােদর িব াস করেতা বেল মেন হয়
না। ায়ই শানা যেতা য তােদর পািরশ উেপ া কের অেনক িকছু করা হয়,
অেনক লাকেক ফতার করা হয়, যার ফেল িপস কিমিটর িত জনগেণর মেন
একটা ক ণার ভাব স ািরত হয়। এরা আিমর হােতর পুতুল, এই সে হ ব মূল
হেত থােক। িপস কিমিটেত অেনক সৎেলাক িছেলন যাঁরা চেয়িছেলন য দেশ
শাি িফের আ ক এবং এ দেশর অখ ডতা যন র া পায়। িক
াধীনভােব
তাঁেদর কাজ করেত দওয়া হি েলা না- এ অিভেযাগ ব অ ল থেক নেত
পাই।
আিমর অিব ােসর হতু য এেকবাের িছেলা না, তা নয়। েনিছ য,
কােনা কােনা
ে এমন অেনক লাক ভােলা মা ষ সেজ িপস কিমিটেত
যাগ িদেতা যারা আওয়ামীেদর পে
চরবৃি করেতা, অেনক তথ ফাঁস কের
িদেতা। এসব িনেয় এমন একটা অব ার সৃি হেয়িছেলা য, চািরিদক অিব াস ও
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সে েহ ধাঁয়ােট হেয় উেঠিছেলা। আিম একথা েনিছলাম য, আিম য রাজাকার
বািহনী গঠন কের তােদরও কউ কউ অ িনেয় পািলেয় যেতা। আবার এ
কথাও েনিছ, রাজাকার হেয় কউ কউ ব ি গত শ তার শাধ িনেতা। এ সব
ঘটনা স েক কােনা কােনা সময় তদ হেয়েছ, অিভযু ব ি েদর শাি ও
দয়া হেয়েছ, িক সব ে নয়।

বাসী সরকার
আিম ঢাকায় থাকেতই নলাম, কালকাতায় বাংলােদশ সরকার নামক একিট
সরকার গিঠত হেয়েছ এবং পািক ান সরকােরর বাংগালী কমচারী কউ কউ এর
িত আ গত কাশ করেত
কেরেছ। থম য ব াি র নাম িন স হেলা
সয়দ আমজাদ হােসন। আমার ইংিলশ িডপাটেমে টর পুরােনা ছা , আিম তােক
খুব হ করতাম। স িদ ীেত পািক ান িমশেন কাযরত িছেলা। যখন স
ইউিনভািসিটেত পড়েতা তােক পািক ান আদেশ িব াসী বেল জানতাম। স যখন
িতবাদ কের চাকরী ত াগ কের তখন ইসলামাবাদ থেক একদল অিফসার
িদ ীেত এেসিছেলন আমজাদ হােসেনর মেতা কমচারীেদর সে যাগােযাগ
করেত। িদ ী সরকার কােনা বাংগালী অিফসারেক ওেদর সে িমিলত হেত
দয়িন। আমজাদ হােসন তখন এমন একিট িববৃিত িদেয়িছেলা যা পেড় আিম খুব
ব িথত হেয়িছলাম।
এ রকম আর একজন পিরিচত লাক যখন পািক ােনর িব ে িবে াহ
ঘাষণা কের তখনও খুব িবি ত হেয়িছলাম। িতিন হেলন হােসনআলী। ফেরন
সািভেসর অিফসার, কালকাতায় ডপুিট হাইকিমশনার িছেলন। িতিন
নাটকীয়ভােব পািক ােনর প ত াগ কের কলকাতার পািক ান িমশনিটেক কাযত
একিট ইি ডয়ান চারণার কে পিরণত কেরন। হােসন আলীেক িচনতাম
১৯৪৭ সাল থেক। '৪৭ সােল আমরা য ক'জন ত ণ িশ ক পূব পািক ােনর
পূবব অ ল থেক িসেলেটর এম িস কেলেজ যাগ িদেয়িছলাম হােসন আলী
তােদর অ তম। তার িড ী িছেলা কিমি েত। িসেলেটর আ রখানায় আিম য
বাসা ভাড়া কেরিছলাম থম কেয়কিদেনর জ িতিন সখােন উেঠিছেলন।
আমার সে আরও িছেলন ইংেরজীর অধ াপক মঈ ল ইসলাম। িতিন বাসায় রেয়
গেলন। হােসন আলী এক ির াওয়ালার সােথ মস কেরন। এ সময় অথাৎ '৪৭
সােলর শষ িদেক পূব পািক ান থেক স াল সািভেসর জ অেনক অিফসার
ির ুট করা হয়। িতেযািগতামূলক পরী া অ ােনর সময় িছল না। কারণ
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তখনই িকছু লাক িনং এর েয়াজন দখা িদেলা। এ সে বলা বাধ হয়
েয়াজন য, পূব পািক ােনর বা ালী আই িস এস অিফসার একজনও িছেলন
না। তরাং ধু ই টারিভউ কের কাউেক ফেরন সািভেস, কাউেক এডিমিনে িটভ
সািভেস, কাউেক অিডট সািভেস নয়ার ব ব া করা হয়। পূব পািক ােনর কেলেজ
কেলেজ ির ুটেম ট িটম ঘুের বিড়েয় লাক সং হ কেরন। এইভােব হােসন
আলী পািক ান ফেরন সািভেস যাগ িদেয়িছেলন। আিম আেগ থেকই ি র
কেরিছলাম য, আিম িশ কতা করেবা। স জ
কােনা ই টারিভউ িদেত রাজী
হইিন। সই হােসন আলী নাটকীয়ভােব পািক ােনর প ত াগ করেলন, এ আিম
কখেনা ভাবেত পািরিন।
আর এক পিরিচত ব ি যার িডেফকশেন অত আ যাি ত হই িতিন
িছেলন আবু সাঈদ চৗধুরী। তাঁেক যখন ঢাকা ইউিনভািসিটেত ভাইস চাে লর
িনযু করা হয় তখন থেক তাঁর সে আমার িবেশষ পিরচয়। আেগও তাঁেক
িচনতাম। িতিন কালকাতায় ছা রাজনীিত করেতন। তাঁর বাবা িছেলন
লিজসেলিটভ কাউি েলর িসেড ট। পািক ান িত ার পর ঢাকায় একবার
আমার া ন ছা
ল ইসলাম (িযিন পের হাইেকােট জাি স িনযু হন) তাঁর
বাসায় নজ ল ইসলাম িদবস উপলে আবু সাঈদ চৗধুরীর ব ত
ৃ া িন। িতিন
ভােলা বাংলা বলেতন এবং িলখেতনও। পরবতীকােল তাঁেক িকছুকাল
পেয়িছলাম বংগলীঁ ডভলাপেম ট বাড- এর চয়ারম ান িহসােব। আিম ঐ
বােডর সদ
িছলাম। আবু সাঈদ চৗধুরী ড র ওসমান গিনর পর ঢাকা
ইউিনভািসিটর ভাইস চাে লর েপ তাঁর লািভিষ হন। আিম তার িকছুিদন
আেগই ১৯৬৯ সােল রাজশাহীেত যাই। সই সময় একবার ইংিলেশর এ পাট
িহসােব ঢাকা ইউিনভািসিটর অ েরােধ িসেলকশন কিমিটর সদ পদ হণ করেত
হয়। ইংিলশ িডপাটেমে ট িরডার িনেয়ােগর পালা। িসেলকশন কিমিটেত ভাবতই
আবু সাঈদ চৗধুরী সভাপিত করিছেলন। আেরা িছেলন মর ম আবু হনা, আটস
ফ াকাি র িডন (তার নাম আমার মেন নই) এবং আেরা 'একজন। ক ানিডেডট
িছেলন 'জন, ড র িসরাজুেল ইসলাম চৗধুরী এবং িমেসস মাহা দ হাসাইন,
আমারই এক ব ুর ী। তাঁরও িপএইচিড িড ী িছেলা। খুব াট মিহলা। আিম
িমিটং
হবার ই িমিনট পের এেস যাগ িদই। তখনও ই টারিভউ
হয়িন।
েন অবাক হলাম য িসেলকশন কিমিটর সদ রা ায় ি র কের বেসেছন য
পদিট িমেসস হাসাইনেক দওয়া হেব। ই টারিভউটা হেব ফরমািলিট মা । আিম
বললাম, যখােন িডপাটেমে ট একজন ভােলা ক ানিডেডট রেয়েছন সখােন
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আপনারা আেগ থেকই এ রকম মনি র কের বেসেছন কন? িসরাজুল ইসলাম
আমােদরই ছা । আিমই তােক িবেদেশ পািঠেয়িছলাম। তােক বাদ িদেয় বাইেরর
কােনা ব ি েক িনেয়াগ করা অত অ ায় হেব বেল আিম মেন কির। স যিদ
ই টারিভউেত এেকবােরই কােনা কৃিতে র পিরচয় না িদেত পাের, স আলাদা
কথা। ই টারিভউেত
আমােকই করেত হেলা। এেকেতা আবু সাঈদ চৗধুরী
ইংেরজী সািহেত র লাক নন, ি তীয়তঃ ইউিনভািসিটর কাজকম স েক তাঁর
তখন অিভ তা হয় নাই। িমেসস হাসাইন ভেবিছেলন িতিন এমন কের ইংেরজী
বলেবন য কউ তাঁেক িবেশষ কােনা
িজে স করেত সাহস পােবন না।
আমােক িতিন অব ই িচনেতন। হয় তা আশা কেরনিন য আিম তাঁেক িবেশষ
িকছু িজ াসা করেবা। িক
কের দখা গেলা য িতিন িপএইচিড পেয়েছন
সত িক তার ান গভীর নয়। তার তুলনায় িসরাজুল ইসলােমর পারফরেম
অেনক ভােলা হেয়িছেলা। তা সে ও িসেলকশন কিমিট িমেসস হাসাইনেক
িনেয়াগ করার জ চাপ িদি েলন। িক আিম শ ভােব িতবাদ করায় তাঁরা
আর পীড়াপীিড় কেরনিন এবং িসরাজুল ইসলামেকই রকেম ড করা হয়।
আর একবার আবু সাঈদ চৗধুরীর সে কাজ করার েযাগ ঘেট। সটা
করাচীেত। আমরা ই টার- ইউিনভািসিট বােডর এক িমিটং- এ িগেয়িছলাম।
কােনা এক ব াপাের তাঁর সে আমার মতেভদ হয়। তাঁর কােনা এক যুি র
জবাব িদেত িগেয় মুশিকেল পড়া গেলা। িতিন িচৎকার কের বেল উঠেলন য
তাঁর কথায় বাধা িদেল িতিন আর মুখ খুলেবন না। আিম িবেশয লি ত
হেয়িছলাম। পি ম পািক ােনর সদ েদর সামেন ও রকম অেসৗজ মূলক
দৃে র অবতারণা করেবন এ িছেলা আমার ধারণাতীত।
যাক স কথা। আবু সাঈদ চৗধুরী ফ য়ারী মােসর শষ িদেক ঢাকা
ত াগ কেরন সপিরবাের। িতিন তখন পািক ােনর িতিনিধ িহসােব জেনভায়
জুির েদর সভায় যাগ িদেত িগেয়িছেলন। পিরবােরর সবাইেক কেনা িনেয়
গেলন সটা বুঝা গেলা যখন ২৫ শ মােচর অব বিহত পর িতিন িবিবিসেত এক
ই টারিভউেত বেলন য, পািক ান আিম তাঁর ইউিনভািসিটর হাজার হাজার িশ ক
ও ছা েক খুন কেরেছ। এরপর িতিন আর ঐ সরকােরর আ গত ীকার করেত
পােরন না তাঁর এই চা ল কর িববৃিতেভ পািক ােনর ভাবমূিত িবেশষভােব ু
হয়। কারণ ভাইস চাে লর পেদর মযাদা পা াত জগেত খুব বশী। তাঁর মেতা
উ পদ ব ি অিতশেয়াি করেত পােরন এটা ওরা ভাবেত পাের না। আ েযর
কথা ২৫ শ মােচর ঘটনার পর ধু িবেদশী পািক ান িবেরাধী পাগা ডার উপর

িনভর কের আবু সাঈদ চৗধুরী য িস া
হণ কেরন তােত সে হ হেলা য
পূবাে ই িতিন টর পেয়ািছেলন য দেশ একটা গৃহযু বাঁধেব এবং িতিন কান
প
হণ করেবন তাও আেগ থেকই ি র করা িছেলা। আেরা িব েয়র কথা ২৫
তািরেখর আেগই িতিন তাঁর ইে ফাপ পািঠেয়িছেলন। এই ঘটনায় আমার মেন
এ সে হ ব মূল হেয় যায় য, আওয়ামী লীেগর সমথেকরা গৃহযু ঘটােব বেল
আেগ থেক িত িনি েলা। ধু আিমর এ াকশেনর আকি কতায় তারা িকছুটা
হতভ হেয় পেড়।
এিদেক রাজশাহী থেক তািগদ আসেত লাগেলা আিম যেনা িশগিগর
িফের যাই। আমার আ ীয়- জন আমােক আবার রাজশাহী িফের যেত িদেত
িবেশষ রাজী িছেলন না। তারা ভাবিছেলন আিম আবার িবি
হেয় পড়েবা। িক
আিম ি র কির য ত াবতন না করা চরম কতব িবমুখতা হেব। ক া টেমে টর
সে যাগােযাগ কের কােনা আিম কনভেয়র সে যােবা বেল মনি র করলাম।
িক তার আেগ ইউিনভািসিট কখন খুলেব স স ে সরকারী মতামত জেন
নয়া ভােলা্। তখন এসব ব াপার পিরচালনা করিছেলন মজর জনােরল রাও
ফরমান আলী। িতিন বসেতন গভেম ট হাউেজ যটােক আজকাল ব ভবন বলা
হয়। ই টারিভউ- এর একটা টাইম পলাম িক আমােক ১০- ১৫ িমিনট অেপ া
করেত হেলা। ওেয়িটং েম তাহা িবন হাবীব নামক এক ব ি র সােথ দখা।
তার নাম েনিছলাম, িচনতাম না। েনিছলাম য আিমর সে জনসাধারেণর
িলয়ােজাঁ িতিন করেছন। িনেজর পিরচয় িদেয় িতিন আমার সে কথা বলেলন।
এবং আিম যখন রাও ফরমান আলীর কামরায় ঢুকলাম িতিনও আমার সে সে
এেলন। রাও ফরমান আলীর সে আমার এই থম দখা। বাইের থেক মেন
হেলা িতিন খুব শা কৃিতর লাক। ইউিনভািসিট খালার ব াপাের িতিন আমােক
িবেশষ িকছু বলেত পারেলন না। বলেলন, এ িস া আপনােদর উপর ছেড় দয়া
হেব। আিম বেলিছলাম য আেরা 'এক মােসর মেধ ইউিনভািসিট খালা স ত
হেব না। মেন হেলা িতিন আমার স যুি
মেন িনেয়েছন। িক আ য ঐ
ই টারিভউ- এর মা
'িদন পর আমােদর সে পরামশ না কেরই িনেদশ জারী
করা হেলা য ইউিনভািসিট অিবলে খুলেত হেব এবং াভািবকভােব িশ াদান
হেব। রাজশাহীেত এেস দখলাম য আেরা িশ ক এবং অিফসার ক া ােস
িফের এেসেছন। ঢাকায় য সম িশ ক আমার সে দখা কেরিছেলন, তারাও
কউ কউ িফের এেলন। এঁেদর মেধ িছেলন, ফজলুল হািলম চৗধুরী,
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সালাহউি ন আহমদ এবং িজ ুর রহমান িসি কী। তেব এরা িঠক কান তািরেখ
ক া ােস ত াবতন কেরন স কথা আমার রণ নই।
আর একটা কথা বাধ হয় বলা দরকার। আিম ঢাকা পৗঁছাবার 'িদন
পরই জামাতা ক াপেটন ওয়ালী আহমদেক তার িসগ ালস ইউিনট সহ পি ম
পািক ােন বদলী করা হয়। সে আমার মেয়েকও িনেয় গেলা। আর 'িদন
দরী হেলই ওেদর সে আমার সা াৎ হেতা না। করাচী হেয় এেদর মারী
যাওয়ার কথা। করাচীেত যােত অ িবধা না হয় সজ ড র আলী আশরাফেক
ফান কির। িতিন তখন করাচী ইউিনভািসিটর ইংিলেশর হড। কথা খুব
শানা গেলা না। তেব খবরটা িদেত পেরিছলাম। আশরাফ এবং তার ী এেস
ওেদর এয়ারেপাট থেক তুেল িনেয় একিদন বা 'িদন তাঁেদরই বাসায়
রেখিছেলন। এটা একিদেক যমন ি র কারণ হেলা অ িদেক নতুন এক
ি ার আকর হেয় উঠেলা। কারণ তখন পি ম পািক ান থেক িনয়িমত
িচিঠপ আসেতা না। আিম যখন জুন মােস মারী যাই তখিন ওেদর ঢাকা ত ােগর
পর ওেদর সে
থম দখা। িসগনালস ইউিনটেক হঠাৎ কের পি ম পািক ােন
া ফার করার কারণ নলাম, ঐ ইউিনেট একিদন এক িবে ারণ ঘেট। ক এর
জ দায়ী সটা আিব ার করা না গেলও আিম সারা ইউিনটেক সে েহর চােখ
দখেত থােক। ১৬ই িডেস েরর পর অ া বাংগালী অিফসারেদর মেতা ওয়ালী
আহমদেকও অ রীণ কের রাখা হয়। তার সে আমােদর যাগােযাগ এেকবােরই
িবি
হেয় পেড়িছেলা। মােঝ মােঝ পি ম জামানী থেক ওয়ালী আহমেদর এক
আ ীয় খাঁজ- খবর পাঠােতন।
রাজশাহীেত তখন পূণ উদ েম িহ রা প া পিরেয় মুিশদাবাদ চেল
যাে । এেদর মেধ ব মুসলমানও িছেলা। আিম ামা েল সারা সারা াম
ািলেয় িদেতা। এর ফেল সব ই একটা আতে র সৃি হয়। আিম আেগই বেলিছ
য আিমর িব াস িছেলা য িহ েদর তািড়েয় িদেলই দেশ শাি িফের আসেব।
এ রকম একটা ঘটনার িববরণ ড র বারী িদেয়িছেলন। তাঁরই জানােশানা এক
ােম
ৃিতকারী বেল িচি ত ব লাকেক আিম হত া কের। এেদর মেধ এক
ব ি িছেলা বাবরী ও দাড়ীওয়ালা। আিম বেল বসেলা 'ইেয় িশখ ায়।' ডঃ বারী
িনেজ ব চ া কেরও তােক বাঁচােত পােরনিন।
______________________
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অধ ায় ৫
শরণাথী
ম মােসর শেষর িদেক ইি ডয়ায় শরণাথীেদর সংখ া বৃি পেত থােক। িক
আ য কেয়কিদেনর মেধ ই এই সংখ ােক ীত কের হাজার থেক লাখ, লাখ
থেক কািটেত িনেয় আসা হয়। একিদন বা 'িদেনর ব বধােন সংখ ার এমন
তারতম িকভােব ঘটেত পাের তা আমােদর বাঝা সাধ াতীত িছেলা। এই
পাগা ডায় িব াস করেত হেল িব াস করেত হেতা য পূব পািক ােনর রা াঘােট
নদীপথ সব শরণাথীর ভীেড় একটা জমাট বঁেধ িগেয়িছেলা। এমন িকছু অ ত
আমার চােখ পেড়িন। তেব কেয়ক ল লাক য আিমর ভেয় ইি ডয়ায় পািলেয়
যায় তা অ ীকার করার
ওেঠ না।
ব িবেদশী সাংবািদক এই উ া েদর দখেত ছুেট আেসন এবং এেদর
দশার কথা ফলাও কের চার কেরন। এর ফেল পূব পািক ান সম া য
পািক ােনর ঘেরায়া সম া নয়, স কথার সত তা মািণত হয়। শরণাথীঁেদর
সাহােয র জ ইি ডয়ােক চুর সাহায দয়া হয়। সই সাহায িকভােব ব ব ত
হেয়েছ স স ে অেনক গ
নতাম। তেব স িল কতটা সত বা িমথ া স
কথা আিম ব ি গতভােব বলেত পারেবা না। তেব য কথািট উে খ করা
েয়াজন, তা হেলা য, একবার ইি ডয়ায় পা িদেল সহেজ কােরা পে পূব
পািক ােন িফের আসা স ব িছেলা না। ইি ডয়ানরা নািক তােত রীিতমেতা বাধা
িদেতা। ইয়ািহয়া খান কেয়ক বার সাধারণ মা ঘাষণা কেরিছেলন। তােত
আশা প ফল পাওয়া যায়িন। তার আর একটা কারণ িছেলা এই য ফরৎ আসা
শরণাথীরা মােঝ মােঝ আিম এ াকশেনর িশকার হেতা। পূব পািক ােনর সীমা
এলাকার িবিভ জায়গায় শরণাথীেদর জ ক া
াপন করা হয়। 'একিট
ঘটনার পর এ সম ক াে সহেজ কউ আসেত সাহস পেতা না। একিদেক
ক ীয় সরকার সাধারণ
মার নীিত যুি যু ভােবই হণ কেরিছেলন,
অ িদেক ানীয় আিমর চরম হঠকািরতার জ স নীিত বানচাল হেয় যায়।
সরকারী িনেদশ মেতা ইউিনভািসিট খালা হেলা। ছা - ছা ী কউ কউ
িফের এেলা। াসও
হেলা। তেব এেদর সংখ া িছেলা খুবই অ । অেনক
ছা - ছা ী আওয়ামী বািহনীর ভেয়ও ােস আসেত ভয় পেতা। যমন অেনক
সরকারী কমচারী কােজ যাগ িদেত ইত তঃ করেতা। কালকাতা থেক ঘাষণা
করা হেয়িছেলা য ুল- কেলজ- অিফস- আদালত সবিকছু বজন কের শাসনেক
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প ারালাইজ কের ফলেত হেব। তেব এটা মােটই স ব হয়িন। কাজকম িবি ত
হেয়েছ সত িক
শাসেনর কাজ রীিতমেভাভােব চলেত থােক। তার একটা বড়
মাণ এই য, িবে াহী বািহনী ব চ া কেরও কান অ েল খাদ ঘাটিত ঘটােত
পােরিন। দেশর বাইের থেক খাদ আমদানী যমন চালু িছেলা তমিন দেশর
িবিভ অ েল চাল- ডাল এবং অ া খাদ ব পাঠােনা হেতা। চরম েযােগর
মেধ ও কান এলাকায় িভ দখা দয় নাই। হাট বাজাের মােঝ মােঝ িবে াহী
বািহনীর লােকরা এেস বামা ফািটেয় অথবা গালা লী কের ােসর সৃি কেরেছ,
িক সটা সামিয়কভােব।
অ জািতক
ে ইি ডয়ার পাগা ডার ফেল পািক ান খুব কাবু হেয়
পেড়। কমনওেয়লেথর সদ
হওয়া সে ও একিদেক ল ডন হেয় উেঠ
আওয়ামীেদর আ য় ল। অ িদেক পািক ােনর সে আেমিরকার সামিরক চুি
থাকা সে ও ওয়ািশংটন সরকার পািক ােনর িত সদয় িছেলা না। তখন বৃেটেনর
াইম িমিন ার এডওয়াড হীথ। তাঁর ফেরন সে টারী িছেলন ার এেলন
ডগলাস িহউম। িতিন পালােমে ট পািক ােনর ঘটনা স েক এমন এক িববৃিত
িদেলন যােত মেন হেলা য পািক ােনর িত বৃিটশ সরকােরর িব মা সহা ভূিত
নই। অথচ তখন পািক ান কমনওেয়লেথর সদ । তেব থম পযােয় বৃেটন
পুেরাপুির ইি ডয়ােক বা বাসী বাংলােদশ সরকারেক সমথন কেরিন। ার
এেলন বেলিছেলন য যু যখন বঁেধেছ এটার একটা ফয়সলা না হওয়া পয
বৃিটশ সরকার কােনা
নীিত হণ করেত পারেছ না। লবার পািটর সদ রা
অব
চেয়িছেলন আ ািনকভােব পঁিচশ তািরেখর ঘটনার জ পািক ােনর
িন াসূচক একিট
াব পাশ করােত। তেব ল ডেন বাসী বাংগালীেদর মেধ
একদল যভােব পািক ান িবেরাধী ষড়যে তৎপর হেয় উেঠ তােক িতহত করার
চ া বৃেটন কেরিন - পািক ােনর বল িতবাদ সে ও। আসল কথা, বতমান
যুেগ পাবিলিসিঢ য একিট অত
পূণ ব াপার এ স ে ইয়ািহয়া সরকার
িছেলন এেকবাের উদাসীন। বলা হয় তা িন েয়াজন ২৫ তািরেখর এ াকশেনর
আেগ ঢাকা থেক জার কের সব িবেদশী সাংবািদকেক তািড়েয় দয়া হয়। এর
ফল িক হেত পাের সটা সরকার ভেব দেখিন। ভাবতঃই পূব পািক ােনর খবর
ভারেতর মধ বিততায় অিতরি ত হেয় িবেদেশ চািরত হয়। কালকাতা এবং
িদ ীেত বেস বাজােরর জেবর উপর িনভর কের িবেদশী সাংবািদেকরা এমন
চটকদার কাহীিন তির কের যা পাঠ কের িবেদশী য কােনা পাঠেকর মেন পূব
পািক ােনর পিরি িত স েক একটা ভয়াবহ ছিব আঁকা হেয় যােব। আিম এ কথা

বলিছ না য পঁিচশ তািরেখ এমনই িকছু ঘেটিন। িক ইয়ািহয়া সরকােরর চরম
িনবুি তার কারেণ সত ঘটনা হাজার ণ অিতরি ত হেয় চািরত হয়। পািক ান
টৈনিতক ে এেকবাের িবি
হেয় পেড়। পি ম ইউেরাপ এবং আেমিরকার
কথা আলাদা, মুসিলম অধূ িষত মধ ােচ ও পািক ােনর সমথন িবেশষ িছেলা
না। ধু সৗিদ আরেবর বাদশাহ ফয়সল পািক ােনর সমথেন জহােদর আ ান
িদেয়িছেলন। িক তােতও সাড়া পাওয়া যায়িন। িমসরও রীিতমেতা পািক ান
িবেরাধী ভূিমকায় অবতীণ হয়। ১৯৫৬ সােল যখন ইসরাইল, বৃেটন এবং া
সমেবতভােব িমসেরর উপর হামলা কের সই সংকট মুহূেত তদানী ন পািক ান
ধানম ী জনাব শহীদ সাহরাওয়াদী য িব য়কর উি কেরন িমসরীয় নতারা
স জ
কখেনা পািক ানেক মা করেত পােরিন। সাহরাওয়াদী সােহব
বেলিছেলন য, মধ ােচ র সব মুসিলম রা আদেত শি হীন। তরাং শূে র
সে যেতাই শূ
যাগ দয়া হাক তার যাগ ফল শূ ই দাঁড়ােব। মৗিখক
সহা ভূিত দখােত পয পািক ােনর এই কাপেণ র ফল থেক পািক ান
এখেনা ভুগেছ। অথচ সই সময় ইি ডয়ার ধানম ী জওহরলাল নেহ িমসেরর
িত তাঁর সবা ক সহা ভূিতর কথা ব কেরন। কাযতঃ িতিন িকছুই কেরনিন,
িক সংকট মু েতর এই সহা ভূিতর েয়াজন িছেলা। আিম পের েনিছ য
িমসর হেয় ইউেরাপ আেমিরকা থেক অেনক অ পূব পািক ােন আওয়ামীেদর
কােছ পৗছায়। ইসরাইলও আওয়ামীেদর নিতক সমথন িদেয়েছ।
পািক ােনর টৈনিতক িবি তার আর একিট মাণ এ সমেয়ই
আমােদর গাচরীভূত হয়। াে র িবখ াত লখক আঁে মালেরৗ ANDRE
MALRAUX িযিন এককােল াে র সং ৃিত ম ী িছেলন, ঘাষণা কেরন য
বৃ বয়েসও পূব পািক ােন যেয় িতিন বাংগালীেদর পে লড়াই করেত
ত।
মালেরৗ জনােরল দ গেলর এককােলর ব ু। সারা পি ম জগেত তাঁর িতপি
িছেলা। সবাই তাঁেক স ান করেতা। িক আ য তাঁর ঐ ঘাষণার পরও তাঁর
সে সা াৎ কের কৃত অব া তাঁেক বাঝাবার চ া পািক ান কেরেছ বেল
আমরা িনিন। াে কমরত পািক ােনর রা দূত মালেরৗর সে সা াৎ
কেরেছন বেল কােনা সংবাদ পাওয়া যায়িন। বাধ হয় ইয়ািহয়া সরকােরর ধারণা
িছেলা য আেরা অেনক ব ি
যমন পািক ােনর িব ে িববৃিত জারী করেতন
মালেরৗর িববৃিতিট তার আর বশী িকছু নয়।
ল ডেনর ুল অব ওিরেয় টাল এ া ড আি কান ািডজ, যখােন এ
অ েলর অধ াপক এবং ছা িকছু িকছু িছেলা, সটাও পািক ােনর িবেরাধী
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তৎপরতার একিট কে পিরণত হয়। কমরত বৃিটশ অধ াপকেদর মেধ অেনেক
ধের িনেয়িছেলন য পূব পািক ােন িনমমতা যা হি েলা তার জ
একতরফাভােব পািক ানই দায়ী। শত শত িবহারী এবং পািক ানপ ী বাংগালী
মুসলমান আওয়ামীেদর হােত িনমমতার িশকার হেয়েছ, মেন হি েলা, স খবর
তাঁেদর কােন পৗছায়িন। জুন মােস এেদর 'একজেনর সে ল ডেন আমার
সা াৎ হয়। দখলাম তাঁরা অত উে িজত। পািক ােনর কােনা কিফয়ত
থাকেত পাের তা তাঁরা নেতই রাজী নন।
আিম এবার আমার কািহনীর মূলধারায় িফের যাি । রাজশাহীেত অব া
াভািবক করবার য়ােস আিম ইউিনভািসিট শাসন চালু করার চ া কির।
িসি ডেকেটর িমিটং- এর জ তািরখ িনধারণ করা হয়। িক িমিটং- এর িতন
চারিদন আেগ - সিঠক তািরখ েলা আমার মেন নই - ঢাকা থেক চীফ
সে টারী আমােক ফান করেলন য আমার অিবলে ঢাকা আসা েয়াজন।
আিম জবাব িদলাম য, িসি ডেকট িমিটং না কের আমার পে রাজশাহী ত াগ
করা স ব নয়। আমােক কেনা ঢাকা যেত হেব এ ে র জবােব বলা হেলা য
খুব জ রী দরকার। আিম বেলিছলাম য আট দশ িদন পর আিম ঢাকা আসেবা।
িক িসি ডেকট িমিটং- এর একিদন আেগ আবার ফান এেলা য ক ীয় সরকার
িবেশষ েয়াজেন আমােক তলব কেরেছন। আমােক ইসলামাবাদ যেত হেব।
কেনা িক উে ে তা বলা হেলা না। তখন বাধ হেয় িসি ডেকট িমিটং বািতল
কের আবার ঢাকা চেল আিস।

ল ডন সফর
ঢাকা এেস নলাম য সরকার ইউিনভািসিটর কেয়কজন িশ ক, হাইেকােটর
একজন জাি স এবং কেয়কজন রাজনীিতিবদেক িবেদশ পাঠােবন। পূব
পািক ােন িক হেয়েছ বা হয় নাই তার িববরণ বাইেরর িনয়ার কােছ তুেল
ধরেত। রাজনীিতিবদ িছেলন 'জন। হািম ল হক চৗধুরী ও মাহমুদ আলী।
হাইেকাট থেক িনবািচত হেয়িছেলন জাি স
ল ইসলাম আর ঢাকা
ইউিনভািসিট খেক মেনানীত হেয়িছেলন বাংলা িডপাটেমে টর ডঃ দীন মাহা দ
এবং িহি িডপাটেমে টর ডঃ মাহর আলী। আিম আপি তুললাম এই বেল য,
য কােজর জ সরকার আমােদর িবেদেশ পাঠােত চান সটা িবেশষভােব
রাজনীিতিবেদর কাজ, িশ ািবদেদর কাজ নয়। এবং আমােদর যিদ িবেদশ
যেতও হয়, রাজনীিতিবদেদর সে একটু ডিলেগশেন গেল আমােদর িব তা
68

একা েরর

ৃ িত

ডঃ সয়দ সা াদ হাসােয়ন

সাংঘািতকভােব
ু হেব। সরকারী কমকতারা বলেলন য এসব কথা
ইসলামাবােদ জানােল ভােলা হেব। িক আমরা যিদ এেকবােরই যেত অ ীকার
কির, চরম ভূল বাঝাবুিঝর সৃি হেব। িববৃিত সই করােত যমন চাপ দয়া
হেয়িছেলা এবার তমিন চােপর মুেখ পড়লাম।
হািম ল হক চৗধুরী এবং মাহমুদ আলী আমােদর আেগই ইসলামাবাদ
িগেয়িছেলন। ডঃ দীন মাহা দ এবং ডঃ মাহর আলী আমার সে যা া করেলন।
আমার য ুর মেন পেড় জাি স
ল ইসলামও আমােদর সে িছেলন। িপি ডেত
আমােদর রাখা হেলা ই টারকি টেন টাল হােটেল। িপি ড সরকােরর িন পদ এক
অিফসার এেস খবর িদেলন য ফেরন অিফেস যেয় ফেরন সে টারীর সে
সা াৎ করেত হেব। আিম বললাম য, আিম সরকােরর আম ণ েম িপি ড
এেসিছ। তরাং আমার পে অিফেস যেয় ফেরন সে টারীর সে মালাকাত
করার
ই উঠেত পাের না। আিম কাথাও যেত রািজ নই। আমার এই
অনমনীয় ভাব দেখ পেররিদন এিসসট া ট ফেরন সে টারী সৗজ মূলক
সা ােতর জ
হােটেল এেসিছেলন। িতিন বলেলন য ফেরন সে টারীর
অিফেস আেরা অেনেক জমােয়ত হেবন। িতিন সই সভায় যেত আমােক
অ েরাধ করেত এেসেছন। তখন যেত রাজী হেয়িছলাম। হােটেল আর যাঁেদর
সােথ দখা হেয়িছেলা তাঁেদর মেধ িছেলন বগম আখতার সালায়মান - জনাব
শহীদ সাহরাওয়াদীর একমা মেয়। উ িশি ত এবং পিরশীিলত। বাধ হয়
তাঁর কােছই নলাম য সরকার জনাব হািম ল হক চৗধুরীর নতৃে একিট পূব
পািক ানী ডিলেগশন পাঠােত মনি র কেরেছন। আিম আবার বললাম য
িবেদেশ সরকােরর পে
চার কায চালনা িশ েকর কাজ নয়। আমরা
রাজৈনিতক পিরি িত স েক কােনা কথা বলেল তার
থাকেব না, লােকরা
ভাবেব আমরা সরকােরর চর হেয় এেসিছ। একজন রাজনীিতিবেদর নতৃে
কােনা িতিনিধ দেল যাগ িদেত আিম রাজী নই। ব ি গতভােব হািম ল হক
চৗধুরী এবং মাহমুদ আলী সােহবেক আিম িচিন। তাঁেদর অস ান করার কােনা
হতু আমার নই। িক এ ে তােদর সাহচেয িবেদশ সফের গেল িমশেনর
আসল উে
প ড হেব। আমােদর যিদ যেতই হয় আমরা িশ করা
আলাদাভােব যােবা। তাছাড়া িবেদেশ সভাসিমিত বা রিড়ওেত ব ৃতাও আমরা
করেত পারেবা না। যিদ কউ আমােদর িজ াসাবাদ কেরন আমরা আমােদর কথা
বলেবা।
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ফেরন সে টারীর অিফেস ১৫- ২০ জেনর মেতা লাক উপি ত িছেলন।
এঁেদর মেধ পি ম পািক ােনর রাজনীিতিবদ এবং িশ ািবদও িছেলন। পূব
পািক ােনর তরফ থেক কথা বলেলন ধানতঃ হািম ল হক চৗধুরী। সে টারী
তাঁর ভাষেণ বলেলন য পূব পািক ােনর ঘটনা স েক অেনক জব এবং িমথ া
কািহনী চািরত হে । পািক ােনর নাগিরক িহসােব আমরা যিদ সত ঘটনা তুেল
ধির দশ উপকৃত হেব। কারণ পূব পািক ােন য িবি তাবাদী সং াম
হেয়েছ সটা য পিরচািলত হে সীমাে র ওপার থেক এক শ
দেশর
সাহােয স স েক আর কােনা সে হ নই।
এ সম কথা যখন আেলািচত হয় তখন আিম
তুেলিছলাম য পূব
পািক ােনর িত ক ীয় সরকােরর বষম মূলক আচরণ স েক আওয়ামী
লীেগর তরফ থেক য চারপ ৭০ সােলই িবিল করা হি েলা, পািক ান
সরকার তার জবাব দনিন কন? ' সানার বাংলা শান কন' এই িশেরানাম িদেয়
পাশাপািশ কত েলা িহসাব িব
কের দখােনা হেয়িছেলা য পািক ােন
ব ব ত সব িজিনেসর জ পূব পািক ানীেদর বশী মুল িদেত হয়। কাগজ,
সিরষার তল ইত ািদ য সম ব পূব পািক ােন উৎপািদত হেতা তার দামও
নািক পি মা েল িছেলা অেপ াকৃত স া। অথচ আমরা জানতাম, অিভেযাগ ায়
সবটা িমথ া। যাক, আমার ে র উ ের সরকােরর সে টারী আজ বী এক
কিফয়ত িদেলন। িতিন বলেলন জবাব একটা তির করা হয় তােত সরকারী
কাগজপে
কািশত তথ ািদ িদেয় মাণ করা হয় য, আওয়ামী লীেগর
অিভেযাগ িভি হীন। িক শষ পয উ পদ জৈনক বাঙালী অিফসােরর
পরামেশ সটা কাশ করা হয় নাই। ঐ অিফসার নািক বুিঝেয়িছেলন য, এ রকম
িববৃিতেত এ সমেয় আেরা ভূল বাঝাবুিঝর সৃি হেব।
শষ পয সরকার আমােদর কেয়কিট েপ ভাগ কের িবেদশ পাঠােত
রাজী হেলন। হািম ল হক চৗধুরী এবং মাহমুদ আলী সােহব িছেলন বাধ হয়
এক েপ, দীন মাহা দ এবং জাি স ইসলামেক িনেয় হেলা আর এক প।
আমার েপ রইেলন ডঃ মাহর আলী।
এরপর আমােদর আেরা কেয়কিদন ইসলামাবােদ থাকেত হেয়িছেলা।
কারণ বৃিটশ সরকার আমােদর িভসা িদেত টালবাহানা করিছেলা। এই সমেয়
একিদন আিম মারীেত যাই আমার মেয়েক দখেত। এর আেগ কখেনা মারী
আিসিন। নলাম আমার জামাতা ওয়ালী আহমদ মজর পেদ উ ীত হেয়েছ।
ওেদর বাসা িছেলা এক ছাট পাহােড়র উপর। জুন মাস হেলও আবহাওয়া িছেলা

বশ ঠা ডা। ঘের বসার পর এক পযােয় জানালা ব কের িদেত হেলা। কারণ
টুকেরা মঘ ভেস আসিছেলা। এ এক অ ুত অিভ তা। মারীর রা াঘাট বশ
পির , অেনকটা ইজারল াে ডর ামা েলর মেতা। চারিদেক অসংখ পাইন
গাছ। ইসলামাবাদ থেক আসার পেথ গভীর খােদর পােশ পাহাড় ঘষা রা া
থেক য দৃ
চােখ পড়েলা তার তুলনা হয় না। নলাম, মােঝ মােঝ এ সমেয়
'িদক থেক আসা গািড়েত সংঘষ হেল বাঁচবার আর কান উপায় থােক না।
কেয়কশ, ফুট নীেচ খােদর মেধ পড়েত হেব। মারীর আেগ আেরা কত েলা ছাট
জনবসিতর নাম পলাম। সব েলােকই বলা হয় গিল। এ গিল িলর মেধ িবখ াত
হে নািথয়াগিল। মােঝ মােঝ ফিরওয়ালারা ফল িবি করেছ আেপল, এি কট,
াকস, আ ুর ইত ািদ।
আমার মেয় মাহিসনার কােছ মারী অ েলর একিট মেয় কাজ করেতা।
দখলাম মাহিসনা ওর সে খুব ভাব জিমেয়েছ। মেয়টার পিরবার অস ব রকম
গরীব। নতুন কাপড়- চাপড় পেয় স মহাখুশী। িক এক ব াপাের কৗতুহল
হল। ১৪- ১৫ বছেরর এই মেয়িট আমার সামেন আসিছেলা না। মাহিসনা
বলেলা মেয়টা বগানা লােকর সামেন আসেত ল া পাে । মেয়িট
বাবুিচখানায় বেস চা তির কের িদেলা। মাহিসনা েত কের সটা আমােদর
সামেন আনেলা। বশী ণ থাকেত পারলাম না। কারণ িপি ডেত অেনক কাজকম
বাকী। িবদায় নয়ার সময় মাহিসনা কঁেদই ফলেলা। দেশর যা পিরি িত তােত
আমার সে ি তীয়বার দখা হেব তার িন য়তা িছেলা কাথায়?
ল ডেন আমােক এবং মাহর আলীেক য হােটেল রাখা হয়, সটা িছেলা
কনিসংটন অ েল। বািকংহাম াসােদর কােছই। জািন না িকভােব আমােদর
ল ডেন উপি িতর খবর ছিড়েয় পেড়িছেলা। কারণ পরিদন সকােল পূব
পািক ােনর বশ িকছু লাক এেস হািজর। এর মেধ িছেলা আমার া ন ছা
মক র রহমান িহলালী, স তখন িপএইচিড করেছ। এরা সবাই জানেত চাইেলা
পূব পািক ােন িক হেয়েছ? এেদর িনেয় লাউে বসরাম। কথা বলা
করেতই
ম ােনজেম ট থেক আপি উঠেলা। ওরা বলেলন আপনারা লাউে রাজৈনিতক
সভা করেত পারেবন না। আমরা বললাম আমরা িমিটং করিছ না। দশবাসী
আমােদর সে সা াৎ করেত এেসেছ। তােদর সে আলাপ করার অিধকার
আমােদর অব ই আেছ। লাক জমােয়ত হেয়িছেলা ায় িড়জন। গত র না
দেখ মাহর আলী এবং আিম এেদর 'ভাগ কের লাউে র 'এলাকায় বসালাম।
িক কেয়ক িমিনেটর মেধ ম ােনজেম ট আবােরা আপি করেত
করেলা।
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শষ পয আগ কেদর িবদায় িদেত আমরা বাধ হলাম। িবদায় নবার আেগ
িসেলেটর এক ভ েলাক তার ের ম ােনজেম টেক গালাগািল করেলন। বলেলন
তামরা পািক ান িবেরাধী চে শািমল হেয়েছা।
ডঃ মাহর আলী এবং আিম এক সে হাইকিমশেন িগেয়িছলাম।
পািক ান হাইকিমশন নাইটসি জ এলাকায় অবি ত। সখােন দখলাম য চুর
বাংগালী অিফসার রেয়েছন, ায় শতকরা প াশ ভাগ। হাইকিমশনার িছেলন
সালমান আলী; উদূভাষী। িক ডপুিট হাইকিমশনার বাংগালী, সিলমু ামান।
এডুেকশনাল আটােশ িছেলন তানিবর আহমদ (ইিন পের বাংলােদেশ পািক ােনর
রা দূত িনযু হেয়িছেলন )। তানিবর আহমদেক আিম আেগ থেকই িচনতাম।
ইিতহােসর লাক- এক সময় িশ কতা করেতন। সিলমু ামান সােহেবর সে
কথা বেল বাঝা গেলা - য পািক ােনর িত তাঁর আ গেত ফাটল ধেরিন, তার
কােনা স াবনাও িছেলা না। িতিন পািক ান আে ালেনর ইিতহাস স েক
ওয়ািকবহাল িছেলন। বলেলন, পূব পািক ানবাসী য আ ঘাতী সং ােম িল
হেয়েছ তার ফল তারা অিচেরই টর পােব। জুিনয়র বাংগালী অিফসার যােদর
সে কথা হেলা তােদর আচরেণ আিম সংশয়াপ হেয় পড়লাম। মেন হেলা ধু
চাকরীর খািতের দূতাবাস ত াগ কেরনিন - েযাগ পেলই করেবন। আমােদর
সে তারা খালা মন িনেয় আলাপ করেত িবেশষ আ হ কাশ করেলন না।

সালমান আলী
সালমান আলীর সে যখন পিরচয় হেলা িতিন অত
ােভর সে জানােলন য
পূব পািক ােনর ঘটনাবলী স েক ইসলামাবাদ সরকার তাঁেক িবেশষ কান তথ
সরবরাহ করেছনা। তাঁেকও িনভর করেত হয় শানা কথা এবং জেবর উপর।
আমরা যখন বললাম য ঢাকা ইউিনভািসিটেত ২৫ শর রােত ৯ জন িশ ক িনহত
হেয়েছন এবং ছা
'একজন, িতিন িব য় কাশ করেলন। িতিন আবু সাঈদ
চৗধুরীর ব ৃতা েনিছেলন এবং তাঁর ধারণা িছেলা সিত বুিঝ কেয়কশ' িশ ক
এবং ছা ২৫- শর রাে িনহত হয়। সালমান আলী সানেড টাইমস পি কার
একটা সংখ া দখােলন। পেড় তা আিম অবাক। মৃেতর তািলকার মেধ িছেলন
আমার ব ু- সহকমী ক এম মুিনম, মুনীর চৗধুরী, আব র রা াক- এ রকম
আেরা কেয়কজন। আিম যখন বললাম য ল ডন যা ার া ােল আিম মুিনম
সােহেবর সে ফােন আলাপ কের এেসিছ, সালমান আলীর িব য় আেরা বৃি
পল। তাঁেক আেরা বললাম য আিম িব
ে খবর িনেয় এেসিছ য মুনীর
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চৗধুরী এবং আব র রা াক জীিবত। সালমান আলীেক আেরা বলা হেয়িছেলা য
ঢাকায় নাগিরক জীবন বেল িকছু নই।
তানিবর আহমেদর েম যখন গলাম, পুরানা পিরচয় ে অেনক
আলাপ হেলা। িতিন য়ার থেক বড় হরেফ ইংেরজীেত লখা একটা িলফেলট বা
চারপ দখােলন। বলেলন তাঁর পিরিচত এক বাংগালী মিহলা ওটা ল ডেনর
রা ায় িবিল করিছেলন। চারপে লখা িছেলা, 'আপনােদর মেধ িবেবক বেল
যিদ িকছু থােক তেব পাশিবকতার িব ে
িতবাদ ক ন।' এরপর িছেলা
কেয়কিট লামহষক কািহনী এক িপতার বরাত িদেয় বলা হেয়িছেলা য ২৫ শর
রাে আিম ঢাকায় মেয়েদর হেল ঢুেক ধু লী কের অেনক মেয়েক হত া
কেরিন, তােদর উপর পাশিবক অত াচার চািলেয়েছ। সমকামী পাঠান স রা
মেয়েদর ঐ জঘ
কােরও ধষণ কেরেছ। ব া িপতা আেরা আেরা বেলিছেলন
য এ সম ঘটনা নীেচর তলায় যখন হি েলা তখন জন প ােশক মেয় উপর
তলা থেক এ সম কা ড দখিছেলা। তারা যখন বুঝেত পারেলা য এর পেরই
তােদর পালা তখন তারা উপর থেক লাফ িদেয় আ হত া কের। ওর মেধ
ব ার ক াও িছেলা। তানিবর আহমদ যখন বণনার বীভৎসতার িব ে
িতবাদ
কের ঐ মিহলােক বেলিছেলন য আপিন িনেজই বুঝেত পারেছন য এ ঘটনার
মূেল কান সত তা নই। মিহলা জবাব িদেয়িছেলন Every thing is fair in love
and war অথাৎ যু এবং েমর ব পাের অ ায় বেল িকছু নই।
তানিবর সােহবেক আিম বললাম য ঢাকায় আিম িনেজ মেয়েদর হেলর
েভা িমেসস আলী ইমােমর সে ফােন কথা বেল এেসিছ। তাঁর কােছ যা
েনিছ তা হেলা এই ৭ই মােচর পর অিধকাংশ মেয় হল ছেড় চেল যায়। ২৪
তািরেখ ৫ জন মেয় মা হেল িছেলা। ২৪ তািরেখর িদেক যখন আিম
এ াকশেনর স াবনা স ে ঢাকায় জব ছড়ােত থােক তখন িমেসস ইমােমর
িনেদেশ এই মেয় েলাও হল ছেড় জৈনকা হাউজ িটউটেরর বাসায় আ য় নয়।
তরাং হেলর মেয়েদর উপর অত াচার বা ধষেণর কােনা কথাই উঠেত পাের
না। হেলর চারিদেক িছেলা চতুথ ণীর কায়াটাস। এেদর কউ কউ আিমর
লী খেয় মারা পেড়। আমার বণনা েন তানিবর তা অবাক।
তানিবর আহমেদর অিফেসই আমােদর ল ডন থাকার খরচপে র থম
িকি দওয়া হয়। য রিশদ আমরা সই কেরিছলাম তার ফেটাকিপ বাংগালী
অিফসাররা গাপেন আওয়ামী লীগ প ী লাকজেনর হােত পাচার কের। তেব এটা
করা হেয়িছেলা এেতা কৗশেল য রিসেদ সই করার সময় যিদও কান বাংগালী
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অিফসার উপি ত িছেলন না, তবু এর কিপ তারা সং হ কের ফেলন। তানিবর
আহমদ এবং তাঁর সহকমীেদর অসতকতার জ
কােনা িকছুই গাপন খাকেতা
না। তা ছাড়া আেরা ল কেরিছ য সালমান আলী বা সিলমু ামান তখন পয
িব াস কেরনিন য বাংগালী অিফসাররা কউ িব াসঘাতকতা করেত পাের।
আমরাই পের সালমান আলীেক জািনেয় িছলাম য আমােদর সে হ হয় জুিনয়ার
বাংগালী অিফসার অেনেক আওয়ামী লীেগর সমথক।
সালমান আলী বলেলন য পাবিলিসিটর অভােব পািক ােনর ইেমজ
এমনভােব ন হেয়েছ, এমিপরা পয তাঁেক ৎিসত ভাষায় গালাগািল কের
িচিঠপ িলখেত বা ফান করেত
কেরিছেলন। তাঁরা সালমান আলীর কান
জবাবই নেত চাইেতন না। এই এমিপর দেল িছেলন লবার পািটর জনে ান
হাউজ। সালমান আলী হাই কিমশনার িহসােব খবেরর কাগেজ িববৃিত
পািঠেয়েছন, িক স িববৃিত কােনা পি কায়ই ছাপা হয়িন। এক পযােয় সালমান
আলী বলেলন, আপনারা য সম তথ আমােক জািনেয়েছন তা িলিখতভােব
িদেল আিম িবেশষভােব উপকৃত হেবা। বলেত পারেবা য এটা পূব পািক ােনর
'জন িশি ত লােকর কথা। একটা ছাট িববৃিত খাড়া করা হেলা। এটায় আমার
ও মাহর আলীর া র িছেলা। আমরা িলেখিছলাম য ২৫ শর রােত অেনক
িনমম এবং অনিভে ত ঘটনা ঘেটেছ। িক ল ডেনর কাগেজ যা চািরত হে
তার শতাংেশর একাংশও সত নয়। ঢাকা ইউিনভািসিটেত িনহত হেয়িছেলন ৯
জন িশ ক। এর মেধ আমরা জ ািতময় হ ঠা রতা, ডঃ িজিস দেবর নাম
উে খ কের বিল য, এই অ ীিতর ঘটনার জ আমরা ধু ঃিখতই নই, এর
িন া করেতও আমােদর
া নই। মেয়েদর হেলর ব াপার উে খ কির এবং
ল ডেন িবিলকৃত িলফেলেটর িন া কের বিল য এ রকম চারণায় পূব
পািক ানীেদর ঃেখর লাঘব হবার কােনা স াবনা নই। যারা এই চারণা
চালাে ন তারা চান না য পূব পািক ােন শাি িফের আ ক।
িববৃিতিট লখা হেয়িছেলা সালমান আলীর ব বহােরর জে । িতিন
বলেলন এটা িতিন খবেরর কাগেজ পাঠােত চান। আমরা আপি কিরিন। কারণ
এেত এমন কােনা কথা িছেলা না যা অসত । অথচ এই িববৃিত িবকৃত হেয়
ভারতবেষ চািরত হয়। এটা থম বর হেয়িছেলা ল ডন টাইমস পি কায়। আিম
যখন জুলাই মােসর থম স ােহর শেষ দেশ িফের আিস, আমার এক আ ীয়,
সয়দ আলী আহসােনর ছাট ভাই সয়দ আলী রজা এেস বলেলা য, স পূব
পািক ােনর কাগেজ পেড়েছ য আমরা নািক টাইমসেক জািনেয়িছলাম য দেশ

২৫ তািরেখর রােত কউ মারা পেড়িন। রজা আমােক বলেলা, সা াদ ভাই,
আপিন এমন কথা বলেত পারেলন িকভােব? আিম বললাম, তুিম িক আমার মূল
িচিঠ দেখেছা? স বলেলা না। আিম বললাম, তা হেল তুিম কমন কের িব াস
করেল য ঐ রকম জঘ একটা িমথ া আিম উ ারণ করেত পাির। ক া ােস
২৫ তািরেখ িক হেয়িছেলা স স ে কেয়কিট জেবর জবাব িদেয়িছ মা ।
কাথায়ও িকছু হয়িন এমন কথা কি নকােলও বিলিন।
ল ডেন আমােদর একমা পাবিলক অ াপেয়নেম ট িছেলা েফসর
যােয়দীর অ েরােধ ল ডন ুল অব এিশয়ান এ া ড আি কান ািডজ- এ লাে র
িনম ণ। যােয়দী সােহবেক আিম আেগ থেকই িচনতাম। ইিতহােসর লাক। উ র
ভারত থেক পািক ােন িগেয়িছেলন। ল ডন ইউিনভািসিটেত যখন এেস উপি ত
হই তখন করাচীর বাংলার অধ াপক
ল ইসলােমর সে দখা। করাচীেত তাঁেক
িচনতাম। িক এখােন মেন হেলা িতিন আমােক এবং মাহর আলীেক দেখ বশী
স হেলন না। যােয়দী সােহব তাঁর সহকমীঁ 'জন বৃিটশ অধ াপকেক আমােদর
সে লাে
ডেকিছেলন। আিম আেগই উে খ কেরিছ এঁেদর মেন হেলা খুব
উে িজত। আমােদর কথা নেলন িক
িতবাদ কের বলেত লাগেলন য আিম
অেনক নৃশংসতার জ দায়ী। আমরা বেলিছলাম য নৃশংসতার িন া আমরা
অব ই কির িক িবি তাবােদর সমথন আমরা করেত পাির না। আমােদর
িব াস পূব পািক ােনর অিধকাংশ লাক পািক ান থেক িবি
হেত চায় না,
তারা চায় ািধকার।
ল ডেন আমােদর আর কােরা সে
যাগােযাগ হয়িন। হাইকিমশেন
আমােদর িজ াসা করা হেলা, আমরা ইউেরােপর অ া
দেশ সফর করেত
রাজী িক- না। আিম এ
াব সে সে
ত াখান কির। সালমান আলীেক বিল
য িবেদেশ আমরা পািক ােনর সমথেন যাই বিল না কেনা তা িবকৃত হেয় দেশ
চািরত হেব। এর ফেল আমােদর পিরবােরর লাকজন িবপ হেব। কারণ
সরকার যেতাই বলুন কােরা িনরাপ ার গ ারাি ট িদেত পারিছেলন না। সালমান
আলীর িবেশষ অ েরােধ আমরা ধু আেমিরকা যেত রাজী হলাম। মাহর আলী,
জাি স
ল ইসলাম, ডঃ কাজী দীন মাহামদ এবং আিম ল ডন থেক িনউইয়ক
যা া কির।
ন ল ডন থেক আয়ারল াে ডর
ানন এয়ার পােট এেস থম
নামেলা। সখােন ায় ঘ টাখােনক অেপ া করেত হেয়িছেলা। লাউে দখলাম
অেনক আইিরশ পিরবার। তারা ঐ েন আেমিরকা যােব । েত ক দেলই
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চার ঘ টায়, আটলাি টক মহাসাগর পািড় িদেয় িনউইয়েকর আকােশ এেস
পৗছলাম। িক িনউইয়েকর িবখ াত আইডল ওয়াইল এয়ারেপােট ন নামেত
পারেলা না (এই এয়ারেপাট বতমােন জন এফ কেনিড এয়ারেপাট নােম
পিরিচত)। িনউইয়েক তখন ঝড় হি েলা। িনউইয়ক
েটর অ
একিট
এয়ারেপােট আমরা নািম এবং সখােন কা ম চিকং হেয় যায়। িকছুকাল বােদ
আবহাওয়া শা হেল আমােদর িনউইয়েক িনেয় আসা হয়। পািক ানী এমব ািসর
লাকজন এয়ারেপাট থেক এক হােটেল িনেয় গেলা। হােটেলর চহারা দেখ
আমরা সবাই অত
ু হেয় বললাম য সরকারী অিতিথ িহসােব আমরা চতুথ
ণীর এ হােটেল থাকেত রাজী নই। এমব ািসর লাকজেনরা বুঝােত চ া
করেলন য অ তঃ পে
থম রাতটা এখােন যেনা কাটাই। আমরা চারজনই
বললাম স হেতই পাের না। শষ পয ওরা আমােদর একটা ভােলা হােটেল
িনেয় গেলা। তখন স া হেয় গেছ। িডনার খেয় আমরা েয় পড়লাম। আমার
য ুর মেন পেড় আিম এবং মাহর আলী একই হােটেল িছলাম। জাি স
ল
ইসলাম এবং কাজী দীন মাহা েদর জ অ ব ব া করা হেয়িছেলা। পরিদন
সকাল বলা আমােদর এক আেমিরকান েফসেরর সে আপেয়নেম ট িছেলা।
গাসল কের কাপড়- চাপড় পের কফা খেত নীেচ নামেবা এমন সময় ফান
বেজ উঠেলা। মাহর আলীর গলা। স বলেলা কেয়কজন িনউইয়কবাসী বাংগালী
ছেল তােক কামরায় আটক কের রেখেছ। তােক ব েত িদে না এবং বলেছ
ত ুিণ তােদর দেল িগেয় যাগ িদেত। আিম িনেজর কামরা থেক বিরেয় এেস
মাহর আলীর কামরায় নক করলাম। দখলাম, সিত িতন চারজন বাংগালী
উপি ত। আমােক দেখও তারা বেল উঠেলা আপনােদর আমরা কােজ ব েত
দেবা না। আপনারা এখনই আমােদর সে চলুন। এখােন আমরা বাংগালীরা
দেশর মুি র জ
য আে ালন চািলেয়িছ তােত আপনােদর যাগ িদেত হেব।
আমােদর কােনা কথাই তারা নেব না।
এই দেল একজন বাসী ডা ারও িছেলা। এরা নােছাড়বা া, আমােদর
একবােরই ব েত দেব না। আিম বললাম, আমরা সকাল বলা নাশতা পয

কিরিন। এখন ায় ৮টা বােজ। আমােদর কফা
েম যেত িদন। এ
ােব
ওরা রাজী হেলা। িক আমােদর টিবেলই 'জন কফা অডার িদেলা।
আমােদরেক দৃি র আড়াল হেত দেব না। কফাে র পর আবার সই কথা,
আপনারা বাংগালী হেয় বাংগালীেদর াথিবেরাধী কাজ করেছন কেনা?
আপনােদর ইয়ািহয়া খােনর দালালী করেত দয়া হেব না। আমরা বললাম, আমরা
ঢাকা থেক এেসিছ। পূব পািক ােন িক হে
সটা চে
দেখ এেসিছ। এ
স ে আমােদর িনজ মতামত আেছ। পািক ান ভে গেল বাংগালী পা জাবী
সবারই গিত হেব বেল আমােদর িব াস। আমােদর কখা বলার অিধকার িন য়ই
আেছ। ওরা এসব িকছুই নেত রাজী নয়।
বাইেরর কাউেক আমােদর অব ার কথা জানােবা তার উপায় িছেলা না।
আিম শষ পয বললাম, আমােক িবেশষ কারেণ আমার কামরায় যেত হেব।
আমােক ছেড় িদন। মাহর আলী অপনােদর কােছ িজি হেয় রইেলা। আিম
উপের এেস পািক ােনর ইউএন এমব ােসডর আগা শাহীেক ফান কের সব ঘটনা
বিল। উিন বলেলন, আিম লাক পািঠেয় আপনােদর উ ার করার ব ব া করিছ।
তখন ায় ৯টা বােজ। পািক ান এমব ািস থেক আমােদর নবার জ
লাক
এেসিছেলন, িক আমােদর ওেদর সে ব বার উপায় িছেলা না। আিম কামরায়
অেপ া করেত লাগলাম। ১৫/২০ িমঃ মেধ ই িনউইয়েকর পুিলশ এেস হািজর
হেলা। িবরাট ল া চওড়া জায়ান। তারা অনায়ােসই বাংগালীেদর সিরেয় িদেয়
আমােদর উ ার করেলা। কাপড়- চাপড় যা ওয়াডেরােব িছেলা তার িকছু িকছু
ফেল আসেত হেলা। কারণ এখন এ সব প াক করার সময় নই। এভােব পুিলশ
এেস পড়েব বাংগালী ছেলরা তা ভাবেত পােরিন। তারা এজ
ত িছেলা না।
তা ছাড়া িনউইয়েকর পূিলেশর সে লড়াই কের আমােদর হাইজ াক করার
মতাও তােদর িছেলা না। িলফেট নামবার সময় আমােদর িদেক কটমট কের
তািকেয় একজন িবড়িবড় কের বলেলা We will see you around অথাৎ দেখ
নেবা। আেরা বলেলা আিম গভণর মুেনেমর দালাল। রাজশাহীর ভাইস চাে লর
হওয়ার কােনা যাগ তাই আমার িছেলা না। পা াবীেদর পদেলহন কের আিম
এই পদ করায় কেরিছ। এসব কথার জবাব দওয়া মেন করলাম স ূণ
িন েয়াজন।
ট াি কের আমােদর িনউইয়েকর অ
াে র এক িনরালা এলাকায়
িনেয় আসা হেলা। সিদেনর কােনা এপেয় টেম ট র া করা স ব হেলা না।
হােটেলর সামেন একটা ছা পাক িছেলা। এখােন িহিপেদর আ া। নর- নারী
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িমেল সারািদন মদ খেতা এবং নানা
ম করেতা। এমব ািসর লােকরা সাবধান
কের িদেলন আমরা যেনা একা পােক না যাই। িহিপরা নািক ছুির দিখেয় দরকার
হেল তা ব বহার কের মদ এবং গাঁজা খাওয়ার পয়সা জাগাড় করেতা। এই
হােটেল বাংলােদশ আে ালেনর কউ এেস আর উৎপাত করেত পােরিন।
সবেচেয় আ য হলাম এ ভেব য, আেমিরকায় আমােদর া ােমর খুঁিটনািট
ল ডন থেক বাংলােদশ আে ালেনর লাকজেনর কােছ এেসেছ।
আগা শাহীর সে যখন দখা হেলা, িতিন ঃখ কের বলেলন য তাঁর
বাংগালী কমচারী সবাই িব াসঘাতকতা করেছ। তােদর কাউেক িতিন িব াস
করেত পারেছন না। িকছু গাপন থােক না। স জ বাধ হেয় খুব জ রী cipher
িতিন িনজ হােত টাইপ কেরন। ল ডেন যমন দেখিছলাম দূতাবােসর কমচারী
ায় অেধক বাংগালী, িনউইয়েকও তাই এবং স বতঃ বাংগালী কমচারীেদর
অ পাত এখােন আেরকটু বশী িছেলা। আগা শাহীর নীেচর পদিটেত িছেলন
আতাউল কিরম বেল এক বাংগালী ভ েলাক। িতিন আগা শাহীর উপি িতেত
পািক ােনর সংহিতর কথা বলেতন িক আমার মেন হেতা য তাঁর িব ােস ভা ন
ধেরেছ। আেরা িকছুকাল পর িতিন প ত াগ কের আওয়ামী দেল যাগদান
কেরন।
ল ডেন ও িনউইয়েক এবং পের ওয়ািশংটেনও বাংগালী কমচারীর য
অ পাত ল কেরিছলাম তােত মেন হেয়িছেলা য বাংগালীরা িডপেলােমিটক
সািভস- এ িবেশষ পা া পাে না বেল য চারণা চালােনা হেতা তা স ূণ
িমথ া। হয়েতা এ কথা সত য যাগ- িবেয়ােগর িহসাব কের দখা যেতা
১৯৭০- ৭১ সােল অবাংগালী কমচারীর সংখ াই বশী িছেলা িক তার কারণ
ঐিতহািসক। '৪৭ সােলর পর য সম পূব পািক ানী যুবক স াল সািভস- এ
যাগদান কের তােদর মধ থেকই বাংগালী টনীিতক িনবাচন করেত হেতা।
অপর পে ভারতীয় অবাংগালী মুসলমান যারা অপশন িদেয় পািক ােন যাগদান
কেরন তাঁরা িছেলন বয়েস এবং অিভ তায় অেনক বশী বীণ। তাঁেদর দাবী
উেপ া কের টৈনিতক ে অ ভােব সমতা র া করা স ব িছেলা না। এ
রকম াব কােনা - মি
ব ি িদেয়েছন বেল আমার জানা নই।
অেনক বাংগালী িশ কও এ াডহক অ াপেয় টেম ট পেয় রাতারািত
িডপেলােমট পেদ উ ীত হন। বমায় পািক ােনর থম এ ামেবেসডর িছেলন
ব ড়ার সয়দ মাহা দ আলী। িতিন পের ওয়ািশংটেন এ ামেবেসডর িনযু হন।
বামায় তাঁর লািভিষ িযিন হন িতিন ঢাকার আমািনেটালা হাই ুেলর া ন

িশ ক কমর উি ন আহেমদ। পের ইিন আওয়ামী লীেগর প
হণ কের সাশাল
িহি অব ই পািক ান নামক ইংেরজীেত একিট বই লেখন। ভাযা অত
কাঁচা। তাঁর মতামেত আিম অত িবি ত হেয়িছলাম। কারণ িতিন িলেখিছেলন
য পূব পািক ানবাসীেদর সামািজক ইিতহােস ইসলােমর ান িবেশষ নই। এর
মেধ বাংগালী জাতীয়তাবােদর কথা থম উ ািরত হেত দখা যায়। িতিন আেরা
িলেখিছেলন য মুসিলম লীেগর আে ালেন বাংলার মুসলমােনর সমথন িবেশষ
িছেলা না। তার মাণ
প িতিন এমন এক ঘটনা উে খ কেরন যার ত দশী
আিম িনেজ। ১৯৩৬ সােল িজ াহ সােহেবর থম ঢাকা সফেরর সময় সিলমু াহ
মুসিলম হল িমলনায়তেন য সভা হয় তােত নািক িবেশষ কউ যায়িন, হেলর
অেনকাংশ খািল পেড় িছেলা। আিম তখন ঢাকা ই টারিমিডেয়ট কেলেজর ছা ।
এই সভায় উপি ত িছলাম। িমলনায়তেন চয়ার একিটও খািল িছেলা না। আিম
এবং আমার সে আর য 'জন িছেলন- আমরা দাঁিড়েয় ব ৃতা িন। অথচ
কমর উি ন সােহেবর িববরণ পাঠ করেল মেন হেব য িজ াহ সােহেবর কথা
শানার আ হ মুসিলম ছা সমােজর মােটই িছেলা না। আমার আেরা মেন আেছ
য, সিলমু াহ হেলর এই সভায় িজ াহ সােহেবর সে
ার মাহা দ আিজজুল
হক এবং মৗলবী তিমজ উি ন িছেলন। তাঁরাও ব ৃতা কেরিছেলন।
বামায় পািক ােনর তৃতীয় এ ামেবেসডর িছেলন ঢাকার খ াত উিকল
লতান উি ন আহমদ। িতিন ঢাকা ইউিনভািসিট ইংিলশ িডপাটেমে টর া ন
ছা । আিম যখন ১৯৫৪ সােল চারজন ছা সমিভব াহাের বামা যাই তখন
লতান উি ন সােহব তার বািড়েতই আমােদর রােখন। তাঁর ব ি গত মহমান
িহেসেব।
১৯৭০- ৭১ সােল চীেনর মেতা দেশ এ ামেবেসডেরর মেতা
পূণ
পেদ িছেলন ঢাকা ইউিনভািসিটর আর এক া ন ছা খাজা কায়সার। ১৯৩৯
সােল ইিতহােস িড ী িনেয় ইি ডয়ান পুিলশ সািভেস যাগ দন। ইউিনভািসিটেত
তাঁর সে পিরচয় িছেলা। আমার চেয় 'বছেরর িসিনয়র। ১৯৭০ সােল মাও
সতুং- এর কমু িন
রভুলুশেনর িবজয় িদবস উপলে পািক ান থেক য
ডিলেগশন িপিকং- এ যায় আিম তার সদ িছলাম। পািক ােনর লফেট া ট
জনােরল আিত র রহমান িছেলন দেলর নতা। পূব পািক ান থেক আমার সে
িছেলন ইে ফােকর মুঈ ল হােসন। খাজা কায়সার আমােদর সে সে থেক
আমােদর িবেশষভােব আপ ািয়ত কেরন। আমার মেন আেছ য ১লা অে াবর
িতেয়ন আনেমন ায়াের য প ােরড হয় স প ােরড দখার সময় খাজা কায়সার
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আমােক িবেশষভােব বেলন য, আপনােদর ভাগ ভােলা হেল চয়ারম ান মাও
অ া বছেরর মেতা গ ালািরর সামেন একবার ঘুের যেত পােরন। যিদ িতিন
আেসন িব মা ি ধা না কের সামেনর িদেক ঝুঁেক হাত বািড়েয় িদেবন। িতিন
করমদন করেবন। ভাগ বশতঃ স বছর া গত কারেণ চয়ারম ান মাও া ড
াে ড দাঁিড়েয় সামিরক বািহনীর অিভবাদন হণ করেলন, কােনা িদেক গেলন
না।
'৭০ সােলর শষ িদেক বা '৭১ সােল - আমার িঠক তািরখ মেন নই কিনয়ােত পািক ােনর হাইকিমশনার িছেলন ডঃ ওসমান গিন। ঢাকা
ইউিনভািসিটর া ন ভাইস চাে লর। এমন িক '৭১ সােলও যু আর হবার
পরও আেরা কেয়কজন বাংগালীেক রা দূত িনেয়াগ করা হয়। একজেনর নাম
িবেশষ কের মেন পড়েছ। রজাউল কিরম। ল ডেন তানিবর আহমেদর অিফেস
তাঁর সে সা াৎ হেয়িছেলা। িতিন বেলিছেলন য িতিন িকছুিদেনর মেধ ই
রা দূত িহেসেব পুব ইউেরােপর একিট দেশ যাে ন। য ুর মেন পেড় স দশিট
হেলা চেকাে াভািকয়া। আিম এ সব নাম উে খ করলাম এ কথা বুঝােতই য
িডপেলােমিটক সািভেস '৭০- '৭১ সােলর িদেক উ তম পেদ িবেশষ কােনা
বাংগালী িছেলন না, এ কথা আেদৗ সত নয়।
ল ডন এবং িনউইয়েকর ঘটনায় আমার মেন একটা সে হ ব মূল হেয়
উঠিছেলা। এখন আর স স েক কােনা সে হ নই। রাজশাহীেত যমন
দেখিছলাম য রা ায় গােছর িড় িদেয় ব ািরেকড সৃি করার জ ২৫ শ মােচর
অেনক আেগ কন াকটর িনযু করা হয়, তমিন টৈনিতক সািভেসও বাংগালী
আিফসার সবাই গৃহ যু বাঁধেল িক করেত হেব সজ তির হেয়িছেলন। িনেজর
অিভ তার আেলােক আমার পে এ কথা িব াস করাই সত য, পঁিচশ তািরখ
রােতর ঘটনার আকি কতায় ু হেয় কেয়কিদেনর মেধ ই এতবড় একটা
আে ালন orchestrate করা স ব হেত পাের না। সবাই যেনা জানেতা কখন িক
হেব এবং তার িতেরাধ িকভােব করেত হেব। এইভােবই আমােদর ল ডন এবং
িনউইয়েকর
া াম ফাঁস কের দয়া হয়। তার মােন ল ডেন যাঁরা কাজ
করিছেলন তাঁেদর সে িনউইয়ক এবং ওয়ািশংটেন কমরত কমচারীেদর
রীিতমেতা যাগােযাগ িছেলা। িদ ীর আমজাদ হােসন, কালকাতার হােসন
আলী, আবু সাঈদ চৗধুরী, িনউইয়ক এবং ওয়ািশংটেনর বাংগালী কমচারীরা মেন
হি েলা একই মা ার ান বা বািয়ত কের চেলেছন। এই ােনর েয়াজেনই
নানা কােরর উ ানী িদেয় আিমেক এ াকশেন নামেত েরািচত করা হয়। ঢাকা

ক া টনেম ট অবেরােধর আর িক অথ হেত পাের? আর য িনেবাধ আিম
অিফসারেদর উপর দশ র ার ভার িছেলা, তারা এই ফাঁেদ পা িদেয় পূবাপর
কােনা ভাবনা না কের ২৫ তািরেখর রাে কতক েলা িনরপরাধ এবং িনরীহ
লাক হত া কের। এেদর অিধকাংেশর সে রাজনীিতর কােনা সং ব িছেলা না।
______________________
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অধ ায় ৬
আেমিরকার অিভ তা
আেমিরকায় য িতনিট এপেয় টেমে ট যাগ িদেত পেরিছলাম, তার একিট হে
কংে েসর এক সদে র সে সা াৎকার। ি তীয়িট একজন ভাবশালী
অধ াপেকর সে আেলাচনা এবং তৃতীয়িট পািক ােনর স কাউি লার- এর
দয়া এক লা । এই লাে
বশ িকছু মািকন সাংবািদক উপি ত িছেলন।
কংে সম ান (তাঁর নামটা এখন মেন পড়েছ না) পািক ান সংকেট চুর
সহা ভূিত কাশ করেলন এবং বলেলন য, তাঁর বুঝেত অ িবধা হে না য
পািক ােনর শ রা এর পছেন সি য়। িতিন আেরা বলেলন য পািক ােনর
ব ব যােত আেমিরকান জনসাধারেণর কােছ পৗেছ দয়া যায় তার চ া িতিন
করেবন। তেব একথা বুঝেত আমার অ িবধা হয়িন য সাজা িজ পািক ােনর
গৃহযুে জিড়েয় পড়ার আ হ কােনা আেমিরকান রাজনীিতেকর িছেলা না। তখন
আেমিরকার িসেড ট িমঃ িন ন। পরবতীকােল য সম দিলল িবেশষ কের
তাঁর সে টারী অব ট হনির িকিস ােরর বই - 'িদ হায়াইট হাউজ ইয়ারস'-এ
য সম কথা কািশত হেয়েছ তােত মেন হয় য যিদও িসেড ট িন ন িনেজ
অেনকটা পািক ােনর িত সহা ভূিতশীল িছেলন, তাঁর অিধকাংশ উপেদ া
িছেলন ভারত সমথক। এখােন উে খ করা েয়াজন য পূব পািক ােন
সামিরকভােব হ ে প করার আেগ ভারেতর ধানম ী ইউেরাপ ও আেমিরকা
সফর কেরিছেলন।
িসেড ট িন েনর সােথও িতিন দখা কেরন। সই
সা াৎকােরর য িববরণ বিরেয়েছ তােতও মািণত হয় য িসেড ট িন ন
িমেসস ইি রা গা ীেক িনর করার চ া কেরিছেলন বেট, িক তার কারণ
িছেলা এই য িতিন িব াস করেতন য অিচেরই পািক ান ভে পড়েব। তরাং
হ ে প করার েয়াজন িক? িন ন যিদ জারােলা ভাষায় িমেসস গা ীেক বাধা
িদেতন, বলা িন েয়াজন য, ভারত পািক ােনর উপর সশ আ মণ করার
সাহস পত না এই ঘটনায় আেরা মািণত হয় য ভারেতর চারণার ফেল
পািক ান কতটা িনঃস ও অসহায় হেয় পেড়িছেলা। বড় শি িলর মেধ
একমা চীন শষ পয পািক ােনর প সমথন কের। িক চীেনর পে সরাসির
স পািঠেয় ভারেতর মাকােবলা করা স ব িছেলা না। এই খবর চীেনর
ধানম ী চৗএন লাই পািক ানেক গাপেন জািনেয় িছেলন। িক পূব
পািক ােনর এক টনীিতক অিত কৗশেল সংবাদিট ভারতেকও জািনেয় দন।
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এবার ভারেতর পে আর বাধা রইেলা না। যিদও িনেবাধ ইয়ািহয়া খান শষতক
এই িব াস িনেয় বেসিছেলন য ভারত যিদ পূব পািক ােনর উপর হামলা কের
আেমিরকা ও চীন পািক ােনর প
হণ করেব।
যাক, এসব অেনক পেরর কথা। আিম জুলাই মােস িফের যাি ।
িনউইয়ক থেক আমরা 'িদেনর জ
ওয়ািশংটন চেল আিস। এখােন
পািক ােনর রা ত িছেলন আগা হলালী, আগা শাহীর বড় ভাই। িতিন অেনক
িদন পূব পািক ােন চা রী কেরেছন। এ দেশর সে অ র ভােব পিরিচত
িছেলন। সংকেটর কান সমাধােনর কথা িতিন বলেত পারেলন না। ধু আশা
কাশ করেলন য পূব পািক ানবাসী মুসলমান বুঝেত পারেব য এই আ ঘাতী
গৃহযুে র ারা তারা িনেজেদর সবনাশ করেব।
িবেদেশও য আমােদর মেধ কােনা সংযম বাধ িছেলা না তার একিট
মাণ িনউইয়েক পেয়িছলাম।
স কাউি লােরর য লাে র কথা বেলিছ
সখােন িবেদশীরা ভাবতই আমােদর নানা
করিছেলন এবং আমরা
যথাস ব তার জবাব দবার চ া করিছলাম। আমার িঠক মেন নই, একিঢ
ে র জবাব ড র কাজী দীন মাহা দ িদেত উদ ত হেল জাি স নূ ল ইসলাম
অত
ঢ়ভােব তাঁেক থািমেয় দন। বেলন য কথা িতিনই বলেবন। এই ঘটনায়
আিম অত
িবি ত ও ব িথত বাধ কির। িবেদশীেদর সামেন এই
অেসৗজ মুলক আচরেণর কােনা যৗি কতা িছেলা না এবং থাকেত পাের না।
হাইেকােটর একজন জাি স ইউিনভািসিটর এক িশ েকর সে এ রকম ব বহার
করেবন চে এই ঘটনা না দখেল আমার পে িব াস করাই কিঠন হেতা।
নতুন কের অ ভব করলাম য আমােদর মেধ সংযমেবাধ এবং সিহ ুতা
কােনাটাই নই। য সম কারেণ গৃহযুে র এ িবে ারণ ঘেট, এটা তারই
একিট। সামা ঘটনােক বাঙালী মুসলমান ফুিলেয়- ফাঁিপেয় পািক ােনর িব ে
অিভেযােগ পিরণত করেতা। কান িকছুই াভািবকভােব হণ করেত পারেতা
না। ভাবখানা এই য ধু পি ম পািক ােনর লাকজন নয় িনয়া
লাকজন
বাঙালীেদর িব ে ষড়যে িল । আওয়ামী লীেগর লােকরা আগােগাড়াই
আমােদর বুিঝেয়েছ য ষড়যে র কারেণই আমরা আমােদর অিধকার থেক
বি ত হেয় আিছ। িস এস এস পরী ায় আমােদর ছেলরা ভােলা না করেত
পারেলও বলা হেতা এটা ষড়যে র ফল। ১৯৪৭ সােল পূব পািক ান অ ল
কতটা অন সর িছেলা সকথা কেয়ক মােসর মেধ আমরা ভুেল িগেয়িছলাম।
ঢাকার সে লােহার- করাচীর তুলনা কের আে প কেরিছ য ঢাকার অ ত
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অব ার জ
ক ীয় সরকােরর অবেহলা এবং গাফলিত দায়ী। এর িতবাদ
করেত গেলই িতবাদকারীেক করাচী বা ইসলামাবােদর দালাল বলা হেতা।
আগা হলালীর বাড়ীেত একিদন লাে আমি ত হেয়িছলাম। সিদন
বাইেরর কান লাক উপি ত িছেলা না। আমরা িনেজেদর মেধ পূব পািক ােনর
সংকট িনেয় আেলাচনা কির এবং য ুর মেন পেড় আমরা সবাই এই মত কাশ
কির য পািক ােনর িব ে য জারােলা চারণা হে তার মাকােবলা করেত
সমথ না হেল টনীিতর ে পািক ান আেরা অসহায় হেয় পড়েব। এখােনও
নলাম অেমিরকার কাগজপে পািক ােনর কান িববৃিত ছাপা হয় না। ছাপা হয়
ধু শ প ীয় চারণা। ঢাকা ইউিনভািসিটেত ২৫ শ মাচ য হত াকা ড ঘেট
তােক অিতরি ত কের চার করা হয় য পািক ান আিম কেয়কশ' বুি জীবীেক
িনমমভােব হত া কেরেছ। এর িতবাদ পািক ান অেনক িবলে কের। িক
ততিদেন আেমিরকার বুি জীবী মহেল এই ধারণা ব মূল হেয় যায় য, পািক ান
আিম এমন এক িনমমতার অ ান কেরেছ যার তুলনা আধুিনক িবে র ইিতহােস
নই। ফেল আেমিরকার জনমত ধু পািক ান িবেরাধীই হেয় ওেঠ না িন ন
সরকারেক পািক ানেক সাহায ব করেত বাধ কের। অথাৎ এটা পির ার হেয়
উেঠিছেলা য রণে ে র চেয় টনীিতর ে পািক ােনর পরাজয় হে বশী।

িবিবিস
ওয়ািশংটেনর পর আমরা আর কাথাও যাইিন। িনউইয়ক হেয় সাজা ল ডন চেল
আিস। এখােন হাইকিমশনার সালমান আলীর সে সা ােতর সময় আমার এবং
মাহর আলীর নােম টাইমস পি কায় ৭ই জুলাই কািশত িচিঠিট দখেত
পলাম। এ ঘটনার উে খ আেগই কেরিছ। আমরা হাইকিমশনারেক জািনেয়
িদলাম য আর কােনা এনেগজেম ট আমরা হণ করেবা না। আমােদর অিবলে
ফরা দরকার। এবার আমােদর রাখা হেয়িছেলা অ এক হােটেল। আমরা
িরেসপশনেক বেল িদেয়িছলাম য কােনা টিলেফান কেলরও আমরা জবাব
দেবা না। তবুও একিদন আমােদর দেশ রওনা হবার কেয়ক ঘ া আেগ ফান
বেজ উঠেলা। িবিবিসর বাংলা সািভেসর এক িহ কমকতা কথা বলিছেলন।
আমােক বলেলন য আমােদর িববৃিত িতিন দেখেছন এবং এ স ে আমার সে
ব ি গতভােব দখা কের িকছু
করেত চান। আিম বললাম আিম কেয়ক
ঘ টার মেধ দেশ রওয়ানা হি , এখন ই টারিভউ দয়ার সময় আমার হােত
নই। কমকতািট িজদ কের বলেলন, আমার াইট ন র জািনেয় িদেল িতিন
84

একা েরর

ৃ িত

ডঃ সয়দ সা াদ হাসােয়ন

িহে া িবমান ব ের আমার সে আলাপ করেবন। কারণ িতিন বলেলন আিম
বাঙালী হেয় গৃহযুে পািক ােনর প সমথন করিছ কেনা সটা তাঁর বুঝা
দরকার। জবােব আিম বেলিছলাম য আমার ব ব টাইমস- এ কািশত
িচিঠিটেত িতিন পেত পােরন। এর অিধক আমার বলার নই। তাছাড়া াইট ন র
বলা আমার পে স ব িছেলা না। আমােদর িটেকট েলা িছেলা পািক ান
হাইকিমশন অিফেস।
খুব স ব ১০ই জুলাই ল ডন থেক করাচী এেস পৗঁছুই। একবার মেন
হেয়িছেলা ইসলামাবােদ যেয় ক ীয় সরকারেক আমােদর অিভ তার কথা বলা
েয়াজন। িক তােত আেরা িতন চার িদন সময় লাগেতা। এিদেক ঢাকা থেক য
সম উে গজনক খবর পাি লাম তােত মেন হেলা আর কালে পণ না কের
অিবলে ঢাকায় ফরত আসা উিচত।

ঢাকায় িনেয়াগ
ঢাকায় এেস ি র কেরিছলাম য কেয়কিদন িব ােমর পর রাজশাহীেত িফের
যােবা। িক স আর হেলা না। কারণ এর মেধ সরকােরর িনেদশ পলাম য
আমােক ঢাকা ইউিনভািসিটর ভাইস চাে লর িনযু করা হেয়েছ। গভনেরর
আেদশ। তবুও আিম আপি কের বললাম য জনাব আবু সাঈদ চৗধুরী যিদ
আ ািনকভােব এ পেদ ই ফা না িদেয় থােকন তেব আমার পে এ কাযভার
হণ করা অ িচত হেব। সরকার আমােক জানােলন য ১৫ই মাচ থেক আবু
সাঈদ চৗধুরী পদত াগ কেরেছন। তরাং আইনত ভাইস চাে লেরর পদিট
শূণ । এই আ ােসর িভি েত আিম কাযভার হণ করেত রাজী হই। পের িমঃ
চৗধুরীর পদত াগ পে র কিপও আমােক দখােনা হয়। মজার কথা এই য
পািক ােনর পতেনর পর িমঃ চৗধুরী আবার এেস এই পদ দখল কেরন এবং
িতিন বাংলােদেশর িসেড ট িনযু না হওয়া পয ঐ পেদ বহাল িছেলন।
ইউিনভািসিটেত স সময় ছা নই বলেলই চেল। িশ করাও াস িনেত
ভয় পেতন। আটস িবি ং- এ 'একবার বামা ফািটেয় ছা - িশ ক সমাজেক
আেরা আতি ত করার চ া করা হয়। িক সরকারী িনেদশ িছেলা য াস খালা
রাখেত হেব।
আমার িনেজর িডপাটেম ট- এ কােনা ধান িছেলা না। ড র খান
সারওয়ার মােশদ ইি ডয়া চেল িগেয়িছেলন। িরডার িসরাজুল ইসলাম চৗধুরীেক
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ইংিলশ িডপাটেমে টর ভার হণ করার অ েরাধ করেল স অব াহিত চাইেলা।
তখন িমঃ আব ল মােনমেক সামিয়কভােব িডপাটেমে টর চােজ বসােনা হয়।
একিদন অধ াপকেদর আমার অিফেস ডেক িজ াসা করলাম য, দেশ
য সংকট দখা িদেয়েছ স স ে তাঁেদর করণীয় বা ব ব িকছু আেছ িকনা।
কারণ য আ ঘাতী সং ােম আমরা িল হেয়িছলাম তার পিরণাম য অ ভ হেব
সটা সবাই জােনন। িক কউ মুখ খুেল
ভােব কান কথা বলেলন না। আিম
জানতাম য এঁেদর মেধ অেনেকর সহা ভূিত অ িদেক িক তবুও মেন
কেরিছলাম য দশেক অব
াবী ংস থেক িকভােব র া করা যায় স স ে
'একটা কথা বলেবন। অব
তাঁেদর ভেয়র কারণও িছেলা। কারণ যাঁরাই
পুরাপুির িবেরাধীেদর সমথন কেরনিন তাঁেদর িব ে
িতিদন কালকাতার
াধীন বাংলা বতার ক
থেক াণনােশর মিক দয়া হেতা। আমার
িব ে ও। একিদন এক িচিঠ পলাম। তােত লখা িছেলা য মুি েযা ারা ি র
কেরেছ য আমার অিফেসই আমােক হত া করেব। এ পয আিম আমার
নািজমুি ন রােডর বাসা থেক অিফস করতাম। সরকার জানােলন আমােক
পাহারা দয়ার জ তাঁরা এক দল স পাঠােবন। িক আমার ছাট বাসায়
তােদর রাখেবা কাথায়? বাধ হেয়ই ভাইস চাে লেরর সরকারী ভবেন যেত
হেলা। আমার বশ িকছু বইপ এবং তজসপ িনেয় গলাম।

িট া খান
একিদন জনােরল িট া খান আমােক ডেক পাঠােলন, এই থম জনােরল িট া
খােনর সােথ আমার পিরচয়। তাঁর স ে আেগ অেনক আজ িব কািহনী
েনিছলাম। এি ল মােসই আমার বড় মেয়র
র আমােক বেলিছেলন য িট া
খান খান িনেজেক সামিরক িনমমতার জ
ত রাখেত এতটা দৃঢ় িত
িছেলন য িতিন জনােরল আইয়ুব খােনর অ েরােধও িবেয় করেত রাজী হনিন।
কারণ িতিন নািক মেন করেতন য স ান- স িত হেল মা েষর মন কামল হেয়
পেড়।
এই চারণা িছেলা সৈবব িমথ া। গভনেম ট হাউেজই িট া খােনর
ছেলর সে পিরচয় হয়। নলাম তার কেয়কজন ভাই বান আেছ। তখন অবাক
হেয় ভাবলাম আমার মেয়র
র িমঃ আনসারী একজন উঁচু পেদর পুিলশ
অিফসার হেয়ও িকভােব িব াস করেত পেরিছেলন য িট া খােনর মেধ
মানবতার কান বিশ নই। আিম িট া খােনর ২৫ শ মাচ তািরেখর সামিরক
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অিভযােনর সমথেনর কথা বলিছ না, তার িন া ব বার কেরিছ, িক িট া খানেক
দানব িহসােব িচি ত কের য ভয়াবহ আতংক সৃি করা হেয়িছেলা সটা
স ূণভােব িমথ া চারণার ফল।
িট া খান আমােক বলেলন য িতিন ি র কেরেছন য ইউিনভািসিটর য
সম িশ ক ইি ডয়া পািলেয় গেছন অথবা দেশ বেস িবে াহীেদর সমথন
করেছন িতিন তােদর বরখা করেবন। এেদর নােমর িল
যেনা আিম তরী
কের িদই। আিম বললাম য, য অিভেযােগর কথা িতিন বেলেছন তার সত তা
মাণ করা আমার পে স ব নয়। এ সম খবর িতিন গােয় া িবভাগ থেক
পেত পােরন। তাছাড়া বতমান অব ায় কান িশ কেক বরখা করেল তার
িতি য়া অ ভ হেব বেল আমার িব াস। চাে লর িহেসেব অেনক িকছু করার
মতা গভনেরর আেছ। এর মেধ ভাইস চাে লর িহসােব আিম জিড়ত হেত চাই
না। মেন হেলা আমার কথার মম িতিন িকছুটা উপলি করেলন।
এর িকছুিদন পর চাে লেরর এক
মনামা আমােদর হােত এেস
পৗছােলা। তার মেধ 'রকম ম িছেলা। কেয়কজন িশ কেক বরখা করা হয়
এবং কেয়কজনেক তাঁেদর কাযকলাপ স েক ঁিশয়ার কের দয়া হয়।
চা রীচু ত িশ কেদর মেধ িছেলন, ইসলামী িহি এ া ড কালচার িডপাটমে টর
েফসর এ িব এম হিববু াহ এবং যাঁেদর িব ে
ঁিশয়ারী উ ারণ করা
হেয়িছেলা তােদর মেধ িছেলন মুনীর চৗধুরী। সব েলা নাম আমার মেন নই
বেল উে খ করেত পারিছ না। য ুর মেন পেড় িমেসস নীিলমা ই ািহমেক হয়
বরখা করা হেয়িছল িকংবা িশয়ার কের দয়া হেয়িছেলা।
আিম মহা সম ায় পড়লাম। চাে লেরর এই আেদশ আমার নােম
উি িখত িশ কেদর পৗঁেছ িদেত গেল তাঁরা অব ই মেন করেবন য এই
অডারিট জারী করা হেয়েছ আমার পরামেশ। আিম েফসর নাজমুল কিরমেক
ডেক তাঁর পরামশ চাইলাম। িতিন বলেলন এর মেধ আপনার করার িকছুই
নই। আপিন চাে লেরর আেদশ অমা করেত পােরন না। অডােরর কিপ
িশ কেদর কােছ পৗেছ িদন। তাই করা হয়।
আমার মেন আেছ সা াৎকােরর সময় আিম িট া খানেক িবেশষ
অ েরাধ কির িতিন যেনা সয়দ আলী আহসােনর ছাট ভাই সয়দ আলী তকীেক
ঢাকা জল থেক ছেড় দন। এই ছেলিট বাংলায় এম এ পাস কের
ময়মনিসংেহর এক কেলেজ চাকরী িনেয়িছেলা। িকভােব য পঁিচেশ মােচর
গ ডেগােলর মেধ জিড়েয় পেড়িছেলা আমরা জািননা। িক
েনিছলাম য আিম
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তােক এমনভােব মারধর কের য তার মি
িবকৃিত ঘেট। ঐ অব ায় তাঁেক
ঢাকা জেল আটক রাখা হয়। ছেলিটেক আৈশশব িচনতাম বেল আিম জার কের
বলেত পেরিছলাম য তার মেতা িনরীহ িন প ব ব ি র পে রা িবেরাধী
কেম িল হওয়া অস ব বেল আমার মেন হয়। গভনর তাঁর নাট বই- এ তার
নাম টুেক রাখেলন এবং বলেলন য এ স ে িতিন অ স ান কের দখেবন।
শষ পয ১৬ই িডেস েরর আেগ আলী তকী রহাই পায়িন। ১৬ই িডেস েরর
পর যখন বাংলােদেশর সব জেলর দেরাজা খুেল দয়া হয় তখন সবার সােথ
সও বিরেয় পেড়।

কারদার
একিদন খবর পলাম পািক ােনর িবখ াত ি েকটার আ ুল হািফজ কারদার
ঢাকায় এেসেছন। িতিন তখন ক ীয় িশ া ম ণালেয়র সে সংযু িছেলন।
কারদােরর সে আমার পিরচয় ব িদেনর। িতিন এক সময় পূব পািব ােন পােটর
ব বসা করেতন। তখন তাঁর বাসায় দাওয়াতও খেয়িছ। এর আেগ বা পের ১৯৬২
সােল নয়ািদ ীেত প কাল ব াপী য 'কমনওেয়লথ িশ া সে লন' হেয়িছেলা
সখােনও কারদারেক দেখিছ। িতিন খবর পাঠােলন য আমার সে কান এক
জ রী ব াপার িনেয় আেলাচনা করা দরকার। তাঁেক ইউিনভািসিট এলাকায়
আসেত বলা িবপ নক হেত পাের মেন কের আিম িনেজই ই টারকি টেন টাল
হােটেল গলাম। কারদার পেকট থেক একখানা কাগজ বর কের আমার হােত
িদেয় বলেলন এ স েক আপনার পরামশ চাই। পেড় দিখ এিট ড র আহমদ
শরীেফর একিট আেবদনপ । দশে ািহতার অিভেযােগ আিম তাঁেক খুঁেজ
বড়াি ল এই ভেয় িতিন আ েগাপন কের িছেলন। আেবদনপে জািনেয়িছেলন
য, িতিন তা দশে াহী নন বর ইসলাম স েক সারা জীবন িতিন গেবষণা
কেরেছন এবং অেনক েলা কািশত ব বা রচনার নামও আেবদন পে
িছেলা। কারদার জানেত চাইেলন ড র আহমদ শরীফ সিত সিত ইসলাম ভ
িকনা। এর জবাব িদেত যেয় মুশিকেল পড়লাম। আহমদ শরীফ পুঁিথ িনেয়
গেবষণা কেরেছন এবং তাঁর রিচত পুঁিথ ক াটালগ- এর ইংেরজী তরজমা আিমই
কেরিছলাম। সখােন
ভােব ীকার কেরিছলাম য পুঁিথ স ে ড র আহমদ
শরীেফর চাইেত বশী ান আর কউ রােখন না বেল আমার িব াস। িক এর
সে ইসলােমর স ক িক? ইসলাম স েক তাঁর িবেশষ কােনা আ হ িছেলা
বেল আমার জানা িছেলা না। অব বাংলােদশ পরবতী কােল ইসলাম স েক য
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সম উি িতিন কেরেছন বেল েনিছ স রকম কােনা কথা পািক ান আমেল
িতিন বলেতন না। িক দেশর এ সংকট মু েত তাঁর ধমীঁয় মতামত িনেয় কােনা
িব প ম ব সরকারী কমচারীেক জানােত গেল তাঁর সমুহ িবপদ ঘটেব এই মেন
কের আিম কারদারেক বেলিছলাম য ইসলাম স েক ক কখন িক বেলেছ তা
যাচাই কের যিদ সিটেক দশে েমর মাপকািঠ করা হয় তা হেল ব লাকই
িবপেদ পড়েব। এ রকেমর বাড়াবািড় করা মােটই উিচত হেব না। েনিছ পের
তাঁেক আর খাজাখুিজ করা হয়িন।
কারদার
াব কেরন য িতিন িশ কেদর এক সভায় ব ৃতা করেবন।
আিম তাঁেক িনর করলাম এই বেল য, থমত অেনক িশ ক এ রকম সভায়
হািজর হেবন না। ি তীয়তঃ িতিন ক ীয় সরকােরর কমচারী বেল তাঁর কথার
কদথ করা হেত পাের। তােত অব ার আেরা অবনিত ঘটেব। আর একটা কথা
মেন আেছ আমার। কারদার এক পযােয় আমােক বলেলন য পূব পািক ােনর
বতমান সংকেটর মূল কারণ এই য, ুল- কেলেজ িশ কেদর আিশ- ন ই
ভাগই িহ । পািক ান িবেরাধী চারণা কের মুসিলম ত ণেদর ক ীয়
সরকােরর িব ে
িপেয় তুেলেছ। আিম জবােব বেলিছলাম য তার এই িহসাব
মােটই িঠক নয়। '৪৭ সােলর আেগ াথিমক ও মাধ িমক ুেল িশ েকর
াধা িছেল, এ কথা সত । িক এই ণীর িহ রা অেনেক পূব পািক ান ত াগ
কের পি ম বাংলা বা আসােম চেল যায় এবং এ শূ তা পূরণ হয় মুসলমান
িশ ক িদেয়। িঠক তমিন ১৯৪৭- ৪৮ পয ঢাকা ইউিনভািসিটর অিধকাংশ
িশ ক িছেলন িহ । আিম যখন ১৯৩৮ সােল ফা ইয়াের ইংিলশ িডপাটেমে ট
ভিত হই তখন আটস বা কলা- ফ াকালিটেত আরবী এবং উ - ফািস
িডপাটেম টেক বাদ িদেল মুসলমান িশ ক িছেলন মা ৩ জন। ইংিলশ
িডপাটেমে ট ড র মাহমুদ হাসান, বাংলার ড র মুহ দ শহী াহ এবং
ইিতহােসর ড র মাহমুদ হােসন। আমার য ুর মেন পেড় এই বছরই মাজহা ল
হক জুিনয়র লকচারার িহসােব ইকনিমকস িডপাটেমে ট যাগ দন। এবং অ প
পদ িনেয় আ ুর রা াক (বতমােন জাতীয় অধ াপক) পিলিটক াল সােয়
িডপাটেমে ট িনযু হন। সােয় িবভাগ েলােত একমা মুসলমান িশ ক
িছেলন কাজী মাতাহার হােসন। পািক ান িত ার পর িকছু িকছু িহ িশ ক
ঢাকা ছেড় চেল যান। আর ১৯৫০ সােল যখন কালকাতা এবং ঢাকায় নতুন কের
সা দািয়ক দা া বঁেধ যায় তখন রাতারািত ায় সব িহ িশ ক কালকাতা
চেল যান। ১৯৪৮ সােলর সে র মােস আিম যখন িশ ক িহসােব ইংিলশ
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িডপাটেমে ট যাগ িদেয়িছ তখনও আমার িনেজর পুেরােনা িশ কবৃে র মেধ
িমস চা পমা বাস িডপাটেমে ট িছেলন। আেরা ই জন নতুন িহ িশ ক আিম
ছা িহসােব িব িবদ ালয় ত াগ করার পর এই িডপাটেমে ট যাগ িদেয়িছেলন।
এরা হে ন ড র এস এন রায় (আমার িশ ক পুরেনা এস এন রায় নন) এবং
অিময় চ বতী। এরা সবাই '৫০সােলর দা ার পর পদত াগ কের চেল যান।
তখন িডপাটেমে টর হড িছেলন িমস এ িজ ক। একিদন তার মুেখ নলাম য
িমস চা পমা বাস তার অ
িপতােক দখেত কালকাতায় যাে ন। আিম
বেলিছলাম িতিন হয়েতা আর িফরেবন না। িমস ক তা িব াসই করেলন না।
িক সত ই িমস বাস আর িফরেলন না। িতিন আ ািনকভােব পদত াগ প
পািঠেয়িছেলন িকনা তা আমার জানা নই। এ অব ায় ইউিনভািসিট চালু রাখা
বশ মুশিকল হেয় দাঁিড়েয়িছল এবং এই য শূ তা সৃি হেলা এটা পূরণ করেত
বশ কেয়ক বছর সময় লােগ। ১৯৪৯ সাল থেকই িকছু িকছু কের নতুন
মুসলমান িশ কেক িবলােত পাঠােনা হয়। আব র রা াক সােহব ি তীয় িব যু
শষ হবার সােথ সােথ ১৯৪৫ সােল কােগা জাহােজ ল ডন যান। ১৯৪৯ সােল
আটস এবং 'ল' ফ াকালিট থেক য চারজন িশ ক িবলাত যা া কেরন তারা
হে ন 'ল' িডপাটেমে টর শিফউ াহ এবং ইংেরজী িডপাটেমে টর সয়দ আলী
আশরাফ। আিম এবং বাংলার আব ল হাই িবলাত যাই ১৯৫০ সােল। তখন
িবিভ িবভাগ থেক আেরা অেনক িশ কেক িবলাত পাঠােনা হেয়িছেলা। '৫১৫২ সােল এসব িশ ক উ িড ী িনেয় িফের আসেত
করেল অব ার একটা
আমূল পিরবতন ঘেট।
মা া কথা, িশ ায়তেন িহ
াধাে র কারেণ ১৯৭১ সােল িবে ারণ
ঘেটিছেলা বেল কারদার এবং ক ীয় সরকােরর মেন য ধারণা িছল সটা সত
নয়। পূব পািক ােনর অভ রীণ অব া স েক এঁরা য িবেশষ খবর রাখেতন না
এই ধারণা তার অ তম মাণ। পািক ােনর িব ে
চারণা হেয়িছেলা এবং
হি ল স কথা মােটই অসত নয়। িশ া ব ব া এ জ অেনকখািন দায়ী।
পািক ােনর ইিতহাস এবং পটভূিমকা আমরা ত ণেদর কােছ ব াখ া করেত
পািরিন এবং অেনকটা মেন করতাম এ রকম ব াখ ার আর িবেশষ েয়াজন িছেলা
না। এটা য কত বড় ভুল স কথা ৬৯- ৭০ সােল ভােলা কের টর পাই। স
সময় িবলে হেলও পািক ান সরকােরর িনেদেশ পািক ান আে ালেনর ইিতহাস
স িলত একিট পাঠ পু ক চালু করার চ া করা হয়। িক তখন পািক ান
িবেরাধীরা ছা সমাজেক এমনভােব িপেয় তুলেছ য পািক ান দশ ও কৃি

নামক এই বইিটর িব ে দশব াপী এক িবে ােভর সৃি হয়। এ িছেলা এক
আ য ঘটনা। দেশর ইিতহাস জানেত চাইেবা না এরকম উে
িনেয় পুিথবীর
আর কাথাও এ ধরেনর আে ালন হেয়েছ বেল আমার জানা নই। শষ পয
বল চােপর মুেখ ইয়ািহয়া সরকার বইিট ত াহার কের নন। আিম কারদারেক
বিল য িহ িশ কেদর াধাে র কারেণ নয় আমােদর িনেজেদর গাফলিতর
কারেণ বতমান সংকেটর উ ব হেয়েছ। য ত েণরা পািক ান ংস করার
উ ায় মেত উেঠিছেলা তােদর জানাই িছেলা না কেনা আমরা বণ িহ
কবিলত ভারত থেক বি
হেত চেয়িছ।
জুলাই মাস থেক পূব বে বষাকাল
হয় এবং ায় সারা অ লই
ব ায় ািবত হেয় যায়। একা র সােলও এ রকম ঘেটিছেলা। তখন িবেদশী
প - পি কায় ায়ই ম ব করা হেতা য পািক ান আিম জনােরল রইেনর
কােছ অথবা জনােরল বষার কােছ হার মানেত বাধ হেব। পা াবী স রা
সাঁতার জােন না। তার উপর আিমর হােত পযা পিরমাণ নৗযান িছেলা না যা
িদেয় সহেজ এক ান থেক অ
ােন স সরােনা যায় িক কাযতঃ এ
আশংকা স ূণ অমূলক মািণত হয়। অব
'একিট ঘটনায় গিরলারা
স বাহী নৗযান ডুিবেয় িদেত পারেলও সামিরকভাের যু পিরচালনায় তারা
কান সংকট সৃি করেত পােরিন। নতাম য এর ফেল িবে াহী নতােদর মেধ
হতাশার স ার হেয়িছেলা।
গিরলা আ মেণ চ াম এবং মংলা ব েরর কমকা ড িকছুটা ব হত
হেয়িছল। খাদ বাহী জাহাজ 'একিট ডুিবেয় দয়া হেয়িছেলা। উে
িছেলা
এভােব দেশ খাদ সংকট সৃি করা দূিভ
দখা িদেল অব
াবী েপ গণ
অসে াষ বৃি পেতা। িক যুে র নয় মাস কােনা এলাকায়ই খােদ র ঘটিত
হয়িন।
নয় মাস যুে র সময় কেয়কবার আমার পুেরােনা ছা যারা িবেদশী
দূতাবােস কাজ করেতা তারা িচিঠ িলেখ জানেত চাইেতা দেশর অব ার কথা। এ
রকম েটা িচিঠর কথা আমার বশ মেন আেছ। একটা আেস কায়েরা থেক এবং
অ িট ব ত থেক। এ সব িচিঠর জবাব খুব সতকতার সে িদেত হেয়েছ।
কারণ বাঙালী টনীিতক ায় িতমােসই শখ মুিজেবর আে ালনেক সমথন
জািনেয় িবিভ িবেদশী দূতাবােস আ য় িনেয়েছ। এেদর মেধ ক পািক ােনর
সমথক এবং ক সমথক নয় তা ঠাহর করা
র িছল। খালা মন িনেয় এেদর
িকছু বলেল স িচিঠর অপব বহােরর আশংকা িছেলা। তাই এসব িচিঠেত খুব
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সংযত ভাষা ব বহার করেত চ া করতাম। আমার আশংকা য অমূলক িছেলা না
তার মাণ একা েরর শষ িদেক পেয়িছলাম। য 'জন টনীিতেকর উে খ
করলাম তারা পািক ােনর িত আনূগত
ত াহার কের নয় এবং এখেনা
সরকারী চা রীেত বহাল রেয়েছ।
আিমর ব বাঙালী অিফসার এবং জওয়ান যারা পূব পািক ােন কাযরত
িছেলা তারাও িবে াহ কের গিরলা বািহনীেত যাগ দয়। এরা িক সবাই পিব
কারআন শরীেফর উপর হাত রেখ পািক ােনর িত অনূগত থাকেব বেল হলফ
িনেয়িছেলা। য সম বাঙালী অিফসার পি ম পািক ােন িছেলন তারা মা েয়
সরকােরর আ া হািরেয় ফেলন এবং তােদর িবিভ ক াে িনি য় কের রাখা
হেয়িছেলা। এেদর মেধ আমার বড় জামাতা মজর ওয়ালী আহমদও িছেলা।
এসব অিফসােরর মেধ সবাই য পািক ােনর উপর আ া হািরেয় ফেল তা নয়
িক তােদর সহকমীঁেদর আচরেণর কারেণ সবাইেক েভাগ পাহােত হয়। এই
ণীর অিফসােরর মেধ সবেচেয় উে খেযাগ ব িত ম িছেলন পািক ােনর
িবমান বািহনীর এস আলম। ১৯৬৫ সােলর পাকভারত যুে িতিন ব ইি ডয়ান
িবমান ংস কের কৃিত লাভ কেরন এবং একা র সােল পািক ােনর িত তাঁর
আ গেত কােনা ফাটল ধরা পেড়িন। েনিছ য একা েরর পর িতিন পািক ােন
থেক যান।
আেরকজন এ রকম উে খেযাগ ব ি কিবর চৗধুরীর ভাই আিম
অিফসার কাইয়ুম চৗধুরী পািক ােনর িত তার আ গেত পিরবতন কেরনিন।
আমার য ুর জানা আেছ িতিন এখেনা পািক ােন বাস করেছন। বসামিরক দ ের
য সম বাঙালী কমচারী কমরত িছেলন তােদর মেধ কউ কউ আফগািন ান
হেয় পািলেয় আেস, স কথা আেগ উে খ কেরিছ। িক আবার ব অিফসার শষ
পয আ গেত র সে পািব ােন কযরত িছেলন। এেদর মেধ একজন হে ন
আমার িশ া জীবেনর ব ু মুহ দ হােসন। আমরা একই বছর ইংিলশ
িডপাটেম ট থেক এম এ পাস কির। একা র সােল মুহ দ হােসন খুব স বত
সরকােরর পাবিলিসিট িডপাটেমে ট কাজ করেতা। জুলাই মােস যখন স াল
পাবিলক সািভস কিমশেন একিট পদ খািল হয় স আমােক জািনেয় িছেলা য
দরখা করেল অিত সহেজই আিম এই চা রীিট পেত পাির; িক যুে র মেধ
পূব পািক ান ছেড় ব ি গত িনরাপ ার খাঁেজ অ
কাথায়ও যাওয়ার ই া
আমার িছেলা না। আিম বললাম য এখােন থেকই আমার কতব পালন করা
েয়াজন। যিদ অদৃে মৃতূ থােক সটা যেনা মািটেতই হয়।
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আগ মােস িনেদশ এেলা আমরা যেনা াধীনতা িদবস উদযাপন
কির। পািক ান আমেল িতবছরই িশ া িত ান িলেত ১৪ই আগ
উদযািপত হেতা। তেব এবার এ উদযাপেনর িবেশষ তাৎপয িছেলা। িটএসিস
িমলনায়তেন িব িবদ ালেয়র িশ ক এবং ছা েদর সভা হয়। '-এক জন িশ ক
ব ৃতা করেলন। সভাপিতর অিভভাষেণ আিম বললাম য াধীনতা র া করা
েত ক নাগিরেকর কতব এবং আিম আশা কির দলমত িনিবেশেষ সকেলই
দেশর সাবেভৗম ও াধীনতা র া করেত সেচ হেবন। আিম জানতাম আমার
িতিট বােক র িবকৃত ব াখ া করা হেত পাের স জে ই া কেরই দেশর
গৃহযুে র উে খ কিরিন। ধু সাধারণভােব াধীনতা র ার কথা বেলিছলাম।
আ েযর কথা ১৯৭২- ৭৩ সােল যখন আমরা কলাবেরটর আইেন আটকা পিড়,
আমার কাযাবলী স েক ইংিলশ িডপাটেমে টর জৈনক িশ ক পুিরেশর কােছ
অিভেযাগ কের য, স
ভােব েনেছ য আিম সবাইেক আিমর সে
সহেযািগতা করেত বেলিছ। সােয় িডপাটেমে টর এক িহ িশ ক িযিন ঐ
সভায় উপি ত িছেলন না, িতিনও এই অিভেযাগ সমথন কেরন। ১৯৭১ সােলর
ঘটনাবলীর পিরে ি েত এেত আ য হওয়ার িকছুই িছেলা না। তবুও মনঃ ু
হেয়িছলাম এই ভেব য ইউিনভািসিটর িশ করা িকভােব এ রকেমর িমথ া কথা
বলেত পারেলন। আিম পািক ান আদশবােদ িব াস করতাম এটা কােনা গাপন
কথা নয়। ছা জীবন থেকই পািক ান আে ালেনর সােথ জিড়ত িছলাম। '৪০
সাল থেক ঢাকা এবং কালকাতার ব পি কায় এই স ে ব
ব িলেখিছ
এবং এই সূে য ত ণ সমাজ পািক ান আে ালনেক সাফল মি ডত কের
তুেলিছেলা, আিম িনেজেক তােদরই অ তম মেন করতাম। আমারই চােখর
সামেন আমােদর সই বা বািয়ত
ধূিল াত হেয় যােব এটা আমরা কামনা
করেত পাির স তা িছেলা অস ব। িক '৭১ সােল ১৪ই আগে র অ ােন
আিম পির ারভােব আিমর পে ওকালিত কেরিছলাম এই অিভেযাগ িছেলা
স ূণ িভি হীন। এ রকম আেরা অিভেযাগ আমােক নেত হেয়েছ যার মূেল
লশমা সত নই।

গভনর মােলক
সে র মােস ক ীয় সরকার পূব পািক ান স েক তােদর নীিত পিরবতন
কেরন। িট াখান- এর বদেল িনয়াজী ই পািক ান বািহনীর সবািধনায়ক পেদ
অিধি ত হন। ডঃ মােলকেক গভনর িনেয়াগ করা হয়। িট া খােনর িনেয়াগ িনেয়
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ই পািক ােনর িচফ জাি স িব, এ, িসি কী মাচ মােস য সম ার সৃি কেরন,
ড র মােলকেক িনেয় তমন কােনা সম া দখা দয়িন। অেনেকরই হয়েতা
মেন আেছ য জনাব িসি কী এই বেল আপি কেরন য কসাই বেল পিরিচত
এই ব ি িটর শপথ িতিন হণ করেত পারেবন না। দেশ িনয়ম- শৃংখলা কতটা
ভে পেড়িছেলা, এই ঘটনা িছেলা তারই একিট নমুনা। ড র মােলকেক আেগ
থেক িচনতাম। িতিন একিদন ফান কের বলেলন য, িতিন ইউিনভািসিটর
িশ কেদর সে কথা বলেত চান। এ রকম একিট সভা আেয়াজন করা স ব হেব
িক? আিম বললাম য, আ ািনক সভায় িতিন মত িবিনময় করেত পারেবন না।
কারণ পিরেবশ তার অ েল নয়। বর িতিন রাজী হেল আমার বাসায় চা চে
কেয়কজন িশ কেক আিম আম ণ করেত পাির। গভনর মােলক আমার এই
ােব ীকৃত হেলন।
এই চা চে র িবিভ িডপাটেমে টর অধ এবং হল িলর েভা েদর
ডেকিছলাম। কেয়কজন এডিমিনসে িটভ অিফসারও উপি ত িছেলন। ড র
মােলক সবাইেক বলেলন আপনারা মন খুেল আমার সােথ কথা বলেত পােরন।
য ুর মেন পেড় থম মুখ খুলেলন িমেসস আখতার ইমাম। িতিন িছেলন
মেয়েদর হেলর েভা এবং দশন িবভােগর িশ িয় ী। িতিন িনরাপ ার কথা
তুেলিছেলন এবং বেলিছেলন য আিম যভােব লাকজনেক
ফতার করেছ
তােত লােকর মেন এক আতংেকর সৃি হেয়েছ। ড র মােলক বলেলন য, তাঁেক
িনেয়াগ করার ধান উে
হে
য এ অ েলর লাকজনেক এ আ াস দয়া
য, পূব পািক ােনর শাসেনর দািয় এ অ েলর লােকর উপর
। তারপর
িতিন য কথা বলেলন সটা িছেলা খুবই তাৎপযপূণ। িবে াহীরা যভােব
ংসা ক কায চািলেয় যাি ল তার উে খ কের িতিন
তুলেলন য, এরা যিদ
সিত ই দশ িমক হেয় থােক তাহেল দশেক এভােব ংস করা হে কেনা?
যিদ িবে াহী বািহনী জয়লাভ কের, দেশর শাসনভার তােদরই িনেত হেব।
দশটার সবনাশ কের তারা কান ধরেণর াধীনতা অজন করেব? গত িবশ বাইশ
বছের এই অ ত অ েল রা াঘাট- পুল, িমল, ফ া রী, ইেলকি িসিট, পাওয়ার
হাউজ যা িনিমত হেয়েছ সব িকছুর উপরই হামলা চেলেছ, ব াংক লুট হে ।
ভাবখানা এই য এ সম িকছু ভে চুরমার কের িদেল আিম পরািজত হেব।
িক আিম পরািজত হেলও দশ তা আমােদরই থাকেব। এ েলা আবার নতুন
কের গড়েবা িকভােব?

ড র মােলেকর উি র যথাথতা কউ অ ীকার করেত পারেলন না, িক
এর জবাবও কউ িদেভ পারেলন না। আেগও দেখিছ এবং ড র মােলেকর উি
েন এই িব াসই জ ায় য পূব পািক ােন য সংকট পিতত হেয়েছ সটা কান
সাধারণ গৃহযু নয়, কােনা অদৃ অ ভ শি এর পছেন সি য়। যেনা তেনা
কাের এ অ েল এমন অব ার সৃি করা হয় যােত অদূর ভিব েত এরা মাথা
তুলবার শি না পায়।
একিদন ভার রাি র িদেক িমেসস আখতার ইমাম ফান কের জানােলন
য মেয়েদর হেল ডাকািত হেয়েছ। সে সে পুিলশেক খবর দওয়ার ব ব া
করা হেলা। ভােরর িদেক যখন পুিলশ অিফসাররা আেসন আিমও তাঁেদর সােথ
হেল গলাম। িমেসস ইমােমর বাসা থেক রিডও এবং অলংকারািদ খায়া
িগেয়িছেলা। মেয়েদর টাকা- পয়সা ও িজিনসপ হািরেয়িছেলা। তারাও তােদর
অিভেযােগর কথা বণনা করেলা। িমেসস ইমাম বলেলন য, য দল ডাকািত
করেত এেসিছেলা তারা িনেজেদর মুি েযা া বেল পিরচয় দয়। িক তারা িছেলা
আসেল অিশি ত ও ঢাকাইয়া ডা। তারা নািক ঢাকাইয়া বাংলায় িমেসস
ইমামেদর বেল, আমরা দেশর লাইগা লড়াই করতািছ। দ ান, আপনােগা যা আেছ
আমােগা দ ান। পুিলশ তদ কের ডাকাতেদর কাউেক ফতার করেত পােরিন
এবং আিম য ুর েনিছ ডাকাতরা য সম িজিনস লুট কের তার কােনা িকছুই
উ ার হয়িন।
তখন অনবরত এ রকম ঘটনা ঘটেতা। দেশর চার- ডাকাত, বদমাশ
মুি যুে র নাম কের শহের ােম গে
ায়ই ডাকািত করেতা এবং বেল
বড়ােতা য দশ উ ােরর কােজ তারা নেমেছ। এ রকেমর ঘটনা ধু াইেভট
বাড়ীঘের নয়, সরকারী অিফস আদালেত ব াংেক জারীেত ায়ই হেতা।
একিদন িদেন পুের িটএসিসেত অবি ত ব াংক থেক কেয়ক হাজার টাকা
এভােব লুট হেয় যায়। 'িতন জন ছাকরা নািক মটর গাড়ী কের এেস িপ ল
দিখেয় এই ডাকািত কের। িটএসিস'র িডের র বিব জামান আমােক বলেলন,
ার এ ব াপাের আমরা িকছুই করেত পারেবা না। পুিলশেক খবর িদেয় রাখা
ছাড়া আর িকছু করার নই।
আিম আেগই বেলিছ য ইউিনভািসিটেত ছা িবেশষ িছেলা না। তেব
িকছু িকছু ছা - ছা ী হেল িফের এেসিছেলা এবং এরা াস করেত যেতা। যিদও
ায় িদনই নতাম িশ েকর অ পি িত। িক কােনা কােনা িশ ক এর মেধ
াস কেরেছন। আর একটা ঘটনা মেন পড়েছ। িজ াহ বা মহিসন হল থেক
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একদল ছা আমার সােথ দখা কের। তােদর দাবী আিম যন সরকার থেক িকছু
অ শ আিনেয় তােদর দওয়ার ব ব া কির। এ িদেয় তারা িবে াহীেদর
মাকােবলা করেব এবং য সম ছা আওয়ামী লীগ দলভু িছেলা তােদর
শােয় া করেব। আিম তােদর বেলিছলাম য, ছা লীেগর িব ে
ডামীর
অিভেযাগ আমরা েনিছ িক তার তূ র ডামী িদেয় করার ব ব া আিম
করেত পারেবা না। িশ া েন ডামী যিদ অ ায় হয়, তামরা যিদ স াসবােদর
সমথন না কেরা তাহেল অ একিট দলেক মারিপট কের অ
কাের ডামীর
কথা বলেছা িকভােব?
এেত ঐ ছা দল আমার উপর খুব অস হয়। পেরর স ােহ ঢাকা থেক
আিজজ আহমদ িবিলইয়ািমনী ইয়াং পািক ান নােম য ইংেরজী সা ািহক কাশ
করেতন তােত বড় অ ের এই অিভেযাগ কাশ করা হয় য ভাইস চাে লর
দশ িমকেদর সাহায করেত অ ীকার করেছন। ঘটনািট আমার কােছ তখেনা
খুব তাৎপযপূণ মেন হেয়েছ এবং এখেনা হয়। আমরা নব ি কভােব ায়অ ােয়র িবচার করেত অসমথ। য কাজিট অপের করেল িচৎকার কের িতবাদ
কির আমার দেলর কােনা ব ি সরকম ঘটনায় জিড়ত হেল তার শংসা করেত
ি ত হই না। এেদেশ বাক াধীনতার অথ ধু িনেজর বা িনেজর দেলর
াধীনতা। িবপরীত কােনা মতবাদ কউ কাশ করেল তােক কালপা
িনিবেশেষ দেশর শ বলেত আমােদর িব মা ি ধা হয় না।
১৯৭১ সােল অেনক লামহষক ঘটনা ঘেটেছ যােক কালকাতা াধীন
বাংলা বতার থেক দশ েমর অতু ৎকৃ উদাহরণ িহসােব তুেল ধরা হেতা।
েনিছ এক পিরবােরর বাপ িছেলন পািক ান সমথক আর ছেল যাগ িদেয়িছেলা
িবে াহী বািহনীেত। একরাে এেস স বশা িদেয় বাপেক হত া কের। এবং
পরিদন তারই শংসা কালকাতা থেক চািরত হয়। আর একিট ঘটনার কথা
েনিছ, সটা ঐ রকমই লামহষক। ফিরদপুেরর এক ব ি এক বািহনী গঠন
কের পািক ােনর িব ে যুে নেমিছেলা। তার
র িছেলন মুসিলম লীেগর
লাক। দেশ স ী এবং ছাট একিট মেয়েক রেখ িগেয়িছেলা। একিদন
সা পা িনেয়
র বাড়ীেত চড়াও হয়। িনজ হােত থেম
রেক হত া কের।
পের অ পভােব ী ও ক ােকও খতম কের। এসব জ াল (?) থাকেল দশ
উ ােরর কােজ বাধার সৃি হেব এজ
স পেথর ক টক দূর কের িদেয়িছেলা।
তার বাবা- মা বঁেচিছেলন িকনা জািন না, তেব আেরা েনিছ ঘের এক বান
িছেলা তােক টেন িনেয় তার সহকমী একিহ র হােত ী িহেসেব সঁেপ দয়। স

য সিত কার অেথ বাঙালী এবং কােনা রকেমর সা দািয়ক ভদােভদ মােন না
িনয়ার সামেন স কথা মাণ করার কৃ উপায় িহসােব এই প া অবল ন
কের। এই হত াকারীেক পের রা ীয় উপািধেত ভূিষত করা হয়।
এই রকম ঘটনা আেরা ব হেয়েছ। তার আর একিট উে খ করিছ।
একরাে একব ি এেস তার ভাইেক খুন কের। কারণ ভাই িছল পািক ােনর
সমথক। িক হত াকা ড ঘিটেয় পর মু েত স এর লামহষকতা উপলি কের
অ ান হেয় মািটেত পেড় যায়।
এই য শা ত মুল েবােধর িত অব া, িপতামাতা, ভাইেবান, ী- পু
এেদর কােরা িত কান রকম মমতা বা আ গত রাখা চলেব না- এ িশ াই
আওয়ামী লীঁগ থেক চার করা হি েলা। এ সে
াচীন ীক নাট কার
সেফাি জ- এর এক নাটেকর কথা মেন পেড়। থীবস নগের রাজা য়ন- এর
িব ে যু
ঘাষণা কের িছেলন এিটওি স নােম এক ব ি । িতিন দাবী
করিছেলন য থীবস- এর িসংহাসন তাঁরই াপ । িক তার ভাই পিলনাইিসস এ
দাবী সমথন কেরনিন। িতিন িছেলন য়ন- এর পে । ই ভাইেয়র মেধ তুমুল
যু হয় এবং ই জনই মারা পেড়ন। য়ন ঘাষণা কেরন য পিলনাইিসসেক
সস ােন সমািহত করা হেব এবং এিটওি স- এর শব কাক- শ নেক িবিলেয়
দওয়া হেব। রাজার এ ঘাষণার পর কউ এর িব াচরণ করেত সাহস পেলা
না। িব াচরণ করেলা
য়েনর পুে র বাগদ া এি টগিন। স িছেলা
এিটওি েসর বান। স ি র করেলা য রাজার আেদশ অমা করেল মৃতূ দ ড
হেব সত িক ভাইেয়র িত তার এমন একিট কতব রেয়েছ যখােন স কােনা
রাে র আেদশ মানেত বাধ নয়। মৃত াতােক সমািহত করা তার কতব । কারণ
এটা একটা িচর ন নীিত, যার িব াচারণ করার মতা কােনা রাে র থাকা
উিচত নয়। মৃতু ভয় না কের এি টগিন এিটওি সেক সমািহত কের এবং পের
তার িনেজর মৃতূ দ ড হয়।
সেফাি জ য কথািট বুঝােত চেয়েছন তা হেলা য সভ তার মূেল এমন
কত িল িচর ন মূল েবাধ থােক যা লংঘন করেত গেল মা ষ প রও অধম হেয়
যায়। অথচ '৭১ সােল ব বার েনিছ য াধীনতার ােথ নািক খুন ডাকািত
ব িভচার সবিকছুই বধ। িপতামাতা িশ ক কউ িবপরীত মত অবল ন করেল
তােক খতম কের দশ উ ােরর য চ া এ সময়
হেয়িছেলা তার জর আমরা
কখেনা কাটােত পারেবা িকনা সে হ।
______________________
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অধ ায় ৮
ইয়ািহয়া খােনর সে

শষ সা াৎ

অে াবেরর শেষ আিম আেরকবার পি ম পািক ােন যাই। এবার
ইসলামাবােদ। ইসলামাবােদ কােয়েদ আজম িব িবদ ালয় উ াধন অ ােন
আমি ত হেয়িছলাম। িছলাম রাওয়ালিপি ডেত ই পািক ান হাউেজ। সখােন
একিদন ফসর গালাম ওয়ােহদ চৗধুরীর সােথ দখা। িতিন এককােল ক ীয়
সরকােরর ম ী সভার সদ িছেলন এবং িকছুকাল ইয়ািহয়া খােনর এডভাইজারও
িছেলন। িতিনও ই পািক ান হাউেজ থাকেতন।
ফসর চৗধুরী আমােক
িজ াসা করেলন আপনার সােথ িসেডে টর সা াৎ হেয়েছ িক? িতিন হয়েতা
আপনার মেতা ব ি র মুেখ পূব পািক ােনর অব া নেত পেল উপকৃত হেবন।
আিম বললাম আপিন যিদ ব ব া করেত পােরন আিম ইয়ািহয়া খােনর সে দখা
করেত পাির। িতিন এ ােব স ত হেলন। পরিদন সরকারী গাড়ী এেস আমােক
িসেডে টর বাসভবেন িনেয় যায়। ইয়ািহয়া খােনর সে আর কউ িছেলন না।
মেন হেলা িতিন আমার সে অ র ভােব কথা বলেত চান। আিম তাঁেক থেমই
বললাম, আিম একজন সাধারণ নাগিরক। আপিন অভয় িদেলই আিম খালাখুিল
কথা বলেত পাির।
িসেড ট বলেলন, আপনার িচ ার কােনা কারণ নই,
আপিন মন খুেল কথা বলুন। আিম তাঁেক বিল য আপনারা পািক ান র ার চ া
করেছন। িক আিম পূব পািক ােন কাউেক িব াস কের না। সজ এখেনা যারা
পািক ান আদেশ িব াসী তারা মশঃ হতাশ হেয় পড় ছ। ২৫ শ মাচ আিম য
াকডাউন কের তার মেধ ঢাকা ইউিনভািসিটর উপর হামলা কের কেয়কজন
িশ ক হত ার ফেল য িতি য়ার সৃি হেয়েছ সটা িক আপিন জােনন? যাঁরা
িনহত হেয়িছেলন তােদর মেধ কউ কা ভােব রাজনীিতর সােথ জিড়ত িছেলন
বেল আমার জানা নই। তাছাড়া আপিন িনেজ ’বার জািতর উে ে ভাষণ
িদেয়েছন। একবার ২৬ শ মাচ এবং ি তীয়বার জুন মােস। আিম অিত ঃেখর
সে ল কেরিছ য ’বােরর ব ৃতায়ই পূব পািক ােনর সম অিধবাসীর দশ
েমর উপর কটা করা হেয়িছেলা। পূব পািক ােন এখেনা য ল ল লাক
পািক ােন িব াস কের স কথা আপনার ব ত
ৃ ায় উে খ িছেলা না। তােদর
সহেযািগতা আপিন কামনা কেরনিন; ঢালাওভােব আওয়ামী লীেগর িন া কেরেছন
এমন ভাষায় যােত অেনেকর ধারণা হেত পাের য পূব পািক ানবাসী সবাই
আওয়ামী লীেগর সমথক।
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ইয়ািহয়া খান ীকার করেলন য তাঁর ভুল হেয়েছ। তাঁর অিফসাররা
তাঁেক সিঠক পরামশ িদেত পােরনিন। িতিন বলেলন পরবতী সমেয় আিম যখন
ব ৃতা করেবা, আশা কির, আপিন আমােক সাহায করেবন।
বলাবা ল য এই সাহােয র েয়াজন আর হয়িন। কারণ তার আেগ
১৬ই িডেস র পূব পািক ােনর পতন ঘেট। তেব আিম আমার কথা িল
িসেড টেক বলেত পারায় ি অ ভব কেরিছলাম। কারণ আিম আগােগাড়া ল
করিছলাম য ২৫ শ মাচ যমন তমিন পেরও িনবুি তার কারেণ আিম সাধারণ
লাকজনেক পািক ান িবেরাধী কের তুলিছেলা।
অ াবর থেক নানা জব ছড়ােত থােক। কলকাতাি ত াধীন বাঙলা
সরকােরর চারণাও আেরা তী হেয় উেঠ। ঐ চারণা যারা পিরচালনা করেতন
তাঁ দর মেধ িছেলন আখতার মু ল ও সয়দ আলী আহসান। আখতার মু ল
‘চরমপ ’ বেল একটা া াম করেতন যােত অ া কথার মেধ যারা তখেনা
িবে ােহ যাগদান কেরিন তােদর িব
মিক দয়া হেতা। আলী আহসান
যেহতু দাবী করেতা স পীর বং শর স ান, স নেমিছ লা ধমীঁয় চারণায়।
কারােনর আয়াত পেড় ব াখ া কের বলেতা য ইয়ািহয়া খােনর সরকােরর িব
অ ধারণ করা জহােদর শািমল এবং পূব পািক ানবাসী েত ক মুসলমােনর
অব কতব । আখতার মু েলর চরমপে য সম ব ি র াণদে ডর মিক
থাক তা তােদঁর মেধ থাক তন গভনর আ ুল মােলক, সবুর খান, ফজলুল কােদর
চৗধুরী, ড র হাসান জামান এবং আেরা অেনেক। েনিছ ’একবার আমার
নামও বলা হ য়েছ। তেব এটা আমার িনেজর কােন শানা কথা নয় ।
একিদন রাে নয়টা বা সােড় নয়টায় ফান এেলা। আিমই ধেরিছলাম।
আমার গলা েন অপর া থেক এক ভ েলাক বেল উঠেলন ‘আপিন তা হেল
বঁেচ আেছন? আিম ময়মিনসংহ থেক বলিছ। আমরা এইমা কলকাতার াধীন
বাংলা বতাের নলাম আপনার াণনাশ করা হেয়েছ’। এই ভ েলাক কান দেলর
িছেলন জািন না তেব তাঁর গলার ের মেন হেয়িছেলা য িতিন আমার ভাকাঙ ী
কান ব ি ।
েদেশর সব যখন বামাবািজ এবং লুটতরাজ হে তখন একিদন
কিমি িবভােগর অধ াপক খা কার মাকাররম হােসন ফান কের জানােলন
য, তাঁর িডপাটেমে ট বা দ জাতীয় িকছু িবে ারক জমা রেয়েছ। িতিন ভয়
পাে ন য গিরলারা এ েলা চুির কের িনেয় ব বহার করেব। আিম যেনা এ লা
সিরেয় নবার ব ব া কের। তাঁর অ েরাধ আিমেক জািনেয় দওয়ার সে সে
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িবে ারক ব িল কাজন হল এলাকা থেক সিরেয় নওয়া হয়।
ফসর
মাকাররম হােসন ভয় পাি েলন য িবে ারক চুির হেয় গেল িতিন িনেজ
ফ াসােদ পড়েবন।
নেভ ের একিদন গভনর মােলেকর সে
দখা কেরিছলাম। িতিন
বলেলন য করাচীর কান শাহ সােহব নািক বেলেছন য পািক ান িটেক থাকেব।
ড র মােলক খুব ধমভী িছেলন। শাহ সােহেবর এই ভিব ৎ বাণীিট আ িরক
অেথই সত বেল ধের িনেয়িছেলন। পািক ান অব ই িটেক যায়, িক পূব
পািক ান র া পায়িন। ড র মােলক আ রা জানােলন য যােদর িনেয়
কালকাতায় বাসী সরকার গিঠত হ য়েছ তাঁরা নািক ’দেল িবভ । এক দল
চাি েলন ছ’দফার িভি েত পািক ােনর সে
বাঝাপড়া কের গৃহযু ব
করেত। এই দেলর নতৃ িদি েলন খ কার মাশতাক আহেমদ। অপরদেলর
ধান িছেলন তাজউি ন। এরা পািক ান থেক িবি
হেয় যেত ব পিরকর।
ড র মােলক বলেলন য এ সম া িনেয় কালকাতায় িবতক চলেছ এবং
িশগিগরই ভাটাভুিট কের এর মীমাংসা হেব। পের েনিছ য খ কার
মাশতােকর দল নািক এক ভােট হের যায়। তেব আমার িব াস য বাসী
সরকােরর পে
াধীনভােব কান িকছু করার মতা িছেলা না। ইি রা
সরকােরর িনেদেশই তারা পিরচািলত হেতন। তরাং ই া করেলই গৃহ যু
থািমেয় দওয়ার মতা তােদর হেতা িকনা, সে হ।
একিদেক যমন াধীন বাঙলা থেক নানা কথা চার করা হেতা তমিন
অ িদেক ইি ডয়ার কমা ডার ইন িচফ মােনক শ’র নােম উ , পা াবী এবং পশতু
ভাষায় পািক ান আিমর উে ে
রাজই ব ত
ৃ া চািরত হেতা, কান জায়গায়
িলফেলট ছড়ােনা হেতা। বলা হেতা য পািক ান আিমর যুে জয়লাভ করার
কান স াবনাই নই; াণ র া করেত হেল স রা যন অিবলে অ ত াগ
কের এবং ইি ডয়ার কােছ আ সমপণ কের। তেব ১৬ই িডেস র পয এ রকম
আ সমপেণর কােনা খবরই আেসিন।
যু ে ে যমন পািক ান আিম অেনকটা িনি য় হেয়িছল, শাসেনও
তারা কান দ তা দখােত পােরিন। এেদর চােখর সামেন ব েলাক মাচ থেক
কের িডেস র পয িবিভ পেথ ইি ডয়া চ ল যাি ল। কউ কউ আিমর
সহেযািগতায় ইংল া ড আেমিরকা পয গেছ। একিদন েন অবাক হলাম য
ইসলামী ইিতহােসর অধ াপক এ িব এম হািববু াহ যাঁেক িট া খান বরখা
ক রিছেলন, করাচী হেয় থেম আফগািন ােন যান এবং সখান থেক ল ডেন

উপি ত হন। পি ম পািক ােন আটক বাঙালী অিফসার যারা িবে ােহ যাগদান
করেত চান তারাও আফগািন ান পািলেয় যেতন এবং সখান থেক িবমানেযােগ
ইি ডয়ায় চেল আসেতন। একদল মুনাফা লাভী লাক মালপে র মেধ এ দর
লুিকেয় সীমা পার কের িদেতা। এটা একটা িবরাট ব বসােয় পিরণত হেয়িছল।
নেভ েরর শষ িদেক অব া আেরা সংকটময় হেয় ওেঠ। ভারতীয়
অ েবেশর মা া আেরা বৃি পায়। শানা যায় য, কান তািরেখ ইি ডয়ান আিম
ঢাকা দখল করেব সটাও নািক ি র হেয় গেছ।
উপায় র না দেখ তসরা িডেস র ইয়ািহয়া খান ভারেতর িব ে
কা যু ঘাষণা কেরন। এটাও িছেলা তার একিট ভুল পদে প। কারণ
এতিদন ইি ডয়া পূব পািক ােন অ েবশ করেলও স য কাে পূব পািক ান
দখেলর চ া করেছ, স কথা ীকার করেতা না। এবার আর স বাধা রইেলা
না। ইি ডয়ান আিম পি ম পািক ােনও আ মণ করেত
কের। ব াপারটা
তখন জািতসংেঘ পশ করা হয়। সাধারণ পিরষেদ ভাটািধ ক যু ব করার
আেবদন জানােনা হয় এবং িনরাপ া পিরষেদ যু িবরিতর একিট
াবও গৃহীত
হয়। রািশয়া এই াব বানচাল কের।
ইি ডয়ার িব
যু ঘাষণার পর থেক ঢাকার উপর িবমান আ মণ
হয়। দশ িকংবা এগারই িডেস র একিদেন যখন একিদেন এগারিট ভারতীয়
িবমান ভূপািতত হয় তখন হঠাৎ ঢাকার আকাশ-বাতাস পািক ান িজ াবাদ
িনেত মুখিরত হেয় ওেঠ। এই আকি ক িবজেয় পািক ােনর িত জনসাধারেণর
আ া আবার িফের আেস। িক এটা িছেলা িণেকর ব াপার। এরপর ভারতীয়
আ মেণ পূব পািক ােন য কয়িট িবমান িছেলা তা ংস হেয় যায়। পূব
পািক ান আেরা অরি ত হেয় পেড়, কারণ িবমােনর সহেযািগত। না পেল
আধুিনককােল ল বািহনীর পে যু চািলেয় যাওয়া অস ব । তবু য রহ
আমরা কখেনা বুঝেত পািরিন তা হেলা পািক ান আিম কেনা কালকাতার তার
উপর হামলা করেলা না। আিম আেগই ব লিছ য জনােরল িনয়াজীর ােটিজ
বুঝবার সাধ আমােদর িছেলা না। কান স েরই িতিন আ মণা ক পদে প
হণ কেরনিন। অথচ আিম অিফসাররা বেল বড়া তন য সাহেস ও বীেয একজন
পািক ান সনা দশ জন ইি ডয়ান সিনেকর সমান। এই আ ালেনর কােনা
পরী াই হয়িন।
১৩ িডেস র পূব পািক ােনর িবিভ জায়গায় ইি ডয়ান ছ ী বািহনী
অবতরণ করেব বা করেছ এরকম জব ছড়ায়। এেত আত আেরা বেড় যায়।
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১৩ এবং ১৪ই িডেস র ভাইস চাে লেরর বাসার উপেরও িবমান আ মণ হয় ।
কেয়কটা আমােদর বাগােন এবং দালােনর ’এক জায়গায় লােগ। িন দীপ
মহড়ার জ য তখন বাসার দরজা-জানালার কাঁেচ কােলা কাগজ এঁেট দওয়া
হেয়িছল। স ার পর অিধকাংশ বািত িনিভেয় রাখা হেতা। িক বুঝেত
পারিছলাম, এই বাসাটাও একিট সামিরক টােগেট পিরণত হেয়েছ। তা ছাড়া
মহিসন হল অ েলও একিদন বামা পেড়। কারণ একিট জব ছিড়েয়িছেলা য
পািক ান আিম িমেটালা ক া টনেম ট ছেড় শহেরর িবিভ জায়গায় িবেশষ কের
ইউিনভািসিট ক া ােস অব ান িনেয়েছ।
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১৪ তািরখ রাে বাসার উপর িবমান আ মেণর পর আিম ি র কির য এখােন
থাকা আর িনরাপদ নয়। িক এখান থেক ব েনাও িছেলা িবপদজনক, সারা
শহের তখন কারিফউ। আিম একজন আিম জওয়ানেক ডেক কারিফউ- এর মেধ
আমােদর পুরােনা বাসা ১০৯ ন র নািজমুি ন রােড পৗেছ িদেত বললাম। স
রাজী হেল কাপেড়র ’ টা টেকস িনেয় আমরা এ বাসায় িফের আিস। সব
মালপ পেড় থােক ভাইস চাে লর ভবেন। এর অিধকাংশ আর পের উ ার করা
স ব হয়িন। আর একটা ঘটনা বাধ হয় উে খ করা দরকার। নেভ েরর শষ
িদেক পািক ান আিম কতটা মেনাবল হািরেয় ফেলিছল তার মাণ পলাম যখন
নলাম য রাও ফরমান আলী গাপেন আ সমপেণর
াব ইি ডয়ােক িদেয়েছ।
তাঁর ােবর শত িক িছেলা, জািন না। িক এ জব এেকবাের িভি হীন িছেলা
না বেল আমার িব াস। জনােরল িনয়াজী নািক চেয়িছেলন শষ অবিধ যু
চািলেয় যেত। দরকার হেল আিম পাবত চ াম অ েল আ য় িনেতা িক
এমন িকছুই হয় নাই। তাছাড়া গভনর মােলকও িকছুটা হতাশ হেয় পেড়ন। তাঁর
সরকােরর প থেকও আ সমপেনর কথা ওেঠ। িক ম ী সভার সব সদ
এেত স ত হনিন। ১৪ তািরেখ গভনর হাউেজ ম ী সভার বঠক হবার
কথা িছেলা। এই সভয়ই ি র হেতা য সরকার আ সমপণ করেব না যু
চািলেয় যােব। িক এই িমিটং হেত পােরিন। তার কারণ িমিটং-এর খবর কান
চর িদ ীেত পৗছায়। তার মােন করাচীেতও
চর বৃি েত িকছু লাক িনযু
িছেলা। িমিটং- এর িঠক পূব মু েত সভা কে র উপর বামা হামলা হয়। ড র
মােলক এবং ম ীরা কান েপ বসেমে ট আ য় িনেয় ােণ র া পান।

দেশর িভতের
চর বৃি র এটাই একমা
মাণ নয়। য সম কা ড
হি েলা তােত সে েহর কারণ িছেলা য এ অ েল বসামিরক এবং সামিরক
সব খবর িনয়িমতভােব ইি ডয়ােত পৗেছ দওয়া হে । কারা এ
চর বৃি েত
িল হেয়িছেলা জািন না। তেব ক িব াসেযাগ এবং ক িব াসেযাগ নয় তা ি র
করা রীিতমেতা মুশিকল হেয়পেড়। নেভ েরর আেগ বা বাধ হয় সই মােসই
িমেটালায়র ক া টনেম ট স েক এক জব আমােদর কােন আেস। নলাম
ক া টনেম ট মসিজেদর ইমাম
চর। স ভােলা করাত কের কারআন শরীফ
পড়েত পারেতা। িক মািণত হয় স আসেল একজন িশখ,
চর বৃি র জ ই
এসব িশেখিছেলা। িঠক তমিন পূব পািক ােনর সে টািরেয়ট এবং অ া
অিফস স েক অেনক খবর রটেত থােক। এ রকম একিট খবেরর িভি েত
একবার আিম ইউিনভািসিটর কেয়কজন িশ কেক ফতার কের িনেয় যায়।
আিম মহা মুশিকেল পিড়। কারণ এটা িন চত িছেলা য িবে াহী দল এজ ভাইস
চাে লরেক দাষােরাপ করেব। তারপর অব আমার অ েরােধ এঁেদর সবাইেক
একজন একজন কের ছেড় দয়। এেদর মেধ ইংিলশ িডপাটেমে টর আহসা ল
হক ও রিশ ল হাসান িছেলা। খালাস করার সময় আিম নািক এেদর িশিখেয়
িদেয়িছেলা য আপনারা থেমই যেয় ভাইস চাে লেরর সে সা াৎ করেবন।
১৪ই িডেস েরর আেরকিট মমাি ক ঘটনা উে খ করা েয়াজন। সিদন
অিফেস বসা মা খবর এেলা য ঐ িদন ভার রাে নািক একদল সশ ব ি
ইউিনভািসিটর কেয়কজন িশ কেক ধের িনেয় গেছ। যারা এেসিছেলা তারা নািক
আিমর লাক নয় িক এরা কারা স রহ
আজও উদঘািটত হয় নাই।
ইউিনভািসিটর িশ ক ছাড়াও আেরা িকছু ব ি েক পাকড়াও কের এই দল িনেয়
যায় এবং ১৬ই িডেস েরর পর লাশ মীরপুেরর আেশপােশ পাওয়া যায়। িনহতেদর
মেধ িছেলন বাংলার মুনীর চৗধুরী,ইংিলশ িডপাটেমে টর রিশ ল হাসান,
ইিতহােসর িগয়াসউি ন আবুল খােয়র এবং সে াষ ভ াচায। আেরা িছেলন
ইউিনভািসিটর সহকারী মিডক াল অিফসার ডা ার মুতজা।
ডাঃ মুতজা িপিকং প ী বামপ ী দেলর সমথক িছেলন এবং িবি তার
আে ালেনর পে িছেলন না। এই কারেণ এেদর মৃতূ রহ আেরা ঘনীভূত হেয়
দাঁড়ায়। তা ছাড়া এ কথাও মেন রাখা দরকার য এঁেদর ব ি গত মতামত যাই
হেয় থা ক, কা ভােব এরা কউ গিরলা যুে র সে যু িছেলন না। অব
এ কথা উে খ করা দরকার য তখন িশ ক যারা কান রকেম াস চািলেয়
যাি েলন তাঁেদর িব ে
ায়ই কালকাতা থেক নানা মিক দওয়া হেতা। ১৬
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তািরেখ যখন পূব পািক েনর পতন ঘেট তখেনা আমরা কউ জানতাম না এ
লাক েলার িক হেয়েছ। এবং আজ পয আিম এবং রাজাকারেদর িব ে নানা
অিভেযাগ শানা গেলও এেদর মৃতূ রহ সে হাতীতভােব উদঘািটত হয় নাই।
যখন পািক ান আিম আ সমপেণর জ
িত িনে তার পূব েণ তােদর বা
তােদর সমথকেদর এ রকম কা ড ঘটাবার সাহস না থাকারই কথা।
১৪ই িডেস র যখন চারিদেক আত এবং য কান মু েত পািক ান
সরকােরর পতন ঘটেব বেল শানা যাে তখন রাে খুলনা থেক একজন
আমােক ফান কের িজ াসা কের ঢাকার অব া কমন? আিম যখন বললাম য
এখােনর অব া ভাল নয়, স জানােলা য খুলনার িদেক ইি ডয়ান আিম েবশ
করেত পােরিন। পািক ান আিম ানীয় লাকজেনর সহেযািগতায় ইি ডয়ানেদর
বাঁধা িদেয় যাে । ব ূত ১৬ই িডেস র যখন জনােরল িনয়াজী জনােরল
অেরারার কােছ আ সমপণ কেরন তখন িকেশারগ ,িসেলট এ রকম ব জায়গায়
যু চলিছেলা। িকেশারগে মওলানা আতাহার আলী ১৬ তািরেখর পরও
কেয়কিদন পািক ােনর পতাকা নামােত রাজী হনিন। পের তাঁেক বুিঝেয় িনেয়
পতাকা নামােত রাজী করােনা হয়।
১৫ই িডেস র রাে র অব া বণনা করা সহজ নয়। তখন অেনক গিরলা
ঢাকায় েবশ করেছ। সারা রাত ভের গালা িলর আওয়াজ কােন আসেত থােক।
আেরা িন য আগামীকাল রমনার মােঠ আ ািনকভােব পািক ান আিম
আ সমপণ করেব, সত জেনও তখেনা এ কথা আমার পে িব াস করা শ
িছেলা য পািক ান সিত সিত ভে পড়েছ। সারারাত ধের ৪৭ সােলর আগ
মােসর উৎসাহ উ ীপনা এবং আদশবােদর কথা ভািব। যারা তখন পািক ান
িজ াবাদ বেল বাংলার আকাশ বাতাস ভের তুেলিছেলা তােদরই একদল আজ
‘জয় বাংলা’ িচৎকার কের আ ােদ ফেট পড়েছ- এ িছেলা আমার জ এক
অ ুত অিভ তা। মেন হেয়িছেলা আমরা যেনা এিলেসর ওয়া ডার ল াে ডর মেতা
কােনা দেশর অিধবাসী যখােন কান িকছুরই ি রতা নই। ভাবলাম এটা িক
আমােদর চিরে র বিশ ? মেন হেয়িছল, য ফজলুল হক সােহব ১৯৪০ সােল
লােহার
াব উ াপন কেরিছেলন িতিনই ১৯৪৬ সােল ইেলকশেন মুসিলম
লীেগর িব ে দাঁিড়েয়িছেলন এবং একবার কালকাতা হেয় পি ম পািক ােন
যাওয়ার পেথ পািক ান স ে এমন এক উি কেরিছেলন যার ফেল তদানী ন
ধানম ী ব ড়ার মাহা দ আলী তাঁেক দশে াহী বলেত বাধ হন। মওলানা
ভাসানী িযিন িসেলেটর গণেভােটর সময় এক বিল ভূিমকা পালন কেরন, িতিনও

একবার পািক ানেক ‘আসসালামু আলাই ম’ জািনেয় িছেলন। এ রকম আেরা
অেনক লােকর কথা জানতাম যাঁরা পািক ান িত ার পর মু েতই পািক ােনর
আদেশ আ া হািরেয় নানা কথা বলেতন। আিম বর কাজী আ ুল ও দ বা
সয়দ মাজতবা আলীর মেতা ব ি েক
া কির। তাঁরা পািক ােনর
জাতীয়তাবােদ িব াস কেরনিন এবং থমাবিধ পি ম বাংলায় থেক যান।
তারপর কংে েসর মুসিলম সদ যাঁরা পূব বে র অিধবাসী িছেলন তাঁেদর
মেনাবৃি ও িকছুটা বুঝেত পারতাম। িম ার আশরাফ উি ন চৗধুরী পািক ান
িত ার পর ু হেয় নেহ েক এক িচিঠ িলেখিছেলন। িক যারা এককােল
পািক ােনর বেদৗলেত সমােজ িতি ত হন এবং যাঁরা পািক ান না হেল সমােজর
িন ের পেড় থাকেতন তাঁরা এবং তাঁেদর স ােনরা য যুি েত পািক ােনর
িব ে িবে াহ কের সই যুি আমার বাধগম িছেলা না।
১৫ তািরখ রাে আরও ভািব য, য পিরবতন আসেছ তােত আমার
িনেজর জীবন িবপ হেত পাের। ভিব েতর কথা ভেব কােনা ি ই পাি লাম
না। নয় মােস চারিদেক িতিহংসার আ ন যভােব েল উেঠিছেলা তােত দেশর
এবং সমােজর কােনা ম ল হেত পাের এ কথা িব াস করা িছেলা আমার পে
অস ব।
তাছাড়া আেরকটা কথা ভািব, এই তথাকিথত মুি বািহনী যিদ িনেজরা
যু কের পািক ান থেক িবি
হেয় যেতা তােতও অেগৗরেবর িকছু আমার
চােখ পড়েতা না। িবি তােক আিম সহেজ মেন িনেত পারতাম না সিত িক
তা হেলও মনেক এই বেল েবাধ িদেত পারতাম য িবিভ রাজৈনিতক এবং
অথৈনিতক কারেণ পািক ান টুকেরা হেয় গেছ। িক যা হেত যাি েলা সেতা
িবেদশী একিট রাে র সাহােয একিট উপিনেবশ িত া মা । ইি ডয়ান আিম এই
দশেক যুে পরািজত কের আ ািনকভােব এটা দখল করেত আসিছেলা। এর
মেধ পূব পািক ানবাসীেদর বা যারা এখন িনেজেদর বাঙালী বলেত
কেরিছেলা তােদর গৗরেবর িক থাকেত পাের? এরা ই া কের একটা িবেদশী
শি র কােছ দশেক তুেল িদেত যাি েলা এবং এর নাম িদেয়িছেলা াধীনতা।
েনিছ এখেনা কালকাতায় নািক পূব পািক ান িবজয় িদবস উদযািপত হয়। এেত
আ য হওয়ার িকছু নই। ইি ডয়া িবজয় লাভ কেরিছেলা এেত কােনা সে হ
নই। য কৗশেল ইি ডয়া িবজয় লাভ কের নব ি কভােব তারও শংসা আিম
করেত পাির। িক পািক ানী িহসােব এটা আিম িকছুেতই মানেত পারিছলাম না।
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আরও মমাহত হি লাম এই ভেব য পূব পািক ােনর সংখ া
অিধবাসী,
সংখ ালঘু পি ম পািক ানীেদর িব ে িবে াহ ঘাষণা কের য মানিসকতার
পিরচয় িদেয়িছল তার মেধ বীরে র িকছু িছল না। যু বাংলায় যমন সংখ া
হেয়ও মুসলমােনরা িহ েদর সে
িতেযািগতায় হের যত, এখােনও তাই।
অথচ এটােক বলা হি ল বাঙালীর সাহস ও বীরে র তীক।
১৬ই িডেস র ভাের উেঠ দখলাম ায় বাড়ীেতই ‘জয় বাংলা’ পতাকা।
তেব আমােদর মহ ায় রা ায় কান উ াস হয়িন। িদন দশটার িদেক নািক
জনােরল অেরারা এবং অ া ইি ডয়ান অিফসার রমনার মােঠ উপি ত হন এবং
এঁেদর কােছ জনােরল িনয়াজী আ সমপণ কেরন। েনিছ িতিন নািক তখন
কঁেদ ফেলিছেলন।
এ সময় গভনর মােলক এবং তাঁর ম ীরা ই টারকি টেন টাল হােটেল
আ য় হণ কেরন। এই হােটলিটেক ‘িনউ াল াউ ড’ বলা হেতা। িবেদশী
সাংবািদকরাও এখােন থাকেতন।
সবেচেয় ঃখ পলাম যখন নলাম য আমােদর পিরিচত কান কান
পিরবার িবিরয়ানী রা া কের ইি ডয়ান স েদর জ পাঠাে । আমার িনেজর
ফুপােতা ভাই হািসনা মি েলর সয়দ ফখ ল আহসােনর মেয়রা এরকম ’ ডক
পালাও রমনা িকংবা ক া টনেমে ট পািঠেয় িছেলা। এ িছেলা এক অ ূত দৃ ।
পূব পািক ােন আ সমপণ হেলও ইি রা গা ী ঘাষণা কেরন য িতিন
পি ম পািক ােনর িব ে যু চািলেয় যােবন। এই যু ব হয় আেমিরকার
মিকেত। অথচ পূব পািক ান র ার জ আেমিরকা কােনা উেদ াগই হণ
কেরিন। একবার শানা িগেয়িছেলা য আেমিরকার স ম নৗবহর পূব পািক ােনর
িদেক এিগেয় আসেছ। এ খবর ক ুর সত তা আিম এখেনা জািন না। তেব চাপ
িদেল ইি রা গা ী য পূব পািক ােন স পাঠােত সাহস পেতন না তা
িনঃসে েহ বলা যায়।
১৬, ১৭, ১৮ িডেস র মহা উৎক ঠার মেধ কােট। তখন চারিদক থেক
ধু হত াকাে ডর খবর আসিছল। পািক ান সমথক বেল যােদর উপরই সে হ
হেয়েছ তােদরই িবনা িবচাের হত া করা হয়। এর মেধ িছল কেয়ক হাজার িবহারী
এবং ব বাংলা ভাষী মুসলমান। ১৭ তািরেখ বাধ হয় সয়দ আলী আহসােনর
ছাট ভাই সয়দ আলী নকী আমার সােথ দখা করেত আেস। স বেল, সা াদ
ভাই! আপিন এখান থেক সের যান। আিম জবাব িদেয়িছলাম য, আিম পািক ােন
িব াস করতাম এ কথা সত িক আিম কান খুন জখম বা অ প অপরাধ

কিরিন। আিম পালােবা কেনা? তাছাড়া পিরবারেক অরি ত অব ায় রেখ
আ েগাপন করা হেব চরম কাপু ষ। যিদ আমার নিসেব মৃতূ থােক সটা রাধ
করা অস ব হেব। িক পািলেয় আিম কাপু ষতার নাম অজন করেত রাজী নই।
১৯ তািরেখ ভাইস চাে লেরর সে টািরেক খবর িদলাম স যেনা ফাইল িনেয়
আমার সে দখা কের। স আমােক ফাইল পািঠেয় িদেলা িক িনেজ আসেত
সাহস পেলা না। পের েনিছ ক া ােস ১৬ তািরখ থেকই আমার খাঁজাখুঁিজ
হয়।
ফাইেল আিম য কথা িল িলেখিছলাম তা আমার মেন আেছ। আিম য
১৬ তািরেখর পর িট া খােনর আেদেশ য সম িশ ক চা রীচূ ত হেয়িছেলন
তাঁেদর উপর আেরািপত স আেদশ এখন অকাযকর বেল িবেবিচত হেব।
১৯ তািরখ সকাল বলা রিডওেত য ঘাষণা িন তােত মেন হেয়িছেলা
য আমার িবপদ খুব কািছেয় এেসেছ। সিদন রিডও খুলেতই এক পিরিচত ছা
নতা আ স ম আ ুর রেবর গলার আওয়াজ নেত পলাম। স গভনর মােলক,
সবুর খান, ফজলুল কােদর এবং হাসান জামােনর নাম উে খ কের বলেলা য
এঁেদর িক শাি হওয়া উিচত তা বলার অেপ া রােখ না। পির ার বুঝা যাি ল স
াণদে ডর কথাই বলেছ। আমার নাম এ ঘাষণায় িছেলা না িক ঘাষণািট শানা
মা আমার পােশর িবছানায় শাওয়া ফুপােতা ভাই সয়দ কাম ল আহসানেক
বিল, আমােদর িদন ফুিরেয় গেছ। হয় তা িশগিগর আমােদর ধরেত আসেব।
ঐ িদন িবকাল সােড় িতনটার সময় আিম উপর তলায় আমার বড় মেয়র
সে কথা বলিছলাম। হঠাৎ একটা গ ডেগােলর শ কােন এেলা। মেন হেলা
কত িল লাক আমােদর বাড়ীর িভতের ঢ়ুেক উপের আসার চ া করেছ। বাড়ীর
অ া মেয়রা তােদর থামােত চ া করেছ। মু েতই টর পলাম য এরা আমার
জ এেসেছ। আিম িনেচ যাওয়ার চ া করেতই আমার মেয় আমােক টেন ধের
দেরাজা ব কের িদেলা। আিম বললাম, এেত লাভ হেব না। তামরা এভােব
আমােক বাঁচােত পারেব না। এ কথা শষ না হেতই মেন হেলা একদল লাক
ছােদর উপর উেঠ এেসেছ। চ ড জাের লািথ িদেয় ছােদর িদেকর দেরাজাটা
ভে ফলেলা। আমােক দখা মা বলেলা, ‘ া ডস আপ’। যেনা আমার কােছ
কান ব ক বা িপ ল িছেলা। তারপর এ ভা া দেরাজা িদেয় ঢুেক আমার শাট
ধের ওরা আমােক টেন নািমেয় িনেয় যায়। শীেতর িদন আমার পরেন িছেলা
পশমী প া ট এবং শােটর উপর কািডগ ান। চারিদেক তাকাবার অবসর িছেলা না।
যারা আমােক টেন িনেয় যাি ল তােদর সবার হােত অ । আমােক যখন বাইের
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িনেয় আসা হেলা তখন দখলাম গেটর সামেন একিট খালা িজপ। এবং িজেপর
’িদেক মহ ার লাকজন জেড়া হেয় আেছ। কউ িকছু বলেলা না। বুঝেত
পারলাম আিম কতটা অসহায়। আমােক ঠেল ওরা িজেপ উিঠেয় িদেলা। মেন
হেলা এই আমার শষ যা া। হয়েতা এখিন িনেয় আমােক মের ফলেব।
______________________
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অধ ায় ৯
১৯ শ িডেস েরর ঘটনা
১৯ শ িডেস র যারা আমােক বাসা থেক পাকড়াও কের িনেয় যায়, তারা িছেলা
সব ছা । এর মেধ ঢাকা ইউিনভািসিটর ছা ও িছেলা। তেব আমার
িডপাটেমে টর নয় এবং এেদর সে আমার ব ি গত কােনা পিরচয় িছেলা না।
আমােক িনেয় িজপ যখন বকশীবাজােরর িদেক রওয়ানা হয় তখন নলাম এরা
পর রেক িজ াসা করেছ ইিনই ড র সা াদ হাসােয়ন িকনা। আিম ওেদর
আ
কের বললাম য তােদর সংশেয়র কারণ নই, আিমই ঐ ব ি । িমথ া
পিরচয় দওয়ার কান বণতা আমার িছেলা না। িমথ া পিরচেয় মৃতূ বরণ কের
িক হেব? কারণ আমার িব াস িছল য আমােক িনেয়ই তা ওরা মের ফলেব।
িজপটা বকশী বাজােরর অিলগিল ঘুের ক া াস এলাকায় েবশ কের
এবং এটােক ল' ফ াকালিটর িবি ং া েণ দাঁড় করােনা হয়। ছা রা আমােক
টেন ততলার একটা কামরায় িনেয় আেস। খুব স ব সখােন আেরা 'একিট
ছেল উপি ত িছেলা। কামড়ার দরজা ব কেরই ওরা আমােক মারেধার করেত
কের। এক ঘুিষেত আমার চশমা ছুেট পেড় যায়। মােরর মেধ একজন আমার
গােয়র কাপড় চাপড় খুেল নয় এবং হােতর ঘিড়ও িছিনেয় নয়। আমার পরেন
য প া ট িছেলা তার ব খুেল িনেয় সটা িদেয় আমার বুেক- িপেঠ- হােত
আঘাত করেত
কের। ল
কের দখলাম ডান হােতর আ ুেলর গাড়ার
চামড়া ফেট র ব ে । আিম চুপ কের এসব স করিছলাম। কারণ জানতাম
এেদর সােথ তক করেত গেল িনপীড়ন বৃি পােব। মােরর সে আমােক
গালাগািলও করা হি েলা। পািক ান আিমর দালাল িহসােব আিম নািক ব
হত াকাে ডর সােথ জিড়ত। আিম ধু একবার বেলিছলাম য আমার অপরাধ হেয়
থাকেল তার িবচার হাক। বলাবা ল এেত যেনা ওেদর
াধ আেরা বৃি
পেলা।
বশ িকছু ণ মারেধার করার পর ওরা িপঠেমাড়া কের আমার 'হাত
বঁেধ িদেলা এবং চাখও মাল িদেয় বাঁধা হেলা। এরপর ব কধারী এক
যুবেকর িজ ায় আমােক রেখ বাকী সবাই ঐ কামরা থেক চেল যায়। এই
ছেলিট িভতর থেক দরজা ব কের আমােক পাহারা িদেত থােক।
আিম ঐ ছেলিটেক বললাম তামরা িবচার না কেরই আমার উপর
িনপীড়ন চালাে া কেনা? আমােক াণদে ড দি ডত করেত পােরা িব তার
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আেগ িবচার হওয়া উিচত। ছেলিট বলেলা আমােক কেনা ধের িনেয় আসা
হেয়েছ স স ে স িকছুই জােন না। স গফরগাঁও কেলেজর ছা ; গিরলা
বািহনীেত যাগ িদেয়িছেলা। দল নতার িনেদেশ স আজেকর অপােরশেন শরীক
হয়। তেব কাথায় অপােরশন হেত যাে
সটা তােক আেগ জানােনা হয়িন।
তারপর স বলেলা য দেলর িনেদশ পেলও স আমােক িল করেত পারেব না।
এেত সা না লাভ করার আমার িকছু িছেলা না। কারণ িল করার লােকর অভাব
হেতা না। তারপর ছেলিট য সম কথা বলেলা স েলা মেন রাখবার মেতা। স
বলেলা, নেভ েরর শেষর িদেক আমরা হতাশ হেয় যু ব কের িদেয় দেশ
িফরবার কথা ভাবিছলাম। কারণ আমােদর িব াস হেয়িছেলা, দশ বছর এভােব
যু কেরও পািক ান, আিমেক হারােত পারেবা না। ভারেতর হ ে েপ অব া
নটকীয়ভােব পিরবিতত হয়। আমরা ধু ভারতীয় আিমর সে সে চেল আিস।
ঐ ছেলিটর নাম আমার এখন মেন নই। স এখন বঁেচ আেছ িকনা,
তাও জািন না। িক যুে র অব া স েক তার মুেখ য ীকৃিত েনিছলাম তার
মেধ আমােদর অিভমেতরই সমথন িছেলা। ১৬ই িডেস ের পািক ান আিমর য
পরাজয় ঘেট তার মেধ গিরলা বািহনীর ভূিমকা অত নগণ । এটা িছেলা
ভারতীয় বািহনীর িবজয়। এরপর এ ছেলিটর সে আর িবেশষ কথা হয়িন। মেন
আেছ একবার আিম একটু পািন খেত চেয়িছলাম, ছেলিট এক কােপ কের পািন
আমার ঠােটর কােছ ধের বলেলা, আমার চাখ খুেল িদেল ও িনেজ িবপেদ
পড়েব। আিম চুপচাপ পািক ােনর ভােগ র কথা ভাবেত লাগলাম এবং বারবার
যােদর ফেল এেসিছ তােদর কথা মেন হেলা। এেদর সে আর কখেনা দখা
হেব, এ আশা িছেলা না। কােলমা শাহাদত পেড় িনেজেক মৃতূ র জ
ত
করেত লাগলাম। ধারণা হেয়িছেলা য যারা ঐ ছেলিটর কােছ িজ ায় আমােক
রেখ গেছ তারা িকছু ণ বােদই িফের এেস আমােক মের ফলেব। ঐ ছেলিট
আমােক জািনেয়িছেলা য আেরা অেনক লাকেক ধের এেন ইউিনভািসিট িবি ং
এ আটক কের রাখা হেতা এবং সখােনই ওেদর িল করা হেতা।
কত ণ এভােব কােট, আমার খয়াল নই। ঐ াভািবক পিরেবেশ খািল
গােয় আিম কােনা শীত অনূভব করিছলাম না। েম েম মেন হেলা- রা ায়
গািড়র আওয়াজ কেম এেসেছ। ভাবলাম এখন িন য়ই রাত এগারটা সােড়
এগারটা হেব। হঠাৎ দরজায় একটা ধা ার শ
নলাম। আমার পাহারাদার
দরজা খুেল িদেল 'জন ছেল ঢুকেলা। আিম তােদর দখেভ পাি লাম না।
কথাবাতায় মেন হেলা এরাও ইউিনভািসিটর ছা । আমােক আেরা িকছু িকলচা ড়

মের ওরা আেরা মজবুত রিশ িদেয় আমার হাত বঁেধ চােখর বাঁধুিন আেরা শ
কের দয়। এবং মুেখ মাল ঢুিকেয় িদেয় আমার কথা বলা ব কের। আিম
তখেনা আে আে কােলমা শাহাদত পড়িছ। ওরা ঠা া কের বলেলা এসব মে
কােনা কাজ হেব না। মুখ ব হওয়ার আেগ আিম আবােরা একবার িজ াসা
করলাম, আমার অপরাধ িক? ওেদর একজন ইংেরজীেত জবাব িদেলা, Mr Vice
Chancellor, you have lived too long. আিম নািক ইউিনভািসিট এলাকায়
যেতা হত াকা ড ঘেটেছ তার জ দায়ী। স িল mastermind কেরিছ। আিম
তেক িনবৃ হলাম। কারণ মেন হি েলা এেদর চাখ মুখ থেক
ােধর আ ন
িঠকের পড়েছ। ভাবলাম ওরা এখনই হয়েতা আমােক তুেল িনেয় িল করেব। স
জ অ সব িচ া বাদ িদেয় ঈমােনর সে যােত মরেত পাির স কথাই ভাবেত
লাগলাম।
ছা
'িট রিশ টেন অ এক কামরায় িনেয় গেলা, তারপর ঐ রিশর
এক মাথা মেন হেলা কােনা টিবল বা বে র সে এমনভােব বঁেধ িদেলা যােত
আিম ভােলা কের নড়াচড়া করেত না পাির। 'জেনর একজন কামরা থেক
বিরেয় যায়। তার স ী িভতর থেক দরজা ব কের একটা বে র উপর েয়
পেড়। আিম এসব িকছুই দখেত পাি লাম না। ধু নড়াচড়ার শে
টর
পাি লাম য ছা িট িন য়ই েয় পেড়েছ। কারণ িকছু ণ পরই তার নাক ডাকার
শ আমার কােন আেস।
এিদেক আিম বেস থেকও কােনা ি পাি লাম না। হােতর কবিজ
এমনভােব বাঁধা িছেলা য একটু নড়াচড়া করা মা হাত কেট যেত
কের।
সামেনর িদেক পা ছিড়েয় িদেয় বেস বেস মৃতূ র তী া, করিছলাম। এবার
িব াস হেলা য ভাের কাথাও ওরা আমােক মের ফলেব। সারারাত কােলমা
পেড় কািটেয় িদলাম। মােঝ মােঝ নানা কথাও মেন হি েলাঃ ফ ােমিলর কথা,
আ ীয়- জেনর কথা এবং দেশর কথা। ১৯৪০ সােল য ে আমরা ত ণরা
মেত উেঠিছলাম তার এ মমাি ক পিরসমাি র কথা কখেনা ক না করেত
পািরিন।
ঘুেমর কােনা
ই ওেঠিন। ুধা- তৃ াও িছেলা না। মেন হেলা ফাঁিসর
আসামীর মৃতূ র পূেব এ রকমই িকছু অিভ তা হয়। যখন মসিজেদ ফজেরর
আজান হয়, তার িকছু ণ পর আবার দরজায় শ হেলা। য ছা িট ভতের িছেলা
স জেগ উেঠ দরজা খুেল িদেল একজন বা 'জন ছেল েবশ কের। এবং
আমােক বেল গটআপ। আিম উেঠ দাঁড়ালাম। পােয়র াে ডল কাথায় সের
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িগেয়িছেলা, টর পলাম না। আর এখন এই মু েত াে ডল িদেয় আমার িক
হেব। আিম যাি তা বধ ভূিমেত।
ওরা আমােক টেন িনেচ নািমেয় আনেলা। মেন হেলা ওখােন একটা
গািড়। থেম আমােক গািড়র সামেনর িসেট াইভােরর পােশ বসােনা হয়।
পর েণই ওখান থেক নািমেয় এেন পছেন ােরর উপর ঢুিকেয় দওয়া হয়।
তখন বুঝলাম এটা খালা িজপ। আমার 'পােশ অ ধারী কত িল লাক পা
ঝুিলেয় বসা িছেলা সটা টর পলাম িবিভ সাড়া শে ।
িজপ আমােক িনেয় কাথায় এেলা টর পাি লাম না মােটই। রা ায়
যানবাহেনর কােনা শ িছেলা না। আর িজপ অেনক রা া ঘুের চলিছেলা। তাই
থেম মেন হয় আমােক শহেরর উপকে ঠ িনেয় আসা হে । ঢছ। িজপ থামেল
ওরা আমােক টেন বর কের এবং সাজা হেয় দাড়ােত বেল। আিম
ভাবলামঅআর কেয়ক সেকে ডর মেধ ই আমােক িল খেত হেব। মুেখ গ াগ
থাকা সে ও আিম একটু জােরই কােলমা শাহাদত পড়লাম। একজন িব প
কের বলেলাঃ পেড়া, তামার ম পেড়া। সই মু েত শ িপয়ােরর হমেলট
নাটেকর একটা লাইনও মেন উিদত হেলাঃ The undiscovered country from
whose bourne no traveller returns.

িনযাতন ও াণনােশর চ া
এরপর ধারােলা কােনা অ িদেয় আমার বুেক চার জায়গায় এবং িপেঠ ই
জায়গায় খাঁচা দওয়া হয়। অ ভব করলাম য র
ব ে । ভাবলাম ওরা
আমােক এভােব একটু একটু কের মারেব। আিম তখন মেন ােণ ধু কােলমা
পড়বার চ া কেরিছ। হঠাৎ আমার ম দে ডর উপর চ ড একটা আঘাত
অ ভব করলাম। সটা মা কেয়ক সেকে ডর জ । মু ্েতই আিম ান হািরেয়
িনঃসাড় হেয় পিড়।
কত ণ এভােব িছলাম, জািন না। যখন ান িফের এেলা তখন টর
পলাম য আিম িচৎ হেয় মািটেত শাওয়া এবং আমার বুক থেক র ব ে ।
শরীেরর িন াংেশ কান অ ভূিতই িছল না। মেন হেলা র পােতর ফেল মা েয়
আমার জীবণী শি িনঃেশষ হেয় আসেছ। িক িকছু ণ এভােব থাকার পরও
যখন মেন হেলা য আিম তখনও াণ হারাইিন তখন কান পেত নবার চ া
করলাম কান লাকজেনর পােয়র আওয়াজ আেস িকনা। ’একটা িরকশার টুংটাং
কােন আসিছল। আিম এবার সাহস কের িজ া িদেয় মুেখর গ াগটা সিরেয় ফেল
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একটু জাের বললাম, আিম কাথায়? মেন হেলা আমার গলার আওয়ােজ
কেয়কজন লাক আমার িদেক এিগেয় আেস। একজন বেল উঠেলা এটােতা
মেরিন। যেনা আিম একটা
র বা িবড়াল। আিম ওেদর আমার চােখর এবং
হােতর বাঁধন খুেল িদেত অ েরাধ করলাম। ওরা িজে স করেলা আপনােক
মেরেছ ক? আিম সত কথাই বললাম। জবাব িদলাম মুি বািহনী। এবার মহা
ফ াসােদ পড়া গেলা। আগ কেদর মেধ একব ি
লকচার
কের িদেলা।
বলেলা য আমার উিচৎ শাি হেয়েছ। আমার মেতা ব ি েদর জ ই নািক
দেশর এই দশা। আিম কােনা সাহায বা সহানূভুিত পেত পাির না। আিম
বললাম, আিম ভা মরেতই চেলিছ। আমার চাখটা খুেল িদন। তখন একজন এেস
আমার চােখর ও হােতর বাঁধন খুেল দয়। চাখ খুলবার পর দখরাম য আমার
সামেন সেতেরা আঠােরা বছেরর এক ছাকরা দাঁড়ােনা এবং আিম িল ান
িসেনমা হেলর সামেন যখােন কামানটা িছেলা- পেড় আিছ। কামােনর পােশর
রিলং ধের কান রকেম উেঠ বসলাম। পােয় দাঁড়াবার শি এেকবােরই িছেলা
না। শরীর থেক তখেনা র ব ে । আিম আবার লাকজনেক বললাম, আমােক
একটু িরকশায় তুেল বায়তুল মাকাররম মসিজেদ িদেয় আ ন। এবাের ওরা বাধা
িদেয় কাউেক িকছু করেত িদেলা না। আমােক জানােলা আমার মেতা আেরকজন
নািক কামােনর অ িদেক পড়া িছেলা। আিম িজ াসা করলাম ক? জবাব এেলা
আিম হাসান জামান। বুঝলাম তাঁেকও ঐ জায়গায় এেন ফেল দওয়া হেয়েছ।
আমার পােশ মশঃই িভড় জেম উঠেত লাগেল। িক চ া কেরও
কােনা িরকশা ডাকেত পারিছলাম না। িরকশা কােছ এলই লাকজন তােক
তািড়েয় িদেতা। এক পযােয় দখলাম এক াক বাঝাই ইি ডয়ান স
িল ান
িসেনমার পাশ িদেয় যে । আিম তােদর দৃি আকষণ করেত চ া কির। িক
কােনা কাজ হয়িন। কারণ ওরা আমার গলার আওয়াজই নেত পেলা না। আিম
মশঃই হতাশ হেয় পড়িছলাম। িঠক এই সময় নািজমউি ন রােডর এক ব ি ,
য আমােক িচনেতা, আমােক দেখই এিগেয় আেস এবং একটা িরকশা ডেক
তােত তুেল আমােক বাসায় িনেয় আেস। এবার লাকজন আর বাধা দয়িন।
িরকশা যখন মাড় ঘুরেছ তখন দখলাম ড র হাসান জামান িনেজর পােয় উেঠ
দাঁিড়েয় বায়তুল মাকাররেমর িদেক যাবার চ া করেছন।
আমােক যখন বাসায় িনেয় আেস তখন বাধ হয় ভার সােড় সাতটা।
ধরাধির কের িরকশা থেক নািমেয় সামেন একটা ঘের মা েরর উপর ইেয়
দওয়া হয়। দখলাম বাড়ীেত কেয়কজন ইি ডয়ান স । আমােক ফা এইড
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দওয়ার জ মহ ার ডা ার রইসউি নেক খবর দওয়া হেলা। তাঁর ি িনক
িছেলা রা ার ওপােরই। িতিন আসেত অ ীকার করেলন। জানােলন য
মুি বািহনী যােক শাি িদেয়েছ তাঁর িচিকৎসা করেত গেল িতিন িবপেদ
পড়েবন। এরপর খবর দওয়া হয় চক বাজােরর ডা ার শাম ল আলমেক। এ
িছেলা আমার এক ফুপােতা ভাইেয়র ছেল। এও সাজা আসেত অ ীকার কের।
তখন লবদন শাহ সােহেবর জামাতা ডা ার মুিনর উি নেকই ডাকা হয়। িতিন
সে সে চেল আেসন। েনিছ পের তােক স জ মারেধারও খেত হেয়েছ।
ইিতমেধ আমার ফুপােতা ভাই সয়দ কাম ল আহসান, িতিন তখন
আমােদর বাসায় িছেলন, ইি ডয়ান আিম অিফসারেদর খবর দন। কেয়ক
িমিনেটর মেধ ই এক ইি ডয়ান মজর ডা ার িনেয় হািজর হন। আমােক পরী া
কের এরা বেলন য এেক অিবলে হাসপাতােল ানা িরত করা দরকার এবং
তারাই সম ব ব া কের ওেদর গািড়েত আমােক মিডেকল কেলজ হাসপাতােল
িনেয় যায়। আমােক রাখা হয় দাতলায় ৯ না ার িভ আই িপ ক ািবেন। কেয়কজন
ইি ডয়ান স সাতিদন পয এই ক ািবন পাহারা িদেয়িছেলা।
একটু পছেনর কথা বলা দরকার। বাসার লাকজেনর মুেখ েনিছ য
আমােক পাকড়াও কের িনেয় যাবার পর সয়দ কাম ল আহসান বুি কের
ইি ডয়ান আিমেক খবর িদেয়িছেলন। তারা সে সে বাসায় পাহারা বসায় এবং
সারা ঢাকা ত ত কের আমার খাঁজখবর কের। িক ইউিনভািসিট িবি ংটার
কথা মেন না হওয়ায় তারা সিদেক যায়িন।

ইি ডয়ান আিম
য কয়িদন ইি ডয়ান স রা হাসপাতােল আমােক এবং বাসায় আমার পিরবারেক
পাহারা িদেয়িছেলা তােদর ব বহাের আমরা সবাই মু হেয়িছ। মেয়েদর মুেখ
েনিছ ওেদর মেধ যারা ছাট িছর তােদর ওরা কােল কের আদর করেতা এবং
নানা খাবার- দাবারও এেন িদেতা। এ কথা অব ই ীকার কবেরা য ইি ডয়ান
আিমর সাহায না পেল আমার কােনা িচিকৎসাই হেতা না এবং বাধ হয়
আমােক আবার ধের িনেয় যেয় গিরলারা মের ফলেতা। যারা আমােক িল ান
চ ের ফেল যায় তারা ধের িনেয়িছেলা য আিম মেরই গিছ। িক আিম মিরিন
টর পেল আমােক আবার পাকড়াও করা হেতা, স ব াপাের আমার মেন কান
সে হ নই। বাসা থেক ইি ডয়ান পাহারা উিঠেয় দবার পর ওরা আেরা
কেয়কবার আমার পিরবােরর উপর হামলা চালায়,আমার গািড়টা িনেয় যায় এবং
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একিদন রাত- েটার সময় খবর িদেয় এেস টাকা পয়সাও িনেয় যায়। তখন ভেয়
আমার মেয়রা িতেবশীেদর বাড়ীেত িগেয় লুিকেয় থাকেত বাধ হয়।
আর একটা রহ আিম এখেনা বুঝেত পািরিন। আিম বেলিছ িপেঠ
চ ড আঘােত আিম ব শ হেয় পিড়। ভাবতই এ রকম অব ায় মা েষর উপুড়
হেয় পড়ার কথা। অথচ ান িফের এেল আিম দেখিছ য আিম িচৎ হেয় আিছ।
এর কারণ এই হেত পাের য অ ান হেয় যাওয়ার পরও ওরা আমার দেহর উপর
অত াচার চািলেয়েছ। তাছাড়া আমার বাম পােয়র হাঁটুটা তখন থেক এেকবাের
িবকল হেয় আেছ। িবশ বছর পরও বাম পােয় ভর িদেয় আিম কােনা িকছু করেত
পাির না।
আমার উপর হামলাকারীরা য খুব পাকা লাক িছেলা স স ে ও
কােনা সে হ নই। শরীেরর কান জায়গায় আঘাত করেল মা ষেক সহেজ
ঘােয়ল করা যায়, সটা তারা জানেতা। ওরা িন য়ই মেন কেরিছেলা য
ম দে ডর উপর আঘােতর ফেল আমার মৃতূ হেব। িক মৃতূ র আেগ আিম
অস ব য ণা ভাগ করেবা। এর মেধ একটা িতেশােধর ব াপারও িছেলা।
ইংিলশ িডপাটেমে টর ািতময় হঠা রতা আিমর িলেত আহত হেয় চারিদন
হাসপাতােল িছেলন। তখন তার শরীেরর িন াংশ স ূণ অবশ। আমার মেন হয়
এই মৃতূ র িতেশাধ আমার উপর নওয়া হয়। এবং আমার মৃতূ যােত একই
ণালীেত হয়, হামলাকারীরা ান কের তার ব ব া কেরিছেলা।
যাক, িবেশ িডেস র যখন আিম মিডেকল কেলজ হাসপাতােল যাই তখন
আমার শরীেরর িত কেতাটা হেয়েছ তা বুঝবার উপায় আমার িছেলা না। এই য
বাম পা অচল হওয়ার কথা বললাম, এটা তখন টর পাি লাম না। আমার '
কাঁেধ এখেনা অস ব ব থা অ ভব কির। স ব থাও তখন বাধ কিরিন। কারণ
শরীেরর িন াংশ তা এেকবােরই অবশ হেয়িছেলা। উপেরর অংেশও বাধ শি
িবেশষ িছেলা না।
হাসপাতােল আমার বুক এ ের কের দখা হয়। িক পা এ ের করার
কথা বিলিন। কারণ পােয় িক হেয়েছ সটা মােটই বুঝেত পারিছলাম না।
হাসপাতাল বেড ডা াররা যখন আমােক দখেত আেসন, তারা আমােক পা
' টা উঁচু করেত বলেলন। ডান পা অেনকটা উঁচু করেত পারলাম িক বাম পা
মেন হেলা অস ব ভাির হেয় গেছ। ওটা িবছানা থেক ইি
েয়র বিশ উঁচু করা
গেলা না।
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সিত কােরর য ণা
হেলা যখন দখলাম য িকডিনর উপর আঘােতর
ফেল
াব ব হেয় গেছ। উিনশ তািরেখর িতনটার পর থেক আর কােনা
াব হয়িন। তখন ব চ া কেরও িকছু করেত পারিছলাম না। ডা াররা
বলেলন য ৩৬ ঘ টা যিদ
াব ব হেয় থােক তারা ক ািথটার ব বহার করেবন।
আিম আেরা ঘাবেড় গলাম। েনিছলাম, ক ািথটাের নািক অেনক য ণা হয়। যাক
শষ পয ক ািথটার েয়াগ করেত হয়িন। িক
াভািবকভােব
াব করেত
আমার িতন বছর সময় লােগ। এরমেধ চুর ালা- য ণা ভাগ কেরিছ।
হাসপাতােল আমােক রাজই পিনিসিলন ইনেজকশন দওয়া হেতা। আর
ােবর জ এক কার িম চার খেত িদেয়িছেলা। এটায় িকছুটা উপকার
পেয়িছ। িক মােঝ মােঝ মূ াশেয়র মেধ
চ ড য ণা অ ভব করতাম।
হাসপাতাল থেক
হেয় িফরেত পারেব, স আশা কিরিন। বলা িন েয়াজন
আিম এেকবােরই চলৎশি রিহত হেয় িগেয়িছলাম। 'জন লাক ধের আমােক
বাথ েম িনেয় যেতা। িবছানায় এপাশ ওপাশ করার শি িছেলা না। বাধ হেতা,
েটা পােয়র সে ই ভাির ওজেনর িকছু বাঁধা। র চলাচেলর অভােব এ অ ভূিতর
সৃি হয়।
িডেস েরর ২০ থেক ১৫- ১৬ জা য়ারী পয িবছানা থেক উঠবার কথা
ভাবেত পািরিন। এরপর লািঠ ভর িদেয় অ লােকর সাহােয আে আে হাঁটা
িশখেত হয়। ধের না রাখেল পেড় যতাম। পােয়র উপর দাঁিড়েয় মা ষ যভােব
দাঁড়ায় স শি আমার িছেলা না।
হাসপাতােল আমার বাসার লাকজন রাজই দখেত আসেতা। আেরা
এেসিছেলা আমার ' খালােতা বান। িক আর কউ ভেয় এিদেক পা বাড়ােতা
না। পুরােনা সহকমীেদর মেধ ঢাকা ইউিনভািসিটর ম াথােমিটকস িডপাটেমে টর
ড র আিজজুল হক একিদন এেসিছেলন। আেরক িদন ি ি পাল সাই র রহমান।
ইিন িছেলন কালকাতা ইসলািময়া কেলেজ আমার সহকমী।
মােঝ মােঝ ' একজন গিরলা হঠাৎ কের আমার ক ািবেন এেস ঢ়ুেক
পড়েতা। বলেতা আমার কথা তারা েনেছ তাই চহারা দখেত এেসেছ। একিদন
আেস ইংিলশ িডপাটেমে টর পুরােনা এক ছা । সও গিরলা বািহনীেত যাগ
িদেয়িছেলা। স বলেলা, ার আপনােক হত া করার ভার আমার উপর দওয়া
হেয়িছেলা। আিম একিদন আপনার বাসা ভােলা কের দেখ আিস এবং কান
কামরায় আপনার শাবার জায়গা তাও ল কের আিস। তেব শষ পয ি র
কির য যু শষ হেলই যা করার দরকার তা করেবা। এই ছেলিটেক আিম

বললাম, তামরা বাংলােদশ কােয়ম কেরেছা, ভােলা কথা, এখন অ ত দেশ ি
িফিরেয় আনার চ া কেরা।
আেরক িদেনর কথা মেন আেছ। ভয় র চহারার এক ব ি
ড়মুড় কের
আমার কিবেন ঢুেক পেড়। মুেখ তার বড় বড় দািড়। মাথায় ল া চুল, হােত
ব ক। মেন হি েলা ও তখনই আমােক িল করেব। লাকটা দাঁিড়েয় আমােক
বলেলা, আপনার চহারাটা এক নজর দখেত এেসিছ। এসব িকছুই ঘেট ইি ডয়ান
আিমর পাহারা উেঠ যাবার। য সাতিদন ইি ডয়ান আিমর লাক আমােক পাহারা
দয় তি ন বাইেরর কান অপিরিচত লাকেক আসেত দওয়া হয়িন। সাতিদন
পর ানীয় পুিলেশর উপর দািয় িদেয় ইি ডয়ান আিমর লােকরা সের যায়।
তখন থেক
হয় নানা উপ ব।
ইি ডয়ান আিমর কােছ অেনক কথা নতাম। তারা ায়ই বলেতা, তুম
লাগ ইেয় বাগাওয়াত িকউ িকয়া? অথাৎ তামরা এই িবে াহ করেল কেনা?
তামােদর দেশ যা দখলাম, এ তা ইি ডয়ােত নই। তামােদর ঘের ঘের িটিভ,
তামােদর ইউিনভািসিট লকচারােরর গািড় এসব িবলােসর কথা আমরা
ইি ডয়ােত ভাবেত পাির না। অথচ তামরা এখােন এসব থাকা সে মুসলমান
মুসলমােনর সে যু কের এেতাসব কা ড ঘিটেয়েছা। আমােদর তা আসেত
হেয়েছ ইি রা মাইিজর
েম। আমরা সাধারণ সিনক, উপর থেক য
ম
আসেব তা মানেতই হেব। ওরা, আেরা বলেতা, তামােদর িসপাহীরা এেকবাের
অপদাথ। একজন ইি ডয়ান সিনক দশটা পািক ানী সিনেকর সমান। এ কথা
েন আিম মেন মেন হেসিছলাম। কারণ িঠক উে া রকেমর আ ালনই
পািক ােনর অিফসারেদর কােছ আেগ েনিছলাম।
ইি ডয়ান আিমর লাকজন আমার সে য স বহার কের তার কারণ
এই নয় য আমার মেতা মুিজব িবেরাধী একজন লাকেক সাহায করেত তারা
খুব আ হী হেয় উেঠিছেলা। মানিধক কারণ ছাড়া এই ব বহােরর ধান কারণ
িছেলা এই য ১৬ই িডেস েরর পর ইি ডয়ান অিধকৃত এ অ েল কান িবিশ
ব ি র উপর অত াচার হেল স জ ইি ডয়ান আিমরই দূনাম হেব। তাছাড়া দশ
জয় করার সে সে তােদর আসল উে
সািধত হয়। অকারেণ বসামিরক
লাকজেনর সে ব বহােরর কান যৗি কতা তােদর কােছ িছল না।
অ প কারেণ ১৬ই িডেস েরর পর ইি ডয়ান আিম অেনক িবহারীেক
গিরলােদর হাত থেক র া কের। একথাও েনিছ য িহ ীভাষী ইি ডয়ান
স রা যখন দখেত পায় য উ ভাষী িবহারীেদর উপর গিরলারা িনমম
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অত াচার চািলেয়েছ তখন িবহারীেদর সে একটা আ ীয়তার ভােব উ ূ হেয়
তােদর াণ র ার কােজ এিগেয় আেস। ৯ই জা য়ারী পয আিম ৯ না ার
ক ািবেন িছলাম। সিদন স ার পর হঠাৎ কের আমােক জানােনা হেলা য
আমােক অ ক ািবেন সের যেত হেব। এখােন আসেবন এক িমিন ার। রাে র
মেধ ই
চাের কের আমােক উিনশ না ার ক ািবেন ানা িরত করা হয়।
হাসপাতােলর ায় অপর াে । আর ৯ না ার ক ািবেন আেসন খ কার মুশতাক
আহমদ। নলাম, আসেল িতিন অ
নন, তেব নতুন সরকােরর সে মতিবেরাধ
হেয়েছ বেল টৈনিতক অ তার আ য় িনেয়েছন।
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১৯ ন র ক ািবেন এেস নলাম য আগামীকাল ১০ই জা য়ারী শখ মুিজবুর
রহমান দেশ িফরেছন। আমার এক আ ীয় জনাব আব ল মুঈদ (খান বাহা র
আ ুল মািমন সােহেবর কিন পূ ), আমােক সা না িদেয় বেল গেলন য
দখেব ভাই শখ মুিজব িফের এেস সাধারণ মা ঘাষণা করেব এবং সবাইেক
িনেয় দশ গড়ার কােজ আ িনেয়াগ করেত বলেব। আিম িক এ কথায় আ
হেত পািরিন। তবুও মেন একটা ীণ আশা জা ত হেলা য ১৬ই িডেস র থেক
যভােব অরাজকতা চলেছ, তার বাধ হয় অবসান ঘটেব। বাসা থেক একটা
রিডও আনার ব ব া করলাম যােত শখ মুিজেবর আগমন বাতা সে সে
নেত পাই।
কাগেজ দেখিছলাম য জুলিফকার আলী ভুে া পািক ােনর শাসনভার
হণ করার পর শখ মুিজবেক মুি িদেয়িছেলন। তাঁেক তখন ল ডেন পািঠেয়
দওয়া হয়। িতিন বৃিটশ িবমান বািহনীর িবমােন িদ ী হেয় ঢাকা আেসন। িদ ীেত
কেয়ক ঘ টা িছেলন এবং ইি রা গা ীর সে সা াৎ কেরন, একটা সভায়ও
ব ৃতা কেরন। ল ডেন তােক রাখা হেয়িছেলা ািরেজস হােটেল। এটা ল ডেনর
সেবা ম হােটল েলার একিট। রা ধানেদর সাধারণত এ হােটেল রাখা হয়।
ল ডন অব ােনর সময় শখ মুিজব এক সাংবািদেকর ে র জবােব দাবী কেরন
য বাংলােদেশ যুে ৩ িমিলয়ন অথাৎ ৩০ ল
লাক িনহত হেয়েছ। এই
আজ িব সংখ ার কথা আেজা বাংলােদশ সরকার এবং এখানকার রাজৈনিতক
দল িল বেল বড়াে । নয় মােসর যুে যখােন কান ভাির কামান ব বহার
হয়িন, চ ড কােনা সংঘষ হয়িন সখােন ৩০ ল লাক িকভােব িনহত হেলা,

তা কউ বুঝােত পােরিন। ি তীয় মহাযুে ও রািশয়ােক বাদ িদেল অ া শি র
মেধ মৃেতর সংখ া ৩০ ল হেব না। কউ কউ বেল য শখ মুিজব িতন লােখর
অেথ ৩ িমিলয়ন বেলিছেলন। িমিলয়ন এবং লােখর তফাত তাঁর জানা িছেলা না।
অেনক বীণ ব ি র কােছ েনিছ য মৃেতর সংখ া দশ হাজােরর বশী নয়।
কউ কউ বেল আসল সংখ া আেরা কম। তেব এটা য কান েপই ৩০ ল
হেত পাের না, স কথা িনি তভােব বলা যায়। তবুও এই ৩০ লে র কথা বেল
বাংলােদেশর ত ণেদর এখেনা উে িজত করা হয়। আর এই ভাব বণ দেশ এর
িবেরািধতা করেত গেলই াধীনতার শমন বেল িচি ত হেত হয়। িচ া- ভাবনা
বা যুি - তেকর অবকাশ এখােন আেছ বেল কউ মেন কের না । বা িবক পে
মাচ খেক িডেস র পয ন' মােস ক'জন িনহত হয় তার কােনা জিরপ হয়িন।
একিদেক যমন বলা হেলা য পািক ান আিম ৩০ ল বাঙালীেক নৃশংসভােব
হত া কেরেছ, অ িদেক শখ মুিজব ঘাযণা কেরন য ৩ ল নারীর ই তও
তারা ন কেরেছ। এবং থম থম এসব িনযািতত মেয়েদর পুনবাসন এবং
িববােহর ব ব া করা হেব এ আ াস দওয়া হয়। এসব বীরা নােক হণ করেত
ত ণরা যােত ইত তঃ না কের স পরামশ তারা পেয়িছেলা। একপযােয় এেদর
জ ঢাকায় এক আ য় ক খালা হয়। তখন েনিছ শত খাঁজখবর কেরও এ
রকম বীরা নার স ান পাওয়া যায়িন। দেশর িবিভ পিততালয় থেক 'একজন
মেয়েক এখােন হািজর করা হয়। তেব শষ পয যখন দখা গেলা য এরকম
বীরা নার সংখ া একশেতও উঠেছ না তখন চুপচাপ কের এ ক পিরত াগ
করা হয়। এ স ে আর কান উ বাচ িনিন। তেব শখ মুিজেবর আমেল
যমন এখনও তমন পঁিচেশ মাচ বা ১৬ই িডেস র স িকত অ ােন িতন ল
মা বােনর িনযাতেনর উে খ থােক।
আিমর হােত কউ মারা পেড়িন বা কান মেয় িনযািতত হয়িন, এ রকম
উ ট দাবী আিম করিছ না। িক কথা হে সংখ া িনেয়। ােম ােম
ুভােব
জিরপ করেল িনহত এবং িনযািতেতর সিঠক সংখ া অব ই বর করা যত। িক
সরকার জিরপ করার সাহস পায়িন। কারণ কােনা জিরপ করেল তার মেধ নাম
ধাম উে খ কের ি শ লােখর মাণ পাওয়া যেতা না। ছয় বছর ায়ী ি তীয়
িব যুে জামান বামায় বৃেটেন ষাট হাজার নরনারী িনহত হয়। জামানীেত
বসামিরক লাকজন যারা িম শি র িবমান অ মেণ িনহত হেয়িছেলা তােদর
সংখ া িতন লাখ। এসব আমার মনগড়া কথা নয়। বইপে
য সম তথ
সরকারীভােব ীকৃত হেয়েছ তার মেধ ই এসব িহসাব পাওয়া যাে । তাই
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ওেঠ য ি তীয় মহাযুে র মেতা লয়ংকরী একটা েযােগ যখােন মৃেতর সংখ া
এই সখােন বাংলােদেশর গৃহযুে ি শ লাখ লাক িনহত হেলা িক েপ? আিম
আেগই বেলিছ য এেদেশর অিধকাংশ রাজৈনিতক দল িবেশষ কের যারা
পািক ান িবেরাধী কােনা ভূিমকায় জিড়ত িছেলা তারা এ স ে কােনা পুনিবচার
করেত রািজ নয়। ব ি গতভােব অেনেক ীকার কেরন য ি শ লােখর কথা
একটা রাজৈনিতক চাল মা । িক
কাে
কউ এর িবেরািধতা করেত এখেনা
সাহস পান না।
য সম ত ণ- ত ণী ইিতহাস জােন না, '৭১ সােল যােদর জ ই হয়িন
বা তখন যারা শশবা া অিত ম কেরিন তারা ধের িনেয়েছ য ি শ ল এবং
িতন ল িহসােবর মেধ কােনা অিতর ন নই। এর ফেল িবশ বছর পরও
পািক ােনর সে বাংলােদেশর স ক পুেরাপুির াভািবক হেত পারেছ না। কারণ
াভািবক করার কথা বলেলই একদল লাক এেদর রণ কিরেয় দয় ঐ ি শ
ল ও িতন লে র কথা। আমরা এখেনা একা র সােলর গৃহযুে র ফেল য
িবষবা সৃি হেয়িছেলা তার ধকল কািটেয় উঠেত পািরিন। অথচ ি তীয় মহাযুে
য জামানী এবং জাপােনর সে িম শি েক লড়াই করেত হয় তারা উভেয়ই
পি ম ইউেরাপ এবং আেমিরকার িম । যুে র পর য সম চুি হয় তােত
পির ারভােব বলা হেয়িছেলা য জামানী এবং জাপানেক ভিব েত
সমেরাপেযাগী বািহনী গঠন করেত দওয়া হেব না। অথচ এখন আেমিরকাই
জামানী এবং জাপানেক িন া করেছ এই বেল য একান ই সােলর মধ ােচ র
যুে তারা স পাঠােত রাজী হয়িন কেনা?
কথা হে আ জািতক রাজনীিতেত িচরশ ও িচরিম বেল কান কথা
নই। এর ব িত ম দখিছ ধু বাংলােদেশ। পািক ােনর িত িহংসা এবং িবে ষ
এক ণীর মেধ একটা কােয়মী ােথ পিরণত হেয়েছ, স কথা আিম আেগ
একবার বেলিছ। এর ফেল দেশর িক িত হে তা এরা ভাবেছ না।
১০ই জা য়ারী রিডও খুেল শখ মুিজেবর ঢাকা আগমেনর সংবােদর
জ অেপ া কের রইলাম। সংবাদ পিরেবশক বলেত লাগেলন কেয়ক ল লাক
নািক তাঁেক অভ থনা করার জ এয়ারেপােট জমােয়ত হেয়িছেলা। এেদর গলার
আওয়াজও মােঝ মােঝ শানােনা হি েলা। শখ মুিজবেক এয়ারেপাট থেক
িমিছল কের সাজা রমনা রসেকােস িনেয় আসা হয়। এখােনও ল ািধক লােকর
সমাগম হেয়িছেলা বেল েনিছ। শখ মুিজব আেবগজিড়ত কে অেনক কথা
বলেলন। বাঙালী জািতর াধীনতার কথা বলেলন। আর বলেলন ন'মােস জািতর

উপর য অত াচার করা হয় তার কথা। িক কাথায়ও কােনা মার কথা িছেলা
না। িছেলা তথাকিথত দালালেদর উপর িতেশাধ নওয়ার কথা, িবেশষ কের
তাঁর িনেজর িব ে মামলায় যারা সা ী িদেয়েছ তােদর শাি দওয়ার কথা।
আিম একটু িনরাশ হলাম। শখ মুিজেবর অবতমােন তাঁর দলীয় লােকরা
য হত ায
কেরিছেলা তার া হওয়ার আ স াবনা আিম দখেত
পলাম না। শখ মুিজব যি ন পািক ােন আটক িছেলন ততিদন সয়দ নজ ল
ইসলাম বাংরােদেশর অ ায়ী িসেড ট িছেলন, তাজুি ন ধানম ী। এঁরা শখ
মুিজবেক কালকাতায় বেসই বাসী বাংলােদশ সরকােরর িসেড ট মেনানীত
কেরন। ২০ শ িডেস র সয়দ নজ ল ইসলাম, তাজুি ন আহমদ এবং অ
ম ীরা ঢাকায় এেস উপি ত হন। তার অথ য অ তঃ ১৬ তািরখ থেক ২০
তািরখ পয এ অ লিট সরাসির ইি ডয়ার অধীেন িছেলা। আইেনর িদক থেকও
সটা ঢাকা দওয়া যেতা না। আেরা একটা কথা এখােন উে খ করা দরকার। ১৬
তািরেখ পািক ান আিমর আ সমপেণর দিলেলও বাংলােদশ সরকােরর কান
া র নই। কালকাতা থেক দাবী করা হেতা য িবে াহীরা কেণল ওসমানীর
নতৃে যু চািলেয় যাে িক আ সমপেণর দিলেল কেণল ওসমানীরও কােনা
া র িছেলা না। এটা িছেলা িনতা ভােব ইি ডয়া- পািক ােনর যু জিনত একটা
ঘটনা মা ।
২০ শ িডেস র আমােক যখন হাসপাতােল িনেয় আসা হয় তখন দেশ
িক হে বা আমার বাসার লাকজনই বা িকভােব িদন কাটাে
স স েক
কৗতুহল কাশ করার শি আমার িছেলা না। মাথা থেক পা পয সারা দেহ
এবং দেহর অভ েরও এেতা য ণায় ভুগিছলাম য িতন চার িদন ধু চুপ কের
পেড় থেকিছ। বাসার লাকজনও আমােক িকছু বেলিন। এেদর উপর য
অত াচার হেয়িছেলা স কািহনী েনিছ অেনক পের। িক সটা এখােন িববৃত
করা দরকার।
উিনশ তািরেখ যিদন গিরলারা আমােক পাকড়াও করেত আেস, তারা
থেমই বাড়ীর চাকর- চাকরাণীেক ব ক উঁিচেয় সাবধান কের দয়, তারা যেনা
টু শ িট না কের। তারপর ওরা ঘেরর িভতের ঢুেক পেড়। সামেন আমার ী এবং
মেয়েদর পেয় তােদর চুল ধের লািথ মের সিরেয় দয়। বয়েস যারা এেকবাের
ছাট তারাও রহাই পায়িন। বড় মেয় উপেরর কামরায় আমার সে ই িছেলা, স
কথা আেগ উে খ কেরিছ। মেঝা মেয়র বয়স তখন সেতেরা। তার উপরই বশী
জুলুম হয়। আমার কামরায় যখন গিরলারা উেঠ আেস তখন আমার বড় মেয়
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ছাড়াও দশ বছেরর কােজর মেয় সখােন উপি ত িছেলা। তার নাম িছেলা
হাসেন আরা। স িচৎকার করেত করেত কত ণ গিরলােদর িজেপর পছেন
দৗড়ােত থােক। তার গােয়ও চড় চা ড় লােগ। বাসার এক চাকর যার বয়স তখন
চি শ- পিচঁশ সও চ ড মার খায়। আেরা েনিছ য গিরলােদর আমার বাসার
স ান িদেয়িছেলা নািজমউি ন রােডর আওয়ামী লীগ শাখার এক ছাকরা। স
িনেজ অব
গিরলােদর সে বাসায় আেসিন, খুব স ব চ ু ল ায়। কারণ
এেদর পিরবারেক আমরা ব িদন যাবত িচনতাম। এবং এরা নািক এখেনা
আওয়ামী লীেগর িত অ গত। আিম এ ঘটনা উে খ করিছ এই কারেণ য
ন'মােসর গৃহযুে র ফেল দেশ য িত তার সৃি হয় তার মেধ ক কান দেলর
এ
টাই মুখ হেয় দাঁড়ায়। পুরােনা পিরচয় ব ু সবই যেনা মুেছ িগেয়িছেলা।
একিদেক িছেলা শখ মুিজেবর সমথেকরা, অ িদেক আমার মেতা যারা
পািক ােন িব াস করেতা তারা।
িডেস েরর শেষ আিম আমার বতেনর চেকর জ ইউিনভািসিটেত
লাক পাঠাই। ওরা আমােক উিনশ তািরখ পয বতন িদেয় জািনেয় দয় য
আমার চাকির নই। এই আেদশ কখন জারী করা হেলা তা আমােক জানােনা
হয়িন। এবং আমার য ুর মেন পড়েছ জা য়ারীর আেগ ভাইস চাে লেরর পেদ
কাউেক িনযু করা হয়িন। খুব স ব রিজ ার িনেজর দািয়ে আমােক চাকির
থেক রহাই িদেয়িছেলন। থেম জাি স আবু সাঈদ চৗধুরী এেস আবার ভাইস
চাে লেরর পদ অিধকার কেরন। িতিন ১৫ই মাচ থেক িলিখতভােব পদত াগ
কেরিছেলন, স কথা আেগ বেলিছ। িক এখন যভােব িতিন এেস আবার ঐ
চাকিরেত বহাল হেলন তােত তাঁর পদত ােগর কােনা উে খ িছেলা না, যেনা
বআইনীভােব ন'মােস তাঁেক সিরেয় রাখা হেয়িছেলা। তেব িতিন িডেস েরর
শেষই এেসিছেলন বা জা য়ারীর থম িদেক, স কথা আমার রণ নই। য ুর
মেন পেড় এটা জা য়ারীর থম িদেকই হেব। শখ মুিজবুর রহমান দেশ
ত াবতন কের ি র কেরন য িতিন আবু সাঈদ চৗধুরীেক িসেড ট িনযু
কের িনেজ ধানম ীর পদ হণ করেবন।
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এরপর পিলিটক াল সায়ে র েফসর মুজাফফর আহমদ চৗধুরীেক ভাইস
চাে লর িনযু করা হয়। ইিন িছেলন ভারত- ত াগত। আমার মেন আেছ

ষােটর দশেক ইিন ' সানার বাংলা' পািক ােন িকভােব শােন পিরণত হেয়েছ স
স ে একিট ব
কাশ কেরন। ইউিনভািসিটেত য কেয়কজন িশ ক
আওয়ামী লীগ আে ালেন িবেশষ ভূিমকা পালন কেরন মুজাফফর আহমদ
তােদরই একজন। যিদও কমজীবেন একা েরর আেগ তাঁর সে আমার স াব
িছেলা, এখন পিরবিতত অব ায় িতিন আমােক কতটা ঘৃণা কেরন সটা বুঝলাম
আমার পিরবােরর িত তাঁর ব বহাের। আিম আেগ বেলিছ য ১৫ই িডেস র
আমরা তিড়ঘিড় কের কাপেড়র ' টা টেকস িনেয় ভাইস চাে লেরর বাসা
থেক পুরেনা ঢাকার বাসায় চেল এেসিছলাম। আমার বই, আসবাবপ ,
রা াঘেরর সর াম, িবছানার চাদর বািলশ, হািড় ডকিচ, িশলপাটা সবই ফেল
এেসিছলাম। মুজাফফর আহমদ চৗধুরী যখন ভাইস চাে লেরর বাসায়
পাকাপািকভােব অব ান হণ কেরন, আমার মেয়রা আমােদর মালপ েলা
উ ার করেত যায়। থম 'িদন ওেদর গট থেকই িবদায় দওয়া হয়। শষ
পয যখন ওরা িভতের যেত অ মিত পায় তখন ওেদর বলা হয় য আমােদর
মালপ ওখােন িকছুই নই। বাসায় যা আেছ তা ইউিনভািসিটর স ি । সটা
িকছুেতই দওয়া যােব না। আমার ব ি গত বই ' কামরায় সাজােনা িছেলা। এক
কামরার িকছু বই মেয়রা উ ার করেত স ম হয়। অ কামরায় ওেদর যেতই
দওয়া হয়িন। ফেল ছা জীবন থেক সংগৃহীত ব মূল বান বইপ আমােক
হারােত হেয়েছ। যসব িজিনস মেয়েদর চােখর সামেন পেড় এবং য িল তারা
িচনেত পারিছেলা স িলও তােদর শ করেত দওয়া হয়িন। এর মেধ িছল
আমােদর পুরােনা িশল পাটা এবং রা া ঘেরর হািড়পািতল। আমার বড় মেয়
িবেয়েত একটা
র কােপট উপহার পেয়িছেলা, সটা দখেত পেয় মেয়রা
যখন বেল, ওটা বড় আপার কােপট, তখন ওেদর এই বেল ধমেক দওয়া হয় য
ওরা যেনা ফাঁিক িদেয় নতুন ভাইস চাে লেরর িজিনসপ হরণ করার চ া না
কের।
আমােদর ব বহত ট, পয়ালা, চােয়র সট, ছুির- কাঁটা সবই এভােব
খায়ােত হয়। আিম অেনক পের ১৯৭৩ সােলর িডেস ের জল থেক মুি পেয়
বাসায় এেস এই িতর কথা িন। আ য হেয় ভািব ভাইস চাে লর পেদ
অিধি ত কােনা ব ি র কােছ তা এই নাংরামী আশা করা যেতা না। িক
একা ের আমােদর সম মূল েবাধ কপূেরর মেতা উেব িগেয়িছেলা।
এিদেক আমার বাসা থেক আমার গািড়টাও গিরলারা িনেয় যায়। এটা
িছেলা একটা ছাট
াডা সেক ড া ড গািড়, ৬৭ সােল িকেনিছলাম। আিম
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েনিছ এই গািড়েত কের অপহরণকারীরা ডাকািতেত বর হেতা। আমােদর
ফ ািমিল এেত আেরা শি ত হেয় ওেঠ। কারণ শষ পয ডাকািতর অপরােধ
গাড়ীর মািলকই অিভযু হেত পারেতা। গাড়ীটােক ওরা যখন ায় অচল কের
ফেলেছ তখন খাঁজ পাওয়া যায় য ওটা একটা থানায় পেড় আেছ। সখান থেক
অেনক তদিবর কের গাড়ীটা ফরৎ আনা হয়। এবং এটােক আবার চালু করেত
বশ িকছু পয়সা খরচ হয়।
আিম বেলিছ য উিনেশ িডেস র আমােক যখন ওরা ধের িনেয় যায় তখন
আমােদর বাসায় আমার ফুপােতা ভাই সয়দ কাম ল আহসান িছেলন। িতিন
সচরাচর থাকেতন হিবগে । রাজনীিত করেতন। নজােম ইসলাম পািটঁর সে
সংি িছেলন। ষােটর দশেক একবার ােদিশক এেসমি েত িনবািচত হন এবং
পের াশনাল এেসমি রও সদ িনবািচত হেয়িছেলন। একা েরর অে াবেরর
িদেক আওয়ামী লীেগর িসেট ইয়ািহয়া খান য বাই ইেলকশেনর
ম
িদেয়িছেলন তােত িতিন আবারও াশনাল এেসমি র সদ পেদ িনবািচত হন।
িপি ডেত যাবার পেথ ঢাকা এেসিছেলন। িক তসরা িডেস ের ইি ডয়ার সে যু
বঁেধ যাওয়ায় তাঁর যাওয়া হয়িন। তাঁর িব ে
ফতাির পরওয়ানা জারী হয়
হিবগে । হিবগে র পুিলেশর িনেদশ মেতা তাঁেক খুঁজেত ঢাকার পুিলশ তার
পি ক বাসা হািসনা মি েল যায়। িক িতিন িছেলন আমােদর বাসায় জাহরা
মি েল, রা ার িঠক উে া িদেক। পুিলশ যখন তাঁেক না পেয় ফরত যাে তখন
তার আপন মেজা ভাইেয়র মেয়রা বেল দয় য উিন আেছন বােনর বাসায় জাহরা মি েল। আমােদর বাসায় ত ািশ
হয়। এখােন তাঁেক স একটা
গালাঘের লুিকেয় রাখা হেয়িছেলা। পুিলশ আবার যখন ব থ হেয় িফের যাি ল
তখন ঐ মেয়রাই পুিলশেক জািনেয় দয় ভােলা কের গালা ঘের খুঁেজ দখেত।
ি তীয় বােরর ত িশেত িতিন ধরা পেড়ন। িনেজর াতু ু ীরা যােদর সে
কাম ল আহসােনর কােনা পূব শ তা িছেলা না, তারাই এখন িনেজেদর
বাংলােদশ িমক মাণ করার লােভ তাঁেক ধিরেয় িদেয়িছেলা। এ রকম ঘটনা
আেরা হাজার হাজার হেয়েছ। েত েকই চ া কেরেছ িনেজর াণ বাঁচােত এবং
েত েক মেন কেরেছ য াণ বাঁচাবার কৃ প হা হে
অ
কাউেক
গিরলােদর হােত ধিরেয় দওয়া।
এরপর হামলা হয় সয়দ কাম ল আহসােনর ছাট ভাই এডেভােকট
সয়দ ম ু ল আহসােনর উপর। সও নজােম ইসলামী পািটেত িছেলা। থাকেতা
হািসনা মি েলই। থম িদন যখন তার ত ািশ
হয়, স এেস আমােদর

বাসায় আ য় নয়। আেগর মেতা হািসনা মি ল থেক জাহরা মি েল পািঠেয়
দওয়া হয়। ম ুর তখন দওয়াল টপেক পছন িদেয় সের যায়। কেয়কিদন
পােশর 'একিট বাসায় লুিকেয় থােক। এরা আসেল আ ীয় না হেলও তােক
আ য় িদেত িব মা ি ধা কেরিন। তারপর যখন ম ুর টর পায় য এভােব
আ েগাপন কের থাকেল তােক ধরেত পারেলই গিরলারা িল কের মারেব তখন
স
ায় পুিলেশর কােছ সাের ডার কের।
সয়দ কাম ল আহসান আিম হাসপাতােল থাকা অব ােতই উিনশ িদন
পর িরট িপিটশন কের জল থেক খালাস পেয়িছেলন এবং তারপর 'বছর
ঢাকায় থাকেত বাধ হন। মােঝ মােঝ গাপেন আমােদর বাসায় আসেতন।
হিবগে যেত সাহস পেতন না এই ভেয় য পুিলশ ছেড় িদেলও গিরলারা
তাঁেক রহাই দেব না।
ম ুরেক ছ'মােসর উপর জেল কাটােত হেয়িছেলা। আিম জেল যেয়
েনিছ য সও তখন জেল। তারপর িরট িপিটশন কের স উ ার পায়, ব ী
অব ায় তার ফ ািমিলেত একিট ােজিড ঘেট। তার চৗ বছেরর বড় মেয়িট
টাইফেয়েড ভুেগ ায় িবনা িচিকৎসায় মারা যায়।
আমরা যারা দালাল বেল িচি ত হেয়িছলাম, ভেয় এবং আতে কান
আ ীয়- জন বা ব ু- বা ব আমােদর সে দখা করেত আসেতা না। আমার
এক সহপাঠীর কথা েনিছ। িতিন কেয়ক বছর নািজমউি ন রাড িদেয় যাতায়াত
করেতন না। পােছ আমার বাসার পিরিচত কান লােকর সে দখা হয়।
এর ব িত ম পেয়িছ 'িট
ে । আমার এক খালােতা বােনর
ফ ািমিল ায়ই এেস হাসপাতােল খাঁজ- খবর করেতা। ভি পিত সয়দ আহমদ
মী িছেলন আদশবাদী লাক। ছেলেমেয়রা যিদও পুরাপুির তার স আদেশ
িব াস করেতা না, আমার সে ব বহাের তারা কখেনা স আভাস দয়িন। তেব
একিদন এই ফ ািমিলর বড় ছেল লুলু আমােক অবাক কের িদেলা এক
কের।
িজ াসা করেলা, মামা, এ কথা িক সত য আপিন যখন ভাইস চাে লর তখন
আপিন মেয়েদর হল থেক ক া টনেমে ট মেয় সা াই করেতন? আিম তােক
বললাম, লুলু, তুিম ছাটকাল থেক আমােক চেনা আর তামার মােয়র সে
আমার, পিরচয় আমার জে র পর থেকই। তুিম িক িব াস করেত পােরা য
ঐরকম অপকম আমার ারা স ব? লুলু একটু থমেক গেলা। বলেলা, না মামা,
আিম িব াস কির না। িক এেতা লােক কথাটা আমার কােন িদেয়েছ য ভাবলাম
আপনােক সাহস কের সরাসির িজ াসা করেবা।
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ব াপার হেলা য আমরা যারা িবি তাবাদেক সমথন কিরিন তােদর
িব ে সব রকম অপবাদ চার করা হয়। মুজাফফর আহমদ চৗধুরী
ইউিনভািসিটর িলগ াল এডভাইজারেক িনেদশ িদেয়িছেলন আমার িব ে
তহিবল তছ েপর মামলা জু করেত। ঘটনাচে তখন িলগ াল এডভাইজার
িছেলন আমার ুল জীবেনর গৃহিশ ক মাহা দ হােসন। িতিন িনেজ ম ুর
আহসানেক বেলেছন য মাজাফফর আহমদ চৗধুরীর
াব িতিন সে সে
ত াখ ান কেরন। বেলন য, আিম সা াদ ক ছাটকাল থেকই িচিন। স
তহিবল তছ প করেব এ কথা আিম িব াস করেত রাজী নই। স র বৎসর বয়
গভনর মােলেকর িব ে ধষেণর অিভেযাগও িছেলা। খাজা খােয়র উি ন, সবুর
খান, ফজলুল কােদর চৗধুরী এঁেদর বলা হেতা খুনী, তাঁরা নািক িনেজরা অডার
িদেয় ব লাকেক খুন কিরেয়েছন।
অ য এক ব ি সই যােগর সময় আমার পােশ এেস দাঁিড়েয়িছেলা
স িছেলা রাজশাহী ইউিনভািসিটর এক হেলর িপয়ন। নাম মা ার হােসন। এর
কথা আেগ উে খ কেরিছ। ছেলিট ঢাকায় আমােদর বাসায়ই মা ষ হয়। বড় হেল
িবেয় িদেয় রাজশাহীেত ওেক একটা চাকরী িদেয়িছরাম। যার সে িবেয় দওয়া
হয় সও আমােদর বাড়ীেত িতপািলত একিট এিতম মেয়। মা ার আমার
খবর েন ছুিটর একটা দরখা িদেয় ঢাকা ছুেট আেস। এক মাস স আমার কােছ
হাসপাতােল িছেলা। চাকরীর পরওয়া কেরিন। এক মাস বা দড় মাস ছুিট ম ুর
হেব, স রকম আশা িছেলা না, িক বেল কেয়ও তােক রাজশাহীেত িফের যেত
বাধ করেত পািরিন। আিম যখন একটু একটু কের হাঁটার মতা িফের পেয়িছ
তখনই কবল বুিঝেয় িনেয় ওেক রাজশাহীেত পাঠেনা হয়।
এই গরীব ছেলিটর মহা ভবতা ভুলবার নয়। যখন আ ীয়- জন ভেয়
কােছ িভড়েতা না তখন সাহস কের এই ছেলিট দূর রাজশাহী থেক ছুেট এেস
য উদারতা দিখেয়িছেলা স রকম উদাহরণ একা র- বাহা র সােল িছেলা খুব
িবরল।
বাসায় চাকর- চাকরানী যারা িছেলা ' একজন ছাড়া ায় সবাই ভেয়
পািলেয় যায়। কারণ রা াঘােট আওয়ামী লীেগর লােকরা এেদর নানা মিক
িদেতা। বাসা যখন ায় এেকবাের খািল এবং একজন চাকর ছাড়া পু ষ আর
কউ নই তখন আমার ীর অ েরােধ বিরশােলর কেয়কিট ছেলেক বাসার
বঠকখানায় থাকেত দওয়া হয়। এেদর সে পিরচয় ব িদেনর। আমার ীেক

ওরা ফুপু বলেতা। ওরা িছেলা চার ভাই। এরা পেথঘােট নানা িব প ও মিকর
স ুখীন হেতা।
একিদন রাে ব কধারী কেয়কজন ডা এেস হািজর হয়। তখেনা
বিরশােলর ছেল িল বাসায় আেসিন। পু েষর মেধ আমােদর সই পুরােনা
চাকর রহমান একা। ডারা জার কের বাড়ীেত ঢুেক লুটপাট করেব। আমার ী
একা ওেদর মাকােবলা করেছন। রহমান সে দাঁিড়েয়া হঠাৎ স ডােদর
একজনেক িচেন ফেল। বেল ওেঠ আপিন না আলী আহসান সােহেবর ছাট ভাই
আলী রজা সােহেবর ছেলর ব ু। আিম এখনই আপনার ব ুেক খবর িদি ।
আচমকা এ কথা েন ব কধারী ছেলিট ল া পেয় যায়। এবং তখন বাড়ী
ছেড় চেল যায়।
এই য ছেলিটর কথা বললাম এেক আিমও িচনতাম। ওেদর বাসা িছেলা
নািজমুি ন রাড এবং হাসনী দালাল রােডর সংেযাগ েল। বাপ িশি ত।
ইউিনভািসিটর এক িশ ক আহসা ল হক এ বাড়ীেত িবেয় কেরন। ছেলিটেক
যখন থম দিখ তখন এর বয়স বাধ হয় নয় দশ হেব। একা র সােল স বত
আঠােরা উিনশ। এই বয়েসর এবং এ রকম পিরবােরর ব ছেল দশ উ ােরর
নােম ডামী ও ডাকািত কের বিড়েয়েছ।
এরাই ১৬ই িডেস েরর পর ঢাকা এবং অ া শহেরর ব বাড়ী দখল
কের এবং কারখানা ফ া রী, ব বসা িত ান করায় কের। একটা গ
েনিছ।
এক গিরলা ধানমি ড এলাকার এক িবরাট বাড়ী দখল কের তার ফ ািমিলেক
সখােন িনেয় আেস। বাপ িছেলন ধমভী । িতিন যখন টর পান য এেকবাের
বআইনীভােব বাড়ীর মািলকেক তািড়েয় িদেয় আসবাবপ সহ বাড়ীটা দখল করা
হেয়েছ তখন িতিন আপি করেত থােকন। ছেল তােক িনেয় বেল আপিন
সারাজীবন চাকরী কের আর তসিবহ িটেপ এক কাঠা জিমর মািলকও হেত
পােরনিন। আপনার পছ না হেল আপিন এ বাড়ী থেক বিরেয় যেত পােরন।
অব বাপেক স জ সত ই তািড়েয় িদেয়িছেলা িকনা তা িনিন। িক এটা
কান িবি
ঘটনা িছেলা না।
বুভু ু প পােলর মেতা গিরলারা এবং আওয়ামী লীেগর লাক যারা
দেশর িভতের চুপ কের িছেলা তারা পািক ানবাদী এবং িবহারী বেল িচি ত
লাকেদর বাড়ী ঘেরর উপর ঝাঁিপেয় পেড়। এেদর জ কােনা আইন িছেলা না।
দেশা ােরর জ এরা পির ম কেরেছ তার পাির িমক
প এেদর অবােধ
লুটপাট করার াধীনতা দওয়া হয়। এর মেধ সরকারী অিফসাররাও িছেলন।
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তাঁরাও িবধা মেতা বাড়ী- ঘর- স ি দখল কেরেছন। েনিছ শখ মুিজবুর
রহমােনর ব ু এক পুিলশ অিফসার রাজারবােগ কেয়ক িবঘা জিম এ রকম কের
দখল কেরন। এই জিমটা ডায়ােবিটক স টােরর িত াতা মর ম ডা ার
মাহা দ ইবরািহম ডায়ােবিটক হাসপাতাল করার জ
সরকার থেক
পেয়িছেলন। িক িতিন িকছুেতই এটা পুন ার করেত পােরনিন। শষ পয
সরকার ডা ার ইবরািহমেক শাহবােগ এক খ ড জিম দান কের। এখােনই
বতমােন ডায়ােবিটক স টার ও হাসপাতাল অবি ত।
ন' মােস ব াংক লুেটর ঘটনা িকছু িকছু ঘেটেছ। িক এখন এটা হেয়
দাঁড়ায় িনত ৈনিমি ক ব াপার। শানা যায়, এ রকম ঘটনার সােথ শখ মুিজবুর
রহমােনর এক ছেল জিড়ত িছেলা। এ কথা ব লােকর মুেখ েনিছ। তেব এর
সত তা স েক ব ি গতভােব আমার পে িকছু বলা অস ব।
শখ মুিজবুর রহমান দেশ এেসই থেম ঘাষণা কেরন য থম িতন
বছর িতিন জািতেক কােনা িকছুই িদেত পারেব না। এ সময়টা ব িয়ত হেব
পুনগঠেনর কােজ। এবং তখন নানা আ ত ােগর জ সবাইেক
ত থাকেত
হেব। িতিন আেরা দাবী কেরন য পািক ান আিমর আ সমপণ করার সে সে
দেশ পূণ শাি
িতি ত হেয়েছ এবং িবেদশীরা িনিবে পুঁিজ িবিনেয়াগ করেত
পাের। এক িবেদশী সাংবািদেকর ে র জবােব শখ মুিজব জানান য ঢাকার
পিরি িত িনউইয়েকর চেয়ও িনরাপদ। রাে ও নািক এখােন িনভেয় লােকরা
রা ায় চলােফরা করেত পাের। অথচ হাসপাতােল েয় রাজই নতাম এবং
কাগেজও দখতাম িবিভ এলাকায় খুেনর খবর। পািক ানপ ী এবং উ ভাষী
িবহারী এ সময় িবনা িবচাের গিরলােদর িনমমতার িশকার হেয়েছ। ব জায়গায়
উ
জনতা লাকজনেক ধের দালালীর অিভেযােগ সখােনই হয় িপিটেয় িক া
ব েকর িলেত িক া দা িদেয় মাথা কেট শাি িদেয়েছ।
বাহা েরর জা য়ারীর আেরা 'িট ঘটনা আমার িবেশষভােব মেন পেড়।
চারিদেক তখন বাঙালী জাতীয়তাবাদ এবং মুিজববােদর াগান। িহ মুসিলম
ভদােভদ উেঠ গেছ। শখ মুিজবুর রহমান সম বাঙালী জািতর াণকতা এবং
সেহতু বাঙালীেদর িনেয় যখােনই যা হি েলা তার তদারক ও িবচার করার
দািয় যেনা তাঁর। আওয়ামী লীেগর ছা নতা আ স ম আব র রব দাবী কেরন
য ি তীয় মহাযুে র শেষ ভাষ ব র রহ জিনত মৃতু স েক একিট তদে
কিমশন গঠন করেত হেব। কারণ িতিন তা বাঙালী।

ছাি েশ জা য়ারী ইি ডয়ােত যখন িরপাবিলক ড বা জাত িদবস
উদযািপত হয় তখন ইি ডয়ার সে একা তা কাশ করার জ এক ডিলেগশন
িদ ী যায়। দশবাসীেক বুঝােনা হেলা য 'দখলদার' পািক ান বািহনীর পরাজেয়র
পর কংে েসর আদেশর সে আমােদর আর িবেরাধ নই। এই ডিলেগশেন
ম ীরাও কউ কউ িছেলন।
নতুন সরকার আর এক কা ড কের। যার ফেল নরাজ আেরা বৃি পায়।
যেহতু বাংলােদশ সরকােরর মূলনীিত িছেলা চারিটঃ জাতীয়তাবাদ, সমাজত ,
গণত ও ধমিনরেপ তা সেহতু সমাজতে র নােম সব ব াংক, কেপােরশন, িমল
ফ া রী সরকােরর আয় াধীেন আনা হয়। পুরাতন ম ােনজার এবং িডের রেদর
সিরেয় আওয়ামী লীেগর লাকজনেক ঐ সব বড় বড় পেদ বসােনা হল। এরা
িছেলা এেকবােরই অনিভ । নতুন মতা পেয় এরা অিধকাংশ ে কারখানা
বা িমেলর মালপ য পািত িব য় কের রাতারািত বড় লাক হওয়ার চ ায় মেত
উেঠ। েনিছ য এভােব দেশর পােটর কল এবং ট টাইল িমল িল ায় প ু
হেয় পেড়। পুরাতন মা ায় উৎপাদন চািলেয় যাবার উেদ াগেতা িছেলাই না বর
চাকিরর খাতায় (payroll) ব ভুয়া নাম বিসেয় তােদর নােম টাকা আ সাৎ করা
হেতা। ফেল রাতারািত এ সব িমল কারখানায় মুনাফার বদেল লাকসােনর
পিরমাণ এেতা বৃি পায় য আজ পয িবশ বছর পরও স ঘাটিত থেক
বাংলােদশ পির াণ পায়িন। তারপর আেরা েনিছ য এসব আওয়ামী লীগপ ী
পদ- কতার সাহােয ব য পািত ইি ডয়ােত পাচার হেয় িগেয়িছেলা।
পািক ােনর সববৃহৎ জুট িমল- এ ব িবহারী কমী িছেলা। এই িমেলর
জনােরল ম ােনজারও িছেলন একজন অবা ালী। পাট স ে িতিন িছেলন িবে র
িবেশষ । তাঁেকও নানাভােব নােজহাল করা হয় এবং শষ পয িতিন
ইি ডয়ায় চেল যান এবং সে সে সখােন কলকাতায় জুট িমেল একটা বড়
চাকির পান।
ধু য ভুয়া নাম বিসেয় টাকা আদায় করা হেতা তা নয়। িমকরা মেন
করেত
কের য কাজ ক ক বা না ক ক সমাজতাি ক রাে তােদর বতন
হেণর অিধকার থাকেত হেব। িমল েলা কান রকেম চালু রাখেত সরকারেক
তখন থেক
চুর পিরমাণ গ া িদেত হে । এক পযােয় হােটল
ই টারকি টেন টাল (বতমােন নাম শরাটন) কমরত িমকরা দাবী তােল য
হােটলিট যেনা তােদর মািলকানায় ছেড় দওয়া হয়।
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এসেবর িব ে
িতবাদ করার মতা কােরা িছেলা না। এেকেতা
মুিজেবর সে িছেলন কেয়কজন অথনীিতিবদ যাঁরা কতাবী সমাজতে িব াস
করেতন এবং মুিজবেক পরামশ িদেয়িছেলন য কলকারাখানা, ব াংক রা ায়
কের িনেল বাংলােদশ রাতারািত একিট উ য়নশীল রাে পিরণত হেব। শখ
মুিজবুর রহমান ২৫ িবঘা পয জিমর খাজনাও মাফ কের িদেয়িছেলন। শেষ
যখন দখা যায় য এর ফেল রাজে একটা িবরাট ঘাটিত সৃি হেব তখন
আমলারা তাঁেক বুিঝেয় খাজনা আবার পুনঃ বিতত কেরন উ য়ন ট া বা
ডভলপেম ট ট া নােম।

মুিজববাদ
কাগজপে ব ৃতায় চার করা হেতা য 'মুিজববাদ' িবে একটা িব ব এেন
দেব। সমাজতে র চাইেতও নািক এর মেধ গিতর স াবনা আেরা অিধক।
এই 'মুিজববােদর' ধান তাি ক িছল শখ মুিজবুর রহমােনর ভাে শখ মিন। এ
য াগান চালু কের সটা হেলা, 'িবে এেলা নতুন বাদ- মুিজববাদ, মুিজববাদ'।
মুিজববােদর বিশ নািক. এই য সমাজত যখােন জাতীয়তাবােদর ীকৃিত
নই সখােন মুিজববােদ জাতীয়তাবাদ এবং সমাজতে র এক অপূব সম য়
ঘিটেয় িবে একটা নতুন আদশ াপন করা হেলা এবং এই পেথই এিশয়া এবং
আি কার সম অ ত দেশর মুি খুঁজেত হেব। এই শখ মিনই পের িবপুল
সংখ ক আওয়ামী যুবকেক িনেয় পূব জামানীেত 'ইয়ুথ ফি বােল'- যাগ
িদেয়িছেলা।
িডেস েরর শেষ বা জা য়ারীর
েত আেরা অেনক খবর কােন আসেত
থােক। নলাম য যিদও সয়দ আলী আহসান ইি ডয়ােত িগেয় বাসী বাংলােদশ
সরকােরর সমথেন চার কােয িল হেয়িছেলন, তার আপন চাচােতা ভাই
যেশােরর সয়দ ওবায় াহ ওরেফ বা এ সময় ফতার হেয় জেল যায়।

১৬ই িডেস েরর পেরর অরাজকতা
গিরলারা ১৬ই িডেস েরর পর িনযাতন কের বার একটা হাতও ভে ফেল।
বার মেতা তাঁর ভি পিত বিশর উি ন মাজমাদারও িনযািতত ও ফতার হন।
মাজমাদার সােহব পািক ান আমেল িকছুকাল ােদিশক ম ী িছেলন। এেদর
িব ে অিভেযাগ িছেলা য এঁরা জেনই পািক ােন িব াসী।
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পািক ােন িব াসী আমােদর পিরিচত আর এক ব ি র অব া িনেয় এ
সময় অেনক জ না- ক না েনিছ। এর নাম মৗলবী ফিরদ আহমদ। মৗলবী
ফিরদ আহমদ ঢাকা ইউিনভািসিট থেক ইংেরিজেত িড ী িনেয়িছেলন। আমার
চার বছেরর ছাট খুবই আদশবাদী। পািক ান জাতীয়তাবােদ তাঁর আ া িছেলা
মজবুত। িতিন জানেতন তাঁর জীবন িবপ হেত পাের। ১৬ই িডেস েরর আেগ
একিদন আমার সে দখা করেত এেসিছেলন। দখলাম সে ব কধারী গাড।
থম থম নতাম য পািক ান আিমর আ সমপণ করার পর িতিন
রবন
অ েল চেল যান এবং সখান থেক িতেরাধ চািলেয় যাে ন। এসব জেবর
কারণ, মৗলবী ফিরদ আহমদেক যারা িচনেতা তারা জানেতা য সহেজ নিত
ীকার করার লাক িতিন নন। অেনক পের খবর পেয়িছ য, ঢাকা ইউিনভািসিটর
একিট হেল আটক কের তাঁেক খুন করা হয়। িক অদ বিধ তাঁর লােশর কােনা
খাঁজ হয়িন।
'জয় বাংলা' বলেত অ ীকার করায় ব লাকেক জবাই করা হয়।
দািড়ওয়ালা লাক দখেলই গিরলারা ধের িনেতা য স হয় মুসিলম লীগ বা
জামােতর সমথক। এভােব য কত লাক িনহত হয় তার িহসাব কউ জােন না।
তখন এই িনধন য েক বলা হেতা দশ েমর উৎকৃ কাশ।
একটা গৃহযুে র অবসান হবার পর াধ এবং িহংসার িবে ারণ ঘেট।
িক বাংলােদেশ যেতা লাক ১৬ই িডেস েরর পর িবিভ গিরলা বািহনীর
িনমমতার িশকার হেয়েছ তেতা আর কােনা দশ হয়িন। ি তীয় মহাযুে র শেষ
া নাৎসী মু হেল িহটলার িবেরাধী িতেরােধ যারা যাগ িদেয়িছেলা তারা
অেনক শ েক লী কের মের ফেল। িক এেদর সংখ া তমন নয়। সবেচেয়
পূণ কথা হে
য, মাশাল পঁত া নাৎসীেদর সহায়তায় াে র পূবা েল
িভিশেত এক সরকার গঠন কেরিছেলন। তাঁেকও িবেজতা জনােরল দ াগল হত া
কেরনিন। মাশাল পঁত ার িবচার হেয়িছেলা। তাঁেক দাষী সাব করা হয়, িক
সে সে এ কথাও ীকার করা হয় য মাশাল পঁত ার মেতা ব ি িযিন থম
িব যুে
সনাধ
িহসােব চুর খ ািত অজন কেরন তােক দশে াহী বলা
সমীচীন হেব না। িতিন চেয়িছেলন য া যােত এেকবাের ংস া না হয়।
অব তাঁর ম ী সভার কেয়কজন সদ িহটলারবােদর সমথন কেরিছেলন।
এেদর মেধ িছেলন লাভাল এবং এডিমরাল দারলাঁ। আমার য ুর রণ আেছ এ
'জেনর মৃতূ দ ড হয়। মাশাল পত াঁেক িনেয় ব িদন িবতক চেল। শষ পয
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তাঁেক মুি
দওয়া হয়। তাঁর মৃতূ র পর তাঁেক জাতীয় বীেরর স ান দওয়া
হেয়েছ।
১৬ই িডেস েরর পর বাংলােদেশ দখলাম এর ব িত ম। যাঁরাই শখ
মুিজবেক সমথন কেরনিন তাঁরাই হেয়েগেছন পািক ান আিমর ঘৃণ দালাল। আর
অেনক চার- বদমাশ গাঁেয় মুিজববােদর লেবল এঁেট হেয় উেঠ বড় দশে িমক।
দশ িমক িনধারেণর এই নতুন মা ািট িবশ বছর পরও পিরত হয়িন। তার
ফেল একা র সােল দেশ য িবেভদ ঘেটিছেলা তা িনরসেনর আ স াবনা নই
বলেলই চেল এবং এখেনা সমাজ ি ধা িবভ ।
আমার উপর য হামলা করা হেয়িছেলা স স ে কান খবর দেশর
কােনা প - পি কায় কািশত হয়িন। জা য়ারীেত একিদন দখলাম ইংেরজী
অবজারভার পি কায় আমার নাম। দালাল িহেসেব যােদর
ফতার করা
হেয়িছেলা সই তািলকায়। তখন বুঝেত পারলাম য আিম একজন ফতারকৃত
ব ি । এবং এটাই পুিলশ পাহারার কারণ। তখেনা জানা িছেলা না ভা াচুরা
অব ায় িশগিগরই আমােক জেল পাঠােনা হেব।
একিদন হাসপাতােলর অ ক ািবন থেক এক ব ি
দখা করেত
আেসন। বয় লাক। মুেখ দািড়। বলেলন ১৬ই িডেস েরর পর থেক ১০ই
জা য়ারী পয অনশন কেরেছন। ব ব ুর এমনই ভ য তাঁেক পািক ান থেক
রহাই না িদেল আমরণ অনশন চািলেয় যেতন। শখ মুিজব এেস খবর পেয়
লাকিটেক মিডক াল কেলেজ িচিকৎসােথ পািঠেয়িছেলন। এ রকম ঘটনা আেরা
'একিটর কথা েনিছ। এক ণীর লােকর মেধ শখ মুিজেবর উপর গাঢ়
আ া িছেলা। তারা িব াস করেতা য দেশর মািটেত শখ মুিজব পা দওয়া মা
দেশর সম সম ার সমাধান হেয় যােব। এ রকম এক ব ি র লখা এক িচিঠ
অবজারভাের পিড়। শখ মুিজব বাধ হয় খ কার মাশতাক বা ও রকম কাউেক
দখেত হাসপাতােল এেসিছেলন। ভ েলাক িলেখিছেলন য তাঁর সে
চুর
সংখ ক গাড িছেলা না। দেশর এই সংকটময় মু েত এভােব অরি ত অব ায়
িতিন িনেজর জীবন িবপ কের তুেলেছন- এ আশংকায় ভ েলাক িশউের
উেঠিছেলন। তেব মজার কথা, ঐ জা য়ারী মােসই অ রকেমর কথাও কােন
আসেত থােক। িক এ কথা সত য ১৬ই িডেস েরর পর সারােদেশ আওয়ামী
লীেগর সমথকেদর মেধ এক ধরেনর ইউেফািরয়া বা উ াস ও আশাবােদর
স রণ হেয়িছেলা।

িজিনস পে র দাম জা য়ারীেত
কের বাড়েত
কের। এ বৃি র
পিরমাণ কাথায় িগেয় দাঁড়ােব তা বলা িছেলা অস ব। আমার মেন আেছ
একিদন আমার এক মেয় িজ াসা কের িকছু জামদানী শাড়ী িকেন রাখেব িকনা।
ও েলা ি শ- পঁয়ি শ টাকায় িব ী হি েলা। আিম বারণ কেরিছলাম এই বেল য
এটা কনাকাটা করার সময় আমােদর নয়। তখন ধারণাই করেত পািরিন য ি শ
টাকার শাড়ী কেয়ক িদেনর মেধ ই হাজার টাকা ছািড়েয় যােব। বতমােন এসব
শাড়ীর দাম চার- পাঁচ হাজার টাকার উপর উেঠেছ বেল েনিছ।
মুিজব সরকার চিলত সম ব ব া ভে ফেল নতুন রা গড়েত
উেদ াগী হেয় উেঠন। পািক ান আমেলর কােনা িকছুই রাখা হেব না। বেল
ঘাষণা করা হয়। নতুন য মু া চালু করা হেলা তার নাম দওয়া হয় টাকা। টাকা
কথাটা নতুন নয় বৃিটশ আমেলও ইি ডয়ার অ
য মু ােক পী বলা হেতা,
বাংলা ভাষায় তার নাম িছেলা টাকা। পুরােনা নােট ায় আট- দশিট ভাষায় মু ার
নাম লখা থাকেতা। ইংেরিজ, িহ ী, জরািট ভৃিত ভাষায় য শ িট পাওয়া
যেতা সিট হেলা পী বা িপয়া আর বাংলায় টাকা। মু ার নাম আ ািনকভােব
টাকা করােত ইি ডয়ান পী বা পািক ােনর পীর সে এক িবিনময় হােরর
ওেঠ এবং থম িদেক এেত চুর আিথক িত হয়।
পািক ান আমেলর ব াংক েলাও ব কের দওয়া হয়। সরকার নতুন
কত িল নােমর ব াংক চালু কের। এর মেধ িছেলা সানালী ব াংক, পালী
ব াংক, জনতা ব াংক, পূবালী ব াংক, অ ণী ব াংক ইত ািদ। ব াংিকং ব বসায় এই
িব ব ঘটােত িগেয় বাংলােদশ পুরােনা ব াংক েলার স দ থেক রাতারািত
বি ত হয়। দশ পিরচালনার ভার যােদর উপর এেস বেতিছেলা তারা মেন
করেতন য এেকবাের নতুন কের তাঁরা সবিকছু করেবন, ঐিতে র েয়াজন
নই। পািক ান আমেলর খবেরর কাগেজ কত েলার নাম ১৬ই িডেস েরর পর
থেক বদেল যায়। পািক ান অবজারভার আ কাশ কের বাংলােদশ
অবজারভার নােম, দিনক পািক ােনর নাম হয় দিনক বাংলা এবং মিনং িনউেজর
পিরবেত বর হয় বাংলােদশ টাইমস। আমার য ুর মেন পেড় ১৬ই িডেস েরর
িকছুকাল পরই মিনং িনউজ ব হেয় িগেয়িছেলা। এই পি কািটর উপর আওয়ামী
লীেগর আে াশ িছেলা বশী। এর এিডটর িছেলন একজন উ ভাষী ভ েলাক।
অবজারভােরর মািলক হািম ল হক চৗধুরী পািক ােন আটকা পেড়িছেলন। এবং
যিদও একা র সােল িতিন পািক ােনর পতেনর স াবনায় িবচিলত হেয়
পেড়িছেলন, তাঁর ইংেরজী পি কা িছেলা ধানতঃ বাঙালী জাতীয়তাবােদর লালন

132

133

একা েরর

ৃ িত

ডঃ সয়দ সা াদ হাসােয়ন

একা েরর

ৃ িত

ডঃ সয়দ সা াদ হাসােয়ন

। স র সােলও এিডটর আব স সালাম এবং হািম ল হক চৗধুরী নােম
ব িলেখ আলাদা বাঙালী কালচােরর কথা চার কেরন। এঁেদর চতে াদয়
হয় যখন স র সােলর অে াবেরর িদেক আওয়ামী লীগপ ী ত ণরা বলেত
কের য তারা ুিদরােমর বংশধর। আমার মেন আেছ সালাম সােহব এর
জারােলা িতবাদ কের এক ব িলেখিছেলন। বেলিছেলন য পূব বাংলা
মুসলমােনর ঐিত
তা ুিদরােমর ঐিত নয়। িক তখন অেনক িবল হেয়
গেছ।
খুব স ব গভণর মােনম খান 'পয়গাম' নােম য দিনক পি কা কাশ
কেরন সটাও ১৬ই িডেস েরর পর ব হেয় যায়। 'পয়গােমর' স আওয়ামী
লীগাররা দখল কের। তেব এটা কান তািরেখর ঘটনা, স কথা আমার পির ার
মেন নই।
মুিজব সরকােরর আেরক কীিত হে
রিডও ও িটিভ থেক কারআন
তলাওয়াত বািতল। তােদর যুি িছেলা য ধমিনরেপ তার সে কারআন
তলাওয়ােতর স িত িবধান করা যায় না। শেষ াতােদর বল চােপ আবার
যখন কারআন তলাওয়াত পুনরায় চালু করেত হয় তখন ি র করা হয় য
কারআেনর সে গীতা, ি িপটক ও বাইেবল পাঠ করা হেব। এ ব ব া এখেনা
চলেছ।
আিম উপের বেলিছ য মুিজব িবেরাধী ব েলাক ১৬ই িডেস েরর পর
িনযািতত এবং ফতার হয়। এর মেধ এমন লাকও িছেলা যারা শষ িদেক
বাংলােদশ আে ালেন যাগ দয়। এ রকম এক ব ি
িছেলন ঢাকা
ইউিনভািসিটর সােবক ভাইস চাে লর ড র মাহা দ ওসমান গিন। িভিসর পদ
থেক অবসর হেণর পর িতিন কিনয়ায় পািক ােনর হাইকিমশনার হন। এবং
সখােন মুিজেবর িত আনূগত ঘাষণা কের ল ডন চেল যান। িক এেত িতিন
রহাই পানিন। ঢাকায় গভনর মােনম খােনর ক র সমথক বেল তার নাম
িছেলা। ল ডেন আট বা নয় জা য়ারী শখ মুিজব যখন পৗছান তখন বা ালী যারা
তাঁেক অভ থনা করেত এিগেয় এেসিছেলা ড র গিনও তার মেধ িছেলন। িক
তাঁর পিরচয় জানাজািন হওয়া মা তােক নােজহাল কের তািড়েয় দওয়া হয়।
এ রকম আেরক ব ি ড র মিফজউি ন আহমদ চাকিরচূ ত হন। িতিন
িছেলন কিমি র অধ াপক। স র সােল জাহা ীর নগর মুসিলম ইউিনভািসিটর
ভাইস চাে লর িনযু হন। িতিন কােনা মুিজব িবেরাধী ভূিমকায় অবতীণ হনিন।
িক যেহতু িতিন িভিসর পদ লাভ কেরন গভণর মােনেমর আমেল সেহতু

মুিজব সরকার তােক বরখা কের। তাঁরই লািভিষ হেয়িছেলন সয়দ আলী
আহসান।
শখ মুিজব দেশ ত াবতন করার পর সবেচেয় বড় নাটক
হয়
পরািজত পািক ানী স েদর িনেয়। এেদর সংখ া িছেলা ৯৩ হাজার। থমতঃ
শখ মুিজব দাবী কেরন য তাঁর মুি বািহনী এেদর পরা কেরেছ। এেদর িতিন
যু অপরােধর জ িবচার করেবন। বলা হয়, এরা পূব পািক ােন গণহত া
অিভযান চািলেয় ব লাকেক হত া কেরেছ। তরাং িবনা িবচাের এেদর ছেড়
দওয়ার কােনা
ই উঠেত পাের না। িতিন একটা ইনেকায়ারী কিমশনও গঠন
কেরন। পাক আিম কাথায় িক অঘটন ঘিটেয়েছ স স ে তদ কের সা
মাণসহ িরেপাট তির করার ভার িছেলা এই কিমশেনর উপর। কাযতঃ ইি ডয়া
যখন িবেজতা শি িহসােব যু ব ীেদর এেদশ থেক সিরেয় নয় তখন
বাংলােদশ সরকােরর অ মিত নবার েয়াজনও স বাধ কেরিন। তেব শখ
মুিজেবর অ েরােধ বাছাই করা ১৯৩ জন আিম অিফসারেক রেখ যাওয়া হয়।
এরাই নািক গণহত ার নীল নকশার
তকারক। শষ পয অব এরাও
ইি ডয়ােত ানা িরত হয় কারণ তখন যু ব ীেদর িবচােরর ব াপারটা মা েয়
চাপা পেড় যায়। আসল কথা হে য আইনতঃ যু ব ীেদর উপর বাংলােদেশর
কােনা কতৃ িছেলা না। এরা ইি ডয়ার কােছ আ সমপণ কেরিছল এবং জেনভা
কনেভনশন মাতােবক মু না হওয়া পয এেদর থাকবার কথা ইি ডয়ার
দািয়ে । হেয়িছেলাও তাই। িক
থম িদেক জা য়ারী- ফ য়ারী মােস এ
ব াপার িনেয় য আসফালন
হেয়িছেলা সটা একটা হসন িহসােব রণীয়
হেয় আেছ।
যু াপরাধ তদ কিমশেন ব সরকারী অিফসার িনযু হন। বশ িকছু
টাকা পয়সাও ব য় করা হয়। তখন কথায় কথায় নতাম ি তীয় িব যু শেষ
জামানীর েরমবােগ এবং জাপােনর টািকওেত যু াপরাধীেদর য িবচার
হেয়িছেলা, সই কথা। তেব এ সে এ কথাও রণেযাগ য পৃিথবীর কােনা
দেশই বাংলােদেশর এ
ােবর সমথন পাওয়া যায়িন। ইি ডয়াও চুপ
কেরিছেলা।
একই কােরর আসফালন
হয় পািক ােনর অি
িনেয়। শখ
মুিজব
কেরন, আিম কান পািক ানেক ীকৃিত দেবা, পা াব, িস ,ু
বলুিচ ান, উ র- পি ম সীমা
েদশেক? অথাৎ একা েরর িবপযেয়র পর
পািক ান বেল িকছু নই। আেছ কত েলা খ ড রাজ ।
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আেরা মেন পেড় য শখ- মুিজব যি ন ১৬ই িডেস েরর পর পািক ােন
ব ী িছেলন তি ন ায়ই মিক দওয়া হেতা য তাঁর মুি িবলি ত হেল
বাংলােদেশর ধষ গিরলা বািহনীেক পি ম পািক ােনও পাঠােনা হেব। এবং পূব
পািক ান যভােব তােদর কবিলত হেয়েছ পি ম পািক ানেকও তারা সভােব
িছ িভ কের ফলেব।
বাঙালী গিরলারা পি ম পািক ােন িকভােব কাজ করেব স কথা
আমােদর মেতা ব ি র পে
বাঝা স ব িছেলা না। আমরা জানতাম য
গিরলােদর ানীয় ভাষা জানেত হয় এবং ানীয় অব ার সে অ র ভােব
পিরিচত হেত হয়। ি তীয় িব যুে র সময় াে য সম গিরলা তৎপর িছেলা
তারা িছল সব ফরাসী ভাষী। মােঝ মােঝ নতাম য 'একজন ইংেরজেক
িবেশষভােব তািলম িদেয় প ারা ট যােগ াে র িবিভ অ েল নািমেয় দওয়া
হেতা। একবার একিট মেয় ক এই কােজ াে পাঠােনা হয়। খবের পেড়িছ য
তােক কেয়কিদন ধের মেদ গাসল কিরেয় তার গােয়র গ
যেনা ফরাসী
মেয়েদর মেতাই হয় তার ব ব া করা হেয়িছেলা। বলাবা ল স অনগল
উ ারেণ ফরাসী বলেত পারেতা। বাঙালী গিরলারা যারা উ - পা াবী- পশতু
িকছুই জানেতা না এবং পি ম পািক ােনর ভৗেগািলক পিরেবশ স েক যারা
িছেলা এেকবােরই অ তােদর মুেখ পি ম পািক ােন তৎপর হওয়ার মিক
আমার কােছ হা কর মেন হেয়েছ। তেব এটা বাধ হয় আমােদর এ অ েলর
লােকর ভাব। িমথ া গব করা এবং অলীক
িনেয় মেত থাকেত আমরা
যেতাটা ভালবািস, তেতাটা আর িকছুেত নয়।
এখােন উে খ করা েয়াজন য পূব- পািক ােনর িবপযেয়র পর
জনােরল ইয়ািহয়া খান ভুে ার হােত মতা হ া র কের সের দাঁড়ান। একা র
সােলর পঁিচেশ মােচর আেগ এবং তহা র সােলর পর িমঃ ভুে ার ভূিমকা যেতাই
িবতিকত হাক না কেনা বাহা র সােল িতিন পরািজত জািতেক একটা আশার
বাণী শানােত পেরিছেলন। আিম যিদ তখেনা মতা আঁকেড় ধের থাকেতা
পি ম পািক ান হয়েতা খ ডিবখ ড হেয় যেতা।
১৬ই িডেস েরর পর বাংলােদশেক াধীন রা িহসােব থম ীকৃিত দান
কের ইি ডয়া এবং তার পরই বৃেটন। বৃেটেনর এই িস াে পািক ানীরা খুবই
মমাহত হেয়িছেলা। কারণ পািক ান তখেনা কমনওেয়লথ সদ । িমঃ ভুে া সে
সে কমনওেয়লথ ত ােগর িস া ঘাষণা কেরন।
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আমরা আ য হলাম আেরা যখন মুসিলম রা েদর মেধ মালেয়িশয়া
থম বাংলােদশেক ীকৃিত িদেলা। আ যাি ত হওয়ার কারণ আর িকছুই নয়,
ধু য এই িরৎ িস াে র কথা মেন করেল এ কথা
হেয় উেঠ য
আ জািতক ে পািক ান কতটা ব ুহীন হেয় পেড়িছেলা।
আেরা আ েযর কথা যখন পি ম পািক ােন যু চলিছেলা এবং যেকান
মু েত ইি ডয়ার কােছ পািক ান পরািজত হেব এ স াবনা দখা দয় তখন
ইরােনর রজা শাহ পাহলবী বলুিচ ােনর অংশ িবেশেষর উপর তাঁর দাবীর উে খ
কেরন। অথচ ইরােনর সে পািক ােনর িছেলা গাঢ় স ক। এ সব ঘটনায় এটাই
মািণত হয় য আ জািতক রাজনীিতেত িচর ায়ী শ তা িকংবা ব ুে র কােনা
ান নই। শ তা ও ব ু
' টাই সামিয়ক অব ার উপর িনভরশীল। েটারই
অথ আেপি ক।

দালাল আইন ও উ জাতীয়তাবাদ
যিদও শখ মুিজেবর ত াবতেনর আেগ থেকই ব লাকেক ধরপাকড় এবং
হত া করা হয়, কলাবেরটর আইন পাস হয় স ববতঃ ১০ ই জা য়ারীর পর।
কলাবেরটর শে র বাংলা িতশ িহসােব দালাল শ ব ব ত হেয় থােক। এই
দালাল আইেনর আওতা িছেলা এেতা ব াপক য শখ মুিজেবর ব -ু বা বও ভীত
হেয় পেড়িছেলন। যাঁরাই সি য়ভােব গিরলা তৎপরতায় শরীক হনিন তারাই হেয়
উেঠন দালাল। আমার মেন আেছ শখ মুিজেবর ব ু জিহর উি ন িযিন এককােল
ক ীয় ম ী হেয়িছেলন, িতিন বগম মুিজেবর কােছ আ য় াথনা কেরন। তাঁর
অপরাধ িছেলা য এেকেতা িতিন কলকাতার লাক; উ ভাষী। ি তীয়তঃ
ত ভােব িবি তাবােদর সমথন কেরনিন। দালাল আইেন হাজার হাজার
ব ি র িব ে মামলা রজু করা হয়। আিম এক উিকলেক বলেত েনিছ য এ
সব মামলার ফলাফল যাই হাক, এ েলা চালােতই ি শ থেক চি শ বছর
লাগেব। শষ পয অব অেনক মামলা ত াহার করা হয় এবং ব ি িবেশেষর
ে হাই কাট রায় দয় য দালাল আইনিট অসাংিবধািনক। এ সব মামলা
চালাবার লাক পাওয়া যেতা না। উিকলরা ভয় পেতন য দালাল আইেন
অিভযু
কােনা ব ি র প সমথন করেত গেল তারাও দালাল হেয় পড়েবন।
বা িবক পে এ প ঘটনা ব ঘেটেছ।
দালাল আইেনর ধারা িনেয় আেলাচনা করার াধীনতা কােরার িছেলা না।
ও স ে আইেনর িদক থেক কােনা আপি উ াপন করা মা আপি কারীেক
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দালাল বেল িচি ত করা হেতা। ভেয় এবং আতে হাইেকাট বার এেসািসেয়শন
থেক
কের মফ েলর উিকলরা পয চুপ কের থাকেত বাধ হন। 'একজন
উৎসাহী মুিজববাদী উিকল দালাল আইেনর পে
জারােলা চারণা চালান।
তােদর স সম উি িছেলা যমন যুি হীন তমিন
ারজনক। এক উৎসাহী
উিকল- যার নাম এখন আর আমার মেন নই- দালাল আইেনর সমথেন ছাটখাট
একটা বইও কাশ কেরন। অব া পিরবতেনর সে মা েষর নীিত বাধ এবং
িবেবকবুি িকভােব পিরবিতত হয়, যুে া র বাংলােদেশ তার যেতা উদাহরণ
দখা িগেয়িছেলা তেতা বাধ হয় সা িতক ইিতহােস আর কাথায়ও চােখ পড়েব
না।
শখ মুিজব দেশ পা দওয়ার সে সে জািতর িপতা িহসােব
অিভনি ত হন। সে সে চাটুকােরর দল তার ী লুতফুন নসােক 'জািতর
মাতা' বেল অিভিহক করেত আর কের। এও িছেলা এক হা কর ব াপার। এ
কথা সত য কােনা কােনা দেশ িবেশষ কারেণ কােনা ব ি েক জািতর িপতা
বলা হয়। িক এটা িনেয় এেতা বাড়াবািড় কাথায়ও হয়িন। আেমিরকায় জজ
ওয়ািশংটনেক কউ কউ মািকন জািতর িপতা বেল। কারণ য যুে বৃেটনেক
পরািজত কের আেমিরকান উপিনেবশ েলা াধীন রা
িত া কের সই যুে
নতৃ িদেয়িছেলন িতিন। িতিনই আেমিরকার থম িসেড ট িনবািচত হন।
তমিন উিনশ শতা ীেত যখন দি ণ অ ল িল দাসে র ে িবে াহ ঘাষণা
কের তােদর িব ে উ র অ েল য যু হয়, তার নতৃ িদেয় িছেলন আ াহাম
িলংকন। গিটসবাগ রণে ে িতিন য ব ৃতা দন সটা ধু আেমিরকার
ইিতহােসই নয়, পৃিথবীর াধীনতা সং ােমর ইিতহােসও একিট রণীয় দিলল।
এই ব ৃতায় িতিন Government of the people, by the people, for the
people শ িল ব বহার কেরন। িলংকন আততায়ীর লীেত িনহত হেল ওয়া
ইটম ান তার কিবতায় তােক মাই ফাদার বেল সে াধন কেরন। ওয়ািশংটন এবং
িলংকন জনেকই আেমিরকানরা
ার সােথ রণ কের। িক জািতর িপতা
সম া িনেয় স দেশ কােনা িবতক নই। তাছাড়া এটাও মেন রাখা দরকার য
গৃহযুে জয়লাভ কের কােনা ব ি
কােনা কােলই সম জািতর
া অজন
করেত পাের না।
শখ মুিজেবর চাটুকার দল এেতাটা বাড়াবািড় করেত
কের য
েনিছ তারা নািক
াব িদেয়িছেলা য জামান এয়ার লাইন লুফথানসা নােমর
অ করেণ বগম মুিজেবর নামা সাের বাংলােদশ এয়ার লাইে র নাম লুতফুন

নসা এয়ার লাইনস করা হাক। তেব এ ব াপার িনেয় সরকারী মহেল সিত
কােনা আেলাচনা হেয়েছ বেল িনিন। িকনতু বগম লুতফুন নসােক কােনা
অ ােন দখা গেল জািতর মাতা িন শানা যেতা।
১৯৭২ সােলর থম ক'মাস উ বাঙালী জাতীয়তাবােদর যুগ। সব িকছুর
মেধ ই বাঙালীে র স ান করা হেতা। এমন িক ইংেরজী ভাষায়ও বাঙালীেক
বংগলী বলা চলেব না- এই দাবী উেঠিছেলা। এটাও িছেলা এক হা কর
অিভনয়। িবেদশী ভাষায় কান জািত বা ভাষার নাম িক হেব সটা ঐ ভাষাভাষী
লােকরাই ি র কের। তােদর মুেখ য িনটা সদূজভােব আেস সটা চিলত
হয়। ফরাসী ভাষায় ফরাসীর াঁেস। ইংেরজীেত বিল
, বাংলায় ফরাসী।
উ েত ানিসিস। অ ভাষায় িক বেল আিম জািন না। তেব যিদ কােনা ফরাসী
নতা দাবী কের বেসন য অ
কােনা ভাষায় াঁেস ছাড়া আর িকছু বলা চলেব
না তখন অব া িক দাঁড়ােব? জামানীেক জামানরা বেল 'ডেয়চল া ড'। াে বেল
আলমাইন। আরবীেতও আলমাইন। এ িনেয় জেমানীেত কান টৈনিতক
িতবাদ করেত িনিন। ১৯৭০ সােল যখন চীেন যাই, ওেদেশর লাকেদর মুেখ
নলাম অ ুত শ । সটা অেনকটা ব িজ ােনর মেতা। কারণ পািক ান শ টা
ওরা পির ারভােব বলেত পাের না। ম ায় দেখিছ তুরে র লােকরা তকিকেরর
সময় য িনিট উ ারণ কের সটা আ াহ য়াচবার এর মেতা শানা যায়। আিম
ব বার চ া কের নবার চ া কেরিছ। িক দেখিছ ওরা আকবার বলেত পাের
না। এ তুকী ভাষারই কান বিশ হেব।
বাঙলােক বংগিল বলা চলেব না বেল যারা িচৎকার কের তারা একবারও
ভেব দেখ না য আমরা িনেজরা অ
দেশর নাম িকভােব িবকৃত কির।
ইংেরজী কথাটা খাঁিট বাংলা। ইংল াে ডর ভাষার নামেতা ইংেরজী নয়, ইংিলশ।
ফরাসীরা বেল আংেল। কান ইংেরজ সরকার যিদ বাংলােদশ সরকারেক অ েরাধ
কেরন অিভধান থেক ইংেরজী শ টা তুেল িদেত আমরা বাধ হয় খুব অ িবধায়
পড়েবা। তাছাড়া পৃিথবীেত, ায় হাজার চােরেকর মেতা ভাষা চিলত। এ িলর
মেধ র ও ব ন িনেত চুর েভদ িবদ মান। আরবীেত মহা াণ িন নই।
খ চ ছ ট ঠ প ফ ড় ঢ় এর কানটাই নই। ওেদেশর লাকেদর মেধ পািক ানেক
'বািক ান' বলেত েনিছ। ভুে ােক বলেতা বুতু। ঐভােবই তারা এসব নাম
উ ারণ করেত পাের। তমিন বাংলােদেশর আরবঅ নাম 'বানজলােদশ'।
িসেড ট এরশােদর আমেল বানান স ে এ- রকেমর হঠকািরতার এক
ঘটনা ঘেট। িতিন একবার সৗিদ আরব িগেয়িছেলন। সখােন শােনন য সৗিদরা
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ম ার ইংেরজী বানান Mecca বদেল Makkah কেরেছ। তার কারণ Mecca
নামটা ইংেরজীেত একটা শে পিরণত হেয়েছ। ঘাড় দৗেড়র বািজর আ ােক
Mecca বলা হয়। সৗদীরা মেন করেত
কের য এেত ম া শহেরর পিব তা
ন হে । সে সে বানান পাে
দওয়া হল। এও মূখতা বই িক? এই
পিরবতন দখামা এরশাদ সােহব
ম কেরন য ঢাকার বানান হেব Dhaka।
যন জার কের ইংেরজেদর িদেয় মহা াণ িন 'ঢ' উ ারণ করােনা যােব। এই
মূখতার িব ে
িতবাদ কের আিম 'Arab News' পি কায় ব িলেখিছলাম।
সরকারী কাগজপে , গাড়ীর নমে েট, দাকােনর সাইনেবােড বানান বদলােত
কেয়ক কািট টাকা খরচ হেয়েছ। Dacca University-র পুরােনা ছা েদর এখন
Dhaka িলখেত হেব। এ ’ টা য একই িব িবদ ালয় সটা সািটঁিফেকেট মাণ
করেত এখনও অ িবধা হয়।
িক যােদর
উ ারণ শখােনার জ এই আেয়াজন তারা তা
ড াকাই বলেছ। আমরা ধু অনথক কত িল পয়সা ন কেরিছ। অপকেমর পয়সা
খরেচর ব াপাের আমােদর জুিড় নই। এ রকম আেরা অেনক ভাষায় উ ারেণর
তারতম আেছই। আি কায় ভাষা িলর র ও ব ন িন স েক আমার কােনা
ধারণা নই। অ পভােব দি ণ আেমিরকার াচীন ইনকােদর বংশধরেদর মেধ
িবিভ
িন িকভােব উ ািরত হয় তাও বলেত পারেবা না। িক য জ এেতা
কথার অবতারণা করলাম স হেলা এই উ জাতীয়তাবােদর নােম বাংলােদেশ য
মূখতার কাশ দেখিছ তােত ল ােবাধ কেরিছ। যেনা আমরা ধমক িদেয়
পৃিথবীর সব অ েলর উ ারণ সংেশাধন কের ফলেত পারেবা। এ এক ধরেনর
পাগলামী, য জ আমােদর চুর খসারত িদেত হে । িনেজেদর এেতা
শকাতর কের তুেলিছ য এই িনেয় মাথা ঘািমেয় অ িকছু করার সময় আর
থােক না। িক মেন আেছ ৭২ সােলর থম িদেক এ সব িনেয় িতবাদ করেত
গেল দশে ািহতার দােয় পড়েত হেতা, দশ েমর একমা সং া িছেলা িবনা
িতবােদ মুিজবপ ী লাকেদর ি য়াকেমর সমথন করা।
______________________
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অধ ায় ১০
শহীেদর ব া
মুিজবপ ী কােনা ব ি
ঘটনায় মারা গেল সে সে স শহীদ হেয় যেতা।
যুে া র বাংলােদেশ এ রকেমর শহীেদর সংখ া য কেতা তা গণা যায় না। শহীদ
কথাটার আসল তাৎপয এই য ইসলােমর জ যু কের কউ যিদ িনহত হয়
তার মৃতূ েকই শাহাদত বলা হয়। র লু াহ (দঃ) এর জীব শায় কােফরেদর সে
যুে বদর, ও দ ভৃিত ােন যাঁরা মারা যান তাঁেদরই, শিরয়ত মেত শহীদ বলা
হয়। িক তখেনা অ অব ায় কােফরেদর হােত যাঁরা িনহত হন তাঁেদর শহীদ
বলার িনয়ম নই। কােফরেদর অতিকত আ মেণ মারা গেলই শাহাদত হেব
তার কােনা কথা নই। ধু য ব ি
ত ভােব ইসলাম িবেরাধী শি র সে
সং ােম িল হেয় মূতূ বরণ কেরন িতিনই শহীদ। পূব পািক ােন '৭১ সােলর
আেগও দেখিছ সরকােরর সে সংঘেষ কােরা মৃতূ হেল তােক সে সে শহীদ
ঘাষণা করা হেতা। '৭১ সােল পািক ান আিমর হােত যারা িনহত হেলা তারা
সবাই হেয় গেছ শহীদ। অথচ এর মেধ ধমযুে র কােনা কথা নই।
আিম এ কথা ীকার কির য যেহতু বাংলায় শহীেদর কান িতশ
নই, এ শ টা বাংলায় গৃহীত হেয়েছ একটু িভ অেথ। য ব ি কান আদেশর
জ
াণ দয় তােক শহীদ বলার একটা িনয়ম দাঁিড়েয় গেছ। িক য ব াপক
অেথ এবং িবকৃত েপ শ টা ৫২ সাল থেক ব বহত হে তার পিরণিত
দাঁিড়েয়েছ এই য দল িবেশেষর লােকর অপঘােত মৃতূ হেলই কাগেজপে তার
শাহাদত াি র খবর ঘাষণা করা হয়।
িডেস র- জা য়ারীেত আেরা একিট ি য়া
হয়। স হেলা নাম
বদেলর পালা। য সব রা াঘাট িত ােনর নােমর সে ইসলাম শ টা যু িছল,
সখান থেক ঐ শ টা তুেল দওয়া হয়। সে সে , পািক ান আমেলর বা তার
আেগর কােনা মুসলমান নতার নােম কান রা াঘাট- িশ া িক ােনর নামকরণ
হেয় থাকেল সখান থেকও ওসব নাম অপসািরত হেলা। ঢাকা িব িবদ ালেয়র
ইকবাল হল হেলা সােজ ট জ ল হক হল, আর িজ াহ হেলর নাম থেক
িজ াহর নাম সিরেয় বসােনা হেলা সূযেসেনর নাম। এ িছেলা এক ধরেণর
গাঁয়াতুিমর অিভব ি । সােজ ট জ ল হক িছেলন একজন সাধারণ সিনক।
পঁিচেশ মােচর আেগ িমেটালা ক া টনেমে ট িবে াহ করেত যেয় লীেত মারা
পেড়ন। আগরতলা ষড়যে র সে িতিন জিড়ত িছেলন। যখন আগরতলা
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ষড়যে র কথা থম কাশ হেয় পেড় তখন আওয়ামী লীগ তার ের িচৎকার
কের বলেত
কের য এটা সরকােরর স ূণ বােনায়াট। একা র সােলর পর
শখ মুিজবসহ এ ষড়যে র নায়েকরা ীকার কেরেছন য তারা সত ই দেশর
িব ে ইি ডয়ার সে এক যাগসাজেশ িল হেয়িছেলন। স একজেনর নাম
ইকবােলর মেতা িব িবখ াত কিব ও দাশিনেকর নােমর পিরবেত একদল ছাে র
িজেদ গৃহীত হওয়ায় আমরা ব িথত এবং আ যাি ত হই। ইকবাল পািক ােনর
দেখিছেলন এ কথা সত । িক িতিন ইে কাল কেরন পািক ান িত ার
ন'বছর আেগ ১৯৩৮ সােল। ১৬ই িডেস েরর পর পািক ান িবেরাধী তৎপরতা
এমনভােব বৃি পায় য পািক ান এবং ইসলােমর সে স ৃ ইিতহােসর
িচ টু মুেছ ফলবার য়ােস আওয়ামী লীগ নতৃবৃ মেত উেঠন।
সূযেসেনর নাম আেরা আপি জনক। িতিন িছেলন স াসবাদী। চ ােম
অ াগার লু েনর সােথ জিড়ত। িহ ঐিতহািসক এবং রাজনীিতকরা বতমােন
অিধকাংশই ীকার কেরন য ১৯০৫ সােলর ব ভে র পর য স াসবােদর সূচনা
হয় সটা িছেলা একা ভােব একটা িহ
মৗলবাদী আে ালন। অরিব
ঘাষ,
িবিপন পাল যারা এই স াসবােদ নতৃ িদেয়েছন তাঁরা জয় কািলর নােম শপথ
িনেয় ইংেরজ হত ার িত া করেতন। তাঁেদর মূলম িছেলা গীতার বাণী। এ
স াসবাদীরা জানেতন য পূবব ও আসাম নামক য নতুন েদশিট গিঠত
হেয়িছেলা সটা িটেক থাকেল পূববে র মুসলমান স দায় অথৈনিতক এবং
সাং ৃিতকভােব উপকৃত হেব। িক এর ফেল িহ জিমদার এবং বিণক ণীর
ােথ আঘাত লাগেব বেল তারা ব ভে র িব ে
িতেরাধ গেড় তােলন।
তােদর চােপর মুেখ ১৯১১ সােল বৃিটশ সরকার মুসলমানেদর সে
িব াসঘাতকতা কের তােদর িস া পাে
নন। বাংলার ই অংশ পুনিমিলত
হয়। আবার
হয় মুসলমান স দােয়র ইিতহােস আর এক শাষেণর যুগ।
তখন থেকই মুসলমানরা সংঘব ভােব কংে েসর সং ব ছাড়েত
কের।
১৯২৩ সােল কংে স নতা িস আর দাস বুঝেত পেরিছেলন য বাংলার
সংখ া
স দায় মুসলমােনর সমথন ও সহেযািগতা না পেল াধীনতা
আে ালন সফল হেব না। িতিন ব ল প া নামক এক চুি েত া র কেরন।
এটায় চাকিরেত এবং ব ব াপক সভায় মুসলমানেদর সংখ া পািতক িতিনিধ
দবার িত িত িছেলা। িক িস আর দােসর মৃতূ র পর তার অনূসারী ভাষ
বাস, শরৎেবাস, িবধান রায় ঐ চুি বািতল ঘাষণা কেরন। উে খ করা
েয়াজন য, এর পছেন িছেলা স াসবাদীেদর চাপ। িবেশষ কের ভাষ বাস
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স াসবাদী আে ালেনর সে সংযু িছেলন। িবেশর দশেক য স াসবাদী
আে ালেনর সদ িহসােব সূযেসন অ াগার লূ ঠন করেত যান সটা ১৯০৫
সােলর স াসী আে ালেনর পরবতী পযােয়র প। অথচ '৭২ সােল একদল ছা
তােকই বাংলােদেশর জাতীয় বীেরর মযাদায় াপন করেলা। এরা একবারও ভেব
দেখিন য, সূযেসন য াধীনতার জ সং াম কেরিছেলন তার মেধ পূববে র
াধীনতার কােনা কথা িছেলা না। স াসবাদীরা মুসলমান সমাজেক স ূণভােব
পাশ কািটেয় গীতার মে দীি ত এক সমাজ এবং রা কােয়ম করেত চেয়িছল।

ঐিত

বজন

আমার আেরা ঃখ হেলা যখন নলাম য আমার পুরােনা িশ া িত ান
ইসলািমক ই টারিমিডেয়ট কেলেজর নাম বদিলেয় নজ ল কেলজ রাখা হে ।
(এ কথা উে খেযাগ য কেলজিট পািক ান আমেল িড ী কেলেজ উ ীত হেল
এটােক ধু ইসলািময়া কেলজ বলা হেতা।) িক ইসলােমর নাম এখন হেয়
পড়েলা একা ভােব অপাংে য়। যারা নজ ল ইসলােমর নাম এ জায়গায় বসােত
গেলন তারাও কিবর নােমর শষ অংশটু বাদ িদেলন। কারণ তােত ইসলাম
শ টা এেস যায়। ফল দাঁিড়েয়েছ এই য এক উ ট নাম এই ঐিতহািসক িশ া
িত ােনর উপর চাপােনা হেয়েছ। নজ ল বেল কােনা শ আরবীেত নই।
নজ ল ইসলােমর নজ ল নযর- উল- ইসলাম এর িক সংি
প। এটা
বাংলােদেশ চিলত হেয়েছ িক আ ািনকভােব এ শ িটেক একটা িশ া
িত ােনর সে যু কের আমরা চরম মূখতার পিরচয় িদেয়িছ। তাছাড়া
ইিতহােসর িত এই অব া কন? আওয়ামী লীগ মেন করেতা য ইসলােমর নাম
তুেল িদেত পারেলই তারা মাণ করেত পারেব য তারা সিত কারভােব
ধমিনরেপ । তােদর এ ধমিনরেপ তার কপটতা ধরা পেড় যখন দখা যায় য
নটরডাম কেলজ, স টে গিরজ ুল, হািল ফ ািমিল হসিপটাল, হািল ফ ািমিল
কেলজ, রামকৃ িমশন এ সেবর নাম শ করা হয়িন। ল ীবাজােরর কােয়েদ
আজম কেলেজর নাম বদেল হেলা সাহরাওয়াদী কেলজ। গভনর মােনম খান
িতি ত িজ াহ কেলেজর নাম হেলা তীতুমীর কেলজ। নতুন ঢাকার ধান
সড়েকর নাম িছেলা িজ াহ এিভিনউ তখন থেক এটােক সরকারীভােব ব ব ু
এিভিনউ বলা হয়।
দেশর অ
এ রকম আেরা পিরবতন ঘেট। রাজশাহী ইউিনভািসিটর
িজ াহ হেলর নাম পিরবিতত হেয়েছ ফজলুল হক হেল। উদাহরণ বািড়েয় লাভ
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নই।
হে
য এভােব ইিতহাসেক িক অ ীকার করা যায়? অ েফাড
কমি জ সাত- আটশ' বছেরর পুরােনা নাম এখেনা সবাই ব বহার কের। অথচ
ইংল ে ডর ধমীঁয় এবং রাজৈনিতক পিরেবশ এেকবাের বদেল গেছ। স ট জ
কেলজ, স ট ক াথির কেলজ ভৃিত নােম কউ কখেনা আপি কের বেল
িনিন। যিদও আধুিনক কােলর ছা - ছা ীরা বা িশ কবৃ খৃ ান ধেমর িত
িবেশষ
া পাষণ কেরন না। িক ইিতহাস তা আলাদা িজিনস। নতুন
বাংলােদেশর নতােদর কাযকলােপ মেন হি েলা য পুরােনা ইিতহােসর
েয়াজন এেকবােরই ফুিরেয় গেছ। ১৬ই িডেস র থেক যেনা আমরা জ
িনলাম। এর ফেল তখন থেক য িবেরািধতা আমােদর আচরেণ ধরা পড়েছ
তার অবসান িবশ বছর পরও হয়িন। সমােজ এবং দেশ পিরবতন িনর র ঘেট।
িক ইিতহােসর ধারা িনরবি ভােব বািহত হেত থােক। সম পিরবতেনর
সামি ক প িনেয় একটা জািতর পিরচয়। াে এককােল রাজত িছল।
ফরাসী িব েবর পরও আবার িকছুকাল ঐ রাজত িফের এেসিছেলা। বতমােন
াে গণত । িক তাই বেল স াট নেপািলয়ান বা রাজা ষ দশ লুই এঁেদর
নাম তা ইিতহাস থেক মুেছ ফলা স ব নয় এবং স চ াও কউ কের না।
বাংলােদেশ ইি ডয়ার সাহােয য দল মতায় আসীন হেলা তারা মেন করেতা য
কলেমর খাঁচায় িডি জারী কের জািতর ইিতহাসই তারা পাে
দেব।
ধু ইসলােমর সােথই স ক ছদ হেলা না, আরবী- ফািস য 'িট
ভাষার সে আমােদর কালচার িনিবড়ভােব যু তােকও পাশ কািটেয় এক নতুন
সং ৃিত সৃি করার চ ায় নতুন শাসকরা মেত উঠেলন। আরবী ফািসর িব ে
কাে
কান ম ব করেলন না বেট িক কাযত ঐ ঐিত েক স ূণভােব বাদ
িদেয় নতুন পেথ তােদর যা া
হেলা। বাংলােদশ সরকার য সব নতুন পদবী
সৃি করেলা তার মেধ এর মাণ িছেলা। গৃহযুে য সব স সাহিসকতার
পিরচয় িদেয়িছেলা তাঁরা কউ হেলন বীেরা ম কউ বীরে
ইত ািদ। বৃিটশ
আমেলও মুসলমানেদর উপািধেত ফািস আরবীর পিরচয় থাকেতা। তখনকার
মুসিলম উপািধ িছেলা খান সােহব, খান বাহা র, নবাব, শাম ল ওলামা ভৃিত।
িহ রা পেতন রায় সােহব, রায় বাহা র, রাজা, মহামেযাপাধ ায় এরকম পদবী।
এখন িহ - মুসিলম েভদ ঘুেচ গেলা। মজার কথা এই য ইি ডয়ােত ৪৭
সােলর পর য সম পদবী সৃি হেয়িছেলা স িল যমন িছেলা সং ৃত িভি ক
যথা ভারত ভূষণ, ভারত র । বাংলােদেশ নতুন পদবীেত তার এক িত িন
িছেলা। যেনা আমরা সং ৃিতেত ইি ডয়ারই এক ু সং রণ।

একা েরর মাচ মােস ছা রা শখ মুিজবুর রহমানেক য উপািধ দয়
সই ব ব ু কথাটাও িচ র ন দােসর ' দশব ু' উপািধর অ করণ। পািক ান
আমেল য সম পদবী চিলত িছেলা স েলা এেকবােরই পিরত
হেলা।
তখনকার পদবীর মেধ পিরিচত িছেলা তমগােয় িখদমত, তমগােয় কােয়েদ
আজম, িসতারােয় ইমিতয়াজ, িহলােল পািক ান, িনশােন পািক ান ইত ািদ। নতুন
পিরেবেশ এ সম পদবী চলেতা না স কথা ীকার কির। িক পূেবর সং ৃিতর
সে সম সং ব বাদ িদেয় সং ৃিতেত সং ৃত ভাষােক বালােদেশর কালচােরর
িভি িহসােব হণ করার মেধ য ইি ত িছেলা তার অথ
। ভাবখানা এই য
যেহতু রাজৈনিতক িবেরােধর কারেণ বাংলােদশী সমাজ পািক ান থেক িবি
হেয় গেছ তরাং ইসলাম ধম, উ - ফািস- আরবী ভাষা এ সম ই পিরত াজ ।
এ েলা যেনা একেচিটয়াভােব পা াবীেদর স ি । কালচােরর
ে এটা
িছেলা এক চরম দউিলয়াপনার পিরচয়। আমার মেন আেছ য ি তীয় িব যুে র
সময় যখন নাৎসীেদর িব ে বৃেটন লড়াই কের যাে তখন জামানীেত
শ িপয়ােরর রচনাবলী িনেয় গেবষণা চলেতা। একদল জামান পি ডত এমন
দাবীও কেরিছেলন য, ষাড়শ শতা ীর কিব নাট কার শ িপয়ােরর যথাথ
উ রািধকারী জামানরা, হীনবল বৃিটশেদর শ িপয়ােরর উপর কােনা অিধকার
নই। তমিন িহটলােরর সহেযাগী মুেসািলনী য দেশ রাজ করেতন সই
ইটািলেতই ল ািটন ভাষা এবং সািহেত র উ ব হয়। মধ যুেগর িবখ াত সািহিত ক
দাে , বাকােচা, প াক, কাবালকাি এঁরা সব ইটািলর লাক। িক মুেসািলনীর
িব ে সং ামেক কউ ল ািটন কিব ভািজল, হেরস, ঐিতহািসক িলিভ বা দাে
মুখ সািহিত েকর িবকে সং াম মেন কেরিন। জামানীর
েট, িশলার, হাইেন
ভৃিতর সািহত বজন করার কথা ওেঠিন। এর সে রাজনীিতর কােনা স ক
িছেলা না এবং এখেনা নই। কিব হামার জে িছেলন ীেস ায় িতন হাজার
বছর আেগ। তাঁর অমর মহাকাব ইিলয়ড এবং ওিডিস ইউেরােপর সব ই পিঠত
হয়। ইউেরাপীয় সভ তার মূলম ই এর মেধ িনিহত। কােনা যুেগই ইউেরােপর
কােনা দেশ ীক সং ৃিতর ধারা থেক িবি
হওয়ার দািব কউ উঠায়িন।
মধ যুেগ সভ ইউেরােপ সাধারণ ভাষা িছেলা ল ািটন। যমন মুসলমান
আমেল ভারেতর সব ফািসর চচা হেতা। বাংলার মািটেতও অেনেকই ফািসেত
কিবতা িলেখেছন, ইিতহাস রচনা কেরেছন। ইউেরােপ যমন মধ যুেগর শষিদেক
আ িলক ভাষা েলা উ িত লাভ কের িবিভ দেশ নতুন সািহেত র জ দয়;
ভারেতও আ িলক ভাষায় সািহত সৃি হেয়েছ। িক তার সে ফািসর কান
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িবেরাধ ঘেটিন। যমন ঘেটিন ল ািটেনর সে
কােনা আ িলক ইউেরাপীয়
ভাষার। আঠােরা শতা ীর শষ পয ইউেরােপর িশি ত সমাজ পর েরর মেধ
ল ািটন- এ ভাব িবিনময় করেত পারেতা। এ শতা ীর মাঝামািঝ সমেয় যখন ডঃ
জনসন াে বড়ােত যান, িতিন ল ািটন- এ কথা বাতা বেলেছন। ফরাসী িতিন
জানেতন িক ভয় পেতন য তাঁর ফরাসী উ ারণ হয়েতা
হেব না।
ল ািটন- এর এ ঐিত
ইউেরােপর িব িবদ ালয় েলােত এখেনা
বতমান। অ েফাড- ক ামি জ সমাবতন সভায় ধান ব ৃতা হয় ল ািটন- এ।
পূব ইউেরােপও এর ব িত ম নই। ১৯৭৭ সােল পালাে ড পজনান শহের এক
সে লেন যাগ িদেয় আমার য অিভ তা হেয়িছল, সটা ভুলবার নয়।
সখানকার ইউিনভািসিটেত এক সমাবতন অ ােন দখলাম ব ৃতা হেলা চার
ভাষায়। থেম ল ািটন- এ পের ফরাসীেত তারপর ইংেরজীেত এবং শেষ
পািলশ ভাষায়। ৭৭ সােলর পালা ড িছেলা কিমউিন শািসত। িক আ য
হলাম য, সং ৃিতর ে তারা াচীন ঐিত ত াগ করার চ া কেরিন। অথচ
বাংলােদেশ ধমিনরেপ তার নাম িদেয় নতুন সরকার ঢাকা এবং রাজশাহী
ইউিনভািসিটর মেনা ােম য কারআন শরীেফর আয়াত িছেলা স িল তুেল
দয়।
এসব কারেণ মেন করার যেথ হতু িছেলা য একা র সােলর শেষ য
দল মতা অিধকার কের তারা চেয়িছেলা দেশর সং ৃিতর ে এমন একিট
পিরবতন ঘটােত যােত এর আসল পিরচয় িচরিদেনর জ িনি
হেয় যায়।
কখেনা কখেনা মেন হেতা য পেনেরা শতা ীেত লতানী আমেল রাজা গেণশ
বেল একব ি যমন লতান পিরবােরর দূবলতার েযাগ িনেয় িকছুকােলর জ
মতা দখল কের বেস এ যেনা স রকম একটা ব াপার। রাজা গেণশ িসংহাসন
দখল কেরই মুসলমান িনি
করেত
কের। তখন নূর তেব আলম নামক
এক িবখ াত আেলম সমাজেক এই িবপদ থেক র া কেরিছেলন। তাঁর নতৃে
য িতেরাধ গেড় ওেঠ রাজা গেণশেক তার কােছ নিত ীকার করেত হয়।
ইিতহােসর এমনই পিরহাস য এই রাজা গেণেশরই পু য ইসলাম হণ কের
লতান জালাল উি ন নােম ইিতহােস খ াত। বাংলােদেশর ইিতহােস ভিব েত
িক ঘটেব ৭২ সােলর
েত তা আমরা কউ বলেত পারিছলাম না। িক
আমােদর জীবেন য একটা িবরাট েযাগ নেম এেসেছ স ব াপাের কান সে হ
িছল না। ১৯৪৭ সােল যখন পািক ান হয় তখন রাজৈনিতক বা সাং ৃিতক
মতামেতর জ
কাউেক কােনা শাি
দান করার কথা আমরা ভািবিন।

কংে েসর িহ রা তা িছেলাই, মুসলমানেদর মেধ ব
লাক পািক ােনর
িবেরািধতা কেরিছেলা। িম ার আশরাফ আলী চৗধুরীর নাম আিম আেগ উে খ
কেরিছ। এ রকম আেরা অেনক ব ি িছেলন যারা শষ পয পািক ান সং ােমর
িবপে কাজ কেরেছন। জনাব এ ক ফজলুল হক পয ৪৬ সােলর ইেলকশেন
মুসিলম লীেগর িব ে দাঁিড়েয়িছেলন। তাঁর সে িছেলন তার কৃষক জা পািটর
সদ রা। িক এেদর কাউেক ৪৭ সােলর ১৪ই আগে র পর জেল যেত হয়িন
বা কােরা াণহািন ঘেটিন। সরকারী চাকির থেক পািক ান িবেরািধতার জ
কাউেক চাকিরচূ ত করা হয়িন। বর তখন কােয়েদ আজম মাহা দ আলী
িজ াহ জািত ধম িনিবেশেষ সবাইেক নতুন দশ গড়ার কােজ সহেযািগতা করার
আ ান জািনেয়িছেলন। গণপিরষেদ তাঁর থম ব ৃতায় িতিন বেলিছেলন য,
াধীনতা াি র পর রাজনীিতেত ধমীয় ভদােভেদর িচ আর থাকেব না,
সবারই সমান অিধকার থাকেব নাগিরক িহসােব।
যিদ বলা হয় য ৪৭ এবং ৭১ সােলর মেধ ধান তফাৎ এই য ৪৭
সােল গৃহযুে র মেতা কােনা িকছু ঘেটিন, স যুি ও হেব অচল। কারণ বা িবক
পে ১৯৪৬ সাল থেক কালকাতা, িবহার, পূব পা ােব য দা া হয় সটা িছল
একা র সােলর ঘটনার চেয়ও ভয়াবহ। িবহার থেক কেয়ক ল মুসলমান এেস
পািক ােন আ য় িনেয়িছেলা। অ িদেক পূব এবং পি ম পা ােব ায় চার- পাঁচ
কািট লাক এক অ ল থেক অ অ েল িহজরত করেত বাধ হয়। এেদর
মেধ কত লাক মারা গেছ তার িহসাব কউ জােন না। ৪৬ সােলর ১৬ই আগ
কালকাতায় য দা া হয় তখন আিম িনেজ সখােন িছলাম। চারিদেনর দা ায়
হাজার চােরক লাক িনহত হেয়িছেলা বেল েনিছ। হঠাৎ কালকাতার মেতা শহর
মুসিলম এলাকা এবং িহ এলাকায় িবভ হেয় যায়। এটােক যিদ গৃহযু না
বিল তেব কােক গৃহযু বলেবা? তখন মুসলমােনর মেন িহ েদর িব ে য তী
াভ ও িহংসার সৃি হেয়িছল তমিন িহ রাও মুসলমােনর িত চরম বিরতার
মেনাভাব পাষণ করেতা। িক এতদসে ও পূব পািক ােনর সরকার কােনা িহ
কমচারীেক চাকির থেক বরখা কেরিন। যারা চেল গেলা তারা িগেয়িছল
অপশন িদেয় স ায়।
িহ রা ব স ি পূব পািক ােন ফেল যায়। এ সম পিরত
বাড়ীঘর, জায়গা- জিম সরকােরর কতৃে রাখা হয়। মুসিলম লীেগর লােকরা
এ িল বআইনীভােব দখল কেরেছ বেল শানা যায়িন। ােমর দূরা েল এ
রকেমর 'একটা ঘটনা হেত পাের িক এ কথা মেন রাখা দরকার য, পািক ান

146

147

একা েরর

ৃ িত

ডঃ সয়দ সা াদ হাসােয়ন

একা েরর

ৃ িত

ডঃ সয়দ সা াদ হাসােয়ন

ও ভারত সরকার উভয়ই পিরত স ি সংর েণর জ িবেশষ ব ব া হণ
কের। ঢাকার আদূের নারায়ণগে
য িতনিট কাপেড়র িমল িছেলা স েলা
কােনা মুসলমান এেস দখল কেরিন। িহ জিমদারেদর বাড়ীঘরও কােনা
মুসিলম নতা ভাগদখল করার েযাগ পায়িন। অথচ ৭২ সােল ধানমি ড
মাহা দপুর এলাকার ব বাড়ীঘেরর মািলক হেয় বসেলন মুি েযা ারা।
দেশর আইেনর কাঠােমা নতুন সরকােরর েরাচণায় যভােব ভে
পড়েলা তার নিজর সা িতক ইিতহােস িছেলা না। এই য অিন য়তার সৃি হেলা
এর জর ব িদন চলেব এ স ে আমার মেন কােনা সে হ িছেলা না। সাধারণ
লােক মুিজববাদী সমাজতে র অথ কেরিছেলা এই য এখন আর সমােজর
িবিভ েরর মেধ কােনা ভদােভদই চলেব না। িশি ত- অিশি েতর েভদ
উেঠ যােব। মধার কােনা কথা উঠেব না। যার যা দাবী সমাজেক তাই হণ
করেত হেব। আিম হাসপাতােল বেস নতাম য ভ ঘেরর মেয়রা সহেজ ঘেরর
বাইের বর হেত ভয় পেতা কখন ক তােদর হাত ধের টান দেব। দশ ফরত
মুি েযা ারা পছ মেতা মেয়েদর জার কের িবেয় করেত
কের। বাপ- মা
ভেয় কথা বলেত সাহস পেতা না। বাঁধা িদেত গেল- সম পিরবারেক াণ
িদেত হেতা। িবহারী মেয়েদর কথাই িছেলা না। তারা িছেলা লুেটর মােলর মেতা।
যদৃ া তােদর ব বহার করা হেয়েছ। এ রকম ব ক ণ ইিতহাস আিম
ব ি গতভােব েনিছ। জা য়ারীর ১৫ তািরেখর িদক থেক আিম লািঠ ভর কের
একটু একটু কের হাঁটবার চ া কির। সে লাক রাখেত হেতা। না হেল হঠাৎ
কের পেড় যতাম। শরীেরর উপর িদেকর অবশ ভাবটা একটু াস পেয়িছেলা
িক পা 'িট িছেলা ায় অেকেজা। পােয়র তলায় অনবরত এক ধরেনর য ণা
অ ভব করতাম। যার ফেল মািটেত পা রাখেত অ িবধা হেতা। আেগই বেলিছ য
িবছানায় এপাশ ওপাশ হেত পারতাম না। আর একটু পের যখন একটু একটু কের
কােরা সাহায ছাড়াই লািঠ ভর িদেয় হাঁটেত আর কেরিছ তখনই নলাম য
আমােক হয়েতা জেল যেত হেব। ৩০ শ জা য়ারী সকাল বলার রাউে ড য
ডা ার এেসিছেলন িতিন বলেলন, আমার সে একটু কথাআেছ। কামড়া থেক
অ
লাকেক সিরেয় িদেত বলেলন। তারপর জানােলন য, অডার এেসেছ
আগামীকাল আমােক ঢাকা স াল জেল পাঠােনা হেব। আিম বললাম, আমার
অব া দখেত পাে ন। আিম এখেনা ভােলা কের দাঁড়ােত পাির না। আেরা ১৫
িদন যিদ হাসপাতােল রােখন পােয়র শি হয় তা িকছুটা বাড়েব। ডা ার
বলেলন, উপেরর
ম। িতিন িকছুই করেত পারেবন না। আিম তার সে আর

তক করলাম না। বাসায় খবর িদলাম ওরা যেনা চক বই িনেয় অব ই সিদন
িবেকেল আমার সে দখা কের। িবেকেল যখন ওেদর বললাম য কাল সকােল
আমােক জেল যেত হেব, মেয়রা কঁেদ ফলেলা। িক করণীয় িকছুই িছেলা
না। আিম চক িলেত সই কের িদলাম। বললাম একটু বশী কের টাকা উিঠেয়
রাখেত। হঠাৎ যিদ সরকার আমার ব াংক একাউ ট ি জ কের তা হেল যেনা
অ িবধায় না পড়েত হয় ।
সিদন রাে আমার এেকবােরই ঘুম হয়িন। জীবেন যা ভাবেত পািরিন
তাই ঘটেত যাি েলা। আমরা যারা এককােল পািক ােনর জ
সং াম
কেরিছলাম এই িব ােস য দশ ও সমাজেক এভােব শাষেণর দায় থেক মু
করেত পারেবা, তারাই হেয় গলাম ঘৃণ অপরাধী। আমার িব ে িক অিভেযাগ
ছেলা তা আমােক জানােনা হয়িন। কান পেরাওয়ানাও দখােনা হয়িন।
পেরাওয়ানা দখবার কথা বলেতও িচ হয়িন। কারণ জানতাম য িজ াসা কের
কােনা লাভ হেব না তাই সারা রাত ধের মেন মেন কারাবােসর জ িনেজেক
ত করলাম। ৩১ তািরেখ সকাল ১০টার িদেক একজন পুিলশ অিফসার এেস
বলেলন িতিন আমােক িনেত এেসেছন। আিম তিরই িছলাম। কাপেড়র ছাট
একটা টেকস িনেয় লািঠ ভর কের তার সে নীেচ গলাম। ধু অিফসারেক
অ েরাধ করলাম য যেহতু জলখানা যেত আমার বাসায় সামেন িদেয়ই যেত
হেব, তার িজপটা যেনা এক িমিনেটর জ বাসার গইেট দঁড়ায়। অিফসার
আমার এ অ েরাধ র া কেরিছেলন।
িবেশ িডেস র থেক একি েশ জা য়ারী সকাল পয মাট িবয়াি শ িদন
হাসপাতােল িছলাম। আেগ বেলিছ য থম সাতিদন ইি ডয়ান আিমর জওয়ানরা
আমােক পাহারা িদেতা তখন কােনা বাইেরর লাকেক আমার অ মিত ছাড়া
ক ািবেন আসেত দওয়া হেতা না। অেনকটা িনরাপদ বাধ করতাম। সাত িদন
পর যখন বাংলােদশ পুিলশ পাহারার ভার হণ কের তখন আর িনরাপ া রইেলা
না। হঠাৎ কের য কােনা ব ি কামরায় এেস ঢুকেতা। পুিলশেক বলেলও িকছু
হয়িন। অেনক সময় নতাম পুিলেশর লাক চা খেত বা অ
কােনা কােজ
কাথাও চেল গেছ আমােক না জািনেয়ই।
হাসপাতােলর শাসিনক দূরাব া দেখ মােঝ মােঝ মন খুব খারাপ হেয়
যেতা। িভ আই িপ েম যিদ আমার এ অব া হয় তেব সাধারণ রাগীেদর ভােগ
িক ঘটেছ অ মান করেত পারতাম। পীড়াপীিড় না করেল সাতিদেনও িবছানার
চাদর পাি েয় দওয়া হেতা না। আর য চাদর পতাম তাও ভােলা কের ধায়া
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নয়। খাবার ব ব া িছেলা অিত িনকৃ । মােঝ মােঝ তরকারীেত মািছ, পাকা
পাওয়া যেতা। খেত পারতাম না। শষ পয বাসা থেক খাবার আিনেয়
খেয়িছ। তেব এ কথা ীকার করেবা য ডা ার সােহবেদর কােছ কােনা
ব বহার পাইিন। আিম মুিজব িবেরাধী িছলাম বেল আমার িত কউ অব া
দখানিন। রাউে ড রাজই তারা আমার ক ািবেন আসেতন এবং ঔষধপে র জ
আমােক কান পয়সা িদেত হয়িন। ফতারকৃত রাগী িছলাম বেল ক ািবেনর
ভাড়াও আমার কাছ থেক আদায় করা হয়িন। িনরাপ া িনেয়ই নানা আশংকা
বাধ কেরিছ। য প অরি ত অব ায় িছলাম হঠাৎ কােনা
ৃতকারী এেস
আমােক খুন কের ফলেলও আ য হওয়ার কারণ থাকেতা না। আিম মৃতূ র জ
ত িছলাম। সজ এ িনেয় খুব একটা মাথা ঘামাইিন।

জেল েবশ
১৯৭২ সােলর একি েশ জা য়ারী যখন ঢাকা স াল জেলর ফটক িদেয় িভতের
েবশ করলাম মেন হেলা এবার সিত কারভােব বাইেরর িনয়ার সে আমার
সম যাগােযাগ িবি
হেয় গেলা। জল আমােদর বাসার কােছ হেলও জেলর
অভ র ভাগ কমন স অিভ তা িছেলা না। আমােক থেম িনেয় যাওয়া হয়
টিবেল। এখােন এক জল কমচারী আমার নাম পিরচয় িঠকানা িলেখ িনেলন।
আমার সে িজিনসপ িক আেছ তা বলেত হেলা। ঔষধপ সবই ওরা রেখ
িদেলা। বলা হেলা য, য ঔষেধর দরকার হেব জল থেকই তা সা াই করা
হেব, কেয়দীর িনেজর কােছ ঔষধ রাখবার অিধকার নই। সইফিট রজােরর
সম
ডও রেখ িদেত হেব। এটাও রাখার িনয়ম নই। পের েনিছ ড, ছুির,
কাঁিচ, দা এমন িক রিশ পয কােনা কেয়দীেক রাখেত দওয়া হয় না। িথওির
হে
য জেলর অ াভািবক পিরেবেশ অেনেক আ হত ার কথা ভােব এবং
এসব িজিনস পেল তা িদেয় িনেজর াণনােশর চ া কের। কথাটা য অমূলক
নয় বুঝেত দরী হয়িন।
আমােক িনেয় আসা হেলা সাত সেল। এখােন সাতটা সল আেছ বেল
সাধারণভােব পাহারাদাররা এেক সাত সল বেল। চারিদেক দওয়াল দওয়া
একিদেক ঐ এলাকায় ঢাকার একটা দরজা। দখলাম সারা জল অেনক িল
ছাট অংেশ িবভ । ওখােন য সম কেয়দীেক রাখা হয় তােদর পে অ
কান কেয়দীর সে দখা- সা ােতর কােনা েযাগ নই।
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সাত সল- এ যােদর রাখা হয় তারা থম ণীর কেয়দী। সাধারণ
কেয়দীরা য অ েল থােক তােক বলা হয় খাতা। সখােন এক কামরায় ৪০- ৫০
জন কের লাক ঠাসাঠািস কের- শায়। তােদর েত কেক দওয়া হয় ' টা
ক ল- একটা িবছাবার একটা গােয় দবার। বািলেশর কান ব ব া নই।
বলাবা ল এ সম তথ পের জানেত পেরিছ।
আমােক 'সাত সেল' -িনেয় এেলও থম সাত িদন সাধারণ কেয়দীেদর
মেতা ' টা ক ল িনেয় মেঝেত েত হেয়েছ। আর খাবারও খেত হেয়েছ
সাধারণ কেয়দীর, তেব সেল যােদর পেয়িছলাম তারা আমােক সাহায করায়
অ িবধা যেতাটা হওয়ার কথা িছেলা তেতাটা হয়িন। সাত সেল পলাম ড র দীন
মাহ দ ও ড র মাহর আলীেক। ওঁরা থম থেকই থম ণীর কেয়দীর
মযাদা ভাগ করিছেলন। স া হওয়ার একটু আেগ দীন মাহ দ চুপ কের একটা
বািলশ িদেয় গেলন। ওটা উিন বাসা থেক আিনেয়িছেলন। ওঁেদর জ
য
খাবার আসেতা তার অংশ আমােক িদেতন। সাধারণ কেয়দীর খাবার য কেতাটা
িন মােনর তা বুিঝেয় বলা অস ব। সকাল বলা এক ধরেণর জাউ পতাম। সটা
যমন িব াদ তমিন তা দখেলও মন িবিষেয় উঠেতা। পুর বলা মাটা ভােতর
সে মাছ বা গাশেতর একটা সালুন দওয়ার কথা। িক মাছ বা গাশেতর
স ান পাওয়া যেতা না। কাথাও কান কাঁটা বা হাড়- এ রকম িকছু চােখ
পড়েল বুঝা যেতা এটা মােছর বা গাশেতর তরকারী। অথচ েনিছ জেলর
িনয়মাবলীর মেধ সবে ণীর কেয়দীর য খাদ তািলকা িনিদ তােত আমােদর
দেশর মান অ যায়ী কেয়দীর ভােলা খাবারই পাবার কথা। িক ওসব িকতাবী
িনয়ম কান জেলই নািক অ সরণ করা হয়না।
সবেচেয় শক পলাম টয়েলেটর অব া দেখ। 'সাত সেল'র জ এক
লাইেন পাঁচটা টয়েলট িছেলা। সামেন একটা দয়াল। িক টয়েলট েলার মেধ
কান দরজা বা পদা নই। একজেনর সামেন িদেয়ই আর এক ব ি েক অ
পায়খানায় ঢুকেত হেতা। ময়লা পির ার করেতা স ম কারাদ ড া কেয়দীরা।
'সাত সেল' আর যাঁরা িছেলন তাঁরা হে ন ফিরদপুেরর ওয়ািহ
ামান
সােহেবর ভাই ফাই
ামান। পা ভা া খাঁড়া লাক। তাঁর অপরাধ িতিন
ওয়ািহ
ামােনর ভাই। ফিরদপুেরর আর এক ভ েলাক িছেলন, তাঁর নাম ভুেল
গিছ। আর 'জেনর মেধ একজন হে ন রাজশাহীর আেয়নউি ন আর এক
পুিলশ ই েপ র শাম ীন। আেয়নউি ন সােহবেক আেগ থেকই িচনতাম।
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তাঁর সে
থম পিরচয় হয় রাজশাহীেত। মুসিলম লীগ পালােম ট পািট ম র
িহসােব িতিন ইউিনভািসিট িসি ডেকেটর সদ িছেলন।
দখলাম আমােদর সাতজেনর কাজ কম করার জ একজন 'ফালতু '
মাতােয়ন করা আেছ। সও িন ে ণীর এক কেয়দী। দালাল আইেন ফতার
হেয়িছেলা। অিশি ত াম লাক। তার অপরাধ িক তা- ও তােক বলা হয় না।
তার পিরবােরর কথা মেন কের স ায়ই কা াকািট করেতা।
______________________
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অধ ায় ১২
টন সেলর ঘটনা
এ সময় কলাবেরটর কেস আ র ার জ অেনেক উিকেলর পরামেশ একটা
শ ব বহার করেতন। সটা হেলা DURESS অথাৎ চাপ। সবাই বেলেছন য
পািক ান আিমর চােপ তােদর অেনক িকছুই করেত হেয়েছ যা হয়েতা
ায়
তাঁরা করেতন না। এ কথা বলা ছাড়া উপায় র িছল না। িক এটা য স ূণ
অসত তাও নয়। আিম আেগ বেলিছ য, পািক ান আিম বাংলাভাষী ায়
সবাইেক অিব াস করেতা। স জ তােদর রােষ না পড়ার একটা উপায়া িছল
একটু বিশ কের ইসলাম ীিত জািহর করা। এটা িছেলা অত িব তকর একটা
অব া। আবার এিদেক কাে
শখ মুিজেবর িবেরািধতা কেরেছ এ অিভেষাগ
মািণত হেলও র া িছল না। আমার মেন আেছ ফজলুল কােদর চৗধুিরেক যখন
কােট হািজর করা হয় িতিন পয বলেলন য, িতিনও এক সময় মুিজবেক সাহায
কেরেছন এবং এমন ভাষা ব বহার করেলন যােত মেন হেত পাের য, িতিন
িবি তাবােদর িব াচরণ কেরনিন। তাঁর জ
ঃখ হেলা। অেনেকর বাধ হয়
মেন নই য, ১৬ই িডেস েরর পর ফজলুল কােদর সা ান ভাড়া কের িকছু
টাকা- পয়সা িনেয় আরাকােনর িদেক পািলেয় যাবার চ া কেরন। িক ফজলুল
কােদর চৗধুরীর মেতা ব ি র পে আ েগাপন করা অস ব িছল। পথ থেক
তাঁেক ধের আনা হয়।
আিম উে খ করেত ভুেল গিছ য 'সাত সেল' যখন থম আিস তখন
যােদর পেয়িছলাম তাঁেদর মেধ একজন িছেলন হািফজউি ন। হািফজউি ন
ইসলািময়া কেলেজর আমার পুরােনা ছা । স িছেলা এক ব াংেকর ম ােনজার।
স বতঃ মুসিলম কমািশয়াল ব াংেকর ম ােনজার। শখ মুিজেবর এক কইেস
তােক সা ী িদেত হয়, এই অপরােধ তার কারাবাস। স িছল খুব িদল খালা
লাক। মতাদেশর িদক থেক চরম মুিজব ভ । সবাই বলেতা আপনার মত
ব ি েক কন জেল আসেত হল? পূব পািক ান িকভােব শািষত হেয়েছ স
স েক অেনক আজ িব গ তার কােছ নতাম। দেশ নতুন ব াংক চালু করার
েয়াজন যখন ঘেট তখন শখ মুিজেবর বাতাবহ এক ব ি এেস তােক িনেয়
যায়। সিদনকার ঘটনিট িবেশষভােব মেন থাকবার কারণ হািফজউি ন রােতর
ভাত িকছুটা জমা কের পা া কের রেখিছল। সকাল বলা কাঁচা মিরচ আর িপয়াজ
িদেয় এসব খােব- এই ই া িছল। থমবার যখন খবর আেস তােক জেলর
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অিফেস যেত হেব, স জানায় স গাসল সের নাশতা কের যােব। দশ িমিনট
পর আবার তািগদ এেলা। এবারও স একই জবাব িদেলা। মুি আস এটা
তােক জানােনা হয়িন। ি র কেরিছেল পা াটা খেয়ই স যােব। তৃতীয়বার আসল
খবর পাওয়া গেলা। পা া আর তার খাওয়া হেলা না। আমরা মাবারকবাদ
জািনেয় তােক িবদায় িদলাম। এরপর আর কখেনা তার সােথ দখা হয়িন।
হািফজউি ন িছেলা অত িনঃরহ ার। বশ লখা পড়া জানেতা। এ রকম
লােকর মাথায় মুিজববাদী েরাচনা িকভােব বাসা বঁেধ িছেলা তা িনেয় আিম
আর মাহর আলী অেনক জ না- ক না কেরিছ। জেল িকছুিদন থাকবার পর
ডা ার বােসত ি র কেরন য, িতিন শখ মুিজেবর কােছ মুি র আেবদন
করেবন। তাঁেক িনর করা গেলা না। তাঁর আেবদেন আিম DURESS বা চােপর
কথােতা িছেলাই আর িছল তাঁর শারীিরক অ তার কথা। এেত হয়েতা িকছুটা
কাজ হেয়িছেলা। কারণ আমােদর ছয়মাস আেগ, ৭৩ সােলর ম বা জুন মােস
িতিন রহাই পান।
তার িকছুকাল পেরই আমােক জানােনা হয় য, নতুন ' টন সেল' আমােক
বদলী করা হেব। আিম এ অেপ ায়ই িছলাম। কারণ আব ল আউয়ােলর
উপি িতেত এেকবাের অিতি ত হেয় উেঠিছলাম। 'নতুন টন'- এর িবি ংটা িছেলা
দাতলা। িনেচর য অংেশ আমরা থাকতাম তার মেধ িছেলা কেয়কটা সল।
এখােন পলাম খাজা খেয়র উি ন, মওলানা
ামান, ব াির ার আখতার
উি ন এবং মওলানা মাখেল র রহমানেক। এই শেষা ব াি র সােথ আমার
আেগর পিরচয় িছেলা না। িতিন ইসলাম িমশন নােম একটা িত ান চালােতন।
তজগাও এলাকায় িতিন একটা এিতমখানা িতি ত কেরিছেলন। পািক ান
পতেনর কেয়কিদন আেগ এটার উপর ইি ডয়ানরা বামা হামলা কের। এক সে
িতনশ' এিতম মারা যায়। বাকী আর িতন জনেক আেগ থেকই িচনতাম। মওলানা
ামান আমার ফুপােতা ভাই সয়দ মুঈ ল আহসােনর সহপাঠী- বিরশােলর
লাক- নামজাদা মওলানা। ১৬ই িডেস েরর পর তাঁর বািড়- ঘর ভে চুরমার
কের দওয়া হয়। আখতার উি ন যখন িব িবদ ালেয়র ছা তখন থেক তাঁেক
িচনতাম। তখন স বতঃ উিন ল' পড়েছন অথবা পিলিটক াল সােয়
িডপাটেমে টর এমএ- ত িছেলন। ১৯৫৪ সােল য চারজন ছা েক িনেয় আিম
বামা সফের যাই তার মেধ আখতার উি নও িছেলন। িবেয় কেরিছেলন ঢাকার
নবাব বাড়ীেত। খাজা নস াহর মেয়েক। সই ে খাজা খেয়রউি েনর
আ ীয় হেতন।

খাজা খেয়রউি নেক ধু নােম িচনতাম। এই থম দখা মুসিলম লীেগর
লাক। িসেড ট আইয়ুব খান য কনেভনশন মুসিলম লীগ গঠন কেরন তার
িবেরািধতা কের খাজা খেয়রউি নরা কাউি ল মুসিলম লীগ িত া কেরন এবং
আইয়ুব সরকােরর সহেযািগতা করেত অ ীকার কেরন। খুব খাশ- মজাজী
লাক। গ
জব করেত ভােলাবাসেতন। ভােলা খাবােরর িদেক আ হ িছেলা।
িবেশষ কের পিনেরর িত িছেলা দা ণ আকষণ। ঢাকাই পিনর ভেজ িদেল আর
সব িকছু বাদ িদেয় ও িল খেতন।
খাজা সােহেবর কােছ েনিছ য, ১৬ই িডেস েরর পর িতিন িকছুকাল
আ েগাপন কেরিছেলন। একিদন গিরলারা য বাসায় িতিন আ য় িনেয়িছেলন
সখােন তাঁর খাঁেজ এেস হািজর হয়। িতিন তখন এক গাসলখানায় ঢুেক পেড়ন।
গিরলারা সখােনও সাচ করেব বেল িজদ ধের তখন তাঁর এক আ ীয়া অ
পেথ গাসলখানায় ঢুেক দেরাজা ফাঁক কের গিরলােদর ধমকান এই বেল য
তামােদর িক মা- বানেদর মান- ই েতর কান ান নই। আিম গাসল করিছ।
এখােন ঢুকেব িকভােব। এরপর ওরা চেলা যায়। পের খাজা সােহব- উপায় র না
দেখ পুিলেশর কােছ সাের ডার কেরন।
িতিন িছেলন ঢাকা িপস কিমিটর চয়ারম ান। তাঁর িব ে মুিজব দেলর
আে াশ িছল সবেচেয় বিশ। তাঁেক খুেনর মামলায় জড়াবার চ া করা হয়।
খাজা সােহেবর মামলা যখন
হয় তখন িতিন কােট একিট িববৃিত পাঠ
কেরন। এটা রচনা করেত আিমও তাঁেক সাহায কেরিছলাম। কথা িল িছেলা
খাজা সােহেবর। িক ভাষা অিধকাংশই আমার। ভাগ বশতঃ খাজা সােহব
দিললিট হািরেয় ফেলেছন। এই িববৃিতেত িতিন য কথা বেলন আর কান
মুসিলম লীগ নতা স রকম কথা বেলন িন বা বলেত সাহস পানিন। তাঁর ব ব
িছেলা যমন সাহসী তমিন ি ধাহীন। িতিন বেলিছেলন য, মুসিলম লীগ তাঁরই
পূব পু ষ নওয়াব সিলমু াহর সৃি । এই আে ালেনর সে িতিন জ সূে ই
জিড়ত। তরাং '৭১ সােল পািক ােনর অি ে র িব ে য মিক দখা দয়
তার মেধ প িনবাচেনর
ওেঠিন। য আদশ য িব ােস িতিন লািলত ও
বিধত হেয়িছেলন তা র া করার চ া িতিন কেরেছন কতব মেন কের। এজ
বতমান অব ায় যিদ তােকঁ শাি দওয়া হয় সটা হেব অ ায়। িক িতিন
িকছুেতই বলেবন না য '৭১ সােল িতিন ভুল কেরিছেলন।
খাজা সােহেবর মামলা শষ হবার আেগই '৭৩ সােলর িডেস ের আমরা
সবাই মুি
পেয়িছলাম। তরাং খাজা সােহেবর িক শাি হত সটা আর বুঝা
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গল না। মাওলানা মাখেল র রহমান ও মওলানা
ামান 'জনই িছেলন খুব
গাঁড়া লাক। এেদর সে ইসলাম স ে কথা বলেত ভয় করেতা। কারণ
অ েতই তাঁরা ঈমান িনেয়
তুলেতন। একবার িক সে যন দশেনর কথা
ওেঠ। দশেনর চির ব খ া করেত যেয় মহা মুশিকেল পড়লাম। উভয়ই ঘাষণা
করেলন য দশেনর সং েশ এেল কােরা ঈমান িঠক থাকার কথা নয়।
মাখেল র রহমান সােহব দাবী করেলন য, িব িবদ ালেয়র িসেলবাস থেক
দশন িবষয়িট তুেল দওয়া দরকার। এঁর সে তক করা িনরথক মেন করলাম।
মওলানা
ামােনর সেলর পােশ য ভ েলাক থাকেতন িতিন ই
পািক ান সরকােরর জেয় ট সে টারী পেদ িছেলন। রাজনীিতর সে সং ব
মােটই িছল না। িক নামাজ- রাজা করেতন বেল তােকঁ চাকরীচু ত করা হয়।
বয়স প ােশর মাঝামািঝ, িক দখেল মেন হেতা আিশর মেতা। খুব জিয়ফ হেয়
পেড়িছেলন। হাত কাঁপেতা। খুব অমািয়ক লাক। অ কথা বলেতন। নলাম
িতিনও নািক আমার ফুপােতা ভাই সয়দ মঈ ল আহসােনর সহপাঠী িছেলন।
ল করতাম য, িতিন খানা খেতন দশী মািটর বাসেন। িজ াসা কের জানলাম
িতিন মেন কেরন এ রকম বাসন ব বহার করা
ত। রসূল (সঃ) তা মািটর
বাসেনই খেতন। আিম বললাম, িচনামািটর বাসনও তা মািটর বাসন। সটা
ব বহার করা
েতর খলাফ হেব কন? িতিন কথািট কখেনা আেগ ভেব
দেখনিন। আমার কথার যৗি কতা ীকার করেলন।
মওলানা
ামানেক িনেয় একিদন এক অ ি কর সম ায়
পেড়িছলাম। সিদন পৃিথবীর নানা দেশর কথা হি েলা। মওলানা সােহব
'চাইেলর' রশাসেকর কথা উে খ করেলন। আিম তা থেম বুঝেতই পারলাম
না কান দেশর কথা িতিন বলেছন। পের টর পলাম 'িচিল' ক িতিন 'চাইল'বলেছন। িক তাঁর সে আমার য স ক তােত তাঁর উ ারণ সংেশাধন করার
বৃি আমার হেলা না। িতিন ভােলা ইংেরজী বলেত পারেতন। একিদন ড র
শহী াহ স েক এক মজার গ
নােলন। ফকাহ শাে র একখানা িবখ াত
িকতােবর নাম -'বাকায়া'। আিলয়া মা াসায় এটা পড়ােনা হয়। িক িকতাবখানা
এত কিঠন য সাধারণত ছা রা মূল বাকায়াহটার ধাের কােছ না িগেয় শারেহ
বাকায়া বা বাকায়া বািধনী নামক পু েকর উপর িনভর কের। একিদন নািক
মা াসা িসেলবাস স েক এক কিমিটর আেলাচনা সে 'বাকায়ার' কথা ওেঠ।
শহী াহ সােহব কিমিটেত িছেলন। িতিন বার বার আপি জািনেয় বলেত থােকন

িকতাবখানার নামেতা 'শারেহ বাকায়া'
ামান সােহব বলেলন আিম তা েন
অবাক। বুঝলাম ড র শহী াহ কােনা িদন মূল বাকায়ার নামই শােননিন।
'িবশ সেলর' কাছাকািছ িছেলা জেলর পাগলা গারদ। সখান থেক
অনবরত চঁচােমিচর আওয়াজ কােন আসেতা। এ পাগলােদর মেধ এক ব ি
িছেলা যােক সবাই বুজুগ মেন করেতা। স এখেনা জেল আেছ িকনা জািন না।
েনিছ ১৬ই িডেস েরর পর যখন জেলর ফটক খুেল দওয়া হয় এবং সব
কেয়দী বিরেয় যায় তখেনা এ লাকটা তার আ ানা ত াগ কেরিন। এ ঘটনার
ফেল জেলর পাহারাদারেদর চােখ তার মযাদা আেরা বৃি পায়। থম থম
পাগলেদর চঁচােমিচেত ঘুেমর ব াঘাত হেতা। তারপর এেত অভ হেয় গলাম।
'িবশ সেলর' উপর তলায় কেয়কজন কমু িন কেয়দী িছেলা। একজন িছল
রণিজৎ। আেরকজন পাবনার িটপু িব াস। এেদর নামেত দওয়া হেতা না। তেব
খাজা খােয়রউি ন নীেচ থেক রণিজেতর সে কথাবাতা বলেতন এবং তার
িচিঠপ বাইের পািঠেয় দওয়ার ব ব াও মােঝ- মেধ করেতন। এ রকম একটা
ল া িচিঠ খাজা সােহব আমােক দিখেয়িছেলন। ইংেরজীেত লখা তার মেধ
িছেলা মাকিস দশেনর আেলাচনা। িকছুটা পেড় দখলাম রণিজৎ নােম এই
ভ েলাক িব াস কেরন য মাকিস দশেন িব রহে র সমাধান রেয়েছ।
িনয়ায় এমন কােনা িকছু নই যার ব াখ া এই দশেন নই। এ লাকিটেক আিম
কখেনা দিখিন। কারণ ঘােড় িপেঠ ব াথা থাকার কারেণ আিম মুখ উঁচু কের উপর
িদেক তাকােত পারতাম না।
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মুিজববাদ
একিদন িটপু িব াস এক িবে ারণ সৃি করেলন। জেলর কােনা কমচারীর
ব বহাের রেগ ফেট পেড় িবষম জাের ওেদর শাসােত লাগেলন এই বেল য
এর িতেশাধ িনেয় ছাড়েবন। জল কতৃপ যিদ মেন কের থােকন য িতিন
এেকবাের অসহায় তেব এটা তােদর চরম ভুল। তার িচৎকাের আমরা হতবাক
হেয় গলাম। জল কতৃপ কান িতি য়া দশন না কের চুপ কের রইেলন।
এত তজন গজন আিম জীবেন কখেনা িনিন। বলা বাধ হয় েয়াজন য িটপু
িব াস একিট বামপ ী স াসী দেলর নতৃ করেতন। শখ মুিজেবর সে তাঁর
িবেরাধ ঘেটিছেলা কেনা স রহে র স ান আিম কখেনা পাইিন। তেব এটা
ল
কেরিছ '৭২- ৭৩ সােল ব লাক যারা একা ের শখ মুিজবেক সমথন
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কেরিছল এবং ব দি ণপ ী লাকেদর হত া কের িবজয় উ াস করেতা তােদর
সে ও আওয়ামী লীেগর িবেরাধ ঘটেত
কের। আওয়ামী লীগ মেন করেতা
তােদর কােনা নীিত বা কেমর িব ে কান সমােলাচনা করা চলেব না। সামা
সমােলাচনা করেলও এরা মেন করেতা য আওয়ামী লীেগর কতৃে ফাটল ধরেব।
শখ মিন তা থম থেকই চার করেত
কেরিছেলা য মুিজববােদর মত
এমন একটা অিভনব রাজৈনিতক- অথৈনিতক আদশ িনয়ায় আর কখেনা দখা
যায়িন। এ সম কথা এ সমেয়র বাংলা ও ইংেরজী দিনেক িতিনয়ত কািশত
হেতা। শখ মুিজব িযিন িছেলন একজন রাজৈনিতক নতা, িতিন হঠাৎ হেয়
গেলন কাল মাকেসর মত এক তাি ক। সবেচেয় আ য লেগেছ য খ কার
ইিলয়ােসর মত িশি ত ব ি রাও 'মুিজববাদ' নামক এই অ ুত ত পুরাপুির
হজম কেরিছেলন।
১৯৭৩ সােলর জুলাই মােস আিম, ড র মাহর আলী ও ড র দীন
মাহা দ ইউিনভািসিট থেক িচিঠ পলাম য ইউিনভািসিট কতৃপ দালাল
িহেসেব আমােদর বরখা কেরেছন। আমার বলায় এই পদচু িতর তািরখ িছল
বাধ হয় ১৩ই জুলাই। তার অথ ১৯ শ িডেস র '৭১ থেক '৭৩ সােলর ১৩ই
জুলাই পয আইনতঃ ইউিনভািসিটেত আমার চাকরী বহাল িছল। িক আমার
বেকয়া বতন পিরেশাধ করা দূের থা ক, আমার িভেড ট ফাে ডর টাকা িদেতও
থেম তারা অ ীকার কেরন। শষ পয ড র আব ল মিতন চৗধুরীর আমেল
যখন িভেড ট ফাে ডর টাকা দওয়া হয় তখন ধু আমার িনেজর জমা দওয়া
টাকাটাই পেয়িছলাম। এর সমপিরমাণ টাকা ইউিনভািসিটর তরফ থেক ঐ
ফাে ড জমা দওয়ার কথা। সটা আমােক দওয়া হয়িন। এই সে আেরা
উে খেযাগ য সয়দ ম ু ল আহসান
ীম কােট মামলা কের যখন রায় পান
য দালাল আইেন আমার পদচু িত স ূণ অৈবধ তখেনা ইউিনভািসিট িসি ডেকট
আ ািনকভােব সই পদচু িতর আেদশ ত াহার কেরিন এবং আমােক কান
খসারত দওয়া হয়িন। আিম যখন খসারেতর জ িচিঠ িলিখ তারা এক নতুন
অজুহােতর আ য় িনেলন, রিজ ার আমােক জানােলন য ইউিনভািসিট বা
সরকােরর এক িনয়ম আেছ য পদচু ত থাকাকালীন অ
কাথায়ও যিদ চাকরী
হণ কেরন তেব িতিন নতুন চাকিরেত য বতন পােবন সটা খসারত থেক
বাদ িদেয় ধু বাকী টাকাটাই তােক দওয়া হেব। এই অ ুত িনয়েমর যৗি কতা
িক তা দয় ম করা সহজ নয়। যিদ সিত ই এ রকম িনয়ম থেক থােক তেব
তার অথ এই হেব য পদচু ত ব ি র যিদ খসারত াি র আশা থােক তেব
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তােক চুপ কের কান কাজকম না কের অনাহাের থাকেত হেব। আর নতুন
চাকরীর বতন যিদ পুরােনা চাকরীর বশী হয় তখন আর খসারত দােনর
উঠেব না। আমার বলায়ও তাই ঘেটিছেলা। এই সম
যখন দখা দয় তখন
আিম ম ার ইউিনভািসিটেত িশ কতা কির। সখােন ঢাকার চেয় বশী বতন
পতাম বেল আমােক আমার াপ দওয়া হেলা না।
'৭৩ সােলর আেরকিট ঘটনা হে
য আমার িব ে ও দালাল আইেন
সরকার মামলা রজু কেরন। আমােক এ িনেয় 'বার কােট হািজর হেত হয়। বলা
বা ল , এ ধরেনর অিভ তা আমার জীবেন এই থম। কােনা উিকল পাওয়া
গেলা না। শষ পয আমার ফুপােতা ভাই সয়দ ম ু ল আহসান িযিন িনেজ
িকছুিদন আেগ জল থেক মুি
পেয়িছেলন, সাহস কের আমার কইস
পিরচালনা করেত এিগেয় আেসন। ম ুর আমােক বেল িদেয়িছল য, হািকম
আমার িব ে
কা
কােট অিভেযাগ েলা পাঠ কের নােব এবং িজ াসা
করেব আিম িগি বা দাষী নই িক না। আমােক বলা হেলা আিম যেনা বিল নট
িগি । তাই বললম। তারপর মামলািট িকছুিদেনর জ মুলতিব হেয় যায়। ি তীয়
তািরেখ আবার আমােক কােট হািজর হেত হয়। তখেনা আইেনর খুিটঁনািট িনেয়
সয়দ ম ু ল আহসােনর সে হািকেমর আেলাচনার পর মামলািট মুলতিব করা
হয়। এটা ১৯৭৩ সােলর শষ িদেকর ঘটনা। আর আমােক কােট যেত হয়িন।
কারণ ঐ সােলর ৫ই িডেস র আমরা সবাই জল মু হই।
'৭৩ সােলর শষােধ দেশর অথৈনিতক অব ার চরম অবনিত ঘেট।
উ র বে
িভে হাজার হাজার লাক মৃতূ মুেখ পিতত হেয়িছেলা স কথা
আেগ একবার উে খ কেরিছ। অ িদেক হঠাৎ কের সমাজতে র নীিত অ সরণ
করেত যেয় সরকার যখন িমল- কারখানা অনিভ এবং
ির লাকেদর হােত
অপণ কেরন তখন উৎপাদন ায় ব হেয় যায় এবং দেশর চতুিদেক দখা দয়
চরম অভাব- অনটন। িক কাগজ পে এ স ে কান সমােলাচনা হেতা না। ধু
সংবাদ পাঠ কের আঁচ করা যেতা দেশ িক হে ।

আওয়ামী লীেগর নতৃবেগর লাইফ

াইল

একিদেক দেশর এই দশা অ িদেক নতাম আওয়ামী লীেগর শীষ ানীয়
ব ি েদর িবলাসব ল জীবেনর কথা। এ সময় গাজী গালাম মা ফা নামক এক
ব ি েক বাংলােদশ রড েসর ধান করা হয়। দশা
জনগেণর জ
য
িবপুল পিরমাণ িবেদশী সাহায আসা
কের তার ব টন- িবতরেণর ভার িছল
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এই গালাম মা ফার উপর। নতাম সাহােয র িসিক পিরমাণ অথও লােকর
হােত পৗছাত না। খাদ - ঔষধ- কাপড়- চাপর- ক ল ইত ািদ যা এেসিছেলা তার
িকছুটা িব ী হেতা াক মােকেট, আর িকছু যত ইি ডয়ায়। হনির িকিস ার
একবার িরিলেফর ব ািদ িদ ীর রা ায় দখেত পেয়িছেলন। িতিন তখন এ
দশেক বটমেলস ড বাসেকট বা তলািবহীন িটর ঝুিড় এই আখ া দন। এ
নাম আমােদর এখনও কােটিন। িহসাব কের দখা গেছ য একা েরর পর
কেয়ক বছের বাংলােদশ য িবেদশী সাহায পেয়িছেলা তার পিরমাণ ি তীয়
মহাযুে র পর িব
জামানী মাশাল ােনর য সাহায পায় তার চেয়ও বশী।
অথচ এর িবিনমেয় দশ িকছুই পল না। কারণ বলা িন েয়াজন। এই িবপুল
অেথর িসংহভাগ িবেদশী ব াংেক জমা হেতা আওয়ামী লীগ নতৃবৃে র নােম,
দেশ তখন ক সবেচেয় ধনী এরকেমর একটা িতেযািগতর কথা আমােদর
কােন আসেতা। অেনেকর ধারণা িছেলা রড েসর গাজী গালাম মা ফাই নািক
বাংলােদেশর সবেচেয় ধনাঢ ব ি । আমােদর কােন য সম কথা এেসেছ আিম
স কথাই বলিছ। কারণ এ সব খবেরর সত তা যাচাই করার সাধ আমােদর িছল
না।
আর এক গ
েনিছ। স আেরা মজার। আওয়ামী লীেগর শীষ ানীয়
এক নতার বাড়ীেত তখন নািক খানািপনা তরী হেতা িতন রকেমর। দশী,
মাগলাই এবং সােহবী। একিদন েনিছ ছা লীেগর এক সদ যার সে শখ
মুিজেবর ছেলেদর ব ু িছেলা এই নতার বাড়ীেত বড়ােত আেস। তােক
পুেরর খাবার খেয় যেত বলাহয়। স রাজী হয়। িজ াসা করা হয় স িতন
ধরেনর খাবােরর কানটা খােব। স মাগলাই খােব বেল জানায়। পট ভের
পালাও- কারমা খাবার পর যখন পেট এেকবাের জায়গা িছল না তখন তার
ধারণা হয় য িবদায় নবার আেগ দশী খানার চহারাটা একবার দেখ নেব।
সই টিবেল যেয় তার তা চ ু ি র। বড় বড় িচতল এবং ই মােছর টুকেরা
দেখ ভরা পেটও তার িজ ায় পািন আেস। িক তখন ওসব খাবার উপায় িছেলা
না। তবুও স এক টুকরা িচতল খাওয়ার লাভ সামলােত পােরিন। এই ছা িটর
মুেখ িযিন গ িট েনিছেলন িতিনই আমােক এসব কথা জানান।
আেরা েনিছ গাজী গালাম মা ফার একটা কাজ িছল িরিলেফর টাকা
িদেয় আওয়ামী লীেগর বড় বড় নতােদর দিনক বাজার কের দওয়া। নতাম
'৭২- '৭৩ সােলও এেদর েত েকর বাড়ীেত কাঁচা বাজারই হেতা ায় হাজার
টাকা। অথনীিত ংস হওয়ার আেরক কারণ িমল- কারখানা রা ায় হবার পর

কউ আর কাজ করার েয়াজন বাধ কেরিন। অ পি ত থেকও অেনেকই বতন
িনেয়েছ। আবার অেনক ভুয়া নাম বতেনর খাতায় বিসেয় নতুন ম ােনজাররা
তােদর বতন বাবদ টাকা িনেতন। সারা দেশ এভােব
হয় লুটপােটর পালা।
মুি েযা ারা অবা ালী এবং পািক ানপ ী বাঙালীেদর বাড়ীঘর সহায় স ি
দখল কের বেস। '৭৩ সােলর সে র- অে াবেরর িদেক অব া যখন চরেম
পৗছায় তখন িবপুল সংখ ক লাকজনেক জেল অটেক রেখ পাষণ করা হয়।
সরকােরর পে এটা কিঠন হেয় পেড়। এই কেয়দীেদর অ ত ' বলা খেত
িদেত হেতা। আিম একথা বলিছ না য ধু এই কারেণই িডেস ের সাধারণ মা
ঘাষণা করা হয়। িক এ কারণিট য সরকারী িস াে র উপর ভাব ফেলিছেলা
তা অ ীকার করার উপায় নই।
অে াবর থেক সাধারণ মার জব মশ বৃি পায়। িক এরকেমর
কথাবাতা 'বছেরর মেধ অেনকবার েন িনরাশ হেয়িছ বেল আমার িনেজর মেন
এ সময় কােনা উে জনার সৃি হয়িন। তারপর সরকার শষ পয যখন ঘাষণা
কেরন য দালাল আইেন আটক সম ব ি েক ছেড় দওয়া হেব। তখেনা এই
আেদেশ কত েলা শত আেরাপ করা হয়। থমতঃ খুন জখম এ রকেমর কােনা
অপরােধ যারা দি ডত হেয়িছেলা তােদর বলায় এটা েযাজ হেব না, এবং স
স ে সরকার নতুন কান তদ করেব না।
তাছাড়া কােট যােদর মামলা ঝুলিছেলা তােদর িনেদশ দওয়া হেলা য
সরকােরর সাধারণ মা ঘাষণা দিখেয় হািকেমর কাছ থেক ছাড় িনেত হেব।
এেত কােরা কােরা বলায় জল থেক মু হেত বশ কেয়কিদন লেগ যায়।
আমােক মু করা হয় পাঁচই িডেস র। সকাল বলায় আমার ফ ািমিল আমােক
িনেত এেস নেলা য, কােটর
ম ছাড়া আমােক ছাড়া হেব না। তখন সয়দ
ম ু ল আহসান সিদনই কােট িগেয় তদিবর কের এক
ম িলিখেয় িনেত
সমথ হয়। আিম সিদন িবকাল বলা স ার একটু আেগ বাসায় িফের আিস।
পছেন রেখ এলাম অেনক অপমান, অবমাননা এবং ব বহােরর ৃিত। আিম
আেগই বেলিছ থম িদেক জেলর ওয়াডাররা আমােদর মা ষই ান করেতা না।
স আচরেণ সামা একটু পিরবতন এেলও জেলর িনয়ম অ সাের এমন
কত েলা কাজ করা হেতা যােত ভুলবার উপায় িছেলা না আমরা কতটা অসহায়।
স ােহ একিদন জেলর আইিজ সল পিরদশন করেত আসেতন। তখন আমােদর
আবার তালা িদেয় সেল ব কের রাখা হেতা িচিড়য়াখানার জােনায়ােরর মেতা।
১৯৭২ সােলর ফ য়ারী মােস আওয়ামী লীেগর কেয়কজন ম ী এ রকম

160

161

একা েরর

ৃ িত

ডঃ সয়দ সা াদ হাসােয়ন

একা েরর

ৃ িত

ডঃ সয়দ সা াদ হাসােয়ন

পিরদশেন একবার আেসন। এর মেধ িছেলন তাজউি ন এবং ড র কামাল
হােসন। তােদর সে যারা িছেলন তােদর ব ি গতভােব িচনতাম না িক ড র
কামাল হােসন ইউিনভািসিটেত যখন িশ কতা কেরন তখন থেক তাঁেক িচিন,
উিন আমার িদেক তাকােলনই না। মুেখ িছেলা চরম ঘৃণার ভাব, তাজউি ন
িজ াসা করেলন আপিন কমন আেছন? মেন হেলা এটাও একটা িব প, আেরা
অপমািনত বাধ করলাম এ জ
য পিরদশেন কউ এেল সেলর িভতেরও
আমােদর দাঁিড়েয় থাকেত বলা হেতা। বসবার উপায় িছেলা না।
সা ািহক পিরদশন ছাড়া জেলর জমাদার রাজই একবার কের সম
সল ঘুের দখেতা। ওয়াডারেদর একটু উপেরই তার ান। সামা একটু
লখাপড়া হয়েতা জানেতা। িক ব বহাের মেন হেতা স যেনা একজন বড় কতা
ব ি । জেল য এেকবাের ভােলা ব বহার পাইিন, তা নয়। একজন িডআইিজ
িছেলন। িতিন যথা স ব ভ ব বহার করেতন। আমােদর আটক কের রাখা
হেয়েছ এজ উিন যন ঠা বাধ করেতন। একবার এক ছাকড়া ওয়াডার
িকভােব এক কেয়দীেক খতম কেরিছেল। স কািহনী শানায়। স কেয়ক বছর
আেগর কথা। কেয়িদেদর মেধ অসে াষ দখা দওয়ায় তােদর উপর ফাঁকা লী
করার
ম হয়। লাকিট আমােক বলেলা য ভুেল তার লী একটা লােকর
পােয় লেগ যায়। স ভােব লাকিট যিদ জল কতৃপে র কােছ নািলশ কের স
বকায়দায় পড়েব। আহত কেয়দী যােত আর কথা বলবার েযাগ না পায় সজ
লাকিট আেরকবার লী কের তােক মের ফেল। বলা বা ল , ঐ ঘটনার
পিরসমাি ওখােনই ঘেট।
আেরা েনিছ য, কেয়দীেদর জ দিনক য বাজার করা হয় তার ভাগ
আইিজ থেক
কের সব অিফসারেদর বাড়ীেত পৗঁেছ িদেত হয়। িছেটেফাঁটা
যা থােক তাই কেয়দীেদর ভােগ জুেট। আেরকটা ব াপার উে খ করা দরকার।
কেয়দীরা দই
ণীেত িবভ । থম হে
িবচারাধীন কেয়দী, ি তীয়তঃ
সাজা া কেয়দী। এই ই ণীেতই আবার আেরকটা ণী িবভাগ আেছ। বৃিটশ
আমল থেকই রাজৈনিতক ব ীরা কত েলা িবধা ভাগ করেতা যা িছেলা
অ েদর জ িনিষ । পািক ান আমেল ইউিনভািসিট িশ ক যাঁরা 'একবার
ভাষা আে ালেনর কারেণ জল খেটেছন তােদর মুেখও েনিছ য খাওয়াদাওয়া ব াপাের তােদর কান অিভেযাগ িছল না। বর য পিরমাণ ধ- মাখনিট মাছ- গাশত এেদর জ বরা িছল তা অেনেক খেয় লােত পারেতা না।
এঁরা টুথ াশ- টুথেপ , খবেরর কাগজ এ সবই পেতন। িক আমরা যারা

একা র সােলর পর রাজৈনিতক কারেণ ব ী হেয় জেল এেসিছলাম আমােদর
এসব িবধা কােনািটই দওয়া হয়িন। অেনেক এ িনেয় অিভেযাগ কেরেছন।
তাজউি ন যখন পিরদশেন আেসন তখন নািক খান আব স সবুর খান তােক
বেলিছেলন, "আমরা তামােদর সে িক ব বহার কেরিছ, এটা িক তার যথােযাগ
িতদান?"
জেলর কমচারীেদর অিভেযাগ অেনক িছল। '৭৩ সােল 'একজন বােদ
ায় সবাই যখন মুিজবিবেরাধী হেয় উেঠ তখন এরা সবুর খান, ফজলুল কােদর
চৗধুির, খাজা খেয়র উি ন- এেদর বলেতা ার আপনারা যখন সরকার গঠন
করেবন, আমােদর িদেক একটু নজর রাখেবন। তার মােন এরা ধেরই িনেয়িছল
য আওয়ামী লীগ সরকার িটকেছ না। আ েযর কথা জল খাটা লাক আেগও
পুনরায় রাজৈনিতক মতায় যেত পেরেছন িক জল থেক বিরেয় জেলর
আভ রীণ অব া উ য়েনর কথা একবারও তােদর মেন হেতা না। আিম আেগই
বেলিছ য জেলর য পিরেবশ তােত ভােলা লাকও এখােন অসৎ হেয় উঠেত
বাধ হয়। সাজা া চার- ডাকাত বিরেয় আবার চুির ডাকািতই করেত যায়।
বর আেরা একটু পাকা হেয়। সাধারণ কেয়দীরা সামা একটু িনয়ম ভ করেল
ওয়াডারেদর হােত বদম মার খায়। আমােদর ফালতুেদর মুেখ িত স ােহই এ
সম কািহনী েনিছ। িবহারী হেল তা কথাই িছেলা না। তােদর সামা
পদ লন হেলও িনযাতেনর সীমা থাকেতা না। জেলর পিরম ডেল েত কিট
ওয়াডারই ািড হেয় উেঠ। িনজীব লাকজনেক মের এরা এক রকেমর
পাশিবক আন উপেভাগ কের।
আেরকিট ব াপার খুব খারাপ লেগেছ। ' স াহ পর পিরবােরর
লাকজন যখন দখা করেত আসেতা, না িছল কােনা াইেভিস, না িছেলা ভােলা
বসবার ব ব া। এক কামরায়ই ' িতন পিরবােরর লাকজন জমােয়ত হেয় িবিভ
কাণায় আ য় িনেতা। তখন াইেভিসর কথা ভাবাই যত না। ১৫- ২০ িমিনেটর
মেধ ই আমােদর সেল যাওয়ার তািগদ পতাম। থম থম রা া করা খাবার
আনা িনেষধ িছেলা। ধু কলা বা ঐ জাতীয় ফল সেল আনা যত। পের
িনেষধা া িশিথল করা হয়। িবেশষ, কের ঈদ এবং অ া পেবর সময়। জল
থেক যখন বিরেয় আিস তখন িনেজর মেনই সে হ হেয়েছ য আিম আবার
াভািবক জীবন- যাপন করেত পারেবা িকনা। শারীিরকভােব িব
হেয়িছলাম,
অথৈনিতকভােব হেয় পেড়িছলাম িবপয । ভিব েত য কয়িদন আয়ু থাকেব স
সময়টা িক কের চলেব এই ি া মাথায় িনেয় বাসায় ফরত এলাম। তেব

162

163

একা েরর

ৃ িত

ডঃ সয়দ সা াদ হাসােয়ন

'বছর পর মু হেত পেরিছ এই অ ভূিত সই মু েত আমার সম ি ােক
ছািপেয় উেঠিছেলা।
বাসায় এেস অেনক কথা নলাম যা আেগ আমােক বলা হয়িন বা যা
আেগ জানবার উপায়ও িছল না। তখন মেন হেয়িছল য ঢাকা স াল জল খেক
মু হেয় এেসিছ বেট িক আিম যন এক বৃহ র কারাগাের েবশ কেরিছ।
থমতঃ আমরা যারা পািক ােনর আদেশ িব াস করতাম তােদর কান বাক
াধীনতা িছেলা না। আকার ইংিগেতও পািক ােনর কথা বলা িছেলা চরম দ ডনীয়
অপরাধ এবং অিধকাংশ
ে স দ ড হেতা মৃতূ দ ড। সরকার পুিলশ িদেয়
ফতার না করেলও তথাকিথত মুি বািহনীর লাকজন এেস এ রকম হত াকা ড
ঘিটেয়েছ অসংখ । তােদর িব ে নািলশ বা মামলা রজু করার কথাই উঠেতা না।
তারাই িছেলা দেশর হতাকতা িবধাতা। ায় রাজই খবেরর কাগেজ দখতাম এ
ধরেনর সংবাদ। ইংেরজীেত 'উইচ হা ট' বেল একটা কথা আেছ। মধ যুেগ যখন
ইউেরাপীয় সমােজ এই িব াস চিলত িছেলা য ডাইনী বুিড়রা গাপেন
শয়তােনর উপাসনা কের এবং মা েষর িত করার অপিরিমত মতা তােদর
আেছ। তখন সমােজ কান ঘটনা ঘটেলই ডাইনী খুঁেজ বর করার চ া
হেতা। জুবজুেব কােনা বুিড়েক িনরালা কােনা জায়গায় দখা মা সে হ করা
হেতা য তারা অপকেম িল । সে সে তােদর ধের এেন জ া পুিড়েয় মারার
রওয়াজ িছল। শাসক ণীর কান ব ি অ হেলও সে হ করা হেতা য এটা
ডাইনীেদর শয়তািনর ফল। ইংল াে ডর থম এিলজােবথ একবার যখন অ
হেয় পেড়ন তখন অেনক বুিড় াণ হািরেয়েছ। তাছাড়া এর পছেন খৃ ান
যাজকেদরও সমথন িছল। তাঁরা মেন করেতন য তথাকিথত ডাইনীেদর িনমূল
কের িদেত পারেল খৃ ান ধেমর উ িতর পেথ একটা বড় অ রায় অপসািরত হেব।
মা া কথা হে উইচহাে টর ফেল সাধারণ লােকর জীবনও িবপ হেয়
পেড়িছেলা। পা ীরা অনবরত খাঁজ কের বড়ােতন কােরা ধম িব ােস কাথাও
ফাটল দখা িদেয়েছ িকনা।

উইচ হা ট
নতুন বাংলােদেশ এ ধরেনর উইচহা ট
হয় আওয়ামী লীগ বিহভূত লাকেদর
িনেয়। মােণর দরকার হেতা না। ােম- গে , হােট- মােঠ িবচােরর হসন কের
কেয়ক হাজার লাকেক ১৬ই িডেস েরর পর খতম করা হয়। এই ি য়া ৭৩৭৪ সােলও অব াহত িছেলা। তাই বলিছলাম আমােদর মত ব ি েদর িনঃ াসও
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ফলেত হেতা স পেণ। আমরা জল থেক যারা বিরেয় িছলাম তারাও
পর েরর সােথ দখা করেত ভয় পতাম। মেন হেতা ক কখন আবার ধরা
পড়েব।
ি তীয়তঃ ল
করলাম য আওয়ামী লীেগর লুটপােটর ফেল দেশর
অথনীিত এমনভােব িবপয হেয়েছ য সাধারণ লােকর পে ডাল ভাত খেয়
বঁেচ থাকা কিঠন হেয় ওেঠ। চােলর দাম একা র সােলর িডেস র পয িছল মণ
িত ৩০ টাকা। ৭৩ সােল এটা উেঠ ৪০০ টাকায়। এবং ৪০০ টাকায়ও পাওয়া
যত ধু মাটা চাউল। এ রকম ভােব ডাল- তল- লবণ, মিরচ, হলুদ এসব িনত
েয়াজনীয় িজিনেসর দাম বেড় এমন এক পযােয় ওেঠ য ১০/১২ হাজার টাকার
আয় যােদর িছেলা তােদর ভােলা খাবােরর কথা ভাববার উপায় িছেলা না। ৭৩
সােলর িভে উ র বে য কেয়ক হাজার লাক াণ হািরেয় িছেলা স কথা
আেগ একবার উে খ কেরিছ। আিম ল করলাম য হয়েতা টকিনক াল অেথ
দেশর মধ ও দি ণ অ েল দূিভ িছেলা না িক আসেল য অব ায় আমরা
তখন বাস কেরিছ ৭০- ৭১ সােলর অব ার তুলনায় তােক দূিভ বলা যায়।
তৃতীয়তঃ বৃিটশ শাসেনর পর আবার নতুন কের টর পলাম,
উপিনেবশবাদ কােক বেল। ভারেতর িব ে
কােনা সমােলাচনার অিধকার
কােরা িছেলা না। তথাকিথত মুি েযা ােদর মেধ যারা উপলি করেত পােরন
য ভারতীয় স রা পূব পািক ােনর সব িকছু লুেট- পুেট িনেয় যাে তারাও
মুিজব সরকােরর রাষানেল পিতত হন। নলাম মজর জিলেলর দশার কারণ
এই। িতিন নািক িছেলন যেশার স ের। ১৬ই িডেস েরর পর িতিন যখন
াধীনতার আনে
ায় আ হারা হেয় উেঠেছন তখন ল করেলন য ভারতীয়
স রা যেশার ক া টনেমে টর সবিকছু তুেল িনেয় যাে । তার িতবাদ করেত
িগেয় িতিন ফতার হন। এভােব িকছুটা তাঁর মাহভ হয়। এ িছেলা এক আ য
ঘটনা। দালাল, আল- বদর, আল- শামস এেদর িব ে অিভেযাগ িছেলা য এরা
আওয়ামী লীেগর আে ালেনর সমথন কেরিন। িক হাজার হাজার যুবক যারা
মেন কেরিছেলা য পািক ানী ' ঃশাসেন'র অবসান ঘিটেয় াধীন বাংলােদশ
িত া করেব তারাও দখেত পেলা য নতুন ঔপিনেবিশক শি ভারেতর
তােবদারীেক াধীনতার সং া দওয়া হে মা । শখ মুিজব গা ীর কােছ
কৃত তার িনদশন
প থেমই ব বাড়ী এবং এ রকম আেরা কেয়কটা অ ল
ভারতেক দান কের বেসন। তার িবিনমেয় বাংলােদেশর িতন িবঘা নামক
িছটমহেলর সে কিরেডার পাওয়ার কথা।
165

একা েরর

ৃ িত

ডঃ সয়দ সা াদ হাসােয়ন

একা েরর

ৃ িত

ডঃ সয়দ সা াদ হাসােয়ন

চতুথতঃ উপিনেবশবােদর আেরক নমুনার কথা কােন এেলা। নেত
পলাম ভারতীয় িবেশষ রা ঢাকার সে টািরেয়েট বেস দেশর শাসেনর নীল
নকশা তরী কের িদে ন। এ সময় িভ িপ ধর, িপ এন হাসকার মুখ ভারতীয়
অিফসার যারা অপােরশন বাংলােদশ পিরচালনা কেরন তারা কেয়কবার ঢাকা
পিরদশেন আেসন। েনিছ কান ব াপাের কান নীিত অ সরণ করা হেব তা িঠক
কের দওয়া হেতা িদ ী থেক। আেরক কারেণ শাসেন অচলাব া দখা দয়।
য সম অিফসার একা র সােল িনরেপ ভােব তােদর দািয় পালন কের
গেছন তােদরও মাফ করা হেলা না। এেদর মেধ কােনা কােনা ব ি েক
চাকরীচু ত করা হয়; কউ জলও খেটেছন। তরাং সব িছেলা ােসর অব া।
সরকারী অিফসারেদর চেয় বিশ মতা িছেলা ইি ডয়া ফরত যুবকেদর হােত।
তােদর ই া মেতই অিফসারেদর বদিল করা হেতা। কােরা হেতা পেদা িত;
কােরা শাি ।
আইেনর শাসন বেল িকছুই িছেলা না। ১৬ই িডেস েরর আেগ পয
পািক ানী মু ার মান িছেলা ভারতীয় মু ার চেয় বশী। ১৬ই িডেস েরর পর
কেয়ক স ােহর মেধ বাংলােদেশর মু ার মান াস পায় এবং এই পিরি িত
থেক আেজা দশ রহাই পায়িন। জেল িনেজেদর টাকা পয়সা ব বহােরর
েয়াজন পেড়িন, তার অ মিত িছেলা না। পুরােনা ব াংক িল সব ব কের
নতুনভােব আবার ব াংিকং ব ব া চালু করা হেলা। সানালী, পালী, জনতা,
অ ণী, পূবালী ভৃিত নােমর নতুন কত িল ব াংক িতি ত করা হয় যেনা
পািক ান আমেলর নাম িলও হণেযাগ নয়। এর ফেল অথনীিতেত য
ধারাবািহকতা থাকা েয়াজন সটা ংস করা হয়।
ধু অথনীিত নয়, ইিতহাস, ঐিত , সািহত , কলা সব
ে ই বলা
হি েলা য ১৬ই িডেস র থেক আমােদর যা া
। ধু পািক ােনর ২৩ বছর
নয়, মুসিলম আমেলর কেয়ক শতা ীর ইিতহাসেকও অ া করা হেলা। যেনা ও
সময় এমন িকছুই হয়িন, য ারা এ অ েলর অিধবাসীরা উপকৃত হেয়েছ বা যার
কােনা ভাব এেদর জীবেনর উপর অ ভব করা যায়। কালকাতা ফরত এক
ভ েলাক ঘাষণা করেলন য যুেগ যুেগ নািক ইসলােমর নােম পূব বে র
বাঙালীরা বি ত হেয়েছ। তুিক, মাগল, পাঠান যমন ব ক িছেলা তমিন
িছেলা পািক ানীরা। আ েযর কথা এই ভ েলাকিট '৪৮ সােলর পর একিদন এই
বেল উদা আ ান জািনেয়িছেলন য পািক ােনর অি ে র খািতের দরকার হেল
আমােদর রবী নােথর সািহত বজন করেত হেব; এই অিতশেয়াি র েয়াজন

কােনা কােলও িছেলা বেল আমার মেন হয়িন। িক আ য হেয় ভাবলাম য '৪৮
সােলর পর যারা এ রকম আ ালন করেতন তারাই এখন বলেত
কেরিছেলন
য মুসিলম ইিতহােসর সে স ক র া করা হেব আমােদর জাতীয় ােথর
পিরপ ী। এরা একবারও ভেব দেখনিন য যুগ যুগাে র ব নার য ক ণ
িচ এরা তুেল ধেরিছেলন তার মেধ সেত র লশ থাকেলও সটা আমােদর জ
হেতা চরম অেগৗরেবর কথা। তােদর অিভেযােগর সরলাথ দাঁড়ায় এই য পূব
বে য কেয়ক কািট মুসলমান বাস কের নৃতে র দৃি েত তারা এেতা িনকৃ য
কােনা যুেগই তারা িকছু করেত পােরনিন, ধু বি ত, উেপি ত, অবেহিলত,
উৎপীিড়ত হেয় এেসেছ। এ িছেলা এক অ ুত যুি । অথচ এই যুি
ক
মুিজববাদী অসংখ যুবক িনেরট সত বেল মেন িনেয়িছেলা। এই য অসংখ
মুসলমান যাঁরা মুসলমান িহেসেব বাংলােদশ পূব যুেগ সািহত সৃি কের গেছন,
াপেত িনদশন রেখ গেছন, জীবেনর নানা ে যারা এক নতুন সভ তা সৃি
কেরিছেলন যা সামি ক ইসলােমর ইিতহােসর একটা িদক মা , তাঁেদর অবদান
িমথ া হেয় গেলা। বাংলার মুসলমান লতােনরাই বাংলা ভাষােক জােত তুেল
িছেলন। তাঁরা িনেজরা তুিক বা ফািস ভাষী িছেলন িক বতমােনর িবচাের তাঁরা
হেয় গেলন উৎপীড়ক। যাঁরা মেগর অত াচার থেক বাংলােদশেক র া কেরেছন,
যাঁরা মারাঠা বগীেদর আ মণ থেক এ দশেক বাঁিচেয়েছন তাঁরাও ঐ সং ায়
পড়েলন।
১৯৪৭ সােলর িবভাগ পূব ইিতহােসর কথা যােদর মেন িছেলা তাঁরা
িন য়ই জানেতা য এ অ েলর উৎপািদত শ
িদেয় কালকাতার সমৃি
ঘেটিছল। পাট উৎপাদন করতাম আমরা; পােটর কল ািপত হয় কালকাতা
এলাকায় অমুসিলম মািলকানায়। এমন িক নারায়ণগে র পােটর বাজারও িছল
মােড়ায়ারী ব বসায়ীেদর দখেল। জিমদাররা িছেলন সবই ায় িহ । এরা বাস
করেতন কালকাতায়, রাজ
হণ করেতন পূব বে র জিমদারী থেক। তেব
এসব অত াচার নয়, এ িলেক কউ এখন উৎপীড়ন ও বলিছল না। কারণ এরা
তা িছল বাংলাভাষী, আমােদর একা আপন লাক। এ যেনা আপন ভাইেয়র
হােত চর থা র খাওয়ার মেতা। তেব মােড়ায়ারীেদর শাষেণর ব াপারটা এরা
িকভােব ব াখ া কেরেছ জািন না। স স এখন আর কউ তুেল না।
আেরা মজার ব াপার য বাংলা ভাষার দাহাই িদেয় পািক ানীেদর
অত াচােরর িনত নতুন িফিরি তরী হি ল এবং বলা হি ল য পািক ােন যাগ
িদেয় আমরা িনেজেদর সবনাশ ঘিটেয় িছলাম, স বাংলা ভাষা ভারেত রা ভাষার
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স ান পায়িন এবং পাওয়ার কান স াবনাও নই। যারা বলিছেলন দশ িবভাগ
নাকচ কের আবার ভারেত িফের যেত তাঁরা ই া কেরই এ স টা উ াপন
করেতন না। এমন একটা ভাব দখান হেতা য পি ম বাংলার সে িমেশ িগেয়ও
আমরা বাংলােক রা ভাষা িহসােব ব বহার করেত পারেরা। এেদর বাংলা ভাষা
ীিত য এেকবাের মকী স স েক আমার মেন কােনা কােলই সে হ িছেলা
ন। এবং এখনও এ রকম সে হ পাষণ করার অসংখ কারণ দখেত পাি লাম।
তােদর আসল মতলব িছেলা এ অ েলর াধীনতােক িবিকেয় দওয়া এবং এই
অিভযােন বাংলা ভাষা আে ালন িছেলা একটা হািতয়ার মা । অথচ আ য যারা
একিদেক মােঠ ময়দােন '৪৭ সােলর ভারত িবভােগর িন া করেতন তারাই সেজ
িছেলন বাংলা ভাযার সবেচেয় বড় এবং সবেচেয় দরদী পৃ েপাষক। ঃেখ র
িবষয় ত ণ- ছা জনতা এ ই মেনাভােবর অস িত ধরেত পােরিন। আর পারার
কথাও িছেলা না। পািক ান আমেলর তথাকিথত উৎপীড়ন কািহনী এমনভােব
প িবত কের এেদর সামেন তুেল ধরা হি ল য অ
কােনা কথা ভাববার
অবকাশ এেদর িছল না। এই ত ণেদর িনেয় আপেসাস করা যেতা িক বয়
লাক যারা জেন েন অনবরত িমথ া চার কের যেতা তারা িবেবেকর কােছ িক
জবাব িদেয়েছ স তারাই জােন।
১৯৭৪ সােল কাে এ সম
তুলবার অিধকার আমােদর িছেলা
না। িক াধীনতার নােম '৭১ সােল যা অিজত হেয়িছেলা সটা য চরম ভারতীয়
দাস তা মেম মেম উপলি করেত পেরিছলাম। চারিদেক িছেলা ংস প,
িবপয অথনীিতর দৃ । অথচ নতুন সরকার অনবরত বেল বিড়েয়েছন য পুঁিজ
িনেয়ােগর এমন বণ েযাগ আর কখেনা হয়িন। কােনা পুঁিজপিত পুঁিজ িনেয়াগ
করেত এিগেয় এেসিছেলন বেলও িনিন। '৭৪ সাল পয মালেয়িশয়া ও িমশর
ব িতেরেক আর কােনা মুসিলম দশ বাংলােদশেক ীকৃিত দান কেরিন।
পািক ান তা নয়ই। ঐ সােল লােহাের একিট ইসলািমক কনফাের অ ি ত
হয়। তখন আলেজিরয়ার
িসেড ট বুেমিদয়ান ঢাকা এেস শখ মুিজবুর
রহমানেক ঐ সে লেন যাগ িদেত স ত করান এবং তাঁেক তার েনই লােহার
িনেয় যান। সখােন ভুে া আ ািনকভােব বাংলােদশেক ীকৃিত দােনর কথা
ঘাষণা কেরন। বুেমিদয়ান মুিজবুর রহমান এবং জুলিফকার আলী ভুে ােক িক
বেলিছেলন তা আমরা জািন না িক রাজৈনিত পিরবতন সে ও বাংলােদশ য
ইসলামী জগেতর অংশই য রেয় গেছ মুিজবুর রহমান তা ীকার করেত বাধ
হেলন। জনগেণর মেধ ও এ িনেয় িব াি র শষ িছেলা না। একিদেক তােদর

অনবরত বুঝােনা হি েলা য কাজ- কেম িচ ায় ে - আদেশ তােদর বাঙালী
হেত হেব। তখেনা বাংলােদশী জাতীয়তাবােদর কথা কউ বলেত সাহস পায়িন
অ িদেক পূব বে র মুসিলম অধূ িষত অ েল এই বাঙালীে র
প িক দাড়ােব
তা কউ বলেত পারিছেলন না বা বলেত সাহস পাি েলন না বা এ স ে
গভীরভােব ভেব দখবার িশ াও তাঁেদর িছেলা না। তারা একিদেক চার
করেতা য িছেটেফৗঢী 'এক ব ি েক বাদ িদেল বাংলার মুসলমান নািক সব
িহ বংেশা ুত। তরাং নতুন পিরেবেশ তােদর মুসলমান পিরচয় ত াগ করেল
তােদর িহ ধেম পুনঃ েবশ ধু বা নীয় নয়, অত াব ক হেয় দাড়ায়। এেক
তা িহ ধেম কউ নতুনভােব দী া হণ করেত পােরনা। অ িদেক কেয়ক
শতা ী ধের এই মুসলমান সমাজ য জীবন ধারা অ সরণ কের এেসেছ সটার
িবক িক হেত পাের এই নতারা তা বলেত পারিছেলন না। এেদর মেধ কউ
কউ এমন িছেলন যারা স ব হেল নাম পাি েয় কপােল িতলক লািগেয় িহ
হেত পারেল গৗরবেবাধ করেতন। কউ কউ অব
ছেলেমেয়েদর িহ র সে
িবেয় িদেয় িনেজেদর বা ালীে র মাণ িদেয়েছন। িক বা েব এরা কান
সমােজই ান পাে ন না।
আর অিশি ত জনসমােজর কথা তা আলাদা। শহের বেস - এক ব ি
যা কেরেছন, ােমর সমােজ তা কান কােলই স ব হেব বেল মেন হয় না। এটা
ধু িনছক সাধারণ অেথ ধমীয় ব াপার নয়। আচার- ব বহাের, নিতক আদেশ ই
সমােজর মেধ সম য় সৃি করা একটা অস ব ব াপার। তার অথ এই নয় য
িহ - মুসলমান িতেবশী িহসােব বাস করেত পাের না। ব শতা ী ধেরই তারা
এভােব বসবাস করিছেলা। এবং একটা র র া কের তারা চলিছল। িক এখন
নলাম এ দূর র া করার েয়াজন এেকবােরই নই। তরাং িজ াহ হলেক
সূযেসন হেল পিরবতন কের এরা দখােত চেয়িছেলন য সূয সেনর মেতা
ব ি রাই আমােদর আসল িহতাকাং ী। আর নওয়াব সিলমু া, এ ক ফজলুল
হক, মওলানা আকরাম খাঁ, শহীদ সাহরাওয়াদী মূখ যারা মুসিলম াথ
সংর েণর কথা বলেতন তারা িছেলন আমােদর সমােজর পরম শ । তেব একথা
ীকার করেত কউ সাহস পায়িন য আমােদর িম েদর পরামশ মেতা চলেত
গেল, পািক ােনর কথা ছেড়ই িদি , ঢাকা ইউিনভািসিটর কােনা েয়াজন
হেতা না। আমরা কৃষক গােড়ায়ান এবং দজী হেয় স থাকেত পারতাম।
জল থেক বিরেয় আেরা একটা অ ুত কথা নেত পলাম। শখ মুিজব
িনেজ এবং তার দেলর লাকজন দাবী করেত
করেলা য পািক ােনর কােছ
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তােদর পাওনা অেনক িকছু। ঢাকা, চাটগাঁও, খুলনা, রাজশাহী, ঈ রদী, রংপুর
ভৃিত এলাকায় উদূভাষীেদর স ি যা িকছু িছেলা তােতা দখল কের নওয়া
হেলা। িক তার উপর তার ের িচৎকার কের বলা হেলা য করাচীেত,
ইসলামাবােদ, লাহাের বাঙালীরা অেনক স ি
ফেল এেসেছ য জ
পািক ানেক খসারত িদেত হেব। পািক ান িবমান বািহনী এবং নৗ- বািহনীর
জাহাজ দাবী করা হেলা। এ রকম আেরা দাবী তখন উেঠিছল য আেলাচনা করা
স ব হেতা যিদ লখাপড়া কের একটা যুি মারফত পূব পািক ান, পািক ান
থেক িবি
হেয় যেতা। যমন হেয়িছেলা ১৯৪৭ সােল। পািক ান এবং ইি ডয়া
িতি ত হয় বৃিঢশ পালােমে ট গৃহীত একিট আইেনর আওতায়। পািক ান যিদ
লড়াই কের ইি ডয়া থেক বিড়েয় আসেতা, আইেনর চােখ তার কান দাবীই তা
া হেতা না। আইন কের বিড়েয় এেসও পািক ান তার াপ িবেশষ িকছুই
পায়িন। পািটশন কাউি ল ইি ডয়ার স
বািহনীর য সম মালামাল
পািক ানেক িদেত বেলিছেলন নেহ সরকার তার িকছুই হাতছাড়া কেরন িন।
বর পািক ােনর াপ ৯০ কািট টাকাও আটক কের পািক ােনর াস রাধ
করার চ া কেরেছন। ওেয়
ব েলর নতুন িচফ িমিন ার িবধান চ রায়
ঘাষণা করেলন য পূব বে সরকারী স ি িক আেছ তার িহসাব না হওয়া
পয কালকাতা থেক িতিন এক কপদক পূব পািক ান সরকােরর কােছ হ া র
করেবন না। যিদ নতুন বাংলােদশ সরকার সই পুরােনা দাবী আদােয়র চ া
করেতা বুঝতাম য তারা সত ই দেশর িহতাকাং ী িক ও স কউ তুলেলা
না। ধু নলাম য অত াচারী পািক ানীরা ায পাওনা িদে না।
এ সম উি র মেধ যুি র কােনা বালাই িছল না। ধু ত ণ সমাজেক
উে িজত কের রাখার একটা চ া হি েলা। যু কের য অ ল িবি
হেয়েছ
স কথা কউ আর এ সে তুলেলন না। আেমিরকা, এককােল বৃিটশ সা ােজ র
অ ভূ িছেলা। যারা আেমিরকার াধীনতার ইিতহাস জােনন তােদর িন য়ই
রণ আেছ য জজ ওয়ািশংটন বৃেটেনর িব ে যু কের াধীনতা লাভ কেরন।
আেমিরকার সে ব িদন পয ইংল াে ডর স াব িছেলা ন। তারা একবার াধীন
রা িহসােব যু পয কেরেছ। ১৯৫৬ সােল আিম যখন আেমিরকা গলাম তখন
পূবা েল কান কান এলাকা ইংেরজরা িব
কেরিছেলা তা দখােনা হয়।
খসারেতর
কখেনা ওেঠিন। আলেজিরয়া আট বছর যু কের া
থেক
িবি
হয়। িক শষ পযােয় িসেড ট দ গেলর হ ে েপর ফেল একটা চুি র
মারফত এই সংঘােতর অবসান ঘেট। সজ এ
ে লনেদেনর ব াপার

িনেয়ও একটা মীমাংসা হেয়িছেলা। বাংলােদেশর নতুন নায়েকরা য দাবী তুলেলন
সটা আ জািতক কান আদালেত ীকৃিত পাবার স াবনা িছেলা না। সজ এ
স কউ উ াপন কেরিন। ধু ধমক িদেয় আদায় করার চ া কেরেছ। আেরা
মজার কথা য আ ািনকভােব আেগ যমন পািক ােনর ই অ েলর মেধ
বষেম র িজিকর তুেল ছা েদর মেন পািক ােনর িত একটা িবে ষ সৃি করা
হয়, এখেনা তমিন বলা হেলা য পািক ান অ ায়ভােব বাংলােদেশর াপ িহ া
ছাড়েছ না। এটা ভিব েত যােত এ 'অ েলর মেধ কােনা স ােবর সৃি না হয়
তারই একটা কৗশল িছল মা ।
৭৩- এর পিরেবেশ য অ ভূিতটা অনবরত টর পাি লাম তার সে রা
নায়কেদর মেনাভােব স িত িছেলা না। ম ীরা এবং আওয়ামী লীগ দল যেতাই
িচৎকার ক ক সাধারণ লােকর মেধ ৭১ সাল স ে িছল একটা অপরাধেবাধ।
রােগর মাথায় হঠাৎ ি
হেয় লােক যমন অঘটন ঘিটেয় পর েণই অ ত হেয়
যায় তমিন একটা ভাব লাকজেনর কথাবাতায় বুঝা যেতা। সে সে এরা
বলেতা য পািক ানীরা যিদ ২৫ শ মাচ ওভােব আমােদর উপর আ মণ না
করেতা তা হেল দশটা র া পেতা। একটু িশ া- দী া যােদর আেছ তারাই
ভারেতর ভূিমকা স ে শংিকত হেয় উেঠিছেলা। হঠাৎ কের তারা যেনা উপলি
করেলা য ভারত পিরেবি ত হেয় এ দেশ কখেনা াধীন হেয় থাকেত পারেবা
না। দেশ এমন কােনা স দ িছেলা না যার উপর িনভর কের স াবল ী হেত
পাের। আ য হলাম যখন নলাম য কউ কউ বলেত
কেরেছ য িপি ডর
জায়গায় আমরা ধু িদ ীর আিধপত িতি ত কেরিছ। এ সব আেলাচনা- চুপ
কের েনিছ িক দেশর আবহাওয়া য ত পিরবতন হি েলা এিছেলা তারই
মাণ।
এ িদেক দেশর িশ - কারখানার য অব া তােত উৎপাদন িকছুই হেতা
না বেল বাজার ছেয় িগেয়িছেলা ইি ডয়ান পেণ । তখন থেকই ইি ডয়ান শাড়ী
বাজাের শ ায় চালু হয়। এই িতেযািগতায় আমােদর িটেক থাকবার উপায় িছল
না। কারণ জাতীয়তাবাদ িদেয় পিলিট করা যায় িক
তা িহসােব একজন
লাক যখন বাজাের যায় স লভ পেণ র স ান কের। জাতীয়তাবাদী হেয় স
শ া িজিনস বাদ িদেয় চড়া দের কােনা িজিনস িকনেব না। পািক ান আমেল
সরকারী নীিতর ফেল দশী কলকারখানা িল য ােটকশন পেয়েছ শখ মুিজব
ব ু রা ইি ডয়ার ােথ স ােটকশন তুেল িনেলন। বাজাের এেলা ইি ডয়ান
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পেণ র াবন। আমরাও বাধ হেয় এ সম িজিনস ব বহার কেরিছ। কারণ উপায়
িছেলা না।
সবেচেয় ব থা পতাম যখন পুরােনা সরকারী কমচারীেদর িব ে নানা
উ ট অিভেযাগ। তারা িনেজরা য সম দফতেরর পিরচালনা করেতন, যখােন
নীিত ণয়েনরও াধীনতা তাঁেদর িছেলা, এখন তাঁরাই তােদঁর অকমণ তা
ঢাকবার জ বলেত
করেলন য পািক ানীেদর দৗরাে তারা জেন েনও
এ অ েলর াথ র া করেত পােরনিন। যারা িভতেরর খবর জােন না তােদর
কােছ এ সম যুি খুব হণেযাগ মেন হেয়েছ। িক
হেলা য এ অ েলর
িমিন ার বা সে টারী কন এ
তুেল আেগ িতবাদ কেরনিন? কাউেক তা
পদত াগ করেতও িনিন। অপর পে উ পদ লাভ করেলই তারা ক ীয়
সরকােরর ণগান করেত িট কেরিন। এই মানােফকী িক আমােদর চিরে রই
একটা বিশ ?
আওয়ামী লীেগর তরফ থেক যখন আ িলক বষেম র ধুয়া তালা হয়
তখন সরকারী কমচারী একিদেক যমন গাপেন শখ মুিজবুর রহমানেক িমথ া
তথ িদেয় উৎসািহত কেরেছন, অ িদেক ক ীয় সরকারেক বুিঝেয়েছন য এ
সম িমথ া িচৎকার িনেয় আতি ত হবার কারণ নই। এই কারেণ ক ীয়
সরকারও টর পানিন য পূব পািক ােন রাজৈনিতক অসে াষ িকভােব ধুমািয়ত
হে । আইয়ুব খান যখন তার ওয়া
া াম বতন কেরন তখন সরকারী
কমচারী ও ইউিনভািসিট িশ েকর মুেখ এর চুর শংসা েনিছ। আবার স র
সােল এরাই বেলিছেলন য ওয়া
া ােমর ারা দেশ কত েলা টাউট সৃি
করা হেয়েছ। দেশর উ িত িকছুই হয়িন। এ রকেমর অিভেযাগ পািক ান আমেল
সব িকছুর িব ে ই করা হেতা। অথচ তইশ বছর আেগ য পূব বাংলা আমরা
পেয় িছলাম তার সে স র সােলর পূব পািক ােনর চহারার তুলনা করেল য
িবরাট ব বধান চােখ পেড় স কথাটা এখন অ ীকার করা হি েলা। রা াঘােট,
কল- কারখানা, ব র উ য়নমূলক কমসূচীেত পূব পািক ােনর কৃষক- মজুর,
িশ ক- উিকল, ব বসায়ী কউ নািক উপকৃত হয়িন। আ য, তখন য ক'িট প পি কা কািশত হেতা তারা সম ের আওয়ামী লীেগর সে ক ঠ িমিলেয় একই
অিভেযাগ উ ারণ কের গেছ।
একিদেক এরা অিভেযাগ করেতা ক ীয় সরকােরর অনিভে ত
হ ে েপর ফেল পূব পািক ােনর উ য়ন নািক িবি ত হেয়িছেলা। অ িদেক এরা
কে র িনি য়তার কথা বলেতা। কান উ য়নমূলক পিরক না এ অ ল থেক
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তঃ ুতভােব
ূত হেয়েছ বেল আিম িনিন। একিদেক িছেলা কে র উপর
এবং অবা ালী অিফসারেদর উপর িনভরশীলতা, অ িদেক কােনা ভুল াি
হেলই বলা হেতা য পূব পািক ানেক প াদপদ কের রাখার ওটা একটা চ া ।

পূব পািক ােন বৃিটশ যুেগর অব া
যখন '৪৭ সােল পািক ান িতি ত হয় তখন আমার বয়স ২৭। এমন অবাচীন
ত ণ িছলাম না য িক হে তার তাৎপয এেকবােরই বুঝবার মতা িছেলা না।
িয '৪৭ থেক '৭১ পয তইশ বছেরর য ইিতহাস তার মেধ শখ মুিজবুর
রহমান, মওলানা আ ুল হািমদ খান ভাসানী মুখ রাজনীিতিবদেদর মুেখ একথা
একবারও িনিন য নতুন রা েক লালন কের িটিকেয় রাখবার পর অভ রীণ
সম া সমাধােনর উপযু
সৃি হেব। এেক ফজলুল হক, শহীদ
সাহরাওয়াদী, আতাউর রহমান খান, আবু হােসন সরকার মূখ ব ি যাঁরা পূব
পািক ােনর রাজনীিতেত শীষ ানীয় িছেলন তাঁরা সবাই িবিভ সমেয় সরকারী
মতা ভাগ কেরেছন, িক
মতাচু ত হওয়া মা ই রাে র িব ে িবে াহা ক
উি করেত এেদর ি ধা হয়িন। হািম ল হক চৗধুরীর কথা আিম আেগ উে খ
কেরিছ। এেদর সবার মেধ দৃি ভি র একটা সংকীণতা িছেলা। কউ যেনা
বুঝেত চ া করেতন না য, য অব ায় পূব পািক ান পািক ােনর অ ভূ
হেয়িছেলা তার পিরবতন ঘটােত হেল নতুন রাে র কাঠােমােক মজবুত করাই হেব
সবেচেয় বড় কতব । তাঁরা এমন ভাব দিখেয়েছন য সামি ক ভােব পািক ান
র ার দািয় হে পি ম পািক ােনর। আমােদর কান দািয় নই, আেছ ধু
অিধকার। একিদেক দাবী কেরিছ য আমরা সংখ াগির অ িদেক সংখ া
লিঘে র মত সাহায চেয়িছ।
সংখ াগির হেয় সংখ ালিঘে র কােছ দাবী দাওয়া পশ করার এই
নজীর অ দেশর ইিতহােস িবরল। ১৯৪৭ সােলর য গণপিরষদ গিঠত হয় তার
সদ সংখ ার মেধ ও পূব পািক ােনর সংখ াগির তা িছেলা। এ কথা সত য
উপযু
লােকর অভাব এ অ েল িছেলা বেল িলয়াকত আলী খােনর মত
কেয়কজন মাহােজরেক এই অ েলর কাটা থেক িনবাচন করা হেয়িছেলা। িক
বাঙালীেদর সংখ াই িছেলা বশী। তবুও ক ীয় পিরষেদ গণতাি ক প িতেত য
ভূিমকা আমােদর পালন করার কথা, তা আমরা করেত পািরিন। যাগ তা এবং
অিভ তার অভােব। বলা হেয় থােক য ক ীয় আমলাত এবং িমিলটারীেত পূব
পািক ােনর যেথাপযু
িতিনিধ না থাকার কারেণ আমােদর রাজনীিতকরা
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অসহায়েবাধ করেতন। এটা তােদর ব থতা এবং অকমণ তা ঢাকবার একটা
অজুহাত মা । কারণ গালাম মাহা দ গভনর জনােরল িহসােব গণপিরষেদ
হ ে প করার আেগ গণতাি ক প িতেতই দেশর কাজকম পিরচািলত হেয়েছ।
আমলারা এবং িমিলটারী অিফসাররা াইম িমিন ার এবং িমিন ারেদর
ম
মেন চলেতন। কােয়েদ আজেমর মৃতূ র পর পূব পািক ােনর খাজা নািজমুি ন
পািক ােনর গভনর জনােরল িনযু হন। িলয়াকত আলী হত ার পর িতিন আবার
াইম িমিন ােরর পদ হণ কেরিছেলন। এরপর শহীদ সাহরাওয়াদী এবং
ব ড়ার মাহা দ আলী ঐ পদ িকছুকােলর জ অিধকার কেরিছেলন। েনিছ য
ব ি গতভােব শহীদ সাহরাওয়াদী জাঁদেরল লাক িছেলন। কান আমলার কােছ
ভীত হওয়ার কােনা কারণ তাঁর িছল না। িশ া, যাগ তা এবং অিভ তা কান
িদক থেকই। িক পদচূ ত হেল এরা য সম আ ালন করেতন পেদ অিধি ত
থেক একথা কখেনা বেলনিন য কেনা পূব পািক ান আেরা বশী িবধা
পাে না। বর , আেগই উে খ কেরিছ য াইম িমিন ার িহসােব শহীদ
সাহরাওয়াদী সিলমু া মুসিলম হেল এক ব ৃতায় বেলিছেলন য পূব পািক ান
ায় শাসেনর ৯৮ ভাগ ভাগ করেছ। এ সম কথার অথ িক তা একা র সােলর
িবে ারেণর পর বুঝবার উপায় িছেলা না। হয় বলেত হয় য শহীদ সােহব
আগােগাড়া িমথ া কথা বেল গেছন- যা িব াস করা শ । অথবা বলেত হয় য
আওয়ামী লীগ পািক ানেক খতম করার উে ে ই এ সম অিভেযাগ
তুেলিছেলা।
আিম আেগই উে খ কেরিছ য আমরা পা ােবর তুলনায় প াদপদ
িছলাম না তা নয়। এই প াদপদতার কারণ ১৭৫৭ সােলর পরবতী ইিতহাস।
বৃিটশ আমেল রাজৈনিতক, অথৈনিতক এবং সাং ৃিতক িনে ষণ এবং ব নার
কারেণই পািক ান আে ালেন আমরা সবেচেয় বশী সাড়া িদেয়িছলাম।
আমােদর আশা িছেলা য বণ িহ েদর ব ন থেক মু হেত পারেল আমরা
আমােদর ায অিধকার পুন ার করেত পারেবা। এবং সই ি য়া য তইশ
বছের অেনক দূর অ সর হেয়িছেলা স স ে আমার মেন কােনা সংশয় িছেলা
না।
বৃিটশ আমেল বাংলায় বণ িহ র আিধপেত র - একটা উদাহরণ হয়েতা
এ সে উে খ করা যায়। ব ল লিজসেলচাের ার আ ুর রহীম মুখ
সদ েদর িতবােদর মুেখ একবার এমন একটা আইন পাশ হয় যার ফেল
বাংলার মুসলমান জারা আেরা বশী কের িহ জিমদারেদর খ ের পেড়।

আইেন অব িহ - মুসলমােনর কথা উে খ িছেলা না। িক সবাই জানেতা য
বাংলার অিধকাংশ জিমদার যমন িহ তমিন অিধকাংশ জা িছেলা মুসলমান।
আেরা আ েযর কথা এই িববতনমূলক আইনিট পাশ হয় তথাকিথত জনদরদী
'কংে স' দেলর সমথেন। যখােন িহ
াথ সংি
সখােন কংে স তার প
সহেজই বদিলেয় ফলেতা।
আেরকিট ঘটনা হেলা, সেক ডারী এডুেকশন িবল ত াহােরর ঘটনা।
১৯৩৭ সােল য ফজলুল হক মি সভা গিঠত হয় তারা মাধ িমক িশ া িনয় ণ
কালকাতা ইউিনভািসিটর হাত থেক সিরেয় িনেয় একিট মাধ িমক িশ া বােডর
উপর অপণ করেত চেয়িছেলন। াবিট িছেলা সবেতাভােব যুি স ত এবং য
সম িহ তখন এই
ােবর িবেরািধতা কেরন তারাই পি ম বাংলায়ও
মাধ িমক িশ া বাড াপন কেরন। িক ফজলুল হক সােহেবর মুসিলম লীগ
িমিনি যখন
াবিট উ াপন কেরন তখন তার অথ করা হেলা য মুসিলম লীগ
কালকাতা ইউিনভািসিটর ােথ আঘাত হানার চ া করেছ। কংে স সদ রা
এমন চ ড আে ালন
করেলন য বাধ হেয় হক সােহবেক
াবিটেক
পিরত াগ করেত হয়, অথচ এই ন সা দািয়কতার িন া করেত পরবতী কােল
আওয়ামী লীগেকও িনিন।
আিম এখােন 'িট উদাহরণ িদলাম মা । এরকেমর ঘটনা অহরহ ঘটেতা
এবং সংখ াগির হেয়ও মুসলমানরা চাকরী- বাকরীেত ব বসা- বািণেজ সংখ ালঘু
হেয় িছেলা। একবার ফজলুল হক সােহেবর ম ী সভার আমেল চাকরীেত
মুসলমানেদর অ পাত বৃি করার
াব আ ািনকভােব করা হয়। বলা বা ল ,
বল আপি উেঠ। বলা হয় য সা দািয়ক অ পাত সংেশাধন করার অজুহােত
কত িল 'ইনএিফিশেয় ট' বা অদ
লাকেদর চাকরী িদেল শাসেনর মােনর
অবনিত ঘটেব। এর িত উ ের ফজলুল হক সােহব ইংরাজীেত এিফিশেয় ী
স েক একটা ব বা িববৃিত কাশ কেরন। তােত িতিন িলেখিছেলন য
একজন আমলার জ এিফিশেয় ীর অথ িব াস যাগ তাও বেট। অথাৎ য
কমচারীর উপর সামািজক কারেণ জনসাধারেণর পিরপূণ আ া নই তার পে
চা ভােব তার কতব স
করা
হ। িতিন বলেলন এই কারেণ চাকরীেত
মুসলমােনর অ পাত করার েয়াজন দখা িদেয়েছ। বাংলার জনসাধারেণর
অিধকাংশই মুসলমান। তােদর আপন স দােয়র আমলার উপর তারা যতটা
ভরসা করেত পাের ততটা কান ইংেরজ বা িহ অিফসােরর উপর স ব নয়।
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যাক, আিম বলিছলাম কেনা আমরা এ অ েল পািক ান আে ালেনর
িত সমথন জািনেয়িছলাম স কথা। অথচ পািক ান িতি ত হবার অব বিহত
পরই একদল আমােদর বুঝােত লাগেলন য আমরা িকছুই পাি লাম না। ধু
নতুন ব নার িশকার হেয়িছলাম মা । এ সম কথা যিদ পািক ােনর িত ার
১৫ বছর পর
হেতা তা হেল বুঝা যেতা য ঐ ১৫ বছের আমরা পি ম
পািক ােনর সমান হেত পািরিন বেলই ােভর স ার হে । িক আমার তা
মেন আেছ ৪৮- ৪৯ সাল থেকই এ অিভেযােগর সূ পাত। তখিন
হয়
ভাষা আে ালন,
হয় অবা ালী অিফসারেদর িব ে জহাদ, নবাগত িবহারী
মাহােজরেদর িত শ তা।
আিম য কথা বলিছ তার মমাথ হেলা য পািক ােনর পতন পূব
পািক ােনর জনসাধারেণর ব নার কারেণ হয়িন। এবং এ অ ল পািক ান থেক
িবি
হেয় গেল অ গিতর পেথ সম বাধা অপসািরত হেব, িবি তাবাদীরা
স কথা িব াস করেতা বেল আিম মেন কির না। তারা ইি ডয়ার ইি েতই এ
আে ালন কেরিছেলা। একিদেক তারা িনভর করেতা িমথ া চারণার উপর
অ িদেক সাধারণ িট- িবচু িত, ভুল- াি যা যেকান দেশই ঘেট তার
েযাগও তারা িনেয়েছ। আিম আেগ বেলিছ য পি ম পািক ােনও একদল িছেলা
যারা পািক ােনর আদেশর কথা বমালুম ভুেল যেয় ধু ােথর কথা ভেবেছ
এবং তােদর িনবুি তা িবি তাবাদী আে ালেন ই ন যুিগেয়েছ।
িক আসল
হে যারা এ সম অিভেযাগ তুেল িবি তাবােদর বীজ
বপন কের, পািক ােনর আদশ বা বািয়ত করার সিদ া এবং আ হ তােদর িক
কখেনাই িছেলা? ১৯৪৭ সােলর ৩রা জুেনর 'মাউ টব াটন ান' যখন ঘািষত হয়
তখন একজন বৃিটশ িসিভিলয়ান টাইসন পূব ব েক পাড়াগাঁেয়র বি ( রাল
াম) বেল আখ ািয়ত কেরিছেলন। বৃিটশ শাসেনর থেক উ রািধকার িহসােব
এটাই আমােদর াপ হেলা। এই শাসেনর ার কােল বৃিটশরা যমন এ দেশর
স দ লুেট, এ দেশর মুসলমান সমাজেক ংস কের তােদর সা ােজ র প ন
কেরিছেলন এবং ইংল াে ড এক নতুন িব বান সমােজর উথােনর পথ গম
কেরন, তমিন এ দশ থেক িবদায় নবার া ােল ি তীয় মহাযুে র সময়,
১৯৪৩ সােল তারা এক ভয়াবহ দূিভ ঘটায়। সরকারী িহসােব এই ম ের ৩০
ল লাক াণ হািরেয়িছেলন এবং সরকারী কিমশন বেলিছেলা য, এই িভ
িছেলা ম ানেমড (কৃি ম)। এই িব
অ লই '৪৭ সােলর ১৪ই অগ
পা িরত
হেয়িছেলা াধীন পূব পািক ােন। অথচ ৪৮ সাল থেকই আবার নেত আর

কির য আমােদর সম দশার কারণ করাচীি ত তদানী ন ক ীয় সরকােরর
অবেহলা, উেপ া এবং শাষণ। পা াব বা িস ু অ েল যমন যুে র সময়
কােনা িভ হয়িন তমিন ১৭৫৭ সাল থেক উিনশ শতা ীর শষ অবিধ পয
য িনযাতন বাংলার মুসলমানেদরেক সইেত হেয়েছ তার নিজর পি ম
পািক ােনর ইিতহােস নই। হা টার সােহেবর স িবখ াত বইেয়র কথা এখােন
উে খ করার হয়েতা দরকার নই। িতিন বেলিছেলন য, ১৮৫৭ সােলর িবে ােহর
পূেব যারা িছেলন বাংলার স া সমাজ তারাই পিরণত হেলন কাঠুিরয়া আর
িভি র ণীেত। আেগ যমন কােনা স া মুসলমান পিরবােরর পে দািরে র
কবেল পিতত হওয়া অস ব িছেলা তমিন ১৮৫৭- এর পর কােরা পে
লতা
র া করাও অস ব হেয় দাঁড়ায়। এই তা হেলা আমােদর ইিতহাস। উিনশ
শতা ীেত বৃিটশ পৃ েপাষকতায় িহ সমােজ য পুনজাগরণ বা রেনসাঁস- এর
সূ পাত হয়, যার ধান িতিনিধ হে ন মাইেকল মধুসূদন, বি মচ এবং ঠা র
পিরবার সই পুনজাগরেণ মুসলমান সমােজর কান ভূিমকা িছল না এবং থাকবার
কথাও নয়।
এই িব
সমাজেক িনেয় ১৯৪৭ সােল আমােদর যা া
। ৪৩ সােল
য িভে র কথা একটু আেগই উে খ কেরিছ তার ভয়াবহতার িচ আমার বয়সী
কােনা লােকর মন থেক মুেছ যাওয়ার কান স াবনা ৭১ সােল িছল না।
জাপানীরা তখন বামা দখল কেরেছ। আরাকান পয থাবা বািড়েয়েছ।
কালকাতায় বামা পড়েছ এবং য কােনা মুহূেত তারা আসাম ও বাংলার একটা
অংশ দখল কের িনেত পাের এই আশংকায় বৃিটশ সরকার পাড়ামািট বা
SCORCHED EARTH নীিত অবল ন কের। জেল এবং কৃষকেদর নৗকা
ংস কের ফলা হয়, ংস করা হয় খত খামােরর ফসল; এেকেতা তখন বামা
থেক চাল আমদানী ব হেয় িগেয়িছেলা অ িদেক এ অ েল উৎপািদত চাল
স বািহনীর েয়াজেন য় কের উ র এবং মধ ভারেত চালান দওয়া হয়।
ঃেখর িবষয় এই ি য়ায় কেয়কজন ণীিতপরায়ণ মুসলমান রাজনীিতিবদও
জিড়ত িছেলন। মােড়ায়ারীেদর সােথ জাগসাজেশ এরা চাল পাচার করেতন। এ
িনেয় একটা মামলাও হয়। এই মামলার তথ উদঘাটন করেত গেল এমন সব
নাম আিব ৃত হেব যা নেল বতমান জ রীিতমত আঁৎেক উঠেব। কারণ এরা
এেদর পরম ে য় জাতীয় বীর িহসােব চেন।
যাক স সব কথা। তখন যুে র সময় স রশীেপর কারেণ িভ
কথাটা সংবাদপে িনিষ িছল। এর িব ে িবে াহ ঘাষণা কেরন কালকাতা
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টসম ান পি কার স াদক ইয়ান ি েফ । িতিন এ স ে অেনক েলা
স াদকীয় িন
িলেখ বাংলার অব ার িদেক িদ ীর সরকােরর দৃি আকষণ
কেরন। তাঁর একটা ম ব আমার এখেনা মেন আেছ। বেলিছেলন দূর িদ ীেত
মাটা মাটা (ফ াট) পা জাবী অিফসারেদর মেধ পিরবৃ থেক বৃিটশ সরকােরর
পে বাংলার িভে র িন ুরতার অ ধাবন করা স ব নয়। এ সম আেলাচনার
একটা ফল দখা দয়। নতুন বড় লাট লড ওেয়ভল কালকাতা আেসন চে
এই ভাগা েদেশর হালহিককত দখেত। ি েফ সােহেবর স সময়কার
ব েলা আমার কােছ এখনও রি ত আেছ।
১৯৪৭ সােল যখন পািক ান িতি ত হয় তখেনা আমরা িভে র
ভাব কািটেয় উঠেত পািরিন। সই িভে র সময় বিতত রশিনং থা ৪৭
সােলর পরও চালু িছল। িক ৪৭ এর আগে র পর ৭১ সাল পয অভাব
অিভেযাগ হেলও ব পক িভ পূব পািক ােনর কান এলাকায়ও হয়িন। একবার
বাধ হয় ৫০ সােল কেয়ক িদেনর জ একটা লবণ সংকট দখা িদেয়িছল। িক
এই সংকট কান জীবন নােশর কারণ হয়িন এবং মা কেয়কিদন ায়ী হেয়িছল।
______________________
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উপসংহার
পািক ােন পাটকল, তার কল, ট টাইল িমল ইত ািদ যা িতি ত হয় সটা
নািক ধু ব না এবং শাষেণর মাণ। পািক ান আমেলই এ অ েল গ াস
আিব ৃত হয়। গ াস তা হঠাৎ কের সৃি হয়িন। ব শতা ী ধের মািটর নীেচ
মওজুদ িছেলা। িক বৃিটশ আমেল কখেনাই পূব বাংলায় গ ােসর অ স ান করা
হয়িন। পািক ােন থম গ াস আিব ৃত হয় িস ুর ই এলাকায়। তার অব বিহত
পের হিরপুর এবং বাখরাবােদ গােসর স ান পাওয়া যায়। িক এ তেথ র মূল ায়ন
আওয়ামী লীেগর কােছ পাইিন।
আগােগাড়াই বলা হেয়েছ য পািক ান আমেল আমােদর ইিতহাস িছেলা
ধু ব নার ইিতহাস; ক ীয় শাসনকতারা এ অ লটােক যথাস ব অ ত
রাখবার চ া করেতন। '৭১ সােল যু
হবার পর সমাজিব ান িবভােগর িমঃ
হািসব আমার সামেন তাঁর বৃিটশ ীেক বেলন, এ অ লটা পি ম পািক ােনর
জ হে
ধু কাঁচামাল সরবরােহর ক । ঐ ভ মিহলা
কেরিছেলন এ
িবে াহ কন হে ? কৗতুেকর কথা আিম জল থেক ব বার পর িমঃ হািসব
একিদন ঢাকায় আমার সােথ সা াৎ করেত আেসন। পরেন একটা পুরােনা লুি ,
গােয় ময়লা শাট, পােয় ছঁড়া াে ডল এবং হােত একটা ভা া ছাতা। আিম
বললাম, আপনার এ অব া কেনা?
জবাব িদেলন, আিম এই মা রমনা মাঠ থেক শখ মুিজেবর ব ৃতা
েন এলাম। জনসাধারেণর সে যােত অবােধ িমেশ থাকেত পাির তাই এই
লবাস পেড় িমিটং- এ িগেয়িছলাম। কউ আমােক িশি ত বেল ঠাওরােত
পােরিন। আমার সামেন ওরা িনিবে কথাবাতা বেলেছ। িতিন বলেলন, আিম ল
করলাম য মুিজব সরকােরর িব ে এ 'বছেরর মেধ ই একটা চাপা ােভর
স ার হেয়েছ। আিম যভােব িবি তাবাদীেদর চারণায় িব া হেয়
ভেবিছলাম য িবি
হেয় গেল এ অ েল খ- শাি িফের আসেব, অথচ
দখিছ য আমােদর অথৈনিতক এবং রাজৈনিতক দশা শত েণ বেড় গেছ।
তমিন সমাজ িব ানী িহসােব ল করলেম, জনসাধারেণর মেধ ও এই িব াস
জে েছ য ইি ডয়ার দালালরা তােদর ঠিকেয়েছ।
হািসব সােহব িকছুকাল পর দেরােগ আ া হেয় ইে কাল কেরন। তাঁর
িবেদশী ী 'িট মেয় িনেয় বৃেটেন থেক গেছন। উিন বঁেচ থাকেল তাঁর
িতি য়া আেরা তী প ধারণ করেতা বেল আমার িব াস।
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যাক, আসল কথায় িফের আসা যাক। য িমথ া ইিতহাস রচনা কের
পািক ােনর আদেশর িব ে এ দেশর যুব সমাজেক িপেয় তালা হেয়িছেলা
সটাই হেলা পািক ােনর পতেনর কারণ। শাষণ, অত াচার, গণতে র অভাব
এ িল িছেলা িনছক ধুয়া। আিম আেগই বেলিছ য এই অিভযান
হয়
পািক ােনর জ ল থেকই। তরাং পািক ােন যা িকছু ঘেটেছ তার িবচার
আমরা কেরিছ জি ডস রাগা া চাখ িদেয়। উ য়ন যা হেয়েছ থম থেকই
বলা হেতা য েয়াজেনর তুলনায় তা িছেলা একা ই অপযা । যেনা 'িতন
বছেরর মেধ ই আমরা আমরা আেগকার শ বছেরর অন সরতা অিত ম কের
পা ােবর সমান হেত পাির। দশ গড়েত য সময় লােগ িবেশষ কের একটা
উ িশি ত মধ িব সমাজ গেড় না উঠেল য এ অ েলর পে সমি কভােব
পা ােবর মাকােবলা করা স ব িছেলা না স কথা ভুেলই বেসিছরাম বা স কথা
চাপা দয়া হি েলা যেনা অ িশি ত একজন কিবরাজেক মিডক াল কেলেজর
ি ি পােলর পেদ বিসেয় িদেল িতিন চা
েপ তাঁর দািয় িন
করেত
পারেবন। িক এই নীিত মশঃ িসিভল সািভেস, ইউিনভািসিটেত এবং অ া
ে অ সৃত হাত থােক। পূব পািক ানবাসীরা পদ অেনক িল পেলন িক য
অিভ তা এবং যাগ তা থাকেল তাঁরা পুরােনা আইিসএস অিফসারেদর সমক
হেত পারেতন, সটা িছেলা কাথায়?
আইয়ুব খােনর আমেল এক পযােয় যখন এ অিভেযাগ বল হেয় দাঁড়ায়
য অবাঙালী অিফসারেদর িদেয় এ অ ল চা ভােব শাসন করা যােব না তখন
ি র করা হয় য বাঙালী অিফসারেদর পি ম পািক ান থেক িফিরেয় আনা হেব
এবং এখােন অবাঙালী যাঁরা িছেলন তােদর পি ম পািক ােন ানা িরত করা
হেব। এটা করা হেয়িছেলা আওয়ামী লীগ সমিথত জনমেতর চােপ। িক এই
নীিত হণ কের িবি তার বীজ আেরা ভােলা কের যেনা রাপণ করা হয়। ৬৯৭০ সােলর িদেক শাসিনক িদক থেকও িচফ সে টারী থেক
কের সব
দ ের ধান আমলা িছেলন পূব পািক ানবাসী কােনা ব ি । এঁেদর মেধ থেম
য ব ি এ অ েলর িচফ সে টারী হন িতিন িছেলন কাজী আেনায়া ল হক।
কথা হেলা য এ অ েলর শাসিনক দািয় অবাঙালী অিফসারেদর
উপর
বেল আমােদর অন সরতা কাটেছ না- এ অিভেযাগ খ ডন করার
জ ই আইয়ুব খান এ পদে প হণ কেরন। িক তােত অিভেযাগ খ ডােনা
যায়িন। কারণ অিভেযােগর উে
িছেলা তা অ িকছু। '৭১ সােলর ১৬ই

িডেস েরর পর আওয়ামী লীগ নতারা িনেজরাই ীকার করেলন য, পািক ানেক
ঘােয়ল করার জ তারা িবিভ পযােয় নানা কৗশল অবল ন কেরিছেলন।
আিম মােঝ মােঝ ভেবিছ য '৪৭ সাল থেকই যিদ ক ীয় সরকার এ
অ েল কােনা হ ে প না করার িস া হণ করেতন তার ফলও অ
প হেতা
না। তখন হয়েতা বলা হেতা আমরা য নিতক সাহায আশা করিছলাম তা পাি
না বেলই আমােদর িকছু হে না। যিদ ধের নয়া যায় য, পািক ান সনাবািহনী
এখােন মাতােয়ন না করা হেতা, অবাঙালী কােনা আইিসএস অিফসারেক
এখােন কােনা দািয়ে িনেয়াগ না করা হেতা তেব এ অ ল িক অিত ত কেয়ক
মােসর মেধ ই পি ম পািক ােনর সমক হেয় উঠেতা? ভারতীয় ধানম ী
পি ডত জওহরলাল নেহ ৫০ সাল পয িতনবার পুিলশ এ াকশন কের পূব
পািক ান দখেলর পিরক না কেরিছেলন। এ তথ ফাঁস কের িদেয়েছন িনরদ
চৗধুরী। এক পযােয় জয় কাশ নারায়েণর মেতা ব ি ও স ঢুিকেয় পূব
পািক ান াস করার পরামশ িদেয়িছেলন। পািক ােনর অংশ িছলাম বেলই এসব
ঘটনা ঘেটিন। আর যিদ পািক ান আিম এখােন না থাকেতা ইি ডয়ান আ মেণর
িব ে এক ঘ টা দাঁিড়েয় থাকার মেতা সামিরক শি
তা আমােদর িছেলা না।
তবুও নলাম য পািক ান সনাবািহনীও ২৩ বছর এ অ লটােক েষ খেয়েছ।
যাঁরা িবি তাবাদেক সমথন করেতন তাঁরা িছেলন ই ণীেত িবভ ।
এক ণী িছেলন মর ম আবুল হােশম এবং মর ম আবুল মন র আহমেদর
মেতা। তাঁরা ি জািততে িব াস করেতন িক অত অবা বভােব এ িব াসও
পাষণ করেতন য থম থেকই এ অ লটােক একটা াধীন রা িহসােব
ীকৃিত দয়া উিচত িছেলা। এ অ েলর জনস দ সামিরক শি , অথৈনিতক
অব ান এ সবিদেক তাঁরা ে প কেরনিন। ধু বেলেছন, লােহার
ােব
STATES বা একািধক রাে র কথা িছেলা। অথচ তাঁরা যেনা ই াকৃতভােব এ
কথা চেপ যেতন য ১৯৪০- এর পর য পািক ান আে ালন দানা বঁেধ উেঠ
তার মেধ একািধক রাে র কথা কউ ভাবেতা না। আমরাও ভািবিন। আলাদা রা
িহসােব পি ম পািক ান থেক িবি
হেয় পূব পািক ান য একমাসও িটকেত
পারেতা না তার উে খ আবুল মন র আহমদ বা আবুল হােশেমর কােনা লখা
বা িববৃিতেত পাইিন। ইি ডয়া যখন পািক ােনর াপ ৯০ কািট টাকা আটেক
দয় তখন পািক ান িটেক থাকেব িকনা এই
দখা দয়। হায়দরাবােদর
িনজােমর ধানম ী মীর লােয়ক আলীর চ ায় িনজােমর তহিবল থেক এ টাকার
ব ব া হেল সংকট কেট যায়। এরপর অব অ জািতক জনমেতর চােপ ইি ডয়া
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ঐ টাকা ছেড় িদেত রািজ হেয়িছেলা।
হেলা ৪৭- ৪৮ সােল াধীন পূব
পািক ান এ রকম একটা সংকেটর মাকােবলা করেতা িকভােব?
তারপর িঠক াধীনতার া ােল মাউ টব ােটন আর একিট চাল
িদেয়িছেলন। িতিন
াব কেরিছেলন য িতিনই হেবন ইি ডয়া এবং পািক ােনর
যৗথ রা ধান। কােয়েদ আজম এ
াব ত াখ ান কেরন। কারণ এ
ে
াধীন রা িহসােব পািক ান আ জািতক ীকৃিত পেতা না এবং মাউ টেবেটন
এবং কংে স স বতঃ
ান কেরিছেলন য এই কৗশেলই ইি ডয়া এবং
পািক ােনর িবভি অিচেরই বািতল হেয় যােব। াধীন পূব পািক ােনর ভােগ ও
তাই ঘটেতা। এই অ েলর ব
বীণ রাজনীিতিবেদর মুেখও েনিছ য
মাউ টেবেটনেক যৗথ গভনর জনােরল িহসােব মেন িনেল পািক ান আেরা
অেনক িকছু পেতা। এই বাল লভ যুি য এেকবােরই অসার পরবতী ইিতহােস
তার মাণ আমরা পেয়িছলাম।
তবুও নিছ লােহার
াব সিঠকভােব বা বািয়ত হয়িন বেলই আমােদর
যেতা রাজৈনিতক দশার সৃি হেয়িছেলা। এবং এ কারেণই নািক শষ পয
পূবা ল পািক ান থেক িবি
হেয় যায়।
অ িদেক আেরক দল সমােলাচক িছেলন যারা কােনা কােলই
ি জািততে িব াস কেরনিন এবং গাড়া থেক পািক ানেক থেম ঘােয়ল এবং
পের এেকবাের ংস কের ফলার ষড়যে মেত উেঠিছেলন। কান অ িবধা বা
সম া দখা িদেলই এরা বলেতন ভারত িবভ না হেল এসব ঘটেতা না।
শতসহ মুসলমান বাঙালী নতুন মতায় অিধি ত হেলন, ব বসা- বািণজ এবং
িশে এঁরা অ সর হেত
করেলন, মােড়ায়ারী আিধপেত র অবসান ঘটেলা,
িশ া ব ব ােক নতুন কের সং ার করার েযাগ পলাম- এ সম ই যেনা িমথ া
কথা। অব আিম আেগই বেলিছ িশ া এবং িশ
ে দড়শত বছেরর
অন সরতার কারেণ নতুন েযাগ িলর স বহার করেত পািরিন। আিম একটা
উদাহরণ িদি ।
পািক ান গিঠত হবার সে সে ঢাকায় ই পািক ান সেক ডারী
এড়ুেকশন বাড ািপত হয়। '৪৭- এর ১৪ই অগে র পূব পয ঢাকা শহর বাদ
িদেয় সারা বাংলার মাধ িমক িশ া এবং পরী া পিরচালনার ভার িছেলা কলকাতা
ইউিনভািসিটর উপর। এই দািয় নতুন বাডেক িনেত হয়। াধীনতার পূেব
ঢাকায় য ই
ব ল এড়ুেকশন বাড িছেলা তার জুিরসিডকশন বা মতা ঢাকা
শহেরর ুল- কেলজ এবং বাংলা েদেশর হাই মা াসা িলর মেধ সীমাব

িছেলা। নতুন ই পািক ান বাড ব াপকতর মতা িনেয় আিবভূত হেলা এবং
এর থম চয়ারম ান িহসােব িনযু হন ি ি পাল ইবরাহীম খাঁ। িতিন মুসিলম
লীগ প ী রাজনীিতিবদ িহসােব পিরিচত িছেলন এবং ব িদন কেরািটয়া সাদত
কেলেজর ি ি পােলর পেদ অিধি ত থেক িশ ািবদ িহসােব নাম অজন
কেরিছেলন। িক এই ভ েলাক উৎসােহর আিতশেয এমন এক কা ড কের
বসেলন যােত ইংেরজী িশ ার মান িন মুিখ হেত
করেলা। কলকাতা
ইউিনভািসিট কতৃক কািশত িবখ াত ইংেরজ লখেকর রচনা স িলত সংকলন
বাদ িদেয় ি ি পাল ইবরাহীম খাঁ এক নতুন সংকলন বােডর নােম কাশ
করেলন। যার মেধ িছেলা ানীয় লখকেদর ইংেরজী িনব । িতিন িনেজও িকছু
িকছু িলেখিছেলন। এর ভাষা িছেলা িনকৃ , অসংখ ব াকরণ ভুেল জজিরত। আেরা
আ য লাগেলা য সংকলনিটেত অেধক িছেলা মুসলমান নতােদর জীবনী আর
অেধেক এমন সব ভারতীয় িহ নতােদর জীবন আেলখ যাঁেদর সংকীণতা এবং
সা দািয়কতার কারেণ শষ পয মুসলমানেদর আলাদা রাে র কথা ভাবেত
হয়।
আিম তখন িসেলেটর এমিস কেলেজর ইংেরজীর লকচারার। সংকলনিট
হােত পেয় আিম হতাশ হেয় ভাবলাম য এভােবই যিদ পািক ােনর িশ া
জীবেনর
হয় ছা েদর ভিব ৎ অ কারা
হেব। কলকাতা ইউিনভািসিটর
িব ে িবে াহ কের ভুল ইংেরজী বাংলা শখাবার উে ে
তা আমরা পািক ান
আে ালন কিরিন। তাড়া ড়া কের কলকাতার সংকলন বাদ দবার কােনা
কারণই িছেলা না। দশে েমর নােম িনকৃ বইপ
চলন কের িক হয় তার
মাণ তা গত চার দশেক আমরা চুর পেয়িছ। আিম িসেলট থেক কািশত
ই ান হরালড নামক ইংেরজী সা ািহেক এ স ে বনামীেত 'িট ব িলিখ।
১৯৪৮ সােল ঢাকা ইউিনভািসিটেত যাগ দবার পর একিদন বােডর িমিটং- এ
ইবরাহীম খাঁ সােহব অ েযােগর ের আমােক বলেলন, দখুন, ক এক ভ েলাক
বােডর সমােলাচনা
কের িদেয়েছন। আপিনই বলুন, এ বই- এ সবেচেয়
িটপূণ অংশ কান িল? আিম জানতাম না য িকছু িকছু অংশ তাঁর িনেজর
রচনা। আিম বললাম য বইিটর কােনা ব ই ছা েদর পাঠ হবার যাগ নয়
আর িবিভ অংেশর মেধ সম য় সাধেনর জ স াদকীয় ম ব িল রচনা
শলী, াইল এবং ব াকরেণর িদক থেক সবেচেয় দূবল। আিম তখন জানতাম
না য এ িল তারই রিচত। ি ি পাল সােহব আমার জবােব একটু হতাশ হেলন।
পের এই সংকলনিট বািতল করা হয়।
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ঘটনার আিম উে খ করিছ এই জ
য ধু দশে েমর দাহাই িদেয়
িশ াগত অেযাগ তা ঢাকা যায় না। ি ি পাল ইবরাহীম খাঁ বাংলার লখক
িহসােব িস িক িনেজর অপটু ইংেরজী রচনা ছা েদর উপর কেনা চািপেয়
িদেয়িছেলন সটা আমার পে বাধগম হয়িন।
িনকৃ
ণীর পাঠ পু েকর িব ে
িতবাদ কের ১৯৫৫ সােল আবার
পািক ান অবজারভাের একিট ব িলিখ। এখােনও আমার ব ব িছেলা এই য
িনকৃ রচনা িনকৃ কাগেজ ছেপ পাঠ পু েকর অভাব মাচেনর য চ া আমরা
করিছলাম তা ফল
হেত পাের না। আসল কথা হেলা, িশ াে ে এবং
অ া এলাকায়ও পূব পািক ােন যাঁেদর উপর দশ গঠেনর
দািয়
হেয়িছেলা তাঁরা িছেলন অেপ াকৃতভােব অনিভ এবং অেযাগ । থম থেকই
বাঙালী, অবাঙালীর
তুেল অবাঙালী অিফসারেদর িব াস করা হেতা না।
আিজজ আহমদ, এন এম আহমদ, িজএম মাদানী মুখ আইিসএস অিফসার যাঁরা
কমজীবেনর
থেক এ অ েলর সে িনিবড়ভােব পিরিচত হেয়িছেলন তাঁেদর
স েক েনিছ য তাঁরা নািক পূব পািক ানেক পি ম পািক ােনর কেলািনেত
পিরণত করার ষড়যে িল িছেলন। শষ পয যখন অিব াস চারণার ফল
আেরা তী হেয় উেঠ, এরা সব এ অ ল ত াগ কের যান। আমরা আেরা অপটু
কমচারীর খ ের পিড়।
একিদেক িছেলা এক ণীর মেধ পািক ােনর আদেশর িত অ া,
অ িদেক অপটু এবং অকমণ তা। কােজই কয় বছেরর মেধ িন েকর দল
তােদর সমােলাচনার সপে এমন সব যুি - মাণ বর করেত পারেলন যার
ারা জনসাধারণেক বুঝােনা যায় য সিত এ অ েল িকছু হে না।
কাটার িভি েত আমােদর অ েলর অথনীিতিবদরা ক ীয় ািনং কিমশেনর
সদ হেয়েছন, িক এঁরা ঢাকায় এেস অেনক কথা বলেতন, যােত মেন হেতা য
পি ম পািক ানী আিফসারবৃ পূব পািক ােনর ায অিধকার ীকার করেত
এেকবােরই নারাজ িছেলন। এ রকম কথা
ট ব াংেকর গভনর রশীদ, েফসর
নূ ল ইসলাম, ড র
ল দা মুখর মুেখ েনিছ। একবার আিম যখন
রাজশাহী ইউিনভািসিটর ভাইস চাে লর তখন পদািধকার বেল আমােক একবার
ইকনিমক কাউি ল জাতীয় একটা কিমিটর অিধেবশেন যাগ িদেত হয়।
কাউি লিটর নাম এ মুহূেত আমার িঠক মেন পড়েছ না তেব স বতঃ এটা ১৯৭০
সােলর থম িদেকর ঘটনা। সভায় সভাপিত করেলন এম এম আহমদ।
পািক ােনর শাসিনক ে তাঁর নাম িছেলা। সবেচেয় আ য হলাম আমােদর

সদ
ল ইসলাম তাঁর
াব িলর একটুও সমােলাচনা করেত সাহস পেলন
না। আিম তাঁর িদেক তািকেয়িছলাম। কথা িছেলা কােনা ভাটাভুিট হেল আমরা
তাঁর সমথন করেবা, িক উিন যখন কােনা কথাই বলেলন না তখন ভাটাভুিটর
ই উেঠিন, এই িছেলা শাষেণর আসল িচ । িমিটং শষ হবার পর আিম
ল
ইসলামেক িজে স করলাম য
াব িল স ে িতিন ব ি গতভােব য সম
আপি র কথা বেলিছেলন স িল উ াপন করেলন না কেনা? আমরা তাঁেক
সমথন করতাম। এর কােনা স র পাইিন। এম এম আহমেদর ব ি ে র
সামেন িতিন এতই সং িচত হেয় পেড়িছেলন য কােনা কথা বলবার সাহস তাঁর
হয়িন। অথচ এই ব ি ঢাকায় অেনক কথা বলেতন য যার মােন হেলা য পি ম
পািক ান অনবরত আমােদর। শাষণ কের যাে ।
আিম এ সম কথা বলিছ এই যুি র সমথেন য পূব পািক ােনর
রাজনীিতিবদ এবং অথনীিতিবদরা হয় এমন উ ট ান উপি ত করেতন যা
পািক ােনর অি ে র িব ে ই মিক প। অথাৎ যার মেধ রা িহসােব
পািক ােনর ীকৃিত নই। অথবা যখােন ায়স ত আপি র কােনা কারণ
িছেলা সখােন ভেয় কােনা কথাই বলা হেতা না আর একটা উদাহরণ িদি ।
আইযুব খান মতায় আসার পর একিদেক যমন রাইটাস িগ গঠন
কের ' অ েলর বুি জীবীেদর তাঁর িনেজর রাজৈনিতক আদেশ দীি ত করার
চ া কেরেছন- ( স ঘটনা আেগই উে খ কেরিছ) তমিন িশ া ব ব ােক নতুন
আি েক সাজাবার একটা ি য়াও
কেরন। শিরফ কিমশন এই ি য়ারই
ফল। এই কিমশেনর সে পূব পািক ােনর িতিনিধ িহসােব েফসর আতাউর
হােসন এবং ইি িনয়ািরং ইউিনভািসিটর ভাইস চাে লর ড র আব র রশীদ
যু িছেলন। কিমশন একজন বা একািধক আেমিরকান িবেশষ েক িশ া
সং ােরর দািয়ে িনেয়াগ কের। কেয়ক মাস পর তােদর িরেপাট যখন কািশত
হয় আমরা ি ত হলাম। কিমশেনর পািরশ েলার মেধ একিট িছল এই য
উ মাধ িমক িশ ার দািয় কেলেজর কাছ থেক সিরেয় িনেয় ুেলর উপর
করেত হেব। ি তীয়
পূণ
াব িছেলা য িবএ পাস কােসর ময়াদ
'বছেরর জায়গায় বািড়েয় িতন বছর করা হেব। অনােসর ময়াদও হেব আেগর
মেতা িতন বছরই তেব অনােসর পর যারা এম এ- এমএসিসেত ভিত হেব তারা
অনাস িড ী থাকেল এক বছেরর মেধ ই এম এ- এমিস- এমকেমর জ পরী া
িদেত পারেব। আর িবএ পাস িড ী া ছা রা 'বছেরর কাস িনেব। মােন
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হেলা একই িড ীর জ এক ণীর ছাে র লাগেব 'বছর আর আেরক ণীর
ছাে র লাগেব এক বছর।
শরীফ সােহব যখন ঢাকায় এেস ভাইস চাে লর মাহমুদ হােসন
সােহেবর বাসায় ইউিনভািসিটর েফসরেদর সে তাঁর কিমশেনর পািরশ েলা
িনেয় আেলাচনা কেরন, আমরা অেনেকই তাঁেক বুঝাবার চ া কেরিছ য িতিন য
সং ার
াব িদেয়েছন তা অত অবা ব এবং তার ফেল িশ ার
ে
িবশৃংখলা ঘটেব। উ মাধ িমক িশ ার ভার হেণর মতা কেনা ুেলর নই।
এবং তােদর উপর নতুনভােব এই মতা া করেত গেল অরাজকতার সৃি
হেব। তাছাড়া এম এ িড ীর ময়ােদ য তারতম তারা ঘিটেয়েছন সটা ছা
সমােজর কােছ মােটই যুি যু মেন হেব না। অিতির এক বছেরর ব য়ভার
হণ করাও সাধারণ পিরবােরর পে স ব হেব না।
এ কথা সবাই জােনন য, শষ পয শরীফ কিমশেনর সম
পািরশ
পিরত
হয়। িক য 'িতন বছর এ সং ার চালু িছেলা তার ভােব অেনক
অনাব ক সম ার সৃি হেয়িছেলা। আর এরই িব ে সবেচেয় তী
িতবাদ
উেঠিছেলা পূব পািক ােন। অথচ কিমশেন পূব পািক ােনর িতিনিধ যাঁরা িছেলন
তাঁরা অকপেট শরীফ সােহবেক সমথন জািনেয় এেসিছেলন। তাঁর ব ি ে র
মাকািবলায় তারা সং িচত বাধ করেতন।
শরীফ সােহব য ই াকৃতভােব একটা সংকট সৃি র চ া কেরিছেলন, তা
নয়। অকৃতদার এই ব ি এক
জগেত বাস করেতন। িতিন ভাবেতন মািকন
িবেশষ রা য সম পরামশ িদেয়েছন তা গৃহীত হেল দশ শৈন শৈন অ সর
হেব।
আিম িনেজ একটা
াব িদেয়িছলাম য সং ার উপর থেক চািপেয় না
িদেয় নীেচর াস থেক
করেল ছা রা নতুন িনয়েম পরী া িদেত এবং
পড়ােশানা করেত অভ
হেয় উঠেব। এখােনও দখরাম কিমশেনর পূব
পািক ানী সদ রা শরীফ সােহবেক সমথন জািনেয় বলেলন য, এেদেশ ধীের
ে িকছু করেত গেল কাজ হয় না; নতুন সরকােরর হােত যখন িনরং শ মতা
রেয়েছ একই সে িন তম ণী থেক পা
াজুেয়ট াস পয চালু করা
সমীচীন হেব। অথাৎ য সম ছা
'বছেরর িবএ কােস ভিত হেয়েছ তােদরও
আেরক বছর াস করেত হেব। যখন এই িনেয় চ ড আপি উঠেত থােক তখন
ভাইস চাে লর মাহমুদ হােসন সােহব এক অ ুত িস া
হণ করেলন। িতিন
বলেলন য, যারা 'বছেরর কাস শষ কেরেছ তারা নীিতগতভােব পরী া ছাড়াই

িড ী পাওয়ার যাগ । কারণ তারা তােদর কাস সমা কেরেছ। এভােব তখন
কেয়ক হাজার ছা - ছা ী িবনা পরী ায় িবএ, িবএসিস, িবকম িড ী পেয়িছেলা।
পরী া িদেল কউ ফা , কউ সেক ড আবার কউ থাড িডিভশন পেতা।
আবার কউ ফল করেতা। িক ঢালাওভােব িবনা পরী ায় িড ী াি র এই
ঘটনা নিজরিবহীন। এবং এর ফল থেক আমরা এখেনা র া পাইিন।
শরীফ কিমশন িনেয় হৈচ এখােনই সমা হয়িন। কিমশেনর িরেপাট
সংেশাধন করার জ
পরবতী সমেয় জাি স হািম র রহমােনর নতৃে
আেরকিট কিমশন গিঠত হেয়িছেলা। তাঁর পািরেশর িব ে ও বল আপি সৃি
হয়। এবং শষ পয এই ইকিমশনই একটা হসেন পিরণত হয়। এেদঁর
িরেপােট য কান
পািরশ িছেলা না তা নয়। িক কত িল ভুেলর জ িশ া
সং ােরর এ চ া ব থতায় পযবিসত হয়। পািক ান িবেরাধী দেলর মেধ এ 'িট
কিমশনেকই পূব পািক ােনর িব ে ষড়য বেল অিভিহত করা হেতা। ি তীয়
কিমশেনর চয়ারম ান জাি স হািম র রহমান িছেলন এ অ েলরই অিধবাসী।
আর শরীফ কিমশেনও পূব পািক ােনর
িতিনিধ িছেলন। যিদ এই
কিমশন েলার পািরশ সিত ই িবেশষ কের পূব পািক ােনর জনগেণর জ
িতকর হেয় থােক, আমােদর িতিনিধরা আেগ মুখ খুলেলন না কেনা?
আসল কথা হে য আমােদর আমলা, িশ ািবদ মুখ যাঁরা পািক ােনর
কারেণ, ব ে ে
কাটার জাের,
পূণ পেদ অিধি ত হেয়িছেলন,
অিভ তায় এবং কম মতায় তাঁেদর অিধকাংশই অবাঙালী কমচারীেদর সমক
িছেলন না। তাঁেদর সামেন এঁরা কাবু হেয় পড়েতন এবং িনেজেদর অেযাগ তা
ঢাকবার উে ে বাইের এেস অিভেযাগ করেতন য ওঁেদর ষড়যে র কারেণ
তাঁরা িকছু করেত পােরনিন। ষড়যে র অজুহাত িদেয় পূব পািক ােনর
প াদপদতা ব াখ া দবার বণতা এমন পযােয় এেস দাঁড়ায় য ষােটর দশেক
এেস শখ মুিজব এবং তাঁর সহকমীরা য ত ষড়য কারীেদর স ান পেতন।
অথচ সত কথা হে পািক ােন গণত এবং শাসনতাি ক বধতার িব ে
যত িল ষড়য হেয়েছ তার মূেল িছেলন এ অ েলর নতৃবৃ । এঁেদর সমথন
িনেয়ই গালাম মাহ দ থম গণপিরষদ ভে িদেয়িছেলন।
১৯৫৮ সােল ই া র িমজা এবং জনােরল আইয়ুব খােনর ষড়যে র
সে ও পূব পািক ােনর ব ড়ার মাহ দ আলী এবং শহীদ সাহরাওয়াদী জিড়ত
িছেলন। মাহা দ আলী তা বেটই সাহরাওয়াদী সােহবও ই া র িমজার
অধীেন মি
হণ করেত রািজ হেয় তাঁর আসন
িতি ত করেত সাহায
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কেরন। সাহরাওয়াদী সােহেবর মেতা ব ি যাঁেক তাঁর াবেকরা গণতে র
মানসপু ও অত
হরী বেল িচি ত কের রেখেছ িতিন কান যুি েত ই া র
িমজার মেতা গণতে র শ র সে সহেযািগতা করেত িগেয়িছেলন, সটা আমার
কােছ রহ ময়। সাহরাওয়াদী ম ী সভায় আবুল মন র আহমেদর মেতা ব ি ও
িছেলন। এঁেদর সহেযািগতা ও সাহায না পেল িমিলটাির শাসন ায়ীভােব
কােয়ম হেত পারেতা না। য ব ি িটেক গালাম মাহা দ বরখা কের থম
গণপিরষদ ভে িদেয়িছেলন সই নািজমুি ন সােহবেক আওয়ামী লীগ মহেল
নানাভােব ৎিসত ভাষায় গালাগািল করা হয়। অথচ িতিন একবারও মতার
লােভ কােনা মি ও হণ কেরনিন এবং সামিরক শাসেনর সে সহেযািগতাও
কেরনিন। বর
মাহতািরমা ফােতমা িজ াহ যখন আইয়ুব খােনর িব ে
ইেলকশেন দাঁিড়েয় িছেলন পূব পািক ােন তাঁর সবেচেয় বড় সমথক িছেলন খাজা
নািজম উি ন। অদৃে র এমন পিরহাস য বাংলােদেশর ইিতহাসেব ারা তাঁেক
বলেছন পি ম পািক ােনর তােবদার, গণতে র শমন ইত ািদ।
১৯৫৮ সােল য র মাধ েম শাসনত এেকবাের বািতল কের ই া র
িমজা এবং আইয়ুব খান মতা অিধকার কেরন তার িপছেনও রেয়েছ এক
কলংেকর ইিতহাস। বতমান জে র অেনেকই জােন না য ১৯৫৮ সােল আইয়ুব
খান যখন একক মতার মািলক িহসােব আ কাশ কেরন এবং ই া র
িমজােকও সিরেয় দন তার িপছেন জনমেতর একটা িবরাট অংেশর সমথন
িছেলা। দেশর ই অংেশই চরম অরাজকতার ফেল একটা াস কর
পিরি িতর উ ব হেয়িছেলা। স বছরই পূব পািক ােন ডপুিট ীকার শােহদ
আলী আওয়ামী লীেগর কিতপয় সদে র হােত িনহত হন। তাছাড়া পূব
পািক ােন শহীদ সােহেবর দল ান কেরিছেলা য যমন কেরই হাক তারা
ইেলকশেন সংখ াগির তা লাভ করেব। দেশর সব
ডা বািহনী িনেয়ািজত
করা হয় যােদর উপর ভাট ক দখল কের ব ালট ব িছনতাই করার দািয়
করা হয়। এ রকম জব সারা পূব পািক ােন ছিড়েয় িগেয়িছেলা। নজােম
ইসলাম পািটর সদ
সয়দ কাম ল আহসান- যাঁর নাম আিম আেগ উে খ
কেরিছ- তাঁর আ জীবনীমূলক PORTRAITS FROM MEMORY নামক
বইেয় িলেখেছন য আওয়ামী লীেগর এই ষড়য না হেল আইযুব খান জনমেতর
সমথন লাভ করেত পারেতন না। আজ ৩৩- ৩৪ বছর পর এ সম কথা অেনেকই
ভুেল গেছন। যােদর বয়স প ােশর নীেচ তােদর এ সম কথা জানবারও কথা
নয়।

িক কেনা এবং িক উপােয় ষােটর দশেকর শষিদেক পািক ােনর
িব ে একটা গণিবে াভ সৃি করা স ব হেয়িছেলা সটা বুঝেত হেল এ সম
ঘটনার উে খ করা একা েয়াজন।
১৯৬৫ সেনর যুে র পর পূব পািক ােন অবাঙালী িবেরাধী মেনাভাব
যখন তী তর হেত
কের তখন আগাখানী এবং বাহরা স দােয়র অেনক
ব বসায়ী এবং িশ পিত বাড়ীঘর এবং ধন- স ি িব য় কের এ অ ল থেক
সের পেড়ন। তাঁরা এেসিছেলন ায়ীভােব এখােন বসবাস কের ব বসা- বািণজ
করেবন এ উে
িনেয়। িক তার পেথ অ রায় হেয় দাঁড়াল আওয়ামী লীেগর
অবাঙালী িবেরাধী অিভযান। এর ফেল এ অ েল অথৈনিতক অব ার আেরা ত
অবনিত ঘটেত থােক।
এমন িক ঢাকা ইউিনভািসিটর া ন ভাইস চাে লর ড র মাহমুদ
হাসান ও ড র মাহমুদ হােসন যাঁরা উভেয়ই ঢাকায় বাড়ীঘর তরী কেরিছেলন,
তাঁরা এসব িবি কের ফেলন। ড র আহমদ হাসানদানীর মেতা অধ াপক িযিন
থেম পূব পািক ােন
ত িবভােগর সে জিড়ত িছেলন এবং যাঁর চ ায়
পািক ান এিশয়ািটক সাসাইিট ািপত হয়, িতিনও চেল যান। এ রকম আেরা
অেনেক যাঁেদর িবধা িছেলা, পূব পািক ান ত াগ কের যান। এঁরা বুঝেত
পেরিছেলন য এ অ েল একটা িবেশষ দল য জািত িবে ষ সৃি কের যাে
তােত একটা িবে ারণ ঘটবার আশংকা সৃি হি েলা। আেগ সখােন কাবুলী,
পেশায়ারী, িবহারী, উ র েদেশর আ া- িদ ীর লােকরা ঢাকায় এবং অ া
ােন অবােধ বসবাস ও ব বসা- বািণজ করেত পারেতা এবং তােদর কউ
িবেদশী মেন করেতা না। কারণ তারা িছেলা মুসলমান। সই পিরেবেশ একটা
আমূল পিরবতন ঘটিছেলা। আিম য বাসায় িশ া জীবন কািটেয়িছ সখােন
চাকর- বাকর সবই িছেলা িবহােরর দার ভা এবং মুংেগর জলার। একজন িহ
উিড়য়া মািলও িছেলা। বাড়ীেত দােরায়ান বা নশ হরী িছেলা একজন পা াবী।
কখেনা মেন হয়িন এরা িবেদশী। কারণ ঐ উিড়য়ােক বাদ িদেল আর সবাই িছেলা
মুসলমান। আমরা মেন করতাম ঐ উিড়য়া মািলই িবেদশী। আর অ সবাই এক
জােতর।
৬০ দশেকর মাগত চারণার ফেল এবং ভাষা আে ালেনর ভােব
পািক ােনর িভি মূল মশঃ দূবল হেয় পড়েত থােক। উদূভাষী একজন সাধারণ
িলেক দখেলও বলা হেতা এরা শাষেকর দেলর লাক। বৃিটশ আমেল এবং
পািক ােনর থম িদেক রলওেয়
শেন, ি মারঘােট ব উদূভাষী গরীব
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িবহারী িলিগির করেতা। বা িবক পে
িলেদর সে উ েতই কথা বলেত হয়।
এই অভ াস ায় সবারই হেয় িগেয়িছেলা। ১৯৪৭ সােলর পর আেরা কেয়ক ল
মাহােজর িবহার- উিড় া এবং কালকাতা থেক পূব পািক ােন আ য় হণ
কের। তখন ৪০/৫০ বছর আেগ থেক য সম উদূভাষী এ অ েল ায়ী বসবাস
করিছেলা এবং ানীয় লাকজেনর সে
ববািহক স ক াপন করেত
পেরিছেলা। তােদরও এখন িচি ত করা হেলা চ া কারী শমন িহসােব। অ
পুঁিজর ব বসায়ীেদর কথা জানতাম যারা ঢাকার চকবাজার, মৗলবীবাজার, উ
রাড, মাগলটুিল ভৃিত এলাকায় জদার দাকান, পান- িবিড়র দাকান, টুিপর
দাকান ভৃিত ছাট ছাট ব বসা কের জীিবকা িনবাহ করেতা, তারাও হেলা
আমােদর শমন। এবং ৭১ সােল এরা অেনেক তথাকিথত মুি বািহনীর হােত
িনমমতার িশকার হেয়েছ।
এ কথা ীকার করেবা য ৪৭- এর আেগ য সম অবাঙালী অিফসার বা
সাধারণ লাক কােনা কােল পূব বাংলায় আেসিন তােদর একটা ধারণা িছেলা য
বাংলাভাষী মুসলমানরা স বত ভােলা মুসলমান নয়। তারা কউ কউ ইসলাম
এবং উ েক সমান কের দখেতা। এরকম কথাবাতায় অেনক বাংলাভাষী ু
হেতা। িফেরাজ খান ন, যখন এই েদেশর গভনর িনযু হান িতিন এই ধারণা
িনেয় এেসিছেলন য এ অ েল মুসলমানেদর মেধ খতনা থা নই। িতিন আেরা
এক কা ড কেরন। িবনা মূেল ােম ােম কারআন িবতরেণর ব ব া করা হয়।
যেনা এ অ েলর মুসলমানরা ভােলা কের কারআন শরীেফর সােথ পিরিচত
নয়। অথচ পূববে র এমন কােনা পাড়া- গাঁ নই যখােন মসিজেদ এবং
অিধকাংশ মুসলমান বািড়েত কারআন পাওয়া যেতা না। কারআন িবতরণ করা
কােনা দােষর কাজ নয়, িক য ধারণার বশবতী হেয় িতিন কারআন চােরর
া াম হােত িনেয়িছেলন সই ধারণার মূেল সত িকছুই িছেলা না। আবার সে
সে িফেরাজ খান ন- (িযিন ইংেরজীেত একটা উপ াস এবং একিট
আ জীবনী
কাশ কেরন এবং পের এককােল পািক ােনর
ধানম ী
হেয়িছেলন)- এটা বুঝেতন য পূবা েলর ভাষা বাংলার সে পিরিচত না হেল
এখােন শাসিনক দািয় পালন করা
হ। আমার পিরিচত ঢাকা ইউিনভািসিটর
বাংলা িবভােগর এক অধ াপকেক তাঁর জ বাংলা িটউটার িনযু করা হয়।
ঢাকায় িভকা নেনসা ুলিট তাঁর বৃিটশ ীর েচ ার ফল।
তাই বলিছলাম য এ অ েলর ভাষা এবং কালচার স েক অ তা
থেকই কােনা কােনা অবাঙালী অিফসার বা শাসক য সম ম ব করেতন

বেল েনিছ স িল পািক ান িবেরাধী আে ালেন ই ন িহসােব ব ব ত হয়।
এঁেদর সংখ া িছেলা মু্ি েময়। িক তবুও তাঁরা য অ তার পিরচয় িদেয়িছেরন
তােক কান েপই মাজনীয় মেন করা যায় না। পূব পািক ােনর থম এডুেকশন
সে টারী এক অবাঙালী আইিসএস িমঃ ফজেল করীম
াব কের বেসন য
বাংলা আরবী িলিপেত লখা উিচত। একথা আমরা অেনেকই ভুেল গিছ য
হ ফুল কারআন বেল একটা আে ালন অেনক িদন থেক এ অ েল চালু
িছেলা। এক মওলানা সােহব আরবী িলিপেত চাটগাঁ থেক একটা বাংলা সা ািহক
কাশ করেতন। এ কথা সত য এ আে ালেনর িপছেন বাংলাভাষী িকছু িকছু
লােকর সমথন িছেলা। িক অবাঙালী আইিসএস অিফসার যখন এ
াব
উ াপন করেলন তখন সবাই িবি ত হেয়
তুলেলা য বাংলা িকভােব িলিখত
হেব স স ে কথা বলার অিধকার তাঁর কাথায়? পি ম বে র িবখ াত পি ডত
নীিত চ াটাজী িব াস করেতন য ভারতবেষর সম ভাষা িলর জ একটা
সাধারণ িলিপ গৃহীত হওয়া বা নীয়। এবং িতিন বলেতন রামান িলিপর কথা।
ভাষ চ ব ও কংে েসর িসেড ট িহসােব তাঁর অিভভাষেণ ঐ
ােবর
পুনরাবৃি কেরন। তারপর একথাও েনিছ য তারাশংকর বে াপাধ ায় নািক
তাঁর উপ াস িল দবনাগরী অ ের ছাপাবার প পাতী িছেলন। এ সম
াব
যাঁেদর কাছ থেক এেসিছেলা তাঁরা সবাই িছেলন বাংলাভাষী। তরাং অবাঙালীরা
কউ বাংলা ভাষার চির বদলাবার চ াে নেমেছ তখন এ কথা বলা চলেতা
না। িক িমঃ ফজেল করীম ফজলীর
ােব যারা আরবী িলিপর সমথন করেতা
তারাও অ ি েবাধ কেরেছ। তারপর ইিতমেধ ই ৪৭ সােলর ১লা সে র থেক
তমু ুন মজিলস গিঠত হওয়ায় বাংলা ভাষা িনেয় একটা পািক ান িবেরাধী
ষড়যে র সূ পাত হেয় িগেয়িছেলা। সই পিরি িতেত যখন ফজেল সােহেবর
াব শানা গেলা সটা চ া কারীেদর জ হেলা সানায় সাহাগা।
এ সম ছােটাবেড়া নানা ঘটনার সম েয় এমন একটা পিরেবশ সৃি
হি েলা য যখনই কােনা পূব পািক ানী রাজনীিতিবদ বা কমচারী অবাঙালী
কােনা অিফসােরর সে ি মত পাষণ করেতন, সে সে অবাঙালী ব ি িটেক
পূব পািক ােনর চরম শ বলেত ি ধা কেরনিন। ফেল অেনক অবাঙালী অিফসার
হতাশ হেয় এ অ ল থেক া ফার নয়ার চ া করেতন। নতুবা রােগর মাথায়
ঝগড়া- িববাদ করেত
করেতন। এ ঘটনা পর রাও হেলা চ া কারীেদর
জ আশীবাদ
প। বাঙালী অিভ িশ ািবদ, আমলা, কািরগর য পযা
সংখ ায় নই এ কথা যেনা পািক ান সৃি র কেয়ক বছেরর মেধই চাপা পেড়
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গেলা। তখন কান কান রাজনীিতেকর মাথায় এই বুি এেলা যেকান রকেম
এই অবাঙালী ও কািরগরেদর তািড়েয় িদেল পূব পািক ােনর উ িতর পেথ সম
অ রায় অপসািরত হেব। এ সম রাজনীিতক সবাই য স ােন পািক ােনর
িব ে চ াে নেমিছেলন, মােটই নয়। িক য পিরে ি ত ান এবং
বা বতােবাধ থাকেল- তাঁরা পূব পািক ােনর সিত কােরর ভিব ৎ কাথায় তা
বুঝেত পারেতন, সটা তাঁেদর িছেলা না। বাংলায় আমরা বিল ফেলন পিরচয়েত
অথাৎ ফল িদেয় বৃে র পিরচয়। এেদঁর দূরদৃি অভাবজিনত সম ার কারেণ
শষ পয পািক ােনর অখ ডতা রি ত হেলা না। এই অন ীকায সেত র
আেলােক পূববতী ২২ বছেরর ইিতহাস িবচােরর অেপ া রােখ। এঁেদর মেধ যাঁরা
এখন সম দাষ পি ম পািক ােনর উপর চািপেয় িদেয় মাণ করেত চান য
তাঁরা হেলা একমা দশে িমক তােদর িনেজেদর কমকাে ডর িবে ষণ করেলই
এই যুি আর টেক না।
'৭৩ সােল িডেস র মােস কারাগার মু হেয় '৭৫ সােলর জুন মােসর
থম স াহ পয দেশ িছলাম। তারপর জীিবকার অে ষেণ িবেদেশ যেত হয়।
'৭৪ সেন দেশ য অশিন সংেকত দেখিছ তখন হয়েতা সমােলাচেকর দল বলেত
পারেতা য ওটা আমার ব ি গত হতাশার িতলফন মা । িক আজ ১৯৯২
সােল যখন এ সম কথা িলখিছ তখন এ িব াসই ব মূল হেয় যাে
য '৭৪
সেন য আশংকায় ভিব ৎ স েক ভীত হেয় উেঠিছলাম সটা মােটই অমূলক
িছেলা না। বাংলােদেশর বয়স িবশ বছর হেলা। এখনও আমােদর জীবন স ূণ
িনভর কের িভ ার উপর। সাহায দাতা দশ িলর দয়া না পেল আমােদর পে
কােনা িকছুই করা স ব নয়। আমােদর পাট, চা, চামড়া এ সম কাঁচামাল িনেয়
নািক পািক ানীরা ব বসা- বািণজ কের আমােদর স দ শাষণ করেতা তা সবই
রেয় গেছ িক কােনা
ে ই আমােদর কান উ িত হয়িন। আজ অিধকাংশ
কলকারখানা হয় এেকবাের ব হেয় আেছ, নেচৎ িত মােস কািট কািট টাকা
লাকসান িদেয় স েলা চালু রাখা হে । পূব পািক ােনর বৃহ ম জুট িমল
আদমজী িমেল নািক দিনক ায় এক কািট টাকার মেতা লাকসান হয়। এ
িমলিট বাংলােদশ সরকার জাতীয়করণ কেরিছেলন। তরাং উৎপাদন হাক বা না
হাক িমকেদর বতন এবং বানাস িদেত হয়। িচিনেত এককােল পূব পািক ােন
সার াস িছেলা অথাৎ উৎপািদত িচিন আমরা র ানী করেত পারতাম। সখােন
আজ রেয়েছ িচিনর অভাব। আমদানী কের ঘাটিত মটােত হয়। পােটর
আ জািতক বাজার ইি ডয়া দখল কের িনেয়েছ এবং সটা িবিচ িকছু নয়।

িবেদশী তারা যখােন িবধা বিশ পােবন সখােনই যােবন। অ া পেণ র
ব াপােরও আমরা িতেযািগতায় ইি ডয়ার সে পের উঠিছ না। কারণ ানীয়
ায় েত কিট ব র দাম আমদানীকৃত পেণ র চেয় বিশ। িশ পিতরা বেলন
য, এর কারণ এখােন িব ৎ, গ াস, ফান ভৃিত খােত তাঁেদর ইি ডয়ার চেয়
ি ণ এবং কান কান ে িতন- চার ণ বিশ চাজ িদেত হয়। ভারেতর পণ
চারাপেথ আমদানী কেরও তার চেয় স া দের বাজাের িব য় করা স ব।
কৃিষে ে অব া এেতা শাচনীয় হেয় দাঁিড়েয়েছ য পয়াজ- র ন, আদা, মিরচ
সবই আমােদর আমদানী করেত হে । এমন িক আজকাল আমরা পারীও
আমদানী কির।
পািক ান আমেল নতাম কণফুলী িমেলর কাগজ আর খুলনা িনউজি ট
পািক ানীরা আমােদর ঠিকেয় পি ম পািক ােন িনেয় যেতা। এবং ও েলা
আবার চড়া দের আমােদর কােছ িব য় করেতা। আজ এক িদ া সাদা কণফুলী
কাগেজর দাম কমপে দশ টাকা। ষাট পৃ ার একটা খাতার দাম নয় থেক দশ
টাকা। টাইেপর কাগজ ৫০০ িশেটর এক বাি ডল ১২০ টাকা। ষােটর দশেক
বাজােরর সরা লুি কনা যেতা ১৪/১৫ টাকায়, একটু কম দােমর লুি ৫/৬
টাকায় পাওয়া যেতা। এখন ভােলা লুি একটা িকনেত হেল লােগ ায় ৩০০
টাকা। অিত সাধারণ লুি র দাম ১৫০/১৭৫ টাকা। ভােলা চােলর দর উেঠেছ
৬৫০/৭০০ টাকা। পঁিচশ টাকা িকেলার নীেচ পালাও এর চাল পাওয়া যায় না।
মু িরর ডােলর দাম ২৫/২৬ টাকা িকেলা। িচিন িকেলা িত ২৫ থেক ৩০ টাকা।
এ রকম িনত েয়াজনীয় িজিনস যা না হেল জীবনধারণ করাই অস ব তা চেল
গেছ ধরা- ছাঁয়ার বাইের। পািক ান আমেলর তুলনায় িজিনসপে র দাম কােনা
কােনা ে ৭/৮শ' ণ বেড় গেছ। আিম যখন থম পিরবােরর জ হরিল
িকনেত
কির তখন িত বাতেল লাগেতা প াশ পয়সা। ১৯৭০ সােল এক
িবেয় উপলে দশ িটন ডােনা ধ িকেনিছলাম ইশ' আিশ টাকায়, িত িটন
আটাশ টাকা িহসােব। এখন ইশ' আিশ টাকায় এক িটনও কনা স ব নয়।
পৃিথবীব াপী ইনে শেনর ভাব এই ব াপাের অব ই আেছ। িক
বাংলােদেশ নীিত, শাসিনক অেযাগ তার কারেণ আমােদর য খসারত িদেত
হে তার নিজর ইি ডয়া বা পািক ােন নই। ইি ডয়ার বাজাের তুলনামূলকভােব
কাপড়- িচিন, চাল, আটা সবই স া। আেরা একটা ব াপার এখােন উে খ করেবা।
বতমােন নািক বছের ৫০০ কািট টাকার ঁেড়া ধ আমদানী করা হয়। কারণ
' টা। থম হেলা দেশ েধর উৎপাদন িবপ নকভােব াস পেয়েছ।
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ি তীয়তঃ ঁেড়া েধর ব বসা যারা কের তারা ষড়য কের এমন অব ার সৃি
কেরেছ যােত ধ উৎপাদেন কউ উৎসাহী না হেয় উঠেত পাের। এ রকমভােব
দখিছ য সবে ে ই দেশর উৎপাদন হয় এেকবাের ব হেয় যাে বা এমন
পযােয় নেম এেসেছ য বাধ হেয়ই নূ তম চািহদা মটােনার জ এটা- ওটাসটা আমদানী করেত হয়। অসংখ ভুঁইেফাঁড় ব বসায়ী এলিস খুেল দশ থেক
টাকা পাচার কেরন অথচ য সম িজিনস আমদানী করার কথা তা বাজাের
াপ । তার মােন মুি েময় অসাধু ব বসায়ীর িশকাের পিরণত হেয় বাংলােদশ
এমন অব ায় নেম এেসেছ য িতবছর সাহায দাতা কনসিটয়ােমর মুেখর িদেক
তািকেয় থাকেত হয়। বতমােন কান সরকার কনসিটয়াম থেক আেবদনিনেবদন কের িভ া কের িক পিরমাণ ডলার আনেত পােরন সটাই স সরকােরর
কৃিতে র বড় মাপকািঠ। ১৯৯১ সােল য জেলা ােস কেয়ক হাজার লাক াণ
হারায় তখন আমরা িবেদশ থেক অেনক সাহায পেয়িছ, স জেলা ােসর
ভয়াবহতা সবাই আমরা জািন। িক
ঃখ লাগেলা যখন আমােদর িভ া
বণতার িত তীযক ইি ত কের িবেদশী কাগেজ ম ব করা হেলা য বাংলােদশ
থেক াণহািনর য সংখ া পাওয়া যাে তা মােটই িব াসেযাগ নয়। কারণ এ
রকম ঘটনােক অিতরি ত কের িভ ার পিরমাণ বৃি করার ব াপাের বাঙালীরা
ও াদ।
আেরা আ েযর কথা য তথাকিথত মুি েযা া যারা '৭১ সােল তােদর
ভূিমকা িনেয় গব কের বড়ায় তারাই আবার দেশর অভাব, অরাজকতা ভৃিতর
অজুহাত তুেল খালাখুিলভােব বলেত
কেরেছ য বাংলােদেশর পে ইি ডয়ার
একটা েদশ িহসােব পুনঃ ত াবতনই হেব তার ভিব েতর জ সবেচেয়
ম লজনক। আ য যুি বেট! তার মােন তারা কান িদনই এ অ েলর
াধীনতায় িব াস কেরিন। য বাংলা ভাষা িনেয় এেতা ল ঝ
তা িনেয়ও
তােদর মাথা ব থা নই। তারা িন য়ই জােন য ভারেতর অংশ িহসােব
বাংলােদেশ রা ভাষা হেব িহ ী। তাহেল পািক ান িবেরাধী য আে ালেনর
পিরণিত িহসােব বাংলােদশ িতি ত হেয়িছেলা, একদল লাক এটােক পূব
পািক ােনর ভারতভুি র থম পদে প িহসােব কােজ লািগেয়েছ। এরাই বলেছ
াধীন বাংলােদশ অথৈনিতক, রাজৈনিতক এবং সাং ৃিতক কারেণ একটা অবা ব
মা । যারা ৪০ দশেক পািক ান আে ালেন যাগ িদেয়িছেলা তারা
চেয়িছেলা এমন একিট রা ব ব া যােত এই উপমহােদেশর পূবা েল
সংখ াগির মুসিলম স দায় আ মযাদায় িতি ত হেত পাের। পািক ান থেক

এ অ ল িবি
হওয়ায় এর নৃতাি ক এবং সাং ৃিতক চির বদলায়িন। তরাং
বাংলােদশ যিদ বতমান িত ল অব ার মেধ ও াধীন ও সাবেভৗম রা িহেসেব
িটেক থাকেত পাের তা হেল ৪০ দশেক আমরা য াধীনতার
দেখিছলাম তা
অ তঃ আংিশকভােব বা বািয়ত হেব। বাংলােদেশ তাই এক অ ুত রাজৈনিতক
পিরবতন ঘেটেছ। ‘৭১ সােল যারা িবি তাবােদর িবেরািধতা কেরিছেলা তাঁরাই
বতমােন াধীন ও সাবেভৗম বাংলােদেশর কৃত- সপ শি । '৭১ সােল য
চ াে র িব ে তারা েখ দাঁিড়েয়িছেলা তার আসল প বদলায়িন। ধু
বদেলেছ কত িল লেবল। 'পে র মেধ এই সংঘাত িক প নেব তার ওপর
িনভর করেছ এেদেশর ১২ কািট জনগেণর সিত কার ভিব ৎ।
______________________
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(অবিশ অধ য় েলা (২, ৭ ও ১১) িশ ই এখােন সংেযাজন করা হেব। তেব
সসব অধ ায় েলা ছিব িহেসেব পেত িনে র িল
পিরদশন ক ন,
www.storyofbangladesh.com)

