ই ািহম হােসন এক িশি ত স া মুসিলম
পিরবাের জ হণ করেলও, িনর র চ াসাধনা-সং াম কেরই িতিন িনেজেক সমােজ
িতি ত কেরেছন। তঁার িপতা খান সােহব মীর
হােসন যখন কালকাতা আলীপূর কােট
ম ািজে ট, তখন িতিন ভিত হন স ট বানাবাস
ুেল। সখােন িতিন থম ত
কেরন িহ
সা দািয়কতার ভয়াল-বীভৎস প। িহ -বৃিটশ
ষড়যে র িশকার মুসিলম জনেগা ীর মুি র জ তার বালকমন ব া ল
হেয় ওেঠ। তাই আমলার ছেল হওয়া সে ও বৃিটশ িবেরাধী আে ালেন
যাগ িদেত ই ািহম হােসেনর কােনা ি ধা-সংেকাচ বা অ িবধা হয়িন।
ছা জীবেনই িতিন িনেজেক কওেমর খদমেত উৎসগ কেরন। পািক ান
আে ালেন ত ণ ই ািহম হােসন িনেজেক উজাড় কের িদেয়িছেলন।
‘৪৭ পরবতীেত শূ
থেক
হেয়িছেলা দশ গঠেনর কাজ। এ
কােজও ই ািহম হােসন যেথাপযু ভূিমকা পালন কেরন। জািতর িপতা
কােয়েদ আযম মুহ দ আলী িজ াহ যখন পূব পািক ান আগমন কেরন
তখন িরেসপশন কিমিটর সে টািরর দািয় অপন করা হয় তঁার ওপর।
িতিন এক সময় ঢাকা িসিট মুসিলম লীেগর সভাপিত িছেলন। মুসিলম
লীগ ওয়ািকং কিমিটর সদ ও িছেলন। িনবািচত হেয়িছেলন পািক ান
াশনাল এেস িলর ম ার।
তেব রাজনীিত ও মতা কখেনাই তঁােক সমাজ সবার মহান
ত থেক িবচু ত করেত পােরিন। কারণ তঁার রাজনীিত িছেলা মা েষর
কল ােণর জ । সজ ই আজীবন সমাজ সবার সােথ যু ব
িত ােনর উ পেদ িতিন সমাসীন। আ ুমান মুিফ ল ইসলােমর
ব ব াপনা পিরষেদর িসিনয়র সহ সভাপিত িতিন।
রাজনীিত ও সমাজ সবায় িবেশষ অবদােনর জ িবিভ সমেয়
পেয়েছন ব পদক ও সনদ। পািক ান আে ালেন উে খেযাগ ভূিমকা
পালন করার ীকৃিত
প পািক ান সরকার ১৯৯২ সােল তঁােক
ণপদক দান কের।

ফেল আসা িদন েলা
ই ািহম হােসন
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‘ স িছল িদ ীর শর শি মান এই িনয়ায়,
তজনী সংেকেত যঁার কঁেপেছ িহমালা।’
কােয়েদ আযম মুহ দ
আলী িজ াহ’র অমর
ৃিতর উে ে
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বছর কেয়ক আেগ আ ুমান মুিফ ল ইসলােমর কমকতােদর এক সভায় সােবক
আইিজিপ, এমব ােসডর ও কয়ারেটকার সরকােরর ম ী এ. িব. এম. িকবিরয়া
একটা ইংেরজী বই আমােক দিখেয় বলেলন, ‘পেড়েছন? আপনার জল জীবেনর
অেনক কথা এেত আেছ।’ আ হভের তঁার কাছ থেক সটা িনেয় দখলাম বইটার
নাম The Waste of Time- লখক ড. সয়দ সা াদ হাসােয়ন। ড.
হাসােয়নেক আেগ থেকই জানতাম। িক কখনও তঁার সােথ ঘিন তা িছল না।
তেব জেলর িভতর তঁার একা সাহচেয আসেত পেরিছলাম।
এ ঘটনার কেয়কিদন পর আ ুমােনর িসইও া ন িডিভশনাল
কিমশনার সাই র রহমান সহ The Waste of Time- এর কাশেকর অিফস ৪৪
পুরানা প েন যাই বইটা সং হ করেত। কাশক মুহ দ আশরাফ হাসাইেনর
সােথ দখা হয়। থম িদেনই অেনক কথা তঁার সােথ। িতিন আমােক আমার
জীবেনর ফেল আসা িদন েলা িনেয় লখার অ েরাধ কেরন। ভ েলাক নতুন
সফর নােম একটা মািসক পি কাও বর কেরন। িতিন বলেলন আপনার মত
ঘটনাব ল জীবেনর অিধকারী ব ি েদর ৃিতচারণমূলক লখা আমরা উৎসােহর
সােথ কাশ কির। আমরা মেন কির এেত আমােদর িদক- িদশাহীন নতুন
জনােরশন িকছুটা হেলও তােদর ইিতহাস- ঐিত স েক ওয়ািকবহাল হেব।
তঁার কথায় আিম ভািবত হলাম, অ ািণত হলাম। এরপর
হল
লখার পালা। িক আিম লখক নই। লখার অভ াসও নই। পড়লাম
মহািবপেদ। িক কির িক কির যখন ভাবিছ তখন আশরাফ সােহেবর অ েরােধ
এিগেয় এলন ত ণ িত িতশীল লখক ফাহিমদ- উর- রহমান। আিম বলতামিতিন িলখেতন। মােঝ মােঝ
করেতন। খই হািরেয় ফলেল তা ধিরেয়
িদেতন। এভােব তঁার অদম চ া ও উৎসােহ ফেল আসা িদন েলা একটা
অবয়ব পায়। আিম অ িচে বলেত চাই ফাহিমদ- উর- রহমান এ বইেয়র
চািলকাশি িহেসেব কাজ কেরেছন। তার িনঃ াথ সহেযািগতা ও ঐকাি ক
েচ া না থাকেল স বত এ বইিট আেলার মুখ দখেত পারত না।
আমােদর এ কােজ একজন মা াসা পড়ুয়া ত ণ দা ণ উৎসাহ
যুিগেয়েছ, আ িরক সহেযািগতা কেরেছ। তার নাম মুহ দ আেনায়ার হােসন।
ফেল আসা িদন েলা স াদনার
- দািয় পালন কেরেছন কিব সাংবািদক
1

ফেল আসা িদন েলা

ই ািহম হােসন

আহমদ আখতার। আমার দৃঢ় িব াস তঁার দ হােতর ছঁায়ায় এ বইেয় াণ
স ার হেয়েছ।
আমার পিরবােরর যারা আমােক এ বই লখার উৎসাহ ও অ ে রণা
যুিগেয়েছ তােদর মেধ থেমই নাম করেত হয় আমার ী জাহানারা হােসেনর।
আমার বড় মেয় লায়লা খায় ন নাহার ও তার ামী খাজা মাঈ ীন, ি তীয়
মেয় মুনমুন শাম ন নাহার, তৃতীয় মেয় িবলিকস নাহার; ছেল শওকত হােসন
এবং জােয়ত হােসনও নানাভােব আমােক সহেযািগতা কেরেছ।
নওয়াব সিলমু াহ একােডমীর সভাপিত মুহ দ আ ুল জ ার আমােক
যেথ উৎসাহ যুিগেয়েছন। ফেল আসা িদন েলার সােথ জিড়ত সবাই আমার
অিত আপনজন। এেদর ’জাহােনর কল াণ কামনা কির।
( ফেল আসা িদন েলা মািসক নতুন সফর পি কায় ফ য়ারী ১৯৯৮ থেক
িডেস র ২০০২ সময়কােল কািশত হয়।)
ই ািহম হােসন
ঢাকা
১১ সে র ২০০৩

2

ফেল আসা িদন েলা

ই ািহম হােসন

১
জে িছলাম আমলার ঘের। িক আমলার ঘেরর স ানেদর সাধারণত যসব বদ
অভ াস থােক, আ াহর মেহরবানীেত, আিম িছলাম সসব থেক মু । সব সময়
আম- জনতার পােশ থাকতাম। রাজনীিতর কারেণ সব ণীর লােকর সােথ
িমশেত হত। জীবেনর একটা িবরাট অংশ রাজনীিতেত কািটেয়িছ। িক পলাম
আর না পলাম সটা কখনই আমার কােছ িছল না। মা েষর খদমত করেত
পেরিছ িকনা সটাই িছল আমার ধান িবেবচ । স জ ই রাজনীিতর দাবা
খলায় আিম কখনও ভাল য়ার হেত পািরিন। অব
স জ আমার কান
আফেসাস নই।
আ া চাইেতন না রাজনীিত কির। রাজনীিত করেল ছেলেপেল মা ষ
হয় না। হয়ত এই িছল তার ধারণা। তাছাড়া আমলা লভ ি ধা- সংেকাচ তা
িছলই। ১৯৩৪ সাল। আ া তখন া ণবাড়ীয়ার ডপুিট ম ািজে ট। সময়টা
িছল ি িটশ িবেরাধী আে ালেনর যুগ। িমিছল- িমিটং- এ ায়ই নারােয় তাকিবর
আ া আকবর িন উ ািরত হত। মন রামাি ত হেয় উঠত। তখন আিম
া ণবাড়ীয়া জজ ুেল াস ফাইেভর ছা । একবার হঠাৎ কেরই এমিন একিট
িমিছেল চেল িগেয়িছলাম। তখনও বুঝতাম না কােদর িমিছল, িকেসর িমিছল।
িমিছল শেষ বািড় িফের আসার পর আ া একথা েন খুব েপ িগেয়িছেলন।
তখন থেকই বাধ হয় মেনর মেধ রাজনীিতর জ একটা ান তরী হেয়
িগেয়িছল।
৯ ভাই- বােনর মেধ আিম ি তীয়। ফনীেত আমােদর ােমর বাড়ী।
ছাগলনাইয়া থানায় পা য়া ােম আমার জ ১৯২৪ সােল। িক কখনও সখােন
আমার থাকা হয়িন। আ ার বদিলর চাকিরেত সারা দশ ঘুের বিড়েয়িছ। আ া
যখন কলকাতার আলীপুর কােট ম ািজে ট তখন আিম ভিত হই স ট বানাবাস
ুেল। এটা িছল ি ানেদর পিরচালনাধীন। াস
হত বাইেবল থেক িকছু
অংশ পাঠ কের। অিধকাংশ িশ কই িছেলন ি ান। এ ুেল বেসই থম টর
পাই সা দািয়কতা িক িজিনস। আমার ােস মুসলমান ছা িছল গাটা আে ক।
িহ রা আমােদর বলত ‘ মাচলমান’; কউ কউ ভংিচেয় বলত ‘ মাছলা’,
‘ নেড়’। িক িহ রা পিরিচত িছল বা ালী বেল। ি ানরা িছল এসব িববােদর
বাইের। তােদর ি ান ছাড়া অ িকছু বলা হত না। এই পাথক টা সকােল
আরও বাঝা যত খলার মােঠ িবেশষ কান ােবর সােপাটােরর িভি েত। যারা
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মাহনবাগান সােপাট করত তারা বা ালী। যারা মাহােমডােনর পে তারা
মুসলমান। আর ক ালকাটা
ািটং াব িছল ইংেরজেদর। তরাং তােদর
সােপাট করত ি ানরা।
িহ রা ইে
কেরই মুসলমান নাম েলােক িবকৃত করত। শহীদ
সাহরাওয়াদীর মত নতােক তারা বলত ‘ রাবদী’। আর আকরাম খঁােক বলত
‘আ মণ খঁা’।
কলকাতা থেক আ া িড এম িহেসেব মালদায় বদলী হন। মালদা িছল
া আেমর জায়গা। লতানী বাংলার রাজধানী গৗড় িছল মালদা শহর থেক
৭ মাইল দূের। মুসিলম লতানেদর অসংখ কীিত গৗড় শহের দেখিছ। শহরটা
িছল চারিদক থেক গড় িদেয় ঘরা। গড় মােন হে পিরখা। এখােন িছল
পািনপূণ খাদ। সামিরক িনরাপ ার জ কৃি মভােব এই গড় তরী করা হেয়িছল।
গড় থেকই গৗড় শ টা এেসেছ।
বখিতয়ার খলজী যখন নদীয়া আ মণ কের বাংলােদশ অিধকােরর সূচনা
কেরন তখন িতিন এই গৗেড়ই থম রাজধানী িত া কেরন। পরবতীকােল
দীঘিদন মুসলমান লতানেদর রাজধানী িছল গৗড়। গৗেড়র িফেরাজ িমনার
তরী কেরিছেলন লতান িফেরাজ শাহ। ায় ২৫০ ফুট উঁচু এ িমনারিট ব ব ত
হত রাজধানীর িনরাপ ার উে ে । এখােন উেঠ িনরাপ া র ীরা চািরিদেক
নজর রাখত। মালদার অদূের আিদনা মসিজদিট িছল খুবই বড়। বাংলার মুসিলম
াপেত র এটা িছল অতু ল িনদশন। এটা তরী কেরিছেলন রাজা গেণেশর
ছেল য । গেণশ িছেলন একজন িহ জিমদার। িতিন একবার লতানেদর
িব ে িবে াহ কেরন। এই িবে াহ দমন করেত জৗনপুর থেক লতান ই ািহম
শাকী আেসন। তঁােক আম ণ কের িনেয় এেসিছেলন সানারগঁার িবখ াত আেলম
নূর তুবুল আলম। িবে াহ দমেনর পর গেণশ মতা থেক সের দঁাড়ান এবং
তঁার ছেল য মুসলমান হেয় যান। িতিন তখন এই মসিজদিট তরী কেরন। আিম
ব ু- বা ব- আ ীয়- জেনর সােথ ব বার মুসিলম লতানেদর এসব কীিত
দেখ বিড়েয়িছ। তখন থেকই বাধ হয় ঐিত স েক আমার একটা ধারণা
গেড় উেঠিছল। আিম তখন াস টেনর ছা । ুেলর বািষক
াটেস দঁৗড়
িতেযািগতায় সাত মাইল দৗেড় আিম একবার গৗড় িগেয়িছলাম। তখন আিম
বশ খলাধুলা করতাম।
মালদা শহরটার মাঝখান িদেয় মহান া নদী বেয় গেছ। এরই একপাের
নতুন মালদা শহর গেড় উেঠেছ। অপর পাের লতানী বাংলার মালদা। সখােন
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আেছ ব িদেনর পুরেনা মসিজদ আর মাযার। এই মাযাের একটা িটয়া পািখর
কবরও িছল। শানা যায় িটয়ািট িছল কারাআেন হােফজ। িতিদন শত শত
লাক এই মাযাের আসেতন।
মালদার খুব কােছই িছল িবহােরর সীমানা। পলাশীর িবপযেয়র পর
মহান া নদী িদেয় নৗকােযােগ এ পথ িদেয়ই িসরাজে ৗলাহ িবহােরর উে ে
পািলেয় যাি েলন। শানা যায় মেয় আিমনার খুব ি েধ পেয়িছল। তােক
খাওয়ােনার জ িতিন উপের উেঠিছেলন। সখােন িছল এক ফিকেরর আ ানা।
ফিকরই িসরাজে ৗলাহেক পুর ােরর লােভ ধিরেয় দয়। িসরাজে ৗলাহর পােয়র
জুেতা দেখ স তােক িচেন ফেল। এই জািতে াহী ফিকেরর আ ানা দখেত
আিম তখন ব বার সখােন িগেয়িছ। মুসলমানরা গেলই সই ফিকেরর আ ানায়
থুথু িনে প কের িনেজেদর ঘৃণা কাশ কের থােক। সই ঘৃণায় আিম য কতবার
শরীক হেয়িছ তার ইয় া নই।
একবার মালদায় একটা মজার ঘটনা ঘেটিছল। আমরা ুেলর প থেক
ই টার ুল ফুটবল চ াি য়নশীপ িতেযাগীতায় অংশ নয়ার জ
রংপুর
িগেয়িছলাম। খলা শেষ রংপুর থেক যখন মালদায় িফের আিস তখন ায় রাত
১১টা। আমার সােথ এম এইচ খানও িছেলন। িতিন পের বাংলােদেশর নৗবািহনী ধান হেয়িছেলন। তার আ া মায়াে ম হােসন খান িছেলন তখন
মালদার এসিপ।
আমােদর সবারই খুব ি েধ পেয়িছল। ভাবলাম যার যার বাড়ী যাওয়ার
আেগ একটু িমি খেয় যাই। সবাই িমেল আমরা যখন একটা িহ িমি র
দাকােন ঢুকেত গিছ অমিন বঁাধা। হাত বািড়েয় মািলক বশ উঁচু গলায় জানেত
চাইেলন িহ না মুসলমান? আমােদর তখন ত ণ বয়স। তঁার কথায় আমােদর
মাথায় আ ন উেঠ গল। আমরা সবাই তখন তঁােক গািল িদেয় তঁার দাকােন
ঢুেক পিড়। ই ামত িমি খেয় বািক সব িমি র পা রা ায় িনে প কির।
দাকােনর মািলক এ ঘটনা দেখ পািলেয় যান। পের নিছ িতিন আমােদর
িব ে মামলা দয়ার ফি এঁেটিছেলন িক িতিন যখন নেত পান ঘটনার সােথ
িডএমও, এসিপ সােহেবর ছেলরা জিড়ত তখন এেকবাের চুপেস যান। এ ঘটনা
িনেয় অব মালদা শহের স সমেয় খুব হৈচ হয়। িক পের আর িকছু হয়িন।
তেব একটা পিরবতন এেসিছল বাধ হয়। এরপর থেক িহ রা আর কানিদন
িমি র দাকােন মুসলমানেদর সােথ ব বহার কেরিন।
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এসময় আমার আ া মালদার িডি
বােডর চয়ারম ান িনবাচেন জ র
আহমদ চৗধুরীেক সহেযািগতা কেরিছেলন। জ র সােহব িছেলন যু ব
পিরষেদর চীফ ইপ। তখন ফজলুল হক মুসিলম লীেগর সােথ িমেল ম ীসভা
তরী কেরিছেলন। পের যখন িতিন ামা- হক ম ীসভা গঠন কেরন তখন জ র
সােহব মুসিলম লীেগই থেক যান এবং মুসিলম লীেগর প
থেক িনবাচেন
দঁাড়ান। জ র আহমদ চৗধুরীেক িনবাচেন সহেযািগতা করার জ আমার িপতা
ামা- হক ম ীসভার রাষানেল পেড়ন এবং চাকরীেত তঁার পদাবনিত হয়। িতিন
মালদার িডি
ম ািজে ট থেক ঢাকা সদেরর এসিডও িহেসেব বদলী হন।
ইিতমেধ আিম ম াি ক পরী ায় পাস কের আইএেত ভিত হবার িত িনি ।
তখন ঢাকা কেলজ িছল আজেকর পুরাতন হাইেকাট িবি ংেয়। ১৯৪১ সােল আিম
আইএেত ভিত হলাম। এসময় আমার াসেমটেদর মেধ পরবতীেত আইিজ
আ ুর রহীম, (অথ সিচব) কিফলুি ন মাহমুেদর নাম মেন পেড়েছ। তখন এই
হাইেকাট িবি ং িনেয় অেনক কািহনী নেত পতাম। এই িবি ং তরী হেয়িছল
ব িবভাগ উ রকােল নতুন েদেশর গভনেরর বাসভবন িহেসেব। এখােন
ইংেরজ সােহব- বারা গভীর রাত পয নাচ- গান ও পানাহার িনেয় আসর
লজার করত। িবি ং সংল য মাযার বতমােন যা হাইেকাট মাযার নােম
পিরিচত সখান থেক এক রােত কউ বিরেয় আেসন। িতিন অসামািজক
কাযকলােপ অস
হেয় গভীর রােত খাট- পালংকসহ সম ইংেরজেক বাইের
িনে প কেরন। ফেল তারা ভীত হেয় পািলেয় যায়। তখন ি তীয় মহাযু চলেছ।
িম বািহনীর স রা পুেরা ঢাকা শহর ছেয় ফেলেছ। একিদন নেত পলাম
িম বািহনীর হড কায়াটার িহেসেব আমােদর কেলজ িবি ংিট ির ইিজশন করা
হেব। সরকার িস া িনেলন কেলজিট িহ অধু িষত ফরাশগ এলাকার একিট
পিরত
জিমদার বািড়েত ানা র করা হেব। তখন ঢাকা কেলেজর অিধকাংশ
ছা ই িছল মুসলমান। এরা মেন কেরিছল িহ অধু িষত এলাকায় কেলজ করেত
গেল তােদর জীবন িবপ হেত পাের। আর তাছাড়া ঢাকায় তখন অহরহ
সা দািয়ক দা া চলিছল। আমার িব াস, এ সম দা ায় ামা- হক ম ীসভার
ই ন িছল। তখন আিম ঢাকা কেলেজর িনবািচত িজ.এস। কেলজ
ানা েরর িতবােদ আমরা মুসলমান ছা রা সংগিঠত হেত
কির। আমােদর
এ িতবাদ আে ালেন খ াত ছা েনতা শহীদ নিজর, ঢাকা ইউিনভািসিটর ছা ,
হাইেকােটর া ন ধান িবচারপিত িবএ িসি কী ও ঢাকা িব িবদ ালেয়র
া ন িভিস ড. সয়দ সা াদ হাসােয়ন অেনক সহেযািগতা কেরিছেলন।
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িতবােদর মুেখ সরকার কেলজ ানা র িগত রােখ। এখােন বেল রাখা ভাল,
সিদন শহীদ নিজেরর বিল নতৃে ঢাকায় পািক ান আে ালন তী গিত অজন
কের। ঢাকাবাসীর মেধ শহীদ নিজেরর অসাধারণ জনি য়তা দেখিছ। মহ ায়
মহ ায় িগেয় পািক ানী আে ালেনর েয়াজনীয়তা এই ত ণ ছা েনতা ব াখ া
কেরেছন। তখন ঢাকার নওয়াব হািববু াহ মুসলমানেদর সােথ িব াসঘাতকতা
কের ামা- হক ম ীসভায় যাগ দন। ঢাকার নওয়াব পিরবােরর বরাবরই একিট
িতপি িছল। তরাং ম ীসভায় তঁার যাগদান পািক ান আে ালেনর জ
একিট বড় আঘাত বেল আমােদর কােছ মেন হেয়িছল।
নওয়ােবর িব ে শহীদ নিজেরর নতৃে ঢাকার মা ষ তী আে ালন
গেড় তােল। িতিন ঢাকায় এেল ফুলবাড়ীয়া শেন শহীদ নিজেরর নতৃে
নওয়াবেক কাল পতাকা দখান হেয়িছল। সিদন নওয়ােবর সফর স ী িছেলন
য়ং মুখ ম ী ফজলুল হক। শেন শহীদ নিজেরর সােথ আমরা ছাড়াও য়ং
নওয়াব বাহা েরর ছাট ভাই নওয়াবজাদা নস াহ, সয়দ আ ুস সিলম এবং
পুরাতন ঢাকার উে খেযাগ কেয়কজন সদারও িছেলন। এঁেদর মেধ ইিলয়াস
সদার, মিত সদার, আহসা াহ সদােরর নাম মেন পড়েছ। শেন নওয়ােবর
িকছু ভাড়ািটয়া লাকজন আমােদর িতেরােধর চ া করেলও সকেলর দৃঢ়তার
মুেখ তারা পািলেয় যেত বাধ হয়।
এরপর একিট ঃখজনক ঘটনা ঘেট। ইউিনভািসিটর কাজন হেল একিট
িমিটং এ হায় াবােদর একজন কংে সী মুসলমান ব ৃতা করেত আেসন। শহীদ
নিজেরর নতৃে মুসলমান ছা রা এ অ ান বজন কেরন। কংে সী িবেশষতঃ
িহ ছা রা এ ঘটনায় মারমুখী হেয় ওেঠ এবং সা দািয়ক দা ার সূ পাত কের।
সিদন আিম আহসানউ াহ ইি িনয়ািরং কেলেজর বািষক ীড়া িতেযাগীতার
অ ান েল িছলাম। খলা চলাকালীন সমেয় দা ার খবর নেত পাই।
তাড়াতািড় কের িকছু মুসলমান ছা েক সােথ িনেয় ঘটনা েল পঁৗিছ। জায়গাটা
িছল বতমান মিডেকল কেলেজর আউটেডার বরাবর। তখন এ জায়গায় িবরাট
নদমা িছল। আিম এেস দিখ নদমার পােরই িহ ও মুসলমান ই প সাজ
সাজ রেব পর েরর মুেখামুিখ দঁাড়ােয় আেছ। নিজর কান পে না িগেয়
সরাসির উভয় পে র মাঝামািঝ এেস দা া থামােনার চ া করেত থােকন। আিম
নিজেরর পােশই দঁািড়েয় িছলাম। চােখর িনিমেষ কান িকছু বুঝেত না বুঝেতই
একিট িহ
ছেল আচমকা নিজেরর পৃ েদেশ ধারাল ছারা বিসেয় দয়। সােথ
সােথ নিজর মািটেত লুিটেয় পেড়ন।
মেন আেছ ঐ অব ায়ও ছারািট তঁার
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িপেঠ িব িছল। পর েন চারিদেক হৈচ
হেয় যায়। সবাই াণ ভেয় এিদেক
সিদেক ছুটেত থােক। আমরা নিজরেক ধরাধির কের ঘাড়ার গািড়েত কের
িমডেফাট হাসপাতােল িনেয় যাই। শহীদ নিজেরর আহত হবার ঘটনা েন ড.
আ ু াহ, ড.
র রহমান, ড. আিবদ উ ীনসহ ায় ’হাজার মুসলমান ছুেট
আেসন। যখন নিজেরর িপঠ থেক ছুির টেন বর করা হয় তখন িফনিক িদেয়
র
বর হেত থােক। অিতির র
রেণই নিজর ইে কাল কেরন। সরাসির
পািক ান আে ালেন িতিন িছেলন থম শহীদ। পের েনিছ নিজরেক য আঘাত
কেরিছল স িছল একজন পশাদার খুনী। তাই তার আঘাত মােটই ল
হয়িন।
নিজেরর অসাধারণ সাংগঠিনক দ তা ও বাি তা িতপে র কােছ িছল
রীিতমত ভীিতর কারণ। মুসলমানেদর নতৃ হীন করবার জ িহ রা সিদন
তঁােক িনয়া থেক সিরেয় দয়।
নিজর ইে কােলর পর ঢাকায় এক অভূতপূব অব ার সৃি হয়। শাসন
১৪৪ ধারা জারী কের। শাসিনক বাধা সে ও ঢাকার জনসাধারণ িতবােদ
রা ায় নেম আেস এবং তঁার লাশ বহন কের আিজমপুর গার ােন দাফন করা
হয়।
নিজেরর মৃতু িছল পািক ান আে ালেনর জ একিট িবরাট িত।
দীঘিদন ঢাকার জনসাধারণ এ ঃখ- বদনা বহন কের িনেয় বিড়েয়েছ। নিজেরর
মৃতু র িভতর িদেয় তৎকালীন মুসিলম রাজনীিতর একিট িদক িনেদশনা রিচত
হয়। িহ েদর সােথ মুসলমানেদর য সম েয়র রাজনীিত আর স ব নয় সিদন
সাধারণ মুসলমােনর মােঝ এ অ ভূিত
হেয় ওেঠ।
শহীদ নিজর সে আেলাচনা করেত িগেয় আব ল গিণ হাজারীর একটা
উ ৃিত না িদেয় পারিছ নাঃ
‘এখন নিজরেক শহীদ বেল অিভিহত করেত হেল অ তঃ িট িবষয় আমােদর
ভােব দখেত হেবঃ একিট হে
য আে ালেনর সংেগ নিজর জিড়ত িছল,
তােক সিত জহাদ বলা চেল িক না; আর ি তীয়িট হে তার মৃতু িঠক এই
আে ালেনর সে জিড়ত িছল িকনা- এই জহােদর অ ীভূত িছল িকনা। থম
ে র জবাব এই
ে না িদেলও চলেব। কননা, পািক ান আে ালন য
ভারতীয় মুসিলম জািতর- তথা ইসলােমর অি েক ভারেত অ ু রাখবার একিট
েচ া, স িবষেয় আজ আর কারও কান সে েহর অবকাশ নই। ইসলােমর
ধমীয়, অথৈনিতক ও রাজৈনিতক আদশেক ি িটশ ও িহ র লালুপ াস থেক
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বঁািচেয় ভারেত তােক পুনঃ িত া করবার েচ ার অ নামই হে পািক ান
আে ালন এবং এই আে ালেনর পেথ য সব বাধা অ রায় হেয় দঁাড়ােব, তােক
জয় কের অ সর হবার চ ােক জহাদ বেল অিভিহত করেল একটুও বশী বলা
হেব না। কােজই দখা যাে , পািক ান আে ালনেক জহাদ বলায় এতটু ও
আিতশয হয় না। এই আে ালেনর সে নিজর ওতে াতভােব জিড়ত িছল।
পািক ানই য িছল তার জীবেনর ধ ান ও ধারণা, ইসলােমর অি েক সেগৗরেব
বজায় রাখবার চ াই য িছল জীবেনর একমা কম, তা’তার জীবেনর কথা
থেকই আমরা িনঃসে হভােব মাণ করেত পাির।
শহীদ নিজর িক ভাবেতন, তঁার িচ া চতনা কমন িছল ড. সয়দ
সা াদ হােসেনর লখায় আমরা তার পিরচয় পাইঃ
‘ সিদন িফরবার পেথ অেনক কথা হল ‘পািক ান’ স েক। নিজর িজ াসা
করেলন, শষ পয আমরা তঁার সাহচেয কাজ করেত ীকৃত হব িকনা। বললাম,
এ
অত অেহতুক মেন হে । এর উ ের নিজর য কথা বেলিছেলন, স
আমার আজও
মেন পড়েছ। িতিন বেলিছেলন য, পািক ান কথািটেক িতিন
একটা রাজৈনিতক বুিল িহেসেব হণ কেরনিন। পািক ান আনেত হেল একটা
রাজৈনিতক এবং অথৈনিতক িব েবর েয়াজন হেব। আমরা মৗিখকভােব
ইসলােমর আ গত ীকার করেলও আমােদর সমাজনীিত ও অথনীিত েটাই
ইসলামী আদশ থেক িবচু েত হেয় পেড়েছ। ধনত বােদর সমথন িক ইসলােমর
কাথাও আেছ? যিদ সত সত ই পািক ােন আমােদর আ া থােক, তেব এ
িব েবর জ
ত হেত হেব। আমরা স জ সত ই
ত হেয় রেয়িছ িক?
তঁার স ে র উ র িদেত পািরিন। আজও পারবনা। িক একথা ি ধাহীন িচে
বলেত পাির য, নিজেরর স ে র উ র যতিদন বাংলার ত ণ সমাজ িদেত না
পারেছ, ততিদন পািক ােনর
অবা ব থেক যােব।’
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২
১৯৭১ সােল আমরা যখন ঢাকায় এলাম তখন এিট িছল একিট ছা জলা শহর।
সিদেনর ঢাকার সােথ আজেকর ঢাকার কান তুলনাই চেল না। আজেকর
কমলাপুর রল শন িছল ফুলবাড়ীয়ায়। রল লাইেনর ওপাের িছল মাঠ। ধুমা
পুরােনা প ন এলাকায় কেয়ক ঘর িহ বাস করত। মিতিঝল ও িদল শা
এলাকা িছল নওয়াবেদর বাগানবাড়ী। নওয়াব সিলমু াহর ি তীয় পু
নওয়াবজাদা নস াহ এখােন বাস করেতন। তঁার বৃহদায়তন াসাদিট িছল
বতমােনর িডআইিট িবি ং- এর িঠক িপছেনই। সরকার পরবতীকােল এসব
এলাকা ির ইিজশন কের নয়।
ঢাকার মুসলমানেদর সামািজক স ান ও িতপি তমন একটা িছল না
বলেলই চেল। ব বসা- বািণজ , চাকরী- বাকরী ায় সব িকছুেতই িছল িহ েদর
একািধপত । ধুমা বই- এর ব বসাটা ’জন নতৃ ানীয় মুসলমান ব বসায়ীর
হােত িছল দেখিছ। এঁেদর একজন কাজী আ ুর রশীদ। পরবতীকােল এঁর এক
ছেল কাজী বশীর ওরেফ মায়ুন ঢাকা িমউিনিসপ ািলিটর চয়ারম ান হন। আর
একজন আ ুস সাবহান। ধানমি ডর সাবহানবাগ এলাকা এক সময় িতিন িকেন
িনেয়িছেলন। সাবহানবাগ নামিট তঁারই ৃিত বহন করেছ। সকােলর গরীব
মুসলমানরা বংশাল, নািজরাবাজার, বগমবাজার, নওয়াবগ , রায় সােহব বাজার,
রাকনপুর, কলতাবাজার ভৃিত এলাকায় বসবাস করত। এরা মূলত ও াগির
করত, ঘাড়ার গািড় চালাত। স আমেল ওয়ারী িছল অিভজাত এলাকা। উ িব
িহ পিরবার এ এলাকায় বাস করত। বলধার জিমদার নের নারায়ণ চৗধুরীর
বাস িছল ওয়ারীেত। তঁার িছল িবরল জািতর গাছ সংর ণ করার সখ। বলধা
গােডন তঁার িনেজর ত াবধােনই করা। রবী নাথ একবার নের নারায়েণর
বািড়েত এেস উেঠিছেলন। তঁার ক ােমিলয়া কিবতািট এখােন বেসই লখা। এ
এলাকায় মুসলমানেদর কান েবশািধকার িছল না। যিদ কউ ভুল েম ঢুেকও
পড়ত তেব স এলাকা বুিড়গ ার জেল ধুেয় ফলা হত। তখনকার িদেন
মুসলমানেদর িত িহ েদর এই িছল সাধারণ আচরণ। এ এলাকার পাশ িদেয়
তখন ঢাকা নারায়ণগ রল লাইন িছল। একবার রলগািড় থািমেয় িহ রা ১৯
জন িনরীহ মুসলমানেক জবাই কের ফেল। তখনকার িদেন নওয়াব পিরবােরর
সদ ছাড়া ঢাকায় কেয়কজন ভাবশালী মুসলমােনর কথা মেন পড়েছ। এঁেদর
মেধ সয়দ মাহা দ তফুর, শফাউল মুলক হািকম হািববুর রহমান,
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আখুনজাদা, আবুল হাসানাৎ, সয়দ রজাউল কিরম, বাদামতলীর সয়দ
মাহা দ আলী িবেশষ উে খেযাগ ।
সয়দ মাহা দ তফুর ও হািকম হািববুর রহমান ঢাকার ইিতহাস িলেখ
িবখ াত হেয়েছন। এছাড়া হািববুর রহমান হিকম িহেসেব অসাধারণ জনি য়তা
অজন কেরিছেলন। েনিছ রাগীর গলার আওয়াজ েন িতিন রাগ ধের ফলেত
পারেতন। িদ ীর হািকম আজমল খঁােনর মতই তঁার হাতযশ িছল। নওয়াব
সিলমু াহর উেদ ােগ যখন মুসলীম লীগ িতি ত হয় তখন হািকম সােহব ব ীয়
মুসিলম লীেগর সাধারণ স াদক িনবািচত হন।
১৯৪৪ সােল আইএ পাশ কের ইউিনভািসিটেত ভিত হই। অনােস আমার
সাবেজ িছল িহি । ইউিনভািসিটেত তখন আজেকর মত রাজনীিত এত িশকড়
গােড়িন। ছা রা রাজনীিতর চেয় লখাপড়ােকই বশী অ ািধকার িদত। কান
কান বড় ই েত কবলমা ছা েদর অংশ হনণটা ব াপক হেয় উঠত। ছা িশ ক স কও আজেকর মত িছল না। িশ কেদর মেধ িছল না দলবািজ।
তখনকার িদেন ঢাকা ইউিনভািসিটর অিধকাংশ িশ কই িছেলন িহ । মুসলমান
িশ কেদর মেধ ড. শহী াহ, ড. মায়াে ম হােসন চৗধুরী, ফজলুর রহমােনর
নাম মেন পড়েছ। তখন আমােদর িভিস িছেলন ড. মাহমুদ হাসান। তঁার মত এমন
অসাধারণ ব ি
আজেকর িদেনর িশ কেদর মেধ খুব একটা দখা যায় না।
আমার াসেমটেদর মেধ আবু সােলক, লতান হােসন খান, খারেশদ
আলম চৗধুরী, আফতাব উ ীন আহমদ, কাজী আউলাদ হােসন, এিট সাদী,
শাম ে াহার নাম মেন পড়েছ। ইউিনভািসিটেত মৗলভী ফিরদ আহমদ, শাহ
আিজজুর রহমান, মাহা দ তায়াহা, শিফউল আযম আমার িসিনয়র িছেলন।
তখন পািক ান আে ালন কবল দানা বঁাধেত
কেরেছ। আমরা
ইউিনভািসিটর ত ণ মুসিলম ছা রা মুসলমানেদর ত আবাসভূিম অজেনর
জ উ ুখ হেয়িছলাম। কােয়েদ আযম মাহা দ আলী িজ াহর আ ান আমােদর
ােণ নবজীবেনর তর এেন িদেয়িছল।
তখন মুসিলম ছা লীেগর ক ীয় অিফস িছল কলকাতার ১৪/২ চঁাদনী
চেক। বিশরহােটর আেনায়ার হােসন িছেলন ছা লীেগর সভাপিত। িতিন িছেলন
খুবই উঁচু মােনর সংগঠক। বাংলার ত ণ মুসলমানেদর মেধ পািক ােনর বাণী
ছিড়েয় দবার জ িতিন িদবারাি পির ম করেতন এবং রাত কাটােতন পািট
অিফেসই। আেনায়ার হােসেনর সােথ বিরশােলর মিহউ ীন আহেমদ, আ ুর
রহমান চৗধুরী,
ীন আহমদ, আ ুর রশীদ, বাহাউ ীন আহমদ, বীরভূেমর
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মাশাররফ হােসন, চঁাটগঁার কাজী নাজমুল হক,
ল আিমন িনজামী, মুজাহা ল
ুস, ফিরদপুেরর লুৎফর রহমান, শখ মুিজবুর রহমান, খুলনার আিফলু ীন,
একরামুলক হক, মাক মুল হাকীম, রাজশাহীর এমরান আলী সরকার, এমএ
ফা ক, আ াস তয়ব, আ ুস সবুর, রংপুেরর মিশউর রহমান, সাই র রহমান,
আতাউর রহমান, মােমন শাহীর আবু সাঈদ চৗধুরী, ঢাকার আ ুল আউয়াল,
আলমাস হােসন, শাম ল হক, শাম ীন, আলাউ ীন আহেমদ, িম ার মুিজবুর
রহমান, শিফ র রহমান, শিফ ল ইসলাম, ব ড়ার আ ুল হািমদ খান, ফজলুল
বারী, িবএম ইিলয়াস মুখ পািক ান আে ালেনর জ অমা িষক পির ম
করেতন। এর মেধ বিরশােলর মিহউ ীন আহমদ িছেলন আমার খুবই ঘিন ।
কলকাতার বঠকখানা রােডর িজ াহ হেল আমরা ’জন একসােথ ব িদন
কািটেয়িছ। িতিন খুব উঁচুদেরর সংগঠক িছেলন এবং পািক ান আে ালেনর জ
িদবারা পির ম করেতন। িতিন এক সময় এত ভারত িবেরাধী িছেলন য,
রিডওেত ভারতীয় সংবাদ নেতন না এবং কাউেক নেত দখেল স রিডও
পয ছুঁেড় মারেতন। মিহউ ীন ১৯৪৬ সােলর িনবাচেন ফজলুল হেকর িব ে
পুেরা বিরশােলর জনগণেক সংগিঠত করবার জ অসাধারণ সাংগঠিনক দ তার
পিরচয় িদেয়িছেলন। এ সময় বিরশােলর নদীপেথ লে কের সাহরাওয়াদী
সােহেবর সােথ মিহউ ীন, আ ুর রহমান চৗধুরী ও আিম রাতিদন পািক ােনর
পে
চারণা চািলেয়িছ।
পািক ান হওয়ার পর একবার পি মবে সা দািয়ক দা া
হেল
বিরশােল তার িতি য়া হয়। বিরশােলর দা ার িপছেন মিহউ ীেনর হাত িছল
বেল অেনেক স সময় অিভেযাগ কেরিছল। বিরশােলর িডিস ফা কী তঁােক
দীঘিদন জেল রােখন। জেল িগেয়ই তঁার িচ াভাবনা পাে যায়। সখােন িকছু
কিমউিন
নতার সং েশ এেস িতিন বামপ ী বেন যান। এভােবই একজন
পািক ানপ ী িনেবিদত াণ রাজনীিতিবদ পািক ান িবেরাধী িশিবের যাগ দন।
আমরা মিহউ ীনেক জল থেক মু করার জ শাহ আিজজুর রহমানসহ
ছা লীেগর ক ীয় নতারা িলয়াকত আলী খানেক অ েরাধ কির। িক িডিস
ফা কীর অনমনীয়তার মুেখ সিট আর স ব হয়িন।
উিজের আযম িলয়াকত আলী খান মিহউ ীনেক ছেড় দয়ার কথা বলেল
িডিস উ র িদেয়িছেলন Sir, Please do not request me. So long I am the
D.M of Barisal, I will not allow him to go out of jail. সকােলর
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আইিসএসিডএম- দর ব ি ে র সামেন ঝা রাজনীিতিবদরাও নাকািন- চুবািন
খেতন।
১৯৪৫ সােল আমরা মুসিলম ছা লীেগর ি য়া সে লেন যাগ দই।
এই সে লেন ছা লীেগর একিট সাংগঠিনক কিমিট খাড়া করা হয়। শাম ল দা
চৗধুরী সভাপিত ও শাহ আিজজুর রহমান সাধারণ স াদক িনবািচত হন। আিম
ক ীয় কিমিটর সদ
িনবািচত হই। এই সে লেন আমরা বাংলার সব
ছা লীগেক সংগিঠত করার িস া নই এবং সে লন শেষ সব ছিড়েয় পিড়।
আমরা িদনাজপুর, রাজশাহী, ব ড়া ভৃিত অ েল দলেক সংগিঠত করবার জ
চ া চালাই। শাহ আিজজ িছেলন আমােদর দেল। িতিন িছেলন খুবই শি শালী
ব া। আরবী, উদূ, ইংেরজী, বাংলা যখন যিটর েয়াজন বাধ করেতন িতিন
তাই ব বহার করেতন। ইসলােমর উপর িছল তঁার অগাধ পড়ােশানা। ইসলােমর
নানা স অবতারণা কের িতিন য কান সময় জনতােক মািতেয় িদেত
পারেতন। স সময় কেয়কজেনর এক একিট দল কের আমরা এমিনভােব
বাংলােদেশর িবিভ
াে পািক ান আে ালেনর েয়াজনীয়তা বুঝােনার জ
ছিড়েয় পেড়িছলাম।
এ সময় লডী ােবান কেলেজর িকছু ছা ী মুসিলম ছা লীেগর মিহলা
শাখা গেড় তােলন। এঁেদর মেধ হােজরা খাতুন , মেহ ে সা, সয়দা রােকয়া
মুসলমান মিহলােদর মেধ পািক ােনর বাণী ছিড়েয় দয়ার জ খুবই পির ম
কেরেছন।
পরবতীকােল মেহ ে সা ওকালিত পাস কেরন। মুসলমান মেয়েদর
মেধ িতিনই থম উিকল িহেসেব আদালেত হািজরা দন। িতিন িছেলন
নায়াখালীর খ াত মুসিলম লীগ নতা ও যু বে র শষ ম ীসভার সদ খান
বাহা র আ ুল গাফরােনর মেয়। মেহ ে সা মােমনশাহী থেক পূব পািক ান
পিরষদ সদ হেয়িছেলন। হােজরা খাতুেনর িবেয় হয় িসেলেটর মাহমুদ আলীর
সােথ। মাহমুদ আলী িসেলট রফাের ডােমর সময় আমােদর সােথ কাজ
কেরিছেলন এবং পরবতীকােল পূব পািক ােনর ম ী হন। আসােমর মুসলমানেদর
আে ালন িনেয় িতিন Insurgent Assam নােম একিট তথ পূণ বই িলেখিছেলন।
রােকয়ার িবেয় হয় আমােদর এক সমেয়র মুসিলম ছা লীেগর সভাপিত
আেনায়ার হােসেনর সােথ। িতিনও পরবতীকােল পািক ান গণপিরষেদর সদ
হন। র◌্যাংিকন ি েটর িসলভার ডল হাই ুল তঁারই েচ ায় গেড় ওেঠ।
১৯৪৬- এর িনবাচেনর আেগ কােয়েদ আযম কলকাতায় আেসন। কলকাতায়
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এেল িতিন ৫, ািরংটন ি েট ইসপাহানীর বািড়েত উঠেতন। আমরা সিদন
অেনেক ািরংটন ি েট কােয়েদ আযমেক দখেত িগেয়িছলাম। িগেয় দিখ সম
এলাকা লােক লাকারণ হেয় আেছ। বািড়র সামেন বারা ায় তখন শহীদ
সাহরাওয়াদী, আবুল হািশম, খাজা নািজমু ীন, মওলানা আকরাম খঁা, হিববু াহ
বাহার, ফজলুর রহমান, হািম ল হক চৗধুরী, খাজা শাহাবু ীন মুখ ঘারািফরা
করিছেলন। কােয়েদ আযেমর ব ি ে র খরতা এত বশী িছল য, তঁার সামেন
বাংলার মুসিলম লীগ নতৃবৃ
ায় সবাই িন ভ হেয় যেতন। মা ষেক
পযেব ণ কের িড়ৎ বুেঝ ফলার এত অ ুত যা ম তঁার হােত িছল। বাংলার
কান মুসিলম লীগ নতা জািতর জ রাজনীিত কেরেছন, ক উপের ওঠার চ া
চালাে ন, ক স দ বানােনার অিভ ােয় রাজনীিতেত এেসেছন তা িতিন
িকছু ণ কথা বেলই বুেঝ ফলেতন।
িগেয় দিখ শখ মুিজেবর নতৃে জিহ ীন,
ল দা, আবু সােলহ,
ীন, আজিমরী মূখ ঐ ভীেড়র মধ থেকই কােয়েদ আযম িজ াবাদ,
মুসিলম লীগ িজ াবাদ বেল াগান িদে ন। এঁরা কেয়কজন মুসিলম ছা লীেগর
জ কাজ করেতন িক আমােদর থেক পৃথকভােব। তঁারা কান কিমিটর সদ
িছেলন না। এঁরা সাহরাওয়াদী সােহেবর প বেল পিরিচত িছেলন। এঁরা তখন
কলকাতায় মুসিলম ছা লীেগর উেদ ােগ একিট সে লেনর চ া চালান।
কলকাতা নগর মুসিলম ছা লীেগর সভাপিত িসেলেটর মায়াে ম হােসন িছেলন
এঁেদর সােথ। িক কােয়েদ আযম তঁােদর উেদ াগেক সমথন দনিন।
আমরা িনিখল ব মুসিলম ছা লীেগর প থেক কােয়েদ আযেমর সােথ
দখা করেত যাই। খাজা নািজমু ীন ও মওলানা আকরাম খঁা আমােদর সােথ তঁার
সা ােতর ব ব া কের িদেয়িছেলন। আমরা তােক আমােদর কাজকম স ে
অবিহত কির। িতিন আমােদর সে লেন ব ৃতা করেত রাজী হন।
ইসপাহানীর বাড়ীর সামেন দঁাড়ােনা অজ মা েষর সামেন িতিন মা
একবার দখা িদেয়িছেলন। তঁার চলন, বলন ও ভি র মেধ িছল িবেশষ ধরেণর
আিভজাত , যা অ দশজেনর মত িছল না। আমার এখনও চােখ ভােস িতিন
শা , ধীর পােয় বিরেয় এেস জনতার সামেন হাত উঁচু কের ধরেতই সবাই যন
িন ুপ বেন গল। িতিন তঁার িবেশষ াইেল মাথা ঝুঁিকেয় বলেলন, My young
friends, from morning till now I am very much busy; Please let me
have some rest. এই কথা বেল িতিন িফের যাওয়ার উেদ াগ কেরেছন এমন
সময় ক যন জনতার মধ থেক িচৎকার কের বলল, Sir how long you are
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remaining in Calcutta. িতিন তঁার িবেশষ ভি মায়ই উ র িদেয়িছেলন, As
long as I feel necessary.
আমােদর সে লন হেয়িছল কলকাতার িবখ াত গেড়র মােঠ। সিদনও
কােয়েদ আযম ল ল জনতার সামেন এক অসাধারণ ব ৃতা িদেয়িছেলন।
সারা বাংলােদশ থেক আমােদর িতিনিধরা এখােন হািজর হেয়িছল। তাছাড়া
কলকাতার মুসলমানরা সিদন গেড়র মােঠ ভে পেড়িছল। কােয়েদ আযম
ইসপাহানীেক িনেয় যখন গাড়ীেত কের সে লন েল পঁৗছেলন তখন এক
অভূতপূব অব ার সৃি হয়। চারিদক নারােয় তকবীর আ া আকবর, কােয়েদ
আজম িজ াবাদ, মুসিলম লীগ িজ াবাদ িনেত কি ত হেয় ওেঠ। আমার
মেন হি ল পুেরা কলকাতা শহর বুিঝ থরথর কের কঁাপেছ।
আমরা তঁােক অভ থনা কের
েজ িনেয় বসাই। ছা লীগ মিহলা শাখার
ন ী রােকয়া হােতর কাজ করা পুেরা ভারতবেষর ম াপ যার মেধ িচি ত
হেয়িছল স াব পািক ান এলাকা এবং নীেচ ইংেরজীেত লখা হেয়িছল Two
Nation Theory কােয়েদ আযমেক উপহার দন।
রােকয়া খুব ভাল সূঁেচর কাজ জানেতন।
কােয়েদ আযম ব ৃতায় যা বেলিছেলন আিম তার ায় পুেরাটাই মুখ কের
ফেলিছলাম। এখনও তার ’একিট মূল বান লাইন মেন আেছঃ We maintain
and hold that Hindus and Muslims are two Major Nations by any
definition. We are a nation of ten crores by our distinctive culture and
civilization, language and literature, art and architecture, legal laws
and moral codes, Customs and calendars, history and traditions,
aptitude and ambitions. In short, we have our distinctive outlook on
life and of life; by all canons of international law we Muslims are a
nation. You see, after victory in the last Great War, Mr. Churchill
showed two fingers as sign of victory. But my victory is this (Quid-eAzam showed one finger.) If you Muslims are united, there is no
power on earth, which can stop you from achieving Pakistan.
শাহ আিজজ এই ব ৃতার বাংলা ও উ অ বাদ কের িনেয়িছেলন।
িতিন এই সে লেন সভাপিত ও কেরিছেলন। পরবতীকােল িতিন একবার
আমােদর বেলিছেলন কােয়েদ আযেমর উপি িতেত ঐ সভায় সভাপিত করাই
িছল তঁার জীবেনর সরা ঘটনা।
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কলকাতার মুসলমান ছা েদর বশী আনােগানা িছল ইসলামীয়া কেলজ,
আলীয়া মা াসা আর কলকাতা িব িবদ ালেয়র কারমাইেকল ও বকার হাে েল
এবং মীজাপুেরর িজ াহ হেল। কলকাতায় গেল আিম িজ াহ হেলই আ ানা
গাড়তাম। আ ীয়- জেনর বাসায় না উেঠ এখােন থাকার আমার িকছু িবধা
িছল। অবাধ রাজনীিত চচা ও আে ালেন আমার কউ বাধা হেয় উঠত না। িজ াহ
হেলর খাট েলােত এত ছারেপাকার েকাপ িছল য আমােদর িপঠ তখন
কােরারই অ ত িছল না।
একবার কলকাতায় থাকেত রশীদ আলী িদবস পািলত হয়। রশীদ আলী
িছেলন ভাষ ব র িব বী বািহনী INA- এর সদ । ি তীয় মহাযুে জাপােনর
পরাজেয়র পর INA নতৃবৃ েক ফতার কের িদ ীর লালেক ার অভ ের
ইংেরজরা িবচার করেত
কের। রশীদ আলীর িবচােরর িব ে মুসিলম লীগ
িতবাদ জািনেয়িছল। কলকাতার রা ায় মুসিলম ছা লীেগর ছেলরা িমিছল
কের, গণজমােয়ত কের ইংেরজেদর অপকেমর িব ে জনমত সৃি র য়াস
চালায়। তখন পুিলশ লািঠচাজ কের, িটয়ার গ াস ছঁােড়। একপযােয় িলও
চালায়। এেত আমােদর ব কমী আহত হেয় কলকাতা মিডেকল কেলজ
হাসপাতােল ভিত হয়। বশ িকছু কমীেক ফতার কের সরকার আলীপুর স াল
জেল ঢুিকেয় দয়।
আমরা আহতেদর িচিকৎসা ও পেথ র জ
রা ায় রা ায় চঁাদা
তুেলিছলাম। আমােদর মুেখ তখন একটাই ভাষা িছল ‘শহীদ ও জখমীেকা মদদ
করেন ক িলেয় চ িদিজেয়।’ কলকাতার সাধারণ মা ষ আমােদর পথযা ায়
দা ণ সাড়া িদেয়িছল। আমরা িবপুল তথ , ফল- ফলািদ িনেয় মিডেকল কেলজ
হাসপাতাল ভিত কের ফেলিছলাম। মেন আেছ কলকাতার ি ানরা আমােদর
িবিছেল বাধা দবার চ া কেরিছল। এঁরা কলকাতার তালতলা এলাকায়
থাকেতন। আসেল সকােল ভারতীয় ি ানরা কখেনাই চাইত না আমরা
আজাদীর আে ালন গেড় তুিল।
এসময় সারা ভারতবষ জুেড়ই িবরাজ করিছল এক আ াহীন পিরেবশ।
কংে েসর ধমিনরেপ তার মুেখােশ সা দািয়ক রাজনীিত সবিকছু িবষেয়
তুেলিছল। এর তু ের সকােলর মুসিলম রাজনীিতও মারদা া হেয় ওেঠ।
রা ীয় সবক সংঘ, িহ মহাসভা, িশবেসনা ভৃিতর সা দািয়ক কাযকলােপ
মুসিলম লীগ নতৃবৃ উি
হেয় ওেঠন। তঁারা তখন িস া নন মুসিলম
াশনাল গাড িত ার। বাংলায় াশনাল গাড গেড় তালার িপছেন হােসন
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শহীদ সাহরাওয়াদীর িবশাল ভূিমকা রেখিছেলন। আসেল বাংলায় পািক ান
আে ালন জনি য় করার িপছেন তঁারই ভূিমকাটা িছল অন ।
মুসিলম াশনাল গােডর সালাের বা িনবািচত হেয়িছেলন আইএইচ
মুহাজীর। নায়েব সালাের বা হন জিহ ীন। জিহ ীন পের আওয়ামী লীেগ
যাগ িদেয়িছেলন এবং কে র ম ীও হেয়িছেলন। িতিন সাহরাওয়াদীর ণমু
িছেলন।
১৯৭০ সােল আওয়ামী লীেগর িটেকেট জিহ ীন এমএনএ হন িক
পরবতীেত িতিন আওয়ামী লীেগর বাংলােদশ আে ালনেক সমথন করেত
পােরনিন। ১৯৭১ সােল িবশৃ লার মেধ িতিন শহীদ সাহরাওয়াদীর ক া বগম
আখতার সালায়মােনর সােথ পািক ােনর পে কাজ কেরন। এজ তঁােক চড়া
মূল িদেত হেয়িছল। বাংলােদেশর অভু দেয়র পর তঁােক মুি েযা ারা মের
ফলার জ ধের িনেয় যায়। িক আ াহর রহমেত তঁার াণটা কান েম র া
পায় তেব মুি েদর হােত তঁার লা নার শষ িছল না। পরবতীকােল তঁােক
পািক ােন রা দূত িহেসেব িনেয়াগ দয়া হেয়িছল।
দখেত দখেত ১৯৪৬ সােলর িনবাচন ঘিনেয় আেস। এ িনবাচনেক
কােয়েদ আযম পািক ান ই র িনবাচন িহেসেব ঘাষণা িদেয়িছেলন। িনবাচেনর
া ােল বাংলার মুসলমানেদর মেধ এক অভূতপূব জাগরণ সৃি হয়। এতকাল
মুসলমানরা ধু ইংেরজ ও িহ েদর যৗথ শাষণ ও িনযাতেন জজিরত ও পীিড়ত
হেয় আসিছল। ১৭৫৭ সােল বাংলায় মুসিলম শাসন অবসােনর পর মুসলমানরা
হা টার সােহেবর ভাষায় ‘িভি ওয়ালা ও কাঠুিরয়া’ জািতেত পিরণত হেয়িছল।
’শ বছেরর সং াম ও আ ত ােগর শেষ এই থমবােরর মত তােদর মাথা উঁচু
কের দঁাড়াবার েযাগ এল। বৃিটশ সা াজ বাদ ও িহ
া ণ বােদর অত াচার
তখন চরেম পঁৗেছিছল।
স আমেল িহ জিমদার ও মহাজনেদর বািড়র সামেন িদেয় কান
মুসলমান ছাতা মাথায় িদেয় যেত পারত না। জুতা পায় এমন িক হঁাটুর নীেচ
কাপড় পের তােদর বািড়র সামেন িদেয় গেল রীিতমত শাি পেত হত।
বিরশােল আমার আ া এ িড এম িছেলন। তখন সখােনও দেখিছ বাজাের কান
গ র গাশত পাওয়া যত না। গ জবাই দূের থাক, সকােল ফজলুল হেকর মত
শি শালী মুসিলম নতা পিরশােলর স ান হওয়া সে ও অব ার তমন একটা
পিরবতন হয়িন। িমি র দাকােন মুসলমানেদর িভতের িগেয় বেস িমি খঅওয়ার
কথা িচ াই করা যত না। িমি খাওয়ার পর উপর থেক পািন ঢেল দয়া হত
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আর তাই আজলা ভের খেত হত। ুেল মুসলমান ছেলরা বসেতা িপছেনর
সািরেত। মুেখ পঁয়ােজর গে ার অিভেযাগ তুেল তােদর দূর দূর কের সিরেয় িদত
িহ সতীথরা।
মুসলমান ছা েদর বাধ করা হেতা সর তী পূজায় ভাগ দয়ার জ ।
িনেজর চােখই দেখিছ দালযা ায় মুসলমানরা অংশ হণ করত। এ েলা স ব
হেয়িছল এ কারেণ, সাং ৃিতকভােব মুসলমানেদর ায় পযুদ কের দয়া
হেয়িছল।
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৩
বিরশাল থেক আমার আ া খুলনায় বদিল হেয় এেল আিম খুলনা জলা ুেল
ভিত হই। কিব ফর খ আহমদও এই ুেলর কৃতী ছা িছেলন। খুব
র কের
কিবতা আবৃি করেতন আমােদর ুেল। তখন চাটগঁা থেক আ ুর রহমান নােম
একজন তজ ী মুসিলম হডমা ার বদলী হেয় আেসন। মুসলমান ছা রা ধুিত
পের ুেল আ ক এটা তঁার পছ হয়িন। িতিন িনয়ম করেলন মুসলমান ছা রা
ধুিত পরেত পারেব না মাথায় টুিপ িদেত হেব। নামাজ অব ই পড়েত হেব।
এটার ব িত ম হেল িতিন মুসলমান ছা েদর িতর ার করেতন; কখনও কখনও
শাি ও িদেতন। মুসলমান হড মা ােরর এসব কা ডকারখানায় িহ ছা রা স
সময় খুব
হেয়িছল।
আসেল এই শতেকর চি েশর দশকটা িছল বা ালী মুসলমানেদর জ
একটা পা েরর সময়। ব বছেরর ািন ও িনজীবতা থেক তারা তখন কবল
চাখ মলেত
কেরিছল।
খুলনার মুসলমান নতােদর মেধ তখন আ ুল হািকম িছেলন খুব
িবখ াত লাক। সবুর খান তখনও রাজনীিতর ময়দােন ায়ী জায়গা করেত
পােরনিন। িতিন তখন খুব ভাল ফুটবল খলেতন।
পািক ান আে ালেনর বাণীেক বাংলার মুসলমানেদর ঘের ঘের পঁৗেছ
দয়ার জ
দিনক আজাদ স সময় এক তুলনাহীন ভূিমকা রেখিছল। কংে স
সমিথত পি কা যুগা র, ব মতী, আন বাজার, অমৃতবাজার ভৃিতর িমথ া
অপ চার খ ডােত মওলানা আকরাম খঁার আজাদ িছল একমা এবং যথাথ
অবল ন।
দিনক আজােদর স াদক িছেলন নামধ সাংবািদক আবুল কালাম
শাম ীন। দিনক আজাদ, মাহােমডান
ািটং াব, আ াস উ ীেনর গান
আর জনেসবায় আ ুমান মুিফ ল ইসলাম িছল মুসলমানেদর গেবর িবষয়। স
সময় মাহােমডান
ািটং াব তা েণ র তীক িহেসেব আমােদর সামেন ান
কের িনেয়িছল। জু া খঁা, হােফজ রশীদ শাফী, উসমান, রহীম, শাহজাহান মুখ
খেলায়ােড়র
ীড়া নপুেণ উ ীিবত হেয় উঠত সবাই। এক একবার
মাহােমডান
ািটং াব িশেরাপা লাভ করত। তখন মেন হত সারা বাংলার
মুসলমানরাই যন এক উৎসেব মেত উেঠেছ। কিব গালাম মা ফা একবার
মাহােমডান
ািটং ােবর িশেরাপা অজেনর ওপর
র একটা কিবতা
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িলেখিছেলন। কিবতািটর িশেরানাম িছল ‘লীগ িবজয় না িদগ িবজয়’। খলার
মােঠ হােফজ রশীদ একবার আহত হন। মেন আেছ তঁার আেরাগ কামনায়
মসিজেদ মসিজেদ দায়া হেয়িছল। তঁার অব া জানার জ কলকাতা মিডেকল
কেলজ হাসপাতােল হাজার হাজার লাক ছুেট িগেয়িছল আর তঁােদর িনেয় যাওয়া
পথ সাম ীেত সিদন মিডেকল কেলেজর ওয়াড এক রকম উপেচ পেড়িছল।
সিত বলেত িক এ ঘটনা িছল অভূতপূব।
আ াস উ ীন িছেলন ক িশ ী। তঁার গলায় যখন ইসলামী গান উেঠ
আসত তখন াতারা যন হারােনা সি ত িফের পত। আ াস উ ীেনর গােনর
মাধ েমই প ী বাংলার ও সকােলর মুসিলম চতনা ও সং ৃিতর একিট আবহ
ফুেট উেঠিছল। মুসিলম লীেগর িবরাট িবরাট জনসভায় গােনর মাধ েম পািক ান
আে ালেনর পে জনমত সৃি েত তঁার ভূিমকা িছল অতুলনীয়।
আ ুমান মুিফ ল ইসলাম িছল একিট সবামূলক িত ান। মুসিলম
সমােজর মেধ সামািজক ও নিতক সেচতনতা সৃি র জ এবং মুসলমানেদর
ধমীয় িব ােসর সােথ স িত রেখ মানিবক সবাকেমর উে ে এিট িতি ত
হেয়িছল। িবিভ সময় এ িত ােনর সােথ বাংলার নামধ মুসিলম নতৃবৃ
জিড়ত িছেলন। কলকাতার ডাইের অ াকশন পরবতী সময় যখন মারমুখী িহ রা
িনরীহ মুসলমানেদর আ মণ কের তখন হাজার হাজার মুসলমােনর লাশ দাফেনর
ব ব া কেরিছল এই িত ান। এই িত ােনর সােথ সালাউ ীন নােম একজন
মহৎ ব ি দীঘিদন যু িছেলন। তঁার অপিরসীম উৎসােহ আ ুমান মুিফ ল
ইসলােমর সবামূলক কেমর পিরিধ চতুিদেক ছিড়েয় পেড়। আজকাল ায়ই
চার মাধ েমর বেদৗলেত জনেসবায় মাদার তেরসার নাম শানা যায়। িক এই
নীরব সাধক সালাহউ ীন মাদার তেরসার তুলনায় কান অংেশ কম িছেলন না।
১৯৪৬ সােলর িনবাচন িছল মুসলমানেদর জ একটা টািনং পেয় ট।
কােয়েদ আযম আ ান জািনেয়িছেলন যিদ মুসিলম লীেগর াথী কলাগাছও হয়
তেব তােকই ভাট িদেত। বাংলার মুসলমানরা সরকমই কেরিছেলন। তঁারা
সিদন একেযােগ মুসিলম লীগেক ভাট িদেয় িজিতেয় দন। আ েযর ব াপার
হল সারা ভারেতর আর কাথাও মুসিলম লীগ এমন সমথন পায়িন। এমনিক
িনবাচেনা র কােল পা াব, িস ু ও সীমা েদেশও মুসিলম লীগ ম ীসভা গিঠত
হেত পােরিন। একমা বাংলােতই সটা স ব হেয়িছল। বাংলার মুসলমানেদর
িনবাচনী জহােদই বলা যায় পািক ান িত ার পথ গম হেয়িছল।

িনবাচেনর পর েদেশ মুসিলম লীগ গিঠত হয়। হােসন শহীদ
সাহরাওয়াদী হন ধানম ী।
ল আমীন সােহব
ীকার আর িম ার
মিফজু ীন চীফ ইপ িনবািচত হন।
সাহরাওয়া ী িছেলন অিভজাত পিরবােরর স ান। তঁার আ া জািহদ
সাহরাওয়াদী িছেলন কলকাতা হাইেকােটর িবচারপিত আর মা খুিজ া আখতার
বা িছেলন একজন িব ষী মিহলা। কলকাতা িব িবদ ালয় থেক িতিনই থম
ফাসীেত এম এ পাশ কেরন।
সাহরাওয়াদী িছেলন নামধ পি ডত। জামালু ীন আফগানীর িতিন
িছেলন ভ । আর হাসান সাহরাওয়াদী িছেলন কলকাতা িব িবদ ালেয়র ভাইস
চ াে লর।
অিভজাত পিরবােরর স ান বেল তঁার মেধ কান অহিমকা িছল না। িবনা
আয়ােস িতিন
িল- মজুর, রল- িমক, ঠলা গািড়র চালক আর
িরকশাওয়ালােদর সােথ িমেশ যেত পারেতন। কলকাতার ডক িমকেদর
সংগিঠত করার কােজ িতিন একসময় অিব া খেটেছন। িমক আে ালেন তঁার
সােথ জন মুসিলম নতা যু হেয়িছেলন। একজন পূব পািক ােনর শষ গভণর
ডা. এ এম মােলক আর অপরজন ফেয়জ আহেমদ।
মওলানা ভাসানী একবার আমােক বেলিছেলন িস আর দাস দশ িবখ াত
ব ি িছেলন। তঁার পাষাক- পির দ প ািরস থেক ধুেয় আনা হত। িক শহীদও
তঁার চেয় কম িছেলন না। শহীদ িছেলন িবিসএল, উপর জে িছেলন এক
খা ানী পিরবাের। িক তঁার পছ িছল অনাড় র জীবন। ১৯৪৬- এর িনবাচেনর
সময় দেখিছ, মুসিলম লীেগর সাধারণ কমীেদর সােথ িতিন িকভােব িমেশ
যেতন। শহীদ সাহরাওয়াদী রাে কমীেদর ঘুমােনার ব ব া কের িদেয় িনেজ
জেগ থাকেতন। িদেনর পর িদন কমীেদর ভরণ- পাষেণর ব য় িনেজ বহন
করেতন। বােকরগে র িনবাচনী চােরর সময় ল
থেক নেম িতিন িনেজ
আমােদর ডাব কেট পািন পান কিরেয়িছেলন। এ ব াপাের তঁার মেধ কখনও
াি দিখিন। বাংলার পালােম টারী রাজনীিতেত ফজলুল হক, নািজমু ীন ও
সাহরাওয়াদী িছেলন িতনিট ন ।
৪৬- এর িনবাচেনর িঠক আেগর একিট ঘটনা। তখনও মুসিলম লীগ
াথীেদর নাম পুেরাপুির িঠক হয়িন। ঢাকার নওয়াবগ - দাহার এলাকা থেক
আমরা মাহা দ ওয়ােসকেক িঠক কেরিছলাম াথী িহেসেব দঁাড় করাব।
ওয়ােসক িছেলন িব বী ছা েনতা। সকােল বাংলায় মুসিলম ছা েদর সংগিঠত
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করেত ওয়ােসক দেশর ত অ ল পয কাজ কেরিছেলন। আমরা যখন
মালদায় িছলাম তখন িতিন একবার সখােন যান। আমােদর ুেলর মুসলমান
ছা রা সিদন তঁার অনলবষী ব ৃতায় এতটা উ ীিপত হেয়িছল য তা ভুলবার
নয়। ত ণ ওয়ােসক স সময় কলকাতার হলওেয়ল ম েম ট অপসারেণ নতাজী
ভাষ ব র সােথ যাগ িদেয় এক অিব রণীয় ভূিমকা পালন কেরন।
ওয়ােসক ব ল িসিভল সািভস পরী াও পাস কেরন। িক রাজনীিত
এত ম াগত হেয় িগেয়িছল য, িতিন উ পেদর চাকরীর েলাভন সহেজই
ত াগ কেরন। িতিন িছেলন িচর মার। িব - বভেবর িতও তঁার কান আসি
িছল না। একিট িনরাস মন িছল তঁার। িনবাচেনর আেগ টাকার দরকার।
সাহরাওয়াদী সােহব তখন একবার ঢাকায় এেলন। িতিন উেঠিছেলন নওয়াবজাদা
নস াহর বাসায়। সাহরাওয়াদীও মেন- ােণ আশা কেরিছেলন ওয়ােসক
িনবাচেন দঁাড়াক। মুসিলম লীগ নতারা সৎ যাগ ও উদ মী াথীেক িচি ত
করার জ িবিভ এলাকায় যাি েলন। ওয়ােসেকর িনেজর এলাকায়ও এরকমিট
ঘেট। একিদন িতিন আমােক সাহরাওয়াদী সােহেবর কােছ িনেয় যান। ওয়ােসক
সাহরাওয়াদী সােহবেক উে
কের বলেলন, কাল বা ছ বােজ ও আপকা ইহা
চেল আেয়গা, আপ উনেকা সােড় িতন হাজার পীয়া দ িদিজেয়গা আউর ও বা
ল ম সাইনপু র চলা জােয়গা। সাইনপু র িছল মুসিলম লীগ নতা ফজলুর
রহমােনর ােমর বািড়। এিট িছল দাহার থানায়। এখােন িতিন জনমত জিরেপর
কাজ চালাি েলন।
ওয়ােসক সাইনপু র চেল যাওয়ার পর আিম পরিদন যথাসময়
সাহরাওয়াদী সােহেবর ওখােন যাই। িতিন তখন বাড়ীর সামেন পায়চারী
করিছেলন। আমােক দেখই িতিন বেল উঠেলন You seems to be very
naughty boy. Ibrahim, you have come so early. ব াংক নহী খুলেনেছ
পীয়া হাম কাহােস দ? তুম দশবােজ আেক পয়সা ল লনা। আিম বললাম
ার হামেকা ছুবহ ছ বােজকা ল ম যানা হাগা। ল ছ বােজ ছাড় ক চলা
যােয়গা। বাদ ম আওর কই ল নিহ হায়। হামেকা পীয়া এে জাম করেক
িদিজেয়।
তখন িতিন নওয়াবজাদা নস াহর কাছ থেক সােড় িতন হাজার টাকা
ধার িনেয় আমােক িদেলন। আিম সই টাকা িনেয় সরদঘােটর িদেক রওনা দই।
িগেয় দিখ ল চেল গেছ। তখন মুসিলম াশনাল গােডর সালাের িসিট
িসরাজু ীেনর কাছ থেক আিম একটা সাইেকল ধার কের নদী পার হেয়
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আিড়য়াল িবেলর িভতর িদেয় সাইনপু েরর উে ে
রওয়ানা দই। সিদন
সাইেকল চড়ার সৗভাগ আমার হয়িন। সাইেকল কঁােধ আর কচুিরপানা ভে
ঘটনা েল িগেয় ওয়ােসেকর কােছ টাকা পঁৗছােত হেয়িছল। িনবাচনেক সামেন
রেখ তখন মুসিলম লীেগর প থেক অেনক সাইেকল কনা হেয়িছল।
সিদন ওয়ােসেকর জ এই য এত খেটিছলাম মেন হয় এর কান
িকছুই কােজ আেসিন। ফজলুর রহমান চানিন ওয়ােসক িনবাচেন দঁাড়াক। িতিন
িনবাচেনর াথী িহেসেব পছ কেরিছেলন অবসর া
ুল ইনে
র খান
বাহা র আ ুল খােলকেক। খােলক সােহব আমার আ ীয়। িক তঁার িনবাচেন
দঁাড়ােনাটা আমার কােছ
হীন মেন হেয়িছল। মুসিলম লীেগর জ
ওয়ােসেকর য িবপুল অবদান তঁার সামেন খােলকেক কান ান দয়া যত িকনা
সে হ।
স সময় মুসিলম লীেগর মেধ সাহরাওয়াদী আর নািজমু ীেনর েটা
িভ িভ
প িছল। নািজমু ীন েপ িছেলন মওলানা আকরাম খঁা , ফজলুর
রহমান, হািম ল হক চৗধুরী, ইউ ফ আলী চৗধুরী ( মাহন িময়া) আর তিমজু ীন
খঁা।
সাহরাওয়াদীর সােথ িছেলন আবুল হািশম, ব ড়ার মাহা দ আলী, ডা.
এ এম মােলক, িট আলী, আ ুস সবুর খান, খয়রাত হােসন, আ ুল জ ার খ র,
আবুল মন র আহমদ মুখ। দেলর মেধ এই িপং- এর িকছু ভাব িনবাচেন
দলীয় াথী িনবাচেনর মেধ ও পেড়িছল। ওয়ােসক িছেলন সাহরাওয়াদীর সােথ।
ফজলুর রহমােনর ভাব পালােম টারী বােডর সামেন ওয়ােসেকর মেনানয়ন তাই
বািতল হেয় যায়। এটা িছল একটা ঃখজনক িস া ।
ওয়ােসক আমােক কলকাতা পয িনেয় িগেয়িছেলন। উে
নািজমু ীন
পেক তঁার পে যন আিম ভালভােব বুঝােত পাির। আমার িনেজরও বলতা
িছল নািজমু ীন েপর িত। নািজমু ীন ও ফজলুর রহমান উভয়েক আিম
ওয়ােসেকর পে িস া পিরবতেনর কথা বেলিছলাম। এেত ফজলুর রহমান
আমার িত িবর হেয় বলেলন, তুিম আমােদর পে র হেয় কন ওয়ােসেকর
জ কাজ করছ। আিম বেলিছলাম, আিম মুসিলম লীেগর জ কাজ করিছ।
ওয়ােসকেক মেনানয়ন িদেল মুসিলম লীেগর আদশ বা বায়েন আমােদর িবধা
হেব। িক আমার সিদেনর অ েরােধ তঁারা কান কণপাত কেরনিন। িঠক এরকম
একটা ঘটনা ঘেটিছল চাটগঁার ফজলুল কােদর চৗধুরীর মেনানয়ন িনেয়। িতিন
িছেলন নািজমু ীন েপ। িক সাহরাওয়াদী েপর চােপ িতিন মেনানয়ন লােভ
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ব থ হন। আমরা মেন কেরিছলাম ফজলুল কােদর চৗধুরী একজন উঁচু দেরর
সংগঠক ও লীেগর উদ মী কমী, তঁার মেনানয়ন লাভ মুসিলম লীেগর িভি েকই
মজবুত করেব। আমরা বকার হাে ল থেক িমিছল িনেয় সাহরাওয়াদীর
বাসায় িগেয়িছলাম। িমিছেল আমােদর সােথ সাহরাওয়াদীর িপ এস নূ ল দাও
িছেলন। এই নূ ল দাই পরবতীকােল ঢাকায় বুলবুল একােডমী িত া কেরন।
িমিছেলর িভতর থেক অেনেকই ফজলুল কােদর িজ াবাদ, সাহরাওয়াদী
মুদাবাদ িন িদেয়িছল। এসব নেত পেয় সাহরাওয়াদী বাড়ীর িভতর থেক
বর হেয় এেস বলেলন, Your Zindabad and Murdabad carries the same
music to me.
তারপর িতিন আমােদর শা করার জ বলেলন, তামরা এখন চেল
যাও। পালােম টারী বােডই আমরা সব িস া নব। িক চূড়া মেনানয়েনর
ঘাষণা দয়ার পর আমরা হতবাক হেয় দখলাম ফজলুল কােদর চৗধুরীর নাম
নই। ওয়ােসেকর কািহনী বলেত িগেয় এই য এত কথা বললাম এর কারণ
সাহরাওয়াদীর পািট কমীেদর িত িক অসীম মমতা িছল সটা বুঝােনার জ ।
সাহরাওয়াদী কখেনাই ভাল বাংলা বলেত পারেতন না। সভা েলােত
িতিন বাংলা ও উ িমিশেয় জগািখচুিড় ভাষায় যা বলার চ া করেতন তা আমরা
বশ উপেভাগ করতাম। জনসভায় কােয়েদ আযেমর কাছ থেক আিম এেসিছ
এটা বলেত িতিন বলেতন আিম কােয়েদ আযেমর কাছ থেক টাটকা টাটকা
আিসয়ােছ। তারপেরই িতিন যাগ করেতন কােয়েদ আযম তামােদর কােছ
জানাইেত বিলয়ােছ মুসিলম লীগেক ভাট িদেত। কােয়েদ আযম তামােদর খুব
ভালবােস। তামরাও তঁােক খুব ভালবাস আিম জািন।
কলকাতার ডাইের অ াকশন ড- ত সাহরাওয়াদী মুসলমানেদর জান
বঁাচােনার জ
িনেজর জান বািজ রেখিছেলন। যখােন িতিন েনেছন
মুসলমানেদর উপর আ মণ করা হেয়েছ লাকজন আর পুিলশ ফাস িনেয় িতিন
িনেজই সখােন ছুেট িগেয়েছন। সিদন সাহরাওয়াদী না থাকেল কলকাতার সব
মুসলমান খতম হেয় যত।
পািক ান হওয়ার পর িতিন আওয়ামী মুসিলম লীগ িত া কেরন।
আমরা মুসিলম লীেগই থেক যাই। সাহরাওয়াদীর এই মুসিলম লীগ ত াগ
আমরা কমীরা কখনও স মেন মেন িনেত পািরিন। িক কলকাতায় মুসিলম
লীেগর িভতরকার িপং পািক ান হওয়ার পর কা আকার ধারণ কের।
সাহরাওয়াদী আর নািজমউ ীন উভেয়ই ই ম েত চেল যান। আিম মুসিলম
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লীেগ থাকেলও তঁার সােথ আমার ীিতর স ক কখনই চুেক যায়িন। একবার
পািক ান অবজারভার পি কার স াদক সালাম সােহেবর মেয়র িবেয়র অ ান
হেয়িছল
স ােব। বর িছেলন সাংবািদক এ িব এম মূসা। ঐ অ ােন
সাহরাওয়াদীসহ আবু হােসন সরকার, হািম ল হক চৗধুরী, ইউ ফ আলী
চৗধুরীর মত নামী দামী ব ি বগ উপি ত হেয়িছেলন। অ ােন আিমও িছলাম।
আ ুল জ ার খ র আমােদর টেন িনেয় সাহরাওয়াদীেক বলেলন ই ািহম
এখন অেনক টাকা বািনেয়েছ। এর কাছ থেক িকছু আদায় ক ন। সাহরাওয়াদী
তখন আমার িপঠ চাপেড় বেলিছেলন ওেতা আমার জ ই টাকা বািনেয়েছ। ওর
টাকােতা আমার টাকা। িতিন িছেলন িবশাল িচে র অিধকারী।
পািক ান আে ালেন আবুল হািশেমর অবদান িছল বুি বৃি ক জগেত
অেনকখািন সীমাব । িতিন ব ীয় মুসিলম লীেগর সাধারণ িনবািচত হন। ১৯৪৫৪৬ সােল পািক ান আে ালন যখন তুে তখন পািক ােনর দািবেক জনি য়
করবার জ তঁার অবদান সাহরাওয়াদীর চেয় কান অংেশ কম িছল না।
রাজনীিতেত িতিন িছেলন অেনকটা রিডক াল িচ ার অিধকারী। ইসলামী
আদেশর িভি েত সাম িভি ক সমাজ ব ব া গড়ার কথা িতিন বলেতন। মুসিলম
ছা লীেগর ত ণেদর িনেয় িতিন কারআেনর াস করেতন। এ ােস িতিন
কারআন শরীেফর আেলােক এক আদশ সমাজ ব ব ার িচ ত ণেদর সামেন
তুেল ধরেতন। িতিন মেন করেতন পািক ানও হেব এ ধরেণর একিট আদশ রা ।
আবুল হািশেমর সবেচেয় উৎসাহী ছা েদর মেধ িছেলন টা াইেলর
শাম ল হক, মু ীগে র শাম ীন, নারায়ণগে র আওয়াল ও আলমাস।
আলমাস পের পূব পািক ােনর ােদিশক পিরষদ সদ হেয়িছেলন।
শাম ীন িকছুিদন মৗলভী তিমজু ীন খােনর াইেভট সে টারী
িহেসেব কাজ কেরিছেলন। পের িতিন পািক ান পররা ম ণালেয়র ডপুিট
ডাইের র িহেসেব যাগ দন। শাম ল হক আওয়ামী মুসিলম লীেগর থম
সাধারণ স াদক িনবািচত হেয়িছেলন। মওলানা ভাসানী িছেলন সভাপিত।
খ কার মাশতাক ও শখ মুিজব িছেলন যু স াদক।
শাম ল হক খুব উদ মী মা ষ িছেলন। আবুল হািশেমর মত িতিনও
ইসলােমর িব বী ব াখ া দয়ার চ া করেতন। টা াইেলর এক উপিনবাচেন
িতিন মুসিলম লীেগর াথী খুররম খান প ীেক হািরেয় িদেয় আেলাড়ন সৃি
কেরন। এই িনবাচন িছল মুসিলম লীেগর জ ট
কস। তখনই বুঝা িগেয়িছল
মুসিলম লীগ ধীের ধীের জনি য়তা হারাে ।
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শাম ল হেকর জীবেনর শষ অধ ায় িছল খুব ঃখজনক। িতিন িবেয়
কেরিছেলন ঢাকা ইউিনভািসিটর ছা ী নরিসংদীর িসকা ার মা ােরর মেয়
আিফয়ােক। ভাষা আে ালেন জিড়ত থাকার অিভেযােগ শাম ল হক কারাবরণ
কেরন। েনিছ সখােন িতিন হেয় যান ভারসাম হীন। জল থেক মুি পাবার
পর শাম ল হক হেয় যান স ূণ অ কৃিত । শাম ল হক জেল যাবার পর তঁার
সােথ আিফয়ার আর কান স ক িছল না।
জল থেক বর হেয় িতিন ব িদন ভারসাম হীন অব ায় ঢাকার িবিভ
ােন ঘারাঘুির কেরেছন। ােদিশক পিরষেদর একজন সদ েক দখবার মত
তখন কউ িছল না। আমার বাসায় িতিন এভােব কেয়কবার এেসেছন। পুরােনা
ঢাকার সকােলর এক র ুেরে টর আবািসক কামরায় িতিন মােঝ মােঝ
থাকেতন। িক পয়সার অভােব হােটল কতৃপ তঁােক ব বার গলাধা া
িদেয়েছ। একিদন নেত পলাম তঁার লাশ বুড়ীগ ায় এক নৗকার িভতর পাওয়া
গেছ। তারপর তঁার আর কান খবর পাইিন। অথচ িতিন তখনও আওয়ামী
মুসিলম লীেগর সাধারণ স াদক।
শাম ল হেকর অ ধােনর রহ , তঁার ীর চেল যাওয়া এবং তঁার
অ কৃিত হেয় যাওয়া সবই আমার কােছ এখনও রহ হেয় আেছ। আওয়ামী
লীেগর কউ সিদন তঁার সামা কােজও আেসিন। মানিবক সহা ভুিতও িতিন
পানিন।
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৪
আবুল হািশম মুসিলম লীেগর নওয়াবেদর অপছ করেতন। হয়ত হেত পাের
এটা তঁার সাম বাদী িচ াভাবনার ফসল। মওলানা আকরাম খঁার কােছ যখনই
িগেয়িছ, িতিন আবুল হািশেমর িচ া ভাবনার িন া কেরেছন। আকরাম খঁা িছেলন
দশ িবখ াত আেলম। িতিন বলেতন আবুল হািশম ইসলােমর অপব াখ া করেছ।
আবুল হািশেমর
িছেলন মওলানা আজাদ বহানী।
র িচ াভাবনেক
িব
কের িতিন িলেখিছেলন তঁার যুগা কারী দাশিনক
Creed of Islam.
পািক ান আমেল আইয়ুব খান তঁােক ইসলািমক একােডমীর ডাইের র
বানান। আইয়ুব খান তঁার পাি ডেত র শংসা করেতন।
আবুল হািশম আমােদর মহ া ওয়ারীেতই থাকেতন। আিম ায়ই তঁার
কােছ যতাম। িতিন কথা বলেতন, আিম নতাম। মৃতু র মা কেয়কিদন আেগ
আিম তঁার সােথ দখা করেত যাই। িতিন অ হেয় পেড়িছেলন। সভ না করেত
পারায় তঁার দািড় বড় হেয় িগেয়িছল। আিম বললাম, ভাই, দািড়েত আপনােক খুব
মািনেয়েছ। সেফদ চুল ও দািড়েত আপনােক দরেবেশর মত লাগেছ।
িতিন হািস মুেখ বলেলন আর িকছু বলার থাকেল বল।
আিম ইত ত কের বললাম ইসলােম আেছ দািড় রাখা াত।
িতিন একটু গলার র উঁচু কের বলেলন ইসলােম দািড় রাখার িবধান
স ে তুিম িক জােনা? কারআন শরীেফর কাথাও এমন কান কথা নই য
দািড় রাখেতই হেব।
আিম বললাম রাসূল (সাঃ) দািড় রাখেতন। আবুল হািশম বলেলন সটা
পিরেবেশর কারেণ। তারপর িতিন হাসেত হাসেত বলেলন আমােক
র লােগ
িক না লােগ তুিম বলার ক! আমার ী বা ঐ িবধবা বানিট যিদ বেল দািড় রাখেল
আমােক
র লােগ তখনই কবল আিম দািড় রাখব।
আবুল হািশেমর ইসলামী সমাজতে র ত কথার উ ের সবুর সােহব
বলেতন, হা ভাই, সানার িপতেলর কলস হয় না। িপতল িপতলই, সানা
সানাই, ইসলাম ইসলামই, সমাজত সমাজত ই। আবুল হািশেমর ব াখ া নেত
লীগ কমীেদর সবুর খান ব িদন িনেষধ কেরেছন।
আমরা মেন কেরিছলাম পািক ান হেব লােহার
ােবর িভি েত, বাংলা
ও আসামেক িনেয় গিঠত হেব পািক ােনর পূবা ল। আমরা কখনও িচ া করেত
পািরিন কলকাতাসহ মুসিলম অধু িষত অ ল েলা আমােদরেক দয়া হেব না।
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আসেল দশভাগ িনেয় তখন চলিছল ই - িহ
যৗথ চ া । ভারতবেষর শষ
ভাইসরয় লড মাউ টব ােটন িছেলন দা ন িহ
মী। জওহরলাল নেহ র
সােথ িছল তঁার ব ি গত ব ু । রাজনীিতর দাবােখলায় কােয়েদ আযম ও তঁার
মুসিলম লীেগর সামেন কংে েসর ঝা ঝা িহ
নতারা যখন কাত হেয়
পেড়িছেলন তখন তঁারা হণ কেরন ষড়যে র পথ। র◌্যডি ফ রােয়দাদ
মুসলমানেদর িত য বইনসাফী কেরিছল সটা স ব হেয়িছল মুসলমান িবে ষী
ভাইসরয় মাউ টব ােটেনর ইশারায়। এই মাউ টব ােটন রােয়দােদর ফমূলা ত
কেরিছেলন নেহ র সােথ গাপন আেলাচনার মাধ েম। যার ফেল ভাগ
বােটায়ারার সময় য পািক ান পাওয়া গল তা িছল কােয়েদ আযেমর ভাষায়
গড়ঃ Moth eaten Pakistan - পাকায় কাটা পািক ান।
কােয়েদ আযম চানিন বাংলা ও পা াব ই টুকেরা হেয় যাক। বাংলােক
অিবভ রাখেত িতিন শষ পয চ া কেরিছেলন। অ ত িতিন এতটু আশা
কেরিছেলন মুসলমানরা কলকাতা পােব। কলকাতা শহর গেড় ওঠার িপছেন
পূববে র মুসলমানেদর িছল অেনক অবদান। পূববে র চাষী মুসলমানেদর কৃিষ
পেণ র িবেশষ কের পােটর টাকায়ই
ীত হেয়িছল কলকাতা শহর। িহ
জিমদার মহাজন, বিনয়ারা পূবব শাষণ কের কলকাতার নাগিরক কালচােরর
জ িদেয়িছল। কলকাতােক বাদ িদেয় তাই একিদন বাংলােদেশর কথা িচ াই
করা যত না। সই কলকাতা যখন বাংলার মুসলমানেদর হাত ছাড়া হেয় গল
তখন কােয়েদ আযম আে প কের বেলিছেলন- Like asking man to like
without his heart. বাংলােদশ আে ালেনর সময় অেনকেকই বলেত েনিছ
কােয়েদ আযম নািক ষড়য কের পি ম পািক ানীেদর বশী দওয়ার জ পূব
বে র মা ষেদর সােথ তারণা কের এই ভাগাভািগ মেন িনেয়িছেলন।
বাংলােদশ আে ালেনর সারিথেদর মুেখ যখনই এইসব কথা নতাম তখনই
ভাবতাম য মা ষিট ই া করেল গা ীর
ািবত যু ভারেতর ধানম ী হেত
পারেতন ধু এই শেত য, ভারত ভাগ করা চলেবনা। িতিন িক কারেণ বাংলার
মা লমানেদর এত বড় সবনাশ করেত যােবন।
বাংলােক অিবভ রাখার জ শহীদ সাহরাওয়াদী ও আবুল হািশম
কংে েসর শরৎচ ব , িকরণশংকর রায় মুেখর সােথ একিট ঐকমেত
পঁৗেছিছেলন। তঁারা িস া িনেয়িছেলন াধীন ভারত ও াধীন পািক ােনর
বাইের একিট াধীন বাংলা নােমর রা গঠেনর। শহীদ সাহরাওয়াদীর এ
ােব
কােয়েদ আযম সমথন িদেয়িছেলন। শরৎ ব যখন এই
াব িনেয় আেলাচনা
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করার জ কংে স হাই কমাে ডর কােছ গেলন তখন গা ী, নেহ , প ােটেলর
তী িবেরাধীতার মুেখ সিদন াধীন অখ ড বাংলার
ন াৎ হেয় যায়।
বাংলায় নেহ প ােটেলর সােথ হাত িমিলেয়িছেলন উ সা দািয়ক নতা
ামা সাদ মুখাজী। ইিতহােসর এসব সত অ ীকার কের যঁারা বাংলােদশ
আে ালেনর সময় কােয়েদ আযেমর িব ে অপ চার চািলেয়িছল আমার মেন
হয় তঁারা না বুেঝ এটা কেরিন। তৃতীয় একিট শি র ই েন একিট িনিদ লে
একাজিট কেরিছল। পািক ান হওয়ার িদন মুিশদাবাদ ও মালদেহ পািক ােনর
পতাকা উেড়িছল। খুলনায় উেড়িছল কংে েসর পতাকা। এ িতনিট জলাই িছল
মুসলমান অধু িষত। সবাই ভেবিছল এ িতনিট অ ল পািক ােনর িভতর চেল
আসেব। িক মুসলমানেদর িব ে চ া তখন পবত মাণ হেয় উেঠেছ। সই
চ ােলে র মাকােবলায় মুসলমান নতৃ যতটু স ব যু কের িনেজেদর
অিধকার আদায় করেত পেরিছল মা । একমা খুলনাই পরবতীকােল
পািক ােনর অ ভূ হয়। খান আ ুস সবুেরর বিল নতৃে খুলনার মা ষ
পািক ােন যাগদােনর জ
সিদন ঐক ব হয়। খান এ সবুর ছাড়া খুলনা
পািক ান অ ভূ করণ স ব হত না। বাউ ডারী কিমশেনর কাছ থেক মালদেহর
ধুমা চঁাপাইনবাবগ থানািট পেয়িছল পািক ান। এর িপছেন ভূিমকা
রেখিছেলন চঁাপাইনবাবগে র অ গত মনাকষার জিমদার মুতজা রজা চৗধুরী।
পরবতীকােল মুতজা রজা চৗধুরী পািক ােনর ক ীয় ম ী হেয়িছেলন।
বাউ ডারী কিমশেনর সামেন চঁাপাইনবাবগে র দািব তুেল ধেরন হািম ল হক
চৗধুরী।
বাংলার এককােলর রাজধানী মুিশদাবাদ িক পািক ােন আেসিন।
আমার মেন হয় সখানকার মুসলমান নতৃ সরকম কান আে ালন গেড়
তুলেত পােরিন। এর একটা কারণও িছল। ১৭৫৭ সােল িসরাজউে ৗলার পতেনর
পর ইংেরজেদর যত রকেমর জুলুমবাজী এখােনই থম আঘাত হােন। স
অত াচােরর মুেখ দঁািড়েয় মুসলমানরা কৃত অেথই অসহায় হেয় পেড়।
সাতচি শ সােল এেসও তােদর অব ার তমন কান পিরবতন ঘেটিন। এ সময়
িস া হয় পুেরা আসামেক বাদ িদেয় ধুমা িসেলটেক পািক ােনর সােথ
অ ভূ হওয়ার েযাগ দয়া হেব। তাও আবার রফঅের ডােমর মাধ েম।
এরকম আরকিট রফাের ডােমর ব ব া করা হেয়িছল উ র পি ম সীমা
েদেশ। আমরা তখন রফাের ডােমর জ
িত িনেত
কির। মুসিলম
ছা লীেগর প থেক িস া গৃহীত হয় সংগঠেনর িবিভ শাখার কমীরা িসেলেট
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পািক ােনর জ একেযােগ কাজ করেব। আমরা ঢাকা থেক কেয়কিট প
িসেলট পঁৗছাই। আমার সােথ হিকম ইরিতজাউর রহমান, আলাউি ন আহেমদ,
শাম ল দা, সয়দ সােহব আলম, কাজী আশরাফ উ ীন আহমদ,
ল ইসলাম,
আ ুর রহীম চৗধুরী, আিলমু াহ, আবু সােলক, লতান হােসন খান, খারেশদ
আলম চৗধুরী, কাজী আওলাদ হােসন িছেলন। াশনাল গাড
ার সালাের
িসিটর মাঃ িসরাজউি েনর নতৃে একদল গাড কমী িসেলেট যান।
ল
ইসলামও আমােদর সােথ িছেলন। িতিন খুব ভাল গান গাইেতন। এ সমেয় একিট
গােনর দলই তরী কের ফেলন এবং রফাের ডামেক সামেন রেখ িতিন একিট
গান রচনা কেরিছেলন। রও তঁার দয়া। আমার মেন আেছ স গােনর জায়াের
পুেরা িসেলেটর মা ষ ভেস িগেয়িছল। আমরা রাজৈনিতক াগান িদেয় এবং
িমিটং কেরও যতখািন সফল হইিন এই গােনর আেবদন হেয়িছল তার চেয়
অেনক বশী। গােনর একিট কিল এখনও আমার মেন পেড়ঃ
িসেলটবাসী মুসলমান
সবাই িমেল পািক ান
পািক ােন ভাট কর দান
তুিম িক ভুিলয়া গছ
গৗড় গািবে র হীন অত াচার
েধর িশ হত া করল
হাত কািটল তার
বারহা ন ীেনর
কঁােদ
কঁািটয়া সাফমা
সানার িসেলট যাব পািক ান
তুিম িক ভুিলয়া গছ
গৗড় গািবে র হীন অত াচার
িসেলটবাসী মুসলমান
সবাই িমেল পািক ান
পািক ােন ভাট কর দান
শাহ জালােলর পূণ ভূিম
আজাদ কর মুসিলম তুিম
ড়ােলর বাে ভাট িদেয় ভাই
কারােনর ফরমান
30

ফেল আসা িদন েলা

ই ািহম হােসন

িসেলটবাসী মুসলমান...
উে খ ড়াল িছল পািক ােনর পে র তীক।
ল ইসলাম ১৯৫৩ সােল
করাচীেত িব মুসিলম যুব কংে েস কিব তািলম হােসেনর লখা একিট গান
গায়। সিটও দা ণ িহট কেরিছল। পািক ােনর পে জনমত সংগিঠত করবার
জ চাটগঁা থেক ফজলুল কােদর চৗধুরী তঁার এক িবরাট কমী বািহনী িনেয়
িসেলট পঁৗছান। কলকাতা থেক াশনাল গােডর সালার শখ মুিজবও এক
িবরাট দল িনেয় রফাের ডােমর পে কাজ করেত আেসন।
মুসিলম লীগ ও মুসিলম ছা লীগ নতােদর মেধ স সময় এক িবরাট
সাড়া পেড়িছল। িসেলটেক যভােবই হাক পািক ােন রাখেত হেব। এই রকম পণ
কের তঁারা সিদন কাজ কেরিছেলন।
আর যঁারা এেসিছেলন তঁার মেধ িম ার খান বাহা র আিব র রজা
চৗধুরী, মুিফজু ীন আহমদ, িট আলী, ছা েনতা শিফ ল ইসলাম,
ীন মাঃ
আবাদ, নায়াখালীর আ ুল জ ার খ র, আিজজ আহমদ, রাজশাহীর িমরান
আলী সরকার, ব ড়ার আ ুল হািমদ খান, ফজলুল বারী, িব এম ইিলয়াস,
রংপুেরর মিশউর রহমান যা িময়া, সাঈ র রহমান, খুলনার আ ুস সবুর খান, এ
এম মিজদ, আিদল উি ন আহমদ, বিরশােলর আিজজুি ন আহ দ, শমেসর
আলী, মিহউি ন আহমদ, ম কাজী বাহাউি ন আহমদ, আ ুর রহমান চৗধুরী,
পাবনার আ ু ািহল মাহমুদ , ফিরদপুেরর ইউ ফ আলী চৗধুরী মুেখর কথা মেন
পড়েছ।
িসেলেটর মুসিলম নতােদর মেধ যারা রফাের ডােমর জ কাজ
কেরিছেলন তােদর মেধ আ ুল মিতন চৗধুরী, দওয়ান আ ুল বািছত, মঈ ীন
চৗধুরী, আজমল আলী, চৗধুরী মাহমুদ আলী, মাঃ আ ু াহ, শােহদ আলী ও
আ ুল আিজজ অ তম। আ ুল মিতন চৗধুরী িছেলন আসাম মুসিলম লীেগর
সাধারণ স াদক। মওলানা ভাষানী িছেলন সভাপিত। আ ুল মিতন চৗধুরী ার
সা াহ ম ীসভার অ তম সদ ও হেয়িছেলন। আসােমর মুসিলম লীগ
সংগঠেনও িতিন রেখিছেলন অসামা ভূিমকা। কােয়েদ আযম তঁােক খুব হ
করেতন। শানা যায়, িজ াহ সােহব যখন ভারতীয় রাজনীিতর িত বীত
হেয়
ল ডেন চেল যান তখন িলয়াকত আলী খােনর সােথ িতিনও ল ডেন িগেয় দেশর
েয়াজেন তঁােক ভারেত িফের আসার অ েরাধ কেরিছেলন। তঁােদর কথায় উ ু
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হেয়ই পরবতীকােল কােয়েদ আযম িফের আেসন। পািক ান হওয়ার পর িতিন
ম ুরী কিমশেনর চয়ারম ান হেয়িছেলন।
িসেলেটর ছা নতােদর মেধ িজ এ খান, এ এন এম ইউ ফ, এিটএম
মা দ আমােদর সােথ কাজ করিছল। মেয়েদর মেধ জিরনা রশীদ, হােজরা
খাতুন, সয়দা রােকয়া মুখ পািক ােনর দাবীেক এিগেয় িনেয় আেস। জিরনা
রশীদ িছল খািসয়া। স পের মুসলমান হয় এবং পািক ােনর ক ীয় সরকােরর
এককালীন সিচব আ ুর রশীেদর সােথ তার িবেয় হয়। িসেলেট জিময়েত
উলামােয় িহে র ব াপক ভাব িছল। কংে েসর পে মওলানা হােসন আহমদ
মাদানী িনেজ এেস িনবাচনী চারণা চািলেয়িছেলন। তখন একটা মজার ঘটনা
ঘেটিছল। য সব জায়গায় জিময়েতর শ ঘঁািট িছল স সব ােন আমরা শাহ
আিজজেক আরবী পাষােক সি ত কের িনেয় যতাম। িতিন এমিনেতই খুব ভাল
আরবী জানেতন। আমরা জনসভায় তঁােক পিরচয় কিরেয় িদতাম ইবেন সউেদর
দূত িহেসেব িতিন এেসেছন। সৗদী বাদশাহর বাণী আপনােদরেক িতিন শানােত
চান।
শাহ আিজজ আরবীেত অনলবিষ ব ৃতা িদেয় যেতন। আমােদর কউ
হয়ত দাভাষীর কাজ করত। এেত সাধারণ লাক ভাবত হেরম শরীেফর
হফাজেতর দািয় পালনরত বাদশাহ সউেদর িতিনিধ যিদ পািক ােনর পে
ভাট িদেত বেলন তাহেল স কথা এেকবাের ফেল দয়া যায় না।
িন বেণর িহ এলাকা েলােত আমরা রসরাজ ম ডলেক সােথ িনেয়
যতাম। এেদর নতা িছল যােগ নাথ ম ডল। যােগ নাথ পের কােয়েদ
আযেমর ই ায় অ বতী সরকােরর সদ
হেয়িছেলন ও পরবতীকােল
পািক ােনর আইনম ী িহেসেব দীঘ সময় কাজ কেরেছন। পািক ােনর িনবাচনী
চােরর সময় যােগ নাথ িক কারেণ আসেত পােরনিন তা জানা নই। তখন
আমরা রসরাজ ম ডলেক যােগ নাথ ম ডল বেল পিরচয় কিরেয় ব জনসভা
কেরিছ। রসরাজ ম ডল পের পূব পািক ােনর ম ী হেয়িছেলন।
আমরা একবার রফাের ডােমর পে কাজ করার জ
কিরমগ
িগেয়িছলাম। কিরমগে িছল জিময়েতর শ ঘঁািট। বােস কের যাওয়ার সময়
িম ার আিজজুর রহমান আহত হন। িতিন পের পািক ােনর গণপিরষদ সদ
হেয়িছেলন। মেন আেছ িতিন হাত বর কের ঘুিমেয় পেড়িছেলন হঠাৎ কের উে া
িদক থেক একটা বাস এেস তার হাতটা উিড়েয় িনেয় যায়। ব থায় িতিন ছটফট
করিছেলন। িতিন িচৎকার কের বলিছেলন আমার ীেক এেন দাও। কিরমগে

এেস তাড়াতািড় কের আমরা আিজজুর রহমানেক হাসপাতােল ভিত কির।
অ িদেক তার ীেকও খবর পাঠােনা হয়। হাসপাতােল আিজজুর রহমানেক রেখ
আমরা বিড়েয় পিড় জনসভার উে ে । সখান থেক ফরার পেথ নদীর ঘােট
জিময়েতর কমীেদর সােথ আমােদর দখা হেয় যায়। ওরা উে া িদক থেক
আসিছল। কথায় কথায়
হেয় যায় সংঘষ। নদীর ঘােট িছল পাথর। সিদন স
পাথেরর ব বহার হেয়িছল পযা । হতাহেতর সংখ াও ম িছল না। জিময়েতর
িতনজন কমী িনহত হন। আমােদর গািড়র াইভােরর মাথায় এেস পেড় এক বড়
পাথর। মাথা ফেট চুর র র ণ হেয় াইভার মারা যান। পরিদন কংে স
সমথক পি কা েলা লেখ মুসিলম লীগ ডােদর হােত িতনজন মওলানা িনহত।
গাড়ীর াইভােরর মৃতু েত আমরা হতবুি হেয় পিড়। আমােদর এক ব ু
কাজী আশরাফ উ ীন আহমদ াইিভং জানেতন। িতিন এই িবপেদ হাল ধেরন।
াইভােরর লাশসহ বােস কের আমরা িসেলেটর উে ে রওনা দই। তখন
স ার অ কার নেম এেসেছ। এমিনেত তখন বষাকাল। রা ার ধাের অৈথ
পািন। হঠাৎ দিখ আমােদর িপছেন িট জীপ ছুেট আসেছ। আমরা মেন মেন
ভীত হেয় পেড়িছলাম। কননা, মারামািরর ঘটনািট িন য় এত েণ শাসেনর
কােন পঁৗেছ গেছ। ভেবিছলাম আমােদর ধরার জ
হয়ত কান ফাস
আমােদরেক অ সরণ করেছ। আমরা তখন তাড়াতািড় কের লাশ রা ার এক
পােশ রেখ পািনেত ঝঁাপ িদলাম। চারপােশর িকছুই জািন না। পািনর গভীরতা
কত তাও বুঝেত পারিছলাম না। ধু ভেস থেক সবিকছু বাঝার চ া
কেরিছলাম। দিখ জীপ েটা বােসর পাশ িদেয় ত চেল গেলা। তখন িনি ত
হলাম আমরা িবপদমু । এেক এেক পািন থেক উেঠ এেস ভজা কাপড় িনেয়ই
বােস চেড় বসলাম। ঐ অব ায় বাস চলল। সিদন আমরা িসেলট পঁৗেছিছলাম
রাত িতনটায়। িসেলেট এেসই আমরা হিববু াহ বাহারেক পুেরা ঘটনা খুেল বিল।
বাহার ঐ রােতই লাশ দাফন কের ফলার কথা বলেলন। আমরা তঁার কথা মত
কাজ করলাম। বাহার ভেবিছেলন লাশ দীঘ ণ রেখ দওয়ার অথ ধু ধু
আইনগত ঝােমলায় আটেক যাওয়া। তাছাড়া আমােদর একটা রাজৈনিতক
ইেমেজরও ব াপার িছল।
িসেলেট বাহার আমােদর সাব িণক দখােশানার দািয় নন। হিববু াহ
বাহার িছেলন একাধাের রাজনীিতিবদ, খেলায়াড় এবং সািহিত ক।
কলকাতা থেক িতিন তঁার বান শাম াহার মাহমুেদর সােথ যৗথভােব
বর কেরিছেলন িবখ াত মািসক পি কা ‘বুলবুল’। ‘বুলবুল’ পি কা িহেসেব
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সকােল খুব নাম কেরিছল। এ ই ভাইেবােনর উে ে ই কিব নজ ল ইসলাম
উৎসগ কেরিছেলন তার িবখ াত কাব
চ বাক।
পািক ান হওয়ার পর বাহার পূব পািক ােনর া ম ী হন। ম ী িহেসেব
তঁার এক িবরাট সাফল িছল িতিন ঢাকা থেক মশা িনমূল কেরিছেলন। আমার
মেন হয় এ কােজ তঁার আেগ ও পের কউই এরকম কৃিত দখােত পােরিন।
বাহােরর ম ী থেক িবদােয়র পর ঢাকায় আবার মশার া ভাব হয়।
এ িনেয় তখন প - পি কায় খুব লখােলিখ হেয়িছল। িক মশা িনমূেল কউ
কান ভূিমকা িনেয় এিগেয় আেসিন। তখন একিট পি কায় িবখ াত িচ নািয়কা
বজয় ীমালার গােনর একিট কিল তুেল িদেয় ঢাকার মশা যাে না কন তার
উ ের প ারিড কের িলেখিছল ‘হামেছ না পুছ, পুছ বাহারেছ’।
অেনেকই জােনন না ঢাকা বারেডম হাসপাতাল গড়ার িপছেন ডা.
ই ািহমেক বাহারই অ ে রণার পাশাপািশ সহেযািগতা যুিগেয়িছেলন। ডা.
ই ািহম তখন এম আর িস িপ কের সদ বৃেটন থেক িফেরেছন। বারেডম
হাসপাতাল স সময়
হেয়িছল স ন বািগচায়।
পািক ান হওয়ার পর িহ ান থেক রজাহান িথেয়টারস নােম একিট
নাট দল ঢাকায় আেস। আজেকর াশনাশ হাসপাতাল যখােন সকােল এখােন
িছল একটা খালা ময়দান। নাট দল সখােনই অিভনেয়র িস া নয়। অিভনেয়র
কথা েন পুেরােনা ঢাকার লাকজন ভীষণ খেপ যায়। তারা এসব অিভনয়েক
অৈনসলামী কাযকলাপ বেল নাট েলর সবিকছু ভে চুের দয়। তখন
নাট কমীরা আমার কােছ এেল আিম ঘটনা বাহারেক খুেল বিল। আেগ থেকই
জানতাম িতিন সং ৃিতমনা। সবিকছু েন িতিন বলেলন নাট দলেক বেলা সবিকছু
পুনরায় আেয়াজন করেত। আিম উে াধন করব।
পুরােনা ঢাকার লাকজেনর উপর বাহােরর একটা ভাব িছল। আর তাই
বাহার উে াধন করার সময় আর কান গ ডেগাল হয়িন। পরবতীকােল বাহার
বুলবুল একােডমী িত ায়
পূণ ভূিমকা পালন কেরিছেলন।
এই নাটক ম
হওয়ার খবরটা কমন কের যন কিব জসীম উ ীেনর
কােন পঁৗেছ। িতিন আমার সােথ দখা কের তঁার ‘ বেদর মেয়’ নাটকটা ম
করার অ েরাধ কেরন। আমরা তঁার অ েরােধর িত স ান দশন করেত
পেরিছলাম।
বাহার যখন দখেলন কিরমগে এরকম ঘটনা ঘিটেয় আমরা িফের
এেসিছ তখন িতিন আমােদর েটা বাস ভিত কের িশলং এর িদেক পািঠেয়
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িদেলন। যােত আর কান রকম অ িবধা না হয়। আমরা েনিছলাম িশলং বাসী
িসেলেটর ব মুসলমান ভাটারেদর আটিকেয় রাখা হেয়েছ- যােত তারা িনবাচেন
তােদর মতামত না িদেত পাের। রফাের ডাম কিমিট আমােদর পািঠেয়িছেলন
তােদর িসেলেট আনার বে াব করেত। িশলং শহরটা পাহােড়র উপর অবি ত।
অপূব নসিগক দৃ আর মেনারম আবহাওয়া এর চািরিদেক িবরাজ করেছ।
পাহােড়র উপর িদেয় রা া। এত স
য েটা বাস পাশাপািশ আসা যাওয়া
করেত পাের না। আমরা সই রা া ধের িশলং এর িদেক এিগেয় যেত লাগলাম।
রা ার মাঝামািঝ পিনন লা নােমর একটা জায়গা আেছ। একটা বাজার।
এখােনই বাস েলা এেক অপরেক স কের। পিনন লা এলাকাটা হে
চরাপু ী অ েলর িভতের। যখােন পৃিথবীর সবেচেয় বশী বৃি পাত হেয় থােক।
পিনন লার দখলাম খািসয়ােদর বাস। এেদর গােয়র রং খুব
র। খািসয়ারা
মাতৃতাি ক সমাজ ব ব ায় িব াস কের। বািড়র বাইের মেয়রাই সব কাজকম
কের। দখলাম তারা দাকানদারীও করেছ। পের িশলং এ যেয়ও দিখ তােদর
একই অব া। খািসয়া পু ষরা ঘেরর ভতের থােক।
িশলং- এ দিনক আজােদর িরেপাটার িজলানীর সােথ আমরা দখা কির।
িজলানীর বািড় িছল মালদায়। সই আমােদর থাকা খাওয়ার ব ব া কেরিছল।
আসােম তখন বরদলাই সরকার
মতায়। কংে েসর মাসলম ানরাই
মুসলমানেদর িসেলেট যেত বাধা িদি ল। বাস সািভস ব কের িদেয়িছল যােত
মুসলমানরা িসেলেট না যেত পাের।
িজলানী আমােদর িনেয় যায় মুসিলম লীগ নতা আসােমর া ন
মুখ ম ী ার সা াহর কােছ। আমরা রফাের ডাম কিমিটর প থেক এেসিছ
েন িতিন ইংেরজীেত বলেলন, I will give you all co-operation. িশলং- এর
মুসলমানেদর িসেলট যেত যন কান অ িবধা না হয়, িতিন শাসেনর সােথ
আলাপ কের তার ব ব া কেরন। এ সময় আবুল হাসানাত বজলুর রশীদ বেল
িশলং- এর একজন মুসলমান ব বসায়ী আমােদর অেনক সহেযািগতা কেরিছেলন।
রফাের ডােমর মাধ েম িসেলেটর মুসলমানরা পািক ােন যাগদােনর
পে রায় দয়। র◌্যাডি ফ রােয়দাদ িক এই গণদাবীেকও উেপ া কেরিছল।
কিরমগ ম মােক কেট সিদন বাকী আসােমর সােথ জুেড় দয়া হেয়িছল।
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৫
১৪ই আগ , ১৯৪৭। অেনক ত াগ অেনক র আর অেনক সং ােমর পথ ধের
িব মানিচে
ান কের িনল পািক ান। সিদন আমার মেন হেয়িছল কত পথ
অিত ম কের, কত আঁধার রােতর সীমানা পিরেয়, কত িততুমীেরর শাহাদাত,
কত ফকীর মজ ও শমেশর গাজীর সং াম... ১৮৫৭ সােলর আজাদী আে ালন,
জাি স আমীর আলী ও নওয়াব আ ুল লতীেফর বুি বৃি ক সাধনা; খলাফত
আে ালেনর পথ ধের অবেশেষ মুসিলম হামল াে ডর
বা বািয়ত হল।
আমরা পলাম আজাদ ওয়াতান, াধীন পািক ান। ১৪ই আগে র ক’িদন পূেবই
আিম আর সালাউি ন র◌্যাংি ন ীেটর মােড়ায়ারী ব বসায়ীর িবিস নান নােমর
দাকান থেক কাপড় িকেন পািক ােনর পতাকা বানােনা
কির এবং িবিভ
ােন সরবরাহ কির যােত ১৪ই আগ সকােলর মেধ পুেরা ঢাকা পািক ােনর
পতাকায় পতাকায় েশািভত হয়।
মেন আেছ লালবাগ ক ার িভতর খাজা নািজমু ীন পািক ােনর পতাকা
উে ালন কেরিছেলন। িতিন ফজেরর নামােজর পর পরই ক ার চ ের লাকজন
পিরেবি ত হেয় চেল আেসন। িক তখন তঁােক গাড অব অনার দয়া, ব া ড
বাজােনা ইত ািদ িনেয় বশ সম া দখা িদেয়িছল- এসব কাজ করত পুিলশ
বািহনী ও সংি
সংগঠন েলার সদ রা। এেদর অিধকাংশই িছল িহ । তারা
সবাই িহ ান চেল যায়। এ পিরি িতেত মুসিলম াশনাল গােডর ত ণ
সদ রা এিগেয় আেস। াশনাল গােডর ঢাকার সালাের িসিট িসরাজ ীন এ
ব াপাের
পূণ ভূিমকা পালন কেরিছেলন।
তখনও পািক ােনর জাতীয় পতাকা িনিদ হয়িন। ১৪ই আগ সকােল
মুসিলম লীেগর পতাকােকই জাতীয় পতাকার স ান দয়া হয়। ঢাকায় তখন
একিট েদেশর রাজধানী হওয়ার মত কান েযাগ িবধা িছল না। পুেরা পূব
পািক ােন উে খ করার মত িছল না তমন কান শহর। ঢাকার লাক সংখ া িছল
সবসা েল এক লে র কাছাকািছ। থানা িছল মা িতনিট। ওয়াড িছল ৭িট।
পূব পািক ান হওয়ার পর ঢাকার িডিস হন এস রহমতু াহ, আইিসএস।
নতুন রাজধানীর সিচবালয়, শাসন যে র ক িব
ও অ া
িত ান গেড় তুলবার মত কান িবি ং পাওয়া যায়িন। িটনেশেডর অ ায়ী
আ েয় িদেনর পর িদন শাসেনর কাজ চালােত হেয়েছ।
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ব িদন ধের পূব পািক ােনর সংসদ ভবন িহেসেব ঢাকা ইউিনভািসিটর
জগ াথ হেলর একাংশ ব বহার করা হত। মুখ ম ী থাকেতন বতমান হাউেজ
বতমােন যা বাংলা একােডমীর অংশ।
পূব পািক ােনর শাসন য গেড় তুলবার মত কান দ অিফসারও
ব িদন পাওয়া যায়িন। িহ অিফসাররা চেল যাওয়ার ফেল য শূণ তা সৃি
হেয়িছল রাতারািত ই টারিভউেয়র মাধ েম মুসলমান ত ণেদর চা রী িদেয় তা
পূরণ করেত হেয়িছল।
বা ালী মুসলমানেদর মেধ কান পাস করা আইিসএস অিফসার িছল
না। অ া সািভেসও িছল মুসলমানেদর একই অব া। এ অব ায় একটা দশ
পিরচালনা করা সহজ কথা িছল না। ধুমা নিতক শি র উপর িনভর কের
মুসিলম লীগ নতারা পািক ােনর নতৃ
হণ কেরিছেলন। আমার মেন আেছ
তখন িকছু অবা ালী মুসিলম অিফসার এেস পূব পািক ােনর শাসন য গেড়
তােলন। পুিলশ সািভস ও রলওেয় সািভস গেড় তালার িপছেনও তােদর
অবদান িছল সমিধক। বা ালী মুসলমানেদর মেধ স সময় তমন কান
ব বসায়ী ও িশ পিত ণী গেড় ওেঠিন। আদমজী, ই াহানী, বাওয়ানীরাই
তখন এেদেশ এেস থম িশ ায়েনর অবকাঠােমা গেড় তােল।
নতুন েদেশ আরও একিট সম া দখা িদল। পি মব ও িবহাের
তখন চলিছল ইিতহােসর বীভৎসতম মুসিলম িনধন। সা দািয়ক িহ েদর হােত
য কত মুসলমান নর- নারীর জীবন দীপ িনেভ িগেয়িছল তার কান সীমা সংখ া
নই। িহ েদর ভেয় তখন হাজার হাজার অসহায় িনঃ মুহািজর ভারত থেক
এেস ঢাকা শহর ছেয় ফেলিছল। এভােব মুসলমানেদর িভেটমািট ছাড়া কের
পািক ােন পািঠেয় িদেয় িহ ভারত আরও একিট উে
চিরতাথ করেত
চেয়িছল। যােত নতুন েদেশর বল ও নড়বেড় শাসন মুহািজর সম া
মাকােবলা করেত িগেয় অচল হেয় পেড়।
ফুলবাড়ীয়া রলে শন তখন মুহািজর আর মুহািজের পূণ হেয় থাকত।
আমরা মুসিলম লীগ কমীরা এই সব অসহায় বিন আদমেক আ য় দয়ার জ
উেঠ পেড় লাগলাম। ঢাকার ায় েত কটা ুল তখন ির ইিজশন করা হল
এেদর আ য় দবার জ । িবিভ পিরত িহ বািড়েতও তােদর জ জায়গা
করা হল। আমরা রা ায় রা ায় ঘুের এেদর জ চঁাদা তুলতাম। খাবােরর ব ব া
করতাম। আমার উপর নািজমু ীন সােহেবর িনেদশ িছল িরিফউজী ক া
েলা
ত াবধান করার।
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আসেল এসব মুহািজররা পািক ােনর জ সবিকছু হািরেয়িছল। বলেত
ি ধা নই, সিদন পািক ানেক ভালেবেসই তারা এখােন তােদর নতুন আ য়
িনমাণ করেত চেয়িছল। এসব মুহািজেরর একটা িবরাট অংশই িছল উদূভাষী।
িক ভাষাটা তখন আমােদর কােছ বড় হেয় দখা দয়িন। কননা পািক ান
হেয়িছল মুসিলম জািতস ার উপর িভি কের। তাই তােদর আমরা আপন কের
িনেত পেরিছলাম।
তখন পুরাতন হাইেকাট িবি ংেয় পূব পািক ান হাইেকােটর কাজ
হয়। িবি ং এর শীেষ য িবরাট পািক ানী পতাকা উড়ত- আিম দেখিছ এইসব
মুহািজর েত কিদন সকােল িগেয় ঐ পতাকােক সালাম করত অেনক ণ ধের।
পূব পািক ােনর ধানম ী িছেলন খাজা নািজমু ীন। অত সৎ ও
ধািমক িহেসেব তঁার পিরিচিত িছল। খাজা নািজমু ীন িছেলন ঢাকার নওয়াব
পিরবােরর স ান। আ ীয়তা সূে নওয়াব সিলমু াহর ভাে । উ িশ া
পেয়িছেলন বৃেটেন।
এত বড় ভূ ামী ঘেরর স ান হেয়ও িতিন জনসাধারেণর কাতাের নেম
এেসিছেলন এবং তােদর কল ােণর জ আজীবন রাজনীিত কের গেছন। তঁারই
উেদ ােগ বাংলার কৃষকেক বঁাচােনার জ যু বে ঋণ শািলসী িবল পাস
হেয়িছল। বাংলার মুসলমান জাগরেণ ঢাকার নওয়াব পিরবােরর মেধ নওয়াব
সিলমু াহর পর তঁারই অবদান সমিধক। খাজা নািজমু ীন শের বাংলার পর
যু বে র মুসিলম লীগ ম ীসভার ধানম ী হেয়িছেলন। পরবতীকােল িতিন
পািক ােনর গভনর জনােরল ও ধানম ী হন। কমীেদর িত নািজমু ীন
সােহেবর নজর িছল খুব তী । তােদর ভালমে র সব িকছুই িতিন খবর রাখার
চ া করেতন। পািক ান হবার পর আমার আ ােক একবার ঢাকা থেক বদলী
কের খুলনার এিডএম িহেসেব পাঠান হয়। এর িপছেন একটা কারণ িছল। কােদর
সদার নােম পুরেনা ঢাকার একজন শি শালী প ােয়ত নতােক ঢাকার নওয়াবরা
পুরেনা শ তার জর ধের মামলা িদেয় জেল পাঠায়। এই কােদর সদার িছেলন
ফজলুল হেকর ণমু । তঁার জািমেনর জ
য়ং ফজলুল হক এেস আমার
আ ােক অ েরাধ কেরন। তাছাড়া কসটা জািমনেযাগ ও িছল। িতিন সই
িহেসেব কােদর সদারেক জািমন িদেয় দন। িক নওয়াবরা আমার আ ার উপর
ভীষণ চেট যান। তঁারা খাজা নািজমু ীনেক ভািবত কের আমার আ ার বদলীর
আেয়াজন কেরন। নািজমু ীন সােহেবর িনেরট সরলতার জ
এটা স ব
হেয়িছল।
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আিম বাসায় এেস রাি েত এ ঘটনা িন। পরিদন সকােল আবু
সােলকেক সােথ কের সরাসির িবমানব ের চেল যাই। নািজমু ীন সােহব তখন
রা ীয় কােজ করাচী যাি েলন।
আিম সাজা তঁার কােছ িগেয় সালাম িদেয় িবনীত কে ঠ বললাম, ‘ ার,
মাইেন না ায় ক মের ওয়ািলদ সাহাবেকা া ফার কর িদয়া িগয়া, িকয়া
ইেয় সাচ ায়’?
িতিন অকপট সরলতার সােথ জবাব িদেলন, ‘ দেখা ই ািহম, সয়দ
সিলম, সয়দ সােহেব আলম আউর হািববুর রহমান হিকম সােহব মের পাস
আেয়েথ তুমহারা ওয়ািলদ সাহাবকা খলাফ শকােয়ত লকরেক, উ হেন কােদর
সদার িজনেকা এের িকয়া িগয়া থা উনেকা জামানত দ িদ।’ আিম িকছুমা
দেম না িগেয় বললাম, ‘ ার, হািককত ইেয় ায় ক শর- ই- বা াল খুদ হামারা
ঘর তশিরফ লােয় আউর ইস িসলিসলােম মের ওয়ািলদ সােহব ছ বাত িক।
িকউ ক ইেয় বলয় াবল (Bel-able) কস থা ইস িলেয় কােদর সদারেকা
জামানত িমিল’।
মেন হল নািজমু ীন সােহব ব াপারটা বুেঝ ফলেলন। একটা সামা
ঘটনােক ক কের একজন সরকারী অিফসারেক বদিল করা য িঠক নয়, তা
তঁার পরবতী একশন থেক
হেয় যায়।
তখন হাম সে টারী িছেলন এস এন বােকর। নািজমু ীন সােহেবর
িপছেন তখন িতিন দঁািড়েয়িছেলন। তাড়াতািড় কের িতিন তঁােক বলেলন- Baker,
Please withheld transfer of Mr. Hussain, till I come back from
Karachi. তখনকার মত আ ার সম া কেট যায়। পরবতীেত আ া আরও
িতন বছর ঢাকায় কাটান।
ল আমীন যখন েদেশর মুখ ম ী তখন িতিন
িম ার িডএম িহেসেব বদিল হন। িম ার িডএম দহলভী াে র রা দূত
িনযু হওয়ায় ঐ পদিট শূণ হয়। নািজমু ীন সােহেবর সততা ও িনেলাভ
চািরি ক বিশ িছল ায় বাদতুল । একটা ঘটনা মেন পড়েছ। েদেশর
শাসন তখন আমদানী- রফতানীর জ িকছু লাইেস
দওয়ার িস া নয়।
আমার মেন আেছ অেনক িশি ত বা ালী মুসলমানও তখন আমদানী- রফতানী
লাইেস ব াপারটা িক তা বুেঝ উঠেতন না। আসেল আমদানী- র ানীর জ
য
ব বসায়ী ণী গেড় ওঠা েয়াজন তা তখনও পূব পািক ােন িছল না বলেলই
চেল। বৃিটেশর বরী শাসন ও জুলুেমর ফেল মুসলমানেদর মেধ অব
সরকম
কান ব বসায়ী ণী গেড় ওঠা স ব িছল না। আমদানী- রফতানী ব বসাটা িছল
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পুেরা িহ েদর ক ায়। পািক ান হবার পর এ অব া বদলােত
কের। থম
িদেক অেনক বা ালী মুসলমান ব বসা না বুেঝ ওঠার কারেণ লাইেস েলা পূব
পািক ােন আগত অবা ালী মুসলমান ব বসায়ীেদর কােছ িবি কের িদেতন।
লাইেস কনােবচা কের অেনেক তখন িব ার অথ উপাজন কেরেছন।
মাহন িময়া তখন েদশ মুসিলম লীেগর সাধারণ স াদক। আমরা
কেয়কজন িমেল তঁার কােছ একিদন গলাম িকছু ব বসািয়ক িবধা পাওয়ার
আশায়। িতিন আমােদর িনেয় নািজমু ীন সােহেবর কােছ গেলন। মাহন িময়া
খালাখুিলভােব তঁােক বলেলন, এসব ছেলরা পািক ান আে ালন কেরেছ।
আে ালেনর জ তােদর কিরয়ারও অেনক িত
হেয়েছ। এখন সময়
এেসেছ এেদর জ আমােদর িকছু করার। আমরা যিদ এেদর লাইেস ই কির
তেব এরা তা বঁেচ িকছু উপাজন করেত পারেব।
নািজমু ীন সােহব সব েন বশ কেঠার কে ঠই বলেলন, ‘হাম ইেয়
লােগােকা কািভ লাইেস
নিহ দেয়ে । জা সিহমােনােম িবজেনস করেত
ায় ফ উনিহ লােগােকা লাইেস িমেলগা। পেলিটক াল ওয়াককারসেকা
লাইেস দেনকা মতবল হাগা ক উনেহ চার ও বদমাশ বানায়া যােয়। হাম
ইনেহ বরবাদ করনা নিহ চাহেত ায়। আগর ইেয় সারকারী নকরী করনা চাহেত
ায় হাম নকরীকা বে াব কর দেয়ে । হাম জানেত ায় ক ইেয় লাগ
পািক ানেকা িলেয় ব ত কাম িকয়া, মুসিলম লীগেক কহেন পর কারবানী িদ।
হাম ইনেকা ই ত করেত ায়। ইেয় হামারা কউমকা সরমায়া ায়’।
তারপর িতিন মাহন িময়ােক বলেলন কমীেদর একিট িল িদেত। এ
িলে আমার সােথ শিফ ল ইসলাম, শিফ র রহমান, মুিজবর রহমান, আবু
সােলক, লতান হােসন খান, আলাউি ন আহমদ, আফজাল হােসন, আতাউল
হক খান, কাজী আওলাদ হােসেনর নাম িছল। হািম ল হক চৗধুরী তখন
অথম ী। নািজমু ীন তঁােক ডেক আমােদর কেয়কজেনর চা িরর ব ব া কের
িদেত বেলন। আমােদর চা রী হেয় যায়। পরিদন দিনক আজােদ বড় হিডংেয়
লখা হয় “কওেমর খদমেতর এনাম
প উ বতেনর গেজেটড চাকরী”।
আমােক ও আলাউি ন আহমদেক দয়া হয় কৃিষ দফতের। শিফ র
রহমান ও মুিজবর রহমানেক দয়া হয় াণ ম ণালেয়। আবু সােলক, লতান
হােসন খান, আফজাল হােসন, কাজী আওলাদ হােসন চাকরী পান তথ
ম ণালেয় এবং শিফ ল ইসলাম ও আতাউল হক খান যান খাদ িবভােগ।
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আমরা কউই দীঘিদন চাকিরেত িটেক থাকেত পািরিন। এক দড়
বছেরর মেধ ই সবাই চাকরী ছেড় দন। ধুমা আফজাল হােসনই চাকরীেত
থেক যান।
নািজমু ীন সােহেবর আচার ব বহার িছল আদশ ানীয়। তঁাম মত শরীফ
মা ষ আিম আর ি তীয়িট দিখিন। যখনই তঁার বাসায় িগেয়িছ তখনই িতিন
আমােদর িনজ হােত আপ ায়ন কেরেছন। সব সময় িতিন মুসিলম লীগ কমীেদর
ইসলামী িজে গী অ সরণ করেত বলেতন। িবেশষ কের আমােদর িতিন বলেতন
িনয়িমত নামাজ পড়েত। নামােজর ওয়া হেল িতিন এর কাজ বাদ িদেয় নামােজ
দঁািড়েয় যেতন। িতিন তাহা ুদ গাজারও িছেলন।
১৯৪৮ সােল কােয়েদ আযম ঢাকায় আেসন। পািক ােনর গভনর
জনােরল িহেসেব এিটই িছল তার থম ঢাকা সফর। এটা তঁার শষ সফরও
িছল। কারণ করাচী িফের িগেয় িতিন আর বশীিদন হায়াত পানিন।
আিম তখন ঢাকা মুসিলম লীেগর ভার া সভাপিত। িজ াহ সােহব ঢাকা
আসেবন েন আমােদর সবার মন আনে নেচ ওেঠ।
য নতার কথায় পািক ান আে ালন কেরিছ, যঁার অসাধারণ নতৃে র
সামেন কংে েসর জঁাদেরল নতারা ও বৃিটশ সা াজ বাদ পয পািক ান দাবী
কবুল করেত বাধ হেয়িছল, যঁার অসাধারণ বিল তার মুেখ উপমহােদেশর কািট
কািট মুসলমান পেয়িছল তঁােদর ত আবাসভূিম, িতিন এেল আমােদর মেনর
অ ভূিত য এমিনেতই উ াসমুখর হেয় উঠেব তােতা াভািবক। আমার মেন
আেছ িবিভ
েযােগ আিম তঁার সােথ ৭ বার হাত িমিলেয়িছলাম। আমরা মেন
করতাম তঁার মত মা েষর সােথ হাত িমলােত পারাটা রীিতমত একটা গৗরেবর
ব াপার। ইিতহােসর এই অধ ায়িট পুেরাপুির না জানেল আমােদর এই মানিসক
অব াটা কউ ধরেত পারেব না।
কােয়েদ আযেমর ঢাকা সফর পুেরাপুির সফল করবার জ আমরা
সবা ক সাংগঠিনক তৎপরতা ির কির। ঢাকার নওয়াব হািববু াহেক সভাপিত
কের একিট অভ থনা কিমিট গিঠত হয়। নওয়াব সােহব তখন মুসিলম লীেগ
পুনরায় িফের এেসেছন। আিম অভ থনা কিমিটর চার স াদক। আমার মেন
আেছ সম
েদেশ তখন কেয়ক ল পা ার ও িলফেলট িবিল করা হেয়িছল
আমার নােমই। এয়ারেফােসর েটা ছাট িবমােন কের আিম দেশর ত
অ েল চারপ ছিড়েয়িছলাম।
41

ফেল আসা িদন েলা

ই ািহম হােসন

িকছু চারপ ঢাকা কাট িবি ং- এর উপের এেস পেড়। তখন
আদালেতর অধঃ ন করানীরা স েলা িড়েয় িনেয় আমার আ ার কােছ পঁৗেছ
দয়ার সময় বেলিছল আপনার ছেলর নােমই এতসব কা ডকারখানা চলেছ।
আ া বাধ হয় খুিশই হেয়িছেলন। কােয়েদ আযম যিদন আেসন সিদন ঢাকা
লােক লাকারণ হেয় িগেয়িছল। তজগঁাও থেক ঢাকার রা ায় ’ধাের অসংখ
লাক দঁািড়েয়িছল কােয়েদ আযমেক দখার জ । িতিন ঢাকায় এেস িম টু
রােডর একটা বাড়ীেত ওেঠন। পরবতীকােল আইয়ুব খান এিটর ব সং ার কের
রা ীয় অিতিথ ভবন বািনেয়িছেলন।
আমরা িবমান ব ের তঁােক অভ থনা জানােত িগেয়িছলাম। ‘মুসিলম
লীগ িজ াবাদ’ ‘কােয়েদ আযম িজ াবাদ’ িনেত পুেরা ঢাকা সিদন কি ত
হেয় উেঠিছল। রসেকাস ময়দােন কােয়েদ আযম থম জনসভা কেরন।
অভ থনা কিমিটর প থেক িবরাট প াে ডল সাজােনা হেয়িছল। দৃ ডায়াস
তরী করা হেয়িছল। কােয়েদ আযম ব ৃতা দন িবকােলর িদেক। সকাল থেকই
দূর- দূরা থেক সব েরর হাজার হাজার লাক জনসভা েল জমােয়ত হেত
থােক। আমার কােছ মেন হল িবরাট এক জনসমু । আসেল কােয়েদ আযম তখন
মুসলমানেদর জ একিট গৗরেবর তীক হেয় দঁািড়েয়িছেলন। পূব পািক ােনর
সব জলা থেক বীণ ও নবীন সব মুসিলম লীগ নতাই কােয়েদ আযেমর
জনসভায় হািজর হেয়িছেলন। সংবধনা কিমিটর প থেক আ াস উি ন ও কিব
গালাম মা ফা কােয়েদ আযমেক অিভন ন জািনেয় গান গেয়িছেলন।
তখন িছল গরম কাল। মুসিলম লীগ কমীরা হাজার হাজার মািটর কলস
ভিত পািন তৃ াত াতােদর পান কিরেয়িছেলন।
ঢাকায় অব ানকােল কােয়েদ আযম প ন ময়দােন মুসিলম লীগ কমী
সমােবেশ ভাষণ িদেয়িছেলন। এছাড়া কাজন হেল ইউিনভািসিটর সমাবতন
অ ােন এবং ঢাকা ােবর একিট অ ােন িতিন যাগ দন। রসেকাস ময়দােন
এবং সমাবতন অ ােন পািক ােনর রা াভাষার উপর
ব ব দন। িতিন
উ েক পািক ােনর রা ভাষা িহেসেব হণ করবার পে ও যুি
দশন কেরন।
কৃতপে উ পািক ােনর কান ােদিশক ভাষা িছল না। তৎকালীন
পি ম পািক ােনর কান েদেশই উ র ব বহার হত না। পি ম পািক ােনর
েদশ েলােত িনজ ভাষা চিলত িছল। জািত িহেসেব ঐক ব থাকবার
েয়াজনীয়তার উপর
িদেয় কান িনিদ
ােদিশক ভাষার েল উ েক
রা ভাষা করবার কথা কােয়েদ আযম ভেবিছেলন।
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রা ভাষা আে ালেনর সােথ জিড়ত অেনেকই পরবতীকােল দািব
কেরেছন কােয়েদ আযেমর ভাষেণর একিট কিথত উি Urdu and Urdu shall
be the state language of Pakistan. উ ারণ করার সময় তারা নািক No No
বেল িতবাদ জািনেয়িছেলন। এটা একটা ফ িমথ াচার এবং গালগ মা ।
তঁারা মেন কেরিছেলন িমথ া বেল তঁারা গৗরেবর অিধকারী হেবন। এটােকই বলা
যায় ইিতহােসর চুির। এই গৗরব দাবীকারীেদর মেধ নাইমু ীন, তায়াহা,
আিজজ আহেমদ মুেখর কথা েনিছ।
রসেকাস ময়দােনর িবশাল জনসভায় কােয়েদ আযেমর ভাষেণর
িতবাদ করেত যাওয়া িছল রীিতমত ক নাতীত ব াপার। তখন কােয়েদ
আযেমর য িবপুল জনি য়তা এবং তঁার ব ি ে র য িবশালতা তার সামেন
দঁািড়েয় কউ িতবাদ করেত গেল জনতার
েরােষই স িনি
হেয় যত।
কনেভােকশন ব ৃতা স ে ও একই কথা চেল আেস। ওখােনও নািক তঁারা ‘ না’
‘ না’ বেল িতবাদ জািনেয়িছেলন। অথচ এই িতবােদর কথা উপি ত কউ
শােনিন। তখনকার প পি কায় এ ধরেণর কথা কাশ পায়িন। পছেনর িদক
থেক কউ িবি
িতবাদ কের থাকেলও িজ াহ সােহব িনেজ শােননিন, যারা
সামেনর িদেক বসা িছেলন তঁােদর কােনও পঁৗেছিন।
এটা সত য, মুসিলম লীগ তখন েটা েপ িবভ হেয় িগেয়িছল।
মুসিলম লীেগর মেধ েটা উপদল িছল নািজমু ীন ও সাহরাওয়াদী প এরা
িছল তঁােদর অ সারী। ছা নতােদর অেনেকই পরবতীকােল রা ভাষা আে ালন
কেরন। কােয়েদ আযেমর ঢাকা অব ানকােল নাইমু ীন, তায়াহা মুখ
ভাষার দাবী িনেয় তঁার সােথ দখা কেরিছেলন। বদ ীন উমর তঁার ভাষা
আে ালেনর ইিতহাস িবষয়ক বইেয় িলেখেছন এরা নািক কােয়েদ আযেমর সােথ
ভাষার ে তকাতিকেত জিড়েয় পেড়ন। এটা একটা ক কািহনী ব অ িকছু
নয়। তঁার সামেন দঁািড়েয় কথা বলা খুব একটা সহজ ব াপার িছল না।
সাহরাওয়াদীর মত জনেনতােকও আযেমর সােথ দখা করেত িগেয় দীঘ ণ
দঁািড়েয় থাকেত হত।
যঁারা রা ভাষার দাবী িনেয় মােঠ নেমিছেলন তঁােদর অিধকাংশই
আমােদর সােথ পািক ান আে ালেন জিড়েয় িছেলন। এেদর মেধ এ সময়
একটা পা র আসেত
করল। পি ম পািক ানীরা তঁােদর ভাষা আমােদর
উপর চািপেয় িদেত চায়- আমােদর মুেখর ভাষা কেড় িনেত চায়- ইত াকার কথা
তঁােদর মুেখ শানা যেত লাগল।
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এ সম
াগান িদেয় সরল অথচ আেবগ বণ বা ালী মুসলমােনর
অ ভূিতেক তারা িবিষেয় িদেত
করল। অথচ পি ম পািক ােন যমন উ র
কান চলন িছল না তমিন কােয়েদ আযেমর মাতৃভাষাও িছল না উ । তঁার
মাতৃভাষা িছল জরাটী। উ র সােথ িতিন তমন ঘিন ও িছেলন না। কােয়েদ
আযম িনেজও বেলিছেলন এই েদেশর ভাষা িক হেব তা এখানকার জনগণই
িনধারণ করেব। তঁার জীব শায় বাংলােক ােদিশক ভাষা িহেসেবই মেন িনেয়
একিট চুি ও া িরত হেয়িছল। একারেণ ’৫২- এর ভাষা আে ালন পয ভাষা
িনেয় কাউেক মাতেত দখা যায়িন।
আে ালনকারীরা ভাষা সম া িনেয় িমিছল িমিটং িপেকিটং
করল।
পিরষদ ভবন, মূখ ম ীর বাসভবন এ েলা আে ালনকারীেদর ঘরাওেয়র িশকার
হেত লাগল ায় িতিদন। এরা মুেখ বাংলা ভাষার িত দরদ দখাত অথচ
িমিছল িমিটং- এর নােম সরকারী স ি ন , কমচারীেদর তােদর িনজ িনজ
দফতের যেত বাধা দান িনত নিমি ক ব াপার হেয় দঁাড়াল। অথচ তােদর এ
সম অ ায় কাযকলােপর িতেরাধ করেত যখন পুিলশ নামান হেতা তখনই
চার করা হত মুখ ম ী নািজমু ীেনর অত াচাের নািক দশ জজিরত হেয় যাে ।
আমার মেন আেছ আে ালনকারীরা এতদূর জি হেয় উেঠিছল য
একবার তারা সে টািরেয়ট িবি ং- এর দয়াল টপিকেয় ভতের ঢুেক পেড়
এবং সখােন উপি ত ােদিশক ম ী সয়দ মাহা দ আফজালেক শারীিরকভােব
লাি ত কের। আফজাল িছেলন ফজলুল হেকর ভাে । িতিন িনেজও বাংলা ভাষার
সমথক িছেলন। আমার তখনই মেন হেয়িছল এটা ধু িনছক রা ভাষার
আে ালন হেত পাের না। এর িপছেন অ
কান উে
লুিকেয় আেছ। ভাষা
আে ালনকারীরা এ সম িবশৃ লা সৃি কের েদেশ নতুন শাসনেক
বকায়দায় ফলেত চেয়িছল। ভাষার মত একিট আেবগ বণ ব াপারেক পুঁিজ
কের তারা নািজমু ীন সােহবেক অেনকখািন হন া করেত পেরিছল। িমিছল
িমিটং- এ তারা নািজমু ীন সােহবেক অ ীল ভাষায় গািল িদত।
নতুন েদেশর মুখ ম ী ক হেবন তা িনেয় কলকাতার পিরষদ ভবেন
ভাটাভুিট হেয়িছল। ঐ িনবাচেন সাহরাওয়াদী নািজমু ীেনর কােছ হের যান।
েদেশ যখন নািজমু ীন ম ীসভা গঠন কেরন তখন তঁার ম ীসভায়
সাহরাওয়াদী েপর কউই ান পায়িন। াভািবকভােব তােদর একটা
াভ
িছল। পিরষেদ এরাও নািজমু ীেনর িবেরাধীতা করা
কের এবং ভাষা
আে ালনকারীেদর িপছন থেক উৎসাহ যাগােত থােক। এঁেদর মেধ ব ড়ার
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মাহা দ আলী, িম ার িট আলী এবং ি য়ার ডাঃ এ এম খােলক িছেলন।
ভাষার ব াপারটা িনেয় এঁরা য খুব গভীরভােব ভাবেতন এমন নয় িক
মতার
রাজনীিতর জ তঁারা এসব কেরিছেলন বেলই মেন হয়। িক এর ফল যা
হেয়িছল তার জ আমােদর পরবতীকােল চড়া মূল িদেত হয়।
ভাষা আে ালনকারীেদর সােথ কিমউিন পািট ও কংে েসর একটা
যাগােযাগ িছল। িক সটা কখনও কা ব াপার হেত পােরিন। আিম িনেজ
ল করিছ ভাষা আে ালনকারীেদর িমিছল- িমিটং চলাকােল কিমউিন পািটর
অিফস ও লাইে রী েলা িবেশষ তৎপর হেয় উঠত। কংে সী নতােদর মেন হত
খুব কমচ ল। ভাষা আে ালনকারীেদর িলফেলট- ইশেতহার ও অ া
চারপ তঁারা িনেজরা অেনক সময়
ায় িবিল- বােটায়ারা কের িদত। ভাষা
আে ালেনর নতা তায়াহা, মিতন এঁরােতা কিমউিন পািটর সােথই সংি
িছেলন।
কিমউিন পািটর অিনল রায়, লীলা রায় এবং কংে েসর িশিরশ
চে াপাধ ায় ও ভেবষ ন ীরা ভাষা আে ালকারীেদর সব রকেমর সহেযাগীতা
করেতন। এঁরা িন য়ই সিদন কান স ে
িনেয় ভাষা আে ালনকারীেদর
পােশ এেস দঁাড়ানিন।
কােয়েদ আযম ঢাকায় এেস আে ালনরত ছা েদর সােথ আমরা যারা
নািজমু ীন েপর বেল পিরিচত িছলাম তােদর মেধ একটা ঐক তরী কের
দবার চ া কেরিছেলন। স চ া ফল সূ হেয়েছ বেল মেন হয় না। কারণ
আে ালনকারীরা তখন পািক ােনর রা ভাষা িহেসেব বাংলার দাবী িনেয় এতদূর
এিগেয় িগেয়িছল য তােদর সােথ আমােদর িচ ার দূর অেনক বেড় িগেয়িছল।
কােয়েদ আযম বেলিছেলন ‘িবিভ
েপর ঐক ছাড়া পািক ান িটকেবনা’। স
কথা অব পের িনমমভােব সত হেয়িছল।
তখনকার মত কােয়েদ আযম সাহরাওয়াদী েপর কেয়কজন নতােক
খুশী করবার চ া কেরিছেলন বেল মেন হয়। ডা. এ এম মােলক িলয়াকত আলী
খােনর ম ীসভায় যাগ দন এবং মাহা দ আলী ও িট আলী িবেদেশ রা দূত
িনযু হন।
কােয়েদ আযম শহীদ সাহরাওয়াদীেক ক ীয় ম ীসভায় যাগ দয়ার
আ ান জািনেয়িছেলন। িক িতিন তা হণ কেরনিন। েনিছ িতিন পািক ােনর
ধানম ী হেত চেয়িছেলন।
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ভাষা আে ালনকারীেদর খবর ফলাও কের চার করত কলকাতার
কংে সী পি কা েলা। এসব পি কা পড়েল মেন হত পি কা েলা ভাষা
আে ালেনর দাবীেকই সমথন করেছ। আমার কােছ এ িজিনসটা িচরিদনই অ ুত
ঠেকেছ য কলকাতার বা ালী িহ রা এেদেশর বাংলাভাষার আে ালনেক
সমথন করেছ অথচ িনেজরা রা ভাষা িহেসেব িহি েক হণ কেরেছ- এক
ভারতীয় জাতীয়তাবােদর দাহাই পেড়। সখােন তােদর বাংলা েমর মােটও
ঘাটিত হয়িন। অথচ পািক ােন উ রা ভাষার দাবীর কথা েন তারাই আবার হ
চ কের উেঠেছ এবং এেদেশর িকছু আ িবি ত নতা ও বুি জীবীর ভাষার দাবী
িনেয় গেড় ওঠা আে ালনেক তঁারাই সমথন িদেয়েছ। পািক ান হেয়িছল ১৪ই
আগ । অথচ ১লা সে েরই ঢাকা ইউিনভািসিটর জন লকচারার, আবুল
কােশম ও নূ ল হক ভূঁইয়া তমু ুন মজিলেসর জ
দন। এই সংগঠনিটই
ইউিনভািসিটর ছা েদর মেধ ভাষার ব াপাের কাজ করেত
কের। যার পথ
ধের পরবতীকােল গেড় উেঠ রা ভাষা সং াম পিরষদ।
পািক ান িত ার সময়ই মুসিলম লীগ নতৃবৃে র মেন সে হ িছল
পািক ান িটকেব িকনা। ভৗগিলকভােব িবি
িট অ লেক একি ত কের
রা িটর জ হেয়িছল। ধুমা মুসিলম জাতীয়তার আদেশর িভি েত গিঠত
রা িটর কাষাগাের তখন কান টাকা িছল না। বাউ ডারী কিমশেনর কােছ
পািক ােনর পাওনা ৫৫ কািট টাকা ভারত আটেক িদেয়িছল। লাখ লাখ মুহািজর
িহ েদর হােত িনযািতত হেয় পািক ােন ছুেট এেসিছল। এ সম া মাকািবলা
করেত তখন পািক ান সরকােরর অচল হেয় পড়ার মত অব া। তাছাড়া পূব
পািক ােনর অব া িছল আরও খারাপ। িহ রা চেল যাওয়ায় শাসন অধমৃত হেয়
পেড়িছল। পুিলশ ও আিম তখনও িঠকমত গেড় তালা স ব হয়িন। সরকােরর
েত কটা িবভাগই িছল অপূণ। এরকম একটা নাজুক অব ায় ভাষার দাবী িনেয়
যারা নতুন দেশ ঐেক র পিরবেত ঘৃণা ছড়ােনা
করল, তােদর উে ে
সততা কতদূর িছল তা বলা মুশিকল।
এক হেত পাের রাজৈনিতক ােথ সিদন মুসিলম লীগ সরকােরর িব ে
ভাষােক ব বহার করা হেয়িছল। ি তীয়তঃ পািক ােনর বুিনয়াদেক বল কের
দয়ার জ ভাষার
টােক সামেন িনেয় আসা হেয়িছল। এটা সত পূব বাংলার
মুসলমানরা বাংলাভাষী। িক বৃিটেশর েশা বছেরর রাজে বাংলাভাষা ও
সািহত এবং রাজনীিতেত ডিমেনট কেরেছ িহ রা। বাংলার মুসলমানেদর তারা
কখনও বা ালী িহেসেব ীকৃিত দয়িন। বা ালী বলেত বাংলাভাষা িকংবা বে র

অিধবাসী না বুিঝেয় সকােল িহ েদর বুঝােনা হত। এ সে শরৎচে র ীকা
উপ ােসর ব িবখ াত ‘ ুেলর মােঠ বা ালী ও মুসলমােনর মেধ ফুটবল খলা
চিলেতেছ’- উি িট মেন করবার মত।
এ অব া থেক মুসলমানেদর বঁাচার জ ই পািক ান আে ালেন নামেত
হেয়িছল। অথচ রা ভাষা আে ালনকারীরা এমন একটা স িনেয় রাজনীিতর
মাঠ গরম করেলন যা মুসিলম জাতীয়তার বুিনয়াদেক িনি
কের িদেত অ সর
হল।
তারা য এ িজিনসটা বুঝেতন না তা নয়। িক বাংলা ভাষার পিরচয়টা
যখন মুসলমান পিরচেয়র চেয় তারা বশী কের িদেত লাগেলন তখনই
পািক ােনর আকােশ কােলা মঘ জমেত
কেরিছল। বাংলােদেশর অভু দেয়র
পর অেনক নতােক বলেত েনিছ ভাষা আে ালন থেকই আমােদর াধীনতার
আে ালন
। তখন আমার কােছ এটা পির ার হয় য আসেল ভাষা আে ালন
িছল পািক ানেক িনি
কের দয়ারই একিট আে ালন।
সই উিনশ’শ আটচি েশই মুসিলম লীগ কমীেদর সােথ ভাষা
আে ালনকারীেদর ায়শঃই মারামাির হত। এবার নেত পলাম কাট হাউস
ি েট কিমউিন পািটর অিফেস বেস ভাষা আে ালনকারীরা িমিটং করেছ।
িফেরাজ আহমদ ডগলাস বেল আমােদর এক ত ণ কমী িছল। আমােদর একটা
িবধা িছল িফেরাজ আবার কিমউিন েদর সােথও যাগােযাগ র া করত। স
আমােদর কােছ কিমউিন েদর গাপন খবর পাচার করত। সই এেস জানাল
িমিটং- এ িস া হেয়েছ ভাষা আে ালনকারীরা মিনং িনউজ, সংবাদ এবং
আজাদ পি কা অিফেস আ ন লািগেয় দেব। এসব পি কা তখন মুসিলম
লীগেক সমথন করত। তখন ঢাকা নগর মুসিলম লীেগর অিফস িছল ৩৩, জনসন
রােড বতমােন যা িলয়াকত এিভিনউ। আিম তাড়াতািড় কের সখােন চেল যাই।
আমরা িস া নই আ ন দয়ার আেগই আমরা তােদর িতহত করব। িক
তারা তত েণ মিনং িনউজ অিফস ািলেয় দয়। রায় সােহব বাজাের এেস
আমরা মুেখামুিখ দঁািড়েয় যাই। মুহূেতর মেধ সম এলাকা রণে ে পিরণত
হয়। ’প ই মারামাির করার জ এক রকম ত হেয় িছল।
আমার মেন আেছ িতপ সিদন িমিছল কের আমােদর িদেক আসিছল
আর াগান িদি ল ‘রা ভাষা বাংলা চাই’, ‘ইনিকলাব িজ াবাদ’, ‘পািক ান
মুদাবাদ’ ইত ািদ। ’পে ই সিদন হতাহত হেয়িছল। এক পযােয় পুিলশ িটয়ার
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গ াস ছঁােড় এবং িলও চালায়। িলেত আমােদর একজন ভীষণভােব আহত
হয়। তােক হাসপাতােল নয়ার সময় স মারা যায়।
ভাষা আে ালনকারীরা চেয়িছল এ ঘটনার সূ ধের তার পেরর িদন
ঢাকায় হরতাল ডাকেত। িতেরােধর মুেখ তােদর স চ া বানচাল হেয় যায়।
আিম মুসিলম লীেগর ত ণ কমীেদর িনেয় জগ াথ কেলজ, ঢাকা কেলজ আর
ইউিনভািসিটেত যাই। িগেয় দিখ িপেকটাররা জটলা করেছ। এর মেধ মুসিলম
লীগ কমীরা কিমউিন পািট অিফেস আ ন ধিরেয় দয়।
‘পািক ান মুদাবাদ’ াগান দয়ায় তােদর উপর আমােদর াভ িছল
চ ড। তাছাড়া সরকােরর িব ে এরা আে ালন উে িদি ল।
কাট হাউস ছাড়া কিমউিন পািটর অিফস িছল কা ান বাজার এবং
ফুলবাড়ী রল
শেনর িবপরীত িদেক। িতনিট অিফসই িব ু জনগণ ািলেয়
দয়। এেদর েটা পািট লাইে রী িছল। একিট ঢাকা কােটর িবপরীেত
নািস ীন সরদার লেনর মাথায় অ িট নওয়াবপুের। এ েটা লাইে রী িছল
সকােল পািক ান িবেরাধী কাশনা ও চারণার তীথ ান। কিমউিন েদর এ
েটা আখড়াও ািলেয় দয়া হয়।
কিমউিন রাজনীিত িছল আমার কােছ এক রীিতমত রহ ময় ব াপার।
অেনেকই জােননা এরা পািক ান আে ালনেক সমথন করত। কমেরড বি ম
মুখাজী, রেণশ দােশর মত িথতযশা কিমউিন
নতারা সকােল পািক ান
আে ালনেক রীিতমত িনপীিড়ত মা েষর আে ালন বেল ব ৃতা- িববৃিত পয
িদেয়েছন। অথচ পািক ান হবার পর এঁরাই আবার বলেত
করেলন এটা নািক
একটা ধমা সা দািয়ক দশ। পািক ান হে সব কার গিতিবেরাধী
মধ যুগীয় িচ াভাবনার কারখানা। আমার মেন আেছ কাট হাউেসর িপছেন য
অিফসটা সিদন পুিড়েয় দয়া হয় সটা কেয়কিদন পেরই হােটল িহেসেব চালু
কেরিছল ভাষা আে ালেনর এক নতা কাম ীন আহমেদর ছাট ভাই বদ ীন
আহমদ
। কাম ীন িছেলন সাহরাওয়াদীর ভ । থম জীবেন িতিন িছেলন
আরমানীেটালা হাই
ুেলর মা ার। পরবতীকােল সাহরাওয়াদী যখন
পািক ােনর ধানম ী হন তখন তঁােক িতিন রা দূত িহেসেব িনেয়াগ দন।
কিমউিন পািট অিফস পুিড়েয় দবার পর কলকাতায় কিমউিন েদর
মুখপ ‘ াধীনতা’ পি কায় মুসিলম লীগ কমীেদর িব ে ব াপক লখােলিখ
হেয়িছল। এ সমেয় আর একটা ঘটনার কথা মেন পড়েছ। ফজলুল হক হেল
মুসিলম ছা লীেগর প থেক একটা সভা আ ান করা হেয়িছল। উে
িছল
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রা ভাষার ব াপাের মুসিলম লীেগর অব ান ব াখ া করা। তখন ভাষা
আে ালনকারীরা মুসিলম লীগ নতা আবু সােলক, লতান হােসন খান, কাজী
আউলাদ হােসন, এিট সাদী মুখেক ঘরাও কের ফেল। আমােদর কােছ খবর
আেস তঁােদরেক মের ফলার জ তুেল িনেয় যাওয়ার
িত চলেছ। খবরটা
এেনিছল ইউিনভািসিটর ছা আমােদর কমী আখতার আহাদ ও আসলাম। আিম
মুসিলম লীেগর শ’খােনক কমী িনেয় ফজলুল হক হেল পঁৗেছ যাই। আমােদর
সবার মেধ তখন যু
িত চলেছ। এসময় ইউিনভািসিটর িভিস মাহমুদ হাসান
ছুেট আেসন। তঁারই মধ তায় ভাষা আে ালনকারীরা মুিসলম ছা লীেগর
নতােদরেক আমােদর কােছ িফিরেয় দয়। মাহমুদ হাসান না আসেল হয়ত
সিদন র
য়ী ঘটনা ঘটত!
ঢাকা থেক িফের িগেয় কােয়েদ আযম মা ছ’মাস বঁেচিছেলন। তখন
পািক ােনর গভণর জনােরল িহেসেব তঁার লািভিষ হন খাজা নািমজমু ীন।
সই সােথ পূববে র মুখ ম ী হন নূ ল আমীন।
নূ ল আমীন িছেলন অত সৎ রাজনীিতিবদ, তঁার শাসনও িছল
পুেরাপুির নীিতমু । িক রাজৈনিতক দ তা তঁার কতটু িছল সটা বলা
মুশিকল। অত গণত মনা হওয়া সে ও রাজৈনিতক বুি র তী তার অভােব
আমার মেন হয় িতিন ত অি য় হেয় ওেঠিছেলন।
পূববে র উ য়ন কৃত পে তঁার আমেলই
হয়। তখন ঢাকা শহের
কান আ জািতক মােনর হােটল িছল না। একিট ােদিশক রাজধানীেত িবেদশী
অভ াগতরা কাথায় উঠেবন, কাথায় রা ীয় অ ানািদ হেব তার কান বে াব
িছল না। এই শূণ তা পূরণ করার জ িতিন সরকারী অ েল থম হােটল
শাহবাগ িনমাণ করান। যা বতমােন িপিজ হাসপাতাল। তঁার হােতই গেড় ওেঠ
ঢাকার িনউমােকট এবং আিজমপুেরর সরকারী কেলানী। ধানমি ডর আবািসক
এলাকা তঁার সমেয় তরী। আমার মেন আেছ মিতিঝল এলাকায় যখন তঁার সময়
বািণিজ ক ট দয়া
হয় তখন কনার জ বািণজ িবমুখ বা ালীরা খুব
একটা এিগেয় আেসিন। এর েযাগ িনেয়িছল ভারত থেক আগত ধনাঢ
মুহাজীররা- যারা আেগ থেকই ব বসা বািণেজ র সােথ জিড়ত িছল।
নূ ল আমীেনর এই উ য়ন কমকাে ডর সমােলাচনা
করল
িবেরাধীরা। শাহবাগ হােটলেক তারা বলত ‘শা ােদর বেহশত’। আ জািতক
একিট হােটেলর েযাগ- িবধার কথা িবকৃতভােব জনগেণর কােছ চার কের
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তারা রাজৈনিতক িবধা হািসেলর চ া করেত লাগল। তারা বলেত লাগল
দেশর মা ষেক দির রেখ নূ ল আমীন িবলাস- ব সেন গা ঢেল িদেয়েছন।
অথচ আিম ব ি গতভােব জািন িতিন অত সাধািসধা জীবনযাপন
করেতন। ধয ধের িতিন জনগেণর ঃখ- কে র কথাও নেতন।
ই াটেন তঁার একটা ছা একতালা বাড়ী িছল। অথচ িবেরাধীরা সাধারণ
জনগেণর কােছ চার করত িতিন নািক ত পাথেরর িবরাট াসাদ বািনেয়েছন
যখােন তার ী সানার খােট েয় থােকন।
নূ ল আমীন কানিদন এ ধরেণর িমথ া অপ চােরর িব ে টু’শ িট
কেরনিন। িতিন অত ধয ের সােথ সম পিরি িত মাকােবলা কের গেছন।
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৬
এ সমেয়ই পূববে র রাজনীিতেত একিট উে খেযাগ পিরবতেনর আভাস পাওয়া
গল। সাহরাওয়াদী েপর যারা নািজমুি ন সরকাের েযাগ িবধা পেলা না
এবং পরবতীকােল নূ ল আমীেনর সমেয় যারা সরকার থেক দূের রইল সই সব
নতা কমীরা ১৯৪৯ সােল আওয়ামী মুসিলম লীগ তরী কের। আওয়ামী মুসিলম
লীেগর কণধাররা বলেত লাগেলন মুসিলম লীগ জনগেণর কােছ হণেযাগ তা
হািরেয়েছ তাই তঁারা জনগেণর (আওয়াম) মুসিলম লীগ তরী কেরেছন।
আমার িনি ত িব াস এটা িছল িনছক রাজৈনিতক কৗশল। সাধারণ
জনগণেক ধঁাকা দওয়ার জ তখনও তারা মুসিলম শ টা ছুঁেড় ফেলিন।
পূববে র মুসিলম জাতীয়তাবাদী রাজৈনিতক িচ ার ােত এই থম তথাকিথত
ধমিনরেপ রাজনীিতর অ েবশ ঘটল যা পরবতীকােলর ঘটনা বাহ পুেরাপুির
ওলট পালট কের দয়।
আওয়ামী মুসিলম লীেগর নতারা িকছুিদন এই নােম কাজ চালােলও
বশীিদন তঁােদর
প গাপন রাখেত পােরনিন। শী ই তঁারা মুসিলম শ টা বাদ
িদেয় দন এবং তঁােদর ভাষায় তারা ধম িনরেপ বেন যান।
আমার দীঘ রাজৈনিতক অিভ তায় দেখিছ, এেদেশ ধমিনরেপ তা
মােন ইসলাম িনরেপ তা। িহ িহ থাকেত পাের, ি ান ি ান থাকেত পাের
তােত ধমিনরেপ তার হািন হয় না। িক মুসলমােনর
ে অব াটা িভ ।
তােদর ধমিনরেপ হেত হেল িনজ তাহজীব- তম ুন ত াগ করেত হেব।
আওয়ামী লীেগর এই রাজনীিত আিম কানিদন বুঝেত পািরিন।
আওয়ামী মুসিলম লীেগর এই মুসিলম বজেন তাৎ িণকভােব তখন
িকছুটা িতি য়া হেয়িছল বিক! যার দ ন আব র রশীদ তকবাগীশ, রিফ ল
হােসন, খয়রাত হােসন, হািশমু ীন, আব স সালাম খঁান মুখ আওয়ামী লীগ
ত াগ কেরিছেলন। পািক ানেক অেকেজা কের দওয়ার জ তখন য কত িদক
থেক চ া চলিছল তার ইয় া নই। এ সমেয়র একটা ঘটনা মেন পড়েছ।
তখন পুরেনা ঢাকার চকবাজাের আলাউ ীন ছািতওয়ালা নােম একজন িতি ত
ব বসায়ী বাস করেতন। তঁার ছািতর কাপড় তরীর কারখানা িছল। এ জ
ছািতওয়ালা নােম িতিন পিরিচত হেয়িছেলন। ঢাকাইয়া হওয়া সে ও িতিন িছেলন
িশি ত পিরবােরর ছেল। স সময় ঢাকাইয়ারা লখাপড়ার চেয় ব বসােক
অ ািধকার িদেতন বশী। বা ালীেদর মেধ আলাউ ীন ছািতওয়ালাই পািক ান
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উ রকােল থম িশ ায়েনর িদেক এিগেয় আেসন। িতিন মুসিলম লীগ িহৈতষী
িছেলন। একবার কলকাতায় ব বসািয়ক কােজ িগেয় আলাউ ীন ফতার হন।
বাধ হয় পুরেনা শ তার কারেণ তঁােক সখানকার কউ ধিরেয় িদেয়িছল। তখন
চকবাজােরর মুসিলম লীগ নতা আহসান উ াহ খান সহ সব ব বসায়ী আমার
কােছ আেসন িবষয়িটর িন ি র জ । আিম তখন কান উপায় না পেয় ম ী
মিফজউ ীন আহমদ ও পিরষেদ আমার ইপ নওয়াবজাদা নস াহর কােছ ছুেট
যাই। তােদর কােছ িগেয় আমরা ঢাকাবাসীর প থেক এেসিছ বেল আলাউ ীন
ছািতওয়ালােক মু করবার যাবতীয় ব ব া হেণর দাবী জানাই। আমােদর কথা
েন মিফজউ ীন ও নস াহ পি মবে র হাম সে টারী এস.এন. িমে র
কােছ িচিঠ িলেখ দন। িমে র সােথ তঁােদর ব ি গত ব ু িছল। আিম ও
আহসানউ াহ িচিঠ িনেয় কলকাতায় চেল যাই। কলকাতায় আমরা উেঠিছলাম ৪
সাহরাওয়াদী এিভিনউেত। এই বাড়ীিট িছল হাজী আ ুর রশীদ খােনর। হাজী
সােহব কংে স করেতন। িস আর দাস কলকাতা কেপােরশেনর ময়র তখন হাজী
সােহব িছেলন কেপােরশেনর ডপুিট চীফ এি িকউিটভ অিফসার। হাজী সােহব
িছেলন আমার আ ীয়। এই সূে আমার এই বাড়ীেত ওঠা। এর পােশর বাড়ী ৫
সাহরাওয়াদী এিভিনউেত িছল পািক ােনর ডপুিট হাই কিমশনােরর বাসা। তখন
ডপুিট হাই কিমশনার িছেলন িসরাজগে র মুসিলম লীগ নতা আ ু ািহল
মাহমুদ। ইিন পের পািক ােনর ক ীয় ম ী হেয়িছেলন।
আমরা িচিঠ িনেয় িমে র সােথ দখা কির এবং কলকাতার বংশাল কাট
থেক আলাউ ীন ছািতওয়ালার জািমেনর ব ব া কির। ছািতওয়ালা জািমন পেয়
ঢাকায় চেল আেসন। আমরা কলকাতায় বড়ােনার জ কেয়কিদন থাকব বেল
িস া নই।
আহসানউ াহ একিদন আমােক িনেয় তার এক িহ ব ুর বাড়ীেত যায়।
আহসানউ াহর ব ু আমােদর আপ ায়ন ও পুের ভুিরেভাজ করান।
খাবার আেগ আহসানউ াহর ব ু হঠাৎ িজ াসা কেরন আমার কােছ
কান পািক ানী ১০০ টাকার নাট আেছ িক না। আিম হঁ া সূচক উ র িদেল িতিন
একিট ১০০ টাকার নাট আমার কােছ চান। আিম ব াগ থেক তঁার হােত একিট
নাট িদেল এিট তাড়াতািড় পেকেট পুের ফেলন। আিম একটু অস হই িক
পিরি িত বুেঝ নীরব থািক।
খাবার পর িতিন পুনরায় হঠাৎ কের আমােক একটা নতুন চকচেক ১০০
টাকার নাট িদেয় বেলন এটা রােখন। আিম তঁােক যটা িদেয়িছলাম সটা িছল
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একটু পুরেনা। আিম একটু ইত ত কের সটাই পেকেট রেখ দই। িকছু ণ পর
িতিন আমােক আমার পুরেনা গােছর টাকাটাই ফরত িদেয় বেলন এটাই হে
আপনার টাকা! আেগরটা আমার। তারপর িতিন যা বেলন তা শানার জ আিম
আেদৗ ত িছলাম না।
িতিন আমােক বলেলন আমরা নােটর িবজেনস কির। আমরা
আহসানউ াহর কােছ আপনার সব কথা েনিছ। আপিন যিদ আমােদর সােথ
থােকন তাহেল খুব ভাল হয়। আমরা বশ িকছুিদন ধেরই পূব পািক ােন ব বসা
চািলেয় আসিছ। ঢাকায়ও আমােদর এজ ট আেছ। আমরা সাধারণত ৪০ শতাংশ
হাের িবজেনস কির। তার মােন আপিন যা লাভ করেবন তার ৪০ শতাংশ
আমােদরেক িদেত হেব।
তারাই আমােক িবজেনেসর পথ বাতেল িদল। নরিসংদী িকংবা বাবুরহাট
যখােন ল ল টাকার কাপেড়র িবজেনস চেল সখােন তারা আমােক একিট
দাকান িনেয় কাপড় িকনেত বলেলন। আরও বলেলন এেত কান অ িবধা নই।
ধু একটু থানার সােথ ভাল যাগােযাগ রাখেলই চলেব। তঁারা িকভােব
জেনিছেলন ঢাকায় আমার বশ ভাব আেছ। শাসেনর কতােদর সােথও
আমার ভাল যাগােযাগ আেছ তাও তারা জেন িনেয়িছেলন। ইে কেরই আিম
বােগিনং- এর ের বললাম দাদা লােভর পােসে টজ একটু বািড়েয় িদেল হয় না।
িবজেনসটা বশ িরি ।
িতিন তখন সাৎসােহ বলেলন, কান অ িবধা হেব না। িবজেনেসর
ভিলউম যত ভােলা হেব পােসে টজ সই হাের উপেরর িদেক উঠেত থাকেব। ধু
আপিন বলেলই হল টাকা পঁৗছােনার দািয় আমােদর।
তারপর আহসানউ াহর ব ু আমােদর ’বাড়ী পের একটা একতলা
বািড়েত িনেয় গেলন। দখলাম বাড়ীটা দয়াল িদেয় ঘরা। লাহার গেট
দােরায়ান আেছ। হঠাৎ কের িভতের ঢুেক পড়া যায় না।
বাড়ীর বঠকখানা ঘর পার হেয় আিম যখন িভতের ঢুেক পেড়িছ তখন
আমার চাখ ছানাবড়া। মেঝ থেক ছাদ পয
ধু টাকা। ১০০ টাকার নােটর
বাি ডল থের থের সাজােনা রেয়েছ। আমার িনেজর চাখেকও িব াস করেত
পারিছলাম না। মেন হল এিক
দখিছ! সব জাল টাকা পািক ােন েবেশর
অেপ ায় িছল। টাকার েম ঢাকােনার আেগ বঠকখানায় বিসেয় িতিন আমােক
মদ খাওয়ার আম ণ জািনেয়িছেলন। আিম সাজা িজ বেলিছলাম মদ আিম খাই
না। এরপর আহসানউ াহর ব ুেক বললাম, দাদা তাহেল দখিছ পূববে
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আপনারা খুব বড় কারবার করেছন। িতিন বলেলন, আপিনও বড় কারবারী হেয়
যত পারেবন। ঢাকায় আমােদর সােথ কাজ কের অেনেকই কািট কািট টাকার
মািলক হেয় গেছ। ধু বেলন কেব থেক আপিন
করেছন।
আিম তখনকার মত বললাম আমােক িকছু সময় িদন। ওখানকার
পিরেবশ বুেঝ আপনােক সব জানাব। িতিন তখন আবার বলেলন পিরেবশ তা
সব জােননই। আবার এত দরী কন?
আিম আবারও সময় চেয় িফের এলাম। এ সময় আহসানউ াহেক িক
িতিন আমার সােথ রােখনিন। িতিন তােক তার পূেবর বাসায় বিসেয় রেখ
এেসিছেলন।
রােত হাজী সােহেবর বাসায় ঘুিমেয় ঘুিমেয় ধু টাকার
দখলাম।
কািট কািট টাকার
। স রােত আমার ঘুম হয়িন। ভােরই উেঠ িগেয়িছলাম।
েয় েয়ই ভাবলাম হায় পািক ান, তামার জ
কিরয়ার ন কেরিছ।
লখাপড়ায় এ েত পািরিন। িনেজর জীবন বািজ রেখ তামার জ সং াম
কেরিছ। আর আজেক আমার হাত িদেয়ই তামার িত হেব। এ আিম স করব
িক কের!
আিম সাজা হাজী সােহেবর বাসা থেক বিরেয় এেস আ ু ািহল
মাহমুেদর বাসার সামেন এেস পায়চারী করেত থাকলাম। উে
ভােরর আেলা
আর একটু পির ার হেল হাই কিমশনার সােহেবর সােথ দখা করব।
এির মেধ দিখ মাহমুদ সােহব বারা ায় পায়চারী
কেরেছন। িতন
আমােক আেগ থেকই িচনেতন। সখান থেকই বশ জাের বলেলন, ই ািহম
খবর িক! কলকাতায় কন এেসছ? এখােনই বা এত সকােল ঘারােফরা করছ
কন। আিমও জাের চঁিচেয় বললাম আপনার সােথ জ রী কথা আেছ।
মাহমুদ সােহব উপর থেক হরারত পুিলশেক বলেলন ওেক আমার
কােছ িনেয় এস।
আিম দাতালায় যেতই িজ াসা করেলন ই ািহম পূব পািক ােনর
রাজৈনিতক অব ার িক হাল!
বললাম, মােটই ভালনা। ওখােনও ষড়য এখােনও ষড়য । কাথায় যাব!
মাহমুদ সােহব বলেলন, িক বলছ ই ািহম, খুেল বল।
পািক ােনর িব ে চারিদক থেক ষড়য চলেছ আর আপিন এখােন বেস
আেছন। কলকাতার র
তা এখনও কায়িন অথচ কানই খবর রােখন না। ...
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কথা কেড় িনেয় বলেলন, তামার িক মাথা খারাপ হেয়েছ ই ািহম। আমার মাথা
িবল ল িঠক আেছ। সবিকছু মন িদেয় ন।
তারপর পুেরা ঘটনা তঁােক আিম খুেল বললাম। িতিন হতবাক হেয়
নেলন। বুঝলাম িনেজর কতব িতিন িব ৃত হনিন মােটই।
মাহমুদ সােহব বলেলন তুিম এখনই িবমােন কের চেল যাও। আিম িটিকেটর
ব ব া কের িদি । ওেদর ওয়াচাররা টর পেল তামার জীবন িবপ হেত পাের।
তারপর িতিন িনেজই তঁার গাড়ী িদেয় আমােক িবমানব ের পািঠেয় িদেলন। আর
বলেলন যাবতীয় ব ব া যা করার আিম করব। সই িদন িবেকেল
আহসানউ াহেক িতিন আমার কাপড় চাপড়সহ ঢাকায় িবমােন কের পািঠেয়
িদেয়িছেলন। পরিদন ঢাকায় এেস িন বািলগে র সই বাড়ীেত পুিলশ হানা
িদেয়েছ। আর তােদর ঢাকার এেজ ট িমটেফােডর এক ব বসায়ী
ফতার
হেয়েছ। িমটেফােডর ঐ ব বসায়ীেক আিম িচনতাম- স এই কাজ কের কািট
কািট টাকা বািনেয়িছল। এরকম ব এেজ ট তখন পূববে বেস দেশর সবনাশ
করিছল।
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৭
১৯৫১ সােল করাচীেত মুসিলম লীেগর কাউি ল িমিটং হয়। পািক ান হওয়ার
পর মুসিলম লীেগর এই িছল থম কাউি ল িমিটং। পূব পািক ান থেক
অেনেকর মেধ আিমও কাউি লার মেনানীত হই। এর মেধ আবার আমরা
ীল া যাওয়ার আম ণও পাই। ীল া তখন িসংহল নােম পিরিচত িছল।
ীল ায় মুসিলম লীেগর একিট শি শালী শাখা িছল। িট িব জয়া িছেলন
সখানকার মুসিলম লীগ নতা। িতিন ীল ার িশ ম ী হেয়িছেলন। পের িতিন
পািক ােন ীল ার হাইকিমশনার িনযু হন। এই িট িব জয়াই ীল ার একিট
মুসিলম যুব সে লন অ ােনর উেদ াগ নন। করাচীর কাউি লর িমিটং- এ
যাওয়ার পেথ এই যুব সে লেন আমর যাগদান কির। আমরা সমু পেথ
ীলংকা যাই এবং সখান থেক পের করাচী পঁৗিছ। তখন চাটগঁা থেক নৗবািহনীর একিট জাহােজ কের আমরা রওয়ানা হই। মুসিলম লীগ সরকারই
আমােদর নৗ- বািহনীর জাহােজর ব ব া কের িদেয়িছল।
আমার সােথ যসব কাউি লর জাহাজেযােগ সহযা ী হেয়িছেলন তঁােদর
মেধ ঢাকার নূ ল ইসলাম, হিকম ইরেতজাউর রহমান, শাম ল দা, িফেরাজ
আহ ডগলাস, আিলমু াহ, আলাউ ীন, মাহা দ ইয়ািসন, আখতার আহাদ,
আসলাম র ুনওয়ালা, চাটগঁার আবু সােলক, রিফ াহ চৗধুরী, চৗধুরী হা র
রশীদ, মাহা দ
ম, কাজী নাজমুল হক, আিলমু াহ চৗধুরী, রাজশাহীর
মাহা দ ফা ক, ব ড়ার ফজলুল বারী ও আ ুল হািমদ, িম ার এিট সাদী,
শিফ র রহমান, নূরউি ন আবাদ, মিফজুর রহমান, রংপুেরর সাঈ র রহমান,
ফনীর সাইফুি ন চৗধুরী এবং রাজশাহীর এমরান আলী সরকােরর কথা মেন
পড়েছ।
আমােদর সােথ ঢাকা ইউিনভািসিটর িতনজন ছা ীও সফর কেরন।
তঁারাও মুসিলম লীেগর কমী িছেলন। এঁরা হেলন রাখসানা রজা, তৗিহদা ও
জািকয়া।
রাখসানা পের পাইলট হেয়িছেলন। িতিন িছেলন থম মুসিলম মিহলা
পাইলট। রাখসানার আ া আলী রজা িছেলন িডি ক ম ািজে ট।
তৗিহদা িছেলন ডা. আ ুল ওয়ােহেদর মেয়। ডা. আ ুল ওয়ােহদ
বা ালী মুসলমানেদর মেধ থম এমআরিসিপ িড ী পেয়িছেলন। িতিন পের
ঢাকা মিডেকল কেলেজর অধ ও হন। এই সব মুসিলম লীগ কাউি লরেদর
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মেধ চাটগঁার চৗধুরী হা র রশীদ পের মুসিলম লীগ ত াগ কের ােপ যাগ
দন। িচ াভাবনায় িতিন হেয় যান বামপ ী। জাহাজেযােগ এই িছল আমার থম
সমু
মণ। সমুে র মেধ আমােদর জাহাজটা িছল ভাসমান ীেপর মত। িবশাল
িবশাল ঢউ এিগেয় আসেছ। দখেল রীিতমত ভীত স
হেয় পড়েত হয়।
পর েণই তা আবার
ফনার িমিছল হেয় চতুিদেক ভে পড়েছ। স এক
অপূব দৃ ।
সমুে উড় মােছর ঝঁাক দখা যত ঝঁােক ঝঁােক উেড় আবার পর েণই
তা সমুে ও বুেক িমেশ যত। আমার কােছ সবেচেয় ভাল লাগত সমুে সূেযাদয়
ও সূযাে র দৃ । সারা পৃিথবীেক রাি েয় একবার সূয সমুে র বুক ফেড় উপের
উেঠ আসেছ আবার স া বলায় রে র আভা ছিড়েয় সমুে র বুেকই হািরেয়
যাে । জেলরা দখতাম উপ ল থেক ব র এেস মাছ ধরেছ। তােদর দখেল
তােদর জীবেনর িত কান মায়া আেছ িকনা বুঝা যত না। সমুে র ঢউেয়র
সােথই বাধহয় তারা জীবনবািজ রেখিছল। মােঝ মােঝ দখতাম ঢউেয়র তােল
তােল তােদর নৗকা কাথায় হািরেয় যাে । আবার িকছু ণ পর দখতাম
ঢউেয়র ফনার িভতর থেক তারা বিরেয় আসেছ।
আমােদর জাহাজ বে াপসাগর ছেড় ভারত মহাসাগের এেস পড়ামা ই
ভীষণভােব লেত থােক। জাহাজ কতৃপ আমােদর েয় থাকার িনেদশ দয়,
কননা উেঠ দঁাড়ােলই তখন পেড় যাবার আশংকা িছল। তারা আমােদর লাইফ
জ ােকট পের ফলবারও িনেদশ দয়। বে াপসাগর যখােন ভারত মহাসাগেরর
সােথ একাকার হেয় গেছ এবং করাচী যাওয়ার পেথ আরব সাগর যখােন ভারত
মহাসাগেরর সােথ িমেশেছ সখােন ই সমুে র িমলন লটা
ভােব দখেত
পেয়িছলাম। পির ার িভ ’িট পািনর ধারা বেয় চেলেছ।
আমার তখন কারান শরীেফর কথা মেন হেয়িছল। সখােন আেছ ই
সমুে র মেধ আ াহ তা’আলা এমন একটা অেভদ পদা িদেয় রেখেছন যা ভদ
কের কখনও ই সাগেরর পািন পর েরর সােথ িমেশ যায় না।
আমরা চতুথ িদন কলে া ব ের পঁৗিছ। কলে া ব রটা দখলাম
আমােদর চাটগঁা ব েরর মত নয়। মূল ব র থেক বশ দূের জাহাজ না র
কের। সখান থেক ছাট ছাট বােট কের তীের পঁৗছােত হয়। কলে া ব ের
িটিব জয়ার নতৃে মুসিলম লীগ কমীরা মুসিলম লীগ িজ াবাদ, পািক ান
িজ াবাদ, িসংহল িজ াবাদ বেল আমােদর াগত জানায়।
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কলে ায় আমরা জাহােজই থাকতাম। সকাল বলায় বিরেয় যতাম
আবার স ায় জাহােজ িফের আসতাম।
কলে া শহরটা দখেত ছিবর মত। মেন হল যন িনসেগর মেধ শহরটা
গেড় উেঠেছ। তখনই দেখিছলাম িসংহলীরা সবাই িশি ত। রা ার ঝাড়ুদারও
দেখিছ পেথর পােশ দঁািড়েয় দঁািড়েয় সংবাদপ পাঠ করেছ। সই সােথ পেয়িছ
িসংহলীেদর মেধ িচেবােধর পিরচয়।
আমরা থম িদন িবেকেলর িদেক পঁৗেছিছলাম। ওখানকার মুসিলম
লীেগর উেদ ােগই আমােদর খাওয়া- দাওয়ার ব ব া হেয়িছল। দখলাম
িসংহলীরা তরকারীেত খুব নারেকল খায়। ঝােলর কথা না বলাই ভাল। ি তীয়
িদন সমুে র ধােরই গফুর ম ানশেন সে লন হেয়িছল। পািক ান ও ীল ার
িতিনিধরা ব ৃতা িদেয়িছেলন। এ সে লেনর উে
িছল ই দেশর
মুসলমানেদর মেধ স ীিতর ব নেক উ ীিবত করা। পািক ানীেদর প থেক
আিম, আখতার আহাদ ও রাখসানা ব ৃতা কেরিছেলম। ীল ার প থেক িটিব
জয়া ও েফসর মাহমুদ িকছু কথা বেলিছেলন। ীল ায় পািক ােনর
হাইকিমশনার সিলম খানও সে লেন ব ৃতা কেরিছেলন।
সে লন শেষ আমরা পুেরা কলে া শহর ঘুের দেখিছ। ীল ায় স
সময় মুসলমােনর সংখ া িছল মাট জনসংখ ার ায় আট ভাগ। এরা সবাই িছল
সামািজকভােব িতি ত। তারা সবাই নানা ব বসা বািণেজ র সােথ জিড়ত।
পািক ান হওয়ার পর, আমার মেন পড়েছ, িসংহেলর এক মুসিলম ব বসায়ী থম
ঢাকায় এেস নওয়াবপুের কািসম জুেয়লাস নােম এক সানার দাকান
িদেয়িছেলন। তখন কান মুসলমান সানার ব বসায়ী িছল না। িসংহেলর আরব
বংেশা ুত মুসলমানেদর চহারা দখেত টকটেক ফসা। ানীয় মুসলমানেদর
গােয়র রং গৗরবণ। িসংহেল অেনক েলা
র মসিজদ দেখিছ।
একিদন িসংহেলর মুসিলম লীগ কমীরা আমােদরেক আদেমর পাহােড়
(Adam’s Peak) িনেয় যান। বেহশত থেক পৃিথবীেত এেস এ পাহােড়র উপরই
হযরত আদম (আঃ)- এর আগমণ ঘেটিছল বেল সবার িব াস। হযরত আদম
(আঃ) থেক িবি
হেয় িগেয় িবিব হাওয়া পেড়িছেলন বতমান সৗিদ আরেবর
জ ায়। পাহাড়টা ায় ৩৫০০ ফুট উঁচু হেব। মুসলমান ছাড়াও দখলাম ি ান ও
বৗ রাও এ পাহাড়টােক খুব স ান দখান। এরপর আমরা িগেয়িছলাম কলে ার
জাতীয় িমউিজয়ােম। গৗতম বুে র নানা ভি র মূিতেত িমউিজয়াম িছল ভিত।
সখােন তার চুল, পােয়র ছাপ সব িকছুই খুব সযে রাখা হেয়েছ।
58

ফেল আসা িদন েলা

ই ািহম হােসন

বৗ গাইডেক িজ াসা করলাম, আমরা রামায়েণর কািহনী পেড়িছ।
রাম- রাবেণর কথা নিছ। তঁােদর কান ৃিত- িচ এ দেশ আেছ িকনা?
স হেস উিড়েয় িদল। বলল পুেরা কািহনীটাই আজ িব। এটা কিবর
ক না সূত। রাবণ বেল কউ ইিতহােস িছেলন না। আর িতিন িসংহেলও
কানিদন আেসনিন। উে া স আমােক বলল ীল ায় বৗ এত বশী হওয়ার
কারণ িক জান? ভারেত িহ েদর িনমম অত াচােরর মুেখ বৗ রা এখােন পািলেয়
এেস াণ বঁািচেয়িছল।
িসংহেল য কেয়কিদন িছলাম তার মেধ একিদন আমরা যাইিদয়া
মুসিলম ইউিনভািসিট দখেত যাই। এটা িসংহেলর মুসলামনরা িনেজেদর চ ায়
গেড় তুেলিছল। কলে া শহের মু ার ব বসা খুব জমজমাট মেন হল। এখানকার
মু া খুবই িবখ াত। িসংহেল হািতর দঁােতর িজিনসপ ও খুব স া। িসংহেলর
আনারেসর আকার দেখ অবাক হেয়িছলাম, এক একটা ায় ৫ কিজ। িসংহল
িটও দখলাম খুব নামকরা। আমরা যখন চেল আিস তখন আমােদর েত কেক
হািতর দঁাত ও মু ার কাজ করার খুব
র িসংহেলর মানিচ উপহার দয়া
হেয়িছল।
জাহােজ কের এবার আমরা করাচী চললাম। আসার পেথ েনিছলাম
সমুে র অেনক ভৗিতক কািহনী। সমুে র িভতের নািক তােদর অ ুত হাত িদেয়
জাহাজ যা ীেদর ডােক। অ ুত গলার র কের মা ষেক ভয় দখায়। িক এসব
িকছুই আমােদর নজের পড়ল না। িনিবে করাচী পঁৗেছিছলাম। করাচী ব ের
আমােদর অিভন ন জানােত এেসিছেলন িস ুর মুখ ম ী ইউ ফ আব াহ
হা ন। াশনাল গােডর কমীরাও িছল। আমােদর থাকার ব ব া হেয়িছল
করাচীর একটা কেলজ িবি ংেয়। করাচীর বাইেরর িতিনিধরাও আমােদর সােথ
জায়গা িনেয়িছেলন।
আমােদর কাউি ল িমিটং হেয়িছল করাচীর িবখ াত খােলকদীনা হেল।
এতিদন মুসিলম লীেগর সভাপিত িছেলন চৗধুরী খািল
ামান। কাউি ল
িমিটং- এ নতুন সভাপিত িনবািচত হন সদার আব র রব িনশতার। এ িমিটং- এ
পূব পািক ান থেক মূখ ম ী নূ ল আমীন হািজর হেয়িছেলন। িস ুর মূখ ম ী
ইউ ফ আব াহ হা ন, পা ােবর মূখ ম ী িময়া মমতাজ দৗলতানা, সীমা
েদেশর মূখ ম ী খান আব ল কাইয়ুম খান এবং বলুিচ ােনর মুসিলম লীগ
নতা কাজী মাহা দ ঈসা উপি ত িছেলন।
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করাচী শহর দখলাম তখন কবল গেড় উঠেছ। একিট ােদিশক
রাজধানী থেক হঠাৎ কের একিট দেশর রাজধানীেত পিরণত হয় করাচী।
রাজধানীর অিতির বাঝা তখন বহন করা করাচীর পে কিঠন হেয় পড়িছল।
তার উপর ভারত থেক আগত হাজার হাজার মুহািজর করাচী শহর ছেয়
ফেলেছ। করাচীেত আর একটা িজিনস ল
করলাম ঢাকার মতই চুর
িটনেশেডর আ য় তরী কের অিফেসর কাজকম চলেছ।
সদার আ ুর রব িনশতার িছেলন পাঠান। দখেত অত
পু ষ। যমন
উঁচু, তমিন গােয়র রং কমলা লবুর মত পির ার। তঁার পাকােনা মাচটা িছল খুব
আকষনীয়। মুসিলম লীেগর এই ত াগী পু ষ পািক ান আে ালেন কােয়েদ
আযেমর অত িব
সহচর িছেলন। ১৯৪৬ সােল ভারেত য অ বতীকালীন
সরকার িতি ত হেয়িছল িতিন িছেলন তার অ তম সদ । কাউি ল িমিটং- এ
একটা
র ঘটনার কথা মেন পড়েছ। িনশতার সােহব তখন নতুন কাযিনবাহী
পিরষেদর সদ েদর সবার পিরচয় কিরেয় িদে েলন। মােমনশাহীর
িগয়াসউ ীন পাঠান মুসিলম লীেগর যু স াদক িনবািচত হন। িতিন িছেলন
ছাটখােটা আকৃিতর। আমােদর পােশ বেসিছেলন সীমা
েদেশর উঁচু ল া
পাঠান কাউি লার ভাইেয়রা। তঁােক পিরচয় কিরেয় দবার সময় পাঠান ভাইরা
হাসেত হাসেত বলিছেলন, ইেয় ব ত ছাটা পাঠান ায়। দ র স াদক িযিন
িনবািচত হেয়িছেলন িতিন িছেলন বীণ মুসিলম লীগার, খুব বয় ব ি িছেলন
িতিন। কােয়েদ আযেমর সময় থেকই িতিন দফতর স াদেকর কাজ কের
আসিছেলন। তঁােক পিরচয় কিরেয় দবার সময় িনশতার সােহব য কথাটা
বেলিছেলন তা এখনও আমার কােন বাজেছ। িতিন বেলিছেলন, ইেয় আদমী যব
জারতা ায় তব রাগ বালেত ায় মুসিলম লীগ যা রাহা ায়। হাম চাহেত
ায় আপেলাগ িভ যঁাহা যােয় তা আদমী কেহেক মুসিলম লীগ যা রাহা ায় হাম
চাহেত হায় আপেলাক হামাের ইেয় সে টারীেক তরা চলতা িফরতা মুসিলম লীগ
বন যােয়।
িনশতার সােহব তঁার ব ৃতায় অেনক
পূণ কথা বেলিছেলন।
পািক ােনর ই অংেশর কাথাও যিদ মুসিলম লীগ বল হেয় যায় পািক ােনর
উভয় অংেশর ঐক বজায় রাখা যােব না।
কাউি ল িমিটংেয়র পর আমরা সবাই িমেল কােয়েদ আযেমর মাজার
িজয়ারত করেত িগেয়িছলাম। একিদন নািজমু ীন গভণর জনােরল হাউেস
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মুসিলম লীগ কাউি লরেদর নশেভােজ আম ণ জািনেয়িছেলন। কােয়েদ আযম
ইে কােলর আগ পয এ বাড়ীেতই থাকেতন। পের নািজমু ীন এখােন ওেঠন।
করাচী থাকেত একিদন আমরা পূব পািক ােনর িতিনিধরা ফােতমা িজ ার সােথ
দখা করেত যাই। কােয়েদ আযেমর বান িহেসেব তঁার িত আমােদর িবেশষ
া িছল। িতিন মুসিলম লীগেক গেড় তালবার জ আমােদর অ ািণত
কেরন। িবেশষ কের ত ণ কমীেদর িতিন উপেদশ দন: Build up your career,
earn money then join Politics.
আমােদর মেধ শাহ আিজজেক উে
কের িতিন বেলন, তামার কথা
আিম েনিছ, তুিম ভাল কের ওকালিত পেড়া। আশা কির মুসিলম লীেগর জ
তুিম অেনক িকছু করেত পারেব। শাহ আিজজ তখন ঢাকা ইউিনভািসিটেত আইন
অধ য়ন করিছেলন।
করাচীেত আমরা স াহ খােনক িছলাম। নৗ- বািহনীর আর একিট
জাহােজ কের িসংহল হেয় আমরা চাটগঁায় িফের আিস। ১৯৫১ সােলর অে াবর
মােস পািক ােনর জ একিট ঃখজনক অধ ায় অেপ া করিছল। ধানম ী
িলয়াকত আলী খান ১৬ই অে াবর রাওয়ালিপি ডর এক জনসভায় ব ৃতারত
অব ায় আততায়ীর িলেত শহীদ হন। িলয়াকত আলী খােনর মৃতু পািক ানেক
বল কেরিছল এেত কান সে হ নই। কােয়েদ আযেমর ইে কােলর পর বল
পািক ােনর হাল িতিন শ কের না ধরেল িক হত বলা মুশিকল।
পািক ান আে ালেন িলয়াকত আলী খান কােয়েদ আযেমর পােশ িনিখল
ভারত মুসিলম লীেগর সাধারণ স াদক িহেসেব যভােব এেস দঁািড়েয়িছেলন
তার তুলনা নই।
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৮
১৯৪৬ সােল ভারেতর অ বতীকালীন সরকাের িলয়াকত আলী খান িছেলন অথ
ম ণালেয়র দািয়ে । কংে েসর িহ
নতােদর ধারণা িছল মুসলমানেদর পে
অথ ম ণালয় চালােনা স ব হেব না। িক সবাইেক অবাক কের িদেয় যখন
িলয়াকত আলী খান পিরষেদ বােজট পশ কেরিছেলন তখন কংে স নতারা থ’
মের যান। িলয়াকত আলী খান এ বােজটেক নাম িদেয়িছেলন ‘গরীেবর বােজট’।
িহ ব বসায়ীেদর ওপর িতিন ট া ধায কের কংে সেক যেথ নাকািন- চুবািন
খাইেয়িছেলন। এ সমেয় রা ম ী সদার ব ভ ভাই প ােটল নািক বেলিছেলন
‘এভােব আর চলা যায় না। এর চেয় ভাগ হেয় যাওয়াই ভাল’।
িলয়াকত আলী খােনর পর পািক ােনর ধানম ী হন খাজা নািজমু ীন।
১৯৫২ সােলর জা য়ারী মােস ধানম ী িহেসেব িতিন ঢাকায় আেসন। ২৭
তািরখ প ন ময়দােন িতিন ভাষণ দন। ভাষণ দয়ার আগ পয আমরা বুঝেত
পািরিন িতিন ব ৃতায় রা ভাষার কথা বলেবন। কােয়েদ আযেমর অ করণ কের
িতিনও বেলিছেলন উ হেব পািক ােনর একমা রা ভাষা। আমার মেন হেয়েছ
িতিন একথাটা তখনকার পিরি িতেত না বলেলও পারেতন।
আর মুসিলম লীগ িবেরাধীরা যন এ রকম একটা কথা শানার জ ই
অেপ া করিছল। এতিদন নূ ল আমীেনর িব ে
মতা বি ত মুসিলম লীেগর
নতা ও কমীরা- যারা আওয়ামী লীগ গঠন কের আে ালন গেড় তুলেত পােরিনএখন তারাই রা ভাষার দাবীেত মােঠ নেম পড়ল।
১৯৪৮ সােল কােয়েদ আযম চেল যাবার পর রা ভাষা আে ালন িঝিমেয়
পেড়। এর িকছু কারণ িছল। তাৎ িণকভােব িতিন ােদিশক পিরষেদ রা ভাষার
সমথনকারী কেয়কজনেক রা ীয় েযাগ- িবধা িদেয়িছেলন, এ কথা আেগই
বেলিছ। তাছাড়া জনগণ যখন দখল তােদর নতা কােয়েদ আযমই ভাষার
ব াপাের ি মত পাষণ কেরেছন তখন ইউিনভািসিটর িকছু ত ণ ছাে র ভাষার
দাবী- দাওয়া িনেয় তারা এত মাথা ঘামায়িন। ভাষা আে ালনকারীরাও তমন
কান জনসমথন পায়িন।
নািজমু ীেনর ঘাষণার ি েত নতুন কের রা ভাষা সং াম পিরষদ
গিঠত হয়। তারা ১৯৫২ সােলর ২১ শ ফ য়ারী হরতাল আ ান কের। ঐিদন
পিরষেদ বােজট পশ হওয়ার কথা িছল। খুব ভেব- িচে ভাষা আে ালনকারীরা
এই িদনিট বেছ নয়। সরকার গ ডেগাল হেত পাের আশংকায় ঢাকায় ১৪৪ ধারা
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জারী কেরিছল। ভাষা আে ালনকারীরা ১৪৪ ধারা ভা ার িস া নয়। তারা
চেয়িছল তখনকার জগ াথ হেলর পিরষদ ভবেন হামলা চািলেয় সরকারেক
বকায়দায় ফলেত। ইউিনভািসিটর িদক থেক তারা ১৪৪ ধারা ভাঙেত পােরিন।
ঢাকা মিডক াল কেলেজর িদক থেক তারা ১৪৪ ধারা ভাঙেত এিগেয় আেস।
পুিলশেক ল কের বৃি র মত তারা ইট পাটেকল িনে প কের চলিছল। আিম
বলব পুিলশ সিদন অতিকেত হামলা চালায়িন। পুিলেশর সােথ সিদন রীিতমত
ভাষা আে ালনকারীেদর ছাটখাট যু হেয় যায়। পুিলশ থেম িটয়ার গ াস
ছঁােড়- তােত কান কাজ হয়িন। ভাষা আে ালনকারীেদর হামলায় বারবার
পুিলশ আ র ার জ িপিছেয়ও িগেয়িছল। এক পযােয় পুিলশ উপায়া র না
দেখ িল চালায়। িলর আেদশ িদেয়িছেলন ঢাকার এসিপ মা দ। িলেত
কেয়কিট ছেল মারা যায়। এরাই পরবতীকােল ভাষা আে ালেনর শহীদ সালাম,
জ ার, বরকত, শিফক নােম পিরিচত।
এরা কউ ভাষা আে ালেনর সােথ মােটই জিড়ত িছল না। সালাম িছল
একটা অিফেসর িপয়ন। নায়াখালীর ছেল সালাম াস নাইন পয পেড়িছল।
জ ার িছল দিজ। তঁার বািড় িছল গফরগঁােয়। রিফক এেসিছল ঢাকায় বড়ােত।
স দেব কেলেজর আইকম ােস পড়ত।
বরকত ও শিফেকর আিদ িনবাস িছল ভারেতর মুিশদাবােদ। পািক ান
হওয়ার পর তারা ঢাকায় চেল আেস। বরকত ঢাকা ইউিনভািসিটেত পড়ত।
শিফউর িছল খুবই গিরব ঘেরর ছেল। ২১ তািরেখর ঘটনার সূ ধের ২২
তািরেখও বশ গ ডেগাল হয়। ঢাকার নওয়াবপুর রােড গালা িলর সময়
শিফউর মারা যায়। ঢাকার নওয়াব পুের আরও যারা িনহত হেয়িছল তারা হল
হািববু াহ নােম এক রাজিম ীর ছেল, অিলউ াহ রহীম নােম এক ির াওয়ালা।
আিম তখন ঢাকা ির া ইউিনয়েনর সভাপিত। আিম তােক িচনতাম। তার
পেট িল লেগিছল। ির া চািলেয় আসার সময় এই ঘটনা ঘেট। আিম তােক
িনেজ িমটেফাড হাসপাতােল িনেয় িগেয়িছলাম। িক পেথই স মারা যায়। ভাষা
আে ালেন যারা অংশ হণ কেরিছল তােদর সামািজক ও আিথক অব ান িছল
অ ল। কান আে ালন করার যাগ তাও তােদর িছল না। ভাষা আে ালন য
িক িজিনস তােদর িশ াগত যাগ তা থেকও ধারণা করা াভািবক, এটা তােদর
বুঝার কথা নয়। আসেল পূব পািক ােন তখন য লােশর রাজনীিত
হল তার
ােত এরা িহেরা বেন গেলা। ভাষা আে ালেনর
ি েত সরকার ঢাকা
হাইেকােটর ইংেরজ িবচারপিত এিলসেক চয়ারম ান কের একিট তদ কিমিট
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গঠন কের। ইংেরজ িবচারপিত তঁার রােয় বেলিছেলন- পুিলশেক িল করেত বাধ
করা হেয়িছল।
ঢাকা মিডক াল কেলেজর সামেন যখােন গালা িল হেয়িছল সখােন
ভাষা আে ালনকারীরা একটা ৃিত
বানায়। এটাই হল শহীদ িমনার। এই
েক ক কের আমােদর দেশ এক অ ুত কালচার আমদানী হল। যা এ
দেশর মা ষ ইেতাপূেব কখনও দেখিন। এটােকই আে আে বলা হেত লাগল
বা ালীর সং ৃিত। িতবছর ২১ শ ফ য়ারী িদবাগত রাত ১২টা ১ িমিনট
থেকই ভাত ফিরর চলন
হল। ছেলেমেয় একে িমেল ন পােয় ৃিত
ে ফুল দয়া
করল। তারা এর পাদেদেশ আ না আঁকেত থাকল।
পাদেদশেক এখন বলা হয় বিদ। যা িহ ধমাবল ীেদর পূজারই অ করণ।
আেগ আ না আঁকত মি ের। মি েরর দয়ােল িব হ যখােন বসােনা হয় সই
বিদেত য আঁকােজাখা করা হত তােকই বলা হত আলপনা। সই আলপনা এখন
মুসলমান সমােজ অ েবশ কেরেছ ভাষা আে ালনেক ভর কের। ভাষা
আে ালেনর এই এত ঘটনার মেধ ও িক শখ মুিজব িনেজেক িব য়করভােব
দূের রেখিছেলন। এর কারণ মুিজেবর নতা সাহরাওয়াদীর বাংলা ভাষার
ব াপাের আেদৗ উৎসাহ িছল না। আেগই বেলিছ িতিন িছেলন উদূভাষী। ফজলুল
হেকরও বাংলা ভাষার ব াপাের আ হটা কম িছল। িতিন বাংলাভাষী িছেলন িঠক
িক সারাজীবন িতিন য সব বৃে ঘারােফরা কেরেছন সখােন উ ও ইংেরজীর
চলনটাই িছল বশী।
১৯৩৮ সােলর ১লা অে াবর All Indian Muslim Educational
Conference- এর সভাপিতর ভাষেণ ফজলুল হক উ েক সারা ভারেতর
যাগােযােগর ভাষা (Lingua-Franca) িহেসেব হণ করবার দাবী কেরিছেলন।
আসেল ি িটশ ভারেত বাংলােক রা ভাষা করবার কথা কউ ভাবেত পােরিন।
বা ালী কিব রবী নাথও িহি েক ভারেতর রা ভাষা করার জার ওকালিত
কেরিছেলন।
২১ শ ফ য়ারীর ঘটনার পর মাহন িময়া ফিরদপুর থেক ঢাকায়
আেসন। আমরা তঁার সােথ িগেয় নূ ল আমীেনর সােথ দখা কির।
আমােদর হেয় মাহন িময়াই তঁােক বলেলন দেশর িক সবনাশ হে ।
আে ালেনর গিত বাহেতা ভারেতর হােতই চেল যাে ।
নূ ল আমীন তখন আে প কের বলেলন: মাহন িময়া, দেশর মা ষ
যিদ সবনাশ চায় তেব তুিম আিম আর ই ািহম িক িকছু করেত পারব? দেশর
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মা ষ যিদ দশেক র া না কের তাহেল আমরা কতটু িক করেত পাির। দশ
তা ধু তামার আমার না- দশ তােদরও। দেশর মা ষ িহ েদর অত াচেরর
কথা যিদ এত তাড়াতািড় ভুেল যায়, ’শ বছেরর লা নার কথা যিদ মেন না রােখ
তেব আমরা িকছুই করেত পারব না। দেশর মা ষ যিদ আ হত া করেত চায়
আমরা িক তা ঠকােত পারব?
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৯
এ সময় পািক ােনর রাজৈনিতক ইিতহােস ঘটল আেরকিট িবপযয়। ১৯৫৩ সােল
নািজমু ীনেক পদচু ত করেলন গভণর জনােরল গালাম মাহা দ। গালাম
মাহা দ িছেলন একজন আমলা। আমার মেত এই আমলার হােতই পািক ােন
গণতে ও ভিব ৎ িবপ হেয় গল। তারপর থেক যতিদন পািক ােনর ই অংশ
একি ত িছল ততিদন পয
কৃত অেথ পািক ােনর রাজনীিতেত কান ি রতা
আেসিন। নািজমু ীনেক পদচু ত করা হেয়িছল স ূণ অগণতাি ক প ায়। তঁার
বদেল আেমিরকায় পািক ােনর রা দূত ব ড়ার মাহা দ আলীেক বানােনা হল
ধানম ী।
ীকার মৗলভী তিমজু ীন খান এই অগণতাি ক আচরেণর
িতবােদ হাইেকােট িগেয়িছেলন। হাইেকাট তঁার পে রায় িদেলও পের
ীমেকাট তার িবপে রায় দয়।
আমার মেন হেয়িছল এটা একটা পাতােনা খলা। এর িপছেন িছল
জনােরল আইয়ুেবর হাত। জনােরল আইয়ুব তখন পািক ান সনাবািহনীর
ধান। আইয়ুব খান চলেতন আেমিরকার ইশারায়। তৃতীয় িবে র দশ েলােত
তখন চলত আেমিরকা আর রািশয়ার খবরদারী। পািক ান িছল খবরদারীর
িশকার। একটা দেশ যখন সামিরকতে র ভূত চােপ তখন স দশ কানভােবই
এিগেয় যেত পাের না। আেমিরকা ও রািশয়া তখন সামিরকত েক ভর কেরই
তৃতীয় িবে র দশ েলােত ভাব িব ােরর চ া চালাত।
মাহা দ আলীেক নূ ল আমীন মােটই পছ করেতন না। ষড়যে র
মাধ েম তঁার মতােরাহণ িতিন মেন িনেত পােরনিন কখনও।
মাহা দ আলীরই কিবেনেট আইয়ুব খান যাগ দন িতর াম ী
িহেসেব। দেশর সনাবািহনী ধান িহেসেব চা রীরত অব ায় িতিন িক কের
কিবেনেট জায়গা কের িনেলন তাও িছল আমােদর কােছ এক পরম িব েয়র
ব াপার।
মাহা দ আলীর কিবেনেট সাহরাওয়াদী যাগ দন আইনম ী
িহেসেব। সাহরাওয়াদী যখন যু বে র মুখ ম ী তখন মাহা দ আলী তঁার
উে া। রাজনীিতর এই চ টা বড়ই অ ুত। নািজমু ীন আেমিরকা ভািবত
িসয়ােটা চুি েত া র িদেত অ ীকার কেরিছেলন। আেমিরকা তার বদলা
িনেয়িছল আইয়ুেবর মাধ েম। ঃখজনক হেলও সত নািজমু ীেনর এ পদচু িতেক
অিভন ন জািনেয়িছেলন সাহরাওয়াদী।
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এ রকম একটা িবশৃ ল অব ায় ১৯৫৪ সােলর ােদিশক িনবাচন
ঘিনেয় এল। িঠক িনবাচেনর আেগ মুসিলম লীেগর নড়বেড় অব াটা একটু
তরতাজা করার জ
মাহন িময়া নূ ল আমীেনর কােছ নতুন
াব িনেয়
গেলন। মাহন িময়ােক বলা হত িকংেমকার- পদার অ রােল থেক মতার
রাজনীিতর পা া ঘুিরেয় িদেত তঁার জুিড় িছল না। পূব পািক ােনর থম মুখ ম ী
িহেসেব সাহরাওয়াদীর িব ে নািমজু ীেনর িবজেয় তঁারই ভূিমকা িছল সবেচেয়
বশী। িসেলেটর পিরষদ সদ েদর বুিঝেয় িতিন নািজমু ীেনর পে
এেনিছেলন।
মাহন িময়া এবার আমােদর িনেয় নূ ল আমীেনর কােছ িগেয় বলেলন,
ফজলুল হক মুসিলম লীেগ আসেত রাজী হেয়েছন। আপিন তঁােক সভাপিতর
পদটা ছেড় িদন। তাহেল েদেশ আমােদর অেনক শি
বৃ◌ৃি পােব।
িনবাচেনও জার লড়াই চালােনা যােব। এটা সত ফজলুল হক দীঘিদন কান
একটা আদেশ ায়ী থাকেত পারেতন না। তারপরও বলেত হেব এেদেশর
মা েষর উপর ফজলুল হেকর িছল অসামা
ভাব। ি িটশ ভারেত বাংলার চাষা
মুসলমানেদর আ ত য় সৃি েত তঁার অবদান অিত ম করার মত কউ িছেলন
না। ঋণসািলশী বাড াপন কের যু বে িতিনই জিমদােরর শাষণ আর
অত াচার থেক বাংলার মুসলমানেদর বঁািচেয়িছেলন। লােহার
াব উ াপন
কের িতিন িচর রণীয় হেয় আেছন। ১৯০৬ সােল ঢাকার বুেক মুসিলম লীগ
িত াকােল ফজলুল হক উপি ত হেয়িছেলন। তারপর ১৯১৬ সােল লােহার
চুি কােল িতিন কােয়েদ আজেমর পােশ দঁািড়েয়িছেলন। ঢাকা ইউিনভািসিট
িত ায় তঁার অবদান িছল অন । ১৯৩৭ সােল িতিন যখন মুসিলম লীেগর
সহেযািগতায় যু বাংলার ধানম ী হন তখন কংে স শািসত েদশ েলােত
চলিছল িনিবচাের মুসিলম িনধন। এর িতবােদ িতিন ংকার িদেয় বেলিছেলন:
কংে স শািসত েদশ েলােত একটা মুসলমান মারা হেল আিম বাংলায় তার
বদলা িহেসেব জন িহ েক খতম কের দব। তঁার এই সাহিসকতা দেখ লে ৗর
মুসলমানরা তঁােক শর- ই- বাংলা উপািধ দন।
ফজলুল হকেক নূ ল আমীন সভাপিতর পদ ছেড় িদেত রািজ হেলন
না। িনবাচেনর া ােল পূব পািক ান মুসিলম লীেগর কাউি ল অিধেবশন হয়
কাজন হেল। স অিধেবশেনও কমীেদর প
থেক ফজলুল হকেক সভাপিত
করার দাবী উেঠিছল। এই দাবী িনেয় কাজন হেল রীিতমত হাতাহািত হেয়
িগেয়িছল। িক নূ ল আমীেনর এক ঁেয়িমর মুেখ ফজলুল হকেক মুসিলম লীেগ
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আনা যায়িন। সিদন যিদ ফজলুল হকেক লীেগ আনা যত তাহেল যু
ে টর
িনবাচনী জায়ার এতটা বল হেত পারত না। হয়ত যু
টই গেড় উঠত না।
এই ঘটনায় ু হেয় মাহন িময়া মুসিলম লীগ ত াগ করেলন। তঁার সােথ হাত
িমলােলন হািম ল হক চৗধুরী ও দওয়ান আব ল বািসতসহ মুসিলম লীেগর
একিন ব নতা ও কমী। তঁােদর এই দলত াগ মুসিলম লীেগর িশরদঁাড়া ভে
িদেয়িছল।
মাহন িময়া খুবই জদী িছেলন। নূ ল আমীনেক হারােনার জ িনেজর
জিমদারীর িকছু অংশ িবি কের ায় ’লাখ টাকা িতিন ফজলুল হেকর হােত
তুেল দন। আমােক তখন িতিন মুসিলম লীগ ছেড় তঁােদর সােথ যাগ িদেত
বেলন। তঁার সােথ আমার গভীর দ তা িছল। িতিন আমােক যু
ে টর পে
মেনানয়ন িদেত চেয়িছেলন। বলেলন, নূ ল আমীেনর অব াটা তা দখছ। িক
হেব মুসিলম লীগ কের!
আিম বললাম মাহন ভাই নূ ল আমীেনর িস া মানেত আিম পািরিন
িঠকই। িক তা বেল আিম মুসিলম লীগ ত াগ করব না। আিম দলত াগীেদর
দলভু হেত চাই না। আপনার সােথ আমার স ক সব সময়ই থাকেব।
যু
ে টর কােছ মুসিলম লীেগর পরাজেয়র আর একটা কারণ আমার
কােছ খুব উে খেযাগ বেল মেন হেয়েছ। নূ ল আমীন কখনও ছা রাজনীিতেক
উৎসািহত করেতন না। ছা রা রাজনীিত ক ক এটা তার পছ িছল না। তঁার
অসহেযাগীতার কারেণ ছা আে ালনেক আমরা সংগিঠত করেত পািরিন, নতুন
ির ুট তমন একটা হয়িন, এই শূণ তার েযাগ িনেয়িছল আমােদর িবেরাধীরা।
তৃতীয় িবে র দশ েলােত ছা রাজনীিত সব সময়ই একটা ফ া র। এ িজিনসটা
িতিন বুঝেত পােরনিন। িতিন ছা েদরেক উে া বুঝােতন go back to studies.
িনবাচেন মুসিলম লীগ মা ৯িট আসন পেয়িছল। ফজলুল কােদর ত
াথী
িহেসেব িনবািচত হন। িতিন পের মুসিলম লীেগ যাগ িদেল আসন সংখ া ১০- এ
এেস দঁাড়ায়। নূ ল আমীন হেরিছেলন সাহরাওয়াদী েপর এক ত ণ কমী
খােলক নওয়ােজর কােছ। নূ ল আমীন একটু এিদক- ওিদক করেলই িনেজর
কন মুসিলম লীেগর জ ও অেনক আসন িছিনেয় িনেত পারেতন। িক মুসিলম
লীেগর িবেরাধীরা মতার জ
সিদন য সব া ারজনক কাজ কেরিছেলন
িতিন স সব নীরেব মেন িনেয়িছেলন। বলেত ি ধা নই ৫৪- এর িনবাচেনর মত
িনরেপ িনবাচন এেদেশ আর একিটও হয়িন। সটা স ব হেয়িছল নূ ল
আমীেনর গণতাি ক চতনা ও মন- মানিসকতার জ । িনবাচেনর আেগ যু
ট
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২১ দফা পশ কেরিছল। এটােক তঁারা বলত গণদাবী। তঁারা আরও বলেতন
মতার জ নয় গণদাবী আদােয়র জ তঁারা িনবাচন করেছন।
িনবাচেনর পর অব
গণদাবী আদােয়র নতৃ দানকারীেদর চহারা
ফুটেত
করল। পিরষেদর নতা িনবািচত হেলন ফজলুল হক। িক গাল
বঁাধল ম ীসভায় কারা যাগ দেবন সটা িনেয়। ফজলুল হকেক যু
ে টর
কমীরা বঁাধা িদেত উদ ত হেলন। তঁারা িস া িনেলন িল ােনর গভণেম ট
হাউস ঘরাও কের ম ী পিরষেদর শপথ হণেক য কেরই হাক ভ ডুল করেবন।
ঘটনার িদন রােত মাহন িময়া আমার বাসায় হািজর। িতিন বলেলন ই ািহম
তামার লাকজন িদেয় হলপ কেরা। মুিবজেক বঁাধা িদেত হেব। আিম সই রােত
কমীেদর বাসায় ঘুের ঘুের সবাইেক সংগিঠত কির এবং পরিদন সকােল গভণেম ট
হাউেজর িদেক রওয়ানা দই। সাহরাওয়াদী েপর হেয় শখ মুিজব তঁার
লাকজন িনেয় বঁাধা িদেত অ সর হেলন। িক িতিন যখন নেলন আমােদর দল
অেনক বশী শি শালী ও সংগিঠত তখন িপিছেয় গেলন এবং একটা মারামািরর
হাত থেক আমরা সবাই রহাই পলাম। ফজলুল হক তখনকার মত িনিবে তঁার
ম ীেদর শপথ করােলন।
আমার মেন আেছ যু
ট মতায় আসার পর নবিনবািচত পিরষদ
সদ েদর থম সংবধনা অ ান হেয়িছল শাহবাগ হােটেল। এতিদন তঁারাই
মতার বাইের থাকা অব ায় এিটেক বলেতন শা ােদর বেহ । তঁারা এটা িনেয়
অেহতুক নূ ল আমীেনর ৎসা রিটেয় বড়ােতন।
মাহন িময়ােক সহেযািগতার জ
তাফা ল হােসন (মািনক িময়া)
তঁার ইে ফাক পি কায় ‘মুসািফর’ নােম আমােক আ মণ কেরন এবং কেয়কিদন
ধের লখােলিখ কেরন। িতিন খােমাখাই আমার িব ে চেটিছেলন। িতিন বুঝেত
পােরনিন যু
ে টও িছল ব দলত াগী নতা কমীেদর িভড়। আপাত িবধা
াি িছল তঁার ল । আিম বলব এটা মািনক িময়ার অপসাংবািদকতা। ম ীসভা
গঠেনর সময় শখ মুিজব শের বাংলার মুেখর উপর বৃ া ুিল দিখেয় চটাং চটাং
কথা বেলিছেলন। আর তার উ ের শের বাংলা ঃখ কের বেলিছেলন, য ছেল
আিশ বছেরর বুেড়ােক বই ত করেত ি ধা কেরনা, স এেদেশর স মেকলুিটেয় িদেত ি ধা করেব না- এটা তামরা দেখ িনও।
এই সবজন ে য় নতার কথা পরবতীকােল অ ের অ ের ফেলিছল। পূব
পািক ােন যু
ে টর ইিতহাস হল এক অ কারা
অধ ায়। ২১ দফার
রফাদফা কের নতারা রীিতমত মােঠ নেম গেলন। যু
ে টর শরীকেদর মেধ
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কান িমল িছল না। একজন ডাইেন গেল আর একজন যেতন বঁােয়।
সাহরাওয়াদীর লাকজন সাহরাওয়াদীর অ গত ধানম ী মাহা দ আলীর
সােথ িমেল ষড়য করেত লাগেলন িকভােব ফজলুল হকেক সিরেয় দয়া যায়।
একবার ফজলুল হেকর িব ে যু
ে টর শরীক আওয়ামী লীগ একটা
ষড়য কের। বুিড়গ ার ওপার থেক িকছু গরীব লাকেক খাদ দবার েলাভন
িদেয় ঢাকায় এেন ভুখা িমিছল বর কের। আওয়ামী লীেগর উে
িছল
গভণেম ট হাউস ঘরাও কের ফজলুল হকেক বকায়দায় ফলা। িমিছল যখন
ঢাকা কােটর সামেন আেস তখন পুিলশ বঁাধা দয়, পের লািঠচাজ কের এবং িল
ছঁােড়। িলেত জন গরীব মা ষ মারা যায়। এেদর ভােগ অব রাতারািত
শহীদ হওয়ার গৗরব াি ঘেটিন। আওয়ামী লীেগর এই িমিছল সংগিঠত
কেরিছেলন িজি রার হািম র রহমান। িতিন আওয়ামী লীগ থেক ’৫৪ সােল
ােদিশক পিরষদ সদ হেয়িছেলন।
এসময় আওয়ামী লীগ আরও একটা া ারজনক কাজ কেরিছল।
আদমজী জুট িমল তখন িনমাণাধীন। এখােন িকছু অবা ালী িমক কাজ করত।
আওয়ামী লীগ চার করেত লাগল ল ল
কািট কািট টাকা অবা ালীরা
এেদশ থেক িনেয় যাে । আওয়ামী লীেগর ঘৃণা ও িবে েষর রাজনীিত এখান
থেকই
। তােদর রাজৈনিতক পুঁিজই িছল পি ম পািক ানী আর
অবা ালীেদর িব ে িবে ষ। অবা ালীরা এেদেশর যাবতীয় ঃখ কে র জ
দায়ী, তােদর খেত হেব। অথচ দশ িবভােগর আেগ এেদেশ একটাও পাটকল
িছল না। এেদেশর পাটেক িনভর কের যসব জুট িমল গেড় উেঠিছল তা িছল
কলকাতায়। তখন িক িহ েদর এই শাষেণর িব ে এরকম িতবাদ ওেঠিন
বা পরবতীকােলও কউ িকছু বেলিন। অবা ালীরা িছল মুসলমান। পািক ােনর
জ তঁারা সব ত াগ কেরিছল। িনেজেদর সহায় স ি ফেল এেদেশ ছুেট
এেসিছল। বা ালীেদর মেধ তখনও কান িশ পিত ণী গেড় ওেঠিন। অথচ
অবা ালীরা যখন কউ কউ দেশর িশ ায়েন এিগেয় এল তখন তারাই হল
আওয়ামী লীেগর থম টােগট।
নারায়ণগে র আওয়ামী লীগ নতা শাম ে াহার নতৃে একদল সশ
আওয়ামী লীগ কমী আদমজী জুট িমেল হামলা চালায় ও অবা ালী মুসলমানেদর
উপর ঝঁািপেয় পেড়। এই িবহারী বা ালী দা ায় ব েলাক হতাহত হেয়িছল।
ফজলুল হেকর িব ে এটা িছল আর একটা আওয়ামী চ া । এ ঘটনার ফেলই
সাহরাওয়াদীর অ গত মাহা দ আলীর পরামেশ গভণর জনােরল গালাম
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মাহা দ ফজলুল হেকর ম ীসভা ভে দন এবং েদেশ কে র শাসন জারী
কেরন।
এসময় রা ীয় কােজ একবার গালাম মাহা দ ঢাকায় আেসন। তখন
রাজৈনিতক মহেল শলা- পরামশ চলিছল কে র শাসন তুেল িনেয় পূব
পািক ােন পুনরায় গণতাি ক সরকার পুনঃ িতি ত করার। িবমানব ের গালাম
মাহা দেক সংবধনা জানােত যু
ট ও আওয়ামী লীগ িতেযািগতায় নেম
পেড়িছল। গালাম মাহা দ এেসিছেলন দরী কের। সিদন মালা িনেয় ফজলুল
হক ও আতাউর রহমান খান ঘ টার পর ঘ টা দঁািড়েয়িছেলন গভণর জনােরল
সােহেবর নক নজর কাড়ার জ । ’দেলরই উে
িছল কে র দৃি অজন
কের ম ীসভা গঠন করা। আমার কােছ সিদন িবেশষ কের খারাপ লেগিছল
ফজলুল হেকর মত একজন মা ষ িক কের একজন আমলার িপছেন ছুটেত
পােরন। মতার লাভ মা ষেক কাথায় নািমেয় িনেয় যায়!
ব ড়ার মাহা দ আলীর পর পািক ােনর ধানম ী হন চৗধুরী
মাহা দ আলী। িতিনও িছেলন একজন আমলা। িলয়াকত আলী খান ১৯৪৬
সােল অ বতী সরকােরর য বােজট পশ কের লু ুল কের ফেলিছেলন তা
ণয়ন করেত চৗধুরী মাহা দ আলী সহেযাগীতা কেরন িব র। িতিন তখন
ক ীয় সরকােরর অথ ম ণালেয়র উ পদ কমচারী। কে চৗধুরী মাহা দ
আলীেক পিরষেদ সমথন করত ফজলুল হেকর কৃষক িমক পািট আর নজােম
ইসলাম পািট। নজােম ইসলাম পািট থেকই ম ী হেয়িছেলন মৗলভী ফিরদ
আহেমদ ও মাহফুজুল হক। ফজলুল হক চৗধুরী মাহা দ আলীর ম ীসভায়
রা ম ী হেয়িছেলন। কৃষক িমক পািটর আর এক ভাবশালী সদ হািম ল
হক চৗধুরী হন পািক ােনর পররা ম ী। তখন েদেশর মূখ ম ী িনবািচত হন
কৃষক িমক লীেগর আবু হােসন সরকার।
তখন পািক ােনর রাজনীিতেত ষড়য ও িটলতা এত ছায়া ফেলিছল
য কান ম ীসভাই দীঘ ায়ী হত না। আসেল হেত দয়া হত না। পািক ােনর
রাজনীিতেত আেমিরকা এত বশী ভাব িব ার করেত
করল য এখােন
দীঘ ায়ী ি িতশীলতা ায় অস ব হেয় উঠল। মতার মে এবার এেলন
সাহরাওয়াদী। িতিন হেলন পািক ােনর ধানম ী। এই থম আওয়ামী লীগ
পািক ােনর মতায় অিধি ত হল। আ জািতক রাজনীিতেত বরাবেরর মত
সাহরাওয়াদী মািকন ঘঁষা নীিত অ সরণ করেলন। আওয়ামী লীেগর সভাপিত
মওলানা ভাসানী অব
সাহরাওয়াদীর এই মািকন ঘঁষা নীিত পছ করেতন
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না। এ কারেণই তঁার সােথ সাহরাওয়াদীর িবেরাধ
হয় এবং িতিন তঁার
দলবল িনেয় আওয়ামী লীগ থেক বর হেয় আেসন এবং নতুন দল াপ তরী
কেরন। সে ােষর কাগমারীেত এক সে লন ডেক মওলানা ভাসানী আওয়ামী
লীেগর িবভাজন ি য়া চূড়া কেরন। পের ঢাকার পমহল িসেনমা হেল
ােপর কাউি ল অিধেবশন হয়। এই অিধেবশন েল হামলা চালায় আওয়ামী
লীগ। পেরর িদন প ন ময়দােন আহূত ােপর জনসভায়ও হামলা কের
আওয়ামী লীগ এবং সখােন চুর হতাহত হয়।
সাহরাওয়াদী ধানম ী হেয় পািক ােনর জ এক িবরাট িতর কাজ
কেরিছেলন। মতায় এেস িতিন পৃথক িনবাচন ব ব া তুেল দন। পিরষদ
অিধেবশন ডেক িতিন সংিবধােন রীিতমত সংেশাধন এেনিছেলন। পািক ান
হেয়িছল পৃথক িনবাচেনর িভি েত। এটা িছল একসময় মুসলমানেদর রাজৈনিতক
িতর া বূ হ। এর জ ি িটশ ভারেত মুসলমান নতােদর অেনক সং াম
করেত হেয়িছল। এমনিক সাহরাওয়াদীও কলকাতার রাজনীিতেত িতি ত
হেয়িছেলন এই পৃথক িনবাচনেক িভি কের। িতিন িক বুেঝ এটা কেরিছেলন
জািন না তেব িনবাচেন িহ ভাট পাওয়ার তাৎ িণক িবধার কথা িতিন ভেব
থাকেত পােরন।
আওয়ামী লীগ য পািক ানেক বল করার জ এক এক কের অিত
স পেণ এ ি ল ভাষা আে ালেনর পর পৃথক িনবাচন তুেল দওয়ার আেয়াজন
তারই মাণ। তেব সাহরাওয়াদী কখনই পািক ান ভা ায় জিড়ত িছেলন না।
িক মাসােহব ও পািক ান িবেরাধীেদর কথায় তঁার কান ভারী হেয়িছল সে হ
নই।
এতিদন আওয়ামী লীগ িবেরাধীদেল থাকাকােল পি ম পািক ান কতৃক
পূব পািক ান শাষেণর কি ত িজিকর করত। িক সাহরাওয়াদী যখন মতায়
গেলন তখন িতিন বলেলন, পূব পািক ান শতকরা ৯৮ ভাগ ায় শাসন ভাগ
করেছ। তরাং নতুন কের পূব পািক ােনর আর ায় শাসন দরকার নই।
আসেল মতায় থাকেল আওয়ামী লীগ কখনও শাষেণর কথা বলত না।
মতা হারােলই শাষণ তারা খুঁেজ বড়াত। এই িছল আওয়ামী লীেগর
রাজনীিত।
অথচ এই রাজনীিত পািক ানেক বল কের িদি ল। ’অ েলর
মা েষর মেধ ঐেক র বদেল িবেভেদর বীজ প িবত হি ল। পািক ােনর
মতার রাজনীিতেত সাহরাওয়াদী বশী িদন িটেক থাকেত পােরনিন। মা ১৩
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মাস ধানম ীে র পর তঁােক িবদায় িনেত হয়। সাহরাওয়াদী ধানম ী থাকা
অব ায় আওয়ামী কমীেদর দাপেট সারােদশ অি র হেয় উেঠিছল। করাচীর
সিচবলায় আওয়ামী কমীেদর
েন মুখিরত থাকত। আমার মেন আেছ মা ১৩
মােসর মেধ ই অৈবধ ভাব খািটেয় সব কার লাইেস , পারিমট, পািক ােনর
উভয় অংেশর মেধ আমদানী- রফতানীর ব বসা, জাহােজর মাল চলাচেলর ান
ও রলওেয় ওয়াগন ম ুরী সব িকছু হািতেয় নয় তারা। করাচীর তাজ হােটল
িছল িবখ াত হােটল। এমন সব আওয়ামী লীগ কমী যােদর কান সামািজক
অব ান িছল না করাচীেত, স সময় দেখিছ, তাজ হােটল তােদর দখেল।
একবার ব বসািয়ক কারেণ করাচীেত িগেয় দিখ তাজ হােটল আওয়ামী কমীেত
িগজ িগজ করেছ। সবাই তদিবর াথী, লাইেস - পারিমট আকা ী। এেদর
অেনকেকই িচনতাম। তােদর ঘের ঢুেক দিখ মদ ও আ ষি ক িজিনসপে র
ছড়াছিড়।
এরপর ধানম ী হন মুসিলম লীেগর আই আই চু ীগড়। মতাসীন
হওয়ার পর িতিন পৃথক িনবাচন প িত বহাল রাখেত সেচ হন। েভাগ বশত
তঁার ধানম ীে র ময়াদ ৩ মাস ায়ী হেয়িছল। পৃথক িনবাচনী িবল পুনরায়
উ াপেন মুসিলম লীগ চ া কের। তেব স চ াও ব থ হয়।
আই আই চু ীগড় সবুর সােহব এবং আমােক করাচীেত ডেক পাঠান।
আমরা হািজর হেল িতিন িবেশষ কের পূব পািক ােন পৃথক িনবাচেনর
ে র
কথা বেলন এবং পৃথক িনবাচেনর পে
েদেশ জনমত সৃি র উপর জার তািগদ
দন।
করাচী থেক িফের আমরা পৃথক িনবাচেনর পে কাজ
কির। সারা
েদেশ আওয়ামী লীেগর এই পৃথক িনবাচন বানচােলর আ ঘাতী উেদ ােগর
িব ে রাজৈনিতক চারণা চালােত থািক। তখন পৃথক িনবাচেনর পে একিট
জনমত তরী হেত
কেরিছল। তা দেখ ভীত হেয় আওয়ামী লীগ সরকার
ধরপাকড়
কের এবং অ াে র মেধ মুসিলম লীেগর ফজলুল হক কােদর
চৗধুরী ও সাই র রহমানেক ফতার কের। তখন ফজলুল কােদর চৗধুরী চাটগঁা
জলা পিরষেদর চয়ারম ান িছেলন। এসময় িসিডউল কা
নতা রসরাজ ম ডল
আমােদর উেদ াগেক সমথন দন। আমরা সারা েদেশ পৃথক িনবাচন িদবস
পালন কেরিছলাম। পৃথক িনবাচেনর পে
ঢাকার এক জনসভায় আিম
বেলিছলাম, মুসলমানরা পৃথক জািত এই নীিতর িভি েতই পািক ােনর সৃি । য
শি পািক ােনর হািসেল বঁাধা সৃি কেরিছল এবং যারা আজ পয ইসলামী
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আদেশর িব ে সং াম কের চেলেছ তারা এই ইসলামী আদেশর িবেলাপ সাধন
ও যু িনবাচন প িত বতেনর জ অ ভ আঁতাত কেরেছ। এই প িত
বতেনর সে সে ই িহ ও মুসলমানেক এক জািত বেল ধের নয়া হেব। এবং
শষ পয এমন এক সময় আসেব যখন পািক ােনর িব বাদী দল পি মবে র
িহ ও পূব পািক ােনর মুসলমানেদরেকও একজািত বেল দাবী উ াপন করেব।
আওয়ামী লীগ এসময় েদেশর সরকাের থাকা অব ায় মু িনবাচেনর পে
হরতাল ডেকিছল িক স হরতাল সফল হয়িন।
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১০
এিদেক ১৯৫৮ সােলর এি ল মােস মুসিলম লীেগর ি তীয় কাউি ল অিধেবশন
হয়। এবারও অিধেবশন ল িছল করাচীর সই িবখ াত খােলকদীনা হল। যখােন
পািক ােনর রাজৈনিতক ইিতহােসর অেনক চূড়া িস া নয়া হেয়েছ। এবার
আমরা করাচী িগেয়িছলাম উেড়াজাহােজ। আিম উেঠিছলাম করাচীর তাজ
হােটেল।
এবারকার অিধেবশেন আমােদর সভাপিত িনবািচত হন সীমা
েদেশর
আ ুল কাইয়ুম খান। কাইয়ুম খান িছেলন পািক ােনা র কােল সীমা
েদেশর
থম মূখ ম ী। সীমা
েদেশ বরাবরই কংে েসর একটা ভাব িছল। এই
ভােবর মূেল িছেলন খান আ ুল গফফার খান। দীঘিদন সং ামকের িতিন
সীমা
েদেশর মা ষেক গা ীর অিহংস রাজনীিতেত দী া িদেয়িছেলন।
পািক ান আে ালনকােল কাইয়ুম খােনর গিতশীল নতৃে র সামেন সীমা
েদেশ কংে েসর এতকােলর সাজােনা ঘর ভে পেড় এবং রফাের ডােমর
মাধ েম সীমা েদেশর মা ষ পািক ােন যাগ দয়ার িস া নয়।
এই পাঠান নতা যিদন নতুন কের মুসিলম লীেগর হাল ধরেলন সিদন
মেন আেছ সারা করাচী শহের সাড়া পেড় িগেয়িছল। পািক ান হওয়ার পর
কােয়েদ আযেমর ইে কাল ও িলয়াকত আলী খােনর শাহাদােতর ফেল মুসিলম
লীেগর নতৃে য এক ধরেণর িনজীবতা এেসিছল আমার মেন হয় কাইয়ুম
খােনর সভাপিত হওয়ার পর তা কাটেত
কের।
মুসিলম লীেগর কমীেদর মেধ ও নতুন কের াণ- চা ল সৃি হয়। আিম
এবার পািক ান মুসিলম লীগ ওয়ািকং কিমিটর সদ িনবািচত হই। এসময় পূব
পািক ান পিরষেদ একিট ঃখজনক ঘটনা ঘেট। কৃষক িমক পািট ও আওয়ামী
লীেগর সদ েদর মেধ পিরষেদর একিট িস া েক ক কের রীিতমত
মারামাির বেধ যায়। সটা হাতাহািত ও ঘুেষাঘুিষ পয পঁৗছায়। স সময়
পিরষেদ সভাপিত করিছেলন ডপুিট
ীকার চঁাদপুেরর শােহদ আলী। িতিন
কৃষক িমক পািটর িটিকেট িনবািচত হেয়িছেলন। মারামািরর এক পযােয় শখ
মুিজব শােহদ আলীেক ল
কের পপার ওেয়ট ছুঁেড় মােরন। শােহদ আলী
িছেলন ডায়ােবিটেসর রাগী। িতিন সােথ সােথ অ ান হেয় যান। তঁােক ঢাকা
মিডক াল কেলেজ িনেয় যাওয়া হয়। সখােনই িতিন আঘাতজিনত কারেণ
ইে কাল কেরন। আিম পুেরা কািহনী পের মাহন িময়ার মুখ থেক েনিছ।
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পিরষেদর মেধ আওয়ামী লীেগর ডামী িছল নিজরিবহীন ঘটনা। এভােব
একজন িনবািচত ীকারেক হত া কের আওয়ামী লীগ তার ফ ািস চিরে র
ষালকলা পূণ কের। পিরষেদর ঘটনােক ক কের পািক ােনর রাজৈনিতক
অ েনও ঘেট ভূিমক । জনােরল আইয়ুব রাজনীিতিবদেদর এই নীিত িববিজত
কমকাে ডর ধুয়া তুেল পািক ােনর মতা দখল কেরন। এভােব রাজনীিতিবদেদর
হাত থেক পািক ােনর মতা চেল গল সামিরক বািহনীর হােত। সই সােথ
দি ণপূব এিশয়ায় আেমিরকা একিট নতুন ব ু পল। য রা িটর জ হেয়িছল
ইসলামী আদেশর উপর িভি কের স রা িটই তখন নতৃে র অেযাগ তার
কারেণ ইসলােমর শমন আেমিরকার াথ র ার বাহক হেয় দঁাড়ােলা।
আইয়ুব খান মতায় এেসই রাজৈনিতক দল েলােক িনিষ করেলন।
সংিবধান িগত করেলন। কাইয়ুম খান সাহরাওয়াদীর মত নতােদর করেলন
কারা । সই সােথ বলেত লাগেলন রাজনীিতিবদরাই পািক ােনর যত গিতর
জ দায়ী। িতিন ভুেল িগেয়িছেলন পািক ােনর সৃি ই হেয়িছল রাজনীিতিবদেদর
সং ােমর ফেল। আইয়ুব খান দূর সারী উে
িনেয় পািক ােনর মতায়
এেসিছেলন। িতিন চেয়িছেলন ফৗিজ পাশাক ছেড় পািক ােনর মতায়
দীঘিদন িটেক থাকেত। িতিন ল কেরিছেলন মুসিলম লীগ দীঘিদেনর িত ান।
তার একিট গণিভি আেছ। তরাং এই িত ানিটর পিরচয়েক ব বহার করা
যেত পাের। আইয়ুব গাপেন মুসিলম লীগ ভা েত উেদ াগী হেলন। তঁার এই
ষড়যে র স ী হেলন ব ড়ার মাহা দ আলী। তখন আইয়ুব খান মৗিলক গণত
নােম একটা অ ুত রাজৈনিতক প িত চালু করেলন। এ ধরেণর ব ব ার সােথ
এেদেশর মা েষর কান পিরচয় িছল না। সমকালীন পৃিথবীেত এর কান নিজরও
িছল না। আসেল পািক ােনর বল রাজৈনিতক কাঠােমােক এ নতুন প িত
বলতর করেত
করল।
আইয়ুব মৗিলক গণতে র িভি েত একটা সংিবধানও তরী কেরিছেলন।
সই সংিবধােনর সূ ধের ১৯৬২ সােল দেশ একিট িনবাচন অ ি ত হয়। এই
িনবাচেন আইয়ুব তঁার িনেজর লাকেদরেক পাশ কিরেয় নন।
আইয়ুব খান িনবাচেনর পর একটা দল গঠেনরও েয়াজন অ ভব কেরন।
মাহা দ আলী িনবাচেন জয়লােভর পর এই দল গঠেনর উেদ াগ নন। িতিন
তখন একিট র তােলন Voice of the people is the voice of God. তঁারই
নতৃে করাচীেত মুসিলম লীেগর একটা কনেভনশন ডাকা হয়। িতিন ঢাকায়
এেস মুসিলম লীগ কমীেদর খিরদ করেত
কেরন। এভােবই মুসিলম লীগ
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’টুকেরা হেয় যায় এবং সরকারীপ ী কনেভনশন মুসিলম লীগ তরী হয়। যঁারা
সিদন সরকােরর সােথ যাগ িদেয়িছেলন তঁারা য সবাই খারাপ মা ষ িছেলন
এমন নয়। িক আিম বলব তঁােদর এই কাযকলােপ মুসিলম লীেগর রাজৈনিতক
ভিব ৎ িবপ হেয় পেড়, সই সােথ পািক ােনর ভিব ৎ ইিতহাসও
অ কারা
হেয় উঠেত থােক।
মুসিলম লীেগর িনবািচত সভাপিত কাইয়ুম খান তখনও জেল। এ
িবপযেয়র িদেন নূ ল আমীন এই আ ঘাতী কাযকলাপ থেক িবরত থাকার জ
মুসিলম লীগ কমীেদর আ ান জানােলন। সই আ ান বাধ হয় আপাত মতার
িসঁিড়েত উঠবার মত েযাগ া অেনেকর কােছই ভাল লােগিন। তখনকার
রাজৈনিতক পিরি িতেত আইযুেবর আশীবাদ া হেয় মুসিলম লীেগর
পুন
ীবন আমরা চাইিন। আমরা চেয়িছলাম কাইয়ুম খােনর নতৃে মুসিলম
লীগেক িনেয় আইয়ুব িবেরাধী আে ালেন নামেত।
নূ ল আমীেনর বাসভবেন েদেশর িবিভ ান থেক আগত মুসিলম
লীগ নতােদর িনেয় একটা িমিটং হেয়িছল। এঁেদর মেধ উে খেযাগ িছেলনঃ
সবজনাব শাহ আিজজুর রহমান, সয়দ শাম র রহমান, হািশ ু ীন আহমদ, িব
এম ইিলয়াস, পিন ীন, জনাব মা দ,
ল আমীন, আ ুল কিরম, িসরাজু ীন,
খাজা খেয় ীন, সয়দ শিহ ল হক, আিজজুর রহমান, আ ুল গফুর, শাহ
ইকরামুর রহমান, আলাউ ীন আহমদ, শাহ আব ল বারী, আবুল কালাম আজাদ,
আ ুস সালাম, আসা া, আহেম র রহমান, আ ুল হািকম, সিফ র রহমান ও
আিম।
এ সময় মুসিলম লীেগর জ আর একটা আঘাত অেপ া করিছল।
কাইয়ুম খানেক বাদ িদেয় মুসিলম লীেগর একটা অংশ খাজা নািজমু ীনেক
সভাপিত কের কাউি ল মুসিলম লীগ তরী কের। কাউি ল মুসিলম লীগ কাইয়ুম
িবেরাধী আে ালেন অংশ হণ কের। িক এটা সত , সরকার িবেরাধী মুসলীম
লীগ অংেশর উপর তারা পুেরা ভাব িব ার করেত পােরিন।
আিম সিদন মুসিলম লীেগর কান প েকই সমথন জানােত পািরিন।
ব ি গতভােব সারাজীবন মুসিলম লীেগর খদমত করেলও মুসিলম লীেগর
িবপযেয়র িদেন হাত- পা িটেয় বেস থাকা ছাড়া আমার আর িকছুই করার িছল
না। ’পে র সবাই িছল আমার পিরিচত। হয়ত কান েয়াজেন কারও আম েণ
সাড়া িদেলও সটা িছল ব ি গত ব ুে র কারেণ। আদেশর েয়াজেন নয়।
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কনেভনশন মুসিলম লীগেক ব বহার কের ব ড়ার মাহা দ আলী নতুন
সংিবধােনর আওতায় পিরষেদর নতা িনবািচত হন। আইয়ুব তঁার মতার
িভি েক মজবুত করেত সেচ হন। পাশাপািশ দেশ এ সময় আইয়ুব িবেরাধী
আে ালনও গেড় ওেঠ। তঁার অগণতাি ক আচরেণর িতবােদ রাজৈনিতক
লাকজন একি ত হন এবং এভােবই সি িলত িবেরাধী দল এন িড এফ- এর
জ হয়। িঠক হয়, এন িড এেফর নতারা িনজ দেলর পুন
ীবন না ঘিটেয়
আইয়ুেবর িবেরািধতায় সি িলতভােব আে ালন করেবন। িক গাল বাধান শখ
মুিজব। িতিন তঁার নতা সাহরাওয়াদীর িনেদশ উেপ া কের আওয়ামী লীগ
পুন
ীবন করেত উদ ত হন। এ িনেয় সাহরাওয়াদীর সােথ তঁার মেনামািল
হয়। সাহরাওয়াদী শখ মুিজবেক য কান কারেণই হাক হ করেতন। িক
শষ বয়েস মুিজেবর অেসৗজ মূলক আচরেণ সাহরাওয়াদী অত ব িথত হন।
শানা যায় এই বদনা িনেয় িতিন ব ত চেল যান। সখােন িতিন ইে কাল
কেরন। পের েনিছ শখ মুিজেবর এই আচরেণ িতিন ু হেয় বেলিছেলন ‘এই
লাকিটই এখন আমার দেশর িত করবার চ া করেছ’।
সাহরাওয়াদীেক উেপ া করার মধ িদেয় মুিজব তঁার ভারতমুখী
রাজনীিতর ভলায় উেঠ বেসন। এতিদন সাহরাওয়াদীর িবশাল ব ি ে র সামেন
শখ মুিজব যা ই া কাশ করেত পােরনিন। এবার তঁার সামেন স েযাগ এেস
যায়।
১৯৬৫ সােল আইয়ুব িসেড ট িনবাচেনর আেয়াজন কেরন। িনবাচনেক
সামেন রেখ পূব ও পি ম পািক ােনর নতােদর মেধ রাজৈনিতক ঐেক র এক
অপূব নিজর ািপত হয়। সি িলত িবেরাধী দল (কপ) কােয়েদ আযেমর বান
ফােতমা িজ াহেক আইয়ুেবর িব ে
াথী িহেসেব দঁাড় করায়। এটা সত ,
সিত কার অেথ যিদ কান িনবাচন হত তেব সিদন ফােতমা িজ াহই িনবািচত
হেতন। িক িনবাচেনর রায় পূব িনধািরত িছল। তাই আইয়ুবই আবার িসেড ট
হেলন।
১৯৬৫ সােল পাক- ভারত যু হয়। যু টা িছল কা ীরেক িনেয়। ভারত
চেয়িছল এ যুে র মাধ েমই পািক ানেক শষ কের িদেত। িক পািক ােনর
উপর কান সামিরক িবজয় লাভ তা দূের থাক এ যুে দা ণভােব িত
হয়
ভারত।
আইয়ুব খান এ যু েক িজহাদ িহেসেব ঘাষণা কেরন। এটা অ ীকার
করবার উপায় নই আইয়ুেবর সফল নতৃে র কারেণ পািক ান ভারেতর চ া

ন ােত সমথ হয়। আইয়ুেবর রাজৈনিতক ব ব া আমরা সমথন করেত না
পারেলও একথা ীকার করেত হেব পািক ােনর উ য়েন তঁার গিতশীল ভূিমকার
কথা। িবেশষ কের পূব পািক ােনর সিত কার উ িত যা হেয়েছ তা তঁার আমেলই।
আমার মেন আেছ যু কালীন গভণর মােনম খান তঁার সরকারী দফতের
সািবক অব া পযােলাচনার জ সবক’িট রাজৈনিতক দেলর নতৃবৃ েক আ ান
কেরিছেলন। সই অ ােন শখ মুিজব যা বেলিছেলন তা রীিতমত িপেল
চমকােনার মত। িতিন গভণরেক
াব দন পািক ােনর এই াি লে পূব
পািক ােনর াধীনতা ঘাষণা করেল নািক িতিন মানােয়ম খানেক সকল রকম
সহেযািগতা দেবন। শখ মুিজেবর এই উি িছল রীিতমত রা ে ািহতামূলক।
তখনকার পিরি িতেত সরকার অব তঁার িব ে কান ব ব া নয়িন।
১৯৬৬ সােল মুিজব তঁার ৬ দফা পশ কেরন। এটােক িতিন নাম দন
বঁাচার দাবী। ৬ দফার েত কিট শত পড়েল য কান িবেবকবান লাকই ীকার
করেবন এ ব ব ায় কৃত অেথ পূব ও পি ম পািক ােনর এক হেয় চলা স ব
িছল না। অথচ মুিজব সই দাবীই কেরিছেলন। আসেল ৬ দফার অ রােল তঁার
িবি তার গাপন ই া লুিকেয় রেখিছেলন। ৬ দফায় িছল িবি তার বীজ। ৬
দফা মুিজেবর মি
সূত িছল না। এটা তঁার হােত ধিরেয় িদেয়িছল পি মবে র
কিমউিন
নতা খাকা রায়।
৬ দফার সােথ সােথ মুিজব তঁার পি ম পািক ান িবেরাধী চারণা আরও
বৃি কেরন। বা ালী এমিনেতই আেবগ বণ জািত। িনেজর কতব কেমর চেয়
পরচচা ও পেরর উপর দাষ চাপােনােতই তারা আন পায়। তারা যখন দখল
শখ মুিজব আপাতদৃি েত তােদর হেয়ই কথা বলেছন, তখন তারা তঁার কথায়
িব াস করেত
কের। শখ মুিজব তঁার পুরেনা ধারায় চার করেত থােক য,
পি ম পািক ানীরাই পূব পািক ানেক লুেট িনেয় যাে । পি ম পািক ােনর পূব
পািক ােনর চেয় এিগেয় থাকার কতক েলা ঐিতহািসক কারণ িছল। যখন ভারত
ভাগ হয় তখন পি ম পািক ােন িতনিট পূণা
ােদিশক রাজধানী িছলঃ করাচী,
লােহার ও পশাওয়ার। পা ােবর য সচ ব ব া িছল তা উপমহােদেশর কাথাও
িছল না। িসিভল সািভস ও অ া সািভেসও তােদর ব যাগ অিফসার িছল।
এর মাকািবলায় পূব পািক ােনর উে খ করবার মত তা িকছুই িছল না। এ
আপাত বষম কািটেয় উঠবার জ
তা সমেয়র েয়াজন। রাতারািত তা কউ
সািভেস উ পদ পেত পাের না, হঠাৎ কেরই একটা অ েলর উ িত স ব নয়।
এটা ীকার করেতই হেব ষােটর দশেক এেস পি ম পািক ােনর তুলনায় পূব
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পািক ান উ য়েনর িদক থেক খুব কাছাকািছ চেল আসেত
কেরিছল। আমার
মেন পড়েছ ষােদর দশেকর শেষ এেস ইউিনভািসিটেত আমার িসিনয়র শিফউল
আযম েদেশর চীফ সে টারী হেয়িছেলন। ায় েত ক জলােতই বা ালী
অিফসাররা িডিস িহেসেব িনেয়াগ পেত
করেলন। সনাবািহনীেত বা ালীেদর
সংখ া এেস দঁািড়েয়িছল ৩১%। যখােন ি িটশ ইি ডয়ান আিমেত পূব পািক ানী
বা ালী স খুঁেজ পাওয়া যত না। িক শখ মুিজেবর কােছ এ েলার কান
িছল না। িতিন িছেলন কৃত অেথ একটা পিলিটক াল এিজেটটর বা
রাজৈনিতক উে জনা সৃি কারী। এ কথাটা পের তঁার স েক বেলিছেলন, ১৯৭১
সােলর যুে র সময় ভারতীয় বািহনীর পূবা লীয় ধান ল. জনােরল অেরারা।
মুিজব যখন পূব পািক ােনর জনি য় নতা হেয় উঠেত
করেলন তখন তঁার
সােথ এক অ ুত স ক গেড় ওেঠ অবা ালী কিতপয় িশ পিতর। আমার মেন
পড়েছ িস ু মুসিলম লীগ নতা ইউ ফ হা ন িছেলন আলফা ই ু ের
িলিমেটেডর মািলক। তঁার পূবা লীয় সদর দফতর িছল ঢাকার িল ােন। ইউ ফ
হা ন আলফা ই ু েরে র পূবা লীয় জনােরল ম ােনজার িহেসেব শখ
মুিজবেক পছ কেরন। িতিন তঁােক িনয়িমত বতন ভাতা িদেতন। শানা যায়
ইউ ফ হা ন তঁার পািটর খরেচর জ ও টাকা পয়সা িদেতন। বলেত গেল
মুিজব তঁার পািটর কাজ কম করেতন আলফা ই ু েরে র অিফেসই বেস।
ইউ ফ হা েনর এই মুিজব ীিতর একটা কারণ িছল। ইউ ফ হা ন
িছেলন জিমদার এবং পািরবািরকভােব তঁারা িছেলন ভূে া পিরবােরর িত ী।
ভূে া িছেলন পি ম পািক ােনর জনি য় নতা। হয়ত ইউ ফ হা ন মুিজেবর
জনি য়তােক ভূে ার িব ে কােজ লাগােত চেয়িছেলন।
মুিজেবর সােথ আদমজীেদরও স ক িছল। আ ুল আউয়াল বেল
চঁাদপুেরর এক ছা লীগ নতা িছল আদমজী েপর কমচারী। তােক সবাই
আউয়াল আদমজী বেল ডাকত। এই আউয়ােলর মাধ েম মুিজব আদমজীেদর
কাছ থেক আিথক িবধা হণ করেতন। তখন পূব পািক ােন ভাবনা ফুড
েসিসং ই ডাি িছল বশ নামকরা। এক পা াবী িশ পিত িছেলন এটার
মািলক। এরা জ াম জলী ইত ািদ
ত করত। একবার মাহন িময়ার সােথ
আিম ভাবনা ই ডাি র মািলেকর এিলফ া ট রােডর বাসায় দাওয়াত খেত
িগেয়িছলাম। তঁার ইং েম যেয় দিখ ঘেরর দয়ােল শখ মুিজেবর িবরাট এক
ছিব। এ ব াপাের িজ াসা করায় িতিন উ র িদেলন মুিজব আমােদর নতা। সই
বাসায় তখন মুিজেবর এক বােনর জামাইেকও দখলাম। িতিন িছেলন এেদর
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কমচারী। মুিজব এই পা াবী ব বসায়ীর কাছ থেকও অথ হণ করেতন। এ
ধরেনর ’একিট ঘটনার উে খ এ কারেণ করলাম য শখ মুিজব গাপেন এসব
অবা ালী িশ পিত ও ব বসায়ীেদর কাছ থেক অথ হণ করেতন অথচ
তােদরই িব ে শাষেণর অিভেযােগ রাজপথ মুখর করেতন। মুিজেবর একটা
িবধাও িছল। অবা ালীেদর শাষেণর কথা বেল িতিন তােদর কােছ একটা
সার এিলেম ট িহসােব দঁািড়েয় গেলন। একারেণ অবা ালীরা অেনক সময়
ভেয় তঁােক
ায় টাকা পয়সা িদেয় আসত। বলাবা ল অি
র ার ভীিতই
কাজ করত তােদর এ ধরেনর অথ দােনর পছেন।
মুিজব যখন ১৯৬৯ সােল জল থেক মু হেয় আইয়ুেবর গাল টিবল
বঠেক যাগ দয়ার জ পি ম পািক ান যান তখন লােহার থেক গাড়ীসহ
যাবতীয় েযাগ িবধার ব ব া কেরিছল আদমজী। আিম তখন লােহাের।
সখােন আউয়ােলর সােথ দখা। স আমােক বলল বড় ভাই সব ব ব া করেত
এেসিছ।
১৯৬৮ সােল পূব পািক ানেক িবি
কের ফলার মত একটা
তর
ষড়য উ ঘািটত হয়। এিটই আগরতলা ষড়য মামলা নােম পিরিচত। ভারেতর
সহেযািগতায় পূব পািক ানেক িবি
করার এই কােজ মুিজব ওতে াতভােব
জিড়ত িছেলন। আগরতলা ষড়য মামলায় শখ মুিজবসহ ২৮ জনেক ফতার
করা হেয়িছল।
এই মামলায় শখ মুিজব এত সং া সব অিভেযাগ অ ীকার কেরন।
শখ মুিজব দীঘিদন ধেরই পূব পািক ােন ভারতীয় াথর া কের চেলিছেলন।
ভারতীয় াথ র া করার জ ই িতিন পূব পািক ােন বা ালীর অিধকােরর কথা
বলেতন। আর ভারতও জানত বা ালী জাতীয়তাবােদর িভত যত মজবুত হেব
পািক ােনর বুিনয়াদ তত বল হেব। সই পথ ধেরই পািক ান ি খি ডত হেয়
যােব যা িছল ভারেতর আরাধ । বাংলােদশ হওয়ার পর শখ মুিজব য এই সব
ষড়যে র সােথ জিড়ত িছেলন তা িনেজই ীকার কেরেছন। তঁার দল এ জ
গৗরব বাধ কের। িতিন য ভারতীয় ােথর র ক িহেসেব এেদেশ কাজ করেতন
তা অেনেকরই জানা। ১৯৭২ সােল ৮ ও ৯ এি ল আওয়ামী লীেগর দলীয়
কাউি েল দয়া এক ভাষেণ িতিন বেলিছেলন ১৯৪৭ সােলর াধীনতা
সিত কােরর াধীনতা িছল না। আিম কানিদনই এ াধীনতার উপর িব াসী
িছলাম না। আিম ব পূব থেকই এেদেশর াধীনতার জ
কাজ কের
আসিছলাম। শখ মুিজব আরও বেলিছেলন সব কার সাহায াি র িন য়তার
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জ ভারেতর সে পূেবই তঁার চুি হেয়িছল। সামিরক হ ে েপর িব ে
ভারত সাহায ও আ য় দেব এসব চুি িতিন আেগ থেকই স
কেরিছেলন।
ষড়য মামলা যখন চলিছল তখন তঁার প
নন ঢাকা ইউিনভািসিটর
কিতপয় বা ালী জাতীয়তাবাদী িশ ক। এসব িশ েকর সামািজক অব ান
অিজত হেয়িছল পািক ান হবার ফেলই। কলকাতার জগেত এেদর কান ান িছল
না। অথচ এরাই মুিজেবর সােথ িমেলিমেশ পািক ােনর িব ে ষড়যে িল
হেলন।
এরকম কেয়কজন েফসেরর কথা আমার মেন পড়েছ। েফসর
রহমান সাবহান, আ ুর রা াক, আবু মুহ দ হাবীবু াহ, খান সরওয়ার
মারেশদ মুখ। রহমান সাবহান িছেলন টু ইকনিমর ব া। একটা দেশ েটা
ইেকানিম িক কের চেল তা বাঝা বশ মুশিকল হত। আসেল তঁারা টু ইেকানিম
চানিন। টু কাি ই চেয়েছন। এই রহমান সাবহানেদর সােথ আবার মািকন
যু রাে র যাগােযাগও িছল মধুর। শানা যায় ফাড ফাউে ডশেনর মাধ েম তঁারা
স সময় ব অথ বািনেয়েছন।
শখ মুিজেবর মামলায় আরও যঁারা সমথন কেরিছেলন তঁােদর মেধ
জেনর কথা িবেশষ কের মেন পড়েছ। একজন পূব পািক ান হাইেকােটর ধান
িবচারপিত এস এম মারেশদ। আর একজন জুলিফকার আলী ভুে া। মারেশদ
সােহেবর বািড় িছল মুিশদাবাদ। দশ িবভােগর পর িতিন ঢাকায় আেসন।
মারেশদ ভাল লখাপড়া জানেতন। িক পািক ােনর আদেশ তঁার কতটু িব াস
িছল স কথা বলা মুশিকল। আমার মেন আেছ ষােটর দশেক রবী জ
শতবািষকী পালন উপলে সরকারী িনেদশ উেপ া কের িতিন িবচারপিতর
আসেন বেস বা ালী জাতীয়তাবাদীেদর সােথ হাত িমিলেয়িছেলন।
রবী শতবািষকী পালেন কারও আপি থাকার কথা নয়। তখনকার
পিরি িতেত পািক ান িবেরাধী সং ৃিতেসবীরা রবী নাথেক ব বহার কের
িবি তার ঢউেক প িবত করেত মােঠ নেমিছল মা । কিব রবী নাথ িছেলন
একজন িন াবান িহ ও শাষক জিমদার। তঁার জিমদারী এলাকায় গ
কারবানী িনিষ িছল। িতিন এতদূর সা দািয়ক িছেলন য িতিন ঢাকা
ইউিনভািসিট িত ারও িবেরাধীতা কেরিছেলন।
পািক ােনর মৗল আদেশর চতনায় আঘাত করবার জ এই সব
সং ৃিতেসবীরা মােঠ নেমিছেলন। তঁােদর সই অপেকৗশেলর সাথী হেয়িছেলন
মারেশদ।
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আিম এসময় আরও একটা িজিনস অবাক হেয় দেখিছ মারেশেদর মত
পি মব থেক আগত িকছু সংখ ক বুি জীবী, ব বসায়ী এবং সামািজকভােব
িতি ত একদল মা ষ পািক ােনর িবেরাধীতা করেত
কেরন। অথচ
এেদেশর আ য় লােভর বােদই তঁারা উপেরর িসঁিড়েত ওঠার েযাগ
পেয়িছেলন। পি মবে থাকেল হয়ত এটা কান েমই স ব হত না।
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১১
টা াইেল জনসভা করার পর কাইয়ুম খান গেলন মওলানা ভাসানীর সােথ দখা
করেত। আিমও তঁার সােথ িছলাম। মওলানার সই িটেনর ঘের িগেয় িতিন ায়
পঁাচ ঘ টা কাটান। আিম তখন মওলানার িনমীয়মাণ ইসলামী িব িবদ ালেয়র এক
েম বেস িছলাম। তখন বশ রাত নেম এেসিছল। কাইয়ুম খান মওলানার কাছ
থেক িফের এেসই বলেলন ই ািহম মশার কামেড় এেকবাের শষ হেয় িগেয়িছ।
মওলানা ওয়ান ওেয় ািফক। ধু তঁার কথা নেত হয়, বলার েযাগ পাওয়া যায়
খুব কম। এরপর আব ল কাইয়ুম খান দখলাম মওলানার বশ তািরফ
করেলন। িবেশষ কের তঁার আধ াি ক কমকাে ডর কথা বলেত িগেয় িতিন তঁার
শংসা করেলন। বলেলন মওলানা খুব দীনদার মা ষ। তারপর কাইয়ুম খান
বলেলন মওলানা যা বেলেছন তােতা সাংঘািতক কথা। আিম বা ালী হেল এসব
কথা জােরেশাের বলেত পারতাম। আিম বলেল সবাই ভুল বুঝেব। মওলানা
বলেলন, িনবাচেন িতিন কন যাগ িদে ন না। এেতা সব সাজােনা নাকট।
আিমর সােথ মুিজেবর বাঝাপড়ার পের এ িনবাচন অ ি ত হে । এ ষড়যে র
িপছেন মদদ যাগাে ন ভুে া। যিদও িতিন আমার খুব ঘিন । ইি ডয়া আেছ
েযােগর অেপ ায়। এই ভাগাভািগর িনবাচেন যিদ কান উ াপা া হয় তখন
ইি ডয়া এিগেয় আসেব। কাইয়ুম খােনর কথা েলা এখনও আমার কােন বােজ।
সে ােষর ইসলামী িব িবদ ালেয়র সামেন দঁািড়েয় িতিন যা বেলিছেলন তা
ধুমা কেয়কিদেনর মাথায় পািক ােনর উ াল রাজৈনিতক মে অিভনীত
হেয়িছল। কাইয়ুম খােনর মত তেজা ী নতাও মওলানার সােথ আেলাচনার
পর সিদন আমার কােছ পািক ােনর ভিব েতর ব াপাের ধু হতাশাই ব
কেরিছেলন।
এরমেধ বাসায় একিদন আমার এক আ ীয় নােদর হােসন এল। স
ইিপআর- এ চাকির করত। খাওয়া- দাওয়ার পর স আমােক বলল সব তা িঠক
হেয় গেছ ভাই, কন ধু ধু মুসিলম লীগ করেছন। পািক ােনর দালালী কের
এখন আর িক হেব! আমরা তা িভতের িভতের সব
িত িনেয় ফেলিছ।
েয়াজেন যু কের বিরেয় আসব।
আিম বললাম নােদর তুিম এসব িক বলছ? মা েষর কল ােণর জ
আমরা পািক ান বািনেয়িছলাম। এখনও মুসলমানেদর ােথ রাজনীিত করিছ।
এই চঁাদ তারা- পতাকার জে কত র ঝেরেছ তািক তামরা জােনা? আিম
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নােদরেক আরও বললাম কােয়েদ আযম, শের- ই- বাংলা, সাহরাওয়াদীরা
পািক ান বািনেয়িছেলন। তঁােদর মত নতারা পি ম পািক ানীেদর ষড়য ধরেত
পারেলন না। ধরেলন িগেয় তার মুিজব। নােদর অব
সিদন আর কান কথা
বাড়ায়িন। িক ষড়যে র গভীরতা টর পলাম যখন মুিজেবর ৭ই মােচর ভাষেণর
পর পূব পািক ােনর ইিপআর বািহনীর সদ রা দল বেধ িবে াহ কের বসল।
ধু তাই নয় পুিলশ ও আিমর িরটায়াড বা ালী সদ রাও একই ধুয়া তুেল
িবে াহ
করল।
সব ই মুিজব তঁার ষড়যে র জাল িব ার কের ফেলিছেলন। পািক ান
িবেরাধী আে ালন চলিছল পিরকি ত এক ছক কােয়েমর জ । নােদেরর
কথাবাতা কান িবি
উপাখ ান নয়, বাংলােদশ হওয়ার পর ভারতীয় কমকতারা
ীকার কেরেছন ’৭০- এর িনবাচেনর আেগ তারা মুিজবেক টাকা ও অ া
বষিয়ক সাহায িদেয়েছন। তখন পুেরাপুির বুঝেত পেরিছলাম নােদেরর কথার
তাৎপয।
নেভ র মােসর ঘটনাব ল িদন েলােতই পূব পািক ােনর উপ েল ঘটল
রণকােলর ভয়াবহ িবপযয় সৃি কারী এক সাইে ান। াকৃিতক আে ােশর
কবেল পেড় ায় ১০ লাখ বিন আদম াণ হারায়। িসেড ট ইয়ািহয়া তখন চীন
সফের িছেলন। তাই তাৎ িণকভােব িতিন উপ ত অ েল পঁৗছেত পােরনিন।
মুিজেবর আওয়ামী লীগ এটা িনেয় বলাবিল
করল কউ বা ালীেদর দখেত
আেসিন। উপ ত অ েল িগেয় মুিজব চার করেত লাগেলন, আমার বা ালীেদর
এই দশার িদেন যারা পােশ এেস দঁাড়ায়িন তারা বা ালীেদর শ । অথচ আিম
জািন িসেড ট ইয়ািহয়া ব ি গতভােব িনেদশ িদেয়িছেলন শাসনেক উপ ত
অ েল ব াপকভােব াণ তৎপরতা চালােত। িবেদশ থেক এত িবপুল সাহায
এেসিছল যা ক নাই করা যায় না। কৃিতর
রােষর িব ে মা ষ এমিন খুব
অসহায়। তারপর আর হল নিজরিবহীন এেকর পর এক ঝড়- বৃি । িক ’৭০এর সাইে ানেক পুঁিজ কের শখ মুিজব িমথ াচােরর যত রকেমর কৗশল আেছ
সব ব বহার করেলন। তঁার সব েচ ার উে
একটাই িছল স হল পি ম
পািক ান। পি ম পািক ােনর িব ে পূব পািক ােন এত িবে ষ ছড়ান হি ল য
ব ি গতভােব আিম জািন পি ম পািক ােনর সাধারণ জনগেণর মেধ আমােদর
স েক িতলমা বরীভাব িছল না। পি ম পািক ােন ব বা ালী ায়ীভােব
থেক যেত
কেরিছল। করাচীর ব বা ালী পিরবারেক আিম ব ি গতভােব
জানতাম যারা সখােনই ায়ীভােব থেক িগেয়িছল। এখনও ায় িবশ লাখ
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বা ালী গালাম মাহা দ ব ােরেজ বসবাস করেছ। এরা নানা পশায় িনেয়ািজত।
কখনও তােদর িব ে পািক ানীরা টু শ িটও কেরিন। বাংলােদশ হওয়ার পর
১৯৯০ সােল আিম যখন রা ীয় অিতথী িহেসেব পািক ান আে ালেনর কমীেদর
এক পুর ার দান অ ােন যাগদান কির, তখন করাচী লােহার ও িপি ডর
ই টারকি টেন টাল হােটেল িছলাম। িলফটম ান, ক, বয়ারার সািভস বয়
অেনকেকই দখলাম বা ালী, িজ াসা করেল বলল আমরা আর িফের যাইিন।
আসেল এখন বাঝায় যায় না এরা বা ালী। মেন আেছ ’৬৫ সােলর পাক- ভারত
যুে র পর যখন লােহাের যাই তখন আমােদর বা ালীেদর িনেয় ওখানকার
লােকর িক উ াস। ভারেতর সােথ যুে বা ালীেদর বীরে তারা অবাক হেয়
িগেয়িছল। আমােদর িত তােদর
াও বেড় িগেয়িছল অেনক ণ। আিম যখন
লােহােরর িবখ াত আনারকিল মােকেট যাই কনাকাটার জ তখন ই পািক ান
থেক এেসিছ েন তােদর স িক সমাদর! িবনা পয়সায় নানা ফল আমার হােত
তুেল িদল। হােটেল খেত িগেয়িছ পয়সা িনল না। এমন িক কাপেড়র দাকােনও
কৃত মূেল র চেয় অেনক কম দােম আমার কােছ কাপড় িবি করল।
লােহাের ঐিতহািসক শাহী মসিজদ দখেত গলাম। আমার সােথ ক’জন
বা ালী ব ু িছেলন। মসিজদ দখার পর মেন হেলা এখােন না এেল লােহার
সফরই বৃথা যত। িক সখােন য আেরকিট অবাক করা ঘটনা আমােদর জ
অেপ া করিছল তা আেগ ভাবেত পািরিন। মসিজেদর িসঁিড়েত ’জন লাক
দখলাম আমােদর িদেক অপলক দৃি েত তািকেয় আেছন। এঁেদর একজন
কশ আর অ জন মধ বয়সী। আমরা তঁােদর পাশ িদেয় যাবার সময়
েকশী
ভ েলাক িবনেয়র সােথ আমােক িজ াস করেলন, ‘িকয়া আপেলাগ মাশেরিক
পািক ানেছ তশিরফ লােয় ায়?’ আিম বললাম, ি হঁ া, িকউ কই খাস বাত?
ভ েলাক মেন হল একটু িব ত বাধ করেলন আমার কথায়। বলেলন, ‘ নিহ
এইিস কই খাস বাত নিহ। লিকন মাশেরিক পািক ানী ভাইেয়ােছ িমলেন কা
িলেয় হাম দা রাজেছ ইহা চ র লাগা রাহা ায়। ইস জংেম আপ লােগাকা
বাহা ির, জুরত, িহ ত আওর আ া কা রাহেম কারবান হােনকা জা জজবা
দখা ায় উসকা কই িমসাল নিহ ায়। হামারা িদলেম এক খােয়শ পয়দা য়া
ায় ক হাম আপনা মাশেরিক পািক ানী ভাইেয়ােকা মহমান বানােয়।
আ া পাকেক মেছ আপ লাগ িমল গেয়।’
ওরা ’জন আমােদর পছেন এমনভােব লাগল য শষ পয ওেদর
সােথ ওেদর বাসায় যেত হল। রীিতমত িভআইিপ ি টেম ট। ওেদর
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মহমানদারীর কান তুলনা হয় না। আজও যখন এসব কথা মেন হয় তখন এই
িবন
ই পি ম পািক ানী মুসলমান ভাইেয়র য মহা ভবতা আিম িনেজর
চােখ দেখিছ তা কান অথ িকংবা বষিয়ক িবধার িবিনমেয় পাওয়া যেত পাের
না। পি ম পািক ানীেদর এরকম ব বহােরর ভুির ভুির উদাহরণ দওয়া যেত
পাের।
লােহাের বেসই েনিছলাম বা ালী সিনকেদও বীরে র কথা।
িডনামাইট বুেক বঁেধ িশয়ালেকােট ভারতীয় ট াংেকর সামেন ঝঁািপেয় পেড় তারা
র িদেয় পািক ােনর জিমন র া কেরিছল সিদন।
আিম আজও আ য হেয় ভািব মা কেয়ক বছেরর ব বধােন বা ালীেদর
সই আ ত ােগর ইিতহাস িক কের িতিহংসা পরায়ণতায় পযবিসত হল।
১৯৬৫ সােল পি ম পািক ােনর সীমাে বা ালী স রা যখন র
িদে তখন পি ম পািক ানীরা বা ালী বীর েক িনেজর িবজয় গঁাথা িহেসেব
মেন িনেয়িছল। ইিতহােসর পিরহাস, পি ম পািক ানী স রা যখন ১৯৭১
সােল পূব পািক ােন শ র িব ে র ঝরােত
করল তখন উে া ব াখ া
দয়া হেত থাকল। ’৬৫ সােলর যুে র পর যখন ভারত দখল সামনা সামিন যুে
পািক ানেক কাবু করা যােব না তখন তারা িনল চানেক র পথ। ভাই ভাইেয়র
মেধ িবেরাধী উসেক িদেয় তারা ইিতহােসর বণ েযাগ লুেফ িনল।
নেভ েরর লয়ংকরী ঝেড়র পর পূব পািক ােনর অেনক নতাই িনবাচন
িপিছেয় দওয়ার আ ান জানান। এঁেদর মেধ মওলানা ভাসানী িছেলন অ তম।
সাইে ােনর পর উপ ল অ েল িনবাচন অ ােনর অব াও িছল না। িক মুিজব
িনবাচন িপছােনার ব াপাের মােটই আ হী িছেলন না। িতিন এেক ষড়য বেল রা
রা কের উঠেলন। পািক ােনর সামিরক কতারা িনবাচন িপছােনার গাপন িস া
িনেয়ও পের সখােন থেক িপিছেয় গল। পের েনিছ এর িপছেন অেনক
রিভসি কাজ কেরিছল। মুিজেবর সােথ ইয়ািহয়ার এই মেম একটা আঁতাত
হেয়িছল িনবাচেন িজতেল িতিন হেবন ধানম ী আর ইয়ািহয়া িসেড টই থেক
যােবন। মুিজব তােত বাদ সাধেবন না। মতার রাজনীিতেত কত িবিচ ও অ ুত
ঘটনা ঘেট তা ভেবই পাওয়া যায় না। এই জ ই দেখিছ পূব পািক ােন িনবাচন
অ ােনর ব াপাের স সময় আিম যন একটা গা ছাড়া ভাব দখােত
করল।
আমরা বেলিছলাম ভাট ক েলােত আিম িদেত। যােত িনরেপ িনবাচন
িনি ত করা যায়। সামিরক শাসন আমােদর কথায় আমল দয়িন। যার ফেল
আওয়ামী স াসীরা িবিভ ভাটেকে ব াপক ডামী কেরেছ। ভাট কারচুিপ
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কেরেছ। িনবাচেনর সময় িবেরাধী দল েলার িমিটংএ হামলা কেরেছ। যেহতু
িনবাচেনর ফলাফেল আওয়ামী লীগ িজেতিছল এবং তখনকার রাজৈনিতক
পিরেবশ হেয় িগেয়িছল িবষা
স কারেণ এ সব কথা চাপা পেড় িগেয়েছ।
সাধারণ মা ষ ধু এটু ই বুঝেত পেরেছ। িনবাচেনর রােয়র পর কন মতা
আওয়ামী লীেগর হােত হ া ার করা হে না। এ সময় ইয়ািহয়া খান িনেজই
অেনকবার পূব পািক ানেক অিধকতর ায় শাসন দয়ার কথা বেলেছন।
আওয়ামী লীগ এতকাল ায় শাসেনর কথা বলত। দেশর মা ষ দখল য়ং
িসেড টই যখন ায় শাসেনর কথা বলেছন তখন আওয়ামী লীেগর দাষ িক।
ইয়ািহয়ার এ ধরেণর ভূিমকা কারা ের মুিজেবর িবি তার দাবীেকই পু
কেরেছ মা ।
িডেস র মােস িনবাচন হল। আিমর অদূরদিশতা ও মুিজেবর ব াপাের
সীমাহীন উদাসীন মেনাভাব এবং ডানপ ী দল েলার নিজরিবহীন অৈনেক র মুেখ
আওয়ামী লীগ পূব পািক ােনর ১৬০িট আসেনর মেধ ১৫৮িটেতই জয় লাভ
করল। বাকী েটা আসেনর একিটেত িজেতিছেলন নূ ল আমীন আর অ িটেত
পাবত চ ােমর উপজাতীয়েদর ভােট িজেতিছেলন রাজা ি িদব রায়।
পি ম পািক ােন সংখ াগির তা পেয়িছেলন জুলিফকার আলী ভুে া।
এই িনবাচন িছল অিবভ পািক ােনর সবেশষ সাধারণ িনবাচন। এ িনবাচেন
আওয়ামী লীেগর সংখ াগির তাই অিবভ পািক ানেক িবভি র িদেক ঠেল
িদল।
িনবাচেন িজেতই মুিজব ও ভুে া ’জেনই তঁােদর গাপন পিরক না
িনেয় আ সর হেলন। পি ম পািক ােন যমন আওয়ামী লীেগর কান অি িছল
না তমিন পূব পািক ােনও িপিপিপ কান সমথন পায়িন। যার ফেল পূব
পািক ােন বেস মুিজব ও পি ম পািক ােন বেস ভুে া ষড়য
করেলন।
মুিজেবর দাবী িছল সামিরক আইন ত াহার কের অিবলে
মতা তঁার
কােছ হ া র করা। ইয়ািহয়া মুিজেবর সােথ তঁার ভিব ৎ শাসনত িবষেয়
খালাখুিল আলাপ করেত চেয়িছেলন। এই ব াপারিট িনেয়ই বাধল গালেযাগ।
মুিজব বলেলন সংখ াগির দেলর নতা িহেসেব ইয়ািহয়ার উিচত তঁার কােছ
মতা িদেয় দওয়া। শাসনত িনেয় আলাপ করার ইয়ািহয়ার কান এি য়ার
নই। আপাতদৃি েত কথাটা সত হেলও এর মেধ ই িছল মুিজেবর গাপন ই া।
ড. কামাল হােসন মুখেক িদেয় িতিন একটা শাসনতে র খসড়া তরী কের
ফেলিছেলন। এটা িছল তঁার গাপন াধীন বাংলােদেশর পিরক নার িভি েত
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ণীত যার মােন অিবভ পািক ােনর দাফন- কাফন স
করার চূড়া িস া ।
ওিদেক ভুে া আরও এক পা এিগেয় েটা কনি িটউেয় ট এ ােস লীর কথা
ঘাষণা করেলন। ’জন ধানম ীর কথাও বলেলন। যার মােন পািক ান
ি খি ডত হেয় যাওয়া।
মুিজব ও ভুে া ’জেনর কউই পািক ােনর সংহিত কামনা কেরনিন।
’জেনই আপাতদৃি েত আিবভূত হেয়িছেলন গরীেবর ব ু ও াতা িহেসেব।
মূলতঃ এরা িছেলন মীর জাফর।
িনবাচেনর পর পরই একিদন আিম আবুল হািশেমর বাসায় বসা। হঠাৎ
দিখ মুিজব ও জিহ ীন হািশম সােহেবর সােথ দখা করেত এেসেছন। বাধ
হয় িনবাচেন িজেত সৗজ সা াত করেত এেসিছেলন তঁারা।
হািশম সােহব চােখ দখেতন না। মুিজেবর গলার আওয়াজ পেয়ই
িতিন বলেলন মুিজব তুিম এেসছ। আিম খুব খুশী হেয়িছ।
পািক ান আে ালেনর সময় মুিজব হািশম সােহেবর ঘিন সাহচেয
এেসিছেলন। সাহরাওয়াদী সােহেবর পর িতিন তঁােকই
িহেসেব মানেতন।
হািশম সােহবেক িতিন সব সময় ার ার বেল ডাকেতন। হািশম সােহব
বলেলন মুিজব আিম েনিছ কাইয়ুম ও দৗলতানার মুসিলম লীগ তামােক ভুে ার
িব ে সমথন িদেত রািজ হেয়েছ। খলার মােঠ ভাল দল কখনও মারামাির কের
না। তুিমেতা ভাল খেলেছা এবং সামেনও ভাল খলেব আশা কির। তামার িত
আমার অ েরাধ তুিম কান ােভােকাশেন যােব না। আিম দীঘিদন রাজনীিত
কেরিছ। আিম জািন তামােক অসৎ পরামশ দয়ার লােকর অভাব নই, আশা
কির সটা থেক তুিম দূের থাকেব। তুিম তা জান আিম এখােন এেসিছ সবহারা
মুহািজর হেয়। পি মবে আমার সবই িছল। ওখােন আিম থাকেত পািরিন।
আমার আ ীয়- জনরাও ওখােন অেনেক আেছ। যতদূর জািন তােদর অব া
ভাল না। তুিম িনেজও পািক ান আে ালন কেরছ। হয়ত পািক ান পেয়ও
আমােদর অেনেকর অেনক
বা বািয়ত হয়িন। তা সে ও এ দশ আমরাই
তরী কেরিছ। আমােদর সকেলর েচ ায় এটা আরও
র হেব।
আবু হািশম মুহা দ (সাঃ)- এর একটা বাণী নােলন, দশে ম ঈমােনর
অ । তামরা পািক ােনর কান িত কেরা না।
আমার মেন পড়েছ মুিজব যত ণ িছেলন িতিন ায় নীরব িছেলন।
হািশম সােহেবর কথার কান িতবাদ বা িবেরািধতা কেরন িন। তেব এসব
উপেদশ শানার মত তঁার কান অব া িছল বেল মেন হয় না।
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িদন যত যেত লাগল মুিজেবর আচরণ তত জ ী হেয় উঠেত লাগল।
একিদেক িতিন ইয়ািহয়ার সােথ বারেগিনং করেছন অ িদেক তঁার লাকজন
চকাওয়াজ করেছ, সশ
িনং িনে , আওয়ামী লীেগর ত ণ কমীরা
বাংলােদেশর ভিব ৎ পেরখা তরী করেছ। এসব িক চেলেছ মুিজেবর
েয়
ও ই েন। ২রা মাচ ইউিনভািসিটেত নায়াখালীর আ স ম রব, াধীন
বাংলােদেশর পতাকা তুলল। ইউিনভািসিটেত স রাজনীিত করেত করেত বড়
নতা হেয় ওেঠ।
এই সািবক অব ব া ও অিন য়তার মেধ ৩রা মাচ ’৭১ সােল ইয়ািহয়া
ঢাকায় জাতীয় পিরষেদর অিধেবশন আ ান কেরিছেলন। স অিধেবশেনর
পিরে ি েত ভুে া িডগবাজী িদেলন। িতিন অিধেবশন ািগত কের িদেলন।
পি ম পািক ােনর সংখ াগির দেলর নতা ভুে া। পিরষদ সদ েদর এই মেম
ঁিশয়ার করেলন, য ঢাকার অিধেবশেন যাগ দেব তার পা ভে দয়া হেব।
িতিন বেলিছেলন অিধেবশন ডেক কান লাভ নই। এমন িক তা যিদ পািক ােনর
ােথর িব ে ও যায়। আপাতদৃি েত ভুে ার কথায় যুি িছল িক তঁার াণপণ
চ া িছল মুিজব যােত কানভােবই মতায় যেত না পােরন। ভুে া পািক ােনর
তরি র জ এ দাবী কেরনিন। তঁােক ই ন যুিগেয়িছল সামিরক বািহনীর িকছু
উ ািভলাষী জনােরল। মুিজব আর ভুে া কউ কাউেক িব াস করেতন না।
’জন এেক অপরেক অিব াস করেতন।
ভুে ার চােপ ইয়ািহয়া পিরষদ অিধেবশন িগত ঘাষণা কেরন।
ইয়ািহয়ার এই িস া ই পূব পািক ােন আ ন ািলেয় দয়।
ইয়ািহয়া তখন বােঘর িপেঠ সওয়ার। িতিন না পারিছেলন ভুে ােক খুশী
করেত না পারিছেলন মুিজেবর দাবী মানেত। কারও দাবীই মানার মত িছল না।
কননা তঁােদর য কারও দাবী মানেত গেলই অিবভ পািক ান থাকত না।
ইয়ািহয়া মুিজেবর সােথ পরামশ কের পিরষেদর অিধেবশন িদেয়িছেলন। িক
মুিজব রাজপেথ এেস তঁার র পাে
ফলেলন। িতিন আবার তঁার ভাব লভ
িমথ াচার কের বলেলন এটা বা ালীেদর িব ে ষড়য । িতিন তঁার কমীেদর
আইন ভা ার জ উসেক িদেত
করেলন।
এরমেধ একিদন সবুর সােহব মুিজবেক টিলেফান কের তঁার ধানমি ডর
বাসায় িনেয় আেসন। আিম তখন সখােন উপি ত িছলাম। সবুর সােহব বলেলন,
মুিজব তামার সােথ পরামশ কেরইেতা ইয়ািহয়া অিধেবশেনর িদন িপিছেয়েছন।
এখন তুিম কন এটােক পুঁিজ কের অরাজকতা সৃি করছ? তুিম ইয়ািহয়ার সােথ
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কান ভাষায় কথা বেলিছেল? বাংলা, ইংেরজী না উ েত? মুিজব এসব ে র
সরাসির কান উ র িদেলন না। িতিন দখলাম এক অ
তার মেধ িনেজেক
ডুিবেয় রাখেলন।
৭ই মাচ রসেকাস ময়দােন মুিজব উে জনা সৃি কারী এক ভাষণ
িদেলন। মুিজেবর ভাষেণর মেধ রাজনীিতসূলভ তমন কান ব ব িছল না। যা
িছল তা উে জনা ও িবশৃ লার বা েদ আ ন ালাবার জ
যেথ ।
পরবতীকােল আওয়ামী লীেগর নতা কমীরা এই ভাষণেকই াধীনতার ভাষণ
বেল চািলেয়িছল। এই ভাষেণর পর দখলাম আওয়ামী লীেগর সশ ক াডাররা
িবিভ
ােন াধীনতার দাবীেত ালাও পাড়াও
করল। অেনক জায়গায়
আিমর সােথ তারা রীিতমত সশ লড়াইেয় অবতীণ হল। পািক ানপ ী
রাজৈনিতক দেলর নতাকমীরা এ সময় আওয়ামী লীেগর টােগেট পিরণত হল।
একিদন নেত পলাম আওয়ামী লীেগর সশ কমীরা ঢাকার আমেসর
দাকান েলা লুট কের িনেয় গেছ। বুঝেত বাকী থাকল না এসব িকছুর জ দায়ী
হে আওয়ামী লীগ। শাহবােগ হাসান আসকারী, লতা ীেনর (সােবক গভণর)
মত মুসিলম লীগ নতােদর বাসায় আওয়ামী কমীরা আ ন লািগেয় সব িকছু লুট
কের িনেয় যায়।
আমার মেন পড়েছ ট ী ও গাজীপুের িবনা উ ানীেতই সশ আওয়ামী
লীগ কমীরা আিমর উপর হামলা চািলেয়িছল। আিমর পা া হামলায় কেয়কজন
আওয়ামী লীগ কমী িনহত হয়। পরবতীকােল গাজীপুেরর আওয়ামী লীগ কমীরা
এেক াধীনতার যু বেল দাবী কের এবং গাজীপুর চৗরা ার ক েল এই
ঘটনার রেণ একটা মূিত িনমাণ কের। এেকই বলা হেয় থােক মুি যু ভা য।
আর একটা আ েযর ব াপার আওয়ামী লীেগর সশ কমীরা যন
পিরকি তভােবই অবা ালী মুসলমান ভাইেদর উপর এ সময় হামলা
করল।
তােদর বাড়ী ঘর ব বসা িত ান ও অ া
াপনা েলা যন বেছ বেছ
আওয়ামী লীেগর ক াডার কমীেদর আ মেণর ব হেয় দঁাড়াল। এ সেবর উে
একটা িবভীিষকাময় পিরি িত সৃি করা। খুলনার খািলশপুর, যেশােরর
ঝুমঝুমপুর, রংপুেরর সয়দপুেরর মত এলাকায় িবহারীরা অিধক সংখ ায় বাস
করত, তােদর উপর িনিবচাের আওয়ামী লীগ গণহত া চািলেয়িছল। এমনিক
ময়মনিসংেহ মসিজেদ আ য় নয়া িবহারীেদর উপর িগেয় চড়াও হেয়েছ
আওয়ামী স াসীরা। চাটগঁােয় রল
শেনর িনকটবতী র
হাউেস িনেয়
িবহারীেদর যভােব জবাই করা হেয়েছ তা েন আিম পরবতীকােল হতবাক হেয়
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িগেয়িছ। ধু তাই নয়, িবহারী মেয়েদর উপর চালান হেয়েছ পাশিবক িনযাতন।
এ েলা ২৫ শ মাচ রােত আিম াক ডাউেনর বশ আেগর ঘটনা।
মাচ মােসর এই অরাজক িদন েলােত ইয়ািহয়া ঢাকায় এেলন মুিবেজর
সােথ শষ বাঝাপড়া করেত। পূব পািক ােন অিবভ পািক ােনর িসেড ট
িহেসেব এটা িছল তঁার শষ সফর। সারা পূব পািক ান জুেড় তখন চলেছ হরতাল,
িমিছল আর অসহেযাগ। বসামিরক শাসন বলেত িকছু িছল না। পুিলশ আর
ইিপআর সদ রা িছল সবাই বা ালী। দেশর সব গাপেন আওয়ামী ক াডাররা
সশ ভােব ঘারােফরা করেত লাগল, পাশাপািশ তারা িব া ত ণেদর সামিরক
িশ ণ িদেত
করল। পািক ােনর িব ে যু কের য বাংলােদশ তরী হেব
তার িত তখনই
হেয় িগেয়িছল। ইয়ািহয়া মুিজেবর সােথ ১৬ থেক ২৪ শ
মাচ পয আলাপ- আেলাচনা চািলেয়িছেলন। এ আেলাচনায় ইয়ািহয়া মুিজবেক
সব রকেমর ছাড় িদেয় ধু অখ ড পািক ান অ ত রাখেত চেয়িছেলন। ছয়
দফার দাবী েলাও ইয়ািহয়া মেন িনেত রাজী হেয়িছেলন।
ইয়ািহয়া পািক ান ভা েত চানিন তেব মুিজেবর দাবীর িত িছেলন
সহা ভুিতশীল। মুিজব গাপেন পািক ান ভা ার ষড়য কেরিছেলন এটা আজ
ঐিতহািসক সত । িক
কাে
বাংলােদেশর াধীনতা ঘাষণা দয়ার মত
মানিসক শি তঁার িছল না। ফেল ইয়ািহয়ার সােথ আেলাচনার থম িদেক মুিজব
আপাতদৃি েত হেলও একটা রফা করেত চেয়িছেলন সটা িছল এরকমঃ মুিজব
হেবন ধানম ী। ভুে া হেবন উপ- ধানম ী ও পররা ম ী। পূব ও পি ম
পািক ান থেক ৫ জন কের ম ীসভার সদ
থাকেবন। পািক ােনর
আপদকালীন সমেয় পািক ােনর অখ ডতা র াকারী এর চেয় উ ম কান ফমূলা
হেত পারত বেল আমার মেন হয় না। এরকম একটা আেপাস ফমুলা িনেয় যখন
মুিজব- ইয়ািহয়া আেলাচনা এ ি ল তখন আওয়ামী লীেগর হাড লাইনার নতারা
বাদ সেধ বসেলন। এেদর মেধ তাজউ ীন িছেলন অ তম। িতিন আমার ছাট
ভাইেয়র সােথ লখাপড়া করেতন।
পািক ান আে ালেনর সময় ঢাকায় িতিন আমার সােথ কাজ কেরেছন।
িক পরবতীকােল িতিন হেয় যান ভারতপ ী। এমনই ভারতপ ী িতিন হেয়
িগেয়িছেলন য বাংলােদশ হওয়ার পর মুিজেবর মত মা ষও তঁার ভারত ীিতর
জ িবর হেয় ম ীসভা থেক তঁােক সিরেয় দন।
আেলাচনা চলাকােল এই তাজু ীন ও তঁার সহেযাগীেদর চােপ মুিজব
হঠাৎ কেরই একিদন (২১ শ মাচ) ইয়ািহয়ার সােথ এক অিনধািরত বঠেক
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িমিলত হন। এ সময় তঁার সােথ তাজউ ীনও িছেলন। তঁারা ইয়ািহয়ােক
সাজা িজ জািনেয় দন আওয়ামী লীগ এখন আর কান ক ীয় ম ীসভার
ধারণায় িব াসী নয়। তঁারা চান পূব ও পি ম পািক ােন িভ িভ ভােব মতা
হ া র করা হাক। এর মােন হে আ ািনকভােব পািক ান ভে যাওয়া।
এইভােবই মুিজব- ইয়ািহয়া আেলাচনা ব থ হেয় যায়।
এ আেলাচনার পুেরা িবষয়ব িনেয় আজ দেশর মেধ এক ধরেণর
িব াি রেয়েছ। যারা বেল থােকন আিম মুিজেবর কােছ মতা হ া র কেরিন
বেলই পািক ান ভে িগেয়েছ- এটা স ূণ িমথ া কথা। আিম মতা হ া র
করেত চেয়িছল। অ িদেক মুিজব পািক ান ভা েত চেয়িছেলন। এরকম একটা
অব ায় যঁারা অখ ড পািক ান দখেত চেয়িছেলন তঁারা কান েমই মুিজেবর
দাবী মেন িনেত পারেতন না।
আমার মেন আেছ ২৩ শ মাচ িছল পািক ান িদবস। এ িদেনই ফজলুল
হক ১৯৪০ সােল লােহােরর মুসিলম লীগ সে লেনর উে াধন কেরন। িতিন
মুসলমানেদর আ িনয় ণািধকার অজেনর জ
লােহার
াব উ াপন
কেরিছেলন। তখন কাইয়ুম খান ঢাকায়। উিন উেঠিছেলন হােটল
ই টারকি টেন টােল, আিম তঁার সােথ দখা করেত গলাম। চারিদেক আিম সশ
অব ায় পাহারা িদে । কাইয়ুম খান আমােক িনেয় হােটেলর ছােদ উেঠ ঢাকার
আকােশর িদেক তািকেয় আে েপর সােথ বলেলন দেখা ই ািহম আজ পািক ান
িদবস। একটাও পািক ােনর চঁাদ তারা পতাকা দখছ? িব েয়র সােথ ল
করলাম া, তঁার কথাই সিত ।
পেরর িদন ২৪ শ মাচ যখন কাইয়ুম খান চেল যান তখন আিম থম
জানেত পাির আিমেক িবে াহ দমেন নামােনার িস া হেয় গেছ।
কাইয়ুম খান চেল যাওয়ার আেগ আমােক বলেলন মুিজবেক এত কের
বুঝালাম পািক ােনর কান িত কেরা না। িতিন এেকবাের বপেরায়া, আমােদর
কথায় সাড়া িদেলন না। তারপর আমার কঁােধ হাত রেখ বলেলন ই াহীম আর
ঢাকায় আসেত পারব িকনা জািন না। তামােদর সােথ আর কখনও দখা হেব
িকনা বলেত পারিছ না। তামােদর আ াহর হােত সঁেপ িদেয় গলাম।
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১২
কাইয়ুম খােনর সােথ এই আমার শষ দখা। বাংলােদশ হওয়ার পরও িতিন বশ
িকছুিদন বঁেচ িছেলন। িক আমার আর কখনও েযাগ হয়িন তঁার সােথ পুনরায়
সা াৎ করার।
২৫ শ মাচ পািক ান আিম ঢাকা শহের বিরেয় আেস। আিম
াক
ডাউেনর পিরক না িকভােব কেরিছল বলেত পারব না। এ ধরেনর রাজৈনিতক
জিটলতা কখনও সামিরকভােব মাকােবলা স ব নয়। আর তাছাড়া তখনকার
রাজৈনিতক পিরি িতেত আিমর কান ভূিমকা পালেনর অ েল িছল না। আমার
মেন হয় না আিম তােদর অপােরশেনর আেগ কান রাজৈনিতক নতার সােথ
আলাপ কেরিছল। পািক ান প ী ব রাজনীিতিবদ িছেলন যঁােদর সােথ আিম
আলাপ করেল এ ধরেনর রাজৈনিতক জিটলতা মাকােবলা অিধকতর সহজ কাজ
হত। ২৫ শ মােচই দখলাম পুেরা ঢাকায় একটা আতে র ভাব। অেনেকই ঢাকা
থেক নীরেব সের পেড়ন। শখ মুিজব িনেজই পািক ান আিমর কােছ
আ সমপণ কেরিছেলন। (পের েনিছ শখ মুিজব মািকন যু রাে র ঢাকা
িতিনিধর মধ তায় আিমর কােছ ধরা দয়ার িস া নন। এর ি িবধ করণ হেত
পাের। থমতঃ িনেজেক িনরাপদ করা। ি তীয়তঃ যুে র নতৃ দয়ার মত বড়
ঝুঁিক থেক দূের সের থাকা।) িক আওয়ামী লীেগর শীষ নতারা পািলেয়
যাওয়ার েযাগ পান। আিম এ িজিনসটা সহেজ বুঝেত পাির না আিম যখন াক
ডাউন করার িস া িনল তখন কন আওয়ামী লীেগর শীষ নতােদর ভারেত
পািলেয় যাওয়ার েযাগ িদল। আমার দৃঢ় িব াস আিমও তখন এক ধরেনর
িস া হীনতার মেধ হাবুডুবু খাি ল। যিদ িবে াহ দমন করাই উে
হয় তেব
এ সব নতােদর পািলেয় যেত িদেয় ভারেতর মািটেত বেস ষড়যে র েযাগ
দয়া হল কন? এসব ে র উ র হয়ত মহাকালই িদেত পারেব। আরও একটা
িজিনস আিম উে খ না কের পারিছ না, বাংলােদশ হওয়ার পর একটা চারণা সব
সময় আিম অবাক হেয় ল কেরিছ, আিম নািক িনরীহ বা ালীেদর উপর হামলা
চািলেয়িছল। যখােন বাংলােদেশর জ নতুন পতাকা উড়ােনা হে , সশ
সামিরক চকাওয়াজ চলেছ, সামিরক বািহনীর সােথ িবিভ ােন যু চলেছ
সখােন িক কের আিম িনরীহ মা েষর উপর হামলা চালাল তা আিম আজও
বুঝেত পাির না।
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মুিজেবর ৭ই মােচর ভাষণেক আওয়ামী লীগ দাবী কের াধীনতার
ভাষণ। তা যিদ সত বেল ধের িনেত হয় তাহেল একটা িতি ত সরকােরর
িব ে আ ািনকভােব িবে াহ ঘাষণার অেনক পের আিম িবে াহ দমন করেত
নেমিছল।
২৫ শ মাচ রােত আিম আমার ওয়ারীর বাসায় অব ান করিছলাম। রাত
বারটা/একটার িদেক হঠাৎ ঘুম ভে যায়। বশ গালা িলর আওয়াজ
পাি লাম। আমার মেন হি ল কাট িবি ং- এর িদক থেক গালা িলর
আওয়াজ শানা যাে । কাট িবি ং- এর িপছেন পুরেনা ঢাকার তঁাতীবাজার
এলাকা। বাড়ীর দাতলার ছােদ উেঠ বুঝেত পারলাম িক! দখলাম মােঝ মােঝ
আ েনর গালার মত িক যন ঢাকার আকাশ আেলািকত কের ফেলেছ। এ েলা
িছল কামােনর গালা। আমােদর মহ ায় দখলাম িকছু ত ণ কােঠর িড় ফেল
রা া ব করার চ া করেছ। বুঝলাম এরা আওয়ামী লীেগর কমী। স াব আিমর
আগমেণর িব ে
িত িনে । পরিদন সকােল আিম কৗতুহলবশতঃ কাট
িবি ং- এর িদেক বাসা থেক হঁাটেত হঁাটেত রওনা হলাম। তখন কারিফউ িছল
না। িগেয় দিখ ঐ এলাকার সবাই সের পেড়েছ। নলাম নদীর ওপার িজি রার
িদেক গেছ। শাখারী বাজার, তঁাতীবাজার এলাকার িভতের ঢুেক দিখ আিম এসব
এলাকায় িল চািলেয়েছ। কেয়কটা বাড়ী দখলাম পাড়া। এ সব বাড়ীর মেধ
কেয়কটা লাশ তখনও অ আ েন পুড়িছল।
তারপর গলাম ইউিনভািসিটর িদেক। এখােনও আিম হামলা কেরিছল।
আিম িগেয় নেত পলাম িফেলাসিফ িডপাটেমে টর েফসর িজ িস দব িনহত
হেয়েছন। তঁােক িচনতাম। িতিন অেনকটা ঋিষর মত িছেলন দখেত। িজ িস দব
ধুিত আর পা াবী পের চলােফরা করেতন। তঁার মৃতু েত আিম ঃিখত
হেয়িছলাম। ানী ব ি েদর মৃতু েত দেশরই িত হয়। িক এসব আমােদর
জাতীয় জীবেন য চূড়া িবশৃ লা
হেয়িছল তারই এক ঃখজনক পিরণিত।
যখন কান গৃহযু
হয় তখন এরকম অব াই সৃি হয়। আরও নেত পলাম
আিম রাজারবােগর পুিলশ লাইন ও িপলখানার ইিপআরেদর আ ানায় হামলা
চািলেয়েছ।
পেরর িদন ২৭ শ মাচ গলাম নদীর ওপাের িজি রােত। আিম
িগেয়িছলাম আমার ব বসািয়ক পাটনার ও ব ু িবভূিত ভূষণ সাহার সােথ দখা
করেত। িব িব সাহা িহেসেব িতিন সবার কােছ পিরিচত িছেলন। তঁার বাড়ী িছল
তঁাতীবাজাের। আিমর হামলার পর িতিন বৗ ছেল মেয় ও পিরবােরর অ া
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সদ েদর িনেয় ইি ডয়ার উে ে
বর হেয় থেম িজি রা যান। যাওয়ার আেগ
আমার কােছ একটা চক ও িচর ট পািঠেয় দন। তােত লখা িছল চকটা ব াংক
থেক ক াশ কের ১০,০০০/- টাকা যন তঁার কােছ আিম পঁৗেছ দই। আিম সই
টাকা িনেয় িগেয়িছলাম। িজি রায় িগেয় দিখ এলাহী কারবার। ঢাকা শহর থেক
যারা পািলেয় এেসিছল তারা দিখ অেনেকই এখােন এেস সমেবত হেয়েছ।
আওয়ামী লীগ নতা কমীেদরও দখলাম। তােদর অেনকেক িচনতাম। আিম
আ য হলাম এখােন আওয়ামী লীগ নতারা বেস িদক িনেদশনা িদে , ক
কাথায় কানিদেক ইি ডয়া যােব স সব বুিঝেয় দয়া হে । আমার কােছ মেন
হল পুেরা ব াপারটাই পিরকি ত। তারা আেগই আঁচ কেরিছল আিম হামলা
করেব। উ ুত পিরি িতেত তাই তােদর িক করেত হেব তারা সবিকছু িঠক কের
রেখিছল। আিম এখােনও খবর পেয় হামলা কেরিছল। তেব পের ২৮ শ মাচ
পূব পািক ােনর গভণর ল. জ.িট া খান সবুর সােহবেক ডাকেলন। ২৫ শ
মােচর ঘটনার পরবতী অব া মাকােবলার জ ই বাধ হয় আিম
রাজনীিতিবদেদর সােথ আলাপ- আেলাচনার কথা ভেবিছল। তােদর হয়ত এই
বােধাদয় হেয়িছল রাজনীিতকেদর সহেযািগতা ছাড়া এরকম পিরি িত
মাকােবলা করা যােব না। িতিন মুসিলম লীেগর িতন পসহ অ া
নতােদর
সােথ কথা বেলন। কাইয়ুম মুসিলম লীেগর প
থেক সবুর সােহেবর সােথ
আিম, মিফজু ীন আহেমদ, হিকম ইরেতজাউর রহমান এবং িসরাজগে র
আফজাল হােসন িছলাম।
িতিন আমেদর দেখই থেম বলেলন আপনারাইেতা পািক ােনর এই
গিতর জ দায়ী। মুসিলম লীগ পািক ান বািনেয়িছল আর সই মুসিলম লীগ
এখন িতন ভােগ িবভ । এখনও যিদ িনেজেদর মেধ দলাদিল আর মারামাির
ব না কেরন তাহেল পািক ান িটকেব? আপনারা এক হন। িতিন ঃখ কের
বলেলন পািক ান পা াবীরা বানায়িন। পািক ান হেয়িছল ৭৮% বা ালীর
ভােট। আজ তারাই পািক ােনর িব ে অ হােত তুেল িনেয়েছ। িট া খান
আরও বলেলন পািক ান শষ হেয় িগেয়েছ। এেক বঁাচােনা যােব না। তেব আিম
যতিদন আিছ পািক ােনর িব ে যারা ষড়য করেছ তােদর িব ে আিম শষ
র িব িদেয় লড়াই কের যােব। আপনারা আমােক সাহায করেবন। আিম চেল
যাওয়ার আেগ দেখ যেত চাই আপনারা সবাই িমেল ঐক ব হেয়েছন।
িট া খান স ে পািক ান িবে ষীরা এমন অপ চার চািলেয়িছল য
তঁােক য কারও কােছই মেন হেব এক িন ুর ঘাতক িহেসেব। িতিন এতই খারাপ
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িছেলন যন িহটলার- মুেসািলনী তঁার কােছ িকছুই না। অথচ িতিন িছেলন একজন
দৃঢ় িচে র মা ষ, জনােরল হবার মত অেনক যাগ তা তঁার িছল। িতিন ভাল
লখাপড়াও জানেতন।
২৫ শ মােচর ঘটনা িছল একটা রা ীয় িস া । সই িস াে র সােথ
িতিন ঘটনা েম জিড়ত হন। এটা য কান দেশ য কান জনােরেলর পে
এরকম সম া মাকােবলা করা লাগেত পাের। িট া খােনর সােথ আেলাচনার
সময়ই আিম তঁােক িজ াসা কির মওলানা ভাসানী স ে আপনার ধারণা িক?
িতিন এখন কাথায় আেছন? িট া খান তঃ ুতভােব বলেলন, He is very
much with us. I have asked Sodri Isphahani to bring him to me. তঁার
কথায় আিম আ
হলাম। তাহেল মওলানা আমােদর সােথ আেছন। িতিন
পািক ােনর িব ে যােবন না। িক ইিতহাস তরী হি ল িভ পেথ।
পািক ােনর ভাগ ও িছল ম । পের েনিছ আিমর মেধ ও িছল েটা প।
একটা মািকনপ ী অ টা চীনপ ী। িট া খান িছেলন চীনপ ী। িতিন বেলিছেলন
ভাসানীেক পািক ােনর পে কােজ লাগােত। অ িদেক মািকন েপর ভূিমকা
িছল রহ ময়। তারা পািক ােনর সংহিতর ব াপাের কতদূর আ িরক িছল তা বলা
মুশিকল। আ জািতক রাজনীিতেত পািক ােনর সংহিতর পে মািকন ভূিমকা
িছল অ
। পািক ানেক তারা অখ ড দখেত চেয়িছল এটা
ভােব বলা
যােব না। ভূরাজৈনিতক ােথর জ মািকন যু রা পািক ােনর মত একটা
শি শালী মুসিলম দশ কামনা করত না িন য়ই। পি মী সভ তার ইসলাম
িবেরাধী এ চতনা থেক মািকন যু রা কখনও মু িছল না। পূব পািক ােন
আিমর িভতের মািকন ােথর িতভূ িছেলন রাও ফরমান আলী ও তঁার
অ সারীরা। তঁারা বাধ হয় ভাসানীর সােথ িট া খােনর যাগােযােগর খবর
আেগই পেয়িছেলন। সদির ই াহানীেক ফরমান আলীর িনেদেশ আিমর
লােকরা আটক কের। সে ােষ মওলানা ভাসানীর বাড়ীেত আ ন লািগেয় দয়।
মওলানা ঐ রােতই সে াষ ত াগ কের িসরাজগ হেয় আসােমর উে ে রওনা
হন। তঁার উে
িছল আসােমর িভতর িদেয় চীেন চেল যাওয়া। আসােম িতিন
িগেয় উেঠিছেলন ইি রা গা ীর ম ীসভার িশ াম ী মঈ ল হেকর বাসায়।
আমরা যখন পািক ান আে ালন কির এই মঈ ল হক িছেলন িনিখল ভারত
মুসিলম ছা ফডােরশেনর সভাপিত, তখন থেকই তঁার সােথ িছল ীিতর
স ক। মওলানা তঁােক অ েরাধ কেরিছেলন নপাল হেয় চীেন পািঠেয় দবার
ব ব া করেত। িক মঈ ল হক তা না কের ইি রা গা ীেক পুেরা ঘটনা অবিহত
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কেরন। ইি রা তখন ভাসানীেক িদ ীেত ডেক িনেয় গৃহব ী কের রােখন। আিম
এ ঘটনা পরবতীকােল মিশউর রহমান জা িময়ার কাছ থেক েনিছ। ইি রা
মেন কেরিছেলন পািক ান ভা ার য
তম েযাগ িতিন পেয়েছন ভাসানীেক
িদেয় তঁার সই উে
সফল হেব না। তাই িতিন তঁােক আটিকেয় রেখিছেলন।
মিশউর রহমান িনেজও ২৫ শ মােচর ঘটনাবলীর পর িহ ান
িগেয়িছেলন। িতিন মওলানােক মু করার চ াও কেরিছেলন িক সফল হনিন।
তাছাড়া িহ ােনর অব াও তঁার কােছ ভাল লােগিন। সখােন শ- ভারেতর
পািক ান িবেরাধী ষড়য ও কাযকলাপ দেখ িতিন পূব পািক ােন িফের
এেসিছেলন। মুি যু
হওয়ার পেরও যখন ইি রা ভাসানীেক আটেক রােখন
তখন মিশউর রহমান ঢাকায় মওলানােক মু করার আে ালন
কেরন।
পিরেশেষ জনমেতর চােপ ইি রা তঁােক মুি িদেত বাধ হন। আেগই বেলিছ
িট া খান পূব পািক ােনর িবে াহ দমেনর ব াপাের আেপাসহীন ভূিমকা হণ
কেরিছেলন। তঁার কড়া
া ট নয়ার ফেলই পূব পািক ােন আওয়ামী লীেগর
িবে াহ াথিমকভােব এক চ ড ধা া খায়। আিম আজও ভািব য
া ট িট া
খান িনেয়িছেলন তা অেনক দরীেত হেয়িছল। এটা যিদ আগরতলা ষড়যে র
সময়ই নওয়া যত তাহেল হয়ত ’৭১ ােজিড নাও ঘটেত পারত।
এি ল মােসর ৪ তািরেখ আিমর ি েগিডয়ার বশীর সূ াপুর থানার
ওিসেক টিলেফান কের আমােক তঁার অিফেস জ রীভােব িনেয় আসার জ
িনেদশ িদেলন। বশীর িছেলন ঢাকা শহেরর যাবতীয় আিম অপােরশেনর দািয়ে ।
ওিস আমােক টিলেফান কের জানােলন আিম যন পরিদন ১০টার সময় তরী
থািক। িতিন এেস আমােক িনেয় যােবন।
বশীর সাধারণতঃ আেগ গােয় া মারফত খঁাজ- খবর িনেতন। তারপর
পািক ান িবেরাধী কান তথ বা ষড়যে র সােথ জিড়ত ব ি েক িগেয় সাজা িজ
ধের িনেয় আসেতন। েনিছ পািক ান িবেরাধী িহেসেব িতিন যঁােক ধরেত
পেরেছন িতিন আর রহাই পানিন।
সিত বলেত িক বশীর আমােক খঁাজ করায় আিম একটু ি ধা
হেয়
পিড়। আিম সব সময় পািক ােনর আদেশ িব াসী িছলাম। মেনর মেধ তাই
আমার কান জড়তা িছল না। তখন সময়টা িছল সে হ আর অিব াসপূণ। ক িক
কাজ করেছ, কার িব ে ক ষড়য করেছ িকছুই বাঝা যাি ল না।
আিম সাজা িজ সবুর সােহেবর বাসায় চেল যাই। সখােন িগেয় তঁােক
বিল সবুর ভাই বশীর আমােক ডেকেছন। বশীর যােক ডােকন িতিন তা আর
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িফের আেসন না। আপিন একটু খঁাজ- খবর নন। আিম যখন সবুর সােহেবর
বাসায় যাই তখন দিখ তঁার িয়ং েম পািক ান টিলেফােনর চীফ ইি িনয়ার
লাকমান হােসেনর ী ও ছেল মেয়রা বেস আেছ। তােদর দখলাম সবাই
কঁাদেছ। আিম লাকমান হােসনেক এর আেগর রােত ধের িনেয় িগেয়িছল।
সবুর সােহব আমােক বলেলন ই ািহম তুিম আমার সােথ চল। সবুর
সােহব যখন কে র যাগােযাগ ম ী তখন এই লাকমান হােসনেক িতিন
টিলেফান িবভােগর ধান বািনেয়িছেলন। সবুর সােহব তােক খুব হ করেতন।
রাও ফরমান আলী আমােদর জ অেপ া করিছেলন আেগ থেকই, সবুর সােহব
তঁার সােথ টিলেফােন সময় িনেয় িনেয়িছেলন।
সবুর সােহব রাও ফরমােনর কােছ জানেত চাইেলন লাকমানেক কন
আটক করা হেয়েছ। রাও ফরমান জবােব বলেলন আপিন লাকমােনর জ
এেসেছন? িতিন তা একটা ইি ডয়ান এেজ ট। িতিন চীফ ইি িনয়ার িহেসেব
িনেজর মতায় পি ম পািক ােনর সােথ সব টিলেযাগােযাগ ব ব া িবি
কেরেছ। অ িদেক িদ ীর সােথ আওয়ামী লীগ নতােদর যাগােযাগ কের
িদেয়েছ, মুিজেবর সােথও িদ ীর কােনকশন লািগেয় িদেয়েছ কেয়কবার। পি ম
পািক ােনর সােথ আমরা কেয়কিদন িঠকমত যাগােযাগ রাখেত পািরিন। আপিন
যিদ টপ নেত চান নেত পােরন। এসব টপ আমােদর ইে টিলেজ
পািঠেয়েছ। সবুর সােহব এসব কািহনী েন অবাক। তারপরও িতিন রাও
ফরমানেক বলেলন লাকমানেক আিম ভাল ছেল িহসােব জািন। তােক আিমই
টিলেফান িবভােগর ধান বািনেয়িছলাম। যা হাক, আপনার কােছ বলিছ
আপনারা আর যাই ক ন তােক ােণ মারেবন না।
রাও ফরমান আলী সবুর সােহবেক বলেলন লাকমানেক আিম বঁাচােত
পারেবা না। আমােক এই অ েরাধ করেবন না। আপিন যিদ ওর জ িকছু করেত
চান, তাহেল ইে টিলেজে র মজর জনােরল আকবেরর সােথ কথা বলুন।
সবুর সােহব তখন আমার কথা িজ াস করেলন। কন বশীর তঁােক
ডেক পািঠেয়েছন। ই ািহম আমােদর লাক। রাও ফরমান আলী তখন বশীরেক
টিলেফােন িজ াসা কের জানেত পারেলন আমােক নািক বশীর ডেকেছন িকছু
ইনফরেমশন নওয়ার জ । সবুর সােহবেক রাও ফরমান আলী আ
কের
বলেলন ভেয়র কান কারণ নই। পের সবুর সােহব আমােক বলেলন তুিম িগেয়
বশীেরর সােথ দখা কর। সােথ সাঈ র রহমানেক িনেয় যাও। কান অ িবধা
হেল সাঈ র রহমানেক আমার কােছ পািঠেয় িদও। সাঈ র রহমান রংপুর
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মুসিলম লীেগর নতা িছেলন। িতিন তখন ঢাকায় অবসর জীবনযাপন করিছেলন।
আিম তখনকার মত বাসায় চেল গলাম। সবুর সােহব লাকমােনর জ
জনােরল আকবেরর সােথও দখা কেরিছেলন। আকবরেক বুিঝেয় তােক মৃতু র
হাত থেক বঁািচেয় িদেলন। পের লাকমানেক জেল পািঠেয় দয়া হয়।
বাংলােদশ হওয়ার পর যখন জল উ ু কের দওয়া হয় তখন অেনেকর সােথ
িতিনও বিরেয় আেসন। তখন জলখানার সম ব ীেক অেরারার িনেদেশ মুি
দয়া হয়। ইি ডয়ান আিম ৩ মাস যাবত অেরারার নতৃে এ দশ শাসন
কেরিছল। মুিজব িফের আসার পরও জনােরল অেরারা ও মুিজেবর যু িনেদেশ
দশ পিরচািলত হেয়েছ। তেব বাংলােদেশর জনগণ অেরারােক বাধ কেরেছ
এেদশ ছেড় চেল যেত।
আিম পেরর িদন সাই র রহমানেক িনেয় ি েগিডয়ার বশীেরর দফতের
দখা করেত গলাম। যাওয়ার আেগ
াপুর থানা ওিসেক জািনেয় গলাম আিম
বশীেরর কােছ যাি । তুিম এেল এস। িবে িডয়ার বশীর তখন বসেতন বতমান
সংসদ ভবেনর উ র িদেকর একটা িবি ং- এ। আিম যাওয়ার পর সখানকার
কতব রত মজেরর সােথ দখা কের সব কথা বললাম। িতিন তখন আমােক
বশীেরর ঘের িনেয় গল। বশীেরর সােথ পিরচয় কিরেয় দওয়ার সােথ সােথ
িতিন ায় িচৎকার কের বেল উঠেলন Where is your friend and Indian spy
Mr. Ruhul Amin Nijami. আমার িপছেন সাঈ র রহমানও ঢুেকিছেলন। িতিন
তঁােক বলেলন, Go and seat outside. আিম বশীেরর কা ডকারখানায় থতমত
খেয় িগেয়িছলাম। তঁােক বললাম িনযামী আমার ব ু িছেলন। িতিন আমােদর
সােথ পািক ােন আে ালেন যেথ কাজ কেরিছেলন। তারপর িতিন িক কেরেছন
আিম তমন বলেত পাির না। বশীর রাগত কে ঠ বলেলন ওসব নেত চাই না।
স এখন কাথায় আেছ? বললাম, তা িক কের বলব। বশীর বলেলন তুিম জােনা।
আমােদর কােছ খবর আেছ তুিম তােক লুিকেয় রেখছ। তুিম তােক বর কের
আেনা। বললাম, কন আমােক দাষােরাপ করেছন। িতিন িকছু ণ নীরব হেয়
আমার িদেক তািকেয় থেক বলেলন তুিম িমথ া বলেছা, আিম জািন িকভােব
অব ার মাকােবলা করেত হয়। I will kill that Indian agent. আিম বললাম
মারেত চাইেল মােরা। আমােক এসব কথা বেল লাভ িক?
আর কথা না বািড়েয় বশীর আমােক িবদায় কের িদেলন। এভােব ব ুর
জীবন বঁাচাবার জ িমথ া কথা বেল বাসায় িফের এলাম।
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ল আিমন িনজামী িছেলন আমার খুবই ঘিন ব ু। পািক ান আে ালেনর
সময় তঁার সােথ আমার পিরচয় হেয়িছল। তঁার বাড়ী িছল চাটগঁার মীের রাই।
ঢাকায় িতিন
া ডাড পাবিলশাস ও িঝ ক পুি কা নােম েটা বড় পু ক
কাশনীর মািলক িছেলন।
িনজামী পািক ান আে ালেনর সময় চাটগঁার ফজলুল কােদর চৗধুরীর
সােথ ব কাজ কেরেছন। িতিন আমােদর মুসিলম ছা লীেগর কমী িছেলন। পের
িতিন লাল হেয় যান। মােন কিমউিন িচ া ভাবনার িদেক ঝুঁেক পেড়ন।
আমার মেন আেছ ১৯৫০ সােলর শেষর িদেক আিম যখন কৃিষ দফতের
কাজ করিছ তখন আমােক ঢাকা থেক বদলী কের একবার চাটগঁােয় পাঠােনা
হয়। আিম চাটগঁােয় যেয় থেম উিঠ িনজামীর কােছ। িনজামী ও কেয়কজন
িমেল চাটগঁা শহেরর লাভেলেন একটা বাড়ীেত মস কের থােকন। সই মেস
অ অেনেকর সে আিমও িছলাম।
িনজামীর সােথ থাকবার সময়ই ল কির মূলত কিমউিন পািটর কাজ
কম চেল সখােন। মােঝ মােঝ কমীেদর জ মাকসবােদর াস নওয়া হেতা।
দখতাম িনজামীর ভারত ও রািশয়া থেক আনা িকছু িফ
ানীয় িসেনমা
মািলকেদর সােথ িবেশষ ব ব ায় চাটগঁার ছিবঘর েলােত দখােনা হেতা। মূলত
মাকসবােদর চারই িছল এসব দশেনর ল ।
আিম ল
করলাম িনজামী আর আেগর মত নই। িতিন পুেরাপুির
কিমউিনজেমর িদেক ঝুঁেক পেড়েছন। এই মস থেকই সকােল িনজামী মািসক
উদয়ন নােম একটা িসেনমা পি কা চালােতন।
আমােদর চাটগঁা সােকেলর কৃিষ অিফেসর পিরচালক িছেলন আব ল
মুয়ীদ চৗধুরী। িতিন িছেলন িসেলেটর মুসিলম লীগ নতা আবুল মিতন চৗধুরীর
ছাট ভাই। মুয়ীদ িছেলন অত পরেহজগার ব ি । তঁার িছল আবার তাবলীগ
জামােতর িত আ হ। িতিন যখন কাথাও যেতন িযিকর করেত করেত যেতন।
আমােক সােথ পেল িতিন আমােকও িযিকর করেত িনেদশ িদেতন। িতিন
আমােক কেয়কবার তাবলীগ জামােতর িচ ায় িনেয় গেছন।
রােত কিমউিন েদর গাপন আ ানায় কাটােনা, িদেন তাবলীগ
জামােতর লাকেদর সােথ উঠাবসা এবং চাকরী করা, সই ত ণ বয়েস আমার
জ ক কর হত। এরমেধ একিদন চাটগঁার উপর িদেয় বড় এক ঝড় বেয় গল।
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ঝড়টা হেয়িছল িবেকেলর িদেক। খুব কােলা মঘ কের ঝড়টা এেসিছল মেন
আেছ। আিম তখন িনজামীর মেসর দাতলায় বেস আিছ। চারিদেক মেঘর ড়ুম
ড়ুম আওয়াজ আর ব িব েতর ঘনঘটা। এর মেধ নলাম ক যন নাম ধের
ডাকেছঃ ই ািহম, দেখ যাও মধুবালা আমােদর পি কায় িচিঠ িলেখেছন আর তঁার
ছিব পািঠেয়েছন। মধুবালা িছেলন সকােলর িবখ াত নািয়কা। আিম ডাক েন
যখন তাড়াতািড় নীেচ নেম এেসিছ, অমিন ঝেড়র তা ডেব িনজামীর মেসর উপর
তলার ছাদ িবরাট শ কের ভে পড়ল। আর সামা একটু দির হেলই আমার
জীবন িবপ হেত পারত। আ েযর ব াপার এত বড় ঝড় হেয় গল অথচ
লাভেলন ও তার আেশপােশর কান বাড়ীই সিদন িত
হয়িন। ধু িনজামীর
মসটা ছাড়া। ঝড় শষ হেল বাড়ীটার চার পােশ অেনক লাক জমােয়ত হল।
দখলাম তারা বলাবিল করেছ কিমউিন েদর উপর আ াহর গজব নািজল
হেয়েছ। নইেল অ
কাথাও িত হল না কন! আিম পরিদন সই ভা াবাড়ীর
ূপ থেক সামা িজিনসপ উ ার কের আমার এক আ ীেয়র বাসায় িগেয়
উিঠ। িকছুিদন পর আিম অব চাকরী ছেড় িদেয় ঢাকায় িফের আিস। িনজামীর
সােথ আমার স ক তখনকার মত িছ হেয় যায়। একিদন নলাম িতিন ইি ডয়া
চেল গেছন। িতিন কন গেলন িক জ গেলন িকছুই বুঝেত পারলাম না। তেব
আ াজ কেরিছলাম িতিন তঁার বামপ ী রাজনীিতর সােথ সংি
কান কােজর
সূ ধের ইি ডয়া যেত পােরন। বশ িকছুিদন এভােব চেল গল। ায় বছর
িতেনক হেব। একিদন হঠাৎ দিখ ভারত থেক এেস আমার কােছ উপি ত। আিম
তখন িজ ঘাষ লেনর উে া িদেক কার নবাড়ী লেন মুসিলম লীেগর কমীেদর
িনেয় একটা নাইট ুল খুেলিছলাম। অেনক মজীবী মহনতী মা ষ এই ুেল
ভিত হেয়িছল। কার নবাড়ী লেনর খ াত িতেলর তেলর ব বসায়ী িজ ঘােষর
বাড়ীর একটা অংশ িছল এিট। িনজামীর কান থাকার জায়গা িছল না, তঁােক সই
ুেল থাকার ব ব া কের িদলাম।
সারািদন িতিন বাইের থাকেতন। রােত সখােন এেস েয় থাকেতন। িক
করেতন িকছুই বুঝেত পারতাম না। নলাম িনজামী কাশনার লাইেন জিড়ত
হেয় কাজ করার চ া করেছন। মােঝ মােঝ ােব তঁার সােথ িটকয় অপিরিচত
লােকর আনােগানা দখতাম। িক িকছুই ধরেত পারতাম না। একিদন দখলাম
িতিন বাহা র শাহ পােকর উে া িদেক এখন যখােন কা- অপােরিটভ ব াংক
িবি ং তার িতন তলা ভাড়া িনেয় া ডাড পাবিলশাস খুেল বেসেছন। তেব তঁার
কান স িছল না। তঁার কাজ িছল ধু ভারতীয় িহ সািহিত কেদর বই- প

ছািপেয় বাজারজাত করা। তার পাশাপািশ িতিন পূব পািক ােন সািভেয়ত
ইউিনয়েনর সব ধরেনর বইেয়র এেজ ী িনেয় িনেলন। বলেত গেল ভারতীয় ও
শ বইেয় িতিন পূব পািক ােনর বাজার সয়লাব কের ফলেলন। এছাড়া
কলকাতা থেক কািশত বতার জগৎ পি কারও এেজ ট িছেলন িনজামী।
অেনেকই তঁােক িজ াসা করেতন ভারতীয় লখকেদর কান অ েমাদন ছাড়াই
িকভােব িতিন বই কাশ কেরন? িতিন কান রকম ি ি না কেরই বলেতন সব
বইেয়র কিপরাইট আিম িকেন িনেয়িছ। কৃতপে
সটা িছল সৈবব িমথ া।
িনজামী ভারেত থাকাকােল দাদােদর পরামশ অ যায়ীই এ জাতীয় ঘৃণ কােজ
িল হওয়ার িস া নন। মূলত পািক ােনর মুসিলম সং ৃিতর বুিনয়াদেক বরবাদ
কের দওয়ার গাপন পিরক না িনেয়ই ভারত থেক িফের এেসিছেলন িনজামী।
আিম মুসিলম লীগ করতাম এ কথা িতিন ভাল কেরই জানেতন। তবু
িতিন আমার সােথ স ক বরাবেরর মত উ রেখিছেলন। আমার ধারণা আমার
মত লােকর সাহায িনেয় পািক ান িবেরাধী কাজ চালােনা যত সহজ হত হয়ত
অ ভােব সটা স ব হত না।
িনজামী যখন কা- অপােরিটভ িবি ংেয় তঁার
া ডাড পাবিলশােসর
অিফস কেরন তখন তঁার অিফেস আমার জ একটা ম ছেড় দন। মটা
আিম ভাড়া িনেয়িছলাম আমার ব বসািয়ক কাজ চালােনার জ । কাকতালীয়ভােব
হেলও আমরা ’জন েম র লাক হওয়া সে ও পাশাপািশ িদন কাটাি লাম
ধু ব ি গত স েকর সূ ধের। আিম ল কেরিছলাম ভারতীয় বই কােশর
ে তঁার িস া িছল না। আর স বই েলা এত স ায় বাজারজাত করেতন য
অ
কান কাশেকর পে তা করা মােটও স ব হত না। আমার এখন মেন
হয় রীিতমত ভারতীয় সাবিসিড পেতন িতিন।
একিদন তঁােক বললামঃ িনজামী তুই তা ভারতীয় বই- এ দশটা শষ
কের িদি স। তুই তা িকছু ইসলামী বই বর করেত পািরস। িতিন আমার কথায়
রাজী হেলন।
মওলানা আকরাম খঁার কারআেনর বাংলা তরজমা ছাড়াও
মূেল
নামাজ িশ াও অবেশেষ িতিন বর করেলন। আসেল এ েলা িছল তঁার
আইওয়াশ। তঁার গাপন কাজকম চািলেয় যাবার জ এ েলা সাইন বােডর মত
কাজ কেরিছল। এরপর িতিন
িডয়াম মােকেট
া ডাড পাবিলশােসর জ
িবরাট এক িব য় ক খুেল বসেলন। খালার আেগ আমােক বলেলন, ই ািহম
তুই যিদ সবুর সােহবেক িদেক দাকােনর উে াধনটা কিরেয় িদেত পািরস তাহেল
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খুব ভাল হয়। সবুর সােহব আমার অেনক কথাই নেতন। আমার অ েরােধ িতিন
া ডাড পাবিলশােসর দাকান উে াধন কেরন। সবুর সােহব তখন পািক ােনর
জাতীয় পিরষেদর নতা ও যাগােযাগ ম ী।
এর িকছুিদন পর ঘটল িবপি । পািক ান ইে টিলেজ - এর কােছ সব
খবর পঁৗেছিছল। িনজামীর দশ িবেরাধী চ াে র কথা তারা যন িক কের জেন
ফেলিছল। মাহন িময়া সােহেবর বড় ভাই আব াহ জিহ ি ন লাল িময়া তখন
কে র িশ াম ী। ইে টিলেজ বাধ হয় তঁােক সব কথা বেলিছল। িতিন ঢাকায়
এেস খুব কড়া একিট
া ড নন। তঁার িনেদেশ িনজামীর সব ব বসা িত ােন
তালা ঝুিলেয় দওয়া হয় এবং স সময় ায় ৫ ল টাকার বই সরকার িসজ
কের।
িনজামী িক কের যন রলওেয় কতৃপ েক হাত কের পূব পািক ােনর
সব রলওেয়
শেনর বুক ল েলা িলজ িনেয়িছেলন। সখােনও িতিন মাকস,
লিনেনর বই িবি করেতন।
পূব পািক ােনর কেয়ক জায়গায়
া ডাড পাবিলশােসর বড় বড় শাখা
িছল। লাল িময়া িনেদশ িদেয়িছেলন িনজামীর যখােন যা আেছ সব বােজয়াফত
করার। এরপর তঁােক সরকার ফতার কের। পের ব িদন দরবার কের আিম
তঁােক জল থেক ছািড়েয় আিন। সরকারী পদে েপর ফেল িনজামী সব া হেয়
িগেয়িছেলন। বাকীেত অেনক বই ছাপােনার কারেণ অেনক টাকা দনা হেয়
িগেয়িছেলন িতিন। েসর দনায় আর বাই ডােরর তাগাদার ভেয় িতিন পািলেয়
পািলেয় বড়ােতন।
আমার কােছ একিদন িতিন এেস বলেলন ই ািহম আমার সবিকছু শষ
হেয় গেছ। আমার আর কান উপায় নই। জানতাম িতিন পািক ােনর িব ে
কাজ করেছন। ভারতীয় ষড়য বা বায়েনর জ এেদেশ িতিন িছেলন এক শ
িশখি ড। তারপেরও অবেচতন ভােবই তঁার িত আিম কমন যন বল হেয়
পড়তাম। আমােদর ব ু টা এত শ িছল য তঁার িদেন তঁার উপকার করা যায়
িকনা সই ভেব আিম িনজামীেক িনেয় ইসলামাবাদ গলাম জিহ ি ন লাল
িময়ার সােথ দখা করেত। তঁার দফতের ঢুকেতই িতিন আমােক িকছু বলার
েযাগ না িদেয় বলেলন ই ািহম তামার স েক ঢাকায় এসব িক েন
আসলাম। তুিম আমােদর মুসিলম লীেগর এত বড় ওয়াকার, তুিম নািক িনজামীেক
ােটকশন িদ ? কাথায় স ভারতীয়
াই
ল আমীন িনজামী- স
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পািক ােনর কত বড় সবনাশ কেরেছ সিক তুিম জান? মুসিলম কালচারটা শষ
করার জ স এত বড় ফঁাদ পেতেছ।
িনজামী তখন আমার পােশ বসা িছেলন। আিম বললাম, জিহর ভাই,
আিম এসব িকছু জািন না। িতিন আমােক বেলেছন স া দােম বই লােক বশ
খাে । লাল িময়া যন ফুঁেস উঠেলন আমার কথায়। স া দােম বই খাে । স
বতার জগৎ পি কার ভারেতর সাল এেজ ট। ইি ডয়ায় তার দাকান আেছ,
ইি ডয়া থেকই স সব টাকা পয়সা পায়। স ধু পূব পািক ােন নয় পি ম
পািক ােনও
া ডাড পাবিলশােসর শাখা খুেলেছ। সব ই িব ার করেছ
ষড়যে র জাল।
আিম তখন জানতাম না িনজামী পি ম পািক ােনও তঁার
ন দৃি
িদেয়েছন। আিম লাল িময়ার দৃঢ়তার সামেন তমন িকছু বলেত পারলাম না। ধু
বললাম ইসলামাবােদ অ কােজ এেসিছলাম, ভাবলাম আপনার সােথ দখা
কেরই যাই। এক পযােয় লাল িময়া িনজামীর িদেক ল কের আমােক িজ াসা
করেলন ভ েলাক ক? আিম বললাম উিন আমার ব ু। পি ম পািক ােনই ব বসা
কেরন। লাল িময়া িনজামীেক িচনেতন না। আিম যিদ িনজামীর সিত কার পিরচয়
িদতাম তাহেল হয়ত লাল িময়া তখুিন িনজামীেক জেল পুরেতন।
আসবার সময় লাল িময়া আমােক বলেলন, বুঝেল ই ািহম, আিম যত
িদন আিছ িনজামীেক আিম ছাড়ব না। স পািক ােনর শমন।
িনজামীর উপকােরর জ আিম লাল িময়ার কােছ িগেয়িছলাম। তঁার
জীবন বঁাচাবার জ ও এবার বশীেরর সামেন কৗশলী ভূিমকা িনেত হল আমােক।
বশীেরর ওখান থেক ফরার পর আমার বাসার জানালা িদেয় তঁােক বললাম
িনজামী তােক মের ফলেব। তুই তাড়াতািড় সের পড়। িনজামী তখন আমার
বাসার পােশই থাকেতন।
ওয়ারীেত আমার গিলর পেরর গিল ওয়ার ীেট লায়লা মি ল বেল
একটা বাড়ী িছল। ঐ বাড়ীেত থাকেতন িচ পিরচালক ভাষ দ । ২৫ শ মােচর
াকডাউেনর পর িতিন চেল যান অ । বাড়ীটার মািলক িছেলন এক এসিপ।
িতিন তখন বিরশােল। তঁার ছেলেক বললাম তামােদর বাড়ীটােতা ফঁাকা। আমার
এক ব ু িবপেদ পেড়েছন তঁােক একটু থাকেত দাও। তারা কান আপি
করলনা। স ার মেধ িনজামী তঁার বৗ ছেলেমেয়সহ ঐ বাড়ীেত চেল গেলন।
িক িনজামীর ভাগ আেদৗ স িছল না।
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আমার মেন হয় আিমর লাকজন আেগ থেকই এ পাড়ায় ঘারাঘুির
করিছল।
িনজামী য বাড়ীেত আ য় িনেয়িছেলন তা তারা সময় মত জেন
িগেয়িছল। রাত ১২টার িদেক িনজামীর বৗ পােশর এক বাড়ী থেক আমার কােছ
কঁােদা কঁােদা কে ঠ টিলেফান কের জানােলন আপনার ব ুেক আিম উিঠেয় িনেয়
গেছ। এখন িক হেব? ঐ রােত আিম তখন িক করব, অেনকটা হতবুি হেয়
যাওয়ার মত অব া। এডেভােকট আবু সােলক আমার পাড়ােতই থাকেতন। আিম
তঁােক িনেয় রাত দড়টার িদেক বর হলাম। তখন জগ াথ কেলেজ আিম একটা
ক া কেরিছল। এই ক াে র চােজ িছেলন মজর নািসম। নািসমেক আিম
আেগ থেকই িচনতাম।
আমরা ’জন এত রােত আিম ক াে
যাওয়ায় সবাই হতবাক।
আমােদর হােত কারিফউ পাস িছল। মজর নািসম তখন িছেলন না। এক
সপাইেক িজ াসা করলাম নািসম সােহব কাথায়? তঁার সােথ আমােদর জ রী
কথা আেছ। স বলল িকছু আসামী িনেয় সদরঘােট নদীর পােড় গেছন? আিম
মেন মেন মাদ নলাম। িনজামী এত ণ আেছত?
িগেয় দিখ নদীর পােড় তঁার অেচতন দহ ফেল রাখা হেয়েছ। মেন হয়
পািনর মেধ তঁােক ভাল কের চুবােনা হেয়িছল ীকােরাি আদায় করার জ ।
দখলাম নাক মুখ িদেয় র ঝরেছ। আিম তঁােক মের ফলার
িত িনেয়
ফেলিছল। আর িকছু ণ পের গেলই হয়ত তঁােক িল কের নদীেত ভািসেয়
িদত।
আিম নািসমেক বললাম ওেক তা মেরই ফেলেছন। ওরেতা আর িকছু
নই। ও আমার আ ীয়। ওেক আমার কােছ িদেয় িদন। বশীরেক বলেবন
িনজামীেক মের ভািসেয় িদেয়িছ।
আমার কা িত িমনিতেত নািসম িনজামীেক ফরত িদেয় িদেলন। িক
আসবার সময় বলেলন দেখা আমােক িবপেদ ফল না। িনজামী একটা ইি ডয়ান
াই, ওেক ধু তামার কথায় ছেড় িদলাম।
আিম বললাম, নািসম তামার কান অ িবধা হেব না। তুিম িনি ত
থােকা। আিম তঁােক এেদেশই রাখব না। তারপর আিম আর সােলক িনজামীেক
কান রকম ধরাধির কের ওয়ারীেত আমার বাসায় িনেয় এলাম। আমােদর পাড়ায়
এক ডা ার থাকেতন। সই রােত তঁােক ডেক িনেয় এলাম। িনজামীেক িতিন
ভাল কের দেখ বলেলন আঘাত এত
তর নয়। ভাল হেয় যােব, ইনশাআ াহ।
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আমরা সারারাত ধের তঁােক নািসং করলাম। পট আর বুক চেপ তঁার
িভতেরর পািন বর করলাম। ভারেবলা দিখ িতিন চাখ মলেলন। আিম
সইিদনই তঁােক িপআইএর াইেট করাচী পািঠেয় িদলাম। সে তঁার ভাই
িগেয়িছল। করাচীেত িতিন কেয়কিদন িছেলন। ওখান থেক িতিন ল ডন চেল
যান।
এর িকছুিদন পর িতিন দিখ ল ডন থেক আমার কােছ এক িচিঠ
িলেখেছন। অেনক কথার মেধ িচিঠেত িতিন িলেখিছেলন, ল ডেন এেস িতিন যা
দেখেছন এবং বাংলােদশ প ীেদর কথায় যা বুেঝেছন তােত িতিন িনি ত
পািক ান িটকেব না। িতিন িলেখিছেলন, তুই সের পড়, না হেল আমার চেয়ও
তার খারাপ পিরণিত হেব।
বাংলােদশ হওয়ার পর িনজামী ঢাকায় িফের আেসন। আিম তখন জেল।
িতিন স ীক বশ কেয়কবার কারাগাের আমার সােথ দখা কেরিছেলন।
িতবােরই িনেয় আসেতন পযা খাবার ও দামী িসগােরট। আিম জেল থাকেতই
আমার মেয় লায়লা খায় াহার ম াি ক পরী ায় খুব ভাল ফল কের। এই খবর
েনও িনজামী অেনক িমি িনেয় আমার সােথ জেল দখা করেত আেসন।
িনজামীর জীবেনর অেনক
পূণ ঘটনার সােথ আিম জিড়ত িছলাম।
তঁার জীবেনর অেনক ওঠানামার সােথও আিম একাকার হেয় িমেশ িগেয়িছলাম।
িনজামী ১৯৮৬ সােল মারা যান। তঁার ন িটউমার হেয়িছল। িচিকৎসার জ
কিমউিন রা তঁােক রািশয়ায় পািঠেয়িছল। িক তমন কান অ গিত হয়িন। তঁার
মৃতু র পর কাকতালীয়ভােব আিম তঁােক দখেত িগেয়িছলাম। তঁার কিমউিন
ব ুরা িস া িনেয়িছল কাঠ িদেয় বানােনা এক কিফন বে ঢুিকেয় মািট চাপা
িদেয় রাখেব। সািভেয়ত ইউিনয়েনর কিমউিন রা মারা গেল যমনভােব
শষকৃত করা হয়। অেনক টাকা িদেয় তঁার ব ুরা স ন কােঠর এক কিফন
বািনেয়িছল। এ ব ব া মনপুত না হওয়ায় তঁার কেয়কজন আ ীয় আমােক এেস
ধরল এই বেল য, িতিন কিমউিন
িছেলন ভাল কথা। তাই বেল তঁার
জানাযাটাও হেব না? এমন হেতই পাের না। আিম তাড়াতািড় কের চেল গলাম
বনানী গার ােন। ওখােনই তঁারা িনজামীেক মািট চাপা িদবার আেয়াজন
করিছেলন।
আিম তঁােদরেক বললাম, িনজামী আমার ব কােলর পুরেনা ব ু। তঁার
জানাযা ছাড়া বনানীেত আিম তঁার লাশ দাফন করেত দেবা না। তঁার অেনক
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কিমউিন ব ুই আমােক িচনেতন। তঁারা আমার কথায় থতমত খেয় গেলন।
অেনেক ভাবেলন এ আবার কাথা থেক এল?
চােপর মুেখ তঁারা আমার কথা নেত বাধ হেলন। আিম এক মওলানা
সােহবেক ডেক িনেয় এলাম। িতিন তার জানাযা পড়ােলন এবং ইসলামী কায়দায়
তঁােক অবেশেষ দাফন করা হল। এভােবই িনজামীর মৃতু েতও আিম তঁার সােথ
একা হেয় রইলাম।
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১৪
সবুর সােহব যিদন লাকমােনর জ
জনােরল আকবেরর সােথ দখা কেরন
তার কেয়কিদন পর িতিন আমােক িনেয় আবার আিম ইে টিলেজে র মজর
জনােরল আকবেরর সােথ দখা করেলন। আমােদর সােথ িছেলন শাহ আিজজুর
রহমান ও খাজা খায় ীন। আিম শাহ সােহেবর বাসায় হামলা কেরিছল। এর
একটা কারণ িছল ৩রা মাচ জাতীয় পিরষেদর অিধেবশন ইয়ািহয়া িগত করেল
হাইেকােটর আইনজা◌ীবীরা তার িতবােদ এক দীঘ িমিছল কের। সই িমিছেলর
নতৃ িদেয়িছেলন শাহ সােহব। শাহ সােহব এটা কন কেরিছেলন আজও আিম
তা বলেত পারব না। আমার অেনক আইনজীবী ব ুেক এখনও
করেত িন
শাহ সােহব এটা কন কেরিছেলন? এেত পািক ােনর িক ফায়দা হেয়িছল? শাহ
সােহব িক তৎকালীন রাজৈনিতক পিরি িতেত রাতারািত িহেরা বনবার চ া
কেরিছেলন না গণতাি ক রাজনীিতর খািতের কেরিছেলন তা এখনও একটা রহ
হেয় আেছ। িক একথা ীকার করেতই হেব সিদন তঁার ভূিমকা মুিজেবর
হাতেকই শি শালী কেরিছল মা । আিম শাহ সােহেবর এই ভূিমকা ল কের
থাকেব। তঁার এই কাযকলােপর জ আিম একিদন রাত দড়টার সময় তঁার বাড়ী
আ মণ কের। িতিন তখন সিচবালেয়র উে ািদেক এস এন বােকর নােম এক
ব বসায়ীর বাড়ীেত ভাড়া থাকেতন। আিম গালা িল
করেল শাহ সােহেবর
গাড়ীর াইভার এবং বাড়ীর ভৃত িলেত িনহত হয়। িতিন বািড়র িপছন দরজা
িদেয় কান েম িনেজর জীবন হােত িনেয় বিরেয় এেস বাড়ীওয়ালার বাড়ীেত
উেঠন। বােকরই তঁােক িনেয় সবুর সােহেবর বাসায় যান। বােকর সবুেরর ঘিন
লাক িছেলন।
আমরা সবাই িমেল মজর জনােরল আকবেরর সােথ দখা করলাম।
সবুর সােহব শাহ সােহবেক পিরচয় কিরেয় িদেয় বলেলন, আিম ওঁর বািড়েত
হামলা কেরেছ। ওেতা আমােদর লাক। এরপর শাহ সােহব িনেজই আকবেরর
সােথ আলাপ জিমেয় ফলেলন। পািক ান আে ালেন িক িক কেরিছেলন, িজ াহ
সােহেবর িমিটংেয় িতিন সভাপিত কেরিছেলন, এসেবর একটা িফিরি ও
িদেলন। অবেশেষ শাহ সােহব বলেলন, সবুর সােহব ও খায় ীন সােহব
আমােক জােনন। তঁােদর থেকও আমার স েক জানেত পােরন। পািক ােনর
িব ে আিম কাজ করেত যাব কন? পািক ান আিম িনজ হােত গেড়িছ। আমার
109

ফেল আসা িদন েলা

ই ািহম হােসন

স েক বাধ হয় আপনােদর একটা ভুল বুঝাবুিঝ হেয় গেছ। পািক ােনর
কল ােণ আিম সবিকছু করেত রাজী।
মজর আকবর শাহ সােহেবর কথায় খুশীই হেলন বাধ হয়। িতিন তখন
তঁােক বলেলন, Go and stay at your home. এরপর অব শাহ সােহেবর আর
কান অ িবধা হয়িন। পের সরকার তঁােক জািতসংেঘ পািঠেয়িছল পূব
পািক ােনর সম া িনেয় কথা বলবার জ । যার নতৃ িদেয়িছেলন হািম ল হক
চৗধুরী।
আিম এখন পািক ান িবেরাধী লাকেদর খুঁেজ খুঁেজ বর করেছ।
এরমেধ খবর পলাম ঢাকা ইউিনভািসিটর বাংলার েফসার আহমদ শরীফেক
আিম খুঁজেছ। আহমদ শরীফ িছেলন আমার অেনকিদেনর পিরিচত। তঁার বড় ভাই
উিকল আহমদ সাবহান িছেলন আমার ব ু। সাবহান আমােদর সােথ পািক ান
আে ালেনর সময় মুসিলম লীেগর কমী িছেলন এবং পরবতীকােল অেনেকর
ভাবনায় পা র ঘটেলও সাবহান পুেরাপুির পািক ােনর আদেশ অটুট রেয় যান।
বাংলােদশ হওয়ার পর মুিজব যখন ব বাড়ী ভারেতর হােত তুেল দন তখন
সাবহান হাইেকােট এর িব ে কস কের িদেয়িছেলন।
ঘটনা েম আহমদ শরীফ পরবতীকােল আমার আ ীয় হেয় যান। এ
আ ীয় হওয়ার িপছেন একটা ছাট মজার গ আেছ। আমার চেয় বয়েস ছাট
আমার এক খালাত ভাই িছল। নাম সাদত হােসন চৗধুরী। সাদত িছল িম া
িভে ািরয়া কেলেজর ইংেরজীর িশ ক। তার চহারা িছল খুব
র। ঢাকা এেল
স আমার বাসায় উঠত। একবার ঢাকায় এেল দখলাম তঁার মুেখ একটা ফঁাড়া
তাই তােক িনেয় িমটেফাড হাসপাতােল যেত হল। যই না হাসপাতােলর গেটর
সামেন িগেয়িছ অমিন আমােদর িরকশার সােথ অ একটা িরকশার ধা া লগল।
তােত সাদত নীেচ পেড় যায়। সাদেতর ভাগ , পেড় িগেয় তার আঘাতটা লােগ
ফঁাড়ার উপর। ফেল চ ড ব থা পায়। ফঁাড়া ফেট পুঁজ ও র একসােথ বর
হেত থােক। আিম তাড়াতািড় তােক ধের িনেয় হাসপাতােলর উে া িদেক আমার
পিরিচত ডা. আ ু াহর চ াের যাই। হাসপাতােল আর আমােদর যাওয়া হয়িন।
ডা. আ ু াহ সাদেতর ত ান পির ার কের ওষুধ লািগেয় ব াে ডজ কের দন।
িক স ডা. আ ু াহর নজের পেড় যায়। আ ু াহ আমােক িজ াসা কেরন এই
র ছেলিট আপনার িক হয়? আিম বললাম আমার খালােতা ভাই। িতিন যখন
নেলন স অিববািহত তখন চটজলিদ সাদেতর জ একটা িবেয়র
াব িদেয়
দন। আ ু াহর বােনর জামাই িছেলন আহমদ শরীফ। আ ু াহর অিববািহত
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ই বান িছল। এরা আহমদ শরীেফর আরমািনেটালার বাসায় থেক
ইউিনভািসিটেত লখাপড়া করত। এেদর মেধ য বড় তার জ আ ু াহ পা
খুঁজিছল। আ ু াহর বড় ভাই িছল বাফার মাহমুদ
ল দা। পের আিম আমার
ীসহ আহমদ শরীেফর বাসায় তঁার শালীেক দখেত িগেয়িছলাম। সাদেতর িবেয়
সখােনই হেয়িছল। আহমদ শরীেফর আর এক ভায়রা উিকল আহমুেদর রহমান
থাকেতন আমােদর পাড়ায় ওয়ার ি েট। িচ নায়ক মাহমুদ কিল আহেম র
রহমােনর ছেল।
আিম াকডাউেনর পর আহমদ শরীফ তঁার ভায়রা আহেম র রহমােনর
বাসায় এেস ওেঠন। ডা. আ ু াহর ছাট ভাই হঠাৎ টিলেফান কের বলেলন
ই ািহম ভাই আহমদ শরীফেক তা আিম খুঁজেছ। তঁার ইউিনভািসিটর বাসায়
আিম হানা িদেয়েছ। আপনােদর সােথ তা আিমর যাগােযাগ আেছ। ওনার জ
িকছু একটা কেরন। না হেল ওঁর জীবন িবপ হেত পাের।
আহমদ শরীফ িছেলন নাি ক। আ া - রা ল কান িকছুই িব াস
করেতন না। ইউিনভািসিটেত িতিন উ াপা া ব ব িদেয় ছা েদর িব া
করেতন বেল জানতাম। ইসলাম আর মুসলমানেদর িব ে তঁার
াভটা িছল
সবেচেয় বশী। এরকম একটা লাক পািক ােনর জ িবপদজনক হেত বাধ ।
আদেশর িদক িদেয় িব মা িমল িছল না তঁার সােথ আমার। িক
একটা লােকর িত হেত পাের সটা আিম কখনও মেন িনেত পািরিন।
আিম তখনই আহমদ শরীফেক িনেয় আ ু াহর ছাট ভাইেক আমার
বাসায় আসেত বললাম। আহমদ শরীফ আমার বাসায় এেলন। তঁােক খুব িবপয
দখাি ল। িতিন আমােক বলেলন ই ািহম আিমেতা আমােক খুঁেজ বড়াে ।
ইউিনভািসিটেত আমার বাসায় রড কেরেছ। আিম এখন িক কির বলুন? আমার
তা পালােনারও তমন জায়গা নই। আপনােদর অেনক যাগােযাগ আেছ। যিদ
একটা িকছু করেত পােরন আমার জ । আিম তঁােক বললাম আ ীয় িহেসেব
আপনার জ যতটু করার দরকার তা অব ই করব। িক আপনার নীিত ও
আদশ আমােদর কারও পছ নয়। আপনার বড় ভাই একজন ঈমানদার
মুসলমান। আপনার আ ােকও আিম জানতাম। আপনােদর পুেরা পিরবােরর
কউই এরকম নয়। খােমাখা কন আপিন এভােব ঈমানদার মা েষর মেন ব থা
দন।
আহমদ শরীফ তখন বলেলন, এ সব কথা ক আপনােক বেলেছ? আমার
িব ে ক এসব রটনা কের? আিম কন আ াহর িব ে যাব? আিম তা তঁার
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কথা েন অবাক। বললাম প পি কায় তা এসব দিখ। আহমদ শরীফ তঁার
িব ে সব অিভেযাগ অ ীকার করেলন।
আিম জািননা িতিন জান বঁাচােনার জ এসব বেলিছেলন িকনা। তেব
ল করলাম মৃতু ভয় কমন কের একজন িন াবান নাি কেক িবচিলত কের।
আিম তােক বললাম আ াহ রহমত থাকেল আিম আপনােক িকছুই করেত পারেব
না। আিমর সােথ দন- দরবার িনেয় আিম কেয়কবার সবুর সােহবেক িবর
কেরিছলাম আহমদ শরীেফর ব াপাের। তাই এবার ফিরদ আহমেদর সােথ
যাগােযাগ কির। টিলেফােন পুেরা ব াপারিট অবিহত করেতই িতিন আমােক
বলেলন শরীফেক আমার কােছ িনেয় এেসা। কান অ িবধা হেব না। শরীেফর
বড় ভাই আহমদ সাবহান িছেলন মৗলভী ফিরদ আহমেদর পূব পিরিচত।
শরীেফর ব াপাের তাই তঁার আ িরকতার অভাব হল না। মৗলভী ফিরদ
আহমেদর কােছ িনেয় যাওয়ার সােথ সােথ িতিন বলেলন েফসর সােহব
আপনার কান িচ া নই। নাি ক বাদী িব াস ছাড়া আপনার অেনক িকছুই
আমার পছ । আপিন কন আ াহর সােথ শ তা কেরন? এই িবপেদ আ াহ
ছাড়া আপনােক আর কউ বঁাচােত পারেব না। তারপর ফিরদ আহমদ অনগল উ
আর ইংেরজীেত আিমর কারও সােথ ফােন কথা বলেলন। বাধ হয় ি েগিডয়ার
বশীরই হেবন। িতিন আিমর কাছ থেক িত িত আদায় কের িনেয়িছেলন তারা
শরীেফর িব ে কান এ াকশেন যােব না এবং তঁার ইউিনভািসিট গমনাগমেন
কান বঁাধা দেব না। শরীফও মৗলভী ফিরদ আহমদেক আ
করেলন িতিন
পািক ােনর িব ে কান কথা বলেবন না বা কান কােজ অংশ িনেবন না।
মৗলভী ফিরদ আহমদ আমােক আর আহমদ শরীফেক িনেয়
ইউিনভািসিটর বাংলা িডপাটেমে ট গেলন। সখােন েফসর মুনীর চৗধুরী, ড.
কাজী দীন মাহা দ ও ড. নীিলমা ই ািহম বসা িছেলন। তঁারা তখন িনয়িমত
ইউিনভািসিটেত আসা- যাওয়া করেতন। াসও িনে ন। মৗলভী ফিরদ আহমদ
আসেছন েন সখােন এ ারািবক িডপাটেমে টর ড. মু ািফজুর রহমান ও িহি র
ড. মাহর আলীসহ আরও অেনক েফসর এেলন। িতিন তঁােদর সবাইেক
বলেলন আপনােদর কান অ িবধা নই। কান েয়াজন বাধ করেলই আমােক
জানােবন। পািক ােনর ােথ আপনারা ইউিনভািসিট চালু রাখুন। আহমদ শরীফ
স ে িতিন বলেলন, তঁার ব াপাের আিম পূণ দািয় িনেয় আিমর সােথ কথা
বেলিছ। ইনশাআ াহ তঁার কান অ িবধা হেব না। িতিন এখন থেক আপনােদর
সােথই থাকেবন। উে খ , পরবতীকােল আহমদ শরীফ তঁার লখা একটা বই
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আমার নােম উৎসগ কেরিছেলন। মৗলভী ফিরদ আহমদ এসময় য কত অসংখ
মা ষেক আিমর হাত থেক উ ার কের এেনেছন তার লখােজাখা নই। তাছাড়া
এমিনেত িতিন িছেলন মহৎ াণ রাজনীিতিবদ। মা েষর উপকার করা তঁার
অভ ােস পিরণত হেয় িগেয়িছল।
ইউিনভািসিটেত িতিন যখন ছা তখন থেকই িতিন বা ী ও ভাল
এ াথেলট িহেসেব নাম কের ফেলিছেলন। পািক ান আে ালন যখন তুে তখন
িতিন ঢাকা ইউিনভািসিট ছা সংসেদর িভিপ িনবািচত হেয়িছেলন। পািক ান
আে ালেন িতিন িছেলন একজন জানবাজ সিনক। পািক ান হওয়ার পর িতিন
নজােম ইসলাম পািটর িটেকেট কেয়কবার জাতীয় পিরষদ সদ
িনবািচত
হেয়িছেলন। চু ীগেড়র ক ািবেনেটও জনশি
ম ী িছেলন। িতিন
পালােম টািরয়ান িহেসেবও অসাধারণ খ ািত অজন কেরিছেলন। একবার হল িক
ফজলুর রহমান জায়াদার নােম আমার এক পিরিচত িশ পিতেক আিম তঁার
ভাই ও ই ছেলসহ ধের িনেয় গল। তঁার বাড়ী িছল ি য়ায়। িতিন থাকেতন
ঢাকা কেলেজর কােছ আমার এক বােনর বাড়ীর পােশ। নওয়াবপুর রােড তঁার
একটা মােকট িছল। সই মােকেটর এক অংশ আওয়ামী লীেগর ক াডাররা ’৭০এর িনবাচেনর সময় দখল কের িনবাচনী ক া
বানায়। আওয়ামী লীেগর
ক াডারেদর মা ানীর সামেন জায়াদার সােহব িকছুই বলেত পােরনিন। আিম এই
িজিনসটা ল কেরিছল। তােদর ধারণা হেয়িছল আওয়ামী লীগ অিফস করার
জ য দাকান ছেড় দয় স িন য় বড় আওয়ামী লীগার। িক আিম িভতেরর
খবর জানত না। আর তাছাড়া আিম য তেথ র উপর জায়াদারেক ধের িনেয়
িগেয়িছল তাও পুেরাপুির সিঠক িছল না।
জায়াদােরর পােশর বাড়ী থেক আমার বান আমােক টিলেফান কের
সব জানাল। আমার বান গাড়ীেত কের জায়াদােরর ীেক িনেয় আমার কােছ
হািজর হল।
আিম এর মেধ হিকম ইরেতজাউর রহমানেক আমার কােছ িনেয়
এেসিছলাম।
আমার বান আর হিকম সােহবেক িনেয় গাড়ীেত কের আবার মৗলভী
ফিরদ আহমেদর কােছ হািজর হলাম। তঁােক বললাম সবনাশ হেয় গেছ,
জায়াদার আমােদর লাক। তঁার মােকটেক আওয়ামী লীেগর ক াডাররা জার
কের অিফস বািনেয়িছল। এই অপরােধ তঁােক, তঁার ছেল ও তঁার ভাইেক িনেয়
গেছ। ফিরদ ভাই আপিন িকছু একটা ক ন।
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তাড়াতািড় কের িতিন ি েগিডয়ার বশীেরর কােছ টিলেফান করেলন আর
বলেলন আিম এ ুিণ আসিছ। মৗলভী ফিরদ আহমদ আমােদর সবাইেক িনেয়
ি েগিডয়ার বশীেরর কােছ গেলন। িতিন ায় কিফয়েতর ের তঁােক বলেলন
তামরা যিদ এভােব িনরীহ মা ষেক ধের িনেয় আেসা তাহেল আমরা পািক ান
বঁাচােবা িক কের? তামরা পািক ােনর িব ে যারা কাজ করেছ তােদরেক িনেয়
যা খুিশ তাই কেরা। আমরা িকছু বলব না। তঁার মােকট আওয়ামী লীেগর
ক াডাররা দখল কেরেছ তােদর তামরা কশা
শ করেত পারিন। তামরা
ধের িনেয় এেসছ িনেদাষ মািলকেক। একজেনর অপরােধ িক আর একজনেক
শাি দয়া যায়?
ফিরদ আহমেদর কথাবাতায় সখানকার যত আিম অিফসার িছেলন
সবাই ায় জেড়া হেয় িগেয়িছেলন। তঁার ছাটখােটা ব ৃতা দখলাম দা ণ কাজ
করল। সিদন রাত ১১টার িদেক আিম জায়াদারসহ সকলেক ছেড় িদেল আমরা
তােদর িনেয় চেল এলাম। মৗলভী ফিরদ আহমদ সই রাত পয আমােদর সােথ
িছেলন। মৗলভী ফিরদ আহমেদর জনিহৈতষনার সামুি ক ব ি র মেধ এ হে
একটা ছাটখােটা ফাটা মা । বাংলােদশ হওয়ার পর পািক ানীপ ী িহেসেব
মৗলভী ফিরদ আহমদেক হত ার মেধ িদেয় এ জািত একজন মহৎ স ােনর
সবা থেক বি ত হল।
২৫ শ মাচ রােত আিম যত লাক না মেরিছল তার চেয় িবভীিষকা সৃি
কেরিছল অেনক বশী। আমার মেন হয় তারা াথিমকভােব একটা ভীিত সৃি
কের বাংলােদশপ ীেদর মেন তােদর আে ালেনর ভিব ৎ স েক শংকা সৃি
করেত চেয়িছল। ওয়ারীেত আমার জানা মত কান লাক মারা যায়িন। পুরাতন
ঢাকার দি ণ মষুি ড, নাির া, রাকনপুর, কলতা বাজার, রায় সােহব বাজার,
ল ী বাজার, ফরাশগ , গ ডািরয়া, ফিরদাবাদ, ধুপেখালা, বংশাল, নািজরা
বাজার, নয়াবাজার, ইসলামপুর, পাটুয়াটুলী, বাবুবাজার, চকবাজার, নওয়াবগ ,
পুেরা লালবাগ থানা এলাকায় কান লাক মারা যায়িন। এমনিক কান িবশৃ লা
সৃি হয়িন। গাপীবােগ ৩জন,
িডয়াম হল ঘের এবং িনকটবতী াব সমূেহ
৭/৮জন মারা িগেয়িছল। ৩০জেনর মত মারা িগেয়িছল বেল আিম খবর
পেয়িছলাম। আর িকছু লাক মারা িগেয়িছল ইউিনভািসিট এলাকায়। িকছু
িপলখানার ইিপআর ও রাজারবােগর পুিলশ হতাহত হেয়িছল। তারা অব আিমর
িব ে সরাসির যুে জিড়েয় পেড়িছল।
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২৫ শ মােচর পর আওয়ামী লীগ নতারা তােদর পূব পািরক না মািফক
ভারেত পািড় িদেত
কেরন। ভারেতর গােয় া সং া ও িবএসফ- এর ত
ত াবধােন তঁারা ভারত পঁৗেছিছেলন। এ ব াপাের িবএসএফ- এর গালকনাথ
িবেশষ ভূিমকা পালন কেরিছেলন। আওয়ামী লীগ নতারা ভারেত িগেয়ই
সংগিঠত হেত
কেরন। তাজু ীন, কাম
ামান ইি রা গা ীর সােথ কথা
বেলিছেলন। তঁারা বেলন ইি রা গা ীর ত ত াবধােনই বাংলােদেশর বাসী
সরকার গিঠত হয়। ২৫ শ মােচ াকডাউেনর পর মা
স ােহর মেধ কাজ
হয়। এত অ সমেয় সংগিঠত হেয় সরকার গঠন ও াধীনতা যু করা
পৃিথবীর ইিতহােস খুবই িবরল। িভেয়তনাম ও আফগািন ােনও দীঘ ায়ী
াধীনতার যু হেয়েছ। িক এত ততার সােথ বাসী সরকার তারা গঠন
করেত পােরিন।
একা র পরবতীেত পািক ানপ ী িবেবচনায় িনজ হােত িনেজর বাপচাচা- খালু- ফুপা এবং ভাইেক হত া কেরেছ অেনেক। এ রকম উদাহরণ আিম
ভুির ভুির িদেত পাির। আমােদর নায়াখালীর ফুলগাজী থানার মুসিলম লীগ
সভাপিতেকও িনকট জেনরা হত া কের।
নায়াখালীর রামগ থানার রা ম আলী নােম এক গিরলা িনজ হােত
িল কের হত া কের তার ফুপােক। তঁার দাষ িছল িতিন মুসিলম লীগ করেতন।
বাংলােদশ হওয়ার পর আিম যখন ঢাকা জল থেক নায়াখালী জেল ানা িরত
হেয়িছলাম তখন এই রা ম আলীর সােথ আমার পিরচয় হয়। বাংলােদশ হওয়ার
পর রা ম তার থানায় এত লুটতরাজ চািলেয়িছল য আওয়ামী লীেগর
জামানায়ও শাসন তােক জেল পাঠােত বাধ হয়। জেলর মেধ জামায়ােত
ইসলামীর কমীেদর সং েশ এেস তােদর িচ া ভাবনায় িব াসী হেয় ওেঠ। স
পের দািড়ও রেখিছল। েনিছ স এখন জামায়ােতর িবিশ কমী। ২৫ তািরেখর
িতনিদন পর আমার মেন আেছ নরিসংদীর মুসিলম লীেগর সভাপিত িময়া আ ুল
মিজদ এেলন আমার বাসায় দখা করেত। িতিন ২৫ তািরেখর ঘটনার মেধ
ঢাকায় আটকা পেড়িছেলন। আিম তঁােক বললাম তুিম আরও ’িতন িদন ঢাকায়
থেক যাও। দেশর অব া তা ভাল না। িতিন আমার কথা না েন একরকম
জার কের নরিসংদী চেল গেলন। পের েনিছ ঐ রােতই আওয়ামী লীেগর সশ
কমীরা িল কের তঁােক হত া কের।
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একই রােত নরিসংদী মুসিলম লীেগর জেয় ট সে টারী আ ুল
ুেসর
বাড়ী ঘরাও কের ওরা। পােশর বাড়ীেত থাকেতন তঁার ভি পিত। িতিনও মুসিলম
লীেগর কমী িছেলন। তঁােকও তারা হত া কের।
২৮ শ মাচ িদবাগত রােত নারায়ণগ মুসিলম লীেগর সাধারণ স াদক
মাহা দ আলীেক তঁার বাসায় সশ বৃ রা হত া কের। মাহা দ আলী িছেলন
বাংলােদশ মুসিলম লীেগর এক িনেবিদত াণ কমী। ায় একই সময় মু ীগে র
মুসিলম লীেগর ভাইস
িসেড ট খিলল িশকদার ও জেয় ট সে টারী
িময়ােক হত া কের সসব লাক। খিলল িশকদােরর বাড়ী থেম লুটপাট করা হয়,
তঁার গালা থেক ধান িনেয় যাওয়া হয়, অবেশেষ তঁার ব ক িদেয়ই তঁােক হত া
করা হয়।
এ রকম উদাহরণ অেনক দওয়া যেত পাের। ২৫ শ মােচর অব বিহত
আেগ এবং ২৫ শ মােচর পর আিম াকডাউেনর আগ পয পািক ানপ ীেদর
উপর হত ায ও িনপীড়ন নেম এেসিছল। ২৫ শ মােচর পর আিম যখন ব ড়া
শহের ঢােক তখন একটা বদনাদায়ক ঘটনা ঘেট। ব ড়া মুসিলম লীেগর তখন
সভাপিত িছেলন ফজলুল বারী। বারী সােহব মানােয়ম খােনর সময় ানীয়
সরকার ম ী হেয়িছেলন। তঁার বাড়ীর সামেন রা া থেক আওয়ামী লীেগর কমীরা
আিমর উে ে
িল ছুঁেড়। আিম তােদর ধাওয়া করেল তারা বারী সােহেবর
বাসায় িগেয় ওেঠ।
আিম তােদর খুঁজেত িগেয় বারীর বাসায় হামলা কের। েনিছ, বারী
সােহব বাড়ীর বাইের এেস আিমর কােছ িনেজর পিরচয় পয িদেয়িছেলন। আিম
তঁার কথায় কণপাত না কের সখােনই তঁােক িল কের। িতিন এক ঃখজনক
মৃতু বরণ কেরন। এভােব পািক ােনর আদেশর এক িন াবান সিনক পািক ান
আিমর হােতই মারা যান। এটা আিমর এক চরম িনবুি তা ছাড়া আর িকছুই নয়।
আিমর এরকম িনবুি তার নিজর এেকবাের কম িছল না। িনেজর দেশর মা েষর
সােথ মানিবক স ক আিমর গেড় ওঠার কথা িছল। আসেল তা কখনই হয়িন।
এসময় একিদন খবর পলাম আিম যেশার আওয়ামী লীেগর নতা মিশউর
রহমানেক মের ফেলেছ। িতিন আমার পুরেনা ব ু। ৭০- এর িনবাচেন িতিন
আওয়ামী লীগ থেক এমএনএ হেয়িছেলন। ৫৪ সােল িতিন একবার এমিপ হন।
আতাউর রহমান খান যখন পূব পািক ােনর মুখ ম ী তখন তঁার ম ীসভার সদ
হেয়িছেলন। পািক ান আে ালেন আমােদর সােথ কাজ কেরিছেলন। তঁার
মৃতু েত আিম উৎ ক হেয় জানার চ া কেরিছ আিম কন তঁােক মারেত গল।
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২৫ শ মােচর আেগ অসহেযােগর সময় িতিন তঁার দলবল িনেয় যেশার
ক া টনেম ট ঘরাও কের ফেলন। এ সময় যেশার ক া টনেম ট থেক িবে াহ
কের মজর জিলল বর হেয় তােদর সােথ যাগ দন। মিশউর রহমােনর
উ ািনেত
ধু যেশার ক া টনেম ট িঘেরই রাখা হয়িন, বাইের থেক
ক া টনেমে টর িভতের সব খাবার ও রসদ সরবরাহও ব কের দওয়া হয়। এ
রকম অব ায় যেশার ক া টনেমে টর পাক আিমর ধান ি েগিডয়ার হায়াত তঁােক
অ নয়- িবনয় কের বেলিছেলন আমরা তা আপনার দেশর সিনক। আমােদর
কারও িব ে শ তা নই। যই সরকাের যােব আমরা তােকই সাভ করব।
আপনারা মতায় আেসন আমরা আপনােদর আেদশ পালন করব। খােমাখা
আমােদর বৗ- ছেলেমেয়- বা ার খাবার ব কের িদেয় কন আমােদর ক
িদে ন? এিট িক কান ইনসাফ হল? মিশউর ি েগিডয়ার হায়ােতর কথায় কান
কণপাতই কেরনিন।
আিম আজও ভেব ল পাই না মিশউেরর মত একজন িশি ত মা েষর
ারা এরকম অবাচীেনর মত কাজ িক কের স ব হল! আসেল আওয়ামী
লীগারেদর মােঝ স সময় এমন একটা অ ুত
জ তরী হেয়িছল অবা ালী
হেলই খারাপ। তরাং তােক যভােব হাক মারেত হেব।
মিশউর ধু যেশার ক া টনেম ট ঘরাও কেরই া হনিন, িনকটবতী
ঝুমঝুমপুের িবহারীেদর উপর িনমম হত াকাে ডর উ ািনও িদেয়িছেলন। ২৫ শ
মােচর পর আিম যখন যেশার শহের িবে াহ দমন করেত ঢুেক িতিন তখন আিমর
হােত ধরা পেড়ন। পুরেনা ব ু িহেসেব তঁার মৃতু েত ঃিখত হেয়িছলাম। েনিছ
আিম তঁােক খুব িনযাতন কের হত া কেরিছল। এি ল মােসর মাঝামািঝ একিদন
আমার বাসায় িম ার আওয়ামী লীগ নতা এডেভােকট মিফজুল ইসলাম এেস
হািজর। িতিন ৭০- এর িনবাচেন আওয়ামী লীগ থেক ােদিশক পিরষেদর সদ
হেয়িছেলন। ২৫ শ মােচর পর অেনেকর মত িতিনও ভারেত পািলেয় যান।
িম া থেক িতিন চেল যান আগরতলায়। তঁার সােথ তার ীও িছেলন।
মিফজও আমােদর সােথ পািক ান আে ালন কেরিছেলন। মিফেজর
িনজামীর সােথ ঘিন ব ু িছল। িম ায় িতিন মুসিলম ছা লীেগর কমী
িছেলন। পািক ান হওয়ার পর িতিন চাটগঁার মীের রাই আবুেতারাব হাই ুেলর
হডমা ার হেয়িছেলন। হডমা ার িহেসেব িতিন বশ নামও কেরিছেলন। পের
িক মেন কের িশ কতা ছেড় িদেয় ওকালিত পাস কের িম া বাের যাগ দন।
তখন িতিন মুসিলম লীগ করেতন। তঁার দল পিরবতেনর িপছেন একটা কারণ
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আেছ। িম ায় মুসিলম লীেগর নতা
ীন মাহা দ আবােদর সােথ িতিন
একটা ব ি গত ে জিড়েয় পেড়ন। এর পিরণিতেত িতিন মুসিলম লীগ থেক
সের যান এবং আওয়ামী লীেগ যাগ দন।
সই মিফজ যখন আমার কােছ এেলন তখন আিম তা অবাক। িতিন হাউ
মাউ কের আমােক জিড়েয় ধের বলেলন দা িক ভুল য কেরিছ ইি ডয়া িগেয়।
সব িনজ চােখ দেখ এেসিছ।
আিম বললাম সবিকছু খুেল বলুন। মিফজ বলেলন, আগরতলা
িগেয়িছলাম। সখােন িগেয় উিঠ আমার এক আ ীেয়র বাসায়। সই আ ীয়
আমার চত জািগেয় িদেয়েছ। স আমােক বেলেছ এটা িক করছ? পািক ান
ভে তামােদর িক লাভ? আমরা এখানকার মুসলমানরা তা তামােদর িদেক
তািকেয় আিছ। িক সবনাশ করেত যা
তামরা। ধু তাই নয়, স আমােক
আগরতলার অেনক মুসলমান পিরবােরর কােছ িনেয় গেছ। তােদর মুেখও একই
কথা। এটা নািক মুসলমানেদর িব
ষড়য । তারা আমােক বেলেছ দেখছ
এখানকার মুসলমানেদর অব া! তামরা এেসছ এটা আমােদর জ
কান
আনে র সংবাদ নয়। আনে
মেত উেঠেছ এেদেশর িহ রা কারণ তারা এর
মেধ পািক ান ভা ার আলামত দখেত পাে । মিফজ আরও বলেলন ইি ডয়ার
মুসলমানরা পূব পািক ানীেদর নজের দখেছনা মােটই। তােদর ধারণা আমরা
নািক গা ার।
ধু এইটু হেলও তা ভাল িছল। আগরতলা থেক কলকাতা যাব
ভাবিছ এ সময় এক পি কায় দখলাম আমােদর বাসী সরকার ভারতীয়
কতৃপে র সােথ এক চুি
া র কেরেছ। চুি র ধারা েলা দেখই আিম
আঁৎেক উেঠিছ। ই ািহম এরপর কান াধীনতা থােক? িতিন আমােক পি কার
কািটং দখােলন। আিম চুি েলার ধারা পেড় দখলাম। তখন আমার মানিসক
অব া য িক তা বুঝােত পারব না।
মেন মেন তখন ভাবিছ মুিজব িক এই াধীনতার কথা আমােদর কােছ
বেলিছেলন। চুি েলা এরকমঃ
১.
মুি যুে র চূড়া
পযােয় বাংলােদেশর মুি বািহনী ভারতীয়
সনাবািহনীর কমাে ড থাকেব।
২.
বাংলােদশ াধীন হওয়ার পর স দেশ ভারতীয় বািহনী থাকেব।
৩.
বাংলােদেশর িনজ কান সনাবািহনী থাকেব না।
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অভ রীণ শাি - শৃ লা িবধােনর জ মুি েযা ােদর িনেয় একটা
প ারািমিলিশয়া গিঠত হেব।
েদেশর মেধ অবাধ সীমা বািণজ চালু থাকেব।
মুি যুে
ত ভােব অংশ নয়িন এমন সব সরকারী কমকতােক
বরখা করা হেব এবং শূ ান েয়াজন বােধ ভারতীয় কমকতােদর
িদেয় পূরণ করা হেব।
বাংলােদেশর পররা নীিত ণয়নকােল ভারতীয় পররা ম ণালেয়র
সাহায হণ করা হেব।

এ চুি র পুেরাটা পরবতীকােল ভারত সরকার িব জনমেতর চােপ কাযকর
করেত পােরিন এটা সত । তেব এ চুি পড়েল বাঝা যােব ভারত কন আওয়ামী
লীগেক সাহায কেরিছল।
আিম তখন মিফজেক সবুর সােহেবর কােছ িনেয় গলাম। িতিন তঁার
কািহনী সবুর সােহেবর কােছ খুেল বলেলন। সবুর সােহব সব েন বলেলন মিফজ
তুিম এতদূর যখন এেসছ তখন আিম তামােক আিমর কােছ িনেয় যাই চল।
তােদর কােছ িগেয় যিদ পুেরা ঘটনাটা বল তাহেল ষড়যে র গিত কৃিত তােদর
িকছুটা বুঝেত িবধা হেব। মিফজ িক তােত না কের বসেলন। বলেলন ওরা
আর আমােক আ রাখেব না।
মিফজেক আিম তখন িনেয় আিস। পুেরা যুে র সময়টা িতিন আমার
কােছই কাটান। ল ীবাজাের িচরা বেল আমার একটা আবািসক হােটল িছল।
সই হােটেলর একটা েম আিম তঁােক রেখ িদেয়িছলাম। কেয়কিদন পর িতিন
তঁার ীেক িম া থেক িনেয় এেসিছেলন।
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১৫
অে াবেরর শেষর িদেক যখন পািক ান সরকার উপিনবাচন করারা ঘাষণা দয়
তখন সবদলীয় িস াে আমােক ফনীর আসন থেক এম এন এ াথী মেনানীত
করা হয়। স কথা েন মিফজ আমার কােছ ছুেট আেসন। িতিন আমােক বলেলন,
দা তুিম এসব িবপেদর মেধ িনেজেক জিড়ও না। পািক ান থাকেব না,
পািক ানেক আমরাই শষ কের িদেয়িছ। এখন কন এভােব িবপেদর ঝুঁিক িন ?
আিম তঁােক বললাম আমার রে র িবিনমেয় হেলও পািক ােনর আদশ
র ার জ লড়াই করব। এ কথা বলা েয়াজন, পি ম পািক ানী িকছু নতা ও
আমলা এক পািক ােনর পে িছেলন না। পূব বাংলার শতকরা ৯৭ জন- এর
ভােট পািক ান সৃি হেয়িছল। স ােনর মত জনেকর হ িদেয় পূব পািক ান
গেড়িছ। ভারেতর ষড়যে র কােছ আ সমপণ করব না। আদশ র া করব, আিম
তােক বঁািচেয় রাখেত চাই। বাংলােদশ হওয়ার পর আিম যখন জেল তখন মিফজ
আমার মুি র জ অেনক ছাটাছুিট কেরিছেলন।
মিফেজর মত এ সময় নায়াখালীর ওবায় াহ মজুমদার ইি ডয়া থেক
পািলেয় চেল আেসন। িতিন ৭০- এর িনবাচেন আওয়ামী লীেগর িটেকেট
ছাগলনাইয়া- পর রাম- ফুলগাজী এলাকা থেক এম এন এ হেয়িছেলন। এটা
িছল আমার িনবাচনী এলাকা। ২৫ শ মােচর পর িতিন সীমাে র ওপাের চেল
যান। এ এলাকারই সীমাে র ওপাের মুি বািহনীর নতৃ দন মজর িজয়াউর
রহমান।
এ সময় মুি েযা ারা আমার িনবাচনী এলাকার িভতর ভপুর ও রজু
িময়া ি জ বামা িদেয় উিড়েয় দয়। এ েটা খুব দীঘ সতু িছল। মু রী নদীর
উপর িছল এ েটা সতু। এক
বাের তারা ভপুর ি জ উিড়েয় দয়। পেরর
বার রজু িময়ার ি জ। ি জ েটা ওড়ােনার পর াভািবকভােব এ এলাকায়
আিমর চলাচল বেড় যায়। রজু িময়া ি জ ওড়ােনার পেরর িদন রা ায় পুঁেত রাখা
মাইেন আিমর একটা াক ওেড় যায়। এেত ৯ জন পািক ানী স মারা যায়।
আরও হতাহত হেত পারত। িক আিম স িদন সামেনর িদেক মুভ না কের
ফরীেত িফের যায়। পেরর িদন এ ঘটনার িতি য়ায় যখােন াক উেড়
িগেয়িছল তার পােশর ােম আিম ঢুেক পেড়। এক পােশ িছল আমােদর পা য়া।
অ িদেক হিরপুর পা য়া। আমােদর বাড়ীর সামেন এেসও আিম িফের যায়।
আমােদর বাড়ীর সামেন দীিঘর পােড় িছল গার ান। ওখােন আমার বাবা- দাদারা
120

ফেল আসা িদন েলা

ই ািহম হােসন

েয় আেছন। কবর েলা পাথর িদেয় খাদাই করা। কবেরর গােয় কারআন
শরীেফর আয়াত খাদাই করা আেছ। আিম বাধ হয় এসব দেখ িক মেন কের
িফের যায় এবং হিরপুর ােম িগেয় ঢুেক পেড়। িতিহংসার কারেণ িকছু
িনরপরাধ ােমর মা ষেক মের ফেলিছল তােত আিম অবাক হেয় যাই। আিম
এেদর অেনকেকই িচনতাম। এ ঘটনা স সময়কার তরী পিরি িতেত
ামবাসীেদর মেন আিম স ে
ফ িব প ধারণাই জ িদেয়িছল। এরকম
সমেয়ই ওবায় াহ মজুমদার একিদন দখেত পান আমােদর এলাকার কিতপয়
আেলমেক চাখ বাধা, হাত বাধা অব ায় হত া করার জ ভারেত নয়া হেয়েছ।
ওবায় াহ িগেয় দখেত পান পাহােড়র কােছ লাইন িদেয় পেড় আেছ তঁারই
এলাকার িকছু পিরিচত লাক এবং স ািনত িকছু আেলেমর লাশ। হাজার হাক
ওবায় াহ িছেলন রাজনীিতিবদ। এসব কা ড তঁার ভাল লােগিন। িতিন তােদর
কােছ বলেলন আিম একটু ঘুের আিস। িতিন তাড়াতািড় কের িফের এেস তঁার
ীেক লাক িদেয় ফনী পািঠেয় দন এবং িনেজও অ রা া িদেয় ফনী চেল
আেসন। ফনীেত িতিন একিদন থাকার পর ঢাকায় এেস অবজারভার পি কার
স াদক আব স সালাম সােহেবর সােথ দখা কেরন। সালাম তঁােক হািম ল হক
চৗধুরীর কােছ িনেয় যান। ওবায় াহ পের সবুর সােহেবর সােথও দখা কেরন।
আমার সােথও তঁার দখা হয়। তঁার কােছই িন এই লামহষক ঘটনা। িতিন
আে প কের বলেত থােকন আিম ব িদন ধের আওয়ামী লীেগর রাজনীিতর সােথ
জিড়ত িক আওয়ামী লীেগর নতারা য গাপেন এত বড় ষড়য কেরেছ তার
িকছুই বুঝেত পািরিন। ধু আেলম হওয়ার অপরােধ তােদরেক বাংলােদশ
িবেরাধী িচি ত কের এমন কাজ করেত পাের তা আিম কখনও ে ও ভাবেত
পািরিন।
ওবায় াহ পের হািম ল হক চৗধুরী ও সবুর সােহেবর সহেযািগতায়
আিমর বড় কতােদর সােথও দখা কেরন। সখােন িতিন আিমেক বেলিছেলন
আপনারা পািক ােনর ােথ আমােক য কান কােজ লাগােত পােরন।
পরবতীকােল পািক ান সরকার যখন পূব পািক ােন মােলক সােহেবর
নতৃে একটা অসামিরক সরকার গঠন কের তখন ওবায় াহ ডা. মােলক
ম ীসভার সদ
হেয়িছেলন। িক
ঃখজনক হেলও সত আওয়ামী লীেগর
রাজনীিতর অথই য িছল ভারেতর অ েল কাজ করা অথাৎ পািক ান ভা া
ওবায় াহর সই চত হেয়িছল অেনক দরীেত, যখন পািক ান মৃতু শয ায়
শািয়ত। মিফজ ও ওবায় াহর মত আওয়ামী লীেগর অেনক এমিপ ও এমএনএ
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কবল ভারেত িগেয়ই ষড়য টা টর পেয়িছেলন। তঁার আেগ তারা িকছুই বুঝেত
পােরনিন। ভারত িগেয় অেনেক অেনক িকছু বুেঝও তমন িকছু কের উঠেত সাহস
পায় িন। কননা তােত তােদর জীবন িবপ হওয়ার আশংকা িছল। তাই তারা
িনয়িতেকই এক রকম মেন িনেত বাধ হয়। বাসী সরকারেক স ূণ েপ
িনয় ণ করত ইি ডয়া। তােদর িনেদেশর বাইের আওয়ামী লীেগর নতা ও
কমীেদর রা’ করবারও উপায় িছল না। যত িদন যেত থাকল ইি ডয়ার
পিরক না
হেয় উঠেত থাকল।
আমার বাড়ী থেক কেয়ক শ’ গজ দূের গেণেশর এক াসােদাপম বাড়ী
িছল। এই বাড়ী িনেয় এক কািহনী আেছ। ভাওয়ােলর রাজা িন ে শ হওয়ার ১২
বছর পর যখন জন সমে স াসী িহেসেব আিবভূত হন তখন িতিন এখােন এেস
উেঠিছেলন। গেণশ চ বতী িছল তঁার পূব পিরিচত। ভাওয়ােলর রাজার িন ে শ
হওয়ার চমক দ গ , মামলা কের তঁার জিমদারী এে ট িফের পাওয়ার অিভনব
কািহনী আিম পের গেণেশর কাছ থেক েনিছলাম। গেণশ ২৫ শ মােচর পর
ভারেত পািলেয় যায়। আিম যখন খাজুেক িনেয় আেস তখন িবহারীরা লুটতরাজ
চালাি ল গেণেশর বাড়ীেত। আিম মজর নািসমেক বললাম এ েলা তামােদর
চােখ পেড় না? স তখন তার ফাস িনেয় গেণেশর বাড়ীর িদেক ছুেট যায়।
িবহারীরা আিম আসার কথা েন তাড়াতািড় গা ঢাকা দয়। িবহারীেদর হাত থেক
গেণেশর বাড়ীেত লুটতরাজ তখনকার মত ঠকােত পারেলও বাংলােদশ হওয়ার
পর গেণেশর বাড়ী আবার লুটতরােজর িশকার হয়। এবার তার বাড়ীেত লুটতরাজ
চালায় আওয়ামী লীগাররা। এই গেণশ কেয়কটা বড় বড় গ পুষত। এই
গ েলা জবাই কের তারা িবজয় উৎসব পালন কের। এইভােব গেণেশর বাড়ী
বার লুট হয়।
আওয়ামী লীগ মেন কেরিছল এভােব যিদ হত া ও স াস চালােনা হেত
থােক তাহেল আিম অব ই নেম আসেব এবং তােদর উপর আ মণ করেব।
আিমর সই আ মণেক পুঁিজ কের তখন সকেলর কােছ িনপীড়েনর কািহনী বেল
রাজৈনিতক িবধা পাওয়া যােব। আওয়ামী লীেগর এ কৗশল অেনকখািন সফল
হেয়িছল।
এ সময় একিদন আিম এেস আমার বাড়ী সাচ কের। িক কের যন আিম
খবর পেয়িছল আমার ালক সাহাদত চৗধুরী সাধন আওয়ামী লীেগর সমথক।
আিমর ধারণা হেয়িছল আিম িকছু আওয়ামী লীেগর সমথকেদর
ােটকশন
িদি । কৃত ঘটনা িছল সাধনসহ তার কেয়কজন ব ু িবপদ টর পেল আমার
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বাসায় এেস উঠত। জানতাম এরা পািক ানী আদেশ িব াসী নয়। পািক ােনর য
কান বড় িত হেত পাের এেদর ারা। সশ অব ায়ই এরা সব সময়
ঘারােফরা করত। তবুও একটা লাকেক আিম মের ফলেব তার দাষ যত
মািণতই হাক না কন এটা আিম কখনও মেন িনেত পািরিন। সাধেনর সােথ
জনকে ঠর মা দ খান, মাফা ল হােসন চৗধুরী মায়া, রাজা আর িঝলু
ঘারােফরা করত। আিম যিদন আমার বাড়ী এেসিছল সিদন সকােল সাধন ও
মা দ আমার বাড়ীেত অব ান করিছল। আিমর ঘারােফরা দেখ কলাবাগােন
এক আ ীেয়র বাসায় তােদর সিরেয় িদেয়িছলাম।
সিদন িবেকেলই দিখ আমার বাড়ীর সামেন আিমর একটা াক এেস
থামল। তারপর াক থেক চাখ বাধা অব ায় এক ত ণেক নামােনা হল।
স বত আিম চেয়িছল ছেলিটেক িল কের লাশটা রা ার উপর ফেল যােব।
চাখ বাধা হেলও ছেলটােক আমার কােছ পিরিচত মেন হল। কােছ িগেয় দিখ
এেতা আমােদর খাজু। রাজার ছাট ভাই। খাজু িছল আমার িতেবশী া ন ম ী
িগয়াসউি ন আহমেদর ছেল। িতিন আমার চেয় বয়েস িকছু বড় হেলও আমার
সােথ তঁার বরাবর একটা ঘিন তা িছল। িগয়াসউি ন যু
ে টর সময় খাদ ম ী
হেয়িছেলন। মাহন িময়া যখন মুসিলম লীগ ত াগ কের যু
ে ট যাগ দন তখন
তঁার সােথ িতিনও মুসিলম লীগ ছােড়ন। আিম ােক বসা মজর নািসমেক
বললাম এ তামরা িক করছ? খাজু আমার মুসিলম লীেগর কমী। তােক িনেয়
আিম কাইয়ুম খােনর সােথ িমিটং পয কেরিছ। আরও অেনক লাক জমা হেয়
িগেয়িছল। তােদর মেধ অেনক িবহারীও িছল। তঁারাও বলল খাজু মুসিলম লীেগর
লাক। আিম খাজুেক ছেড় িদল। আিম তখন নািসমেক বললাম, তামরা কন
এভােব পািক ােনর শ খুঁেজ বড়া । এভােব িক দশেক শ মু করা যােব।
ঐিতহািসক লােহার
ােবর
াপেট এক মহান আদেশর অ ে রণায়
আমরা ঝঁািপেয় পেড়িছলাম পািক ান আে ালেন। বষিয়ক ােথর ািন
আমােদরেক সিদন শ কেরিন। ত ােগর মিহমায় সমু ল স সব িদেনর ৃিত
আজও যখন মেনর আয়নায় ভেস ওেঠ তখন আ ুত না হেয় পারা যায় না।
কননা, আমােদর অ ে রণা জুিগেয়িছল একিট াধীন েদশ ভূিমর
। আমরা
চেয়িছলাম এমন এক রা কাঠােমা যা কান ভৗেগািলক জনেগা ীর াথ র ার
মেধ ই সীিমত থাকেব না। সিদন আমােদর ত েয়র ভাষা মূত হেয়িছল
কিবকে ঠঃ ‘ মারা মুসিলম সারা জাহান ভিরয়া গিড়ব পািক ান।’ ধু িক তাই।
আমরা চেয়িছলাম কাি ত রা হেব ‘যারা নীড় হারা’ ‘যারা আ াস হারা’ তােদর
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আবাসভূিম। এক কথায় পািক ান নামক রা িট হেব ‘সারা জাহােনর মজলুমােনর
মি ল মহীয়ান’। সিদন চঁাদ তারা খিচত পতাকার তেল জড় হেয়িছল সব েরর
মা ষ। কত শত ত াগ িতিত া আর জানমােলর কারবানীর িবিনমেয় অিজত
হেয়িছল ৪৭- এর াধীনতা- তার মূল ায়ন স ব নয় এই সীিমত পিরসের। তেব
আ েযর িবষয় হে
আজাদী আে ালেনর শষ পযােয় শখ মুিজবরসহ
আওয়ামী লীেগর অেনকেকই পেয়িছ সং ােমর সাথী িহেসেব। পািক ান
আে ালেনর র
য়ী পটভূিম স েক তঁারা অবিহত নন এমনিট ভাবেত ঠা
জােগ। আরও যটা িব য়কর সটা হল ৪৭- এর পূেব যােদর ভা ড িছল শূ
অথচ পািক ােনর বেদৗলেত ধানমি ড- লশােন যারা জঁািকেয় বেসেছন, তারাই
রােতর আঁধাের হাত িমিলেয়েছ িতেবশী দশিটর- হামরা চামড়ােদর সােথ।
সাতচি েশর াধীনতা অজেনর পর েণই া ণ বাদী ভারত পািক ান নামক
ক ািজত রা িট ংেসর ম নশায় মেত ওেঠ। িশ েকর ছ েবেশ ব ুর
মুেখােশ অনবরত চার চালােত থােক
েপা রা িটর িব ে । আমার ব ুরা
ষােটর দশেকর ঢাকার সােথ তুলনা িদেতন িপি ড, লােহােরর। আফেসােসর িবষয়
৪৭- এর পূেব ঢাকার িচ তােদর ৃিত থেক কন জািন িচরতের হািরেয়
িগেয়িছল। আমার কােছ পুেরা িবষয়টা আজ অবিধ অেবাধগম রেয় গেছ।
স েরর সই উ াল িদন েলােত মেন হত বা ালী খুব আেবগ বণ
জািত। িপছেনর কথা তারা বশীিদন মেন রােখ না। বারবার তাই তােদর জীবেন
িবপযয় ধেয় আেস।
একা েরর জুলাই মােসর িদেক রাও ফরমান আলী একবার মুসিলম
লীগসহ পািক ানপ ী কেয়কটা দেলর নতােদর তঁার অিফেস ডােকন। তখনকার
রাজৈনিতক পিরি িত আেলাচনা করার জ ই িতিন আমােদর ডেকিছেলন। এ
সভায় আিমর কেয়কজন িসিনয়র জনােরলও িছেলন। আেলাচনা সে
জনােরল রহীম একটা দামী কথা বেলিছেলন। মােমনশাহীর হালুয়াঘাট সীমাে র
একটা উদাহরণ টেন জনােরল রিহম বলেলন, সখােন আমােদর আিম আেছ।
তারা বডার পাহারা িদে ।
খুঁেড়েছ। সবই চলিছল িঠকঠাকভােব। হঠাৎ
একিদন রসদ সরবরােহ বাধা সৃি হল। কিতপয় ত ণ পথ দিখেয় িনেয় এেলা
ইি ডয়ান আিমেক। জনােরল রহীম বলেলন, আমরা কােদর সােথ তাহেল যু
করব। আমরা কােদর জ বুেকর র দব। একিদেক ইি ডয়ান আিম অ িদেক
আমরা দেশর িব া ত েণরা। এরকম অব ায় িক যু চলেত পাের? দেশর
সব ই তখন হালুয়াঘাট সীমাে র অব া িবরাজ করিছল। তাছাড়া আমার মেন হয়
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আিমর মেধ ও কান সংহত পিরক না িছল না। এর কারণ িছল আিম হড
কায়াটােরর িস া হীনতা। আিম হড কায়াটােরর িসিনয়র জনােরলেদর য
অংশ ভুে ার সােথ ষড়যে িল হেয়িছেলন তঁারা কখেনাই চানিন পূব পািক ােন
আিম কান
ু িতেরাধ গেড় তুলুক। ভুে া পি ম পািক ােনর মতা ি গত
করার জ পূব পািক ােনর িবি তা চেয়িছেলন। পাক আিমর কেয়কজন
জনােরলও এ চ া বা বায়েন ভুে ার সহেযাগী হন। ফেল পূবা েল আিম যত
অপােরশন চািলেয়েছ, সীমাে যু কেরেছ তা অেনকটা িস া হীনভােব হেয়েছ।
তারা একিদেক দেখেছ দেশর মা ষ তােদর িত মােটই সহা ভূিতশীল নয়,
অ িদেক হড কায়াটােরর কান িদক িনেদশনা নই। এরকম পিরি িতেত
পূবা েলর আিম হেয় পেড়িছল অসহায়। অ িদেক আমরা পািক ানপ ীরা
িনেজেদর িবপ ভিব ৎ স েক যথাথই আ াজ করেত পারিছলাম। এসে ও
পািক ােনর িত গভীর অ রাগ আমােদরেক সচল রেখিছল। পািক ােনর জ
স ান িতম ভালবাসাই আমােদর পিরচািলত কেরিছল। এসময় ইয়ািহয়া হঠাৎ
কের িস া িনেলন পূব পািক ােন একটা বসামিরক সরকার িত ার। তঁােক এ
বুি ক িদেয়িছল জািন না। তেব আিমর মেধ এ অ ভুিত জেগ থাকেত পাের
য সামিরক সরকােরর েল কান বসামিরক সরকার িত া করা গেল হয়ত
পিরি িতর উ িত হেত পাের। তাছাড়া ইি ডয়া এ সময় শরণাথী সম া ও
পািক ান বািহনীর িনপীড়েনর িমথ া কািহনী চার করায় িবেদেশ পািক ান
িবেরাধী াপাগা ডা বৃি পায়। তার মাকােবলার জ হয়ত আিম এ ধরেণর
িস া িনেত পাের।
িক এরকম িস াে তখনকার িবে ারন ুখ পিরি িতেত কান
পিরবতন হওয়ার স াবনা িছল না। কারণ দেশর ’অ েলর মেধ বষেম র
নােম আওয়ামী লীগ য িব াি র সৃি কেরিছল তা দূর করা সহজ সাধ িছল না।
জনােরল িট া খােনর েল নতুন গভণর িনযু হেলন ডা ার এএম
মােলক। ব ি গত জীবেন িতিন িছেলন দঁােতর ডা ার। রাজনীিতেত তঁার
হােতখিড় িমক আে ালেনর মধ িদেয়। কলকাতার ডক িমকেদর িতিন িছেলন
নতা। পািক ান হািসেলর পর মােলক সােহব িলয়াকত আলী খােনর ম ীসভার
সদ হেয়িছেলন। পািক ান হওয়ার পর পর আিম যখন ঢাকায় ির া িমক
ইউিনয়েনর সভাপিত তখন মােলক সােহব আমােক িবিভ উপেদশ িদেয়
উৎসািহত করেতন।
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১৯৫৮ সােল সামিরক শাসন আসার িঠক আেগ আেগ একবার এ.এম.
মােলক ঢাকায় এেলন। ি ধািবভ মুসিলম লীগ ও পািক ান আে ালেনর
কমীেদর একি ত করার জ িতিন পািক ান ি ডম ফাইটাস মুভেম ট নােম
একটা বঠক ডােকন হােটল শাহবােগ। পূব পািক ােনর িতিট অ ল থেক এ
বঠেক পািক ান আে ালেনর কমী ও নতারা উপি ত হেয়িছেলন। বঠেক আিম
সিদন মাহন িময়ােক সােথ কের িনেয় িগেয়িছলাম। মােলক সােহেবর সােথ
আিম স সময় পূব পািক ােনর িবিভ অ েল ঘুেরিছলাম অ ানিট সফল করার
জ । তখনই টর পেয়িছলাম িতিন একজন উঁচু মােনর সংগঠক।
রাজনীিতিবদেদর জ যা অব ই একটা বড় ণ। মােলক সােহব ি ডম
ফাইটাস মুভেমে টর সভাপিত আর আিম সাধারণ স াদক িনবািচত হই।
পািক ান আে ালেনর ইিতহাস যােত ত ণ জে র কােছ পঁৗছায় তার একটা
পিরক না তখন আমরা িনেয়িছলাম। মেন পেড় িতিন সভাপিতর ব ৃতায় ঃখ
কের বেলিছেলন, যারা পািক ান আে ালন কেরিছল তারা িক উে ে আজ
পািক ােনর আদেশর িব ে কাজ করেছ তা বাঝা খুব মুশিকল হেয় দঁািড়েয়েছ।
ঃেখর িবষয় সংগঠনটা আমরা বশীিদন বঁািচেয় রাখেত পািরিন।
এ.এম. মােলক িবিভ সময় পািক ান সরকােরর িবিভ
পূণ পেদ
অিভিষ হেয়েছন। কখনও ম ী হেয়েছন, কখনও রা দূত। িক িতিন যখন পূব
পািক ােনর েযাগপূণ রাজৈনিতক আবহাওয়ায় গভণর হেয় এেলন তখন
অেনেকই বলাবিল করেত লাগল মােলক সােহব তঁার দীঘ রাজৈনিতক জীবেনর
সবেচেয় বড় ভুল কের বসেলন।
িতিন আসেলই কান ভুল কেরিছেলন িকনা তা িবচার করেব
ভিব তকাল। তেব একথা আিম জার িদেয় বলেত পাির, পূব পািক ােনর
সবেচেয় েযাগপূণ সমেয় িতিন েদেশর গভণেরর দািয় িনেয়িছেলন। পবত
মাণ য
দািয় িনেয় িতিন গভণর হেয়িছেলন সই
ভার পালেন
তাৎ িণকভােব সফলকাম হেত পােরনিন। তেব পািক ােনর জ িতিন য
এতবড় ঝুঁিক িনেত পেরিছেলন সটা তার গাঢ় আদশবাদী চিরে র জ ই
স ব হেয়িছল। ইিতহােসর পাতায় পরািজতেদর জ িকছুই বরা থােক না
বলেলই চেল। একারেণ বাংলােদশ হওয়ার পর রাজৈনিতক ইিতহাস থেক িতিন
অেনকটা মুেছ গেছন। িক ইিতহােস তা আদশবাদীেদর একটা ান থােক। স
ান অব ই তঁার াপ । পািক ােনর আদেশর জ জনাব মােলক সব রকেমর
ঝুঁিক িনেয় গভণেরর দািয় িনেয়িছেলন। পািক ান আে ালেনর জহােদ িতিন
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যমন িছেলন সি য়, পািক ান র ার জহােদও তঁােক দখা গল স ুখ সািরেত।
মােলক সােহব তঁার ক ািবেনেট ইসলামপ ী দল েলা থেক কেয়কজন সদ
হণ কেরিছেলন। সব েলা দেলর নতৃবৃে র সােথ পরামশ কেরই িতিন এটা
কেরিছেলন। আওয়ামী লীেগর এমন ’জন সদ েকও ম ীসভার সদ
কেরিছেলন িতিন যঁারা মুিজেবর ষড়য েক মেন ােণ মেন িনেত পােরনিন।
ভেব হতবাক হেত হয়, পূব পািক ােনর শষ িদন েলােত যখন ভারতীয়
জ ী িবমান গভণর হাউেসর উপর অনবরত বামা বষণ করত তখনও গভণর
মােলক সকাল- িবকাল ক ািবেনট িমিটং কের সামি ক পিরি িতর পযােলাচনা
করেতন। জীবনবাজী রেখ িতিন তঁার দািয় পালন কের গেছন। ব ি জীবেন
মােলক সােহব খুবই আ াহওয়ালা মা ষ িছেলন। নামাজ আদােয়র ব াপাের তঁার
কান শিথল িছল না। িনয়াবী কান চাওয়া- পাওয়া কখনই তঁােক শ করেত
পােরিন। অিব া হেলও সত জীবেন ব উ পেদ অিধি ত হেলও মাথা
গঁাজার ঠঁাই িহেসেব সামা একিট বাড়ীও িতিন িনমাণ কেরনিন। এর চেয়
লভ চির এ যুেগ আর িক হেত পাের!
পািক ান হওয়ার পর আমরা যখন জেল তখন িতিন মােঝ মােঝ
বলেতনঃ দখ ই ািহম জীবন মৃতু র মািলক তা মুিজব নয়। আ াহতাআলার
মেহরবানী সােথ থাকেল আমােদর কউ িকছু করেত পারেব না। আর মৃতু যিদ
ভােগ থােক সিটও কউ খেত পারেব না।
স সময় পািক ােনর জ িদনরাত খেটেছন এরকম একজন দ
অিফসােরর কথা না বেল পারিছনা। িতিন িছেলন শিফউল আজম। সব রকম
ভীিত ও ঝুঁিক উেপ া কের েযাগময় িদন েলােত পূব পািক ােনর শাসনেক
সচল রাখেত আ াণ চ া কেরেছন। িতিন তখন পূব পািক ােনর চীফ
সে টারী।
শিফউল আজম সারা পািক ান িপিরয়র সািভস পরী ায় থম
হেয়িছেলন। বাংলােদশ হওয়ার পর নতুন সরকার তঁার দ তা মূল ায়ন কেরিন।
মূল ায়ন কেরিছল তঁার পািক ান ীিতেক। এ কারেণ শাসন থেক তঁােক সিরেয়
দয়া হেয়িছল।
পূব পািক ােন অসামিরক সরকার িত ার পাশাপািশ আিম িস া িনল
নতুন কের গণপিরষদ আ ান করার। িক সম া দখা িদল পূব পািক ােনর য
সম আসেন িনবািচত আওয়ামী লীগ সদ রা ভারেত পািড় িদেয়িছেলন তােদর
িসট েলা িনেয়। িকছু আওয়ামী লীগ সদ
অব
পািক ােনই িছেলন।
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তখনকার রাজৈনিতক পিরি িতেত এসব জায়গায় িনবাচন করার মত অব া িছল
না। তাই আিম িস া িনল পূব পািক ােনর সব কিট ইসলামপ ী দেলর যৗথ
মতামেতর িভি েত িসেলকশেনর মাধ েম উপিনবাচন অ ােনর। এ ব ব াটা
তখনকার পিরি িতেত সম া সমাধােনর জ যেথ িছল না।
সরকােরর তরফ থেক উপিনবাচন অ ােনর জ
ঘাষণা দয়া হেল
রাজৈনিতক দল েলা িনেজেদর মেধ আেলাচনার িভি েত িসট েলা ভাগ কের
নয়। ফনীর আসনটা িনেয় রাজৈনিতক নতারা ি ধা ে ভুগিছেলন। কােক এ
আসনটা দয়া যায় তা িনেয় একিদন সকােল দিখ ফনীর আিম ল ইসলাম
চৗধুরী আমার বাসায় হািজর। আইয়ুেবর আমেল িতিন আওয়ামী লীগ থেক এম
এন এ িনবািচত হেয়িছেলন। িক মুিজব তঁােক ৭০ সােল জািননা িক কারেণ
নিমেনশন দনিন। িতিন ভারেতও যানিন।
আিম ল আমােক এেস বলেলন এ িসট থেক তা একবার আিম
এমএনএ হেয়িছলাম। তামার তা সব নতার সােথ খািতর। তুিম যিদ তঁােদর
একটু িগেয় বল, তাহেল আিম আমােক িসেলকশন িদেত পাের। আিম আিম ল
ইসলামেক িনেয় নতােদর বাড়ীেত ঘুরলাম। নতারা আিম লেক িনেয় যাওয়ায়
কাে িকছু বেলনিন িক িপছেন অসে াষ জািহর কেরিছেলন। সবুর সােহব
আমােক তঁার বাসার িভতের ডেক িনেয় বলেলনঃ ই ািহম, তুিম কােক িনেয়
এেসছ। ওর িক কান িঠক আেছ। পািক ােনর এ িদেন আমােদর সা া লাক
চাই। তুিম ওখান থেক দঁািড়েয় যাও। আিম ইত তঃ করিছলাম। িক সবুর
সােহব আরও বলেলন, ই ািহম আমার কথায় না কেরা না। আিম যখন সবুর
সােহেবর বাসায় যাই তখন দিখ আরও কেয়কজন এমএনএ পদ াথী সবুর
সােহেবর অ হ লােভর জ অেপ া করেছন। এেদর মেধ সােবক ােদিশক
পিরষদ সদ শাম ীন আহমদ, এডেভােকট মাসেলহউি ন মুখ রেয়েছন।
তঁারা সবাই মুসিলম লীেগর নতা ও কমী। আমার তখন মেন হেয়িছল পািক ান
ভে যাে আর মুসিলম লীেগর কমীরা পিরষদ সদে র িসট ভাগাভািগ করার
জ কামড়াকামিড় করেছন। এই মুসিলম লীগ িদেয় িক পািক ােনর িবপযয় রাধ
করা যােব?
নিমেনশন পপার জমা দওয়ার জ
আমােক যেত হেয়িছল
নায়াখালীেত। থেম যাই ফনীেত। ঢাকা- চ াম হাইওেয়র মাঝখান থেক
ফনীর িদেক য ডাইভারশন রাড চেল গেছ সই রা ার ওপের তখন অিবরাম
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যু চলেছ। ইি ডয়ান আিম একাধাের শিলং কের চেলেছ। সীমাে র ধার ঘঁষা এ
রা া তখন ায় ব ।
আমার ভাে বদ ল আহসােনর গাড়ী িনেয় আিম থেম লাকসাম হেয়
নায়াখালী যাই, সখান থেক ফনী পঁৗিছ। ফনীেত িগেয় নিমেনশন পপােরর
জ
থেম
াবক ও সমথক জাগাড় কির। তারপর সই নিমেনশন পপার
জমা দই নায়াখালীর িরটািনং অিফসােরর কােছ। আিম যখন নায়াখালী কাট
িবি ং এ নিমেনশন পপার জমা িদেত যাই তখন আমার দখা হয় এডেভােকট
লুৎফুর রহমােনর সােথ। িতিন আমােক বলেলন ই ািহম ভাই, আপিন তা
আ েনর মেধ ঝঁাপ িদেত চাে ন। িক হেব িকছুই বুঝেত পারিছ না।
আিম তঁােক বললাম, পািক ােনর আদেশর জ
য কান ত াগ ীকার
করেত আিম
ত আিছ। তামার আ া সারাজীবন মুসিলম লীগ কেরেছন।
তামার মুেখ এ কথা শাভা পায় না। লুৎফর িছেলন খান বাহা র আ ুল
গাফরােনর ছেল।
নিমেনশন পপার িনেয় যখন িরটািনং অিফসােরর েম িগেয়িছ তখন
আমার জ আরও িব য় অেপ া করিছল। দিখ একজন সামিরক পাষাক
পিরিহত অবসর া আিম অিফসারও এেসেছন নিমেনশন পপার জমা িদেত।
েযাগময় আবহাওয়ােতও িনবাচেনর উ াদনা দখেত ম লােগিন।
নায়াখালী থেক পুনরায় ফনী িগেয়িছলাম আ ীয়- জনসহ
ব ুবা েবর সােথ দখা করেত। তােদরেক বেলিছলাম পািক ােনর আদেশর
লড়াই িহেসেব এ িনবাচনেক আিম িনেয়িছ। এর মেধ আমার আর কান উে
নই। ফরার সময় আিম েন কের চ াম পঁৗেছিছলাম। ন চলাচলও
ঝুঁিকপূণ হেয় উেঠিছল। য ত
েন বামাবাজী হি ল। কাথাও রল লাইেনর
িফস ট তুেল ফলিছল ত েণরা। চ াম থেক আিম িকছু চা া মােছর টকী
িকেনিছলাম। টকী মােছর গ যােত েনর যা ীেদর িব ত করেত না পাের
সজ কাটুেন খুব ভাল কের মাছ েলা কাপড় িদেয় বঁেধ িনেয়িছলাম। িক
গাল বাধেলা অবেশেষ ঐ কাটুনিট িনেয়।
এয়ারেপােট তখন আিম যা ীেদর ব াগ খুেল সাচ করত। বা
দেখ
তােদর সে হ হল হয়ত আিম এর মেধ বামা জাতীয় িকছু লুিকেয় রেখিছ।
তারা আমােক িজ াসা করায় বললাম, এর মেধ টকী ছাড়া অ িকছু নই।
দরকার হেল তামােদর আিম খুেলও দখােত পাির। তারা আমার কথা নল না।
তারা আমােক ন থেক নািমেয় িদল। অবেশেষ সই টকী আমােক ফেল
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রেখ আসেত হেয়িছল। পেরর িদন েন কের আিম ঢাকা পঁৗেছিছলাম। আিম
তখন কাউেক িব াস করেত পারিছল না। আিমর এই অিব ােসর যেথ কারণ
িছল। কননা, তখন তারা িনেজর দেশই পরবাসী হেয় উেঠিছল। ঢাকায় আসার
চারিদন পর গেজেট আমার নাম পািক ােনর গণপিরষদ সদ িহেসেব কািশত
হল।
িক সই গণপিরষদ সদ িহেসেব কাজ করার আমার আর সৗভাগ
হয়িন। এর মেধ একিদন খবর পলাম মাহন িময়া করাচী যাে ন। যিদন িতিন
যােবন সিদন আিম তঁার আরমানীেটালার বাসায় দখা করেত িগেয়িছলাম। িতিন
বলেলন, আিম ভূে া ও মুিজব ’জেনর সােথই দখা করব। একটা রাজৈনিতক
সমাধান ছাড়া পািক ান র া করা যােব না। মাহন িময়ার স ই া পূরণ হয়িন।
িতিন করাচীেত যাওয়ার কেয়কিদন পেরই ইে কাল কেরন। তঁার লাশ এেন
ফিরদপুেরই দাফন করা হয়।
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১৬
একিদন রাত দশটার িদেক হঠাৎ কের টিলেফান কল পলাম। মােনম খানেক
গিরলারা তঁার বনানীর বাসায় িল কেরেছ। মােনম খান তখন অবসর জীবন
যাপন করিছেলন। রাজনীিতর সােথ তঁার কান সং ব িছল না বলেলই চেল।
গিরলারা তঁােক টােগট করার বাধ হয় এটাই কারণ িছল য, িতিন আইয়ুব
খােনর ি য়ভাজন িছেলন এবং আগােগাড়া পািক ানী আদেশ িব াসী িছেলন।
মােনম খানেক পের ঢাকা মিডেকল কেলেজ নয়া হয়। সখােনই িতিন ইে কাল
কেরন।
এ মা ষিট এ ভূ- খে ড উ িতর এক িবরল দৃ া
াপন কেরিছেলন।
আজও তঁার উ য়েনর া র সব নজের পেড়।
নেভ েরর শেষর িদেক পিরি িতর িনদা ণ অবনিত হল। গিরলারা
চািরিদক থেক পূব পািক ােনর িভতর ঢুেক পড়িছল। আমার কােছ মেন হল
আিম তােদর সামেন কমন যন িনি য় হেয় পেড়েছ। ঢাকা শহেরর বশ িকছু
জায়গায় গিরলারা বামাবাজী কের িবভীিষকা সৃি কের। দেশর িবিভ জায়গা
থেক উে গজনকভােব হত ার খবর আসেত থােক। কলকাতা বতার থেক
অিবরতভােব পাকবািহনীেক আ সমপন করার উপেদশ দয়া হয়। মেন হি ল
পুেরা পূব পািক ােনর আকাশসীমা ইি ডয়ার ক ায় চেল গেছ।
িডেস েরর িতন তািরেখ ইয়ািহয়া ইি ডয়ার িব ে যু ঘাষণা কেরন।
যু ঘাষণা ইয়ািহয়া কন কেরিছেলন তা বলেত পারব না। এতিদন ইি ডয়া
গিরলােদর বুি - পরামশ ও িনং িদেয়েছ। গিরলােদর সােথ িমেল িমেশ যু
কেরেছ। িক
কাে
স সব কথা অ ীকার কেরেছ। এখন ইয়ািহয়ার
ু
ঘাষণার পর ইি ডয়া কাে হামলা করার েযাগ পেয় গল।
ইয়ািহয়ার পরামশদাতারা পািক ােনর ম ল চাইত িকনা জািননা। তেব
এটা িনি ত যুে র ঘাষণা িদেয় ইয়ািহয়া অ তঃ তাৎ িণকভােব কান বুি র
পিরচয় িদেয়িছেলন বেল মেন হয় না।
পাক আিমর উপর আমােদর য দৃঢ় িব াস িছল তা লাপ পেত
করল। আমরা এটু িব াস করতাম যুে জয় না হাক ইি ডয়ান আিমেক অ ত
আমােদর আিম ঠিকেয় রাখেত পারেব। আসেল ’৬৫সােল ভারত পািক ান
যুে র সময় আিম য নতৃ ও িদক িনেদশনা পেয়িছল ’৭১ সােলর যুে তার
িকছুই পায়িন।
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এসময় আমার কাজ িছল সকােল সবুর সােহেবর বাসায় যাওয়া, িবকােল
িফের আসা। সারািদন তঁার সােথ যুে র গিত- কৃিত িনেয় আেলাচনা করতাম।
রােত েয় েয় ভাবতাম সারা ভারত বেষর মুসলমানরা পািক ান বািনেয়িছল।
আজ আমার দেশর ত ণরা তােদর পূব পু েষর ইিতহাসেক কমন কের মুেছ
িদেত চাইেছ?
িডেস েরর ৭ তািরখ রােত খবর পলাম ইি ডয়ান আিম যেশার শহের
ঢুেক পেড়েছ। সয়দ নজ ল ইসলাম যেশার টাউন হেল জনসভা কেরেছন।
সয়দ নজ ল নািক সিদনই ঘাষণা িদেয়িছেলন আজ থেক ধমিনরেপ তােক
বাংলােদেশর মূলনীিত করা হল।
৮ তািরখ স ায় সবুর সােহেবর কাছ থেক বাসায় িফেরই কা ার রাল
আর আহাজাির নেত পলাম। অেনকটা ভড়েক িগেয়িছলাম এই ভেব কউ
আবার বামা টামা ছুঁেড়েছ িক না। ঘের ঢুেকই দিখ আমার পােশর বাড়ীর এক
অবা ালী পড়শীর বৗ বুক চাপেড় কঁাদেছন আর বলেছন হামাের লাল কা ল
আইেয়। মুি
লাগ উসেকা মার িদয়া। অথাৎ আমার ছেলেক এেন দাও।
মুি বািহনীর লােকরা তােক মের ফেলেছ। ঘটনাটা ঘেটিছল এরকম: ছেলটার
নাম িছল আিমন। গিরলারা তােক িকভােব ধের িনেয় সায়দাবােদর কােছ িল
কের মের ফেল। আিমেক িবপেদ ফলার জ এটা িছল এক ফঁাদ, পের
জেনিছলাম।
গিরলােদরই কউ আিমনেক মারার পর খুব স পেণ এেস
আিমেনর মােক বেল যায়, তামার ছেলর লাশ সায়দাবােদ পেড় আেছ। আিমেনর
মা তা কঁেদ আ ল। আিমেনর মা যখন আগ ক ছেলটােক অ েল িনেয়
যাওয়ার জ অ েরাধ কেরন স তখন বেল, আমােক িচেন ফলেল আমার
সবনাশ হেয় যােব। তুিম একটা শাড়ী দাও। সই শাড়ী পের আিমেনর মার সােথ
ছেলটা ির ায় কের সায়দাবাদ পয যায়। তারপর ছেলটা উধাও হেয় যায়।
ছেলর লােশর পােশ বেস আিমেনর মা একা একা হাউমাউ কের কঁাদেত থােক।
তখন বাধ হয় কান িরকশাওয়ালার মেন দয়ার উে ক ঘেট। স আিমেনর মােক
সায়দাবােদ রেখ তােদর বাড়ীেত এেস খবর দয়। আিমেনর মার খঁােজ বাড়ীেত
সবাই উৎকি ঠত হেয় বেসিছল। তখন আ ীয়- জন িমেল আিমেনর মােক
আনেত পুনরায় সায়দাবাদ যায়। সায়দাবাদ তখন একটা িবরান এলাকা। এত
জনবসিত সখােন গেড় ওেঠিন। যারা আিমেনর মােক আনেত িগেয়িছল তারা
ল
কের লাশটার আেশপােশ িকছু সে হজনক লাক ঘারােফরা করেছ।
132

ফেল আসা িদন েলা

ই ািহম হােসন

তােদরও সে হ হয় এখােন িন য় কান ষড়য আেছ। তাই তারা লাশ না িনেয়ই
আিমেনর মােক তাড়াতািড় কের বাড়ী িনেয় আেস।
আিম সব ঘটনা েন জগ াথ কেলেজর আিম ক াে ন মজর নািসমেক
টিলেফান কির। নািসম টিলেফান পেয়ই আমার বাসায় চেল আেস। িক স
তৎ ণাৎ সােয়দাবাদ না িগেয় আিম হড কায়াটােরর সােথ যাগােযাগ কের।
সখান থেকই স বাধ হয় খবর পায় এটা একটা ফঁাদ। লাশ উ ার করেত
গেল িবপদ হেত পাের। আসেল গিরলারা মেন কেরিছল অবা ালী আিমেনর
মৃতু র খবর পেয়ই আিম আসেব এবং তখনই তােদর উপর অতিকত হামলা
চালােনা হেব। নািসম আমােক বলল আমার কােছ খবর আেছ এটা একটা াপ।
কাল আিম ওিসেক বলব িমউিনিসপ ালিটর ােক কের যন লাশটা িনেয় আেস।
নািসম আরও বলল আমার িনি ত িব াস সকােল িগেয় লাশ পাওয়া যােব না।
আসেলই পরিদন কান লাশ পাওয়া যায়িন।
আিমেনর মা জানেতন না তঁার ছেলর মত িতিনও িদন কেয়েকর মেধ ই
লাশ হেয় যেত পােরন।
১৩ তািরখ পুের সবুর সােহেবর বাসায় বেস আিছ। চারিদক থেক পাক
আিমর পরাজেয়র খবর আসিছল। এমন সময় খুলনা থেক মুসিলম লীগ নতা
মাহা দ আলী সবুর সােহেবর কােছ টিলেফান কের এক উে গজনক খবর
িদেলন। িতিন জানােলন ইি ডয়ান আিম মুি েযা ােদর সােথ িনেয় চারিদক থেক
িঘের ফেলেছ। দৗলতপুর পয ইি ডয়ান আিম চেল এেসেছ। ধু শিলং হে ।
পাক আিম তােদরেক ঠকােনার চ া করেছ। িক বাধ হয় বশী ণ িতেরাধ
িটকেব না।
সবুর সােহবেক খুব িবচিলত মেন হল। এতিদন তঁার সােথ চেলিছ তেব
তঁার মেধ কখনও এরকম অি রতা দিখিন। খুলনা হাতছাড়া হেয় যাে একথা
বাধ হয় িতিন মেন িনেত পারিছেলন না। িচৎকার কের মাহা দ আলীর সােথ
কথা বলিছেলন। আমার মেন হি ল িতিন িবকার হেয় পেড়েছন।
টিলেফােন সবুর খান মাহা দ আলীেক বলেলন তামরা শষ র িব
িদেয় লেড় যাও। ইি ডয়ার কােছ তামরা আ সমপন কেরা না। দেখা মাহা দ
আলী খুলনায় আিম পািক ােনর পতাকা উিড়েয়িছলাম। খুলনা কখনও পািক ােন
আসত না। ওখােন ইি ডয়ার পতাকা উেড়িছল। খুলনার িডএমিস বসাক আমার
িব ে
ফতারী পেরায়ানা জারী কেরিছল। আিম পািলেয় কলকাতায় িগেয়
বাউ ডারী কিমশেনর সামেন খুলনার দাবী তুেল ধির। তারপরই খুলনা
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পািক ানভূ হয়। সই খুলনায় ইি ডয়ার পতাকা উড়েব এ আিম স করব িক
কের! আমার চঁাদতারা পতাকার তামরা কান অস ান হেত িদওনা...।
টিলেফান রেখ িদেয় সবুর সােহব আমার সামেনর সাফায় ধপাস কের
বেস পড়েলন। মেন হি ল িতিন যন থরথর কের কঁাপেছন। আমার পােশ তখন
রংপুেরর সাঈ র রহমান বসা। আমােদর উে
কের িতিন বলেলন খুলনােক
আিম পািক ানভূ কেরিছলাম। সই খুলনার মা ষ এখন আলাদা হেত চায়।
পািক ােন আসার জ খুলনার মুসলমানরা রাজা রেখিছল। নামাজ পেড়িছল।
এখন তারা পািক ােনর বাইের চেল যেত চায়। খুলনা ইি ডয়ায় থাকেল এেদর
াধীনতা কাথায় থাকত? আিম কােদর জ সং াম কেরিছলাম? ৭০- এর
িনবাচেনর সময় এরা আমােক ভাটও দয়িন। অথচ খুলনার মা েষর জ আিম
িক না কেরিছ।
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১৭
রাত একটার িদেক শাহ আিজজুর রহমােনর বাসা থেক টিলেফান পলাম। শাহ
সােহব িনেজই কথা বলিছেলন। আমােক বলেলন ই ািহম, সবুর ভাইেয়র অব া
খারাপ। ঢাকা মিডেকল কেলেজ আেছন। এখন তঁােক দখেত যেত হেব। আিম
বললাম, এত রােত যাই িক কের? আমার তা কান গাড়ী নই। তাছাড়া রা াঘাট
িবপ নক হেয় উেঠেছ। শাহ সােহব বলেলন, আিম গাড়ী িনেয় আসিছ তুিম রিড
থেকা।
শাহ সােহেবর সােথ যখন আিম ঢাকা মিডেকল কেলেজ পঁৗিছ তখন
সবুর সােহব বেড েয় আেছন। আসার সময় দিখ রা ার মােড় মােড় পাক
আিম দঁািড়েয় আেছ। সই রােত হাসপাতােলর ডা াররা আ িরকভােব বর
সােহবেক বঁাচাবার চ া করিছেলন। বারবার এেস খঁাজ িনি েলন কখন তঁার
ান ফের। সারারাত শাহ সােহব, সাঈ র রহমান আর আিম সবুর সােহেবর
খােটর পােশ িবিন বেসিছলাম। চারিদেক তখন শিলং এর আওয়াজ। ইি ডয়ান
আিম ঢাকার উপকে
ায় পঁৗেছ গেছ। হাসপাতােলর মেঝেত দখলাম
ব সংখ ক লাশ পেড় আেছ। সব শিলং এর িশকার। এেদর মেধ গ ডািরয়ার
মুসিলম লীগ নতা আহসা াহ সদার আর তঁার ছেলর লাশ িচনেত পারলাম।
ফজেরর সময় মিডেকল কেলেজর পােশই ইি ডয়ান ন েলা বামা
বষণ করল। বাধহয় সবুর সােহেবর কথা তারা জেন ফেলিছল। কখন কাথায়
িক ঘটত আওয়ামী লীগারেদর কল ােণ ইি ডয়ান আিম সব জেন যত। ইি ডয়ান
ন েলা আরও বামাবষণ করল গভণর হাউেস।
আমােদর তখন জীবন মৃতু র সীমানা খুব িনকটতর হেয় এেসেছ।
সামেনর িদন েলা য অিনি ত হেয় যাে তা
ই টর পাি লাম। ভােরর
আেলা ফুটেতই খাজা খয় ীন আর িপিডিপ’র শিফ র রহমান ও আবু সােলক
এেলন সবুর সােহবেক দখেত। এর মেধ সবুর সােহেবর অব
ান িফেরেছ।
একটু একটু কথা বলিছেলন িতিন।
বামা বষেণর পর আমােদর কােছ মেন হল সবুর সােহবেক আর
হাসপাতােল রাখা িনরাপদ নয়। ব াপার হল তঁার মত মা ষেক যখােনই রাখা
হাক না কন িতপ অব ই সটা জেন যেত পাের। পের আমরা সবাই
িমেল অেনক িচ া- ভাবনা কের মাহা দপুের মিনং িনউজ পি কার স াদক
আিজজুর রহমােনর বাসায় তঁােক রাখার িস া নই। হাসপাতাল থেক সবুর
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সােহবেক িডসচাজ কের তঁােক আিজজুর রহমােনর বাসায় রেখ তারপর থেম
সবুর সােহেবর ধানমি ডর বাসায় যাই। তঁার বাড়ীর কােজর লাকেদর ভালভােব
বেল আিস দরজা জানালা সব ব রাখেত। আর কউ যিদ সবুর সােহবেক খঁাজ
করেত আেস তাহেল পির ার ‘জািননা’ বেল িদেত।
সবুর সােহেবর বাসা থেক আিম শাহ আিজেজর বাসায় গলাম। তঁােক
খুবই উি মেন হল। তঁােক বললাম, আমােদর তা িদন ফুিরেয় আসেছ। শাহ
সােহব আ াহর উপর ভিব ৎ ছেড় দয়ার কথা বলেলন।
শাহ সােহেবর বাসা থেক িফের এবার আমার পাড়ার ব ু আবু
সােলেকর বাসায় ঢুঁ িদলাম। আমরা িস া িনলাম সের যেত হেল ’জেনই
একসােথ সের যাব।
১৪ িডেস র পুেরা ঢাকা শহর থমথম করিছল। ক য কান পে , কার
গিতিবিধ িক রকম বাঝা মুশিকল হেয় পেড়িছল। পাক আিম তখন কৃতপে
িদেশহারা হেয় পেড়েছ। পের েনিছ তারা তখন ইি ডয়ান আিমর কােছ সাের ডার
করার িস া িনেয় ফেলেছ।
১৪ তািরখ রাত পার হল উে গ ও আশ ার মেধ । ১৫ তািরখ সকােল
আিজমপুর সরকারী কেলানীেত আমার এক ভি পিত ওহাব সােহেবর বাসায়
গলাম। বােনর খঁাজ নয়ার জ ই আিম সখােন িগেয়িছলাম। ওহাব তখন
রা ম ণালেয়র উপ- সিচব। তঁার বাসায় পিরচয় হল একই ম ণালেয়র
অরিব বাবু নােম আর এক উপ- সিচেবর সােথ। অব ার কারেণ িতিন এখােন
এেস আ য় িনেয়িছেলন।
আিম মুসিলম লীগ কির েন িতিন যন সাপ দখার মত আঁতেক
উঠেলন। অেনকটা ফঁাস কের বেল উঠেলন: এখনও মুসিলম লীগ! আিম বললাম,
অরিব বাবু কন এসব কথা বলেছন? পা া িতিন বলেলন, বলব না কন?
মুসিলম লীগই তা এেদশটােক শষ কেরেছ।
বুঝেত পারিছলাম অরিব বাবু হাওয়ার গিত দেখ কথা বলা
কেরেছন। আিম তঁােক বললাম দেখন কারা শষ কেরেছ বা কেরিন সটা এখন
িবচার করার সময় নয়। আিম আজও িব াস কির মুসিলম লীগ একটা আদশ।
এই আদেশর জ আিম িচরিদন কাজ কেরিছ। এেত আমার সামা তম ল া
নই। মুসিলম লীগ এ দেশর মা েষর জ িক কেরেছ তা ইিতহাস িবচার
করেব। এেদেশ যিদ মুসিলম থােক মুসিলম লীগও থাকেব।
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জািননা অরিব বাবু আমার কথায় খুশী হেত পেরিছেলন িক না। তেব
তখনকার পিরি িতেত য িতিন আমার কথায় মেন মেন কৗতুেকর হািস
হেসিছেলন তা এখন
বুঝেত পাির।
বাসায় িফের এেস ঘিন কেয়কজন ব -ু বা েবর কােছ টিলেফান
করলাম।
হিকম ইরেতজাউর রহমান বলেলন ই ািহম, আমার তা পালাবার কান
জায়গা নই। তাছাড়া বৗ ছেলেমেয় িনেয় কাথায় যাব! আিম তা কান অ ায়
কিরিন। পািক ান আমার আদশ, তার জ আিম কাজ কেরিছ। এটা কান
অপরাধ নয়।
হিকম সােহব পের পুিলেশর কােছ আ সমপন কেরিছেলন। তারা তঁােক
জেল পািঠেয় িদেয়িছল। িতিন িছেলন বাংলােদেশ ি তীয় পািক ানপ ী
কারাব ী। থমজন িছেলন শের বাংলা ফজলুল হেকর ছেল ফয়জুল হক।
িফেরাজ আহমদ ডগলােসর কােছ টিলেফান করার পর িতিন আমােক বলেলন,
ই ািহম ভাই আমার জ িচ া করেবন না। আিম আমার এক মুি েযা া ব ুর
সােথ ব ব া কের ফেলিছ। আিম ইি ডয়া চেল যাি । ডগলােসর সােথ আমােদর
মুসিলম লীেগর এক কমী আব ল বারীও িছল।
ইসলামপুের আমােদর এক কমী মাবারেকর বাসায় টিলেফান করলাম।
িতিন একটু খুঁিড়েয় খুঁিড়েয় হঁাটেতন। িক কমী িহেসেব তঁার তুলনা িছল না। িতিন
আমার কােছ তঁার অসহায়ে র কথা জানােলন। বলেলন, ই ািহম ভাই কাথায়
আর যেত পাির। পািক ােনর জ যিদ মৃতু হয় তেব আ াহ যন তা কবুল
কেরন।
কেয়কিদন পর আিম তঁার ঃখজনক মৃতু র কথা েন মেন চ ড আঘাত
পাই। পাক আিমর আ সমপেনর পরপরই এলাকার গিরলারা তঁােক খুঁজেত
কের। বঁাচবার জ িতিন তঁার বাড়ীর এক েমর ার খুঁেড় গত কেরিছেলন।
িতিন সই গেতর মেধ লুিকেয়িছেলন। িক মৃতু বাধ হয় তঁােক তাড়া কের
িফরিছল। খঁাড়া হওয়ায় চলােফরার জ তঁােক একিট লািঠ ব বহার করেত হত।
সই লািঠটা দেখই গিরলােদর সে হ জােগ িন য় মাবারক বাসার িভতর
কাথাও লুিকেয় আেছন। পের খুঁজেত খুঁজেত তারা তঁােক পেয় যায়।
িরভলবােরর িলেত তঁার শরীর ঝঁাঝরা হেয় িগেয়িছল। লাশ তারা
সদরঘােট কেয়কিদন ফেল রেখিছল দশনীর জ । আমার তখন মেন হেয়িছল
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এই সদরঘােট বাহা র শাহ পােক ১৯৫৭ সােল িসপাহী িবে ােহর সময়
ইংেরজরাও মুসলমানেদর লাশ ঝুিলেয় রেখিছল।
১৬ িডেস র সকােল নেত পলাম পাক আিম আ সমপন করেব। ঃখ
ও িবষােদর মেধ আিম িনমমভােব উপলি করলাম ি শ বছর ধের য আদেশর
জ কাজ কেরিছ, য পািক ােনর জ জীবেনর ঝুঁিক িনেয়িছ, মৃতু র সােথ
জানবাজী রেখিছ, কান ত াগ ীকাের িপছপা হইিন, আজ আমােকই দখেত
হে পািক ােনর ক ণ পিরণিত।
স সকােল আরও ভেবিছলাম পািক ােনর রাজৈনিতক ব ব ায় হয়ত
অেনক িট- িবচু িত িছল। হয়ত আমােদর অেনেকর
পািক ােনর মাধ েম
পিরপূণ হেত পােরিন িক তাই বেল পািক ােনর িত ভালবাসায় আমােদর কান
খাদ িছল না।
পািক ান ভে যাওয়া সিদন আমার মত অেনেকর কােছই িছল
ঃ ে র দীঘ রজনীর মত।
স িদন সকােল সবুর সােহব টিলেফান কের আমােক বলেলন, সবনাশ
হেয় গেছ ই ািহম। তামরা সব বিরেয় পড়। ইি ডয়ান আিম আর তার সহেযাগী
গিরলারা এবার মুসলমানেদর কচুকাটা করেব।
আিম মােলক সােহেবর কােছ টিলেফান কের বললাম এখনেতা বাসায়
থাকাটা িনরাপদ নয়। আপিন আমার বাসায় চেল আ ন।
আমার বাড়ীর কােছ মুসিলম লীেগর এক া ন এমএনএ মাহতাবউি ন
থাকেতন। তঁার কােছ টিলেফান করলাম। মাহতাব বলেলন, ই ািহম ভাই আিম
রােয়র বাজােরর কােছ এক আ ীেয়র বাসায় যাি । ইনশাআ াহ কান অ িবধা
হেব না। ১৬ তািরখ সকােলই আমার পিরিচত আিমর এক ক াে ন নািজর
হােসন এল আমার বাসায়। স িডআইিটর টিলিভশন ক পাহারা িদত। স
বলল, আিম সাের ডার করেত যাে । আপিনও আমােদর সােথ চলুন। নয়ত
আপনার অেনক িবপদ হেব।
আিম বললাম, ধ বাদ। আমার জ ভেবা না। আিম আমার সব ব ব া
করব। যাওয়ার সময় স তার কাপড় চাপেড়র টেকসটা বাসায় রেখ গেলা।
বলল পের িনেয় যাব।
আিমর সাের ডােরর খবর চারিদেক ছিড়েয় পেড়িছল। আমার বাসার
পােশ িছল িবপুল সংখ ক িবহারীর বাস। সাের ডােরর কথা েন তােদর বাসা
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থেক য গগণিবদারী কা ার রাল উঠল তা কখনই ভুলবার নয়। গিরলারা য
তােদর সব শষ কের দেব তা তারা তখনই বুঝেত পেরিছল।
সকাল ৯টার িদেক সােলক এেলন। আমরা ’জন আমারই পিরিচত এক
ব ু ও আ ীয় দি ণ মষু ডীর এস.এ. চৗধুরীর বাসার উে ে রওনা হলাম।
এতিদন ঢাকা শহের আিছ। কানিদন এভােব জীবন বঁাচােনার জ িন পায়
অসহায়ে র মেধ অে র আ য় িভ া করেত হেব স কথা িণেকর জ ও
িচ া কিরিন। কানিদন ভাবেতও পািরিন িনেজর দেশর মািটেত এমিন কের
পরবাসী হেয় উঠব।
এস.এ. চৗধুরীর বাসায় গলাম অনা েতর মত। যতখািন আশা
কেরিছলাম চৗধুরী িঠক ততখািন আ িরকভােব আমােদর হণ করেলন না।
পিরি িতই এজ
দায়ী। চৗধুরীর ব বসা- বািণেজ আিম এতিদন তঁােক
সহেযািগতা কেরিছ।
চৗধুরীর চেয় তঁার ীেক দখলাম এক হাত বাড়া। মিহলা হয়ত
আমােদরেক ভীত- স করার জ আজ িব সব কথা বলেত লাগেলন।
তােদর বাসায় আমরা িবকাল পয িছলাম। মেন মেন শি ত হেয়
উেঠিছলাম এখােন থাকা িনরাপদ নয় ভেব। হয়ত এরাই শেষ আমােদর
িতপে র হােত তুেল িদেব। আমরা তখন পুরােনা প েনর এস.এম. ইউ েফর
সােথ যাগােযাগ করলাম। তখন িতিন িছেলন অথ ম ণালেয়র উপসিচব। তঁার
’ ছেল গিরলা বািহনীেত যাগ িদেয়িছল। একবার আিম তােদর ধের ফলেল
আিম আর সােলক ছেল ’ টােক উ ার কেরিছলাম। সােলক বলেলন হয়ত
কৃত তার খািতের িতিন আমােদর আ য় িদেবন। ইউ ফ দখলাম আমােদর
ভােলনিন। িতিন একটা জীপ পািঠেয় িদেলন। জীপটা চািলেয় িনেয় এেসিছল
কেয়কজন গিরলা। িবপেদ পড়েল মা েষর য কত রকেমর চহারা দখা যায়
তখন তা বুঝেত পারলাম।
ইউ েফর পাঠান জীেপ কের যখন গভণর হাউেসর পাশ িদেয় যাি
তখন দখলাম ইি ডয়ান আিমর কনভয় ডমরার িদক িদেয় ঢাকায় েবশ কের
ক া টনেমে টর িদেক অ সর হে । আর আমােদর জীেপর গিরলারা ‘জয়
বাংলা’ বেল এক একবার িচৎকার করেছ। কেয়কবার গাড়ী থািমেয় গিরলারা
ইি ডয়ান আিমেক অিভন ন জানােত ছুেট গল। তারা কেয়কবার ইি ডয়ান
স েদর বুেক জিড়েয় ধরল। আমরা িবর হেয় বেস রইলাম। মেন হল
দখিছনােতা! আমরা িক এখনও বঁেচ আিছ?
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ইউ েফর বাসায় িগেয় পঁৗেছিছলাম স ার িদেক। িতিন আমােদরেক
জিড়েয় ধের কঁেদ ফলেলন। বলেলন, এিক সবনাশ হেয় গল। আমার ছেলরা
আজেক য মােহ ডুেব আেছ, িকছুিদেনর মেধ ই স মাহ ভ হেব ই ািহম
ভাই। ওরা জােননা ওরা মুসলমানেদর কত বড় িত করল। কথায় কথায় িতিন
বলেলন তঁার ছেল েটা এখনও ঢাকায় পঁৗেছিন। সাভার হেয় য ইি ডয়ান
আিমর কনভয় আসেছ তােদর সােথই ওরা আসেব।
রাত ১১টার িদেক হঠাৎ হ চ আর কা ার রাল নেত পলাম।
ইউ েফর বাসার সামেন িছল একটা খালা জায়গা। দাতলার বারা ায় দঁািড়েয়
দখলাম সই খালা জায়গায় িকছু সংখ ক অবা ালীেক দঁাড় করােনা হেয়েছ িল
কের মারার জ । কেয়কজন গিরলা
নগান তাক কের আেছ তােদর বুক ও
মাথা বরাবর।
অবা ালীেদর পাষাক- আশাক দেখ মেন হল তারা খুব স া
পিরবােরর লাকজন হেব। তােদর বৗ ছেল- মেয়রা তখন গিরলােদর কােছ
িমনিত কের চেলেছ সব িকছুর িবিনমেয় াণ িভ া দওয়ার। িনেজর চােখ
দখলাম এই সব মেয় িনেজেদর অল ার ছুঁেড় িদে
গিরলােদর িদেক। িক
গিরলােদর অ ের সামা তম ক ণার উে ক হয়িন। এক এক কের তারা সই
রােত সব েলা পু ষেক িল কের মের ফলল। িনহতেদর বৗ ছেল মেয়র
ভােগ পের িক ঘেটিছল তা আর কখনও জানেত পািরিন। এেদর অপরাধ িছল
এরা অবা ালী। এই হত াকাে ডর িনমম দৃ
দেখ আিম হতচিকত হেয়
পেড়িছলাম। সােলক বলেলন, এখােন আমােদর অব ান িবপ নক হেয় উঠেত
পাের য কান সময়। আমরা িস া িনলাম ধানমি ডেত সােলেকর ভায়রা
শাম ল আলেমর বাসায় চেল যাব। ইউ ফেক বললাম ভাই এখােন তা আমরা
আর কানভােবই িনরাপদ বাধ করিছ না। তাছাড়া আপনার গিরলারা কখন এেস
পড়েব তাও বুঝেত পারিছ না। তারা িকভােব আসেব, িকভােব আমােদর হণ
করেব এেকবােরই বলা মুশিকল। ইউ ফ আমােদর কথার
বুঝেত
পারেলন। িতিন িনেজ সই রােত তার ালক মাহফুজুর ইসলামেক ডেক িনেয়
আসেলন। মাহফুজ রিডও পািক ােনর উ পদ কমচারী িছেলন। ইউ ফ তঁােক
বলেলন, ভার চারটার িদেক আমােদর ’জনেক ধানমি ডেত পঁৗেছ িদেত হেব।
মা ষ যমন মা েষর শ হয় কখনও কখনও তমিন মা ষই মা েষর কল ােণ
এিগেয় আেস- সই রােত মাহফুজ সােহেবর ব বহাের অ ত তাই মেন হল। িতিন
আমােদরেক তখিন তঁার িনেজর বাসায় িনেয় গেলন। ইউ েফর বাসার কােছই
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িছল তঁার বাসা। দীঘ ণ িতিন আমােদর সময় িদেলন। ভার সােড় িতনটার সময়
িনেজর গাড়ীেত কের আমােদর িনেয় চলেলন ধানমি ডর িদেক। পুরােনা প ন
থেক িতিন সাজা িজ ধানমি ড না িগেয় ইউিনভািসিটর িভতর িদেয় রওনা
হেলন। শীেতর রাত। হঠাৎ হঠাৎ িলর আওয়াজ শানা যাি ল। বুঝলাম
কাথাও কান অঘটন ঘটেছ। তেব আমােদর জ আরও িব য়কর অিভ তা
অেপ া করিছল। রাত চারটার িদেক শাম ল আলেমর বাসায় িগেয় যখন উঠলাম
তখন দিখ িতিন আমােদর দেখ ভূত দখার মত কঁেপ উঠেলন। আমােদর
দেখই িতিন সাজা িজ বেল ফলেলন আপনারা এখােন কন?
সােলক তঁার আপন ভায়রা। আ ীেয়র সােথ মা ষ কত ীিতহীন আচরণ
করেত পাের সটা আবার নতুন কের দখলাম। শাম ল আলম বলেলন, আপনারা
আমােক খুব বড় িবপেদ ফলেলন। আপাতত থােকন িক বশী ণ আিম
আপনােদর আ য় িদেত পারব না।
তারপর িতিন তঁার বাড়ীর িপছেনর একটা ছা ঘের অত অিন া
সে ও আমােদর থাকার ব ব া করেলন।
ভাের উেঠ বুঝলাম এ বাড়ীটা মূলতঃ আওয়ামী লীেগর আ ানা। আমরা
ঘেরর মেধ চুপচাপ বেস িছলাম। হঠাৎ দিখ ‘জয়বাংলা’ িন িদেত িদেত ই
গাড়ী ভিত কতক েলা ত ণ ত ণী এেস বাড়ীটার সামেন থামল। তঁারা বলাবিল
করেছ রসেকােস িগেয়িছলাম। অমুক কেণলেক মালা পিরেয়িছ। অমুক
ক াে নেক িমি খাইেয়িছ। আমরা ভাবিছলাম এ কাথায় এেস পড়লাম। এর
মেধ শাম ল আলম আমােদর ঘের ঢুকেলন। আমার কােছ িছল একটা ছা
রিডও। আিম তখন পািক ােনর খবর নিছলাম। রিডওর আওয়াজ পেয়ই
বাধ হয় িতিন ঢুেকিছেলন।
আমােক অেনকটা ধমকােনার ের বলেলন, এখনও পািক ান! এসব ব
ক ন। এখােন আপনােদর থাকা মােটই িনরাপদ নয়।
উপায়া র না দেখ টিলেফান করলাম আমার এক আ ীয় ইি নীয়ার
এস আর খােনর বাসায়। বললাম িনেজেদর অসহায়ে র কথা। িতিন আধা ঘ টার
মেধ আসেছন বেল টিলেফান রেখ িদেলন। সিত সিত িকছু েণর মেধ এস
আর খােনর ী- িযিন স েক আমার বান- গাড়ী িনেয় হািজর হেলন। তঁার বাসা
িছল িজগাতলা মােড়র কাছাকািছ। আিম আর সােলক আমােদর নতুন আ েয়
িগেয় উঠলাম। এস আর খান িনেজ সমাদর করা
করেলন। আমােদর যােত
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কান অ িবধা না হয় সব সময় তার খঁাজ- খবরও িনেত লাগেলন। তঁার এক
কথা আমােদর উপকার করেত পারেল িতিন আনি ত হেবন।
যিদন এস আর খােনর বাসায় এেস উেঠিছলাম তার পেরর িদন
িবেকেলর একটা ঘটনার কথা মেন পড়েছ। হঠাৎ বাইের হ চ েন বারা ায়
িগেয় দিখ ইি ডয়ান আিম িকছু লাকেক ধের বদম হার করেছ। জায়গাটা িঠক
বতমােনর ইি ডয়ান হাইকিমশেনর উে া িদেক। আজেকর ইি ডয়ান হাইকিমশন িবি ং েলা িছল িবখ াত িত ত কিমক াল ই ডাি র মািলেকর। মািলক
অবা ালী িছেলন। ধু এ অপরােধ ইি ডয়ান আিম ও গিরলারা বাড়ীর মািলকেক
উৎখাত কের এবং িনিবচাের লুটতরাজ কের। পের শখ মুিজব এ বাড়ী েলা
ইি ডয়ান হাইকিমশনেক বরা দন। ইি ডয়ানরা যখন লুটতরাজ চালাি ল তখন
ঐ বাড়ীর সামেন িদেয় িকছু লাক কতক েলা গ িনেয় যাি ল িপলখানার
িদেক। দীঘিদন ধেরই িপলখানায় এই এলাকার গ জবাই হত ব বসািয়ক
িভি েত। গ জবাইেয়র কথা েন ইি ডয়ান আিম দা ণ
েপ যায় এবং
গাশত ব বসায়ীেদর উপর তখন চড়াও হয়।
গ েলা ইি ডয়ান আিম ব বসায়ীেদর কাছ থেক িছিনেয় িনেয় ছেড়
দয় আর ব বসায়ীরা াণভেয় ত ঐ ান ত াগ কের। বুঝলাম মা েষর চেয়
এখন গ র ই ত অেনক বশী।
এস আর খােনর বাসায় আমােদর কান অ িবধা হয়িন। রিডও েন,
খবেরর কাগজ পেড় আর অিনি ত ভিব েতর ভাবনায় আমােদর িদন েলা
কাটিছল। এর মেধ হঠাৎ দিখ ইি ডয়া ফরৎ খােলদ মাশাররফ এস আর
খােনর বাসায় হািজর। িতিন িছেলন এস আর খােনর আপন ভাে । যু থেক
িফের মামার বাসায় উঠেলন।
একই বাসায় আমরা আর খােলদ মাশাররফ কেয়কিদন কািটেয়িছলাম।
আমরা তঁার পিরচয় জানেলও িতিন আমােদর স েক িব - িবসগও জানেতন
না। আমরা ’জন তঁার মামীর িদেকর আ ীয় এটু িতিন েনিছেলন। দখলাম
খােলদ মাশাররেফর মাথার সামেনর িদেক একটা িলর দাগ। নলাম যুে ই
িলটা এেস লেগিছল। অে র জ িতিন র া পান। ইি ডয়ােত িচিকৎসা
কিরেয় আসেত তাই একটু দরী হেয়েছ। তঁার সােথ আমােদর দখা হত খাওয়ার
টিবেল। তখন তঁার সােথ িকছু িকছু আলাপ হত। তঁার সােথ আলােপ যটু
আমার কােছ পির ার হেয়িছল য খােলদ মাশাররফ ইি ডয়ান আিমর ব াপক
লুটতরাজ পছ করেত পারিছেলন না। পাক আিমর ফেল যাওয়া কািট কািট
142

ফেল আসা িদন েলা

ই ািহম হােসন

টাকার সমরা যভােব ইি ডয়া লুেট িনি ল তঁার কথায় মেন হত িতিন এসেবর
িবেরাধী।
এিদেক বাসায় অ পি ত থাকায় আমার এলাকার গিরলারা আমােক
খঁাজাখুঁিজ
কের। গিরলারা অব
কান মতলেব আমােক খঁােজিন।
যুে র সময় আিমর হাত থেক য সব গিরলােক আিম উ ার কেরিছলাম তারাই
কৃত তা বশতঃ আমােক বাসায় িফিরেয় িনেত উেদ াগী হল। এেদর মেধ আবার
আমার ালক সাধনও িছল। আর িছল মা দ খান। িজলু, রাজা আমার ীর কাছ
থেক িকভােব িঠকানা বর কের একিদন িবেকেলর িদেক ৫/৬ জন গিরলা
অ শ সহ জীেপ কের এস আর খােনর বাসায় হািজর। এস আর খােনর ী
এত েলা সশ মা ষেক দেখ ঘাবেড় গেলন। বাড়ীর সামেনর গেটই
গিরলােদর সােথ তার তক বেধ গল। িতিন যতই বেলন ই ািহম সােহব বেল
এখােন কউ নই ততই গিরলারা বলেত লাগল আমরা সব খবর িনেয়ই এেসিছ।
এস আর খােনর ী তবুও অনড়। এর মেধ খােলদ মাশাররফ এেস হািজর।
িতিন গিরলােদর উে
কের বলেলন, তামরা এখােন িক চাও? তঁার কথা শষ
না হেতই আগত ত েণরা বলল, এখােন আমােদর এক মু
ী আেছন। িতিন
আমােদর অেনক সহেযািগতা কেরেছন। আমরা তঁােক িনেত এেসিছ।
এবার খােলদ মাশাররেফর পা া
, ক তামােদর মু
ী?
তােদর কে িন
উ ারণঃ ই ািহম হােসন।
খােলদ মাশাররফ তখন বলেলন, ও িতিন তা উপেরই আেছন। তামরা উপের
এেসা। সবিকছু যন নাটকীয়ভােব ঘেট যাি ল। এস আর খােনর ী ঘটনার
আকি কতায় হতচিকত।
গিরলারা উপের উেঠ এেস থেমই আমােক কদমবুসী করল। তারপর
ায় সবাই এক সােথই বলল, আপিন কন এখােন এেসেছন। আপিন না হেল
আমােদর অেনেকই জােন বঁাচত না। অেনেকর সব শষ হেয় যত। আপনার
জ আমােদর এখন িকছু করবার সময় এেসেছ।
গিরলারা খােলদ মাশাররেফর কােছ আমার পিরচয় িদেয় বলল, ইিন
মুসিলম লীেগর খুব বড় নতা। তঁার জ ই আমরা বঁেচ আিছ। খােলদ
মাশাররফ একটু অবাক হেয় বলেলন: মুসিলম লীেগর নতা তামােদর উপকার
কেরেছ? একরাশ িব য় ঝের পড়ল তঁার চাখ থেক।
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আিম তখন খােলদ মাশাররফেক বললাম দেশর মা েষর জ আমরা
রাজনীিত কেরিছ। দেশর মা ষেক বঁাচােবানা তা কােক বঁাচােবা? তেব ভারতীয়
ষড়য েক আমরা কখনও মেন িনেত পািরিন।
খােলদ মাশাররফ তখন আমােক বুেক জিড়েয় ধের বলেলন আপনােদর
স েক আমার ভুল ধারণা িছল। আজ বুঝলাম আপনারাও দশে িমক। দশে ম
কারও একেচিটয়া স ি নয়।
সিদন ২৮ শ িডেস র স ােবলায় গিরলারা আমােক বাসায় িনেয়
এল। এতিদন অেনক িকছুর খবর রাখেত পািরিন। আমােদর দেলর ক কাথায়
আেছন তাও বুঝেত পারিছলাম না। খািল মেন হি ল আিম যন অ কােরর
বািস া হেয় গিছ। বাসায় িফের আসার পর আেশপােশর িকছু অবা ালী
িতেবশী আমার সােথ দখা করেত আেস। তােদর চােখ মুেখ উে েগর কােলা
ছায়া। তােদর মুেখই নলাম গিরলারা তােদর উপের কেয়ক দফা চড়াও হেয়েছ।
তােদর বাড়ীঘর লুটতরাজ কেরেছ। নলাম তােদর অেনক আ ীয়- জনেক
গিরলারা িনমমভােব হত া কেরেছ।
ইেতামেধ আওয়ামী লীেগর লাকজন ইি ডয়া থেক িফের আসেত
কেরেছ। একিদন নলাম মুিজবও পািক ােনর কারাগার থেক মুি পেয় ঢাকার
িদেক রওনা িদেয়েছন। বলা েয়াজন মুিজব পািক ান থেক সরাসির ঢাকায়
আেসনিন। িতিন থেম যান ল ডন সখান থেক িদ ী, পিরেশেষ ঢাকা। িদ ীেত
ইি রা গা ীর সরকার মুিজবেক িবরাট স ধনা দয়। এটা খুবই াভািবক িছল।
কননা ইি ডয়া যা কানিদন িচ া করেত পােরিন, মুিজেবর কারেণ তােদর সই
সফল হেয়িছল। ১৬ই িডেস র পূব পািক ােনর পতেনর পর ইি রা গা ী
লাকসভায় দয়া এক ব ৃতায় বেলিছেলন আমরা হাজার বছেরর পরাজেয়র
িতেশাধ িনেয়িছ। এই হাজার বছর বলেত ইি রা মুসলমানেদর হােত বারবার
িহ র পরাজেয়র কথা বুিঝেয়িছেলন। একথা সত হাজার বছের িহ রা কখনও
স ুখ যুে মুসলমানেদর পরািজত করেত পােরিন। ইি রার এই ব ব থেকই
হেয় উেঠ গিরলােদর পিরচািলত ‘ াধীনতার যুে ’ কন ইি ডয়া িনেজেক
জিড়েয় ফেলিছল। কারও াধীনতা ও আ িনয় ণািধকােরর িত যিদ ইি ডয়ার
াই থাকত তাহেল ইি ডয়ার িভতের াধীনতাকামী অেনক জািত গা ী রেয়েছ
তােদরেক তারা মু কের িদত। িদ ীর রামলীলা ময়দােন মুিজেবর স ােন
আেয়ািজত এক িবরাট জনসভায় ব ৃতার সময় থেম িতিন বাংলােদেশর
ভিব ৎ শাসনত স ে একটা আভাস দন। ইি রা গা ীর পরামেশই মুিজব
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ভিব ৎ শাসনতে র মূলনীিত িহসােব এই জনসভায় সমাজত , ধমিনরেপ তা,
বা ালী জাতীয়তাবাদ এবং গণতে র কথা বেলিছেলন। আওয়ামী লীেগর নতারা
য কেয়কিদন ঢাকায় এেস রা ীয় দািয়
হণ কেরিন স কেয়কিদন শাসন
চলেত থােক ইি ডয়ান আিমর িনেদেশ। কেয়কজন ইি ডয়ান আমলাও এেসিছেলন
নতুন দেশর শাসিনক কাঠােমা িকভােব গেড় উঠেব স স েক গাইড লাইন
িদেত। এেদর মেধ িপ.এন.হাসকার ও িড.িপ. ধেরর নাম মেন পড়েছ।
রিডও এবং কাগেজ এ সমেয় সমােন চার চালােনা হি ল আমরা যারা
পািক ানপ ী তােদরেক দালাল বেল। যত রকম িমথ া ভাষণ ও িমথ া চার
চলেত পাের তাই চলিছল আমােদরেক িনেয় অব াহত গিতেত।
একিদন নলাম উপিনবাচেন যঁারা এমএনএ ও এমিপ িনবািচত
হেয়িছেলন তঁােদরেক আ সমপন করার িনেদশ দয়া হেয়েছ। তঁােদর জ
সময়ও বেধ দয়া হেয়িছল। কউ আ সমপন না করেল তঁার যাবতীয় স ি
বােজয়া করার মিক পয দয়া হেয়িছল।
আমার ােমর বাড়ীেত থানা থেক পুিলশ িগেয় আমার স ি র খঁাজ
খবর িনেয় এেসেছ নেত পলাম। এিদেক গিরলারা যিদও আমােক িনেয়
এেসিছল িক তারােতা আমােক সাব িণক িনরাপ া কখনও িদেত পারত না।
তাছাড়া কেয়কজন গিরলা িক করেত পাের! ক কখন আমার উপর চড়াও হয় স
ব াপাের িকছুই বলা স ব িছল না। এরকম অরাজক পিরি িতেত বাড়ীর সবার
িনরাপ ার কথা ভেব আ সমপেণর িস া িনলাম। এ সময় ঢাকার এসিপ
আ ুস সালাম িছেলন আমার পূব পিরিচত। তঁােক আমার ী সব কথা খুেল বলেল
িতিন বলেলন, কাল সকাল ১০টায় আপনার বাড়ীেত আসব। তািরখটা িছল ১৯ শ
জা য়ারী ১৯৭২। এসিপ সােহব ১০টার িদেক আসেত পােরনিন। আিমত সকাল
থেক
িত িনেয় বেস আিছ। সােড় বােরাটার িদেক িতিন টিলেফান কের
বলেলন, জেলর িভতর একটা গ ডেগাল হেয়িছল, িমটমাট করেত দরী হেয়
গেছ। আিম এখুিন আসিছ। আমােক িবদায় দওয়ার জ আমার আ ীয়- জন
অেনেকই এেসিছল। আমার িতেবশীরাও কউ কউ এেসিছল। সবেচেয়
অ িবধা হল আমার বা া েলােক িনেয়। মা ম বা ারা যখন তােদর আ ার
জেল যাওয়ার কথা েন হাউমাউ কের কঁাদেত
করল তখন পিরি িতটা
সিত ই অ রকম হেয় গল। রাজনীিতর জ বা ােদর কখেনাই সময় িদেত
পািরিন, আজ তােদর চােখর পািনেত আমার বুকটাও কমন যন সবিকছুর
অজাে মাচড় িদেয় উঠল।
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আমার জেল যাওয়ার দৃ
দেখ আর যারা সবেচেয় বশী ব িথত
হেয়িছল তারা হল অবা ালী িতেবশীরা। এতিদন তারা িদেন- িদেন আমােক
িনভরেযাগ ব ু মেন করত। আজ আমােদর সবার এ ভাগ িবপযেয়র িদেন
আমার জেল চেল যাওয়ােক তারা অত মমঘাতী িহেসেবই িবেবচনা করিছল।
এসিপ সােহব আমােক িনেয় জেল পঁৗছেলন। তখন জলার িছেলন
িনমল রায় বেল এক িহ ভ েলাক। রায় বাবুেক আিম আেগর একিট ঘটনার
কারেণ িকছুটা িচনতাম। এবার এসিপ সােহব তঁার কােছ নতুন কের আমার
পিরচয় কিরেয় িদেলন তঁার আ ীয় এবং সােবক এমএনএ িহেসেব। রায় বাবু
েনিছ আমােদর মত পািক ানপ ীেদর মেন মেন পছ করেতন না। িক উপের
উপের আমার সােথ ভাল ব বহারই করেলন। হেত পাের এসিপ সােহেবর বােদ
িতিন এমনিট কেরিছেলন। এসিপ সােহব রায়েক বলেলন জেলর মেধ আমােক
যন একটা ভাল জায়গা দয়া হয়। রায় বাবু বলেলন, জেলর ধারণ মতা এক
হাজার ৯শ জেনর অথচ কেয়দী ঢুকােনা হেয়েছ ১২ হাজার। কাথায় য কােক
জায়গা দব িকছুই বুঝেত পারিছ না। রায় বাবু তবুও এসিপ সােহেবর খািতের
একটা জায়গায় আমােক দয়ার কথা বলেলন।
আিম কেয়দী িহেসেব জেলর মেধ ঢুকলাম। এতিদন েন এেসিছ
রাজনীিতিবদেদর অিভ তা ও পিরপ তা অজেনর জ
জল একটা উ ম ান।
পৃিথবীর অেনক বড় বড় রাজনীিতিবদই জেলর অিভ তা অজন কেরেছন- সটু
ভেব এই িবপােকর িদেন সা না পাওয়ার চ া করলাম।
রায় বাবু তঁার এক েবদারেক ডেক আমােক একটা ভাল জায়গার
ব ব া কের িদেত বলেলন। েবদার আমােক িনেয় গল ফঁািসর সেল।
পািক ানপ ীেদর জেল ঢুকােনার আেগ এসব জায়গায় সাধারণত ফঁািসর
আসামীেদর রাখা হত। একটা ছা
ম। জানালা নই। সামেনর িদেক একটা
বড় লাহার দরজা। াস- াস িনেতও ক হয় সখােন।
সই ঘেরর িভতর দখলাম এক পােশ ক ল পাতা। ভাবলাম আমার
মতই কান দালােলর শায়ার জায়গা হেব। ঘেরর অ পােশ আমার িবছানা
করার িচ া করিছ। এমন সময় এক ত ণ এেস আমােক বলল আিম সবিকছু কের
িদি । িক ু ভাবেবন না। তারপর স আমােক আর িকছু ভাববার েযাগ না িদেয়
র পিরপািট কের িবছানা তরী কের িদল। ত ণিটর এ অযািচত বদা তা
দেখ অবাক হলাম। তার িদেক িজ া দৃি েত তাকােতই স আমােক বলল
আিম একজন মুি েযা া। দেশর জ িক না কেরিছ। অথচ ইি ডয়ান আিম
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আমােদর জেল ঢুিকেয় িদল। আিম তখন বুঝলাম এরা দশ াধীেনর দাহাই
িদেয় এমন লুটপাট
কেরিছল য, ইি ডয়ান আিম পয বাধ হেয় শাি শৃ লার ােথ এেদর জেল ঢুিকেয়েছ। আজ আমার জেল আসেত দরী হেয়িছল
এেদর জ ই। এসিপ সােহব এেদর গ ডেগােলর কথাই বেলিছেলন। জেল
ঢুেকও এরা পুিলেশর সােথ গ ডেগাল করিছল। দশ াধীন কেরেছ তারা। আর
তােদরই জেল ঢুকােনা হেয়েছ। এত বড় ধা। পুিলশ গ ডেগাল থামােনার জ
িলও চািলেয়িছল।
ত ণিটর বদা তার কারণ িকছু ণ পর পির ার হল। স আমােক বলল
আিম খািল হােত জেল এেসিছ। আমােক আপনার একটা লুি িদন। তার কাতর
িমনিত দেখ আিম তখন িনেজর জ আনা একটা লুি তােক দই। ঘেরর মেধ
পাতা িবছানায় কবল বেসিছ এমন সময় দিখ আমার খুবই ঘিন ফিরদপুেরর
ফােয়
ামান খুঁিড়েয় খুঁিড়েয় আসেছন। এত েণ বুঝলাম ঘেরর অ িবছানাটা
তঁারই।
িতিন আমােক দেখ আেবেগ জিড়েয় ধরেলন। বলেলন, িক খবর,
ই ািহম? বাইেরর অব া িক? আমােক তা এক কাপেড় ধের এেন জেল পুেরেছ।
িকছুই বুঝেত পারিছ না। ফােয়
ামানেক দেখ আমার গলার র ধের এল।
আিম কালই মা
েনিছ তঁার ছেল
ামানেক ফিরদপুেরর জালালু ীন
নােমর এক খ াত ব ি ধের িনেয় িমরপুর ীেজর উপর িল কের মের
ফেলেছ। দেখ মেন হল ফােয়
ামােনর কােছ স খবর এখনও পঁৗেছিন।
ফােয়
ামান িছেলন আইয়ুব খােনর এককালীন বািণজ ম ী ওয়ািহ
ামােনর
ছাট ভাই। িতিন িনেজও ফিরদপুর থেক মুসিলম লীেগর এমএনএ হেয়িছেলন।
তঁার চহারা দেখ খুব খারাপ লাগল। িক তঁার ছেলর ব াপাের তঁােক
আিম িকছু বিলিন। একিদেক আমার ঘেরর সামেন দৃ মান ফঁািসর ম
অ িদেক পু হারা িপতার এই মমাি ক অব ার মেধ আিম িক করব বুেঝ উঠেত
পারিছলাম না। এেকই বেল িনয়িত।
ফােয়
ামান যতিদন জেল িছেলন তঁার পিরবােরর কউ তঁােক ছেলর
মৃতু র সংবাদ দয়িন। পােছ িতিন জেলর মেধ অ হেয় পেড়ন এই আশ ায়।
তঁার ছেল
ামানেক আিম িচনতাম। দশন চহারার ত ণ। ঢাকা
ইউিনভািসিটর মধাবী ছা । ছেলিট এম.এ. পাশ কের অ পরী ার জ
িত িনি ল। ইউিনভািসিটেত স এনএসএফ করত। ১৯৬৯- এর িদেক যখন
ইউিনভািসিটেত আইউব িবেরাধী ছা রা ১১দফার আে ালন গেড় তুেল তখন স
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একবার এনএসএফ- এর ই ািহম খিলেলর সােথ সবুর সােহেবর বাসায় আেস।
আমার সােথ স সময় তার পিরচয় হয়। স সময় স উপি ত িকছু ছাে র
উে ে ব ৃতাও িদেয়িছল মেন পড়েছ। তার কথা বলার ভি , া ল উ ারণ
আমােদর দা ণভােব মু কের। ঐ ব ৃতায় স জােরর সােথ বেলিছল আইয়ুব
িবেরাধী আে ালন গণত
িত ার জ
নয়। এ আে ালেনর আড়ােল
পািক ােনর শ রা মূলতঃ শি স েয় ব । যােত সময় মত পািক ােনর
িব ে মরণ আঘাত হানা যায়।
ফােয়
ামানেক দেখ আমার এতিদেনর পুরােনা সব কথা মেন পেড়
গল।
ামােনর হত াকারী জালালু ীনেক পের শখ মুিজব ম ী িদেয়
পুর ৃত কেরন।
ফােয়
ামান জল থেক বর হেয়
ামােনর মৃতু র কথা থেম
িব াস করেত পােরনিন। পের িতিন শখ মুিজেবর কােছ ছেলর জ কঁাদেত
কঁাদেত ছুেট িগেয়িছেলন। তঁার িব াস হেয়িছল মুিজব বাধ হয়
ামানেক
ভারেত লুিকেয় রেখেছ।
মুিজব ফােয়
ামানেক লাভাই বেল ডাকত। িতিন তা সবিকছু
জানেতন। তবু িতিন ফােয়
ামানেক বুঝােনার জ বেলিছেলন, লাভাই
আপিন বাসায় যান। আপনার ছেলেক আিম খুঁেজ বর করার চ া করিছ।
জেলর সই থম রাত আমার কাটল ফােয়
ামােনর সােথ নানা
আলাপ, িচ া আর উে গ আশ ার মেধ । ভাের উেঠ আিম পিরিচত হলাম
জেলর নতুন নতুন অেনক িকছুর সােথ। জেলর খাত বেল একটা কথা চিলত
আেছ। এর মােন হল িতিদন সকােল নতুন কেয়দী িহেসেব যারা আেস তােদর
উ ের ডাকা হয় এবং তােদর নতুন থাকার জায়গা বেল দয়া হয়। জেলর
কমকতােদর ত াবধােন িসপাই ও েবদাররা এসব কাজ সাধারণত কের থােক।
খাতায় আমার নাম ডাকার পর আমার থাকার জ ‘পুরােনা হাজতেক’
বরা করা হল। পুরােনা হাজত হল একটা িবরাট হল ঘর। এ হলঘেরর মেধ ই
কেয়দীরা থাকত। ‘পুরােনা হাজত’ নামকরেণর কারণ হল জেলর মেধ এটাই
িছল সবেচেয় পুরােনা িবি ং। জেলর িসপাইেক বলা হয় িময়া সােহব। এরকম
একজন িময়া সােহব আমােক ফঁািসর সল থেক পুরােনা হাজেত িনেয় এল।
পুরােনা হাজেত এেস দিখ এলাহী কারবার। সব পািক ানপ ীরা এখােন
আেলা কের বেস আেছন। আমােক দেখ তঁােদর আন আর ধের না। আরও
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দখলাম মােনম খােনর কেলজ পড়ুয়া েটা ছেলেকও এখােন এেন রাখা
হেয়েছ। এরা রাজনীিতর িক বুঝত আিম জািন না। মােনম খান তােদর িপতাবাধ হয় এটাই িছল তােদর অপরাধ। পুরােনা হাজেত িবখ াত আেলম মাওলানা
মা মেকও দখলাম। িতিন কান রাজনীিতর সােথ জিড়ত িছেলন বেল কখনও
িনিন। িক ১৬ই িডেস েরর পর ইসলামপ ী হওয়াটাই িছল একটা অপরাধ।
স কারেণ তঁােক জেল ঢুকােনা হেয়িছল। মাওলানা মা ম জলখানায় আমােদর
নামােজ কেয়কিদন ইমামিত কেরিছেলন। িতিন জেল ঢুেকই বেলিছেলন,
আওয়ামী লীেগর লােকরা আমােক ৯িদেনর বশী আটক কের রাখেত পারেব না।
সিত িতিন ৯িদেনর আেগই জল থেক মুি পান। এর ফেল আমােদর িব াস
দৃঢ়মূল হয় িতিন কৃতই বড় বুজগ িছেলন। িতিন আমােদর বলেতন, পািক ান
সারা ভারেতর মুসলমানরা বািনেয়িছল। আ াহর কােছ মুসলমানরা অেনক
কা াকািট কেরিছল- একিদন এই পািক ান বানাবার জ । সই পািক ােনর যারা
িত কেরেছ আ াহ তােদর উিচত িশ া দেবন। আ াহর আদালেত একিদন
এেদর িবচার হেবই। নামাজ শেষ মা ম সােহব আমােদর ধযধারণ করার
উপেদশ িদেতন। িতিন আমােদর বলেতন, আ াহর রােহ যারা সং াম কের
তােদর উপর এরকম বালা- মুিসবত আেস। এ েলা ঈমানদারেদর উপর আ াহর
পরী া, এ পরী ায় ঈমানদারেদর িবজয়ী হেত হেব। িত ওয়া নামােজর পর
আমরা িজিকর করতাম। মা ম সােহব িজিকেরর মাহিফল পিরচালনা করেতন।
তখন আমার কােছ পুেরা জলখানােক মেন হত দরেবেশর জরা খানা। মা ম
সােহব জােরর সােথ বলেতন আমােদর কাউেক ওরা আটেক রাখেত পারেব না।
পুরােনা হাজেত আিম বশীিদন থাকেত পািরিন। িদন থাকার পর জল কতৃপ
আমােক িডিভশন বরা কের। তখনকার রা সিচব শাম ীন আহমদ িছেলন
আমার আ ীয়। মূলত তঁার ভােবর কারেণই আিম িডিভশন পাই। জেলর এক
েবদার আমােক ‘পুরােনা হাজত’ থেক িনেয় িবশ সেল িডিভশন ব ীেদর
িভতর পঁৗেছ দয়। িবশ সল বলা হত এজ য একতলা এ িবি ংিটেত িবশিট
কামরা িছল। আসেল এটা িছল নােমই িডিভশন। পািক ান আমেল এখােন রাখা
হত দাগী আসামীেদর। নতুন সরকার এেস এিটেক িডিভশন া েদর আ য় ল
বািনেয়িছল। পািক ান আমেল ২৬ সল িনমাণ করা হেয়িছল রাজৈনিতক
ব ীেদর জ । রাজৈনিতক ব ীেদর মযাদা অ যায়ী েযাগ িবধা দয়া হত।
শখ মুিজব এখােন ব িদন কািটেয়েছন। নতুন সরকার ২৬ সল কান
রাজৈনিতক ব ীেদর জ বরা কেরিন। এটা তারা ত ভােব সংর ণ কেরিছল
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এই আশায় এখােন নািক জ. িনয়াজী ও তঁার সহেযাগীেদর িবচার করা হেব। ২০
সেল েত ক চার েমর পর দয়াল তুেল পৃথক কের দয়া হেয়িছল। আমােক
যখন িবশ সেল নয়া হয় তখন দিখ ফজলুল কােদর চৗধুরীেকও সখােন রাখা
হেয়েছ। ফজলুল কােদর চৗধুরী দখামা ই আমােক জিড়েয় ধরেলন। বলেলন,
ই ািহম তামােকও এরা িনেয় এেসেছ। আিম বললাম, আিম িদন িতেনক হল
জেল এেসিছ। আপিন কেব? ফজলুল কােদর চৗধুরী তঁার জেল আসার য বণনা
িদেলন তা েন আমার মেন হল এটা রামা কর উপ াসেকও হার মানায়।
তঁার কাছ থেক শানা সই অিব া অথচ সত ঘটনািট িছল এরকম:
১৪ই িডেস র সবিকছু আঁচ কের িতিন পািক ান নভীর একটা িশেপ কের
পিরবার পিরজনসহ চাটগঁা থেক বামার উে ে
পািলেয় যাি েলন। িক
ভাগ বশতঃ নভাল িশপিট ভাটার সময় চড়ায় আটেক যায়। তখন আেশপােশর
াম থেক নৗকায় কের লাকজন এেস জাহাজিট িঘের ফেল। এরমেধ
গিরলাও িছল। আ েযর ব াপার হল ফজলুল কােদর চৗধুরী যখন জাহাজ থেক
বিরেয় আসেলন তখন পিরেবশ স ূণ পাে যায়। চারিদেকর লাকজন তঁােক
নারােয় তাকবীর আ া আকবার িন িদেয় াগত জানায়। তারা তঁােক তঁার
পিরবার পিরজনসহ তঁােদর ােম িনেয় যায় এবং গ জবাই কের এ উপলে
ভােজর আেয়াজন কের। ফজলুল কােদর চৗধুরীর জাহাজ আটেক যাওয়া এবং
তঁােক ােম িনেয় িগেয় জনসাধারেণর উ াস করার ঘটনা ইি ডয়ান আিমর কােন
যায়। তারা গিরলােদর সহেযািগতায় ত ামিট িঘের ফেল। এ রকম অব ায়
তারাও য িক করেব বুেঝ উঠেত পারিছল না। ইি ডয়ান আিম তখন িদ ীেত
তােদর সদর দফতেরর সােথ যাগােযাগ কের। িদ ী থেক ইি ডয়ান আিমেক
িনেদশ দয়া হয় তারা যন কানভােবই ফজলুল কােদর চৗধুরীর সােথ ব বহার
না কের এবং অিত স র তঁােক ঢাকায় জেল পঁৗেছ দয়। ইি ডয়ান আিমর
হরায় ফজলুল কােদর চৗধুরী চাটগঁা থেক ঢাকা জেল পঁৗেছন। তঁার পিরবার
পিরজনেক ঐ ামবাসীরা আঁচড় পয লাগােত দয়িন। ফজলুল কােদর চৗধুরী
য জনি য় নতা িছেলন এবং তঁার চমৎকার ব ি ে র িত দেশর মা ষ য
িবেশষ আকষণ অ ভব করত এ ঘটনা তার মাণ। আমার মেন আেছ, ৫৪
সােলর িনবাচেন যখন যু
ে টর সামেন মুসিলম লীেগর ক ণ অব া তখনও
িতিন ত াথী িহেসেব িনবাচন কের িজেত এেসিছেলন। িনবাচেন িজেত অব
িতিন মুসিলম লীেগই যাগ দন। আেগ মুসিলম লীগ পালােম টারী বাড তঁােক
নিমেনশন দয়িন। চাটগঁার ভাষায় ব ৃতা িদেয় িতিন লাকজনেক দা ণভােব
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মািতেয় ফলেত পারেতন। চাটগঁার উ িতর জ ফজলুল কােদর চৗধুরী অেনক
পূণ ভূিমকা রেখিছেলন। ইউিনভািসিট, ইি নীয়ািরং কেলজ, িরফাইনারী
এ েলা তঁার একক েচ ার ফল। ীকার এবং িকছুিদেনর জ পািক ােনর
অ ায়ী িসেড ট িহেসেব িনেজর মতােক কােজ লািগেয় এসব িত ান িতিন
গেড় তুেলিছেলন। িডিভশেন আসার িদন পর আমার একটা নতুন কাজ জুেট
যায়। জল জীবেন হঠাৎ হঠাৎ এসব বিচ ম লােগ না। আমরা িডিভশন
পেয়িছলাম ায় প াশ জন। এঁেদর মেধ একজন ম ােনজার থাকেতন। জল
কতৃপে র অ েমাদেনই এটা হত। ম ােনজােরর কাজ িছল িতিদন সকােল
িডিভশন ব ীেদর খাবার সাম ী অথাৎ িতিদেনর চাল, ডাল, তল, গাশত, মাছ
বুেঝ নয়া এবং রা ার যাবতীয় ব ব া করা। জলখানায় রা াঘরেক বেল চাখা।
চাখায় বাবুিচেদরও ত াবধান কেরন ম ােনজার। আিম আসার পর িডিভশেনর
ব ীরা আমােক ম ােনজার বানােনার জ জলার িনমল বাবুেক অ েরাধ কেরন।
িডিভশেনর ব ুরা কন আমােক ম ােনজার িহেসেব পেত চেয়িছেলন তা ভাবেল
আজও আিম অবাক হেয় যাই। রাজৈনিতক জীবেন তঁারা যমন আমার উপর আ া
রাখেত পারেতন বাধ হয় জল জীবেন এেসও তঁােদর সই আ ার অভাব হয়িন।
িনমল বাবু যখন আমােক ম ােনজােরর দািয় নয়ার কথা বলেলন তখন
আিম সানে
রাজী হেয় যাই। আমার আেগ ম ােনজার িছেলন মজর
আফসারউ ীন। িতিন িছেলন ইসলািমক ডেমাে িটক পািটর সভাপিত। তঁার
সে টারী িছেলন মাওলানা মা ান। িতিদন সকােল আিম জল গট থেক
আমােদর মাথািপছু বরাে র সাম ী বুেঝ িনতাম। আমােক সাহায করত
বাবুিচরা। আিম ম ােনজার হবার পর চাখার বাবুিচ পাে
দই। তখন জেল িকছু
অবা ালী বাবুিচ ধের আনা হেয়িছল। এসব বাবুিচর অপরাধ িছল এরা অবা ালী
ও পািক ানী আদেশ িব াসী। বাবুিচেদর অিধকাংশই িছল আমার পিরিচত।
ঢাকার সরা বাবুিচ িহেসেব এেদর নাম ডাক িছল। এেদর অেনকেক আিম চাখার
দািয় দই। অবা ালী বাবুিচেদর রা ার েণ আমােদর খাবার বশ উপােদয়
হেয় উঠল।
ম ােনজার িহেসেব আরও একটা দািয় িছল আমার। িডিভশেন কউ
অ হেয় পড়েল তােক তাড়াতািড় জেলর হাসপাতােল িনেয় যেত হত। আমার
একটা িবধা িছল তখন ঢাকার িসিভল সাজন িছেলন িসরাজ উি ন। মালদা
জলা ুেল িতিন আমার াসেমট িছেলন। িসরাজ উি ন জেলর ডা ারেদর
ভাল কের বেল রেখিছেলন যন তঁারা আমার দখা না কেরন। ডা াররা বাধ
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হয় স কারেণই আমােক খুব সমীহ করেতন। কান রাগী িনেয় গেল তাড়াতািড়
দেখ িদেতন। িবেশষ কের আমার অ েরােধ অেনক সময় ডা াররা মিডেকল
ডােয়ট বরা দয়ার জ িলেখ িদেতন। মিডেকল ডােয়েটর ব াপারটা িছল
জেলর খাবার খেত খেত অেনেকরই অনীহা ধের যত। তাছাড়া জেলর
ব ীদশার কারেণও অেনেকর খাবােরর িত অ িচ হত। ডা াররা ইে করেল
তখন কেয়দীর মেনর মত একটা ডােয়ট িলেখ িদেত পারেতন। এর মেধ হয়ত
িবেশষ ধরেনর মাছ যমন ক, মা র িকংবা িবেশষ ধরেনর সি র উে খ থাকত।
অেনক সময় ডা াররা অ েখর কারেণ সামেনর লেন ঘারার অ মিত
দয়ার জ
জল কতৃপ েক িলখেতন। আমার অ েরােধ একবার তঁারা ফজলুল
কােদর চৗধুরী ও খাজা খেয় ীনেক জেলর লেন ঘারার অ মিত দয়ার কথা
িলেখিছেলন।
ম ােনজার হওয়ার বােদ আমার একটা িবধা িছল আিম িডিভশেনর
েত ক ব ীেসেল ইে মত যেত পারতাম। তােদর খ ঃেখর আলােপর ভাগী
হেত পারতাম। কখন কার িক েয়াজন সটা তাৎ িণকভােব েন সমাধােনরও
চ া করতাম। একবার একটা মজার ঘটনা ঘেটিছল। বাংলােদেশ উদযািপত
থম িবজয় িদবেস কারা কতৃপ ব ীেদর জ উ তমােনর খাবার সরবরাহ
কের। আিম মুরগীসহ অ া খাদ সাম ী চাখার এক কাণায় ফেল রািখ এবং
বাবুিচেদর বিল িতিদেনর মত সাধারণ খাবার রা া করেত। জলার িনমল বাবু
িক কের যন ব াপারটা টর পেয় যান। িতিন এেস আমােক ায় কিফয়েতর
ের বলেত থােকন, ইবািহম সােহব এসব িক হে ? মুরগী রা া কেরন িন,
িবিরয়ািন পাকানিন, আজেক দেশর এতবড় একটা উৎসব আর আপনারা
িনরািমষেভাজী হেয় আেছন। আিম হাসেত হাসেত বললাম, জলার সােহব,
আপিন আমােদর খঁাজ- খবর িনেত এেসেছন, ধ বাদ। িক এ িবজয় তা
আমােদর িবজয় নয়। আমরা আজেক িবিরয়ািন খাব না। আমরা উেপাস করব।
যিদন এেদেশর মা েষর সিত কােরর িবজয় আসেব সিদন আমরা ভরেপট
িবিরয়ািন খাব, আজেক নয়।
িনমল বাবু আমার কথা েন তা অবাক। িতিনও হাসেত হাসেত বলেলন,
খুব রাজনীিত কের বড়াে ন ই ািহম সােহব।
আিম তঁােক বললাম, রাজনীিত নয় এটা আমােদর আদশ, জলার
সােহব।
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িনমল বাবু তখনকার মত িকছু না বেল চেল গেলন। তেব আিম য ১৬ই
িডেস র িবিরয়ানী পাকােনার ব ব া কিরিন এজ আমার িডিভশেনর ব ুেদর
মুেখ কান অিভেযাগ িনিন। বাধ হয় তঁারা মেন মেন খুশী হেয়িছেলন।
একিদন জলার অবা ালীেদর এক েবদার এেস আমােক খবর িদেলন
দােম অেনক পাক বাসমিত চাল আেছ। এই চাল আর কখনও পািক ান থেক
আসেব না। আপিন যিদ জলারেক বেল কেয়ক ব া চাল জাগাড় করেত পােরন
তাহেল সবাইেক িবিরয়ািন খাওয়ােত পারেবন।
েবদােরর আইিডয়াটা আমার কােছ বশ আকষণীয় মেন হল। আিম
িনমল বাবুেক বলেল িতিন রাজী হেয় গেলন। দােম ায় সাত আট ব া
বাসমিত চাল িছল, িতিন সবটাই আমােদর িদেয় দন।
এত অনায়ােস বাসমিত চাল পেয় যাব তা আিম ভািবিন। িনমল বাবু
আমােদর মেন মেন পছ করেতন না িঠকই িক এটা িতিন বুঝেতন আজ যারা
এখােন ব ী আেছন তঁারা একসময় দেশর দ মুে ডর কতা িছেলন। ভিব েতও
য চাকা উে যােব না, এঁরাই আবার য মসনেদ বসেবন না তারই বা িন য়তা
িক? বাধ হয় এসব িচ া কেরই িনমল বাবু আমােক চাল িদেত ি ি কেরনিন।
জেলর মেধ একটা িনয়ম হল েত ক কেয়দীর জ মাথািপছু বরা
দয়া। িডিভশন ব ীেদর খাবার- দাবােরর িবধাটা আরও বশী। িক এসব
খাবার কখনও কেয়দীরা িঠকমত পায় না। নীিতবাজ পুিলশ ও জেলর
কমচারীরা এসেবর মেধ অৈবধ ভাগ বসায়। যার ফেল কেয়দীেদর ভােগ জােট
খুব সামা ই।
আমরা যারা িডিভশন পেয়িছলাম তঁােদর খাবার ব ব া মাটামুিট ভালই
িছল। িক অসংখ ইসলামপ ী ও পািক ােনর আদেশ িব াসী কেয়দী যারা
িডিভশন পানিন তঁােদর খাওয়ার ঃখজনক অব া দখেল চােখ পািন এেস
যত। এসব কেয়দীেদর েত েকরই একটা সামািজক স ান ও মযাদা িছল।
আজ তকদীেরর ফের সামা পুিলশ ও ওয়াডারেদর চাখ রা ানীও দখেত
হে তঁােদর বদনাটা সখােনই।
জেলর মেধ এতিদন কেয়দীেদর িনেয় জামােত জুমার নামাজ পড়ার
একটা রীিত চেল আসিছল। বাংলােদশ হওয়ার পর িনমল বাবুর িনেদেশ জুমার
নামাজ পড়া ব হেয় যায়। আমার মেন হয় আওয়ামী লীগ সরকােরর কান
হামড়া- চামড়ার িনেদেশই এটা করা হেয়িছল। তা না হেল িনমল বাবুর অ ত
জামােত নামাজ পড়া ব করার ঃসাহস হত না।
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আমােদর েক আমার সােথ ফজলুল কােদর চৗধুরী ছাড়াও পূব
পািক ােনর সােবক ডপুিট ীকার সাভােরর এডেভােকট আজগর হােসন ও
মােলক ম ীসভার সদ
িম ার এডেভােকট মুিজবর রহমান িছেলন।
মুিজবর রহমান িছেলন খুব ধীরি র। তঁার সােথ কথা বলেলই বাঝা যত
ইসলােমর উপর তঁার ব াপক পড়া না রেয়েছ। িবশ সেল আমােদর পেরর েকই
থাকেতন সবুর সােহব, খাজা খেয় ীন, পাবনার এম এ মিতন, পািক ান
াশনাল এ ােস িলর সােবক ডপুিট ীকার এ িট এম আ ুল মিতন মুখ ।
সল বলেত আমােদর িডিভশেনর ব ীেদর যা বরা করা হেয়িছল তা
িছল একট ছা জানালািবহীন ঘর। সই ঘের কান েম একটা খাট পাতা
হেয়িছল। একটা টিবলও দয়া হেয়িছল। আমার কােছ এটা জল কতৃপে র
একটা ম রা বেল মেন হত।
রােত ই ঘেরর মাঝামািঝ দয়ােলর উপর একটা ফঁাকা জায়গায় বা
লত। এটা ’ঘরেকই আেলািকত করার চ া করত। রােত ঘেরর মেধ একটা
পা িদেয় রাখা হত। ঐ পাে ই আমােদর যাবতীয় াকৃিতক কম সারেত হত।
জেলর মেধ আমার সবেচেয় খারাপ লাগত ল াি েনর অব া দেখ।
িডিভশেনর ব ীেদর জ এক একজন ফালতু দয়া হত। এরা িছল িন
ণীর গরীব কেয়দী। এরা িডিভশেনর ব ীেদর ফায়ফরমাশ খেট িদত, চাখা
থেক খাবার িনেয় আসত। গাসেলর জ পািন আনাও ফালতুর কাজ িছল।
আমােদর েকর গাসলখানায় একটা পািনর চৗবা া িছল। ফালতু পািন
এেন চৗবা া ভের িদেয় গেল আমরা গাসল করতাম। সম া হল ফজলুল
কােদর চৗধুরীেক িনেয়, তঁার তা িছল িবরাট বপু। এতটু পািনেত তঁার গাসল
হত না।
িতিন আমােক বলেতন, ই ািহম যিদন আিম গাসল করব তামরা দয়া
কের সিদন গাসল কেরা না। আমরা ফজলুল কােদর চৗধুরীর জ অেনকিদন
গাসল না কের কািটেয়িছ।
ফজলুল কােদর চৗধুরীর িছল িসগােরট খাওয়ার অভ াস। অেনকিদন
রােত িতিন িচৎকার কের বলেতন ই ািহম একটা িসগােরট দাও। খুব খারাপ
লাগেছ, ঘুমােত পারিছ না। আমার পােশর সলটাই িছল তঁার। আিম তখন
দয়ােলর উপর ফঁাকা জায়গাটা িদেয় িসগােরট ছুঁেড় িদতাম। সই িসগােরট টেন
িতিন ঘুমােতন। অেনক সময় রােত আমার ঘুম ভে যত। ঘুম থেক চাখ
কচলােত কচলােত উেঠ িন চৗধুরী সােহব তাহা ুেদর নামাজ পেড় আ াহর
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কােছ কা াকািট করেছন। আিম
নতাম িতিন মুনাজাত করেত করেত
বলেতন, খাদা আমরা িক অপরাধ কেরিছ.... এই জােলমেদর কবল থেক
দেশর অসহায় মা ষেক তুিম র া কেরা। তুিম আমােদর সবর করার তৗিফক
দাও। হ আ াহ, আমরা যন ঈমােনর সােথ িনয়া থেক িবদায় িনেত পাির
ইত ািদ। ফজলুল কােদর চৗধুরী তা গম গম কের কথা বলেতন। মেন হত
লাউড ীকাের কউ কথা বলেছন। দায়ার সময় তাই সব শানা যত।
ফজলুল কােদর চৗধুরী একবার জেলর মেধ এক িময়া সােহবেক ধের
আ া কের িকলঘুিষ মেরিছেলন। জেলর মেধ মা েষর মানিষক অব া য
কতখািন িবকার
হেয় পেড় তা না দখেল বাঝা যায় না। একিদন হল িক
ফজেরর সময় চৗধুরী সােহেবর াকৃিতক কাজ করার খুব েয়াজন পড়ল। িতিন
এত উঁচু ল া িছেলন য ঘেরর মেধ রাখা পাে র উপর বেস াকৃিতক কাজ
সারেত পারেতন না। আবার এিদেক সেলর দরজাও তালা মারা, সকাল ৭টার
আেগ খুলেব না। িতিন আমােক বলেলন, ই ািহম তুিম িময়া সােহবেক বল
দরজাটা খুেল িদেত। আিম বললাম কােদর ভাই ৭টার আেগ তা দরজা খালার
িনয়ম নই। ও িক খুলেব! িতিন আমােক পীড়াপীিড় করেত থাকায় আিম চঁচােমিচ
কের িময়া সােহবেক অেনক বুিঝেয় দরজা খুলেত রাজী করালাম।
চৗধুরী সােহব তাড়াতািড় কের ল াি েন গেলন। সখান থেক িফের
আসার পর িময়া সােহব হয়ত একটু জােরর সােথই তঁােক বেলিছল তাড়াতািড়
কের সেলর মেধ ঢাকার জ । তালা লাগােত হেব নইেল কতৃপ তােক
কিফয়ত তলব করেব। আর যায় কাথায় চৗধুরী সােহব তঁার িবরাট বপু িনেয়
িময়া সােহেবর উপর ঝঁািপেয় পড়েলন। ই ামত িকল ঘুিষ মের সই
মি ডত
মাঝারী বয়সী িময়া সােহবেক নােজহাল কের ফলেলন। মার খেয় স অেনক ণ
মেঝর উপর পেড়িছল। আিম সেলর িভতর বেস সব নিছ। িময়া সােহব
িকছু ণ মেঝেত পেড় থাকার পর জল অিফেসর িদেক চেল গল। তত েণ
সেলর তালা খুেল দয়া হেয়েছ। আিম, চৗধুরী সােহব, আজগর হােসন ও
মুিজবর রহমান একসােথ বেস আিছ।
হঠাৎ দিখ িনমল বাবু তঁার দলবলসহ আমােদর েকর িদেক এিগেয়
আসেছন। িনমল বাবু ায় িচৎকার কের বলেলন জেলর তা একটা কাড আেছ।
চৗধুরী সােহব আপিন এসব িকছুই মানেত চান না। আেগও আপিন এক
িসপাইেক মেরেছন।
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দখলাম চৗধুরী সােহব য চয়াের বেসিছেলন সটা িনেয়ই িতিন
দঁািড়েয় পড়েলন িতিন িচৎকার কের িনমল বাবুেক বলেত লাগেলন িল করেত
হেল িল চালাও। ফঁািস িদেত হেল ফঁািস দাও। এরকম কের খািল খািল
আমােদর ক িদ
কন? বলেত বলেত চৗধুরী সােহব অেচতন হেয় পড়েলন।
আিম িচৎকার িদেয় উঠলাম। িনমল বাবু এসব দেখ হতচিকত হেয় তাড়াতািড়
সের পড়েলন। পােশর ক থেক সবুর সােহব, খাজা খেয়রউ ীন ছুেট এেলন।
আমরা চৗধুরী সােহবেক ধরাধির কের খােটর উপর ইেয় িদলাম। আিম গামছা
িভিজেয় তঁার কপােল ঠা ডা পািনর িছটা িদলাম। িকছু ণ পর িতিন চাখ
মলেলন।
অেনক ণ অপলক দৃি েত তািকেয় থেক িতিন আমােক বলেলন,
ই ািহম আমার িক হেয়িছল?
আিম বললাম িকছুই মেন নই আপনার? এত কা ড হেয় গল আপনােক
িনেয়। আপিন িময়া সােহবেক ধের উ ম মধ ম িদেলন। জলারেক গালাগািল
করেলন।
চৗধুরী সােহব তখন বলেলন, দখ ই ািহম আমার আজকাল িক হে !
মাথা িঠক রাখেত পারিছ না। তুিম িময়া সােহবেক ডােকা। ওিক এখােন আেছ?
আিম িজ াসা করলাম, ও িক এখন আসেব নািক? িতিন বলেলন তুিম
বেলই দখ না। আিম িময়া সােহবেক অেনক বুিঝেয় বললাম, দেখা এত
বড়েলাক, পািক ােনর িসেড ট িছেলন, িতিন আজ জেল, কত ণ মাথা িঠক
থােক বল? উিন তামােক ডাকেছন, না কেরা না।
িময়া সােহব আমার কথায় রাজী হেয় চৗধুরী সােহেবর ঘের দখা করেত
এল। চৗধুরী সােহব তখন তঁােক বুেক িনেয় বলেলন দখ আমার ভুল হেয় গেছ।
তুিম আমােক মাফ কের দাও। িতিন িময়া সােহেবর কােছ আেবগ তািড়ত কে
বলেত থাকেলন, আমােক সিত মাফ কেরছ তা?
চৗধুরী সােহেবর এই িশ র মত আচরণ দেখ আিম িনেজও হতবাক
হেয় িগেয়িছলাম। িময়া সােহেবর মুেখ কান কথাই িছল না। স পািক ােনর এক
সময় সেবা পদািধকারীর এই আচরেণ হতভ হেয় িগেয়িছল। চৗধুরী সােহব
আমােক বলেলন, দখ ই ািহম আমার ঝুিড়েত িকছু ুটস আেছ। এ েলা িময়া
সােহবেক িদেয় দাও।
আিম যখন ফল েলা িনেয় িময়া সােহবেক িদি লাম তখন তার চাখ
িদেয় দর দর কের অ গিড়েয় পড়িছল। ফজলুল কােদর চৗধুরী িছেলন নরম
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িদেলর মা ষ। অেনকিদন দেখিছ বাসা থেক তঁার জ ভাল ভাল খাবার এেল
িতিন ধু আমােদর ডেক িনেয় খেতন না অেনকটাই ফালতুেদর মেধ িবতরণ
কের িদেতন। একিদন িতিন আমােক বলেলন, ই ািহম টাকা পয়সা িদেয় িক
হেব। ফালতুেদর অব ােতা দখছ ওেদর গি ও লুি র ব ব া কের দয়া
উিচত।
তখন িতিন আমােক তঁার বােনর জামাই িডআইিজ পুিলশ আ ুল হেকর
কােছ একটা িচিঠ িলখেত বলেলন, িকছু গি ও লুি জেল পািঠেয় দওয়ার
জ । চৗধুরী সােহেবর যাবতীয় িচিঠপ আিম জেল বেস িলেখ িদতাম। পরিদন
দিখ আ ুল হক এক গাি লুি ও গি পািঠেয় িদেয়েছন। স েলা আিম আর
চৗধুরী সােহব িমেল ফালতুেদর মেধ িবতরণ কেরিছলাম।
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১৮
আমরা িডিভশেনর ব ীরা জেল পি কা পতাম। তাই বাইেরর খবরাখবর পেত
আমােদর তমন অ িবধা হত না। তাছাড়া আ ীয়- জন ব -ু বা ব কখনও
আমােদর সােথ দখা করেত এেল তারাও অেনক খবর িদেয় যত। ৭২ সােলর
থম কেয়ক মাস আমােদর কাটল আওয়ামী লীেগর নতােদর মেধ এক ধরেনর
উ বা ালীে র দশনী দেখ। তখন সবিকছুেতই বা ালীে র উৎস খঁাজা হত।
পূবব ও পের পূব পািক ান য একটা মুসিলম অধু িষত অ ল িছল এবং
এখানকার মা েষর জীবনাচােরর মেধ মুসিলম সং ৃিতর গভীর িতফলন িছল
তা যন ইে কেরই চাপা দয়া হেত লাগল। মুসলমানেদর ইিতহাস ও ঐিত
বজন করেত পারেলই এসময় সবেচেয় গিতশীল ও আধুিনক মা ষ হওয়া যত।
গিরলারা যারা ভারত থেক িফের এেসিছল তােদর মেধ ই পূব পু েষর িবেশষ
কের মুসিলম ঐিতে র সােথ জিড়ত যা িকছু তার িত এক ধরেনর িবতৃ া দখা
িদল। এেদর কউ কউ স সময় িনেজেদরেক সূযেসন ও ুিদরােমর বংশধর
বেলও দাবী করিছল।
এসব গিরলারা ি েশর দশেক সূযেসন ও ুিদরােমর স াসবাদী
আে ালেনর কািহনী আেদৗ জানত না। সূযেসন ও ুিদরাম য রাজনীিতর
অ শীলন কেরেছন এবং য পৗ িলক আদশ তঁারা চার কেরেছন তা মেন
িনেল মুসলমান বেল পিরচয় দয়ার েযাগ থােক? অথচ এসব সা দািয়ক
চতনায় আ
ব ি েদর তখন জাতীয় বীর সাজােনার এক হসন চলিছল।
জেলর িভতর বেসই আমরা নেত পলাম সরকার ঢাকা ইউিনভািসিটর িজ াহ
হল ও ইকবাল হেলর নাম পিরবতন কেরেছ। এরা িজ াহ হেলর নতুন নামকরণ
কেরিছল সূযেসন হল এবং ইকবাল হেলর নামকরণ কেরিছল জ ল হক হল।
জ ল হক িছেলন সনাবািহনীর একজন সােজ ট। ২৫ শ মােচর আেগই িবে াহ
করেত িগেয় িতিন আিমর িলেত মারা পেড়ন। এর আেগ িতিন আগরতলা
ষড়যে র সােথও জিড়ত িছেলন। আরও অবাক হেয়িছলাম আ ামা ইকবােলর
মত আ জািতক খ ািতস
একজন কিব ও দাশিনেকর সােথও নতুন সরকার
শ তা
কের। ইকবাল যেহতু উপমহােদেশর মুসলমানেদর জ
ত
আবাসভূিমর কথা বেলিছেলন এবং য কারেণ তঁােক পািক ােনর
া বলা
হেয় থােক তাই তঁার নাম মুিজব সরকার বরদা করেত রাজী হয়িন। তাছাড়া
ইসলাম ও মুসলমানেদর সােথ স িকত যা িকছু তােকই ঝঁিটেয় িবদায় করবার
158

ফেল আসা িদন েলা

ই ািহম হােসন

জ মুিজব সরকার তখন আদাপািন খেয় লেগিছল। এরা য কতদূর ইসলাম
িবেরাধী হেয় উেঠিছল তার মাণ হে ঢাকা ও রাজশাহী ইউিনভািসিটর
মেনা াম থেক কারআন শরীেফর আয়াত তুেল দয়া। ঢাকা ইউিনভািসিটর
সিলমু াহ ও ফজলুল হক মুসিলম হল থেক এরা মুসিলম শ িট উৎখাত
কেরিছল। জাহা ীরনগর মুসিলম ইউিনভািসিট থেক মুসিলম শ িট তুেল দয়া
হেয়িছল। এ সম কমকা ডেকই তখন বলা হি ল অসা দািয়কতা ও
ধমিনরেপ তার চূড়া িনদশন। অথচ দেশর িবিভ
ােন অ া
ধমীয়
িত ান িছল রামকৃ িমশন, ভারেত রী হামস, স ট জােসফ, স ট গরী
ুেলর মত িত ান যােদর ধমীয় পিরচয়টাই িছল মূখ । এসব িত ােনর ধমীয়
পিরচয় িনেয় কান
তালা হল না। এমনিক ঢাকা ইউিনভািসিটর জগ াথ
হেলর িহ
াটাসও অপিরবিতত রইল। মুিজব সরকােরর একমা মাথাব থা
হেয় দঁাড়াল ইসলাম ও মুসলমান। একিদন নেত পলাম ধমিনরেপ তা
সিঠকভােব িত া করার জ
রিডওেত কারআন শরীফ তলাওয়াত ব কের
দয়া হেয়েছ। কেয়কিদন পর এ ঘটনার িতবােদ রিডওর কমচারীরা যখন
ধমঘেটর ডাক দয় তখন তিড়ঘিড় কের সরকার কারআন তলাওয়ােতর ব ব া
কের। পাশাপািশ অব গীতা- বাইেবল- ি িপটক থেক পােঠর ব ব ারও চলন
করা হয়। এভােব মুিজব সরকার ধমিনরেপ তার সােথ একটা আপাত আেপাস
ফমুলা উ াবন কের।
জেল বেস এসময় আমরা ায়ই আওয়ামী সরকােরর কতা ব ি েদর
তজনগজন নতাম। ায়ই এরা
ার িদত ি শ লাখ মা ষেক যারা শহীদ
কেরেছ এবং যারা ’লাখ মা- বােনর স ম লুেটেছ পাক আিমর সই সব
এেদশীয় দালালেদর কাউেক মা করা হেব না। তােদর কথায় মেন হত
এেদেশর যত ঃখ ও গিত তার জ এইসব দালালরাই ধু দায়ী।
জেল বেসই আিম গিরলােদর হােত মৗলভী ফিরদ আহমদ, িসেলেটর
আজমল আলী চৗধুরী ও িসরাজগে র সয়দ আসা ে ৗলা িসরাজীর িনমম
হত াকাে ডর খবর পাই। ১৯৭১ এর ১৭ই িডেস র ফিরদ আহমদেক ফতার
কের লালবাগ থানায় নয়া হয়। গিরলারা ১৯ শ িডেস র তঁােক লালবাগ থানা
থেক িছিনেয় ইকবাল হেল িনেয় যায়। স সময় ইকবাল হেল িছল গিরলােদর
কনেসনে শন ক া । এখােন গিরলারা পািক ােনর আদেশ িব াসীেদর ধের
িনেয় অমা িষক িনযাতন কের মের ফলত।
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আিম যখন জল থেক বর হই তখন মৗলভী ফিরদ আহমেদর
ঃখজনক পিরণিতর কথা জিহ ীেনর মুেখ আেদ াপা েনিছলাম। জিহ ি ন
িছেলন এ ঘটনার ত দশী। গিরলারা তঁােকও ধের িনেয় ইকবাল হেল
রেখিছল।
মৗলভী ফিরদ আহমদেক ইকবাল হেল ধের িনেয় যায় সমাজতে র
লেবলধারী কিতপয় কপট ছা নতা ও তােদর স ী সাথীরা। তারা থেমই
ফিরদ আহমদেক মুি
দয়ার কথা বেল তঁার ব াংেক গি ত ১২ লাখ টাকা
িনেজেদর নােম তুেল নয়। তারপর
হয় তঁার উপর অকথ িনযাতন। থেম
তঁার চাখ তুেল ফলা হয়। কান কাটা হয়। হাত ভে দয়া হয়। সবেশেষ দীঘ
িনপীড়েনর পর ২৪ শ িডেস র রােত হত া করা হয়। তার আেগ তঁার িজ া কেট
ফলা হেয়িছল এবং শরীর থেক অবিশ অ - ত
িবি
কের ফলা
হেয়িছল। নরপ রা তঁােক ঐ রােতই সিলমু াহ মুসিলম হেলর িপছেন একটা
ডাবার মেধ ফেল দয়।
আজমল আলী চৗধুরী িছেলন িসেলেট মুসিলম লীেগর এক শ খুঁিট।
আইয়ুেবর ক ীয় ম ীসভায় িতিন িশ ম ী িছেলন। িসেলেট মুসিলম লীগ
বলেত একসময় তঁােকই আমরা বুঝতাম। িসেলট রফাের ডােমর সময় িতিন
পূণ ভূিমকা রেখিছেলন। রফাের ডােমর সময় যখন কােয়েদ আযম
িসেলেট আেসন তখন িতিন আজলম আলী চৗধুরীর আিতথ হণ কেরিছেলন।
চৗধুরী সােহব কােয়েদ আযেমর এত ণমু িছেলন য কােয়েদ আযম য ঘের
রাত কািটেয়িছেলন সই ঘেরর েত কিট িজিনসপ িমউিজয়ােমর মত কের
সংর ণ কেরিছেলন। তঁার বাসায় য কউ গেল িতিন অত আ হভের কােয়েদ
আযেমর ব ব ত িজিনসপ ঘুিরেয় ঘুিরেয় দখােতন। কােয়েদ আযেমর সােথ
তঁার বান ফােতমা িজ াহও এেসিছেলন। চৗধুরী সােহব ফােতমা িজ াহেক য
ঘের রেখিছেলন সিটও যে সহকাের র া কেরিছেলন।
চৗধুরী সােহব কখনও ভাবেত পােরনিন, যত রাজৈনিতক িবেরাধীতাই
থা ক না কন িসেলেটর মা ষ তঁার গােয় হাত তুলেত পাের। িক ইি ডয়ার
রাজৈনিতক ম গিরলােদর বুি ও িবেবচনােক এতখািন অ
কের ফেলিছল
য তােদর কান িকছুই নিতকতা িবেরাধী মেন হত না।
চৗধুরী সােহেবর বাসা িছল িসেলেট শাহজালােলর (রঃ) দরগার
কাছাকািছ। িতিন িতিদন দরগার মসিজেদ ফজেরর নামায আদায় করেতন।
গিরলার এটা জানত। বাংলােদশ হওয়ার ’িদন পর ১৯ শ িডেস র িতিন
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যথারীিত নামায আদায় কের ফরার পেথ ওঁৎ পেত থাকা গিরলারা তঁােক
আ মণ কের। বুেলেটর আঘােত িনেমেষ তঁার শরীর ঝঁাঝরা হেয় যায়।
আওয়ামী লীেগর সই উ াদনার যুেগও চৗধুরী সােহেবর শাহাদােতর
খবর যখন ছিড়েয় পেড় হাজার হাজার মা ষ তঁার বাড়ীর সামেন সমেবত হয়।
বলা বা ল তঁার আততায়ীেদর খুঁেজ পাওয়া যায়িন।
িসেলেট মুসিলম লীেগর আর একজন নতা ডা. এম. এ মিজদেকও
গিরলারা নৃশংসভােব হত া কেরিছল। িতিন িসেলট জলা বােডর চয়ারম ান
িছেলন। বাংলােদশ হওয়ার পর মিজদ সােহব িনেজর বাসা থেক সের িগেয়
তঁারই এক আ ীয় কিমউিন নতা পীর হািববুর রহমােনর বাসায় আ য় নন।
মিজদ সােহব িবপেদর িদেন যােক আ য়দাতা িবেবচনা কেরিছেলন- শানা যায়
সই পীর সােহেবর ইি েতই গিরলারা তার বাসায় বেসই মিজদ সােহবেক িল
কের হত া কের। মিজদ সােহেবর ছেলেকও একই ােন মারা হেয়িছল। এ িট
হত াকা ডই িসেলেটর মা ষেক অত
মমাহক কেরিছল। তখন অেনেকই
ােভর সােথ বলেত থােকন আমরা রফাের ডােমর মাধ েম পািক ােন
এেসিছলাম। যারা আমােদর পূববে র সােথ অ ভূ কিরেয়িছেলন তােদরই যিদ
মের ফলা হয় তেব আমােদর পূববে র সােথ থেক লাভ িক। আমােদর আসােম
িফের যাওয়াই ভাল।
সয়দ আসা াহ িসরাজীেক
ফতার কের িসরাজগ
জেল রাখা
হেয়িছল। গিরলারা হত া ও রে র জ এতখািন মিরয়া হেয় উেঠিছল য,
পুিলেশর িনরাপ া ব নী ভদ কের িছনতাই কের িনেয় যায়। তঁােক তঁার সােথ
আরও ১৫/১৬ জন পািক ানপ ীেক গিরলারা ধের িনেয় থেম শারীিরক
িনযাতন কের পের িল কের হত া কের। তােদর লাশও ফরৎ দয়িন। যমুনার
বে এসব লাশ ছুঁেড় ফেল িছল। পািক ানপ ীেদর হত া করার এরকম
িতেযািগতা
হেয় িগেয়িছল। য যত বশী দালাল খুন করেত পারত সই
তত বড় বীর িহেসেব িচি ত হত।
এ সময় গিরলােদর ধান ল
হেয় দঁাড়াল িবহারীরা। িবহারী
পু ষেদর হত া করা। তােদর ী ও মেয়েদর লুেটর মােলর মত যেথ ব বহার
করা এসময় ডাল ভাত হেয় িগেয়িছল। আিম ব ি গতভােব জািন পিরি িতর
েযাগ িনেয় গিরলারা ব েকর নেলর মুেখ অসংখ অবা ালীর বাড়ীঘর, জিমিজরাত িনেজেদর নােম িলিখেয় িনেয়েছ। মীরপুর ও মাহা দপুের যখােন
িবহারীেদর অসংখ স ি িছল তার অিধকাংশই বাংলােদশ হওয়ার পর
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গিরলারা িঠক এ ি য়ায় ক া কেরেছ। জেল আটক িবহারীরা আমােদর
তােদর অবণনীয় দশার কথা বঁাধ ভা চােখর পািনেত বণনা কেরেছ। আজ এই
ভেব কৗতুক অ ভব কির যখন আওয়ামী লীেগর বড় বড় নতারা াধীনতার
চতনার কথা বেল
ার ছােড় তখন মেন হয় এ চতনার বলুন কত ঠুনেকা।
পেরর স ি লাপাট কের য চতনাই িত া করেত যাওয়া হাক না কন তার
পিরণিত কখনই ভ হয় না। বাংলােদেশর সা িতক ইিতহাস িক তার বড় মাণ
নয়?
লুটপােটর এই ি য়া মুিজেবর ইি েত অব াহত গিতেত চলেত থােক।
মুিজব যখন দেশ িফের আেসন তখন তঁার কমীেদর িতিন বলেত
কেরিছেলন
বাইশ বছর িকছু িদেত পািরিন। এখন তােদর সামেন েযাগ এেসেছ। তারা য
যার মত িকছু বািনেয় ফল।
অথচ কা ভাষেণ জনগণেক মুিজব বেল বড়ােতন িতন বছর আিম
তামােদর িকছুই িদেত পারব না।
লুটপােটর ব াপাের মুিজেবর ভাে শখ ফজলুল হক মিন সবেচেয় বশী
হাত পািকেয়িছল। ঢাকা শহের িবহারীেদর য কত স ি স জবর দখল কেরেছ
তার ইয় া নই। মিতিঝেল এমনও ঘটনা ঘেটেছ য কান গিরলা িদেনর বলায়
িকছু টাকা িদেয় রিজি
অিফেস িবহারীেদর কাছ থেক স ি িলিখেয়
িনেয়েছ। রােত সই টাকাই গিরলারা আবার িছিনেয় িনেয় এেসেছ। অেনক
ইি ডয়া ফরৎ গিরলা এভােব রাতারািত কািটপিত হেয় গেছ।
জল থেক বর হওয়ার পর ফজলুল হক মিনর এক কািহনী েনিছলাম
আবু সােলহর কাছ থেক। আবু সােলহ পািক ান আে ালেনর সময়
সাহরাওয়াদী েপ কাজ করেতন। িতিন িছেলন মুিজেবর খুব ঘিন । আওয়ামী
লীেগর রাজনীিতর সােথও িতিন স ৃ িছেলন। পািক ান হওয়ার পর আবু
সােলহ মুিজব আর
ীন ীন এ ড হায়াইট নােম এক ব বসা িত ান গেড়
তােলন। িনউ মােকেটর সামেন বলাকা িসেনমা হল এঁরাই তরী কেরিছেলন।
পের অব িসেনমা হেলর মািলকানা তঁারা অে র কােছ হ া র কেরন।
মুিজেবর ব বসািয়ক পাটনার িহেসেব আবু সােলহর মুিজেবর পিরবােরও
আসা যাওয়া িছল। মুিজব যখন ১৯৭১ সােলর যুে র সময় পািক ােন ব ী তখন
আবু সােলহ মুিজেবর ী ও ছেল মেয়েদর অেনক সাহায কেরেছন।
আবু সােলহর বলাকা িসেনমা হেলর নীেচ একটা বইেয়র দাকান িছল।
এখােন িতিন িনয়িমত বসেতন। জল থেক বর হওয়ার পর আিম একবার
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িনউমােকট িগেয়িছলাম। তখন তঁার সােথ আমার দখা। অেনক আে েপর সােথ
িতিন আমােক বলেলন, দা তারাই িঠক কথা বেলিছিল। মুিজব য িক এ দশ
াধীন কেরেছ! জনগণ শাি পল না।
আিম বললাম কন এখনেতা তােদরই িদন তােদর ভাল থাকবার কথা।
িতিন বলেলন ভাল থাকেত পারলাম কাথায়। মুিজব পািক ান থেক িফের
আসার কেয়কিদন পর আিম তঁার ধানমি ডর বাড়ীেত িগেয়িছলাম। মুিজব তখন
সেবমা
ধানম ী হেয়েছন। য বাড়ীেত আমার এত যাতায়াত, ই ািহম, এবার
িগেয় আমার যন একটু অ রকম লাগল। িরিসপশেন িজ াসা করলাম মুিজব
কাথায়?
তঁারা উ র িদল উিন এখন একজন খুব স ািনত লােকর সােথ কথা বলেছন।
আিম তঁােদর বললাম, কথা শষ হেল আমােক সা ােতর ব ব া কের িদেত।
মুিজেবর বাড়ীর চাকরসহ অেনকেকই আিম িচনতাম। তারা কউ কউ
আমােক বাইের দঁািড়েয় আিছ দেখ ভতের যাওয়ার অ েরাধও করল। তারাই
আমােক তখন বলল স ািনত ব ি িট মুিজেবরই ই ছেল কামাল ও জামােলর
জ
’ টা ঝকঝেক কার উপহার িনেয় এেসেছন। মুিজেবর ম ীরা আপ ায়েনর
জ
ছাটাছুিট করেছন। িট নতুন কার বাড়ীর সামেন দখেত পলাম। িকছু ণ
পেরই বুঝলাম স ািনত ব ি িট ক। মুিজব হাে া ল মুেখ ধনাঢ জ ল
ইসলােমর ঘােড় হাত িদেয় বিরেয় আসেছন। মুিজব তঁােক গট পয এিগেয়
িদেয় ফরার পেথ আমার সােথ তঁার চাখােচািখ হল।
মুিজব বলেলন তুই এখােন দঁািড়েয় আিছস কন, চল চল। চা খািব।
কখন এেসিছস? আিম বললাম বশ িকছু ণ হয় এেসিছ। আিম চা খেত আিসিন।
তার কােছ একটা িবচার চাইেত এেসিছ। মুিজব বলেলন, িকেসর িবচার? আেগ
িভতের চল চা খািব, তারপর সব নব।
আিম বললাম আিমেতা আেগ িবচার চাই। তুই িবচার করিব িক না বল।
মুিজব আমােক চােপর মুেখ বলেলন িক ঘটনা আমােক খুেল বল। আিম বললাম
তার ভাে ফজলুল হক মিন আজ ৬ িদন ধের ঢাকা শহের লুটপাট চালাে ।
সরকারী স ি রহাই পাে না। ই াটেনর ওয়াপদা র হাউস মিন শূণ কের
ফেলেছ। এর দামী আসবাবপ এিস ফ ান থেক
কের যা িকছু আেছ িদেন
তার দলবল সাবাড় কের ফেলেছ। বাংলােদশ তা লুটপাট হওয়ার জ
তরী
হয়িন, তুই এর িবচার কর।
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মুিজব বলেলন, আিম সবিকছু দখব। তুই িচ া কিরস না। এর মেধ
মুিজেবর ী আমােক দেখ কােছ এেস দঁািড়েয়িছেলন। িতিনও বলেলন হঁ া মিনর
এসব কথা আিমও েনিছ।
মুিজব তঁার ভাব লভ ভি েত আমােক আবারও বলেলন তুই একটু
বেস যা।
আিম বললাম তুই যিদ এসব লুটপােটর কান িতকার না কিরস তেব
আিম আর কখনও তার কােছ আসব না। এই কথা বেল মুিজেবর বাসা থেক
আিম আমার বাসায় িফের এলাম। আধা ঘ টা হয়িন। এর মেধ দিখ একটা জীপ
এেস দঁাড়াল, আমার বাসার সামেন। জীপ থেক একদল ত ণ
নগান হােত
নেম এেস আমার বাসা িঘের ফলল। আিম তা হতভ । আমার সামেন ওরা
িচৎকার কের বেল উঠল তার এত সাহস। দশ াধীন কেরিছ আমরা, আর তুই
মিন ভাই এর িব ে
তার পাটনােরর কােছ অিভেযাগ কেরিছস। বুঝলাম
সবিকছু খবর পেয় মিন তার দলবল পািঠেয় িদেয়েছ- আমােক িশ া দবার
জ । এর মেধ ওেদর কউ গলা ফািটেয় বলল েয়ােরর বা ােক বঁেধ ফল।
আর যায় কাথায়। মিনর লাকজন আমােক িপঠ মাড়া িদেয় বঁাধল।
চাখও কাপড় িদেয় বঁেধ িদল। আমার ী ও বা ারা তখন অসহাের মত
দঁািড়েয়িছল।
তারপর আমােক হঁচড়ােত হঁচড়ােত জীেপর মেধ আছাড় িদেয় ফলল।
জীপ চলেত
করল। মেন মেন ভাবিছলাম আমার হয়ত িদন ফুিরেয় এেসেছ।
জীপ ায় ২০/২৫ িমিনট চলার পর এক জায়গায় এেস থামল। এবারও সশ
ত ণরা আমােক আর এক আছাড় িদেয় জীপ থেক নামাল। এভােব ায় ২/৩
িমিনট চেল গল। ত ণরা আমােক অকথ ভাষায় গািল- গালাজ করিছল। আিম
তখন মৃতু র জ মানিষক
িত িনেয় ফেলিছ। হঠাৎ দিখ একটা মেয়লী ক
িচৎকার কের বলেছ সােলহ ভাই, সােলহ ভাই আিম এেসিছ। আপনার আর কান
ভয় নই। িকছু ণ িচ া কের বুঝলাম এ হে
বগম মুিজেবর ক । িতিন
িকভােব যন খবর পেয় ছুেট এেসিছেলন। িতিন আমার হাত খুেল িদেলন।
চােখর কাপড় সিরেয় ফলেলন। দখলাম লশান লেকর কােছ আমােক িনেয়
আসা হেয়েছ। বগম মুিজব না আসেল সিদন হয়ত ত ণরা আমােক ওখােন
মের ফেল রেখ যত। যমন কের ওখােন মিন ও তার লাকজন অসংখ
রাজৈনিতক িভ মতাবল ী ও িবহারীেদর িনেয় জীবন দীপ িনিভেয় িদেয়েছ।
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ল করলাম বগম মুিজব আসায় ত ণরা বশ িকছুদূর সের গেছ।
বগম মুিজব আমােক বারবার অ েরাধ করেলন তঁার বাসায় যাবার জ । আিম
বললাম এর পেরও তামরা আমােক বাসায় যেত বল? যাও মুিজবেক বল, াধীন
বাংলােদেশ আমার জ এত লা না অেপ া করিছল তা বুঝেত পািরিন। জািননা
আমার পিরবার পিরজন এখন কমন আেছ।
পের অব
বগম মুিজবই সােলহেক তঁার বাসায় পঁৗেছ িদেয় যান।
সিদন সােলহ আমােক বেলিছেলন এরপর থেক িতিন আর কখনও মুিজেবর
বাসায় যান িন। শখ মিন তখন নতুন দেশর আয়রন ম ান িহেসেব আিবভূত
হেয়িছল। তার কথার িতবাদ করার মত সাহস তখন কারও িছল না।
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১৯
দেশ যখন লুটপােটর ম ব চলিছল তখন মুিজেবর ত িনেদেশ গিরলারা
শাহবােগ মুসিলম লীগ অিফস দখল কের। মুসিলম লীগ অিফেসর িত শখ
মুিজেবর এক সহজাত ঘৃণা িছল। িনেজ িতিন থম জীবেন মুসিলম লীেগর
আদেশ িকছুিদন আ াবান থাকেলও পরবতীকােল তঁার রাজনীিতর মূল র আমূল
পাে যায়। তাই মতায় িগেয় িতিন তঁার িতিহংসা চিরতাথ করেত এিগেয়
এেলন। মুসিলম লীগ অিফেসর একটা ইিতহাস আেছ। ষােটর দশেকর থম
িদেক মুসিলম লীগ কমীেদর প থেক একটা দাবী উঠল তােদর একটা িনজ
অিফস থাকা চাই। পূব পািক ােনর গভণর তখন মােনম খান। তঁারই ত
ত াবধােন মুসিলম লীগ অিফস িনমাণ
হয়। এ সময় আইয়ুব খান ঢাকায়
এেল মােনম খান ইি িনয়াস ইনি িটউেট মুসিলম লীগ কমীেদর এক সভা
আ ান কেরন। এই সভায় িতিন পূব পািক ােনর অেনক ব বসায়ী ও িশ পিতেক
দাওয়াত িদেয়িছেলন। আইউব খান তঁার ব ৃতায় সবাইেক মুসিলম লীগ
অিফেসর জ উদার হে চঁাদা দয়ার আ ান জানান। এেত ব াপক সাড়া
পেড়িছল। মুসিলম লীেগর কমীরা তঃ ূতভােব তঁােদর অিফস তরীর জ
ডায়ােসর সামেন দঁািড়েয় চঁাদা দয়ার ঘাষণা িদেত লাগেলন। আমার মেন আেছ
চাটগঁার হািফজ জুট িমল ও কটন িমেলর মািলক হািফজ সােহবও এ সভায়
এেসিছেলন। তঁার আিদ িনবাস িছল বা াই। িতিন িছেলন অ । িক তঁার
অ ভূিত এতটাই খর িছল য, তঁার কারখানায় উৎপািদত তায় হাত িদেয় িতিন
বেল িদেত পারেতন এটা কান কাউে টর তা। তুলায় হাত িদেয় িতিন বেল িদেত
পারেতন এ থেক উৎপািদত তার ণা ণ কমন হেব।
িতিন থেম ডায়ােসর সামেন এেস একলাখ টাকা দয়ার ঘাষণার পর
আইয়ুব খােনর সােথ হাত মলান। হাত মলােনার পরই কবল তঁােক জানােনা
হয় িসেড ট আইয়ুেবর হােত িতিন হাত রেখেছন। একথা েন িতিন এত
উৎফু হন য ি তীয়বার িতিন মাইেকর সামেন এেস এক লাখ টাকা বৃি কের
’লাখ টাকার কথা ঘাষণা দন।
হািফজ সােহেবর মত গ ডািরয়ার মুসিলম লীগ কমী হািবব ফিকর থেম
৫০ হাজার টাকা দয়ার িস া িনেলও আইয়ুব খােনর সােথ হাত মলােনার পর
িতিন এক লাখ টাকা দয়ার ঘাষণা দন। পরবতীকােল আইয়ুব খান হািবব
ফিকরেক তমঘােয় পািক ান খতােব ভূিষত কেরিছেলন। হািবব ফিকর িনেজর
166

ফেল আসা িদন েলা

ই ািহম হােসন

এলাকায় পযা সমাজ কল াণমূলক কাজ কেরিছেলন। গ ডািরয়ার ফজলুল হক
মিহলা কেলজিট তঁারই জায়গায় তরী।
কাজন হেলর সভায় ােদিশক ম ী নওয়াবজাদা হাসান আসকারী
মুসিলম লীগ িবি ং এর জ জিম দান করার ঘাষণা দন। জায়গািট িছল
আজেকর িপিজ হাসপাতােলর এ ক যখােন দঁািড়েয়, সখােন। িপিজ
হাসপাতােলর িব ক িছল পািক ান আমেলর শাহবাগ হােটল। শাহবাগ ও
পরীবােগর পুেরা এলাকাই িছল একসময় ঢাকার নওয়াবেদর। শাহবাগ হােটেলর
এলাকা সরকার হােটেলর েয়াজেন ির ইিজশন কের। হাসান আসকারী িছেলন
নওয়াব সিলমু াহর পৗ এবং নওয়াব হািববু াহর ছেল। হাসান আসকারী তঁার
পি ক স ি মুসিলম লীেগর নােম রিজি কের িদেয়িছেলন। কাজন হেলর
সভায় িতিন বেলিছেলন, আমার দাদা মুসিলম লীগ িত া কেরিছেলন। তঁার নািত
িহেসেব মুসিলম লীগ অিফেসর জ জিম দওয়ার হক আমারই সবেচেয় বশী।
েয়াজেন আিম মুসিলম লীেগর জ আমার আরও স ি দান কের দব।
কাজন হেলর সভায় সবস ত িস া অ সাের া চঁাদার টাকায়
মুসিলম লীগ িবি ং তরীর দািয় দয়া হয় মািনকগ থেক িনবািচত মুসিলম
লীেগর এম এন এ আ ুর রউফেক। আ ুর রউফ নামকরা িঠকাদারও িছেলন।
িতিন িনেজর ত াবধােন মুসিলম লীেগর দাতলা অিফেসর িনমাণ কাজ কিরেয়
িদেয়িছেলন।
বাংলােদশ হওয়ার পর মুিজব মুসিলম লীগ অিফস ও শাহবাগ হােটলেক
এক কের িপিজ হাসপাতাল িহেসেব চালু কেরন। শাহবাগ হােটল কান
হাসপাতােলর পিরক নায় তরী হয়িন। মুসিলম লীগ অিফস তা নয়ই। ধুমা
িতিহংসা চিরতাথ করার জ মুিজব হাসপাতাল বািনেয় মুসিলম লীগ অিফস
দখলেক হালাল কেরিছেলন।
এর মেধ কান
েমই জন ােথর িবেবচনা মুিজেবর িছল না।
াতেকা র িচিকৎসার উ য়েনও মুিজেবর কান অবদান নই। কারণ িপিজ
হাসপাতােলর গাড়া প ন কেরিছেলন মােনম খান। এেদেশ িচিকৎসা িশ ার
উ িতেত মােনম খােনর অবদান অতুলনীয়।
আওয়ামী লীগ সরকাের এেস সমাজতে র পরী া- িনরী া
কেরিছল। আমার কােছ িবষয়িট অ ুত মেন হত। কননা, আওয়ামী লীগ
িচরকালই িছল একটা বুেজায়া ভািবত দল। মাকসীয় সমাজত বলেত যা বুঝায়
আওয়ামী লীেগর কান নতা তা বুঝেতন িকনা তােত রেয়েছ আমার বল
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সে হ। মাকসীয় রাজনীিতেত সমাজতে র পথ ধের য ণীহীন সমােজর কথা
বলা হেয়েছ তা আওয়ামী রাজনীিতর ণগত চির িদেয় কান কােলই িত া
করা স ব নয়। তা সে ও আওয়ামী সরকার সমাজত
িত ার তজন- গজন
কের যাি ল। সরকােরর থম পদে প িহেসেব দেশর তাবৎ কারখানা
জাতীয়করণ কের ফলা হল। এ কমকাে ডর পে বলা হেত লাগল এর মাধ েম
জনগণ তার পূব অিধকার িফের পােব। আসেল জাতীয় করণ ি য়া িছল এক
ধরেনর আ ীয়করণ। জাতীয়করেণর মাধ েম এসব কলকারখানার শাসন
স¤পূণ আওয়ামী লীেগর লাকজেনর হােত চেল গল। কলকারখানায় এতকাল য
শৃ লা িছল তা পুেরাপুির ভে পড়ল। জাতীয়করেণর তাৎ িণক ফল হল িদেনর
পর িদন কল কারখানার িমক কমচারীরা াধীনতার দাহাই িদেয় কাজ না কের
কারখানা ব রেখ বতন তুলেত লাগল। এরকম অব ায় কান িশ কারখানাই
লােভর মুখ দখেত পাের না। বাংলােদেশর জাতীয়করণকৃত িশ খােতর িদেক
তাকােলই এ ব াপারটা
হেয় উঠেব। বাংলােদশ হওয়ার ঊষালে ই িশ
কলকারখানা েলােত য নরাজ ও লুেটর রাজ
হেয়িছল তার ধকল এখনও
কািটেয় ওঠা যায়িন।
দেশর সববৃহৎ আদমজী জুট িমেলর িজ এম িহেসেব মুিজব িনেয়াগ
িদেয়িছেলন মুজাহা ল
ুসেক। িতিন িছেলন কলকাতা ইসলািময়া কেলেজ
মুিজেবর াসেমট। মুজাহা ল
ুস চাকরী করেতন পূব পািক ান কেটজ
ই ডাি েত। বাংলােদশ হওয়ার পর পুরেনা ব ুে র কারেণ মুিজব যখন তঁােক
নতুন পেদ িনেয়াগ দান কেরন তখন িতিন আপি জািনেয় বেলিছেলন তুিম
আমােক এখােন কন িদ ? আিম জুেটর এ পাট নই, পাট স ে আিম িকছুই
জািন না। এতবড় একটা িমল িক আিম চালােত পারব? মুিজব তখন হাসেত
হাসেত তঁার ব ুেক বেলিছেলন আিম যিদ বাংলােদশ চালােত পাির তাহেল তুই
একটা জুট িমল চালােত পারিব না, এটা িক কখনও হয়। আসেল বাংলােদেশর
তখন সািবক অব াটাই িছল এরকম। মুিজব পািক ান আমেল বা ালীেদর ােথ
কথা বেল বড়ােতন। অথচ বাংলােদশ হওয়ার পর িতিন যখন কলকারখানা
দদারেস জাতীয়করণ করেত
করেলন তখন বা ালীেদর িশ কারখানাও
িতিন রহাই দনিন। এই জাতীয়করেণর হসন কতদূর পঁৗেছিছল তার এক
ত দশীর বণনা আমােক িদেয়িছেলন সয়দ মাহসীন আলী। আিম জল থেক
বর হেয় তঁার কাছ থেক এ কািহনী েনিছলাম।
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সয়দ মাহসীন আলী িছেলন পািক ান ফডােরল চ ার অব কমাস
এ ড ই ডাি র সভাপিত। পািক ান আমেলই িতিন জুট িমল, কটন িমল ও কা
ােরেজর মািলক হেয়িছেলন। তঁার আিদ িনবাস িছল গলী। দশিবভােগর পর
িতিন ায় কপদকশূণ অব ায় পূব পািক ােন আেসন এবং িনেজর বুি ও
িবেবচনার জাের িশ পিতেত পিরণত হন। একসময় িতিন পূব পািক ান মুসিলম
লীেগর কাষাধ ও হেয়িছেলন। স সময় পূব পািক ােন য সম বা ালী
িশ পিত িহেসেব উেঠ এেসিছেলন তার মেধ সয়দ মাহসীন আলীর ান িছল
বশ উঁচুেত। িতিন িছেলন আমার ঘিন ব ু। ’৭০ সােল যখন দেশর মা ষ
আওয়ামী লীেগর িমথ াচাের িব াি র ধু জােল ঘুরপাক খাে তখন দিখ
মাহসীন আলীর আচরেণও কমন যন পিরবতন এেসেছ। ’৭০ সােলর িনবাচেন
কাতয়ালী- সূ াপুর এলাকা থেক মুিজব িনবাচেন দঁািড়েয়িছেলন। তঁার িব ে
মুসিলম লীেগর াথী িছেলন খাজা খেয় ীন। িতিন আমােক একিদন ডেক
বলেলন, ই ািহম তামার মাহসীন তা এখন মুিজেবর পে কাজ করেছন।
আিম বললাম, খাজা সােহব, আপিন এ িক বলেছন! িতিন আমােদর
মুসিলম লীেগর লাক। মুসিলম লীেগর লােকরাই তঁােক িশ পিত বািনেয়েছন।
পািক ান এেসইেতা তার ভাগ খুেল গেছ। িতিন এরকম কাজ করেবন, িব াস
করেত ক হয়।
আিম সময় মত একিদন মাহসীন আলীেক পেয় িজ াসা করলাম,
আপিন নািক আওয়ামী লীেগর হেয় কাজ করেছন? পািক ােনর জ আপিন
সবিকছু পেয়েছন। এখন সই পািক ান িবেরাধীেদর সােথ আপিন হাত
িমিলেয়েছন? আপিন িক আদমজী হেত চান? যা আপিন চাে ন তা আপিন হেত
পারেবন না। আপিন পা িদেয়েছন ষড়যে র এক ফঁােদ। পের েনিছলাম
িনবাচেনর আেগ আেগ মাহসীন আলীসহ অ া বা ালী িশ পিতরা মুিজবেক
ব া ভিত টাকা িদেয় এেসিছেলন।
বাংলােদশ হওয়ার পর যখন িশ কারখানা েলা জাতীয়করণ করা হল
তখন এই মাহসীন আলীসহ অ া বা ালী িশ পিতরা মুিজেবর সােথ পুনরায়
দখা কেরন। তঁারা মুিজবেক িগেয় বলেলন, আমােদর িক অপরাধ! আপিন
আদমজী- বাওয়ানীেদর খিদেয়েছন ভাল কথা। তঁােদর িশ
কারখানা েলা
জাতীয়করণ কেরেছন তা িনেয় কউ
কেরিন। িক আমরা বা ালীরা িক
অ ায় কেরিছ? িনবাচেনর আেগ আপনােক ব া ভিত টাকা িদেয় এেসিছলাম িক
আমােদর সবনােশর জ ? বাংলােদশ হেয়েছ িক বা ালীেদর ভােত মারবার
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জ ? আমরা ধার দনা কের ীর অলংকার িব ী কের িমল- কল- কারখানা গেড়
তুেলিছ। আমােদর র আর ঘােম গড়া িশ - কারখানা েলা এমিনভােব আপিন
জাতীয়করণ কের িনেলন?
মুিজব তখনকার মত তঁােদর বুঝােনার জ বেলিছেলন আিম বা ালীেদর
িমল- কারখানা েলা ফরত দয়ার কথা িবেশষভােব ভাবিছ। তামরা িচ া কেরা
না। আমার ািনং কিমশেনর িমিটং আেছ। তামরা এেসা। আিম ঐিদন তামােদর
একটা িডিসশন জািনেয় দব।
িনধািরত িদেন ািনং কিমশেনর বঠক
হওয়ার আেগ মাহসীন
আলীসহ অ া বা ালী িশ পিতরা একি ত হন। এর মেধ মুিজব আসেলন।
হােত পাইপ। ঘের ঢুেকই মুিজব িশ পিতেদর উে ে হঠাৎ গেজ উঠেলন,
‘আবার ষড়য । সমাজতে র িব ে ষড়য । কান ষড়য স করা হেব না।’
মুিজেবর এই আচরণ দেখ তা সবাই হতবাক। িতিন িনেজ িশ পিতেদর
আসেত বেল এখন িতিনই উে া ের গান গাওয়া
কেরেছন। এ অব া দেখ
সবার প থেক সা ার জুট িমেলর মািলক আ ুস সা ার দঁািড়েয় গেলন। িতিন
মুিজবেক উে
কের বলেলন, ‘ধমকােবন না। আপিন িনেজইেতা আমােদর
আসেত বেলেছন। আপিনইেতা সিদন বলেলন, বা ালীেদর িমল েলা আপিন
ফরত িদেয় দেবন। আপনােক ব ব ু বািনেয়িছলামেতা আমরাই। বা ালীেদর
িবধা হেব সজ ই আমরা আপনােক িনবাচেন িজিতেয়িছলাম। িনবাচেনর আেগ
তা আপিন সমাজতে র কথা বেলনিন। ভারেতর স ান র ার জ আপিন
িনবাচেন ভাট চেয়িছেলন, একথা তা আপিন আমােদর সিদন একিট বারও
ইি ত দনিন।
উে িজত িশ পিতেদর শা করার জ মুিজব তখন চােয়র আম ণ
জানান। িশ পিতরা সিদন মুিজেবর চােয়র আম ণ ত াখ ান কের চেল
আেসন। আসার সময় মুিজেবর মুেখর উপর বেল আেসন আপনার চা আমরা খাব
না। আপিন আমােদর পেথ বিসেয়েছন, আ াহ এর িবচার করেবন।
িনবাচেনর আেগ আওয়ামী লীগ যসব িত িত িদেয়িছল তােত মেন
হেয়িছল মুিজব মতায় এেল তাড়াতািড় দেশর অব া পাে যােব, বাংলােদশ
অ সমেয়র মেধ ই পঁৗেছ যােব উ িতর চরম িশখের।
আমরা জেল বেস উ িত- অ গিতর কান ল ণ বুঝেত পারতাম না।
বুঝেত পারতাম না দেশর মা েষর উ িত হে না অবনিত হে । মােঝ মােঝ
পি কায় মওলানা ভাসানীর ব ব ও িববৃিত পড়তাম। মওলানা আওয়ামী লীেগর
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লুটপােটর িব ে আওয়াজ তুেলিছেলন। মওলানা আর একটা কাজ কেরিছেলন।
পাক আিমর ১২ হাজার কািট টাকার সমরা ইি ডয়া লুট কের িনেয় িগেয়িছল
মওলানাই থম এর িব ে তী
িতবাদ কেরন। আওয়ামী লীেগর ইসলাম
িবেরাধী কমকাে ডর িব ে মওলানা কথা বলেতন। মওলানার একিট পি কা
িছল ‘হক কথা’। এ পি কািট চালােতন মওলানার এক সাগেরদ ইরফা ল বারী।
যেহতু হক কথা আওয়ামী লীেগর লুটপাট ও নরােজ র ভয়ংকর িচ তুেল ধরত
তাই আওয়ামী লীগ শাসন ইরফা ল বারীেক ধের জেল পািঠেয় দয়। আমরা
জেলর িভতের বারীেক পেয় খুশীই হেয়িছলাম।
এ সময় িবেরাধী দল বলেত িকছুই িছল না। মুিজব ইসলামপ ী দল েলা
িনিষ কেরিছেলন। মুিজেবর সৃ নরােজ র িব ে এ সময় মওলানা ভাসানী
ছাড়া আর এক ব ি বিল ভূিমকা রেখিছেলন। ইিন হেলন আবুল মন র
আহমদ। এ সময় তঁার রাজৈনিতক ভূিমকা না থাকেলও তঁার কলেমর জার অ ু
িছল। িতিন আমােদর মত পািক ানপ ীেদর যঁােদর কান যুি া কারণ ছাড়া
ধুমা রাজৈনিতক উে ে আটক কের রাখা হেয়িছল, তঁােদর পে ও অেনক
লখােলিখ কেরিছেলন।
একিদন জেল একটা খবর ছিড়েয় পড়ল। জেলর সবার মুেখ মুেখ
খবরটা ভেস বড়ােত লাগল। খবরটা িছল মুিজেবর ম ী তাজু ীেনর িনকট
ইি ডয়ার কাছ থেক কারাব ীেদর একিট িল এেসেছ। ইি ডয়া তাজু ীনেক
বেলিছল য উে ে আমরা তামােদর বাংলােদশ াধীন কের িদেয়িছ তা যিদ
কায ম রাখেত চাও তাহেল িলে উে িখত কারাব ীেদর িচরিদেনর মত সিরেয়
দাও। িলে ১৭৮ জেনর নাম িছল। এর মেধ ইসলামপ ী রাজনীিতিবদ,
বুি জীবী, িসিভল সােজ ট ও পুিলশ অিফসার অ ভূ িছেলন।
এ খবর জব িছল িকনা বলেত পারব না। তেব তখনকার পিরি িতেত
এরকম ঘটনা অ াভািবক িছল না। কননা, জল থেক ধের িনেয়
পািক ানপ ীেদর িল কের মের ফলার উদাহরণ ইেতামেধ গিরলারা সৃি
কেরিছল।
এর মেধ একিদন জেল িকছু নতুন মুখ দখা গল। ফজলুল কােদর
চৗধুরী আমােক ডেক বলেলন, ই ািহম তুিম ভাল কের খঁাজ খবর নাও। িট
অপিরিচত যুবক ’বার আমার ঘের উঁিক মের গল। পােশর ঘর েলােতও
যুবকরা উঁিক মারল। ব াপারটা িক! আিম আমার সল থেক বর হেয় এিদকওিদক তাকালাম, দিখ কেয়কজন যুবক সল েলা ঘুের ঘুের দখেছ। এেদর
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’একজেনর মুখ আমার চনা চনা লাগল। আমার দৃঢ় িব াস জ ােলা এরা
গিরলা বািহনীর সদ না হেয় পাের না।
ফজলুল কােদর চৗধুরীেক সব খুেল বললাম। িতিন আমােক বলেলন
িনমল বাবুেক একটু ডেক আেনা। আিম িনমল বাবুেক িগেয় বললাম, চৗধুরী
সােহব জ রীভােব আপনােক ডেকেছন। একটু আেসন। িনমল বাবু তৎ ণাৎ
তার ফাসসহ ফজলুল কােদর চৗধুরীর সেলর সামেন আেসন। চৗধুরী সােহব
তখন তঁােক বলেলন, দখুন িম. রায়, আপিন তা সব সময় আমােক জলেকাড
শখান। জলেকােডর কাথায় আেছ বাইেরর অপিরিচত লাকজন এেস সেলর
িভতর উঁিক িদেয় যােব? এেদর উে
িক? িক মািটভ িনেয় এরা জেলর িভতর
ঢুেকেছ?
চৗধুরী সােহেবর হাকডােক িনমল বাবু থতমত খেয় গেলন। িতিন
বলেলন, ার, আিম সব িকছু দখিছ। েনিছলাম নতুন চহারার লােকরা হামস
থেক অ মিত িনেয় ঢুেকিছল। িকভােব ঢুেকিছল আিম আজও বুঝেত পািরনা।
িনমল বাবু চেল যাবার পর চৗধুরী সােহব আমােক বলেলন দখেলন
ই ািহম জলার জােনন না অথচ বাইের থেক জেলর িভতর লাক ঢুেক পেড়েছ।
ষড়য চলেছ। এ ঘটনার পর আমােদর জেলর িভতর বশ কেয়কিদন আতে র
মেধ কােট। কখন িক হয়! শাহ আিজজ তা বশ ভে পেড়িছেলন।
পাবনার আ ুল মিতন আমােদর সাহস যাগােতন। িতিন হঠাৎ কের
একিদন আমােদর বলেলন িচ ার কান কারণ নই, পািক ান থেক ি িদব রায়
পাবত চ াম চেল এেসেছন। অ - শ ও এেনেছন। এবার লাকজন িনেয়
আমােদর জেলর দয়াল ভে উ ার করেবন।
ব ী জীবেনর এত কে র মেধ ও মিতেনর এই সাহস দবার কৗশল
আমােদর মন
শ করত। একিদন সকােল িন মুিজব আমােদর দখেত
আসেবন। মুিজব আসেবন তাই সকােল না া দবার পরপরই আমােদর সেলর
িভতর ঢুিকেয় তালা িদেয় দয়া হল। যন আমরা িচিড়য়াখানার জ - জােনায়ার।
আমরা সেলর মেধ বেস মুিজেবর আগমণ তী া করেত লাগলাম। িক
কারেণ মুিজব সিদন আেসনিন, এেলন তাজু ীন।
জেলর আর কাথায় িগেয়িছেলন স বলেত পারব না। তেব একবার
িতিন িবশ সেলর সামেন এেলন। গরােদর আড়ােল দঁাড়ােনা আমােক দেখই
তাজু ীন দঁািড়েয় পড়েলন। িতিন আমােক বলেলন িক খবর ই ািহম ভাই, কমন
আেছন?
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আিম তঁােক বললাম, তামরা যমন রেখেছা। তামরাই তা এখন
দেশর দ ডমুে ডর হতাকতা। এভােব আর তামরা আমােদর কতকাল ক দেব?
তাজু ীন বলেলন, বাইেরর অব া খুব খারাপ ই ািহম ভাই। সময় হেল আমরা
আপনােদর ছেড় দব। একথা বেল িতিন যখন চেল যাওয়ার উপ ম করেছন
অমিন পােশর সল থেক ফজলুল কােদর চৗধুরীর ক
নেত পলাম। িতিন
িচৎকার কের বেল উঠেলন, তাজু ীন, এিদেক শান।
ার আিম আসিছ বেল তাজু ীন তাড়াতািড় চৗধুরী সােহেবর সেলর
সামেন িগেয় দঁাড়ােলন। চৗধুরী সােহব তাজু ীনেক বলেলন মুিজেবর না আসার
কথা িছল? এ আমােদর কাথায় রেখছ? দখছ িক অব া আমােদর। ২৬ সেল
আমােদর রাখা যত না? তামরাওেতা এই এই জেলই িছেল। আমরা িক
তামােদর এই ক িদেয়িছ?
তাজু ীেনর বলেলন ার ২৬ সেল িনয়াজীেক আনা হেব। ওখােনই ওর
িবচার হেব। তাজু ীেনর কথা শষ না হেতই চৗধুরী সােহব বলেলন, িক বােজ
কথা বলেত
কেরছ। িনয়াজীেক ইি ডয়া িনেয় গেছ। সখান থেক িতিন
পািক ান চেল যােবন। তামরা তােদর িবচার করেত পারেব না। পাক আিমর
ফেল যাওয়া অ - শ ইি ডয়া লুট কেরেছ। তামরা ঠকােত পারিন। তামােদর
স েযাগ হয়িন। তাজু ীন, িবশৃ লার িভতর যােদর জ তারা কখনই শৃ লা
িফিরেয় আনেত পাের না। িবশৃ লার িভতর িদেয়ই তারা শষ হেয় যায়। ইি ডয়া
এ িবশৃ লার সৃি কের তামােদর মতায় বিসেয়েছ। তাজু ীন েন রাখ,
আ াহ সবিকছু ি র কেরন। দেশর মা েষর আিম কান িত কিরিন। আমরা
দশটা গড়েত চেয়িছলাম। তামরা ইি ডয়ার সােথ চ া কের আমােদর কেয়ক
যুগ িপিছেয় িদেল। আিম বলিছ একিদন এই জলখানার িভতর তামােদরও
িবচার হেব।
তাজু ীেনর িপছেন সে টারী আইিজ ি জনসহ জেলর সব উ পদ
কমকতারা দঁািড়েয় িছেলন। তঁারা চৗধুরী সােহেবর কথায় নীরব হেয় যান। আিম
আজ এতিদন পর যখন ভািব তখন মেন হয় চৗধুরী সােহেবর কথা। ইিতহােসর
অেমাঘ রায় এিড়েয় কউ পািলেয় বঁাচেত পাের না। য তাজু ীন আমােদর ক ণা
করেত এেসিছেলন পরবতীকােল এই জেলই তঁােক অিধকতর খারাপ পিরণিত
বরণ করেত হেয়িছল।
জলখানা এতিদন িছল মূলত দাগী আসামীেদর থাকার জায়গা।
পািক ান আমেল জলখানায় রাজৈনিতক ব ীরাও থাকেতন। িক তঁােদর সংখ া
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িছল অ । ঢাকা জেলর ইিতহােস মেন হয় এই থম এত বশী িশি ত কেয়দী,
রাজৈনিতক নতা, সরকারী কমচারী, ইউিনভািসিটর িশ ক, বুি জীবী, ডা ার ও
ইসলামী িচ ািবদ কারা
হন।
জেলর কমচারীরাও জানেতন সামািজকভােব এঁেদর অব ান তঁােদর
চেয় অেনক উপের। বাংলােদশ হওয়ার পর থম থম যখন দেশর মা ষ এক
ধরেনর জুেগ মেত িছল তখন জেলর কমচারীরা এসব জানা সে ও আমােদর
মত ব ীেদর উেপ ার দৃি েত দখেতন। িক নতুন সরকার যখন তােদর
িত িত মত চািহদা মটােত ব থ হি ল, ’আনা চাল, িতন আনা িঘ দয়ার মত
লাভনীয় িত িত যখন ধুলায় গড়াগিড় িদেত
করল তখন জেলর পুিলশ ও
ওয়াডারেদর মেনাভাব আমােদর িত সহা ভূিতশীল হেয় উঠল। তখন দেশর
আম জনতার মত এঁেদরেকও দখলাম আওয়ামী লীেগর উপর থেক তঁােদর
িব াস হারােত
কেরেছ।
একিদন তা এক িময়া সােহব ফজলুল কােদর চৗধুরীর কােছ এেস
বেলই ফলল ার আপনােদর কথা না েন য িক ভুল কেরিছ। শখ মুিজব
আমােদর দাগা িদেয়েছন। বাজাের এখন আকাল। িজিনসপে র দাম যভােব
কের বাড়েছ তােত ার িভ
লেগ যােব। চৗধুরী সােহব তঁার ভাব লভ
ভি েত বলেলন, া, তামরা পুিলেশর লাকজনই তা বশী কের লািফেয়িছেল।
এখন াধীনতােক তরকাির বািনেয় খাও। আিম চৗধুরী সােহেবর পােশই িছলাম।
িতিন আমােক বলেলন দেখছ ই ািহম অব াটা। বা ালীেদর মত বল িব ােসর
লাক আর কাথাও পােব না। াধীনতার জ এরাই একিদন সবেচেয় বশী
লাফালািফ কেরিছল এখন আবার উে া জাির গাওয়া
কেরেছ।
জেল আসার মাস িতেনক পর আমার দঁােত খুব ব থা
হল। আমার
ডানিদেকর মািড়র একটা দঁাত আেগ থেকই একটু একটু নড়ত। ভীষণ ব থায়
ছটফট করতাম। এসময় জেল অেনেকরই দঁােত ব থা
হেয়িছল। জেলর
পিরেবশ হয়ত এর জ অেনকখািন দায়ী। দঁােত ব থা উঠেল আিম ল
মাখতাম। তােত ব থার একটু উপশম হত। সবুর সােহেবরও তখন দঁােত ব থা
হেয়িছল। একিদন তা িতিন আমােক ডেক বলেলন ই ািহম দঁােতর ব থায়
তা আিম কাতর হেয় পেড়িছ। িক করব বুঝেত পারিছনা। আিম বললাম, সবুর
ভাই, আপনার ডা ার দখােনা উিচত। আর আিম ব থা উঠেল ল মািখ। আপিন
একটু মেখ দখেত পােরন। ল আমােক ক এেন দেব! আিম বললাম সবুর
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ভাই ল আিম ম ােনজ কের দব। িচ া করেবন না। পের আিম এক কৗটা ল
বাইের থেক এেন সবুর সােহবেক দই।
একিদন ব থা উঠেল সবুর সােহব দঁােতর গাড়ায় সই ল িনেয় মাখেত
থােকন। আর যায় কাথায়! তার তা ল মাখার কখনও অভ াস িছল না। সই
ল মেখ িতিন হঠাৎ চাখ মুখ উে মুছা গেলন। আিম তাড়াতািড় তার সেল
িগেয় দিখ িতিন খােটর উপর চাখ উে পেড় আেছন। বড় বড় াস িনে ন।
মাথায় পািন দওয়ার পর যখন িতিন একটু একটু কের চাখ খুলেলন
তখন থেমই তঁার মুখ িদেয় বর হল ই ািহম তুিম আমােক এ িক িদেল! আিম
তা ব থা কমােনার জ িদেয়িছলাম। ঁ তুিম আমােক জােন মারেত চেয়িছেল।
তামার ল তুিম িনেয় যাও।
বলাবা ল এরপর সবুর সােহব আর কখনও ল মােখনিন। জল থেক
বর হওয়ার পর এ কািহনী বলেল িতিন হাসেতন।
একিদন দঁােতর ব থা স করেত না পের আিম জল হাসপাতােল
গলাম। ডা ার সব পরী া- িনরী া কের বলেলন আপনার দঁাত তা নেড় গেছ,
ফেল িদেত হেব। এজ ঢাকা মিডেকল কেলেজ কাল আমরা সব ব ব া কের
দব। হঠাৎ ডা ার আমােক বলেলন ফজলুল কােদর চৗধুরী সােহব তা
হাসপাতােল ভিত হেয়েছন। দাতালায় আেছন।
দঁােতর ব থায় এত অি র হেয় পেড়িছলাম য চৗধুরী সােহব কখন
হাসপাতােল এেসেছন বুঝেত পািরিন। দাতলায় যেয় দিখ িতিন বেড েয়
আেছন। ল করলাম তঁার মুেখর বাম িদেক এক ম বড় ফঁাড়া উেঠেছ। তখন
আবার ভীষণ গরম, ব থায় িতিন অি র হেয় পেড়েছন। আিম বললাম কােদর ভাই
আপনার ফঁাড়া উেঠেছ তােতা আমােক বেলনিন। িতিন বলেলন কন, সিদন
বললাম না। সব ভুেল গছ। িতিন আবার হাসেত হাসেত বলেলন, বঁেচ য আিছ
এইেতা অেনক। মুিজব তা আমােদর খুব আরােম রেখেছ।
হঠাৎ আমার চােখ পড়ল চৗধুরী সােহেবর কােছই একটা বেড পূবেদশ
পি কার স াদক নায়াখালীর মাহবুবুল হক শায়া। আিম একটু অবাক হেয় তঁার
কাছাকািছ িগেয় বললাম, মাহবুব ভাই আপিন জেল এেসেছন কেব? আপিন িক
অ ায় কেরেছন? আিম আবার হাসেত হাসেত বললাম, এ ােস িলর ম ার আর
ীকার এভােব যুগলবি হেলন কখন? চৗধুরী সােহব যখন পািক ান াশনাল
এ ােস িলর
ীকার মাহবুব তখন িবেরাধী দেলর এমএনএ। মাহবুব মূলত
িছেলন রলওেয় িমকেদর নতা।
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মাহবুব আমােক বলেলন সব ষড়য । শখ মিন আমােক জেল
ঢুিকেয়েছ। দখেছা আমার শরীের পািন এেসেছ! আমার অব া খুব খারাপ।
আমার বাইের িচিকৎসা দরকার। ডা াররা িলেখেছন অথচ হামস পারিমশন
িদে না। শখ মিনই এসব করাে । আমােক তারা জেলর িভতের িতেল িতেল
মারেত চায়।
আিম বললাম মাহবুব ভাই এ ােস িলেত িবেরাধী দেল থাকার সময়
আপিন তা বা ালীেদর অিধকার িনেয় ব কথাবাতা বেলেছন। নানা রকম তথ
পিরসংখ ান িদেয় ঘ টার পর ঘ টা আপিন বা ালীেদর অধীকার িনেয় এ ােস িলর
াের দঁািড়েয় ব ৃতা িদেয়েছন। স েলা আমরা পি কায় দেখিছ। আপিন
বা ালীেদর জ য রকম কথা বেলেছন এ ােস িলেত আওয়ামী লীগ ম াররাও
তা সরকম কের কখনও বেলনিন। আমরা জেল এেসিছ কারণ রাজনীিতেত
আমরা মুিজেবর আদেশর িতপ । িক আপিন কন জেল এেলন?
চৗধুরী আমার কথা েন হাসেত হাসেত বলেলন মাহবুব তা আমােদর
ব গাল িদেয়েছ। একবার আিম এ ােস িলেত ওেক ছয় ঘ টার উপর সময়
িদেয়িছলাম গালাগািল করার জ । িক লাভ িক হল? আমােদর সােথই তা ওেক
এখন জেলর ভাত খেত হে । মাহবুব তখন বেড েয়ই চৗধুরী সােহবেক
বলেলন কােদর ভাই আিম বা ালীেদর অিধকােরর কথা বেলিছ িঠকই িক
কখনও মুিজেবর অপশাসন চাইিন।
আসবার সময় বললাম, মাহবুব ভাই, আপনার জ খাবার পািঠেয় দব।
কান িচ া করেবন না। মাহবুব তখনও িডিভশন পানিন।
আিম পের েনিছলাম মাহবুব তঁার পি কায় মুিজেবর অপশাসেনর
িব ে িলখেত িগেয়ই শখ মিনর রাষানেল পেড়ন।
পেরর িদন জেলর িনয়ম অ যায়ী আমােক িসপাই পিরবৃত অব ায় ঢাকা
মিডেকল কেলজ হাসপাতােলর দ িবভােগ িনেয় যাওয়া হল। আমার আেগ
িসপাই িপছেন িসপাই, দেখ তা চারিদেক লাকজন জেম গল। তারা ভেবিছল
কান কউ- কটা বাধ হয় এেসেছন। িক তােদর ধারণা িকছু েণর মেধ ই
শরেতর মেঘর মত অপসৃত হল। তারা বুঝল আিম একজন ‘দালাল’।
লাকজেনর মেধ তখনও কম বশী আওয়ামী লীেগর জুগ চলিছল। ডা ার
যখন আমােক চয়াের বিসেয় দঁাত তালার ি য়া
করেলন তখন তারা
কেয়কজন জাের িচৎকার করেত লাগল, দ শালা দালালেক শষ কের দ!
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ডা ারও জািননা আওয়ামী লীগ মেনাভাবাপ িছেলন িক না! দঁাত
তালার সময় আিম যেথ ব থা পেয়িছলাম। ডা ার আমােক দঁাত তালার
আেগই দঁােতর গাড়ায় চতনানাশক ওষুধ িদেয়িছেলন বলেলন, িক কতদূর
সত িছল তঁার কথা বলেত পারব না। আিম ব থায় মুখ চেপ ধের িচৎকার কের
উেঠিছলাম। আমার আত িচৎকার এত ভয় র িছল য আমােক হরারত এক
িসপাই সই িচৎকার েন তার ব কসহ মুছা যায়। লাকজন তখন বলাবিল
করেত
কের দালােলর িচৎকার েনই যিদ পুিলশ অ ান হেয় যায় তেব তাড়া
করেল এেদর িক অব া হেব?
ডা ার আসার সময় িকছু ঔষুধপ িদেয় িদেয়িছেলন। জেল িফের
এেসও ব থাটা আমার কেয়কিদন িছল। িক িনেজেদর তকিদেরর কথা ভাবেল
জেল বেস এসব ব থার কথা অব মেন থাকত না।
জেল বেস ফজলুল কােদর চৗধুরী যমন সবিকছুরই িতবাদ করেতন,
সবুর সােহবেক তমন ভূিমকায় দখা যত না। অিধকাংশ ব াপাের িতিন নীরবই
থাকেতন। সেলর িভতর দখলাম িতিন তঁার আ চিরত বেস বেস িলখেছন। িক
কের যন পের তঁার আ চিরেতর পা ডুিলিপটা হািরেয় যায়। আমার িব াস এটা
কািশত হেল জািতর অেনক উপকার হত। জেল বেসই সবুর সােহব তার
িবশাল স ি র একটা া
তরী কের উইল কের িদেয়িছেলন। তঁার িবশাল
স ি জািতর কল ােণ ব ব ত হওয়ার কথা উইেল লখা হেয়িছল।
পািক ােনর রাজনীিতেত ফজলুল কােদর চৗধুরীর মতই সবুর সােহেবর
একটা িবরাট ভূিমকা িছল। জাতীয় পিরষেদ িতিন সরকারী দেলর নতা িছেলন।
এই িবরাট দািয়
থেক িতিন িবেশষ কের পূব পািক ােনর উ য়েন িবরাট
অবদান রেখিছেলন। ফজলুল কােদর চৗধুরী যমন চ াম শহরেক গেড়িছেলন
তমিন সবুর সােহব খুলনা শহরেক িনজ হােত সািজেয়িছেলন। খুলনােক িশ
শহর িহেসেব গেড় তালার িপছেন তঁার অবদান সমিধক। খুলনার িনউজি ট
ফ া রী, কবল ফ া রী, কেয়কিট জুট িমল, কটন িমল, িনউ মােকট, চালনা ব র,
রিডও স টার তঁারই উেদ ােগ গেড় ওেঠ।
সবুর সােহব আজীবন িনঃস ান িছেলন। বাধ হয় স কারেণ িনঃস তা
কাটােত িতিন তঁার বাড়ীেত নানা রকম জ - জােনায়ার পুষেতন। হয়ত এটা তঁার
এক ধরেনর সখও িছল। িতিন যখন জাতীয় পিরষেদর নতা তখন তঁার িপি ডর
বাসায় িগেয় দিখ বাসােতা নয় যন পুেরাদ র এক িচিড়য়াখানা। তঁার এ
িচিড়য়াখানায় িবেদশী
র, বানর, হিরণ, িশ াি এমনিক
রবেনর িহং
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বাঘও িছল। চীন থেক িতিন িবরল জািতর িটয়া সং হ কেরিছেলন। আর িছল
কাকাতুয়া। বাঘ কখনও পাষ মােন না েনিছ। িক সবুর সােহব যখন বাঘটার
কােছ যেতন তখন স মাথা নীচু কের থাকত। বােঘর খঁাচায় খাবার- দাবার সবুর
সােহবই িদেতন। এ এক অিব া ব াপার।
িশ াি েলা সবুর সােহেবর এত অ গত িছল য তারা লাইটার িদেয়
তঁার িসগােরট ধিরেয় িদত। তঁার এ াসে এিগেয় আনত। েয়াজেন তঁার গা
চুলিকেয় িদত। িশ াি েলােক সবুর সােহবও খুব যে করেতন। আঙুর,
আেপল, আনার এেন িতিন এেদর িনজ হােত খাওয়ােতন। এ দেখ আমােদর
হিকম ইরেতজাউর রহমান বলেতন সবুর ভাই আপিন আপনার িশ াি েলােক
িবদায় কের িদেয় আমােক খঁাচায় রেখ িদন। িশ াি েলােক যা খাওয়ান তার
িকছু অংশ আমােক িদেলই হেব। আিম আপনার সব কাজ কের দব। হিকম
সােহেবর কথা আমরা বশ উপেভাগ করতাম। ম ী থেক চেল আসার পর সবুর
সােহব িপি ড থেক িশ াি েলােক তঁার ঢাকার বাসায় িনেয় এেসিছেলন। ৭১এর ২৫ শ মােচর একিদন আেগ দেশর অব ার কথা ভেব সবুর সােহব
িশ াি েলােক ঢাকা িচিড়য়াখানায় িদেয় আেসন। আিমও তঁার সােথ
িগেয়িছলাম। মা েষর সােথ অেবাধ াণী েলার িক য এক মমে র ব ন
িতি ত হেত পাের তা না দখেল কখনও িব াস করতাম না। িবদায় নবার
সময় িশ াি েলা সবুর সােহেবর গলা ধের অেঝার ধারায় কঁাদেত থােক। তারা
তা সবুর সােহবেক ছাড়েবই না। সবুর সােহব অেনক আেপল, আঙুর সােথ কের
িনেয় িগেয়িছেলন। তারা ওসব িকছু শও করল না। সবুর সােহব যখন চেল
আসেত থােকন তখন তারা একদৃে তঁার িদেক তািকেয় িছল।
সেলর মেধ একিদন বেস আিছ, এক ফালতু এেস আমােক খবর িদল,
সবুর সােহব কঁাদেছন। আিম তাড়াতািড় কের তঁার সেল িগেয় দিখ ফালতু যা
বেলেছ তা িঠক।
আিম বললাম সবুর ভাই আপিন কঁাদেছন কন? আপনােক তা আিম
কখনও কঁাদেত দিখিন। িতিন বশ িকছু ণ চুপ থেক বলেলন ই ািহম তুিম তা
জােনা িশ াি
েটােক আিম িচিড়য়াখানায় রেখ এেসিছলাম। খবর পেয়িছ
িচিড়য়াখানা কতৃপ িঠকমত খেত না িদেয় আমার িশ াি
েটােক মের
ফেলেছ। িতিন কঁাদেত কঁাদেত তার ডােয়রীেত রাখা িশ াি
েটার ছিবও
আমােক দখােলন। আিমও এই িনঃস ান বৃ রাজনীিতিবদেক িক সা না দব
তখনকার মেতা তঁার কন ভাষা খুঁেজ পাি লাম না।
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বশ িকছু ণ বেস থাকার পর সবুর সােহব আমােক ঃখ কের বলেলন
ই ািহম অেবাধ প েলারও কৃত তােবাধ আেছ। আদর পেল তারাও িতদান
িদেত চায়। িক মা েষর িক তা আেছ? এই য দখ আমার বাসা থেক আ ীয়জন চাকর- বাকর আমার খাবার িনেয় মােঝ মােঝ আেস। ওেদর সােথ আমার
র েটাও আেস। জল গেট আমার শরীর ঘঁেষ দঁাড়ায়, লজ নােড়, িজ া
বর কের কৃত তা কাশ কের। িক দখ আমার িপি ডর বাসায় িবেরাধী দেলর
িবেশষ কের আওয়ামী লীেগর কা সদ স ার পর আেসিন? আমার বাসায়
খায়িন? মিশউর রহমান, িমজা র রহমান চৗধুরী এঁরােতা আমার বাসায় পেড়ই
থাকেতন। আমার
র েটা দখেত আেস, এঁরা আেস না। পািটশেনর আেগ
আিম যখন সাহরাওয়াদী েপ িছলাম তখন মুিজব কত এেসেছন। আমার কাছ
থেক কতভােব য টাকা আদায় কেরেছন, ত“ ইয় া আেছ! এসব মা ষ প রও
অধম।
সবুর সােহেবর পােশর সেলই থাকেতন খাজা খেয় ীন। খাজা সােহব
িছেলন ঢাকার নওয়াব পিরবােরর সদ । তঁার আচার- ব বহার সৗজ েবাধ িছল
দখবার মত। ব বহােরর মেধ য মা েষর অেনকখািন পিরচয় দী হেয় ওেঠ
খাজা খেয় ীেনর সােথ আলাপ করেল তা পির ার হেয় উঠত।
নওয়াব পিরবােরর সদ ভু হেয়ও িতিন জনতার কাতাের নেম
এেসিছেলন। মা ষেক িতিন ত আপন কের িনেত পারেতন। য কউ 'দ ড
তঁার সােথ কথা বলেল তঁার ণমু হেয় যেতন। খাজা সােহেবর একটাই
অ িবধা িছল িতিন ভাল কের বাংলা বলেত পারেতন না। সকােলর শরীফ
পিরবার েলােত উ র িছল ব াপক ভাব। তবু এই ভা া বাংলা িনেয়ই িনেজর
চির মাধুেযর জ ঢাকাবাসীর কােছ িতিন জনি য়তা অজন কেরিছেলন। িতিন
আইয়ুেবর কনেভনশন মুসিলম লীেগ যাগ না িদেয় যাগ িদেয়িছেলন নািজমু ীন
সােহেবর সরকার িবেরাধী কাউি ল মুসিলম লীেগ। িবেরাধী দেল থাকা অব ায়ই
িতিন ঢাকা িমউিনিসপ ািলিটর ভাইস চয়ারম ান হন।
জেল আসার পর একবার িতিন আদালেত তঁার িব ে আনীত
অিভেযােগর উ ের বেলিছেলন, মুসিলম লীগ আমার পূব পু েষরাই িত া
কেরেছন। মুসিলম লীগ আমার আদশ। ১৯৭১ সােল আিম আমার আদশ িত া
করার চ া কেরিছ। তােত আমার কান অপরাধ হেয়েছ বেল আিম মেন কির না।
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শাহ আিজজুর রহমান থাকেতন িনউ আট সেল। তঁার সেলর মেধ
একিদন িগেয় দিখ সেলর দয়াল জুেড় কয়লা িদেয় কারান শরীেফর আয়াত
িলেখ িতিন ভের রেখেছন।
শাহ সােহব জেলর মেধ আমােক ায়ই বলেতন, আিম িছলাম পািক ান
জাতীয় পিরষেদ আওয়ামী লীেগর িবেরাধী দলীয় উপেনতা। আজ সই আওয়ামী
লীগই আমােক জেল ঢুিকেয়েছ। দেখা তকিদর আর কােক বেল!
শাহ সােহেবর জীবন িছল বিচ পূণ। জীবেন িতিন দল পাি েয়েছন
ব বার। থম জীবেন পািক ান আে ালেনর িতিন িছেলন শীষ ছা নতা। শাহ
আিজজ অেনক পের যাগ দন আওয়ামী লীেগ। িকছুিদন িতিন সাহরাওয়াদীর
সােথ িপিডএম- এর হেয় আইয়ুব িবেরাধী আে ালেন কাজ কেরন। আওয়ামী
লীেগর সােথ যখন মুিজেবর মেনামািল হয় তখন শাহ আিজজ সাহরাওয়াদীর
ডান হাত িহেসেব কাজ কেরন। িকছুিদন িতিন আতাউর রহমান খােনর সােথ
জাতীয় লীগও কেরেছন। জল থেক বর হওয়ার পর িনছক মতার জ
মুসিলম লীগেক ভে িজয়াউর রহমােনর সােথ যাগ দন ও ধানম ী হন।
জেলর মেধ মােনম খােনর ছেলর কথা না িলখেল এ কািহনী অস ূণ
থেক যােব। এেদর বয়স িছল খুব কম। জনই কেলেজ পড়ত। একজেনর নাম
িছল খােল
ামান খান, অপরজেনর সাইফু ামান খান। এরা থাকত পুরােনা ৮
সেল, িবশ সেলর উে া িদেক। মােঝ মােঝ ছেল েটা খাওয়া- দাওয়া ব
কের িদত। অত অ ায়ভােব তােদরেক য জেল ঢুকােনা হেয়িছল বাধ হয়
এভােবই অনশন কের তারা তার িতবাদ জানাত। তােদর এ িবরিত িদেয় িদেয়
অনশেনর কারেণ জল কতৃপ অি র হেয় উেঠিছল। জলারসহ অ া
কমকতারা গলদঘম হেয় তােদর অনশন ভা ােনার চ া করেতন। তখন ছেল
েটা িচৎকার কের তঁােদরেক বলত, িটপু লতান দশে িমক িছেলন তাই
ইংেরজরা তােদর এেদশীয় দালালেদর সহেযািগতায় তঁােক হত া কের। তঁার
ছেল মঈনউ ীনেক কলকাতায় এেন আলীপুর জেল ব ী কের রােখ। আরও
বলত, আমার আ া এেদেশর উ িতর জ িক না কেরেছন? য িদেক তাকান
তঁার উ িতর ছঁায়া চােখ পড়েবই। দশেক ভালেবেসিছেলন বেলই ভারতীয়
দালালরা তঁােক হত া কেরেছ। আর আপনারা আমােদর ব ী কের রেখেছন।
আমােদর িকেসর অপরাধ? আমরা িক অ ায় কেরিছ? আমার আ া দশ িমক
িছেলন এটাই িক আমােদর অপরাধ?
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ছেল েটার কথা ভেব খুব খারাপ লাগত। িবেশষ কের তােদর বয়েসর
কথা ভেব। খােল
ামান পরবতীকােল বাংলােদশ জাতীয় সংসেদর সদ
হেয়িছল।
রাজনীিতিবদেদর মেধ আমােদর সােথ িছেলন এমন আরও কেয়কজেনর
কথা মেন পড়েছ। ঢাকার ফেয়জ ব , িসেলেটর িসরাজউ ীন, এএনএম ইউ ফ,
িজ এ খান, নািজরউ ীন চৗধুরী, মােমনশাহীর এম এ হা ান, ি য়ার
এডেভােকট সাদ আহমদ, আিফলউি ন, ফিরদপুেরর এডেভােকট বাকাউল,
িম ার এডেভােকট শিফ র রহমান, রাজশাহীর আেয়ন উি ন, বিরশােলর
মওলানা
ামান, বােগরহােটর এডেভােকট ফজলুর রহমান এঁেদর মেধ
অ তম। তাছাড়া মােলক ম ীসভার সব সদ ও এসমেয় আমােদর সােথ জেল
িছেলন।
৭০- এর িনবাচেন আওয়ামী লীগ থেক িনবািচত সদ
এমএন
জামানও িছেলন আমােদর সােথ। জামান আওয়ামী লীগ সদ হওয়া সে ও
তঁােক জেল ঢুকােনা হেয়িছল। কারণ িতিন মুিজেবর পািক ান িবেরাধী ষড়য
পছ কেরনিন এবং অসংখ ব ৃতা- িববৃিত িদেয় িতিন একা ের পািক ােনর
প িনেয়িছেলন।
সাংবািদকেদর মেধ দিনক সং ােমর স াদক আখতার ফা েকর কথা
মেন পড়েছ। খুলনার িডিস রশী ল হাসান িসএস িপও িছেলন আমােদর সােথ।
তঁার অপরাধ িছল খুলনায় যখন ইি ডয়ান আিম দদার লুটতরাজ করিছল তখন
মজর জিলেলর সােথ িতিনও এর িতবাদ কেরিছেলন। গিরলারা িডিস
সােহেবর এই ঃসাহেসর সমুিচত জবাব দয়ার জ তঁােক ধের িনেয় যায়। মের
ফলাই তােদর উে
িছল। িডিস দখেত খুব দশন িছেলন। তঁার
র
চহারা দেখই হাক আর অ
কান কারেণই হাক গিরলারা তঁার িত দয়া
পরবশ হেয় তঁােক না মের জেল ঢুিকেয় দয়। জেল ইউিনভািসিটর িশ কেদর
মেধ ডঃ সয়দ সা াদ হাসােয়ন, ডঃ হাসান জামান, ড. কাজী দীন মাহা দ.
ড. মাহর আলী ও ড. মুসতািফজুর রহমান িছেলন। এঁরা েত েকই তঁােদর িনজ
িনজ িবষেয় অগাধ পাি ডেত র অিধকারী। তঁােদর যাগ তা িনেয় কান সে হ
িছলনা। ধুমা আদেশর সােথ কান আেপাস না করেত পারার জ কারাবরণ
করেত হেয়িছল।
ড. সয়দ সা াদ হাসােয়ন িছেলন ইংেরজীর িশ ক। বা ালী
মুসলমানেদর মেধ ইংেরজীেত িতিনই থম িপএইচিড িড ী অজন কেরিছেলন।
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ইংেরজী ছাড়াও ােনর িবিভ শাখায় িছল তঁার অবাধ িবচরণ। তঁার সােথ কথা
বেল আমার মেন হত িতিন একজন
ানতাপস। েফসর নীিত মার
চে াপাধ ায়, েফসর মায়ুন কিবর, েফসর জািকর হােসন (ভারেতর সােবক
রা পিত), ড. মুহা দ শহী াহর মতই িছল তঁার মধা ও মণীষার পিরিধ।
১৯৭১ সােল িতিন িছেলন ঢাকা ইউিনভািসিটর ভাইস চ াে লর।
পািক ান আে ালেনর ঐিতহািসক যথাথতা িনেয় তঁার মেন কান সে হ িছল
না। িতিন মেন করেতন মুসলমানেদর কল ােণর জ ই পািক ান সৃি ।
মুসলমানেদর সমৃি র জ ই পািক ােনর িটেক থাকা েয়াজন।
বাংলােদশ হওয়ার পর ১৯ শ িডেস র গিরলারা এই পি ডত
বুি জীবীেক তঁার নািজমউি ন রােডর বাসা থেক িনেয় যায়। গিরলারা তঁােক
থেম িনেয় যায় তঁারই সারা জীবেনর কম ল ঢাকা ইউিনভািসিটর আটস
ফ াকাি র িবি ং- এ। এ িবি ং- এর কেয়কিট কে িনেয় সারারাত গিরলারা
তঁােক শারীিরকভােব িনযাতন কের। বয়েনেটর খঁাচায় খঁাচায় তঁার শরীর হেয়
ওেঠ র া । পেরর িদন ভারেবলায় গিরলারা তঁােক হাত পা চাখ বঁাধা অব ায়
িনেয় আেস িল ান এলাকায়। কা রাজপেথ মের তঁার লাশ ফেল রেখ
যাওয়াই িছল গিরলােদর উে
। বয়েনট িদেয় তঁার শরীেরর ছয়টা ােন
আঘাত করা হয়। ৪টা িপেঠ, ২টা বুেক।
অবেশেষ তঁারা রাইেফেলর বাট িদেয় তঁার মাথায় ও িশরদঁাড়ার উপর
চ ড জাের আঘাত কের। িতিন ান হািরেয় পেড় যান। তঁার শরীেরর িন ভাগ
চলৎশি হীন হেয় পেড়। গিরলারা তঁােক মৃত ভেব রাজপেথ ফেল রেখ চেল
যায়। িক আ াহর ই া িছল অ রকম। এসব সে ও িতিন বঁেচ যান।
িল ােন রা ার উপর তঁার চারপােশ িভড় জেম িগেয়িছল। িক গিরলারা তঁােক
মেরিছল এজ ভেয় কউ তঁােক সাহায করেত সাহস কেরিন। পােছ গিরলারা
তঁােদর উপর আবার চড়াও হয়।
এ সময় মােলক নােম মুসিলম লীেগর এক ত ণ কমী সাহস কের তঁােক
িল ান থেক িরকশায় তুেল িনেয় বাসায় পঁৗেছ দয়। মােলেকর বাসা সা াদ
সােহেবর বাসার কােছই িছল। স িল ােন সা াদ সােহেবর মৃত ায় অব া
দেখ িবেবেকর ডােক সাড়া না িদেয় পােরিন। সা াদ সােহেবর য হাল হেয়িছল
তােত তঁােক বাসায় রাখবার মত অব া িছল না। তঁােক িচিকৎসার জ ঢাকা
মিডেকল কেলজ হাসপাতােল িনেত হেয়িছল।
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ইি ডয়ান আিম তঁােক হাসপাতােল হরা িদেয় রাখত। পের হাসপাতাল
থেকই তঁােক জেল পািঠেয় দয়া হয়। ব িদন জেল দেখিছ সা াদ সােহব
িঠকমত হঁাটেত পারেতন না। সাজা হেয় দঁাড়ােত তঁার অ িবধা হত। িকছু ণ
কারও সােথ কথা বলেল অথবা কাজ করেল এত া হেয় পড়েতন য তঁােক
আবার িকছু ণ েয় িব াম িনেত হত।
ড. হাসান জামান থাকেতন িনউ আট সেল। সা াদ সােহবেক য জীেপ
কের গিরলারা িল ান মারেত এেনিছল ঐ জীেপই হাসান জামান চাখ বঁাধা
অব ায় িছেলন। তঁােকও তঁার বাসা থেক ধের এেনিছল। িল ােন যখােন স
সময় কামানটা িছল তার একিদেক গিরলারা মের ফেল রােখ সা াদ সােহবেক
অ িদেক হাসান জামানেক। সা াদ সােহেবর আঘাতটা যমন
তর হেয়িছল
হাসান জামােনর স রকম হয়িন। মােলক হাসান জামােনরও হাত পা ও চােখর
বঁাধন খুেল িদেয়িছল। মােলক সা াদ সােহেবর বাসায় িনেয় আসার পর হাসান
জামান উেঠ দঁাড়ান এবং হঁাটেত হঁাটেত বায়তুল মাকাররেমর িদেক অ সর হন।
িতিন ভেবিছেলন মসিজেদর িভতর একটু আ য় নেবন। িক তঁার ভাগ িছল
অ রকম। িকছুদূর এ েতই গিরলােদর একিট জীপ তঁার সামেন এেস পেড়।
গিরলারা তঁােক িচনেত পেরই ধর ধর কের তঁার উপর পুনরায় ঝঁািপেয় পেড়।
িকছু ণ তঁার উপর চেল শারীিরক িনযাতন। মৃত ায় হেয় পড়েল গিরলারা তঁােক
জীেপ উিঠেয় িনেয় িমরপুর ীেজর কােছ চেল যায় এবং ীেজর উপর থেক নীেচ
ফেল দয়। হাসান জামান গভীর পািনর মেধ না পেড় িকনারার িদেক
পেড়িছেলন। ওই অব ায় িতিন ভেসিছেলন িকছু ণ।
আেশপােশর ােমর লাকজন মােঠ কৃিষকাজ করেত এেস দেখ
সােহেবর মত ফসা চহারার একজন লাক পািনেত ভেস আেছন। তারা এিগেয়
এেস দেখ তখনও তঁার াসাস চলেছ। ােমর কৃষকরা তখনই তােদর
বাড়ীেত তঁােক িনেয় যায়। সবা- ষা কের, গরম ধ খাওয়ায়। হাসান জামান
আে আে চাখ মেলন। আেশ পােশর লাকেক িতিন িজ াসা কেরন আিম
কাথায়? তারা জবাব দয় আপিন তা িমরপুর ীেজর নীেচ পেড় িগেয়িছেলন।
তখন এেক এেক তঁার সব কথা মেন পেড় যায়।
হাসান জামান তখন সবাইেক অ েরাধ কেরন িমরপুর ীেজর কােছ িগেয়
িশখ আিম দখেল তােদর ডেক আনেত। িশখ আিম আসার পর হাসান জামান
তােদর সব খুেল বেলন। িশখ আিম তােদর ত াবধােন তঁােক কেয়কিদন ঢাকা
মিডেকল কেলজ হাসপাতােল রােখ এবং পের সখান থেক জেল পািঠেয় দয়।
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জেল এেস হাসান জামান অেনকটা নীরব হেয় যান। সেলর িভতর
থেক িতিন খুব একটা বর হেতন না। কারও সােথ তমন কথাও বলেতন না।
অথচ হাসান জামােনর মত তরতাজা মা ষ খুবই কম দখা যত। ইউিনভািসিটর
িতিন িছেলন মধাবী িশ ক।
সাত সেল সা াদ সােহেবর পােশই থাকেতন ড. কাজী দীন মাহা দ।
কাজী সােহব িছেলন বাংলার অধ াপক। তঁার সকাল বলা ঘুমােনার অভ াস িছল।
জেল একটা িনয়ম আেছ সকাল বলা িময়া সােহব েমর তালা খুেল িভতের
ঢুেক ভাল কের পরী া কের দেখন সেলর বািস ারা বঁেচ আেছন না মের
গেছন। এেত কাজী সােহব খুব িবর হেতন। আসেল য কউ এ রকম ব াপাের
িবর হেত পােরন। আমরা এ ব াপারটা স কের িনেয়িছলাম। একবার কাজী
সােহব িময়া সােহেবর এই অত াচােরর িতবাদ জািনেয়িছেলন অ ুতভােব।
একিদন সকাল বলা িময়া সােহব এেস তঁার েমর ভতর ঢুেক পড়েল
িতিন কান সাড়া শ না কের মরার মত পেড় থােকন। িময়া সােহব যতই
ডাকাডািক কের এমনিক ধা ােনােতও িতিন কান সাড়া শ কেরন না। িময়া
সােহেবর মেন তখন সে হ হয় কাজী সােহব িক মারা গেছন। িময়া সােহব
খয়াল কের দেখ কাজী সােহব খােটর উপর মাথা কাত কের পেড় আেছন।
াস- াস চলেছ িকনা বাঝা যাে না। তখন স ভয় পেয় ডা ার ডাকেত
যায়।
আমােক এেস এক ফালতু খবর দয় কাজী সােহব মারা গেছন। আিম
হায় হায় করেত করেত সাত সেলর িদেক ছুেট যাই। িগেয় দিখ অেনেকই কাজী
সােহেবর সেল িভড় জিমেয়েছ। ডা ার এেস কাজী সােহবেক পরী া কের
দখেছন। পরী ার পর ডা ার কাজী সােহবেক হাসপাতােল নয়ার কথা বেলন।
এই কথা শানার পর দিখ কাজী সােহব ধীের ধীের চাখ মলেছন। ডা ােরর
িদেক তািকেয় িতিন বলেলন আমােক হাসপাতােল নয়ার দরকার নই। আিম
হেয় গিছ। ডা ার ও অ া সবাই চেল যাওয়ার পর আিম তঁােক িজ াসা
কেরিছলাম িক হেয়িছল?
িতিন হাসেত হাসেত বলেলন িতিদন সকােল িময়া সােহব এেস িবর
কের। তােক বেলিছ সেলর িভতের না আসার জ । কথা শােননা। তাই আজেক
মরার ভান কের পেড়িছলাম। দিখ এেত এেদর ঁশ হয় িকনা। বুঝলাম কাজী
সােহব ধু ভাষা ও সািহেত র সমঝদার নন, রিসকও বেটন। পের েনিছলাম
িময়া সােহব কাজী সােহেবর সেলর সামেন এেস সাবধান হেয় যত।
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২০
জেল আসার ায় আটমাস পর একিদন খবর পলাম আদমজী িমেলর
কমািশয়াল চীফ ম ােনজার লুৎফর রহমান ইি িনয়ারসহ কেয়কজন কমকতােক
জেল ঢুকােনা হেয়েছ। লুৎফর রহমানেক ব ি গতভােব আিম িচনতাম। িতিন
আমােক বলেলন, আ ুল আওয়ালও এেসেছন। এই আওয়ােলর কথা একবার
িলেখিছ য মুিজব ও আদমজীর মেধ ব েনর কাজ করেতন িতিন। আওয়াল
জায়গা পেয়িছেলন পুরেনা আট সেলর পাগলা গারেদর খুব কাছাকািছ। একিদন
আওয়ােলর সােথ দখা করেত গলাম। আওয়াল তা আমােক দেখ জিড়েয়
ধরেলন। িক আমার কােছ তঁােক এবার একটু অ রকম মেন হল। িতিন কথা
বলিছেলন অেনকটা অসংল ভােব। হঠাৎ কের বলেলন, ই ািহম ভাই আপনােক
একটা কথা বিল শােনন। হােটল ই টারকি টেন টােলর সামেন যিদ িকছু লােকর
িভড় দেখন এবং আপিন িভেড়র মেধ যেয় দেখন মুিজেবর লাশ পেড় আেছ,
কমন হেব?
আিম বললাম আওয়াল তুিম এসব কথা কন বলছ? মুিজব এখন দেশর
হতাকতা। তুিম আছ জেল। এখন এসব কথা বলা িঠক নয়।
আওয়াল বলেলন মুিজেবর এরকমই শাি হওয়া উিচত। দখেছন না
আমােক রেখেছ পাগলা গারেদর কােছ। ওরা আমােক পাগল বানােত চায়। আিম
তা কান অ ায় কিরিন অথচ আমােক জেল ঢুিকেয়েছ। মুিজেবর জ আিম িক
না কেরিছ? আপিন তা জােনন সব কািহনী। ই ািহম ভাই আপনার কােছ
িসগােরট আেছ? আিম বললাম ওসব িকছু নই। িতিন তখন বলেলন ই ািহম ভাই
আপিন নািক ম ােনজার? আপিন আমােক খাওয়ােবন তা? আিম বললাম
তামােক খাওয়াব না তা কােক খাওয়াব? তখনকার মত আওয়ােলর কাছ থেক
িবদায় িনেয় এেলও আিম মােঝ মােঝ তঁার খবর িনতাম। িবেশষ কের আমার
একটা কৗতুহল িছল কন মুিজব তঁােক জেল পাঠােলন। থমিদেক আওয়ােলর
মেধ য অ কৃিত ভাব িছল তা ধীের ধীের কেম আসেত
কেরিছল। আমার
মেন হয় থম থম জেল আসার ধকলটা িতিন সহেজ িনেত পােরনিন।
আওয়ামী লীগ ও তঁার সহেযাগীেদর জেল আসার কারণ খুঁজেত িগেয়
এক দীঘ কািহনীর স ান পলাম। লুৎফর রহমান িনেজই আমােক এ ব াপাের
িকছুটা আভাস িদেয়িছেলন। বাংলােদশ হওয়ার পর আওয়ামী লীেগর বড় নতা
থেক পািত নতা পয সবাই অবা ালীেদর স ি ও টাকা- পয়সা হাতােনার
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এক অ িচকর িতেযািগতায় নেম পেড়িছল। আদমজীরা িছল তখনকার পূব
পািক ােনর সবেচেয় ভাবশালী িশ পিত। ভাবতই আদমজীেদর িবরাট
স ি র িদেক আওয়ামী নতােদর ঝঁাকটা পেড় থাকেব। এ ব াপাের মুিজব
পিরবারও িপিছেয় িছল না।
আদমজী
েপর ধান অিফস িছল মিতিঝেলর আদমজী কােট।
এখােনই আদমজী পিরবােরর হািনফ আদমজী বসেতন। পূব পািক ােন আদমজী
েপর সম
িত ান িতিনই দখােশানা করেতন। বাংলােদশ হওয়ার পর
আদমজীর িবশাল স ি অরি ত হেয় পেড়। তােদর অেনেকই িদেশহারা হেয়
দশ ত াগ কেরন। ফেল এসব স ি পুেরাপুির আওয়ামী লীেগর নতা ও
কমীেদর িনয় েণর চেল যায়। পের অব
মুিজব সরকার আদমজী েপর
সবেচেয় বড় িত ান আদমজী জুট িমল জাতীয়করণ কের। তখনকার মত এসব
িত ান সমাজতে র নােম দদারেস জাতীয়করণ কের মুিজব দলীয় নতা ও
কমীেদর লুটপােটর ািত ািনক েযাগ িবধা িদেয় দন।
এই হির লুেটর যুেগ মিতিঝেলর আদমজী কাট চেল যায় আ ুল
আওয়ােলর িনয় েণ। আমদজী কােটর িভতের িছল আদমজীেদর
ং ম।
আওয়াল জানেতন। িক কের মুিজব পিরবােরর কােছও স খবর পঁৗেছিছল।
মুিজব পিরবার ভেবিছল আওয়াল যিদ আদমজীেদর ং ম ভাে তাহেল তার
িভতর গি ত টাকা- পয়সার একটা অংশ অব ই তােদর দয়া হেব। মুিজব
পিরবার আওয়ােলর গিতিবিধ সে েহর চােখ দখত। আওয়ালেক নজের রাখার
জ লুৎফর রহমানেক িনেদশ দয়া হেয়িছল।
িক আওয়াল িছল অত ধূত। িতিন লুৎফর রহমান ও আদমজী কােটর
কেয়কজনেক বুিঝেয় িনেজর দেল ভািগেয় নন এবং আদমজীেদর ং ম ভে
সবিকছু হািতেয় িনেত উদ ত হন।
এই ং েমর মেধ িছল আদমজীেদর তাল তাল সানা। মুিজব পিরবার
তার লাকজেনর মারফত আওয়ােলর এই সানা লুেটর খবর পেয় যায়। তারা
আওয়ােলর উপর অি শমা হেয় ওেঠ এবং পরবতীেত আওয়ালেক জেল ঢুিকেয়
দয়া হয়। আওয়ােলর হঠাৎ আওয়ামী িবেরাধীতার এটাই িছল কারণ। পের জেল
বেসই আওয়াল জাসদ িত ায়
পূণ ভূিমকা রােখন এবং জেল বেসই িতিন
৭৩ সােল আরও একবার খবেরর িশেরানােম চেল এেসিছেলন। ১৯৭৫ সােলর
নেভ র মােস অ কারা
িদন েলােত কেণল তােহর তঁােক জল থেক বর
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কের এেন খ কার মাশতােকর পিরবেত তঁােক রা পিত করেত চেয়িছেলন।
িক স ই ায় সিদন বাধ সােধন িজয়াউর রহমান।
এসময় জেল আরও ’জন নতুন রাজব ী আেসন। একজন িটপু িব াস
অ জন আ ুল ওয়ােহদ। িচ া ভাবনায় এঁরা জনই িছেলন পাকা কিমউিন ।
মুিজেবর ঃশাসন ও অপকীিতর িতবাদ করাই িছল এঁেদর একমা অপরাধ।
রাজশাহীর আ াই থেক ধের এেন থেম পুিলশী হফাজেত িনমমভােব
অত াচার করা হয় এঁেদর ওপর। তারপর অ
অব ায় এঁেদর জনেক জেল
পািঠেয় দয়া হয়। তঁােদর শরীর জুেড় িনযাতেনর িচ ছিড়েয় িছল। ব িদন
জনেক অ
অব ায় জেলর িভতর দেখিছ, িঠকমত হঁাটেতও পারেতন না।
সবুর সােহব িনেজর পয়সা খরচ কের এঁেদর জ কেয়কবার ওষুধ ও পথ
আিনেয় িদেয়িছেলন। জল কতৃপ এঁেদর িচিকৎসার জ
কান আ হ
দখায়িন। বাধ হয় উপেরর িনেদশ িছল।
িটপু িব াস ও আ ুল ওয়ােহদেক রাখা হেয়িছল আট সেল। যিদও
তঁােদরেক কান িডিভশন দয়া হয়িন। সেল রাখার কারণ কতৃপ তঁােদরেক
পৃথকভােব রাখেত চেয়িছেলন। আিম ম ােনজার িহেসেব তঁােদরেক মােঝ মােঝ
িডিভশেনর খাবার পাঠাতাম। এ িনেয় জলার একিদন আমােক অ েযাগ কের
বলেলন ই ািহম সােহব এঁরােতা িডিভশন ি জনার না। তখন আিম বললাম সটা
িঠক তঁারা িডিভশন ি জনার না িক তঁারা দশে িমক। তঁারাওেতা মুি যু
কেরেছন। তাহেল অ িবধা িক? জলার সােহব আর কথা বাড়ানিন।
একিদন জেলর মেধ আওয়ামী লীগ নতা ও আমার পাড়ার ছেল
মাফা ল হােসন চৗধুরী মায়ার সােথ দখা। আিম তা তােক দেখ হতবাক।
আওয়ামী লীেগর যুেগ মায়া জেল আসেব ভাবেতও পািরিন। আিম তােক
বললাম, িক মায়া, তুিম আমােদর দখেত এেসছ নািক? স বলল না লাভাই
তাফােয়ল আমােক ষড়য কের জেল ঢুিকেয়েছ। আপনার খবর সব আিম রািখ।
জেল বেস আপিন ম ােনজারী করেছন েনিছ। এখন আপিন আমােক দেখ েন
রাখেবন।
মায়া আমার ালক সাধেনর ব ু। সই সূে স আমােক আেগ থেক
লাভাই ডাকত। এখন মায়ােক জেল দেখ বুঝলাম নতুন দশ আওয়ামী লীগ
নতােদর সানার বাংলা গড়ার িতেযািগতা িক রকম চলেছ। এতিদন তারা
পি ম পািক ানীেদর গািল িদেয়েছ আর এখন িনেজরা িনেজেদর মেধ মারামাির
কেরেছ।
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১৯৭৩ সােলর
েত এেস কতৃপ আমােক ফনী জেল ানা েরর
িস া িনল। আমার িব ে অিভেযাগ, ১৯৭১ সােলর উপিনবাচেন অংশ
িনেয়িছ। আমার িনবাচনী এলাকা িছল ফনী। তাই কতৃপ পণ কেরিছল আমার
িবচার ফনীেত হওয়াই স ত।
একিদন খুব সকােল জলােরর সােথ আর একজন সাদা পাষাকধারী
পুিলশ এেস হঠাৎ আমােক বলল, আপিন রিড হেয় িনন, আপনােক ফনী যেত
হেব। আপনার িবচার ওখােনই হেব। এভােব হঠাৎ কের পূবাপর িকছু ইি ত না
িদেয় ফনী যা ার িনেদেশ ইত ত বাধ করলাম। িক ব ী িহেসেব এ িনেদশ
অবেহলা করার মতা আমার িছল না।
এিদেক আমার এ অব া দেখ ফজলুল কােদর চৗধুরী, খাজা খেয় ীন
ও সবুর সােহব বর হেয় এেলন। আিম তঁােদর সব কথা বললাম। ফজলুল কােদর
চৗধুরী তা হা তাশ
কের িদেলন। ই ািহম তুিম চেল গেল িক হেব।
আমােদর এত যে কের ক খাওয়ােব? এতিদন েখ- ঃেখ এক সােথই িছলাম।
জেলর িভতের এতসব ব ু- বা েবর সাহচেয এেস সব ঃখ ক ভুলেত
পেরিছলাম। অ তঃ এইটু উপলি করতাম য এঁরা সবাই আমার আদিশক
ভাই। একটা আদেশর পে লড়াই করেত িগেয় আমরা এই ক েক হািসমুেখ
হণ কেরিছ। তাই হঠাৎ কের এইসব ি য় মুখেক িবদায় িদেত খুব ক হি ল।
জেলর িভতর আমার য সামা িজিনসপ িছল তাই িনেয় আিম বর
হেয় আসলাম। বাইের আমার জ পুিলেশর জীপ দঁািড়েয় িছল। চারজন
পুিলশসহ আিম সই জীেপ উেঠ বসলাম। তখন আ মািনক সকাল ১০টা।
ফজলুল কােদর চৗধুরীর িদেক তািকেয় বললাম কােদর ভাই দায়া করেবন। আর
কেব দখা হেব িকছুই বুঝেত পারিছ না।
ফজলুল কােদর চৗধুরীর সােথ এই আমার শষ দখা। নায়াখালী জেল
বেসই েনিছলাম তঁার িনমম ও ষড়য মূলক হত ার কািহনী। জীেপ উপিব
পুিলশ ই েপ রেক বললাম ভাই আপনারােতা আমােক হঠাৎ কেরই িনেয়
চেলেছন। আমােক একটু অ সমেয়র জ বাসায় িনেয় চলুন। না হেল ওরা খুব
িচি ত হেয় পড়েব। ওেদর একটু বেল যেত চাই। ই েপ র বলেলন এটােতা
ইিলগ াল (illegal), আর তাছাড়া জানাজািন হেল আমােদর অেনক অ িবধা হেত
পাের। আিম তঁােক অেনক কা িত- িমনিত কের অ েরাধ করলাম। বললাম
আইিজ আ ুর রহীম আমার আ ীয়। তাছাড়া তখন িতিন ক ািবেনট িডিভশেন
কমরত িছেলন। আিম তঁােক বললাম আপনার কান অ িবধা হেল আইিজ
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সােহবেক বলব। আপিন আমােক িনেয় চলুন। আমার কথায় পুিলশ ই েপ র
ভািবত হেলন বুঝেত পারলাম।
ই েপ েরর িনেদেশ গাড়ী ঘুরােনা হল। আিম আমার বাসায় এলাম
আমােক দেখ আেশ পােশর অেনেক ছুেট এল। বা ারা আ া আ া বেল
জিড়েয় ধরল। িনেজর বাড়ীেত িনেজর ব পিরিচত পিরেবেশ িণেকর জ
হেলও সম েভােগর কথা ভুেল গলাম।
িমিনট িবেশেকর জ আমােক বাসায় রাখা হেয়িছল। এত অ সমেয়র
মেধ ও আমার ী আমার জ
চুর খাবার তরী কেরিছল। স েলার ভাগ
পুিলশরাও পল। তাছাড়া আসবার সময় িকছু টাকাও স আমার হােত িদেয় দয়
পথ খরেচর জ ।
আমার আকি ক উপি িতেত বা ারা যভােব আনে মশ ল হেয়
উেঠিছল আমার িবদােয় তারা ততিধক শাক িব ল হেয় উঠল। তােদর বুক ফাটা
কা ায় চারিদেকর বাতাস ভারী হেয় উেঠিছল। সই ভারী বাতােসর িভতর িদেয়
আিম পুনরায় পুিলেশর জীেপ উেঠ বসলাম।
ই েপ র আমােক বলেলন আপনােক এখন রাজারবাগ পুিলশ ক াে
রাখা হেব। রােত আমার জ
েনর থম ণী িরজাভ করা হেয়েছ। স ার পর
আমরা ফনী রওনা হব। বাসায় আমার ীেক সইভােব বেল এেসিছলাম িবেকেল
যন সবাই িমেল আমার সােথ যেয় দখা কের।
রাজারবাগ পুিলশ ক াে সারািদন কাটল। পুের পুিলেশর লােকরাই
খাওয়ার ব ব া কেরিছল। পুিলশ ক াে বেস বেস ভাবিছলাম, মা েষর ভাগ
কখন িকভােব িনয়ি ত হয় কউ বলেত পাের না।
িবেকেল ছেলেমেয়েদর সােথ িনেয় আমার ী দখা করেত এল।
কারাব ীেদর সােথ যখন তােদর ীরা দখা করেত আেস তখন একটা অভূতপূব
দৃে র অবতারণা ঘেট। জলেগেট এরকম দৃ অহরহ মেল। ব ী যমন
অেনক িদন ধের অেনক কথা স য় কের রােখ তােদর ীরাও জমা কের রােখ
অেনক অ
কথা। িক ব ীেদর সােথ ীেদর দখা হওয়ার পর অেনক না বলা
কথার কাশ ঘেট িনঃশ চােখর পািনেত।
ী ও ছেলেমেয়রা চেল যাওয়ার পর িকছু ণ চুপ কের বেস থাকলাম।
স ার অ কার নেম আসার সােথ সােথ আিম
ত হেত
করলাম।
ই েপ র তঁার স ীেদর িনেয় আমােক সােথ কের কমলাপুর রল
শেন
পঁৗছােলন। শ া ও অিন য়তার মেধ েনর কমপাটেমে ট উেঠ বসলাম।
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ন চলেত
করল। ব ীর চােখ এমিনেতই ঘুম থােক না। তারপর
ন যা ার ঝাি । ভরেব এেস গাড়ী থেম গল। যুে র সময় মঘনা ীজ
উিড়েয় িদেয়িছল গিরলারা। ভরব থেক নেম যা ীরা নৗকায় পার হেয় অপর
পার থেক ন ধরত। সই রােত পুিলশ আমােক িনেয় নৗকায় উঠল। ঢউেয়র
ম তার মুেখ আমােদর ছাট নৗকািট চ ড লেত লাগল। মেন শ া জেগ
উঠল। নদী পার হওয়া স ব হেব িকনা। এক অজানা আশ ায় পুিলেশর
লােকরাও ভয় পেয় িগেয়িছল ব ীেক আজ পার কের যথা ােন িনেয় যাওয়া
স ব হেব িকনা।
ম মঘনা পািড় িদেয় অবেশেষ যখন আমরা তীের পঁৗছলাম তখন
সবাই আমরা া । া দহ এিলেয় িদলাম েনর কমপাটেমে ট। ঘুম থেক
উঠেত দরী হেয়িছল। পুিলেশর ডাকাডািকেত বুঝলাম ন ফনীেত পঁৗেছেছ।
আ াহর কােছ কিরয়া আদায় করলাম এই ভেব মঘনার উপর রীিতমত
আজরাইেলর সােথ কালা িল কের এেসিছ। ফনী রল
শেনর ওেয়িটং েম
বেস নাশতা শষ কের পুিলশেক বললাম চলুন এবার যাওয়া যাক। জলখানায়
পঁৗছােনার পর আমােদর থম দখা করেত হল জলােরর সােথ। মহ মার
জলখানা িহেসেব এটার আয়তন িছল খুবই ছাট। জলার আমােক বলেলন
আপিন তা িডিভশন ি জনার। আমােদর এখােন তা িডিভশেনর ব ব া নই।
আপনােক যেত হেব নায়াখালীেত। পুিলশ উপায়া র না দেখ আমােক িনেয়
গল মহ মা পুিলশ অিফসােরর বাংেলায়। ভ েলাক আমার সােথ খুবই
সৗজ মূলক আচরণ করেলন। উপর িতিন বলেলন ফনী থেক আপিন
িনবািচত হেয়েছন। আপিন তা অব ই স ািনত লাক। িতিন আমােক পট পুের
ভাত খাওয়ােলন। তারপর িনেজর গাড়ী িদেয় পুিলশেদর বলেলন আমােক
নায়াখালী িনেয় যেত। নায়াখালী জেল পঁৗেছিছলাম ওই িদন িবেকল িতনটার
িদেক। জলা শহেরর জলখানা ঢাকা জেলর মত হওয়ার কথা নয়। আয়তেন
ছাট। ধারণ মতা পঁাচশর মত। িক এখােনও নতুন সরকার দড় হাজােরর মত
অিতির কেয়দী ঢুিকেয় িদেয়েছ। এরা অব পািক ানপ ী।
আমার িডিভশেনর ব ব া হেয়িছল একটা িটনেশড িবি - এ। নায়াখালী
জেল তখন এরকম ল া ল া কেয়কিট িটনেশড িবি ংেয় ব ীরা থাকত। জেলর
িভতর ঢুেক দিখ িডিভশেন নায়াখালীর মুসিলম লীগ ও জামায়ােত ইসলামীর
কেয়কজন নতা রেয়েছন। এঁেদর অেনেকই আমার পূব পিরিচত। আমার আসবার
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খবর তঁারা আেগই িকভােব পেয় িগেয়িছেলন। তাই তঁারা আমােক পেয় তােদরই
একজন িহেসেব কােছ টেন িনেত মােটই দরী কেরনিন।
নায়াখালী জেল একটা িজিনস িবেশষ ভােব নজের এল। জেল
অিধকাংশ ব ীেকই দখলাম শ মি ডত, মাথায় টুিপ। এঁরা সবাই আেলম,
ইসলােমর িবিভ িবষেয় এঁেদর জারােলা দখল রেয়েছ। রাজনীিতর সােথ এঁেদর
সংি তা খুব একটা িছল না। ধুমা ইসলামপ ী হওয়ার অপরােধ এঁেদরেক
জেল আসেত হেয়িছল।
রােত নায়াখালী জেলর চহারা স ূণ পাে
যত। েত কিট ম
থেক িজিকেরর শ আসত। মেন হত পুেরা নায়াখালী জল দরেবেশর
জরাখানায় পিরণত হেয়েছ। িডিভশেন আমার পােশর িসেটই থাকেতন মওলানা
ল আমীন আিতকী। আিতকী সােহব িছেলন দীঘেদহধারী। ৬ফুেটর চেয়ও
ল া। ইসলােমর য কান িবষেয়র উপর দীঘ সময় ধের অনলবষী ব ৃতা িদেত
পারেতন িতিন।
নায়াখালী জেল এসময় আটক হেয় এেসিছেলন মওলানা মুহা দ মুসা।
সবাই তঁােক পীর িহেসেব
া করেতন। তখন তঁার বয়স ৯০ ছািড়েয় িগেয়িছল।
িক চােখর জ ািত িছল অত
খর। খািল চােখই িতিন কারআন শরীফ
পড়েতন আর সারারাত কাটােতন ইবাদত- বে গীেত। তঁােক িনেয় অেনক কথা
েনিছ। তঁার আধ াি ক শি র কথাও লােক বলাবিল করত।
মওলানা মুসােক থম আটক কের নয়া হেয়িছল ফনী জেল। এখােন
এক পুিলশ তঁার সােথ বয়াদবী কেরিছল। যার িতি য়া হেয়িছল অ ুত রকম।
িকছুই দৃ মান হত না অথচ কউ যন পুিলশিটেক থা ড় মারেছ। কঁাদার মেধ
ঠেল ফেল িদে । তােদর িজিনসপ উিড়েয় িনেয় যাে এরকম ঘটনা ঘটেত
লাগল, সই পুিলেশর তখন কাজ করাই এক বড় রকম সম া হেয় দঁাড়াল।
লােকর মেধ
ন শানা গল মওলানা মুসার পাষা ীন েলাই রেগ
িগেয় এরকম ঘটনা ঘটাে । কতৃপ তখন অসহায় হেয় এবং জেলর িনরাপ ার
কথা ভেব মওলানা মুসােক নায়াখালী জেল ানা র কের।
জেলর মেধ মুসিলম লীগ কমী খাকা িময়া সব সময় আমােদর হািসখুশীেত রাখার চ া করেতন। তঁার ভাই
ল হক িছেলন তখন আওয়ামী লীগ
এমিপ। খাকা িময়া
র গান জানেতন। েরলা গলায় গান গেয় গেয় িতিন
পুেরা জল মািতেয় রাখেতন। মুিজেবর নােম িতিন কত েলা প ােরািড তরী
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কেরিছেলন। খাকা িময়ার প ােরািড জেলর সই ভােগ র িদন েলােত
আমােদরেক দা ণ উৎসাহ জাগাত।
নায়াখালী জেল আর যঁােদর কথা মেন পড়েছ তঁােদর মেধ হািকম মাঃ
ইিলয়াস, আ ু াহ রিফক আবু িফয়ান, এডেভােকট শাম ল হক, এডেভােকট
িসি
াহ, এডেভােকট আ ুল ওহাব িছেলন অ তম। অ সবার মত এেদরও
অপরাধ, এঁরা িছেলন পািক ানপ ী।
আিম নায়াখালী আসার মাস েয়ক পর কমেরড নািসম নােম
কিমউিন পািটর একজন ত ণ কমী িলিব অব ায় জেল আেসন। িতিন
িছেলন কিমউিন পািটর গাপন সংগঠেনর একজন সি য় কমী। আিম এতিদন
পর যতটু মেন করেত পারিছ রাজৈনিতকভােব িতিন তায়াহার িচ াধারায়
িব াসী িছেলন। নািসম ঢাকা ইউিনভািসিট থেক মা াস কেরিছেলন। তঁার ীও
িছেলন ইউিনভািসিটর মা াস। কিমউিন পািটর এই ধারার লাকজনরা কখনই
বাংলােদশ আে ালনেক সমথন করেতন না। তঁারা মেন করেতন এটা হে
ভারতীয় চ াে র একটা প এবং এটা যথাযথভােব রাখা েয়াজন। তঁারা
রাজনীিত করেতন পূব পািক ােনর কিমউিন পািটর ব ানাের।
নািসম নায়াখালীর িবিভ
ােম এসময় পািক ােনর পতাকা ওড়ান।
িবিভ ইউিনয়ন পিরষদ অিফেসও িতিন একই কাজ কেরন। িতিন তঁার ক াডার
বািহনী িনেয় ঘাষণা িদেয়িছেলন আমরা এই াধীনতা মািন না। আরও অ ীকার
ব
কেরিছেলন ভারতীয় আিধপত বাদ থেক এেদশেক র া করেত হেব।
মুিজেবর শাসনামেল এটা িছল একটা ঃসাহিসক কাজ। একবার এক ইউিনয়ন
পিরষদ অিফেস িতিন পািক ানী পতাকা ওড়ােনার সময় ধরা পেড়ন এবং উ েত
িলিব হন। তঁােক ধিরেয় িদেয়িছেলন ঐ ইউিনয়ন পিরষেদর আওয়ামী লীগ
সমথক চয়ারম ান।
নায়াখালী জেল যখন নািসমেক আনা হয় তখন তঁার উঁ েত পচন
ধেরিছল। জেল আেগ থেকই নািসেমর সহেযা া মা ার মিজদ িছেলন। িতিনই
আমােদর ধের নািসমেক দখােত িনেয় যান। িগেয় দিখ গে নািসেমর কােছ
যাওয়া যাে না। জল কতৃপ নািসেমর কান িচিকৎসার ব ব াই কেরিন।
এমনিক বাইের থেক পাঠােনা ওষুধপ ও জল কতৃপ িভতের নয়ার অ মিত
দয়িন।
এভােবই ধুঁেক ধুঁেক িবনা িচিকৎসায় জেলর মেধ নািসম মৃতু র কােল
ঢেল পেড়ন। তঁার সহেযা ারা িবেশষ কের মা ার মিজদ এেত খুব উে িজত
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হেয় ওেঠন। জেলর মেধ ই লােশর সামেন দঁািড়েয় হাত নেড় িতিন বলেত
থােকন দখেবন এর িতেশাধ আিম নবই। আগামী িতনিদেনর মেধ ই আিম
িতেশাধ নব।
তখনকার মত মা ার মিজেদর কথার
আিম অতখািন গভীরভােব
বুঝেত পািরিন। ওইিদন রােত েটার সময় হঠাৎ িন জেলর মেধ পাগলা ঘ টা।
চািরিদেক হ চ। পুিলেশর িচৎকার। িনরপরাধ কেয়দীেদর ওপর পুিলেশর
লািঠচাজ। এর মেধ নেত পলাম মা ার মিজদ টয়েলেটর িভতর িদেয় িকভােব
যন বর হেয় িগেয় জেলর দয়াল টপেক পািলেয় িগেয়েছন।
আমার জ আরও িব েয়র বাকী িছল। মা ার মিজদ পািলেয় িগেয়
বেস থােকনিন। িতিন কমেরড নািসমেক য চয়ারম ান ধিরেয় িদেয়িছল িনেজর
দলবল িনেয় তােক হত া কের কথা রেখিছেলন। মা ার মিজদ তারপর সই
ইউিপ চয়ারম ােনর বুক িচের দিপ ড বর কের সটােক
র কের প ােকট
কের জলখানায় পািঠেয় দন। মিজেদর কান এক লাক কান এক কেয়দীর
নােম খাবার পাঠােনার ওিসলায় জেলর িভতর সই দিপে ডর প ােকট ঢুিকেয়
দয়। প ােকট খুেল পের দখা গল ইউিপ চয়ারম ােনর দিপ ড, পােশ
মিজেদর হােতর লখা একটা িচর ট, আিম িতেশাধ িনেয়িছ।
নায়াখালী জেল আিম ায় নয় মাস িছলাম। িন র জল জীবেন িদন
চেল যত সবার সােথ গ - জব কের আর িনেজেদর ভিব েতর কথা ভেব।
বাংলােদশ হওয়ার পর সারােদশ জুেড় য নারকীয় ববরতা
হেয়িছল তা থেক
নায়াখালীও বাদ পেড়িন। আিম এখােন এেসও সই ববরতার িকছু আভাস
পেয়িছলাম।
ছাগলনাইয়া থানায় ইউিপ চয়ারম ান ও মুসিলম লীগ নতােক ধের িনেয়
ধু িনযাতনই কেরিন, পা য়া মােঠর মেধ ই তঁােক িদেয় িনজ হােত িনেজর কবর
খুঁিড়েয় তার মেধ তঁােক জার কের নািমেয় মািট চাপা িদেয় জ া কবর দয়
আওয়ামী লীগাররা।
নজ ল ইসলাম নােম একজন মুসিলম লীগ কমীেক মুি েযা ারা থেম
ধের িনেয় সারা শরীের খজুেরর কঁাটা ফুিটেয় জয় বাংলা উ ারণ করেত বেল।
নজ ল ইসলাম িছেলন সািহিত ক এবং মেন- ােণ পািক ানী আদেশ িব াসী।
িতিন জয় বাংলা বলেত অ ীকার করায় তঁােকও িনেজর কবর খুঁড়েত বাধ করা
হয় এবং খজুেরর ডাল িদেয় িপটেত িপটেত জ া কবর দয়া হয়। ফনী কেলেজ
ইিলয়াস নােম ইসলামী ছা সংেঘর একজন শি শালী ছা নতােক একইভােব
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দাগন ভূইয়া কামাল আতাতুক ুেলর সামেন জনস ুেখ িল কের হত া কের
িনেজেদর পশািচক ুধা পূণ কের আওয়ামী লীগাররা।
ইিলয়াসেক জয় বাংলা বলেত িনেদশ িদেলও স তা উ ারণ করেত
অ ীকার কের। একইভােব গিরলারা চৗমুহনী কেলেজর বাংলার অধ াপকেক
কেলজ া েণই িল কের হত া কের।
বাংলােদশ হওয়ার পর ভারতীয় সনাবািহনীর ক াে ন নােগর নতৃে
নায়াখালীেত ব আেলম ও মুহাি সেক ধের িনেয় লাইন বেধ িল কের হত া
করা হয়। আিম ত দশীর মুখ থেক েনিছ ব িদন ধের একিট খাল আেলম
ওলামােদর লােশ পূণ িছল।
নায়াখালী আসার কেয়কিদন পর জেল িডিস সােহব আসেলন। এটা
িছল তঁার িটন িভিজেটর অংশ। ঢাকা থেক একজন বড় দালাল এেসেছ েন
িতিন বশ কৗতুহলী হেয় আমার সােথ দখা করেত এেলন। তঁার সােথ িছেলন
একজন িহ এডেভােকট। আমােক িজ াসা করার আিম বললাম ফনী থেক
আিম উপিনবাচেন িনবািচত হেয়িছলাম। সই অপরােধ এখন জল খাটিছ। িতিন
বশ গ ীর হেয় গেলন। তারপর যথাস ব িনেজেক সহজ কের বলেলন, দেশর
অব া কমন মেন হে ?
আিম বললাম, আমরা দালাল িহেসেব ব ী হেয়িছ। আমােদর কথার
কতটু ই বা মূল আেছ এখন। তেব মুসলমান িহেসেব এইটু বলেত পাির কান
িকছুই িনয়ায় ায়ী নয়। কারআন শরীেফ আেছ, আ াহ মতা দয়ার মািলক,
মতা িছিনেয় নয়ারও মািলক। শখ মুিজবও একসময় জেল িছেলন। আমরা
মতায় িছলাম। এখন অব াটা পাে
গেছ। নতুন কান িব ব আবার সবিকছু
িমছমার কের দেব না একথা কউ িক িন য়তা িদেয় বলেত পােরন? িডিস
বলেলন জেল বেস আপিন এসব িক বলেছন! আিম বললাম, এ েলা আমার কথা
নয় িডিস সােহব, কারআেনর কথা।
িহ এডেভােকট তখন বলেলন, া, এসবেতা তঁার কথা নয়, িনেজ িকছু
বািনেয় বেলনিন, আপনােদর ধম ে র কথাই বেলেছন। আসেল তা তাই, কউ
বলেত পাের না ভিব েত িক হেব। আিম বললাম, িডিস সােহব আ াহ িনেজই
অ ীকার কেরেছন তঁার মেনানীত ধম ইসলােমর িব ে যারা ষড়য করেব িতিন
তােদর িনি
কের দেবন।
িডিস বাধ হয় আমার খালােমলা কথা েন আর আলাপ জমােত উৎসাহ
পেলন না। িতিন আমােক হািস মুেখ ধ বাদ জািনেয় িবদায় িনেলন।
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নায়াখালী জেল বেসই আিম একিদন ফজলুল কােদর চৗধুরীর হত ার
কথা কাগেজ পিড়। আমার িব াস করেত ক হেয়েছ জািতর এই একিন
সবকেক আওয়ামী লীেগর ষড়য কারীরা িবষ েয়ােগ জেলর িভতেরই মের
ফলেত পাের। তঁার সােথ আমার ব
ৃিত ও এক সােথ কাজ করার অিভ তা
িছল। স েলা আমার মেনর পদায় উ ল হেয় ভেস উঠেত
করল।
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২১
১৯৭৩ সােলর ২৬ নেভ র আিম জল থেক মুি পাই। মুি পাওয়ার আেগ
আমােক কােট নয়া হয়। আমার িব ে
য অিভেযাগ আনা হেয়িছল তা
আইেনর দৃি েত িছল িনতা ই ঠুনেকা। িজিপ ইসমাইল িছেলন আমার িবেশষ
ব ু। কােট িতিন আমােক দেখ এেকবােরই অবাক। এজলােস িতিন আমােক
সবার সামেন বুেক জিড়েয় ধের িজ াসা করেলন দা এখােন কন? আিম
বললাম, তামার কােট আজ আসামী িহেসেব হািজর হেয়িছ। উপিনবাচেন
দঁািড়েয়িছলাম সই অপরােধ সরকার আমােক অিভযু কেরেছ। ইসমাইল আমার
কেসর নিথপ পেড়িছেলন িকনা জািননা। িতিন বলেলন, তার আবার িক হেব!
তার িব ে কান ি িম াল কস নই। এসব রাজৈনিতক অিভেযাগ ধােপ
টেক না।
িজিপ ইসমাইেলর সােথ আমার মাখামািখ কাট ভিত লাক চেয়
দখিছল। জজ িছেলন িহ । িতিন আমােক িজ াসা করেলন, আপিন িনবাচেন
দঁািড়েয়িছেলন কন? আিম বললাম আিম একটা আদেশ িব াস কির। ত ণ বয়স
থেকই আিম এই আদেশর পে কাজ কের আসিছ। স আদশ র ার জ ই
আিম িনবাচন কেরিছ।
আমার িব ে সরকার প
যসব সা ী িঠক কেরিছল তারা আমার
পে ই সা ী দয়। আওয়ামী লীগ এমিপ সাংবািদক এিবএম মূসা আমার পে
জারােলা ব ব দন। আিম কান Criminal Offence কিরিন। রাজৈনিতক
কারেণই ব ী হেয়িছ।
এভােবই আমার িব ে মুিজব সরকােরর জুকৃত মামলা- নাটেকর
পিরসমাি হয়। সই সােথ আমার জীবেন একটা
পূণ অধ ােয়রও
যবিনকাপাত ঘেট।
জল থেক বর হেয় আমরা এককােল যা আশ া কেরিছলাম, দশ জুেড়
তারই ঢ় িত িব দখেত পলাম। ব মূেল র উ গিতেত দেশর মা ষ
িদশাহারা হেয় পেড়িছল। ’আনা চাল চার আনা িঘর িত িত পালন দূের থাক
’ বলা ’মুেঠা অ যাগাড় করা মা েষর জ কিঠন হেয় পেড়িছল। এ অব ার
পিরণিত িগেয় দঁাড়ায় ’৭৪ সােলর িভে । এ িভে
ায় ১০ লাখ বিন আদম
াণ হারায়। এ িভ িছল স ুণভােব আওয়ামী লীগ সৃ ।
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বাংলােদশ হওয়ার পর চুর পিরমােণ িবেদশী সাহায এেসিছল। নতুন
দেশর পুনগঠেনর জ দাতা সং া ও ধনী দশ েলা িবপুল পিরমাণ অথ ও খাদ
সাহায িদেয়িছল। িক আওয়ামী লীেগর নতা ও কমীরা বাংলােদশ হওয়ার পর
ধু পািক ানপ ীেদর অথ ও স ি হািতেয় নয়িন, জনগণেক দয়া এই িবপুল
সাহায ও স ূণ েপ লাপাট কের িনেয়িছল। যার ফেল জাতীয় অথনীিত ভে
পেড়। চুয়া েরর িভ িছল এর াভািবক পিরণিত।
অথচ পািক ান আমেল িক িনজলা িমথ াই না বলা হত পূব পািক ােনর
পােটর টাকায় পি ম পািক ানেক অথৈনিতকভােব সমৃ করা হে । এখানকার
কাগজ িনেয় সীল মের এখােন পুনরায় চড়া দােম িবি করা হে । এসব তা
এখন ব হেয়েছ। পা াবীরাও আমােদর ছেড় চেল িগেয়িছল। িক আমােদর
পাটকল েলা এখন বছের কািট কািট টাকা লাকসান দয়। কন এিশয়ার
বৃহ ম আদমজী জুট িমলই বা ব করেত হল কন?
কাগেজ এক সময় পূব পািক ান িছল সার াস। কণফুলী কাগজ কল
এিশয়ার অ তম বৃহৎ কাগেজর কারখানা। এটা এখন সরকােরর জ এক
ত- হ ী। এক সমেয়র লাভজনক িত ানিট সমাজতে র দাহাই িদেয়
জাতীয়করেণর ফল িদেত
কেরেছ। কাগজ কেলর উৎপাদন াস পেয়েছ।
ফেল যা হওয়ার তাই হেয়েছ। ইি ডয়া বাংলােদেশর কাগেজর বাজার দখল কের
িনেয়েছ।
এরকম উদাহরণ দয়া যেত পাের ভুির ভুির। বাংলােদেশর বাজার আজ
ইি ডয়ার ব বসায়ী িশ পিতেদর দখেল। দশীয় িশ - কারখানা শষ হওয়ার
পেথ। যারা মুি যুে র চতনা িনেয় গলাবািজ কেরন, বাংলােদেশর াধীনতার
নােম জান কারবান কের দন, তারা িক এসব িনেয় মােটও উৎকি ঠত নন।
আসেল এসব তথাকিথত মুি েযা ারা কখনই বাংলােদেশর াধীনতা
চায়িন। তারা চেয়িছল ভারতীয় অিধপত । পািক ানেক ভা ার জ তারা
াধীনতার দাহাই পেড়িছল মা ।
ঊনিবংশ এবং িবংশ শতা ী হে মুসলমানেদর জ এক াি কাল।
ঔপিনেবিশক শাসন ও শাষণ িবংশ শতা ীর মাঝামািঝ মুসলমান দশ েলােত
াস পেলও ইসলােমর শমনেদর চ া থেম থােকিন। এ শতা ীর থম
িদেক আমরা দেখিছ পা ােত র ি ান দশ েলার সি িলত চ াে
মুসলমানেদর ঐেক র তীক তুকী খলাফতও ভে চুরমার হেয় যায়। এটা
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অব সত , মুসলমান নতৃে র ব মাি ক বলতা পা ােত র ি ান চ েক
উৎসািহত কেরেছ।
তথাকিথত াধীনতার দাহাই িদেয় িকছু ানীয় ত ীবাহক ও বরক াজ
সৃি কের পুেরা মধ াচ জুেড় িবিভ নােম াধীন রাজ সৃি কের তুকী
খলাফেতর িব ে িবে াহ উসেক দয়া হয়।
এসেবর ফল িত হল মধ ােচ িবিভ নােম াধীন অ ঘটক িহেসেব
কাজ করিছল িবখ াত লের অফ অ ারািবয়া। এসব বলতার েযােগ পা াত
শি েলা জ দয় অৈবধ ই দী রাে র।
ভারতীয় উপমহােদেশর মুসলমানেদর ঐক ব সং ােমর ফসল িছল
পািক ান। পািক ান িত ার িব ে ি িটশ স াজ বাদ ও িহ
া ণ বাদ
জাটব ভােব চ াে িল হেয়িছল। িক মুসলমানেদর ই াত কিঠন ঐেক র
কারেণই ই - িহ চ া সফল হেত পােরিন। তারা জানত মুসলমানেদর মেধ
পার িরক িববাদ উসেক িদেয়ই তােদর উে
কবল সফল করা স ব।
১৯৭১ সােল সই ঘটনাই ঘেটিছল। শখ মুিজব ও জুলিফকার আলী ভুে ার
মতার লড়াইেক শ রা কােজ লািগেয়িছল পািক ানেক ভা ার মা ম েযাগ
িহেসেব।
বাংলােদেশর অিধকাংশ মা ষ মুসলমান। এই চতনাই বাংলােদশেক
রাজৈনিতক াত িদেয়েছ। বাংলােদেশর অিধকাংশ মা ষ িভ ধমাবল ী হেল,
এ ভূ- খ ড কখনই ১৯৪৭ সােল পািক ােনর অ ভূ হত না এবং পরবতীেত
ত অি
িনেয় িটেক থাকেত পারত না। একমা ইসলামই এেদেশর ত
মযাদা িনি ত কেরেছ। আমােদর সবার এখন পিব দািয় ভারতীয়
আিধপত বােদর িহং থাবা থেক বাংলােদশেক হফাজত করা।

সমা
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