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অািনসઓল হক

গઈপ†েলা রખপকথার নয়

এক  বাবার  গઈপ  বিল„ ভদચেলােকর  একটা  মাਠ  োছেল„ জগেত  ওই  োছেল  ছাড়া  তঁার  অার  োকউ  িছল  না„
নারায়ণগে™ বািড় িছল তঁার„ িতিন োছাটখােটা বઘবসা করেতন নারায়ণগে™ই„ ১৯৭১ সাল„ োদেশ মઓিਡઙযઓਤ ੂরઔ
হেয়েছ„ ভদચেলাক নারায়ণগ™ োথেক পািলেয় োগেছন িਠপઓরার োমলাঘের, অাশઝয় িনেয়েছন শরণাথગী কઘােઃপ„
তঁার তরઔণ োছেলিট োযাগ িদেয়িছল মઓিਡઙযઓেਤ„ োমজর খােলদ োমাশাররেফর োনতৄেতં ২ নਹর োসƒের একজন
গণেযাਤা িহেসেব োযাগ োদয় োছেলিট„ জઓলাই মােসই খােলদ োমাশাররফ মઓিਡઙেযাਤােদর একটা দলেক পাঠান
নারায়ণগে™র টানবাজার থানা অাਠઙমণ করেত„ োসই দেল অামােদর এই তরઔণিটও িছল„ োযেহতઓ তারও বািড়
নারায়ণগে™, ফেল  োস  োসখানকার  রাએæাঘাট  ভােলাই  িচনত„ অপােরশন  সফল  হয়„ িবজয়ীর  োবেশই  িফের
অাসিছল এই োগিরলারা„ িকੰ੫ িফের অাসার সময় এক রাজাকােরর হঠাਅ ছઓেড় মারা †িলেত মারা যায় োছেলিট„
োসই দઓঃখজনক খবরিট অােস োমজর খােলদ োমাশাররেফর কােছ„ িতিন বઘিথত ও িচিੰæত হন„ িতিন কઘােੳটন
এম এ মিতনেক োডেক বেলন, Ôএই োছেলর বাবা োতা পােশই শরণাথગী িশিবের থােকন„ তঁােক োডেক এেন
োছেলর মৃতઓઘসংবাদ জানান„ অার িকছઓ টাকা-পয়সা োদন, সাੰæઁনার বাণী োশানান„Õ
কઘােੳটন  মিতন  োমজেরর  িনেদગশ  অনઓযায়ী  কাজ  করেলন„  োমলাঘর  পઝিশਉণ  িশিবের  োডেক  অানেলন  োসই
বাবােক„ তঁােক বলেলন, Ôসবাইেক মরেত হেব„ অােগ অার পের„ োদেশর জনઘ পઝাণ োদওয়া োগৗরেবর বઘাপার„
অাপনার োছেল োদেশর জনઘ শহীদ হেয়েছ„Õ কઘােੳটন মিতন লਉ করেলন, এই বাবািট োযন োকমন অনઘমনੌ„
তঁার কােন োযন িকছઓই ঢઓকেছ না„ মিতন বলেলন, Ôদাদা, কী িচੰæা করেছন?Õ
বাবা বলেলন, Ôভাবেতিছ„Õ
Ôকী ভাবেতেছন?Õ
Ôঅািম ভাবেতিছ ভগবান োকন অামােক একটা মাਠ োছেল িদল„ অাজেক অামার অার একটা োছেল থাকেল োতা
অািম তােক মઓিਡઙযઓেਤ পাঠাতাম„Õ
একমাਠ সੰæানেক হারােনার পর একজন অসহায় িপতার এই িছল উিਡઙ„ এই িছল মেনাভাব„
অামােদর বাবারা এমিনভােব অাপন সੰæানেক উਅসগગ কেরিছেলন অামােদর মઓিਡઙর জনઘ„ অামােদর সંাধীনতার
জনઘ„
অার মােয়রা?
অামার মা উপনઘােসর ঘটনাটা অাবার বিল„ অেনকবার বেলিছ, তবઓও„ এ এমন একটা সময় যখন বারবার
িমথઘা কথা বেল সতઘেক োঢেক োদওয়া হে੧ছ„ এখন অামােদর সতઘ†েলা বলেত হেব বারবার, অাবার„
অাজাদ িছল তার বাবা-মােয়র একমাਠ সੰæান„ ঢাকার ইੌাটেন অাজাদেদর িছল পઝাসােদাপম বািড়„ অাজােদর
বাবা িਦতীয় িবেয় করেলন„ অাজােদর মা তঁার একমাਠ সੰæানেক িনেয় োবিরেয় োগেলন বািড় োথেক„ অেনক
কেੈ োছেলেক োলখাপড়া োশখােত লাগেলন„ একাਡর সােল অাজাদ ঢাকা িবশੴিবদઘালেয়র অাੰæজગািতক সઃপকગ
িবভাগ োথেক মাઍটাসગ পাস করল„ োদেশ মઓিਡઙযઓਤ ੂরઔ হেয়েছ„ অাজােদর বਬઓরা−রઔিম, হািববઓল অালম, কাজী
কামাল পઝমઓখ োমলাঘের িগেয় োটચিনং িনেয় এেসেছ„ তারা ঢাকা শহের োথেক োগিরলা অপােরশন পিরচালনা
করেছ„ অাজাদেদর বািড়েতও তারা অাশઝয় িনেত চায়, অએ੬ রাখেত চায়„ অাজােদর মা বলেলন, Ôিনઉচয়ই„ অািম
োতা  ੂধઓ  অামার  জনઘ  োতামােক  মানઓষ  কিরিন  অাজাদ,  িনઉচয়ই  তઓিম  োদেশর  কােজ  লাগেব„Õ  অাজাদেদর
বািড়িটও হেয় উঠল মઓিਡઙেযাਤােদর একটা োগাপন ঘঁািট„ বਬઓেদর সেਔ একটা অপােরশেন অাজাদ অংশও িনল„
১৯৭১ সােলর ৩০ অাগઍট িদেন অার রােত ঢাকা শহেরর অেনক মઓিਡઙেযাਤা-বািড়েত পািকએæািন োসনারা হামলা
চালাল„ অাজাদেদর মগবাজােরর বািড়েত িছেলন কাজী কামাল পઝমઓখ„ িতিন পািকએæািন অিফসােরর অએ੬ োকেড়
িনেয় †িল কের পািলেয় োযেত সমথગ হেলও অাজাদসহ কেয়কজন ধরা পড়ল„
অাজাদেক িনেয় যাওয়া হেলা রমনা থানায়„ অাজােদর মােক বলা হেলা, োছেলেক োছেড় োদওয়া হেব, যিদ োস
সবিকছઓ সંীকার কের„ যিদ োস মઓিਡઙেযাਤা বਬઓেদর নামধাম ও অেએ੬র িঠকানা বেল োদয়„ অাজােদর মা োদখা
করেলন অাজােদর সেਔ„ িকੰ੫ োদখা কের বলেলন সઃপકণગ উেઈটা কথা„ বলেলন, Ôশਡઙ হেয় োথেকা বাবা, োকােনা
িকছઓ সંীকার করেব না„Õ অাজাদ বলল, Ôমা, কেয়ক িদন ভাত খাই না, কাল যখন অাসেব অামার জনઘ ভাত
িনেয় অাসেব„Õ পেরর িদন মা োছেলর জনઘ ভাত িনেয় োগেলন„ িগেয় োদেখন, োছেল োনই„ এই োছেল অার
োকােনা িদনও িফের অােসিন„ অার এই মা যত িদন োবঁেচ িছেলন, োকােনা িদন ভাত খানিন„ অার োকােনা িদন
িতিন িবছানায় োশানিন„ ੂেতন মািটেত একটা পাতলা কাপড় িবিছেয়„ কারণ িতিন জােনন না, তঁার োছেল অার
োকােনা িদন ভাত োখেত োপেয়িছল িক না, কারণ িতিন জােনন না তঁার োছেল অার োকােনা িদন িবছানায় ੂেত
োপেরিছল িক না„ ১৯৮৫ সােল এই মা মারা যান„ মৃতઓઘর অােগ িতিন বেল যান, তঁার কবেরর গােয় োযন একটা
কথাই োলখা থােক−শহীদ অাজােদর মা„ জઓরাইন কবরએઐােন এই মােয়র কবের অাজ োসই কথাটাই োলখা অােছ„
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অামােদর মােয়রাও হাসেত হাসেত তঁােদর োছেলেক এভােব মৃতઓઘর িদেক োঠেল িদেয়িছেলন„ জাহানারা ইমােমর
বড়  োছেল  রઔিম„ অাহা  োর  োদবদકেতর  মেতা  োদখেত  বা੧চা  োছেলটা  োয  িকনা  সেবমাਠ  ইি™িনয়ািরংেয়  ভিতગ
হেয়িছল, যখন যઓেਤ োযেত চাইল, তখন জাহানারা ইমাম তােক বেলিছেলন, Ôযা োতােক োদেশর জনઘ কઓরবািন
িদেয় িদলাম„Õ
একজন বাবার জনઘ তঁার িনেজর োছেলর পઝােণর োচেয় বড় কী অােছ? বলা হেয় থােক, পৃিথবীেত সবেচেয় ভারী
কী? িপতার কঁােধ সੰæােনর লাশ„ অামােদর বাবারা একমাਠ োছেলেক হািরেয় অােরকটা োছেল োকন োনই, োকন
অােরকটা  োছেলেক  যઓেਤ  পাঠােত  পারেছন  না,  তাই  িনেয়  অাফেসাস  কেরেছন„  একজন  মােয়র  জনઘ  তঁার
সੰæােনর িনরাপਡার োচেয় বড় অার কী হেত পাের? অামােদর মােয়রা হাসেত হাসেত োছেলেক পািঠেয় িদেয়েছন
যઓেਤ„
অার একজন মানઓেষর জনઘ িনেজর জীবেনর োচেয় বড় কী হেত পাের„ অামােদর োদেশর সবગએæেরর সাধারণ
মানઓষ িনেজর জীবন োদেশর জনઘ উਅসগગ করেত তখন পઝએ੫ত িছল, হেয় উেঠিছল অসাধারণ„
কઘােੳটন  এম  এ  মিতেনর  એੱৃিতকথায়  পাি੧ছ  একজন  নারীর  কথা„ অেƒাবেরর  োশেষর  িদেক  িবিবর  বাজাের
একজন নারী পািকએæািনেদর †িলেত †রઔতরভােব অাহত হন„ তঁােক িবশઝামঘেরর মઓিਡઙেযাਤা হাসপাতােল অানা
হয়„ ভীষণ রਡઙਉরণ হি੧ছল োসই নারীর„ ডা় োমািবন িছেলন তঁার পােশ„ োসই নারীেক সাੰæઁনা োদওয়া ছাড়া
ডাਡઙােরর করার তখন িকছઓই িছল না„ কারণ, রਡઙ োজাগাড় করা ওই মઓহકেতગ স਼ব হি੧ছল না„ স਼ব হি੧ছল না
অপােরশন করাও„ কઘােੳটন মিতনও ওই সময় োসখােন উপিએઐত িছেলন„ ভদચমিহলা ডা় োমািবেনর হাত ধের
একটা অনઓনয় কেরিছেলন„ কী িছল োসই অাকઓিতবাণী? িতিন িক বেলিছেলন, Ôডাਡઙার সােহব, অামােক বঁাচান?Õ
না, িতিন বেলিছেলন, Ôদাদা, অািম োতা মের যাব, িকੰ੫ োদশটােক সંাধীন কের যােবন„Õ
(িবચেগিডয়ার এম এ মিতন, অামােদর সংগઝাম চলেছই, অপরােজয় সংঘ োথেক পઝকািশত)
এ রকম কত োয মহেਡંর অার বীরেতંর গઈপ অােছ„
রઔਗ਼ল  অাহেমদ  োচৗধઓরী  বাবઓ  নােমর  োসই  টগবেগ  যઓবেকর  কথাও  োতা  বলা  যােব„ োসেੳটਹেরর  ৪  তািরখ„
োমৗলভীবাজােরর  বড়েলখা  চা-বাগান„ পােশই  ভারত  সীমাੰæ„  কઘােੳটন  শিরফઓল  হক  অার  ফઆাইট  োল়  নઓরઔল
কােদেরর োনতৄেতં রઔਗ਼ল অাহেমদ োচৗধઓরী বাবઓ-সেমত মઓিਡઙেযাਤারা চলেলন পািকએæািনেদর একটা ঘঁািট অাਠઙমণ
করেত„ শਠઔর †িল এেস লাগল বাবઓর শরীের„ পােশ সহেযাਤা তজমઓল অালী„ তজমઓল বাবઓেক োটেন িনেয় োযেত
চাইেছন সীমােੰæর ওপাের„ বাবઓ বলেলন, Ôকর কী? অামােক িনেত োগেল োতা োতামার িએপড কেম যােব„ লাশ
কী কােজ লাগেব? অামােক োছেড় দাও„Õ
তজমઓল অালীর োচােখ জল„ িতিন োদখেছন, বাবઓ উপઓড় হেয় মাথা োঠকােলন বাংলার মািটেত„ তারপর গান
গাইেত লাগেলন, Ôও অামার োদেশর মািট„ োতামার পের োঠকাই মাথা়়়Õ
োচাখ িভেজ অােস„ োচাখ োভেস যায়„ কী অাতઅতઘাগ! কী বীরতં! কত োবিশ দােম পাওয়া অাজেকর এই িবজয়!
এই সંাধীনতা!
পঁিচেশ মাচગ রােতর পઝথম শহীদ অাগরতলা ষড়যੰ੬ মামলার অাসািম কমাਫার োমায়ােŒেমর ধানমিਫর বািড়েত
হামলা চালাল পািকએæািন বািহনী„ পািকએæািন োসনারা তঁােক অেએ੬র মઓেখ োটেনিহঁচেড় রাએæায় িনেয় অােস„ অেએ੬র
মઓেখ দঁাড় কিরেয় বেল, Ôবল, পািকએæান িজ੯দাবাদ„Õ োমায়ােŒম োহােসন বেলন, Ôজয় বাংলা„Õ তখন তঁার োচায়াল
দৃঢ়, দઓই হাত শકেনઘ উেਡািলত„ একঝঁাক †িল এেস ঝঁাঝরা কের োদয় তঁার শরীর„
োতমিন একটা পািকએæািন কઘাઃপ অাਠઙমণ কের শਠઔেদর পরািজত কের োভতের োদখা োগল, অেনক োমেয়েক
োবঁেধ রাখা হেয়েছ জানালার িশেকর সেਔ„ োমেয়রা সবাই মারা োগেছ„ না োখেয়, অতઘাচাের„ তােদরই একজন
রਡઙ িদেয় োমেঝেত দઓেটা অਉর িলেখ োরেখেছ়়়হয়েতা মৃতઓઘর অােগ−জ়়় বা়়়
োমজর কামরઔল হাসান ভકঁইয়া, িযিন বাবઓ অার এই বীর নারীর গઈপ োশানান, তঁার োচাখ ছলছল কের„ িতিন
বেলন, Ôঅামরা োতা জািন না, োমেয়িটর নাম জবা নািক োস িলখেত োচেয়িছল জয় বাংলা„Õ োযমন তার োচাখ
অশઝઔসজল হেয় ওেঠ যখন িতিন পতাকার কথা বেলন„ বেলন, সবઓজ জিমেন লাল সકযગ, তার োভতর োসানািল
মানিচਠ„ ওটাই োতা িছল যઓেਤর সময় অামােদর পতাকা„ অੈম োবਔল োরিজেম੯ট যઓਤ করেছ„ োমৗলভীবাজােরর
ভানઓগাছ োরলেઍটশেন পািকએæািন োসনােদর অবએઐােন অাਠઙমণ কেরেছন মઓিਡઙেযাਤারা„ মઓিਡઙেযাਤােদর অাਠઙমেণ
িটকেত না োপের িপছઓ হটেছ পািকએæািন ৌসনઘরা„ এই খਟযઓেਤ জয় লাভ কেরেছন মઓিਡઙেযাਤারা„ পািকએæািনরা
িপছઓ হটেলও োপছােনার সময় কভািরং ফায়ার করেছ„ অার যઓਤজয়ীরা উলઇিসত„ হঠাਅ ১৪-১৫ বছেরর একটা
োছেলর োচােখ পড়ল, োઍটশেন এখেনা একটা পািকએæািন পতাকা উড়েছ„ এটা োতা সহઘ করা যায় না„ োছেলটা
োকােਢেক একটা বাংলােদেশর লাল-সবઓজ মানিচਠ-োশািভত পতাকা োজাগাড় কের োফলল„ তারপর তরতর কের
উঠেত লাগল ওই খঁઓিটেত„ পািকએæািন পতাকা নািমেয় োস উিড়েয় িদল জয় বাংলার পতাকা„ হঠাਅই একটা †িল
এেস িবਤ করল িকেশােরর োছা› শরীর„ পাকা অােমর মেতা টઓপ কের ঝের পড়ল োছেলটা„
োমজর কামরઔল বেলন, Ôঅাজ যখন োদিখ পািকએæািন িਠઙেকট দলেক সমথગন করেত পািকએæািন পতাকা গােল
অঁাকেছ, সহઘ করেত পাির না„ অামােদর পতাকাটা অজગন করেত অামােদর োয অেনক মূলઘ িদেত হেয়িছল„Õ
িকੰ੫  পািকએæািনেদর  পেਉ  অએ੬  ধেরিছল  যারা,  তারা  োতা  তখেনা  িছল,  এখেনা  অােছ„  পঁিচেশ  মােচગর  োসই
অপােরশন সাচગ লাইেটর পর, যখন বઓিড়গਔায় মরা মােছর মেতা ভাসিছল ੂধઓ মানઓেষর লাশ, পািন োদখা যাি੧ছল
না, যখন রাজারবাগ পઓিলশ কઘাઃপ উিড়েয় োদওয়ার পর োরাজ টચােক কের ੌઓল-কেলজ োথেক োমেয়েদর িনেয়
অাসা হেতা, তখেনা যারা পািকએæািনেদর হেয় অએ੬ ধেরিছল, মઓিਡઙেযাਤােদর হতઘা কেরিছল, বািড়ঘের অা†ন
িদেয়িছল,  ধষગণ  কেরিছল,  অার  তািলকা  কের  অামােদর  বઓিਤজীবীেদর  ধের  িনেয়  িগেয়  হতઘা  কেরিছল  োয
অাল-বদেররা, তারা োয এখেনা অােছ„
Ôবীেরর এ রਡઙেসઝাত, মাতার এ অশઝઔধারা
এর যত মূলઘ োস িক ধরার ধઓলায় হেব হারা?Õ
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