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প্রায় ৬ বছর দবদেদশর মাটিদত দরদিউদয দহদসদব শেদক আদম এইদেন বাাংলার
মাটিদত দিদর এদসদছলাম। আদম আযদকর দেদন শ্রদ্ধার সাদে স্মরণ করদছ যাদতর দিতা
বঙ্গবন্ধু শশখ মুদযবুর রহমানদক। ’৭৫ এর ১৫ই আগস্ট বাবা-মা, ভাই সব হাদরদয়দছ। সব
হাদরদয় দনিঃস্ব দরক্ত হদয় দবদেদশ দছলাম। আযদক বার বার তাঁদের কোই মদন িড়দছ।
কখন ভাবদতও িাদরদন শে, এ রকম ঘটনা আমাদের যীবদন আসদব।
মাত্র ১৫ দেন আদগ আদম আর শরহানা শেশ শছদড় দবদেদশ দগদয়দছলাম। অল্প
সমদয়র যন্য দগদয়দছলাম। চদল আসার কো। দকন্তু আমাদের দুভতাগ্য শে আর আমরা
দিরদত িারলাম না। কারণ, ’৭৫ এই কাদলা দেনটি আমাদের সবদকছু শকদড় দনল। শুধু
শে আমরা হাদরদয়দছ, তাদতা না। বাাংলাদেদশর যনগণ শে স্বপ্ন দনদয়, শে আকাঙ্ক্ষা দনদয়
যাদতর দিতার ডাদক সাড়া দেদয় অস্ত্র তুদল দনদয় শেশদক স্বাধীন কদরদছল। স্বাধীন যাদত
দহদসদব দবশ্ব েরবাদর শে একটা মে তাোর আসদন অদধদষ্ঠত হবার আকাঙ্ক্ষা দছল।
ক্ষুধামুক্ত, োদরদ্র্যমুক্ত একটি সমায গঠন করা। বাাংলাদেশদক উন্নত সমৃদ্ধ শসানার
বাাংলাদেশ দহদসদব গদড় শতালার যাদতর দিতার শে স্বপ্ন দছল, তা শভদঙ্গ চুরমার হদয়
শগল।
যনগদণর শভাদটর অদধকার শকদড় শনওয়া হদলা ’৭৫-এ। প্রদত রাদত কারদিউ।
োঁরা মুদক্তযুদ্ধ কদরদছ সামদরক বাদহনী শেদক শুরু কদর সশস্ত্র বাদহনীর সেস্য শেদক শুরু
ুঁ খদয
ুঁ দনমতমভাদব হতযা করা। আওয়ামী লীদগর
কদর সবাই শে শেখাদন দছল তাঁদের খদয
শনতা-কমীদক শেিতার। তাঁদের উির অকথ্য অতযাচার দনে তাতন চালায়।
এই ঘটনাগুদল ’৭৫ এর ির শেদক বছদরর ির বছর ঘদট চদলদছল। আসদল েখন
এই ঘটনাটা আমরা শুনলাম, তখন একদেদক শেমন স্বযন হারাদনার শবেনা আবার
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অিরদেদক বার বার মদন হদিল এই শেশটার যন্য শতা আমার বাবা সারাটা যীবন কষ্ট
কদরদছল। আমরা সন্তান দহদসদব একটানা ২ বছর বাবাদক কাদছ িাইদন।
শে বয়দস শছদলদমদয় স্কুদল বাবার হাত ধদর, আমাদের শস শসৌভাগ্য হয়দন।
েখন শেদক জ্ঞান হদয়দছ বাবার সাদে শেখা হদলা, শকাোয়? শযলখানায়কারাগাদর। স্কুল যীবদন, কদলয যীবদন, ইউদনভাদস তটি যীবদন, সবসময় ঐ কারাগাদর
দগদয়ই সাক্ষাৎ শিদত হদতা।
দেদন একটি যাদতর যন্য একটি শেদশর যন্য এদতা তযাগ স্বীকার কদরদছদলন।
দনদযর যীবদনর দেদক একবারও দিদর তাকানদন। দনদযর আশা-আকাঙ্ক্ষা শকান দকছু
দছল না। সবদকছু দবলীন কদর দেদয়দছদলন এ শেদশর মানুদষর যন্য। মানুদষর স্বাদে ত।
বাাংলাদেদশর মানুদষর তখন দক অবস্থা দছল। শেদশর ৮০/৯০ ভাগ মানুষ োদরদদ্র্যর নীদচ
দছল। এ শেদশর মানুদষর খাবার শনই, বাসস্থান শনই। এমদন একটি অবস্থায় এদেদশর
মানুষ। এ শেদশর মানুদষর ভাগ্য গড়ার যন্যইদতা দতদন সবদকছু তযাগ কদরদছদলন এবাং
বাঙাদল যাদতদক ঐকযবদ্ধ কদর দতদন স্বাধীনতা এদন শেন। এই স্বাধীনতার যন্য তযাগ
স্বীকার করদত হদয়দছল। আওয়ামী লীদগর অগদণত শনতা কমী তারাও কম অতযাচার
দনে তাতদনর স্বীকার হনদন। দকন্তু শসই স্বাধীন শেদশ শসই স্বাধীন মাটিদত তাদক হতযা করা
হদলা। শেটা দতদন শকানদেন দবশ্বাস করদত িাদরনদন, ভাদবনদন। অদনদকই তাদক
সাবধান কদরদছদলন। এ রকম একটা ঘটনা ঘটদত িাদর। কখনও দবশ্বাস করদতন না।
বলদতা ‘‘না, ওরা শতা আমার শছদলর মদতা। আমাদক শক মারদব?’’ দেদন বাাংলাদেদশর
যনগণদক এতটা ভাদলাবাসা দেদয়দছদলন। তাদেরই দকছু একটা দবদক্ষপ্ত অাংশ তাদের
গুদলদতই যীবন দেদত হল।
আমার এখনও মাদে মাদে মদন হয় আব্বা েখন শেদখদছদলন তাঁদক গুদল করদছ
তাঁরই শেদশর শলাক। তাঁরই হাদত গড়া শসনা বাদহনীর সেস্য, তাঁরই হাদত গড়া মানুষ।
যাদননা তাঁর মদন তখন দক প্রশ্ন শযদগদছল। দকছু যানার উিায় শনই, কারণ ও বাড়ীদত
শতা শকউ শেঁদচ দছল না।
ক্ষমতার শলাদভ ক্ষমতায় দেদন োদকন রাষ্ট্রিদত, প্রধানমন্ত্রীদক হতযা কদরন। এমন
ঘটনা পৃদেবীদত বহু ঘদট। দকন্তু একটা িদরবাদরর সকলদক দনদিহ্ন কদর শেয়া। শসই
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শছাট্ট ১০ বছদরর রাদসলদক িে তন্ত হতযা করা। শুধু একটা িদরবারদতা না। ঐদেন
একসাদে ৩২ নাম্বাদর শেমন আক্রমন কদরদছ, শতমদন আমার শময ফুপুর বাসা, শসখাদন
আক্রমন কদর শশখ িযলুল হক মদন ও তাঁর অন্তিঃসত্ত্বা স্ত্রী আরজু মদনদক হতযা কদরদছ।
আমার শসয ফুপুর বাসা, শসখাদন আক্রমন কদর। শসখাদন আমার ফুিা আব্দুর রব
শসরদনয়াবাত, তাঁর শছদল প্রায় রাদসদলর বয়সী দছল আদরি, তাঁর শমদয় ১৩ বছদরর
শেবীদক হতযা কদরদছ। ৪ বছদরর নাতী সুকান্ত, শস আবুল হাসান আবদুল্লাহর শছদল,
তাদক হতযা কদরদছ। আমার ফুপুর ভাতুষ্পুত্র শহীে শসরদনয়াবাত, তাদক হতযা কদরদছ।
এভাদব ঐ িদরবার ওখাদনও োরা উিদস্থত দছল গুদল শখদয় আমার ফুপু দনদয আহত,
আমার ফুিাদতা শবান দবউটি আহত, দরনা আহত দছল। শখাকন ফুিাদতা ভাই শস গুদল
শখদয় আহত। ঐ বাড়ীদত কাদযর শলাকযন শেদক শুরু কদর এমদন োরা শবড়াদত
এদসদছল শেমন দরন্টু, তাদক হতযা কদরদছল। এইভাদব শসই বাড়ীদত তারা শমসাকার
কদর। আমার শছাট ফুপুর বাড়ী শসখাদনও তারা োয়। শসখাদন দগদয় আমার ফুিাদক
ুঁ ফুিা ঠিক তখন ঘদর দছদলন না। তাদক িায়দন। আমার ফুপুদক গৃহবন্দী কদর রাদখ
খদয।
প্রায় ৩ মাস।
আমার ফুিাদক িরবতীদত এদরষ্ট কদর দনদয় োয়। দতদন েখন শুনদলন সবাইদক
শমদর শিদল দেদয়দছদলন তখন দতদন বলদলন,‘‘আমার আর শেঁদচ োকার দক আদছ?
আমার দক আদছ।’’ কারণ, যামাদলর স্ত্রী আমার শছাট ফুপুর শমদয়। কাদযই দতদন তাঁর
শমদয়দকও হারান। এভাদব একই সাদে আমাদের িদরবাদরর োদেরই এখাদন বাসা দছল
তাদের সবাইদক আক্রমন কদর তাদেরদক এই হতযাকান্ড চালায়।
১৫ই আগদস্টর ির একটা অিপ্রচার চালান। একটা িদরবার খারাি দছল শসইযন্য
তাদক হতযা কদরদছ।
এটা শে স্বাধীনতার দবরুদদ্ধ। এটা শে বাাংলাদেদশর মহান মুদক্তযুদদ্ধর আেদশতর
দবরুদদ্ধ একটা আক্রমন। এবাং শেদহতু আমাদের মহান ‘৭১ এর মুদক্তযুদদ্ধ োদেরদক
আমরা িরাদযত করলাম। শসই িাদকস্তাদনর হানাোর বাদহনী তাদেরই োরা শোসর দছল
তাদের সাদে ষড়েন্ত্র কদর এই হতযাকান্ড ঘটাদনা হদয়দছল। োরা এ শেদশর স্বাধীনতা
চায়দন। তারাই এই হতযাকান্ড ঘটায়। এটাই হদি বাস্তবতা।
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আর দুভতাগ্য। এখাদনই আমাদের েদল, আমার বাবার শকদবদনদটর মন্ত্রী খন্দকার
শমাস্তাকসহ এর মদে আরও অদনদক যদড়ত দছল এই ষড়েদন্ত্রর সাদে। আসদল ঘদরর
শত্রুই দবভীষণ। ঘদরর শত্রু ঘর শেদক সাহায্য না করদল বাইদরর শত্রু সুদোগ িায় না।
শসই সুদোগটা কদর দেদয়দছল। োরা এর সাদে যদড়ত তাদের অদনদকই আমাদের বাসায়
আসা-োওয়া করত। ডাদলম, ডাদলদমর বউ, ডাদলদমর শাশুড়ী, ডাদলদমর শালী ২৪ ঘণ্টাই
আমাদের বাসায় িদড় োকদতা। উঠা-বসা, খাওয়া-োওয়া সবই। ডাদলদমর শাশুড়ীদতা
সকাদল বাসায় আসত, সন্ধ্যা-রাত িে তন্ত শেদক শেত। ডাদলদমর বউদতা সারাদেনই
আমাদের বাসায় োকদতা। তার শালী সবাই আমাদের বাসায় শমযর নূর মুদক্তযুদ্ধ
চলাকালীন কদন তল ওসমাদনর এদডদস দহদসদব কমতরত দছল। তখন কামালদকও কদন তল
ওসমানী এদডদস দহদসদব দচনত। ২ যন একসাদে কদন তল ওসমানীর এদডদস দহদসদব কায
করত। এরাদতা অতযন্ত শচনামুখ। কদন তল িারুক, শকদবদনদটর অে তমন্ত্রী মদল্লক সাদহব
তখন তার শালীর শছদল।
এভাদব েদে শেদখ শতা শে খব দূদরর না দকন্তু এরাই ষড়েন্ত্র করল। এদের সাদে
শযনাদরল দযয়া শে যদড়ত দছল। দযয়ার শে িাদরবাদরক সমস্যা দছল। শসটা সমাধাদনর
যন্য তার যন্য শসনাবাদহনীদত একটা িে সৃদষ্ট কদর শসখাদন তাদক োদয়ত্ব দেদয় রাখা
হদয়দছল। তার িাদরবাদরক সমস্যা আমরা সমাধান কদর দেদয়দছলাম এবাং দযয়াউর
রহমান শতা প্রায়ই প্রদত সপ্তাদহ তার স্ত্রীদক দনদয় আমাদের ৩২ নম্বর বাড়ীদত শেত।
এদের োওয়াটাদত শে শকান আন্তদরকতার নাই। এখাদন শে চক্রাদন্তর একটা লক্ষয। সদতয
কো বলদত দক, আমরা আমরা শকউ শতা কখনও বুেদত িাদরদন। কারণ আমরা খব
শখালাদমলা মানুদষর সাদে দমশতাম। আমাদের বাসা সকদলর যন্য অবাদরত দ্বার।
আমার মা শতা কখনও সরকাদর বাসায় আদসদন। দতদন ঐ ৩২ নাম্বার বাড়ীদতই
োকদতন। আব্বাও ওখাদনই োকদতন।
এই হতযাকান্ডটাই হদি বাাংলাদেদশর ইদতহাসদক সম্পূণ ত িদরবততন করা। বাাংলার
মানুদষর ভাগ্য দনদয় দছদনদমদন শখলা। আর স্বাধীনতার শে মূল লক্ষয শসখাদন শেদক
দবদছন্ন করা। মুদক্তযুদদ্ধর দবযয়দক এদকবাদর অে তহীন কদর শেওয়া।
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আমরা েদে শেদখ অববধভাদব ক্ষমতা েখল। দযয়াউর রহমান ক্ষমতায় আসল।
শমাস্তাক ক্ষমতায় ৩ মাসও োকদত িাদরদন। তাদক দবোয় দনদত হয়। োরা এইভাদব
শবঈমানী কদর, শমানাদিদক কদর তারা দকন্তু আসদল োকদত িাদর না।
আমরা েদে শেদখ, শসই দিটিশদের শে দনদয় আসল মীর যাির। নবাব হদব শসই
শলাদভ শবঈমাদন কদর দনদয় আসল মীর যাির। মীরযািরও দকন্তু ক্ষমতায় ৩ মাসও
োকদত িাদরদন।
কারণ, োরা ব্যবহার কদর তারা ঘটনা ঘটাবার যন্য ব্যবহার কদর। তারির আর
শবঈমানদের রাদখ না। শমাস্তাকও োকল না। কারণ শমাস্তাক রাষ্ট্রিদত হওয়ার সাদে
সাদে দযয়াউর রহমানদক শসনা বাদহনীর প্রধান করল। এদত খব স্পষ্ট শবাো োয় শে,
তাদের সাদে শে একটা শোগসূত্র দছল। ষড়েন্ত্র মদে শে তারা যদড়ত দছল। শমাস্তাদকর
কাদছ দবশ্বস্ত। এটা স্পষ্ট শবাো োয়।
আবার শসই দযয়াউর রহমানই দনদযদক রাষ্ট্রিদত দহদসদব শঘাষণা করল। একধাদর
শসনাপ্রধান, একাধাদর রাষ্ট্রিদত এবাং সাংদবধান লাংঘন কদর শস এভাদব দনদযদক রাষ্ট্রিদত
কদর এদেদশর দনব তাচনদক প্রশ্নদবধ করা, দনব তাচদন কারচুদি শেদক শুরু কদর েতরকম
অিকমত করা োয় কদরদছ। এদেদশ ঋণ-শখলািী জ্তদর করা, দুনীদত সৃদষ্ট করা। অে তাৎ
এরা ক্ষমতাদক কুদক্ষগত করার যন্য শসনাবাদহনীর অদিসার, জ্সদনক, দবমান বাদহনীর
অদিসারসহ হাযার হাযার অদিসারদক ও জ্সদনকদেরদক হতযা করল। একটার ির
একটা কুয হদয়দছ বাাংলাদেদশ। ১৯টা কুয হদয়দছ বাাংলাদেদশ। ’৭৫ এর ির শেদক বার
বার কুয হদয়দছ। আর প্রদতযকটা ঘটনার ির শসনা অদিসার, দবমান বাদহনীর
অদিসারদেরদক দনমতমভাদব হতযা করা হদয়দছ।
’৮১ সাদল বাাংলাদেশ আওয়ামী লীগ শে কাউদিল কদর শসই কাউদিদল আমার
অবততমাদন আমাদক সভািদত কদর। কখনও এদতা বড় একটা েদলর োদয়ত্ব আমাদক
দনদত হদব এটা আদম কখনও দচন্তা কদরদন। রাযনীদত কদরদছ। ছাত্রলীদগর শুধু একটা
দবশ্বদবদ্যালয় কদলদযর কদমটির একটা সেস্য মাত্র দছলাম। আযদক শেটা বেরুদন্নসা
কদলয এখন শসটা ইদডন ইন্টারদমদডদয়ট কদলয। শসই কদলদযর দভদি দছলাম।
ছাত্রলীদগর েখন শে িদে প্রদয়াযন। কদলয ইউদনদটর কখনও শসদক্রটাদর দছলাম,
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শপ্রদসদডন্ট দছলাম। এভাদব রাযনীদতর সাদে যদড়ত আদন্দালন দমদছল-দমটিাং এ যদড়ত
দছলাম। দকন্তু আমরা বা আমাদের িদরবাদরর এটা দনদয় আমরা কখনও দচন্তা কদরদন।
আমরা শুধু দচন্তা করতাম শে, আমাদেরদক সাংগঠনটা দনদয়। আদন্দালন সাংোম করদত
হদব অদধকার প্রদতষ্ঠার যন্য শসই দচন্তা শচতনা শেদক আদম, কামাল, যামাল সবাই
আমরা প্রদতযদক শসভাদব রাযনীদত কদরদছ।
১৫ই আগস্ট েখন যামতাদনদত দছলাম তখন যাদননা দক হদব ভদবষ্যৎ। কারণ
শকাোয় োব? দক হদব? কারণ আমার স্বামী একটা স্কলারশীদি দরসাদচ তর যন্য শসখাদন
দগদয়দছল। তার আয়টা সীমাবদ্ধ। শসখাদন েীঘ তদেন চলার মত অবস্থা নাই। আর আমাদের
এমন দবদেদশদতা দকছুই দছল না শে শসখান শেদক শকানভাদব আমরা দেনোিন করদত
িাদর। আর তার উির শসখান শেদক বার বার এমন এমন শলাক আমাদের শখাঁয শনওয়া
শুরু করল।
তখন আমাদেরদক শশল্টার দেদয়দছদলন হুমায়ুন রদশে সাদহব। ওখাদন দেদন
এমব্যাদসডর দছদলন। তখন আমাদের খবর দনদলন মাশতাল টিদটা। পৃদেবীর অদনক শেশ
এবাং যামতান গভদমতন্টও আমাদের এযাসাইলাম দেদত প্রস্ত্তত। তারা খবর দেল। পৃদেবীর
অদনক শেশ শেদক আমাদের খবর আসল। তখন মাশতাল টিদটা ও দমদসস গান্ধ্ী সদঙ্গ
সদঙ্গ খবর িাঠাদলন। আমরা তখনও যাদননা দক ঘটনাটা বাাংলাদেদশ ঘদট শগদছ।
কতযন মারা শগদছ, অতটা যানদত িাদরদন। েখন শুনলাম তখন এটা সহয করা আমার
িদক্ষ কষ্টকর দছল। ১৬ তাদরদখ ড. কামাল শহাদসন আসদলন ‘বন’-এ হুমায়ুন রদশে
সাদহদবর বাসায়। শরহানা শছাট। শরহানা তার হাত শচদি বলল, চাচা আিদন শমাস্তাদকর
মন্ত্রীত্ব শনদবন না? আিদন শপ্রস কনিাদরি কদরন। আিদন এই হতযার প্রদতবাে কদরন।
হুমায়ুন রদশে সাদহব শপ্রস শডদক ব্যবস্থা দনদলন। দকন্তু উদন (ড. কামাল) শকান
কো বলদত রাদয হদলন না। এ হতযাকান্ডদক কনদডম করা বা এর দবরুদদ্ধ দকছু বলা।
একটা কোও দতদন বলদলন না। চদল শগদলন। বাইদর দবদেদশ উনার শকাোয় োবার কো
দছল। চদল শগদলন।
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তখন হুমায়ুন রদশে সাদহব শেদহতু শমাস্তাক শপ্রদসদডন্ট হদয় শগদছ। দতদন দনদয
আমাদেরদক দনদয় শপ্রদসর সামদন বসদলন। এই হতযাকান্ডদক কনদডম করদলন। তার
শখসারতও তাদক দেদত হদয়দছ।
এরির দমদসস গান্ধ্ী আমাদের েখন শমদসয িাঠাদলন, আমরা চদল আসলাম।
একটা আশা দনদয় োদহাক শেদশর কাদছ আদস। শেদশর কাদছ োই। এখাদন আসদল
আমরা দডদটইল খবর িাব। আর শকউ েদে শেঁদচও োদক কারণ কখনও শুদন মা শেঁদচ
আদছ, কখনও শুদন রাদসল শেঁদচ আদছ। এদকক সময় এদকক রকম খবর শুনতাম।
কখনও সঠিক খবর দকছু যানতাম না। আশা দনদয় চদল আসলাম। েদে শকউ শেঁদচ
োদক। দনিয়ই আমরা িাব তাদক। শেদয় অন্তত:, আমরা যাদন ওরা হয়ত ইদন্ডয়াদত
চদল আসদব। কাদযই শস কো দচন্তা কদর চদল আসলাম।
আমরা ২৪শশ আগস্ট দেদল্লদত শিৌুঁছালাম। দমদসস গান্ধ্ী ভারদতর প্রাইম দমদনষ্টার
দতদন আমাদের সদঙ্গ সাক্ষাৎ করদলন। আমাদের ডাকদলন। শসখাদন উনার কাছ শেদক
শুনলাম। দতদন আমাদের বলদলন, শকউ শেঁদচ শনই।
আমাদের হুমায়ুন রদশে সাদহব আদগও বদলদছদলন। দকন্তু শসকো আদম
শরহানাদক বলদত িাদরদন। আদম বদলদন শরহানাদক শে, শকউ শেঁদচ শনই। দকন্তু ওর মদন
একটা আশা দছল, হয়ত শকউনা শকউ শেঁদচ োকদব।
দেদল্লদত দমদসস গান্ধ্ী আমার োকার ব্যবস্থা কদর দেদলন। ওয়াদযে সাদহবদক
ওখানকার এটদমক এনাদযত গদবষণায় একটা কাদযর ব্যবস্থা কদর দেদলন। বাড়ীআমাদের যন্য বাড়ী-গাড়ী সব ব্যবস্থাই কদর দেদলন। শস সব কো আদম বলদত িারব
না।
তখন শেদশর সাদে শোগাদোগ নাই। কারও সাদে শতমন শকানও শোগাদোগ নাই।
তাছাড়া আমাদের িাটিরত সবাই শতা তখন শযদল। আর আত্মীয়-স্বযন, শক শকাোয়, আদস্ত
আদস্ত শে শেখাদন শেঁদচ দছদলন সবাই আমার কাদছ ইদন্ডয়াদত চদল শগদছন শশল্টার
দনদত। আমার শময ফুপু, শসয ফুপু চদল দগদয়দছদলন। আমার শসয ফুপু অদনক দেন
হাসিাতাদল দছদলন। েখন একটু সুস্থ হদয়দছন। তখন আমার কাদছ চদল দগদয়দছদলন।
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আদম চাই না শেভাদব আমরা একদেদন সব হাদরদয়দছ এরকম শকউ হারাক।
আমরা চাইনা। কারণ কদষ্টর েন্ত্রনাটা কাউদক বুদেদয় বলদত িারব না। ২/৩ টা বছর
দকভাদব শকদট শগদছ শসটা বলদত িারব না। তদব ধীদর ধীদর একটা দযদনস সব সময়
মদন হদতা শে, এদেদশর মানুষ োদের যন্য আমার আব্বা রাযনীদত করদতন, োদের
যন্য স্বাধীনতা এদনদছদলন। তাদের যন্য দক করা োয়। দক করদত িাদর। আমরা দুই
শবান ঠিক কদরদছলাম শে, আমাদের ো দকছু আদছ আমরা সব দনদয় একটা ট্রাস্ট কদর।
আমরা সাধারণ মানুদষর যন্য কায করব। তাদেরদক দেদয় শেব।
’৮০ সাদল শরহানাদক আমার চাচা শখাকা কাকা দনদয় শগদলন। দবদশষ কদর
যহুরুল ইসলাম সাদহব তখন লন্ডদন দছদলন। দতদন শখাকা কাকাদক িাঠাদলন শে, টিদকট
দনদয় শে, ‘তুই ো শমদয় দু’শটার খবর দনদয় আয়।’ রুহুল কুদ্দুস সাদহব, আব্বার দপ্রদিিাল
শসদক্রটারী দছদলন, উদনও শখাঁয দনদতন লন্ডদন। আরও অদনদক আমাদের িাটিরত োরা
শখাঁয-খবর দনদতন।
শখাকা কাকা আসল। তারির শরহানা তার সাদে চদল শগল। ’৭৭ সাদলর প্রেম
দেদক। শরহানার দবদয়ও ওখাদন হল কারণ দযল্লুল কাকা এই দবদয়টার প্রস্তাব
দেদয়দছদলন। আব্বা দছল, শেদখদছল। দকন্তু কো দছল শে, শরহানা িড়াশুনা কদর দব.এ
িাশ কদর এম.এ করদব। তখন দবদয় করদব।
ো শহাক শসসময় ’৭৭ সাদল ওরা যামতানী োয় শদিক শসখান শেদক লন্ডদন োয়।
শসখাদন দবদয় হয়। রুহুল কুদ্দুস সাদহব আমার চাচা যহুরুল ইসলাম সাদহব হাদত শগানা
কদয়কযন সবাই না। আরও অদনকই দছদলন দকন্তু শকউই শতমন শখাঁয শননদন। শসখাদন
বদস সাোমাটা দবদয় হয়।
’৮০ সাদল ও েখন সন্তান-সম্ভাবা, আদম তখন লন্ডন শেদত চাই কারণ দবদয়র
সময় শেদত িাদরদন। কারণ একনাম্বার, োওয়ার মত আর দুই শছদল-শমদয় দনদয় োব শস
টিদকদটর টাকা আমাদের দছলনা। তারির ওখাদন দগদয় শকাোয় োকব? দক করব? দুই
বাচ্চা দনদয় োকা, শসটাও সম্ভব দছল না। আর ওখানকার বাসায় শরহানাই দছল। কাদযই
ওখাদন এদতাবড় বাসা না শে, ওখাদন শেদয় োকদত িাদর।
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বলার মদতা, চলার মদতা, এমন শকান সঙ্গদত আমাদের দছল না। ওর দবদয়দত
শেদত িারলাম না। বাি-মা হারা এক... ঐ অবস্থায় দবদয়টা হল। ওর েখন বাচ্চা হদব
আদম দমদসস গান্ধ্ীদক বললাম শে, আদম শেদত চাই শরহানার কাদছ। উদন আমাদক
টিদকদটর ব্যবস্থা কদর দেদলন, আদম শগলাম শসখাদন।
শতা ’৮০ সাদল শেদয় শেখলাম শে, আমাদের এমন অবস্থা আওয়ামী লীদগর শনতাকমীরা নীদচ নামদত িাদর না। দিকদলদন শেদত িাদর না। নাম দনদত িাদর না। এমন
একটা অবস্থা দছল। তাদের ছুদর দনদয় মারদত আসত। কারণ ’৭১-এর অদনক রাযাকার
িদরবার তখন চদল দগদয়দছল লন্ডদন। তারা ওখাদন দগদয়ই দছল।
দযয়াউর রহমান তখন ক্ষমতায়। দযয়াউর রহমাদনর ওরকম একটা দনদে তশই
দছল। এমনদক শরহানার িাসদিাট তটা দযয়াউর রহমান দরদনউ করদত শেয়দন। োর যন্য
এযাসাইলাম দনদয়, দিটিশ গভদমতন্ট এযাসাইলাম দেল। িদর দসটিদযনদশিও দেদয় দেল।
িাস তদিাট তটাও দরদনউ করদত শেয়দন দযয়া। তার দনদে তশ দছল আমরা শেন শেদশ আসদত
না িাদর।
’৮০ সাদল ওখাদন শেদয় আদম শমাটামুটিভাদব আমাদের সাংগঠন ছাত্রলীগ, দবদশষ
কদর যুবলীগ গদড় তুদল। মদহলা আওয়ামী লীগ সাংগঠন গদড় তুদল। আওয়ামী লীগদক
গদড় শতালার যন্য প্রায় ইাংল্যাদন্ডর দবদভন্ন যায়গায় আমরা রেদর রেদর োই। শতা
সকদলরই আদে তক অসঙ্গদত দছল। আমাদের অদনক কষ্ট কদরই শেদত হদতা। শসই শট্রদন
চদড়, বাদস চদড়। সমস্ত ইাংল্যাদন্ড শে ওল্ডহযাম, ম্যানদচষ্টার, শবডদিাড ত শেদক শুরু কদর
শলাটন, বাদমতাংহাম এরকম দবদভন্ন যায়গায় আমরা রেদর রেদর প্রবাসী বাঙাদলদের দনদয়
লন্ডদন সাংগঠন গদড় তুদল। শবশ শদক্তশালী একটা সাংগঠন হয়।
শেখাদন শনাদবল লদরদয়ট শন ম্যাকিাইট দেদন আয়ারল্যাদন্ডর িররাষ্ট্র মন্ত্রী দছদলন
এবাং স্যার টমাস উইদলয়াম তার সাদে শরহানা আদগই শোগাদোগ কদরদছল। আমরা
বঙ্গবন্ধু হতযার ইনকুয়াদর করার যন্য একটি ইন্টারন্যাশনাল ইনকুয়াদর কদমশন গঠন
কদর। এই কদমশদনর িক্ষ শেদক স্যার টমাস উইদলয়াম বাাংলাদেদশ আসদত শচদয়দছদলন
দকন্তু দযয়াউর রহমান তাদক দভসা শেয়দন। আসদত শেয়দন। শস শেন ইনকুয়াদর করদত না
িাদর শসযন্য তাদক দভসা দেল না। োদহাক আমরা যনমত সৃদষ্টর যন্য শেখাদন েতটুকু
10

সম্ভব শেশ-দবদেদশ শোগাদোগ কদর। আওয়ামী লীগ ও আমাদের িদরবাদরর সবাই দমদল
শচষ্টা কদর।
এরির ’৮০-র শশদষ আদম দিদর আদস আবার দেদল্লদত। ওখাদন েীঘ তদেন োকার
মত আদে তক অবস্থা আমাদের দছল না । আর ওখাদন োকার যন্য বার বার কারও কাদছ
চাওয়া, হাত-িাতা, এটাও আমার কাদছ ভাল মদন হত না।
’৮১ সাদল শিব্রুয়াদর মাদস আদম হঠাৎ লন্ডন শেদকই শিান শিলাম। মাহবুবুর
রহমান দছদলন তখন আমাদের আওয়ামী লীদগর শপ্রদসদডন্ট। উদন শিান করদলন
আমাদক শে, শতামাদক আওয়ামী লীদগর সভাদনত্রী দনব তাদচত করা হদয়দছ। আদম একটু
রাগ করলাম। আদম শতা শকান িে চাইদন কখনও। আদম লন্ডদন োকদত আমার শকান
িে লাদগদন। আদম আমার সােমত কায কদর সাংগঠন কদরদছ। আমারদতা িদের
প্রদয়াযন হয় নাই।
কারণ লন্ডদন দগদয় প্রেম িাবদলক বক্তৃতা শেই। এর পূদব ত ১৯৭৯ সাদল সুইদডদন।
সুইদডদন দেদন আমাদের এমব্যাদসডর দছদলন ড. রাজ্জাক সাদহব। উদন ’৭৫ এর ির
শমাস্তাক গভদমতন্টদক অস্বীকার কদর িেতযাগ কদরন। এবাং শসখাদন দতদন বাকশাল
সাংগঠন গদড় শতাদলন। তারা একটা কনিাদরি কদরন। শসই কনিাদরি শরহানা োয়।
শটদলদিাদন শরহানার সাদে আমার কো হয় এবাং দক দক বক্তৃতা দেদব তার একটা
শমাটামুটি ঠিক কদর শেই।
শরহানা ’৭৫-এর ির প্রেম শে রাযবনদতক বক্তব্য, শসটা শরহানা সুইদডদনর শসই
অনুষ্ঠাদন দেদয় শুরু কদর।
এভাদব আমরা ধীদর ধীদর রাযবনদতক কাযগুদল শুরু কদর। আমার কো দছল,
আমার শকান িে লাগদব না। দকছু লাগদব না। সাংগঠদনর যন্য, শেদশর যন্য শেটুকু
করার করব। ো শহাক আওয়ামী লীগ েখন আমাদক শপ্রদসদডন্ট দনব তাদচত করল। প্রেদম
একটু রাগ করলাম, তাও ঠিক। আবার মদন হদলা, এই সাংগঠনদতা আমাদের গদড়
তুলদত হদব। কারণ শমাস্তাক তখন নতুন েল বাদনদয়দছল। আমাদের িাটি ত ভাঙ্গার শচষ্টা
করল। দযয়াউর রহমান এদস এমন অকথ্য অতযাচার দনে তাতন শুরু করল। বহু শনতাকমীদক ধদর ধদর এমন এমন টচ তার কদর শছদড় দেদয়দছ শে দকছুদেন ির মারা শগদছ
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অেবা শকউ দনে তাদতত অবস্থায় মারা শগদছ। এরকম বহু শনতা-কমীর খবর আমরা
শিতাম।
কাদযই একোটা সবসময় বলতাম। ঠিক আদছ আদম োব। এখান শেদক সবাই
শগলাম। আদম শতত দেদয়দছলাম শে, কাউদিদল একযন আওয়ামী লীদগর শনতাও েদে
আিদত কদর আদম দকন্তু োকব না। তাছাড়া এদতা বড় একটা সাংগঠন করার অদভজ্ঞতাও
আমার দছল না। ছাত্রলীগ কদরদছ, কদলয ছাত্রলীদগর শসদক্রটাদর দছলাম, শপ্রদসদডন্ট
দছলাম, ঢাকা দবশ্বদবদ্যালদয় শরাদকয়া হদলর শসদক্রটারী দহদসদব সাংগঠন কদরদছ। সারা
ঢাকা শহদর েত মদহলা কদলয দছল, শেদয় শেদয় সাংগঠন কদর এদসদছ। এটুকুই দছলাম।
আদন্দালন, সাংোম, দমটিাং, দমদছদল দছলাম। দকন্তু আওয়ামী লীদগর মত দবশাল
সাংগঠদনর োদয়ত্ব দনদত হদব এটা ভাদবদন। কৃতজ্ঞতা যানাই আওয়ামী লীদগর শনতাকমী অদনক প্রবীণ, অদনদকই এখন শনই োদেরদক এদস আদম শিদয়দছলাম। অদনদকই
বয়দসর ভাদর মারা শগদছন। তাদের অদনদকই এখন শনই। বয়দসর ভাদর মারা শগদছন।
তাদের কাছ শেদক অদনক সাহায্য সহদোদগতা আদম শিদয়দছ।
িাটিরত অবস্থা এমন দছল শে, এদকবাদর দুই ভাদগ দবভক্ত। এমন একটা অবস্থা দছল
শে, দচন্তাই করা োয় না। এদকবাদর প্রদতটি যায়গায় িাটি ত দবভক্ত। আওয়ামী লীগ শিদকট
অমুক, আওয়ামী লীগ শিদকট অমুক। এরকম দুই/দতনটা ভাদগ দবভক্ত দছল। আমার
শচষ্টা দছল একদেদক সাংগঠনদক নতুন ভাদব শঢদল সাযাদনা ও গদড় শতালা। আর শসই
সাদে সাদে যনগদণর কাদছ আওয়ামী লীগ সম্পদকত দবদশষ কদর বঙ্গবন্ধু সম্পদকত এদতা
অিপ্রচার দছল তখন। শসই অিপ্রচারগুদলর যবাব শেওয়া। কারণ, স্বাধীনতার ির
যুদ্ধদবধ্বস্ত শেশ দতদন গদড় তুদলদছদলন। শে শেদশ দকছুই দছল না। এটা দছল একটা
প্রদেশ। তার উির শশাষন বঞ্চনা দছল। এদেদশ তখন প্রায় ৮০-৯০ ভাগ মানুষ
োদরদ্র্যসীমার নীদচ বাস কদর। এদেদশর মানুষ তখন একদবলা খাবার শযাটাদত িাদর না।
এইরকম একটা অবস্থা শেখাদন। শসইখাদন এই অবস্থায়, তার উির যুদ্ধদবধ্বস্ত শেশ।
রাস্তা-ঘাট, পুল-দিয সবদকছু দবধ্বস্ত।
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মাত্র সাদড় দতন বছদরর মদে অসাে সাধন কদর দগদয়দছদলন যাদতর দিতা
আমার বাবা। এটা েদে শকউ একবার ভালভাদব গদবষণা কদর শেদখ, শেখদব। আমার
মদন হয় না পৃদেবীর শকান শেদশর শকান শনতা এত অল্প সমদয়র মদে একটা দবধ্বস্ত
শেশদক গদড় তুদল দনদয় একটা স্বাধীন রাষ্ট্র দহদসদব তার অবকাঠাদমাগত সকল দকছু েত
আইন-কানুন নীদত, দবদধমালা এবাং সকল শশ্রদণ-শিশার মানুষ প্রদতযদকরই অদধকার
সুু্রদক্ষত কদর শগদছন। এমনদক আমাদের সমুদ্র্সীমা আইন, স্থল সীমানা চুদক্ত করা।
আমাদের সশস্ত্র বাদহনীদক গদড় শতালা, আমাদের দবদডআর অে তাৎ বড তার গাড ত গদড়
শতালা, পুদলশ বাদহনীদক গদড় শতালা, আনসার গদড় শতালা। সবগুদল িেদক্ষি এই অল্প
সমদয় গদড় শতালা। শসই সাদে আহত মুদক্তদোদ্ধাদের দচদকৎসা, শহীে িদরবারগুদলাদক
আদে তক সহায়তা শেওয়া শেদক শুরু কদর উদন দকনা কদর শগদছন। তারিরও একেল
শলাক বলদতা শে, উদন ভাল শনতা দছল দকন্তু ভাল প্রশাসক দছদলন না। তাই েদে না
োদক, তাহদল দক কদর সাদড় দতন বছদরর মদে এতগুদল কায দতদন কদর শগদলন?
একটি সাংদবধান উদন দেদয় শগদলন?
আর শসই সাদে সাদে প্রদতযদকর শক্ষদত্র, আযদক েখন রাষ্ট্র চালাদত োই তখন
প্রদতটি শক্ষদত্র প্রদতটি যায়গায় প্রদয়াযনীয় সমস্ত আইনগুদল দতদন কদর দেদয় শগদছন।
সবদকছুদত দতদন দসদ্ধান্ত দেদয় শগদছন। এখনও আমরা ো কদর োদি তাঁরই িোঙ্ক
অনুসরণ কদরই শতা কদর োদি। শসইসাদে যুদ্ধািরাধীদের দবচারও দতদন শুরু
কদরদছদলন।
আর তারির ওই অিপ্রচার এবাং আওয়ামী লীদগর দবরুদদ্ধ েত অিপ্রচার।
িদরকদল্পতভাদব দছল এই অিপ্রচারগুদল।
আমার এটাই কায দছল এই অিপ্রচারগুদলর যবাব শেওয়া। সাংগঠন শক
সুসাংগঠিত করা। সহ-সাংগঠনগুদলদক সুসাংগঠিত করা। যনমতদক োরা দবভ্রাদন্তর
শবড়াযাদল শিদল দেদয়দছল। ইদতহাস দবকৃত কদর। নইদল স্বাধীনতা সাংোদমর সাদে
সাদে েীঘ তদেন সাংোদমর মদে দেদয়, মুদক্তযুদদ্ধর মদে দেদয় শে শেশ স্বাধীন হদলা, আর
শসই শেদশ একটা বাঁদশর ফু দেল একযন, শঘাষণা দেল আর অমদন স্বাধীন হদয় শগদলা ?
শতা এই শে একটা অিপ্রচার এর যবাবগুদল শেওয়া।
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আমার চলার িে অত সহয দছল না। কারণ এদক শতা শিদকট করা দছল,
স্বাভাদবকভাদব হয়ত আদম আসার ির যাদননা শক দকভাদব শভদবদছদলন। অদনক চড়াইউৎরাই আমাদক িার হদত হদয়দছ। কারণ শে মাটিদত, আিনাদের একটু দচন্তা করা
উদচত। োরা আমাদের িদরবাদরর সকল সেস্যদক হতযা কদরদছ। তারা বহাল তদবয়দত
আদছ। তাদের দবচার কদর নাই। দযয়াউর রহমান তাদেরদক পুরস্কৃত কদরদছ। দবদভন্ন
দুতাবাদস চাকদর দেদয়দছ। তারা দহদরা হদয় শগদছ। খদন! খদনরা! তারা দুতাবাদস চাকদর
িায়।
োরা ষড়েন্ত্রকারী তারা আদছ। স্বাধীনতা দবদরাধীরা! তখন তারা ক্ষমতায়। তাদের
হাদত আমার িতাকা। তারাই তখন ক্ষমতার মাদলক। তা এই এতগুদল ঘটনা শেখাদন,
শসখাদন আদম ওই শে িাদরবারদক দনদিহ্ন করদত শচদয়দছ। শসই িদরবাদরর একযন
এদস এদেদশ রাযনীদত করব। ক্ষমতায় োব। এটাদতা এদতা সহয না। কাদযই প্রদত িদে
িদেই শতা প্রদতবন্ধ্কতা দছল।
দকন্তু আদম কৃতজ্ঞতা যানাই আমার আওয়ামী লীদগর তৃণমূল িে তাদয়র শনতা
কমীদের। আযদক অদনদকই শেঁদচ নাই। শস সময় োরা আমার িাদশ শেদকদছন। তাদের
শেহ, ভালবাসা, আস্থা শস সময় আমাদক শদক্ত যুদগদয়দছ। অদনক কায করদত
দশদখদয়দছন। অদনদকই িরামশত দেদয়দছন। এভাদবই আদস্ত আদস্ত শতা েলদক সাংগঠিত
করদত শিদরদছ।
২১ বছর িদর দকন্তু আমরা ক্ষমতায় এদসদছ। শেখাদন কখনও ভাবদত িাদরদন শে,
’৭৫ এর ির আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসদত িারদব। এটাই বলদতা শে, আওয়ামী লীগ
কখনও ক্ষমতায় আসদত িারদব না। শতবছদরও কখনও ক্ষমতায় আসদত িারদব না।
একোও আমাদের শুনদত হদয়দছ। শসই আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় শুধু আসা না, ক্ষমতাটা
আমাদের কাদছ ক্ষমতা না। এই ক্ষমতাটা আমাদের কাদছ একটা শদক্ত ো দেদয় শেদশর
উন্নদত করা োয়। আর শসটা আমরা প্রমান করদত শিদরদছ। যাদতর কাদছ প্রমান করদত
শিদরদছ।
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শে শেদশ ৯০ ভাগ মানুষই েদরদ্র্ দছল। আযদক আমরা েদে ’৭০ সাদলর দহসাব
শেদখ। আর আযদক অন্তত শসই োদরদদ্র্যর হার কমাদত শিদরদছ। েখনই একটা কায
কদর, েখনই মদন হয় এই কাযটায় মানুষ ভাদলা োকদব। মানুদষর সমস্যাগুদল দূর হদব।
তখদন মদন হয় আব্বা নাই, তাঁর আত্মা শাদন্ত িাদব। দনিয়ই দতদন শবদহশত শেদক
শেদখন শে, তাঁর মানুষগুদল ভাদলা আদছ। েখনই শেদশর যন্য, মানুদষর যন্য একটা
ভাদলা কায হয় তখন দকন্তু আমার মদনর মদে শসই কোটাই আদস। আদম কায কদর ঐ
একটা দচন্তা কদরই।
আমার বাবা-মা এদতা কষ্ট কদর শগদছন। আমার মা িাদশ শেদক শেদক শে শদক্ত
সাহস শপ্ররণা দেদয়দছন। আমার মা’র শতা যীবদন শকান আশা-আকাঙ্ক্ষা দছল না। আমার
মা শকানদেন আমার আব্বাদক শকান দযদনদসর যন্য দবরক্ত কদরদন। বরাং দনদযর শে
টাকা বা সম্পে, দবশাল সম্পদত তাঁর োো তাদক দেদয় দগদয়দছদলন শসখান শেদক ো
উিাযতন করদতন সবই দকন্তু আমার আব্বাদক দেদয় দেদতন। দনদযর যন্য একটি িয়সাও
শকানদেন খরচ কদরনদন। দনদয শকানদেন দকছু চানদন। বরাং ছায়ার মত আব্বার িাদশ
শেদক তাঁর এই সাংগঠনদক সাহায্য করদতন।
দতদন যানদতন শে, একটা সুদনদে তষ্ট আেশত দনদয় আমার আব্বা কায কদরন। ঠিক
শসইভাদব তার িাদশ শেদক শেদক দতদন তার সারাটা যীবন তযাগ স্বীকার কদরদছদলন।
দক-বা আমার মার বয়স দছল। অেচ একটু দচন্তা করদল শে, ঐ বয়দস মাদসর ির মাস
স্বামী শযদল। শছদল-শমদয় সাংসার সবদকছু একদেদক শেখা, সাংগঠদনর সকদলর শখাঁযখবর শনয়া। এমনদক োরা ঐ সময় শবঈমাদন কদরদছ। তারা েখন শযদল োকত। আমার
মা দনদয বাযার করদত না িারদলও তাদের িদরবার, তাদের শছদলদমদয় শেন না শখদয়
না োদক, তাদের যন্য সাহায্য িাঠাদতন। দনদযর সাংসার শেন দনদযর সাংসাদরর মদে
দছল না। আওয়ামী লীগ সাংগঠনটাই শেন আমার মার দনযস্ব একটা িদরবার। কার অসুখ
তাদক দচদকৎসার ব্যবস্থা এমনদক টিদব শরাগী, তাদকও হাসিাতাদল আমার মা দনদয
শেখদত শগদছন। আমার আব্বা শেখদত শগদছন। এইভাদব আদম শেদখদছ। আব্বা শযদল
োকদত এই সাংগঠনদক সুসাংগঠিত করা এবাং সমস্ত আদন্দালন-সাংোম চালাদনা সবদকছু
আমার মা দনরদব কদর শগদছন। শকানদেন শতা প্রচাদরও আদসনদন বাইদরও আদসনদন।
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শতা এভাদবই সারাটা যীবন দকন্তু এই শেদশর স্বাধীনতার যন্য এবাং স্বাধীনতার
িদর সবসময় দকন্তু উদন মহান তযাগ স্বীকার কদর শগদছন। হয়ত! ইদতহাস শতা আব্বার
কো অদনক শলদখ। মার কো কতটুকু যানদব? উদন দিছদন শেদক কত তযাগ স্বীকার
কদর শগদছন। আমাদেরদকও শসভাদব দশক্ষা দেদয়দছন। আযদক আমাদের শলখািড়া ো
দকছু দতদনই শতা দশদখদয়দছন। দতদনইদতা দনদয়দছন োদয়ত্ব।
শেদেন ৩০শশ জুলাই আদম শেশ শছদড় োই। আদম আর শরহানা। যাদননা মানুষ
দবদেদশ োওয়ার আদগ কত ফুদতত। একটা সময় দবদেদশ োওয়া একটা স্বদপ্নর মত দছল।
দকন্তু শসইবার দবদেদশ শেদত শেদয়। আদম যাদননা আমরা দকছুদতই মন টানদছল না
শেদত। চাইদছল না দকন্তু শেদত হল। ঐ শতযগাঁও এয়ারদিাট ত শেদক আমরা দেদল্লদত, দেদল্ল
হদয় যামতাদনদত ফ্রাঙ্কফুদট শগলাম। সবাইদক শরদখ দগদয়দছলাম। রাদসল, কামাল,
যামাল, ওদের বউ সুলতানা, শরাযী সবাই আসল এয়ারদিাদট ত। আর এই ১৭ই শম শেদেন
দিদর আদস শসদেন লাদখা মানুষ, হাযার হাযার মানুষ। শস হাযার মানুদষর ভীদড় োদের
৩০ জুলাই শরদখ দগদয়দছলাম তাদের কাউদক িাইদন।
আদম বনানীদত দগদয়দছলাম সাদর সাদর কবর। যাদননা আল্লাহ শদক্ত দেদয়দছন
সহয করদত। আদম শচষ্টা কদর োদি। একটাই এই শেশটার যন্যইদতা আমার আব্বা
সারাটা যীবন কষ্ট কদরদছন। আযদক কারাগাদর শেখাদন দতদন দছদলন, এখনদতা শসটা
উন্মুক্ত। আিনারা দগদয় শেদখ আসদত িাদরন শে, দকদসর মদে দকভাদব দতদন োকদতন।
কাদযই দুিঃখদক দতদন দুিঃখ মদন কদরনদন। কষ্টদক কষ্ট মদন কদরনদন। বাাংলাদেদশর
মানুদষর কোই শভদবদছন। আমার আব্বা-আম্মা দু’যনই। কাদযই শস আেশত দনদয়ই আদম
দিদর এদসদছ। একটাই শে এদেদশর মানুদষর মুদখ হাদস ফুটাদনা। শসটা শেন করদত
িাদর। শুধু এই টুকুই আমরা চাই। আর শকান চাওয়া িাওয়া আমাদের শনই। শুধু
ওইটুকুই।
আদম দুিঃদখত আদম আসদল এত কো বলব কখনও দচন্তা কদরদন। তবু মদন হয় শে
আমাদের আওয়ামী লীদগর শনতা-কমীদের অদনদকর অদনক দকছু যানা উদচত। কারণ
অদনদকরই আদম েখন এদসদছ তখন যন্মই হয়দন। আর তখন োরা দছল তারা শেঁদচই
নাই।
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শুধু একটা কোই বলব। আমরা োরা রাযনীদত কদর আমরা েদে যাদতর দিতার
দেদক তাকাই, তাঁর আেশতদক ধারণ কদর রাযনীদত কদর। তাহদল আমরা শেশদক দকছু
দেদত িারব, মানুষদকও দেদত িারব। মানুষ ধন-সম্পদের যন্য কত দকছু কদর দকন্তু দক
হয়? মৃতুয হদলদতা দকছু সাদে দনদয় শেদত িাদর না। শান-শওকত দবলাদসতার মে দেদয়
যীবন অদনদক কাটাদত চায় দকন্তু মৃতুযর িদর সবই দমথ্যা হদয় োয়। দকন্তু মানুদষর যন্য
েদে দকছু কদর োওয়া োয় শসটাই দকন্তু সব শেদক বড় িাওয়া। শতা আমার আব্বার কাছ
শেদক শসটাই দশদখদছ। আর শসই আেশত দনদয়ই আযদক েতটুকু ো কদর শসই দশক্ষা
শেদক শচষ্টা কদর োদি। এই শেশটাদক এমন একটা যায়গায় শিৌুঁছাদনা শেন আমার
আব্বার আত্মাটা শাদন্ত িায়।
আদম শেশবাসীর প্রদতও কৃতজ্ঞতা যানাই। কারণ োদম-গদে েখন রেদরদছ তখন
শেদখদছ সাধারণ মানুদষর ভালবাসা। শসই ভালবাসাই দকন্তু আমাদক আরও শপ্ররণা
দেদয়দছ।
সাধারণ োদমর একটি ঘটনা বদল, চর ক্লাদকত তখন ঘূদণ তেদড় আমরা দরদলি দেদত
দগদয়দছলাম। ছাত্রলীদগর সবাই চদল দগদয়দছ, আদম োদি। আর িে নাই। রাস্তার মদে
িাদন। আদম শেঁদট শেঁদট োদি। বৃদ্ধ (বুদড় মতন) বয়স্ক মদহলা আমাদক শডদক দনদয় উনার
মাটির ঘদর োওয়ায় একটা শখজুর িাতার িাটিদত বসদত দেল। বাড়ীর উঠাদন একটা
নারদকল গাছ। ওখান শেদক একটা ডাব শিদড় এদন বলল ‘মা খাও’। আমার গাদয় মাোয়
হাত বুদলদয় আের কদর খাদল বলল, ‘বাি আমাদের যন্য যীবনটা দেদয় শগদছ, তুদমও
নামছ মা এ কাদয? তুদমও এরকম কষ্ট কদর োদিা? শতামার বািদতা আমাদের যন্যই
যীবনটা দেদয় শগল।’ এই শে একটা িন্ন কুটিদর একযন মানুদষর শে অনুভুদত,
এইটুকুইদতা আমার সব শেদক বড় শপ্ররণা শে, তাদের যন্যই শতা আমার আব্বা সারা
যীবন কষ্ট কদর শগদছন।
কাদযই তাদের যন্য দকছু কদর শেদত িারদলইদতা শসটাইদতা বড় সাে তকতা। ঠিক
এভাদব োম গদে অদনক রেদরদছ। শেখাদনই শগদছ শসখাদনই সাধারণ মানুষগুদল, কত
সময় গাড়ী োদি হঠাৎ একটা শবঞ্চ এদন গাড়ীর সামদন আটকাদলা, দকছুই না। একটু
নামদত হদব। দনদয় একটা শমাড়া বা একটা শচয়ার শটদন বসায়। ঐ একটু িান অেবা
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একটা ডাদবর িাদন অেবা এক কাি দুধ, একটু কলা, িল। ো তার আদছ শস তাই দনদয়
আসদছ। ‘খাও মা’। ‘এদতা কষ্ট করদতদছা’, গাদয় মাোয় হাত বুদলদয় শেয়া, এই করা।
‘বাি নাই, মা নাই। এদতা কষ্ট কদর োদিা?’ এই শে মানুদষর শছাঁয়া এত ভালবাসা। এই
ভাদলাবাসাটা শিদয়ই আদম বুদেদছ। আমার আব্বা দকভাদব এদতা শসদক্রিাইস করদত
শিদরদছন। এদতা কায করদত শিদরদছন। কারণ, দতদনদতা মানুদষর এই ভাদলাবাসার
শছাঁয়া শিদয়দছদলন। আর শস যন্যই দতদন বাাংলাদেদশর মানুষগুদলার যন্য এদতা তযাগস্বীকার কদরদছদলন।
এমনদক সাধারণ মানুষ, োদমর মানুষ, হয়ত কৃষক কায করদছ হাদত মাটি, শস
চদল আসদছ। এদস, তাদের শস হাদতর িরশ, শেহ ভালবাসা শসটা আদম শিদয়দছ। শেটা
আমার আব্বাও শিদয়দছদলন। কাদযই শসই ভাদলাবাসার শছাঁয়াটা শিদয়দছ। শসটাইদত
আমার সবদচদয় বড় শদক্ত।
আযদক ৩৫ বছর শশষ হদয় ৩৬ বছদর িাড়া দেলাম এই আওয়ামী লীদগ। এত
লম্বা সময় শকউ কখনও শকান েদলর োদয়দত্ব োদক না। আমার মদন হয় আমাদেরও
এখন নতুন শনতৃত্ব শখাঁযা উদচত ভদবষ্যৎ-এ।
কারণ, এটা খবই েরকার। মৃতুযদক আদম িদরায়া কদরনা এটা ঠিক। দকন্তু মৃতুযদতা
আদম বার বার শচাদখর সামদন শেদক শেদখদছ। বার বার আমার উিদর আঘাত এদসদছ।
দকন্তু আদম কখনও ভয়ও িাইদন ঘাবড়াইওদন তার যন্য। আমার একটা দবশ্বাসই দছল শে,
আল্লাহ যীবনটা দেদয়দছন, আল্লাহ এই োদয়ত্বটা দেদয়দছ। দনিয়ই আমাদক দেদয় দকছু
কায করাদবন বদল। আর শসটা শবাধ হয় আমার আব্বা-আম্মারই আকাঙ্ক্ষা, তাদেরই
আদশব তাে। শসযন্যই এটা করদত িারদছ। না হদল আমার দক আদছ? আমার দক জ্ঞান
আদছ? দক দশক্ষা আদছ? আদম দক করদত িাদর? দকন্তু কাযগুদলা শে করদত িারদছ
এখাদন দনিয়ই শকাোও না শকাোও একটা শদক্ত আদছ।
আদম সবসময় এটা দবশ্বাস কদর আমার আম্মা, আমার আব্বা একটা ছায়ার মত
আমাদক দনিয়ই শেদখ রাদখন। উিদর আল্লাহ’র একটা ছায়া আদম িাই। নইদল ২৪শশ
যানুয়াদর ’৮৮-এ শেভাদব আমার উির গুদল চালাদনা হদলা চট্টোদম। এভাদব একবার
না। বার বার কতদে আমাদক এভাদব কখনও গুদল কখনও শবামা নানাভাদব বাধা
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শেওয়ার শচষ্টা এবাং হতযার শচষ্টা। তারিরওদতা শেঁদচ শগদছ। বার বার। দুিঃখ হয় শসই
সাদে আমাদের কত শনতা-কমী মারা শগদছন। দনদযদের যীবন দেদয় আমাদক বাঁদচদয়
শরদখ শগদছন।
আইভী চাচী চদল শগল। শসখাদন আমাদের ২২ যন শনতা-কমী। ঠিক আওয়ামী
লীগ অদিদসর সামদন গুদল করল আমাদের আদরকযন আলতাি নাদম একযন কমী
মারা শগল। এরকম বহু মানুষ, ৩০ যদনর মত মারা শগদছ। চট্টোদম েখন গুদল কদর।
বহু মানুদষর তযাগ রদয় শগদছ। হয়ত বাাংলাদেশটাদক আমরা যাদতর দিতার শস
আকাঙ্ক্ষা দছল শসভাদব গদড় তুলদত িারদল তাদের আত্মাও শাদন্ত িাদব। কারণ আমাদের
ভুলদল চলদব না শে, ৩০ লক্ষ শদহে এদেদশর স্বাধীনতার যন্য রক্ত দেদয়দছ। ২ লক্ষ মাশবান তাদের ইজ্জত দেদয় আমাদের স্বাধীনতা এদন দেদয়দছ। তাঁদের রদক্তর ঋণ, শেমন
আমাদের শশাধ করদত হদব। শসইসাদে সাদে যাদতর দিতা দতদন যীবন দেদয় শগদছন এই
দুিঃখী মানুদষর মুদখ হাদস ফুটাদত। হতযার দবচার আমরা কদরদছ। দকন্তু আদম মদন কদর
শেদেন তাঁর স্বদপ্নর শসানার বাাংলাদেশ গড়দত িারব শসই দেনই আমার আব্বার আত্মা
শান্ত হদব। আর ঐ খদনদের উিযুক্ত যবাব, ষড়েন্ত্রকারীদের শুধু খদন বলবনা
ষড়েন্ত্রকারীদের উিযুক্ত যবাবটা শসদেনই দেদত িারব। এটাই হদি আমার একমাত্র
চাওয়া।
আদম দুিঃদখত। আদম অদনক লম্বা সময় দনলাম। আদম আওয়ামী লীদগর কাদছ
কৃতজ্ঞ। বাাংলাদেদশর যনগদণর কাদছ কৃতজ্ঞ শে, এতবড় োদয়ত্ব আমাদক দেদয়দছদলন।
আর শসইদেন আমাদক আওয়ামী লীদগর শপ্রদসদডন্ট কদরদছদলন বদলই দকন্তু তখন শে
মানুদষর ঢল শনদমদছল তখন আর আমাদক দযয়াউর রহমান বাধা দেদয় রাখদত িাদরদন।
আদম শিরত আসদত শিদরদছলাম। নইদল শতা আসদত দেত না। বার বার অদনক বাধা
দছল শেন আমরা শেদশ না আসদত িাদর। শেদশ আসার ির আমাদক শতা ৩২ নম্বদর
ঢুকদত শেয়দন। এমদন দমলােটাও িড়দত শেয়দন। দসলগালা করা দছল। আমাদক বলা
হদয়দছল শে, অন্য একটা বাড়ী শেদব।
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আদম বললাম শে, ‘শকান বাড়ীর শলাদভ আদম আদসদন’। কারণ, আদম আমার
শমদয়র হাত ধদর আসদছলাম। দু’শটা সুযটদকস হাদত দনদয়, আমার োকার যায়গা দছল
না, শকাোয় োকব? দক করব? দকচ্ছু যাদন না। দকন্তু আদম চদল এসদছলাম। এদস আমার
শছাট ফুপুর বাসায় উঠদছলাম। কখনও শছাট ফুপুর বাসায় কখনও শমে ফুপুর বাসায়।
এইভাদবই আমার দেন শকদটদছ। আদম শে চলব আমার শকান গাড়ী নাই। আমার শকান
ইনকাম নাই। আমার দকছুই নাই। ঠিক যাদননা, আদম শকান দকছু দচন্তা কদর নাই
এইগুদল।
আমার খাদল মদন হদয়দছ, আমাদক শেদত হদব। আমাদক দকছু করদত হদব। শতা
শসইভাদব আদম বাাংলাদেশ রেরদত শুরু কদর, বাস ভাড়া কদর। বাস, দমদনবাস ভাড়া কদর
কদর। কারণ আমাদের শকান গাড়ী দছল না। বাস-দমদনবাস ভাড়া কদর কদরই
বাাংলাদেদশর দবদভন্ন যায়গায় টুযর শট্রদন, লদঞ্চ, শনৌকায় িাদয় শেঁদট এভাদবই আমরা
দকন্তু সিদর শগদছ। এভাদব দতল দতল কদরই দকন্তু এই সাংগঠনটা গদড় শতালা। আর শসই
সাদে সাদে এদেদশর মানুদষর দভতদর একটা আশা যাগাদনা। শেদশর মানুষদক সঠিক
ইদতহাসটা যানাদনা। আমরা শে স্বাধীন শেশ, স্বাধীন রাষ্ট্র দহদসদব বাাংলাদেশদক একটা
সম্মানযনক অবস্থায় আন্তযতাদতকভাদব দনদয় শেদত হদব। কারণ যাদতর দিতা বলদতন,
শে, দভক্ষুক যাদতর শকান ইজ্জত োদক না। আমরা দভক্ষা কদর খাব না। আমরা দনদযর
িাদয় োড়াদবা। আত্মমে তাোদবাধ দনদয় চলব। আত্মসম্মান দনদয় দবশ্ব েরবাদর মাো উঁচু
কদর চলব। এটাই দছল লক্ষয। তদব আযদক এটুকু বলদত িাদর। আয আন্তযতাদতক
িে তাদয় বাাংলাদেশ উন্নয়দনর শরাল মদডল। শসই সম্মানটা দিদরদয় আনদত শিদরদছ।
শেখাদন বাাংলাদেশদক একটা দভক্ষুদকর যাদতদত িদরণত কদরদছল। দকন্তু শসই যায়গা
শেদক আমরা সদর আসদত শিদরদছ। এটাদক আমাদের ধদর রাখদত হদব। আর শসই সাদে
এখনও োদরদ্র্য ২২ ভাদগ আদছ। শসটা আমাদের কমাদত হদব। তদবই আদম মদন করব
আমার বাবার স্বপ্নটা সাে তক হদব।
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আবারও সবাইদক ধন্যবাে যানাই। আওয়ামী লীদগর প্রদত কৃতজ্ঞতা যানাই।
বাাংলাদেদশর যনগদণর প্রদত কৃতজ্ঞতা যানাই। োরা সব সময় আমাদক সহদোদগতা
কদরদছ। আর ষড়েন্ত্রকারীরা সবসময় েড়েন্ত্র কদরই োদব এটা আদম যাদন। শেটা
শছাটদবলা শেদকই আমার শেখা আদছ। কাদযই ওটা আদম িদরায়া কদর না। েতক্ষন
বাাংলাদেদশর যনগণ আমার িাদশ আদছন। উিদর আল্লাহ আদছন। আমার বাবা-মার
শোয়া আদশব তাে আদছ। কাদযই আমরা আমাদের অদভষ্ঠয লক্ষয শিৌুঁছাদবা। এ দৃঢ় দবশ্বাস
আমার আদছ।
শখাো হাদিয
যয় বাাংলা, যয়বন্ধু
বাাংলাদেশ দচরযীবী শহাক।
...
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