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১৯৪৮ সােল আমার েছাট চাচা ঢাকার রাজারবােগ ১০ িবঘা জিম িকেনন রাজারবাগ পুিলশ লাইেনর িঠক পুবর্
িদেক িছল এই জিমিট পের আবব্া, বড় চাচা, এক দু র সম্পেকর্র ভাই এবং এক অনাত্নীয় জনাব পাটওয়াির
সােহব এই চার জন িমেল এই দশ িবঘা জিমর িকছু অংশ কৰ্য় কের ভাগাভািগ কেরন আমার আবব্া ১০০০
টাকা িদেয় িনেয়িছেলন নয় কাঠার মত অংশ এই দশ িবঘার মেধ8 িতনিট পুকুর িছল আমার আবব্ার জিমটা
িছল একদম পুবর্ পৰ্ােন্ত, এক পুকুর ধাের, পুকুরটাও েছাট চাচার িছল এবং এক িবঘা পিরমান জায়গা জুেড় এ
পুকুেরর পরও আেরা কেয়কটা পুকুর িছল, মােন েদখেত একটা িবেলর মত লাগত এ িবলটা িগেয় একটা খােল
পেড় এবং পিরেশেষ িমেশেছ শীতলক্ষ8া নদীেত বাসার সামেন িবরাট মাঠ, পােশ িবশাল িবল, বষর্াকােল খুব
সু ন্দর লাগত আমােদর একটা েছাট েনৗকাও িছল, মােঝ মােঝ এই েনৗকা কের ঐ িবেল ঘুরতাম আিম সাঁতারও
িশেখিছ এই পুকুেরই
আমার জন্ম ১৯৫২ সােল, বৃ হত্তর ময়মনিসংহ েজলার েগাপালপুর উপেজলার েহমনগর রাজ বািড়েত আবব্া তখন
সরকারী চাকুরী েথেক অবসর িনেয় রাজা েহমচন্দৰ্ রােয়র িবশাল এেস্টট েদখােশানা করেতন এখন েহমনগর
টাংগাইল েজলার অন্তগর্ত আমার পাঁচ ভাই ও দু েবােনর মেধ8 আিম সবার েছাট আমার িতন মাস বয়েস আমার
পিরবার ঢাকায় চেল আেস এবং রাজারবােগ স্থায়ীভােব বসবাস শুরু কের আমার স্কুল, কেলজ, েমিডেকল,
চাকুরী জীবন এবং মুিক্তযু দ্ধ সব এই রাজারবাগ েথেকই তেব চাকুরী জীবেনর িকছু সময় বাইের কািটেয়িছ
আমার এই েলখািট ১৯৭১ এর উপর, মুলত রাজারবাগেক িনেয় সােথ ঢাকা এবং আেসপােশর িকছু ঘটনা
িলিপবদ্ধ আেছ
১৯৭১ সােল রাজারবােগ আম্মা, আিম এবং আমার দু ভাই, এক ভাবী এবং দু জন ভািতজা, এ িছল আমােদর
রাজারবােগর পিরবার এছাড়া আমার সবার বড় ভাই তার পিরবার সহ তখন পািকস্তান েনভীেত ক8ােপ্টন
র8াংেকর অিফসার এবং েপািস্টং িছল করাচীেত, আর দু েবানও তােদর পিরবার িনেয় পািকস্তান থাকেতন বড়
দু লাভাই ইসলামাবােদ প্ল8ািনং কিমশেনর চীফ ইেকানিমস্ট, েছাট দু লাভাই করাচী ইউিনভারিসিটেত বাংলার
অধ8াপক িহসােব চাকুির করিছেলন আমার েমজ ভাই িপআইএ েত েবািয়ং ক8ােপ্টন, জানু য়াির মােস উিন ঢাকায়
আেসন েপািস্টং িনেয় আর েসেজা ভাই িবলােতর অক্সেফাডর্ িবশব্িবদ8ালেয় িফিজেক্স িপএইচিড করিছেলন
আমার চতুথর্ ভাই তখন িবআইিডএস এ িরসাচর্ ইেকানিমস্ট িহসােব ঢাকায় কমর্রত আিম েমিডক8ােলর পৰ্থম
বেষর্র ছাতৰ্ আম্মা িবধবা গৃ হবধু  আবব্া মারা েগেছন ১৯৫৮ সােল রাজারবােগ অন8ান8েদর মেধ8 পােশ দু চাচা,
চাচাত ভাই েবানরা এবং অন8 দু ই পিরবার থাকেতন ৭১ সােল রাজারবােগ আমরা এই পাঁচ পিরবাের সব িমিলেয়
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উেধর্ ১০০ জেনর মত িছলাম, আজ ২০১৮ েস একই জায়গায় পৰ্ায় ২০০০ জেনর মত েলােকর বসবাস আমরা
ছাড়া আেরা িতন চারটা পিরবার িছল যারা এখানকার স্থায়ী বািসন্দা ওখােন এক বাসায় ভাড়া থাকেতন সু রকার
আলতাফ মাহমুদ ওনার বাসায় পৰ্ায়ই যাওয়া আসা হেতা উনার িনেদর্শনায় ৭০এ একুেশ েফবৰ্ুয়ারীেত নগ্ন পেদ
শহীদ িমনাের িগেয়িছলাম গান গান গাইেত গাইেত
১৯৭০ সােল িলগাল েফৰ্মওয়ােকর্র অধীেন পািকস্তােনর িনবর্াচন হয় িডেসমব্েরর ৭ তারেখ অবাধ ও িনরেপক্ষ িছল
এই িনবর্াচন আনন্দম মুখর পিরেবেশ েশষ হয় েভাট গৰ্হন েকাথাও মারামাির, গন্ডেগাল েভাট কাড়াকািড়, ব8ালট
বক্স িছনতাই, এসব িকছু েনই, িক উত্সব মুখর পিরেবশ সারািদন লমব্া লাইেন দাঁিড়েয় হািসমুেখ জনগেনর েভাট
েদয়া েদখলাম, জীবেন এই পৰ্থম িনবর্াচন েদখলাম সন্ধ8া েথেক েভাট গননার ফলাফল েঘাষনা করা হয় আমরা
সারা রাত েজেগ িনবর্াচেনর ফল সরাসির েদেখিছলাম রাজারবােগর পােশর পাড়া েমােমনবােগ িছল িনবর্াচন
অিফস েসখােন বাইের বড় পদর্ায় পৰ্দিশর্ত হিচ্ছল িনবর্াচন ফলাফল আমরা পাড়ার বন্ধুরা িক আনন্দ িনেয়ই না
উপেভাগ করিছলাম েস উত্সব একটু পর পর শুনিছলাম িবিভন্ন েকেন্দৰ্র ফলাফল, আর তার সবগুলেতই
আওয়ামীলীগ পৰ্াথর্ী জয়ী হেচ্ছ িক আনন্দ উল্লাস আর ৈহৈচ, মেন হিচ্ছল ঈদ ৭০ এর েসই িনবর্াচেন েশখ
মুিজবর রহমােনর েনতৃেতব্ আওয়ামী লীগ ৩০০িট আসেনর মেধ8 ১৬০ িট আসন েপেয় সংখ8া গিরষ্ঠতা পায়
অন8িদেক ভুট্টর িপওিপলস পািটর্ পায় ৮১ িট আসন গঠনতন্তৰ্ অনু যায়ী েয দল ১৫১ িট আসন পােব েস দল
সরকার গঠন করেব সু তরাং আঃলীগ সরকার গঠন করেব এটাই িছল সব্াভািবক সারা েদশ উল্লাস আর আনেন্দ
েফেট পের িকছু িদেনর মেধ8 এই পৰ্থম বােরর মত একজন বাংগািল পৰ্ধান মন্তৰ্ী হেবন মােন েশখ মুিজব হেবন
পািকস্তােনর নতুন পৰ্ধান মন্তৰ্ী পৰ্ায় ১২ বছর পর সামিরক আইেনর সমািপ্ত ঘটেছ িনবর্াচন, েভাট, গণতন্তৰ্ এসব
বইেয় পেড়িছ, িকন্তু েদিখিন, এই পৰ্থম েদখার েসৗভাগ8 হেলা এখন জাতীয় সংসদ অিধেবষন বসেব ঢাকায় এবং
মিন্তৰ্সভা গিঠত হেব েপৰ্িসেডন্ট িদন তািরখ েঘাষনা িদেবন এবং েসিদন ঢাকায় জাতীয় সংসদ বসেব, েসিদনই
পৰ্ধান মন্তৰ্ী এবং মন্তৰ্ী সভা গিঠত হেব সারা েদশবাসী আনিন্দত, উল্লািসত এখন শুধু অেপক্ষা ইয়ািহয়া খােনর
একিট তািরখ েঘাষনা খুবই িনয়মতািন্তৰ্ক একিট পৰ্িকৰ্য়া পুবর্ ও পিশ্চম পািকস্তােনর িবিশষ্ট ব8ািক্তবগর্ এবং দু
একটা দল ছাড়া বািক সব রাজৈনিতক দলগুলা েশখ মুিজবেক অিভনন্দন জানােচ্ছ পিশ্চমা েদশগুল েথেকও
অিভনন্দন বাতর্া আসেছ অেনক েনতারা সশরীের এেস েদখা করেছন েদেশ এক আনেন্দর েজায়ার বেয় চলেছ
এক নতুন ইিতহাস সৃ িষ্টর লেগ্ন আমরা দাঁিড়েয় আিছ অেপক্ষা শুধু েপৰ্িসেডেন্টর েঘাষনা খবর এল ১লা মাচর্
েপৰ্িসেডন্ট জািতর উেদ্দেশ8 ভাষন িদেবন আমরা উেত্তিজত, বুকফাটা আনন্দ িনেয় অেপক্ষা করিছ েস ভাষেনর
এল ১লা মাচর্, ১৯৭১, পািকস্তােনর েপৰ্িসেডন্ট ইয়ািহয়া খান আজ জািতর উেদ্দেশ8 তার ভাষন িদেবন েরিডও ও
িটিভেত তা সরাসির সম্পৰ্চার করা হেব ভাষন শুরু হেলা আমরা অেপক্ষা করিছ তািরখটা েশানার জন8 সারা
েদশবাসী গভীর আগৰ্হ িনেয় শুনেছ ঐ ভাষন িকন্তু না, সবার আশা আকাঙ্ক্ষা উেপক্ষা কের এবং সবাইেক অবাক
ও হতাস কের উিন জাতীয় সংসেদর অিধেবশন অিনদৃ ষ্টকােলর জন8 স্থিগত েঘাষনা কেরন এই ভাষন েশষ হবার
আেগই রাস্তায় মানু েষর ঢল নােম মানু ষ েকৰ্ােধ েফেট পের, েদশ উত্তাল হেয় ওেঠ িশক্ষা পৰ্িতষ্ঠান গুিল সব বন্ধ
হেয় যায় েদেশর সবর্তৰ্ ছাতৰ্ ও জনতা িমিটং, িমিছল, িবেক্ষাভ আর েশ্লাগােন ওই েঘাষনােক পৰ্ত8াখ8ান কের,
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িধক্কার জানায় ইয়ািহয়ার কুশপুত্তিলকা েপাঁড়ান হয় আইন শৃ ঙ্খলা পরিস্থিতর চরম অবনিত ঘেট ওইিদন ঢাকা
েস্টিডয়ােম িকৰ্েকট েখলা চলিছল পািকস্তান বনাম ইংল8ান্ড ইয়ািহয়ার ভাষেনর পরপরই তা পন্ড হেয় যায়
সরকারী অিফসগুলা েথেক ইয়ািহয়া খান এবং েমাহাম্মদ আলীর ছিব নািমেয় েভংেগ েফলা হয় পািকস্তানী েদাকান
এবং ব8াবসা পৰ্িতষ্ঠান গুিল আকৰ্মেনর িশকার হয় অেনকটা রায়েটর আকার ধারন কের েদেশ তখেনা মাশর্াল-ল
বলবত্ িকন্তু ছাতৰ্ জনতা আর মানেছনা লক্ষ8 লক্ষ8 েলাক ঢাকার রাজপথ দখল কের আেছ ডাকসু র িভিপ
জনাব েতাফােয়ল আহমদেক আহবায়ক কের ঢাকা িবশব্িবদ8ালেয় েকন্দৰ্ীয় ছাতৰ্ সংগৰ্াম পিরষদ গিঠত হয় অন8ান8
শহেরও একই িচতৰ্ সবর্তৰ্ ছাতৰ্েদর েনতৃেতব্ পৰ্িতেরাধ গেড় ওেঠ পুিলশ িনিষ্কৰ্য়, িকছু করেছনা বা বলেছনা
অবস্থা সরকােরর িনয়ন্তৰ্েনর বাইের চেল যায় এ অবস্থায় পাক আিমর্ ১৪৪ ধারা আবার েকাথাও কারিফউ েদয়,
িকন্তু েকানটাই কােজ আেসিন সিহংসতা থামােত িবিভন্ন স্থােন লািঠ চাজর্, িটয়ার গ8াস, আবার েকাথাও েগালাগুিল
কের িবিভন্ন রাস্তায় পািকস্তান আিমর্ টহল িদেত থােক এবং গুরুতব্পূ ণর্ স্থানগুলােত েচক েপাস্ট বসান হয় িকন্তু
তােত অবস্থার আরও অবনিত ঘেট এর মােঝ ৩রা মাচর্ েমৗচােকর সামেনর রাস্তায় ছাতৰ্ জনতার এক িবশাল
িমিছেল পািকস্তান আিমর্ গুিল কের এবং তােত কেলজ ছাতৰ্ ফারুেকর মৃতু8 হয় অবস্থা আেরা উত্তপ্ত হয় এখন
ওই রাস্তািটর নাম শহীদ ফারুক স্মরিন আিম তখন েমিডেকেলর পৰ্থম বেষর্র ছাতৰ্ আমরাও সবাই রাস্তায় েনেম
আিস এখন সবার দৃ িষ্ট বঙ্গবন্ধুর িদেক উিন িক বেলন, িক িনেদর্শ েদন উিন তাত্ক্ষিনকভােব এক সাংবািদক
সেম্মলেন পািকস্তািনেদর সব িকছু বজর্ন করার আেদশ িদেলন ডাক িদেলন অিহংস অসহেযাগ আেন্দালেনর
ওনার ডােক স্কুল- কেলজ, মাদৰ্াসা সহ সকল িশক্ষা পৰ্িতষ্ঠান, অিফস আদালাত, ব8াংক, সিচবালয় ও িবচার
িবভাগ, েটৰ্ন, বাস, েনৗ-যান চলাচল এেকবাের বন্ধ হেয় যায় েদশ এক পৰ্কার অচল হেয় যায় পৰ্িতিদন িমিছল,
িমিটং, রােত মশাল িমিছল আর তার সােথ রাস্তায় রাস্তায় ব8ািরেকড ৈতির করা হেচ্ছ যােত পািকস্তান েসনা বািহনী
এবং তার সহচরেদর চলাচল করেত কষ্ট হয় আর েশ্লাগােন েশ্লাগােন েদশ গরম সারা েদেশ এক ভীষন
উেত্তজনা িবরাজ করেছ এক দািব, এক েদশ, বাংলােদশ বাংলােদশ, ইয়ািহয়ার গিদেত লািথ মার, বাংলােদশ
সব্াধীন কর, েতামার আমার িঠকানা, পদ্মা েমঘনা যমুনা এ ধরেনর আেরা অেনক েশ্লাগান েকন্দৰ্ীয় ছাতৰ্ সংগৰ্াম
পিরষেদর আহবােন অিফস আদালত এবং সকল সরকারী ভবন েথেক পািকস্তানী পতাকা নািমেয় পুিড়েয় েফলা হয়
এবং সবর্তৰ্ বাংলােদেশর একটা নমুনা পতাকা টানান হেচ্ছ সারািদন এই কাজ এর মােঝ আমরা এলাকার ছাতৰ্
বন্ধুরা িনেজরা পয়সা িদেয় েপেটৰ্াল িকেন হাতেবামা ৈতির কির উেদ8শ8 পািকস্তান আিমর্ যিদ আমােদর আকৰ্মন
কের আমরাও পাল্টা জবাব েদেবা
বঙ্গবন্ধু ডাক িদেয়িছেলন পাড়ায় পাড়ায় দু গর্ গেড় তুলেত আর যার যা িকছু আেছ তা িনেয় ৈতির থাকেত আর
েসই ডােক পৰ্িত পাড়ােতই রােত পালা কের পাহারা েদয়া শুরু হেয় েগল আমরাও আমােদর রাজারবােগ নাইট
িডউিট শুরু করলাম আিম, আমান, নশু, মিত, হারুন, শিরফ, বাবু, এবাদ সবাই তখন পাশাপািশ বাসায়
থাকতাম সােথ পাড়ার বড় ভাইরাও েযাগ িদেলন পৰ্িতিদনই কােরা বাসা েথেক চা-িবস্কুট েদয়া হেতা আমােদর
জন8 এই নাইট িডউিটর ফাঁেক মােঝ মােঝ অন8 পাড়ায়ও েযতাম ঘুরেত কথা বলতাম সমবয়সী বন্ধুেদর সােথ
সবার মুেখ একই কথা সব্াধীনতা, সব্াধীনতা সব্াধীনতা ছাড়া আর েকান িবকল্প েনই এভােব চলল সপ্তাহ খােনক
ঢাকা িবশব্িবদ8ালেয়র সব হলগুিলেত ছাতৰ্ ছািতৰ্েদর েটৰ্িনং শুরু হয়, যু েদ্ধর েটৰ্িনং এবং পালাকৰ্েম তা চলেত
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থােক মুলত েগিরলা যু েদ্ধর িবিভন্ন কলা েকৗশল েদখােনা ও েশখােনা হিচ্ছেলা এর মেধ8 সবর্দলীও িমিটংএ
িসদ্ধান্ত হেলা েয ৭ই মাচর্ বঙ্গবন্ধু জািতর উেদ্দেশ8 ভাষন িদেবন বঙ্গবন্ধু আমােদর পরবিতর্ িনেদর্শনা িদেবন
সবাই উন্মু খ হেয় তা েশানার অেপক্ষা করেছ উিন িক বলেবন, িক েঘাষনা আসেব তার মুখ েথেক সবাইেতা
সব্াধীনতা চাইেছ উিন িক বলেবন আর েদখেত েদখেত েসই িদনিট চেল এল
ঐিতহািসক ৭ই মাচর্
বঙ্গবন্ধু আজ জািতর উেদ্দেশ8 ভাষন েদেবন আমােদর িদক িনেদর্শনা িদেবন তত্কািলন েরসেকাসর্ ময়দােন যা
নািক এখন েসাহরাওয়াদর্ী উদ8ান েসখােন হেব এই ঐিতহািসক ভাষন সকাল েথেকই েলােক েলাকারন8 ময়দান
১০ লােখরও েবিশ েলাক হেয়িছল আর যারা আসেত পারেছনা তারাও েরিডও েটিলিভশেনর সামেন বেস আেছ
ওই বক্তৃতা েশানার জেন8 দু পুর িতনটার িদেক শুরু হেলা বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতা, িপন পতন িনরবতা, আর মােঝ মােঝ
িবকট আওয়ােজ জয় বাংলা েশ্লাগান উিন আমােদর উপর পািকস্তানীেদর চালােনা শাষন েশাষন ও ৈবষেম8র
একিট পিরষ্কার িচতৰ্ উপস্থাপন করেলন আমােদরেক অেনক ঘটনা খুেল বলেলন যা আমরা েকানিদন জানতাম
না আমরা মুগ্ধ হেয় শুনিছলাম ওনার বক্তৃতা এই বক্তৃতােত একটা যাদু িছল, একটা সম্মেহািন শিক্ত িছল আর
সােড় সাত েকািট মানু েষর একতৰ্ হবার একটা উদাত্ত আহবান িছল মােন উিন যা বলেবন সবাই তাই করেত বা
েমেন িনেত একশ ভাগ পৰ্স্তুত পিরেশেষ উিন েঘাষনা িদেলন এবােরর সংগৰ্াম মুিক্তর সংগৰ্াম, এবােরর সংগৰ্াম
সব্াধীনতার সংগৰ্াম মানু ষ পাগল হেয় েগল ওনার এই ডােক মেন হিচ্ছল এখনই েদশ সব্াধীন হেয় েগেছ এমনই
ক্ষমতা িছল ওনার ওই ঐিতহািসক ভাষেনর আমােদর তথা সমগৰ্ েদশবাসীর মেন দৃ ঢ় িবশব্াস ৈতির হয় েয েদশ
সব্াধীন হেবই হেব পরিদনই মেন হিচ্ছল েয সব্াধীন েদেশ বাস করিছ ঐ বক্তৃতার পর পাক সরকােরর িনয়ন্তৰ্ন
এেকবােরই েশষ যায় সরকােরর েকান আেদশ, িনেদর্শ েকউ আর মানেছনা শুধু হাসপাতাল আর ব8াংক েখালা
রাখার আেদশ িদেয়িছেলন বঙ্গবন্ধু অন8িদেক অেঘািষত সরকােরর মত কাজ করিছল ছাতৰ্ সংগৰ্াম পিরষদ
তােদর কথােতই সব চলিছল িকন্তু েকান চুির, িছনতাই এসব িছলনা আমরা খুব িনরাপেদ িছলাম
এমতবস্থায় ১৫ মাচর্ ইয়ািহয়া আর ভুেট্টা ঢাকায় আেস েশখ মুিজেবর সােথ সংলাপ করেত মুিজব তােদর আবদার
রক্ষা করেলন উিন বসেলন সংলােপ মুিজব-ইয়ািহয়ার ৈবঠক চলেছ আর েদশবািস অেপক্ষা করেছ পৰ্িতিদনই
হেচ্ছ িমিটং, িকন্তু েকান ফল আসেছনা শুধু সময় নষ্ট করা হেচ্ছ দীঘর্ সাত িদন চলল এই সংলাপ িকন্তু এর
েপছেন িছল ষড়যন্তৰ্ এই সংলােপর ফাঁেক পািকস্তান েথেক পৰ্িতিদন অেনক পািকস্তানী ৈসিনক, অস্তৰ্, েগালা
বারুদ ইত8ািদ িবমােন কের ঢাকা আসেত লাগেলা এই ফ্লাইটগুলা রােতর আঁধাের আসত, যােত সাধারণ জনগন
েদখেত ও বুঝেত না পাের েদশ িবেদশ েথেক কেয়কশ সাংবািদক আর ফেটাগৰ্াফার এেসেছ এই ঘটনা পযর্েবক্ষন
করেত িবশব্ েনতৃবৃ ন্দ উেদব্গ পৰ্কাশ কেরেছ আমরা ভাবিছ আেলাচনার মাধ8েম িকছু একটা হেব, িকন্তু না, েকান
অগৰ্গিত েনই সংিবধােন িছল েয দল সংসেদ েবিশ আসন পােব েস দল েথেকই পািকস্তােনর পৰ্ধান মন্তৰ্ী হেব
েমাট ৩০০ আসেনর মেধ8 েশখ মুিজেবর আঃলীগ েপল ১৬০ টা আসন সু তরাং মুিজব পািকস্তােনর পৰ্ধানমন্তৰ্ী
হেব এটাই সংিবধান সম্মত এবং সব্াভািবক িকন্তু ইয়ািহয়া-ভুট্ট মানেলানা সংিবধােনর কথা তারা পৰ্স্তাব িদল
দু ই পৰ্েদেশর দু ই পৰ্ধানমন্তৰ্ী হেব পূ বর্ পািকস্তােন হেবন েশখ মুিজব আর পিশ্চম পািকস্তােন জুলিফকার আলী
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ভূ ট্ট মুিজব তােদর পৰ্স্তাব পৰ্ত8াখ8ন করেলন ছাতৰ্ জনতা মানলনা এই পৰ্স্তাব েদশ আেরা উত্তাল হেয় েগল
এর মেধ8 ২৩েশ মাচর্ ইয়ািহয়া আর ভুট্ট কাউেক না জািনেয় রােতর আঁধাের েগাপেন পািলেয় েগল করািচ
এখন িক হেব, েকান িসদ্ধান্ত না িদেয় েভেগ যাওয়ায় একটা শুণ8তার সৃ িষ্ট হেলা এখন আমরাই িসদ্ধান্ত িনব
আমরা িক চাই এবং তা আদায় করার জন8 যা দরকার তা করেত সবাই পৰ্স্তুত আমরা যু ব ও তরুন সমাজ
সব্াধীনতা চাই, আমরা যু দ্ধ করেত পৰ্স্তুত তাই আমরা আমােদর যার যা িকছু িছল তাই িনেয় েরিড হলাম এরমধ8
গুজব রটেলা পািকস্তান বািহনী আমােদর অতিকর্েত আকৰ্মন করেব একটা থমথেম ভাব িবরাজ করেছ, রাস্তায়
গািড় েঘাড়া চলাচল একদম কেম েগল ঝেড়র আেগ েযমন হঠাত্ বাতাস েথেম যায় িঠক েতমিন ঢাকা হঠাত্ ঠান্ডা
হেয় েগল সরকার েনই, অিফস েনই, স্কুল কেলজ েনই, েকান কমর্সূিচ েনই েকমন েযন হেয় েগল েদাকান পাট
েবিশর ভাগই বন্ধ কের েলাকজন চেল যােচ্ছ গৰ্ােমর িদেক এক অজানা ভয় কাজ করেছ সবার মেধ8 মুরুিবব্রা
েয যার মত চাল ডাল েতল েমামবািত ইত8ািদ িকেন রাখেছন, ব8াংক েথেক টাকা তুেল রাখেছন আসন্ন িবপেদর
আশংকা কের িকন্তু তরুন ও যু ব সমাজ তােদর িমিছল, িমিটং, েটৰ্িনং িনেয় ব8াস্ত মেন হিচ্ছল এ েযন এক
যু েদ্ধর পৰ্স্তুিত আমরা মােন ছাতৰ্ ও যু বকরা িকন্তু িঠকই পৰ্স্তুত যু দ্ধ করার রাস্তায় রাস্তায় ব8ািরেকড িদিচ্ছ রাস্তা
েকেট, গাড়ীর টায়ার জব্ািলেয় অথবা গােছর গুিড় েফেল জায়গায় জায়গায় েটৰ্ন লাইন উিঠেয় েফলা হেচ্ছ, িবিভন্ন
জায়গায় বাংকার ৈতির করা হেচ্ছ উেদ্দশ8 পািকস্তানীেদর চলচেল বাধা পৰ্দান করা আমরাও আমােদর িকছু হাত
েবামা, িনজসব্ আেগ্নয়াস্তৰ্ ইত8ািদ িনেয় পৰ্স্তুত যু দ্ধ করেত
িবশব্িবদ8ালেয়র হলগুিলেত সামিরক পৰ্িশক্ষন চলিছল পৰ্ায় পুরা মাস ধেরই আমােদর ধারনা িছল পািকস্তান আিমর্
ক8ান্টনেমন্ট েথেক েবর হেতই পারেবনা ইউিনভািসর্িটর িবিভন্ন হলগুলােক বলতাম দু গর্ িকন্তু আমােদর সব
ধারনা একদম ভুল িছল ওেদর িছল সবর্ েশষ পৰ্যু িক্ত, ভারী অস্তৰ্, লাখ লাখ েগালা বারুদ আর িবেশষ েটৰ্িনং পৰ্াপ্ত
ৈসিনক আমােদর িছল অসীম সাহস, আত্নিবশব্াস, মেনাবল, পৰ্চন্ড েদশেপৰ্ম আর সােড় সাত েকািট জনতার েদায়া
ও ভালবাসা জীবন িদেয় হেলও েদশ সব্াধীন করেবা এরকম একটা ভাব এবং এটাই আমােদর মূ ল শিক্ত ২৩ ও
২৪ মাচর্ কাটালাম এক অজানা আতংক ও উেত্তজনায়, এটাক হেব, আকৰ্মন হেব, যু দ্ধ হেব, িকন্ত িকছু ই হেলানা
আমরা িকন্তু ২৪ ঘন্টা পিরিস্থিত পযর্েবক্ষন করিছ েকান নতুন আেদশ, িনেদর্েশর অেপক্ষায় আিছ িকছু ই হেচ্ছনা
তাই খুব অিস্থর লাগেছ
২৫েশ মাচর্, কালরািতৰ্
২৫ তািরেখ আবার শুনলাম আজ সিত8 সিত8ই এটাক হেব ক8ান্টনেমন্ট ও আেশপােশর এলাকায় ভারী আেগ্নয়াস্তৰ্
িনেয় আিমর্ ঘুরেছ, লাইন িদেয় ট8াংক দাঁিড়েয় থাকেত েদেখেছ, সু তরাং সবাই বলাবিল করেছ েয আজই আকৰ্মন
হেব রােতর আঁধাের ওরা আকৰ্মন করেব সন্ধ8া েথেক আমরাও পৰ্স্তুত হিচ্ছ এিদেক ছাতৰ্ েনতারাও বলেছ যু দ্ধ
হেব, েরিড হও েতাফােয়ল আহমদ ও েশখ শহীদ ঢাকা শহর ঘুের ঘুের সবাইেক পৰ্স্তুত থাকার িনেদর্শ িদেচ্ছন
আমরা ছােদ বািলর বস্তা িদেয় িডেফন্স ৈতির করলাম বালিত বালিত পািন আনলাম রাজারবাগ পুিলশ লাইন
েথেক অেনক পুিলশ এেস পিজশন িনল আমােদর ছােদ এবং আেসপােশর বাসার ছাঁেদ তারাও পৰ্স্তুত যু দ্ধ
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করেত, তারাও সব্াধীনতা চায় তােদর কােছ আেছ একটা কের ৩০৩ রাইেফল তবুও তারা েছেড় েদেবনা,
মরেত হেল যু দ্ধ কেরই মরেব আমরাও তােদর সােথ, তােদর পােশ দাড়ালাম সবার একই দািব, একই উেদ্দশ8
ছােদ আমরাও ওেদর পােশ অবস্থান িনেয়িছ আমােদর আেছ একটা মাতৰ্ ০.২২ েবার রাইেফল, চাচাত ভাইেয়র
কাছ েথেক েনয়া তাই িনেয়ই আমরা পৰ্স্তুত হলাম
রাত তখন ১১ টার মত হেব পৰ্থম গুিলর আওয়াজ পাই আওয়াজটা পৰ্থেম উত্তর িদক মােন ক8ান্টনেমেন্টর িদক
েথেক আসল তারপর আওয়ােজর গিত এবং িক্ষপৰ্তা বাড়েত থাকেলা এবং কৰ্মশ এটা শহেরর িদেক এগুেত
থােক পৰ্থম পৰ্থম টাকঢুম, টাকঢুম আওয়াজ, পের বৃ িষ্টর মত অনবরত, এবং রাত যত বাড়েত থাকল আওয়াজ
ততই বাড়ল েশেষর িদেক েমেঘর গজর্েনর মত গুড়ুম গুড়ুম আওয়াজ এবং তার সােথ িবদু 8েতর মত আেলা এই
অপােরশেনর নাম িছল অপােরশন সাচর্ লাইট এত িবকট আওয়াজ হিচ্ছল েয আমরা আমােদর কথাও শুনেত
পারিছলাম না রাত ১২ টার িদেক ওরা রাজারবাগ পুিলশ লাইন এটাক করা শুরু করল ওেদর পৰ্চন্ড েগালাগুিল,
মটর্ার েশল িনেক্ষপ ও ট8াংক িনেয় আকৰ্মেনর কারেন আমােদর পুিলশ বািহনী িপছু হটেত বাধ8 হয় আমরাও ছাদ
েথেক েনেম ঘের এেস পড়লাম পুিলশ বািহিন তােদর অস্তৰ্, বুট ও ব8াজ আমােদর বাসার পােশর পুকুের েফেল
িনরাপেদ চেল েযেত বাধ8 হয় আর রাস্তার িদেকর বাসায় যারা িছেলা সবাই এখন আমােদর বাসােত এেস আশৰ্য়
িনেয়েছ কারন আমােদর বাসাটা িছল মূ ল রাস্তা েথেক সবেচেয় দু ের এবং এর পর পুকুর জীবন বাঁচােনার জন8
পৰ্েয়াজেন পুকুের ঝাপ েদয়া যােব তাই এটােকই সবাই িনরাপদ ভাবল দরজা জানালা সব বন্ধ আমরা সবাই
মািটেত শুেয় এত েবিশ গুিল আর মটর্ার েশল িনেক্ষপ হেচ্ছ েয মেন হিচ্ছল েয েকান সময় আমরা সবাই েশষ
হেয় যােবা কৰ্মাগত গুিল হেচ্ছ আর হেচ্ছ, এক মূ হুতর্ও েথেম েনই রাত কয়টা বােজ, বাইের িক অবস্থা, িকছু ই
বুঝেত পারিছনা সময় েযন ফুরােচ্ছনা আমরা সবাই মািটেত শুেয় আিছ অন্ধকার ঘের েক েকাথায়, িকছু
জািননা, বলেত পািরনা, লাইট নাই, েদখাও যায়না এর মেধ8 আমােদর মেন হেলা েয েচাখ জব্লেছ আর শব্াস কষ্ট
হেচ্ছ, তাও চুপ কের শুেয়ই আিছ, িকন্তু একসময় েদিখ েয আর শব্াস িনেত পারিছনা, েবাঝা েগল েয েধাঁয়ায় ঘর
ভের েগেছ শব্াস কেষ্ট মারা যাবার উপকৰ্ম, ঘর ভিতর্ মানু ষ আমােদর িতনটা ঘের পৰ্ায় ৩০ জনার মত িবিভন্ন
বয়সী মানু ষ উপায় না েদেখ েপছেনর দরজা জানালা খুেল িদলাম, তাও শব্াস িনেত কষ্ট হেচ্ছ আর পারা
যােচ্ছনা ঘেড় থাকেত, জীবন েযেত পাের েজেনও েবর হেয় এলাম সবাই, েপছেনর উঠােন আম্মা আর খালাম্মার
বয়স ৭০ এর উপর, দু ই ভাবী অন্তসতব্া সােথ েছাট েছাট বাচ্চা বন্ধ ঘের শব্াস কেষ্ট সবা মারা যাবার উপকৰ্ম
তাই সবাই েবিরেয় এেসিছ উঠােন এেস েদিখ আগুেনর েলিলহান িশখা, পৰ্ায় দশ তালার সমান উঁচু হেব, পুিলশ
লাইেনর ব8ারাকগুলা সব জব্লেছ দাউ দাউ কের আগুন জব্লেছ পুরা পুিলশ লাইনটা জব্ািলেয় িদেয়েছ পাক আিমর্
পুিলশরা পািলেয় যােচ্ছ যার যার মত আমােদর বাসার উপর িদেয় েদৗেড় যােচ্ছ আর বলেছ েয সব েমের
েফেলেছ, সব েমের েফেলেছ পুিলশ লাইেন েকউ আর েবঁেচ েনই িক ভয়ংকর খবর একটু পর হয়ত
আমােদরেকও েমের েফলেব িকন্তু আমােদর আর পালাবার উপায় েনই এক আল্লাহ ভরসা আমরা এখন সবাই
বাইের দাঁিড়েয় আিছ, েয েকান সময় পাক আিমর্র গুিলেত মারা েযেত পাির িকন্তু আল্লাহর অেশষ েমেহরবানী
পাক আিমর্ েকান বািড়েত ঢুেকিন, তারা মূ ল সড়কগুলােতই িছল সারারাত এই আগুন জব্লল আমরা অিত কেষ্ট
বাইের দাঁিড়েয় রাত পার করলাম েধাঁয়ায় েচাখ খুেল রাখা যািচ্ছলনা আর শব্াস কষ্টেতা হিচ্ছলই, তাও েবেচ
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থাকার পৰ্চন্ড পৰ্েচষ্টা সময় এগুিচ্ছল আর একসময় েভােরর আেলা েদখেত েপলাম সকােলর িদেক েগালাগুিল
অেনক কমেলা িকন্তু েথেম যায়িন, গুিল চলিছলই, আর েথেম েথেম িবকট আওয়াজ হিচ্ছল মােন ট8াংক বা মটর্ার
িদেয় বড় বড় িবিল্ডং ভাঙেছ এর মােঝ আমােদর বাসার কােজর েছেলটা, নাম তার নু রু, েস েদিখ সবার জন8
রুিট আর আলু ভািজ ৈতির কের িনেয় এেসেছ বেল মামা িকছু েখেয় েনন সবাই, দু পুের খাবার সু েযাগ নাও
েপেত পােরন আমরাও সবাই িমেলই েখলাম ধীেরধীের সকাল হেলা খুব সাবধােন েরিডও খুললাম শুনলাম
জরুরী সংবাদ ২৪ ঘন্টা কািফর্উ জারী করা হেয়েছ, আর তার সােথ সন্ধ8া েথেক ব্ল8াক আউট মােন বািত জব্ালােনা
যােবনা কািফর্উর সময় েদখা মাতৰ্ গুিল করার আেদশ িদেয়েছ িমিলটাির জান্তা বুঝলাম আজ সারািদন বাসায়
বিন্দ গত একমােস েয অভ8াস হেয় িগেয়িছল আজ তার ইিত আম্মা আর আমার বড় ভাই আমােক সাবধান
কের িদেলন েযন েকান অবস্থায় রাস্তার িদেক অথবা রাস্তা েথেক েদখা যায় এমন েকান অবস্থােন েযন না যাই
বাের বাের সতকর্ করেছন মনটা ভীষন খারাপ হেয় েগল আমরা েহের েগলাম এখন পািকেদর দািস হেয়
থাকেত হেব
ওরা রােতর অন্ধকাের ট8াংক, মটর্ার এবং ভাির অস্তৰ্ িনেয় আকৰ্মন কেরিছল আমােদর িনরীহ ও িনরস্তৰ্ জনগেনর
উপর রাজারবাগ পুিলশ লাইন, িবিডআর, আনসার ক8াম্প, ঢাকা িবিশব্িবদ8ালয়, িবিভন্ন ছাতৰ্াবাস, বংশাল, শাখাির
পিট্ট, মািলেটালা, মসিজদ, মিন্দর এবং আেরা অেনক জায়গায় তারা গুিল কের মারল হাজার হাজার মানু ষেক
আগুন িদল পুিলশ লাইেন আগুন িদল বাজাের, বিস্তেত মসিজদ, মিন্দর, আবািসক েহােস্টল, িস আই িড অিফস,
েরইসেকােসর্ অবিস্থত সবেচেয় পুরান কালী মিন্দরিট গুিড়েয় িদল মািটর সােথ পুিলশ ব8ারােক পুেড় মারা েগল
অেনক পুিলশ ভাই পরিদন ২৬েশ মাচর্ িদল ২৪ ঘন্টার কারিফউ এই কারিফউর মেধ8 ঘর েথেক ধের িনেয়
েগল অেনক েনতা ও যু বক যু বতীেদর আমরা ঘের বিন্দ েরিডও খুললাম শুনলাম ইয়ািহয়ার ভাষন বলল
গাদ্দার মুিজবেক আটক করা হেয়েছ সব ধরেনর রাজৈনিতক কমর্কান্ড এবং আওয়ামীলীগ িনেষধ করা েহাল
আইন অমান8কািরেদর কেঠার শািস্ত েদয়া হেব মনটা একদম েভেঙ্গ েগল এক িবষন্নতা িনেয় সারািদন পার
করলাম রােত খবের বলল েয আগািমকাল ২৭েশ মাচর্ সকাল ১০টা েথেক সকাল ১২টা,
এই দু ই ঘন্টার জন8 কারিফউ থাকেবনা একটু ভাল লাগল িঠক করলাম তখন শহর েদখেত েবর হব
২৭েশ মাচর্
সকাল ৭ টার িদেক েরিডও ঘুরািচ্ছ হঠাত্ ভাংগা ভাংগা আওয়াজ, শুনলাম সব্াধীন বাংলা েবতার েকন্দৰ্, শুেনই
সটান হেয় বসলাম, েঘাষনা িদেচ্ছন েমজর িজয়া ওিন বলেলন মুিক্তযু দ্ধ শুরু হেয় েগেছ সবাইেক যু েদ্ধ েযাগদান
করেত এবং কিঠন পৰ্িতেরাধ গেড় তুলেত আহব্ান জানােলন রেক্তর মেধ8 একটা িবদু 8ত তরঙ্গ পৰ্বািহত েহাল
মেন হল, না আমরা েহের যাইিন, এখন যু দ্ধ করেত হেব এবং িজতেত হেব খুবই পুলিকত অনু ভব করলাম এত
ভয়ানক অবস্থার মেধ8ও একটু আশার আেলা েদখেত শুরু করলাম মেন িকছু টা হেলও আনন্দ অনু ভব করলাম,
একটু সাহস আসল মেন মােঝ মােঝ অল্প আওয়াজ িদেয় েরিডও শুনেত থাকলাম ভাল েবাঝাও যায়না তাও
ভাল লােগ আবার ভয়ও লােগ, যিদ পাক আিমর্ েজেন েফেল তাহেলত িনঘর্াত মৃতু8
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সকাল ১০টা েথেক দু ঘন্টার জন8 কািফর্উ উিঠেয় েনয়া হেয়েছ আিম আর আমার বড় ভাই (আিতকুর রহমান)
েমাটর সাইেকল িনেয় েবর হলাম শহর েদখেত পৰ্থেম েযটা নজর কাড়েলা েসটা েহাল আমােদর গিলর মুেখ বড়
রাস্তার পােশ অবিস্থত মাঝাির আকােরর নাম না জানা গাছিট জন্ম েথেক এই গাছটা েদেখ আসিছ এই গােছর
িনেচ আমরা অেনক আড্ডা েদই, এর ছায়ােত কত পাখী কত পিথক িবশৰ্াম েনয়, আর আমরা অেনকেকই বিল েয
ওই গােছর গিলেতই আমােদর বাসা, েসই অিত পিরিচত ও িপৰ্য় গাছটা পুেড় একদম কয়লা হেয় েগেছ িভষন
খারাপ লাগল তারপর েদখলাম েয রাজারবাগ পুিলশ লাইেন পািকস্তােনর পতাকা উড়েছ মেন হেলা অেনকিদন
পর এই পািকস্তানী পতাকা েদখলাম েদখলাম আমােদর অিত পিরিচত পুিলশ লাইনিট পুঁেড় ছাই, ওখােন কাবােবর
মত মানু ষ েপাঁড়ার গন্ধ পাওয়া যােচ্ছ পুিলশ লাইেনর ৩ নমব্র েগইট অবিস্থত মসিজেদ িগেয় েদিখ এক ব8ািক্ত
গুিলিবদ্ধ হেয় েসঁজদারত অবস্থায় মের পের আেছ িস আই িড অিফেস মটর্ার িদেয় িবরাট িবরাট গতর্ কের
েফেলেছ েদয়ালগুলােত পুিলশ লাইেনর ১ নমব্র েগইেট পাক আিমর্ পাহারা িদেচ্ছ িকন্তু ৩ নমব্র েগইেট েকান
পাহারা েনই চেল েগলাম শহর েদখেত েধাঁয়া উড়েছ জায়গায় জায়গায়, পুঁড়েছ বাজার, পুঁড়েছ েদাকান, পুঁড়েছ
স্কুল কেলজ নয়াবাজাের েকািট েকািট টাকার কাঠ পুিড়েয় ছাই কের িদেয়েছ
িবিভন্ন হেল েগলাম, ইকবাল হেল িগেয় েদখলাম ১১ টা মৃ ত েদহ একসােথ ইউিনভারিসিটর অেনক িশক্ষকেকও
অরা গুিল কের েমেরেছ অেনক িবিল্ডংএ গুিল আর মটর্ার েশেলর িচহ্ন রাজারবােগর চারপােশ সব িবিল্ডংএ
গুিলর িচহ্ন েদখেত েপলাম মেন হিচ্ছল েযন যু দ্ধ িবদ্ধস্থ এক শহের ঢুেকিছ মানু েষর মেন উত্কন্ঠা, উেদব্গ আর
েছাটাছু িট িক হেয় েগল ২৫েশ মাচর্ রােত েকউ খুঁজেছ তার িপৰ্য়জন, েকউবা তার বন্ধু, আবার েকউ হািরেয়েছ
তার েছেলেক, আবার েকউবা তার ঘরবািড় একটা অিনিশ্চয়তা, ভয় আর হতাসা িনেয় েলাক েছাটাছু িট করেছ
এক করুন পিরিস্থিত সবাই আকৰ্ান্ত, পৰ্ভািবত আমরা দু ঘন্টা ঘুের আবার বাসায় চেল এলাম আবার বন্দী হেয়
েগলাম ঘেড়র মেধ8 পের েদখলাম আমােদর সামেনর বাসায় েযটা আমারই বড় ভাইেয়র বাসা েসটার ঘেরর
ছােদর উপের িচেলেকাঠায় কেয়কিট গুিলর িচহ্ন
এর পর ৪-৫ িদন খুবই খারাপ সময় িছল আমােদর সবার জন8ই আমরাও বাসা েছেড় বাংলা েমাটের আমার এক
ভাগ্নী সািফয়ার বাসায় আশৰ্য় িনলাম, কারন কারিফউ িদেয় ওরা ধের িনেয় েযেত লাগল যু বকেদর কােক ধরেব
েকউ জােননা, আবার পালাবার পথও বন্ধ ওই সময়টা িছল ভীষন ভেয়র এবং এক অিনশ্চয়তার মেধ8 িদন পার
করিছলাম বাসা েথেক েবর হওয়া িনেষধ রােত লাইট জব্ালােনা যােবনা েজাের কথা বলা যােবনা পাড়ার
আড্ডা বন্ধ একপৰ্কার গৃ হবন্দী মােন সারািদন চুপ কের বাসায় বেস থাকেত হয়, খাওয়া আর ঘুমােনা ছাড়া আর
েকান কাজ েনই রােতও ভয় লােগ, মেন হয় এই বুিঝ আিমর্ আসল
আমােদর েযন শব্াস বন্ধ হেয় আসেছ এভােব আর থাকা যায়না আিম আর আমার বড় চাচাত ভাইেয়র েছেল
আমান, আমার সমবয়সী ও সহপাঠী চেল েগলাম রামপুরােত, ওখােন আমার ভাবীর দু ভাই থাকেতন থাকলাম
আর িতন চার িদন এই অবস্থায় কেয়কিদন পার করলাম বহু কেষ্ট
পৰ্ভাকরদী
অবেশেষ সম্ভবত ১লা এিপৰ্ল, ৮ ঘন্টার জন8 কারিফউ ওঠােলা, আমরা েসই সু েযােগ চেল েগলাম আমােদর গৰ্ােমর
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বািড় পৰ্ভাকরদী পৰ্ভাকরদী হেচ্ছ বতর্মান নারায়নগঞ্জ েজলার আড়াইহাজার থানায় ঢাকা েথেক ৪০ িকেলািমটার
দূ ের আিম এবং আমার চার আত্নীয়, আমার ভাবীর দু ই ভাই ও এক মামা, ইনু আর িটপু ভাই, মঞ্জু মামা আর
আমার ভািতজা আমান এবং রব আমরা পৰ্থেম গুিলস্তান েথেক বােস যাই কাঁচপুর, ওখােন নদী পার হই েনৗকা
িদেয় এবং এরপর পৰ্ায় ১০ মাইল রাস্তা েহঁেট চেল যাই েসানারগাঁ েসানারগাঁেয়র েমাগরাপারায় আমার এক
ভাইেয়র বাসায় উিঠ তখন িবকাল হেয় েগেছ ওনারা হঠাত্ আমােদর েদেখ অবাক সবার খবরাখবর িনেলন
আমরা হাত মুখ ধু েয় একটু িবশৰ্াম েনই, িকছু চা নাস্তা খাই পের রােতর খাবার েখেয় সবাই ওখােন রাত কাটাই,
পরিদন সকােল আবার নাস্তা কের ওখান েথেক পৰ্ায় চার মাইল রাস্তা েহঁেট মদনপুর আসলাম মদনপুর েথেক
আড়াইহাজােরর েয েটৰ্ন লাইন িছল েসই লাইন ধের ১০ মাইল রাস্তা েহঁেট আমরা এেস েপঁৗছাই পৰ্ভাকরিদ গৰ্ােম
এখােন সবাই আমােদর যেথষ্ট আন্তিরকতার সােথ গৰ্হন করল খাবার খাওয়াল, ঢাকার খবর শুনল রােত
আমােদর বািড়েতই ক্ষেড়র উপর পািট িবিছেয় ঘুমালাম অেনক মশা, িকন্তু তারপরও িক শািন্ত অেনকিদন পর
িনিশ্চেন্ত ঘুমােত পারিছ েকান েটনসন নাই িকন্তু তারপরও িচন্তা িছল, ঢাকায়েতা আমার সবাই, আম্মা, ভাই,
ভািব ভািতজা তােদর কথা মেন হিচ্ছল গৰ্ােম ৮-৯ িদন থাকার পর আর পারিছলামনা এরমােঝ িটপু ভাই চেল
েগেলন মঞ্জু মামার সােথ পের জানলাম ভারত চেল েগেছন কতিদন অেন8র উপর খােবা? ভাল লাগিছলনা
আমরাই বা থাকেবা িকভােব টাকা পয়সােতা আর িনেয় আিসিন িফের এলাম আবার ঢাকার রাজারবােগ
এবার আেস্ত আেস্ত িনেজেক খাপ খাওয়ািচ্ছ সব িনয়ম েমেনই চলিছ তবুও আম্মা আর বড় ভাইেদর বকা খািচ্ছ
িনয়িমত ভােবই এরমেধ8 পিরিস্থিত িকছু টা সব্াভািবক হিচ্ছল ব8াংক, অিফস শুরু করেত কড়া আেদশ িদেয়েছ
ইয়ািহয়া সরকার স্কুল কেলজ খুলেতও বেলেছ যিদও ছাতৰ্রা এই ডােক সাড়া েদয় নাই তেব িকছু টা ভয়
কেমেছ পাড়ার আড্ডাটা আবার শুরু করলাম িদেনর েবলায় কারিফউ েনই রােত লাইট জব্ালান যায় েজাের
কথা বলা যায় এখন আর িফস িফস কের কথা বলেত হয়না তাই আর েতমন কষ্ট মেন হয়না েবশ িকছু িদন
পার হয় েগল মােঝ মােঝ গুিলর শ¦ শুিন মােঝ মােঝ েবামা েফাটার আওয়াজ পাই এরমেধ8 েচ গুেয়েভরার
আত্ন জীবিন েপলাম আর েসটা পড়া শুরু করলাম এত আকষর্ণীয় এবং উদ্দীপক িছল েয এক বসােতই েশষ
কের েফললাম বইটা পড়েত পড়েত িনেজেকই েচ ভাবিছলাম আর এ বইটা পেড় মুিক্তযু েদ্ধ যাবার আগৰ্হ উগৰ্
হেলা িচন্তা েচতনায় শুধু মুিক্তযু দ্ধ আর মুিক্তযু দ্ধ যিদও খুবই পৰ্াথিমক অবস্থা, তারপরও যাবার আকাঙ্ক্ষা িদেন
িদেনই বৃ িদ্ধ পািচ্ছল তেব এখন আমােদর সময় কাটানর পৰ্ধান উপায় হেচ্ছ পাড়ায় আড্ডা েদয়া আর ঘের িফের
েরিডওেত সব্াধীন বাংলা েবতার েশানা
১৭ই এিপৰ্ল
কুিষ্ঠয়ার েমেহরপুর আমৰ্কানেন মুিজবনগর সরকার গিঠত হল ৈসয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্টৰ্পিত, তাজুিদ্দন
আহমদ পৰ্ধান মন্তৰ্ী এবং এম এ িজ ওসমািন পৰ্িতরক্ষা বািহিনর সবর্ািধনায়াক হেলন তারা েদেশর ছাতৰ্ ও তরুন
সমাজেক মুিক্তযু েদ্ধ েযাগদান করেত আহবান জানােলন
এই ভােব মাস দু েয়ক পার হেয় েগল একবার আিম আর আমান এিপৰ্ল মােস ভারত যাতৰ্া শুরু কেরও িবফল
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হলাম েলখাপড়াও বন্ধ এর মেধ8 সব্াধীন বাংলা েবতার েকন্দৰ্ েথেক েদেশর তরুন ও ছাতৰ্ সমাজেক মুিক্তযু েদ্ধ
েযাগদান করার জন8 আহবান করেছ ওখােন সাংবািদক এম আর আক্তার মুকুল (চরম পতৰ্) নােম একটা
পৰ্িতেবদন পেড়ন দারুন মজার উিন েসখােন মুিক্তেদর সব মজার মজার কািহনী েশানান মুিক্তেদর উিন িবচ্ছু
বলেতন ওখােন একটা কথা উিন সবসময়ই বেলন, েয মুিক্তরা আপনার আেশপােশই আেছ তােদর সাহায8
করুন আিম ভািব কই এই িবচ্ছুরা? তােদরেকেতা েদিখনা, িকন্তু েবামা েফাটার আওয়াজেতা েরাজই পাই ওরা
কই, েদখেত েকমন? িকভােব ওরা থােক আর এই কাজগুলা কের? ভাবলাম েয নাহ, আর নয়, মুিক্তযু েদ্ধ েযেতই
হেব আিমও ওেদর মত হব িকন্তু িকভােব যােবা কার সােথ যােবা? কার কােছ যােবা?
এরকম যখন িচন্তা করিছ আর খুঁজিছ েকান সাহায8 পাওয়া যায় িকনা, তখন হঠাত্ কেরই একিদন আমার এক
বন্ধুর সােথ েদখা হয় রাস্তায় আিম ওেক বাসায় িনেয় আিস ও আমার কেলেজর বন্ধু, নাম বাবুল, আমার খুব
ভােলা বন্ধু ওর সােথ অেনকক্ষন গল্প হয় যাবার সময় ও বেল েয েস একজন মুিক্ত ভারত েথেক েটৰ্িনং এবং
অস্তৰ্ িনেয় এেসেছ, এই বেল েস েকামেরর েভতর েথেক একটা িপস্তল েবর কের েদখাল আিম অবাক হেয়
অেনক্ষন তািকেয় থািক ওরিদেক খুব িশহরন লাগিছেলা কারন এই পৰ্থম এক মুিক্ত েদখলাম ও আমােক
বেল, িক েদখিছস? আমার েঘার কাটেত আিম বিল েয, না েতােক েদখিছ পের ও িজেজ্ঞস কের আিম েযেত চাই
িকনা আিম বিল হ8া, অবশ8ই িকন্তু িকভােব যােবা? েস আমােক আগরতলা যাবার িকছু ধারনা েদয় িক িক
সাবধানতা অবলমব্ন করেত হেব, েকান েকান রাস্তায় যাওয়া যায়, েকমন টাকা পয়সা িনেত হেব, েকমন কাপড়
েচাপর িনেত হেব ইত8ািদ যাবার আেগ আমােক বেল েয আগািমকাল বা পরশু ও আবার যােচ্ছ অস্তৰ্, েগালা
বারুদ আনেত তারপর বেল েয ভারেত আিম যিদ কাউেক িচিঠ িদেত চাই তেব ওর হােত িদেত পাির েস
ওখােন িগেয় েপাস্ট কের িদেব আমার সােথ সােথ মেন হেলা আমার চাচাত েবান আিনসা আপার কথা দু লাভাই
তখন েকালকাতায় েদৗেড় েগলাম পােশর বাসায় বললাম আিনসা আপােক উিন ভয় েপেলন, যিদ আবার ধিরেয়
েদয় আিম ওনােক অভয় িদলাম আিনসা আপা িচিঠ িদেলন এবং দু লাভাই ওটা েপেয়ওিছেলন িচিঠ িনেয় আমার
বন্ধু আমার কাছ েথেক িবদায় িনেয় চেল েগল

এই বন্ধুিট পের মুিক্তযু েদ্ধ শহীদ হয়
(আর েদখা হয়িন তার সােথ আমার আিম মুিক্ত হেয় আগরতলা েথেক আসার পর দু বার েস আমার সােথ েদখা
করেত আমার ক8াম্প ইছাপুরায় আেস িকন্তু আমােক পায়িন পের ০৪ িডেসমব্র তািরেখর সন্ধ8ায় বাবুল আর
বাকী, একই গৰ্ুেপর দু জন, স্থানীয় রাজাকারেদর হােত ধরা পের এবং রাজাকাররা তােদর হাত-পা ও েচাখ েবেধ
েমের রাস্তার পােশ একটা েডৰ্ইেন েফেল রােখ আমার বন্ধুিট শহীদ হয় আর েসিদনই আিম আমার ক8ােম্প
যাবার সময় এই দু টা লাশই েদিখ, িকন্তু িচনেত পাির নাই লাশগুলা ফু েল েঢাল হেয় িগেয়িছল এবং পািনর উপর
ভাসিছল ক8ােম্প িগেয় শুনলাম এেদর একজন িছল বাবুল আমার কান্না এেস েগল আল্লাহ তােদর েবেহস্ত
নসীব করুন)
বাবুল আমার বাসা েথেক চেল েগল, আর আিম বেস বেস সব্প্ন েদখেত শুরু করলাম, েয আিম মুিক্ত হেয়িছ, আমার
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হােত েস্টনগান, েগৰ্েনড, আিম যু দ্ধ করিছ পৰ্িতজ্ঞা করলাম েয এবার মুিক্তযু েদ্ধ যােবাই েযেতই হেব েকউ
আমােক আর থামােত পারেবনা আম্মােক বললাম আম্মােতা েরেগ েগেলন বলেলন িক বিলস তুই? েতার বড়
ভাই পািকস্তান েনিভেত, গৃ হবন্দী তুই যু েদ্ধ েগেলেতা ওেক েমের েফলেব আর দু ই েবানও পািকস্তােন সু তরাং
এই িচন্তা মাথা েথেক বাদ েদ আিমেতা মানিছনা আম্মার যু িক্ত পৰ্িতিদন এই িনেয় ঝগড়া বড় ভাই বেকন,
আম্মা বেকন, িকন্তু আিম একই কথা বিল, আিম দৃ ঢ় পৰ্িতজ্ঞ, যােবাই এভােব চলল আরও িকছু িদন
এরমেধ8 পারার দু ই বন্ধুর সােথ পরামশর্ করলাম ওরাও েযেত আগৰ্হী িতন জন িমেল একসােথ যােবা মেন
সাহস আসল, েজাড় বাড়েলা এখন আর আমােদর েকউ আটকােত পারেবনা েভতর েভতর একটা আনন্দ,
উেত্তজনা উপলি¯ করিছলাম িকন্তু টাকা কই পাব? আম্মােতা েদেবন না তারপরও েচষ্টা করেত হেব বললাম
আম্মােক েয আিম যােবাই, আর েযেত িকছু টাকা লাগেব খুব দৃ ঢ় ভােব বললাম আম্মা েযন একটু েথেম েগেলন
বলেলন আমার কােছ টাকা কই বাবা আিম িক চাকির কির? বুঝলাম আম্মা টাকা িদেবন ন আর আম্মারেতা
আসেলই েকান টাকা েনই ভাইরা না িদেল পােবন েকাথায়? তাই টাকা েজাগাড় করেত একিদন আিম একিদন
বাংলােদশ ব8াংক েকায়াটর্াের আমার েছাট খালাম্মা থাকেতন ওনার কােছ যাই এবং বিল েয খালাম্মা িকছু টাকা
দরকার েকন লাগেব বাবা, িজেজ্ঞস করেত বললাম েয মুিক্তেদর িদেবা, আমরা যােবা এই কথা বিলিন ওনােক
কুিট খালাম্মা বলতাম উিন এটা শুেন ওনার কােছ অল্প যা িছল তাই িদেয় িদেলন, বলেলন বাবা সাবধােন
থািকস খালাম্মাও িকন্তু একা, মােন িবধবা এবং েছেলর সংসাের থােকন আমার মেন হয় ৫৫ টাকার মত
েপেয়িছলাম তাই েপেয়ই আিম মহা খুশী আম্মােক আর জব্ালােত হেবনা আর নশু ওর ভািবর টাকা চুির কের
িনেয় আেস মােন ভািব ওেক িকছু টাকা িদেয়িছেলন কাউেক িদেত, ও েসটা তােক না িদেয় িনেজই িনেয় েনয়
শিরফ তারটা ব8াবস্থা কের
আমরা িতন বন্ধু, একজন কেলেজর িদব্তীয় বেষর্র ছাতৰ্ হুেসইন আগা শিরফ, অপরজন িবশব্িবদ8ালেয়র পৰ্থম বেষর্র
ছাতৰ্ আিমনু ল ইসলাম নশু, আর আিম মাসু দুর রহমান তােরক, েমিডেকেলর পৰ্থম বেষর্র ছাতৰ্ সবাই তখন
রাজারবােগ পাশাপািশ বাসায় থািক আমরা িনয়িমত বিস এবং অিত েগাপেন আগরতলা যাবার পিরকল্পনা কির
েকান রুেট যােবা, েকাথায় রাত কাটােবা, কােদর সােথ েযাগােযাগ করেবা, িক খােবা, িক কাপড় িনেবা ইত8ািদ
িনেয় আমােদর দফায় দফায় আেলাচনা চলেছ অত8ন্ত েগাপেন সবাই একমত েয টাকা লাগেব এখন েক কত
টাকা েজাগার করেত পারেব েসটা অিত গুরতব্পুনর্ আম্মার হােত েকান টাকা পয়সা েনই জািন, তাও েজার কির,
কারন আম্মা হয়ত ভাইেয়র কাছ েথেক িনেয় আমােক িদেবন তেব টাকা পাই বা না পাই আমরা যােবাই এ
ব8াপাের সবাই একমত সব িকছু গুিছেয় একিদন িসদ্ধান্ত হেলা েয আগািমকাল রােতর আঁধাের পাড়া ছাড়েবা,
যােত েকউ েদখেত না পায়
আিম আর শিরফ আেগ যােবা, পের নশু েযাগ িদেব েসইমত নশু ওর ব8াগটা রােতই শিরফেক িদেয় যায়
যথারীিত আিম আম্মােক েশষ বােরর মত জানালাম েয আজ গভীর রােত রওয়ানা িদেবা, কাল সকােল আর
আমােক পােবননা টাকা না িদেল এমিনেতই চেল যােবা না েখেয় থাকেবা আিম আর আম্মার েচহারার িদেক
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তাকাইিন আম্মা শুধু বলেলন েকমেন যািব আর কেব আসিব আিম উত্তর েদই নাই রােত ঘুমাবার আেগ আম্মা
আমােক শুিনেয় পােশর ঘের থাকা আমার বড় ভাইেক বলেলন আলমািরেত ৭৫ টাকা আেছ ডৰ্য়ােরর েভতর
বুঝলাম এটা আমােকই েশানােচ্ছন, আর টাকাটা আমার বড় ভাই মােন আমার েছাড়দাই (িবমােনর ক8ােপ্টন
মিশউর রহমান) হয়ত আম্মােক িদেয়েছন আমােক েদবার জন8 আিম রাত চারটায় উঠলাম, টাকাটা যথাস্থান
েথেক িনলাম আম্মা িকন্তু সজাগ, িকন্তু িকছু বলেছন না ঘুেমর ভান ধের থাকেলন আিম ব8ােগ একটা প8ান্টসাটর্, লু ংিগ আর গামছা আেগ েথেকই পৰ্স্তুত কের েরেখিছলাম, েস ব8াগটা িনলাম এবার আম্মােক বললাম আিম
যািচ্ছ আম্মা চুপ কের শুধু দরজা খুেল দািড়েয় থাকেলন আম্মা িনশ্চুপ, সম্ভবত েচােখ পািন িছল, আিম িবদায়
িনলাম, তখন বাইের অন্ধকার আিম েসই অন্ধকাের েবর হেয় েগলাম আম্মা দাঁিড়েয়ই িছেলন, দড়জা বেন্ধর
আওয়াজ আর েপলামনা হয়ত অন্ধকােরও আমােক েদখিছেলন আিম আর েপছন িফের তাকাইিন
েবর হেয় আিম আমােদর পুবর্ িনধর্ািরত স্থােন িগেয় বেস শিরেফর জন8 অেপক্ষা করিছ িকছু ক্ষন পর শিরফ এল
নশু এেস বলল েতারা রওয়ানা েদ, আিম পের আসিছ, ওর বাবা তখন নামাজ পেড় হাঁটাহািট করেছন, সু তরাং খুব
সাবধােন েযেত হেব েযন উিন েদখেত না পান আমরা দু জন গুিলস্তান িগেয় নশুর জন8 অেপক্ষা করিছ পৰ্ায় ঘন্টা
খােনক পর েদিখ নশু আসেছ ওেক িনেয় এক বােস কের আমরা েডমরা চেল েগলাম ওখােন এক চােয়র
েদাকােন বেস চা েখলাম তারপর েদখলাম আমােদর সবার কােছ কত টাকা আেছ েদখলাম সব িমিলেয় েমাট
৩০০ টাকার মত আেছ যিদও এ িনেয় িবতকর্ আেছ, আসেল আেরা িকছু িছল, িকন্তু আমরা সবাই িকছু কম কের
বেলিছ েযন িবপেদর সময় এই অেঘািষত টাকাটা কােজ লাগােত পাির এটার পৰ্মান আমরা পের আেস্ত আেস্ত
পাই যাই েহাক তাই িনেয় আমরা িতনজন েডমরা েথেক বােস বুলতা যাই এবং ওখান েথেক েহঁেট আমার
েদেশর বািড় পৰ্ভাকরিদেত েগলাম পৰ্ভাকরিদ হেচ্ছ নারায়নগঞ্জ েজলার আড়াইহাজার থানার একিট গৰ্াম
দু পুেরর িদেক িগেয় বািড় পঁউছলাম ওখােন আমােদর বািড়েতই পািটর িনেচ খড় িবিছেয় থাকার বািনেয় থাকার
ব8বস্থা কির আর েযেহতু অেনেকই তখন গৰ্ােম আশৰ্য় িনেয়িছেলন তাই খাবার েপেত অসু িবধা হয়িন এভােব
িতন চার িদন কাটালাম
....................
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েসই আগুন ঝরা িদেন
- যু েদ্ধ নামার আেগ
২য় পবর্
১৯৭১
আগরতলা যাতৰ্া
জুলাই মােসর ১৮ তািরখ, সন্ধ$ােবলা আমরা েগাপেন িঠক করলাম েয আগামীকাল মােন ১৯ জুলাই খুব েভাের
রাজারবাগ েথেক েবর হেবা+ পৰ্থেম আমার গৰ্ােমর বািড়, নারায়নগঞ্জ েজলার আড়াইহাজার থানার অন্তগর্ত
পৰ্ভাকরদী গৰ্ােম যােবা+ ঢাকা েথেক পৰ্ায় ৪০ িকেলািমটার, আর তখন েযেত লাগত পৰ্ায় ৪-৫ ঘন্টা+ আিম আর
শিরফ আেগ যােবা, পের নশু েযাগ িদেব+ েসই মত নশু ওর ব$াগটা রােতই শিরফেক িদেয় যায়+ যিদও সবাই
বাসায় কাউেক না জািনেয় অিত েগাপেন যাবার পিরকল্পনা কেরিছল, আিম িকন্তু আম্মােক জািনেয়ই েগিছলাম+
আম্মা যাবার সম্মিত েদন িন, তেব মানাও কেরন িন+ েস রােত আম্মােক েশষ বােরর মত জানালাম েয, কাল খুব
েভাের আিম যািচ্ছ, সকােল আর আমােক পােবন না+ িকছু টাকা িদেল ভাল, আর না িদেল খািল হােতই চেল
যােবা+ না েখেয় থাকেবা+ আিম আর আম্মার েচহারার িদেক তাকাইিন+ আম্মা শুধু বলেলন েকমেন যািব আর কেব
আসিব+ আিম আর উত্তর েদই নাই+ েস রােত একটুও ঘুমাইিন, যিদ উঠেত না পাির+ রােত েশাবার আেগ আম্মা
আমােক শুিনেয় পােশর রুেম থাকা বড় ভাইেক বলেলন আলমািরেত ৭৫ টাকা আেছ ডৰ্য়ােরর েভতর+ সকােল
ওটা িনস+ বুঝলাম আসেল এটা আমােকই েশানােচ্ছন, আর টাকাটা হয়ত আমার বড় ভাই মােন আমার েছাড়দা
(িবমােনর ক$ােপ্টন মিশউর রহমান) আম্মােক িদেয়েছন আমােক েদবার জন$+ আিম রাত চারটায় উঠলাম, টাকাটা
িনলাম+ আম্মা বুঝেলন িকন্তু চুপ+ ঘুেমর ভান ধের থাকেলন+ আিম আমার ব$াগ, েযটা আেগ েথেকই পৰ্স্তুত কের
েরেখিছলাম েসটা িনলাম+ এবার আম্মােক বললাম আিম যািচ্ছ+ আম্মা উেঠ দরজা খুেল চুপ কের দাঁিড়েয়
থাকেলন, আমােক িকছু বলেছন না+ দরজা িদেয় েবর হবার সময় আিম আবার বললাম আম্মা আিম যাই আম্মা
গম্ভীর মুেখ শুধু বলেলন যাওন নাই বাবা, আস+ সম্ভবত েচােখ পািন িছল, আিম িবদায় িনলাম, তখন বাইের
অন্ধকার+ আিম েসই অন্ধকাের েবর হেয় েগলাম+ আম্মা দাঁিড়েয়ই িছেলন, দরজা বেন্ধর আওয়াজ আর েপলাম না+
হয়ত অন্ধকােরও আমােক েদখিছেলন যতদু র েদখা যায়+ েক জােন আর েকােনািদন আমােক েদখেবন িকনা+ আিম
আর েপছন িফের তাকাইিন+ যাতৰ্া শুরু হেলা+
১৯ জুলাই
েভার ৪.৩০ টায় ঘর েথেক েবর হেয় আিম আমােদর পুবর্ িনধর্ািরত স্থােন িগেয় বেস শিরেফর জন$ অেপক্ষা
করিছ+ িকছু ক্ষন পর শিরফ এল+ তারপর নশু এেস বলল েতারা রওয়ানা েদ, আিম পের আসিছ, ওর বাবা তখন
নামাজ পেড় হাঁটাহাঁিট করেছন, আমরা দু জন গুিলস্তান িগেয় নশুর জন$ অেপক্ষা করিছ+ পৰ্ায় ঘন্টা খােনক পর
েদিখ নশু আসেছ+ ওেক িনেয় আনু মািনক ৮ টার িদেক এক বােস কের আমরা েডমরা চেল েগলাম+ েডমরা েথেক
নদী পার হেয় তারােবা+ এখােন িকছু টা িনরাপদ হেলও েডমরা ঘােট আিমর্ আেছ, আর তার সােথ শীতলক্ষা নদীেত
আিমর্র েপটৰ্ল েবাট মােঝ মােঝ টহল েদয়+ তাই ওখােন আর সময় নষ্ট না কের আমরা বােস কের িসেলট েরাড
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িদেয় ৭-৮ মাইল পথ িগেয় ভুলতায় নািম+ ভুলতায় একটু িবশৰ্াম েনই, চা নাস্তার িবরিত বলা যায়+ এখােন তখনও
আিমর্ আেস িন+ তেব গৰ্ােমর িদেক শািন্ত বািহনী এবং রাজাকার বািহনী ৈতরী হিচ্ছল+ তারপর পৰ্ায় পাঁচ মাইল
রাস্তা েহঁেট আমার েদেশর বািড় আড়াইহাজার থানার পৰ্ভাকরিদেত েপঁৗিছ+ তখন পৰ্ায় দু পুর হেয় েগেছ+ বািড়েত
েঢাকার একটু আেগ বাজােরর সামেন আমার সবেচেয় বড় চাচাত ভাই, তার নাম পিন্ডত িময়া আমােক েদেখন
এবং েডেক বসান+ উিন ঢাকার েখাঁজ খবর েনন, আর দু পুের ওনার বাসায় েখেত বেলন+ তাই পৰ্থেম ওনার
বাসায় িগেয় দু পুেরর খাওয়াটা খাই+ ওনােক বললাম েয আমার গৰ্ােমর বাড়ী েদখােত বন্ধুেদর িনেয় এেসিছ+
কারন সময়টা এমন িছল েয কাউেকই িবশব্াস করা যািচ্ছল না+ আর আমার ঐ ভাই আবার মুসিলম লীগ করেতন
এবং পািকস্তান সমথর্ক বেল জানতাম+ তাই তােক এভােবই বললাম+ এরপর আমরা আমােদর মূ ল বািড়েত
যাই, খুবই ময়লা িছল ঘর+ েলাক েডেক ঘর পিরষ্কার করাই, হািরেকেনর জন$ েতল িকিন, খাবার পািনর ব$বস্থা
কির আর েযেহতু আমােদর েতাষক েনই, তাই পািটর িনেচ খড় িবিছেয় রােত থাকার ব$বস্থা কির+ েস সময়
অেনক আত্নীয়-সব্জন গৰ্ােমর বািড়েত আশৰ্য় িনেয়িছেলন তাই খাবার দাবার বা রান্নার েকান িচন্তা আমােদর করেত
হয়িন+ েবিশর ভাগ সময় আমার েছাট চাচার বাসায় অথবা ফরহাদ (আমার এক ভািতজা ও সম বয়সী) এর
বাসায় েখতাম+
তেব েয কারেন এখােন আসা তা িছল আগরতলা যাবার রাস্তার েখাঁজখবর েনয়া এবং একটা িনরাপদ পথ চুড়ান্ত
করা+ গৰ্ােমর বািড়েত তখনও আিমর্র ভয় েনই+ সু তরাং শািন্তেত এই কাজটা করা যােব+ এখােন আেগ েথেকই
হারুন, এবাদ ও ফরহাদ িছল+ ওরা আবার আপন চাচাত ভাই ও আমার ভািতজা, ফরহাদ ঢাবীেত ফােমর্িসর পৰ্থম
বেষর্র ছাতৰ্ আর এবাদ মৃ িত্তকা িবজ্ঞােনর, দু জনই আমার সহপািঠ+ ফরহাদ গৰ্ােমর রাস্তাঘাট ভাল েচেন+ তাই
আমরা ওর সাহায$ চাইলাম+ ও আমােদর েমাটােমািট একটা রাস্তা বেল িদল, েযটা িনরাপদ হেব+ তারপরও আমরা
িতন িদন থাকলাম েদেশ+ পিরেশেষ িঠক হেলা েয েগাপালিদ হেয় কুিমল্লার েহামনা যােবা, েহামনা িগেয় স্থানীয়
আঃলীগ কিমর্েদর সাহায$ িনেয় এিগেয় যােবা+ েগাপালদী হেচ্ছ আড়াইহাজার থানার পুবর্ িদেকর েশষ পৰ্ােন্ত েমঘনা
নদীর পাের+ এই নদী পার হেল কুিমল্লা েজলা+ পুরা পথটাই েহঁেট এবং েনৗকায় েযেত হেব+ যায়গায় যায়গায়
আিমর্ আেছ, সু তরাং অিত সাবধােন মেনাবল, ৈধযর্ আর সাহস িনেয়ই এই পথ পাির িদেত হেব+
২২ েশ জুলাই, ১৯৭১
সকাল ৪ টায় শুরু করলাম আমােদর আগরতলা যাবার চুড়ান্ত যাতৰ্া+ গৰ্ােমর েলােকরা েযন েদখেত না পায় আমরা
েকান পেথ যািচ্ছ েস জেন$ই এই গভীর রােত রওয়ানা হেয়িছলাম+ সকােল সবাই জানেব আমরা ঢাকায় চেল
েগিছ+ পৰ্ভাকরদী েথেক েগাপালদী পৰ্ায় ৮-৯ মাইল হেব+ রােত বৃ িষ্ট হেয়িছল, তাই রাস্তাঘােট পািন এবং কাদা
িছল+ আমরা েসই কাদা পািনর মেধ$ই হাঁটিছলাম+ কতক্ষেণ েপঁৗছব েকান ধারনা েনই+ হাঁটার গিতও িছল কম+
তেব িবশব্াস আর মেনাবেলর েকান অভাব েনই+ পৰ্থম ধােপ পৰ্ায় ৫-৬ মাইল রাস্তা অিতকৰ্ম কির+ সবার কাঁেধ
ব$াগ+ হাঁটেত হাঁটেত যখন খুব ক্লান্ত, ক্ষুধাথর্ ও তৃষ্ণাতর্ তখন েছাট একিট চােয়র েদাকােন চা নাস্তা েখেত বিস+
েদাকােনর েলাকগুলা আমােদর িদেক েকমন কের েযন েদখিছল, এই গৰ্ােম এত েভাের শহুের েলাকজন! আমরা
খািচ্ছ এমন সময় আবার বৃ িষ্ট শুরু হেলা+ চা নাস্তা েখেয় এই বৃ িষ্টর মেধ$ই আবার রওয়ানা িদেত হেব+ অেপক্ষা
করার সময় নাই+ তখন চােয়র েদাকানদার আমােদরেক ওর েটিবেলর েয প্লািস্টক কাভারটা িছল েসটা িদেয় িদল
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যােত আমরা িভেজ না যাই+ গৰ্ােমর েসই চােয়র েদাকানদার ধারনা কেরিছল েয আমরা আসেল মুিক্ত+ এখােন
জািনেয় রাখা দরকার েয আমােদর পিরচয় এবং উেদ্দশ$ েকউ েযন জানেত বা বুঝেত না পাের েসটার িদেক
েখয়াল রাখাটা িছল খুব জরুরী+ কারন অেনক জায়গায় তখন রাজাকার বািহনী গিঠত হেয় েগেছ+ তারা বুঝেত
পারেল আমােদর ধিরেয় িদেব অথবা ধের িনেয় েমের েফলব+ সু তরাং আমােদর চালচলন সাধারণ গৰ্ামবাসীর মত
হেত হেব+ িকন্তু বয়স আর চলােফরা েদেখ অেনেকই ধারনা করেত পারত েয এরা মুিক্ত+ েযেহতু েবিশরভাগ
েলাকই মুিক্তেদর সহায়ক িছল তাই আমােদর ভয় িকছু টা কম িছল+ গৰ্ােমর েসই চােয়র েদাকােনর েলাকিটও
আমােদর মুিক্ত েভেবই সাহায$ কেরিছল এবং চােয়র পয়সাও িনেত চািচ্ছল না+ এভােবই সাধারণ জনগন
আমােদর সাহায$ সহেযািগতা কেরিছল, তােদর এই েছাট েছাট সাহায$ এক িবশাল অবদান েরেখিছল এই মহান
মুিক্তযু েদ্ধ+ আমরা আজও েসই চােয়র েদাকানদােরর সাহােয$র কথা কৃতজ্ঞতার সােথ মেন েরেখিছ+ এরকম
অেনক অেনক ঘটনা ও অিভজ্ঞতা পৰ্ায় সকল মুিক্তেযাদ্ধার নয় মােসর জীবেন হেয়েছ+
ইিতমেধ$ বৃ িষ্টর মেধ$ই চলেত শুরু কেরিছ+ মুষল ধাের বৃ িষ্ট+ প্লািস্টক থাকােত আমােদর ব$গটা ঢাকেত
েপেরিছলাম+ হাটেত হাটেত সকাল ১০ টার িদেক আমরা েগাপালদী েপঁৗছাই+ যিদও বৃ িষ্ট েথেম েগিছল িকন্তু শরীর
সম্পু নর্ েভজা+ েসখান েথেক একিট েছাট েনৗকা কের এই ঝেড়া বাতােসর মেধ$ েমঘনা নদী পার হেয় কুিমল্লার
অন্তগর্ত েহামনা থানায় েপঁৗিছ+ েনৗকা েথেক েনেম ভ$ান গাড়ী কের েহামনা সদের যাই+ আনু মািনক ৩ ঘন্টা
েলেগিছল নদী পেথ+ খুব ভয়াভহ িছল এই েনৗকা পথ+ ওখােন েখাঁজ কের স্থানীয় আওয়ািম লীগ কমর্ীেদর সােথ
িমিলত হই এবং আগরতলা যাবার একিট িনরাপদ রাস্তার সন্ধান চাই+ তারা আমােদর যেথষ্ট সাহায$ কের+
আমােদর দু পুেরর খাবার খাওয়ায় এবং আগরতলা যাবার েমাটমুিট িনরাপদ রাস্তা ভাল কের বেল এবং বুিঝেয়
িদল+ আসেল েকান রাস্তাই আর িনরাপদ নয়, আজ েযিট িনরাপদ, কাল েসটাই অিনরাপদ+ গত কেয়কিদেন
তােদর মাধ$েম অেনেকই ওখান েথেক আগরতলা েগেছ+ ওখান েথেক রামকৃষ্ণপুর হেয় কসবা থানার চারগাছ+
পুরাটাই নদীপেথ েযেত হেব, তেব রামকৃষ্ণপুর েথেম েনৗকা বদলােত হেব এবং ওখােন রােত থাকেত হেত পাের
যিদ েনৗকা না পাওয়া যায়+ তেব রােত থাকাটা েকান সমস$া নয়, পৰ্ায় পৰ্েত$ক বাসােতই পিরিচত বা অপিরিচত
েলাকজন রােত থাকেছ এবং সকােল চেল যােচ্ছ+ তখনকার ব$াবস্থাটাই এরকম িছল+ খাওয়া দাওয়ার পর ওরা
আমােদর একটা েনৗকাও িঠক কের িদল পরবিতর্ গন্তব$স্থল কুিমল্লা েজলার রামকৃষ্ণপুর+ ওেদর অেশষ ধন$বাদ
জািনেয় আমরা েসই েনৗকায় রওয়ানা হই দু পুর ৩টার িদেক এবং সন্ধ$া ৭ টার িদেক কুিমল্লা েজলার রামকৃষ্ণপুর
েপঁৗিছ+ েনৗকা েথেক েনেম পৰ্থম েয বািড়িট নজের পরল, েস বািড়েতই উঠলাম, মােন আশৰ্য় চাইলাম+ একদম
অপিরিচত, কাউেক িচিননা+ বািড়র েয েলাক আমােদর সােথ কথা বেলিছল েস বাইেরর ঘের থাকার অনু মিত
েদয়+ তখন যারা আগরতলা েযত তারা এভােবই েথেম েথেম, িবিভন্ন অপিরিচত বািড়েত আশৰ্য় িনেয়ই েযত এবং
আমরাও েসরকমই একিট অপিরিচত বািড়েত আশৰ্য় িনেয়িছলাম+ বািড়র ৈবঠখানায় আমােদর থাকেত েদয়া হেলা+
রােত আমােদর ভাত, ডাল আর শবিজ পাঠােলা, আমরা েখলাম+ খাবার জন$ টাকা িদেত চাইলাম, িকন্তু িনলনা+
এরকমই িছল তখনকার িনয়িমত ঘটনা+ মুিক্ত বাহীিনর েছেল েমেয়েদর এভােবই েযেত হেতা এবং গৰ্ামবাসী
সবসময় তােদর সাহায$ সহেযাগীতা করত+ বািহর ঘের িবরাট খাট+ ওখােন িতনজন আরােম শুেয় পড়লাম+ সােথ
সােথ ঘুিমেয়ও েগলাম+ সারািদেনর ক্লািন্ত ও পিরশৰ্েম আর েজেগ থাকেত পাির নাই+
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সকাল ৫ টার িদেক উেঠ সামেন মসিজদ সংলগ্ন কলপােড় মুখ হাত ধু িচ্ছলাম আর ভাবিছলাম িকভােব যােবা+
একটা েনৗকা িঠক করেত হেব+ েকাথায় পােবা েনৗকার েখাঁজ, কােক বলেবা ইত$ািদ িচন্তা মাথায় েঘারাঘুির
করেছ+ এমন সময় েয েলাকটা রােত খাবার এেন িদেয়িছল েস জানােলা েয বািড়র মািলক আমােদর সােথ েদখা
করেত আসেবন+ আমরাও চািচ্ছলাম ওনােদর সােথ েদখা কের ধন$বাদ জািনেয় যােবা+ ভালই হেলা উিন িনজ
েথেকই আসেছন+ একটু পর েভতর েথেক বািড়ওয়ািল এেলন আমােদর সােথ েদখা করেত+ ওমা, ওনােক েদেখ
আিমেতা একদম থ! আর আমােক েদেখ উিন অবাক+ কারন উিন আমার আপন চাচাত বড় ভাই, ডাক্তার
মুস্তািফজুর রহমান এর সবেচেয় ঘিনষ্ট বন্ধু খান ভাইেয়র স্তৰ্ী+ িচন্তাই করেত পািরিন েয ওনার সােথ এভােব েদখা
হেব+ িকছু ক্ষন চুপ েথেক েঘার েকেট উিন বলেলন েয তােরক তুিম িকভােব এেল? িকছু ক্ষন কুশলািদ িবিনমেয়র
পর আমরা বললাম আমােদর আসল উেদ্দশ$+ উিন বলেলন েয আিম েতামােদর েনৗকা িঠক কের িদব+ েতামরা
েকান িচন্তা কেরানা+ আেগ নাস্তা খাও+ আিম েতামােদর জন$ নাস্তা িনেয় আিস+ একটু পের উিন িনেজই পেরাটা,
েগাশত আর িডম িনেয় আসেলন এবং িনেজ বেস আমােদর খুব আদর কের খাওয়ােলন+ তারপর চা+ মেন হিচ্ছল
িনেজর বাসায় খািচ্ছ+ এরমেধ$ িকন্তু উিন েনৗকার েখাঁজ করেত েলাক পািঠেয় িদেলন+ ইিতমেধ$ ওনার সােথ
অেনক গল্প েহাল+ সবার েখাঁজ খবর িনেলন+ ঘন্টা খােনক পর েদিখ এক িবশাল গয়না েনৗকা ওনার বািড়র
কােছই নদীর ঘােট লাগেলা+ মািঝেক েডেক উিন আমােদর সমেন্ধ িকছু বেল িদেলন, আর আমােদর বলেলন েয
েতামরা যাও, এই েনৗকা েতামােদর একদম বডর্ােরর কােছ িনেয় যােব এবং বডর্ারও পার কিরেয় িদেব+
ইনশাআল্লাহ েকান অসু িবধা হেবনা+ আেরা বেল িদেলন েয েকান টাকা পয়সা িদেত হেবনা+ আমােদর শুভ কামনা
জানােলন+
আমরা অেশষ ধন$বাদ জািনেয় ওনার কাছ েথেক িবদায় িনেয় েনৗকায় উঠলাম+ তখন আনু মািনক সকাল ৭ টা
হেব+ পৰ্ায় ১০০ জনার মত শরণাথর্ী ওই েনৗকায়, সবাই িহন্দু+ পিরবার সহ েদশ ত$াগ করেত বাধ$ হেচ্ছ এই
পািকস্তানীেদর অত$াচাের+ ওখােন েছাট িশশু, মিহলা ও েপৗঢ় েলাকজন িছল+ িভতের েকান জায়গা িছলনা, তাই
আমােদর েনৗকার এক মাথায় েযটা নািক মািঝেদর বসার জায়গা ওখােন বসেত েহাল+ ওটাও এত বড় েয
আমরা িতনজন শুেয় থাকেত পাির+ তেব সারািদন েরাদ, বৃ িষ্ট ঝড় সহ$ করেত হেব+ চারজন িমেল একসােথ
চালায় এই িবশাল েনৗকাটা+ ধীের ধীের আমরা চলেত লাগলাম+ খুবই সু ন্দর পৰ্াকৃিতক দৃ শ$+ চারিদেক পািন, দূ ের
সবুজ ধানেক্ষত আর মােঝ মােঝ সবুজ গৰ্াম+ েচাখ জুড়ােনা েশাভা এই গৰ্াম বাংলার+ সকাল গিড়েয় দু পুর, িবেকল
গিড়েয় সন্ধ$া হেয় েগল+ আমরা চলিছ+ সারািদন েকান খাওয়া েজােট নাই+ েনৗকাও থােমিন+ ধীের ধীের বডর্ােরর
িদেক এগুিচ্ছ+ খাল, িবল নদীর উপর িদেয় আমরা যািচ্ছ+ েনৗকার ৈবঠার প$াঁচ প$াঁচ শ} আর পািনর ছলাত্ ছলাত্
আওয়াজ শুনিছলাম আর েনৗকার েদালাটা সারাক্ষন অনু ভব করিছলাম+ নদীর উপর সু জর্াস্ত েদখলাম, িক অপুবর্
দৃ শ$+ এত িচন্তা, ভয়, উেত্তজনা তার েভতেরও এই েসৗন্দযর্ উপেভাগ কেরিছলাম এবং এখেনা তা পিরষ্কার মেন
আেছ+ মােঝ মােঝ বক পাখী উেড় যােচ্ছ নদীর উপর িদেয়, গৰ্ােমর েমেয়রা নদীেত কাপড় ধু েচ্ছ, আবার েকউ
েকউ েগাসল করেছ, েকাথাও আবার কৃষকরা গরু-ছাগলেক েগাসল করােচ্ছ, েছাট েছাট েছেলরা নদীেত ঝাপাঝািপ
করেছ এরকম অেনক দৃ শ$ই েচােখ পড়েলা+ সময় েকেট যােচ্ছ+ সকােলর নাস্তার পর আর িকছু খাই নাই,
এমনিক পািন, েসটাও িছল না+ শুধু কেয়কটা স্টার িসগােরট েটেনিছ খািল েপেট+ ক্ষূধায় েপট পুেড় যািচ্ছল+ িকন্তু
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উপায় েনই+ েকউ থামেত িদেবনা, নামেতও িদেবনা+ তেব মােঝ এক গৰ্ােম থািমেয়িছল মিহলােদর পৰ্াকৃিতক কমর্
সারার জন$+ তখন আমরাও েনেমিছলাম+ তখন এক বািড়েত েচেয় পািন েখেয়িছলাম+ এভােব চলেত চলেত সন্ধ$া
৭ টার িদেক চারগাছ বাজাের এেস েনৗকা থামােলা+
চারগাছ হেচ্ছ বতর্মান বৰ্াম্মনবািড়য়া েজলার কসবা থানার অন্তগর্ত বডর্ােরর একদম কােছর একিট গৰ্াম, এ
অঞ্চেলর মুিক্তেযাদ্ধারা তখন এ চারগাছ িদেয়ই আগরতলা েযত+ ওখান েথেক বডর্ার একদম কােছ+ এখােন এেস
আবার গুিল ও মটর্ােরর আওয়াজ েপেত শুরু করলাম+ এখন েকউ নামেত পারেবনা+ মািঝ জানাল েনৗকা যাতৰ্া
এখােনই েশষ+ এরপর পােয় েহঁেট সীমানা পার হেত হেব+ একটু সামেনই িস এন্ড িব েরাড, তারপর একিট েছাট
খাল এবং এরপর বাংলােদশ েরল লাইন+ এই েরল লাইন পার হেলই আগরতলা+ কখন পার হব এইটা িনভর্র
করেব স্থানীয় েয পথ িনেদর্শক তার উপর+ তেব সম্ভবত েশষ রােতর িদেক হয়ত আমােদর বডর্ার কৰ্স করেত
হেব+ সু তরাং ততক্ষন পযর্ন্ত ৈধেযর্র সােথ েনৗকায় চুপ কের বেস থাকেত হেব সবাইেক+ মািঝ বলল সামেনই
িসএন্ডিবর রাস্তা, ওখােন মােঝ মােঝ পাক আিমর্র গাড়ী েপটৰ্ল িদেচ্ছ, গাড়ীর লাইট েদেখ েবাঝা যায়+ আধা
মাইেলর িকছু েবশী দূ রতব্ হেব এই রাস্তার+ মািঝ আেরা বলল েয পাক আিমর্রা নাইট েটেলেস্কাপ িদেয় েদেখ+ এত
েলাক একসােথ েদখেল সেন্দহ করেব এবং গুিলও করেত পাের+ তাই েনৗকার িভতর চুপ কের বেস থাকাটাই
হেচ্ছ এখন সবেথেক িনরাপদ+ আমরাও তাই করিছ+ বাজার তখন বন্ধ হেয় েগেছ+ চারিদেক অন্ধকার+ িকছু
িকেন খাওয়ারও উপায় েনই+ ক্ষীদায় আমােদর জান যায়, িকন্তু খাবার েনই+ ওিদেক েনৗকার অন$ান$ যািতৰ্রা
অেনক খাবার িনেয় উেঠেছ+ তারা িদনভরই খাওয়া দাওয়া কেরেছ+ আমরা একদম খািল েপট+ সকােলর
নাস্তাটুকুই সব+ িসগােরটই আমােদর একমাতৰ্ খাবার, িকন্তু িসগােরটও আর ভাল লাগেছ না এখন, তীতা লাগেছ+
েপট জব্লেছ+ মািঝরা সবাই েনেম িগেয়িছল আমােদর বিসেয়+ ঘন্টা দু েয়ক পর এেস সবাইেক ডাকেলা+ বলেলা
একজন একজন কের েনেম লাইন কের নীরেব ওেদর সােথ েযেত+ রােতর খাবােরর ব$বস্থা করা হেয়েছ+ সবাই
নামেলও আমরা বেসই িছলাম+ পের একজন মািঝ এেস আমােদর িনেয় েগল একিট স্কুলঘের+ একটা বড় ঘর,
েস ঘেরর মািটেত লমব্া কের পািট িবিছেয় সবাইেক বিসেয়েছ, তার উপর দস্তরখান আর এক পৰ্ােন্ত জায়গা কের
িদেয়েছ আমােদর বসার জন$+ হািরেকন ও কুিপ জব্ািলেয় অল্প আেলার ব$বস্থা কেরেছ+ সবার সামেন িটেনর
বাসন, কেয়কজনার জন$ একবািট লবন আর একিট েছাট বাসেন িপয়াজ আর কাঁচা মিরচ+ সােথ প্লািস্টেকর জেগ
পািন আর িটেনর গ্লাস, কেয়কজেনর জন$ একটা গ্লাস+ আমােদর িতনজনার জন$ আলাদা+ একটু পর আসল
ভাত, ডাল আর শবজী, সােথ কাঁচা মিরচ ও কাটা েপয়াজ, সবই গরম এবং টাটকা+ ভাত েথেক েধাঁয়া উড়িছল+
েস িক সু ঘৰ্ান ওই ভােতর, এখেনা নােক েলেগ আেছ+ কেয়কজন েলাক িমেল েবেড় েবেড় সবাইেক খাওয়াল+
েগাগৰ্ােস েখলাম, পৰ্চুর িক্ষদা িছল, অেনক েখলাম+ ভীষন মজা লাগল খাবারটা+ আমার জীবেন এত মজার খাবার,
অথবা খাবার েখেয় এত মজা আর কখেনা েপেয়িছ িকনা মেন েনই+ েদশ-িবেদেশ অেনক উচুমােনর েরস্টুেরন্ট,
েহােটেল েখেয়িছ, িকন্তু মািঝর ঐ খাবােরর সব্াদ এখেনা িজেব েলেগ আেছ+
খাবার েশষ হবার পর মািঝ সবার কাছ েথেক পয়সা িনিচ্ছল, িকন্তু আমােদর কােছ আেস িন+ আমরা িনেজ েথেক
যখন পয়সার কথা বললাম েস িজভ কামেড় বেল (এইডা িক কইেলন বাবা+ আমেনগ লাইগ$া েতা িকসু ই করতাম
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পারলামনা+ আমেনরা আমাগ লাইগ$া জীবন বাজী ধরেসন, আর আমােগা এই হুগনা ডাইল ভােতর পয়সা িনেত
কন+ নােগা বাজান মেন িকসু িনেয়ননা+ গিরব মানু আমরা+ পারেল অেনক িকসু খাওয়াইতাম)+ অথচ েস চাইেল
ঐ খাবােরর দশগুন টাকাও িনেত পারত+
মািঝর কথা শুেন একদম চুপ হেয় েগলাম+ আমােদর েচােখ পািন চেল এল+ এত ভালবাসা আশা কিরিন+ েদেশ
এত সরল মেনর মানু ষ েয আেছ, শহের েথেক আমরা এটা ভুেলই েগিছ+ আমরা আর িকছু ই বলেত পারলাম না+
বুঝলাম েয সাধারন গৰ্ামবাসী আমােদর কত ভােলাবােস, তারাও জীবন বাজী েরেখ িনেজেদর টাকা পয়সা খরচ
কের এই মুিক্তেদর সাহায$ করেছ, তারাও সব্াধীনতা চায়+ তাই এত আদর আর এত ভােলাবাসা+ আমরা খাওয়া
দাওয়ার পর এবার পৰ্াতঃকৃত$ েসের আবার েনৗকায় আেগর জায়গায় িগেয় চুপ কের বসলাম+ ভাবেত থাকলাম
আমােদর েলাকগুলা কত িনরীহ, কত সরল আর কত আেবগ পৰ্বন+ এর মেধ$ েবশ কেয়ক ঘন্টা েপিরেয় েগল+
আমরা িবশৰ্াম িনিচ্ছ, মােঝ মােঝ িসগােরট টানিছ, িকন্তু ঘুমাইিন+ েনৗকার েদালাটা এখনও অনু ভব করিছ+ মেন
হয় েনৗকা এখনও চলেছ আর দু লেছ+ রাত আনু মািনক ৩ টার িদেক মািঝ েনৗকাটােক িনেয় চারগাছ বাজােরর
উল্টা িদেক, নদীর অপর পৰ্ােন্ত েনাঙর করেলা+ বাজারটা িছল হােতর ডােন, এখন আমরা বা িদেক মােন অপর
পাের অবস্থান িনেয়িছ+ ওখােন নামেত হেব সবাইেক এবং েহঁেট বডর্ার পার হেত হেব+
িকছু ক্ষন পর মািঝ এেস বলল েয রাস্তা পার করার েলাক এেস েগেছ, আপনারা একজন কের েরিড হেয় নােমন,
মােন মালপতৰ্, ব$াগ এসব িনেয় নােমন এবং এক লাইন কের দাঁড়ান+ এখন পার হেত হেব+ রাস্তায় এখন আিমর্র
েপেটৰ্াল িশিথল করা হেয়েছ+ এখনই পার হবার সবেচেয় ভাল সময়++ আমরা এেক এেক নামলাম+ সামেনই
িসএন্ডিব রাস্তা েদখা যােচ্ছ+ পােয় হাঁটার একিট সরু মািটর রাস্তা আেছ আর তার পােশ িবশাল এলাকা জুেড় ধান
েক্ষত+ এই ধান েক্ষেতর মাঝ িদেয়ই িগেয় রাস্তায় উঠেত হেব, যিদ েকান সংেকত আেস তাহেল একদম শুেয়
পরেত হেব+ একজন একজন কের পার হেত হেব এবং খুবই সাবধােন, েকান আওয়াজ করা চলেবনা+ একজন
গাইড আমােদর পার কিরেয় েদবার জন$ িঠক করা আেছ+ েদখলাম সামেন পায়জামা পাঞ্জািব পড়া দািড়ওয়ালা
এক েলাক ছাতা িনেয় অেপক্ষা করেছ+ জানলাম উিন েলাকাল শািন্ত বািহনীর েলাক, িকন্তু কাজ কেরন মুিক্ত
বাহীিনর জন$+ উিন রাস্তার উপর িগেয় যিদ ছাতা উপের কেরন তাহেল আমরা থামেবা এবং ধানেক্ষেত একদম
শুেয় পরেবা, আর ছাতা নািমেয় েফলেল আমরা েদৗড়ােবা রাস্তার িদেক+ এই িছল আমােদর পৰ্িত িনেদর্ষ+ রাস্তা
পার হেলই একটা খাল পরেব, ওটা পার হেয়ই েটৰ্ন লাইন আসেব+ েসই লাইেনর অপর পৰ্ােন্তই হেচ্ছ
আগরতলা+ এত কােছ তবুও বহুদু র! অেনেকই এ রাস্তা পার হেত িগেয় মারা েগেছ+ অেনেক পার হেত িগেয় এ
রাস্তার উপর, অেনেক পািনেত নামার পর, আবার অেনেক েটৰ্ন লাইেন ওঠার পর গুিল েখেয়েছ+ মৃতু$ পৰ্িত মূ হুেতর্
এটা েজেনও এ ঝুঁিক িনেয়ই পার হেচ্ছ সবাই+ এ ছাড়া আর িবকল্প ভাল েকান পথ েনই+ এই পথটুকুই সবেথেক
ভেয়র ও িবপদসংকুল পথ+ আল্লাহর নাম িনেয় শুরু করলাম+ ভীষন ভয় হেচ্ছ, বুক দু রু দু রু করেছ, জীবন
মৃতু$র মােঝ দাঁিড়েয় আিছ+ পার হেত হয়ত ১৫-২০ িমিনেটর মত লাগেব+ িকন্তু মেন হেচ্ছ বহু সময় েপিরেয়
েগেছ তবুও আমরা পার হেত পারিছনা+ ১৫-২০ িমিনট তখন ১৫-২০ ঘন্টার মত লাগিছল+ অেনক ভয় আর দু রু
দু রু বুেক এগুিচ্ছ+ কখেনা শুেয় পরিছ আবার কখন েদৗেড় এগুিচ্ছ+ মাথা কাজ করেছনা, িচন্তাশিক্ত েলাপ
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েপেয়েছ+ শুধু েদৗড়, মািটেত েশায়া, দাঁড়ােনা আবার েদৗড়ান এই কাজ করিছ+ এভােব খুব সাবধােন এবং দৰ্ুত
গিতেত একসময় েদিখ আিম িসএন্ডিব রাস্তায় দািড়েয় আিছ+ খুিশেত িচত্কার িদেত ইচ্ছা হিচ্ছল, িকন্তু না, এখেনা
িবপদ্মু ক্ত নই, এরপর একিট খাল, েবিশ চওড়া নয়, ১০-২০ িফেটর মত হেব িকন্তু দীঘর্+ মােন পািনেত েনেমই
পার হেত হেব+ েদৗেড় ওটােত নামলাম+ শুেনিছলাম হাটু অথবা েকামর পািন হেব+ িকন্তু েনেম েদিখ গলা পযর্ন্ত
পািন, জান পরান িদেয় িকছু টা সাঁতিরেয়, িকছু টা েহঁেট খাল পার হেয় েদিখ আর একটু সামেনই েরইল লাইন, এক
েদঁৗড় িদেয় েরল লাইেন উঠলাম, উেঠ মাথা ঘুিড়েয় আবার একঝলক বাংলােদশ েদখলাম, এটাই আমােদর েশষ
সীমানা+ তারপর আবার দৰ্ুত েনেম পরলাম, এরপর এক েদৗেড় ভারতীয় সীমানায় িগেয় উঠলাম+ েদিখ ভারতীয়
পতাকা এবং িবএসএফ+ বুঝলাম ভারতীয় সীমােন্ত পৰ্েবশ কেরিছ, আহ িক শািন্ত! লমব্া শব্াস েফললাম+ আমরা
বডর্ার পার হেত েপেরিছ, িবরাট একটা কাজ কেরিছ, এখেনা হাপািচ্ছ+ িকন্তু আর ভয় েনই, পাক আিমর্ আর
আমােদর ধরেত পারেব না+ আমরা এখন আগরতলায় এেস েগিছ+ তখন মেন হয় সকাল ৬-৭ টা বােজ+ আমরা
এখন িনরাপদ+ হঠাত্ েখয়াল করলাম েয আমার কাঁেধর ব$াগটা ও পেকেট েয িসগােরট িছল তা সম্পু নর্ িভেজ
েগেছ, এতক্ষন এসব িকছু ই বুিঝিন বা েখয়াল কিরিন+ জীবেনর মায়া েয কত বড় এটাই তার পৰ্মান+ যাই েহাক
এই েভজা ব$াগ আর িসগােরট িনেয়ই হাটিছ+ একটু এগুেতই ভারতীয় েসনা, মােন িবএসএফ আমােদর থামােলা+
ওরা আমােদর অিভনন্দন ও অভ$থর্না জানােলা, সাহস িদল, তারপর শহের িক ভােব েযেত হেব বুিঝেয় এিগেয়
েযেত বলল+ ঐ এলাকাটা িছল একটু উচু িনচু, অেনক গাছ পালাও িছল, মেন হিচ্ছল বেন ঢুেকিছ+ অেনক পািখর
ডাক শুনিছলাম আবার েস সােথ পাক আিমর্র গুিলর আওয়াজও কােন আসিছল+ আেরা িকছু দুর েযেতই েদখলাম
বাংলােদিশ অভ$থর্না েকন্দৰ্, বাংলােদশী পতাকা উিড়েয় বীেরর মত িকছু েলাক েচয়ার েটিবল িনেয় নতুনেদর
অভ$থর্না জানােত বেস আেছ+ ওরা আমােদর সােথ িকছু কথা বেল, ঢাকার এবং েদেশর সবর্েশষ পিরিস্থিত জানেত
চাইল, তারপর আমােদর শহের যাবার রাস্তা এবং হাফািনয়া ক$ােম্পর িঠকানা বেল িবদায় িদল+ বেল িদল পৰ্ায়
৮-১০ মাইল রাস্তা হেব, তেব েহেট যাওয়াই ভাল+ আমরাও এই িনেদর্শনা িনেয় শহেরর িদেক পােয় েহেট অগৰ্সর
হেত থাকলাম+
......................
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েসই আগুন ঝরা িদেন
- যু েদ্ধ নামার আেগ
৩য় পবর্
১৯৭১
হাফািনয়া ও গকুলনগর!
২০ জুলাই
বডর্ার েথেক আগরতলা শহের েযেত পৰ্ায় ৩ ঘন্টা েলেগ েগল! আমরা পােয় েহেট চলিছ! তখন ১১টার মত বােজ!
আমরা পৰ্চন্ড ক্ষুধাতর্! তাই িকছু েখেত একিট েমাটামুিট ভাল খাবার েদাকােন যাই, অেনক িক্ষধা! িকন্তু েদাকােনর
েলাক গুলা আমােদর েখেত িদল না, আমরা মুসলমান, তারা বলল এরা েশখ এই বেল আমােদরেক েদাকান েথেক
েবর কের িদেলা! পৰ্থম অিভজ্ঞতা খুব বােজ হেলা! পের একিট েছাট েদাকােন িগেয় সামান9 িকছু খাই! ওখােন
তখন পািকস্তানী টাকা চলত আধা দাম িদত!
যাই েহাক িকছু েখেয় ভাবিছ েকাথায় েগেল সবেচেয় ভাল হয়! তখন মেন হল আমার কেলজ বন্ধু জালােলর কথা,
মােন েমাস্তফা জালাল মিহউিদ্দন, শুেনিছলাম ও েনতােদর সােথ থােক, কেলজ িটলায় ওেদর বাসা! ভাবলাম
ওখােন েগেল িকছু সু িবধা পাওয়া যােব! েসই মত িবিভন্ন েলাকজনেক িজেজ্ঞস কের আমরা েপঁৗছাই কেলজ িটলায়
অবিস্তত কংেগৰ্স ভবেন! ওখােন থাকেতন আমােদর চার েনতা! জনাব নু ের আলম িসদ্দিক, আবদু ল কুদ্দু স মাখন,
জনাব আসম আবদু র রব এবং শাহজাহান িসরাজ! মাখন ভাই এর েছাট ভাই আমার েমিডেকেলর বন্ধু! েসটােকও
যিদ কােজ লাগােনা যায়, মােন েটৰ্িনংটা তাড়াতািড় ব9বস্থা হেল ভােলা হয়! িকন্তু ওখােনও কারও েদখা েপলামনা!
যারা িছল তারা আমােদর সাহায9 করার মত েকউ না! ঘুরেত ঘুরেত হঠাত্ েদখা হেলা শিরেফর েফৗজডারহাট
েকেডট কেলেজর আেটর্র িশক্ষক আিজজ স9ােরর সােথ! উিন িনেয় েগেলন কােছই অবিস্তত জয় বাংলা অিফেস!
িকছু ক্ষন গল্প করলাম, উিন চা খাওয়ােলন! তারপর আমরা িফের এলাম আবার কংেগৰ্স ভবেন! সন্ধ9া হেয়
এেসেছ! ভাবলাম রাতটা যিদ এখােন কাটােনা যায় তাহেল সকােলর মেধ9 হয়ত ওনােদর েদখা েপেত পাির! িকন্তু
রােত থাকেবা েকাথায়! তখন ওখানকার কমর্চাির েছেল গুলা বলল েভতের েকান জায়গা েনই, ইচ্ছা করেল
বারান্দায় শুেত পােরন! িক আর করা! বারান্দায়ই শুেত হেব! লাল েমেঝ! িকন্তু চকচেক ও পিরষ্কার! আমার
আবার েসিদনই েচাখ উেঠেছ মােন ভাইরাল কনজাংিন্টভাইিটস হেয়েছ! লাল টকটেক েচাখ, আেলার িদেক
তাকােত একদম পারিছলামনা! েচােখ অেনক ব9াথা, েপেট পৰ্চন্ড িক্ষধা! েকাথায় খাবার েপেত পাির িজেজ্ঞস
করেত বলল এখােন কাছাকািছ েকান খাবার েদাকান েনই! পের ওরা আমােদর বাতাসা আর শুকনা িচড়া এেন
িদল! তাই েখেয় িক্ষধা েমটালাম! এবার েভজা ব9াগটা মাথার িনেচ েরেখ গামছা িদেয় েচাখ েবেধ শুেয় পরলাম!
কেয়ক িমিনেটর মেধ9ই ঘুিমেয় েগলাম! খুব সকােল ঘুম ভাঙেলা! িকছু সময় অেপক্ষা করলাম যিদ কাউেক পাই,
িকন্তু েকউই আেসিন! এখােন আর িকছু না েখেয় ৯ টার িদেক আমারা রওয়ানা িদলাম হাফািনয়া ক9ােম্পর
উেদ্দেশ! ৮-৯ মাইল দু র! পয়সা বাচােনার জন9 আমরা েহেটই যােবা িঠক করলাম! িবিভন্ন মানু ষেক িজেজ্ঞস
কের কের হাফািনয়া েপৗছালাম দু পুর ১ টার িদেক! পেথ একটু চা িবস্কুট েখেয় িনেয়িছলাম! আমােদর নাম
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েরিজেস্টৰ্শন কের তাবু েপেত েপেত দু পুর ৩টা! তাবুটাই সব, িনেচ শক্ত অসমান মািট! ওখােন ৩ জন আেগ
েথেকই িছল! আিম আর শরীফ নতুন েযাগ িদলাম! ৫ জন িচত হেয় েশায়া যােবনা, দু একজনেক কাত হেয়
থাকেত হেব! আমরা গামছা িবিছেয় আর ব9াগটা বািলশ বািনেয় েশাবার িচন্তা করলাম! িকন্তু বড্ড িক্ষদা েলেগেছ,
ওখােন কমর্রত একজনেক িজেজ্ঞস করলাম কখন খাবার পােবা! বলল ৪ টায় খাবার িদেব! অেপক্ষায় থাকলাম,
িকন্তু ৪টার সময় বলল আমরা দু পুেরর খাবার পােবানা! আমােদর রাত েথেক খাবার েদয়া হেব! সারািদন খাইিন,
েসই গতকাল দু পুেরর িদেক িকছু েখেয়িছলাম, এরপর চা, িবস্কুট বাতাসা ছাড়া আর িকছু েপেট পের িন! আবার
েচােখ ইনেফকশন, ব9থা করেছ, চুলকােচ্ছ, পৰ্চন্ড ক্ষীদা, েপট জব্েল যােচ্ছ, িকন্তু খাওয়া নাই! িক আর করা! িকছু
করার েনই, অেপক্ষা করেতই হেব! েগিঞ্জ িদেয় েচাখ েবেধ শুেয় থাকলা! অবেশষ সন্ধ9া ৭ টায় খাবার ডাক
আসল! মােঠ লাইন িদেয় বসলাম! পৰ্থেম দু জন েলাক সবাইেক একিট কের িটেনর সাদা বাসন িদল এরপর এক
ঝুির গরম ভাত িনেয় দু জন হাটেছ, আর একজন সবার েপ্লেট েবেড় েবেড় িদেচ্ছ, একই ভােব আরও িকছু েলাক
ডাল আর শবিজ িদেয় েগল সবার েপ্লেট! আর একজন সবাইেক লবন ও মিরচ িদেয় যােচ্ছ! ভাত, ডাল আর
শবিজ সবই গরম, মােন মাতৰ্ই রান্না হেয়েছ! িকন্তু খাবার মানটা িছল খুবই িনম্নমােনর! ডালটা পািনই বলা যায়,
মােন ৩০ িলটার পািনেত ১/২ েকিজ ডাল হয়ত িদেয়েছ, ভােত ১/৪ কংকর আর ১/৪ েপাঁকা আর শবিজ, মােন
আলু , েপেপ আর গাজর, তাও আবার আধা েসদ্ধ! েপেট এত িক্ষধা, হাত মুখ না ধু েয়ই েখেত বেসিছলাম আর এই
খাবারগুলাই েপট ভের েখলাম! খাবার পর পািন চাইলাম, বলল যার যার পািন েস েযাগার কের িনেব! এখন পািন
েকাথায় পাই! আমােদর েকান পািন নাই, পািন েকাথা েথেক েজাগার করেবা, িকেস রাখেবা, িকছু ইত েনই! তখন
একজন তার েবাতল েথেক একটু পািন িদল েখেত! খাবার পর আবার েপ্লট ধু েয় এেন জমা িদেত হেব! তাই
ধু েত েগলাম, িকন্তু েকান কল নাই, পািন েকাথায় পােবা জািননা, একটু েহেট সামেন েগলাম, েদখলাম একিট
েডাবার মত, িকছু পািন জেম আেছ তােত! ওখােনই হাত আর েপ্লট ধু েয় এেন জমা িদলাম! এরপর আমােদর
লাইন কের দাড় কিরেয় জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ান েহাল! তারপর ঘুমােত েগলাম! আিম আর শিরফ এক তাবুেত,
নশু অন9 তাবুেত! একিট তাবুেত ৫ জন! আমার তাবুর অন9 িতন জেনর একজন কসাই, ঢাকার েলাক আর বািক
দু জন গৰ্ােমর কৃষক, কুিমল্লা েথেক এেসেছ! ঘুম আসেত েদির হেলা কারন ৫ জেনর শুেত কষ্ট হিচ্ছল, গরম আর
চারিদেক অেনক আওয়াজ! তাছাড়া আিম েকানিদন এরকম মািটর উপর শুইিন! অেনক ক্লান্ত িছলাম, িকন্তু ঘুম
ভাল হেলানা! খুব সকােল ঘুম েথেক উেঠ েগলাম! তাড়াতািড় েগলাম ওই েডাবাটার কােছ যােত িভড় হবার
আেগই মুখ ধু েয় আসেত পাির! িকন্তু িগেয় আমার েচাখ ছানাবড়া! ওখােন মানু ষ েগাল হেয় দািড়েয় পৰ্সৰ্◌াব
করেছ! আর ওই পািন িদেয়ই িকনা কাল রােত হাতমুখ আর েপ্লট ধু েয়িছলাম? মুখ না ধু েয়ই িফের এলাম!
ভাবলাম এ েকাথায় এলাম! সকােল আবার আমােদর িদেয় জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ান েহাল! এরপর একটা েলকচার
শুনেত হেলা! পের আমরা িতনজন একটু এলাকা ঘুরেত এবং েদাকানপাট েকাথায় আেছ েখাঁজ করেত েবর হই!
পৰ্ায় আধা মাইল দূ ের একটা েছাট েদাকান েপলাম েযখােন মুিড়, পাউরুিট আর ডালচানা পাওয়া যায়! একটা রুিট
িকনলাম, দাম আট আনা আর চানাডাল িকনলাম আটা আনার! আমরা িতনজন খুব মজা কের েখলাম এই খাবার!
দু টা প্লািস্টেকর খািল েবাতল িকনলাম, পািন রাখার জন9! পাঁচ িদন হাফািনয়ােত িছলাম, পৰ্িতিদন সকােল এ
েদাকােন এেস একই খাবার েখতাম, এিটই িছল আমােদর নাস্তা! এরই মেধ9 একিদন িবকােল ক9ােম্প হাটিছ,
হঠাত্ আমার কেলেজর বন্ধু (জালাল) েমাস্তফা জালাল মিহউিদ্দন (পৰ্াক্তন এমিপ) এবং তখনকার ছাতৰ্লীগ েনতা,
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ওর সােথ েদখা! খুবই খুশী লাগল! ও আমার এবং সবার েখাঁজখবর িনল, েবশ িকছু ক্ষণ গল্প করলাম! পের ও
চেল েগল! আমরা রেয় েগলাম! হাফািনয়াটা আসেল একিট শরণাথর্ী ক9াম্প! এটার আসল নাম িছল হাফািনয়া
ইউথ ক9াম্প! এখােন েমােটই ভাল লাগিছলনা! আমরা চাই আমর্স েটৰ্িনং! গান েগেয় আর বক্তৃতা শুেন িক হেব!
যাই েহাক! ভাগ9 সু পৰ্সন্ন! ৪-৫ িদেনর মাথায় খবর আসেলা যারা মুিক্তযু েদ্ধ েযেত চায় তারা েটৰ্িনং ক9ােম্প
যাবার পৰ্স্তুিত িনেত! অিত খুশী হলাম! েরিড হেয় েগলাম সােথ সােথ! আমােদর নােমর একটা িলস্ট বািনেয়
একজন দায়ীতব্িশল েলােকর হােত িদেয় আমােদর পািঠেয় িদল আগরতলা শহেরর অদু ের অবিস্থত গকুল নগর
ক9ােম্প! হাফািনয়া েথেক ৮-১০ মাইল দূ ের এই গকুল নগর! আমরা েহঁেট েহঁেট আসলাম! অেনকটা গৰ্ােমর মত,
আসেল এিট একিট জংগল! আেস পােশ িকছু গৰ্াম েদখেত েপেয়িছলাম আসার সময়! আমরা এই জংগলটােক
পিরষ্কার কের ধীের ধীের থাকার উপযু ক্ত কের তুিল! ওখােন যাবার পর পৰ্থেম আমােদর ব9াগ এবং বিড েচক
কের েঢাকার অনু মিত েদয়া হয়! ঢুেকই তাবু খাটােনার কােজ নামল একদল আমােদর িছল রান্নাবান্নার দায়ীতব্!
ওখােন আেগ েথেক িকছু েলাক িছল, তারা সবাই অিফস িডউিট করত! ওরা বাজার কের েরেখিছল আেগ
েথেকই! পৰ্থম িদন দু পুেরর খাবার েখেত িবকাল চারটা েবেজ যায়!
ওই ক9ােম্প আমােদর িফটেনস আর িপিট প9ােরড করােনা হত! তাছাড়া রান্না করা, জব্ালানী সংগৰ্হ ও জংগল
পিরষ্কার করা, গন েসৗচাগার ৈতির, কুপ খনন ইত9ািদ কাজ করেত েহাত! মােঝ মােঝ সাইেকালিজকাল ও
েমািটেভসননাল ক্লাশ েহাত! মােন মেনাবল বৃ িদ্ধ ও চাংগা রাখার জন9 িবিভন্ন ধরেনর বক্তৃতা ও অনু ষ্ঠানািদ েহাত!
নশু খুব ভােলা রুিট বানাত! থােলর উল্টািদেক বাশ িদেয় রুিট েবলেতা এবং েসটা সু ন্দর েগাল েহাত! সবাই খুব
পছন্দ করেতা! ক9াম্প িনরপত্তার জন9 আমরা ২৪ ঘন্টা পালাকৰ্েম দািয়তব্ পালন করতাম! একিদন নশু এই দািয়তব্
পালেনর সময় েভার রােত এক েলাক ক9ােম্প ঢুকেত চাইল, িকন্তু পাসওয়াডর্ বলেত না পারার কারেন ওনােক
ঢুকেত িদলনা! উিন িফের েগেলন! পের নশু জানেত পাের েয উিন আমােদর ক9াম্প কমান্ডার ক9ােপ্টন মান িসং
িছেলন! নশুত ভেয় অিস্থর, েয আজেকই ক9াম্প েথেক ওর িবদায় িনেত হেব! সকােল যথারীিত মান িসং ক9ােম্প
এেলন এবং সিঠকভােব দািয়তব্ পালন করার জন9 ওেক ধন9বাদ িদেলন এবং পৰ্শংসা করেলন!
ওই ক9ােম্প আমরা ১৩০০ এর মত িছলাম! হাফািনয়ার েথেক অেনক ভােলা িছল এই ক9াম্প! থাকার জন9 বড়
বড় তাবু িছল, তােত দশ জন ভাল মত েশায়া েযত! খাওয়ার মান ভাল িছল, িবশাল মাঠ িছল! আলফা, েডলটা ও
চািলর্ নােম িতনটা উইংএ আমােদর ভাগ করা হেয়িছল! পৰ্িতটা উইংেক কাজ ভাগ কের েদয়া হেতা, কাউেক রান্না,
কােরা জংগল সাফ করা, কাঠ েজাগার করা ইত9ািদ! সব েথেক কেষ্টর িছল পািন আনা, েসই ৫০০ গজ দূ র েথেক
পৰ্ায় ১০০ িসিড় িনেচ েনেম পািন সংগৰ্হ কের রান্না করেত হেতা! পের অবশ9 আমরা িনেজরাই কুপ ক্ষনন কির
এবং পািনর অভাব িমটাই!
অেনক বন্ধু েপেয়িছলাম এখােন এেস! এখানকার সবাই িকন্তু মুিক্তযু দ্ধ করেতই এেসেছ! েসটাও ভাল লাগত! বড়
েছাট িমিলেয় অেনেকর সােথই বন্ধুতব্ ও সু সম্পকর্ গেড় ওেঠ! অেনেকর নাম মেন েনই! তেব ঘিনষ্ঠ কেয়কজনেক
ভুিল নাই, েযমন েমাশাররফ েহােসন রতন, েকেডট কেলেজর ইন্টারেমিডেয়েটর ছাতৰ্, ও আবার িছল েকাম্পািন
কমান্ডার! সামসু জ্জামান ৈতমুর তখন কেলজ ছাতৰ্, এখন অেস্টৰ্িলয়ােত! নু রুল হক খান বাবুল কৃিষ িবশব্িবদ9ালেয়র
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ছাতৰ্! কিবর ইিঞ্জনীয়ািরং এর ছাতৰ্! েমাকাররাম ভাই, আবু তােহর, আ}ু ল্লােহল েহলাল (আ}ু ল্লাহ আবু সাঈেদর
েছাট ভাই) বতর্মােন িনউইওেকর্ আেছ! সব্পন কুমার েভৗিমক দারুন গান গাইত! মঞ্জু র েসও কৃিষ িবশব্িবদ9ালেয়র
ছাতৰ্, েদেশ আসার অল্প িকছু িদন পর পাক আিমর্র সােথ সম্মু খ যু েদ্ধ শহীদ হয়! শাজাহান ভাই, উিন িছেলন িতনটা
েকাম্পািনর কমান্ডার এবং পের সব্াধীন বাংলােদেশর ইনকাম ট9াকস কিমশনার িছেলন! শান্ত (ইমামুল কিবর
শান্ত), শান্ত মিরয়ম ফাউেন্ডশেনর পৰ্তষ্ঠাতা ও মািলক! আেরা অেনেকর সােথ বন্ধুতব্ হয়, এখন আর তােদর নাম
মেন েনই! আিমই একমাতৰ্ েমিডেকেলর ছাতৰ্, আমােক ডাকত ডাক্তার বেল! আিম, নশু আর শিরফ মােঝ মােঝ
িবকােলর িদেক হাটেত েযতাম আেসপােশর গৰ্ােমর িদেক! একিদন িসগােরট েখেত ইচ্ছা হেলা, িকন্তু পয়সা েনই,
তাই এক স্থানীয় েলাকেক বললাম একটা িসগােরট িদেত, উিন বয়েস বড়, একটু তািকেয় আমােদর দু টা িসগােরট
িদেয় িদেলন! আমরােতা মহাখুশী! এরকম আরও অেনক ঘটনাই ঘেটেছ এই মুিক্তযু েদ্ধর সময়!
অবসর সময় আমরা হাটেত েযতাম, বেস সু খ দু েক্ষর গল্প করতাম, িকভােব েকান পেথ আসলাম আগরতলা,
েদেশর বািড় েকান েজলায়, িক কির বা পিড়, েদেশ েক েক আেছ, মা বাবা, ভাই েবানেদর গল্প, ইত9ািদ! এগুলা
কের মনেক হালকা রাখতাম! তারপরও েদেশর জন9, সবার জন9 পৰ্ায়ই মন খারাপ েহাত! সবাই েকমন আেছ,
পাক আিমর্ িক আবার কাউেক ধের িনেয় েগল িকনা, কাউেক িক েমের েফলেলা িকনা ইত9ািদ িচন্তা সারাক্ষণ
মাথায় ঘুরত! িবেশষ কের আম্মার কথা পৰ্িত মূ হুেতর্ই মেন েহাত! কখেনা একািক কাঁদতাম, খারাপ লাগত! িকন্তু
সময় েথেম থােকিন, ঘিড়র কাঁটা চলিছল তার িনয়েম! ধীের ধীের খাপ খাওয়ািচ্ছলাম এই পিরেবেশ! িকন্ত এই
আরামও আর ভাল লাগিছল না, কারন বারুেদর গন্ধ পািচ্ছলামনা, েকান আমর্স েদখিছলাম না! েসটাই আমােদর
দু ঃক্ষ! িকছু করারও েনই!
এই ক9ােম্পর দায়ীেতব্ িছেলন ক9ােপ্টন (অব:) মাণ িসং! উিন গুরখা েরিজেমেন্টর সদস9 িছেলন! গম্ভীর, শান্ত
েমজােজর েলাক! আমােদর সােথ মােঝ মােঝই গল্প করেতন! আমােদরও ভােলা লাগত! তেব আমরা সবাই
বন্দুক বা আমর্স েটৰ্িনংএর জন9 মিরয়া হেয় উঠিছলাম! ৈধযর্ হািরেয় েফলিছলাম! পৰ্ায় একমাস একই কাজ
করিছ! যু দ্ধ করার িকছু িশখিছনা! অিস্থর লাগিছেলা!
এমন সময় একিদন সকােল িনয়িমত িপিট প9ােরড েশেষ ক9ােপ্টন মান িসং আমােদর সু খবর িদেলন! বলেলন
আমােদর আমর্স েটৰ্িনং এর ব9াবস্থা হেয়েছ, েযেত হেব আসােমর িশলচর! আর আমােদর যাতৰ্া আজ রােতই হেব!
িদনটা িছল আগস্ট মােসর ৩১ তািরখ! এখবর শুেন আমােদর খুিশর অন্ত েনই! আজ রােতই যােবা! উহ ভাবেতই
পারিছলামনা! আমােদর সবাইেক ধন9বাদ দেয় এবং শুভকামনা জািনেয় মান িসং িবদায় িনেলন, িকন্তু
সন্ধ9ায়আবার আসেবন েসটাও বেল েগেলন! সবর্েমাট ১১০০ জনেক িনেয় যােব আসােমর িশলচের অবিস্থত
লায়লাপুর ক9ান্টনেমেন্ট! পৰ্ায় ২৪ ঘন্টা লাগেব রাস্তায়! আমােদর আনেন্দর েশষ েনই, তার উপর সবাই একই
সােথ যািচ্ছ! এেসই ব9াগ গুিছেয় েরিড! মােন বলেব আর গািড়েত উঠেবা!
েসই সকাল েথেকই অেপক্ষা করিছ যাবার জন9! অবেশেষ সন্ধ9া ৭ টার িদেক েদিখ এেক এেক ২০ িট টৰ্াক
ঢুকেলা আমােদর ক9ােম্প! আমরা িবকােল িকছু খাবার েখেয় িনেয়িছলাম, যােত েশষ মূ হুেতর্ েখেত িগেয় আবার
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যাওয়া িমস না হয়! রাত ৮ টার িদেক নাম েডেক েডেক ৫৫ জন কের পৰ্িত টৰ্ােক ওঠান েহাল! অেনকটা
েকারবািনর গরুর মত ঠাসাঠািস কের টৰ্ােক যায়গা কের িনলাম! আিম, নশু, শরীফ এক টৰ্ােকই উঠলাম! িকছু
িচড়া, রুিট আর কলা িকেন িনেয়িছলাম রাস্তায় খাবার জন9! ক9েপ্টন মান িসং পৰ্িত টৰ্ােক এেস এেস আমােদর
যাতৰ্া েযন শুভ হয়, আমরা আমােদর লেক্ষ9 েযন সফল হই এই শুভ কামনা জািনেয় আমােদর সবার ভালবাসা
িনেয় িবদায় িনেলন!
রাত ১০ টায় লাইন িদেয় টৰ্াকগুিল একসােথ ছু টল! সােথ একটা জীেপ একজন আিমর্ ক99েপ্টন আমােদর গাইড
িহসােব যােচ্ছন! একমােসর পুরান এই গকুলনগর েছেড় েযেত খারাপই লাগিছল! িকন্ত েয কােজ এেসিছ েসটার
জেন9 যািচ্ছ, তাই আননেন্দরও কমিত িছলনা! ছু েট চললাম! আকাবাকা পাহািড় পথ িদেয়, যিদও রাত, িকন্তু
টৰ্ােকর লাইেট েদখা যািচ্ছল আেসপােশর িচতৰ্! েকাথাও দু পােশ পাহাড়, আবার েকাথাও এক পােশ পাহাড় আর
অন9পােশ গভীর খাদ! েবশ ভয়ই লাগিছল! িভষন আকাবাকা রাস্তা, আর আমরা কৰ্মশ উপের উঠিছলাম! মােঝ
মােঝ একদম িকছু ই েদখা যায়না, েমঘ আমােদর গা িভিজেয় চেল যায়! এর মােঝ একপসলা বৃ িষ্টও হেয় েগল,
িভজলাম সবাই! িকন্তু টৰ্াক েথেম েনই, আমরা চলিছ! রাত ১টায় আমরা এেস থামলাম েতিলয়ােমারা নােম একিট
জায়গায়, িকছু পৰ্াকৃিতক কমর্ েসেড় আবার ছু টলাম! পৰ্ায় ৩টার িদেক এেস থামলাম ধমর্নগর! একিট বাজােরর
কােছ! ওখােন আমরা িকছু খাওয়াদাওয়া কের সকাল ৬টায় আবার রওয়ানা হেয় রাত ৮ টায় আমরা আমােদর
গন্তব9স্থল, আসােমর িশলচের অবিস্থত লায়লাপুর ক9ান্টনেমেন্ট েপঁৗছালাম! ওখােন আমােদর জন9 অেপক্ষা করিছল
ইিন্ডয়ান আিমর্র েমজর মািলক রানা, ক9ােপ্টন রিবন্দৰ্ িসং, ক9ােপ্টন সু িশল, ক9ােপ্টন রাউত, ক9ােপ্টন িডপক চাড্ডা
এবং িকছু েজিসও এবং অেনক েসপাই!
………..
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েসই আগুন ঝরা িদেন
- যু েদ্ধ নামার আেগ
৪থ পবর্
১৯৭১
লায়লাপুর কান্টনেমন্ট!
িশলচর, আসাম
১লা েসপেটমব্র
১লা েসেপ্টমব্র রাত ৮টায় আমরা আগরতলা েথেক আসােমর িশলচর শহেরর লায়লাপুর কান্টনেমেন্ট েপঁৗিছ!
তখন গুিড় গুিড় বৃ িষ্ট হিচ্ছল! টৰ্াক েথেক েনেম েদিখ ওখােন আমােদর জন অেপক্ষা করেছন অেনক েসনা
বািহনীর েলাকজন! কেয়ক জন অিফসােরর নাম মেন করেত পারিছ! েযমন েমজর মািলক রানা, কাপেটন রিবন্দৰ্
িসং, কাপেটন সু িশল, কাপেটন রাওয়াত, কােপ্টন িডপক চাডা, িকছু েজিসও এবং আরও অেনক েসপাই! ওনারা
সবাই দািড়েয় আেছন আমােদর অভথর্না জানােনার জন! তখন গুিড় গুিড় বৃ িষ্ট পড়েছ! এই বৃ িষ্টর মেধই ওনারা
দািড়েয় িছেলন আর আমরা এেক এেক নামলাম টৰ্াক েথেক! একটা িবরাট পােরড গৰ্াউেন্ড আমােদর লাইন কের
দাড় করান হেলা! অিফসারবৃ ন্দ এেস সামেন দাড়ােলন! এ কােম্পর দায়ীতব্ পৰ্াপ্ত অিফসার িছেলন েমজর মািলক
রানা! উিন আমােদর মুিক্তযু েদ্ধ আসা, এত বড় একটা ঝুঁিক েনয়া এবং েদেশর পৰ্িত েয আমােদর পৰ্চন্ড ভালবাসা
তার ভুয়সী পৰ্শংশা করেলন! আমােদর েটৰ্িনং েযন খুব ভাল হয় এবং েয েকান অসু িবধায় েযন আমরা তােদর
জানােত ভুল অথবা ভয় না কির এই বেল এবং েদশ ও সবার শুভ কামনা কের উিন বক্তব েশষ করেলন!
আমােদর খুব ভাল লাগল তার এ বক্তৃতা! মনটা জুিড়েয় েগল!
এখােনই হেব আমােদর েটৰ্িনং আগামী িতন সপ্তাহ! এলাকাটা িতনিদক িদেয় েঘরা পাহাড়! মাঝখােন একিট
িবশাল েখালা পাকা মাঠ! ওটা হেচ্ছ পােরড গৰ্াউন্ড! ওটার আয়তন একটা ফুটবল মােঠর মত হেব! পৰ্িতিট
পাহােড়র উপর একিট বারাক, লমব্া িটেনর ছাদ এবং এর উল্টা িদেক রান্নাঘর! আর এক পােশ েশৗচাগার! এই
িতনটা পাহােড়র িনেচর িদেক এক পােশ িকছু পাকা একতালা ঘর েযখােন অিফসাররা থােকন ও তার একটু দূ ের
িসপাইরা থাকেতা! খুবই সু ন্দর জায়গাটা! দু িতনটা পৰ্াকৃিতক ঝড়না িছল, পাহাড় েথেক পািন পরেছ, পিরষ্কার
টলটেল পািন, েদখেত েযমন নয়নিভরাম েতমিন েখেতও খুব সব্াদ! পািনটা ঠান্ডা এবং ঝকঝেক! ওখােন আমরা
েগাসল করতাম এবং কাপড় ধু তাম! এই ঝরনার কােছ িকছু পাকা ঘর িছল, ওগুলা িছল আমর্স-এমুেনশন িডেপা!
এই কান্টনেমন্ট এলাকার বাইের সব গৰ্ামাঞ্চল! েটৰ্িনংএর অংশ িহসােব মােঝ মােঝমেধ ওই গৰ্ামগুলােত েযেত
হেয়েছ! ওখােন মসিজদ েদেখিছ আবার আযানও শুেনিছ! মেন হত েযন বাংলােদেশই আিছ! ভালই লাগত!
ওই রােতই আমােদর ১১০০ জনেক িতনটা উইং, তারপর আবার পৰ্িতিট উইংেক িতনটা প্লাটুন এবং পৰ্িতিট
প্লাটুনেক এগারটা েসকশনএ ভাগ করা হয়! এই িতনটা উইং এর ইনচারজ করা হয় শাজাহান ভাইেক আর
েডপুিট ইন ইনচারজ েহাল রতন! পৰ্িত উইংএ ৩৬৬ জন! পৰ্িত প্লাটুেন ১২২ জন এবং পৰ্িত েসকশেন ১১ জন
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কের িছলাম! পৰ্িত েসকশেন ১১ জন এবং একজন কমান্ডার িনবর্াচন কের েদয়া েহাল! আমার গৰ্ুেপর কমান্ডার
িছল ৈতমুর! আমােদর উইং এর েটৰ্িনং এর দায়ীেতব্ িছেলন কােপ্টন রিবন্দৰ্ িসং! পাঞ্জাব েরিজেমেন্টর একজন
অিফসার! উিন ৈতমুরেক স্মাইিলং বয় বেল ডাকেতন! ও সবসময় একটু হািস হািস মুেখ থাকত, েসটাও ওেদর
নজের এেসেছ! পৰ্েতক উইং এর পৰ্ধান িছেলন একজন কােপ্টন! আর িতনটা উইং এর সািবর্ক দায়ীেতব্ িছেলন
েমজর মািলক রানা! আর তােদর সাহায করত েজিসও, হািবলদার, সু েবদার এবং িসপাইরা! আর আমােদর
পৰ্িতটা েসকশেনর জন একজন িসপাই িছল গাইড করার জন যােক আমরা উস্তাদ বলতাম! আমােদর উস্তাদ
িছল গুরখা েরিজেমেন্টর! এই উস্তাদরাই িকন্তু আমােদর েটৰ্িনং িদেয়েছ, বন্দুক চালান িশিখেয়েছ, েগৰ্েনড িনেক্ষপ
িশিখেয়েছ! এরাই আসল! অিফসাররা নজরদাির করত আর পৰ্েয়াজেন উপেদশ, আেদশ ও িনেদর্শ িদত!
এই ভাগাভািগর পর আমােদর িনেয় যায় বারােক! একিট েছাট পাহােড়র উপর আমােদর বারাক, ১৬৭ টা পাথর
কাঁটা িসঁিড় েবেয় উঠেত হেলা! অন দু টা বারােকর অবস্থানও এরকমই উচ্চতায়! ওখােন িনেয় আমােদর একিট
সতৰ্ুিঞ্জ ও িবছানার চাদর, একিট খাবার েপ্লট ও মগ, কাপেড়র জুতা েমাজা, েগিঞ্জ ও হাফপান্ট েদয়া হয়! সােথ
একিট গাঁেয়র সাবান ও একিট কাপড় েধায়ার সাবান, এক পােকট িসগােরট ও িদেয়শলাই িদল! আমরােতা মহা
খুিশ! অেনক িকছু েপলাম! আমার উইংএর নাম িছল নজরুল উইং! লমব্া ঘর! পাকা েমেঝ, উপের িটেনর চাল!
বারােকর েভতের লমব্া দিড় টানান আেছ জােত কাপড় নাড়েত অথবা ঝুিলেয় রাখেত পাির! উল্টািদেক রান্নাঘর!
আেরক িদেক টয়েলট, েগাসল করার জায়গা িনেচ, ঝড়নায়! আমরা িনেচ েনেম ঝরনােতই েগাসল করতাম, কাপড়
ধু তাম সবসময়!
আমরা আমােদর পছন্দ মত জায়গায় সতরুিঞ্জ িবিছেয় িবছানা বানালাম! বাগ এবং অনান িজিনস রাখলাম!
এরপর আমােদর েডেক চা েদয়া েহাল! এক মগ গরম চা! িপওর আসািম চা! িভষন মজা ও অতন্ত তৃিপ্তদায়ক
এই চা! মেন হল েযন সারািদেনর ক্লািন্ত দূ র হেয় েগল! তারপর আমােদরেক একটু সময় েদয়া হেলা কাপড়
বদলােনা এবং হাতমুখ েধায়ার জন! রাত ১১ টার িদেক আমােদর রােতর খাবােরর জন বাঁিশ বািজেয় ডাকা হল!
সবাই লাইেন দাঁিড়েয় খাবার িনলাম! ডাল, ভাত, শবিজ! তারপর সদ পাওয়া এক পােকট িসগােরট েথেক একটা
েবর করলাম! আহ িক েয সু খ! মেন হিচ্ছল কতিদন পােকট খুেল িসগােরট খাইনা! িসগােরট েশষ কের বাথরুম
েসের এবার ঘুমােত েগলাম! সােথ সােথ ঘুিমেয় েগলাম!
আমর্স েটৰ্িনং
পরিদন খুব সকােল এক হািবলদার েমজর এেস বািশ বািজেয় আমােদর ঘুম েথেক তুলল! গভীর ঘুেম িছলাম!
ভীষন ক্লান্ত, িকন্তু উঠেতই হেলা! মুখ েধায়ার আেগই েদিখ চা েরিড! লাইেন দািড়েয় চা িনলাম এক মগ! খুব
তৃিপ্তর সােথ পান করলাম! তারপর একটা িসগােরট েখলাম! আরও মজা লাগল!
সকাল ৭টার মেধ আমােদর িপিট েডৰ্স পের মােন হাফ পান্ট, েগঞ্জী ও কাপেড়র জুতা পের িনেচ নামেত হেব!
িতনটা বারাক েথেক সবাই িনেচ েনেম এল! সবাই ফল ইন করলাম, মােন শৃ ঙ্খল ভােব লাইন িদেয় দাড়ালাম!
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পৰ্েতকটা উইং আলাদা ভােব দাড়াল! আমােদর উইংএর দায়ীেতব্ িছেলন কােপ্টন রিবন্দৰ্ িসং! পৰ্থেম জাতীয়
সংগীত! তারপর িপিট পারাড, তারপর নানা বায়াম ইতািদ! ১ঘন্টা পর আমােদর আবার উপের েযেত বলা
েহাল! উপের এেস েদিখ নাস্তা েরিড! লু িচ, হালু য়া আর গরম গরম চা! েপট পুের েখলাম! এবার আবার
িসগােরট! আধাঘন্টা সময় েদয়া হয় আমােদর এ নাস্তা খাবার জন! এরপর আবার িনেচ!
এখন েথেক আমরা আমর্স েটৰ্িনং িনেবা এই উেত্তজনা িনেয় আমরা আবার িনেচ লাইন িদেয় দাড়ালাম! িকন্তু
আমােদর হতাশ কের িদল! বলল এখন েতামােদর ডাjঅল আপ করােনা হেব! মােন েদৗড়ােত িনেয় যােব! েযেত
হেব েগলাম! এক মাইল েদৗিড়েয় একটা জায়গায় এেস থামলাম! পােশ জংগল! বলল জংগেল ঢুকেত! কথা মত
ঢুকলাম! েবশ গভীর জংগল! একটু েভতের েছাট েছাট গাছ! েসই গাছগুলার চারিদক পিরষ্কার করেত বলল!
মােন আগাছাগুিল েটেন ওঠােত হেব! েমজাজ খারাপ হেয় েগল, আবার েসই জংগলই পিরষ্কার করেত হেব! িকন্তু
পৰ্িতবাদ করা যােবনা! আেদশ পালন করেতই হেব! শুরু হেলা পিরষ্কােরর কাজ! পৰ্ায় িতন ঘন্টা এই কাজ কের
আবার বাঁিশ, েদৗিড়েয় আসলাম! এবার আবার িপিট করান েহাল! িঠক ১২ টার সময় ছু িট িদল! েগাসল করা,
দু পুেরর খাবার খাওয়া ইতািদর জন! বেল িদল ৩টার সময় আবার িনেচ নামেত!
উপের েগলাম! েযেত েযেত লক্ষ করলাম েয অেনেকর পােয় হােত েজাক েলেগ আেছ এবং রক্ত েখেয় ফুেল
আেছ! েজােকর আকৰ্মন আমার জীবেন এই পৰ্থম! লবন িদেয় েজাক ছু টােনা েহাল! কাপড় আর সাবান িনেয়
িনেচ নামলাম ঝরনার পািনেত েগাসল করেত! একদম পিরষ্কার টলটেল পািন! িকছু পািন েখেয়ও েদখলাম,
অেনক সব্াদ! েগাসল েশষ কের ওপের উেঠ েদিখ খাবার েদয়া শুরু হেয়েছ! আমরাও িনলাম! েখেয় ৪০ িমিনেটর
মত িবশৰ্াম িনেয় আবার আেগর েডৰ্স পের িনেচ েগলাম! আবােরা েসই ডাবল আপ! েস জংগল সাফ করা এবং ৬
টার সময় েফরত আসলাম! আবার িপিট! সবর্েশেষ জাতীয় সংগীত পিরেবশনা এবং িঠক ৭ টার সময় ছু িট! এখন
আর কারও েকান শিক্ত নাই! হাত মুখ ধু েয় ধীের ধীের উপের উেঠ এলাম! সবাই ভীষন ক্লান্ত! একটু পর রােতর
খাবার েখেত ডাকল! েকান মেত েখেয় শুেয় পরলাম আর মূ হুেতর্র মেধই ঘুম এেস েগল! অল্প িকছু ক্ষণ পর
বািশর শেq ঘুম ভাঙল! েদখলাম সকাল হেয় েগেছ! আবার আেগরিদেনর মত িডউিট শুরু েহাল! এভােব িতন
চারিদন েগল! তারপর একিদন বলল েয কাল েতামােদর ফায়ািরং করােত িনেয় যােবা! ওহ েসই িক অনু ভুিত,
আনন্দ আর উেত্তজনা! এতিদেন আমােদর মেনর ইচ্ছা পূ রন হেত যােচ্ছ! শরীেরর শিক্ত অেনক েবেড় েগল!
পরিদন সকােল িনেচ িগেয় রুিটন এেক্সসাইজ করার পর বলল েয নাস্তার পর আমােদর িনেয় যােব শুিটং করােত!
নাস্তা েখেয় আেগ আেগই েনেম েগলাম মােঠ! েদিখ বাক্স ভরিত গুিল, লাইন িদেয় েস্টনগান, এস এল আর আর
বাক্স ভিতর্ েগৰ্েনড রাখা! েসগুিল আমােদর িদেয়ই েনয়া েহাল পৰ্ায় আধা মাইল দু ের এক েছাট পাহােড়! ওটার
উল্টািদেকও আেরকটা পাহাড়! পৰ্থম দফায় আমােদর ২৫ জন কের িতনটা গৰ্ুপেক আমর্স েটৰ্িনং িদেত িনেয়
যাওয়া হয়! ওখােন আেগ েথেকই বাংকার করা িছল! পৰ্থেম আমােদর আমর্স এমুেনশন সম্পরেক ধারনা েদয়া
হয়! তারপর িকভােব গুিল করেত হয়, েগৰ্েনড ছু ড়েত হয় এগুলার একটা েডমন্সেটৰ্শন েদয়া হয়! এরপর
আমােদর িদেয় পালা কৰ্েম পৰ্থেম ৩০৩ রাইেফল, তারপর এসএলআর এবং েস্টনগান এবং সব েশেষ েগৰ্েনড
িনেক্ষপ করান হয়! দারুন এক অিভজ্ঞতা এবং উেত্তজনা! আমরা সবাই খুবই আনন্দ পািচ্ছলাম! পৰ্ায় দু পুর
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িতনটার িদেক েশষ হয় আমােদর এই পবর্! সব েশষ হবার পর আমােদরেক বলল েয এখন অপরিদেকর
পাহােড়র গা েথেক পাচিট কের গুিল খুেজ িনেয় আসেত! আমরােতা অবাক! েকাথায় পােবা! ওগুলােতা মািটর
িনেচ ঢুেক েগেছ! িকন্তু আেদশ হেয়েছ, মানেতই হেব! েকান পৰ্শ্ন করা যােবনা! েগলাম ওই পােড়! পৰ্ায় ১৫০ ফুট
হেব দূ রতব্! িগেয় েখাজা শুরু করলাম! ওমা দু টা েপেয়ও েগলাম! িকন্তু আর েপলামনা! আসলাম এই পােড়!
কােপ্টনেক িদলাম! উিন িকছু বলেলননা! িবেকল চারটার িদেক আেদশ িদেলন পাক আপ! আমরা বারােক
িফরেত িফরেত ৫টা েবেজ েগল! অতন্ত িক্ষধা েলেগছল! ওড়াও েটর েপেয়িছেলা! তাই আমােদর বলল আজেক
িডনার ৬টার সময়! আমরা তাড়াতািড় কের েগাসল েসের উপের েগেয় রােতর খাবার েখলাম! আবার িনেচ এেস
জাতীয় সংগীত েগলাম! আজেকর িদনিট খুব উেত্তজনা পুনর্ িছল! এই পৰ্থম আমর্স েদখলাম এবং বাবহার
করলাম!
এইভােব গৰ্ুপ গৰ্ুপ কের আমােদর েটৰ্িনং েদয়া েহাত! আর যােদর ফায়ািরং থাকেতানা তােদর আমর্স পিরষ্কার
করা, েখালা এবং তার রক্ষনােবক্ষন েশখােনা হেতা! দু সপ্তােহর মেধ সবার ফায়ািরং আর েগৰ্েনড েছাড়া েশখা
হেয় েগল! মােঝ মােঝ অিফসাররা এেস আমােদর মনরঞ্জেনর জন সাংস্কৃিতক সন্ধার আেয়াজন করেতন! তাছাড়া
ফায়ািরং ছাড়া যারা থাকত তােদর েগিরলা যু দ্ধ সম্মেন্ধ েলকচার েদয়া, েরইড, এমবুশ ইতািদ িবষেয় িশক্ষা েদয়া
হেতা! িকভােব শহের, গৰ্ােম একটা সু শৃংখল বািহিনর সােথ যু দ্ধ করেত হেব েসগুলা েশখােতন! খুবই মেনােযাগ
িদেয় লক্ষ করতাম, বুঝেত েচষ্টা করতাম আর মেন মেন ভাবতাম এইভােবই পািকস্তান বাহীিনেক পরািজত এবং
েদশ ছাড়া করেবা!
৩য় সপ্তােহ আমােদর এমবুশ এবং েরইড েটৰ্িনং হয়! অতিকর্েত আকৰ্মন করা এবং হঠাট েকউ আকৰ্মন করেল
তা পৰ্িতহত করা বা িনরাপেদ পালােনা, মােন িহট এন্ড রান, এইগুলা েশখান হয়!
একিদন রােত হঠাত শুিন েগালােগািলর আওয়াজ! এরমেধ ৈহৈচ! পািকস্তান আিমর্ আমােদর কান্টনেমন্ট এটাক
কেরেছ! আমােদর জায়গাটা িসেলট েথেক খুব কােছ এবং টাংগুয়ার হাওেরর েথেক অিত িনকেট! ইিন্ডয়ান আিমর্
আমােদর অিতদৰ্ুত বারাক েথেক েনেম েযেত বলল! েয েযই কাপেড় আিছ েসই কাপেড়ই েনেম েযেত বলল!
আমরােতা েদৗিড়েয় েনেম েগলাম! ওখান েথেক আমােদর িনেয় েগল কােম্পর বাইের েবসামিরক এলাকায়!
চারিদেক ধানেক্ষত আর হাটু পািন! ওখােন িনেয় বলল হাটু েগের বেস অথবা শুেয় েকান আওয়াজ না কের শুধু
অবজারভ করেত! হােত েস্টনগান িদল! আমরােতা ভেয় অিস্থর! িকন্তু ইনিডয়ান আিমর্ আেছ সােথ তাই িকছু টা
সাহস পািচ্ছলাম! যাই হউক ২ ঘন্টা এইভােব কাটালাম! মােঝ মােঝই গুিলর আওয়াজ হেচ্ছ! আমরা এই পািন
কাদার মােঝ কৰ্ল কের এগুিচ্ছ! একসময় শুিন েশষ! পের জানলাম েয এটা িছল িডৰ্ল!েটৰ্িনং এর অংশ! েকান
পািকস্তািন আিমর্ না, এরাই এটা ঘিটেয় আমােদর েশখাল! পের আমােদর িক আনন্দ! মেন হিচ্ছল আসল যু েদ্ধই
িলপ্ত িছলাম! িতন সপ্তাহ পর আমােদর েথেক ১০৩০ জনেক পািঠেয় েগল! আর আমরা ৭০ জন রেয় েগলাম! এই
৭০ জনেক িলডারিসপ েটৰ্িনং েদয়া হেব আরও এক সপ্তাহ!
িলডারিশপ েটৰ্িনং
১০৩০ জন চেল যাবার পর েযন খািল হেয় েগল! আমােদর সবাইেক একিট বারােক রাখা েহাল! পরিদন েথেক
4

শুরু েহাল িলডারিসপ েটৰ্িণং! এটার দায়ীেতব্ িছেলন কােপ্টন দীপক চাঁডা, উিন রাজপুত েরজীেমেন্টর একজন
অিফসার! এিট মূ লত িথওেরিটকাল! িবিভন্ন পৰ্কার েস্টৰ্েটিজ, িকভােব কমান্ড করেত হয়, িকভােব এবং কখন
হামলা করেত হয় অথবা সের আসেত হয় তাই এখােন িশখান হেয়েছ! এবং িকছু গাইডলাইন িছল এই েটৰ্িনংএর
মূ ল িবষয়! এখন খাওয়াদাওয়া আেরা উন্নত মােনর! ভালই িছলাম! একসপ্তাহ পর আমােদর েযেত হেব!
লায়লাপুের খুব ভাল সময় েকেটেছ! অেনক িকছু িশেখিছ! একিদন সময় হেলা আমােদরও িবদায় েনবার!
২৮ েসপেটমব্র
চার সপ্তাহ কিঠন েটৰ্িনংএর পর এবার আমরা িবদায় িনিচ্ছ ভারতীয় েসনােদর কাছ েথেক যারা আমােদর এত যত্ন
কের িশিখেয়েছন! সবারই মন খারাপ লাগিছল, িকন্তু েয উেদ্দশ িনেয় েবিড়েয়িছ েসটা হেচ্ছ েদেশ িগেয় যু দ্ধ করা
এবং েদশ সব্াধীন করা! েযেত হেব, যু দ্ধ করেত হেব, েদশ সব্াধীন করেত হেব! তাই একটা আনন্দও উপলি
করিছলাম!
িবদায় েবলায় সব অিফসাররা আবার একসােথ এেস আমােদর অেনক উত্সাহ িদেলন, আমােদর েয িস্পিরট তার
অেনক পৰ্শংসা করেলন! সবার শুভ কামনা কের ওনারা িবদায় িনেলন! আর আমরা দু টা টৰ্ােক ৭০ জন এবং
একটা িজেপ একজন অিফসার রওয়ানা হলাম! তখন সকাল ৯টার মত বােজ! আেগর রােত অেনক খাবার
বািনেয় িনেয়িছলাম সােথ েনবার জন! েসগুলা খািচ্ছ আর যািচ্ছ! এইভােব চলেত চলেত একসময় এেস থামলাম
একিট কান্টেনেমেন্ট! ওখােন আমােদর সবাইেক অভথর্না জানােনা হেলা এবং খুব ভাল খাবার খাওয়ান েহাল!
েদখলাম েগইেট একিট কুকুর একটা তাবুেত, আর একজন িসপাই তােক পাহারা িদেচ্ছ! পের শুনলাম ওই
কুকুরটা নািক একজন অিফসার! যাই হউক আবার যাতৰ্া শুরু এবং ২৯ েশ েসপেটমব্র আসলাম েসই পুরান গকুল
নগর কােম্প! নামলাম সবাই! খুব মজার অনু ভুিত! এখান েথেকই েগিছলাম! এখন যারা আেছ তারা আমােদর
েদখেত আসল! হঠাত েদিখ সােদক কাকা! আমার সম্পকর্ ভািতজা, িকন্তু বয়েস আমার বড়! ওনার েছাটভাই
ফরহাদ আবার আমার বন্ধু! উিন বলেলন ফরহাদ, আমানও এেসেছ! ওরা পালােটানা কােম্প আেছ! গকুলনগের
িকছু ক্ষন েথেক আবার উঠলাম টৰ্ােক! ঘন্টা খােনক পর আমরা আসলাম েমলাঘের, তখন সন্ধা হয় হয় করেছ!
……...
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েসই আগুন ঝরা িদেন
- যু েদ্ধ নামার আেগ
৫ম পবর্
১৯৭১
েমলাঘর কাম্প
েমলাঘর হেচ্ছ েসক্টর ২ এর েহ'ড েকায়ারটার) েসক্টর ২ এর েসক্টর কমান্ডার িছেলন েমজর (পের িবৰ্েগিডয়ার)
খােলদ েমাশাররফ আর েডপুিট কমান্ডার বা েসেকন্ড ইন কমান্ড িছেলন কােপ্টন (পের েমজর) এিটএম হায়দার)
বলা বাহুল েয তখন যু েদ্ধর সু িবধার জন বাংলােদশেক ১১ িট েসক্টের ভাগ করা হেয়িছল) আমরা িছলাম েসক্টর ২
এর অধীন) আর ২ নমব্র েসক্টেরর অধীেন িছল ঢাকা, কুিমল্লা, ফিরদপুর এবং েনায়াখািলর িকছু অংশ) এই েসক্টর
২ িছল সবর্ বৃ হত্ এবং সবর্ােপক্ষা গুরুতব্পূ নর্, কারন এর অধীেন রাজধানী ঢাকা) পৰ্িতিট েসক্টের একজন কমান্ডার,
আর একজন েডপুিট কমান্ডার িনেয়াগ পৰ্াপ্ত িছেলন)
লায়লাপুর েথেক েমলাঘর েপঁৗছােত সন্ধা হেয় েগল) পৰ্ায় ২২ ঘন্টা লাগল, মেধ গকুলনগর একটু েথেমিছলাম)
ওখােনই সােদক কাকা, সম্পেকর্ আমার ভািতজা এবং ফরহােদর বড় ভাই, ওনার কােছ শুনলাম েয আমান ও
ফরহাদ এেসেছ আগরতলা, পালাটনােত েটৰ্িনংএ েগেছ, এতিদেন েশষ হেয় যাওয়ার কথা) েমলাঘের ওেদর েদখা
েপেলও েপেত পাির) আমান হেচ্ছ আমার ভািতজা, আপন চাচাত ভাইেয়র বড় েছেল এবং সহপািঠ) রাজারবােগ
আমরা পাশাপািশ বাসায় একদম িশশুকাল েথেক) তাই ওেদর কথা েভেবই অেনক আনন্দ লাগিছল) মেন মেন
ভাবিছলাম যিদ আমান- ফরহােদর সােথ েদখা হয় তাহেল িক মজাই না হেব)
গকুল নগর েথেক টৰ্াক রওয়ানা িদেয় সন্ধার িদেক এেস েমলাঘর কােম্পর েগইেট থামল)
টৰ্াক েথেক েনেম লাইন িদেয় দাঁিড়েয় আিছ, অনু মিত আসার পর েগইট খুলেব) েভতের িটম িটম লাইট জব্লেছ)
অেনক েলাক েদখা যােচ্ছ, িকন্তু েবাঝা যােচ্ছনা) মেন মেন খুঁজিছ আমানেদর) একসময় অনু মিত আসল, েগইট
খুেল িদল) আমরা এেক এেক ঢুকিছ আর পিরিচত েলাক খুঁজিছ) এমন সময় আমার সাথী শিরফ িচত্কার িদেয়
উঠল, বলল তােরক ওই েয আমান) আিমেতা মহাখুিশ) আমােনর সােথ ফরহাদও িছল) েদখা হল আমান ও
ফরহােদর সােথ) পৰ্ায় দু মাস পর এই েদখা) িকন্তু মেন হেলা কতকাল পর েদখিছ) এই ফরহাদই িকন্তু আমােদর
আগরতলা যাবার রাস্তা িঠক কের িদেয়িছল, তখন পািরবািরক কারেন আমােদর সােথ আসেত পাের নাই)
আমােদর আসার মাস খােনক পর ও আর আমান একসােথ এেসেছ) এই দঁীঘ ও ক্লািন্তকর টৰ্াক ভৰ্মেনর কষ্ট েযন
এক িনিমেষই উধাও হেয় েগল) এই জংগেল এত ঘিনষ্ট কাউেক পাওয়া সিতই খুবই আনন্দ ও উেত্তজনাকর)
তাই আনেন্দর মাতৰ্াটা িছল অেনক েবশী) আমার মেন হিচ্ছল খুশীেত িচল্লাই!!! এতিদন পর মেন হল েযন আিম
ঢাকার রাজারবােগ আিছ) অেনকিদন পর বাসার কাউেক েপলাম) ওরা আমােদর একমাস পর রওয়ানা িদেয়েছ)
সু তরাং ওেদর কােছ অেনক খবর আেছ ঢাকার) আমােনর কাছ েথেক বাসার খবর িনলাম, িবেশষ কের আম্মার
খবর িনলাম, আম্মার শরীর েকমন, আমােক িনেয় িক খুব দু িশ্চন্তা কেরন িক না, খাওয়া দাওয়া িঠক মত কেরন
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িক না ইতািদ) ঢাকার অনান খবরও িনলাম) খুবই আনন্দ লাগিছল) মেন হিচ্ছল না েয যু েদ্ধ এেসিছ) েযন
েবড়ােত এেসিছ পিরবােরর সােথ, এরকম লাগিছল) অেনক গল্প হেলা) ওরা িক ভােব আসল, আর আমােদর অন
বন্ধুরা েক েকাথায়, বাবু, েসিলম, েবলাল, এবাদ, পারেভজ, হারুন এেদর সবার েখাঁজ খবর িনলাম) ঘরবািড়র
েখাজ খবর িনলাম) ঢাকায় েকমন অপােরশন হেচ্ছ, শহেরর অবস্থা েকমন) আিমর্র গিতিবিধ েকমন) আর
আমােদর পিরিচত েকউ ধরা পেরেছ িকনা ইতািদ)
আমানরা দু িদন আেগই এেসেছ, তারা একিট তাবুেত থােক) আমরা আজেক আসলাম) আমােদর িকছু ই িঠক
হয়িন) েখাঁজখবর িনেয় জানেত পারলাম েয আজেক আমরা তাবু পািচ্ছনা আর রােতর খাবারও না) আমান
ফরহাদ আমােদর িচড়া িদল, ওটা েখলাম) েযেহতু তাবু নাই সু তরাং েখালা আকােশর িনেচই রাত কাটােত হেব)
ভািগস সতরিঞ্জ িছল) একটা গােছর নীেচ মািটেত সতরিঞ্জটা

মািটেত িবিছেয় শুেয় পরলাম) একটু গুিড় গুিড়

বৃ িষ্ট পড়িছল, িভজলাম) আবার মািটটাও সমান নয়, গােছর িশকড় িদেয় জায়গাটা উচুিনচু) তাও শুেয় থাকলাম
এবং ঘুমও এেস েগল) পরিদন খুব সকােল ঘুম ভাঙল বাঁশীর তীবৰ্ আওয়ােজ) েদখলাম এক বুড়া েলাক বাঁশী
িদেয় সবার ঘুম ভাংগােচ্ছ) সবাইেক বলেছ ফল ইন করেত, মােন লাইন িদেয় দাঁড়ােত, তারপর বলেছ অপআইট, মােন েলফট-রাইট) ভীষন রাগ উঠল) আমােদর এসব করা েশষ) এখন আবার আমরা েকন এসব করব)
তারপরও কােম্পর িনয়ম শৃ ংখলা রক্ষােথর্ দাঁড়ােত হেয়িছল) জাতীয় সংগীত েগেয়িছলাম িকন্তু ঐ বুড়ার িনেদর্েশ
েলফট রাইট কির নাই) এ পবর্ দু মাস আেগ আমরা েশষ কের এেসিছ) িবেকেলর িদেক তাবু েপলাম) েবশ বড়
তাবু েপলাম, েযখােন মুখমুিখ ৬ জন কের ১২ জন থাকা যায়) আমানরা ৪ জন এবং আমরা ১০ জন এ ১৪ জন
এক তাবুেতই থাকা শুরু করলাম)
কেয়কিদন পর হারুন, আমার চাচােতা ভাই, েছাট চাচার েছেল এবং রাজারবােগই বাসা, ও আসেলা গািজ ভাই
(গাজী েগালাম দস্তগীর), বতর্মান আঃলীগ এমিপ, ওনার সােথ) আেরা ভােলা লাগল) মােন রাজারবাগ েথেক
আমরা ৬ জন মুিক্তেযাদ্ধা এখন েমলাঘের) আিম, আমান, হারুন, শিরফ, নশু, ও ইেকা ভাই, এই ইেকা ভাই
হেচ্ছন রাজারবােগ আমােদর পারার স্থায়ী বািসন্দা এবং বড় ভাইেয়র মত) ১৯৭১এ ওনােদর বাসায় ভাঁড়া
থাকেতন সু রকার আলতাফ মাহমুদ, অস্তৰ্ রাখার অিভেযােগ পাক আিমর্ ওনােক বাসা েথেক ধের িনেয় যায় এবং
নৃ শংস ভােব হতা কের, এমনিক েডড বিডটাও েদয় িন) তাছাড়া ফরহাদ আমার ভািতজা এবং সহপাঠী এবং
বাবুল ও মঞ্জু র আমার সহপািঠ এবং আশ্চাযর্ জনক ভােব আমােদর সবার েদেশর বািড় একই জায়গায়, মােন
আড়াইহাজার) ফরহাদ আর বাবুল তখন রাজারবােগর কােছই শিহদবাগ ও শাহজাহানপুের থাকত) বাবুল ও মঞ্জু র
ময়িমনিসংহ এিগৰ্ ভারিসিটর ছাতৰ্) বাবুল ও মঞ্জু েরর েদেশর বািড় আবার আমােদর েদেশই) এরা সবাই পুবর্
পিরিচত) আর দু জন িছল, তােদর একজন আবদু ল্লাহ আবু সায়ীদ সার এবং নাটকার আল মনসু েরর েছাট ভাই
আoু ল্লাহ আল মাহমুদ(েহলাল) ভাই, আর অন জন হুমায়ু ন কিবর ভাই ইিঞ্জিনয়ািরং এর ছাতৰ্, ওনারাও
শাহজাহানপুেরর বািসন্দা িছেলন) তেব তােদর সােথ আেগ পিরচয় িছলনা) মােন সবাই খুব কােছর এবং ঘিনষ্ট
এটা একটা মজার বাপার িছল আমােদর জন) তাছাড়া ৪ জন আবার আমার আত্নীয়) মেন েহাত এলাকােতই
আিছ, পিরবাের সােথই আিছ) সবাইেক েছেড় এেসিছ এটা আর মেন হিচ্ছল না) েবশ ভাল লাগেত শুরু করল)
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েমলাঘরটা িছল একটা েটৰ্িনং, িডপারচার ও টৰ্ািঞ্জট কােম্পর মত) সবাই েটৰ্িনং িনেয় পৰ্থেম এখােন আেস)
আবার অেনেক এখােন এেসও িকছু পৰ্িশক্ষন েনয়) তারপর এখান েথেক আমর্স িনেয় গৰ্ুপ গৰ্ুপ হেয় েদেশর
িভতের যায় এবং মুিক্তযু দ্ধ কের) আর যারা যু দ্ধ করেত করেত েগালাবারুদ ফুিরেয় েগেছ ওরাও আবার এখােন
এেস অস্তৰ্, েগালা বারুদ সংগৰ্হ কের েদেশর েভতের ঢুেক)
এ েমলাঘর কেম্পর মুল দায়ীেতব্ িছেলন কােপ্টন এ.িট.এম হায়দার) উিন পািকস্তান আিমর্র একজন পৰ্িশিক্ষত
কমােন্ডা) কােপ্টন এিটএম হায়দার এক অদ্ভুত বািক্ততব্) একিট বড় বাংকাের উিন থাকেতন, ওখান েথেকই
অিফস পিরচালনা করেতন) সারািদন কাজ করেতন আর মােঝ মােঝ যুু েদ্ধ এবং যু দ্ধাহত মুিক্তেযাদ্ধােদর েদখেত
েযেতন) এছাড়া ২৪ ঘন্টা আমােদর গিতিবিধ লক্ষ রাখেতন) আমােদর থাকা, খাওয়া, আমােদর িচিকত্সা, শৃ ংখলা,
মেনারঞ্জন, আমােদর যু েদ্ধ যাওয়া, আমােদর অস্তৰ্ পাওয়া ইতািদ সবই িছল তার দায়ীতব্) আর একজন িছেলন
কােপ্টন মিতন) উিন েসক্টর ২ এর েরগুলার আিমর্র দায়ীেতব্ িছেলন) এছাড়াও েবশ িকছু অবসরপৰ্াপ্ত আিমর্
অিফসার সাবর্িক্ষিনক ভােব আমােদর েদখােশানা করেতন) সবার নাম মেন করেত পারিছনা)
আিম পৰ্ায় ১৫-১৬ িদন িছলাম এই েমলাঘের) িদন রাত ঘুেরিছ এই কােম্পর মেধ) কখনই কােপ্টন হায়দারেক
ঘুমােত অথবা বেস গল্প করেত েদিখ নাই) সারাক্ষন কাজ আর কাজ) কখেনা েকান কােজ েগেল উিন শত
বাস্ততার মােঝও আমােদর কষ্ট, অিভেযাগ মেনােযাগ িদেয় শুনেতন এবং সমাধান িদেতন) কখনই িবরক্ত হেতন
না) অেনকটা বন্ধুর মত িছেলন সবার জেন) ওনার অিফসটা িছল একটা রুেমর আকােরর বাংকােরর মেধ,
উপের তাবু িদেয় ঢাকা) ওখােন একটা েছাট খাট থাকত আর েটিবল েচয়ার িছল) ওই েটিবেলই বেস সারািদন
কাজ করেতন) আিম যতবারই িগেয়িছ, েদেখিছ উিন একটা েতায়ােল পের খািল গােয় মেনােযাগ িদেয় কাজ
করেছন) েমলঘরটা িছল আবার সবর্েশষ খবেরর একিট িনভর্রেজাগ স্থান) অেনক খবর এখােন েপতাম এবং
সােথ সােথ)
এই কােম্পর অেনক ঘটনা) খাবার িনেয় একিদন ঝগড়া) আসেলন ৈসয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউিদ্দন আহেমদ,
েমাহাম্মদ কামরুজ্জামান, খন্দকার মুশতাক, েজনােরল এম এ িজ ওসমািন এবং েলফেটেনন্ট েশখ কামাল) আমরা
আমােদর সকল অিভেযাগ েশানালাম) বললাম ডােলর িভতর বাঙ পাবার ঘটনা) রুিটর মেধ বািল আর ভােতর
মেধ পাথর কনা ইতািদ) সােথ সােথ আেদশ িদেলন সপ্তােহ দু িদন মাংস আর ডাল, অনান িদন শবিজ, ডাল
ভাত)
আমরা েয ৭০জন এেসিছলাম তােদর মােঝ েবিশ বন্ধুতব্ িছল আমােদর ১০-১২ জেনর সােথ) এরা সবাই ছাতৰ্)
েকউ কেলেজর, আবার েকউ িবশব্িবদালেয়র, েকউ েমিডকাল আবার েকউ ইিঞ্জনীয়ািরংএর ছাতৰ্) এই ১০-১২ জন
এবং আমানেদর মধ েথেক ৪ জন িমেল আমরা েমাট ১৫-১৬ জন এক েটেন্ট থাকার বাবস্থা কির) ফেল সবার
নজর পের আমােদর পৰ্িত) এরমেধ একিদন মানু ভাই, যােক আিম স্কুল জীবন েথেক িচিন, কাকড়াইেল বাসা,
ওনার সােথ েদখা হয়) মানু ভাই কেয়ক বছর আেগ লঞ্চ ডুিবেত পিরবােরর আেরা ৮ জেনর সােথ মৃতু বরন
কেরন) এই মানু ভাইেয়র আেরকটা গুেনর কথা বিল) আমরা যখন কেলেজ পিড় তখন উিন আমােদর অংক আর
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িফিজক্স পড়ােতন) বুেয়েটর ছাতৰ্ িছেলন এবং খুব ভাল পড়ােত পারেতন) শুধু তাইনা, পড়ার সময় উিন
কাপেস্টন িসগােরটও খাওয়ােতন আমােদর) ওনার একটা অভাস িছল, উিন িসগােরেট ৩-৪ বােরর েবিশ টান
িদেতননা) ফেল আমরাই ওটা েশষ করতাম) েসজেন যিদও আমার অংক িছলনা, িফৰ্ িসগােরট পােবা েস জেনই
পড়েত েযতাম) তাই যখন েমলাঘের ওনােক েপলাম মেন হেলা খুব কােছর কাউেক েপেয়িছ) উিন জানেত
চাইেলন আমরা েকান গৰ্ুেপর সােথ ঢাকা যািচ্ছ) আমরা তখন অন একিট গৰ্ুেপ নাম িলিখেয়িছলাম) মানু ভাই
বলেলন েয েতামরা আমােদর গৰ্ুেপ চেল আস) তখন উিনই আমােদরেক িনেয় মায়া ভাইেয়র সােথ পিরচয় করান
এবং ওই গৰ্ুেপ েযাগ িদেত বেলন) মায়া ভাই তখন একজন দু দর্ান্ত মুিক্তেযাদ্ধা, এবং ঢাকায় অেনকগুলা সফল
অপােরশেনর নায়ক) সবাই খুব সম্মান কের ওনােক) খুব মজার েলাকিট) মাথায় একিট গামছা েবেধ েঘারাঘুির
কেরন) কথা বেল আমােদর খুব ভােলা লাগল) আমরা তখন মায়া ভাইেয়র গৰ্ুেপ নাম িলখালাম এবং এই
গৰ্ুপটার নাম িছল কৰ্াক প্লাটুন) সবাই মাথায় গামছা িদেয় পিট্ট েবেধ ঘুরত) েমলাঘেরর সবার এই কৰ্াক সম্মেন্ধ
খুব ভাল ধারণা িছল)
েমলাঘের আমােদর অেনক ধরেনর কাজ করেত েহাত) েমলাঘেরর খাবার মান িছল থারড ক্লাস অথবা তারও
িনেচ) সকােলর নাস্তা েকানিদনও খাইিন) শুধু িচিনটা িনতাম) পের পািন িদেয় সরবত বািনেয় েখতাম) েসটাই
দারুন উপেভাগ করতাম) আর েযিদন িচিন েপতামনা েসিদন পৰ্ায় আধা মাইল দূ ের একিট গৰ্াম িছল, ওখােন এক
বািড়েত একিট আমলিক গাছ িছল) আমরা ওখােন িগেয় আমলিক পারতাম, েসটা িকছু ক্ষন েখেয় চাপকল েথেক
পািন িনেয় েসটা পান করতাম, পািনটা তখন িমিস্ট লাগত) এটাও খুব মজা লাগত) পেকেট টাকা পয়সা িকছু েনই
েয িকছু িকেন খােবা) এমন দু ঃসমেয় বাবুল একিদন ১০ টাকা িদেলা) েকাথায় েপিল িজেজ্ঞস করেত বলল েয েস
তার ঘিড়টা িবিকৰ্ কেরেছ ৭০ টাকায়, আর তা েথেক আমােদর কেয়কজনেক ১০ টাকা কের িদেয়েছ) দারুন
ফুরিত লাগল) ঐ দশ টাকা এখন হাজার টাকা েথেকও েবিশ মুলবান িছল) িকভােব খরচ করেবা, িক িকনব, িক
লাগেব আর কত জমা রাখব ইতািদ িনেয় অিস্থর হিচ্ছলাম) খুব আনেন্দর বাপার িছল এই ঘটনা গুিল) তাছাড়া
ফরহাদ, ঢাকা ইউিনভািসর্িট ফােমর্িস িবভােগর ছাতৰ্ ও পৰ্িতিদন রােত ঘুমাবার আেগ কেয়ক েবাতল পািন ভের
রাখেতা আমােদর সবার জন, কারণ পািন আনেত েযেত হয় অেনক দূ র) তাই রােত যিদ লােগ এবং সকােল মুখ
ধু েত েতা লাগেবই) েসই ভােলা কাজিট কের েস একিট েখতাব েপল) তার নাম িদলাম েবাতল কমান্ডার) এই
িছল তার পুরস্কার) এছাড়া মুকাররাম ভাই, কুিষ্টয়ার েলাক) শুধু িচিন েখেতন, ওনার নাম িছল িচিন মুকাররাম)
এইরকম আেরা অেনক ইিতহাস আেছ) এিদেক আমােদর খাবার মান েবেড়েছ) দু িদন খািশ পািচ্ছ) নশু বলল ও
মাথা গুলা আলাদা ভােব রান্না কের আমােদর খাওয়ােব) তাই হেলা) নশু গরুর মত েখেট খািশর ৭টা মাথা রান্না
করল) মায়া ভাই সহ আমরা পৰ্ায় ২৫ জন েখলাম, দারুণ হেয়িছল) এই রান্নার পৰ্শংসা কােপ্টন হায়দার পজর্ন্ত
েপঁৗেছিছল) তােত আমােদর লাভ হেয়িছল েয আমােদর সবাই দৰ্ুত িচেন েফেল এবং আমরা গু্রুতব্পুনর্ হেয় উিঠ,
যিদও আমরা একদম নতুন)
িকন্তু েদেশ কেব িফরেবা এটাই অিনিশ্চত) আমর্স আসেব তারপর আমরা ঢুকব এইটুকু জািন) কেব আমর্স
আসেব েকউ জােননা) আপাতত খাইদাই ঘুের েবড়াই) পৰ্ায়ই কােপ্টন হায়দােরর েটেন্ট যাই) সবসময়ই ওনােক
েদিখ একিট টাওেয়ল পের তার েটিবেল বেস মেনােজাগ িদেয় কাজ করেছন, আর তার পােশ একজন কাল মত
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সু ঠামেদিহ, েজনােরল ওসমািনর মত েমাছ, েছাট েছাট চুল বেস উিনও কাজ করেছন) পৰ্থেম ভাবতাম েবাধহয়
আিমর্র েকউ, পের জানলাম উিন েবসামিরক, নাম সাত্তার, বািড় মািনকগঞ্জ) ধীের ধীের ওনার সােথ সক্ষতা গেড়
ওেঠ) এই সাত্তার ভাই যু েদ্ধর পের আমােদর খুব আন্তিরক বন্ধু, বড় ভাইেয়র মত িছেলন) একবার উিন
হাসপাতােল ভরিত হেয় আমােক আর আমানেক ডাকেলন) বলেলন েতােদর খুব েদখেত ইেচ্ছ করেছ) খুব
আন্তিরকতার সােথ পিরবােরর সবার সােথ পিরচয় কিরেয় িদেলন) তার িকছু িদন পর েরাজার সময় তারািব
পড়েত িগেয় মসিজেদর েভতেরই ইেন্তকাল কেরন) আল্লাহ ওনােক েবেহস্ত নিসব করুন)
মায়া ভাইেয়র গৰ্ুেপ আেরা অেনেকর সােথ পিরচয় হয়) ফেতহ আিল েচৗধু রী , গািজ েগালাম দস্তিগর পের
(এমিপ)) মশগুল ভাই, এখেনা উিন আমােদর খুব কােছর মানু ষ এবং একজন বর ভাইেয়র মত) িকছু িদন আেগ
েপটৰ্বাংলার ডায়েরক্টর িহেসেব অবসর িনেয় এখন কনসােল্টিন্স করেছন, েশিল যার ভাল নাম ৈসয়দ হােশিম, ও
এখন বৰ্াক ইউিনভারিসিটর অথর্নীিতর অধাপক, তখন ও ঢাকা কেলেজর ছাতৰ্) আবু তােহর েনায়াখািলর েছেল
শুধু কানত) তাছাড়া আনু , দু লাল, িবদ্দু ত, কিরম, মািনক, েরজু ভাই, িসরাজ ভাই, পুলু ভাই এবং আেরা অেনেক
যােদর নাম ভুেল েগিছ) আেরকজনার কথা না বলেলই নয়) উিন আমােদর ইেকা ভাই) আমােদর পাড়ার এবং
একদম েছাট েবলা েথেকই িচিন) ওনার েছাট ভাই আমার বড় ভাইেয়র বন্ধু িছল) তার েছাট ভাই আমার এক
বছেরর বড়) ওনারাও রাজারবােগর স্থায়ী বািসন্দা) ওনােদর বাসায়ই আলতাফ মাহমুদ থাকেতন এবং আমর্স
রাখার অিভেজােগ ধরা পেরন আর পািকস্তািনরা ওনােক িনেয় গুিল কের হতা কের) ইেকা ভাইেক েপেয়ও খুব
খুশী হেয়িছলাম তেব উিন অেনক বড় বেল ভয়ও েপতাম কথা বলেত) িকন্তু িকছু িদন েযেত না েযেতই উিন
আমােদর সােথ এক হেয় েগেলন) বতর্মােন উিন অসু স্থ, পারিকন্সিনজম েরােগ ভুগেছন) ওনার জন সবসময়ই
েদায়া কির এবং িবেশষ িবেশষ িদেন সবাই িমেল েদখা করেত যাই) ইেকা ভািব আমােদর েদখেল এবং ওই
বাসায় েগেল না খাইেয় ছাড়েবনইনা) তেব ইেকা ভাই এখেনা সদা হাসময়) েদখেলই একটা িনমর্ল হািস িদেয়
আমােদর অভরথনা জানােবন)
তেব েমলাঘেরর একিট চিরতৰ্ েকউই ভুলেত পারেবনা) িযিন পৰ্থম িদন আমােদর অপ-আইট কিরেয়িছেলন) িতিন
হেচ্ছন েমলাঘেরর সবার পিরিচত নানা) নাম িছল লাল িময়া, সু ন্দর েদখেত, গােয়র রং লাল) বয়ষ্ক অবসরপৰ্াপ্ত
হািবলদার েমজর) উিন আমােদর েরাজ সকােল তীবৰ্ বাশী বািজেয় ঘুম েথেক ওঠােতন) তারপর েলফট রাইট
করােতন) বলেতন অপ- আইট) মােন েলফট রাইট) েটনশন মােন এেটনশন) আমরা িকন্তু এইসব েটৰ্িনং করা
েশষ) তবুও করেত হত) তাই আমােদর িছল েবজাই রাগ তার উপর) িকন্তু েস নােছারবান্দা) করােতাই পােরড)
েদখেলই রাগ উঠত, পােরড ছাড়া অন সময় ওনােক েদখেলই আমরা তার উচ্চারণ িনেয় হাসতাম) আহা েসই
নানা আজ আর েনই) যত কিঠনই হউন না েকন, উিন িছেলন আবার আমােদর সবার নানার মতই েস্ন্হিশল)
িকছু আবদার করেল েসটা পুরেনর যথাসাধ েচষ্টা করেতন) অবসর সমেয় আমােদর গল্প েশানােতন, আমােদর
সােথ মজার মজার ঠাট্টা করেতন) একজন আন্তিরক বািক্ততব্ িছেলন এই নানা)
এ ভােব যখন িদন কাটািচ্ছ তখন একিদন শুনলাম আমর্স এেসেছ) মায়া ভাই আমােদর েডেক বলেলন েয েতামরা
গৰ্ুপ ৈতির কর) আিম, ফরহাদ, হারুন আর আমান েগলাম গািজ ভাইেয়র গৰ্ুেপ) পের আমােদর আমর্স েদয়া
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েহাল) পৰ্েতেক একিট েস্টনগান এবং চারিট েগৰ্েনড সােথ অেনক বুেলট) আজ আমরা সিতই মুিক্তেযাদ্ধা) িকেয
আনন্দ লাগিছল েবাঝােত পারেবানা) পের কােপ্টন হায়দার আমােদর মােঝ আসেলন) বলেলন েযিদন সবুজ
সংেকত পােবা েসিদন েতামরা রওয়ানা িদেব) এখন েতামরা এইগুলা সাবধােন েতামােদর েহফাজেত রাখেব)
একটু মন খারাপ েহাল, িকন্তু তাও খুিশ) কারন েদেশ যাওয়াটা এখন সমেয়র বাপার) আমরা মজােতই িছলাম)
িকন্তু একিদন ঘুম েথেক উেঠ শুিন আমােদর একজনার আমর্স গােয়ব) েখাজ লাগালাম) িকন্তু েকাথাও েপলামনা)
মায়া ভাইেক জানালাম) উিনেতা িভষন েরেগ েগেলন) বলেলন আমর্স রাখেত পারনা, যু দ্ধ করেব িক) মনটা
খারাপ হেয় েগল সবার) সন্ধায় এেলন কােপ্টন হায়দার) আমােদর অবস্থা শুনেলন) তারপর একটু রাগও
করেলন) আমােদর েবাঝােলন েয েযেহতু এখন আমর্স আেছ, তাই রােত অন্তত একজন পাহারা িদেত হেব)
আমরা মাথা নত কের শুনলাম এবং ভুল সব্ীকার কের মাফ চাইলাম) পের উিন আমােদর হারােনা আমর্সটা েফরত
িদেলন) বলেলন গত রােত উিন আমােদর ঘুেম েদেখ এইটা িনেয় যান) আমরােতা হাপ েছেড় বাচলাম) যাই েহাক
এরপর আর এরকম হয়িন) আমােদর সােথ েটৰ্িনং েনয়া একজন িছল মঞ্জু র নােম) ওর েদশ আমার েদেশই)
গকুলনগের ওর সােথ পিরচয় হয়) তারপর েথেক বন্ধুতব্) ও তখন ময়িমনিসংহ কৃিষ িবশব্িবদালেয়র পৰ্থম বেষর্র
ছাতৰ্) েমলাঘের আমরা যখন গৰ্ুপ বানাই ও তখন বলল েয ও েদেশর বািড়েত যু দ্ধ করেত চায়, আর আমরা চাই
ঢাকা শহের) সু তরাং ওর গৰ্ুপ িভন্ন এবং এলাকাও িভন্ন) একিদন ওর যাবার আেদশ আসল) রােত েখেয় রওয়ানা
হেব) ও আমােদর অনু েরাধ করল েয আজেক এক েপ্লেট সবাই খােবা) তাই েহাল) আমরা সবাই ওর েপ্লট েথেক
খাবার েখলাম) একসময় ও বুক িমিলেয় িবদায় িনেয় চেল েগল) ওর যাবার ৮-১০ িদন পর আমরাও েদেশ ঢুিক)
আশ্চাজর্জনক ভােব আমােদর পৰ্থম অস্থায়ী কাম্পটা িছল আমােদর গৰ্ােমর বািড়র উল্টািদেকর গৰ্ােম নাম জামপুর)
আমরা সবাই ভাবলাম একটু মঞ্জু েরর েখাজ েনই) ওর গৰ্াম আমােদর পােশর গৰ্াম ইদবারিদেত) েখাজ িনেত িগেয়
জানেত পারলাম েয গত কেয়কিদন আেগ পাক আিমর্র সােথ সম্মু খ যু েদ্ধ মঞ্জু র শিহদ হেয়েছ) িভষন খারাপ
লাগল) মাতৰ্ ৮-১০ িদন আেগই আমরা এক েপ্লট েথেক েখেয় ওেক িবদায় িদেয়িছ, আর আজ ও েনই) ভাবেতই
পারিছলামনা এমনিট শুনব) তেব এরকমই িছল মুিক্তযু েদ্ধর কািহিন)
েমলাঘেরর আরও অেনক গল্প আেছ)
েযমন েমলাঘের একিদন িসগােরেটর জন আমরা মিরয়া) িক করা যায়) পেকেট েকান পয়সা েনই েয িকনব)
তখন েদখলাম এক েলাক িসগােরট েখেত েখেত যােচ্ছ, ওনার কােছ িগেয় বললাম ভাই আমরা মুিক্তযু দ্ধ করেত
এেসিছ, টাকা পয়সা নাই িসগােরট িকনার) আপিন িক আপনার খাওয়া অেধর্কটা িসগােরটটা িদেবন) উিন একটু
েথেম আমােদরেক একটা পুরা িসগােরট িদেয় িদেলন) আমরাও সােথ সােথ িনেয় িনলাম) রােত আমােদর েটেন্ট
গান েহাত) সপন কুমার েভৗিমক খুব সু ন্দর গান গাইত) ক্ষুিদরােমর একবার িবদায় েদ মা ঘুের আিস, মােগা
হািস হািস, পরব ফািস এই গানটা েশানার জন পৰ্ায়ই অন তাবু েথেক অনু েরাধ আসত) এরকম অসংখ ঘটনার
আমােদর এই েমলাঘেরর)
এ ভােব পৰ্ায় িদন ১৫ থাকার পর একিদন িবকােল খবর এল আজ রােত আমরা রওয়ানা হব ঢাকার উেদ্দেশ)
খুিশেত মন ভের েগল) সােথ সােথ অেনেকর কাছ েথেক িবদায় িনেত েগলাম) িবদায় িনলাম অেনেকর কাছ
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েথেক, সবাইেক বললাম মাফ কের িদেত, কত কথা, কত ঝগড়া হেয়েছ মেন েনই, তাই একিট শুভ িবদায়
আমােদর সবার কাম িছল) জািননা আর কখেনা েদখা হেব িকনা) সবাই িবদায় িদল, েদায়া করেলা েযন িনরাপদ
হয় আমােদর যাতৰ্া) যাবার সময় সােথ থাকেছ একটা বাগ আর বন্দুক, গুিল, েগৰ্েনড, েপ্লট, মগ ইতািদ) এতিকছু
এক বােগ আটেছনা) তাই ভাবলাম পান্ট েকেট আর একটা বাগ বািনেয় েনই) পান্ট িনেয় েগলাম কােম্পর
িভতেরই দরিজর কােছ) তােক বললাম েয আমার ফুল পান্টটা েকেট হাফ পান্ট কের েদন, আর দু পােয়র কাটা
অংশ িদেয় একটা বাগ বািনেয় েদন) েসই দরিজ পােন্টর পা দু ট েকেট সু ন্দর একটা বাগ বািনেয় িদল, আবার
দু ই কােধ ঝুলানর জন কাপড় িদেয় দু টা িফতার মত বািনেয় িদল) এর জন েস েকান পািরশৰ্িমক িনলনা)
এেতকের আমার দু হাতই খািল হেয় েগল) এই বাগটা থাকেব আমার িপেঠ, আর দু ই কােধর এক িদেক
েস্টনগান আর অন িদেক আমার পুরান বাগটা) েমাটােমািট ২০ েকিজর মত ওজন িছল আমার সােথ) সন্ধায়
খাবার েখলাম) সবাই েরিড, শুধু ডােকর অেপক্ষায়) রাত ৯ টার িদেক এল টৰ্াক) আমরা কৰ্ােকর এবং অনান
গৰ্ুেপর পৰ্ায় ১১০ জন টৰ্ােক গাদাগািদ কের উঠলাম) একসময় টৰ্াক রওয়ানা হেয় েগল) েছেড় আসলাম আমােদর
েসই পৰ্ােনর েমলাঘর এবং আেরা অেনক পিরিচত মুখ)
.................
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েসই আগুন ঝরা িদেন
- যু েদ্ধ নামার আেগ
৬ষ্ঠ এবং চুড়ান্ত পবর্
১৯৭১
ঢাকা েফরত
েমলাঘের আসার পর েথেকই ঢাকা যাবার জন) অিস্থর লাগিছল- ঢাকা যােবা, অপােরশন করেবা এটাই িছল আসল
ইচ্ছা, তাছাড়া সবার সােথ েদখা হেব এটাও কম না- িকন্তু েকন জািন যাওয়া হেয় উঠিছলনা- খািল েদরী হিচ্ছলতেব একিদন েস স ময়িট চেল এল- আজ আমরা সিত) সিত) ঢাকা যািচ্ছ- আহ িক েয খুশী লাগিছল এই খরিট
েশানার পর- মহা আনন্দ আর চরম আেবেগ সবাই সবাইেক বুেক জিড়েয় ধরলাম- আর কখেনা েদখা হেব িক না
েকউ জােননা- েবেচ থাকব িকনা েকান িনশ্চয়তা েনই- সু তরাং আজই েশষ েদখা হেচ্ছ এরকমই একটা
অনু ভুিত- রােত অেনেক িমেল একসােথ খাবার েখলাম- আনন্দ আর উেত্তজনায় িক্ষধাও চেল েগেছ- এখন হেচ্ছ
িবদােয়র েবলা- েস এক অসাধারন অনু ভুিত- সিত) মেন হিচ্ছল েয পিরবােরর অেনকেক েছেড় চেল যািচ্ছ- যিদও
জীবন বািজ েরেখই যু েদ্ধ েগিছ িকন্তু িবদায়টা আসেলই অেনক কিঠন বাস্তব- একসময় আর েচােখর পািন ধের
রাখেত পারলামনা- সবার কাছ েথেক ভুল তৰ্ুিটর জন) মাফ েচেয়, সবার আিশবর্াদ িনেয় েমলাঘর ছাড়লাম রাত
দশটার িদেকরাত ১০ টায় দু িট টৰ্াক েমলাঘর েথেক আমােদর িনেয় রওয়ানা িদেয় ঘন্টা খােনক পর এক জায়গায় এেস থামলইিন্ডয়ার বডর্ার, জায়গাটার নাম হািতমারা- এরপর আর গািড় চলেবনা- চারিদক অন্ধকার, গািড়র রাস্তা েশষএখান েথেক ঢাকা পযর্ন্ত আমােদর পােয় েহেট অথবা েনৗকায় কের েযেত হেব- আমােদর পথ েদখানর জন) েলাক
িঠক করা িছল- ওরা এলাকায় শািন্ত কিমিটর সদস) িহসােব পিরিচত, িকন্তু কাজ করত মুিক্তেদর জন)- এবার
আমােদর পােয় হাটা শুরু- অন্ধকার, কাঁদা পািন, উচু িনচু িপিচ্ছল এবং সেবর্াপির অত)ন্ত িবপদজনক এই রাস্তা
িদেয়- েকাথায় িমিলটাির আেছ েবাঝা খুবই মুশিকল- আর আমরা ময়নামিত েসনািনবােসর খুব িনকট িদেয়ই
কুিমল্লা হেয় ঢাকা আসব- খুবই সাবধােন এগুিচ্ছলাম- েকান কথা বলা, আওয়াজ করা, িসগােরট খাওয়া একদম
িনেষধ- শুধু সামেনর জনেক অনু সরন করেত হেব- পুরা পেথই পাক আিমর্র েগালােগািলর আওয়াজ পািচ্ছলামপৰ্ায় ৪ ঘন্টা েহেট ময়নামিত ক)ান্টনেমেন্টর সীমানা েঘেষ, গমুিত নিদ সাতিরেয় পার হই, তারপর আবার েহেট
আমরা আিস দীিঘরপার- এই নিদ পার হেত পারিছল না আমােদর কেয়কজন সাথী- তখন ৈতয়ব আিল বীর
পৰ্িতক তােদরেক কাঁেধ কের একজন একজন কের পার কের- নিদ পার হেয় েবশ িকছু পথ একদম হামাগুিড়
িদেয় এগুেত হিচ্ছল- েবশ খািনক পর আবারও হাটা শুরু কের আমরা একিট স্কুলভবেন এেস আশৰ্য় িনলাম- এই
আসার পেথ অেনক ভয়, অেনক মজা এবং আেবগঘন ঘটনা ঘেট েগেছ- পুরা পেথই পাক আিমর্র েগালােগািলর
আওয়াজ হিচ্ছল আর মেন হিচ্ছল েযন একদম আমােদর কােছই চেল এেসেছ- তারপরও আমরা িকন্তু ময়নামিত
ক)ান্টনেমেন্টর পাশ িদেয়ই এেসিছ- আসার পেথ গভীর রােত েদিখ গৰ্ােমর রাস্তায় এক েপৰ্ৗড় েলাক অন্ধকাের
বেস তসিবহ হােত আমােদর জন), েদেশর জন) দু হাত তুেল েদায়া করেছন- খুব ভাল লাগেলা- মনটা আনেন্দ
ভের েগল- রাস্তায় কাঁদা পািন থাকােত হাটা খুব কষ্টকর হিচ্ছল- আর তার মােঝ আমােদর পারার এক বড় ভাই
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ইেকা ভাই বেল যােক েছাট েবলা েথেক েদেখ আসিছ, উিন বাের বাের আছাড় খােচ্ছন, ওইটা আমােদর জন) এই
িবপেদর মেধ)ও খুব মজার কারন িছল- উিন পেড় েগেলই আমরা বিল আবার পেড়েছ আর হািস- উিন েবােঝন
িকন্তু ভাব েদখান েযন িকছু ই েদেখন িন বা েশােনন িনআমরা পৰ্ায় ৮৪ জনার একিট দল- সােথ হালকা এবং ভারী অস্তৰ্- েমাটােমািট ভােব সবার কাঁেধ কমপেক্ষ ২০
েকিজ ওজন িনেয় আমােদর যাতৰ্া- এখােন অেনেকই িছেলন যারা ২-৩ বার আসা যাওয়া কেরেছন এবং েদেশর
েভতর অেনক সফল অপােরশন কের এেসেছন- েয স্কুেল উেঠিছলাম েসই স্কুেল আমরা রােতর েশষ ভাগ এবং
সারািদন কাটাই- এেস এই রােতই আমরা স্কুল পৰ্াঙেন একিট পুকুের েগাসল কির- আমােদর একটা লাইফ বয়
সাবান েদয়া হয়- দীঘর্ িতন মাস পর এমন ভরা পুকুর েদখলাম- খুব মজা কের েগাসল করলাম- মেন হল িতন
মােসর ময়লা সব আজই পিরষ্কার করলাম- খুব িক্ষধা েলেগিছল- আসার সময় একিট েদাকান েথেক ১৪ আনা
িদেয় ভাত আর মাছ েখেয়িছলাম- তখনকার িদেন ১৬ আনায় ১ টাকা হত- িকন্তু েগাসল করার পর িক্ষধাটা আরও
েবেড় েগল- িক করেবা- েকাথায় পােবা খাবার- তখন েদিখ একিট েছাট েমেয়, সম্ভবত বাইের টয়েলট করেত
েবিড়েয়েছ- ওেক বললাম িকছু খাবার িদেত পারেব- আমােদর খুব িক্ষধা েলেগেছ- ভাবলাম বেল েদিখ, আসেলত
িকছু পাওয়া যােবনা- ওমা, একটু পর েদিখ ও আমােদর জন) লবন েপঁয়াজ মিরচ িদেয় মাখান এক িবশাল েবাল
চীড়া িনেয় এল- িকেয খুিশ লাগল- মূ হুেতর্র মেধ) তা েশষ হেয় েগল- েবালটা ঐ েমেয়টােক েফরত িদেয় িদলাম,
ও চেল েগল- এরকম সাহায) সহেযািগতা না েপেল হয়ত েদশটা সব্াধীন করেত আরও অেনক কষ্ট হত- এরপর
সারািদন স্কুেলর রুেমর েভতর- সারাটা িদন বলা যায় বন্দী অবস্থায় ঘুিমেয় ঘুিমেয় কাটালাম- েবর হওয়া িনেষধ
িছল- দু পুেরর িদেক েদখলাম আমােদর জন) ভাত ডাল আর শবিজ এেসেছ- েসটাও খুব মজা কের েখলাম- সন্ধ)া
ঘিনেয় এল- এবার আবার যাতৰ্া শুরু করেত হেব- সন্ধ)ার একটু পর আমরা খুবই সতকর্তার সােথ েবর হেয়
আবার যাতৰ্া শুরু কির- এবার পৰ্ায় ১০-১৫ িকেলািমটার পথ পাির েদই এক হাটায় আমরা চেল আিস রামচন্দৰ্পুর
বাতাকািন্দ- ওখান েথেক িতনিট েনৗকায় আিস বাতাকািন্দ- এরপর সারারাত এবং িদেনর িকছু সময় পার কের
আমরা বাতাকািন্দ এেস েপৗছাই- এখােন িকছু খাওয়া দাওয়া কির পৰ্েয়াজনীয় কাজ েশষ কির- এখান েথেক ঢাকা
পযর্ন্ত বাদ বািক রাস্তা আমরা েনৗকায় যাব- সু তরাং এখন একটু আরাম করা যােব- তেব অত)ন্ত সতকর্ থাকেত
হেব, রাস্তায় পাক আিমর্র েমাকােবলা হেল েনৗকা েথেকই যু দ্ধ করেত করেত হেব আর হয়ত মরেতও হেবসু তরাং শািরিরক ভােব আরাম হেলও মানিসক চােপ িছলাম সবাই- পেথ েলাকাল মুিক্তেদর সােথও েদলহা হেত
পাের, ভুল েবাঝেবািঝর কারেন তােদর সােথও েগালােগািল হেত পাের- কারন এলাকায় রাজাকাররাও এখন
অেনক শিক্তশালী এবং তারাও মুিক্ত পিরচয় িদেয় হঠাত্ গুিল কের সবাইেক েমের েফলেত পাের- তাই পৰ্িত
এলাকা পার হবার আেগই ওই এলাকার মুিক্তেদর জন) িনধর্ািরত পাসওয়াডর্ েজেন েনয়া এেকবাের জরুরী- ওখান
েথেক েনৗকায় ধীের ধীের আমরা চলেত চলেত একসময় আমরা এেস েপৗছাই কুিমল্লা েজলার বাতাকািন্দ গৰ্ােমওখােন আমরা িকছু খাবার খাই নারায়ানগঞ্জ েজলার ৈবদ)ারবাজার থানার বুরুমিদ গৰ্ােম- এই বুরুমিদ হেচ্ছ
আমার খালার বািড় এবং ফরহােদর মামার বািড়- ওখােন এেস আমােদর একটু খাবার িবরিত- বেল রাখা ভাল েয
এখােন েনৗকা ছাড়া আর েকান ভােব আসা যায়না, তাই এ পজর্ন্ত এখােন পাক আিমর্ আকৰ্মন করেত সাহস
পায়িন- যাই েহাউক সবাই যখন খাবার জন) অেপক্ষা করেছ তখন ফরহাদ বলল েয ওর মামার বািড়েত যােব
এবং েদখা কেরই চেল আসেব- তখন আমরা চারজন িমেল ফরহােদর সােথ ওর মামার বািড়েত েগলাম- পাচঁ
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িমিনেটর হাটার রাস্তা- তখন দু পুর ১টার মত বােজ- িগেয় েদিখ ওর মামারা েখেত বসেব- খাবার েটিবেল লাগান
হেয়েছ- আমােদর েদেখই ওনারা খাবার েটিবল েছেড় িদেলন এবং বলেলন আমােদরেক েখেত- আমরাও লজ্জা না
কের বেস েগলাম আর ওেদর খাবারটা েগাগৰ্ােশ েখেয় েফললাম খুবই তৃিপ্তর সােথ- এরপর আবার েনৗকায় েফরত
আসলাম- আবার চলল েনৗকা- এবার এেস িভড়ল জামপুর- জামপুর হেচ্ছ আমােদর গৰ্ােমর বািড় পৰ্ভাকরিদর
দিক্ষন িদেক নদীর অপর পাের- আমরা এই পৰ্ভাকরিদ েথেকই মুিক্তযু েদ্ধ রওয়ানা হেয়িছলাম আর েফরতও
আসলাম েসই পৰ্ভাকরিদেত- খুবই খুিশ লাগিছল- জামপুের আমার েছাট চাচার েকনা এক িহন্দু বািড়েত আমােদর
অস্থ)ায়ী ক)াম্প ৈতির করা হয় যার মূ ল দায়ীেতব্ িছেলন আমার েসই চাচার বড় েছেল আিনসু র রহমান (িফেরায
িময়া)- আমােদরত আরও খুিশ লাগল- সন্ধ)ার িকছু আেগ মায়া ভাইেয়র অনু মিত িনেয় আমরা, আিম, আমান
হারুন এবং ফরহাদ েগলাম নিদর অপর পাের আমােদর বািড়েত- ওখােন আমার অেনক আত্নীয়সজন িছেলনিছেলন আমার েছাট চাচাও- ওনারা আমােদর েদেখ ভীষন খুিশ হেলন- আমরা জামপুর আসার সােথ সােথই
ওনারা খবর েপেয়িছেলন তখনই ঢাকায় খবর পািঠেয় িদেয়িছেলন েলাক মারফত েয আমরা েফরত এেসিছপরিদন আমার েমজভাই আর আমােনর আবব্া মােন আমার চাচাত- খালাত ভাই, দু জন দু ই িবরাট িটিফন
েকিরয়াের কের েপালাও, মুরিগর েরাস্ট, গরুর েগাস্ত আরও অেনক িকছু িনেয় হািজর- িদঘর্ িতন মাস পর ভাইেক
েদেখ েকঁেদই েফললাম- বহুিদন পর আম্মার হােতর রান্না করা খাবার খািচ্ছ, িকেয মজা বলার নাই- অেনক
েখলাম- অেনক গল্প হেলা ভাইেয়র সােথ- সবেশেষ ভাই বলেলন আম্মা েদখেত চান আমােক, তাই ওনার সােথ
েযেত হেব- আমরা বললাম অসম্ভব, মাতৰ্ এেসিছ, েকান অপােরশন কির নাই, েবরােত যাওয়ার অনু মিত িমলেবনাভাই এবং চাচার অনু েরােধ মায়া ভাইেয়র কােছ িবনেয়র সােথ বললাম েয একিদেনর জন) ঢাকা েযেত চাই- মায়া
ভাই খুশী হেলন না িকনু অনু মিত িদেলন- রািজ হেলন- বলেলন এক িদেনর েবিশ না থাকেত- ভাইেয়র সােথ
এলাম ঢাকায়- বাসায় ঢুকেতই সবাই শুধু তািকেয় েদেখ আর িক েযন ভােব, ভয় পায় নািক িবশব্াস করেত
পােরনা নািক অন) িকছু বুেঝ উঠেত পারিছলাম না- ভািতজাগুলা চাচােক েপেয় আনেন্দ আত্নহারা- মহা আনন্দদু পুের েখেয় েদেয় আম্মার সােথ শুেয় কত গল্প- িতন মােসর গল্প এক িনশব্ােস বেল েফলেত চািচ্ছলাম, িকন্তু
পারিছলাম না- আম্মা খািল আমার মাথা হাতােচ্ছন, না হয় গােয় হাত বুলােচ্ছন- আর এই িতন মাস ওনার েকমন
েলেগিছল েসটা বলেছন- আিম নািক অেনক শুিকেয় েগিছ, কাল হেয় েগিছ, চামড়া নািক খসখেস হেয় েগেছ
ইত)ািদ ইত)ািদ- সবাই আমােক এত েবিশ যত্ন িনেত শুরু করল েয আমার অিস্থর লাগেত আরম্ভ করল- দু টা িদন
মেন হয় খুব তাড়াতািড় েশষ হেয় েগল- আবার মন খারােপর পালা- এবার আিম রাগ কের বললাম আর যিদ
এমন কেরন তাহেল েদশ সব্াধীন না হওয়া পযর্ন্ত আর আসেবা নািবদায় িনেয় আবারও অিত সাবধােন ক)ােম্প েফরত এলাম- আমােদর মুল লক্ষ) হেচ্ছ ঢাকা শহেরর অিত িনকেট
িগেয় ক)াম্প স্থাপন করা এবং েসখান েথেক ঘন ঘন ঢাকা শহের অপােরশন পিরচালনা করা.....................................................................
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