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এক সাহিহিত্যসভাহয় একজন বন্ধু েসিদিন বললেললন, ‘সাহপ গর্তেত্র্তের িভত্র
থাহকাহই ভাহেললাহ’। প্রসঙ্গটাহ িছিলল বাহংললাহেদিেশের শোহহিবাহগর্ত আন্দেন্দাহললন।
কথাহটাহ অর্থর্তেবহি এবং একটাহ স্পষ মত্ও বেট।
আন্দমাহেদির প্রেত্যেকর মেধ্য অর্পেরর প্রিত্ েয িবেদ্বেষ-িবষ থাহেক,
ত্াহ মেনর িভত্ের ঘুিমেয় থাহকাহই ভাহেললাহ, ত্াহেক টাহনাহটাহিন কের বাহইের
িনেয় আন্দসাহ িবপেদির। িকন আন্দমাহেদির েকাহেনাহ িরপু বাহ প্রবৃত্তিত্তিকেক িক
িচিরত্ের মেনর গর্তহিেন ঘুম পাহিড়িয়েয় রাহখাহ যাহয়? ভাহেললাহবাহসাহ,
সহিেযাহিগর্তত্াহ, সহিনশেীললত্াহ, বন্ধুত, সহিমিমর্তেত্াহ ইত্যাহিদি েবাহেধ্র
পাহশোহপাহিশে ঘৃত্তণাহ, প্রিত্েযাহিগর্তত্াহ, অর্সিহিষ্ণুত্াহ, শেত্রুত্াহ, েললাহভ, িহিংসাহ,
স্বাহথর্তেপরত্াহর েবাহধ্ আন্দমাহেদির মেধ্য রেয়েছি। আন্দমরাহ িক ইচ্ছাহ করেললই
েসগুলেললাহর েকাহেনাহটাহেক িচিরত্ের দিিমেয় রাহখেত্ পাহির? পাহির নাহ।
বরং আন্দমরাহ েসগুলেললাহ সম্বন্ধ সজাহগর্ত থাহকেত্ পাহির, সমাহেজর
পঁাহচিজেনর মেধ্য েমললাহেমশোহর মাহধ্যেম েসগুলেললাহেক েখাহললাহখুিলল
েমাহকাহিবললাহ করেত্ পাহির, ভাহেললাহমেন্দর িবচিাহর কের আন্দমাহেদির
িরপুগুলেললাহেক িকছিুটাহ িনয়ন্ত্রণেণর েচিষাহ করেত্ পাহির।
সাহপ সাহরাহবছির গর্তেত্র্তের মেধ্য কখেনাহই থাহকেত্ পাহের নাহ। ত্াহেক
জীবেনর ত্াহিগর্তেদিই বাহইের আন্দসেত্ হিয়। ত্েব সাহপ মাহেনই দিংশেন নয়।
সাহপ মাহেনই অর্কাহরেণ মাহনুষেষর ক্ষতিত্ করাহ নয়। আন্দমাহেদির
প্রকৃত্তিত্জগর্তেত্র মেধ্য ত্াহেক িঠিক মেত্াহ িচিনেত্ পাহরেলল আন্দমরাহ বরং
অর্কাহরণ িবপদি েথেক খাহিনকটাহ রক্ষতাহও েপেত্ পাহির।
এখাহেনই আন্দেস সহিাহবস্থাহেনর প্রসঙ্গ। প্রকৃত্তিত্েত্ এক ধ্রেনর
সহিাহবস্থাহন আন্দমরাহ েদিখেত্ পাহই। সমাহেজ সহিাহবস্থাহেনর কথাহ ভাহবেত্
পাহরেলল আন্দমাহেদির িভত্রকাহর িবেদ্বেষী মনটাহেক আন্দমরাহ িকছিুটাহ িনয়ন্ত্রণণ
করবাহর েচিষাহ করেত্ পাহির। সমাহজই আন্দমাহেদির এই সহিাহবস্থাহেনর িশেক্ষতাহ
িদিেয়েছি।
এবাহেরর সংখযাহয় শোহহিবাহগর্ত আন্দেন্দাহললন এেসেছি নাহনাহন িবপরীত্মুখী
ভাহবনাহর সহিাহবস্থাহেনর দিৃত্তিষেকাহণ েথেক।
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আখতার োহােসেন : িকিছু স্মৃতিত, িকিছু কিথা
োমাজোেম্মেলন হকি
আন্দখত্াহর সাহেহিব সম্পর্কেকর্তে িকছিু িললখেত্ বেস এত্ পুেরাহেনাহ কথাহ,
পুেরাহেনাহ স্মৃত্তিত্ মেন িভড়িয় করেছি --- েকাহনটাহ েছিেড়িয় েকাহনটাহ িললিখ
--- িঠিক করাহই সমস্যাহর, মুশেিকেললর। ১৯৬২ সাহেললর চিীন-ভাহরত্ যুদ,
১৯৬৪ সাহেললর ভ্রাহত্ঘৃত্ত াহত্ী সাহম্প্রদিাহিয়ক দিাহঙ্গাহ, ১৯৬৫ সাহেললর
ভাহরত্-পাহিকস্তাহন যুেদর পটভূমিমকাহয় সাহমাহিজক ও রাহজৈনিত্ক
টাহললমাহটাহলল অর্বস্থাহয় বাহধ্য হিেয় মহিাহত্মাহ গর্তাহন্ধী েরাহেডের েমসবাহিড়িয় েছিেড়িয়
প্রথেম গর্তাহেডের্তেনরীেচির ফতেত্পুর িভেললজ েরাহডে (হিিরেমাহহিন েঘাহষ
কেললেজর িপছিেন), পের রাহজাহবাহগর্তাহন ডেকইয়াহেডের্তের সাহমেন এবং েশেেষ
বটত্ললাহর কাহনখুিলল েরাহেডে েকাহরবাহন থাহন্দাহেরর গর্তযাহেরেজ (িসকেসন
েকাহম্পর্কাহিন) আন্দমাহর থাহকাহর বযবস্থাহ। ত্খন স্থাহনটাহ ওই নাহেমই পিরিচিত্
িছিলল।
‘েকাহরবাহন আন্দিলল অর্যাহন্ডে সন’ নাহেম বযবসাহিয়ক প্রিত্ষ্ঠাহেনর
মাহধ্যেম ত্খন ভাহরত্ীয় েরেললর কমর্তেচিাহরীেদির এবং ভাহরত্ীয় ৈসন্যদেদির
েপাহশোহক ৈত্ির হিত্। এই সংস্থাহ েকন্দ্রীয় সরকাহেরর েপাহশোহক ৈত্িরর
কনট্রাহক্টর িছিলল। এললাহকাহয় এেক েটন্ডোহির কাহজ বললাহ হিত্। ডেব্ল্যুয -২২
কাহনখুিলল েরাহেডে ওই সংস্থাহর অর্িফতেস থাহকাহ হিত্ আন্দমাহর। েকাহরবাহন
থাহন্দাহেরর বাহিড়িয়েত্ েছিেলল পড়িয়াহত্াহম। সকাহেলল েছিেলল পড়িয়াহেনাহ আন্দর
সন্ধযাহয় খবেরর কাহগর্তেজ কাহজ।
েকাহরবাহন থাহন্দাহররাহ ত্ৎকাহললীন সমেয় এললাহকাহর অর্ন্যদত্ম ধ্নী েললাহক
িছিেললন। শ্রদ্ধেদয় আন্দখত্াহর সাহেহিব িছিেললন েকাহরবাহন থাহন্দাহেরর ভাহগর্তনাহ
এবং একমাহত জাহমাহই। কাহনখুিলল েরাহেডের গর্তাহবত্ললাহয় ৈপত্ৃত্তক বাহিড়িয়
হিেললও আন্দখত্াহর সাহেহিব মাহমাহবাহিড়িয়েত্ বেড়িয়াহ হিন এবং েললখাহপড়িয়াহ
েশেেখন। বঙ্গবাহসী কেললজ েথেক িবএসিস পাহশে কের িত্িন
উত্তিকরপ্রেদিেশের েগর্তাহরক্ষতপুর ইউিনভাহিসর্তেিটেত্ এমএসিস-েত্ ভরিত্ হিন।
এমএসিস কমিপ্লিট নাহ কের দ-বছিেরর মাহথাহয় িত্িন িফতের আন্দেসন।
থাহন্দাহরেদির ওখাহেন থাহকেত্ থাহকেত্ আন্দখত্াহর স্যাহেরর সাহেথ
আন্দমাহর পিরচিয় ও ঘিনষ্ঠত্াহ হিয়। িত্িন িছিেললন আন্দমাহর ছিাহতছিাহতীেদির
‘েমেজাহবাহবাহ’। দজেনরই বাহমপন্থী মাহনিসকত্াহ ও বাহমপন্থাহয় িবশ্বাহস
থাহকাহয় আন্দমাহেদির পাহরস্পিরক সম্পর্ককর্তে আন্দরও গর্তভীর ও দিৃত্তঢ় হিয়।
আন্দখত্াহর সাহেহিব খুব েশেৌখিখন িছিেললন। েবিশেরভাহগর্ত সময় েকাহট-পযাহেন্ট
স্বচ্ছন্দ থাহকেত্ন। খুব দিাহিম িজিনস েকনাহর প্রবণত্াহ িছিলল ত্ঁাহর।
স্যাহেরর ভাহষাহয় --- টপ্ চিাহ, টপ্ িসগর্তাহেরট টপ্ েপন, টপ্ জুেত্াহ
ইত্যাহিদি েকনাহর খুব শেখ িছিলল। কেললজ স্ট্রীেট সুবেবাহেধ্র চিাহেয়র েদিাহকাহন,
ওখাহনকাহর িদিললখুসাহ েরস্টুেরেন্টর পাহেশে কললেমর েদিাহকাহন, েমেট্রাহ গর্তিললর
িসগর্তাহেরেটর েদিাহকাহন, গ্র্যাহন্ডে েহিাহেটেললর িনেচির জুেত্াহর েদিাহকাহন েথেক
কখেনাহ কখেনাহ দজেন একসেঙ্গ িগর্তেয় েকনাহ হিেয়েছি। আন্দবাহর অর্েনক
সময় আন্দমাহেক ওঁর জন্যদ এেন িদিেত্ হিেয়েছি।
ষাহেটর দিশেেকর মধ্যবত্র্তেী সময়টাহ আন্দখত্াহর স্যাহেরর জীবেন একটাহ
েগর্তৌখরবময় সময় --- একটাহ টাহিনর্তেং পেয়ন্ট। আন্দখত্াহর সাহেহিব ত্খন
এললাহকাহয়, িবেশেষ কের দিিজর্তে এললাহকাহয় েমেয়েদির িশেক্ষতাহ প্রসাহেরর জন্যদ
হিাহজী নূমরুলল হিক মাহললী, িব এ রওশেন আন্দিলল, কাহেসম থাহন্দাহর, েসাহেয়ব
মিল্লিক প্রমুখ িবিশেষ বযিক্তিবেগর্তর্তের সিক্রিয় সহিেযাহিগর্তত্াহ ও পৃত্তষ্ঠেপাহষকত্াহয়
বটত্ললাহ এললাহকাহয় েমেয়েদির জন্যদ হিাহই স্কুলল প্রিত্ষ্ঠাহর কাহেজ বযস্ত।
সেঙ্গ িছিেললন েসই সময় ললাহইেব্রেরিরেত্ বসাহওঠিাহ করাহ এললাহকাহর বহ

মন্থন সোমিয়কিীত

যুবকবৃত্তন্দ, মুরুব্বীগর্তণ ও িশেক্ষতাহনুষরাহগর্তী সাহধ্াহরণ মাহনুষষ। েসই সময় স্কুলল
প্রিত্ষ্ঠাহর কাহেজ সমাহেজর সবর্তেস্তেরর মাহনুষষ এিগর্তেয় এেসিছিেললন। েয
েকাহেনাহ মূমেললয গর্তাহল্সর্তে স্কুলল করেত্ হিেব এই ব্রেরেত্ েযন সবাহই ঝাঁাহিপেয়
পেড়িয়িছিেললন। সবাহইেক েচিনাহ আন্দমাহর পেক্ষত সম্ভব িছিলল নাহ। আন্দখত্াহর
স্যাহেরর মাহধ্যেম কেয়কজনেক িচিনত্াহম।
বটত্ললাহ েমাহসেললম ললাহইেব্রেরির এই এললাহকাহর িশেক্ষতাহ-সংস্কৃত্তিত্র
পীঠিস্থাহন। ১৯২০ সাহেলল প্রিত্িষ্ঠত্ এই ললাহইেব্রেরিরেক েকন্দ্র কের গর্তেড়িয়
ওেঠি এললাহকাহর েললখাহপড়িয়াহ জাহনাহ েছিেললেদির ঘিনষ্ঠ েযাহগর্তাহেযাহগর্ত।
আন্দললাহপ-আন্দেললাহচিনাহর মাহধ্যেমই এললাহকাহর েমেয়েদির িশেক্ষতাহ প্রসাহের
একটাহ গর্তাহল্সর্তে হিাহই স্কুলল প্রিত্ষ্ঠাহর প্রেয়াহজন অর্নুষভূমত্ হিয়। েসই সময়
এই কাহজ অর্ত্ সহিজ হিয়িন। রাহজৈনিত্ক-সাহমাহিজক অর্েনক
প্রিত্বন্ধকত্াহ, নাহনাহপ্রকাহর সংস্কাহর ও বাহধ্াহিবঘ েপিরেয় ১৯৬৬ সাহেলল
প্রিত্িষ্ঠত্ হিয় বটত্ললাহ গর্তাহল্সর্তে হিাহই স্কুলল। প্রথেম এই স্কুলল শুরু হিয়
বটত্ললাহ মাহদ্রাহসাহয়। পের বত্র্তেমাহন িঠিকাহনাহয় (ললাহইেব্রেরিরর পাহেশে) স্কুলল
প্রিত্ষ্ঠাহ হিয়। আন্দখত্াহর সাহেহিব িছিেললন ওই স্কুেললর প্রিত্ষ্ঠাহত্াহ
সম্পর্কাহদিক।
এর দিশে বছির পের ১৯৭৬ সাহেলল বটত্ললাহ গর্তাহল্সর্তে হিাহই স্কুলল
িবিল্ডিংেয় গর্তাহল্সর্তে স্কুেললর অর্নুষমিত্ িনেয় প্রিত্িষ্ঠত্ হিয় বটত্ললাহ
মাহধ্যিমক িবদিযাহললয় নাহেম েছিেললেদির হিাহই স্কুলল। এখাহেনও আন্দখত্াহর
সাহেহিব িছিেললন মুখয ভূমিমকাহয়। িত্িন বটত্ললাহ মাহধ্যিমেকর প্রিত্ষ্ঠাহত্াহ
প্রধ্াহন িশেক্ষতক। বটত্ললাহ দিিজর্তে এললাহকাহর িশেক্ষতাহ-সংস্কৃত্তিত্র আন্দেন্দাহললেনর
পূমণর্তোহঙ্গ ইিত্হিাহস িললখেত্ েগর্তেলল আন্দখত্াহর সাহেহিেবর ভূমিমকাহ ও অর্বদিাহন
শ্রদ্ধদাহর সেঙ্গ স্বীকাহর করেত্ হিেব।
স্যাহেরর স্বপ িছিলল এই এললাহকাহয় একিট কেললজ প্রিত্ষ্ঠাহর। দিিজর্তে
সমাহেজর মঙ্গেললর জন্যদ এবং দিিজর্তেিশেেল্পের িবকাহেশের জন্যদ েটকিনকাহলল
স্কুলল প্রিত্ষ্ঠাহর প্রেচিষাহও িত্িন চিাহিললেয় েগর্তেছিন। মৃত্তত্ুয র কেয়কিদিন
আন্দেগর্ত ওঁর সেঙ্গ েদিখাহ করেত্ েগর্তেলল িত্িন আন্দমাহেক দিিজর্তে সমাহেজর
উন্নতিত্কেল্পে কাহযর্তেকর ভূমিমকাহ গ্র্হিেণর জন্যদ সকললেক অর্নুষেরাহধ্ জাহনাহেত্
বেললন।
আন্দখত্াহর সাহেহিব প্রচিণ পড়িয়াহশুনাহ করেত্ন। েললখাহেললিখও করেত্ন
সবসময়। স্যাহেরর বহ েললখাহ আন্দমাহেক অর্নুষিললখন ও পুনিললর্তেখন কের
েপ্রেস িদিেত্ হিেয়েছি। স্যাহেরর হিাহেত্র েললখাহ পড়িয়েত্ পড়িয়েত্ বহ
অর্জাহনাহ িবষয় ও অর্িভজ্ঞত্াহয় সমৃত্তদ হিেয়িছি। এজন্যদ আন্দিম গর্তিবর্তেত্ এবং
স্যাহেরর কাহেছি ঋণী। মাহক্র্তেবাহেদির ওপর ত্ঁাহর প্রচিণ দিখলল ও জ্ঞাহেনর
গর্তভীরত্াহ িছিলল। বটত্ললাহ ললাহইেব্রেরিরেক পিরপূমণর্তে রূপেপ বযবহিাহর কেরেছিন।
িত্িন িনেজর বহ েকনাহ বই ললাহইেব্রেরিরেক িদিেয়েছিন এবং বহ বই
ললাহইেব্রেরিরর মাহধ্যেম িকিনেয়েছিন। বহ েরয়াহর কাহেললকশেেন বটত্ললাহ
েমাহসেললম ললাহইেব্রেরির স্যাহেরর প্রেচিষাহয় সমৃত্তদ হিেয়েছি।
বযিক্তি জীবেন কিমউিনস্ট আন্দদিেশের্তে িবশ্বাহসী িছিেললন িত্িন, েকাহেনাহ
িনিদির্তেষ দিেললর সেঙ্গ যুক্তি িছিেললন নাহ। েকাহেনাহ বাহধ্াহধ্রাহ চিাহকিরর
েবড়িয়াহজাহেলল িত্িন িনেজেক জড়িয়াহেত্ চিাহনিন। জীবেন দ-দবাহর সরকাহির
চিাহকিরর সুবেযাহগর্ত এেসিছিলল। মরহম ইয়াহিসন গর্তাহজী যখন গর্তাহেডের্তেনরীচি
িমউিনিসপযাহিললিটর েসেক্রিটাহিরর পদি েথেক অর্বসর েনন, ত্খন ওই
পেদি েযাহগর্ত েদিওয়াহর জন্যদ ত্ৎকাহললীন েপৌখর কত্ৃত্তপর্তে ক্ষত ওঁেক অর্নুষেরাহধ্
কেরিছিেললন। িকন উিন ত্াহ গ্র্হিণ কেরনিন। ... পরবতরীত অভংশ ৬ পৃতষ্ঠায়
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িস্থিতাবস্থিা বনাম উন্মত ১৩ দফা, একি নব্বই-ঊর্ধ্র ধর্মরগুর এবং ক্রুদ যুবেকিরা
রিম োচৌধর্ুির
৬ এিপ্রিলন বাংলনােদেশর রাজেধর্ানীত ঢাকিার মিতিঝিলন শাপলনা চত্বরের ১৩ দফা দািবেত োহফাজেেত ইসেলনােমর একিিটে জেমােয়ত হয়। অভসেমিথরত সেূত্রেতর খবর, োসেখােন সোত লনক্ষ
মানুষে জেেড়িয়া হেয়িছলন। আওয়ািমপন্থীতরা প্রিচার কিেরিছলন োয োহফাজেেত ইসেলনাম আসেেলন জোমােত ইসেলনািমরই একিটো রূপ। প্রিশ ওেঠো, োহফাজেেত ইসেলনাম োতা কিওিম
মাদ্রাসোগুিলনর একিিটে োমাচরা এবং তারা োদওবািন্দেদর দ্বিারা পিরচািলনত। োদওবািন্দরা জোমাত এবং তঁার প্রিিতষ্ঠাতা মওদূত্রদীতেকি োমােটেই পছন্দ কিের না। োহফাজেেত ইসেলনাম এবং
জোমাতেকি একি বেলন োদওয়া িঠোকি িকি?
যুবসেমােজের িভতর োথেকি ঝিলনেসে ওঠোা শাহবাগ আেন্দালনেনর একি আেবগঘন মুহূত্রেতর এবং সেমােজের অভভযন্তরেরই অভন একি প্রিােন্তর তার তীতব প্রিিতিক্রয়ার পরমুহূত্রেতর রিম
োচৌধর্ুিরর এই োলনখািটে (োপাস) ইংেরিজেেত ‘আলনালন ও দুলনালন’ ব্লেগ প্রিকিািশত হয়। োলনখািটে িনেয় অভেনেকিই ব্লেগ মন্তরবয কিরেত শুর কিের। ‘িস্থিতাবস্থিা’ শব্দটিটেও অভেনকিেকি
িবচিলনত কিের োতােলন। জেবােব রিম োচৌধর্ুির োলনেখন, ‘োকি বেলন োয িস্থিতাবস্থিা মােন ১৮৯৬ সোেলন যা িছলন োসেই অভবস্থিায় িস্থিত থাকিা? োজোবরা গ্রোম, গ্রোমীতণ বযােঙ্কের োযখােন
জেন্ম, োসেটো োতা এই মাদ্রাসোর দশ মাইেলনর মেধর্যই। ১৮৯৬ োথেকি োদশ অভেনকি পােল্টেছেছ এবং একিইরকিম ভােব পােল্টেছেছ আমােদর িস্থিতাবস্থিা। িস্থিতাবস্থিা হলন একি ধর্ীতরগিত
ৈধর্যরযশীতলন সোংস্কৃতিতকি িবপ্লব। োকিােনা চটেজেলনিদ োচষ্টা মােনই মাতাছাড়িয়া সেিক্রয়তা। এই োপাস োলনখার উেদ্দেশ হলন হালনিফলন ঝিলনকি-মুহূত্রতর এবং তার আনুমািনকি ক্ষণস্থিায়ীত
জেীতবৎকিালন সেম্বন্ধেন আেলনাচনা কিরা।’ োলনখািটে বঙ্গানুবাদ কিেরেছন িজেেতন নন্দীত।

েহিফতাহজেত্ ইসললাহেমর ললঙ মাহচির্তে ও ঢাহকাহ অর্িভযাহেনর পর সাহরাহ েদিশে
এখনও স্তব হিেয় রেয়েছি। েহিফতাহজেত্ ইসললাহম হিলল েদিশে জুেড়িয় কেয়ক
হিাহজাহর মাহদ্রাহসাহর1 একিট িপণ। এরাহ ত্াহেদির ১৩ দিফতাহ দিাহিব আন্দদিাহেয়র
জন্যদ ললঙ মাহেচির্তের কমর্তেসূমিচি িনেয়িছিলল। ত্াহেদির ১৩ দিফতাহ দিাহিবর মেধ্য
রেয়েছি :
১. সংিবধ্াহেন ‘আন্দল্লিাহহির ওপর পূমণর্তে আন্দস্থাহ ও িবশ্বাহস’ পুনঃস্থাহপন
এবং েকাহরআন্দন-সুবন্নতাহহি িবেরাহধ্ী সব আন্দইন বাহিত্লল।
২. আন্দল্লিাহহি, রাহসুবলল সাহ. ও ইসললাহম ধ্েমর্তের অর্বমাহননাহ এবং
মুসললমাহনেদির িবরুেদ কুৎসাহ েরাহেধ্ সেবর্তোহচ শোহিস্ত মৃত্তত্ুয দিেণর
িবধ্াহন েরেখ জাহত্ীয় সংসেদি আন্দইন পাহস।
৩. কিথত্ শোহহিবাহগর্ত আন্দেন্দাহললেন েনত্ৃত্ততদিাহনকাহরী স্বেঘাহিষত্
নাহিস্তক-মুরত্াহদি এবং িপ্রয় নবী সাহ.-এর নাহেম জঘন্যদ কুৎসাহ
রটনাহকাহরী ব্ল্যগর্তাহর ও ইসললাহম িবেদ্বেষীেদির সব অর্পপ্রচিাহর বন্ধ সহি
কেঠিাহর শোহিস্তদিাহেনর বযবস্থাহ করাহ।
৪. বযিক্তি ও বাহকস্বাহধ্ীনত্াহর নাহেম সব েবহিাহয়াহপনাহ, অর্নাহচিাহর,
বযিভচিাহর, প্রকাহেশ নাহরী-পুরুেষর অর্বাহধ্ িবচিরণ, েমাহমবাহিত্
প্রজ্জ্বললন সহি সব িবজাহত্ীয় সংস্কৃত্তিত্র অর্নুষপ্রেবশে বন্ধ করাহ।
৫. ইসললাহমিবেরাহধ্ী নাহরীনীিত্, ধ্মর্তেহিীন িশেক্ষতাহনীিত্ বাহিত্লল কের
িশেক্ষতাহর প্রাহথিমক স্তর েথেক উচমাহধ্যিমক স্তর পযর্তেন ইসললাহম
ধ্মর্তেীয় িশেক্ষতাহেক বাহধ্যত্াহমূমললক করাহ।
৬. সরকাহিরভাহেব কাহিদিয়াহিনেদির অর্মুসিললম েঘাহষণাহ এবং ত্াহেদির
প্রচিাহরণাহ ও ষড়িয়যন্ত্রণমূমললক সব অর্পত্ৎপরত্াহ বন্ধ করাহ।
৭. মসিজেদির নগর্তর ঢাহকাহেক মূমিত্র্তের নগর্তের রূপপাহনর এবং েদিশেবযাহপী
রাহস্তাহর েমাহেড়িয় ও কেললজ-ভাহিসর্তেিটেত্ ভাহস্কেযর্তের নাহেম মূমিত্র্তে স্থাহপন

বন্ধ করাহ।
৮. জাহত্ীয় মসিজদি বাহয়ত্ুলল েমাহকাহররমসহি েদিেশের সব মসিজেদি
মুসিললমেদির িনিবর্তেেঘ নাহমাহজ আন্দদিাহেয় বাহধ্াহিবপিত্তিক ও
প্রিত্বন্ধকত্াহ অর্পসাহরণ এবং ওয়াহজ-নিসহিত্ ও ধ্মর্তেীয়
কাহযর্তেকললাহেপ বাহধ্াহদিাহন বন্ধ করাহ।
৯. েরিডেও-েটিললিভশেনসহি িবিভন্নত গর্তণমাহধ্যেম দিাহিড়িয়-টুিপ ও ইসললাহিম
কৃত্তিষ-কাহললচিাহর িনেয় হিাহিসঠিাহট্টাহ এবং নাহটক-িসেনমাহয় েনিত্বাহচিক
চিিরেত ধ্মর্তেীয় েললবাহস-েপাহশোহক পিরচিেয় অর্িভনেয়র মাহধ্যেম ত্রুণ
প্রজেন্মের মেন ইসললাহেমর প্রিত্ িবেদ্বেষমূমললক মেনাহভাহব সৃত্তিষর
অর্পপ্রয়াহস বন্ধ করাহ।
১০. পাহবত্
র্তে য চিট্টগ্র্াহমসহি েদিশেবযাহপী ইসললাহমিবেরাহধ্ী কমর্তেকাহেণ জিড়িয়ত্
এনিজও এবং িখ্রিস্টাহন িমশেনগুলেললাহর ধ্মর্তোহনরকরণ সহি সব
অর্পত্ৎপরত্াহ বন্ধ করাহ।
১১. রাহসুবললেপ্রিমক প্রিত্বাহদিী আন্দেললম-ওললাহমাহ, মাহদ্রাহসাহর ছিাহত ও
েত্ৌখিহিদি জনত্াহর ওপর হিাহমললাহ, দিমন-পীড়িয়ন, িনিবর্তেচিাহর গুলিললবষর্তেণ
এবং গর্তণহিত্যাহ বন্ধ করাহ।
১২. সাহরাহ েদিেশের কওিম মাহদ্রাহসাহর ছিাহত-িশেক্ষতক, ওললাহমাহ-মাহশোহেয়খ ও
মসিজেদির ইমাহম-খিত্বেক হমিক-ধ্মিক, ভয়ভীিত্ দিাহন সহি
ত্াহেদির িবরুেদ সব ষড়িয়যন্ত্রণ বন্ধ করাহ।
১৩. অর্িবললেম্ব েগ্র্প্তাহরকৃত্তত্ সব আন্দেললম-ওললাহমাহ, মাহদ্রাহসাহছিাহত ও েত্ৌখিহিদি
জনত্াহেক মুিক্তিদিাহন, দিাহেয়র করাহ সব িমথযাহ মাহমললাহ প্রত্যাহহিাহর
এবং আন্দহিত্ ও িনহিত্ বযিক্তিেদির ক্ষতিত্পূমরণসহি দষ্কৃত্তত্কাহরীেদির
িবচিাহেরর আন্দওত্াহয় এেন কেঠিাহর শোহিস্ত িদিেত্ হিেব।
এই দিাহিবগুলিলল েয েকাহেনাহ সুবস্থ-মিস্তষ্ক সুবিবেবচিক বাহংললাহেদিিশের
েমরুদিেণ িশেহিরণ জাহিগর্তেয় েদিওয়াহর পেক্ষত যেথষ। দিাহিবগুলিলল এককথাহয়
সাহংঘাহিত্ক। এই দিাহিবগুলিললর পাহশোহপাহিশে একটাহ খবর বযাহপকভাহেব
প্রচিাহিরত্ হিলল েয কেয়কজন মিহিললাহ সাহংবাহিদিকেক েহিফতাহজেত্ ইসললাহেমর
জনত্াহ মাহরেধ্াহর কেরেছি। এইসব ঘটনাহ েকাহেনাহ প্রগর্তিত্শেীলল মাহনুষষেক
বাহংললাহেদিেশের ভিবষত্ সম্বেন্ধ েবশে ভয় পাহইেয় েদিওয়াহর পেক্ষত যেথষ।
যাহই েহিাহক, খুব েবিশে উিদ্বেগ হিেয় এইসব দিাহিব ও কাহযর্তেকললাহপেক
প্রথম দিশের্তেেন অর্ত্খাহিন গুলরুত নাহ িদিেয় বরং পুেরাহ প্রিক্রিয়াহিটর আন্দরও
িকছিুটাহ সূমক িবচিাহর করাহ িবচিক্ষতণত্াহ হিেব। িবষয়িট সাহদিাহ-কাহেললাহ দই
রেঙ আন্দঁকাহ নয়। আন্দমরাহ সকেললই জাহিন েয শোহহিবাহগর্ত নাহিস্তকেদির
আন্দেন্দাহললন নয় আন্দর শোহহিবাহেগর্তর কমর্তেীরাহ দিাহিড়িয়-টুিপর ধ্মর্তেীয় রাহজনীিত্
উৎপাহটেনর জন্যদ উেঠি পেড়িয় ললাহেগর্তিন। আন্দমরাহ এটাহও জাহিন েয শোহহিবাহগর্ত
আন্দেন্দাহললেনর েনত্াহ-সংগর্তঠিকেদির খুব ক্ষতুদ্র একটাহ অর্ংশে নাহিস্তক। এছিাহড়িয়াহ,

সেম্পাদেকির োনাটে : ১৯৭৫ সোেলন োজেনােরলন িজেয়াউর রহমান যখন ক্ষমতা
দখলন কিেরন, তার আেগ বাংলনােদেশ সেরকিাির মাদ্রাসো িছলন ১,৯৭৬িটে এবং
ছাতসেংখযা িছলন ৩,৭৫,০০০। ২০০২ সোেলনর মেধর্য মাদ্রাসোর সেংখযা োবেড়িয় দঁাড়িয়ায়
১৫,৬৬১ এবং ছাতসেংখযা ২৮,২৪,৬৭২। মােঝি দুই সোমিরকি একিনায়েকির
শাসেনকিােলন োসেকুলনার িশক্ষার পাশাপািশ মাদ্রাসো িশক্ষােকিও যেথষ্ট উৎসোহদান কিরা
হয়। ওই দুই শাসেকি োবসেরকিাির কিওিম মাদ্রাসো বৃতিদেকিও উৎসোিহত কিেরন।
১৮৫৭ সোেলন প্রিিতিষ্ঠত উতরপ্রিেদেশর দারলন উলনুম োদওবােন্দর িশক্ষাক্রম
এগুিলনেত অভনুসেরণ কিরা হয়। কিওিম মাদ্রাসোর সেংখযার োকিােনা সেরকিাির িহেসেব
োনই। োবসেরকিাির মেত বাংলনােদেশ প্রিায় ১৫,০০০ কিওিম মাদ্রাসো রেয়েছ,
ছাতসেংখযা আনুমািনকি ২০ লনেক্ষর োবিশ। সেূত্রত : ইন সোচর অভব অভযান আইেডেনিটেিটে:
িদ রাইজে অভব পিলনিটেকিালন ইসেলনাম অভযান্ডে বাংলনােদিশ নাশনািলনজেম্, লনািময়া
কিািরম।
1

মন্থন সোমিয়কিীত

3

মাচর-এিপ্রিলন ২০১৩

শোহহিবাহগর্ত সমথর্তেকেদির অর্েনেকই মেন করিছিলল েয কাহেদির েমাহল্লিাহেক ফতঁাহিসকাহেঠি
েঝাাহললাহেনাহই শোহহিবাহেগর্তর িবষয়টাহর সব নয়। একইভাহেব, আন্দমরাহ যখন
েহিফতাহজেত্ ইসললাহেমর সাহম্প্রিত্ক হিাহমললাহর িবেশ্লেষণ করব, আন্দমাহেদির েচিাহখ
েথেক সাহদিাহ-কাহেললাহয় েদিখাহর েরাহদি-চিশেমাহটাহ খুেলল েফতললেত্ হিেব। এটাহ একটাহ
বেড়িয়াহসেড়িয়াহ সমস্যাহ েয আন্দমরাহ মাহদ্রাহসাহ-জনত্াহর সেঙ্গ কিচিৎ েমললাহেমশোহ কির
এবং ত্াহেদির সম্পর্কেকর্তে েত্মন জাহিনও নাহ। অর্থচি একুেশে িটিভর সাহংবাহিদিেকর
সেঙ্গ হিওয়াহ ঘটনাহর মেত্াহ িবিক্ষতপ্ত ঘটনাহবললী েথেক আন্দমাহেদির গর্তণমাহধ্যম ও
সাহমাহিজক-মাহধ্যম েহিফতাহজেত্ ইসললাহমেক একটাহ ৈদিত্য বাহিনেয় েফতেলল।
েহিফতাহজেত্ ইসললাহম আন্দেন্দাহললেনর মাহদ্রাহসাহ-ছিাহতেদির সম্পর্কেকর্তে আন্দমাহেদির
েযরকম ধ্াহরণাহ, ত্াহরাহ েমাহেটই েসরকম িচিনাহশেীলল বযিক্তি নয়।
েহিফতাহজেত্ ইসললাহম হিলল হিাহজাহর হিাহজাহর কওিম মাহদ্রাহসাহর একটাহ
ছিাহত্াহ-সংগর্তঠিন। এেদির একেজাহট কেরেছিন বাহংললাহেদিেশের মাহদ্রাহসাহ িশেক্ষতাহর
পিরচিাহললক নব্বই-ঊর্ধ্র্তে শোহহি আন্দহিেমদি শেিফত সাহেহিব। একমাহত একটাহ কাহজই
শেিফত সাহেহিব কেরেছিন, িত্িন মাহদ্রাহসাহ িভিত্তিকক আন্দেন্দাহললনেক ঐকযবদ করাহর
জন্যদ একজন েনত্াহ জুিগর্তেয় িদিেয়েছিন। ত্ঁাহেক ছিাহড়িয়াহ এই হিাহজাহর হিাহজাহর
খণ-েগর্তাহষ্ঠীগুলিলল েবিশেিদিন একসেঙ্গ থাহকেত্ পাহরত্ নাহ। চিট্টগ্র্াহম ও মাহদ্রাহসাহ
মহিেলল শেিফতসাহেহিব সম্পর্কেকর্তে েবিশেরভাহগর্ত েললাহেকর ধ্াহরণাহ হিলল, িত্িন যাহ-ই
িবশ্বাহস করুন, যত্ই েগর্তঁাহড়িয়াহ হিন নাহ েকন, িত্িন রাহজৈনিত্ক বযিক্তিত নন।
িত্িন অর্নুষভব কেরন, যখন ‘ইসললাহেমর মূমলল মত্বাহদি’ িকংবাহ িস্থত্াহবস্থাহ
িবপন্নত, ত্খন এটাহ ত্ঁাহর ধ্মর্তেীয় দিাহিয়ত।
এক শেত্াহব্দীর প্রাহয় িত্ন-চিত্ুথর্তোহংশে সময় জুেড়িয় হিাহটহিাহজাহরী বেড়িয়াহ মাহদ্রাহসাহ
নাহমক এক উচ-প্রভাহবশোহললী সংগর্তঠিন গর্তেড়িয় েত্াহললাহ, ত্াহর প্রসাহর ঘটাহেনাহ
এবং সেবর্তোহপির ত্াহর েনত্ৃত্ততদিাহেনর কাহেজ িত্িন িনেজেক িনেয়াহিজত্
কেরিছিেললন। এখাহেন বাহংললাহেদিেশের মেধ্য সবেচিেয় ভাহেললাহ সুবেযাহগর্ত-সুবিবধ্াহ থাহকাহ
সেত্ত্বেও, ত্ুললনাহমললূম কভাহেব এই মাহদ্রাহসাহর ছিাহতেদির ৈবষময েদিখেলল হিত্বাহক হিেয়
েযেত্ হিয়।
প্রাহয় ১৮০০ একর এললাহকাহ জুেড়িয় রেয়েছি চিট্টগ্র্াহম িবশ্বিবদিযাহললয়। প্রাহয় ৪
একেরর ওপর অর্বিস্থত্ দিাহরুলল উললুম মাহদ্রাহসাহ এললাহকাহর মেধ্য হিাহটহিাহজাহরী
মাহদ্রাহসাহ। চিট্টগ্র্াহম িবশ্বিবদিযাহললেয়র েমাহট ছিাহতসংখযাহ ২২,০০০ এবং হিাহটহিাহজাহরী
মাহদ্রাহসাহর ছিাহতসংখযাহ ৫০,০০০। চিট্টগ্র্াহম িবশ্বিবদিযাহললেয়র িনজস্ব েরললেস্টশেন
রেয়েছি, িনজস্ব েট্রনও আন্দেছি (যখনই িবশ্বিবদিযাহললেয়র কযাহম্পর্কাহেস বাহ ত্াহর
বাহইের ছিাহতেদির অর্পছিেন্দর িকছিু ঘেট, ত্াহরাহ ওই েট্রেন আন্দগুলন ললাহিগর্তেয়
েদিয়) েযটাহ চিট্টগ্র্াহেমর বসিত্ অর্ঞ্চলল েথেক িবশ্বিবদিযাহললেয় আন্দসাহ-যাহওয়াহ
কের। চিট্টগ্র্াহম শেহির েথেক প্রিত্িদিন েবশে কেয়কবাহর িবশ্বিবদিযাহললেয়র বাহস
যাহত্াহয়াহত্ কের। ছিাহতেদির পড়িয়াহশুনাহ এখাহেন অর্ৈবত্িনক এবং ত্াহরাহ েমাহটাহ
ভরত্ুিকেত্ সাহমাহন্যদ পয়সাহ িদিেয় ডেরিমটিরেত্ থাহেক (মাহেবর্তেেললর স্থাহপত্য
েশোহিভত্ েসই আন্দবাহস)।
চিট্টগ্র্াহম িবশ্বিবদিযাহললেয়র ত্ুললনাহয় হিাহটহিাহজাহরী মাহদ্রাহসাহ-ছিাহতেদির জন্যদ প্রাহয়
িকছিুই েনই। ত্াহেদির ডেরিমটিরগুলেললাহর েচিেয় হিাহজেত্ বাহস করাহ আন্দরাহমদিাহয়ক।
ত্াহেদির জন্যদ সরকাহির অর্নুষদিাহন প্রাহয় েনই বললেললই চিেলল। ত্াহেদির থাহকাহ ও
পড়িয়াহর খরচি অর্েনকটাহই আন্দেস েবসরকাহির নাহগর্তিরকেদির দিাহন েথেক।
যিদি এই মাহদ্রাহসাহ-ছিাহতেদির েকউ উেত্তিকিজত্ কের ত্ুললেত্ পাহের, ওেদির
েচিেয় ক্রিুদ আন্দর েক হিেত্ পাহের?
হিাহটহিাহজাহরী েকাহ-এডেুেকশেন িশেক্ষতাহর িচিতটাহ েদিখাহ যাহক। আন্দমরাহ েদিখব,
েছিেলল আন্দর েমেয়রাহ একই ঘেরর দই পাহেশে সাহিরবদভাহেব বেস পড়িয়েছি।
মাহদ্রাহসাহ িশেক্ষতাহেক আন্দধ্ুিনক কের েত্াহললাহর বযাহপাহের হিাহটহিাহজাহরী মাহদ্রাহসাহ

এক গুলরুতপূমণর্তে ভূমিমকাহ পাহললন কেরেছি। মওললাহনাহ শেিফত এবং ত্ঁাহর পূমবসর্তে রূম ীরাহ
এই িশেক্ষতাহেক েষাহড়িয়শে শেত্াহব্দীর পাহঠিক্রিম েথেক িবংশে শেত্াহব্দী পযর্তেন এিগর্তেয়
এেনেছিন। বাহংললাহেদিেশে িবশ্বিবদিযাহললয়, েমিডেকাহলল স্কুেললর ভিত্র্তে ও সরকাহির
চিাহকিরেত্ শেত্ শেত্ েগর্তাহষ্ঠীর েকাহটাহ রেয়েছি। মাহদ্রাহসাহ-ছিাহতেদির েক্ষতেত েকাহেনাহ
েকাহটাহর বযাহপাহর েনই।
বাহংললাহেদিেশের ৩০ ললক্ষত মসিজেদি ইমাহম ও েমাহয়াহিজ্জিনেদির ভাহেললাহ
চিাহিহিদিাহ রেয়েছি। স্কুলল ও কেললজগুলিললেত্ ধ্মর্তে-িশেক্ষতেকর জন্যদ ইসললাহিম
পিণত্েদির চিাহিহিদিাহ রেয়েছি। মাহদ্রাহসাহগুলিলল এই চিাহিহিদিাহর েজাহগর্তাহন েদিয়।
বাহচাহরাহ কীভাহেব এখাহেন পড়িয়াহশুনাহ কের? ত্াহেদির জন্যদ রেয়েছি ক্লাহসরুম
কাহম ডেরিমটির। সকাহলল সাহত্টাহ েথেক িবেকলল চিাহরেট পযর্তেন এগুলেললাহ ত্াহেদির
ক্লাহসরুম। এরপর এগুলেললাহই ত্াহেদির েশোহয়াহর ডেরিমটির। এখাহেন একপাহেশে
ত্াহেদির িবছিাহনাহগুলেললাহ েগর্তাহটাহেনাহ রেয়েছি। এইরকম এক সংকীণর্তে জাহয়গর্তাহর মেধ্য
মাহদ্রাহসাহ ৫০,০০০ সম্পর্কূমণর্তে আন্দবাহিসক ছিাহতেদির বযবস্থাহপনাহ কের।
গ্র্াহজেু য়ট স্তেরর পড়িয়ুয়াহ যুবেকরাহ আন্দেস বাহংললাহেদিেশের প্রাহিনক সমাহজ
েথেক। এেদির প্রচিিললত্ িশেক্ষতাহ েনওয়াহর সঙ্গিত্ েনই। মাহদ্রাহসাহয় নাহ এেলল
এরাহ িরকশোহ চিাহললাহত্, গ্র্াহেমর চিাহেষর জিমেত্ িদিনমজুির করত্। আন্দমাহেদির
সমাহেজ এেদির জন্যদ েকউ েনই।
এই যুবকেদির অর্িধ্কাহংশে েমৌখললবাহদিী ধ্মর্তোহন্ধ নয়। আন্দিম বাহিজ ধ্ের বললেত্
পাহির, এই ছিাহত ও িশেক্ষতকেদির অর্িধ্কাহংশে মধ্যপন্থী মুসললমাহন সংখযাহগুলরু এই
েদিেশের িস্থত্াহবস্থাহ রক্ষতাহ করাহর পেক্ষতই রাহয় েদিেব। যিদি গুলরুত সহিকাহের এেদির
েভাহটদিাহেনর পিরসংখযাহেনর িদিেক নজর েদিওয়াহ যাহয়, অর্বাহক হিেয় েযেত্ হিয়,
এই ছিাহত ও িশেক্ষতকেদির অর্িধ্কাহংশে হিয়েত্াহ খাহেললদিাহ িজয়াহর দিললেক েভাহট
িদিেয়েছি, েকউ েকউ েশেখ হিাহিসনাহর দিললেক েভাহট িদিেয়েছি এবং খুব সাহমাহন্যদ
েভাহট পেড়িয়েছি জাহমাহত্ িকংবাহ ইসললাহিম ঐকয েজাহেটর পেক্ষত।
সাহম্প্রিত্ক েহিফতাহজেত্ ইসললাহেমর আন্দেন্দাহললেন আন্দমরাহ েযটাহ েদিখললাহম,
ত্াহ হিলল, প্রগর্তিত্শেীলল েসকুললাহর মাহতাহিত্িরক্তি প্রকাহেশের একটাহ প্রিত্িক্রিয়াহ।
এই েগর্তাহষ্ঠীর কাহেছি শোহহিবাহগর্ত আন্দেন্দাহললন িছিলল ত্াহেদির প্রাহথিমক মূমললযেবাহধ্
এবং ত্াহেদির কাহজ-জীিবকাহর প্রাহথিমক িনরাহপত্তিকাহর ওপর আন্দঘাহত্। এই
মাহতাহছিাহড়িয়াহ আন্দেন্দাহললন সম্ভবত্ আন্দমাহেদির সমাহেজর এই অর্ংেশের কাহেছি একটাহ
উপললিব সৃত্তিষ কেরেছি েয শেত্ শেত্ বছিেরর গর্তেড়িয় ওঠিাহ িস্থত্াহবস্থাহ
গুলরুত্রভাহেব িবপন্নত।
এই ললক্ষত ললক্ষত ছিাহত-িশেক্ষতেকর কাহেছি মাহদ্রাহসাহ হিলল েশেষ সুবেযাহগর্ত। এই
িশেক্ষতাহ ত্াহেদির একটাহ সাহমাহিজক সম্মাহন এেন েদিয় আন্দর েদিয় ত্াহেদির েবঁেচি
থাহকাহর রসদি। যিদি এই মাহদ্রাহসাহর িশেক্ষতেকরাহ বেলল, ত্াহেদির ছিাহতরাহ রাহস্তাহয়
েনেম ললড়িয়াহই করেব। িকন ত্াহরাহ ত্াহিললবাহন ধ্রেনর একটাহ দিীঘর্তেস্থাহয়ী যুেদর
জন্যদ প্রস্তুত্ নয়। পিরিস্থিত্ ঠিাহন্ডোহ হিওয়াহর জন্যদ কেয়ক সপ্তাহহি সময় েদিওয়াহ
েহিাহক, এই ছিাহতরাহই ত্াহেদির কিঠিন ক্ষতুধ্াহত্র্তে জীবেনর েস্রাহেত্ িফতের যাহেব, যাহ
শেত্াহব্দী-প্রাহচিীন িস্থত্াহবস্থাহরই পেক্ষত। বাহংললাহেদিেশের চিাহরিট রাহজৈনিত্ক দিলল,
যথাহ আন্দওয়াহিম িললগর্ত, িবএনিপ, জাহত্ীয় পাহিটর্তে এবং জাহমাহত্ এটাহ েবাহেঝা।
আন্দমাহর আন্দশোহ, আন্দমাহেদির সাহংস্কৃত্তিত্ক েনত্ৃত্ততও এই বাহস্তব সত্যেক খুব শেীঘ্রই
বুঝােত্ পাহরেব।
আন্দমাহেদির মধ্যপন্থী মুসললমাহন সংখযাহগর্তিরষ্ঠ রাহেষ ধ্মর্তেীয়, জাহিত্গর্তত্ ও
ভাহষাহগর্তত্ সংখযাহললঘুেদির সমমযর্তোহদিাহসম্পর্কন্নত সমাহনাহিধ্কাহর সহি িস্থত্াহবস্থাহ বজাহয়
থাহকুক, যাহ গর্তত্ শেত্াহব্দী জুেড়িয় রিক্ষতত্ হিেয়েছি। যিদি আন্দমরাহ এেক
পশ্চাহদ্পদিত্াহর িবরুেদ সাহংস্কৃত্তিত্ক যুেদর নাহেম আন্দঘাহত্ কির, আন্দমরাহ অর্িনচ্ছুক
অর্থচি মহিাহশেিক্তিধ্র এমন এক দশেমণেক জাহিগর্তেয় ত্ুললব, যাহেক জয় করাহ
কখেনাহই আন্দমাহেদির পেক্ষত সম্ভব নয়।

শাহবাগ আেন্দালনেনর োরশ সেমােজের রেন রেন ছিড়িয়েয় পড়িয়েব
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জোহাঙ্গীতরনগর িবশ্ববিবদযালনেয়র অভথরনীতিত িবভােগর অভধর্যাপকি এবং োতলন গযাসে খিনজে সেম্পদ ও িবদুযৎ বন্দর রক্ষা জোতীতয় কিিমিটের সেদস সেিচব আনু মুহাম্মেদ তঁার দীতঘর
সোক্ষাৎকিাের কিথা বেলনেছন আিনসে রায়হােনর সেেঙ্গ। ১০ এিপ্রিলন ‘ইিসশন’ ব্লেগ প্রিকিািশত এই সোক্ষাৎকিােরর একিিটে অভংশ এখােন প্রিকিািশত হলন।

আন্দিনস রাহয়হিাহন : িনবর্তোহচিনী রাহজনীিত্ েত্াহ এখন ঘনীভূমত্। েকাহন
িদিেক পিরিস্থিত্ এগুলেচ্ছ?
আন্দনুষ মু হি াহম্মদি : এখন যাহ িকছিু ঘটেছি, সিহিংসত্াহ, হিাহমললাহ,
সাহম্প্রদিাহিয়ক উস্কাহিন, সব িমিললেয় পিরিস্থিত্ খাহরাহেপর িদিেকই। মূমলল
সমস্যাহটাহ হিেচ্ছ, বাহংললাহেদিেশের েয শোহসকেশ্রদ্ধণী, ত্াহরাহ িনেজেদির মেধ্য
ক্ষতমত্াহ হিস্তাহনেরর েকাহেনাহ গ্র্হিণেযাহগর্তয প্রিক্রিয়াহ এখনও দিঁাহড়িয় করাহেত্
পাহেরিন। আন্দবাহর যুদাহপরাহধ্ীেদির িবচিাহেরর প্রশ্নটাহ এখনও অর্মীমাহংিসত্।
উিচিত্ িছিলল এই দেটাহ প্রশ্ন অর্েনক আন্দেগর্তই সমাহধ্াহন কের েফতললাহ।
যুদাহপরাহধ্ীেদির িবচিাহেরর প্রেশ্ন িদ্বেমেত্র েকাহেনাহ সুবেযাহগর্ত েনই। এই
িবচিাহরটাহ অর্েনক আন্দেগর্তই শোহসকেশ্রদ্ধণীর বেড়িয়াহ দিললগুলেললাহর ঐকযমেত্র
িভিত্তিকেত্ েসের েফতললাহ দিরকাহর িছিলল। েত্মিন িনবর্তোহচিন কীভাহেব হিেব,
কীভাহেব একদিলল ক্ষতমত্াহ ছিাহড়িয়েব অর্ন্যদদিলল আন্দসেব এটাহরও একিট
পদিত্ েবর করাহর দিরকাহর িছিলল। এই দেটাহ প্রেশ্নর সমাহধ্াহন হিয়িন।
ত্াহই ঘুেরিফতের আন্দমরাহ পুরেনাহ একই সংকেটর বৃত্তেত্তিক পেড়িয় আন্দিছি।
প্রিত্বাহরই িনবর্তোহচিন ঘিনেয় এেলল সংঘাহত্ সৃত্তিষ হিেচ্ছ। েকাহেনাহ দিেললরই
সুবষ্ঠু িনবর্তোহচিেনর িদিেক নজর েনই। দই দিললই চিাহয় েয েকাহেনাহ মূমেললয
ক্ষতমত্াহয় েযেত্। এ জন্যদই এই সমস্যাহর সমাহধ্াহন হিেচ্ছ নাহ।
বাহর বাহর ঘুেরিফতের আন্দসেছি যুদাহপরাহেধ্র িবচিাহেরর প্রশ্নটাহও।
সত্তিকর দিশেেকর েশেষ িদিেক এই দিাহিবেত্ ৈত্ির হিলল যুবকমাহন্ডে।
এরশোহেদির েসনাহশোহসেনর চিাহেপ ত্াহ িস্তিমত্ হিলল। েসনাহিবেরাহধ্ী
আন্দেন্দাহললেনর মধ্য িদিেয় ত্াহরাহ ছিাহড়িয় েপলল। েসনাহশোহসেনর মদিেত্ ত্াহরাহ
শেিক্তিশোহললীও হিলল। এরপর ১৯৯২-এ শুরু হিলল আন্দবাহর। আন্দওয়াহিম
িললেগর্তর আন্দঁত্াহত্-িপছিুটাহেনর কাহরেণ েসবাহরও ত্াহ সফতললত্াহর মুখ েদিখেত্
পাহরলল নাহ। এখন ২০১৩েত্ এেস আন্দবাহর েসই প্রশ্ন। এই প্রশ্নটাহ
আন্দেগর্তই সমাহধ্াহন হিেয় েগর্তেলল ত্রুণ প্রজন্মে বত্র্তেমাহেনর সমস্যাহগুলেললাহ
সমাহধ্াহেনর জন্যদ ললড়িয়েত্ পাহরত্। আন্দমাহেদির অর্গ্র্যাহতাহর অর্েনক
প্রিত্বন্ধকত্াহ উপেড়িয় েফতললেত্ পাহরত্। িকন ত্াহ হিয়িন। ঘুের ঘুের
আন্দমাহেদির প্রিত্িট প্রজন্মেেকই জন্মেযুেদর েসই একিট সমস্যাহ
সমাহধ্াহেনই শেিক্তিক্ষতয় কের েযেত্ হিেচ্ছ। মাহঝাখাহন িদিেয় ক্রিমশে েবেড়িয়
চিেললেছি সমস্যাহর বহির।
এই দই সমস্যাহ েয আন্দর কত্কাহলল চিললেব আন্দমরাহ ত্াহ জাহিন নাহ।
আন্দর কত্ রক্তি আন্দমাহেদির িদিেত্ হিেব, আন্দর কত্ িনেজেদির সমস্যাহ
ভুেলল জীবনধ্াহরণটাহেকই বেড়িয়াহ প্রাহিপ্ত মেন কের েবঁেচি থাহকেত্ হিেব?
এখন যাহ অর্বস্থাহ, ত্াহেত্ আন্দগর্তাহমী িনবর্তোহচিনেক েকন্দ্র কেরও এই
সিহিংসত্াহ-সংঘাহত্-ক্ষতমত্াহর দ্বেন বাহড়িয়েব। মাহনুষষ েত্মন িকছিু করেব
নাহ, কাহরণ টাহেনেললর েশেষপ্রাহেন আন্দেললাহ পাহওয়াহর েকাহেনাহ আন্দশোহও
ত্াহেদির মেধ্য েনই।
আন্দিনস রাহয়হিাহন : শোহহিবাহেগর্তর গর্তণজাহগর্তরণ এেক্ষতেত িক েকাহেনাহ ভূমিমকাহ
রাহখেত্ পাহরেব?
আন্দনুষ মু হি াহম্মদি : বেড়িয়াহ দিললগুলেললাহর প্রিত্ জনগর্তেণর অর্নাহস্থাহ ও
েক্ষতাহেভর বিহিঃপ্রকাহশেই হিেচ্ছ শোহহিবাহেগর্তর গর্তণজাহগর্তরণ। এটাহ একটাহ
িবেশেষ কাহরণ ধ্ের শুরু হিেললও শুধ্ু ত্াহর মেধ্যই সীমাহবদ িছিলল নাহ।
মাহনুষেষর বেড়িয়াহ েক্ষতাহেভর জাহয়গর্তাহটাহ িছিলল, এত্িদিেনও েকন এই িবচিাহর
হিলল নাহ। আন্দেরকটাহ জাহয়গর্তাহ হিেচ্ছ, এই সরকাহর যুদাহপরাহেধ্র িবচিাহেরর
প্রেশ্ন প্রিত্জ্ঞাহবদ। যিদিও আন্দেগর্ত এই সরকাহেররই েরকডের্তে আন্দেছি
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জাহমাহয়াহেত্র সেঙ্গ আন্দঁত্াহেত্র। েসই আন্দশেঙ্কাহটাহই মাহনুষষেক ভাহিবেয়
ত্ুেললেছি। ত্রুণ প্রজন্মেেক েবপেরাহয়াহ কের ত্ুেললেছি।
ত্রুণ প্রজেন্মের জাহগর্তরেণর েক্ষতেত এখাহেন বেড়িয়াহ বাহধ্াহটাহ ৈত্ির
কেরেছি গর্তত্ ৪২ বছিেরর অর্পরাহজনীিত্। আন্দওয়াহিম িললগর্ত, িবএনিপ ও
জাহত্ীয় পাহিটর্তের মেত্াহ বেড়িয়াহ দিললগুলেললাহ নাহনাহভাহেব দিীঘর্তে এ সমেয় ধ্মর্তেেক
রাহজনীিত্র আন্দনুষষিঙ্গক বস্তু কের ত্ুেললেছি। এেত্ কের ধ্মর্তে িনেয় যাহরাহ
বযবসাহ কের শেিক্তির মেঞ্চ ত্াহেদির অর্ংশেীদিাহিরত েবেড়িয়েছি অর্েনক।
জাহমাহয়াহত্ েসই শেিক্তিটাহেক বযবহিাহর কের যুদাহপরাহধ্ীেদির িবচিাহরেক
ধ্মর্তেরক্ষতাহর প্রেশ্নর সেঙ্গ জুেড়িয় িদিেয়েছি। এই েখললাহয় েযাহগর্ত িদিেয়েছি
িবএনিপ। আন্দিম িনিশ্চত্ খাহেললদিাহ িজয়াহ িনেজও িবশ্বাহস কেরন নাহ েয,
শোহহিবাহেগর্ত যাহরাহ যাহয়, সবাহই নাহিস্তক। িকন িত্িন জাহমাহয়াহেত্র সেঙ্গ
গর্তললাহ িমিললেয় এটাহ বললেছিন। উেদ্দেশ একটাহই, েভাহেটর রাহজনীিত্েত্
আন্দওয়াহিম িললগর্তেক িবপেদি েফতললাহ।
ইসললাহমপন্থী িবিভন্নত দিলল এখন মাহেঠি নাহমেছি যুদাহপরাহধ্ীেদির
বঁাহচিাহেনাহর জন্যদ। িকন যাহরাহ ইসললাহমপন্থী রাহজনীিত্ কের ত্াহেদির যিদি
ইসললাহেমর প্রিত্ আন্দনুষগর্তত্য থাহেক িনেজেদিরই েত্াহ উিচিত্ যুদাহপরাহধ্ীেদির
িবচিাহর প্রিক্রিয়াহেক অর্গ্র্সর করেত্ ভূমিমকাহ রাহখাহ। কাহরণ এরাহই
একাহত্তিকের ধ্েমর্তের নাহেম মাহনুষষ হিত্যাহ কেরিছিলল। ললুটপাহট, অর্িগসংেযাহগর্ত,
ধ্ষর্তেণ কেরিছিলল। ধ্েমর্তের নাহেম অর্ধ্মর্তে চিাহিললেয়িছিলল ত্াহরাহ। এেদির শোহিস্ত
িনিশ্চত্ করাহটাহ ধ্মর্তেীয় রাহজনীিত্ যাহরাহ কের, ত্াহেদির ৈনিত্ক দিাহিয়ত।
যাহই েহিাহক, এগুলেললাহ হিয়িন। িকন ত্বু শোহহিবাহেগর্তর বেড়িয়াহ অর্জর্তেনটাহ
হিেচ্ছ, ত্রুণ প্রজেন্মের েদিশেেপ্রম এবং সিক্রিয়ত্াহ। এত্িদিন সবাহর
ধ্াহরণাহ িছিলল ত্রুণ প্রজন্মে ক্ষতমত্াহর দিললাহদিিললেত্ বযিক্তিস্বাহথর্তে িনিশ্চত্ করাহ
আন্দর কযাহিরয়াহেরর পূমজাহ ছিাহড়িয়াহ িকছিু করেত্ সক্ষতম নাহ। এই প্রজেন্মের
ওপর অর্েনেকই আন্দশোহ হিাহিরেয় েফতেললিছিলল। িকন এই গর্তণজাহগর্তরেণর
মধ্য িদিেয় ত্রুণ প্রজন্মে প্রমাহণ িদিেয়েছি েদিশেেপ্রম ও সত্ত্াহর।
সরকাহরপেক্ষত যাহরাহ আন্দেছি ত্াহরাহ িঠিকঠিাহক এই গর্তণশেিক্তির
ত্াহৎপযর্তেটাহেক ধ্রেত্ পাহেরিন। এজন্যদ ত্াহরাহ গর্তণদিাহিব, ত্রুণ প্রজেন্মের
দিাহিবেক পাহশে কাহিটেয় ধ্মর্তেপন্থীেদির ভুলল ভাহঙাহেনাহেত্ই েবিশে মেনাহেযাহগর্ত
িদিেচ্ছ। ত্াহরাহ অর্ন্যদাহয় দিাহিব, িমথযাহ প্রচিাহরণাহেক েমেন িনেচ্ছ, ৈবধ্ত্াহ
িদিেচ্ছ। ত্াহেদির শেত্র্তে েমেন িনেচ্ছ। এগুলেললাহ কের ধ্মর্তেীয় রাহজনীিত্র
সেঙ্গ ত্াহেদির সখযত্াহ যত্টুকু ক্ষতিত্গ্র্স্ত হিেয়িছিলল ত্াহ কাহটাহেনাহর েচিষাহ
করেছি। ক্ষতমত্াহ েথেক ধ্মর্তেীয় রাহজনীিত্ হিঠিাহেনাহর িস্পিরট ধ্ংস কের
পুনরাহয় ভাহরসাহময প্রিত্ষ্ঠাহর েচিষাহ চিাহললাহেচ্ছ। এর ফতেলল ৈবষমযহিীন ও
অর্সাহম্প্রদিাহিয়ক েয সমাহেজর আন্দকাহঙ্ক্ষাহ ত্াহ আন্দবাহরও িপিছিেয় েগর্তলল।
আন্দিনস রাহয়হিাহন : সরকাহর েত্াহ জনসমথর্তেন পাহেচ্ছ? জাহমাহয়াহত্
িনিষেদর উেদিযাহগর্ত িনেত্ সমস্যাহ েকাহথাহয়?
আন্দনুষ মুহি াহম্মদি : শোহহিবাহেগর্তর গর্তণজাহগর্তরেণর মধ্য িদিেয় েয প্রত্যাহশোহ
ৈত্ির হিেয়েছি ত্াহ অর্েনক বেড়িয়াহ। বত্র্তেমাহন সরকাহেরর েয রাহজৈনিত্ক
নীিত্ ও িবন্যদাহস আন্দেছি ত্াহর দ্বোহরাহ এই প্রত্যাহশোহর চিাহপ পূমরণ করাহ
সম্ভব নাহ। িকছিু করেত্ হিেলল সরকাহেরর অর্েনক সময় ললাহগর্তেব। এ
কাহরেণই জিটললত্াহ ৈত্ির হিেয়েছি। েযমন, সরকাহেরর পক্ষত েথেক, বাহর
বাহর গর্তণজাহগর্তরণ মেঞ্চর প্রিত্ সমথর্তেন বযক্তি করাহ হিেয়েছি। প্রধ্াহনমন্ত্রণী
সংসেদি দিঁাহিড়িয়েয় এই আন্দেন্দাহললনেক সমথর্তেন িদিেয়েছিন। জাহমাহয়াহত্
িনিষেদর কথাহ সরকাহেরর মন্ত্রণীরাহ দিীঘর্তেিদিন ধ্ের বেলল আন্দসেছিন। জনগর্তণ
আন্দশোহ কেরেছি, মন্ত্রণীরাহ দিাহিয়ত িনেয়ই এসব কথাহ বেললেছিন। এর ফতেলল
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প্রত্যাহশোহ ৈত্ির হিেয়েছি েয, সরকাহর মেন হিয় জাহমাহয়াহত্েক িনিষদ
করেত্ চিাহয়। এখন েসই প্রত্যাহশোহ েথেকই আন্দললিটেমটাহম এেসেছি। িকন
সরকাহর নীরব। ত্রুণেদির মেধ্য যাহরাহ এেকবাহেরই আন্দপস করেত্ রাহিজ
নাহ, ত্াহরাহ এটাহ েমেন িনেত্ পাহরেছি নাহ। আন্দবাহর েযেহিত্ু ত্াহরাহ মেন
কের এই সরকাহরই িবচিাহর করেব ত্াহই সরকাহরিবেরাহধ্ী আন্দেন্দাহললেন
ত্াহরাহ নাহমেছি নাহ। বাহধ্য হিেয় িনেজেদির জীবনেক ঝাুঁিকর মেধ্য েফতেললই
ত্াহরাহ দিাহিব আন্দদিাহেয়র জন্যদ ললড়িয়াহই চিাহললাহেচ্ছ।
িকন সরকাহর এখনও নীরব। েবিশেক্ষতণ ত্াহরাহ চিুপ থাহকেত্ পাহরেব
নাহ। প্রিত্শ্রুতিত্ িদিেয়েছি বেললই ত্াহেদির দিাহয় আন্দেছি। এ জন্যদই
েছিেললেমেয়রাহ েশেষ েদিেখ িনেত্ চিাহেচ্ছ। যিদি আন্দওয়াহিম িললগর্ত এই
প্রত্যাহশোহর জাহয়গর্তাহ নাহ ৈত্ির করত্ ত্াহহিেলল ত্রুণরাহ হিয়েত্াহ দিীঘর্তেেময়াহিদি
সংগ্র্াহেমর পেথ েযত্। িকন এখন ত্াহরাহ হিয় জয়, নয় ক্ষতয় এমন
একটাহ পথ েবেছি িনেয়েছি। িকন আন্দমাহর মেন হিয় নাহ, সরকাহর েবিশে
িকছিু করেব। িকছিু করাহর েকাহেনাহ নমুনাহ েদিখাহ যাহেচ্ছ নাহ।
আন্দনজর্তোহিত্কভাহেব জাহমাহয়াহত্ েযসব ত্ৎপরত্াহ চিাহললাহেচ্ছ সরকাহর ত্াহর
িবরুেদ েকাহেনাহ অর্যাহকশেেন যাহেচ্ছ নাহ। ঘাহত্ক দিাহললাহলল িনমূমর্তেলল কিমিট,
যাহরাহ িকনাহ আন্দওয়াহিম িললেগর্তর িবরাহট সমথর্তেক, ত্াহরাহই অর্িভেযাহগর্ত ত্ুললেছি
সরকাহর ট্রাহইবুনাহললেক যেথষ ললিজিস্টক সাহেপাহটর্তে েদিয়িন।
প্রিসিকউটরেদির অর্িধ্কাহংশেই দবর্তেলল। ত্াহছিাহড়িয়াহ এমন সব মনবয
সরকাহেরর েনত্ৃত্তবৃত্তন্দ কেরন, যাহ েদিেখ মেন হিয় ত্ঁাহরাহ িনেজরাহই হিাহেত্
ধ্ের জাহমাহয়াহেত্র কাহেছি অর্স ত্ুেলল িদিেচ্ছন। আন্দইন থাহকাহ সেত্ত্বেও
সরকাহর বললেছি আন্দইন খিত্েয় েদিখাহ হিেচ্ছ।
েমাহটকথাহ, দিীঘর্তেিদিন ধ্ের দধ্ কললাহ িদিেয় েপাহষাহর কাহরেণ
জাহমাহয়াহত্-িশেিবর েত্াহ এখন ভয়ঙ্কর রূপপ ধ্াহরণ কেরেছি। এই শেিক্তির
িবন্যদাহেসর জন্যদ সরকাহরেক চিযাহেললঞ িনেয় েযভাহেব কাহজ করেত্ হিেব
ত্াহর েকাহেনাহ ললক্ষতণ সরকাহেরর মেধ্য েদিখাহ যাহেচ্ছ নাহ। সরকাহেরর
কমর্তেকাহণই সরকাহর েথেক মাহনুষষেক দিূমের রাহেখ। ছিাহতিললগর্ত-যুবিললগর্ত যিদি
জনগর্তেণর ওপর সাহরাহক্ষতণ সন্ত্রণাহসী ত্ৎপরত্াহ চিাহললাহয় ত্াহহিেলল েত্াহ আন্দর
জনগর্তণ এই দিেললর পাহেশে এেস দিঁাহড়িয়াহেব নাহ। যিদি এরাহ দিখলল ললুণ্ঠন
চিাহিললেয়ই যাহয় ত্াহহিেলল েত্াহ মাহনুষষ এেদির সমথর্তেন করেব নাহ। এই
সুবেযাহগর্তটাহই এখন জাহমাহয়াহত্ িনেচ্ছ।
আন্দওয়াহিম িললেগর্তর ভূমিমকাহ িবেশ্লেষণ করেলল েদিখাহ যাহেব ত্াহেদির কথাহ
ও কাহেজর মেধ্য িমলল েনই। কাহরণ কথাহগুলেললাহ বেলল ত্াহরাহ েভাহেটর

রাহজনীিত্র জন্যদ। আন্দর কাহজগুলেললাহ নাহ করেত্ পাহরাহর কাহরণ ত্াহেদির
ওই ৈনিত্ক দিৃত্তঢ়ত্াহ েনই। আন্দরও স্পষ কের বললেত্ েগর্তেলল, আন্দওয়াহিম
িললেগর্তর জাহমাহয়াহত্ িবেরাহিধ্ত্াহ মত্াহদিিশের্তেক বাহ রাহজৈনিত্ক নাহ। এটাহ
সম্পর্কূমণর্তেই েকৌখশেললগর্তত্। িনবর্তোহচিনী িহিসাহব িনকাহেশের অর্ংশে িহিেসেবই ত্াহরাহ
এ িনেয় ত্ৎপরত্াহ েদিখাহয়। ত্াহরাহ শেত্রু মেন কের িবএনিপেক।
েসেক্ষতেত িবএনিপেক পযুর্তেদিস্ত করাহর জন্যদ প্রেয়াহজেন জাহমাহয়াহেত্র সেঙ্গ
আন্দপসরফতাহয়ও ত্াহরাহ েযেত্ পাহের। কাহেদির েমাহল্লিাহর রাহয় েদিেখ মাহনুষষ
েসই আন্দশেঙ্কাহেত্ই পেড়িয়। শোহহিবাহগর্ত গর্তণজাহগর্তরেণর ফতেলল এই পথটাহ এখন
বন্ধ হিেয় েগর্তেছি। ত্েব আন্দওয়াহিম িললগর্ত রাহজৈনিত্ক ও মত্াহদিিশের্তেক
জাহয়গর্তাহ েথেক এখনও প্রস্তুত্ নাহ। েকবললমাহত িবশোহলল গর্তণআন্দেন্দাহললনই
পাহের সরকাহরেক িদিেয় এই কাহজটাহ করাহেত্।
আন্দিনস রাহয়হিাহন : এখাহেন েত্াহ আন্দওয়াহিম সমথর্তেক ত্েব আন্দওয়াহিম নয়
এমন অর্েনেক আন্দেছি। এরাহ িক সরকাহেরর ওপর আন্দস্থাহ হিাহরাহেচ্ছ নাহ?
আন্দনুষ মু হি াহম্মদি : এই আন্দেন্দাহললেন সরকাহির দিেললর একটাহ অর্ংশে,
ত্াহেদির সমথর্তেক, ত্াহেদির িবেরাহধ্ী ও এেকবাহেরই রাহজনীিত্ সেচিত্ন নয়
এরকম সবগুলেললাহ েশ্রদ্ধণীরই অর্ংশেগ্র্হিণ আন্দেছি। আন্দওয়াহিম িললেগর্তরই অর্ঙ্গ
ছিাহতিললগর্ত, এর সেঙ্গ যুক্তি থাহকাহ সেত্ত্বেও মাহনুষষ এখাহেন এেসেছি। কাহরণ
ত্াহরাহ থাহকেললও কত্ৃত্তর্তেত বাহ েনত্ৃত্ততটাহ ত্াহেদির িছিলল নাহ। মাহনুষষ যখন
েদিখলল, এখাহেন জাহহিাহনাহরাহ ইমাহম ছিাহড়িয়াহ আন্দর কাহরও ছিিব উঠিেছি নাহ,
ত্খন মাহনুষষ এখাহেন েথেক েগর্তলল।
সরকাহরপক্ষতও ত্ত্ক্ষতণ এটাহেক ধ্াহরণ কেরেছি যত্ক্ষতণ আন্দেন্দাহললেনর
আন্দিঙ্গকটাহ সরকাহেরর পেক্ষত েগর্তেছি। এখন যখন দিাহিব সুবিনিদির্তেষ হিেয়েছি,
আন্দললিটেমটাহম এেসেছি সরকাহর দ্বেেনর মেধ্য পেড়িয় েগর্তেছি। এখন মঞ্চেক
েকন্দ্র কের ঐকযটাহ ধ্ের রাহখেত্ হিেলল সরকাহরেক িকছিু প্রেশ্ন স্পষ
অর্বস্থাহন িনেত্ হিেব। এটাহ নাহ করেত্ পাহরেলল আন্দওয়াহিম িললগর্ত কমর্তেীেদির
েচিেয় বেড়িয়াহ সমস্যাহয় পড়িয়েব মাহেঠি এবং অর্নললাহইেন আন্দওয়াহিম ধ্াহরাহর
সমথর্তেক েগর্তাহষ্ঠীিট। ত্াহরাহ চিরমভাহেব প্রশ্নিবদ হিেব। এই মাহনুষষগুলেললাহ
িপিছিেয় আন্দসেত্ পাহরেব নাহ।
আন্দিনস রাহয়হিাহন : আন্দেন্দাহললেনর গর্তিত্ েকাহনিদিেক েযেত্ পাহের বেলল
মেন হিয়?
আন্দনুষ মু হি াহম্মদি : এভাহেব মূমললযাহয়ন করাহ যাহেব নাহ। ত্েব আন্দেন্দাহললেনর
মেধ্য বহিবধ্ ধ্াহরাহ ৈত্ির হিেব। এই আন্দেন্দাহললেনর েরশে সমাহেজর রেন
রেন ছিিড়িয়েয় পড়িয়েব।

আখতার োহােসেন : িকিছু স্মৃতিত, িকিছু কিথা ... ২ পৃতষ্ঠার োশষোংশ

বেড়িয়াহ হিেয়েছিন। মধ্যবত্র্তেী সমেয় িকছিুটাহ অর্স্বচ্ছললত্াহও এেসেছি। এ
িনেয় ওঁর েকাহেনাহ েখদি িছিলল নাহ। সব িকছিু সহিনশেীললত্াহর সেঙ্গ েমেন
িনেয়েছিন। ওঁর সী নূমরজাহহিাহন আন্দরও েবিশে সহিনশেীললাহ। সংসাহেরর
যাহবত্ীয় দিাহয়দিাহিয়ত মাহথাহয় িনেয় শোহিকললেদির চিাহর ভাহই দই েবাহনেক
বেড়িয়াহ কের ত্ুেললেছিন। পরবত্র্তেী সমেয় আন্দখত্াহর স্যাহর বন্ধুবাহন্ধবেদির
অর্নুষেরাহেধ্ বটত্ললাহ মাহধ্যিমক িবদিযাহললেয়র প্রধ্াহন িশেক্ষতেকর পদি গ্র্হিণ
কেরিছিেললন বেট, িকন মাহনিসকভাহেব স্বচ্ছন্দ িছিেললন নাহ।
আন্দজ স্যাহর েনই। পিরণত্ বয়েস িত্িন আন্দমাহেদির েছিেড়িয় চিেলল
েগর্তেছিন িচিরকাহেললর জন্যদ। পেড়িয় রেয়েছি িশেক্ষতাহ-সংস্কৃত্তিত্ েক্ষতেত ত্ঁাহর
িবশোহলল কমর্তেকাহণ।

আন্দর একবাহর গর্তাহেডের্তেনরীচি ওয়াহকর্তেশেেপ একটাহ চিাহকিরর জন্যদ িসিপআন্দই
েনত্াহ কমললাহপিত্ রাহয় ও েজযাহিত্ ললাহিহিড়িয়ী স্যাহেরর কাহেছি এেস প্রস্তাহব
েদিন। আন্দমাহর সাহমেন কমললাহপিত্দিাহ বেললিছিেললন --- ‘আন্দখত্াহর
েত্াহমাহেক একটাহ চিাহকির করেত্ হিেব।’ স্যাহর ত্খন বেললিছিেললন,
‘চিাহকির করব নাহ, স্কুলল করব। স্কুেললর চিঁাহদিাহ ত্ুললেত্ যাহিচ্ছ, আন্দপিনও
চিললুন।’ এই হিলল আন্দখত্াহর সাহেহিব। ত্েব উিন একবাহর নিমেনেটডে
েবাহেডের্তে গর্তাহেডের্তেনরীচি েপৌখরসভাহর মেনাহনীত্ কিমশেনাহর হিেয়িছিেললন।
প্রথম জীবেন প্রচিণ আন্দিথর্তেক স্বচ্ছললত্াহর মেধ্য মাহনুষষ হিেয়েছিন,

এখনও িবেষের োপয়ালনা োঠোঁােটের সোমেন তুেলন ধর্রা হয়িন, তুিম কিথা বেলনা!

আিসেফ মিহউিদ্দেন
৮ মাচর ‘মুক্তমনা’ ব্লেগ োলনখেকির এই োলনখা (োপাস) প্রিকিািশত হয়। এিপ্রিলন মােসের োগাড়িয়ায় আিসেফ মিহউিদ্দেন এবং আরও িতনজেন ব্লগারেকি বিন্দ কিরা হয়। এঁেদর িবরেদ
অভিভেযাগ, ব্লেগ োলনখার মাধর্যেম এঁরা মানুেষের ধর্মরীতয় অভনুভূত্রিতেত আঘাত িদেয়েছন। এর আেগ ১৩ জোনুয়াির আিসেফ মিহউিদ্দেনেকি হতযা কিরার োচষ্টা কিেরিছলন দুষ্কৃততকিারীতরা।

মন্থন সোমিয়কিীত
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অর্বেশেেষ মাহননীয আন্দদিাহললত্ স্বরাহষ মন্ত্রণণাহললয েথেক শুরু কের নথর্তে সাহউথ
িবশ্বিবদিযাহললয, েগর্তাহেযন্দাহ পুিললশে এবং ত্দিনকাহরী কমর্তেকত্র্তোহেদির কাহেছি
আন্দমাহর হিত্যাহ-েচিষাহর ত্দিেনর ফতললাহফতলল িনজ উেদিযাহেগর্তই জাহনেত্ েচিেযেছিন
এবং নথর্তেসাহউথ িবশ্বিবদিযাহললেযর ওপের একিট রুলল জাহির কেরেছিন।
মাহননীয আন্দদিাহললত্েক এজন্যদ অর্সংখয ধ্ন্যদবাহদি, সরকাহেরর িবরুেদ নাহনাহ
আন্দেন্দাহললেনর কাহরেণ সরকাহর বাহহিাহদর সম্ভবত্ আন্দমাহর উপের ভাহেললাহ
পিরমাহণই িবরাহগর্তভাহজন হিেযেছি, এবং ত্াহরাহ যাহ পিরকিল্পেত্ভাহেবই
ধ্াহমাহচিাহপাহ িদিেত্ েচিেযিছিলল, মাহননীয আন্দদিাহললত্ ত্াহ জাহনেত্ িনেজই
সরকাহরেক ত্ললব কেরেছিন।
েযেহিত্ু আন্দওয়াহিম ঘরাহনাহর মাহনুষষ নই, কট্টর আন্দওযাহিমপন্থী ব্ল্যগর্তাহরেদির
অর্নললাহইন েজাহেটর অর্ন্যদত্ম চিক্ষতুশেললূম বেললই আন্দিম পিরিচিত্, ত্াহই
আন্দমাহেক হিত্যাহর েচিষাহর সময সরকাহর েথেক েকাহেনাহ ধ্রেনর সহিেযাহিগর্তত্াহ
আন্দিম পাহইিন, এমনকী আন্দমাহর মাহমললাহিট ত্াহরাহ আন্দমেললই েননিন। িকছিু
সূমত েথেক জাহনেত্ েপেরিছি, আন্দমাহর ওপের ববর্তের আন্দক্রিমেণর পের
কেযকজন আন্দওয়াহিমপন্থী ব্ল্যগর্তাহর অর্নললাহইেন উল্লিাহস প্রকাহশে কেরেছি
জাহমাহত্ িশেিবর-িহিজবুত্ ত্াহহিরীেরর পাহশোহপাহিশে। আন্দিম জাহিন নাহ ত্াহরাহ কী
পদিাহেথর্তে ৈত্ির, িকন একজন মাহনুষষেক হিত্যাহর ববর্তের েচিষাহর সময অর্ন্যদ
একজন মাহনুষষ, ত্াহেদির মেধ্য যত্ই মত্িবেরাহধ্ থাহকুক, ত্াহরাহ কীভাহেব
উল্লিাহস কের!
অর্সুবস্থ অর্বস্থাহয বাহরবাহর আন্দিম বেললিছি, আন্দমাহর ওপের এই হিাহমললাহর
িপছিেন ধ্মর্তোহন্ধ েমৌখললবাহদিী েগর্তাহষ্ঠী রেযেছি, ত্খন আন্দমাহর কথাহ ত্াহরাহ
েমাহেটও আন্দমেলল েননিন। এমনকী প্রচিাহরমাহধ্যমেকও িনেদির্তেশে েদিওযাহ
হিেযিছিলল আন্দমাহর ওপের হিত্যাহর উেদ্দেেশ আন্দক্রিমণেক েযন গুলরুত
সহিকাহের নাহ ছিাহপাহেনাহ হিয।
নাহ, ত্াহেদির প্রিত্ আন্দমাহর েকাহেনাহ িবেদ্বেষ, েকাহেনাহ ঘৃত্তণাহ, েকাহেনাহ
প্রিত্েশোহধ্ স্পৃত্তহিাহ েনই। ত্াহরাহ ত্াহেদির কাহজিটই কেরেছি, ত্াহরাহ ত্াহেদির
পন্থাহেত্ই ত্াহেদির পিরচিয জাহিনেয েগর্তেছি। ত্াহরাহ আন্দমাহেক িপছিন েথেক
এেকর পর এক চিাহপাহিত্ এবং ছিুির িদিেয ক্রিমাহগর্তত্ কুিপেয েগর্তেছি,
আন্দমাহেক ববর্তেেরর মেত্াহ হিত্যাহ করেত্ েচিেযেছি, এবং অর্বেশেেষ আন্দমাহেক
রক্তিাহক্তি কের, ক্ষতত্িবক্ষতত্ কের েচিাহেরর মেত্াহ েদিৌখেড়িয় পাহিললেয েগর্তেছি।
হিাহমললাহর ধ্রন েদিেখ েবশে েবাহঝাাহ যাহিচ্ছলল, ত্াহরাহ আন্দমাহর গর্তললাহিট শেরীর
েথেক আন্দললাহদিাহ কের েফতললেত্ আন্দপ্রাহণ েচিষাহ কেরিছিলল। ত্াহরাহ জাহনত্ নাহ
ত্াহরাহ কী করেছি, ত্াহরাহ জাহেন নাহ ত্াহরাহ কী কেরেছি।
ধ্মর্তে-জাহত্ীযত্াহবাহদি-রাহজৈনিত্ক মত্াহদিশের্তেগর্তত্ দ্বেন মাহনুষেষর মাহনিসকত্াহ
এমন ভাহেব আন্দচ্ছন্নত কের েফতেলল, মাহনুষেষর মাহনিসকত্াহ এমন ভাহেব দিখলল
কের েফতেলল েয, ত্াহরাহ আন্দর েযৌখিক্তিক িচিনাহভাহবনাহর মাহেঝা বসবাহস কের
নাহ। ত্াহেদির েকউ হিযেত্াহ েকাহেনাহ মাহদ্রাহসাহর ছিাহত, অর্থবাহ শেীষর্তেস্থাহনীয
িবশ্বিবদিযাহললেযর েমধ্াহবী ছিাহত, যাহরাহ ত্াহেদির প্রাহচিীন কুসংস্কাহর েথেক
একটুও েবর হিেত্ পাহেরিন। যাহেদির েছিাহটেবললাহ েথেকই েশেখাহেনাহ হিেযেছি
িবধ্মর্তেী-িনধ্মর্তেী-মুক্তিমনাহ-মুক্তিিচিনাহর মাহনুষষ মাহতই ঘৃত্তণয, ত্াহেদির হিত্যাহ
করাহটাহই পৃত্তিথবী এবং ত্াহেদির ঈশ্বেরর কাহজ করাহ। ত্াহেদির ধ্মর্তেগুলরু বাহ
রাহজৈনিত্ক গুলরু হিয়েত্াহ ত্াহেদির িনেদির্তেশে িদিেযেছি এই কাহজিট করেত্,
ত্াহরাহ অর্নুষগর্তত্ ভৃত্তেত্যর মেত্াহ িনেজর িবেবক এবং মিস্তষ্ক নাহ খাহিটেযই
কাহজিট কেরেছি।
সাহধ্াহরণত্ েললখাহর কাহরেণ েচিাহরাহেগর্তাহপ্তাহ আন্দক্রিমণ, হিত্যাহর েচিষাহ ত্খনই
করাহ হিয, যখন ত্াহরাহ আন্দর আন্দেললাহচিনাহ বাহ যুিক্তিত্েকর্তের মাহধ্যেম েকাহেনাহ
মত্বাহদি প্রিত্িষ্ঠত্ করেত্ পাহের নাহ। েশেষ অর্স িহিেসেব ত্াহরাহ বযবহিাহর
কের চিাহপাহিত্ এবং েবাহমাহ, হিত্যাহ কের মুখ বন্ধ কের িদিেত্ চিাহয
সবসময। ত্াহরাহ জাহেন নাহ েয, ভযভীিত্ প্রদিশের্তেন কের শ্রদ্ধদাহ ভিক্তি অর্জর্তেন
মন্থন সোমিয়কিীত

করাহ যাহয নাহ, অর্জর্তেন করাহ যাহয ঘৃত্তণাহ এবং ভীিত্। আন্দমাহর েললখাহ হিযেত্াহ
ত্াহেদির ধ্মর্তেগুলরু বাহ রাহজৈনিত্ক গুলরু বাহ পীর সাহেহিবেদির পছিন্দ হিযিন।
কাহেরাহ সব েললখাহ যিদি সংখযাহগর্তিরষ্ঠ মাহনুষেষর পছিন্দ হিওযাহ শুরু কের, ত্েব
অর্বশই ধ্ের িনেত্ হিেব েললখকিটর মেত্াহ চিিরতহিীন এবং ভণ আন্দর
িদ্বেত্ীযিট েনই। একজন িচিনাহশেীলল মাহনুষষ যখন পাহঠিেকর ইচ্ছাহ এবং সুবিবধ্াহ
অর্নুষসাহের িললখেব, পাহঠিক েযভাহেব চিাহয, েযমন কের চিাহয েসভাহেব
িনেজেক ৈত্ির করেব, ত্খন েস আন্দর মননশেীলল থাহেক নাহ, হিেয পের
িনকৃত্তষমাহেনর বুিদেবশাহ --- েয িনেজেক নাহনাহ রেঙ রাহিঙেয পাহঠিেকর মন
জয করেত্ আন্দগ্র্হিী, পাহঠিকেক সুবড়িয়সুবিড়িয় িদিেত্ আন্দগ্র্হিী। ত্াহেদির নাহড়িয়াহ
িদিেত্, পাহঠিেকর েচিত্নাহর িভিত্তিকমললূম কঁাহিপেয িদিেয নত্ুন মননশেীললত্াহ সৃত্তিষ
বাহ িচিনাহর জগর্তত্েক নত্ুন আন্দেললাহ েদিখাহবাহর বযাহপাহের ত্াহেদির েকাহেনাহ
উৎসাহহি েনই। কাহেরাহ যিদি আন্দমাহর েললখাহ পছিন্দ নাহ হিেয থাহেক, ত্েব খুব
সহিেজই আন্দমাহর েললখাহ এিড়িয়েয চিললাহ যাহয। আন্দমাহর েললখাহ কাহেরাহ ধ্মর্তেীয
অর্নুষভিূম ত্েত্ আন্দঘাহত্ করেত্ পাহের, আন্দমাহর েললখাহ কাহেরাহ জাহমাহত্াহনুষভিূম ত্েত্
আন্দঘাহত্ করেত্ পাহের, আন্দমাহর েললখাহ কাহেরাহ আন্দওয়াহিমযাহনুষভিূম ত্েত্ আন্দঘাহত্
করেত্ পাহের, আন্দমাহর েললখাহ কাহেরাহ ভগর্তবাহনাহনুষভিূম ত্েত্ আন্দঘাহত্ করেত্
পাহের, আন্দমাহর েললখাহ কাহেরাহ মুহিাহম্মাহদিাহনুষভিূম ত্েত্ আন্দঘাহত্ করেত্ পাহের,
আন্দমাহর েললখাহ কাহেরাহ আন্দল্লিাহনুষভিূম ত্েত্ আন্দঘাহত্ করেত্ পাহের, আন্দমাহর েললখাহ
কাহেরাহ েসনাহবাহিহিনীযাহনুষভিূম ত্েত্ আন্দঘাহত্ করেত্ পাহের, আন্দমাহর েললখাহ কাহেরাহ
জাহত্ীযত্াহবাহদিাহনুষভিূম ত্েত্ আন্দঘাহত্ করেত্ পাহের, আন্দমাহর েললখাহ কাহেরাহ
সরকাহরাহনুষভিূম ত্েত্ আন্দঘাহত্ করেত্ পাহের, আন্দমাহর েললখাহ কাহেরাহ
মুিজবাহনুষভিূম ত্েত্ আন্দঘাহত্ করেত্ পাহের, আন্দমাহর েললখাহ কাহেরাহ
িজযাহনুষভিূম ত্েত্ আন্দঘাহত্ করেত্ পাহের, এরকম ললক্ষত ললক্ষত অর্নুষভিূম ত্েত্
আন্দমাহর েললখাহ আন্দঘাহত্ করেত্ পাহের। আন্দিম জনগর্তেণর এই সমস্ত নাহনাহিবধ্
অর্নুষভিূম ত্র রক্ষতণাহেবক্ষতেণর দিাহয িনইিন, যাহরাহ ত্াহেদির এই সকলল অর্নুষভিূম ত্
অর্ক্ষতত্ রাহখেত্ চিাহইেবন, ত্াহরাহ িনিদ্বের্তেধ্াহয আন্দমাহর েললখাহ এিড়িয়েয চিেলল
যাহেবন, কাহউেক আন্দিম আন্দমাহর েললখাহ পড়িয়েত্ বাহধ্য কিরিন। আন্দমাহর
বাহক-স্বাহধ্ীনত্াহর বযবহিাহর আন্দিম কের যাহব, আন্দমাহর কথাহ আন্দিম বেলল যাহব।
সময িনধ্র্তোহরণ করেব আন্দিম সিঠিক িছিললাহম নাহিক ত্াহরাহ, সময িনধ্র্তোহরণ
করেব আন্দিম কত্টাহ সফতললত্াহর সাহেথ বযথর্তে হিেযিছিললাহম, সময িনধ্র্তোহরণ
করেব আন্দিম সমেযর চিাহইেত্ কত্টাহ অর্গ্র্সর িছিললাহম নাহিক িছিললাহম
পশ্চাহৎপদি।
েসিদিন িরকশোহয কের অর্িফতেসর েগর্তেটর সাহমেন আন্দসেত্ই েদিখললাহম
একটু দিূমের অর্ন্ধকাহের িত্নজন বাহ দইজন েছিেলল েগর্তেটর সাহমেনই দিঁাহিড়িয়েয
আন্দেছি। ওই িবিল্ডিেঙর েকউ হিেব েভেব আন্দিম ত্াহকাহললাহম নাহ, েনেম
িরকশোহ ভাহড়িয়াহ ২০ টাহকাহ এিগর্তেয িদিেয বললললাহম, পঁাহচি টাহকাহ েফতরত্ িদিন।
সাহেথ সাহেথই মাহথাহর েপছিেন চিাহপাহিত্র বাহট অর্থবাহ অর্ন্যদ েকাহেনাহ ভাহরী
িজিনস িদিেয আন্দঘাহত্ করাহ হিলল। এক েসেকন্ডে মাহথাহটাহ িঝাম হিেয েগর্তলল,
িকছিুই িচিনাহ করেত্ পাহরিছি নাহ। এর মেধ্য আন্দমাহর মাহথাহিটেক বগর্তেললর
মেধ্য িনেয একজন আন্দমাহেক েচিেপ ধ্রলল, আন্দেরকজন িপছিন েথেক
েকাহপাহেনাহ শুরু কের িদিলল। িপেঠি, ঘাহেড়িয় এবং গর্তললাহয ত্খন েকাহপাহেনাহর
আন্দঘাহত্ এেকর পর এক এেস ললাহগর্তেছি। ত্েব খুব ভাহেললাহভাহেব েটর
পাহওযাহ যাহেচ্ছ নাহ, মাহথাহর যন্ত্রণণাহয িপছিেন েকাহপাহেনাহর বযথাহগুলেললাহ েবিশে
ললাহগর্তিছিলল নাহ। শুধ্ু বুঝােত্ পাহরিছিললাহম িপছিেন মাহরাহত্মক িকছিু ঘেট যাহেচ্ছ।
চিশেমাহটাহ প্রথম আন্দঘাহেত্র সমযই েচিাহখ েথেক পেড়িয় িগর্তেযিছিলল। গর্তাহেয
ভাহরী এবং েমাহটাহ একটাহ জযাহেকট িছিলল, েটর পাহিচ্ছললাহম আন্দমাহর িপেঠির
ওপের েকউ প্রাহয চিেড়িয় বেসেছি এবং খুব প্রেফতশেনাহলল ভিঙ্গেত্ কুিপেয
যাহেচ্ছ। প্রেফতশেনাহলল ভিঙ্গ বললললাহম এই কাহরেণ েয, পুেরাহ সমেয ত্াহরাহ
মুখ েথেক টুঁ শেব্দিটও েবর কেরিন। সাহধ্াহরণ আন্দক্রিমণকাহরী বাহ
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উেত্তিকজনাহর বেশে যাহরাহ আন্দক্রিমণ করেত্ আন্দেস, ত্াহরাহ আন্দক্রিমেণর সময
গর্তাহিলল েদিয, মুখ িদিেয নাহনাহ ধ্রেনর আন্দওযাহজ কের। এটাহ আন্দক্রিমেণর
স্বাহভাহিবক আন্দচিরণ। িকন ত্াহরাহ পুেরাহটাহ সময মুখ িদিেয একটাহ শেব্দও
েবর কেরিন, যাহ েথেক েবাহঝাাহ যাহয ত্াহরাহ এই কাহেজ দিক্ষত, দিক্ষত নাহ হিেলল
মুখ িদিেয অর্নত্ গর্তাহিলল িদিত্, বাহ আন্দল্লিাহহ আন্দকবর বললত্, বাহ অর্নত্পেক্ষত
আন্দহি উহি শেব্দটুকুও করত্।
প্রথেমই ত্াহরাহ আন্দমাহর মাহথাহিটেক বগর্তেললর েভত্ের ধ্ের অর্ন্যদ হিাহত্
িদিেয একিট ছিুির সাহমেন েথেক গর্তললাহ বরাহবর ঢুিকেয েদিয। এই
আন্দঘাহত্িট িছিলল সবচিাহইেত্ মাহরাহত্মক, পের েযটাহ ডোহক্তিাহর জাহিনেযিছিেললন।
মাহনুষেষর হৃৎিপণ েথেক একিট েভইন সরাহসির মিস্তেষ্ক চিেলল যাহয এবং
েসটাহ েকেট িদিেত্ পাহরেলল কেযক িমিনেটই রক্তিক্ষতরেণ মাহনুষেষর মৃত্তত্ুয
ঘটেব বেলল িনিশ্চত্ হিওযাহ যাহয। এই আন্দঘাহত্িট আন্দমাহর জযাহেকেটর হেডে
েললেগর্ত গর্তললাহর একটাহ বেড়িয়াহ অর্ংশে েকেট েবিড়িয়েয যাহয। আন্দমাহর গর্তললাহিট
দইভাহগর্ত কের েফতললাহর েচিষাহই িছিলল ত্াহেদির। এরপের ত্াহরাহ িপেঠি এবং
ঘাহেড়িয় এেকর পর এক আন্দঘাহত্ করেত্ থাহেক। প্রিত্িট আন্দঘাহত্ই িছিলল
সরাহসির ছিুির ঢুিকেয েদিওযাহ। ঘাহেড়িয়র দই পাহেশে ত্াহরাহ এমনভাহেব গর্তভীর
আন্দঘাহত্ দিট কের, েযন আন্দমাহর ঘাহেড়িয়র স্পাহইনাহলল কডের্তে েকেট েফতললাহ
যাহয। একিট আন্দঘাহত্ িছিলল ৬ েসিম গর্তভীর, আন্দেরকিট ৪ েসিম গর্তভীর।
দেটাহ স্পাহইনাহলল কেডের্তের একদিম পাহশে েঘঁেষ ঢুেক েগর্তেছি, আন্দর আন্দধ্াহ েসিম
পাহেশে ললাহগর্তাহেত্ পাহরেলল আন্দমাহেক আন্দর েদিখেত্ হিত্ নাহ!
চিশেমাহটাহ পেড়িয় িগর্তেযিছিলল, রাহস্তাহিটও অর্ন্ধকাহর িছিলল। মাহত কেযক
েসেকন্ডে সময, আন্দিম বযাহপাহরটাহ বুেঝা ওঠিাহর আন্দেগর্তই আন্দমাহেক
অর্েনকগুলেললাহ েকাহপ েদিওযাহ হিেযেছি। আন্দিম ত্খন েবঁেচি থাহকাহর আন্দকুিত্েত্
প্রবলল শেিক্তি িদিেয উেঠি দিঁাহড়িয়াহবাহর েচিষাহ করললাহম, গর্তাহ ঝাাহড়িয়াহ িদিললাহম। ত্াহরাহ
আন্দমাহর িপঠি েথেক প্রাহয িছিটেক পেড়িয় েগর্তলল। ত্াহেদির মেধ্য একজন
আন্দবাহর এিগর্তেয এলল, এেস আন্দমাহর েপট ললক্ষতয কেরই সম্ভবত্ চিাহপাহিত্
চিাহললাহেললাহ। এই েকাহপিট আন্দমাহর শেরীেরর বাহম িদিেক ললাহগর্তলল, হিাহিড্ডিতেত্
িগর্তেয েঠিকেললাহ; ঘুের যাহবাহর কাহরেণ েপেট ললাহগর্তেললাহ নাহ। েপেট ললাহগর্তেলল
নাহিড়িয়ভূমিঁ ড়িয় েবর হিেয েযত্।
এরপের ত্াহরাহ যাহ করাহর কের েফতেললেছি েভেবই েদিৌখড়িয় িদিলল। একটু
সাহমেনর েদিাহকাহন েথেকও আন্দমাহর িচিৎকাহর শুেন দইজন ভদ্রেললাহক ছিুেট
এেললন। শুনেত্ েপললাহম, েকউ বললেছি, হিাহয হিাহয, ‘পুরাহই মাহডোহর্তে র কইরাহ
ফতাহললাহইেছি েদিিখ। ভাহই আন্দপেনের েত্াহ েকাহপাহইেছি’।
এই কথাহ েশোহনাহর পের ঘাহেড়িয় হিাহত্ িদিেয েদিিখ িফতনিক িদিেয রক্তি
েবেরাহেচ্ছ। আন্দমাহর শোহটর্তে পযাহন্ট এবং রাহস্তাহ সবই রেক্তি িভেজ েগর্তেছি।
আন্দমাহর হিাহেত্ ত্খনও আন্দমাহর এন্ড্রয়েযডে টযাহবটাহ ধ্রাহ, ত্াহরাহ টযাহব
েমাহবাহইলল বাহ মাহিনবযাহেগর্তর িদিেক িফতেরও ত্াহকাহযিন। একজনেক বললললাহম
ভাহই চিশেমাহিট খুেঁ জ েদিন, েস খুেঁ জ িদিলল। আন্দিম চিশেমাহটাহ পেরই িজেজ্ঞস
করললাহম, হিাহসপাহত্াহলল েকাহনিদিেক। একজন রাহস্তাহর ওই পাহেরর
হিাহসপাহত্াহললিট েদিিখেয িদিলল। আন্দিম েদিৌখেড়িয় বেড়িয়াহ রাহস্তাহিট পাহর হিেয
হিাহসপাহত্াহেলল ঢুেক েগর্তললাহম।
হিাহসপাহত্াহেলল ঢুেক িচিৎকাহর িদিেয বললললাহম, ডোহক্তিাহর ডোহেকন, রক্তি
থাহমাহন। ত্াহড়িয়াহত্াহিড়িয় রক্তি নাহ থাহমাহেলল মের যাহব। ত্াহরাহ আন্দমাহেক অর্েপক্ষতাহ
করেত্ বলললল। ত্াহরাহ সম্ভবত্ পুিললেশের জন্যদ অর্েপক্ষতাহ করিছিলল, পুিললশেেক
খবর েদিওযাহ হিেযেছি। পুিললশে আন্দসাহর আন্দেগর্ত ত্াহরাহ আন্দমাহেক স্পশের্তেও
করেব নাহ। আন্দিম ত্খন িচিৎকাহর িদিেয ত্াহেদির ধ্মকাহিচ্ছ, িকন ত্াহরাহ
িবেশেষ িকছিুই করেছি নাহ। পুিললশে আন্দসাহর পের ত্াহরাহ আন্দমাহর শেরীর
েথেক রক্তিগুলেললাহ মুেছি িদিলল, েগর্তিঞটাহ েকেট েফতলললল এবং জযাহেকটটাহ খুেলল
িদিলল। এরপের ক্ষতত্গুলেললাহ েদিেখ ত্াহরাহ আন্দমাহেক বলললল, আন্দপিন মনসুবর
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আন্দললী হিাহসপাহত্াহেলল চিেলল যাহন। আন্দপনাহর অর্পাহেরশেন ললাহগর্তেব।
একজন একটাহ িরকশোহ িনেয এলল, েসই আন্দমাহেক েটেন িরকশোহয
ত্ুলললল, আন্দিম চিললললাহম মনসুবর আন্দললী হিাহসপাহত্াহেলল। ত্খন বাহসাহয বেড়িয়াহ
েবাহনেক েফতাহন িদিললাহম, েস েফতাহন ধ্রিছিলল নাহ। দললাহভাহই পের েফতাহন
ধ্রলল, ত্াহেক বললললাহম চিেলল আন্দসেত্। এরপের বাহকী িবল্লিাহহি ভাহই এবং
অর্নন্যদ আন্দজাহদিেক েফতাহন িদিললাহম িনেজই, েফতাহন িদিেয বললললাহম আন্দমাহেক
কুিপেযেছি। ত্ত্ক্ষতেণ িরকশোহ হিাহসপাহত্াহেলল চিেলল এেসেছি।
ওই হিাহসপাহত্াহেলল ত্খন ডোহক্তিাহররাহ একটাহ অর্পাহেরশেন করেছি, ত্াহরাহ
আন্দমাহেক অর্েপক্ষতাহ করেত্ বলললল। অর্ন্যদমনস্ক শেরৎ ভাহই ত্খন েফতাহন
িদিেললন, আন্দিম শুনললাহম েস েফতাহন িদিেয হিাহউমাহউ কের কঁাহদিেছি। এিদিেক
সাহমেহিাহয়যাহর ইন ব্ল্যেগর্ত ত্ত্ক্ষতেণ েপাহস্ট কের েফতললাহ হিেয়েছি, কেযকজন
ব্ল্যগর্তাহর মনসুবর আন্দললী হিাহসপাহত্াহেললও চিেলল এেসেছি। ত্াহেদির একজন
হিেচ্ছন েসিললম আন্দেনাহযাহর ভাহই। িত্িন এেস ডোহক্তিাহরেদির বললেললন, উিন
অর্েনক িবখযাহত্ ব্ল্যগর্তাহর, ওনাহর িকছিু হিেলল একটাহরও চিাহকির থাহকেব নাহ।
এই কথাহ শুেন কেযকজন ডোহক্তিাহর আন্দমাহর রক্তি বন্ধ করাহর েচিষাহ শুরু
করেললন। িপছিেনর কেযকটাহ ক্ষতত্ িত্িন েসললাহই করেললন, িকন ঘাহেড়িয়র
ক্ষতত্ দেটাহ েদিেখ বললেললন এই ক্ষতত্েত্ অর্পাহেরশেন ললাহগর্তেব। এখাহন েথেক
সব নাহভর্তে মিস্তেষ্ক যাহয, এখাহেন সাহমাহন্যদ এিদিক েসিদিক হিেলল আন্দিম মাহরাহ
যাহব। িত্িন আন্দমাহর ডোহন িদিেকর ক্ষতত্টাহেক আন্দঙ্গুলল ঢুকাহেললন, এবং
বললেললন ত্ঁাহর পুেরাহ আন্দঙ্গুলল ঢুেক যাহেচ্ছ, ক্ষতত্টাহ এত্ই গর্তভীর। এবং
অর্ন্যদেদির বললেললন সম্ভবত্ বঁাহচিাহেনাহ যাহেব নাহ।
ত্ত্ক্ষতেণ বাহকী ভাহই, মাহহিবুব রিশেদি, শেিফতউলল জয েথেক শুরু কের
আন্দমাহর দললাহ ভাহই, ভাহিগর্তনাহ অর্িনন্দয, অর্নন্যদ আন্দজাহদি সহি অর্েনক পিরিচিত্
েললাহকজন চিেলল এেসেছি। ডোহক্তিাহর ঢাহকাহ েমিডেেকেলল ট্রাহনফতাহর করেললন
েকাহেনাহমেত্ ঘাহেড়িয়র ক্ষতত্ দেটাহ বযাহেন্ডেজ কের িদিেয। অর্যাহম্বেু ললেনর জন্যদ
অর্েপক্ষতাহ করিছিললাহম এবং বুেঝা উঠিেত্ পাহরিছিললাহম নাহ বঁাহচিব িকনাহ! অর্নন্যদ
আন্দজাহদি ত্খন কঁাহদিেছি, েস কী ভাহবিছিলল জাহিন নাহ। হিঠিাহৎ েদিিখ েস
কঁাহদিেত্ কঁাহদিেত্ আন্দমাহেক চিুমু িদিেয বেসেছি। আন্দিম েসই অর্বস্থাহেত্ও েহিেস
িদিললাহম এটাহ েদিেখ।
অর্যাহম্বেু ললন এেলল চিললেত্ শুরু করললাহম। ভাহিগর্তনাহ অর্িনন্দযর মুখ থমথম
করেছি, বাহর বাহর আন্দমাহেক জাহিগর্তেয রাহখিছিলল, আন্দমাহর ঘাহড়িয় দই হিাহত্
িদিেয ধ্ের েরেখেছি েযন গর্তাহিড়িয়র ধ্াহক্কাহয বঁাহকাহ হিেয নাহ যাহয। পের
বুেঝািছিললাহম আন্দমাহর স্পাহইনাহলল কেডের্তের অর্বস্থাহ খুব খাহরাহপ িছিলল, গর্তাহিড়িয়র
ধ্াহক্কাহয স্পাহইনাহলল কেডের্তের িকছিু হিেলল পুেরাহ শেরীর পযাহরাহললাহইজডে হিেয
েযেত্ পাহরত্। বেড়িয়াহ েবাহেনরাহ চিেলল এেসেছি ঢাহকাহ েমিডেেকলল কেললেজ,
িমনুষ মিন ছিন্দাহ চিন্দনাহ আন্দপাহর অর্বস্থাহ ত্খন ভযাহবহি, পের মুমু আন্দপাহও
চিেলল এেসিছিলল, েদিেশের বাহইের েথেক আন্দেরক েবাহন ত্খন খাহিলল েফতাহন
কের যাহেচ্ছ।
ঢাহকাহ েমিডেেকেলল এেস েদিিখ মিনরুিদ্দেন ত্পু ভাহই, ফতাহরুক ওযাহিসফত
ভাহই এবং মাহহিবুব শোহিকলল ভাহই ইিত্মেধ্য অর্েনক িকছিুর বযবস্থাহ কের
েফতেললেছিন। হিাহসপাহত্াহেলল ডেঃ ইমরাহনও উপিস্থত্ আন্দেছিন, ওনাহর সাহেথ
েফতসবুেক কথাহবাহত্াহর্তে হিত্। িত্িন বললেললন িত্িন আন্দমাহর েললখাহ িনযিমত্ই
পেড়িয়ন। েফতসবুেক খবর শুেন বাহসাহ েথেক ছিুেট এেসেছিন।
এরপের আন্দমাহেক এক্ ের করেত্ পাহঠিাহেনাহ হিলল, েচিাহখ খুেলল েদিিখ
অর্েনক েললাহক এেস পেড়িয়েছি। েসই েঘাহেরর মেধ্য সবাহর কথাহ মেনও
নাহই, মাহহিবুব রিশেদি, বাহবু আন্দহিেমদি, ত্াহওসীফত হিাহিমম আন্দর বাহধ্ন
স্বপকথকেক েদিখললাহম মেন হিলল। আন্দিম ত্খন পুেরাহপিু র েসেন আন্দিছি,
েবাহঝাাহর েচিষাহ করিছি ত্াহেদির কথাহবাহত্াহর্তে , বঁাহচিব িক বঁাহচিব নাহ! সবাহর
মুেখর অর্বস্থাহ েদিেখ ত্খন মেন হিিচ্ছলল মাহরাহ যাহব। হিঠিাহৎ ইচ্ছাহ হিলল,
মাহরাহ যাহবাহর আন্দেগর্ত একটাহ িসগর্তাহেরেট েশেষ টাহন িদিেয যাহই। মাহহিবুব
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রিশেদি পুরেনাহ বন্ধু, ত্াহর কাহেছি িজেজ্ঞস করললাহম িসগর্তাহেরট আন্দেছি িকনাহ।
সব মাহনুষষগুলেললাহ ত্খন আন্দেরাহ েজাহের িচিৎকাহর েচিঁচিাহেমিচি শুরু করলল!
ভাহবেললাহ মাহথাহয আন্দঘাহত্ ললাহগর্তাহয মাহথাহ পুরাহই েগর্তেছি!
এরপের ডেক্টর প্রত্াহপ, ত্াহর সাহেথ সাহমেহিাহযযাহেরর আন্দেরকজন ব্ল্যগর্তাহর
কাহম ডোহক্তিাহর ইনকগর্তিনেটাহ এবং একজন মিহিললাহ ডোহক্তিাহর আন্দমাহেক িনেয
রীিত্মত্ যুদ শুরু করেললন। অর্পাহেরশেেনর রুেম ত্খন শুেয শুেয প্রচিণ
ঠিাহন্ডোহয থরথর কের কঁাহপিছি। ডেঃ প্রত্াহপ অর্পাহেরশেন রুেম প্রথেম েললাহকাহলল
অর্যাহেনেস্থিশেয়াহ িদিেয েচিষাহ করেললন এবং আন্দমাহেক হিাহটর্তে ফতাহউেন্ডেশেেন পাহঠিাহেবন
িকনাহ ত্াহ িনেয আন্দললাহপ শুরু করেললন। গর্তললাহর কাহেছি ত্খন ফতুেলল েগর্তেছি
িবকট ভাহেব, রক্তি জমাহট হিেয আন্দেছি। েসটাহ অর্েনকখাহিন েকেট িত্িন
িনিশ্চত্ হিেললন আন্দমাহর গুলরুতপূমণর্তে েভইনিট কাহেটিন।
এরপের ঘাহেড়িয়র ক্ষতত্ দেটাহ েদিেখ আন্দমাহর েবাহেনর কাহছি েথেক বন্ডে
সাহইন করাহেললন েয, আন্দিম মাহরাহ েগর্তেলল ডোহক্তিাহরেদির েকাহেনাহ দিাহয থাহকেব
নাহ। এই কথাহ শুেন ত্াহেদির কাহন্নতাহকাহিট শুরু হিেয েগর্তেছি। ত্াহরপের
ডোহক্তিাহর আন্দমাহর ঘাহেড়িয়র ক্ষতত্টাহেত্ আন্দঙ্গুলল েঢাহকাহেললন, এটাহ েদিখাহর জন্যদ
েয ওই জাহযগর্তাহর নাহভগুলর্তে েললাহ কত্টাহ িঠিকঠিাহক আন্দেছি। েসই মুহিত্ূম র্তে কী
ভীষণ যন্ত্রণণাহদিাহযক িছিলল ত্াহ েবাহঝাাহেনাহ যাহেব নাহ, যাহর এরকম হিেযেছি
েসই শুধ্ু বুঝােব। শেরীেরর সব নাহভর্তে েসখাহন িদিেয পাহস হিয বেলল েসটাহ
শেরীেরর অর্ন্যদত্ম েসনিসিটভ জাহযগর্তাহ। আন্দিম ত্খন গর্তললাহকাহটাহ গর্তরুর মেত্াহ
িচিৎকাহর করিছি, আন্দমাহর িচিৎকাহর শুেন পাহেশের রুেম বাহবু আন্দহিেমদি এবং
আন্দমাহর আন্দেরক ভাহিগর্তনাহ িহিমাহললয েসনেললস হিেয ধ্রাহম কের পেড়িয় েগর্তলল।
ক্ষতত্িটেত্ পুেরাহ আন্দঙ্গুলল ঢুেক যাহবাহর পের ডোহঃ প্রত্াহপ আন্দবাহর আন্দেরকিট
বন্ডে সই করাহেললন, কাহরণ বঁাহচিবাহর আন্দশোহ খুব কম িছিলল এবং
অর্পাহেরশেন শুরু করেললন েজনাহেরলল অর্যাহেনস্থাহিশেয়াহ িদিেয। জ্ঞাহন হিাহরাহবাহর
আন্দেগর্ত শুধ্ু েদিখললাহম ডোহঃ ইমরাহন েঘেম-েটেম আন্দমাহর িদিেক ত্াহিকেয
আন্দেছি, ডোহঃ প্রত্াহপ আন্দর আন্দেরকজন মিহিললাহ ডোহক্তিাহর আন্দমাহর ওপের
ঝাুেঁ ক আন্দেছি।
৭০টাহর ওপের েসললাহই, েমাহট আন্দটিট আন্দঘাহত্, দেটাহ ক্ষতেত্র গর্তভীরত্াহ
৬ েসিম এবং ৪ েসিম, িত্নবযাহগর্ত রক্তি িদিেযেছি েছিাহেটাহভাহই েসৌখরদিীপ
দিাহসগুলপ্ত, আন্দমাহর ভাহিগর্তনাহ অর্িনন্দয এবং নাহিসম ভাহই। জ্ঞাহন যখন িফতরলল,
েদিখললাহম মুখ েথেক নাহক েথেক কী জাহিন েবর হিেচ্ছ, িনঃশ্বাহস বন্ধ হিেয
যাহেচ্ছ। েসই মুহিেূম ত্র্তে মাহরাহ যাহিচ্ছললাহম, েক জাহিন মুেখ কী িদিেললন, মুখ
পিরষ্কাহর হিেয েগর্তলল। এভাহেব কেযকবাহর করাহর পের েবঁেচি উঠিললাহম।
ত্াহরপের কড়িয়াহ ওষুেধ্র প্রভাহেব কেযকঘন্টাহ িঝাম েমের িছিললাহম। পের
ডোহক্তিাহেরর সাহেথ যখন কথাহ হিিচ্ছলল, ত্াহরাহ িবস্ময প্রকাহশে করিছিলল েয,
এত্ বেড়িয়াহ আন্দক্রিমেণর পেরও আন্দিম কীভাহেব িনেজই হিাহসপাহত্াহলল পযর্তেন
েপঁৌখেছিিছি! ডোহক্তিাহর প্রত্াহপ বেললেছিন, দিৃত্তঢ মাহনিসক বলল এবং অর্ফতুরন
প্রাহণশেিক্তি নাহ থাহকেলল এইরকম আন্দঘাহত্ েথেক েবঁেচি েফতরাহ অর্সম্ভব
বযাহপাহর।
সকাহেলল বেড়িয়াহেবাহন এেস বলললল, আন্দমাহর ভাহেললাহবাহসাহর মাহনুষষিট
এেসেছি, িকন ত্াহেক িভত্ের ঢুকেত্ েদিওযাহ হিেচ্ছ নাহ। বাহইের বেস
কঁাহদিেছি। আন্দিম অর্েনক কেষ ত্াহেক বললললাহম, ওেক িনেয আন্দেসাহ। েস
এেস যখন হিাহত্ ধ্রলল, বুঝােত্ পাহরললাহম এ যাহতাহ েবঁেচি েগর্তিছি, আন্দর
েকাহেনাহ ভয নাহই। েবচিাহির সাহরাহরাহত্ কাহন্নতাহকাহিট কেরেছি, আন্দমাহর চিাহইেত্
ত্াহর ওপর িদিেযই েবিশে ঝাড়িয়ঝাাহপটাহ েগর্তেছি মেন হিলল। চিুললগুলেললাহ পুরাহ
কাহেকর বাহসাহ কের চিেলল এেসেছি। ত্াহেক েদিখেললই আন্দমাহর সব সময
হিাহটির্তে বট েবেড়িয় যাহয, এবাহেরও েসটাহই হিলল। ত্খন আন্দমাহর সাহরাহ শেরীের
অর্সংখয নলল ললাহগর্তাহেনাহ, কড়িয়াহ ওষুেধ্র প্রভাহেব আন্দিম েনশোহগ্র্েস্তর মেত্াহ
ত্াহিকেয আন্দিছি। এই সমেয মেন হিিচ্ছলল আন্দবাহর জীবন িফতের পাহিচ্ছ।
অর্সংখয ব্ল্যগর্তাহর, অর্সংখয মাহনুষষ আন্দমাহর জন্যদ ছিুেট এেসেছিন, আন্দমাহর
মন্থন সোমিয়কিীত

পাহেশে দিঁাহিড়িয়েয় একজন ব্ল্যগর্তাহর হিাহউমাহউ কের েকঁেদি েফতেললেছিন। এই
ভাহেললাহবাহসাহর ঋণ আন্দিম কীভাহেব েশোহধ্ করব জাহিন নাহ। কেযকবাহর
হিাহসপাহত্াহলল কত্ৃত্তপক্ষত
র্তে েথেকও সাহবধ্াহন করাহ হিেযেছি, এত্ মাহনুষেষর আন্দসাহ
যাহওযাহ িনেয। ত্াহর ওপের হিাহসপাহত্াহেললর ডোহক্তিাহর, নাহসর্তে েথেক শুরু কের
সবাহই ধ্াহরণাহ কেরেছি, আন্দিম েকাহন িবশোহলল বযিক্তিই হিব হিযেত্াহ। কাহরণ ত্াহ
নাহ হিেলল এত্ মাহনুষষ েদিখেত্ আন্দেস নাহ, ভাহেললাহবাহসাহ জাহনাহেত্ও আন্দেস নাহ।
আন্দবাহর অর্েনেকই আন্দমাহেদির নাহ জাহিনেযই অর্েনক কাহজ কের িদিেয
েগর্তেছিন, আন্দমাহর পাহেশের িসট সবসমযই খাহিলল িছিলল। ঢাহকাহ েমিডেেকলল
কেললজ হিাহসপাহত্াহেলল একিট িসট খাহিলল পেড়িয় আন্দেছি, এমন ঘটনাহ খুব
স্বাহভাহিবক নয। এই কাহজিট েক কের িদিেযেছি ত্াহ এখনও জাহনেত্ পাহির
িন। মাহনুষেষর ওপের আন্দস্থাহ হিাহরাহইিন, হিাহরাহব নাহ েকাহেনাহিদিন। আন্দমাহর
ওপের যাহরাহ আন্দক্রিমণ কেরিছিলল ত্াহরাহও মাহনুষষ, আন্দবাহর আন্দমাহর জন্যদ
যাহরাহ সাহরাহটাহ রাহত্ অর্ক্লাহনভাহেব েদিৌখড়িয়াহেদিৌখিড়িয় কেরেছি, েকঁেদিেছি, আন্দমাহেক
বঁাহিচিেয রাহখাহর জন্যদ প্রাহথনর্তে াহ কেরেছি, ত্াহরাহও মাহনুষষ। এই অর্ফতুরন
ভাহেললাহবাহসাহই আন্দমাহেক েটেন িনেয এেসেছি মৃত্তত্ুযর হিাহত্ েথেক। অর্সংখয
মাহনুষষ, অর্সংখয ব্ল্যগর্তাহর, অর্সংখয শুভাহনুষধ্যাহযী খুব েগর্তাহপেন এেস েদিেখ
েগর্তেছিন, ভাহেললাহবাহসাহ জাহিনেয েগর্তেছিন, েকাহেনাহ নাহ েকাহেনাহ ভাহেব পাহেশে
দিঁাহিড়িয়েযেছিন, ত্ঁাহেদির সবাহর কথাহ এখন স্মরেণ েনই কড়িয়াহ ওষুেধ্র
প্রভাহেবর কাহরেণ। ত্েব ত্ঁাহেদির এই ঋণ আন্দিম েকাহেনাহিদিন েশোহধ্ করেত্
পাহরব নাহ।
ত্েব ‘বদিেলল যাহও বদিেলল দিাহও’ অর্থর্তোহৎ ‘প্রথম আন্দেললাহ’ েগর্তাহষ্ঠী এই
ঘটনাহর পের খুব বাহেজ ভাহেবই িনেজেদির প্রগর্তিত্শেীলল মুেখাহশে খুেলল নগ
মূমিত্র্তে ধ্াহরণ কেরিছিলল। ‘ডেেযচি েভেলল’ েথেক একিট পুরস্কাহর পাহবাহর পের
খুব যত সহিকাহের আন্দমাহর নাহমিট পিতকাহ েথেক সিরেয় েদিওয়াহ হিয়, বাহিক
যাহরাহ পুরস্কাহর েপেযিছিেললন ত্ঁাহেদির নাহম থাহকেললও েসখাহেন আন্দমাহর নাহমিট
িছিলল নাহ অর্জ্ঞাহত্ কাহরেণ। আন্দর এবাহরও ত্াহরাহ আন্দমাহর ওপের হিত্যাহ
প্রেচিষাহেক সাহধ্াহরণ িছিনত্াহইেযর ঘটনাহ িহিেসেব প্রমাহেণর েচিষাহ কের,
এবং পেরর িদিন জাহনাহয েয, েডেেস্ক আন্দমাহর িরেপাহটির্তে ট জমাহ েদিওযাহ
হিেযিছিলল, েসিট প্রথম পাহত্াহেত্ বেড়িয়াহ কেরই যাহবাহর কথাহ িছিলল, িকন
হিাহয, েসিট নাহিক েডেস্ক েথেক অর্দিৃত্তশ হিেয যাহয। ত্াহই আন্দমাহর খবরিট
স্থাহন পাহয পিতকাহিটর একদিম এক েকাহনাহয, ত্াহও েসখাহেন বললাহ হিয এিট
িছিনত্াহইেযর ঘটনাহ! প্রথম আন্দেললাহর এই ধ্রেনর কমর্তেকাহণ অর্ত্যন
দঃখজনক, ত্াহরাহ ব্ল্যগর্তাহরেদির সম্ভবত্ ফতাহন মযাহগর্তাহিজেনর েজাহকস েললখক
ছিাহড়িয়াহ গুলরুতপূমণর্তে িকছিু ভাহবেত্ই রাহিজ নয। ত্েব শোহহিবাহগর্ত আন্দেন্দাহললেনর
পের ত্াহরাহ ব্ল্যগর্তাহরেদির িনেয আন্দবাহর মাহত্াহমাহিত্ শুরু কেরেছি। এটাহ অর্বশ
ভাহেললাহ িদিক বেট।
ত্েব অর্ন্যদাহন্যদ পিতকাহগুলেললাহ েসসমেয অর্ত্যন ভাহেললাহভাহেব িরেপাহটর্তে
কেরেছি, ত্াহর জন্যদ ত্াহেদির আন্দনিরকভাহেব ধ্ন্যদবাহদি জাহনাহই। সমকাহেলল
শ্রদ্ধেদয সাহংবাহিদিক আন্দবদলল গর্তাহফতফতাহর েচিৌখধ্রু ী একিট অর্নবদিয
কললাহম িললেখেছিন, ত্াহর জন্যদ ওনাহেক ধ্ন্যদবাহদি েদিওযাহটাহও ধ্ৃত্তষত্াহ হিেব।
আন্দমাহেক আন্দক্রিমেণর পের গর্তত্মাহেস ব্ল্যগর্তাহর আন্দহিেমদি রাহজীব
হিাহযদিাহরেকও একই কাহযদিাহয আন্দক্রিমণ করাহ হিয, একই কাহযদিাহয হিত্যাহ
করাহ হিয। ত্াহেক জবাহই কের েফতেলল েরেখ যাহয দবৃত্তত্তিকর্তে রাহ। েমঘদিেললর
গর্তাহনিট এখাহেন খুবই প্রাহসিঙ্গক :
ওম অর্খণমণললাহকাহরং, বযাহপ্তং েযন চিরাহচিরম।
ত্ত্পদিং দিিশের্তেত্ং েযন, ত্ৈস্ম শ্রদ্ধীগুলরেব নমঃ
ললাহব্বাহইক, আন্দল্লিাহহম্মাহ ললাহব্বাহইক,
ললাহব্বাহইক আন্দল্লিাহহি শোহিরকাহ ললাহ,
ইন্নতাহলল হিাহমদিাহ ওযাহন েনযাহমাহত্াহ, ললাহকাহ ওযাহললমুল্ক
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ললাহ শোহিরকাহ ললাহ।
বুদং শেরণং গর্তচ্ছাহিম।
ধ্ম্মং শেরণং গর্তচ্ছাহিম।
সঙ্ঘং শেরণং গর্তচ্ছাহিম।
বলল হিির, হিিরেবাহলল, ত্ীেথর্তে যাহব
িবেভেদির মেন্ত্রণ স্বগর্তর্তে পাহব।
ললাহ ইললাহহিাহ ইল্লিাহল্লিাহহ,
মাহনুষষ েকাহরবাহনী মাহশোহল্লিাহহ।
হিাহেললললুইযাহ েজসাহস ক্রিাহইস্ট,
ধ্মর্তেযেু দ ক্রিুেসডে েবস্ট।
রাহজীব হিত্যাহ মাহমললাহয ৫ জন নথর্তেসাহউথ িবশ্বিবদিযাহললেযর ছিাহত ধ্রাহ
পেড়িয়েছি এবং নথর্তেসাহউথ িবশ্বিবদিযাহললয ধ্মর্তোহন্ধ েমৌখললবাহদিী সন্ত্রণাহসী ৈত্িরর
ঘঁাহিট কী নাহ, ত্াহ খিত্েয েদিখেত্ আন্দদিাহললেত্ একটাহ রুলল জাহির হিেযেছি।
ত্াহেদির েদিেখ েবাহঝাাহর উপাহয েনই ত্াহরাহ নথর্তেসাহউথ িবশ্বিবদিযাহললেযর মেত্াহ
একিট আন্দধ্ুিনক এবং মাহনসম্পর্কন্নত িবশ্বিবদিযাহললেযর ছিাহত, েকাহেনাহ কওিম
মাহদ্রাহসাহর ছিাহত হিেললই বরঞ্চ ত্াহেদির েবিশে মাহনাহেত্াহ। জাহনাহ েগর্তেছি, ত্াহরাহ
ত্াহেদির এক িশেিবর কমর্তেী বেড়িয়াহভাহই, েয ত্াহেদির প্রাহযশেই ইসললাহিম
জললসাহয সবক িদিত্, েস এই হিত্যাহ করেত্ হকুম েদিয। িনেবর্তোহধ্ ধ্মর্তোহন্ধ
েছিেললগুলেললাহর সাহেথ রাহজীেবর িবন্দুমাহত েকাহেনাহ শেত্রুত্াহ িছিলল নাহ, রাহজীব
সম্পর্কেকর্তে ত্াহরাহ িকছিু জাহনত্ও নাহ। িকন ত্াহেদির বললাহ হিেযেছি ‘রাহজীেবর
ব্ল্যেগর্তর কাহরেণ সবর্তেেশ্রদ্ধষ্ঠ ধ্মর্তে বেলল দিাহিবকৃত্তত্, েযই ধ্েমর্তের রক্ষতণাহেবক্ষতেণর
দিাহিযত স্বযং আন্দল্লিাহহি িনেযেছিন, েসই ইসললাহম এখন হমিকর মুেখ,
সবর্তেশেিক্তিমাহন আন্দল্লিাহহিও এখন হমিকর মুেখ, ইসললাহম এবং আন্দল্লিাহহিেক রক্ষতাহ
নাহ করেলল আন্দর হিেচ্ছ নাহ’; ত্াহই ত্াহরাহ চিাহপাহিত্ িদিেয একজন িনরস ব্ল্যগর্ত
েললখকেক কুিপেয কুিপেয েশেেষ জবাহই িদিেয কীভাহেব ইসললাহম এবং
আন্দল্লিাহহিেক রক্ষতাহ করেত্ সমথর্তে হিেললন, আন্দিম িঠিক জাহিন নাহ।
একবাহর নথর্তেসাহউথ িবশ্বিবদিযাহললেযর িহিজবুত্ ত্াহহিিরর সদিস্য
কেযকজন েছিেলল আন্দমাহেক ধ্মর্তেীয বযাহন িদিেত্ এেসিছিলল। আন্দমাহেক
ধ্মর্তেবযাহন িদিেত্ আন্দসাহ েললাহকজন অর্িধ্কাহংশে সমযই িবধ্স্ত অর্বস্থাহয
পাহিললেয যাহয, ত্াহরাহও পাহিললেযিছিলল। এরপের ত্াহরাহ ত্াহেদির দিেললর
েনত্াহেদিরেকও িনেয এেসিছিলল, ত্াহরাহও েমাহটাহমিু ট মুখ কাহেললাহ কের িবদিাহয
িনেযিছিলল। এরকম ত্কর্তে যুদ েবশে কেযকবাহরই হিেযেছি, ২০০৪ েথেক
২০০৭ সাহেললর মেধ্য আন্দিম ত্াহেদির সাহেথ েবশে কেযকবাহর ত্কর্তে কেরিছি।
আন্দিম েদিেখিছি, ত্াহরাহ প্রাহিত্ষ্ঠাহিনক পড়িয়াহেললখাহয েবশে ভাহেললাহ িসিজিপ-র
অর্িধ্কাহরী হিেললও ত্াহরাহ রীিত্মত্ জাহংকেহিডে ফতাহেমর্তের মুরিগর্ত, বাহবাহ মাহ
পড়িয়াহেললখাহ ছিাহড়িয়াহ অর্ন্যদ েকাহেনাহ িদিেক নজর িদিেত্ েদিযিন বেলল ধ্মর্তে িদিেয
ত্াহেদির মগর্তজ েধ্াহললাহই খুব সহিজ কাহজ।
আন্দমাহর ভাহিগর্তনাহ নথর্তেসাহউথ িবশ্বিবদিযাহললেযর ছিাহত। ত্াহর বাহবাহ একজন
বীর মুিক্তিেযাহদাহ, মুিক্তিেযাহদাহর সাহিটর্তেিফতেকট েসখাহেন জমাহ িদিেলল িনযম
অর্নুষসাহের ফতুলল স্কললাহরিশেপ পাহওযাহ যাহয। একজন মুিক্তিেযাহদাহর পিরবাহেরর
জন্যদ এইটুকু েমাহেটও েবিশে িকছিু নাহ, বরঞ্চ ত্াহর অর্সাহমাহন্যদ অর্বদিাহেনর
জন্যদ ত্াহেক একটু সম্মাহন জাহনাহেনাহ। রাহষ িহিেসেব আন্দমরাহ আন্দমাহেদির বীর
মুিক্তিেযাহদাহেদির েত্মন িকছিু িদিেত্ পাহিরিন, েযখাহেন রাহজাহকাহরেদির গর্তাহিড়িয়েত্
পত্াহকাহ উেড়িয়েছি, েসখাহেন মুিক্তিেযাহদাহরাহ েথেক েগর্তেছি বিঞ্চত্, অর্বেহিিললত্।
মুিক্তিেযাহদাহর সাহিটর্তেিফতেকট জমাহ েদিওযাহর সময নথর্তেসাহউথ
িবশ্বিবদিযাহললেযর েডেপুিট েচিযাহরমযাহন অর্ফত ফতাহইন্যদাহিনযাহলল এইডে সাহিটর্তেিফতেকট
েদিেখ নাহক কুঁচিেক বেললিছিলল, ‘েত্াহমাহেদির েত্াহ পড়িয়াহেললখাহ করাহরই
প্রেযাহজন নাহই। বাহেপ কেব কী নাহ কী কের েগর্তেছি, েসই সাহিটর্তেিফতেকট
েবেচিই েত্াহমাহেদির চিেলল যাহেব। সরকাহর েত্াহ েত্াহমাহেদির জেন্যদই বেস

মন্থন সোমিয়কিীত

আন্দেছি, েকাহেনাহমেত্ পাহশে িদিেললই চিাহকির। অর্ন্যদরাহ কষ করেব আন্দর
েত্াহমরাহ বাহসাহয বেস বেস আন্দরাহম করবাহ।’ এছিাহড়িয়াহও নাহনাহ ধ্রেনর
রসাহত্মক বক্তিবয িদিেযিছিলল, যাহ শুেন আন্দমাহর ভাহিগর্তনাহ রাহেগর্ত দঃেখ েবশে
কেযকিদিন কাহেরাহ সাহেথ কথাহই বেলল নাহই।
এরপের ভাহিগর্তনাহেক দিীঘর্তেিদিন ত্াহেদির অর্িফতেস ত্াহর মুিক্তিেযাহদাহ
িপত্াহেক িনেয ঘুরেত্ হিেযেছি, েবশে কেযকমাহস ত্াহেদিরেক নাহনাহভাহেব
েহিনস্থাহ করাহ হিেযেছি। ত্াহর অর্পরাহধ্ িছিলল, েস একজন মুিক্তিেযাহদাহর
সনাহন এবং িবশ্বিবদিযাহললেযর িনযম অর্নুষসাহেরই েস আন্দেবদিন কেরিছিলল।
েস জাহনত্ নাহ, কাহগর্তেজ কললেম অর্েনক িকছিুই েললখাহ থাহেক, েসগুলেললাহ
বাহস্তেব থাহেক নাহ। নাহনাহ েটিবেলল ঘুের ঘুের নাহনাহ জনাহর নাহনাহ প্রেশ্নর
উত্তিকর িদিেত্ হিেযেছি, ত্াহর বাহবাহ আন্দসেললই মুিক্তিযদু কেরেছি কী নাহ,
অর্থবাহ মুিক্তিযদু কের থাহকেললই বাহ কী? েদিেশের এমন কী উন্নতিত্
হিেযেছি? পাহিকস্তাহন আন্দমেললই েত্াহ অর্েনক ভাহেললাহ িছিলল। অর্থবাহ ভাহরেত্র
চিক্রিাহেন েদিশে ভাহগর্ত হিেয েগর্তলল, েত্ৌখহিীদিী মুসিললমেদির েদিশেেক দই ভাহগর্ত
কের েফতললাহ হিলল, কী আন্দপেশোহশে কী আন্দপেশোহশে!
েযই িবশ্বিবদিযাহললেযর অর্যাহডেিমিনেস্ট্রশেেন এই ধ্রেনর েললাহকজন থাহেক,
যাহেদির এই েদিেশের মুিক্তিেযাহদাহেদির সম্পর্কেকর্তে সাহমাহন্যদত্ম সম্মাহন েবাহধ্টুকু
েনই, ত্াহরাহ কীভাহেব একটাহ প্রথম সাহিরর িবশ্বিবদিযাহললেযর িশেক্ষতক হিয ত্াহ
আন্দমাহর জাহনাহ েনই। আন্দর এই সমস্ত িশেক্ষতকেদির দ্বোহরাহ িশেক্ষতাহপ্রাহপ্তরাহ যিদি ধ্মর্তে
অর্বমাহননাহর কাহরেণ মাহনুষষ জবাহই শুরু কের, ত্াহহিেলল কাহেক কী বললব?
নথর্তেসাহউথ িবশ্বিবদিযাহললয সহি েদিেশের েবশে কেযকিট প্রথম সাহিরর
িবশ্বিবদিযাহললেযর গুলরুতপূমণর্তে কেযকজন িশেক্ষতক িহিজবুত্ ত্াহহিিরেরর
সিক্রিয সদিস্য। িশেিবরও প্রচিুর পিরমাহেণ েদিখেত্ পাহওযাহ যাহয। ত্াহই
বেলল ঢাহললাহও ভাহেব েকাহেনাহ িবশ্বিবদিযাহললেযর ছিাহতছিাহতীেদির েমৌখললবাহদিী বাহ
িহিজু বাহ িশেিবর বাহনাহেনাহ উিচিত্ নাহ, িশেক্ষতাহ প্রিত্ষ্ঠাহনেক জিড়িয়েয এই
ধ্রেণর টযাহিগর্তং অর্ত্যন আন্দপিত্তিককর। িকন িকছিু িবষয অর্বশই সত্কর্তে
থাহকাহ উিচিত্ িবশ্বিবদিযাহললেযর ছিাহতছিাহতীেদির েথেক শুরু কের
কত্ৃত্তপর্তে ক্ষতেক। িবশ্বিবদিযাহললেয িশেক্ষতক িহিেসেব কাহউেক েনওযাহর আন্দেগর্ত
অর্বশই যাহচিাহই করাহ উিচিত্, ওই েললাহকিট জাহমাহত্ িশেিবর িকংবাহ
িহিজবুত্ িকংবাহ অর্ন্যদ েকাহেনাহ ধ্মর্তেীয েমৌখললবাহদিী সংগর্তঠিেনর সাহেথ জিড়িয়ত্
িকনাহ। েসরকম হিেলল ত্াহেদির িনিষদ করাহই জরুির, কাহরণ একজন
িশেক্ষতক পড়িয়াহেললখাহয হিযেত্াহ খুব ভাহেললাহ িসিজিপধ্াহরী, িকন েস েভত্ের
েভত্ের েমৌখললবাহদিী িচিনাহর ধ্াহরক বাহহিক হিেত্ পাহের। এবং ত্াহর হিাহত্
ধ্ের যাহরাহ িশেক্ষতাহ গ্র্হিণ করেব, ত্াহেদির মেধ্য কেযকজন েমৌখললবাহেদি
দিীক্ষতাহ েনেবই। একই ভাহেব, এখনকাহর বাহবাহ-মাহও ত্ঁাহেদির সনাহনেক
এমন ভাহেব গর্তেড়িয় েত্াহেললন েয, পড়িয়াহেললখাহ ছিাহড়িয়াহ েছিেললেমেযরাহ অর্ন্যদ
েকাহেনাহ কাহেজ মেনাহেযাহগর্তই েদিয নাহ। েছিেললেমেযরাহ ইিত্হিাহস জাহেন নাহ,
িবজ্ঞাহন জাহেন নাহ, সাহিহিত্য েবাহেঝা নাহ, ত্াহরাহ খাহিলল েবাহেঝা পড়িয়াহেললখাহ
আন্দর িসিজিপ। েসই েছিেললিট যখন নাহমাহজ েরাহজাহ শুরু কের,
অর্িত্িরক্তি ধ্মর্তেপ্রবণ হিেয ওেঠি, স্বাহভাহিবকভাহেবই বাহবাহ-মাহ ত্াহেত্ খুিশে
হিয। ত্ঁাহরাহ হিযেত্াহ জাহেননও নাহ েছিেলল েকাহন পেথ যাহেচ্ছ।
জাহমাহত্ ইসললাহিম সহি েমৌখললবাহদিী সাহম্প্রদিাহিযক দিললগুলেললাহর শেীষর্তে
েনত্াহরাহ, যাহরাহ িকনাহ সাহরাহজীবন মাহদ্রাহসাহ িশেক্ষতাহর পেক্ষত, ধ্মর্তেিভিত্তিকক
িশেক্ষতাহবযবস্থাহ পেক্ষত আন্দেন্দাহললন কেরেছি, দিিরদ্র িশেিবর কমর্তেীেদির উস্কাহিন
িদিেযেছি, মাহেঠি নাহিমেয িদিেয পুিললেশের গুলিলল েখেত্ বাহধ্য কেরেছি,
ত্াহেদির েছিেললিপেললরাহ কখনই মাহদ্রাহসাহর ছিাহতছিাহতী হিয নাহ। ত্াহেদির
েছিেললেমেযেদির ইংেরিজ মাহধ্যেম পড়িয়াহেনাহ হিয, ত্াহরাহ প্রথম সাহিরর
িবশ্বিবদিযাহললেয পড়িয়াহেললখাহ কের। আন্দর িশেিবেরর িমিছিেলল পুিললশে িপিটেয
মাহরাহর সময পুিললেশের গুলিললেত্ প্রাহণ হিাহরাহয েসই দিিরদ্র িশেিবর কমর্তেীিট,
েয হিেলল িসট পাহবাহর, ইসললাহিম বযাহংেক চিাহকির পাহবাহর আন্দশোহয িশেিবেরর
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িমিছিেলল েযাহগর্ত িদিেযিছিলল। এখন জাহমাহত্ িশেিবর িহিজবুত্ ত্াহহিিরর দিিরদ্র
েছিেললেদির সাহেথ সাহেথ ধ্নী পিরবাহেরর েছিেললেদির িদিেকও ত্াহেদির কাহেললাহ
হিাহত্ বাহিড়িয়েয িদিেযেছি! আন্দর এর জন্যদ েসই সব বাহবাহ-মাহরও দিাহয
অর্স্বীকাহর করাহ যাহয নাহ, যঁাহরাহ েছিেললেমেযেদির উৎকৃত্তষ মাহেনর িনেবর্তোহধ্
মাহথাহেমাহটাহ ফতাহেমর্তের মুরিগর্তেত্ পিরণত্ কের কেপর্তোহেরট দিনযাহর একিট
েপ্রাহডোহেক্ট পিরণত্ করাহর স্বপ েদিেখন।
িবষবৃত্তেক্ষতর েশেকড়িয় উপেড়িয় নাহ েফতললেলল িবষাহক্তি ফতলল জন্মোহেত্ই
থাহকেব। একটাহ একটাহ ফতলল েকেট িদিেয ললাহভ হিেব নাহ, কাহরণ েগর্তাহড়িয়াহয
পাহিন ঢাহললাহ হিেচ্ছ, সাহর েদিওযাহ হিেচ্ছ, একিট ফতলল েকেট িদিেলল দিশেিট
জন্মোহেব।
আন্দিম জাহিন নাহ কাহলল আন্দমাহর ওপের আন্দবাহরও আন্দক্রিমণ আন্দসেব
িকনাহ। জাহমাহত্ িশেিবেরর িহিটিললেস্টডে ব্ল্যগর্তাহরেদির মেধ্য আন্দমাহর নাহম
সবগুলেললাহ িহিটিললেস্টই রেযেছি, আন্দমাহেক ত্াহরাহ হিত্যাহ করেত্ই পাহের।
হমাহযনু আন্দজাহদি বেললিছিেললন, ‘এখেনাহ িবেষর েপযাহললাহ েঠিঁাহেটর সাহমেন
ত্ুেলল ধ্রাহ হিযিন, ত্ুিম কথাহ বেললাহ!’ আন্দর ত্াহই কথাহ বেলল েযেত্ই
হিেব, িললেখ েযেত্ই হিেব।
মৃত্তত্ুয অর্ত্যন স্বাহভাহিবক একিট ঘটনাহ। ত্াহই মৃত্তত্ুয েক
স্বাহভাহিবকভাহেবই গ্র্হিণ করাহর সাহহিস আন্দমাহর আন্দেছি বেললই মেন কির।
ধ্মর্তোহন্ধ েমৌখললবাহদিী সাহম্প্রদিাহিযক অর্পশেিক্তির িবরুেদ গর্তত্ কেযকবছির
ধ্েরই িললেখ যাহিচ্ছ অর্িবরাহম, এই যুেদ অর্েনক িপ্রয বন্ধু েপেযিছি,
অর্েনক শেত্রুও ৈত্ির হিেযেছি স্বাহভাহিবকভাহেবই। আন্দদিশের্তেগর্তত্ শেত্রু,
বযিক্তিগর্তত্ শেত্রু েথেক শুরু কের অর্েনক মাহনুষেষর প্রিত্িহিংসাহর িশেকাহর
হিওযাহটাহও আন্দমাহর কাহেছি এত্ গুলরুতপূমণর্তে িবষয নয। সমাহেললাহচিনাহেক
গ্র্হিণ কির, প্রেত্যেকর বাহক-স্বাহধ্ীনত্াহেক সম্মাহন কির িবধ্াহয
েফতসবুক-ব্ল্যেগর্ত জাহমাহত্ িশেিবর িহিজবুত্ ত্াহহিিরর েথেক শুরু কের
আন্দমাহেক গর্তাহিললদিাহত্াহ এবং মৃত্তত্ুয হমিকদিাহত্াহেদিরেকও ব্ল্যক কির নাহ।
কাহরণ আন্দিম মেন কির মাহনুষেষর িচিনাহশেীললত্াহর দিরজাহগুলেললাহ কখেনাহ বন্ধ
কের েদিওযাহ যাহেব নাহ। এমনকী আন্দমাহেক যাহরাহ হিত্যাহ করেত্
েচিেযিছিলল, আন্দমাহেক যাহরাহ নাহনাহভাহেব আন্দক্রিমণ কেরেছি, ত্াহেদির প্রিত্ও
আন্দমাহর েকাহেনাহ িবেদ্বেষ েনই। কাহরণ ত্াহরাহ জাহেন নাহ ত্াহরাহ কী করেছি।
ত্াহেদিরেক এভাহেবই েশেখাহেনাহ হিেযেছি, মগর্তজ েধ্াহললাহই করাহ হিেযেছি,
ত্াহেদিরেক হিত্যাহ করাহর প্রিশেক্ষতণ েদিওযাহ হিেযেছি। ত্াহেদির িশেক্ষতাহবযবস্থাহ

এবং মগর্তজেধ্াহললাহইেযর প্রিক্রিযাহ েযিদিন বন্ধ হিেব, েসিদিনই আন্দিম ভাহবব
আন্দমাহর ওপের আন্দক্রিমেণর িবচিাহর হিেযেছি।
এই যুেদ কত্ক্ষতণ িটেক থাহকব জাহিন নাহ। িকন একটাহই অর্নুষেরাহধ্
থাহকেব, মৃত্তত্ুযর পের অর্নুষগ্র্হি কের আন্দমাহেক ধ্মর্তে অর্ন প্রাহণ অর্থবাহ প্রাহচিীন
বাহ মধ্যযুগর্তীয কুসংস্কাহর সম্পর্কেকর্তে শ্রদ্ধদাহশেীলল বেলল প্রচিাহর প্রচিাহরণাহ েকউ
চিাহললাহেবন নাহ। আন্দিম আন্দমাহর পুেরাহটাহ জীবন বযয কেরিছি এসেবর িবরুেদ
যুেদ, মৃত্তত্ুযর পের আন্দিম েসগুলেললাহর কাহেছি পরাহিজত্ হিেত্ চিাহই নাহ।
আন্দিম চিাহই নাহ আন্দমাহর েকাহেনাহ জাহনাহজাহ েহিাহক। আন্দমাহর জাহনাহজাহর
হিাহজাহর হিাহজাহর মাহনুষেষর উপিস্থিত্ বরঞ্চ আন্দমাহেক আন্দেরাহ েছিাহেটাহ কের
েফতললেব। আন্দিম জাহত্ীয বীর হিেত্ চিাহইিন, জনিপ্রয হিবাহর ইচ্ছাহ আন্দমাহর
েনই। আন্দিম আন্দমাহর িনেজর নীিত্ আন্দদিশের্তে িনেয েবঁেচি আন্দিছি এবং
েসগুলেললাহ িনেযই মৃত্তত্ুয বরণ করেত্ চিাহই। আন্দিম েযমন, আন্দিম েসটাহই;
েদিাহেষগুলেণ পিরপূমণর্তে একজন সাহধ্াহরণ মাহনুষষ, েয িচিনাহ করেত্ িশেেখেছি।
বাহড়িয়িত্ িবেশেষণ বাহ নাহনাহ ধ্রেনর শেব্দ বযবহিাহর কের আন্দমাহর মৃত্তত্ুয র
পের আন্দমাহেক মহিাহন বাহনাহবাহর েকাহেনাহ প্রেযাহজন েনই। আন্দমাহর মরেদিহি
েকাহেনাহ েমিডেেকলল কেললেজ েদিওযাহ হিেব, আন্দমাহর েচিাহখ েথেক শুরু
কের সমস্ত অর্ঙ্গপ্রত্যঙ্গ মাহনব কললযাহেণ বযবহৃত্ হিেব। আন্দমাহর েচিাহখ
িদিেয আন্দেরকজন অর্ন্ধ মাহনুষষ পৃত্তিথবীর রঙ রূপপ েদিখেব, এর চিাহইেত্
আন্দনেন্দর আন্দর িকছিু হিেত্ পাহের নাহ। আন্দমাহর িকডেিন েথেক শুরু কের
যাহ িকছিুই বযবহিাহর েযাহগর্তয হিেব, েসগুলেললাহ েকাহেনাহ অর্সুবস্থ মাহনুষষেক িদিেয
েদিওযাহ হিেব। আন্দমাহর বাহিক শেরীরটাহ েমিডেেকলল কেললেজর ছিাহত-ছিাহতীরাহ
িনেয গর্তেবষণাহ করেব, েযন ত্াহরাহ মাহনবেদিহি এবং অর্েসাহপচিাহর সম্পর্কেকর্তে
আন্দরও অর্িভজ্ঞত্াহ ললাহভ করেত্ পাহের।
স্বগর্তর্তে-নরেক িবশ্বাহসী নই, এই পৃত্তিথবীই আন্দমাহর সবিকছিু, এই
েদিেশের মাহিটই আন্দমাহর িঠিকাহনাহ। েযই যুদ শুরু কেরিছিললাহম আন্দমরাহ
সবাহই িমেলল, েসই যুদ চিাহিললেয েযেত্ হিেব, ভয েপেলল চিললেব নাহ।
জয আন্দমাহেদির হিেবই।
জয বাহঙললাহ। মাহনুষেষর েচিত্নাহর মুিক্তি ঘটুক, মাহনুষেষর জয েহিাহক।
িবপ্লিব দিীঘর্তেজীবী েহিাহক।

নািস্তিকিরাই োকিন বার বার
ফারহানা আহেমদ
৯ মাচর ‘মুক্তমনা’ ব্লেগ োলনখেকির এই োলনখা (োপাস) প্রিকিািশত হয়।

আন্দিসফত মিহিউিদ্দেন ছিুিরকাহহিত্ হিেললন, আন্দমরাহ বললললাহম ছিিবর হিাহেটর্তের
গর্তণেগর্তাহলল এর কাহরণ হিেত্ পাহের, এ িনছিক বযিক্তিগর্তত্ শেত্রুত্াহ, ওর
বন্ধুেদির েকউ এই কাহজ কের থাহকেত্ পাহের। আন্দর ত্াহছিাহড়িয়াহ, আন্দিসফত
েছিেললটাহ খাহিলল ‘আন্দিম আন্দিম’ কের, ওেক েত্াহ ইচ্ছাহ হিয় আন্দিমই ধ্ের
মাহির, েয েমেরেছি ত্াহর আন্দর েদিাহষ কী? এরপর, ‘থাহবাহ বাহবাহ’
রাহজীেবর পাহললাহ, আন্দমাহেদির মেন হিলল ওই ‘কুৎিসত্’ েললখাহগুলেললাহ নাহ
িললখেললই পাহরেত্ন, ওইসব পেড়িয় আন্দমাহরই েত্াহ কুৎিসত্ েললেগর্তেছি, িছিঃ!
এরপর, সাহিনউর রহিমাহন ওরেফত নাহিস্তক নবী, ত্াহর কাহজকাহরবাহর েত্াহ
আন্দরও ভয়াহবহি, আন্দর ত্াহছিাহড়িয়াহ েস েত্াহ ব্ল্যগর্তাহর নাহ, েকাহেনাহ কাহেলল
েবাহধ্হিয় িছিেললন, িকন এখন েত্াহ আন্দর েনই, েসাহ, ত্াহর দিাহয় আন্দমরাহ
েনব েকন? েমাহটাহদিাহেগর্ত এই হিলল, েফতসবুক-ব্ল্যেগর্ত যাহেদির েমাহটাহমুিট
প্রগর্তিত্শেীলল মুিক্তিযুেদর পেক্ষতর েললাহকজন িহিেসেব জাহনত্াহম ত্াহেদির

মন্থন সোমিয়কিীত

প্রিত্িক্রিয়াহর সাহরমমর্তে। আন্দমাহেক িবষয়টাহ একিদিেক েযমন বযিথত্
কেরেছি, েত্মিন একটাহ প্রশ্নও মেন ঘুরপাহক খাহেচ্ছ, এেকর পর এক
ধ্েমর্তে অর্িবশ্বাহসী ব্ল্যগর্তাহর-অর্নললাহইন অর্যাহিকটিভস্টরাহই েকন আন্দক্রিাহন
হিেচ্ছন?
জাহমাহত্-িশেিবর
চিেক্রির
িবরুেদ
েত্াহ
আন্দিসফত-রাহজীব-সাহিমউেরর েচিেয় অর্েনক েবিশে েসাহচাহর আন্দিস্তক
ব্ল্যগর্তাহররাহ আন্দেছিন। এই ব্ল্যগর্তাহররাহ মুিক্তিযুদ িনেয় িললখত্, জাহমাহেত্র
িবরুেদ িললখত্, িকন ত্াহর েচিেয় েবিশে সময় বযয় করত্ ধ্েমর্তের িবরুেদ
েললখাহেললিখেত্। ত্াহহিেলল েবেছি েবেছি এরাহই েকন?
আন্দমাহর মেন হিয়, এই রকম ঘটাহর েপছিেন দেটাহ িবষয় কাহজ
করেছি। প্রথমটাহ অর্েনকটাহ ত্াহিত্ত্বেক, নাহিস্তকেদির িনেয় ধ্মর্তেবযবসাহয়ী বাহ
অর্-বযবসাহয়ী দ-েশ্রদ্ধণীর এস্টাহিব্ল্যশেেমেন্টর পেক্ষতর েললাহকজেনর মেন সেন্দহি
বযাহপক। এস্টাহিব্ল্যশেেমেন্টর স্তম্ভগুলেললাহর মেধ্য ধ্মর্তে অর্ন্যদত্ম শেিক্তিশোহললী
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মাহধ্যম, কখেনাহ কখেনাহ ত্াহ রাহেষর েচিেয়ও শেিক্তিশোহললী, রাহষেকই ধ্েমর্তের
মদিত্ িনেত্ হিয়। এস্টাহিব্ল্যশেেমেন্টর অর্ন্যদ স্তম্ভগুলেললাহও ধ্েস পড়িয়াহর উপক্রিম
হিেলল মদিত্ মাহেঙ্গ ধ্েমর্তের। এস্টাহিব্ল্যশেেমেন্টর পেক্ষত কাহজ করাহর জন্যদ ধ্েমর্তের
সবেথেক বেড়িয়াহ সুবিবধ্াহ হিলল এর অর্িত্প্রাহকত্ৃত্ত রহিস্যময়ত্াহ। িবনাহ প্রেশ্ন
েমেন েনওয়াহ, অর্িত্প্রাহকত্ৃত্ত শেিক্তির ভেয় ভীত্ কের রাহখাহ — এইসব
অর্স বযবহিাহর কের ধ্মর্তে ত্াহর কাহযর্তে হিাহিসলল কের। নাহরী পুরুেষর
পুরুষত্াহিন্ত্রণক েশোহষেণর িবরুেদ সেচিত্ন হিেয় উঠিেলল, ধ্মর্তেই ত্াহেক ঠিাহন্ডোহ
কের; মাহিললেকর িবরুেদ শ্রদ্ধিমক েযেত্ পাহের নাহ, কাহরণ আন্দল্লিাহ যাহেক এই
জাহমাহনাহয় িকছিু েদিনিন, আন্দেখরাহত্ েত্াহ ত্াহরই জন্যদ। রাহষক্ষতমত্াহয় থাহকাহর
জন্যদ রাহজৈনিত্ক দিললগুলেললাহর সহিজ বযবহিাহযর্তে অর্স হিলল ধ্মর্তে, বাহংললাহেদিেশেই
েদিিখ আন্দমাহেদির পিত্ত্ ৈস্বরাহচিাহরী ক্ষতমত্াহয় থাহকাহর জন্যদ রাহষধ্েমর্তের এমনই
ক্লস (ধ্াহরাহ) সংিবধ্াহেন যুক্তি কেরেছিন, যাহ েথেক েবর হিওয়াহ
বাহংললাহেদিেশের পেক্ষত কেব সম্ভব হিেব েকউ জাহেন নাহ।
এেহিন মহিাহপরাহক্রিমশোহললী হিাহজাহর বছিেরর েচিষাহয় িনিমর্তেত্ ধ্মর্তে িনেয়
যাহরাহ প্রশ্ন করেত্ শুরু কের, পরকাহেললর ভয়ংকর শোহিস্তর ভয় যাহেদির
মেন কঁাহপন ধ্রাহেত্ পাহের নাহ, ত্াহেদির সেন্দহি করাহটাহ এবং িকছিুটাহ ভয়
পাহওয়াহটাহ এস্টাহিব্ল্যশেেমেন্টর পেক্ষত অর্সম্ভব নয়। এমনকী,
এস্টাহিব্ল্যশেেমেন্টর পেক্ষতর েয সব ত্ুললনাহমূমললক িললবাহেরলল েফতাহসর্তে আন্দেছি
ত্াহরাহও নাহিস্তকেদির সেন্দেহির েচিাহেখ েদিেখ; েশেখ হিাহিসনাহ বাহ আন্দওয়াহিম
িললগর্ত নাহিস্তকেদির পেক্ষত কথাহ শুধ্ু েয রাহজৈনিত্ক কাহরেণ বেললন নাহ ত্াহ
নয়, ত্ঁাহরাহ িনেজরাহও এেদির িঠিক িবশ্বাহস কেরন নাহ। করাহর কাহরণও
েনই। আন্দিস্তক েললাহকজেনর সবসময় একটাহ সুবিবধ্াহ থাহেক, েয েকাহেনাহ
িবষেয় আন্দেপাহষ কের েনওয়াহ যাহয় ধ্েমর্তের নাহেম, েকউ িকচ্ছু মেন কের
নাহ। নাহিস্তেকর েসই সুবিবধ্াহটাহ েনই, ত্াহেক িনেজর কাহেছিই প্রিত্িনয়ত্
জবাহব িদিেত্ হিয় আন্দিম েয পেক্ষত আন্দিছি, েকন আন্দিছি? েকাহন যুিক্তিেত্?
ত্াহর মেনর গর্তঠিনটাহ এইরকম নাহ হিেলল ত্াহর পেক্ষত আন্দসেলল ঈশ্বরেক
িনেয়ও প্রশ্ন করাহ সম্ভব হিত্ নাহ। নাহরী প্রেশ্ন, মুিক্তিযুেদর প্রেশ্ন

নাহিস্তেকর অর্বস্থাহন ত্াহই অর্েনক পিরষ্কাহর, অর্েনক র্্যাহিডেকযাহলল,
অর্েনক প্রগর্তিত্শেীলল। আন্দিম বযিক্তিগর্তত্ভাহেব একজনও নাহিস্তক পাহইিন,
িযিন মুিক্তিযুেদর িবেরাহধ্ী, বাহ নাহরীেদির পযাহেকেট মুেড়িয় রাহখেত্ চিাহন।
নাহিস্তেকর এই র্্যাহিডেকযাহলল আন্দেপাহষহিীন চিিরতই ত্াহেক মধ্যমপন্থী
েললাহকজেনর কাহেছি অর্িপ্রয় কেরেছি।
িদ্বেত্ীয় িদিকটাহ শোহহিবাহেগর্তর গর্তণজাহগর্তরণ মেঞ্চর প্রিত্িক্রিয়াহর সাহেথ
জিড়িয়ত্। আন্দিম শুরু কেরিছিললাহম অর্নললাহইেন পড়িয়াহ িকছিু প্রিত্িক্রিয়াহ
িদিেয়। হিঁযাহ, েমাহটাহদিাহেগর্ত এই রকম প্রিত্িক্রিয়াহই েদিেখিছি গর্তণজাহগর্তরণ
মেঞ্চর কমর্তেী-সমথর্তেকেদির মেধ্য। নাহিস্তক মরেলল বাহ মাহর েখেলল ত্াহর
প্রিত্ েয ঔদিাহসীন্যদ েদিখাহেচ্ছন আন্দেন্দাহললেনর সহিেযাহদাহরাহ ত্াহেত্ কের
নাহিস্তকরাহ জাহমাহত্-িশেিবর-িহি্্যবুেত্র সবেথেক সহিজ টাহেগর্তর্তেেট পিরণত্
হিেয়েছিন। গর্তত্ কেয়ক িদিেনর ঘটনাহ প্রমাহণ কের েকউ যিদি িনহিত্ বাহ
আন্দহিত্ হিন এবং ত্ঁাহর একই সাহেথ অর্নললাহইেন ধ্মর্তে িনেয় েললখাহেললিখ
করাহর অর্ভযাহস থাহেক, ত্াহহিেলল ত্ঁাহেক িনেয় মাহত্াহমাহিত্ হিেব নাহ, হিেললও
কম হিেব। িবশ্বাহেসর জাহয়গর্তাহ েথেক েহিাহক, বাহ শোহহিবাহগর্ত আন্দেন্দাহললনেক
ধ্মর্তেীয় েগর্তাহষ্ঠীগুলেললাহর কাহেছি িপ্রয় রাহখাহর জাহয়গর্তাহ েথেকই েহিাহক, বাহ
িনেজর প্রাহেণর ভেয়ই েহিাহক, আন্দেন্দাহললেনর উেদিযাহক্তিাহরাহ ধ্মর্তেীয়
েমৌখললবাহদি সংক্রিাহন আন্দেললাহচিনাহর জাহয়গর্তাহটাহ বাহদি িদিেয়ই জাহমাহত্-িশেিবর
িনিষেদর দিাহিব জাহনাহেচ্ছন। ত্াহই নাহিস্তকেদির সাহেথ েকাহেনাহ রকম
সংশ্রদ্ধবও ত্ঁাহরাহ অর্স্বীকাহর করেছিন। হিয়েত্াহ, এটাহই সমেয়র দিাহিব,
এভাহেব নাহ হিেলল জাহমাহত্-িশেিবর কুৎসাহ রটাহেনাহর আন্দরও িকছিু অর্স
েপেয় েযত্। িকন, বযিক্তিগর্তত্ জীবেন একজন ধ্মর্তেহিীন েললাহক এবং
একইসাহেথ শোহহিবাহেগর্তর গর্তণজাহগর্তরেণর একজন একিনষ্ঠ সমথর্তেক িহিেসেব
আন্দমাহর কষই ললাহেগর্ত যখন েদিিখ ইমরাহন এইচি সরকাহর মাহইেক উপিস্থত্
জনত্াহেক িজেজ্ঞস কেরন, ‘এখাহেন েকাহেনাহ নাহিস্তক আন্দেছিন?’ এবং
উপিস্থত্ জনত্াহ সমস্বের আন্দওয়াহজ েত্াহেলল, ‘নাহ, নাহ।’

বাংলনােদেশ জোমায়ােত ইসেলনািমর রাজেনীতিত
অভনািমকিা
সাহমাহিজক ও সাহমিরক ভূমিমকাহ।2 আন্দমরাহ এই প্রবেন্ধর পিরসের
আন্দপাহত্ত্ ‘বাহংললাহেদিশে জাহমাহয়াহেত্ ইসললাহিম’-র রাহজনীিত্ িনেয়ই িকছিুটাহ
ওয়াহিকবহিাহলল হিওয়াহর েচিষাহ করব। এই কাহেজ আন্দমরাহ প্রথমত্ ও
প্রধ্াহনত্ জাহমাহয়াহেত্ ইসললাহিমর িনজস্ব দিিললললপত েথেকই একটাহ ধ্াহরণাহ
েপেত্ চিাহইব। হিাহেত্র কাহেছি আন্দমরাহ পাহিচ্ছ, ‘জাহমাহয়াহেত্ ইসললাহিম
বাহংললাহেদিশে’ প্রকাহিশেত্ আন্দব্বাহস আন্দললী খাহেনর েললখাহ বই ‘জাহমাহয়াহেত্
ইসললাহিমর ইিত্হিাহস’-এর ১৯৯৬ সাহেললর েসেপ্টেম্বর মাহেস প্রকাহিশেত্

সম্প্রিত্ বাহংললাহেদিেশে একাহত্তিকেরর যুদাহপরাহেধ্র দিাহেয় ‘বাহংললাহেদিশে
জাহমাহয়াহেত্ ইসললাহিম’-র েবশে কেয়কজন প্রথম সাহিরর েনত্াহর
েগ্র্প্তাহির, িবচিাহর এবং িত্নজেনর শোহিস্তর আন্দেদিশে েঘাহষণাহেক েকন্দ্র
কের এবং শোহহিবাহগর্ত আন্দেন্দাহললেনর প্রিত্িক্রিয়াহয় এক েদিশেবযাহপী
প্রিত্বাহেদির ঝাড়িয় উেঠিেছি। এই প্রিত্বাহেদির মুখয ভূমিমকাহয় রেয়েছি
‘বাহংললাহেদিশে জাহমাহয়াহেত্ ইসললাহিম’ দিললিট। শুধ্ু বাহংললাহেদিেশেই নয়, অর্ন্যদ
েদিশে, িবেশেষত্ পিশ্চমবেঙ্গ এর সমথর্তেেন েয সংগর্তিঠিত্ কমর্তেসূমিচি েদিখাহ
েগর্তেছি, েসখাহেনও ‘জাহমাহয়াহেত্ ইসললাহিম িহিন্দ’-এর সিক্রিয় ভূমিমকাহ
সকেললরই েচিাহেখ পেড়িয়েছি। অর্থচি পিশ্চমবেঙ্গর এক বেড়িয়াহ অর্ংেশের
মাহনুষষ জাহমাহয়াহেত্ ইসললাহিম এবং ত্াহর রাহজনীিত্ সম্পর্কেকর্তে অর্বিহিত্ নয়।
ইসললাহমেক আন্দমরাহ জাহিন একটাহ ধ্মর্তে িহিেসেব, রাহজৈনিত্ক ইসললাহম
সম্পর্কেকর্তে আন্দমাহেদির েত্মন েকাহেনাহ ধ্াহরণাহ েনই।
বাহংললাহেদিেশে ‘বাহংললাহেদিশে জাহমাহয়াহেত্ ইসললাহিম’ সবর্তেবহিৃত্ত ৎ ইসললাহিম
রাহজৈনিত্ক দিলল। এছিাহড়িয়াহ আন্দরও ২৪িট ইসললাহিম রাহজৈনিত্ক দিলল
েসখাহেন রেয়েছি, যাহরাহ সরাহসির িনবর্তোহচিেন অর্ংশে েনয়। এছিাহড়িয়াহও রেয়েছি
শেত্াহিধ্ক ইসললাহিম দিলল ও েগর্তাহষ্ঠী, যাহেদির রাহজনীিত্ ছিাহড়িয়াহও রেয়েছি
মন্থন সোমিয়কিীত

সেম্পাদেকির োনাটে : ১৯৭৬ সোেলন বাংলনােদেশ যখন ইসেলনািম দলনগুিলনর ওপর
োথেকি িনেষেধর্াজ্ঞা তুেলন োনওয়া হয় এবং ১৯৭৭ সোেলন যখন এই মেমর সেংিবধর্ান
সেংেশাধর্ন কিরা হয়, তার পের বহ ইসেলনািম সেংগঠোন ও দেলনর জেন্ম হয়।
বাংলনােদশ গঠোেনর আেগ ১৯৬৪ োথেকি ১৯৭০ সোেলনর মেধর্য পূত্রবর পািকিস্তিােন িছলন
মাত ১১িটে ইসেলনািম দলন তথা সেংগঠোন। সেূত্রত : বাংলনােদশ ইন্টোিলনেজেন, দয োডেিলন
সার ২৯ আগস ২০০৬ সেংখযায় প্রিকিািশত শাখাওয়াত িলনটেেনর প্রিবেন উদৃতত।
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িদ্বেত্ীয় সংস্করণ। এছিাহড়িয়াহ রেয়েছি পিশ্চমবঙ্গ ও বাহংললাহেদিশে েথেক
প্রকাহিশেত্ এই দিেললর প্রিত্ষ্ঠাহত্াহ সাহইেয়দি আন্দবুলল আন্দ’ললাহ মওদিূমদিীর িকছিু
েললখাহর বাহংললাহ ত্রজমাহ। ২০০৮ সাহেলল ‘জাহমাহয়াহেত্ ইসললাহিম বাহংললাহেদিশে’
নাহম পিরবত্র্তেন কের হিয় ‘বাহংললাহেদিশে জাহমাহয়াহেত্ ইসললাহিম’।

এবং ত্াহরাহ কংেগ্র্েসর সেঙ্গ একাহত্মত্াহ েঘাহষণাহ কের। মওদিূমদিী
কংেগ্র্েসর একজাহত্ীয়ত্াহবাহদি ও রাহজনীিত্র সেঙ্গ েকাহেনাহিদিনই একমত্
হিেত্ পাহেরনিন। িত্িন আন্দলল-জিময়েত্র সেঙ্গ সম্পর্ককর্তে িচিরত্ের িছিন্নত
কেরন। এইসময় হিাহয়দ্রাহবাহেদির উসমাহিনয়াহ িবশ্বিবদিযাহললেয় কমর্তেরত্ ত্ঁাহর
বেড়িয়াহ ভাহই ত্ঁাহেক মাহিসক আন্দটেশোহ টাহকাহ েবত্েন অর্ধ্যাহপেকর পদি গ্র্হিণ
করেত্ বেললন। মওদিূমদিী ত্াহ প্রত্যাহখযাহন কেরন। িত্িন বেললিছিেললন,
‘ভাহইজাহন! অর্বস্থাহ অর্ত্যন নাহজুক হিেয় পেড়িয়েছি। আন্দিম েদিখিছি, েয
প্লিাহবন আন্দসেছি ত্াহ ১৮৫৭ সাহেললর ইংেরজেদির িবপ্লিেবর েচিেয় েঢর
েবিশে মাহরাহত্মক। এ িবপদি সম্পর্কেকর্তে মুসললমাহনেদির সত্কর্তে কের েদিওয়াহ
আন্দমাহর কত্র্তেবয। ...’

সোইেয়দ আবুলন আ’লনা মওদূত্রদীতর পিরচয়

‘জাহমাহয়াহেত্ ইসললাহিমর ইিত্হিাহস’ েথেক আন্দমরাহ জাহনেত্ পাহরিছি,
‘সাহইেয়দি আন্দবুলল আন্দ’ললাহ মওদিূমদিী আন্দহিেলল বাহয়ত্ অর্থর্তোহৎ নবী বংেশে
জন্মেগ্র্হিণ কেরন। ত্ঁাহর ঊর্ধ্র্তেমুখী বংশে পরম্পর্করাহ হিযরত্ নকীর (রঃ)
মাহধ্যেম নবী মুস্তাহফতাহর (সঃ) কিললজাহর টুকেরাহ, হিজরত্ ইমাহম হসাহইন
শেিহিদি (রাহঃ) পযর্তেন েপঁৌখেছিেছি। ত্ঁাহর িপত্াহ-িপত্াহমহি ও পূমবর্তেপুরুষগর্তেণর
সকেললই ইসললাহিম দিাহওয়াহত্ ও ত্াহবিললগর্ত এবং দ্বেীনী3 িশেক্ষতাহ-দিীক্ষতাহ
প্রভৃত্তিত্ কাহেজই জীবন অর্িত্বাহিহিত্ কেরন। হিযরত্ খাহজাহ কুত্বুদ্দেীন
মওদিূমদি িচিশ্ত্ী (রঃ) ভাহরত্ীয় িচিিশ্ত্য়াহ ত্িরকাহর পীরগর্তেণর আন্দিদি পীর
িছিেললন। ত্ঁাহর নাহেমই মওদিূমদিী খাহন্দাহেনর উদ্ভব হিেয়েছি। সাহইেয়দি আন্দবুলল
মওদিূমদিী ঊর্ধ্র্তেত্ন বাহইশে পুরুষ সকেললই কুত্বুিদ্দেন মওদিূমদি িচিশ্ত্ীর
নাহমাহনুষসাহের িনেজেদিরেক মওদিূমদিী নাহেম অর্িভিহিত্ কেরন।’
১৯০৩ সাহেলল হিাহয়দ্রাহবাহেদির আন্দওরঙ্গাহবাহদি শেহিের মওদিূমদিী জন্মেগ্র্হিণ
কেরন। ত্ঁাহর িপত্াহ সাহইেয়দি আন্দহিমদি মওদিূমদিী িছিেললন একজন ‘আন্দেবদি
ও পরেহিযগর্তাহর বুযুগর্তর্তে’। িত্িন আন্দদিশের্তে িপত্াহ িহিেসেব পুত মওদিূমদিীেক
ইসললাহেমর ছিঁাহেচি গর্তেড়িয় ত্ুেললিছিেললন।। েস সময় আন্দল্লিাহমাহ িশেবললী
েনাহমাহনীর পিরকল্পেনাহ অর্নুষযাহয়ী হিাহয়দ্রাহবাহদি ও আন্দওরঙ্গাহবাহেদি এক নত্ুন
ধ্রেনর িশেক্ষতাহবযবস্থাহ কাহেয়ম হিেয়িছিলল। িশেক্ষতাহর মাহধ্যম িছিলল উদর্তে।
ইিত্হিাহস, ভূমেগর্তাহলল, অর্ঙ্ক ও আন্দধ্ুিনক জ্ঞাহন-িবজ্ঞাহেনর সাহেথ আন্দরিব
সাহিহিত্য, বযাহকরণ, কুরআন্দন, হিাহদিীস, েফতকাহহি, মাহনেত্ক প্রভৃত্তিত্
পড়িয়াহেনাহ হিত্। এ মাহেনর মযাহিট্রকুেললশেনেক েমৌখললভী, ইন্টাহরিমিডেেয়টেক
েমৌখললভী আন্দেললম এবং িডেিগ্র্ কেললজেক দিাহরুলল উললুম বললাহ হিত্।
েচিাহেদ্দোহ বছির বয়েস েমৌখললভী বাহ মযাহিট্রক পাহশে করাহর পর ত্ঁাহেক
হিাহয়দ্রাহবাহেদির দিাহরুলল উললুেম ভিত্র্তে করাহেনাহ হিয়। িকন িপত্াহর অর্সুবস্থত্াহর
জন্যদ ত্ঁাহেক পড়িয়াহশুনাহ েছিেড়িয় ভূমপাহেলল েযেত্ হিয়। ১৯২০ সাহেলল িপত্াহর
ইেনকাহলল পযর্তেন ত্ঁাহেক িপত্াহর েখদিমত্ করেত্ হিয়। ফতেলল পড়িয়াহশুনাহ
অর্সমাহপ্ত রেয় যাহয়। সেত্েরাহ বছির বয়েস মওদিূমদিী সাহংবাহিদিকত্াহর েপশোহ
গ্র্হিণ কেরন। প্রথেম জব্বললপুের ‘ত্াহজ’ নাহেম সাহপ্তাহিহিক পিতকাহর
সম্পর্কাহদিনাহর দিাহিয়ত েনন। েসই পিতকাহ বন্ধ হিেয় েগর্তেলল িদিিল্লি িগর্তেয়
‘জিময়েত্ উললাহমাহেয় িহিন্দ’-এর মুখপত ‘মুসিললম’ এওবং
পরবত্র্তেীকাহেলল ‘আন্দলল-জিময়ত্’-এর সম্পর্কাহদিনাহ কেরন। সাহত্-আন্দট বছির
িদিিল্লি থাহকাহকাহললীন মওদিূমদিী আন্দরিব ভাহষাহ ও হিাহদিীস, ত্াহফতসীর, েফতকাহহি
প্রভৃত্তিত্েত্ গর্তভীর পাহিণত্য ললাহভ কেরন।
েত্ইশে বছির বয়েস পিতকাহর সম্পর্কাহদিক মওদিূমদিী ইসললাহিম িজহিাহেদির
ওপর ‘আন্দলল-িজহিাহদ িফতল্ ইসললাহম’ নাহেম একিট বই েললেখন। এছিাহড়িয়াহ
ত্াহর আন্দেগর্তই আন্দলল-জিময়েত্র পাহত্াহয় কেয়ক িকিস্তেত্ প্রকাহিশেত্
‘ইসললাহম কাহ সাহরচিাহশেমাহেয় কুওয়াহত্’ নাহেম ত্ঁাহর দিীঘর্তে প্রবন্ধিট বই
আন্দকাহের প্রকাহিশেত্ হিয়। এরপর সাহরাহ জীবেন িত্িন বহ েললখাহ
িললেখেছিন এবং গুলরুতপূমণর্তে বইেয়র ত্রজমাহ কেরেছিন।
১৯২৮ সাহেলল জিময়েত্ উললাহমাহেয় িহিেন্দর দিৃত্তিষভিঙ্গর পিরবত্র্তেন ঘেট

গেড়িয় উঠোলন রাজেৈনিতকি ইসেলনােমর একি নতুন পিরসের

‘জাহমাহয়াহেত্ ইসললাহিমর ইিত্হিাহস’ েথেক আন্দমরাহ জাহনেত্ পাহরিছি, ‘১৯২৬
সাহেলল ভাহরত্বেষর্তে একিট দঃখজনক ঘটনাহ ঘেট। স্বাহমী শ্রদ্ধদাহনন্দ শুিদ
আন্দেন্দাহললেনর মাহধ্যেম ভাহরেত্ অর্জ্ঞ, দিিরদ্র ও অর্িশেিক্ষতত্ মুসললমাহনেদির
িহিন্দু ধ্েমর্তে দিীিক্ষতত্ করাহর এক অর্িভযাহন শুরু কেরন। যাহর প্রিত্িক্রিয়াহ
স্বরূপপ জৈনক মুসললমাহন শ্রদ্ধদাহনন্দেক হিত্যাহ কেরন। ফতেলল সাহরাহ ভাহরেত্
সাহম্প্রদিাহিয়ক হিাহঙ্গাহমাহর দিাহবাহনলল প্রজ্জ্বিললত্ হিয়। িহিন্দু সম্প্রদিাহেয়র
েললাহেকর দ্বোহরাহ েযখাহেন-েসখাহেন মুসিললম বিস্তসমূমহি আন্দক্রিাহন হিেত্ থাহেক।
িহিন্দু েনত্ৃত্তবন্দ
ৃত্ত ও বক্তিৃত্তত্াহ-িববৃত্তিত্র মাহধ্যেম সকলল েদিাহষ মুসললমাহনেদির
ঘাহেড়িয় চিাহপাহেত্ থাহেকন। শুধ্ু ত্াহই নয়, ইসললাহম ও ইসললাহিম িজহিাহেদির
অর্পবযাহখযাহ ও অর্পপ্রচিাহর দ্বোহরাহ ভাহরেত্র সবর্তেত চিরম উেত্তিকজনাহ সৃত্তিষ
করেত্ থাহেকন। স্বয়ং িমঃ গর্তাহন্ধীও এ অর্পপ্রচিাহের অর্ংশেগ্র্হিণ কেরন।
এসব অর্পপ্রচিাহেরর জবাহব েদিওয়াহর দিাহিয়ত িছিলল আন্দেললম সমাহেজর।
িকন ত্ৎকাহেলল আন্দেললমগর্তেণর একমাহত সংগর্তঠিন জিময়েত্ উললাহমাহেয় িহিন্দ
এ বযাহপাহের সম্পর্কূমণর্তে নীরবত্াহ অর্বললম্বন কের।’
১৯৩১ সাহেলল মওদিূমদিী হিাহয়দ্রাহবাহেদি ‘ত্জর্তেমাহনুষলল কুরআন্দন’ নাহেম
একিট মাহিসক পিতকাহর সম্পর্কাহদিনাহর দিাহিয়ত েনন। ১৯৩২ সাহেললর
েগর্তাহড়িয়াহয় িত্িন এই পিতকাহর মাহিললকাহনাহ খিরদি কের ইসললাহিম
আন্দেন্দাহললেনর পুনজর্তোহগর্তরেণর ললেক্ষতয কাহজ চিাহিললেয় যাহন।
‘জাহমাহয়াহেত্ ইসললাহিমর ইিত্হিাহস’ বললেছি, ‘১৯৩৫ সাহেললর ভাহরত্
শোহসন আন্দইেনর অর্ধ্ীেন সাহরাহ ভাহরেত্ িনবর্তোহচিন অর্নুষিষ্ঠত্ হিয় এবং
১৯৩৭ সাহেলল সাহত্িট প্রেদিেশে কংেগ্র্স মন্ত্রণীসভাহ গর্তিঠিত্ হিয়। েভৌখেগর্তাহিললক
একজাহত্ীয়ত্াহর িভিত্তিকেত্ িনবর্তোহচিেনর পর সংখযাহগর্তিরেষ্ঠর হিাহেত্ ভাহরেত্র
ভিবষ্যত্ ক্ষতমত্াহ হিস্তাহনেরর কী ভয়াহবহি ও িবষময় ফতলল হিেত্ পাহের,
ত্াহরই বাহস্তব প্রমাহণ েপশে করলল এই কংেগ্র্িস মন্ত্রণীসভাহগুলেললাহ। এ
প্রেদিশেগুলেললাহেত্ (িবহিাহর, উিড়িয়ষ্যাহ, যুক্তিপ্রেদিশে, মধ্যপ্রেদিশে, মাহদ্রাহজ,
েবাহেম্ব) মুসললমাহনেদির েমৌখিললক অর্িধ্কাহর ক্ষতুণ করাহ হিয়, ধ্মর্তেীয় ও
সাহংস্কৃত্তিত্ক েক্ষতেত বাহধ্াহিনেষধ্ আন্দেরাহপ করাহ হিয়, সাহম্প্রদিাহিয়ক হিাহঙ্গাহমাহ
েবেড়িয় যাহয়, গর্তাহন্ধীর ওয়াহধ্র্তোহ স্কীম অর্ব এডেুেকশেন, িবদিযাহমিন্দর প্রভৃত্তিত্
িশেক্ষতাহবযবস্থাহর পিরকল্পেনাহর মাহধ্যেম মুসললমাহন জাহিত্র স্বাহত্ন্ত্রণয িবললুিপ্তর
ষড়িয়যন্ত্রণ িদিবাহেললাহেকর ন্যদাহয় সুবস্পষ হিেয় ওেঠি। মুসললমাহনেদির েগর্তাহললাহম
জাহিত্েত্ পিরণত্ করাহর অর্পপ্রয়াহস চিললেত্ থাহেক। দিৃত্তশত্ এ
প্রেদিশেগুলেললাহেত্ িহিন্দু রাহমরাহজত কাহেয়ম হিয়।’ মওদিূমদিী বুঝােত্ পাহেরন,
‘গর্তণসংেযাহেগর্তর (Mass Contact Movement) মাহধ্যেম ভাহরত্ীয়
জাহত্ীয়ত্াহবাহেদির আন্দেন্দাহললন এবং িহিন্দুেদির রাহজৈনিত্ক ও অর্থর্তেৈনিত্ক
প্রাহধ্াহন্যদ মুসললমাহনেদির দিৃত্তিষভিঙ্গ ও জীবনযাহপন এত্টাহ বদিেলল েদিেব েয,
দ-এক পুরুেষর মেধ্য ভাহরেত্ ইসললাহম এত্টাহ অর্পিরিচিত্ হিেয় পড়িয়েব
যত্টাহ জাহপাহন অর্থবাহ আন্দেমিরকাহয় অর্পিরিচিত্ রেয়েছি এবং এ অর্বস্থাহ
িকছিুেত্ই চিললেত্ েদিওয়াহ যাহয় নাহ।’

আরিব ভাষোয় ‘দ্বিীতন’ শব্দটিটে একিািধর্কি অভেথর বযবহৃত হয়। এর
অভথর প্রিভুত্বর ও প্রিাধর্ান, শিক্ত ও আিধর্পতয। িদ্বিতীতয় অভথর আনুগতয ও
3

দাসেত্বর। তৃততীতয় অভথর প্রিিতফলন ও কিমরফলন এবং চতুথর অভথর পথ, পন্থা, বযবস্থিা ও
আইন --- মওদূত্রদীত।

মন্থন সোমিয়কিীত
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েপলল, ‘একিট মুসিললম রাহষ হিেললই েয ত্াহ ইসললাহিম রাহষ হিেব ত্াহর
িনশ্চয়ত্াহ েনই, বরঞ্চ মুসিললম জাহত্ীয়ত্াহর িভিত্তিকেত্ মুসললমাহনেদির েয
রাহষ হিেব ত্াহ একিট কাহেফতর রাহষ অর্েপক্ষতাহও িনকৃত্তষ হিেত্ পাহের।
িমশের, ত্ুরস্ক, ইরাহক, িললিবয়াহ, আন্দললেজিরয়াহ, সুবদিাহন, িললিবয়াহ,
আন্দফতগর্তাহিনস্তাহন ও ইেন্দাহেনিশেয়াহ ত্াহর প্রকৃত্তষ প্রমাহণ।’ ত্াহই েদিশে ১৯৪৭
সাহেলল িবভক্তি হিেয় যখন ভাহরত্ ও পাহিকস্তাহন দেটাহ স্বাহধ্ীন রাহেষ
পিরণত্ হিলল, ‘জাহমাহয়াহেত্ ইসললাহিম পাহিকস্তাহনেক ত্াহর শোহসকেদির
অর্িভললাহষ অর্নুষযাহয়ী েযমন একিট পূমণর্তোহঙ্গ ধ্মর্তেহিীন (েসকুললাহর) রাহেষ
পিরণত্ হিেত্ বাহধ্াহদিাহন কের আন্দসেছি, েত্মিন ভাহরেত্র িহিন্দু রাহেষ
মুসললমাহনেদির মুসললমাহন িহিসাহেব িটেক রাহখাহর েচিষাহ অর্বযাহহিত্ েরেখেছি।
এ দিললিট একিট চিিরতবাহন কমর্তেীবাহিহিনী সহি যিদি িবদিযমাহন নাহ থাহকত্,
ত্াহহিেলল একিদিেক েযমন ভাহরেত্র মুসললমাহনেদির অর্িস্তত িবললুপ্ত হিত্,
অর্ন্যদিদিেক পাহিকস্তাহন একিট মুসিললম েদিশে হিওয়াহ সেত্ত্বেও একিট
কিমউিনস্ট েদিেশে পিরণত্ হিত্।’ এই িছিলল ভাহরত্ীয় উপমহিাহেদিেশে
িনেজেদির রাহজনীিত্ সম্পর্কেকর্তে জাহমাহেয়েত্ ইসললাহিমর মূমললযাহয়ন। এখাহেন
ললক্ষতযণীয় েয, ‘েসকুললাহর’ শেেব্দর অর্থর্তে জাহমাহেয়ত্ কেরিছিলল ‘ধ্মর্তেহিীন’,
‘ধ্মর্তেিনরেপক্ষত’ নয়। এর মেধ্যও ত্াহেদির রাহজৈনিত্ক মেনাহভাহেবর
স্বাহত্ন্ত্রণয ললক্ষতয করাহ যাহয়। এই ধ্মর্তে বাহ দ্বেীন (ধ্মর্তেীয় ৈনিত্কত্াহ সহি)
ত্াহেদির কাহেছি এমন এক পূমণর্তোহঙ্গ জীবন-িবধ্াহন, যাহ মাহনবজীবেনর
সকলল িদিক ও িবভাহগর্তেক পিরেবষন কের েরেখেছি। জীবেনর এমন
েকাহেনাহ িবভাহগর্ত েনই, যাহ দ্বেীেনর িনয়ন্ত্রণেণর বাহইের। অর্ত্এব রাহজনীিত্
অর্বশই এই দ্বেীেনরই একটাহ অর্ংশে।
পরবত্র্তেীকাহেলল জাহমাহয়াহেত্ ইসললাহিম পাহিকস্তাহন, ভাহরত্, বাহংললাহেদিশে,
শ্রদ্ধীললংকাহ, জম্মু ও কাহশ্মীের ত্াহেদির স্বত্ন্ত্রণ সাহংগর্তঠিিনক ত্ৎপরত্াহ জাহির
েরেখেছি। আন্দপাহত্ত্ আন্দমাহেদির দিৃত্তিষ সীমাহবদ বাহংললাহেদিেশের িদিেকই।

১৯৩৮ সাহেললর ১৬ মাহচির্তে মওদিূমদিী হিাহয়দ্রাহবাহদি েছিেড়িয় পাহঞাহেবর
গুলরুদিাহসপুর েজললাহর পাহঠিাহনেকাহেট িহিজরত্ কেরন। এখাহেন জাহমাহললপুর
নাহমক এক িনভৃত্তত্ পিল্লিেত্ এেস িত্িন ‘দিাহরুলল ইসললাহম’ নাহেম এক
প্রিত্ষ্ঠাহন কাহেয়ম কেরন। এ প্রিত্ষ্ঠাহনিট একিট আন্দেন্দাহললেনর রূপপ
িনেয় প্রিত্িষ্ঠত্ হিেয়িছিলল এবং এই আন্দেন্দাহললেনর মাহধ্যেম মুসললমাহনেদির
সংস্কাহর-সংেশোহধ্ন, ত্াহিললম-ত্রিবয়ত্ ও সংগর্তঠিেনর ফতরমুললাহ ৈত্ির
হিেয়িছিলল। মওদিূমদিী বেললিছিেললন, দিাহরুলল ইসললাহম হিলল, মুসললমাহন পিরবাহর
প্রিশেক্ষতণ ও সংস্কাহরমূমললক কমর্তেসূমিচির েকন্দ্র ... এভাহেব একিট
পিরবাহেরর সংস্কাহর-সংেশোহধ্ন হিেয় েগর্তেলল সমগ্র্ জাহিত্র
সংস্কাহর-সংেশোহধ্ন আন্দপনাহ-আন্দপিনই হিেয় যাহেব।’
মওদিূমদিী েদিখেললন, একজাহত্ীয়ত্াহর ফতঁাহেদি আন্দবদ কের মুসললমাহনেদির
জাহত্ীয় স্বাহত্ন্ত্রণয িনমূমর্তেলল করাহর ষড়িয়যন্ত্রণ চিললেছি। দিাহরুলল উললুম েদিওবেন্দর
মুখপাহত মাহওললাহনাহ হসাহইন আন্দহিমদি মাহদিাহনী িদিিল্লির জাহেম মসিজদি েথেক
ফতেত্াহয়াহ জাহির করেললন েয, িহিন্দু-মুসললমাহন িমেলল এক জাহিত্।
িবপরীেত্ মুসললমাহনেদির ইংেরিজ িশেিক্ষতত্ অর্-আন্দেললম েনত্ৃত্তবৃত্তন্দ
মুসললমাহন জাহিত্েক রক্ষতাহ করাহর জন্যদ ‘রক্ষতাহকবচি’ দিাহিব করেললন।
মওদিূমদিীর কাহেছি এটাহও িছিলল অর্থর্তেহিীন। িব্রেরিটশে ভাহরেত্ িহিন্দু ও
মুসললমাহেনর সংখযাহনুষপাহত্ িছিলল িত্ন ও এক। ত্াহই িত্িন মেন করেত্ন,
েকাহেনাহ রক্ষতাহকবচিই মুসললমাহনেদির জাহত্ীয় সত্তিকাহ িবললুপ্ত হিওয়াহর হিাহত্
েথেক বঁাহচিাহেত্ পাহরেব নাহ।
১৯৪০ সাহেললর ২৩ মাহচির্তে মুসিললম িললেগর্তর ললাহেহিাহর অর্িধ্েবশেেন
িদ্বেজাহিত্েতর িভিত্তিকেত্ পাহিকস্তাহন প্রস্তাহব গর্তৃত্তহিীত্ হিয়। েসইসময় মওদিূমদিী
েদিখেললন, ‘অর্বস্থাহ েযিদিেক চিললেছি ত্াহেত্ একটাহ সংকট এটাহ হিেত্
পাহের েয, পাহিকস্তাহন সংগ্র্াহেম মুসিললম িললগর্ত িবফতলল মেনাহরথ হিেব এবং
ইংেরজ ভাহরেত্ এক ভাহরত্ীয় জাহত্ীয়ত্াহর িভিত্তিকেত্ একিট গর্তণত্াহিন্ত্রণক
সরকাহর গর্তঠিন কের ত্াহ িহিন্দুেদির হিাহেত্ ত্ুেলল িদিেয় যাহেব। ... িদ্বেত্ীয়
অর্বস্থাহ এ হিেত্ পাহের েয, মুসিললম িললেগর্তর উেদ্দেশ সফতলল হিেব এবং
েদিশে িবভক্তি হিেয় যাহেব। এ অর্বস্থাহয় কেয়ক েকাহিট মু্্সললমাহন েয
ভাহরেত্ রেয় যাহেব, ত্াহেদির কী দিশোহ হিেব এবং স্বয়ং পাহিকস্তাহেন
ইসললাহেমর দিশোহটাহই বাহ কী হিেব?’ এমত্াহবস্থাহয় মওদিূমদিী ১৫০ জেনর
একিট ত্াহিললকাহ ৈত্ির কের ললাহেহিাহেরর পুঞ্চ েরাহেডে মুবাহরক পাহেকর্তে
ত্জুর্তেমাহনুষলল কুরআন্দন কাহযর্তোহললেয় ত্ঁাহেদির উপিস্থত্ হিওয়াহর জন্যদ
দিাহওয়াহত্নাহমাহ পাহঠিাহন। ২৫ আন্দগর্তস্ট ১৯৪১, সাহরাহ ভাহরত্ েথেক ৭৫ জন
মেদির্তে মুিমন ললাহেহিাহের উপিস্থত্ হিন। ২৬-২৮ আন্দগর্তস্ট সেম্মললেনর মধ্য
িদিেয় গর্তিঠিত্ হিয় নত্ুন দিলল ‘জাহমাহয়াহেত্ ইসললাহিম িহিন্দ’।

বাংলনােদেশ জোমায়ােত ইসেলনািমর রাজেনীতিত

১৯৪৭ সাহেললর েদিশেভাহেগর্তর পর জাহমাহয়াহেত্ ইসললাহিম দভাহেগর্ত িবভক্তি হিয়
--- জাহমাহয়াহেত্ ইসললাহিম পাহিকস্তাহন ও জাহমাহয়াহেত্ ইসললাহিম িহিন্দ।
উভয় েদিেশের জাহমাহয়াহেত্র আন্দমীর ও ত্াহেদির পৃত্তথক কমর্তেসূমিচি আন্দগর্তাহম
েঘাহিষত্ হিয়। িনিখলল ভাহরত্ জাহমাহয়াহেত্র রুকন (সদিস্য) সংখযাহ িছিলল
৬২৫। এর মেধ্য ২৪০ জন ভাহরেত্ রেয় যাহন এবং ৩৮৫ জন
পাহিকস্তাহেন কাহজ শুরু কেরন। জাহমাহয়াহেত্ ইসললাহিম পাহিকস্তাহেনর আন্দমীর
িহিেসেব সাহইেয়দি আন্দবুলল আন্দ'ললাহ মওদিূমদিী ললাহেহিাহেরর ইছিরাহয় আন্দেসন
এবং েসখাহেনই এই দিেললর প্রধ্াহন কাহযর্তোহললয় স্থাহনাহনিরত্ হিয়। পাহিকস্তাহেন
ইসললাহিম রাহষ ও ইসললাহিম সংিবধ্াহন প্রিত্ষ্ঠাহর আন্দেন্দাহললন শুরু কের
জাহমাহয়াহত্ এবং মওদিূমদিীেকও িত্নবাহর হিাহজত্বাহস করেত্ হিয়। এমনকী
ত্ঁাহেক একবাহর মৃত্তত্ুয দিণ েদিওয়াহ হিেয়িছিলল। িকন জনসমথর্তেেনর চিাহেপ
পাহিকস্তাহন সরকাহর েসই আন্দেদিশে প্রত্যাহহিাহর করেত্ বাহধ্য হিেয়িছিলল।
১৯৫৮ সাহেললর সাহমিরক সরকাহর জাহমাহয়াহেত্ ইসললাহিমেক িনিষদ
েঘাহষণাহ কেরিছিলল। ১৯৭১ সাহেলল যখন ত্ৎকাহললীন পূমবর্তে পাহিকস্তাহেন
মুিক্তিযুদ শুরু হিয়, মওদিূমদিী জাহমাহয়াহেত্র েনত্াহ িহিেসেব পাহিকস্তাহেনর
অর্খণত্াহর পেক্ষত অর্বস্থাহন েনন। অর্েনক আন্দেগর্তই মওদিূমদিী বেললিছিেললন,
‘ইসললাহিম জাহত্ীয়ত্াহ গর্তঠিেন বংশে, জন্মেভূমিম, ভাহষাহ ও বেণর্তের েকাহেনাহই
অর্ংশে েনই।’ ১৯৬৪ সাহেলল যখন পাহিকস্তাহেন িদ্বেত্ীয়বাহর সাহমিয়কভাহেব
জাহমাহয়াহেত্ ইসললাহিমর কমর্তেকাহেণর ওপর িনেষধ্াহজ্ঞাহ জাহির করাহ হিয়,
ত্খন েগ্র্প্তাহর হিন মওদিূমদিী সহি ৬০ জন জাহমাহয়াহেত্ েনত্াহ। এেদির মেধ্য
িছিেললন েগর্তাহললাহম আন্দযম (আন্দমীর) সহি পূমবর্তে পাহিকস্তাহেনর ১৩ জন
জাহমাহয়াহেত্ েনত্াহ। েগর্তাহললাহম আন্দযম শুধ্ুমাহত রাহজৈনিত্কভাহেবই
মুিক্তিযুেদর িবেরাহিধ্ত্াহ কেরনিন। িত্িন ত্ঁাহর দিললেক িনেয় পাহিকস্তাহেনর

জোমায়ােত ইসেলনািমর িবশ্বব-োপ্রিিক্ষত

জন্মেললেগই মওদিূমদিী বেললিছিেললন, ‘যাহরাহ জাহমাহয়াহেত্ ইসললাহিমেত্
েযাহগর্তদিাহন করেব, ত্াহেদির প্রেত্যেকর এ কথাহ ভাহেললাহ কের বুেঝা েনওয়াহ
দিরকাহর েয, জাহমাহয়াহেত্ ইসললাহিমর সাহমেন েয কাহজ রেয়েছি ত্াহ
েযমন-েত্মন কাহজ নয়। দিনয়াহর েগর্তাহটাহ বযবস্থাহ ত্াহেক বদিিললেয় িদিেত্
হিেব। দিনয়াহর নীিত্-ৈনিত্কত্াহ, রাহজনীিত্, সভযত্াহ-সংস্কৃত্তিত্,
অর্থর্তেনীিত্, সমাহজনীিত্ --- প্রিত্িট বস্তু পিরবত্র্তেন কের িদিেত্ হিেব।
েখাহদিাহেদ্রাহিহিত্াহর ওপের েয বযবস্থাহ দিনয়াহয় কাহেয়ম রেয়েছি, ত্াহ
বদিিললেয় ত্াহ েখাহদিাহর আন্দনুষগর্তেত্যর ওপের কাহেয়ম করেত্ হিেব। এ
কাহেজ সকলল শেয়ত্াহনী শেিক্তির িবরুেদ ত্াহর সংগ্র্াহম প্রিত্িট পদিেক্ষতেপর
পূমেবর্তে প্রেত্যকেক ভাহেললাহ কের বুেঝা িনেত্ হিেব েয, েস েকাহন কষময়
পেথ পাহ বাহড়িয়াহেচ্ছ।’
দিলল বাহ জাহমাহেয়ত্ গর্তঠিন করাহর পর ভাহরত্ীয় মুসললমাহেনরাহ
পাহিকস্তাহন দিাহিবর িপছিেন ঐকযবদ হিয়। িকন জাহমাহেয়িত্রাহ েদিখেত্
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েসনাহবাহিহিনীর পেক্ষত রাহজাহকাহর, আন্দললবদির, আন্দললশোহমস্ ইত্যাহিদি বাহিহিনী
গর্তেড়িয় ত্ুেললিছিেললন। ১৯৭১ সাহেললর ৩০ জুন ললাহেহিাহের সাহংবাহিদিকেদির
কাহেছি েগর্তাহললাহম আন্দযম বেললিছিেললন, ‘আন্দমাহর দিলল পূমবর্তে পাহিকস্তাহেন
দষ্কৃত্তত্কাহরীেদির ত্ৎপরত্াহ দিমন করাহর জন্যদ যথাহসাহধ্য েচিষাহ করেছি এবং
এ কাহরেণই দষ্কৃত্তত্কাহরীেদির হিাহেত্ বহ জাহমাহয়াহত্ কমর্তেী িনহিত্ হিেয়েছি।’
পের ১৯৭১ সাহেললর ৬ েসেপ্টেম্বর ‘ৈদিিনক সংগ্র্াহম’ পিতকাহর সেঙ্গ এক
সাহক্ষতাহৎকাহের িত্িন বেললন, ‘িবিচ্ছন্নতত্াহবাহদিীরাহ জাহমাহয়াহত্েক মেন করত্
পেহিললাহ নম্বেরর দশেমন। ত্াহরাহ ত্াহিললকাহ ৈত্ির কেরেছি এবং
জাহমাহয়াহেত্র েললাহকেদির েবেছি েবেছি হিত্যাহ করেছি, ত্াহেদির বাহিড়িয়ঘর ললুট
করেছি, জ্বাহিললেয় িদিেয়েছি এবং িদিেচ্ছ। এত্দিসেত্ত্বেও জাহমাহয়াহত্ কমর্তেীরাহ
রাহজাহকাহের ভিত্র্তে হিেয় েদিেশের প্রিত্রক্ষতাহয় বাহধ্য। েকননাহ ত্াহরাহ জাহেন
‘বাহংললাহেদিশে’-এ ইসললাহম ও মুসললমাহনেদির জন্যদ েকাহেনাহ স্থাহন হিেত্
পাহের নাহ। জাহমাহয়াহত্ কমর্তেীরাহ শেিহিদি হিেত্ পাহের, িকন পিরবিত্র্তেত্ হিেত্
পাহের নাহ।’
মুিক্তিযুেদ িবজয়ী হিেয় বাহংললাহেদিেশের সরকাহর জাহমাহয়াহত্েক িনিষদ
েঘাহষণাহ কের। এর প্রথম সাহিরর েনত্াহরাহ (পিশ্চম) পাহিকস্তাহেন চিেলল
যাহন। বাহংললাহেদিেশের প্রথম রাহষপিত্ েশেখ মুিজবর রহিমাহন েগর্তাহললাহম
আন্দযম সহি ৩৯ জন রাহজৈনিত্ক েনত্াহর নাহগর্তিরকত খাহিরজ কেরন।
িত্িন চিেলল যাহন ললন্ডেেন। ১৯৭৫ সাহেলল মুিজবরেক হিত্যাহ করাহ হিলল
এবং েসনাহপ্রধ্াহন েমজর িজয়াহউর রহিমাহন েসনাহ অর্ভুয ত্থাহেনর মাহধ্যেম
ক্ষতমত্াহ দিখলল কেরন। েগর্তাহললাহম আন্দযম জাহমাহয়াহেত্র েনত্াহ িহিেসেব
বাহংললাহেদিেশে িফতের আন্দেসন। ১৯৭৯ সাহেলল বাহংললাহেদিেশে জাহমাহয়াহেত্র
রাহজৈনিত্ক কাহযর্তেকললাহপ েফতর শুরু হিয় ‘জাহমাহয়াহেত্ ইসললাহিম
বাহংললাহেদিশে’ নাহেম। ২০০৮ সাহেলল নাহম পিরবত্র্তেন হিয় ‘বাহংললাহেদিশে
জাহমাহয়াহেত্ ইসললাহিম’। ২০১২ সাহেলল এই দিলল িনেজেদির আন্দইিন স্বীকৃত্তিত্
বঁাহচিাহেত্ দিেললর গর্তঠিনত্েন্ত্রণ সংেশোহধ্ন কের এবং ইসললাহিম রাহষ বযবস্থাহর
পিরবেত্র্তে গর্তণত্াহিন্ত্রণক পদিত্েত্ ন্যদাহয় ও ইনসাহফতিভিত্তিকক সমাহজ
প্রিত্ষ্ঠাহর কথাহ উেল্লিখ কের।
বাহংললাহেদিেশের ১৯৭২-এর সংিবধ্াহেন বাহংললাহেদিশেেক একিট
ধ্মর্তেিনরেপক্ষত েদিশে িহিেসেব েঘাহষণাহ করাহ হিেয়িছিলল। সংিবধ্াহেনর ৩৮
অর্নুষেচ্ছেদি বললাহ িছিলল ‘জনশেৃত্তঙ্খললাহ ও ৈনিত্কত্াহর স্বাহেথর্তে আন্দইেনর দ্বোহরাহ
আন্দেরাহিপত্ যুিক্তি সংগর্তত্ বাহধ্াহ-িনেষধ্ সাহেপেক্ষত সিমিত্ বাহ সংঘ গর্তঠিন
করবাহর অর্িধ্কাহর প্রেত্যক নাহগর্তিরেকর থাহকেব। ত্েব শেত্র্তে থাহেক েয,
রাহজৈনিত্ক উেদ্দেেশ সম্পর্কন্নত বাহ ললক্ষতযাহনুষসাহরী েকাহেনাহ সাহম্প্রদিাহিয়ক
সিমিত্ বাহ সংঘ গর্তঠিন করবাহর বাহ ত্াহর সদিস্য হিবাহর বাহ অর্ন্যদ েকাহেনাহ
প্রকাহের ত্াহর ত্ৎপরত্াহয় অর্ংশেগ্র্হিণ করবাহর অর্িধ্কাহর েকাহেনাহ বযিক্তির
থাহকেব নাহ।’
ত্েব ১৯৭৭ সাহেলল আন্দনাহ পঞ্চম সংেশোহধ্নীেত্ বললাহ হিয়,
‘জনশেৃত্তঙ্খললাহ ও ৈনিত্কত্াহর স্বাহেথর্তে আন্দইেনর দ্বোহরাহ আন্দেরাহিপত্ যুিক্তিসঙ্গত্
বাহধ্াহ-িনেষধ্ সাহেপেক্ষত সিমিত্ বাহ সংঘ গর্তঠিন করবাহর অর্িধ্কাহর প্রেত্যক
নাহগর্তিরেকর থাহকেব।’
এছিাহড়িয়াহ ১৯৭২-এর সংিবধ্াহেন ১২ অর্নুষেচ্ছেদি বললাহ িছিলল,
‘ধ্মর্তেিনরেপক্ষতত্াহর নীিত্ বাহস্তবাহয়েন জন্যদ (ক) সবর্তেপ্রকাহর
সাহম্প্রদিাহিয়কত্াহ, (খ) রাহষ কত্ৃত্তর্তেক েকাহেনাহ ধ্মর্তেেক রাহজৈনিত্ক মযর্তোহদিাহ
দিাহন, (গর্ত) রাহজৈনিত্ক উেদ্দেেশ ধ্েমর্তের অর্পবযবহিাহর, (ঘ) িবেশেষ
েকাহেনাহ ধ্মর্তে পাহললনকাহরী বযিক্তির প্রিত্ ৈবষময বাহ ত্াহর ওপর িনপীড়িয়ন
িবেললাহপ করাহ হিেব’। পঞ্চম সংেশোহধ্নীেত্ এই অর্নুষেচ্ছদিিট বাহিত্লল
েঘাহষণাহ করাহ হিয়।
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১৯৭২ সাহেললর সংিবধ্াহেনর ৬ অর্নুষেচ্ছেদি জনগর্তেণর জাহত্ীয়
পিরিচিিত্র বযাহপাহের বললাহ িছিলল ‘বাহংললাহেদিেশের নাহগর্তিরকত আন্দইেনর দ্বোহরাহ
িনধ্র্তোহিরত্ ও িনয়িন্ত্রণত্ হিেব; বাহংললাহেদিেশের নাহগর্তিরকগর্তণ বাহঙাহিলল বেলল
পিরিচিত্ হিেবন।’ ত্েব ১৯৭৭ সাহেলল পঞ্চম সংেশোহধ্নীেত্ এই
অর্নুষেচ্ছেদি পিরবত্র্তেন আন্দনাহ হিয়। সংেশোহধ্নীেত্ বললাহ হিয়, ‘বাহংললাহেদিেশের
নাহগর্তিরকত আন্দইেনর দ্বোহরাহ িনধ্র্তোহিরত্ ও িনয়িন্ত্রণত্ হিেব এবং
বাহংললাহেদিেশের নাহগর্তিরকগর্তণ বাহংললাহেদিিশে বেলল পিরিচিত্ হিেব।’
১৯৮২ সাহেলল ইসললাহমেক রাহষ ধ্মর্তে েঘাহষণাহ করাহ হিয় এবং ত্াহ
সংিবধ্াহেন উেল্লিখ করাহ হিয়। ১৯৮০-র দিশেেক বাহংললাহেদিেশের পিরবিত্র্তেত্
রাহজৈনিত্ক েপ্রক্ষতাহপেট জাহমাহয়াহত্ িনবর্তোহচিনী রাহজনীিত্েত্ প্রেবশে কের।
১৯৮২ সাহেললর েসনাহ অর্ভুয ত্থাহেনর পর েজনাহেরলল হেসইন মহিম্মদি
এরশোহদি ক্ষতমত্াহ দিখলল কেরন এবং জাহমাহয়াহেত্র রাহজৈনিত্ক কাহযর্তেকললাহপ
আন্দরও স্বচ্ছন্দ হিেয় ওেঠি। সাহমিরক আন্দইেনর অর্ধ্ীেন থাহকাহকাহললীন
১৯৮৬ সাহেললর সংসদি িনবর্তোহচিেন জাহমাহয়াহত্ আন্দওয়াহিম িললেগর্তর সেঙ্গ
েজাহটবদ হিয়। ১৯৯০ সাহেলল আন্দওয়াহিম িললগর্ত, িবএনিপ এবং বাহমপন্থী
দিললগুলিললর সেঙ্গ িমিললত্ভাহেব জাহমাহয়াহত্ এক অর্ভুয ত্থাহেন েযাহগর্ত েদিয়,
এরশোহদি জমাহনাহর পত্ন হিয়। ১৯৯১ সাহেললর সংসদি িনবর্তোহচিেন জাহমাহয়াহত্
১২% েভাহট েপেয় েরকডের্তে ১৮িট আন্দসন ললাহভ কের। ত্াহেদির সমথর্তেন
িনেয় িবএনিপ সরকাহর গর্তঠিন কের। এরপর এই সরকাহেরর িবরুেদ
রাহস্তাহর জমাহেয়েত্ আন্দওয়াহিম িললেগর্তর সেঙ্গ েযাহগর্ত েদিয় জাহমাহয়াহত্। ২০০১
সাহেললর িনবর্তোহচিেন িবএনিপর কাহেছি জাহমাহয়াহত্ দিট শেত্র্তে েপশে কের :
১। আন্দলল বদিেরর পূমবত্
র্তে ন প্রধ্াহন মিত্য়ুর রহিমাহন িনজাহমীেক একটাহ
যথাহেযাহগর্তয সরকাহির পদি িদিেত্ হিেব; ২। জাহমাহয়াহেত্র িদ্বেত্ীয় প্রধ্াহন
েনত্াহ আন্দিলল আন্দহিসাহন মুজাহিহিদিেক েসাহসাহলল ওেয়ললেফতয়াহর মন্ত্রণী করেত্
হিেব। এই েসাহসাহলল ওেয়ললেফতয়াহর মন্ত্রণেকর মাহধ্যেমই বাহংললাহেদিেশের
িবপুলল এনিজও েসক্টর এবং সাহমাহিজক-সাহংস্কৃত্তিত্ক কাহযর্তেকললাহপ েদিখভাহলল
করাহ হিয়। িবএনিপর সেঙ্গ েজাহট েবঁেধ্ ত্াহরাহ ৪% েভাহট পাহয় এবং
১৭িট আন্দসন ললাহভ কের। দিেললর দই শেীষর্তে েনত্াহ মন্ত্রণীত ললাহভ কেরন।
২০০৮ সাহেললর সংসদি িনবর্তোহচিেন িবএনিপর সেঙ্গ েজাহট েবঁেধ্ ত্াহরাহ ৪%
েভাহট পাহয় এবং ২িট মাহত আন্দসন ললাহভ কের।
২০১০ সাহেলল আন্দনজর্তোহিত্ক অর্পরাহধ্ ট্রাহইবুনাহলল গর্তিঠিত্ হিয়। ইিত্মেধ্য
এেত্ অর্িভযুক্তি কের আন্দটক করাহ হিেয়েছি েগর্তাহললাহম আন্দযম, মিত্উর
রহিমাহন িনজাহমী, আন্দবদস েসাহবহিাহন, েদিেললাহযাহর েহিাহেসন সাহঈদিী, আন্দিলল
আন্দহিসাহন মুহিাহম্মদি মুজাহিহিদি, মুহিাহম্মদি কাহমরুজ্জিাহমাহন, সাহললাহউিদ্দেন
কাহেদির েচিৌখধ্ুরী, আন্দবদলল আন্দললীম (জাহিমেন মুক্তি), আন্দব্দুলল কাহেদির
েমাহল্লিাহ, এ িট এম আন্দযহিাহরুলল ইসললাহম, মীর কাহেসম েমাহল্লিাহেক। ত্েব
আন্দেরক অর্িভযুক্তি আন্দবুলল কাহললাহম আন্দজাহদি পললাহত্ক রেয়েছিন। িবচিাহের
ত্ঁাহর মৃত্তত্ুয দিণ েঘাহষণাহ হিেয়েছি; বিন্দ আন্দব্দুলল কাহেদির েমাহল্লিাহর যাহবজ্জিীবন
এবং েদিেললাহয়াহর েহিাহেসন সাহঈদিীর মৃত্তত্ুয দিণ েঘাহিষত্ হিেয়েছি।4
4

সেম্পাদেকির

োনাটে : িবএনিপ-র রাজেত্বর কিােলন (১৯৭৫-৮১, ১৯৯১-৯৬ এবং
২০০১-২০০৬) বাংলনােদেশ িবিক্ষপ্তভােব অভেনকিগুিলন সোম্প্রদািয়কি সেংঘেষেরর ঘটেনা
ঘেটেেছ। তার মেধর্য ১৯৯২ সোেলনর ভারেতর বাবির মসেিজেোদর ঘটেনাোকি োকিন কিের
সেঙ্ঘটিটেত উস্কািনমূত্রলনকি দাঙ্গা এবং ২০০১ সোেলনর োসেেপ্টেম্বন্ধর-অভেক্টাবের
উেদ্দেশপ্রিেণািদতভােব সোম্প্রদািয়কি দাঙ্গার জেন দায়ীত কিরা হয় িবএনিপ ও জোমায়াত
ইসেলনািমেকি। ২০১২ সোেলন কিকবাজোের রামুর োবৌদ পিল্লিতেত োবৌদ সেম্প্রদােয়র ওপর োয
নাক্কারজেনকি হামলনা, বািড়িয়ঘর ও বুদ মিন্দর োপাড়িয়ােনার ঘটেনা ঘেটেিছলন, তা সেঙ্ঘটিটেত
হেয়িছলন জোমায়াত ইসেলনািমর ইনেনই। জোমায়াত ইসেলনামেকি সেেঙ্গ িনেয় িবএনিপর
সোম্প্রদািয়কি রাজেনীতিত বাংলনার সোম্প্রদািয়কি সেম্প্রীতিতেকি বার বার আঘাত কিেরেছ।
জোমায়াত ইসেলনািম গত কিেয়কি দশেকি বাংলনােদেশ গেড়িয় তুেলনেছ বযাংকি, বীতমা,
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ফামরািসেউিটেকিযালন োকিাম্পািন, হসেিপটোলন, িক্লিনিনকি ইতযািদ। এইসেব প্রিিতষ্ঠােন কিাজে
কিেরেছ অভেনকি জোমায়াত িনয়িন্ত্রিত যুবকিরা। জোমায়াত ইসেলনািম আজে একিিটে
প্রিভাবশালনীত ও সেংগিঠোত রাজেৈনিতকি দলন, কিারণ তােদর রাজেৈনিতকি কিমরীতরা খুবই
সেংগিঠোত এবং অভিধর্কিাংশই তরণ। োদখা যায় ‘ইসেলনাম’ এবং ইসেলনািমকি নামধর্ারীত

(োযমন, ইসেলনািম বযাংকি, ইসেলনািমকি ইনস্যেরন, হজ িফনান অভযান্ডে ইনেভসেমন্টে
িলনঃ ইতযািদ) িবিভন বযাংকি-িবমা প্রিিতষ্ঠানগুেলনােত জোমায়াতপন্থীত োলনাকিজেেন ভরপুর।
অভেনকি পিরচালনকি আেছন জোমায়াতপন্থীত। তারা কিমরীত িনেয়াগ প্রিিক্রয়ােতও যুক্ত।

োগ্রেফতার হওয়ার আেগ োগালনাম আযেমর বক্তবয
১১ জোনুয়াির ২০১২ আন্তরজেরািতকি অভপরাধর্ ট্রাইবুনােলন হািজের হেত যাওয়ার পূত্রেবর োগালনাম আযম োদশবাসেীতর উেদ্দেেশ প্রিদত একিিটে বক্তবয তার একিান্তর সেিচব নাজেমুলন হেকির
িনকিটে হস্তিান্তরর কিের যান। ‘বাংলনােদশ জোমায়ােত ইসেলনািম’র ওেয়বসোইটে োথেকি সেংগৃতহীতত োসেই বক্তেবর িকিছু প্রিাসেিঙ্গকি অভংশ এখােন প্রিকিাশ কিরা হলন।

বাহংললাহেদিেশে ২০০৯ সাহেললর জাহনুষযাহিরেত্ েয েসকুললাহর সরকাহর কাহেযম
হিেযেছি, ত্াহরাহ আন্দল্লিাহহির আন্দইন ও সৎ েললাহেকর শোহসন কাহেযেমর চিরম
িবেরাহধ্ী। ত্াহই ত্াহরাহ বাহংললাহেদিেশে ইসললাহিম রাহজনীিত্েক েবআন্দইিন
েঘাহষণাহ করাহর অর্পেচিষাহ চিাহললাহেচ্ছ। এ জঘন্যদ উেদ্দেেশই ১৯৭৩ সাহেললর
মীমাহংিসত্ যুদাহপরাহধ্ ইসুবযর েদিাহহিাহই িদিেয জাহমাহযাহেত্ ইসললাহিমর শেীষর্তে
েনত্ৃত্তবৃত্তন্দেক েগ্র্ফতত্াহর কের ত্াহেদির মনগর্তড়িয়াহ ট্রাহইবুনাহেলল এক জংিলল
আন্দইেন িবচিাহর কের শোহিস্ত েদিওযাহর চিক্রিাহন করেছি।
ওই আন্দইন অর্নুষযাহযী গর্তিঠিত্ ত্দিন সংস্থাহ আন্দমাহর িবরুেদ ৬২িট
অর্িভেযাহগর্ত এেনেছি। েজেলল েনওযাহর পর একত্রফতাহ আন্দমাহর িবরুেদ
িমথযাহ প্রচিাহরণাহর বন্যদাহ বইেত্ থাহকেব। আন্দমাহর েকাহেনাহ বক্তিবয
জনগর্তেণর িনকট েপঁৌখছিাহবাহর সাহমাহন্যদ সুবেযাহগর্তও থাহকেব নাহ। ত্াহই
েগ্র্ফতত্াহর হিওযাহর সাহেথ সাহেথই যাহেত্ আন্দমাহর বক্তিবয জনসাহধ্াহরণ
অর্বগর্তত্ হিেত্ পাহের, েস উেদ্দেেশই আন্দিম আন্দমাহর এ বক্তিবয েপশে
করিছি। সম্প্রিত্ কেযকিট েটিললিভশেন চিযাহেনলল আন্দমাহর সাহক্ষতাহৎকাহর
প্রচিাহর করেললও েযেহিত্ু েসগুলেললাহেত্ আন্দমাহর সকলল বক্তিবয আন্দেসিন,
ত্াহই এ বযবস্থাহ কেরিছি।
িপ্রয েদিশেবাহসী,
২০১১ সাহেললর নেভম্বের আন্দমাহর ৮৯ বছির পূমণর্তে হিেয েগর্তলল। বাহধ্র্তেেকয
েরাহেগর্তর অর্ন থাহেক নাহ। আন্দমাহর ডোহন পাহেয সাহযাহিটকাহ ও বাহম হিঁাহটুেত্
আন্দথর্তেরাহইিটস। এর জন্যদ দ-েবললাহ এমন কত্ক বযাহযাহম করেত্ হিয, যাহ
অর্ন্যদ কাহেরাহ সাহহিাহযয ছিাহড়িয়াহ করাহ যাহয নাহ। একাহ চিললাহেফতরাহ করেত্ পাহির
নাহ। ডোহন হিাহেত্ ক্রিযাহেচি ভর িদিেয বাহম হিাহত্ একজেনর কঁাহেধ্ েরেখ
মসিজেদি েযেত্ হিয। ত্াহই অর্ত্যাহবশক নাহ হিেলল েকাহথাহও যাহই নাহ।
ব্ল্যাহডেেপ্রসাহর সহি নাহনাহ অর্সুবেখর কাহরেণ েরাহজ িনযিমত্ ওষুধ্ েখেত্
হিয। এ অর্বস্থাহযও সরকাহর ৯০ বৎসর বযেস আন্দমাহেক েজেলল িনেচ্ছ।
আন্দিম জীবেন চিাহরবাহর েজেলল িগর্তেযিছি। েজলল বাহ মৃত্তত্ুয েক আন্দিম ভয
পাহই নাহ। আন্দিম আন্দল্লিাহহি ছিাহড়িয়াহ কাহউেকই ভয পাহই নাহ। শেিহিদি হিওযাহর
জযবাহ িনেযই ইসললাহিম আন্দেন্দাহললেন শেিরক হিেযিছি। িমথযাহ মাহমললাহয
ফতঁাহিস িদিেলল শেিহিদি হিওযাহর মযর্তোহদিাহ পাহব ইনশোহআন্দল্লিাহহি। এবাহর বাহধ্র্তেেকয
ও অর্সুবস্থত্াহ িনেয বিন্দজীবন েকমন কের কাহটেব েস বযাহপাহের মহিাহন
মাহবুেদির ওপর ভরসাহ কের আন্দিছি।
আন্দপনাহরাহ অর্বিহিত্ আন্দেছিন েয, ১১ বৎসর পূমেবর্তে, ২০০০ সাহেলল,
আন্দিম েস্বচ্ছাহয জাহমাহযাহেত্ ইসললাহিমর আন্দমীর-এর পদি হিেত্ অর্বযাহহিিত্
েনওযাহর পর েকাহেনাহ রাহজৈনিত্ক িববৃত্তিত্ িদিই নাহ। িকন, িবগর্তত্ িকছিু
িদিন েথেক আন্দমাহর িবরুেদ িবিভন্নত পত-পিতকাহয িমথযাহ, িভিত্তিকহিীন,
কাহল্পেিনক ও বাহেনাহযাহট খবর, েকবললমাহত িবেদ্বেষ ছিড়িয়াহেনাহর উেদ্দেেশ
িনললর্তেজ্জিভাহেব প্রচিাহর করাহ হিেচ্ছ। ত্াহই, সত্য প্রকাহেশের ত্াহড়িয়নাহয আন্দিম
আন্দপনাহেদির সাহমেন এ বক্তিবয েপশে করেত্ বাহধ্য হিললাহম।
িপ্রয েদিশেবাহসী,

মন্থন সোমিয়কিীত

আন্দিম জন্মেগর্তত্ভাহেব এ েদিেশের নাহগর্তিরক। ১৯২২ সাহেলল ঢাহকাহর
ললক্ষতীবাহজাহের আন্দমাহর নাহনাহর বাহিড়িয়েত্ জন্মেগ্র্হিণ কির। মযাহিট্রক ও
ইন্টাহরিমিডেেযট ঢাহকাহ েথেক পাহস কেরিছি। ঢাহকাহ িবশ্বিবদিযাহললয েথেক
িবএ এবং রাহষিবজ্ঞাহেন এমএ পাহস কির।
ঢাহকাহ িবশ্বিবদিযাহললেয অর্ধ্যযনকাহেলল আন্দিম ছিাহত আন্দেন্দাহললেনর সাহেথ
সম্পর্কৃত্তক্তি হিই। ১৯৪৭-৪৮ ও ১৯৪৮-৪৯ সাহেলল পরপর দ-বছির আন্দিম
ঢাহকাহ িবশ্বিবদিযাহললয ছিাহত সংসদি (ডোহকসুব)-এর িজএস (েজনাহেরলল
েসেক্রিটাহির) িহিেসেব দিাহিযত পাহললন কির। আন্দিম ফতজললুলল হিক মুসিললম
হিলল ছিাহত সংসেদিরও িজএস িছিললাহম। ১৯৪৮ সাহেললর নেভম্বের
রাহষভাহষাহ বাহংললাহ করাহর দিাহিব সম্বিললত্ স্মাহরকিললিপ ত্ৎকাহললীন
পাহিকস্তাহেনর প্রধ্াহনমন্ত্রণী নওযাহবযাহদিাহ িললযাহকত্ আন্দললী খাহেনর িনকট
আন্দিমই েপশে কেরিছিললাহম। ঢাহকাহ িবশ্বিবদিযাহললেযর ছিাহত থাহকাহকাহললীন
১৯৪৮-৫০ সাহেলল আন্দিম ভাহষাহ আন্দেন্দাহললেন সিক্রিয িছিললাহম এবং
পরবত্র্তেীেত্ রংপুর কাহরমাহইেকলল কেললেজ অর্ধ্যাহপনাহকাহেলল ১৯৫২ ও
১৯৫৫ সাহেলল ভাহষাহ আন্দেন্দাহললেন েনত্ৃত্তত দিাহেনর জন্যদ আন্দিম দ-বাহর
কাহরাহবরণ কির।
১৯৫৪ সাহেলল আন্দিম জাহমাহযাহেত্ ইসললাহিমেত্ েযাহগর্তদিাহন কির এবং
প্রত্যক্ষতভাহেব আন্দমাহর রাহজৈনিত্ক জীবন শুরু কির। অর্খণ পাহিকস্তাহেন
১৯৫৫ েথেক ১৯৭১ সাহলল পযর্তেন আন্দিম সকলল গর্তণত্াহিন্ত্রণক আন্দেন্দাহললেন
অর্ংশেগ্র্হিণ কির। কপ (COP-Combined Opposition Party),
িপিডেএম (PDM-Pakistan Democratic Movement), ডোহক
(DAC-Democratic Action Committee) ইত্যাহিদি আন্দেন্দাহললেন
জনাহব েশেখ মুিজবুর রহিমাহন সহি অর্ন্যদ সকলল দিেললর েনত্াহেদির সাহেথ
অর্ংশেগ্র্হিণ কের অর্গ্র্ণী ভূমিমকাহ পাহললন কির। রাহজৈনিত্ক কাহরেণ ১৯৬৪
সাহেললও আন্দমাহেক কাহরাহবরণ করেত্ হিেযিছিলল।
১৯৭০ সাহেললর িনবর্তোহচিেন আন্দওযাহিম িললেগর্তর িনরঙ্কুশে িবজয ললাহেভর
পর আন্দিম িববৃত্তিত্ িদিেয েশেখ মুিজবুর রহিমাহন ও ত্ঁাহর দিললেক
অর্িভনন্দন জাহনাহই। েসই সাহেথ কাহললিবললম্ব নাহ কের িবজযী দিেললর
িনকট ক্ষতমত্াহ হিস্তাহনেরর জন্যদ পাহিকস্তাহেনর েপ্রিসেডেেন্টর িনকট
আন্দহ্বাহন জাহনাহই। এরপর আন্দেস মাহচির্তে ১৯৭১।
১৯৭১-এর মাহচির্তে মাহেসর ওই উত্তিকাহলল িদিনগুলেললাহেত্ েপ্রিসেডেন্ট
ইযাহিহিযাহর সাহেথ েশেখ সাহেহিেবর আন্দেললাহচিনাহর সময আন্দমাহর সাহেথ েশেখ
সাহেহিেবর একাহন ঘিনষ্ঠ সঙ্গী ও বত্র্তেমাহন স্থাহনীয সরকাহর মন্ত্রণী জনাহব
ৈসযদি আন্দশেরাহফতুলল ইসললাহেমর িপত্াহ জনাহব ৈসযদি নজরুলল ইসললাহম
এবং জনাহব আন্দব্দুস সাহমাহদি আন্দযাহেদির িনযিমত্ েযাহগর্তাহেযাহগর্ত িছিলল। ত্ঁাহরাহ
আন্দমাহেক জাহিনেযিছিেললন েয, অর্খন্ডে পাহিকস্তাহেনর িচিনাহ িনেযই ওনাহরাহ
আন্দেললাহচিনাহ চিাহিললেয যাহেচ্ছন। জনাহব আন্দব্দুস সাহমাহদি আন্দযাহেদির সাহেথ ২৫
মাহেচির্তেও আন্দমাহর েটিললেফতাহেন আন্দেললাহচিনাহ হিয। িত্িন আন্দমাহেক পুনরাহয
আন্দশ্বস্ত কের বেললন েয, ত্ঁাহরাহ অর্খণ পাহিকস্তাহন ছিাহড়িয়াহ অর্ন্যদ েকাহেনাহ
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িবকল্পে িচিনাহ করেছিন নাহ।

জাহির করাহ হিেযিছিলল।
বাহংললাহেদিেশের স্থপিত্ স্বযং যুদাহপরাহধ্ী ইসুবযর চিূমড়িয়াহন মীমাহংসাহ কের
েগর্তেছিন। েশেখ সাহেহিেবর সরকাহর ত্দিেনর মাহধ্যেম পাহক-েসনাহবাহিহিনী ও
সহিেযাহগর্তী অর্ন্যদাহন্যদ বাহিহিনীর মেধ্য েথেক ১৯৫ জন পাহিকস্তাহনী েসনাহ
কমর্তেকত্র্তোহেক যুদাহপরাহধ্ী িহিেসেব ত্াহিললকাহভুক্তি কেরন। ত্াহেদির িবচিাহর
করাহর জন্যদ ১৯৭৩ সাহেললর ১৯ জুললাহই জাহত্ীয সংসেদি
International Crimes (Tribunals) Act পাহস করাহ হিয।
পরবত্র্তেীেত্,
১৯৭৪
সাহেললর
৯
এিপ্রলল
নযাহিদিিল্লিেত্
বাহংললাহেদিশে-ভাহরত্-পাহিকস্তাহেনর পররাহষমন্ত্রণীেদির মেধ্য একিট চিুিক্তির
মাহধ্যেম ওই যুদাহপরাহধ্ীেদির ক্ষতমাহ করাহ হিয। েশেখ সাহেহিব বাহংললাহেদিেশের
েকাহেনাহ েবসাহমিরক বযিক্তিেক যুদাহপরাহধ্ীর ত্াহিললকাহয শোহিমলল কেরনিন।
যাহরাহ মুিক্তিযুেদ অর্ংশে েনযিন, যাহরাহ মুিক্তিযুেদর িবেরাহিধ্ত্াহ কেরিছিলল
এবং যাহরাহ েসনাহবাহিহিনীর সহিেযাহগর্তী হিেযিছিলল, ত্াহেদিরেক েশেখ সাহেহিেবর
সরকাহর ‘কললাহবেরটর’ আন্দখযাহ িদিেযিছিেললন। উেল্লিখয, পাহিকস্তাহন
েসনাহবাহিহিনীর সাহেথ সহিেযাহিগর্তত্াহ করাহর উেদ্দেেশ ১৯৭১ সাহেললর
সাহমিরক সরকাহর সরকাহির আন্দেদিেশের মাহধ্যেম জনগর্তণ েথেক রাহজাহকাহর,
আন্দলল-বদির, আন্দশে-শোহমস নাহেম িবিভন্নত বাহিহিনী গর্তঠিন কের।
এসব বাহিহিনীেকও েশেখ সাহেহিব এর সরকাহর ‘কললাহবেরটর’ আন্দখযাহ
েদিন। ‘কললাহবেরটরেদিও’ িবচিাহর করাহর উেদ্দেেশ ১৯৭২ সাহেললর ২৪
জাহনুষযাহির ‘কললাহবেরটসর্তে অর্ডের্তোহর’ নাহেম একিট আন্দইন প্রণযন করাহ
হিেযিছিলল। এ আন্দইেন িবচিাহেরর জন্যদ ললক্ষতাহিধ্ক েললাহকেক েগ্র্ফতত্াহরও
করাহ হিেযিছিলল। এেদির মেধ্য অর্িভেযাহগর্ত আন্দনাহ হিেযিছিলল ৩৭ হিাহজাহর
৪েশোহ ৭১ জেনর িবরুেদ। এই অর্িভযুক্তিেদির মেধ্য ৩৪ হিাহজাহর ৬েশোহ
২৩ জেনর িবরুেদ সাহক্ষতী-প্রমাহেণর অর্ভাহেব েকাহেনাহ মাহমললাহ দিাহেযরই
সম্ভব হিযিন। মাহত ২ হিাহজাহর ৮েশোহ ৪৮ জনেক িবচিাহের েসাহপদির্তে করাহ
হিয। িবচিাহের ৭েশোহ ৫২ জেনর িবরুেদ অর্িভেযাহগর্ত প্রমাহিণত্ হিয এবং
অর্বিশেষ ২ হিাহজাহর ৯৬ জন েবকসুবর খাহললাহস েপেয যাহয। পরবত্র্তেীেত্,
১৯৭৩ সাহেললর নেভম্বের সরকাহর সাহধ্াহরণ ক্ষতমাহ েঘাহষণাহ করাহর পর
েগ্র্ফতত্াহরকৃত্তত্ ও সাহজাহপ্রাহপ্ত সকেললই মুিক্তি পাহয। অর্বশ যাহরাহ হিত্যাহ,
ধ্ষর্তেণ, ললুটপাহট ও অর্িগসংেযাহেগর্তর মেত্াহ অর্পরাহেধ্ অর্পরাহধ্ী ত্াহেদিরেক
ওই আন্দইেন িবচিাহর করাহর িসদাহন অর্বযাহহিত্ রাহখাহ হিয। িকন, এরপর
দ-বছির পযর্তেন কাহেরাহ িবরুেদ ওইসব অর্িভেযাহেগর্ত মাহমললাহ দিাহেযর নাহ
হিওযাহয এ আন্দইনিটই িবললুপ্ত করাহ হিয। যাহেদির িবরুেদ েস সময
অর্িভেযাহগর্ত উেঠিিন, েকাহেনাহ মাহমললাহ দিাহেযর হিযিন, েসই
িনরপরাহধ্ীেদিরেকই যুদাহপরাহধ্ী সাহজাহবাহর জেন্যদ আন্দজ মাহমললাহ ত্াহললাহশে
করাহ হিেচ্ছ।

১৯৭১ সোেলনর ২৫ মােচরর পর

১৯৭১ সাহেললর ২৫ মাহচির্তে িদিবাহগর্তত্ রাহেত্ ঢাহকাহয পাহিকস্তাহিন েসনাহবাহিহিনী
েয িনমর্তেম হিত্যাহকাহণ চিাহললাহয ত্াহ েথেক েবাহঝাাহ েগর্তলল েয,
ইযাহিহিযাহ-মুিজব সংললাহপ বযথর্তে হিেয েগর্তেছি। পের জাহনাহ েগর্তলল েয,
১৯৭০-এ িনবর্তোহিচিত্ আন্দওযাহিম িললগর্ত সদিস্য ও আন্দওযাহিম িললগর্ত েনত্ৃত্তবৃত্তন্দ
ভাহরেত্ আন্দশ্রদ্ধয িনেযেছিন। িকন েশেখ সাহেহিব পাহক বাহিহিনীর হিাহেত্
েগ্র্ফতত্াহর হিেযেছিন। ইচ্ছাহ করেলল িত্িনও ভাহরেত্ চিেলল েযেত্
পাহরেত্ন, িকন িত্িন যাহনিন। েশেখ সাহেহিব েগ্র্ফতত্াহর হিওযাহয ত্ঁাহর
কথাহ িকছিুই জাহনাহ েগর্তলল নাহ। অর্ন্যদিদিেক েবাহঝাাহ েগর্তলল েয, আন্দওযাহিম িললগর্ত
েনত্ৃত্তবৃত্তন্দ ভাহরত্ সরকাহেরর সহিেযাহিগর্তত্াহ িনেয মুিক্তিযুেদর মাহধ্যেম
েদিশেেক স্বাহধ্ীন করেত্ চিাহন। এিদিেক, ১৯৭০-এর িনবর্তোহচিেন িবজযী
েনত্ৃত্তবৃত্তন্দ ভাহরেত্ চিেলল যাহওযাহয অর্সহিাহয িনযর্তোহিত্ত্ জনগর্তণ আন্দত্মরক্ষতাহর
জন্যদ েদিেশে অর্বস্থাহনরত্ আন্দমাহেদির মেত্াহ রাহজৈনিত্ক েনত্াহেদির িনকটই
ধ্রনাহ িদিেত্ বাহধ্য হিলল।
১৯৪৭ সাহলল েথেক ১৯৭০ সাহলল পযর্তেন ভাহরত্ সরকাহর এ েদিেশের
সাহেথ েয আন্দিধ্পত্যবাহদিী আন্দচিরণ কেরেছি ত্াহেত্ আন্দমাহেদির িনিশ্চত্ এ
িবশ্বাহস িছিলল েয, ভাহরেত্র সহিেযাহিগর্তত্াহ িনেয েদিশে স্বাহধ্ীন হিেলল ত্াহ
ভাহরেত্র ত্াহেবদিাহর রাহষই হিেব। ত্াহই, িকছিু বাহমপন্থী, সকলল ডোহনপন্থী
ও সকলল ইসললাহিম দিললগুলেললাহ সহি প্রাহয সকলল সুবপিরিচিত্ ইসললাহিম
বযিক্তিত এ সুবস্পষ ধ্াহরণাহর কাহরেণই ভাহরেত্র সাহহিাহযয িনেয মুিক্তিযুেদ
অর্ংশেগ্র্হিণ করাহ সিঠিক মেন কেরনিন। ভাহরেত্র সাহহিাহযয নাহ িনেয যিদি
স্বাহধ্ীনত্াহ যুদ করাহ হিত্, ত্াহহিেলল আন্দমরাহ অর্বশই েস যুেদ েযাহগর্তদিাহন
করত্াহম।
ভাহরত্ িবেরাহধ্ী রাহজৈনিত্ক দিেললর েনত্ৃত্তবৃত্তন্দ সাহেবক পূমবর্তে
পাহিকস্তাহেনর প্রাহেদিিশেক প্রধ্াহনমন্ত্রণী ও ১৯৭০-এ িনবর্তোহিচিত্ গর্তণপিরষদি
সদিস্য জনাহব নুষরুলল আন্দমীেনর বাহসাহয সমেবত্ হিেয িসদাহন েনয েয,
েজনাহেরলল িটক্কাহ খাহেনর সাহেথ সাহক্ষতাহৎ কের গর্তণহিত্যাহ বন্ধ করাহর দিাহিব
জাহনাহেত্ হিেব এবং েসনাহবাহিহিনীর জুললুম-িনযর্তোহত্েনর িশেকাহর অর্সহিাহয
জনগর্তেণর সহিাহযত্াহর জন্যদ আন্দমাহেদিরেক সুবেযাহগর্ত েদিবাহর বযবস্থাহ করেত্
হিেব। েসই অর্নুষযাহযী আন্দমরাহ ৭/৮ জন একসাহেথই িটক্কাহ খাহেনর সাহেথ
সাহক্ষতাহৎ কির। িপিডেিপ-র জনাহব নূমরুলল আন্দমীন, জাহমাহযাহেত্ ইসললাহিম
েথেক আন্দিম, েনজাহেম ইসললাহম পাহিটর্তের েমৌখললভী ফতিরদি আন্দহিমদি,
মুসিললম ললীেগর্তর খাহজাহ খাহযরুদ্দেীন, েকএসিপ-র এ এস এম সুবললাহইমাহন
প্রমুখ েনত্ৃত্তবৃত্তন্দ ত্াহেত্ শোহিমলল িছিেললন। এখন ওই িমিটেঙর ছিিবর
বরাহত্ িদিেয আন্দমাহর নাহেম িমথযাহ প্রচিাহরণাহ চিাহললাহেনাহ হিেচ্ছ। ওনাহেদির িক
ধ্াহরণাহ েয, ছিিব কথাহ বেলল? ত্াহহিেলল েশেখ সাহেহিেবর সাহেথও েত্াহ
আন্দমাহর এবং মাহওললাহনাহ মওদিূমদিী (র)-এর িমিটেঙর ছিিব আন্দেছি।
েসগুলেললাহর আন্দেললাহচিনাহর িবষযবস্তু কী িছিলল ত্াহ িক ত্াহরাহ বললেত্
পাহরেবন?
১৯৭১-এ মুিক্তিযুেদ অর্ংশেগ্র্হিণ করেত্ নাহ পাহরাহ রাহজৈনিত্ক
েনত্াহগর্তণ জনগর্তণেক জুললুম েথেক রক্ষতাহ করাহর জন্যদ সাহধ্যমেত্াহ েচিষাহ
কেরেছিন। িনবর্তোহচিেন িবজযী েনত্ৃত্তবৃত্তন্দ েদিেশে নাহ থাহকাহয সাহহিাহযযপ্রাহথর্তেী
অর্সহিাহয জনগর্তেণর সমস্যাহর সমাহধ্াহন করাহই ত্াহেদির একমাহত দিাহিযত ও
েচিষাহ িছিলল। আন্দিমও এ েচিষাহই কেরিছি। আন্দিম ১৪ আন্দগর্তস্ট ১৯৭১-এ
ঢাহকাহ িবশ্বিবদিযাহললেযর কাহজর্তেন হিেললর এক িমিটেঙ েসনাহবাহিহিনীর
জুললুম-িনযর্তোহত্েনর দিৃত্তষাহন ত্ুেলল ধ্ের ত্ীব্রের প্রিত্বাহদি ও প্রিত্কাহর দিাহিব
কেরিছিললাহম। বাহযত্ুলল েমাহকাহররেমর সাহমেন আন্দেরকিট িমিটেঙও আন্দিম
এই প্রিত্বাহদি ও প্রিত্কাহর দিাহিব উত্থাহপন কেরিছিললাহম। আন্দমাহর বক্তিবয
পিতকাহয আন্দসেত্ েদিওযাহ হিযিন; বক্তিবয প্রকাহেশের ওপর িনেষধ্াহজ্ঞাহ
মন্থন সোমিয়কিীত

যুদাপরাধর্ীত ইস্যর উদ্ভাবন

১৯৮০-র দিশেেক এবং ১৯৯০ সাহেলল এরশোহদিিবেরাহধ্ী আন্দেন্দাহললেন এবং
১৯৯৪ েথেক ১৯৯৬ সাহলল পযর্তেন েকযাহরেটকাহর সরকাহেরর দিাহিবেত্
িবএনিপ-র িবরুেদ আন্দেন্দাহললেন জাহমাহযাহত্ ও আন্দওযাহিম িললগর্ত যুগর্তপৎ
আন্দেন্দাহললন কেরিছিলল। সকলল আন্দেন্দাহললনকাহরী দিেললর িললযাহেজঁাহ কিমিট
একেত ৈবঠিক কের কমর্তেসূমিচি িঠিক করত্। ত্খন েত্াহ েকাহেনাহ িদিন
আন্দওযাহিম িললগর্ত জাহমাহযাহত্ েনত্ৃত্তবৃত্তন্দেক যুদাহপরাহধ্ী মেন কেরিন।
েফতব্রুযাহির ১৯৯১-এর িনবর্তোহচিেনর পর সরকাহর গর্তঠিেনর জন্যদ আন্দওযাহিম
িললগর্ত জাহমাহযাহেত্র সহিেযাহিগর্তত্াহ প্রাহথর্তেনাহ কের আন্দমাহর িনকট ধ্রনাহ
িদিেযিছিলল। আন্দওযাহিম িললেগর্তর েনত্াহ আন্দিমর েহিাহেসন আন্দমু সাহেহিব
জাহমাহযাহেত্র েসেক্রিটাহির েজনাহেরলল মুজাহিহিদি সাহেহিেবর মাহধ্যেম আন্দমাহেক
মন্ত্রণী বাহনাহবাহর প্রস্তাহবও িদিেযিছিেললন। ত্খনও েত্াহ আন্দওযাহিম িললেগর্তর
মেন হিযিন েয, জাহমাহযাহেত্ ইসললাহিম যুদাহপরাহধ্ী! পরবত্র্তেীেত্,
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আন্দওযাহিম িললগর্ত মেনাহনীত্ েপ্রিসেডেন্ট পদিপ্রাহথর্তেী িবচিাহরপিত্ বদিরুলল
হিাহযদিাহর েচিৌখধ্ুরী জাহমাহযাহেত্র সমথর্তেন ললাহেভর আন্দবদিাহর িনেয যখন
আন্দমাহর সাহেথ সাহক্ষতাহৎ কেরন, ত্খনও েত্াহ ত্াহেদির দিৃত্তিষেত্ জাহমাহযাহত্
েনত্ৃত্তবৃত্তন্দ ‘যুদাহপরাহধ্ী’ িছিলল নাহ। এরপর এমন কী ঘটলল েয আন্দওযাহিম
িললগর্ত ও কত্ক বাহম দিলল জাহমাহযাহত্েক ‘যুদাহপরাহধ্ী’ আন্দখযাহ িদিেয
জাহমাহযাহত্েক িনমূমর্তেলল করাহর জন্যদ েজহিাহেদি নাহমেললন? এরূপপ দ-মুেখাহ
নীিত্ েকাহেনাহ সুবস্থ রাহজনীিত্র পিরচিয বহিন কের নাহ।
২০০১ সাহেললর অর্েক্টাহবের অর্নুষিষ্ঠত্ ৮ম জাহত্ীয সংসদি িনবর্তোহচিেন
আন্দওযাহিম িললগর্ত মাহত ৫৮িট আন্দসেন িবজযী হিয আন্দর িবএনিপ ১৯৭িট
আন্দসন পাহয। েজাহটবদভাহেব িনবর্তোহচিন হিওযাহয িনবর্তোহচিেন ইসললাহমপন্থী
দিললসমূমেহির শেত্করাহ ২০ ভাহগর্ত েভাহট একত্রফতাহ িবএনিপ পাহওযাহয
এসব েভাহট েথেক বিঞ্চত্ হিেয আন্দওযাহিম িললগর্ত মাহত পঁাহচি হিাহজাহর েথেক
িবশে হিাহজাহর েভাহেটর বযবধ্াহেন বহ আন্দসন হিাহরাহয।
আন্দওযাহিম িললগর্ত িনবর্তোহচিেন েশোহচিনীযভাহেব পরাহিজত্ হিওযাহর কাহরণ
িহিেসেব বুঝােত্ েপেরিছিলল েয, জাহমাহযাহেত্ ইসললাহিমেক ঘাহেযলল করেত্
নাহ পাহরেলল ভিবষ্যেত্ িনবর্তোহচিেন িবজেযর েকাহেনাহ আন্দশোহ েনই। এ
উপললিব েথেকই ২০০১ সাহেললর িনবর্তোহচিেনর পর েথেক জাহমাহযাহত্
েনত্াহেদিরেক যুদাহপরাহধ্ীর অর্পবাহদি িদিেয আন্দওযাহিম িললগর্ত বযাহপক
প্রচিাহরাহিভযাহন চিাহললাহয। যাহেদিরেক এক সময ‘কললাহবেরটর’ আন্দখযাহ
েদিওযাহ হিেযিছিলল ত্াহেদিরেকই এখন আন্দওযাহিম িললগর্ত ‘যুদাহপরাহধ্ী’
িহিেসেব িবচিাহর করেত্ চিাহেচ্ছ। ২০০১ সাহেললর পূমেবর্তে কখেনাহ জাহমাহযাহত্
েনত্াহেদিরেক যুদাহপরাহধ্ী বললাহ হিযিন। এখন পাহিকস্তাহনী ১৯৫ জন
যুদাহপরাহধ্ীেক িবচিাহর করাহর জন্যদ ১৯৭৩ সাহেলল েয আন্দইন করাহ
হিেযিছিলল েস আন্দইেনই আন্দওযাহিম িললগর্ত নত্ুনভাহেব আন্দমাহেদিরেক
যুদাহপরাহধ্ী আন্দখযাহ িদিেয িবচিাহর করাহর অর্পেচিষাহ চিাহললাহেচ্ছ। এর আন্দেগর্ত
আন্দওযাহিম িললগর্ত ১৯৭১ েথেক ১৯৭৫ এবং ১৯৯৬ েথেক ২০০১, েমাহট
দ-বাহর ক্ষতমত্াহয িছিলল। ত্খন েত্াহ ত্াহরাহ আন্দমাহেদির এ আন্দখযাহও েদিযিন
এবং ওই আন্দইেন িবচিাহেরর উেদিযাহগর্তও েনযিন। েসটাহ েকন েনযিন এর
িক েকাহেনাহ সেনাহষজনক জবাহব আন্দওযাহিম িললগর্ত জনগর্তেণর সাহমেন
িদিেযেছি বাহ িদিেত্ পাহরেব?

একিদিেক আন্দইেনর দবর্তেললত্াহ, অর্ন্যদিদিেক িনেজেদির মেনাহনীত্ দিললীয
েললাহকেদির িদিেয রাহজৈনিত্ক উেদ্দেশপ্রেণাহিদিত্ ত্দিন ও িবচিাহর। এ
অর্বস্থাহয ন্যদাহয িবচিাহেরর সাহমাহন্যদ সম্ভাহবনাহও থাহকেত্ পাহের নাহ।
ত্দিন সংস্থাহ ত্াহেদির সাহজাহেনাহ েললাহকেদিরেকই িমথযাহ সাহক্ষতয িদিেত্
সুবেযাহগর্ত িদিেচ্ছ। ওযাহিকবহিাহলল ও িনরেপক্ষত সাহক্ষতযদিাহত্াহেদিরেক পুিললশে
িদিেয ত্াহিড়িয়েয েদিওযাহর কথাহও জাহনাহ েগর্তেছি। এটাহ এক হিাহস্যকর
ত্দিন প্রিক্রিযাহ। আন্দসেলল িনরেপক্ষত ত্দিন ত্াহরাহ করেত্ চিাহয নাহ।
সরকাহেরর রাহয হিেযই আন্দেছি। ওই রাহযেক িঠিক রাহখাহর জেন্যদ েয
ধ্রেনর ত্দিন দিরকাহর েসটাহই করাহ হিেচ্ছ। ত্াহই, সরকাহেরর পছিন্দ
মেত্াহ িবচিাহর ও রাহয েঘাহষণাহ হিবাহর আন্দশেঙ্কাহই েবিশে।
আমার সেম্পেকির তদেন্তরর নমুনা

ত্দিন সংস্থাহ িকছিুিদিন আন্দেগর্ত আন্দমাহর িবরুেদ চিাহজর্তেিশেট দিাহিখলল কেরেছি।
এেত্ একিট অর্িভেযাহগর্ত আন্দমাহর েয, আন্দিম নাহিক ব্রেরাহহ্মণবাহিড়িয়যাহর
গর্তণহিত্যাহর হকুমদিাহত্াহ। অর্থচি ১৯৭১ সাহেলল আন্দিম ব্রেরাহহ্মণবাহিড়িয়যাহয
যাহইইিন। আন্দরও অর্িভেযাহগর্ত কেরেছি, আন্দমাহর পরাহমেশের্তেই নাহিক সাহমিরক
সরকাহর রাহজাহকাহর বাহিহিনী ও শোহিন কিমিট গর্তঠিন কেরেছি। স্বাহধ্ীনত্াহর
পর আন্দিম নাহিক পূমবর্তে পাহিকস্তাহন পুনরুদাহর বাহ রক্ষতাহ কিমিট গর্তঠিন
কেরিছিললাহম। এর প্রমাহণ ত্াহরাহ েকাহথাহয েপলল? আন্দসেলল ত্াহরাহ যাহ
বললেছি ত্াহেকই ত্াহরাহ প্রমাহণ বললেত্ চিাহয। এগুলেললাহ সবই অর্পবাহদি,
অর্িভেযাহগর্ত নয। ত্দিন সংস্থাহ আন্দমাহর িবরুেদ েয সব অর্িভেযাহগর্ত এেনেছি
এসবই সম্পর্কূমণর্তে িমথযাহ, িভিত্তিকহিীন, বাহেনাহযাহট, কাহল্পেিনক ও
উেদ্দেশপ্রেণাহিদিত্। যাহরাহ রাহজৈনিত্কভাহেব আন্দমাহেক েমাহকাহিবললাহ করেত্
বযথর্তে ত্াহরাহই িনজস্ব হিীন স্বাহথর্তে চিিরত্াহথর্তে করাহর উেদ্দেেশ এ জঘন্যদ পন্থাহ
েবেছি িনেযেছি । আন্দিম অর্ত্যন দিৃত্তঢত্াহর সাহেথ দ্বেযথর্তেহিীনভাহেব দিাহিব করিছি
েয এসব অর্িভেযাহগর্ত ডোহহিাহ িমথযাহ। িনরেপক্ষত িবচিাহর হিেলল এগুলেললাহর
একিটরও প্রমাহণ পাহওযাহ যাহেব নাহ। আন্দমাহর সাহরাহ জীবেন আন্দিম কখেনাহ
েকাহেনাহ খাহরাহপ কাহজ করাহ েত্াহ দিূমেরর কথাহ, েকাহেনাহ খাহরাহপ কাহেজর
িচিনাহও আন্দমাহর মাহথাহয আন্দেসিন। মরহম েশেখ মুিজবুর রহিমাহন সাহেহিব
সহি এ েদিেশের সকলল বষর্তেীযাহন বযিক্তি আন্দমাহর এ দিাহিবর পেক্ষতই কথাহ
বললেবন। যাহরাহ আন্দমাহর িবরুেদ েসাহচাহর ত্াহরাহও জাহেন েয, এ সকলল
অর্িভেযাহগর্তই সম্পর্কূমণর্তে িমথযাহ।
ইসললাহেমর িবরুেদ ষড়িয়যন্ত্রণকাহরীরাহ আন্দমাহর িবরুেদ েয সব অর্পবাহদি
ও িমথযাহ ত্থয িললেখ প্রচিাহর কেরেছি েসসব ত্থযই ওই জংিলল আন্দইেন
সাহক্ষতয িহিেসেব গ্র্হিণ করাহর িবধ্াহন রেযেছি, যাহেত্ িবচিাহের সরকাহেরর
মনমেত্াহ শোহিস্ত েদিওযাহ যাহয। ত্াহই, এ আন্দইেন িবচিাহর হিেলল সুবিবচিাহেরর
েকাহেনাহ আন্দশোহই করাহ যাহয নাহ।

এ িবচােরর অভসোধর্ু উেদ্দেশ

এ িবচিাহেরর অর্পেচিষাহর উেদ্দেশ আন্দসেলল েমাহেটও সৎ নয। হিীন
রাহজৈনিত্ক স্বাহথর্তে চিিরত্াহথর্তে করাহর উেদ্দেেশই িবচিাহেরর নাহেম এ প্রহিসন
চিললেছি। জাহমাহযাহত্েক েনত্ৃত্তত শেূমন্যদ কের যাহেত্ আন্দগর্তাহমী িনবর্তোহচিেন
জাহমাহযাহত্ আন্দওযাহিম িললেগর্তর পরাহজেযর কাহরণ হিেত্ নাহ পাহের েস
উেদ্দেেশই এ িবচিাহর।
যুদাহপরাহধ্ী ইসুবযর েয মীমাহংসাহ েশেখ সাহেহিব স্বযং কের েগর্তেছিন ত্াহ
নাহকচি কের নত্ুনভাহেব িবচিাহর করাহই যিদি আন্দসলল উেদ্দেশ হিত্,
ত্াহহিেলল ১৯৫ জন পাহিকস্তাহনী যুদাহপরাহধ্ীর িবচিাহর আন্দেগর্ত করেত্ হিত্।
িকন েসটাহ সরকাহর করেছি নাহ। েশেখ সাহেহিেবর সমাহপ্ত করাহ েস িবচিাহর
নাহকচি নাহ কেরই অর্ন্যদাহযভাহেব েগর্তঁাহজাহিমেললর আন্দশ্রদ্ধয িনেয সরকাহর
শুধ্ুমাহত রাহজৈনিত্ক প্রিত্দ্বেনী জাহমাহযাহত্েক দবর্তেলল ও জাহমাহযাহত্
েনত্ৃত্তবৃত্তন্দেক দিৃত্তশপট েথেক সরাহেনাহর জেন্যদই নত্ুন কের যুদাহপরাহধ্ ইসুবয
সৃত্তিষ কেরেছি।

বাংলনােদেশ ভারেতর ভূত্রিমকিা

বাহংললাহেদিেশের মুিক্তিযুেদ ভাহরত্ ত্াহেদির েসনাহবাহিহিনীর ভূমিমকাহেকই বেড়িয়াহ
কের েদিেখ। বাহংললাহেদিশেেক স্বাহধ্ীন করাহর কৃত্তিত্ত সবটুকুই ভাহরত্
ত্াহেদির বেলল মেন কের। মুিক্তিেযাহদাহেদির অর্বদিাহনেক ত্াহরাহ স্বীকাহরই
কের নাহ। ত্াহই, ১৯৭১-এর ১৬ িডেেসম্বর পাহক েসনাহবাহিহিনী ভাহরত্ীয
বাহিহিনীর িনকট আন্দত্মসমপর্তেণ কের। মুিক্তিযুেদর সবর্তোহিধ্নাহযক েজনাহেরলল
ওসমাহনীেক েসখাহেন হিাহিজর হিেত্ই েদিওযাহ হিযিন। প্রাহয এক ললাহখ
বিন্দ পাহিকস্তাহিন ৈসন্যদেক বাহংললাহেদিেশে নাহ েরেখ ভাহরেত্ িনেয যাহওযাহ
হিেযিছিলল। পাহক বাহিহিনীর সকলল অর্সশেস ও সাহমিরক সরঞাহম ললুট কের
ভাহরেত্ িনেয িগর্তেযিছিলল ত্াহরাহ। অর্থচি, এসব বাহংললাহেদিেশের সম্পর্কদি
িছিলল। বাহংললাহেদিশে েরললওেয সহি অর্ন্যদাহন্যদ সংস্থাহর সম্পর্কদিও ভাহরত্ ললুট
কের িনেয যাহয। এমনকী আন্দমাহেদির ঢাহকাহ িবশ্বিবদিযাহললেযর হিললগুলেললাহও
ত্াহেদির ললুণ্ঠেনর হিাহত্ েথেক েরহিাহই পাহযিন।
আন্দসেলল ১৯৭১ সাহেলল বাহংললাহেদিশেেক স্বাহধ্ীন করাহর উেদ্দেেশ ভাহরত্

প্রিহসেনমূত্রলনকি িবচার

এ মাহমললাহর বাহদিী বত্র্তেমাহন সরকাহর। আন্দসাহমীেদির অর্পরাহেধ্র ত্দিন
করাহর জন্যদ েয সংস্থাহ, ত্াহ এ সরকাহরই ত্াহেদির িনেজেদির েললাহকেদির
সমন্বয়েয গর্তঠিন কেরেছি। ট্রাহইবুনাহেললর িবচিাহরকেদিরেকও এ সরকাহরই
বাহছিাহই কের িনেজেদির পছিেন্দর েললাহকেদির িনেযাহগর্ত দিাহন কেরেছি।

মন্থন সোমিয়কিীত
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এিগর্তেয আন্দেসিন। ত্াহেদির িচিরশেত্রু পাহিকস্তাহন েথেক বাহংললাহেদিশেেক
িবিচ্ছন্নত কের ত্াহেদির কুিক্ষতগর্তত্ কের রাহখাহর উেদ্দেেশই ত্াহরাহ সবিকছিু
কেরেছি। ত্াহেদির পরবত্র্তেী আন্দচিরণ েস কথাহই প্রমাহণ কের। েদিশেবাহসী
িবেবচিনাহ কের েদিখুন, ১৯৭১ সাহেলল ভাহরত্ীয আন্দিধ্পেত্যর েয আন্দশেঙ্কাহ
প্রকাহশে করাহ হিেযিছিলল ত্াহ সেত্য পিরণত্ হিেচ্ছ িকনাহ? িবগর্তত্ ৪০
বৎসেরর ইিত্হিাহস এ সেত্যর এক জ্বললন সাহক্ষতী।
ভাহরত্ বাহংললাহেদিেশের স্বাহধ্ীনত্াহর পক্ষতশেিক্তি হিেলল পাহবত্
র্তে য চিট্টগ্র্াহেম
উপজাহিত্ িবেদ্রাহহিীেদিরেক অর্স ও েট্রিনং িদিেয সাহহিাহযয করত্ নাহ,
আন্দমাহেদির পাহিন সম্পর্কদি িনেয আন্দমাহেদির সাহেথ িনষ্ঠুর আন্দচিরণ কের
বাহংললাহেদিশেেক মরুভূমিমেত্ পিরণত্ করত্ নাহ বাহ বষর্তোহয পাহিন েছিেড়িয়
িদিেয বন্যদাহর সৃত্তিষ করত্ নাহ। ভাহরেত্র পণয বাহংললাহেদিশেেক ভাহরেত্র
বাহজাহের পিরণত্ কেরেছি। সীমাহেন অর্বযাহহিত্ভাহেব বাহংললাহেদিিশে মাহনুষষেক
পাহিখ িশেকাহেরর মেত্াহ গুলিলল কের হিত্যাহ করেছি ভাহরত্। জনগর্তণ িবক্ষতুব
হিেললও সরকাহর এর প্রিত্কাহর করেছি নাহ। এর পাহশোহপাহিশে ভাহরত্
বাহংললাহেদিেশের মধ্য িদিেয ট্রাহনিজট ও কিরেডোহর আন্দদিাহয এবং চিট্টগ্র্াহম ও
মংললাহ বন্দর বযবহিাহর করাহর সুবেযাহগর্ত েনওযাহর মাহধ্যেম বাহংললাহেদিশেেক
ত্াহর আন্দিঙনাহ বাহনাহেত্ চিাহেচ্ছ। এটাহ হিেলল বাহংললাহেদিশে
স্বাহধ্ীনত্াহ-সাহবর্তেেভৌখমত হিাহিরেয েফতললেব।
এসব কাহরেণই বাহংললাহেদিেশের জনগর্তণ ভাহরত্েক বন্ধু মেন কের নাহ।
িনরেপক্ষতভাহেব জনমত্ যাহচিাহই করেলল ত্াহ স্পষভাহেব প্রমাহিণত্ হিেব।
ভাহরত্ বাহংললাহেদিশেেক প্রাহয চিাহরিদিক িদিেয েঘরাহও কের আন্দেছি। যিদি
কখেনাহ এ েদিেশের স্বাহধ্ীনত্াহর ওপর হিস্তেক্ষতপ করাহ হিয, ত্াহহিেলল
একমাহত ভাহরত্ই করেব। এটাহ বেড়িয়াহই দঃেখর িবষয েয, জনগর্তণ
ভাহরত্েক বন্ধু মেন নাহ করেললও সরকাহর ভাহরত্েক শুধ্ু বন্ধুই মেন
কের নাহ, জনগর্তেণর মেধ্য ভাহরেত্র িবরুেদ যত্ অর্িভেযাহগর্তই থাহকুক
ত্াহরাহ কখেনাহ ভাহরেত্র েকাহেনাহ মন্দ আন্দচিরেণর প্রিত্বাহদি কের নাহ।
বাহংললাহেদিেশের ওপর আন্দিধ্পত্য কাহেযেমর উেদ্দেেশ ভাহরত্ যাহ দিাহিব
কের ত্াহ সবই ত্াহরাহ িবনাহ িদ্বেধ্াহয িদিেয িদিেচ্ছ। বাহংললাহেদিেশের স্বাহেথর্তের
িবেরাহধ্ী হিেললও ভাহরেত্র স্বাহথর্তে বজাহয রাহখেত্ ত্াহরাহ অর্িত্ উৎসাহহিী।
অর্থচি, বাহংললাহেদিেশের জনগর্তণ দিৃত্তঢভাহেব েদিেশের স্বাহধ্ীনত্াহ ও
সাহবর্তেেভৌখমেতর পেক্ষত।
িপ্রয েদিশেবাহসী,
আন্দপনাহেদিরেক সেম্বাহধ্ন কের আন্দবাহর িকছিু বললাহর সুবেযাহগর্ত পাহব িকনাহ
জাহিন নাহ। ত্াহই, প্রাহসিঙ্গকভাহেব আন্দিম যাহ বললেত্ চিাহই ত্াহর প্রেযাহজেন
পাহিকস্তাহন আন্দেন্দাহললন সম্পর্কেকর্তে দ-এক কথাহ উেল্লিখ করেত্ হিয।
চিিল্লিেশের দিশেেক িদ্বেত্ীয িবশ্বযুদ চিললাহকাহেলল িব্রেরিটশে সরকাহর েঘাহষণাহ
কের েয, যুেদর পর ত্াহরাহ ভাহরত্বষর্তেেক স্বাহধ্ীনত্াহ েদিেব। িম. গর্তাহন্ধী ও
িম. েনহিরুর েনত্ৃত্তেত কংেগ্র্স দিলল েথেক দিাহিব করাহ হিয েয, ভাহরত্ীয
জাহত্ীযত্াহ ও েসকুললাহর গর্তণত্েন্ত্রণর িভিত্তিকেত্ অর্খণ ভাহরত্ ‘এক রাহষ’
হিেব, কাহরণ ভাহরেত্র সকলল ধ্েমর্তের মাহনুষষ এক জাহিত্। কাহেযেদি আন্দযম
মুহিাহম্মদি আন্দললী িজন্নতাহহির েনত্ৃত্তেত েহিাহেসন শেিহিদি েসাহহিরাহওযাহদির্তেী ও েশেখ
মুিজেবর মেত্াহ েনত্াহরাহ দিাহিব করেললন েয, ‘মুসিললমরাহ আন্দললাহদিাহ
জাহিত্’। ৪০ েকাহিট ভাহরত্বাহসীর রাহেষ ১০ েকাহিট মুসললমাহন ৩০ েকাহিট
িহিন্দুর শোহসনাহধ্ীন হিেলল মুসিললমরাহ স্বাহধ্ীনত্াহর সুবফতলল েভাহগর্ত করেত্
পাহরেব নাহ। ত্াহই, মুসিললম জাহত্ীযত্াহর িভিত্তিকেত্ মুসিললম সংখযাহগর্তিরষ্ঠ
প্রেদিশেগুলেললাহেক ভাহরত্ েথেক আন্দললাহদিাহ কের পাহিকস্তাহন কাহেযম করাহর
আন্দেন্দাহললন হিয। ১৯৪৬ সাহেললর িনবর্তোহচিেন ১০ েকাহিট মুসললমাহন
পাহিকস্তাহেনর পেক্ষত েভাহট েদিওযাহর কাহরেণ ১৯৪৭ সাহেলল ভাহরত্ িবভক্তি
হিেয পাহিকস্তাহেনর জন্মে হিয।
মন্থন সোমিয়কিীত

িকন পাহিকস্তাহন প্রিত্ষ্ঠাহর আন্দদিিশের্তেক ললক্ষতয অর্িজর্তেত্ হিযিন। ত্াহর
ফতেলল ত্ৎকাহললীন পূমবর্তে পাহিকস্তাহন েশোহষণ ও বঞ্চনাহর িশেকাহর হিয। এই
িবেভদি বঞ্চনাহ েথেকই পৃত্তথক হিওযাহর ধ্াহরণাহর জন্মে। আন্দমাহেদির স্বাহধ্ীন
বাহংললাহেদিশে িবভক্তি ভাহরত্ ও িবভক্তি পাহিকস্তাহেনর উত্তিকরসূমরী। এই
িবভিক্তির ফতেলল আন্দমরাহ আন্দললাহদিাহ জাহিত্সত্তিকাহ ও স্বাহধ্ীন রাহষ েপেযিছি।
রক্তিক্ষতযী যুেদর মাহধ্যেম ত্ৎকাহললীন পূমবর্তে পাহিকস্তাহন বাহংললাহেদিশে নাহমক
স্বাহধ্ীন রাহেষ পিরণত্ হিয।
িবগর্তত্ ৬০ বৎসর ধ্ের ভাহরেত্ মুসললমাহনেদির েয দদির্তেশোহ চিললেছি,
ভাহরত্ িবভক্তি নাহ হিেলল বাহংললাহেদিেশের মুসললমাহনেদিরও একই দরবস্থাহ হিত্।
পাহিকস্তাহন হিওযাহর কাহরেণই সবর্তেেক্ষতেত মুসললমাহনেদির এত্ বযাহপক অর্গ্র্গর্তিত্
হিেযিছিলল। ভাহরত্ িবভক্তি নাহ হিেলল ১৯৪৭ সাহেললর পর বাহংললাহেদিশে ভূমখেণর
েয উন্নতিত্ হিেযেছি ত্াহ কখেনাহ হিত্ নাহ। আন্দমরাহ স্বাহধ্ীন-সাহবের্তে ভৌখম
বাহংললাহেদিশে েপেযিছি ১৯৪৭-এর েদিশে িবভাহেগর্তর ফতলল িহিেসেবই।
বাহংললাহেদিেশের েকাহিট েকাহিট মাহনুষষ আন্দল্লিাহহিেক িবশ্বাহস কের, রাহসূমলল
(সাহ)-েক মহিব্বত্ কের এবং কুরআন্দনেক ভিক্তি ও শ্রদ্ধদাহ কের। রাহসূমলল
(সাহ) কুরআন্দেনর জীবন িবধ্াহন বাহস্তেব চিাহললু কেরই ইসললাহিম কললযাহণ
রাহষ কাহেযম কেরন। িত্িন ইসললাহমেক শুধ্ু কত্ক অর্নুষষ্ঠাহনসবর্তেস্ব ধ্মর্তে
মেন কেরনিন। মাহনবজাহিত্র পাহিথর্তেব সুবখ-শোহিন ও আন্দিখরাহেত্
সাহফতেললযর জন্যদই আন্দল্লিাহহি কুরআন্দন নাহিযলল কেরন।
বাহংললাহেদিেশে ধ্মর্তেহিীন েসকুললাহর মত্বাহদি কাহেযম করাহ হিেলল কংেগ্র্েসর
ভাহরত্ীয জাহত্ীযত্াহবাহেদির সাহেথ েকাহেনাহ পাহথর্তেকয আন্দর থাহকেব নাহ এবং
ভাহরত্ িবভাহগর্ত ও আন্দমাহেদির আন্দললাহদিাহ স্বাহধ্ীন-সাহবর্তেেভৌখম রাহেষর েকাহেনাহ
েযৌখিক্তিকত্াহ থাহকেব নাহ। এই কাহরেণই আন্দমরাহ বাহংললাহেদিশেেক একিট
স্বাহধ্ীন, সুবখী ও ইসললাহিম কললযাহণ রাহষ িহিেসেব েদিখেত্ চিাহই। ত্াহহিেললই
আন্দমাহেদির স্বাহধ্ীনত্াহ অর্থর্তেবহি হিেব। ত্াহ নাহ হিেলল এেদিশে একিদিন
ভাহরত্ীয জাহত্ীযত্াহবাহেদির কবেলল পেড়িয় ভাহরেত্র অর্ঙ্গরাহেজয পিরণত্
হিওযাহর আন্দশেঙ্কাহ রেযেছি। বাহংললাহেদিেশের েসকুললাহর সরকাহর আন্দমাহেদির
স্বাহধ্ীন ও স্বত্ন্ত্রণ জাহত্ীযত্াহর িভিত্তিক ইসললাহমেক এ েদিেশের জনজীবন
েথেক উেচ্ছদি কের কংেগ্র্েসর ভাহরত্ীয জাহত্ীযত্াহবাহেদির আন্দগ্র্াহসেনর
পথই পিরষ্কাহর করেছি।
আন্দিম মুসিললম েদিশেবাহসীর প্রিত্ আন্দকুলল আন্দেবদিন জাহনাহই, েযন
ত্াহরাহ িনযমত্াহিন্ত্রণক আন্দেন্দাহললন কের এ েদিেশে ইসললাহিম কললযাহণ রাহষ
কাহেযেমর জন্যদ জাহন-মাহলল িদিেয প্রেচিষাহ চিাহললাহন। কাহরণ, এটাহ
ঈমাহেনরই দিাহিব এবং এটাহ স্বাহধ্ীনত্াহরও একমাহত গর্তযাহরাহিন্ট।
িপ্রয েদিশেবাহসী,
েদিশে বত্র্তেমাহেন এক কিঠিন সঙ্কেটর মধ্য িদিেয চিললেছি। জাহত্ীয গুলরুতপূমণর্তে
িবষযগুলেললাহর সমাহধ্াহন বযত্ীত্ েদিেশের উন্নতিত্ ও অর্গ্র্গর্তিত্ সম্ভব নয।
ত্াহই, দিললমত্ িনিবর্তেেশেেষ সকেললর সিম্মিললত্ প্রেচিষাহর মাহধ্যেম এসব
জাহত্ীয সঙ্কট উত্তিকরেণ কাহজ কের যাহওযাহ একাহন জরুির।
এখন িবভাহজেনর সময নয --- জাহত্ীয বৃত্তহিত্তিকর ঐেকযর সময।
েদিেশের অর্গ্র্গর্তিত্ অর্জর্তেেনর স্বাহেথর্তে আন্দমাহেদির েপছিেন ত্াহকাহেনাহর সময
েনই; আন্দমাহেদিরেক সাহমেন অর্গ্র্সর হিেত্ হিেব। আন্দিম কাহমনাহ কির,
বত্র্তেমাহন সরকাহর এবং ভিবষ্যেত্ও যঁাহরাহ েদিশে পিরচিাহললনাহর দিাহিযত
েনেবন ত্ঁাহরাহ দিললমত্ িনিবর্তেেশেেষ সাহমাহিজক শেৃত্তঙ্খললাহ প্রিত্ষ্ঠাহ ও েদিেশের
অর্থর্তেৈনিত্ক প্রবৃত্তিদর স্বাহেথর্তে কাহজ কের বাহংললাহেদিশেেক একিট ইসললাহিম
কললযাহণ রাহেষ পিরণত্ করেবন। আন্দিম েদিাহআন্দ কির, েদিেশের
শোহসকগর্তণেক আন্দল্লিাহহি েযন হিীন দিললীয স্বাহথর্তে ও িহিংসাহ-িবেদ্বেেষর ঊর্েধ্র্তে
উেঠি সিঠিকভাহেব েদিশে ও জাহিত্র কললযাহেণ কাহজ করাহর ত্াহওফতীক েদিন,
আন্দইিন সাহেমযর িভিত্তিকেত্ সাহমাহিজক ন্যদাহযনীিত্ প্রিত্ষ্ঠাহর উেদ্দেেশ
িনযমত্াহিন্ত্রণকভাহেব যাহ করণীয ত্াহ ত্াহরাহ কেরন, সাহমাহিজক িনরাহপত্তিকাহ
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িনিশ্চত্ করাহর পাহশোহপাহিশে নাহগর্তিরকেদির অর্িধ্কাহর রক্ষতাহর ললেক্ষতয যথাহযথ
পদিেক্ষতপ গ্র্হিণ কেরন এবং বযস্ক, দিিরদ্র ও ইযাহিত্মেদির বযাহপাহের
িবেশেষ যতবাহন হিন। ত্ঁাহেদির সবেচিেয গুলরুতপূমণর্তে দিাহিযত হিেব, এ
েদিেশের মাহনুষষেক আন্দধ্ুিনক, সুবিশেিক্ষতত্, েদিশেেপ্রিমক সুবনাহগর্তিরক িহিেসেব
গর্তেড়িয় েত্াহললাহর জন্যদ প্রেযাহজনীয কাহযর্তেক্রিম গ্র্হিণ করাহ।
িপ্রয েদিশেবাহসী,
আন্দিম অর্ত্যন দিৃত্তঢত্াহর সাহেথ দিাহিব করিছি েয, আন্দিম কখেনাহ েকাহেনাহ
মাহনবত্াহিবেরাহধ্ী কমর্তেকাহেণর সাহেথ জিড়িয়ত্ িছিললাহম নাহ। এক েশ্রদ্ধণীর অর্ন্ধ
স্বাহথর্তোহেন্বয়ষী মহিলল আন্দমাহেক রাহজৈনিত্ক ও সাহমাহিজকভাহেব েহিয প্রিত্পন্নত
করাহর জন্যদ িবগর্তত্ প্রাহয ৪০ বৎসর যাহবত্ এ ধ্রেনর ঘৃত্তণয অর্পপ্রচিাহর
কের জনমেন আন্দমাহর িবরুেদ িবেদ্বেষ ছিিড়িয়েয রাহজৈনিত্ক ফতাহযদিাহ ললুট
করেছি। আন্দজ পযর্তেন আন্দমাহর িবরুেদ মাহনবত্াহিবেরাহধ্ী কমর্তেকাহেণর জন্যদ
েকাহথাহও েকাহেনাহ মাহমললাহ হিযিন। ১৯৭৩ সাহেলল ত্ৎকাহললীন সরকাহর
অর্ন্যদাহযভাহেব আন্দমাহর জন্মেগর্তত্ নাহগর্তিরকত অর্িধ্কাহর হিরণ করেললও
পরবত্র্তেীেত্, ১৯৯৪ সাহেলল, সুবিপ্রম েকাহেটর্তের সবর্তেসম্মত্ রাহেয আন্দিম
আন্দমাহর জন্মেগর্তত্ নাহগর্তিরক অর্িধ্কাহর িফতের পাহই এবং আন্দমাহর িবরুেদ
আন্দনীত্ সকলল অর্িভেযাহগর্ত িমথযাহ প্রমাহিণত্ হিয। এখন নত্ুন কের
সম্পর্কূমণর্তে উেদ্দেশপ্রেণাহিদিত্ হিেয আন্দবাহর েসই একই অর্িভেযাহেগর্তর
অর্বত্াহরণাহ করাহ হিেচ্ছ।
আন্দিম েজলল, জুললুম, িনযর্তোহত্ন, এমনকী মৃত্তত্ুয েকও ভয পাহই নাহ।
মৃত্তত্ুয অর্ত্যন স্বাহভাহিবক, অর্িনবাহযর্তে। একিদিন সবাহইেক মৃত্তত্ুয বরণ করেত্
হিেব। আন্দিম দিৃত্তঢভাহেব আন্দল্লিাহহিেক িবশ্বাহস কির, আন্দিখরাহেত্ িবশ্বাহস
কির, ত্াহক্বদিদির িবশ্বাহস কির। আন্দরও িবশ্বাহস কির েয, আন্দল্লিাহহির ইচ্ছাহ
ছিাহড়িয়াহ েকাহেনাহ িকছিুই হিয নাহ এবং িত্িন যাহ কেরন ত্াহ বাহন্দাহহির
কললযাহেণর জন্যদই কেরন। সুবত্রাহং, আন্দিম আন্দমাহর মৃত্তত্ুয িনেয সাহমাহন্যদও
শেিঙ্কত্ নই। আন্দিম িনিশ্চত্, আন্দিম এ েদিেশের মাহনুষেষর অর্কললযাহেণর
জন্যদ েকাহেনাহ কাহজ েকাহেনাহিদিনই কিরিন। িনরেপক্ষত ত্দিন ও িনরেপক্ষত
িবচিাহর হিেলল আন্দিম িনেদির্তোহষ প্রমাহিণত্ হিব, এ বযাহপাহের আন্দমাহর েকাহেনাহ

সেন্দহি েনই। যঁাহরাহ আন্দমাহর িবরুেদ িমথযাহ প্রচিাহরণাহ চিাহললাহেচ্ছন, ত্ঁাহরাহও
জাহেনন েয, আন্দিম েদিাহষী নই, এ সবই রাহজৈনিত্ক উেদ্দেশপ্রেণাহিদিত্।
ত্েব েয রকম প্রহিসেনর িবচিাহর হিেচ্ছ েত্মন হিেলল েত্াহ আন্দর েকাহেনাহ
বক্তিবয থাহেক নাহ।
আন্দমাহর দিীঘর্তে ৫০ বছিেরর কমর্তেজীবেন সাহরাহেদিেশে বযাহপক সফতর
কেরিছি। জনগর্তেণর মেধ্যই িবচিরণ কেরিছি। উন্নতত্ ৈনিত্ক চিিরেত
ভূমিষত্ হিওযাহর জন্যদ জনগর্তণেক উদ্বেুদ করাহর েচিষাহ কেরিছি।
মাহনবত্াহিবেরাহধ্ী েযসব অর্পরাহেধ্র অর্িভেযাহগর্ত আন্দমাহর িবরুেদ েত্াহললাহ
হিেচ্ছ ত্াহ কখেনাহ জনগর্তণ িবশ্বাহস করেব নাহ। আন্দমাহেক ফতঁাহিস িদিেললও
জনগর্তণ আন্দমাহেক আন্দল্লিাহহির ৈসিনক িহিেসেবই গর্তণয করেব, ইনশোহআন্দল্লিাহহি।
পিরেশেেষ, বললেত্ চিাহই েয, েদিেশের মাহনুষেষর দিনযাহ ও
আন্দিখরাহেত্র কললযাহেণর জন্যদ আন্দিম িনেজর সাহরাহজীবন উৎসগর্তর্তে কেরিছি।
আন্দত্মপ্রচিাহর বাহ আন্দত্মপ্রিত্ষ্ঠাহ কখেনাহই চিাহইিন। এ েদিেশের রাহজৈনিত্ক
ইিত্হিাহেস আন্দিমই একমাহত কমর্তেক্ষতম থাহকাহ অর্বস্থাহয দিললীয প্রধ্াহেনর পদি
েথেক অর্বসর েনওযাহর মেত্াহ নিজর সৃত্তিষ কেরিছি। েকাহেনাহ প্রিত্দিাহন
বাহ স্বীকৃত্তিত্ কাহেরাহ কাহেছি েকাহেনাহিদিন চিাহইিন; এখনও চিাহই নাহ। আন্দমাহর
জন্যদ আন্দমাহর আন্দল্লিাহহিই যেথষ। ত্েব আন্দপেশোহশে, েদিশে এবং জাহিত্র
জন্যদ যাহ েচিেযিছি ত্াহ েদিেখ েযেত্ পাহরব িকনাহ। েদিাহআন্দ কির, আন্দল্লিাহহি
এই েদিশেেক এবং েদিেশের মাহনুষষেক েহিফতাহযত্ করুন, েদিেশের স্বাহধ্ীনত্াহ,
অর্খণত্াহ ও সাহবর্তেেভৌখমত রক্ষতাহ করুন। আন্দল্লিাহহি ত্াহআন্দললাহ েদিেশের
মাহনুষষেক দিনযাহর কললযাহণ ও আন্দিখরাহেত্র মুিক্তি দিাহন করুন, আন্দমীন।
আন্দপনাহেদির িনকট েদিাহযাহ চিাহই। আন্দল্লিাহহি ত্াহআন্দললাহ েযন আন্দমাহর েনক
আন্দমললগুলেললাহ েমেহিরবাহনী কের কবুলল কেরন, যাহবত্ীয গুলনাহহিখাহত্াহ মাহফত
কেরন এবং আন্দিখরাহেত্ সাহফতললয দিাহন কেরন।
(আন্দমাহর ওপর জাহমাহযাহেত্ ইসললাহিমর প্রিত্িনিধ্েতর েকাহেনাহ দিাহিযত
েনই। ত্াহই আন্দমাহর এই বক্তিবয একাহনই বযিক্তিগর্তত্। এর সাহেথ
জাহমাহযাহেত্র েকাহেনাহ সম্পর্ককর্তে েনই।)

বাংলনােদেশর ব্লগারেদর োখালনা উেঠোান
শমীতকি সেরকিার
ক্ষতমত্াহর েখললাহঘর শেিক্তিশোহললী গর্তণমাহধ্যেমর িবপরীেত্ ইন্টাহরেনট েয
একটাহ খুব ই শেিক্তিশোহললী সাহমাহিজক মাহধ্যম, ত্াহ েবশে কেয়কবছির
আন্দেগর্তই েবাহঝাাহ েগর্তিছিলল। ইন্টাহরেনট সাহমাহিজক কেথাহপকথেনর
একটাহ জাহয়গর্তাহ, িনেজর কথাহ অর্েন্যদর কাহেছি েপঁৌখেছি েদিবাহর
বেন্দাহবস্ত। এবং এই পিরসের বাহস্তব সমাহেজ মাহত্ব্বর যাহরাহ,
ত্াহেদির মাহত্ব্বির ত্ুললনাহয় কম। েকাহেনাহ এক সাহধ্াহরণ মাহনুষষও
ত্াহর কথাহটাহ একটু গুলিছিেয় যিদি বললেত্ পাহেরন, ত্াহহিেলল েশ্রদ্ধাহত্ াহ
পাহওয়াহ যাহেব। বেড়িয়াহ িমিডেয়াহ --- িটিভ বাহ ৈদিিনক সংবাহদিপত বাহ
বেড়িয়াহ মযাহগর্তাহিজেন যুগর্ত যুগর্ত ধ্ের েযভাহেব ত্াহেললবড়িয়, মাহত্ব্বর
আন্দর পাহরদিশের্তেী েদির কথাহই েশোহনাহ যাহয়, ইন্টাহরেনট ত্াহর েথেক
আন্দললাহদিাহ। েকউ পাহরদিশের্তেী বাহ মাহত্ব্বর বাহ এমনকী খুব সিঠিক নাহ
হিেয়ও ত্াহর কথাহ প্রকাহশে করেত্ পাহের ইন্টাহরেনেট। িটিভ,
েরিডেও বাহ সংবাহদিপেত একবাহর একটাহ কথাহ প্রকাহশে েপেলল ত্াহর
ক্ষতমত্াহ অর্েনক েবিশে। কাহরণ একিট েপ্রাহগ্র্াহম ললক্ষত ললক্ষত েললাহক
েদিখাহ বাহ েশোহনাহর েরিডেেমডে বেন্দাহবস্ত েসখাহেন থাহেক। আন্দপিন
চিাহন বাহ নাহ চিাহন, েসটাহ আন্দপিন েদিখেত্/শুনে ত্ বাহধ্য। েযমন,
মন্থন সোমিয়কিীত

আন্দপিন যিদি চিাহন, ৈদিিনক সংবাহদিপেত েধ্াহিনর েকরাহমিত্ িনেয়
েললখাহ পড়িয়েবন নাহ, মনেমাহহিেনর কথাহ শুনেবন নাহ বাহ মমত্াহর
মুখ েদিখেবন নাহ, ত্াহহিেলল িক পাহরেবন? পাহরেবন নাহ। িটিভ
খুললেলল বাহ ৈদিিনেকর পাহত্াহ খুললেললই ত্াহরাহ হিাহিজর। ইন্টাহরেনট
ত্াহর ত্ুললনাহয় অর্েনক গর্তণত্াহিন্ত্রণক। আন্দপিন নাহ চিাহইেলল এসব নাহও
েদিখেত্ পাহেরন। েসখাহেন একই িজিনস ললক্ষত ললক্ষত েললাহক েদিখেত্
বাহধ্য েত্াহ নয়ই, েদিেখও নাহ। ত্াহই েসিদিক িদিেয় েদিখেলল
ইন্টাহরেনেটর ক্ষতমত্াহ অর্ন্যদাহন্যদ িমিডেয়াহর ত্ুলল নাহয় অর্েনক কম। আন্দর
ত্াহই েস সুবন্দর। মাহত্ব্বির, ত্াহেললবির বাহ পাহরদিিশের্তেত্ াহেক হিাহজাহর
হিাহজাহর েললাহক ধ্ন্যদ ধ্ন্যদ করেব --- এর জন্যদ ইন্টাহরেনট নয়।
অর্নত্ ইন্টাহরেনেটর েমৌখিললক িডেজাহইেনর মেধ্য ত্াহ েনই। এটাহ
বেড়িয়াহ পিরসর, অর্থর্তোহৎ ক্ষতমত্াহর পিরসর নয়। েছিাহেটাহ পিরসর,
অর্থর্তোহৎ সাহমাহিজক পিরসর। আন্দর ত্াহই ইন্টাহরেনট িনঃসেন্দেহি
ক্ষতমত্াহমুক্তি সমাহেজর পেথ যাহতাহর পাহেথয়। বললাহই বাহহললয, ওই
পেথ পিরত্যাহজয বেড়িয়াহ িমিডেয়াহ --- িটিভ, বেড়িয়াহ ৈদিিনক ...।
এই কথাহগুলেললাহ আন্দেরকবাহর মেন কিরেয় িদিলল বাহংললাহেদিেশের
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শোহহিবাহগর্ত আন্দেন্দাহললন।

িদিিব্ব চিেলল যাহিচ্ছলল। আন্দেরকটাহ সমস্যাহ িছিলল ইউিনেকাহডে
স্টযাহন্ডোহেডের্তে র িক-েবাহডের্তে এবং ফতন্ট। আন্দেগর্ত অর্যাহসিক স্টযাহন্ডোহেডের্তে র
িকছিু বাহংললাহ িক-েবাহডের্তে েললআন্দউট এবং ফতন্ট িছিলল। েসগুলেললাহ
েদিখেত্ েবশে ভাহেললাহ। পিশ্চমবঙ্গ ও বাহংললাহেদিেশের বেড়িয়াহ েছিাহেটাহ
েপ্রেসর কাহজ েসসব িদিেয়ই চিললত্। িকন প্রথমত্, েসগুলিলল
সবই িছিলল বাহিণিজযক। এবং েসগুলিলল মুক্তি সফ্ট ওয়াহর েত্াহ
নয়ই। ত্াহর ওপর েসগুলেললাহ ইন্টাহরেনেট বযবহিাহরেযাহগর্তযও নয়।
ইন্টাহরেনেট বাহংললাহর িবস্তাহর নাহ হিেলল বাহংললাহ টাহইিপং িকন
প্রেফতশেনাহললেদির কাহজ হিেয়ই েথেক েযত্। সাহধ্াহরেণর িজিনস
হিেয় উঠিত্ নাহ।
২০০১ সাহলল নাহগর্তাহদি এক সাহেথ অর্েনকগুলিলল ঘটনাহ ঘটাহর জন্যদ
ইন্টাহরেনেট বাহংললাহ িবস্তাহেরর েক্ষতত খুে লল যাহয়। প্রথমত্,
বাহংললাহভাহষীেদির মেধ্য প্রাহয় িনরঙ্কু শে আন্দিধ্পত্য িনেয় বযবহিাহর
হিওয়াহ অর্পাহেরিটং িসেস্টম মাহইেক্রিাহসফ্ট উইেন্ডোহ-র এক্িপ
সাহিভর্তে স পযাহক-২ ভাহসর্তে াহ েন বাহংললাহ িস্ক্রিপ্টে আন্দেস, অর্থর্তে াহ ৎ ত্াহ
ইউিনেকাহেডের পূমণ র্তে াহ ঙ্গ স্টযাহন্ডোহডের্তে েমেন েনয়। এবং সেঙ্গ একটাহ
িফ ইউিনেকাহডে বাহংললাহ ফতন্টও েদিয়, িবিচ্ছির েদিখেত্, নাহম
বৃত্তন্দ াহ। ওই ২০০১ সাহেললই বাহংললাহেদিেশের একিট িক-েবাহডের্তে
েললআন্দউট ও ফতেন্টর েকাহম্পর্কাহিন ণ্ণএকুেশে' িকছিু ইউিনেকাহডে
বাহংললাহ ফতন্ট এবং িক-েবাহডের্তে েললআন্দউট বাহজাহের ছিাহেড়িয়। িকন
এইসব িক-েবাহডের্তে েললআন্দউটগুলিলল সবকিট িছিলল েবশে কিঠিন।
িবেশেষত্, ইংেরিজ িক েবাহডের্তে েললআন্দউেট অর্ভযস্ত বাহংললাহভাহষী
বযবহিাহরকাহরীেদির পেক্ষত েসিট েবশে জিটলল িছিলল। ত্াহই ২০০১-এ
শুরু হিেললও, বাহংললাহ ভাহষাহয় ইন্টাহরেনট গর্তড়িয়গর্তিড়িয়েয় এেগর্তাহয়িন।
এই ফতঁাহ ক পূম র ণ কেরন ময়মনিসং েমিডেকযাহলল কেললেজর এক
ছিাহত েমহিিদি হিাহসাহন খাহন। িত্িন ণ্ণেফতাহেনিটক' বাহংললাহ িক-েবাহডের্তে
েললআন্দউট সমৃত্ত দ ণ্ণঅর্ভ্র' ৈত্ির কেরন (প্রথম প্রকাহশে ২০০৩
সাহেললর মাহচির্তে মাহস)। সিত্য কথাহ বললেত্, অর্ভ্র েকাহেনাহ িক-েবাহডের্তে
েললআন্দউট নয়, এিট একিট মধ্যবত্র্তেী স্তর। এেত্ k িটপেলল ণ্ণক'
আন্দেস। ইংেরিজ িক-েবাহডের্তে েললআন্দউেট অর্ভযস্ত বাহংললাহভাহষীর েসই
অর্ভযাহেসর সাহেথ ত্াহলল িমিললেয় বাহনাহেনাহ এই বু ি দদিীপ্ত
সফ্ট ওয়াহরিটর কললযাহেণ বাহংললাহ কিম্পর্কউিটং-এ েজাহয়াহর আন্দেস।
বাহংললাহ টাহইপ করাহ খু ব ই সহিজ হিেয় যাহয়। ইন্টাহরেনেট
বাহংললাহেত্ও েজাহয়াহর আন্দেস। এই ণ্ণঅর্ভ্র' সফ্ট ওয়াহরিট খুব
সহিেজ িবনাহ পয়সাহয় ইন্টাহরেনট েথেক নাহিমেয় িনেয়
মাহইেক্রিাহসফ্ট উইেন্ডোহজ অর্পাহেরিটং িসেস্টমওয়াহললাহ েমিশেেন
ইনস্টলল কের েনওয়াহ যাহয়। েমহিিদি হিাহসাহন উন্মেুক্তি এবং মুক্তি
সফ্ট ওয়াহর-েপ্রমী েললাহক হিওয়াহ সেত্ত্বেও প্রথমিদিেক অর্ভ্র-র
েপ্রাহগ্র্াহমিটেক প্রকাহশে কেরনিন বাহ অর্ভ্রেক মুক্তি কেরনিন।
কাহরণ, ত্ঁাহ র ভয় িছিলল, এই েপ্রাহগ্র্াহমিটেক মুক্তি কের িদিেলল
অর্ন্যদ েকউ এই েপ্রাহগ্র্াহমিটেক বযবহিাহর করেব পাহসওয়াহডের্তে বাহ
অর্ন্যদাহন্যদ েগর্তাহপন িজিনস ত্ুে লল েনওয়াহর কাহেজ। েযেহিত্ু অর্ভ্র
একিট িক-েবাহডের্তে েললআন্দউেটর মধ্যবত্র্তে ী স্তর, ত্াহই ত্াহর েপ্রাহগ্র্াহম
বযবহিাহর কের িক-েবাহেডের্তে যাহ টাহইপ করাহ হিেচ্ছ, ত্াহ ত্ুে লল
েনওয়াহ খুব েসাহজাহ। আন্দমাহর মেন হিেয়েছি, এই কাহণজ্ঞাহন
বাহংললাহেদিেশের কিম্পর্কউটাহর জগর্তেত্র একিট বেড়িয়াহ ৈবিশেষয, ত্াহর
উৎকেষর্তে র কাহরণও বেট। (প্রসঙ্গত্ বললাহ ভাহেললাহ, পিশ্চমবেঙ্গও
েয ২০০২-২০০৩ সাহলল নাহগর্তাহদি বাহংললাহয় কিম্পর্কউটাহর বাহ মুক্তি
অর্পাহেরিটং িসেস্টম িললনাহক্ িনেয় সাহড়িয়াহ পেড়িয়িন ত্াহ নয়।
িললনাহেক্র বাহংললাহ সংস্করেণর প্রকল্পে ণ্ণঅর্ঙ্কু র '-এ জিড়িয়েয় িছিলল
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বাহংললাহেদিেশে ইন্টাহরেনেটর প্রসাহর শুরু েনট-এ বাহংললাহ ভাহষাহর
প্রসাহেরর সেঙ্গ সেঙ্গ। ইন্টাহরেনট ইংেরিজেত্ ৈত্ির।
কিম্পর্কউটাহরও েত্াহ ইংেরিজেত্ই ৈত্ির। িকন কিম্পর্কউটাহের িবিভন্নত
ভাহষাহর বযবহিাহর িনেয় ভাহবনাহিচিনাহ শুরু হিেয়িছিলল, কাহরণ ত্াহ
নাহহিেলল েত্াহ েসটাহ েকবলল ইংেরিজ দিনয়াহেত্ই সীমাহবদ থাহকেব!
িবিভন্নত ভাহষাহেক ণ্ণকিম্পর্কউিটং'-এ অর্নভুর্তেক্তি করাহর জন্যদ েসই
প্রেচিষাহরই অর্ঙ্গ িহিেসেব প্রিত্িট ভাহষাহর িললিপ সম্বিললত্ একিট
সিম্মিললত্ িললিপমাহললাহ ৈত্ির শুরু হিেয়িছিলল। েসই প্রয়াহেসই
ণ্ণইউিনেকাহডে' নাহেম একিট স্টযাহন্ডোহডের্তে - এর প্রথম প্রকাহশে ঘেট
১৯৯১ সাহেলল (ইউিনেকাহডে কনসিটর্তেয় াহম নাহেম একিট অর্ললাহভজনক
সংস্থাহর মাহধ্যেম)। েসই প্রথম ভাহসর্তোহেনই অর্ন্যদ আন্দরও েত্ইশেিট
ভাহষাহর িললিপর সেঙ্গ বাহংললাহও িছিলল। এখন ইউিনেকাহেডে েমাহট
১০০িট ভাহষাহর িললিপ এেসেছি। এই সিম্মিললত্ িললিপমাহললাহর
স্টযাহন্ডোহেডের্তের ৈবিশেষয হিলল, প্রিত্িট ভাহষাহর প্রিত্িট িললিপর প্রিত্িট
পৃত্তথক বণর্তে এবং সংেযাহজনী (েযমন বাহংললাহয় আন্দ-কাহর, উ-কাহর
প্রভৃত্তি ত্)-র জন্যদ পৃত্তথক পৃত্তথক ণ্ণে কাহডে' থাহকেব। েযমন বাহংললাহর
জন্যদ ধ্রাহ আন্দেছি আন্দেছি ১৪৪িট েকাহডে, যাহর মেধ্য ১০৮িট েকাহেডে
বাহংললাহ বযঞনবণর্তেগুলিলল, স্বরবণর্তেগুলিলল, সংেযাহজনীগুলিলল এবং
সংখযাহগুলিললর (০-৯) জন্যদ িনিদির্তেষ করাহ আন্দেছি, বাহিকগুলেললাহ এখনও
ফতঁাহক াহ। যুক্তিবণর্তেগুলিললর জন্যদ েকাহেনাহ েকাহডে রাহখাহ েনই। একাহিধ্ক
েকাহডেেক একটু কাহয়দিাহ কের বযবহিাহর করাহর মাহধ্যেমই যুক্তিবণর্তে
বাহিনেয় েফতললাহ যাহয়। িক-েবাহডের্তে েলল-আন্দউট যাহরাহ বাহনাহয়, ত্াহরাহ
এই বযবহিাহর জাহেন। এরপেরর েকরাহমিত্টাহ ফতন্ট-এর, যাহরাহ ফতন্ট
বাহনাহয়, ত্াহেদির। উদিাহহিরণ, ইউিনেকাহেডে ণ্ণক ', িবরাহম সংেযাহজনী
‘্্ ' এবং ণ্ণষ '-র জন্যদ আন্দললাহদিাহ েকাহডে আন্দেছি। এই িত্নিট
পরপর িক-েবাহডের্তে িদিেয় েটেন আন্দনেলল ণ্ণক্ষত' ৈত্ির হিয়। িকন এই
ণ্ণক্ষত'-টাহ ত্খনই েদিখাহেব, যিদি েয ফতন্ট বযবহিাহর হিেচ্ছ, েসখাহেন
ণ্ণক্ষত' অর্ক্ষতেরর ছিিবটাহ থাহেক এবং বললাহ থাহেক েয িক-েবাহেডের্তে এই
িত্নিট পরপর চিাহপেলল এই ছিিবিট আন্দসেব। েসজন্যদ চিাহই
ইউিনেকাহডে েমেন চিললাহ িক-েবাহডের্তে এবং ইউিনেকাহডে েমেন চিললাহ
ফতন্ট।
‘ইউিনেকাহডে' ছিাহড়িয়াহও এরকম িললিপর স্টযাহন্ডোহডের্তে আন্দরও িকছিু
আন্দেছি, েযমন অর্যাহসিক, িবিভন্নত আন্দইএসও। িকন েসগুলেললাহেত্
প্রিত্িট ভাহষাহর প্রিত্িট িললিপর প্রিত্িট বেণর্তের জন্যদ আন্দললাহদিাহ
কের েকাহডে রাহখাহর সাহবর্তে জ নীন ভাহবনাহ েনই। ফতেলল আন্দপাহত্ভাহেব
কাহজ চিেলল েগর্তেললও, ত্াহ ইন্টাহরেনেটর দিনয়াহেত্ --- েযখাহেন
সব ভাহষাহর মাহনুষষ বযবহিাহরকাহরী, েসখাহেন অর্চিলল। বেলল রাহখাহ
ভাহেললাহ, েপজেমকাহর বাহ অর্যাহেডোহব-এর সফ্ট ওয়াহরগুলিলল,
েযগুলিললেত্ বাহংললাহ েপ্রেসর কাহজ হিয়, ত্াহ েস এপাহর বাহংললাহ বাহ
ওপাহর বাহংললাহ েযখাহেনই েহিাহক --- েসইসব সফ্ট ওয়াহরগুলিলল
মূম লল ত্ ইউিনেকাহডে স্টযাহন্ডোহডের্তে েমেন চিেলল নাহ। প্রথমিদিেক
মাহইেক্রিাহসফ্ট ও ইউিনেকাহডে স্টযাহন্ডোহডের্তে মাহনত্ নাহ। িকন আন্দেস্ত
আন্দেস্ত সুবরসুবর কের এইসব সফ্ট ওয়াহর ৈদিত্যগুলিললও ইউিনেকাহডে
স্টযাহন্ডোহডের্তে েমেন িনেত্ বাহধ্য হিেয়েছি।
‘ইউিনেকাহডে' স্টযাহন্ডোহেডের্তে বাহংললাহর পু ে রাহদিস্তুর উন্নতিত্ হিেত্
সময় েললেগর্তিছিলল। ৎ, েরফ্ প্রভৃত্ত ি ত্র জন্যদ েকাহেনাহ েকাহডে িছিলল
নাহ। ত্াহর কাহরণ, বাহংললাহভাহষীেদির ত্াহ িনেয় খু ব একটাহ গর্তরজ
িছিলল নাহ। বাহংললাহভাহষাহর েপ্রেসর কাহজ অর্ন্যদাহন্যদ স্টযাহন্ডোহডের্তে িদিেয়
মন্থন সোমিয়কিীত
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দিিক্ষতণ কললকাহত্াহর স্কু লল ছিাহত সাহয়িমন্দু, বাহংললাহয় িললনাহক্ েশেখাহর
একিট অর্সাহধ্াহরণ বই িললেখিছিেললন নবীন িশেক্ষতক দিীপঙ্কর। ত্াহর
আন্দেগর্ত শেত্ শেত্ েপ্রাহগ্র্াহমাহেরর বাহনাহেনাহ মু ক্তি েপজ েমিকং
সফ্ট ওয়াহর ললযাহেটক-এ বাহংললাহ জু ে ড়িয়িছিেললন িবজ্ঞাহন গর্তেবষক
পললাহশে বরণ পাহলল।)
একইসেঙ্গ ইন্টাহরেনট ডোহেয়ির বাহ ওেয়বললগর্ত বাহ সংেক্ষতেপ
ব্ল্যেগর্ত বাহংললাহয় যাহ খু ি শে িললেখ প্রকাহশে করাহ শুরু কের
বাহংললাহেদিেশের বাহংললাহভাহষীরাহ। ত্াহর একটু িবস্তাহিরত্ িববরণ
েদিওয়াহ যাহক। ইন্টাহরেনেট স্বাহধ্ীন েছিাহেটাহ প্রকাহশেনাহর মূমলল
হিাহিত্য়াহরই হিলল এই ব্ল্যগর্ত। গুলগর্তলল েকাহম্পর্কাহিনর বদিাহন্যদত্াহয় এই ব্ল্যগর্ত
িবখযাহত্ হিেয় ওেঠি, ত্াহরাহ ব্ল্যগর্তাহর ডেট কম নাহেম একিট
ওেয়বসাহইট িকেন েনয় এবং েসখাহেন অর্িত্ সহিেজ ব্ল্যগর্ত ৈত্িরর
বযবস্থাহ হিয়। পিশ্চমবেঙ্গর েকউ েকউ ব্ল্যেগর্ত বাহংললাহ েললখাহর
বযাহপাহের প্রাহথিমক িদিনগুলিললেত্ উেদিযাহগর্ত িনেললও ত্াহরাহ বাহংললাহ
ব্ল্যগর্ত িনেয় ত্াহরপর আন্দর মাহথাহ ঘাহমাহয়িন। ইংেরিজেত্ ব্ল্যগর্ত িললেখ
দিনয়াহর কাহেছি েপঁৌখ েছি েদিওয়াহেত্ই েবিশে উৎসাহহি িছিলল। িকন
বাহংললাহেদিেশের বাহংললাহভাহষীরাহ বাহংললাহয় ব্ল্যগর্ত িললখেত্ শুরু কের।
প্রথম ধ্াহরাহবাহিহিকভাহেব বাহংললাহ ব্ল্যগর্ত িললখেত্ শুরু কেরন
বাহংললাহেদিেশের
েরজওয়াহন
ইসললাহম,
িঠিকাহনাহ
http://amibangladeshi.blogspot.com,
নাহম
‘েছিঁড়িয় াহ
পাহত্াহর কথাহমাহললাহ'। েরজওয়াহন ২০০৩ সাহেলল ইংেরিজেত্ ব্ল্যগর্ত
িললখেত্ শুরু কেরন, ২০০৪ সাহেললর এিপ্রেলল বাহংললাহয় শুরু
কেরন। ত্ঁাহ র ব্ল্যগর্ত েললখাহর শুরু িনেয় েললখাহ, ণ্ণেসিট িছিলল ২০০৩
সাহেললর এিপ্রলল মাহেসর েকাহেনাহ এক িদিন। ত্খন ইরাহক যু ে দর
গর্তরম খবের পূম ণ র্তে পিতকাহগুলেললাহ। হিঠিাহৎ েদিখললাহম সাহললাহম
পাহকশে-এর ওেয়বললগর্ত সম্পর্কেকর্তে একিট েললখাহ। ওিট িছিলল
ব্ল্যগর্তাহর-এ েহিাহস্ট করাহ। সাহললাহম এবং অর্ন্যদাহন্যদেদির েললখাহ পেড়িয়
আন্দমাহর অর্ন্যদ একিট জগর্তৎ উেন্মোহচিন হিলল। আন্দমাহর মেন হিলল,
আন্দমাহরও অর্েনক িকছিু বললাহর আন্দেছি। উৎসাহহিী আন্দিম িনেজই
একিট ওেয়বললগর্ত শুরু করললাহম ণ্ণত্ৃত্তত্ ীয় িবেশ্বর েচিাহেখ'। প্রথম
িদিেক আন্দমাহর যাহতাহ িছিলল উেদ্দেশিবহিীন। ত্াহরপর ললক্ষতয করললাহম
েয বাহংললাহেদিশে সম্পর্কেকর্তে িবেদিিশেেদির েত্মন একটাহ ধ্াহরণাহ েনই।
শুধ্ু েহিডেললাহইেন পড়িয়াহ খাহরাহপ খবরগুলেললাহ (বন্যদাহ, দিাহিরদ্রয,
েমৌখললবাহদি) িদিেয়ই েদিেশের পিরচিয়। এেদিেশের মাহনুষষেদির েত্াহ
আন্দর েসই ভু লল ভাহঙাহেনাহর েত্মন সুবেযাহগর্ত েনই। ত্খন মেন হিলল
ওেয়বললগর্ত হিেত্ পাহের বাহংললাহেদিিশেেদির েসই কণ্ঠস্বর।' পের
বাহংললাহয় ব্ল্যগর্ত েললখাহ শুরু করাহর পর েরজওয়াহন ৈদিনিন্দন জীবন
িনেয় িবিভন্নত েপাহস্ট (একিট েপাহস্ট মাহেন একিট প্রকাহশেনাহ)
েদিওয়াহ শুরু কেরন। ত্াহর একিট নমু ন াহ, ণ্ণআন্দজ আন্দমাহর খুব
উদিাহস ললাহগর্তেছি। আন্দবহিাহওয়াহটাহ েকমন েযন। বাহইের কাহঠিফতাহটাহ
েরাহদ্দেু র । অর্িফতেসর িভত্ের শেীত্াহত্প িনয়ন্ত্রণণ যনর কাহজ করেছি
িকন আন্দমাহর মনেক ঠিাহন্ডোহ রাহখেত্ পাহরেছি নাহ। খাহিলল মেন
হিেচ্ছ আন্দিম এসব কী করিছি েকন করিছি। ...'
২০০৫-০৬ েথেক বাহংললাহেদিেশে শুরু হিয় কিমউিনিট ব্ল্যিগর্তং।
অর্থর্তে াহ ৎ একটাহই ব্ল্যগর্ত-িঠিকাহনাহয় একাহিধ্ক ব্ল্যগর্তাহর-এর ব্ল্যগর্ত (ব্ল্যগর্ত
যাহরাহ েললেখ ত্াহেদির বললাহ হিয় ব্ল্যগর্তাহর। আন্দেগর্তই েদিেখিছি আন্দমরাহ,
ব্ল্যগর্ত েললখাহর প্রযু ি ক্তি সম্বিললত্ ওেয়বসাহইটিটর নাহম িছিলল ব্ল্যগর্তাহর
ডেট কম)। ২০০৫ সাহেলল ৈত্ির হিয় ণ্ণব ঁাহ ধ্ ভাহঙাহর আন্দওয়াহজ'
ব্ল্যগর্ত, যাহর িঠিকাহনাহ www.somewhereinblog.com. ২০০৭
সাহেলল এটাহেত্ খু ব সহিেজ ওেয়বেপেজই এমেবডে করাহ বাহংললাহ
মন্থন সোমিয়কিীত

ইউিনেকাহডে এবং েফতাহেনিটক িক েবাহডের্তে েললআন্দউটগুলিলল িদিেয় ব্ল্যগর্ত
েললখাহর বেন্দাহবস্ত হিয়। ওই একই সময় আন্দরও কেয়কিট
কিমউিনিট ব্ল্যগর্ত প্লিযাহটফতমর্তে ৈত্ির হিয় বাহংললাহেদিেশে, েযমন
সচিললাহয়ত্ন প্রভৃত্তি ত্। এখন এইসব ব্ল্যগর্ত প্লিযাহটফতমর্তে গুল িললেত্
বাহংললাহেদিেশের ললক্ষত ললক্ষত ব্ল্যগর্তাহর রেয়েছি। এই ধ্রেনর ব্ল্যগর্ত
প্লিযাহটফতেমর্তে র সংখযাহই কেয়কেশোহ। বাহংললাহেদিেশের ব্ল্যগর্ত িনেয় বই-ও
েবিরেয়েছি, বাহংললাহ ব্ল্যেগর্তর ইিত্বৃত্ত ত্তিক , প্রকাহশেক শুদস্বর (২০১২)।
বঁাহ ধ্ ভাহঙাহর আন্দওয়াহজ বাহ সাহমেহিাহয়যাহর ইন ব্ল্যগর্ত (ডোহকনাহম
সাহমু ) বাহংললাহেদিেশের সবেচিেয় বেড়িয়াহ কিমউিনিট ব্ল্যগর্ত, এটাহেত্
ব্ল্যগর্তাহেরর সংখযাহ প্রাহয় এক ললক্ষত। এই ব্ল্যগর্ত প্লিযাহটফতমর্তেি টর
মাহিললেকর একিট সাহক্ষতাহৎকাহের এই ব্ল্যগর্তিটর সূম চি নাহ সম্পর্কেকর্তে কথাহ
রেয়েছি, ণ্ণ... েসই সময সাহরাহ িবেশ্ব ইন্টাহরেনেটর
জযজযকাহর। সবাহই ভাহচিুর্তে য াহলল জগর্তেত্ িললেখ েমধ্াহচিচির্তে াহ বাহ
মত্প্রকাহেশে বযস্ত। যাহর মাহধ্যম িছিলল প্রধ্াহনত্ ইংেরিজ।
আন্দমাহেদির েদিেশেও িকছিু মাহনুষষ ইংেরিজেত্ আন্দেগর্ত েথেকই ব্ল্যিগর্তং
করেত্ন। ত্াহেত্ স্বভাহিবকভাহেবই ইংেরিজেত্ যাহরাহ দিূম ব র্তে লল ত্াহরাহ
মুক্তি বুি দ চিচির্তে াহ েথেক বিঞ্চত্ হিিচ্ছেললন। আন্দবাহর ইংেরিজেত্
পাহরদিশের্তে ী রাহও ইন্টাহেরেনেট বাহংললাহয েললখাহর প্লিযাহটফতমর্তে খুঁ ে জ
েবড়িয়াহেত্ন। প্রকৃত্তত্ পেক্ষত ণ্ণব্ল্যিগর্তং' ধ্াহরণাহিট ত্খনও েছিাহট্ট গর্তিণর
মেধ্য সীমাহবদ িছিলল। জনমত্ ৈত্িরর মূম লল ধ্াহরাহর মাহধ্যমগুলেললাহেত্
যখন িদ্বেপাহিক্ষতক অর্ংশেগ্র্হিণ সম্ভব নয ত্খন েদিেশের সাহমাহিজক,
রাহজৈনিত্ক এবং প্রাহত্যিহিক জীবেনর আন্দললাহপচিাহিরত্াহয
সবর্তে স াহধ্াহরেণর অর্ংশেগ্র্হিেণর গুলরুতপূমণ র্তে িদিকিট মাহথাহয েরেখ এই
বাহংললাহ কিমউিনিট ব্ল্যিগর্তং-এর শুরুটাহ কের েদিয সাহমেহিাহযযাহর
ইন।' বাহংললাহেদিেশের ব্ল্যগর্ত জগর্তেত্র অর্ন্যদত্ম বেড়িয়াহ প্রিত্ষ্ঠাহন
হিওয়াহ সেত্ত্বেও এই ব্ল্যগর্তিটেত্ যাহরাহ িনয়িমত্ িভিজট কের ত্াহরাহই
জাহেন, এিট েদিখেত্ েত্মন িঝানচিাহক নয় বাহ স্মাহটর্তে নয়। এিটর
জাহত্ীয়ত্াহবাহদি, প্রগর্তিত্শেীললত্াহ, মাহত্ৃত্তভ াহষাহ প্রভৃত্তি ত্ িবষেয়র প্রিত্
েবশে পক্ষতপাহত্ আন্দেছি। আন্দর যাহই েহিাহক, আন্দমাহেদির পিশ্চমবেঙ্গ
বেড়িয়াহসেড়িয়াহ িকছিু মাহেনই েযমন ত্াহ কেপর্তোহ েরট িকছিু , এিট ত্াহ
নয়। প্রিত্িদিন এটাহেত্ অর্সংখয েছিাহেটাহ বেড়িয়াহ েপাহস্ট আন্দেস,
এবং িবিভন্নত িবষেয়। এইসব ব্ল্যগর্ত প্লিযাহটফতমর্তে গুল িললর বেড়িয়াহ ৈবিশেষয
হিলল, এর প্রিত্িট েপাহস্ট-এর িনেচির পাহঠিেকর মনবয
েসকশেনিট।
বাহংললাহেদিেশে মাহত্ৃত্তভ াহষাহয় ইন্টাহরেনেটর এই প্রেচিষাহ অর্েনকদিূম র
এিগর্তেয় েগর্তেছি। বাহংললাহেদিেশের েডোহেমনগুলিললর মেধ্য বাহংললাহয়
একিট সাহচির্তে ইিঞন ণ্ণিপপীিললকাহ' এবং একিট বাহংললাহ মাহইেক্রিাহ
ব্ল্যিগর্তং ওেয়বসাহইট (অর্েনকটাহ ণ্ণট ুয ইটাহর' ও ণ্ণেরিডেট'-এর
মেত্াহ) ণ্ণেবশে েত্াহ' শুরু হিেয়েছি কেয়কিদিন আন্দেগর্ত। এবং রাহষীয়
মদিেত্ নয়, কেপর্তোহ েরট প্রেচিষাহেত্ও নয়। বাহংললাহেদিেশের িশেিক্ষতত্
সমাহেজর নত্ুন প্রজেন্মের হিাহেত্ই ৈত্ির হিেয়েছি এগুলেললাহ।
স্বাধর্ীতন, মুক্ত পিরসের

বাহংললাহেদিেশের ব্ল্যেগর্তর আন্দেরকিট বেড়িয়াহ ৈবিশেষয হিলল, ত্াহর মু ক্তি
পিরসর। ব্ল্যগর্ত মাহধ্যমিটরই একটাহ পিরচিয় হিেয় েগর্তেছি, ত্াহ
পাহিটর্তে গুল িললর দিললাহদিিললর িবরুেদ। ধ্মর্তে িনেয় অর্িত্-সংেবদিনশেীলল
িকছিু ব্ল্যগর্তাহর থাহকেললও, ব্ল্যগর্ত পিরসরিট মূমলল গর্তত্ভাহেব ধ্েমর্তের ধ্াহর
ধ্াহের নাহ। বরং ধ্মর্তে িনেয় সংেবদিনশেীললত্াহর, িবেশেষত্
বাহংললাহেদিেশে ইসললাহম ধ্মর্তে িনেয় বাহড়িয়াহবাহিড়িয় রকেমর ন্যদাহকাহিমর
িবরুেদ। িকছিু িকছিু ব্ল্যগর্তাহর েত্াহ ইসললাহম ধ্েমর্তের িবরুেদই
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সরাহসির েললেখ। কেপর্তোহ েরট িবেরাহিধ্ত্াহও ব্ল্যেগর্ত প্রবলল। েমাহদ্দোহয়
বললাহ যাহয়, বাহংললাহেদিেশের ণ্ণেমইনিস্ট্রম'েক একহিাহত্ েনওয়াহর
িঠিকাহনাহ এই ব্ল্যগর্ত। এবং েসখাহেন প্রাহয় েকাহেনাহ িকছিুে কই েরয়াহত্
করাহ হিয় নাহ। কাহছিাহ খুে লল েদিওয়াহ হিয়। এই ণ্ণমুক্তি বুি দ চিচির্তে াহ 'র
এত্ বেড়িয়াহ একটাহ পিরসর েসেদিেশের েমইনিস্ট্রেমর নজের খুব
একটাহ আন্দেসিন। অর্থবাহ নজের আন্দসাহর আন্দেগর্তই ব্ল্যগর্ত
বাহংললাহেদিেশের একিট সাহমাহিজক শেিক্তি িহিেসেব দিঁাহ িড়িয়েয় েগর্তেছি।
যাহর প্রকাহশে ঘেটেছি শোহহিবাহগর্ত আন্দেন্দাহললেনর উেদিযাহক্তিাহ সংগর্তঠিন
িহিেসেব ণ্ণব্ল্যগর্তাহর অর্যাহন্ডে অর্নললাহইন একিটিভস্টস েনটওয়কর্তে '
আন্দত্মপ্রকাহশে করাহর মেধ্য িদিেয়। বাহংললাহেদিেশের েমইনিস্ট্রম -সংবাহদিপত প্রথম আন্দেললাহ বাহ আন্দমাহর েদিশে, পাহিটর্তে আন্দওয়াহিম িললগর্ত
বাহ িবএনিপ --- যাহরাহই েহিাহক, েচিাহখ কচিেলল েদিেখেছি, েগর্তাহকুেলল
েবেড়িয় উেঠি সাহমাহিজক শেিক্তি িহিেসেব, িশেিক্ষতত্ বাহঙাহিললর িনজস্ব
আন্দেন্দাহললন িহিেসেব দিঁাহ িড়িয়েয় েগর্তেছি বাহংললাহেদিেশের বাহংললাহ ব্ল্যগর্ত।
বাহংললাহেদিেশের ব্ল্যগর্তগুলিলল মাহনবসমাহেজর মেত্াহই িবিচিত এবং
সৃত্ত ি ষসুবেখর উল্লিাহসভূম ি মর মেত্াহ। কত্খাহিন মু ক্তি পিরসর এটাহ,
এবং কত্টাহ পিরণত্, ত্াহ িনয়িমত্ ব্ল্যগর্তগুলিলল অর্নুষসরণ নাহ করেলল
িঠিক েবাহঝাাহ যাহেব নাহ। ত্েব িকছিু উদিাহহিরণ এখাহেন েদিওয়াহ
েযেত্ পাহের।
পিশ্চমবেঙ্গর িশেিক্ষতত্ সমাহেজর কাহেছি বাহংললাহ ভাহষাহর আন্দেবগর্ত
বাহ েচিত্নাহ েকাহেনাহ আন্দদিশের্তে িহিেসেব কাহজ কের নাহ, অর্নত্
চিাহরপাহেশে ত্াহিকেয় েত্মনটাহই মেন হিয়। বেলল েফতললাহই ভাহেললাহ,
পিশ্চমবাহংললাহর িশেিক্ষতত্ সমাহেজর নব প্রজন্মে আন্দদিশের্তে হি ীন। আন্দমরাহ
কেললেজ িবশ্বিবদিযাহললেয়, আন্দড্ডিতাহখাহনাহয় ত্াহর প্রমাহণ পাহই। এক
যু গর্ত আন্দেগর্তও িটমিটম কের িটঁ ে ক থাহকাহ বাহমপন্থী আন্দদিশের্তে ি ট বাহম
রাহজনীিত্র পিঙ্কলল আন্দবেত্র্তে পেড়িয় িবদিাহয় িনেয়েছি। এর বাহইের
আন্দর েকাহেনাহ িকছিু েনই। বাহংললাহেদিেশের িশেিক্ষতত্ সমাহেজর নয়াহ
প্রজেন্মের কাহেছি কাহেছি িকন একখাহনাহ আন্দদিশের্তে রেয়েছি। েসিট
হিলল, মাহত্ৃত্ত ভ াহষাহর আন্দদিশের্তে ও স্বাহধ্ীনত্াহর েচিত্নাহ। েসই আন্দদিেশের্তে র
জন্যদ শেিহিদি হিওয়াহ ললক্ষত ললক্ষত মাহনুষেষর গর্তেভর্তে জন্মে িনেয়েছি এই
প্রজন্মে। েসই শেিহিদিেদির মেধ্য িছিলল প্রিথত্যশোহ েবশে িকছিু
বু ি দজীবী। ফতেলল বাহংললাহেদিেশের িশেিক্ষতত্ নবীন প্রজেন্মের মেধ্য
েসই আন্দদিশের্তে এখনও উজ্জ্বলল।
ওই েমহিিদি হিাহসাহন, খুব অর্িনয়িমত্ ব্ল্যগর্ত েললেখন সচিললাহয়ত্ন
নাহমক ব্ল্যগর্ত প্লিযাহটফতমর্তে ি টেত্। েসখাহেন িললেখিছিেললন একিট ব্ল্যগর্ত,
নাহম ণ্ণক্ষতত্', ১৪ িডেেসম্বর ২০১২ --- ণ্ণআন্দমরাহ যাহরাহ ডে.
জাহফতর ইকবাহেললর বই পেড়িয় বেড়িয়াহ হিেয়িছি, রাহেশেেদির সাহেথ
েসই যু ে দ আন্দমরাহ সবাহই িছিললাহম। যু ে দ শেিহিদি হিেয় যাহওয়াহ সব
রাহেশেদি িছিলল আন্দমাহেদির বন্ধু , আন্দমাহেদির ভাহই। আন্দমরাহ যাহরাহ ডে.
জাহফতর ইকবাহেললর বই পেড়িয় বেড়িয়াহ হিেয়িছি, ত্াহরাহ জাহনত্াহম
সবসময়, একজন িবখযাহত্ মাহনুষষ িদিেয় িকছিু হিয় নাহ, িকন
একশেজন খঁাহ িট মাহনুষষ িদিেয় একটাহ েদিশে পাহেল েদিওয়াহ যাহয়।
আন্দমাহেদির মেধ্য কখেনাহ সাহম্প্রদিাহিয়কত্াহর স্থাহন িছিলল নাহ,
আন্দিদিবাহসী েথাহয়াহংসাহ চিাহই িছিলল আন্দমাহেদির প্রাহেণর বন্ধু । আন্দমরাহ
যাহরাহ ডে. জাহফতর ইকবাহেললর েললখাহ িশেশুসাহিহিত্য এখেনাহ পিড়িয়,
আন্দমরাহ জাহিন এখন িত্িন িললেখ যাহন ডেেরমন আন্দর িহিিন্দ
আন্দগ্র্াহসেনর িবরুেদ। ... েবলল অর্থবাহ কযাহললেটেক অর্নাহয়াহেস
িযিন িনেজর জীবনটাহ কাহিটেয় িদিেত্ পাহরেত্ন, েসই একজন
ডে. জাহফতর ইকবাহলল খযাহপাহর মেত্াহ এেদিেশে পেড়িয় েথেক প্রজন্মে
গর্তড়িয়াহর জন্যদ ললড়িয়াহই কের যাহন। প্রিত্বছির ১৪ িডেেসম্বর এেলল
মন্থন সোমিয়কিীত

এই কথাহগুলেললাহ মেন হিয়। কত্ অর্ভাহগর্তাহ আন্দমরাহ! এরকম
একেশোহজন খঁাহ িট মাহনুষষ েবঁ ে চি থাহকেলল কত্ সহিেজ এই েদিশেটাহ
পাহেল েদিওয়াহ েযত্!'
এই েমহিিদি হিাহসাহেনরই আন্দেরকিট ব্ল্যগর্ত ২০১১-র েফতব্রুয়াহিরেত্,
সচিললাহয়ত্েন, িশেেরাহনাহম, ণ্ণসময় থাহকেত্ েফতসবুক িনেয়
ধ্াহন্দাহবাহিজ বন্ধ কেরন, গ্র্াহমীণেফতাহন'। এই গ্র্াহমীনেফতাহন হিলল
েমাহবাহইলল কেপর্তোহেরট েটিললনর-এর বাহংললাহেদিিশে রূপপ। এরাহ একিট
িবজ্ঞাহপন ছিাহেপ, ত্াহেত্ েললেখ, েফতসবুে কর বাহংললাহ অর্নুষবাহেদির
কাহেজ হিাহত্ িদিেচ্ছ ত্াহরাহ, এবাহর বাহংললাহভাহষাহয় েফতসবুক
অর্নুষবাহেদির কাহেজ হিাহত্ িদিেত্ পাহরেব বাহংললাহেদিিশেরাহ। বললাহই
বাহহললয, এটাহ একটাহ বাহেজ কথাহ। েফতসবুক অর্নুষবাহেদির কাহেজ শেত্
শেত্ বাহংললাহভাহষী এর মেধ্যই অর্ংশে িনেয় েফতেললেছি, অর্েধ্র্তেে কর
েবিশে কাহজ হিেয়ও েগর্তেছি। ব্ল্যে গর্ত েললখাহ হিয়, ণ্ণে কাহেনাহরকম
কেপর্তোহেরট প্রিত্ষ্ঠাহন অর্থবাহ ণ্ণবাহংললাহ ভাহষাহর আন্দপন কাহগুলেদির'
সাহহিাহযয ছিাহড়িয়াহ েফতসবুে কর অর্েধ্র্তেে কর েবিশে বাহংললাহ
েললাহকাহললাহইেজশেেনর কাহজ েশেষ হিেয়েছি, বাহিকটাহও হিেব।
েযমনভাহেব হিেয়েছি উইিকিমিডেয়াহ, ফতাহয়াহরফতক্, অর্েপরাহ,
ওয়াহডের্তেে প্রস, পাহনিবিব, িপএইচিিপিবিব, েনাহম ইত্যাহিদি অর্সংখয
সফ্টওয়াহেরর েললাহকাহললাহইেজশেেনর কাহজ। আন্দিম বাহংললাহ কিম্পর্কউিটং
সংক্রিাহন খবেরর েখঁাহজ রাহখাহর েচিষাহ কির সবসময়, ত্াহরপরও
েযসমস্ত েস্বচ্ছাহেসবক িনেজর বযিক্তিগর্তত্ সময় এবং শ্রদ্ধম িদিেয়
এসব কাহজ কেরেছিন ত্ঁাহে দির েবিশেরভাহগর্তেকই িচিিন নাহ। কাহরণটাহ
খুব সহিজ, আন্দত্মপ্রচিাহর িনেয় ত্ঁাহর াহ ললাহললাহিয়ত্ নন। ত্ঁাহর াহ েযটাহ
করেছিন বাহ করেছিন েসটাহ িনেজর ভাহষাহর জন্যদ ভাহেললাহবাহসাহ
েথেক আন্দসাহ দিাহিয়তেবাহধ্ েথেকই। ত্ঁাহে দির প্রাহপয সম্মাহন িদিেত্
িশেখুন। গ্র্াহমীণেফতাহন েযখাহেন এখন পযর্তেন বুে ঝাও উঠিেত্ পাহের
নাহই েললাহকাহললাহইেজশেন প্রেজক্ট িকভাহেব চিেলল, েসখাহেন ণ্ণ...
গ্র্াহমীণেফতাহন ও েফতসবুক েযৌখথভাহেব এমন একিট উেদিযাহগর্ত
িনেয়েছি, যাহেত্ আন্দপিন চিাহইেললই হিেত্ পাহেরন এর সফতলল
অর্নুষবাহদিক...' এ ধ্রেনর িনললর্তেজ্জি িমথযাহচিাহর বন্ধ করুন। েফতসবুে ক
অর্নুষবাহদিক হিেত্ হিেলল েকাহেনাহ ছিাহত্াহ েফতাহেনরও দিরকাহর নাহই,
যদ-মধ্ু - কদ সবাহই হিেত্ পাহের। আন্দপনাহরাহ কী খাহন জাহিন নাহ,
িকন পাহবিললক ণ্ণযাহ িগর্তললাহেবন ত্াহই খাহেব' এটাহ ভাহবেলল এখনও
েবাহকাহর স্বেগর্তর্তে আন্দেছিন।'
একিট ব্ল্যে গর্তর কথাহ নাহ বেলল পাহরিছি নাহ, মিত্কন্ঠি নাহম। খুব
অর্শ্লেীলল ভাহষাহয় যাহবত্ীয় মাহত্ব্বরেদির (ইউনুষস েথেক হিাহিসনাহ,
খাহেললদিাহ েথেক সাহঈিদি) গর্তাহিলল েদিওয়াহ হিয় ত্াহেত্, সংবাহদিেক
িবকৃত্তত্ ভাহেব প্রকাহশে করাহর মাহধ্যেম। সাহইটিটর দিাহিব, ৈদিিনক দই
ললেক্ষতর েবিশে েললাহক সাহইটিট েদিেখ। এর প্রিত্িট েপাহস্টই
অর্সাহধ্াহরণ, অর্শ্লেীলল ও রাহস্তাহর ভাহষাহ বযবহিাহর আন্দর আন্দরবী-বাহংললাহ
িমিশ্রদ্ধত্ শেব্দচিয়েন িনমর্তোহণ করাহ আন্দিঙ্গেক, এবং িবষয়বস্তুেত্ ত্ীক
বযেঙ্গর কাহরেণ। একিট উদিাহহিরণ : ণ্ণসাহভাহের িবধ্স্ত ভবন রাহনাহ
প্লিাহজাহর মাহিললক ও সাহভাহর যুব িললেগর্তর নাহেয়েব আন্দমীর েমাহ.
েসাহেহিলল রাহনাহ বেললেছিন, েশেখ হিাহিসনাহ যুব িললেগর্তর েকউ নেহি।
আন্দজ বাহংললাহেদিশে েহিাহেটলল মাহিললক সিমিত্র সভাহপিত্ ও ডোহক ও
েটিললেযাহগর্তাহেযাহগর্তমন্ত্রণী অর্যাহডেভেকট সাহহিাহরাহ খাহত্ুে নর মাহিললকাহনাহধ্ীন
এমেপিরয়াহলল েহিাহেটলল এন্ডে েগর্তষ হিাহউেস আন্দত্মেগর্তাহপন রত্ অর্বস্থাহয়
মিত্কণ্ঠেক েদিওয়াহ এক অর্নরঙ্গ সাহক্ষতাহৎকাহের এ কথাহ বেললন
েসাহেহিলল রাহনাহ।
েসাহেহিলল রাহনাহ বেললন, আন্দিম আন্দজ েটিললিভশেেন বাহংললাহ
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িসেনমাহ উপেভাহগর্ত করিছিললাহম। এক ফতঁাহ েক খবের েদিখললাহম,
প্রধ্াহন মন্ত্রণী জনেনতী ভাহষাহকন্যদাহ গর্তণত্েন্ত্রণর মাহনসকন্যদাহ ডে. েশেখ
হিাহিসনাহ বললেছিন, েসাহেহিলল রাহনাহ যু ব িললেগর্তর েকউ নেহি।
প্রধ্াহনমন্ত্রণীর প্রিত্ েক্ষতাহভ প্রকাহশে কের রাহনাহ বেললন, আন্দিম
এর জবাহেব বললেত্ চিাহই, েশেখ হিাহিসনাহ যু ব িললেগর্তর েকউ নেহি।
প্রমাহণ িহিসাহেব যু ব িললেগর্তর সকলল েনত্াহ-কমর্তে ী র নাহেমর ত্াহিললকাহ
সম্বিললত্ একিট জাহেবদিাহ খাহত্াহ উপস্থাহপন কের েসাহেহিলল রাহনাহ
বেললন, এখাহেন কুথাহও েশেখ হিাহিসনাহর নাহম নাহই।
প্রধ্াহনমন্ত্রণীেক িনেজর অর্বদিাহেনর কথাহ স্মরণ কিরেয় িদিেয়
েসাহেহিলল রাহনাহ বেললন, আন্দওয়াহিম িললেগর্তর সংসদি সদিস্য েত্ৌখিহিদি
জং মু র াহদি িনেজ আন্দমাহয় কুেলল কিরয়াহ রাহনাহ প্লিাহজাহ হিেত্ বাহইর
করেছি। আন্দিম যু ব িললেগর্তর েকউ নাহ হিেলল েস আন্দমাহয় কুেলল
ললইত্?
আন্দেবগর্তঘন কেণ্ঠ রাহনাহ বেললন, ‘িহিন্দুর জিম দিখলল কিরয়াহ,
পু ষ্ক িরনী ভরাহট কিরয়াহ, েপৌখরসভাহর অর্নুষমদিেনর পু ট ু মাহিরয়াহ
ত্ু লল ললাহম আন্দিললশোহন ভবন। আন্দিম যুব িললেগর্তর েকউ নাহ হিইেলল
এইসব েকমেন ত্ু লল ললাহম? ... ত্াহর নাহেম েগ্র্ফতত্াহির পরয়াহনাহর
কথাহ জাহনাহেলল রাহনাহ বেললন, কুথাহয় কুন পু ি ললশে েরেবর বাহচাহ
আন্দমাহয় েগ্র্ফতত্াহর করেব? কেয়কটাহ িদিন এমেপিরয়াহেললর সকলল
নাহগর্তিরক-সুববন্দবস্ত উপেভাহগর্ত কিরয়াহ আন্দগর্তরত্ললাহ চিেলল যাহব। মখাহ
সাহরেক েটকাহটু ক াহ েদিওয়াহ হিইেছি। পরয়াহনাহ থাহকেব পরয়াহনাহর
জাহয়গর্তাহয় আন্দিম থাহকব আন্দমাহর জাহয়গর্তাহয়। পরয়াহনাহর পরয়াহ নাহ
কির।'
এই েপাহস্টিট সাহভাহের ছিেশোহর েবিশে শ্রদ্ধিমক কাহরখাহনাহ ভবন
চিাহপাহ পেড়িয় মাহরাহ যাহওয়াহর পর েদিওয়াহ হিেয়েছি। ভবনিটর নাহম
রাহনাহ প্লিাহজাহ, মাহিললক েসাহেহিলল রাহনাহ িনেয় েযসব ত্থয এখাহেন
েদিওয়াহ হিেয়েছি, েযমন মু র াহদি নাহেম আন্দওয়াহিম িললেগর্তর এক
েনত্াহ রাহনাহেক উদাহর কেরেছি, কী কের বাহনাহেনাহ হিেয়েছি রাহনাহ
প্লিাহজাহ, হিাহিসনাহ বেললেছিন েয রাহনাহ যুব িললেগর্তর েকউ নাহ, এবং
রাহনাহর ললু ে কাহেনাহর জাহয়গর্তাহ --- সবগুলিললই সত্য এবং
সংবাহদিমাহধ্যেম এেসেছি। এর আন্দেগর্ত গর্তাহেমর্তে ন্ টস কাহরখাহনাহ
ত্াহজিরন ফতযাহশেন্স -এ আন্দগুলন েললেগর্ত শেত্াহিধ্ক শ্রদ্ধিমক মাহরাহ যাহয়,
কাহরণ আন্দগুলন ললাহগর্তাহর পর মাহিললক বাহইেরর েগর্তট বন্ধ কের
িদিেয়িছিলল। িকন েসই ঘটনাহর পরও ত্াহজিরন মাহিললেকর িকসুবয
হিয়িন। যাহই েহিাহক, িনমর্তে ম সত্যগুলিললর ওপর িভিত্তিক কের েললখাহ
এই ণ্ণখবর'িট। সেঙ্গ একিট ফতেটাহগ্র্াহফত --- ত্াহেত্ যুব িললেগর্তর
সাহভাহর ইউিনেটর একিট েপাহস্টাহের রাহনাহর ছিিব ও নাহম।
বাহংললাহেদিেশের ঘু ণ ধ্ের যাহওয়াহ রাহজৈনিত্ক সমাহেজর প্রিত্ এক
থাহপ্পড়েড়িয়র মেত্াহ এিট। এইরকমই িদিেন অর্নত্ একিট েপাহস্ট-এ
বাহঙললাহেদিেশের সমস্ত মাহত্ব্বরেদির নাহঙ্গাহ কের েদিয় ৈদিিনক
মিত্কন্ঠি।
প্রসঙ্গত্, বাহংললাহেদিেশের সবেচিেয় বেড়িয়াহ িমিডেয়াহর নাহম প্রথম
আন্দেললাহ, আন্দমাহেদির আন্দনন্দবাহজাহেরর মেত্াহ ত্াহর দিাহপট েসখাহেন।
েসই কাহগর্তেজর সম্পর্কাহদিেকর নাহম মিত্উর রহিমাহন। েসই
কাহগর্তজেক বযঙ্গ কেরই নাহম েদিওয়াহ হিেয়েছি ৈদিিনক মিত্কন্ঠি
--- সেন্দহি েনই।
প্রেয়াহজেন এই বেড়িয়াহ িমিডেয়াহেক েকমন একহিাহত্ িনেত্ পাহের
ব্ল্যগর্তাহররাহ, ত্াহর একটাহ নমু ন াহ েদিওয়াহ যাহক। এ বছির পয়ললাহ
ৈবশোহেখ প্রথম আন্দেললাহ পিতকাহিটেত্ একিট সাহিপ্লিেমন্ট েবেরাহেনাহর
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কথাহ িছিলল, ত্াহর অর্নললাহইন কিপ, েযিট িপ্রেন্টর আন্দেগর্ত
প্রকাহিশেত্ হিয়, ত্াহেত্ ১৩ এিপ্রলল দিট গর্তল্পে ছিাহপাহ হিেয়িছিলল --একিট একুেশে পুর স্কাহর পাহওয়াহ সাহিহিিত্যক হিাহসনাহত্ আন্দবদলল
হিাহই এবং অর্ন্যদিট প্রথম আন্দেললাহর িনেজর বাহনাহেনাহ একজন
েললখেকর। প্রথম েললখাহর উপজীবয িছিলল, মফতস্বলল েথেক এেস
শোহহিবাহগর্ত আন্দেন্দাহললেন জিড়িয়েয় পড়িয়াহ েমেয়রাহ শোহহিবাহেগর্তর পুরু ষ
েনত্াহেদির শেযযাহসিঙ্গনী হিেচ্ছ, কখেনাহ বাহ হিেত্ বাহধ্য হিেচ্ছ।
িদ্বেত্ীয় েললখাহর উপজীবয, শোহহিবাহগর্ত আন্দেন্দাহললন বেড়িয়াহেললাহেকেদির
বযাহপাহর, এখাহেন বেড়িয়াহেললাহেকর েছিেললরাহ এেসেছি গর্তাহললর্তে েফন্ডে
েজাহটাহেনাহর আন্দশোহয়। গর্তল্পে িহিেসেব অর্িত্ মাহমু ি লল ওইদিট েয
শোহহিবাহগর্ত আন্দেন্দাহললন সম্পর্কেকর্তে জাহমাহত্-িশেিবেরর অর্পপ্রচিাহরেকই
ইন্ধন েদিয়। প্রথম আন্দেললাহ শোহহিবাহগর্ত আন্দেন্দাহললেনর পক্ষত েনওয়াহর
ফতেলল কাহগর্তেজর শোহহিবাহগর্ত িবেরাহধ্ী পাহঠিক যাহরাহ মু খ িফতিরেয়েছি
ত্াহেদির েফতর কাহেছি টাহনেত্ই েয প্রথম আন্দেললাহ কত্ৃত্তর্তে প ক্ষত ওই দিট
গর্তল্পে প্রকাহশে করেত্ চিাহইিছিলল, ত্াহ বললাহর অর্েপক্ষতাহ রাহেখ নাহ।
ত্াহছিাহড়িয়াহ শোহহিবাহগর্ত িবেরাহধ্ী পিতকাহ আন্দমাহর েদিশে বন্ধ হিেয়
যাহওয়াহয় ত্াহর ২ ললক্ষত পাহঠিকেক পাহওয়াহর েচিষাহও িছিলল। িকন
িকছিু ক্ষত েণর মেধ্যই িবিভন্নত ব্ল্যেগর্ত এই দেটাহ গর্তেল্পের িবরুেদ ত্ীব্রের
আন্দওয়াহজ ওেঠি। পরিদিন সকাহেলল িবেক্ষতাহভ ছিিড়িয়েয় পেড়িয় ঢাহকাহ
িবশ্বিবদিযাহললেয় এবং সাহধ্াহরণ মাহনুষেষর মেধ্য। অর্বস্থাহ সঙ্গীন
বুে ঝা প্রথম আন্দেললাহ ১৫ এিপ্রলল গর্তল্পে দিট প্রত্যাহহিাহর কের েনয়
এবং ক্ষতমাহ প্রাহথর্তে ন াহ কের। এই গর্তল্পে প্রসেঙ্গ ওই সময় প্রকাহশে
হিওয়াহ দিট ব্ল্যেগর্তর িকছিু অর্ংশে এখাহেন িদিিচ্ছ। প্রথমিট, ণ্ণআন্দমাহর
ব্ল্যগর্ত' নাহমক ব্ল্যগর্ত প্লিযাহটফতেমর্তে িরনিভ ত্ুষ াহর নাহেম একজন ১৬
এিপ্রলল িত্িন েললেখন, ণ্ণ... আন্দমাহর বললাহেত্ আন্দর কীইবাহ আন্দেস
যাহয়? েকাহেনাহ জনিপ্রয় েললখক, কিব বাহ সাহিহিিত্যক এর
প্রিত্বাহদি করেবন নাহ। েকাহেনাহ নাহিয়কাহ, নাহয়ক, গর্তাহিয়কাহ, গর্তাহয়ক
(যাহেদির আন্দমরাহ শোহহিবাহগর্ত গর্তণিবেস্ফাহরেণর কললযাহেণ অর্েনক
সাহধ্াহরণ িহিসাহেব আন্দিবষ্কাহর কেরিছি), েকাহেনাহ িবশ্বিবদিযাহললেয়র
িশেক্ষতকও এর প্রিত্বাহদি করেবন নাহ। ওনাহরাহ ভাহেললাহ কেরই
জাহেনন, ওনাহরাহ জনিপ্রয়। কাহরণ ওনাহরাহ প্রথম আন্দেললাহ-র িপ্রয়।
জনিপ্রয় থাহকেত্ হিেলল আন্দর জনিপ্রয় হিেত্ হিেলল সবই করাহ
যাহয়, শুধ্ুম াহত প্রথম আন্দেললাহ-র সমাহেললাহচিনাহ করাহ যাহয় নাহ।
সাহললাহম ঠিু ক েত্ হিয় িনয়িমত্ প্রথম আন্দেললাহ-েক। ওনাহেদির
মগর্তেজর সম্পর্কূমণ র্তে িঠিকাহদিাহির প্রথম আন্দেললাহ-র হিাহেত্। প্রথম
আন্দেললাহ েযমন গর্তাহন গর্তাহইেত্ বেলল েত্নাহরাহ েত্মন গর্তাহনই গর্তাহন।
প্রথম আন্দেললাহ েয জেলল নাহইেত্ বেলল েত্নাহরাহ েস জেললই সাহেরন
স্নাহন। শুধ্ুম াহত িবেশেষ িবেশেষ িদিেনর খাহেমর েললাহেভ, িনমন্ত্রণেণর
েললাহেভ। কেয়ক ইিঞ্চ সাহদিাহ-কাহেললাহ (িবেশেষ খাহিত্ের রিঙন)
কাহভাহেরজ-এর েললাহেভ ওনাহরাহ প্রথম আন্দেললাহ-র কাহেছি িবিক্রি
হিেয় েগর্তেছিন।'
অর্ন্যদ একিট ব্ল্যগর্ত প্লিযাহটফতমর্তে সচিললাহয়ত্েন িহিমু েললেখন ১৬
এিপ্রলল, ণ্ণআন্দরাহধ্য েয ত্ৃত্তত্ ীয় শেিক্তি িনেয় অর্ধ্যাহপক ডে. ইউনূম ে সর
েনাহেবললজেয়র পর ৈদিিনক প্রথম আন্দেললাহর েনত্ৃত্ত ে ত আন্দরও িকছিু
পিতকাহ ও ইেললকট্রিনক মাহধ্যম িনরললস প্রচিাহর চিাহিললেয়েছি, এ
ধ্াহরণাহিটেক ণ্ণখাহওয়াহেত্' েচিেয়েছি মাহনুষষেক, েসই ত্ৃত্তত্ ীয় শেিক্তির
কিল্পেত্ ছিিবিটেক মাহিড়িয়েয় দিেলল মু চি েড়িয় একাহকাহর কের এক িভন্নত
ত্ৃত্তত্ ীয় শেিক্তি শোহহিবাহেগর্ত িগর্তেয় উপিস্থত্ হিেয়েছি। এ েযন মেঞ্চ
বাহেঘর ছিাহলল গর্তাহেয় অর্িভেনত্াহর বদিেলল সুবন্দরবেনর বাহেঘরই
উপিস্থিত্। অর্নিভেজ্ঞর কাহেছি, ভুক্তি েভাহগর্তীর কাহেছি,
24

মাচর-এিপ্রিলন ২০১৩

বহললপ্রত্যাহশেীর কাহেছি, রূপপমুে গ্ধের কাহেছি বাহ ধ্াহন্দাহবাহেজর কাহেছি
বাহঘছিাহেলল ঢাহকাহ মাহনুষষ আন্দর আন্দসলল বাহেঘর মেধ্য পাহথর্তে ক য নাহ-ও
থাহকেত্ পাহের, িকন েস বাহঘ যাহর মুে খাহমু ি খ হিেব, েস জাহেন,
পাহথর্তে ক য েকাহথাহয়। ত্াহই শোহহিবাহগর্ত িনেয় িমিডেয়াহর উেদ্বেগর্তও যেথষ
স্পষই িছিলল। ৈদিিনক প্রথম আন্দেললাহ সহি িকছিু বযিক্তিমাহিললকাহনাহধ্ীন
েটিললিভশেন চিযাহেনলল প্রথম িকছিুি দিন েচিষাহ কেরেছি, শোহহিবাহেগর্তর
বাহঘিটর মু ে খ িনেজেদির কথাহ বাহয়ু স্ব নেনর। মাহহিবুব রশেীদি বাহ
ফতাহরুক গুলেয়বাহড়িয়াহর মেত্াহ উটেকাহ েললাহকজনেক ত্াহই আন্দমরাহ
শোহহিবাহেগর্তর প্রিত্িনিধ্ িহিেসেব পিতকাহ ও িটিভেত্ প্রললাহপ
বকেত্ েদিেখিছি। ... িটিভেত্ রাহেত্র টক েশোহ ও পিতকাহর
উপসম্পর্কাহদিকীয় পাহত্াহয় িমিডেয়াহর এই হিাহললুম রূপপী েপাহষ্য
মযাহওেয়র প্রাহদভর্তে াহ ব গর্তত্ পঁাহ চি বাহ সাহেড়িয় পঁাহ চি বছির ধ্েরই
দিৃত্ত শ মাহন। ... েসখাহেন িললগর্তভাহবাহপন্নত মাহহিমু দ র রহিমাহন মাহন্নতাহ,
িবএনিপভাহবাহপন্নত মু হি ম্মদি জাহহিাহঙ্গীর বাহ জাহমাহত্ভাহবাহপন্নত আন্দিসফত
নজরুলল নয়নমেনাহহির ঘিনষ্ঠত্াহ িনেয় পাহশোহপাহিশে বেসন, নাহনাহ
কথাহ বেললন। ...'

েকাহথাহয়, কীভাহেব েসখাহেন েযেত্ হিয়, েস িবষেয় অর্জ্ঞত্াহ
রেয়েছি এবং ত্াহর প্রকাহেশেও ত্াহরাহ কুণ্ঠাহহিীন। হিঁয াহ, শ্রদ্ধমজীবী
মাহনুষেষর প্রিত্ আন্দনিরক দিরদি েযমন ত্াহেদির আন্দেছি, েত্মনই
ত্াহেদির সেঙ্গ িবিচ্ছন্নতত্াহও েয আন্দেছি েস িবষেয় েস ওয়াহিকবহিাহলল
এবং ত্াহ স্বীকাহেরও ত্াহর অর্স্বিস্ত েনই। শোহহিবাহগর্ত আন্দেন্দাহললেনর
েশ্লোহগর্তাহন কন্যদাহ, একিট বাহমপন্থী েছিাহেটাহ ছিাহত সংগর্তঠিেনর কমর্তে ী
ললাহিক আন্দক্তিাহর যখন এই এিপ্রেলল েফতসবু ে ক স্টযাহটাহস আন্দপেডেট
েদিয় গ্র্াহম মফতস্বেলল িগর্তেয় কৃত্ত ি ষজীবী শ্রদ্ধমজীবী মাহনুষষেক সংগর্তিঠিত্
করাহর ডোহক িদিেয়, ত্াহ েয ব্ল্যগর্তাহর প্রজন্মেেক খু ব নাহড়িয়াহ েদিয় ত্াহ
বললাহ মু শে িকলল। এ একাহধ্াহের িবিচ্ছন্নতত্াহ, আন্দবাহর েযেহিত্ু এই
িবিচ্ছন্নতত্াহ িনেয় েভত্ের েকাহেনাহ েখদি েনই, ত্াহই ত্াহ
বঁাহ ধ্নহিীনত্াহও বেট। ত্াহই, েয েদিেশের িসংহিভাহগর্ত মাহনুষেষর
জীবনযাহপন েবশে কিঠিন কেঠিাহর এবং েয েদিেশে বন্যদাহ, খরাহ,
সাহইেক্লাহন বাহ কাহরখাহনাহ ধ্েস পেড়িয়/আন্দগুলন েললেগর্ত গর্তণমৃত্তত্ ুয র মেত্াহ
ট্রযাহেজিডে আন্দকছিাহর ঘটেছি, েসই েদিেশেই ব্ল্যগর্তাহর প্রজন্মে এত্টাহ
স্বাহধ্ীন সৃত্তি ষশেীললত্াহয় মগ হিেত্ পাহের। এই স্বাহধ্ীনত্াহ বাহ
বঁাহ ধ্নহিীনত্াহ েকাহেনাহ খাহরাহপ িজিনস নয় বেললই আন্দমাহর মেন
হিয়। শোহহিবাহগর্ত আন্দেন্দাহললেনর অর্িভজ্ঞত্াহ এেক অর্েনকটাহই
জনমুখ ীও কেরেছি। সাহভাহর ট্রযাহেজিডের পর ব্ল্যগর্তাহর প্রজেন্মের দিলল
েবঁে ধ্ উদাহরকাহেজ েনেম যাহওয়াহ, অর্নাহথ হিওয়াহ বাহচাহেদির
ভরণেপাহষণ, আন্দহিত্েদির িচিিকৎসাহ সহিাহয়ত্াহ, পীিড়িয়ত্
শ্রদ্ধমজীবীেদির দিীঘর্তে ে ময়াহিদি সহিাহয়ত্াহর বেন্দাহবেস্তর মেধ্যই ত্াহর
ইিঙ্গত্ আন্দেছি। ত্েব বাহংললাহেদিেশের অর্গর্তিণত্ শ্রদ্ধমজীবী কৃত্ত ি ষজীবী
মাহনুষষ কীভাহেব এই প্রজেন্মের বাহিড়িয়েয় েদিওয়াহ হিাহেত্ হিাহত্
রাহখেব ত্াহ েক জাহেন! এনিজও মাহকর্তে াহ ইউিনয়ন বাহ পাহিটর্তে িদিেয়
েয ত্াহ হিেব নাহ ত্াহ িনঃসেন্দহি, কাহরণ এই প্রজন্মে িবন্দুমাহত
ধ্াহন্দাহবাহিজ, যাহ ওই ধ্রেনর সংগর্তঠিনগুলিললর ৈবিশেষয, ত্াহেক
েরয়াহত্ করেব নাহ।

উপসেংহার

বাহংললাহেদিেশে ব্ল্যগর্তাহর প্রজন্মে িনঃসেন্দেহি েসখাহনকাহর িশেিক্ষতত্
সমাহজ, এিললট সমাহেজর েললাহক। িকন ত্াহর েকাহেনাহ বঁাহ ধ্ন
েনই। নাহ রাহজনীিত্র সাহেথ, নাহ এনিজওর সাহেথ, নাহ ধ্েমর্তের
সাহেথ, নাহ কেপর্তোহ েরেটর সাহেথ, নাহ িমিডেয়াহর সাহেথ। এই
বঁাহ ধ্নহিীনত্াহর কাহরেণই েস িবিচ্ছন্নতও বেট। ঢাহকাহর অর্দিূমে র
সাহভাহের যখন ছিেশোহ শ্রদ্ধিমক মাহরাহ যাহওয়াহর মেত্াহ মমর্তে াহ িনক
ঘটনাহ ঘেট, ত্খন প্রাহয় প্রিত্িট ব্ল্যেগর্তই অর্সংখয েশোহক, রাহগর্ত,
েক্ষতাহভ ফতু ে ট েবিরেয়েছি। িঠিক েযমন শোহহিবাহেগর্তর আন্দেন্দাহললেনর
পাহেশে িনরঙ্কু শে ভাহেব দিঁাহ িড়িয়েয় িগর্তেয়িছিলল ব্ল্যগর্তগুলিলল। িঠিক েযমন
বাহংললাহেদিশে সরকাহর এই এিপ্রেললর প্রথম সপ্তাহেহি এেকর পর
এক ব্ল্যগর্তাহরেক আন্দটক করেলল ত্াহর িবরুেদ কাহললাহ িদিবস ও ব্ল্যগর্ত
ধ্মর্তে ঘ ট পাহললন কেরিছিলল েবিশের ভাহগর্ত ব্ল্যগর্ত ও ব্ল্যগর্ত প্লিযাহটফতমর্তে ।
িকন িবিভন্নত ব্ল্যগর্তাহেরর েললখাহ পেড়িয় মেন হিলল, সাহভাহর িঠিক

একিিটে শ্রমজেীতবীত িশক্ষাভাবনা
কুন্দিজেৎ িমত ও কিৃতশানু িমত

পুঁিজেবাদ দ্বিারা োপ্রিািথত স্বাথরােন্বেষেীত অভিভমুখ োথেকি সেিরেয় সোমযবাদ গড়িয়ার
আরও উদার োপ্রিিক্ষেতর িদেকি িনেয় যাওয়ার জেন মনুষ সেমাজেেকি
সেমাজেবােদর িশক্ষায় এই দীতঘর সেময় ধর্ের পুনিশরিক্ষত কিরা প্রিেয়াজেন।
বযাির বুরকি-এর মাকরীতয় িশক্ষাভাবনার িবেশ্লেষেণ

সমাহেজর গর্তড্ডিতাহিললকাহ ও মাহনব-প্রবণত্াহর চিাহেপ, েশ্রদ্ধণীৈবষেমযর অর্বয়েব
পিরবিত্র্তেত্ েস, সমাহেজ মাহিনেয় চিললাহর েদিৌখেড়িয়।
মাহক্র্তে ত্ঁাহর ‘জাহমাহর্তে ন ইিডেওললিজ’ গ্র্েন্থ বেললেছিন, শোহসকেশ্রদ্ধণীই একিট
সমাহেজর বস্তুগর্তত্ ও েবৌখিদক চিাহিললকাহশেিক্তি রূপেপ আন্দত্মপ্রকাহশে কের।
ত্াহেদির মত্ স্থাহন পাহয়, ত্াহেদির িচিনাহধ্াহরাহ স্বাহভাহিবকত্াহর ত্কমাহ পাহয়
আন্দমাহেদির সমাহেজও। আন্দমরাহ েদিখেত্ পাহই, মাহনুষষ জীিবকাহর সন্ধাহেন
প্রচিিললত্ িশেক্ষতাহবযবস্থাহেক আন্দিললঙ্গেনর েচিষাহ করেছি আন্দর িশেক্ষতাহবযবস্থাহ ত্াহর
প্রেয়াহজনমাহিফতক ছিাহতেদির পিরবিত্র্তেত্ কের চিেললেছি। ডোহক্তিাহর ইিঞিনয়াহর বাহ
সরকাহির আন্দমললাহেদির হিাহত্ছিাহিনেত্ িশেক্ষতাহ ‘মাহনিসক িবকাহেশের রসদি’ েথেক
অর্থর্তেললাহেভর (সাহফতললয) হিাহিত্য়াহর আন্দজ। আন্দর এভাহেবই িশেক্ষতাহ েগর্তাহললাহম হিয়
যুেগর্তর জঁাহত্াহকেলল।
িচিনাহধ্াহর মত্ অর্নুষযাহয়ী পিরবিত্র্তেত্ হিয়। আন্দেনাহিনও গ্র্াহমিশে এভাহেব
জ্ঞাহেনর ওপর শোহসকেশ্রদ্ধণীর প্রভাহবেক ইিডেওললিজকাহলল েহিিজমিন বাহ
মত্াহদিশের্তেগর্তত্ আন্দিধ্পেত্যর ত্কমাহ িদিেয়েছিন। আন্দর এই জ্ঞাহন ললাহভ কের
ছিাহতরাহ রাহেষর হিাহিত্য়াহের পিরণত্ হিয়। দিাহশেির্তে নক ললুইস আন্দললথুেসর ত্াহই
িশেক্ষতাহেক মত্াহদিশের্তেগর্তত্ রাহষ-অর্ংশেিবেশেষ (ইিডেওললিজকাহলল েস্টট

কিালনর মাকর

মাহক্র্তেীয় দিশের্তেেনর সাহরবত্তিকাহ েথেক েবাহঝাাহ যাহয় েয েচিত্নাহ জীবেনর মূমলল নয়,
জীবন েচিত্নাহর মূমেলল। মাহনুষেষর েচিত্নাহ ত্াহর জাহগর্তিত্ক কাহযকর্তে ললাহেপরই
ফতললশ্রুতিত্, েত্মিন মাহেক্র্তের েললখাহ েথেক এও সুবস্পষ, আন্দমরাহ েয সংস্থাহন
িনমর্তোহণ কির, েয দিশের্তেন েমেন চিিলল, যুেগর্তর িচিনাহধ্াহরাহ েথেক সমাহজ,
সংস্কৃত্তিত্, প্রত্যক্ষত বাহ পেরাহক্ষতভাহেব ত্াহ সমাহেজর অর্থর্তেনীিত্ দ্বোহরাহ িনধ্র্তোহিরত্
হিয়। রাহজনীিত্, আন্দইন-বযবস্থাহ, সংবাহদিমাহধ্যম েথেক শুরু কের পিরবাহর
এবং িশেক্ষতাহ েশেষ অর্বিধ্ সমাহেজর েশ্রদ্ধণীবন্টেনর ওপর িনভর্তের কের, যাহ
আন্দবাহর সমাহেজর অর্থর্তেনীিত্র ওপর িনভর্তেরশেীলল। অর্থর্তেনীিত্র িভিত্তিকপ্রস্তের
দিঁাহিড়িয়েয় সমাহজ নাহমক েয মহিাহকাহঠিাহেমাহ, ত্াহরই একিট অর্ংশে িশেক্ষতাহবযবস্থাহ।
সমাহেজর েশ্রদ্ধণীকাহঠিাহেমাহর দিাহস েস। ত্াহর মাহেন এই নয় েয শোহসকেশ্রদ্ধণীর
ক্ষতমত্াহ কাহেয়ম রাহখাহর উেদ্দেেশ েঘাহর েকাহেনাহ ষড়িয়যন্ত্রণ ‘িশেক্ষতাহবযবস্থাহ’। িকন

মন্থন সোমিয়কিীত
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অর্যাহপাহেরটাহস) বেললেছিন। িশেক্ষতাহ ত্াহই সাহমিগ্র্ক উন্নতিত্র জন্যদ িনরেপক্ষত
জ্ঞাহনললাহভ থাহেক নাহ। ত্াহ হিয় শোহসকেশ্রদ্ধণীর দ্বোহরাহ প্রদিত্তিক জ্ঞাহন যাহেক সবাহই
সাহমিগ্র্ক উন্নতিত্ বেলল েমেন েনয়।

কমেরডে। এেদির েমধ্াহ আন্দসেলল কথাহ হিাহিরেয় থমেক েগর্তেছি। কাহরণ
হিাহেত্কললেম কাহেজ এেদির েমধ্াহর বাহস্তব প্রেয়াহগর্ত শ্রদ্ধমজীবী হিাহসপাহত্াহলল
প্রিত্মুহিেূম ত্র্তে প্রত্যক্ষত করেছি। অর্সুবিবধ্াহ শুধ্ু কিমউিনেকশেেন মাহেন কাহগর্তেজ
কাহিললর বযবহিাহের। েখাহদি সরকাহির ত্েথয উেঠি এেসেছি চিাহললু িশেক্ষতাহর
দরবস্থাহর খবর। বাহৎসিরক ASER জাহনাহন িদিেচ্ছ, ২০১২ সাহেললর ত্থয
অর্নুষযাহয়ী পঞ্চম েশ্রদ্ধণীেত্ বাহংললাহ পড়িয়েত্ পাহের নাহ এমন ছিাহতছিাহতীর সংখযাহ
৫৩.২%। এটাহ আন্দমাহেদির িশেক্ষতাহিবদিেদির অর্নুষভেবর সেঙ্গ হবহ িমেলল
যাহেচ্ছ। অর্থচি এই মাহেনর েছিেললেমেয়রাহ অর্নাহয়াহস দিক্ষতত্াহয় েটকিনকাহলল েয
েকাহেনাহ কাহজ করেত্ পাহের। একটু িপছিেন স্মৃত্তিত্েক েফতরাহেলল েদিখাহ যাহেব,
কীভাহেব সাহমাহন্যদ এক ওেয়িল্ডিং িমিস পাহেসর্তেলল েবাহমাহ িডেজাহইন কের ত্াহর
টাহেগর্তর্তেটেক হিত্যাহ কেরিছিলল। েস হিয়েত্াহ েকাহেনাহ স্কুললছিুট েমধ্াহ, যাহেক শেত্
অর্পচিেয়র েশেেষ মাহনুষষ িহিেসেব ত্খনই েচিনাহ েগর্তলল, যখন ত্াহর মনুষষ্যেতর
অর্পমৃত্তত্ুয ঘেটেছি অর্বেহিললাহয়। এ েত্াহ েগর্তলল িপছিেনর সাহিরর গর্তল্পে। সাহমেনর
সাহিরর এিগর্তেয় থাহকাহ ‘ছিাহতদিলল’ যাহরাহ জ্ঞাহেনর, থুিড়িয় টাহকাহর, ভাহণাহর সমৃত্তদ
করাহর জন্যদ আন্দকাহশে/বাহত্াহস/অর্মুক ফতাহইন্ডোহেরর সমাহনরাহলল স্কুেলল ললাহইন
ললাহগর্তাহেচ্ছ, ত্াহরাহ েত্াহ কেবই অর্স্মাহজছিুট হিেয় েগর্তেছি। ত্াহই এেদির মেধ্য
েথেক সমাহজমুখী ডোহক্তিাহর, ইিঞিনয়াহর, িথঙ্কাহর এেস আন্দমাহেদির রেথর রিশে
ধ্রেব, এ িচিনাহ অর্মূমললক। আন্দর িঠিক এই িচিননগর্তত্ অর্বস্থাহন আন্দমাহেদির
বাহধ্য কের নত্ুন েশ্লোহগর্তাহন উচাহরেণ। ‘আন্দমাহেদির স্কুলল আন্দমরাহই গর্তড়িয়ব’, বাহ
আন্দর একটু এিগর্তেয় ‘আন্দমাহেদির মাহনুষষ আন্দমরাহই গর্তড়িয়ব’। গ্র্াহম েথেক
এেসেছি জনমজুর/িদিনমজুর পিরবাহেরর স্কুললছিুট/স্কুললপড়িয়ুয়াহ ছিাহেতর দিলল।
আন্দমাহেদির পেথ --- শেূমন্যদ েথেক শুরু কের িত্নবছিের মাহধ্যিমেকর বুিড়িয়
েছিঁাহয়াহ মাহেন িনেজেক ঝাাহিললেয় েনওয়াহ ত্থাহকিথত্ েমনিস্ট্রেমর সাহেপেক্ষত। নাহ
হিেলল এরও েকাহেনাহ প্রেয়াহজন িছিলল নাহ। কুঁিড়িয়সম ছিাহতছিাহতীরাহ শ্রদ্ধীরাহমপুর
বেড়িয়াহেবললুর আন্দবাহিসক স্কুেলল থাহকেছি, কললেরাহেলল েমেত্ উঠিেছি চিতর।
সংগর্তঠিন এর পূমণর্তে দিাহয় বহিন করেছি।

মহামিত পাওেলনার উপলনিব্ধির কিাছাকিািছ

পাহওেললাহ েফইিরর ভাহষাহয় চিাহললু িশেক্ষতাহবযবস্থাহ আন্দদিেত্ একিট বযাহিঙ্কং
প্রযাহকিটস। ছিাহত হিলল শেূমন্যদ অর্যাহকাহউন্ট আন্দর িশেক্ষতক িডেেপাহিজটর।
িডেেপাহিজটর মাহেন িযিন জমাহ কেরন। িশেক্ষতাহর েক্ষতেত এই জমাহ হিলল জ্ঞাহন,
শেূমন্যদ ভঁাহড়িয়াহের। অর্থর্তোহৎ িকনাহ অর্বজ্ঞাহ করাহ হিলল ছিাহেতর েমধ্াহেক, শেূমন্যদ কললিস
েভেব। েকউ হিয়েত্াহ বললেত্ পাহেরন, িশেক্ষতক ছিাহেতর আন্দদিাহনপ্রদিাহেনর
মাহধ্যেম িশেক্ষতাহললাহভ েত্াহ চিাহললু স্কুেলল স্বাহভাহিবক ঘটনাহ। জ্ঞাহন থাহকথাহক কের
ভের েদিওয়াহর েত্াহ িকছিু েনই। পাহওেললাহ এ সত্যেক স্বীকাহর করেত্ন শুধ্ু
একটাহ িকন ওজর ত্ুেলল। এই িকন, যাহেক িত্িন বললেত্ন আন্দদিাহনপ্রদিাহেনর
েভক। কাহরণ িশেক্ষতক ত্ঁাহর প্রেশ্নর উত্তিকরিট িনেজর মাহথাহয় ধ্াহরণ কের
েরেখেছিন। ত্ঁাহর প্রশ্ন যখন ছিাহেতর মুখ েথেক উত্তিকর হিেয় িফতের আন্দেস,
ত্খন িত্িন ত্াহ িমিললেয় েনন। যিদি নাহ েমেলল আন্দদিাহনপ্রদিাহন একমুখী হিেয়
যাহয়। ‘িথ ইিডেেয়ট্স’ ছিিবিটর কথাহ ভাহবাহ যাহক, েযখাহেন প্রেফতসর
‘েমিশেন কী’ প্রশ্ন করেলল রযাহেঞ্চাহ-রূপপী আন্দিমর প্রাহঞলল ভাহষাহয় উত্তিকর েদিয়,
যাহ সবাহর কাহেছি েবাহধ্গর্তময হিয়। িশেক্ষতক হিজম করেত্ পাহেরন নাহ সরলল
এই বযাহখযাহ। আন্দসেলল স্কুলল-কেললেজ আন্দমরাহ এই ছিদ বাহ িসউেডোহ সংললাহপ
প্রত্যক্ষত কির। ছিাহতছিাহতী যাহরাহ এই একমুখী িশেক্ষতাহভাহণাহর জ্ঞাহত্ করেত্
পাহের ত্াহেদির আন্দমরাহ িশেিক্ষতত্ বিলল। বাহিকরাহ প্রথেম ক্লাহসছিুট হিয়, মাহেন
ক্লাহেস েথেকও অর্মেনাহেযাহগর্তী পের ৈনঃশেেব্দর সংস্কৃত্তিত্েত্ হিাহিরেয় িগর্তেয় হিয়
স্কুললছিুট। িনপীিড়িয়ত্ েশ্রদ্ধণীর িকছিু মাহনুষষও বযিত্ক্রিমী েমধ্াহর েজাহের বাহ
িনষ্ঠাহয় একমুখী জ্ঞাহন বস্তাহবিন্দ কের িটেক যাহয় এই বযবস্থাহয়। ত্াহরপর
এিললটেশ্রদ্ধণীর কক্ষতপেথ িশেকড়িয়হিীন ভাহসাহ। খুব িনিদির্তেষ কেরই পাহওেললাহ
েদিিখেয়েছিন িশেক্ষতেকর এই প্রভুতবযঞক অর্থিরিটিরয়াহন চিললাহ আন্দসেলল রাহেষর
ভাহবরূপপ। আন্দর প্রভুেতর িশেক্ষতাহয় িশেিক্ষতত্ হিেয় যাহরাহ প্রিত্ষ্ঠাহ েপলল ত্াহরাহ
েকরাহিন, ইিঞিনয়াহর, ডোহক্তিাহর, আন্দমললাহ, রাহেষর িপললাহর বাহ স্তম্ভ। িফতের
আন্দসাহ যাহক বযাহির বুরেকর িবেশ্লেষেণ --- েজেন বাহ নাহ েজেন রাহষ েদিেশে
েয িশেক্ষতাহবযবস্থাহ ললাহললন করেছি, যাহর গুলণগর্তাহন করেছি, ত্াহ আন্দসেলল রাহষযন্ত্রণ
ৈত্িরর কাহরখাহনাহ।
রবীন্দ্রনাহেথর িশেক্ষতাহভাহবনাহ --- এডেুেকশেিনস্ট রবীন্দ্রনাহথ িশেক্ষতাহয়
রাহেষর প্রত্যক্ষত অর্প্রত্যক্ষত ভূমিমকাহর কথাহ েকাহথাহও উেল্লিখ কেরনিন। িকন
চিাহললু স্কুলল বাহ সমগ্র্ িশেক্ষতাহবযবস্থাহয় ত্ঁাহর অর্নাহস্থাহ িছিলল। িত্িন প্রকৃত্তিত্পাহেঠি
িবশ্বাহসী িছিেললন। প্রকৃত্তিত্ মাহেন জলল, জঙ্গলল, আন্দকাহশে িনশ্চয় নয়।
প্রাহণহিীন প্রকৃত্তিত্ অর্বাহস্তব, ত্াহই প্রকৃত্তিত্পাহেঠি ডোহয়াহললগর্ত মাহেন
কেথাহপকথেনর নাহমাহনর। েয কাহরেণ িত্িন নাহটক/নৃত্তত্য/গর্তীত্ এই
মাহধ্যমেক িশেক্ষতাহয় বযবহিাহর করেত্ েচিেয়িছিেললন, দিৃত্তিষভিঙ্গগর্তত্ভাহেব যাহ
পাহওেললাহর সমদিশের্তেন।

একিিটে নমুনা ক্লিনােসের িববরণীত

সিঞত্ বেড়িয়াহেবললুেত্ থাহেক। িচিতিশেল্পেী হিেব এই আন্দশোহ িছিলল মেন।
অর্ভাহেবর ত্াহড়িয়নাহয় মাহধ্যিমেকর গর্তিণ েস অর্িত্ক্রিম করেত্ পাহেরিন। এখন
েস শ্রদ্ধমজীবী হিাহসপাহত্াহেললর একজন ৈসিনক। পয়ললাহ মাহচির্তে স্কুলল শুরুর প্রথম
িদিন আন্দমাহেদির এক িবিশেষ িশেক্ষতাহিবদি বললেললন, ভাহেললাহ ছিিব আন্দঁকেত্ পাহের
এমন েকউ আন্দেছি? সিঞত্ হিাহিজর, ব্ল্যযাহকেবাহেডের্তে েভেস উঠিলল অর্পূমবর্তে এক
ছিিব। িশেক্ষতেকর কাহছি েথক প্রশ্ন এলল, এটাহ কীেসর ছিিব? প্রথম িদিন
প্রথম ক্লাহেস ছিাহতরাহ িস্পকিট নট। ছিিবর একটাহ অর্ংশে েদিিখেয় স্যাহর
িজজ্ঞাহসাহ করেললন, এটাহ েদিেখ িকচ্ছু মেন হিেচ্ছ নাহ? একজন বলললল,
স্যাহর যুদ হিেচ্ছ। আন্দর কাহর কী মেন হিেচ্ছ? এই প্রেশ্নর েকাহেনাহ উত্তিকর
এলল নাহ। কাহর কাহর যুদ মেন হিেচ্ছ হিাহত্ েত্াহেললাহ। িত্নজন হিাহত্ ত্ুলললল।
ত্াহহিেলল বাহিকেদির কী মেন হিেচ্ছ? একটাহ উত্তিকর এলল, স্যাহর প্রাহঙ্গণ।
িশেক্ষতক েভেবিছিেললন, ছিিব অর্নুষযাহয়ী দিাহঙ্গাহ শেব্দটাহ আন্দসেত্ পাহের। পাহওয়াহ
েগর্তলল যুদ, প্রাহঙ্গণ। এবাহর প্রশ্ন, যুদ বাহনাহন কী? সিঠিক উত্তিকর এলল। ‘দ’
িদিেয় আন্দর কী কী শেব্দ হিয়? শুদ, মুগ্ধে, উত্তিকর এলল। একজন বলললল,
মুগ্ধে েত্াহ গর্ত আন্দর ধ্-এর যুক্তিাহক্ষতর। ওরাহ িনেজরাহ বলললল, প্রাহঙ্গণ েত্াহ ঙ
আন্দর গর্ত ত্াহই নাহ? ক্লাহসিট বাহংললাহ যুক্তিাহক্ষতর েশেখাহর পথ ধ্রলল। স্যাহর
বললেললন, এই িত্নিট যুক্তিাহক্ষতর িদিেয় কত্রকম শেব্দ ৈত্ির হিেত্ পাহের
েখঁাহজ কেরাহ। বাহিড়িয়েত্, গর্তাহিড়িয়েত্, কাহগর্তেজ, েঠিাহঙাহয় খুেঁ জ প্রাহয় িতশেিট শেব্দ
হিাহিজর। যিদি মেন হিত্ ইিত্হিাহস িশেখব, ত্াহহিেলল যুদ কাহর সেঙ্গ কাহর,
কখন -- এই প্রশ্ন ছিুেঁ ড়িয় েদিওয়াহ েযত্, উত্তিকর আন্দসত্ িবিভন্নত। িবিভন্নত
যুেদর েখঁাহজ েপেত্ ইিত্হিাহেসর পাহড়িয়াহ েবিরেয় আন্দসাহ েযত্। যুেদ
অর্ংশেগ্র্হিণকাহরী মাহনুষেষর সংখযাহ িদিেয় েবিসক অর্েঙ্কর ক্লাহস শুরু হিেত্
পাহরত্। ক্লাহেস বেস পাহওেললাহর ভাহবনাহ মেন পড়িয়েত্ থাহেক। ক্লাহেস প্রবেললম

সেমেয়র উপলনিব্ধি

মাহিটেত্ পাহ চিাহিললেয় চিললাহর প্রত্যক্ষত অর্িভজ্ঞত্াহ মাহনুষষেক সমস্যাহর মুেখাহমিু খ
েফতেলল েদিয়। েয সমস্যাহর গর্তভীর অর্ধ্যয়ন এবং সরাহসির েমাহকাহিবললাহ করাহর
সাহহিসী পদিেক্ষতপই পাহের প্রেয়াহেগর্ত নত্ুন আন্দেললাহর সন্ধাহন িদিেত্। সংগর্তঠিন
িহিেসেব ‘েবললুড়িয় শ্রদ্ধমজীবী স্বাহস্থয প্রকল্পে’ ত্াহর দিীঘর্তেিদিেনর সংগ্র্াহেমর ইিত্হিাহস
পযর্তোহেললাহচিনাহ ও প্রেয়াহেগর্তর বাহস্তবত্াহয় এই িবশ্বাহেস উপনীত্ েয ক্লাহসছিুট,
স্কুলল-কেললজছিুট সাহধ্াহরণ, যাহরাহ নাহিক রাহেষর গর্তম্বজু বাহ কাহঠিাহেমাহর অর্ংশে
নয়, শুধ্ু েভাহট েদিওয়াহ নাহগর্তিরক, ত্াহরাহই এর চিললাহর সঙ্গী। অর্থর্তোহৎ এই
যুবশেিক্তি যাহরাহ েকাহেনাহক্রিেম পাহওেললাহর বযাহিঙ্কং ধ্াহরণাহ অর্নুষযাহয়ী বস্তাহবিন্দ
কেরেছি িকছিু েশেখাহেনাহ বুিলল আন্দর ত্াহ উগর্তেড়িয় িদিেয় েছিাহেটাহখাহেটাহ িডেিগ্র্
েকাহেনাহমেত্ েজাহগর্তাহড়িয় কেরেছি বাহ করেত্ অর্ক্ষতম হিেয়েছি, ত্াহরাহই আন্দমাহেদির
মন্থন সোমিয়কিীত
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িবশ্বচিললমাহনত্াহর িনিরেখ মাহনুষেষর স্থাহনুষবৎ ‘আন্দিম’র অর্িস্তত ধ্ংস েহিাহক।
ধ্ংস েহিাহক ‘সিম্মিললত্ আন্দিম’র কত্ৃত্ততর্তে বাহদি, চিললুক ডোহয়াহললগর্ত।

ছিুেঁ ড়িয় দিাহও। চিললুক কাহটাহেছিঁড়িয়াহ। হিাহজাহেরাহ উত্তিকর আন্দসুবক, জন্মে িদিক নত্ুন
প্রেশ্নর। নত্ুন উত্তিকেরর েখঁাহেজ জন্মে িদিক গর্তিত্মাহন আন্দবেহির।

োমমািরেত আলনুচােষের অভিভজ্ঞতা
বধর্রমােনর োবিনগ্রোম, োমমাির ২নং অভঞ্চলেলনর তাপসে কুমার োঘােষের িনেজের অভিভজ্ঞতার বয়ান। অভনুিলনখন : িজেেতন নন্দীত

আন্দিম কাহললনাহ েথেক অর্যাহকাহউেন্টিন অর্নাহসর্তে িনেয় ১৯৮৫ সাহেলল পাহশে
কেরিছি। হিঠিাহৎ বাহবাহ-মাহ একসেঙ্গ মাহরাহ যাহওয়াহেত্ মাহস্টাহর িডেিগ্র্ আন্দর
হিয়িন। েচিাহেদ্দোহ বছির দিাহদিাহর সেঙ্গ চিাহষ কেরিছিললাহম। দিাহদিাহ, আন্দিম আন্দর
আন্দমাহর ভাহই, েযৌখথ পিরবাহর িছিলল। ত্াহরপর দিাহদিাহ মাহরাহ েগর্তেললন।
এরপর যাহ হিয় সংসাহের, িত্ন ভাহই আন্দললাহদিাহ আন্দললাহদিাহ। বাহবাহর
িতশে-বিতশে িবঘাহ মেত্াহ জিম িছিলল। েসটাহ িত্ন ভাহগর্ত হিেয় েগর্তলল।
আন্দমাহর দই েমেয়। ত্াহেদির পড়িয়াহেশোহনাহ িশেিখেয় িবেয়-থাহ িদিেত্ িকছিু
সম্পর্কিত্তিক েবচিেত্ হিলল। িবেয়েত্ কযাহশে িদিেত্ হিয়িন। ত্েব খরচিখরচিাহ
েসাহনাহ-েটাহনাহ েত্াহ িদিেত্ হিয়। আন্দমাহর এখন পঁাহচি িবঘাহয় চিাহষ।

িবেশেষ কের এই আন্দললু েবেলর চিাহিষরাহ। বঁাহকাহনদিীর ওপাহেরর চিাহিষরাহ
েবাহেরাহচিাহষ কের। ওেদির জেললর সুবিবধ্াহ আন্দেছি আন্দর আন্দললুচিাহষটাহ কম
হিয়। মাহিটটাহ এঁেটলল েত্াহ।
েমমাহিরেত্ আন্দললু চিাহষ করাহর মেত্াহ বেড়িয়াহ চিাহিষ পিরবাহর
েবিশেরভাহগর্তই ভাহগর্ত হিেয় েগর্তেছি। খুব েবিশে হিেলল ২০-২২ িবঘাহ আন্দেছি।
আন্দললু চিাহেষ কন্ট্রাহক্ট প্রথাহ খুব কম, েসেক্ষতেত িবেঘ প্রিত্ ১৫ েথেক ২০
খাহনাহ (বস্তাহ) আন্দললু িদিেত্ হিয়, ত্াহরপর েস চিাহষ করেব, ললাহভ করেব,
যাহ করেব। একবাহর একজন অর্েনকটাহ চিাহষ কেরিছিলল, চিাহরিদিেক
চিাহরখাহনাহ িমিন ললাহিগর্তেয়, ত্াহ একেশোহ িবঘাহ হিেব। ললাহভ করেত্ পাহেরিন,
সব পেচি িগর্তেয়িছিলল, ওই ২০০৪ সাহেলল।
চিাহিষ যিদি বাহিড়িয়র বীজ িনেয় চিাহষ কের, আন্দললুচিাহেষর খরচি িবঘাহ
প্রিত্ ১৮,০০০ টাহকাহর কেম হিেব নাহ। আন্দর যিদি খাহস বীজ (এবছির
নত্ুন বীজ িকেন) িনেয় কের ২০,০০০ টাহকাহ খরচিাহ হিয়। আন্দমাহর
ভাহইেয়র কথাহটাহ জাহিন। ওেত্ ফতললনটাহ একটু েবিশে হিয়। িবেঘেত্ ১০
েথেক ২০ খাহনাহ (বস্তাহ) আন্দললু েবিশে হিয়। বাহবাহর আন্দমেলল চিাহষ েথেক
বাহবাহ বাহিড়িয়-টাহিড়িয় কেরেছিন, েমেয়েদির িবেয়ও িদিেয়েছিন। িকছিু জিমও
িকেনিছিেললন। ভাহগর্তাহভাহিগর্তর পর পেনেরাহ িবেঘ জিম িছিলল আন্দমাহর। এখন
ওই খাহওয়াহ-পরাহটাহ চিললেছি। বাহড়িয়িত্ িকছিু করেত্ েগর্তেলল এই জিম েথেক
হিেব নাহ।

ফলনন োবেড়িয়েছ সোমান, খরচ োবেড়িয়েছ অভেনকি

এবাহের আন্দিম সাহেড়িয় িত্ন িবেঘেত্ আন্দললু চিাহষ কেরিছি আন্দর দিশে কাহঠিাহয়
সেষর্তে িদিেয়িছি। েবাহেরাহ চিাহষ কির নাহ, িঠিেক-ভাহেগর্ত িদিই এক িবেঘ।
বষর্তোহর চিাহষ আন্দমনটাহ কির। আন্দমাহর বঁাহধ্াহ েললবাহর আন্দেছি, ত্াহেদির পয়সাহ
িদিেয় সাহরাহ বছির রাহখেত্ হিয়। এরাহ গ্র্াহেমর েললাহক। মজুির ১৩০ টাহকাহ,
মাহেন দ-েকিজ চিাহলল আন্দর কযাহশে ৯০ টাহকাহ। কাহজ মযাহিক্মাহম ছি-ঘণ্টাহ।
আন্দটটাহ েথেক েললবাহররাহ কাহেজ ললাহেগর্ত, সাহেড়িয় বাহেরাহটাহ পযর্তেন, ত্াহরপর
েখেত্ যাহয়। েরাহয়াহর সময় ছি-গর্তণাহ বীজ েভেঙ পুেঁ ত্ েদিেব, একটাহ
েললবাহেরর মজুির হিেয় েগর্তলল। েস কাহজটাহ করেত্ ঘণ্টাহ িত্েনক সময়
ললাহেগর্ত।
অর্ঘ্রাহণ মাহেসর দিশে ত্াহিরখ েথেক চিাহরিদিেন আন্দললু (বীজ) ললাহিগর্তেয়িছি।
এবাহের একটু েললট হিেয় েগর্তলল। বৃত্তিষ হিেয় েগর্তলল। মাহিটটাহ হিাহললকাহ কের
িদিেয় চিাহপাহন-টাহপাহন িদিেয় হিাহত্-ললাহঙেলল টাহনাহ িদিেয় িদিেচ্ছ। ফতাহল্গুন
মাহেসর ২০-২২ ত্াহিরেখর পর েথেক আন্দললু েত্াহললাহ হিেয়েছি। কঁাহচিাহ আন্দললু
আন্দমাহেদির হিয় নাহ। আন্দমাহেদির হিয় েজযাহিত্, চিন্দ্রমুখী। কঁাহচিাহ আন্দললু হিয়
এস-ওয়াহন, েপাহখরাহজ বীেজ, ওটাহ অর্ল্পে সমেয়র মেধ্য হিয়। ওগুলেললাহ
েস্টাহের রাহখাহ যাহয় নাহ, পেচি যাহেব। কঁাহচিাহ আন্দললু আন্দমাহেদির এললাহকাহয় হিয়
নাহ। ওটাহ আন্দেছি িকছিু িকছিু মুিনডোহঙাহ, আন্দসাহদিপুর, শ্রদ্ধীধ্রপুর,
শেঙ্করপুের। েমমাহিরেত্ েজযাহিত্টাহই েবিশে, চিন্দ্রমুখী েললাহেক একটু-আন্দধ্টু
খাহওয়াহর মেত্াহ ললাহগর্তাহয়।
আন্দেগর্ত কী হিেয়েছি, যখন দিাহদিাহর সেঙ্গ চিাহষ কেরিছি, ত্খন চিাহেষর
খরচিাহটাহ কম িছিলল। ফতললন গর্তড়িয়পড়িয়ত্াহ একই আন্দেছি। ত্খন ষাহট েকিজর
বস্তাহ িছিলল। িবেঘেত্ ৮৫-৯০-১০০ খাহনাহ (বস্তাহ) কের আন্দললু হিেয়েছি।
এখন পঞ্চাহশে েকিজর বস্তাহ। ১১০-১২০ খাহনাহ কের আন্দললু হিেচ্ছ। ষাহট
েকিজ েথেক পঞ্চাহশে েকিজর বস্তাহ হিলল েকন? েস্টাহের
িত্নত্ললাহ-চিাহরত্ললাহ মুিটয়াহেদির ত্ুললেত্ হিিচ্ছলল। এেদির অর্সুবিবধ্াহর জন্যদ
পঞ্চাহশে েকিজর বস্তাহ করাহ হিলল। ত্াহছিাহড়িয়াহ এেত্ ভাহড়িয়াহটাহও েবিশে েপেয়
যাহেচ্ছ েস্টাহর-মাহিললেকরাহ। দিশে েকিজ কের কেম যাহওয়াহেত্ পযাহেকট
(বস্তাহর সংখযাহ) েবেড়িয় েগর্তলল।
এখন যাহ অর্বস্থাহ, প্রেত্যক গ্র্াহেমই ভাহই ভাহই আন্দললাহদিাহ হিেয় িগর্তেয়
এক-একটাহ পিরবাহেরর জিম গর্তেড়িয় ৫-৬ িবেঘ হিেব। গর্তিরব মাহনুষষেদির
১০ কাহঠিাহ, ১ িবঘাহও আন্দেছি। ত্াহরাহও আন্দললু চিাহষ কের। আন্দললুর সময়
িকছিু িকছিু জিম এখন ভাহেগর্ত িদিেচ্ছ, খুব কম। গর্তত্বছির েথেক েবাহেরাহ
চিাহেষ িঠিেক-ভাহেগর্ত িদিেচ্ছ, েবাহেরাহ চিাহষ খুব একটাহ েললাহেক করেছি নাহ।
মন্থন সোমিয়কিীত

োলনবার, একিেশা িদেনর কিাজে

বাহইের েথেক েললবাহর আন্দেগর্ত আন্দসত্, এখন কম আন্দেস। এখন একেশোহ
িদিেনর কাহজ আন্দেছি। ত্খন ফতাহল্গুন মাহেস েললাহেকর হিাহেত্ কাহজ থাহকত্
নাহ। পুরুিললয়াহ, নিদিয়াহ, মাহললদিাহ, মুিশের্তেদিাহবাহদি েথেক ওরাহ িনেজরাহই চিেলল
এেস বাহজাহের বেস থাহকত্, েসখাহন েথেক েললাহেক ওেদির িনেয় েযত্।
যখন দিাহদিাহ আন্দর আন্দিম একসেঙ্গ চিাহষ করত্াহম, আন্দমাহর বাহিড়িয়েত্ও
বাহইেরর েললবাহর আন্দসত্। একবছির হিয়েত্াহ এলল, পেরর বছির েথেক
িনেজরাহই আন্দসেত্ থাহকত্। আন্দসাহর জন্যদ বললেত্ হিত্ নাহ, ওরাহ িঠিক
সময় মেত্াহ চিেলল আন্দসত্। এেদির মেধ্য আন্দিদিবাহসী আন্দেছি, পূমবর্তেবঙ্গীয়
আন্দেছি, মুসিললমও আন্দেছি। মিহিললাহও থাহকত্। আন্দললুর িসজেন এখাহেন
থাহকাহর জন্যদ বঁাহশে-খড়িয় িদিেত্ হিয়। ওরাহ ঘর বাহিনেয় েনয়। এখন আন্দর
খুব একটাহ আন্দেস নাহ। েরট একই, েললাহকাহলল েললবাহরেদির মেত্াহই।
জ্বাহললনটাহ িদিেত্ হিত্। গ্র্াহেমর েদিাহকাহন েথেক মশেললাহপাহিত্-েত্লল-নুষন
িকেন ওরাহ রাহন্নতাহবাহন্নতাহ কের িনত্। আন্দললু েত্াহললাহ েশেষ হিেয় েগর্তলল। ওরাহ
চিেলল েযত্। আন্দবাহর েবাহেরাহ ধ্াহন কাহটাহর সময় আন্দসত্। ধ্াহন েকেট ত্ুেলল
েঝােড়িয় িদিেয় চিেলল েযত্। এখন গ্র্াহেমর েললবাহরেদির িদিেয়ই আন্দললু েত্াহললাহ
হিেচ্ছ। আন্দমাহর কাহজ হিেয় েগর্তলল, ত্াহরপর আন্দর একজেনর কাহটলল,
এইভাহেব চিেলল। যখন মাহেঠির কাহজটাহ চিেলল ত্খন একেশোহ িদিেনর কাহজ
বন্ধ থাহেক। পঞ্চাহেয়ত্ েথেক প্লিযাহিনং হিেচ্ছ, একেশোহ িদিেনর কাহজ
ত্খনই করাহেনাহ হিেব, যখন চিাহিষর কাহজ েনই।
েললবাহরেদির মজুির আন্দনুষপাহিত্ক হিাহের েবেড়িয়েছি। ত্াহছিাহড়িয়াহ রাহজনীিত্র
বযাহপাহর আন্দেছি, দিেললর বযাহপাহর আন্দেছি। গর্তত্বছির মজুির িছিলল ৮০ টাহকাহ
আন্দর দ-েকিজ চিাহলল, এবছির দিশে টাহকাহ েবেড়িয়েছি। ত্াহর আন্দেগর্ত ২০১১
সাহেলল িছিলল ৬৭ টাহকাহ। এখন েকাহেনাহ েকাহেনাহ জাহয়গর্তাহয় ১০০ টাহকাহও
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আন্দেছি। আন্দমাহেদির পাহেশের গ্র্াহেম ১০০ টাহকাহ। এখন আন্দললুর িসজন েথেক
েত্াহ েললবাহররাহ একেবললাহ কাহজ করেছি, ১টাহর মেধ্যই কাহজ েশেষ। মাহেন
পঁাহচি ঘণ্টাহ কাহজ।
একেশোহ িদিেনর কাহেজর দিাহরুণ প্রভাহব পেড়িয়েছি েললবাহরেদির ওপর।
বছির িত্েনক আন্দেগর্ত রাহধ্াহকাহনপুর, মিল্লিকাহপুর ইত্যাহিদি জাহয়গর্তাহয়
শ্রদ্ধিমেকরাহ মাহিললকেদির বয়কট কেরেছি। চিাহিষরাহ িনেজরাহ চিাহষ কেরেছি।
ত্াহরপর েঠিকাহয় পেড়িয় জনমজুররাহ আন্দবাহর চিাহিষেদির কাহেছি কাহজ করেত্
আন্দসেছি।

নাহ। ২৫ পযাহেকট আন্দললুর বন্ডে এখনও েরেখ িদিেয়িছি। েবিচিিন, িনদিশের্তেন
িহিসাহেব েরেখ িদিেয়িছি। ত্খন মাহেঠি আন্দললু েবচিত্াহম নাহ। মাহঠি েথেক
আন্দললু ত্ুেলল গর্তাহদিাহ কের েদিওয়াহ হিলল। মুেট এেস বস্তাহয় পুের িনেয়
মাহেঠিই কঁাহটাহ হিেয় েযত্। ট্রাহক্টের েললাহডে কের েস্টাহের পাহিঠিেয় েদিওয়াহ
হিলল। েস্টাহেরর ভাহড়িয়াহ গর্তত্বছিের িছিলল ৫৬ টাহকাহ, এবছিের ৬০ টাহকাহ।
নেভম্বর অর্বিধ্ েডেট েদিওয়াহ থাহেক। ত্াহর মেধ্য েবর কের িনেত্ হিেব।
১৫ িদিন এক্েটন্ডে কের, ত্াহর জন্যদ একস্ট্রাহ চিাহজর্তে কের।
চিাহিষ বললেত্ েত্াহ একটাহ সম্প্রদিাহয় েবাহঝাাহয়। আন্দমাহর বাহিড়িয়র কথাহই
ধ্রুন, চিাহষ আন্দেছি আন্দবাহর একটাহ চিাহকির আন্দেছি, বাহিড়িয়র একটাহ েছিেলল
চিাহকির কের। আন্দিম একরকম চিাহিষ। আন্দবাহর একজন, ত্াহর চিাহষ আন্দেছি
আন্দবাহর একটাহ ভাহেললাহ বযবসাহ আন্দেছি। েস আন্দেরক রকেমর চিাহিষ।
আন্দবাহর একজেনর চিাহষ ছিাহড়িয়াহ আন্দর িকচ্ছু েনই। েস অর্ন্যদ ধ্রেনর
চিাহিষ। এই েয, যাহর বাহিড়িয়েত্ চিাহকির আন্দেছি বাহ বযবসাহ আন্দেছি, ত্াহর
কাহেছি টাহকাহ আন্দেছি, েস েস্টাহের আন্দললু রাহখেত্ই পাহের। ১০% যিদিও
েবেচি, ৯০% চিাহিষই েস্টাহের আন্দললুটাহ রাহেখ। আন্দর েয শুধ্ু চিাহেষর
ওপরই িনভর্তের কের, িমিনেত্ জলল িনেয়েছি, ট্রাহক্টর িনেয়েছি, এই ৈচিত
মাহেস সব েপেমন্ট করেত্ হিেব ত্াহেক, েললবাহর যাহরাহ আন্দললু ত্ুেললেছি,
ত্াহেদির েপেমন্ট করেত্ হিেব। এইভাহেব েত্াহ েললাহেক বঁাহধ্াহ থাহেক।
ধ্াহরবাহিক সাহরাহ বছিরই চিেলল, টুকটাহক হিয়েত্াহ িদিলল, ৈচিত মাহেস পুেরাহ
েপেমন্ট করেত্ হিেব। ত্াহরপর সমবাহয় আন্দেছি। এই েক্ষতেত েদিখাহ যাহয়,
৯০% চিাহিষেকই েবেচি িদিেত্ হিয়, ১০% রাহখেত্ পাহের।

আলনুর দাম

আন্দললু ওঠিাহর পর বাহজাহর স্টাহটর্তে হিলল ২৫০ টাহকাহ েথেক। ত্খন খেদ্দের
েনই খেদ্দের েনই রব। ত্খন েত্াহ িবিক্রিবাহটাহ হিয়িন। এবাহের বাহজাহর
েকেট েকেট ২০০ টাহকাহয় এলল। প্রিত্িদিন ১০ টাহকাহ ২০ টাহকাহ কের েরট
নাহিমেয় িদিেয়েছি। এবাহের িবিক্রি শুরু হিলল। এইভাহেব ১৬৫ টাহকাহ পযর্তেন
বাহজাহর নাহিমেয় িদিেয়েছি। সরকাহর েকনাহর কথাহ েঘাহষণাহ করাহর পর ওই
১৬৫ েথেক আন্দবাহর ১৯০-২০০ টাহকাহয় েরটটাহ উঠিলল। ত্াহর আন্দেগর্ত েত্াহ
বাহইের আন্দললু েযেত্ িদিিচ্ছলল নাহ। সরকাহর েঘাহষণাহ করাহর পর বাহজাহরটাহ
চিাহঙ্গাহ হিলল। সরকাহর যিদি বাহইের নাহ েযেত্ েদিয়, বযবসাহদিাহররাহ েত্াহ
িনেয় েযেত্ পাহরেব নাহ। সরকাহরেক েঘাহষণাহ কের বডের্তোহর খুললেত্ হিেব।
েট্রেন েরক পাহিচ্ছলল নাহ বেলল েললাহিডেং হিিচ্ছলল নাহ। বযবসাহয়ীেদির সেঙ্গ
েকাহল্ডি েস্টাহেরর মাহিললকেদির একটাহ অর্শুভ আন্দঁত্াহত্ হিিচ্ছলল। েসই
েক্ষতেত সরকাহর েঘাহষণাহ করাহেত্ চিাহিষর ভাহেললাহ হিেয়েছি। সরকাহর প্রথেম
িকছিু কেরিন। চিাহিষ যখন কঁাহদিেব, ত্খনই েত্াহ সরকাহেরর কাহেন যাহেব!
িবিভন্নত রাহজৈনিত্ক দিেললর েনত্াহ, ত্াহরাহও েত্াহ েললাহকাহেলল আন্দেছি। ত্াহরাহ
যখন চিাহিষর কাহছি েথেক অর্িভেযাহগর্তটাহ পাহেচ্ছ, ত্খন ত্াহরাহ উধ্র্তেত্ন
েনত্াহেদির কাহেছি জাহনাহেচ্ছ। এইভাহেব সরকাহর সিক্রিয় হিলল। চিাহিষ
কখেনাহই ১০০% সুবিবধ্াহটাহ পাহয় নাহ। েঘাহষণাহ করেললই েয বাহজাহের
দিাহমটাহ সবসময় বাহেড়িয় ত্াহ বললাহ যাহয় নাহ। আন্দললুর ফতাহটকাহ, েসটাহ
মহিাহজনেদির ওপর িনভর্তের কের। ধ্াহনটাহ ত্বু িকছিুটাহ বললাহ যাহয়, এবাহের
এই দিাহমটাহ পাহওয়াহ েযেত্ পাহের। আন্দললুর বযাহপাহরটাহ িনিশ্চত্ নয়।
আন্দললু মাহঠি েথেকই িবিক্রি হিেয় যাহয়। খাহওয়াহর জন্যদ ঘের িকছিু রাহখাহ
হিয়। েবিশে রাহখেত্ েগর্তেলল পেচি যাহেব। আন্দর মাহঠি েথেক ঘের িনেয়
আন্দসাহও একটাহ ঝাাহেমললাহ। জিম েথেক মাহথাহয় কের কের বেয় আন্দনাহ,
অর্েনক েললবাহর েললেগর্ত যাহয়। এক িবেঘেত্ দিশে-বাহেরাহটাহ েললবাহর ললাহগর্তেব,
মাহেন বাহড়িয়িত্ ১৩০০ টাহকাহ খরচি। জিম েথেক বাহিড়িয়, গর্তড়িয়পড়িয়ত্াহ হিাহফত
িকেললাহিমটাহর রাহস্তাহ। বাহিড়িয়েত্ েসরকম েকউ রাহেখ নাহ, ত্াহেত্ অর্সুবিবধ্াহ
হিয়। পচিেব, ত্াহর ওপর পরবত্র্তেীকাহেলল দিাহম পাহব িকনাহ িনশ্চয়ত্াহ েনই।
ডোহইেরক্ট েকাহল্ডি েস্টাহেরেজও আন্দমরাহ রাহখেত্ পাহির নাহ। চিাহেষর খরচি
েমটাহেত্ দিাহদিন িনেত্ হিেয়েছি, সমবাহেয়র কাহছি েথেক েললাহন িনেয়িছি।
৩১ মাহেচির্তের মেধ্য েসটাহ নাহ েমটাহেলল পেরর েললাহন েদিেব নাহ। ওভাহরিডেউ
হিেয় যাহেব, পুেরাহেনাহ েললাহেনর ওপর ২% ইন্টাহেরস্ট েবেড়িয় যাহেব।
জিমটাহ েত্াহ মটর্তেেগর্তজ েদিওয়াহ আন্দেছি।

কিৃতিষে সেমবায়

কৃত্তিষ সমবাহয় যিদি নাহ থাহকত্, ত্াহহিেলল চিাহিষেদির মহিাহজেনর কবেলল
পড়িয়েত্ই হিত্, দিাহদিনটাহও েবিশে ললাহগর্তত্। েস আন্দরও েবিশে ক্ষতিত্গ্র্স্ত
হিত্। কৃত্তিষ সমবাহয় থাহকাহেত্ চিাহিষর অর্েনক েবিশে সহিাহয়ত্াহ হিেয়েছি।
এখাহেন সব গ্র্াহেম সমবাহয় রেয়েছি। আন্দমাহেদির অর্ষগ্র্াহম সমবাহেয় আন্দিম
েবাহডের্তে পিরচিাহললনাহ কেরিছি বাহেরাহ বছির, পেদি িছিললাহম চিাহর বছির।
কযাহিশেয়াহেরর কাহজও কেরিছি িকছিুিদিন। ১৯৬৫-৬৬ সাহেলল এই সমবাহয়
প্রিত্িষ্ঠত্ হিেয়িছিলল, ত্াহর িবশোহলল ইিত্হিাহস আন্দেছি। ত্াহরপের একসময়
সমবাহয়টাহ েশোহষেকর পযর্তোহেয় পেড়িয় েগর্তলল। যাহরাহ েবাহডের্তে পিরচিাহললনাহ
কেরেছি, ত্াহরাহ ... েললাহন িনেয় বাহইের টাহকাহ খাহটাহেনাহ ... েসটাহ প্রচ্ছন্নত,
বাহইেরর েললাহক েত্াহ বুঝােত্ পাহরেব নাহ। আন্দিম েবাহডের্তে পিরচিাহললনাহয়
িছিললাহম বেলল িকছিুটাহ বুঝােত্ েপেরিছি। েকাহেনাহিদিন েকউ ধ্রেত্ও পাহরেব
নাহ। আন্দিম যিদি এসব িনেয় বিলল, আন্দিম েত্াহ প্রমাহণ করেত্ পাহরব নাহ।
ত্খন সমবাহেয় পাহিটর্তে-ফতাহিটর্তে অর্ত্ িছিলল নাহ। এখন হিেচ্ছ। সমবাহেয় দিেললর
িসম্বলল িনেয় েকউ িকছিু কের নাহ। ত্েব সবাহই জাহেন ও ত্ৃত্তণমূমেললর, ও
িসিপএেমর ইত্যাহিদি।
আন্দিম যখন সমবাহেয় িছিললাহম, ত্খন েদিেখিছি, চিাহিষেক একগর্তাহিড়িয়
চিাহপাহন (সাহর) িকনেত্ িগর্তেয় েললাহন করেত্ হিেয়েছি। ত্াহর জন্যদ বধ্র্তেমাহন
েসন্ট্রাহলল েকাহ-অর্পাহেরিটভ বযাহেঙ্কর মাহধ্যেম প্রেজক্ট েনওয়াহ হিেয়েছি।
চিাহিষরাহ বুঝােত্ পাহরেছি, সমবাহয় নাহ থাহকেলল েত্াহ আন্দমরাহই অর্সুবিবধ্াহয়
পেড়িয় যাহব। যাহরাহ সমবাহেয়র অর্নভুর্তেক্তি নয়, ত্াহরাহ মহিাহজেনর কাহছি
েথেক দিাহদিন িনেচ্ছ।
একটাহ রাহইস িমেললর ত্ুললনাহয় একটাহ েকাহল্ডি েস্টাহর মাহেন িবশোহলল
ইনেভস্টেমন্ট, পঁাহচিগুলণ হিেব। আন্দেগর্ত এটাহ মাহেরাহয়াহিড়িয়েদির একেচিিটয়াহ
বযবসাহ িছিলল। এখন আন্দমাহেদির বাহঙাহিললরাহ করেছি। েললাহকাহেলল একটাহই
শুধ্ু সমবাহয় িভিত্তিকক েকাহল্ডি েস্টাহর আন্দেছি, শ্রদ্ধীধ্রপুর েকাহ-অর্পাহেরিটভ
বযাহেঙ্কর। বাহিক সব েললাহকাহলল েললাহেকেদির। শ্রদ্ধীধ্রপুর েকাহ-অর্পাহেরিটভ
বযাহেঙ্কর সুবিবধ্াহ িক আন্দেছি, ওেদির এললাহকাহর যাহরাহ চিাহিষ, ওেদির সদিস্য,
ত্াহেদির আন্দললু ওরাহ েনেবই। ত্াহেদির ওরাহ েফতরাহেব নাহ। ত্াহরপর যত্টাহ

োকিাল োসাের আলনু

যাহেদির অর্থর্তেৈনিত্ক অর্বস্থাহ ভাহেললাহ, কযাহশে পয়সাহ আন্দেছি, ত্াহর আন্দললুটাহ
রাহখাহর ক্ষতমত্াহ আন্দেছি। েস েকাহল্ডি েস্টাহের যাহয়। ত্াহেত্ ত্াহর েকাহেনাহ
েকাহেনাহ বছির ললাহভ হিয়, আন্দবাহর েকাহেনাহ েকাহেনাহ বছির েললাহকসাহনও
হিয়। আন্দিম ২০০৪ সাহেলল ললাহস্ট েস্টাহের আন্দললু েরেখিছিললাহম। ত্াহরপর
েথেক আন্দর রাহিখ নাহ। ত্াহর আন্দেগর্ত দিাহদিাহ রাহখত্, আন্দিমও েচিাহেদ্দোহ বছির
দিাহদিাহর সেঙ্গ বযবসাহ কেরিছি। ললাহইন-টাহইন সবই জাহনাহ িছিলল। িকন
২০০৪ সাহেলল আন্দমাহর িবরাহট েললাহকসাহন হিলল। ৭ টাহকাহ বস্তাহ আন্দললু িবিক্রি
করেত্ হিলল। মাহললটাহ স্টযাহক হিেয় িগর্তেয়িছিলল। বাহইেরর পাহিটর্তেরাহ িনিচ্ছলল
মন্থন সোমিয়কিীত
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খাহিলল থাহেক, বাহইেরর চিাহিষর জন্যদ। িবিক্রিবাহটাহ, টাহকাহপয়সাহর বযাহপাহেরও
ওেদির িবশোহলল বযাহপাহর। শ্রদ্ধীধ্রপুর েকাহ-অর্পাহেরিটভ বযাহেঙ্কর সমবাহয়টাহ
যখন উেঠিিছিলল, অর্ন্যদরাহ ত্ত্টাহ উঠিেত্ পাহেরিন। সত্ত্াহর বযাহপাহরটাহ
থাহেক। েমেরধ্ের েত্াহ হিেব নাহ। এললাহকাহর চিাহিষেদির সহিেযাহিগর্তত্াহ
েপেয়েছি। ওেদির ধ্াহন উঠিেললই ওজন কের সমবাহেয়র কাহেছি িদিেয়
যাহও। েসই ধ্াহেনর হিাহেয়স্ট বাহজাহরদির ওরাহ েদিেব। এগুলেললাহ চিাহিষরাহ
েপেয়েছি। আন্দমাহেদির এিশেয়াহর মেধ্য দ-িত্নবাহর েরিটং হিেয়িছিলল, ত্াহর
মেধ্য েকাহেনাহবাহর ফতাহস্টর্তে, েকাহেনাহবাহর থাহডের্তে হিেয়েছি এই
েকাহ-অর্পাহেরিটভ। ওেদির েরিজস্টাহডের্তে নাহম শ্রদ্ধীধ্রপুর েকাহ-অর্পাহেরিটভ
বযাহঙ্ক। েকাহেনাহ েকাহ-অর্পাহেরিটেভর নাহম বযাহঙ্ক হিয় নাহ। যখন
পিশ্চমবেঙ্গর েকাহ-অর্পাহেরিটভ আন্দইন হিয়িন ত্খন েথেকই এটাহ ওই
বযাহঙ্ক নাহেম চিললেছি। ওরাহ রাহইস িমলল কেরিছিলল, মযাহেনজাহর চিুিরচিাহমাহির
কেরেছি, ওরাহ িবিক্রি কের িদিেয়েছি। ওেদির িকছিু েসক্টর ললেস চিেলল।
িকন েমাহেটর ওপর ইনকাহম আন্দেছি বেলল চিেলল যাহেচ্ছ। গ্র্াহেমর িভত্র
কয়ললাহর আন্দড়িয়ত্ আন্দেছি, মুিদিখাহনাহ আন্দেছি। েকাহল্ডি েস্টাহর েথেক ওেদির
িবশোহলল ইনকাহম। আন্দজ েথেক িবশে বছির আন্দেগর্ত একটাহ সময় িছিলল,
যখন সমবাহয় িভিত্তিকক েকাহল্ডি েস্টাহর বাহনাহেনাহ েকাহেনাহ িবশোহলল বযাহপাহর
িছিলল নাহ। সরকাহর েত্াহ েললাহন িদিেয়েছি। ত্খন যাহরাহ েপেরেছি হিেয়েছি,
এখন আন্দর পাহরেব নাহ। এক ললাহখ বস্তাহর কযাহপাহিসিট মাহেন িমিন
িচিঠোপত
েস্টাহর। েসখাহেন গুলড়িয়,
সবিজ এসব রাহেখ। ৩ েথেক ৫ ললাহখ বস্তাহ
আন্দললুর জাহয়গর্তাহ রাহখেত্ হিেব েস্টাহের। গর্তেড়িয় ৩ বস্তাহ আন্দললু থাহেক একটাহ
েস্টাহের। েসটাহ িবশোহলল ইনেভস্টেমেন্টর বযাহপাহর।

৫০,০০০ টাহকাহর জাহয়গর্তাহয় ত্াহর েললাহনটাহেক এবাহর ৭০,০০০ টাহকাহ কের
েদিওয়াহ হিলল। ত্াহহিেলল েসই চিাহিষটাহ েত্াহ আন্দরও জিড়িয়েয় েগর্তলল। ওই
আন্দললুটাহ েস বেন্ডে ঢুিকেয় িদিলল এবং ত্াহরপর আন্দবাহর েস পেরর চিাহেষ
হিয়েত্াহ ফতল কের েগর্তলল। েস ৭০,০০০ টাহকাহ িনেয়েছি আন্দর ত্াহেক েত্াহ
আন্দেগর্তর আন্দললুর বন্ডেটাহ ছিাহড়িয়াহেত্ হিেব। বন্ডেটাহ িদিেত্ হিয় সমবাহয়েক,
সমবাহয় েদিয় বধ্র্তেমাহেনর েকাহ-অর্পাহেরিটভ বযাহঙ্কেক, েস টাহকাহটাহ স্যাহংশেন
কের।
আন্দমরাহ েদিেখিছি, ২০০৪ সাহেললর ঘটনাহ। ওই েয ৫০,০০০ টাহকাহর
েললাহন েশোহধ্ করেত্ নাহ েপের চিাহিষ বেন্ডে অর্যাহডেজাহস্ট কেরেছি, এবাহের
েয পিরমাহণ আন্দললু েস অর্যাহডেজাহস্ট কেরিছিলল, েসই পিরমাহণ আন্দললু িবিক্রি
কেরও ৫০,০০০ টাহকাহ হিেচ্ছ নাহ। ত্াহর মাহেন, ত্াহর ওই ৫০,০০০
টাহকাহ পুেরাহ েশোহধ্ হিেচ্ছ নাহ। ধ্রাহ যাহক, ১০,০০০ টাহকাহ রেয় েগর্তলল।
ত্াহহিেলল আন্দবাহর েস েমাহট ৮০,০০০ টাহকাহর েললাহেন পেড়িয় েগর্তলল। ২০০৪
সাহেলল বহ চিাহিষ এইভাহেব মাহর েখেয়েছি। পের সরকাহর ছিাহড়িয়
(সাহবিসিডে) িদিলল বেলল েস েবঁেচি েগর্তলল। িকছিু ছিাহড়িয়, প্রথম েযটাহ সরকাহর
িদিেয়িছিলল, েসটাহ বেড়িয়াহ বেড়িয়াহ চিাহিষরাহ েপেয়িছিলল। ত্াহেদির পাহওয়াহ উিচিত্
িছিলল নাহ। েসন্ট্রাহলল গর্তভনর্তেেমন্ট চিাহিষর ঋণ মকুব কের িদিেয়িছিলল।
বধ্র্তেমাহন েকাহ-অর্পাহেরিটভ বযাহঙ্ক েসন্ট্রাহলল গর্তভনর্তেেমেন্টর কাহছি েথেক
টাহকাহটাহ েপেয় েগর্তলল, চিাহিষর কাহছি েথেক আন্দর ঋেণর টাহকাহটাহ চিাহইলল নাহ।
ত্াহেত্ কের িকছিু সম্পর্কন্নত চিাহিষ ললাহভ েপলল। ত্াহরাহ ট্রাহক্টর িনেয়িছিলল
েললাহেন। েসটাহ মকুব হিেয় েগর্তলল। এেজন্ট মাহরফতত্ ত্াহরাহ আন্দবাহর আন্দর
একটাহ ট্রাহক্টর িনেয় িনলল। িকন বহ মাহঝাাহির বাহ েছিাহেটাহ চিাহিষ, আন্দমাহেদির
অর্ষগ্র্াহেমর কথাহই বললিছি, ত্াহরাহ সম্মাহেনর জন্যদ কষ কের বছির বছির
সমবাহেয়র টাহকাহ েশোহধ্ কের েগর্তেছি, ত্াহরাহ এর েকাহেনাহ েবিনিফতটই েপলল
নাহ। সরকাহেরর ঋণ মকুেবর ফতেলল েছিাহেটাহ চিাহিষর খুব ললাহভ হিয়িন।
এই অর্বস্থাহয় আন্দললু চিাহষ বাহড়িয়াহ েত্াহ উিচিত্ নয়, ত্বু েকন েবেড়িয়েছি?
েমমাহিরেত্ ১৫% মেত্াহ েবেড়িয়েছি। সাহধ্াহরণ চিাহিষ যাহরাহ চিাহষ কের খাহয়,
ত্াহরাহ িকন বাহড়িয়াহয়িন। কী কের বাহড়িয়াহেব? ১৮,০০০ েথেক ২০,০০০
টাহকাহ ইনেভস্ট করেত্ হিয়, ত্াহেদির পেক্ষত েত্াহ সম্ভব নয়। যাহেদির
বাহিড়িয়েত্ একটাহ-দেটাহ চিাহকির আন্দেছি িকংবাহ বযবসাহ আন্দেছি আন্দর জিম
আন্দেছি অর্েনক, ত্াহরাহ বাহিড়িয়েয়েছি। ত্াহেদির িনজস্ব গর্তাহিড়িয় (ট্রাহক্টর) আন্দেছি,
িনজস্ব িমিন আন্দেছি। বহ জাহয়গর্তাহয় জেললর অর্ভাহেব েবাহেরাহ চিাহষ হিয়িন।
েসই জিমেত্ও আন্দললু ললাহিগর্তেয়েছি। িনেজর জিমেত্ বাহিড়িয়েয়েছি বাহ
পাহশোহপাহিশে িকছিু জিম িনেয় িনেয়েছি। আন্দললুচিাহেষর খরচিাহটাহ বাহর করাহ
মধ্যিবত্তিক বাহ িনম্নবিবত্তিক মাহনুষেষর পেক্ষত দরূপহি বযাহপাহর হিেয় েগর্তেছি।
বাহিড়িয়েত্ যিদি একটাহ স্কুললমাহস্টাহর থাহেক, ত্াহহিেলল আন্দললু ললাহিগর্তেয় সুবখ!
দিাহদিাহর কাহছি েথেক বাহ বেড়িয়াহেদির কাহছি েথেক েয ধ্াহরণাহটাহ েপেয়িছি,
ত্াহরাহ বেললেছি, আন্দললু সম্বেন্ধ েকাহেনাহ িনশ্চয়ত্াহ পাহিব নাহ। এবছির দিাহম
পেড়িয় েগর্তলল মাহেন েয সাহমেনর বছির দিাহম উঠিেব নাহ, ত্াহ নয়। আন্দবাহর
এবছির দিাহম উঠিেলল সাহমেনর বছির মাহর খাহেব নাহ, ত্াহও বললাহ যাহয় নাহ।
একটাহ প্রবাহদি আন্দেছি এখাহেন, আন্দললু হিেচ্ছ েগর্তাহলল, একবছির ত্াহর েচিাহখ
ওপের পড়িয়েব, আন্দর বছির িনেচি। েচিাহখ ত্ুেলল কখন ত্াহকাহেব বললাহ যাহয়
নাহ। আন্দললু সম্বেন্ধ ভিবষ্যদ্বাহণী করাহ খুব কিঠিন।

আলনু বযবসোয়ীত

দবাহর েপপিস েকাহম্পর্কাহিন এেসিছিলল এখাহেন। িকন ওেদির যাহ শেত্র্তে, বীজ
ওষুধ্ সবিকছিু মাহলল ওেদির কাহছি েথেক িনেত্ হিেব, িবশোহলল দিাহম সব,
আন্দললুটাহ ওেদির কাহেছি ওেদির িস্থর করাহ দিাহেম িদিেত্ হিেব। গর্তত্বছিের
েখাহললাহবাহজাহের আন্দললুর িবশোহলল দিাহম হিেয় িগর্তেয়িছিলল। িকন ওরাহ ১৭০-১৮০
টাহকাহর মেত্াহ দিাহম িস্থর কেরিছিলল, পুেরাহটাহই ওেদির িদিেত্ হিেব। ওেদির
ওষুেধ্র সাহংঘাহিত্ক দিাহম। খরচিাহ েবিশে পেড়িয় যাহেচ্ছ, চিাহিষর েললাহকসাহন।
েললাহকাহলল বযবসাহয়ীরাহ আন্দললুটাহ িনেয় বেড়িয়াহ বযবসাহয়ীেদির েদিয়।
েযমন, েমমাহিরেত্ আন্দেছিন নাহরাহয়ণ কুণু। ত্াহরাহ েসই আন্দললু
পিশ্চমবেঙ্গর েয েকাহেনাহ প্রাহেন পাহঠিাহেব িকংবাহ রাহেজযর বাহইের পাহিঠিেয়
েদিেব। আন্দমাহেদির েললাহকাহেলল িকছিু ধ্নী বযবসাহয়ী আন্দেছি, ত্াহরাহ ২০-৫০টাহ
েছিাহেটাহ বযবসাহয়ীর কাহছি েথেক আন্দললু সংগ্র্হি কের েনয়। দ-গর্তাহিড়িয়
চিাহর-গর্তাহিড়িয় আন্দললু েললাহডে কের ত্াহরাহ বাহইের পাহিঠিেয় েদিয়।
আলনু হেচ োগালন

একজন চিাহিষ, ধ্রুন আন্দমাহর কথাহই বললিছি। ধ্রাহ যাহক, আন্দমাহর ৫০,০০০
টাহকাহ েললাহন আন্দেছি। সমবাহেয়র কাহছি েথেক ৫০,০০০ টাহকাহ িনেয় চিাহষ
কেরিছি। ত্াহরপর আন্দমাহর ফতল (ফতললন আন্দশোহনুষরূপপ হিলল নাহ এবং দিাহম
পাহওয়াহ েগর্তলল নাহ িকংবাহ এর েয েকাহেনাহ একটাহ ঘটলল) হিেয় েগর্তলল। িকন
আন্দমাহেক েত্াহ সমবাহেয়র েললাহনটাহ েমকআন্দপ করেত্ হিেব। সমবাহয় বলললল,
িঠিক আন্দেছি, ত্ুিম এক কাহজ কেরাহ, আন্দললুটাহেক েললাহডে কের িদিেয়
বন্ডেগুলেললাহ অর্যাহডেজাহস্ট কের নাহও। এইভাহেব চিাহিষর ঋণ েশোহধ্ হিলল।
এবাহর চিাহিষ বলললল, ত্াহহিেলল আন্দিম েত্াহ িকছিু েপললাহম নাহ। ত্খন
১

িবষেয় : সেম্পাদকিীতয়

প্রসেঙ্গ েয ভাহেব সাহম্প্রদিাহিয়কত্াহর ভূমিমকাহ এবং মুসিললম েমৌখললবাহেদির
প্রশ্নিটেক উত্থাহপন কেরেছিন, ত্াহ এককথাহয় অর্নন্যদ সাহধ্াহরণ। শোহহিবাহগর্ত
সংক্রিাহন েয আন্দললাহপিট প্রকাহিশেত্ হিেয়েছি, ত্াহ পেড়িয় মেন েজাহর
েপললাহম। ত্েব বত্র্তেমাহন িচিিঠির মুখয িবষয় সম্পর্কাহদিকীয়।

িপ্রয় সম্পর্কাহদিক
আন্দপনাহেদির পিতকাহর েশেষ সংখযাহ (জাহনুষয়াহির-েফতব্রুয়াহির ২০১৩) হিাহেত্
এেসেছি। সম্পর্কাহদিকীয়িট অর্সাহধ্াহরণ হিেয়েছি। শোহহিবাহগর্ত আন্দেন্দাহললেনর
মন্থন সোমিয়কিীত

29

মাচর-এিপ্রিলন ২০১৩

এিশেয়াহ মহিাহেদিেশের ভাহরত্-পাহিকস্তাহন-বাহংললাহেদিশে এই িত্ন েদিেশে
েমৌখললবাহদি খুবই শেিক্তিশোহললী। এর কাহরণ সমাহেজর িথওক্রিযাহিটক চিিরত।
আন্দর রাহজনীিত্র key concept েযেহিত্ু ক্ষতমত্াহ, ত্াহই সাহম্প্রদিাহিয়ক
রাহজনীিত্ সহিেজই ৈবধ্ হিেয় ওেঠি। ধ্মর্তে েয ইনগ্রুপ েসিন্টেমেন্টর জন্মে
েদিয় ত্াহেক বযবহিাহর কের রাহজনীিত্ ত্াহর পাহেয়র ত্ললাহয় মাহিট খুঁেজ
েপেত্ চিাহয়।
সম্পর্কাহদিেকর দিট পযর্তেেবক্ষতণ খুবই ত্াহৎপযর্তেপূমণর্তে :
1. শোহহিবাহগর্ত আন্দেন্দাহললেনর েপ্রক্ষতাহপেট, ‘কললম’ পিতকাহর িবিক্রির
বাহজাহর সম্প্রসাহরণ; এবং
2. ‘জাহমাহত্-ই ইসললাহিম এক সেচিত্ন রাহজৈনিত্ক প্রিক্রিয়াহ ...
ক্ষতমত্াহর রাহজনীিত্ সাহম্প্রদিাহিয়ক এই অর্েথর্তেই েয, ত্াহ সবসময় ক্ষতমত্াহ
অর্জর্তেেনর জন্যদ নাহনাহরকম িভন্নত প্রিক্রিয়াহর সেঙ্গ েবপেরাহয়াহভাহেব আন্দেপাহস
করেত্ থাহেক। এমনকী, পরস্পরিবেরাহধ্ী প্রিক্রিয়াহর সেঙ্গও, েযমন
পরস্পরিবেরাহধ্ী ধ্মর্তেীয় েমৌখললবাহেদির সেঙ্গও। েসটাহ যখন সাহধ্াহরণ
মাহনুষেষর মেধ্য দিাহঙ্গাহর েচিহিাহরাহ েনয়, ত্খন ওই ক্ষতমত্াহর প্রিত্িনিধ্রাহই
দিাহঙ্গাহ থাহমাহেত্ যাহয়। এই চিেক্রি সমাহজ আন্দর কত্িদিন ক্ষতত্িবক্ষতত্ হিেত্
থাহকেব?’
প্রশ্নিট িনঃসেন্দেহি খুবই ত্াহৎপযর্তেপূমণর্তে। বত্র্তেমাহন সংখযাহেত্ই েকৌখিশেক
চিক্রিবত্র্তেী এ প্রেশ্নর একটাহ উত্তিকর েদিওয়াহর েচিষাহ কেরেছিন। ত্ঁাহর উত্তিকের
রেয়েছি ইিত্হিাহেসর প্রত্যাহবত্র্তেেনর কথাহ। অর্থর্তোহৎ পাহিকস্তাহেনর িবরুেদ
বাহঙাহিলল জাহিত্সত্ত্বোহর সংগ্র্াহেমর মেধ্য িদিেয় গর্তেড়িয় ওঠিাহ ১৯৭২-এর
সংিবধ্াহেনর প্রত্যাহবত্র্তেন। এই সংিবধ্াহেনর ‘প্রধ্াহন স্তম্ভ িছিলল চিাহরিট --গর্তণত্ন্ত্রণ, সমাহজত্ন্ত্রণ, বাহঙাহিলল জাহত্ীয়ত্াহবাহদি ও ধ্মর্তেিনরেপক্ষতত্াহ$ এই
সংিবধ্াহেনর ১২ নং অর্নুষেচ্ছদি রাহজৈনিত্ক উেদ্দেেশ ধ্েমর্তের অর্পবযবহিাহরেক,
রাহষ কত্ৃত্তকর্তে েকাহেনাহ ধ্মর্তেেক িবেশেষ মযর্তোহদিাহ প্রদিাহনেক, েকাহেনাহ িবেশেষ
ধ্েমর্তের অর্নুষসাহরীর প্রিত্ ৈবষমযমূমললক আন্দচিরণেক িনিষদ কের$ এমনকী
এই সংিবধ্াহেন ধ্মর্তেিভিত্তিকক রাহজৈনিত্ক দিলল গর্তঠিেনর প্রেশ্নও িনেষধ্াহজ্ঞাহ
আন্দেরাহপ করাহ হিয়।’ (েকৌখিশেক চিক্রিবত্র্তেী, পৃত্ত. ২৬)। েকৌখিশেক
সিঠিকভাহেবই েদিিখেয়েছিন, ১৯৭২-এর পর এপযর্তেন বাহংললাহেদিেশের েয
ইিত্হিাহস ত্াহ আন্দসেলল শোহসকপ্রভু কত্ৃত্তকর্তে সাহম্প্রদিাহিয়কত্াহেক ললাহললনপাহললন
করাহর ইিত্হিাহস। এবং সমাহধ্াহন িহিেসেব ১৯৭২-এর সংিবধ্াহেনর
প্রত্যাহবত্র্তেেনর কথাহ বেললেছিন।
সম্পর্কাহদিকীয়েত্ উত্থাহিপত্ প্রেশ্নর েয উত্তিকর েকৌখিশেেকর েললখাহয়
পাহই, েসখাহেন অর্নুষক্তি েথেক েগর্তেছি সংগ্র্াহেমর কথাহ। কাহরণ ১৯৭২
সাহেললর সংিবধ্াহন আন্দসেলল একিট সংগ্র্াহেমর ফতলল। েসই সংগ্র্াহেমর
কত্গুলিলল সীমাহবদত্াহ িছিলল। ফতেলল সংিবধ্াহনিটও েবশে িকছিু পিরমাহেণ
সীমাহবদ হিেয় পেড়িয়িছিলল। আন্দরও একিট িবষয় এখাহেন উেল্লিখয েয
সংিবধ্াহেন েকবলল কত্গুলিলল ভাহেললাহ কথাহ থাহকেললই হিয় নাহ। েসগুলিললর
যথাহযথ প্রেয়াহগর্তেযাহগর্তযত্াহও থাহকাহ দিরকাহর। ভাহরত্ীয় সংিবধ্াহেনর মেত্াহ
বাহংললাহেদিেশের সংিবধ্াহেনর েক্ষতেতও একই কথাহ প্রেযাহজয। ভাহরত্ীয়
সংিবধ্াহেনর প্রস্তাহবনাহয় secular শেব্দিট থাহকেললও, ২৫নং ধ্াহরাহয়
িবশ্বাহেসর অর্িধ্কাহর স্বীকৃত্তত্ হিেললও, এখাহেন সংখযাহললঘুর ওপর
িনপীড়িয়েনর মাহতাহ িকছিু কম নয়। ভাহগর্তললপুর, েবাহেম্ব, গুলজরাহত্ এবং
সাহম্প্রিত্ককাহেলল আন্দসাহেম সংখযাহললঘুর ওপর ভয়াহবহি অর্ত্যাহচিাহর ভাহরত্ীয়
সংিবধ্াহেনর প্রস্তাহবনাহ ও ২৫নং ধ্াহরাহেক বযঙ্গ কের। বাহংললাহেদিেশের
েক্ষতেতও একথাহ সত্য। কাহরণ ওখাহেন রেয়েছি িবেজিপ, আন্দরএসএস,
িশেবেসনাহ, িবশ্বিহিন্দু পিরষদি ইত্যাহিদির সমেগর্তাহতীয় িবএনিপ, জাহমাহত্-ই
ইসললাহিম। এেদির হিাহেত্ই িনহিত্ হিেচ্ছ আন্দমাহেদির আন্দত্মীয়স্বজন, ললাহিঞ্ছিত্
হিেচ্ছন িপ্রয়জন।
মন্থন সোমিয়কিীত

শোহহিবাহেগর্তর প্রজন্মে চিতর েথেক একটাহ বাহত্র্তোহ আন্দমাহেদির কাহেছি এেস
েপঁৌখেছিেছি, ত্াহ হিলল, secular অর্ললঙ্কাহরিটেক সংিবধ্াহেনর অর্েঙ্গ েকবলল
জড়িয়াহেললই হিেব নাহ, প্রেয়াহজন ত্াহর প্রেয়াহগর্ত এবং প্রেয়াহেগর্তর জন্যদ
প্রেয়াহজন প্রত্যক্ষত সংগ্র্াহেমর। সংগর্তিঠিত্ ধ্েমর্তের ভয়াহবহি রূপপ আন্দমরাহ
বাহরবাহর েদিেখিছি। আন্দর ত্াহই এই ভয়াহবহিত্াহর িবরুেদ সংগর্তিঠিত্ হিওয়াহ
ও সংগ্র্াহম গর্তেড়িয় েত্াহললাহ প্রেয়াহজন। শোহহিবাহগর্ত এটাহই কেরেছি। শোহহিবাহগর্ত
আন্দেন্দাহললন েয েসকুললাহর পত্াহকাহেক উেধ্র্তে ত্ুেলল ধ্রেছি ত্াহ েয েকবলল
এই উপমহিাহেদিেশের েক্ষতেত সদিথর্তেক ত্াহ নয়, সমগ্র্ পৃত্তিথবীর িদিক েথেকও
ত্াহৎপযর্তেপূমণর্তে। এখাহেন আন্দরও েয িবষয় উেল্লিখ করাহ দিরকাহর ত্াহ হিলল,
ভাহরেত্র প্রগর্তিত্শেীলল মাহনুষেষরাহ সাহধ্াহরণত্ িহিন্দু েমৌখললবাহেদির িবরুেদ
কথাহ বেলল, মুসিললম েমৌখললবাহদি েসখাহেন অর্নুষক্তি েথেক যাহয়। শোহহিবাহেগর্তর
আন্দেন্দাহললন মুসিললম েমৌখললবাহদি সম্পর্কেকর্তেও সেচিত্ন হিওয়াহর আন্দহ্বাহন
জাহনাহেচ্ছ; সমস্ত রকেমর েমৌখললবাহদি, সাহম্প্রদিাহিয়কত্াহ ও িবেদ্বেেষর
িবরুেদ ললড়িয়াহই সংগ্র্াহম করাহর আন্দহ্বাহন জাহনাহেচ্ছ।
প্রসঙ্গত্ বললাহ দিরকাহর, গুলজরাহত্ ও আন্দসাহেম মুসিললম জনত্াহর
ওপর অর্ত্যাহচিাহরেক েকন্দ্র কের মুসিললম েমৌখললবাহদিীরাহ েযমন েঘাহললাহ জেলল
মাহছি ধ্রাহর েচিষাহ কেরেছি, িঠিক একইভাহেব বাহংললাহেদিেশে িহিন্দু িনধ্ন ও
শোহহিবাহগর্তেক সাহমেন েরেখ িহিন্দু েমৌখললবাহদিীরাহ একই কাহজ করাহর েচিষাহ
করেছি। আন্দমরাহ সমস্ত ধ্রেনর েমৌখললবাহেদির িবরুেদ। উভয় ধ্রেনর
েমৌখললবাহেদির স্বরূপপ উেন্মোহচিন কের, ত্াহেদির িবিচ্ছন্নত করেত্ হিেব। এ
কাহেজ শোহহিবাহেগর্তর দিৃত্তষাহন আন্দমাহেদির সাহহিাহযয করেত্ পাহের।
পিরেশেেষ বিলল, শোহহিবাহগর্ত আন্দেন্দাহললন, মুসিললম েমৌখললবাহদি, আন্দসাহেম
মুসিললম িনধ্ন ও বাহংললাহেদিেশে িহিন্দু িনধ্ন ইত্যাহিদি প্রশ্নগুলিললেক অর্নভুক্তি
র্তে
কের একিট পুিস্তকাহ প্রকাহশে করাহর উেদিযাহগর্ত যিদি েনন ত্াহহিেলল ভাহেললাহ হিয়।
মন্থন সাহমিয়কীর প্রসাহর, প্রচিাহর ও সাহফতললয কাহমনাহ কির।
৩০ এিপ্রলল ২০১৩
কিণষ্ক
২

সম্পর্কাহদিক, মন্থন
জাহনুষয়াহির-েফতব্রুয়াহির ২০১৩, চিত্ুদির্তেশে বষর্তে, প্রথম সংখযাহয় প্রথম পাহত্াহয়
‘সম্পর্কাহদিকীয়’ এক বিললষ্ঠ িনভর্তেীক সাহংবাহিদিকত্াহর সাহহিিসকত্াহর পিরচিয়
বহিন কের। বহলল প্রচিাহিরত্ এবং িবজ্ঞাহিপত্ বহ কাহগর্তেজ েয খবর
প্রকাহিশেত্ হিয় নাহ, মাহনুষেষর মননেক জাহগ্র্ত্ করেত্, সজাহগর্ত করেত্
এবং পিরিস্থিত্ অর্নুষযাহয়ী সম্প্রীিত্, বন্ধুত ও প্রিত্েবশেীসুবললভ
ভাহেললাহবাহসাহর দ্বোহরাহ সমাহেজর দিাহয়বদত্াহ পাহললন করেত্ মন্থন েস
কাহজটাহ কেরেছি এবং কের যাহেচ্ছ। েমিটয়াহব্রুজ এক ঐিত্হিাহিসক স্থাহন,
ত্াহর অর্দিূমের বদিরত্ললাহ ও বটত্ললাহ একই সূমেত বঁাহধ্াহ। িহিন্দু-মুসললমাহন
বহযুগর্ত ধ্ের পাহশোহপাহিশে এক িনিবড়িয় বন্ধেনর মেধ্য এেক অর্পেরর
পড়িয়িশে হিেয় বসবাহস কের চিেললেছি, প্রিত্ মুহিূমেত্র্তে পাহরস্পপিরক
সুবখ-দঃেখর অর্ংশেীদিাহর হিেয়েছি। িকন আন্দজ িকছিু িকছিু ঘটনাহ ঘটেছি যাহ
িচিনাহর িবষয়।
‘একবছির আন্দেগর্ত একটাহ সরকাহির িনেদির্তেশে এেসিছিলল, পাহবিললক
ললাহইেব্রেরিরেত্ িনিদির্তেষ ১৩িট সংবাহদিপেতর মেধ্য েথেকই েকবলল সংবাহদিপত েকনাহ
যাহেব। এর মেধ্য িছিলল ৈদিিনক েস্টট্সমযাহন, সংবাহদি প্রিত্িদিন এবং কললম। ...
েমিটয়াহব্রুেজ কললেমর ৈদিিনক িবিক্রি এখন আন্দনুষমাহিনক পঁাহচি হিাহজাহর। ...
কললম একটাহ পিতকাহ, নত্ুন ৈদিিনক। শোহহিবাহগর্ত আন্দেন্দাহললেনর িবরুেদ
এবং জাহমাহত্-ই-ইসললাহিমর পেক্ষত েখাহললাহখুিলল দিঁাহিড়িয়েয়েছি এই পিতকাহ।’
এটাহ িঠিক নয়। এ িবষেয় সকললেক আন্দেললাহ েদিিখেয়েছি মন্থন সাহমিয়কী,
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আন্দমাহেদির িমললেনর েসত্ুেত্ যাহেত্ ঘুণ নাহ ধ্ের েস িবষেয় সেচিত্ন
করাহর েচিষাহ কেরেছি এই সম্পর্কাহদিকীয়। আন্দিম ত্ঁাহেক ও ত্ঁাহর পিতকাহেক
অর্িভনন্দন জাহনাহই, েসই সেঙ্গ জনগর্তণেক এই পিতকাহর সাহধ্ু প্রেচিষাহর
পাহেশে থাহকাহর আন্দহ্বাহন জাহনাহই।
২৮ মাহচির্তে ২০১৩
কাহশেীনাহথ েঘাহষ
গর্তাহেডের্তেনরীচি, কললকাহত্াহ ২৪

ভ্রম সংেশোহধ্ন
মন্থন সাহমিয়কী (জাহনুষয়াহির-েফতব্রুয়াহির ২০১৩)-েত্ প্রকাহিশেত্
‘ফতঁাহিস ও ফতঁাহিসর দিাহিব’ েললখাহেত্ আন্দমাহর েবেখয়াহেলল একটাহ
ত্থযগর্তত্ ভুলল েথেক েগর্তেছি। দঃিখত্। ধ্নঞয় চিেট্টাহপাহধ্যাহয়
আন্দক্রিাহন েমেয়িটর স্কুেললর িনরাহপত্তিকাহ কমর্তেী িছিেললন নাহ। ওই
েমেয়িট েয-আন্দবাহসেন থাহকত্, উিন িছিেললন েসই আন্দবাহসেনর
িনরাহপত্তিকাহ কমর্তেী।
৯ এিপ্রলল ২০১৩
েসৌখরীন ভট্টাহচিাহযর্তে
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মন্থন সোমিয়কিীত : ২০১২ সোেলনর আয়-বযেয়র িহেসেব
সেংখযা/মাসে

প্রিথম
জোনু-োফব
িদ্বিতীতয়
মাচর-এিপ্রিলন
তৃততীতয়
োম-জেুন
চতুথর
জেুলনাই-আগস
পঞ্চলম
োসেেপ্টে-অভেক্টা
ষেষ্ঠ
নেভ-িডেেসে
পুিস্তিকিা
কুদানকুলনাম
ফুকুিশমা
োমাটে

োমাটে
পৃতষ্ঠা
সেংখযা

প্রিিত
কিিপর
দাম
(টোকিা
)

২৪

োমাটে
কিত
কিিপ
ছাপা
হেয়েছ

িবতরণ (কিত কিিপ, কিীতভােব)
গ্রোহকি

োসেৌজেন

আয়
(টোকিা)

২৪

নগেদ
িবিক্র
(কিিপ
)
১৬১

৩০% ছােড়িয়
আয়
(টোকিা)

৯৬৬.০০

সেলন
িবিক্র
(কিিপ
)
১০০

৬.০০ ৫৬২

২০০

৪২০.০০

৭৭

১৩৮৬.০০

---

১৩৮৬.০০

২৮

৬.০০ ৫৪০

২০০

২৭

১২৬

৭৫৬.০০

৯৫

৩৯৯.০০

৯২

১১৫৫.০০

---

১১৫৫.০০

২৪

৬.০০ ৫৪৮

২০০

৩১

১০৭

৬৪২.০০

৯৮

৪১২.০০

১১২

১০৫৪.০০

----

১০৫৪.০০

৩২

১০.০০

৬৩১

২০০

৩২

২৫২

২৫২০.০০

১২৫

৮৭৫.০০

২২

৩৩৯৫.০০

---

৩৩৯৫.০০

২৮

৬.০০

৫৬৭

২০০

২৬

১৬০

৯৬০.০০

১০৬

৪৪৫.০০

৭৫

১৪০৫.০০

---

১৪০৫.০০

২৪

৬.০০ ৬৪১

২০০

২৬

১৩০

৭৮০.০০

১০৪

৪৩৭.০০

১৮১

১২১৭.০০

---

১২১৭.০০

১৬
১৬

৫.০০
৫.০০

-----

২২
২২

৬০৭
৫৭১

৩০৩৫.০০
২৮৫৫.০০

২৫০
২৪০

৮৭৫.০০
৮৪০.০০

১৪১
১৬৭

৩৯১০.০০
৩৬৯৫.০০

--------

৩৯১০.০০
৩৬৯৫.০০

১০০০
১০০০

১২৫১৪.০০

৪৭০৩.০০

১৭২১৭.০০

১৭২১৭.০০

সোরা বছেরর োমাটে আয় : ডোকি গ্রোহকি ৯০০০.০০, সেরাসেির গ্রোহকি ৮০০.০০, সেলন িবিক্র বাবদ ৪৭০৩.০০, নগেদ িবিক্র বাবদ ১২,৫১৪.০০, িবজ্ঞাপন ও অভনুদান িছলন না;
োমাটে আয় : ২৭,০১৭.০০ টোকিা$
সেংখযা/মাসে
কিত
পৃতষ্ঠা
িডেিটেিপ
ছাপার
কিাগেজের খরচ
কিিপ
সেংখযা
খরচ
খরচ
িনউজেিপ্রিন্টে মলনাটে বাবদ
ছাপা
(টোকিা)
(টোকিা)
(টোকিা)
(টোকিা)
হেয়েছ
প্রিথম
৫৬২
৩২
১১২০.০০ ১০০০.০০
৭৮০.০০ ৪৫০.০০
৩০০.০০
১৫.০০
৩০০.০০
৩৯৬৫.০০
জোনু-োফব
িদ্বিতীতয়
৫৪০
২৪
৮৪০.০০
৭৫০.০০
৬০৫.০০ ৪২০.০০
৩০০.০০
১৫.০০
৩০০.০০
৩২৩০.০০
মাচর-এিপ্রিলন
তৃততীতয়
৫৪৮
২৪
৮৪০.০০
৭৫০.০০
৫৬২.০০ ৩৭৪.০০
৩০০.০০
১৫.০০
৩০০.০০
৩১৪১.০০
োম-জেুন
চতুথর
৬৩১
৩২
১১২০.০০ ১০০০.০০
৮১৪.০০
৪৭১.০০
৩০০.০০
২০.০০
৩০০.০০
৪০২৫.০০
জেুলনাই-আগস
পঞ্চলম
৫৬৭ ২৮
১০৫০.০০ ৯৬৫.০০
৭৭৭.০০ ৩৮৪.০০
৩৫০.০০
২০.০০
৩০০.০০
৩৭৯৬.০০
োসেেপ্টে-অভেক্টা
ষেষ্ঠ
৬৪১
২৪
৮৪০.০০
৭৫০.০০
৬৪৫.০০ ৪৫০.০০
৩০০.০০
২০.০০
৩০০.০০
৩৩০৫.০০
নেভ-িডেেসে
পুিস্তিকিা
কুদানকুলনাম
১০০০ ১৬
২৮০.০০
৫২৫.০০
১১২৫.০০ ৫৫০.০০
৩০০.০০
৪৫.০০
----২৮২৫.০০
ফুকুিশমা
১০০০ ১৬
২৮০.০০
৫২৫.০০
১১২০.০০ ৫৫০.০০
৩০০.০০
১৫.০০
----২৭৯০.০০
োমাটে বযয়

২৭,৫৭১.০০

স্বত্বরািধর্কিারীত িজেেতন নন্দীত কিতৃতরকি িসে-৫৬৪, ফেতপুর প্রিথম সেরণীত, গােডেরনরীতচ, কিিলনকিাতা-২৪ হইেত প্রিকিািশত এবং তৎকিতৃতরকি িপ্রিিন্টেং আটের, কিিলন-৯ হইেত মুিদ্রত। সেম্পাদকি িজেেতন নন্দীত।
ই-োমলন : manthansamayiki@gmail.com; দূত্ররভাষে : 2491-3666
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