My Parents’ World - Inherited Memories
Interview details
Interview with Mr. Khurshed
Interviewed by Dinar
দিনার –

কেমন আছেন আপদন?

খুরদিি –

দি আলহামিুদলল্লাহ ভাছলা আদে।

দিনার –

আজছে ক া শুক্রবার ক া আমরা সবাই শুক্রবাছর বাসায় থাদে। ক া আপনার
আজছে দিনদি কেমন কেল?

খুরদিি -

হ্াাঁ আদমও বাসায় দেলাম। বাসায়...বাসায় দেেু োজ েরদস। বাজার িাজার েরদস।
ক া... নামাজ পছে আসলাম এখন। আসার পছরই আপনারা আসছলন।

দিনার -

আচ্ছা। ক া আদম এখন আপনাছে ১৯৪৭ সাল এবং ’৪৭ সাছলর কিিদবভাে এবং
ইন্ডিয়া, ইস্ট বেঙ্গল দনছয় দেেু প্রশ্ন েরছবা। এসব ব্াপাছর আপদন আপনার
পূ ববপুরুষছির োে কথছে যা, ফ্যান্ডিন্ডল বিম্বার কথছে যা যা আপদন শুছনছেন বা যা
যা আপদন শুছনছেন, েল্প গুছলা, স্মৃদ গুছলা, আমাছির সাছথ যদি এেিু
বেয়ার েরছ ন।

খুরদিি –

স্মৃদ

বলছ

দে আসছল ক া

খছনা আমার জন্ম হয় নাই। আমার িািারা এখাছন

এছসদেছলন। আমার ফ্াদার এছসদেছলন। এই... িািার োে কথছে য িুেু কিানা,
কয... আমরা ইদিয়ার... আমাছির ওই... ব াো্িলযাি দেল, দবহাছর। দবহাছর এেিা
প্রন্ডিন্স আছে, দবহাছর এেিা কজলা নাদে বছল ‘আরা কজলা’। কসই আরা কজলায়
আমার িািাছির, অন্ছির এখাছন স্থায়ী দনবাস দেল। ক া কসখান কথছে উনারা
’৪৭-এর কিি ভাছের পর, উনারা এখাছন চছল আছসন। এখাছন ন্ডিন্স পান্ডিস্তানে
চছল আছস আর দে।

খন ক া এিা পাদেস্তান দেল, ক া উনারা পাদেস্তান চছল
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আছস এই িারনে কয উনাছির োছে শুনদস কয... কযছহ ু উনারা মুসলমান দেছলন
ক া, ক া যার িারনে ভারছ

প্রায়ই দহন্দু মুসদলছমর িাঙ্গা, মারামাদর, েণ্ডছোল,

হাঙ্গামা এেিা দেেু কবছেই থােছ া আর দে। ক া... ে

সছন আদম বলছ

পারছবা না, ক া উনাছির োে কথছে শুছনদেলাম কয ভারছ

এেিা বে রেছমর

এেিা রায়ি হইদসল, দহন্দু মুসলমাছনর। ক া... এই রায়ছির পছরই সম্ভব

উনারা

দসদ্ধান্ত দনছয় কনয় কয আমরা পাদেস্তাছন চছল যাছবা। পাদেস্তান ন্ডিন্স, ওই সময় ক া
এিা পাদেস্তান বলছ
হছয়দেছলা। ক া

দে, ওিা মুসলমানছির জন্ এেিা বেপানরট রাষ্ট্র

খদন উনারা ভাবছলা কয কযছহ ু পাদেস্তান এেিা ন ু ন রাষ্ট্র েঠন

হছয়ছে এবং কসিা ওই সংখ্ােদরষ্ঠ মুসলমানছির জন্ রাষ্ট্র,

াই উনারা ওই

মুসলমান রাষ্ট্র দহসাছব এই পূ বব পাদেস্তাছন চছল আছসন।
দিনার –

চাদচ্ছ কয আপদন আপনার পূ বপ
ব ু রুষছির

আচ্ছা। ক া এখন আসছল আমরা জানছ

কথছে ‘৪৭ সাছলর কিি দবভাছের সমছয় কয রায়ছির েথা আপদন বলছলন, বা দহন্দু
মুসদলম িাঙ্গার েথা বলছলন ক া ওই সমছয়র যদি কোন েল্প বা স্মৃদ

যদি আপদন

কজছন থাছেন আমাছির সাছথ এেিু যদি বেয়ার েরছ ন।
খুরদিি –

না ক মন কোন েল্প আমার জানা কনই।

ছব উনাছির োে কথছে আমরা এিা...

আমরা দজছেস েছরদেলাম। আমার আব্বাছে আমরা দজছেস েছরদেলাম কয
কযছহ ু ভার

আমাছির মা ৃ ভূ দম বা কসিাই আমাছির রাষ্ট্র, হ্াাঁ? ক া আপনারা

কেন এখাছন আসদেছলন? ক া ওই
কযছহ ু ভারছ

ার উত্তছর উনারা বলদেছলা কয... আমরা

সংখ্ালঘু, মুসলমানরা, এবং ভারছ

দেেু দেেু এন্ডরয়া আছে কযখাছন

মুসলমানরা খুবই নেন্। নাই বলছলই চছল। ক া... যার োরবে উনারা এই
দসদ্ধান্তিা কনয় কয কযছহ ু মুসলমাছনর জন্ বেপানরট এেিা রাষ্ট্র হছয়ছে
আমরা কেন আবার দহন্দুস্তাছন থােছবা?
দে।

াহছল

াছির দচন্তাধারািা দঠে এভাছব দেল আর

ছব আদম আছরেিা েথা মছন হয় দজছেস েরদেলাম আমার িািাছে কয

আপদন এখাছন চছল আসছলন, আপনার বে ভাই, মাছন আমার িািার এেিা বে
ভাই দেল। উনারা িুই ভাই দেছলন আর দে। ক া... উদন দেন্তু এখাছন আছস নাই।
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ক া উদন বলছলা কয উদন আছস নাই। উনার ওই চদব্বি পরেনা এেিা
ন্ডিেন্ডিক্ট আছে... ইছয়ছ

আপনার, পদিমবছঙ্গ। ক া পদিমবছঙ্গর চদব্বি পরেনায়

আমার ওই িািার বে ভাছয়র, উনার দেেু প্রপ্রান্ডটি দেল বা ওনার ওইখাছন ব্বস্থা
দেল দবধায় উদন এইখাছন আছস নাই। উদন দবহার কথছে... উদন দবহার কথছে

খন

চদব্বি পরেনায় চছল আছস এবং কসখাছনই স্থায়ীভাছব বসবাস শুরু েছর। আর
আমার িািা উনার ফ্যান্ডিন্ডলনি দনছয় দযাট ন্ডিন্স আমার আব্বা, আমার চাচা, আমার
ফুফুছে দনছয় দনছয়

খন উদন ইস্ট পান্ডিস্তাে চছল আছস। এবং আসার পর

কথছেই, দেেু দিন এইখাছন এে জায়ো হল আপনার নীলছে । দনউ মাছেবছির
পছরই নীলছে

এে জায়ো আছে। ওই নীলছেছ

খন

ৎোলীন

গিেিনিন্ট খন থাোর জন্ দেেু ব্বস্থা েরদেল। যা প্রাথদমে ভাছব যারা ভার
কথছে আসছব, ন্ডরন্ডফ্উন্ডি বলছ া
ারপছর

াছিরছে ওই

খন, ক া প্রাথদমে ভাছব কসখাছন থােছব।

াউন্ডেিং বেনটলনিনন্টর মাধ্ছম

াছিরছে বেনটল েছর

কিওয়া হয়। আমার িািারা ওইখাছন দেেু দিন দেছলন। থাোরপর আইয়ু ব
সরোছরর টাইনি, আইয়ু ব গিেিনিনন্টর টাইনি

খন এই কয কমাহাম্মিপুর, এই

কমাহাম্মিপুছর এখাছন এে এন্ডরয়া আছে, িনয়ন্ট বিায়াটিার,

কমাহাম্মিপুছর

এেিা িনয়ন্ট বিায়াটিার, খন এই িনয়ন্ট বিায়াটিানর আমরা বাদে পাই। সরোর
ে ৃ বে আর দে।

খন ওই আলটনিন্ট দহসাছব কিয়। দেদস্তছ ।

জমা কনয়, িাউে বপনিন্ট, আর বাি বাদে িাোগুলা দেদস্তছ
বাদে পাওয়ার পর

খন আমরা এই বাদেছ

ারা দেেু িাো

ারা কনয়। ক া এই...

উদঠ। এবং আমার জন্মও হইছে এই

বাদেছ , ’৬৫-এ।
দিনার –

ক া... আপদন বছলছেন কয আপনারা গিেিনিন্ট আলটনিনন্টর মাধ্ছম আইয়ু ব
সরোছরর আমছল দেেু বাসা বাদে কপছয়ছেন। আদম এেিু জানছ

চাদচ্ছলাম কয

আপনাছির ওই সমছয়র আপনার িািার ফ্যান্ডিন্ডল বা আপনাছির ফ্যান্ডিন্ডল ওই সমছয়
কয স্ট্রাগল যদি েছর থাছে বা ওই সমছয়র বাংলাছিছির বা পদিম পাদেস্তাছনর কয
লাইফ্ স্টাইল বা কয স্ট্রাগনলর কয সময়িা...
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খুরদিি –

পূ বব পাদেস্তান।

দিনার –

পূ বব পাদেস্তান। কস সময় যদি ওই সমছয়র কয ঘিনাবদল, বা স্মৃদ গুছলা, এেিু যদি
বেয়ার েরছ ন।

খুরদিি –

না ওই টাইনি ক া এিা অলনরন্ডি ইস্ট পান্ডিস্তাে দেছলা। মুসলমাছনর িান্ডি দেছলা।
এবং আমরা ভার

্ােী যারা এছিছি এছসদেলাম আমরাও সবাই মুসলমান। ১০০

পারনেন্টই মুসলমানই সবাই আসছে এখাছন। ক া দহন্দু ক া আর কেউ আছস নাই।
ক া... ওই সমছয় ভাছলাই দেল।

খন ক া,

খন ক া আমরা ওই সমছয় জন্ম

দনলাম, ৫-৭ বের বয়স। ’৬৫-এ কযছহ ু জন্ম। ’৭১-এ ক া কিি স্বাধীন হছয় কেল।
হ্াাঁ? ক া ওই সমছয় কমািামুদি ভাছলাই দেল। পরব বীছ

ওই...এখাছন এেিা কজর

দেল আদম য িুেু জাদন আর দে। এখাছন আপনারা জাছনন হয়ছ া, এখাছন ১৯৫২
সাছল এেিা আছন্দালন হছয়দেল। কযিাছে ভাষা আছন্দালন বছল। লযাঙ্গুনয়ি
িুিনিন্ট। হ্াাঁ... ওই

খন কথছেই এেিা করি দেল। হ্াাঁ? এিার ব্াপাছর। কযছহ ু

এিা আদম শুছনদে কয এিা আমাছির ওই ’৪৭-এর কিি স্বাধীন হওয়ার পছর, কিি
ভাে হওয়ার পছর, পাদেস্তান প্রদ ষ্ঠা হওয়ার পছর ইস্ট পান্ডিস্তানে োছয়ছি আজম
কমাহাম্মি আন্ডল দজন্নাহ, দযদন ফ্াদার অফ্ বেেে, পান্ডিস্তানের, ক া উদন এখাছন
আপনার ওই... ইউন্ডেিিান্ডেন্ডটনে বা ওই এলাোয়, ঢাোর দভ ছরই উদন এেিা
ন্ডিন্ডটিং েছরদেছলন। এবং ওই ন্ডিন্ডটিংএ উদন বছলদেছলন কয, উিু,ব এেমাত্র উিুবই হছব
পাদেস্তাছনর মা ৃ ভাষা। ক া কযছহ ু পাদেস্তান রাষ্ট্র প্রদ ষ্ঠা হছয়দেল দঠেই, দেন্তু
পাদেস্তান

িুইিা পাটি দেল।

ইস্ট-পান্ডিস্তাে,

ওনয়স্ট-পান্ডিস্তাে।

এবং ইস্ট-

পান্ডিস্তাে কথছে ওনয়স্ট-পান্ডিস্তাে প্রায় প্রায়ই ৩০০০ দেছলাদমিার ন্ডিফ্ানরন্স। ক া
আর এই কিছি, এই কয ইস্ট পান্ডিস্তাে, ক া ইস্ট পান্ডিস্তানে এিা আদি যু ে কথছে
এখাছন দেন্তু বাঙাদলরা বসবাস েছর আসছ ছস। এবং কয সময় দজন্নাহ সাছহব
এখাছন এছসদেছলন, উদন যখন এখাছন ভাষণ কিন, কয উিুবই এেমাত্র রাষ্ট্রভাষা
হছব,

খছনা দেন্তু এই কিছি সাছে সা

অযাি ইট ইে দেল। সাছে সা

কোদি বাঙাদল মুসলমান দেল।

ৎোলীন।

কোদি বাঙাদল মুসলমান দেল। আর আমরা যারা
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ভার

্ােী মুসলমান, ক া আমরা...যাছিরছে দবহাদর বছল আর দে। ক া ভার

্ােীর দভ ছর দবহাদররা দেল, দেেু মাছোয়াদর দেল, দিদল্লওয়াল দেল, হ্াাঁ... দযাট
ন্ডিন্স, আমাছির ম

যারা এখাছন এছসদেল

ারাও েমবজীবী কলাে। কখছি খাওয়া

মানু ষ। দিছন আছন দিছন খায় যারা, এই জাছ র মানু ষ আমাছির দভ ছর দেল।
আর দেেু কলাে আসদেল যারা ন্ডিল, ফ্যাক্টন্ডর, ইন্দান্ডস্ট্রর মাদলে। যাছিরছে
দিদল্লওয়াল বছল, কবাম্বাইয়া বছল।

ারাও দেন্তু এই কিছি এছসদেল। ক া... উনার

ওই েথািা, কয উিুবই এেমাত্র রাষ্ট্র ভাষা হছব এই দজদনসিা দেন্তু এখানোর যারা
অদধবাসী,

ারা দেন্তু এিা কমছন দনছ

পাছর নাই,

ারা এিা দঠে ভাছব কনয় নাই।

আর না কনওয়ারই েথা এখন কযিা বুদে আর দে। োরে, কযছহ ু ওরা সাছে সা
কোদি দেল এবং ওরা এখানোর আদি দনবাস,

াছির পূ বপ
ব ু রুষ, সা

পুরুষ ওরা

এছিছি বসবাস েরছে, আর আমরা আসলাম কসই ’৪৭ সাছল। এবং, ’৪৭ সাছল
আসার পছর আমরা সবাই দমছল ১ কোদিও মছন হয় দেলাম না। আমাছির সংখ্া
যারা দবহাদর, দিদল্লওয়াল, মাছন দযাট ন্ডিন্স ভার

্ােী, ভার

্ােী বলছ

আমরা,

হয়ছ া ১ কোদি দেলাম।

াইছল আমরা ১ কোদি, ওরা হছলা সাছে সা

কোদি

এবং

াছিরই কিি এিা।

াইছল

ারা আদি দনবাস।

াছিরই রাষ্ট্র এিা। হ্াাঁ?

ারা দেভাছব কমছন কনয় কয উিুবই এখানোর রাষ্ট্র ভাষা হছব? ক া আমার মছন হয়
কয ওই করিিাই দেল। ওই কজরিাই দেল। ওই কজছরর োরছণই দেন্তু আমার মছন
হয় ’৭১-িাও আমাছির বফ্ে েরছ

হইছস। হ্াাঁ? ক া... লানস্ট ওই... এছিছির যারা

কলােজন দেল, আর আমাছির পাদেস্তাদন িাসে যারা দেল,
ভুল ভ্রাদন্ত আছে।

ারা সময়মছ া দসদ্ধান্ত দনছ

াছিরও হয়ছ া দেেু

পাছর নাই বা দসদ্ধান্ত দিছ

পাছর

নাই। যার োরবে দজদনসিা এেিু কঘালাছি হছয় কেছে। কঘালাছি হওয়ার োরবে
এে সময়, মাছন... স্বাধীন া যু ছদ্ধ রূপ দনছস। ক া স্বাধীন া যু ছদ্ধ রূপ কনয়ার পছর
কয এেিু আছে বললাম, কয আমরা ভার

্ােী, ভার

্ােী আমরা সব দমলাছয়

১ কোদি দেলাম। বা নব্বই লে মানু ষ দেলাম। আর ওরা এখানোর স্থায়ী সাছে
সা

কোদি।

ারপছর ওই কয আপনারা জাছনন হয়ছ া স্বাধীন া যু ছদ্ধর সমছয় নয়

মাস এছিছি যু দ্ধ হছয়ছে। নয় মাস। এখন কযিা মছন েদর, এিাও এেিা এনেে
টাইি দেছলা। কযছহ ু এখাছন সব দমলায়া আপনার দেয়া ১ কোদি আর ওরা হইল
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দেয়া সাছে সা

কোদি। দঠে আছে? নয় ঘন্টায় স্বাধীন হওয়ার েথা। ওই দহসাছব।

ারপছর স্বাধীন হইছস, স্বাধীছনর সমছয় আমাছির অছনে েে বেঙ্গন্ডল বা উিুবভাষী,
ভার

্ােী, অছনে মুসলমান, ও ছপ্রা

ভাছব

ারা স্বাধীন া যু ছদ্ধ অংি দনছস।

এিা আপনাছিরও েনলনি আছে। যারা দমদিয়ার কলাে

ারাও জাছন। এবং

আমাছির োছে আমরা দেেু িিুনিন্টে এিা কজাোে েইরা রাখদে। হ্াাঁ? এিার
োরে দে জাছনন? ’৭১-এর পর কিি যখন স্বাধীন হছয় যায়, কিি স্বাধীন হওয়ার
পর, হ্াাঁ? এেছচদিয়া ভাছব আমাছিরছে কিাষাছরাপ েরা হয়। কয আমরা েে
বেঙ্গন্ডল, হ্াাঁ? আমরা ভার

্ােী, হ্াাঁ? ন্ডিন্স আমরা পাদেস্তাদন আমাছিরছে

পাদেস্তান্ডে বছলই আমাছির উপর এেিা কিাষ চাপাছনা হয়। অযািচুয়ান্ডল আপনারা
জাছনন, কযছোছনা েণ্ডছোল বা যু দ্ধ বা কযছোছনা োছমলায় এেিা এলাোয় হছল
দেেু কলাে জদে

থাছেই। দেেু কলাে, এদরয়ার দেেু কলাে জদে

না থােছল

দেন্তু েণ্ডছোল হয় না। দেন্তু এিার মাছন এই না, কয এদরয়ার সমস্ত কলােই জদে
দেল।

াইছল ওদয়ভাছব আমরা যারা এছিছি দেলাম স্বাধীন ার টাইনি, সবাই দেন্তু

যু ছদ্ধর দবছরাধী দেল না। সবাই স্বাধীন ার দবছরাধী দেল না। ৯০ পারনেন্ট কলাে
ৎোলীন, দনরছপে ভূ দমো পালন েরছে। োরে
ক া এদ ছমর ম
েরছব?

হছয় কেল।

াছির দেেু েরার নাই।

াছির ক া কোন গান্ডিিয়ােও দেল না।

ারা কযভাছব পারছে আল্লাহ’র উপছর ভরসা েছর

াছির

ারা

ারা দে

াছিরিা বফ্ে

েরছে। এবং আছরেিা দজদনস জাছনন, স্বাধীছনর পরপরই, হ্াাঁ? কযমন আজছের
ওই যারা বাঙাদল রাজাোর দেল,
যারা কিাষী প্রমাদন

াছির কযমন দবচার হছচ্ছ,

হছচ্ছ। সরোর

াছির ফাাঁদস হছচ্ছ,

াছির ফাাঁদস দিছচ্ছ আইছন। ক া স্বাধীছনর

পরপরই, আিচুয়াল যারা দবহাদরছির দভ ছর যারা ন্ডিন্ডিোল দেল, যারা স্বাধীন া
দবছরাধী দেল, দেল। দেল না এমন কোন েথা না। দেেু না দেেু কলাে দেল।
অবি্ই দেল।

ারা দেন্তু স্বাধীছনর পছর আর এই কিছি নাই। ’৭১-এ স্বাধীন

হইছস, ১৬ই দিছসম্বর।

ারা ’৭২-এ এই কিি কেছে চছল কেছে। োরে জাছন কয

ারা এই কিছি সু দবধা েরছ

পারছব না। আর এই কিছি যারা বাঙাদল, যাছির

আজছে ফাাঁদস হছচ্ছ, আইছনর মাধ্ছম,
যাছব? আমাছির দভ ছর যারা দেল,

ারা ক া এই কিছির সন্তান,

ারা ক া ভার

ারা কোথায়

্ােী মুসলমান।

ারা ভার
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কথছে এছসদেল। হয়ছ া
কেছে। োরে এখাছন

ারা ভারছ

চছল কেছে। অথবা

াছির জন্ দনরাপি না। কযছহ ু

েছরদেল। দেন্তু যারা বাঙাদল ওরা ক া যাইছ
ক া মা ৃ ভূ দম এইিা। আজছে কিছখন
হছচ্ছ সরোর

াছির

ারা আইছনর মাধ্ছম যারা কিাষী সাব্স্ত

াছির আইছন িি দিছচ্ছ।

এেিা... ঘৃণার ম

ারা স্বাধীন া দবছরাধী

পাছর নাই, কোথায় যাছব?

াহছল এভাছবই, এে পযবাছয় কিখা কেল

কয এই কিছির যারা জনেে, সাধারন মানু ষ,
ম

ারা পাদেস্তাছন চছল

াছিরও আমাছির প্রদ

এেিা ঘৃণার

এই দজদনসিা জন্মাইদসল। োরে, কয এরা আমাছির

স্বাধীন া দবছরাধী েরছস। এরা আমাছির যু ছদ্ধর সমছয় আমাছির দবছরাধী যু দ্ধ
েরছস। এই জাছ র এেিা বিন্টান্ডলন্ডট াছির দভ ছর োজ ের । ক া পরপরই,
আমরা এখাছন এেিা সংেঠন েরদসলাম। আমাছির এই, মুহাছজর নাম দিয়া।
ন্ডরন্ডফ্উন্ডি। হ্াাঁ? ন্ডরন্ডফ্উন্ডি নাম দিয়া এেিা সংেঠন েরদসলাম। এবং ওই সংেঠন
েরার পরই, আমাছির

বাংলাছিছির কযছোছনা জা ীয় অনু ষ্ঠান, জা ীয়

বপ্রাগ্রাি, এগুলা আমরা মাছন এেিু বে সে েছর আমরা এিা মাছন... এই
অনু ষ্ঠানগুলা আমরা ওই পালন ের াম আর দে।
দিনার –

ক া আপদন বছলছেন কয আপনারা ’৭১ সাছলর ঘিনাগুছলা বফ্ে েছরছেন,
কিছখছেন, আপনার পূ ববপুরুষরা কিছখছেন। ক া আমার প্রশ্নিা হছচ্ছ কয, এই ’৭১
সাছলর কয েণ্ডছোলপূ ণব কয সময়িা, এই সমছয়র কোন স্মৃদ

বা কোন স্ট্রাগনলর কয

সময়িা, বা আপনারা দেভাছব কসিা বফ্ে েছরছেন? কসই সময়োর স্মৃদ গুছলা যদি
এেিু বেয়ার েরছ ন।
খুরদিি –

কসিা খুব ভয়াবহ। কসিা েথা বছল ক া আর বণবনা েরা যাছব না। আপনাছে
বুোছ

পারছবা না। অ্াাঁ...

দেল, কযছহ ু হায়া

মউ

ৎোলীন কয অবস্থা দেল, ধরছ
দরদজে কিৌল

কেছল, যাছির হায়া

আল্লাহ’র হাছ , ক া যাছির হায়া

ারাই কবাঁছচ আছে। এরেম আপনাছে বলছ

দেল,

হছব। এবং আছরেিা েথা, স্বাধীন া

যু ছদ্ধর সময়, সবাই দেন্তু ওই... সবাই দেন্তু

যারােনিন্ট হয় নাই। সবার দেন্তু

Page 7 of 34

My Parents’ World - Inherited Memories
ঘরবাদে যায় নাই। যারা এলাোয় ভাছলা কলাে দেল, যাছির সু নাম দেল, যারা
সমাছজ দমছি থােছ া, সমাছজর কখিমছ
এখছনা ভাছলা আছে। যারা ন্ডিন্ডিোল দেছলা,

থােছ া, হ্াাঁ?

ারা ভাছলাই দেল।

ছব ওই...ওই, দেদি , সামান্ দেেু

কলাছের জন্ই ক া এলাোর দভ ছর দবপি আছস।িাস্ট এরেমই ঘিনািা হইছস।
এবং আছরেিা েথা ওই সমছয় আদম বদল নাই, আদম ওই লযাঙ্গুনয়ি িুিনিিনটর
েথা বলদেলাম, ভাষা আছন্দালন ’৫২ সাছলর, আমাছির ওই ’৫২ সাছলর
আছন্দালছন, আমাছির ভার

্ােী, অছনে মুসলমান জদে

দেল।

াাঁরা প্রথম

সাদর, প্রথম ো াছর কথছে আছন্দালন েছরছে। এিার বো িাচ িিুনিন্টে আমার
োছে আছে। ’৭১-এর যু ছদ্ধ না, ’৭১-এর যু ছদ্ধ ক া দেলই, ’৫২ সাছল ভাষা
আছন্দালছনর জছন্ আমাছির দবহাদররা, েে বেঙ্গান্ডলরা, উদুি ন্ডিন্ডিিং যারা,

ারাও

দেন্তু

ৎোলীন আছন্দালন েছরছে। সামছনর ো াছর কথছে। এই দজদনসিা আদম

বুোছ

চাদচ্ছ।

াইছল দঠে ওভাছবই, ’৭১ সাছলর যু ছদ্ধর সমছয়, আমাছির অছনে

দবহাদর, দবহাদর ন্ডিন্স, এখন দবহাদর বলা হয় যারা ভার
ন্ডিন্ডিিং, দবহাদর বলা হয়। আমাছির দবহাদররা,

্ােী, আমরা যারা উদুি

াাঁরা প্রথম ো াছর কথছে,

মুদিযু ছদ্ধ অংিগ্রহণ েছরছে। এবং, আমাছির েছয়েজন দবহাদর কে উদুি ন্ডিন্ডিিং,
ভার

্ােী দবহাদরছে এছিছির উদন কয, জাদ র দপ া, বঙ্গবন্ধু কিখ মুদজবুর

রহমান, উদন দনছজর হাছ

াছিরছে এখাছন বাদে দিছয় কেছেন। কয কযছহ ু

ক ামরা দবহাদর, ক ামরা মুদিযু ছদ্ধ অংি দনছসা,
যাইছ

পারবা না, ক ামরা পাদেস্তান যাইছ

াইছল ক ামরা ক া আর ভার

পারবা না,

কযছহ ু ক ামরা স্বাধীন ার পছে োজ েছরে,
ক ামাছিরছে বাদে দিলাম ক ামরা এই বাদেছ

াাঁরা ক া ক ামাছির িত্রু
াইছল এে োজ েছরা,

আজীবন থাছো। এইখাছনই আছে,

কমাহাম্মিপুর জাদের কহাছসন করাছি দেেু বাদে িাদে আছে। ক া অদভে া বলছ
দে জাছনন? কয স্বাধীন া যু ছদ্ধর পছর কবদিরভাে কলাে এছিছি যারা
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বলািাল দেল, বলািালরা দেেু লুিপািও েরছে। এবং দেেু ভয় ভীদ
ঘরবাদেও িখল েরছে।

কিখায়া

ৎোলীন এিা হইছস। আবার দেেু কলাে, ওই কয

বললাম কয দেেু ভাছলা কলাে দেল।

াছির ভয় দেল না।

ঘর কেছে কফলছব, এগুলার কোন ভয় দেল না।
মানু ষ আ ঙ্ক থাছেই, আ দঙ্ক

াছিরছে কমছর কফলছব,

ছব েণ্ডছোছলর িাইছম এেিু ক া

থাছে। ক া অছনছেই আবার, িাোর অভাছব,

অনাহাছরর োরনে, যু ছদ্ধর সমছয় মানু ষ অনাহারী। এই োরবে অছনছে বাদে
দবদক্রও েছরছে।

ৎোলীন আর দেে েম পয়সায়। আবার, কসন্ট পারছসন্ট বাদে

িখল হছয় কেছে। আর

ৎোলীন, ওই কয দবহাদররা, জাছনর ভছয়, ঘরবাদে কেছে

যারা পালাছয় কেদসছলা, সময় মছ া বাদেছ
সরোর, অযাোেিাে,

পদর ্ি

দফরছ

কঘাষণা

পাছর নাই,

েদর

াছির বাদে আবার

দিছস।

এেিা অযাোেিাে ন্ডলস্ট েরছে। অযাোেিাে মাছন পদর ্ি।

সরোর

আবার

াছির কোন মাদলে

খুাঁছজ পায় নাই। ক া এমনও দেল, অছনে মাদলে, আমার বাদে ঢাো, আমার

খন

িত্রু দেল, আদম জাছনর ভছয় আদম নারায়ণেঞ্জ চছল কেদে। আদম দিনাজপুর,
দচিােং চছল কেদে, আত্মীয়র োছে আদম পানাহ দনদস, আদম আশ্রয় দনদস
আর েণ্ডছোছলর িাইছম
নাই।

ইে

দা

খন আদম জাছনর ভছয় আদম বাদেছ

ন্ডিেটাইি

গিেিনিনন্টর

সরোদর অন্ডফ্োর আইসা কিখছলা, বাদে খাদল,

স্টাফ্রা

খন।

দফরছ ও পাদর

আসছে, গিেিনিনন্টর

াাঁরা ওই পদর ্ি অবস্থায় দলস্ট

েইরা দিছস। আসছল ক া আদম কিছিই দেলাম। দেন্তু ওই বাদেছ

দেলাম না।

এরেম অছনে ঘিনা হইছস। ক া হওয়ার পছর এরিাি সরোর, ১৯৮৬
সাছল, ’৮৬- এ, উদন এেিা োরিুলার দিদসছলা। কয, কয দবহান্ডর, উদুি ন্ডিন্ডিিং, যারা
বাংলাছিছি আছে, এবং
েরা হছয়ছে,

াছির ঘরবাদে অযাোেিাে েরা হইছস, পদর ্ি কঘাষণা

াাঁরা যদি এছিছি কথছে থাছে,

আন্ডিনিেে েছরা, িরখাস্ত েছরা। ক া

াহছল ক ামরা

ার জছন্,

ৎোলীন, অছনে কলাে িরখাস্ত েরছস।
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আমাছিরও এেিা বাদে এভাছব পদর ্ি আছে। আদমও

ৎোলীন িরখাস্ত েরদস,

ওিার এখন মামলা রান্ডেিং আছে, চলছ ছস। ক া ইে দা ন্ডিেটাইি, অছনছে দেন্তু
বাদে কফর ও পাইছস। হ্াাঁ? যারা িিুনিন্টে কিখাইছ
দেছলা, ক া... বিানটির মাধ্ছম অছনছে কফর

পারছস যারা, যারা মাদলে

পাইছস, অছনছের মামলা দেন্তু

দবচারাধীন। এখছনা রান্ডেিং আছে। মামলা চলছ ছস আর দে। ক া এই অবস্থায়
এখন দমছল দমছি দিন যাছচ্ছ। আর... এখন ক া কবদিরভাে আমরা কসন্ট পারছসন্ট
কলাে এখানোর পদরছবি, আবহাওয়ার সাছথ আমরা দমছি কেদে। হ্াাঁ? এেিা
দজদনে বলছল আরও আপদন অবাে হছবন। কয আমরা উদুি ন্ডিন্ডিিং, দবহান্ডর, ভার
্ােী, আমরা ভার ীয় মুসলমান। দেন্তু এখন আমাছির যারা কোি বাচ্চা, আমাছির
দিশুরা,

ারা কবদিরভােই দেন্তু বাংলায় েথা বছল। এিা অছনে বাচ্চাছর আপদন

দজছেস েরছবন। কস উিুব বলছ
আসছ দস। হ্াাঁ? মাছন

জাছন না। এমন এেিা পযবাছয় এখন আমরা চছল

ারা এেিা ইছয়... ভাছলা এেিা ইছয় ন্ডফ্ল েছর। বাংলা...

কযছহ ু কিিিাই বাংলা। এখাছন কসন্ট পারছসন্ট কষাল কোদি মানু ষ বাঙাদল, হ্াাঁ?
ক া ওইভাছব আছস্ত আছস্ত বচন্ডজিং চছল আসছ ছস। আর এভাছব যদি থাছে, ক া
আিা েদর কয আোমীছ , আোমীছ

আমাছির কেছল সন্তানরা দেেু োইে েরছ

পারছব। দেেু বিনিলপনিনন্টর দিছে যাইছ

পারছব। আর ... দবে

দিন গুছলাছ ,

আমরা ওই ভাছব কোন গাইিলাইে পাই নাই। আমাছির ওরেম কোন ভাছলা
অদভভাবে বা ভাছলা ন্ডলিার হ্াাঁ? বা আমাছিরছে কয সু পথ কিখাছব, ভাছলা পছথর
দিছে দনছয় যাছব ভদবষ্ছ , এ জাছ র আমরা কোন গাইিলাইে পাই নাই। আমরা
সবসময় দবভ্রাদন্তছ

দেলাম। হ্াাঁ? আর এখছনা দবভ্রাদন্তছ

আদে। দবভ্রাদন্ত বলছ

দেরেম... কযমন পাদেস্তান সরোর স্বাধীছনর পরপরই, কস আমাছির এখান কথছে
দেেু কলাে দনছে পাদেস্তাছন। ক া অছনছে মছন েরদেল কয কযছহ ু পাদেস্তান
আমাছিরছে কফর

দনছয় যাছচ্ছ আমরা সবাই চছল যাছবা বা সবাইছে দনছয় যাছব,
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দেন্তু কিখা কেল, না, পাদেস্তান দেদি

দেেু কলাে মাছন যারা

াছির এিিন্ডয় দেল,

যারা পাদেস্তাছনর েমবচান্ডর দেল কযমন করলওছয়র, ই ্াদি ই ্াদি েমবচান্ডরকিরছে
কস দনছয় যায়, দনছয় যাওয়ার পর কসখাছন প্রধানমন্ত্রী

দেছলন ওই দযদন মারা

কেছলন। আপদন জাছনন। কমাহ ারমা কবনদজর ভূ ছটা। ক া উদন উনার এেবার
ভাষছণ উদন এেবার ন্ডিয়ারই উদন েছর কিয়, কয যারা পাদেস্তান্ডে দেল, বাংলাছিছি,
াছিরছে আমরা পাদেস্তাছন কফর
ারা পাদেস্তান্ডে না।

দনছয় দনছয়দে। এখন বাংলাছিছি যারা আছে

ারা সবাই ভার

্ােী মুসলমান বা ভার

দযাট ন্ডিন্স উদন ন্ডিয়ার েছর দিছলা। অ্াাঁ... এিাছ

্ােী মুহাছজর।

অ্াাঁ... আদম মছন েদর কয

আমাছির উপোরই হইছস। োরে উনার পূ ছবব কয প্রধানমন্ত্রীরা দেল পাদেস্তাছনর
যারা িাসে দেল,

ারা টাইি টু টাইি আমাছিরছে আশ্বাস দিছস। এই পাদেস্তাছন

দনছয় যাছব, এই ঘরবাদে দিছব, এই পুনববাসন েরছব, এই পুনববাসছনর োজ চলছে
ই ্াদি ই ্াদি মাছন উদন িযারাইন্ডটে টাইি উদন আমাছিরছে আশ্বাস দিছয়
কমািামুদি আমাছির জীবনিাই ধ্বংস েরছস। দেন্তু আদম ধন্বাি কিই, আদম
ধন্বাি দিছবা ওই বেনন্স কয প্রধানমন্ত্রী কবনদজর ভূ ছটা উদন দেন্তু এিা ন্ডিয়ার েছর
কিয়। কয আদম বাংলাছিছির দবহান্ডরকিরছে আর পাদেস্তাছন কনছবা না। উনার
এই ন্ডিয়ার েরার পছর দে হছলা? আদম আমার ন্ডফ্উচানরর এর জছন্ আলািা দচন্তা
েরার এেিা সু ছযাে কপলাম। আমার বাচ্চাছির ভদবষ্ৎ দেভাছব ভাছলা হছব,
দেভাছব

ারা কলখাপো েরছব, এিা ভাবার ম

এেিা সু ছযাে কবনদজর ভূ ছটা

আমাছর েছর দিছস। দেন্তু ইদ পূ ছবব সরোর যারা দেল,
দবভ্রাদন্তছ

ারা ক া আমাছিরছে

রাখদসল, এই যাদচ্ছ, চছল যাছবা, এই দনছয় যাছব। হ্াাঁ?

আমরা দেলাম। ক া যাই কহাে,
সবাই বেনটনলর ম

াইছল এইভাছব

খন কথইোই, কমািামুদি এখাছন সবাই... এখাছন

হছয় কেদে, মছন েছরন। আর এখন আর, আর োছরা

দচন্তাধারাও নাই। কেউ কয পাদেস্তান যাছব, এরেম দচন্তাধারাও নাই।

ছব,

ছব,
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দেেু িালাল আছে এখাছন। দেেু বরািার আছে। ওরা আমাছিরছে ভাদঙ্গছয়,
আমাছির নাম দবদক্র েছর, আন্তজবাদ ে মহছল, চান্দা উঠায়, বিানেেে আছন।
আইনা আছপাবে ভাে বন্টন েইরা খায়। এইখাছন আমাছির িযাম্পবান্ডে যারা,
৭০িা িযাম্প আছে বাংলাছিছি। এই কয আপনারা কযখাছন আসছেন এিা হছলা
বিনেিা িযাম্প। এিা হছলা ব ি অন্ডফ্ে। ব ি অন্ডফ্ে। ব ি িযাম্প এিা। পুরা
বাংলাছিছি। এরেম ৭০িা িযাম্প আছে, অল ওিার বাংলাছিছি। আর এই
ে্াছে আইসা ক া আপনার এেিু অদভে া হইছে। এই িযাম্প… এইিা
হছচ্ছ ব ি অন্ডফ্ে।
বসবাছসর কয অবস্থা,

াইছল ব ি অন্ডফ্ে। ন্ডিপাটিনিনন্ট আইসা আমাছির কয
াইছল আপদন মছন েরছবন যারা আউট অফ্… মাছন...

রাজধানী... যারা িযান্ডপটযানলর বাইছর আছে, হ্াাঁ?

াছির দে অবস্থা?

ারা দেভাছব

জীবনযাপন েরছ ছস, অমানদবে। এিা ১০০ পারনেন্ট অমানদবে হ্াাঁ? দেন্তু, ওই
এই সু ছযাছে, আমাছিরই, মাছন দে বছল এইিা... মাছন আমাছিরই এই সু ছযাছে,
দেেু কলাে আর দে, আমাছিরছে ব্বহার েছর, আমাছির নাম ভাদঙ্গছয়,
আমাছিরছে

আন্তজবাদ ে

মহছল

প্রচার

েছর

ারা

আমাছির

নাছম

দবদভন্নভাছব বিানেেে আইনা থাছে। দেন্তু আসছল আমাছির কোন উপোর হয় না।
হ্াাঁ? এবং, এেিা মহল আছে।

ারাও চায় কয আমাছির এই সমস্ািা এভাছব

েুলন্ত থােুে। এিা আদম মছন েদর আর দে। এ

দিছনর ইছয় ক । নাহছল,

আজছে কিি স্বাধীন প্রায়... ’৭১ সাছল স্বাধীন হইছস, ৪৪ বের। ৪৪ বেছর পৃদথবীর
এমন কোন সমস্া নাই, এর কথইো বে বে সমস্ার সমাধান হছয় কেছে। আর
এখাছন কোন সমস্া নাই। কযছহ ু আমাছির কিছি বিাোনরর অভাব নাই।
বাংলাছিছি বিাোনরর কোন অভাব নাই। এবং বিাোররা এিা চায়। কয ’৭১-এর
পছর কয দবহান্ডররা িযান্ডম্পিং হইছস, িযান্ডম্পিং লাইফ্ যারা কবছে দনছয়ছে
াছির পছে বা

াছির হছয় যদি দেেু োজ েরছ

পাদর,

াহছল

াছির...

ারাও দেন্তু
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আন্তজবাদ ে মহছল এেিা সু নাম েুোছব, দবধায়, যারা বে বে বিাোর, হ্াাঁ?
ইউোইনটি বেোনন্সর যারা বে বে বিাোর, দবশ্বেযানের, এন্ডেয়াে বিনিলপনিন্ট
েযানের, এ জাছ র অছনছেই আছে।

ারপর ওই ন্ডিিল ইনস্টর আছে। আরে

িান্ডির দেেু কলােজন আছে। বিাোররা আছে।

ারা আমাছির দনছয় োজ েরছ

চায়। আমাছির পািিানেন্ট ন্ডর যান্ডেন্ডলনটোনের ব্াপাছর

ারা আগ্রহী। দেন্তু

ারা,

ওই সদঠে লাইন পাছচ্ছ না। োনপান্ডটিিং পাছচ্ছ না। গান্ডিিয়াে পাছচ্ছ না। দবধায়
আমাছির সমস্ািা এভাছব েুছল আছে। ক া... আদে এইভাছব আর দে। চছল
যাছচ্ছ।
দিনার –

ছব আছের কথইো অছনে ভাছলা। ইনিাল্লাহ।

আচ্ছা। আপনার োছে এেিা প্রশ্ন রাখছ

চাই এখন কয, এই কয কিিভাে।

কিিভাে িব্দিা, আপনার োছে দে অথব বহন েছর?
খুরদিি –

কিিভাে ন্ডিন্স কোনিা? ’৪৭-এ নাদে ’৭১-এ?

দিনার –

’৪৭, ’৭১… কযিাছ

আপদন বলছ

চান োট আমরা আপনার োে কথছে

ওন্ডপন্ডেওে আিা েরদে।
খুরদিি –

না না ’৭১ এ ক া কিিভাে হয় নাই।

দিনার –

’৪৭-এর কিিভােিা...

খুরদিি –

’৪৭-এ কিিভাে হইছে,

াও কিিভাে হয় নাই, ভার

ভাে হইছে। ভার

হইছস। আছে ক া আমাছির কোন রাষ্ট্র দেল না। কোন কিি দেল না
দেভাছব বলব কয এিা ভাে হছয়ছে। মহা ভার

দবভি

াহছল আদম

দেল। মহা ভারছ র কভ ছরই

দ নিা রাষ্ট্র হছয়ছে... িুইিা রাষ্ট্র হছয়ছে। ২িা রাষ্ট্র মাছন ৩িা ধরছলও চছল যদি ইষ্ট
পাদেস্তান ওছয়স্ট পাদেস্তান ২িা পািব হছয় কেছে মােখাছন ভার

৩ হাজার
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দেছলাদমিার পথ এই ৩ হাজার দেছলাদমিার পথ পাদে দিয়া
পাদেস্তাছন কযছ

হয়।

াহছল এিা মহা ভার

ারপর পদিম

ভাে হছয়দেল। মহা ভারছ র

দভ ছর ২িা পািব েছর এই পাদেস্তান বানাছনা হছয়দেল। এবং পাদেস্তান ত দর
েরার উছেি্ই দেল কয মুসলমানছির জন্ কসপাছরি োদি। মহা ভারছ
থােছল ভারছ

আদম য িুেু শুনদে কয এখাছন ৩৬িা জা

কভরাইদিস রেছমর দেন্তু ধমব পালন েরা হয়।

থাছে। এবং কসখাছন

াইছল কস দহসাছব এেিা দজদনস

আপদন কিখছবন মুসলমান কয ধমব, মুসলমান পৃদথবীর কয োদিছ
াছির ধমব এেিাই

এেসাছথ

থােুে দেন্তু

ারা আল্লাহ এবং রাসু লছে মাছন। কয কোন োদির কলাে

কহাে। দেন্তু দবধমবী যারা

ারা

াছির মছধ্ দিভাইি... দহন্দুছির মছধ্ দিভাইি

আছে। দহন্দুছির দভ ছরও ধমব পালন দনছয়ও দেন্তু দিভাইি আছে। এে জছনর...
এে জছনর ভেবান এে রেছমর, এে জছনর ভেবান এে রেছমর, এে জছনর
বে পূ জা এে রেম এে জছনর বে পূ জা এে রেম এবং কিখছবন এখাছন দিখ
জাদ

আছে ভারছ । পােদে লাোয় পােদে দঠে আছে?

দভ ছর ধরা যায়। দেন্তু

াছির দেন্তু দহন্দুছির

াছির আবার দেন্তু ধমব পালনিা আছরে রেম। দেন্তু

মুসলমান যারা আছে ইরাদন মুসলমান কহাে আর বাংলাছিদি মুসলমান কহাে আর
েলো ার মুসলমান কহাে মুসলমান দমন্স মুসলমান। আল্লাহ রাসু ছল না মানছল কস
আর মুসলমান হইল না

াই দবধায়

ারা এই দজদনসিা েরদেল। কয এছিছি কয

জাদ ই থােুে মুসলিানের কচাছখ কস এে জাদ

কস দবধমবী। কস কয ধমবই পালন

েরুে। কয ভেবানছে কস মানু ে, দেন্তু মুসলমাছনর কচাছখ কস দবধমবী। এই দহসাছব
ারা মুসলমাছনর জন্ এেিা কসপাছরি োদি েরছে। এিা দজন্না সাছহব েরদেল
আর দে। কয মুসলমাছনর জন্ কসপাছরি োদি হছল আর িাঙ্গা মারামাদর হাঙ্গামা
েণ্ডছোল বা রায়ি বা এই জা ীয় কোন দেেু থােছব না। এিাই আরদে কযিা
শুনদে আর দে কযিা আপদন বছলছেন আর এিাই মছন হয় ফ্াক্ট আর দে।
দিনার –

১৯৪৭ সাছলর কয ভার

দবভদির েথা বছলন,

খন এই পুছরা উপমহাছিিছে ক া

বিবার নামে এেিা কিওয়াল দিছয় আলািা েছর কিওয়া হয়। আমরা আসছল
ভার

বা বাংলাছিি বা পাদেস্তান বা আমরা... কিিগুলার মাছে এেিা সীমান্ত বা
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বিবার নামে এেিা দজদনে দিছয় আলািা েছর কিওয়া হছয়ছে এই কয বিবার নামে
ব্াপারিা এইিা আপনার বা আপনাছির জীবছন দে ইনফ্লুছয়ন্স বা দে গুরুত্ব বহন
েছর?
খুরদিি –

বিবার দিছল ক া জনসাধারবের েদ ই আরদে। যারা জনসাধারে কিছির সাধারে
মানু ষ

াছির ক া েদ ।

ছব এিা সরোর, কস্টি দনছজর দনরাপত্তার জছন্ কিছির

দনরাপত্তার জন্ বিবাবরর ব্বস্থা েছর থাছে বা েছরছে কয বিবার – এই পার
ক ামার আর ওই পার আমার। এিচুযয়াদল এই বিবার কিওয়াছ
আসা বন্ধ হছয় কেছে। আদম ক া এদন িাইম যখন ইচ্ছা
ভারছ

ক া আমার আত্মীয় আছে। আদম কযছহ ু ভার

ক া আমার যাওয়া

খন কযছ

পারদে না।

কথছে মুসলমান ভারছ

ক া আমার আত্মীয় স্বজন আমার রি, বংি ক া ভারছ

ভরা। কসখাছন আমার

কযছ ই হছব। দঠে আছে?
দেন্তু এই বিবার কিওয়ার োরবে এেজন ফছরনার দহছসছব আমার কযছ
আদম কযছ

পাদরনািা দঠে না কযছ

হয়।

পাদে আমার দনয়ম অনু যায়ী... সরোছরর কয

দনয়ম আছে পাসছপািব ের, দভসা নাও দভসা দনছয় ু দম দনয়ম াদন্ত্রেভাছব ভার
ভ্রমে ের এই দেেু দিন আছে আদম ভার

ভ্রমে েছর আসদে, দেন্তু ফছরনার হছয়

বাংলাছিদি হছয় আর এখন আইনও

াই চলছ ছস আদম কয কিছির নােদরে কস

কিছির নােদরে হছয় আমাছে কযছ

হছব কস কিছির পােনপাটি দনছয়ই আমাছে

কযছ

হছব। ক া এিা পূ নেির কথছে ওরা দিছয় দিছস ওছির ইন্টারনাল দে চাদহিা

দেল ইন্টারনাল দে েূিনীদ

বুদদ্ধ দেল

া ক া আমরা বলছ

পারছবা নাহ। হ্াচ...

দেন্তু আমরা কযছহ ু এিজ্াস্ট আমরা ক া সবাই এেসাছথ দেলাম ভার

আমরা

সবাই ক া এেসাছথ দেলাম, এই কয আমাছির কযমন কপ্রদসছিন্ট দেছলন সাছবে
কপ্রদসছিন্ট এখন কয প্রধানমন্ত্রীর দবছিষ িূ
এরিাি উদন ক া আমার ম ই ভার

দে নাম... আলহাজ কহাছসন কমাহাম্মাি

কথছে মুসলমান। উদন ক া আর বাংলাছিছির

কেছল নাহ। আমার ফািার কযভাছব ভার

কথছে আসছে উনার ফািারও ভার

কথছে আসছে। দেন্তু উদন ক া বাংলাছিছির কপ্রদসছিন্ট হইছস। এর উপর ক া আর
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কোন পি থাছে না। এখাছন ক া কোন এছয় ও নাই কযাে্ া অজবন েরছ
কযাে্ া অজবন েরছল,
আমাছির প্রদ
আমাছির

াহছল এখাছন োজ েরার ম

পারছল

সু ছযাে আছে।

ছব

এেিা েুিৃ দষ্ট দেল আমাছির খারাপ মাইছি কিখা হ , খারাপ কচাছখ

াোছ া এছিছির মানু ষ প্রিাসছনর কলােজন আর

াোছনারই েথা

কযছহ ু দেেু কলাে পাদেস্তাছনর সাছপািব দনছয়দেল না, কস দহছসছব আমাছির এেিু
খারাপ কচাছখ কিখ

কয এরা ক া পাদেস্তাদন পাদেস্তাছনর সাছপািব েরছস স্বাধীন ার

যু ছদ্ধর সময় দবছরাদধ া েরছস এভাছব
আসছ

াছির এেিা কমন্টাদলদি দেল ঐিা আসছ

এখন পদরষ্কার হইছস। এিা আসছ

আসছ

আমরা পদরষ্কার েরদস আর

দে আমরা কচষ্টা েরদস কয আসছল দেন্তু সবাই স্বাধীন া দবছরাধী দেল না। এিা
আমার মছন হয় আমরা ৫০ পারছসন্ট বুোইছ
হাছ ।

ারাও বুেছ ছস

াছির েমবোছি... হ্াাঁ

সেম হছয়দে বাদেিা আল্লাহর
ারাও বুেছ ছস কয না সব কলাে

ক া আর দবছরাধী দেল না। কযমন আপনার স্বাধীন ার যু ছদ্ধর সময় অল বাঙাদল
স্বাধীন ার পবে দেল না। দেল? যদি সবাই স্বাধীন ার পছে থাে

াহছল

আজছে ফ্াাঁন্ডে হছচ্ছ কেন? ইছভন ঐছয রাজাোর কয বাদহনীিা... রাজাোর দে?
এেিা বাদহনী। কযমন আনসার বাদহনী পুদলি বাদহনী এভাছব রাজাোরও এেিা
বাদহনী। এই বাদহনীছ

কযমন দবহাদররা দেল, উিুব দিদেংরা দেল কসরেম

বাঙাদলরাও দেল। কসন্ট পারছসন্টই ক া বাঙাদল দেল োর... আছরেিা দবষয়
কিখছবন আপনারা লে্ েছর এই দবহাদর কযখাছন দেল উিুব দিদেং যারা কযখাছন
দেল এরা সব দেল িাউন কলছভছল, িাউন কলছভল বাংলাছিছি প্রছ ্েিা দিসদিছক্টর
কযমন ঢাোয়, ঢাোয় আমরা কযমন িাউছন দেলাম ঢাো মাদনেেছঞ্জ দেল না, ঢাো
নারায়েগঞ্জ বা নরদসংিী দেল না। এেসময় ক া নরদসংিী ও ঢাো কজলায় দেল
এখন কসপাছরি েছর দিছে।

াহছল ঐভাছব যারা খুলনায় কয দবহান্ডর দেল খুলনার

িাউছন দেল। ঐ খুলনা কোন গ্রাছম দেল না মফস্বল গ্রাছম দেল না। কযছহ ু
এই কিছি না

াহছল মফস্বল গ্রাছম

ারা থােছব দে েছর।

ারা

ারা সবাই িাউছনর

দভ ছর কমইন কমইন মাছন ে্াদপিাছলর দভ ছর দেল। এখন সব দমদলছয় আদে
এখন আদে ভাল।

ছব এখন কচষ্টা চলছ ছস। দেেু িা া সংস্থা আমাছির এই

ে্ােিাছে কোথাও দিফি েরা যায় দেনা োরে এই ে্াদে লাইফিা আর
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ে দিন? চুয়াদল্লি পাঁয়োন্ডিে বের বয়স হইছস এই ে্াছে, এইছয রুছম আপদন
বসছেন এইিা মছন েছরন এেিা ফ্াদমদল কোয়ািবার এখাছন, এখাছন থাো খাওয়া
কোসল রান্না মাছন এদভ্রদথং এিাই। আল্লাহর রহমছ
ভাইছয়র। এই বাদেিা

ার িাবল রুম বলছ

এই বাদেিা আমার কোি

কেছল চছল। এই রুছমর হাফ রুছমও

আমাছির ফ্াদমদল দেন্তু আজছে পাাঁচচদল্লি বের যাবৎ বসবাস েরছ ছস। এই
অবস্থায় আমরা আদে। এখন আমরা শুনলাম নাদে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জনছনত্রী
কিখ হাদসনা উদন খুব কজারভাছব

ার দপছে লােছস কয দেভাছব আমাছির এখাছন

কসছিল েরা যায় বা ে্াদেং লাইফ কথছে দেভাছব আমাছির পদরত্রাে কিওয়া যায়
এভাছব এেিা কচষ্টা চলছ ছস।
দিনার –

আচ্ছা... আপনাছির পূ বব পুরুষছির কথছে কযসব আচার-আচরে রীদ নীদ
খাবারিাবার বা কপািাছের কয স্টাইল বা দসছস্টমগুছলা এগুলা এখন ে িুেু
প্রচদল

খুরদিি –

আছে বা আপনারা ে িুেু এগুছলা প্রােদিস েরছেন?

এিা ধরছ

কেছল ওভাছবই কথছে কেছে, ওিাছ

খুব কবদি পদরব বন আছস নাই।

কযছহ ু খুব এেিা দিফাছরন্স নাই, আমাছির কয কপািাে-আিাে এবং এখানোর
কয কপািাে খুব কবদি দিফাছরন্স নাই। এবং ধরছ

কেছল আমরা দেন্তু ইদিয়ার

োলচারিাই আমাছির দভ ছর কথছে কেছে অছনেিাই। কযমন আমাছির দবছয়
িাদির অনু ষ্ঠাছন বা পাদরবাদরে কোন অনু ষ্ঠান হয় বা কোি বাচ্চার কোন অনু ষ্ঠান
হয় বা ফ্যাদমদলে

কযছোন অনু ষ্ঠাছন আমাছির দেন্তু ঐ রীদ িাই কথছে কেবে। ঐ

প্রচলনিা। ঐ প্রচলনিা এখনও আমাছির কথছে কেছস। আর এই মাস
কিখছবন মহরম মাস, এই মহরম মাছস আমাছির ইছয়ছ
মহরম মাছস এেিা দমদেল হয়

আমাছির জনছোষ্ঠীছ

াদজয়া দমদেল যাছে বছল কসিা এখনও পযবন্ত

চলছ ছস আপনারা কিখছবন মহরম মাছসর ৯

াদরছখ ১০

এলাো দবহান্ডর এলাো দবহান্ডররা বাস েছর অধু্দষ
কিখছ

াই

াদরছখ আসছবন। কয

এলাো ঐ এলাোয় কেছল

পারছবন এিা ক া কসন্ট পারছসন্ট ভার ীয় োলচার এবং আমাছির দবয়ার

অনু ষ্ঠাছন এখনও সব ভারছ র োলচার আছে। এিা আমরা িূ র েরছ

পান্ডরনা
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এবং এিা আমরা দনছষধ েরছলও আমাছির ফ্াদমদলর মদহলারা মাছন আমাছির মা
খালা চাদচ িাদি নাদন এরা সহছজ মানছ

চায় না। দেেু দেেু োলচার আছে কযমন

দবছয়র সময় মাথায় দসন্দুর কিয়, মাথায় দসন্দুর কিয় এিা কিখছবন এছিছি
বাংলাছিছি এছিছির যারা মোদম কলাে স্থায়ী কলাে
না, মুসলমান যারা দেন্তু যারা দহন্দু বাঙাদল

াছির ক া দসন্দুর োো হয় না দেন্তু

আমাছির দভ ছর আমরা নন কবঙ্গদল যারা ভার
মুসলমান আমাছির এখনও দসন্দুর দিছ

ারা দেন্তু মাথায় দসন্দুর কিয়
্ােী আমরা যারা ভারছ র

হয়। এখন দেেু দিন আছে আমরা নামাজ

ামাজ পদে, হুজুররা অছনেদেেু বুোয় -- এিা ভাল এিা মন্দ এিা েরবা এিা
েরবা না ক া আমরা এছস বাসায় বদল। মাছে বদল খালা কে বদল কয এইভাছব
দবয়াছ

ক ামরা এই দজদনে ব্বহার েরবা না দবয়া দেন্তু সবদেেু এভাছব েরবা

অরা দেন্তু সবদেেু দনছ

চায় না। ওরা এেিাই েথা

যাাঁ... ক ার জন্ম হইছস

োলছে। আমাছির বাপ-িািার আমল কথছে আমাছির এই করওয়াজ এই োলচার
আমরা েছর আসদে আমরা কিখদস আমাছির নাদন িাদিছে এভাছব েরছ । দবধায়
আমরাও খুব কবদি কপ্রিার কিই না ওইখাছন খুব কবদি অন্ায়ও মছন হয় না দেেু
দেেু ব্াপাছর আপছন ধরছ

কেছল আমাছির কসন্ট পারছসন্ট দেন্তু ভার ীয়

োলচার। ভার ীয় োলচাছরর উপছরই আমাছির বসবাস।
দিনার –

এখন আমাছির কয দজদনসিা হছে কয আপনাছির কয খাবাছরর কয উপেরে
খাবাছরর কয করদসদপ কযভাছব খাবারগুবলা ত দর েরা হয় ওগুছলা দে আছে কয
রীদ নীদ গুছলা দেল এখনও কসভাছবই চলছে?

খুরদিি –

যাাঁ...বললাম না, ইদিয়ান নীদ

এিা, আমাছির খাবার িাবাছরর কয স্টাইল ইদিয়ান

স্টাইল এিা। কযভাছব আমার িািারা দিছখ আসবে িাদিরা।
দিনার –

এেিু যদি আমাছির দিছিইলছস বলছ ন কয কোন খাবার দেভাছব ত দর েরা হ
বা এখন দেভাছব হছচ্ছ? এছিছির খাবাছরর সাছথ দেভাছব পাথবে্ েছর এেিু যদি
আমাছিরছে দবস্তাদর

বলছ ন।
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খুরদিি –

দবস্তাদর

বছল আমাছির দভ ছর আমাছির মছধ্ যারা উদুি দিদেং

ারা আবার

লাইে েছর এেিু ভুনা দেদসম। ভুনা বুছেন? ফ্রাইি। কযছোন দজদনে। কযছোন
মাে হয় ভাজা োো মাে রাাঁধকব না। এদন মাে, মাে আনার পছর মােিাছে আছে
ক ছল ভাজা েরছ

হছব। ভাজা েরার পর কসিা মাে রাাঁধুে আর সবদজর দভ ছর

দিছয় রাাঁধুে ভাজা োো হয় না। আর ভাজা োো রাাঁধকল কেউ খাইছ

চায় না।

এে মাংস কযরেম, মাংছসর দভ ছর, এদন মাংস আমাছির দভ ছর হল ভুনািার
েো ভুনা হছব য

চাদহিা কবদি। য
কবদি। দঠে আকে?

মাছন য

হাই ফ্রাইি হছব

পেন্দ

ারপর মছন েছরন আপনার নাস্তার কথছে চা ই ্াদি যাই

আছস সব আমাছির ঐ োলচাছরর দভ ছর চলছ ছস। আমাছির দবয়া িাদিছ

ঐ

রেমই োলচার। কযমন আমাছির েদমউদনদির দবয়া হছল আমাছির দবয়ািা এখন
এছরঞ্জছমন্ট হয় কপালাউ ক া থােছব সািা কপালাউ মাস্ট থােছব। মুরদের করাষ্ট
আর েরুর মাংছসর োদর। আমাছির কোন মাে থােছব না। আমাছির কোন
অনু ষ্ঠাছন য

বে অনু ষ্ঠানই কহাে দেন্তু মাে পাছবন না। আমাছির এখাছন

বাংলাছিছি এখাছনর যাছির কলাোল োলচার অনু ষ্ঠাছন মাস্ট মাে থােছ ই হছব।
মাে না থাছে আবার অনু ষ্ঠানিা মজা হয় না। আমাছির দভ ছর মাে এখনও থাছে
না। মাছে অ

ইছিবরস্ট নাই। এভাছবই। ঐ দজদনেিা এখনও কথছে কেছে। আর

এিা খুব সম্ভব

খুব সহছজ িূ রও হছব না। এিা সহছজ যাবার নয়। কযছহ ু ওছির

এেিা েথা পুবব পুরুষরা েছর আসছে। ঐখাছন এিা হছয় থাছে। আদে এভাছব
আর দে। চছল যাছচ্ছ।
দিনার –

আপনাছির কয ভাষা এিা ক া হছচ্ছ উিুব দিদেং আপদন বলছলন। এই ভাষার
ব্াপারিা কযছহ ু আছের কথছে এখাছন হছয় আসছে এখন আপদন বলছেন কয
আপনাছির ভদবষ্ৎ প্রজছন্মর অছনছেই হয়

এই ভাষািা বলছে না এই ব্াপাছর

আসছল আপনার দে মছন হয়? এই ব্াপারিা দে েদন্টদনউ েরছব দে েরছব না?
খুরদিি –

না। েদন্টদনঊ েরছব

ছব আমাছির কয ভাষািা আমার কয বাচ্চািা কোি এই বাচ্চা

কস শুধু বাংলাই বলছ

পাছর আমার কয মা ৃ ভাষা উিুব। এেচুয়াল শুছনন, ভাষার
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েথা বলছসন ক া আদম কযছহ ু ভার

কথছে মুসলমান ইদিয়ান মুসলমান।

াহছল

আমার ভাষািা দেন্তু দহদন্দ হবার েথা। দহদন্দ না? ইদিয়ার ভাষা ক া দহদন্দ
মা ৃ ভাষা দহদন্দ। কসছহ ু আমারও মা ৃ ভাষা দহদন্দ হওয়ার েথা কযছহ ু আই এম
ইদিয়ান। আমরা ইদিয়ান এিা দঠে দেন্তু ইদিয়ান আমরা মুসলমান। আমরা
ইদিয়ান মুসলমান দবধায় আমাছির আমাছির মা ৃ ভাষািা হছচ্ছ উিুব। উিুব কলখা
পড়া আমাছির কবদি। এখন আমাছির কয বাচ্চা কস বাংলায় েথা বলছ ছস এবং
বাংলায় েথা বলছ
উিুব বলছ
বছল

কস স্বাচ্ছ্ন্দ কবাধ েছর। অছনে জায়োয় বাইছরর জায়োয় কস

কস লজ্জা কবাধও েছর।

াহছল কসও বাংলা বলছ

এখাছন িূ র ভদবষ্ছ

ার ক্লাবের দভ ছর ২৫ জন োত্র সবাই বাংলা

কস অভ্স্ত এবং কস ওিাই লাইে েছর। দেন্তু

আরদে এিা আমার বাচ্চাছির উিুব কিখাছনািাও দেন্তু জরুদর

আদম কযিা মছন েদর। কযছহ ু উিুিব া আমাছির মা ৃ ভাষা যাাঁ... এই ভাষািা কযছোন
সময় আমাছির োছজ লােছ

পাছর। কযছহ ু মা ৃ ভাষািা ক া অজবন েরছ

হছব।

এখন আমাছির এখাছন ঐ পদরছবি নাই। আর ঐ আছে আদম ক্লাে ৬ পযবন্ত আদম
উিুব কলখাপড়া

েছরদে। আদম যখন স্কুছল পর াম আপনার ইয়া... ’৭৩/’৭৪-এ

খন দেন্তু স্কুছল এেিা সােনিক্ট উিুব দেল। উিুব এেিা সােনিক্ট দেল। দেন্তু
ইিাদনং আপনার উিুব সােনিক্টিা উছঠ কেছে। এখন উিুব সােনিক্টিা আর নাই।
কযছহ ু আমাছির বাচ্চা মা ৃ ভাষািা

াছির উিুব এেিু ভাষা বিকন রাখা ক া আর

খারাপ না আদম কযিা মছন ের। আছরেিা দজদনস আপদন কিখছবন আদম বাইছর
যখন কবর হইদস আমার অদভে া আছে কয আপদন যদি বাইছর যান আর আপদন
যদি ইংছরদজছ

েথা বলছ

থাছে আর যদি আপদন উিুবছ
চলছ

না পাছরন, ইংদলি বলার যদি আপনার অভ্াস না
েথা বলছ

পারছবন, আপনার চলার ম

পাছরন

আপনার েথা বুোর ম

যাছব। প্রছয়াজনীয় ভাষাগুছলা কসখাছন বুোর ম
বাংলা বলছল আর বুেছব না। এ

াহছল আপদন দেন্তু ওখাছন
কলাে ওখাছন পাওয়া

কলাে পাওয়া যাছব দেন্তু আপদন

িূ র না আপদন ভারছ

যান আপদন দিদল্ল বছম্ব

চছল যান ওইখাছন যদি বাংলা েথা বছলন ঐখানোর কলাে সহছজ বুেছব না।
হাজাছর ২িা কলাে পাছবন কয আপনার েথার উত্তর দিছ
ইছয়ছ

পারছব, দেন্তু কয কোন

যান আপদন যদি উিুব বছলন দহদন্দ বছলন জবাব দিবার কলাে আছে।
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এরেম ফছরন োদিছ

আছে আদম শুনদে মানু ছষর োছে। আদম ক া আর

ইউছরাছপ যাই নাই, ইউছরাছপ দেন্তু এরেম আছে। ইউছরাছপ যদি আপদন দহদন্দ
আর উিুব বলছ

পাছরন কসখাছন আপনাছে বুোবার ম

ভাষািা প্রোি েরার ম

কলাে আপদন কপছয় যাছবন। ঐ দহছসছব উিুবিা জানা খুব িরোর। ফর দফউচার।
আছরেিা েথা আছরা আছে শুছনদে কোি োছল আদম জাদন না সদঠে দেনা কযমন
এখন ইংছরদজ, ইংছরদজ হল এখন ফাস্টব লযাঙ্গুনয়ি অফ িা ওয়ার্ল্ব, উদন আমাছে
বলদেল উিুব ইস িা কসেি লযাঙ্গুনয়ি অফ িা ওয়ার্ল্ব। আদম জাদন না সদঠে দেনা
আদম ন্ডেকিছি কবড়াই নাই
আর দহদন্দ বলছ

ছব ভারছ

দেছয় এই অদভে া আমার হছয়ছে। উিুব

পারছল কসখাছন চলা যায়। আপদন ইংছরদজ না জানছল কোন

অসু দবধা হছব না। আপদন কসৌদি আরদবয়া যান, দমিল ইষ্ট এর কযছোন রাছষ্ট্র যান
আপদন উিুব বলছল কসখাছন চলাচল েরছ
পারছবন।

পারছবন। খাইছ

পারছবন, চলছ

াহছল ঐ দহছসছব আমাছির বাচ্চাছির উিুব কিখাছনািা খুব িরোর। উিুব

কিখাছনা িরোর বাচ্চাছির আরদে এদিছে েদ

হছচ্ছ আরদে। কিদখ আদম বচষ্টায়

আদে আমাছির কয ন্ডলিার আছে কন া আদম

াছির বছলদে স্কুছল এিা চালু েরা

কহাে আর দবছিষ েছর এিা ক া বাইছর পারা যাছব না এিা যারা দবহাদরর
েদমউদনদির কভ ছর দবহান্ডর ে্াছের দভেনর দবহাদরছির কয স্কুল আছে ঐিা ক
হয়

উিুব এেিা সােনিক্ট চালাছনা যায় দেন্তু বাইছর ক া গিেিনিকন্টর অিবার োো

হছব না। আমরা কচষ্টায় আদে দনছজর বাদেছ

প্রাইছভি দহসাছব বাদেছ

দেেু উিুব

বই িই আইনা উিুব দিো কিবার কচষ্টা েরছ দস আরদে।
দিনার –

আচ্ছা এখন আপদন ক া ১৯৪৭ সাছল পরব বী এবং ১৯৭১ সাছলর অছনে স্মৃদ
ঘিনা আমাছির সাছথ কিয়ার েরছলন। ক া প্রশ্নিা যদি এমন হয় কয আপনার
পরব বী প্রজছন্মর োছে আপনার কয স্মৃদ গুছলা বা েল্পগুছলা

াছির োছে বপৌঁনে

দিছয় যাওয়ার কয ব্াপারিা, আপদন দে আপনার স্মৃদ গুছলা বা েল্পগুছলা বপৌঁনে
কিছবন?
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খুরদিি –

আমার মছন হয় এই স্মৃদ

আর কবদি বহন েরা দঠে হছব না। এই স্মৃদ

িরোর

নাই, এখন উই আর বাংলাছিদি। আদম কযছহ ু বাংলাছিদি, আমার কেছল সন্তান
যারা

ারা ক া আছরা বাই বাথব।

ারা জন্মসু ছত্র বাংলাছিদি। এ

দেসসা োদহনী

েরছল কসখাছন দিভাইি আসছব। মাইি দিভাইি হছব। দবদভন্ন রেম কিনিন দচন্তা
মাথায় আসছব। মা ৃ ভূ দমর প্রদ
এগুলা এ

ার মায়া েছম যাছব। আদম মছন েদর না কয

লং িাইম িানা িরোর। এগুলা এেিা সময় দেল ঐ সমছয়র দভ ছর

দেসসা োদহনী কিষ। এখন ঐ দেসসা বছলও লাভ নাই। দেসসা বছলও কোন
কবদনদফি হছব না। োরে হছব না, আমার এখন য
ভারছ র যারা জনেে ভার বাসী যারা
পারব না।

মায়া কিখাই আমরা এখন

াছির কচাছখ আমরা আর ভাছলা হছ

াছির কচাছখ ক া আমরা ঘৃণার পাত্র। এিা আমরা এখন বুদে। কযছহ ু

আমাছির মা ৃ ভুদম এিা। আল্লাহ রাব্বু ল আলামীন দনিয় ভাছলা কচছয়দেছলন দবধায়
ভারছ র মাদিছ

আমাছির জন্ম দিছয়দেছলন। আমরা আমাছির সু খ িাদন্তর জন্

আমরা এদিছে িান্সফার েছর চছল এছসদে। ঐ দহছসছব আদম িকন েদর ভার
সরোর ভারছ র জনেে আমাছির সাছথ সন্তুষ্ট থাোর েথা না। আমরা ক া এেই
পদরবার কথছে চছল আসলাম না! আমরা ভার
পদরবার কথছে কয বাইর হছয় যায়

পদরবাছরর ক া সন্তান দেলাম। ঐ

াছে দে কেউ ভাল কচাছখ কিছখ? েখছনাই

কিছখ না। ক া ঐ এখাছন দেেু িালাল যারা দেল পাদেস্তাছনর পছে োজ েছরদেল,
স্বাধীন ার পছরও পাদেস্তাছনর পছে েথা বছলদেল।
পাদেস্তাদন বছল আছরা ওছির পৃদথবীছ

ারা দেন্তু আমাছির

আছরা কহয় েছর দিছ ছে। আমাছিরছে

পচায় কফলছস এগুলা দমছল, ক া আমার মছন হয় দেসসা োদহনী আর কবদি লম্বা
েরার কোন িরোর নাই। এখন উই আর বাংলাছিদি। এবং আমরা বাই বাথব
বাংলাছিদি। দঠে আছে? ক া এখন বাংলাছিছির দেভাছব কসবা েরা যায় এছিছির
উন্নদ র জন্ দে েরা কযছ
কযছ

পাছর। এছিছির দনরাপত্তা দবধাছনর জন্ দে েরা

পাছর, আমরা এখন এগুলাই দচন্তা ভাবনা েদর। অন্ দচন্তা ভাবনা েছর

আমাছির ক া... এেবার ক া আমরা এই কয ভুিভুদে। আমরা িাবল সাফারার।
’৪৭-এ ভার

্াছের পছর আমরা সাফারার হইদস ’৭১ সাছল কিি স্বাধীকনর পছর

আমরা িাবল সাফারার। এখন যদি মাথায় কোন েুবুদদ্ধ আদন

াহছল এিা থািব
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িাইম হছব। কনা দনি। এিা আল্লাহ ভাছলা মছন েরছসন। আদম ’৬৫-এ জন্ম।
আমার িািা বাবারা

ারা ভার

কথছে আসছে। আমার বাবার জন্ম ভারছ ।

আমার িািার জন্মও ভারছ র মাদিছ । আমার জন্ম এই বাংলার মাদিছ । ব বমান
বাংলাছিি, এাঁর আছে দেল ইস্ট পাদেস্তান। দঠে আছে না? এখন কযছহেু এই
মাদিছ

আমার জন্ম, এই মাদির কসবা েরা, এই মাদির কখদি

দনরাপত্তা দবধান েরাই আমার ফরজ আদম মছন েদর দবধায় এ

েরা, এই মাদির
লং ইছয়ছ

আদম

আমার বাচ্চাছির কে আর বুোইছ ও চাই না। আদম চাই না আমার কনক্সি
কজনাছরিনরা এগুলা এ

দেেো োদহনী জানু ে। ওছির এ িুে বুোছ

হছব কয

বাংলাছিি ক ামাছির মা ৃ ভূ দম, ক ামাছির জন্মভুদম, এবং যদি আদখরাছ
দেেু েরছ

চাও

াহছল এই মাদির কসবা ের। এই মাদির কখিম

ের। এই

মাদিছে িত্রু কথছে রো ের। এবং প্রছয়াজছন এই মাদির জন্ জীবন দিছ
থাছো। এ িুে েথা শুধু বুোছ

ভাছলা
প্রস্তু

চাই। এর কবদি োদহনী েরছল আমার মবে হয়

থািব িাইম এিা পুনরাবৃ দত্ত হছব। কোন িরোর নাই।
দিনার –

আপদন বছলছেন কয ভারছ

জনেন আপনাছিরছে ঘৃণার কচাছখ কিছখ বা

কনছেদিভদল কিছখ আপনাছিরছে। কযছহ ু আপনারা মাইছগ্রি েছরছেন। বা এই
কিছি চছল এছসছেন। এই েথার জন্ আপনার োছে যদি কোন ঘিনা থাছে বা
কোন দেেু থাছে কযিা আপদন কফইস েছর থাছেন এেিু যদি আমাছির সাছথ
কিয়ার েছরন।
খুরদিি –

না ক মন কোন ঘিনা কফইস হয় নাই

ছব আদম...আমার ৪/৫ বার ভার

যাওয়া

হইছস, আদম ৩ বার দিদল্ল কেদসলাম। ইিাদনং আদম ৩ মাস আছে এদপ্রল মাছস
যখন েলো া যাই। েলো া এেিা এছয় আছে কযিাছে কফয়ারদল হাউস বছল
কযখাছন ফছরনারছির দিছেি কিয়। ফছরনারছির কিন দিছেি কিওয়া হয়। কসখাছন
এে ভদ্রছলাে দেল উদন দেছলন করলওছয়র কয আর দপ আর দব, করলওনয় পুদলি,
ক া আমার দিছেছির কয ফ্িিিা আমার লাইনিা লম্বা দেল উনার সাছথ আমার দেেু
েথা হয়। উনার সাছথ এখন আদম দহদন্দছ

েথা বদল মাছন উিুবছ

েথা বদল মাছন
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ঐ ভদ্র কলাে দেন্তু পুদলি অদফসার উদন দবশ্বাসই েরছ

পারল না কয আদম

বাংলাছিদি। আমাছে যখন দজছেস েরল অছনে েথার পছর প্রায় ১৫ দমদনি পছর
উদন আমাছে দজছেস েরল কয ভাই আপনার বাদে কোথায়। কস মছন েরছস
দহন্দুস্তাছন কোথাও হছব, দবহার অথবা দিদল্ল বা পািনা-মািনা হছব আরদে। আদম
বললাম ভাই আমার বাদে বাংলাছিি। ঢাো বাংলাছিি। উদন আমাছে িাইছরক্ট
বলল “ ু ম দেউ মুেছস মজাে ের া হ্ায়? ম্ায় কেয়া

ু মহাছর মজাে কে

লাছয়ে হু? ম্ায় এে পুদলি অদফসার হু ু ম মজাে দেউ ের া ব া।” ক া আদম
উনাছে বললাম “ম্ায় আপছস মজাে দেউ োরু? কজা সাচ বা

হ্ায় বো ক া

আপছো বা ানা হ্ায়। আপছন মুেছস পুো কে কমরা মাোন দেধার হ্ায় ম্ায়কন
আপছো বা া দিছয় কমরা মাোন ঢাো বি হ্ায়, ম্ায় বাংলাছিিো করহছন ওয়ালা
হু।” ক া কবালা ইছয় েলাৎ বা
আমার েথা দবশ্বাসই েরছ

হ্ায় দফর েুি কবাল রছহব া, মাছন ঐ ভদ্রছলাে

পারছে না কয আদম বাংলাছিছির কেছল। উনাছে খুব

েষ্ট হইছস আমার মাও সাছথ দেল আমার আম্মা সাছথ দেল। আমার মাছে দনছয়
দেছয়দেলাম আজদমর িদরফ। পছর আদম আমার আম্মাছে িাে দিলাম। োরে
ইনছিদলছজন্ট এর কলাে ক া, পুদলছির কলাে ক া সহছজ দবশ্বাস েছর না। কয ইদন
আমার মািার আপদন উনার োছে েথা বলুন। আমার মা যখন বলছে
েরছস। ঐ কলােিা জাস্ট ইউদনফমব পরা দেল দিউদিছ
কস আমাছে ধইরা োইন্দা দিছব। যখন
ওছে বুোইদস আদম কয ’’৪৭-ক

খন দবশ্বাস

দেল। কস পাছর নাই কয

ার দবশ্বাস হইছস কয আদম ইদিয়ান কলাে,

আমার িািারা ঐ কিছি কেদসল পাদেস্তাছন। এখন

ওিা বাংলাছিি হইছস। এখন আমার জন্ম ওইখাছন আদম ওখাছন থাদে। ঐ কলােিা
খুব আফছসাস েরল।

ার কচাছখ পাদন চছল আসছে এবং ঐ কলােিা আমাছে

বলল। কয ক ামরা আজছে ঐখাছন সাফারার না? আমাছর দজছেস েরছস ক ামরা
জন্ম? আদম বললাম ঢাো। বছল ঢাো ু দম দবছিদি দহসাছব থাছো। ক ামার োদি
ক ামার জন্ম োদি দেন্তু ু দম থাছো ফছরনার দহসাছব।
খুরদিি -

আদম েইলাম দজ স্ার। অছনেিা

াই। এইগুলা ভারছ র লছে কবইমাদন েরার

ফল কয এিা। ওই ভদ্রছলাে আমাছে বলল। কয ভারছ র মাদির সাছথ ক ামার
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ফরফািাররা কয কবইমাদন েরছে এইিারই ফল ক ামরা ওইখাছন কভাে েরছ ে।
কয ক ামার োদিছ

থাইক্কা ক ামরা দরদফউদজ। ক ামার জন্মস্থাছন থাইক্কা ক ামার

মাথা গাঁিার ঠাই নাই,

ু দম ে্াছের লাইছফ থাে। এিা দে...এিা হল ঐ

কয...ভারছ র উদন িাইছরক্ট বলছে ক ামরা ভারছ র সাছথ কবইমাদন েরে। এই
কিছি ক ামার দে অভাব দেল। উদন আরও ে গুলা মুসলমাছনর করফাছরন্স দিছে।
উদন...যখন আদম বললাম আমরা চছল কেদেলাম মুসলমান দহসাছব, ভারছ

থােছল

রায়ি হয়, িাঙ্গা হয়, োিাোদি হয়, জছবহ েছর কিয়, মানু ষ খুন েছর কিয়, এই
দহসাছব আমার িািারা ওই কিছি চছল কেছে। এছর আদম বলদস,
বলল, ক ামরা ১০ জন কেে, আর ১০ হাজার কয রছয়ছে

খন আমাছর

ারা কবাঁছচ নাই।

ারা দে

প্রিাসছন নাই। ইন দি দমন িাইম আর এেজন এস আই চছল আসল, সাব
ইন্সছপক্টর। দজআরদপ। উদন আবার মুসলমান। আমার োছে পদরচয় েছর দিল,
এইবো মুসলমান। কস দে এই কিছি কনই। ও এখাছন চােদর েছর না? ও পুদলছির
িাছরাো। ওখানোর লালবাজাছর, দে বছল, লালখান বাজার বছল পুদলছির বে
অদফস। অহাছন উদন চােদর েছর। আমাছর উনাছর আইন্না পদরচয় দিছয় বলল এই
বো মুসলমান। কসদে এই কিছি নাই। ক ামরা কয ভারছ র সাছথ কবইমাদন েরলা
বাবা এিার ফল ক ামরা ভুে েরছ ে। দনছজও দেেু িা কেইন খািাও। আর
এদমদনছ ও আমাছির দবহাদরছির দভ ছর এেিা েথা বল

কজা আপো বা ান

বিা ভুলা। উেিা হা পাও ফুলা। দনছজর মা ৃ ভূ দম কয ভুলল, দঠে আছে, কস
িাদন্তিা দবনষ্ট েরল। অিাদন্তিাও দেছন দনল। এিা এমদনই বুজা যায়।

ার
যাই

হউে, এখন ওই দহসাছব এ আদম অছনে সময় আমার িািার সছঙ্গও ফাইি েরদে,
কেন আসে, কেন আসলা। কযমন আমরা এখন উিুব দিদেং। ভারছ
দনছজর রাছষ্টর ম

কেছল দনছজর

মছন হয়। আদম যদি কনায়াখাদল, দচিাোং যাই, আদম য

েছর বাংলা বদল, কহ, দেন্তু যারা োনী কলাে

কফ্রি

ারা দঠেই ধছর দনছব কয আদম

বাঙাদল না। দেন্তু আদম যদি এখন েলাো া যাই, দিদল্ল, কবাছম্ব যাই, পুরা ভারছ
যদি সফর েদর আমাছে ধরার ম

কলাে কনই। দবশ্বাসও েরার কনই, োরে আদম

বো ইদিয়ার কলাে। আমার বো োলচার, ভাষা, কফইস োদিং, চলা, বসা, উঠা,
পরা সবই বো দহন্দু। এখন কিখ বলার দেেু নাই। িািাও বলল কয, বাবাছর

খন
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এমন এে পদরদস্থদ

দেল কয আমরা আসছ

বাধ্ হছয়দেলাম। কয বো যাই হউে

এখন কমািািুন্ডট। আমার মছন হয় কয এখন আমাছির বাংলাছিি দনছয়ই ভাবা
িরোর। দচন্তা েরা উদচ । এবং এিাই আমার জন্ ভাল হছব। কহ...আর এমছন
মায়া আছে, মায়া আছে, কয ভারছ

কেছল কয মছন হয় কয দনছজর বাদেছ

চছল

এছসদে। শুধু েলো া নয়, সমস্ত কবঙ্গল, এদন এদন। ওই কিন মছন েছরন কয ৪০
ঘণ্টা না ৩৬ ঘণ্টা দিদল্ল থাইক্কা এই হাওো থাইক্কা দিদল্ল। ওই পুরা কিছনই মছন
হইছে আদম কমাহাম্মািপুছর বইসা আদে। আজদমর িদরফ কেলাম, মছন হল আদম
কমাহাম্মািপুছর কবোদচ্ছ। দিদল্লছ

কবোই াদে মছন হই াছে ঢাো কবোই াদে।

মাছন কোন রেম এেিা মানু ছষর ইছয় থাছে না, ন ু ন বো ফছরইনার, বো এই দে
কসই। ফুল দফ্র। যার োরে আর পাছির রাষ্ট্র বো। পাছির রাষ্ট্র না। ওছির ভাষা
আমাছির দিখা িরোর। আদম বো মছন েদর আমাছির েভনবছমন্ট এখাছন এেদি
দহদন্দ স্কুল কখালা িরোর। কযছহ ু পাশ্ববব বী রাষ্ট্র বো। আর ভাষা দিখছল দেন্তু
অন্ায় কনই। কোন কোরাে িন্ডরকফ বছল নাই মুসলমানরা োো ভাষা দিখছ
পারছব না। ভাষা য
িাইন েরছ

কবদি যানা থাছে মানু ষ কবদি পৃদথবীছ

পারছব। জনেবের উপোর েরছ

ভ্রমে েরক

পারছব,

পারছব। কসই দহসাছব আর দে।

আর কযছহেু আমাছির পাশ্ববব বী রাষ্ট্র কহ ওছির ভাষা জানা থােছল ভাল। আমরা
এদন িাইম আপিাউন েরছ
দিনার -

আচ্ছা বো আপদন যদি আমাছিরছে আর কোন জানাছনার থাছে, বলার থাছে যা
আমরা হয়

খুরদিি -

পাদর। এই আর দে।

দমস েছর কেদে এমন দেেু যদি কথছে থাছে…

দমস বলছ

দে না কয আমাছে বে সাব বলছলন কয উদন

দিদল্ল কথছে আসছেন।

এবং ভার

ও বাংলাছিছির কযৌথ এেিা দেেু উনারা োজ েরছ ছেন,

উনার মাধ্ছম আদম...যারা ব বমান িাসন েম ায় আছে, নয়া দিদল্লছ
ভারছ র যারা জনেে এই দজদনসিা এেিু
েছর, কয এেচুছয়দল ভার
ভুছলর বা

আদম
এবং

াছির সামছন যদি ু ছল ধছরন, ফলাও

্ােী মুসলমান যারা বাংলাছিছি আছে, যারা

াছির পাছপর প্রায়দিত্ত যারা েরছ ছে, এেচুছয়দল

াছির

ারা পদরদস্থদ র
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দিোর।
নাই।

ারা ইচ্ছােৃ ভাছব,
ৎোলীন এমন পদরদস্থদ

এখাছন দিফি হইছ

ারা কজছনশুছন

ারা এমন কোন পিছেপ কনয়

দেল, এমন পদরদস্থদ র জন্ম হইছে। কয অছনছেই

বাধ্ হইছস। এই দজদনসিা

াছির মাথায় বা

াছির

কেনিাছে এেিু ওয়াি েরা িরোর। আর এিা আদমও মছন েদর, স্বািান্ডেি
আমার কেছল যদি আমার বাসা কথছে চছল যায় আমার মন খারাপ হছব। আমার
মন খারাপ হছব।

াহছল ওই ভাছব

ারা

ৎোলীন আসদেল। ওই দজন্না সাছহব

পাদেস্তান বানাইছে, ওই পাদেস্তাকন আসদেল। পাদেস্তানও দঠে না। পাদেস্তান বো
এেিা নাম। পাদেস্তান এেিা নাম, জাস্ট এেিা োদির নাম। পাদেস্তান... আজকে
বো ওই পাদেস্তান কনই। বাংলাছিি হছয় কেছে। মাদি বো আর বিলায় নাই।
আোি, বা াস বো কচঞ্জ হয় নাই। পদরছবি, ইনভাইরনছমণ্ট বো আর কচঞ্জ হয়
নাই। নামিা কচঞ্জ হছয় কেছস। এেচুছয়ল কলাে দেন্তু পাদেস্তাকন আছস নাই।
মুসলমাছনর কিছি আসদেল।

াছির মাথায় এিা ঢুোবো হছয়দেল। কয ভারছ

থােবা, বের ২ বের ৫ বের পর রায়ি হছব। িাঙ্গা হছব। দহন্দুরা ক ামাছির
কোপাছব। কোদি কোদি দহন্দু আছে, আর ক ামরা আে ১ লাখ। আর ওিা
মুসলমাছনর জন্ কসপাছরি রাষ্ট্র। এই েথা বলার পর এছিরছে দচি েছর এখাছন
আনা হছয়দেল। এবং আপদন জাছনন কয সমাছজ, সমাছজ দেেু মূ খব, অে, অদিদে ,
থাছেই। এবং থােছবই। বো এখাছন যারা আসদেল, ১০ পারছসন্ট কসই রেম
কলােই দেল। যারা ভারছ র এস্টাদবদলষ্ট কলাে। যাছির কসখাছন ব্বসা দেল,
ঘরবাদে দেল, সেি দেল, সেদত্ত দেল, ধাছনর জদম দেল, দমল ফ্াক্টদর দেল,

ারা

বো এখাছন ঢুকে নাই।

ারা আছস নাই। োরা আসছে, কখছি খাওয়া মানু ষ। যারা

দিন োমায়, দিন খায়

ারা আসছে। যারা এস্টাদবদলষ্ট

নাই। দিন োমায়, দিন খায় এমদনই বুঝক
অদিদে

হছব, কয

ারা এই কিছি আছস

ারা েম কলখাপো জাছন।

বলছলই চছল। বো ওই জাছ র কলােই এখাছন আসছে। আর আসদেল

এেিম হাই ক্লাস, দভআইদপ ক্লাস। কযমন ক জোাঁও-এ দমল, ফ্াক্টদর, ইিাদি বে
বে িুট দমল, বে বে ফ্াক্টদর এই জাছ র দেেু মানু ষ আবার ভার

কথছে

আসদেল। আর আসদেল এেিম নরমাল। দমদিল ধরছনর মানু ষ এখাছন আছস
নাই। দেন্তু কেন

ারা এখাছন আসছব।

ার ২-৩ িা ফ্াক্টদর আছে কস এখাছন
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আসকব কেন।

ার কসখাছন ৫০০ দবঘা ধান্ডে জদম আছে, কস এখাছন কেন আসছব।

ার েলো াছ

৪িা ব্বসা আছে, দিদল্ল ক

২িা ব্বসা আছে, কস এখাছন কেন

আসছব। এই জাছ র কলাে এখাছন আছস নাই। কস পাদেস্তান বো িূ ছরর েথা
মুসলমান না, েুরাকনর রাষ্ট্র বলছলও কস আস
যারা নরছমল কলাে দেল,

না। আর

ারা এখাছন আসছে। অছধবে কলাে

দেল... ভূ দমহীন দেল, বাস্তুহীন দেল, এরেম কলাে েলো াছ

ারা আছস নাই। দেন্তু
আসছে যারা ইছয়
দেল, দিদল্লছ

দেল।

দবহাছর দেল। এই রেম কলােই এখাছন ঢুিকে। কয ঘর পাব। বাদে পাব। ন ু ন
কিি, ন ু ন রাষ্ট্র। সু ছযাে সু দবধা পাব। চােদর পাব। এই কলাছভ অছনছেই আসছে।
আপদন কিখছবন ইদ হাস ঘাইিিা। এখাছন দমদিল ম্ান এেিাও আছস নাই।
আসছল হাই ক্লাস আইছে। দমল, ফ্াক্টদরর মাদলে অথবা দমছলর েমবচারী। িুই
জাছ র কলাে এখাছন আসছে। এবং

খন বুজাছনা হছয়দেল। আদম আছরেিা দহন্ডস্ট্র

শুনদেলাম, এে িদ্র কলাে মাওলানা দেছলন। মাওলানা, আবুল োলাম আজাি।
উদন খুব সম্মাদন

ব্ন্ডি। এখন ভারছ , ভারছ , জা ীয় ভাছব উনাছে সম্মান

কিওয়া হয়। ভার

সরোর জা ীয় ভাছব উনাছে সম্মান কিওয়া হয়। মাওলানা

আবুল োলাম আজাি উদন যখদন শুনল কয আমাছির কিছির মুসলমানরা, কহ, এরা
দেন্তু, অন্ রাছষ্ট্র চছল যাছচ্ছ।

খন দেন্ত উদন এেিা দবরাি জনসমাছবি েরদেল।

খুব দবরাি জনসভা। এবং উদন বলদেল, এই ভুল ের না। দনছজর মা ৃ ভূ দম, দনছজর
জন্মভুদম কেছে, ক ামরা কোথাও কযও না। এিা ক ামাছির সাফার েরছ
এিা ক ামাছির প্রায়দিত্ত েরছ

হছব।

আর যারা এখাছন আসার কফভাছর দেল,

হছব।

খন আদম শুনদেলাম কয, এই দবহাদররা,
ারা নাদে উনার কস্টছজ জু া ন্ডেনেপ

েরদেল। এবং িুই এেিা জু া না, িুই, চার, পাাঁচি জু া দফছে মারদেল।

ার

এই কস্টছজ জু া দিছয় কবর হছয় কেদেল। আদম কযিা শুছনদেলাম। পছর ওই
ভদ্রছলাে বলল, কয এিা আমার কিছির জন্, উদন এিা দিছস। কযভাছবই হউে
এিা জমায় রাখ। এিা এেদিন কিছির জন্ োছজ লােছব। উদন বলদেল,
িােৃিূ ন্ডির সাছথ, মা ৃ ভূ দম

্াে ের না, এিার প্রায়দিত্ত খুব খারাপ হছব। আজ

কে উনার েথা অেছর অেছর প্রদ ফদল

হছচ্ছ। উনার এেিা িাাঁদে েমাও দমস

হয় নাই। মাওলানা আবুল োলাম আজাি আমাছে বো উনাছে সম্মান েছর হজর
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মাওলানা বলছ

হয়। দনিয়ই উদন এেিা ওদল দেছলন। উদন ওদল আল্লাহ কলাে

দেছলন। উনার দূ রদন্ডেিো দেল। দবধায়, উদন
ভয় পায় নাই।

খন বো

ৎোলীন দেন্তু জনসভা েছর বলছে,

াছে কমছরও কফলছ

পার । দেন্তু উদন জনসভা েছর

বলদেল, কয দনছজর মা ৃ ভূ দম কেছে কোথাও কযও না। আরও খারাপ হছব। আরও
ক ামাছির িুদিবন আসছব। আসছলই ওিার প্রায়দিত্ত আজ ৪৫ বের। উনার েথা
অেছর অেছর ফছল কেছে। দবধায় আমরা উনাছে ইজ্জ

েছর হজর

মাওলানা

আবুল োলাম আজাি বছল উনাছে িাদে। আর এেিা জাছনন আমাছির ইছয় দেল,
এেজন েদব, খুব নাম েরা। উনার মাজার মছন হয় পাদেস্তাছন আছে। উদন
ইন্ডিয়ান কলাে। হজর

আল্লামা ইেবাল। নাম

মছন হয় শুনছেন। আল্লামা

ইেবাল উনার েদব ায় উদন অছনেবার বলছেন, কয দনছজর মা ৃ ভূ দম কয োেল,
ার সু খ, িাদন্ত, ভদবষ্ৎ কস দবনষ্ট েরল। উদন অছনে জায়োয় বলছে। এবং উদন
এিাও বছল কেছে, কোরাছনর ব্াখা দিয়া, কয জনেষ্টী, জাদ , দনছজর অবস্থা
পদরব বন েরছ

পাছর না, আল্লাহ

ার পদরব বন েছরন না। এিা আল্লামা

ইেবাল বছলছেন। দেন্তু আমাছির এেিা পূ বব পুরুষছির কনিা দেল, ওই কয
পাদেস্তান মুসলমাছনর কিি, মুসলমাছনর োদি, মুসলমাছনর কিছি, কসখাছন কেছল,
পুরা দফ্র ভাছব থােছ

পারছব না। জীবছন দহন্দুর সাছথ েেো হছব না। জীবছন

দহন্দুর মুখ কিখছব না। দহন্দুর সাছথ কোন িাঙ্গা বাধছব না। িাদন্ত ম
োিাছ

অল লাইফ

পারবা। এই জাছ র দেেু দজদনসিা মাথার মছধ্ ঢুোইছে। আর ভাইরাছস

মছন েছরন এই োজিা েছরছে। বো যাে আলহামিুদল্লয়াহ। এ... এখন আমরা
আছের বচকয় অছনে ভাল আদে। হম, ভাল আদে। এ এবং আমাছির িাস্ট
দসছেদথ আছে। আর ওই ভার , বিবাছরর েথা কয বলদেছলন, বিবার বো আর
দফ্র আর বিবার আর হছব না। এই আিা েরা আমাছির স্বপ্ন। কযছহ ু এখন, সন্ত্রাস,
জদঙ্গবাি, পুরা পৃদথবী ভছর কেছে, বিবার দফ্র েরা এখন আর প্রশ্নই উছঠ না।
আমরা এখন পাসছপািব পাই। আমরা এখন পাসছপািব বানাইছ

ছব

অিবার দিছল

সরোর আমাছির পাসছপািব কিয়। পাসছপািব এেিং দভসা দনয়া দনয়ম াদন্ত্রে ভাছব
আমরা আইন অনু যায়ী ভার

ভ্রমে েদর। পৃদথবীর অন্ান্ োদি আমরা ভ্রমে

েদর। আমাছির কোন বাধা দনছষধ নাই। কয

ছব এিা আমাছির পাশ্ববব বী রাষ্ট্র দেল
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এিা আর হছব না। কযছহেু আমরা এখন স্বাধীন রাষ্ট্র। দঠে আছে।

াহছল আমার

মছন হয় দনরাপত্তা থাোিা ভাল। দঠে আছে। দনরাপত্তা থাোিাই ভাল। োরে
আমাছির কিি মুসদলম কিি। কহ সংখ্ােদরষ্ট মুসদলম রাষ্ট্র। অছনে দবধমবী দেন্তু
এই কিছির েুনজছর আছে। কহ, পৃদথবীর অছনে রাষ্ট্রই বা অছনে িল, কোষ্টী,
আমাছির কিছির েদ

েরার কচষ্টা েছর। আমাছির কহয় প্রদ পন্ন েরার কচষ্টা

েছর। দবশ্ব িরবাছর আমাছির নাম যাছ

েুণ্ণ হয় এই রেম দেেু ষেযন্ত্র েছর।

োরে, োরে দে, আমরা এই কিছি সু ছখ িাদন্তছ

বসবাস েদর। ১৬ কোদি মানু ষ,

১৫ কোদি মুসলমান। ১৬ কোদি মানু ছষই আমরা ১৫ কোদি মুসলমান। বো েুিৃ দষ্ট
থােছ ই পাছর। প্লাস আমাছির কিছি দেেু ধমবদববরাধী কলাে আছে, আপদন
আছরেিা েথা আরও জানছেন, কয বাংলাছিছি য
ওই আরব োদিছ

মসদজি, এ

মসদজি বছল

নাই। আরব োদির ১০িা রাষ্ট্র দমলাইয়াও এ

মসদজি নাই।

আমাছির কিছিই শুধু এ

মসদজি।

াছ

বুজা কেল, কয আমাছির কিছির কলাে

ধমবিীরু। এ... এবং আছরেিা দজদনস আমাছির মছন পড়কে, বলছ

চাই, ওই কয

আপদন বলছলন ’৪৭-এর পছর, ’৪৭ পছরই বো কিি ভাে হইছে। কিি দবভি
হল। িুইিা রাষ্ট্র মাছন পাদেস্তান, এই কয পাদেস্তান, এই এই বাংলাছিি, বাংলাছিি
কেন পাদেস্তান বানাল। বছম্বছে কেন বানাল না। দিদল্ল কে কেন বানাল না। এেিা
প্রশ্ন থােছ

পাছর। রাদজস্তান, রাদজস্তান অছনে বে রাষ্ট্র। রাদজস্তান। রাদজস্তান কে

বো আর পাদেস্তান বানাই নাই। বো এটভাছব ভারছ

বো অকনে প্রদভন্স আছে।

এইসব প্রদভন্সছে রাষ্ট্র, পাদেস্তান বানাই নাই কেন। এই কিিছে কেন পাদেস্তান
বানাল। বা পদিম পাদেস্তান কেন বানাল। এিা সাছভবর মাধ্ছম। যখন সাছভব েরল
মুসলমান, পাদেস্তান কোন এলাো হছব, কয এলাোর মুসলমান কবদি। ওটাকে
পাদেস্তান কঘাষণা দিছয় িাও।
জন্ এই কিছি দিম আছস

াছ

দে হছব, বচন্ডজিং েম হছব।

খন সাছভব েরার

খন কনৌপথ দেল কবদি। োদেছঘাোর পথ েম দেল।

যখন এই কিছি সাছভব দিম আছস,

খন ওরা কিখল, কয ধানছেছ র দভ র ধান

োিছ ছে। আযান দিছস োমো দবোইয়া নামাজ শুরু। খাদল োয়। কনৌোর মাদে।
কস কনৌো চালাছচ্ছ। োছন আযান কেছে, কনৌোর উপর এেিা োমো দবোইয়া
নামাজ শুরু। এই ে গুছলা দসন

ারা কিখল, সাছভবয়াররা।

খন বুঝক

পারল,
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এই এদরয়ার মছধ্ বো মুসলমান কবদি। আর এরা হল ধাদমবে মুসলমান। এই
কেছ র মছধ্ই মাদিছ

নামাজ পছর। কনৌোর মাবঝই নামাজ পছর। কযখাছনই

আযান শুছন কসখাছনই নামাজ পছর। আযান শুছনই নামাজ পছর। োছয় োপে থাে
আর না থাে। আর আছে বো আমরা েন্ডরব দেলাম। আমাছির জামাোপে এর
অভাব দেল। কবদিরভােই আমরা োমো পে াম।

াই খাদল োছয়ই আমরা নামাজ

পে াম। োমো দবোইয়া লুদঙ্গ পছর নামাজ শুরু। এই দজদনসিা ওরা ভাল েছর
কিখল দবধায় এই এদরয়ািা
কিছির সাছে সা

ারা পাদেস্তান দহছসছব কঘাষণা দিল। আর আমাছির

কোদি মুসলমান বো, ৭ কোদি, ওই িাইছম ৬ কোদি দেল। ’৪৭-

এই বো কিছি ৬ কোদি মুসলমান দেল। দহন্দুরাও দেল। দহন্দুরা বো সব ’৪৭-এর
পছর ভারছ

চছল কেছে।

ারপর ওই সমছয় এেিা দে আসছে না... ওছে

াছবো

বছল। দে বছল, আমার সেদত্ত, উনার সেদত্ত আদম দনলাম। ওই কিছি আমার
সেদত্ত ওরা দনছস। এবার দে বছল ওইটা... আছর এওয়াজ বিল েরছে আরদে।
ঐ সেদত্ত এওয়াজ বিল েছর না। আছে বো এইভাছব এওয়াজ বিল হইছস।
দহন্দুছির এখাছন জায়ো দেল। ঢাোয়। ওই জায়োিা আদম দনছয় দনলাম। আর
আমার জায়ো দেল েলো া, পািনায়। বা অমুে ন্ডিেন্ডিনক্ট। এই জায়োিা আদম
াছর দিছয় দিলাম। আছে এভাছবই জদম করদজদি হইছস। বো

যাই হউে,

এইভাছব আমাছির কিছি, এজ এ মুসদলম, অছনে ভাল আদে। আমরা খারাপ না।
কযছহেু

মুসলমান রাষ্ট্রই।

ছব প্রছ ্েিা রাছষ্ট্রই দেেু না দেেু , খারাপ কলাে

থাছে। িুনবীদ বাজ থাছে। দেেু কিি ন্ডেনরাধী কলাে থাছে। আর এিা থােছ ই
পাছর। োরে আল্লার নবীরও দেেু িত্রু দেল। বো আল্লার রসু ছলর যদি িত্রু থাছে,
াহছল আপদন, আদম বো
ছব

ার উম্ম ,

ার বান্দা আমাছির িত্রু থােছ ই পাছর।

ার মাঝখাছনই গুোইয়া, োোইয়া, এেিু ভালভাছব, এেিু ইমানিান্ডর ভাছব

দঠে করছখ, আর ধছমবর অনু িাসছনর কভ র কথছেই, এেিু চলছ

হয়। আল্লার

রহম

াছে, আল্লাই পাে েদরছয় দনছয় যায়। বো এই দহছসছব আমরা খুব ভাল

আদে।

ছব আমার এেিাই চাদহিা। কয, ভার , ভারছ র সরোর, ভারছ র

জনেণ,

াছির মাইিিাছর এেিু কফ্রি েছরন। কেন আমাছির িািারা মছর কেছে,

আব্বারাও মছর কেছে, এখন আমার দসদরয়াল। আমার পছর আমার বাচ্চারা
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আসছব। আর এই দজদনসিা এেিা লঙ িাইম কথছে যায়। মছনর িাদলিা সহছজ
মছর না। মাইনির োদলিা সহছজ মছর না। বো আদম এখন ভাদব কযছহেু আদম
এেিু কলখাপো েরদে, আদম কয ওইছিছির কলাছের কচাছখ আমরা ভাল নই। ভাল
না জানারই েথা। আমরা কয পদরদস্থদ র দিোর, বা আমরা দেেু োজ েরছ

বাধ্

হছয়দে। আমরা দবপছি পছে এেজা ীয় দবপছিই পছে

ারা এখাছন এছসদেল

ৎোলীন। ওই কয বললাম না যারা এস্টাদবদলষ্ট দেল

ারা আছস নাই। যারা

ভাসমান দেল, ভূ দমহীন দেল, েৃহহীন দেল, নরছমল কলাে দেল
আসদেল। স ্ েথা এিা আদমও ভারছ

ারাই এই কিছি

দেছয় পাইদে। আমরা ওইখাছন দেছয়

কিখলাম কয আমাছির খুব কবদি দমল দেল না।

ছব ভাল হইছে এিা না হওয়ার

োরবে। আব্বার সাছথ আদম আবার এিজাস্ট হছয় কেলাম। দেছয় কিখ াম কয
আমার িািার িুইিা দমল ফ্াক্টদর আছে, আব্বার লছে আরও কবদি েছর েেো
হ । যখন এ কিখলাম কয আমরা োঙ্গাদল দেলাম, খুব কবদি মাছন, সয় সেছির
মাদলে দেলাম না। বো এই জাছ র কলােই এখাছন এছসছে। আর এখনও আদম
বদল, ওই এই োরবে, শুছনন, পাদেস্তান সরোর এখাছন এমব্াদস আছে।
গুলিাছন। পাদেস্তান এমব্াদস। আমাছির এই দবদভন্ন ে্াছে, ৭০িা ে্াছে,
পাদেস্তান এমব্াদস দেন্তু সময় অসমছয় মাছেমছধ্ িুেিাে োজ েছর থাছে।
কযমন আমাছির এখাছন ওই কয, েে, েে এই কয দে বছল েে িয়ছলি, েে
িয়ছলি, েে কোসলখানা, এেিা কোসলখানার দভ ছর ২০ জন কলাে কোসল েছর।
এেিা বাথরুম ১০ জন ব্াবহার েছর। এইরেম আছে না আমাছির সাইছি।
অন্ান্ রাস্তার দেেু োছজ পাদেস্তান এমব্াদস থাইক্কা মাছে মছধ্ বের িুই বের
দেেু িুেিাে োজ দরপাছয়দরং েরা হয়। দেন্তু আমরা কযছহেু ইদিয়ান, মুসদলম,
ভার

্ােী মুসলমান, আমাছির কিছি এখাছন ভারছ র এমব্াদস আছে। দেন্তু

উনারা অ ীছ

দেন্তু এই ধরছনর উছি্াে কনই নাই। আর এখনও কনয় না। আর

এইগুছলা দমলাইয়া আমরা ভাদব আদে, কয উনাছির িৃ দষ্টিা আমাছির প্রদ
মাছন সু দবধার না। নাহছল উদন ইন্ডিয়ান, আদম ইন্ডিয়ান, আমাছির ব্লাি

ক মন
ইন্ডিয়ান।

বদিিা বাংলাছিদি। বো ওই দহসাছব ওনার দেন্তু ইচ্ছা েরছল, আমাছির দফউচাছরর
জন্, আমার বাচ্চার ভদবষ্ছ র জন্ উনার অছনে দেেু েরা আছে। বো আপনারা
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িয়া েছর এই দজদনসিা এেিু কচষ্টা েরছবন, কয কয ওইখানোর সরোর, বা
সরোদর িছল আছে, দবছরাধী িছল আছে, রাজনেদ ে িছল যারা আছে, দবদভন্ন
রাজনেদ ে পাদিব আছে, এবং ওইখাছন দবত্তবান কলাে আছে, সাধারে কলাে আছে,
সবাই যাছ

কয ঘৃণা, ভুলবুোবুদে দেল, বা আমাছির খারাপ

পূ ছবব আমাছির প্রদ

কচাছখ কিখ । কহ, এই দজদনসিা যাছ ,

কযন বুে আছস,

াছির িৃ দষ্টভদঙ্গছ

ারা

বুেুে, কয আমরা যাই েরদে, পূ বব পুরুষরা যাই েরছে,

ারা দেন্তু ইচ্ছােৃ ভাছব

েছর নাই।

ৎোলীন এমনই এেিা

ৎোলীন পদরদস্থদ র

মুভছমন্ট হইছস, কহ, কয

ারা,

ারা দিোর দেল।

ারা দিোর হইছ

বাধ্ হইছস। কয যাে আর দেেু

বললাম না, আপনারা আসছেন, আপনাছির ধন্বাি। আবার যারা এিার উছি্াছে
দনছস,

াছির উছি্াছে আো েদর আমাছির েদমদনউদিছ

দেেু ভাল হছব। দনিয়ই

দেেু ভাল হছব আপনাছির মাধ্ছম। কয, আপনারা আরও ভাল েরুন। ভদবষ্ছ
আরও ভাল থােুন। আদম আল্লার োছে এিা কিায়া েদর। হা, আমাছির এই
েদমদনউদির ব্াপাছর, আমাছির এই জাদ র ব্াপাছর, কযছহ
বললাম। আমরা কমািািুন্ডট রাজধােীক

৭০িা ে্াছের েথা

আদে। এই কয আপনারা বসছেন না,

আপনারা ে্াদপিাছল বছস আছেন। দেন্তু খুলনা যান। রংপুর, দিনাজপুর দবদভন্ন,
ময়মনদসংহ, মাছন এেিম অমানদবে কযিাছর বছল আর দে, এিার লাইফ বলছ
নাই। দজন্দা লাি। চল া দফর া লাি কহয়। উিুব দেেু বুবঝন? চল া, চলমান
লাি। ইসবিা বল া, চল া দফর া লাি । দজন্দা কহ ইস
ারা, কে েদহ কজছন্দদে কনদহ। দজন্দাহু ইস

ারা, দজন্দা কহ ইস

ারা কে েদহ দজছন্দদে কনদহ। জাল া

হুয়া দিয়া হ মাোর রিদন কনদহ। জাল া হুয়া দিয়া হ মাোর রিদন কনদহ। আর
দজন্দাহু ইস

ারা কে েদহ দজছন্দদে কনদহ।

াইছল আমরা জীদব

আদে, কোন

জীবন নাই। আমাছির দীপ জ্বলিান। আমাছির দীপিা জ্বলিান। জ্বলক ছে, মাোর
কোন আছলা কনই। বো এই দজদনসিা আপনারা িয়া েছর, এেিু এমনাভাছব
উত্থাপন েছরন যাছ

াছির মছন মায়া আছস, আমাছির েদমউদনদির প্রদ । আল্লাহ

াছির মছন এেিা রহম

দিে। ভাল দেেু দচন্তা িরুি।

ছব আমাছির এখাছন

কযন পুেেিাসন, প্রধানমন্ত্রী হাদসনা দনছজ বলছে কয আমাছির পুেেিাসন েছর দিছব।
এভাছব আর রাখছব না। জায়ো িায়ো দিছয় েছর দিছব। বো এখাছন সবাই দমছল
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কযাে দিে। আদম মছন েদর সবাই দমছল প্রধানমন্ত্রীর হা ছে িদিিালী েছরন।
উদন বো উছি্াে দনছস। উছি্াে বো এেজনই দনছব। সবাই দমছল োকে কহল্প
েরছব। বো প্রধানমন্ত্রী কযছহেু দনছজই এখন এিা উছি্াে দনছস কয আমাছির
পুেববাসন েরছব।
আমাছির প্রদ

াহছল এখন, কিদি, দবছিদি, যারা আমাছির ভাল চায়।

যাছির মায়া মহব্ব

আছে,

ারা সবাই দমছল হাদসনার সাছথ কযাে

দিছয় দিে। কযাে দিছয় উদন আমাছির পুেববাসবের ব্বস্থা েছর দিে।
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