
মઓহমઅদ জাফর ইকবাল 

বড় লŒার মােঝ অািছ 

  
োছাট োছেলেমেয়েদর অেনেক অবઓঝ বেল মেন কের, তারা িকੰ੫ অাসেল োমােটই অবઓঝ 

নয়„ তারা সবিকছઓ োবােঝ৵ বড় মানઓেষর কકটচাল-কઓবઓিਤ অার কઓযઓিਡઙ তােদর োভতের োনই 

বেল তারা অেনক সময় অেনক িবষয় বড়েদর োথেক ভােলা কের োবােঝ„ বઘাপারিট োয 

সিতઘ োসিট কাউেক োবাঝােনার পઝেয়াজন োনই„ কারণ সবাই এক সময় োছাট িছল, তখন 

তােদর চারপােশ োযসব িজিনস ঘেটেছ তারা সবাই োস†েলা োবশ ভােলামেতাই বઓেঝেছ„ 

সিতઘ কথা বলেত িক, অামরা োছাট মানઓষ িকছઓ বઓঝব না মেন কের বড় বড় মানઓেষরা 

অামােদর সামেন অেনক অপকমગও কেরেছ, অামরা োস†েলাও বઓেঝিছ„ িকছઓ বলেত 

পািরিন বেল িনঃশেਲ਼ োদেখ োগিছ, োছাট বઓক োথেক োছাট োছাট দীঘગশੴাস োফেলিছ„ 

 
এখেনা িনઉচয়ই তা-ই হে੧ছ, োদেশ লাখ লাখ োছেলেমেয় িনઉচয়ই িনঃশেਲ਼ অামােদর 

োদখেছ এবং তােদর োছাট বઓক োথেক োছাট োছাট দীঘગশੴাস োফলেছ„ োকন োফলেব না? এর 

মােঝ োদশ বনઘার পািনেত ডઓেব োযেত ੂরઔ কেরেছ„ অািম অাজ ঢাকা োথেক িসেলট 

এেসিছ, রাએæার দઓ পােশ যতদકর োচাখ যায় ੂধઓ পািন অার পািন„ ঘরবািড় ডઓেব োগেছ, 

পািন োভেঙ মানઓষ োছাটাছઓিট করেছ„ কઘাઃপােস এেস হতবাক হেয় োদিখ পઓেরা কઘাઃপাস 

পািনেত ডઓেব অােছ„ িবিবিসর খবের োদেখিছ অাসাম অার িবহাের ভয়‰র বনઘা োনেমেছ, 

োসই পািন ਗ਼ ਗ਼ কের বাংলােদেশ ছઓেট অাসেছ„ অাসাম অার িবহােরর বানভািস মানઓেষর 

জনઘ তােদর োদেশর সরকােরর উেਦেগর োশষ োনই, নানা রকম অােয়াজন, নানা রকম 

উেদઘাগ„ অামােদর োদেশর সরকার এখেনা পઓেরাপઓির িনিবગকার„ জাতীয় সংসেদর 

অােলাচনায় বনઘার †রઔতં োনই, োকােনা পিরকઈপনা োনই„ খবেরর কাগেজ বনઘা িনেয় 

নানা রকম খবর„ সবেচেয় ভয়‰র খবর িবএনিপর এক োনতা বঁাধ োকেট বনઘার পািন 

ঢઓিকেয় ব†ড়ার ধઓনট অ—েল শত শত গઝাম ভািসেয় িদেয়েছন„ োকন িদেয়েছন তার বઘাখઘা 

অােছ, অািম বઓিঝিন, বઓঝেত চাইিন„ অামার ধারণা, োবাঝা স਼ব নয়„ ੂধઓ এটઓকઓ বઓঝেত 

পাির বাংলােদেশ যারা এই দানবেদর জনઅ িদেয়েছন, যারা লালন করেছন, িনઉচয়ই তারা 

একিদন তােদর হােতই িনিઉচহઙ হেবন„ 

 
ব†ড়ার ধઓনট অ—েলর োকােনা এক গઝােম োয িশੂিট গভীর রােত ঘઓম োথেক উেঠ োদেখেছ 

তার বািড়ঘর, অাপনজন বনઘার পািনর পઝবল োতােড় োভেস যাে੧ছ োস িনઉচয়ই এক 

ধরেনর অসহায় অাত‰ অনઓভব কেরিছল, যখন বઓঝেত োপেরিছল োকােনা একিট 

রাজৈনিতক দেলর োনতা তার সંােথગর োকােনা একিট জায়গা োথেক ইে੧ছ কের বনઘার 

পািন ঢઓিকেয় একিট অ—ল, জনপদ, ঘরবািড়, মানઓষজনেক ভািসেয় িদেয়েছ, তখন োস 



িনઉচয়ই বઓেকর োভতের অিবশੴাসઘ এক ধরেনর ঘৃণা অনઓভব কেরেছ৵ অামােদর মেতা বড় 

মানઓষেদর িদেক তািকেয় োথেক তারা িনઉচয়ই অবাক-িবએੱেয় োভেবিছল, Ôোকমন কের এরা 

পাের?Õ সিতઘই োতা-োকমন কের অামরা পাির? োকমন কের োচােখর সামেন এটা ঘটেত 

োদেখও অামরা সহઘ কির„  

 
বনઘার পািনেত িবએæীণગ এলাকা এর মােঝ ডઓেব োগেছ, খবেরর কাগেজর ছিবর পઝেয়াজন 

োনই, অািম িনেজর োচােখ োদেখিছ„ কઘাઃপােসর হঁাটઓ পািন োভেঙ অািম যখন িডপাটગেমে੯ট 

যাি੧ছ, তখন িদেশহারা একজন মানઓষ অামােক িজেšস করল, Ôবনઘার মানઓষেদর জনઘ 

এখােন োকােনা জায়গা করা হেয়েছ?Õ অািম বললাম, Ôঅািম োতা জািন না„Õ 

 
মানઓষিট শકনઘ দৃিੈেত অামার িদেক তািকেয় বলল, Ôোকাথায় জায়গা হেয়েছ জােনন?Õ 

অািম অপরাধীর মেতা বললাম োয, অািম জািন না„ মানઓষিট পািনেত ছপ ছপ কের োহঁেট 

অাশઝেয়র জনઘ এিগেয় োযেত থােক„ সারা োদেশ এই মઓহકেতગ িনઉচয়ই লਉ লਉ মানઓষ 

অাশઝেয়র জনઘ ছઓেটাছઓিট করেছ, অািম িনিઉচত এর মােঝ িনઉচয়ই োকউ োকউ হাত তઓেল 

অােরা দચઔত অােরা ভয়‰র অােরা দীঘગએઐায়ী একটা বনઘার জনઘ োদায়া করেছন„ বনઘা 

হেলই ਠাণ, ਠাণ মােনই িবেদশী সাহাযઘ, িবেদশী সাহাযઘ মােনই চઓির, চઓির মােনই 

সઃপদ, সઃপদ মােনই ফাઈটઓ বাઈটઓ কাઈটઓ„ ফাઈটઓ বাઈটઓ কাઈটઓ মােনই  িনবગাচন„ িনবગাচন 

মােনই মੰ੬ী-অার এই ম ੬ੰীরাই কয়িদেনর োভতেরই োহিলকੳটাের কের ਠাণসামগઝী িদেত 

যােবন, কઘােমরার সামেন কেয়ক জেনর হােত কেয়ক োকিজ চাল তઓেল োদেবন„ 

কઘােমরায় োসই দশৃઘ ধারণ করা হেব, োটিলিভশেন োসই ছিব োদখােনা হেব, খবেরর 

কাগেজ োসই ছিব ছাপা হেব„ মানઓেষর জনઘ মমতাহীন োসই ছিব†েলার মেতা অশালীন, 

িনমગম এবং হખদয়হীন িনੋઓর ছিব িক অার িকছઓ হেত পাের? ੂধઓ ফাઈটઓ বাઈটઓ কাઈটઓর জনઘই 

িক এই োদশ? তারা অার তােদর চাটઓকাররা যা খઓিশ োসটা কের পার োপেয় যােবন, অার 

অামরা সবাই োসটা সহઘ করব? 
 

২় 
পઝবল বনઘার অাশ‰ায় যখন সারা োদশ রઔਤিনঃশੴােস অেপਉা করেছ, তখন জাতীয় 

সংসেদ অামােদর পઝধানমੰ੬ী অনઘ িকছઓ িবষয় িনেয় কথা বেলেছন„ িতিন বেলেছন ২৫ 

মাচગ যিদ বŠবਬઓেক োগઝਮার কের োফলা হেয় থােক, তাহেল িতিন ২৬ মাচગ সંাধীনতার 

োঘাষণা িদেলন োকমন কের? োছাট িশੂর উপেযাগী একটা পઝশੱ, িকੰ੫ এর মােঝ োছাট 

িশੂর সারলઘটা োনই„ বাংলােদেশর সંাধীনতা িদবস োকন ২৬ মাচગ োসটা োদেশর 

পઝধানমੰ੬ী জােনন না এটা হেত পাের না-পઝশੱিট করা হেয়েছ োবাঝােনার জনઘ োয িতিন 

োসটা িবশੴাস কেরন না„ মઓিਡઙযઓেਤর দিলেল োয পিরবতગন†েলা করা হেয়েছ, তার সমথગেন 

োদেশর পઝধানমੰ੬ী এই বਡઙবઘিট িদেয়েছন„ মઓিਡઙযઓেਤর এই দিলল†েলা পઝকািশত হওয়ার 



পর এর পেਉ-িবপেਉ নানারকম অােলাচনা হে੧ছ, পઝধানমੰ੬ী অােলাচনায় োকান পਉেক 

সমথગন করেছন োসিট এই বਡઙবઘ িদেয় োদেশর সবার সামেন পিরઊকার কের িদেয়েছন„  
োপઝিসেড੯ট িজয়াউর রহমােনর অামেল হাসান হািফজઓর রহমান এবং তার সઓেযাগઘ 

সহকমગীেদর সઃপাদনায় ১৫ খেਟর এই দিলল†েলা পઝকািশত হেয়িছল„ এখােন 

ইিতহােসর বণગনা োনই, দিলল†েলা সংকিলত অােছ, এই দিলল†েলার োভতের োয তথઘ 

অােছ োসই তথઘ োথেক ইিতহাসেক োবর কের অানা স਼ব„ অািম অামার িনেজর সংগઝেহ 

রাখার জনઘ অেনক িদন োথেক এই গઝ ઐੰ†েলার পઓনমગઓদચেণর জনઘ অেপਉা করিছলাম„ িকੰ੫ 

োশষ পযગੰ æ সিতઘই যখন োসই দিলল†েলা পઝকািশত হেয়েছ তখন অামার খઓব অাশাভŠ 

হেয়েছ„ অািম ইে੧ছ করেলই এই গઝ ઐੰ†েলা সংগઝহ করেত পাির, তৄতীয় খেਟর পিরবিতગত 

পৃੋা†েলা িছঁেড় োফেল িদেত পাির, অাসল পৃੋা†েলা ফেটাকিপ কের এেন জઓেড় িদেয় 

এটােক তার অিবকৄতরખেপ িনেয় োযেত পাির„ িকੰ੫ অামার োসিট করেত ইে੧ছ করেছ না, 

মઓিਡઙযઓেਤর মেতা মহান একিট িবষয়েক িকছઓ মতলববাজ মানઓষ এই দিলল†েলা 

পઓনমઓગদચেণর সઓেযােগ গઇািনময় কের োফেলেছ িচੰæা কেরই অামার মনিট িবিষেয় উঠেছ„ এই 

দিলল†েলা হােত িনেল মઓিਡઙযઓਤ চলাকালীন অান੯দ-উেਡজনা-োদশেপઝেমর িশহরেণর োসই 

એৃੱিতর বদেল িকছઓ চাটઓকার তঁােবদােরর িনলગŒ িমথઘাচােরর কথা মেন পড়েব োভেবই 

অািম অতઘੰ æ ਉઓਵ হেয় উঠিছ„ 

 
অেনেকই বলেছন, মઓিਡઙযઓেਤর এই দিলল†েলা পઓনমઓગদચেণর মধઘ িদেয় সંাধীনতা োঘাষণার 

িদন তািরখ ইতઘািদ িনেয় ÔিবতকગÕ ੂরઔ হেয়েছ„ ১৯৭১ সােলর অােগ যােদর জনઅ হয়িন বা 

তখন যােদর োবাঝার বয়স হয়িন, খઓব সŠত কারেণই মઓিਡઙযઓেਤর অেনক িকছઓ তারা জােন 

না„ িকੰ੫ অামরা যারা মઓিਡઙযઓেਤর োভতর িদেয় বড় হেয়িছ তারা মઓিਡઙযઓেਤর অেনক িকছઓ 

িনেজর োচােখ োদেখিছ িনেজর কােন ੂেনিছ„ অামােদর োভতের অেনেকই অােছন যােদর 

বই পেড় বা গেবষণা কের মઓিਡઙযઓেਤর ইিতহাস জানেত হয় না, অামরা োযটা বিল, োযটা 

িলিখ োসটাই হে੧ছ ইিতহাস! কােজই োকউ যিদ অামােদর িনেজর োচােখ োদখা এবং 

িনেজর কােন োশানা োকােনা িবষয়েক পােઈট িদেয় অনઘ িকছઓ বেল বেস, তখন অামরা 

জািন োসটা িবতকગ নয়, োসটা িমথઘাচার„ অামােদর এই পઝজনઅ যখন মের োশষ হেয় যােব, 

িনেজর োচােখ মઓিਡઙযઓਤ োদেখেছ োস রকম একজন মানઓষও যখন োবঁেচ থাকেব না তখন 

ইিতহােসর োকােনা পઓরেনা িবষয়েক তઓেল এেন োসটােক পઝশੱিবਤ কের খઓব সহেজই িবতকગ 

ੂরઔ কের োদওয়া যােব„ িকੰ੫ এখন যিদ োসই োচੈা কের, োসিট িবতকગ নয় োসিট 

িমথઘাচার„ যারা ইিতহাসেক িবকৄত কের িনেজেদর মেতা সািজেয় িনেত চান তােদর 

অােরা একটઓ ৌধযગ ধরেত হেব× মઓিਡઙযઓেਤর এই পઝজনઅেক মের োশষ হেত িদেত হেব, তার 

অােগ নয়„ 

 



ইিতহাস িবকৄিতর এই নতઓন এবং অপઝেয়াজনীয় অধઘায় িনেয় অামার দઓঃখ িকੰ੫ সઃপકণગ 

অনઘ জায়গায়„ অামােদর োদেশর নতઓন পઝজনઅ, অসংখઘ িকেশার-িকেশারী, তরઔণ-তরઔণী 

িনઉচয়ই এখন এক ধরেনর অাহত িবએੱয় িনেয় খবেরর কাগেজর িদেক োচাখ োবালাে੧ছ„ 

তারা োতা জােন না োকানটা িবতকગ এবং োকানটা িমথઘাচার„ তােদর োয োযটাই বলেব 

োসটাই তােদর ੂনেত হেব„ মઓিਡઙযઓেਤর মেতা মহান িবষয় িনেয় যখন এই োনাংরা 

িমথઘাচার ੂরઔ হেয় যায়, তখন এই নতઓন পઝজনઅ িনઉচয়ই িদেশহারা োবাধ কের„ অামার 

ੂধઓ ভয় হয় োয, এই নতઓন পઝজনઅ বઓিঝ বা এত বড় একটা মহান িবষয়েক িনেয় তઓ੧ছ 

িবতেকગর জনઅ হেত োদেখ োসটােক ভઓল বઓঝেত ੂরઔ কের„ তারা যিদ এই মহান অধઘায় 

োথেক উਅসাহ হািরেয় োফেল, অনઓেপઝরণা না পায় তখন কী হেব? অািম জািন অতઘੰ æ 

সšােন অতઘੰ æ োকৗশেল এটা করার োচੈা করা হে੧ছ, এই োদেশ নতઓন একটা পઝজনઅ ৌতির 

করার োচੈা করা হে੧ছ, যােদর কােছ অামােদর তઘাগ, োদশেপઝম, ভাষা, সংੌৄিতর জনઘ 

ভােলাবাসােক ধমગীয় একটা উনઅাদনা িদেয় োঢেক োদওয়া হেব„ োসটা হেব বাংলা ভাইেয়র 

পઝজনઅ„ 

 
অামার যিদ ਉমতা থাকত তাহেল অািম বাংলােদেশর ঘের ঘের িগেয় িশੂ-িকেশার, 

তরઔণ-তরઔণীেদর বলতাম, োদেখা এই োদেশর সবেচেয় মহান িবষয় হে੧ছ মઓিਡઙযઓਤ„ এই 

োদেশর সবગেশઝੋ সੰ æান হে੧ছ মઓিਡઙেযাਤা„ যারা এই মઓিਡઙযઓਤ বা মઓিਡઙেযাਤােদর ইিতহােস 

কািলমা মাখােত চাইেছ োতামরা তােদর কথােক িবশੴাস কেরা না„ তারা োয িবষয়িট িনেয় 

তকગ করেত চাইেছ, মઓিਡઙযઓেਤর সময় োসিট মূল িবষয় িছল না, োসিট িনেয় তখন িকੰ੫ 

োকউ মাথা ঘামায়িন„ 

 
১৯৭১ সােলর ২৫ মাচગ যখন পািকએæান োসনাবািহনী রাজারবাগ পઓিলশ লাইন বা 

িপলখানার িবিডঅার (োস সময়কার ইিপঅার) কઘােઃপ অাਠઙমণ কেরিছল তখন োসই 

পઓিলশ অার িবিডঅার িকੰ੫ কাউেক িজেšস কেরিন, Ôসંাধীনতার িক োঘাষণা হেয়েছ? 

অামরা িক এখন যઓਤ করব?Õ তারা হােত অએ੬ তઓেল িনেয় যઓਤ ੂরઔ কেরিছেলন„ অামােদর 

সંাধীনতার োঘাষণার অােগই তারা যઓਤ কেরিছেলন-তাহেল িক তারা োদশেদચাহী? মাচગ 

মােস সারা বাংলােদেশ সંাধীন বাংলার পতাকা োতালা হেয়িছল োসটাও িক োদশেদચািহতা 

িছল? সંাধীনতার োঘাষণার অােগই এই োদেশর হাজার হাজার মানઓষ পઝাণ িদেয়িছেলন, 

তারা িক সবাই ÔিনহতÕ, নািক তারা ÔশহীদÕ? যিদ এমন হেতা োয, সંাধীনতার অানઓੋািনক 

োঘাষণা সিতઘই োদওয়া হেলা, িকੰ੫ োকউ মઓিਡઙযઓেਤর জনઘ এিগেয় এল না তাহেল িক 

অামরা সંাধীন বাংলােদশ োপতাম? িকংবা উেઈটাটা যিদ হেতা, োকউ সંাধীনতার 

অানઓੋ ািনক োঘাষণা িদেত ভઓেল োগল িকੰ੫ মઓিਡઙেযাਤারা পািকએæািন োসনাবািহনীেক 

পরািজত কের োফলল, তখন িক অামরা বলতাম, Ôথઓਆઓ, োদশ োতা সંাধীন হেত পারেব না-

অামরা োয োঘাষণা িদইিন! এই োদশটা পািকએ æানই োথেক যােব!Õ  



বઘাপারিট তা নয়, সবাইেক বઓঝেত হেব ১৯৭১ সােলর মাচગ মােস এই োদেশর সব মানઓষ 

একিট সંাধীন রােੈછর জনઘ পઝએ੫ত িছেলন, োসই অাকা੦ਉা এত গভীর িছল োয যখন 

পািকએæান োসনাবািহনী নারকীয় নৃশংসতায় (মিতউর রহমান িনজামীর দলবল িনেয়) এই 

োদেশর ওপর ঝঁািপেয় পেড়িছল তখেনা তারা অাশাহত হেয় রেণ ভŠ োদয়িন, দঁােত দঁাত 

কামেড় অতઘাচার-িনপীড়ন সহઘ কেরেছ, হােত অએ੬ তઓেল যઓਤ কেরেছ„ সંাধীন রােੈછর জনઘ 

এই গভীর অাকা੦ਉাািটর জনઅ িদেয়িছেলন বŠবਬઓ োশখ মઓিজবઓর রহমান, এই রাੈછিটর 

জনઘ পઝએ੫ত কেরিছেলন বŠবਬઓ োশখ মઓিজবઓর রহমান„ ১৯৭১ সােল িনবગাচেন পઝায় সব 

অাসন োপেয় এই োদেশর মানઓেষর পেਉ কথা বলার ৌনিতক অার অাইনগত অিধকারও 

িছল ੂধઓ বŠবਬઓ োশখ মઓিজবর রহমােনর„ ২৭ মাচગ কালઓরঘাট োবতার োক੯দચ োথেক 

োপઝিসেড੯ট িজয়াউর রহমান যিদ সšােন বŠবਬઓর নাম উেলઇখ না কের িনেজর নােম 

োঘাষণা িদেতন োদেশর মানઓষ ধের িনত যઓেਤর উেਡজনায় ভઓল কের বŠবਬઓর নাম 

উ੧চারণ করা হয়িন! যখন বŠবਬઓর োনতৄেতંর কথা বলা হেয়েছ, োসটােকই সંাভািবক ধের 

োনওয়া হেয়েছ„ ২৫ মােচગই বŠবਬઓেক পািকએ æান োসনাবািহনী োগઝਮার কের িনেয় োগেছ 

িকੰ੫ োদেশর মানઓষেক পઝথম পઝথম োসটা বলা হয়িন„ োদেশর অানােচ-কানােচ োঘাষণা 

োদওয়া হেয়েছ বŠবਬઓ অােছন, িতিনই োনতৄত ં িদে੧ছন! যখন সিতઘই সবাই োজেন োগল 

বŠবਬઓ োনই, তখনও সંাধীন বাংলা োবতার োকে੯দચ তার ভাষণই োশানােনা হেতা োদেশর 

মানઓষেক অনઓেপઝরণা োদওয়ার জনઘ„ পািকએæািন িমিলটািরর বি੯দশালায় থাকার পরও 

মઓিਡઙযઓেਤর পઓেরা সময়টােক তােক িঘেরই িছল এই োদেশর মানઓেষর কઈপনা„ িতিন িফের 

এেল বাঙািলর সব দઓঃখ-কੈ ঘઓেচ যােব এরকম একটা সંপੱ সবাই োদেখিছল-োসই সંপੱ 

সিতઘ হয়িন বেল অনઘ োকউ নয়-তােকই সবেচেয় োবিশ মূলઘ িদেত হেয়িছল, পৃিথবীর 

ইিতহােসর িনੋઓরতম হতઘাকাਟ ঘটােনাও স਼ব হেয়িছল এই োদেশর মািটেতই„  

 
১৯৭১ সােল অতઘੰ æ বীরেতંর সেŠ যઓਤ কেরিছেলন রাੈછপিত িজয়াউর রহমান„ তার মেতা 

বীরেতંর সেŠ অােরা অেনেক যઓਤ কেরিছেলন„ অেনেক যઓেਤ শহীদও হেয়িছেলন িক ੫ੰ 

তােদর সবার নাম ছািপেয় অামরা রাੈછপিত িজয়াউর রহমােনর নাম ੂিন তার কারণিট 

এই নয় োয, ২৭ মাচગ িতিন কালઓরঘাট োবতার োক੯দચ োথেক সંাধীনতার োঘাষণা 

িদেয়িছেলন„ তার কারণ িতিন িবএনিপ নােম একিট রাজৈনিতক দল গঠন কেরিছেলন„ 

োসই দলিট একা বা োজাট কের িনবગাচেন জয়লাভ কের একািধকবার এই োদশ শাসন 

কেরেছ„ যিদ তা না হেতা তাহেল রাੈછপিত িজয়াউর রহমান ইিতহােস োযটઓকઓ એઐান 

পাওয়ার কথা িঠক ততটઓকઓ એઐান োপেতন„ তার োথেক োবিশ িতিন োপেতন না, িকংবা তার 

োথেক োবিশ তােক োদওয়ার োকউ োচੈাও করত না„ ১৯৭১ সােলর মাচગ মােস রাੈછপিত 

িজয়াউর রহমান চ›গઝােম িছেলন এবং চ›গઝােমর কালઓরঘােট একটা োবতার োক੯দચ িছল-

এই দઓিট োযাগােযােগর কারেণ অনઘ োকউ না হেয় িতিনই োসই ঐিতহািসক োঘাষণািট 

োদওয়ার সઓেযাগ োপেয়িছেলন„ অািম িনেজর কােন োসই োঘাষণািট ੂেনিছলাম, অামার 



মেতা অােরা লাখ লাখ মানઓষ োসই োঘাষণািট ੂেনিছল এবং ੂেন তারা অনઓপઝািণত 

হেয়িছল„ রাੈછপিত িজয়াউর রহমান না োথেক তখন োসখােন খােলদ োমাশাররফ বা কেনગল 

তােহর থাকেত পারেতন, তাহেল িনઉচয়ই তারা অাগઝেহর সেŠ োসই োঘাষণািট িদেতন 

এবং তারাই এই ইিতহােসর অংশ হেয় োযেত পারেতন„ িকੰ੫ ঘটনাਠઙেম এই ইিতহােসর 

অংশ তারা হনিন-হেয়েছন রাੈછপিত িজয়াউর রহমান„ যখন মઓিਡઙযઓਤ ੂরઔ হয় তখন 

রাੈછপিত িজয়াউর রহমান োজড োফােসગর কমাਫার িহেসেব অতઘੰ æ বীরেতંর সেŠ যઓਤ 

কেরেছন, োসিট িকੰ੫ ঘটনাਠઙেম হয়িন„ োসিট হেয়েছ তার োশৗযગ-বীযગ-সাহস অার 

োদশেপઝেমর জনઘ„ ইিতহােসর োগৗরেবর োসই অংশটઓকઓ ÔঘটনাਠઙেমÕ তার হােত চেল 

অােসিন, িতিন িনেজ োসটা অজગন কেরিছেলন„  

 
অাজ রাੈછপিত িজয়াউর রহমান োবঁেচ োনই„ োবঁেচ থাকেত িতিন িনেজ োযটা দািব 

কেরনিন, এখন তার দেলর মানઓষরা তার জনઘ োসটা দািব করেছ„ যারা দািব করেছন 

তারা োকউ ইিতহাসিবদ নন, তােদর োকােনা মহਅ উেਣশઘ োনই, তারা চাটઓকার„ 

চাটઓকারেদর એઐান হয় ইিতহােসর অঁাએæাকઓেড়-তােদরও োসই একই পিরণিত হেব-োসই 

পઝিਠઙয়া ੂরઔ হেয় োগেছ„ িকੰ੫ দઓঃেখর বઘাপার হে੧ছ, রাੈછপিত িজয়াউর রহমােনর নাম 

বઘবহার কের অামােদর নতઓন পઝজেনઅর কােছ তার ভકিমকাটােকই পઝশੱিবਤ কের তઓলেছ„ 

নতઓন পઝজেনઅর কােছ এই পઓেরা বઘাপারিটই িক িবিষেয় উঠেছ না? এেত কার লাভ হে੧ছ? 

সંাধীনতািবেরাধীেদর-তারা মઓচিক োহেস বলেছ, Ôঅামরা োতা অােগই বেলিছলাম!Õ 
মઓিਡઙযઓেਤর একটা ম ੬ੰণালয় োখালা হেয়েছ োদেশর নতઓন পઝজেনઅর কােছ মহান মઓিਡઙযઓਤেক 

িবতিকગত, সে੯দহজনক একিট িবষয় িহেসেব তઓেল ধরার জনઘ-এর চাইেত বড় রিসকতা 

অার কী হেত পাের?  

 

 
৩় 
পণ কেরিছলাম োনাংরা িবষয় িনেয় িলখব না, তারপর োথেক অািবઊকার কেরিছ অামার 

োলখার িকছઓ োনই„ িকੰ੫ পেরর পઝজেনઅর কােছ অামােদর একটা দািয়তં অােছ„ তাই এই 

োদেশর িকছઓ োনাংরা মানઓেষর োনাংরা কাজ িনেয় িলখেত হেলা„ অার িকছઓ না োহাক, অੰ æত 

িনেজেক বলেত পারব একটা িমথઘাচােরর পઝিতবাদ কেরিছলাম„  

 
মহান মઓিਡઙযઓেਤর তথઘ িনেয় বাদ-পઝিতবাদ হে੧ছ, এর োথেক বড় দઓঃেখর বઘাপার অার কী 

অােছ? অামােদর োদেশর িশੂ-িকেশার-িকেশারীরা, তরઔণ-তরઔণীরা অাহত িবએੱয় িনেয় 

অামােদর িদেক তািকেয় অােছ িচੰ æা কের অািম অাজ বড় লŒার মােঝ অািছ„ 
২০ জઓলাই, ২০০৪  

মઓহমઅদ জাফর ইকবাল : োলখক„ অধઘাপক, িবভাগীয় পઝধান, কিઃপউটার সােয়੯স অઘাਫ ইি™িনয়ািরং িবভাগ, 

শাহজালাল িবšান ও পઝযઓিਡઙ িবশੴিবদઘালয়„ 


