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োফবચઔয়ািরর পઝথম-িদেক একজন তার োলখা একটা বই অামােক উপহার িদেলন„ বইটার নাম Ôএকাਡেরর িকেশার 
মઓিਡઙেযাਤাÕ-বইেয়র োলখক িনেজও একজন মઓিਡઙেযাਤা, তার নাম োমজর হািমদઓল োহােসন তােরক বীর িবਠઙম„ 

এই োদেশর অনઘ দশজন মানઓষ োথেক অািম অেনক োবিশ োসৗভাগઘবান„ অািম মઓিਡઙেযাਤা নই, একাਡের অািম অએ੬ 

হােত মઓিਡઙযઓਤ কিরিন, তারপেরও এ োদেশর মઓিਡઙেযাਤারা অামােক তােদর িনেজেদর একজন িহেসেব গઝহণ 

কেরেছন„ তােদর অেনেক িচিঠ িলেখ তােদর জীবেনর অসাধারণ কািহনী অামােক বেলেছন, অেনেক তােদর োলখা 

বই অামােক উপহার িদেয়েছন„ এমনিক একজন অামােক তার োলখা একিট বই উਅসগગ কেরেছন„ অামােদর 

োদেশর এ সંণગসੰ æানেদর ভােলাবাসা কীভােব িফিরেয় োদব অািম বઓেঝ পাই না„ 
 

Ôএকাਡেরর িকেশার মઓিਡઙেযাਤাÕ (ঐিতহઘ পઝকাশনী), বইিটর পઝ੧ছেদ একিট অভકতপবূગ ছিব রেয়েছ„ ছিবিট 
একাਡেরর, একজন িশੂ দઓই কঁােধ দઓিট মটગােরর োগালা িনেয় মઓিਡઙেযাਤােদর সেŠ োহঁেট যাে੧ছ„ ছিবিট োদেখ চট 

কের োচাখ িফিরেয় োনওয়া যায় না, অবাক িবએੱেয় তািকেয় থাকেত হয়„ যারা মઓিਡઙযઓਤ োদেখেছ হঠাਅ কের তােদর 

োচােখর সামেন অসংখઘ એੱৃিত এেস িভড় কের„ যারা োদেখিন তারা অবাক িবએੱেয় ভােব একাਡর সােল িঠক কী 

ঘেটিছল, যার জনઘ একটা দઓেধর িশੂও দઓই কঁােধ মটગােরর োগালা িনেয় মઓিਡઙেযাਤােদর িপছઓ িপছઓ শਠઔেসনা 

িনধনযেš এভােব এিগেয় যায়? একটা িশੂেক যઓেਤর মােঠ অએ੬ িকংবা োগালাবারઔদ হােত এিগেয় োযেত োদেখ 

বতગমান সমেয়র ÔসভઘÕ মানઓেষরা িনઉচয়ই িশহিরত হেয় উেঠন„ িকੰ੫ এ োদেশ একাਡর সােল োসটা োকােনা 
অসંাভািবক ঘটনা িছল না„ পািকએæান নামক রাੈછিট তার োসনাবািহনী িনেয় কী ভয়‰র িনੋઓরতায় ৌপশািচকভােব এ 

োদেশর মানઓেষর ওপর ঝঁািপেয় পেড়িছল, োসিট যারা িনেজর োচােখ োদেখিন তারা োকােনািদন িবশੴাস করেত 

পারেব না„ পািকએæােনর িਠઙেকট োখলা োদেখ বড় হওয়া এ নতઓন পઝজনઅ োকােনািদন অনઓভব করেত পারেব না 

একটা োদশ অার তার োসনাবািহনীর িবরઔেਤ এত পઝবল ঘৃণা িনেয় অামরা োকমন কের োবঁেচ থািক„ োসই পািকએæান 

োসনাবািহনীর হােত পઓেরাপઓির িছনੱিভনੱ হেয় যাওয়া একটা পিরবােরর োকােনা একিট িশੂ যখন পઝিতেশােধর એপৃহা 

িনেয় তার হােত অએ੬ তઓেল িনেয়িছল একাਡর সােল োসিট কােরা কােছ এতটઓকઓ অসંাভািবক মেন হয়িন„ োসিট িছল 

একিট অসম যઓਤ, োসই যઓেਤ িটেক থাকেত না পারেল একটা জািত তার ঐিতহઘ অার োগৗরব িনেয় িনিઉচহઙ হেয় 

োযত! োসই যઓেਤ িশੂ অার িকেশাররাও োয হােত অએ੬ তઓেল োনেব োসটাই োতা সંাভািবক„ 
 
Ôএকাਡেরর িকেশার মઓিਡઙেযাਤাÕ বইিট োছাট„ বাংলােদেশর সব মઓিਡઙেযাਤা িনেয় একিট বই োলখা হেল োসিট 

িবশাল একিট বই হেয় োযত-তখন যারা যઓেਤ িগেয়েছ তােদর একটা বড় অংশই োতা িছল িকেশার„ এ বইেয়র 

োলখক সব িকেশার মઓিਡઙেযাਤােক িনেয় িলেখনিন, িতিন িলেখেছন ੂধઓ যােদর িতিন োদেখেছন, যারা তার সেŠ যઓਤ 

কেরেছ-তােদর িনেয়„ বইিটর োলখক োমজর হািমদઓল োহােসন তােরক বীর িবਠઙম িনেজেক কখেনা ÔোলখকÕ 

িহেসেব দািব কেরনিন, িকੰ੫ তারপেরও তার োলখার ਉমতা িবએੱয়করভােব অসাধারণ„ একজন ঔপনઘািসক বা 

গઈপকার যখন বািনেয় বািনেয় একটা কািহনী োলেখন তখন পাঠেকর মেনােযাগ ধের রাখার জনઘ তােক পઓেরাপઓির 

তার োলখার োকৗশেলর ওপর িনভગর করেত হয়„ িকੰ੫ একজন মানઓষ যখন তার িনেজর জীবেনর ঘটনািট োলেখন 

তখন োসই সতઘ কািহনীটઓকઓই মানઓষেক োকৗতકহলী কের োতােল„ এ বইিটেতও তাই হেয়েছ-সাতিট সতઘ কািহনী 
পাঠেকর সামেন মઓিਡઙযઓেਤর একিট নতઓন অধઘায় খઓেল িদেয়েছ„ 

 
বইিটর সাতিট কািহনীর একিট একজন িকেশারীর গઈপ„ োলখক হািমদઓল োহােসন তােরক তখন একজন তরઔণ 

মઓিਡઙেযাਤা, যઓেਤর একপযગােয় এক বািড়েত অাশઝয় িনেয়েছন„ বািড়র একিট িকেশারী োমেয় তার কােছ যઓਤাએ੬ 

চালােনা িশখেত চাইল! িতিন তােক োকমন কের োগઝেনড চাজગ করেত হয়, োসটা িশিখেয় িদেলন„ হঠাਅ কের োসই 
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গઝােম চারিদক োথেক পািকએæান োসনাবািহনী অাਠઙমণ কের বেসেছ, মઓিਡઙেযাਤারা িনরাপেদ সের োযেত পারেছ না„ 

োসই োমেয়িট তখন িনেজ োথেক এিগেয় এেস কীভােব োগઝেনড চাজગ কের পািকએæান োসনাবািহনীেক অাটেক োরেখ 

মઓিਡઙেযাਤােদর িনরাপেদ সের োযেত িদল, োসই অসাধারণ সতઘ ঘটনািট বইিটেত োলখা অােছ„ গઈপটা পড়ার 

সময় অািম কઈপনার োসই িকেশারীিটেক োদখেত পাই, োদেশর জনઘ গভীর মমতায় বাংলার শઘামল োকামল মািটেত 

গেড় ওঠা িকেশারী একটা োমেয় কীভােব িসংহীর মেতা োতজসંী হেয় ওেঠ, োসিট অাবার নতઓন কের অনઓভব কির„ 

একাਡের এ োদেশ োমেয়রা ੂধઓ িনযગািতত হয়িন, তারা অએ੬ হােত যઓਤও কেরেছ, সবাইেক অামােদর োসই কথািট 

એੱরণ কিরেয় িদেত হেব„ 
 
এ বইিট পড়েত পড়েত অািম অাবার নতઓন কের অনઓভব কেরিছলাম ১৯৭১ সালিট িছল একিট অসাধারণ 

সময়„ যােদর অামরা সাধারণ মানઓষ িহেসেব োদেখ এেসিছ, োদেশর ডােক রাতারািত তারা অসাধারণ মানઓেষ 

পােઈট োগল„ োদেশর জনઘ গভীর মমতায় একিট পઝজনઅ িনেজর জীবনেক উਅসগગ করেত এিগেয় িগেয়িছল-িশੂ-

িকেশার, নারী-পઓরઔষ, চািষ-মজઓর সবাই িছল োসই যઓেਤ„ োসই সময় মিতউর রহমান িনজামীর মেতা রাজাকার 

কমাਫাররা িছল োনহাতই হােতেগানা কেয়কজন, পািকએæান োসনাবািহনীর সরাসির সাহাযઘ োপেয়িছল বেল এই ਉઓদચ 

োদশেদચাহীরাই োদেশর বઓিਤজীবী হতઘা োথেক ੂরઔ কের অেনক বড় বড় সবગনাশ করেত োপেরিছল„ িকੰ੫ োসিট িভনੱ 

ইিতহাস, সંাধীনতা িদবেস এ োদশেদચাহীেদর নাম উ੧চারণ করা হেল বাংলােদেশর অপমান করা হয়„  
 
োমজর হািমদઓল োহােসন তােরক বীর িবਠઙেমর এই বইিটর পেড় মেন হয় অামােদর োদেশ সંাধীনতা যઓেਤর এ 

একিট অধઘায়েক হয়েতা পઓেরাপઓির সাধারণ মানઓেষর সামেন তઓেল ধরা হয়িন„ ੂধઓ োয িকেশােররা যઓਤ কেরেছ তা 

নয়, এ োদেশ িকেশারীরাও যઓਤ কেরেছ„ অািম তখন নতઓন কের অনઘ একিট বই অাবার খઓেল োদেখিছ„ বইিটর 

নাম Ôঅািম নারী অািম মઓিਡઙেযাਤাÕ (অনઘ পઝকাশ), সઃপাদনা কেরেছন োসিলনা োহােসন৵ বইিটেত একানੱজন নারী 

মઓিਡઙেযাਤার কথা োলখা অােছ„ সারা োদশ ঘઓের যারা এ নারী মઓিਡઙেযাਤােদর কািহনী খઓঁেজ োবর কের এেনেছন 

তােদর জনઘ অামার কৄতšতার সীমা োনই„ বইিটেত অেনক নারী মઓিਡઙেযাਤার জনઅ তািরখ োদওয়া অােছ, োসখান 
োথেক িহসাব করেল োদখা যায় একাਡর সােল তােদর অেনেকই িছেলন িকেশারী„ অামােদর োদেশ মઓিਡઙেযাਤােদর 

িনেয় অেনক সািহতઘ রচনা হেয়েছ, গઈপগাথা োলখা হেয়েছ, তার পઝায় সবখােনই তারা পઓরઔষ„ োমেয়েদর যখন 

অানা হেয়েছ তােদর োদখােনা হেয়েছ িনযગািতত িহেসেব, ধিষગত িহেসেব„ িকੰ੫ তারাও োয হােত অએ੬ িনেয় যઓਤ 

কেরেছন োসই কািহনী োতা এখেনা োলখা হেলা না„ ੂধઓ িনযગাতেনর গઈপ পড়ব, বীরেতંর গઈপ পড়ব না-োসটা োতা 

হেত পাের না„ 
 
অামােদর পઝজনઅ মઓিਡઙযઓਤেক িনেজর োচােখ োদেখেছ, এ মহান িবষয়িটর জনઘ এ পઝজেনઅর বઓেক এক ধরেনর 

গভীর মমতা রেয়েছ„ অামােদর পেরর পઝজনઅ োসিট োদেখিন, তােদর বઓেকর োভতর িঠক একই ধরেনর অােবগ 

থাকেব অামরা োসিট অাশা করেত পাির না„ সবেচেয় বড় কথা, খઓব ঠাਟা মাথায় পিরকઈপনা কের ইিতহাসেক 

িবকৄত করার োচੈা কের, নানা ধরেনর িবਸািੰ æর জনઅ িদেয় পઓেরা পઝজনઅিটেক োদশ এবং োদশেপઝম সઃপেকગ িনએপহৃ 

কের োতালা হেয়েছ„ স਼বত তারা মઓিਡઙযઓেਤর ইিতহােসর জনઘ একিট শটગকাট খઓঁেজ োবড়ােব, োকােনা চলি੧চਠ, 
োকােনা োটিলিফলઅ, বড়েজার োকােনা উপনઘাস„ তাই োসই পઝজেনઅর কােছ মઓিਡઙযઓেਤর ইিতহাস োপঁৗেছ িদেত হেল 

ੂধઓ হতઘা এবং ধষગেণর কথা বলেল হেব না, বীরতં এবং িবজেয়র কথাও বলেত হেব„ 
 

২় 
োফবચઔয়াির মােস অািম অােরা একিট বই উপহার োপেয়িছ„ বইিটর নাম বীরেশઝੋ মিতউর એੱারকগઝੰઐ (অাগামী 
পઝকাশনী)„ বইিটর োলিখকা িমিল রহমান অামােক বইিট উপহার িদেয়েছন„ িমিল রহমােনর অােরা একিট পিরচয় 

রেয়েছ, িতিন বীরেশઝੋ মিতউর রহমােনর એ੬ী„ বীরেশઝੋ একিট মরেণাਡর োখতাব„ যারা এিট োপেয়েছন োসই 

সাতজনই োদেশর মઓিਡઙযઓেਤ সাহস, বীরতં এবং অাতઅতઘাগ কের এ সেবગা੧চ োখতাবিট োপেয়িছেলন„ বইিট খઓেল 

োদখার অােগই অামার োয কথািট মেন হেয়েছ োসিট হে੧ছ একজন বীরেশઝেੋর એ੬ী িনেজর উেদઘােগ তার সંামীর 



কািহনীটઓকઓ তઓেল ধেরেছন বেল ইিতহােসর একিট অজানা অধઘােয়র কথা অামরা জানেত োপেরিছ„ অনઘ অােরা োয 

ছয়জন বীরেশઝੋ অােছন তােদর িনেয় কী কখেনা োকােনা એੱারকগઝੰઐ পઝকািশত হেব? অামরা কী তােদর জীবেনর 
খઓিঁটনািট ঘটনার কথা অামােদর পઝজেনઅর হােত তઓেল িদেয় োযেত পারব? 
 

অািম গভীর অাগઝহ িনেয় এ বইিট পেড়িছ, অােগ যখন বীরেশઝੋ মিতউর রহমােনর যઓਤিবমান িনেয় উেড় 
যাওয়ার কািহনীটઓকઓ পেড়িছ তখন োসটা িছল পઓেরাপઓির একটা সাহস অার বীরেতંর কািহনী„ তার એ੬ী িমিল রহমান 

যখন গভীর ভােলাবাসায় তার সંামীর োসই অসাধারণ বীরেতંর কািহনীটઓকઓ িলেখেছন তখন োসই সাহস অার 

বীরেতંর কািহনীটઓকઓর সেŠ োযাগ হেয়েছ ভােলাবাসার একিট মানিবক কািহনী„ একজন মানઓষ একই সেŠ তার 

োদশেক এবং એ੬ীেক গভীরভােব ভােলাবােস, একাਡেরর সંাধীনতা সংগઝােমর সময় োস োদেশর জনઘ ভােলাবাসার 

টােন একিট যઓਤিবমানেক িছিনেয় িনেয় যােব, পিরণােম তার એ੬ী এবং সੰ æানরা িনিਉਮ হেব ভয়‰র শਠઔ িশিবের„ 

সবিকছઓ োজেনੂেন ফઆাইট োলফেটনઘা੯ট মিতউর রহমান যઓਤিবমানেক িছিনেয় োনওয়ার িসਤাੰ æ িনেয়েছন„ সাহসী 

ৌসিনেকর কােছ োসটা হয়েতা সহজ িকੰ੫ োযিট সহজ নয় োসিট হে੧ছ তার એ੬ীর কােছ োসই ভয়‰র পিরকઈপনার 

কথা খઓেল বলা! એ੬ী িমিল রহমান সবিকছઓ োজেনੂেনও তার সંামীর োসই ভয়‰র পিরকઈপনায় বাধা োদনিন-স਼বত 

োসিট হে੧ছ অামােদর োদেশর সবেচেয় বড় শিਡઙ„ োদেশর সবেচেয় বড় দઓঃসমেয় োযাਤােদর োপছেন সাহস িনেয় 

দঁািড়েয় থাকা তােদর એ੬ীরা„ তখন কতই বা বয়স িমিল রহমােনর, োছাট োছাট দઓিট িশੂ িনেয় শਠઔকবিলত োদেশ 

রেয়েছন„ যઓਤিবমানিট িছনতাই কের োনওয়ার পর োসই শਠઔ োদেশ িবশੴাসঘাতকেদর એ੬ী িহেসেব িধকৄত হেবন তবઓ 

িতিন িবচিলত হনিন„ ১৯৭১ সােল োসই তরઔণীর সাহস অার মেনাবেলর কািহনী পেড় এতিদন পরও অামরা 

োরামাি—ত হই„ এ রকম একজন એ੬ী পােশ দঁািড়েয় না থাকেল িক এত সহেজ একজন বীরেশઝੋ জনઅ িনেত পাের? 
অাজ োথেক ৩৪ বছর অােগ এ োদেশ োয মহান মઓিਡઙযઓਤ হেয়িছল োসই মઓিਡઙযઓেਤর ইিতহাস একটઓ একটઓ কের 

অামােদর িলিপবਤ কের োযেত হেব„ যারা যઓਤ কেরেছন, যারা যઓਤ োদেখেছন তারা োসটা িলেখ োযেত ੂরઔ 

কেরেছন„ Ôইিতহাস িবকৄিতÕেক ভয় োপেল চলেব না, এিট সামিয়ক একিট অপেচੈা, সেতઘর োজায়াের সব ধઓেয়-

মઓেছ োভেস যােব„ যখন অামরা োকউ থাকব না তখন ੂধઓ এ োলখা†েলা থাকেব„ োচােখর অশઝઔ এবং বઓেকর রਡઙ 

িদেয় োলখা„ োদশেদચাহী যઓਤাপরাধীেদর িবষ িনঃশੴােস এ মઓহકেতગ হয়েতা অামােদর িনঃশੴাস বਬ হেয় অাসেছ, িকੰ੫ 

অাজ োথেক বਗ਼ বছর পের তারা থাকেব না„ অামােদর োসই ভিবষઘਅ পઝজেনઅর জনઘ অামােদর োদেশর োসই 

োগৗরেবর কথা†েলা োরেখ োযেত হেব„ 
 
োসই োগৗরব িছল নারী এবং পઓরઔেষর- িকেশার এবং িকেশারীর, এ োদেশর সકযગসੰ æান অগিণত মઓিਡઙেযাਤার„  
 

মઓহমઅদ জাফর ইকবাল : োলখক„ অধઘাপক, িবভাগীয় পઝধান, কিઃপউটর সােয়੯স অઘাਫ ইি™িনয়ািরং িবভাগ, 
শাহজালাল িবšান ও পઝযઓিਡઙ িবশੴিবদઘালয়„ 
  
 


