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Interview details 
Interview with Ashraful Huq Babu  
Interviewed by Amzad Hussain Dinar 
 
দিনার:  ত া... আপদন আপনার পূর্বপুরুষদির কাছ তেদক এর্ং র্াদির 

যারা দিদনয়র...  াদির কাছ তেদক ১৯৪৭ িাদের তিশভাগ, 
ভার  র্া পদিম কদরন, আমাদির িাদে ির্দকছু একটু দিদটদে 
যদি তশয়ার করদ ন।  

 
আশরাফুে র্ারু্: ’৪৭ িাদের পূদর্ব আমার র্ার্া ভারদ র দর্হার রাদযের ছাপিা 

তযোয় র্ির্াি করদ ন। আমার িািা ওখাদনই... দ দনও 
কংদেদির িাদে যুক্ত দছদেন। িািা। ’৪৬-এ দর্হাদর রায়ট 
হদো। পাটনা রায়ট। তি  রায়ট  াদিরদক খুর্ই... অ্োদফক্ট কদর 
আর দক। এর্ং তিখান তেদকই  াদির মদ র মদযে দকছুটা তেঞ্জ 
আদি।  াাঁরা দছদেন ভার  দর্ভাদগর দর্পদে।   াাঁরা পাদকস্তান 
িৃদির পদে তকান আদদােদন দছদেন না। দকন্তু ’৪৬-এর পদর 
ঐ দর্হার রায়ট তযটা হে, কেকা া রায়ট হে দর্হার রায়ট হে। 
তি রায়দটর পর তেদক  াদির দভ দর একটা তেঞ্জ েদে আিদো 
তয তর্াযহয় আমরা এখাদন দনরাপত্তা পাদর্া না র্া আমাদির 
ভদর্ষেৎ ত া এখাদন দিক হদর্ না। এর মদযেই দিদটশ িরকার... 
 খন র্ার্া দছদেন তরদে। তরদে একটা অ্পশন োইদো। কারা 
পাদকস্তাদন তযদ  োন, কারা র্াংোদিদশ োকদ   োন।  খন 
র্ার্া ঐ পাদকস্তাদনর পদে অ্পশন দিদয় পূর্ব পাদকস্তাদন েদে 
আদি। িািারা দর্পদে দছদেন এর্ং ির্বদশষ তেিা কদরদছন 
যাদ  র্ার্া আমাদির এখাদন না আদিন।  াদির কাছ তেদক যা 
তশানা। োো িক্টর দছদেন। দ দন তেদক তগদেন। আদরক োো  
ওদয়স্ট পাদকস্তান… পদিম পাদকস্তাদন েদে যান। ওখাদন 
তনদভদ  দ দন... অ্দফিার দছদেন। উদন ওখাদন তেদক তগদেন। 
আর... এক োো এখাদন এদিদছদেন দ দন আর্ার েন্ডদন 
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তগদেন। দ দন... ে কমদিট  করদ ... র্োদরস্টার. তিখাদন দ দন 
তরাি অ্োকদিদিদে মারা যান। দ ন োোর মদযে এক োো 
পাদকস্তাদন, এক োো ভারদ , আর আমার আব্বা পূর্ব 
পাদকস্তাদন। একটা পদরর্ার দ ন ভাদগ দর্ভক্ত হদয় যায়।  খন 
আদম তিখ াম প্রায় তয দ ন ভাই যখন আোপ করদ ন, দেদি-
পত্র তেখদ ন...  াদির মদযে তয আদর্গ, তয কান্নার ভার্ তয 
িুুঃদখর ভার্ তিটা  াদির তিই দেদি তিদখ তর্াঝা তয । তয তকন 
ভাগ হদো, তকন আমরা েদে এোম। আমাদির আিা উদেৎ দছে 
না। দিদনর পর দিন  াদির তভ দর একটা কাদছ েদে আিার 
একটা... আকাঙ্ক্ষা যন্ম তনয়। এরই মদযেই পূর্ব পাদকস্তাদন নানা 
যরদনর রাযননদ ক পট পদরর্ বন েেে করা তগে।  খন... 
উিুবভাষীদির একদট অ্ংশ পাদকস্তাদনর পদে তেদক যায়, একদট 
অ্ংশ স্বাযীন া যুদের পদে কায কদর। এই একদট অ্র্স্থায়... 
র্াংোদিদশ আমরা যারা এখাদন দছোম...  খন আদম... আমার 
যন্ম ’৫৮-এ। তছাট দছোম। ত া... এই... আদস্ত আদস্ত আদস্ত 
আদস্ত এই  পাদকস্তান র্াংোদিশ ও পূর্ব পাদকস্তাদনদির িাদে 
একটা এখাদন বর্ষদমের কারদে... দিফাদরন্স িৃদি হয়। এই 
দিফাদরদন্সর পরপরই উিুবভাষীরা দিযাদর্ভক্ত হদয় যায়। ত া 
আদম তিখদি আমার র্ার্া দছদেন মাওোনা আবু্দে হাদমি খান 
ভািাদনর অ্নুিাদর। ত া এই... টানব িাউন, দপন িাউন েেদর্ই 
েেদর্... একটা আদদােন... আমার র্ার্ার তিখদি আর দক। 
 খন ত ার দর্দরাযী পাদকস্তান িরকাদরর। এর মদযেই... আমার 
র্ি ভাই যখন র্ি হদেন... দ দন  খন ’৬৮-ত  োযুদয়শন 
কমদিট কদরদছদেন। দ দনও র্াম... মাওোনা ভািাদনর োইদন 
তেদক... িাদে যদিদয় পদিন আর দক। ত া পুদরা পদিদম এক 
আওয়ায ‘আইয়ুর্ শাহ দনপা  যাক’ একটা তলাগান দছে। ওই 
তলাগাদন ভাই... ভাইদক তিখ াম তলাগান দিদ ন উদন। আর 
র্ার্ারা ওই শ্রদমক আদদােদনর মাযেদম পাক িরকাদরর দর্রুদে 
নানা কমবিূদেদ  অ্ংশেহে করদ ন। আমরা  খন ক্লাি সু্কদে 
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পি াম। এরই মদযে স্বাযীন া যুে শুরু হদয় যায়। স্বাযীন ার 
যুে যখন শুরু হদয় যায়  খন আরও তর্দশ িমিো দনদযদির 
মদযে আমাদির মদযে িৃদি হয় আর দক। এর আদগ ভাষা 
আদদােন দনদয় একটা দর্ভ্রাদি দছে।  ারপদর যয় র্াংো 
তলাগান দনদয় একটা দর্ভ্রাদি দছে। উিুবভাষীদিরদক রু্ঝাদনা হে 
তয যয় র্াংোর অ্েব হদো তয এখাদন শুযু র্াংোর কো র্া বা 
হদর্। ত ামাদির তকান কােোর ত ামাদির তকান ভাষা, 
ত ামাদির তকান অ্দস্তত্ব োকদর্ না।  ফদে ত ামাদিরদক 
পাদকস্তাদনর িদে োকদ  হদর্। এটা হদো পাদকস্তান... যারা 
িরকাদর দছে  াদির এদযেদির এটা একটা... েক্রািই র্ো 
যায়।   ারা এই ভুে রু্দঝদয় উিুবভাষীদিরদক তমযদরদটর িাদে 
মাদন র্াঙাদে তমযদরদটর িাদে অ্দনক িূদর িরায় তিয়। যার 
কারদে ’৭১ িাদে একটা িুুঃখযনক  টনা  দট যায়। িুই 
যনদগাষ্ঠী িুই দিদক দর্ভক্ত হদয় এদক অ্দনের দর্রুদে এমন 
বর্দর মদনাভার্ িৃদি হদয় যায় তয এদক অ্নেদক তশষ করারও 
একটা মন মানদিক া ব দর হদয় যায়  খন। এরই মদযে 
আমাদির তয পদরর্ার দছে, আমরা খুর্ িমিোর মদযে দছোম 
প্রায়। মাওোনা ভািাদনরা র্াংোদিদশর পদে... মাদন তশখ 
িাদহদর্র িাদে না োকদেও  াদির রাযনীদ দ   াদির পদে। 
এখন পাদকস্তান িরকাদরর োকদর কদর র্ার্া। তরদে োকদর 
কদরন। এরই মদযেই এই িন্দ্ব দিযা িন্দ্ব, িাম্প্রিাদয়ক িাো, 
হানাহাদন মারামাদর কাটাকাদট এগুো শুরু হদয় যায়। শুরু হদয় 
যাওয়াদ  দিনাযপুর, িািাহার, ময়মনদিংহ দর্দভন্ন যায়গা তেদক 
খর্র আিা শুরু হদো তয উিুবভাষীরা মাদন... হ োর দশকার 
হদে আর দক।  ারপর তেদক শুনা যায় তয র্াঙাদেদির ওপর 
অ্ োোর শুরু হদয়দছ।  ার আদগও শুরু হদয়দছ, পদরও শুরু 
হদয়দছ। এর্ং এই হ োকাদের কারদে য টুকু যারা আমরা তর্াঁদে 
দছোম,  ারাও অ্োদফদক্টি হোম। প্রদ দশায মূেক একটা... 
ইদয়... েদে আদি র্াংোভাষী ভাইদির মদযে। ’৭১ িাদের তশষ 
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দিদক আমাদির পদরর্ার পার্ব ীপুর তেদক বিয়িপুর েদে যায়। 
যুদের ইদয়দ ...  খন, স্বাযীন া যুদের পরপরই ১৬ই দিদিম্বর 
পার্ব ীপুর তেদক ির্াই,  খন বিয়িপুদর দশফট্ কদর। এর 
মদযে র্ার্ারা পাদকস্তাদনর পদে তযদহ ু  েদে আিদছদেন, 
 াাঁদির দভ দর একটা পাদকস্তান পদের ভার্ দছদো তমযদরদট  
যারা... ওই িময়কার যারা রৃ্ে দছদেন আর দক, উিুবভাষীদির। 
 াাঁদির আোপ আদোেনায় রু্ঝা তয  তয আমাদির আর... 
এখাদন ত া আমাদির... ’৪৭ িাদে ভার দক আমরা হারাোম, 
এখন আমরা... আমাদির আর তকান অ্দস্তত্ব োকদর্ না। এখন 
পাদকস্তান েদে যাওয়া উদেৎ। ত া পাদকস্তান যাওয়ার যনে আর্ার 
একটা তেিা শুরু হদো।  আই.দি.আর.দি ফমব দফোপ কদর দিদয় 
পাদকস্তান যাওয়ার যনে... একটা  দরপোদিদয়শন এদেদমে হদো 
পাদকস্তান, র্াংোদিশ, ভারদ র িাদে।  খন তমযদরদট পাদকস্তান 
যাওয়ার পদে অ্পশন দিদয় তিয়। আমরা দকন্তু তেদক তগোম।  
আমাদির র্ার্া র্েদেন তয না আমরা পাদকস্তান যাদর্া না। 
একর্ার ত া দপ া মা াদক হাদরদয় আিোম... আর যাদর্া না। 
যা হদর্ এইখাদনই হদর্। আমরা এখাদন তেদক তগোম। এর্ং 
আমরা আমাদির পদরর্ার এর্ং আমাদির যারা আত্মীয়-স্বযন 
দছদেন,  ারা এখদনা র্াংোদিদশ আদছন এর্ং  ারা কখদনাই 
পাদকস্তান যাওয়ার পদে তকানদিন তকান আদদােন র্া অ্নশদন 
অ্ংশেহে কদরন নাই। আমরা অ্দনক তেিা কদরদছোম 
আমাদির কদমউদনদটদক রু্ঝাদনার। দকন্তু  খনকার পদরদস্থদ  
এর্ং দেিারদশপ  াাঁদিরদক দর্ভ্রাদির  মদযে রাদখ। এর্ং 
পাদকস্তান যাওয়ার আদদােনটা  ুদে উদি। যার কারদে আমরা 
না পারোম এখাদন তিট হদ , না পারোম পাদকস্তান যাইদ । 
তিখা তগদো তয আমরা এখাদনই... োিব তযনাদরশন আমাদির, 
ধ্বংি হদয় তগে। না দছদো ভাষার দর্কাদশর তকান িুদযাগ না 
দছে সু্কে কদেয। না তকান োকদর র্ের্িা। দনদযদির মদযেই 
দনদযদিরদক এখাদন গিার একটা প্রদ দযাদগ া আমাদির মদযে 
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শুরু হয়। এখন আমাদিরদক র্াাঁেদ  হদে দনদযদিরদক 
দনদযদির গিদ  হদর্।  খন তকউ তছাটখাদটা র্ের্িা-র্াদেযে 
শুরু করদো, তকউ তছাটদমাদটা... এখন মাদন, যীর্ন রো ত া 
তপে এখন র্াাঁেদর্ দকভাদর্? তিই েিাইদ  এখন তনদম তগোম 
আমরা ির্াই। র্ের্িা-র্াদেযে তছাটখাদটা র্ের্িা। তেখাপিা কম 
োকার কারদে তকউ েদে তগদো তিেুদনর কায নাদপদ র কায 
তকউ িদযবর কায মাদন, এভাদর্ দর্দভন্ন মাদন তযটাদক ভারদ  
র্ো হয় তয, দনম্নর্দগবর তয তপশাটা, তিটা আমাদির মাদঝ েদে 
আদি। র্াংোদিদশ। এর মদযে আমরা অ্দনদকই দছোম যারা 
একটু... অ্োদক্টভ দছোম। আমরা র্ের্িায় একটু আগাদয় তগোম। 
আমার র্ি ভাই দছদেন। উদন... র্ের্িায় দছদেন। র্ার্া... আমরা 
ির্াই একিাদে দমদে র্ের্িায়... এক পযবায় আমরা এখাদন 
একটা অ্র্স্থান করদ  পারোম আর দক। এরই মদযে একটা 
ভাদো দিক আদছ তয, র্াংোদিদশ, যারা র্াংোদিদশর পদে 
দছদেন আমরা উিুবভাষীরা,  াাঁদির মদযে তেদকই দনর্বােন করার 
একটা দেিা ভার্না শুরু হদো। তভাটার  াদেকায় আমরা 
বিয়িপুদরর তপ্রোপট আর ঢাকার তপ্রোপট আোিা দছদো আর 
দক। বিয়িপুদর ির্াই তভাটার দছোম আমরা। যারা র্য়স্ক 
দছদেন। ত া তভাদট আমার র্ি ভাই আর্ার কাউদন্সেদর তভাট 
কদর আর দক। ’৮৫-এ। উদন দনর্বাদে  হন। উিুবভাষী ও 
র্াংোভাষী তভাট তপদয় উদন দনর্বাদে  হন। আদরকযন 
তেয়ারমোন দনর্বাদে  হন। এটা একটা ন ুন দযদনি শুরু হদো 
র্াংোদিদশ। উিুবভাষীরা দনর্বােদনর মাযেদম যয়ী হদয় একটা র্ি 
পদি তগদেন। তময়র পদি আর দক। আদগর ির্ আদস্ত আদস্ত 
মানুষ ভুদে যাদে আর দক। যদি র্াঙাদেরা অ্োদেপ্ট না করদ া 
 াহদে তকানদিনও এ পদি যাওয়া তযদ া না। আমরা তি পযবি 
তগোম আর দক। রাযননদ ক ভাদর্ আমরা খুর্ একটা, 
পদেদটকোদে ইদয় দছোম না আর দক, তকান িদের িাদে খুর্ 
একটা অ্োদক্টভ দছোম না আর দক। এভাদর্ আদস্ত আদস্ত আদস্ত 



My Parents’ World - Inherited Memories 

       Page 6 of 24 

 

আদস্ত, ন ুন তযনাদরশন আমাদির, আগাইদো। আমরাও 
আগাদে এভাদর্। র্ বমাদন কোদে যারা আদছন,  াাঁদির অ্র্স্থা 
একটু খুর্ই... খুর্ই অ্মানদর্ক। র্ািস্থাদনর িমিো। প্রাইদভদি 
নাই। অ্দনক িমিোয়  ারা আদছন। এরই  মদযে আমরা যখন 
তেিা করোম আে ফাোহ র্াংোদিদশর আহমি ইদেয়াি িাদহর্, 
আর্ার এই খাদেি, হািান, পাপু্প, আমরা িদিদে ভাদর্ একটা 
মুভদমে শুরু করোম। র্াংোদিদশ তভাটার হদ  হদর্। এটার 
যনে আমরা  অ্দনদকই অ্দনক কায করোম আর দক। একদিন 
এমন আিদো তয হাইদকাদটব মামো কদর, ওই এি.দপ.ওয়াই.এম 
এরকম একটা িংগিন দছদো।  াাঁদির তন ারা, আমরা ির্াই 
দমদে তযৌেভাদর্ হাইদকাদটব মামো করার পদর রায় হদো 
আমাদির পদে। এখন কোদে যারা আদছন  ারা িকদেই 
র্াংোদিদশর নাগদরক দহদিদর্ তভাটাদযকার প্রদয়াগ করদছন। 
র্াংোদিদশ দহিাদর্। র্াংোিদশর নাগদরকত্ব  ারা তপদয় তগদছন। 
এখন আদরকটা িমিো তিখা তগদো তয নাগদরকত্ব তপদেও,  ারা 
পািদপাটব পাদে না।  াাঁদিরদক পািদপাটব তিওয়া হদে না 
অ্স্থায়ী দিকানার কারদে। আর্ার তকউ তকউ র্দে তয না 
আপনারা এখদনা পাদকস্তাদনই আদছন। আপনাদিরদক তিওয়া 
হদর্ না। এই যুে আর্ার শুরু হদয়দছ। িরকার মদন কদর তয 
এরা পাদকস্তাদন এদির পাদকস্তান েদে যাওয়া উদেৎ। আমরা মদন 
কদর আমরা র্াংোদিদশ, র্াংোদিশ োকা উদেৎ। আমাদির 
নাগদরক অ্দযকার আমাদির দফদরদয় তিওয়া তহাক। নাগদরক 
অ্দযকার আমরা তপদয়দছ। তভাটার হদয়দছ। কোদে যারা আদছ 
 ারা তভাটার হদয়দছন। দকন্তু অ্নোনে তয িুদযাগ িুদর্যা, নাগদরক 
িুদযাগ িুদর্যা, তিগুদো তেদক  াাঁরা িেূেবরূদপ র্দি । ভাষা 
দর্কাদশর িুদযাগ নাই। সু্কে কদেয নাই। তেখাপিার তকান 
িুদযাগ নাই। এরইমদযে আর্ার র্াংো ভাষায় তেখাপিা করার 
একটা ইো র্া আেহ িৃদি হে, ইয়ংদির মদযে।  খন তিখা  
তগদো তয উিুবভাষীদির তমদয়, তছদেরা, তেখাপিার দিদক 
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আগাদে। এখন র্াংো দমদিয়াদম তেখাপিা কদর অ্দনদকই... 
খাদেি ত া অ্োিদভাদকট হদয় তগদছ। অ্দনদকই তকউ মাস্টািব 
দিদে, এম.এ., দর্.এ., ইোর, এগুো এখন কোদের মদযে ন ুন 
তযনাদরশনে ন ুন একটা তিদভেপদমে আমরা তিখদ দি। এর্ং 
অ্ ী দক ভুদে তযদয়, ইদেদেশন এর একটা দেিা ভার্না এখন 
আমাদির মদযে শুরু হদয়দছ। আমরা এখন র্াংোদিদশ োকদ  
োই। র্াংোদিদশর অ্দযকাদর োকদ  োই। ’৪৭-এর ... ’৪৭-তক 
আমরা... আমার এক মামা দছদেন। দ দন র্েদ ন তয... পাদটবশন 
অ্ফ দিভাইদিশন অ্ফ ভার ... ওয়ায আ তেট ব্লান্ডার ফর িা 
মুিদেমস্ অ্ফ ইদন্ডয়া। মুিেমানদির  যনে একটা র্ি েদ র 
কারে হদয় তগদো ’৪৭ িাদের এই দর্ভাগ। এই দর্ভাগ এমন 
একদট িুুঃখযনক দর্ভাগ, এই দর্ভাদগর কারদেই আযদক যারা 
ভারদ  োকদ  পার াম যখন আমরা, আমাদির িািা র্ার্ারা, 
 াহদে হয়দ া আযদক এই দিন তিখদ  হদ া না। আমাদির 
মদযে অ্দনদকই এই  দেিাটা কদরন আর দক। 

 
দিনার:  আপদন র্দেদছন তয... আপনার িািা এর্ং র্ার্া ’৪৭-এ পাটনা 

রায়দটর  ফদে এর্ং অ্নোনে অ্দনক  টনার স্বীকার হদয় এদিদশ 
র্া এপাদর েদে আদিন। ত া ওইিমদয়র দিেুদয়শন্টা ত া 
দনিয়ই খুর্ই উদিগ্ন াপূেব দছদো এর্ং খুর্ই ভয়ংকর একটা 
দিেুদয়শন্. ওইিমদয়র আপনার র্ার্া র্া আপনার  িািাদির তয 
স্ট্রাদগদের তয িময়টা, দকভাদর্  ারা দিনগুদো যাপন কদরদছন 
ওইিমদয়র সৃ্মদ  র্া গল্প যদি আমাদির িাদে একটু তশয়ার 
করদ ন।   

 
আশরাফুে র্ারু্:   ’৪৭ এর হাোমার িময়। ওই তয িাো, িাোর িময়?  
 
দিনার:    দি । 
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আশরাফুে র্ারু্: -  ও... িাোর িময় র্ার্ার মুখ তেদক শুদনদছ। যখন িাো শুরু হয়, 
দর্হার রায়ট যখন শুরু হয়,  খন তযির্ এোকায় মুিেমানরা 
কম দছে, তিখাদন উে দহদু যা ীয় ার্ািী একটা গ্রুপ দছে। 
তাাঁরা  াাঁদিরদক অ্োটাক  করার একটা পদরকল্পনা কর  
ির্িময়। মুিদেম এোকায় তযদয় আগুন োগায় তিওয়া, এর্ং 
 াাঁদিরদক হোরািদমে করার একটা...  াাঁদির মদযে এ দযদনিটা 
তিখা তগে।  খন, ইনারা খুর্ই উদিগ্ন দছদেন। অ্দনক 
কংদেদির তন া দছদেন যারা মুিেমানদিরদক রো করার যনে 
এদগদয় আিদ ন  খন। আর্ার অ্দনদকই দছদেন যারা দভ র 
তেদক উস্কাদন...উস্কাদন দছে অ্দনদকর। তযটা শুন াম আর দক। 
এরই মদযে  ারা দকভাদর্ দনদযদিরদক র্াাঁোদ  হদর্ এ দেিায় 
দকছু মুিদেম দেগ মাইদন্ডি যারা দছদেন  ারা  াাঁদিরদক 
কনভাটব করদেন। তয ত ামরা এখাদন আর শাদিদ  োকদ  
পারর্ানা, আমাদির মুিেমানদিরদক পাদকস্তান েদে যাওয়া র্া... 
ভাগ হওয়া উদেৎ।  খন “েিদক তেদে পাদকস্তান, বাাঁটকে 
রাদহগা দহদুস্তান” এই তলাগানটা মুিেমানদির মদযে িৃদি হদয় 
তগে। ওই রায়দটর পর তেদক। এর্ং র্ার্ারা  খন ওই “েিদক 
তেদে পাদকস্তান, বাাঁটকে রাদহগা দহদুস্তান” এইরকম একদট 
গ্রুদপর িাদে িংযুক্ত হদয় তগদো। ওই ওই তয ওই হাোমার 
কারদে... একদিন র্েদেন তয োকদরদ  তগদেন। এক দহদু র্নু্ধ, 
 াাঁর কদিন র্নু্ধ। একিদে উিা র্িা। তি যদর কানদ দি তয, 
ত ামরা এখান তেদক েদে যার্া। ত ামরা এখাদন োদকা। র্ার্া 
র্েদেন তয আদম ত া োকদ  রাদয আদছ। এরই মদযে আদরক 
দহদু এদি উনাদক গাদেগাোয তিওয়া শুরু করদো। তয 
মুিেমান ত ামরা তিৌদি আরর্ েদে যাও, এখাদন েদে যাও 
ওখাদন েদে যাও। নানা যরদনর কোর্া বা র্ো। খুর্ কি পায়। 
িুইযনই কি পায়।  খন ওই তয, দহদু র্নু্ধ দছে, ওদক আর্ার 
রাগারাদগ করদি। এই  ুদম এই যরদনর কোর্া বা তকন র্দো। 
আমরা ির্াই এই যায়গার তোক, একিাদে োকদর্া। দকন্তু ওই 
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 টনাটা র্েে তয এমনভাদর্ তি আক্রমনাত্মক কো র্া বা 
র্েদো, র্ার্া র্াদিদ  এদি খুর্ কান্নাকাদট করদি আদম আর 
এখাদন োকদর্া না। আদম আমার তছদেদমদয় র্াচ্চাদির দনদয় 
আদম আর এখাদন োকদর্া না। আদম েদে যাদর্া। িািা দকন্তু 
মাদন... কংদেদিই দছদেন। িািারা তকানদিন র্দে নাই তয না 
ত ামরা তযদ  পারর্া না। এখাদন োকদে যা হদর্ তিদখ দক 
হদর্। আদম মারা যাদর্া এখাদনই মারা যাদর্া। দকন্তু ওই মুিদেম 
র্নু্ধদটও দছে,  াদির ইদয়দ ... দ দন, পাদকস্তান েদে আিার 
দিোি তনন। এর্ং পাদকস্তান েদে আদিন। ওই তয অ্পশন্ 
দিদেন। তরেদক অ্পশন্ দিদয় পাদকস্তান েদে আদিন।  

 
দিনার:  আো। ত া... এখন আপনারা ত া আপনার পূর্বপুরুদষর িাদে 

এপাদর আদিন, ’৪৭-এর তিশভাদগর ফদে তরদে তয অ্পশন্ 
এর কো আপদন র্েদেন, ত া এপাদর আিার পদর উনাদির 
দিেুদয়শন্ তকমন দছদো? উনাদির ন ুন কদর শুরু করার তয 
র্োপারটা, এটা একটা যাদনব  াদির। ত া এই িমদয়  াাঁরা 
তকমন দছদেন? 

 
আশরাফুে র্ারু্:  ভার  তেদক আিার পদর উনারা আদগ ওয়াগদন আিদছন। 

ওয়াগদন োকদ ন দকছুদিন। ২-৩ মাি উনাদিরদক ওয়াগদন 
োকদ  হদয়দছ।  ারপদর তরে ক ৃবপে  াাঁদিরদক তরে 
তকায়াটবার কদর তিয়, ওখাদন উনারা োকদেন।  ারপদর আদস্ত 
আদস্ত ওটা পাকা হদো। আদম যখন যন্ম তনই  খন পাকা  দর 
যন্ম তনই আর দক। তরে তকায়াটবাদর।  খনকার...  খনকারও 
উনারা খুর্ একটা ভাদো অ্র্স্থায় দছদেন না। পূর্ব পাদকস্তান 
এর্ং পূর্ব র্াংোর অ্র্স্থা ... তকান র্েদ র্ের্স্থা... তকান রকম দছে 
না। তরেদক িাযাইদ  তযদয়,  াদিরদক অ্দনক কি করদ  
হদয়দছ। েন্ঠন দনদয় কায করদ  হদ া। তকান র্াদ র র্ের্স্থা 
দছে না। ওরই মদযে তরেদক িাযাইদ  হদয়দছ। ওই তোদকা 
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তশদি যখন তযদ া, র্াদ  নাই। ির্াই কয়টা র্াদ  েণ্ঠন দনদয়, 
ওই একটা েণ্ঠন দছে েটকা েণ্ঠন। ওগুো দনদয়  াাঁরা কায 
করদ া। কাযটায কদর আর্ার র্ািায় আিদ া। পাখা নাই র্াদ  
নাই দকছু নাই, র্াইদর র্দি দিন কাটাদ া। রাদ  তকানমদ  
একটা খাদটয়া... আমরা তযটাদক র্দে খাদটয়া... োরপাদয়, ওইটা 
দনদয় র্াইদর তযদয়  ুমাইদ া। দভ দর মদহোরা আর র্াইদর 
পুরুষরা। এইভাদর্ র্হুদিন োোইদি। মাদন উনাদির তগদছ 
এভাদর্।  ারপর আদস্ত আদস্ত যখন তিটআপ হদো, পাদকস্তান  
িরকার র্া এখানকার যারা তন া দছদেন তরদের  ারা একটু 
িুষু্ঠভাদর্ দনদয় তগদেন। ত া এখন এমন কদির মদযে একটা 
রাযননদ ক কি তযটা উনারা অ্নুভর্ করদেন, তয ওই তয 
রাষ্ট্রভাষা র্াংো োই। দযন্নাহ িাদহদর্র ত াষোয়। এর্ং দযন্নাহ 
িাদহর্ ত া র্দে দিদেন তয এখাদন উিুব হদর্ রাষ্ট্রভাষা।  খন 
একটা পোদনক িৃদি হদয় তগদো। উিুব  ওয়াোদির মদযেও র্াংো 
ওয়াোদির মদযেও। উিুব ওয়াোদিরদক িরকার রু্ঝাদো তয 
ত ামাদির এখন তগদো ির্। ত ামাদির ভাষা টাষা ির্ তগদো, 
ত ামরা আর এইখাদন এই করদ  পারর্া না, ত ামরা অ্োদে 
েোেুদয়য মুভদমে-্এ ত ামাদিরদক তযদ  হদর্। আর 
র্াংোভাষীরা মদন করদো তয এরা উিুবভাষী। এরা আমাদির 
ভাষাদক িমেবন দিদর্ না। এই  খন তেদক  াাঁদিরদক একটা 
রাযননদ ক োদপর মদযে োকদ  হদো ওই ’৭১ পযবি। দর্ভাযন 
শুরু হদয় তগদো ওখান তেদক। এরা ভার্দ দি তয আমাদির 
আর িুদযাগ োকদর্ না। এরা ভার্দ দি তয এরা আমাদিরদক 
আর িমেবন করদর্ না। এই িুই ভাদগ দর্ভক্ত হদয় তগদো। হদয় 
যাওয়ার পদর, র্ার্া দকন্তু ওই তরদে তয দছদেন, তযখাদন দছদেন, 
তিখাদনই দছদেন। িুই একর্ার িান্সফার হদয়দছ ওনার,  দর্ 
ওখাদনই দছদেন। র্ার্া তযদহ ু মাওোনা ভািাদনর রাযননদ ক 
অ্নুিারী দছদেন, উদন অ্োিযাস্ট হদ  পারদছদেন আর দক। 



My Parents’ World - Inherited Memories 

       Page 11 of 
24 

 

দকন্তু র্াদকরা িমিোয় দছদেন। র্াদক যারা উিুবভাষীরা দছদেন, 
 ারা পাদকস্তানদক িমেবন করার কারদে তহাক, র্া ভাষার যনে 
দনদযর অ্দস্তদত্বর কারদে তহাক,  ারা পাদকস্তাদনর দিদক ঝুাঁদক 
যাওয়ার কারদে র্াঙালিতির তেদক অ্দনকটা িূদর িদর যাওয়ার 
কারদে অ্দনক িমিোর স্বীকার হদয়দছ। োকদর যীর্দন হদয়দছ, 
র্াইদরও হদয়দছ। আর উিুবভাষীরা ত া  অ্োকেুয়োদে পাদকস্তান 
আমদে খুর্ র্ি পদি ির্াই দছদেন না  ত া। তরদে দকছু পদি 
র্ি কমব ক বা দছদেন। দকন্তু দিদভে গভনবদমদের প্রশািদন তকান 
উিুবভাষী র্ি পদি... িুই একযন হদ  পাদর, নাহদে দছেনা। 
দকন্তু এই না হওয়াটাই রু্ঝদ  পাদর নাই এখানকার মানুষ। 
প্রশািদন দছে ওই পাদকস্তান তেদক আিদ া ওরা উিুবদ  কো 
র্েদ া। প্রশািন োোইদ া উিুবদ । কোর্া বা র্েদ া উিুবদ । 
িাাঁট তিখাইদ া উিুবদ । এর্ং ওরা উিুবদ  িাাঁট তিখাইদ া আর 
এখাদন অ্োদফদক্টি হদ া উিুব ওয়াোরা। 

 
দিনার:  এখন আপনার কাদছ একটা প্রশ্ন রাখদর্া তয, এই তয তিশভাগ, 

র্া দর্ভাযন তয শব্দটা, এটা আপনার যীর্দন দক অ্েব র্হন 
কদর? 

 
আশরাফুে র্ারু্:   ’৪৭ না ’৭১ ? 
 
দিনার:   ’৪৭ 
 
আশরাফুে র্ারু্:  ’৪৭ ওই তয আদম র্েোম, তয আমরা উপেদি কদরদছ তয ওটা 

ভুে দছদো। ’৪৭-এর দর্ভাযনটাদক আমরা এখন মদন কদর তয 
ভুে দছদো। অ্োয  অ্ো  মুিদেম্  র্েদ দি, অ্োয  অ্ো 
মুিেমান, ইদন্ডয়ান মুিদেম্ দহদিদর্ র্েদছ, ইদন্ডয়ান মুিদেম্ 
দহদিদর্ আমাদির েদ  হদয় তগদছ। আমরা যদি ভারদ র িদে 
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োক াম, র্া ভারদ  োক াম র্া এই পুরা অ্িেটা যদি 
ভারদ র িদে োকদ া,  াহদে অ্োয  অ্ো  মুিদেম্  র্েদছ তয 
মুিদেম রা তর্দনদফদটি হদ া। মাদন যমবীয় পদরেয় দহিাদর্ 
র্েদছ, অ্োয অ্ো মুিেমান, তয মুিেমানরা ভাদো অ্র্স্থায় 
োকদ া। এখন রু্ঝা যায়। আযদকর পদরদস্থদ দ ।  

 
দিনার:  আপনার র্ার্ার িাদে আপনার পদরর্াদরর কারা এদিদক 

এদিদছন এর্ং  াাঁদির তয গল্পগুদো, সৃ্মদ গুদো যদি আমাদির 
িাদে তশয়ার করদ ন।   

 
আশরাফুে র্ারু্:  র্ার্ার িাদে আমার অ্নোনে আত্মীয়-স্বযনরাও এদিদছদেন। 

মামা, োো, আিা, োেীরা। আর িািা এদি, আর্ার র্োক কদর 
েদে তগদছন । িািার তশষ ইো দছে তয ত ামরা এখাদন না 
তেদক ভারদ  োদকা। যা হদর্ ওখাদনই হদর্। এ কারদেই 
উদন... পদর, দরটোদয়রদমে না হদে আদম যাদর্া না। না যাওয়ার 
কারদে ইনারা এখাদন তেদক তগদেন। উনারা েদে তগদেন। োো 
মামা ইনারা ির্ ইস্ট পাদকস্তাদনই দছদেন।  ারাও দিক তিম্ 
পদরদস্থদ র স্বীকার হদেন। উে দহদুর্ািী যারা দছে  াদির 
োদপর মুদখ র্া  াদির কোর্া বায়। িাো ফোিাি তিদখও  ারা 
একটু ভয় ভীদ র মদযে দছদেন। তিই কারদেও আর র্োক 
করদ  োন নাই তেদক তগদেন এখাদন। এখাদন আিার পদর, 
এখাদন আিার পদর ত া  ারা দিকই দছদেন, ভাইদয় ভাইদয়, 
এখাদন  াাঁদিরদক দরদিভ্ করা হদো ভাদোভাদর্। ভাদোভাদর্ 
দরদিভ্ করা হদো এর্ং আদম যা শুদনদছ র্ার্ার কাছ তেদক তয 
র্াঙাদে মুিেমানরা  াাঁদিরদক পারদে কাাঁদয উিাদয় দনদয় তযদ া। 
 াাঁদিরদক না তপদর  াদির তয তটাপো টুপদে দছদো, র্োগ 
র্োদগজ্ যা দছদো, তিগুো কাাঁদয  ুদে দনদয় র্াঙাদে মুিেমানরা 
 াাঁদিরদক দনয দনয র্াদিদ ও দনদয় তগদছ। আশ্রয় দিদয়দছ আর 
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দক। োকার যনে। ওয়াগন তেদক  ুদে  ুদে দনদয় তযদয় 
 াাঁদিরদক যায়গা দিদয়দছ োকার যনে। এখানকার মুিেমানরা 
যারা  খনকার দছদেন আর দক। এগুো তিদখ ইদন্ডয়ার 
মুিদেমরা আদরা তর্দশ উৎিাদহ  হদো তয, এ  িাো ফোিাি 
তেদক ত া এখাদনই ভাদো। এখাদন ত া মানুষ আমাদিরদক 
আপনযন দহদিদর্ দরদিভ্ করদ দি । ভাদো, দরদেফ্ পাদে 
আমরা এখাদন। ত া এটাও  াাঁদিরদক এখাদন োকার যনে র্া 
এখান তেদক আর্ার দফদর যাওয়ার... যাদ  না যাইদ  হয়,  এই 
দেিা যারোও  াদির মদযে িৃদি হদো। এভাদর্ই আমার োো 
একযন র্েদ ন তয, দহদুস্তাদন  াাঁর অ্দনক দহদু তেন্ড দছদো। 
উনার কো দছদো তয আদম যখন র্োক হদয় আদি, একদিদক 
ওরা  াকাদে আর আমরা  াকাদে এদক অ্নেদক। কানদ দি 
এমন এক পদরদস্থদ  তেদকও আিদছ। ভাদোর্ািাও  াদিরদক 
ছািদ দি না। আর্ার অ্নেদিদক দনদযর যীর্নটাও... এটাও 
 াদির অ্োদফক্ট করদ দি তয, োকদে যদি মারা যাই? আমার 
র্নু্ধ র্াাঁোদ  পারদর্ দকনা আমাদক। এই যরদনর দেিা ভার্না 
তেদক এরা... ভয় ভীদ র মদযে েদে আিদছ। এখাদন আিার 
পদর এখাদন তয  দিটদমে পাইদো র্াোদে মুিেমানদির, এ  
িুদর, এ  ভাইদয় ভাইদয়র মদযে, তযভাদর্ দরদিভ্ করার আদগ 
একটা মানুষ যখন র্াইদর তেদক আদি,  াদক তযভাদর্ দরদিভ্ 
করা োদগ,  াাঁর তেদয়ও তর্দশ  ারা আপনযন মদন কদর 
 াদিরদক দরদিভ্ কদরদছ।  াদির দনদযর আশ্রয় কদর দিদয়দছ, 
আদগ ত া যায়গা তর্দশ তোক কম দছে।  খন যারা তযখাদন 
পাইদছ, যায়গা দিদয় দিদয়দছ। এখাদন োদকন,  াাঁরু্ র্ানায় 
দিদয়দছ।  ারপর পামবাদনেদে োকার িুদযাগ কদর দিদয়দছ 
এখানকার র্াঙাদে মুিেমানরা  খন। এটাদ  যারা তেদক 
তগদছদো,  াদির মদযে অ্দনদকই ইনারা যখন খর্র দিদয়দছ, তয 
না এখাদন ত া খুর্ ভাদো দিটদমে আদছ, মানুষ এখাদন 
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আমাদিরদক ভাদোভাদর্ দরদিভ করদ দি,  খন অ্দনদকই 
আর্ার ওখান তেদকও এদিদছ, পদর। পদর আিদছ আর দক। 
আদি এখাদন, এখাদন  ারা অ্োিযাস্ট হওয়ার তেিা করদছ আর 
দক। এরই মদযে রাযননদ ক িদন্দ্বর কারদে তফর আর্ার 
দিফাদরন্স িৃদি হে। এভাদর্ই েেদ দিে আর দক।  

 
দিনার:  আো... আপদন র্দেদছন তয আপনার ফোদমদের অ্দনদকই 

এপাদর এদিদছন। ত া, আপনার মা, োেী, যারা আদছন, 
পদরর্াদরর যারা  দরর মদযে োদকন,  াদির কাছ তেদক দক 
দক... র্া যদি তকান গল্প শুদন োদকন।  

 
আশরাফুে র্ারু্:  এই যরদনরই? 
  
দিনার:    দি। 
 
আশরাফুে র্ারু্:  হোাঁ, তিম্ তিম্  গল্প।  াাঁদির ও র্নু্ধ র্ান্ধর্ দছে। মদহো যারা 

তেখাপিা কদরদছন একিাদে,  াাঁদিরও দিক  তিম্ কাদহদন। ত া 
ওই... যখন দেদি দেখদ া, আদম উিুবদ  দেদি পি াম মাদঝ 
মাদঝ, আিার তেখাটা। ওর মদযে কদয়কটা দহদু র্ান্ধর্ীর নাম 
দেদখ, তয ওরা আদছ দকনা, দক অ্র্স্থায় আদছ... ওদিরদক 
আমার আিার্ ও িাোম যানায় দির্া। ওদিরদক র্ের্া 
আমাদিরদক দেদি তেখার যনে। তয যরদনর কো দকন্তু তকান 
তকান দেদিদ  আদম তিখদছ তয োকদ া। মাদন তয ইদন্ডয়ান দহদু 
যারা  াাঁদির িাদে তেখাপিা করদ া, এর্ং ভার্ ভাদোর্ািা দছে, 
 াদিরদক  ারা দেদি দেখদ া এখান তেদক।  ারাও মাদঝ মাদঝ 
দেদির মাযেদম, মাদন যারা আমাদির আত্মীয় দছে, দেখদ া 
দেদিদ  িুই োর োইন,  ারাও দেদখ দিদ া। তকউ দহদদদ  
দেখ ... দহদদদ ই তর্দশ আিদ া। ত া... একটা তয... আদম 
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তযটা... তছাট দছোম ত া, য টুকু অ্নুভর্ করদি, তয একটা িুুঃখ 
তর্িনা িুই দিদকই কায করদি। মাদয়দির দেদিদ  এগুো 
তিখ াম। আর আমার িািা দছদেন... আদম যা অ্নেদির কাছ 
তেদক শুদনদছ, তয ভারদ  তয প্রেম রাষ্ট্রপদ  হদয়দছদেন, 
রাদযন্দ্রপ্রিাি,  াাঁর খুর্ তক্লায র্নু্ধদির মদযে একযন দছদেন। 
উনার এক না দন দছে যার িাদে আিাদির একটা িেকব 
দছে। খুর্  দনষ্ঠ িেকব। ওরা আমাদির র্ািায় যাওয়া আিা 
করদ া। িািার র্াদিদ । ত া ওর যনে আিাদক তিখদছ তয 
মাদঝ মাদঝ দেদিদ ...  খন ত া আর তফান তটান দছে না, ওই 
দেদিই দছে একমাত্র। দেদিদ  ওর কো দেখদ া। ওখান তেদক 
যর্ার্ আিদ া তয হোাঁ এখন ত া র্ি হদয় তগদছ দর্দয় শাদি হদয় 
তগদছ। ভাদো আদছ আর দক। এই তয ভার্টা দছে আর দক... 
ভার্টা তশষ হদয় যায় দন। আমরা আদগও তিখদি তয  াাঁদির 
মদযে আদম যখন অ্িুস্থ দছে মা, ’৮১ এ। যখন মা মারা যায়। 
 খনও র্েদ ন তয দেদি দেদখ িাপিায় পািায় িাও। ইদন্ডয়াদ । 
আমার মামা দছে কেকা ায়। কেকা ায় দছদেন। দিদি 
মিদযদির ইমাম দছদেন উদন। উনার কাদছ আদম দেদি দেখ াম 
প্রায়। মামা দেদি দেখদ া। ওখাদন এদির নাম টাম দেদখ দেদি 
দিদয়দছ অ্দনকর্ার।  ারপর মামাদর দিদয় খর্র দিদছ।  াাঁদির 
কদন্ডাদেন্স তপদয়দছ। আমাদির দভ দর এই দযদনিটা দছে... 
তযনোদরদে একটা ইদয় দছে তয আমরা ইদন্ডয়াদ  দহদুদির োপ 
তেদক রো তপদয় পাদকস্তাদন আিদছ। এটা দছে তযনার োে 
মদনাভার্। আর আমাদির দভ দর পাদরর্াদরকভাদর্ তযটা দছে, তয 
 ারা খুর্ কি পাদেদো েদে আিাটা। আর্ার যাওয়াটাদকও 
খারাপ মদন করদছদো। তয আমরা যখন র্োক হদয় যাদর্া  খন 
অ্দনদক আমাদিরদক দর্দ্রুপ করদর্, িাট্টা করদর্। এগুোর 
কারদে অ্দনদক দফদর যায় নাই। ইদন্ডয়া দফদর যাই দন। 
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দিনার:   আো, এখন আপনারা র্া আপনার পূর্বপুরুষরা ত া ওই পাদশর 
তযির্ কােোর  তয িংসৃ্কদ  তয প্রোকদটি র্া অ্ভোিগুদো, 
খার্ারিার্ার র্দেন র্া তপাশাক আশাক, র্া যা যা আদছ, তিগুদো 
দক এখদনা মাদন আপনারা কদেদনউ কদরন? র্া তিটা দরদেদটি 
তিির্ দরদেদটি তকান গল্প আমাদির িাদে যদি তশয়ার 
করদ ন।  

 
আশরাফুে র্ারু্:  কােোর? 
 
দিনার:  কােোর, খার্ার িার্ার  ারপর তেি হোদর্ট এ যরদনর র্োপার 

িোপার। 
 
আশরাফুে র্ারু্:  হোাঁ করা হয় মাদঝ মাদঝ। 
 
দিনার:   একটু যদি দিদটে র্েদ ন। 
 
আশরাফুে র্ারু্:   ফদো কদর অ্দনদক, কােোর. কােোরাে তযগুদো ইদয় দছে 

উনাদির, আমাদির ওখাদন িািা ত া পাদটবদ  দছদো, ত া উিুব... 
উিুব কােোর দছদো আমাদির ওখাদন। ত া উিুব যারা কদর্ া 
টদর্ া দেখদ ন, কদর্ যাদিরদক র্ো হয়, শাদয়র।  াদিরদক 
দনদয় িািা র্িদ া আর দক। খুর্ শটব ইদয়দ  হদ া, দকন্তু হদ া 
আর দক। আমাদির ওই... ওই কােোরােটা দকন্তু আমাদির মদযে 
এখদনা। আমরা ঐ তমাশাদয়রা, িাদয়রা, কােোরাে তপ্রাোদম 
এখদনা আমরা আদছ। গান, কাওয়াদে, এগুো এখদনা আমাদির 
মদযে আদছ। এটা র্ার্া দকন্তু ওই িািার ওইখান তেদক 
তপদয়দছদো আর দক। আদম এখদনা... এর্ং ওই যারার্াদহক ায় 
আদম এখদনা ওই কােোরাে অ্নুষ্ঠান, উিুব কদর্ ার আির, উিুবর 
কাওয়াদে, উিুবর গাদনর অ্নুষ্ঠান আদম এখদনা কদর। এই  দরও 
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হদয়দছ এর্ং ঢাকাদ ও দর্দভন্ন যায়গায় এর্ং র্াংো উিুব িাদহ ে 
তফারাম আমরা একটা কদর্ আফিার তেৌযুরীদক দনদয় গিন 
করদিোম। তিটাদ  আদম তিদক্রটাদর ও দছোম প্রেম। এখাদন 
ওই কােোরটা আমরা ফদো কদর। 

 
দিনার:   ত া তযমন যদরন আপনাদির ওখানকার তয খার্াদরর রন্ধন 

প্রোেী, র্া খার্াদরর তযির্ এদেদমেস্ আপনারা ইউস্ করদ ন।  
 
আশরাফুে র্ারু্:   িোদিশনাল্ তযটা ওই খাওয়া িাওয়া। 
 
দিনার:  এছািাও আপনাদির দর্দয়র তয দর্দভন্ন... দরেুয়োেস্, এির্ 

র্োপাদর আমাদিরদক যদি একটু দিদটে র্েদ ন।  
 
আশরাফুে র্ারু্:  এখনও হয়। ওই তয গান র্াযনা হদ া। রাদত্র তর্োয় মদহোরা 

ওই গুেগুিা র্ানায় দনদয় দটদয় তযদ া তয ওখাদন... দিদয় 
আিদ া। আর্ার ওখাদন, ইদন্ডয়ান কােোদরর মদযে, মদহোরা 
দিাঁিুর োগাদ া। দিাঁিুর। মুিেমান তমদয়রা োগায়। এখনও 
োগায়। ওই ইদন্ডয়ান কােোরটা এখদনা আদছ। িািারা ওখাদন 
ওই... ইদন্ডয়ান মুিেমানরাও এগুো ফদো করদ া। তিগুো 
এখদনা কদর আমাদির মদযে। ওই আমরা র্দে তয এটা ইদন্ডয়ান 
কােোর,  অ্দনদক রাগ কদর র্দে তয এটা... মাদন র্ো আমার 
উদেৎ না, অ্দনদক রাগ কদর র্দে তয এই, এটা ত ামাদির করা 
উদেৎ না, র্ন্ধ কর এই ির্। অ্দনক, মাদন ির্ দকছু করা হয়।  
ইদন্ডয়ান তয কােোর আমরা তপদয়দছ, আমাদির আত্মীয়-স্বযনরা 
তপদয়দছ,  া এখদনা করা হয়। কয়দিন আদগ আমার ভাদ যার 
দর্য়া হদয়দছ, িুই ভাদ যা। েন্ডন তেদক একযন আিদছদো। 
এই, খাদেি দনদয় দগদয়দছদো  াদিরদক। মদহো। আদরকযন 
অ্োদমদরকা তেদক।  ারা র্েদছ তয আমরা ওই দযদনিটা একটু 



My Parents’ World - Inherited Memories 

       Page 18 of 
24 

 

তিখদ  োই তয ভারদ র তয কােোরটা আদছ, ত ামাদির মদযে 
ওই কােোরটা আদছ দকনা। ত া উনারা িুই দিন দছদেন। িুই 
অ্নুষ্ঠানই উনারা তিদখদছন। এ  খুদশ হে তয আপনারা আদগর 
কােোরদক যদর রাখদছন। এটা খুর্ ভাদো একটা িাইন 
আপনাদির আদছ আর দক। এখদনা আদছ উনারা। 

 
দিনার:   খার্ারিার্ার দনদয় যদি একটু র্েদ ন। 
 
আশরাফুে র্ারু্:  খার্ার িার্ার ওই... তপাোও তগাশ ,  ারপদর তমাগোই, 

 ারপদর কার্ার্, দর্দরয়াদন, কাদচ্চ এির্ই ইদন্ডয়ান খাওয়া 
িাওয়া। ওটা আমরা এখাদন কদর। এখন আদস্ত আদস্ত 
আমাদিরই এই খাওয়া িাওয়ার এই কােোরটাই ত া এখন 
র্াংোদিদশ পুরা এখন প্রেদে  হদয় তগদছ, এই খাওয়াটাই। এই 
তমাগে খার্ারটাই এখন ির্াই ... কােোরটা করদ দি। 

 
দিনার:  ত া... আপনারা ত া র্েদছন তয আপনারা উিুব দিদকং, উিুব 

র্দেন। এখন আপনারা এমন একটা ভূখদে র্ির্াি করদছন তয 
যার তমযদরদট মানুষ র্াংো র্দে। ত া এই তয িুদটা ভাষার 
একটা র্োপার, র্া আপনারা তয উিুব র্েদছন, এটা দনদয় যদি 
তকান যরদনর এেদপদরদয়ন্স র্া তকান গল্প র্া তকান সৃ্মদ  যদি 
োদক। 

 
আশরাফুে র্ারু্:  মাদন উিুব ভাষা দনদয় তকান  টনা? না। 
 
দিনার:  এই তয মাদন আপনারা উিুব র্েদছন র্া আপনাদির তয ইয়ং  

তযনাদরশন্,  ারা ত া এখন র্াংো দমদিয়াদম পিাদশানা করদছ। 
এই তয িুদটা ভাষার তয র্োপার, এটা দনদয় যদি তকান যরদনর 
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িমিো, র্া তকান যরদনর  টনা যদি তেদক োদক, যা 
আমাদিরদক যানাদনা যায়। 

 
আশরাফুে র্ারু্:  উিুব ভাষা যারা ওল্ড যারা আদছ  াাঁদির মদযে ত া কমদিটদে উিুব  

আদছ। আর আমরা যারা মাঝামাদঝর মদযে আদছ আর দক, 
আমরা ন ুনও না পুরানাও না। মাঝখানটাদ  যারা আমরা আদছ, 
খুর্ দর্পদি আদছ। আমাদির তছদে তমদয়রা দকন্তু উিুব অ্  রু্দঝও 
না দিক মদ া। আমাদির কারদে হয়দ া কো র্া বা র্দে, দকন্তু 
ওদক র্েদর্ন তয পাাঁে োইন উিুব দেদখ িাও, ও পারদর্ না। উিুব 
ভাষাটা আদস্ত আদস্ত ন ুন তযনাদরশন্ তেদক িদর যাদে। 
তযদহ ু তেখাপিা নাই। তকান সু্কে কদেয নাই। উিুব কােোর 
নাই র্েদ  তগদে। এই আমরা যারা আদছ... আমাদির দিদনয়ররা 
কদর তগদছন, এই আমাদির পযবি েেদ দি। এরপদর উিুবর দক 
হদর্ র্ো মুশদকে আদছ। ন ুনদিরদক আমরা যখন তমাশাদয়রা 
র্িাই ত া, ত া যারা পুরানা োদকন  ারা তকান কদর্ া ভাদো 
োগদে ওয়াহ ওয়াহ র্দেন। ত া ওই তছদেরাও র্দে ওয়াহ 
ওয়াহ ওয়াহ। ওদিরদক দযজ্ঞািা কদর, ত ামরা দক রু্ঝদছা? র্দে 
তয ির্াই ওয়াহ ওয়াহ করদছ  াই আমরাও ওয়াহ ওয়াহ 
করদি। উিুবটা পুরাপুদর রু্ঝদ  পাদর না। দকন্তু পদরদর্দশর 
কারদে  ারা ওয়াহ ওয়াহ করদ দি। উিুব তমাশাদহরা আর 
আমরা যখন কদর্ া পদি যারা উিুব আদগর তেখাপিা কদরদছন, 
 ারাও রু্ঝদ  পাদরন। দকন্তু যারা ন ুন তযনাদরশন্  আমাদির, 
 ারা খুর্ একটা উিুব রু্দঝ না।  

  
দিনার:  আো... এখন এই তয িুদটা তিশ ভাগ করা হদো যদমবর দভদত্তদ  

এর্ং মাঝখাদন একটা তিয়াে তিওয়া হে, র্িবার তযটাদক আমরা 
র্েদছ, এই র্িবারটাদক আপদন দকভাদর্ তিদখন র্া এই তয 
িীমাি, এটা আপনার যীর্দন দক প্রভার্ রাদখ? 
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আশরাফুে র্ারু্:   আদম ত া আদগই র্েদি তয এই দর্ভাগদক আমরা ভাদো তোদখ 

তিখদ দি না এখন। 
 
দিনার:  একটু যদি দিদটেস্ র্েদ ন তয এটা আপনাদির বিনদদন 

যীর্দন দকরকম প্রভার্ তফদে? 
 
আশরাফুে র্ারু্:  ওই তয দফদেংস্ ত া একটা আিদ দি যদি আমরা উিুবভাষীরা 

দর্দশষ কদর, যদি আমরা ওখাদন োক াম  াহদে আমাদিরদক 
দর্হাদর র্দে তকউ মারদ া না। র্া আমাদির ভাষা আর 
কােোরদক তকউ তকদি দনদ া না। এই দযদনিগুদো অ্নুভর্ হয় 
আর দক। ইদন্ডয়াদ  মুিেমানরা আদছ না?  ারা  াাঁদির ভাষায় 
 াাঁদির কােোর ত া দিক ম  পােন করদ দি।  াাঁদির উিুব 
সু্কে আদছ, উিুব কদেয আদছ । ইদন্ডয়াদ  য গুো ভাষাওয়ােী 
আদছ, তয যদমবর তোক আদছ,  াদির ত া তযনোদরদে দকছু হয় 
না। দর্দেন্ন  টনা  টদ  পাদর এ  র্ি তিশ, এটা হদ  পাদর 
এরকম। দকন্তু এখাদন তয দিেুদয়শনটা আদছ, তয উিুব নাই 
এদকর্াদর, গদভদমবদের দিক দিদয় তশষ উিুব। তেখাপিা নাই। 
তকান সু্কে কদেয নাই। ভাষার দর্কাশ, দনদযর একটা 
কদমউদনদট যখন  াাঁর দনদযর িংসৃ্কদ দক দর্কাশ করদ  পাদর 
না,  খন  াাঁর দভ দর একটা কি দকন্তু কায কদর ির্িময়। 
য ই তফদিদেদটস্ পাক, র্ের্িা-র্াদেযে দিক আদছ, র্ের্িায় পুাঁদয 
োগাদে, র্ের্িা করদছ তকউ র্াযা দিদে না। আমরা র্াঙাদে 
দর্হাদর ির্াই একিাদে দমদে র্ের্িা করদছ। তকান িমিো নাই। 
তকউ কাউদক একটা কোও র্দে না, খারাপ কোও র্দে না। 
এগুো অ্দনক কদম তগদছ এখন। খুর্ একটা টেবাদরং… ওই 
মানদিক টেবাদরং আদছ। আমার ভাষা নাই। আমার কােোর 
নাই। আদম  উিুব কো র্েদ  পাদরনা। আদম র্াইদর আমার 
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কােোরদক দর্কাশ করদ  পাদর না। তকাোও তকান কো র্েদে 
মানুষ দক যাদন দক মদন কদর। একটা অ্দফিার হদয় তগদছ দকন্তু 
উিুব র্েদে হয়দ া আমাদক উিুবওয়াো র্দে মদন করদর্। এই 
যরদনর দকছু... এই, এগুদো কায কদর আর দক। মানদিক োপ 
আদছ একটু। এটা আদছ আমাদির মদযে এই দযদনিটা আদছ। 

 
দিনার:  আযদকর দিদন, র্া র্ বমান িমদয় এই তয একটা র্িবার, এই 

র্িবারটা আযদকর দিদন র্া র্ বমাদন আপনাদির যীর্দন ক টুকু 
প্রভার্ তফদে র্া ক টুকু ইনফু্লদয়ন্স আদছ এর? 

 
আশরাফুে র্ারু্:  র্িবার ত া আমাদির যনে র্ি একটা... আমরা মদন কদর তয 

আমাদির যনে র্ি র্ার। র্িবারটা। দকন্তু এখন এটা আমাদির 
র্াংোদিদশর তয র্িবার, আমরা যদি র্দে তয এই র্িবার আমাদির 
যনে, আমাদির উিুবভাষীদির যনে একটা র্ার, আর্ার দকন্তু 
এটাদক যদি অ্নেভাদর্ ইনারা তনয়, র্াংোদিদশ ভাইরা তনয় তয, 
দক র্েদ  োদে...  াহদে এটা অ্নেভাদর্ হদয় যাদর্। দকন্তু আদম 
দক্লয়ার কাট র্েদ দি, এখনও র্েদ দি, তয এই র্িবারটা 
আমাদির যনে র্ার।  র্িবারটা যদি না োকদ া, ত া আমরা 
আমাদির আত্মীয়-স্বযদনর িাদে এদকর্াদর কাছাকাদছ োকদ  
পার াম। দমদশ তযদ  পার াম। আিদ  পার াম যাইদ  
পার াম। র্া আমরা েদেই তয াম। এই কি োকদ া না। তয 
কি এখন আদছ। তয কোদের যীর্ন আদছ, হয়দ া আত্মীয়-
স্বযনরা এদি  াদিরদক যদর দনদয় তযদ া। েে ওখাদন োকদর্। 
ওটাও পারদ দি না এই র্িবার এর কারদে। এই র্িবার হওয়ার 
কারদে এই তয তযনাদরশন তয মার খাদে, এরাও আর মার 
খাইদ া না। ওরা ওখাদন তযদয় উিুব পিদ া, তেখাপিা করদ া, 
এদগদয় তযদ া। এখন শুযু আপনারা তিখদর্ন, তখয়াে করদর্ন, 
তয শুযু নাদপদ র তিাকান করা ছািা, িদযবর কায করা ছািা, 
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 ারা আপার তেদভদে দেিা করার তকান তস্কাপ পাদে না। দকন্তু 
এই র্িবারটা যদি না োকদ া,  াহদে ওদিদক যাই কায কদর 
আিদ া। ওদিদক যাই তেখাপিা করদ া। দকন্তু এই র্িবার না 
োকদে ত া তিশ োকদ া না। তিশ স্বাযীন োকদ া না। এটা 
তফর আদরকটা েোন্ড হদয় যায়। আমাদির দিক দিদয় আমরা 
র্িবারদক একটা র্ার মদন কদর। 

 
দিনার:  আপনার মদ  আপনার আদি র্াদি র্া তিদশর র্াদি অ্োকেুয়োদে 

তকাোয় র্দে আপদন মদন কদরন? 
 
আশরাফুে র্ারু্:  আদির্ািী? 
 
দিনার:    আপনার র্াদি র্েদ  আপদন তকান... 
 
আশরাফুে র্ারু্:  এখদনা ভার  র্া মহা ভার । এখাদন যন্ম তনওয়াদ  এই মাদটর 

প্রদ  একটা ভাদোর্ািা আদছ, মহব্ব  আদছ। আদছ ত া। 
আর্ার র্াপ িািার তয দভটামাদট ওখাদন আদছ ওটার প্রদ ও 
একটা টান আদছ। একর্ার ভার ীয় িূ ার্াদি দগদয় িাাঁিাই 
োদক, একটা দভিা পাইদে যাদর্া, তিখা করদর্া। এখদনা যাই 
আমরা। এটা... এটা আদছ। টান আদছ। যন্ম দনদয়দছ এখাদন। 
এটা ি ে। তেখাপিা কদরদছ এখাদন, র্ি হদয়দছ এখাদন। 
এখানকার মানুদষর িাদে দমদশ তগদছ। মহব্ব  আদছ। দকন্তু ওই 
র্াপ িািার দভটার প্রদ ও একটু িুর্বে া ত া অ্র্শেই আদছ। 
এটা োকদর্ই।  

 
দিনার:  এখন এই তয আপদন আপনার পূর্বপুরুষদির কাছ তেদক দর্দভন্ন 

সৃ্মদ , গল্প শুদনদছন এর্ং  ারা আপনাদির কাদছ দযদনিগুদো 
তশয়ার কদরদছন। ত া এই তয আপনাদির সৃ্মদ গুদো, গল্পগুদো, 
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এগুদো তকমন হদর্ যদি আপদন আপনাদির দফউোর তযনাদরশন 
এর কাদছ দক আপদন দিদয় তযদ  োন? র্া আপদন দক োন তয 
 ারা এির্ র্োপারগুদো যানুক?   

 
আশরাফুে র্ারু্:   হোাঁ অ্র্শেই। অ্র্শেই। একটা যাদ  যদি  াাঁর দনদযর অ্ ী দক 

না যাদন  াহদে ত া  াদির...  ারা আগাইদ  পাদর না। কারে 
এই উিুব  র্া মুিদেম উিুব যা ীয় ার্াি তযটাই র্দেন আর দক 
এটার মদযে দক দছে? দনরাশা ভার্ আদছ আমাদির 
তযনাদরশদনর মদযে। তয আমাদির মদযে তকউ ভাদো তোক দছে 
না? এ যরদনর একটা ভার্ আদছ। দকন্তু এখাদন গাদের্ দছদেন, 
উপমহাদিদশর ির্বদশ্রষ্ঠ কদর্ দছদেন, দমযবা গাদের্ দছদেন। 
(দর্কয অ্ফ দহি মারমুদরং অ্োদেে, িাম ইেটবাে োইন্ ি 
ওয়োর নট্ আন্ডারস্টোদন্ডদে্ে প্রপারদে) উিুব কদর্ ইনারা। এটা... 
এটা ত া অ্র্শেই একটা ইদয় োদগ। অ্নুভর্ হয় আর দক। এটা 
এখদনা... আমরা দনদযরাই অ্নুভর্ কদর এটা।  

 
দিনার:  ত া... অ্দনক যনের্াি আপনাদক। আপনার সৃ্মদ  র্া গল্প... 

আো, আদরকটা তশষ প্রশ্ন তয আপদন যদি োন তয মাদন আমরা 
তকান দকছু যদি দমি কদর োদক, আপনার যদি তকান দকছু 
যানাদনার োদক, যদি তকান দকছু আমাদির যানাদনার প্রদয়াযন 
মদন কদরন, র্েদ  পাদরন। 

 
আশরাফুে র্ারু্:  এই... এর মাযেদম? আদম আপনাদির মাযেদম র্াংোদিশ 

িরকাদরর কাদছ, ভার  িরকাদরর কাদছ... আমরা দকন্তু 
অ্দরদযনোদে ভারদ র তোক।  আমার একটা অ্োদপ্রাে োকদর্ 
ভার  িরকাদরর প্রদ । তয র্াংোদিদশর িাদে যখন এ  িুদর 
একটা িেকব গদি উদিদছ, ত া আমাদির িািা র্ার্াদির 
উদিোয়,  ারা তযদহ ু ওই মাদটদ , ওই তয র্েোম তয র্িবার, 
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এই র্িবার… র্িবারই েদ কর। এটাদক ভুদে তযদয় যদি 
আমাদির ভার ীয় িরকার যারা আদছন, তন ৃরৃ্দ আদছন,  ারা 
র্াংোদিদশর িাদে কো র্দে এ িমিোর িমাযান খুর্ িহদয 
দিদ  পাদরন।  ার আদগ যদি  াদিরদক... আমাদিরদক যদি 
 ারা আপনযন মদন কদর, তয এরা আমাদির িিানদিরই 
িিান। আমরা দকন্তু ইদন্ডয়া র্িবার পার করদেই ইদন্ডয়ানদির... 
আমরা দকন্তু ইদন্ডয়ান িিানদির িিান আমরা। এই মাদটদ  
যন্ম দনদয়দছ।  াহদে  যদি এই দেিা তেদক,  ারা যদি এদগদয় 
আদিন, ত া র্াংোদিদশর িাদে তয িেকব এখন গদি উিদ দছ, 
র্াংোদিশ আর ভারদ র মাদঝ, এটাদক ভার  িরকার আর 
র্াংোদিশ িরকার িুইটা দমদে যদি ইো কদরন,  াহদে খুর্ 
শটব টাইদম এই কোে এর িমিো, এই কােোরাে িমিো, ির্ 
িমিোর  িমাযান হদয় যাদর্ র্দে আদম মদন কদর। এর্ং  াদির 
কাদছ আদম অ্োদপ্রাে করদছ, তয  ারা য   ািা াদি পাদরন এই 
মানদর্ক িমিোর িমাযান যদি কদর তিন,  াহদে আগাদম দিদন 
এই তযনাদরশন িারাযীর্ন এই িুই গভদমবদের কাদছ কৃ জ্ঞ 
োকদর্। 

 
দিনার:  অ্দনক যনের্াি আপনাদক। আপনার সৃ্মদ  এর্ং গল্পগুদো 

আমাদির িাদে তশয়ার করার যনে। আপনার িাদে কো র্দে 
খুর্ই ভাদো তেদগদছ, যনের্াি আপনাদক।  

 
আশরাফুে র্ারু্:   যনের্াি।  
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