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Interview details 
Interview with Khaled Hussain  
Interviewed by Farhan Apurbo 
 
ফারহান:  বাড়ির কাররা কাছ থেরক হয়ত ভারত থেশভাগ এটা ড়নরয় অরনক গল্পই 

শুরনরছন। থেরকম গল্প যড়ে আমারের কারছ থশয়ার কররতন। আড়ম থকান বাধা 
ড়েড়ি না আপড়ন জাস্ট বলরত োকুন। 

 
খারলে:  হ্াাঁ োতচড়িরশর গল্পটা আড়ম শুরনড়ছ বাবার কাছ থেরক। থযটা শুরনড়ছ এবং 

বইরয় পরিড়ছ। পৃড়েবীর বি একটা মাইরেশন হরয়ড়ছল োতচড়িরশ। ড়বড়ভন্ন 
জাড়তরগাষ্ঠী এক বর্ডার থেরক আররক বর্ডারর ড়গরয়ড়ছল। থে চরে আমার 
পড়রবারও ড়ছল। আমার বাবা ড়ছরলন মূলত। এবং আমার চাচা ড়ছরলন েুইজন। 
বাবার কাছ থেরক থযটা থশানা হরয়রছ থয আমারের বাড়ি ড়ছল পাটনারত। 
থজ্াড়তনগরর। োরমর নাম ড়ছল ড়হলো োম। ওখারন আমারের খুব বি ব্বো 
ড়ছল। োোর ব্বো ড়ছল। থেই ব্বো ড়ছরলা... উড়ন থযটা বুড়িরয়রছন থয 
ফরচুরনর ব্বো। আড়ম থেটা বুিরত পাড়রড়ন। তারপর ড়তড়ন বুড়িরয়রছন থয 
আমরা থযটা থোোড়র শপ বড়ল ওটাই ড়ছল। কলকাতারত ড়ছল এবং পাটনারত 
ড়ছল। থতা োো... বাবা থযটা বরলরছন থয োো অরনক তাড়ি থখত। একটা 
ইরয়.. হল থখজুররর রে ড়েরয় থযটা বানারনা হয়। ওই তাড়ি খাওয়ার ফরল তার 
ড়লভার নষ্ট হরয় থগড়ছরলা। ওই পাঁয়তাড়িশ-থছচড়িরশ। ওই েময় উড়ন মারা যান। 
তারপর আমার বাবার.. মামারা যারা ড়ছরলন তারা ব্বোটারক ওন কররলন 
এবং রান কররত োকরলন। তার মরধ্ই োতচড়িশ চরল আেল। আরগ থতা 
ফড়টড ড়েক্স হল। ফড়টড ড়েরক্স থযটা হরয়রছ... আপনারা হয়রতাবা জারনন। ওই 
ড়বহারর বি একটা রায়ট হরয়ড়ছল। থছচড়িরশ। েম্ভবত ওটা অরটাবর মারে। ওই 
রায়রট ড়কন্তু পঞ্চাশ হাজার ড়বহাড়ররক হত্া করা হরয়ড়ছল। এবং ওই 
হত্াকারের মরধ্ই আমারের পড়রবার ড়ছল। থে েময় থযটা হরলা - ওই পুররা 
োম থেরক োম থলাকরক মারা হরি, কাটা হরি। থতা আমার বাবা েুই ভাই 
ড়ছরলন। আর থছাট থবান ড়ছল বাবার। একেম থছাট। তখন তার বয়ে মাত্র এক 
বছর। আর আমার োড়ে ড়ছরলন। োো আরগই মারা ড়গরয়রছন। থতা বাবা থযটা 
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বলরলন, থয থযভারব মুেলমানরের ওপর থয আেমণ করা হরি ড়হনু্দরের দ্বারা 
এবং মূলত থযটা ড়ছল থয মড়হলারের ওপর ড়নযডাতন করা হরি। তারেররক থরপ 
করা হরি - ধর্ডণ করা হরি। থতা আমার োড়ে, আমার আব্বার ফুপু এবং 
আব্বার থবান, থছাট থবান থয ড়ছল, তারা থেখল থয তারের বাাঁচার আর থকান 
েুরযাগ থনই। তারা ড়নরজরের (জন্) যড়ে ড়কছু না করর তাহরল ড়কন্তু আবার 
ড়হনু্দরের আেমরণর ড়শকার হরত হরব। থতা আমারের বাোয়... আমার বাবা 
বলরলন থয, একটা বি কুয়া ড়ছল। থতা মড়হলারা েবাই ওই কুয়ারত িাাঁপ ড়েরয় 
ড়েরলন। থেওয়ার আরগই, আগমুহূরতড, বাবা থযটা বলরলন, বাবার বয়ে তখন 
ড়ছল েশ বছর, আর বাবার থছাট থয ড়ছল, আমার চাচা ড়যড়ন, উনার বয়ে তখন 
প্রায় োত বছররর মরতা। ড়তন বছররর থছাট-বি ড়ছরলন উনারা। থতা জাস্ট ওই 
কুয়ারত লাফ ড়িক আরগ োড়ে বলল বাবারক থয, থেখ থতামরা, থতামরা েুইভাই 
এখান থেরক পালায় যাও। থযখারন থেখবা থলাকজন যারি থতামরা ওড়েক ড়েরয় 
চরল যাবা। আমরা আর এখারন থতামারেররক রক্ষা কররত পারব না। এই বরল 
তারা েবাই, মড়হলারা যারা ড়ছরলন তারা কুয়ারত লাফ ড়েরলন। লাফ থেওয়ার 
পর উনারা... থশর্ হরয় থগল। বাবা থেখল থয, এ ড়ক হরি! আমার োমরন 
আমার মা..... তখন থছাট, উড়ন বলরতরছন, উড়ন খুব কান্নাকাড়ট কররছন.... আর 
ড়কছু করার থনই। থকান থলাকজন নাই। আর বাবার থয মামারা ড়ছল, তারাও 
ড়কন্তু আর ওইভারব োরপাটড ড়েরত পারল না। তারাও, েবাই পালারি, একড়েরক 
চরল যারি। থেেময় আমারের বাোয় থয ড়হনু্দ ভদ্ররলাক কাজ কররতন, উড়ন 
ওই োরমরই ড়ছরলন। থতা উড়ন েুইজনরক, বাবারক আর চাচারক োরে করর 
ড়নরয় থগল। তার পারশর বাোয় ড়নরয় থগল। ড়নরয় যাওয়ার পর বাবা বলরলন 
থয, প্রায় ছয় থেরক োত ড়েন তারেররক, চারলর বস্তা োরক, ওই বস্তার ড়পছরন 
তারের লুকায় রাখরলা। রাখার পর উড়ন বলরলন, এক পযডারয় থয, মরন হয় 
আড়ম থতামারেররক আর এখারন রাখরত পারব না। থতা থবটার হয় থতামরা, 
আড়ম থতামারেররক একটা জায়গায় ড়নরয় যারবা, ড়নরয় ড়গরয় থতামারের ওখারন 
ড়েরয় ড়েরবা, থতামারের থলাকজন যারা মুেলমান তারা এড়েক থেরক পালারি। 
ওই পাড়কস্তান একটা নতুন থেশ হরয়রছ ওই পাড়কস্তারনর ড়েরক যারি। থতা 
বাবারক আর চাচারক ধুড়ত পড়ররয় ড়েল। ধুড়ত পড়ররয় এরন কলকাতা থস্টশরন 
থছরি ড়েল। বলল, থেখ ওই থেন গুরলা যারি, পাড়কস্তারন যারি, থতামরা 
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ওড়েরক চরল যাবা। ড়গরয় থতামরা থেখবা ওখারন থতামারের আত্মীয় স্বজন পাবা 
এবং অরনক মুেলমান থলাকজন আরছ তারেররক পাবা। থতা ওই থস্টশরনই 
আবার বাবা চাচারক হারায় থফরল। েুই ভাই, েুজরনই থছাট। উড়ন আর উনারক 
ধররত পারল না। উনারক হারায় থফলল, থতা উড়ন একটা থেরন উরি থগল, থছাট 
ভাই আররকটা থেরন উরি থগল। উিার পর তারা ওখান থেরক চরল আেল 
এড়েরক। পড়িম...ইরয় পূবড পাড়কস্তারন চরল আেল। তখন এটা পূবড পাড়কস্তান। 
যা আজরক বাংলারেশ। এখারন আোর পর উনারা উিল নওগাাঁরত। োন্তাহার-
নওগাাঁ এই জায়গাগুরলারত উনারা চরল আেল। আোর পরর আমার বাবা... ইরয় 
ড়শড়বরগুরলারত, উদ্বাস্তু ড়শড়বরগুরলারত তার থছাটভাইরক খুাঁজরতরছ। থকাোয় 
আরছ-থকাোয় আরছ? পারি না। ইড়তমরধ্ যখন ওই ভাইরক খুাঁজরতরছ তারই 
মরধ্ ড়তড়ন থপরয় থগরলন তার মামারক। থয মামারা ওখারন তার ড়বজরনেগুরলা 
ওন করড়ছল। মামা আবার উনারের েুজনরক খুাঁজরতরছ। আমার েুজন ভারে 
থকাোয়। একজনরক থপরয়রছ। থতা খুাঁজরত খুাঁজরত মামা আর ভারে ড়মরল তার 
থছাট ভাইরকও থপরয় যায়। পাওয়ার পরর উনারা আবার ওখান থেরক চরল 
আরে। োন্তাহারর চরল আরে। োন্তাহারর এরে উনারা আবার লাইফ শুরু করর। 
খুব কষ্ট হল থযরহতু বাবা বলল, খুব ভারলা পড়রবারর ড়ছরলন, জীবরন কখনও 
কষ্ট থেরখন নাই, ড়কছু নাই। তারপর থেই বয়রে বাবা মারা যায়, থেশভাগ হরয় 
যায়। আর এরু্রকশন তার জীবরন আরে না। ড়শক্ষার থকান েুরযাগ হয় না। 
মামারাও ওখান থেরক চরল আেরছ। থকান েহায় েম্পড়ি নাই। উড়ন স্ট্রাগল 
কররত লাগল। থর্ থলবর ড়হরেরব কাজ কররছ। তার পড়রবার আরছ। থে তার 
বাচ্চারক পিারব না তার ভারেরক পিারব থেই বরল উড়ন তার ভারেরকও কারজ 
লাগায় ড়েরলা। থরলওরয়রত, থরললাইরন উড়ন শুরু করল, কাজ শুরু করল। 
কররত কররত একপযডারয় বাবা চরল আেল। ঢাকারত চরল আেল। ঢাকারত 
চরল আোর পর থছাটভাইরক পিারনার থচষ্টা করল। থেই ক্লাে এইট পযডন্ত উড়ন 
ড়নরয়ই থগল থটরনটুরন তারপর বাবা চাকড়র কররত কররত... থলবাররর কাজ 
কররত কররত এখারনই থেরক থগরলন। এই এই অঞ্চরলই থেরক থগরলন। 
একপযডারয় উনার ড়বরয় হল। ড়বরয় হবার পর েংোরগুরলা গুছাড়িরলন। থয 
একটা পযডারয় লাইফটা থেট হড়িল। ড়বরয় হরয়রছ, থমরয় হরয়রছ, থছরল হরয়রছ, 
খুব েুন্দরভারব জীবন চলরছ। থযটা বাবা বলল থয তখন পাড়কস্তান ড়পড়রয়রর্ 
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আমারের বাো ড়ছল... আলুবাজারর ড়ছল। বাবা বলরতন থয, জাস্ট আমারের 
বাো ড়ছল মড়তয়া থচৌধুরীর বাোর পারশ। আমার মা যখন জীড়বত ড়ছরলন তখন 
খবরর যখন মড়তয়া আপারক থেখরতন তখন বলরতন, এই মড়তয়া আপার বাোর 
পারশই আমারের বাো ড়ছল। আলুবাজারর। এবং খুব ভারলা েম্পকড ড়ছল। 
মড়তয়া থচৌধুরী..... আমারের বাড়ি ড়ছল, মড়তয়া থচৌধুরীর বাড়ি ড়ছল। খুব 
েহরজই, উড়ন কাউরক ড়চনরতন, না ড়চনরতন ড়কন্তু মড়তয়া থচৌধুরীরক ড়চনরতন। 
যখন ওই এলাকায় ড়তড়ন ড়ছরলন। থতা একটা পযডারয় তারের আবার লাইরফ 
আররকটা ঘটনা ঘরট থগল, থয থেরভড়ি ওয়ান ড়নরয় এখারন শুরু হরয় থগল 
যুু্দ্ধ। তখন আবার উনারেররক থেভ কররত হরলা। থয এখন ড়ক কররবা। তখন 
থতা আবার উনারের চারজন, েুইজন থমরয় েুইজন থছরল আরছ। একটা পযডারয় 
এক জায়গা থেরক আররক জায়গায় চরল যারি। তখন আমার বাবা কাজ 
কররতন থজড়ন কাবাব নারম একটা ইরয় ড়ছল ঢাকারত, ওল্ড ঢাকারত ড়ছল। 
মাড়লক ড়ছল পাঞ্জাবী একজন । থতা যখন উড়ন থেখল থয থেরশর পড়রড়িড়ত 
খারাপ হরয় যারি। হয়রতা বা পাড়কস্তান আর োকরব না। বাংলারেশ েৃড়ষ্ট হরব। 
বা বাংলারেশ নারম একড়ট থেশ হরব। থতা ওই ভদ্ররলাক থযরহতু পাড়কস্তাড়ন 
ড়ছরলন, ড়শড়ক্ষত ড়ছরলন, ড়তড়ন থফারকাস্ট কররত থপররড়ছরলন থয আেরল ড়ক 
হরত যারি। থতা উড়ন আমার বাবারক খুব থেহ কররতন থয, না; উড়ন খুব 
পড়রশ্রমী ড়ছরলন, খুব হার্ডওয়াকডার ড়ছরলন। থতা উড়ন বলরলন, থেখ আমার মরন 
হয় না এখারন আর ব্বো কররবা। থযরহতু থেরশর পড়রড়িড়ত খারাপ, থেশটা 
ভাগ হরয় যারব, তুড়ম আমার েরে চল, পাড়কস্তারন আমরা যাই। আমার বাবা 
বলরলন থয আড়ম পাড়কস্তারন যারবা না কারণ আমার ওয়াইরফর থয 
পড়রবারগুরলা আরছ তারা বাংলারেরশর ড়বড়ভন্ন জায়গায় আরছ। নওগাাঁরত আরছ, 
োন্তাহারর আরছ, রংপুরর আরছ। থতা োমহাউ ওরেররক থতা থেখরতই হয়। থতা 
আড়ম থকাোয় যারবা? পাড়কস্তারন থকউ নাই আমার, আড়ম কাউরক ড়চড়ন না 
ওখারন। এখারন থতা এতড়েন থেরক, এখারন েশ বছর বয়রে আেড়ছ আর 
এখন আমার বয়ে ড়তড়রশ চড়িশ হরয়রছ আড়ম ওড়েরক আর থযরত পারব না। 
এখারনই আড়ম োকব। এই আরলা বাতারেই োকব। এই বরল উড়ন আর যান 
নাই। না যাওয়ার কাররণ এখারন থযই ড়েনগুড়ল চরল আেরছ, যুদ্ধ ঘড়নরয় 
আেরছ তার মরধ্ একটা পযডারয় আমার বাবা এড়েক থেরক থেড়েরক পালারি। 
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পালারনার পরর থকানভারব লুকায় ড়ছল। থযরহতু উেুডভার্ী থলাকরের উপর খুব 
বি একটা ড়বপে ড়ছল তখন। ২৬ মারচডর পরর ড়কন্তু একটা ড়ররভঞ্জ চরল 
আেরছ থয যারাই উেুডভার্ী তারেররকই মরন করা হরি পাড়কস্তাড়ন আড়মডর 
অ্ালারয়ন্স। থকননা থয উেুড ড়ছল পাড়কস্তারনর রাষ্ট্রভার্া এবং আমারের 
কমু্ড়নড়টর উেুডভার্ী যারা ড়ছল তারা ড়কন্তু উেুড কো বলত। ইরভন এই উেুড, এরা 
থতা উেুডভার্ী মূলত ড়কন্তু পাঞ্জাবী আড়মড যারা তার ড়কন্তু উেুডভার্ী না, যারা থবলুড়চ 
আড়মড তারা ড়কন্তু উেুডভার্ী না। তারের ড়কন্তু অন্ান্ ল্ােুরয়জ আরছ। ড়কন্তু 
আমারের কমু্ড়নড়ট থয োফার করল শুধুমাত্র তার ভার্ার কাররণ। থযরহতু তার 
উেুড বরল। এখন থয আড়মডরা উেুড বলরছ, আড়মডরা থরপ কররছ বাঙাড়ল 
মড়হলারেররক, বাঙাড়ল থমরয়রেররক বা আড়মড হত্া কররছ বাঙাড়লরেররক, উেুড 
কো বলরছ তারা। থতা একপযডারয় োধারণ োরমর মানুর্রাও ড়কন্তু, তারা ড়চন্তুা 
কররত লাগল থয এরা থতা থেম কো বরল অেচ উেুডভার্ী যারা ড়েড়ভড়লয়ান 
ড়ছল, যারা ড়েন আরন ড়েন খায়, যারা ভারলামানুর্ ড়ছল, তারা ড়কন্তু অস্ত্র ধরর 
নাই। ড়কন্তু ড়ররভঞ্জগুরলা চরল আেরছ তারের ওপরর। থয থতামরা থতা ওই 
জাড়তরই থলাক। অেচ এই উেুডভার্ী যারা ড়ছল তারা ইড়িয়া থেরক আেরছ, 
ড়বহার থেরক আেরছ, উিরপ্ররেশ থেরক আেরছ বা বাোল থেরক আেরছ, তার 
ড়কন্তু ড়ভন্ন জাড়ত, পাঞ্জাবী একড়ট ড়ভন্ন জাড়ত, থবলুড়চ একড়ট ড়ভন্ন জাড়ত, ড়েড়ি 
একড়ট ড়ভন্ন জাড়ত। ড়কন্তু এখানকার এই অঞ্চরলর োধারণ বাঙাড়লরের একটা 
ধারণা ড়ছল থয এরা একটা, তারের অংশ বা এরা থেম জাড়ত। থতা এরা 
আমারের ওপর অত্াচার করররছ আমরাও এরের ওপর অত্াচার করব। তখন 
আপড়ন থেখরবন থয পুররা বাংলারেরশ থযখারন থযখারন থরলওরয় ড়ছল থেখারনই 
ড়কন্তু উেুডভার্ীরের একটা থলাকাড়লড়ট ড়ছল। এরা থবে কররড়ছল ড়কন্তু থরলওরয় 
থেরকই। এরা যখন মাইরেট করররছ নাইনড়িন থফারড়ট থেরভরন বা ড়েক্সড়ট 
ফাইরভ, যারা থরলওরয় ওয়াকডার ড়ছরলন তাই ড়কন্তু চরল আেরলন এড়েরক। আর 
থযখারন থরল ড়ছল থেখারনই এরা ড়ছল। আর খুব বি একটা কমু্ড়নড়ট গরি 
উরিড়ছল, খুব ভারলা অবিা ড়ছরলা, খুব ড়প্রড়ভরলজর্ ড়ছরলা ড়কন্তু যখন থেশটা 
ভাগ হরত শুরু করল তখন ড়ররভরঞ্জর কাররণ থলারকরা আবার তারের ওপর 
অত্াচার করর, হত্া করর বা তারের থয প্রপাড়টডগুরলা ড়ছল তা লুরট থনয় বা 
েখল করর। যার কাররণ উেুডভার্ীরা ড়নরজরের গুড়টরয় থফরলড়ছল। আমার 
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পড়রবারও থেই কাজড়টই কররড়ছল। তারা থচষ্টা কররড়ছল থয থযখারনই উেুডভার্ী 
আরছ তারা থেখারন ড়গরয় আত্মেমপডণ কররব, ড়নরজরেররক লুকারব। ড়কন্তু 
একটা পযডারয় আমার বাবা, তখন আমার েুই ভাই েুই থবান, আমার জন্ম হয় 
ড়ন তখন, ঐ আলুবাজার থেরক থবড়ররয় এড়েরক ড়মরপুর-থমাহাম্মেপুররর ড়েরক 
আোর থচষ্টা কররলা। থযরহতু এড়েরক একটা বি কমু্ড়নড়ট আরছ। নাইড়িন 
থেরভড়ি ওয়ারনর ড়েক্সড়টন ড়র্রেম্বর যখন বাংলারেশ স্বাধীন হরয়রছ, নতুন 
একটা থেশ হরয়রছ তখন তারা এড়েরক আোর থচষ্টা কররলা। ওই আোর 
পররই আমার বাবারক মুড়িবাড়হনী এবং যারা এখানকার সেন্ ড়ছল তারা 
অ্াররস্ট কররলা। ওই েময় ড়কন্তু গণ অ্াররস্ট হড়িল, গণ থেফতার হড়িল। 
যারেররক, পুরুর্রেররক ধররছ তারের থেফতার করর ড়নরয় যাওয়া হরি। থতা 
থেই ইরয়রতই আমারর বাবারক ড়নরয় থগল। আমার বাবারক, মারয়র োমরন, 
থজার করর গাড়িরত তুরল ড়নরয় থগল। ড়নরয় যাওয়ার েময় আমার মা বলল, 
থতামরা আমারক জাস্ট জানাও আমার স্বামীরক থকাোয় ড়নরয় যারিা? ড়কভারব 
আমার স্বামীরক ড়ফরর পারবা বা থকাোয় থতামরা ড়নরয় যারিা? তারা বলল, না 
আমরা ড়নরয় যাড়ি, ড়জজ্ঞাোবাে করর থছরি থেব। থতা ইড়তমরধ্ আমারের থয 
এক্সরপড়ররয়ন্স হরয়রছ, ড়মরপুররর ড়েরক ওরা ড়গরয়ড়ছরলন পাড়লরয়। ড়মরপুরর থয 
কাড়হড়নটা হরয়ড়ছল, ওরা বরলড়ছল থয, চল থতামারেররক ড়পে ড়মড়টংরয় ড়নরয় 
যারবা। গাড়িরত করর ড়নরয় যারি। ড়নরয় ড়গরয় আর এড়েরক ড়নরয় আেরছ না। 
গাবতলীর ড়েরক ড়নরয় যারি। থয গাড়িগুরলা গাবতলীর ড়েরক যারি, আমার মা 
থযটা বরলড়ছরলন, থয গাড়িগুরলা গাবতলীর ড়েরক যারি থেগুরলা আর ড়ফরর 
আেরছ না। ওখারনই তারেররক থমরর থফলা হরি। তা মারয়র ওই ভয়টাই 
কাজ করড়ছল থয, থযরহতু উনারক গাড়িরত করর ড়নরয় যারি উনারক মরন হয় 
আমরা আর ড়ফরর পাব না। থতা আমার মা খুব কাকুড়ত করত ওই 
থোলজাররেররক, মুড়িবাড়হনীরক, থয থেরখা আমার স্বামী থতা কাররা থকান ক্ষড়ত 
করর নাই, উড়ন ড়েন এরন ড়েন খাওয়া থলাক। আমরা খুব কষ্ট করর এখারন 
চড়ল, আমারের বাচ্চা আরছ, আমরা থতা কারও থকান ক্ষড়ত কড়র নাই। আমরা 
ভারলা একটা জায়গায় ড়ছলাম। আমরা আমারের প্রড়তরবশীরেররক থকান কষ্ট 
থেইড়ন বা ওরের কাছ থেরকও আমরা থকান কষ্ট পাই ড়ন। থতা আমারের ড়ক 
থোর্, থতামরা আমার স্বামীরক থকন ড়নরয় যারিা? ওরা বলল থয, না আমরা 
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ড়নরয় যাড়ি, আমরা ড়জজ্ঞাোবাে করর থছরি থেব। বরল তারক ড়নরয় থগল। 
থকাোয় ড়নরয় যারি? তারা বলল, আমরা তারক এখন োনারত রাখব। ওই থয 
থেন্ট্রাল থজল আরছ ওই থজরল রাখরবা আমরা। এই বরল ড়নরয় থগল। তারপর 
আমার মা েুই ড়েন পরর থলাকজনরক বলরছ থয, কারক বলরব? থকউ থতা 
থেখারন নাই, কারক বরল তার স্বামীরক উদ্ধার কররব। উেুডভার্ী যারা থেখারন 
ড়ছল েবাই ভাবরছ পাড়লরয় যাব, ইরয় করব। থতা আমার মা েুই ভাই আর েুই 
থবানরক ড়নরয়  একেম েকাল থেরক, প্রড়তড়েনই, েকাল থেরক ওই থেন্ট্রাল 
থজরলর থগরটর কারছ োাঁিারয় োকরতন। থেড়খ ড়ক হয়, যড়ে আড়ম ড়ররকারয়স্ট 
করর েবাইরক বড়ল থয, আমার স্বামী থভতরর আরছ, তারক থবর করর োও। 
তারপর ওখারন ড়গরয় থেখরলন ওখারন অরনক মড়হলা আরছ, অরনক উেুডভার্ী 
মড়হলা আরছন যারা েকাল থেরক েি্া, েকাল থেরক রাত তারপর আবার 
েকাল থেরক রাত োাঁড়িরয় আরছন। ড়কন্তু তারের স্বামীরক ড়ফরর পারিন না। 
এমনও ড়েন থগরছ থয ওখারন যারা োাঁড়িরয় আরছন তারা তারের স্বামীর লাশ 
ড়নরয় ড়ফরররছন, লাশ থেখরছন, বা এমন লাশ থয যার থর্র্বড়র্ আরছ ড়কন্তু 
মাো নাই। এরকম অবিা। থতা আমার মারয়র ড়চন্তা আরও বািরলা। হয়রতাবা, 
উড়ন থযটা বলরলন, মরন কররতন তার স্বামীরক আর ড়ফরর পারবন না। ড়কন্ত 
তারপরও ভাবরতন যড়ে থমররই থফরল তাহরল অন্তত লাশটা যারত পান, যারত 
ড়তড়ন থেরখ, তার থছরলরমরয় থেরখ অন্তত  োন্ত্বনা পারবন থয তার স্বামী মারা 
থগরছ। প্রায় চার পাাঁচড়েন োকার পরর, ওখারনই আরছন, ওখারনই ড়ছরলন, 
োকার পরর, উড়ন একড়েন লাড়কড়ল আমার মা থযটা বলল, থয একজন ইড়িয়ান 
আড়মড থেখরলা থয আমার েুই ভাই আর েুই থবান োড়িরয় আরছ, খুব থছাট ওরা 
আর খুব েুন্দর ওরা। আমার মা কাাঁেরতরছ, থবারখা পরর আরছ, থতা ওই 
ইড়িয়ান আড়মডর একজন আমার মারক থভাজপুরী ভার্ায় ড়জরজ্ঞে করল, 
থভাজপুরী হরলা ড়বহাররর ভার্া, পাটনারত আমার মা বাবা থয ভার্ারত কো 
বলরতন, থতা উড়ন বলরলন ড়ক অবিা থতামার। থতা আমার মা বলল, থেখ ভাই 
আড়ম থতা থতামার থেরশর থলাক, আমরা পাটনারত, আমার স্বামীর পাটনার 
থলাক, আড়মও পাটনারত ড়বলঙ কড়র, আমারের এই োম আরছ, আমরা এখারন 
োকতাম, এই অবিা, আমার স্বামীরক ড়নরয় থগরছ আজ চারড়েন হরলা। ড়কন্তু 
আড়ম থকান থখাাঁজ পাড়ি না। ওই ভদ্ররলাকটা বলরলন, উড়ন ড়হনু্দ ড়ছরলন, 
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ইড়িয়ান আড়মডরত ড়ছরলন, ড়কন্তু ড়বহার থেরক ড়ছরলন, লাড়কড়ল ড়বহারর ড়বলং 
কররতন, থতা উড়ন বলরলন, আমারক বরলা থতামার স্বামীর নাম ড়ক আর ড়তড়ন 
থকমন থেখরত। আড়ম থভতরর ড়গরয় থেড়খ, উড়ন বলল, থবান আড়ম আশা ড়েরত 
পারব না থয আড়ম থতামার স্বামীরক জীড়বত থফরত ড়েরত পারব, ড়কন্তু উড়ন যড়ে 
জীড়বত োরকন তাহরল আড়ম আশ্বাে ড়েড়িরয উড়ন ড়রটানড আেরব। এই করর 
থতা আমার মা ওনারক নামটাম ড়েরলা। থতা উড়ন ড়গরয় থেখল থয না থলাকটা 
এখনও জীড়বত আরছ। বাবার থস্টটরমি হরলা থযড়েন থওই থলাকটা, ওই 
ইড়িয়ান আড়মড বাবার কারছ থগল, বাবার হাত ধরল এবং বলল আড়ম থতামারক 
ড়নরয় যাড়ি, তুড়ম চুপ করর আমার েরে চরল আরো। থতা আমার বাবা বলরলন, 
ওই ড়েনই, থয েব ড়বহাড়ররক ধরর ড়নরয় যাওয়া হরয়ড়ছল তারেররক, থেন্ট্রাল 
থজরল যারা ড়ছল রাত বাররাটায় লাইরন োাঁি কড়ররয় গুড়ল করা হরতা, মাো কাটা 
হরতা, এই ড়েরস্টম চলরতা, থতা ওই ড়েনই েি্ায় আমার বাবারক ওই ইড়িয়ান 
আড়মড নক কররলা, থয থতামার স্ত্রী এবং থছরলরমরয় বাইরর োাঁড়িরয় আরছ, আড়ম 
থতামারক থযভারব থহাক এখান থেরক ড়নরয় যারবা। থতা ওই রারতই আমার 
বাবার ড়েড়রয়াল ড়ছল, থয এই গ্রুপরা এভারব রারত োাঁিারব আর তারেররক মারা 
হরব। তারপরও অরনক মারা হরয়ড়ছল, আমার বাবারক থেই থলাকটা ড়চনরত 
পারর নাই, শুধু নাম ড়েরয়ই উড়ন ইশারা করল, না আড়মই ড়েরাজ, আমার নাম 
থমা. ড়েরাজ। থেখরলা থয োরা শরীরর রি আরছ। খুব মজার থয ড়বর্য়টা, 
থছাটরবলায় থযটা থেরখড়ছ, বাবা থগােল কররল মাোর এখারন পাড়ন জরম থযত, 
মারন এমনভারব ো ড়েরয় ইরয় কররড়ছল থয গতড হরয় ড়গরয়ড়ছল। থতা ড়জরগ্ে 
করতাম ড়ক এটা। বলরতন আড়ম থয থজরল ড়ছলাম, এখারন লম্বা একটা, প্রায় 
থোয়া ইড়ঞ্চর মরতা একটা োগ আরছ, থযটারত পাড়ন োকত, থগােল কররল 
পাড়ন জরম থযত আবার মুছরল হরতা, থতা বাবা বলত থয এমন ভারব ওরা 
থমররড়ছল থয গতড হরয় ড়গরয়ড়ছল আর প্রচে রিক্ষয় হরয়রছ। থতা ওই ভদ্ররলাক 
খুব কড়নক্াড়ল কো বলল, বাবার হাত ধরর, ড়হড়ন্দরত কো বলল, থভাজপুরী 
ভার্ায় কো বলল, থে কনফামড করল থয হ্াাঁ থেই তার ইরয়। করর তারক 
থকানভারব থগরটর োমরন ড়নরয় আেল। ড়নরয় আোর পরর আমার মারয়র হারত 
তুরল ড়েল। বলল, থেখ থবান আড়ম থতামারক থয বরল ড়ছলাম, থতামারক আড়ম যা 
ওয়াো কররড়ছলাম থয থতামার স্বামী জীড়বত োকরল আড়ম তারক ড়নরয় আেব, 
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থেখ ড়নরয় আেড়ছ। ড়কন্তু এই থয এখান থেরক আর এক পাও আড়ম থতামার 
োড়য়ত্ব ড়নরত পারব না। তুড়ম জারনা থেরশর অবিা ড়ক হরয়রছ, এবং বাোড়লরা 
ড়কভারব ড়ররভঞ্জ ড়নরি, এখান থেরক থতামার োড়য়ত্ব, তুড়ম থতামার স্বামীরক 
ড়কভারব আগায় ড়নরয় যাবা। থতা বলল, এখন আড়ম ড়ক কররবা বরলা। থতা 
তখন উড়ন বলরলন আমার মারক, থতামারের অরনকগুরলা থলাকজনরক এখন 
নুরজাহান থরারর্, থমাহাম্মেপুর তুড়ম চরল যাও, ওখারন ইিারন্াশনাল কড়মড়ট 
ফর থরর্েে আইড়েআরড়ে অরনকগুরলা ক্াম্প করর ড়েরয়রছ, তুড়ম থকান যড়ে 
ওই ক্াম্পগুরলারত একবার ঢুকরত পাররা তাহরল থতামরা থবাঁরচ যাবা। নইরল 
ওই ক্ারম্পর বাইরর োকরল থকান না থকান ভারব থতামরা েবাই মারা যাবা। 
থতামরা বাাঁচরত পারবা না। থতা এখান থেরক থটকড়নক্াড়ল তারক ড়নরয় যাবা। 
তুড়ম থয থকানভারব ওই ক্ারম্প থঢারকা। থতা থতামরা যাবা ড়কভারব? থেখ, তুড়ম 
থয থবারখা পরর আরছা, থতামার স্বামীরক থে থবারখা ড়েরয় োও। তারক 
থকানভারব পরায় োও, পরায় ড়েরয় তুড়ম বাচ্চা ড়নরয় থকানভারব আরস্ত আরস্ত, 
এখন থতা েি্া হরয় ড়গরয়রছ, এখন থতা রারতর েময়, তুড়ম অিকারর ড়নরয় 
চরল থযরত পাররা। মা ড়িক থেই কাজই কররলন, থয উনারক ড়নরজর থবারখা 
ড়েরয় ড়েরলন। থবারখা পড়ররয় থকানভারব ওনারা নুরজাহান থরারর্ চরল 
আেরলন। নুরজাহান থরারর্ এরে উনারা ওই উদ্বাস্তু ইরয়রত ঢুকরলন, 
আইড়েআরড়ে, ওখারন উড়ন থরড়জস্টার কররলন। উনার নাম এড়ন্ট্র কররলন। 
ড়রড়ফউড়জ ড়হরেরব আবার। করার পরর উনারা আবার লাইফ স্ট্রাগল করা শুরু 
কররলন। ওখান থেরক আবার ওই ক্াম্পটা, নুরজাহান থরারর্ থয ক্াম্পটা 
ড়ছল, ওটা ড়ছল খুব থটরম্পারাড়র ক্াম্প। ওই ক্াম্প থেরক আবার েবাইরক 
আনা হরলা থজরনভা ক্ারম্প, ১৯৭২ থত। যখন ড়নরয় আো হরলা থজরনভা 
ক্ারম্প, েবাইরক আট বাই আট ড়ফরটর একটা রুম থেওয়া হরলা। থতা আমার 
পড়রবারও ওই রুমটা থপল। রুমটা পাওয়ার পরর লাইফ আবার স্ট্রাগল করা 
শুরু কররলা। শুরু করার পর আবার থতা বাাঁচরত হরব, থয ক্ারম্প আড়ছ। আর 
এখন তারের ড়ভতরর থয ভয়টা কাজ করড়ছল থয,হয়রতাবা যড়ে আমরা এখারন 
োড়ক, আমারের থমরর থফলা হরব। আমরা বাাঁচরত পাররবা না। তখন 
আইড়েআরড়ে এই কড়মউড়নড়টরক একটা অপশন ড়েরয়ড়ছল থয এখন থতামরা ড়ক 
করবা? এই ক্াম্প, এই ড়রড়ফউড়জ ক্াম্প থতা ফর ে্ টাইম ড়বড়য়ং, অল্প 
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েমরয়র জন্। আমরা থতামারের থশল্টার ড়েড়ি, ড়কন্তু আেরল েলু্শনটা ড়ক? 
থতামরা থযখান থেরক আেড়ছলা, ইড়িয়া থেরক, থেখারনই ব্াক করবা? নাড়ক 
পাড়কস্তান যাবা? নাড়ক এই থেরশই থেরক যাবা, বাংলারেরশ? তখন 
ম্াড়ক্সমামরাই ড়কন্তু তারের জারনর ভরয় অপশন ড়েরলা না আমরা ইড়িয়াও 
ব্াক কররবা না, এরেরশও োকরবা না, আমরা পাড়কস্তান যারবা। এটা ড়ছল 
আনঅড়ফড়শয়াল একটা অপশন। ইিারন্াশনাল কড়মউড়নড়ট ফর থরর্েে, তারা 
একটা অপশন ড়নরয়ড়ছল। তারা একটা ফমড ড়ফলাপ কররলা থয না এইেমস্ত 
উেুডভার্ী যারা ড়বড়ভন্ন ক্ারম্প আরছ, এরা আর বাংলারেরশ োকরব না, এরা 
পাড়কস্তান যারব বা ইড়িয়ারতও থফরত যারব। এই অপশন থেওয়ার পরর তারা 
থনরগাড়েরয়শন শুরু কররলা পাড়কস্তান েরকাররর োরে। থয আেরলই থতামারের 
এতগুরলা থলাক, থতামরা থতা চরল থগরল এরেররক থছরি, একটা পযডারয় 
থতামরা থতা তারের ইউজ কররল, থয তারেররক ড়মত্রবাড়হনী ড়হরেরব ইউজ 
করলা তারপর ওরেররক থফরল চরল থগলা। এখন এরের োড়য়ত্ব থক থনরব? 
প্রায় ছয় লারখর মত উেুডভার্ী ড়ছরলা তখন। যারা আটরক পরিড়ছল, যারা থক্লইম 
কররড়ছল না আমরা এরেরশ োকরবা না, ইড়িয়ারতও োকরবা না, আমরা 
পাড়কস্তান চরল যারবা। তখন ড়কন্তু পাড়কস্তান গভনডরমি একেম ড়ক্লয়ারড়ল, 
পড়রস্কারভারব ড়র্নাই কররলা। বলল, না এটা ড়কভারব হয়? এখন যারা 
বাংলারেরশ আরছ তারা েবাই বাংলারেরশর নাগড়রক। এরা বাংলারেড়শ। 
থেশভাগ হরয়রছ। আমরা ড়কভারব োতরকাড়ট বাঙাড়লরক বলরবা, োতরকাড়ট 
বাঙাড়ল যড়ে পাড়কস্তান আেরত চায়, আমরা ড়কভারব তারেররক আনরবা? এটা 
থতা েম্ভব নয়। পাড়কস্তান েুরটা অংশ ড়ছল, পড়িম-পূবড পাড়কস্তান ড়ছল, পূবড 
পাড়কস্তান আলাো হরয়রছ। এখান ওখারন যারা আরছ তারা ওভারবই োকরব। 
ড়কন্তু আইড়েআরড়ে অরনক বি একটা অগডানাইরজরশন ড়ছল, তারা থপ্রোরাইজ 
কররলা, এটা ড়কভারব বলা যায়? এই থয ড়ভন্ন একটা জাড়ত, ড়ভন্ন জাড়তস্বিার 
একটা থলাক, ড়ভন্ন একটা কমু্ড়নড়ট যারা এখারন আরছ তারা থতা খুব 
ব্াকওয়ার্ড ড়েচুরয়শরন আরছ, ড়ররভরঞ্জর মরধ্ আরছ, তারেররক থছরি ড়েরল 
তারা থতা মারা যারব েবাই। এরের োড়য়ত্ব থতা থতামারেররক ড়নরত হরব। তারা 
বলল থয না আমরা েবাইরক ড়নরত পাররবা না। এই বরল আইড়েআরড়ের 
থপ্রোরাইরজ পাড়কস্তান গভনডরমি একটা ড়েপাড়টডইর্ অ্াড়েরমি করল নাইড়িন 
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থেরভড়ি থফারর ড়েমলারত। ড়েমলারত একটা অ্াড়েরমি হরলা। ওই অ্াড়েরমি 
পাড়কস্তান, বাংলারেশ এবং ইড়িয়া, যার কাররণ ড়েপাটডাইর্ বলা হরয়রছ। ড়তন 
পাড়টড ড়মরল ড়র্োইর্ করল এই থয নব্বই হাজার পাড়কস্তাড়ন সেন্ আরছ যারা 
ভাররতর কারছ আটরক পরিরছ, এরেররক ড়কভারব ড়নবা? এবং যারা 
ড়নরজরেররক আটরক পিা পাড়কস্তাড়ন বলরছ, যারা ড়নরজরেররক উেুডভার্ী ড়বহাড়র 
বলরছ এই কড়মউড়নড়ট থতামরা ড়কভারব ড়নবা। তখন ওই অ্াড়েরমরি পাড়কস্তান 
ড়কন্তু থটকড়নক্াড়ল তারের ড়েকটারকই থেরখরছ। থযটা থয নব্বই হাজার আড়মড 
ড়ছল, ওই ইেু্রতই থজার ড়েরয়রছ তারা এবং ড়বহাড়ররের থক্ষরত্র বরলরছ তারা থয 
থটকড়নক্াড়ল আমরা পাড়কস্তাড়ন তারেররক বলরত পাড়র না কারণ োত থকাড়ট 
বাঙাড়লও থতা পাড়কস্তারন ড়ছল। তার মারন ড়ক আমরা োতরকাড়ট বাঙাড়লরকও 
পাড়কস্তারন ড়নব? না। তারা ড়ক কররলা, তারা ড়তনটা ক্ারটগড়র লঞ্চ কররলা, 
তারা বলল, এই ড়তনটা ক্ারটগড়র যারা ফুলড়ফল কররব তারা হরব আটরক পিা 
পাড়কস্তাড়ন বা স্ট্রানরর্ট পাড়কস্তাড়ন আর আোরওয়াইজ েবাই হরব বাংলারেরশর 
নাগড়রক। আর তারা পূরবডই থজরনড়ছল, তারের ভারলা আইড়র্য়া ড়ছল থয, এই থয 
উেুডভার্ী ড়বহাড়র কমু্ড়নড়ট তারা ড়কন্তু খুব অল্প েংখ্ক থলাকজন ড়ছল যারা 
পাড়কস্তান থেন্ট্রাল গভনডরমরির এমপ্লড়য় ড়ছল, তারা েবাই ড়ছল থরলওরয় থবের্। 
আর থরলওরয় তখন ড়ছল থপ্রাড়ভড়ন্সয়াল গভনডরমরি। এরা বলল ড়িক আরছ 
আমরা আটরক পিা পাড়কস্তাড়ন বলব ড়তনটা ক্ারটগড়ররত, ড়তনটা ক্ারটগড়র ড়ক 
ড়ছল, প্রেমটা তারা বলরছ, যারা পড়িম পাড়কস্তারন জন্মেহন করররছ তারা যড়ে 
থেরভড়ি ওয়ারনর পরর থকানভারব বাংলারেরশ আটরক যায় তারা হরব আটরক 
পিা পাড়কস্তাড়ন এবং তারেররক পাড়কস্তান ড়নরত বাধ্। এবং পাড়কস্তান ড়নরব। 
এবং থেরকি থযটা ড়ছল থয যারা ড়ছল পাড়কস্তান থেন্ট্রাল গভনডরমরির এমপ্লড়য়, 
থপ্রাড়ভড়ন্সয়াল না। তারা হরব আটরক পিা পাড়কস্তাড়ন এবং পাড়কস্তান তারেররক 
ড়র পাড়টডরয়র্ কররব। োর্ড হরলা তারা থযটা বলল, থয পাঁড়চশ হাজার থয ইন 
থজনারাল োধারণ থলাকরক থনরব তারা যারা যুরদ্ধ তারের পড়রবাররর থলাকরক 
হাড়ররয় থফরলরছ। এটা থকান োইরটড়রয়া নয় ড়কছু নয়। জাস্ট পাঁড়চশ হাজার 
থলাকরক তারা ড়নরয় পাড়কস্তারন ড়র পাড়টডরয়ট করর থেরব। এই হল ড়তনটা 
ক্ারটগড়র। এখন এই ড়তনটা ক্ারটগড়র যড়ে থকউ ফুলড়ফল না করর তাহরল 
ওই অ্াড়েরমি ড়কন্তু বরল ড়েরি আপড়ন থকানভারবই থক্লইম কররত পাররবন না 
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থয আপড়ন আটরক পিা পাড়কস্তাড়ন বা আপড়ন পাড়কস্তারনর নাগড়রক। অ্াকড়র্ডং 
টু ড়েমলা অ্াড়েরমরি তারা ড়কন্তু ড়নল, যারা ওরয়স্ট পাড়কস্তারন জন্মেহন 
করররছ এখারন আটরক থগরল তারেররক ড়নরয়রছ, যারা থেন্ট্রাল গভরনডরমরির 
এমপ্লড়য় ড়ছল তারেররক ড়নরয়রছ এবং পাঁড়চশ হাজার োধারণ জনগরণর কো 
যখন আেরলা তখন এখারন ড়ক হরলা, যারা ড়রড়ফউড়জ ক্ারম্প ড়ছল, তারা 
থেইখান থেরক পাঁড়চশ হাজার না ড়েরয় তৎকালীন আওয়াড়ম লীগ েরকার 
থেখরলা থয উেুডভার্ীরের মরধ্ যার গুিা টাইরপর ড়ছরলা, যারা ওয়্ার ড়েড়মনাল 
ড়ছরলা, যারা প্রত্ক্ষভারব বাঙাড়ল ড়নধন করররছ, তারা ড়কন্তু থজরল ড়ছল, ওই 
থজরল থেরক পাঁড়চশ হাজার থলাকরক ধরর ওই থকাটারত পািায় ড়েরলা। অেচ 
ওই যারা থগল তারের ড়কন্তু োয়াল হওয়া উড়চৎ ড়ছল। যারা ড়নরীহ ড়ছল তারা 
ক্ারম্প থেরক থগরলা আর যারা কালড়প্রট ড়ছল, যুদ্ধাপরারধর েরে েমৃ্পি ড়ছল 
তারেররক ওই পাঁড়চশ হাজার থকাটায় পাড়িরয় থেওয়া হরলা। ড়তনটা থকাটাই 
তারের ফুলড়ফল হরয় থগল এবং পাড়কস্তান ড়ক্লয়ার। বরল ড়েরলা থয না আমারের 
আর থকান থকাটা নাই। আমরা এই কমু্ড়নড়টরক আর পাড়কস্তাড়ন বলরত পারব 
না। এখন থতামারের োড়য়ত্ব, বাংলারেশ েরকাররর োড়য়ত্ব, এখন বাংলারেশ 
েরকার তারেররক থেখরব থয এই কমু্ড়নড়টরক তারা ড়কভারব রাখরব। ড়কন্তু 
চমৎকার ড়বর্য় থেখরবন, আজও উেুডভার্ীরা ড়কন্তু ড়বড়ভন্ন ক্ারম্প আরছ। 
বাংলারেরশ প্রায় একশ থর্ালটা ক্াম্প আরছ এই ক্ারম্প প্রায় ড়তন লারখর 
মরতা উেুডভার্ী আরছ যারা একটা ইনড়হউম্ান লাইফ ড়কন্তু তারা ড়লর্ কররছ, 
একটা অমানড়বক পড়ররবশ,তারের আট ড়ফট েশ ড়ফরটর একটা ঘর, এরু্রকশন 
থনই, তারের ভারলা ে্াড়নরটশন থনই। অেচ থেরভড়ি থফাররই ড়কন্তু এটা ড়ক্লয়ার 
হরয় ড়গরয়রছ, থযখারন বাংলারেশ ড়নরজই োইন করররছ থয না এই ড়তনটা 
ক্ারটগড়রর পরর আর থকউ পাড়কস্তাড়ন নাগড়রক না। তারপররও ড়কন্তু থেখা 
ড়গরয়রছ েরকার একটা ড়মে্া আশ্বাে ড়েরয় থররখরছ তারের থয থতামরা অপশন 
ড়েরয়রছা পাড়কস্তান যাবার, পাড়কস্তারন যাবা। েরকাররর থকান মাোব্াো নাই। 
তার থতা অপশন ড়েরয়রছ। থেরভড়ি থফার থেরক টু োওরজি ওয়ান পযডন্ত থযটা 
আমরা উপলড়ি কররড়ছ থয বাংলারেশ েরকার থকানভারবই উপলড়ি করর নাই 
থয এরা তারের একটা অংশ। তারা থমরন ড়নরয়রছ, থয এরা অপশন ড়েরয়রছ, 
এরা আমারের অংশ না। এরা এরেশরক ড়বলং করর না এরা পাড়কস্তান যারব। 
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ড়কন্তু অপশনটা ড়ছল আনঅড়ফড়েয়াল। থযটা প্রমাণ কররড়ছ আমরা। আমরা যখন 
এই থজরনভা ক্ারম্পই বি হলাম, েকারল উিরলই থযন শুনরত পাই আমরা এ 
থেরশর নাগড়রক না। আমরা পাড়কস্তাড়ন,আমরা পাড়কস্তান যারবা, থকন আমরা 
বাংলা পিরতড়ছ, থকন বাংলা সু্করল যাড়ি। অরনকগুলা বাধা ড়বপড়ি। ড়কন্তু 
আমরা আমারের এরু্রকশনগুরলা চালারত লাগলাম থয না আমরা পিব। আমরা 
থেড়খ ড়ক হয়। যড়ে পাড়কস্তান থযরত পাড়র থতা চরল থগলাম। যড়ে এখারন োড়ক 
থতা োকলাম। থতা আমরা তখন প্রায়, আমারের গ্রুরপর, থজরনভা ক্ারম্পর 
প্রায় ড়বশ থেরক পাঁড়চশ জন থছরল আমরা থবর হলাম। তারপর এেএেড়ে পাশ 
করলাম, এইচএেড়ে পাশ করলাম উড়নশ থশা ড়নরানব্বই োরল। থতা এেএেড়ে 
পাশ করার মরধ্ই ড়কন্তু ড়তি অড়ভজ্ঞতা হরয়রছ আমারের, আমার ক্ারম্পর 
সু্কল থেরক থবর হরয়ড়ছ, ক্ারম্পর সু্কলটা হরলা থকড়জ থেরক ক্লাে এইট পযডন্ত 
আমারের থরড়জরস্ট্রশন নাই, আমরা এেএেড়ে পরীক্ষা ড়েরত পারব না। তখন 
আমারেররক অন্ সু্করল থযরত হরব। থতা যখন আমরা, থজরনভা ক্াম্প থেরক 
প্রায় ড়বশ জরনর মরতা আমরা, থবর হলাম, না থয আমারের বাইররর সু্করল 
থযরত হরব। আমরা থগলাম থবেড়ল ড়মড়র্য়াম সু্করল। নুরজাহান থরারর্র থযটা 
আরছ। ওখারন ড়গরয় আমরা অ্ার্ড়মশন ড়নলাম। থতা ফাস্টডটাইরম, আমারের 
ক্ারম্পর থয সু্কল ড়ছল থেটা একেম ড়ভন্ন পড়ররবশ, থেটা আমারের মরতা 
ড়ছরলা, ড়টচাররা ড়ছরলন উেুড ড়িড়কং, তারা বাংলা পিারতন ড়কন্তু উেুড ড়িড়কং 
ড়ছরলন, ইংররড়জ থয প্রনানড়েরয়শন ড়ছরলা থেটা আমারের মরতা ড়ছরলা। থতা 
ফাস্টডটাইম যখন আমরা, আমরা ইরভন থকানড়েন ড়পড়ট কড়র নাই, থকান জাতীয় 
েেীত গাই নাই, আমারের ক্ারম্পর সু্করল, অেচ আমরা তখন ক্লাে এইরট 
পড়ি। ফাস্টড টাইম যখন আমরা অ্ার্ড়মশন ড়নলাম, পরর ক্লাে শুরু হরয়রছ 
আমারের, প্রেম ড়েন, আমরা ক্লাে নাইরন অ্ার্ড়মশন ড়নরয়ড়ছ, েবাই চরল 
আেড়ছ আমরা, মারি োড়িরয়ড়ছ, এখন ড়ক হরব জাতীয় েেীত হরব, আমরা 
ড়বশজন, একোরেই আমরা আড়ছ, জাতীয় েেীত শুরু হরলা, আমরা পারড়ছ না, 
একটা লাইনও আমরা পারড়ছ না, মারন আমার থোনার বাংলা আমরা জাড়ন না, 
আমরা ড়বলং কড়র না, এই গান আমার জন্ ড়কনা, েবাই আমরা োাঁড়িরয় আড়ছ, 
পুররা সু্করলর বাড়করা আমার থোনার বাংলা গাইরছ, আমরা োাঁড়িরয়, আমরা 
পারড়ছ না ড়কছু, েবাই আমারেররক ফরলা কররতরছ, থয এরা চুপ থকন। 
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তারপর ড়টচাররাও অবজাভড কররলা থয এরা পাররছ না, থতা জাতীয় েেীত 
যখন আমরা পারড়ছ না, তখন জাস্ট ওই মড়নডং থেশনটা থশর্ করর আমরা ক্লারে 
আেলাম, আোর পরর থছরলরের মরধ্ একটা থনরগড়টভ ধারণা শুরু হরয় থগল, 
থয এরা থতা ড়বহাড়র, এরা থতা ক্ারম্প োরক, এরের বাবারা আমারের েুশমন 
ড়ছরলা, এই থেই কোগুরলা চরল আরে। আর খুব ইিাররড়স্টং থয সু্করল ড়কন্তু 
ড়তন থরা োকরতা, এভারব এভারব এভারব ড়তনটা থরা, থতা আমরা ড়কন্তু একটা 
থরারতই বেতাম, আমরা থযরহতু ড়বশজন, থযরহতু আমরা একোরে োড়ক, 
আমরা একটা থরারত োড়ক, আর এই েুইটা থরা ড়কন্তু থটাটাল বাঙাড়ল 
সু্টরর্িরের। থতা তখন যারা বলরছ, আমরা ড়কছু বলরত পারড়ছ না, আমরা 
অেহায়, ক্লারের ফাাঁরক ফাাঁরক তারা আমারেররক ড়েট কররছ। থতা একটা 
পযডারয় আমরা মারামাড়র করলাম, কাররা নাক থফরট থগল, কাররা মুখ থফরট 
থগল, রিাি অবিা হরয় ড়গরয়রছ। আর ওই সু্করল, থবেড়ল ড়মড়র্য়ারম, ড়তন 
চারজন ড়হনু্দ ড়টচার ড়ছরলন, তারা ড়কন্তু আমারের থপইনগুলা বুিরত 
থপররড়ছরলন, থয না ড়কন্তু আেরলই তারা থতা ড়ভড়টম, থয নাইড়ট ড়েরক্স, না, 
নাইড়ি থফারর ক্াম্প থেরক আমারের সু্করল আেরছ। থতা তারা আমারের 
েবাইরক ড়নরয় বেরলন, বুিারলন থয, থেখ থতামরা ওরেররক বলরছা, ওরের ড়ক 
থোর্, ওরের োো ড়ক করররছ, বাবা ড়ক করররছ থেই ড়নরয় ওরেররক থতা বলার 
ড়কছু থনই। তারা থতা ড়নষ্পাপ, তারা থতা থতামারের মতই, তারা থচষ্টা কররছ থয 
থলখাপিা করর এই থেরশই থেরক যারব, এখারনরই এড়গরয় যারব বা তারা 
পাড়কস্তান চরল যারব, চরল থগরল যাক ড়কন্তু তারেররক পিরত োও, ওরের োরে 
বিুত্ব কররা, ওরের থতা থকান থোর্ নাই। এই বরল আমারের একটা ভারলা 
েম্পকড সতড়র হরত শুরু কররলা, থয আমরা ড়মশরতড়ছ, আমরা আর এক োইরর্ 
বড়ে না, আমার চারটা থেি হরয়রছ, ও এড়েরক আেরছ, আড়ম ওড়েরক বেড়ছ, 
বোর পরর েুইটা বছর আমরা ক্লাে নাইন থটন পার করলাম। এখন পালা চরল 
আেল থরড়জরস্ট্রশরনর, থয এেএেড়ের আরগ থরড়জরস্ট্রশন কররত হব ফমড 
ড়ফলাপ কররত হরব। থরড়জরস্ট্রশরন অ্ারেে ড়েরত হরব, তখন ড়টচাররা বেরলন, 
থয থজরনভা ক্ারম্পর অ্ারেে ড়েরল থবার্ড থেরক হয়ত অ্ালাউ কররব না, 
তখন ড়কন্তু আমারের সু্টরর্িড়শপ ড়নরয় ড়কন্তু থকান কো হয় ড়ন, আলাপ 
আরলাচনা হয় ড়ন। মাত্র নাইড়ি থফার নাইড়ি ফাইরভর কো। থতা ক্ারম্পর 
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অ্ারেে থেওয়া যারব না। তখন আমরা বললাম আমরা ড়ক কররবা, আমরা 
থকান অ্ারেে ড়েরবা, তখন মাধব ে্ার নারম একজন ড়হনু্দ ড়টচার ড়ছরলন 
আমারের, উড়ন ম্াে ড়নরতন, তখন ড়তড়নই বলরলন, না ড়িক আরছ থতামরা 
পাাঁচজন আমার বাোর অ্ারেে োও। তখন উনারক থেরখ আরও একজন 
ড়ছরলন, খড়লল ে্ার, উড়ন ভুরগাল ড়নরতন, উড়ন বলরলন ড়িক আরছ আমার 
বাোর ড়িকানা পাাঁচজন োও। এভারব করর ড়তন চারজন ে্ার ড়মরল আমারের 
ড়বশ জনরক কাভার করর থফলরলন। থয থতামরা আমারের ড়তন চারজরনর 
অ্ারেে ড়েরয় ফমড ড়ফলাপ কররা। আমরা করলাম, করার পরর পাশ করলাম, 
থবড়ররয় আেলাম। করলরজ থগলাম, তখন একটু বুড়দ্ধ হরয়রছ, থয আমরা 
এখারনই আড়ছ, এরেরশই আড়ছ, ড়কন্তু বাবা মা বরলরছ পাড়কস্তারন যারব, 
ক্ারম্পর থলাকজন। তখন এেড়পড়জআরড়ে নারম একটা েংগিন ড়ছরলা, তারা 
খুব থজার থোর ইরয় কররছ থয, আধা রুড়ট খারয়রে, পাড়কস্তান জারয়রে। মারন 
পাড়কস্তান যারবই যারব তারা, থতা এটা ড়ছল একটা ের্ প্ররেশন, একটা ের্ 
একটা আশ্বাে, তারাও ড়কন্তু বুিরত থপররড়ছল থয এই জাড়তরক আর কখনই 
পাড়কস্তারন থনওয়া যারব না। তারাও ড়কন্তু ড়েপাটডাইর্ অ্াড়েরমি পরিরছ, 
থজরনরছ, ড়কন্তু োমহাউ থযটা আমরা ড়রয়ালাইজ করলাম থয, পাড়কস্তান 
গভনডরমি, বাংলারেশ গভনডরমি এবং তৎকালীন থয একটা অরপাড়জশন যারা 
ড়ছরলা তারা ড়কন্তু আমারের ড়নরয় বি একটা থগইন করররছ, বি একটা 
রাজনীড়ত করররছ, থয এই কড়মউড়নড়টরক ড়নরয়। থযমন আড়ম বলরতই পাড়র থয, 
জামাত কখনই চায়ড়ন থয এই কড়মউড়নড়ট পাড়কস্তারন চরল যাক বা এরা 
এখারনই এস্টাবড়লশর্ হরয় যাক। যার কাররণ থয এেড়পড়জআরড়ে থয 
অগডানাইরজশন ড়ছল, যারা বলত থয আমরা পাড়কস্তারন চরল যারবা, তারেরক 
ড়কন্তু তারা মেত করত, থয থতামরা থতামারের এই ভরয়েটা চালায় যাও, তুরে 
রারখা। থকননা তারা মরন হয় থচরয়ড়ছল থয এরা যড়ে এখারন এড়ক্সড়স্টং োরক, 
তাহরল যুদ্ধাপরারধর থটাটাল থেমটা তারের ওপরর যারব, থয এরাই থতা লাইভ, 
এরাই থতা ওটা করররছ, যার কাররণ এরা এখারন আরছ, ড়কন্তু এখন থেটা 
ড়মরে্ প্রমাড়ণত হরি। থযটা আমরা এখন থেখড়ছ, থয যুদ্ধাপরারধর ড়বচার হরি, 
োয়াল হরি, ফাাঁড়ে হরি। অেচ থয ড়লস্ট হরয়রছ ওই ড়লরস্ট ড়কন্তু থয 
একশরর্ালটা ক্াম্প, থজরনভা ক্াম্প ররয়রছ, তার একজনও উেুডভার্ীরের নাম 
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আেরব না। ওই ড়লরস্ট আমরা থেরখড়ছ থয ড়তন থেরক চার জন উেুডভার্ীরের 
নাম ড়ছরলা। যারা এখন জীড়বত থনই, যারা পাড়কস্তান চরল থগরছ, যারা পাড়লরয় 
থগরছ। থতা এই কড়মউড়নড়ট ড়নরয় পাড়কস্তান গভনডরমি ড়ছড়নড়মড়ন কররছ, 
বাংলারেশ গভনডরমি, এরা থজরনই ড়গরয়ড়ছল থয এরা বাংলারেরশর নাগড়রক, 
এরেররক ড়েড়টরজনড়শপ ড়েরয় থেওয়া উড়চৎ, এরেররক থমরন থনওয়া উড়চৎ ড়কন্তু 
তারা মারন নাই। আর অরপাড়জশন যারা ড়ছরলা তারাও থচরয়রছ থয থতামরা 
এভারব ড়চিাফািা কররা। তৎকালীন পযডন্ত থকান ইউে গ্রুপ ওইভারব উরি 
আরে নাই। থয এই কড়মউড়নড়টরক তার থয আেল ড়িকানা থেই ড়িকানায় ড়নরয় 
থযরত হরব। আমরা যখন উড়নশরশা ড়নরানব্বই োরল এইচএেড়ে পাশ করলাম, 
পাশ করার পরর আমরা ড়র্োইর্ করলাম, না আমরা এই কমু্ড়নড়টর ড়েকগুরলা 
ড়বরবচনা করব, থকাোয় যাব আমরা, আমরা ড়ক ড়রয়্াড়ল আমরা ড়ক পাড়কস্তাড়ন? 
না আমরা বাংলারেরশর নাগড়রক? তখন ফাস্টডটাইম আমরা ড়চন্তুা করলাম থয, 
আমরা থলাকজরনর  োরে আলাপ কররবা, থয আমারের গাইর্ করর, যড়ে 
পাড়কস্তান যাওয়া হয়, তাহরল আমরা পাড়কস্তারনর জন্ ফাইট কররবা, আমরা 
থলখারলড়খ কররবা, আমরা ড়লগাড়ল অ্ারপ্রাচ কররবা, যড়ে না হয় তাহরল 
বাংলারেড়শ হওয়ার জন্ আমরা অ্ারপ্রাচ কররবা। থতা ফাস্টডটাইম আমরা, 
আহরমে ইড়লয়াে নারম একজন আরছন, উেুডভার্ী একজন কড়ব, এবং তখন 
আলফালাহ বাংলারেশ নারম একড়ট এনড়জও, এখনও আরছন, উনারা থজরনভা 
ক্ারম্প আলফালাহ মরর্ল ড়ক্লড়নক নারম একড়ট ড়ক্লড়নক চালারতন, ওই ড়ক্লড়নরক 
তখন তারা এইচআইড়ভ-এইর্ে ড়নরয় কাজ শুরু করররছন। আর ওই 
এইচআইড়ভ থপ্রাোরম আমরা থযতাম, যাওয়ার পরর উনার ড়কছু পরজড়টভ ড়েক 
আমরা শুনতান, উড়ন থতা উেুডভার্ী, উড়ন যখন আমারের মরতা ইউেরেররক 
থপরতন এইচআইড়ভ থপ্রাোরম তখন ড়তড়ন এইচআইড়ভর থমরেরজর পাশাপাড়শ, 
থটকড়নক্াড়ল হালকা টাচ কররতন থয থতামরা এরেরশর নাগড়রক, থতামরা 
পিাশুনা কররতরছা, থতামারেররক এড়গরয় আেরত হরব। থতা আমরা একটু 
োহে করলাম থয, যাই না আমরা উনার কারছ যাই, থতা থজরনভা ক্াম্প থেরক 
আমরা, পরনর থেরক থর্াল জন, যারা েে্ এইচএেড়ে পাশ কররড়ছ, এখন 
ড়র্ড়েরত ভড়তড হরবা, অনারেড ভড়তড হরবা, আমরা উনার কারছ ড়গরয় বললাম, 
আমরা জানরত চাই, আমরা ড়ক কররবা? থতা উড়ন খুব িষ্টভার্ায় বলরলন, 
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থতামরা ফাস্টডটাইম এই কমু্ড়নড়ট থেরক, উড়নশরশা একাির থেরক এই েু 
হাজার োরল, থতামরা আেরছা আমার কারছ, এবং থতামরা আররা অন্ান্রের 
কারছ যাবা, ড়নরজরেররক জানবা, ড়নরজরেররক বুিবা, থতামরা পাড়কস্তাড়ন না, 
আড়ম ড়লড়খত ড়েরয় ড়েলাম, থতামরা এরেরশর নাগড়রক, থতামার অড়ধকার েমান, 
একজন বাঙাড়লর, একজন আড়েবােীর থয অড়ধকার থতামার অড়ধকারও েমান, 
থতামরা এখারনই ড়নরজরেররক এস্টাড়েের্ করবা, ড়কন্তু এই োড়য়ত্ব 
থতামারেররক ড়নরত হরব, থতামরা থয করয়কজন আেরছা, এখান থেরক হয়ত 
থকউ িরর যারব, হয়ত একজন ড়টরক যারব, হয়ত চারজন ড়টরক যারব, ড়কন্তু 
থতামারেরই ড়নরত হরব োড়য়ত্ব। তা আমরা বললাম ড়িকারে আমরাই োড়য়ত্ব 
থনব, ড়ক কররত হরব? থতা উড়ন প্রেরমই েুইটা নাম ড়েরলন আমারের, েুইজন, 
বলরলন থতামরা প্রেরমই এই েুইজরনর োরে থেখা করবা, থকান েুই জন? 
একজন হরলন ঢাকা ইউড়নভাড়েডড়টর প্ররফের র্. ড়ে আর আবরার, 
ইিারন্াশনার ড়ররলশন ড়র্পাটডরমরির, উড়ন বলরলন উনার কারছ যাবা থতামরা, 
তারপর যাবা কড়ব আোে থচৌধুরীর কারছ, এই েুই জনরকই আড়ম ড়চড়ন এবং 
এই েুইজনই হরলন উেুডভার্ীরের প্রড়ত েহানুভুড়তশীল, এই েুজন থতামারেররক 
গাইর্ কররব, থতা প্রেরমই আমরা ড়চন্তা করলাম, থযরহতু ঢাকা ইউড়নভাড়েডড়টর 
একটা ব্াপার আরছ, ওখারনই যাই। থতা খুব ভারলাভারব মরন আরছ আমারের, 
আমরা থফব্রুয়াড়র মারের থচাদ্দ তাড়ররখ ওখারন থগলাম, থফারন থফারন র্. 
আবরার আমরের অ্াপরয়নরমি ড়েরলন, থেওয়ার পরর আমরা থগলাম, পরর 
আমার উনারক বললাম, বলার পরর উড়ন খুব অ্াড়প্রড়শরয়ট কররলন, থয 
ফাস্টডটাইম থজরনভা ক্াম্প থেরক এতগুরলা ইউে চরল আেরছ, থতা বলরলন 
ড়িক আরছ, আমরা থতামারের োরে আড়ছ, থতামরা থতামারের স্ট্রাগলটা শুরু 
কররা, প্রেরম ড়ক কররত পাড়র-আমরা ঢাকা ইউড়নভাড়েডড়টরত ইিারকড়মউড়নড়ট 
একটা র্ায়ালগ রাড়খ, থযখারন থতামরা চারজন ড়িচ ড়েবা চারটা থিড়েড়ফক 
ইেু্ ড়নরয় এবং ঢাকা ইউড়নভাড়েডড়টর ড়বড়ভন্ন ড়র্পাটডরমি থেরক আমরা 
ইউেরেররক র্াকরবা, তারা কো বলরব, এবং র্াকরবা ড়কছু ইরিরলকচুয়ালরের, 
কারেররক র্াকরবা? র্. শাহেীন মাড়লকরক র্াকরবা, থযরহতু উনার থেি এবং 
র্. হাোন আড়রফরক র্াকরবা, ড়যড়ন অ্াটড়নড থজনাররল ড়ছরলন, হাোন আড়রফ। 
থতা আমরা ড়প্রপাররশন ড়নলাম আমরা থগলাম, আড়ম একটা থস্টটরমি ড়েলাম, 
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আমার থেি হাোন, থে একটা থস্টটরমি ড়েরলা, পাপু্প আররকজন, শাবানা 
আররকজন, চারজন আমরা থস্টটরমি ড়েলাম। ওই থস্টটরমি থেওয়ারত 
প্রেমবার আমারের মরন হল, না, আমরাও এরেরশর অংশ, এরেশ আামারও, 
ওখান থেরকই আমরা স্ট্রাগল শুরু করলাম, আমরা একটা অ্ারোড়েরয়শন 
করলাম, অ্ারোড়েরয়শন অফ ইয়াং থজনাররশন অব উেুড ড়িড়কং কমু্ড়নড়ট। 
আড়ম তখন ফাউিার থপ্রড়েরর্ি, এখনও আড়ছ। আড়ম থপ্রড়েরর্ি হলাম, আমরা 
ড়বশ-ড়ত্রশ- চড়িশজনরক ড়নরয় শুরু করলাম, ড়ক করলাম? থয জাতীয় ড়েবেগুরলা 
আরছ থেগুরলা আমরা অবজাভড কররবা, একুরশ থফব্রুয়াড়র, থর্ালই ড়র্রেম্বর, 
পরহলা সবশাখ এগুরলা আমরা কররবা, কররত কররত আমারের োরকডলগুরলা 
বািরলা। আমরা অরনক বাঙাড়ল ইরিরলকচুয়ালরের োরে থেখা করলাম। তারই 
মারি আমরা থগলাম কড়ব আোে থচৌধুরীর বাোয়, উড়ন তখন োকরতন 
ড়েনররারর্র বাোয়, থতা উড়ন থতা মহাখুড়শ, এতড়েন পর এত গুরলা ইউে 
আেরছ, থতা উড়ন ফাস্টডটাইম আমারের কো শুরন খুব অ্াড়প্রড়শরয়ট কররলন, 
করর বলরলন, থতামরা আগায় যাও, আমরা থতামারের থহল্প করব, থতামরা 
আমার থচরয়ও বি একজন বাংলারেড়শ - এটা আড়ম ড়বশ্বাে কড়র। বরল, উড়ন চা 
নাস্তা খাওয়ারনার পরর পাাঁচশ টাকা আমারেররক ড়েরলন, বলরলন থতামরা কাগজ 
কলম ড়কনবা, থতামরা প্রড়তমারে বেবা, বরে বরে এই কমু্ড়নড়টরক এই 
অিকার থেরক থবর করর ড়নরয় আেবা। তারপর আমরা থগলাম ড়েড়নয়র 
অ্ার্রভারকট এম আই ফারুড়কর কারছ, উড়ন উেুড ড়িড়কং একজন 
অ্ার্রভারকট, তার গল্প যড়ে আমরা বড়ল আমার মরন হয় খুব ইিাররড়স্টং হরব, 
উড়নও ড়বহার থেরক - পাটনা থেরক এরেড়ছরলন। উনার কারছ যখন থগলাম, 
বললাম আমরা থতা এই কমু্ড়নড়ট থেরক আেড়ছ, উড়ন বলরলন আড়মও থতা থেই 
কমু্ড়নড়ট থেরক, থতা থতামরা এখন ড়ক চাও?, আড়ম বললাম থয আমার অড়ধকার 
যড়ে এখারন োরক, তাহরল থেই অড়ধকার চাই। থতা ড়িক আরছ, ড়লগ্াল 
োরপাটডটা আড়ম ড়েরবা, থতামরা আগায় যাও। থতা উড়ন ওইড়েনই আমারেররক 
একটা গল্প বলরলন, বলরলন, থেরখা আমার জন্ম পাটনারত, আড়ম আমার বাবা 
মারয়র েরে চরল আেলাম এড়েরক, এড়েরক আোর পরর আড়ম এরেরশর হরয় 
থগলাম, ড়কন্তু আড়ম পাটনারত ড়গরয়, আমার োম থেরক এক টুকরা মাড়ট ড়নরয় 
আেড়ছ, আর ওই মাড়টটা, আড়ম আমার থছরলরমরয়রের বরল ড়েরয়ড়ছ, থয আড়ম 
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যখন মারা যারবা, তখন ওই মাড়টটা আমার কবরর প্রেম থেওয়া হয়। ওই 
মাড়টটা এখনও আরছ তার বাোয়। এই থয ইিাররড়স্টং একটা থপইন আমরা 
বুিরত পারলাম তখন, থয একটা থলাক তার মাতৃভূড়মরক ড়কভারব ভারলাবােরত 
পারর। থেই পাটনা থেরক এই বাংলারেশ, বাংলারেশ থেরক থে আবার চরল 
যারব, থেই মাড়টটা কত মূল্বান তার জন্। থতা খুব ভারলা লাগরলা উনার কো 
শুরন। ২০০১ চরল আেরলা। তখন জাতীয় ড়নবডাচরনর জন্ থভাটার তাড়লকা 
হরি। খেিা হরি। আমরা থেখলাম েবজায়গায়ই ড়গরয়রছ ড়কন্তু থভাটার 
তাড়লকার থলাকজন আমারের ক্ারম্প আরে নাই, আমারের ক্ারম্প ঢুরক নাই, 
তখন আমরা োহে করর থগলাম, আমরা বললাম, ইরলকশন কড়মশরন থগলাম, 
আমরা একটা থমরমারািাম ড়লখলাম, আমারের প্ারর্, বললাম আমরা 
বাংলারেড়শ, আমরা ড়কন্তু বড়ল নাই আমরা বাংলারেড়শ না, আমারের বয়ে 
আিাররা বছর হরয়রছ ড়কন্তু আমারের নাম থভাটার ড়লড়স্টংরয় নাই, আমারের নাম 
ড়মড়েং আরছ, আমারের নাম ইনকু্লর্ কররা। ওখারন এেড়ব, এনএেআই এর 
থলাকজন ড়ছরলা, তারা থেখড়ছল, তারা শুরন আমারেররক এমনভারব ধমক 
ড়েরলা, থতামারের োহে থতা কম না! থতামরা পাড়কস্তাড়ন হরয়ও বাংলারেরশর 
থভাটার ড়লরস্ট থযরত চাও? থতামারের েবাইরক ধরর ড়নরয় যারবা আমরা। তখন 
আমরা োহে করর বললাম, থকন আমারের ধরর ড়নরয় যারবন? আমরা একটা 
থমরমারািাম ড়েরয়ড়ছ, তার উির ড়েরবন, থকন ধরর ড়নরয় যারবন? আড়ম থতা 
থকান অপরাধ কড়র ড়ন, আড়ম থতা বাংলারেরশর নাগড়রক, জন্ম আমার এখারনই। 
তখন অল্প অল্প েংড়বধান পিরত শুরু কররড়ছ আমরা। আমারের েবার 
ব্াকোউি ড়ছরলা থয আমরা কমােড ড়নরয় পিড়ছ, থকউ আটডে ড়নরয় পিড়ছ, 
থকউ োরয়ন্স ড়নরয় পিড়ছ, ড়লগ্াল োইরর্ থকউ আমরা ঢুড়ক নাই, যাই ড়ন। থতা 
ওই ধমক থখরয় আমরা চরল আেলাম, আোর পর আবার অ্ার্রভারকট এম 
আই ফারুড়কর থচম্বারর থগলাম, ড়গরয় বললাম, ে্ার, আমারেররক থতা এইভারব 
ধমক ড়েরয় পািায় ড়েরলা, ড়ক কররবা আমরা? উড়ন বলরলন, উনারা কাউরক 
ধমক ড়েরত পারর না, থকন পারর না? ড়লগ্াড়ল পারর না, কারণ থতামরা 
বাংলারেরশর নাগড়রক। এই থেশ থতামার। ড়ক কররত হরব? তা একটা ড়লগ্াল 
থনাড়টশ আমরা থেই। উড়ন বলরলন থতামারেররক ড়ররট থযরত হরব। তখন ড়কন্তু 
ড়রট বুড়ি না। ড়তড়ন বলরলন েংড়বধারনর একশ েুই ধারা অনুযায়ী থকান 
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থমৌড়লক অড়ধকার থেরক যড়ে থকউ বড়ঞ্চত হয় তাহরল এই একশ েুই ধারা 
অনুযায়ী হাইরকারটড ড়গরয় ড়রট আরবেরনর মাধ্রম তার অড়ধকার পুনররাদ্ধার 
কররত পারর। তখন থকাটড ড়কন্তু, েরকাড়র থয ড়র্পাটডরমিগুড়ল আরছ তারের 
বাধ্ কররত পারর, থকন তুড়ম তার অড়ধকারগুরলা কররছা না। তখন ড়রটটা 
বুিরত পারলাম, আিা, ড়রট হল এইটা। থতা বলরলন থয ড়ররট থযরত হরব, 
থতামরা ড়ক যাবা? আমরা বললাম অবশ্ই আমরা ড়ররট যাব। থতা প্রেম ড়ক 
কাজ হরব ড়ররট? আমরা একটা ড়লগ্াল থনাড়টশ োভড কররবা, কারক কারক 
থেব? ইরলকশন কড়মশনরক থেব এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়রক ড়েরবা। থয আমরা 
েশজন, বাই বনড বাংলারেড়শ, আমারের নাম থভাটার ড়লরস্ট নাই, আমারের নাম 
ইনকু্লর্ কররত হরব। আমরা ড়কন্তু বলড়ছ না, আমরা নাগড়রক না। আমরা বলড়ছ 
আমরা নাগড়রক, আমরা উেুডভার্ী, আমরা ড়বহাড়র আমরা, আমরা ক্ারম্প োড়ক। 
আমার নাম ড়মড়েং আরছ, আমার নাম ইনকু্লর্ কররা, ড়লগ্াল থনাড়টশ ড়েলাম, 
থকান পািা ড়েরলা না, তারপর আমরা আবার োবড করলাম, থকান পািা ড়েরলা 
না। তারপর আমরা ২০০১ োরল হাইরকারটড োাঁিালাম, তারপর আমরা ড়রট 
ড়পড়টশন ফাইল করলাম। তখন, মজার ড়বর্য় হরলা, একটা থকাটড আমারের 
ড়ররজট করর ড়েরলা। ওই থকাটড বলল, না, আমরা এই ড়পড়টশনটা অ্ারক্সপ্ট 
কররবা না। আড়ম জাড়ন এরা বাংলারেড়শ না, এরা আটরক পিা পাড়কস্তাড়ন, এরা 
ড়নরজরের স্ট্র্ানরর্র্ পাড়কস্তাড়ন বরল এবং এরা অপশন ড়েরয়রছ, আমার থকারটড 
আড়ম এটা ড়নরবা না। চরল আেলাম, একমাে পরর আমরা অন্ থকারটড মুভ 
করলাম। ওই থকাটড অ্াকরেপ্ট কররলা, করার পর রুল ইেু্ কররলা, থয থকন 
তারেররক থভাটার ড়লরস্ট ইনকু্লর্ করা হরব না। এবং একবছর পর ড়ফফে থম 
২০০৩ োরল আমরা রায় থপলাম থয, আরবেনকারী েশজন, এরা উেুডভার্ী, এরা 
ড়বহাড়র, এরা ক্ারম্প োরক ড়কন্তু এরা বাংলারেরশর নাগড়রক, এরের নাম 
থভাটার ড়লরস্ট ইনকু্লর্ কররত হরব, এই বরল থকাটড ইন্সোকশন ড়েরয় ড়েরলা, 
ইরলকশন কড়মশনরক এবং থহাম ড়মড়নড়স্ট্ররক। অ্াকরড়র্ং টু ে্ থকাটড 
ইন্সোকশন, ইরলকশন কড়মশন আমারের েশজনরক থভাটার ড়লরস্ট ইনকু্লর্ 
কররলা। ওই োরল, ২০০৩ োরল, আমরা েশজন প্রেম, একটা ড়হড়স্ট্র হরলা, 
একটা আইে থেড়কং, থয এই কমু্ড়নড়ট যারা, ইিারন্াশনাড়ল এতড়েন জানরতা, 
এরা পাড়কস্তাড়ন, এরা পাড়কস্তাড়ন, এখন েশজন থজরনভা ক্াম্প থেরক 
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বাংলারেড়শ হরয় থগল। ড়কন্তু ওখারন থটকড়নক্াল েমে্া আমারের োড়টংরয় ড়ছল 
থয আমরা বলড়ছ, আমরা েশজন থভাটার ড়লরস্ট নাম ইনকু্লর্ কররত চাই, 
েশজন বরলড়ছ আমরা, এজন্ ইরলকশন কড়মশন, যখন আরও থলাকজন চারি 
আমারের নাম ড়লরস্ট োও, তখন বলরছ না, থকাটড বরলরছ েশজনরক, আড়ম 
েশজন ড়েরবা, েশজরনর বাইরর আড়ম যাব না, এই বরল তারা আটরক ড়েরলা। 
আটকারনার পরর, ২০০৩ োরল এটা হল থতা, জাস্ট পাাঁচবছর পরর ২০০৮ 
োরল, না ২০০৭ োরল যখন গভনডরমি ফাস্টডটাইম ন্াশনাল আইড়র্ কার্ড লঞ্চ 
কররলা, এবং তারা বলল, যারের কারছ জাতীয় পড়রচয়পত্র োকরব, তারা ড়কন্তু 
এতগুরলা েুড়বধা পারব, তখন আমরা থেখলাম, যড়ে একজন ড়রকশাপুলারও যড়ে  
ক্ারম্পর হয়, তার যড়ে লাইরেন্স লারগ, তাহরল ওই আইড়র্ কার্ড লাগরব, থেটা 
না োকরল থে লাইরেন্স কররত পাররব না, মারন থকান গড়ত োকরব না 
আমারের, আমরা ড়ক কররবা? তখন আড়ম থজরনভারত ড়ছলাম, েুইজারল্ারি 
একটা থফরলাড়শরপ ড়ছলাম, অ্াজ এ মাইনড়রড়ট একটা থফরলাড়শরপ ড়ছলাম, 
ড়তনমারের একটা থফরলাড়শপ ড়নরয়ড়ছলাম, ওখান থেরক বরে আড়ম, আমার যারা 
থেি োরকডল ড়ছল, যারা আমরা গ্রুরপ ড়ছলাম, বললাম থয এটা ড়ক হরি? 
আমরা ড়ক কররবা? আমরা থতা েশজন আইড়র্ কার্ড থপরয় যারবা, ড়কন্তু বাড়ক 
যারা তারের ড়ক হরব, থতামরা ওয়াকড কররা। তখন ড়কন্তু আড়ম ফাস্টডটাইম 
জাড়তেংঘরত, উেুড ড়িড়কং ইেু্রত, এতগুরলা ম্ারটড়লয়ালে তারা পাড়িল, অ্াজ 
এ থফরলা, আড়ম মাইনড়রড়ট থফরলা ড়ছলাম ওখারন, আমার দ্বারা তারা পাড়িল, 
আমার েুরযাগ হরয়ড়ছল, ওখান থেরক বাংলারেশ ড়মশরন যারা ড়ছরলা, তারা থফােড 
কররছ, না এরা থতা বাংলারেরশর নাগড়রক, এখন আইড়র্ কার্ড ড়েরত হরব 
তারেররক। থতা োমহাউ ওখান থেরক আড়ম পুশ কররত লাগলাম, এখান থেরক 
আমারের গ্রুরপ যারা ড়ছরলন, তারা আবার ড়মরপুরর আররকটা গ্রুপ আরছ, ইয়ুে 
গ্রুপ, যারা ড়রহ্াড়বড়লরটশন ড়নরয় কাজ কররছ, উনার নাম োোকাত খান, 
উনারক ড়লর্ করর ড়মরপুর থেরক আরও এগাররাজন আমরা থরড়র্ করলাম, 
উনারা থরড়র্ হল। উনার থেশ একটা ড়রট করল ২০০৮ োরল। উনারা বলল, 
আমরা যারা উেুডভার্ী ড়বড়ভন্ন ক্ারম্প আড়ছ, ১১৬ ড়ট ক্ারম্প আড়ছ, আমরা েবাই 
বাংলারেরশর নাগড়রক, এবং আমরা আমারের নাম থভাটার ড়লরস্ট ইনকু্লর্ 
কররত চাই, এবং আইড়র্ কার্ড থপরত চাই। এখারন বলরছ আমরা েবাই, যার 
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কাররণ ড়কন্তু ওই একই োরল থকাটড বরল ড়েরয়রছ বাংলারেরশর একশ থর্ালড়ট 
ক্ারম্প যারাই বেবাে কররছ তারা বাংলারেরশর নাগড়রক, তারা উেুডভার্ী এবং 
তারা উেুডভার্ী বাংলারেড়শ। চমৎকার ড়বর্য় হরি, প্রেমবার আমরা থকাটড থেরক 
আমারের নরমনক্লাচার থপরয় থগলাম, থয আমরা বাংলারেড়শ, উেুডভার্ী 
বাংলারেড়শ, থকাটড বরল ড়েরি, তারা বাোড়ল না, এবং আইড়র্ কার্ড ড়েরত হরব। 
তার পর আমরা আইড়র্ কার্ড থপরয় থগলাম, েবার আইড়র্ কার্ড হরলা। েবার 
থভাটার থরড়জরস্টশন হরলা। ড়কন্তু ওই রারয় থকাটড আররকটা কো বরল ড়েরয়রছ 
থয, যড়ে থকান বয়স্ক থলাক বা যারা ড়নরজরেররক পাড়কস্তাড়ন মরন কররব, থকাটড 
বরলরছ ড়লভ থেম অন থেয়ার থফইট, তারেররক থছরি োও ড়নরজরের অবিায়, 
থে যড়ে ড়নরজরক পাড়কস্তাড়ন বরল তাহরল থছরি োও। ড়কন্তু থয ড়নরজরক 
বাংলারেড়শ বলরছ, থয আইড়র্ কার্ড ড়নরত চায়, তারেররক োও। ওটাই হরয়রছ, 
এই ২০০৮ জাজরমিটা এত ড়ক্লয়ার একটা জাজরমি,থয একটা কমু্ড়নড়ট 
ড়কভারব তারের থস্টটরলে অবিা থেরক মূলধারায় চরল আেল, তারের 
থস্টটরলেরনেটারক থশর্ করল, এটা ড়কন্তু তার একটা এক্সাম্পল, ওয়াল্ডড 
ওয়াইর্ একটা এক্সাম্পল, থযটা আড়ম থেরখড়ছ, লারস্ট আড়ম থনে্ারল্ারি 
ড়গরয়ড়ছ, থহগ ড়েড়টরত, ফাস্টড টাইম থলাবাল থস্টটরলেরনে ড়নরয় একটা 
কনফাররন্স হরয়রছ, ওই কনফারররন্স ড়গরয় থেরখড়ছ, আমার একটা থস্টটরমি 
ড়ছল, থপ্ররজরিশন ড়ছল, ওই কনফাররন্স যারা থস্টটরলেরনে ড়নরয় কো বরলরছ, 
আইড়রন খান থেরক শুরু করর ইিারন্াশনার স্কলারে, তারা প্ররত্রকই তারের 
ড়িরচ প্রেরমই বরলরছ, এই থস্টটরলেরনরের ওপরর েবরচরয় গুর্ প্র্াকড়টে 
হল বাংলারেশ, থেটা হল উেুডভার্ীরের, থয ড়কভারব এই কমু্ড়নড়ট থস্টটরলে 
হরলা, এবং ড়কভারব আবার স্ট্রাগল করর মূলধারায় ড়ফরর আেরলা। থতা 
আমারের এই ২০০৮ জাজরমিটা ড়কন্তু খুব ইউড়নভােডাল একটা জাজরমি। খুব 
ড়ক্লয়ার একটা জাজরমি। ওইটা হওয়ার পর থতা আমরা ফাস্টড টাইম থভাট 
ড়েলাম ২০০৮ োরল। থভাটার আইড়র্ কার্ড হরয়রছ, তারপর আমরা োজুয়্াড়ল 
থেখলাম থয আমরা থকবল থভাটার হরয়ড়ছ, নাগড়রক থতা আমরা ড়ছলামই, শুধু 
থভাটার হরয়ড়ছ, আমারের লাইরফ আর থকান থচরঞ্জে আেরছ না, আমরা বােড 
োটডড়ফরকট পাড়ি না। তখন ড়কন্তু বরল ড়েরয়রছ আইড়র্ কার্ড পাওয়ার োরে 
োরে বােড োড়টডড়ফরকট ম্ািাটড়র। এখন থকান বাচ্চা যড়ে সু্করল ভড়তড হরত চায় 
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তারক বােড োড়টডড়ফরকট থশা কররত হরব। এখন আমারের মরধ্ এরু্রকশনটা 
োমহাউ বািরছ, আমারের ড়কছু থলাকাল উেুড ড়িড়কং কমু্ড়নড়ট, র্ায়ািরা 
কমু্ড়নড়ট, যারা ইউএেএরত োরকন, তারা োরপাটড ড়েরিন, থতামরা পরি যাও। 
এরু্রকশন নাও, এরু্রকশন ড়নরয় এড়গরয় যাও। থতা আমারের বাচ্চা পিরত 
চায়, ড়কন্ত যখন সু্করল যারি, বােড োড়টডড়ফরকট নাই, বােড োড়টডড়ফরকট ছািা ভড়তড 
ড়নরব না। আমার থগলাম না, বােড োড়টডড়ফরকট ড়েরব না, থকন ড়েরব না? 
ক্ারম্পর অ্ারেরে বােড োড়টডড়ফরকট হরব না, জন্মেনে ড়েরব না। তখন ২০১২ 
োরল, ইউরনরস্কার একটা থপ্রাোরম, ইউে ড়লর্ারড়শপ োড়মট একটা হড়িল, 
থলাবাল ইরয়রত, তখন আড়ম, জুড়নয়র ফ্াড়েড়লরটটর ড়হরেরব তারা আমারক 
ড়েরলট করল, আড়ম ইউএেএ থত থগলাম, যাওয়ার পরর ওখারন নামাড়ত নারম 
একটা এনড়জও আরছ, তারের োরে থেখা হরলা, তারা ড়লগ্াল এমপাওয়াররমি 
ইেু্ ড়নরয় কাজ করর, তারা কমু্ড়নড়ট থবের্ প্ারা ড়লগ্াল সতড়র করর ওই 
প্ারা ড়লগ্ালরের ড়েরয় ড়লগ্াল থযেব ড়েড়ভল র্কুরমিে আরছ, ওইগুরলা থপরত 
োহায্ করর, আড়ম তারেররক বললাম, থেরখা আমরা পােরপাটড পাই না, বােড 
োড়টডড়ফরকট পাই না, আমরা থের্ লাইরেন্স পাই না, থতা আড়ম ড়কছু কররত 
চাই। তখন তারা একটা ফাড়িং থরইজ কররলা আমারের জন্, আমরা ২০১৩ 
োরল বাংলারেরশ প্ারাড়লগ্াল থপ্রাোম শুরু করলাম, ড়বড়ভন্ন ক্ারম্প আমারের 
প্রায় থর্ালজন প্ারা ড়লগ্াল আরছন, তারা থেইনর্, আমরা তারেররক ড়লগ্াল 
থেড়নং ড়েরয়ড়ছ, এরা ড়ক করর?, এরা ক্ারম্পর ড়বড়ভন্ন জায়গায় ড়গরয় 
থলাকজনরক থমাড়টরভট করর থয, বােড োড়টডড়ফরকট ড়ক, ড়কভারব ড়নরত হরব, এর 
উপকারগুরলা ড়ক, পােরপাটড ড়কভারব পারব। এবং এভারব করর আমরা 
তারেররক থমরেজগুলা শুধু ড়েড়ি না, আমরা তারেররক োড়ভডে ড়েড়ি। ওরেররক 
আমারের থেিারর ড়নরয় আড়ে, আোর পরর ওরেররক হারত কলরম ড়শখাই, থয 
ড়কভারব থতামরা বােড োড়টডড়ফরকরটর ফরম ড়ফলাম করবা, আমরা এইটারক 
োেরটইরনবল করার জন্ আমরা ড়ক করলাম, আমরা ক্লারয়িরেররক, ক্ারম্পর 
থলাকরেররক, মড়হলারেররক োরে করর ড়নরয় যাই ড়েড়ট করপডাররশরন, আমারের 
প্ারা ড়লগ্ালরা ড়নরয় যায়, ড়নরয় ড়গরয় থেখায় থেয়, থয থেখ তুড়ম এই 
অ্াড়প্লরকশনটা এখারন জমা ড়েবা, আবার এখান থেরক ড়রড়েভ করবা, এভারব 
করর ফাস্টড ইয়ারর অরনক, প্রায় পাঁড়চশরশা এর মরতা বােড োড়টডড়ফরকট করর 
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থফললাম। থযরহতু বােড োড়টডড়ফরকট না হরল বাচ্চারা সু্করল থযরত পাররব না, 
আমারের থেিারর থলাকজন হুমড়ি থখরয় এরে বলরছ, ভাই আমার বােড 
োড়টডড়ফরকট করর োও, আমার বােড োড়টডড়ফরকট করর োও, এর আরগ ড়কন্তু 
করা হরতা, থোকাররের মাধ্রম করা হরতা, থোকাররা পাাঁচশ টাকা চাজড কররতা, 
ছয়শ টাকা চাজড কররতা, ড়কন্ত এখন আমরা ড়ে োড়ভডে ড়েড়ি, ড়লগ্াল োরপাটড 
ড়েড়ি, বােড োড়টডড়ফরকট থপরয় যাড়ি আমরা। পােরপারটডর থক্ষরত্র আমরা, 
পােরপাটড পাড়ি না। একটা বছর চরল থগল আমরা একটা পােরপাটডও ওন 
কররত পারলাম না। ২০১৪ থত ড়গরয় আমরা কমু্ড়নড়ট র্ায়ালগ করলাম, যারা 
অ্াপ্লাই করররছন পান ড়ন, আর ড়কছু ইরিরলকচুয়ালরের ড়নরয় আমরা করলাম, 
থেখারন ব্াড়রস্টার হাোন আড়রফ ড়ছরলন, োরা থহারেন ড়ছরলন, আমরা মড়ফেুল 
ভাইরক ড়নরয় আেলাম, মড়ফেুল ভাই আেরলন, থতা উনারা েবাই এক কোই 
বলরলন, থয থতামারেররক ড়ক অযুহারত ড়েরি না? আমরা বললাম, থেরখন 
আমরা থটকড়নক্াড়ল আমারের প্ররজট থেরক সেয়েপুর, খুলনা, ময়মনড়েং, 
থমাহাম্মেপুর, ড়মরপুর, পাাঁচটা জায়গা থেরক আমরা প্রায় বাররাটার মরতা 
পােরপারটডর অ্াড়প্লরকশন করলাম, করার পরর আমারেররক সেয়েপুরর ড়েরয় 
ড়েল, খুলনারত ড়েরয় ড়েল, ময়মনড়েংরহ ড়েরয় ড়েল, পােরপাটড, ক্ারম্পর 
অ্ারেরে, ড়কন্তু থমাহাম্মেপুরর এবং ড়মরপুরর ড়েল না। তারা বলরছ, এেড়ব 
বলরছ, থিশাল োরঞ্চর অড়ফোররা, থয ড়বহাড়ররেররক এবং থরাড়হোরেররক 
পােরপাটড থেওয়া হরব না, তখন আমারের প্ারা ড়লগ্াল বলল, থকন হরব না? 
ওরা বলল, না আমারের কারছ ইন্সোকশন আরছ, থকাোয় থেরক আেরছ 
ইন্সোকশন? তা থহাম ড়মড়নড়স্ট্র থেরক, তখন আড়ম আবার কো বললাম এেড়বর 
েরে থয ভাই আমারের পােরপাটডগুরলা পারি না, কারণটা ড়ক? ওরা বলল, 
থেরখন, আমারের কারছ ড়ররটন থস্টটরমি আরছ, থতা আড়ম বললাম আমারক 
থেই ড়ররটন থস্টটরমিটা থেন, থকান আইরনর বরল আপনারা ড়বহাড়র এবং 
থরাড়হোরের একোরে কররছন, থরাড়হোরা থতা ড়রড়ফউড়জ, আর ড়বহাড়ররা থতা 
বাংলারেড়শ, আপড়ন েুই ড়বর্য়রক একোরে ড়কভারব কররছন? ড়বহাড়ররের 
আইড়র্ কার্ড আরছ, আপড়ন পােরপাটড ড়েরত বাধ্, আপড়ন ড়ররপাটড কররবন, ওরা 
তাও বলরলন, আমারের কারছ থহাম ড়মড়নড়স্ট্র থেরক ইেু্ হওয়া ড়ররটন 
থস্টটরমি আরছ। আড়ম ড়েম্পড়ল তারের বললাম, আমারক ওই কাগজটা থেন, 
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ড়েরলা না, থতা ওই ড়মড়টংরয় একটা ইরয় চরল আেল থয, এেড়ব অড়ফোর যড়ে 
না থেয় তাহরল তে্ অড়ধকার আইরন যাও,থয ভাই ড়বহাড়ররের পােরপাটড থপরত 
পড়লড়ে ড়ক আরছ, থকৌশল ড়ক আরছ জানান। থতা আড়ম ২০১৪ োরল তে্ 
অড়ধকার আইরন একটা অ্াড়প্লরকশন করলাম থহাম ড়মড়নড়স্ট্ররত। স্বরাষ্ট্র 
মন্ত্রণালরয় আড়ম বললাম থয, ড়তনরট প্রশ্ন ড়েলাম, উেুডভার্ীরের পােরপাটড 
প্রোরনর থক্ষরত্র স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালরয়র থকান নীড়তমালা আরছ ড়ক না? ময়মনড়েংহ, 
খুলনা, সেয়েপুরর পােরপাটড পাওয়া থগরছ ড়কভারব? এবং থমাহাম্মেপুর, ড়মরপুরর 
থকন থেওয়া হরি না? অ্াড়প্লরকশন ড়েলাম, থেওয়ার পর থকান থরেপন্স হয় 
ড়ন। ওরয়ট করার পর আমরা আড়পল করলাম, আড়পরলও থকান োিাশব্দ পাই 
ড়ন। পরর আমরা তে্ অড়ধকার কড়মশরন একটা কমরপ্লইন করলাম। কমরপ্লইন 
করার পর, পরনর ড়েন পর, একটা থলটার ইেু্ করা হরলা, েমন জাড়র হল, 
আমার নারম এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালরয়র নারম। আপনারের ড়হয়াড়রং আরছ, োড়টড 
ফাস্টড ড়র্রেম্বর, ২০১৪, আপনারা েুজন েশরীরর হাড়জর হরবন, আপনারের তে্ 
ড়নরয় থয ড়বররাধ আরছ তা আমরা ড়মটমাট কররত চাই। থতা আড়ম ব্াড়রস্টার 
োরা থহারেরনর োরে কো বললাম, োরা আপা বলরলন, ড়িক আরছ খাড়লে 
তুড়ম যাও, ভারলা হয় যড়ে আমারের ওখান থেরক ভারলা একজন এক্সপাটড ড়নরয় 
যাও। জবাব তুড়মই ড়েরব ড়কন্তু থে থতামায় থহল্প কররব। থতা আমরা ওখান 
থেরক ব্াড়রস্টার আকমলরক ড়নরয় থগলাম, যাওয়ার পর থেখলাম থয, আমরা 
হাড়জর হরয়ড়ছ ড়কন্তু স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেরক থলাকজন হাড়জর হয় ড়ন, তারপর 
উনারা বলরলন থয স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ড়কছু েময় থচরয়রছ, আরও েপ্তাহ খারনক 
েময় থচরয়রছ, তারা এই ড়বর্রয় আরও জানরত চায়। থতা আমারেররক বলা 
হল, আপনারা চরল যান, আপনারেররক আবার র্াকা হরব। থতা আমরা চরল 
আেলাম। চরল আোর পর একটা েমন থপলাম, পাঁড়চশ তাড়রখ জানুয়ারী 
মারের, ২০১৫। এই তাড়ররখ থবলা েশটায় আপনারের থহয়াড়রং আরছ, 
আপনারেররক আেরত হরব। এবার আড়ম ওরয়ট কররত োকলাম, তারা ড়নিয় 
আেরব। এবার আড়ম পাঁড়চশ তাড়রখ আোর আরগ, বাইশ তাড়ররখ আমার বাোর 
ড়িকানায়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেরক ছয় পাতার ড়প্ররির্, আমার অ্ান্সার থপরয় 
থগলাম। আড়ম অবাক হরয় থগলাম, থয ২০০৮ োরল যখন আমারের আইড়র্ 
কার্ড হরয়ড়ছল, তখন থজরনভা ক্াম্প থেরক ড়তনজন থলাক ড়নজ উরে্ারগ 
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পােরপারটডর জন্ অ্াপ্লাই কররড়ছল। তখন ড়কন্তু পােরপাটড অেড়রড়ট একটা 
থলটার ইেু্ কররড়ছল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালরয়র কারছ, থয এরা বাংলারেরশর নাগড়রক, 
এরের কারছ আইড়র্ কার্ড আরছ এবং এরা পােরপাটড চারি। আপনারা 
আমারেররক বরলন, আমরা তারেররক পােরপাটড ড়েরবা ড়কনা, এই বরল তারা 
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালরয় একটা থলটার ইেু্ কররলা। ২০০৯ োরল তার অ্ান্সার 
ড়েরয়রছ, ২০০৮ োরল অ্াপ্লাই কররড়ছল, থয আটরক পিা পাড়কস্তাড়ন যারা 
আরছন, যারা আনুগত্ স্বীকার করর আইড়র্ কার্ড ড়নরয়রছ, তারা পােরপাটড থপরত 
পাররন, এবং পারবন, এই বরল অ্ান্সার ড়েরয়রছ, এবং ওই কড়পটা ড়তড়ন 
ড়র্ড়েরক ড়েরয়রছ, পােরপাটড অেড়রড়টরক ড়েরয়রছন, এবং েমস্ত ড়র্ড়েরক 
ড়েরয়রছন। উনারা েকল র্কুরমিে আমারক ড়েরয় ড়েল, তার মারন আড়ম থপরয় 
থগলাম, তার মারন আর থকান িারমলা নাই পােরপাটড থপরত, কারণ স্বরাষ্ট্র 
মন্ত্রণালয় থতা অ্ান্সার ড়েরয়রছ ২০০৯ োরল, থয ভাই আড়ম থতা বরলই ড়েরয়রছ 
যারের কারছ আইড়র্ কার্ড আরছ থো থে আর ড়লড়ভং ইনোইর্ অর আউটোইর্ 
অফ ে্ ক্াম্প, থে আর অ্াবল টু থগট পােরপাটড। বরল ড়েরয়রছ, থতা আড়ম 
আমার এক্সপাটডরের বললাম থয আড়ম থতা র্কুরমি থপরয় থগড়ছ, এইটা বি 
একটা খুড়শর ব্াপার, একটা ভ্াড়লর্ র্কুরমিে আমারের হারত, থতা োরা 
আপা বলরলন, তারপরও তুড়ম পাঁড়চশ তাড়ররখ থহয়াড়রংরয় যাবা, ড়গরয় থেখ ড়ক 
হয়, থতা আড়ম থগলাম, ড়গরয় থেখলাম, অ্াড়র্শনাল থেরেটাড়র আেড়ছরলন স্বরাষ্ট্র 
মন্ত্রণালয় থেরক, থহয়াড়রং শুরু হরলা, হওয়ার পর প্রেরম আমারক বলা হল, 
থকন আড়ম, ড়ক তে্ জানরত থচরয়ড়ছলাম স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেরক, আড়ম বললাম 
আড়ম ড়লগ্াল এমপাওয়াররমি ইেু্রত কাজ কড়র, আমার কমু্ড়নড়টর থলাকজন 
পােরপাটড পারি না, থকন থেওয়া হরব না এইটা জানরত থচরয় তারের কারছ 
অ্াড়প্লরকশন কররড়ছলাম, ড়কন্তু তারপর আড়ম পাঁড়চশ তাড়ররখর আরগ বাইশ 
তাড়ররখ পােরপাটডগুরলা থপরয় যাই। তারপর উনারক থলার থেওয়া হরলা, উড়ন 
ড়ক ড়েরয়রছন তে্? উড়ন বলরলন, আমরা থতা বরলই ড়েরয়ড়ছ যারের কারছ 
আইড়র্ কার্ড আরছ তারা পারব পােরপাটড, থতা উনারা বলরলন, থয 
ইনফররমশনটা আপনারা ২০০৯ োরল ড়েরয়রছন তা ড়ক ওরয়বোইরট ড়েরয়রছন, 
না, থকান পড়ত্রকায় ড়েরয়রছন? না। থতা ইনফররমশন কড়মশন বলরছ, আমরা 
যারা এখারন আড়ম আমরা ড়নরজরাই জাড়ন না, এত বি গুরুত্বপূণড তে্ আপনারা 
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ড়েরয়রছন, ড়শড়ক্ষত েমাজ যারা আরছ তারা জারন না,যারা ক্ারম্প োরক ওরা ড়ক 
জানরব! আপনারের উড়চৎ ড়ছল ওরয়বোইরট থেওয়া, ড়মড়র্য়ারত থেওয়া, ওরয়ব 
োইট-ড়মড়র্য়ারত োকরল এেড়ব অড়ফোররা তারেররক হয়রাড়ন করত না। এরা 
থয হয়রাড়নর ড়শকার হরি, থেরশর নাগড়রক, হত না। উনারক ইনস্ট্রাকশন 
থেওয়া হরলা, ড়িক আরছ আপড়ন ড়গরয় র্কুরমিেটা ওরয়বোইরট ড়েরয় থেন, 
আমারক বলা হল, থয পােরপাটডগুরলা ড়ররজট হরয়রছ থেগুরলা আপড়ন ড়রোবড়মট 
কররন। থতা আমরা এরে ড়তনড়ট পােরপাটড আবার ড়র অ্াপ্লাই করলাম, ড়র 
অ্াপ্লাই করার পর আবার এেড়ব অড়ফোর আেল, প্রেরম আেরলা মাড়কডন 
ক্ারম্প, েুইটা পােরপাটড একই োরে, হাজরবি ওয়াইফ, এেড়ব অড়ফোর এরে 
বলল, আপনারা থতা নাগড়রক না, আপনারের ড়বেু্ৎ ড়বল কই, আপনারের 
আইড়র্ কার্ড আরছ, ড়কন্তু আইড়র্ কার্ড োকরলই থতা আপনারা নাগড়রক হরবন 
না, অমুন না তমুক না। তখন আমার প্ারাড়লগ্ালরা বলল, থয ভাই আমারের 
কারছ ড়কন্তু স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালরয়র অর্ডার আরছ, থতা উড়ন েমরক থগরলন, ড়ক অর্ডার 
ভাই থেখান, থতা উনারক থেখালাম, ছয় পাতা অর্ডার আরছ, থেরখন। থতা উড়ন 
বলরলন, ড়িক আরছ এইটার একটা কড়প আমারক থেন, আর আপনারা একটা 
কাজ কররন, আপনারা নাগড়রকত্ব োড়টডড়ফরকট ড়নরয় আরেন কাউড়ন্সলররের কাছ 
থেরক। আমরা ড়েলাম, থেওয়ার উড়ন ওই েুইটা পােরপাটড ইেু্ করর ড়েরলন, 
েুইটা পােরপাটড আমরা থেরকি টাইরম থপরয় থগলাম, ড়কন্তু থজরনভা ক্ারম্প 
থযটা হল, থমাহম্মে জারবে, থলাকটার নাম, উনারও ড়র অ্াপ্লাই হরলা, এেড়ব 
আেরলা, আোর পরর উড়ন বলরলন, না আড়ম পােরপাটড ইেু্ কররত পারব না, 
থকন পারব না? থয আপনার ড়বেু্ৎ ড়বল নাই, গ্াে ড়বল নাই, থকান েড়লল 
নাই, আইড়র্ কার্ড ড়েরয় শুধু হরব না।  আমরা বললাম আমারের কারছ থহাম 
ড়মড়নড়স্ট্রর অর্ডার আরছ, ড়তড়ন বলরলন এই অর্ডার থতা আপনারক পািারনা 
হরয়রছ, আড়ম থতা পাই ড়ন, এই অর্ডাররর আমার কারছ থকান মূল্ নাই। চরল 
থগরলন, যাওয়ার পর এইটা আমরা আবার োর্ডটাই অ্াপ্লাই করলাম, োর্ড টাইম 
এেড়ব অড়ফোর আেরলা, অড়ফোর বলল, আড়ম ড়কছু কররত পারব না, আড়ম 
আমার ড়েড়নয়ররক ড়জরগ্ে কররবা, ড়েড়নয়র বলরলন, না এই অর্ডার আমরা 
মাড়ন না। আমরা পাইড়ন, থফােড টাইম অ্াপ্লাই করলাম, থপলাম না, এেড়ব বলরছ 
আমরা পারব না, আপড়ন একটা কাজ কররন, উড়ন আমারক বুড়দ্ধ ড়েরি, আপড়ন 
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বাইররর অ্ারেরে পােরপাটড করর থনন, আপনার থজরনভা ক্ারম্পর অ্ারেরে 
পােরপাটড করার, আমরা জাড়ন আপড়ন বাংলারেরশর নাগড়রক ড়কন্তু আড়ম 
ক্ারম্পর অ্ারেরে ড়েরত পারড়ছ না, থফােড টাইম, ড়ররজট করর ড়েরলা। একটা 
থলাক ২০১৩ থত অ্াপ্লাই করররছ, অে্াবড়ধ, আজ পযডন্ত ড়কন্তু ড়ররজরটর্। তার 
থকান েমাধান হয় ড়ন। আমরা আবার ওইটারক জাতীয় মানবাড়ধকার কড়মশরন 
ড়েলাম, আজরক ছয় মাে প্রায়, জাতীয় মানবাড়ধকার কড়মশরন ড়েরল ওরা, এনড়ে 
কররলন, েই কররলন, থকে ড়হরেরব ড়নরলন, তারপর থহামড়মড়নড়স্ট্ররক থলটার 
ড়েরলন, পােরপাটড অেড়রড়টরক থলটার ড়েরলন, এেড়বরক থলটার ড়েরলন, ড়কন্তু 
আজ পযডন্ত এেড়বও যায় নাই, পােরপাটড অেড়রড়ট যায় নাই, থকউ যায় নাই। 
এখন আমরা প্লান করড়ছ, র্. শাহেীন মাড়লরকর েরে আলাপ হরয়রছ, উনার 
থস্টটরমি হরি থয, এভারব েমাধান হরব না। এটারক আবার থকারটড ড়নরত 
হরব, ড়নরয় রায় ড়নরত হরব, না হরল ড়কন্তু আজ এই এেড়ব, কাল ওই এেড়ব 
এভারব করর ঘুরারব। থতা এই থয এত বি একটা জনরগাষ্ঠী, চড়িশ পাঁয়তাড়িশ 
বছর ধরর মানরবতর জীবন যাপন করর আেরছ, তারা থয এই থেশটারক থমরন 
ড়নরয় থে েুরযাগও তারের নাই। 

 
ফারহান:  আপনার থছাটরবলার কো বলরলন, থয আপড়ন সু্করল জাতীয় েেীত থেরক শুরু 

করর অরনক জায়গায় স্ট্রাগরলর ড়শকার হরয়রছন। থে েম্পরকড যড়ে েু একটা 
বরলন। 

 
খারলে:  থেটা আেরলই খুব থপইনফুল ড়ছল আমারের জন্ থয, আমরা এত থনরলরটর্ 

ড়ছলাম সু্করল, ভরয় কাররা েরে বিুত্বও করতাম না,  লুড়করয় রাখরত পারতাম 
আড়ম ড়বহাড়র না আড়ম বাঙাড়ল, তখন ড়কন্তু, এক বছর পর বাংলা বলরত পারড়ছ, 
বুিরত পারড়ছ, ড়কন্তু ওই োহে হরতা না, থয ড়নরজরক লুড়করয় রাখা। এই 
কমু্ড়নড়টর একটা গুর্ ড়েং হরি এরা মুেলমান, যড়ে হাইর্ কড়র থয আড়ম 
ড়বহাড়র না, আড়ম বাঙাড়ল তাহরল ড়কন্তু বুিার থকউ নাই। যড়ে বড়ল, না আড়ম 
উেুডভার্ী, আড়ম বাঙাড়ল না, আড়ম অন্ জাড়তেত্ত্বার থলাক, থে থক্ষরত্র ড়কন্তু আড়ম 
আবার মাইনড়রড়ট। থতা আমরা আমারের স্ট্রাগরল থযটা থেরখড়ছ, োরস্টশন ড়কন্ত 
এখারন, এখন থয ইউেরা আরছ, তারা ড়কন্তু োরস্টরটর্, তার ড়ক কররব? তারা 
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ড়ক মাজড করর যারব, বাঙাড়ল হরয় যারব? না তারের থয ইড়িয়ান োড়র্শন আরছ, 
তারের থয খাবার, থয হ্াড়বট আরছ, থয কালচার আরছ থেগুরলা ধরর রাখরব? 
আমারের ড়কন্তু ড়রড়লড়জওন এক হরলও অরনক ড়র্ফাররন্স আরছ, থযমন থেরখন 
থয মহরম একটা থফড়স্টভাল, থযটা বাোড়ল ড়কন্তু অবজাভড করর না ড়কন্তু আমরা 
কড়র। মহরম ড়কন্তু থকান ড়রড়লড়জয়ন না, এইটা ড়রচুয়াল, এইটা োড়র্শন, থেই 
োড়র্শন, থেই থবেনারক আমরা লালন করর আেড়ছ, আড়ম যড়ে বাঙাড়ল হরয় 
যাই তাহরল এেব ভুরল থযরত হরব, আড়ম পালন কররবা না। আড়ম যড়ে বাঙাড়ল 
হরয় যাই, তাহরল আমারক ভুরল থযরত হরব, ভুরল থযরত হরব আমার খাবাররর 
থয ড়বউড়টজ আরছ, থেগুরলা ভুরল থযরত হরব। আমারের থয ড়বরয় শাড়ে হয় তার 
ড়কছু থিশাল ড়রচুয়াল আরছ থেগুরলা ভুরল থযরত হরব। থকান থছরল থমরয় যখন 
জন্ম থনয় তখন আমারের ড়রচুয়ালগুরলা ড়কন্তু একেম আলাো, বাোড়লর থচরয় 
আলাো। আমারের মরধ্ ড়কছু োড়র্শন থযটা ড়হনু্দ থেরক আমরা ড়নরয় আেড়ছ, 
ওই োড়র্শন এখনও চরল আেরছ আমারের মরধ্। আমরা োরস্ট্ররটর্, ইরভন 
আমার পররর থজনাররশন যারা আরছ, তারা আরও োরস্ট্ররটর্, তারা ড়ক 
কররব? তারা ড়ক বাোড়ল হরয় যারব,তারের োড়র্শন ভুরল যারব, তারের 
ল্ােুরয়জও ভুরল যারব? নাড়ক তারা ওই মাইনড়রড়টই থেরক যারব? থতা আমরা 
ড়চন্তা করড়ছ, না এই কমু্ড়নড়ট উেুডভার্ী ড়হরেরবই োক, তারের থয ড়বউড়টজগুরলা 
আরছ থেগুরলা ড়নরয়ই োক। আমরা ড়বড়লভ কড়র র্াইভারড়েড়টরত, একটা থেরশ 
ড়বড়ভন্ন জাড়তেত্ত্বার মানুর্ োকরব, আমরাও োড়ক ওভারব, আমারের থয 
হ্াড়বটগুলা আরছ থেগুরলা প্রাকড়টে কড়র, আমরা মারছর থচরয় মাংে থবড়শ 
পছন্দ কড়র, থেটারতই আমরা অভ্স্ত, থেটাই আমরা কড়র।  

 
ফারহান:  আপনার কোয় উরি আেরলা থয ড়রচুয়ারলর কো, অরনকগুরলা ড়রচুয়াল থযগুরলা 

আলাো, থযগুরলা ধরর রাখরত চান, মাজড হরল থযগুরলারত েমে্া হরত পারর, 
থতা থেই ড়রচুয়াল েম্পরকড যড়ে বলরতন? 

 
খারলে:  থেগুরলার মরধ্ প্রধাণত থযটা হরয়রছ, থেটা ড়বরয়-শাড়ের থক্ষরত্র ড়কন্তু থেখা যায়, 

ড়েম্পড়ল, বাঙাড়ল ড়বরয় এবং উেুডভার্ীরের ড়বরয় ড়কন্তু একটু ড়র্রেি আরছ, 
ড়রড়লড়জয়ন থয এক্সপাটগুরলা আরছ থেইটা ড়কন্তু থেম, ড়ক কররত হরব? েুজন 
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োক্ষী োকরত হরব, একজন ওকালত ড়েরব, ড়নকাহ হরব, কবুল বলরব এগুড়ল 
ড়েম্পড়ল আরছ, থবৌভাত হয়। ড়কন্তু এর মরধ্ ড়রচুয়ালগুরলা হরলা, অরনকগুরলা 
কাস্টম কররত হয়, থযমন আমারের ড়বরয়রত আমরা ড়কন্তু ড়োঁেুর পরাই, এটা 
থটাটাড়ল একটা ড়হনু্দ কাস্টম থেরক, ড়কন্তু আমরা মুেলমান আমরা বাঙাড়ল 
পরাই, ড়োঁেুররর অলটাররনড়টভ আমরা থবরছ ড়নরয়ড়ছ, শুরু থেরকই, ইড়িয়া 
থেরকই আমরা, আমরা োন্দাল বড়ল, োন্দাল বরল একটা ড়জড়নে আরছ 
পাউর্াররর মরতা, আমার থেটা পরাই, থেটা ড়ক কড়র? ড়হনু্দরা থতা হারত পরায়, 
আমরা হারত না পড়ররয়, আমারের ওই ড়বরয়রত থছরলরক একটা আংড়ট পরারনা 
হয়, রূপার আংড়টর উপরর একটা গতড োরক, থতা ওই আংড়টর গরতড পাউর্ার 
ড়নরয় ইরয় (কপারল) ড়েরত হয়, এটা একটা আটড, একটা কালচার। এটা না 
কররল মরন হয় থয, নাহ একটা পাটড মরন হয় ররয় থগল, ড়বরয়র। থতা এগুরলা 
হল একটা ড়বউড়ট। গারয় হলুরেরও অরনকগুরলা ড়েরস্টম আরছ, থয গারয় হলুে 
হরব এবং ড়বরয়র আরগর রারত ড়কছু রান্না কররত হরব, থযমন ড়মড়ষ্ট ড়েরয়, 
থযটারক আমরা গুলগুিা বড়ল, একটা েুইটে আমরা কড়র, এটা ড়কন্তু ইড়িয়ার 
থহড়ররটজ, ওই রান্না ড়কন্তু হরব, থছরল পক্ষও কররব, থমরয় পক্ষও কররব, ওইটা 
করর ওইটারক ড়নরয় থযরত হরব একেম থভারর, যখন ফজররর আজান হরব, 
আজারনর োরে োরে থবররারত হরব, ড়তনজন মড়হলা থবর হরব ওইটারক ড়নরয়, 
মেড়জরে যারব, মেড়জরে ওখারন থররখ ড়েরব, ওই ড়মড়স্ট খাবাররর োরে ময়ো 
ড়েরয় একটা ড়েয়া বানারব, ওই ড়েয়ারত একটা কটরনর কাপি রাখরব, তারমরধ্ 
ড়ঘ থেরব, ড়ঘ ড়েরয় ওইটারক আগুন ড়েরয় থপািারব, আগুন ড়েরয় থররখ ড়েরব, 
ওইটা োরাক্ষণ ওইভারব োকরব, থতা এই থয ড়রচুয়ালগুলা আরছ, এই 
ড়রচুয়ালগুলা থতা আমরা অন্ কমু্ড়নড়টরত পারবা না। বাচ্চা হরলই, নবজাত যড়ে 
জন্ম থনয়, তার আরগই ড়কন্তু আমরা, এটা বড়ল থগােভারাই আমরা, বাচ্চা যখন 
মারয়র থপরট োতমাে োরক তখন ওই গভডবতীরক নতুন কাপি ড়েরয়, আত্মীয় 
স্বজন েবাই আরে, েবাই তার থকারল ফলগুরলা থেয়, অরনকগুরলা ফল থেয়, 
ড়বড়ভন্ন ফল, থয ড়েজনাল ফলগুরলা োরক, ওগুরলা থেওয়া হয়। থেরক্ষরত্র আবার 
অরনকগুলা অফান আরছ থয ময়ো ড়েরয় একটা থছরল একটা থমরয় বানারনা হয়, 
থছরল থমরয় বাড়নরয় তারক বলা হয় থয তুড়ম ধররা, থে যড়ে থছরল তুরল থনয় 
তরব এক্সরপট করা হয় থয থছরল হরব, থে যড়ে থমরয় তুরল থনয় ময়োর পুতুল 
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থেরক তাহরল ধরর থনওয়া হয় থমরয় হরব, এই থয কাস্টগুরলা এগুরলা ড়কন্তু 
হাড়ররয় যারব। এখন থযটা হরি, অরনরকই যারা আমারের মরধ্ আরছন, 
ড়শড়ক্ষত হরিন এবং থবড়ররয় যারিন ক্াম্প থেরক, থবর হরয় ড়গরয় তারা ড়কন্তু 
কমড়প্লটড়ল হাইর্ কররছন থয, না আড়ম ড়বহাড়র না, থমারটও না, আড়ম থকান 
ড়রচুয়াল পালন কররবা না, আড়ম ড়েম্পড়ল একটা অ্াপাটডরমি ভািা ড়নরয় 
োকরবা। আড়ম ড়নরজরক বাঙাড়ল বানারয় থফলব, থশর্, থেরশর বাড়ি থকাোয়? 
আড়ম একটা বানারয় বরল থেরবা থেরশর বাড়ি। থতা এই হরলা একটা, 
ড়রচুয়ারলর একটা ড়েরস্টম।  

 
ফারহান:  আিা, আপনার থক্ষরত্র যড়ে আড়ম প্রশ্ন কড়র আপনার থেরশর বাড়ি থকাোয়? 

আপনার অ্ান্সার ড়ক হরব? 
 
খারলে:  এইটা আেরলই খুব কনড়ফউড়জং একটা ব্াপার, থয েব জায়গায়ই ধরা, মারন 

এই পযডন্ত থযখারনই যাই, আমরা কমনড়ল যারা বাংলারেরশ আড়ছ, প্রেরমই বলা 
হরব, ভাই থেশ থকাোয়? কমন, আমরা েবাই ড়কন্তু ড়জরগ্ে কড়র, আমরা খুাঁড়জ 
থয থক থনায়াখালী থেরক, থক বড়রশাল থেরক, থতা যখন আমারক বলা হয় 
থেরশর বাড়ি থকাোয় - থকান থেরশর বাড়ি থতা নাই আমার, আড়ম তখন বড়ল 
ঢাকা। বাধ্ হরয় আড়ম বড়ল ঢাকা। থযরহতু, উেুডভার্ীরা ড়কন্তু আবডান থবের্, 
ড়কন্তু থয উেুডভার্ী সেয়েপুরর আরছ, থে যখন ঢাকারত আেরছ, থে বলরছ 
থেরশর বাড়ি সেয়েপুর, োঙ্কড়ল বলরছ। যারা রংপুরর আরছ তারা বলরছ থেরশর 
বাড়ি রংপুর। ড়কন্তু যারা ঢাকারত আরছ, তারের ড়কন্তু বলার ড়কছু থনই, আড়ম 
শুরু থেরক আজ পযডন্ত ড়কন্তু এই অ্ান্সার ড়েরত পাড়রড়ন। থেরশর বাড়ি থকাোয়? 
- ঢাকা, ঢাকা থকাোয়? ওল্ড ঢাকা? না আড়ম থতা ঢাকাইয়াও না, ঢাকা, ব্াে 
ঢাকা। তারপর বলতাম ভাই আড়ম উেুডভার্ী, আড়ম ড়বহাড়র, আমার থেরশর বাড়ি 
নাই, এভারব বলতাম।  

 
ফারহান:  একটু থপছরন ড়ফরর যাই, আপড়ন বলড়ছরলন থয একািরর স্ট্রাগরলর কো 

বলড়ছরলন আপনার বাবা, ১৯৪৭ এ তারা যখন আরে আপনার বাবার বয়ে েশ 
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বছর, আপনার চাচার োত বছর, ওই বয়রে এরে  তারের কতটুকু কষ্ট হরয়রছ 
মাড়নরয় ড়নরত থেটা যড়ে একটু বরলন? 

 
খারলে:  থেইটা আরড়ক আমার বাবা থযটা বলল, থয করষ্টর থতা থকান থশর্ ড়ছরলা না। 

মামার েংোরর উড়ন োকরবন, থতা মামা নতুন একটা থেরশ আেরছ, তার ড়কছু 
নাই এখারন, শূণ্ হারত আেরছ, থতা উনারও থতমন থকান েহায় েম্পড়ি ড়ছল 
না, যার কাররণ বাবার লাইফটা খুব করষ্ট ড়গরয়রছ। উড়ন বলরলন, শুরু থেরকই 
চাইল্ড থলবার ড়ছরলা এবং থচষ্টা করররছ থছাট ভাইরক এরু্রকশন থেওয়ার, ক্লাে 
এইট পযডন্ত ড়নরয় থগল, অরনক ড়র্রেি কাজ করররছন, থরল লাইরনর কাজ 
করররছন, কুড়লর কাজ করররছন, তারপর ঢাকা চরল আেরছন, ঢাকারত 
ভ্ারাইড়টজ কাজ করররছন, এবং থশর্ পযডন্ত ড়তড়ন কাজ করর থগরলন, টাউন 
হল থযটা আরছ, ওখারন একটা থহারটরল ড়ছরলন, ওরয়টার ড়হরেরব ড়ছরলন, 
থহারটরল। আমার যখন জন্ম, তখন থহারটলটা হরয়রছ। এর আরগ, আমার 
জরন্মর আরগ, উড়ন চকবাজারর কাজ কররতন, ড়ক কাজ কররতন? কুড়লর কাজ 
কররতন, টুকড়ররত করর মাল ড়নরয় যারবন ড়নরয় আেরবন, তখন আমরা ক্ারম্প 
আড়ছ েবাই। থতা ওরয়ট কররত হরতা আমারের, থয উড়ন েি্ারবলা আেরবন, 
ড়কছু বাজার ড়নরয় আেরবন, থেটা রান্না হরব, থেটা খাওয়া হরব। তারপর একটা 
পযডারয় ওই চাকড়রগুরলা চরল যায়, তারপর েুড়ফয়া থবাড়র্ডং থযটা এখনও আরছ 
ওল্ড ঢাকারত, েুড়ফয়া থবাড়র্ডংরয় উড়ন অরনকড়েন ড়ছরলন, েুড়ফয়া থবাড়র্ডংরয় কাজ 
করার পর ওই চাকড়রও চরল যায় োমহাউ। নাইনড়ট এইড়ট ওয়ারন যখন আমার 
জন্ম হয় তখন উড়ন ওই থহারটরল কাজ ড়নরলন, থযরহতু থলাকাল এলাকা আর 
ওই টাউনহল এলাকারত অরনক উেুডভার্ী আরছন, তখন উনার ভারলা একটা 
েুরযাগ হরলা, থযরহতু ওরয়টাররর কাজ কররছন, ড়টপে ড়নরিন, ে্ালাড়র আরছ, 
তখন একটা ভারলা অবিা হরলা, তখন আমার ভাইরাও বি, ওরাও কাজ 
কররছ, োরপাটড একটা হরি। ড়কন্তু উড়ন স্বপ্ন থেখরতন থয না, থকউ থতা পারর 
নাই পিরত, অভারব ইরয়রত, থতা আমার একটা থিাাঁক ড়ছল থয আড়ম পিব, 
উনারও স্বপ্ন ড়ছল আড়ম অ্াটড়লস্ট একজনরক পিারবা, তার স্বপ্ন ড়ছরলা, যখন 
থকান কাস্টমার তার থহারটরল আেরছ, তার োরে েম্পকড হরয়রছ, তখন 
বলরতন থয আমার থছরল থতা পিরছ এখন ক্লাে এইরট আরছ, নাইরন আরছ, 
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তারক আড়ম পিারত চাই। উনারা োহে ড়েরতন,  হ্াাঁ আপড়ন অবশ্ই পিারবন, 
থকন পিারবন না। থতা এই কররত কররত বাবার, ইড়তমরধ্ আমারের মজার 
থয গল্পটা হরলা, থেটা এইড়টজ থেরক শুরু করর নাইনড়ট ফাইভ পযডন্ত ড়বড়ভন্ন 
ক্াম্প থেরক থলাকজন থেল্ফ ড়রপ্ারড়শরয়ট করা শুরু কররলা, তারা োমহাউ 
পােরপাটড কররলা, পােরপাটড করর ক্ারম্পর ঘরগুরলা ড়বড়ে করল, তারপর 
পাড়কস্তান চরল থগল। এইটা শুরু হরয় থগরল একেম, খুব খুব থজারর থশারর। 
থতা আমার পড়রবারও ড়চন্তা করল, মরন হয় আমরা বাংলারেরশ োকব না, 
আমরা পাড়কস্তান চরল যারবা। তখন ড়ক হরলা ড়িক আড়শর মািামাড়ি, আমার 
বিভাই, পড়রবার থেরক বলা হল, আরগ তুড়ম যাও পাড়কস্তারন। তারপর তুড়ম 
আরস্ত আরস্ত করর আমারেররক ড়নরয় যাবা। থতা ড়কভারব যারব, তখন থতা 
আমারের টাকা পয়োও নাই, তখন ড়কন্তু একটা থেি ড়ছরলা আমারের ক্ারম্পর 
ড়ভতরর, ড়কছু উেুডভার্ী ইয়াংরা নাইনড়টন থেরভনড়ট ওয়ারনর পর বাংলারেশ 
থেরক ভারত, ভারত থেরক অমৃতের, অমৃতের থেরক বর্ডার েে করর 
পাড়কস্তান থযত। এরা ড়তন চারজরনর একটা গ্রুপ, এরা একবার বর্ডার েে 
করার পর আবার ড়ফরর আেল এখারন, তখন তারা একটা ড়বজরনে শুরু 
কররলা। থোকার তারা, তারা োলাল, তারা এরে ক্ারম্পর ইউেরের বলল, 
থেরখা থতামরা যড়ে পাড়কস্তান থযরত চাও বাই থরার্ আমরা থতামারেররক ড়নরয় 
যারবা। পাররহর্ থতামারেররক এত টাকা ড়েরত হরব, এই থেরখ প্রড়তটা ড়েরপ, 
প্ররত্কটা ড়েপ হরতা েু’মারের, প্ররত্কটা ড়েরপ ওরা এখান থেরক ড়বশ জন, 
ড়ত্রশ জন, চড়িশ জন করর এখান থেরক ইড়িয়া, কলকাতা, কলকাতা থেরক 
ড়েড়ি, ড়েড়ি থেরক অমৃতের, অমৃতের থেরক লারহার, লারহার ড়েরয় করাড়চ ড়নরয় 
থযত, থতা একবার োহে করর আমার পড়রবার বলল, আমার বিভাইরক তারা 
এভারব পািারব। আমার বিভাই তখন একেম ইয়াং, উড়ন থয থবড়বরটড়ক্স এখন 
থয ড়েএনড়জ তার থটকড়নড়শয়ান ড়ছরলন, উড়ন ভারলাই কাজ করড়ছরলন ওইেময়, 
ড়নরজর গ্াররজ ড়ছরলা, েবড়কছুই ড়ছরলা, উড়ন একটা গাড়ি ড়করনড়ছরলন, 
ড়েএনড়জ গাড়ি, ওই গাড়িটা োইভার অ্াড়ক্সরর্ি করর থফলল, অ্াড়ক্সরর্ি 
করার ফরল ওই গাড়িটা োনায় চরল যায়, একটা থলাক মারা ড়গরয়ড়ছল, থতা 
উড়ন ভয় থপরয় থগল থয, মাড়লক থতা আড়ম, হয়ত আমারক ধররব, যার কাররণ 
উড়ন বলরলন, না আড়ম আর এখারন োকরবা না। ওই েমরয় ওই োলাল চে 
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ড়ছরলা, থতা উড়ন উনারের হাত ধরর চরল থগল, েুই মাে পর উনার খবর থপলাম 
আমরা, একটা ড়চড়ি পািাল, উেুড একটা ড়চড়ি, থতা ড়চড়িরত বলল, যড়ে কারও 
মারয়র েন্তান থবািা হরয় যায় তখনই থকান মা-বাবা তার েন্তানরক এই রাস্তায় 
পাড়কস্তান পািারব। এি থপইনফুল, পুরা ড়হড়স্ট্র ড়লখল থয ড়ক কষ্ট করর আমরা 
ওখারন ড়গরয়ড়ছ। বর্ডার েে করর ড়গরয়ড়ছ, যাক যাওয়ার পরর উড়ন খুব দ্রুত 
কাজ করা শুরু করল। কাজ করর ড়কছু টাকা পািাল ওখান থেরক, এখন প্ল্ান 
হরলা থয আমার বি আপা চরল যারব, উনার ড়বরয় হরয়রছ, উড়ন তার 
হােরবিরক ড়নরয় একটা থমরয়রক ড়নরয় পােরপাটড করর চরল থগল। তারপর, 
উড়ন যাওয়ার পর উড়ন আমার থমরজা আপারক পাড়কস্তান ড়নরয় থগল পােরপাটড 
করর। তারপর আমার বাবা, এখন তার স্বপ্ন, থয আড়ম থতা মারা যারবা আমার 
বয়ে হরয়রছ, আর আমার ড়তন থমরয় েুই থছরল ওখারন চরল ড়গরয়রছ 
পাড়কস্তারন, আড়ম ওখারন যারবা। আরগ আমারক পািাও, আড়ম যাই, তারপর 
থতামরা আরো। উনার এত ড়েরনর স্বপ্ন ড়ছরলা, উড়ন থতা আর থচঞ্জগুলা বুরি 
নাই, থয উড়ন বাংলারেরশর নাগড়রক, বাংলারেরশ তারক থেরক থযরত হরব, উড়ন 
এটা ড়বড়লভও কররন নাই। উড়ন থয কষ্ট থপরয়ড়ছরলন, এই থেশ তারক থয কষ্ট 
ড়েরয়ড়ছরলা, ড়তড়ন োমহাউ থমরন ড়নরত পাররন নাই। উড়ন েবেময় বলরতন কষ্ট 
করর হরলও থতামরা এরেশ থেরক চরল যাও, উড়ন ড়বড়লভ কররতন থয আজ 
থহাক কাল থহাক এই বাোড়ল আবার ড়ররভঞ্জ ড়নরব। থযভারব আমারের োরে 
করররছ থতামারেররকও ছািরব না, উনার পােডরপড়টভ ড়ছরলা এইটা, ড়চন্তা ড়ছরলা 
এইটা, থতা উড়ন মরনরপ্রারণ থচরয়ড়ছরলন থয এই থেশ থেরক চরল যারবন। থতা 
আমরা আবার টাকা পয়ো থরড়র্ করর উনারক পািায় ড়েলাম। উড়ন থগল ২০০৩ 
োরল, আড়ম ড়কন্তু তখন একটা অ্াড়ি পাড়কস্তান অ্াড়টড়টউরর্ চরল আেড়ছ, আড়ম 
আমার কমু্ড়নড়ট ড়নরয় কো বলড়ছ, তারা বাংলারেরশ োকরব, ড়কন্তু আমার বাবা 
আমারেররক থছরি চরল থগরছন ওখারন থয না থতামরাও এখারন চরল আরো। 
ততক্ষরণ ড়কন্তু আমার আর আমার থমরজা ভাইরয়র মাইি একেম থচঞ্জর্ থয 
আমরা জীবরনও পাড়কস্তান যারবা না, যারবা ঘুররত যারবা ড়কন্তু থেরটল হরবা না। 
থতা আমার বাবা ওখারন চরল যায়, খুব আশা করর ড়গরয়ড়ছল। আেরল ওই 
থেশ, থয থেরশর জন্ তার মা তার োমরন আত্মহত্া করল, পাড়কস্তান হরলা 
আবার থভরে থগল, আর থেই পাড়কস্তান, থেই থেরশ যারব, তার থয থমইন 
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টারগডটটা ড়ছল ওই পাড়কস্তারন যাওয়াটা, ওখারনই ড়গরয় তার মরন হয় শাড়ন্ত 
পারব, থেটা উল্টা হল, কমড়প্লটড়ল, উনার যাওয়ার পরর প্রায় ছয় থেরক োত 
মাে পররই উড়ন অেুি হরয় থগরলন, এবং েুই মাে থযরতই ড়তড়ন ড়চিা ফািা 
শুরু কররলন থয তারক বাংলারেরশ পািাও। উড়ন পাড়কস্তারন োকরব না, এই 
থেরশর থয প্রচি গরম, এই থেরশর থয খাবার তার েু্ট কররছ না। ড়তড়ন 
বলরলন, না আড়ম বাংলারেরশ যারবা, আমারক পািাও আড়ম আর ওরেরশ োকব 
না। ড়কন্তু আমারের প্ল্ান ড়ছরলা, এত টাকা খরচ করর তারক পািারনা হরয়রছ, 
আমরা েবাই চরল যারবা, ড়কন্তু উড়ন ড়ফরর আেরবন, োতমারের মাোয়, োত 
মাে হরয়রছ থকবল, উড়ন থেন থস্ট্রাক করর মারা যায়। উড়ন আর এরেরশ 
ড়ফররত পারর না। থতা এইটা ড়ছল আমারের পড়রবাররর জন্ বি একটা ধাক্কা 
থয উড়ন থয আশা ড়নরয় ড়গরয়ড়ছল, তারপর আবার ব্াক কররত থচরয়ড়ছল 
বাংলারেরশ, থয না আমার আেরলই আোটা ভুল হরয়রছ, আড়ম এই থেরশই 
ভারলা ড়ছলাম, ড়কন্তু আমরা আনরবা আনরবা এই আনাটাই আর হয় নাই। এখন 
আড়ম ড়রয়ালাইজ কড়র, আজরক থয পযডারয় আড়ম আড়ছ, তখন এরকম োকরল 
হয়ত আড়ম তারক ড়গরয় ড়নরয় আেরত পারতাম। ড়কন্তু আড়ম অেহায় ড়ছলাম, 
সু্টরর্ি ড়ছলাম, ড়কছু কররত পাড়র নাই। এটা আমার জীবরনর বি একটা েুুঃখ 
থয আমার বাবা এখারন আোর জন্ মারা থগল।  

 
ফারহান:  আপনার কোয় উরি আেরছ থয একটা বর্ডার ড়কভারব এরফট কররত পারর 

একটা মানুরর্র জীবরন, ভারত ও বাংলারেরশর মরধ্ থয বর্ডার অেবা আমরা 
উপমহারেরশর থক্ষরত্র পাড়কস্তারনর মরধ্ও ধররত পাড়র, এইরয বর্ডারটা 
থেইটারক আপড়ন ড়কভারব থেরখন, োইরকালড়জক্াড়ল বা ড়ফড়জক্াড়ল? 

 
খারলে:  আেরল এইটা খুব েুুঃখজনক, আমার থযটা মরন হরয়রছ থয, আর এটা ড়কন্তু 

প্রুভর্, থয ড়জন্না থযটা বরলড়ছল, ড়হনু্দ মুেড়লম একোরে োকরত পারর না, থেটা 
ড়কন্তু আমার এক্সরপড়ররয়ন্স বলরছ, থেটা ড়কন্তু ড়মে্া প্রমাড়ণত হরয়রছ, আজরক 
যড়ে পাড়কস্তান ভাগ না হত, যড়ে উপমহারেশ োকত, তাহরল হয়তবা এত 
মানুরর্র প্রাণ থযত, এত মানুর্ োফার করত না, হয়ত আমরা েবাই একটা 
থেরশর মরধ্ থেরক থযতাম। আমরা অনায়ারে ড়কন্তু ঢাকা থেরক ড়েড়ি থযরত 
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পারতাম, ঢাকা থেরক কলকাতা থযরত পারতাম, কলকাতা থেরক ঢাকা আেরত 
পারতাম, ড়বয়ি ে্ বর্ডার ড়জড়নেগুরলা োকরতা, ড়কন্তু থয ধরমডর নাম ড়নরয়, ড়ক 
ধমড? ড়জন্নার টারগডট ড়ক ড়ছল? থয মুেলমানরা এখারন থেফ না, তাহরল ড়ক 
মুেলমানরা আজ পাড়কস্তারন থেফ? আজরক প্রশ্ন এটাই ড়কন্তু। পাড়কস্তারন ড়ক 
মুেড়লমরা থেফ? থযখারন মেড়জরে মারা যারি, নামাজ পিরত ড়গরয়, তাহরল 
আমার ড়ক লাভ হরলা এই পাড়কস্তান ড়েরয়? আমার এই পাড়কস্তান ড়ক ড়েরলা, 
আজরক পৃড়েবীর েবরচরয় থবড়শ মুেলমান ড়কন্তু ভাররত আরছ, তারা আরছ, 
হয়তবা আমরাও থেরক থযরত পারতাম, ভারত বা ইড়িয়া বা ড়হনু্দস্তান বরল 
একটা থেশ োকরলও আমরা েবাই ড়মরল একটা থেশ, েুন্দরভারব থেশ গরি 
তুলরত পারতাম। এতগুরলা র্াইভােড কমু্ড়নড়ট োকরতা, আমরা েবাই একোরে 
োকরত পারতাম, ভাররত ড়ক মুেলমান থপ্রড়েরর্ি হয় নাই? হরয়রছ। হয়তবা 
প্রাইমড়মড়নস্টারও হরত পাররতা, ড়কন্তু এই থয ধমডরক ইউজ করর মানুর্রক 
থবাকা বানারনা হরয়রছ, এর ফেল ড়কন্তু আমরা পাড়ি, আর এটা থবড়শ চরল 
আেরছ ড়কন্তু পাড়কস্তান থেরকই। আড়ম এটা বলব থয, এটা কমড়প্লটড়ল একটা 
ভুল ধারনা ড়ছল, এই আইড়র্য়াটাই ড়ছল লপ একটা আইড়র্য়া। এতগুরলা 
জনরগাষ্ঠীরক থশর্ করা, এতগুরলা প্রড়তভারক, আজরক আমরা যারা ভাগ হরয় 
ড়গরয়ড়ছ, আমারের প্রড়তভাগুরলা নষ্ট হরয়রছ, হয়তবা আড়ম ভাররত থেরক থগরল 
আরও ভারলা ড়কছু কররত পারতাম, আমার বাবা ড়শড়ক্ষত হরত পারত, আমার 
বাবা ড়কন্তু, তার থয েহায় েম্পড়িগুরলা ড়ছরলা থেগুরলারক ইউজ করর ড়কন্তু 
অরনকড়কছু থচঞ্জ কররত পারত। থে তা হারায় থফলল, অরনক যারা ড়শক্ষাড়বে, 
যারা কড়ব, যারা থপারয়ট তারা ড়কন্তু ড়বড়িন্ন হরয় থগল, তারা ড়কন্তু আরও ভারলা 
ড়কছু কররত পারত।  

 
ফারহান:  থেশভাগটা জাস্ট একটা ড়হড়স্ট্রক্াল ফ্াট হরলও আপনারের কারছ থেটা হয়ত 

একটা গুরুত্বপূণড অেড বহন করর, ড়কভারব থেরখন থেশভাগরক? 
 
খারলে:  অবশ্ই, থেটা আড়ম ড়বশ্বাে কড়র, থয আমার পড়রবার এবং আমার মরতা 

যরতাগুরলা পড়রবার আরছ, আমরা ড়কন্তু োতচড়িরশর ড়শকার, আমরা একািররর 
ড়শকার, আমরা এখনও ড়শকার, থয ওতরপ্রাতভারব থেশভারগ আমরাই ড়কন্তু 
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অ্ারফরটর্ থবড়শ, থযটা আড়ম ড়বড়লভ কড়র, এই কমু্ড়নড়ট যারা উেুডভার্ী মুেড়লম, 
যারা ইড়িয়া থেরক মাইরেট করর ড়বরশর্ত এই অঞ্চরল, আড়ম ড়বশ্বাে কড়র যারা 
এই অঞ্চরল আেরছ তারাই ড়কন্তু েবরচরয় থবড়শ ড়শকার, আপড়ন থেরখন, 
পড়িমবে থেরক যারা বাঙাড়লরা আরে তারা ড়কন্তু, আমারের মরতা োফার 
কররত হয়ড়ন তারের। আোমাত্র থে বাংলারেশ থপরয়রছ, থে তার ল্ােুরয়জ 
থপরয়রছ, থে তার জাড়ত থপরয়রছ। ইড়িয়ার পাঞ্জাব থেরক থয পাঞ্জাড়ব বা থয ড়শখ 
পাড়কস্তারন ড়গরয়রছ, বা পাড়কস্তান থেরক যারা ইড়িয়া এরেরছ তারা ড়কন্তু একটা 
প্ররেশ থপরয়রছ, পাঞ্চাব থপরয়রছ, হয়ত বা এই পাঞ্চাব থেই পাঞ্চাব এই বাোল 
থেই বাোল ড়কন্তু ইড়িয়ার মুেলমানরা যারা এখারন চরল আেরলা, এখারন এরে 
কমড়প্লটড়ল ধরা থখরয়রছ। এরের থয স্ট্রাগলটা, এরের থয ে্াড়েফাইেটা, আমার 
মরন হয় না থকানড়েনই থশর্ হরব। এরের ে্াড়েফাইেটা আড়ম মরন কড়র 
োতচড়িরশ বা থেরভড়ি ওয়ারন েবরচরয় থবড়শ োফারার ড়কন্তু আমরাই।  

 
ফারহান:  ওপাররর থপাশাক, অেডাৎ ভাররতর থয থপাশাক আশাক, খাে্াভাে, অেবা যার 

যা আরছ থেটা আজরকর এই আপনারক গরি তুলরত কতটুকু প্রভাব থফরলরছ 
বরল আপড়ন মরন কররন? 

 
খারলে:  ড়বরশর্ত এখনও আমরা যারা ক্ারম্প আড়ছ, আমরা ড়কন্তু ওই থপাশারক, ওই 

কালচারর এখনও অ্াটাচর্ আড়ছ, আমার থবশ মরন আরছ থয, যখন আমরা 
ড়ছলাম, আমার বাবা যখন এখারন ড়ছরলন, উড়ন কুতডা পররতন, ওই কুতডাটা েুই 
োইরর্ েুইটা পরকট, এইটা ড়কন্তু পাঞ্জাড়ব না, এখান থেরক একটা থপ্লট োকরতা 
এইভারব করর, এখান থেরক একটা রাউি োকরতা, আর এইরকম োকরতা। 
এই কুতডা ড়কন্তু ক্ারম্পর বাইরর থকউ থেলাই কররত পারত না। শুধুমাত্র 
ক্ারম্পর েড়জডরাই পারত। এটা ড়কন্তু ইড়িয়ান একটা থেে, এখনও ইড়িয়ারত 
পরর, থেখান কলার োকরব, েুইটা পরকট োকরব, এই থেেটাই ড়কন্তু উেুডভার্ী 
বয়স্করা পরর, আররকটা থেে, থযটা ইড়িয়ান থেে, থযটা আমার বাবা পরত, 
আর েুইজন েড়জড ড়ছল তারা থেলাই কররতন, থেটারক আমরা বড়ল নামাড়স্তন, 
নামাড়স্তন হরলা হাত কাটা থগড়ঞ্জর মরতা, এখারন পরকট োকরব, এখারন পরকট 
োকরব, আর ড়পওর েুড়ত কাপি ড়েরয় করা হয় থযইটা। ওই নামাড়স্তন ড়কন্তু 
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আজরক আবার নাই, থয েড়জড আরছ তারা ওইটা থেলাই কররত পারর না। 
আমরা আড়লগি পাজামা পররত ড়কন্তু অভ্ি, আমরা ড়কন্তু ওই পািানরের মরতা 
োরলায়ার কাড়মজ পড়র না। ইড়িয়ান থয আড়লগি পাজামা আরছ, কুতডা আরছ 
থেইটাই ড়কন্তু আমরা অভ্স্ত পররত। এখনও আমারের মারি আরছ োমহাউ। 
খাবার থতা থর্ড়ফরনটড়ল আরছ। আপড়ন থেখরবন থয থকান ড়ররপাটড হরল, 
থমাস্তাড়কম কাবাব, ড়বহাড়র কাবাব, এগুলা ড়কন্তু আরছ।  

 
ফারহান:  আপনার মরধ্ অরনক সৃ্মড়ত আরছ, থেটা েুখ সৃ্মড়ত েুখ সৃ্মড়ত ড়মড়লরয়ই, থতা 

এই সৃ্মড়ত বা এই মূল্রবাধগুরলা ড়ক আপড়ন আপনার পরবতডী প্রজন্মরক ড়েরবন 
বা ড়েরলও থকান থকান সৃ্মড়ত বা গল্পগুরলা বলরবন? 

 
খারলে:  আমার মরন হয় এই থহড়ররটজগুরলা ড়টড়করয় রাখার জন্ থেটা থর্ড়েড়মরনট 

হওয়া েরকার। আমার পরবতডী জন্ম যারা আরছ, আমার থছরল আরছ, আড়ম 
এখন ক্ারম্পর বাইরর োড়ক, আমার েুই থছরল, আমার থছরল শুরু থেরকই 
বাংলা বলরছ, ড়কন্তু আড়ম আর আমার ওয়াইফ, আমরা উেুডরত কো বড়ল, তখন 
থে ড়কন্তু কনড়ফউজর্ হরয় যায়, এখন নতুন একটা ল্ােুরয়জ আমার বাো 
থেরক থবররারি। থে ড়কন্তু বাংলা বলরছ তার েরে উেুড ড়মক্সর্ কররছ। থে 
বলরছ, মা আড়ম আিা খাব। আিা ড়কন্তু উেুড, বাংলা হল ড়র্ম। মারন আড়ম 
প্রড়তড়েন হাড়ে তার ল্ােুরয়জ শুরন শুরন। হােরত হয় আমারক শুনরত শুনরত। 
বৃড়ষ্ট হরি, থেটা বলরব মা বাড়রর্ হরি। বাড়রর্ হল উেুডরত। থতা থকমন থযন 
একটা উল্টাপাল্টা একটা ল্ােুরয়জ ড়নরয় থে বি হরি। তখন তারক বলা হরি, 
বাবা তুড়ম এখন বি হরি, ভাল সু্করল পিরছা, ওয়াইর্ড়েউড়েএরত পরি থে, 
তুড়ম যড়ে ভাল বাংলা না বলরত পাররা তাহরল ড়কন্তু থলাকজন হােরব। তুড়ম 
আিা না বরলা ড়র্ম বরলা, না হয় তুড়ম উেুডর েরে প্রপার উেুড বরলা, তুড়ম বাড়রর্ 
বরলা, যড়ে বাড়রর্ই বরলা থতা মা বাড়রর্ হ ড়ররয়, থতা উেুড বল।  ও বরল, ও 
আিা আিা এইটা উেুড আর এইটা বাংলা। এখন ড়কন্তু থে মজা করর 
ড়শখরতরছ, উেুড আর বাংলা েুটাই ড়শখরতরছ। থতা আমার মরন হয় পরবতডী 
প্রজরন্মর জানা েরকার, থয সৃ্মড়তগুরলা আমারের, থযভারব আমরা চরল আেড়ছ, 
আইরর্নড়টড়ট ড়কন্তু খুব বি একটা ব্াপার, থে যড়ে হারায় থফরল, থে যড়ে 
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বাোড়ল বানায় থনয়, তাহরল মরন হয় আড়ম খুড়শ হরবা না। আড়ম ড়বড়লভ কড়র থে 
ড়নরজরক স্টাড়েশর্ করর বলরব আড়ম একজন উেুডভার্ী। বাঙাড়ল ইজ নট এ 
েুপারররে ইন ে্ ওয়াল্ডড। এমন থতা নয়, থয উেুডভার্ী একটা েুপার থরে, না, 
ড়কন্তু একটা ড়বউড়ট আরছ, জাড়তরগাষ্টীর একটা ড়বউড়ট আরছ। না তুড়ম উেুডভার্ী 
ড়িক আরছ তুড়ম উেুড পিবা, তুড়ম লুরয়িড়ল উেুড বলবা, তুড়ম বাংলা বলবা, তুড়ম 
ইংররড়জ বলবা। তুড়ম ড়হড়ন্দও বলবা। থতা আড়ম চাইব থয আমার প্রজন্ম এভারব 
গরি উিুক। একটা র্াইরমনশন োকুক, র্াইভারড়েড়ট োকুক তার মরধ্, থয না 
আড়ম আেরল পাড়র। এটা তার জন্ অ্ার্ভািরটরজে, আমার জন্ না। আড়ম 
যড়ে এখন ইড়িয়ারত চরল যাই, তাহরল ড়কন্তু থকউ আমারক থেে আউট কররত 
পাররব না। আড়ম যড়ে ড়বহারর চরল যাই তাহরল ড়কন্তু েুন্দরভারব থভাজপুরী 
পারব, আড়ম ড়হন্দী পারব, আড়ম ইংরড়জ পারব, আড়ম উেুডও পারব। এটা ড়কন্তু 
আমার থস্ট্রংে, থতা এই থস্ট্রংে থকন আড়ম আমার থছরলরক ড়েরবা না? থে গরি 
উিরব তার আইরর্নড়টড়ট ড়নরয়। অবশ্ই। আজরক উেুডভার্ীরা নাড়পত, আজরক 
উেুডভার্ীরা কোই, আজরক উেুডভার্ীরা ড়রকশা পুলার, তার মারন না এই 
কড়মউড়নড়টর থলাকজন আরগ থেরকই কোই। না, উেুডভার্ীরা ঢাকা 
ইউড়নভাড়েডড়টরক ড়লর্ করররছ, বি বি প্ররফের ড়ছরলন, বি বি র্ািার 
ড়ছরলন, থগালাম থমরহড়ে বি একজন র্ািার ড়ছল, র্ািার এজাজ আহরমে 
ড়কন্তু বাংলারেরশর অেডরপড়র্ক োজডন খুব বি মারপর ড়ছরলন উড়ন। থতা এই 
কমু্ড়নড়টর েুুঃখ করা ড়কছু নাই, এখন আমরা আবার পিড়ছ, আড়ম একজন ল 
ইয়ার হরয়ড়ছ, প্রেম ল ইয়ার আড়ম থজরনভা ক্াম্প থেরক, আরও ড়কন্তু েশজন 
থছরল থবর হরয় আেরতরছ, থতা থচঞ্জ হরব, র ্ারপর্ড়ল থচঞ্জ হরি, এখন আবার 
র্ািার হরব, আবার ল ইয়ার হরব, আবার োংবাড়েক হরব, আবার থপারয়ট 
হরব, থতা আড়ম চাইব থযন এই থহড়ররটজটা ধরর রারখ। আইরর্নড়টড়ট ধরর 
রাখুক, হ্াাঁ আড়ম উেুডভার্ী আড়ম বাংলারেড়শ।  

 
ফারহান:  এড়ন ফাইনাল ড়রমাকডে ওর করমিে? 
 
খারলে:  এইটা থপইন আেরল। আইরর্নড়টড়ট একটা বি োইড়েে পুররা ওয়াল্ডড ওয়াইর্। 

থতা আড়ম মরন কড়র আমরা যারা আড়ছ, আমরা এরক অপররক থবািার থচষ্টা 
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কড়র, প্রবরলমটা হরি থয আমরা কাউরক বুিরত চাই না। থজরনভা ক্ারম্প 
থকউ ঢুকরত চায় না, এখারন থতা এরা োরক, না, আেুন, কো বলুন, বুিুন, 
এইটা ড়কন্তু ইমপরটডি। আড়ম যড়ে কাউরক বুিরত না পাড়র তাহরল থক্লইম করর 
থতা লাভ থনই, থক্লইম করার আরগ বুিরত হরব আেরলই তার মরধ্ এই থোর্ 
আরছ ড়কনা। মানুর্রক বুিরত পারাটা ড়কন্তু ইম্পরটডি, বুিরত থগরল তার েরে 
ড়মশরত হরব, মানুরর্র ড়কন্তু থোর্ গুণ োকরতই পারর, তাই বরল থকান জাড়তরক 
ড়কন্তু কলড়ঙ্কত করা ড়িক হরব না। প্ররত্ক জাড়তর মরধ্ই ড়কন্তু ভারলা এবং মন্দ 
থলাক আরছ। যারা খারাপ আরছ তারা খারাপ আরছ, তারেররক থচষ্টা কররত 
হরব ভারলার ড়েরক ড়নরয় আোর, আর ড়কছু ভারলা থলাকও আরছ। ওই ভারলা 
থলাকরক বড়ঞ্চত করা যারব না। ওই ভারলা থলাকরক বুিার েুরযাগ ড়েরত হরব, 
ওরক তারক বুিরত ড়েরত হরব, েুজন েুজনরক যখন বুিরত পাররব তখন 
ক্ল্াশটা ড়কন্তু থশর্ হরয় যারব। একজন ভারলামানুর্ ড়কন্তু ভারলামানুর্রক বুিরত 
পাররব। এই ভারলা মরন করাটাই, ভারলা বুিাটাই ড়কন্তু েমারজ শাড়ন্ত ড়নরয় 
আেরত পাররব। যড়ে আমরা থনরলট কড়র থয আমার েরকার নাই তার েরে 
কো বলার তাহরল তার মরধ্ থয প্রড়তভা আরছ থে েুরযাগ পারব না থেগুরলা 
প্রকাশ করার। মানুরর্র প্রড়তভাগুরলারক ড়কন্তু প্রকাশ করার েুরযাগ ড়েরত হরব। 
তখনই ড়কন্তু আমরা শাড়ন্তরত োকরত পারব। 
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