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আখতারুজ্জামানের গল্পভুবে : প্রসঙ্গ মুক্তিযুদ্ধ
তপে মণ্ডল
গনবষক, বাাংলা ক্তবভাগ, কলযাণী ক্তবশ্বক্তবদ্যালয়
Abstract
The struggle for freedom of 1971 of Bangladesh was tremendously nostalgic and heartrending to the people specifically speaking Bengali language as their mother tongue. Some
great writers, like Akhtaruzzaman, Hasan Azizul Huq, Taslima Nasrin and Humayun
Ahamed thereupon composed their literary works keeping the socio-political, socio-cultural
and even socio-economic atmosphere created at that time as the central background.
Among them, Akhtaruzzaman Elias deserves special mention due to the fact that most of his
compositions grew pinpointing the struggle for freedom of 1971 of Bangladesh. Among the
several, ‘Khoyabnama’ and ‘Chilekothar Sepai’ were Akhtaruzzama’s widely noted literary
compositions that palpably bear the stream of nostalgisia that took form during the period
of killing catastrophe in 1971.
The tragedy of 1971 and the bone-chilling facts of that time, and the delineation of all the
crude realities were the central constituents of the thematic atmosphere of the short stories
of Akhtaruzzaman. The stories such as ‘Rain Coat’, ‘Jal Swapna, Swapner Jal’ can be cited
out as for distinguished examples. The story ‘Rain Coat’ is purely of that kind which
elaborates with artistic perceptions the transition and transformation of a character from a
week and war-frightened personality to a heroic one. The story ‘Jal Swapna, Swapner Jal’
relates to both the present-time and aftermath social decline and demoralization, socioeconomic and socio-cultural collapse upto two decades of Bangladesh of 1971. In fine, it
can be certainly pointed out that the stories aforementioned makes sensical picturization of
Akhtaruzzaman’s thoughtful consciousness about and contemplation on Bangladesh of
1971.

মূল প্রবন্ধ : মুক্তিযুদ্ধ (১৯৭১)- ক্তবষয়ক্তি বাাংলা ভাষাভাষী মােুনষর কানে অক্তত স্পর্শকাতর একিা ক্তবষয়। মুক্তিযুনদ্ধর
পশ্চানত বাাংলা ভাষা যয একিা বড় ভূক্তমকা পালে কনরনে যস ক্তবষনয় সনেহ যেই। ক্তকন্তু ক্তবষয়ক্তি হল, এই যুদ্ধ
বাাংলানদ্র্ী মােুষনক ভীষণ ভানব োক্তড়নয় তুনলক্তেল। একিা ভাষার যজানর একিা জাক্তত ক্তবনশ্বর দ্রবানর মযশাদ্ার
আসনে অক্তিক্তিত হল। ভাষার যজানরই একিা যদ্নর্র োম হল বাাংলানদ্র্। বাাংলানদ্নর্ ঘনি যাওয়া েৃর্াংস ও
ববশরতাযুি হতযাকাণ্ড বাাংলানদ্র্নক স্তব্ধ কনর ক্তদ্নয়ক্তেনলা। শুিু বাাংলানদ্র্ যকে ভারত, যেপাল, ভুিাে,
জাক্ততপুঞ্জনকও যসই ববশরতা ক্তহম কনর তুনলক্তেল। এরা প্রনতযনকই পক্তশ্চম পাক্তকস্তানের ববশরতার উচ্চসীমা লক্ষ্য
কনরক্তেল। গণহতযা, মক্তের-মসক্তজদ্-কনলজসহ ক্তবক্তভন্ন ক্তর্ক্ষ্া প্রক্ততিােনক িুক্তলসযাত কনর যদ্ওয়া, কনয়ক লক্ষ্
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মােুনষর মৃতুযর ক্তবক্তেমনয় এনসক্তেল বাাংলানদ্নর্র স্বািীেতা। ক্তেনজনদ্র মুক্তির লনক্ষ্য গক্তিত মুক্তিবাক্তহেীর প্রাণপণ
যেষ্টা যসক্তদ্ে বযর্শ পক্তরহানস পক্তরণত হয়ক্তে। এনেক্তেল মুক্তির স্বাদ্। যলখক যসই মুক্তির স্বাদ্ যযমে যপনয়ক্তেনলে,
যতমক্তে অঙ্গাররূপ যদ্নর্র দ্াউ দ্াউ আগুেও যদ্নখনেে। যলখক স্বয়াং প্রতযক্ষ্ভানব মুক্তিযুনদ্ধ অবতীণশ ো হনলও
মুক্তিনযাদ্ধানদ্র ভীষণভানব সমর্শে করনতে। যলখনকর এক জীবেপক্তঞ্জনত যলখা হনয়নে—

‘মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর পক্তরক্তেত মুক্তিনযাদ্ধানদ্র সনঙ্গ যগাপে যযাগানযাগ
রাখনেে, বাক্তড়নত আশ্রয় ক্তদ্নেে। এসময় ক্তকেু প্রকার্য ক্তকেু যগাপে আড্ডাও
হয়।’১
অর্শাৎ যুনদ্ধর েরমও পরম আবহাওয়া তাাঁনক স্পর্শ কনরক্তেল। আর যসই আবহাওয়ার অেুকূনলই গনড় উনিনে
তাাঁর সাক্তহতযজীবে। উপেযাস-যোনিাগল্প-প্রবন্ধ সবনশ্রক্তণর রেোনতই তাাঁর মুক্তিযুদ্ধনকক্তিক মােক্তসকতার পক্তরেত
পাওয়া যায়। তাাঁর যলখক্তেনত কখনো উনি এনসনে মুক্তিযুদ্ধ সমকালীে উত্তাল বাাংলানদ্র্, যুদ্ধ পক্তরক্তিক্ততনত
রাজাকারনদ্র দ্ালালী অপসাংস্কানরর েক্তব। উনি এনসনে মুক্তিযুদ্ধ পরবতশীকালীে যদ্নর্র েরম অর্শনেক্ততক সাংকি,
ক্তবক্তেন্ন সমাজ বযবিার েগ্ন প্রক্ততেক্তব। ‘অতন্ত্র’ গনল্প সাক্তহনতয তাাঁর হানতখক্তড়। উচ্চ ক্তর্ক্ষ্ায় ক্তর্ক্তক্ষ্ত হনয় এরপর
মােুষক্তিনক আর অতিপ্রহর যজনগ কািানত হয়ক্তে। সুখ স্বনের ো যহাক দুঃস্বনের জাল বুনেনেে ক্তেনলনকািায়।
ক্তেনলনকািার যসপাই হনয় রেো কনরে ‘যখায়াবোমা’। যখায়াবগুক্তলও তাাঁর কানে আজ ‘জাল স্বে, স্বনের জাল’ বনল
মনে হনয়নে। তাাঁর ক্তবষয়-ববক্তেত্র্যপূণশ উপেযাস ও যোনিাগনল্পর মনিয একক্তি ক্তবষয় ক্তবনর্ষমাত্র্া যপনয়নে, যসক্তি হল
মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধ অেুষঙ্গ গল্পগুক্তলর মনিয ‘যরইেনকাি’ ও ‘জাল স্বে, স্বনের জাল’ গল্প দক্তি ক্তবনর্ষ তাৎপযশপূণশ।
এবার ক্তেবশাক্তেত গল্প দক্তিনক অেুষঙ্গ কনর আনলােোয় অগ্রসর হওয়ার পালা।
‘যরইেনকাি’ গল্পক্তি মুক্তিযুনদ্ধর যপ্রক্ষ্াপনি রক্তেত গল্প। গল্পক্তিনত মুক্তিযুদ্ধ েলনে। গক্তিত হনয়নে মুক্তিবাক্তহেী
বা ক্তমসক্তিনয়ন্ট। এই দ্নলরই এক সদ্সয ক্তমন্টু। গনল্পর যকিীয় েক্তরত্র্ েুরুল হুদ্া। েুরুল রসায়নের যলকোরার।
একিু ভীতু প্রকৃক্ততর মােুষ। এই ভয় ক্তমক্তলিাক্তরর বানরা ঘানয়র ভয়। গতরানত কারা যযে কনলনজর পানর্র
ট্রান্সফমশার উক্তড়নয় ক্তদ্নয়নে। ক্তমক্তলিাক্তরর সনেনহর তাক্তলকায় রনয়নে েুরুলসহ আরও দ’জে। ক্তমক্তলিাক্তর কনলনজ
যপ াঁনে ক্তগনয়নে। কনলনজর ক্তপ্রক্তন্সপাল উচ্চ ক্তিক্তগ্রিারী হনলও যদ্নর্র সনঙ্গ ক্তবশ্বাসঘাতকতা করনত ক্তবেুমাত্র্ ভাক্তবত
হয়ক্তে। সনেনহর তাক্তলকা যর্নক িাক পনড় রসায়নের যলকোরানরর। বাইনর প্রেণ্ড বৃক্তষ্টপাত। তা সনেও তাাঁনক
কনলনজ যপ াঁেনত হনব। েুরুনলর স্ত্রী আসমা তখে স্বামীর গানয় মুক্তিনযাদ্ধা ভাই ক্তমন্টুর যফনল যাওয়া যরইেনকািক্তি
োক্তপনয় যদ্য়। েুরুনলর যোট্ট যমনয়ক্তি বনল ওনি- ‘আব্বু যোিমামা হনয়নে, আব্বু যোিমামা হনয়নে।’ েুরুনলর
যোিনেনলক্তিরও ক্তজজ্ঞাসয – ‘আব্বুনক যোিমামা মনতা যদ্খানে। আব্বু তাহনল মুক্তিবাক্তহেী?’ তাই ো?’ আয়োয়
ক্তেনজর যেহারা যদ্নখও েুরুল েমনক যায়।
কনলনজ যপ াঁেনলই োো কর্ার অক্তেলায় যগ্রফতার হয় েুরুল। যোখ যবাঁনি একিা দ্ূনর যকার্াও ঘনর ক্তেনয় েনল
অকর্য অতযাোর ও ক্তেযশাতে। তানক জাোনো হয় ‘ক্তমসক্তিনয়ন্টরা কনলনজ প্রনবর্ কনরক্তেল কুক্তল েদ্মনবনর্, তারা
িরা পনড়নে, িৃত যসই ক্তমসক্তিনয়ন্টরাই যলকোরার েুরুল হুদ্ার োম বনলনে। তানদ্র সনঙ্গ হুদ্ার ক্তেয়ক্তমত
যযাগানযানগর কর্াও কবুল কনরনে – যসও গযানের এক সক্তিয় সদ্সয।’ েুরুল তখে বনল ওনি – ‘আমার োম?
সক্ততয বনলনে? আমার োম বনলনে?’ এরপর যর্নক যস ক্তমক্তলিাক্তরর অসহয অতযাোর, লাক্তির আঘাত হাক্তসমুনখ সহয
কনর যেয়। সীমাহীে ক্তেযশাতে তার কানে ‘মনেহয় যেফ উৎপাত’। অকপনি েুরুল তখে স্বীকার কনর—

‘শুিু তার র্ালার েয়, তার ক্তিকাো জাোর মনিয যকানো বাহাদক্তর োই, যস
েদ্মনবর্ী কুক্তলনদ্র আস্তাোও যেনে। তারাও তানক যেনে এবাং তার ওপর
তানদ্র আিাও কম েয়।’
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মুক্তিবাক্তহেীর সনঙ্গ আাঁতানতর অক্তভনযানগ তার উপর েনল অমােক্তসক ক্তেযশাতে, অতযাোর। অবর্য তখে যসক্তদ্নক
েুরুনলর মনোনযাগ র্ানক ো, যয তার উপর ক্তেযশাতে েলনে, ো অক্তবোর েলনে!
গল্পক্তি যয মুক্তিযুনদ্ধর আবনহ রক্তেত তা বলার অনপক্ষ্া রানখো। গনল্পর প্রারনে যদ্খা যায় গনল্পর োয়ক েুরুল
প্রেণ্ড ভীত ও সন্ত্রস্ত। এ ভয় ভূত বা যপ্রনতর ভয় েয়, এ ভয় ক্তমক্তলিাক্তরর ভয়। দ্রজায় িকিক আওয়াজ হনতই
েুরুনলর মনে হয় ‘ক্তমক্তলিাক্তর! ক্তমক্তলিাক্তর তার ঘনর। আল্লা যগা।’ এই ক্তমক্তলিাক্তর ১৯৭২-এর মুক্তিযুনদ্ধর বন্ধুকবাজ
ক্তমক্তলিাক্তর, ক্তেযশাতেকারী ক্তমক্তলিাক্তর। ভীত-সন্ত্রস্ত এই মােুষক্তি যর্ষ পযশন্ত হনয় ওনি অসীম সাহসী, যযখানে তার আসন্ন
মৃতুযনকও যস উনপক্ষ্া কনর গনবশর সনঙ্গ স্বীকার কনর ‘ক্তমসক্তিনয়ন্টনদ্র ক্তিকাো তার জাো আনে।’ গল্পক্তিনত মূলত
যসই পক্তরবতশের্ীল মােুষক্তিনক যদ্খানো হনয়নে, যযখানে ভীত-সন্ত্রস্ত একক্তি মােুষ স্বানদ্ক্তর্ক ভাবোয় উদ্বুদ্ধ হনয়
মুক্তিকামী বাাংলানদ্নর্র জেপ্রক্ততক্তেক্তি হনয় ওনি। সমকালীে বাাংলানদ্নর্র জেমােনস এরূপ েীক্ততনেতো জাগরূক
হওয়ািা ক্তকেু অস্বাভাক্তবক েয়। পাক্তকস্তাক্তে হাোদ্ারবাক্তহেীর ক্তেযশাতে যর্নক মুক্তি যপনত, যদ্র্নক স্বািীে করনত এিা
ক্তেল বাাংলানদ্নর্র ইক্ততহানস সবনেনয় বড় পদ্নক্ষ্প। যুদ্ধকালীে সমনয় আনরকক্তি যশ্রক্তণর প্রক্ততক্তেক্তিও অপ্রতুল
ক্তেনলাো, যারা ক্তমক্তলিাক্তরর সনঙ্গ সখযতা কনরনে, তানদ্র দ্ালালী কনরনে, পক্তরক্তেত হনয়নে রাজাকার োনম। এই
যশ্রক্তণর মােুষজেই তখে বাাংলার মােুনষর কানে সবনেনয় যবক্তর্ ভনয়র ক্তেল। গনল্প কনলনজর ক্তপ্রক্তন্সপাল ি. আফাজ
আহনমদ্ যসই যশ্রক্তণর প্রক্ততক্তেক্তি। ‘পাক্তকস্তানের জনেয ক্তপ্রেক্তসপযাল ক্তদ্েরাত যদ্ায়া-দ্রুদ্ পড়নে। ...... এক্তপ্রল মানসর
মাঝামাক্তঝ ক্তপ্রেক্তসপযাল ক্তমক্তলিাক্তরর বড় কতশানদ্র কানে সক্তবেয় ক্তেনবদ্ে কনরক্তেল, পাক্তকস্তাে যক্তদ্ বাাঁোনত হয় যতা
সব স্কুল-কনলজ যর্নক র্ক্তহদ্ ক্তমোর হিাও। এসব আেঅর্রাইজি কেস্ট্রাকর্ে হনলা ক্তহেুর ক্তর্ব ক্তলনঙ্গর সাক্তমল,
এগুনলা হনলা পাক্তকস্তানের র্রীনরর কাাঁিা। পাক্তকস্তানের পাক সাফ র্রীরিানক েীনরাগ করনত হনল এসব কাাঁিা
ওপড়ানত হনব।’ এই যদ্র্নরাহীনদ্র জেযই েুরুনলর মনতা, ক্তমন্টুর মনতা মুক্তিনযাদ্ধানদ্র ক্তমক্তলিাক্তরর হানত গুক্তল
যখনত হয়। ক্তপ্রেক্তসপযানলর ক্তবশ্বাসঘাতকতায় কনেশনলর কানে েুরুনলর িাক পনড়। ভীত-সন্ত্রস্ত েুরুল যখেই
কনেশনলর উনেনর্য ঘর যর্নক যবর হনব তখে যদ্খা যায় বাইনর প্রেণ্ড দনযশাগ বা বৃক্তষ্টপাত হনে। এই দনযশাগ
সমকালীে বাাংলানদ্নর্র ক্তবপন্ন অবিার ইক্তঙ্গতনক বযক্তঞ্জত কনর যতানল। ঘর যর্নক যবরনোর পূনবশ েুরুনলর স্ত্রী আসমা
তখে মুক্তিনযাদ্ধা ভাই ক্তমন্টুর যফনল যাওয়া একক্তি যরইেনকাি েুরুনলর গানয় োক্তপনয় যদ্য়। গনল্পর পি পক্তরবতশনে
এই যকািক্তিই সবনেনয় যবক্তর্ ভূক্তমকা পালে কনরনে। যরইেনকািক্তি একজে মুক্তিনযাদ্ধার যরইেনকাি। যকািক্তি গানয়
োপানোর পর যর্নকই গনল্পর োয়নকর মনিয একিা আক্তিক রূপান্তর লক্ষ্য করা যায়। সহসাই যস যযে সািারণ
োগক্তরক যর্নক মহাোগক্তরক মুক্তিনযাদ্ধায় পক্তরণত হয়। বাক্তহযক দ্ৃক্তষ্টনকানণ যযমে তার সন্তাে-সন্তক্তত বুনঝক্তেল ‘আব্বু,
যোনিামামা’ হনয়নে, তখে আমানদ্র বুঝনত বাক্তক র্ানক ো েুরুল মুক্তিনযাদ্ধা হওয়ার প্রর্ম পনবশ যপ াঁনে যগনে।
যকািিা পরনল ‘যদ্খনত একিু ক্তমক্তলিাক্তর ক্তমক্তলিাক্তর লাগনে’। যযখানে যস জানে ‘ক্তমক্তলিাক্তরর মনতা যদ্খা ক্তেরাপদ্ েয়’,
যসখানে প্রকারন্তনর যস সাহনসর সঞ্চার ঘিায়। যস অেুভব করনত পানর- ‘ক্তমন্টুর যফনল যাওয়া োক্তক যরনখ যাওয়া
যরইেনকানি য াকার পর যর্নক তার পা ক্তর্রক্তর্র করনে, আর এক মুহূতশ দ্াাঁক্তড়নয় র্াকা যানে ো।’ আিপ্রতযনয়
প্রতযয়ী েুরুল ‘খামখা ভয় পানে। বৃক্তষ্ট ক্তদ্নে যরইেনকাি গানয় যদ্ওয়ািা অপরাি হনব যকে? ক্তমক্তলিাক্তরর ক্তক আর
ক্তবনবেো যবাি োই?’ এ যযে প্রকারন্তনর সাহক্তসকতার বীজ িারণ, যা পরবতশীকানল মহীরুহ আকানর যদ্খা যদ্নব।
গল্প পানি অবর্য আমরা তারই প্রক্ততফলে যদ্খনত পানবা। ক্তমক্তলিাক্তর র্ব্দক্তি যর্নকই যয মােুষক্তির মনে একিা ভীতসন্ত্রস্ততার ভাব জাগ্রত হনতা তা আজ প্রেন্ন। কারণ মুক্তিকামীরা ক্তমক্তলিাক্তরনক যমানিও িরায় ো বরাং তানদ্র ক্তবরুনদ্ধ
রুনখ দ্াাঁড়ায়। গনল্প েুরুল যসই যশ্রক্তণরই প্রক্ততক্তেক্তি। কনলনজ যাওয়ার সমস্ত পর্ পক্তরিমায় েুরুল ভীতু হনয়ই ক্তেল।
ক্তকন্তু মুক্তিনযাদ্ধার যকাি পড়ানোর পর যর্নকই তার মনিয যর্নক ভয় ক্তেক্তলশপ্ত হনত র্ানক। যসখানে আনস সাহনসর
যজায়ার। এক কর্ায় তার মােস মনে পক্তরবতশে লক্ষ্ণীয়। ক্তমক্তলিাক্তররা যখে বনলনে- ‘ক্তমসক্তিনয়ন্টরা কনলনজ
ুনকক্তেল কুক্তল যবনর্। এিা তার যেনয় আর ভানলা জানে যক? তারা আজ িরাপনড় েুরুল হুদ্ার োম বনলনে। তানদ্র
সনঙ্গ তার যযাগানযাগ ক্তেয়ক্তমত, যস গযানের একজে সক্তিয় সদ্সয।’ ক্তমক্তলিাক্তর ক্তেক্তক্ষ্প্ত বাকযবাণগুক্তল যযে েুরুনলর
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তপে মণ্ডল

যরামকূপগুক্তলনক ক্তিত কনর যতানল। তার র্রীর যযে অক্তিকমাত্র্ায় অক্তিনজে পায়। ভয়নক দ্ূরীভূত কনর যস হনয়
ওনি ক্তবষম সাহসী। তার ক্তিত কনে যর্াো যায়- ‘আমার োম? সক্ততয বনলনে? আমার োম বনলনে?’ ভয়নক দ্ূনর
সক্তরনয় যস আজ জয়ী। এভানবই সমকালীে পক্তরবতশের্ীল মােুনষর একক্তি আদ্র্শ েক্তরত্র্ হনয় ওনি েুরুল। ক্তমক্তলিাক্তরর
ক্তজজ্ঞাসয ‘ওনদ্র আস্তাো যকার্ায় যস খবর তার যতা ভানলাভানবই জাো আনে।’ অসমসাহক্তসকতায় েুরুল জাোয়
‘হযাাঁ’। অর্শাৎ তার যেতোর রূপান্তনর যস মুক্তিযুনদ্ধর অাংর্ীদ্াক্তর হনত োয়। যদ্নর্াদ্ধানরর মনতা মহাে কানজ ক্তেনজনক
উৎসগশ করা যয কতিা মহৎকাযশ, তা যস যর্ার্শই অেুভব করনত যপনরক্তেল। এই অেুভনবই তার র্রীনর পড়া
‘ক্তবরক্ততহীে বাক্তড়গুনলা’ ‘যেফ উৎপাত’ োড়া আর ক্তকেুই মনে হয় ো। যলখক ক্তবষয়ক্তিনক একক্তি বানকয সুেরভানব
ফুক্তিনয় তুনলনেে- ‘যরইেনকািিা এরা খুনল যফনলনে, যকার্ায় রাখল যক জানে। ক্তকন্তু তার ওম তার র্রীনর এখনো
যলনগই রনয়নে।’ অর্শাৎ যরইেনকািক্তি গানয় োপানোয় যয রূপান্তর োয়নকর মনিয শুরু হনয়ক্তেল, তার র্রীর যর্নক
যকািক্তি খুনল যেওয়ার পরও অেুভূত ‘ওম’-এ যসই রূপান্তর পূণশবৃত্ত লাভ কনর। এই পূণশবৃনত্তর আদ্র্শাক্তয়ত রূপ ফুনি
ওনি েুরুনলর গহীে অেুভূক্ততনত—

‘বৃক্তষ্টর মনতা োবুনকর বাক্তড় পনড় তার যরইেনকানির মনতা োমড়ায় আর যস
অক্তবরাম বনলই েনল, ক্তমসক্তিনয়ন্টনদ্র ক্তিকাো তার জাো আনে। শুিু তার
র্ালা েয়, তার ক্তিকাো জাোর মনিয যকানো বাহাদক্তর োই, যস েদ্মনবর্ী
কুক্তলনদ্র আস্তাোও যেনে। তারাও তানক যেনে এবাং তার উপর তানদ্র আিাও
কম েয়।’
ক্তেনজনক যগ রবাক্তিত করার সুনযাগিুকু েুরুল হাত োড়া কনরক্তে। সম্পূণশভানব ক্তবপরীত মুখী পক্তরবতশনে যস আজ
মুক্তিনযাদ্ধানদ্র োনমর তাক্তলকায় ভাস্বর হনয় উনিনে। এই রূপান্তর, অেক্তস্তে যর্নক অক্তস্ত েমাে হনয় ওিার রূপান্তর
অর্শাৎ েঞর্শক যর্নক সদ্র্শনকর ক্তদ্নক যেতোর পক্তরবতশে। একিু ক্তভন্নভানব বলনল, আখতারুজ্জামাে সৃষ্ট একদ্া ভীতু
রসায়নের যলকোরার েুরুল হুদ্া যরইেনকাি গানয় োক্তপনয় যযে যেতোর েবরূপায়নে বাাংলানদ্নর্র জাগ্রত জেতার
প্রক্ততক্তেক্তি হনয় উনিনে।
‘জাল স্বে, স্বনের জাল’ গল্পক্তি একাত্তনরর (১৯৭১) মুক্তিযুদ্ধ ও তার পরবতশী দই দ্র্ক বযাপী বাাংলানদ্নর্র
সময়কানলর যপ্রক্ষ্াপনি রক্তেত। গনল্প লালক্তময়া এক লক্তিওয়ালা। োক্তজর আক্তল োনম এক িূতশ যলানকর লক্তিনত যস
কাজ কনর। ইমামুক্তেে োনম তার এক বন্ধু ক্তেল। ইমামুক্তেে একজে মুক্তিনযাদ্ধা। একদ্া যগালাবারুদ্সহ লক্তড় ও
ক্তমক্তলিাক্তরর ঘাক্তি উক্তড়নয় ক্তদ্নয়নে যস। যদ্র্নক স্বািীে করাই তার একমাত্র্ স্বে। পক্তরবানর আম্মা, আব্বু, দ্াদ্া, দ্াদ্ী,
স্ত্রী, পুত্র্ সকনলই রনয়নে। তানদ্রও স্বে ইমামুক্তেে যদ্নর্ স্বািীেতা আেনব। লালক্তময়ার সনঙ্গ ইমামুক্তেনের স্কুল
বয়নসর সখযতা। এক্তদ্নক লালক্তময়ার মক্তেব োক্তজর আক্তল ক্তেল রাজাকার, ক্তমক্তলিাক্তরর দ্ালাল। লালক্তময়ার কানে তাই
রাজাকারনদ্র ক্তবরুনদ্ধ সতকশ বাণী শুক্তেনয়ক্তেল ইমামুক্তেে- ‘সমস্ত যদ্র্ যর্নক ক্তমক্তলিাক্তর ক্তেক্তশ্চহ্ন কনর তানদ্র দ্ালাল
ভাউরা যা আনে সবাইনক তারা একক্তি একক্তি কনর সাফ করনব।’ ভীত-সন্ত্রস্ত োক্তজর আলী তাই ক্তমক্তলিাক্তরর সনঙ্গ
পরামর্শ কনর ইমামুক্তেনের ক্তবরুনদ্ধ ষড়যনন্ত্রর জাল ক্তবস্তার কনর। ইমামুক্তেনের পক্তরবানরর সমস্ত সদ্সযনক
যৎপনরাোক্তস্ত অবিা কনর োনড়। জীবনে শুিু যবাঁনে র্ানক সন্তাে বুনলি ও তার মা। বুনলি বড় হনয় স্বে যদ্নখ
‘কাউলকা রাইনত ঐ র্াহ সানহব মুসক্তল্লনর যদ্খলাম। ......পাও দইখাো তার িযানের লনগ উলিা ক্তদ্নক ক্তফি করা।’
বুনলনির প্রনে তারা যরনগ ক্তগনয় যতই তারা তার ক্তদ্নক অগ্রসর হওয়ার যেষ্টা করনে, ততই তারা দ্ূনর সনর যানে।
ক্তপতার আদ্নর্শ বড় হনত র্াকনলও যযে বুনলি যসই আদ্র্শনক আর ক্তিক্তকনয় রাখনত পানর ো।
একিা স্বে যদ্র্নক র্ৃঙ্খল যর্নক মুি কনর স্বািীে করা, আনরকিা স্বে স্বািীেতা অজশনে বাাঁিা প্রদ্াে। এর মনিয
যদ্র্মাতৃকায় ব্রতী স্বেিা যয প্রকৃত স্বে যস সম্পনকশ আমরা ওয়াক্তকবহাল। গনল্প শুিু ইমামুক্তেে েয়, তার বন্ধু
লালক্তময়া, ইমামুক্তেনের মা, দ্াদ্া, দ্াদ্ী, স্ত্রী, প্রনতযনকই স্বে যদ্নখ যদ্নর্র স্বািীেতার স্বে। এইভানবই প্রনতযকক্তি
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েক্তরত্র্ স্বনের জাল বুনে েনল। বাাংলানদ্নর্র প্রনতযকক্তি পক্তরবার, পক্তরবানরর সদ্সয এইভানবই স্বে যদ্খনতা যদ্র্িা
কনব স্বািীে হনব। ইমামুক্তেনের পক্তরবানরর প্রনতযকক্তি সদ্নসযর মনতা বাাংলার প্রক্ততক্তি পক্তরবানরর যোনখ-মুনখ তখে
আতনের োয়া- এই বুক্তঝ ক্তমক্তলিাক্তরর গাক্তড় ুকনে, সকলনক তুনল ক্তেনয় যানব। বাক্তড়-ঘর পুক্তড়নয় যদ্নব। অনেক প্রাণ
ক্তবসজশে, োরীর সম্ভ্রম ক্তবসজশে, ক্তেষ্পাপ ক্তর্শুর প্রানণর ক্তবক্তেমনয় এনসক্তেল স্বািীেতা। ক্তকন্তু যসই স্বািীেতা অজশনের
দ’দ্র্ক কািনত ো কািনতই স্বািীেতার স্বাদ্ ক্তবষানদ্ পক্তরণত হয়। যদ্র্ স্বািীে হনলও যদ্নর্ যর্নক যাওয়া এক
যশ্রক্তণর স্বার্শপর, অর্শনলালুপ লুনম্পনের দ্ল স্বেনক ক্তবষম স্বনে পক্তরণত কনর। যদ্নর্ যদ্খা যায় োক্তজর আক্তলর মনতা
স্বার্শানিষী মােুষ। সুনযাগ সন্ধানে তারা অনেযর যদ্াকাে, বাক্তড়, ঘর, জায়গা গানয়র যজানর দ্খল কনর ক্তেনজর
োমাক্তেত কনর ক্তেনে। যলখক তাই যলনখে- ‘িেঞ্জয় সাহার কাপনড়র যদ্াকােিাও হাতোড়া হনলা, যকাে এম.ক্তপ. ো
যক যসখানে করল হািশওয়ানরর যদ্াকাে।’ অর্শাৎ একজনের যদ্াকাে অেযজে দ্খল কনর ক্তেল। এইভানব শুিু িেঞ্জয়
েয়, প্রভাবর্ালী মােুনষরা মাৎসােযানয়র মনতা যোনিা যোনিা মােুষগুনলানক ক্তগনল ক্তগনল যখনয়নে। ইমামুক্তেে
সমকালীে বাাংলানদ্নর্র জাগ্রত জেতার মূতশ প্রতীক, যানদ্র স্বে যদ্র্নক স্বািীে করা। স্বে সাকার করনত তার
জীবেনকও উনপক্ষ্া কনর এক্তগনয় েনল মৃতুয কালনবলা পযশন্ত। দ্ৃঢ় প্রতযনয় তারা যঘাষণা করনত ক্তপেু পা হয় ো‘পাক্তকস্তাে আর যবক্তর্ ক্তদ্ে োই। বহুত যপালাপাে বিশার পার হইনে, যট্রক্তোং লইয়া আইতানে, হালার ক্তমক্তলিাক্তর আর
কয়ক্তদ্ে? আমার গনল েল, যবক্তর্ক্তদ্ে লাগনবা ো, আইয়া পড়ম। ল, যাই ক্তগয়া।’ একক্তদ্নক মুক্তিকামীতার স্বে, যতা
অেযক্তদ্নক যদ্র্ ধ্বাংসকারী আিনলালুপতার স্বে। দই স্বনের সাংঘষশ ‘জাল স্বে, স্বনের জাল’। োক্তজর আক্তলর মনতা
রাজাকাররা সমস্ত স্বেনক জাল স্বনে পক্তরণত করায় সদ্া তৎপর। এজেয মুক্তিকামীনদ্র ধ্বাংস করার আপ্রাণ প্রয়াস
তানদ্র মনিয সবশদ্া লক্ষ্য করা যায়। গনল্প োক্তজর আক্তলর মনন্ধয এই িরনের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। ইমামুক্তেনের
পক্তরবানরর উপর ক্তমক্তলিাক্তর েক্তড়নয় যদ্ওয়া, তানদ্র সমস্ত ক্তকেু ধ্বাংস কনর যদ্ওয়া সমস্ত ক্তকেুর ক্তবরুনদ্ধ তার ষড়যন্ত্র
কাজ কনরনে। ইমামুক্তেনের বউ ক্তমক্তলিাক্তরর খপ্পনর পড়নল যস ক্তবষনয় োক্তজর আক্তলর বিবয পার্বতানক অক্ততিম
কনর যায়—

‘আমার দ্ীনের জেয হাজার যমইল দ্ূনর যর্নক ক্তমক্তলিাক্তর এনস জাে যকারবাে
কনর ক্তদ্নে, তানদ্র র্রীনর যতা ক্তকেু োক্তহদ্া র্ানক। যসিুকু যমিানত ো পারনল
ক্তেমকহারাক্তম করা হয় ো?’
এইভানবই আসমার মনতা সম্ভ্রম হারানত হনয়নে বাাংলার মা-যবােনক। এই যশ্রক্তণর পার্বতার মনিয ক্তদ্নয়ই
আনস স্বািীেতা। যলখক তারই ইক্তঙ্গত যদ্ে- ‘ঐ বেনরর যর্নষ র্ীনতর যভতর কুয়ার্ায় যরাদ্ জ্বাক্তলনয় পাড়ার যেনলরা
যফনর।’ এ এক আেনের আবহ। বাাংলার আকার্ বাতাস যযে আেনে মুনখাক্তরত। সময়তা স্বে বাস্তবতার এক
আদ্র্শ যমলবন্ধে। ক্তিক এই সময়ক্তিনতই যসই স্বার্শানিষীনদ্র আর খুাঁনজ পাওয়া যায় ো। গনল্পও ক্তিক যদ্খা যায়,
‘োক্তজর আক্তল যয যকার্ায় সিনক পড়ল যকউ যকানো হক্তদ্স পায় ো।’ ক্তগরক্তগক্তির মনতা রে বদ্ল কনর এইভানবই
সুনযাগসন্ধােীর দ্ল সিনক পনড়। ক্তকন্তু সুনযাগ যপনল তারা পুেরায় রাং িারণ কনর স্বমক্তহমায় অবতীণশ হয়। তানদ্র
পুেরুত্থানে যদ্র্ যযে পুেরায় স্বািীেতা হৃত সবশস্ব হয়। অনেক তযানগর ক্তবক্তেমনয় যয স্বািীেতা এনলা, তাও িনর
রাখা যগনলা ো। পরবতশী দই দ্র্নকই এই অবিার যর্ােেীয় পক্তরণাম ঘনি। বযর্শ হয় স্বািীেতা। গনল্পও তাই যদ্খা
যায়, স্বািীেতার অবযবক্তহত কাল পনরই োক্তজর আক্তলর মনতা মােুষ দ্বারা গক্তিত প্রক্ততক্তিয়ার্ীল র্ক্তি পুেবশাক্তসত ও
র্ক্তির্ালী হয়। ক্তকভানব তারা িালপালা ক্তবস্তার কনর বাাংলানদ্নর্র মাক্তিনত যর্কড় যপ্রাক্তর্ত কনর বস্তুত যসক্তিই এই
গনল্পর উপজীবয।
রাজনেক্ততক অবিার পক্তরবতশনে হিাৎ োক্তজর আক্তলর উদ্য় ঘনি। ভণ্ডাক্তমর মুনখানর্র আড়ানল সহনজই মােুনষর
মে জয় কনর যেয় যস। গনল্প যদ্খা যায়, ‘জুম্মার োমানজর পর মসক্তজনদ্র দ্রজায় দ্াাঁক্তড়নয় মার্া েুইনয় মুসক্তল্লনদ্র
প্রনতযকনক আলাদ্া আলাদ্া কনর সালাম কনর। ...... তার জীবনে এখে অপার র্াক্তন্ত, মােুনষর যদ্ায়া োড়া আর
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ক্তকেুই তার কাময েয়। যদ্ায়া পাওয়ার জেয বাাঁেনত হনল ক্তকেু করনত হনব বনল বায়তুল যমাকারনম যস সামােয
একিা যসাোর যদ্াকাে কনরনে।’ প্রাক-স্বািীেতার কানল যয ক্তেল সামােয লক্তির মাক্তলক, স্বািীনোত্তর কানল যস
পক্তরণত হয় যসাোর যদ্াকানের মাক্তলনক! ক্তকভানব যয এ অবিার পক্তরবতশে ঘনিনে তা আর্াকক্তর বলার অনপক্ষ্া রানখ
ো। এই সুনযাগসন্ধােী মােুষনদ্র কৃক্তত্র্মতা সনবশাচ্চ ক্তবেু স্পর্শ কনর তখে, যখে যলখক আমানদ্র সামনে উপিাপে
কনরে—

‘োক্তজর আক্তলর বাক্তড় দ্খল করা বাক্তড় যয র্ক্তহদ্ ইমামুক্তেনের পক্তরবানরর
োনম বরাে করা হনয়নে এই কর্া শুনে োক্তজর আক্তল ক্তমক্তষ্ট কনর হানসক্তিক আনে ওরা আনে, তা র্াক, বাক্তড়ঘর ক্তেনয় যতা আর যকউ যানব ো।
ইমামুক্তেনের মা মুসলমানের যবওয়া, ইমামুক্তেনের যেনল মুসলমানের এক্ততম।
যতক্তদ্ে খুক্তর্ এরা ঐ বাক্তড়নত বাস করুক, এনদ্র জেয ক্তকেু করনত পারনল
যতা যস কৃতার্শ।’
আমানদ্র বুঝনত অসুক্তবিা হয় ো এই ‘ক্তমক্তষ্ট কনর হাক্তস’ আর ‘কৃতার্শ’ যবানির মনিয কতিা অসািুতা লুক্তকনয়
রনয়নে। এই যশ্রক্তণর মােুনষর জেযই স্বািীে বাাংলানদ্র্ পুেরায় যর্ােেীয় বাাংলানদ্নর্ পক্তরণত হয়। যযখানে
মুক্তিকামীনদ্র সন্তােরা পযশন্ত সািারণভানব জীবেযাপে করনত পানরক্তে। যযিা পানরক্তে ইমামুক্তেনের সন্তাে বুনলিও।
জনের পর যর্নক যয বুনলি দ্াদ্ী ও োো লালক্তময়ার কানে যর্নক তার ক্তপতার স্বে তর্া যদ্র্বাসীর স্বে মুি
বাাংলানদ্নর্র কর্া শুনে বড় হনয়নে, তার জীবেও আজ ক্তবপন্ন। একক্তদ্নক যদ্নর্র অর্শনেক্ততক সাংকি যতা অেযক্তদ্নক
দ্াল্লাবাজনদ্র রমরমা- দ’যয় ক্তমনল বুনলনির মনতা পরবতশী প্রজে জেেী-যন্ত্রণায় জজশক্তরত। প্রাক-স্বািীেতা, স্বািীেতা
যুদ্ধ ও স্বািীনোত্তর সময়কাল- এই ক্ততে সময়কানলর একমাত্র্ সাক্ষ্ী লালক্তময়ার মনতা সহােুভূক্তত প্রবণ মােুনষরা।
লালক্তময়া এই ক্ততেক্তি সময়র অক্তভজ্ঞতায় স্বে যদ্নখ- ‘েমানজ আমার বগনল বইসা েমাজ পনড় এক বুজগশ র্াহ
সানহব। বহুত খাবসুরৎ। মাগর তার পাও দইখাে যদ্খলাম উলিা ক্তদ্নক, মানে পাওনয়র পাতাগুক্তল ....।’ লালক্তময়ার
স্বনের সনঙ্গ বুনলনির স্বেও যযে একািতা পায়। এমতাবস্তায় েতুে কনর বুনলনির যোনখ আর স্বে দ্াো বাাঁনি ো।
যলখকও তাই যলনখে- ‘লালক্তময়া এবাং বুনলনির স্বনের যেো যলাকক্তি বনসনে বনড়া একিা যেয়ানর। তার সাদ্া দ্াাঁক্তড়
প্রবাক্তহত হয় দনির েহনরর মনতা, েহনরর দনি তার দ্াক্তম আলখাল্লা একিু ক্তঘনয় সাদ্া। যলাকক্তির আলখাল্লার ক্তেনে
পানয়র পাতা দনিা যরাজকার মনতাই িযানের উলনিা ক্তদ্নক লাগানো।’ েতুে ক্তদ্নের যাত্র্ী বুনলি উৎসুকয মনে
ক্তজজ্ঞাসা কনর- ‘আো হুজুররা, বহুত ক্তদ্ে যতা হইয়া যগনলা, আপনেরা আপোনগা পাওগুক্তল যমরামত কনরে ো
কযালায়?’ এই কর্া শুনে তারা যরনগ বুনলনির ক্তদ্নক এক্তগনয় যায়। ‘ক্তকন্তু পানয়র পাতা তানদ্র যপেনের ক্তদ্নক
র্াকায় তারা যতই হাাঁনি বুনলনির কাে যর্নক ততই সনর সনর যায়।’ বলনত ক্তদ্বিা যেই, এই বণশোর মিয ক্তদ্নয়
যলখক একিা ইক্তঙ্গিয়তার পক্তরেয় ক্তদ্নয়নে। স্বািীেতা যয মুক্তির স্বে যদ্ক্তখনয়ক্তেল বাস্তনব ঘনিনে তার ক্তবপরীত।
উলনিাক্তদ্নক ‘পানয়র পাতা’ তারই ইক্তঙ্গতবাক্তহ। যদ্র্ স্বািীে কানল যয সমস্ত পর্ প্রদ্র্শনকরা ক্তেনলে তারা আজ
অন্তক্তহশত। স্বনে তানদ্র যদ্খা পাওয়া যগনলও তারা আজ পরনর্র বাইনর। র্ত যেষ্টা কনরও তারা এই সময়কালনক
সাংনর্ািনের যকানো মাগশ খুাঁনজ পানেে ো। তাই সততই তারা পশ্চাদ্গামী হনেে। সীমাহীে রিক্ষ্য়, োরী সম্ভ্রম
ক্তবসজশনের মিয ক্তদ্নয় যয স্বািীেতা এনসক্তেল, সামােয দ’দ্র্ক যযনত ো যযনতই তা বযর্শতায় পযশবক্তসত হয়।
আনলােয গল্পক্তি গল্পকানরর যসই আনক্ষ্নপরই এক বড় ক্তেদ্র্শে। শুিু যলখক যকে যযনকানো বাাংলানদ্র্ীর কানেই
তা আনক্ষ্নপর, যলখক তানদ্র প্রক্ততক্তেক্তিত্ব কনরনেে মাত্র্।
একাত্তনরর মুক্তিযুদ্ধনক যকনি রাখনল আমরা ক্ততেক্তি সময়নক পাই- প্রাক-মুক্তিযুদ্ধ কাল, মুক্তিযুদ্ধ সময়কাল ও
মুক্তিযুনদ্ধাত্তর কাল। আখতারুজ্জামানের দক্তি গনল্প আমরা এই ক্ততেক্তি সময়কালনকই প্রতযক্ষ্ কনরক্তে। যলখক এই
ক্ততেক্তি সময় পবশনকই খুব কানে যর্নক প্রতযক্ষ্ কনরক্তেনলে, উপলক্তব্ধ কনরক্তেনলে, অেুভব কনরক্তেনলে। এজেযই মাত্র্
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দক্তি গনল্পই আমরা মুক্তিযুনদ্ধর ক্ততে িরনের সময়কালনক ক্তেিুর হনলও সহনজই জােনত সক্ষ্ম হনয়ক্তে। এই িরনের
সাফলয যকবলমাত্র্ একজে র্ীষশিােীয় যলখনকর পনক্ষ্ই সেব- যা আখতারুজ্জামাে কনর যদ্ক্তখনয়নেে।

সূত্র্ ক্তেনদ্শর্:
১) আখতারুজ্জামাে ইক্তলয়ানসর ক্তেবশাক্তেত যোিগল্প, সম্পাদ্ক : আলাউক্তেে মণ্ডল, মাওলা ব্রাদ্াসশ, াকা, প্রর্ম
প্রকার্ : আগস্ট ২০১৭, পৃিা- ২২৭
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