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স াদকীয় 

 

‘ াধীনতা’ র বয়স  আমার,  আমােদর 

য কােরার চাইেত বশী।  আর আমােদর 

াধীনতার বয়স ও ায় চার দশক।  

তবু িক পেয়িছ আর িক পাইিন –  

তকিটর ইিত টানা আজও  র!  

অিনবায ভােব আমরা এ ওর িদেক 

অিভেযােগর আ লু তুেল দায় সাির।  

জািতর সবে  অজনেক িব  কের 

াঘা বাধ কির।  একবারও কন ভািব 

না য,  কউ এেস িকছু কের িদেয় 

যােবনা।  যা করার তা িনেজেদরই 

করেত হেব।  অিভেযাগ তাই বাতুলতা।  

 

আসনু না,  হােত রািখ হাত।  এর আেগ 

িঠক এইভােব াধীনতা এেসিছল।  আর 

আমরা ায় েত েক াধীনতার চেয়ও 

ত ণ। ভয় িক?  

 

সবার জন  িবজয় িদবেসর েভ া।         
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L−b¡fLbe L−b¡fLbe L−b¡fLbe L−b¡fLbe ---- Hje k¢c −q¡−a¡ Hje k¢c −q¡−a¡ Hje k¢c −q¡−a¡ Hje k¢c −q¡−a¡    
¢pl¡S¥p p¡−m¢Le¢pl¡S¥p p¡−m¢Le¢pl¡S¥p p¡−m¢Le¢pl¡S¥p p¡−m¢Le 

 
 
HC −k glq¡c i¡C, LÉ¡je B−Re ? A−eL¢ce Bfe¡l p¡−b −cM¡ −eCz a¡C −cM¡ Ll−a Hm¡jzHC −k glq¡c i¡C, LÉ¡je B−Re ? A−eL¢ce Bfe¡l p¡−b −cM¡ −eCz a¡C −cM¡ Ll−a Hm¡jzHC −k glq¡c i¡C, LÉ¡je B−Re ? A−eL¢ce Bfe¡l p¡−b −cM¡ −eCz a¡C −cM¡ Ll−a Hm¡jzHC −k glq¡c i¡C, LÉ¡je B−Re ? A−eL¢ce Bfe¡l p¡−b −cM¡ −eCz a¡C −cM¡ Ll−a Hm¡jz    
a¡ Bf¢e h¤¢T h¡C−l −h−l¡−µRe?a¡ Bf¢e h¤¢T h¡C−l −h−l¡−µRe?a¡ Bf¢e h¤¢T h¡C−l −h−l¡−µRe?a¡ Bf¢e h¤¢T h¡C−l −h−l¡−µRe?    
    
B−l, −p¢mj i¡C −k, L−h H−me? Bf¢e −a¡ ¢h−c−n ¢R−me - fË¡u 20 hRl fl −c−n ¢gl−me öem¡jz M¥h i¡−m¡ 
m¡N−m¡ Bf¢e −c−n ¢g−l H−p−Re h−mz i¡h£, −R−m-−j−ul¡ Jl¡ ph −Lje B−Re? Jl¡ J ¢L H−p−R Bfe¡l p¡−b?  
 
Bfe¡l i¡h£ Bl −R−mBfe¡l i¡h£ Bl −R−mBfe¡l i¡h£ Bl −R−mBfe¡l i¡h£ Bl −R−m----hE hE hE hE ---- −j−u −j−u −j−u −j−u----S¡j¡C S¡j¡C S¡j¡C S¡j¡C ---- e¡¢a e¡¢a e¡¢a e¡¢a----e¡ae£ ph¡C ¢j−mC H−p¢Rz Bjl¡ ¢WL L−lC H−p¢R −k HMe −b−L e¡ae£ ph¡C ¢j−mC H−p¢Rz Bjl¡ ¢WL L−lC H−p¢R −k HMe −b−L e¡ae£ ph¡C ¢j−mC H−p¢Rz Bjl¡ ¢WL L−lC H−p¢R −k HMe −b−L e¡ae£ ph¡C ¢j−mC H−p¢Rz Bjl¡ ¢WL L−lC H−p¢R −k HMe −b−L 
h¡wm¡−c−nC b¡L−h¡, Bl ¢h−cn e¡ h¡wm¡−c−nC b¡L−h¡, Bl ¢h−cn e¡ h¡wm¡−c−nC b¡L−h¡, Bl ¢h−cn e¡ h¡wm¡−c−nC b¡L−h¡, Bl ¢h−cn e¡ ---- A−eL −a¡ −q¡−m¡z  A−eL −a¡ −q¡−m¡z  A−eL −a¡ −q¡−m¡z  A−eL −a¡ −q¡−m¡z     
 
i¡C, M¥h i¡−m¡ Mhlz Bfe¡l ja A−e−LC HMe −c−n ¢g−l Bp−Rz Bfe¡−cl −jd¡ Bl A¢i‘a¡ Bj¡−cl M¥h 
L¡−S m¡N−h - Bfe¡−cl ja −m¡LC −a¡ Bj¡−cl clL¡l HMez   
 
a¡ Qm¤e e¡ Bj¡l p¡−b, ÙÛ¡e£u nq£c ¢je¡−lz BS −a¡ ¢hSu ¢chpz Hm¡L¡l ph¡C −a¡ HMe JM¡−ez p¡l¡¢cehÉ¡f£ 
Ae¤ù¡ez −k−a −k−aC Lb¡ q−hz 
 
Bf¢e M¥h hÉ¡Ù¹ h¤¢T? öem¡j Bf¢e e¡¢L Hh¡l Bj¡−cl Hm¡L¡l Hj ¢f q−u−Re?Bf¢e M¥h hÉ¡Ù¹ h¤¢T? öem¡j Bf¢e e¡¢L Hh¡l Bj¡−cl Hm¡L¡l Hj ¢f q−u−Re?Bf¢e M¥h hÉ¡Ù¹ h¤¢T? öem¡j Bf¢e e¡¢L Hh¡l Bj¡−cl Hm¡L¡l Hj ¢f q−u−Re?Bf¢e M¥h hÉ¡Ù¹ h¤¢T? öem¡j Bf¢e e¡¢L Hh¡l Bj¡−cl Hm¡L¡l Hj ¢f q−u−Re? 
 
Bl hm−he e¡ i¡C - Hm¡L¡l −m¡LSe Bj¡−L fË¡u −S¡l L−lC c¡s Ll¡−m¡, Hj ¢f h¡e¡−m¡z Bl Hj ¢f qJu¡l 
fl S£he ¢L Bl B−Nl ja B−R? JM¡−eC b¡L¢R ÙÛ¡u£i¡−hz ö−e−Re −h¡dqu −k plL¡l ea¥e ¢euj L−l ¢c−u−R - 
Hm¡L¡l ÙÛ¡u£ −m¡L R¡s¡ h¡C−l −b−L H−p −LE ¢ehÑ¡Qe Ll−a f¡l−he e¡z  ¢ehÑ¡¢Qa Hj ¢f −L Hm¡L¡uC ÙÛ¡u£i¡−h 
h¡p Ll−a q−hz  
 
M¥hC i¡−m¡ ¢pÜ¡¿¹z Hje¢VC −a¡ qJu¡ E¢Qvz a¡ i¡C, −c−nl −R−mM¥hC i¡−m¡ ¢pÜ¡¿¹z Hje¢VC −a¡ qJu¡ E¢Qvz a¡ i¡C, −c−nl −R−mM¥hC i¡−m¡ ¢pÜ¡¿¹z Hje¢VC −a¡ qJu¡ E¢Qvz a¡ i¡C, −c−nl −R−mM¥hC i¡−m¡ ¢pÜ¡¿¹z Hje¢VC −a¡ qJu¡ E¢Qvz a¡ i¡C, −c−nl −R−m----−j−u−cl fs¡−n¡e¡l j¡e −a¡ öem¡j M¥h i¡−m¡z−j−u−cl fs¡−n¡e¡l j¡e −a¡ öem¡j M¥h i¡−m¡z−j−u−cl fs¡−n¡e¡l j¡e −a¡ öem¡j M¥h i¡−m¡z−j−u−cl fs¡−n¡e¡l j¡e −a¡ öem¡j M¥h i¡−m¡z    
 
¢WLC ö−e−Rez Hm¡L¡l ú¥−m HMe Bl R¡œ-R¡œ£l S¡uN¡ −cJu¡ k¡−µR e¡z ea¥e Bl HLV¡ ú¥m °al£ −no −q¡−m¡ 
h−mz NË¡−jl L−mSV¡ Hh¡l BC H −a M¥h i¡−m¡ −lS¡ÒV L−l−Rz R¡œ-R¡œ£J −h−s ¢à…ez 
 
Y¡L¡ −b−L i¡−m¡ i¡−m¡ ph −R−m-−j−ul¡ HM¡−e H−p i¢šÑ q−µRz j¡ØV¡l−clJ i¡l£ p¤¤e¡jz ph ¢j¢m−u Hm¡L¡V¡−L HMe 
Bl NË¡j hm¡ k¡u e¡z nq−ll ph p¤¤¢hd¡C HM¡−e f¡−hez Bj¡−cl NË¡j −b−L Y¡L¡ fkÑ¿¹ pl¡p¢l l¡Ù¹¡ q−u−R, −VÊe 
m¡CeJ −no qh¡l f−bz   
 
HMe HM¡−e A−eL plL¡l£ A¢g−pl n¡M¡J Q−m H−p−Rz j¡e¤o−L HMe p¡j¡eÉ L¡l−Z Y¡L¡ nq−l h¡ −Sm¡ nq−l R¥V−a 
qu e¡z j¡e¤o HMe M¥h p¤¤M£z 
 
M¥h i¡−m¡ Mhlz H −a¡ H−Lh¡−l ¢h−cn£ pj¡S hÉ¡hÙÛ¡l jaz ¢X−p¾VÊ¡m¡CSX ¢p−ØVjzM¥h i¡−m¡ Mhlz H −a¡ H−Lh¡−l ¢h−cn£ pj¡S hÉ¡hÙÛ¡l jaz ¢X−p¾VÊ¡m¡CSX ¢p−ØVjzM¥h i¡−m¡ Mhlz H −a¡ H−Lh¡−l ¢h−cn£ pj¡S hÉ¡hÙÛ¡l jaz ¢X−p¾VÊ¡m¡CSX ¢p−ØVjzM¥h i¡−m¡ Mhlz H −a¡ H−Lh¡−l ¢h−cn£ pj¡S hÉ¡hÙÛ¡l jaz ¢X−p¾VÊ¡m¡CSX ¢p−ØVjz    
a¡ i¡C, Hh¡l NË¡−j d¡−el gme −Lje −q¡−m¡?a¡ i¡C, Hh¡l NË¡−j d¡−el gme −Lje −q¡−m¡?a¡ i¡C, Hh¡l NË¡−j d¡−el gme −Lje −q¡−m¡?a¡ i¡C, Hh¡l NË¡−j d¡−el gme −Lje −q¡−m¡?    
 
Hh¡−l i¡C h¡Çf¡l gmez Q¡o£l¡ pjuja p¡l Bl h£S −f−u M¥h M¥n£z 



HMe Bl J−cl O¤o ¢c−u Jph −S¡N¡s Ll−a qu e¡z Bj¡−cl NË¡j hÉ¡w−Ll LjÑQ¡l£l¡ NË¡−j NË¡−j O¤−l Q¡o£−cl h¤¢Ü-
fl¡jnÑ ¢c−µR,  pjuja h£S Bl p¡l ¢c−µR, Ge ¢c−µRz  NË¡j hÉ¡w−Ll n¡M¡ HMe −Q±o¢– q¡S¡l NË¡−j - Jl¡C −a¡ 
Bj¡−cl AhÙÛ¡V¡ ¢g¢l−u ¢cmz 
 
Bl L«¢o hÉ¡wL - JV¡−a¡ L−hC håz Q¡o£−cl p¡−b J−cl −k¡N¡−k¡N ¢Rm e¡ hm−mC Q−mz Jl¡ −a¡ öd¤ hs−m¡L−cl 
Ge ¢ca - ¢h¢ej−u O¤o ¢eaz  Bl Nl£h-Apq¡u Q¡o£−cl p¡j¡eÉ L¡l−Z −S−m il−a¡z 
 
ph−Q−u jS¡l Lb¡ −q¡−m¡, Bj¡−cl …c¡−j noÉ l¡M¡l S¡uN¡ −eCz Q¡m, Nj lga¡e£ L−l Bjl¡ HMe °h−c¢nL j¤â¡ 
Bu Ll¢Rz  j¡−Rl Q¡o q−µR phS¡uN¡uz O−l O−l n¡L-phS£l Q¡o q−µRz h¡Çf¡l gme q−µR i¡Cz j¡e¤o HMe Bl 
Ae¡q¡−l b¡−L e¡z −p SeÉ Q¥¢l-¢Rea¡C-l¡q¡S¡¢e −eC hm−mC Q−mz Bl ph dl−el Afl¡−dl SeÉC n¡¢Ù¹l ¢hd¡e 
B−Rz dl¡ fs−m −lq¡C −eC, a¡ −p −kC −q¡L e¡ −Lez     
 
NË¡−j NË¡−j BSL¡m A−eL h¡Em−cl −cM¡ k¡u, ph NË¡−j eh¡æ Evph, −f±o −jm¡ Bh¡l ¢g−l H−p−R, ehhoÑ Evph 
f¡¢ma qu p¡l¡ −c−n - nq−ll −Q−u NË¡−jC Hl B−u¡Se −hn£z f¤b£-f¡W, Nñ£l¡, L¢hN¡−el Bpl, k¡œ¡-f¡m¡ - Hph 
Ae¤ù¡−e Bj¡−cl NË¡j h¡wm¡ j¤M¢la q−u b¡−L p¡l¡ hRlCz 
 
−rajS¥l, nË¢jL, L¡j¡l-L¥j¡l, −S−m, a¡a£ - ph dl−el −M−V M¡Ju¡ j¡e¤o HMe i¡−m¡C B−Rz plL¡l J−cl SeÉ 
−hn ¢LR¥ p¤¤¢hd¡ ¢c−u−Rz J−cl L¡XÑ −cJu¡ q−u−Rz Jl¡ A−dÑL j§−mÉ ¢Q¢Lvp¡ f¡u, Jo¤d −L−e, h¡p-−VÊ−e k¡a¡u¡a L−lz 
B−N −kje plL¡l Hj ¢f −cl VÉ¡„ R¡s¡ N¡s£ Bjc¡e£l p¤¤¢hd¡ ¢ca - HMe a¡ Bl −eCz B¢j −a¡ −VÊ−e-h¡−p L−lC 
k¡a¡u¡a L¢l, Bj¡l −L¡−e¡ N¡¢s −eCz hR−ll −n−o pÇf−cl ¢qp¡h ¢c−a qu plL¡l−Lz Hje HLV¡ −c−nl üfÀC −a¡ 
Bjl¡ −cM−a −Q−u¢Rm¡jz        
  
M¥hC Bn¡l Lb¡z ¢L −k i¡−m¡ m¡N−R Hph ö−e M¥hC Bn¡l Lb¡z ¢L −k i¡−m¡ m¡N−R Hph ö−e M¥hC Bn¡l Lb¡z ¢L −k i¡−m¡ m¡N−R Hph ö−e M¥hC Bn¡l Lb¡z ¢L −k i¡−m¡ m¡N−R Hph ö−e ---- j−e q−µR −ke üfÀ −cM¢Rz  j−e q−µR −ke üfÀ −cM¢Rz  j−e q−µR −ke üfÀ −cM¢Rz  j−e q−µR −ke üfÀ −cM¢Rz     
−c−nl l¡Se£¢al Mhl h−me i¡Cz Bfe¡−cl plL¡−ll −a¡ M¥h p¤¤e¡j ö−e Hm¡j ¢h−c−nz −c−nl l¡Se£¢al Mhl h−me i¡Cz Bfe¡−cl plL¡−ll −a¡ M¥h p¤¤e¡j ö−e Hm¡j ¢h−c−nz −c−nl l¡Se£¢al Mhl h−me i¡Cz Bfe¡−cl plL¡−ll −a¡ M¥h p¤¤e¡j ö−e Hm¡j ¢h−c−nz −c−nl l¡Se£¢al Mhl h−me i¡Cz Bfe¡−cl plL¡−ll −a¡ M¥h p¤¤e¡j ö−e Hm¡j ¢h−c−nz     
 
−pV¡ −a¡ SeNe hm−hz SeN−el −ph¡l SeÉC −a¡ Hj ¢f q−u¢Rz SeNeC −i¡V ¢c−u Bj¡−cl Hj ¢f h¡¢e−u−Re, j¿»£ 
h¡¢e−u−Rez Bjl¡ Bj¡−cl p¡dÉja L¡S Ll¢Rz  
a−h HLV¡ Lb¡ i¡C p¢aÉ - eø l¡Se£¢a, B−Ml −N¡R¡−e¡l l¡Se£¢a - H ph ¢Qla−l −noz  
l¡Se£¢a Bl −pC p¡−b hÉ¡hp¡ - HV¡ HMe H−Lh¡−lC E−W −N−Rz 
Jl¡C −a¡ Bj¡−cl −cnV¡l phÑe¡n L−l¢Rmz  fË¡u 40 hRl −m−N −Nm Hph S”¡m c§l Ll−az  
 
j¡e¤o HMe A−eL p−Qae - j¡e¤o Bl B−Nl ja p¤¤¢hd¡h¡c£ J Apv Bjm¡, E¢cÑd¡l£ LÉ¡−ÃVe-−jSl-L−eÑm-
−Se¡−lm−cl, BhplfË¡ç Bjm¡ Bl Apv hÉ¡hp¡u£−cl −i¡V −cu e¡z j−e¡eue h¡¢eSÉ HMe Bl Q−m e¡z ph−Q−u 
hs Lb¡ öd¤j¡œ c−ml e¡j −h−Q −LE Bl ¢ehÑ¡Q−e ¢S−a Bp−a f¡−l e¡z j¡e¤o HMe pv J −k¡NÉ j¡e¤o−cl −i¡V 
−cuz j¡e¤o HMe A−eL −hn£ p−Qae Bl −cn−fË¢jLz  
 
ph−Q−u hs Lb¡ −q¡−m¡ S¡j¡−al l¡Se£¢a ¢Qla−l −no q−u −N−R - HV¡ ph−Q−u E−õM−k¡NÉ ¢houz J−cl phLV¡ 
Sõ¡c−L gy¡p£−a −T¡m¡−e¡ −q¡−m¡z Bj¡−cl j¤¢š²k¤−Ül pju k¡l¡ f¡¢LÙ¹¡e£−cl a¡−hc¡l£ L−l¢Rm, a¡l¡ HMe ¢e¢ÕQq²z 
Bl j¡e¤o HMe ¢e¢ÕQ¿¹z ph dl−el −j±mh¡c −cn −b−L ¢hc¡uz ph j¡â¡p¡ hå L−l −cu¡ q−u−Rz pjÙ¹ −c−n öd¤ 
plL¡l£ ú¥−mC −R−m-−j−ul¡ fs−Rz JM¡−eC ph ¢hou fs¡−e¡ quz  
Bl JC −k, −c−nl hs−m¡−Ll −R−m−j−ul¡ B−N −k ph ¢h−ma£-Yw Hl ú¥−m fs−a¡ -  Jph ú¥m BCe L−l hå 
L−l −cJu¡ q−u−Rz Jl¡ H −c−n −b−LJ −ke H−c−nl −LE e¡ - fÉ¡l¡p¡C−Vl ja hs q¢µRmz JM¡e −b−L −hl qJu¡ 
−R−m−j−ul¡ −c−nl p¡d¡le j¡e¤o−cl p¡−b ¢jn−a f¡l−a¡ e¡z h¡wm¡ i¡o¡u Lb¡ hm−a J−cl −ke m‹¡ Ll−a¡z −k 
−c−nl j¡e¤o i¡o¡−L lr¡l SeÉ 1952 −a fË¡Z ¢c−u¢Rm, −p i¡o¡l ApeÈ¡e Bl La pqÉ Ll¡ k¡uz    
 



Bpm Lb¡ q−µR −c−n B−Nl ja O¤o, f¡l¢jVh¡S£, ¢p¢ä−LV, p¿»¡p, Apv l¡Se£¢a - Hph hå q−u k¡Ju¡−a Jph 
ú¥−m j¡¢pL cn-¢hn q¡S¡l V¡L¡ −ha−e HMe Bl L¡−l¡ fs−a k¡Ju¡l ja V¡L¡ −eCz hs−m¡−Ll −jd¡q£e −R−m-
−j−ul¡ V¡L¡l −S¡−l fË¡C−iV −j¢X−L−m f−s HMe Bl X¡š²¡l q−µR e¡z 
 
Bl HLV¡ jS¡l Lb¡ öem¡j −p¢ce - j¡e¤o HMe Bl ¢jlS¡gl, h¡ a¥C-l¡S¡L¡l h−m N¡¢m −cu e¡z 
HMeL¡l N¡¢m q−µR - a¥C j¤S¡¢qc, a¥C ¢eS¡j£,  
a¥C a¡−lL-j¡j¤e, a¥C ¢f¿V¥-h¡hl, a¥C j¡u¡-q¡S¡l£,  
a¥C Bî¡p, a¥C he−M−L¡ −L¡b¡L¡l,  
a¥C p¡Cg¥−ll Bm¤, a¥C −N¡l−M¡cL g¡m¤!!!!  
 
ph−Q−u jS¡l Lb¡ −q¡−m¡ −k ka V¡L¡C L¡j¡C Ll¦L e¡ −Le - plL¡l−L ¢WL ja VÉ¡„ AhnÉC ¢c−a q−µRz H −b−L 
L¡lJ j¡g −eC - Bl VÉ¡„ g¡¢L ¢c−m Hhw a¡ dl¡ fs−m 20 hRl pnËj L¡l¡cä - a¡ −p −kC −q¡L e¡ −Lez  
HV¡C HMe ph−Q−u Lj p¡S¡z CeL¡j VÉ¡„, L¡ØVjp - Hph A¢g−p HMe Bl −m¡L Q¡Ll£ f¡h¡l −m¡i L−l e¡z Bl 
l¡Se£¢a¢hcl¡ k¢c Apv-L−jÑ S¢sa qu Bl dl¡ f−s - a−h k¡hvS£he cäz A−eL Apv l¡Se£¢a¢hc HMeJ −S−m 
fy−Q jl−Rz j¡e¤o J−cl Lb¡ Bl j−e Ll−a Q¡u e¡z Jl¡ HMe Aa£a! 
    
−hn i¡−m¡ m¡N−m¡ i¡C Bfe¡l L¡−R Hph ö−ez a¡ i¡C Y¡L¡ ¢hnÄ¢hcÉ¡m−ul Mhl ¢L?−hn i¡−m¡ m¡N−m¡ i¡C Bfe¡l L¡−R Hph ö−ez a¡ i¡C Y¡L¡ ¢hnÄ¢hcÉ¡m−ul Mhl ¢L?−hn i¡−m¡ m¡N−m¡ i¡C Bfe¡l L¡−R Hph ö−ez a¡ i¡C Y¡L¡ ¢hnÄ¢hcÉ¡m−ul Mhl ¢L?−hn i¡−m¡ m¡N−m¡ i¡C Bfe¡l L¡−R Hph ö−ez a¡ i¡C Y¡L¡ ¢hnÄ¢hcÉ¡m−ul Mhl ¢L?    
 
−Le? i¡−m¡C −a¡ Qm−Rz JM¡−e HMe fs¡−n¡e¡ R¡s¡ Bl ¢LR¥ qu e¡z l¡Se£¢al −nÔ¡N¡e −pM¡−e Bl −n¡e¡ k¡u e¡z 
A−eL B−N 70 Hl cn−L −kje ¢h−cn −b−L −R−m-−j−ul¡ JM¡−e fs−a Bp−a¡, HMe a¡ Bh¡l öl¦ q−u−Rz HMe 
Y¡L¡ ¢hnÄ¢hcÉ¡m−u fË¡u 2000 ¢h−cn£ −R−m-−j−ul¡ fs−Rz AeÉ¡eÉ ¢hnÄ¢hcÉ¡m−ulJ HLC AhÙÛ¡z    
 
Bj¡−cl −R−m −j−ul¡ HMe Bl 30 hRl B−Nl −e¡V f−s fl£r¡ ¢c−µR e¡, L¡lZ HMeL¡l ¢nrLl¡ j−e-fË¡−ZC 
¢nrLz R¡œl¡ Bl Apv l¡S°e¢aL c−ml a¡−hc¡l£ L−l e¡z a−h ph lLj AeÉ¡−ul ¢hl¦−Ü fË¢a−l¡d Ll¡l A¢dL¡l 
J−cl B−Nl jaC B−Rz Jl¡C −a¡ HL q−u S¡j¡a-¢n¢hl−L ¢Qla−l q¢V−u ¢cm - k¡ e¡¢L Bj¡−cl aMeL¡l 
l¡Se£¢a¢hcl¡ f¡−l¢e, qu−a¡ h¡ Q¡u J ¢ez  
 
l¡Se£¢al p¡−b S¢sa ph ¢nrL−L ¢hc¡u L−l −cu¡ q−u−Rz ¢hnÄ¢hcÉ¡m−ul ¢nrLl¡ HMe Bl l¡Se£¢a L−le e¡, 
m¡m-e£m Bl −N¡m¡f£ h−m HMe Bl ¢nrL−cl −L¡−e¡ cm −eCz ¢hnÄ¢hcÉ¡m−ul ¢nrLl¡ AbÑ Ef¡SÑ−el SeÉ HMe 
Bl AeÉ ph e¡j-phÑpÉ ¢hnÄ¢hcÉ¡m−u −mLQ¡l ¢c−u −hs¡e e¡, Bl −p A¢dL¡lJ a¡−cl −eCz R¡œ-¢nrLl¡ HMe −ke 
hå¥z Ah¡L L¡ä i¡C!  
 
AeÉ¡eÉ ¢hnÄ¢hcÉ¡m−uJ HLC ¢Qœz −jd¡q£el¡ HMe Bl l¡Se£¢al −S¡−l ¢nrL q−a f¡l−R e¡z ¢nrLl¡ HMe Bl 
fËnÀfœ g¡p L−l e¡z j¡e¤o…−m¡ −Lje L−l −ke hc−m −Nm! Bp−m Bj¡−cl −ea¡l L¡l−ZC a¡ pñh q−u−Rz ¢a¢e 
¢e−S −kje pv, ¢n¢ra, cr, −cn−fË¢jL −aj¢e L−W¡l J ¢hQrez  
 
−j¢X−Lm L−mS, L«¢o L−mS, C¢¾S¢eu¡¢lw CE¢ei¡¢pÑ¢V - HM¡eL¡l f¡n Ll¡ R¡œl¡ −a¡ −cn-¢h−cn −b−L p¤¤e¡j h−u 
Be−Rz Jl¡ HMe f«¢bh£l ph ¢hMÉ¡a CE¢ei¡¢pÑ¢Vl ¢nrL ¢q−p−h L¡S Ll−Rz a−h ¢LR¥¢ce L¡S Ll¡l fl Bh¡l 
a¡l¡ −c−n ¢g−l Bp−Rz −cn−fË−jl Hje Ec¡qlZ B−N −cM¡ −ka e¡ i¡Cz AhnÉ Bjl¡J ¢L i¡C B−N −aje 
f¢l−hn J−cl ¢c−a −f−l¢Rz A−eL i¡−m¡ −R−m−j−ul¡ ¢h−c−n f¡¢s S¢j−u−R, JM¡−e hs hs ph L¡S L−l−R h−m 
ö¢ez a−h HMe Bl ¢h−c−n k¡h¡l ¢q¢sL −eC hm−mC Q−mz hlw Bfe¡l ja Jl¡ A−e−LC HMe −c−n ¢g−l Bp−Rz  
 
M¥h i¡−m¡, M¥h i¡−m¡z Bj¡−cl ¢nÒfM¥h i¡−m¡, M¥h i¡−m¡z Bj¡−cl ¢nÒfM¥h i¡−m¡, M¥h i¡−m¡z Bj¡−cl ¢nÒfM¥h i¡−m¡, M¥h i¡−m¡z Bj¡−cl ¢nÒf----pwú«¢al Mhl −a¡ ¢h−c−nl L¡N−S h−p −c−M¢Rz ¢L −k i¡−m¡ −m−N−R i¡C!!! pwú«¢al Mhl −a¡ ¢h−c−nl L¡N−S h−p −c−M¢Rz ¢L −k i¡−m¡ −m−N−R i¡C!!! pwú«¢al Mhl −a¡ ¢h−c−nl L¡N−S h−p −c−M¢Rz ¢L −k i¡−m¡ −m−N−R i¡C!!! pwú«¢al Mhl −a¡ ¢h−c−nl L¡N−S h−p −c−M¢Rz ¢L −k i¡−m¡ −m−N−R i¡C!!!  
 



Bj¡−cl ¢nÒf-pwú«¢a −a¡ HMe p¡l¡ c¤¢eu¡l −pl¡z Bj¡−cl L¢h, p¡¢q¢aÉL, ¢QœLl, fV¥u¡, N£¢aL¡l, p¤¤lL¡l, N¡C−u-
h¡¢S−u - Hl¡ f«¢bh£l AeÉaj −pl¡ h−m ¢h−h¢Qa q−µRz ¢L L¢ha¡, ¢L N¡e, ¢L p¡¢qaÉ, ¢L ¢QœLjÑ - H ph ¢e−u 
ph¡C BS ¢hnÄS¥−s B−m¡Qe¡ Ll−Rz HC −a¡ Na hRl p¡¢q−aÉ −e¡−hm −fm Bj¡−cl −p¢me¡ Bqp¡e, e¡j −n¡−ee 
¢e?  
 
B−N −kje N¡−el e¡−j e¡Qe-L¥cÑe Qm−a¡, p¡l¡ nl£l e¡¢Q−u, e¡e¡ h¡cÉ h¡¢S−u ¢nÒf£l¡ N¡e Ll−a¡, −p ph Q¥−m¡u 
−N−Rz −hy−Q¢R h¡h¡!!! J−L ¢L N¡e h−m? Bj¡−cl −cn£u h¡cÉk−¿»l p¡−b −cn£ N¡e - Hl ¢L äme¡ Q−m? lh£¾cp‰£a, 
eSl¦−ml N¡e fË¡u O−l O−lz Bj¡−cl m¡me-q¡pe-B¢mj-Bî¡pEŸ£e-l−jn n£m-l¡d¡ljZ - Hl¡ −kje Se¢fËu, 
−aj¢e Bj¡−cl ea¥e ¢nÒf£-h¡¢S−ul¡J Ap¡d¡le ph p«¢ØV L−l Q−m−Rz H ph N¡e HMe ph¡l j¤−M j¤−Mz 
 
−V¢m¢ine QÉ¡−em…¢m−a B−N −kje ¢hšh¡e−cl, ab¡L¢ba e¡j£-c¡j£−cl B¢dLÉ ¢Rm - HMe Bl a¡ −eCz B−N 
−V¢m¢ine M¥m−mC −cM¡ −ka J−cl ka ph Q¡L¢QLÉ, N¡m il¡ ph h¤¢mz j−e −q¡−a¡ −cnV¡ −h¡dqu J−cl cM−mz 
pj¡−Sl jdÉ¢hš Bl ¢ejÀ¢hš−cl −pM¡−e Bpe ¢Rm e¡z Hph QÉ¡−em Hl j¡¢mLl¡ l¡Se£¢a¢hc−cl f¤a¥m ¢Rmz c−ml 
−a¡o¡−j¡c Ll¡C ¢Rm J−cl Bpm L¡Sz ¢h¢ej−u −L¡¢V −L¡¢V V¡L¡ q¡¢a−u ¢e−u¢Rm Jl¡ L−uLSez H−cl phLV¡ HMe 
−S−m f−Q jl−Rz 
 
HMe −V¢m¢in−el Mhl −c−nl j¡e¤o ¢hnÄ¡p L−lz ph −nËZ£l j¡e¤−ol SeÉ Ae¤ù¡e qu, ph¡C AwnNËqe Ll¡l p¤¤−k¡N 
f¡uz Bpm Lb¡, −c−nl l¡Se£¢aV¡ hc−m k¡Ju¡−a - ph ¢LR¥C hc−m −N−Rz 
 
h¡P¡¢ml S¡a£u ¢h−no ¢ce…−m¡ hÉ¡fL BL¡−l f¡¢ma q−µRz j¤¢š²k¤Ü ¢e−u −L¡e ¢hï¡¢¿¹ −eC, j¤¢š²−k¡Ü¡−cl S¡a£u 
pÇj¡e S¡e¡−e¡ qu, A−eL h£l Ap¡j¢lL j¤¢š²−k¡Ü¡−L "h£l-−nËù" Ef¡¢d−a ï¢oa Ll¡ q−u−Rz HL¥−n fcL Bl 
ü¡d£ea¡-fcL Bh¡l Hl Bpm −N±lh ¢g−l −f−u−Rz B−N −kje cm£u −m¡L−L, n¡pL−cl f¢lh¡−ll −m¡L−L H fcL 
−cu¡ −q¡−a¡ - HMe a¡ Bl −eCz h¡P¡¢ml S¡¢al ¢fa¡ h‰hå¥ −nM j¤¢S−hl Ahc¡e, −pC p¡−b jJm¡e¡ i¡p¡e£, j¢e 
¢pw, a¡SE¢Ÿe, Bl ph −nËù h¡P¡¢m−cl S£heLb¡ ú¥−ml f¡WÉ Ll¡ q−u−Rz Jl¡ S¡e−R L¡l ¢L Ahc¡e, ¢L Ap¡d¡le 
ph aÉ¡N L−l−Re Bj¡−cl −nËù h¡P¡¢ml¡z H−a Jl¡J −c−nl SeÉ aÉ¡N Ll¡l −fËlZ¡ f¡−µRz 
 
Bj¡l j−e qu, j¡e¤o A−eL −hn£ −cnfË¢jL q−a ¢n−M−Rz B−N −kje Bj¡−cl −R−m−j−u−cl p¡j−e M¥h HLV¡ −hn£ 
Bcnh¡eÑ j¡e¤o ¢Rm e¡, BSL¡m −p lLj BcnÑh¡e j¡e¤−ol pwMÉ¡ A−eLz pj¡−S nËÜ¡, peÈ¡e, i¡−m¡h¡p¡, pqj¢jÑa¡ 
¢g−l H−p−Rz h¡P¡¢m HMe −ke pÇfëÑ h¡P¡¢m q−u N−s EW−Rz 
 
M¥hC Bn¡¢eÄa −q¡m¡j i¡C Bfe¡l Lb¡ ö−ez a¡ i¡C, B¢j L¡m−LC HLV¡ L¡−S −e−j fs−a Q¡Cz BM¥hC Bn¡¢eÄa −q¡m¡j i¡C Bfe¡l Lb¡ ö−ez a¡ i¡C, B¢j L¡m−LC HLV¡ L¡−S −e−j fs−a Q¡Cz BM¥hC Bn¡¢eÄa −q¡m¡j i¡C Bfe¡l Lb¡ ö−ez a¡ i¡C, B¢j L¡m−LC HLV¡ L¡−S −e−j fs−a Q¡Cz BM¥hC Bn¡¢eÄa −q¡m¡j i¡C Bfe¡l Lb¡ ö−ez a¡ i¡C, B¢j L¡m−LC HLV¡ L¡−S −e−j fs−a Q¡Cz B¢j ¢nrLa¡ ¢j ¢nrLa¡ ¢j ¢nrLa¡ ¢j ¢nrLa¡ 
Lla¡j ¢h−c−n Lla¡j ¢h−c−n Lla¡j ¢h−c−n Lla¡j ¢h−c−n ---- HM¡−e −aje −L¡e p¤¤−k¡N ¢L q−h? HM¡−e −aje −L¡e p¤¤−k¡N ¢L q−h? HM¡−e −aje −L¡e p¤¤−k¡N ¢L q−h? HM¡−e −aje −L¡e p¤¤−k¡N ¢L q−h? 
 
Bf¢e L¡m−L pL¡−m Bj¡−cl L−m−S Q−m Bp¤¤e, B¢j ¢fË¢¾pf¡m p¡−qh−L h−m l¡M−h¡z ¢a¢e Bfe¡l C¾V¡l¢iE Hl 
hÉ¡hÙÛ¡ Ll−hez C¾V¡l¢iE H Bf¢e ¢h−h¢Qa q−m Q¡L¢lV¡ q−u k¡−hz  
......................... 
 
q¡V−a q¡V−a Jl¡ nq£c ¢je¡−ll p¡j−e Q−m Bp−m¡z JM¡−e q¡S¡−l¡ j¡e¤−ol i£sz ÙÛ¡e£u ¢nÒf£l¡ N¡e Ll−R...   Su 
h¡wm¡ h¡wm¡l Su......... 
 
−p¢mj j−e j−e i¡h−m¡ - BS−L 16C ¢X−pðl, ¢hSu ¢chpz A−eL¢ce H N¡e ö¢e¢ez ¢L lLj −ke m¡N−R, −Q¡−M 
f¡¢e Q−m Bp−m¡ −p¢m−jlz −cn ¢S¢epV¡ −k ¢L - a¡ −ke −Vl f¡C−u ¢cm JC N¡−el p¤¤lz p¡j−e H¢N−u Jl −cM¡ 
q−u −Nm Jl f¢lh¡−ll ph¡l p¡−bz Jl¡J ph¡l p¡−b ¢j−m-¢j−n HL¡L¡lz 
j−e −q¡−m¡ −ke üfÀ −cM−Rz Na 20 V¡ hRl Hje üfÀC öd¤ −c−M−R - BS−L a¡ H−Lh¡−l p¢aÉ........ 
ph¡l p¡−b Nm¡ ¢j¢m−u −p¢mj −Q¢Q−u EW−m¡..... Su h¡wm¡................................. 
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আশীষ বাবল:ু িশ ী, কিব ।  
  

 
GKRb gyw³‡hv×v‡K  Avkxl evejy 

 
 
 
cÖkœ ivLjvg wK PvB †Zvgvi ? 
 
m~‡h©̈ i wbwl× wbkvb ? 
cÖwZ‡kva 
wKsev wece ? 
ciKxqv †cÖg  
MÖxbKvW© 
weMZ †hŠeb ? 
 
A_P njỳ  dz‡j  
wK‡Ui `skb †`‡L 
Zywg KZ ‡mv”Pvi wQ‡j| 
 
AvR Zywg Am¤¢e fxi“ 
fq Kx ? †P‡q bvI †Zvgvi Kx PvB ?  
 
 
 
 
 

০০০ 
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মাহা দ আব র রাযযাক: কিবতাে মী, কিবতা িবেকেলর অন তম সভ ।  
  

িবজয় িক তেব. . .  
মাহা দ আব র রাযযাক 

 

 

ibjeyr maes ibjy KƒuijeC p ũ mui¹¡esna - 
ŸkaTay ibjy, ŸZ ibjy tar jan baij ŸreK Ÿkna? 
ŸZ ibjey ŸmSa ma, Ÿban, bDur Vbã› w sÞm - 
ŸZ ibjy iCl VSa jagainya gaen Bra; Hrdm 
buekr bINay ˆfeta Ÿjayar ŸZ† ibjeyr naem  
Ÿs ibjy Vj ŸkaTay Haraela? Ÿkan Ÿs† dUr Daem? 
 
…ka¹err ŸZ ibjy iCl suriBt subatas; 
du'Hajar deS Ÿs ibjy Ÿkn kbilt raûgãas? 
ŸZ ibjy iCl ÷pÈ, VseC samen ŸsanalI idn - 
Ÿs† ÷pÈra mer ŸgeC, Vj Ÿbƒec Taka s„gIn| 
bait jÔalaenar ibduY‡ Ÿn†, Ÿn†eka panIy jl, 
bajaer ibekay Pàmailenr ibxmaKa maC, Pl; 
cuela jÔalabar gYas w Apãtul; jan-ZF raó»ay, 
mlm paiàF, iCnta†karI, peT Ÿbr Hwya day| 
gãaem w ge² †B-iFij„ …r bil ikeSarIr laS  
iney Ÿbƒec Taka ibjeyr Pl? ibjy ik sÇ½as? 
 
Sasenr naem calay ŸSaxN ŸZ bes is„Hasen - 
mueKet kTar tubrI ŸPaFay kareN ba AkareN,  
taedr bR† sHj ŸSåagan - "ŸdS ŸTek dl bR 
dl ŸTek bR Ÿnta-Ÿntâra, taHaedr ó»b kr !' 
Ÿntaedr Zt ¯ait w Ÿgaiò, ŸmasaeHb, taebdar- 
tara† ŸdeSr Vsl mailk; jngN Ÿkan Car? 
Ÿntaedr kaj cuir-ju¬curI, ibbad, ibs„bad; 
AnY dlek galagal Ÿdya, inejek ijÆdabad| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ipta ba pitr …-dl w-dl Zara† kr›k raj; 
namkreNr pãiteZaigta† taedr pãDan kaj| 
 
Vera kaj VeC, jbr dKl srkarI sÚpd, 
taedr ŸlaeBr kaeC praijt ndI, bn, pàbt ! 
Ÿnta, ˆpenta, dlIy camca, tara† ŸdeSr pãBu; 
rañäIy Dn jbr dKel ŸpCpa Hn na kBu| 
ibjy ik ìDu du'pirbaerr crm ŸKyalIpna 
Ÿmen iney bƒaca? mui¹¡ Ÿsnar …† ìDu jæpna| 
 
ŸkaTa Ÿs ibjy ŸZ ibjy Ÿkna AZut pãaeNr daem? 
samen, ŸpCen ŸkaTaw Ÿs Ÿn†, Ÿn† Ÿs eta haen 
baem| 
Ÿs AZut pãaN mer mer bƒaec, jIbenr AiDkar 
AÉ karay maTa kƒueF mer; na† Ÿkan pãitkar| 
 
ibjeyr maes ibjy KƒuijeC ÷amI, sÇ»an Hara  
jaya w jnnI; ŸkaTay ibjy? Ÿkˆ ik Ÿdebna sara? 
ibjy maen ik Vl-bderr ptaka ŸSaiBt gaRI? 
ibjy maen ik drbar Hel inHt Ÿsnar sair? 
ibjy ik ìDu ntun Ÿbatel pueraena medr nam ? 
ntun ptaka? nya paSepaàF ? na ik ìDu Aibram 
Dƒuek Dƒuek mra? Ÿbƒec Taka ny, idngt papQy? 
ibjy ik teb AìeBr  kaeC jIbenr prajy? 
 
Ÿk Ÿdeb jbab tar? 
†itHas bel Vmar patay Ÿcey ŸdeKa …kbar| 
AìeBr jy Ÿs Ÿta samiyk; bel Ÿdeb mHakal - 
ntun ZuÁ ìr› Heb ŸdeKa Vnet nya skal| 

 

 

 
 

০০০
 



                      িবজয় উৎসব সংখ া   ।   কিবতা িবেকল  ।     ২০১০   

 

আজা ল আলম 

আিম তামােদর িবজয় দেখিছ 

 
 

 

প ািসিফক হাইওেয়র এি ট ।  িরভার রাড প ািসিফক থেক বিরেয় চেল গেছ 

লইনেকাভ িরভােরর িদেক ।  উচু নীচু একহারা এই রা া িদেয় চলেত িগেয় মেন 

হেব যন কেনা ঠনঠেন নদী পথ ।  এই রা ার পােশ ধনাঢ  সব এলাকা ।  

ট রীন ব রাড িরভার রােডর আড়াআিড় ।  এই রাড িদেয় এ েত থাকেল চােখ 

পরেব ইয়া লী আর টািলবান রাড ।  আমার গ ব ান সই  ই অেনশাহ কেলেজর 

িবশাল গটিট অনায়ােস চােখ পেড় ট িরন আর িরভারিভউ রােডর গাল চ র 

প েলই ।  যমন িবশাল দরজা তমিন িবশাল এই কেলেজর আয়তন ।  িরভারিভউ 

এলাকার ায় অেধকটা জেুড় এর সেগৗরব অব ান ।  

 

লু িটেমর ি েকট খলার সু  ধের এই কেলেজ আসা ।  এই িটেমর ি র মি  

ধীর গিত স  ফা  বলার আমার ছেল ।  তােক িনেয় নদী,  পাহাড়,  বন  ঘরা 

সই  ইে শােসর ৪নং মাঠিট খেুজ পেত বশ ক ই হাল ।  ছেলেক নািমেয় িদেয় 

মােঠর আেশ পােশ থাকলাম না ছেলর অনেুরােধই।  দশক িহেসেব উপি ত থাকেল 

পারফরেম  আেরা নিতে  পরেত পাের,  এই আশংকায় আমােক আেগ থেকই 

িশয়ারী দয়া হােয়েছ ।  িবনা বাক ব ােয় কথা রেখিছলাম অন  কারেন ।  সই  

ইগেনশােসর দা  চােরর মার দখার চেয় আমার আক ষন  িছল লইনেকাভ,  িরভার 

িভউ,  িলনিল পেয়  এলাকার সৗ য ঘুের িফের দখার ।  

 

নদীেঘরা এই এলাকা েলােত আদীবািসরা হাজার বছর  ধের বাস করেলও এখন 

তােদরেক চােখ পেড়না ।  ইউক ািলপটাস,  গাম,  িলিলিপিল গােছর ফােক ফােক গেড় 

ওঠা বসিত েলা ঝােপর আড়ােল যন বাবুই পাখীর িনখতু িঠকানা ।  লইনেকাভ 

িরভার ট ািরন ব এবং বা  ব’ র াকিৃতক সৗ  ্যেক কেরেছ আেরা িব ািরত ।  

গািড়টা পাক করলাম ট ািরন ব রােডর শষ মাথায় ।  ট ািরন ব িরজােভর ভতর 
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িদেয় পােয় চলা এবেরা থবেরা পথ ।  ডােন সই  ইগেনশাস কেলেজর বাউ ারী,  

বােয় ট ািরন ব এবং তার বুেক ভাসেছ মাছ ধরার নৗেকা,  প ািসিফক াক ডাক,  

উড ডাক আর লাল েজর ফায়ার টল পাখী ।  ছাট বড় পাথর টপিকেয় িরজােভর 

বশ িভতের ঢেুক পেড়িছলাম এক কার মাহািব  হােয়ই ।  পাতার মরমর  শ ,  

পাখীর িকিচরিমিচর,  সব িমিলেয় মেন হি ল কান এক রইন ফেরে  িবচরন করিছ।  

কখন য এক ঘ া পিরেয় গেছ টর পাইিন ।  সযুটা মেঘর আড়ােল চেল   

যাওয়ার সােথই দমকা বাতাসটার বগ খািনকটা বেড় গল ।  ভয় পেয়ই তিড়ঘিড় 

জংগল থেক বিড়েয় সাজা উপেড় উেঠ আসলাম িভে াির রােডর ফুটপােথ । উঠিছ 

নীচ থেক উপের ।  পাহািড় পথ বাক িদেয় উচুেত হািরেয় গেছ ।  একটা শ  কের 

ট বাসটা পাশ কািটেয় উধাও হেয় গল আর এক বােক ।  সামেন তাকােতই চােখ 

পড়েলা এক বৃ া িল ব াগসহ ধরাশায়ী ।  স বতঃ বাস থেক নেম দমকা বাতােসর 

বগ সামলােত পােরিন ।  দৗেড় এেস সাহায  করার আেগই বৃ া আমােক ইংিগত 

করেলা “আমােক নয়  আিম িঠক আিছ,  পারেল গ েগােলর হাতা ঐ গাল েলােক 

ধেরা ।  দখেছানা িক রকম দৗেড় পালাে  ।  ওেদরেক সামলােত িগেয়ই তা আমার 

এই অব া”।  তত েন এেভাকােডা,  গাে ন ডিলশাস আেপল এবং ক ািলেফািনয়ান 

অের েলা গিড়েয় গিড়েয় পাহােড়র পাদেদেশ ঠাই িনেয়েছ ।  হেট যেত চাইেলও 

এক কার দৗেড় িগেয় ও েলােক পাকড়াও কের উপের উঠিছলাম ।  বৃ ার ব া  

িচৎকার “ না না উপেড় এেস কাজ নই,  আমােকই নীেচ নামেত হেব”।  

 

বৃ া হাটা িদেয়েছ ঢালুর িদেক ।  এিগেয় এেস সাহায  করেবা িক না,  াব দয়ার 

আেগ ও বেল উঠেলা “ভাবেত হেব না আিম িঠকই তামার কােছ আসেত পারেবা”।  

গালগাল চহারার পিরপািট বদেনর মিহলােক এই থ  বার ভােলা কের দখলাম ।  

আিভজােত র ছাপ চুল থেক পা অবিধ হেলও মখুম েল কান গা ীেযর ছাপ নই ।  

সেতজ সাবলীল,  ি ত হািসর পরেশ িচবুেকর বিলেরখা েলা িবনা বাহানায় লুিকেয় 

রেখেছ আসল  বয়সটােক ।  

“ তামােক অেনক ধন বাদ,  ইয়াংম ান”।  

সদ  কেলািপত চুেলর বেদৗলেত ইয়াংম ান সে াধনটা মনটােক পলুিকত করেলা ।  

“দ াটস ওেক,  তুিম িঠক আেছা তা ?  যভােব িলব ােগর সােথ পা া লড়িছেল ।  
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হাসেত হাসেত হাত বািড়েয় বলেলা,  “আিম সািফয়া মাগােরট এডাম,  সািফয়া 

এডাম নােম সমিধক পিরিচত”।  

“তুিম িক বাংলােদশী”?  

িকছুটা হচকিচেয় গলাম ।  সবসময় দেখিছ এেদশীয়রা থেমই ইি য়ান অথবা 

পািক ানী ভেব নয় আমােদর আদেলর কাউেক দখেল ।  

“হ া জােত বা ালী,  জাতীয়তায় বাংলােদশী “ ।  

“তুিম িক কের বুঝেল,  আমার চহারায় বা বশভশুায় কাথাও িক মইড ইন  

বাংলােদশ লখা আেছ”?  

“আেছ মাই িডয়ার,  সামহয় ার ইন  হয়ার ওর দয়ার,  িনেজর এবং আমার বুেক 

আ লু ঠিকেয় বলেলা  

“জানেত চাইেল আমােক িকছু ন সময় িদেত হেব য “ ।  

তী  বূি দী  এই মিহলার রহেস  ভরা আহবােন সাড়া না িদেয় পারলাম না ।  

যখােন দাঁিড়েয় কথা বলিছলাম তার উলেটা িদেক সািফয়ার বাসা ।  নাম লাটাস 

হাউস ।  আমােক িয়ং েম বসেত বেল সািফয়া হাত- মখু ধেুত গল ।  িবশাল 

েমর চার দয়াল এবং সংল  ার সু িভিনের ঠাসা ।  মােঝ ভলেভেটর 

সাফােসট।  ইটািলয়ান মােবল পাথেরর কেলািজয়াম থেক বামার বু  িতকিৃতও ঠাই 

পেয়েছ তার কােলকশেন ।  ঘুের ঘুের দখেতই দশৃিট আটেক গল একটা কানায় 

এেস ।  নাম তার বাংলােদশ কনার ।  সবার উপের বায়তুল মাকাররম মসিজেদর 

েম বাঁধা ক ানভাস।  তার নীেচ বােশর তরী িমটার খােনক ল া পাল তালা নৗকা 

।  পােশর ায় পেুরাটা জেুড়ই ব ব ুর ঐিতসািহক ৭ই মােচর িতকিৃত ।  একহাত 

উিচেয় াধীনতার ডাক ।  আেরা নীেচ জয়নলু আেবদীেনর কাদায় আটেক যাওয়া গ র 

গাড়ী,  গা পজুার ম প,  কলিস কােখ গােয়র বধ ু ।  ঠায় দািড়েয় িছলাম জািননা 

কত ন ।  সি ত িফের পলাম সািফয়ার ে ,  “এখন িক বুঝেত পেরেছা ?  থম 

দখােতই তামােক বাংলােদশী ভেব িনেয়িছলাম কন? ” 

“তুিম িন য় বাংলােদেশ িকছুটা সময় কািটেয়েছা? ”  আমার ।  
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“ িকছুটা নয় ,  বেলা িকছু কাল,  জীবেনর কেয়কটা উৎকৃ  সানালী বছর ” ।  

বলেত পােরা বাংলােদশ আমার সেক  হাম ।  উনস েুরর গন  অভু থান থেক ১৬ই 

িডেস েরর িবজয় িদন পয  সম  ধান ইেভ েলার আিম ত দশী ।  

তারপর  করেলা সািফয়া তার বাংলােদেশর কথা ।  ামীর িমশনারী িমশেনর সু  

ধের সািফয়ার বাংলােদেশ জীবন যাপন ।  ৬৯এর থম িদেক সািফয়া তার ামীর 

সােথ ময়মনিসংহ জলায় িমশেনর  কাজ  কের ।  এক ছেল আর এক মেয়র 

জ  ময়মনিসংহ জলার হালুয়া ঘােট ।  ধানমি র ১৬ ন র রােডর এক ভাড়া বাসায় 

কেটেছ ৭১এর িদন েলা ।  চার বছের অেনকটাই বাংলা র  কের িনেয়িছল সািফয়া।  

৭ই মােচর ব ব রু ঐিতহািসক ভাষেনর দিশনী ।  গব আর গা ীেযর সােথ 

সা ার গলায় উ ারন করেলা ব ব ুর ভাষেনর কেয়কটা লাইন ।  আিম ধু অবাক 

হােয় নিছলাম তার কথা েলা ।  একজন িবেদিশনীর বাংলােদেশর জন  িক পিরমান 

ভালবাসা থাকেল এেতা গভীরভােব আমার দেশর গেবর কিহনী র ন কের এবং ধারন 

কের িৃতেত।  স বলল,  তার ৮নং ি ডম ি েটর বাসািটর নাম ‘ এডামস হাউস’  

থেক পালিটেয় রেখেছ ‘ লাটাস হাউস’ ।  হাসেত হাসেত জানােলা এ হাল িবজয় 

রনীর প বাড়ী ।  সিৃতর ব েন বাধা সািফয়ার বাংলােদশ ীিত আমােক িব েয় 

আিব  কের তুেলিছল ।  

 

“আিম তামােদর িবজয় দেখিছ ।  ৬৯ এর গণঅভূ ােন,  ৭০এর উৎসব  মখুর 

িনবাচেন,  ৭১এর ৭ই মােচ,  তারপর মি যেু  “ ।  াধীন বাংলা বতােরর গন-

সংগীত আর চরমপ  িছল আমার ি য় অনু ান।  কতিদন কতরাত আশায় আশায় 

িছলাম যিদ কান গিরলা যা া আেস আমার ঘের,  একটু সমেয়র জন ,  এক আজল 

পািনর জন ;  কী সৗভাগ ই না আমার হাত । একজন মহান মানেুষর সােথ দ  কথা 

বলতাম,  জানতাম তােদর বীর গাথা ।  িনেজর অজাে ই তখন আিম বা ালী মেন 

ােন ।  তামােদর িবজয় দেখিছ আিম ১৬ই িডেস ের ।  যাগ িদেয়িছলাম িবজয় 

িমিছেল শাহবাগ থেক প ন পয  ।  স সময়টা আমার জীবেনর উৎকৃ  সময় ।  

আমার তখন মেন হাত এই বাংগালীরা যারা যু  কের দশেক াধীন করেলা স 

দশটােতা আমার ছেল মেয়র জ ভিুম ।  স িবজেয়র িমিছেল আিমও একা  িছলাম 

আপন হেয়” ।  
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নিছলাম আর ভাবিছলাম আিম িক পারিছ এতটা উ ল আেবেগ আমােদর াধীনতা,  

িবজয় িদবস আর শহীদ িদবসেক া জানােত এই িবেদেশর পিরেবেশ ?  

সািফয়া হািপেয় উেঠেছ এক নাগাের এেতাটা কথা ব ল –  স ত কারেনই থামেলা  

িকছু ন ।  

অশিতপর বৃ ার িৃতচারণ আমােক এেতাটাই আিব  কেরিছল য মেনর অজাে ই 

বললাম –  

সািফয়া থামেল কন?  আমার নেত খবুই ভােলা লাগেছ –  আমােদর বীরে র কথা 

নিছ একজন িবেদিশনীর মেুখ।  

সািফয়া এত েন সি ত িফের বলল,  এইযা তামােকেতা চা িদেত ভেুল গিছ ।  

বললাম ব া তার য়াজন নই আিম রাজা পালন করিছ ।  

ও আ া এটা তাহেল রমজান মাস ।  

পাড়া পড়শীেদর পাঠােনা ইফতােরর কািহনী না বলেল তা গ ই শষ হেব না ,  

স েলা আর এক িস  সং িৃতর গ  ।  

এমন সময় ছেলর এসএমএস ।  waiting at the lost corner . 

অিন া সে ও িবদায় িনলাম একখ  বাংলােদশ থেক,  যা ধের রেখেছ একজন 

িবেদিশনী তার প বািটেত ।  মেনর মেধ  সংগীেতর মেতা বেজ বেজ উঠেলা তার 

একটা লাইন “আিম তামােদর িবজয় দেখিছ” ।  

 

 

 

 

০০০ 
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মাহমদুা নু:  কিব,  কিবতাে মী ও সংগঠক।  

িবজয় মাহমুদা ন ু  

 

 
 
1 
 

tar kaeC ŸZ Vmar Aenk  vN 
kTa ŸSKa bYTa jana, 
¯aenr jg‡ baeg Vna 
ibÆdu ŸTek bâ¹ ŸGra jIbn AnurIn | 
 
AsHeZaegr imiCl ŸSåagan  
s„gãaemr ˆtl JeR - 
Ÿs idl Ÿmar oSSb geR | 
71 … buelF gaTa mâtuY-makan | 
 
meHÆÅQn …ela ZKn 
ŸSkl ŸBe˜ r¹¡påabn - 
okeSar ŸZn Hfa‡ Sãabn 
maniceºr ibjy tKn | 
 
mDYjIbn bYó» smy 
Buegalekr ŸZajn duer 
tbuw ibjy bajeC suer 
SÿaSÿt Ÿs Aimy pãNy | 
 
jIbn ndIr PéuDaray 
caƒd-sur›ejr Vsa-Zawyay - 
ˆnciLS ibjy-idbs 
idn-bdelr ntun cawyay | 
 
tar kaeC Ÿta Vmar AeSx vN 
Baelabasay ìDeba …bar 
VseC ìBidn | 
AnYibjy, ìÁ ibjy,VnYrkm idn 
ìDet ŸZ tar vN | 

 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
DelSÿrI tIer P™elSÿrI gãam 
San baDaena pak™r ŸbdI 
ô™lGr, Kamar, lYab saeT la†ebãrI  
paf cel rat A×I | 
 
VFciLS bCr Der itel itel 
…kk Ÿcña DYan-¯aen 
÷inàBr iSQaly iSr ˆcu  
b˜†itHas-gint-ib¯aen | 
 
m‡sY-gbadI-káix Kamar,  
baeyagYas, bƒaeS otrI kagj, iSmul tuela, 
paeFr sueta, taetr bó½, maiFr paº 
ŸsOrSi¹¡et Vela | 
 
…kjn ididmin Vr …kiF ÷pÈ 
'÷inàBr manux - mu¹¡edeS' | 
 
gebxnar inó»Ø mgÈtay - 
inmgÈ pdaàTibd ; 
kalraiº gãas keriCl HaynaebeS  
Ÿs raetr ngÈtay | 
By«r ibBIixkamy AÉkar inimex | 
bÉ™r Hat Der mui¹¡r ZuÁ 
jel óùel AÇ»ireQ | 
…kiF buelF …kiF pak™r gaC 
Vcelr ibCanay …kiF mâtuY, Ainr›Á | 
 
Ÿs†eTek …kar ZuÁ, …kaÇ» s„gãam 
P™elSÿrI ÷inàBr gãam | 
bIreSãñ, bIera¹m, bIribº¡m …mn 
As„KY pdekr smiñr nam - 
""ididminr ÷inàBr iSQaly""  
…r† nam ibjy, Aly | 
 
000
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মমতা চৗধুরী:  কিব,  কিবতাে মী 

িবজয় mmta ŸcODurI 

 
 
ŸCa´ bailka, buiJin "Cy dPa', 
69r gn  অভূ ােনর ŸjaRal barta; 
Aýpñ men peR kt sMâit, tr›n babar muK¬Cib sen - 
rat ŸBar HeyeC Zar kàmbYó» "seÇ»ax seÚmlen'| 
 
buiJin tKnw rajnIit, smrnIitr §r›gÝIr kTa, 
inebidt pãaN ŸdS kàmIedr Ÿsa¬car …katÔta| 
Vsaedr r¹¡eBja saàF pãitbad pãtIk Hey, 
pãiteraD geR tuel rajpeT, nger bÆder^ 
 
buJa na buJar maeJ ìeniC º¡Ædn mar, 
70r jela¬CÔaes ŸBes ŸgeC sÇ»an Zar| 
…kidn pãitbaid ma'ek iney Ÿgela SâªKl Sasen, 
"jaega AnSn biÆd ˆfer jaega' gawyar ApraeD^ 
 
…kiF bjäkeË ÷aDIntar ˆ¹al VHúban - 
DÕin pãitDÕin Hey ŸPer ÷aDIkaerr ŠkYtan,   
Ÿjeg ˆef inpIiRt jnta ŸmOilk AiDkar Ÿctnay, 
"Zar Za ikCu VeC ta† iney' mui¹¡r saDnay^ 
 
ŸdeKiC del del celeC tr›N Zuba mui¹¡ZueÁ -  
jIbenr ibinmey ŸdSmatâkar SâªKl Ÿmacen| 
buekr re¹¡ Duey mueC sb sb b‚nar gåain, 
ba„lar damal pãaeNra ga†l ibjy jyDÕin^ 
 
n'maesr AibSãaÇ» Gat pãitGat Vr sâiñ Ÿbdna sey, 
dIÐ pdBer ibjy …ela ba„la maeyr Ger| 
sHsã SHIedr VtMtYaegr r¹¡itlk …ƒek, 
mu¹¡ Hl ŸdeSr maiF praDIntar nagpaS ŸTek^ 
 
Veja SãbeN baej Ÿmar QeN QeN jeyr ŸtapDÕin, 
16† ihesÜr Ar›naedaey AigÈ÷aQIet ìÁ Vmar jnMBUim^ 
ibSÿ maniceº …kK¸ inej÷ BUimr pircy QN, 
Ÿramai‚t keriCl Apar ˆLaes Vmar bailka mn^ 
 
St ŸkaiF AiBbadn Ÿmar sb mui¹¡eZaÁaedr ter 
iSKa AiànbaN Hey jÔleb tara ba„lar mnmiÆder| 
tarpr …† pâiTbIr peT peT, kt ŸdS, jnped, 
…kiF ibjy kabY Ÿmaer AnuQn ˆÄaist ker^ 
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একজন মিু েযা ার ৭১’ র একিদন  
জািফর হাসাইন 
 

 

 

রােত ভােলা ঘমু হয়িন ।  অি রতায় কেটেছ সারাটা রাত ।  একটু মেন হয়  ত া 

এেসিছেলা,  ফজেরর আজােন ঘমুটা ভে  যায় ।  ফজেরর নামাজটা কখনও মসিজেদ পড়া 

হয়না ।  আজ  যখন ঘমুটাই ভে  গেলা মসিজেদ িগেয় ফজেরর নামাজটা পেড় িনেল কমন 

হয়  এটা ভাবেত ভাবেত িবছানা ছাড়েলা গামা ।  তাড়া েড়া কের ওজুটা কের বিরেয় পড়েলা। 
বাসার সামেনর রা া পিরেয় দওয়াল টপকােলই লালবাগ ক ার মসিজদ ।  শােয় া খাঁর 

আমেল তরী ।  জরাজীন অব া ।  ইমাম সােহবেক সালাম িদেতই িতিন এমন অবাক িব েয় 

তাকােলন যন আমার মসিজেদ আসাটা একটা অবাক করা কা  ।  ফজেরর  ওয়াে  

মসিজেদ আসা হয়না বেট িক  জু ার নামাজ তা িঠকই পড়েত আসা হয়  ।  ছাট মসিজদ।  

ভতের পাঁচটা সািরেত জামােত দাড়ােনা যায় ।  জু ার িদন যখন  মসিজেদ আিস তখন 

িভতেরর সািরেত যায়গা হয়না ।  বসেত হয়  বাইের খালা যায়গায় ব েুদর সােথ,  যার ফেল 

ইমাম সােহেবর সােথ কখনও মসিজেদ দখা হয়না ।  মােঝ মােঝ রা ায় দখা হয় ,  সালাম 

িদেল জবাব দন তেব খবু একটা পছ  কেরন বেল মেন হয়না ।  লালবােগর এই িদকটােত 

অেনক মাউড়া থােক ।  অবা ালী উ ভাষীেদর ব  ু মহেল মাউড়া বেল ডাকা হেতা ।  ইমাম 

সােহব আবার এেদর খুবই পছ  করেতন ।  উ েত কথা বেল,  কতুা সােলায়ার পের,  চােখ 

সুরমা লাগায়,  ইনশা াহ আলহাম িল াহ ছাড়া কথা বেলনা ।  স িহেসেব গামােক উিন 

অপছ  করেতই পােরন ।  

 

ফজেরর ই রাকাত ফরজ নামাজ শষ কেরই মসিজদ থেক বিরেয় পড়েলা গামা ।  গামা 

নামটা য কন মা রেখিছল তা কখনও িজ াসা করা হয়িন ।  রবী নােথর গারা পেড় বড় 

ভাইেয়র নাম গারা রেখিছেলন িক  গামা নােমর কান চির  রবী  সািহেত  আেছ িকনা তা 

মা- ই ভােলা বলেত পারেবন ।  পের সময় কের জেন িনেত হেব ।  আপাততঃ আবলুেক 

ডেক তলুেত হেব ।  সময় ন  করা যােব না । ও ব াটােতা আবার বলা দশটার আেগ 

িবছানা ছােড়না ।  অ টা গত রােতই ওর সং হ করার কথা ।  সময় মেতা ওটা না পেল 

কান কাজই হেবনা ।  পিরক না তমন একটা করা হয়িন । ধু  এটুকইু জােন য ানীয় 
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সরকার ম ী মওলানা ইসহাক লালবাগ শাহী মসিজেদ নজাম ইসলােমর কমী সমােবেশ 

আসেছ । সুতরাং বােগ পেয় ছেড় দওয়া যােব না ।  একটা িকছ ু করেত হেব ।  

অ  এবং গালাবা েদর ব াপাের মজর খােলদ মাশাররেফর সােথ যাগােযােগর ািয়  আবলু 

এবং িনজােমর ।  িনেজেদর কােছ অ  গালাবা দ রাখা হয়না িনরাপ ার জন  ।  যা িকছ ু

আেছ তার স নু ািয়  আবলু আর িনজােমর ।  ওরাই স বত িজি রার কান যায়গায় অথবা 

কারও বািড়েত লুিকেয় রােখ ।  অিতির  যা িকছূ দরকার হয়  খােলদ মাশাররেফর কাছ 

থেক তার সা াই পাওয়া যায় ।  খােলদ মাশাররেফর নতেৃ  ঢাকা িভি ক একটা গিরলা 

প চালাে  গামা- আবলু- িনজামরা ।  সবাই বয়েস িকেশার এবং যুবক ।  গামা- আবলু 

এখনও েুলর গি  প েত পাের নাই ।  িনজাম সেব িব িবদ ালেয়র পাঠ  কেরেছ ।  

এর আেগও ওরা কেয়কটা গিরলা অপােরশন কেরেছ ।  ঘটনা ঘিটেয়ই লুিকেয় পেড়েছ অথবা 

সাধারন মানেুষর মেধ  িমেশ গেছ । পিরক না কের িছেয় কান কাজ ওরা কেরনা ।  

িকেশারসুলভ অি রতা সকেলর মেধ ই কমেবিশ িবদ মান ।  িনজাম িকছটুা ধীরি র তারপরও 

আেবগ তািড়ত ।  

 

আবলুেক উঠেত হল ।  ও অ টা সং হ কেরেছ ।  একটা েনড ।  ওই সামান  একটা অ  

িদেয় ওেদর আজ অপােরশনটা করেত হেব ।  আবুল চাি ঘােটর ছেল ।  চাি ঘােটর িকতািব 

নাম চাঁদিনঘাট।  মাগল আমল থেক ওই নােম পিরিচত ।  লালবাগ ক ার সামেন িদেয় য 

রা াটা চকবাজােরর িদেক গেছ সটা িদেয় পবুিদেক এেগােত থাকেল মিমন মটর  পার হােয় 

খােজেদওয়ান বাঁেয় রেখ একটু এিগেয় হােতর ডােন য গিলটা ওয়াটার ওয়াে র িদেক গেছ 

সটাই চাি ঘাট ।  আবেুলর পি ক বাড়ী ।  আবলুেক লালবােগর এই িদ র মানষুজন খবু 

একটা চেননা ।  ওেয়  এ  হাই েুল গামার সহপািঠ ।  জেনই চ  র  । আবলু 

অপিরিচত হওয়ার কারেন সামেন থাকেব আর িপছন থেক গামা আ মন করেব ।  

 

লালবাগ চৗরা ার িপ র দাকােন বেস না া খেত খেতই িঠক হাল য আবলু ওর বাবার 

পরুাতন ৫০িসিস মটর  সাইেক া িনেয় আসেব এবং জেনই সাদা পায়জামা পা াবী পরেব ।  

িবেকেল জেনই একসােথ নজাম ইসলােমর কমী সামােবেশ  যাগ িদেব এবং সুেযাগ বেুঝ 

ইসহােকর গাড়ীর বহের মটর  সাইেকল িনেয় ঢুেক পরেব ।  এটুকইু আপাততঃ ান ।  
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গামার অি রতা যাে না ।  েনড ছাড়ার িনয়ম িশেখেছ িক  বা েব কখনও ছােড় 

নাই। অেনক সময় নািক েনড বা ও হয়না ।  তাছাড়া লালবাগ চৗরা ায়,  ক ার মােড়,  

গাড়াশহীদ মাজােরর সামেন সবসময়ই পািক ানী িমিলটারী থােক,  মােঝ মােঝ চক পেয় ও 

বসায় । ধরাখাওয়ার একটা স াবনা আেছ। এলাকার মাউড়া লার সােথ ব ু  নাই । ও েলার 

আবার ইদািনং বিশ বাড় বেড়েছ । বিশ ন বাড়ীেত না থাকেল মা আবার খাজ খবর  

করেত  করেবন ।  মহ ার ব েুদর সময় িদেত হয়  ।  ওেদর িচ ার গি  লালবােগর 

বািড় আর চকবাজােরর ব াবসা পয ।  দেশ কাথায় িক হে  তার খবর  রােখনা । খবেরর 

কাগজ কউ কখেনা পেড়না ।  আ ায় বেস যা একটু খাঁজ খবর  নয় ।  সময় মত আ ায় 

না গেল আবার কউ সে হ করেত পাের ।  হঠাৎ কের নজাম ইসলােমর কমী সমােবেশ 

যেত দখেলও সমস া ।  সমস ার শষ নই ।  

 

বািড়েত পেুর ভাত খেয়,  মােয়র চাখ ফািক িদেয়,  চেটর ব ােগর মেধ  পায়জামা পা াবী 

িনেয় িক ার মােড়র সুবেলর দাকান থেক কাপড় ইি  কের চাি ঘােটর উে েশ  বর হাল 

গামা ।  সুবেলর দাকান নােমই,  আসেল ওটা এখন মাউড়া রু দাকান । ২৫ শ মােচর 

পর থেক সুবলেদর খাঁজ পাওয়া যাে না ।  যিদও  ু বেলেছ য সুবল তার কােছ 

দাকান বেচ ইি য়া চেল গেছ তেব সবাই সে হ কেরেছ  ু সুবলেদর সবাইেক মের 

বিুড়গ ায় ভািসেয় িদেয়েছ ।  

 

িক ারেমাড় থেক কান িমিলটািরর গাড়ী চােখ পড়লনা ।  মেন হয়  শাহী মসিজেদর িদেক 

আ ানা গেড়েছ ।  িক ারেমাড় থেক শাহীমসিজেদর িপছন িদেয়,  পা  পার হেয় রহমতগ  

হােতর ডােন রেখ যখন  চাি ঘােট আবলুেদর বাসায় পৗছােলা তখন ায় আসেরর ওয়া  ।  

তাড়া েড়া কের পায়জামা- পা াবী পের,  িকি টুিপ পাথায় িদেয় ব  ু মটর  সাইেকল িনেয় 

শাহীমসিজেদর উলেটািদেকর গিলর মুেখ িগেয় দাড়ােলা এবং অেপ া করেত লাগেলা কখন 

ইসহাক িমিটং শষ কের িফরেব ।  খয়াল কের দখেলা রা ায় কউ সে হ করেছনা,  

নজাম ইসলােমর কমী সমােবশ,  কমীরা মটর  সাইেকল িনেয় রা ায় দাঁিড়েয় মি র িনরাপ া 

িদেতই পাের ।  আসেরর নামােজর পর সমােবশ শষ হয়  ।  ইসহাক তার পতাকা উড়ােনা 

গািড়েত চেড় লালবাগ চৗরা া পার হােয় ঢাকা মিডেকেলর িদেক রওনা হয়  ।  একটা িজপ 

গাড়ী,  সামেনর বামিদেক মওলানা ইসহাক িপছেন ৫/ ৭ জন কমী ।  তার িপছেন একটা 

আিমর গাড়ী,  ১০/ ১৫ জন পাক আিম ।  গামা আর আবলু মটর  সাইেকল িনেয় অেদর 

িপছেন রওনা হয়  । আবলু মটর  সাইেকল চালাে ,  গামা পছেন ।  মওলানার গাড়ী লালবাগ 

চৗরা া পার হােয় আজাদ অিফস বােম রেখ ডান িদেক বাড অিফেসর রা া ধের এেগােত 
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লাগেলা ।  এখন যিদ কউ লালবাগ থেক বর হেয় িল ান কংবা মিতিঝেলর িদেক যেত 

চায় তারা সরাসির পলাশীর মাড় পার হেয় যেত পাের ।  িক  আেগ ঐ রা ািট িছেলানা ।  

ফুলবািরয়া থেক বেুয়েটর পছনিদক িদেয় জ ল হক হল ডােন রেখ হািতরপলু িদেয় 

পরুাতন রললাইন িছল ।  যার ফেল লালবাগ থেক মিতিঝেলর িদেক যেত হেল ঢাকা 

িশ ােবাড- এর সামেন িদেয় ঢাকা মিডেকল পার হােয় যেত হাত ।  গামা- আবলু সই পথ 

িদেয় ইসহাক মওলানােক ফেলা করেছ।  ইসহােকর গািড়টা যখন  গিল রা ার মাথায়,  ঢাকা 

মিডেকেলর কানায় এেস সামান  া কর বাম পােশ িনেয় আেস ।  আবলু তার মটর  

সাইেকেলর গিত সামান  বািড়েয় আিমর গািড়টা ওেভরেটক কের মওলানার গািড়র বাম পােশ 

িনেয় আেস।  মওলানা একবার বাম িদেক তািকেয় আবলু- গামােক দেখ িনজাম ইসলামীর কমী 

ভেব মাথা লায় ।  এরই মেধ  কউ িকছ ু বেুঝ উঠবার আেগ গামা তার পা াবীর পেকট 

থেক েনড বর কের ি পটা খেুল মওলানা ইসহােকর কােলর উপর ফেল দয় ।  আর 

আবলু মু ত দরী না কের বাঁিদেকর ছাট গিলর ভতর িদেয় হাওয়া ।  

 

পাঠক,  একটা ছাট গে র মত কের একটা সিত  ঘটনােক সাজােত চ া কেরিছ ।  

ধীনতার পর দিনক বাংলা পি কায় এই ঘটনা এবং এ প আরও অেনক ঘটনার বননা 

িব েুদর কািহনী িশেরানােম পেড়িছ ।  জাহানারা ইমাম তাঁর একা েরর িদন িলেত এই ঘটনািট 

উে খ কেরেছন ।  আর সবেচেয় বড় কথা এই বীর মুি ে্যা ার কােছ তার অেনক ঃসাহিসক 

অিভযােনর িববরন েনিছ এই িসডিনেত বেস,  িযিন এখন তার কন ার কােছ বড়ােত 

এেসেছন ।  আিম এই বীর মুি েযা ােক িজ াসা কেরিছলাম য েনড ছাড়ার পের িক 

হােয়িছল ।  উিন খবুই ভািবক ভােব বননা করেলন য বামা ফুটবার আেগই মওলানা 

ইসহাক ইয়া আ াহ বামা বেল িচৎকার কেরিছেলন আর এটা েন িপছেনর গািড়র আিম েলা 

গািড় থেক লািফেয় পেড় মািটেত েয় পিজশন িনেয় িছেলা,  কউ তােদর িপছ ু নওয়ার চ া 

কের নাই ।  পেরর িদন খবেরর কাগজ পেড় জানেত পেরছেলন য মওলানা ইসহাক 

মারা ক আসত হােয় হাসপাতােল তার একটা পা উের গেছ আর িসেট বসা জন িনহত 

হােয়েছ ।  

 

পাঠক এই বীর মুি েযা া আমার অিতি য় ছাটমামা ।  
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িবজয়ী সাফিরনা ফিরদ ীিত 

 

 

ষালই িডেস র,  ই হাজার দশ,  উনচি শতম িবজয় বািষকী,  

সবাই বলেছ আমরা াধীন,  আসেল িক আমরা িবজয়ী ?  

আেজা িশ  অনাহাের মের 

লােখা বা ালী ফুটপােথ থােক ।  

 

ষালই িডেস র,  ই হাজার দশ,  উনচি শতম িবজয় বািষকী,  

সবাই বলেছ আমরা াধীন,  আসেল িক আমরা িবজয়ী ?  

 

বাজােরর উে েশ হােত নয়া খািল ব াগ ায় খািলই থেক যায় 

হসিপটােল বড এর আশায় থেক মানষু শােন জায়গা পায় ।  

 

ষালই িডেস র,  ই হাজার দশ,  উনচি শতম িবজয় বািষকী,  

সবাই বলেছ আমরা াধীন,  আসেল িক আমরা িবজয়ী ?  
 
ঘের ঘের গ না গড়েলও,  বা ালী IPS INSTALL কের 

তেব মি পাড়ায় হািরেকন ঝড়,  BLACK OUT িক করেত পাের?  

ইভিটিজং এ হতাশ হেয়,  বা ালী কন া ফাঁস নয় 

হতাশ না হ য় িতবাদী হ ল,  পেুরা পিরবার খসারত দয় ।  

 

ষালই িডেস র,  ই হাজার দশ,  উনচি শতম িবজয় বািষকী,  

শ র চহারা পাে েছ,  রাজনীিত তার পাে েছ 

পতাকােশািভত গািড়েত সংসেদ তারা িগেয়েছ ।  

সবাই বলেছ আমরা াধীন,  কেব হেবা িবজয়ী ?  

 

 

 
 

০০০
 



রাজন ন ী 

m~h©v¯— Ges Avgv‡`i Amgvß hy‡×i AvL¨vb  
 
Zv‡K Avwg cÖ_g †`‡LwQjvg gvwU †_‡K A‡bK Dc‡i, 
ZvwRbWs‡qi P~uovq `uvwo‡q †`LwQ‡jb w`e‡mi wba©vwiZ g„Zz̈ | 
Gic‡i GKB †Uª‡b `xN© c_, cvkvcvwk| 
‡cŠp f`ª‡jvK, K_v ejevi XsUvI †ek Uv‡b; 
wKsev Zvi mZ¨ K_‡biB Agb Rv ỳKix m‡¤§vnb! 
K‡_vcK_‡bi GK ch©v‡q wbivm³ K‡Ú Avgv‡K ej‡jb, 
gvbwP‡Îi fxi †V‡j DVv †Kvb  f~uB‡duvo †Zv bq Avgv‡`i ¯v̂axbZv| 
bÕgvm, ZviI Av‡M ỳÕk eQ‡ii `vmZ¡ k„•Lj । 
‡mB †Kvb A —̄hy‡M ¯’wjZ †kŠ‡h¨©i nvZ a‡i G‡mwQj| 
ZeyI ¯v̂axbZv G‡m‡Q ¯‡̂cœi QÙ‡e‡k, Avgiv Ny‡i `uvwo‡qwQ evievi |  
c„w_exi †Kvb gv wK Rb¥ w`‡q‡Q mv‡o mvZ‡KvwU msmßK AvRI 
‡Kvb †`‡k wK Avevj e„×  ewYZv jo‡Z - gi‡Z e‡j‡Q ÔRqevsjvÕ| 
‡Kv_vq Anwb©wk gvbyl †M‡q‡Q- ÔAvgvi †mvbvi evsjv Avwg †Zvgvq fvjevwmÕ ! 
Zvi K‡Ú ZLb ¯úó DËvc| 
cwiYZ eq‡m me †R‡b ey‡S wM‡qwQ‡jb gyw³i hy‡× 
wb‡q wd‡iwQ‡jb ¯v̂axbZvi †mB Kvw•LZ m~h©|  
Avi GLb wZwb cÖwZw`b m~h©v —̄ †`‡Lb! 

XvKvq wdi‡Z wdi‡Z ivZ †fvi । 
Kgjvcyi †_‡K wdiwQ K¨v¤úv‡m| 
ZLbI Avgvi kn‡i wiKkvi wQj Aeva hvZvqvZ| 
IUv hLb Ôcw•Liv‡Ri jvnvbÕ Do‡Q 
Avgvi cvnvo †diZ gymvwdi gb ZLb week ! 
†fv‡ii ZvRv  KvM‡Ri cÖ_g cvZvq ‡`wL - 
e½feb †_‡K wdi‡Q GK ivRvKvi|  
MZ ivZ ‡_‡K ‡m †RvU miKv‡ii gš¿x ! 
Zvi weKwkZ ùvZ ¸‡jv‡Z Avwg †`wL nvqbvi  D াস|  
Avi ZviB Mvwo‡Z AebZ Avgvi Amnvq RvZxqZv| 
nvq! Ggb Amnvq Avi †Kvb w`b g‡b nqwb wb‡R‡K| 
ey‡Ki †fZi `jv`jv Kvbœvi gZ wKQz D‡V Av‡m| 
Avwg Rvwb Avgvi Kvbœvq, †`ªv‡n wK”QzwU n‡e bv we”Qz‡`i 
ZeyI Avgvi b~ivj`x‡bi gZ wPrKvi K‡i ej‡Z B‡”Q K‡i,  
Ô Rv‡Mv  বােহ ‡Kvb‡V mevBÕ। 
 
Aviও GKevi  MÖwš’Z n য় †`ªv‡n, এস  webvk Kwi nvqbvi  D াস| 
G jovB  evuPvi  jovB, G jovB‡q wRZ‡Z n‡e| 
m~h©v‡¯—i Tªvwš— †_‡K bZyb cÖfvZ Avb‡Z n‡e| 
‡K hv‡e, †K †K hv‡e? Gm| 



 

 

 

 

 

কিবতা িবেকল’ র পরবতী আসর 

২৬ মাচ ২০১১ 

 

াধীনতা িদবস উদযাপন ও বশাখ বরণ  

 

 

 কিবতা িবেকল িবজয় উৎসব  সংখ া 


