
শেখ রাসেল োরা ববসের বিপীব ়িত, বিসেবিত এবং  

বিষ্ঠরুতার বেকার এমি বেশু-বকসোসরর প্রবতচ্ছবব। 

                                      আল ফয়োল 

 

এ ফছয যাসসরয ফ ৫৮ ফছয র। কিন্তু তাসি দদখসত এখসনা দ ফছয ফারসিয ভত। দ দমন কচয কিসায। 

কিসাসযয প্রাণ চাঞ্চল্য ান্ত দৌম্য     তায অফসফ। ফড় স    দনাফাকনীসত দমাগ কদসত  দচসকছর। দদসপ্রসভ উজ্জীকফত 

স দদ ভাতৃিা যক্ষা, এই ফসই তায িাসছ ভসন সকছর দনাফাকনী সে তায িাসজয প্রকৃত জাগা। ঘাতসিয বুসরট মকদ 

দকদন তায প্রাণ দিসড় না কনসতা তাসর আজ সতা আভযা দতাভ এিজন িভ মফীয দদসপ্রকভি দি। আজসি দম আভযা দদ 

কনস এত এত ভস্যায িথা ফকর তায ভস্ত ভাধান সতা কছর তায িাসছ । 

ফাাংরাসদসয জাকতয কতা দখ মুকজবুয যভাসনয িকনষ্ঠ পুত্র দখ যাসর। কযফাসযয ফায দছাট ওা কতকন কছসরন 

অকত আদসযয, দমন দানায পুতুর। ধানভকিয ফাকড়সত ১৯৬৪ াসরয ১৮ অসটাফয তায জন্ম। তায জসন্ময ফণ মনা কদসত কগস 

আজসিয ফাাংরাসদসয ভাননী প্রধানভন্ত্রী দখ াকনা স্মৃকতচাযণ িসযন এবাসফ-‘যাসসরয জসন্ময আসগয মুহূতমগুসরা কছর বীলণ 

উৎিণ্ঠায। আকভ, িাভার, জাভার, দযানা ও দখািা চাচায ফাা। ফড় ফুফু ও দভসজা ফুফু ভায াসথ। এিজন ডাক্তায, াসথ 

না মও এসসছন। ভ দমন আয িাসট না। জাভার আয দযানা কিছুক্ষণ ঘুভা আফায দজসগ ওসে। আভযা ঘুসভ ঢুলুঢুলু দচাসখ 

দজসগ আকছ নতুন অকতকথয আগভন ফাতমা দানায অসক্ষা। দভসজা ফুফু ঘয দথসি দফয স এস খফয কদসরন আভাসদয বাই 

সসছ। খুকসত আভযা আত্মাযা। িতক্ষসণ দদখফ। ফুফু ফরসরন, কতকন ডািসফন। কিছুক্ষণ য ডাি এসরা। ফড় ফুফু আভায 

দিাসর তুসর কদসরন যাসরসি। ভাথাবযা ঘন িাসরা চুর। তুরতুসর নযভ গার। দফ ফড় ড় সকছর যাসর’। তায জসন্ময য 

জাকতয কতা যভ ভভতা চুমু দখস তাসি স্থান কদসরন তায বুসি। কতকন উচ্চাযণ িযসরন 'ওয নাভ সফ দখ যাসর'। অফশ্য 

এসত দফগভ মুকজসফযও ভূকভিা কছর। ফার্ট্ মাি কছসরন ফঙ্গফন্ধু দখ মুকজসফয কপ্র। ওই ভ যাসসরয এিটি গ্রন্থ কছর তায 

িাযাগাসযয কপ্র ঙ্গী। ফার্ট্ মাি যাসর শুধু এিজন দা মকনিই কছসরন না, কছসরন কফজ্ঞানীও। াযভাণকফি যুদ্ধকফসযাধী আসদারসনয 

এিজন ফড় ভাসয কফশ্ব দনতাও। 

কশু যাসসরয জীফসনয দফকযবাগ ভই দিসটসছ ফাফা মুকজফসি ছাড়া। িাযণ, ফাফা মুকজফ যাজননকতি ফকদ স 

িাযাগাসয কছসরন কদসনয য কদন। আয দচাসখয াভসন ফাফাসি দদখসত না দস ভা পকজরাতুসেছা মুকজফসি এিম মা ‘আব্বা’ 

ফসরই সবাধন িযসত রাগসরন। এই কফলস দখ াকনা ফক্তৃতা ফসরন, 'মখন দ আব্বা ফসর ডািত তখন ভা ফরসতা, আকভ 

দতাভায আব্বা। আভাসিই আব্বা ডাসিা। দই জন্যই দ দজরখানা কগস আব্বাসিও আব্বা ফসর ডািসতা, আম্মাসিও আব্বা ফসর 

ডািসতা'। 

‘িাযাগাসযয দযাজনাভচা’ দখ যাসরসি কনস ফঙ্গফন্ধু করসখসছন, ‘৮ দপব্রুাকয ২ ফছসযয দছসরটা এস ফসর, আব্বা 

ফাকড় চসরা’। িী উত্তয ওসি আকভ কদফ। ওসি দবারাসত দচষ্টা িযরাভ ওসতা দফাসঝ না আকভ িাযাফকদ। ওসি ফররাভ, ‘দতাভায 

ভায ফাকড় তুকভ মাও। আকভ আভায ফাকড় থাকি। আফায আভাসি দদখসত এসা’। ও কি বুঝসত চা! িী িসয কনস মাসফ এই দছাট্ট 

দছসরটা, ওয দুফ মর াত কদস মুক্ত িসয এই ালাণ প্রাচীয দথসি! দুুঃখ আভায দরসগসছ। ত সরও আকভ দতা ভানুল আয ওয 

জন্মদাতা। অন্য দছসর-দভসযা বুঝসত কসখসছ। কিন্তু যাসর এখসনা বুঝসত কসখকন। তাই ভাসঝ ভাসঝ আভাসি কনস দমসত চা 

ফাকড়সত’।  

িাযগাসযয দযাজনাভচা ১৯৬৭ াসরয ১৪-১৫ একপ্রসরয অন্যান্য প্রঙ্গ ছাড়াও যাসরসি কনস ফঙ্গফন্ধু করসখসছন, 

“দজর দগসট মখন উকস্থত রাভ দছাট দছসরটা আজ আয ফাইসয এস দাঁড়াইা নাই দদসখ আশ্চম মই রাভ। আকভ মখন রুসভয 

কবতয দমস ওসি দিাসর িযরাভ আভায গরা ধসয ‘আব্বা’ ‘আব্বা’ িসয িসিফায ডাি কদস ওয ভায দিাসর দমস ‘আব্বা’ 

‘আব্বা’ িসয ডািসত শুরু িযর। ওয ভাসি ‘আব্বা’ ফসর। আকভ কজজ্ঞাা িযরাভ, ‘ব্যাায িী?’ ওয ভা ফরর,“ফাকড়সত ‘আব্বা’ 

‘আব্বা’ িসয িাঁসদ তাই ওসি ফসরকছ আভাসি ‘আব্বা’ ফসর ডািসত”। যাসর ‘আব্বা’ ‘আব্বা’ ফসর ডািসত রাগর। দমই আকভ 

জফাফ দদই দই ওয ভায গরা ধসয ফসর, ‘তুকভ আভায আব্বা’। আভায উয অকবভান িসযসছ ফসর ভসন । এখন আয কফদাসয 

ভ আভাসি কনস দমসত চা না।” 

১৯৭১ াসর ভান মুকক্তযুসদ্ধয ভ যাসর ভা ও দফানসদয সঙ্গ ফকদ স কছর ধানভকি ১৮ নবয ড়সিয এিটি 

ফাকড়সত। ফড় দু’বাই দখ িাভার ও দখ জাভার মুকক্তযুসদ্ধ চসর দগসছ। যাসর ভা-দফানসদয সঙ্গ কনুঃঙ্গ স ঘসযয কবতয ফকদ 

জীফন িাটিসসছ। ১৯৭১-এয ১৬ কডসবযও তাযা ফকদ কছর। ফাইসয তখন কফজ-উৎফ চরসছ। ১৭ কডসবয তাযা ফকদমুক্ত সর 

যাসর ‘জ ফাাংরা’ ফসর ঘয দছসড় দফকযস আস। 



১৫ আগস্ট, ১৯৭৫। ১০ ফছসযয যাসর ঢািা ইউকনবাক মটি ল্যাফসযটকয াইস্কুসর চতুথ ম দেণীয ছাত্র । যাসসরয ঘুভ দবসঙ্গ 

মা দকদন গুকরয সে, ইচইসত। ভা তাসি দছসনয দযজা কদস িাসজয দরািজসনয াসত কনসচ াঠিস দদন। ১০ ফছসযয 

যাসর োৎ ঘুভবাঙ্গা দচাখ কনস ফ দদসখসছ, আয আতঙ্কবযা ভন কনস ফিটা গুকরয ে শুসনসছ। তাযয ঘাতিযা তায াত 

ধসয, অস্ত্র তাি িসয। যাসর িাঁদসত িাঁদসত ফসরসছ, ‘আকভ ভাসয িাসছ মাফ। আকভ ভাসয িাসছ মাফ।’ 

ঘাতি ওযাযসরস অনুভকত কনসসছ তাসি তযা িযায। দখ যাসর ফাঙাকর জাকতয জনি ফঙ্গফন্ধু দখ মুকজবুয 

যভাসনয িকনষ্ঠ পুত্র-এই কছর তায অযাধ। যাসরসি তযায ভধ্য কদস ঘাতিযা জাকতয কতায যসক্তয উত্তযাকধিায কনকশ্চহ্ন 

িযসত দচসকছর। ঘাতিযা তায াত ধসয ফড়বাই দখ িাভার, চাচা দখ আবু নাসয, দস্দভ কতা দখ মুকজফ, ভভতাভী ভা, 

বাই দখ জাভার, দ্যকযণীতা বাফী সুরতানা ও দযাজী ফায যক্তাক্ত দদ দদখার। যাসর দিভন িসয দদসখকছর দই প্রাণীন 

কপ্রজনসদয? দই যক্তসবজা দভসঝসত াঁটসত তায বুি দপসট মাকের িী াািাসয? যাসরসি ঘাতিযা দিন এই যক্তাক্ত 

দদগুসরা দদকখসকছর? তায শুদ্ধতভ দছাট্ট হৃদসি তাযা দিন িষ্ট কদসকছর? দিন মন্ত্রণা ক্ষতকফক্ষত িসযকছর? দছাট্ট যাসর 

ফুুঁকস ফুুঁকস িাদঁসত িাঁদসত দলফায উচ্চাযণ িসযকছর, ‘আভাসি আভায াসু আায িাসছ াঠিস কদন!’ 

ঘাতি-নযকাচ ঘাতিযা দছাট্ট যাসসরয দ িাোসবজা িথা দাসনকন, হৃদসয আকুকত দাসনকন। তাযা বুসরসট বুসরসট 

কশু যাসরসি তযা িসযসছ। দছাট্ট যাসর িাঁদসত িাঁদসত কচযকদসনয জন্য ঘুকভস দগসছ। 

দই কনভ মভ তযািাসিয য ঘাতিযা ইকিকভকনটি জাকয িসয কফচাসযয থ রুদ্ধ িযসত দচসকছর। দই ঘাতিসদয কফচায 

ফাাংরাসদসয ভাটিসত সসছ, অসনসিয াজা িাম মিয সসছ। এখসনা মাসদয াজা িাম মিয কন তাসদয ফাাংরায ভাটিসত এসন 

কফচায িাম মিয িযায ভাধ্যসভ জাকতয কতা এফাং তায কযফাসযয তযায িরঙ্ক দথসি এই জাকত মুক্ত সফ ফসর আা িকয। 

কনভ মভ দই তযািাসিয অসনি ফছয য দখ যাসসরয জন্মকদন স্বীকৃকত দর জাতী কদফ কসসফ। ২৩ আগস্ট ২০২১ 

ভকন্ত্রবা কফেসি দখ যাসসরয জন্মকদনটি 'দখ যাসর কদফ' কাসফ জাতীবাসফ ারসনয অনুসভাদন দদা  এফাং 'ি' 

দেণীভুক্ত িসয ারসনয স্বীকৃকত গৃীত । তাযই ধাযাফাকিতায় ১৮ অসটাফয ২০২২ জাতী কফবাগীয় দজরা ও উসজরা ম মায় 

এ ফছয কদফটি নানা আসাজসনয ভধ্য কদস াকরত সে। কদফসয এফছসযয প্রকতাদ্য 'দখ যাসর কনভ মরতায প্রতীি দুযন্ত 

প্রাণফন্ত কনবীি'। কদফটিয রক্ষয ও উসেশ্য সে ১-স্মৃকত কফজকড়ত ১৯৭৫ াসরয ১৫ আগস্ট এয দািাফ ইকতা ম্পসিম 

াযাসদসয রাসখা ছাত্র-ছাত্রী, কক্ষি-ককক্ষিা তরুণ-তরুণী াধাযণ জনগসণয কনিট উস্থান ও অফকতিযণ। ২-আজসিয 

কশুযাই আগাভী কদসনয  উেত ফাাংরাসদসি কযচাকরত িযসফ ও দনতৃত্ব কদসফ, তাসদযসি দদসপ্রসভ উজ্জীকফতিযণ। ৩-কপ্র দখ 

যাসরসি হৃদসয ভকনসিাো রারন। ৪-াভাকজি, াাংস্কৃকতি ও আধুকনি তথ্য প্রযুকক্ত উেসনয ভাধ্যসভ কশু দখ যাসসরয 

স্মৃকতভ আসরখ্য,     দৃঢ়সচতা ভসনাবাফ ও অকযীভ াকিতা, মুকক্তযুসদ্ধয দচতনা ও ফঙ্গফন্ধু'য আদ ম ধাযণ। ৫-দখ 

যাসসরয দীপ্ত প্রতযসি হৃদস ধাযণ এফাং উেত ফাাংরাসদ গড়ায কক্তসত ফকরান িযা। ৫-কক্ষা, াকতয, তথ্য-প্রযুকক্ত, 

াংস্কৃকত ও দখরাধুরা এফাং স্বাস্থয খাসত স্মৃকত জাগকনা।  

দখ যাসর াযা কফসশ্বয কনীকডত, কনসেকলত, বাগ্যকফড়কবত এফাং কনষ্ঠুযতায কিায ির কশু-কিসাসযয প্রকতেকফ। 

দখ যাসসরয ির স্মৃকত ফাঁকচস যাখায ভাধ্যসভ আভাসদয আগাভী কদসনয থ দাি দখ যাসসরয ভত দমন দিান কশুই আয 

কনভ মভতায কিায না । উেত ফাাংরাসদসয দম স্বপ্ন ভাননী প্রধানভন্ত্রী আভাসদযসি দদকখসসছন দ দদস দমন প্রকতটি কশু তায 

অকধিায ভানবাসফ া। দিান কনষ্ঠুযতায কিায দমন তাযা িখসনা না । ির কশুসি পৃকথফীয ফাসমাগ্য িসয মাফ আভযা । 

এই দমন  আভাসদয অঙ্গীিায। 

 

দরখি: ককনয তথ্য অকপায, আঞ্চকরি তথ্য অকপ, ভভনকাং।  

 

 


