আজকাল প্রায়ই পরিরিত জনেি িনল যাবাি খবি পাই। বার্ধকয বা দীর্ধ রিাগ র ানগি পনি মৃ তযয সংবা
দ রপনল অতটা রবিরলত রবার্করি ো। রকন্তু অপরিণত বয়নস অকস্মাৎ রকউ মািা রগনেে শুেনল ময ষ
রে পরে। রেনজি ডাক আসাি আশংকায় আেমো হই।খন্দকাি রমাহাম্মদ ফারুনকি মৃ তযয সংবাদ আমা
ি কানে অপ্রতযাশীত এবং মমধাহত হবাি মত র্টো। িনল যাবাি পনি সার্ািনেিকানে ফারুক কতটা
রপ্রয়জে রেল, রসটা অেয ব কিনত পারি। রস বাংলানদশ প্রনকৌশল রবশ্বরবদযালনয়ি (বয নয়ট) োত্র হনল
ও রেজস্বপরিমন্ডনলি বাইনি এক রবশাল অঙ্গনে বযাপক জাোনশাো রেল। র ন্ন মতর্ািাি তথা র ন্ন িা
জনেরতক মনতি অেয সািীনদি মানেওতাি রসই জেরপ্রয়তা রবস্তৃত রেল।

ফারুনকি সানথ আমাি প্রথম রদখা মর্য ি রকরিনে। ময রিযয দ্ধ উত্তি এক স্বপ্নসম্ভাবোময় সমনয়। রসই স
ম্ভাবোমনয়ি আনলাকিরিপনেিই আগস্ট এক ফযৎকানি রমরলনয় রগল এবং আমিা এক অদ্ভূত আর্াাঁনি
পরতত হলাম। ফারুক এবং আমানদি প্রজন্ম রসইস্বপ্নসম্ভাবোময় সমনয়ি পনি অন্ধকানি ক্রারিকাল
অরতক্রনমি সংগ্রানম রেলাম এক সানথ। পনেিই আগনস্ট বঙ্গবন্ধযি মমধারিকহতযাি পনি রেতৃবৃ ন্দ আত্ম
রগাপনে। োত্র িাজেীরত বা জাতীয় িাজনেরতক কাযধক্রম রথনক রেিাপদ দূিনে আনেে সবাই। রদশক্রম
শ িনল যানে ময রিযয নদ্ধি রিতোি শত্রুনদি দখনল। এমরে এক দুঃসমনয় এরগনয় এনসরেল রবশ রকেয
সাহসী তরুণ। তানদিমানে ফারুক রেল প্রথম সারিনত।
১৯৭৩৭৫ এ আরম রেলাম ঢাকা েগি োত্র ইউরেয়নেি স াপরত এবং রকন্দ্রীয় করমটিি সহ সার্ািণ সম্পাদক।
ফনল রয রকােরমরেল-রমটিং-আনন্দালেসংগ্রাম সংগঠনে কমীনদি সানথ রযাগানযাগ িক্ষা কিা রেল আমাি দারয়ে। এই সমনয় ফারুক, রসলর
সহঅনেক েতযে ময খ সামনে এরগনয় আসানত আমিা রবশ উৎসাহ পাই।
লম্বাপাতলা গেনেি রেপরেনপ তরুণ, রদখনত শািীরিক ানব দবধল রদখানলও রস রেল রেিলস পরিশ্রমী এ
ক শারেত কমী।সকালনবলা মর্য নত রেল আমানদি রেয়রমত ববঠক, আবাি রবনকলনবলা রেতৃস্থােীয় কমী
রদি রেনয় পিামশধ স া। িাজপনথি রয রকােলোকু কমধসূিীনত ফারুক রেল খয বই উৎসাহী এক কমী।

রসই সমনয় পরিরস্থরতি িারহদা বয নে আমািা রবশ রকেয েটিকাজঙ্গীরমরেনলি কমধসূিী পালে কনিরে যা রেতৃেহীে জেগনণি মানে েতযে কনি আশা জারগনয়রেল। এই
িিম েযাঁ রকপূ ণধ রমরেলগুনলানতপ্রথম বনষধি োত্র হনয়ও ফারুক রেল মর্যমরে। রেনজনদি কমীনদি পাশা
পারশ োত্রলীগ কমীনদি সরক্রয় কিনত ওি ূ রমকা রেল।োত্রলীনগি অনেক রেতৃস্থােীয় সরক্রয় রেতা প
রেিই আগনস্টি পনি ীতসন্ত্রস্ত হনয় পনে । তানদি রকউ রকউ আবাি রদশোেনলে, রকউ রকউ
রযাগ রদনলে প্ররতপনক্ষি সানথ।
পরিিয় হবাি পনি জােনত পারি আমানদি সূ যধ দা’(কনণধল), কামাল াই হনলে ফারুনকি বে াই। সূ
যধ দা’রেনলে আইয়ূব রবনিার্ীআনন্দালনেি ীষণ সাহসী এক সরক্রয় রেতা, লোকু কমীনদি আইডল।
ঊেসত্তনিি উত্তাল রদেগুনলানত মর্য নত রগনলই আমিাতাাঁনক রর্নি বসতাম। ওোি সাো জাগানো ক
থাগুনলা মন্ত্রমযনেি মত শুেতাম। ৭১ এি পনি রতরে রসোবারহেীনত রযাগ রদে। ১৫আগনস্টি পনিি এ
কটা র্টো রবশ মনে পনে।
তখে োত্রজেতানক জাগানত যানে মাইক রদনয় বঙ্গবন্ধযি াষণ রশাোনো হনতা। এটা কিনত রগনয় অনেনক রগ্র
প্তাি রেযধাতনেিরশকাি হনয়নে। রতা একরদে রিক্সায় এিকম াষণ বাজানোি সমনয় রদরখ একটা সাম
রিক টহল জীপ এনলা, সূ যধ দা কমবযটইউরেফিম পনি বনস আনেে , রতরে জীপ রথনক রেনম এনলে
- সবাই ীত সস্ত্রস্থ। সবাইনক অবাক কনি রদনয় রিক্সানক ঐ রমানেএকর্ন্টা অবস্থাে কনি াষণ বাজা
রত হুকুম রদনলে এবং রেনজ শুেনত িাে বনল জাোনলে। তখে সামরিক শাসে িলরেল, তাসনেও সূ
যধ দা রকৌশনল রেনজি িাগ োেনলে এবং িাজপনথ ঐরতহারসক ৭ই মানিধি াষণ শুরেনয় োত্রজেতানক উদ্বযদ্ধ কিনলে।তাাঁি এই সাহসী পদনক্ষপ রযমে অবাক কনিরেল রতমরে উৎসাহীত কনিরে
ল। ফারুনকি অপি াই, অযাডন ানকট কামাল াইরেনলে েযাপ রেতা। ওোি সানথ স্বার্ীেতাি আ
রগ েযানপি িাজনেরতক কমধসূিীনত অংশ রেনয়রে। ফারুক রেল এমেই একিাজনেরতক পরিবানিি সদ
সয।
ফারুনকি সানথও োো রবষনয় র্ন্টাি পি র্ন্টা আলাপ কনিরে। পিামশধ কনিরে। এইসব আড্ডাি স্থাে
রেল পাবরলক লাইনেিী িত্ত্বি।এটা জােতাম রয তাি পিামশধ আমানদি জেয মূ লযবাে। দীর্ধ সময় এক স
রঙ্গ কাজ কনিরে। একই করমটিনত আমিা কাজ কনিরে।আরম যখে োত্র ইউরেয়নেি সার্ািণ সম্পাদক
তখে সহ সার্ািণ সম্পাদক রহসানব আমানক দারুে সহনযারগতা কনিনে। একটারজরেস লক্ষয কনিরে
ফারুক সব সময় তৃণমূ ল পযধানয় কাজ কিনত আগ্রহী রেল। ফনল খয ব সহনজই রস সার্ািণ োত্রনদি রে
তা হনয়উনঠরেল। সকনলি অফযিি ালবাসা রপনয়রেল। ফারুক এি লোকুপোি সানথ সানথ আনিক
টি ববরশষ্ট্য আমানক ময ে কিনতা -

আি তা রেল ওি সিল জীবেযাপে। যা তানক অেয সবাি রথনক আলাদা কিতও, যা রেল অেযনদি িা
ইনত র ন্ন। তথাকরথত রেতাহনয় অসৎ পনথ অথধ উপাজধ !
Kamrul Ahsan Khan.

