নিজভূমে পরবাসী ও একাত্তমরর দেশান্তরী
নেলরুবা শাহািা
নিমসম্বর োমসর দকাি একনেি। দেলমবামিেরই এক বাড়ীমে োওয়াে। খাওয়াোওয়া দশমে কময়কজি
িারীর আলামপ, গমে েু নিযু মের কথা ঊঠমলা। দকউ দকউ োমের দ াটমবলায় ঘমট যাওয়া েু নিযু মের
নেিগুমলার টুকটাক স্মৃনে িাড়াচাড়া করন মলি। দকউ বা েু নিযু মের উপর দেখা দকাি নসমিো অথবা
পড়া দকাি বইময়র কথা বমল যানিমলি। একজি একটাও কথা িা বমল চুপচাপ বমসন মলি। অিয দকউ
োমক উমেশয কমর বলমলি
-আপনি নক ু বলদলি িামো?
-আনে দো েখি স্কুমল; দেেি নক ু ই জানি িা
আমরকজি রনসকো কমর বলমলি
- হযরে দোহম্মে(সঃ),গযামলনলও, সমেটিস, দশক্সনপয়ার োরা আোমের জমেরও আমগ পৃ নথবী দথমক
নবোয় নিময়ম ি োমের কথাও কেমবশী আেরা জানি, োইিা?
এই আলাপচানরো কামি যাওয়ামে েমি হল দয েু নিযু মের কথা জািার জিয বয়স লামগ িা। নিমজ যু ে
দযমে পামর নি, বয়স কে ন ল োই দকাি অনভজ্ঞো অজেি হয় নি। োই বমল নিমজর দেমশর েু নিযু েমক
জািমব িা এটা দকেি কথা?
আোমের েু নিযু মের নেিগুমলার কথা িািা বইময় িািা ভাোয় বলা হময়ম , এখিও হমি । আপাের
দেশবাসীর দসই ভয়ংকমরর েু মখােু খী কাটামিা িয়োস ন ল যােিা আর নবোমের। োর কেটুকুই বা সবার
জািা হময়ম বা কেটুকুই বা সবাইমক জািামিা হময়ম । এমকক জমির এক এক রকে দঃস্বপ্ন আর কমের
োমে কাটামিা কাল। অমিকরই জািমে েি চায় কার দকেি দকমটম িয়োস। দকউ চাইমল জািমেও
পামর।
যু মের সেময় োনকে ি কনব আমলক্স নগন্সবামগের ভারমের শরণাথী নশনবর ভ্রেণ দশমে দলখা কনবো ‘এযালং
েযা যমশার দরাি’, দেৌসু েী দভৌনেমকর গাওয়া গাি আম ওই কনবো নিময়ই, োরপর েু নিমযাো শহীে
রুনের ো জাহািারা ইোমের ‘একাত্তমরর নেিগুনল’, শব্দসসনিক এে.আর. আখোর েু কুমলর ‘আনে নবজয়
দেমখন ’ আরও কে কে কথা ও গাাঁথা আোমের পনরচয় করায় নিষ্ঠুর ও নিেেে বাস্তবোর সামথ।
পনিো পাকীমের দূরনভসনিেূ লক েিগড়া ধারিা আেরা বাঙ্গালীরা যমথষ্ঠ েু সলোি িা। োই ধেে রক্ষার
বাহািায় আোমের শাময়স্তা করমে ওরা োনপময় পমড় ১৯৭১ সামলর কামলা রামে। োনরখটা ন ল ২৬দশ
োচে। ওইনেি সপ্তামহর নক বার ন ল সাধারি োিুমের েমোটা েমি রাখার কথা িয়। েমব সি, োস, োনরখ
জািা ইনেহামসর োবী োই ইনেহাসনবে জামিি অবশযই।

োরপমরর নেি দথমকই দেমশর োিু ে দয যার কেে বয ঠিক কমর দেমল। োময়র দ মলরা যু মে যায় েু নি
ন নিময় আিমে। এনেমক অনধকৃে দেমশ ঘমর ঘমর োময়রা দ াটমের নিময় আল্লাহর কাম নেবারানে
দেমশর জয়, স্বনি ও শানন্ত দচময় প্রাথেিা শুরু কমরি।
োিুমের েু মখ শুমি, বইপে পমড় ওই নেিগুমলার কথা নবস্তানরে জািার আগ্রহ অমিমকর েে আোরও।
ইিা দরন্ত ন ল দেমখ একজি পরবামসও ভালমবমস একটা বই পড়মে নেময়ন মলি আোমক। বইটি
একজি ইনেহাসনবমের রচিা । বইটিমে ২৬দশ োচে বৃ হস্পনেবার ন ল বমল জািমে পানর। পরনেি ২৭দশ
োচে ন ল শুেবার। ঢাকা নবশ্বনবেযালময়র ইনেহামসর নশক্ষক, গমবেক ও স্বাধীিো যু মের ইনেহাস
প্রণয়মির জিয জিয গঠিে প্রাোিযকরণ কনেটির সভাপনে িঃ েনেজু ল্লাহ কবীর োাঁর বইমে নলমখম ি
ওই শুেবামর নবশ্বনবেযালয় এলাকায় দথমকও ঢাকার েসনজে দথমক জু ম্মার আজাি ধ্বনি শুিমে পায়নি
োিু ে।
নক পনরহাস! ধেে রক্ষার িামে ওরা আজািমকই স্তব্ধ কমর নেময়ন ল ওই শুেবামর । কারনেউ জারী ন ল
শহমর। োমে েু সল্লীমের জু ম্মার িাোমজ যাওয়া বি হময় নগময়ন ল।
পু মরা বইমে চাক্ষুে দৃশযগুমলা নববৃ ে হময়ম নিখুাঁ ে ভামব। সেোর সামথ নিজস্ব ভীনেকর অিু ভূনেও েুমল
ধমরম ি ইনেহাসনবে নশক্ষক। দঃসহ দূগেনের নেিগুমলামে নক ু নলখমবি বমল একটি চটি খাো নকমি
এমিন মলি। োর েলামট বাংলামেমশর জিক দশখ েু নজবু র রহোমির প্রনেকৃনে ও োর েমলর প্রেীক
দিৌকার নব ন ল। দলখমকর ভীেসন্ত্রস্ত স্ত্রী োমক েলাটটি ন াঁ মড় দেলমে অিু মরাধ কমরি। কারি
নবশ্বনবেযালয় এলাকায় অিবরে পাক আনেে টহল নেময় যানিল। ওই নেিগুমলামে আল্লাহর কাম
অধযাপক নিজস্ব বাকযাবলী নেময় প্রনে রামে একটি প্রাথেিা করমেি। প্রনে রামেই নেনি নিজস্ব বন্দিাটি
বাংলায় নলখমেি আবার ন মড়ও দেলমেি। কারি েখি দয স্বমেমশও োিু ে পরবাসী । েখি দেশ
োনপময় দবড়ামি হািাোর পাকবানহিী। স্বাধীিো িাই বামকযরও।
ভারমের পনিে বমঙ্গর শরণাথী নশনবমরও দেশ দথমক পলােক অমিক স্বমেশী ভাইমবামিরা অসহিীয়
কাল কাটামিি, দযাোরামো আম িই। দেমশর নভেমরও োিু ে অস্বাভানবক রকে স্বাভানবকোর দভক
ধমর জীবি চালামিি। নবশ্বনবেযালয় দখালা াে িাই, স্কুল-কমলজও দখালা োমেও িােোে াে।
পাকবানহিীর সেম্ভ দচো সব ঠিকঠাক, সব স্বাভানবক দেখামিা আর েু নির জিয েনরয়া োিু মের আপ্রাণ
প্রয়াস ওমের সবনক ু ভন্ডুল কমর দেওয়া।
ওই িয়োমসর পরবামস সাবালক, িাবালক, দজযষ্ঠ, কনিষ্ঠ সবাই এমো েীঘে সেয় জায়িাোমজ বমস
দথমকম ি, োসবীহ্ জমপম ি নহসাব কমর দবর করা যামব িা। প্রাথেিা একটাই েু নিমযাোর জয়, দেমশর
েু নি, োিুমের স্বাধীিো। িঃ েনেজু ল্লাহ কবীরোর বইমে(Experience of an Exile at Home: Life
in Occupied Bangladesh) নলখম ি দয ২৬োমচের পমরর বৃ হস্পনেবামর পাকবানহিী ঢাকার কাম

নজনিরা অনভযাি চালায় । এখামি পু মরা বইময়র কানহিী বিেিা িয় দলখমকর নক ু নক ু পযেমবক্ষণ উমল্লখ
করাই উমেশয। োই দলখমকর ভােয েু সলোিমের কাম পনবে নেিগুমলামকই োরা হেযা-ধ্বংস ও
নিযোেি চালামিার জিয দবম নিমে নিধা কমর নি। েমথয ঋে বইময় নিজভূমে েেবি করা পনরমবমশ
ইনেহাসনবমের অিু ভূনেও পাঠকমক িাড়া নেময় যায়।

নক ু নব
রময়ম বইটিমে যা দথমক আোমের েু নিযু মের প্রনে িারীপু রুে নিনবেমশমে জিগমণর নিষ্ঠা-নিমবেি
দযেি দবাো যায় দেেনি আন্দাজ করা যায় আোমের প্রনে পনিো পাকীমের নিষ্ঠুরোর োো।

আলবের, রাজাকাররা দয বু নেজীবীমের হেযা কমরন ল োাঁমের দবশী অংশ ন মলি নশক্ষক োমের
নবেময় েথযগুমলা নিখুাঁ ে ভামব আম এই ইনেহাসনবমের দলখামে।

এবার অিয ঘটিা বনিেে হমি োও েু নিযু মেরই অংশ। নবমেমশ বমসই শুিা।
একজি স্কুল পড়ুয়া োর পনরবামরর সামথ ভারমে শরণাথী নহমসমব িয়োস কাটিময়ন মলি। োর বড়ভাই
েু নিযু মে চমল দগম ি। পনরবার হুেনকর েুমখ একারমি সীোন্ত সৎলগ্ন এলাকা দথমক োমের দগাটা
পনরবার পানলময় ভারমে চমল যায়। এপামর োমের ঘরবড়ী পু নড়ময় দেয় পানকস্তািপন্থীরা আর ওপামরও
ঘটমলা করুণ ঘটিা। োর োময়র েৃ েুয ঘমট শরণাথী নশনবমরই। যু ে দশমে োরা যু মে নবধ্বি দেশ ও
ধ্বংসপ্রাপ্ত নিজ বাড়ীমে নেমর আমসি। ো নেরমলি িা সামথ োই জীবি হল অমিক কমের। োরপরও
িািা সেসযার োে নেময় োেৃহীি দ মলটি পড়াশুিা দশমে নবশ্বনবেযালময় নশক্ষকোর দপশায় দযাগ দেয়।
েমব োর েমি বরাবর দজমগ ন ল ও আম শরণাথী নশনবমরর নেিযাপমির কে ও নশনবমরই োমক হারামিার
দঃখ। সবনক ু ঘমটন ল দেমশর দনেে মির কারমি।
েু নিযু মের ক্ষে বু মক নিময় জীবি যাপিকারী ওই োিু েটি বহুনেি পর একনেি দক্ষামভ দেমট পড়মলি
োরই নবশ্বনবেযালময়র এক বময়ামজযে ভাইময়র উপর। দজযে ভাই এেনিমে োিু ে িানক খারাপ িা। েমব
েু নিযু ে নিময় োর দকাি আগ্রহ বা আমবগ দেখা দযমো িা। একনেি দসই ভাইময়র এক েন্তবয শুমি দঃখ
আর দোমধ দেমট পড়মলি শরণাথী নশনবমর ো হারামিা দলাকটি। দৃঢ় কমে বলমলি
-ভাই আপিামক আপিার কথা উইথড্র করমেই হমব; সবাই েু নিযু মের সেময় ভারমে নগময়ন ল োয়ো
আর সু নবধা লু টমে আপিার এই কথা একেে ঠিক িয়। বলমে হমব সবাই যায় নি, বলমে হমব েনেয়ুমরর
পনরবার যায় নি।
দশখ েনেয়ুর িামের দস নশক্ষক দেলমবামিে বমস োর নবোেেয় এই অনভজ্ঞো বিেিা করন মলি যখি োর
দচামখ ন ল অসহিীয় দঃমখর ায়া আর কমে ন ল গভীর কান্নাোখামিা দোধ।
এই দসই িয়োমসর ইনেহাস যার প্রনে পরমে পরমে দগাঁমথ আম আমবগ অহংকার, দঃখ, ও ভীনেকর
অসংখয স্মৃনে। স্বমেশ দথমক বহু দূমর বাস কমরও দটর পাওয়া যায় োর দরশ।

