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Ôএিট োকান োদশ?Õ 
মઓহমઅদ জাফর ইকবাল 

 
অািম এই মাਠ কਹাইਫ িমিলটাির হাসপাতাল োথেক িফের এেসিছ, শઝেਤয় ਗ਼মায়ઓন অাজাদেক সবাই 

িমেল োসখােন বঁািচেয় োতালার োচੈা করেছ„ তঁার সেŠ অামার োদখা হয়িন× অামােক োভতের যাওয়ার জনઘ 
কেয়কজন অনઓেরাধ কেরিছেলন„ তার োমেয় বলল, Ôনা সઘার অাপিন যােবন না, োদখেল অাপনার খઓব খারাপ 
লাগেব„Õ োদেখ খারাপ লাগেব বেল অািম যাইিন তা নয়× এ রকম †রઔতর অাহত একজন মানઓেষর পােশ 
িভড় করা িঠক নয় বেল অািম োভতের ঢઓিকিন„ বাইের তার অাপনজনেদর সেŠ খািনকটা সময় কািটেয়িছ„ 
মানઓেষর অানে੯দর মઓহકেতગ পােশ থাকেত না পারেল ਉিত োনই, িকੰ੫ দઓঃসমেয় পােশ থাকেত হয়„ তঁার োমেয় 
মােক জিড়েয় কঁাদেছ, অামােদরেক বলেছ, Ôঅামরা িকছઓ চাই না„ ੂধઓ চাই মানઓষটা পઝােণ োবঁেচ যাক„Õ 

 
অািম িবੌািরত োচােখ তােদর িদেক তািকেয়িছলাম, কী অাઉচযગ একিট বઘাপার„ এই োদেশ এই সমেয় 

অামরা এখন সઓখ-শািੰ æ-সંিએ æ চাই না„ অামরা উনੱিত চাই না, সাফলઘ চাই না„ অামরা ভিবষઘেতর সંপੱ োদখেত 
চাই না, ভােলাবাসা চাই না× অামােদর চাওয়াটઓকઓ কমেত কমেত এখন োশষ িব੯দઓিটেত এেস োথেমেছ× 
অামরা এখন চাই মানઓষটা পઝােণ োবঁেচ যাক„ ੂধઓ পઝাণ, অার িকছઓ নয়„ এই োদেশ এখন পઝাণটઓকઓ ছাড়া অার 
কােরা িকছઓ চাওয়ার োনই„ 

 
অািম থাকেত থাকেতই িশਉামੰ੬ী এেসিছেলন„ অধઘাপক ਗ਼মায়ઓন অাজাদেক োদেখ িফের যাওয়ার সময় 

তার એ੬ীর সেŠ কথা বলেলন„ মੰ੬ীেদর োয রকম কথা বলার কথা োস রকম কথায় মাঝখােন তার એ੬ী হঠাਅ 
িশਉামੰ੬ীেক িজেšস করেলন, Ôঅামরা োকান োদেশ বাস করিছ?Õ 

 
িশਉামੰ੬ী থতমত োখেয় োথেম োগেলন, োদেশর নামিট িতিন ভઓেল িগেয়েছন তা নয়× এই সহজ পઝশੱিটর 

উਡর োদওয়ার ভাষা তার জানা োনই„ ੂধઓ তার জানা োনই তা নয় কােরা জানা োনই„ এিট োকান োদশ? 
একজন োলখকেক তার োলখার জনઘ এ রকম নৃশংসভােব খઓন কের োফলার োচੈা করেব, এই দઓঃসাহসিট তারা 
োকাথা োথেক োপেয়েছ? এই দানবেদর কারা লালন কের বড় কেরেছ? সিঠক মানઓষিটেক অামরা হয়েতা িচিন 
না, িকੰ੫ োসই োগাੋীিটেক িক অামরা সবাই িচিন না? অধઘাপক ਗ਼মায়ઓন অাজাদই িক তার Ôপাক সার জিমন 
শাদ বাদÕ বইিটেত এই মানઓষ†েলার কথাই বেলনিন? িঠক এই ঘটনার কথা†েলাই বেলনিন? 

 
োদখেত োদখেত অামরা কীভােব কীভােব জািন ভয়‰র একটা সমেয়র মઓেখামઓিখ হেয়িছ„ একটা োদশ 

োযসব পઝিতੋােনর ওপর ভর কের দঁািড়েয় থােক তার একটা একটা ধেস পড়েত ੂরઔ কেরেছ, োশষ অবলਹন 
িছল সংবাদপਠ অার বই„ সাংবািদকেদর অােগই হতઘা করা ੂরઔ হেয়িছল, এখন োশষ টােগગট হে੧ছন 
োলখেকরা„ একটা োদেশ যখন ভিবষઘেতর সંপੱদચੈা োলখকেদর হতઘা করার োচੈা করা হয় তখন োসই োদশিট 
কী অাশা িনেয় োবঁেচ থাকেব? 

 
িকੰ੫ অামােদর োবঁেচ থাকেত হেব„ োয সંপੱ িনেয় এই োদশ ৌতির হেয়িছল োসই সંপੱেক িবশੴাস কের এই 

ৌপশািচকতার িবরઔেਤ ভয়‰র োਠઙাধ, োਉাভ অার ঘৃণা িনেয় সবাইেক উ੧চ কেŸ পઝিতবাদ করেত হেব„ ১৯৭১ 
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সােল দানবেদর হাত োথেক অামরা অামােদর োসানার সੰ æানেদর রਉা করেত পািরিন, এখেনা পারব না, োসিট 
োকমন কের হেত পাের? 
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