স্বাধীন বঙ্গভূিমর ইিতকথা

… েকালকাতার ৈদিনক আজকাল ১৯৮৯ সােলর ২২, ২৩ ও ২৪েশ এপ্িরল বাংলােদেশর
৬িট েজলা িনেয় িহন্দুেদর আলাদা বাসভূিমক ‘স্বাধীন বঙ্গভূিম’
প্রিতষ্ঠার ভারতীয় চক্রান্েতর িবস্তািরত িববরণ িদেয় ৩িট ধারাবািহক
িরেপার্ট প্রকাশ কের। ষড়যন্ত্েরর প্রাথিমক ধারণা লােভর জন্েয এই
িরেপার্টই যেথষ্ট। ‘স্বাধীন বঙ্গভূিম’ শীর্ষক রঞ্িজত শূর-এর েলখা
িরেপার্টিট এইঃ
“… বাংলােদেশর দু’টুকেরা কের িহন্দুেদর জন্য আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্র
গঠেনর জন্য েজার তৎপরতা চলেছ। বাংলােদেশর এক তৃতীয়াংশ ২০,০০০ বর্গমাইল
এলাকা িনেয় ‘স্বাধীন বঙ্গভূিম’ গঠেনর উদ্েযাগ আেয়াজন চলেছ অেনকিদন
ধের। এতিদন ব্যাপারটা সামান্য িকছু েলােকর উদ্ভট িচন্তা বা প্রলাপ
বেলই মেন হত। িকন্তু সম্প্রিত েদশী-িবেদশী নানা শক্িতর প্রত্যক্ষ বা
পেরাক্ষ মদেত ব্যাপারটা েবশ দানা েবেধ উেঠেছ। ইিতমধ্েযই েঘািষত হেয়েছ
‘স্বাধীন বঙ্গভূিম’ সরকার। রাষ্ট্রপিত পার্থ সামন্ত। রাজধানী
সামন্তনগর (মুক্িত ভবন)। সবুজ ও ৈগিরক রেঙর মােঝ সূর্েযর ছিব িনেয়
িনর্িদষ্ট হেয়েছ জাতীয় পতাকা। জাতীয় সঙ্গীতঃ ধনধান্েয পুষ্েপ ধরা,
আমােদর এই বসুন্ধরা। সীমানাঃ উত্তের পদ্মা, পূর্েব েমঘনা, পশ্িচেম
ভারত, দক্িষেণ বঙ্েগাপসাগর। প্রস্তািবত সীমানার মধ্েয পেড়েছ
বাংলােদেশর ছয়িট েজলাঃ খুলনা, যেশার, ফিরদপুর, কুষ্িটয়া, বিরশাল এবং
পটুয়াখালী। এই ছয়িট েজলা িনেয়ই ২৫ মার্চ ১৯৮২ েঘািষত হেয়েছ তথাকিথত
‘স্বাধীন বঙ্গভূিম’ রাষ্ট্র। স্বাধীন বঙ্গভূিমেক বাস্তব রূপ েদওয়ার
সমস্ত উদ্েযাগই চলেছ িকন্তু পশ্িচম বঙ্গ েথেক। েনপথ্য নায়করা সবাই
জােনন এই রাজ্েযই বাংলােদশ সীমান্ত বরাবর িবিভন্ন েজলা – ২৪ পরগনা,
নদীয়া এবং উত্তর বাংলায় চলেছ ব্যাপক তৎপরতা। অিভেযাগ, ভারেত রাজৈনিতক
আশ্রয়প্রাপ্ত দুই বাংলােদশী েনতা কােদর (বাঘা) িসদ্িদকী এবং
িচত্তরঞ্জন ছুেতার মদত িদচ্েছন িহন্দু রাষ্ট্েরর পক্েষ। প্রবক্তােদর
যুক্িত বাংলােদেশ মুসলমানেদর শাসন চলেছ। িহন্দুেদর জীবন ও সম্পত্িত
তােদর হােত িনরাপদ নয়। িবেশষত বাংলােদশেক মুসিলম রাষ্ট্র েঘাষনার পর ঐ
েদেশর িহন্দুরা পরাধীন জীবন যাপন করেছ। তাই প্রেয়াজন িহন্দুেদর জন্য
স্বাধীন সার্বেভৗম রাষ্ট্র-বঙ্গভূিম।
বঙ্গভূিম আন্েদালেনর আনুষ্ঠািনক সংগঠক িনিখল বঙ্গ নাগিরক সংঘ। ১৯৭৭
সােলর ১৫ আগস্ট কলকাতায় এই সংগঠনিকর জন্ম হয়। জন্ম উপলক্েষ ১৫৯ গরফা
েমইন েরােডর সভায় নািক উপস্িথত িছেলন একজন আইএএস অিফসার অিমতাভ েঘাষ।
অন্যেদর মধ্েয উপস্িথত িছেলন ডাঃ কািলদাস ৈবদ্য (এমিবিবএস ডাক্তার),
সুব্রত চট্েটাপাধ্যয় (িবলাত েফরত ইঞ্িজিনয়ার), নীহােরন্দ্র দত্ত
মজুমদার (পশ্িচম বাংলার প্রাক্তন আইনমন্ত্রী) এবং শরৎ চন্দ্র মজুমদার
(বাংলােদেশর প্রাক্তন মন্ত্রী)। অন্য সূত্েরর খবর িচত্তরঞ্জন ছুেতারও
ঐ সভায় হািজর িছেলন। ১৭ েসপ্েটম্বর সংস্থা েগালপার্েক সভা কের প্রথম
প্রকাশ্েয ‘েহামল্যাণ্ড’ দাবী কের। এরপর মােঝ মধ্েয সভা-সমােবশ হত। এর
মধ্েযই িনিখল বঙ্গ নাগিরক সংেঘ ভাঙন ধের। ১৯৭৯ সােল হয় দু’টুকেরা। ডাঃ
কািলদাস ৈবদ্েযর েনতৃত্বাধীন িনিখল বঙ্গ নাগিরক সংেঘর িঠকানাঃ গরফা
েমইন েরাড। সুব্রত চ্যাটার্িজর েনতৃত্বাধীন িনিখল বঙ্গ নাগিরক সংেঘর
িঠকানাঃ ৮০ ধনেদবী মান্না েরাড, নারেকলডাঙ্গা। এেদর েথেক েবিরেয় আর
একিট অংশ ৈতরী কের বঙ্গেদশ মুক্িতপিরষদ। িঠকানা মছলন্দপুর। আরও একিট
অংশ ৈতরী কের সংখ্যালঘু কল্যাণ পিরষদ। চেল িচত্ত ছুেতােরর ভবানীপুেরর
বাড়ী েথেক।
পরস্পেরর িবরুদ্েধ চাপান উেতােরর মধ্েযই িঢেমতােল চলিছল ‘বঙ্গভূিম’র
পক্েষ প্রচার। িকন্তু ১৯৮২ সােল বঙ্গভূিম আন্েদালন একটা গুরুত্বপূর্ণ
েমাড় েনয়। ঐ বছেরর ২৫েশ মার্চ েঘািষত হয় স্বাধীন বঙ্গভূিম রাষ্ট্র।
ৈতরী হয় ‘ৈসন্য বািহনী’ বঙ্গেসনা। ৈসনাধ্যক্ষ ডাঃ কািলদাস ৈবদ্য।
সুব্রত চ্যাটার্জীর গ্রুপ ঐ েঘাষণা না মানেলও বঙ্গভূিম দখেলর জন্য ঐ
বছেরই ৈতরী কের ‘অ্যাকশন েফারাম’ বাংলা িলবােরশন অর্গানাইেজশন
(িবএলও)। আরও পের বঙ্গেদশ মুক্িত পিরষদ ৈতরী কের ‘ৈসন্য বািহনী’
িলবােরশন টাইগার্স অব েবঙ্গল (িবএলিট)। েনতা রােমশ্বর পােশায়ান একজন
িবহারী, থােকন গরফার রামলাল বাজাের। এরপর িবিভন্ন সংগঠন মােঝ মােঝই
বঙ্গভূিম দখেলর ডাক েদয়। সীমান্ত অিভযান কের। িকন্তু কখনই ব্যাপারটা
এেদেশর মানুেষর কােছ িবেশষ গুরুত্ব পায়িন। ’৮৮ এর জুলাই েথেক অবস্থাটা
ধীেরধীের পাল্টােত শুরু কের। ঐ বছর ২২ জুলাই ‘বঙ্গেসনা’ একিট সম্েমলন
কের। এরপরই শুরু হয় এেকর পর এক কর্মসূচী। সীমান্ত েজলাগুেলােত চলেত
থােক এেকর পর এক সমােবশ িমিছল িমিটং। ২৩ নেভম্বর ‘বঙ্গভূিম’ দখেলর
জন্য বনগাঁ সীমান্ত অিভযােন ৮/১০ হাজার েলাক হয়। ২২-২৩ জানুয়ারী বনগাঁ
েথেক বঙ্গ ‘েসনা’র মহড়া হয়। ২৪ মার্চ ও ২৫ মার্চ হয় আবার বঙ্গভূিম
অিভযান। ৭ এপ্িরল রাজীব গান্ধীর কলকাতা আগমন উপলক্েষ িসধু কান ডহের
িবএলও এক জমােয়েতর ডাক েদয়। প্রত্েযকটা কর্মসূচীেত ভাল েলাক জেড়া হয়।
বাংলােদেশ েগল েগল রব উেঠ। এপােরর সংবাদ মাধ্যমগুেলা এই প্রথম গুরুত্ব
সহকাের মেনািনেবশ কের খবর প্রচার কের। েদেশ-িবেদেশ ‘বঙ্গভূিম’র দািব
এবং দািবদার িনেয় কম-েবশী ৈহৈচ শুরু হয়। আবার ২২ জুলাই অিভযােনর ডাক
েদওয়া হেয়েছ বঙ্গভূিম দখেলর জন্য। কািলদাস ৈবদ্েযর দািব ঐ িদন এক লক্ষ
েলাক জমােয়ত হেব।
স্বাধীন বঙ্গভূিম আন্েদালেনর েনপথ্য নায়কেদর আসল পিরচয় িক? িক তােদর
আসল উদ্েদশ্য? েক এই ‘রাষ্ট্রপিত’ পার্থ সামন্ত? িক ভূিমকা িনচ্েছন
ভারত সরকার? এসব তথ্য জানার জন্য অনুসন্ধান চালাই তােদর
কর্মস্থলগুিলেত। দীর্ঘ সময় ধের কথা বিল ডাঃ কািলদাস ৈবদ্য, সুব্রত
চ্যাটার্জী, রােমশ্বর পােশায়ার, েক িপ িবশ্বাস, রাখাল মণ্ডল প্রমুখ
েনতােদর সঙ্েগ। অনুসন্ধােনর সময় বার বার ঘুের িফের এেসেছ িচত্ত
ছুেতােরর নাম। বার বার অনুেরাধ সত্ত্েবও িতিন িকন্তু িকছুেতই েদখা
করেত বা কথা বলেত রাজী হনিন। এই দীর্ঘ অনুসন্ধােন এটা স্পষ্ট হেয়েছ,
‘স্বাধীন’ িহন্দুরাষ্ট্র ৈতরীর েচষ্টা আজেকর নয়। পঞ্চােশর দশেকই
হেয়িছল এর ব্লুপ্িরন্ট। “বঙ্গভূিম ও বঙ্গেসনা” পুস্িতকায় ডাঃ কািলদাস
ৈবদ্য িনেজই স্বীকার কেরেছন েয, ১৯৫২-েত তাঁরা িতনজন যুবক কলকাতা েথেক
তৎকালীন পূর্ব পািকস্তােন যান এবং ‘সংখ্যালঘুেদর মুক্িতর জন্য ব্যাপক
কর্মতৎপরতা’ চালান। ‘েগাপেন স্বাধীনতা ও তার সঙ্েগ স্বতন্ত্র বাসভূিমর
কথাও’ প্রচার কেরন। ঐ িতন যুবক হেলন কািলদাস ৈবদ্য, িচত্তরঞ্জন ছুেতার
এবং নীরদ মজুমদার (মৃত)।
বাংলােদেশ েবশ িকছু কাগেজ েলখা হেয়েছ “বঙ্গভূিম আন্েদালন ভারেতরই
ৈতরী”। ৮৮ সােলর জুলাই েথেকই বঙ্গভূিম আন্েদালন ধীের ধীের দানা বাধেত
শুরু কের। এটা িক েনহাৎই কাকতালীয়? ১৯৮২ সােল যখন ‘স্বাধীন বঙ্গভূিম
সরকার’ েঘাষণা করা হেয়িছল, বাংলােদেশর কাগজগুিলেত তীব্র প্রিতক্িরয়া
েদখা েদয়। মূল সুর িছল, ইন্িদরার মদেতই এসব হচ্েছ। সাম্প্রিতক
‘বঙ্গভূিম’ আন্েদালেনর েপছেন নািক ভারত সরকােরর হাত আেছ।
প্রথম আন্েদালেনর মূল েহাতা ডাঃ কািলদাস ৈবদ্য এবং রহস্যময় চিরত্র
িচত্ত ছুতার তৎকালীন পূর্ব পািকস্তােন এবং বাংলােদেশ বহুকাল ভারেতর
এেজন্ট িহেসেব কাজ কেরেছন। পািকস্তান েভেঙ বাংলােদশ সৃষ্িটর িপছেনও
িছল তােদর গুরুত্বপূর্ণ ভূিমকা। বস্তুত ভারতীয় এেজন্ট িহেসেবই এই
দু’জন এবং নীরদ মজুমদার তৎকালীন পূর্ববঙ্েগ িগেয়িছেলন। িচত্তবাবু
ওখােন রাজৈনিতকভােবও িবেশষ প্রভাবশালী হেয় উেঠিছেলন মূলত তার ভারত
সরকােরর সঙ্েগ েযাগােযােগর জন্য। সংসেদর সদস্যও হেয়িছেলন।
ডাঃ ৈবদ্য এতটা পােরনিন। পরবর্তীকােল দু’জেনর মধ্েয িবেরাধও হয়। ডাঃ
ৈবদ্য ভারত সরকােরর সমর্থন হারান। িকন্তু মুিজব সরকােরর ওপর প্রভাব
খাটাবার জন্য িচত্ত ছুতারেক ভারত সরকার িচরকালই ব্যবহার কেরেছ। এখনও
ভারত সরকােরর তরেফ আওয়ামী লীেগর সঙ্েগ েযাগােযাগ রােখন িচত্তবাবু।
অেনেকই বেল, তাঁর েসািভেয়ত কােনকশন নািক প্রবল। িচত্তবাবু ভবানীপুেরর
রােজন্দ্র েরােডর িবশাল বািড়েত সপিরবাের অত্যন্ত িবলাসবহুল জীবনযাপন
কেরন। েকাথা েথেক আেস ঐ টাকা? ভারত সরকার েকন তােক জামাই আদের পুষেছন?
তার বসতবািড়টাও দুর্েভদ্যও। পাহারা েদন েবশিকছু শক্ত সমর্থ যুবক। যারা
বাংলােদেশ আওয়ামী লীগ করত। বনগাঁ লাইেন ‘বঙ্গভূিম’ সমর্থকেদর মধ্েয
ব্যাপক প্রচার েয, ঐ বািড়টাই ‘বঙ্গেসনা’র ঘাঁিট। ভারত সরকােরর মদেদর
আরও প্রমাণ, রাজীব গান্ধীর িববৃিত। িতিন একািধকবার িববৃিত িদেয়েছন েয,
বাংলােদেশ িহন্দুেদর িনরাপত্তা িবঘ্িনত হচ্েছ। বাড়েছ অনুপ্রেবশ।
আকাশবাণী েথেকও একািধকবার প্রচার হেয়েছ। েযমন, ১৭ জানুয়ারী ‘বঙ্গভূিম’
পন্থীরা বাংলােদশ িমশন অিভযান করেল ঐ খবর আকাশবাণী প্রচার কের। ১৮
জানুয়ারী রাজীব গান্ধী অনুপ্রেবশ িনেয় উদ্েবগ প্রকাশ কের িববৃিত েদন।
এছাড়াও বলা যায়, এতিদন ধের বঙ্গভূিম িজিগর চলেছ, বাের বাের শেয় শেয়
হাজাের হাজাের েলাক িনেয় িগেয় সীমান্েত গণ্ডেগাল ছড়ােনা হচ্েছ তীব্র
সাম্প্রদািয়ক প্রচার চালােনা হচ্েছ, ‘ৈসন্যবািহনী’ েঘাষণা করেছ,
প্রিতেবশী েদেশর এলাকা িনেয় পাল্টা সরকার েঘািষত হেয়েছ – তবুও পুিলশ
তােদর িকছু বেল না েকন? সীমান্েত সমােবশ বা ওপাের েঢাকার েচষ্টা হেল
পুিলশ তুেল িনেয় কেয়কশ’ গজ দূের েছেড় েদয়। েনতােদর গ্েরফতারও করা হয়
না। ভারত সরকােরর মদদ না থাকেল েকন্দ্রীয় েগােয়ন্দা সংস্থার সঙ্েগ
গভীর েযাগােযাগ না থাকেল, এটা িক সম্ভব হত?
ভারত সরকােরর সঙ্েগ েযাগােযােগর কথা ডাঃ ৈবদ্যও অস্বীকার কেরনিন। িতিন
বেলন, “মদদ নয় প্রশ্রয় িদচ্েছ বলেত পােরন। তেব মদদ িদেতই হেব। আমরা
জিম প্রস্তুত করিছ’। িতিন বেলন, “আিম ভারত সরকােরর সঙ্েগ েযাগােযাগ
রাখিছ, িকভােব রাখিছ, কার মাধ্যেম রাখিছ বলব না। আমার বক্তব্য
ক্রমাগতই তােদর েবাঝাবার েচষ্টা করিছ। সত্িযই যিদ যেথষ্ট েলাকজন জড়
করেত পাির, তেব ভারত সরকারেক ৈসন্যবািহনী িদেয় সাহায্য করেতই হেব।
আমার একটা সরকার আেছ। ৈসন্যবািহনী আেছ। ভারতীয় ৈসন্যবািহনী ‘বঙ্গেসনা’
নােমই ঢুকেব বাংলােদেশ। আমরা েসই পিরস্িথিত ৈতরী করার েচষ্টা করিছ”।
িকভােব?
বঙ্গেসনা, িবএলও, িবএলিট সবার সঙ্েগ কথা বেল যা বুেঝিছ েসটা এরকমঃ
‘বঙ্গভূিম’ পন্থীরা চান বাংলােদেশর িহন্দুেদর ওপর বাংলােদশ সরকার
ব্যাপক অত্যাচার চালাক। যােত তারা দেল দেল েসখান েথেক পািলেয় আসেত
শুরু কের। শরণার্থীেদর েবাঝা বইেত হেব ভারত সরকারেক। ফেল বাধ্য হেয়ই
তােদর হস্তক্েষপ করেত হেব। এজন্য বাংলােদেশ ঢাকাসহ িবিভন্ন বড় বড় শহের
িকছু অন্তর্ঘাতমূলক কাজ করার পিরকল্পনা রেয়েছ। তােদর আরও একটা ইচ্ছা,
বাংলােদেশ সাম্প্রদািয়ক দাঙ্গা লাগুক, ব্যাপক িহন্দু িনধন েহাক, যােত
এেদেশর সংখ্যাগুরু িহন্দুেদর েসন্িটেমন্টেক খুশী করার জন্য ভারত সরকার
হস্তক্েষপ করেত বাধ্য হয়।
‘বঙ্গভূিম’র েফিরওয়ালােদর স্পষ্ট বক্তব্যঃ ভারত সরকারেক েবেছ িনেত হেব
দু’েটার একটা। তারা েদড় েকািট িহন্দু শরণার্থীর দািয়ত্ব েনেবন, নািক
‘স্বাধীন িহন্দুরাষ্ট্র’ ‘বঙ্গভূিম’ ৈতরী কের েদেবন, েয বঙ্গভূিম একটা
প্রক্িরয়ার মধ্েয িদেয় িসিকেমর মত ভারেতর অঙ্গরাজ্েয রূপান্তিরত হেব?”
– আবুল আসাদ / একশ’ বছেরর রাজনীিত ॥ [ বাংলােদশ েকা-অপােরিটভ বুক
েসাসাইিট – েম, ২০১৪ । পৃ: ৩২২-৩২৬ ]

একাত্তেরর গণহত্যা (৯)
েয কািহনী শুনেত েনই (১৪)
সংগ্রেহ: কায় কাউস
================
িদনাজপুর হত্যাকান্ড
০১.
“… জামাল হায়দার তার অিভজ্ঞতার কথা েশানােলন। মার্চ মােস িতিন পার্িটর
িনর্েদেশ িদনাজপুর িছেলন। ২৫ মার্েচর পর িদনাজপুর িছল স্বাধীন। েসখােন
রাজৈনিতক প্রশাসিনক কাঠােমা ৈতির হেয়িছল। ছয়জনেক িনেয় একটা কিমিট গিঠত
হেয়িছল, যারা িদনাজপুেরর প্রশাসিনক দািয়ত্ব গ্রহণ কেরিছেলন। েস কিমিটেত
িছেলন

হাজী

গুরুদাস

দােনশ

(ভাসানী-ন্যাপ),

তালুকদার

(কিমউিনস্ট

অধ্যাপক

পার্িট),

এস

ইউসুফ
এ

আলী

বারী

(আওয়ামী

লীগ),

(ভাসানী-ন্যাপ),

েমাস্তফা জামাল হায়দার ও এেজডএম ইউসুফ েমাজাফফর (মুসিলম লীগ, পরবর্তীেত
ইউিপিপ)। িদনাজপুের স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়েছ। পিরস্িথিত েবশ ভালই িছল।
এমন

সময়

িদনাজপুর

ৈসয়দপুর
শহের

েথেক

চেল

পশ্চাৎপসরণরত

এেল

উক্ত

কিমিট

বাঙািল
তার

ৈসন্য

ক্ষমতা

ও

ইিপআর

হািরেয়

েফেল।

সদস্যরা
বাঙািল

ৈসন্যরা উর্দুভাষীেদর হত্যা করেত শুরু কের। তখনকার এক মর্মস্পর্শী কািহনী
শুিনেয়েছন জামাল হায়দার।
আমােদরই

দেলর

এক

িকেশার

বালুবািড়েত

থাকেতা।

তােদর

প্রিতেবশী

িছল

পাঞ্জািব েসনা অিফসার। তার এক িকেশারী কন্যা িছল। দু’জন পরস্পরেক িচনেতা,
হয়েতা পরস্পরেক ভােলা লাগেতা। িকন্তু যােক বেল প্েরম েতমন িকছু িছল না।
নদীর পােড় দাঁড় করােনা হেয়েছ পাক ৈসন্য ও অবাঙািল পিরবারেদর। ইিপআর
সদস্যরা

তােদর

গুিল

কের

মারেব।

বালুবািড়র

েসই

িকেশারিট

েদখেছ,

তার

প্রিতেবশী পিরবার ও েসই িকেশারী মৃত্যদন্ডাজ্ঞাপ্রাপ্তেদর লাইেন দাঁিড়েয়
আেছ। েছেলিট ছটফট করেছ, হয়েতা ভাবেছ েকানভােব বাঁচােনা যায় িকনা তার েচনা
েসই

িকেশারীিটেক।

েহাক

না

েস

উর্দুভাষী।

িকন্তু

েস

েতা

েকান

অন্যায়

কেরিন। ভােলা লাগার দািব িনেয় িক তােক বাঁচােনা যায় না? না, যায় না। এমন

পিরেবেশ িকছুই করা যায় না। এ েয যুদ্ধ। তবু েছেলিটর মন মানেছ না, েস ছটফট
করেছ।এমন

সময়

েসই

িকেশারী

েদখেত

েপল

উল্েটািদেক

দাঁিড়েয়

আেছ

তার

প্রিতেবশী িকেশার। েমেয়িট তখন তার নাম ধের িচৎকার কের ডাকেত আরম্ভ করেলা’
— ‘ভাই, মুেঝ বাঁচাও, মুেঝ বাঁচাও।’ এক পর্যােয় েমেয়িট উচ্চস্বের বেল
উঠেলা,

—

‘মুেঝ

বাঁচাও,

ম্যায়

তুমেকা

শাদী

কেরাঙ্গা,

মুেঝ

বাঁচাও।’

িকন্তু েকান আর্ত িনেবদন েকান কােজ আেসিন। অপরিদক েথেক একিট রাইেফেলর
গুিল েমেয়িটর কন্ঠস্বর স্তব্ধ কের িদল॥”
—

হায়দার

আকবর

খান

রেনা

/

শতাব্দী

েপিরেয়

॥

[

তরফদার

প্রকাশনী

–

েফব্রুয়াির, ২০০৫ । পৃ: ২৬২-২৬৩ ]
০২.“
… আমরা যারা ছাত্রলীেগ িছলাম তারা স্কুল কেলজগুেলােত ক্যাম্েপইন চালাতাম
েকন্দ্েরর িনর্েদশ অনুযায়ী। ২৫ মার্েচর আেগ এই এলাকায় েবশ কেয়কিট ঘটনা
ঘেটিছেলা।

এই

এলাকার

পার্বতীপুর

এবং

ৈসয়দপুের

িবপুলসংখ্যক

িবহারী

(অবাঙািল মুসিলম) িছেলা। ফুলবািড় এবং অন্যান্য স্থােনও িবহারী িছেলা।
িকন্তু

তারা

আইেসােলেটড

অবস্থায়

িছেলা।

আমার

িকছু

ক্লাসেমটও

িবহারী

িছেলা। ফুলবািড় েযেহতু একটা েছাট এলাকা েসেহতু ঐ সময় বাঙািল িবহারীেদর
মধ্েয েতমন েকােনা অপ্রীিতকর ঘটনা ঘেটিন। তেব িদনাজপুের কেয়কিট িবচ্িছন্ন
ঘটনা ঘেটিছেলা। িকন্তু েসগুেলাও অেতা বড় নয়। খুব একটা লার্জ স্েকেল েতমন
ঘটনা ঘেটিন। পার্বতীপুের েস সময় বাঙািলরা খুব কম যাতায়াত করেতা। িকন্তু
তারপরও

েছােটাখােটা

িকছু

ঘটনা

েসখােন

ঘেটেছ।

তখন

িবহারীরা

সংগিঠত

হচ্িছেলা। বাঙািলরাও সংগিঠত হচ্িছেলা। আমরা সংবাদ েপতাম েয, িবহারীরা
িমিছল েবর কেরেছ। তখন বাঙািলরাও তােদর প্রিতেরাধ করার জন্য িমিছল িনেয়
েবিরেয়েছ। এ সময় দুপক্েষর মধ্েয মারামাির হেয়েছ। একদম েশেষর িদেক অর্থাৎ
২৫

মার্েচর

আগ

িদেয়

িদনাজপুের

বাঙািল

িবহারী

সংঘাত

হেয়েছ।

িদনাজপুর

হাউিজংেয় িবহারীরা বসবাস করেতা। েসখােন একটা সংঘাত হয়॥”
— েমজর েজনােরল (অব:) আবু লােয়স েমা: ফজলুর রহমান / (সাক্ষাৎকার)
তথ্যসূত্র : িদনাজপুের মুক্িতযুদ্ধ / সম্পা : েমাহাম্মদ েসিলম ॥[ সুবর্ণ
– মার্চ, ২০১১ পৃ: ১৫০ ]
০৩.
“… েসই স্মৃিত িকছুটা েবদনাদায়ক। মুক্িতযুদ্ধ যখন শুরু হয়, তখন আমােদর
এলাকায় েবশ িকছু অবাঙািল বাঙািলেদর হােত িনহত হেয়িছেলা, েযটা আমার কােছ
অমানিবক
হেয়িছেলা

বেল
তা

মেন
িছল

হেয়েছ।

েছাট

েবদনাদায়ক।

েছাট

এমন

বাচ্চােদর

ঘটনাও

েদখা

পর্যন্ত

েগেছ

েয,

েযভােব
অবাঙািল

মারা
ইিপআর

অিফসােরর বউেক েগাল েপাস্েটর বাের ঝুিলেয় েদয়া হেয়েছ সাধারণ মানুষেক
েদখাবার

জন্েয।

এই

সমস্ত

ঘটনা

আমার

কােছ

ৈপশািচক

বেল

মেন

হেয়িছেলা।

আমােদর

ইিপআর-এর

কেরিছেলা

বেল

কেরিছলাম।

সােথ

জািন।

িকন্তু

আনসার
আিম

তারা

ও

মুজািহদরা

তােদরেক

বেলিছেলা,

িমেল

এই

ব্যক্িতগতভােব
উিকল

সােহব

খুন-খারািবগুেলা

বাধা

আমােদর

িদেত

রাইেফলটা

েচষ্টা
িকন্তু

উল্েটা িদেক ঘুের েযেত পাের, কথা বলেবন না। তখন আিম তােদরেক িকছু বিলিন।
িকন্তু মর্মাহত হেয়িছলাম।
মার্েচর

েশষ

িদনাজপুর

েথেক

েজলার

এপ্িরেলর

েগাটাটােতই

১২

তািরেখর

ঘেটেছ।

মধ্েয

িকন্তু

সব

এ

সব

ঘটনা

ঘটনা
আিম

ঘেটিছেলা।

িনেজর

েচােখ

েদিখিন। ঠাকুরগাঁওেয়র ঘটনা আিম িনেজর েচােখ েদেখিছ।
ঠাকুরগাঁও শহেরর উত্তর পােশ গার্লস স্কুেলর পােশ নদী িছেলা। েসই নদীর
পােড় িনেয় িগেয় তােদর গুিল কের মারা হেতা। অেনেকর নাম আমার মেন পেড়।
িবহারী

হায়াত

আশরাফ

ও

তার

েছেল।

আমােদর

বন্ধু

আেনায়ার,

কমর

সিলম,

ব্যাঙ্েকর ক্যািশয়ার, সাইফুল্লাহ, কুদ্দুস — এেদর েকউ েকউ প্রিতষ্িঠত
ব্যবসায়ী িছেলা। আর এক খাঁ ও তার েছেল েপেলরা। তার এক েছেল অবশ্য েবঁেচ
আেছ।
অবাঙ্গািলেদর হত্যার ব্যাপাের ন্যাপ, আওয়ামী লীগ, কিমউিনস্ট পার্িট বা আর
যারা রাজৈনিতক ব্যক্িতত্ব িছেলন তােদর েকােনা হাত িছেলা না। প্রকৃতপক্েষ
েসই সময় ইিপআর ক্যাম্প েথেক যারা অস্ত্রসহ েবিরেয় আসেলা এবং আনসার ও
মুজািহদ যােদর কােছ রাইেফল িছেলা, গুিল িছেলা, তারাই এ সব কাজ কেরেছ।
তােদর

সঙ্েগ

অবশ্য

িকছু

দুষ্কৃিতকারীও

িছেলা।

তােদর

উপর

প্রকৃতপক্েষ

কােরারই িনয়ন্ত্রণ িছেলা না। েকােনা ধরেণর িনয়ন্ত্রই িছেলা না। যারা
অবাঙ্গািল িনধন কেরিছেলা — তােদর কেয়কজেনর সঙ্েগ আিম পের কথা বেলিছ।
তােদর ভীিতটা িছেলা এই রকম — পরবর্তীকােল েদেশ যিদ শান্িত িফের আেস এবং
সরকার কাজ কের তখন এই অবাঙািলরাই আমােদর িচিনেয় েদেব েয এরা ইিপআর িছেলা।
এরা এই কাজ কেরেছ। তখন আমােদর েকার্ট মার্শাল হেব। আমরা মারা যােবা।
কমর সিলেমর বািড়েত বহু অবাঙািল আশ্রয় িনেয়িছেলা, েসখােন িগেয় গুিল কের
কের হত্যা করা হয় তােদরেক। পাশিবক অত্যাচার কের গুিল করা হেয়েছ এমন ঘটনা
আমােদর এলাকায় কম। েজলখানায় িকছু েলাক রাখা হেয়িছেলা। েজলখানা েথেক েবর
কের তােদর গুিল কের মারা হেয়িছেলা। আিম এবং কিমউিনস্ট পার্িটর কামরুল
েহােসন আমরা দু’জেনই েচষ্টা কেরিছলাম খুন খারািবটা বন্ধ করেত। িকন্তু
তারা বন্ধ েতা কেরইিন, উল্েটা আমােদর ভীিত প্রদর্শন করেলা েয, তােদর
রাইেফেলর নল আমােদর িদেক ঘুিরেয় িদেত পাের। বস্তুত: েস সময় রাজৈনিতক
েনতৃত্ব কার্যকর িছেলা না, িছেলা রাইেফলধারীেদর েনতৃত্ব। আজ আমার িনেজর
কােছ িনেজেক অপরাধী বেল মেন হয়। এই সমস্ত েলাকেক আমরা আশ্বাস িদেয়িছলাম
েয, িচন্তা কেরা না, েকােনা অসুিবধা হেব না। আসেল আমােদরও ধারণা িছেলা না
েয, তােদরেক এভােব গুিল কের মারা হেব। আমরা যিদ তােদরেক বলতাম েয, রােতর

অন্ধকাের েয েযিদেক পােরা পািলেয় যাও, তাহেলও হয়েতা অেনক জীবন রক্ষা
েপেতা। িকন্তু আমরা তােদর বেলিছ িচন্তা করেবন না, আমরা েতা আিছ। িকন্তু
প্রেয়াজেনর সময় আমরা তােদর জন্য িকছুই করেত পািরিন। িনয়ন্ত্রণ রাজৈনিতক
েনতৃত্েবর হােত িছেলা না। যার হােত অস্ত্র তার হােতই ক্ষমতা। আিম বাধা
িদেত িগেয় িবপদগ্রস্থ হেয়িছলাম। আমরা পািরিন। এটা আমােদর ব্যর্থতা।
হত্যার সঙ্েগ সম্পদ লুন্ঠেনর ব্যাপার িছেলা। লুন্ঠনটা েকােনা িবেশষ অর্েথ
কাজ কেরেছ বেল মেন হয় না। লুন্ঠনটা েয েকবল গুিটকেয়ক অস্ত্রধারীরা কেরেছ
তা নয়, বরং আমার জানা মেত, লুন্ঠনটা কেরেছ সাধারণ মানুষ। গ্রাম-গঞ্জ েথেক
লুন্ঠনকারীরা এেস িবিভন্ন জায়গায় তারা লুট কেরেছ। এ সব আমরা িনজ েচােখই
েদেখিছ। এরা পিলিটক্যািল মিটেভেটড নয়। তারা েকােনা রাজৈনিতক দল বা েসই
দেলর েকােনা অঙ্গসংগঠেনর সঙ্েগও যুক্ত িছেলা না। তােদর মূল কাজটাই িছেলা
লুট করা। গ্রাম েথেক েলাকজন এেস পাগেলর মেতা সব লুট কেরেছ। আর আমরা
অসহােয়র মেতা তা েদেখিছ, িকছুই করেত পািরিন। অবাঙািলেদর েতা বেটই, আমরা
যখন চেল িগেয়িছ বা যাচ্িছ তখন আমােদরগুেলাও লুট হেয়েছ।আমােদর িজিনসপত্র
িনেয় েগেছ
আমার েযটা েবিশ কের মেন হয় েসটা হেলা — অবাঙািলেদর েকউ েকউ আমােদর উপর
অেনকটাই িনর্ভর কেরিছেলা। তারা েভেবিছেলা, িবপেদর সময় আমরা তােদর সাহায্য
করেত পারেবা। িকন্তু আমরা িকছুই করেত পািরিন। এটা আমােক খুব কষ্ট েদয়।
আমরা যখন েদশ ত্যাগ কের চেল েযেত লাগলাম তার আগ পর্যন্ত অবাঙািলেদর মারা
হয় এবং তােদর সঙ্েগ েয গহনা ও টাকা-পয়সা িছেলা েসই সব গহনা ও টাকা-পয়সা
কন্ট্েরাল রুেম জমা হচ্িছেলা এবং েসটার পিরমাণ িছেলা প্রচুর। েসানাদানা,
টাকা সব ট্রাঙ্েক রাখা হচ্িছেলা এবং সার্বক্ষিণক েসখােন পাহারাদার িছেলা।
যােদর

মারা

হচ্িছেলা

িবিভন্ন

জায়গায়

েসখান

েথেকই

সংগৃহীত

অর্থ-সম্পদ

কন্ট্েরাল রুেম জমা করা হচ্িছেলা। যারা এ কােজর সঙ্েগ যুক্ত িছেলা তারা
িকছু িনেয়েছ এ কথা িঠক। িকন্তু েবিশরভাগই জমা হেয়িছেলা কন্ট্েরাল রুেম।
এক সময় এই জমার পিরমাণটা, েসানা-দানা এবং টাকা-পয়সায় েবশ বড় আকার ধারণ
করেলা। ঠাকুরগাঁও যখন পতন হেত শুরু করেলা তখন কিতপয় েনতা এ সব সম্পদ িনেয়
পািলেয় েগেলা। আিম তােদর নাম বলেবা না। আিম িনজ েচােখ েদেখিছ কারা এ সব
িনেয়

েগেছ।

ঐ

সব

ব্যক্িতরা

িকন্তু

ভারেত

পািলেয়

েগেলও

পরবর্তীকােল

স্বাধীনতা সংগ্রােম েকােনা অবদান রােখিন। তারা ঐ সব গয়নাগািট, টাকা-পয়সা
িকভােব েকাথায় রাখেব এইসব িনেয় ব্যস্তিছেলা
এরা েকান দেল েসটা আমার জানা। কারণ ঠাকুরগাঁও েছাট জায়গা। আিম সবাইেক
িবেশষভােব িচিন। িকন্তু আিম তােদর নাম বলেবা না। কারণ আমার িনরাপত্তার
প্রশ্ন আেছ। েকান্ ব্যক্িত, েকান্ দেলর, কারা কারা ব্যাঙ্ক লুট েথেক টাকা
িনেয়েছ এ সবই আিম জািন।িকন্তু তােদর সম্পর্েক আিম িকছু বলেত পারেবা না।

আমােদর

এলাকার

অবাঙািলরা

েবপেরায়া

হেয়

ওেঠ

তখন

—

যখন

পািকস্তািনরা

ঠাকুরগাঁও দখল করেলা। তারা এটা কেরেছ িজঘাংসা চিরতার্থ করার জন্য। আিম
জািন, ঠাকুরগাঁওেয় এ সময় রাজৈনিতকভােব এমন েকান অবাঙালী েনতৃত্ব িছেলা না
েয, তারা রাজৈনিতকভােব পািকস্তােনর পক্েষ বা আমােদর িবপক্েষ অংশগ্রহণ
কেরেছ। িকন্তু পরবর্তীকােল পািকস্তািন আর্িমরা যখন আমােদর এলাকা দখল কের
িনেলা এবং আমরা আমােদর এলাকা েছেড় চেল আসলাম তখন তারা অেনক অন্যায় কাজ
কেরেছ। েকউ অর্থ-সম্পদ লুন্ঠেনর জন্য কেরেছ আবার েকউ প্রিতিহংসাপরায়ণ হেয়
কেরেছ এ কথা আমরা বলেত পাির॥”
— এডেভােকট বলরাম গুহঠাকুরতা / (সাক্ষাৎকার)
তথ্যসূত্র : িদনাজপুের মুক্িতযুদ্ধ / সম্পা : েমাহাম্মদ েসিলম ॥ [ সুবর্ণ
– মার্চ, ২০১১ । পৃ: ১৭৯-১৮২ ]
০৪.
“…

১৯৭১

সােল

মার্েচর

প্রথম

সপ্তাহ

েথেক

িদনাজপুের

আওয়ামী

লীেগর

সন্ত্রাসীরা েবপেরায়া হেয় উেঠ। আওয়ামী লীগ েনতৃবৃন্েদর উসকািনমূলক ভাষেণ
বাঙািলেদর

উত্েতজনা

তুঙ্েগ

েপৗঁেছ।

প্রিতবাদ

িবক্েষাভ,

সিহংসতা

এবং

অবাঙািলেদর ভয়ভীিত প্রদর্শেন তােদর এ উন্মত্ততার বিহঃপ্রকাশ ঘেট। আওয়ামী
লীেগর জঙ্িগরা স্থানীয় প্রশাসন অচল কের েদয় এবং তারা ভয়ভীিত প্রদর্শেনর
রাজত্ব কােয়ম কের।
মার্েচর দ্িবতীয় সপ্তােহ ইস্ট পািকস্তান রাইেফলেসর িবদ্েরাহ এবং েবসামিরক
প্রশাসন অচল কের েদয়ার সাফল্য আওয়ামী লীগেক আেরা দুঃসাহসী কের েতােল।
তােত সিহংসতার তীব্রতা বৃদ্িধ পায়। এসময় অবাঙািলেদর ওপর দুর্েযাগ েনেম
আেস।

মার্েচর

শক্িতেত

দ্িবতীয়

অবাঙািল

িদনাজপুর

শহের

পক্ষকােল

জনেগাষ্ঠীেক

আওয়ামী

লীেগর

এবং

উৎখাত
এক

এপ্িরেলর
করার

মােসর

প্রথম

অিভযান

সন্ত্রােস

সপ্তােহ

পিরচালনা

দানবীয়

করা

অবাঙািলেদর

হয়।

মৃত্যুর

সংখ্যা িছল ১৫ েথেক ৩০ হাজার। অন্যিদেক েগাটা িদনাজপুর েজলায় অবাঙািলেদর
মৃত্যুর সংখ্যা িছল এক লাখ। কাঞ্চন নদীর তীের উন্মূক্ত কসাইখানায় হাজার
হাজার

অবাঙািলেক

হত্যা

করা

হয়।

বসত

বািড়র

েলাকজনেক

হত্যা

করার

পর

বািড়ঘর জ্বািলেয় েদয়া হয়। জলন্ত বািড়ঘের লাশশুেলা পুিড়েয় েফলা হয়।
প্রত্যক্ষদর্শীরা দািব করেছন েয, কাঞ্চন নদীেত অসংখ্য লাশ ভািসেয় েদয়ায়
এবং জলন্ত আগুেন পুিড়েয় েফলায় িনহতেদর সংখ্যািনেয় িবভ্রান্িত েদখা েদয়
২২ মার্চ স্েটনগান ও রাইেফল উঁিচেয় আওয়ামী লীগ শহেরর েকন্দ্রস্থেল একিট
জঙ্িগ
উসকািন

িমিছেলর

েনতৃত্ব

েদয়া

২৫

হয়।

েদয়।

মার্চ

িমিছল
উন্মত্ত

েথেক
জনতা

অবাঙািলেদর
িদনাজপুেরর

উৎখােত

বাঙািলেদর

উপকণ্েঠ

অবাঙািল

মািলকানাধীন একিট বােস অগ্িনসংেযাগ কের। বােসর চালক এবং সাত জন অবাঙািল
যাত্রীেক

হত্যা

করা

হয়।

একইিদন

বাঙািল

িবদ্েরাহীরা

িদনাজপুর-ৈসয়দপুর

সড়েক েপাস্টাল সার্িভেসর একিট ভ্যান ভস্মীভূত কের। ভ্যােনর কন্ডাক্টরেক
গুিল কের হত্যা এবং চালকেক আহত করা হয় । তারা পািকস্তান েসনাবািহনীর একিট
জীেপ হামলা চালায় এবং জীেপর আেরাহী পাঁচ জন ৈসন্যেক আহত কের। হাজার হাজার
অবাঙািল মিহলা ও িশশুর সঙ্েগ ৈপশািচক ও হীন আচরণ করা হয়। িপছু হটা
িবদ্েরাহীরা চার শ”র েবিশ অবাঙািল যুবতী মিহলােক ভারেত অপহরণ কের িনেয়
যায়।
১৯৭১ সােল মার্েচর েশষ সপ্তােহ অবাঙািলেদর িবরুদ্েধ সিহংসতা চূড়ান্ত
পর্যােয় উন্নীত হয়। অবাঙািল মািলকানাধীন সকল স্েটার, ব্যবসা প্রিতষ্ঠান ও
বািড়ঘর

ভাঙচুর

ও

অগ্িনসংেযােগর

মধ্য

িদেয়

সিহংসতার

িবস্তার

ঘেট।

ক্ষুদ্ধ, উন্মত ও ক্রুদ্ধ জনতার িমিছল কখেনা কখেনা ১০ হাজাের েপৗঁছেতা।
জনতা েগাটা শহের িমিছল ও সমােবশ করেতা। এসব সমােবেশ অবাঙািলেদর হত্যা এবং
ধ্বংেসর জন্য শপথ গ্রহণ করা হয়। েকন্দ্রীয় সরকারেক অচল কের েদয়ার েঘাষণা
েদয়া হয়। মার্েচর েশষ সপ্তােহ প্রিত রােত িবদ্েরাহী ৈসন্য ও সশস্ত্র
বাঙািলেদর িনক্িষপ্ত গুিলর আওয়াজ, েদাকােনর দরজা ও জানালা ভাঙ্গার শব্দ,
শ্েলাগােনর

বজ্রধ্বিন

এবং

লুটপােটর

েশারেগাল

েশানা

েযেতা।

অবাঙািলেদর

বািড়ঘের আগুেনর েলিলহান িশখা জ্বলেত েদখা েযেতা। আওয়ামী লীেগর েনতৃবৃন্দ
তােদর

জ্বালাময়ী

ভাষেণ

অবাঙািলেদর

িবরুদ্েধ

ঘৃণা

ছড়ােতন

এবং

তােদর

ঘরবািড় ও েদাকানপাট লুট এবং আগ্িনসংেযাগেক বাঙািল েদশপ্েরেমর পিরচয় বেল
েঘাষণা করেতন। নদী তীরবর্তী কসাইখানাগুেলােত িনষ্ঠুর ৈপশািচকতা প্রদর্শন
করা হেতা। ইস্ট পািকস্তান রাইেফলস ও ইস্ট েবঙ্গল েরিজেমন্েটর িবদ্েরাহী
ৈসন্যরা

অবাঙািল

িনধেন

স্থািপত

কসাইখানাগুেলােত

িনেয়ািজত

জল্লাদ

ও

রক্তিপপাসু দানবেদর তত্ত্বাবধান করেতা।
িদনাজপুের এক মােস অবাঙািলেদর িবরুদ্েধ আওয়ামী লীগ পিরচািলত সন্ত্রােস এত
েলাক িনহত হেয়িছল েয, পািকস্তান েসনাবািহনী এ শহের িনেজেদর িনয়ন্ত্রণ
প্রিতষ্ঠার পর েসখােন জীিবতেদর মধ্েয িছল মাত্র কেয়কজন বৃদ্ধা মিহলা ও
িশশু। অবাঙািলেদর সমুিচত িশক্ষা দােন গােছর ডগায় বহু েলােকর মাথা টািনেয়
রাখা হেয়িছল॥”
— ব্লাড এন্ড টীয়ার্স / কুতুবউদ্িদন আিজজ (মূল: Blood and Tears । অনু:
সুশান্ত সাহা) ॥ [ ইউিপিপ – েফব্রুয়াির, ২০১২ । পৃ: ৯৭-৯৮ ]

একাত্তেরর গণহত্যা (৮)

েয কািহনী শুনেত েনই (১৩)
================
েমাহনগঞ্জ হত্যাকান্ড
সংগ্রেহ: কাউ কাউস
——————০১.
“… আমার নানাজান দীর্ঘিদেনর মুসিলম লীগ কর্মী। তখন শান্িত কিমিটর সভাপিত হেয়েছন। নানাজােনর শান্িত কিমিটেত েযাগ
েদবার ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করার প্রেয়াজন েবাধ করিছ। আিম আমার নানাজােনর জন্েয সাফাই গাইিছ না। আমার সাফাইেয়র তার
প্রেয়াজন েনই। তবু সুেযাগ যখন পাওয়া েগল বিল। চারিদেক তখন ভয়ঙ্কর দু:সময়। আমার বাবােক পািকস্তানী িমিলটারী গুিল
কের হত্যা কেরেছ। নানাজান আমােদর সুদূর বিরশােলর গ্রাম েথেক উদ্ধার কের িনেজর কােছ িনেয় এেসেছন। তাও এক দফায়
পােরনিন। কাজিট করেত হেয়েছ দু’বাের। তার অনুপস্িথিতেতই তােক শান্িত কিমিটর সভাপিত করা হল। িতিন না বলেত পারেলন
না। না বলা মােনই আমােদর দু’ ভাইেয়র জীবন সংশয়। আমােদর আশ্রয় সুরক্িষত করার জন্েযই িমিলটারীেদর সঙ্েগ ভাব রাখা
িতিন প্রেয়াজন মেন কেরিছেলন। তার পেরও আমার মা এবং আমার মামারা নানাজােনর এই ব্যাপারিট সমর্থন করেত পােরনিন। যিদও
নানাজানেক পরামর্শ িদেত েকউ এিগেয় আেসনিন। েসই সাহস তােদর িছল না। তারা িনেজেদর সমর্পন কেরিছেলন িনয়িতর হােত।
শান্িত কিমিটেত থাকার কারেণ িমিলটারীেদর বুিঝেয়-সুিঝেয় কত মানুেষর জীবন িতিন রক্ষা কেরেছন েসই ইিতহাস আিম জািন
এবং যারা আজ েবঁেচ আেছন তারা জােনন। গুিলর মুখ েথেক নানাজােনর কারেণ িফের আসা িকছু মানুষই পরবর্তী সমেয় তার
মৃত্যুর কারণ হেয দাঁড়ায়। তােক মরেত হয় মুক্িতেযাদ্ধােদর হােত। তার মত অসাধারণ একজন মানুষ মুক্িতেযাদ্ধােদর হােত
মারা েগেলন, এই দু:খ আমার রাখার জায়গা েনই॥”
— হুমায়ুন আহেমদ / আমার আপন আধাঁর ॥ [ প্রতীক প্রকাশন – েফব্রুয়াির, ১৯৯৩ । পৃ: ৮১ ]
০২.
“… বাবার বািড় েমাহনগঞ্জ েপৗেছই আমরা একটা অত্যন্ত খারাপ খবর েপলাম। আমােদর বািড়র কােছই েমাহনগঞ্জ থানা, েসখােন
পািকস্তান িমিলটাির এেস ঘাঁিট ৈতির কেরেছ। থানার চািরিদেক গাছপালা েকেট পিরষ্কার কের েদওয়া হেয়েছ, থানা কাঁটাতার
িদেয় েঘরা, বালুর বস্তা িদেয় বাংকার ৈতির হেয়েছ। খারাপ খবর েসিট নয়, খারাপ খবরিট হচ্েছ বাবা যখন আমােদর আনেত
িগেয়েছন তখন িমিলটািররা তােক শান্িত কিমিটর েচয়ারম্যান ৈতির কের িদেয়েছ। বাবা িছেলন না বেল প্রথেম আেরকজনেক ৈতির
কেরিছল। েস এলাকা েছেড় সপিরবাের পািলেয় েগেছ। এখন বাবা হচ্েছন শান্িত কিমিটর েচয়ারম্যান, িমিলটািরর হুকুম িতিন
এেলই েযন েদখা করেত যান।
বাবা খুব মুষেড় পড়েলন। িমিলটাির এেসই এই এলাকায় ত্রােসর রাজত্ব শুরু কেরেছ, এেকবাের বািড়র পােশ এেস গুিল কের
মানুষ েমের পুকুের ভািসেয় িদেয়েছ। িদন দুপুের েমেয়েদর ওপর অত্যাচার। মানুষজেনর ঘরবািড় পুিড়েয় েদয়া, গরু বাছুর
ধের খাওয়ার কথা েতা েছেড়ই িদলাম। বাবা বারান্দায় জলেচৗিকেত বেস দীর্ঘ সময় ভাবেলন। তার এমিনেত এত বড় পিরবার, তার
ওপর শহর েথেক পািলেয় েছেলরা তােদর বউ-বাচ্চা িনেয এেসেছ। এখন আিমও আমার েছেলেমেয় িনেয় এেসিছ, সবাইেক িনেয় পািলেয়
যােবন েকাথায়, সবাই েতা পািলেয় তার কােছই এল। পািলেয় যিদ না যান িতিন কী করেবন? িমিলটািরেক বলেবন িতিন এই দািয়ত্ব
চান না? কী ৈকিফয়ত েদেবন?
বাবা েকােনা ৈকিফয়ত িদেত পােরনিন, পািকস্তান েসনাবািহনীর েসই ভয়াবহ অশুভ শক্িতর সামেন পরাভূত হেয় তােক শান্িত
কিমিটর দািয়ত্ব িনেত হেলা।
েসই অপরােধ িডেসম্বর মােসর আট তািরখ মুক্িতেযাদ্ধার একিট দেলর হােত আমার বাবা (েশখ আবুল েহােসন) এবং তার
সার্বক্ষিণক সঙ্গী আমার েছাট ভাই নজরুল মারা যায়। স্বাধীনতা সংগ্রােমর েসই সময়িট বড় িনষ্করুণ সময়।
আমার দু:খ হয় এই েভেব েয পািকস্তান েসনাবািহনীর িনষ্ঠুরতার কথা সত্িযকারভােব যিদ একজন মানুষ জানত েসিট হচ্েছ আমার
বাবা।
… অসংখ্য মানুষেক বাবা প্রােণ রক্ষা কেরিছেলন, েসনাবািহনীর কােছ িগেয় তােদর প্রাণ িভক্ষা করেত িগেয় পািকস্তান
েসনাবািহনীর প্রকৃত রূপ িতিন েযভােব েদেখিছেলন, আর েকউ েসটা েদেখিন। পািকস্তান েসনাবািহনীর প্রিত তার েয রকম ঘৃণা
িছল আর কােরা সম্ভবত েস রকম িছল না। স্বাধীনতা সংগ্রােমর েশষ পর্যােয় যারা পািকস্তান েসনাবািহনীর সােথ সহেযািগতা
কেরিছল তারা গা ঢাকা িদল। বাবা গা ঢাকা িদেলন না, িতিন তােদর সােথ েকােনা সহেযািগতা কেরনিন, িতিন অসংখ্য মানুষেক
প্রােণ বাঁিচেয় এেনেছন, যােদর প্রােণ বাঁিচেয়েছন তােদর েকউ েকউ মুক্িতবািহনীেতও েযাগ িদেয়েছ, িতিন েকন গা ঢাকা
েদেবন?
িকন্তু পািকস্তান েসনাবািহনীর ৈপশািচক অত্যাচােরর প্রিতেশােধর আগুন তবুও তােক স্পর্শ কেরিছল।
আমার বাবা স্েবচ্ছায় শািনত্বািহনীেত েযাগ েদনিন, আমােদর সবাইেক িনেয় পািলেয় যাবার তার েকােনা জায়গা িছল না, তাই
েসনাবািহনীর অশুভ শক্িতর সামেন তােক েসই কলঙ্েকর টীকা পের থাকেত পের থাকেত হেয়িছল। িতিন েসনাবািহনীর সােথ েকােনা
সহেযািগতা কেরনিন, বরং অসংখ্য মানুষেক িতিন প্রােণ রক্ষা কেরেছন। আিম তােক কাছ েথেক েদেখিছ। তাই জািন েয
পািকস্তান েসনাবািহনীর জন্েয তার মেন ঘৃণা ছাড়া আর িকছু িছল না। তাই শুধু আমার বাবার জন্েয রেয়েছ আমার বুকভরা
ভােলাবাসা। িকন্তু যারা স্বাধীনতা সংগ্রােমর িবেরািধতা কেরিছল তােদর আর কােরা জন্েয আমার েকােনা ভােলাবাসা েনই॥”
— আেয়শা ফেয়জ / জীবন েয রকম ॥ [ সময় – েফব্রুয়াির, ২০০৮ । পৃ: ৭৪-৭৬ ]
০৩.
“… েমাহনগঞ্জ থানার প্রভাবশালী দালাল িছল েদৗলতপুর গ্রােমর আবুল েহােসন েশখ, নুরুল ইসলাম ও রিবউল্লাহ্। বড়
কািশয়া গ্রােমর েগালাম রব্বানী খান পাঠান, সুরুজ আলী পাঠান, ছদ্দু িময়া, হািববুর রহমান সম্রাট, মাহতাব উদ্িদন,
আবদুল খােলক, অমজাদ িময়া। খরম শ্রী গ্রােমর আবদুস সাত্তার। েদওথান গ্রােমর লাল েহােসন ও ইব্রািহম। েমাহনগঞ্জ থানা
মসিজেদর তৎকালীন ইমাম েসানামিন খাঁ। মাঘান গ্রােমর চাঁন িময়া, কারী িময়া। আেলাকিদয়া গ্রােমর আবদুর েরজ্জাক।
মামুদপুর গ্রােমর ছুয়াব িময়া।
েমাহনগঞ্েজ উপর্যুক্ত দালালেদর সহেযািগতায় পাক হানাদার বািহনী অেনক হত্যাকান্ড ও অগ্িনকান্ড ঘিটেয়িছল। েমাহনগঞ্জ
েথেক হানাদার বািহনী পলায়ন করেল অর্থাৎ ৮ িডেসম্বর িবক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষ কেয়ক জন দালালেল িপিটেয় হত্যা কের।
েসিদেনর গণিপটুিনেত িনহত হেয়িছল আবুল েহােসন েশখ, নজরুল েশখ, নুরুেশখ, আবদুল আিজজ, নুরুল ইসলাম, রিবউল্লাহ,
েগালাম রাব্বানী খান পাঠান, ছুদ্দু িময়া, লাল েহােসন, ইব্রািহম, েসানামদ্িদ খাঁ, আবদুস সাত্তার, আশরাফ আলী
েচৗধুরী। সাধারণ মানুষ িনহত দালালেদর লাশ নদীর ঘােট েফেল েরেখিছল॥” — আলী আহাম্মদ খান আইেয়াব / েনত্রেকাণা েজলার
মুক্িতযুদ্েধর ইিতহাস ॥[ গিতধারা – এপ্িরল, ২০০৯।পৃ: ১০

একাত্তেরর গণহত্যা (৭)
েয কািহনী শুনেত েনই (১২)
সংগ্রেহ: কাউ কাউস
=============
“… ২৪েশ জানুয়ারী টাঙ্গাইেল অস্ত্র জমা েদবার অনুষ্ঠােন কােদর িসদ্িদকী েঘাষণা করেলা
“তারা ঐ এলাকায় স্বাধীনতা পরবর্তী আমেল মাত্র ৪ জন দালালেক হত্যা কেরেছ। আর অবিশষ্ট
সবাইেক িবচােরর জন্য কর্তৃপক্েষর হােত সমর্পণ কেরেছ”। গণতন্ত্েরর পূজারী, আইেনর শাসেনর
জন্য আন্েদালনকারী এবং গণতান্ত্িরক রাষ্ট্েরর প্রধানমন্ত্রী িহসােব এই েঘাষণার জবাব দান
প্রসঙ্েগ েশখ সােহব েয ভাষণ িদেলন, তা শান্ত পিরেবশ সৃষ্িটর পক্েষ েমােটই সহায়ক িছল না।
িতিন বলেলন “ওের কােদর তুই যিদ চারটা না েমের হাজার মারিতস আিম েতােক িকছুই বলতাম না”।
জনতা তার ঐিতহ্য অনুযায়ী ফাঁকা হােতর িবপুল করতািলর মধ্েয এই ভাষণেক গ্রহণ কেরিছেলা।
… েজল অিফেস িছল অসম্ভব িভড়। িমরপুর েমাহাম্মদপুর েথেক প্রায় আট-নয় শত উর্দূভাষী
নাগিরকেক বন্দী কের আনা হেয়েছ। কাউেক েগেটর মধ্েয এবং কাউেক অিফস সংলগ্ন অন্যান্য কামরায়
রাখা হেয়েছ। প্রায় েলােকর শরীের যখম। তাজা রক্েতর প্রেলপ েদেহর সর্বাঙ্েগ। মেন হেলা
বন্দী করবার পর প্রচুর মারিপট করা হেয়েছ। অিফেস জৈনক সুঠাম েদহী ও সুশ্রী েচহারার
ভদ্রেলাক প্রেবশ করেল সবাই উেঠ দাঁড়ােলা। েসই ফ্যান্সীকাট েগাঁফওয়ালা দু’জন যুবকও তার
কােছ এিগেয় এেস মুক্িতবািহনীর সদস্য বেল পিরচয় িদল। কথাবার্তায় জানলাম উিন েজলার। বাস্তব
ক্েষত্ের েজেলর হর্তাকর্তা। নাম িনর্মল চন্দ্র রায়। মুক্িতবািহনীর এই সদস্যেদর যেথষ্ট
ইজ্জত েদখােলন েজলার বাবু। ইিতমধ্েয কেয়কজন িসপাই পােশর কামরা েথেক একজন উর্দূভাষীেক
িনেয় আসেলা েজলােরর কােছ এবং বলেলা “এই েসই েলাক”। েলাকিট বৃদ্ধ, বয়স আিশর উর্েধ, সাদা
দািড়েত, ফর্সা েচহারায় ও খুন ঝরা শরীের তােক অপূর্ব লাগিছল আমার কােছ। েলাকিটেক
েদখামাত্র েজলার েগাটা কেয়ক লািথ মারল। আর েসই সঙ্েগ েগাঁফওয়ালা যুবক দু’িটর মধ্েয একজন
বৃদ্েধর শরীের উপর্যুপির আঘাত হানেত লাগল। িক অপরাধ িছেলা বৃদ্েধর জািননা, েকন মারা হেলা
তাও জািননা তেব এরূপ মারিপট করবার েকান িবধান ধর্েম বা েদেশর আইেন নাই তাই জািন।
মেনর মধ্েয িবদ্েরােহর আগুন জ্বলিছল, িকন্তু আিমও বৃদ্েধর মত বন্দী। মন দূর অতীেতর রুদ্ধ
দরজায় ঘা িদল। রাজৈনিতক, অর্থৈনিতক ক্েষত্ের িহন্দুেদর হােত মার েখেয় পঁিচশ বছর আেগ আমরা
মুক্িতর একিট পথ েবেছ িনেয়িছলাম। কােলর ঘটনা প্রবােহ ‘মুক্িতেক’ অিভশাপ মেন কের
‘েদবতােদর কাছ েথেক বাঙ্গালী হবার ‘বর’ েচেয় িনেয়িছ।’ জাতীয়তাবােদর আগুেন জীবেনর পিবত্র
মূল্যেবাধ, মানবীয় অনুভূিতগুেলােক জ্বািলেয় ছাই কেরিছ। আপন পেরর পার্থক্য িবস্মৃত হেয়িছ,
অমৃত ও হলাহেলর পার্থক্য ভূেল েগিছ। অতীেত িনর্মল বাবুরা এই ভােবই েমেরেছন। িকন্তু অতীেত
যা িছল েদাষনীয় বর্তমােন তা নয়। অতীেতর মানিবক মূল্যেবাধ পিরবর্তন করেত আর সহনশীল
মেনাভাব গড়েত আমােদর মত েসেকেলেদর সময় লাগেব ৈবিক! এই েদেশ ধর্ম িনরেপক্ষ সমাজ কােয়েমর
জন্য বিলষ্ঠ পদক্েষপ িনর্মল বাবুেদর পদচারণার মধ্য িদেয়ই শুরু েহাকনা॥”— সা’দ আহমদ /
মুিজেবর কারাগাের েপৗেণ সাতশ িদন। (িনজস্ব – েসপ্েটম্বর, ১৯৯০ । পৃ: ৩৩/৩৮-৩৯)।

একাত্তেরর গণহত্যা (৭)
েয কািহনী শুনেত েনই (১১)
সংগ্রেহ কায় কাউস
=============
“… একাত্তর নািক আমােদর জািতর ‘স্যালেভশেনর’ মাইলফলক। আর ১৬ই িডেসম্বর, েস েতা আমােদর ‘মহান
িবজেয়র’ িসংহদুয়ার। অতএব এখান েথেকই শুরু করা যাক।
… রানু (প্রয়াত কমেরড রািশদা) গ্রােমর বািড়েত চেল িগেয়িছেলা শহের পাঞ্জাবী েসনােদর আগমেনর
আেগই। ২৫েশ মার্েচর পর পাঞ্জাবী েসনােদর হােত জান েখায়ােনার েচেয়ও েবিশ, ইজ্জত েখায়ােনার ভেয়
শহর েথেক সব েমেয়মানুষ দেল দেল গ্রােম পািড় জিমেয়িছেলা। িকন্তু এ ক্েষত্ের রানুর
দৃষ্িটভঙ্িগ িছেলা িভন্নতর। আসেল রানু িনেজর আজন্মলািলত শহরিটেক েছেড় গ্রােম চেল িগেয়িছেলা
আর দশিট েমেয়মানুেষর মেতা যতটা না পাঞ্জাবীেদর ভেয়, তার েচেয়ও েবিশ অন্য এক িবেশষ ঘটনােক
েকন্দ্র কের। ঐ িবেশষ ঘটনািট ঘেট যাওয়ার পর এ শহেরর বাতাস েযেনা পাথর হেয় েচেপ বেসিছেলা ওর
বুেক।
‘ক্রাকডাউেনর’ পর ঢাকা েথেক পাঞ্জাবী েসনােদর আগমেনর পূর্বমুহুর্ত পর্যন্ত আমােদর এ মফস্বল
শহরিট িছেলা পুেরাপুির মুক্ত এলাকা। িবেশষ কের ২৭-২৮ মার্েচ শহরতলী এলাকায় অবস্িথত ইিপআর
ক্যাম্েপর সব অবাঙািল অিফসার-জওয়ান বউ-বাচ্চা সহকাের খতম হওয়ার পর েগাটা শহর তখন পুেরাপুির
শত্রুমুক্ত। এক অভািবত মুক্িতর স্বােদ কয়টা িদন শহেরর অিলেত গিলেত আর ঘের ঘের আপাতমুক্িতর
আনন্দ-উল্লােসর কী েয েজায়ার বেয়িছল, তা স্বচক্েষ না েদখেল েবাঝা যায় না। রানুর মেনও আনন্দউল্লােসর হয়েতা কমিত িছেলা না।
িকন্তু এরই মােঝ হঠাৎ এক সকােল ‘স্বাধীনতা যুদ্েধর মহান েচতনা’ হুমিড় েখেয় পড়েলা শহেরর
িবহারী কেলানীগুেলার ওপর। ৈহ ৈহ ৈর ৈর কের রীিতমেতা কুরুক্েষত্র আর লংকাকান্ড চলেলা পুেরা
িতন িদন। িবহারী েছেল, বুেড়া ও নারী-পুরুেষর রক্েতর স্েরাত বেয় েগেলা কেলানীগুেলার ওপর।
সম্পূর্ণ িনরস্ত্র, িনষ্ক্িরয়, অসহায় নারী-পুরুষ-িশশুর ওপর একতরফা হত্যাযজ্ঞ চলেলা পুেরা
িতনেট িদন।
রানু এই চরম েলামহর্ষক বর্বর মুহুর্েতও কাউেক না জািনেয় একাকী কেলানীেত েদৗেড় িগেয়িছেলা।
তাহিমনােদর ঘেরর আঙীনায় েপৗঁেছ ওর বাবা-মা’র লাশ েদেখ আৎেক উঠেলও েস িপছ-পা হয়িন। প্িরয়তমা
বান্ধবীেক উদ্ধােরর আশায় অিত দু:সাহেস জীবেনর ঝুঁিক িনেয় েস তাহিমনােদর ঘের ঢুেক পেড়িছেলা
এবং ঢুেকই আর্তিচৎকাের কেলানীর আকাশ প্রকম্িপত কের িদেয়িছেলা। রানুর েচােখর সামেন এক বীভৎস
দৃশ্েযর িনস্তব্ধতা। েমেঝেত তাহিমনার লাশ পেড় আেছ িচৎ হেয়, পরেন ওর একিট সুেতাও েনই। রক্েত
সারা ঘর ভাসেছ।
তার পরিদনই রানু শহর েছেড় গ্রােম চেল যায়। ‘মুক্িতযুদ্েধর’ পুেরা ৯িট মাস রানুেক অেনক
েবাঝাবার েচষ্টা কেরও আিম ব্যর্থ হই। ওর মেন বদ্ধমূল ধারণা জন্মায় ৭১-এ এই েদেশর মািটেত
অসহায় মানুষেক িনর্িবচাের হত্যা, অবলা নারীর ওপর বলাৎকার ইত্যকার পাশিবক কার্যকলাপ প্রথম
নািক শুরু কের একশ্েরণীর বাঙািলরাই। রানুেক যিদ মুক্িতযুদ্েধর ইিতহাস েলখার দািয়ত্ব েদয়া
েযেতা, তাহেল মুক্িতযুদ্েধর ইিতহাস িনশ্চয়ই শুরু হেতা এই কলংকময় অধ্যায় িদেয়।
িকন্তু রানু িক েসিদন জানেতা, ৭১-এ ‘মহান মুক্িতযুদ্েধর’ সূচনায় এমন নারকীয় যজ্ঞ েটকনাফ েথেক
েতঁতুিলয়া সর্বত্রই চেলিছেলা িনর্িবচাের। পাঞ্জাবীেদর ‘মালাউন’ িনধন এবং বাঙািলেদর ‘িবহারী’
িনধন এ দুেয় িমেল ৈতির হেয়িছেলা েয ‘ককেটল’ এবং তারই সােথ িদল্লীর সঞ্জীবনী সুধা পান কের
যাত্রা শুরু হেয়িছেলা েয ‘মুক্িতযুদ্েধর’, আজেকর এই ১৬ই িডেসম্বের েতা তারই েষালকলা পূর্ণ
হেলা॥”— রইসউদ্িদন আিরফ (সােবক সম্পাদক, পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্িট) / আন্ডারগ্রাউন্ড
জীবন সমগ্র ॥ [পাঠক সমােবশ – েফব্রুয়াির, ২০০৭ । পৃ: ১১৯ / ১২৪-১২৫

ভাষা
আন্েদালন
ষড়যন্ত্র

ও

ভারতীয়

ভারত ষড়যন্ত্র িছল পূর্ব-পািকস্তান েক পশ্িচম-পািকস্তান
েথেক আলাদা করা। েস ষড়যন্ত্েরর অংশ িছল ভাষা আন্েদালেন
সহায়তা েদয়া। ভাষা আন্েদালেনর এই িবষয়িট সর্বপ্রথম
জনসম্মুেখ আেনন তৎকােল ভারতীয় চর িহেসেব পিরিচত
ব্রাহ্মণবািড়য়ার ধীেরন্দ্রনাথ দত্ত। িতিন গণপিরষেদ
বাংলােক রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব কেরন। িকন্তু
গণপিরষেদর অন্য েকান সদস্য তার এই প্রস্তাবেক সমর্থন
কেরনিন। বহুজািত িনেয় গিঠত পািকস্তােন এই বক্তব্য
সাম্প্রদািয়ক বক্তব্য িহেসেব িবেবিচত হয় এবং তার
প্রস্তাব নাকচ হয়।অতঃএব এটা বাংলার গণমানুেষর দাবী এটা
বলা অেযৗক্িতক। বাংলার সব মানুষ বাংলােক রাষ্ট্রভাষা
করার পক্েষ িছল এটাও সিঠক নয়। ঢাকায় েসসময় প্রচুর ছাত্র
উর্দুর পক্েষও ভূিমকা েরেখিছেলা।

বাংলার েকান রাজৈনিতক

েনতা বায়ান্েনার আগ পর্যন্ত বাংলােক রাষ্ট্রভাষা করার
পক্েষ িছেলন না। ঢাকা ভার্িসিট ও জগন্নাথ কেলেজর (তখন
কেলজ িছল) িকছু ছাত্র ছাড়া এই আন্েদালন েকউ কেরিন।
িবষয়টােক গুরুত্ব িদেয় আেলাচনায় িনেয় আেস তথাকিথত
প্রগিতবাদী ইসলামী সংগঠন, সমাজতান্ত্িরক ইসলাম ও
ধর্মিনরেপক্ষ ইসলােমর প্রবক্তা েখলাফেত রব্বানী। তােদরই
কালচারাল উইং তমুদ্দুেন মজিলশ। বাংলােক রাষ্ট্রভাষা করার
িবেরাধী আন্েদালনও তখন জেম উেঠ। এই প্রসঙ্েগ আবুল কােসম
বেলন, “এিদেক উর্দু সমর্থক আন্েদালন গেড় উেঠ।
স্বনামখ্যাত েমৗলানা দ্বীন েমাহাম্মদ সােহব প্রমুখেক
েকন্দ্র কের িবিভন্ন মহল্লায় ও মফস্বেলর বহুস্থােন
উর্দুেক সমর্থন কের বহু সভা করা হয়। এরা কেয়ক লাখ দস্তখত
েযাগাড় কের েকন্দ্রীয় সরকােরর কােছ এক েমেমােরণ্ডাম েপশ
কেরন। পেথঘােট ইস্িটমাের এ স্বাক্ষর সংগ্রেহর কাজ চেল।
স্বাক্ষর সংগ্রেহর পর কেয়কজন নামকরা ব্যক্িত করাচীেত
িগেয় সরকােরর কােছ েপশ কের আেসন।”
যারা বাংলােক রাষ্ট্রভাষা করার িবপক্েষ িছেলন তারা েকউ
িকন্তু অবাঙািল িছেলন না। তােদর যুক্িত হেলা পূর্ব
পািকস্তােন যিদ বাংলােক অিফিসয়াল ভাষা করা হয় তেব
অন্যান্য অঞ্চল েযমন পাঞ্জাব, িসন্ধ, েবলুচ, কাশ্মীের
তােদর িনজস্ব ভাষা চালু হেব। এক্েষত্ের বাঙািলেদর েসসব
অঞ্চেল কাজ করা ও িশক্ষাগ্রহণ করা কিঠন হেব। অন্যিদেক
বাংলায় অন্যান্য জািত েগাষ্িঠর পািকস্তানীরা আসেব না।
ফেল দীর্ঘিদেনর ইংেরজ ও ব্রাহ্মণ্যবাদীেদর েশাষেণর ফেল
িপিছেয় থাকা বাংলা আেরা িপিছেয় যােব। সর্েবাপির
রাষ্ট্রীয় সংহিত িবনষ্ট হেব।
১৯৪৭ সােলর ২৭ নেভম্বর করািচেত একিট িশক্ষা সম্েমলেন
উর্দুেক পািকস্তােনর সাধারণ ভাষা করার প্রস্তাব গৃহীত
হয়। এর প্রিতবােদ ৬ িডেসম্বর িবশ্বিবদ্যালয় ক্যাম্পােস
ছাত্র সভা অনুষ্িঠত হয়। তােত সভাপিতত্ব কেরন অধ্যাপক
আবুল কােসম। এ সময় পািকস্তান েসন্ট্রাল পাবিলক সার্িভস
কিমশন কর্তৃক ১৫ িডেসম্বর এক সার্কুলাের বাংলােক বাদ
িদেয় ইংেরিজ ও উর্দুেক পরীক্ষার িবষয়ভুক্ত করায় তার
িবরুদ্েধ অধ্যাপক আবুল কােসম এক িববৃিত েদন। আবুল কােসম
এমনভােব িববৃিত েদন েযন পািকস্তােন বাঙািল বােদ আর
েকােনা জািত েগাষ্ঠী েনই। তার এই অনুিচত িববৃিত ছােপ িন
েকােনা পত্িরকা।
আবুল কােসম এই িববৃিত ৩১ িডেসম্বর ভারেতর কলকাতা েথেক
প্রকািশত ৈদিনক ইত্েতহােদ ছাপার ব্যবস্থা কেরন। কলকাতার
ঐ পত্িরকা এ িবষেয় পািকস্তােনর কড়া সমােলাচনা কের ও
বাঙািল িনর্যাতেনর অিভেযাগ এেন “অিবশ্বাস্য” িশেরানােম
সম্পাদকীয় প্রকাশ কের। ওই পত্িরকায় কিপ ঢাকায় িনেয় এেস
প্রচারণা চালায় তমুদ্দুেন মজিলেসর কর্মীরা। এই ঘটনা
ঢাকাবাসীর মেন ব্যাপক প্রভাব িবস্তার কের। তােদর আেগর
ধারণা সত্য হেয়েছ বেল তারা মেন কেরন। নতুন একিট ইসলামী
ভাবধারার রাষ্ট্ের ফাসাদ সৃষ্িট করার জন্যই মুশিরকরা
িকছু ছাত্রেদর েলিলেয় িদেয়েছ। এরকমটাই ভাবেত থােকন
ঢাকাবাসী। তারা তমুদ্দুেনর িবরুদ্েধ সক্িরয় অবস্থান
গ্রহণ কেরন।
১৯৪৮ সােলর ২৩ েফব্রুয়াির পািকস্তান গণপিরষেদ উর্দু ও
ইংেরিজর পাশাপািশ বাংলােক রাষ্ট্রভাষা করার দািব েতােলন
ধীেরন্দ্রনাথ দত্ত। প্েরমহির বর্মন, ভূেপন্দ্র কুমার
দত্ত এবং শ্রীশচন্দ্র চট্েটাপাধ্যায় তার এ প্রস্তাবেক
স্বাগত জানায়। তারা পূর্ব পািকস্তান েথেক িনর্বািচত
গণপিরষদ সদস্য িছেলন। একমাত্র চারজন িহন্দু ছাড়া আর
েকােনা পূর্ব পািকস্তােনর গণপিরষদ সদস্য এই প্রস্তােবর
পক্েষ অবস্থান েননিন। ফিরদপুেরর েনতা তিমজুদ্িদন খােনর
েনতৃত্েব গণপিরষেদর সকল বাঙািল েনতা একেযােগ এ
প্রস্তােবর িবেরািধতা কেরন। ঢাকার েনতা খাজা নািজমুদ্িদন
এই প্রস্তােবর িবেরািধতা কের বক্তৃতা েদন। িতিন বেলন েয,
“পূর্ব বাংলার অিধকাংশ মানুষ চায় রাষ্ট্রভাষা উর্দু
েহাক, আমরা সবাই পািকস্তান রাষ্ট্েরর সংহিত চাই।”
পািকস্তােনর প্রধানমন্ত্রী িলয়াকত আিল খান এ
প্রস্তাবিটেক পািকস্তােন িবেভদ সৃষ্িটর অপেচষ্টা বেল
উল্েলখ কেরন। উর্দুেক লক্ষ েকািট মুসলমােনর ভাষা উল্েলখ
কের িতিন বেলন, “পািকস্তােনর রাষ্ট্রভাষা েকবলমাত্র
উর্দুই হেত পাের”। গণপিরষেদ ধীেরন্দ্রনােথর সংেশাধনী
প্রস্তাব েভােট বািতল হেয় যায়।

একাত্তেরর গণহত্যা (৬)

েয কািহনী শুনেত েনই (০৪)
একিট সাধারণ গণহত্যা
Kai kaus
০১.
“… পাকবািহনী পাবনায় তােদর অবস্থান পাকােপাক্ত কেরেছ —
১১ এপ্িরল এই মর্েম এক খবর পাকশীেত েপৗঁছেতই স্থানীয়
আওয়ামী লীগ েনতৃত্ব অবাঙািলেদর বাঁিচেয় রাখা আর িনরাপদ
ভাবেলন না। তাই সমস্ত অবাঙািলেক পাকশীর অবাঙািলেদর
একমাত্র স্কুল, মুসিলম স্কুেল সমেবত হওয়ার িনর্েদশ
েদয়া হ’ল।
সকাল েথেকই প্রায় চার-পাঁচ শত অবাঙািল সমেবত হ’ল
মুসিলম স্কুেল (বর্তমােন পাকশী েরলওেয় কেলজ)। তােদরেক
আশ্বাস েদয়া হেয়িছেলা এই বেল েয, বাইেরর গ্রাম েথেক
আসা বাঙািলরা যােত তােদর জান-মােলর ক্ষিত করেত না পাের
েস জন্য তােদরেক মুসিলম স্কুেল েরেখ কড়া িনরাপত্তার
ব্যবস্থা করা হেব। েসই িমথ্েয আশ্বােস িবশ্বাস কের এরা
দেল দেল এেসিছেলা বাঁচার িনশ্চয়তার আশায়। এই
অবাঙািলেদর অিধকাংশই িছেলা েখেট খাওয়া ছােপাষা মানুষ।
অসহেযাগ আন্েদালেনর ফেল তােদর অেনেকই কাজ না েপেয়
দু’িতনিদন অভুক্ত অবস্থায় িছেলা। দুপুর নাগাদ সকল
অবাঙািলেক িতনিট লাইেন দাঁড় কিরেয় নৃশংসভােব গুিল কের
হত্যা করা হ’ল। একজন ইিপআর-এর িনর্েদেশ অবিশষ্ট নারী ও
িশশুেক একিট কক্েষ বন্দী কের জানালা িদেয় েপট্েরাল
িছিটেয় আগুন ধিরেয় েদয়া হয়। এর পরই শুরু হয় মুসিলম
স্কুেল সমেবত হয়িন, অথচ েরলওেয় কেলািনেত প্রাণভেয়
আত্মেগাপন কের আেছ এমন অবিশষ্ট অবাঙািলেক খুঁেজ খুঁেজ
মারার পালা। অবশ্য এ ব্যাপাের প্রিতেরাধ বািহনী বা
ইিপআর-রা অংশ েনয়িন। িকছুসংখ্যক সুেযাগ সন্ধানী
গুন্ডাপান্ডা লুটপােটর আশায় কেলািনেত এ হত্যাকান্ড
চালায়।
দুপুর একটার িদেক নঈম সােহেবর বাসায় এইসব দুর্বৃত্ত
ঢুেক এেক এেক সবাইেক গুিল কের। তারা েবিরেয় যাওয়ার পর
েভতের িগেয় েদখা েগল, সবাই মারা েগেছ শুধু একিট িশশু
তার রক্তাপ্লুত মােয়র বুেক মাথা েরেখ কাঁদেছ। এ সময়
এমন িকছু অবাঙািলেকও হত্যা করা হেয়িছেলা যারা একাত্ম
হেয় িগেয়িছেলা বাঙািলেদর সােথ। এজাজ নােম একজন অবাঙািল
যুবক, যার প্রায় সকল বন্ধুই িছেলা বাঙািল, েয সুন্দর
বাংলা বলেত পারত, িনেজেক বাঙািল বেল পিরচয়ও িদত,
মুসিলম স্কুল েথেক েদৗেড় েবিরেয় এেসও েশষ পর্যন্ত েস
বাঁচেত পােরিন। েস তার বন্ধুেদর কােছ প্রাণ িভক্ষা
েচেয়িছেলা। তােতও িকছু হয়িন। তার সহপাঠী এক বন্ধুর
বুেলেটর আঘােতই তােক িদেত হেয়িছেলা প্রাণ।
েবারহান খাঁ, উর্দু কিব, উত্তরবঙ্েগর প্রিতিট
‘মুশােয়রা’য় িযিন কিবতা পাঠ করেতন, েসই আত্মেভালা
মানুষিটও েসিদন বাঁচেত পােরিন। মুিজব, েয পড়েতা
রাজশাহী িবশ্বিবদ্যালেয়, তােক তার বন্ধুরাই জােম
মসিজেদর পােশ এেন হত্যা কের॥”
— আবুল কালাম আজাদ / মুক্িতযুদ্েধর িকছু কথা : পাবনা
েজলা ॥ [ জাতীয় সািহত্য প্রকাশনী – জুলাই, ১৯৯১ । পৃ:
২৫ ]
০২.
“… ১১ই এপ্িরল সকােলই পাকশীেত বসবাসরত সকল িবহািরেক
পিরবার-পিরজনসহ পাকশীর একমাত্র উর্দু িমিডয়াম মুসিলম
হাইস্কুেল সমেবত হওয়ার জন্য িনর্েদশ জাির করা হয়।
তােদরেক আশ্বাস েদয়া হয় েয, সকল িবহািরর িনরাপত্তার
জন্যই এটা করা হচ্েছ এবং এখােন জমােয়ত হেল তােদর
জানমােলর িনরাপত্তা িবধান করা হেব। এই আশ্বােসর পর
প্রায় চার-পাঁচশ িবহাির নারী-পুরুষ-িশশু-বৃদ্ধ এেস
অল্পক্ষেণর মধ্েযই জমােয়ত হেয়িছল মুসিলম স্কুল
প্রাঙ্গেণ।
এরপর দুপুর নাগাদ নারী ও িশশুেদর স্কুেলর একিট বড়
কক্েষ েঢাকােনা হয় এবং অন্যেদর িতন-চার লাইেন দাঁড়
কিরেয় গুিল কের হত্যা করা হয়। পের ঘেরর েভতের বন্িদ
নারী-িশশুেদরও জানালা িদেয় গুিল কের হত্যা করা হয়।
এিদেক এ সমেয় ঈশ্বরদীর িদক েথেক মর্টার ও স্বয়ংক্িরয়
অস্ত্েরর েগালাগুিলর শব্দ পাকশীর িদেক ক্রমশ এিগেয়
আসেত েশানা যাচ্িছল। এ অবস্থায় তিড়ঘিড় কের িনহত
িবহািরেদর লাশ ট্রােক কের হার্িডঞ্জ ব্িরেজর িনেচ
পদ্মা নদীেত েফলার কাজ শুরু করা হয়। িকন্তু দুই ট্রাক
লাশ এভােব েফলার পর পরই মর্টার েশল ও গুিল ছুড়েত
ছুড়েত এবং রাস্তার দু’পােশ বািড়ঘর ও েদাকানপােট আগুন
লাগােত লাগােত পািকস্তািন বািহনী পাকশীর কাছাকািছ চেল
আেস। সন্ধ্যার আেগই হানাদার বািহনী পাকশীেত অবস্থান
েনয়॥”
— কামাল আহেমদ / ‘৭১ েচতনায় অম্লান ॥ [ র্যামন
পাবিলশার্স – েফব্রুয়াির, ২০০৮ । পৃ: ৯২-৯৪ ]
০৩.
“… পাকিস িছল একিট গুরুত্বপূর্ণ েরলওেয় েকন্দ্র। ১৯৭১
সােলর মার্েচ আওয়ামী লীেগর িবদ্েরােহর আেগ এখােন প্রায়
এক হাজার অবাঙািল পিরবার বসবাস করেতা। মার্েচর শুরুেত
আওয়ামী লীগ দৃশ্যত এ শহেরর িনয়ন্ত্রণ গ্রহণ কের।
পুিলশ, আধা-সামিরক ইস্ট পািকস্তান রাইেফলস ও আনসার
েকন্দ্রীয় সরকােরর কর্তৃত্েবর িবরুদ্েধ িবদ্েরাহ কের।
এমন েকােনা িদন িছল না েযিদন িমিছল অথবা সমােবেশর মেতা
কর্মসূিচগুেলার মধ্য িদেয় আওয়ামী লীগ শক্িত প্রদর্শন
কেরিন।সমােবশগুেলােত অস্ত্েরর সমােবশ ঘটােনা হেতা।
েবশিকছু অবাঙািল যুবক প্রহৃত হয় এবং অবাঙািলেদর
েদাকানপাট লুট করা হয়।
মার্েচর েশষ সপ্তাহ এবং এপ্িরেলর শুরুেত অবাঙািলেদর
িবরুদ্েধ িবদ্েবেষর িবষবাষ্প তুঙ্েগ েপৗঁেছ। েরলওেয়
কেলািনেত বসবাসকারী অবাঙািলরা সন্ত্রাসী হামলার
টার্েগট হেয় দাঁড়ায়। কেলািনর বািসন্দােদর অিধকাংশ িছল
েরলওেয়র কর্মচারী এবং তােদর পিরবার। ১৯৭১ সােলর ৯
এপ্িরল এ আবািসক কেলািনেত সর্বাত্বক হত্যাযজ্ঞ চালােনা
হয়। কেলািনর প্রায় ২ হাজােরর েবিশ বািসন্দােক হত্যা
করা হয়। ১৯৭১ সােলর ১০ এপ্িরল পািকস্তান েসনাবািহনী
শহেরর িনয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধার করার িঠক পূর্বক্ষেণ এ
হত্যাকাণ্ড সংঘিটত হয়।
একেশা বােরাতম সাক্ষীর িববরণ:
৫২ বছেরর আবু েমাহাম্মদ িছেলন েরলওেয়র একজন কর্মচারী৷
িতিন েরলওেয় কেলািনেত বসবাস করেতন। হত্যাযজ্েঞ তার
পিরবােরর সাত জনেক হত্যা করা হয়। আবু েমাহাম্মদেক
ঢাকায় স্থানান্তর করা হয় ৷ ১৯৭৪ সােলর েফব্রুয়ািরেত
িতিন করািচেত প্রত্যাবাসন কেরন। আবু েমাহাম্মদ তার
পিরবােরর হৃদয়িবদারক হত্যাকান্েডর বর্ণনা িদেত িগেয়
বেলেছন :
“… ১৯৭১ সােল মার্েচর েশষ সপ্তােহ আওয়ামী লীেগর
উগ্রপন্থী ও বাঙািল িবদ্েরাহীরা স্েটনগান ও রাইেফল
উিচেয় পাকিস েরলওেয় স্েটশন এবং েরলওেয় কর্মচারীেদর
আবািসক কেলািন আক্রমণ কের। তারা েরলওেয়র সকল অবাঙািল
কর্মচারীেক পাকিস েরলওেয় প্রাঙ্গেণ সািরবদ্ধভােব দাঁড়
কিরেয় গুিল কের হত্যা কের। েস সময় আিম িছলাম িডউিটেত৷
আমার বাম পােয় একিট বুেলট িবদ্ধ হেল আিম আহত হই। বুেলট
িবদ্ধ হেয় আিম মািটেত পেড় যাই এবং মৃত্যু যন্ত্রণায়
কাতরােত থািক। প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্িছল। আমার
ক্ষতস্থােন তীব্র ব্যথা করিছল। আক্রমণকারীরা িবকােল
েরলওেয় স্েটশন ত্যাগ কের আবািসক কেলািন আক্রমণ কের৷
আিম েমিশনগােনর একটানা গুিলর আওয়াজ শুিন। …
আমার েকায়ার্টার িছল িকছুটা দূের। পােশ িছল একিট
মসিজদ। আিম এ মসিজেদ নামাজ পড়তাম। মধ্যরােতর পর আিম
হামাগুিড় িদেয় মসিজেদ েযেত সক্ষম হই। েকাথাও আেলার
েকােনা িচহ্ন িছল না। চুিপ চুিপ মসিজেদ প্রেবশ কের
অন্ধকাের মসিজেদর েমেঝেত মিহলােদর মেতা একদল মানুষ
েদখেত েপলাম। তােদর অেনেকই িছল প্রায় িববস্ত্র।
আমােক িবদ্েরাহীেদর একজন মেন কের েক েযন বেল উঠেল, ‘এ
নরক যন্ত্রণার েচেয় আমােদরেক গুিল কের েমের েফেলা।’
িফসিফস কের আিম আমার পিরচয় েদয়ায় তারা স্বস্িতর
িনঃশ্বাস েফেল এবং িকভােব বাঙািল িবদ্েরাহীরা তােদর
পুরুষেদর হত্যা, তােদরেক অপহরণ এবং ধর্ষণ কেরেছ আমার
কােছ তার িবস্তািরত িববরণ েদয়। তােদর একজন বলেলা,
“মসিজেদ িনক্েষপ করার আেগ আমােদর জামা-কাপড় খুেল েনয়া
হয় এবং আমােদরেক একিট স্কুেল নগ্ন অবস্থায় হাঁিটেয়
িনেয় যাওয়া হয়। েসখােন অপহরণকারীরা আমােদর সম্ভ্রমহািন
কের। গভীর রােত আমােদরেক মসিজেদ েফেল িদেয় যাওয়া হয়।
দু’জন েমেয় পেথ পালােনার দুঃসাহস েদিখেয়িছল। তােদর
মৃতেদহ মসিজদ প্রাঙ্গেণ পেড় রেয়েছ।’ এসব ধর্িষতা
মিহলা িছল েরলওেয়েত আমার সহকর্মীেদর কন্যা অথবা
স্ত্রী।…
পরিদন িবদ্েরাহীরা িপছু হেট এবং পািকস্তান েসনাবািহনীর
একিট ইউিনট পাকিসেত প্রেবশ কের। তারা আমােদর উদ্ধার
কের। হাসপাতােল আমার িচিকৎসা করা হয়। হত্যাযজ্েঞ আমার
পিরবােরর সকল সদস্য িনহত হয়। জীিবত মিহলা ও িশশুেদর
ঢাকায় একিট ত্রাণ িশিবের স্থানান্তর করা হয়।”
একেশা েতেরাতম সাক্ষীর িববরণ:
শামসুজ্েজাহা হেলন ১৯৭১ সােল ঈশ্বরদী হত্যাকান্েডর
একজন প্রত্যক্ষদর্শী। ঈশ্বরদী েথেক ৮ মাইল দূের িতিন এ
হত্যাকান্ড প্রত্যক্ষ কেরন। হত্যাকান্ড সম্পর্েক িতিন
তার সাক্ষ্েয বেলেছন:
“… আমার চাচােতা ভাই জামাল মািলক পাকিসেত পূর্ব
পািকস্তান েরলওেয়র গার্ড িহেসেব চাকির করেতা। তার ১২
সদস্েযর পিরবার বাস করেতা েরলওেয় কেলািনর একিট
েকায়ার্টাের। ১৯৭১ সােল মার্েচর তৃতীয় সপ্তােহ জামাল ও
তার পিরবােরর সবাই িনহত হয়। কেয়কজন পুরুষেক হত্যা করা
হয় েকায়ার্টাের গুিল কের। কেয়কজন বৃদ্ধ, যুবতী, মিহলা
ও িশশুসহ বাদবািকেদর একিট স্কুল ভবেন িনেয় যাওয়া হয়।
প্রিতশ্রুিত েদয়া হেয়িছল েয, তােদরেক েসখােন আশ্রয়
েদয়া হেব এবং েকােনা ক্ষিত করা হেব না। েসই ভয়াবহ িদেন
ইস্ট পািকস্তান রাইেফেলর িবদ্েরাহীরা স্কুল প্রাঙ্গেণ
েমিশনগােনর গুিলেত তােদর ঝাঝরা কের েদয়। এ
হত্যাকান্েডর এক ঘন্টা আেগ আটক যুবতী মিহলােদর
বন্দুেকর মুেখ অন্য একিট স্কুল ভবেন িনেয় যাওয়া হয়।
েসখােন িবদ্েরাহীরা তােদর শ্লীলতাহািন ঘটায়। িপছু হটার
আেগ িবদ্েরাহীরা এসব ধর্িষতা যুবতী মিহলার অেনকেক একিট
মসিজেদ েঠেল েদয়। পািকস্তান েসনাবািহনী তােদর মুক্ত
কের।”

একেশা েচৗদ্দতম সাক্ষীর িববরণ:
১৯৭১ সােলর ৯ এপ্িরল পাকিসেত অবাঙািল হত্যাযজ্েঞর সময়
১৫ বছেরর েমাহাম্মদ কাইয়ুেমর িপতামাতা ও বড় েবানেক
নৃশংসভােব হত্যা করা হয়। কাইয়ুম েসই উপাখ্যােনর বর্ণনা
িদেত িগেয় বেলেছ:
“…আমরা েরলওেয় কেলািনেত বসবাস করতাম। খুব েভাের “জয়
বাংলা” শ্েলাগান িদেয় একদল েলাক েরলওেয় কেলািন আক্রমণ
কের। তারা আমােদর বািড় লুট কের এবং বন্দুেকর মুেখ
আমােদরেক কেলািন েথেক একটু দূের একিট পুরেনা স্কুল
ভবেন িনেয় যায়। আটককৃতেদর মধ্েয িছল েরলওেয় কেলািনর শত
শত পুরুষ, মিহলা ও িশশু। আটককারীরা আমােদরেক ভুল
আশ্বাস িদেয়িছল । তারা বেলিছল, আমােদর জীবন রক্ষা করা
হেব।
েশষ িবকােল বন্দুক, রামদা ও বর্শা উিচেয় আমােদর
আটককারীরা সকল বন্িদ পুরুষেক সািরবদ্ধভােব দাঁড় করায়।
দু’জন দু’জন কের বন্িদ পুরুষেদর কম্পাউন্েডর একিট
েকােণ িনেয় যাওয়া হয়। েসখােন আমােদর েচােখর সামেন
তােদরেক প্রথেম রামদা িদেয় কুিপেয় পের গুিল কের হত্যা
করা হয়। বন্দুকধারীরা আমার িপতােক হত্যা করার জন্য
টানা হ্যাচড়া কের িনেয় যাবার সময় আমার মা ও বড় েবান
িনেজেদরেক িনয়ন্ত্রণ করেত পােরনিন। েসই ভয়াবহ দৃশ্য
এখেনা আমার স্পষ্ট মেন পেড়। দু’জন বন্দুকধারী আমার মা
ও বড় েবানেক গুিল কের। রাইেফল িদেয় গুিল করার আেগ
রামদা িদেয় আমার িপতার বুক এেফাঁড় ওেফাঁড় কের েদয়া
হয়। আমার সঙ্েগ দাঁড়ােনা িছল আমার ৮ বছেরর েছাট েবান।
িঠক তখন কেয়কজন পুরুষ বন্িদ খািল হােত আটককারীেদর ওপর
হামলা চালােল ছুেটাছুিট শুরু হয়। …
আমার সামেন িছল একিট পিরত্যক্ত বািড়। বািড়িটর অর্েধক
িছল ভস্মীভূত। আিম আমার ক্রন্দনরত েবানেক আমার কাঁেধ
তুেল েনই এবং বািড়িটর িদেক েদৗেড় যাই। রুদ্ধশ্বােস
আমরা ধ্বংসযজ্েঞপূর্ণ একিট রুেম অগ্িনদগ্ধ একিট
েতাষেকর িনেচ লুকাই। আমরা এ ভূতুেড় বািড়েত ২৪ ঘণ্টা
অবস্থান কির। ক্ষুধা ও িপপাসায় আমার েছাট েবান
কান্নাকািট শুরু করেল আমরা চুিপচুিপ িনকটবর্তী একিট
মােঠ যাই। েসখােন আমরা পািন পান কির। রােত আমরা মােঠর
েশষ প্রান্েত একিট জঙ্গেল আশ্রয় েনই। আমরা বন্য ফলমূল
েখতাম। পাতার িবছানায় ঘুমাতাম। পরিদন পািকস্তান
েসনাবািহনী আমােদর উদ্ধার কের। তারা আমােদরেক ঈশ্বরদী
িনেয় যায়। েসখােন অন্যান্য এিতম িশশুর সঙ্েগ আমরা একিট
বািড়েত বাস করতাম। আিম িদনমজুর িহেসেব কাজ করতাম।
তােত আমােদর দু’ভাই েবােনর েবশ চলেতা। ১৯৭১ সােলর
িডেসম্বের ভারতীয় বািহনীর কােছ ঈশ্বরদীর পতন ঘটেল আমরা
নতুন কের দুর্েভােগ পিড়। ১৯৭৪ সােলর জানুয়ািরেত আমরা
করািচেত প্রত্যাবাসন কির॥”
— ব্লাড এন্ড টীয়ার্স / কুতুবউদ্িদন আিজজ (মূল: Blood
and Tears । অনু: সুশান্ত সাহা) ॥ [ ইউিপিপ –
েফব্রুয়াির, ২০১২ । পৃ: ১৩৫-১৩৭ ]

একাত্তেরর গণহত্যা (৫)
েয কািহনী শুনেত েনই (০১)
সংগ্রেহ: কায় কাউস
================
০১.
“… সুধীর, জানা আেছ, নতুন মানুষজেনর সঙ্েগ আলািপত হেত ভালবােস, ভালবােস
পুরােনা মানুষেদর সঙ্গ-সাক্ষাৎ। তার েকােনা তাড়া েনই। েছােটা রাস্তােক
কী কের প্রলম্িবত করা যায়, েসটাই তার লক্ষ্য। খুলনা শহর খুব েছােটা নয়।
িরকশায়

েযেত

েযেত

কত

গল্পই

না

েস

কের।

মুক্িতযুদ্ধ

পরবর্তীকালীন

প্রিতেশাধমূলক গণহত্যার খবর, মুক্িতেযাদ্ধা নামধারী অেনক সশস্ত্র মানুেষর
যুদ্ধ এবং পরবর্তীকালীন কার্যকলাপ, অেনক িকছুর খবরই তার েঝালায় মজুত।
েসসব কথা িনরেপক্ষভােব েকােনা েলখক গেবষেকর বই পুস্তেক দুর্লভ।
সুধীর সারা েদশ ঘুের েবড়ায়। মুক্িতযুদ্েধর আেগও েস পেথ প্রান্তের এ েজলা
েস েজলা করত। এখন েস েসইসব অজানা কািহিন, কথা বেল যাচ্েছ, অবশ্য অন্য
েলােকর কান বাঁিচেয়। খুলনার খািলসপুেরর মর্মান্িতক হত্যাকাণ্েডর কথা তার
কােছই সিবস্তাের শুনলাম। আেগ আেরা একজন একিদন েস কািহিনর আভাস আমােক
িদেয়িছেলন। িতিন একজন সরকাির আমলা। তাঁর নামটা সঙ্গত কারেণই উল্েলখ করা
যায় না, েযেহতু স্বপেদ না থাকেলও এখেনা িতিন জীিবত এবং এেদেশ ওেদেশ
ব্যাপকভােব পিরিচত। সুধীেরর নামটাও েস কারেণ পালেটই েরেখিছ।
দুজেনই

বেলিছল,

মুক্িতযুদ্ধ

িমেট

যাবার

পর

েদশ

স্বাধীন

হেল

এরকম

হত্যাকাণ্েডর কী িকছু প্রেয়াজন িছল? খািলসপুের নািক দশ হাজার অবাঙািল
িবহারী

মুসলমান,

নারী,

িশশু,

বৃদ্ধ,

যুবা

িনর্িবেশেষ

গণহত্যার

বিল

হেয়িছল। সরকাির আমলািট আমার অত্যন্ত এক ঘিনষ্ঠ আত্মীেয়র বন্ধু িছেলন।
িতিন একটা িবশাল হাড় কঙ্কােলর স্থূপ আমােক েদিখেয় বেলিছেলন, ভাই, হাড়
েদেখ িকন্তু বাঙািল অবাঙািল েবাঝা যায় না। খান েসনা, রাজাকার, আলবদেররা
জঘন্যতম কাজ কেরিছল। তারা পািকস্তােনর সহেযাগী হেয় ধ্বংসকাণ্ড চািলেয়িছল

তােত ভুল েনই। িকন্তু িকছু মুক্িতযাদ্ধা? মুক্িতেযাদ্ধা বা স্বাধীনতা
সংগ্রামী অর্থ কী? তারাও কী ঘাতক, ধর্ষক অথবা সুেযাগ সন্ধানী হেব, খান
েসনা অথবা তােদর সহযাগীেদর মেতা? তাহেল আমরা কােক ঘৃণা করব অথবা ভােলাই
বা বাসব কােক? কথাগুেলা আমার অবশ্যই সুমানিবক মেন হেয়িছল। শুধু মানিবক
বলিছ না এ কারেণ েয হত্যা এবং ভােলাবাসা উভয়ই তঁ মানিবক কর্ম।

সুধীর বেলিছল, যারা েদশেক পািকস্তািনেদর হাত েথেক মুক্ত করার জন্য হােত
অস্ত্র িনেয়িছল তারা মধ্যিবত্ত, সাধারণ গৃহস্থেদর িকেশার িকেশারীেদর যখন
দলভুক্ত কের তখন এবং যুদ্ধ পরবর্তীকােল িকছুমাত্র কম েযৗন অপরাধ, খুন এবং
লুঠতরাজ

কেরিন।

এেদর

মধ্েযর

একটা

ব্যাপক

সংখ্যক

মানুেষর

পিরচয়

খুব

েগৗরবজনক েয িছল না, যুদ্ধ পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী এক বছেরর মধ্েয তার
ব্যাপক প্রমাণ আিম খুব ভােলাভােব েজেনিছ। এখেনা জানিছ। িকন্তু এসব কথা
িনেয় েকােনা বুদ্িধজীবী বাংলােদেশ বা এেদেশ েয েতমন িনরেপক্ষ েকােনা
িলিখত তথ্য হািজর কেরেছন, এমন খবর আমার কােছ েনই।
এমনকী ১৯৭০-এর িডেসম্বেরর িনর্বাচেন জয়ী হবার পর আদমজী জুটিমেল েয ব্যাপক
অবাঙািল মুসলমানেদর েকেট বুিড়গঙ্গায় ভাসােনা হেয়িছল, েস কথাও ওখানকার
অেনেকই জানেতন এবং জােনন। তখন েতা িমিলটাির হামলা শুরুই হয়িন। েসইসময়
িহিলবর্ডার িদেয় অজস্র অবাঙািল উদ্বাস্তু যখন ভারত ভূখণ্েড েঢাকার েচষ্টা
করিছল, তখন তােদর এিদেক ঢুকেত েদওয়া হয়িন। তারা িবজয়ী রাজৈনিতক দেলর কাছ
েথেক তাড়া েখেয় এিদেক আসিছল আবার এিদক েথেক তাড়া েখেয় যাচ্িছল ওিদেক।
এরা সব িবহারী মুসলমান, যারা দাঙ্গায় অথবা স্েবচ্ছায় ওেদেশ িথতু হেয়িছল
বা হেত সেচষ্ট িছল। একথা সত্য, তােদর একটা বড় অংশই বাঙািল িবদ্েবষী িছল
এবং েদেশর ব্যবসা বািণজ্েযর িসংহ ভাগই পশ্িচম পািকস্তািনেদর মেতা তােদর
কুক্িষগত িছল। িকন্তু এটাই িবেরােধর অথবা খুেনাখুিনর একমাত্র কারণ িছল
না। তেব এসব িনেয় ব্যাপক িবশ্েলষেণর স্থান এ আেলখ্য নয়, িনরাপদও নয়।
উপমহােদেশর তাবৎ রাজনীিতিবেদরাই এ ব্যাপাের সমানভােব েদাষী। েযিদন এসব
কথা িনেয় িনরেপক্ষ ইিতহাস রচনা সম্ভব হেব তখন অেনক তথ্য তত্ত্বই পালেট
যােব। আপাতত এ আেলাচনা বন্ধ কির শুধু একিট কথা বেল, েয, আেবেগর িদক িদেয়
ঘটনািট যত গাঢ় িছল, েকােনা আদর্েশর িবচাের তার মাহাত্ম্য সর্বজেনর মধ্েয
েয ততটা িছল, এমন বলা মুশিকল। অধুনাকার পিরবস্থা েদেখ তার যাথার্থ েবাঝা
আেদৗ

কষ্টকর

নয়।

তেব

এ

কথািটও

বিল

েয

এই

আেলাচনার

দ্বারা

আিম

মুক্িতযুদ্ধেক েহয় করেত চাইিছ না। এটা মুক্িতযুদ্েধর েপছন িদক॥”
— িমিহর েসনগুপ্ত / ধানিসদ্িধর পরণকথা ॥ [ েদ’জ পাবিলিশং (কলকাতা) –

জানুয়াির, ২০০৮ । পৃ: ২১-২৩ ]
০২.
“…

যতদূর

মেন

পেড়,

২৭

মার্চ

েবলা

দুটা

নাগাদ

আমােদর

েগেটর

িবহাির

দােরায়ানরা মানিসকভােব েভঙ্েগ পড়েলা। তারা আর িডউিট করেত পারেলা না।
তারা প্রথেম কেয়কজন অবাঙািল ম্যােনজােরর বাসায় িগেয় আশ্রয় েচেয়িছেলা।
অবাঙািল ম্যােনজাররা তােদরেক আমার বাসায় পািঠেয় েদন। আিম তােদর েফরােত
পারলাম না। তােদরেক আমার বাসায় আশ্রয় িদলাম। সন্ধ্যা নাগাদ আরও সাত-আটজন
িবহাির দােরায়ান আমার বাসায় আশ্রয় েনয়। আিম তােদরেক স্েটাররুম, িকেচন এবং
ডাইিনংরুম েছেড় িদেয় থাকার ব্যবস্থা কের েদই। আিম আধঘন্টা পরপর িগেয়
ওেদর েখাঁজখবর িনতাম। এরা শুধু পািন েখেত চাইেতা। িবসিমল্লাহ নােমর এক
িবহাির দােরায়ান আমার বাসায় আশ্রয় িনেয়িছেলা। আমার খুব প্িরয় দােরায়ান।
আমার অেনক িবপদ-আপেদ েস সব সময় আমার পােশ েথেকেছ। কখনও আমােক িবপেদর
মধ্েয

েফেল

িবসিমল্লাহ
করুণভােব

চেল

যায়িন।

দােরায়ান

িজজ্ঞাসা

তার

আমার
দুই

কেরিছেলা,

স্পষ্ট

মেন

হাত

িদেয়

‘স্যার

,

আেছ;
আমার

হাম

ওইিদন
মুখটা

বাঁেচ

গা

সন্ধ্যায়
জিড়েয়
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পর্যন্ত এেদর খবর িনেয়িছলাম। তারপর আর পািরিন। পরিদন েভারেবলায় এেদর
েখাঁজ িনেত িগেয় আর এেদরেক পাইিন। জািন না এেদর ভাগ্েয কী ঘেটিছেলা।
হয়েতা এরা পািলেয় িগেয়িছেলা, নয়েতা অজ্ঞাতনামা েসই হত্যাকারীেদর হােত
এেদরেক মৃত্যুবরণ করেত হেয়িছেলা।
… উনত্িরশ মার্চ েভারেবলায় যখন আমার ফ্ল্যােট ঢুিক, তখন বারান্দায় দশবােরাজন েলাকেক ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় বেস থাকেত েদেখিছলাম। এরা সবাই
িবহাির। েলবার কেলািন েথেক েকানরকেম েবঁেচ রােতর অন্ধকাের কীভােব েযন
অিফসার্স কেলািনেত ঢুেক পেড়েছ। মেন হয়, এেদর মধ্েয দুই জন পুরুষ, দুই জন
মিহলা এবং বািকরা এেদর েছেলেমেয়। এেদর েচােখর চাহিন আজও ভুলেত পািরিন।
েবঁেচ থাকার জন্েয, একটু আশ্রেয়র জন্েয করুণ চাহিন। হত্যাকারীরা রাইেফল
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েবড়াচ্েছ।
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বাসার েপছেনর িকেচন গার্েডেন েগলাম। টেমেটা গােছর জন্েয মাচা কেরিছলাম।
েসই মাচার িনেচ এেদরেক লুিকেয় রাখলাম। মেন আেছ ঘন্টা দুই পের িগেয় এেদরেক
আর পাইিন। আজও জািন না এেদর ভাগ্েয কী ঘেটিছেলা।
উনত্িরশ মার্চ সকােল খবর িনেয় জানলাম েয, বাঙািল ম্যােনজাররা ও তােদর
পিরবারবর্গ সবাই িনরাপেদ আেছন। রােতরেবলায় তােদর কারও েকান ক্ষিত হয়িন।
সকাল নয়টার িদেক েজনােরল ম্যােনজােরর সঙ্েগ েদখা করেত েগলাম। িতিন লুিকেয়
িছেলন িচফ ইঞ্িজিনয়ার সােহেবর বাসায়। আমার কথা শুেন েবিরেয় এেলন। সারা
রাত ঘুমানিন। েচাখ লাল। বললাম, ‘আর এখােন থাকা িনরাপদ নয়। েলবার কেলািন

জনমানবশুন্য।
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আমােদরেক সঙ্েগ সঙ্েগ হত্যা করেব। চলুন নদী পার হেয় গ্রােম চেল যাই।’
েজনােরল ম্যােনজার সােহব বলেলন, ‘গ্রােম েগেল গ্রােমর েলােকরা আমােদর
(অবাঙািলেদরেক) হত্যা করেব। অতএব গ্রােম যাওয়া সমীচীন নয়। েতামরা সবাই
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বাঁচােবা।’ ‘না’ বলেত পারলাম না। কথা িদলাম থাকেবা। বাইের চেল এলাম॥”
— কাজী আেনায়ারুল ইসলাম / আমার একাত্তর ॥ [ অবসর – েফব্রুয়াির, ১৯৯৮ ।
পৃ: ৫৪-৫৫ ]

একাত্তেরর গণহত্যা-চার

েয কািহনী শুনেত েনই (০৮)
================
চট্টগ্রাম হত্যাকান্ড (০১
Kai Kaus
০১.
“… একিট অিভজ্ঞতা যা আেজা আমােক হানা েদয়। কালুরঘােটর অনুষ্ঠান েশষ কের রাস্তায় এেস দাঁিড়েয়িছ। েদখলাম
একটা গািড় আটকােনা হেয়েছ। েভতের একিট অবাঙািল পুরুষ ও একিট বাঙািল মিহলা। সড়েকর িবিভন্ন েপাস্ট যারা
পাহারা িদচ্িছেলন তারাই আটেকেছ।
অবাঙািল পুরুষিটেক মিহলািটর কাছ েথেক িছিনেয় েনয়া হেলা। মিহলািটও িকছুেতই ছাড়েব না তােক। অনুনয়, িবনয়,
পােয় ধরা সমস্ত িকছুই মিহলািট করেছন। িকন্তু েকান িকছুেতই েকান ফল হেলা না। মিহলািটর শািড় ও ব্লাউজ
িছঁেড় েগল। তােক েজার কের গািড়েত তুেল েদয়া হেলা। গািড়িট আবার চেল েগেলা উল্েটামুেখ। অবাঙািল
পুরুষিটর হােত িছল একিট ব্িরফেকস, সম্ভবত: তার মধ্েয টাকা, গহনা ইত্যািদ থাকেলও থাকেত পাের। পুরুষিটেক
িনরাপেদ পার কের িদেত বাঙািল হেয়ও মিহলািট এেসিছল, েভেবিছল সফল হেব।
পুরুষিটেক সামেনই একিট গােছর েপছেন িনেয় যাওয়া হেলা। সড়ক পাহারায় যারা িনযুক্ত িছেলন, তােদর কােছ তখন
রাইেফল না থাকায় রাস্তার পােশর েকান বাসা েথেক একটা েভাঁতা ছুিরর মেতা েকউ এেন িদেয়িছল। েসই েভাঁতা
অস্ত্রিট িদেয় অবাঙািল েলাকিটেক েশষ পর্যন্ত অেনক কষ্েট মারা হেয়িছল।
আেজা ভািব, যুদ্েধর সময় মিহলািট েকেনা তার িনেজর জীবেনর ঝুঁিক িনেয়িছল? যুদ্েধর েচেয়ও িক তেব প্েরম
বড়? মানুেষর সােথ মানুেষর েয নািড়র েযাগ তা িক আবহমান প্রবািহত? মানুেষ মানুেষ িনেজেদর মধ্েয যেতা
যুদ্ধই করুক সবিকছুরই উর্ধ্েব মানুষ ও মনুষ্যত্বই েশষ কথা? তেব িক সব যুদ্েধর লক্ষ্য মানুষ ও
মনুষ্যত্েবর িবজয় েঘাষণার সমাপ্িতর সংগীত?
…আমার েলখা একিট শ্েলাগান (স্বাধীন বাংলা েবতার েকন্দ্র েথেক প্রচািরত) “ওরা মানুষ হত্যা করেছ, আসুন
আমরা আমরা পশু হত্যা কির” েস সময় েবশ জনপ্িরয় হেয়িছল॥”
— মুস্তফা আেনায়ার (স্বাধীন বাংলা েবতার েকন্দ্েরর শব্দ ৈসিনক) / মুস্তফা আেনায়ার রচনা সমগ্র ॥ [
সম্পাদনা : আব্দুল মান্নান ৈসয়দ । ঐিতহ্য – েফব্রুয়ারী, ২০১০। পৃ: ৩৭০ ]
০২.
“… কর্ণফুলী িমেল বাঙািলরা সকল পশ্িচম পািকস্তানী ও িবহারীেদর ও তােদর পিরবার পিরজনেদর একিট ক্লাব হেল
িনেয় যায় ও েসখােন গুিল কের তােদর হত্যা কের। েমজর আিনস েসখেন যান এবং মৃতেদেহর স্তুপ েদখেত পান েযখােন
েকবলমাত্র একজন নারী ও একিট িশশু েবঁেচ িছল। হতভাগ্যেদর েসখােন গণকবর েদয়া হয়। এপ্িরেলর েশষ িকংবা েম
মােসর প্রথম িদেক আর্িম এিভেয়শেনর ক্যাপ্েটন (পরবর্তীেত েল. েজনােরল) আলী কুিল চট্টগ্রাম উেড় যান।
িতিন কর্ণফুলী িমল পিরদর্শন কেরন। তখনও েসখানকার েদয়ােল ও িসঁিড়েত মজুত িছল রক্েতর িচহ্নসহ স্পষ্ট খুন
খারাবীর আলামত। িবেদশী সংবাদ মাধ্যেমও প্রকািশত হেয়িছল িমেল অবাঙািলেদর ব্যাপক হত্যাকান্েডর প্রমাণ।
রাজা ত্িরিদব রায় চট্টগ্রােম উভয়পক্েষর বাড়াবািড়র কথা িলেখেছন। তার এক চাচা ও দু’জন চাচােতা ভাইেক
েসনাবািহনী িনেয় েগেল তারা আর কখেনাই িফের আেসিন। “অন্যিদেক রাঙ্গামািটেত ২৬ মার্চ-এর পর েথেক আওয়ামী
লীগ, আওয়ামী লীগ সমর্িথত িবদ্েরাহী পুিলশ সদস্য ও ইষ্ট পািকস্তান রাইেফলেসর সদস্যরা িবহারীেদর ধের িনেয়
েযেত শুরু কের…বাঙািলেদর এ সব অপকর্েমর সােথ েযাগ না েদয়ায় তারা পাহািড়েদর হুমিক িদেয় বেল, ‘িবহারী ও
পশ্িচম পািকস্তানীেদর পর েতামােদর পালা আসেব’।” ত্িরিদব রায় অবাঙািল নারী-পুরুষ ও িশশুেদর প্রিত
বাঙািলেদর হৃদয়িবদারক নৃশংসতা িনেয় অেনক িলেখেছন। িতিন বেলন, আওয়ামী ক্যাডাররা মানুষেক বাধ্য করেতা
তােদর অর্থ ও চাল েদয়ার জন্য এবং েসখােন েসনাবািহনী েপৗঁছেল গ্রামবাসী তােদরেক মেন করেতা রক্ষাকর্তা
িহেসেব॥”
— েডড েরকিনং : ১৯৭১-এর বাংলােদশ যুদ্েধর স্মৃিত / শর্িমলা বসু (মূল: Dead Reckoning : Memories of the
1971 Bangladesh War । অনু: সুদীপ্ত রায়) ॥ [ হার্স্ট এন্ড েকাম্পানী – েফব্রুয়াির, ২০১২ । পৃ: ৯২ ]
০৩.
“… ১৯৭১ সােলর মার্েচ আওয়ামী লীেগর েনতৃত্েব বাঙািল িবদ্েরােহ জনবহুল বন্দর নগরী চট্টগ্রােম অবাঙািলেদর
চরম মূল্য িদেত হেয়েছ। পূর্ব পািকস্তান সংকেট ১৯৭১ সােলর আগস্েট প্রকািশত পািকস্তান সরকােরর শ্েবতপত্ের
চট্টগ্রাম ও তার আশপােশর এলাকায় অবাঙািলেদর মৃত্যুর সংখ্যা উল্েলখ করা হেয়িছল ১৫ হাজােরর িনেচ। িকন্ত এ
বই প্রকােশর প্রেয়াজেন গৃহীত শত শত প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য েথেক জানা েগেছ েয, ১৯৭১ সােলর মার্েচ
চট্টগ্রাম হত্যাযজ্েঞ ৫০ হাজােরর েবিশ অবাঙািল িনহত হেয়েছ। হাজার হাজার মৃতেদহ কর্ণফুিল নদী ও
বঙ্েগাপসাগের িনক্েষপ করা হয়। বাঙািল িবদ্েরাহীরা এ শহর এবং শহেরর উপকণ্েঠ ১৭িট কসাইখানায় বহু িনর্েদাষ
অবাঙািলেক হত্যা ও িনর্যাতন কেরিছল ৷ এসব িনর্যািতত অবাঙািলর লাশ ভস্মীভূত করা হয়।
মেন হচ্েছ বাঙািল িবদ্েরাহীেদর লক্ষ্য িছল ১২ বছেরর েবিশ সব অবাঙািলেক হত্যা করা। অবাঙািল পুরুষেদর
হত্যা করার পাশাপািশ ১৯৭১ সােল মার্েচর েশষ িদনগুেলােত এবং এপ্িরেলর প্রথম সপ্তােহ বাঙািল িবদ্েরাহীরা
বহু নারী ও িশশুেক হত্যা কের। প্রেদেশর অন্য েয েকােনা জায়গার েচেয় চট্টগ্রােম অবাঙািল হত্যাকান্েডর
ভয়াবহতা িছল প্রচণ্ড।খুলনা, যেশার, িদনাজপুর ও ময়মনিসংহ িছল ব্যিতক্রম।
আওয়ামী লীগ হাইকমান্ড ঢাকায় িবদ্েরােহর সূচনা ঘটােনার িঠক পরক্ষেণ ৩ মার্চ পাহাড়, নদী ও বনভূিম েশািভত
ৈনসর্িগক েসৗন্দর্েযর লীলাভূিম এ নগরীেত অগ্িনকাণ্ড ও মৃত্যুর আগ্েনয়িগিরর উদ্গীরণ ঘেট। গভীর রােত
আওয়ামী লীেগর বন্দুকধারী সন্ত্রাসীেদর েনতৃত্েব উন্মত্ত জনতা শহের অবাঙািল বসিত আক্রমণ কের এবং হাজার
হাজার ঘরবািড়েত অগ্িনসংেযাগ কের। িবদ্েরাহীেদর হামলায় সবেচেয় েবিশ ক্ষিতগ্রস্ত হয় ওয়ারেলস কেলািন ও
িফেরাজশাহ কেলািন। এককভােব িফেরাজশাহ কেলািনেত ৭ শত ঘরবািড় পুিড়েয় েদয়া হয় এবং এসব বািড়র অিধকাংশ
পুরুষ, মিহলা ও িশশুেক পুিড়েয় হত্যা করা হয়। অেনেক তােদর জ্বলন্ত ঘরবািড় েথেক রক্ষা পায়। িকন্তু
পািলেয় যাবার সময় পেথ সশস্ত্র িবদ্েরাহীেদর হােত তারা িনহত হয়।
িনর্িবচার হত্যাকাণ্ড েথেক েয ক’জন েবঁেচ েগেছ তারা এ িনষ্ঠুরতােক মর্েতর েদাযখ িহেসেব আখ্যািয়ত কেরেছ।
মুক্িতপেণর জন্য অবস্থাপন্ন অবাঙািলেদর অপহরণ করা হয়। পের অপহৃতেদর কসাইখানায় িনর্যাতন চািলেয় হত্যা
করা হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জািনেয়েছন েয, আওয়ামী লীেগর উর্ধ্বতন েনতা এম. আর. িসদ্িদকী িছেলন এ
হত্যাকান্েডর পিরকল্পনাকারী এবং িতিন চট্টগ্রােম ঘৃণ্য অবাঙািল হত্যাকাণ্ড তত্ত্বাবধান কেরেছন। ৩ মার্চ
রােত প্রথম অগ্িনসংেযােগর পর শহেরর অন্যান্য অবাঙািল বসিতেত হামলা চালােত িবদ্েরাহীেদর সাহস বৃদ্িধ
পায়। িবদ্েরাহীরা েরৗফাবাদ, হািলশহর, েদাতলা, কালুরঘাট, হামজাবাদ ও পাহাড়তলীেত শত শত অবাঙািল বািড়ঘের
লুটপাট চালায় ও অগ্িনসংেযাগ কের। বািড় েথেক অপহৃত অবাঙািলেদর কসাইখানায় হত্যা করা হয়।
মার্েচর প্রথম পক্ষকােল চট্টগ্রাম ও তার আশপােশ অবাঙািল পুরুষেদর পর্যায়ক্রেম িনশ্িচহ্ন কের েদয়ার
প্রক্িরয়া অব্যাহত িছল। আওয়ামী লীগ েনতৃবৃন্দ তােদর স্েবচ্ছােসবকেদর অস্ত্েরর প্রিশক্ষণ েদয়। িকছু
অস্ত্র লুট করা হেয়িছল আগ্েনয়াস্ত্েরর েদাকান ও পুিলেশর অস্ত্রাগার েথেক এবং আেরা অস্ত্র এেসিছল ভারত
েথেক। আক্রান্ত হওয়া নাগাদ গুিলবর্ষণ না করার জন্য েসনা ও েনৗবািহনীেক িনর্েদশ েদয়া হেয়িছল। স্থানীয়
পুিলশ বািহনী িনষ্ক্িরয় হেয় যায়। চট্টগ্রােম আইন-শৃঙ্খলা পিরস্িথিত পুেরাপুির েভঙ্েগ পেড়। অিধকাংশ
কর্মী বাঙািল হওয়ায় অগ্িনিনর্বাপক বািহনী িছল স্থিবর। অগ্িনিনর্বাপক গািড় জ্বলন্ত বস্িতর আগুন েনভােত
েযেত েচষ্টা কের। িকন্ত েবর হওয়া মাত্র িবদ্েরাহীরা এসব গািড় পুিড়েয় েদয়।
মার্েচর তৃতীয় সপ্তােহ চট্টগ্রােম িবদ্েরাহীরা এতটুকু শক্িত সঞ্চয় কের েয, তারা এলাকায় সামিরক
বািহনীেকও চ্যােলঞ্জ করেত শুরু কের। ১৮ মার্চ রােত সশস্ত্র ব্যক্িতরা প্রিতিট অবাঙািল আবািসক কেলািনেত
হামলা চালায়। হাজার হাজার অবাঙািলর জন্য রাতিট িছল িবভীিষকাময়। বন্দুকধারীরা েকােনা প্রশ্ন না কের
বািড়ঘের ঢুেক বািসন্দােদর ওপর গুিলবর্ষণ কের। েকােনা িকছু নড়াচড়া করেত েদখেলই তারা গুিল করেতা।
২৩ মার্চ ‘পািকস্তান িদবস’েক আওয়ামী লীগ ‘প্রিতেরাধ িদবস’ িহেসেব নামকরণ কের। েসিদন িবদ্েরাহীরা তােদর
ব্যাপক শক্িতপ্রদর্শন কের। েবশ কেয়কিট জায়গায় পািকস্তােনর পতাকা টুকেরা টুকেরা করা হয়। রােত অবাঙািলেদর
ওপর েফর হামলা হয়। ইিপআর, আনসার ও স্থানীয় পুিলশ িবদ্েরাহ করায় আওয়ামী লীেগর শক্িত বৃদ্িধ পায়।
িবদ্েরাহীরা িছল সুসজ্িজত এবং তােদর েগালাবারুদ সরবরােহর েকােনা ঘাটিত িছল না। ২৫ মার্চ িবদ্েরাহীরা
চট্টগ্রাম বন্দর এলাকায় েসনা ও েনৗবািহনীর সঙ্েগ সংঘর্েষ িলপ্ত হয় এবং শহর অিভমুখী সকল রাস্তা অবেরাধ
করার েচষ্টা কের। তারা ক্যান্টনেমন্েট ৈসন্য ও অস্ত্র পিরবহন েরােধ আগ্রাবাদ েথেক চট্টগ্রাম বন্দর
পর্যস্ত মহাসড়েক িবরাট িবরাট ব্যািরেকড স্থাপন কের। তারা মূল সড়েক পিরখা খনন কের এবং যানবাহন চলাচল
বন্েধ মহাসড়ক বরাবর দগ্ধ ট্রাক ও লির এবং িবটুিমেনর ড্রাম স্তূপ কের রােখ। িবদ্েরাহীরা বন্দের
গুদামজাতকৃত েগালাবারুদ লুট কের। ইস্ট েবঙ্গল েরিজেমন্েটর বাঙািল ৈসন্যরা িবদ্েরাহ কের িবদ্েরাহীেদর
সঙ্েগ েযাগ েদয়। ২৬ মার্চ িছল আওয়ামী লীেগর েনতৃত্েব সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটােনার এবং ঢাকা ও চট্টগ্রাম
েসনািনবােসর পূর্ণ িনয়ন্ত্রণ গ্রহেণর চূড়ান্ত িদন।
পািকস্তান েসনাবািহনী ২৫ মার্চ মধ্যরােত ঢাকা এবং পূর্ব পািকস্তােনর অন্যান্য গুরুতৃপূর্ণ শহের
পূর্বাহ্েন আঘাত েহেন িবদ্েরাহীেদর িবরুদ্েধ অিভযান শুরু কের। িকন্তু এই চ্যােলঞ্জ এবং ১ লাখ ৭৬
হাজােরর েবিশ বাঙািল িবদ্েরাহীর িবদ্েরাহ িনয়ন্ত্রেণ পািকস্তান েসনাবািহনীর হােত প্রেদেশ শক্িত িছল
অপর্যাপ্ত। এজন্য বহু জায়গায় িবদ্েরাহী িনয়ন্ত্িরত এলাকা পুনরুদ্ধাের েসনাবািহনীর েকাথাও েকাথাও এক
সপ্তাহ েথেক এক মাস সময় েলেগিছল। চট্টগ্রােম েসনাবািহনী ক্িষপ্রগিতেত বন্দর এবং িবমানবন্দেরর মেতা
শহেরর েকৗশলগত অংশগুেলার ওপর িনয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রিতষ্ঠা কের। িকন্তু ১৯৭১ সােলর ৯ এপ্িরল নাগাদ বহু
আবািসক এলাকা সশস্ত্র বন্দুকধারীেদর আওতায় েথেক যায়। এ নারকীয় মুহূর্েত হাজার হাজার অবাঙািলেক গণহাের
হত্যা করা হয়। ইস্ট েবঙ্গল েরিজেমন্টাল েসন্টার িছল চট্টগ্রােম িবদ্েরাহীেদর অপােরশনাল েহডেকায়ার্টার
এবং শহের আওয়ামী লীেগর প্রধান কার্যালয় িছল মূল
কসাইখানা। এ কসাইখানায় িনর্যাতন করার েসল ও েচম্বার িছল। িনর্যাতেনর েসলগুেলােত আটক অবাঙািলেদর শরীর
েথেক িসিরঞ্জ িদেয় রক্ত েবর কের েনয়া হেতা। রক্ত েবর করা হেয় েগেল অবাঙািলেদর হত্যা করা হেতা। উসমািনয়া
গ্লাস ওয়ার্কস, হািফজ জুট িমল, ইস্পাহািন জুট িমল ও অন্যান্য ফ্যাক্টির এবং িবিবরহােট আিমন জুট িমল এবং
চন্দ্রেঘানায় কর্ণফুিল েপপার িমেল অবাঙািল কর্মচারী এবং তােদর পিরবারবর্েগর হত্যাকাণ্েড প্রদর্িশত
িনষ্ঠুরতা প্রাচীন চীেনর অসভ্য হুনেদর বর্বরতােক ছািড়েয় যায়। ১৯৭১ সােল মার্েচর েশষ ৫ িদন এবং
এপ্িরেলর েগাড়ার িদেক িবদ্েরাহীরা এসব জায়গায় অিধকাংশ হত্যাকাণ্ড চালায়।িবদ্েরাহীেদর বর্ণবাদী গণহত্যা
েথেক খুব কমসংখ্যক অবাঙািল রক্ষা েপেয়িছল।
চট্টগ্রােম গভর্নেমন্ট েরস্ট হাউেজর কুখ্যাত কসাইখানায় প্রায় চার হাজার অবাঙািলেক হত্যা করা হয়। তােদর
শরীর েথেক রক্ত েবর কের েনয়া হয়। বাঙািল ডাক্তাররা তােদর েচাখ েথেক কর্িণয়া তুেল েনয়। তিড়ঘিড় কের
েখাড়া অগভীর গর্েত এসব লাশ চাপা েদয়া হয়। কােরা মধ্েয েবঁেচ থাকার ক্ষীণ সম্ভাবনা েদখা িদেল তার মাথার
খুিলেত গুিল করা হেতা।
আওয়ামী লীেগর জঙ্িগরা মসিজেদর কেয়কজন ইমামেক িবহারীেদর হত্যা করা বাঙািল মুসলমানেদর ধর্মীয় কর্তব্য
িহেসেব ফেতায়া িদেত বাধ্য কের। চট্টগ্রােম ফায়ার ব্িরেগড অিফেসর কােছ একিট মসিজেদ অর্ধ ডজন অবাঙািলেক
হত্যা করা হয়। িবদ্েরাহীরা তােদরেক বািড় েথেক অপহরণ কেরিছল। কালুরঘাট িশল্প এলাকায় বাঙািল িবদ্েরাহীরা
িতন শত মিহলাসহ প্রায় ৫ হাজার অবাঙািলেক জবাই কের। কালুরঘাট হত্যাকাণ্ড েথেক খুব কমসংখ্যক অবাঙািল
রক্ষা েপেয়িছল। আটক অবাঙািল মিহলােদর ধর্ষণ করা হয়। কাউেক কাউেক ধর্ষণ করা হেয়িছল প্রকাশ্য িদবােলােক
রাস্তায়।
হািলশহর, কালুরঘাট ও পাহাড়তলীেতও বর্বর হত্যাকাণ্ড সংঘিটত হেয়িছল। এসব এলাকায় বাঙািল িবদ্েরাহী
ৈসন্যরা েগাটা বসিতর চারিদেক েপট্েরাল ও েকেরািসন িছিটেয় আগুন ধিরেয় েদয়। তারপর অগ্িনকুণ্ড েথেক পািলেয়
যাওয়া অবাঙািলেদর হত্যা করা হয়। ১৯৭১ সােল মার্েচর েশষ সপ্তাহ এবং এপ্িরেলর শুরুেত এই িনর্িবচার
হত্যাকাণ্েড চট্টগ্রাম ও তার আশপােশর এলাকায় প্রায় ৪০ হাজার অবাঙািল িনশ্িচহ্ন হেয় যায়। মৃতেদহগুেলা
পুিড়েয় েদয়ায় অথবা নদী িকংবা সাগের িনক্েষপ করায় িনহতেদর সিঠক সংখ্যা কখেনা জানা যােব না। িহংস্র
িবদ্েরাহীেদর অেনেকই িছল িহন্দু। এসব িহন্দু িবদ্েরাহী মসিজদ ও মুসলমানেদর মাজার অপিবত্র এবং পিবত্র
েকারআেনর কিপেত অগ্িনসংেযাগ কের।
এ বইেয়র জন্য গৃহীত সাক্ষাৎকারগেলােত প্রত্যক্ষদর্শীরা এম. আর. িসদ্িদকীেক ‘চট্টগ্রােমর কসাই” িহেসেব
আখ্যািয়ত কেরেছন। তারা অিভেযাগ কেরেছ েয, তার ব্যক্িতগত তত্বাবধােন শহের আওয়ামী লীেগর প্রধান কার্যালেয়
কসাইখানায় হত্যাকাণ্ড চালােনা হেতা। িনরীহ অবাঙািলেদর হত্যা করেত িতিন তার অনুসারীেদর িনর্েদশ িদেয়
বেলিছেলন, “এই জারজেদর হত্যা কেরা”। পািকস্তান েসনাবািহনীর সঙ্েগ লড়াইেয় িবদ্েরাহীেদর হতাহত সংখ্যা
বৃদ্িধ েপেত থাকায় বাঙািল ডাক্তার রক্ত সরবরােহর আহ্বান জানান। এ আহ্বােন সাড়া িদেয় এম. আর. িসদ্িদকী
কসাইখানায় বন্িদ অসহায় অবাঙািলেদর শরীর েথেক রক্ত েবর কের িনেত তার েলাকেদর িনর্েদশ েদন। এমনিক িতিন
পঙ্গু বাঙািল ৈসন্যেদর েদেহ প্রেয়াজনীয় অঙ্গ সংেযাজেন অবাঙািলেদর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ েছদেনর িনর্েদশ
িদেয়িছেলন। ১৯৭১ সােল মার্েচর েশষ িদনগুেলােত কসাইখানায় স্তুপীকৃত লাশগুেলা হয়েতা গর্েত পুঁেত েফলা হয়
নয়েতা মািট ও আর্বজনা িদেয় েঢেক েদয়া হয়।
পািকস্তান েসনাবািহনীর চাপ সহ্য করেত না েপের িবদ্েরাহীরা িপছু হটার সময় মসিজদ ও স্কুল ভবেন সমেবত শত
শত অসহায় নারী ও িশশুেক স্বয়ংক্িরয় অস্ত্েরর গুিলেত হত্যা কের। চট্টগ্রােম অবাঙািল পুরুষেদর
পাইকারীহাের হত্যা করার পাশাপািশ কেয়ক হাজার অবাঙািল েমেয় ও তরুণীেক অপহরণ এবং ধর্ষণ করা হয়। কখেনা
কখেনা বাঙািল িবদ্েরাহীেদর ঘাঁিটগুেলার কাছাকািছ সুরক্িষত বািড়গুেলােত গণধর্ষেণর ঘটনা ঘটেতা।
ৈনরাজ্যবাদী িবদ্েরাহীরা সন্তান অথবা স্বামীেক হত্যা করার অসহনীয় দৃশ্য েদখেত মিহলােদর বাধ্য করেতা।
পািকস্তান েসনাবািহনী িবদ্েরাহীেদর দানবীয় শাসন েথেক চট্টগ্রামেক মুক্ত করার পর জীিবত অবাঙািলরা তাঁেদর
িবধ্বস্ত জীবন নতুন কের শুরু কের এবং তােদর ভস্মীভূত ঘরবািড় েমরামত কের। তেব ১৯৭১ সােলর ১৬ িডেসম্বর
িবজয়ী ভারতীয় ও মুক্িতবািহনী পূর্ব পািকস্তান দখল কের েনয়ার পর তােদর ভগ্ন জীবন আবার েভঙ্েগ পেড়।
হাজার হাজার অবাঙািল িনহত হয়, অবাঙািল পিরবারগুেলােক তােদর েমরামত করা ঘরবািড় েথেক তািড়েয় েদয়া হয়
এবং জীিবতেদর ঠাঁই হয় েরডক্রেসর ত্রাণ িশিবের।
১৯৭১ সােলর েম মােস ৬ জন িবেদিশ সাংবািদক পূর্ব পািকস্তান সফর কেরন। মর্ট েরােসনবাম িছেলন তােদর একজন।
১৯৭১ সােলর ১২ েম ওয়ািশংটেনর ইিভিনং স্টাের তার প্েরিরত একিট িরেপার্েট বলা হয়:
“বন্দর নগরী চট্টগ্রােম একিট জুট িমেলর িবেনাদন ক্লােব কাপেড়র স্তুেপর েভতর রক্তমাখা একিট পুতুল
গড়াগিড় খাচ্িছল। এ ক্লােব বাঙািলরা ১৮০ জন মিহলা ও িশশুেক হত্যা কের। বাঙািলরা েদশপ্েরেমর উত্েতজনায়
মত্ত হেয় কেয়কজন পশ্িচম পািকস্তািনেক হত্যা কের। বাঙািল েবসামিরক েলাক ও মুক্িত েফৗজ ভারেতর িবহার
রাজ্য েথেক আগত (ভারতীয় অিভবাসী) িবহারীেদর গণহত্যায় িলপ্ত হয় এবং হাটবাজার ও বসতবািড় তছনছ কের,
ছুিরকাঘাত, গুিলবর্ষণ এবং অগ্িনসংেযাগ কের। কখেনা কখেনা ধর্ষণ ও লুটপােটও িলপ্ত হয় ৷”
১৯৭১ সােলর ১২ েম আেমিরকান বার্তা সংস্থা এিপ প্েরিরত একিট িরেপার্েটর উদ্ধৃিত িদেয় ওয়ািশংটেনর ইিভিনং
স্টাের আেরা বলা হয়:
“গতকাল গুরুত্বপূর্ণ এ বন্দর নগরী সফরকারী সাংবািদকরা জািনেয়েছন েয, তারা ব্যাপক েগালা ও গুিলবর্ষেণ
ক্ষয়ক্ষিতর এবং িবদ্েরাহীেদর হােত ব্যাপক েবসামিরক েলাক িনহত হওয়ার প্রমাণ েদখেত েপেয়েছন।প্রভাবশালী
ইস্পাহািন পিরবােরর মািলকানাধীন জুট িমলগুেলােত সাংবািদকরা িমেলর িবেনাদন ক্লােব গত মােস
িবচ্িছন্নতাবাদী িবদ্েরাহীেদর হােত িনহত ১৫২ জন অবাঙািল মিহলা ও িশশুর গণকবর েদখেত েপেয়েছন।
বুেলেট ক্ষত-িবক্ষত এ ক্লােবর েমেঝেত এখেনা রক্তমাখা জামা-কাপড় ও েখলনা পেড় রেয়েছ। দািয়ত্বশীল
সূত্রগুেলা জািনেয়েছ, ২৫ মার্চ েথেক ১১ এপ্িরল পর্যন্ত চট্টগ্রােম পশ্িচম পািকস্তািন ও ভারতীয়
অিভবাসীেদর (১৯৪৭ সাল েথেক পূর্ব পািকস্তােন বসিত স্থাপনকারী মুসলমান) হত্যা করা হেয়েছ।
অিধবাসীরা একিট ভস্মীভূত িডপার্টেমন্ট ভবন েদিখেয় বেলেছ, েসখােন বাঙািলরা পশ্িচম পািকস্তােনর সােড় িতন
শ’ পাঠানেক হত্যা কেরেছ।”
১৯৭১ সােলর ১০ েম চট্টগ্রাম েথেক ম্যালকম ব্রাউন প্েরিরত িনউইর্য়ক টাইমেস প্রকািশত এক সংবােদ বলা হয়:
“েসনাবািহনী এেস েপৗঁছােনার আেগ েয সময় িবচ্িছন্নতাবাদী আওয়ামী লীগ ও তার িমত্ররা চট্টগ্রাম িনয়ন্ত্রণ
করিছল তখন ভারত েথেক আগত িবহারী অিভবাসীেদর তুলনামূলক সমৃদ্িধেত দৃশ্যত ঈর্ষান্িবত বাঙািল শ্রিমকরা
ব্যাপক সংখ্যায় িবহারীেদর হত্যা কের।”
১৯৭১ সােল এপ্িরেলর প্রথম পক্ষকােল লন্ডেনর সানেড টাইমেসর পািকস্তািন প্রিতিনিধ এন্থিন মাসকােরনহাস
পূর্ব পািকস্তােন িবদ্েরাহ কবিলত এলাকা সফর কেরন। ১৯৭১ সােলর ২ েম সানেড টাইমেস মাসকােরনহাস প্েরিরত এক
িরেপার্েট বলা হয়:
“চট্টগ্রােম িমিলটাির একােডিমর কর্েনল কমান্িডংেক হত্যা করা হয়। এসময় তার আট মােসর অন্তঃসত্তা স্ত্রীেক
ধর্ষণ কের তলেপেট েবয়েনট িদেয় খুঁিচেয় হত্যা করা হয়। চট্টগ্রােমর আেরকিট অংেশ জীবন্ত অবস্থায় ইস্ট
পািকস্তান রাইেফলেসর একজন অিফসােরর চামড়া িছেল েফলা হয়। তার দু’পুত্েরর িশরচ্েছদ করা হয়। তার স্ত্রীর
তলেপেট েবয়েনট চার্জ কের হত্যা কের তার উন্মুক্ত শরীেরর ওপর পুত্রেদর মাথা েরেখ যাওয়া হয়। বাংলােদেশর
পতাকা উড়ােনা বাঁশ িদেয় জরায়ু িবদীর্ণ বহু যুবতী েমেয়র মৃতেদহ খুঁেজ পাওয়া যায়।
চট্টগ্রাম এবং খুলনা িছল সবেচেয় ক্ষিতগ্রস্ত শহর। েসখােন পশ্িচম পািকস্তািনরা সমেবত হেয়িছল।”
১৯৭১ সােলর ৭ এপ্িরল ডারহােমর ডার্িলংটেনর নর্দার্ন ইেকা’েত প্রকািশত একিট িরেপার্েট বলা হয়:
“আেমিরকান সহায়তা প্রকল্েপ কর্মরত মার্িকন প্রেকৗশলী িলও লামন্সেডন বেলেছন েয, গত সপ্তােহ েসনাবািহনী
এিগেয় আসার আেগ দু”সপ্তাহ পর্যত্ত বাঙািল অধ্যুিষত চট্টগ্রােম বন্দর এলাকায় আতঙ্িকত পশ্িচম
পািকস্তািনেদর িভড় িছল।”
১৯৭১ সােল মার্েচর তৃতীয় সপ্তােহ আওয়ামী লীেগর সন্ত্রাস কবিলত চট্টগ্রাম েথেক প্রায় ৫ হাজার অবাঙািল
করািচ এেস েপৗঁেছ। এসব অবাঙািল শরণার্থী অবাঙািলেদর িবরুদ্েধ পিরচািলত গণহত্যার েলামহর্ষক বর্ণনা েদয়।
িকন্তু েকন্দ্রীয় সরকার স্থানীয় বাঙািলেদর িবরুদ্েধ প্রিতেশাধমূলক হামলা প্রিতেরােধ পশ্িচম পািকস্তািন
পত্রপত্িরকায় তােদর বর্ণনা প্রকােশর ওপর িবিধ িনেষধ আেরাপ কের।
ত্িরশতম সাক্ষীর িববরণ:
৪০ বছেরর েমাহাম্মদ ইসরাইল চট্টগ্রােমর পাহাড়তলীেত ইস্পাহািন িনউ কেলািনর ২৮ নম্বর েকায়ার্টাের বসবাস
করেতন। ১৯৭১ সােলর ১৬ িডেসম্বর ভারত পূর্ব পািকস্তান দখল কের িনেল েমাহাম্মদ ইসরাইল নতুন কের দুর্েভােগ
পিতত হন। ১৯৭৩ সােলর িডেসম্বের িতিন করািচেত প্রত্যাবর্তন কেরন। ১৯৭১ সােলর ৩ মার্চ অবাঙািল
গণহত্যাকােল তার েবান, ভগ্িনপিত এবং িশশু ভািগনা িনহত হয়। ইসরাইল তার সাক্ষ্েয বেলেছন:
“আমরা বহু বছর ধের চট্টগ্রােম বসবাস করতাম এবং আমােদর প্রত্েযেক বাংলা বলেত পারতাম। আিম ব্যবসায়
িনেয়ািজত িছলাম এবং পাহাড়তলীেত আিম আমার েবান ও ভগ্িনপিতর সঙ্েগ তােদর বাসায় বসবাস করতাম।
৩ মার্চ িবকােল আওয়ামী লীেগর জঙ্িগ সমর্থকেদর েনতৃেত প্রায় ৫শ’ বাঙািল ইস্পাহািন কেলািন আক্রমণ কের। এ
কেলািনেত অিধকসংখ্যক অবাঙািল বসবাস করেতা। আক্রমণকারীেদর সঙ্েগ িছল জ্বলন্ত মশাল ও কেয়কিট বন্দুক।
আমােদর পক্ষ েথেক েকােনা প্রকার প্রেরাচনা ছাড়া জনতা উন্মত্ততায় িলপ্ত হয় ৷ তারা বািড়ঘের েকেরািসন ও
েপট্েরাল িছিটেয় অগ্িনসংেযাগ কের। েলাকজন ঘর েথেক েবর হেল আক্রমণকারীরা গুিলেত তােদর হত্যা কের।
১০ জন সশস্ত্র িবদ্েরাহী আমােদর ঘেরর দরজা েভঙ্েগ েফেল এবং উদ্যত বন্দুক িনেয় েভতের প্রেবশ কের। তারা
আমার ভগ্িনপিতেক গুিল কের। িতিন ঘটনাস্থেল িনহত হন। আিম আহত হই এবং মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতরােত থািক।
আমার েবান আক্রমণকারীেদর বাধা িদেত েগেল তােক েবয়েনট চার্জ করা হয়। আক্রমণকারীরা তার েকাল েথেক তার
দুগ্ধেপাষ্য িশশুেক েকেড় েনয়। আমার েবান যখন মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করিছল তখন আমার ভািগনােক গুিল কের
হত্যা করা হয়। পের আক্রমণকারীরা আমােদর বািড় লুট কের আগুন ধিরেয় েদয়। আিম হামাগুিড় িদেয় একিট ভবেন
েযেত সক্ষম হই। এ ভবেন আিম কেয়কিদন লুিকেয় থািক। আক্রমণকারীরা দু’হাজার অবাঙািলর বসিত এ কেলািনর
প্রিতিট ঘর পুিড়েয় েদয়। তারা জ্বলন্ত বািড়ঘের বহু মৃত েদহ িনক্েষপ কের৷
কেয়কজন দয়ালু বাঙািল আওয়ামী লীেগর এই ঘৃণ্য আচরণ এবং িনর্িবচাের অবাঙািল হত্যাকাণ্েড মর্মাহত হয় ৷
িকন্ত তার! িছল অসহায়৷ েকননা আক্রমণকারীেদর সঙ্েগ িছল বন্দুক। ৩ মার্েচর ৈপশািচকতায় আওয়ামী লীগ সফল
হওয়ায় উৎসািহত এবং িনশ্িচত হয় েয, অবাঙািল িনধেন তােদর পিরকল্পনা বাস্তবায়েন পুিলশ এবং েসনাবািহনীর
পক্ষ েথেক তারা েকােনা বাধার মুেখামুিখ হেব না।”
একত্িরশতম সাক্ষীর িববরণ:
২৩ বছেরর নূর েমাহাম্মদ িসদ্িদকী চট্টগ্রােম িফেরাজশাহ কেলািনেত একিট ভাড়া করা বাসায় িপতামাতার সঙ্েগ
বসবাস করেতা। ১৯৭১ সােল পূর্ব পািকস্তােন সংঘিটত হত্যাযজ্েঞ েস তার অিধকাংশ আত্মীয়-স্বজনেক হারায়। ১৯৭১
সােলর এপ্িরেল নূর েমাহাম্মদ চট্টগ্রাম ত্যাগ কের করািচেত এেস েপৗঁছায়। েস তার মর্মস্পর্শী সাক্ষ্েয
বেলেছ:
“৩ মার্চ দুপুের আওয়ামী লীেগর প্রায় ৫ হাজার সশস্ত্র কর্মী এবং তােদর সমর্থক িফেরাজশাহ কেলািন আক্রমণ
কের। তােদর সঙ্েগ িছল ইস্ট পািকস্তান রাইেফলেসর কেয়কজন সশস্ত্র িবদ্েরাহী। তােদর পরেণ িছল িডউিটকালীন
ইউিনফর্ম। অবাঙািলেদর পক্ষ েথেক েকােনা ধরেনর প্রেরাচনা ছাড়া উন্মত্ত জনতা উন্মাদ হেয় উেঠ। আওয়ামী
লীেগর জঙ্িগ সমর্থকরা শত শত ঘরবািড় লুট কের এবং েপট্েরাল ও েকেরািসন িছিটেয় আগুন ধিরেয় েদয়।
বািসন্দারা েদৗেড় পািলেয় যাবার েচষ্টা করেল সশস্ত্র েলােকরা খুব কাছ েথেক তােদর গুিল কের।আিম আল্লাহর
িবেশষ রহমেত হত্যাযজ্ঞ েথেক রক্ষা পাই।
আক্রমণকারীরা এিগেয় এেল আিম একিট স্েটার রূেম আত্মেগাপন কির। আত্মেগাপন েথেক েবর হেয় আিম আমােদর এলাকায়
শত শত ভস্মীভূত ঘরবািড় েদখেত পাই। এলাকার সর্বত্র িছল লােশর দুর্গন্ধ। আক্রমণকারীরা কাউেক কাউেক মৃত
েভেব েফেল েরেখ যায়। এসব অর্ধমৃত েলাকগুেলা কাতরাচ্িছল। িকন্তু সহায়তা করার মেতা েকউ িছল না। পুিলশ
উধাও হেয় যায়। পরিদনও আমােদর এলাকায় আক্রমণকারীরা েঘারােফরা করিছল। েযসব অবাঙািল কেলািন েথেক পািলেয়
যাবার েচষ্টা কের তােদরেক রাস্তায় গুিল কের হত্যা করা হয়। রােত বহু অবাঙািল েমেয়েক অপহরণ এবং খািল ঘের
ধর্ষণ করা হয়। বহু িশশুেক অগ্িনকুণ্েড িনক্েষপ করা হয়। মােয়েদরেক িশশুেদর করুণ মৃত্যু প্রত্যক্ষ করেত
বাধ্য করা হয়। দু’িদেনর ধ্বংস ও হত্যাযজ্েঞ িফেরাজশাহ কেলািন আণিবক েবামায় িবধ্বস্ত একিট েলাকালেয়র রূপ
ধারণ কের ৷
এ ভয়াবহ মােসর স্মৃিত আিম েকােনািদন ভুলেত পািরিন। মেন হচ্িছল সবগুেলা েলাক েযন হত্যা, লুট ও ধর্ষেণর
জন্য উন্মাদ হেয় িগেয়িছল। এ রক্তগঙ্গায় িনহতেদর সবাই িছল অবাঙািল। কেয়কজন পািকস্তানপন্থী বাঙািল তােদর
অবাঙািল বন্ধুেদর বাঁচােনার েচষ্টা কের। এসব পািকস্তানপন্থী বাঙািলেক চরম শাস্িত েদয়া হয়। এমনিক হত্যা
করা হয়।’
বত্িরশতম সাক্ষীর িববরণ:
১৯৭১ সােলর ৩ মার্চ ৪০ বছেরর শিরফােনর েচােখর সামেন তার দু’পুত্র ও স্বামীেক হত্যা করা হয়। িতিন তার
সাক্ষ্েয বেলেছন:
“আমার স্বামী শামসুল হক চট্টগ্রােম একিট বািণজ্িযক প্রিতষ্ঠােন চাকির করেতন। আিম আমার দু’েছেলেক িনেয়
চট্টগ্রােমর লিতফাবােদ একিট েছাট ঘের বসবাস করতাম। ৩ মার্চ একদল উন্মত্ত বাঙািল-অবাঙািল বস্িত এবং
আমােদর এলাকায় হামলা চালায়। তারা শত শত বস্িতঘর ও বািড়েত অগ্িনসংেযাগ কের। আক্রমণকারীরা হয়েতা অবাঙািল
পুরুষেদর হত্যা কের নয়েতা বন্িদ িহেসেব ট্রােক কের িনেয় যায়। কেয়কজন অবাঙািল জ্বলন্ত ঘরবািড় েছেড়
পালােনার েচষ্টা করিছল। িকন্তু তােদরেক রাইেফেলর গুিলেত হত্যা করা হয়! ব্যাপক অগ্িনকাণ্েড অেনেক প্রাণ
হারায়।
একদল েলাক আমার ঘর লুট কের এবং পের তােত আগুন ধিরেয় েদয়। আমরা েদৗেড় পালােনার েচষ্টা করেল একজন
বন্দুকধারী আমােদর ওপর গুিল চালায়। আমার দু’পুত্র আহত হয়। আিম এবং আমার স্বামী হতবুদ্িধ হেয় যাই। আিম
আমার শািড় িছঁেড় তােদর ক্ষত স্থােন ব্যান্েডজ কের েদয়ার েচষ্টা কির। িকন্ত্র ১০ িমিনেটর মধ্েয তােদর
শরীর িনথর হেয় যায়। বুক ভরা যন্ত্রণা িনেয় আমরা িনকটবর্তী একিট মসিজেদ আশ্রয় েনই। আমার স্থামী েভঙ্েগ
পেড়িছেলন। িতিন হাঁটু েগেড় বেস আল্লাহর কােছ েদায়া কেরন। আিম শািড় েথেক আমার পুত্রেদর রক্েতর দাগ
ধুেয় েফিল। িঠক এসময় আিম একিট িবকট আর্তনাদ শুনেত পাই এবং আক্রমণকারীরা মসিজেদ প্রেবশ কের। তারা
জানােলা, মসিজেদ আশ্রয় গ্রহণকারী সকল অবাঙািল পুরুষেক হত্যা করা হেব। পুরুষরা বয়স্ক হওয়ায় আিম
বন্দুকধারীেদর পােয় পেড় তােদর জীবন িভক্ষা চাই। একজন আক্রমণকারী তার পােয়র বুট িদেয় আমােক আঘাত
কের।একিট রাইেফেলর গুিলর শব্দ হয়। আিম অবাক িবস্মেয় তািকেয় েদখলাম আমার প্িরয় স্বামী মািটেত লুিটেয়
পেড় েগেছন। তার বুক েথেক িফনিক িদেয় রক্ত েবরুচ্েছ। আিম অজ্ঞান হেয় যাই এবং কেয়ক ঘন্টা অেচতন থািক।
মসিজেদ অবস্থানকারী মিহলােদর প্িরয়জনেক গুিল কের হত্যা করা হয়। এসব মিহলা তােদর প্িরয়জনেদর লাশ মসিজেদর
একিট েকাণায় সিরেয় রােখ। তারা িনজ িনজ শািড় িদেয় চাদর বািনেয় লাশগুেলা েঢেক রােখ। আমােদর কােছ কবর
েখাঁড়ার মেতা েকােনা শাবল অথবা খুন্িত িছল না। আমরা অশ্রুজল, ভীিত ও সন্ত্রােসর মধ্েয মসিজেদ িতন
সপ্তােহর েবিশ অবস্থান কির। মার্েচর েশষিদেক পািকস্তান েসনাবািহনী আমােদরেক একিট স্কুল ভবেন ত্রাণ
িশিবের িনেয় যায়। ১৯৭১ সােলর িডেসম্বের ভারতীয় েসনাবািহনী পূর্ব পািকস্তান দখল কের েনয়ার পর
মুক্িতবািহনী আমােদরেক উত্যক্ত কেরিছল। িকন্তু েরডক্রস আমােদরেক রক্ষা এবং সহায়তা কের। ১৯৭৪ সােলর
েফব্রুয়ািরেত আমরা করািচেত প্রত্যাবাসন কির।’
— ব্লাড এন্ড টীয়ার্স / কুতুবউদ্িদন আিজজ (মূল: Blood and Tears । অনু: সুশান্ত সাহা) ॥ [ ইউিপিপ –
েফব্রুয়াির, ২০১২ । পৃ: ৫৪-৬০ ]

একাত্তেরর গণহত্যা (িতন)
েয কািহনী শুনেত েনই (০৭)
সংগ্রেহ: কায় কাউস
================
কাপ্তাই হত্যাকান্ড
০১.

“… ২৫ মার্চ রাত ১১টার িদেক আিম যখন ঘুমােনার েচষ্টা করিছ, তখন আমার
েটিলেফান েবেজ ওেঠ। এত রােত েটিলেফান েবেজ ওঠা েমােটও স্বাভািবক েকােনা
ঘটনা নয়। িকন্তু আমরা একটা অস্বাভািবক সময় পার করিছলাম। তাই েযেকােনা
িকছুই প্রত্যািশত িছল। আমার অিফেসর ব্যক্িতগত সহকারী মুিজবুল হক েফানিট
কেরিছল। তখন তার কাজ িছল কাপ্তাইেয়র একমাত্র েটিলেফান এক্সেচঞ্জিটেত বেস
সমস্ত কেলর নজরদাির করা। উত্েতিজত কন্েঠ েস আমােক বলল, ‘চট্টগ্রাম েথেক
েটিলেফােন এইমাত্র খবর এেসেছ েয, েশখ মুিজব স্বাধীনতা েঘাষণা কেরেছন এবং
ইয়ািহয়া খানেক গ্েরপ্তার করা হেয়েছ। যুদ্ধ শুরু হেয়েছ। ঢাকায় ভীষণ লড়াই
চলেছ।’
চট্টগ্রাম

আওয়ামী

লীেগর

সাধারণ

সম্পাদক

আবদুল

হান্নান

খবরিট

প্রচার

কেরেছন। ভীত হেয় আিম জানেত চাইলাম ব্যাপারটা ক্যাপ্েটন হারুনেক জানােনা
হেয়েছ িক না। মুিজবুল জানাল, বুেথ েয বাঙািল সুেবদার িছল, েস খবরিট
জানােত ছুেট েগেছ।
… ওিদেক খবর েপেয়ই ক্যাপ্েটন হারুন েচৗধুরী ছুেট যান ইিপআর িশিবের। িতিন
তখন েসেকন্ড ইন কমান্ড। েমজর পীর েমাহাম্মদ েকােনা িকছু আঁচ করেত পারার
আেগই হারুন পিরস্িথিত িনয়ন্ত্রেণ িনেয় েনন। েগালাগুিল শুরু হেয় যায়। তেব

েকউ হতাহত হয়িন। এনিসওেদর অস্ত্র সংবরণ কিরেয় িপছেমাড়া কের হাত েবঁেধ
একিট িবশাল কক্েষ আটেক রাখা হয়।
… অল্পক্ষেণর মধ্েযই েমজর পীর েমাহাম্মেদর বািড়িট ইিপআর জওয়ানরা িঘের
েফেল এবং িতিন গৃহবন্দী হন। িবদ্েরাহ সম্পন্ন হেয় যায় এবং কাপ্তাইেয়
আমােদর জন্য িপছু েফরার েকােনা উপায় িছল না। আর আমরা তখেনা জািন না,
ঢাকায় কী হচ্েছ। সবিকছুই হচ্িছল জনাব হান্নােনর কাছ েথেক পাওয়া একিটমাত্র
েটিলেফান-বার্তার

মাধ্যেম।

আিম

তাৎক্ষিণকভােব

অনুভব

করলাম,

আমরা

ভীষণ

িবপেদর মধ্েয আিছ।
… ২৬েশ মার্চ রাত দুইটার (২৫ মার্চ িদবাগত) কেয়ক িমিনট পর আেরকটা েফান
এল। এক্সেচঞ্জ েথেক অপােরটর আমােক জানাল েয পিরস্িথিত িনয়ন্ত্রেণ এেস
েগেছ।

আসেল

তাৎক্ষিণক

িবপদটা

েকেট

েগেছ।

িকন্তু

আমরা

অেনক

বড়

ও

প্রলম্িবত িবপেদর িদেক অগ্রসর হচ্িছলাম, েয ধরেণর িবপেদর েমাকািবলা জীবেন
আমরা অেনেক কখেনা কিরিন।
… আমার বাসা েথেক ইিপআেরর ক্যাম্প ১০০ িমটােরর মেতা। ৫০-৬০ জন েলােকর
েছাটখােটা িভড় েচােখ পড়ল। েদখলাম, ইিপআেরর অবাঙািল জওয়ানেদর অস্ত্র
েকেড়

িনেয়

তােদর

িপছেমাড়া

কের

রাখা

হেয়েছ।

তারা

অসহােয়র

মেতা

প্রাণিভক্ষা চাইিছল। আমােদর মেতা তােদরও জীবন মূল্যবান। হঠাৎ েকউ একজন
আমার

হাত

েথেক

টর্চলাইটিট

িনেয়

অদৃশ্য

হেয়

েগল।

এর

পরই

আবার

হইচই।

ইিপআেরর একজন অবাঙািল েদৗেড় পািলেয় েঝােপর েভতের আশ্রয় িনেয়িছল। তােক
ধের িনেয় আসা হেলা ক্যাপ্েটেনর কােছ। ক্যাপ্েটন হারুন তার িরভলবারিট েবর
কের

ওর

বুেক

েঠিকেয়

গুিল

করেত

উদ্যত

হেলন।

ভীতসন্ত্রস্ত

হেয়

েলাকিট

ক্যাপ্েটেনর পা জিড়েয় ধরল। এ যাত্রায় প্রােণ রক্ষা েপেলও কেয়ক িদন পরই
েস মৃত্যুবরণ কের।
পািকস্তািন ৈসিনকেদর হত্যা করা সহজ িছল না। কেয়ক শ প্রাণঘাতী ৩০৩ বুেলট
ছুড়েত

হেয়িছল

পািকস্তািন

ব্যাংক

এনিসওেদর

ভবেনর

প্রথম

ইন্টার্িনর

জন্য

তলায়।

এখােন

িনরস্ত্র,

অনাহারী

রাখা

হেতা।

েগালাগুিলেত

ভবেনর

েচহারাটা জলবসন্ত েরাগীর মেতা হেয় িগেয়িছল। তারপরও েসনারা আত্মসমর্পণ
কেরিন। তারা জানত েয আত্মসমর্পণ করেত বাইের এেলই দরজার সামেন তােদর হত্যা
করা হেব। েশষ পর্যন্ত দুজন েলাক সাহস কের িটেনর চােলর ছােদ িগেয় ওেঠ।
তােদর একজন িছল েমাল্লা নােমর এক বদমাশ েলাক। তারা দুিতনটা িটন তুেল েফেল
েভতের গুিল চালায়। অবশ্য অনাহাের েলাকগুেলা এমিনেতই কেয়ক িদন পর মারা
েযত। কেয়কজন বুদ্িধমান েলাক দ্রুত ভবেনর ওপর নতুনভােব আস্তর কের িদল, েযন
েবাঝা না যায় গুিল চালােনা ও হত্যাকান্ড হেয়েছ। আর পািকস্তািন েসনারা েয
আসেব এবং শহের যােকই পােব, তার ওপর প্রিতেশাধ েনেব, েসটাও সবার জানা িছল।

১৭িট

মৃতেদহ

েসতুর

েপছেন

ভাগােড়

েফেল

েদওয়া

হয়।

িনকটবর্তী

কুষ্ঠ

হাসপাতাল েথেক মরণাপন্ন কুষ্ঠ েরাগীেদর এেন এখােন রাখা হেতা।
ইিপআর

ক্যাম্েপ

জেড়া

হওয়া

স্থানীয়

েলাকজন

অস্িথর

ও

উদ্িবগ্ন

হেয়

পেড়িছল। এরকম উত্েতজনাকর পিরস্িথিতেত কী করেত হয়, েস িবষেয় কােরারই
েকােনা ধারণা িছল না। রােতর অন্ধকার থাকেতই ইিপআেরর েলাকজন তােদর অস্ত্র
ও ব্যাগ িনেয় ট্রােক েচেপ কাপ্তাই ত্যাগ কের। পের আিম েমজর রিফেকর কাছ
েথেক জানেত েপেরিছলাম, িতিন চট্টগ্রাম েথেক বার্তা পািঠেয়িছেলন ক্যাপ্েটন
হারুনেক তার বািহনী িনেয় েযাগদান করার জন্য। আর তাই ক্যাপ্েটন হারুন
দ্রুত

কাপ্তাই

েথেক

চেল

যান।

চট্টগ্রােম

যাওয়ার

আেগ

িতিন

বন্দী

পািকস্তািন জওয়ানেদর স্থানীয় পুিলশ ও জঙ্িগ েলাকজেনর তত্ত্বাবধােন েরেখ
যান। যাওয়ার আেগ িতিন কাপ্তাইেয়র িনরাপত্তার জন্য েকােনা ব্যবস্থা েননিন
আর কখেনাই কাপ্তাইেয় িফের আেসনিন।
…

২৯

মার্চ

ইিপআেরর

দুজন

জওয়ানেক

িনেয়

স্থানীয়

িকছু

েলাক

পীর

েমাহাম্মেদর বািড়র সামেন জেড়া হয় তােক হত্যা করার জন্য। … আমরা ইিপআেরর
জওয়ানেদর েবাঝােনার েচষ্টা করলাম েয েমজরেক হত্যার পিরণিত ভয়াবহ হেত
পাের। েকননা, পশ্িচম পািকস্তােনও আমােদর প্রায় ৩০ হাজার ৈসিনক রেয়েছ।
এখােন বন্দী পািকস্তািন েসনােদর যিদ আমরা হত্যা কির, তাহেল পািকস্তািনরাও
প্রিতেশাধ

েনেব।

এর

জবােব

আমােদর

বলা

হেলা,

‘হাইকমান্ড

েথেক

েমজরেক

হত্যার িনর্েদশ এেসেছ। এর েবিশ িকছু আমরা জািন না। আমরা বন্দীেদর িনেয়
েযেতও পাির না। আমরা তােদর িনেয় কী করব?’
েমজর পীর েমাহাম্মদ অবশ্য বুঝেত েপেরিছেলন েয তার সময় ফুিরেয় এেসেছ। িতিন
জানেতন

েয

তার

েসনারা

িবদ্েরাহ

করেত

পাের।

এটাও

বুেঝিছেলন

েয

তার

সহকর্মীরা িনহত হেয়েছ। েদেশ েসনা অিভযােনর এবং যুদ্ধাবস্থার খবরও িনশ্চয়ই
েবতােরর মাধ্যেম িতিন েপেয়িছেলন।
জওয়ানরা যখন বািড় িঘের েফেলেছ, তখন িতিন বাইের েবিরেয় এেলন। সঙ্েগ এক
ট্রাংকেবাঝাই অস্ত্রশস্ত্র ও েগালাবারুদ। িতিন বলেলন েয, িতিন শহীদ হেত
প্রস্তুত

িছেলন।

তার

বদেল

িতিন

আত্মসমর্পণ

করেত

চান।

তার

এই

আেবদন

প্রত্যাখ্যাত হেলা। দুই হাত ওপের তুেল িপছু িফের দাঁড়ােতই প্রথম গুিলটা
েছাড়া হেলা। দ্িবতীয় গুিলেত িতিন িসঁিড়েত রক্েতর ধারার ওপর পিতত হেলন।
িমেসর পীর েমাহাম্মদ েভতর েথেক তােদর দত্তক েনয়া বাঙািল েমেয়েক সঙ্েগ
িনেয় েবিরেয় এেলন। এক মুহুর্ত থমেক দাঁিড়েয় েশষবােরর মেতা স্বামীেক
েদখেলন। তারপর ধীর পােয় এিগেয় এেলন হত্যাকারীেদর িদেক। তােদর রাঙামািট
িনেয় যাওয়ার জন্য একিট লঞ্চ আেগই প্রস্তুত রাখা হেয়িছল। েসটােতই তারা
িগেয় উঠেলন। এরপর আিম আর তােদর েকােনা খবরই জানেত পািরিন। মৃত্যুর আেগ

পীর েমাহাম্মদ হয়েতা তার হত্যাকারীেদর ওপর গুিল চালােত পারেতন। তেব িনেজর
স্ত্রী-কন্যার িনরাপত্তার কথা িচন্তা কের িতিন তা কেরনিন।
… পেরর দুই সপ্তাহ িছল ভয়াবহ। েযখােনই অবাঙািলেদর েদখা িমলিছল, েসখােনই
তােদর

িঘের

ধের

হত্যা

করা

হচ্িছল।

ইিপআর

ও

পুিলেশর

িকছু

েলাক

এই

হত্যাকান্ড চালাচ্িছল। তােদর সঙ্েগ েযাগ িদেয়িছল স্থানীয় িকছু েলাক। এেদর
মধ্েয দুজন রীিতমেতা প্রিতেযািগতা কের হত্যাযজ্েঞ েনেমিছল। এেদর একজন
হেলন আবদুল জব্বার। িতিন অবশ্য পের ভারেত মুক্িতবািহনীর হােত িনহত হন তার
অপকর্েমর জন্য। অপরজন শুক্কুর আলী িছেলন কাপ্তাই বাজােরর মাংস িবক্েরতা।
১৯৭৫ সােল েশখ মুিজেবর হত্যাকান্েডর পর িতিন কাপ্তাইেয়র বড় রাজৈনিতক
েনতা হেয় ওেঠন। কাপ্তাই বন েথেক িটক কাঠ িবক্ির কের প্রচুর অর্েথরও মািলক
হন। যারা এই হত্যাকান্েডর পিরণিত সম্পর্েক বুঝেত েপেরিছল, তারা পার করিছল
একটা আতঙ্কজনক সময়। তেব পািকস্তািন েসনােদর মেতা এই হত্যাকারীরাও িছল
িনর্িলপ্ত।
মৃত্যুর আেগ গাজী উদ্িদন খান পাঠান নােমর এক িঠকাদার আর্তিচৎকার কের
বেলিছল,

‘ওরা

আমার

কােছ

টাকা

েচেয়িছল।

আমার

যা

িকছু

িছল,

সবই

ওেদর

িদেয়িছ। আর এখন ওরা আমােক েমের েফলেছ।’ হত্যাকান্ড চলিছল। আবািসক কেলানীর
নারী ও িশশুরা হত্যাকান্ড েদেখ ভীতসন্ত্রস্ত হেয় পেড়িছল। আমরা েযন নরেকর
অিধবাসী হেয় িগেয়িছলাম।
একিদন এক অবাঙািল শুধু েকামের একটা কাপড় জড়ােনা অবস্থায় েকাথা েথেক েযন
উদয় হেলা। ও িকছু বলেত পারার আেগই কেয়কজন েলাক ‘গুপ্তচর গুপ্তচর’ বেল
িচৎকার কের তার ওপর ঝাঁিপেয় পড়ল। আিম েকােনামেত তােক মারা পড়ার হাত
েথেক বাঁচালাম। তার কােছ জানেত চাইলাম, েস েক। িকন্তু েস েকােনা কথা বলেত
পারিছল না। হােত একটা খািল পাত্র িছল। বুঝেত পারলাম, েস েবশ কেয়ক িদন ধের
িকছু খায়িন। তাই খাবােরর জন্য িভক্ষা করেত েবিরেয়েছ। েখয়াল করলাম, তার
দাঁতগুেলা খুব পিরষ্কার। মেন হেলা, সমােজর উঁচু তলারই মানুষ। েকােনামেত
প্রােণ েবঁেচেছ। এক তরুণ তােক নদীর ওপাের অবাঙািল িশিবের িনেয় েযেত চাইল।
িকন্তু অত দূর েহঁেট যাওয়ার শক্িত তার অবিশষ্ট িছল না। আবার যাওয়ার পেথই
েকােনা বীরপুরুষ হয়েতা তােক েশষ কের িদত। তারপরও তােক েযেত েদওয়া হেলা।
আিম েভেবিছলাম, েস িশিবের েপৗঁছােলও বাঁচেত পারেব না।
দু’িতনিদন পর ওই েলাকটােক আবার আমােদর কাছাকািছ েঘারাঘুির করেত েদখলাম।
তার শরীেরর চামড়া আরও েবিশ কের হাড্ডীর সঙ্েগ েলেগ েগেছ। আিম বুঝেত
পারলাম না কী করব। পািকস্তািন েসনারা যখন আসেব, তখন েস িনশ্চয়ই আমােক
েদিখেয় েদেব। েকননা, আমােক রাইেফল িনেয় চলােফরা করেত েদেখেছ। আিম কাঁধ
েথেক রাইেফলটা নািমেয় তার বুক বরাবর তাক করলাম। েলাকটা দুই হাত ওপের

তুলেতও পারিছল না। িবড়িবড় কের কী বলেত চাচ্িছল, ‘চালাও গুিল, আিম আর
পারিছ

না।

আমার

সব

েগেছ।

এখন

আমােকও

েশষ

কের

দাও।’

অথবা

হয়েতা

প্রাণিভক্ষা চাইিছল।
আিম একটু থমেক েগলাম। ভাবলাম েয কেয়ক িদন আেগই জােভদেক বাঁচােত িগেয়
িনেজর জীবেনর ঝুঁিক িনেয়িছলাম, আর এখন িনেজর িনরাপত্তার জন্য আেরকজনেক
হত্যা করেত যাচ্িছ! েশষ পর্যন্ত রাইেফলটা নািমেয় িনলাম। একটা বড় ঝুঁিক
িনেয় েফললাম। সন্ধ্যার সময় িফের এেস ভাবলাম, েলাকটােক িকছু খাবার েদব,
েযন েস অনাহাের না মের। িকন্তু তােক আর খুঁেজ েপলাম না। ধারণা করলাম,
শান্িতেত

মরার

জন্য

হয়েতা

কােছর

েকােনা

জঙ্গেল

চেল

েগেছ।

েলাকটােক

বাঁচােত পারলাম না বেল খুব খারাপ েলেগিছল। তেব চার দশক পর এটা মেন কের
ভােলা লােগ েয তােক আিম গুিল কিরিন। যিদ আজও েস েবঁেচ থােক, তাহেল হয়েতা
আমােক মেন করেব – অন্তত ঘৃণার সঙ্েগ নয়।
… িদেন ও রােত বাস েবাঝাই কের ইিপআেরর সদস্যেদর সীমান্ত এলাকা েথেক
সিরেয়

চট্টগ্রােম

িনেয়

যাওয়া

হচ্িছল।

অবাঙািল

ইিপআেরর

সদস্যরা

তােদর

বাঙািল সহকর্মীেদর হােত িনহত হয়। অেনকেক হাত-পা েবঁেধ খােদর পািনেত েফেল
েদওয়া হয় বেলও শুনেত পাই। রােত যখন তারা বাস-ট্রােক েচেপ চট্টগ্রােম রওনা
হেতা, তখন েয আওয়াজ হেতা, তা িছল রীিতমেতা েরামহর্ষক।
… েয ভয়াবহ অিভজ্ঞতার মধ্য িদেয় আমরা যাচ্িছলাম, তা বর্ণনা করার ভাষা
আমার

েনই।

প্রিতিট

মুহুর্েতই

পািকস্তািন

েসনােদর

আগমন

আতঙ্ক

তািড়েয়

েবড়াচ্িছল। আমােদর েকােনা ধরেণর শক্িত আর অবিশষ্ট িছল না।অবাঙািলেদর
হত্যা করার পর আমােদর ৈনিতক শক্িতও ফুিরেয় িগেয়িছল। তােদর অেনকেকই আমরা
ব্যক্িতগতভােব িচনতাম। আমােদর েকােনা প্রিতরক্ষাব্যবস্থাও িছল না।
… এপ্িরেলর প্রথম সপ্তােহ কাপ্তাই, চন্দ্রেঘানা ও আশপােশর অবাঙািলরা
প্রায় সবাই ইিপআেরর েলাকজন ও তােদর সহেযাগীেদর কব্জায় চেল আেস। এরপর
তােদর হত্যা করা হয়। এটা েযন েসই উগ্র জাতীয়তাবােদর আেরক িপঠ, েযখােন
িনর্মমতা ও অন্ধত্ব িমশ্িরত হেয় আেছ। হত্যাকান্ড েথেক েবঁেচ যাওয়া পুরুষ,
নারী ও িশশুেদর িনেয় বড় ধরেণর সমস্যা েদখা েদয়। প্রথেম তােদর িকছু
পুেরােনা ঘের রাখা হয়। আর অিভজাত পিরবােরর সদস্যেদর ঠাঁই েমেল িবেদিশেদর
থাকার েছাট েছাট বাংেলায়। ১৩ এপ্িরল তৃতীয়বােরর মেতা আমরা যখন জায়গা বদল
কির, তখন এরকম একিট বাংেলায় উিঠ।
আমােদর েকউ েকউ অত্যন্ত উদ্েবগ প্রকাশ কেরিছেলন এই েভেব েয, পািকস্তান
েসনাবািহনী এেল কী ভয়ংকর প্রিতেশাধ গ্র্হেণর ঘটনা ঘটেত পাের। তােত অবশ্য
পিরস্িথিতর েকােনা পিরবর্তন হয়িন। স্থানীয় সহেযাগীেদর িনেয় হত্যাকারীরা

তােদর কাজ চািলেয় যাচ্িছল। এরা েবিশর ভাগই কাপ্তাইেয়র বাইের থাকত। আর তাই
আমরাসহ যারা কাপ্তাইেয় থািক, তােদর িনরাপত্তা িনেয় তােদর েতমন েকােনা
িচন্তা িছল না। এর মধ্েয িঠক করা হয়, িনহত ব্যক্িতেদর স্ত্রী ও সন্তানেদর
দূের সিরেয় রাখা হেব। এ জন্য েলেকর মধ্েয েছাট্ট একটা দ্বীেপ কেয়ক বস্তা
আটাসহ তােদর েফেল আসা হেব, েযন পািকস্তািন েসনারা এেস স্বেগাত্রীয় িবধবা
ও

িনগৃহীত

নারী

ও

িশশুেদর

েদখেত

না

পায়।

আিম

জািন

না,

এই

িনষ্ঠুর

পিরকল্পনা েক বা কারা কেরিছল। তেব একািধকবার িচন্তাভাবনার পর এটা বাদ
েদওয়া হয়। ফেল একটা িবরাট অপরাধ েথেক রক্ষা পাওয়া যায়। অেনক বছর আেগ
ছাত্রাবস্থায় আিম আর্েনস্ট েহিমংওেয়র উপন্যােসর িভত্িতেত ৈতির করা “ফর
হুম দ্য েবল েটালস” ছিব েদেখিছলাম। আমার মেন হচ্িছল, বাস্তব জীবেন আিম
েসই চলচ্িচত্রটাই েযন েদখিছ। এবার ঘন্টা আমােদর জন্যই বাজিছল।
… এক বছর পর িবদ্যুৎ ও প্রাকৃিতক সম্পদ িবষয়ক মন্ত্রীর সঙ্েগ সরকাির
সফের আিম আবার কাপ্তাই যাই, তখন িনহত অবাঙািলেদর পিরবােরর নারী-িশশুেদর
েসখােন েদখেত পাই। তােদর জন্য েকউই আর িকছু কেরিন। অেনক তরুণী এমন জীবন
েবেছ িনেত বাধ্য হয়, যা েকােনা েমেয় স্েবচ্ছায় েবেছ েনেব না। আমরা যখন
েকালাহলপূর্ণ পাঠান কেলািন অিতক্রম করিছলাম, তখন িবদ্যুৎ েবার্েডর প্রধান
ডব্িলউ

েচৗধুরী

বলিছেলন,

‘যারা

এই

অবস্থা

সৃষ্িট

কেরেছ,

েখাদাতা’আলা

তােদর শাস্িত েদেবন।’ ওই িদন সকােলই মন্ত্রীর সঙ্েগ ৈবঠেক হত্যাকারীেদর
েনতা িনেজেক বড় একজন মুক্িতেযাদ্ধা িহেসেব দািব কের এবং বেল েয যুদ্েধ
তার

সহায়-সম্পত্িত

ও

হাজার

হাজার

টাকা

েখায়া

েগেছ।

েস

সরকােরর

কােছ

ক্ষিতপুরণও দািব কের। তেব আিম জানতাম, েস খুব সাধারণ একজন মানুষ, তার
েতমন িকছুই িছল না। শুধু কাপ্তাই বাজাের একটা মাংেসর েদাকান িছল।
… েগাটা পিরস্িথিতেত হতাশ হেয় আিম িবরাট একটা ঝুঁিক িনেয় েফিল। তাই
যন্ত্রচািলত একিট েদিশ েনৗকায় কের ৮ এপ্িরল রাঙামািটর িদেক রওনা িদই । …
তবলছড়ী ঘােট েনেম আিম সরাসির েডপুিট ম্যািজস্ট্েরট ও আমার বন্ধু এম ই
শিরেফর

বাসভবেন

েগলাম।

…

শিরফ

বলল,

আগরতলা

েজলা

প্রশাসেনর

অনুেরােধ

েতৗিফক ইমাম সীমান্ত পািড় িদেয় ত্িরপুরা রাজ্েযর রাজধানীেত যান আেলাচনার
জন্য। েসখােন দুই িদন েথেক আেগর সন্ধ্যায় িফের এেসেছন। … জানেত পারলাম,
িমেসস ইমাম সন্তানসম্ভাবা, সময়ও অেনক এিগেয় এেসেছ। তাই তারা দু-িতন িদেনর
মধ্েয আগরতলায় যাওয়ার পিরকল্পনা কেরেছন।
শিফক আমােক যা বেলিছল, ইমাম সােহবও আমােক েসই একই কথা বলেলন। প্রিতিট
ক্েষত্েরই আমােদর েসনারা পরািজত হেয়েছ ও িপছু হেটেছ। আর তাই প্রিতেরাধ
পুেরাপুির

েভঙ্েগ

পড়া

পািকস্তান

েসনাবািহনীর

সমেয়র

ব্যাপার

িনয়ন্ত্রেণ

চেল

মাত্র।
আসেব।

তার
আিম

পরই
তােক

েগাটা
আমােদর

প্রেদশ
এলাকা

কাপ্তাই ও চন্দ্রেঘানায় িনর্িবচাের অবাঙািল িনধন ও আমােদর উদ্েবেগর কথা

জানালাম। এভােব অবাঙািল হত্যাযজ্ঞ বন্ধ করেত প্রশাসন েকন িনষ্ক্িরয় িছল,
তা-ও জানেত চাইলাম। এর জবাবটা িদেলন আলী সােহব। িতিন বলেলন, ‘আমােদর
েসনাবািহনীর শীর্ষ পর্যােয়র িনর্েদেশ এটা করা হেয়েছ। তারা আগরতলা েথেক এই
িনর্েদশ িদেয়িছল।’
… আমরা িনশ্িচত িছলাম, ১৪ এপ্িরল পািকস্তািন বািহনী কাপ্তাই আক্রমণ
করেব।

তারপরও

আেরকটা

িদন

িনরাপেদ

েকেট

েগল।

আমােক

কাপ্তাই

ছাড়েতই

হচ্িছল। েকননা, আমার মেতা েপশার মানুষেক পািকস্তািনরা ১ নম্বর শত্রু বেল
িচহ্িনত

কের।

আবার

আমার

সুইিডশ

ইনস্িটিটউেটর

িকছু

ছাত্র

সক্িরয়ভােব

আন্েদালেনও জিড়েয় পেড়িছল। ইনস্িটিটউেটর বাস ও গািড় ব্যবহার হচ্িছল
িবদ্েরাহীেদর

চলাচেলর

জন্য।

শহেরর

প্রেবশমুেখ

প্রিতবন্ধকতা

ৈতির

করেত

ইনস্িটিটউেটর লির িনেয় যাওয়া হয়।
ইনস্িটিটউেটর প্রাঙ্গেণ সভা-সমােবশ অনুষ্িঠত হয়। তেব সবেচেয় খারাপ কাজ
হেয়িছল, অবাঙািল িনধেন ইনস্িটিটউেটর প্রাঙ্গণ ব্যবহার করা। হত্যা করার পর
তােদর মৃতেদহগুেলা ইনস্িটিটউেটর েখলার মাঠ সংলগ্ন জঙ্গেল েফেল েদওয়া হয়।
দুিট বাস ভর্িত কের অবাঙািলেদর চন্দ্রেঘানা েথেক এেন নামােনা হয় এবং একজন
একজন কের হত্যা করা হয়। কেয়ক শ িমটার দূের আিম অসহায়ভােব দাঁিড়েয় িছলাম।
হত্যাকান্ড

েদেখ

অদূের

স্টাফ

েকায়ার্টার

ভবন

েথেক

নারী-িশশুেদর

আর্তিচৎকার আকােশ-বাতােস ছিড়েয় পেড়। দুই িদন পর মৃতেদহগুেলায় পচন ধরায়
বাতােস দুর্গন্ধ ছিড়েয় পেড়। িড-৮ বুলেডাজার এেন মািট ও বালুর সঙ্েগ
মরেদহগুেলােক িমিশেয় েদওয়ার েচষ্টা করা হয়। মৃত্যুর আেগ অেনেকই তােদর
টুিপ-তসিবহ ও েকারআন শিরফ একটা বাক্েস েরেখ েদয়। ভােলা মুসলমান িহেসেব
তারাও আমােদর মেতা আল্লাহর দয়া েচেয়িছল। তােদর েসই প্রার্থনা মঞ্জুর
হয়িন।
… শরীের শািড় প্যাঁচােনা এক নারীেক একাকী েহঁেট আসেত েদখলাম। েস েযন
সম্পূর্ণ উদভ্রান্ত হেয় েগেছ। িমেসস হামুদুর রহমান িনশ্চয়ই স্রষ্টােক
দুষিছেলন পািকস্তান েসনাবািহনীেক েদিরেত পাঠােনার জন্য। তার স্বামী ও দুই
েছেলেক ইিপআর স্থানীয়েদর সহেযািগতায় হত্যা কেরিছল। হামুদুর িছেলন একজন
বাঙািল।

এেসিছেলন

পশ্িচমবঙ্েগর

মুর্িশদাবাদ

েজলা

েথেক।

িমেসস

হামুদুর

হত্যাকারীেদর কােছ এই বেল অেনক কাকুিত-িমনিত কেরিছেলন, েযন দুই েছেলর
একজনেক েরহাই েদওয়া হয় পিরবারেক েদখােশানা করার জন্য। তােতও কাজ হয়িন।
হামুদুর

রহমােনর

িবরুদ্েধ

অিভেযাগ

িছল,

িতিন

তার

পেকট

ট্রান্সিমটার

ব্যবহার কের রাওয়ালিপন্িডেত েসনা সদর দপ্তের েগাপেন খবর পাঠােতন। আমােদর
জ্ঞান-বুদ্িধর স্তর এরকমই িছল ! পিরবারিট তােদর এমন একজন মানুষেক হারাল,
যার েকােনা ধারণাই িছল না েয আশপােশ কী হচ্েছ। েসই সঙ্েগ হারাল দুই
ভাইেক। িবধবা মােক িনেয় অল্প বয়সী েমেয়িট েবঁেচ রইল, েয িকনা চমৎকার

রবীন্দ্রসংগীত গাইত। েবঁেচ রইল েশাক করার জন্য॥”
— ফারুক আিজজ খান (প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সিচব, মুিজবনগর) / বসন্ত ১৯৭১ :
মুিজবনগর সরকােরর েকন্দ্র েথেক েদখা মুক্িতযুদ্ধ ॥ [ প্রথমা প্রকাশন –
মার্চ, ২০১৫ । পৃ: ৩৮-৬৮ ]
০২.
“… ২৬-৩০েশ এপ্িরল, ১৯৭১। কর্নফুলী েপপার ও েরয়ন িমলস, চন্দ্রেঘানা ও তার
পার্শ্ববর্তী এলাকা। ব্যাপক লুটতরাজ, অগ্িনসংেযাগ ও হত্যাকান্ড অনুষ্িঠত
হয়। েমেয়েদর ঘের তালাবদ্ধ কের রাখা হেয়িছল। উদ্ধার করার পর তারা অবর্ণনীয়
ধর্ষণ ও বর্বরতার কািহনী বর্ণনা কের। হতাহেতর সংখ্যা প্রায় দুই হাজার।
২৭-৩০েশ

এপ্িরল,

পািকস্তানীেদর

১৯৭১।

একত্িরত

কের

রাঙ্গামািট।
িনর্যাতন

ও

রাঙ্গামািটেত
হত্যা

অবস্িথত

করাহয়।পাঁচশ

পশ্িচম

েলাক

প্রাণ

হারায়॥”
তথ্যসূত্র : বাংলােদেশর স্বাধীনতা যুদ্ধ : পািকস্তান সরকােরর শ্েবতপত্র
/ সম্পা : েবারহানউদ্িদন খান জাহাঙ্গীর ॥ [ আগামী প্রকাশনী – েফব্রুয়ারী,
১৯৯৩ । পৃ: ১৪৩ ]

০৩.
“…পয়ষট্িটতম সাক্ষীর িববরণ:
৩৫ বছেরর ওয়ািজহুন্িনসার স্বামী েকন্দ্রীয় শুল্ক িবভােগ চাকির করেতন। তার
েপাস্িটং িছল চন্দ্রেঘানায়। ওয়ািজহুন্িনসা তােদর শহের ১৯৭১ সােলর মার্েচ
সংঘিটত অবাঙািল হত্যাযজ্ঞ সম্পর্েক সাক্ষ্য িদেত িগেয় বেলেছন:
“১৯৭১ সােল মার্েচর দ্িবতীয় সপ্তােহ আওয়ামী লীেগর সন্ত্রাসীরা আমােদর
এলাকায় বািড়েত এেস অবাঙািলেদর আশ্বস্ত কের েয, অস্ত্র সমর্পণ করা হেল
তােদর েকােনা ক্ষিত করা হেব না। আমার ভদ্রেলাক স্বামী তােদর িনর্েদশ
েমেনেনন এবং তার অস্ত্র সমর্পণকেরন। মার্েচর তৃতীয় সপ্তােহ আওয়ামী লীেগর
ভ্রাম্যমাণ সশস্ত্র েলােকরা অবাঙািলেদর আতঙ্িকত কের েতােল এবং তােদর কাছ
েথেক চাঁদা সংগ্রহ কের। তারা পালােনার সব ক’িট রাস্তা বন্ধ কের েদয়।
২৬ মার্চ আওয়ামী লীেগর একিট সশস্ত্র গ্রুপ আমােদর বািড়েত প্রেবশ কের এবং
আমার স্বামীেক তােদর কার্যালেয় যাবার িনর্েদশ েদয়। আিম জানতাম েয, এটা

হচ্েছ একিট ছুঁতা এবং তারা আমার স্বামীর রক্েতর জন্য িপপাসার্ত।
২৭ মার্চ আেরকদল সশস্ত্র েলাক আমােদর বািড় আক্রমণ কের। তারা আমােক এবং
আমার স্বামীর িতন ভাইেক জানায় েয, রাঙ্গামািটর েজলা প্রশাসক আমােদরেক
িনরাপত্তা

প্রদােন

তার

কার্যালেয়

িনেয়

যাবার

িনর্েদশ

িদেয়েছন।

আমরা

যাত্রা শুরু করেল সশস্ত্র েলােকরা আমােক বন্দুেকর ডগার মুেখ িফের যাবার
িনর্েদশ েদয়। তারা আমার েদবরেদর দিড় িদেয় েবঁেধ ট্রােক তুেল িনেয় যায়।
িবকােল

একদল

উন্মত্ত

বাঙািল

জনতা

আমােদর

এলাকায়

হামলা

চালায়

এবং

অবাঙািলেদর বািড়ঘর লুট কের। আমােদর পুরুষেদর অপহরণ করা হয়। একদল েলাক
আমার বািড় ভাঙচুর কের এবং িসিলং ফ্যান ও ওয়ার্ডড্রপ ছাড়া সবিকছু লুট
কের। তারা অবাঙািল মিহলা ও িশশুেদরেক গরু-ছাগেলর মেতা তািড়েয় একিট িবশাল
ভবেন িনেয় যায়। আমােদরেক েসখােন অবস্থান করার িনর্েদশ েদয়া হয়। ১৫ িদন
আমরা অনাহাের িছলাম। আমরা আল্লাহর সহায়তা কামনা কির। ১৩ এপ্িরল আমােদর
আটককারীরা জানেত পাের েয, পািকস্তািন ৈসন্যরা চন্দ্রেঘানার িদেক এিগেয়
আসেছ। িবদ্েরাহীরা আমােদরেক লাইেন দাঁড়ােনার িনর্েদশ েদয়। আমরা জানতাম
েয, তারা আমােদর ওপর গুিল চালােব। আমােদর কেয়কজন পািলেয় যাবার েচষ্টা
কের।

তােত

িবশৃঙ্খ

লা

েদখা

েদয়।

হঠাৎ

একিট

েগালা

এেস

পিতত

হয়

এবং

আমােদরেক েযখােন রাখা হেয়িছল েসখান েথেক কেয়ক গজ দূের েগালািট িবস্েফািরত
হয়। আমরা দূের তািকেয় পািকস্তািন ৈসন্যেদর একিট েকাম্পািনেক সবুজ ও অর্ধ
চন্দ্রাকৃিতর

িনশান

উিড়েয়

আমােদর

িদেক

েধেয়

আসেত

েদখলাম।আমােদর

আটককারীরা ভীত হেয় পেড় এবং ইঁদুেরর মেতা পািলেয় যায়। পািকস্তািন ৈসন্যরা
আমােদর
অবাঙািল

পািন

ও

মিহলা

খাবার
ও

েদয়।

িশশুেক

তারা

মুক্ত

চন্দ্রেঘানায়
কের।আমরা

আেরকিট

জানেত

পাির

িশিবের
েয,

আটক

২শ’

িবদ্েরাহীরা

চন্দ্রেঘানা েথেক েযসব অবাঙািলেক অপহরণ কেরিছল তােদরেক হত্যা কের লাশ
কর্ণফুিল নদীেত েফেল িদেয়েছ।
পািকস্তান েসনাবািহনী আমােদরেক চট্টগ্রােম একিট ত্রাণ িশিবের ঠাঁই েদয়।
১৯৭১ সােল িডেসম্বেরর তৃতীয় সপ্তােহ ভারতীয় ও মুক্িতবািহনী চট্টগ্রাম দখল
কের েনয়ার পর তারা অবাঙািল হত্যাকাণ্ড এবং তােদর ধ্বংস সাধেন েমেত উেঠ।
শীতকােল আমার েছাট েমেয় ঠাণ্ডায় আক্রাত্ত হয়। েকােনা হাসপাতাল িবহারীর
সন্তানেক িচিকৎসা প্রদােন সম্মত হয়িন। েস আমার েকােল মৃত্যুবরণ কের।
কেয়কিদন

পর

আমােক

েরডক্রেসর

একিট

িশিবের

েতালা

হয়।

১৯৭৪

সােলর

েফব্রুয়ািরেত আিম করািচেত প্রত্যাবাসন কির।”
চট্টগ্রােমর প্রত্যক্ষদর্শীরা জািনেয়েছ েয, ১৯৭১ সােলর এপ্িরেল বাঙািল
িবদ্েরাহীরা কর্ণফুিল েপপার ও েরয়ন িমল লুট কের এবং অবাঙািল স্টাফ ও
তােদর পিরবােরর সদস্যেদর হত্যা কের। খুব কমসংখ্যক েলাক পালােত সক্ষম হয়।
িপতা অথবা স্বামীেক হত্যা করার পর শত শত অবাঙািল যুবতীেক অপহরণ কর হয়।

বাঙািল িবদ্েরাহীরা অপহৃত অবাঙািল যুবতীেদর ধর্ষণ করার পর হত্যা কের।
িহেসব

কের

হাজােরর

েদখা

েবিশ

েগেছ

েয,

অবাঙািলেক

১৯৭১

সােলর

িনশ্িচহ্ন

কের

মার্চ-এপ্িরেল
েদয়া

হয়।

এ

চন্দ্রেঘানায়

সংখ্যা

৫

পািকস্তান

সরকােরর িহেসব েথেক অেনক েবিশ। পািকস্তান সরকার আগস্েট পূর্ব পািকস্তান
সংকেটর ওপর প্রকািশত শ্েবতপত্ের চন্দ্রেঘানায় অবাঙািলেদর মৃত্যুর সংখ্যা
৩ হাজার উল্েলখ করা হেয়িছল। ইস্ট েবঙ্গল েরিজেমন্ট ও ইস্ট পািকস্তান
রাইেফলেসর িবদ্েরাহী ৈসন্যরা কর্ণফুিল েপপার িমেলর যাবতীয় নগদ অর্থ লুট
কের এবং িবপুল পিরমাণ মুক্িতপণ পিরেশাধ করায় কেয়কজন িসিনয়র স্টাফ সদস্যেক
েরহাই েদয়।
রাঙ্গামািট

হেলা

ৈনসর্িগক

দৃশ্য

সম্বিলত

পার্বত্য

চট্টগ্রােমর

একিট

মেনারম শহর। চট্টগ্রাম েথেক ৪৫ মাইল দূের কর্ণফুিল নদীর তীের এ শহর
অবস্িথত । ১৯৭১ সােলর মার্চ-এপ্িরেল আওয়ামী লীেগর িবদ্েরােহর অগ্িনিশখা এ
শহরেক গ্রাস কের এবং এখােন শত শত অবাঙািলেক হত্যা করা হয়। ১৯৭১ সােলর
এপ্িরেল সশস্ত্র িবদ্েরাহীরা রাঙ্গামািটেত বসবসকারী সকল অবাঙািলেক আটক
কের এবং পািকস্তান েসনাবািহনী এেস েপৗঁছােনার আেগ তােদর হত্যা কের। একসময়
রাঙ্গামািট

সার্িকট

হাউেজ

দুর-দূরান্েতর

পর্যটকরা

িভড়

করেতা।

িবদ্েরাহীরা এ সার্িকট হাউজেক তােদর অপােরশনাল ঘাঁিট িহেসেব ব্যবহার কের।
এখান েথেক িবদ্েরাহীরা চন্দ্রেঘানা ও রাঙ্গামািটেত অবাঙািলেদর িবরুদ্েধ
অিভযান পিরচালনা করেতা।
িছষট্িটতম সাক্ষীর িববরণ:
৩৪ বছেরর আিবদ েহােসন কর্ণফুিল েপপার িমেল চাকির করেতন।িমেলর আশপােশ
েকােনা স্টাফ েকায়ার্টার না পাওয়ায় িতিন রাঙ্গামািটেত একিট বািড়েত বাস
করেতন। ১৯৭৪ সােলর েফব্রুয়ািরেত িতিন স্ত্রীসহ করািচেত প্রত্যাবাসন কেরন।
আিবদ েহােসন তার সাক্ষ্েয বেলেছন:
১৮ মার্চ কর্ণফুিল েপপার িমেল প্রথম বড় ধরেনর হামলার সূত্রপাত হয়।েসিদন
আওয়ামী লীেগর জঙ্িগ সমর্থকরা অবাঙািল স্টাফ ও তােদর পিরবারেক হত্যা এবং
িমল দখল করার জন্য বাঙািল শ্রিমকেদর উত্েতিজত কের। পিরণিত আঁচ করেত েপের
আিম

আমার

বািড়েত

ছুেট

যাই

এবং

আিম

আমার

স্ত্রীসহ

একজন

ধার্িমক

ও

িবশ্বস্ত বাঙািল বন্ধুর বািড়েত আশ্রয় েনই।
১৯৭১

সােল

পুেরা

মার্চ

জুেড়

আওয়ামী

লীেগর

েলাকজন

অবাঙািলেদর

ভীত

সন্ত্রস্ত কের েতােল এবং হত্যার জন্য বহু অবাঙািলেক অপহরণ কের। ১৯৭১
সােলর

এপ্িরেল

বাঙািল

িবদ্েরাহীরা

সকল

অবাঙািলেক

আটক

কের

এবং

স্কুল

ভবনগুেলােত তােদর জেড়া কের। েসনাবািহনী এেস েপৗঁছােনার আেগ আটককৃতেদর

গুিল কের হত্যা করা হয়। েসনাবািহনী িবদ্েরাহীেদর হিটেয় েদয়ার পর আিম
চট্টগ্রােম এক বন্ধুর বািড়েত স্থানাস্তিরত হই। রাঙ্গামািটেত এেস আিম
কদািচৎ অবাঙািলেদর েদখেত পাই। রাঙ্গামািটেত আওয়ামী লীেগর সিহংসতা েথেক
কেয়কজন পালােত সক্ষম হয়। এসব েলাক ১৯৭১ সােলর এপ্িরেল চাকমা উপজাতীয়
বস্িতেত আশ্রয় গ্রহণ কের। পািকস্তান েসনাবািহনী িনয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রিতষ্ঠা
করার

পর

তােদরেক

েফর

রাঙ্গামািটেত

িফিরেয়

আনা

হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা

জািনেয়েছন, িবদ্েরাহীরা রােতর অন্ধকাের ট্রাক েবাঝাই লাশ কর্ণফুিল নদীেত
িনক্েষপ করেতা। বহু লাশ বঙ্েগাপসাগের েভেস যায়। িবেদিশ জাহােজর ক্রু ও
যাত্রীরা সাগের ভাসমান অসংখ্য লাশ েদেখেছ॥”
— ব্লাড এন্ড টীয়ার্স / কুতুবউদ্িদন আিজজ (মূল: Blood and Tears । অনু:
সুশান্ত সাহা) ॥ [ ইউিপিপ – েফব্রুয়াির, ২০১২ । পৃ: ৭৯-

