
"আম গােছ কাঠঁাল ধের না": একজন সাধারণ মু েযা ার ইিতহােসর িহেসব িনেকশ 
সায়িদয়া ল খ 

 
লখা ট চাদঁপুর জলার এক গহীন ােমর একজন মু েযা ার সােথ ধারাবািহক আলাপচািরতার 

(২০১১-২০১২) িভি েত তরী করা হেয়েছ। তােঁক পাড়ার সবাই মু েযা া কাকা ডােকন, আিমও 
তাই ডাকতাম। তারঁ পিরবােরর সােথ সামা জক সখ তা গেড় উেঠিছল, ওই অ েল 
তারাই িছেলন আমার পরম আ ীয়। ওনার িতটা কথা মেন হত উ িৃত আকাের দয়ােল 
টা ঙেয় রািখ। সামা জক স েকর পিরসের আলাপ-আেলাচনা কখেনা রকড করা হয়িন। িক  
আিম ডােয়ির খেুল খেুল িলেখ রাখতাম। তাই িনেয় খবু হাসা-হািসও িছল। অেনক সময় বকাও 
িদেয়েছন কাকা, কথার মাঝখােন উেঠ আিম িগেয়িছ ডােয়িরর খােঁজ! সই ডােয়ির-র পাতা 
থেক াধীনতা, সা দািয়কতা ও দশে ম িনেয়  তারঁ ভাবনা েলােক এখােন িরক া  

কেরিছ। ইে  কেরই িকছ িডেটল উে খ কির নাই, ছ  নাম ব বহার কেরিছ। 
 
১ 
আজ কেয়ক িদন হল মু েযা া কাকার কথাই ভাবিছ।  রাজ মেনােযাগ িদেয় কেয়কটা খবেরর কাগজ 
পড়েতন। মােঝ মােঝ জ ির খবর কেট ঘেরর দয়ােল সেট রাখেতন। 
কাকার তাষেকর িনেচ িছল এক অনন  িনউজ পপার আকইভ। িবছানাটা দয়ােলর সােথ লাগােনা। 
খােটর িতন কাণায় িছল কাকার জীবেনর িতন ট িভ  সময়কােলর জমােনা খবেরর কাগজ। দয়াল ঘঁষা 
খােটর বা-িদেকর  কাণায় ’৭২-এ দেশ ফরার পর থেক ’৭৩ পয  খবর; ডান িদেক পােয়র কােছ ’৮৩-
এ অসু  হেয় িকছিদন ােম এেস থেকিছেলন, সই এরশাদ আমেলর খবর; আর মাথার কােছ হল 
সা িতক খবর, চ াম সনািনবােসর চাকির থেক অবসর িনেয় যখন (২০০৭) একবাের দেশর বািড় 
চেল আসেলন তারপেরর খবরাখবর। কাকার ভা াের চাদঁপুেরর ানীয় প কারও কা টং িছল। 
কথায় কথায় মাথা নেড় বলেতন, ইিতহােসর িহেসব রাখাটা খবু জ রী। 
 
২ 
তারঁ সােথ থম দখা ২৫ শ মাচ রােত। ২০১১ সাল। কােজ চাদঁপেুর এেসিছ। য ব ু  আমােক শহেরর 
পথ-ঘাট চনােলন, িতিনই আমােক কাকার বািড়েত থাকার ব াব া কের িদেলন। রাজিদেনর মতন 
সিদনও িবদু ৎ নই। হািরেকেনর আেলায় গ  নিছ। বািড়র অন েদর কাকার গ  শানার তমন 

আ হ নই। কাকী আমােদর বিসেয় বড় জা’র ঘের গেছন। তমা আর তমাল –  মাবাইল িনেয় খলেছ, 
বাবার গে  ওেদর কান নই। সই রােতর কথা তারা বহবার েনেছ। আিম আসােত ওেদর ভালই হেয়েছ। 
অেনক রাত পয  জেগ কাকার মুেখ নলাম সই উ াল মােচর কথা । তখন িতিন চ াম 
সনািনবােস কমরত িছেলন। িনর  মানুেষর উপর পাকহানাদার বািহনী যখন আ মণ করল, আরও 

অেনক িবে াহী সনা সদস েদর সােথ িতিনও পেথ নামেলন। পােয় িল খেয় গিড়েয় পেড় গেলন এক 
ডাবােত। পচা-গলা পািনেত আহত, চতন-অেচতন পেড় িছেলন। ভাগ েম িতনিদন পর 
সনাবািহনীরই এক কমচারী পািনেত নড়াচড়া দখেত পেয় ডাবার কােছ যায়, এবং কাকােক িচনেত 

পােরন। তােক হাসপাতােল িনেয় যাওয়া হয়, িক  িতনিদেন র রণ হেয়েছ চর। ময়লা পািনেত 
পােয়র ত ােন দগদেগ ঘা। অধেচতন কাকা টর পেলন িতিন ার হেয়েছন। িচিকৎসার জন  
তােক সামিরক বািহনীর হাসপাতােল িনেয় আসা হেয়েছ। জান বাচঁােত কাকার একটা পা হাটর খািনকটা 
উপর হেত কেট ফলা হল। পুেরাপুির সের ওঠার আেগই পািক ােনর এক ট জলখানায় তােক 

ানা র করা হেয়িছল। 
 
প ম পািক ােনর জল জীবন িনেয় কাকার গ েলা খবু মজার। টকেরা টকেরা, অস ূণ। জল 
খানায় বেস িতিন পাঠািন কুতা আর সােলায়ার বানােনা িশেখিছেলন। এক জলর তােক একটা িস ার 



মিশনও িকেন িদেয়িছলন। রীিতমতন সলাই কের আয় করেতন। যু  শেষ এক হােত াচ আর অন  
হােত সই িস ার সলাই মিশন িনেয় িতিন দেশ িফরেলন। 
কাকার মৃত র পের (১৯ নেভ র, ২০১২) তমা বািড়র এক কানায় সলাই মিশন, াচ আর কাকার 

ে টক লগটা সা জেয় রেখেছ। কৃ ম পােয়র সােথ জতুােমাজাও সাজােনা আেছ। 
 
৩ 
অন  একটা কারেণ কাকার কথা মেন পরেছ গত কিদন। 
 
দশ াধীন হওয়ার পের যু ব ীেদর সােথ দেশ িফরেলন। একটা পা নই। নতন কের জীবনেক বুেঝ 

িনেত হেব। বাংলােদশ সনাবািহনী তখন নানাভােব যু াহত মু েযা ােদর কমসং ােনর 
ব ব া  কেরেছ। কাকারও সনাবািহনীেত  মযাদাস  কােজর সুেযাগ হল। তেব কাজটা পেত তােক 
বশ িকছিদন অেপ া করেত হল। এ সময়টা িতিন চাদঁপুের িনজ ােম চেল আসেলন। 
সই সমেয়র কথা কাকার কােছ নলাম একিদন। 

 
’৭২-এ ােম িফের এেস আিম যা দেখিছ, স সমেয়র িচ  আমার শরীের আেছ। অরাজকতা আর 
অিন য়তার মধ  িদেয়ই  হল াধীন দেশ আমােদর জীবন।  িহ  ুভাইেবানেদর জন  এই 
অিন য়তা িছল অন  রকম। একিদেক িতেবশীর হয়রািন। কউ উঠােন রােদ কােত দয়া 
হলুদ ড়ােত বাল ু মশায়, বা কউবা মিরচ চির কের, আবার কউ আম গােছর ডাল কেট ঘেরর 
উঠােনই ফেল যায়। অন িদেক িছল সরকাির নজর। এলাকার নতন ু ল হেব, সাবার আেগ অিধ হেনর 
িশকার হেব ােমর িহ  ুপিরবােরর কৃিষ জিম। নানা িকছ কের িহ  ুভাই- বানেদর এলাকা ছাড়া করার 
চ া। যু  ফরত মু েযা ারা সকেল িক  সােথ সােথ অ  ফরত  িদল না। বীেরর উপািধেত অেনেকর 

র  গরম, ন ায়-অন ায় িনেয় মাথা ঘামায় নাই। এমন অরাজকতার সমেয় আমরা কেয়কজন রােত পাড়া 
পাহারা িদতাম। 
 
এক রােত আমার উপর হামলা হল। পছন থেক ছির িদেয় আ মণ করল। এ  বড় ছির। আমার ডানার 
কাছ িদেয় ঢেক সামেন িদেয় বর হইল। তখন এখােন হাসপাতাল িছল না। সই কুিম া থেক এক 
ডা ার আনেত গল। র  ব  করার জন  কত িক? কউ বেল চন িদেত, কউ িচিন ঢালল তা কউ 
িভেনগার। কাথায় কান বাজাের গেছ িভেনগার খজুেত।  ডা ার আসার আেগই অবশ  তামার 
আিনস চাচা হ াচকা টান িদেয় ছির বর কের ফলল। তারপের কত িদন এই িবছানায় শায়া। 
আিম খািনকটা উে জত হেয়ই বললাম, আপিন একজন মু েযা া, আপনার উপর হামলা হল! এই 
িনেয় িক হলু ল পেড় গল? 
 
কাকা হেস বলল, ােমর মু েযা ােদর তখন তমন খাজঁ-খবর িছল না, ঢাকােতই চলিছল যত মালা 
দয়া নয়া। মু েযা া িহেসেব িবিভ  অনু ােন আমার িনয়িমত যাতায়াত  হয় আেরা অেনক পের। 

ধেরা '৯০ দশেক। তার আগ পয  কম েল সকেল জানত আিম মু েযা া, ১৬ই িডেস র িবজয় 
কমসূিচেত িগেয়িছ মােঝ মেধ , িক  িনয়িমত আনু ািনকতা আেরা অেনক পেরর ঘটনা। 
এখন য কৃ ম পা দখেছা, এটােতা িছল না তখন। ােচ ভর কের পার কেরিছ জীবেনর একটা বড় 
সময়। তখন এসব ফ া  ফাই ং িমশন টশনও িছল না, মানবািধকার আে ালনেতা আেরা পের  
হইেস। যাইেহাক, এই য সদ  াধীন দেশ িহ  ুপিরবার েলা রাজ িদন য অনাচার সহ  করেলা, 
আবার কউ করেলা না, দশ ছাড়েলা -- সটাই িক  এই দেশ িক চলেব আর চলেব না তার মান ঠক 
করেলা। 
 
চািরিদেক তখন কত হতাশা। আবার একই সে  েলাভন। এক ট যু িব  নতন দশ। যতিদন গল, 
ল  করলাম, জায়গা-জিম াধীন হেয়েছ, িক  দশগড়ার যুে  কউ যাগ িদেত চায় না! 



রা াঘর থেক বিরেয় এেস কাকী আমােক ইশারা করল, কাকার হােটর সমস া আেছ, বিশ উে জত 
হওয়া বারণ, কথার মাঝখােনই আিম িবদায় িনেয় চেল আসলাম। 
 
কাকা িবদায় িদেত িগেয় বলেলন, আেরকিদন তামার আিনস চাচাসহ আলাপ হেব। ’৭২ আমার ওপর 
হামলার সময় উিন সােথ িছেলন। উিনও বলেবন তামােক, দশটােক গেড় তালার সং ােম কউ শািমল 
হল না। 
 
িক  কন? দু’িদন আেগইেতা এই দেশর মানুষ দেশর জন  মরেত ত িছল। 
 
৪ 
শষ যিদন মু েযা া কাকার সােথ দখা হল। সিদেনর কথা েলা এখনও আমার কােন লেগ আেছ। 

আমরা সবাই চা িনেয় গ  করিছ। খবু গরম িছল সিদন। হঠাৎ িবদু ৎ চেল গল। সরকােরর কুইকের াল 
ক েলা িনেয় কথা বলেত িগেয়, কাকা আবার সই দশগড়ার যুে র কথা তলেলন। িতিন বলেলন, 

কুইকের াল ক েলােত িকভােব দুনীিত হে  এতসব সূ  মারপ াচ আিম বু ঝ না। একজন 
মু েযা ার দািয়  াধীন বাংলােদেশর পতাকা ওড়ােনােতই শষ নয়। 
 
কাকা খবু হেস হেস বলত, এই দশগড়ার যেু  কউ শরীক হেত চায় না। 
 
শােক অি র কাকী আমােক বু ঝেয় বেলন, তামার কাকা মােসর শেষ মারা গল। এখন আর কুলখািন 

িকছ করব না। আগামী বার যারা দাআ কালাম পড়েছ, গাছল িদেছ, কবর খড়ুেছ, কারবানীর 
মাংস আেছ, তাই িদেয় তােদর খাওয়াব। মােসর থেম পনশেনর টাকা উঠাব, তারপের িমলাদ হেব, 
লাক খাওয়াব। 

 
কাকার অনুপি িতেত অলস পেড় আেছ চশমা, লা ঠ, জতুা, শীেতর সােয়টার। ঘর জেুড় তারঁ গমগেম 
ক েরর অভাব। তারমেধ  কাকীর পােশ বেসিছলাম। নীরব অনুপি িতেতই কাকার িচ া, দশন আমার 
মেন অনুরিনত হল। কাকা মেন- ােণ িব াস করেতন, দেশর মু  কবল ভখে  দখল িত ায় সীিমত 
নয়। িতিন বলেতন, দেশর জনগণ াধীন ভূখে র আ া। এই জনগেণর সৎ ও সাহসী সুনাগিরক হেয়  
ওঠার মধ িদেয়ই দেশর আ ার মু , কৃত াধীনতা। 
 
একিদন আিনস চাচার সােথ িক িনেয় যন তমুল তক লেগ গল। িচৎকার েন আমরা দৗেড় 
বঠকখানায় চেল আসলাম। কাকা হংকার িদেয় বলেলন, মু েযা ােক দবতা বানােলা ক? য সব। 

কাকার সাফ কথা, সিদন িযিন মহান িছল, আজ যিদ স চার হয় তবওু তােক মহান বলব? 
িতিন অ  দশে িমক হেত নারাজ িছেলন। 
 
৫ 
দেশর গিতশীল মানুষজন, এলাকার িহ  ুজনেগা  যখন রাম ুসিহংসতা িনেয় আহা-উহ করেছ, 

মু েযা া কাকা বলেলন, “ তামরা ইিতহাস ভেল গেছা, আমরা এমন সমাজই বািনেয়িছ, াধীন দেশ 
যখন িহ েুদর উপর অত াচার  হেলা, তখন তার িব ে  কেঠার হ ে প হয়িন। তখনও আওয়ামী 
শাসন িছল, এখনও তাই। সিদন নতন দেশ আমােদর সুেযাগ িছল সমাজটােক একটা আদল দয়ার। 
িতল িতল কের গেড় তালার।“ 
 
এটা আমার কােছ খবু ই াের ং লাগেতা য, কাকা কখেনা সংিবধােনর সকু লািরজম এর কথা বলেতন 
না। িতিন যখন বলেছন সমাজেক আদল দয়ার /সমােজর মান িনধারেণর  কথা তখন িতিন সমােজর 
সম গত প/চির  িনেয় কথা বলেছন। তারঁ িচ ায় সা দািয়কতা মাকােবলায় রাে র সংিবধান থেক 



সমাজেক অ ািধকার িদেয়েছন।[1] িতিন মেন করেতন, ১৯৭২-এ নবগ ঠত সরকার সকুলার 
সংিবধােনর পাশাপািশ একটা সাম বাদী সমাজ গেড় তালার কথা ভাবেতা তাহেল হয়েতা আজেক এমন 
সা দািয়ক সিহংসতার মেুখামুিখ হেত হেতা না। 
 
তার একটা খবু ি য় বচন িছল, যমন ফেলর চারা গাছ লাগােব, সই ফলই ধরেব গােছ।  আম গােছ 
কাঠালেতা ধরেব না।[2] 
 

মু েযা া কাকার ি য় বচন িদেয়ই লখাটা শষ করলাম। তারঁ এই  কটা  ’১৯৭৫-পূব 
বাংলােদশেক িবে ষেনর কে  িনেয় আেস; াধীন রাে র ফরেম টভ িপিরয়ড িহেসেব 
উ থাপন কের। সচরাচর এই সময়কালটা যেু র য় িত, ৭৪’ দুিভ  ও জািতর 
জনেকর িনমম হত ার ঘটনা ারা িবেশষািয়ত, আলাপ-আেলাচনা ধানত তােতই ঘুরপাক 
খায়। িক  ১৯৭২-এর অরাজকতা িনেয় কথা বলেত িগেয় িতিন যখন  কেরন, “ দশটােক 
গেড় তালার সং ােম কউ শািমল হল না কন? দু’িদন আেগইেতা এই দেশর মানুষ দেশর 
জন  মরেত ত িছল?” তারঁ এই  সদ  াধীন রাে  আওয়ামী সরকার ও তৎকালীন 
সমাজেক িভ ভােব কাঠগড়ায় দাড়ঁ করায়। াধীনতা ও দশে মেবােধর আেপি কতা িনেয় 
মেন জ াসা তির হয়।  
          বাংলােদেশর জ লে  িববাদমান সামা জক িবেভদ েলােক ভা ার হয়েতা সুেযাগ িছল। 
িক  মু েযা া কাকার িহেসেব ঔপিনেবিশক শাসনামল িছল না। গােছর চারােতা সই 
কেলািনকােলই লাগােনা হেয়েছ, সা দািয়কতার িবষ/বীজ আরও আেগই বপন করা হেয়েছ। 
তেব তারঁ এই তীযক ম েব  একটা  আিম িকছেতই মাথাটা থেক হটােত পািরিন - রা , 
সরকার ও সমােজর মেধ  য পর েরর পিরপূরক স ক ক না করা হয়, বা েব িক আেদৗ 
তাই? ধ ন, এক ট নারী সংগঠেনর এই াগান টর কথা - রা  হেব ইহজাগিতক, সমাজ হেব 
সাম বাদী, ব া  হেব অসা দািয়ক। এখােনও সই পিরপূরক স ক ক না করা হেয়েছ, িক  
আধুিনক রাজৈনিতক ব ব ায় রা , সমাজ ও ব র য অ গত সংঘাত আেছ স িবষয় টর 
মীমাংসা িক কের হেব? বা আেদৗ িক এটা মীমাংসােযাগ ? 
          আম গােছ কাঠঁাল ফেলর আলাপ থেক অেনক দেূর সের আসলাম। 
          তেব নিৃব ােনর ছা ী িহেসেব, িবেশষ কের সাব ান ািডেজর ত  ও প িত ারা 
অনু ািণত একজন িশ াথ  িহেসেব এক ট স  না পাড়েলই নয়। 
িবষয় ট মু েযা া কাকার ইিতহাস চচা িনেয়। িতিন ানীয় প -প কা পেড় 
এবং িনেজর অিভ তার ি েত ইিতহােসর এক অিলিখত বয়ান তির কেরিছেলন, য বয়ান 
তারঁ কমুউিন টর মানুষেক বাংলােদশ বঝুেত সাহায  কেরেছ। প মা িবদ াজগেত িত ত 
সাব ান িহে ািরয়ানরা য মুি ত ইিতহাস লেখন তারঁ থেক মু েযা া কাকার ইিতহাস চচার 
ল , প িত এবং (অমুি ত) কাশ িভ । সাব ান িহে ািরয়ানেদর এযাবৎ কাজেক িবেবচনায় 
িনেল, এ কথা বলা ভল হেব না য মু েযা া কাকার মতন ব  তােঁদর কােজ অিলিখত 

ািনক ইিতহােসর ক মা । আমার মেন কির তারঁ ক  অিলিখত হেলও, অ ত িছল না। ান 
জগেতর রাজনীিত ও চিচত অসমতার কথা মাথায় রেখ তাই আমার , ক ান দ  সাব ান িব 
এ িহে ািরয়ান?   

 
ট কা 
 
১. রা , সমাজ ও সংিবধােনর এই কে পচয়াল পাথক  খুব জ ির, িক  আবার কাথায় এবং কখন এই 
িবভাজন েলা মিলন বা অদৃশ  হেয় যায় সটাও ভাববার ব াপার। আিম কাকার সােথ এই পয  একমত য 
আমােদর আেলাচনা সংিবধােনর অসা দািয়ক চতনােক ক হওয়ার কারেণ রা  ও  সমােজর স কটা 
িবে ষেণর ে  সচারচর বাদ পেড় যায়। কন সংিবধােন ধমিনরেপ তার িবধান থাকেলও সমাজ-রা -সরকার 



তার থেক িপছেল যায়? িহ  ু িতেবশীর রােদ মেল দয়া হলুেদ বালু মশােনার উসকািনটা, সামা জক মদতটা 
কাথা থেক আেস? সরকার কন িনয়ম উেপ া কের বাের বাের িহ  ুপিরবােরর জিম অিধ হেণ উদ ত হয়? 

 
২. এটা সত  য আমােদর দেশ একটা বণতা আেছ, িবেশষ কের আওয়ামীেঘষা  গিতশীল মহেল ১৯৭১ পরবত  
শাসনামল টেক িবে ষেণর বাইের রেখ ইিতহােসর িহেসেব-িনেকশ কের। 
 
 


