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কাজী সিলম

১৯৬৯ সােলর ফ য়াির মাস। ব ব ু শখ মিুজবরু রহমান তখন জেল। তােক মু  করেত কিঠন ও দৃঢ় সং ােমর
একজন ছা কমী িহসােব ত  অংশ হণ করায় অ েদর মেতা আমােকও আসামী হেত হয়। তখন আমরা ৩০/৪০
জন এক সে  আদালেত হািজরা িদতাম। পের অেনকটা রাজধানী কি ক হেয় যায় আমােদর আে ালন। ব ব ু
ঢাকা ক া টনেম ট কারাগার থেক মিু  পাওয়ার ই স াহ পর আিম মাদারীপুর িফের িগেয়িছলাম। কারণ, আমার
অ  মােক ঢাকায় ডা ার দখােত হেব। তখন আমােদর গাপালপরু (কালিকনী) হেত ঢাকা যাওয়ার একমা  উপায়
িছল মাদারীপুর অথবা টরকী থেক লে  অথবা বিরশাল হেয় ি মারেযােগ। বিরশাল ি মার ঘােট পৗেঁছ দখলাম,
ঢাকাগামী গাজী নােমর ি মারিট ত। যা ীরা উঠেছ। গাজী ি মাের উেঠ আমরা ক ািবেন উঠলাম। ায় আধ
ঘ ার মেধ ই ি মারিট ঢাকার উে েশ বিরশাল ছাড়ল। আিম ক ািবেনর সামেন বারা ায় দাঁিড়েয় পর  বলায় দৃ
উপেভাগ করিছলাম। আমার পােশ দাঁড়ােনা এক যা ী কথা সে  জানােলন, ব ব রু জ  পু  শখ কামালও এই
ি মাের কের ঢাকায় যাে ন। সহযা ীর কােছ কামাল ভাইেয়র অব ােনর কথা েন আিম তার সে  সা াত করার
মনবাসনা দমােত পারলাম না। কিবেনর ভতের িগেয় মােক বললাম, আিম ব ব রু জ  পু  শখ কামাল
ভাইেয়র সে  সা াত করেত তার কিবেন যাি । তামার কান িকছু েয়াজন হেল বাটলারেদর ডাকেব। একই
সে  অ  যা ীেদর একটু অ েরাধ কের গলাম মােয়র িত খয়াল রাখেত। ি মােরর য কিবেন শখ কামাল
ভাই অব ান করিছেলন, স কিবেনর দরজায় একটু শ  করলাম। কামাল ভাই দরজা খুলেল আিম আমার পিরচয়
িদলাম। িতিন হািস মেুখ আমােক ভতের এেস বসেত বলেলন। থেমই িজে স করেলন চা িব টু  িকছু খাব
িক-না। কিবেন তার সফরস ী এক ব  ুিমেল ’জেন গ জব করিছেলন। কামাল ভাই থেমই আমােক িজে স
করেলন আিম কাথায় পড়ােশানা করিছ, িনয়িমত খলাধুলা কির িক-না ইত ািদ। আিম বললাম, আিম ফটুবল ও
ি েকট িটই পছ  কির ও খেল থািক। িতিন েন আনি ত হেলন। বললাম, যেহতু গণঅভু ােন অংশ হণ ও
মামলা মাক মায় ব  কেয়ক মাস খলাধুলা রীিতমেতা করা হে  না। িতিন গণঅভু ান চলাকােল আমােদর
মাদারীপুর, ফিরদপুর ও বিরশােলর রাজৈনিতক পিরি িত স েক মতামতসহ ধারণা িনেলন। তার সংি  বিরশাল
যাওয়া সে  জানােলন, তার ফুফু (আ রু রব সরিনয়াবাত সােহেবর ী) অথাৎ ব ব রু বােনর বািড়েত বড়ােত
িগেয়িছেলন।

শখ কামাল ভাইেক সিদন দখাি ল  অত  সৗম  শা  চহারার অিধকারী। হা া পাতলা ল া শরীর, একিট
সাধারণ শাট পিরিহত, মাটা গাঁেফর িনেচ সৗজ  িমি ত ীত হািস, মাটা কােলা েমর চশমা পিরিহত দশ ও
জািতর গৗরব। ব ব ু  শখ মুিজেবর জ  পু ই নয়, মেন হি ল আিম যন একজন জুিনয়র ব ব রু সে
সামনা-সামিন বেস গ  করিছ। ঘ াখােনক আেগ যখন আিম কিবেনর সামেন দাঁিড়েয় একািক  িবিভ  িচ া-
ভাবনার মেধ  রাওয়ালিপি ডেত অব ানকারী ব ব ু শখ মিুজব স েক শ া-ভয়ভীিতর জ  িনেয়িছল, তা যন
মহূুেতর মেধ ই কামাল ভাইেয়র সে  আেলাচনা কের মন থেক সব দূরীভতূ হেয় গল। তার কথাবাতার মেধ  িছল
বশ িবচ ণতা, বিু  দী মান উ ল ভিব ত, যমন এক স াবনাময়ী ভ  মািজত সামািজকতার েণ ণাি ত

ব ি ে র অিধকারী।
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ব ব ু  আগরতলা ষড়য  মামলা থেক মুি  পাওয়ার িকছুিদন পর আমার ভি পিত ও ব ব রু ঘিন  সহচর,
আিব র রজা খান সােহেবর এিলফ া ট রােডর বাসভবেন এেসিছেলন। সই মহূুেত আমারও সৗভাগ  হেয়িছল
ব ব রু সে  সা াত করার।

কথা সে  কামাল ভাইেক সই রণীয় মুহূতিটর কথা জানােল িতিন ব ব রু মেতাই সহাে  আন  কাশ
করেলন। কামাল ভাইেয়র সে  ায় ই ঘ া আেলাচনা ও কেথাপকথেন তার ওপর আমার গভীর া বাধ সৃি
হেয়িছল। কারণ, জািতর িপতা ব ব  ু শখ মিুজেবর বয়েজ  স ােনর কথাবাতায় আমার কােছ পির িুটত হেয়িছল
তার মেধ  উ ীিবত সৗম , সৗজ তা, দেশর খলাধুলা, সং িৃত ও সমাজ জীবেনর এক অন  ব ি ে র তীক
িহেসেব। তার কথায় িছল না কান িবে ষ ও অহিমকা। গে র মােঝ চা িব টু শষ কের, স া ঘিনেয় যখন ায়
রাত নয়টা, তখন বললাম কামাল ভাই, এবার আিম আমােদর কিবেন যাই, হয়তবা আমার মা এত েণ আমার জ
অেপ া করেছন রােতর খাবােরর জ । িজে স করেলন, তামার মােয়র কান অ িবধা হে  না তা ওখােন?
আরও বলেলন, আিম তামার মােয়র জ  খাবার পাঠােনার ব ব া কির, তিুম বরং আমােদর সে  এক সে  খাবার
খেয় যাও। উ ের জানালাম বািড় থেক সে  িটিফন ক ািরয়াের মাছ, মাংস, ভাত সবই রেয়েছ, বরং আপনােদর

জ  িকছু খাবার িনেয় আিস। িবনেয়র সে  বলেলন, আমরা ’জন রােতর খাবােরর অডার ইেতামেধ  িদেয়িছ। তুিম
তা হেল তামার মােয়র সে  রােতর খাবার শষ কর এবং তামার মােক আমার সালাম জািনও এবং দায়া করেত
বিলও। ঢাকায় অব ই দখা করেত ভুলেব না।

দেশর উ াল গণঅভু ান ও স র সােলর িনবাচন এবং মাদারীপেুরর পাক-সামিরক সরকােরর আদালেত িনয়িমত
হািজরা, সব িকছুর মেধ  ’৭১- এর ২৬ মাচ, পাক হানাদার বািহনী কতৃক সম  দেশ নিজরিবহীন গণহত া 
করেলÑ ব ব ু  শখ মিুজেবর আ ােন সাড়া িদেয় াধীনতা সং ােম অংশ নই। সই লে  ভারেতর ি পরুা
রােজ র আগরতলায় েয়াজনীয় িশ ণ শষ কির। আমরা িবিভ  জলার িশি ত মিু েযা ারা বাংলােদেশর
অভ ের েবেশর জ  অধীর আ হ সহকাের অেপ া করিছলাম। িঠক সই সমেয়র একিদন মিু যেু র ধান
সনাপিত, কেনল ওসমানীর সে  তার এিডিস িহেসেব এেসিছেলন মিু েযা া  ও বাংলােদশ সামিরক বািহনীর

একজন জুিনয়র অিফসার শখ কামাল ভাই। তার পিরধােন িছল সামিরক খািক পাশাক ও মাথায় টিুপ, চহারার
মেধ  িছল একজন বাঙালী ত ণ টগবেগ মুি েযা া সামিরক অিফসােরর দশমাতৃকার সং ােম উৎসগকতৃ দৃঢ়
সং ামী ত েয় উ ী  ও স ে  অ ীকারব  বীরেযা ার এক অিব রণীয় উপি িত।

ধান সনাপিতর সে  শখ কামােলর উপি িত যন সমােজ মিু েযা ােদর অিধক অ ে রণা ও শি র স ার
কেরিছল। সিদন কেনল ওসমানীর পছেন দাঁিড়েয় মিু েযা া গিরলােদর ম মু  করতািলর উ ের মিু েযা া ও
বাংলােদশ সামিরক বািহনীর অিফসার শখ কামাল তাঁর ’হাত মুি ব  কের উচঁ ুকের অিভবাদন জানােলন। সিদন
১৯৬৯-এর গাজী ি মাের সা াত ও পিরিচত শখ কামাল এবং খলাঘের আগত শখ কামাল িছেলন স ণূ িভ
এক চহারা ও আকিৃতর। সিদন দেখিছলাম একজন ভ  শা  সাধারণ শখ কামাল ভাইেক। িক  খলাঘের ত
কেরিছলাম শখ কামালেক  একজন লড়া  মাতৃভূিমর মিু সং ােম  িনেবিদত বাঙালী সামিরক যা া  অিফসার
িহেসেব। ওই সমােবেশ হাজার মিু েযা ার মােঝ তার সাি ধ  লােভর েযাগ হয়িন।

১৯৭১ সােলর ১৬ িডেস র। বাংলােদশ পািক ানী হানাদার মিু  হেল কামাল ভাইেয়র সে  আর সা াত করার
সৗভাগ  হয়িন। ১০ জা য়াির, ১৯৭২ তািরখ জািতর িপতা ব ব ু শখ মুিজব পািক ােনর কারাগার হেত াধীন

বাংলােদেশ ত াবতন করেল, ঢাকা তজগাঁও িবমানব র থেক ঐিতহািসক সা াওয়াদী উদ ােনর পেথ লাখ লাখ
জনতার মধ  িদেয় অিত মকারী ব ব েুক বহনকারী উ  াকিটর ওপর ব ব রু পছেন সিদন শখ কামাল
ভাইেক দেখিছলাম াধীন বাংলােদশ সামিরক বািহনীর একজন অ গত বীর মিু েযা া, সামিরক পাশাক পিরিহত

শখ কামােলর সে  গাজী ইি মাের কেথাপকথন » চতুর  » DAILYJA... http://www.dailyjanakantha.com/print/details/article/439318/

2 of 3 8/5/2019 10:49 AM



অব ায় দ ডায়মান । ১০ জা য়াির, ১৯৭১ শখ কামালেক মেন হি ল যন াধীন সাবেভৗম বাংলােদেশর একজন
গিবত, িনেবিদত সং ামী যু েফরত বীর মিু েযা া। াধীন বাংলােদেশর যবু সমােজর খলাধুলার উ য়ন ও উ ত
মােনর পিরবতেনর এক মহান সং ারক, া ও পথ দশক িহেসেব অ ণী ও অিব রণীয় অবদান রেখ িগেয়েছন
শহীদ শখ কামাল। অপরিদেক দেশর স ীত ও নাটকেক াধীন ও আধুিনকতার মাধ েম পা িরত করার সবা ক

েচ া চািলেয় ছা , যবু সং িৃতমনােদর িনেয় িতি ত কেরিছেলন ‘ ন িশ ী  গা ী’। শখ কামাল ভাই
একজন দ  ও মাহনীয় সতার বাদক িহেসেব িছেলন অতলুনীয়।

কামাল ভাই আজ জীিবত থাকেল তার অপিরসীম ত াগ, েচ া সাংগঠিনক দ তা, িন া ও সততার ারা দেশর
ি েকট ও ফটুবলেক হয়তবা এতিদেন িবে র থম সািরেত িতি ত করেতন। ১৯৭১ সােল অিজত বাংলােদেশর

াধীনতা ও ৩০ লাখ বাঙালীর রে র িবিনমেয় আমরা একিট াধীন, অসা দািয়ক দশ ও সমাজ িত ার েযাগ
পেয়িছলাম। শহীদ শখ কামাল তার মধার মাধ েম মু  সং িৃত চচার জাতীয় একিট অ ল পিরেবশ সৃি  করেত
চেয়িছেলন। তার এই মহান  ত  ও  উে েক  বা বায়ন  করার কােজ িনেজেক  িনেয়ািজত কেরিছেলন এক

িবরামহীন তাৎপযপণূ মহৎ েচ ায়। সদা হা মখুী, সাদামাটা চাল চলন, কথাবাতায় িছল না শখ কামােলর মেধ
কান অহিমকা বা িবলািসতা। দেশর া, রা পিত, ধানম ী স ান িহেসেব িতিন সকেলর সে  িমশেতন একজন

সাধারণ মা ষ িহেসেব। পেরাপকারী িহেসেব এিগেয় যেতন ছা , যবুক বা য কান মা ষেক সাহােয র কােজ।
িতিন চেয়িছেলন ছা  ও যবু সমাজেক একিট সিঠক ল  ও উে  িনেয়, তােদর নতৃ  দান কের াধীন
দেশর যবু-ত ণ সমাজেক িশ া, সং িৃত ও খলাধুলা এবং শরীর চচায় িনেয়ািজত কের তােদর ভিব তেক
শৃ ল, মািজত, িশি ত, দ , কমঠ ও নাগিরক িহেসেব গেড় তুলেত।

১৯৬৯-এর উ াল গণআে ালেনর সং ামী িদন েলা ও ’৭১-এর হাজার িৃতর মেধ ও শহীদ শখ কামাল ভাইেয়র
সে  বিরশাল-ঢাকা যা াপেথর সা াত এবং কেথাপকথেনর িদনিট আমার মেন আজও একিট উ ল িৃতময় মুহূত
হেয় দেয় িথত আেছ। ব  বছর ধের নদীপেথ আর মাদারীপুর যাওয়া হয় না, েয়াজনও নই। সড়কপেথ
বিুড়গ া সতুর ওপর িদেয় যাওয়ার সময় গাজী ি মারিট দখার েযাগ হেলই মেন পেড় কামাল ভাইেয়র সে
কেথাপকথেনর তার মািজত ীত হািস ও আ িরক আিতেথয়তার কথা। মেন পেড় ধানমি ডর আবাহনীর সবজু মােঠ
ঘরা দেশর খ াতনামা ফটুবল াব, তথা শখ কামাল ভাইেয়র হােত গড়া দেশর খ াতনামা ীড়া সংগঠন েলার

কথা। কামাল ভাইেয়র জ িদেন আমার া িল।
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