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জয়ের পরপরই বুদ্ধিজীবী
বি
হত্যাকাণ্ড নিয়ে সংবাদ
প্রকাশ করেছিল এক দৈনিক

পত্রিকা। শির�োনাম ছিল ‘বহু
লাশ উদ্ধার’। উপশির�োনামে
লেখা ছিল: ‘শতাব্দীর জঘন্যতম
হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেছে
“আল-বদর” বর ্বর বাহিনী’।
পাশে ম�োটা অক্ষরে প্রকাশ
পেয়েছে আর্তনাদ: ‘ক�োন
ভাষায় প্রকাশ করব “আলবদর” পশুদের এই নৃশংসতা’।
একাত্তরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী
যে নির্মম ও নৃশংস গণহত্যা
এই দেশের বুকে চালিয়েছিল
তা হয়ত�োবা স্থানীয় দালালদের
সহায়তা ছাড়া কখন�োই
সম্ভব ছিল না। সেনাবাহিনীর

লা

ল

ফুটস�োলজার হিসেবে সকল
কাজে দালালরা জড়িত ছিল।
দালালরা এক নামে চিহ্নিত হয়
নাই, তাদের নাম পরিচয় ছিল
আলাদা। সাংগঠনিক কাঠাম�ো
ছিল আলাদা। রাজাকার,
আলবদর, আল শামস, শান্তি
কমিটি, শান্তি সেনা ইত্যাদি।
সবাই সেনাবাহিনীর নির্মমতায়
সক্রিয় সহয�োগীর ভূমিকা
পালন করেছিল। যেমন
রাজাকারদের ভূমিকায় নিয়াজী
এতই উৎফুল্ল ছিলেন যে, তার
আত্মজীবনী উৎসর্গ করেছিলেন
রাজাকারদের। কারণ, তার
মনে হয়েছে, সেনাবাহিনী যুদ্ধ
করেছে নিয়মের অংশ হিসেবে
আর রাজাকাররা যুদ্ধ করেছে

ছবি ২ : রজব আলী ফকিরের হাতে লেখা চিঠি
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দেশপ্রেমে।
একাত্তরের দালালদের ভূমিকা
না বুঝলে গণহত্যা-নির্যাতনের
নির্মমতার পদ্ধতি ও প্রকৃতি
ঠাহর করা আদ�ৌ সম্ভব হবে
না। তাদের কেউ অগ্নিসংয�োগ,
লুণ্ঠন করেছে, কেউবা সরাসরি
টার্গেট কিলিং করেছে, কেউবা
পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে পথ
দেখিয়ে নিয়েছে ক�োন�ো প্রত্যন্ত
গ্রামে, কেউবা নারীদের তুলে
দিয়েছে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর
হাতে, কেউবা নিজেই দলবল
নিয়ে হত্যা করেছে বাঙালিদের,
কেউবা ধর্ষণ করেছে গ্রামের
নারীদের, কেউবা ধর্মকে
ব্যবহার করে মতাদর্শিক বৈধতা
প্রদান করেছে। দালালদের
সক্রিয়তা ছিল এমন বিচিত্র।
ফলে, গণহত্যার পূর্ণাঙ্গ চিত্র
আমাদের সামনে ভেসে উঠবে
না বা গণহত্যার আল�োচনা
পূর্ণতা পায় না দালালদের
ভূমিকার বিষয়ে আল�োচনা
ছাড়া।
গণহত্যা জাদুঘর প্রদর্শনীতে
তাই যেমন গণহত্যার বিভিন্ন
নির্মম
স্মারক
রেখেছে,
তেমনি দালালদের কর্মকাণ্ডের
নজির হিসেবে তাদেরই কিছু
লিফলেট, প্রচারপত্র, চিঠিপত্রসহ
নানা দলিল রেখেছে। এই
দলিলগুল�োই যেন সাক্ষ্য দিচ্ছে
একাত্তরে তাদের কর্মকাণ্ডের।
দলিলগুল�োই যেন জীবন্ত
হয়ে উঠছে তার প্রত্যেকটি
বাক্যে, শব্দে। কী নির্মম
পাশবিকতায় মেতে উঠেছিল
এই বঙ্গেরই কিছু গ�োষ্ঠী, কিছু
ব্যক্তি! দালালরা লিফলেট ও
হাতে লেখা প্রচারপত্র বিলি
করত জনসাধারণের মাঝে।
শান্তি কমিটি কিংবা জামায়াতে
ইসলামী কয়দিন পর পর
জনসভার আয়�োজন করত।
এ উপলক্ষে বিলি করা হত�ো
লিফলেট।
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বাগেরহাট শান্তি কমিটি ৫ মে
১৯৭১ সালে বাগেরহাটবাসীর
উদ্দেশে ১০ হাজার প্রচারপত্র
ছেপে বিলি করে। প্রচারপত্রের
শির�োনাম: বিশেষ আবেদন।
প্রচারপত্র শুরু হয়েছে ‘আল্লাহু
আকবর’ এবং ‘পাকিস্তান
জিন্দাবাদ’ দিয়ে। পরবর্তীতে,
তাদের তিনটি মূলমন্ত্রের কথা
উল্লেখ করা আছে- ‘ঈমান’,
‘একতা’ এবং ‘শৃঙ্খলা’।
আবেদনের শুরুতেই বলা হয়,
‘দেশের বর্তমান সংকটময়
মুহূর্তে পাকিস্তানের আদর্শ ও
সংহতি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য
সমাজবির�োধী কর্মতৎপরতা,
লুটতরাজ, চুরি, ডাকাতি,
রাহাজানি প্রভৃতি প্রতির�োধ
করার জন্য এক দায়িত্বশীল
মহকুমা শান্তি কমিটি গঠিত
হইয়াছে।’
তারপর ম�োট ৯টি আবেদন করা
হয়েছে, তন্মধ্যে ৩য় আবেদনটি
ছিল নিম্নরূপ: ‘আপনার
এলাকায় ক�োন দুষ্কৃতিকারী
যথা তথাকথিত মুক্তিবাহিনী
বা তাহাদের সহকারী ও
সাহায্যকারী ও কথিত নকশাল
থাকিলে বা আসিলে স্থানীয়
বা মহকুমা শান্তি কমিটিকে
জানান’। সবশেষে যথারীতি
তাদের স্লোগানের সহিত গলা
মেলান�োর তাগিদ দেয়া হয় /
নারায়ে তাকবির/ আল্লাহু
আকবর/পাকিস্তান জিন্দাবাদ/
কায়েদে আজম জিন্দাবাদ/
পাকিস্তানের সংহতি ও আদর্শ/
অক্ষুণ্ণ রাখুন/ হিন্দুস্থানি
দুরভিসন্ধি ও মিথ্যা প্রচার-বন্ধ
কর/দেশপ্রেমিক ভাইসব/ এক
হও। [ছবি ১]
এই প্রচারপত্রটা হাতে লিখে
সাইক্লোস্টাইলে হুবহু কপি করে
বিলি করা হয়েছিল। আসলে এ
ধরনের হাতে লিখা প্রচারপত্র
মুক্তিযুদ্ধের সময় দু’পক্ষই

ছবি ১ : বাগেরহাটে শান্তি কমিটির পক্ষে প্রচারপত্র
ব্যবহার করত�ো, কেননা অনেক
সময় প্রচারপত্র ছেপে বিলি করা
সম্ভব হত না। বাগেরহাট শান্তি
কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন ম�ো.
রজ্জ্বব আলি ফকির। রজ্জ্বব
আলী ছিলেন মুসলিম লীগ
কর্মী, একাত্তরে হানাদারদের
পক্ষে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড চালিয়ে
তিনি জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন
পাকিস্তানিদের কাছে। খুশি
হয়ে তাকে ‘রাজাকার মেজর’
উপাধি দেয়া হয়। রমজান
মাসে বাগেরহাটে ‘জরুরী
আবেদন’ শির�োনামে হাতে
লিখে এই ‘রাজাকার মেজর’
একটি প্রচারপত্র বিলি করেন।
প্রচারপত্র
যথারীতি
শুরু
হয়েছিল ‘আল্লাহু আকবর’ এবং
‘পাকিস্তান জিন্দাবাদ’ দিয়ে।
জরুরী আবেদনে বলা হয়,
‘বাগেরহাট
মহকুমার
ভ্রাতাভগ্নিগণ সমীপে আরজ এই
যে, এখনও যাহারা পাকিস্তানের
চিরশত্রু ভারতের অপপ্রচারে

বিভ্রান্ত হইয়া পাকিস্তানের
আদর্শ সংহতি ও যাবতীয়
নাশকতামূলক কার্যে লিপ্ত আছে
এবং যাহারা ভারত থেকে
অস্ত্র সজ্জিত হইয়া আসিয়াছে
তাহাদের উদ্দেশ্যে অত্র কমিটির
পক্ষ থেকে আত্মসমর্পণের জন্য
যে আবেদন করা হইয়াছিল
তাহাতে আশানুরূপ সাড়া
পাইয়াছি। প্রায় ৫০০ জনের
ন্যায় ল�োক আত্মসমর্পণ করিয়া
পূর্ণ নাগরিক জীবন যাপন
করিতেছে। ... তাই এই পবিত্র
রমজান শরীফে পবিত্র সিয়ামের
মধ্য দিয়া বিশেষ করে মুসলমান
ভাই যাহারা আত্মঘাতী নাশকতা
মূলক কার্যে লিপ্ত আছে
তাহারা পাকিস্তানের মহামান্য
প্রেসিডেন্টের
ঐতিহাসিক
ক্ষমা ঘ�োষণায় সাড়া দিয়া
আপনারা অস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ
Gici c„ôv 4 Gi Kjvg 1

gy»Zv Qov‡jv MYnZ¨v Rv`yNi
1971 : MYnZ¨v-wbh©vZb AvK©vBf I Rv`yNi cwi`k©b Kijvg| gnvb gyw³hy‡×i wbg©gZv I cvkweKZvi
¯^vÿ enbKvix GB Rv`yN‡i G‡m Avgvi g‡b n‡q‡Q ÔAvwg Avvgvi g~j Aw¯Í‡Z¡i Kv‡Q wd‡i G‡mwQÕ|
ab¨ev` I K…ZÁZv hv‡`i AvšÍwiKZv, AK¬všÍ cwikÖ‡gi dmj GB cÖwZôvb Zuv‡`i mK‡ji cÖwZ|
1971 GKwU msL¨vgvÎ bq, bq †Kvb mg‡qi mswÿß aviveY©bv| GwU Avgv‡`i ¯^vaxb evsjv‡`‡ki
cÖwZwU bvMwi‡Ki Rb¨ AZ¨šÍ †MŠi‡ei BwZnvm|
nvRvi eQ‡ii †kÖô ev½vjx RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingvb Gi †bZ…‡Z¡ hviv gnvb gyw³hy‡×
AskMÖnb K‡i‡Qb, knx` n‡q‡Qb, AvZ¥Z¨vM K‡i‡Qb Zuv‡`i Ae`vb K…ZÁZvi mv‡_ ¯§iY KiwQ|
Rv`yNiwU cwi`k©b K‡i Avwg wb‡R‡K Av‡Mi Zzjbvq A‡bK mg„× g‡b KiwQ|
†gv. BmgvBj †nv‡mb
wefvMxq Kwgkbvi, Lyjbv|
MYnZ¨v-wbh©vZb I gyw³hy× welqK M‡elYv †K›`ª Ges 1971 : MYnZ¨v-wbh©vZb AvK©vBf I Rv`yNi gyLcÎ
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MYnZ¨v Rv`yN‡ii ¯§viK

m¤úv`Kxq
সবাইকে শুভেচ্ছা। একটু
দেরীতে হলেও প্রকাশিত হচ্ছে
গণহত্যা জাদুঘর বার্তার বর্তমান
সংখ্যা। এবারের সংখ্যার মূল
ফিচার করা হয়েছে জাদুঘরে
প্রদর্শিত বিশেষ ধরনের কিছু
নিদর্শন নিয়ে। গণহত্যা
জাদুঘরে প্রদর্শিত বিভিন্ন
ধরনের নিদর্শনের মধ্যে কিছু
ঐতিহাসিক দলিল রয়েছে,
যেগুল�ো আসলে পাকিস্তানি
সামরিক বাহিনীর দ�োসরদের
কর্মকাণ্ডের সাক্ষ্য বহন করে।
এই দলিলগুল�ো সেই দ�োসর
ও তাদের সংগঠনের বক্তৃতাবিবৃতি ও লিফলেট। তারা
একাত্তরে কীভাবে গণহত্যায়
অংশ নিয়েছে, গণহত্যার
বৈধতা প্রদানে সক্রিয় থেকেছে
সেগুল�োর প্রমাণ বহন করছে
এই দলিলগুল�ো। সেখানে যেমন
রাজাকারের নিজের হাতে লেখা
দলিল রয়েছে, তেমনি শান্তি
কমিটির প্রচারপত্রও রয়েছে।
দর্শনার্থীরা জাদুঘরে আসলে
এসব দলিল সরাসরি দেখতে
পারবেন।
ফিচারের বাইরে রয়েছে
নিয়মিত বিভাগসমূহ। বিদেশে
গণহত্যা বিভাগে আল�োচিত
হয়েছে পূর ্ব তিমুর গণহত্যা।
ইন্দোনেশিয়ার সেনাবাহিনীর
কর্তৃক সংগঠিত এই গণহত্যা
দক্ষিণ পূর ্ব এশিয়ার অন্যতম
দুঃখজনক ও নির্মম গণহত্যা।
অন্যদিকে দেশের অভ্যন্তরে
গণহত্যায় আল�োচিত হয়েছে
দ�ৌম�োহনী ঘাট ও জালিয়াপাড়া
গণহত্যা। এই গণহত্যা

নিয়ে গবেষণা করেছেন রুবি
আফর�োজ। জেলা জরিপের
অংশে আল�োচিত হয়েছে
চুয়াডাঙ্গা জেলার জরিপ।
জাদুঘর গবেষণা কেন্দ্রের
গবেষক র�োকনুজ্জামান ও
মাসুদ রানা এই গবেষণা কাজটি
সম্পন্ন করেছেন।
বই-আল�োচনায় এবার থাকছে
মুনতাসীর মামুনের নতুন বই:
‘গণহত্যা, রাষ্ট্র ও জাদুঘর:
পরিপ্রেক্ষিত
একাত্তরের
বাংলাদেশ’। বইয়ের ওপর
একটি সংক্ষিপ্ত আল�োচনা
করেছেন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের
শিক্ষক আবুল বাশার। এই
সংক্ষিপ্ত আলাপে আবুল বাশার
বইয়ের মূল সুরকে ধরার চেষ্টা
করেছেন এবং বেশ সফলও
হয়েছেন।
এবারও
ধারাবাহিকভাবে
প্রকাশিত হচ্ছে র�োকেয়া
সুলতানার স্মৃতিচারণ ‘এক
কিশ�োরীর যুদ্ধ যাত্রা’। আমরা
র�োকেয়া সুলতানার প্রতি
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি তার
স্মৃতিচারণ প্রকাশের অনুমতি
প্রদানের জন্য।
ইত�োমধ্যে আপনারা হয়ত�োবা
জানেন যে, গণহত্যা জাদুঘর
থেকে একটি একাডেমিক
জার্নাল প্রকাশিত হচ্ছে। বাংলা
ও ইংরেজি দুই ভাষাতেই প্রকাশ
হবে। আগ্রহীদেরকে অনুর�োধ
জানান�ো হচ্ছে জার্নালে লেখা
প্রদানের জন্য।
আমার আপনার সকলের
সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এগিয়ে যাবে
গণহত্যা জাদুঘর।
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MYnZ¨v Rv`yNi cÖKvwkZ MÖš’
গণহত্যা, রাষ্ট্র ও জাদুঘর : পরিপ্রেক্ষিত একাত্তরের বাংলাদেশ
* আবুল বাশার
সামন্ততান্ত্রিক
ইউর�োপীয়
সমাজের সমাপ্তির পাটাতনে

আধুনিক রাষ্ট্র কাঠাম�োর
বিকাশের সূচনা বলা যায়।
আধুনিক জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র
কাঠাম�োর চূড়ান্ত বিকাশ আর�ো
কয়েকশত বছর পরের ঘটনা।
এই জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র তার
কর্তৃত্ব অন্য জাতিগ�োষ্ঠির উপর
প্রতিষ্ঠার জন্য রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ,
গণহত্যায় যেমন লিপ্ত হয়েছে
তেমনি নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ
এবং প্রদর্শনের জন্য তৈরি
করেছে জাদুঘরের মত নানান
প্রতিষ্ঠান। যদিও গণহত্যা,
জাদুঘর বা রাষ্ট্রের ধারণা নতুন
হলেও এসব কর্মকাণ্ডের সূচনা
বহুত আগের। সেই প্রাচীন
গ্রীক-র�োমান সভ্যতায় খ ুঁজে
পাওয়া যায় গণহত্যার মত
সুসংগঠিত অপরাধ, নগর
রাষ্ট্রের বিবরণ আবার জাদুঘরের
মত প্রতিষ্ঠান। হয়ত�ো এসব
প্রতিষ্ঠানের কাঠাম�ো আধুনিক
সময়ের মত এতটা সুসংগঠিত
ছিল না বা তার প্রয়�োজনই
পড়েনি। গত শতকের প্রথম
চার দশকেই বিশ্ববাসী দুটি
বিশ্বযুদ্ধ দেখেছে। সে যুদ্ধের
আগে পরে নির্বিচারে গণহত্যা
হয়েছে। পরবর্তী দশকগুল�োতে
বিশ্বযুদ্ধ না হলেও গণহত্যার
শিকার হয়েছিল কয়েক ক�োটি
মানুষ। ২য় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী
সময়ে বিচার প্রক্রিয়া শুরু হলে
যুদ্ধে সংগঠিত গণহত্যার কথা
জ�োরাল�োভাবে সামনে আসে।
বলা যায়, মূলত ২য় বিশ্বযুদ্ধের
সময় থেকেই গণহত্যার সংজ্ঞা
এবং শাস্তির মাপকাঠি প্রণয়ন
করা হয়। গণহত্যার বিরুদ্ধে
জনমানস তৈরির জন্য গড়ে
ত�োলা হয় গণহত্যা জাদুঘর।
তবে এই গণহত্যার বিচার এবং
এর বিরুদ্ধে জনমানস তৈরির যে
প্রকল্প তা রাজনীতির বহির্ভূত
ক�োন বিষয় নয়, বরং ক�োন
ঘটনাকে গণহত্যা বলা হবে,
আর ক�োনটাকে বলা হবে না,

ক�োনটাকে আলাপের টেবিলে
রাখা হবে, আর ক�োনটাকে
বিস্মৃতির সাগরে ডুবিয়ে দেয়া
হবে, সেটা ছিল গত শতক,
এবং এমনকি এই শতকেরও
একটি বৈশ্বিক রাজনৈতিক
প্রপঞ্চ।
১৯৭১ সালে বাংলাদেশ এক
রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য
দিয়ে পাকিস্তানি বাহিনী থেকে
স্বাধীনতা অর্জন করে। ২য়
বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী এত অল্প সময়ে
এর বড় গণহত্যা আর সংঘটিত
হয়নি। কিন্তু বহু দুনিয়াবি কারণ
এই ঘটনাকে আন্তর্জাতিক
বিদ্যায়তনিক পরিসর থেকে দূরে
সরিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে।
পাশাপাশি, স্থানিক রাজনীতি
দেশের ভেতরে একে এনে দাঁড়
করিয়েছে দলীয় রাজনৈতিক
মাঠে; ফলে রাজনৈতিক
প্রয়�োজনে মতাদর্শিক কারণে
গণহত্যার ঘটনাকে প্রথমে
নীরবতার চাদরে ঢেকে দেয়া
হয়, সেই নীরবতা একসময়
নিয়ে যায় ইতিহাস বিকৃতির
দিকে।
অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন ১৯৭১
সালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর
বাংলাদেশে
গণহত্যার
প্রত্যক্ষদর্শী; গণহত্যার বিচার
নিয়ে যেমন রাজপথে আন্দোলন
করেছেন তেমনি তিনি এই
গণহত্যার স্মৃতিকে জনমানসে
তুলে ধরার জন্য লেখালেখি
করেছেন, গণহত্যা জাদুঘরের
মতন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন;
দুনিয়াব্যাপী গণহত্যা জাদুঘর
ঘুরে ঘুরে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়
করেছেন; এমন একজন
জনবুদ্ধিজীবী খ ুঁজে পাওয়া দুরূহ
হবে যিনি গণহত্যার ইতিহাসকে
তুলে ধরার জন্য দীর্ঘ পাঁচ দশক
ধরে সম্ভাব্য সকল প্ল্যাটফর্মে
কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি তাঁর
দীর্ঘ একাডেমিক এবং মাঠে
কাজ করার অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি
করে লিখেছেন “গণহত্যা,
রাষ্ট্র, জাদুঘর: পরিপ্রেক্ষিত
একাত্তরের বাংলাদেশ” নামক
গ্রন্থ। ১৯৭১: গণহত্যা-নির্যাতন

আর্কাইভ ও জাদুঘর থেকে এ
গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে।
গ্রন্থে লেখক প্রথমে তত্ত্বীয়
কাঠাম�ো আলাপে দেখাতে
চেয়েছেন গণহত্যার সূচনা
কখন থেকে শুরু হয়েছে এবং
রাষ্ট্র কীভাবে গণহত্যাকে
ব্যবহার করে তার নিজস্ব
স্বার্থে। কীভাবে গণহত্যাকে
প ুঁজি করে রাষ্ট্র তার নিজস্ব
বয়ান তৈরি করে। কীভাবে এই
গণহত্যাকে রাষ্ট্র তার নিজস্ব
প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য জাদুঘর
গড়ে তুলে। শুধু জাদুঘর তৈরি
না বরং এই জাদুঘরে কী কী
দেখান�ো হবে এবং এই জাদুঘর
কী ধরনের মানস তৈরি করবে
তা নির্ধারণ করে দেয় রাষ্ট্র।
গণহত্যা বা জাদুঘরের মধ্য
দিয়ে কীভাবে আধিপত্যবাদী
বয়ান তৈরি করে তিনি কেবল
সে আলাপই তুলে ধরেননি বরং

পাশ্চত্য ঐতিহাসিকরা কিভাবে
তাদের নিজ দেশে সংঘটিত
অপরাধগুল�ো গ�োপন করে,
অন্ধকার জগতকে আড়াল করে
নিজেদের মহান এবং আল�োকিত
হিসেবে উপস্থাপন করে
সেগুল�োও তুলে ধরেছেন। তিনি
দেখান কিভাবে ভলতেয়ারের
বর্ণবাদী রুপকে আড়াল করে
শুধু হির�ো হিসেবে অথবা মার্কিন
স্বাধীনতার ঘ�োষণার রচয়িতা
থমাস জেফারসনকে শুধু
মহান হিসেবে দেখান�ো হচ্ছে
জাদুঘরে; অথচ তিনি যে দাস
মালিক ছিলেন তার ক�োন উল্লেখ
নেই। তার অর্থ হল�ো জাদুঘরের
একটা রাজনীতি আছে। লেখক
তাঁর আলাপের শুরুতে আর�ো
দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পাঠকদের
দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। প্রথমত
Gici c„ôv 5 Gi Kjvg 3
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পূর ্ব তিমুর গণহত্যা

দ�ৌম�োহনী ঘাট ও জালিয়াপাড়া গণহত্যা:
‘ম�োকত�ো মারিলেন, ম�োর ব্যাটাক মারেন না’
দিনাজপুরের অন্যতম উপজেলা
হচ্ছে ব�োচাগঞ্জ; ব�োচাগঞ্জ
উপজেলারই অংশ দ�ৌম�োহনী
ঘাট।
২২শে মে রাজাকার মঞ্জুর
বাদিয়াসহ কয়েকজন রাজাকার
ও বিহারির সহায়তায় পাকিস্তানি
সৈন্যরা দ�ৌম�োহনী ঘাটের কিছু
দূরে অবস্থান নেয়, ধরপাকড়
এবং লুটপাট শুরু করে।
সকাল ১০ টার সময় সেদিনই
কাহার�োল, ব�োচাগঞ্জ ও বীরগঞ্জ
উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের
পুরুষ, মহিলা, বৃদ্ধ ও শিশুদের
গাড়িতে ত�োলে যারা ভারতে
আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে বহু পথ পাড়ি
দিয়েছিল। গাড়িতে ত�োলার
সময় পাকিস্তানি বাহিনীর
আচরণ এমন ছিল যেন তারা
ধান বা গমের বস্তা গাড়িতে
তুলছিল।
প্রতক্ষ্যদর্শীরা জানায়, পাকিস্তানি
বাহিনী মানুষগুল�োকে মারতে
মারতে নিয়ে যেত�ো। পথে
যেতে পশু দেখলে শখের বসে
তাদেরও গুলি করত। নারীদের
গাড়িতে তুলে ফেলে এবং
বড়দের চ�োখ বেঁধে ফেলে।
চ�োখ বাঁধা অবস্থায় তাদের
একটি স্কুল ঘরে নেওয়া হয়।
স্কুল ঘরটিতে তাদের গাদাগাদি
করে রাখা হয়। কার�ো কার�ো
মাথা ফেটে যায়। এদের মধ্যে
কেশরী নামের একজন পথেই
মারা যান। শত শত মানুষকে
একসঙ্গে রাখা হয়। পানির
জন্য হাহাকার করলেও কাউকে
পর্যাপ্ত পানি দেয়া হয়নি। ছ�োট
খ�োলায় করে জানালা দিয়ে পানি
দেয়া হয় কিন্তু সেই পানি পান
করবার মত�ো ছিল না।
পরদিন ভ�োরবেলা ২৩শে মে
পাকিস্তানি সৈন্যরা আবার আসে
এবং তাদের স্কুলঘর থেকে বের
করে দুট�ো লাইন করে। এক
লাইনে পুরুষ ও যুবকদের দাঁড়
করান�ো হয়, অন্য লাইনে শিশুবৃদ্ধ ও মহিলাদের।
কিছুক্ষণ পরেই শিশু, বৃদ্ধ ও
মহিলাদের ছেড়ে দেয়া হয় এবং
স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য করা
হয়। শ�োনা যায়, পুরুষদের
বেয়নেট দিয়ে খ ুঁচিয়ে খ ুঁচিয়ে
হত্যা করে টাঙ্গন নদীর ক�োথাও
কিছু লাশ প ুঁতে ফেলা হয়েছে
আর কিছু লাশ ভাসিয়ে দেওয়া
হয়েছে। আবার এও শ�োনা যায়
যে, কিছু সংখ্যককে নিজের
হাতে কবর খ ুঁড়ে প ুঁতে দেওয়া
হয়েছে।
একই দিনে বেলা ১১ টার দিকে
পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর

আরেকটি দল ও তাদের দ�োসররা
এবার ঠিক ঘাটের জায়গাটিতে
চলে আসে। রাজাকাররা
পলায়নরত জনগণকে নিজ
নিজ গ্রামে ফিরতে হলে এবং
আশ্বস্ত করে এই বলে কেউ
তাদের ক�োন�ো ক্ষতি করবে না
এবং তার ক্ষতি করতে দেবে
না। জনগণ বুঝেছিল ফিরলেও
তারা নির্ঘাত মারা পড়বে, না
ফিরলেও মরবে। তাই প্রাণপণে
ছুটে চলে নদীর ওপারে যাওয়ার
জন্য। পাকিস্তানি সৈন্যরা
তৎক্ষণাৎ ব্রাশফায়ার করা শুরু
করে এবং প্রায় ২৫ জনের মত�ো
মারা যায়।

‘The group of villages in প্রাক্কালে ফ্রেতিলিন (the
which I lived have been Revolutionary Front
completely destroyed. of
Independent
There is not one soul East Timor)
স্থানীয়
there. I myself am in Dili নির্বাচনে
সমর্থন
জিতে
and I have gone many নেয়। ইন্দোনেশিয়াতে তখন
days without eating’. - কমিউনিস্ট বির�োধী সরকার,
প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য
তারা মার্কিন মদদপুষ্টও।
১৯৭৫ সালে উপনিবেশ থেকে তারা বামঘেষা ফ্রেতিলিনকে
মুক্ত হওয়ার প্রাক্কালে পূর ্ব ভয় পেত এবং আশঙ্কা
তিমুরে ইন্দোনেশীয় সামরিক করেছিল যে, পূর ্ব তিমুরের
বাহিনী যে আক্রমণ ও হত্যাযজ্ঞ স্বাধীনতা
ইন্দোনেশিয়ার
শুরু করেছিল তা কয়েক বছর অন্যান্য সংখ্যালঘুদের মধ্যেও
পর গত শতকের অন্যতম আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও
নির্মম গণহত্যায় পরিণত স্বাধীনতার আগুন জ্বালিয়ে দিতে
হয়। পরবর্তী পাঁচ বছরে এই পারে।
তীব্র দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে শুরুর দিকে ইন্দোনেশিয়ার
প্রতির�োধ যুদ্ধও শুরু হয়েছিল। সরকার
পূর ্ব
তিমুরের
দখলদার বাহিনীর নির্মমতার রাজনৈতিক দলগুল�োর মধ্যে
চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ পাওয়া যায় বিভাজন তৈরির আপ্রাণ চেষ্টা
পরিসংখ্যানে: ষ�োল বছর পর করেছে। যখন নিশ্চিত হয়েছে
১৯৯১ সালে দেখা যায় পূর ্ব আন্তর্জাতিক
পরাশক্তিগুল�ো
তিমুর অঞ্চলের অধিবাসীদের ক�োন�ো ধরনের বাধা দিবে না,

জালিয়াপাড়া গণহত্যা

দ�ৌম�োহনী ঘাটে দ্বিতীয়
অপারেশনটি ঘটে প্রথমটির
প্রায় ১০-১২ দিন পর। এসব
অঞ্চলের প্রায় সবাই তখন
ভারতে। তবে জ�োয়ান পুরুষ
এবং ছেলে বাচ্চারা দিনের বেলা
সুয�োগ বুঝে নিজেদের বাড়িঘরে আসত এবং চাল, ডাল
আর আগুন জ্বালান�োর খড়ি নিয়ে
আবার ভারতে ফিরত�ো। এই
বিষয়টি রাজাকার মঞ্জুর জানতে
পায় এবং সে শ্ৰীমন্তপুরের
জালিয়াপাড়ায় অবস্থান নেয়।
জালিয়াপাড়াটি ঘাট লাগ�োয়া।
জালিয়াপাড়ার সকল অধিবাসী
হিন্দু এবং পেশায় জেলে।
জেলে হওয়ার কারণে পাড়াটির
নাম জালিয়াপাড়া।
রাত ৩ টার দিকে পাড়ায় ঢুকেই
মঞ্জুর বাদিয়া ও কিছু বিহারি
চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে।
এই চিৎকারে তারিনী এগিয়ে
আসে। জিজ্ঞেস করে, কী
হয়েছে? উত্তরে মঞ্জুর বলে,
ব্যাটা চুপ। বলেই গুলি করে
তারিনীকে। তারিনী বারান্দার
বিছানায় লুটিয়ে পড়ে। মৃত্যুর
আগে
বারবার
বলছিল,
‘ম�োকত�ো মারিলেন, ম�োর
ব্যাটাক মারেন না’।
তারা সবাইকে দড়ি দিয়ে বেঁধে
দ�ৌম�োহনী ঘাটে নিয়ে যায়।
এক দড়িতে দুইজন, তিনজন
এইভাবে করে বাঁধে। দড়ির
বাঁধন এতই শক্ত ছিল যে তারা
হাত পর্যন্ত নাড়াতে পারছিল
না। নদীর ঘাটে তাদের অল্প
কিছুক্ষণ বসিয়ে রাখে।
দেবেন্দ্রনাথ আর টুনিরামকে
মেরে পানিতে ফেলে দেয়।
ম�োহন দাস (ছরকটু)কে বল্লম
দিয়ে আঘাত করে। কারণ
Gici c„ôv 5 Gi Kjvg 3

পূর ্ব তিমুর গণহত্যার চিত্র

সংখ্যা তাৎপর্যপূর্ণভাবে হ্রাস
পেয়েছে।
তিমুর মূলত দক্ষিণ পূর ্ব এশিয়ার
দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত একটি
দ্বীপ; এর পূর ্ব অংশ হচ্ছে পূর ্ব
তিমুর, যা স্বাধীন সার ্বভ�ৌম
রাষ্ট্র এবং পশ্চিম অংশ হচ্ছে
ইন্দোনেশিয়ার অংশ। আমরা
যে গণহত্যার কথা বলছি
সেটা এই পূর ্ব তিমুরে সংঘটিত
হয়েছিল। এর আনুষ্ঠানিক নাম
হচ্ছে ডেম�োক্র্যাটিক রিপাবলিক
অফ তিম�োর-লেস্ট। তিমুর
দীর্ঘদিন পর্তুগিজদের উপনিবেশ
হিসেবে থাকলেও পরবর্তীতে
এর দুই অংশ ওলন্দাজ ও
পর্তুগিজদের মধ্যে ভাগাভাগি
হয়ে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের
সময় জাপান পূর ্ব তিমুর দখল
করলেও কিছুদিন পর আবার�ো
সেখানে পর্তুগিজ ঔপনিবেশিক
শাসন পুনর ্বহাল হয়।
১৯৭৫ সালে স্বাধীনতার

তখন আক্রমণ শুরু করে।
পর্তুগিজরা ১৯৭৫ সালের
আগস্ট মাসে পূর ্ব তিমুর
ত্যাগ করে এবং ইন্দোনেশীয়
সেনাবাহিনী তখন পশ্চিম
তিমুরের সীমান্তে জড়�ো হওয়া
শুরু করে। নভেম্বরের ২৮
তারিখ ইন্দোনেশীয় দখলদারির
আশঙ্কা থেকে পূর ্ব তিমুরের
গণতান্ত্রিকভাবে
নির্বাচিত
সরকার স্বাধীনতা ঘ�োষণা
করে। ৭ ডিসেম্বর সকালে
ইন্দোনেশীয়
সেনাবাহিনী
দিলিতে আক্রমণ করা শুরু করে
এবং ডিসেম্বরের ১০ তারিখ
দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর বাউকাউ
দখল করে নেয়। এই আক্রমণ
বেসামরিক ল�োকদেরকে বিশেষ
লক্ষ্যবস্তু হিসাবে চিহ্নিত করে
হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। ধীরে
ধীরে ইন্দোনেশীয় বাহিনী
পুর�ো দেশ দখল করে নিলেও
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c~e© wZgyi MYnZ¨v wb‡q K‡qKwU MÖš:’

1.
2.
3.
4.

MYnZ¨v Rv`yNi Rwic Kvh©µg
MYnZ¨v-ea¨f~wg I MYKei Rwic:
PzqvWv½v †Rjv

GKvË‡i gyw³hy× PjvKvjxb
Ab¨vb¨ †Rjvi gZ cvwK¯Ívwb
evwnbx Zv‡`i mn‡hvMx‡`i
wb‡q †`‡ki DËi-cwð‡g
Aew¯’Z Lyjbv wefv‡Mi
PzqvWv½v †Rjvi 4 wU
Dc‡Rjvq e¨vcK MYnZ¨v I
wbh©vZb Pvjvq|
PzqvWv½v †Rjvq 1971 mv‡j
msNwUZ MYnZ¨v wb‡q cÖYqb
Kiv n‡q‡Q ÔMYnZ¨v-ea¨f~wg
I MYKei Rwic: PzqvWv½v
†RjvÕ| 1971 : MYnZ¨vwbh©vZb AvK©vBf I Rv`yN‡ii
M‡elK
†ivKby¾vgvb
eveyj I gvmy` ivbv eBwU
wj‡L‡Qb| GB MÖ‡š’ M‡elKMY
cÖZ¨¶`k©x, gyw³‡hv×v, ¯’vbxq
RbMY I kwn` cwiev‡ii
mivmwi mv¶vrKvi Ges
gvV ch©v‡q Rwi‡ci gva¨‡g
GKvË‡i cvwK¯Ívwb nvbv`vi
evwnbxi ÔMYnZ¨v-wbh©vZ‡biÕ
bvbv Z_¨ Zz‡j a‡i‡Qb|
3 GwcÖj cvwK¯Ívwb evwnbx
PzqvWv½v kn‡i cÖ_g wegvb
nvgjv Pvjvq| Hw`‡bi wegvb
nvgjvq †ek K‡qKRb
gvivZ¥Kfv‡e AvnZ I wbnZ
nb|
11, 12, 13 GwcÖj cvwK¯Ívwb
†mbviv h‡kvi Gqvi †eBR
†_‡K Rw½ wegv‡b PyqvWv½v
kn‡ii wewfbœ ¯’v‡b †evgv
nvgjv Pvjvq| H wZb w`‡bi
†evgv nvgjvq PzqvWv½v kn‡ii
†ek wKQz mvaviY gvbyl kwn`
nb|
cvwK¯Ívwb evwnbx 16 GwcÖj
PzqvWv½vq ïay wegvb nvgjv
K‡iB Hw`b ÿvšÍ wQj bv|
¯’jevwnbxi GKwU `j h‡kvi
K¨v›Ub‡g›U †_‡K †ei n‡q
wSbvB`n AwZµg K‡i
PzqvWv½v kni `Lj Kivi
D‡Ï‡k¨ iIbv nq| cw_g‡a¨
PzqvWv½v †Rjvi m‡ivRMÄ
evRv‡ii Kv‡Q G‡m cvwK¯Ívwb
evwnbx †_‡g hvq Ges evRv‡ii
gvby‡li Ici e¨vcK ¸wjel©Y
Ki‡Z ïiæ K‡i| Hw`b
(ïµevi) mvßvwnK nvUevi
nIqvq Avkcv‡ki A‡bK

MÖvg †_‡K gvbyl evRv‡i
Av‡m| cvwK¯Ívwb evwnbx
m‡ivRMÄ evRv‡i K‡qKkZ
gvbyl‡K nZ¨v K‡i PzqvWv½v
†Rjvq MYnZ¨vi m~Pbv K‡i|
cvwK¯Ívwb evwnbx RxebbMi
I `vgyoû`v Dc‡Rjvq 4
wW‡m¤^i Ges PzqvWv½v m`i
I AvjgWv½v Dc‡Rjvq
7 wW‡m¤^i ch©šÍ e¨vcK
MYnZ¨v-wbh©vZb
Pvjvq|
PzqvWv½v †Rjvi †ewkifvM
MYnZ¨v cvwK¯Ívwb †mbv‡`i
Øviv msNwUZ n‡jI AevOvwj
wenvwi Ges ¯’vbxq ivRvKviiv
cÖZ¨ÿ I c‡ivÿfv‡e hy³
wQj|
PzqvWv½v †Rjvi Ici cÖKvwkZ
wewfbœ MÖ‡š’ 22wU MYnZ¨v,
ea¨f~wg I MYKe‡ii Z_¨
Av‡Q| gvVch©v‡q M‡elYv †k‡l
M‡elKiv 695 wU MYnZ¨v,
16 wU ea¨f~wg, 17wU MYKei
I 17wU wbh©vZb †K‡›`ªi Z_¨
Zz‡j a‡i‡Qb| †hwU cÖPwjZ
aviYvi PvB‡Z A‡bK †ewk|
GB MÖ‡š’ kwn`‡`i GKwU
Am¤ú~Y© ZvwjKv †`qv n‡q‡Q|
kwn` gyw³‡hv×v‡`i †Kv_vq
Kei Av‡Q †mwUI Rwi‡c
D‡jøL Kiv n‡q‡Q|
gyw³hy‡×i cÖvq 50 eQi
ci MYnZ¨vq kwn‡`i cÖK…Z
msL¨v †ei Kiv m¤¢e bv, wKš‘
G M‡elYvi d‡j GKvË‡i
PzqvWv½v †Rjvq MYnZ¨vi
fqvenZv Abygvb Kiv hvq|
gyw³hy‡× PzqvWv½v †Rjvi
MYnZ¨vi BwZnvm cybM©Vb
Ges †Rjvi mwVK BwZnvm
cv‡V G M‡elYvwU ¸iæZ¡c~Y©
Ae`vb ivL‡e e‡j m¤úv`K,
†jLK I cÖKvkbvi mv‡_ hy³
mevi `„p wek¦vm|
eB‡qi bvg- MYnZ¨vea¨f~wg I MYKei Rwic:
PzqvWv½v †Rjv
†jLK: †ivKby¾vgvb eveyj
I gvmy` ivbv
cÖKvkKvj: RyjvB 2021
c„ôv: 102, g~j¨: 250 UvKv|

John G Taylor, East Timor: The Price of Freedom, Zed Books, 1999
Matthew Jardine, East Timor: Genocide in Paradise, Odonian Press, 1999
Gordon Peake, Beloved Land: stories, struggles, and secrets from Timor-Leste, Scribe US, 2013
Richard Tanter, Desmond Ball, and Gerry van Klinken, Masters of Terror: Indonesia’s Military
and Violence in East Timor, Rowman & Littlefield Publishers, 2006
5. Geoffrey B. Robinson, “If You Leave Us Here, We Will Die”: How Genocide Was Stopped in East
Timor, Princeton University Press, 2011
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পূর ্ব তিমুর গণহত্যা
Z„Zxq c„ôvi ci

দেশের ভেতরের পাহাড়ে
ফ্রেতিলিন তাঁদের আস্তানা গড়ে
তুলে এবং প্রতির�োধ চালিয়ে
যায়। এই সহিংসতা থেকে
বাঁচতে বহু ল�োক ফ্রেতিলিন
নিয়ন্ত্রিত এলাকায় পালিয়ে
যান। ইন্দোনেশীয়দের ক্রমাগত
আক্রমণের কারণে ফ্রেতিলিনও
আশ্রিতদেরকে পর্যাপ্ত সুয�োগ
সুবিধা দিতে পারছিল না। যারা
ইন্দোনেশীয় নিয়ন্ত্রিত এলাকায়
ফিরে আসেন, তাদেরকে জ�োর
করে ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়,
সেখানে ম�ৌলিক অধিকারগুল�ো
থেকে সবাই বঞ্চিত হতেন।
ইন্দোনেশীয় বাহিনী নির্মমতার

দালালনামা

cÖ_g c„ôvi ci
করুন’। উল্লেখ্য, ৫০০ জনের
আত্মসমর্পণের
ঘটনাটা,
মুনতাসীর মামুনের মতে,
অতিরঞ্জিত অথবা মিথ্যা। [ছবি
২]
জামালপুর শান্তি কমিটির পক্ষ
থেকে আরেকটি লিফলেট
প্রচার করা হয়েছিল। সেটাও
পাকিস্তান জিন্দাবাদ দিয়ে শুরু
হয়েছিল। সেই লিফলেট লেখা
হয়েছিল শিক্ষার্থী ও তাদের

msL¨v 10

মাধ্যমে
পূর ্ব
তিমুরের
জনগ�োষ্ঠীকে পদানত করে
রাখে। কখন�ো কখন�ো গ্রামের
পর গ্রাম ধ্বংস করে দেয়া
হয়েছে। ফ্রেতিলিন সমর্থক
ও তাদের পরিবারদের হত্যা
করা হয়েছে। জেলে নির্যাতন,
নারীদের ওপর নিপীড়ন ছিল
নিত্যনৈমিত্তিক
ব্যাপার।
বহুদিন যাবত বিদেশী ক�োন�ো
সাহায্যকারী সংস্থাকেও প্রবেশ
করতে দেয়া হয়নি।
যেদিন আক্রমণ শুরু হয় সেদিন
ফ্রেতিলিন রেডিও থেকে বার্তা
পাঠায়, “ইন্দোনেশীয় বাহিনী
নিরবিচ্ছিন্নভাবে মানুষ মারছে।
রাস্তাঘাটে নারী ও শিশুদের গুলি
করে মারছে। আমরা সবাই
তাদের হাতে মরতে যাচ্ছি...
আন্তর্জাতিক সাহায্যের আবেদন

জানাচ্ছি। এই দখলদারিত্ব
রুখতে দয়া করে কিছু
করুন।” একজন তিমুরবাসী
শরণার্থী জানিয়েছিলেন, rape

একাত্তরের আগস্ট মাসে
জামালপুরে
পাকিস্তানের
‘আজাদী দিবস’ উদযাপন
উপলক্ষ্যে আল�োচনা সভা
আয়�োজন করা হয়। শুরুতেই
বলা হয়, এই আজাদী দিবস
উদযাপনের
প্রয়�োজনীয়তা
অনস্বীকার্য। অনুষ্ঠানটি ১৪
আগস্ট
আয়�োজন
করা
হয়েছিল। নিচের ছবিতে
অনুষ্ঠানের সূচি দেয়া হয়েছে।
[ছবি ৪]
ইসলামকে কিভাবে ব্যবহার
করা হয়েছে তার একটা ছ�োট
নমুনা দেয়া যেতে

উপদেশ, আদেশ নির্দেশ বিনা
দ্বিধায় মানিয়া চলিব এবং
শান্তিসেনার আদর্শ ও কর্মসূচী
বাস্তবায়নের জন্য সর ্বদা সচেষ্ট
থাকিব। আল্লাহ আমাদের এ
ওয়াদা পূরণের ত�ৌফিক দান
করুন, আমিন’। তাদের যে
১৫ টি উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী ছিল
তার প্রথমটাই হচ্ছে, ‘জনগণকে
ইসলামী আদর্শ ও জাতীয়
সংহতিতে উদ্বুদ্ধ করা’।
এই ধরনের দলগুল�োর প্রতিটির
লিফলেটে সবসময়ই লেখা
থাকত, ‘আল্লাহু আকবর’
কিংবা ‘নারায়ে তাকবীর/আল্লাহু
আকবর’, ‘পাকিস্তান জিন্দাবাদ’
ধরনের স্লোগান। এটাও বেশ
উদ্দেশ্য প্রণ�োদিত ভাবেই
করা হয়েছিল। শান্তি কমিটি,
রাজাকার কিংবা আলবদরের
প্রতিটি মিছিলে যে সকল স্লোগান
দিত কিংবা ব্যানার/ফেস্টুনে যা
লেখা থাকত সেগুল�ো নিম্নরুপ :
‘পাকিস্তানের উৎস কিবলা
ইলাহা ইল্লাল্লাহু’
‘পাকিস্তানি ফ�ৌজ জিন্দাবাদ,
কায়েদে
আজম/জিন্দাবাদ,
ইন্দিরা গান্ধী/মুর্দাবাদ...’
‘মুসলিম জাহান এক হও/
ভারতকে খতম কর’
‘ভারতকে
ধ্বংস
কর,
পাকিস্তানকে রক্ষা কর’
‘দুনিয়ার মুসলিম এক হও’
‘ভারতীয় দালালদের খতম কর’
‘হাতে লও মেশিনগান দখলকর
হিন্দুস্থান’
‘হিন্দুস্তানের বিরুদ্ধে এক হও’
‘ইসলামের সমাজ কায়েম কর’
‘আমার নেতা ত�োমার নেতা,
হযরত ম�োহাম্মদ ম�োস্তফা’
ইত্যাদি...
কুড়িগ্রামে শান্তি কমিটি গঠিত
হয় ১৯৭১ সালের ২৪ মে।
শান্তি কমিটি গঠনে একটি সভা
আহ্বান করা হয়। পনির উদ্দিন
আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত
হয় সভাটি। কার্যবিবরণী
অনুযায়ী ১৫০ জন সভায় য�োগ
দিয়েছিল। একইভাবে কুড়িগ্রাম
শহর কমিটি গঠন করা হয়।
শহর কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত
হয় ৩০ মে। সভার বিবরণী
দেখে ব�োঝা যায় এই শান্তি
কমিটি গঠিত হয়েছিল হিন্দুদের
জমিজমা দখলের জন্য। সভার
দুট�ো গৃহীত প্রস্তাব ছিল- “১)
যে সমস্ত হিন্দু গ�োলয�োগ

ছবি ৩ : শান্তি কমিটির সাধারণ ছাত্রদের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা
দেয়ার আহ্বান।
নিচের ছবিটা [ছবি ৫]
অভিভাবকদের
উদ্দেশ্যে। পারে।
খেয়াল
করেন, ‘শান্তিসেনা’
পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তখন নামক একটা
হলফনামা
অভিভাবকদের ওপর চাপ সৃষ্টি এবং উদ্দেশ্য দলের
ও
কার্যাবলীর
করছিল যাতে তারা নিজ নিজ তালিকা দেয়া আছে। তাদের
সন্তানদের শিক্ষালয়ে পাঠান। হলফনামায় লেখা আছে, ‘আমি
এবং সেই সাথে পরীক্ষায় আল্লাহ রাব্লয়ালামীনের নামে
বু
অংশ নেয়ার জন্যও নির্দেশ হলফ করিতেছি
যে, আমি
দেয়া হয়। শিক্ষালয়ে উপস্থিত পাকিস্তানের ইসলামী
,
থাকলে সরকার প্রচার করতে অখণ্ডতা ও সার ্বভ�ৌমত্বেরআদর্শ
জন্য
পারবে যে সব স্বাভাবিক। আমার সর ্বশক্তি নিয়�োগ করিব।
একাত্তরের জুলাই মাসে এটা আমি শান্তিসেনা হিসাবে
প্রচারিত হয়েছিল। [ছবি ৩]
আমার উপরস্থ কর্মকর্তার সমস্ত

ছবি ৪ : জামালপুরে ১৪ আগস্ট পাকিস্তান দিবস পালনের আহ্বান

[and]
cold-blooded
assassinations of women
and children and Chinese
shop owners. দিলিতে বহু

হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত হয়েছে।
অনুমান করা হয় কেবল
দিলিতেই দখলের প্রথম দুই
দিনে প্রায় দুই হাজার মানুষ
হত্যা করা হয়। ১৯৭৬ সালের
শেষের দিকেই পূর ্ব তিমুরের
বিভিন্ন ল�োহমর্ষক ঘটনা
সীমানার বাইরে আসতে শুরু
করে। সে বছরই ক্যাথলিক
চার্চের একটি কনফিডেন্সিয়াল
প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে,
পূর ্ব তিমুরে ভয়াবহ দমন পীড়ন

চলছে। প্রতিবেদন অনুমান
করে যে, দখলের পর থেকে
প্রায় ৬০ হাজার তিমুরবাসী প্রাণ
হারিয়েছেন।
দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা এই
দখলদারিত্বে প্রায় দেড় লাখের
অধিক ল�োক নিহত হন। এটা
১৯৭৫ সালের ম�োট জনসংখ্যার
প্রায় ২৫%। ১৯৯১ সালে
সান্তাক্রুজে যে হত্যাযজ্ঞ হয়
সেটা ভিডিও প্রকাশিত হলে
সমগ্র পৃথিবী পূর ্ব তিমুরে দৃষ্টি
ফেলে। ১৯৯১ সালের ১২
নভেম্বরে এক স্মরণসভাতে
স্বাধীনতাকামী এক যুবক
ইন্দোনেশীয় বাহিনীর হাতে
নিহত হন। প্রায় আড়াই হাজার
ল�োকের একটা মিছিল বের হয়।
ফ্রেতিলিনের পতাকা হাতে এবং
স্বাধীনতাকামী শ্লোগানে মুখরিত
ব্যাপারে ভয়ে নিজে ঘর বাড়ি
ও জমিজমা ছাড়িয়া সীমান্ত
এলাকা পার হইয়া ভারতে
চলিয়া গিয়াছেন তাদের অস্থাবর
সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুতকরণ ও
তাহা রক্ষণাবেক্ষণ করণ। ২)
উক্ত হিন্দুদের স্থাবর সম্পত্তি
ও জমিজমার তালিকা প্রস্তুত ও
উক্ত তালিকা অনুযায়ী ইউনিটের
ভূমিহীন ও দুস্থ ব্যক্তিগণের
মধ্যে পাক সরকারের ইতিমধ্যে
প্রচারিত
নির্দেশানুযায়ী
তহশীলদারের
সহিত
য�োগায�োগ করিয়া উঠবন্দি
হিসাবে বিলিবণ্টন পূর ্বক
চাষাবাদের
ব্যবস্থাকরণ...”
[ছবি ৬]
কুড়িগ্রামের শান্তি কমিটি একটা
লিফলেট প্রচার করেছিল,
‘বিশেষ বিজ্ঞপ্তি’ শির�োনামে।
সেখানে ‘প্রায় দীর্ঘ দুই মাস
যাবৎ কুড়িগ্রাম শহরের
ল�োকজন না থাকায় এবং
দ�োকানপাট বন্ধ থাকায় সাময়িক
যে অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছিল
আল্লার রহমতে বর্তমানে উহা
সম্পূর্ণ নিরসন হইয়াছে’ বলে
ঘ�োষণা দেয়া হয়। নাগরিকদের
স্বাভাবিক জীবনযাত্রা নির্বাহের
জন্য কয়েকটি আবেদন
জানান�ো হয়। দুই নাম্বার
আবেদন হচ্ছে: ‘মহকুমা, থানা,
ইউনিয়ন এবং গ্রাম্য পর্যায়ে সৎ
চরিত্রবান খাটি ইসলাম পছন্দ
পাকিস্তানীদের সমন্বয়ে শান্তি
কমিটি গঠন করতঃ নিজ নিজ
এলাকার শান্তি, শৃঙ্খলা এবং
নিরাপত্তা বজায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ
করুন।’ লিফলেটে ‘পাকিস্তান
পায়েন্দাবাদ’ স্লোগান দেয়া
হয়।
লুটপাট কীভাবে হত�ো তার
প্রমাণও পাওয়া যায় দালালদের
বিবরণ থেকে। মুক্তিয�োদ্ধাদের
হাতে তাদের কী কী ক্ষতি
হত�ো তার বিবরণ মহকুমা
শান্তি কমিটিকে জানাত। দলিল
থেকে দেখা যায়, ক্ষতিপূরণ
হিসাবে হিন্দুদের জমিজমা
সম্পত্তি বিলি-বণ্টন করা
হত�ো। মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি
সেনাবাহিনীর
দালালদের
কর্মকাণ্ড ব�োঝার জন্য তাদের
প্রচারপত্র, দলিপত্রই যথেষ্ঠ।
অনেক চিহ্নিত যুদ্ধাপরাধী ও
গণহত্যা-সহয�োগীদের বিচার
হয়েছে, এটা আশার কথা।
জাতির বহু দিনের লালিত স্বপ্ন

ছিল সেই মিছিল। ইন্দোনেশীয়
বাহিনীর আক্রমণে সেদিন প্রায়
২৫০ প্রতিবাদকারী তিমুরবাসী
নিহত হন। তিমুরবাসীর পক্ষে
পৃথিবীব্যাপী জনমত গড়ে
উঠতে থাকে ধীরে ধীরে।
ইন্দোনেশীয়ার
সামরিক
স্বৈরশাসক সুহার্তোর (তিনি
তিমুর
দখলের
আদেশ
দিয়েছিলেন) পতন হয় ১৯৯৮
সালে। এবং পূর ্ব তিমুরবাসী
আবার�ো স্বাধীনতার দাবি
জানায়। ১৯৯৯ সালে পূর ্ব
তিমুরের
জনগণ
একটা
রেফারেন্ডামে স্বাধীনতার পক্ষে
ভ�োট দেয়। পূর ্ব তিমুরবাসীর
এই দাবি ইন্দোনেশিয়ার
ক্ষমতাসীনদের
অর্থনৈতিক
ঝ ুঁকিতে ফেলে দিবে এমন
আশঙ্কা থেকে ইন্দোনেশীয়

বাহিনী আবার�ো রক্তাক্ত আক্রমণ
করে। দুনিয়াজুড়ে বাদ-প্রতিবাদ
আবার�ো শুরু হয়। অস্ট্রেলিয়ার
নেতৃত্বে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা
বাহিনীকে নিযুক্ত করা হয়
সহিংসতা রুখতে। অন্যান্য
পরাশক্তির চাপে ইন্দোনেশীয়
সরকার বাধ্য হয় দখলদারিত্ব
ত্যাগ করতে এবং পূর ্ব তিমুর
স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ
করে। ২০০১ সালের আগস্টে
পূর ্ব তিমুরে প্রথম গণতান্ত্রিক
নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।
গণহত্যা বিষয়ক অধ্যয়ন
পূর ্ব তিমুরের ঘটনা খুবই
আল�োচিত।

ছবি ৫ : শান্তিসেনার হলফনামা
ছিল এই বিচার প্রত্যক্ষ করার।
দালালদের কর্মকাণ্ড চিনে
রাখা জরুরি, কেননা তাদের
রাজনীতি বাংলাদেশ বির�োধী
রাজনীতি, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা
বির�োধী রাজনীতি। একটি
গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক

বাংলাদেশ গড়ার জন্য এই
ধরনের অপরাজনীতিকে চিনে
নেয়াটা আমাদের জন্য ভীষণ
জরুরি।

ছবি ৬ : কুড়িগ্রামের শান্তি কমিটি গঠনের জন্য সভা
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evsjv‡`‡ki MYnZ¨vi ZvwjKv
µ. bs

501.		
502.		
503.		
504.		
505.		
506.		
507.		
508.		
509.		
510.		
511.		
512.		
513.		
514.		
515.		
516.		
517.		
518.		
519.		
520.		
521.		
522.		
523.		
524.		
525.		
526.		
527.		
528.		
529.		
530.		
531.		
532.		
533.		
534.		
535.		
536.		
537.		
538.		
539.		
540.		
541.		
542.		
543.		
544.		
545.		
546.		
547.		
548.		
549.		
550.		
551.		
552.		
553.		
554.		
555.		
556.		
557.		
558.		
559.		
560.		
561.		
562.		

MYnZ¨vi bvg						

ZvwiL

LvjLjøx weªR MYnZ¨v; m`i, w`bvRcyi
27 gvP©
ivgWzwe jvjweªR MYnZ¨v; m`i, w`bvRcyi
27 gvP©
w`bvRcyi †cŠi MYnZ¨v; m`i, w`bvRcyi
27 gvP©
cuvPevwo MYnZ¨v; m`i, w`bvRcyi
29 gvP©
wbDUvDb MYnZ¨v; m`i, w`bvRcyi
14 GwcÖj
ivRevUx MYnZ¨v; m`i, w`bvRcyi
13 GwcÖj
NyNyWv½v MYnZ¨v; m`i, w`bvRcyi
20 GwcÖj
wbDUvDb MYnZ¨v; m`i, w`bvRcyi
20 GwcÖj
gvwmgcyi MYnZ¨v; m`i, w`bvRcyi
25 GwcÖj
ivgcyi MYnZ¨v; m`i, w`bvRcyi
27 GwcÖj
Avbmvi K¬ve MYnZ¨v; †evPvMÄ, w`bvRcyi
GwcÖj †_‡K †g
DgicvBj MYnZ¨v; m`i, w`bvRcyi
3 †g
fvUcvov MYnZ¨v; m`i, w`bvRcyi
5 †g
Kg‡`ecyi MYnZ¨v; weij, w`bvRcyi
5 †g
Qv‰Zj MYnZ¨v; †evPvMÄ, w`bvRcyi
8 †g
`vovBj MYnZ¨v; m`i, w`bvRcyi
15 †g
myjwUcyKzi MYnZ¨v; weij, w`bvRcyi
15 †g
wR›`vcxi MYnZ¨v; exiMÄ, w`bvRcyi
17 †g
RjvcyKzicvo MYnZ¨v; exiMÄ, w`bvRcyi
17 †g
cwðg ivRvivgcyi MYnZ¨v; weij, w`bvRcyi
19 †g
eywbqv`cyi MYnZ¨v; weij, w`bvRcyi
19 †g
†MvmvBcyi MYnZ¨v; m`i, w`bvRcyi
22 †g
DËi gvjSvo MYnZ¨v; weij, w`bvRcyi
22 †g
†`v‡gvnbxNvU MYnZ¨v; †evPvMÄ, w`bvRcyi
23 †g
†mbMÖvg MYnZ¨v; exiMÄ, w`bvRcyi
23 †g
†mZveMÄ _vbv MYnZ¨v; †evPvMÄ, w`bvRcyi
26 †g
evRbvnvi Avw`evmx MYnZ¨v; weij, w`bvRcyi
27 †g
†K.we.Gg K‡jR MYnZ¨v; m`i, w`bvRcyi
†g gv‡m
cvKzov MYnZ¨v; weij, w`bvRcyi
†g gv‡m
†mZveMÄ wPwbKj MYnZ¨v; †evPvMÄ, w`bvRcyi
†g gv‡mi cÖ_g mßv‡n
†mbMuvI MYnZ¨v; weij, w`bvRcyi
†g gv‡mi gvSvgvwS
cvëvcyi MYnZ¨v; exiMÄ, w`bvRcyi
†g gv‡mi †k‡l
Rvwjqvcvov MYnZ¨v; †evPvMÄ, w`bvRcyi
2 Ryb
cyjnvU RyU‡cÖm MYnZ¨v; m`i, w`bvRcyi
7 Ryb
ivNecyi MYnZ¨v; m`i, w`bvRcyi
9 Ryb
dzUwKevwo MYnZ¨v; †evPvMÄ, w`bvRcyi
13 Ryb
my›`ieb MYnZ¨v; m`i, w`bvRcyi
20 Ryb
fvÐviv miKvicvov MYnZ¨v; weij, w`bvRcyi
22 Ryb
ivbxMÄ MYnZ¨v; m`i, w`bvRcyi
23 Ryb
gvSvWv½v MYnZ¨v; m`i, w`bvRcyi
25 Ryb
ivRvivgcyi MYnZ¨v; weij, w`bvRcyi
25 Ryb
PK‡Mvcvj K¨v¤ú MYnZ¨v; m`i, w`bvRcyi
Ryb gv‡m
ivgcyi MYnZ¨v; weij, w`bvRcyi
Ryb gv‡m
cvKzov MYnZ¨v; weij, w`bvRcyi
Ryb gv‡m
abÄqcyi MYnZ¨v; †evPvMÄ, w`bvRcyi
Ryb gv‡mi †kl mßv‡n
Kvgvicvov MYnZ¨v; m`i, w`bvRcyi
13 RyjvB
wek^¤¢icyi MYnZ¨v; m`i, w`bvRcyi
21 RyjvB
di°vev` MYnZ¨v; weij, w`bvRcyi
24 RyjvB
MnbMvwQ MYnZ¨v; m`i, w`bvRcyi
29 RyjvB
cvwocyKzi MYnZ¨v; weij, w`bvRcyi
RyjvB
ci‡gk^icyi MYnZ¨v; m`i, w`bvRcyi
RyjvB gv‡m
cvZjkvn& MYnZ¨v; m`i, w`bvRcyi
30 AvM÷
KzZBo MYnZ¨v; m`i, w`bvRcyi
1 †m‡Þ¤^i
ew·w`Nx MYnZ¨v; m`i, w`bvRcyi
†m‡Þ¤^i gv‡mi †kl kyµevi
dzjZjv MYnZ¨v; m`i, w`bvRcyi
6 A‡±vei
SvbwRiv MYnZ¨v; m`i, w`bvRcyi
28 A‡±vei
enjv MYnZ¨v; weij, w`bvRcyi
13 wW‡m¤^i
eo ˆe`¨bv_cyi MYnZ¨v; weij, w`bvRcyi
14 b‡f¤^i
Lvbcyi MYnZ¨v; m`i, w`bvRcyi
16 b‡f¤^i
eo Kwigcyi MYnZ¨v; exiMÄ, w`bvRcyi
17 b‡f¤^i
gvnvZvcyi MYnZ¨v; weij, w`bvRcyi
20 b‡f¤^i
†mZveMÄ evRvi MYnZ¨v; †evPvMÄ, w`bvRcyi
8 wW‡m¤^i

*** MYnZ¨v Rv`yNi cÖYxZ ZvwjKv

*Pjgvb

গণহত্যা, রাষ্ট্র ও জাদুঘর : পরিপ্রেক্ষিত একাত্তরের বাংলাদেশ
wØZxq c„ôvi ci

গণহত্যাকারীরা
গণহত্যার
প্রেক্ষাপট তৈরির জন্য একটা
তাত্ত্বিক কাঠাম�ো তৈরি করেন
যেখানে
প্রথমে
দেশের
অভ্যন্তরীণ পরিবেশ গণহত্যার
অনুকূল প্রভাবলায়ে আনেন
তারপর বিদেশি শক্তির জ�োরাল�ো
প্রতিবাদ বা প্রতির�োধ বন্ধের
ব্যবস্থা করেন। লেখক উদাহরণ
হিসেবে সাম্প্রতিক সময়ে
র�োহিজ্ঞা জনগ�োষ্ঠীর ওপর
গণহত্যার কথা উল্লেখ করেন।
দ্বিতীয়ত শাসকের গণহত্যার
বিরুদ্ধে সিভিল সমাজকে ভূমিকা
রাখতে হবে। সেক্ষেত্রে ব্যত্যয়
ঘটলে তাদেরকেও দায় নিতে
হবে এবং পরবর্তী পরিস্থিতি
প্রতিকূলেই চলে যায়। যেমন
১৯৭১ সালে পশ্চিম পাকিস্তানি
সিভিল সমাজ শাসকদের
গণহত্যাকে সমর্থন করেছিল যার
ফলাফল পাকিস্তানকে জঙ্গিবাদী
রাষ্ট্রে রূপান্তর অথবা মিয়ানমার
সেনাবাহিনীর
গণহত্যাকে
অং সান সুচির রাজনৈতিক
সমর্থন এবং সিভিল সমাজের
ভূমিকা পরবর্তী ফলাফল খুবই
নেতিবাচক ছিল।
তিনি
দেখিয়েছেন
বিশ্ব
ক্ষমতাসীনরা
গণহত্যার
বিচারকে নিজেদের স্বার্থ
চরিতার্থ করার জন্য ব্যবহার
করে থাকে। ২য় বিশ্ব যুদ্ধের পরে
জার্মানির নাজি বা হিটলারের
বিচার হয়েছে এবং এ বিষয়কে
জনমানসে প্রতিষ্ঠা করতে
পেরেছে। কিন্তু ২য় বিশ্বযুদ্ধে
শুধু ইহুদীরাই মারা যায়নি বরং
নাজির কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে
হত্যার শিকার হয়েছে যেমন
লালফ�ৌজের সৈন্য, তেমনি
বহু মতাদর্শের মানুষ। কিন্তু
মার্কিন বা ইউর�োপীয় বয়ানে
তাদের স্মৃতি ফুটে উঠে না।

এর পিছনে রাজনীতিটাই কাজ
করছে। কারণ স�োভিয়েত এর
আদর্শ তাদের বির�োধী। তেমনি
গত শতকের ষাটের দশকে
ইন্দোনেশিয়ার সামরিক শাসক
সুহার্তো আমেরিকার সহায়তায়
এক লক্ষ কমিউনিস্ট ও ভিন্ন
মতাবলম্বীদের হত্যা করেছেন।
এর বিরুদ্ধে ক�োন বিচার হয়নি।
লেখক দেখাতে চেয়েছেন একটি
গণহত্যার পিছনে কিভাবে
স্বার্থের রাজনীতি কাজ করে।
লেখক এরপর দেখিয়েছেন
জাদুঘর কিভাবে গড়ে উঠে।
এই জাদুঘর কিভাবে গণহত্যার
স্মৃতিকে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে
প�ৌঁছে দেন। তবে লেখক
সতর্কতার সাথে পাঠকদের
স্মরণ করে দিয়েছেন জাদুঘরের
পিছনে কীভাবে রাজনৈতিক
প্রকল্প কাজ করে। তিনি
দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে কিভাবে
গণহত্যা জাদুঘর গড়ে উঠেছে
তার বিবরণ দিয়েছেন। এই
বিবরণ একটা কারণে ব্যতিক্রমী
বটে কারণ লেখক নিজে
এসব জাদুঘর পর্যবেক্ষণ করে
এসেছেন। ফলে তার বর্ণনায়
জীবন্ত হয়ে উঠেছে। পাঠকদের
জন্য স্মরণ রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে
বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে
গড়ে উঠা দুটি জাদুঘরে লেখক
সরাসরি জড়িত। ফলে তিনি
যখন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আর
গণহত্যা জাদুঘর তৈরির বর্ণনা
দিচ্ছেন তা শুধু একটি জাদুঘর
নির্মাণের গল্পে আটকে থাকছে
না বরং তা ছাপিয়ে রাষ্ট্রের
শাসকদের চরিত্র- মন�োভাব,
আমলাদের ভূমিকা, সিভিল
সমাজের
ভূমিকা
এবং
সাধারণ জনগণের অসামান্য
সহয�োগিতার রূপরেখার দলিল
হিসেবে পেশ হয়। ত্রিশ লক্ষ
শহিদ, পাঁচ লক্ষ নারীর ধর্ষণ,

আর লক্ষ মানুষের পঙ্গুত্ব, যুদ্ধে
বিধস্ত দেশে কীভাবে গণহত্যাকে
অস্বীকার করা হয় এবং তাদের
স্মৃতি দৃশ্যপট থেকে মুছে
ফেলার চেষ্টা এবং এর বিরুদ্ধে
স্মৃতিকে মানস জগতে তুলে
আনতে বাধার সম্মুখীন হতে
হয় তার বর্ণনা পাওয়া যাবে
এ গ্রন্থে। ফলে বাংলাদেশের
মুক্তিযুদ্ধের জাদুঘরের ইতিহাস
সম্পর্কে আগ্রহীদের জন্য এই
বইটি হবে তথ্যবহুল ধারাভাষ্য।
অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন
‘১৯৭১ : গণহত্যা- নির্যাতন
আর্কাইভ ও জাদুঘর’ গড়ে
তুললে এক শ্রেণির মানুষ
এটাকে রাজনৈতিক প্রকল্প
হিসেবে অভিয�োগ তুলতে
থাকল। এ গ্রন্থটি তাদের
এসকল অভিয�োগের একটি
জবাব বলা যেতে পারে যেখানে
তিনি দেখিয়েছেন গণহত্যা,
রাষ্ট্র, জাদুঘর কিভাবে কাজ
করে। তিনি দেখিয়েছেন
বাংলাদেশ যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ,
ত্রিশ লক্ষ মানুষ শহিদ, বিপুল
ক্ষয়ক্ষতিকে কীভাবে স্বাধীনতা
বির�োধী অভ্যন্তরীণ এবং
বাইরের শত্রু স্মৃতি থেকে
ভুলিয়ে রাখতে চায়। তিনি
দেখিয়েছেন এ গণহত্যাকে কেন
জনমানসের স্মৃতিতে ধরে রাখা
জরুরি। তিনি একটা বিষয়ে
স্পষ্ট করেছেন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে
কারা রাজনীতি করতে চায় আর
কারা পাকিস্তানি গণহত্যাকে
ভুলিয়ে বাংলাদেশে পাকিস্তানি
মানস তৈরি করতে চায়।
লেখক: আবুল বাশার
প্রভাষক, ইতিহাস ও সভ্যতা
ডিসিপ্লিন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়।

দ�ৌম�োহনী ঘাট ও জালিয়াপাড়া গণহত্যা: ‘ম�োকত�ো মারিলেন, ম�োর ব্যাটাক মারেন না’
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ম�োহন দাস ও তার ছেলে
একই দড়িতে বাঁধা ছিল। তার
ছেলে বিজয়সহ ওরা নদীর
পানিতে ঝাপ দেয়। এই সময়
ম�োহন দাসকে ওরা বল্লম দিয়ে
আঘাত করে। যেটা লাগে পেটে
একটুখানি ভুড়িও বের হয়ে যায়
কিন্তু সেটা সে বুঝতে পারে
পরে। ঐ অবস্থাতেই ছেলেকে
নিয়ে সাতরিয়ে ঐ পাড়ে যায়।
ছেলেকে বলে, বাবা কাটা
জায়গাটা বান (বেঁধে) দে আর
ধনিয়া ডাক্তারের বাড়ি নিয়া
চল। বিজয় তার শরীরের গেঞ্জি
ও বাবার ধুতি দিয়ে বাবার ক্ষত

স্থানটি বেঁধে দেয়। এরপর
দক্ষিণ মাধবপুর গিয়ে ধনিয়া
ডাক্তারের কাছে প্রথম চিকিৎসা
নেয়। পরের দিন ভারতে যায়।
ভারতের রায়গঞ্জ হাসপাতালে
মারা যায় ম�োহন দাস।
টুনিরাম খুব কাতরাচ্ছিল ওর
হাতের বাধন ঢিলা করার জন্য।
এক পর্যায়ে ওকে গুলি করে।
দেবেন্দ্রনাথ ও ধনীরামকেও
গুলি করে। গুলি করার পরেও
ক�োদাল দিয়ে মাথায় আঘাত
করে এবং বুকে বল্লম সেঁধিয়ে
দেয়।
সকাল হতেই এই গণহত্যার

দ�ৌম�োহনী ঘাট বধ্যভূমি

খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।
কিন্তু লাশগুল�ো প�োড়ার কেউ
ছিল না। দুইদিন পর ক�োন�ো
রকমে এই লাশগুল�োকে তাদের
আত্মীয়রা স্বল্প সময়ের জন্য
ভারত থেকে এসে এক ভারে
করে বড় একটা গর্ত খ ুঁড়ে প ুঁতে
দেয় এবং দেশ স্বাধীন হলে
পরে তারা শ্রাদ্ধ করে।
লেখক: রুবি আফর�োজ
প্রকাশকাল: জুন, ২০১৯
পৃষ্ঠা: ৯০, মূল্য: ৩০০ টাকা
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৮ম পর ্ব একতারা তুই দেশের কথা
বলরে আমায় বল, আমারে তুই
বাউল করে সঙ্গে নিয়ে চল।
আমরা ত�ো সেই চরে জমি
দেখাশুন�ো করা ল�োকের
(বর্গাদার) বাসায় থাকলাম।
চর সাদীপুর জায়গাটার নাম।
ওনাদের জমি দেখাশুনা যিনি
করতেন, যার বাড়িতে ছিলাম,
তার নাম ফজল প্রামাণিক।
হকু ভাইদের বাসায় সার ্বক্ষণিক
আরেকজন থাকতেন উনার নাম
গাজী। গাজী ভাই এই পরিবারের
অত্যন্ত বিশ্বস্ত এবং ভাল�োবাসার
একজন মানুষ ছিলেন। উনি
পুর�ো পরিবারের একজন অতি
আপনজন ছিলেন এবং উনারা
ভাইব�োন সকলেই ওনাকে
অনেক শ্রদ্ধার চ�োখে দেখতেন।
একাত্তরের এই দুর্দিনে যুদ্ধের
সময় এরকম অনেক আপনজন
যে যে পরিবারের সাথে ছিলেন
তারা তাদের জন্য অনেক
আত্মত্যাগও করেছেন। তেমন
রাজু ভাইও আমাদের সাথেই
ছিলেন। এই সবসময়। এই
চর সাদীপুর থেকে নদীর অপর
পারে শিলাইদহ, রবিঠাকুরের
শিলাইদহ। চর সাদীপুরে
ওনাদের ৪০ বিঘা জমি ছিল।
ফজল প্রামণিক বর্গাদার
ছিলেন। ওনাকে ফজল চাচা
বলে ডাকতেন। আমার বড় ভাই
পান্না বলছিল, সেদিন এই চর
সাদীপুর থেকে নদীর ঐ পারে
কুষ্টিয়ার আল�ো, মানে ঘরবাড়ির
ও গ্রামের আল�ো দেখা যাচ্ছিল।
ত�ো পান্না শহর ঘুরে ফেরত
আসল�ো বাবুর খবর নিয়ে
দুপুরের পর। পাবনা শহর তখন
একটা যুদ্ধের শহর, মুক্তিযুদ্ধের
শহর। জনগণ উদ্দাম উত্তাল।
পাবনার টেলিফ�োন অফিস
ঘেরাও করে। পাকিস্তানি
আর্মিদের সাথে যুদ্ধ হয়েছে
এবং আরও বিভিন্ন জায়গায়
ছ�োট ছ�োট খণ্ডযুদ্ধ। বাবু পুলিশ
লাইনে অনেক ব্যস্ত। পান্না
বাবুকে দেখতে শহরে গেল।
পুলিশ লাইনে গিয়ে দেখল যে
বাবা অনেক ল�োকজন দ্বারা
পরিবৃত হয়ে আছেন। তার
মধ্যে পুলিশের ল�োক আছেন,

আর�ো বিভিন্ন পেশার ল�োক
আছেন এবং দুইজন ভারতীয়
সাংবাদিকও আছেন। ভাই
দেখলেন যে, বাবা তাদের
সাথে আলাপ করছেন। তারপর
ত�ো পান্না চর সাদীপুরে ফিরে
আসল�ো। তখন দেখল একজন
অচেনা মানুষ অপেক্ষা করছে।
উনি বললেন উনার বাড়িতে
রাতের বেলা খাওয়ার দাওয়াত,
সে যেন যায় এবং উনি এসে
নিয়ে যাবেন সময় মত। দুপুর
তিনটায় সেই মানুষটি এসে
ওকে ডাকল�ো নিয়ে যাওয়ার
জন্য। ত�ো ভাই একাই যাচ্ছিল।
তখন রেজা ভাই বললেন যে,
উনিও সাথে যাবেন। তারপর
ওনারা দুইজন ওই ল�োকের
সাথে রওনা দিলেন। পান্না
ভাইয়ের ভাষ্যমতে, ওনারা
হাঁটছেন ত�ো হাঁটছেন, পথ যেন
আর শেষ হয় না। এমনিতেই
চরে হাটা অনেক কষ্ট, বালির
মধ্যে দিয়ে ত�ো তাই। এবং
মাঝে মাঝে পানি জমে আছে,
ক�োথাও ক�োথাও গর্ত এবং
সেখানেও পানি জমে আছে।
এগুল�োর উপর দিয়ে যাদের
হাটার অভ্যাস নাই তাদের
জন্য হাটা অনেক কষ্টকর।
তার উপরে যেখানে ধান কাটা
হয়ে গেছে সেখানে শক্ত ধানের
গ�োড়াগুলি পায়ে অনেক লাগে।
কিন্তু তখন সেই অসহায় সময়।
সেই কঠিন একটা সময়।
মানুষ শক্ত হয়েছিল। ত�ো যাই
হ�োক ভাইয়েরা হাঁটছিলেন
হাঁটছিলেন, উনাদের একটু
মনে মনে একটু ভয় হচ্ছিল�ো
যে, এই ল�োকটা ক�োথায় নিয়ে
যাচ্ছে? এই ল�োকটার উদ্দেশ্য
কি? কিন্তু উনারা ত�ো তখন
অনেক পথ চলে এসেছেন;
এমন সময় একটা ঘরের কাছে,
চরাঞ্চলে যেরকম হয় টিনশেড
ছনের বেড়া, এধরনের একটা
ঘর কিন্তু উনারা দেখলেন
ওখানে ক�োন রান্নার আয়োজন
নাই। ক�োন রান্নাঘর মনে হয়
উনারা দেখলেন না। এবং
ওই ঘরটাতে দেখছিলেন শহর
থেকে আসা নিরাপদ আশ্রয়ের
খ�োঁজে অনেক মানুষ ওই ঘরে
শুয়ে বসে ছিলেন। ভাই ভিতরে
ঢুকে এগুল�ো দেখতে পান।
এমন সময়ে আমার ভাই শুনতে

পেলেন যে উনার নাম ধরে
কেউ ডাকছে, ভাইয়া এখানে
আছেন? ভাইয়া আপনি কি
এখানে আছেন? ভাই ত�ো তখন
ঘরের ভিতরে ছিলেন। উনি বের
হয়ে আসলেন সাথে রেজা ভাই
দেখলেন বের হয়ে বড় ভাই
যে বাবুর বডিগার্ড দাউদ। এই
দাউদ ভাই বেশিরভাগ সময়
বাবুর সঙ্গে থাকতেন। উনি
ছিলেন বাবুর আর্মস ম্যান।
বাবুর ডিউটিরত অবস্থায় উনি
সার ্বক্ষণিক সঙ্গে থাকতেন।
আসলে ভাই যখন ওই ল�োকের
সাথে বের হয়েছিলেন তখনই
বাবুর জিপে করে আমাদের
ওখানে এসেছিলেন এবং উনারা
জিপ থেকে নামতে নামতে
দেখতে পান যে পান্না দূরে
হেটে যাচ্ছে। তখন ডাকলেও
উনারা শুনতে পাচ্ছিলেন না।
তাই দাউদকে ফল�ো করতে
বলেন, দাউদ উনাদের পিছে
পিছে গিয়ে ওই বাড়িতে প�ৌঁছে
ভাই বলছিলেন, উনি দাউদের
ডাকে সাড়া দিয়ে পিছে ফিরে
তাকান দেখেন ওই ল�োকটা
তখন খাওয়া হয়ে গেছে। যে
নিজেকে আপনার একটি গ�োপন
সংগঠনের নেতা বলেছিল আমি
এখানে উনার নাম কি উল্লেখ
করলাম না। এরপর তার
পরদিন সকালে দুট�ো ম�োষের
গাড়ি আসল�ো যেগুল�োতে চড়ে
আমরা রহিমপুর নামক গ্রামের
উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলাম যেটা
হকু ভাই, রানু আপা উনাদের
বাবার গ্রাম।
মধ্যে একটা কথা উল্লেখ না
করলেই নয়; বাবু যখন চর
সাদীপুরে এসে প�ৌঁছালেন,
উনি ক্লান্ত বিধ্বস্ত অবস্থায়
এসেছিলেন। যদিও আমাদেরকে
জীবিত
দেখে
আনন্দিত
হয়েছিলেন, তবে উনাকে খুবই
ক্লান্ত লাগছিল। রেজা ভাইয়ের
বড় ব�োন রানু আপা বাবুকে
একটু স্বস্তি দেয়ার জন্য হাত
মুখ ধ�োয়ার সাহায্য করার
জন্য পানি ঢেলে দিয়েছিলেন
হাতে। সেই পানি নিয়ে বাবু
উনার হাত মুখ ধুচ্ছিলেন, রানু
আপা বাবুর মাথায় পানি ঢেলে
মাথা ধুয়ে দিচ্ছিলেন। এই
ছবিটা আমার স্মৃতিতে আজও
অমলিন। এবং একটা ফ্রেমে

বন্দী হয়ে আছে একটা পেইন্টিং
এর মত কারণ, পরে রানু
আপা বলছিলেন এই ঘটনার
কয়েক মাস আগে ওনাদের
বাবা ইন্তেকাল করেছিলেন।
ত�ো আমার বাবাকে দেখে উনার
নিজের বাবার কথা অনেক মনে
হচ্ছিল। আমি রানু আপনার
কাছে অনেক কৃতজ্ঞ। উনি এই
পৃথিবীতে থাকলে আমি ওনার
কাছে গিয়ে আমার কৃতজ্ঞতা
জানাতাম। উনার আত্মার শান্তি
কামনা করছি।
বাবু কিছুক্ষণ আমাদের সাথে
থেকে সম্ভবত চলে যান। রাতে
ওখানে যা পাওয়া গিয়েছিল
লাল চালের ভাত, সাথে ডাল
রান্না, সম্ভবত সজনা রান্না ছিল।
পাবনাতে সে সময় এই সবজি
অনেক পাওয়া যেত। কারণ
আমার মনে হয় মুক্তিযুদ্ধের এই
লম্বা সময় আমরা অনেকবার
সাজনা রান্না খেয়েছি। তারপর
বাবু আমাদের সাথে কিছুক্ষণ
থেকে উনার জিপে করে দাউদ
সহ আবার শহরে ফিরে গেলেন
আর এই দাউদ ভাই বাবুর
বডিগার্ড, বাবু পরবর্তীতে যখন
রাজশাহীতে প�োস্টিং হন তখন
আগে দাউদ আবার বাবুর
ডিউটি করেছেন। আমরা যখন
ঢাকায় আসলাম বাবুর প�োস্টিং
যখন ঢাকায় হল। তখনও উনি
বেশ কয়েকবার বাবুর সাথে
দেখা করতে এসেছিলেন।
আজকে এই লেখার মাধ্যমে
আমি দাউদ ভাইকেও আমার
কৃতজ্ঞতা জানাই।
এখানে আমাদের দুই পরিবারের
মায়েদের কথা না বললেই
নয়। যে মায়েরা নিজের
আধাপেটা খেয়ে আমাদেরকে
পেট ভরে খাইয়ে ছিলেন।
রেজা ভাই, হকু ভাই, রানু
আপা, মনি আপা উনাদের
আম্মাকেও আমি দেখেছি।
একজন অকুত�োভয় সাহসী
মহিলা। আমার মাও একজন
সাহসী মহিলা। তিনিও সেই
সময় অনেক সাহসের পরিচয়
রেখেছিলেন।
আমাদেরকে
উনার ডানার আশ্রয় ঢেকে রেখে
মুক্তিযুদ্ধের দীর্ঘ সময় পরম যত্নে
লালন পালন করেছিলেন এবং
বাবার অভাবটা ব�োধ করতে
দেননি। ত�ো আমি আমার মা

এবং অপু ভাইদের মা- এই
দুই মাকে আমার সশ্রদ্ধ শ্রদ্ধা
সালাম জানাই এবং পৃথিবীর
সকল মাকে আমার আন্তরিক
শ্রদ্ধা জানাই। এবং একাত্তরে
আমাদের মায়েরা, গ্রামের
কৃষক পরিবারের মায়েরা, শহুরে
মায়েরা সবাই অনেক অসম্ভবকে
সম্ভব করেছেন। তাদের মায়ার
বাঁধনে তাদের স্নেহছায়ায় বহু
মুক্তিয�োদ্ধাকে আশ্রয় দিয়েছেন
পরিবারগুল�োকে অভিভাবকের
দায়িত্ব নিয়েছিলেন। কারণ
অনেক পরিবারের পুরুষেরা
সেই সময়ে গৃহে থাকতেন না বা
থাকতে পারতেন না। আমাদের
পরিবার এই মুক্তিযুদ্ধের দীর্ঘ
সময় একটু বিচ্ছিন্ন থাকতে
হয়েছিল, বাবা থাকতেন এক
জায়গায় এবং আমার বড়
ব�োন চিটাগাং যুলদিয়া মেরিন
একাডেমিতে থাকতেন। বড়
দুলাভাই ডাক্তার কাজী নুরুল
ইসলাম ওখানে ডাক্তার ছিলেন।
এবং প্রায়ই সরকারিভাবে
উনাদের কাছে বাবার খ�োঁজ
নেওয়া হত�ো যে বাবু ক�োথায়
আছেন। ওনাদের মার্চেন্ট
নেভির কমান্ডিং অফিসার
ওনাদেরকে বাঁচিয়েছিলেন।
আমি যেই গল্পে ছিলাম, যে দুট�ো
মহিষের গাড়ি আসল�ো আমরা
সেই গাড়ি করে রওনা দিলাম
রহিমপুর গ্রামের উদ্দেশ্যে।
আমাদের সাথে রানু আপা
থার্ড ব�োন, মলি আপা ছিলেন
এবং উনি সন্তানসম্ভবা ছিলেন।
উনাকে বেশ কাহিল লাগছিল।
এত ধরনের পরিবেশ পরিস্থিতির
কারণে নিশ্চয়ই খারাপ লাগছিল
ওনার। আজকে আমি বুঝতে
পারি তখন অনেক ছ�োট ছিলাম,
সবকিছু বুঝি নাই। ত�ো আমরা
যখন মহিষের গাড়ি করে রওনা
দিলাম তখন অনেক সময়
উনি গাড়িতে করে যাচ্ছিলেন
না, উনি উনার ভাইদের সাথে
হেঁটে হেঁটে যাচ্ছিলেন। বেশ
কষ্ট হচ্ছিল। আর আমার মনে
আছে আমাদেরকে রেজা ভাই,
তারপর আমার বড় ভাইয়েরা
সবাই বলল�ো যে আমরা যেন
গাড়ির ভিতরে ঢুকে থাকি।

মহিষের গাড়িতে একটা ছৈএর মত থাকে, ওইটার ভেতরে
ঢুকে থাকি। বাইরে থেকে যেন
ব�োঝা না যায় যে, এই গাড়িতে
এসপি পরিবার যাচ্ছে। কারণ
যেসব জায়গা দিয়া আমরা
পার হচ্ছিলাম, সেগুল�ো ভাল�ো
এরিয়া নয়, কিছু আন্ডারগ্রাউন্ড
পলিটিক্যাল ল�োকজন থাকে।
তারপরে আর�ো শত্রুপক্ষ মানে,
পাকিস্তানি আর্মির সাপ�োর্টার
থাকতে পারে ক�োথাও। ত�ো
আমাদেরকে একটু লুকিয়ে
যাওয়াই বেটার। যেন ক�োন�ো
বিপদের সম্মুখীন হতে না
হয়। এর মধ্যে কেউ একজন
এসে আমাদেরকে দেখে,
আমরা যে মহিষের গাড়ি করে
যাচ্ছিলাম পাশে পাশে হাঁটছিল,
এবং বলছিল পাবনার এসপি
গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছেন।
খুবই স্বাভাবিকভাবে, আমাদের
মধ্যে কেউ কেউ, ভাইব�োনেরা
ও মা খুব ভেঙ্গে পড়েছিলেন,
কাঁদছিল। তারপরও আমরা
কঠিন আশায় বুক বেঁধে ওই
গ্রামের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলাম।
নিশ্চয়ই আমরা ওখানে গিয়ে
ক�োন�ো ভাল�ো খবর জানতে
পারব�ো। কারণ তখন ত�ো আর
জানার অন্য ক�োন�ো উপায় ছিল
না। ক�োন ম�োবাইল ফ�োন ছিল
না। আর গ্রামে অন্য ফ�োনই
বা ক�োথায় পাওয়া যাবে? ত�ো
আমরা ভাবলাম, এ খবর বানান�ো
হতে পারে। তাই আমরা
রহিমপুরে প�ৌঁছেই বাবার খবর
নেওয়ার চেষ্টা করব। আমাদের
সাথে কিন্তু রাজু ভাইও যাচ্ছিলেন
রহিমপুরে। তিনি খুবই চিন্তিত
ছিলেন। বার বার বলেছিলেন,
কি করে পান্না ও বাবুকে লুকিয়ে
রাখবেন। এক নম্বর পান্নাকে
পাকিস্তানি বাহিনী ধরে নিয়ে
গিয়েছিল ত�ো, ওরা ত�ো চিনে
যাবে।
[Pj‡e]
†jLK: †iv‡Kqv myjZvbv,
Aa¨vcK, QvcwPÎ wefvM,
PviæKjv Abyl`, XvKv
wek^we`¨vjq।

wkíx: †iv‡Kqv myjZvbv
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