
িজেত�ঃ একজন অ�াত নায়ক
আি�ক িশফওয়াত আিল

১৯৫২ সাল।  পূব� পািক�ােনর এক� �ছাে�া �ােম কানাই নােমর এক দির� কৃষক থাকেতন, তার এক� �ছেল, িজেত� ,
বয়স সেতেরা । একিদন িজেত� ও তার বাবা তােদর ধান ��েত কাজ করিছেলন, ভরদপুুের সূয�টা �যন �বশ �তজী।এমন
সময় হঠাৎ  �াম �ধান রহমত খান, এবং তার সহকারী শামসু তােদর �ক সামেন এেস দাঁড়ায়।  । িজেত�র বাবা
তােদর নম�ার কেরন, এবং িজেগ�স কেরন �য তারা হঠাৎ এই অসমেয় িক মেন কের ? রহমত খান বেলন ‘হাম তুমেকা
এক খাবার সুনােন আয় হ�া’ ।‘িক খবর, �জরু ?’ কানাই িজেগ�স কেরন । রহমত খান বেলন �য শহর �থেক খবর এেসেছ,
�ধানম�ী খাজা  নািজমিু�ন, উদু� েক পূব� পািক�ােনর রা�ভাষা করার িস�া� িনেয়েছন।  এই নতুন আইেনর কারেণ �াম
পিরষদ িস�া� িনেয়েছ, �ােমর সকল মানষুেক এখন �থেক উদু� েত কথা বলেত হেব ,নয়ত শাি� �পেত হেব । রহমত খান
কানাইেক �মিক িদল ,  যিদ কানাই আর কখেনা বাংলায় কথা বেলন, রহমত এমন িকছু করেত বাধ� হেবন �য� কানাই
এবং তার পিরবােরর জন� অেনক �িতকর হেত পাের। এমন আ�য� কথা �স জীবেনও �শােনিন ! মােয়র ভাষায় কথা
বলা যােব না , এ আবার �কমন আইন ?  কানাই �সই রােত বািড় িফের সারারাত এই ব�াপাের অেনক ভাবল ।পেরর িদন
�স িস�া� িনল �স আর পূব� পািক�ােন থাকেব  না, িক�  িজেত� তার বাবার সােথ একমত হেত পারল না। িজেত�
তার বাবােক বেল, �যই মা�েত �স  জ� �হন কেরেছ,  �সই মা� �স একজন �াম �ধােনর কথায় কেখােনাই ছাড়েব না ।
িজেতে�র বাবা িজেত�েক বেল �য পূব� পািক�ান এখন আর তােদর মেতা মানষুেদর �দশ নয় । িজেত� বেল �য পূব�
পািক�ান সবার �দশ এবং পূব� পািক�ােনর রা�ভাষা বাংলা, সরকার যতই  �চ�া ক�ক না �কেনা এই সত�� বদলােত
পারেব না । কানাই িজেত�েক িজেগ�স কেরন �য ভারেত যাওয়া ছাড়া এই সমস�া সমাধােনর উপায় িক ? িজেত�
কানাইেক বেল �য �স িস�া� িনেয়েছ �স ঢাকায় িগেয় এই িবষয়� িনেয় কাজ করেব । কানাই িজেত�েক িজেগ�স কের,
সরকার িক একজন সাধারণ মানেুষর  কথায় আইন বদলােব ? িজেত� বেল �য সৱকার একজন সাধারণ মানেুষর কথায়
আইন বদলােব না, িক� সাধারণ জনগণ যিদ এই আইেনর িব�ে� �িতবাদ কের, তখন সরকার সাধারণ জনগেণর কথা
মানেত বাধ� হেব । িজেতে�র বাবা এই কথা� �নার পর িজেত�েক ঢাকায় �যেত অনমুিত �দন।  িজেত� কথা �দয় �য
�স যত তাড়াতািড় স�ব তার বাবার কােছ িফের আসেব। িজেত� তার পেরর িদন সকােল ঢাকায় চেল যায় । ঢাকায়
�পৗঁছােনার পর িজেত� বঝুেত পাের �য �ােম �য �কউ চাইেলই �য �কান সময় �াম  �ধােনর সে� কথা বলেত পাের, িক�
ঢাকায় �য �কােনা �কউ চাইেলই �ধানম�ীর সােথ �দখা করেত পাের না। িজেত� িবিভ� জায়গায়, জায়গায় ঘুের �বড়ায়
সাহােয�র জন�, িক� �কউ তােক সাহায� কের না । এরকম কের কেয়কিদন চেল যায়, একটা সময় পর িজেত� হাল �ছেড়
িদেয় �ােম িফের যাওয়ার িস�া� �নয়। িস�া� �নয়ার পেরর িদনই িজেত� তার মােয়র �দয়া চুিড় িবি� কের  �সই টাকা
িদেয় তার �ােম িফের যাওয়ার এক� বােসর �িকট কােট, িজেত� যখন বােস উঠেত যায়, তখন একজন �লাক হঠাৎ
িজেতে�র কােছ এেস, তােক বােস উঠেত বারণ কের । িজেত� �লাক�েক তার পিরচয় িজেগ�স কের, �লাকটা িজেত�েক
বেল �য �স তােক এক� জায়গায় িনেয় যােব �যখােন �স তােক সব কথা খুেল বলেব । িজেত� �লাক�র কথা িব�াস কের
। �লাকটা িজেত�েক অেনক দরূ হাঁ�েয় �নয়ার পর, এক� অিফেস িনেয় আেস । �স িজেত� �ক বেল �য তার নাম আবলু
বরকত এবং �স ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র রা�িব�ান িবভােগর একজন ছা� । �স িজেত�েক বেল �য �স িজেত�েক
সব�দলীয় �ক�ীয় রা�ভাষা অ�াকশন কিম�েত িনেয় এেসেছ ।  �স কেয়কিদন   আেগ িজেত�েক ‘রা�ভাষা বাংলা চাই’
বলেত �েনিছেলন �যটার কারেণ বরকত িজেত�েক তার পিরক�নায় অ�ভু� � করেত �চেয়েছ, �স িজেত�েক বিুঝেয় বেল
�য ২১ �শ �ফ�য়ািরর িদন সব�দলীয় �ক�ীয় রা�ভাষা অ�াকশন কিম�র সদস�রা রা�ভাষা বাংলা করার জেন� পূব�
পািক�ান সরকােরর িব�ে� আে�ালন করেব, িমিছেল �যাগ �দয়ার জন� বরকত তােক অনেুরাধ জানায়।িজেত�
��াব�েত রািজ হেয় যায় । িজেত� পির�মী �ছেল হওয়া সে�ও তার পড়ােলখা করার সুেযাগ িছেলানা, �যই কারেণ
বরকত িজেত�েক �দশ,সমাজ,আইন, �জাত� ইত�ািদ িবষেয় নানা বই পড়েত �দয় , তােক  �শখােনা �� কের।  ।
িজেত� কম সমেয় অেনক িকছু িশেখ �ফেল । ২১ তািরেখ িজেত� কিম�র সদস�েদর সােথ রা�ায় িমিছল করেত নােম,
িজেত� সবার সামেন দাঁড়ােত চায়, িক� বরকত তােক িপছেন থাকেত বেল।  িনেজ সামেন দাঁিড়েয় যায় । আে�ালন�
শা�ভােবই চলিছেলা, এইরকম সময় হঠাৎ কের পুিলশ িমিছেলর িদেক �িল কের, �সই �গালা�িলেত বরকেতর গােয় এক�
�িল লােগ । কেয়কজন ম�ুেত� র মেধ� মতুৃ�বরণ কেরন । বরকত এবং বািক আহত �লাকেদর িনেয় ঢাকা �মিডেকেল চেল
যায় িজেত� । রাত আটটায় িজেত� খবর পায় �য বরকত আর �নই । িজেত� দঃুেখ �কঁেদ �ফেল, বরকত িজেতে�র
িশ�ক, উপেদ�া এবং ঢাকা শহেরর একমা� ব�ু িছেলা । সরকার রা�ভাষা আে�ালনেক ন� করেত চায় , িক� পােরনা



। শহীদেদর আ�ত�াগ বথৃা যায়িন। বাংলা রা�ভাষার ময�াদা লাভ কেরেছ।িক� বরকেতর মতুৃ�সংবাদ �েন মন �ভে�
যায় িজেত�র। �স �ােম িফের যায় । িক� �ােম �পৗঁেছ �স তার মা, বাবােক �কাথাও খুেঁজ পায় না। খুব �গাপেন এক
আ�ীেয়র কােছ খবর পায় , উদু�  বলেত না চাওয়ার কারেণ রহমত খান িজেতে�র মা বাবােক পািনেত ডুিবেয় �মেরেছ ।
িজেতে�র  তখন মেন পেড় বরকত তােক একবার বেলিছল  �য, �মতার অপব�বহার এক� জািতেক ধংস কের �ফলেত
পাের, পড়ােনার সময় িজেত� ব�াপারটা না বঝুেলও তার মা বাবার মতুৃ�র পর �স বঝুেত পাের।

সমা�


