
অর্ ধ-শতাব্দী আগের একুগশ ফেব্রুয়ারী, ফেলিনা ফ াগেন; এব্ং… 
 
এই ব্ছর আমাগের ম ান স্বার্ীনতা এব্ং লব্জয়’এর পঞ্চাশ ব্ছরপলূতধ! আলম লনগজগক 

অতন্ত্য ফেৌভােযব্ান মগন কলর এই কারগন ফে, স্বার্ীনতা েংগ্রাম এব্ং মকু্তিেুদ্ধ ফেখার 

এব্ং ফব্াঝার ব্য়ে আমার ফেই েময়  গয়লছি। ক্লাে ৪-৫ এ পড়া অব্স্থায় আমরা োইন্স 

িযাব্গরটরী’র ব্ড় ভাই; স্বপন ভাই, ব্াব্ুি ভাই, খাগিে ভাই, জািাি ভাই, ফব্িাগয়ত 

ভাই’ফের কথা লেিতাম। আমাগের োইন্স- িযাগব্র েব্গেগয় েম্ভাব্নাময় লব্জ্ঞানী স্বপন 

ভাই আর কট্টর ছাত্র ইউলনয়ন কমী ব্াব্িু ভাই’ লকভাগব্ মগিাটভ ককগটি ব্ানাগত  য়, 

তার ব্ন ধনা লেগতন নীগের লেলড় ঘগর। আলম, েিুাি, ুগশা তা লনগয় আিাপ করতাম। ফেই 

েময় েমগ্র ব্াঙ্গািী জালত একেূগত্র োাঁথা  গয় লেগয়লছি। রাগত মশাি লমলছি ফব্র  গতা 

এলিোন্ট ফরাড’এ, আর আমরা েিুাি’ফের লব্ক্তডং এর ছাগে উগে লমলছি ফেখতাম। ফেই 

েময় লমলছি’এ ফলাোন লছি, ফতামার, আমার ঠেকানা, পদ্মা, ফমঘনা, েমুনা! 

আমাগের ম ান মুক্তিেুগদ্ধর উপর লনলম ধত এক অননয েিলেত্র ‘ াঙ্গর, নেী ফগ্রগনড! েুগদ্ধর 

পাশাপালশ এক মাগয়র মুক্তিেুগদ্ধর এব্ং লব্গশষত মুক্তিগোদ্ধাগের প্রলত মমতা, ভািব্াো 

আর তযাগের এক ম ান উপাখযান! েিলেগত্রর ফশষ পে ধাগয় ফেখা োয় এক মা, 

মুক্তিগোদ্ধাগের প্রান ব্াোগনার জনয লকভাগব্ লনগজর ফছগিগক মৃতযযর মগুখ ফেগি ফেন, 

এব্ং ফছগির প্রাগনর লব্লনমগয় কগয়কজন মুক্তিগোদ্ধার জীব্ন ব্াোন। এই ম ান 

উপনযাে’এর স্রষ্টা ফেলিনা ফ াগেন থাকগতন মনীশা’র একতিায়। আমাগের কাগছ লতলন 

লছগিন, ফেলিনা আলন্ট। ব্ড়’ফের কাগছ উনার পলরেয় লছি, লমগেে খাগিক ল োগব্। 

পরব্তীগত মুনা, িারা’র মা ল োগব্’ও অগনগক উনাগক লেনগতন।  

‘ব্াঙ্গািীর  ালের েল্প’ লছি আমার জীব্গনর প্রথম লপ্রয় ব্ই। ফেই ব্ইগয়র ফিখক’ পল্লী-

কলব্ জেীমউক্তিন’ফক আলম প্রথমব্াগরর মত ফেলখ ফেলিনা আলন্টর ব্াোয়। তখন উনারা 

থাকগতন এ-৬’ ফত। ফেলিনা আলন্ট লছগিন আমার ফেখা প্রথম, এব্ং ফেই েময় আমাগের 

োগয়ন্স িযাব্গরটরী’ স্টাে ফকায়াটাগরর একমাত্র োল লতযক। 

'১৯৭১ োগি মুক্তিেুগদ্ধর েময় আমার ব্নু্ধ ুগশা'ফের মনীষা’র ব্াোয় প্রলতলেন ফেলিনা 

আলন্টর োগথ ফেখা  ত। তখন মুনা খুব্ই ফছাট, আর িারা ফকাগি। পরব্তীগত ‘িারা’ এক 

লব্মান েঘূ ধটনা’য় মৃতযযব্রন কগর। আমার ঘলনষ্ঠ ব্নু্ধ েখরুি এর ফছাট ভাই’ও ফেই লব্মান 

েঘূ ধটনা’য় একই োগথ মৃতযযব্রন কগর। ফেলিনা আলন্ট ফমগয়র উপর লিগখগছন উনার 

লব্খযাত ব্ই,’িারা’।  

ফেই েময় একুগশ ফেব্রু য়ারী’র আগের রাগত ব্া ফভাগর শ ীে লমনাগর ফেওয়ার জনয েুি 

েয লর করা লছি আমাগের কাগছ ম ান োলয়ত্ব এব্ং শ ীে’ফের প্রলত ভািব্াো আর শ্রদ্ধার 

লনেশ ধন। ১৯৭১ োগি একুগশ ফেব্রু য়ারী'র আগের রাগত ুগশা'ফের ব্াো োগয়ন্স 

িযাব্গরটরী'র 'মনীষা'র ব্াোগন শ ীে লেব্গের জনয েুি-েয লর করগত লেগয় আলন্ট'র কাগছ 

 াগত-নাগত র্রা পড়গি প্রেন্ড লব্ব্রত  ই। আব্বা-আম্মার কাগছ নালিশ করার  যমলক 

ফেওয়ার পলরব্গতধ' আমাগক অব্াক কগর লতলন ব্গিলছগিন, োড়াও আলম েুগির ফতাড়া 

ব্ালনগয় লেক্তি'!! এভাগব্ই লতলন শশশগব্ আমাগের মগর্য ফেগশর জনয অনুগপ্ররনা’র েৃঠষ্ট 

কগরলছগিন।  

ফেই ফেলিনা আলন্ট োরা জীব্ন ফেশ, মুক্তিেুদ্ধ আর মানুগষর জনয লিগখগছন আর এই 

ব্য়গেও কাজ কগর োগিন। লতলন শুর্ ুেল্প আর উপনযাগে ফেশগপ্রম তযগি র্গরন নাই; 

ব্যাক্তিেত জীব্গনও লতলন লছগিন ফেশগপ্রম আগর অনুগপ্রব্নার এক অনন্ত্ উৎে। ফেলিনা 

ফ াগেন আলন্ট, কথা-োল তযক আর ' াঙ্গর, নেী, ফগ্রগনড' এর মত োল তয আর 

েিলেত্র'এর েল্প'র স্রষ্টার োগথ ফেখা  গয়লছি ৪৮ ব্ছর পর!  

আমার ব্ই '১৯৭১ ফভতগর ব্াইগর েগতযর েন্ধাগন' ব্ইঠট আলন্ট'ফক উপ ার লেগত েত ব্ছর 

ফেব্রু য়ারী’ফত জাতীয় গ্রন্থ ফকগে োই। এত েশক পগরও ফেলিনা আলন্টগক ব্ই'ঠট 



উপ ার লেগত ফপগর খুব্ ভাি িােগছ। আমার েুি েয লর এর র্রা খাওয়ার েল্প শুগন লতলন 

উপগভাে কগরলছগিন! 

১৯৭২ োগি ব্াব্ুি ভাই’এর উগেযাগে োইন্স িযাগব্র ফখিার মাগে ইট লেগয় শতরী করা  য় 

শ ীে লমনার (ো লব্তগকধর েৃঠষ্ট কগর)। আলমও ফস্বিাশ্রম প্রোন কলর ফেই প্রকগল্প। এই 

ব্ার েুি েয লর করগত োই, ম যয়া’ফের ব্াোয়। ওগের ‘ফব্ড়া লেগয় ফঘরা’ খবু্ েুন্দর ব্াোন 

লছি। আলম িক্ষ্য কগরলছিাম ‘ফব্ড়ার এক জায়োয় োাঁক আগছ। তাই খুব্ েকাগি ফেই 

ব্াোগন েুি েয লর করলছিাম, ভাব্লছিাম ‘ফেরস্থ ঘুমাগি’।  টাত জানািার পাশ ফথগক 

‘েুি ফোর, েুি ফোর’ ব্গি েেন-লব্োরী লেৎকার! আলম লিেয  ফোগরর মত ‘ফব্ড়া’র ফোকি 

েগি, ফেই না ফব্র  গয়লছ, ফেলখ োো (ম যয়ার আব্বা) োমগন োাঁলড়গয়। আলম োগক ব্গি লে 

ও টী, কট। ভগয় আমার আত্মারাম খাাঁো ছাড়া!  

েংলক্ষ্প্ত ক্তজজ্ঞাোব্াে এব্ং আব্বার নাম ফশানার পগর োো ব্িগিন, “এই ব্াগরর মত ফছগড় 

লেিাম, প্রলতজ্ঞা কর’ আর ফকান লেন এই কাজ করগব্ না”। আলমও প্রথগম কাে (আেগি 

ব্াশ), এব্ং পগর ফোখ ছয গয় লকরা কাটিাম; তওব্া কগরলছিাম লকনা মগন আেগছ না, মগন 

 য় পক্তিম লেগক তালকগয় তওব্া’ও কগরলছিাম। ফমৌলখক মুেগিকা ফেওয়া এব্ং মুক্তি 

িাগভর পর’ একাতরতযগর ফশখা, আয়াতযি কুরলছ এব্ং ফোয়া ইউনুে পড়গত পড়গত ব্াোর 

লেগক  াাঁটা লেিাম, আর ফেখিাম ফে এই ঘটনার ফকান োক্ষ্ী আগছ লকনা। মগন  গিা ফে, 

ব্াাঁো ফেি’ এই ঘটনার ফকান প্রতক্ষ্যেশী ব্া োকু্ষ্ে োক্ষ্ী নাই। 
 

েুি েংগ্রগ র পর আমাগের কাজ লছি, আব্বার েজর নামাগজর পর, এক োগথ খালি 

পাগয় আক্তজমপুর পুরাগনা কব্রস্থান  গয় শ ীে লমনাগর োওয়া, আর েুি ফেওয়া। 
 


