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জজ সােহব িক বাসায় আেছন? 
ক? ক ? 

আিম খাকা। 
কান খাকা? কােদর খাকা? 

 আিম খাকা। ভাল নাম মু জবুর রহমান। 
শখ মু জবুর রহমান। টি  পাড়ায় বাড়ী। 

 

স ার! স ার আপিন জািতর িপতা ব … 
ব াস ব াস। আর লাগেব না।  
স ার আপিন দাড়ঁান আিম এখুিন দরজাটা খুেল িদ । 
দরজা খুলেল আপিন আর আমােক দখেত পােবন না।  
আবার দখেলও িচনেত পােবন না । 
ঠক আেছ স ার – আিম আপনার জন  িক করেত পাির? 
আিম িবচার চাইেত এেসিছ।  
কার িবচার? িকেসর িবচার স ার? 
পেনেরাই আগে র িবচার। 
কন িবচার তা হেয়েছ স ার –  

খুনীেদর ফািঁসও হেয় গেছ কােরা কােরা। 
 

আমার রােসলেক হত ার িক িবচার কেরেছন? 
ছা  বা াটা আমার। ভেয় জাপেট ধেরিছেলা মােক। 

খুনীেদর অেনক অনুনয় কের বেলেছ – 
চাচ আমােক মেরা না। আিম িকছ কিরিন। 
 ওরা বেলেছ না রােসল তামােক মারেবা না।  
 তারপেরই টেন িহচেড় বাথ েম িনেয় িগেয় – ঠস।  
বাবা বাবা বেল িচৎকার করিছেলা। একট পািনও চেয়িছেলা। 
 রােসল হত ার িবচার িক হেয়েছ -বলুন? 
 

আমার আেরা দু ট জায়ান ছেল – মু েযা া কামাল জামাল 
ওেদরেকও মেরেছ িল কের য িল  
আিম িবেদশ থেক জাগাড় কের িদেয়িছলাম ওেদর দশ র ার জন । 
ওরা আমার ছেলেদর র া কেরিন। 
দশ র ার নােম ওরা জািতর িপতােক তার ছেলেদরসহ  

ঝাঝঁরা কেরেছ অেনক কাছ থেক। 
িক িবচার কেরেছন তার বলনু তা জজ সােহব? 
 

স ার সব েলা হত ার একসে  িবচার করা হেয়েছ 
জজ সােহব ? হত ার পছেনর সব েলা লােকর কী িবচার হেয়েছ তেব? 
অেনেকই অধরা! মতায় থেকও সিদন হাত টেয় বেসিছেলা। 



আিম ডেকও পাইিন তােদর। চয়াি শ বছর হেয় গেলা য। 
নুন জজ সােহব। একট খাজঁ খবর কের দখুন।  

আমার দেলরও কাওেক কাওেক পেয় যােবন এ দেল। 
 

এরা সব জানেতা। এরা সবাই জানেতা। ধ ুজানতাম না আিম। 
রন ু বাধহয় একট আচঁ করেত পেরিছেলা।  

আমােক কবলই সাবধান করেতা। 
ওর আচঁ কখেনা িমেথ  হয়িন।  
বুেঝিছেলা বেলই রহানােক হাসুর কােছ পা ঠেয় িদেয়িছেলা। 
রােসলেকও িদেত চেয়িছল। আিম দইিন। 
আমােক তা রােসল কবল জেলই দেখেছ। তাই… 
 

দখুন ওরা আমার রনুেকও মের ফলেলা। 
সারা জীবন আমােক সাহস জিুগেয়েছ।  
জােনন – সই সাতই মাচ যখন রসেকােসর উে েশ তরী হ  
রন ুআমার পাইপটা হােত িদেয় বলেলা –  

আপিন কােরা কথা নেবন না।  
সারা দেশর মানুষ আপনার িনেদেশর অেপ ায় । 
আপনার মন যইডা বলেব আপিন সইডাই বলেবন।  
আিম তাই কেরিছ – বেলিছ এবােরর সং াম  
আমােদর াধীনতার সং াম। 
 

আমার বৗমা দুেটােকও ওরা মেরেছ  
আপনারা িক তার িবচার কেরেছন? 
কেরেছন িক িবচার আমার ভাই নােসর হত ার?  
জািমেলর হত ার িবচারও তা হয়িন। 
 
ওরা আমার তাজউ ীনেক মেরেছ 
সয়দ নজ ল, কাম ামান, মনসুর আলীেকও মেরেছ 

ব ী অব ায়। 
খাজঁ িনেয় দখুন জজ সােহব এই সব হত ার নপেথ  কারা? 

আেরা একট গভীের যান। 
তােদর িক  িবচার হেলা না- আেজা। 
ওরা এখন আমার হাসুেক হত ার জন  ওঁৎ পেত আেছ। 
রহানােক হত ার জন  সুেযাগের অেপ ায়। 
সই অধরােদর িবচার ক ন জজসােহব। 
সই কুশীলবেদর িবচার ক ন জজসােহব। 

 
পেনেরাই আগে র িবচার ক ন জজসােহব 
কা ারীেদর িবচার ক ন জজসােহব। 
মরেনা র িবচার ক ন জজসােহব। 

 


