একটি ফু লকক বাাঁচাকবা বকল
শুজা রশীদ

এক া অসংখ্য বাংলা গাকের মকযয ককাে একটি গােকক সবকচকে প্রিে বকল সোক্ত করাটা কঠিে কাজ। প্রকন্তু আমার
কেকে ক মেটি হেপ্রে। ক াটকবলাে িথম যখ্ে ‘একটি ফু লকক বাাঁচাকবা বকল’ গােটি শুপ্রে,

খ্েই এর কথা এবং সুর

আমার মকের মকযয এমে ভাকব কগাঁকথ যাে কয প্রেকজর অজাকেই আজও কখ্ে কখ্ে সম্পূর্ণ অকারকর্ই কগকে উঠি ...
কমারা একটি ফু লকক বাাঁচাকবা বকল যুদ্ধ কপ্রর
কমারা একটি মুকখ্র হাপ্রসর জেয অস্ত্র যপ্রর
কয মাটির প্রচর মম া আমার অকে মাখ্া ...
ককাে এক অজাো কারকে প্রেকজর কহাঁ কে গলা প্রেকজর কাকে মযুর ম

কশাোে, প্রকন্তু গৃপ্রহর্ী কুলকুপ্রলকে কহকস ওকে।

“আহাকর, প্রক গলা। এ পাোে আর কুকুর প্রবোল একটাও থাককব ো।”
কেযার বকেস ৯ হকল প্রক হকব, কখ্াাঁটা কদোটা কস মাকের কলযাকে ভাকলাই প্রশকখ্ক । কহাম ওোকণ কথকক মুখ্

ু কল গম্ভীর

মুকখ্ কাটকখ্াট্টা বাংলাে বলকব, “ ু প্রম গাে ককরা ো। আমার লাইফটা কহল হকে। কভরী বযাড।”
আহাকর, বাংলার প্রক প্র প্রর! ক াট থাকক

প্রদপ্রবয বলক া, য

বে হকে

ই বলার আগ্রহ বােক , প্রকন্তু দে া

কমক ।
যাই কহাক, আমার সেী
... যুকদ্ধর ম

চচণা ক কে এবার গাকের কথাে প্রফকর যাওো যাক। ...একটি ফু লকক বাাঁচাকবা বকল যুদ্ধ কপ্রর

অসম্ভব জটিল এবং ভেংকর একটি বযাপারকক এক া চমৎকার ককর ফু টিকে

ু লক

পারার ম

শকের

গাাঁথুপ্রে আর কেটি গাকে আক ? আমাকদর কদকশর স্বাযীে ার জেয কয সব আবাল বৃদ্ধ বপ্রে া যুকদ্ধর দামামাে উদবুদ্ধ
হকে প্রেকজর িার্ বাপ্রজ করকখ্ শত্রুর কমাকাপ্রবলা করক
প্র ল প্রেজ জন্মভু প্রমক

মহা প্রবক্রকম ঝাপ্রপকে পকেপ্র কলে,

াকদর চাপ্রলকা শপ্রক্ত প্রেশ্চে

স্বাযীে, মুক্ত জীবে যাপে করবার অপ্রযকার পাওো, সোে- সেপ্র কদর আত্মসম্মাকের সাকথ এবং

প্রেজ সাপ্রহ য সংস্কৃ প্র কক জপ্রেকে যকর বে হকে উেবার অপ্রযকার কদবার। কসই সাবণকভৌমত্ব এবং স্বাযীে জীবকের কচকে
বে উপহার আমাকদর কাক

আর প্রক হক

পাকর? কয মালাকার সযকে এককর পর এক শে চেে ককর মােব হৃদকের

কসই প্রচরস্থােী আকবগকক সযকে যারে ককরক ে
িকাশ ককরপ্র

ার গীপ্র ক ,

ার জেয সব সমকেই শ্রদ্ধা অেুভব ককরপ্র , ভাকলাবাসা

মকের গভীকর, প্রকন্তু ককাে এক অজাো কারকে কখ্ে

াকক জােবার কচষ্টা কপ্ররপ্রে।

ককেক প্রদে আকগ বাংলাকদশী ইংকরজী পপ্রেকা দয কডইপ্রল স্টাকরর ইন্টারকেট সংস্করর্ পেক
কচাখ্ আটকক কগল। খ্ুবই প্রেরীহ দশণে একজে মােুষ, প্রবখ্যা

ককউ েে,

বুও পেলাম এবং

প্রগকে একটা মৃ ু য সংবাকদ
খ্েই আপ্রবষ্কার করলাম

আমার সবকচকে প্রিে গাকের রচপ্রে াকক – কগাপ্রবন্দ হালদার। অকেক গাে প্রলকখ্ক ে প্র প্রে, জােলাম। আকরা কয দুটি
গাকের কথা উকযযখ্ করা হকেক

দুটিই অসম্ভব জেপ্রিে গাে – এক সাগর রকক্তর প্রবপ্রেমকে বাংলার স্বাযীে া আেকলা

যারা এবং পূবণ প্রদগকে সূযণ উকেক ।
প্র প্রে ভারক র অপ্রযবাসী প্র কলে। বাংলাকদকশর স্বাযীে া যুকদ্ধ
ার কদশাত্বকবাযক গাকে কক্রাকযর কচকে কবশী ববশীষ্ট া কপকেক
মােুষ এবং

ার অবদাে প্র ল গাকের কথাে। সম্ভব

সাযারর্ জাগ ীে কচ ো, কয কচ ো শুযু একটি কদকশর

াকদর দুদণশাে সীমাবদ্ধ েে, বরং স্বাযারর্ শকের সমাবাকশ স্বাথণক ভাকব িকাশ ককরক

আকবগ এবং উচ্ছ্বাসকক।

কসই জকেযই
সকল মােুকষর

জােলাম, বাংলা কব াকর
বকল

ার গাে স্বাযীে া যুদ্ধ চলাকালীে সমে কথকক বাজাকো হকলও প্রভন্ন কদকশর োগপ্ররক প্র কলে

ার োম প্রক ু প্রদে কগাপে ককর রাখ্া হকেপ্র ল। পরবপ্র ণ ক , স্বাযীে ার পর, কসউ সমসযা কাটকলও প্র প্রে খ্ুব

একটা আপ্রথণকভাকব লাভবাে হেপ্রে।
কগাপ্রবন্দ হালদার চকল কগক ে, জাগপ্র ক িকোজে

ার প্রমকট কগক । প্রকন্তু

ার অথণ বহুল, হৃদে মা াকো

গাকের কথা প্রদকে প্র প্রে ভপ্ররকে রাখ্কবে অসংখ্য বাংলাকদশীর মে, দীর্ণপ্রদে।
কগাপ্রবন্দ হালদাকরর কথা প্রলখ্ক

প্রলখ্ক

মকে হল আকরকজে অসম্ভব গুেবাে গীপ্র কাকরর কথা, গাজী

মাজহারুল আকোোর। প্র প্রেও কগাপ্রবন্দ হালদাকরর সাকথ স্বাযীে বাংলা কব াকরর জেয কবশ প্রক ু কদশাত্বকবাযক গাে
প্রলকখ্প্র কলে।

ার ককেকটি প্রবখ্যা

ই যাপ্রদ। বাংলা
জেপ্রিে।

গােঃ এক েদী রক্ত কপপ্ররকে, একবার কযক

কদ ো, এক

ারা

ু ই কদকশর কথা

াো প্রবর জেয িচু র গাে প্রলকখ্ক ে প্র প্রে, প্রক ু প্রক ু গাে অসম্ভব জেপ্রিে া কপকেপ্র ল এবং এখ্েও

ার কলখ্া গাে কগকে অকেক প্রশল্পী প্রবখ্যা

হকে কগক ে। আমার ম

অপ্রয কাংশ মােুষই হেক া জাকেে ো

কসই সব মে জুোকো সেীক র কপ কে কার অবদাে সবকচকে কবশী। পদণ ার আোকল বকস এই িপ্র ভাবাে মােুষগুপ্রল
আমাকদর সাপ্রহ য সংস্কৃ প্র র জেয কয অবদাে করকখ্ কগক ে এবং এখ্েও অপ্রবরাম করকখ্ চকলক ে

াকদর সবার জেয

আমার আেপ্ররক শ্রদ্ধা এবং ভাকলাবাসা।
কগাপ্রবন্দ দাদা কযখ্াকেই থাকুে ভাকলা থাকুে। আমরা

ার যথাযথ মূলয ো প্রদকে থাকক

পাপ্রর প্রকন্তু

ার

স্রৃপ্রষ্টর অবমােো কখ্কো হকব ো। এই পৃপ্রথবীর সকল সুন্দর এবং কিমমে বস্তু এবং অেুভূপ্র র জেয আমরা প্রচরকাল
যুকঝ যাব। আমার প্রিে গােটির সম্পূর্ণ কথাগুপ্রল এখ্াকে
কমারা একটি ফু লকক বাাঁচাকবা বকল যুদ্ধ কপ্রর
কমারা একটি মুকখ্র হাপ্রসর জেয অস্ত্র যপ্রর।
কয মাটির প্রচর মম া আমার অকে মাখ্া
যার েদীর জল ফু কল-ফকল কমার স্বপ্ন আকা
কয কদকশর প্রেল অম্বকর মে কমকলক

পাখ্া

সারাটা জীবে কয মাটির গাকে বে ভপ্রর।
কমারা ে ু ে একটা কপ্রব া প্রলখ্ক
কমারা ে ু ে একরপ্র
কমারা একখ্াো ভাকলা

যুদ্ধ কপ্রর

গাকের জেয যুদ্ধ কপ্রর
প্রবর জেয যুদ্ধ কপ্রর

কমারা সারা প্রবকের শাপ্রে বাচাক

আজকক লপ্রে।

কয োরীর মযু কিকমক

আমার রক্ত দকল

কয প্রশশুর মাো হাপ্রসক

আমার প্রবে কভাকল

কয গৃহ ককপা

সুখ্-স্বকগণর

কসই শাপ্রের প্রশপ্রবর বাচাক

দুোর কখ্াকল
শপথ কপ্রর।

ু কল প্রদলাম।

