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আিম বুরহােনর লােশর aেপkায় আিছ। eকজন জি সাত বছেরর বিশ বাঁেচ না।
বুরহান iিতমেধ ছ-বছর কািটেয় িদেয়েছ। তাi আিম জািন oর সময় হেয় গেছ।

িতনমাস আেগi eিpেলর মাঝামািঝ মুজ ফর আহেমদ oয়ািন খবেরর কাগেজর
লােকেদর কােছ ছেলর মৃতু র ভিব বাণী কেরিছেলন। কী মমািnক! eকজন িপতা
তাঁর সnােনর মৃতু র িদন gনেছন।
kবার সi লাশ ঘের eল। মুজ ফর oয়ািনর aেপkার aবসান হল।
বুরহান মুজ ফর oয়ািন। দিkণ কা ীেরর পুলoয়ামা জলার tাল তহিসেল
শিরফাবাদ gােম িছল oঁর বািড়। ঘন জ ল আর uঁচু পাহােড় ঘরা ১০৯িট gােমর
মেধ eকিট শিরফাবাদ। বুরহােনর মােয়র নাম মাiমুনা মুজ ফর, বাবা মুজ ফর
আহেমদ oয়ািন। oঁরা িতন ভাi eক বান। দাদা খািলদ গত বছর আগs মােস
িনরাপtা বািহনীর জoয়ানেদর হােত pাণ িদেয়েছন। মা মাiমুনা pিত রিববার gােমর
মেয়েদর কারান পড়ান। বাবার গlটা তাঁর িনেজর মুেখi শানা যাক।
গত ছ-বছর ধেরi ei পিরবার ভারতীয় সামিরক বািহনী eবং ভারতীয় বেড়া
িমিডয়ার টােগেটর মেধ িছল। eবছর জাnয়াির মােস মুজ ফর oয়ািন eকিট
সাkাৎকার িদেয়িছেলন ‘iয়ুথ কী আoয়াজ’ নােম eকিট পিtকার সাংবািদক মীর
বিসত hেসন-eর কােছ। ১৮ জাnয়াির সিট পাs করা হেয়িছল oi পিtকার
oেয়বসাiেট। তার িকছুটা শানা যেত পাের। (বnনীর মেধ aংশgেলা মীর বিসত
hেসেনর সংেযাজন।) :
শষবার যখন আিম জাতীয় সংবাদমাধ েম কথা বেলিছলাম (িদিlর eকিট মiনsTীম
সংবাদপt), আিম হতাশ হেয়িছলাম। আমার পুেরা বয়ানটা ব বহার করা হয়িন। oরা
তার eকটা aংশ ব বহার কেরিছল। ... ( সi aংশটা িছল) iসলাম নৃশংসতা o
িনপীড়েনর িবrেd িজহােদ যেত তামােক anেমাদন দয়। আমার ছেল িনেজর জn
সi পথ িনেয়িছল। ... িকnt oরা তার মূল কারণটােক বাদ িদেয়িছল। আর সটাi
iি ডয়া eখােন আমােদর ছেলেমেয়েদর pিত কের চেলেছ। eখানকার জনসমি র pিত
তােদর নীিতgেলাi জি তার pকৃত কারণ। য িনপীড়ন আর aপমােন যুবেকরা eখােন
pিতিদন িবd হয়, সটাi তােদর িবেdাহী কের তােল। ...
বুরহান মােটi eকমাt বা pথম নয়। eখােন আgন আেগi লেগেছ। সi আgন
নভােনার জn জল দরকার, পTল তা নয়। --- oরা আমার বয়ােনর ei aংশটা
ছােপিন।
যিদ বndক সহেজi পাoয়া যত, তাহেল িসংহভাগ যুবকi সgেলা ব বহার করার
িসdাn িনত। (বয়ােনর ei aংশটা oরা িবকৃত কেরিছল। যুবেকরা কন ei পদেkেপর
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িদেক যায়, সi কারেণর বণনাটা িমিডয়া চেপ িগেয়িছল।) ... eখন সকেলi বলেত
পাের য আিম বndেকর সংsৃিতেক uৎসািহত করিছ। িকnt আিম মােটi তা করিছ না।
আিম কবল eর িপছেনর কারণটা তুেল ধরেত চাiিছ।
(মুজ ফেরর eক ছেল মারা গেছ, আেরক ছেল জি হেয় ঘর ছেড় চেল গেছ)
আিম িনেজেক ei িব ােস সাntনা িদi, শিহদ কখনo মের না। ... pথমত, আিম তার
জn মানিসকভােব pstত। মােঝমােঝ আিম aিsর হেয় uিঠ, eকিদন আিম দখব
বুরহান আর নi। তখন আিম িনেজেক বুঝ িদi, আlা তা সব িকছু। আিম জািন
আমার ছেল খািলদ আlাহর সে রেয়েছ eবং বঁেচ রেয়েছ। বুরহান কােছ নi, আিম
সটা anভব কির। িকnt আিম জািন ei পেথ যিদ oর মৃতু হয়, স হেব eকজন
শিহদ। আর যিদ আিম ভাবেত r কির য আমার ২৪ বছেরর ছেলেক হত া করা
হেয়েছ eবং আেরকজন য কােনািদন pাণ দেব, আিম জািন না তখন আমার কী দশা
হেব। সংসােরর সব িকছু সামলােনা aসmব হেয় পড়েব। ...
বhবার সনা aিফসােররা বুরহানেক আtসমপণ করােনার জn আমার কােছ eেসেছ।
pথমত, বুরহােনর সে আমার কােনা যাগােযাগ নi। িdতীয়ত, আমার ছেল
আtসমপণ করেব না। eকজন সনা aিফসার আমােক বেলিছেলন, বুরহান সাের ডার
করেল oেক ছ-মাস জেল রাখা হেব। আেরকজন বেলিছেলন, o ast সমপণ করেল
oেক মুিk দoয়া হেব। িকnt আিম আমার ছেলেক যতটা িচিন, o আtসমপণ করেব
না। ...
iসলােম dেটা িজিনস হয়, গািজ িকংবা শিহদ, আtসমপণ কবল আlাহর সামেনi
হেত পাের। ... বুরহান কােনা ব িkগত রােগর ঝাল মটােত oi পেথ যায়িন। যিদ
সটা ব িkগত হত, eকটা সমেঝাতা হয়েতা হেতo পারত। িকnt eটা iসলােমর িবষয়।
eর কােনা সমেঝাতা হয় না। ...
(সংবােদ বলা হেয়েছ, ২০১০ সােল বুরহান eবং তাঁর pয়াত দাদা খািলদ িনরাপtা
বািহনীর জoয়ানেদর হােত মার খেয়িছল, খািলদ মােরর চােট ajান হেয় যায়।
সiিদনi বুরহান pিতেশাধ নoয়ার িসdাn িনেয়িছল। িকnt আচমকা ei ঘটনায়
বুরহােনর মানিসক পিরবতন আেসিন।) eখােন pায় pেত েকi সনােদর হােত মার
খেয়েছ। সটা তামার pাপ আর পেতi হেব তামায়! িকnt মার খেয় সকেল তা
জি হয়িন। eটা িনভর কের eকজন কতখািন িনেত পাের, eটা আপনার আtসmােনর
oপর িনভর কের। কারo আtসmােন বারবার ঘা লােগ, তখন স জবাব দoয়ার কথা
ভেব নয়। anরা চুপচাপ থাকার কথাi ভােব। আমার ছেল aত াচার আর aপমান
সiেত পােরিন, তাi স সi পথ বেছ িনেয়েছ য পেথ eখন স হঁেট চেলেছ। ...
(an aেনেকর মেতাi মুজ ফর মেন কের, বুরহান বndক হােত তুেল িনেত বাধ
হেয়েছ। যিদ সmােনর সে ফরা যায়, স eকিদন ঘের িফের আসেব।) eমন তা
হেতo পাের য ভারত আর পািকsান কােনা সমেঝাতার রাsায় আসেব eকিদন,
সখােন আমােদর pিতিনিধ িহেসেব hিরয়েতর pিতিনিধt থাকেব। হয়েতা তারা eমন
কােনা নীিত তির করেব যােত িবেdাহীরা sাভািবক জীবেন িফের আসেত পাের। ...
আমরা আlাহর কােছ pাথনা কির যােত আেলাচনার মাধ েম কােনা সমাধান বিরেয়
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আেস। আমরা শািn চাi। আিম চাi আমার ছেল ঘের িফrক, িকnt aব i সmান
িনেয়, শৃংখিলত হেয় নয়। ...
িকnt iি ডয়া যখন hিরয়তেক ডাকেছ না, তার মােন হল oরা মীমাংসা চায় না। যিদ
oরা আেলাচনায় hিরয়তেক aংশgহণ করায়, তাহেল eনিস (nাশনাল কনফােরn) আর
িপিডিপ (িপপlস ডেমােkিটক পািট)-র গিদ চেল যােব। eখােন িতনেট sকেহাlার
আেছ আর থাকেবo বেট --- iি ডয়া, পািকsান আর কা ীর। ei িতনপkেকi
aংশgহণ করােত হেব। di পk আমােদর ভাগ িনধারণ করেত পারেব না। আমােদর
eর aংশীদার করেত হেব। ...
(২০১৪ সােল বারাক oবামা যখন নয়া িদিlেত eেলন, মুজ ফর eবং তাঁর pয়াত
সnান খািলদেক gpার কের রাখা হেয়িছল। কাথায় িদিl আর কত মাiল দূের tাল!
গতবছর নেরnd মািদ যখন eখােন eেসিছেলন, তখনo eটা ঘটল।) ২০১০ সােলর পর
থেক, িবেশষত ২০১২- ত আমােক বh ঝােমলা পায়ােত হেয়েছ। যখনi জি রা
কাথাo িকছু ঘিটেয়েছ, পুিলশ আমােক আটক কেরেছ। eকিদন eকজন aেচনা মাnষ
পুিলেশর কাছ থেক বndক িছিনেয় িনেয়েছ, oরা আমােক আর খািলদেক পাঁচিদন
আটেক রাখল। oবামা িদিlেত eেলন আর খািলদ gpার হেয় গল! o পরীkা িদেত
পারল না। ... eক সরপ gিল খেয় মরেলন, আবার আিম আর খািলদ জেল চেল
গলাম। িনবাচেনর সময় (পালােম ট আর িবধানসভা dেটােতi) আমােদর আটক কের
রাখা হেয়েছ। বছের গেড় d-মাস কের খািলদেক জেল কাটােত হেয়েছ। বিশরভাগ
সময় oরা আমােদর tাল পুিলশ sশেন িনেয় যত, কখনo কখনo িনেয় যত
aবnীপুরা পুিলশ sশেন। ... মািদর কা ীর সফেরর সময় আমােক oরা dিদন
আটেক রাখল, িবিভn মসিজেদর iমামেদরo gpার করা হল। কন? আমরা মসিজেদ
iসলাম িনেয় চচা কির। তাi আমার মেন হয়, iমামেদর আটক কের oরা iসলােমর
oপর pিতবnকতা সৃি করেত চেয়েছ। ...
সরকার আমােক দূেরর eকটা জায়গায় বদিল কের িদল। আিম জনসাধারেণর
চািহদােত eখানকার (tােলর) হায়ার সেক ডাির sুেল িpিnপাল হেয় eেসিছলাম। িঠক
িতনিদন পর আমােক শািপয়ান জলায় পািঠেয় দoয়া হল, সটাo eক pত n gােম।
কন? কারণ আিম বুরহােনর বাবা। eখন d-বছর পর আিম eখােন িফের eেসিছ। ei
বদিলর জn আমার খুব asিবধা হেয়েছ। ...
oরা (পুিলশ) যখন তখন আমােদর বািড়েত তlািশ চালায়। eটা আমােদর eক rিটন
ব াপার হেয় দাঁিড়েয়েছ, eখন আর e িনেয় আমােদর সমsা হয় না। eটা oেদর কাজ।
িকnt যখন aকারেণ oরা আমােদর আটেক রােখ, খািলদেক হনsা কের, eমনকী
আমােকo ছােড় না, eেত আমােদর pেত েকর মানিসক asিবধা হয়। oরা হয়েতা eক
হাজার বার আমােদর ঘের তlািশ চািলেয়েছ। ধু ঘরgেলাi নয়, ঘেরর
দoয়ালgেলাo পরীkা কের দেখ কাথাo িকছু লুেকােনা আেছ িকনা। ...
(িমিডয়া eবং লােক apেয়াজনীয়ভােব বুরহােনর oপর দৃি িনবd কেরেছ।) লােক
যখন বুরহানেক িনেয় বেDা বিশ কথা বেল, যন o-i লড়াiটা r কেরেছ। আিম
সবসময় বেল eেসিছ, বুরহান ei পেথ pথম নয়। ... আিম টিলিভিশেনর িনuজ
চ ােনেল oর pথম িভিডoটা দেখিছলাম, oরা iি ডয়ার pিত বুরহােনর কথাgেলা
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তরজমা কের িদি ল। ১৯৮৯ সাল থেক কা ীিররা ভারত থেক sাধীনতা চাiেছ। eটা
কবল বুরহােনর লড়াi নয়। সারা কা ীেরর eটা বাসনা। বুরহান তােদরi eকজন।
যিদ আমরা aতীেতর িদেক তাকাi দখেত পাব, ীনগর সােপার aনnনাগ eবং
anাn জলায় কত মাnষেক হত া করা হেয়েছ। eক লেkর বিশ মাnষ মারা গেছ।
তারা কী খুজ
ঁ িছল? আজািদ। eমনকী িবি nতাবাদী ( সয়দ আিল শাহ) িগলািন,
মীরoয়াiজ (uমর ফাrক), (iয়ািসন) মািলক, (শািবর) শাহ কী চেয়েছন? eকi
িজিনস। oঁেদর পথটা িছল আলাদা। oঁেদর মেধ o কu কu pথেম বndক হােত
িনেয়িছেলন। eখন oঁরা রাজৈনিতকভােব লড়েছন। িকnt সেবাপির, লk টা eকi। যখন
eসব r হেয়িছল, বুরহােনর জn হয়িন। ...
মুফিত মহmদ সঈদ যখন রােজ র মুখ মntী হেলন, খািলদ িছল pথম নাগিরক যােক
হত া করা হেয়িছল। (ei সাkাৎকােরর আেগ সঈদ মারা গেছন।) সiসময় আমরা
ভেবিছলাম য eকটা নতুন সরকার eেসেছ, মুফিত হয়েতা িকছু করেতo পােরন। ...
িপিডিপর থেক আমরা িকছু আশা কেরিছলাম। হয়েতা nাশনাল কনফােরেnর চেয় ১০
শতাংশ বিশ। িকnt বতমান সরকাের eেস তারা য ভূিমকা িনল তােত eনিস-র
সীমােকo ছািড়েয় গল তারা। eনিস-o িন রু িছল, িকnt eেদর মেতা নয়। eখন
মুসলমানেদর কােনা মূল েবাধ নi।
(িদিlর oi সংবাদপtেক pয়াত মুফিত বেলিছেলন, ছেলেদর বndক ধরা ছাড়া
আর কােনা uপায় নi।) oেদর রাজনীিত oেদর ব াপার। যিদ eখােন aবাধ o s ু
িনবাচন হয়, eকটা নতুন ‘জামাত’ িবজয়ী হেয় সামেন আসেব। তারা হয়েতা
রাজনীিতিবদo নয়, িকnt aেচনা নতুন মুখ। িপিডিপ আর eনিস-র কাজ হল পরsেরর
িবেরািধতা করা।
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৮ জুলাi ২০১৬ kবার সনাবািহনীর জoয়ানেদর হােত বুরহান মুজ ফর
oয়ািনর মৃতু হেয়েছ। ছ-মাস আেগ তার বাবা ei কথাgেলা বেলিছেলন। বুরহান
মাt পেনেরা বছর বয়েস আজািদর লড়াi করেত ঘর ছেড় চেল িগেয়িছল। স যাগ
িদেয়িছল ‘জি ’ িহেসেব পিরিচত িহজবুল মুজািহিদন সংগঠেন। pায় িতন দশক ধের
কা ীের চলেছ ei আজািদর লড়াi। বুরহােনর আেগর pজেnর বিশরভাগ ‘জি ’
আেnালনকারীরা মুখ ঢেক আড়ােল আবডােল চারােগাpাভােব লড়াi করত। তােদর
লােক ব াপকভােব িচনত না। তােদর মৃতু হেল aথবা তােদর হত া করার পর
সনাবািহনী তােদর নাম o ছিব pকাশ করত, িমিডয়ায় তা sান পত। kমশ
কা ীের সi পুেরােনা জমানার জি তার জনিpয়তা কমিছল। জি দেলo নতুন
যুবকেদর যাগদান কেম িগেয়িছল। eমনকী যারা pকাে astশst ছাড়াi আজািদর
লড়াi কের --- যমন জmু কা ীর িলবােরশন ট বা hিরয়ত কনফােরেnর িবিভn
গা ী --- জনিpয়তা হািরেয়িছল। aব গাপন জি েদর িনেয়i রােTর মাথাব থা
বিশ। sরাT মntেকর eকিট পিরসংখ ােন দখা যাে (iি ডয়ান ekেpস, ৪ জুলাi
২০১৬), কা ীর uপত কায় ২০১৬-র জাnয়াির থেক জুন মােসর মেধ নতুন জি
িরkুট হেয়েছ ৩৯ জন; ২০১৫ সােল িছল ৭৬ জন, ২০১৪- ত ৫৬ আর ২০১৩- ত
২০ জন। পািকsান থেক anpেবশকারী জি র eকটা পিরসংখ ানo তারা pকাশ
কেরেছ, ২০১৬-র জাnয়াির থেক ১ জুন পযn ৩৬ জন, ২০১৫- ত ৩৩ জন আর
২০১৪- ত ৬৫ জন। সংখ াটা মােটi আজািদর লড়াiেয়র িদক থেক আশাব ক নয়।
aথচ িমিডয়া গl তির করেত ব s, কা ীের সশst জি েদর নতুন sাত দৃ মান!
পিরসংখ ান িকnt তা দখাে না।
anিদেক যিদ আমরা তাকাi, pিতবছর u িশkার জn হাজার হাজার কা ীির
যুবক-যুবতী ভারেতর িবিভn pােn পািড় িদে । দkতা o যাগ তার জাের চাকিরর
বাজােরo তােদর uেlখেযাগ anpেবশ ঘেটেছ। ধুমাt জeনiu বা িদিl
িব িবদ ালয় নয়, িবিভn রােজ র নািম-aনািম িব িবদ ালেয় তারা পড়েত যাে ,
গেবষণা করেত যাে ।
বুরহান oয়ািন ei নতুন pজেnর sাধীনতা-সংgামী। স িছল জি , িহজবুল
মুজািহিদেনর সদs। আর সটা স খালাখুিলভােব ঘাষণা কেরিছল সাশাল
িমিডয়ায়। eক sদশন pােণা ল যুবক, তার গােয় যাdার কমব াট iuিনফম, dকাঁেধ a াসl রাiেফল িনেয় বুরহােনর সi ছিব দখা যত সাশাল িমিডয়ার
পােs, িভিডoেত। সi পিরসর থেক স আজািদর লড়াiেয় আhান জানােতা
যুবকেদর। তার হত াকােNর pিতেবদেন ‘িহndsান টাimস’ িলেখেছ, ‘িহজবুল
মুজািহিদন কমা ডার, যােক িনরাপtা বািহনী gিল কের হত া কেরেছ, সi বুরহান

oয়ািনর utােনর সে জুেড় গেছ eক দশেকরo বিশ সময় পর বh কা ীির
যুবেকর জি দেল িফের আসা।’
পিরিsিতর ei বদেলর সে i রেয়েছ সাশাল িমিডয়ার জনিpয়তার িবষয়িট।
aতীেত গাপন জি দেলর কমীেদর সmেn সাধারণ মাnষ oয়ািকবহাল থাকত না
বলেলi চেল। িকnt eখন ফসবুক, হায়া স a াপ, টুiটার eবং বশ িকছু bেগর
মধ িদেয় নামজাদা সিলিbিট থেক r কের বুরহান oয়ািনর মেতা দিkণ কা ীেরর
eক aখ াত gােমর ছেলo বh মাnেষর, িবেশষত কমবয়িসেদর নজেরর মেধ চেল
eেসেছ। দনিnন দৃ মান জগেতর চলােফরার মেধ তার কােনা pকাশ নi। aথচ
সাশাল িমিডয়ার পিরসের পারsিরক দoয়া- নoয়া, মত-িবিনময়, সংলােপর মধ
িদেয় eকটা সংে ষ চলেত থােক। বুরহান oয়ািনর মেতা সামাn eকজন যুবক হেয়
oেঠ সমs কা ীিরর কােছ আজািদর লড়াiেয়র সাহসী বীেরর eক নতুন ভাবমূিত।
ছিবেত বুরহােনর d-কাঁেধ বndক থাকেলo স িকnt কােনা সশst সংঘষ বা হত ায়
িলp হয়িন। eকথা জািনেয়েছন nাশনাল কনফােরেnর নতা oমর আবdlা টুiটাের
: ‘আমার জমানায় বুরহােনর সমs সাশাল িমিডয়া কাযকলােপ আিম তার কােনা
জি ঘটনার কথা sরণ করেত পাির না। তার পের কী ঘেটেছ আিম িনি ত নi’
(@abdullah_omar, July 8, 2016)। oমর aব পরবতী মুখ মntী হবার জn
aেপkায় রেয়েছন eবং eকটু বিশ কথাi eখন বলেছন। িকnt ৯ জুলাi িনেজর
ফসবুক পােs বারামুlার িসিনয়র sপািরে টে ড ট aফ পুিলশ iমিতয়াজ hেসন
বেলেছন, ‘... সত হল, কাযত তার সমs সাহিসকতা সেtto, স eকজন পাsার
বয় হoয়া সেtto, িনরাপtা বািহনীর িবrেd স eকটাo a াকশন চালােত পােরিন।
তার জীবন আকষণীয় হেয় uেঠিছল িমিডয়ার kমতায় eবং তার মৃতু o সiভােবi
u যািপত হেয়েছ ... সiসব জনসাধারেণর dারা যারা খলার মােঠ সাiডলাiেন
দাঁিড়েয় থােক আর ulােস িচৎকার কের।’
iমিতয়াজ hেসেনর বkেব eকটা aবjা থাকেলo eকটা সত u ািরত হেয়েছ,
বুরহান কােনা সশst a াকশন কেরিন। তাহেল oেক হত া করা হল কন eবং
কীভােব? iি ডয়ান ekেpস পিtকায় বুরহােনর মৃতু র পের দিkণ কা ীেরর eকজন
পুিলশ aিফসার বেলেছন, ‘বুরহানেক সিরেয় দoয়ার িসdাn iিতমেধ i নoয়া
হেয়িছল। pিত ােনর মেধ eকটা মত িছল oেক হত া করার িবrেd। সটা grt
পায়িন। আমার কােনা সেnহ নi য oর হত াকাN যুবসমােজর মেধ aেনকটা
kাভ সৃি করেব eবং sানীয় জি িরkুটেম ট যেথ বৃিd পােব। oেক gpার
করেল eতটা হত না। যটা বুরহান r কেরিছল তা oর মৃতু র পেরo থামেব না।
মৃতু র মধ িদেয় তােত নতুন pাণ স ার হেত পাের।’
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বুরহােনর বাবাo aত n দৃঢ়ভােব জািনেয়িছেলন য িতিন বুরহােনর মৃতু র
aেপkায় রেয়েছন। ant িতিন eটাo বেলিছেলন য ‘বুরহান হয়েতা শী i
িনরাপtা বািহনীর হােত pাণ দেব’। সাশাল িমিডয়ায় বুরহােনর জনিpয়তার ফেল
তার ডােক সাড়া িদেয় কমপেk িtশজন যুবক িবেdাহী দেল নাম িলিখেয়িছল।
anিদেক nাশনাল িমিডয়া তােক িহেরা বািনেয় তুেলিছল। তার বািড়েত িদিlর বেড়া
সংবাদমাধ েমর সাংবািদকেদর যাতায়াত বেড় িগেয়িছল। aতeব পুিলেশর খাতায় স
হেয় uঠল eকজন ‘হাডেকার িমিলট া ট’। তার মাথার oপর রাT ১০ লk টাকা
iনাম ঘাষণা করল। তার দাদা খািলদেক সনাবািহনী হত া করল, য তখন
sাতেকাtর sের aথনীিত িনেয় পড়া না করিছল। মুজ ফর সiসময় বেলিছেলন,
‘বুরহানেক সরকার টােগট কেরেছ, eটা মানেত পাির। স িনেজর জn eকটা পথ
বেছ িনেয়েছ। সরকােরর তা িবশাল বািহনী রেয়েছ। যিদ oরা পাের, oেক হত া
কrক। িকnt খািলদ oেদর কী কেরেছ? বুরহােনর দাদা বেলi oেক হত া করা হল।’
৮ জুলাi kবার কােকরনােগর বাndরা gােম sশাল aপােরশন grপ, জmু
a া ড কা ীর পুিলশ o ১৯ রাTীয় রাiেফেলর eকিট যৗথ দল বুরহান oয়ািন,
সরতাজ আহেমদ শখ eবং পারেভজ আহেমদ লsিরেক হত া কের। সরকার ঘাষণা
কেরেছ য ‘eনকাu টার’ বা মুেখামুিখ সংঘেষ eেদর মৃতু হেয়েছ। িবেকল সােড়
চারেট থেক সoয়া ছ-টার মেধ ei ঘটনা ঘেটেছ eবং sানীয় মাnষ পাথর ছুেঁ ড়
সনাবািহনীেক বাধা দoয়ার চ া কেরেছ।
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বুরহান oয়ািন িনহত হoয়ার পর

kবার রাত থেকi দিkণ কা ীেরর িবিভn a ল থেক যুবেকরা বুরহােনর gােমর
uেdে রoনা হয়। পরিদন dপুর িতনেটয় tােলর iদগাহেত জানাজার pাথনা
anি ত হয়। ৪.৫ eকর জুেড় iদগাহ, সখােন জায়গা িদেত না পারায় িতন দফায়
pাথনা করা হয়। আnমািনক লkািধক মাnষ eেত যাগ দয়।
শিনবার থেকi uপত কায় মাবাiল i টারেনট সািভস বn রাখা হয় eবং বh
eলাকায় কাফু জাির করা হয়। িকnt uপত কা জুেড়, িবেশষত দিkণ কা ীেরর tাল,
পুলoয়ামা, শািপয়ান, িবজেবহারা iত ািদ eলাকায় হাজার হাজার যুবক কাফু
uেপkা কের রাsায় নেম পেড়। হােত পাথর িনেয় ছুড়ঁ েত থাকা ei িবেdাহী
যুবকেদর oপর সমs জায়গায় লািঠচাজ o কাঁদােন গ াস eবং বশ িকছু জায়গায়
gিল বষণ কের চেল িনরাপtা বািহনী। পুিলশ-িসআরিপeফ eবং িবশাল সংখ ক
pিতবাদী যুবকেদর মেধ খNযুেdর ঘটনা ঘটেত থােক দিkণ কা ীেরর শািপয়ান,
রাজপুরা, হল পুলoয়ামা, িলটার, তাহাব পুলoয়ামা, তাি বাঘ পােmার, দামহাল,
স ম, জাiনােপারা, কাiেমা, iয়ািরেপারা, বিহবাঘ kলগাম, ভাiলু, oয়ারেপারা
সােপার, িটিকেপারা সাগাম, লালেপারা kপoয়ারা, কানiয়াল বাগ বারামুlা,
আমেপারা সােপার, তারজু, বাতামালু, কামিরয়া গােnরবাল, সiবাঘ বুদগাম,
িমরgn, সiকেপারা eবং ীনগেরর বh eলাকায়।
িনরাপtা বািহনীর gিলেত সরাসির মৃতু র পাশাপািশ জখম হেয় পের হাসপাতােল
মৃতু হয় aেনেকর। aনnনােগর স ম-e পুিলেশর eকিট বা ার গািড়েক ঠেল
িঝলম নদীর জেল ফেল দয় pিতবাদীরা। Dাiভার আফেরাজ আহেমদ মারা যান।
পুিলশ থানা, িসআরিপeফ চৗিক o pশাসিনক ভবেন দলবd eবং কাথাo কাথাo
সশst হামলাo চেল।
যুবকেদর ei িবেdাহ চলেত থােক eকটানা। kেম তা িকছুটা িsিমত হেলo
সাতিদন পেরo তার আgন নেভিন।
শিনবারi সয়দ িগলানী, uমর ফাrক, সািবর শাহ, নঈম খান, আসরাফ
সহরাজ, আয়াজ আকবর সহ ‘িবি nতাবাদী’ বেল পিরিচত নতৃবn
ৃ েক গৃহবnী
কের সরকার। eটাi হল eখানকার aিলিখত িনয়ম! uপত কায় কােনা aশািn দখা
িদেলi িবি nতাবাদী নতােদর গৃহবnী করা হয়। তারপর জনিবেkাভ শাn হেল
aথবা দমন কের শাn করার পর সাধারণত সpাহখােনক পর তােদর মুিk দoয়া
হয়। oi নতারাo aশািnর সময় পুিলেশর gিলেত িনহত যুবকেদর বািড় িগেয়
আtীয়-পিরজনেদর সাntনা িদেয় আেস, িকছু িববৃিত দয়, iত ািদ। eটাi বh বছর
ধের চেল আসেছ।
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যখােন মাতােয়ন eবং aিতিরk মজুত সহ কা ীর uপত কায় সামিরক eবং
আধা-সামিরক বািহনীর pায় পাঁচ লk জoয়ান রেয়েছ, সখােন কndীয় সরকার
আরo ৮০০ িসআরিপeফ জoয়ান কা ীের পাঠাে ।
জmু কা ীর কায়ািলশন aব িসিভল সাসাiিট নােম eক sপিরিচত মানবািধকার
রkা সংগঠন িববৃিত িদেয় জািনেয়েছ, ধু pিতবাদী জনতার oপরi নয়, িবিভn
জায়গায় আহতেদর িচিকৎসা চলাকালীন রাগী, ডাkার o sাs কমীেদর oপরo
হামলা চািলেয়েছ িসআরিপeফ eবং পুিলশ। শিনবার থেক সামবার --- ei
িতনিদেন anত চারবার পুিলশ o িসআরিপeফ হাসপাতােল তlািশ চািলেয়েছ।
িবেdােহর সpমিদেন সরকার জানায়, eপযn য ৩৮ জন মারা গেছ, eেদর
মেধ eকজন পুিলশ
eবং ৩৬ জনi দিkণ
কা ীের। aনnনাগ,
িবজেবহরা, kলগাম,
কাiেমাহ, পুলoয়ামা,
শািপয়ান, aবnীপুরা,
পামেপার
eবং
কাকেপারায় কাফু জাির
থােক। eপযn িবিভn
সরকাির হাসপাতােল
মাট ১৬৪০ জন
আহত
ব িkেক
িচিকৎসা করা হেয়েছ।
eেদর মেধ ১৩৪ জন
হাসপাতােল eেসিছল চােখ শটগান থেক ছাঁড়া ছড়রা বুেলেটর আঘাত িনেয়। ।
eছাড়া িবেkাভকারীেদর মাকািবলা করেত িগেয় ১৫০০ জেনর বিশ িনরাপtা রkী
আঘাত পেয়েছ eবং তােদর িচিকৎসা করা হেয়েছ। ১৪ জুলাi িসআরিপeফ-eর
sশাল িডেরkর জনােরল eস eন ীবাsব জানান, ‘আমরা জনসাধারেণর ব াপক
pিতবােদর মাকািবলা করিছ, িকnt ছররা gিল ( পেলট) সহ কবলমাt apাণনাশক ast আমরা ব বহার করিছ যােত মাnেষর মৃতু eড়ােনা যায়।’
aথচ কndীয় সরকােরর তরফ থেক আi সােজ টেদর য দল পাঠােনা হেয়েছ,
তার pধান, ডা. sদশন খাখার জািনেয়েছন, ‘eখােন eকটা যুেdর মেতা পিরিsিত।
আমরা ei মাtায় আঘাত কাথাo দিখিন’ ei িচিকৎসকেদর মেত, যারা চােখ
পেলট gিলর আঘাত পেয়েছ, তােদর সtর থেক আিশ শতাংশ sাভািবক দৃি শিk
িফের পােব না। িকnt eত মাnষ চােখ আঘাত পল কীভােব? s তi শরীেরর
ঊdা লk কেরi gিল চািলেয়েছ িনরাপtা বািহনী। pস ত, ২০১০ সােল যখন
িকেশার-যুবেকরা হােত nিড়-পাথর িনেয় পেথ নেমিছল, তখন থেকi ei ছররা gিল
ব াপকভােব ব বহার করেত r কের ফৗিজরা। a-pাণনাশক ast ব বহােরর
যুিkেত ei ছররা gিলর ব বহার বাsেব চূড়াn aমানিবক হেয় uেঠেছ। িশ রাo
রহাi পায়িন। চার বছেরর eক ছাT মেয়র চাখo িবd হেয়েছ ei gিলেত।
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বুরহান ei পেথ pথম নয়

বুরহােনর বাবা মুজ ফর আহেমদ oয়ািন বেলিছেলন, িমিডয়া apেয়াজনীয়ভােব
বুরহােনর oপর দৃি িনবd কেরেছ। িতিন eটাo বলার চ া কেরিছেলন, ‘বুরহান
ei পেথ pথম নয়’। মেন হয়, তাঁর ei কথার aথ না বুঝেল তামাম কা ীির
মনেক বাঝা যােব না।
কন আজ পযn সমs কা ীর জুেড় সবেচেয় জনিpয় eকিট াগান : ‘হম কয়া
চাহেত? আজািদ।’ ei sাধীনতার আকাkার িন িt হয়িন। আমােদর ভারত রােT
যাঁেক জািতর িপতা বেল সেmাধন করা হয়, বতমান pধানমntী নেরnd মািদ তাঁর
‘s ভারত’ aিভযােন যাঁর চশমােক ei s তার anদৃি র pতীক িহেসেব ব বহার
কেরেছন, সi মহাtা গাnী ভারত sাধীন হoয়ার pাkােল ১৯৪৭ সােলর ৫ আগs
বেলিছেলন, ‘জmু o কা ীের সেবা আiন হল কা ীিরেদর i া। ... সাধারণ
jান anযায়ী কা ীিরেদর ভাগ িনধািরত হoয়া uিচত। যত শী eটা হয়, ততi
ভােলা।’1 তৎকালীন দশেনতারা কা ীিরেদর sশাসেনর i ােক মযাদা দoয়ার কথা
ভেবিছেলন। eরপর ১৯৪৯ সােলর ১ জাnয়াির ভারত-পািকsােনর মেধ যুdিবরিত
ঘাষণার পর ৫ জাnয়াির রাTসংেঘর কিমশন psাব দয়, জmু o কা ীরেক ভারত
বা পািকsােন anভুিkর pে সখানকার জনগেণর গণেভাট করেত হেব। eরপর
১৯৫৩ সােলর ২০ আগs di দেশর পেk জহরলাল নহr o মহmদ আিল বাগরা
যুk িববৃিত দন, ‘কা ীেরর anভুিkর p িট গণেভােটর মাধ েম িsর হেব।’2
তারপর eেকর পর eক ঘটনায় যখন ভারত সরকার তােদর ঘািষত pিতrিত ভ
কের, ১৯৮৯ সােল কা ীর জুেড় r হয় ei আজািদর লড়াi।
বুরহােনর বাবা মুজ ফর oয়ািন তাঁর সাkাৎকাের বেলেছন, ei আজািদর
লড়াiেয় আজ পযn কা ীের ‘eক লk মাnষ মারা গেছ’। আজ িবে র সবেচেয়
ঘন সামিরকীকৃত a ল হল কা ীর uপত কা। pিত ১৫ জন িপছু eকজন সশst
ফৗজ সখােন মাতােয়ন রেয়েছ। সবেমাট সংখ াটা pায় ৭০,০০০। ঘর থেক বিরেয়
d-পা হাঁটেলi ফৗিজর বয়েনেটর সামেন পড়েত হয়। বুরহান eবং তার দাদা
মাটরবাiেক চেপ খাবার িকনেত িগেয় ফৗিজেদর কবেল পেড়িছল। oরা তােদর
িসগােরট িকেন eেন িদেত বেল। িসগােরট িকেন eেন দoয়ার পর তােদর মারেধার
কের। মুজ ফর বেলেছন, ‘eখােন pায় pেত েকi সনােদর হােত মার খেয়েছ।
সটা তামার pাপ আর পেতi হেব তামায়!’
1 সূt : ডkেম টস aন কা ীর pবেলম, eম eস দoরা eবং আর gাভার সmািদত।
2 সূt : eকi।
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মার খেয় সকেলi বুরহােনর মেতা জি হয় না বেট। িকnt aত াচার o
aপমােনর নানান ঘটনায় বারবার uপত কা জুেড় ফেট পেড় জনিবেdাহ। যমনটা
ঘেটিছল ২০১০ সােল। ৩০ eিpল kপoয়ারা জলার মািচল eলাকায় িতনজন
যুবকেক aপহরণ কের আেন সনাবািহনীর জoয়ানরা eবং তােদর ভারত-পািকsােনর
সীমাnবতী জ েল িনেয় eেস হত া কের। তারা ei ঘটনােক পািকsািন জি
anpেবশকারীেদর সে ‘eনকাu টার’ বেল ঘাষণা কের। ei িমথ াচার ধরা পেড়
যেতi যুবেকরা িবেkােভ ফেট পেড়। পুিলশ ব াপক দমন-পীড়ন r কের। ১১ জুন
সাiদা কাদাল eলাকার যুবক ১৭ বছর বয়s তুেফল আহেমদ ীনগেরর রােজৗির
কাদােল পুিলেশর ছাঁড়া কাঁদােন গ ােসর শল ফেট মারা যায়। eর থেক r হয়
গণিবেkাভ। পুিলশ আর িনরাপtা রkীরা লািঠচাজ কের, sানীয় বািসnােদর
ঘরবািড়র জানলার শািস ভেঙ দয়, তােদর ut k কের। তখন কমবয়িস িকেশারছেলেদর হােত uেঠ আেস রাsার ধাের জেম থাকা nিড়-পাথেরর টুকেরা। eiভােব
গেড় uেঠিছল ছােটােদর ‘পাথর ছাঁড়া’ pিতেরাধ আেnালন। কােনা দল, কােনা
hিরয়ত কনফােরn, কােনা িহজবুল মুজািহিদেনর নতােদর ei আেnালেন pেয়াজন
হয়িন। িকnt তা ছিড়েয় পেড় মহlায় মহlায়। সরকাির িহেসেব শতািধক িকেশােরর
মৃতু হয়। aবেশেষ চােপর মুেখ কাট মাশােলর িসdাn নয় সনাবািহনী কতৃপk।
িবচাের ২০১৪ সােলর নেভmর মােস oi িতনজন িনরপরাধ যুবকেক হত ার দােয়
aিভযুk পাঁচজন সনা-কমীর যাবjীবন কারাদN হয়।
আজ বুরহােনর মৃতু র পেরo uপত কা জুেড় যভােব আজািদর আoয়াজ ছিড়েয়
পেড়েছ, সটাo sতঃsূত। pাkন মুখ মntী oমর আবdlা টুiটাের িলেখেছন,
‘aেনক বছর পর আিম ‘আজািদ’র াগান নিছ, মসিজদ থেক আপটাuন ীনগর
eলাকায় তা pিত িনত হে ’ (@abdullah_omar, July 9, 2016)। কা ীের eকটা
aিডo-িkিপং pচািরত হেয়েছ, তােত শানা যাে , বুরহােনর মা চঁিচেয় বলেছন,
‘তুম িকতেন বুরহান মােরােগ?’ জনতা জবাব িদে , ‘হর ঘর স বুরহান
িনকেলগা। ... আেগ বােঢ়া, হাম তুমহাের সাথ hায় ... িজেভ িজেভ পািকsান ...।’
hাঁ, পািকsান িজnাবাদ াগানo uঠেছ। আজািদর লড়াi কখনo কখনo ভয়ানক
দমন-পীড়েন কানঠাসা হেয় পািকsােনর িদেক তাকাে । িকnt লড়াiটা আজািদর।
পািকsানo কা ীেরর আর eক aংশ কেয়দ কের রেখেছ ভারেতরi কায়দায়।
সmpিত ২০ জুন ২০১৬ জmু o কা ীর িবধানসভােত আoয়ািম iিtহাদ পািটর
িবধায়ক শখ রিশদ বেলেছন, কা ীরেক ভারেতর ‘aিবে দ a ’ বা পািকsােনর
‘sেnর ধমিন’ বেল চািলেয় দoয়া চলেব না, রাTসংেঘর িসdাn anযায়ী গণেভাট
কের িসdাn িনেত হেব। ... আমােক যিদ জেল পািঠেয় দoয়া হয়, িনবাচেন না
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দাঁড়ােত দoয়া হয় িকংবা ফাঁিস দoয়া হয়, তাহেলo কা ীর িবষেয় আমার ei
aবsান পাlােব না।3
যখন কা ীের ‘পাথর ছাঁড়া’ আেnালন চলেছ, সiসময় জmু থেক pকািশত
‘কা ীর টাimস’ পিtকার তৎকালীন pধান সmাদক, বতমােন pয়াত, বদ ভািসন
মnন সামিয়কী পিtকার সে eক সাkাৎকাের বেলিছেলন, ‘ei যুবেকরা িনেজরাi
িনেজেদর সংগিঠত কেরেছ। তােদর কােনা নতা নi। পুেরােনা নতারা কীভােব
তােদর নতৃt দেব? তারা তা সব বিn িকংবা তােদর চলােফরা িনয়িntত। ...
ভারত সরকার নতােদর শষ কের িদেত পেরেছ। িকnt তােদর িচnােক শষ কের
িদেত পােরিন। মাnষ eখন ei য আেnালন করেছ, যার কােনা নতা নi। িকnt
পুেরােনা নতােদর িচnা-আদশটা ei আেnালেন িফের eেসেছ : sাধীনতা।’ আজo
বুরহােনর বাবার কথায় আমরা বদ ভািসেনর কথারi pিত িন নেত পাi।
মুেখামুিখ সংঘেষ মৃতু না িবচার-বিহভুত হত া?

বুরহানেক যিদন হত া কের সনাবািহনী, সিদনi দেশর সেবা আদালত মিণপুেরর
১৫২৮ জন িবচার-বিহভুত হত ার িশকার পিরবারgেলার আেবদেনর oপর eকিট রায়
ঘাষণা কের। ৮৫ পৃ ার ei রােয় s বাতা দoয়া হয়, ‘eেত িকছু আেস যায় না
য আkাn eকজন সাধারণ মাnষ aথবা eকজন জি িকংবা eকজন সntাসবাদী,
eটাo ধতব নয় য আkমণকারী eকজন সাধারণ মাnষ না রাT িছল। আiন
uভেয়র জn সমান eবং uভেয়র kেti সমানভােব pেযাজ । ... eটা eকটা
গণতেntর aব পূরণীয় শত eবং আiেনর শাসেনর রkার জn তা pেয়াজনীয় eবং
ব িkগত sাধীনতা রkার জn pেয়াজনীয়।’ ei মামলায় কndীয় সরকােরর পk
থেক পশ করা হেয়িছল য ‘uপdrত eলাকা’য় eকজন astধারী ব িkেক আিম
a ােkর ৩(দশম) ধারায় শtr িহেসেব সংjািয়ত করা হেয়েছ, sিpম কাট ei
যুিkেক বািতল কের জানায়, ‘eমনকী ei ধরেনর pিতিট kেt eকজন ব িkর
িবচার-বিহভুত হত ার aিভেযাগ পরীkা কের দখা হেব aথবা পু াnপু ভােব
anসnান কের দখা হেব যােত pকৃত ঘটনা িনি ত o িনধারণ করা যায়।’
মিণপুের য ‘uপdrত eলাকা’ আiন eবং ‘ সনাবািহনী িবেশষ kমতা আiন’
(AFSPA) জাির রেয়েছ, কা ীেরo তা বলবৎ। মিণপুেরo ei ১৫২৮ জেনর
হত াকাNেক eনকাu টার aথাৎ পুিলশ o িনরাপtা বািহনীর সে মুেখামুিখ সংঘষ
3 সূt : দ s সম ান পিtকা, ২১ জুন ২০১৬।
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বেল দািব কেরিছল ভারত সরকার। িকnt sিpম কাট িনেয়ািজত িতন সদেsর
কিমশন ছ-িট আলাদা ঘটনার পু াnপু তদn কের ২০১৩ সােলর ৪ eিpল জানায়,
কােনািটi eনকাu টার িছল না।
মুেখামুিখ সংঘেষ মৃতু না িবচার-বিহভুত হত া? বুরহােনর ঘটনায় ei pে র
eকটা utর িদেয়েছ কা ীেরর চলমান যুব-িবেdাহ। বুরহােনর বাবার বণনােতo
eকটা utর পাoয়া যায়। ফসবুক পােs বারামুlার িসিনয়র sপািরে টে ড ট aফ
পুিলশ iমিতয়াজ hেসন বেলেছন, বুরহান কােনা সশst a াকশন কেরিন। দিkণ
কা ীেরর eকজন পুিলশ aিফসার বেলেছন, বুরহানেক সিরেয় দoয়ার িসdাn
iিতমেধ i নoয়া হেয়িছল। iি ডয়ান ekেpস পিtকায় মুজািমল জিলল বেলেছন,
oরা ধু aনnনােগ মুখ মntীর দেলর িনবাচন জতার aেপkায় িছল। তারপরi
oেদর দৃি চেল যায় বুরহান oয়ািনর ডরার িদেক। ...
যিদo eখন সমs জাতীয় সংবাদমাধ ম sরাT দpেরর সরবরাহ করা
‘eনকাu টার’ শেbর pিত িন কের চেলেছ।

pকাশেকর কথা
কা ীেরর মাnষ কী চায়, সকথা নেত হেব ভারত সরকারেক। কা ীিরেদর সে কথা
বলেত হেব তােদর। নেচৎ কা ীর uপত কায় ei িহংসা চলেতi থাকেব। িতন দশেক
য eক লk মাnষ সখােন মারা গেছ, তােদর মেধ রেয়েছ সামিরক বািহনীর জoয়ান
eবং পুিলেশরাo। বুরহান oয়ািনর হত াকােNর pিতবােদ য িবেdাহ, তােক দমন
করেত িগেয়o eকজন পুিলশ-কমী িনহত হেয়েছন, আহত হেয়েছ দড় হাজােরর বিশ
িনরাপtা রkী। সmpিত ২৫ জুন ২০১৬ ীনগের eকটা িসআরিপeফ বােসর oপর
হামলা কের ৮ জন জoয়ানেক হত া কেরেছ যারা, তােদর ei কাজ িনnনীয় eবং
dঃেখরo বেট। pেত কিট জীবনi সমান মূল বান, তা আমরা eiভােব হারােত চাi না।
eকমাt আেলাচনার মাধ েম মীমাংসার পেথi কা ীেরর সমsার সমাধান হেত পাের,
জmু o কা ীর রােজ শািn িফের আসেত পাের। aথচ আজo ভারেতর িবেদশ
মntেকর মুখপাt বেল চেলেছন, তাঁরা পািকsােনর সে জmু o কা ীর িনেয় আেলাচনা
করেত pstত, িকnt ‘ কবল ভারত o পািকsান di পki আেলাচনায় থাকেব’। aথাৎ
সরকার কা ীেরর িবেশষ aবsানেক আমল িদেত চায় না। বুরহান oয়ািনর বাবা
মুজ ফর oয়ািন বেলেছন, ‘iি ডয়া, পািকsান আর কা ীর ei িতন পkেকi
আেলাচনায় aংশgহণ করােত হেব। di পk আমােদর ভাগ িনধারণ করেত পারেব না।
আমােদর eর aংশীদার করেত হেব।’ e কবল eকজন ব িkর মত নয়, pিতিট
কা ীির hদয় জুেড় রেয়েছ eর aিst। কী কের আমরা তা মুেছ িদেত পাির?

*

*
বুরহান oয়ািনর হত াকােNর pিতবােদ
িবেdাহী কা ীর
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