
‡kÖwY: Aóg 

welq: evsjv 1g cÎ 

Gev‡ii msMÖvg ¯̂vaxbZvi msMÖvg 

 

১৯৪৭ সালে দেশ বিভালের পর দেলে ১৯৭১ সাে পর্ যন্ত ২৩টি িছর বছে িাঙাবেলের ওপর তৎোেীন পাবেস্তাবন 

শাসেলোষ্ঠীর সীমাহীন অতযাচার ও বনর্ যাতলনর সময়োে। ওই ২৩ িছর িাাংোর মানুষ অে যনীবত, রাজনীবত ও 

সাাংসৃ্কবতে মুক্তি দতা পায়ইবন; িরাং বিবভন্ন সমলয় িাঙাবের রলি রাজপে রক্তিত হলয়লছ। িারিার মৃতয যলে আবেঙ্গন 

েরার মাধ্যলম িাঙাবে অেুলতাভয় হলয় উলেলছ, দোলনা অপশক্তিই আর তালের পরাভূত েরলত পারলি না। 

িঙ্গিনু্ধ দশখ মুক্তজিুর রহমান িাাংোলেশ রালের স্থপবত ও িাঙাবে জাবতসত্তা বিোলশর পুলরাধ্া িযক্তিত্ব। ছাত্রজীিন 

দেলেই বতবন রাজনীবত ও দেশব্রলত রু্ি হন। ভাষা আলদােনসহ বিবভন্ন েণতাবিে আলদােলন দর্াে বেলয় বতবন িহয িার 

োরািরণ েলরলছন। িাঙাবে জাতীয়তািালের বভবত্ত রচনায় তাাঁর অিোন অপবরসীম। পাবেস্তাবন ঔপবনলিবশে 

রােোোলমা দভলঙ িাঙাবের সাবি যে মুক্তি অজযলনর েলযয ১৯৬৬ সালে বতবন ছয় েফা েম যসূবচ দ াষণা েলর োরািরণ 

েলরন। এরই ধ্ারািাবহেতায় ১৯৭১ সালের ২ মাচয দেলে িঙ্গিনু্ধ সারা িাাংোয় অসহলর্াে আলদােলনর ডাে দেন। 

অিলশলষ ১৯৭১ সালের ৭ই মাচয, ঢাোর দরসলোস য ময়োলন প্রায় ১০ োখ দোলের উপবস্থবতলত বতবন দর্ ঐবতহাবসে 

ভাষণ দেন, তার মাধ্যলম িাঙাবে জাবতর মুক্তির বেেবনলেযশনা প্রোন েলরন। 

প্রশ্ন: ‘আমরা র্খন মরলত বশলখবছ, তখন দেউ আমালের োিালয় রাখলত পারলি না’—উক্তিটি িুক্তিলয় দেলখা। 

িঙ্গিনু্ধ দশখ মুক্তজিুর রহমান এ দেলশর মানুলষর দমৌবেে অবধ্োর রযা েরলত দচলয়বছলেন, পলের দমাহ তাাঁর বছে না। 

তাই বতবন প্রধ্ানমবিত্ব চানবন। ১৯৭০ সালের সাধ্ারণ বনি যাচলন িঙ্গিনু্ধর দনতৃত্বাধ্ীন আওয়ামী েীে বনরঙ্কশু 

সাংখযােবরষ্ঠতা োভ েলর। বেন্তু পাবেস্তাবন শাসেলোষ্ঠী িাঙাবেলের হালত মতা হস্তান্তর না েরার ষড়র্লি বেপ্ত হয়। 

দশখ মুক্তজিুর রহমান বনি যাচলন জয়ী হলয় জাতীয় পবরষলের অবধ্লিশন দচলয়বছলেন, বেন্তু ইয়াবহয়া সরোর মতা হস্তান্তর 

না েলর সাধ্ারণ মানুলষর শাবন্তপূণ য বমবছলে গুবে চাোয়। আিার অবধ্লিশন িসলে দশখ মুক্তজিুর রহমান অযালসম্ববে 

প্রতযাখযান েলর িলেন, বতবন প্রধ্ানমবিত্ব চান না; বতবন চান সাধ্ারণ মানুলষর মুক্তি। 

িঙ্গিনু্ধর ভাষলণ িাাংোলেলশর সাধ্ারণ মানুষ উদ্দীপ্ত হলয় স্বাধ্ীনতা রু্লে অাংশ দনয়। ফলে মাচয মাস িাঙাবের ইবতহালস 

বিলশষ গুরুত্ব িহন েলর। দেশ ও জাবতর সাবি যে মুক্তির েলযয িঙ্গিনু্ধ আজীিন দর্ সাংগ্রাম েলর দেলছন, তারই ফলে 

জয় হলয়লছ মানিতার। 

প্রশ্ন: িঙ্গিনু্ধ দেন প্রধ্ানমবিত্ব চানবন? 

জাতীয় অবধ্লিশন স্থবেলতর দ াষণায় পূি য পাবেস্তালনর সি যত্র প্রবতিালের িড় ওলে। দশখ মুক্তজিুর রহমান রবচত ‘এিালরর 

সাংগ্রাম স্বাধ্ীনতার সাংগ্রাম’ রচনায় িো হলয়লছ, ১৯৭১ সালের ৩রা মাচয ঢাোয় পাবেস্তালনর দপ্রবসলডন্ট ইয়াবহয়া খান 

পাবেস্তান জাতীয় পবরষলের প্রেম অবধ্লিশন দডলেবছলেন; বেন্তু দোলনা োরণ ছাড়াই বতবন হোৎ ১ো মাচয এে 

দ াষণায় দসই অবধ্লিশন স্থবেত েলরন। দসই ষড়র্িমূেে দ াষণা শুলনই পূি য পাবেস্তালনর সি যত্র প্রবতিাে ও বিলযালভর 

িড় ওলে। ‘জয় িাাংো’, ‘িীর িাঙাবে অস্ত্র ধ্লরা, িাাংোলেশ স্বাধ্ীন ের,’ ‘দতামার-আমার টেোনা, পদ্মা, দম না, র্মুনা’, 

‘জালো জালো িাঙাবে জালো’ ইতযাবে দলাোলন শহর-িদর-গ্রাম আলদাবেত হয়। 

প্রশ্ন:কদেন পূি য পাবেস্তালনর সি যত্র প্রবতিালের িড় ওলে? 

 


