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গল্পটো আমোর নয়। গল্পটো এক মুক্তিয োদ্ধোর। আক্তম তোর হযয় গল্পটো আপনোযের বলযবো। এই গল্প ওই 
মুক্তিয োদ্ধোর ববযে উঠোর গল্প।এই গল্প তোর শ ৃংখক্তলত হওয়োর গল্প। এই গল্প তোর শ ৃংখল মুক্তির 
গল্প! 

এই গল্প শুনযত শুনযত আপক্তন প্রযবশ করযবন বোয়োনযনোর ভোষো আযদোলযনর বিই িব উত্তোল 
ক্তেনগুযলোযত।যিখোন বখযক চুয়োননর  ুি ফ্রন্ট ক্তনববোচযন।তোরপর এক িমযয় শ ৃংখক্তলত হযয়  োযবন 
আইয়ুব খোযনর িোমক্তরক শোিযন! 

তোর ক্তকছু পযরই আযছ পোক-ভোরত  ুদ্ধ। ছয়েফো'র আযদোলন। উনিততুযরর গনঅভুুেোন।গযল্পর 
নোয়যকর তখন প্রথম ব ৌবন! তোর কোযন বহলোল হোক্তফযের উেোত্ত আহবোন: 

'এখন ব ৌবন  োর ক্তমক্তছযল  োবোর তোর বেষ্ঠ িময় 

এখন ব ৌবন  োর  ুযদ্ধ  োবোর তোর বেষ্ঠ িময়'। 

তোরপর এযলো আমোযের স্বোধীনতোর  ুদ্ধ।বোৃংগোলীর েীবযন বেষ্ট িময়! 

'এক মুক্তিয োদ্ধোর নো বলো কথো একোধোযর উপনুোি, স্ম ক্ততচোরন এবৃং বোৃংগোক্তলর েীবযনর অখন্ড 
ইক্ততহোি! 

ব  ইক্ততহোযিযক আমরো ভুলযত বযিক্তছ অবলীলোয়!  

 

 

 

 

 

 

 

এক. 



 
ডিসেম্বসেে এক োসে ওো বাবাসক ধসে ডিসে গেল।হাে গবেঁসধ, গ ােঁখ গবেঁসধ! ওই োেটা ডিল 
গ ৌদ্দই ডিসেম্বে।উডিশ গশা একাত্তে।বাবা ডিসলি ঢাকা ডবশ্বডবদ্যালসেে ইডেহাসেে অধযাপক। 

বাবাসক ধসে ডিসে গেল পােঁ জসিে একটি দ্ল।ওই দ্সল ডিল ডেিজি উডদ্ি পডা পাক গেিা আে 
দ্জুি োদ্া গপাষাসকে োজাকাে।বাবাে োসে োসে ঢাকা ডবশ্বডবদ্যালে এলাকা গেসক ওো ধসে ডিসে 
গেল আসো অসিকসকই।এই অসিসকে মসধয ডিসলি গদ্সশে ডবডশস্ট ডশক্ষক,েসবষক, গলখক, োাংবাডদ্ক 
ও ড ডকৎেক! 

পেডদ্ি েকাসল োডেবদ্ধ ভাসব ওসদ্ে েবাে লাশ পসড েইসলা! 
োসেেবাজাসেে বধযভূডমসে! 
কুকুসেে খাবাে হসে! 
শকুসিে খাবাে হসে! 
েুোে গেসক বুিীোংো পর্িন্ত িডিসে পিসলা ঐ লাসশে েন্ধ! 

আডম েখি উডিশ বিসেে র্ুবক।ঘুসে গবডাডি বসি-জাংেসল,র্ুদ্ধ কেডি েিাঙ্গসি!আডম গর্ডদ্ি র্ুসদ্ধ 
গেলাম, গেডদ্ি বাবা আমাে কােঁসধ হাে গেসখ বলসলি,'অিিব,ধেিী বীেসভােযা!ইডেহাে োহেী আে 
বীসেে োেেী।এই গদ্সশে ইডেহাে গোমোই ডলখসব িূেি কসে'! 

মা আমাসক জডিসে ধসে কােঁদ্সলি অসিকক্ষি,োেপে গ াোল শক্ত কসে কান্না ডবজডডে কসে 
বলসলি,' অিিব ,গদ্শ স্বাধীি কসে ডিসে আডেে,পোধীি গদ্সশ ডিডেে িা'! 
ঘে গেসক গবে হবাে মূহুসেি  বাবা-মা দ্জুসিই আমাসক বলসলি,'অিিব,আমো স্বাধীি গদ্সশ গোে 
অসপক্ষাে োকসবা'! 
আডম বললাম,'মা,গোমাে ো িুেঁ সে বলডি,পোধীি গদ্সশ ডিেসবা িা।সদ্শ স্বাধীি কসে েসবই 
ডিেসবা।ো িা হসল ডিেবই িা'! 

আডম ঢাকাে ডিেলাম গষালই ডিসেম্বে রোযত। ঢাকা েখি উৎেসবে িেে,ডবজসেে 
গকন্দ্রস্থল। ােডদ্সক ডবজসেে গলাোি,ডমডিল আে িােঁকা গুডলে শব্দ।ঐ েব শব্দ িাডপসে আমাে কাসি 
েখি আমাে মাসেে কান্না!আমাে গিাট ভাই অিসলে কান্না।আমাে ডিসজে গবাবা কান্না!  
হাে গদ্শ!হাে র্ুদ্ধ, হাে স্বাধীিো! 

বাবা-মা দ্জুিসকই কো ডদ্সেডিলাম পোধীি গদ্সশ ডিেসবা িা,গদ্শ স্বাধীি কসে ডিেসবা।বাব-মা 
দ্জুসিই আমাসক কো ডদ্সেডিসলি আমাে জসিয স্বাধীি গদ্সশ অসপক্ষা কেসবি। 
বাবা োে কো োসখি ডি।  
োখসে পাসেি ডি! 

বাবা েুডম ডক গদ্খসে পাডিসল  ােডদ্সক ডবজসেে ঐ উৎেব! বাবা েুডম ডক শুিসে পাডিসল 
ডবজে-ডমডিসলে শব্দমালা! 
েুডম ডক শুিসে পাডিসল আমাে কান্না, আমাে ভাইসেে কান্না, আমাে মাসেে কান্না! আমাসদ্ে 
েকসলে কান্না! 



আডম র্খি বাসো-গেসো বিসেে ডকসশাে েখি গেসকই বাবা আমাসক ইডেহাসেে েল্প 
গশািাসেি।বাবা গশািাসেি গোমাি েভযোে েল্প ,গমাসহিসজাদ্াসিা-হেপপাে েল্প, হালাকু খাি, 
গ াংডেে খাসিে েল্প!মাো েভযো, ডিক েভযো, আসো কে েভযোে েল্প!বাবাে মুসখই প্রেম 
শুসিডি রুশ ডবপ্লসবে কো,শুসিডি গ  গুসেভাোে ডবপ্লসবে কো আে লাডেি আসমডেকাে োমডেক 
শােসিে উপাখযাি! 

বাবাে ঐেব েসল্প আডম হাডেসে গর্োম অদু্ভে এক জেসে!আমাে মসি হসো,আডম গর্ি অমৃসেে 
েন্তাি।একডদ্ি আডমও গর্ি েসড েুলসবা আসেক েভযো,আসেক ইডেহাে! 
বাবা বলসেি,'অিিব, গর্ জাডেে ইডেহাে গিই,োে বেি মাি গিই,গিই ভডবষযেও'! 

গদ্শ ডবভাসেে আসে বাবা ডিসলি গকালকাো ডবশ্বডবদ্যালসেে িাত্র।উডিশ গশা োে ডিসশ পাক-ভােে 
উপমহাসদ্শ গভাংসে তেেী হসলা ভােে, পডিম পাডকস্তাি আে পূবি পাডকস্তাি।বাবা গকালকাো গেসক 
 সল এসলি ঢাকাে।বাবাে মসো আসো অসিসকই এসলি।অসিসক আবাে ঢাকা গেসক গেসলি 
গকালকাোে!এে মসধয অসিসকই হসলি ডভসটহাো,বাস্তুহাো আে কপেদ্কহীি! 

আমাে বেে র্খি পসিসো-গষাল, েখি গেসকই বাবা আমাসক োে  ডিসশে গদ্শ ডবভাসেে কাডহিী 
গশািাসেি। 
বাবা বলসেি,'অিিব,ডক ডবশাল একটা গদ্শ ডিল আমাসদ্ে।সিোো ওটাসক গভাংসে টুকসো টুকসো 
কসে গিলসলি!ধসমিে িাসম,বসিিে িাসম, োম্প্রদ্াডেকোে িাসম! 

বাবা প্রােই বলসেি 'জাডিে অিিব, আডম বোবেই ডবশ্বাে কসেডি ধমি র্াে র্াে, ডকন্তু োষ্ট্র 
েবাে৷ ধসমিে িাসম আমো কখসিাই অধমি  াইডি।ধসমিে িাসম োেট,খিু-খাোডব অডধকাাংশ 
িােডেকই  ােডি, কসেওডি!োেট,খুি-খাোডব আে োম্প্রদ্াডেক দ্াাংোে েোেডে গর্াে ডদ্সেসি 
মুেটিসমে ডকিু িােডেক।সিোো মাসে মাসে ইন্ধি র্ুডেসেসিি,উেসক ডদ্সেসিি'! 

বাবাে মুসখ গদ্শডবভাে আে দ্াাংোে এই েল্পগুসলা তকশসে আে প্রেম গর্ৌবসি শুসিডি বাে বাে!বি 
হসে ঐেব ডদ্িগুসলাে কো পসিডি ইডেহাসে।পসিডি েল্প উপিযাসেও! দ্ইু বাাংলাে কসেকটি গশেঁকি 
গিেঁিা পডেবাসেে কাডহিী ডিসে েুিীল োংসোপাধযাে ডলসখডিসলি ডবশাল উপিযাে 'পূবি-পডিম'। ঐ 
উপিযাসেে ডকিু ডকিু পাো আমাে খুবই ডপ্রে!ঐ পাোগুসলা পসিডি বাে বাে! 

গদ্শ ডবভাে ডিসে েসমশ ন্দ্র গেি ডলসখসিি 'পুব গেসক পডিসম’।গজযাডেডেন্দ্র িন্দী ডলসখসিি 'বাসো 
ঘে এক উঠাি’! 
আসো ডলসখসিি প্রিুি োে। ওেঁে বইসেে িাম ‘গকোপাোে গিৌসকা'!  

ডলসখসিি আমাসদ্ে এই বাাংলাে উপিযাডেক মাহমুদ্লু হক এবাং হাোি আডজজলু হকও! মাহমুদ্লু হক 
ডলসখসিি ‘কাসলা বেি’, হাোি আডজজলু হক ডলসখসিি ‘আগুিপাডখ’! এ ডিসে অেীি বসন্দযাপাধযাে 
ডলসখসিি 'িীলকে পাডখে গখােঁসজ’, ডমডহে গেিগুপ্ত ডলসখসিি 'ডবষাদ্বৃক্ষ'! 

ডভন্ন েমসে, ডভন্ন আাংডেসক ডলসখসিি ডভন্ন ডভন্ন গলখক।ডকন্তু েবাে গলখাসেই প্রডেধ্বডিে হসেসি 
একই হাহাকাে, একই আেডে। 
এই আেডে হসি: 



আমো ডক একসত্র োকসে পােোম িা? আমাসদ্ে গিোো ডক আমাসদ্েসক ডিসে একটি অডভন্ন মালা 
োেঁেসে পােসেি িা?  

ধসমিে িাসম অধমি ডক কসমসি?  
গলখকসদ্ে এইেব প্রসেে গকাি েদ্তু্তে গিই। 
িা গিোসদ্ে কাসি!  
িা ধসমিে কাসি! 

 
আমাে জন্ম ডবসশ গিবরুোডে, উডিশ গশা বাোিি।সিাটসবলাে বাবাে মুসখ আমাে জন্ম-বৃত্তািে 
শুসিডি। একবাে দ্বুাে িে, শুসিডি অসিকবাে! 
বাবা বলসেি,'অিিব,বি অডস্থে েমসে গোে জন্ম! ােডদ্সক েখি ভাষা-আসন্দালসিে গলাোি, 
ডমডিল-ডমটিাং আে েেকাসেে দ্মি-ডিপীডি!  

গোে মাসেে প্রেব গবদ্িা উঠসলা উডিসশ গিবরুোডে ডবসকসল। আমো  সল গেলাম ঢাকা গমডিসকল 
কসলজ হােপাোসল।সোে মা েখি ওখািকােই িাক্তাে।প্রেব গবদ্িা  লসলা োো োে।সভাে োসেে 
ডদ্সক িাক্তােো বলসলি বাচ্চাে অেুডবধা হসি,ডেজাডেেি কেসে হসব।আমো েম্মডে 
ডদ্লাম।ডেজাডেোি অপাসেশি কসে গোে জন্ম হসলা গভাে পােঁ টা  ডিসশ।পূসবে আকাসশ েখি েূর্ি 
উসঠসি।ঐ েূর্িটা গর্ি  

ঠিক ডিসমে কুেুম!আসলা িডিসে পডসি  ােডদ্সক।ডক েুন্দে ওই আসলা,ডক শুদ্ধ ওই আসলা! 

ঘিটা দ্'ুগেক পসে আমো েখি গকডবসি।িােি গোসক ডদ্সে গেল গোে মাসেে গকাসল।েকাসলে ওই 
েুন্দে আে শুদ্ধ আসলাে মসধযই আডম আর্াি ডদ্লাম গোে কাসি কাসি।েুই অবাক হসে োডকসে 
েইডল আমাে ডদ্সক আে গোে মাসেে ডদ্সক! 
গোে মা আমাসক বলসলা,'আমাে গিসল হসব োেসেে মসো েুন্দে,জীবিমে আে উদ্াে।ওে িাম 
ডদ্লাম অিিব'! 
বাবা বলসেি'ডক েব স্বেীে ডদ্ি ডিল ঐেব! 

আমাে জসন্মে পেডদ্িই ডিল একুসশ গিব্রুোেী। ঐডদ্ি ডিল েবিদ্লীে িাত্র োংিাম পডেষসদ্ে পবূি 
গঘাডষে হেোল। এই হেোলসক প্রডেহে কেসে েেকাে ডবসশ গিবরুোডে গঘাষিা কেসলা: ২১সশ 
গিব্রুোেীে ডদ্ি ১৪৪ ধাো বলবৎ োকসব। 

পসহলা গিব্রুোেী গেসকই িাত্রো হেোল েিল কোে প্রস্তুডে ডি ডিসলি।েেকাসেে এই গঘাষিাে 
িাত্র গিোো হোশ হসে পডসলি।সে েমে োো হেোল বাডেল ও ১৪৪ ধাো িা ভাাংোে ডেদ্ধান্ত 
ডিসলি। ডবসশ গিবরুোডে োে দ্শটাে টাে ডদ্সক এই ডেদ্ধাসন্তে কো মাইডকাং কসে জাডিসে গদ্ো 
হসলা।মাইডকাং শুসিডিসলি আমাে বাবা। 
আমাে বেে েখি েসেে ঘন্টা! আডম পেম ডিডিসন্ত ঘুমাডি! 

আমাে মাসেে গকাসল! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

দ্ইু. 

বি হসে আমাে বাবাে মুসখ শুসিডি একুসশ গিবরুোডেে কো!একবাে দ্'ুবাে িে!শুসিডি বাে 
বাে!বাবা বলসেি: 

ঐডদ্ি প্রেুযসষই ঢাকা ডবশ্বডবদ্যালে ডজমসিডশোসমে মাসঠ জমাসেে হে কসেক হাজাে পুডলশ।ঐ 
পুডলসশে দ্সল ডিল গেশাল টিোে েযাে ইউডিট। 



েকাল আটটা োসি আটটা গেসকই গিাট গিাট ডমডিল এসে জমা হসে োসক ডবশ্বডবদ্যালসেে 
োমসি।এই ডমডিল গুসলা আসে ডবশ্বডবদ্যালসেে আশ পাসশে ডবডভন্ন িাত্রাবাে গেসক।েখিও পর্িন্ত 
পুডলশ গকাি বাধা গদ্েডি।সবলা োসড এোসোটা িাোদ্ ডবশ্বডবদ্যালসেে োমসি জমাসেে হসলা প্রাে 
হাজাে দ্সশক িাত্র-িাত্রী! 
 ােডদ্সক শুধু একটাই গলাোি: 
'োষ্ট্রভাষা বাাংলা  াই’! 
'োষ্ট্রভাষা বাাংলা  াই’! 

 ােডদ্সকে এই গলাোিমুখে পডেসবসশই শুরু হসলা েভা।ঐ েভাে েভাপডেে দ্াডেেব পালি কসেি 
ভাষা তেডিক োডজউল হক।শুরুসেই বক্তবয োসখি েবিদ্লীে িাত্র ঐকয পডেষসদ্ে েদ্েয শামেলু 
হক।শামেুল হক, ১৪৪ ধাো, িা ভাংে কোে পসক্ষ মন্তবয কসেি। েসব ডেডি আসন্দালি  াডলসে 
গিোে পসক্ষ গজাোসলা ব্ক্ক্তবয গপশ কসেি। 

ঠিক এই েমসে খবে আসে, পুেসিা ঢাকাে লালবাে গেসক।খবে আসে গর্,লালবাে এলাকাে সু্কল 
িাত্রসদ্ে উপে পডুলশ কােঁদ্াসি েযাে ডিসক্ষপ কসেসি।কসেসি লাঠি  াজি ও! মূহুেসেে মসধয এই খবে 
িডিসে পসড উপডস্থে হাজাে দ্সশক িাত্র-িাত্রীে মসধয!েবাে মসধয উসত্তজিা পডেলডক্ষে হে! 

ঐ েমে মিস  আসেি ঢাকা ডবশ্বডবদ্যালসেে োষ্ট্রভাষা োংিাম পডেষসদ্ে আহবােক আব্দুল মডেি 
এবাং েভাপডে োডজউল হক। উিাো দ্'ূজসিই ১৪৪ ধাো ভাঙাে পসক্ষ বক্তবয োসখি এবাং ো 
েবিেম্মডেক্রসম েৃহীে হে। উপেডেে িাত্র-িাত্রীো আকাশ-বাোে প্রকডিে কসে গলাোি গোসলি: 
'১৪৪ ধাো মাডি িা , মািসবা িা। 
'১৪৪ ধাো মাডি িা , মািসবা িা'! 

 ােডদ্সক র্খি '১৪৪ ধাো মাডি িা, মািসবা িা' গলাোি  লডিসলা েখিই আবদ্েু োমাদ্ আজাদ্ 
োে ডবখযাে 'দ্শ জিী ডমডিল' এে প্রস্তাবটি গপশ কসেি।োে ধােিা ডিল হাজাে হাজাে িাত্র-িাত্রী 
একসত্র ডমডিসল িামসল পডেডস্থডে ভোবহ ও জটিল হসে গর্সে পাসে।োই,ডেডি প্রস্তাব কসেি প্রডে 
দ্িাে দ্শ জি একডত্রে হসে ডমডিল গবে কোে!।আবদ্েু োমাদ্ আজাদ্ এে এই অডভিব প্রস্তাব 
েমেিি কেসলি ঢাকা ডবশ্বডবদ্যালসেে েৎকালীি প্রক্টে মুজািিে আহসমদ্ গ ৌধুেী। ডেডি 
কলাভবসিে গেট খুসল গদ্োে ডিসদ্িশ গদ্ি। 

র্োেীডে শুরু হসে গেল িাত্র-িাত্রীসদ্ে 'দ্শ জিী ডমডিল'!প্রেম 'দ্শ জিী ডমডিল' এে গিেৃসে 
ডিসলি হাবীবুে েহমাি (আমাে বাবা গদ্সখ র্াি ডি, েসব পেবেী কাসল আডম গদ্সখডি,এই হাবীবেু 
েহমািই হসেডিসলি েডুপ্রম গকাসটি ে প্রধাি ডব াে পডে।েত্ত্বাবধােক েেকাসেে প্রধাি উপসদ্ষ্টা!) 
ডিেীে 'দ্শ জিী ডমডিল'এে দ্সল ডিসলি আবদ্েু োমাদ্ আজাদ্ ও ইব্রাহীম োহা। েৃেীে 'দ্শ জিী 
ডমডিল' এে দ্সল ডিসলি আসিাোরুল হক খাি এবাং আবু জািে ওবােদ্িুাহ খাি। দ্শ জিী 
ডমডিসলে অসিসকই গিিোে হসেডিসলি।সিিোেকৃেসদ্ে োডলকা তেেীে দ্াডেসে ডিসলি গমাহাম্মদ্ 
েুলোি এবাং কাজী আজাহাে।  

'দ্শ জিী ডমডিসলে' এে  েুেি দ্িাে গমসেসদ্ে একটি দ্ল োস্তাে িামসলা।ঐ দ্সলে উসদ্দসশয ডিল 
'গস্বিাে ধো পো' এবাং 'গস্বিাে কাোবেি' কসে গিো! দ্শজি িাত্রীে গর্ দ্লটি ১৪৪ ধাো ভঙ্গ 
কসে োসদ্ে মসধয ডিসলি—েুডিো ইব্রাহীম, োডিো খােুি, েওশি আো, হাডলমা খােুি প্রমুখ। 



োো গমডিকযাল কসলসজে োমসিে োস্তা ডদ্সে ডকিু দ্েূ অিেে হসেই পুডলশ োসদ্ে গিিোে ও 
িত্রভঙ্গ কসে গদ্ে। ঐ দ্লটি োস্তাে গিসম আোে পেপেই িাত্রসদ্ে অসিক গুসলা ডমডিল এসক এসক 
গবে হসে আেসে শুরু কেসলা! 

এই েমে পুডলশ অযাকশাসি  সল র্াে। ওো ডমডিসলে উপসে লাঠি াজি  কেসে শুরু কসে।শুরু কসে 
অডবোম কােঁদ্াসি েযাে ডিসক্ষপ।কাদ্াসিা েযাসেে গধােঁোে গধােঁোে গিসে গেসলা  ােডদ্ক।ঐ গধাোে 
মসধযই কােঁদ্াসি েযাসেে একটি গশল এসে ডবদ্ধ হসলা ভাষা তেডিসক োজীউল হসকে বুসক।সশসলে 
আঘাসে ডেডি জ্ঞাি হাডেসে গিসলি। পসড গেসলি মাটিসে!িাত্রো ধোধডে কসে োসক ডিসে আসেি 
ডবশ্বডবদ্যালসেে গদ্ােলাে,গমসেসদ্ে কমি রুসম। 

েেক্ষসি দ্পুুে গপডেসে গেসি।সবলা ডি-প্রহে।এখাসি গেখাসি কুনু্ডডল পােঁডকসে উডসি কােঁদ্াসি েযাসেে 
গধােঁো!মাসে মাসেই এখাি গেসক গেখাি গেসক আেসি গলাোি: 
'োষ্ট্রভাষা বাাংলা  াই’! 
'োষ্ট্রভাষা বাাংলা  াই’! 

ঐডদ্ি ঢাকা গমডিকযাল কসলজ হােপাোসলে োমসিে ঘটিাও প্রেযক্ষ কসেডিসলি আমাে বাবা।বাবাে 
মুসখ শুসিডি: 

গবলা েখি প্রাে ডেিটা! 
পুসো ঢাকা শহে শান্ত।অশান্ত শুধু ঢাকা ডবশ্বডবদ্যালে এলাকা! েখসিা  লসি পুডলসশে লাঠি াজি , 
কােঁদ্াসি েযাে আে িাত্রসদ্ে ইট-পাটসকল ডিসক্ষপ।ঢাকা ডবশ্বডবদ্যালে ও ঢাকা গমডিকযাল কসলজ 
হােপাোসলে মসধয ডিল দ্ীঘি এক গদ্োল।র্াোেসেে েুডবধাে জসিয িাত্রো ঐ গদ্োল গভাংসে গুডিসে 
ডদ্সলি! ১৪৪ ধাো গভসঙ্গ ওখাসি ডবসক্ষাভ প্রদ্শিিেে িাত্র-জিো! 

ঢাকা গমডিকযাল কসলজ হােপাোসলে অল্প দ্সূেই জেন্নাে হল।একজি গমডজসেট এে ডিসদ্ি সশ জেন্নাে 
হল প্রাাংেসি অবস্থাি ডিসলা পুডলশ।এই গমডজসেট এে িাম গকাসেডে।সকাসেডেে ডিসদ্িশই পুডলশ 
অেডকি সে িুিসে শুরু কেসলা টিোে েযাে  
ও গুডল। 

এই গুডল ও টিোে েযাসেে লক্ষয ১৪৪ ধাো ভাংে কো ডবসক্ষাভেে িাত্র-জিো! 
ঐ গুডলসে,ডকিু বুসে ওঠাে আসেই একজি িাসত্রে মাোে অসধিকটা উসি গেল!মাটিসে লুটিসে পসড 
েখিই মাো গেসলি ডেডি।সমডিসকল কসলজ গহাসস্টসলে েসেে িম্বে রুসমে পূবিডদ্সক োে লাশ পসড 
ডিল। িে োে জি ধোধডে কসে োে লাশ এিাটডম হসলে গপিসিে বাোন্দাে এসি োসখি। এই 
িাসত্রে িাম েডিক, েডিক উডদ্দি আহমদ্।েম্ভবে ভাষা আসন্দালসিে প্রেম শহীদ্! 

১৪৪ ধাো গভসঙ্গ ডবসক্ষাভ প্রদ্শিিেে িাত্র-জিোে উপে পুডলশ গুডল  ালাসল ঢাকা গমডিসকল কসলজ 
গহাসস্টসলে বাসো িম্বে গশসিে বাোন্দাে গুডলডবদ্ধ হি আসেকজি। ঢাকা গমডিসকল কসলসজে 
হােপাোসল জরুডে ডবভাসে ভডেি  কো হে োসক।োে আটটাে ডদ্সক ডেডি মাো র্াি।  
পসে এই িাসত্রে িাম পডে সে জািা গেসলা।ডেডি ডিসলি ঢাকা ডবশ্বডবদ্যালসেে োষ্ট্রডবজ্ঞাি ডবভাসেে 
িাত্র।িাম আবুল বেকে।  



গমডিসকল কসলসজে োমসি আসো গুডলডবদ্ধ হি আবদ্েু জব্বাে এবাং আবদ্েু োলাম।আহে অবস্থাে 
ওসদ্ে দ্জুিসকই ঢাকা গমডিসকল কসলজ হােপাোসল ভডেি  কো হে। োোডদ্ি মৃেুযে োসে পািজা 
লসি োসে মৃেুযবেণ কসেি আবদ্েু জব্বাে। গদ্ড মাে ড ডকৎোধীি োকাে পে োেই এডপ্রল 
মৃেুযবেণ কসেি আবদ্েু োলাম। 

২১ গিব্রুোেীসে পুডলসশে গুডলবষিসি শহীদ্ হওো পােঁ জসিে মসধয ডেিজিই ডিসলি িাত্র।এো হসলি 
বেকে, জব্বাে ও েডিক উডদ্দি।শহীদ্ োলাম ডিসলি বাদ্ামেলী একটি গপ্রসেে কমি ােী।শহীদ্ 
হওো পি ম বযডক্তটি হসলি অডহউিাহ িাসম িে বিসেে একটি ডশশু।ঐ ডশশুটিও মাো র্াে 
পুডলসশে গুডলসে!িাত্রসদ্ে ডমডিসল পডুলসশে গুডল ও িাত্র মৃেুযে খবে ঢাকাে িডডসে পডসল হাজাে 
হাজাে োধােণ জিো ঢাকা গমডিসকল কসলসজে োমসি জসডা হসে োসক। 

গুডল বষিসিে োংবাদ্ গপৌিাে আইি পডেষসদ্ও!ধীসেিদ্েিাে দ্সত্তে গিেৃসে পবূি বাাংলাে িে জি 
আইি পডেষদ্ েদ্েয আইি পডেষদ্ মূলেবী কসে ঢাকা গমডিসকল কসলসজ আহে িাত্রসদ্ে গদ্খসে 
র্াবাে জিয পবূি পাডকস্তাসিে মুখযমন্ত্রী িুরুল আমীিসক অিুসোধ কসেি। েেকােী দ্সলে েদ্েয 
আব্দুে েশীদ্ েকি বােীশও এই প্রস্তাসবে েমেিি কসেি। 

ডকন্তু িূরুল আমীি েকল দ্াডব উসপক্ষা কসে আইি পডেষসদ্ে অডধসবশি  ালাসিাে ডিসদ্িশ গদ্ি। 
এে প্রডেবাসদ্ পূবি বাাংলাে েদ্েযো পডেষদ্ ওোক আউট কসেি। 

বাবা আমাসক প্রােই বলসেি,'অিিব,ভাষা আসন্দালসি ঢাকা ডবশ্বডবদ্যালসেে িাত্রসদ্ে োসে োসে ঢাকা 
গমডিসকল কসলসজে িাত্রোও অিিী ভূডমকাে ডিসলি।সোে মাসেে ডেজাডেোি অপাসেশি এবাং গোে 
জন্ম, এই দ্ইু কােসি আডমসো েখি োোসবলা, োোক্ষি হােপাোসলে গভেসেই ডিলাম।খুব কাি 
গেসক ওসদ্ে কমিকান্ড গদ্সখডি।আডম গদ্সখডি, ২৩ গশ গিব্রুোডে ডবসকসলই ঢাকা গমডিসকল কসলসজে 
িাত্রো শহীদ্ ডমিাে বািাসিাে কাজ শুরু কসেি!গমডিসকল কসলসজে েম্প্রোেসণে জিয জডমসে োখা 
ইট, বাডল এবাং পুোি ঢাকাে ডপোরু েদ্ি াসেে গুদ্াম গেসক আিা ডেসমন্ট।এই ডিসলা শহীদ্ ডমিাে 
বািাসিাে েেদ্! 

ঐ শহীদ্ ডমিােটি বািাসিা হে ঢাকা গমডিসকল কসলসজে িাত্র গহাসস্টসলে বাে িম্বে গশসিে পূবি 
প্রাসন্ত।শহীদ্ ডমিাে বািাসিাে েদ্ােডকসে ডিসলি ইডিডিোে শেিুডদ্দি। ডিজাইি কসেডিসলি বদ্রুল 
আলম। োসে ডিসলি োঈদ্ হােদ্াে।ওসদ্ে েহসর্াডেো কসেি দ্ইুজি োজডমস্ত্রী। খুব কডেৎকমিা 
ডিসলি ওো!োসেে মসধযই ওো ডিমিাি কসে গিলসলি গদ্সশে প্রেম শহীদ্ ডমিাে!গভাসে ওো একটি 
কাপড ডদ্সে গঢসক ডদ্সলি ওই ডমিাে। 

২৪ গশ গিব্রুোডে েকাসল, অিািুষ্ঠাডিকভাসব শহীদ্ শডিউসেে ডপো এই শহীদ্ ডমিাসেে উসিাধি 
কেসলি।দদ্ডিক আজাদ্ পডত্রকাে িাপা হসলা শহীদ্ ডমিাসেে খবে।খবসেে শীসোিাসম ডিল 'শহীদ্ 
বীসেে স্মডৃেসে'! 

২৬ গশ গিব্রুোডে েকাল দ্শটাে ডদ্সক আিুষ্ঠাডিকভাসব ঐ শহীদ্ ডমিাে উসিাধি কেসলি তদ্ডিক 
আজাদ্ পডত্রকাে েিাদ্ক আবুল কালাম শামেুডদ্দি।  



দ্ভূি ােযজিক হসলও েডেয গর্, ঐডদ্িই পুডলশ ও গেিাবাডহিী ঢাকা গমডিসকসলে কসলসজে গহাসস্টল 
ডঘসে গিসল! 
গভসঙ্গ গিসল প্রেম শহীদ্ ডমিাে! 
গভসঙ্গ গিসল আমাসদ্ে শহীদ্সদ্ে প্রেম স্মৃডেে স্তম্ভ! 

পসে ঢাকা কসলসজ ও একটি শহীদ্ ডমিাে তেডে কো হে।েেকাসেে ডিসদ্ি সশ ঐটিও গভসঙ্গ গিলা 
হে। 

গভাংসে র্াে আমাসদ্ে োংিামী িাত্র-জিোে মি!গভাংসে র্াে ওসদ্ে হৃদ্ে!গভাংসে র্াওো ঐেব লক্ষ 
লক্ষ িাত্র-জিোে উসদ্দসশয আলাউডদ্দি আল আজাদ্ েৎক্ষিাে ডলখসলি োে কালজেী কডবো: 

'স্মৃডেে ডমিাে গভসঙসি গোমাে? 
ভে ডক বনু্ধ, আমো এখসিা 
 ােসকাটি পডেবাে 
খাডা েসেডি গো!  
গর্-ডভে কখসিা গকাসিা োজিয 
পাসেডি ভাঙসে 
হীসেে মুকুট িীল পসোোিা গখালা েসলাোে 
খুসেে েটকা ধুলাে  ূণি গর্ পদ্-প্রাসন্ত 
র্াো বডুি ধাি গুণ টাডি, আে েুডল হাডেোে হােঁপে  ালাই 
েেল িােক আমো জিো গেই অিিয । 
ইসটে ডমিাে 
গভসঙসি ভাঙুক!  
ভে ডক বনু্ধ, গদ্খ একবাে আমো জােেী 
 ােসকাটি পডেবাে'! 

আহা! ডক ক্ষিজন্মা কডবো। 
ডক শডক্তশালী উচ্চােি!  
শেবসষিও এই কডবো আবাে গলখা হসবিা।সলখা েম্ভব িে! 
শেবসষি এই কডবো গলখা র্াে মাত্র একবাে! 

বাাংোলী বীসেে জাডে! দ্সম র্াওো এই জাডেে ধমি িে, বোং ধমি ডবরুদ্ধ!আিসদ্ালি  লসলা 
পুসোসদ্সশ,পুসোদ্সম!ক্রমবধিমাি এই েণআসন্দালসিে মুসখ পাডকস্তাসিে গকন্দ্রীে েেকাে গশষ পর্িন্ত িডে 
স্বীকাে কেসে বাধয হসলা।১৯৫৬ োসল োংডবধাি পডেবেি সিে মাধযসম বাাংলা ভাষাসক পাডকস্তাসিে 
অিযেম োষ্ট্রভাষাে স্বীকৃডে গদ্ো হসলা। 
আে গেই োে োসে গোডপে হসলা আমাসদ্ে স্বাধীিোে স্বপ্নবীজ! 

১৯৬৩ োসলে ২১সশ গিবরুোডে।আমাে বেে েখি এোসো!বাবাে হাে ধসে ঐ প্রেম শহীদ্ 
ডমিাসে গেলাম!ভাষা আসন্দালসিে অিযেম শহীদ্ আবুল বেকসেে মা হাডেিা গবেম িেুি শহীদ্ 
ডমিাসেে উসিাধি কেসলি।।আমো ডেসেডিলাম খুব গভাসে।দ্েূ-দ্েুান্ত গেসক দ্সল দ্সল িাত্র-জিো 



আেসি!েুশৃাংখলভাসব,লাইি ধসে ধসে।সকাি হুসিাহুডি গিই, মাোমাডে গিই!েবাে হাসে িুল-
মালা।আে মুসখ োি: 

'আমাে ভাইসেে েসক্ত োঙাসিা একুসশ গিব্রুোডে 
আডম ডক ভুডলসে পাডে 
গিসলহাো শে মাসেে অশ্রু েডা এ গিব্রুোডে 
আডম ডক ভুডলসে পাডে 
আমাে গোিাে গদ্সশে েসক্ত োঙাসিা একুসশ গিব্রুোডে 
আডম ডক ভুডলসে পাডে'। 

গভাসেে প্রেম আসলাে ঐ োি শুসি আডম েিমে হসে গেলাম! এে েুন্দে োি আডম আমাে 
জীবসি কখসিা শুডিডি! 

আমাে েিমেো গদ্সখ বাবা আমাে কােঁসধ হাে োখসলি।কাসিে কাসি মুখ এসি ডিে ডিে কসে 
বলসলি,' অিিব,েুই জাডিে এই োিটি গক ডলসখসিি'? 
আডম বললাম,'িা,বাবা আডম জাডি িা, েসব ভােী েুন্দে োি।সক ডলসখসিি'? 
বাবা বলসলি,'োিটি ডলসখসিি োডহডেযক ও োাংবাডদ্ক আব্দুল োফ িাে গ ৌধুেী। েসব এটি ডেডি 
োি ডহসেসব ডলসখি ডি।ডলসখসিি কডবো ডহসেসব।এই োিটিসে প্রেসম েুে ডদ্সেসিি প্রখযাে েণেঙ্গীে 
ডশল্পী আব্দুল লডেি।পসে োিটিসে আবােও েুে ডদ্সেসিি েুেকাে আলোি মাহমুদ্।এখি গর্ োিটি 
শুিডিে এটি আলোি মাহমুসদ্ে েুে কো'। 

বাবা আসো বলসলি,'আব্দলু োফ িাে গ ৌধুেী কডবোটি ে িা কসেডিসলি ১৯৫২ োসলে ২৩সশ 
গিব্রুোডে।শহীদ্ েডিসকে লাশ গদ্সখই ডেডি কডবোটি ডলখসে অিুপ্রাডিে হসেডিসলি'। 

গেডদ্ি, আমাে এোে বিে বেসে প্রেম গদ্সখডিলাম 'আমাে ভাইসেে েসক্ত োঙাসিা একুসশ 
গিব্রুোডে' োসিে েীডেকাে আব্দুল োফ িাে গ ৌধুেী এবাং ঐ োসিে প্রেম েেুকাে আব্দুল 
লডেিসক!ওো ডিসলি শহীদ্ ডমিাসেই!দ্েূ গেসক গদ্খা। 
ডকন্তু আমাে মসি হসলা ওো আমাে কে কাসিে!ওো আমাে কে আপি! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ডেি. 

বাবাে োসে শহীদ্ ডমিাসেে ওই েব খন্ড খন্ড েমৃডেগুসলা আমাে মাোে গেেঁসে আসি।বাোে ডিসে 
ওই োসেই আডম একটি কডবো ডলখলাম।জীবসিে প্রেম কডবো!কসেকডদ্ি পসে কডবোটি গবরুসলা 
সু্কসলে বাডষিকীসে।আডম কাউসক ডকিু জািাইডি! 

িুটিে ডদ্সি এক দ্পুুসে বাবা আমাে িাকসলি।বাবা বসে ডিসলি ড্রডোংরুসম।আডম গেলাম 
গেখাসি।বাবা বলসলি,'অিিব,কাসি আে'! 

কাসি গর্সেই বাবা আমাসক জডিসে ধেসলি,োেপে কােঁসধ হাে গেসখ বলসলি,'অিিব,সু্কল বাডষিকীসে 
িাপাসিা গোে গলখাটা আডম পসিডি।অদু্ভে!েুই এসো েুন্দে ডলডখে'! 



বাবাে কোে আডম লজ্জা গপলাম,মাো ডি ু কসে োডকসে েইলাম ঘসেে গমসেে ডদ্সক! 

বাবা ধসে গিলসলি আমাে লজ্জা,আমাে োংসকা ।ড বুসক আাংগুল ডদ্সে আমাে মুখ উেঁ ু কসে ধসে 
বলসলি,'এটা লজ্জাে ডবষে িে,োংসকাস ে গো িেই।বোং এটা আিসন্দে ডবষে,েসবিে ডবষে! 
অিিব,েুই ডলখডব,আসো ডলখডব।জীবি ভ'ে ডলখডব।জীবি ও জীডবকাে প্রসোজসি র্াই কডেে িা 
গকি, গলখাসলডখটা োমাডব িা কখসিাই'! 

ওই ডকসশাে বেসেই আডম বুসে ডেসেডিলাম গলখকসদ্ে জসিয বাবাে ডক অোধ ভালবাো!ডক 
অপডেেীম শ্রদ্ধা!বাবা ডিসজ গলখক ডিসলি এজসিযই ডক গলখকসদ্ে জসিয োে এে ভালবাো! 

এেপে প্রডে বিেই বাবাে হাে ধসে শহীদ্ ডমিাসে ডেসেডি।একটু একটু কসে বি হ ডি,বাবাে োসে 
আমাে ঘডিষ্টো বাডসি!গদ্খসে গদ্খসে বাবা আমাে বনু্ধ হসে উঠসলি! 

আমাে বেে েখি পসিসো।েেডদ্সি বাবা আমাে োসে োডহসেযে আলাপ শুরু কসেসিি, ইডেহাসেে 
আলাপ শুরু কসেসিি।শুরু কসেসিি োজিীডেে আলাপও!একডদ্ি বাবা আমাসক বলসলি,'অিিব,আজ 
গোসক গুরু  ািসকযে েল্প গশািাব'। 

আডম বললাম, 'উডি গক বাবা'? 

বাবা বলসলি,'গুরু  ািকয ডিসলি একজি দ্াশিডিক, অেিিীডেডবদ্ এবাং োেডবজ্ঞািী।ডিস্টপূবি ৩৭০ 
োসল ওেঁে জন্ম। 

আডম বললাম, 'উডি ডক ভােেীে'? 

বাবা বলসলি,'হযা, উডি ভােেীে।উডি ডিসলি প্রা ীি েক্ষশীলা ডবশ্বডবদ্যালসে অেিিীডে ও োষ্ট্রিীডেে 
অধযাপক।গুরু  াণকয, ন্দ্রগুপ্ত গমৌর্ি ও োেঁে পুত্র ডবন্দুোসেে োজ-উপসদ্ষ্টা ও ডিসলি।গুরু  াণসকযে 
আসো দ্টুি িাম ডিল।সকৌটিলয আে ডবষু্ণগুপ্ত।পসে গকৌটিলয িাসমই ডেডি েমডধক পডেড ডে পাি। 
গকৌটিলয, োষ্ট্রডবজ্ঞাি ডবষেক িন্থ 'অেিশাস্ত্র' ে িা কসেি।োেঁসকই ভােসেে প্রেম অেিিীডেডবদ্ ও 
োষ্ট্রডবজ্ঞািী মসি কো হে'! 

বাবা আসো বলসলি,'মজাে বযাপাে ডক জাডিে অিিব,গুপ্ত োজবাংসশে শােসিে গশষ ডদ্সক গকৌটিসলযে 
'অেিশাস্ত্র' বইটি হাডেসে র্াে।এটি আবাে আডবষৃ্কে হে ১৯১৫ োসল।পসে বইটিে অিুবাদ্ হে ডবডভন্ন 
ভাষাে।গুরু  াণকযসক 'ভােসেে গমডকোসভডল' বলা হসো।র্ডদ্ও ডেডি ডিসকাসলাই গমডকোসভডলে 
১৮০০ বিে আসেে মািষু ডিসলি'! 

ক্তকৃংবেন্তী আযছ ব ,মগধ রোযেুর পরোক্রমশোলী নদ বৃংযশর বশষ রোেো, তোর অনুোয় শোিযনর েনু 
প্রেোিোধোরযের কোযছ ভীষে অক্তপ্রয় ক্তছযলন।একবোর গুরু চোনকুযক ক্ততক্তন অপমোন কযরন। গুরু 
চোনকু এই অপমোযনর প্রক্ততযশোধ বনয়োর প্রক্ততজ্ঞো কযরন। অপরক্তেযক নদ রোেোর পেস্থ ও 
উচ্চোক্তভলোষী এক তরুে িোমক্তরক কমবকতব ো নদ বৃংযশর বশষ রোেো ক্তিৃংহোিন েখযলর বচস্টো কযরন। 
বি বচস্টো বুথব হয়।তোই তরুে ঐ িোমক্তরক অক্তফিোরযক ক্তবন্ধোযলর েঙ্গযল পলোতক ও ক্তনববোক্তিত 
েীবন ববযছ ক্তনযত হয়। এই তরুন িোমক্তরক অক্তফিোরযক নোম চন্দ্রগুপ্ত।ঘটনোচযক্র চোনযকুর িোযথ 
চন্দ্রগুযপ্তর িোক্ষোৎ ঘযট। 



চন্দ্রগুপ্ত তোাঁর েীবযনর লযক্ষু বপৌাঁছোর গুরুত্বপূেব মোধুম ক্তহযিযব চোনকুযক গুরু, উপযেষ্টো ও মন্ত্রেোেোতো 
ক্তহযিযব বমযন বনন। অতঃপর চোনযকুর িক্তক্রয় িহয োক্তগতোয় চন্দ্রগুপ্ত একটি শক্তিশোলী বিনোবোক্তহনী 
গযে বতোযলন এবৃং গুরুর িুক্তনপেু পক্তরকল্পনো অনু োয়ী পেযক্ষপ ক্তনযয় বশষপ বন্ত নদরোেোযক 
ক্তিৃংহোিনচুুত করযত িক্ষম হন। মগযধর ক্তিৃংহোিযন আযরোহে কযর চন্দ্রগুপ্ত বমৌ ব শোিন প্রক্ততষ্ঠো 
কযরন।এই চন্দ্রগুপ্ত বমৌযয়বরই ক্তিতীয় পুরুষ হযেন ক্তবদুিোরো এবৃং ত তীয় প্রেন্ম আযরক প্রতোপশোলী 
শোিক িম্রোট অযশোক। 

চোেকু তোর কোযলোত্তীেব গ্রন্থ ‘অথবশোযে’ রোেোযক পরোমশব ক্তেযয়যছন ব : 

'ব  রোেো শত্রুর গক্ততক্তবক্তধ িম্পযকব  ধোরেো করযত পোযর নো এবৃং শুধু অক্তভয োগ কযর ব  তোর ক্তপযঠ 
ছুক্তরকোঘোত করো হযয়যছ, তোযক ক্তিৃংহোিনচুুত করো উক্তচত'! অথবননক্ততক েনুীক্তত িববকোযলই ক্তছল এবৃং 
চোেযকুর  ুযগও তো নতুন বকোন ক্তবষয় ক্তছল নো। বি কোরযে ক্ততক্তন ক্তলযখযছন: 

'িকল উযেুোগ ক্তনভব র কযর অযথবর ওপর। বিেযনু িবযচযয় অক্তধক মযনোয োগ বেয়ো উক্তচত 
খোেোক্তিখোনোর ক্তেযক। তহক্তবল তিরুপ বো অথব আত্মিোযতর চক্তিশটি পদ্ধক্তত আযছ। ক্তেহ্বো’র েগোয় 
ক্তবষ বরযখ ব মন মধরু আস্বোেন করো িম্ভব নয়, বতমক্তন বকোন রোে কমবচোরীর পযক্ষ রোেোর 
রোেযস্বর িোমোনু পক্তরমোে নো বখযয় বফলোর ঘটনো অিম্ভব বুোপোর। পোক্তনর ক্তনযচ মোযছর গক্ততক্তবক্তধ 
ব মন পোক্তন পোন কযর বো পোন নো কযরও বুঝো িম্ভব নয়, অনুরূপ রোে কমবচোরীর তহক্তবল 
তিরুপও বেখো অিম্ভব। আকোযশর অক্তত উাঁচুযতও পোক্তখর উড্ডয়ন বেখো িম্ভব, ক্তকন্তু রোে কমবচোরীর 
বগোপন কো বকলোপ িম্পযকব  ক্তনক্তিত হওয়ো িমভোযব অিম্ভব'! 

আডম বললাম,'বাবা, উডি গো খবু ডবেল প্রডেভাে বযডক্ত ডিসলি'! 

বাবা বলসলি,'িীডেশাস্ত্র ডিসে উডি অসিক ভাল ভাল কো বসল গেসিি।উিাে একটি বািী আজ 
গোসক শুিাসবা।গুরু  ািকয বসল গেসিি: 

'অধসমো ধি  াে, মধযসমো ধি ও মাি  াে। উত্তসমো শুধু মাি  াে। মািই মহসেে ধি'! 

আমাে েষ্ট মসি আসি বাবা আমাে গ াসখে ডদ্সক োডকসে বলসলি,'অিিব, জীবসি েুই ডক  াে'? 

পসিসো বিসেে আডম গেডদ্ি বুসে উঠসে পাডেডি জীবসি আডম ডক  াই! 

আজ এে বিে পসে মসি মসি ভাডব,আসজাও ডক বুডে জীবসি আডম ডক  াই! 

এইেব গো বহুডদ্ি আসেে কো, বহর্ুসেে ওপাে গেসক গভসে আো ইোসেে ধ্বডি বা প্রডেধ্বডি। 

ডকন্তু আমাে কাসি মসি হে, এইসো গেডদ্ি! 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 াে. 

১৯৬৮ োল।সমডিক পেীক্ষা ডদ্সেডি।হাসে অখন্ড অবেে।বাবাে  াকুেীে েবুাসদ্ আমো োডক ঢাকা 
ডবশ্বডবদ্যালে কযািাসে।বাোে কাসিই পাবডলক লাইসব্রডে।ডদ্সিে গবশীে ভাে েমেই কাটাই ওই 
লাইসব্রডেসে।আডম ও আমাে বনু্ধ ডদ্লীপ।ডদ্লীসপে বাবা অেিিীডেে অধযাপক।লাইসব্রডেসে আমো েল্প-
উপিযাে পডি,মযোডজি পডি আে মাসে মাসে পত্র পডত্রকাে পাো উল্টাই।একডদ্ি র্োেীডে 
লাইসব্রডেসে ডেসেডি।পডত্রকাে পাোে গ াখ বুলা ডি। প্রেম পাোে একটা খবসে গ াখ 
আটকাসলা।খবসেে শীসোিাম 'আইউব খাসিে উিিেসিে এক দ্শক'। 

শীসোিাসমে িীস  ডলসখসি: 
'আইউব খাসিে দ্শ বৎেসেে শােসি োো গদ্সশ উন্নেসিে গজাোে এসেসি।সদ্সশ অসিক িূেি িূেি 
োস্তাঘাট,ডশক্ষা প্রডেষ্ঠাি,হােপাোল, ডবমাি বন্দে ও গেলসস্টশি ডিমিাি ক 
 ট্টিাম ডবশ্বডবদ্যালে,জাহাঙ্গীে িেে ডবশ্বডবদ্যালে,োজশাহী গমডিসকল কসলজ,পাবিা মািডেক 
হােপাোল, ঢাকাে টিডভ গস্টশি,ঈশ্বেদ্ী ডবমাি বন্দে,  ালিা েমুদ্র বন্দে ও কমলাপুে গেল গস্টশি 
এে উদ্াহেণ। 
কল-কােখািা স্থাপসিও আইউব েেকাে একািড ত্ত।সিঞু্চেি োে কােখািা, খলুিা ডিউজ ডপ্রন্ট 
কােখািা, কিিিুলী কােজ কােখািা ও পাকেী কােজ কােখািা েবই েে এক দ্শসক আইউব 
েেকাসেে আমসল কো হসেসি। 
খুলিা গেসক ঢাকা এবাং ঢাকা গেসক খুলিাোমী 'েুন্দেবি এক্সসপ্রে’  ালু কো হসেসি। ালু কো 
হসেসি িেেবাডড-আডে া গিেী'। 
উিিেসিে আসো অসিক ডিডেেডে গদ্ো হসেসি!ডদ্লীপ ও আডম খবু মিসর্াে ডদ্সে খবেটা 



পডলাম।মসি মসি ভাবলাম আইউব খাি এসো ভাল!ডকিেু জিেি গো আইউব খািসক পিন্দ কসে 
িা। 
ভে পাে,গকউ গকউ ঘিৃাও কসে! 
ডকিেু গকি? 
আমো ডবভ্রান্ত হসে গেলাম! 

েেক্ষসি দ্পুুে গপডেসে ডবসকল হসেসি।আডম ডদ্লীপসক বললাম 'ডদ্লীপ বযাপােটা ডিসে বাবাে োসে 
আলাপ কো দ্েকাে।বাবা ডিিেই এে উত্তে জাসিি'। 
ডদ্লীপ বলসলা,' ল,গোসদ্ে বাোে র্াই।বযপােটা ডিসে আাংসকল এে োসে আলাপ কডে'। 
আমো দ্'ুজসি বাোে  সল এলাম।বাবা ডিসলি বাোিদ্াে।বাবাে এক হাসে  াসেে কাপ আে অিয 
হাসে ওই একই পডত্রকা র্া আমো লাইসব্রডেসে বসে পসিডি। 
আমাসদ্ে গদ্সখই বাবা বলসলি, 'ইোাংমযাি,গকমি কাটসি গোমাসদ্ে ডদ্িকাল'? 
ডদ্লীপ বলসলা,'ভালই কাটসি আাংসকল।ডকন্ত পডত্রকাে একটি খবে পসড আমো ডবভ্রান্ত!গেটা ডিসেই 
আপিাে োসে আলাপ কেসে এসেডি'। 
বাবা বলসলি,'গকাি খবেটা বসলা গো'? 
ডদ্লীপ বলসলা 'আইউব খাসিে উন্নেসিে এক দ্শক' িাসম আজ একটি খবে গবডেসেসি ।ওখাসি 
আইউব শােসিে অসিক গুি োি কো হসেসি।আইউব খাি র্ডদ্ এসো ভাল েসব আমো উিাসক 
পিন্দ কডে িা গকি'? 

ডদ্লীসপে প্রে শুসি বাবা িসড সি বেসলি,োে কপাসল একটা ভােঁজ পিসলা, দ্ডৃষ্ট েীক্ষি 
হসলা।আমাসদ্ে ডদ্সক োডকসে বলসলি,'ডক জাসিা,খবেটা আডমও পসিডি।েসব গোমাে প্রসেে উত্তে 
একবাসকয গদ্ো েম্ভব িে।এে জসিয ইডেহাসেে হাে ধ'গে আমাসদ্ে একটু গপিসি গর্সে 
হসব।সোমাসদ্ে েমে আসি'? 
আমো বললাম,'অবশযই েমে আসি।এই ডবষসে গশািাে জসিযই আমো আপিাে কাসি এসেডি'! 
বাবা বলসলি,'োহসল গোমো দ্'ুজসিই বসো'।েুসবাধ বালসকে মে আমো দ্জুসিই বেলাম বাবাে 
দ্পুাসশ। 

বাবা বলসলি,'ডক জাসিা,পবূি আে পডিম পাডকস্তাসিে মসধয শুরু গেসকই একটা িন্দ্ব ডিল,একটা 
ডবসভদ্ ডিল।এই িন্দ্বটা,এই ডবসভদ্টা আমো শুরু কডেডি।ওোই শুরু কসেসি।ওো আমাসদ্েসক 
বোবেই দ্াডবসে োখসে গ সেসি।সশাষি কসেসি।র্ডদ্ও একই গদ্সশে িােডেক আমো,োেপসেও ওো 
আমাসদ্েসক গদ্সখসি ডিেীে গশ্রিীে িােডেক ডহসেসব।ওো আমাসদ্েসক ভাষাে স্বাধীিো গদ্েডি,গদ্েডি 
অেিদিডেক স্বাধীিোও! 

আডম বললাম,'আিা বাবা, আমাসদ্ে গদ্সশ ডক কখসিা ডিবিা ি হসেডিল?আইেুব খাসিে আসে কাো 
ক্ষমোে ডিসলি?ওসদ্ে আমসল ডক গকাি উিিেি হেডি'? 

বাবা, বলসলি,'১৯৫৪ োসলে মা ি  মাসে,পবূি পাডকস্তাসি ডিবিা ি হসলা।র্াসক আমো বডল 'র্ুক্তফ্রসন্টে 
ডিবিা ি'।১৯৫৩ োসলে ডিসেম্বে মাসে গহাসেি শহীদ্ গোহোওোদ্ী, গশসে বাাংলা এ গক িজললু 
হক,মাওলািা আবদ্লু হাডমদ্ খাি ভাোিীে গিেৃসে েঠিে হসেডিল র্ুক্তফ্রন্ট।র্কু্তফ্রসন্টে প্রধাি শডেক 
দ্লগুসলাে মসধয ডিল মওলািা আবদ্লু হাডমদ্ খাি ভাোিীে গিেৃোধীি আওোমী লীে, 



এ.গক.িজলুল হসকে গিেৃোধীি কৃষক শ্রডমক পাটিি , হাজী গমাহাম্মদ্ দ্াসিসশে গিেৃোধীি েণেন্ত্রী 
দ্ল,মওলািা আোহাে আলীে গিেৃোধীি গিজাসম ইেলাম এবাং ডখলািসে েববািী পাটিি ।র্ুক্তফ্রসন্টে 
মূল লক্ষয ডিল বাাংোলীসদ্ে অডধকাে োংেক্ষি এবাং মুেডলম লীেসক গঠকাসিা। 

র্ুক্তফ্রসন্টে ২১-দ্িাে একটি মযাডিসিসস্টা ডিল।এই দ্িাগুডলে মসধয ডিল:  
বাাংলাসক পাডকস্তাসিে অিযেম োষ্ট্রভাষা কো, জডমদ্াডে প্রো ডবসলাপ, পাট বযবো 
জােীেকেণ,েমবাে পদ্ধডেসে  াষবাে, উিাস্ত্ত্তসদ্ে পুিবিােি, বিযা প্রডেসোসধে স্থােী বযবস্থা, কৃডষে 
আধুডিকােি, ডশক্ষাবযবস্থাে োংস্কাে, েকল কালাকািিু েডহেকেণ, েমডিে গবেি কাঠাসমা প্রবেি ি, 
দ্িুীডে দ্মি, ডিবিাহী ডবভাে গেসক ডব াে ডবভাসেে পৃেকীকেণ,ভাষা শহীদ্সদ্ে স্মেসণ স্মৃডেস্তম্ভ 
ডিমিাণ,মখুযমন্ত্রীে বােভবি বধিমাি হাউেসক বাাংলা ভাষা উন্নেসিে গকসন্দ্র রূপান্তে,২১সশ 
গিব্রুোডেসক শহীদ্ ডদ্বে ও েেকাডে িুটিে ডদ্ি গঘাষণা এবাং পূণি প্রাসদ্ডশক স্বােত্তশােি প্রডেষ্ঠা। 
এই দ্াবীগুসলা জিেসিে মসিে দ্াবী ডিল। 

আে োই,ডিবিা সি ডিধিাডেে ৩০৯টি আেসিে মসধয র্ুক্তফ্রন্ট পাে ৩০০টি আেি।অিযডদ্সক মুেডলম 
লীে পাে মাত্র ৯টি আেি।এই ডিবিা সি মুেডলম লীে শুধুমাত্র পোডজেই হেডি,বোং পূবি পাডকস্তাসিে 
োজিীডে গেসক মুেডলম লীসেে অডস্তে প্রাে মুসি ডেসেডিসলা!প্রকৃে অসেি ১৯৫৪ োসলে ওই 
ডিবিা িটি ডিল একটি িীেব গভাট ডবপ্লব'! 

বাবাে কো শুসি আমো দ্জুসিই ডবডস্মে!আডম মসি মসি ভাবলাম,এসো েুন্দে একটা ডবজে!ডদ্লীপ 
ডজসজ্ঞে কেসলা,'ডিবিা সিে পসে ডক হসলা আাংসকল'? 

বাবা বলসলি,'ডিবিা সিে পসে,২৫সশ মা ি  পূবি পাডকস্তাসিে েভিিে গ ৌধুেী খাসলকুজ্জামাি কৃষক শ্রডমক 
পাটিি ে গিো এ.গক.িজলুল হকসক মডন্ত্রেভা েঠসিে আমন্ত্রণ জািাি।এ.গক.িজলুল হক ৩ো এডপ্রল 
েেকাে েঠি কসেি।ডকন্তু েমেযা হসলা এই গর্,ওই েেকাসে ডেডি োংখযােডেেট আওোমী লীসেে 
গকাি প্রডেডিডধ গিি ডি!িসল ফ্রসন্ট একটি েঙ্কট তেেী হসলা।পসে এ.গক.িজলুল হক বাধয হসে ১৫ 
গম োেঁে মডন্ত্রেভা েম্প্রোডেে কসেি।ওই মন্ত্রীেভাে আওোমী মুেলীম লীসেে আবুল মিেুে আহমদ্, 
আোউে েহমাি খাি, গশখ মুডজবুে েহমাি, আবদ্েু োলাম খাি এবাং হাডশমুডদ্দিসক আমন্ত্রি 
জািাি। 

দ্ভূি ােযজিক হসলও েডেয গর্,ঠিক ঐ ডদ্িই িাোেণেসিে আদ্মজী পাটকসল ঘসট এক েক্তক্ষেী 
োংঘষি।বাঙাডল ও অবাঙাডল শ্রডমকসদ্ে মসধয ঐ োংঘসষি প্রাে ১৫০০ শ্রডমক ডিহে হি!এে জসিয 
দ্ােী কো হে কডমউডিস্ট কডমিসদ্ে।এইেব কডমউডিস্ট গদ্ে ডবরুসদ্ধ গর্াোসর্ােয বযবস্থা িা গিওোে 
জিয দ্ােী কো হে হে এ.গক.িজলুল হক-এে েেকােসক।৩০ গম োেঁে মডন্ত্রেভাসক বেখাস্ত কসে 
গদ্সশ েোেডে েভিিসেে শােি  ালু কো হে। ফ্রসন্টে ১৬০০ গিো-কমীসক আটক কসে গজসল 
পাঠাসিা হে। এে মসধয প্রাসদ্ডশক পডেষসদ্ে িবডিবিাড ে ৩০ জি েদ্েযও ডিসলি।  

আডম বললাম,'র্ুক্তফ্রন্ট েেকাে গভাংসে  
র্াবাে পে ডক হসলা'? 
বাবা বলসলি,'র্ুক্তফ্রন্ট েেকাে গভসঙ র্াওোে পে, ১৯৫৬ োসলে গেসেম্বে মাসে পূবি পাডকস্তাসিে 
েৎকালীি েভিিসেে আহ্বাসি োডা ডদ্সে প্রাসদ্ডশক েেকাে েঠি কসে আওোমী লীে। এই 
েেকাসেে প্রধাি মন্ত্রী হসলি আোউে েহমাি খাি।ডশল্প, বাডণজয ও শ্রমডবষেক মন্ত্রণালসেে দ্াডেে 



গপসলি গশখ মুডজবুে েহমাি। েসব পেবেীসে আওোমী লীসেে োাংেঠডিক কাসজ আেও গবডশ েমে 
গদ্োে লসক্ষয মন্ত্রণালসেে দ্াডেে গেসক অবযাহডে গিি গশখ মুডজব। ডেডি োংেঠিসক আেও 
শডক্তশালী কেসে মাসঠ িাসমি। 

গেই েমেই গহাসেি শহীদ্ গোহোওোদ্ীে গিেৃসে েঠিে হে িেুি েেকাে।ওই েেকাসে আওোমী 
লীে গেসক মাত্র ১৩ জি েদ্েয ডিসলি।েেকাসেে বাডক েদ্েযসদ্ে গিো হসলা ডেপাবডলকাি পাটিি  
গেসক।ডেপাবডলকাি পাটিি টি তেডে হসেডিল েৎকালীি প্রডেসিন্ট ইস্কান্দাে ডমজি াে েহােোে।এই 
েেকাসেে শােিকাল কাল ডিল মাত্র ১৩ মাে। েসব এই স্বল্প েমসেই প্রশােসি গবোমডেক ও 
োমডেক আমলােন্ত্রসক ডিেন্ত্রসণ আিসে েক্ষম হে গোহোওোদ্ী েেকাে। েণেসন্ত্রে র্াত্রা েমুন্নে 
োখসে একটি েুষু্ঠ ডিবিা সিে উসদ্যােও গিে গিি গহাসেি শহীদ্ গোহোওোদ্ী। োে এই োহেী 
পদ্সক্ষসপ ভীে হসে পসড পাডকস্তাসিে গকন্দ্রীে েেকাে ও োষ্ট্রপডে ইস্কান্দাে ডমজি া। গকন্দ্রীে 
েেকাসেে গর্ােোজসশ গোহোওোদ্ী েেকাসেে ওপে গেসকও েমেিি প্রেযাহাে কসে গিে 
ডেপাবডলকাি পাটিি । িলশ্রুডেসে গপ্রডেসিসন্টে  াসপ পদ্েযাে কেসে বাধয হি গহাসেি শহীদ্ 
গোহোওোদ্ী'! 
এইটুকু বসল বাবা োমসলি।মাসেে গেসখ র্াওো েেম  াসে দ্'ুগটা  ুমকু ডদ্সলি। 

োেপে আসবেমাখা কসে বলসলি, 
'একই েমসে পাডকস্তাসিে পেোষ্ট্রিীডে ডিসে মসেে ডভন্নো তেডে হসলা গহাসেি শহীদ্ গোহোওোদ্ী 
এবাং মাওলািা আবদ্লু হাডমদ্ খাি ভাোিীে মসধয।মাওলািা ভাোিী ডিসলি গজাট-ডিেসপক্ষ 
পেোষ্ট্রিীডেে অিুোেী,অিযডদ্সক গহাসেি শহীদ্ গোহোওোদ্ী ডিসলি মাডকি ি র্ুক্তোসষ্ট্রে োসে গজাট 
েঠসিে পক্ষপােী। এই ডবসোধ  ূিািসে উঠসল ১৯৫৭ োসলে ১৮ মা ি , মাওলািা ভাোিী আওোমী 
লীসেে েভাপডেে পদ্ গেসক পদ্েযাে কেসলি।েখি দ্সলে ওোডকি াং কডমটিে েদ্েয োংখযা ডিল ৩৭ 
জি।অল্প ডকিুডদ্সিে মসধযই,এই ৩৭ জি ওোডকি াং কডমটিে েদ্সেযে মসধয ৯ জি েদ্েয মাওলািা 
ভাোিীসক অিুেেি কেসলি। ঐ বিসেেই জলুাই মাসে মাওলািা ভাোিী,িযাশিাল আওোমী পাটিি  
িাসম এক িেুি োজদিডেক দ্ল েঠি কেসলি।এই দ্লটিই 'িযাপ' িাসম পডেড ডে লাভ কসে।দ্শৃযে: 
আওোমী লীসে একটি বি ধেসিে োংকট তেডে হে।এই েঙ্কটমে অবস্থাে এডেসে আসেি গশখ 
মুডজবুে েহমাি।মূলেঃ োেঁে ঐকাডন্তক প্রস ষ্টােই প্রাে ডিডিে ডবলুডপ্তে হাে গেসক েক্ষা পাে 
আওোমী লীে'! 

আিহভসে আমো দ্জুসিই বাবাে কো শুিডিলাম।আডম বললাম,'বাবা,োজিীডেে এইেব ডবড ত্র 
দ্শৃাবলীে োসে আইেুব খাসিে োংসর্াে গকাোে'? 

বাবা বলসলি,'োংসর্াে আসি।কাি টািসল গর্মি মাো আসে গেমডি মাো টািসল কািও আসে! 
আডম বললাম,'গেটা গকমি'? 
বাবা বলসলি,'১৯৫৮ োসলে ৭ই অসক্টাবে বাাংোলীসদ্ে ইডেহাসে একটি কাসলাডদ্ি!জঘিযেম 
ডদ্ি!ঐডদ্িই পাডকস্তাসিে গপ্রডেসিন্ট গমজে গজিাসেল ইস্কান্দাে মীজি া গদ্সশ োমডেক শােি জাডে 
কসেি।োংডবধাি ডবলুপ্ত গঘাষণা কসেি।ডবলুপ্ত গঘাষিা কসেি েব ধেসিে োজদিডেক কমিকান্ড।ডেডি 
গেিাবাডহিী প্রধাি গজিাসেল মুহাম্মদ্ আইেুব খািসক প্রধাি োমডেক আইি প্রশােক ডির্ুক্ত 
কসেি।ডক জাডিে অিিব,গর্ র্াে লাংকাে গেই হে োবি!প্রধাি োমডেক আইি প্রশােক ডির্কু্ত 
হওোে ডবশ ডদ্সিে মাোে োবি হসে উঠসলি আইেুব খাি!১৯৫৮ োসলে ২৭ গশ অসক্টাবে 



গপ্রডেসিন্ট গমজে গজিাসেল ইস্কান্দাে মীজি াসক েডেসে আইেুব খাি,ডিসজসকই ডিসজসক গপ্রডেসিন্ট 
গঘাষণা কেসলি।বন্দুসকে িলই হসে গেল োবৎ ক্ষমোে উৎে! 
১৯৫৮ গেসক ১৯৬৮ এই দ্শ বিে আইেুব খাি আমাসদ্ে শােি কেসলি,গশাষি কেসলি!আে 
েলাটিসপ হেযা কেসলি েিেসন্ত্রে ডবকাশ'! 

 

পােঁ . 

বাবাে মুসখ শুসিডি পৃডেবীে অিযািয োমডেক শােসকে মসো আইেুব খািও ক্ষমো দ্খল কসে 
গঘাষণা কসেি গর্, ডেডি পাডকস্তািসক েক্ষা কেসে েক্ষাকবস ে ভূডমকাে অবেীণি হসেসিি।েম্ভাবয 
স্বল্পেম েমসে ডেডি গবোমডেক ও োজদিডেক প্রডেডিডধে হাসে ক্ষমো েুসল ডদ্সে বযাোসক ডিসে 
র্াসবি।ডকন্তু িা, ডেডি ডিসে র্াি ডি! 

গজিাসেল আইেুব খাি ডেদ্ধান্ত ডিসলি োমডেক শােসকে উডদ্ি গিসড োজিীডেডবদ্ হসবি। প্রােডমক 
পদ্সক্ষপ ডহসেসব ডেডি মাওলািা ভাোিী,আবুল মিেেু আহসমদ্,গশখ মুডজবেু েহমাি,হাডমদ্লু হক 
গ ৌধুেীও আব্দলু জব্বাে েহ ডবপুল োংখযক োজিীডেডবদ্সদ্ে বন্দী কেসলি।সহাসেি শহীদ্ 
গোহোওোদ্ীেহ ৭৮ জি জিডপ্রে োজিীডেডবদ্সক ডিবিা সি অাংশিহসণ অসর্ােয ডহসেসব গঘাষণা 
কেসলি।োংবাদ্পসত্রে স্বাধীিোসক খবি কেসলি।  

েবস সে বি গর্ অকাজটি কেসলি ো হসলা:১৯৫৯ োসল প্রেোব কেসলি 'গমৌডলক েিেন্ত্র'! 

ডদ্লীপ আে আডম দ্জুসিই বাবাে কাসি জািসে  াইলাম 'গমৌডলক েিেন্ত্র' ডক? 
উেেসে বাবা বলসলি,'গমৌডলক েিেন্ত্র' হসি োমডেক শােসিে িত্রিাোে একটি িূেি গশাষি 
বযবস্থা।সজিাসেল আইেুব খাি প্রেোডবে এই বযবস্থাে,ক্ষমো ও গভাটাডধকাে েীমাবদ্ধ োকসব পূবি 
ও পডিম পাডকস্তাসিে দ্ইু অাংশ ডমডলসে গমাট আডশ হাজাে জি প্রডেডিডধে হাসে।এই জিপ্রডেডিডধ 
গদ্ে বলা হসব 'গমৌডলক েণেন্ত্রী'!প্রেযক্ষ ডিবিা সিে বদ্সল  াল ুকো হসব 'ইসলসক্টাোল কসলজ’ 
বযবস্থা। 

আডম ডজসজ্ঞে কেলাম,'োসে আইেুব খাসিে লাভ ডক'? 
বাবা বলসলি,'ডক জাডিে অেি,১৯৫৪ এে ডিবিা ি গেসক গজিাসেল আইেুব খাি একটি ডশক্ষা 
ডিসেডিসলি।আে গেটি হসি:'ওসপি মযািসিট' বা েোেডে ডিবিা ি ডদ্সে বাাংোলীসদ্ে দ্াডবসে োখা 
েম্ভব িে!োধােণ মািুসষে হাসে গভাটাডধকাে োকসল গেটা ডিেন্ত্রণ ও গমডিপুসলট কো কঠিি।সর্টা 
হসেডিল ‘৫৪’ে ডিবিা সি!ডকন্তু 'গমৌডলক েণেন্ত্রী'গদ্ে মে স্বল্প োংখযক গভাটাে োকসল োসদ্েসক 
ক্ষমোে গলাভ গদ্ডখসে অেবা ক্ষমো বযবহাে কসে ডবডভন্নভাসব প্রভাডবে কো েহজ'! 



আডম বাবাসক ডজসজ্ঞে কেলাম,'বাবা,আইেুব খাসিে এই গমৌডলক েণেন্ত্রীো কাো'? 
বাবা বলসলি,'গজিাসেল আইেুব খাি প্রেোডবে গমৌডলক েিেসন্ত্রে পােঁ টি স্তে ডিল।ডবধাি 
ডিল,প্রডেটি স্তে গেসক প্রডেডিডধ ডিসেই তেেী হসব গমৌডলক েণেন্ত্রীো।প্রেম স্তে ইউডিেি 
কাউডিল।ডবধাি ডিল,প্রডেটি ইউডিেি কাউডিসল দ্শজি েোেডে ডিবিাড ে এবাং পােঁ জি ডিসোডজে 
েদ্েয োকসবি।এসদ্েসক বলা হসব ডবডি গমম্বাে। ডিেীে স্তসে েহডেল বা মহকুমা কাউডিল।েৃেীে 
স্তসে গজলা প্রশােসকে গিত্রসে গজলা কাউডিল। েুেি স্তসে ডবভােীে কাউডিল।পি ম এবাং গশষ স্তসে 
প্রাসদ্ডশক েভিিসেে গিত্রসে প্রাসদ্ডশক কাউডিল। 
এভাসবই তেেী কো হসলা পূবি ও পডিম পাডকস্তাসিে দ্ইু অাংশ ডমডলসে গমাট আডশ হাজাে গমৌডলক 
েণেন্ত্রী'! 

ডদ্লীপ ডজসজ্ঞে কেসলা,'এই গমৌডলক েণেন্ত্রীসদ্ে ডিসে আইেুব খাি ডক কেসলি'? 
বাবা বলসলি,'গমৌডলক েণেন্ত্রীসদ্ে ডিসে আইেুব খাি একটি ডিবিা িী প্রহেি কেসলি'! 
আডম বললাম,'ডক গেই প্রহেি,বাবা'? 
বাবা বলসলি,'আইেুব খাি একটি ডিবিা সিে বযবস্থা কেসলি।ঐ ডিবিা সি ডেডি িাডা আে গকাি 
প্রােী ডিসলি িা।সভাট হসলা ইডঙ্গসে।'হযােঁ বা িা' গভাট!'হযােঁ'গভাট মাসি োমডেক শােি প্রেযাহাে কসে 
েিোডন্ত্রক শােিেসন্ত্র প্রেযাবেেি।আে 'িা'গভাট মাসি শােিেসন্ত্র গকাি পডেবেি ি প্রসোজি গিই। 
অেিাৎ ডিবিা সিে িলািল র্াই গহাক িা গকি, আইেুব খািই গদ্সশে শােিকেি া ডহসেসব বহাল 
োকসবি'! 

আমো দ্জুসিই বললাম,'ডিবিা সি ডক হসলা'? 
বাবা বলসলি,'ডিবিা সি আইেুব খাি গমৌডলক েণেন্ত্রীসদ্ে 'হযােঁ' মযািসিট গপসলি। 
ঘটিাে ওখাসিই গশষ িে।১৯৬৫ োসলে ২ো জািেুাডে,পাডকস্তাসি োষ্ট্রপডে ডিবিা ি হসলা।জিেসিে 
গভাসট িে!গমৌডলক েণেন্ত্রীসদ্ে গভাসট।ইসলসক্টাোল কসলজ বযবস্থাে আডশ হাজাে গভাটাসেে অাংশিহসণ 
অিুেঠিে হে ওই ডিবিা ি।ডিবিা সি আইেুব খাসিে ডবরুসদ্ধ ডবসোধী দ্লগুসলা গজাটেেভাসব একজি 
প্রােী গদ্ি।ওই প্রােী হসলি গমাহাম্মদ্ আলী ডজন্নাহে গবাি িাসেমা ডজন্নাহ!িাডেমা ডজন্নাহ গকবল 
গমাহাম্মদ্ আলী ডজন্নাহ 'ে ভডি ডিসলি ো িে, ডব্রটিশ-ডবসোধী আসন্দালসি ডেডি োৎপর্িমে ভূডমকা 
গেসখডিসি। এ জসিয োেঁসক 'মাদ্াে-ই-ডমিাে' িাসম িাকা হসো। 
মাওলািা ভাোিীে গিেৃসে খাজা িাডজমুডদ্দি ও গশখ মুডজবে েহমাি েহ একদ্ল োজদিডেক গিো 
িাসেমা ডজন্নাহ'ে েসঙ্গ গদ্খা কসেি এবাং গদ্সশে বহৃত্তে স্বাসেি ডবসশষ কসে োমডেক শােকসক 
অপোেসণে লসক্ষয পসদ্ োষ্ট্রপডে ডিবিা সি প্রডেিিডদ্ো কোে প্রস্তাব গদ্ি। িাডেমা ডজন্নাহ এ প্রস্তাসব 
েম্মে হি। 

ডকন্তু ডবডধ বাম!গমৌডলক েণেন্ত্রীসদ্ে প্রভাডবে কসে আইেুব খাি োষ্ট্রপডে ডিবিাড ে হসলি।োেপে 
োধােি জিেিসক বুসিা আাংগুল গদ্ডখসে জেদ্দল পােসেে মে গ সপ বেসলি আমাসদ্ে বুসকে 
উপে! 

বাবাে কো শুিসে শুিসে কখি গর্ েন্ধা গপডেসে গেসি ো বুেসে পাডেডি!বুেসে পােলাম মাসেে 
িাসক।োসেে খাবাসেে িাক ডদ্সেসিি মা। 
ডদ্লীপ বলসলা,'িা,আডন্ট আজ আে খাসবা িা।বাোে র্াসবা।সেই দ্পুুসে গবডেসেডি।মা ড ন্তা 
কেসবি'।ডদ্লীসপে বাো কযািাসেে গভেসেই।আমাসদ্ে বাো গেসক পােঁ -োে ডমডিসটে পাসে হােঁটা 



পে। 
বাবা বলসলি,'অিিব েুই ডদ্লীপসক এডেসে গদ্'। 

ডদ্লীপ আে আডম গিসম এলাম োেোে।েন্ধাে পে এই ডদ্কটাে গেমি গকউ আসে িা !োস্তাে 
দ্'ুপাসশ োডে োডে োি।উেঁ ু উেঁ ু!আমো হাটডি োস্তাে একপাশ ধসে। ােডদ্সক েুিোি 
িীেবো!োসিে পাোে ডেেডেে বাোে।বাোসে গমৌ গমৌ েন্ধ!কাসিই গকাোও গকাি বািীসে গর্ি 
হােিাসহিা িুসটসি।আকাসশ লক্ষসকাটি োো।এক টুকসো কাসলা গমঘ গঢসক গিসলসি িুটিুসট 
 ােঁদ্টাসক! ােপাশটাসক মসি হসি আডধ-গভৌডেক! 

ডিে ডিে কসে আডম ডদ্লীপসক বললাম,'ডদ্লীপ,আমাে ডক মসি হে জাডিে'? 
ডদ্লীপ বলসলা,'ডক মসি হে'? 
আডম বললাম,'আমাে মসি হে,আকাসশে ওই োোগুসলা আমো েবাই।আে ওই িুটিুসট  ােঁদ্টা হসি 
আমাসদ্ে েিেন্ত্র!গমসঘ গঢসক আসি।েসব ওই গমঘ গকসট র্াসব। খুব েহোই'!  

বাডকটা পে আমো হাটলাম ডি:শসব্দ!গকউই গকাি কো বললাম িা! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

িে. 

১৯৬৫ োসলে গ ৌঠা জািেুাডে আইেুব খাি পাডকস্তাসিে গপ্রডেসিন্ট ডিবিাড ে হসলি।োে প্রাে আট 
মাে পসে শুরু হসলা পাক-ভােে র্ুদ্ধ।আমাে বেে েখি পসিে বিে।িবীি েক্ত,িবীি গ াখ।র্া 
গদ্ডখ োই ভাল লাসে!ডকন্তু র্ুদ্ধ আমাে ভাল লাসেডি।আে ো'িািা ওই র্ুসদ্ধ আমাসদ্ে পূবি 
পাডকস্তাি ডিল েিূিি অেডক্ষে!পাডকেোসিে োমডেক শডক্তে পুসোটাই গমাোসেি ডিল পডিম 
পাডকস্তাসি।ভােে ইসি কেসলই আমাসদ্ে েীমান্তবেী এলাকাগুডলসে আক্রমণ কেসে পােসো।দ্খল 
কসে ডিসে পােসো ওই েব এলাকাগুসলা!বাবাে মুসখ শুসিডি,ভােেীে োজদিডেক গিোসদ্ে 
দ্েূদ্ডশিোে কােসিই ভােে পূবি পাডকস্তাসি হামলা  ালাে ডি।এসে পডিম পাডকস্তাসিে গকাি বাহাদ্েুী 
ডিল িা! 

আমাে এখসিা মসি আসি উডিশ গশা পেষটটি োসলে িেই গেসেম্বে েকাসলে কো।প্রডেডদ্সিে মে 
ওইডদ্িও আমো বসেডি িাস্তাে গটডবসল।বাবাে আাংগুল র্োেীডে গেডিওে িসব।এই েমেটা বাবা 
গেডিও গশাসিি।অপ্রেযাডশেভাসবই আমো শুিলাম পাডকস্তাসিে গপ্রডেসিন্ট আইেুব খাসিে 
কেস্বে।কােঁপা কােঁপা কসে পডেস্কাে উদ্ুি সে আইেুব খাি বলসলি,'গমসে আজীম, হাম ওোোসিা।জাাং 
শুরু গহা  ুডক হযাে'! 

আইেুব খাসিে এই গঘাষিা গশািাে পে পেই বাবা িব ঘুডেসে ধেসলি অল ইিডিো গেডিও।পােঁ  
োে ডমডিট পসে আমো শুিলাম ভােসেে প্রধাি মন্ত্রী লাল বাহাদ্েু শাস্ত্রীে গঘাষিা,'জে 
জওোি!জে ডকষাি'! 
শুরু হসে গেল প্রডেসবশী দ্'ুগদ্সশে মসধয র্ুদ্ধ। 

এটি ডিল পাডকেোি ও ভােসেে মসধয ডিেীে র্ুদ্ধ।প্রেম র্ুদ্ধটি হসেডিল ১৯৪৮ োসল।দ্টুি র্ুসদ্ধেই 
গকন্দ্রডবিদ্সুে ডিল কাশ্মীে! 

েেকােীভাসব গেসেম্বসেে িে োডেসখ র্ুদ্ধ শুরু হসলও এই র্ুসদ্ধে পােঁেোো  লডিসলা মা ি -এডপ্রল 
মাে গেসকই।বাবাে মুসখ শুসিডি,ডেিটি বি বি ঘটিা দ্ািা বােঁডধসেডিল এই র্ুসদ্ধে!এই ঘটিাগুসলা 
হসলা: এক.এডপ্রল মাসে কুস ে োি অঞ্চসল েীডমে আকাসেে পেীক্ষামূলক র্ুদ্ধ।দ্ইু.আেস্ট মাসে 
িদ্মসবসশ পাডকস্তাডি মুজাহীদ্সদ্ে কাশ্মীসে অিুপ্রসবশ।ডেি.গেসেম্বে মাসে ভােে ওপাডকেোি পেেে 
পেেসেে আন্তজি াডেক েীমািা অডেক্রমণ। 

র্ুদ্ধ ডিসে বাবাে োসে আমাসদ্ে অসিক আলাপ াডেো হসেসি।এই আলাপ াডেো হসেসি র্ুসদ্ধে েমে 
এবাং র্ুসদ্ধে পসেও!িে োডেখ েকাসলই আডম বাবাসক ডজসজ্ঞে কেলাম,'বাবা,কুস ে োি অঞ্চসল ডক 
হসেডিসলা? 



বাবা বলসলি,'অিিব,কুস ে োি হসি ভােসেে গুজোট োজয এবাং পাডকস্তাসিে ডেনু্ধ প্রসদ্সশে মসধয 
একটি মরুমে,জলাভূডম। মরুমে এই জলাভূডম তদ্সঘি ডেিশে ডবশ মাইল আে প্রসস্থ প্রাে পি াশ 
মাইল।সদ্শ ডবভাসেে েমে বাউন্ডাডে কডমশসিে বযেিোে কােসণ এই অঞ্চসলে প্রাে োসি ডেি 
হাজাে বেিমাইল এলাকা ডিসে ভােে ও পাডকস্তাসিে মসধয েীব্র ডবসোধ ডিল। 

১৯৬৫ োসলে িে এডপ্রল পাডকস্তাডি গেিাবাডহিীে একটি দ্ল এই কুস ে োি এলাকাে গজােপূবিক 
প্রসবশ কসে। পাডকস্তাডি গেিাবাডহিীে এই দ্লটি দ্াডব কসে গর্,ভােেীে গেিাবাডহিী কািােসকাসটে 
ডিকট একটি পাডকস্তাডি গ ৌডকসে আক্রমণ কসেসি। বযাে, শুরু হে আক্রমণ আে পাল্টা 
আক্রমণ।এই অসঘাডষে র্ুসদ্ধ পাডকস্তাি,আসমডেকা গেসক োংেৃহীে েবিাধুডিক পযাটি টযাাংক বযবহাে 
কসে।  লসে োসক অসঘাডষে র্ুদ্ধ!অবসশসষ ডব্রটিশ প্রধািমন্ত্রী হযােল্ড উইলেসিে মধযস্থোে এবাং 
ভােসে ডির্ুক্ত ডব্রটিশ হাইকডমশিাে জি ডফ্রমযাি ও পাডকস্তাসি ডির্ুক্ত ডব্রটিশ হাইকডমশিাে েযাে 
মডেে গজম্স এে গর্ৌে প্রস ষ্টাে ১৯৬৫ োসলে পসহলা জলুাই গেসক এই অসঘাডষে র্ুসদ্ধে ইডে ঘসট। 

পসে আডম ও ডদ্লীপ একডদ্ি বাবাসক ডজসজ্ঞে কসেডিলাম,'বাবা,িদ্মসবসশ পাডকস্তাডিসদ্ে কাশ্মীসে 
অিুপ্রসবসশে ঘটিাটা আেসল ডক ডিল'? 
বাবা বলসলি,'অিিব, ওটা ডিল আইেুব খাি ও োে পেোে মন্ত্রী জলুডিকাে আলী ভুসট্টাে একটি 
মাস্টাে প্লযাি। 
১৯৬৫ োসলে আেস্ট মাসেে প্রেমডদ্সক পাডকস্তাি,ভােে ডিেডন্ত্রে কাশ্মীসে এক গোপি ডমশি শুরু 
কসে। এই ডমশসিে োাংসকডেক িাম ডিল 'অপাসেশি ডজব্রাল্টাে'। 'অপাসেশি ডজব্রাল্টাে'এে লক্ষয ডিল 
ভােে ডিেডন্ত্রে কাশ্মীসে অিুপ্রসবশকােী পাঠিসে গেখাসি ডবডিন্নোবাদ্ী েৎপেো বাডাসিা। পাডকস্তাি 
এই লসক্ষয একটি আলাদ্া গেডিও গস্টশিও  ালু কসেডিল।ওই গস্টশসিে িাম ডিল 'োদ্া-ই-কাশ্মীে'! 

আইেুব খাি ও োে পেোে মন্ত্রী জলুডিকাে আলী ভুসট্টাে ধােিা ডিল, 'অপাসেশি ডজব্রাল্টাে' এে 
মাধযসম কাশ্মীসেে োধােণ মািুসষে মসধয ডবসক্ষাভ দ্ািা গবেঁসধ উঠসব।ডকন্তু বাস্তসব এ ধেসিে ডকিু 
ঘসটডি। বোং পাডকস্তাডি অিুপ্রসবশকােীসদ্ে অসিসকই ভােসে আটক হসেডিসলি।অসিসকই ভােেীে 
ডিোপত্তা বাডহিীে েসঙ্গ োংঘসষি ডিহে হসেডিসলি।োমািয গর্ কেজি জীডবে ডিসলি োো জীবি 
বােঁ াসে পাডকস্তাসি ডিসে এসেডিসলি। 
আেস্ট মাসেে গশষ িাোদ্ 'অপাসেশি ডজব্রাল্টাে' উত্তাল বাোসেে মুসখ প্রদ্ীসপে ডশখাে মে দ্প 
কসে ডিসভ র্াে! 

'অপাসেশি ডজব্রাল্টাে' বযেি হসলও পাডকস্তাি োসদ্ে পডেকল্পিা গেসক েসে আসেডি। ওই পডেকল্পিাে 
ধাোবাডহকোে,১৯৬৫ োসলে গেসেম্বসেে প্রেম ডদ্সিই পাডকস্তাি শুরু কসে 'অপাসেসশাি িযান্ড 
স্লাম'।  

পাডকস্তাি গেিাবাডহিী ভােসেে েীমান্ত িেেী শ্রীিেসে উপুের্পডে োংবদ্ধ আক্রমি  ালাে। গমজে 
গজিাসেল আখোে গহাসেি মাডলসকে অডধিােকসে এইেব হামলাে পাডকস্তাি গেিাবাডহিী েীমান্তবেী 
এলাকা আখিুে ও জাডেোি-এে দ্খল গিে।পাডকস্তাি গেিাবাডহিী পেবেী লক্ষয ডিল জন্মু।এই 
লসক্ষয গজিাসেল আইেুব খাি পাডকস্তাি গেিাবাডহিীে অডধকাাংশ ইউডিটসক কাডশ্মে ডেমাসন্তে ডদ্সক 
গমাডবলাইজ কসেি।ডপপীডলকাে মসো গেিাবাডহিী অিেে হসে োসক কাডশ্মে ডেমাসন্তে ডদ্সক।সজিাসেল 
আইেুব খাসিে ধােিা ডিল,ভােে,কাডশ্মে র্ুদ্ধসক কাশ্মীসেই েীমাবদ্ধ োখসব।ডেমাসন্তে র্ুদ্ধসক 



েীমািসেই েীমাবদ্ধ োখসব।ঐ র্ুদ্ধসক গকসন্দ্রে ডদ্সক গটসি আিসব িা।ডকন্তু িা,পাডকস্তাি 
গেিাবাডহিীে পুসো মিসর্াে র্খি কাডশ্মে ডেমাসন্ত েখিই লাসহাে আক্রমি কেসলা ভােে।সেইেমে 
অসিকটাই অেডক্ষে ডিল লাসহাে।আইেুব খাসিে েখি মাো খাোপ হবাে গর্াোি!েডিঘডি কসে 
ডেডি কাডশ্মেোমী তেিযদ্লসদ্ে ডিসদ্িশ গদ্ি লাসহাসে গিোে।কাডশ্মেোমী তেিযসদ্ে গশষ কাসিলাে 
ডিল ইস্ট গবাংেল গেডজসমিট।ওোই প্রেম লাসহাসেে ডদ্সক মুখ গঘাোি এবাং ভােেীে গেিাবাডহিীে 
মুসখামুখী হসে হে এসদ্েসকই!এই ইস্ট গবাংেল গেডজসমিট এে প্র ন্ড প্রডেসোসধই লাসহাে উপকসে 
এসে গেসম র্াে ভােেীে বাডহিীে অির্াত্রা। ো িা হসল গেবাে ই লাসহাে দ্খল কসে ডিে 
ভােে! 

বাবা অসিক েসবিে োসে আমাসক বলসলি,'ডক জাডিে অিিব,লাসহাে প্রডেেক্ষাে গেই র্ুসদ্ধ বীেসেে 
োসে লসডি আমাসদ্ে বাাংোলী অডিোেো।এসদ্ে মসধয ডিসলি মুহাম্মদ্ আোউল েডি ওেমািী,খাসলদ্ 
গমাশােেি,আবু োসহে,আবুল মিজেু এবাং ডজোউে েহমাি!ডজোউে েহমাি গো গিাট্ট একটি 
তেিযদ্লসদ্ে গিেৃসেও ডিসলি। ােশে গিষটটি জি তেিয ডিল ওই দ্লটিসে!ওই দ্লটিই প্রেম 
ভােেীে বাডহিীে মুসখামুডখ হে!র্ুদ্সধ কৃডেসেে জসিয ডজোউে েহমাি পাি পাডকস্তাসিে ডিেীে 
েসব্বিা  োমডেক পদ্ক 'ডহলাল-ই-জেুোে'!োজলু ইেলাম িাসম ইস্ট গবাংেল গেডজসমিট এে একজি 
এিডেও ডিসজে বুসক মাইি গবেঁসধ োডপসে পসডি ভােেীে টযাাংক বহসেে োমসি!গদ্সশে জসিয ডক 
মহাি আেেযাে'! 

বাবা আমাসক আসো বলসলি,' স্থলবাডহিীে পাশাপাডশ বাাংোলী ডবমািসেিাোও র্ুদ্ধ কসেসিি বীে 
ডবক্রসম!পাডকস্তাডি িাইটাে পাইলট গস্কাোড্রি ডলিাে এম এম আলম একাই পা টি ভােেীে র্ুি 
ডবমাি ভূপাডেে কসেি। এম.এম আলম এে বাডী পডিম বাংসে। এই অদ্ময োহডেকোে জিয 
ডেডি 'ডেোো ই জেুাে' উপাডধ লাভ কসেি। ঢাকা ডমঊডিডেপালটি কেসপাসেশি র্ুসিে পে োসক 
ঢাকাে একটি বাডীও উপহাে গদ্ে। 

আসেক বাাংোলী তবমাডিক োইিুল আজমও ভােেীে র্ুদ্ধডবমাসিে োসে েিমুখ েমসে অাংশ গিি 
এবাং একটি জাংেী ডবমাি ভূপাডেে কসেি।এই োইিুল আজমই পেবেীসে ১৯৬৭ োসল আেব-
ইেোইল র্ুসদ্ধ আেবসদ্ে হসে র্ুদ্ধ কসেি।ডেডি ডিসলি ইেোসেডলসদ্ে কাসি দ্:ুস্বসপ্নে মসো!কােি 
ডেডি একা র্েগুসলা ইেোসেডল ডবমাি ধ্বাংে কসেডিসলি োে গেকিি  আসজা গকউই ভাবসে পাসেি 
ডি!তবমাডিক োইিুল আজমসক এজসিয বলা হে 'ডলডভাং ঈেল'।পুসো ডবসশ্বে মাত্র বাইশ জি িাইটাে 
পাইলসটে এই ডবেল কৃডেে আসি! 

ডবমাির্ুদ্সধ োহে ও দ্ক্ষোে োক্ষে োসখি উইাং কমান্ডাে গোোব, গস্কাোড্রি ডলিাে এম.গক 
বাোে,গস্কাোড্রি ডলিাে আলাউডদ্দি,ফ্লাইাং অডিোে হাোি এবাং এোেকযাোিটেমযাি আসিাোে 
গহাোইি।এো েবাই পাডকস্তািে েেকাসেে োমডেক পদ্ক লাভ কসেি।ডকন্তু দ্ভূি াসেযে ডবষে ডক 
জাডিে অিিব, এইেব অেীম োহেী বাাংোলী বীেসদ্ে পাডকস্তাি োমাডজক ভাসব র্োসর্ােয েন্মাি 
প্রদ্শিণ কসেডি বা কেসে  াে ডি। কােি একটাই,ওো ডিল বাাংোলী 



 

োে. 

গেসেম্বসেে িে োডেসখ শুরু হসেডিল পাক-ভােে র্ুদ্ধ।র্ুদ্ধ  লসলা টািা েসেে ডদ্ি।বাইসশ 
গেসেম্বে জাডেোংঘ একটি গঘাষিা ডদ্ল।ঐ গঘাষিাে জাডেোংঘ, শেি হীিভাসব র্ুদ্ধ ডবেডে গমসি 
ডিসে পাডকস্তাি ও ভােে দ্পুক্ষসকই আহবাি জািাসলা।জাডেোংসঘে এই আহবাি গমসি ডিল 
দ্'ুপক্ষ।সেইসশ গেসেম্বে গেসক কার্িকে হসলা এই র্ুদ্ধডবেডে।েসব র্ুদ্ধডবেডেে গঘাষণা ডদ্সলও ভােে 
ও পাডকস্তাি উভে গদ্শই র্ুসদ্ধ প্রাণহাডি ও ক্ষেক্ষডে েিসকি  অডেেডিে দ্াডব কেসে োকসলা।র্ুসদ্ধে 
পসে পাডকস্তাি দ্াবী কেসলা 'আমোই জেী'!অপেডদ্সক ভােেও দ্াবী কেসলা,'আমোই জেী'!  

পেবেী কসেক মাে এইেব খবসেই েেলাব হসলা পত্র-পডত্রকাগুসলা।'টাইম মযাোডজি' ডলখসলা,পাডকস্তাি 
োে োেঁসজাো বহসেে প্রাে অসধিক হাডেসেসি।সিডভি টি. গহোেটি ডলখসলি,পাডকস্তাি ডিডিে ভাসব 
পোডজে হসেসি।ভযাি প্রাে ডলখসলি,ভােে র্ুসদ্ধ জে লাভ কসেসি। কােণ ভােসেে দ্খসল ডিল 
পাডকস্তাসিে আঠাসো'শে  ডিশ বেি ডকসলাডমটাে ভূখন্ড আে পাডকস্তাসিে দ্খসল ডিল ভােসেে পােঁ  
শে  ডিশ বেি ডকসলাডমটাে ভূখন্ড। গিডিে কাকে ডলখসলি,গকাি পক্ষই  ূডান্ত ডবজে লাভ কসেডি। 
েসব ভােে েুডবধাজিক অবস্থাসি ডিল।ডবডবডে বলসলা,১৯৬৫ োসলে র্ুসদ্ধ পোজসে,অপোসজে 
পাডকস্তাডি গেিাবাডহিীে োমেিয প্রেডবদ্ধ হসলা!কােসপিটাে ও ওোইসিক ডলখসলি,ভােেীে গেিাে 
িাো পডেসবডষ্টে লাসহাে হুমডকে েম্মুখীি হসেডিল।োসে পাডকস্তাসিে দ্বুিলো প্রকাশ গপসেসি! 

ঐ েমসেই একডদ্ি ডবসকসল আমাসদ্ে বাোে গবডাসে এসলি ডদ্লীসপে বাবা।আসেই বসলডি ডদ্লীসপে 
বাবা ডিসলি বাবাে বনু্ধ এবাং ঢাকা ডবশ্বডবদ্যালসেে অেিিীডেে িামকো অধযাপক।ডেডি প্রােই 
আমাসদ্ে বাোে আেসেি এবাং বাবাে োসে েল্প কেসেি।আমো উিাসক িাকোম গেি কাকু 
বসল।সেি কাকু আমাসক অেযন্ত গেহ কেসেি। 

আমাে খুব মসি আসি েল্প কেসে কেসে গেি কাকু বাবাসক বলসলি,'পাক-ভােে র্ুদ্ধ ডিসে 
ওোডশাংটি গপাসস্ট ডক ডলসখসি জাসিা'? 
বাবা বলসলি,'িা,জাডি িা!ডক ডলসখসি'? 
গেি কাকু বলসলি,' েসেেই অসক্টাবে ওোডশাংটি গপাস্ট এক োমডেক জডেসপে গেিাসেিে ডদ্সে 
ডলসখসি গর্, পাডকস্তাসিে গমাট এোসো'শ টযাাংসকে মসধয আিুমাডিক দ্'ুগশা টযাাংক ভােে ধ্বাংে কসে 
ডদ্সেসি।প্রাে গদ্ি'গশাটি টযাাংক ডবকল কসেসি।অিযডদ্সক পাডকস্তাি,ভােসেে গমাট গ ৌদ্দ'গশা পি াশটি 
টযাাংসকে মসধয একসশা পি াশ গেসক একসশা িব্বইটা টযাাংক ধ্বাংে কসেসি। ভােে, 
পাডকস্তাসিে প্রাে ডবশটি ডবমাি ধ্বাংে কসেসি।অপে ডদ্সক পাডকস্তাি,ভােসেে পেষটটি গেসক 
েত্তেটিে মে ডবমাি ধ্বাংে কসেসি।পাডকস্তাসিে গেিা হোহসেে োংখযা প্রাে ডেিহাজাে আটশে।আে 



ভােসেে গেিা হোহসেে োংখযা প্রাে ডেি হাজাে। অিযডদ্সক, ভূখসন্ডে ডদ্ক গেসক পাডকস্তাসিে 
ভূখন্ড হাোসিাে পডেমাণ প্রাে োেশে ডবশ বেিমাইল এবাং ভােে হাডেসেসি প্রাে ডেিশে 
বেিমাইল'! 

বাবা গেি কাকুসক বলসলি,'গেি,েুডম ডক জাসিা,আসমডেকাে মসে এই র্ুসদ্ধে জিয দ্ােী 
পাডকস্তাি!োই র্ুদ্ধ শুরু হবাে পে পেই আসমডেকা,পাডকস্তািসক অস্ত্র েেবোহ বন্ধ কসে 
ডদ্সেডিল!পাডকস্তাি র্ুদ্ধ শুরু হবাে দ্শ ডদ্সিে মসধয ইসন্দাসিডশো, ইোক, ইোি, েুেস্ক ও  ীি 
গেসক অডেডেক্ত অস্ত্র ও র্দু্ধ ডবমাি োংিহ কসেসি।মাত্র েসেে ডদ্ি স্থােী এই র্ুসদ্ধে গশষ ডদ্সক 
পাডকস্তাসিে অস্ত্র ভান্ডাসেে প্রাে আডশভােই ডিঃসশষ হসে ডেসেডিল।অিযডদ্সক ভােসেে অস্ত্র ভান্ডাে 
গশষ হসেডিল মাত্র গ ৌদ্দ ভাে!ো'িািা,র্ুদ্ধ ডবেডেে আসে ভােসেে টযাাংসকে োংখযা ডিল পাডকস্তাডি 
টযাাংক োংখযাে ডিগুণ। ডক জাসিা গেি,র্ডদ্ র্ুদ্ধ আসো ডকিু ডদ্ি স্থােী হে, োহসল একটি ভোবহ 
পডেিডে হসে পােসো!আললাহে কাসি হাজাে গশাকে গর্ র্ুদ্ধটি অল্প কসেক ডদ্সিই গেসম গেসি'! 

গেি কাকু বাবাসক বলসলি,'গোমাে োসে আডম এ বযাপাসে একমে। এ প্রেসঙ্গ েুডমে োঙ্গডুলও 
ডলসখসিি। ডেডি ডলসখসিি কসেক েপ্তাহ পসে র্ুদ্ধডবেডে হসল র্ুদ্ধ ডভন্নখাসে গমাড ডিসে পােে। 
একো েডেয গর্,পাডকস্তাসিে উন্নেমাসিে র্ুদ্ধাস্ত্র ডিল,ডকন্তু ভােসেে র্ুদ্ধাসস্ত্রে মজদু্ ডিল অসিক 
গবশী। আে োই, র্ুদ্ধ দ্ীঘিস্থােী হসল পাডকস্তাসিে ডবপসদ্ে েম্ভাবিা ডিল অসিকসবশী।সবশ ডকিু 
পাডকস্তাডি গলখক ও োাংবাডদ্ক,েুডমে োঙ্গডুলে এই অডভমেসক েমেিি কসেসিি'! 

র্ুদ্ধডবেডেে প্রাে মাে ডেসিক পসে, উজসবডকস্তাসিে োজধািী োশখসন্দ পাডকস্তাি ও ভােে এে 
মসধয একটি শাডন্ত  ুডক্ত হসলা।ঐ  ুডক্তসে স্বাক্ষে কেসলি ভােসেে প্রধািমন্ত্রী লালবাহাদ্েু শাস্ত্রী এবাং 
পাডকস্তাসিে গপ্রডেসিন্ট আইেুব খাি। োক্ষী ডহসেসব স্বাক্ষে কেসলি গোডভসেে ইউডিেি এে 
প্রধািমন্ত্রী ডিকলাই গকাডেডেি । োশখসন্দ শাডন্ত  ুডক্ত হসেডিল ১৯৬৬ োসলে ১০ই জািুোডে।ঐডদ্িই 
ডদ্বােে োে দ্'ুগটাে ঘুসমে মসধযই গশষ ডি:শ্বাে েযাে কেসলি ভােসেে প্রধািমন্ত্রী লালবাহাদ্েু 
শাস্ত্রী! 

অসিসকই মসি কসেি, লালবাহাদ্েু শাস্ত্রীে 
মৃেুযটা স্বাভাডবক ডিল িা। এ ডবষসে োে গিসল েিুীল শাস্ত্রী বসলসিি,'ডদ্ললী ডবমািবন্দসে র্খি 
োে গদ্হ ডিসে আো হে, োে মখু িীল হসে ডেসেডিল। বাবা ডিেডমে িাসেডে ডলখসেি। গেখাসি 
অসিক খুেঁটিিাটি কো গলখা োকে। ডকন্তু বাবাে মেুৃযে পে গেসক ওই িাসেডেে গকাসিা হডদ্ে 
গমসলডি। গর্মি গখােঁজ পাওো র্ােডি োে েসঙ্গ গর্ ফ্লাস্কটি ডিল,গেটিেও। হসে পাসে গেখাসিই এমি 
ডকিু গমশাসিা হসেডিল, র্াে কােসণ বাবাে মৃেুয হসেডিল।'  

েুিীল শাস্ত্রী আসো জাডিসেসিি গর্,'অধিশোব্দী পে আজও গেই মৃেুয ডিসে েহেয কাসটডি। মেুৃযে 
মাত্র ৪০ ডমডিট আসে পডেবাসেে েসঙ্গ গিাসি গর্াোসর্াে কসেডিসলি বাবা। োডশোে গকািও ডবসশষ 
একজসিে েসঙ্গ গদ্খা হওোে ইডঙ্গেও ডিল গেই গটডলসিাসি। 
গক ওই বযডক্ত? অসিসকই ধােিা কসেি ওটা হসে পাসেি গিোডজ েভুাষ  ন্দ্র বেু!েসন্দহটা আেও 
দ্ািা বােঁসধ র্খি জািা র্াে, োেখসন্ড র্াওোে ঠিক আসেই বাবা,গিোডজে অন্তধিাি ডিসে আেও 
একটি কডমশি তেডেে কেসে গ সেডিসলি।সেি গোসি গিোডজে মূডেি উসন্মা ি কেসে এসে 
বাবা,গিোডজ েভুাষ সন্দ্রে ভাই অডমে বেুসক ডিসজই গেকো জাডিসেডিসলি। 



প্রেসম গিোডজ অন্তধিাি ডিসে িেুি কডমশি তেডেে ভাবিা। পসে োডশো গেসক মৃেুযে ডকিু ক্ষণ 
আসে গেই েহেয গিাি। গকাোও ডক এে গভেে গকািও গর্ােেূত্র েসেসি'?  

অসিক োজদিডেক ডবসশষসজ্ঞে মসে, গিোডজ েভুাষ  ন্দ্র বেেু অন্তধিাসিে েসঙ্গই ডমসল ডমসশ আসি 
লালবাহাদ্েু শাস্ত্রীে মৃেুয েহেযও। র্াে ওপে গেসক কুোশা গঘো পদ্ি াটা আজও েোসিা র্ােডি! 

োশখন্দ শাডন্ত  ুডক্ত অিুোসে র্ুদ্ধবডন্দো স্বসদ্সশ গিেে গেসলা,দ্'ুগদ্শ র্াে র্াে হাোসিা েপমডে 
গিেে গপসলা।ডকন্তু র্া ডিসে এই র্ুদ্ধ গেই কাশ্মীে েমেযাে গকাি েমাধাি হসলা িা! 

ঐ বিেই লালবাহাদ্েু শাস্ত্রী গপসলি মেসিাত্তে 'ভােে েেি' পদ্বী! 
আে আইেুব খাি? 
ডেডি ডক গপসলি?  
িা,ডেডি গকাি পদ্বী পািডি ,পািডি গকাি পদ্কও। 

ডেডি গপসলি পূবি ও পডিম দ্ইু পাডকস্তাসিে ডেেস্কাে,ডধক্কাে আে ঘৃিা!আইেুব খাি েন্তপিসণ এগুসে 
োকসলি ইডেহাসেে গ াোেডলে ডদ্সক।হেসো বা ইডেহাসেে আেোকুসেে ডদ্সকও! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

আট. 

এক ডবসকসল ডদ্লীপ আে আডম বাবাসক ডজসজ্ঞে কেলাম,'বাবা,পাক-ভােে র্ুসদ্ধে পসে আমাসদ্ে 
োজিীডেে ডক হসলা'? 
বাবাে  শমাে ধূসলা পসডডিল।ওই ধূসলা পডেস্কাে কেসে কেসে ডেডি বলসলি,'জাডিে অিিব,পাক-
ভােে র্ুদ্ধটা ডিল আমাসদ্ে জসিয আই ওসপিাে!এই র্ুদ্ধ আমাসদ্ে গ াখ খুসল ডদ্সেসি।র্ুসদ্ধে েমে 
পূবি পাডকস্তাসিে পুসোটাই অেডক্ষে ডিল।পূবি পাডকস্তাি ডিল েমি ডবশ্ব গেসক ডবডিন্ন ।পডিম 
পাডকস্তাি আমাসদ্ে পূবি পাডকস্তাসিে অডধবােীসদ্ে গকাসিা োহার্য,েহসর্াডেো বা প্রডেেক্ষা 
গদ্েডি।পডিম পাডকস্তাি বযস্ত ডিল শুধু ডিসজসদ্ে েক্ষাে!র্ুদ্সধে পসে,আইেুব খাি ডিডন্দে হসলি পূবি 
পাডকেোসি।ডিডন্দে হসলি পডিম পাডকস্তাসিও!র্ুদ্সধ ডিহে োমডেক কমিকেি া ও তেিযসদ্ে 
পডেবােবেিো র্ুসদ্ধে গর্ৌডক্তকো ডিসে পডিম পাডকস্তাসি ডবশাল ডমডিল কেসলা! 

পাক-ভােে শাডন্ত  ুডক্ত হসলা ১৯৬৬ োসলে জািুোডে মাসে।ঐ বিেই পােঁ  ও িেই গিব্রুোডে 
লাসহাসে অিুডষ্ঠে হসলা ডবসোধী োজদিডেক দ্লগুসলাে একটি েসম্মলি।ঐ েসম্মলসি আওোমী লীসেে 
পক্ষ গেসক অাংশ ডিসলি গশখ মুডজবেু েহমাি। গশখ মুডজবুে েহমাি,েসম্মলসিে আসেে ডদ্ি ওই 
েসম্মলসিে বযবস্থাপিা কডমটিসে 'িে দ্িা' উপস্থাপি কেসলি এবাং অিুসোধ জািাসলি পসেে ডদ্ি 
েসম্মলসিে আসলা যে ূীসে র্াসে এটি স্থাি পাে।ডকন্তু আসোজকো গশখ মডুজবেু েহমাসিে গেই প্রস্তাব 
গমসি গিিডি!এে প্রডেবাসদ্ গশখ মডুজবুে েহমাি েসম্মলি বজি ি কেসলি।েসব লাসহাসে অবস্থািকাসলই 
এক োংবাদ্ েসম্মলসি ডেডি 'িে দ্িা' গপশ কেসলি। 

পাডকস্তািী িীডেডিধিােসকো গেই েমসেই এই 'িেদ্িা'ে দ্িাে গুরুে ও োৎপর্ি হাসি হাসি উপলডি 
কেসে গপসেডিসলি।আে গেজসিয শুরুসেই ওো 'িেদ্িা'ে ডবরুসদ্ধ উসঠ পসড গলসে র্াে।সপ্রডেসিন্ট 
আইেুব খাি বলসলি িে দ্িা হসি:ডহন্দু আডধপসেয র্ুক্তবাাংলা েঠসিে পােঁেোো।ডেডি িে দ্িা 
েমেিকসদ্ে বলসলি গোলসর্াে েৃডষ্টকােী!ডেডি োসদ্ে উসিসদ্ প্রসোজসি অসস্ত্রে ভাষা বযবহাসেে 
হুমডক ডদ্সলি। 

পাডকস্তাি ডপপলে পাটিি ে েভাপডে জলুডিকাে আলী ভুসট্টা িে দ্িাসক বলসলি পাডকেোি ভাসেে 
িমুিলা।ডেডি বলসলি: 

‘The sixpoint formula was meant to strike at the roots of our nationhood. Initially it 
would have created two Pakistans, and later might well have brought five independent 
states into being'! 



পাডকস্তাসিে আইি ও োংেদ্ ডবষেক মন্ত্রী আব্দুল হাই গ ৌধুেী কোড সে এক েভাে বলসলি: 

‘িে দ্িা হসি 'োষ্ট্রসদ্রাহী েৎপেো’! পাডকস্তাসিে পত্রপডত্রকাে গশখ মুডজবসক বলা হসলা 
‘ডবিন্নোবাদ্ী’!মেুডলম লীে, জামাে-ই-ইেলামী, গিজাম-ই-ইেলামী পাটিি  িে দ্িাসক আখযা ডদ্সলা 
‘পাডকস্তাি ডবভক্তকােী' ডহসেসব। 

েসব 'িেদ্িা' ডিসে গশখ মুডজবুে েহমাি ডিসজ বলসলি: 

‘'োেঁসকা ডদ্লাম, স্বাডধকাে গেসক েবাধীিোে উন্নীে হওোে জিয।িেদ্িা আমাসদ্ে বােঁ াে দ্াডব!' 

বাবাে মুসখ এেেব কো শুিসে শুিসে 'িেদ্িা' ডিসে আমাসদ্ে মসি ডবোট গকৌেূহল 
জন্মাসলা।আডম বাবাসক ডজসজ্ঞে কেলাম,'বাবা,গশখ মডুজবে েহমাি প্রস্তাডবে 'িেদ্িা'ে ডক ডিসলা?' 
বাবা বলসলি,'িেদ্িা'ে দ্িাগুসলাে মসধয ডেিটি দ্িা ডিসলাঅেিিীডে ডবষেক, দ্'ুগটা ডিসলা 
শােিকাঠাসমা ও োষ্ট্রীে পদ্ধডে ডবষেক।আে একটি ডিসলা জােীে ডিোপত্তা ডবষেক। 

এই িেটি দ্িা হসলা: 
প্রেম দ্িা – পাডকস্তাসিে েেকাে হসব র্ুক্তোষ্ট্রীে ও োংেদ্ীে। গকন্দ্রীে ও প্রাসদ্ডশক আইিেভা 
প্রেযক্ষ ও োবিজিীি গভাটাডধকাসেে ডভডত্তসে ডিবিাড ে হসব। জিোংখযাে ডভডত্তসে গকন্দ্রীে আইিেভাে 
প্রডেডিডধ ডিবিাড ে হসব। 
ডিেীে দ্িা – র্কু্তোষ্ট্রীে েেকাসেে হাসে োকসব গকবলমাত্র গদ্শেক্ষা ও পেোষ্ট্র োংক্রান্ত ডবষোডদ্। 
েৃেীে দ্িা – গদ্সশে দ্ইুটি অঞ্চসলে জিয দ্ইুটি পৃেক অে  েহসজই ডবডিমেসর্ােয মুদ্রা োকসব। 
এসক্ষসত্র দ্ইু অঞ্চসল একক মুদ্রাও োকসে পাসে। েসব গেসক্ষসত্র গিিাসেল বযাাংক পূবি পাডকস্তাি গেসক 
পডিম পাডকস্তাসি মলূধি পা াে গোসধ কার্িকে বযবস্থা িহণ কেসে হসব। 
 েুেি দ্িা – োজস্ব োংক্রান্ত িীডে ডিধিােসণে দ্াডেে এবাং কে ধাসর্িে ক্ষমো প্রাসদ্ডশক 
েেকােগুসলাে োকসব। গদ্শেক্ষা ও পেোষ্ট্র ডবষে পডে ালিাে জিয আদ্ােকৃে োজসস্বে অাংশডবসশষ 
গকন্দ্রীে েেকােসক গদ্ো হসব।  
পঞ্চম দ্িা – তবসদ্ডশক বাডণসজযে গক্ষসত্র দ্ইু অঞ্চসলে জিয পৃেক ডহোব োখসে হসব। প্রাসদ্ডশক 
েেকােগুসলা ডবসদ্সশে োসে তবসদ্ডশক িীডেে োসে োমিেয গেসখ বাডণডজযক  ুডক্ত কেসে পােসব। 
ষষ্ঠ দ্িা – কার্িকেভাসব জােীে ডিোপত্তাে অাংশিহসণে জিয প্রসদ্শগুসলাসক পযাোডমডলডশো বা 
আধা-োমডেক বাডহিী েঠসিে ক্ষমো গদ্ো হসব। 

বাবাে মুসখ িেদ্িা'ে ডবস্তাডেে গশািাে পে ডদ্লীপ বলসলা,'আাংসকল, গশখ মুডজবুে েহমাি প্রস্তাডবে 
এই দ্িাগুসলাসো খুবই গর্ৌডক্তক ও েমসোপসর্ােী ডিল! এেপসে ডক হসলা'? 
বাবা বলসলি,'ডক জাসিা ডদ্লীপ,িেদ্িাসক েিলোে মুখ গদ্খাসে গশখ মুডজবসক পাডড ডদ্সে হসেসি 
দ্ীঘি পে!ওই পসে অসিক কােঁটা ডিল।অসিক োংিাম ডিল। ১৯৬৬ োসলে গেেই মা ি  আওোমী 
লীে এে কার্িডিবিাহী কডমটিে েভাে গশখ মুডজব-এে িেদ্িা অিুসমাডদ্ে হে।ঢাকাে ইসিি গহাসটসল 
েসেে গেসক ডবশ মা ি  ডিল আওোমী লীসেে কাউডিল অডধসবশি।ঐ অডধসবশসিই িেদ্িা  ূডান্ত 
অিুসমাদ্ি পাে। এেপে ১৯৬৬ োসলে গেইসশ মা ি  গেসক আটই গম পর্িন্ত গশখ মুডজবেু েহমাি 
পূবি পাডকস্তাসিে প্রাে েকল গজলা ও মহকুমাে েিে কসেি, জিেভা কসেি এবাং জিমে েঠি 
কসেি।িে দ্িাে পসক্ষ বযাপক েমেিি লাভ কসেি। েণোংসর্াসেে এই েমেগুসলাসে গশখ মুডজসবে 



েসঙ্গ ডিসলি োজউদ্দীি আহমদ্, তেেদ্ িজরুল ইেলাম, ডমজািুে েহমাি গ ৌধুেী,জহুে আহমদ্ 
গ ৌধুেীেহ আসো অসিক গিেৃবৃিদ্। 

িে দ্িাে পসক্ষ এইেব প্র ােকাসল গশখ মুডজব গিপ্তাে হি বােবাে।সিপ্তাে জাডমি,জাডমি গিপ্তাে 
এই হসে উঠসলা োে জীবসিে অপডেহার্ি অাংশ!১৯৬৬ োসলে আটই গম গশখ মুডজবসক গিপ্তাে কসে 
কাোোসে পাঠাসিা হসলা। প্রডেবাসদ্ গেেই গম,আওোমী লীে পল্টসি এক জিেভাে আহবাি 
কেসলা।ঐ েভাে োেই জিু হেোল িাকা হসলা।িে দ্িা কমিেডূ ে েমেিসি ও গশখ মডুজসবে 
মুডক্তে দ্াডবসে েমি পবূি পাডকস্তাসি ধমিঘট পাডলে হসলা। 

োেই জিু হেোসল েেকাে অসিক েডহাংেোে পডে ে ডদ্সলা।ঐডদ্ি পাডকস্তািী তস্বেশােসকে গুডলসে 
প্রাণ হাোসলা গেজোেঁওসে গবঙ্গল গবভাসেসজে শ্রডমক ডেসলসটে মিু ডমো।এসে ডবসক্ষাসভে প্র ণ্ডো 
আসো বািসলা। গেজোেঁওসে গিি বন্ধ হসে গেসলা। ইডপআসেে গুডলসে ডিহে হসলা আজাদ্ এিাসমল 
এযালুডমডিোম কােখািাে শ্রডমক আবুল গহাসেি ।একই ডদ্ি িাোেণেি গেলসস্টশসিে কাসি পুডলসশে 
গুডলসে মাো গেসলা আসো িেজি শ্রডমক। েন্ধযাে জাডে কো হসলা কােডিউ। োসে হাজাে হাজাে 
আসন্দালিকােী বাঙাডলসক গিিোে কো হসলা।ডকন্তু আইেুব প্রশােসিে এেকল পদ্সক্ষসপ আসন্দালি 
দ্সম িা ডেসে উসল্টা আেও গজােদ্াে হসে উঠসলা। িে দ্িাে দ্াডব,জিেসণে প্রাসণে দ্াডবসে 
পডেণে হসলা। িাত্রেমাজও এই িে দ্িাে েমেিসি োসদ্ে এোসো দ্িা দ্াডব গপশ কসে। উত্তাল 
আে উত্তপ্ত হসে উঠসলা পবূি পাডকস্তাসিে োজদিডেক পডেসবশ! 

দ্ভূি ােযজিক হসলও েডেয গর্, িে দ্িা গঘাষণাে পে আওোমী লীসেে গবশ ডকিু ডেডিেে গিো 
গশখ মুডজবুে েহমািসক ডবডিন্নোবাদ্ী বসল োজদিডেক প্রডেপসক্ষে মে োে ডবরুসদ্ধ অডভসর্াে 
েুসলডিসলি। অসিসকে ধােণা ডিল িে দ্িা গঘাষণাে পে গশখ মুডজবুে েহমাি োে োজদিডেক 
অডস্তে েক্ষা কেসে েক্ষম হসবি িা। োে দ্ল আওোমী লীে ধ্বাংসেে মুসখামুডখ হসব'! 

এইটুকু বসল বাবা োমসলি।োেপে উদ্াে দ্ডৃষ্টসে বলসলি,'ডকন্তু ডক জাডিে অিিব,গশখ মডুজব ডিসলি 
প্র ন্ড দ্েূদ্ডৃষ্ট েমপন্ন োজিীডেক।ডেডি োে োজদিডেক প্রজ্ঞা ডদ্সে ঐ েমসে েঠিক ডেদ্ধান্তটিই 
ডিসেডিসলি।এই িে দ্িাে কােসণই গশখ মুডজব,গশখ মুডজব হসে উঠসলি!হসে উঠসলি বঙ্গবনু্ধ!  

ঠান্ডা মাোে গভসব গদ্খসল এটা দ্শৃযমাি হে গর্,ঐ িে দ্িাে মসধযই আমাসদ্ে স্বাধীিোে বীজ 
লুডকসে ডিল। িে দ্িা িা হসল ’৬৯-এে েণ-অভুযত্থাি হসো িা। আে েণ-অভুযত্থাি িা হসল 
েত্তসেে ডিবিা ি হসো িা।আে ডিবিা ি িা হসল মুডক্তর্ুদ্ধ হসো িা, মডুক্তর্ুদ্ধ িা হসল গদ্শ স্বাধীি 
হসো িা'! 

 

 

 

 



 

িে. 

আডম বাবাসক ডজসজ্ঞে কেলাম,'বাবা,গশখ মুডজব গজসল র্াবাে পসে আসন্দালসিে ডক হসলা'? 
বাবা বলসলি,'আসন্দালি োসমডি! আসন্দালি  লসলা োে ডিজস্ব েডেসে।ঐ আসন্দালসি গর্াে ডদ্সলা 
িাত্র-জিো আে শ্রডমসকো! ১৫ জিু ইসত্তিাক পডত্রকাে েিাদ্ক গোিাজ্জল গহাসেি মাডিক ডমোসক 
গিিোে কো হসলা।১৬ জিু ইসত্তিাক পডত্রকা ডিডষদ্ধ গঘাষিা কো হসলা। ১৯৬৭ োসলে আেষ্ট 
মাসে গেডিও পাডকস্তাসি েবীন্দ্র োংেীে প্র াে ডিডষদ্ধ কো হসলা! ডিডষদ্ধ কো হসলা পসহলা তবশাখ 
উদ্র্াপিও!গঘাষিা কো হসলা আেবী হেসি বাাংলা  ালু কোে ডেদ্ধান্ত! 

গশখ মুডজব মুডক্ত গপসলি ১৯৬৮ োসলে ১৮ই জািুোডে। মুডক্ত গপসলও ঐডদ্িই োে ডবরুসদ্ধ 
আেেেলা ষডর্ন্ত্র মামলা দ্ােঁসেে কো হসলা! এই মামলাে জিয ডেডি আবাসো গিিোে হসলি'!  

আডম ডজসজ্ঞে কেলাম, 'আেেেলা ষডর্ন্ত্র মামলা ডক'? 
বাবা বলসলি,'আেেেলা ষডর্ন্ত্র মামলা,পাক-ভােে উপমহাসদ্সশে ইডেহাসে একটি ডবখযাে 
োজদিডেক মামলা।১৯৬৮ োসলে প্রেম ডদ্সক দ্াসেে কো এই মামলাে মূল অডভসর্াে ডিল গর্,গশখ 
মুডজব ও োে েেীেিো ভােসেে োসে ডমসল পাডকস্তাসিে োবিসভৌমসেযে ডবরুসদ্ধ ষডর্ন্ত্র কসেসিি।এই 
মামলাে আইিেে িাম ডিল 'োষ্ট্র বিাম গশখ মুডজবে েহমাি োং মামলা'। মামলাে অডভসর্াসে 
বলা হসলা গর্,ভােসেে ডত্রপুো োসজযে োজধািী আেেেলাে ওই কডেে ষডর্ন্ত্রটি শুরু হসেডিল। 
োই এটি আেেেলা ষডর্ন্ত্র মামলা ডহোসবই গবডশ পডেড ে'।  

ডদ্লীপ ডজসজ্ঞে কেসলা, 'আাংসকল এই মামলাে আোমী কাো ডিসলি'? 
বাবা বলসলি,'গশখ মুডজবেহ গমাট পেডত্রশ জি ডিসলি এই মামলাে আোমী। 
আোমীে োডলকাে আমলা,োজদিডেক বযডক্তে ও েৎকালীি পাডকস্তাি েেকাসেে োমডেক 
কমিকেি াোও ডিসলি। আেেেলা ষডর্ন্ত্র মামলাে আোডমো হসলি: 

গশখ মুডজবুে েহমাি। 
আহসমদ্ িজলুে েহমাি,ডেএেডপ। 
রুহুল কুদ্দেু,ডেএেডপ। 
খাি গমাহাম্মদ্ শামেুে েহমাি,ডেএেডপ। 
কমান্ডাে গমাোসজ্জম গহাসেি। 
কযাসেি গমাঃ আব্দলু গমাোসলব। 
কযাসেি এ. শওকে আলী। 
কযাসেি গখান্দকাে িাজমলু হুদ্া। 
কযাসেি এ. এি. এম িরূুজ্জামাি। 



কযাসেি খেুশীদ্ উদ্দীি। 
গল: এম েহমাি। 
গল: আবদ্েু েউি। 

োসজি ন্ট জহুরুল হক। 
োসজি ন্ট শামেুল হক। 
োসজি ন্ট আবদ্লু জডলল। 
ফ্লাইট োসজি ন্ট মাহিুজ উিাহ। 
ফ্লাইট োসজি ন্ট গমাঃ িজলুল হক। 
োসবক ফ্লাইট োসজি ন্ট গমাঃ আব্দুে োজ্জাক। 
সু্টোিি  মুডজবেু েহমাি। 
োসবক এলএে েলুোিউদ্দীি আহমদ্।এলএেডেডিআই িূে গমাহাম্মদ্। 
েুসবদ্াে আবদ্েু োজ্জাক। 
হাডবলদ্াে আডজজলু হক। 
কসপিাোল আবদ্েু োমাদ্। 
োসবক হাডবলদ্াে দ্ডলল উডদ্দি। 
োসবক েুসবদ্াে োজলু ইেলাম। 
োসবক গকোডি মুডজবুে েহমাি। 
ডবভূডে ভূষণ গ ৌধুেী ওেসি মাডিক গ ৌধেুী।ডবধাি কৃষ্ণ গেি। 
এসকএম শামেুল হক। 
মাহিুজলু বােী।  
শামেুল আলম। 
আলী গেজা। 
এ. ডব. খুেশীদ্ এবাং 
মাহবুবু উদ্দীি গ ৌধুেী। 

আডম বললাম,  'এই মামলা িলািল ডক হসলা'? 
বাবা বলসলি,'প্রেসম আোমীসদ্েসক 'গদ্শেক্ষা আইি' গেসক মুডক্ত গদ্ো হে। পেবেীসে 'আডমি, গিডভ 
অযান্ড এোেসিােি অযাসক্ট' গশখ মুডজবুে েহমাি, োসজি ন্ট জহুরুল হক-েহ অিযািয আোমীসক পুণোে 
গিিোে কসে গেন্ট্রাল গজল গেসক কুডমিসটালা গেিাডিবাসে পাঠাসিা হসলা।১৯সশ জিু, ১৯৬৮ োসল 
মামলাটিে শুিাডি শুরু হে। 

১৯৬৮ োসলে ৫ই আেস্ট ডব্রটিশ আইিজীবী ও ডব্রটিশ পালিাসমন্ট েদ্েয টমাে উইডলোম,গশখ 
মুডজসবে পসক্ষ িাইবুযিাল েঠি োংক্রান্ত ডবধাসিে তবধো  যাসলি কসে হাইসকাসটি  ডেট আসবদ্ি গপশ 
কসেি। ডবসশষ িাইবুযিাসল মামলা পডে ালিাে োেঁে েহসর্ােী ডিসলি আবদ্েু োলাম খাি,আোউে 
েহমাি খাি। এসদ্ে েহসর্াডেো কসেসিি দ্'ুজি েরুি বযাডেেটাে।এই বযবডেেটাে দ্'ুজি হসিি: 
আডমরুল ইেলাম ও মওদ্দু্ আহসমদ্।েেকাে পসক্ষ প্রধাি গকৌশুলী ডিসলি োসবক পেোষ্ট্রমন্ত্রী মিুে 
কাসদ্ে ও এযাটেডি গজিাসেল টি.এই  খাি। ডেি-েদ্েয ডবডশষ্ট িাইবুযিাসলে গ োেমযাি ডিসলি 
অবাঙাডল ডব ােপডে এে এ েহমাি।িাইবযুিাসলে অপে দ্জুি েদ্েয ডিসলি এম আে খাি ও 
মুকেুমুল হাডকম।এো দ্জুসিই ডিসলি বাঙাডল। 



মূল মামলাে ক্রে একজাডমসিশসি, েেকাে পসক্ষে োক্ষীো উডকলসদ্ে গজোে মুসখ ডব ােসকে োমসি 
দ্ােঁডডসেই েেকাসেে ডবপসক্ষ কোবােি া বলসে শুরু কসেি। োক্ষীো স্বীকাসোকডে গদ্ি গর্,োো এই 
মামলা েিসকি  গেমি ডকিুই জাসিি িা!েেকাে োসদ্ে ডির্িােি কসে এ মামলাে ডমেযা োক্ষয 
ডদ্সে বাধয কসেসি । োক্ষীসদ্ে এসহি বযবহাসে গদ্শবােীে কাসি েেকাসেে ষডর্ন্ত্রটা েেুষ্ট হসে 
ওসঠ।  

েবিদ্লীে িাত্র োংিাম পডেষদ্ েেকাডে এই  ক্রাসন্তে ডবরুসদ্ধ োংঘবদ্ধ হসলা।মওলািা আবদ্লু হাডমদ্ 
খাি ভাোিী েেকােসক হুমডক ডদ্সে বলসলি,'িোডে ডবপ্লসবে মসো গজসলে োলা গভাংসে গশখ 
মুডজবসক মুক্ত কসে আিসবা'!হাজাে হাজাে িাত্র জিো ১৪৪ ধাো ভঙ্গ কসে, বযাডেসকি গভসঙ 
োস্তাে গিসম পডসলা।োসদ্ে গস্লাোি ডিল: 
'গজসলে োলা ভাঙসবা, গশখ মুডজবসক আিসবা। গোমাে গিো, আমাে গিো,গশখ মুডজব গশখ 
মুডজব'! 

আসন্দালসিে ঐ েডন্ধলসিই আমাসদ্ে ঢাকা ডবশ্বডবদ্যালসেে বাাংলা ডবভাসেে িাত্র কডব গহলাল হাডিজ 
ডলখসলি োে র্েুান্তকােী কডবো 'ডিডষদ্ধ েিাদ্কীে'।ডেডি ডলখসলি: 

'এখি গর্ৌবি র্াে ডমডিসল র্াবাে োে গশ্রষ্ঠ েমে 
এখি গর্ৌবি র্াে র্ুসদ্ধ র্াবাে োে গশ্রষ্ঠ েমে 
ডমডিসলে েব হাে 
কে পা এক িে । 

গেখাসি োংোেী োসক, োংোে ডবোেী োসক, 
গকউ আসে োজপসে োজাসে োংোে । 
গকউ আসে জ্বাডলসে বা জ্বালাসে োংোে 
শাশ্বে শাডন্তে র্াো োোও র্ুসদ্ধ আসে 
অবশয আেসে হে মাসে মসধয 
অডস্তসেে প্রোঢ় আহ্বাসি, 
গকউ আবাে র্ুদ্ধবাজ হসে র্াে গমাহসেে ডপ্রে প্রসলাভসি 
গকাসিা গকাসিা গপ্রম আসি গপ্রডমকসক খুিী হসে হে । 

র্ডদ্ গকউ ভাসলাসবসে খুিী হসে  াি 
োই হসে র্াি 
উৎকৃষ্ট েমে ডকন্তু আজ বসে র্াে । 
এখি গর্ৌবি র্াে ডমডিসল র্াবাে োে গশ্রষ্ঠ েমে 
এখি গর্ৌবি র্াে র্ুসদ্ধ র্াবাে োে গশ্রষ্ঠ েমে'! 

ডক অদু্ভে েুন্দে একটি কডবো! আমাে মসি আসি এই কডবোে প্রেম লাইি দ্'ুগটা েখি ডিসলা 
কসলজ আে ডবশ্বডবদ্যালসেে েব র্ুবসকে মুসখ মুসখ! 

ঊিেত্তসেে েণআসন্দালসিে মূল টাডিিাং পসেন্ট ডিল ২০ জািুোডে।ঐডদ্ি গকন্দ্রীে িাত্র োংিাম 
পডেষসদ্ে উসদ্যাসে ঢাকাে েকল ডশক্ষা প্রডেষ্ঠাসি ধমিঘট পাডলে হে ।েকাল এোসোটা িাোদ্ ঢাকা 



ডবশ্বডবদ্যালসেে কলাভবসিে োমসি ডবশাল এক েমাসবশ হে। ঐ েমাসবসশে পে গকন্দ্রীে িাত্র 
োংিাম পডেষসদ্ে গিেৃসে একটি ডমডিল গবে হে।ডমডিলটি গকন্দ্রীে শহীদ্ ডমিাে হসে  ােঁিখােপুসল 
গপৌিুসল পডুলশ ও ই.ডপ.আে ডমডিসলে উপসে গুডলবষিণ কসে।ঐ গুডলসে আহে হি অোংখয িাত্র-
িাত্রী।আে ঢাকা গমডিসকল কসলসজে োমসি গুডলডবদ্ধ হসে ডিহে হি আোদ্জু্জামাি আোদ্! 

এইটুকু বসল বাবা োমসলি।োে দ্ডৃষ্ট উদ্াে।স াখ টলমল! ঐ গ াসখ গিািা জল! 
ধো েলাে বাবা বলসলি: 

'ডক জাডিে অিিব, এই আোদ্ ডিল আমােই িাত্র! ১৯৬৩ োসল ও ভডেি হসলা ঢাকা ডবশ্বডবদ্যালসেে 
ইডেহাে ডবভাসে।ডবশ্বডবদ্যালসে ভডেি  হওোে পে পেই জডিসে পিসলা িাত্র ইউডিেসিে 
োজিীডেসে।পসে ও িাত্র ইউডিেি গমিি গ্রুসপে ঢাকা মহািেে শাখাে োধােণ েিাদ্ক এবাং 
ঢাকা হল শাখাে েভাপডেও ডিবিাড ে হসেডিসলা! কেডদ্ি ওসক ক্লাসে গদ্সখডি।শান্ত-ডেস্ট গিসল।অে  
ওে গভেসে ডিসলা ডক েভীে গদ্শসপ্রম!ডক জলন্ত আগুি!আডম বুেসে পাডেডি! 
আোসদ্ে েক্তমাখা শাটি টা আডম গদ্সখডি! াপ, াপ েক্ত ডিল ঐ শাসটি ! ঐ শােিটটা গদ্সখডিসলি কডব 
শামেুে োহমািও! আডম ডকিু ডলডখডি, ডলখসে পাডে ডি।ডকন্তু শামেুে োহমাি ডলখসলি োেঁে অমে 
কডবো 'আোসদ্ে শাটি '!শামেুে োহমাি ডলখসলি: 

'গুি গুি েক্তকেবীে মসো ডকাংবা েূর্িাসস্তে 
জলন্ত গমসঘে মসো আোসদ্ে শাটি  
উডসি হাওোে িীডলমাে। 

গবাি োে ভাসেে অম্লাি শাসটি  ডদ্সেসি লাডেসে 
িক্ষসত্রে মসো ডকিু গবাোম কখসিা 
হৃদ্সেে গোিাডল েন্তুে েকু্ষ্মোে 
বষীেেী জিিী গে-শাটি  
উসঠাসিে গেৌসদ্র ডদ্সেসিি গমসল কেডদ্ি গেসহে ডবিযাসে। 

িাডলম োসিে মৃদ্ ুিাো আে গোদ্দেু-গশাডভে 
মাসেে উসঠাি গিসড এখি গে-শাটি   
শহসেে প্রধাি েডসক 
কােখািাে ড মডি- ুসডােেমেসম এসভিযুে আিাস  কািাস  
উডসি, উডসি অডবোম 
আমাসদ্ে হৃদ্সেে গেৌদ্র-েলডেে প্রডেধ্বডিমে মাসঠ, 
ত েসিযে প্রডেটি গমা ি াে। 

আমাসদ্ে দ্বূিলো, ভীরুো কলুষ আে লজ্জা 
েমস্ত ডদ্সেসি গঢসক একখণ্ড বস্ত্র মািডবক; 
আোসদ্ে শাটি  আজ আমাসদ্ে প্রাসণে পোকা'। 

ডবকু্ষদ্ধ িাত্র-জিো ঢাকা গমডিসকল কসলজ হােপাোল গেসক েক্তাক্ত আোসদ্ে মৃেসদ্হ পুডলসশে 
কাি গেসক ডিডিসে গিওোে গ স্টা কসেডিল।ডকন্তু বযেি হে।সোে মা েখি ঢাকা গমডিসকল কসলজ 



হােপাোসল।ডিউটিসে ডিসলা।ওে মুসখ শুসিডি,ডক হৃদ্ে ডবদ্ােক গেই দ্শৃয!আোসদ্ে মৃেসদ্হ ডিডিসে 
ডিসে বযেি িাত্র-জিো েখি ঢাকা গমডিসকল কসলজ হােপাোসলে োমসিই গশাকেভা কসে,কাসলা 
পোকা উসত্তালি কসে এবাং এক ডমডিট িীেবো পালি কসে।২১ গশ জািুোেী দ্পুুে একটাে পল্টি 
মেদ্াসি আোসদ্ে োসেবািা িামাসজ জািার্া অিুডষ্ঠে হে। ঐ জািাজাে লক্ষাডধক িাত্র-জিো 
একডত্রে হি!জািার্া িামাজ আদ্াসেে আসে েবিদ্লীে িাত্র োংিাম পডেষদ্ আোসদ্ে মৃেুয উপলসক্ষয 
২২, ২৩ ও ২৪সশ জািুোেী ‘গশাককাল’ ডহসেসব গঘাষণা কসে! 

এেপে ২৪সশ জািুোডে হেোল  লাকাসল ঢাকাে িব কুমাে ইিডস্টটিউশসিে িবম গশ্রণীে িাত্র 
মডেউে েহমাি মডিক পুডলসশে গুডলসে ডিহে হসলা ।গেজোেঁও এলাকাে ডশশুসক দ্গু্ধপািেে অবস্থাে 
ডিহে হসলা আসিাোো গবেম িাসমে একজি মা । টডঙ্গ আে আদ্মজীসে ডিহে এবাং আহে হসলা 
অোংখয শ্রডমক ও গখসট খাওো মািুষ ।  

আমাে পডেস্কাে মসি আসি অিিব, ডবসক্ষাভকােী জিো পুডলসশে গুডলসে ডিহেসদ্ে লাশ ডিসে প্রােই 
পল্টি মেদ্াসি গর্সো।ঐ মেদ্াসি লাসশে জািাজা হসো। ঐ জািাজাে প্রােই ইমামডে কেসেি 
মাওলািা ভাোিী! 

ঊিেত্তসেে ১৫ গিব্রুোডে আেেেলা ষডর্ন্ত্র মামলাে দ্'ুজি আোমী োসজি ন্ট জহুরুল হক এবাং 
োসজি ন্ট িজলুল হকসক ঢাকা গেিা ডিবাসেে কাোোসে গুডল কো হে।এসে োসজি ন্ট জহুরুল হক 
মাো র্াি এবাং গুরুেেভাসব আহে হি োসজি ন্ট িজলুল হক।এই গুডল ও হেযাে প্রডেবাসদ্ উন্মত্ত 
জিো আেেেলা ষডর্ন্ত্র মামলাে প্রধাি ডব ােপডে এে এ েহমাসিে েেকাডে বােভবসি 
অডিোংসর্াে কেসলা। অডিোংসর্াে কেসলা েেকাডে গকৌশুডলসদ্ে বােভবসিও!ডব ােপডে এে এ েহমাি 
গদ্োল টপসক পাডলসে র্াি । অিযোও পাডলসে জীবি বােঁ াি ।  

১৮ গিব্রুোডে গেিাবাডহিীে গুডলসে ডিহে হি োজশাহী ডবশ্বডবদ্যালসেে প্রক্টে িঃ োমেুসজ্জাহা । 
িাত্রজিো আে শ্রডমসকে আসন্দালি েখি েীব্র গেসক হসলা েীব্রেম! এই েীব্রেম েণ-আসন্দালসিে 
মুসখ আইেুব খাি ১৯৬৯ োসলে ২২ গিব্রুোডে আেেেলা ষডর্ন্ত্র মামলা প্রেযাহাে কেসলি।এবাং 
মামলাে অডভর্ুক্ত েকল বডন্দসদ্ে মুডক্ত ডদ্সে বাধয হসলি। মুক্ত হসলি আেেেলা ষডর্ন্ত্র মামলাে 
েব আোডমো।মকু্ত হসলি গশখ মডুজব!  

পসেে ডদ্ি গেেসকাসেি ডবশাল এক জিেভা হসলা। গলাসক গলাকােণয ঐ জিেভাসেই গশখ মুডজবুে 
েহমািসক 'বাংেবনু্ধ' উপাডধসে ভূডষে কো হসলা'! 

 

 



দ্শ. 

৩০সশ জািেুাডে, ১৯৬৮। 
গদ্সশে েবগুসলা তদ্ডিক পডত্রকাে আজ োডন্ধজীে িডব িাপা হসেসি।সেই োসে ডবসশষ গক্রািপত্র। 
আজ োডন্ধজীে 
মৃেুযডদ্বে।১৯৪৮ োসলে এই ডদ্সিই িেুোম েিসে িাসমে এক আেোেী োডন্ধজীসক গুডল কসে 
হেযা কসেি! 

ডবসকসল আমাসদ্ে বাোে গবডাসে এসলি ঠাকুে কাকু আে গেি কাকু।ঠাকুে কাকু মাসি অধযাপক 
গজযাডেেমে গুহ ঠাকুেো।উডি োসকি ঢাকা ডবশ্বডবদ্যালসেে জেন্নাে হসল।বাবা,গেি কাকু আে 
ঠাকুে কাকু বসেসিি  া  সক্র।উিাসদ্ে আলাসপে গকন্দ্রডবিদ্সুে োডন্ধজী।আডম আে ডদ্লীপ 
লাইসব্রডেসে র্াসবা বসল গবে হডিলাম।িাক ডদ্সলি ঠাকুে কাকু! 

ঠাকুে কাকু বলসলি, 'ইোাংমযাি, এসো আমাসদ্ে োসে  া খাও'। 
আমোও গর্াে ডদ্লাম উিাসদ্ে  া  সক্র। া গখসে গখসেই কাকু বলসলি,'গোমাসদ্ে পেীক্ষাে গেজাল্ট 
গবরুসব কসব'? 
আডম বললাম,'মাে খাসিসকে মসধযই গবরুসব,কাকু'! 
ডদ্লীপ ডজসজ্ঞে কেসলা,'ঠাকুে কাকু,োডন্ধজী অসিক বি গিো ডিসলি বুডে'? 

ঠাকুে কাকুে হাসে একটি পডত্রকা।ঐ পডত্রকাে প্রেম পাোে োডন্ধজীে িডব!কাকু পডত্রকাটি োমসিে 
গটডবসলে উপসে োখসলি।আমাে মসি হসলা োডন্ধজী গর্ি োে গোল  শমাে গভেে ডদ্সে োডকসে 
আসিি আমাসদ্ে ডদ্সক!গোল গোল  শমাে গপিসি গিাট গিাট দ্'ুগটা গোল গ াখ।শান্ত অে  ডক 
েভীে! 

ঠাকুে কাকু বলসলি,'ডদ্লীপ,োডন্ধজী শুধু বি গিোই ডিসলি িা!ডিসলি বি মািুষও! মাত্র ১৮ 
বিে বেসে ১৮৮৮ োসল উডি বযাডেস্টাডে পডসে লন্ডসি পাডড জমাি। লন্ডসি র্াওোে আসে 
োডন্ধজীে মাো োসক বলসলি ওখাসি গর্সে মাাংে,মদ্ আে গমসেমািুষ গিােঁো র্াসবিা! তজি েন্নযাডে 
গব াজীে োমসি োডন্ধজী োে মাসেে কাসি শপে কসেডিসলি গর্ ডেডি মাাংে, মদ্ এবাং গমসেমািুষ 
গিাসবি িা! দ্ীঘি পেবাসে ডেডি মাসেে ডিসষধ গমসি  সলসিি। অদিডেকো েযাে কসে ডহন্দু 
তিডেকো গমসি  সলসিি।সভাজি কসেসিি ডিোডমষ! এটি গেকাসল গর্মি গদ্খা র্ােডি,গদ্খা র্াে িা 
একাসলও! 

মহোত্মো গোন্ধী বুোক্তরিটোরী পোশ করোর পর ববশ ক্তকছুক্তেন েক্তক্ষে আক্তফ্রকোয় ক্তছযলন।ওখোযনই ক্ততক্তন 
প্রথম বিোচচোর হন ভোরতীয় নোগক্তরকযের নুো ু অক্তধকোর আেোযয়। 

তযব তোর পথ ক্তছল 'অক্তহৃংিোর' পথ! ভোরযত ক্তফযর আিোর পযর কযয়কেন েঃুস্থ ক ষক এবৃং 
ক্তেনমেরুযক িোযথ ক্তনযয় ববষমুমূলক কর আেোয় বুবস্থো এবৃং বহু ক্তবস্ত ত ববষযমুর ক্তবরুযদ্ধ আযদোলন 
গযে বতোযলন। ভোরতীয় েোতীয় কৃংযগ্রযির বনত যত্ব আিোর পর গোন্ধী িমগ্র ভোরতবুোপী েোক্তরদ্র্ু 
েরূীকরে, নোরী স্বোধীনতো, ক্তবক্তভন্ন েোক্ততযগোক্তষ্ঠর মযধু ভ্রোত ত্ব প্রক্ততষ্ঠো, বেব ববষমু েরূীকরে, েোক্ততর 
অথবননক্ততক িেলতো িহ ক্তবক্তভন্ন ক্তবষযয় প্রচোর শুরু কযরন।এর িবগুযলোই ক্তছল স্বরোে অথবোৎ 
ভোরতযক ক্তবযেশী শোিন বথযক মুি করোর লযক্ষু।  



১৯৩০ িোযল গোন্ধী ভোরতীয়যের লবে কযরর ক্তবরুযদ্ধ প্রক্ততবোে কযরন।এই প্রক্ততবোযের নোম ক্তছল 
'লবন িতুোগ্রহ বো েোক্তন্ড পে োত্রো'।১৯৩০ িোযলর ১২ মোচব  েোক্তন্ড পে োত্রো বো লবন িতুোগ্রহ শুরু 
হয়। মহোত্মো গোন্ধী ঐক্তেন আযমেোবোযের কোযছ তোাঁর আেম বথযক েোক্তন্ড পে োত্রো শুরু কযরন।২৪ 
ক্তেযন ২৪০ মোইল পথ পোযয় বহাঁযট ক্ততক্তন বপৌযছন েোক্তন্ড গ্রোযমর িোগর পোযে।হোেোর হোেোর ভোরতীয় 
তোাঁর পেোঙ্ক অনুিরন কযরন। ১৯৩০ িোযলর ৬ এক্তপ্রল িকোল িোযে ৬টোর িময় গোন্ধীক্তে ক্তিটিশ 
িরকোযরর লবে আইন বভযে প্রথম লবে প্রস্তুত কযরক্তছযলন, েোক্তন্ডর ঐ িমুদ্র্নিকযত! 

বিই িযঙ্গ তোাঁর লক্ষোক্তধক অনুগোমীও লবে আইন বভযে ভোরযত আইন অমোনু আযদোলযনর িচূনো 
করযলন।এই আযদোলযনর ফযল ভোরযতর স্বোধীনতো প্রিযঙ্গ ক্তিটিশযের মযনোভোব অযনকটোই বেযল  োয়। 

ক্তক েোযনো অনবব, মহোত্মো গোন্ধী িব পক্তরক্তস্থক্ততযতই অক্তহৃংি মতবোে এবৃং িযতুর বুোপোযর অটল 
বথযকযছন। ক্ততক্তন বে িোধোরন েীবন োপন করযতন।ক্ততক্তন একটি আেম প্রক্ততষ্ঠো কযরক্তছযলন ব টি 
ক্তছল স্বয়ৃংিমূ্পেব। তোর ক্তনযের পক্তরযধয় কোপে ক্তছল ঐক্ততহুবোহী ভোরতীয় ধুক্তত এবৃং শোল  ো ক্ততক্তন 
ক্তনযেই চরকোয় বুনযতন। ক্ততক্তন িোধোরে ক্তনরোক্তমষ খোবোর বখযতন। বশষ েীবযন ফলমূূ্লই ববক্তশ 
বখযতন। আত্মশুক্তদ্ধ এবৃং প্রক্ততবোযের কোরযে েীঘব িমযয়র ক্ততক্তন েনু উপবোি থোকযতন। 

বমৌলবোেীর এই গোন্ধীযকও ছোে বেয়ক্তন!১৯৪৮ িোযলর ৩০ েোনুয়োক্তর গোন্ধীযক গুক্তল কযর হতুো করো 
হয়। বি িময় ক্ততক্তন নতুন ক্তেিীর ক্তবরলো ভবযনর মোযঝ রোক্তত্রকোলীন পথিভো করক্তছযলন। তোর 
হতুোকোরী নোথুরোম গেযি ক্তছযলন একেন ক্তহদু বমৌলবোেী  োর িোযথ চরমপন্থী ক্তহদ ুমহোিভোর 
ব োগোয োগ ক্তছল।  

তোর ম তুুযত পক্তন্ডত েওহরলোল বনহরু েোতীর উযেযশু ভোষযে বযলন: 

'বনু্ধ ও িহয োদ্ধোরো আমোযের েীবন বথযক আযলো হোক্তরযয় বগযছ এবৃং বিখোযন শুধুই অন্ধকোর এবৃং 
আক্তম েোক্তন নো আপনোযের ক্তক বলব বকমন কযর বলব। আমোযের বপ্রমময় বনতো  োযক আমরো বোপু 
বযল থোক্তক, আমোযের েোতীর ক্তপতো আর বনই। হয়ত এভোযব বলোয় আমোর ভুল হযে। তযব আমরো 
আর তোযক বেখযত পোব নো  োযক আমরো বহুক্তেন ধযর বেযখক্তছ, আমরো আর উপযেশ ক্তকৃংবো 
স্বোন্ত্বনোর েনু তোর কোযছ ছুযট  োব নো, এবৃং এটি এক ভয়োবহ আঘোত, শুধু আমোর েনুই নয়, 
এই বেযশর লক্ষ লক্ষ মোনুযষর েনু'! 

 

গোন্ধীর ইেোনু োয়ী, তোর বেহভস্ম ক্তবযের ববশ কযয়কটি প্রধোন নেী ব মন: নীলনে, বভোলগো এবৃং 
বটমি ছক্তেযয় বেয়ো হয়। িোমোনু অৃংশ পুযের একেন িোৃংবোক্তেক ও প্রকোশক েঃ ক্তভ এম বনোযলর 
পক্ষ বথযক পরমহৃংি ব োগোনদযক বপৌযছ বেয়ো হয়। এরপর তোর বেহভস্ম বিলফ ক্তরয়োলোইযেশন 
বফযলোক্তশপ বলক স্রোইযনর মহোত্মো গোন্ধী ক্তবশ্ব শোক্তন্ত বিৌযধ একটি হোেোর বছযরর পুরযনো বচক্তনক 
পোথযরর পোযত্র িৃংরক্ষে করো হয়। 

মজাে বযপাে ডক জাসিা,োন্ধীজী একবাে গবডাসে ডেসেডিসলি েবীঠাকুসেে শাডন্ত ডিসকেসি।েবীঠাকুে 
েখি শাডন্ত ডিসকেসিে বাইসে ডিসলি।সবডাসে এসে োন্ধীজী শাডন্ত ডিসকেসিে িাত্র-িাত্রী ও 
ডশক্ষকসদ্ে মসধয একটি িেূি গেওোজ  ালু কেসলি। আে এই গেওোজটি হসি: কাসো ওপে ডিভি ে 



িা কসে ডিসজসদ্ে োন্না বািিা ডিসজসদ্েই কেসে হসব, ডিসজসদ্ে ঘেসদ্াে ডিসজসদ্েই পডেষ্কাে কেসে 
হসব।বােি মাজাে জিয বাইসবে কাসো োহার্য গিওো  লসব িা। শুধু ো িে,র্া খুডশ োই োন্না 
কেসলই হসব িা। এমি খাবাে গখসে হসব র্াে র্সেষ্ট খাদ্যগুি আসি।শাডন্ত ডিসকেসি গবশ একটা 
আসলাডি পসড গেল। োই বসল পা কসদ্ে ডকন্তু  াকডে গেসক িােঁটাই কো হল িা।একদ্ল েেকাডে 
কুটসি,একদ্ল  াল-িাল ধ ূসি।একদ্ল োন্না কেসি,একদ্ল বােি মাজসি। র্াো বােি মাজসি,র্াো 
ধুসে পডেষ্কাে কেসি 
বড বড পাত্র,োসদ্ে গো ডবোট পডেশ্রম হসি!োই োসদ্ে ক্লাডন্ত দ্েূ কোে জিয একদ্ল আবাে 
োসদ্ে কাসি বসে বাজাসে শুরু কসেসি গেোে!গে ডক অডভিব দ্শৃয!গে ডক আিন্দ দ্শৃয! 

একেমে েবীন্দ্রিাে ডিসে এসলি শাডন্তডিসকেসি। ডেডি িাত্র-ডশক্ষকসদ্ে এই েব কান্ডকােখািা 
গদ্খসলি খুব কাি গেসক। গকাি কো বলসলি িা। ডকন্তু োেঁে মুসখ ডিল েৃডপ্তে মৃদ্ ুহাডে'! 

গেি কাকু বলসলি, ‘'ডদ্লীপ েুডম ডক জাসিা ১৯৩১ োসল পদ্ােিডবজ্ঞািী অযালবাটি  আইিস্টাইি 
োন্ধীজীসক একটি ড ঠি ডলসখডিসলি! ঐ ড ঠিসে মহাজ্ঞািী আইিস্টাইি োন্ধীজীসক বসলডিসলি: 
'A role model for the generations to come'! 

ডক জাসিা,োন্ধীজী শুধু ভােসে িে, পুসো ডবসশ্বই মহাত্মা বা মহাি আত্মা িাসম পডেড ে 
ডিসলি!োে অডহাংে মেবাদ্ প্রভাডবে কসেসি মাডকি ি বিিবাদ্ী গিো মাটিি ি লেুাে ডকাং ও গজেম 
লওেিসক। প্রভাডবে কসেসি গিলেি গমসন্ডলাসকও'! 

এেক্ষি  ুপ াপ ডিসলি বাবা। 
এবাসে বাবা বলসলি,'ডদ্লীপ, বিে দ্সুেক আসে আডম একটি বই পসিডি।বইটিে িাম: 'The Story 
of My Experiments with Truth'! এটি মহাত্মা োডন্ধজীে গলখা।োে ডিসজে জীবিী।মূল বইটি 
গুজোটি ভাষাে।এে ইাংসেডজ অিুবাদ্ কসেসিি মহাসদ্ব গদ্শাই।ঐ বইসে োডন্ধজী বসলসিি: 

'র্ডদ্ আডম ডিস্টাি ধমিসক ডিখুেঁে এবাং গশ্রষ্ঠেম ধমি ডহসেসব গমসি ডিসে িা পাডে, েসব ডহন্দু 
ধমিসকও গেভাসব গমসি ডিসে পাডে িা। ডহন্দুধসমিে ত্রুটিগুডল আমাে দ্ডৃষ্টসো ে হসেসি। র্ডদ্ 
অেৃশযো ডহন্দু ধসমিে অাংশ হে েসব, এটি একটি প া অাংশ বা আেঁড ল। 
গবদ্বাকযগুসলাসক ঈশ্বসেে অিুপ্রাডণে উডক্ত বলাে কােণ ডক? 
র্ডদ্ এগুসলা অিপু্রাডণে হে েসব বাইসবল বা গকাোি গকি িে! 

র্খডি আমো তিডেক ডভডত্ত হাডেসে গিডল, আমো ধাডমিক হওো গেসক ক্ষান্ত হই। তিডেকো হাডেসে 
ধাডমিক হওো বলসে ডকিু গিই। উদ্াহেণস্বরুপ,মািষু ডমেযাবাদ্ী,ডিমিম এবাং আত্মোংর্মহীি হসে দ্াডব 
কেসে পাসে িা গর্ ঈশ্বে োে োসে আসিি'! 

এে বহু পসেে কো।োডন্ধজীে েখি বেে হসেসি।একডদ্ি োসক র্খি ডজসজ্ঞে কো হসলা ডেডি 
ডহন্দু ডক িা? 
োডন্ধজী বলসলি: 
'হযােঁ, আডম োই।এ িাডাও আডম একজি ডিস্টাি,একজি মুেডলম,একজি গবৌদ্ধ এবাং একজি ইহুডদ্'! 



আলাসপ আলাসপ ডবসকল গপডেসে অসিক আসেই েসন্ধয হসেসি।বাবা আে কাকুসদ্ে আলাসপ বডেসে 
গেসখ ডদ্লীপ আে আডম গিসম এলাম োেোে। 

হােঁটসে হােঁটসেই  সল এলাম কাজি ি হসল।দ্েূ গেসক ওটাসক মসি হ ডিসলা োজবাডী বা োজ প্রাোদ্! 
প্রাোসদ্ে গপিসিই ডবশাল এক ডদ্ঘী।ঐ ডদ্ঘীসে ডবশাল  ােঁদ্।ঐ  ােঁসদ্ এক বুিী।ঐ বুিী  েকা কােঁসট। 
আডম ডিে ডিে কসে ডদ্লীপসক বললাম,'ডদ্লীপ, ােঁসদ্ে বুিী গকবলই  েকা কাসট গকি'? 
ডদ্লীপ ডিরুত্তে। 
বুিীেহ  ােঁদ্ েেক্ষসি গিসম এসেসি ডদ্ঘীে ঠিক মােখাসি! 

 

 

 

 

 

 

 

 

এোসো. 

পডত্রকাে গদ্খলাম ২৬ গশ গিবরুোডে, ১৯৬৯, আইেুব খাি োওোলডপডন্ডসে গোল গটডবল তবঠক 
গিসকসিি।উসদ্দশয োজদিডেক োংকট ডিেেি।দবঠসক গর্াে ডদ্সলি বাংেবিদ্ধু গশখ মুডজবে েহমাি। 
গোল গটডবল তবঠসক বাংেবিদ্ধু বলসলি, 'েণ অেসন্তাষ ডিেেসিে জসিয িে দ্িা ও িাত্র ঐকয 
পডেষসদ্ে এোসো দ্িাে ডভডত্তসে আঞ্চডলক শ্বােত্ত্বশােি প্রদ্াি িাডা আে গকাি ডবকল্প গিই'।আইেুব 



খাি,বাংেবিদ্ধুে এই দ্াবী মািসলি িা!এে প্রডেবাসদ্ বঙ্গবনু্ধ গোল গটডবল তবঠক বজি ি 
কেসলি।১৩ই মা ি  তবঠক েযাে কসে ১৪ই মা ি  বঙ্গবনু্ধ ঢাকাে ডিসে আেসলি।  

২৪সশ মা ি , ১৯৬৯; েণদ্াবীে মুসখ পদ্েযাে কেসলি স্বসঘাডষে ডিল্ড মাশিাল গপ্রডেসিিট আইেুব 
খাি।সশষ হসলা েোকডেে 'গলৌহমািব'এে এক দ্শসকে শােিকাল।ডকন্তু শুরু হসলা কুখযাে ইোডহোে 
শােিকাল! ২৫সশ মা ি  ইোডহো খাি পাডকস্তাসি োমডেক শােি জাডে কেসলি।োংডবধাি স্থডেে 
কেসলি।জােীে ও প্রাসদ্ডশক উভে পডেষদ্ ডবলুপ্ত গঘাষণা কসে গপ্রডেসিন্ট ও প্রধাি োমডেক আইি 
প্রশােক ডহসেসব ডিসজসক োষ্ট্রীে ক্ষমোে অডধডষ্ঠে কেসলি! 

োমডেক শােসিে এই আকডস্মক পুিবােমসি আমাে বিধু ডদ্লীপ শাংডকে হসলা। 
শাংডকে ড সত্ত ও আমাসক বলসলা,'অিিব,গোে মসি আসি োোভো এক োসে গমসঘ ঢাকা  ােঁদ্সক 
গদ্সখ েুই বসলডিডল,ওই োোগুসলা আমো।আে  ােঁদ্টা হসি আমাসদ্ে েিেন্ত্র।সমসঘ গঢসক 
আসি।েিেন্ত্র গমসঘে আডাল গেসক গবডেসে আেসব খুব েহোই!োংকট গকসট র্াসব।ডকন্তু 
অিিব,আমো গর্ বাে বােই গমসঘে আডাসল  সল র্াডি!আমো গর্ আবাসো জডিসে পডলাম 
োমডেক শােসিে গবডাজাসল'! 

আডম বললাম,'ডদ্লীপ,প্রেব গবদ্িা শুরু হসেসি।এ হসি স্বাধীকাসেে প্রেব গবদ্িা!গশখ মডুজবুে 
েহমাি গজিাসেলসদ্ে ভসে ভীে িি।ভীে িি বাাংোলীোও।আসন্দালি  লসব।আে এই আসন্দালসিে 
হাে ধসেই ডিসে আেসব স্বাধীকাে আে েিেন্ত্র'! 

৫ই ডিসেম্বে ডিল গহাসেি শহীদ্ গোহোওোদ্ীে মৃেুয বাডষিকী।এ উপলসক্ষ আসোডজে এক আসলা িা 
েভাে বঙ্গবনু্ধ বলসলি: 
'আমাসদ্ে আবাে ভূডমে িাম পূবি পাডকস্তাি িে! আমাসদ্ে আবাে ভূডমে িাম হসব ‘বাাংলাসদ্শ’।  
আডম ডদ্লীপসক বললাম, 'ডদ্লীপ, বঙ্গবনু্ধে কো শুসিডিে! আমাসদ্ে স্বসপ্নে গদ্শটিে িামও ঠিক হেঁসর্ 
গেসি'! 
প্রকৃে অসেি বঙ্গবনু্ধে এই িাম কেসণে কাজটি ডিসলা, স্বাধীিো অজি সিে পসে অিিয আসেকটি 
মাইল িলক! 

ইোডহো খাসিে োমডেক শােিামসল ১৯৭০ েসি পাডকস্তাসি প্রেম োধােণ ডিবিা ি অিুডষ্ঠে 
হে।'ডলেযাল গফ্রম ওোকি  অিি াে'-এে ডভডত্তসে পবূি পাডকস্তাসি ১৯৭০ েসিে অসক্টাবসে ডিবিা ি 
হওোে কো োকসলও বিযাে কােসণ ডিবিা ি ডিসেম্বে পর্িন্ত ডপডিসে র্াে।ডকিু ডকিু গক্ষসত্র ১৯৭১ 
এে জািুোডে পর্িন্তও ডপডিসে র্াে। 

োবিজিীি প্রাপ্তবেস্ক গভাটাডধকাসেে ডভডত্তসে ১৯৭০ োসলে ৭ ডিসেম্বে জােীে পডেষসদ্ে এবাং ওই 
একই বিসেে ১৭ ডিসেম্বে প্রাসদ্ডশক পডেষসদ্ে ডিবিা ি অিুডষ্ঠে হে। আওোমী লীসেে পডলটিকযাল 
গমডিসিেসটা েখি িেদ্িা।ঐ িে দ্িাে ডভডত্তসেই আওোমী লীে ডিবিা সি অাংশিহণ কসে।  

জােীে পডেষসদ্ে ডিবিা সি আওোমী লীে পূবি পাডকস্তাসি ১৬৯টি আেসিে মসধয ১৬৭টি আেসি 
জেী হসে ৩১৩ আেি ডবডশষ্ট পডেষসদ্ে োংখযােডেষ্ঠো লাভ কসে।  



বযডক্তেেভাসব,বঙ্গবনু্ধ গশখ মুডজবুে েহমাি ঢাকাে দ্'ুগটা আেি গেসক ডিবিা সি অাংশ গিি।দ্'ুগটা 
আেসিই ডেডি ডবপুল গভাসট জের্ুক্ত হি। একটি গকসন্দ্র প্রাসদ্ডশক কাউডিল মেুডলম লীে প্রধাি 
খাজা খাসেেউডদ্দিসক বঙ্গবনু্ধ,এক লাসখেও গবডশ গভাসট হাোি! 

প্রাসদ্ডশক পডেষসদ্ে ডিবিা সি ৩০০ আেিডবডশষ্ট পবূি পাডকস্তাি পডেষসদ্ে ২৮৮টি আেি লাভ কসে 
আওোমী লীে, অবডশষ্ট ১২টি পাে অিযািয দ্ল। পডিম পাডকস্তাসি জলুডিকাে আলী ভুসট্টাে ডপপলে 
পাটিি  জেী হে।োো জােীে পডেষসদ্ে ১৪৪টি আেসিে মসধয ৮৮টিসে জেলাভ কসে। পূবি 
পাডকস্তাসি আওোমী লীে এবাং পডিম পাডকস্তাসি ডপপলে পাটিি  একক োংখযা েডেষ্ঠো লাভ কেসলও 
আওোমী লীে এবাং ডপপলে পাটিি  গকউই ডিজ ডিজ অঞ্চল িাডা অিয অঞ্চসল একটি আেিও 
পােডি! 

আডম বললাম,'ডদ্লীপ, গোে ডক ধােিা?এই ডিবিা সি কাে পোজে হসলা'? 
ডদ্লীপ বলসলা, 'কাে পোজে হসলা অেিব'? 
আডম বললাম,'ডদ্লীপ, এই ডিবিা সি প্রকৃে পসক্ষ পোজে হসলা পাডকস্তাি েৃডষ্টে আদ্ডশিক মেবাসদ্ে 
!অিযডদ্সক বি জে হসলা বাঙাডলে ভাষা ও োংসৃ্কডেডভডত্তক জােীেোবাদ্ী গ েিাে!ঠান্ডা মাোে 
গভসব গদ্খ ডদ্লীপ, বাাংোলীো ঐকযবদ্ধ হসে ইডেহাসে এই প্রেম বাসেে মসো একটি ধমিডভডত্তক 
জােীেোবাদ্সক প্রেযাখযাি কেসলা'! 

 

 

 

 

 

বাসো. 

উডিশসশা েত্তে োসলে দ্শই এডপ্রল। ইসত্তিাক পডত্রকাে একটি ডবজ্ঞাপসি আমাে গ াখ 
আটকাসলা।ডবজ্ঞাপিটি একটি  লডচ্চসত্রে।ডবজ্ঞাপসিে ভাষাটি ডিল এই েকম: 
'একটি গদ্শ 
একটি োংোে 
একটি  াডবে গোিা 
একটি আসন্দালি 



একটি  লডচ্চত্র... 
জীবি গেসক গিো'। 

পডে ালক: জডহে োেহাি 
প্রসর্াজক : জডহে োেহাি 
অডভিসে:োজ্জাক,েু ন্দা,আসিাোে গহাসেি,শওকে আকবে,গোজী োমাদ্, 
খাি আোউে েহমাি,েওশি জাডমল ও  
গবডব জামাি 
েুেকাে:খাি আোউে েহমাি 
ড ত্রিাহক:আিজাল গ ৌধুেী 
েিাদ্ক: মলে বসন্দযাপাধযাে। 

ডবজ্ঞাপিটি পসড আডম খুবই উসত্তডজে হলাম।ঐডদ্িই ডদ্লীপসক গদ্খালাম।ডদ্লীপ ও আডম েখি ঢাকা 
কসলসজে িাত্র।ঢাকা কসলসজে পাসশই ডিউমােসকট।ডিউমােসকসটে উলসটাডদ্সকই বলাকা ডেসিমা 
হল।একডদ্ি িুটিে ডদ্সি আমো ঢুসক পডলাম বলাকা হসল। 

িডব শুরু হওোে ডকিুজ্ক্ক্ষসিে মসধযই বুেসে পােলাম ডবজ্ঞাপসিে ভাষাটি েবিাাংসশ েডেয।'জীবি 
গেসক গিো' আেসলই একটি গদ্শ, একটি োংোে 
একটি  াডবে গোিা আে একটি আসন্দালসিে েল্প।এটি গকাি োধােি িডব িে।এটি অোধােিও 
কালজেী একটি িডব!িডবটিসে ভাষা আসন্দালি গেসক ঊিেত্তসেে েিঅভুযোসিে আসন্দালি রূপক 
হসে উসঠ এসেসি। 

রুপক হসে উসঠ এসেসি ডকিু ডকিু োজদিডেক  ডেত্রও!িডবসে েওশি জাডমলসক গদ্খাসিা হসেসি 
আইেুব খাসিে রুপসক। আসিাোে গহাসেিসক গদ্খাসিা হসেসি বঙ্গবনু্ধে রুপসক।িডবসে খুব গকৌশসল 
আেেেলা ষডর্ন্ত্র মামলাে ও রূপােণ কো হসেসি! 

িডবসে আবদ্লু োফ্িাে গ ৌধুেীে 'আমাে ভাইসেে েসক্ত োঙাসিা একুসশ গিব্রুোডে', েবীন্দ্রিাে 
ঠাকুসেে 'আমাে গোিাে বাাংলা আডম গোমাে ভালবাডে' এবাং ডবসদ্রাহী কডব কাজী িজরুল ইেলাসমে 
'কাোে ঐ গলৌহ কপাট' এই োি ডেিটিে োংসর্াজি ডিল ড ন্তাশীল,েুদ্েূপ্রোেী এবাং অিল 
প্রেযের্ুকে!গদ্শ স্বাধীি হওোে পে 'আমাে গোিাে বাাংলা আডম গোমাে ভালবাডে' োিটিই 
হসেডিল আমাসদ্ে জােীে োংেীে! 

িডবটি গদ্খা গশষ কসে আমো র্খি হসলে বাইসে এলাম েেক্ষসি েূর্ি িুসব গেসি।হল গেসক 
আমাসদ্ে বাো পসিসো-ডবশ ডমডিসটে পাসে হােঁটা পে।পাসে গহেঁসটই আমো িীলসক্ষে অডেক্রম কসে 
ঢুসক পডলাম ডবশ্বডবদ্যালে এলাকাে।আমো পাশাপাডশ হাটডি ডকন্তু গকউই গকাি কো বলডি 
িা।ডদ্লীপ ডক ভাবসি আডম জাডি িা।আডম হাটডি আে েিমে হসে ভাবডি জডহে োেহাসিে 
কো।ডক গমধা!ডক আগুি েো প্রডেভা! 

বাবাে মুসখ শুসিডি জডহে োেহাসিে বি ভাই শহীদ্লুাহ কােোে এে কো! 
বাবা বলসেি,'জাডিে অিিব, শহীদ্লুাহ কােোে দ্পৃে প্রেযে ডিসে বলসেি: 
'আইেুব খাি গজসল পাঠিসেডিসলি, োই আডম োডহডেযক হসে গপসেডি'! 



কােি ঢাকা গকন্দ্রীে কাোোসে বসেই শহীদ্লুাহ কােোে ডলসখডিসলি োে ডবখযাে গেই উপিযাে 
'োসোং গবৌ'! এই উপিযাসেে জসিযই ডেডি গপসেডিসলি আদ্মজী োডহেয পুেস্কাে ।  

বাবা আসো বলসেি,'ডক জাডিে,শহীদ্লুাহ কােোে গজসল ডিসলি গমাট আট বিে!গজসলে বডন্দ 
জীবসি ডেডি একটু েমেও িস্ট কসেি ডি!ঐ েমেটাে ডেডি ডিডবষ্টমসি পডাশুিা ও োডহেয   ি া 
কেসেি।এই গজসল বসেই ডেডি ডলসখডিসলি বাাংলা োডহসেযে আসেক ধ্রুপদ্ী উপিযাে 
'োংশপ্তক'!ডলসখসিি 'োজবন্দীে গোজিাম া'।আসো কে েল্প- উপিযাে'! 

আমো হােঁটডি। ােডদ্সক েিুোি িীেবো।মাসে মাসে ডবশাল ডবশাল গদ্বদ্ারু আে ইউকযাডলপটাে 
োসিে পাোে বাোসেে ডেে ডেে। 

আমাে েিমেো আে বাোসেে ঐ ডেে ডেে িাডপসে ডদ্লীপ বলসলা,'অিিব,েুই ডক জডহে 
োেহাসিে অিয গকাি িডব গদ্সখডিে'? 
আডম বললাম,'িা, উিাে অিয গকাি িডব আডম গদ্ডখডি।েসব উিাে গবশ কসেকটা উপিযাে পডাে 
গেৌভােয হসেসি আমাে'! 
ডদ্লীপ বলসলা,'জডহে োেহাি, উপিযাডেকও?এটা আমাে জািা ডিল িা'! 
আডম বললাম,'শুধু উপিযাডেকই িি, উডি একজি গিাট েল্পকােও!ডেডি অদু্ভে েুন্দে কসেকটা 
উপিযাে ডলসখসিি।এে মসধয আডম পসিডি 'গশষ ডবসকসলে গমসে',েৃষিা','হাজাে বিে ধসে' আে 
'বেি েলা িদ্ী'।জাডিে ডদ্লীপ,'হাজাে বিে ধসে' বইটা পডসে পডসে প্রােই আমাে গ াসখ জল 
এসেসি।বুসকে গভেেটা গকমি গর্ি িােঁকা িােঁকা গলসেসি!এই উপিযােটি ে িাে গপিসি একটি গিাট্ট 
কাডহিী আসি।শুিডব কাডহিীটা'? 

ডদ্লীপ বলসলা,'অবশযই, শুিসবা'! 
আডম বললাম,'োপ্তাডহক েন্ধািী পডত্রকাে েিাদ্ক িজল শাহাবুদ্দ্ীি এে োসে জডহে োেহাি এে 
গবশ েখয ডিল।জডহে োেহাি প্রােই ঐ পডত্রকাে ডলখসেি।একবাে িজল শাহাবুদ্দ্ীি, ঈদ্োংখযাে 
িাপাসিাে জসিয একটি উপিযাে ডলখাে অিুসোধ জািাসলি জডহে োেহািসক।জডহে োেহাি োডজ 
হসলি োিসন্দ।এডদ্সক ডদ্ি র্াে,মাে র্াে।উপিযাে আে ডলখা হে িা।জডহে োেহাি েখি বযস্ত 
 লডচ্চত্র ডিসে। 
এমি বযস্ত গলখকসক ডকিুসেই ধেসে পােডিসলি িা িজল শাহাবুডদ্দি। অবসশসষ একডদ্ি গদ্খা 
গপসলি।সদ্খা হসেই ডেডি জডহে োেহািসক ডকিিযাপ কসে ডিে এসলি োে ডিসজে বাডডসে। 
োেপে একটা ঘসেে মসধয ঢুডকসে বলসলি,োে ডদ্সিে মসধয বসকো পাওিা ডদ্সে হসব।মাসি 
উপিযাে ডলখসে হসব।  া-পাডি-ডেোসেট ডদ্সে ডেডি জডহে োেহািসক দ্েজা বন্ধ কসে ডদ্সলি। 
বলসলি, েুডম র্া  াইসব েব পাসব, শুধু বাডড গেসক গবে হসে পােসব িা। কাসো োসে গর্াোসর্াে 
কেসে পােসব িা। গোমাে কাজ একটাই।েুডম শুধ ুডলখসব।শুধুই ডলখসব! 

ডক জাডিে ডদ্লীপ,োেডদ্সিে মাোে জডহে োেহাি একটি উপিযাসেে পািিুডলডপ েুসল ডদ্সলি িজল 
শাহাবুদ্দ্ীি-এে হাসে।িজল শাহাবুদ্দ্ীি ওটি গবে কেসলি েন্ধািী পডত্রকাে।পসে গবরুসলা বই 
আকাসে।এভাসবই গলখা হসেডিল বাাংলা োডহসেযে কালজেী উপিযাে ‘হাজাে বিে ধসে’! 'হাজাে 
বিে ধসে' উপিযাসেে জিয ১৯৬৪ োসল জডহে োেহাি গপসেডিসলি আদ্মজী োডহেয পুেস্কাে! 



হাটসে হাটসে ডদ্লীসপে বাোে োমসি  সল এসেডি।ডদ্লীপসক ডবদ্াে ডদ্সে আডমও  সল এলাম আমাে 
বাোে।আমো কসলসজ র্াই বলাকা ডেসিমা হসলে োমসি ডদ্সেই।পসেে দ্'ুডদ্ি গদ্খলাম গলাকজি 
আিহভসে 'জীবি গেসক গিো' িডবটি গদ্খসি। 

 েুেি ডদ্ি কসলজ গেসক গিোে পসে গদ্ডখ বলাকা ডেসিমা হসলে োমসি জটলা।'জীবি গেসক গিো' 
িডবে গপাস্টাে,বযািাে ও গিসু্টি েব উধাও।সখােঁজ ডিে জািলাম পাডকস্তাি েেকাে িডবটিসক ডিডষদ্ধ 
কসে ডদ্সেসি! 

ডদ্লীপ আে আডম িুটপাে ধসে পা বািালাম ডিউমাসকি সটে ডদ্সক।ডিউমাসকি সটে গভেসে বইসেে 
গদ্াকািগুসলাে োমসিে জােোটাে দ্'ুডেিসট  াসেে গদ্াকাি।এইেমেটাে অসিক িাত্র ওখাসি বসে 
আড্ডা মাসে। 
ওই আড্ডাে ডশল্প, োডহেয,  লডচ্চত্র আে োজিীডে বাদ্ র্াে িা ডকিুই!  

আমো হােঁটডি।পডন্ত ডবসকসলে অলে েূসর্িে আসলাে িুটপাসেে উপে আমাসদ্ে দ্'ুজসিেই অলে 
িােঁো! আমো হােঁটডি,আমাসদ্ে োসে হােঁটসি আমাসদ্ে অলে িােঁোও!ঐ অলে িােঁোে ডদ্সক োডকসে 
মসি মসি বললাম: 

একটি গদ্শ 
একটি োংোে 
একটি  াডবে গোিা 
একটি আসন্দালি 
একটি  লডচ্চত্র...'জীবি গেসক গিো'! 

 

 

বতযরো. 

১৯৭১ িোযলর মোচব  মোি।িম্ভবত ওটো ক্তছল বিন্তকোল! কুোযলনেোযরর ক্তহযিযব চোরক্তেযক বমৌ বমৌ গন্ধ 
আর ক্তঝর ক্তঝর হোওয়ো বইবোর কথো! ক্তকনতু নো, চোরক্তেযক রোেননক্ততক ল ুহোওয়ো।ভোরী আর উত্তপ্ত 
হযয় উযঠযছ চোরপোশটো! 

ক্তনববোচযন ক্তনরৃংকুশ িৃংখুোগক্তরিটতো বপযয়ও এখযনো িরকোর গঠন করোর আমন্ত্রন পোন ক্তন বৃংগবনু্ধ 
বশখ মুক্তেবুর রহমোন! শুরু হযয় বগযছ ইয়োক্তহয়ো খোন আর েলুক্তফকোর আলী ভুযটোর িক্তিক্তলত 
ষে ন্ত্র! 



৮ই ক্তেযিের, ১৯৭০ 
করোচী,পক্তিম পোক্তকস্তোন 
ক্তনববোচযনর পর পরই ইয়োক্তহয়ো িরকোযরর একেন প্রভোবশোলী বষীয়োন মন্ত্রী বপ্রক্তিযেন্ট ইয়োক্তহয়ো খোনযক 
বলযলন: 
'ভুযটো  ক্তে এক বছযরর মযধু প্রধোনমন্ত্রী নো হযত পোযরন তোহযল অবশুিম্ভোবীভোযবই উক্তন পোগযল 
পক্তরনত হযবন'! 
ক্তকনতু ক্তেযিেযরর ক্তনববোচনী ফলোফযল এটো ক্তনক্তিত ব  ভুযটোর প্রধোনমন্ত্রী হবোর স্বপ্ন েোনো বমলোর 
নয়!যকোনভোযবই তো বোস্তযব পক্তরনত হবোর নয়!ক্তকন্তু বচৌচক্তিশ বছর বয়িী লোরকোনোর এই একযরোখো 
রোেনীক্ততক েলুক্তফকোর আলী ভুযটো,পনচোশ বছর বয়িী ফক্তরেপুযরর েনক্তপ্রয় রোেনীক্ততক বৃংগবনু্ধ 
বশখ মুক্তেবুর রহমোযনর কোযছ নক্তত স্বীকোর করযত নোরোে! 

েলুক্তফকোর আলী ভুযটো এবৃং পক্তিমোযের ক্তনয়ন্ত্রনোধীন প্রশোিন বোস্তযব এটো বকোনভোযবই বমযন ক্তনযত 
পোরক্তছযলন নো ব ,পুবব পোক্তকস্তোযনর বোঙ্গোলীরো এযি তোযের উপর রোেননক্ততক ক্তনয়ন্ত্রন বনযব এবৃং পুবব 
পোক্তকস্তোযনর উপর তোযের কত ব ত্ব আর বভোগ েখযলর ক্তেন বশষ হযয়  োযব!তোরো বৃংগবনু্ধ বশখ 
মুক্তেযবর ছয় েফোযক ভয় বপযতো।আর বিটোই ব  ক্তছযলো আওয়োমী লীযগর ক্তনববোচযনর প্রধোন 
বমক্তনযফযস্টো। ছয় েফোযক তোরো ক্তবক্তেন্নতোর লোঠি ক্তহযিযবই বেখযতো। এিব কোরযনই তোরো প্রথযম 
ক্ষমতো হস্তোন্তর েীঘবোক্তয়ত করযত বচস্টো কযর।এবৃং বশষতক ক্ষমতো হস্তোন্তযর অস্বীক ক্তত েোনোয়! 

১৭ ক্তেযিের, ১৯৭০ 
ঢোকো, পুবব পোক্তকস্তোন 
বশখ মুক্তেব আে বঘোষনো করযলন: 
'বোৃংলোযেযশর অভুুেয় বকউ বঠকোযত পোরযবনো  ক্তেনো ক্ষমতো দ্রুত হস্তোন্তর করো হয়'! 
ভুযটো পোক্তকস্তোন বথযক এর প্রক্ততউত্তযর বলযলন: 
'পোক্তকস্তোন ক্তপপলি পোটিব র িহয োক্তগতো ছোেো বকোন িৃংক্তবধোন গ্রহনয োগু হযব নো, বকযন্দ্র ক্ষমতোয় 
ব যত পোরযব নো বকোন েল'! 

২৮ ক্তেযিের, ১৯৭০ 
করোক্তচ, পক্তিম পোক্তকস্তোন 
রোেননক্ততক িমিুোর িমোধোযনর েনু বপ্রক্তিযেন্ট ইয়োক্তহয়ো খোন করোচীযত। েলুক্তফকোর আলী ভুযটোর 
িোযথ ইয়োক্তহয়ো খোযনর একোন্ত ববঠক।ঐ ববঠযক ক্তক ক্তনযয় আলোপ হযয়যছ, ক্তক ক্তনযয় কথো হযয়যছ বকউ 
েোযনন নো! তযব ববঠকটি স্থোয়ী হযয়যছ ববশ কযয়ক ঘন্টো, একেম একোযন্ত। 

৩রো েোনুয়োরী,১৯৭১ 
রমনো বরিযকোিব ময়েোন 
ঢোকো, পুবব পোক্তকস্তোন 

বরিযকোযিব ক্তবশোল এক েনিভো হযলো।'আমোর বিোনোর বোৃংলো, আক্তম বতোমোয় ভোলবোক্তি'এই িঙ্গীযতর 
মধু ক্তেযয় অনুষ্টোযনর উযিোধন করো হয়। বঙ্গবনু্ধ আওয়োমীলীযগর িকল ক্তনববোক্তচত িেিুযের শপথ 
বোকু পোঠ করোন।ক্ততক্তন িকল ক্তনববোক্তচত িেিুযের ছয় েফোর িোযথ ববঈমোক্তন নো করোর উপযেশ 
বেন! 



বঙ্গবনু্ধ বিখোযন উপক্তস্থত িকল ক্তনববোক্তচত িোৃংিেযের শপথ বনয়োযলন ব  তোরো বোৃংলোযেশ বুক্ততযরযক 
অনু ক্তকছুই বমযন বনযবন নো। 

১২ই েোনুয়োরী, ১৯৭১ 
ঢোকো, পুবব পোক্তকস্তোন 
বপ্রক্তিযেন্ট ইয়োক্তহয়ো খোন ঢোকোয় এযি বঙ্গবনু্ধর িযঙ্গ ক্ততন েফো ববঠক কযরন। চোরক্তেন পযর ক্ততক্তন 
পক্তিম পোক্তকস্তোন ক্তফযর ক্তবমোনবদযর বনযম িোৃংবোক্তেকযের প্রযের েবোযব বলযলন: 
'যশখ মুক্তেবুর রহমোন হযবন পোক্তকস্তোযনর পরবতী প্রধোনমন্ত্রী, তযব তখন ক্ততক্তন থোকযবন নো'! 

এরপর ক্ততক্তন লোরকোনোয় ভুযটোর িোযথ বেখো করযলন। ভুযটোযক অনুযরোধ করযলন ঢোকোয় ক্তগযয় 
মুক্তেযবর িোযথ আযলোচনো করযত। ইয়োক্তহয়ো এবৃং ভুযটো িমিুোর নোনো িমোধোন ক্তনযয় আযলোচনো 
কযরন, বছোট বছোট েল ক্তনযয় বকোয়োক্তলশন িরকোর গঠযনর িম্ভোবনোর কথোও উযঠ আযি। তযব এটো 
বকোনভোযবই িম্ভব ক্তছলনো।  

২৭ েোনুয়োরী ১৯৭১ 
ঢোকো, পুবব পোক্তকস্তোন 
েলুক্তফকোর আলী ভুযটো ক্ততনক্তেযনর েনু ঢোকোয় এযিযছন। আযলোচনো চলযছ। পোক্তকস্তোযনর েইু অৃংযশ 
েইু প্রধোনমন্ত্রী হযয় ক্ষমতোর ভোগোভোক্তগর শতব  ক্তেযয় ভুযটো বশখ মকু্তেবযক বলযলন: 
'এখোযন আক্তম আর ওখোযন তুক্তম'! 
ভুযটো ক্তনযেই হয়যতো বেশটোযক এক অৃংশ মযন করযতননো। প ক্তথবীর ইক্ততহোযি কখযনো একই বেযশ 
েইুেন প্রধোনমন্ত্রী ক্তছযলোনো, আেও বনই।ভুযটো িম্ভবত নূতন কযর ইক্ততহোি ক্তলখযত চোইক্তছযলন! 

১৩ই বফব্রুয়োরী, ১৯৭১ 
করোচী, পক্তিম পোক্তকস্তোন 
বপ্রক্তিযেন্ট ইয়োক্তহয়ো খোন বঘোষনো করযলন েোতীয় পক্তরষযের প্রথম অক্তধযবশন ঢোকোয় অনুক্তষ্ঠত হযব, 
অক্তধযবশন শুরুর ক্তনধবোক্তরত ক্তেন ৩রো মোচব । 

১৫ই বফব্রুয়োক্তর, ১৯৭১ 
লোযহোর, পক্তিম পোক্তকস্তোন 
পোক্তকস্তোন ক্তপপলি পোটিব  বনতো ভুযটো বঘোষনো করযলন: 
'আমোর েল িৃংিে অক্তধযবশযন ব োগ বেযবনো  তক্ষন প বন্ত আওয়োমী লীগ ছয় েফো েোবী বথযক িযর 
নো আিযছ'! 

১৭ই বফব্রুয়োক্তর, ১৯৭১ 
লোযহোর, পক্তিম পোক্তকস্তোন 
পোক্তকস্তোন ক্তপপলি পোটিব  বনতো ভুযটো বঘোষনো করযলন: 
'তোর েল িৃংিে অক্তধযবশযন ব োগ বেযবনো। ক্ততক্তন আরও বলযলন: 
ব  অক্তধযবশযন ব োগ ক্তেযত ঢোকো ব যত চোইযব তোর পো বভযঙ্গ বেয়ো হযব'! 



১লো মোচব , ১৯৭১ 
করোচী, পক্তিম পোক্তকস্তোন 
গতকোল ভুযটো পক্তিম পোক্তকস্তোন ক্তফযরযছন। উনোর িোযথ আযলোচনোর পর বপ্রক্তিযেন্ট ইয়োক্তহয়ো খোন 
আে আবোর মত পোযেযছন। উক্তন বঘোষনো করযলন েোতীয় পক্তরষযের প্রথম অক্তধযবশন মোযচব র ২৯ 
তোক্তরখ প বন্ত স্থক্তগত থোকযব। 

ইয়োক্তহয়ো খোন ৩রো মোচব  েোতীয় পক্তরষযের অক্তধযবশন েোযকন। ক্তকন্তু ১লো মোচব  অক্তনক্তেবষ্ট কোযলর েনু 
অক্তধযবশন স্থক্তগত বঘোষেো করো হয়। এর ফযল পূবব পোক্তকস্তোযনর েনগে ক্তবযক্ষোযভ বফযট পযে। 
 োবতীয় ক্তশক্ষো প্রক্ততষ্ঠোন, অক্তফি আেোলত বন্ধ রোখো হয়। কোরক্তফউ বভযে বেশবুোপী হরতোল পোলন 
করো হয়। ক্তবযক্ষোভকোরীযের উপর গুক্তলবষবে কযর পোক বিনোরো। এযত অযনযকই হতোহত হন।  

২রো মোচব , ঢোকো ক্তবশ্বক্তবেুোলয়। 
কলো ভবযনর িোমযন ছোত্র েনতোর এক ক্তবশোল িমোযবযশ স্বোধীন বোৃংলোযেযশর পতোকো উযত্তোলন 
করযলন ছোত্রযনতো আ.ি.ম আবেরু রব।স্বোধীন বোৃংলোযেশ বকন্দ্রীয় ছোত্র িৃংিে গঠন করো হযলো।এবৃং 
বঙ্গবনু্ধর বনত যত্ব বেশবুোপী অিহয োগ আযদোলন শুরু হযলো।  

বঙ্গবনু্ধ পূবব পোক্তকস্তোযনর অক্তলক্তখত িরকোর প্রধোযন পক্তরেত হযলন। তোাঁর ক্তনযেব যশ িকল িরকোক্তর এবৃং 
ববিরকোক্তর অক্তফি, স্বোয়ত্তশোক্তিত প্রক্ততষ্ঠোন, িক্তচবোলয়, আেোলত, পুক্তলশ, বরক্তেও, বটক্তলক্তভশন এবৃং 
ব োগোয োগ বুবস্থোর কো বক্রম চলযত শুরু করযলো! 

এই পুযরো ঘটনো গুযলো আমোযের বচোযখর িোমযন এক এক কযর িোক্তেযয়যছন বিন কোকু! এযকবোযর 
ছক্তবর মযতো! আমরো মন্ত্রমুগ্ধ হযয় শুনক্তছলোম আমোযের অনোহূত ভক্তবষুযতর গল্প।বোবো ও বিখোযন 
উপক্তস্থত ক্তছযলন। 

আক্তম ক্তবে ক্তবে কযর বললোম,'যিন কোকু, আমোর আর ক্তেলীযপরও একটো গল্প আযছ'! 
বিনকোকু বলযলন,'আমোযেরযক বলযব গল্পটো'? 
আক্তম বললোম, হুোাঁ বশোযনো: 
২৬যশ বফব্রুয়োক্তর,১৯৭১।যিক্তেন ঢোকোয় শুরু হযয়ক্তছযলো পোক্তকস্তোন ক্তক্রযকট ববোেব  একোেশ ও 
আন্তেব োক্ততক একোেযশর মযধু চোরক্তেযনর একটি প্রথম বেেীর মুোচ। ঐ বখলো বেখযত মোযঠ উপক্তস্থত 
হযয়ক্তছলোম ক্তেলীপ ও আক্তম। 

আমোযের মূল আকষবে ক্তছল মুোযচর ওযপক্তনৃং বুোটিমুোন, পোক্তকস্তোন েযলর একমোত্র বোৃংগোক্তল বেয়োর 
রক্তকবুল হোিোন। ক্তনযেযক আলোেোভোযব ক্তচক্তনযয়ক্তছযলন রক্তকবুল হোিোন। আঠোযরো বছযরর উেীপ্ত  ুবক 
রক্তকবুযলর হোযত ক্তছল গোনি অুোন্ড মরু বুোট।ওই বুোযট ক্তলখো 'েয় বোৃংলো'! বুোযট আযরো ক্তছল 
স্বোধীন বোৃংলোর মোনক্তচত্র আাঁকো! 

রক্তকবুল হোিোযনর বখলো বিই মুোচ চতুথব ক্তেযন গেোযলো।যিক্তেন ক্তছল পযহলো মোচব ।ক্তেলীপ আর আক্তম 
গুোলোক্তরযত।আমোযের বচোখ বখলোর মোযঠ আর কোন হোযতর বরক্তেওযত।যখলো বেখক্তছ আর িোযথ িোযথ 
ধোরো ক্তববরনীও শুনক্তছ! আমোযের আযশপোযশ িবোই তোই করযছ।ঠিক মধুেপুুযর ধোরোক্তববরনীর বেযল 



বরক্তেওযত বভযি এযলো ইয়োক্তহয়োর বঘোষেো,'যতযশোরো মোচব  অনুযষ্ঠয় েোতীয় িৃংিযের অক্তধযবশন অক্তনক্তেবষ্ট 
কোযলর েনু স্থক্তগত করো হযয়যছ'! 

মুহূযতব  বগোটো বস্টক্তেয়োম প্রকক্তম্পত হযয় উঠযলো েয় বোৃংলো বলোগোযন! আগুন জ্বযল উঠযলো গুোলোক্তরযত। 
পুেযলো পোক্তকস্তোযনর পতোকো। মুোচ পক্তরতুি। মোযঠ থোকো িোমক্তরক-আধোিোমক্তরক বোক্তহনীর বদুকগুযলো 
তোক করো হযলো ক্তবযদ্র্োযহর বলোগোন ধরো বোেোলীযের ক্তেযক। ক্তকন্তু বোেোলীযের বঠকোযনো বগযলো নো! 
অক্তিঝরো মোযচব র প্রথম প্রক্ততবোে এবৃং আযদোলযনর প্রথম বস্রোতটো েন্ম ক্তনযলো ওই ঢোকো বস্টক্তেয়োম 
বথযকই! 

 

 

 

 

 

 

 

বচৌে.  

৬ই মোচব ,১৯৭১ 
আে বপ্রক্তিযেনট ইয়োক্তহয়ো খোন েোক্ততর উযেযশ ভোষে ক্তেযলন।ঐ ভোষযন ক্ততক্তন ১০ মোচব  ঢোকোয় 
বগোলযটক্তবল ববঠক এবৃং ২৫ মোচব  িৃংিে অক্তধযবশযনর বঘোষনো ক্তেযলন।একই ভোষযন ক্ততক্তন পূবব 
পোক্তকস্তোযন একেন নূতন গভনবর ক্তনযয়োগ করযলন।'যবলুক্তচিতোযনর কিোই' নোযম পক্তরক্তচত এই নূতন 
গভনবর এর নোম বলফটুোযননট বেনোযরল খোন। 
ওরযফ টিক্কো খোন! 

ইয়োক্তহয়োর ভোষন শুযন বোবো বলযলন,'এই মুহূযতব  বগোল বটক্তবল ববঠক বো িৃংিে অক্তধযবশযনর তোক্তরখ 
বঘোষনো ে'ুযটোই স্টুোনট বো ধোপপোবোক্তে!৭ই মোচব  বরিযকোযিব বৃংগবনু্ধর পূবব ক্তনধবোক্তরত িভো রযয়যছ।ঐ 



িভো পন্ড করযতই এটো ইয়োক্তহয়োর ছলচোতুরী'! 
বিন কোকু বলযলন,'যতোমোর কথো একশত ভোগ িক্ততু'! 

৭ই মোচব ,১৯৭১ 

িকোল েশটো। পুযরো ঢোকো শহর আে িরগরম।চোরক্তেযক চোপো উতযতেনো।প্রক্ততটি এলোকো, প্রক্ততটি 
মহিোয় ক্তমক্তছল।ঐ ক্তমক্তছলগুযলো পোযয় পোযয় এক্তগযয়  োযে বরইিযকোযিবর ক্তেযক। উপর বথযক ঐ 
ক্তমক্তছযলর ক্তেযক তোকোযল মযন হয়,লক্ষ লক্ষ ক্তপাঁপেোর ব ন এক্তগযয় চযলযছ অভীষ্ট লযক্ষু!যকোথোও 
িন্তপবযে বকউ ব ন বোেোযে হুোক্তমলযনর বোাঁক্তশ।ঐ বোাঁক্তশ শুযন বকোন বোৃংগোলীই আে ব ন ঘযর বযি 
বনই! 

ক্তমক্তছযল িোক্তমল আমরোও!আমরো বরইিযকোযিবর ময়েোযন বপৌচুলুম েপুরু বোযরোটোয়।মূল মনযচর পোযশই 
আমোযের ঘোাঁটি।ক্তেলীপ,যিন কোকু,বোবো ও আক্তম।েপুুর েযুটোর মযধুই বরইিযকোযিবর ময়েোন বলোযক-
বলোকোরেু হযয় বগল। ক্ততল ধোরযনর েোয়গো বনই!মূল মনযচ েোক্তেযয় একেন বলযলন,'ভোযয়রো 
আমোর,আপনোরো বধ ব ধরুন।অল্প ক্তকছুক্ষযনর মযধুই আমোযের প্রোনক্তপ্রয় বনতো চযল আিযবন'! 
বোবো বলযলন,'অনবব মনযচ েোাঁেোযনো ওই বনতোটিযক তুই ক্তচক্তনি'? 
আক্তম বললোম,'নো,বোবো আক্তম ওনোযক ক্তচক্তন নো।উক্তন বক'? 
বোবো বলযলন,'উক্তন হযেন তোেউেীন আহযমে।বৃংগবনু্ধর খুব কোযছর মোনুষ'! 
আক্তম বললোম,'বোবো,উক্তন ক্তক বে বনতো'? 
বোবো বলযলন,'হুোাঁ,অনবব উক্তন অযনক বে বনতো।ক্তকন্ত এযকবোযর মোটির মোনুষ। প্রচন্ড বমধো আর 
ধীশক্তি িমপন্ন একেন মোনুষ।১৯৪৪ িোযল অক্তবভি বোৃংলোয় িোেশ স্থোন েখল কযর উক্তন বমক্তিক 
পোশ কযরন।এর পর পরই রোেনীক্ততর টোযন পেোশুনো বছযে বেন।ঐ বছরই বঙ্গীয় মুিক্তলম লীযগর 
কোউক্তিযলর িেিু ক্তনববোক্তচত হন।১৯৪৮ িোযল ক্তনযের মোযয়র একোন্ত অনুযরোযধ ক্ততক্তন আবোর 
পেোযশোনোয় ক্তফযর আযিন।ঐ বছরই অক্তবভি বোৃংলোর উচ্চ মোধুক্তমক পরীক্ষোয় চতুথব স্থোন েখল 
কযরন। ক্ততক্তন পূবব পোক্তকস্তোন ছোত্রলীযগর অনুতম প্রক্ততষ্ঠোতো।  

১৯৫৪ িোযল প্রোযেক্তশক ক্তনববোচযন  িুফ্রযন্টর প্রোথী ক্তহযিযব অৃংশ বনওয়োর কোরযে তোর এমএ পরীক্ষো 
বেওয়ো হয়ক্তন। ক্তকন্তু এবোযর আর পেোশুনো বন্ধ কযরন ক্তন।এম.এল.এ ক্তনববোক্তচত হযয়ও ক্ততক্তন আইন 
ক্তবভোযগর ছোত্র ক্তহযিযব ক্তনয়ক্তমত ক্লোি কযরযছন।এবৃং পরবতী িমযয় বেযল বক্তদ থোকো অবস্থোয় পরীক্ষো 
ক্তেযয় আইন শোযে স্নোতক ক্তেক্তগ্র লোভ কযরযছন। বপশোয় ক্ততক্তন একেন আইনেীবীও। 

ক্তক েোক্তনি অরনব, েলুক্তফকোর আলী ভুযটো, তোেউেীন আহযমেযক  যথস্ট িমীহ করযতন। ভুযটো 
একবোর মন্তবু কযরক্তছযলন: 
'যশখ মুক্তেবুর রহমোযনর একেন িোববক্ষক্তনক িৃংগী আযছন।উক্তন েোযন বো বোযম নন, উক্তন থোযকন 
মুক্তেযবর ঘোযের বপছযন।যলোকটো স্বল্পবোক,িোরোক্ষন চুপচোপ থোযকন।ক্তকন্তু তোরপযরও তোযক ক্তনযয় অযনক 
ভয়। কোরন মোযঝ মোযঝই বি কথো বযল।ওই কথোগুযলো ব ন আগুযনর বগোলো'! 
এই হযেন ভুযটোর ে ক্তষ্টযত আমোযের তোেউেীন।ক্তক েোক্তনি অনবব, ক্তে বকোন কোরযন বৃংগবনু্ধযক বেযল 
ব যত হয়,তোহযল এই তোেউেীন আহযমেই হযবন আমোযের ক্তবকল্প বনত ত্ব! 



বৃংগবনু্ধর বোিভবন 
ধোনমক্তন্ড, ঢোকো। 

িকোল বথযকই আে বৃংগবনু্ধর বোিভবযন আওয়োমী লীযগর শীষব বনতো এবৃং ছোত্র বনতোযের 
ক্তভে।এখোযন বিখোযন চলযছ েল্পনো আর কল্পনো! িবোরই একই ক্তচন্তো, বনতো আে ক্তক বলযবন? 
ক্ততক্তন ক্তক আে স্বোধীনতোর বঘোষনো বেযবন?ক্ততক্তন ক্তক আে মুক্তির বঘোষনো বেযবন? 

েপুুর ে'ুযটোর ক্তেযক আব্দুর রোজ্জোক ও বতোফোযয়ল আহযমেিহ আযরো কযয়কেন তরুে বনতোকক্তমবযের 
িোযথ ক্তনযয় বৃংগবনধু বশখ মুক্তেব তোাঁর বোক্তে বথযক বরইিযকোযিবর উযেযশু রওনো ক্তেযত উযেুোত। 
বোিো বথযক ববযরোযনোর িময় বৃংগবনু্ধর িোমযন এযি েোেোযলন তোর আনশশব িৃংগী ও েী বশখ 
ফক্তেলোতুযন্নিো। বৃংগবনু্ধর বচোযখ বচোখ বরযখ ফক্তেলোতুযন্নিো বলযলন,'বৃংগবনু্ধ,তুক্তম  ো ক্তবশ্বোি কযরো, 
বতোমোর বোৃংগোলীযের তোই বযলো। একচুল কমও নো,একচুল ববশীও নো।এই বোৃংগোলীরো বতোমোয় 
ভোলবোযি।বে ববশী ভোলবোযি'! 
বৃংগবনু্ধ কোাঁধ বঝোলোযলন।তোর মুযখ বিই ম ে ুহোক্তি।আহো!ক্তক ক্তনমবল বিই হোক্তি!ক্তক ক্তনষ্পোপ বিই 
অবয়ব!ঐ অবয়যব ক্তমযথু ক্তক মোনোয়! 

বরইিযকোযিবর ময়েোযন আমরো তখযনো অযপক্ষোয়! অবযশযষ ক্ততক্তন এযলন।ক্তনধবোক্তরত রোস্তো ক্তেযয় নয়, 
এযলন ক্তভন্নপযথ।ক্ততক্তন এযি বপৌছুযলন বি তোর মনযচ।লোখ লোখ মোনুযষর অযপক্ষোর পোলো বশষ। িযফে 
পোেোমো,িযফে পোঞ্জোবী আর কোযলো রৃংযয়র মকু্তেব বকোট পযে বশখ মুক্তেব উপক্তস্থত আমোযের 
িোমযন।অত কোছ বথযক তোযক বেক্তখক্তন আযগ কখযনো।কোক্তন্তময় মূক্ততব । ক্তবশ লক্ষ বচোখ ক্তস্থর ে ক্তষ্টযত 
তোক্তকযয় আযছ তোর ক্তেযক!ক্ততক্তনও তোক্তকযয় আযছন আমোযের ক্তেযক।ভরোট ও আযবগী কযে ক্ততক্তন 
বলযলন: 

ভোযয়রো আমোর, 
আে েঃুখ-ভোরোক্রোন্ত মন ক্তনযয় আপনোযের িোমযন হোক্তের হযয়ক্তছ। আপনোরো িবই েোযনন এবৃং 
বুযঝন। আমরো আমোযের েীবন ক্তেযয় বচষ্টো কযরক্তছ- আে ঢোকো, চটগ্রোম, রৃংপুর ও  যশোযরর 
রোেপথ আমোর ভোইযয়র রযি রক্তঞ্জত হযয়যছ।  

আে বোৃংলোর মোনুষ মুক্তি চোয়-তোরো বোাঁচযত চোয়। তোরো অক্তধকোর বপযত চোয়। ক্তনববোচযন আপনোরো 
িমূ্পেবভোযব আমোযক এবৃং আওয়োমী লীগযক বভোট ক্তেযয় েয় ুি কযরযছন শোিনতন্ত্র রচনোর েনু। 
আশো ক্তছল েোতীয় পক্তরষে বিযব, আমরো শোিনতন্ত্র বতরী করযবো এবৃং এই শোিনতযন্ত্র মোনুষ তোযের 
অথবননক্ততক, রোেননক্ততক ও িোৃংস্ক ক্ততক মুক্তি লোভ করযব।  

ক্তকন্তু ২৩ বছযরর ইক্ততহোি বোৃংলোর মোনুযষর রি ক্তেযয় রোেপথ রক্তঞ্জত করোর ইক্ততহোি। ২৩ বছযরর 
ইক্ততহোি বোৃংলোর মোনুযষর মুমুষুব আতব নোযের ইক্ততহোি, রি েোযনর করুে ইক্ততহোি। ক্তন বোক্ততত মোনুযষর 
কোন্নোর ইক্ততহোি।  

১৯৫২ িোযল আমরো রি ক্তেযয়ক্তছ। ১৯৫৪ িোযল ক্তনববোচযন েয় লোভ কযরও ক্ষমতোয় বিযত পোক্তরক্তন। 
১৯৫৮ িোযল বেযশ িোমক্তরক শোিন েোক্তর কযর আইয়ুব খোন েশ বছর আমোযের বগোলোম কযর 
রোখযলো। ১৯৬৬ িোযল ৬-েফো বেয়ো হযলো এবৃং এর পর এ অপরোযধ আমোর বহু ভোইযক হতুো 



করো হযলো। ১৯৬৯ িোযল গে-আযদোলযনর মুযখ আইয়ুযবর পতযনর পর ইয়োক্তহয়ো খোন এযলন। ক্ততক্তন 
বযলযলন, ক্ততক্তন েনগযের হোযত ক্ষমতো ক্তফক্তরযয় বেযবন, শোিনতন্ত্র বেযবন, আমরো বমযন ক্তনলোম।  

তোর পযরর ঘটনো িকযলই েোযনন। ইয়োক্তহয়ো খোযনর িৃংযগ আযলোচনো হযলো-আমরো তোযক ১৫ ইৃং 
বফব্রুয়োরী েোতীয় পক্তরষযের অক্তধযবশন েোকোর অনুযরোধ করলোম। ক্তকন্তু 'যমেক্তরটি' পোটিব র বনতো 
হওয়ো িযেও ক্ততক্তন আমোর কথো শুনযলন নো। শুনযলন িৃংখুোলঘু েযলর ভুযটো িোযহযবর কথো। আক্তম 
শুধু বোৃংলোর বমেক্তরটি পোটিব র বনতো নই, িমগ্র পোক্তকস্তোযনর বমেক্তরটি পোটিব র বনতো। ভুযটো িোযহব 
বলযলন, মোযচব র প্রথম িপ্তোযহ অক্তধযবশন েোকযত, ক্ততক্তন মোযচব র ৩ তোক্তরযখ অক্তধযবশন েোকযলন।  
আক্তম বললোম, তবওু আমরো েোতীয় পক্তরষযের অক্তধযবশযন  োব এবৃং িৃংখুোগক্তরষ্ঠ েল হওয়ো িযত্বও 
বকউ  ক্তে নুো ু কথো বযল আমরো তো বমযন বনব, এমনক্তক ক্ততক্তন  ক্তে একেনও হন।  

েনোব ভুযটো ঢোকো এযিক্তছযলন। তোাঁর িযঙ্গ আযলোচনো হযলো। ভুযটো িোযহব বযল বগযছন আযলোচনোর 
েরেো বন্ধ নয়; আযরো আযলোচনো হযব। মওলোনো নুরোনী ও মুফক্তত মোহুমুে িহ পক্তিম পোক্তকস্তোযনর 
অনুোনু পোলবোযমন্টোরী বনতো এযলন, তোযের িযঙ্গ আযলোচনো হযলো- উযেশু ক্তছযলো আলোপ-আযলোচনো 
কযর শোিনতন্ত্র রচনো করযবো। তযব তোযের আক্তম েোক্তনযয় ক্তেযয়ক্তছ ৬-েফো পক্তরবতব যনর বকোন 
অক্তধকোর আমোর বনই, এটো েনগযের িম্পে।  

ক্তকন্তু ভুযটো হুমক্তক ক্তেযলন। ক্ততক্তন বলযলন, এখোযন এযি 'েবল ক্তেিী' হযত পোরযবন নো। পক্তরষে 
কিোই খোনোয় পক্তরেত হযব। ক্ততক্তন পক্তিম পোক্তকস্তোনী িেিুযের প্রক্তত হুমক্তক ক্তেযলন ব , পক্তরষযের 
অক্তধযবশযন ব োগ ক্তেযল রিপোত করো হযব, তোযের মোথো বভযে বেয়ো হযব। হতুো করো হযব। 
আযদোলন শুরু হযব বপযশোয়োর বথযক করোচী প বন্ত। একটি বেোকোনও খুলযত বেয়ো হযব নো।  

তো িযত্বও পয়ক্তত্রশ েন পক্তিম পোক্তকস্তোনী িেিু এযলন। ক্তকন্ত পয়লো মোচব  ইয়োক্তহয়ো খোন পক্তরষযের 
অক্তধযবশন বন্ধ কযর ক্তেযলন। বেোষ বেয়ো হযলো, বোৃংলোর মোনষুযক, বেোষ বেয়ো হযলো আমোযক, বলো 
হযলো আমোর অনমনীয় মযনোভোযবর েনুই ক্তকছু হয়ক্তন। এরপর বোৃংলোর মোনষু প্রক্ততবোে মুখর হযয় 
উঠযলো। আক্তম শোক্তন্তপূেব িৃংগ্রোম চোক্তলযয়  োবোর েনু হরতোল েোকলোম। েনগে আপন ইেোয় পযথ 
বনযম এযলো।  

ক্তকন্তু ক্তক বপলোম আমরো? বোৃংলোর ক্তনরে েনগযের উপর অে বুবহোর করো হযলো। আমোযের হোযত 
অে বনই। ক্তকন্তু আমরো পয়িো ক্তেযয় ব  অে ক্তকযন ক্তেযয়ক্তছ বক্তহঃশত্রুর হোত বথযক বেশযক রক্ষো 
করোর েযনু, আে বি অে বুবহোর করো হযে আমোর ক্তনরীহ মোনষুযের হতুো করোর েনু। আমোর 
েঃুখী েনতোর উপর চলযছ গুলী।  

আমরো বোৃংলোর িৃংখুোগক্তরষ্ঠ মোনুষ  খনই বেযশর শোিনভোর গ্রহে করযত বচযয়ক্তছ, তখনই ষে ন্ত্র 
চযলযছ-আমোযের উপর ঝোাঁক্তপযয় পযেযছ।  
ইয়োক্তহয়ো খোন বযলযছন, আক্তম নোক্তক ১০ই মোচব  তোক্তরযখ বগোলযটক্তবল ববঠযক ব োগেোন করযত বচযয়ক্তছ, 
তোাঁর িোযথ বটক্তলযফোন আমোর আলোপ হযয়যছ। আক্তম তোাঁযক বযলক্তছ আপক্তন বেযশর বপ্রক্তিযেণ্ট, ঢোকোয় 
আিুন বেখুন আমোর গরীব েনিোধোরেযক ক্তক ভোযব হতুো করো হযয়যছ, আমোর মোযয়র বকোল খোক্তল 
করো হযয়যছ ।  



আক্তম আযগই বযল ক্তেযয়ক্তছ বকোন বগোলযটক্তবল ববঠক হযব নো। ক্তকযির বগোলযটক্তবল ববঠক? কোর 
বগোলযটক্তবল ববঠক?  োরো আমোর মো ববোযনর বকোল শূনু কযরযছ তোযের িোযথ বিযবো আক্তম 
বগোলযটক্তবল ববঠযক?  
বতিরো তোক্তরযখ পেযন আক্তম অিহয োযগর আহবোন েোনোলোম। বললোম, অক্তফি-আেোলত, খোেনো-
টুোক্স বন্ধ করুন।আপনোরো বমযন ক্তনযলন।  

হঠোৎ আমোর িযঙ্গ বো আমোযের িযঙ্গ আযলোচনো নো কযর একেযনর িযঙ্গ পোাঁচ ঘণ্টো ববঠযকর পর 
ইয়োক্তহয়ো খোন ব  বি তো কযরযছন, তোযত িমস্ত বেোষ আমোর ও বোৃংলোর মোনযুষর উপর চোক্তপযয় 
ক্তেযয়যছন। বেোষ করযলন ভুযটো- ক্তকন্তু গুলী কযর মোরো হযলো আমোর বোৃংলোর মোনুষযক। আমরো গুলী 
খোই, বেোষ আমোযের- আমরো বুযলট খোই, বেোষ আমোযের।  

ইয়োক্তহয়ো িোযহব অক্তধযবশন বেযকযছন। ক্তকন্ত আমোর েোবী িোমক্তরক আইন প্রতুোহোর করযত হযব, 
বিনোবোক্তহনীযক বুোরোযক ক্তফক্তরযয় ক্তনযত হযব, হতুোর তেন্ত করযত হযব। তোরপর ক্তবযবচনো কযর 
বেখযবো পক্তরষযে বিযবো ক্তক বিযনো নো। এ েোবী মোনোর আযগ পক্তরষযে বিোর বকোন প্রেই ওযঠ নো, 
েনগে আমোযক বি অক্তধকোর বেয়ক্তন। রযির েোগ এখযনো শুকোয়ক্তন, শহীেযের রি মোক্তেযয় ২৫ 
তোক্তরযখ পক্তরষযে ব োগ ক্তেযত  োব নো।  

ভোইযয়রো, আমোর উপর ক্তবশ্বোি আযছ? আক্তম প্রধোনমন্ত্রীত্ব চোইনো, মোনুযষর অক্তধকোর চোই। প্রধোন 
মন্ত্রীযত্বর বলোভ বেক্তখযয় আমোযক ক্তনযত পোযরক্তন, ফোাঁিীর কোযষ্ঠ ঝুক্তলযয় ক্তনযত পোযরক্তন। আপনোরো রি 
ক্তেযয় আমোযক ষে ন্ত্র মোমলো বথযক মুি কযর এযনক্তছযলন। বিক্তেন এই বরিযকোযিব আক্তম বযলক্তছলোম, 
রযির ঋে আক্তম রি ক্তেযয় বশোধ করযবো; মযন আযছ? আযেো আক্তম রি ক্তেযয়ই রযির ঋে বশোধ 
করযত প্রস্তুত।  

আক্তম বযল ক্তেযত চোই, আে বথযক বকোটব -কোচোরী, হোইযকোটব , িুপ্রীম বকোটব , অক্তফি, আেোলত, ক্তশক্ষো 
প্রক্ততষ্ঠোনিমুহ অক্তনক্তেবষ্ট-কোযলর েনু বন্ধ থোকযব। বকোন কমবচোরী অক্তফি  োযবন নো। এ আমোর 
ক্তনযেবশ।  

গরীযবর  োযত কষ্ট নো হয় তোর েনু ক্তরক্সো চলযব, বিন চলযব আর িব চলযব।  
বিন চলযব- তযব বিনোবোক্তহনী আনো-যনয়ো করো  োযব নো। করযল  ক্তে বকোন েঘূবটনো ঘযট তোর 
েনু আক্তম েোয়ী থোকযবো নো। বিযক্রটোরীযয়ট, িপু্রীম বকোটব , হোইযকোটব  েেযকোটব  িহ িরকোরী, আধো-
িরকোরী এবৃং স্বোয়ত্তশোক্তিত িৃংস্থোগুযলো বন্ধ থোকযব। শুধু পূবব বোৃংলোর আেোন-প্রেোযনর বুোঙ্কগুযলো ে-ু
ঘন্টোর েনু বখোলো থোকযব। পূবব বোৃংলো বথযক পক্তিম পোক্তকস্তোযন টোকো ব যত পোরযবন নো। বটক্তলগ্রোফ, 
বটক্তলযফোন বোৃংলোযেযশর মযধু চোলু থোকযব। তযব, িোৃংবোক্তেকরো বক্তহক্তববযশ্ব িৃংবোে পোঠোযত পোরযবন।  

এযেযশর মোনুষযক খতম করো হযে, বুযঝ শুযন চলযবন। েরকোর হযল িমস্ত চোকো বন্ধ কযর বেয়ো 
হযব।  
আপনোরো ক্তনধবোক্তরত িমযয় ববতন ক্তনযয় আিযবন।  ক্তে একটিও গুলী চযল তোহযল বোৃংলোর ঘযর ঘযর 
েগূব গযে তুলযবন।  োর  ো আযছ তোই ক্তনযয় শত্রুর বমোকোযবলো করযত হযব। রোস্তো ঘোট বন্ধ কযর 
ক্তেযত হযব। আমরো তোযের ভোযত মোরযবো-পোক্তনযত মোরযবো। হুকুম ক্তেবোর েনু আক্তম  ক্তে নো থোক্তক, 
আমোর িহকমীরো  ক্তে নো থোযকন, আপনোরো আযদোলন চোক্তলযয়  োযবন।  



বতোমরো আমোর ভোই, বতোমরো বুোরোযক থোযকো, বকউ ক্তকছু বলযবনো। গুলী চোলোযল আর ভোল হযব 
নো। িোত বকোটি মোনুষযক আর েোবীযয় রোখযত পোরবো নো। বোঙ্গোলী মরযতক্তশযখযছ, তোযের বকউ 
েোবোযত পোরযব নো।  

শহীেযের ও আহতযের পক্তরবোযরর েনু আওয়োমী লীগ িোহোয ু কক্তমটি কযরযছ। আমরো িোহোয ুর 
বচষ্টো করযবো। আপনোরো ব   ো পোযরন ক্তেযয়  োযবন।  
িোত ক্তেযনর হরতোযল ব  িব েক্তমক অৃংশ গ্রহে কযরযছন, কোরক্তফউর েনু কোে করযত পোযরনক্তন-
ক্তশল্প মোক্তলকরো তোযের পুযরো ববতন ক্তেযয় বেযবন।  
িরকোরী কমবচোরীযের বক্তল, আক্তম  ো বক্তল তো মোনযত হযব। কোউযক ব ন অক্তফযি বেখো নো  োয়। এ 
বেযশর মুক্তি নো হওয়ো প বন্ত খোেনো-টুোক্স বন্ধ থোকযব। আপনোরো আমোর উপর বছযে বেন, 
আযদোলন ক্তকভোযব করযত হয় আক্তম েোক্তন।  

ক্তকন্তু হুাঁক্তশয়োর, একটো কথো মযন রোখযবন, আমোযের মযধু শত্রু ঢুযকযছ, ছদ্মযবযশ তোরো আত্মকহযলর 
ি ক্তষ্ট করযত চোয়। বোঙ্গোলী-অবোঙ্গোলী, ক্তহদু-মুিলমোন িবোই আমোযের ভোই, তোযের রক্ষো করোর 
েোক্তয়ত্ব আমোযের।  
বরক্তেও, বটক্তলক্তভশন ও িৃংবোেপত্র  ক্তে আমোযের আযদোলযনর খবর প্রচোর নো কযর তযব বকোন 
বোঙ্গোলী বরক্তেও এবৃং বটক্তলক্তভশযন  োযবন নো।  

শোক্তন্তপূেবভোযব ফয়িোলো করযত পোরযল ভোই ভোই ক্তহিোযব বোি করোর িম্ভোবনো আযছ, তো নো হযল 
বনই। বোেোবোক্তে করযবন নো, মুখ বেখোযেক্তখও বন্ধ হযয় ব যত পোযর।  
প্রস্তুত থোকযবন, ঠোণ্ডো হযল চলযব নো। আযদোলন ও ক্তবযক্ষোভ চোক্তলযয়  োযবন। আযদোলন ক্তঝক্তমযয় 
পেযল তোরো আমোযের উপর ঝোাঁক্তপযয় পেযব। শ ৃংখলো বেোয় রোখুন। শ ৃংখলো ছোেো বকোন েোক্তত 
িৃংগ্রোযম েয়লোভ করযত পোযর নো।  

আমোর অনুযরোধ প্রযতুক গ্রোযম, মহিোয়, ইউক্তনয়যন, আওয়োমী লীযগর বনত যত্ব িৃংগ্রোম কক্তমটি গযে 
তুলুন। হোযত  ো আযছ তোই ক্তনযয় প্রস্তুত থোকুন। রি  খন ক্তেযয়ক্তছ, রি আরও বেযবো। এযেযশর 
মোনুষযক মিু কযর ছোেযবো ইনশোিোহ।  
এবোযরর িৃংগ্রোম, মুক্তির িৃংগ্রোম, এবোযরর িৃংগ্রোম, স্বোধীনতোর িৃংগ্রোম।  
েয় বোৃংলো। 

... ... ...যশষ হযলো বিই মহোকোক্তবুক ভোষন! মোত্র আঠোযরো ক্তমক্তনট।অথচ মযন হযলো  ুগ  গু! 
আমরো স্তব্ধ! আমরো হতবোক! 
বোবো আমোর কোাঁযধ হোত বরযখ বলযলন,'অনবব, শতবযষবর বেষ্ট ভোষন শুনলোম আে! বোৃংগোলী আযগ 
কখযনো এই ভোষন বশোযনক্তন, ভক্তবষুযতও শুনযবনো।এই বজ্রকযের উচ্চোরে শতবযষব একবোরই হয়।বোর 
বোর হয় নো! ১৮৬৩ িোযলর ১৯ বশ নযভের বগটিিবোরযগ এই উচ্চোরন কযরক্তছযলন আিোহোম 
ক্তলৃংকন। 

তোর ঠিক শত বছর পযর,১৯৬৩ িোযল ওয়োক্তশৃংটন বস্কোয়োযর এই উচ্চোরন কযরক্তছযলন আযমক্তরকোর 
বনববোেী বনতো মোরটিন লথুোর ক্তকৃং! 
এই উচ্চোরন বিৌয বর! এই উচ্চোরে বিৌকরয রও! 



 

 

 

 

 

 

 

 

পযনর. 

২২ বফব্রুয়োক্তর, ১৯৭১  

িোমক্তরক বোক্তহনীর হোই কমোযন্ডর এক ক্তমটিৃং-এ বপ্রক্তিযেনট ইয়োক্তহয়ো খোন বলযলন: 
'ক্ততক্তরশ লক্ষ বোঙ্গোক্তলযক হতুো কযরো, তখন বেখযব তোরো আমোযের পো বচযট খোযব'! 
(িূত্র: এক্তশয়ো টোইমি)। 

পোক্তকস্তোন িশে বোক্তহনীর হোই বপ্রোফোইল ক্তমটিৃং -এ একটি গুরুত্বপূনব ক্তিদ্ধোন্ত বনয়ো হযলো: আর বিটি 
হযে, বোঙ্গোক্তলযের ক্তশক্ষো ক্তেযত হযব।চরম ক্তশক্ষো! ক্তিদ্ধোন্ত হযলো পক্তিম পোক্তকস্থোক্তন রোেননক্ততক বনতোরো 
পূবব পোক্তকস্তোযনর রোেননক্ততক বনতোযের িোযথ উপযর উপযর িমযঝোতোয় আিোর বচষ্টো করযবন।আর 
এক্তেযক বগোপযন পক্তিম পোক্তকস্থোন বথযক অে, বিনু আর বগোলোবোরুে আনো হযব । িময় মত িব 
চযল আিযল পক্তিম পোক্তকস্থোক্তন রোেননক্ততক বনতোরো আযলোচনো ভনু্ডল কযর ক্তেযয় পক্তিম পোক্তকস্থোন 
চযল  োযবন।তখন বোঙ্গোক্তলযের উপর িোমক্তরক অপোযরশন চোক্তলযয় ওযেরযক েযন্মর মত ক্তশক্ষো বেয়ো 
হযব,  োযত কযর এর পযরর কযয়ক প্রেন্ম স্বোধীনতো বো স্বোধীকোর বতো েযূরর কথো, বচোখ তুযল 
তোকোযতও িোহি নো কযর! 

িোমক্তরক অপোযরশযনর নোম ওঠিক করো হযলো:'অপোযরশন িোচব  লোইট’! 'অপোযরশন িোচব  লোইট' এর 
মূল েোক্তয়ত্ব বেয়ো হযলো বমের বেনোযরল খোক্তেম হুিোইন রোেো এবৃং বমের বেনোযরল রোও ফরমোন 
আক্তলযক ।  



রোও ফরমোন আলী আর েশেন পোক্তকস্তোনী িোমক্তরক অক্তফিোযরর মত ক্তছযলন নো।কথোবোতব োয় রুক্ষতো, 
উগ্রতো, চলোযফরোয় িোমক্তরক কত ব ত্ববুঞ্জক ভোব বকোনটোই তোর স্বভোযব ক্তছযলোনো । তোর মুযখ িবিময় 
প্রিন্নতোর হোক্তি, গলোয় ক্তমক্তহ িুযরর কথোবোতব ো, বচোযখ বমোটো বফ্রযমর চশমো।িব ক্তমক্তলযয় তোযক মযন 
হযতো কযলযের অধুোপক! ক্তকন্তু আপোতযচোযখ এই ক্তনপোট ভদ্র্যলোকটি ক্তছযলন ঠোণ্ডো মোথোর এক ন শৃংি 
খুনী!এযেযশর িূ বিন্তোন বুক্তদ্ধেীবীযের হতুোকোযণ্ডর মোস্টোরমোইণ্ড!যিনোপক্তত কোলোপোহোযের মযতো ক্ততক্তনও 
মোরোঠো িোহ্মে পক্তরবোর বথযক ধমবোন্তক্তরত মুিক্তলম! 

১৮ মোচব , ঢোকো বিনোক্তনবোি। 

বিনো বহে বকোয়োটোযর বযি বেনোযরল খোক্তেম হুিোইন রোেো এবৃং বমের বেনোযরল রোও ফরমোন আক্তল 
'অপোযরশন িোচব  লোইট’ এর পক্তরকল্পনো বশষ করযলন ।যেনোযরল রোও ফরমোন আক্তল ক্তনে হোযত 
হোলকো নীল রযের একটি অক্তফি পুোযের পোাঁচ পোতো েযুে ক্তলে-যপক্তিল ক্তেযয় তোর পক্তরকল্পনো 
ক্তলখযলন।এই পক্তরকল্পনো গুযলো হযলো: 

'িোরো পূববপোক্তকস্তোযন একয োযগ অপোযরশন শুরু করযত হযব । অপোযরশন চোলোযত হযব অতুন্ত ধুতব তোর 
িোযথ, দ্রুতগক্ততযত, োযত বোঙ্গোক্তলরো চমযক  োয়!িোমোনু প্রক্ততযরোধও  োযত নো করযত পোযর।িোরোক্তেযনর 
ক্লোক্তন্তযত মোঝ রোযত িবোই  খন গভীর ঘুযম থোকযব তখনই আক্রমন করযত হযব । িযববোচ্চ িৃংখুক 
রোেননক্ততক ও ছোত্র িৃংগঠযনর বনতো, িোৃংস্ক ক্ততক িৃংগঠযনর িোযথ েক্তেত বুক্তিবগব এবৃং ক্তশক্ষকযের 
বগ্রফতোর করযত হযব । ঢোকো ক্তবশ্বক্তবেুোলয় েখল করযত হযব । অপোযরশযনর শুরুযতই অে ও 
বগোলোবোরুে বকযে ক্তনযয় িকল পূববপোক্তকস্তোনী,বোেোক্তল বিনুেলযক ক্তনক্তিয় কযর ক্তেযত হযব। বোধো ক্তেযল 
হতুো করযত হযব । ঢোকো শহযরর িেক, বরল ও বনৌ-পযথর েখল ক্তনযয় িোরো শহর ক্তবক্তেন্ন কযর 
বফলযত হযব । বটক্তলযফোন, বটক্তলক্তভশন, বরক্তেও ও বটক্তলগ্রোফ িহ িকল অভুন্তরীে ও আন্তেব োক্ততক 
ব োগোয োগ বুবস্থো ক্তবক্তেন্ন কযর ক্তেযত হযব। ক্তবশ্ব ক্তমক্তেয়োয়  োযত আক্রমযের খবর বপৌাঁছোযত নো পোযর 
বিেনু ক্তবযেক্তশ িোৃংবোক্তেকযের বেশ বথযক চযল ব যত বোধু করো হযব'! 

২৫ মোচব , ১৯৭১ ।  

আে বোঙ্গোক্তলর ইক্ততহোযি ভয়ৃংকর কোল একটি রোত । মোক্তকব ন িোৃংবোক্তেক রবোটব  বপইন ২৫যশ মোচব  
রোত িম্পবযক ক্তলযখযছন: 
'যি রোযত ৭০০০ মোনুষযক হতুো করো হয়, বগ্রপ্তোর করো হয় আযরো ৩০০০ মোনুষ। ঢোকোয় ঘটনোর 
শুরু হযয়ক্তছল মোত্র । িমস্ত পূবব পোক্তকস্তোন েযুে বিনুরো বোক্তেযয় চলযলো ম যতর িৃংখুো। জ্বোলোযত শুরু 
করযলো ঘর-বোক্তে, বেোকোন-পোট । আর ধ্বৃংি িোধন তোযের বনশোয় পক্তরেত হযলো ব ন। রোস্তোয় 
রোস্তোয় পযে থোকো ম তযেহগুযলো কোক-যশয়োযলর খোবোযর পক্তরেত হযলো। িমস্ত বোৃংলোযেশ ব ন হযয় 
উঠযলো শকুনতোক্তেত একটি শ্মশোন ভূক্তম'! 

২৫ বশ মোচব  রোত ১১টোয় কোরক্তফউ েোক্তর করো হযলো । রোত িোযে এগোযরোটোর ক্তেযক বুোরোক বথযক 
বিনোবোক্তহনী ববক্তরযয় এযলো। টুোৃংক আর লক্তরযত কযর।ঝোাঁযক ঝোাঁযক! পক্তরকল্পনো অনু োয়ী ওরো ঝোক্তপযয় 
পেযলো শহযরর ঘুমন্ত ও ক্তনরে মোনুযষর উপর ।  



ইক্ততহোি বযল, বরোম  খন পুেক্তছযলো িমরোট ক্তনযরো তখন বোাঁক্তশ বোেোচক্তছযলন! 
ঢোকো শহযরর ক্তনরে মোনুযষর উপর  খন হতুো জ্ঞ চলক্তছযলো েলুক্তফকোর আলী ভুযটো তখন 
ইন্টোরকনটিযননটোল বহোযটযল গভীর ঘুযম অযচতন! তোযক েোকো ক্তনযষধ! 
আর ইয়োক্তহয়ো খোন? 
ইয়োক্তহয়ো খোন তখন ঢোকো বথযক পোক্তলযয় 
পক্তিম পোক্তকস্তোযন! ঘটনোর একহোেোর মোইল েযূর ক্ততক্তন তোর িতীরথ বেনোযরলযের িোযথ বযিযছন 
ক্তেেোকোর বটক্তবযলর প্রধোন প্রোন্ত বঘযষ।হোযত িবোর রক্তিম মে।আর মযের পোযশ বগোলোক্তপ মক্তেরো! 

এক্তেযক ঢোকোর রোিতোয় টুোৃংক মোক্তেযয়, লক্তর হোাঁক্তকযয় ২২তম ববলুচ বরক্তেযমনট ঢুযক পযেযছ 
ক্তপলখোনোয়! 
৩২ তম পোঞ্জোব বরক্তেযমনট ঢুযক পযেযছ রোেোরবোগ পুক্তলশ লোইযন। 
১৮ তম পোঞ্জোব বরক্তেযমনট অবস্থোন ক্তনযয়যছ নবোবপুরিহ পুরোন ঢোকোর ক্তহদ ুঅধুুক্তষত 
এলোকোগুযলোয়! 

১৮ তম পোঞ্জোব, ২২ তম ববলুচ ও ৩২ তম পোঞ্জোযবর একটি কযর বকোম্পোক্তনর িমন্বযয় গঠিত ব ৌথ 
ইউক্তনট ঢুযক পযেযছ ঢোকো ক্তবশ্বক্তবেুোলয় এলোকোয়।তখন িযব মধুরোত।মোক্তকব ন এম-২৪ টুোঙ্কগুযলো 
মোটিযত েোগ বফলযত বফলযত িোমযন আগোযে।িৃংযগ ক্ততক্তরশ লক্তর বিনু।টুোৃংযকর  োক্তন্ত্রক বগোৃংগোনী 
ছোেো আযশপোযশ বকোথোও বকোন শব্দ বনই! ওরো আপোত ঘোাঁটি গোেযলো ক্তিটিশ কোউক্তিযলর 
িোমযন।ওখোন বথযকই বগোলো বফলযত শুরু করযলো ইকবোল হযলর ক্তেযক।ঐ বগোলোয় ঝোাঁেরো হযয় বগল 
ইকবোল হযলর কক্তরযেোর, বেয়োল, বেয়োযলর কোাঁচ, আর কোাঁযচর ওপোযশ ে'ুযশো ছোযত্রর তোেো প্রোন! 

পোক বিনুরো েগন্নোথ হযল ঢুকযলো বগ্রযনে ছুেযত ছুেযত।প্রথযমই ওরো বদুযকর মুযখ ক্তেক্তি করযলো 
ছয়েন ছোত্রযক।ঐ ছয়েনযক বলযলো িবোর েযনু কবর খুাঁেযত! বদুযকর নযলর মুযখ ক্তনরুপোয় ঐ 
ছয়েন।ওরো ওযের বনু্ধযের েযনু কবর খুাঁেযলো, ঐ কবযর িবোইযক মোটিচোপো ক্তেযলো।একিময় 
ওযেরযকও মোটিযত ক্তমক্তশযয় ক্তেযলো পোক বিনুরো।ভোগুক্রযম ববাঁযচ বগল একেন! তোর নোম 
কোলীরনেন।ঐ কোলীরনেযনর মুযখই বশোনো এই গল্প! 

পোক্তকস্তোক্তন হোযয়নোযের কোছ বথযক রক্ষো বপযলোনো বরোযকয়ো হযলর ছোত্রীরোও। ওরো বে ক্তনষু্ঠরভোযব 
হতুো করযলো অধুোপক ে. বগোক্তবদ চন্দ্র বেব, ে. বেুোক্ততমবয় গুহ ঠোকুরেো, ে. ফেলুর রহমোন 
খোন, অধুোপক এম মক্তনরুজ্জোমোন, অধুোপক এম এ মুিোক্তের, অধুোপক এম আর খোযেম ও ে. 
বমোহোিে িোযেকযক।এরো িবোই ক্তছযলন ঢোকো ক্তবশ্বক্তবেুোলযয়র ক্তশক্ষক! 

রোত ১১টো ২০ ক্তমক্তনট। 
বিনোবোক্তহনীর িোাঁযেোয়ো বহরগুযলো রোেোর বোগ পকু্তলশ লোইযনর চোর ক্তেযক অবস্থোন ক্তনযয়যছ।পোক 
বোক্তহনীর এই আক্রমযনর িৃংবোে তোৎক্ষক্তনকভোযব িোরো বেযশর বেলো ও িোব ক্তেক্তভশন গুযলোযত পুক্তলশ 
ববতোর মোরফত েোক্তনযয় ক্তেযলো।যবতোর িৃংবোেটি ক্তছল: 
'Base for all station of east Pakistan police, keep listening, watch, we are already 
attacked by the pak army. Try to save yourself, over'! 



রোত ১১টো ববযে ৩৫ ক্তমক্তনট। 
রোেোর বোগ পুক্তলশ লোইযন অবস্থোন রত পুক্তলশ িেিুরো অেোগোযরর ঘন্টো ক্তপটিযয় িবোইযক িতকব  ও 
একক্তত্রত কযর। অেোগোযর কতব বু রত বিক্তির রোইযফল বথযক গুক্তল কযর অেোগোযরর তোলো ভোযঙ্গ এবৃং 
তৎকোলীন আর আই মক্তফে উক্তেযনর ক্তনকট হযত বেোর পুববক অেোগোযরর চোক্তব ক্তনযয় ক্তনযেযের মযধু 
অে ও বগোলো বোরুে ক্তবতরন কযর।প্রক্ততযরোধ  ুযদ্ধ অৃংশ গ্রহন কোরী পুক্তলশ িেিু ব দ পুক্তলশ 
লোইযনর চোর ক্তেযক, বুোরোযক ও ক্তবক্তভন্ন েোলোযনর ছোযে অবস্থোন বনয়। 

রোত ১১টো ববযে ৪০ ক্তমক্তনট। 
পোক বিনোযের কনভয় রোেোর বোগ পুক্তলশ লোইযনর বমইন বগযট এযি বপৌছুযলো। বোঙ্গোলী পুক্তলশ 
িেযিুরো বকৌশল গত স্থোযন ক্তনে ক্তনে অবস্থোন ক্তনযলো। 

রোত ১১টো ববযে ৪৫ ক্তমক্তনট। 
রোেোরবোগ পুক্তলশ লোইযনর েক্তক্ষন পুবব ক্তেক অথবু োৎ পুক্তলশ হোিপোতোল বকোয়োটব োর িৃংলি এলোকো। বথযক 
প্রথম গুক্তল বষবন হযলো।প্রোয় িোযথ িোযথই পুোযরে গ্রোউযন্ডর উত্তর পুবব ক্তেক অথবুোৎ শোহেোহোনপুর 
ক্রক্তিৃং বথযকও গুক্তলর শব্দ বশোনো বগযলো।ঠিক ঐ িমযয়ই বুোরোযকর ছোযে অবস্থোন রত বোঙ্গোলী পকু্তলশ 
িেিুরো পোক বিনোযের লক্ষ কযর গুক্তল বষবন শুরু করযলো।শুরু হযলো েখলেোর ও হোনোেোর বোক্তহনীর 
ক্তবরুযদ্ধ প্রথম িশে প্রক্ততযরোধ! ইক্ততহোযি িকূ্তচত হযলো একটি নতুন অধুোযয়র। 

রোত ১২টো। 
বোঙ্গোলী পুক্তলশ িেিুযের মরন পে প্রক্ততযরোযধ থমযক বগযলো টুোৃংক ও কোমোন িুিক্তজ্জত পোক 
বোক্তহনী।একটু পরই ওরো মটব োর ও বহক্তভ বমক্তশন গোন ক্তেযয় গুক্তল বষবন শুরু করযলো।ক্তপ আর এফ 
এর ৪টি বুোরোযক আগুন ধক্তরযয় ক্তেযলো।পোক বোক্তহনী টুোৃংক বহর িহ পুোযরে গ্রোউযন্ড প্রযবশ 
করযলো।এ আক্রমযন পোক বোক্তহনীর িেিু িৃংখুো ক্তছল প্রোয় আটশত। 

রোত ১২টো ববযে ৩০ ক্তমক্তনট। 
পোক বোক্তহনীর ভোরী অযের মুযখ বোঙ্গোলী পুক্তলশ িেিুরো তোযের বকৌশল পক্তরবতব ন করযলো।কযয়কটি 
েল বগক্তরলো পদ্ধক্ততযত পোক বোক্তহনীর উপর হোমলো চোলোযলো। কযয়কটি েল অে ও বগোলো বোরুে িহ 
মোক্তলবোগ ও চোযমলীবোগ প্রোন্ত ক্তেযয় ঢোকো শহযর ক্তবক্তভন্ন ক্তেযক ছক্তেযয় পেযলো।রোেোর বোগ পুক্তলশ 
লোইযনর বিক্তেনকোর বিই অে আর বগোলো বোরুে বুবহৃত হযয়যছ িোরো বেযশ।যিই অে আর বগোলো 
বোরুে বুবহৃত হযয়যছ িীমোন্ত বতী মকু্তি ব োদ্ধো প্রক্তশক্ষন ক্তশক্তবযর। বিই অে আর বগোলো বোরুে 
বুবহৃত হযয়যছ িন্মুখ ুযদ্ধও! 

রোত ১১.৪৫ ক্তমক্তনযট শুরু হওয়ো  ুদ্ধ বথযম বথযম চলযলো রোত প্রোয় িোযে ক্ততনটো প বন্ত।কোমোন আর 
মটব োযরর আক্রমন এক িময় থোমযলো।বদী হযলোপ্রোয় বেেশ বোঙ্গোলী পুক্তলশ।ক্তকন্তু তোর আযগই রোেোর 
বোগ পুক্তলশ লোইযনর ক্তকছু বীর বোঙ্গোলী অে ও বগোলো বোরুেিহ রোেোর বোগ বথযক ববক্তরযয় 
ব যতযপযরক্তছযলন। আর এভোযবই রোেোর বোগ পুক্তলশ লোইযনর  ুদ্ধ ছক্তেযয় পেযলো িোরো পুবব 
পোক্তকস্থোযন। 

২৫ বশ মোচব , রোত ১১টো। 
অপোযরশন ক্তবগ বোেব ! 



বতেগোাঁও এয়োরযপোরযটর এয়োরক্তফলযে ক্তমক্তলত হযলো একেল বেশোল কমোযন্ডো। ক্তবমোনবদর বথযক 
িৃংিে ভবন ও বমোহোিেপরু হযয় ওরো  োযব ধোনমক্তণ্ড ৩২ নেযর।ওযের লক্ষু বঙ্গবনু্ধ বশখ মুক্তেবুর 
রহমোনযক েীক্তবত অবস্থোয় বগ্রপ্তোর করো।  
এই েযলর বনত যত্ব ক্তেযেন বমের েক্তহর আলম খোন। একোত্তযর বমের েক্তহর আলম খোন কুক্তমিো 
কুোন্টনযমন্ট থোেব  কমোযন্ডো বুোযটক্তলয়যনর েোক্তয়যত্ব ক্তছযলন। পরবতীযত ক্ততক্তন একটি বই 
ক্তলযখযছন।বইযয়র নোম 'েুো ওযয় ইট ওয়োে'! ঐ বইযত ক্ততক্তন িক্তবিতোযর ক্তলযখযছন 'অপোযরশন ক্তবগ 
বোেব ' এর কোক্তহনী! 

ঐক্তেন িন্ধুোর পর পরই বকোম্পোনীযক অক্তভ োযনর ক্তনযেবশনো বুক্তঝযয় বেন বমের েক্তহর। বকোম্পোক্তনযক 
ক্ততক্তন ক্ততনটি ভোযগ কযরন। ক্ততনটি ভোযগর বনত ত্ব বেওয়ো হয়  থোক্রযম কুোযেন িোঈে, কুোযেন 
হুমোয়ুন ও বমের ক্তবিোলযক।  
বমের েক্তহর এর বনত তযব এয়োরক্তফল্ড বথযক বহেলোইট জ্বোক্তলযয় ক্তেপ ক্তনযয় িোযথ ৩ টি িোক ববর 
হযলো বশখ মকু্তেবযক বগ্রপ্তোর করযত। 

কুোযেন হুমোয়ুযনর েলটি পোযশর একটি বোিোয় ঢুযক বেয়োল টপযক নোমযলো বৃংগবনু্ধর আক্তঙ্গনোয়। 
এিময় বগোলোগুক্তলযত ক্তনহত হযলো একেন। চোরক্তেযক ঘন কোযলো অন্ধকোর!বৃংগবনু্ধ ও তোর প্রক্ততযবশী 
কোযরো বোিোযতই বোক্তত বনই।তিোশী চোলোযনোর েনু এরপর আযরকটি েল ঢুকযলো। প্রহরীযের একেনযক 
বলো হযলো রোস্তো বেখোযত। ক্তকছুেরূ  োওয়োর পর তোর পোযশ থোকো বিনুযক েো ক্তেযয় আক্রমে করযত 
ক্তগযয়ক্তছযলো বি, ক্তকন্তু বি েোনযতো নো তোর উপর নের রোখো হযে। তোযক গুক্তল কযর আহত করো 
হযলো। এরপর ক্তিক্তে ববযয় ওপযর উঠযলো িোচব পোটিব । এযকর পর এক েরেো খযুল কোউযক পোওয়ো 
বগযলো নো। একটো রুম বভতর বথযক আটকোযনো ক্তছযলো। 

এরপর বগ্রযনে ক্তবযফোরন ও তোর িোযথ িোব-যমক্তশনগোযনর িোশফোয়োর। তোরো বভযবক্তছল বকউ হয়যতো 
বশখ মুক্তেবযক বমযর বফযলযছ। বোধো বেয়োর আযগই বোরোদোর ব ক্তেক বথযক গুক্তল এযিক্তছযলো বিক্তেযক 
বগ্রযনে বছোযে একেন বিক্তনক। এরপর িোবযমক্তশনগোন চোলোয়। বগ্রযনযের প্রচণ্ড ক্তবযফোরে ও 
স্বয়ৃংক্তক্রয় অযের গুক্তলর আওয়োযে বদ্ধ বি রুযমর বভতর বথযক ক্তচৎকোর কযর িোেো বেন বৃংগবনু্ধ 
বশখ মুক্তেব এবৃং বযলন তোযক নো মোরোর প্রক্ততশ্রুক্তত ক্তেযল ক্ততক্তন ববক্তরযয় আিযবন। ক্তনিয়তো ক্তেযলন 
বমের েক্তহর। ববক্তরযয় এযলন বৃংগবনু্ধ। 

বমের েক্তহর বৃংগবনু্ধ বশখ মুক্তেবযক বলযলন,'You are under arrest. Please come with me'. 
বশখ মুক্তেব েোনযত চোইযলন,'Can I say good bye to my family'? বমের েক্তহর বলযলন,'Hurry 
up'. 
পক্তরবোরযক ক্তবেোয় েোক্তনযয় ক্তফযর এযলন বঙ্গবনু্ধ। এরপর তোরো বঙ্গবনু্ধ বক ক্তনযয় গোক্তের ক্তেযক হোটযত 
শুরু করল।  

মোযঝর িোযক বঙ্গবনু্ধযক বক্তিযয় কুোন্টনযমযন্টর পথ ধরযলো বমের েক্তহযরর েল। রোত তখন ১টো 
ববযে ৩০ ক্তমক্তনট।ঠিক তখনই বমের েক্তহযরর মযন হযলো বঙ্গবনু্ধযক বগ্রপ্তোর করোর পর বকোথোয় 
রোখযত হযব, কোর কোযছ হস্তোন্তর করযত হযব তো তোযক বলো হয়ক্তন। তোই িৃংিে ভবযন বঙ্গবনু্ধযক 
আটযক বরযখ পরবতী ক্তনযেবশনো েোনযত কুোন্টনযমন্ট রওয়োনো ক্তেযলন বমের েক্তহর। িৃংিযের ভবযনর 
ক্তিক্তেযত বক্তিযয় রোখো হযলো বঙ্গবনু্ধযক বশখ মুক্তেবযক। 



বল. বেনোযরল টিক্কো খোযনর িের েপ্তযর বগযলন বমের েক্তহর। বিখোযন চীফ অব স্টোফ ক্তিযগক্তেয়োর 
ক্তেলোনীর িযঙ্গ বেখো কযর তোযক েোনোযলন বঙ্গবনু্ধ বশখ মুক্তেযবর বগ্রপ্তোযরর কথো। ক্তিযগক্তেয়োর 
ক্তেলোনী তোযক ক্তনযয় এযলন টিক্কো খোযনর অক্তফযি। বিখোযনই ক্তিদ্ধোন্ত হযলো: আগরতলো ষে ন্ত্র মোমলোর 
িময় ব  কক্ষটিযত বঙ্গবনু্ধযক রোখো হযয়ক্তছযলো বিখোযনই রোখো হযব তোযক।এরপর ১৪ ক্তেক্তভশন 
অক্তফিোিব বমযি স্থোনোন্তক্তরত হযলন বঙ্গবনু্ধ।একটি ক্তিঙ্গল ববেরুযম তোযক বরযখ বোইযর প্রহরোর বুবস্থো 
করো হযলো। 

পরক্তেন বমের বেনোযরল ক্তমঠো েোনযত চোইযলন বশখ মুক্তেবযক বকোথোয় আটযক রোখো হযয়যছ । 
বশোনোর পর উক্তিি হযয় বলযলন অক্তফিোিব বমি বথযক তোযক উদ্ধোযরর বচষ্টো খুব িহযেই ক্তনযত পোরযব 
বকউ বকউ। এরপর বঙ্গবনু্ধ বশখ মকু্তেবযক িক্তরযয় বনওয়ো হযলো আেমেী কুোন্টনযমনট কযলযের 
চোরতলোয় । বিখোন বথযক কযয়ক ক্তেন পর করোক্তচ! 

স্বোধীনতোর বঘোষনো । 
১৯৭১ িোযলর ২৫ মোচব  রোযত বশখ মুক্তেবুর রহমোন পোক্তকস্তোনী হোনোেোর বোক্তহনীর হোযত বগ্রপ্তোর হবোর 
একটু আযগ ২৫যশ মোচব  রোত ১২টোর পর অথবোৎ, ২৬যশ মোযচব র প্রথম প্রহযর বোৃংলোযেযশর স্বোধীনতোর 
বঘোষেোপযত্র স্বোক্ষর কযরন। ঐ বঘোষেোটি চটগ্রোযম অবক্তস্থত ই.ক্তপ.আর এর িোিক্তমটোযর কযর প্রচোর 
করোর েনু পোঠোযনো হযয়ক্তছল।যঘোষেোটি ক্তছল এরকম:  

'এটোই হয়ত আমোর বশষ বোতব ো, আে বথযক বোৃংলোযেশ স্বোধীন। আক্তম বোৃংলোযেযশর মোনুষযক আহ্বোন 
েোনোই, আপনোরো ব খোযনই থোকুন, আপনোযের িববস্ব ক্তেযয় েখলেোর বিনোবোক্তহনীর ক্তবরুযদ্ধ বশষ প বন্ত 
প্রক্ততযরোধ চোক্তলযয়  োন। বোৃংলোযেযশর মোটি বথযক িববযশষ পোক্তকস্তোক্তন বিনুটিযক উত্খোত করো এবৃং 
চূেোন্ত ক্তবেয় অেব যনর আগ প বন্ত আপনোযের  ুদ্ধ অবুোহত থোকুক'। 

২৬যশ মোচব  চটগ্রোম ববতোর বকযন্দ্রর কযয়ক’েন কমবকতব ো ও স্থোনীয় আওয়োমী লীগ বনতো 
এম.এ.হোন্নোন প্রথম বশখ মকু্তেব এর স্বোধীনতোর বঘোষেো পত্রটি মোইক্তকৃং কযর প্রচোর কযরন। পযর 
২৭যশ মোচব ,স্বোধীন বোৃংলো ববতোর বকযন্দ্রর প্রোনপুরুষ ববলোল বমোহোিে এর অনুযরোযধ পোক্তকস্তোন 
বিনোবোক্তহনীর বোেোক্তল অক্তফিোর বমের ক্তেয়োউর রহমোন চটগ্রোযমর কোলুরঘোট ববতোর বকন্দ্র বথযক 
স্বোধীনতোর বঘোষেোটি বশখ মুক্তেবুর রহমোযন পযক্ষ পনুরোয় পোঠ কযরন। বিই বঘোষেোটি ক্তছল এইরকম: 

'On behalf of our great national leader, supreme commander of Bangladesh Sheikh 
Mujibur Rahman do hereby proclaim the independence of Bangladesh. It is further 
proclaimed that Sheikh Mujibor Rahman is sole leader of elected representatives of 75 
million people of Bangladesh. I therefore appeal on behalf of our great leader Sheikh 
Mujibur Rahman to the government of all democratic countries of the world specially 
big world part and neighboring countries to take effective steps to stop immediately. 
The awful genocide that has been carried on by the army of occupation from 
Pakistan. The legally elected representatives of the majority of the people as 
repressionist, it is cruel joke and contradiction in terms which should be fool none. 
The guiding principle of a new step will be first neutrality, second peace and third 
friendship to all and anonymity to none. May Allah help us, Jai Bangla'. 



 

 

 

 

বষোল. 

মোযঝ মোযঝই আমোর ক্তনযের মযন প্রে বেযগযছ ব  ২৫ বশ মোচব  রোযত বৃংগবনু্ধ পোক্তলযয়  োন ক্তন 
বকন? আত্মযগোপন কযরন ক্তন বকন? ৩২ নেযর বযি বথযক বথযক পোক বিনোযের হোযত ধরো পেযলন 
বকন? এ'ক্তক পক্তরকক্তল্পত আত্মিমপবন? 
নো'ক্তক অকুযতোভয় বীরত্ব? 

২৫ মোচব  িন্ধোয় বৃংগবনু্ধর িোযথ বেখো করযত এযলন এইচ এম কোমরুজ্জোমোন, কুোযেন মনিুর আলী, 
তোেউেীন আহমে এবৃং বিয়ে নেরুল ইিলোম। তোেউেীন আহমে বৃংগবনু্ধযক পোক্তলযয়  োবোর েযনু 
একোন্ত অনুযরোধ েোনোযলন।যশখ মুক্তেব িরোিক্তর তোযক েোক্তনযয় ক্তেযলন, ক্ততক্তন বোিো বছযে  োযবননো।  

রোত ১১টোয় আওয়োমী বস্বেোযিবক লীগ প্রধোন আব্দরু রোজ্জোক বশখ মুক্তেযবর িোযথ িোক্ষোত কযর 
তোাঁযক আত্মযগোপন করোর অনুযরোধ েোনোযলন। বশখ মুক্তেব তোযকও বলযলন, ক্ততক্তন বোিো বছযে 
 োযবননো। মরযত হযল বিখোযনই মরযবন! 

রোত বিোয়ো ১১টোর ক্তেযক ক্তিরোেলু আলম খোন, আ.ি.ম আব্দুর রব, শোহেোহোন ক্তিরোে তোরো িবোই 
বশখ মুক্তেযবর িোযথ বেখো কযর ধোনমন্ডীর ৩২ নের বোিো তুোগ কযরন। েক্টর ওয়োযেে ক্তময়োর 
বিবু অনুিোযর ওটোই ক্তছযলো বশখ মুক্তেযবর িোযথ ওই রোযত তোযের বশষ ববঠক। 

রোত িোযে নয়টোর ক্তেযক েক্টর কোমোল বহোযিন ও বুোক্তরিটোর আমীরুল ইিলোম  
বৃংগবনু্ধর কোছ বথযক ক্তবেোয় বনন। 

ে: ওয়োযেে ক্তময়োর বিবু অনুিোযর রোত িোযে এগোযরোটোর ক্তেযক ধোনমন্ডী ৩২ নেযর আযিন ঝনু্ট 
ভোই।ঝনু্ট ভোই হযেন ক্তেয়োউর রহমোন িরকোযরর উপযেষ্টো েোকোক্তরয়ো বচৌধরুীর ভোই।ঝনু্ট ভোই, 
বৃংগবনু্ধ বশখ মুক্তেব বক অপোযরশন িোচব লোইট এবৃং বগোলোগুক্তলর খবর েোনোন।ঝনু্ট ভোইযয়র কথো 
শুযন বৃংগবনু্ধ, হোক্তিনো, বরহোনো এবৃং বেলীযক একটি ফ্ল্ুোযট পোঠিযয় বেন।আত্নযগোপন করোর 
েনু।বৃংগবনু্ধ পক্তরবোযরর িেিুযের আত্নযগোপযনর েনু ঐ ফ্ল্ুোটটি আযগ বথযকই ভোেো বনয়ো 
হযয়ক্তছযলো। 



বশখ ফেলুল হক মক্তন ২৫ বশ মোচব  িন্ধুোয়ই টুক্তঙ্গপোেো চযল বগযলন। বশখ কোমোল রোত নয়টোয় 
ধোনমন্ডী ৩২ নের বছযে বগযলন।ে: ওয়োযেে ক্তময়ো ক্তনযেও রোত িোযে এগোযরোটোর পর ধোনমন্ডী 
৩২ নের বছযে বগযলন। 
বকোথোও বগযলন নো শুধু বৃংগবনু্ধ ক্তনযে! 
ক্তকনতু বকন? 

স্বোধীনতোর অযনক পযরর কথো।তখন বোবো বনই।ঠোকুর কোকুও বনই।আযছন বিন কোকু।এই প্রেটো 
আক্তম বিন কোকুযক কযরক্তছলোম। 

বিন কোকু বলযলন,'অনবব, পোক্তকস্তোযনর বেল বথযক মুি হযয় স্বযেশ বফরোর পর বঙ্গবনু্ধ প্রথম ব  
ক্তবযেক্তশ িোৃংবোক্তেযকর িোযথ বখোলোযমলো কথো বযলক্তছযলন, ক্ততক্তন হযলন ক্তনউইয়কব  টোইমি-এর ক্তেক্তি 
বুুযরোর ক্তচফ ক্তিেক্তন শুোনবোগব। ক্তিেক্তন শুোনবোগব,১৯৭২ িোযলর ১৮ েোনুয়োক্তর বৃংগবনু্ধর উপযর 
ক্তনউইয়কব  টোইমি পক্তত্রকোয় একটি ক্তরযপোটব  ও িোক্ষোত্কোর ছোপোন। ক্তিেক্তন শুোনবোগব ওখোযন ক্তলযখযছন: 

বঙ্গবনু্ধর িোমযন কক্তফ, বটক্তবযল ক্তছল ধূমপোযনর পোইপ ও তোমোক। বঙ্গবনু্ধ বলযলন: 
'আক্তম েোনযত বপযরক্তছলোম, পোক্তকস্তোক্তন িোমক্তরক কত ব পক্ষ পক্তরকল্পনো করক্তছল আমোযক হতুো 
করোর।হতুো কযর িব বেোষ চোপোযতো বোেোক্তল চরমপন্থীযের ওপর । তোযের পক্তরকল্পনো ক্তছল আমোর 
গোক্তে লক্ষু কযর বগ্রযনে ছুযে মোরো, তোরপর বলো বোেোক্তল চরমপন্থীরো এ কোে কযরযছ। আর বি 
েনুই পোক্তকস্তোযনর িোমক্তরক বোক্তহনীযক আমোর বেযশর মোনুযষর ক্তবরুযদ্ধ বুবস্থো ক্তনযত পযথ নোমযত 
হযয়যছ। আক্তম ক্তিদ্ধোন্ত ক্তনলোম, ক্তনে গ যহই থোকব, ক্তনযের ঘযরই ওরো আমোযক হতুো করুক। তোহযল 
িোরো প ক্তথবী েোনযব ওরো অথবুোৎ পোক্তকস্তোক্তন িোমক্তরক বোক্তহনী আমোযক হতুো কযরযছ। তোরপর আমোর 
রযি পক্তরশুদ্ধ হযব আমোর মোনুষ ও বেশ'! 

বিন কোকু আযরো বলযলন: 
অনুত্র আযরক িোক্ষোত্কোযর বশখ মুক্তেব বযলযছন, ‘আমোযক নো বপযল ওরো বগোটো ঢোকো শহযরর 
প্রক্ততটি বোক্তেযত খুাঁেযব। জ্বোক্তলযয় বেযব, ক্তনরীহযের হতুো করযব।’  

এই কথোটির িমথবন বমযল টিক্কো খোযনর কথোয়ও!১৯৭৬ িোযল মুিো িোক্তেকযক বেয়ো এক িোক্ষোতকোযর 
টিক্কো খোন বযলক্তছযলনঃ 'I knew very well that a leader of his stature would never go 
away leaving behind his countrymen. I would have made a thorough search in every 
house and road in Dhaka to find out Sheikh Mujib. I had no intention to arrest 
leaders like Tajuddin and others. That is why they could leave Dhaka so easily'. 

এই কথোগুযলো বলোর পর ে ঢ়তোর িোযথ বি আযরো বযলক্তছযলো: 'In case we failed to arrest Sheik 
Mujib on that very night, my force would have inflicted a mortal blow at each home 
in Dhaka and elsewhere in Bangladesh. We probably would have killed crores of 
Bangalees in revenge on that night alone'. 



আক্তম বললোম,'যিন কোকু, তোর মোযন ক্তক েোাঁেোযলো? বঙ্গবনু্ধযক বকন্দ্র কযর ক্তনক্তববচোর গেহতুো 
বঠকোযতই ক্তক ক্ততক্তন ক্তনযের েীবযনর উপর ঝুাঁ ক্তক ক্তনযয়ক্তছযলন? পোক্তলযয়  োন ক্তন! আত্মযগোপন কযরন 
ক্তন'! 

বিন কোকু বলযলন,'অনবব, আিযল ক্তক েোক্তনি, পলোয়ন বলযত বকোন শব্দ বঙ্গবনু্ধর অক্তভধোযন ক্তছল 
নো! তোর বগোটো রোেননক্ততক েীবযন পলোয়যনর বকোযনো বকোন ইক্ততহোি বনই! ঘটনো বনই। বরোবরই 
ক্ততক্তন রোেপযথ ক্তছযলন, ক্তনরন্তর বহাঁযটযছন, অনবরত আযদোলন কযরযছন। আর বেল 
বখযটযছন।একবোর, েবুোর নয়।বোর, বোর’! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

িযতর. 

২৬ বশ মোযচব র পযর বশখ মুক্তেবুর রহমোন বকোথোয় আযছন, বকমন আযছন তো বোৃংগোলীরো বকউই 
েোনযতন নো।তযব িবোর ধোরনো ক্ততক্তন আযছন পোক্তকস্তোযনর বেযল।২৬যশ মোচব  ইয়োক্তহয়ো খোন, বশখ 
মুক্তেবযক বেশযদ্র্োহী বঘোষনো করযলন এবৃং িোযথ িোযথ আওয়োমীলীগযকও ক্তনক্তষদ্ধ বঘোষনো করযলন। 

তোেউেীন আহমে িোতোযশ মোচব  প বন্ত ঢোকোয় আত্মযগোপন কযর ক্তছযলন। এরপর বুোক্তরিটোর আমীর-
উল ইিলোমযক িযঙ্গ ক্তনযয় ক্ততক্তন ববক্তরযয় পযেন।ফক্তরেপুর ও কুক্তষ্টয়ো হযয় উনক্ততক্তরযশ মোচব  তোাঁরো 
ক্তঝনোইেহ বপৌাঁছোন। বিখোযন তোযের স্বোগত েোনোন ক্তঝনোইেযহর পুক্তলশ িপুোর 
মোহবুবউক্তেন।মোহবুবউক্তেন ওযেরযক ক্তনযয়  োন চুয়োেোঙ্গোয়।ওটো ক্তছল ক্ততক্তরযশ মোচব । ওই ক্তেনই 
ক্তবযকযল চুয়োেোঙ্গোর মহকুমো প্রশোিক বতৌক্তফক-ই-ইলোহী বচৌধুরী ও মোহবুবউক্তেনযক িযঙ্গ ক্তনযয় 
তোেউেীন আহমে িীমোযন্তর ক্তেযক অগ্রির হন। বিখোযন ব োগোয োগ হয় ভোরতীয় কত ব পযক্ষর িযঙ্গ। 
অত:পর িীমোন্ত পোক্তে ক্তেযয় কলকোতো হযয় তোেউেীন আহমে ও বুোক্তরিটোর আমীর-উল ইিলোম 
চযল আযিন ক্তেক্তি। 

ক্তেক্তিযত এযি শুরু হয় তোেউেীন আহমে এর কুটননক্ততক তৎপরতো।৩রো এক্তপ্রল ক্ততক্তন ভোরযতর 
প্রধোনমন্ত্রী ইক্তদরো গোন্ধীর িযঙ্গ বেখো কযরন । ওই িোক্ষোযতর িময় ইক্তদরো গোন্ধী 'স্বোধীন 
বোৃংলোযেযশর িরকোর' গঠযনর ক্তবষযয় েোনযত চোন এবৃং িব ধরযনর িহয োক্তগতোরও আশ্বোি প্রেোন 
কযরন। 

১০ই এক্তপ্রল ১৯৭১। 
১৯৭০ এর ক্তেযিেযর ক্তনববোক্তচত এম.এন.এ এবৃং এম.ক্তপ বের বে একটো অৃংশ ক্তমক্তলত হযলন ভোরযতর 
আগরতলোয়।ক্তবস্তর আলোপ-আযলোচনোর পযর তোরো িোববযভৌম গেপ্রেোতন্ত্রী বোৃংলোযেশ িরকোর গঠযন 
ঐকুমযত বপৌযছন। ১০ এক্তপ্রল রোত িোযে নয়টোয় ‘আকোশবোেী’যত বোৃংলোযেযশর প্রধোনমন্ত্রী তোেউেীন 
আহমযের ভোষে প্রচোক্তরত হযলো। 

১০ এক্তপ্রযল বঘোক্তষত 'অস্থোয়ী বোৃংলোযেশ িরকোর' এর রোষ্ট্রপক্তত করো হযলো বশখ মুক্তেবুর রহমোনযক। 
ক্ততক্তন পোক্তকস্তোযনর কোরোগোযর বদী থোকোয় বিয়ে নেরুল ইিলোম অস্থোয়ী রোষ্ট্রপক্ততর েোক্তয়ত্ব পোলন 
কযরন। তোেউেীন আহমে হন প্রবোিী িরকোযরর প্রধোনমন্ত্রী। এ ছোেো কুোযেন মনিুর আলীযক 



অথবমন্ত্রী, বখোদকোর বমোশতোক আহমেযক পররোষ্ট্রমন্ত্রী এবৃং এ এইচ এম কোমরুজ্জোমোনযক স্বরোষ্ট্রমন্ত্রী 
করো হয়। কযনবল এম এ ক্তে ওিমোনীযক মুক্তিবোক্তহনীর প্রধোন বিনোপক্তত ক্তহযিযব েোক্তয়ত্ব বেওয়ো হয়। 
অস্থোয়ী িরকোযরর অধীযন মুক্তি ুদ্ধ পক্তরচোলনোর েনু পুযরো বোৃংলোযেশযক ১১টি বিক্টযর ভোগ করো 
হয়। 

মুক্তি ুদ্ধযক িোববেনীন রুপ বেয়োর েনু একটি ‘িববেলীয় উপযেষ্টো পক্তরষে’ গঠন করো হয়। ওই 
পক্তরষযের ছয়েন িেিু।এরো হযলন: 
অধুোপক বমোেোফ্ফর আহমে, 
মওলোনো আবেলু হোক্তমে খোন ভোিোনী, ক্তিক্তপক্তবর িভোপক্তত মক্তে ক্তিৃংহ, বোৃংলোযেশ েোতীয় কৃংযগ্রযির 
িভোপক্তত মযনোরঞ্জন ধর। এ ছোেো পেোক্তধকোরবযল ওই পক্তরষযের িেিু ক্তছযলন তোেউেীন আহমে ও 
বখোদকোর বমোশতোক আহমে।  

ঠিক করো হযলো,১৪ই এক্তপ্রল চুয়োেোঙ্গোয় নূতন িরকোযরর শপথ গ্রহন ও অক্তভযষক অনুিঠিত 
হযব।ক্তকন্তু এই খবরটি ফোাঁি হযয়  োয়। ফলত: ১৩ই এক্তপ্রল পোক্তকস্তোক্তন ক্তবমোনবোক্তহনী চুয়োেোঙ্গোয় 
ক্তশলোব ক্তষ্টর মযতো ববোমো বষবে কযর এবৃং ওইক্তেনই চুয়োেোঙ্গো েখল কযর বনয়! 

এই ঘটনোর পযর তোেউেীন আহমে ক্ততন িেিু ক্তবক্তশস্ট একটি কক্তমটি কযরন।ঐ কক্তমটির িেিুরো 
হযলন: বুোক্তরস্টোর আমীর-উল ইিলোম, বল. কযনবল শ্রী বগোলক মেমুেোর এবৃং ক্তবএিএযফর শ্রী 
চটপোধুোয়।এই কক্তমটির কোে হযলো নূতন িরকোযরর শপথ গ্রহন ও অক্তভযষক অনুিঠোযনর েযনু 
একটি িুক্তবধোেনক ও ক্তনরোপে েোয়গো খুাঁযে ববর করো। 

বকৌশলগত ক্তেক ক্তবযবচনো কযর ঐ কক্তমটি কুক্তষ্টয়ো বেলোর বমযহরপুর মহকুমোর ববেুনোথ তলোর 
আম্রকোননযক অক্তভযষযকর স্থোন ক্তহযিযব ববযছ বনন।এই েোয়গোটির িুক্তবধো হযলো এর ক্ততন ক্তেযকই 
ভোরযতর ভূখণ্ড। একটি মুোপ এযন েোয়গোটি ক্তচক্তিত করো হযলো। বগোলক মেমুেোর মুোযপর উপযর 
অৃংগুক্তল ক্তনযেবশ কযর বলযলন, 'এখোযন ভোরত িীমোযন্ত অুোক্তন্ট-এয়োরক্রোফট গোনগুযলো রোখো  োযব এবৃং 
েোয়গোটি িমূ্পেব ক্তনরোপে হযব'! 

১৫ এক্তপ্রল ববেুনোথতলো িৃংগ্রোম কক্তমটিযক নূতন িরকোযরর শপথ বনওয়োর কথো েোনোযনো হয়। 
িৃংগ্রোম কক্তমটি এ লযক্ষু কোে শুরু কযর। ক্তকন্তু িভোর েনু বচয়োর-যটক্তবল বকোথোয় পোযব? 
বখোাঁেোখুাঁক্তে শুরু হয়। গ্রোযমর এ বোক্তে-ও বোক্তে বথযক অল্প কটি বচয়োর-যটক্তবল বেোগোে করো হয়। 
বছোটখোযটো একটি িভোমি করো হয় বখোলো মোযঠর এক বকোযে, গোছতলোয়। 

কলকোতোর ৮ নের ক্তথযয়টোর বরোযে বোৃংলোযেযশর িরকোযরর একটি অক্তফি ক্তছল। ১৬ই এক্তপ্রল িকোল 
প বন্তও ঐ অক্তফযির বকউই েোনযতো নো ব  কলকোতো বথযক শত শত মোইল েযূর বোেোক্তল েোক্ততর 
ইক্ততহোযির এক স্বেবোক্তল অধুোয় রক্তচত হযত  োযে। বমযহরপুযর ১৭ এক্তপ্রযলর অনুিঠোন ক্তনযয় প্রধোনমন্ত্রী 
তোেউেীন আহমে এযতোই কযঠোর-কঠিন বগোপনীয়তো অবলেন কযরন ব , শুধু বোৃংলোযেযশর 
এমক্তপরোই নন, মক্তন্ত্রিভোর বকোযনো িেিুও তো ঘুেোক্ষযর েোনযত পোযরক্তন। তোযের শুধু বলো হয় তোরো 
বকউ ব ন কলকোতোর বোইযর নো  োন। 



১৬ এক্তপ্রল মধুরোযত কলকোতোয় িোে িোে রব! ক্তবএিএযফর কযনবল চটপোধুোয় ভোরত িরকোযরর 
পক্ষ বথযক ১০০টো গোক্তে ও বোযির বুবস্থো কযরন। ৫০টি বোি ও গোক্তেযত কযর কলকোতো শহর ও 
আশপোযশ ২০০ ক্তকযলোক্তমটোযরর মযধু অবক্তস্থত বোৃংলোযেযশর এমক্তপযের ঘুম ভোক্তেযয় এযক এযক গোক্তেযত 
বতোলো হয়। িকোল িোযে পোাঁচটোয় কলকোতো বপ্রিক্লোব, বহোযটল গ্রুোন্ড ও বহোযটল পোযকব র িোমযন বথযক 
৫০টি গোক্তেযত ও বোযি বেক্তশ-ক্তবযেক্তশ িোৃংবোক্তেক, কুোযমরোমুোন ও টিক্তভ কু্রযের বতোলো হয়।  

১৭ এক্তপ্রল,১৯৭১। 
িকোল িোযে পোাঁচটোয় নব গঠিত বোৃংলোযেশ িরকোযরর ভোরপ্রোপ্ত রোষ্ট্রপক্তত বিয়ে নেরুল ইিলোম, 
প্রধোনমন্ত্রী তোেউেীন আহমে, অথবমন্ত্রী কুোযেন মনিুর আলী, স্বরোষ্ট্র ও ত্রোে মন্ত্রী এ এইচ এম 
কোমরুজ্জোমোন, পররোষ্ট্রমন্ত্রী বমোশতোক আহমে এবৃং প্রধোন বিনোপক্তত কযনবল আতোউল গক্তন ওিমোনী 
একটি গোক্তেযত উযঠ বযিন।গন্তবু কুক্তষ্টয়ো বেলোর বমযহরপুর মহকুমোর ববেুনোথ তলোর আম্রকোনন! 
িকোল ১১টোয় তোরো গন্তবুস্থযল বপৌাঁছোন।  

১৭ই এক্তপ্রল কোক েোকো বভোযরই েমেম এয়োরযপোযটব  বগোপযন িক্তজ্জত হয় ভোরতীয়  ুদ্ধ ক্তবমোন 
বহর।যমযহরপুর িীমোযন্ত ভোরতীয় ভূখনযে মোথো উাঁচু কযর েোাঁেোয় ভোরযতর িোমক্তরক বোক্তহনী। আযরো 
মোথো মোথো উাঁচু কযর েোাঁেোয় ভোরতীয় িোমক্তরক বোক্তহনীর অুোক্তন্ট এয়োরক্রোফট গোনগুযলো! বমযহরপুর 
আম্রকোনযনর েল-স্থল আর আকোশ ক্তনরোপত্তোর চোেযর মুেোযনো! 

বমযহরপুযরর মহকুমো প্রশোিক তওক্তফক এলোহী বচৌধুরী এবৃং এিক্তপ মোহবুযবর বনত যত্ব ববেুনোথ তলোর 
আম্রকোনযন বছোট একটো মি িোেোযনো, বছোট েটুি কোযপবট ক্তবছোযনো এবৃং বেবেোরুর কক্তচপোতোর 
বতোরে। বতোরযের েপুোযশ বঙ্গবনু্ধর বে বে ছক্তব বঝোলোযনো। 
এই স্বল্প িমযয়র আযয়োেযনও মোনষু হযয়যছ প্রচুর। বেখযত বেখযত িভোস্থযল অন্তত হোেোর পোাঁযচক 
বলোক েমোযয়ত হযলো। 

পক্তিমবযঙ্গর বলখক িুনীল গযঙ্গোপোধুোয় তোাঁর 'পূবব-পক্তিম' উপনুোযি ১৭ ই এক্তপ্রযলর কথো 
ক্তলযখযছন।ওই িমযয়র বেবনো ক্তেযত ক্তগযয় িুনীল ক্তলযখযছন: 
‘গোক্তেগুযলো বশষ প বন্ত এযি থোমযলো একটি ক্তবশোল আমবোগোযনর মযধু।...ক্তকছু বলোক বিখোযন 
বেৌেোযেৌক্তে কযর বচয়োর িোেোযে। অক্তধকোৃংশ হোতলভোেো বচয়োর। কোছোকোক্তছ গ্রোযমর বোক্তেগুযলো বথযক 
ব োগোে কযর আনো।...আযশপোযশর গ্রোম বথযক বধযয় এযিযছ ক্তবপুল েনতো। বিনোযের ব ত্ত বভে কযর 
তোরো হুেমুে কযর বভতযর ঢুযক পেযত পোরযছ নো বযল অযনযকই আমগোছগুযলোযত চেযত শুরু 
কযরযছ।’ 

িকোল িোযে এগোযরোটোর িময় মনযচ আযিন বোৃংলোযেশ িরকোযরর ভোরপ্রোপ্ত রোষ্ট্রপক্তত বিয়ে নেরুল 
ইিলোম, প্রধোনমন্ত্রী তোেউেীন আহমে, অথবমন্ত্রী কুোযেন মনিুর আলী, স্বরোষ্ট্র ও ত্রোে মন্ত্রী এ এইচ 
এম কোমরুজ্জোমোন, পররোষ্ট্রমন্ত্রী বমোশতোক আহমে এবৃং প্রধোন বিনোপক্তত কযনবল আতোউল গক্তন 
ওিমোনী। 

কুোপযটন মোহবুব এর বনত যত্ব গোেব  অফ অনোর প্রেোন করো হয়।ভোরপ্রোপ্ত রোষ্ট্রপক্তত বিয়ে নেরুল 
ইিলোম অক্তভবোেন গ্রহন কযরন এবৃং েোতীয় পতোকো উযত্তোলন কযরন।েোতীয় িৃংগীত পক্তরযবশন 
কযরন বমোহোিে আিোেলু হক, শোহোবুেেীন আহযমে বিনু্ট এবৃং ক্তপনু্ট ক্তবশ্বোিিহ আযরো 



অযনযক।অধুোপক ইউিুফ আলী স্বোধীনতোর বঘোষনো পোঠ কযরন এবৃং নব গঠিত িরকোযরর শপথ 
গ্রহন অনুিঠোন পক্তরচোলনো কযরন। 

ভোরপ্রোপ্ত রোষ্ট্রপক্তত বিয়ে নেরুল ইিলোম তোর বিযবু বলযলন: 
'পলোশীর আম্রকোনযনর  ুযদ্ধ ১৭৫৭ িোযল বোৃংলোযেশ তোর স্বোধীনতো হোক্তরযয়ক্তছল।আে বিই প্রোচীন 
েোয়গোর আযরক আম্রকোনযনর নীযচ ১৯৭১ িোযল বিই স্বোধীনতো ক্তফযর এযলো, েন্ম ক্তনযলো স্বোধীন 
বোৃংলোযেশ রোস্ট্র! শোিনতন্ত্র প্রনীত নো হওয়ো প বন্ত বশখ মুক্তেবরু রহমোন প্রেোতযন্ত্রর রোস্ট্রপ্রধোন।আক্তম 
তোেউেীন আহমেযক প্রধোনমন্ত্রী পযে ক্তনযয়োগ কযরক্তছ।প্রধোনমন্ত্রীর িৃংযগ পরোমশব কযর বখোনেকোর 
বমোস্তোক আহযমে িোযহবযক পররোষ্ট্রমন্ত্রী পযে ক্তনযয়োগ কযরক্তছ। মন্ত্রীিভোর িোযথ পরোমশব কযর 
মুকক্ততবোক্তহনীর প্রধোন ক্তহযিযব কযনবল ওিমোনীযক প্রধোন বিনোপক্তত এবৃং কযনবল আবেরু রবযক ক্তচফ 
অফ স্টোফ পযে ক্তনযয়োগ কযরক্তছ। 
হোযট বোেোযর,নেীনোলোয় আমোর বিক্তনযকরো লযেযছন,লেযছন,লেযবন।আমোযের এই স্বোধীনতোর বঘোষনো 
১৯৭১ িোযলর ২৬যশ মোচব  বথযক কো বকর। 
ভোরপ্রোপ্ত রোষ্ট্রপক্তত বিয়ে নেরুল ইিলোম আযরো বলযলন,'কোল নো ক্তেক্তত,পরশু ক্তেতযবো।যেযশর এক 
খন্ড েক্তমযতও শত্রু রোখব নো।রোখব নো।ইনশোহ আিোহ -েয়বোৃংলো'! 

প্রধোনমন্ত্রী তোেউেীন আহমে বলযলন,'পোক্তকস্তোন ঘোতক ইয়োক্তহয়োর হোযত ক্তনহত।ম যতর পোহোযে 
পোক্তকস্তোন এখন বগোরস্থোন।আমরোই প ক্তথবীর অস্টম ব হৎ েনবহুল রোষ্ট্র।বোৃংলোযেযশর ৯০ ভোগ 
আমোযের েখযল।হোনোেোরযের িমু্পেব ক্তবতোক্তেত করোর আযগ মুক্তিবোক্তহনী থোমযব নো। কুোন্টনযমনট 
ছোেো বগোটো বেযশ আমোযের অক্তধকোর ক্তবস্ত ত'! 

ভোরপ্রোপ্ত রোষ্ট্রপক্তত বিয়ে নেরুল ইিলোম প্রধোন বিনোপক্তত কযনবল আতোউল গক্তন ওিমোনীযক 
িমোযবযশর িোযথ পক্তরচয় কক্তরযয় ক্তেযতই েনতো উিোযি বফযট পেযলো। 
প্রধোন বিনোপক্তত বলযলন,'েরকোর হযল আমরো ক্তবশ বছর ধযর লেোই করযবো।হযত পোযর এই  ুযগর 
বছযলরো লেোই কযর বশষ হযয়  োযব, ক্তকন্তু পযরর  যুগর বছযলরো স্বোধীনতো বভোগ করযত 
পোরযব।বোৃংলোযেশ  ক্তে রক্ষো নো পোয় তোহযল েক্তক্ষন-পূবব এক্তশয়োয় িমস্ত মোনক্তবকতোযবোধ নস্ট হযয় 
 োযব'! 

২৩যশ এক্তপ্রল,১৯৭১। 
ক্তবযকযল বিন কোকু এযলন।বোবো আর বিনকোকু ড্রইৃংরুযম বযি চো খোযেন আর আলোপ 
করযছন।আলোযপর মূল ক্তবষয় 'নব গঠিত বোৃংলোযেশ িরকোর'। 
আক্তম, বোবো ও বিন কোকু েেুনযকই ক্তেযজ্ঞি করলোম,'যকবল বতো  ুদ্ধ শুরু হযলো।এখনই নূতন 
িরকোর গঠযনর প্রযয়োেনীয়তো বো ব ৌক্তিকতো ক্তক? ওটো বতো  ুদ্ধ েযয়র পযরও করো ব ত'! 

বিন কোকু বলযলন,'অনবব, স্বোধীনতোর বঘোষনোর িোযথ িোযথ 'নূতন িরকোর ' গঠযনর এই ক্তিদ্ধোন্তটো 
খুবই িমযয়োপয োগী একটি পেযক্ষপ।এযত কযর পুযরো ক্তবশ্ব েোনযলো এটি বকোন ক্তবক্তেন্ন িৃংগঠন বো 
েযলর আযদোলন নয়।এটি বকোন গ হ ুেধও নয়! বরৃং এটি পুযরো বোৃংগোক্তল েোক্ততর একটি িৃংঘবদ্ধ 
আযদোলন! স্বোধীনতোর আযদোলন।'নূতন িরকোর' এর বনত যত্ব মুক্তি ুেধ পক্তরচোলনো, অনুোনু বেযশর 
িোযথ কূটননক্ততক িম্পকব  বতরী করো এবৃং িোহো ু-িহয োক্তগতোর িোরও উযন্মোক্তচত হযব তক্তেৎ 
গক্ততযত'! 



বোবো আমোযক বলযলন,'অনবব, বতোর মযন আযছ িোতই মোচব  বরিযকোরযির ময়েোযন বতোযক বযলক্তছলোম 
 ক্তে বকোন কোরযন বৃংগবনু্ধ বেযল চযল  োন তোহযল আনযেোলযনর বনত ত্ব বেযবন তোেউেীন আহমে'। 
আক্তম বললোম,'হুোাঁ, বোবো আমোর েিট মযন আযছ'! 
বোবো বললযলন,'আমোর ধোরনো িঠিক হযয়যছ! বেযখক্তছি, বৃংগবনু্ধর অিমোপ্ত ক্তবেবযক তোর 
অনুপক্তস্থক্ততযত তোেউেীন আহমে ক্তক িুদরভোযব এক্তগযয় ক্তনযয়  োযেন! এযকই বযল ব োগু উত্তরিূক্তর'! 

এইটুকু বযল বোবো থোমযলন।তোরপর চোযয়র কোযপ বে একটো চুমুক ক্তেযয় বলযলন,'অনবব,ইক্ততহোযির 
একটো ঘটনো বক্তল বশোন। 
ক্তিতীয় ক্তবশ্ব ুদ্ধকোযল ফরোিী বেযশর ক্ষমতোিীন রোেননক্ততক বনত ত্ব বেশযক ক্তহটলোযরর ধ্বৃংি যজ্ঞর হোত 
বথযক রক্ষো করোর েযনু ক্তবনো প্রক্ততযরোযধ ক্তহটলোর বোক্তহনীর কোযছ আত্মিমপবে কযরক্তছল।লেোকু ফরোিী 
েোক্ততর অক্তধকোৃংশ নোগক্তরকই বিক্তেন এই অম বোেোকর অধীনতো বমযন ক্তনযত পোযরক্তন। েোক্ততর ঐ 
েযূ বোগকোযল বেনোযরল েু গুল বেশ বথযক পোলোযলন।আেয় ক্তনযলন ক্তিযটযন। মহোেোনব ক্তহটলোযরর 
ক্তবরুযদ্ধ প্রক্ততযরোধ িৃংগ্রোম গযে বতোলযলন। বেনোযরল েু গুল এর বনত যত্ব ফরোিী েনগে শুরু কযর 
নোৎক্তিক্তবযরোধী গে ুদ্ধ। বেনোযরল েু গুল লন্ডযন বযিই গযে বতোলযলন ফ্রোযির প্রবোিী িরকোর! 

বোকীটো বগৌরবময় ইক্ততহোি! 

েীঘবক্তেন প্রক্ততযরোধ ও িৃংগ্রোযমর পর, ফরোিীরো ক্তমত্র বোক্তহনীর িহয োক্তগতোয় চুেোন্ত ক্তবেয় ক্তছক্তনযয় 
আনযত িক্ষম হযয়ক্তছযলো! বেনোযরল েু গুযলর বিক্তেযনর বিই বীরত্বপূেব ভূক্তমকোর কোরযে ফরোিীরো 
আেও তোাঁযক েদ্ধোর িযঙ্গ স্মরে কযর।আমোর ধোরনো ক্তক েোক্তনি অনবব, আমোযেরও চূেোন্ত ক্তবেয় 
হযব! িহিোই'! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

আঠোযরো. 

৪ এক্তপ্রল,১৯৭১। 
চো বোগোন পক্তরযবিটিত আধো িমতল আধো-পোহোক্তে এলোকো বতক্তলয়োপোেো 
এখোযন ক্তিতীয় ইস্ট ববঙ্গল বরক্তেযমনট-এর বহে বকোয়োরটোর।ঐ বহে বকোয়োরটোযর একক্তত্রত হযয়যছন 
বেশ বপ্রক্তমক ক্তকছু বোৃংগোক্তল িোমক্তরক অক্তফিোর। এযের মযধু আযছন কযনবল এম.এ.ক্তে ওিমোনী, 
বলফযটনুোন্ট কযনবল আবেরু রব, বলফযটনুোন্ট কযনবল িোলোহ উক্তেন বমোহোিে বরেো, বমের কোেী 
নুরুজ্জোমোন, বমের খোযলে বমোশোররফ, বমের নুরুল ইিলোম, বমের শোফোত েোক্তমল ও বমের 
মইনুল বহোযিন বচৌধুরী। 

এ িভোযতই মুক্তি ুযদ্ধর িোৃংগঠক্তনক এবৃং কমোন্ড কোঠোযমোর ক্তভক্তত্তমূল বতরী হযলো।উপক্তস্তত িোমক্তরক 
কমবকতব োগন কযনবল এম.এ.ক্তে ওিমোনীযক মকু্তিবোক্তহনীর িববোক্তধনোয়ক ক্তহযিযব বমযন ক্তনযলন।ঐ িভোয় 
চোরেন বিনো কমবকতব োযক অক্তধনোয়যকর েোক্তয়ত্ব বেয়ো হযলো। বমের িক্তফউিোহযক ক্তিযলট-িোহ্মেবোেীয়ো 
অিল,যমের খোযলে বমোশোররফযক কুক্তমিো-যনোয়োখোক্তল অিল, বমের ক্তেয়োউর রহমোনযক চটগ্রোম ও 
পোববতু চটগ্রোম অিল এবৃং বমের আবু ওিমোন বচৌধুরীযক কুক্তষ্টয়ো- যশোর অিযলর অক্তধনোয়যকর 
েোক্তয়ত্ব বেয়ো হযলো। 

১০ এক্তপ্রল বঙ্গবনু্ধ বশখ মকু্তেবুর রহমোনযক রোষ্ট্রপক্তত, বিয়ে নেরুল ইিলোমযক উপরোষ্ট্রপক্তত এবৃং 
তোেউক্তেন আহমেযক প্রধোনমন্ত্রী কযর গেপ্রেোতন্ত্রী বোৃংলোযেযশর প্রবোিী িরকোর তথো মকু্তেবনগর 
িরকোর গঠিত হয়। পরক্তেনই তোেউক্তেন আহমে আরও ক্ততনেন আিক্তলক অক্তধনোয়যকর নোম বঘোষেো 
কযরন। এরো হযলন: 
রৃংপুর অিযলর েযনু কুোযেন নওয়োক্তেশ, ক্তেনোেপুর-রোেশোহী-পোবনো অিযলর েযনু বমের নোেমুল 
হক এবৃং বক্তরশোল-পটুয়োখোক্তল অিযলর েযনু বমের এম.এ েক্তলল।  

েনু মোযি প্রধোনমন্ত্রী ও প্রক্ততরক্ষো মন্ত্রী তোেউক্তেন আহযমে এর িভোপক্ততযত্ব অনুক্তষ্ঠত মন্ত্রীপক্তরষযের 
ববঠযক  ুদ্ধ পক্তরক্তস্থক্ততর প বোযলোচনো করো হযলো এবৃং িুষু্ঠ প্রশোিক্তনক বুবস্থোর অধীযন ' ুদ্ধ অিল বো 
বিক্টর' গঠযনর ক্তিদ্ধোন্ত বনয়ো হযলো।  

১০ েলুোই বথযক ১৭ েলুোই কলকোতোয় বিক্টর কমোন্ডোরযের একটি িযিলন অনুক্তষ্ঠত হযলো। বিই 
িযিলযনই ক্তনধবোরে করো হযলো, বোৃংলোযেশযক কয়টো বিক্টযর ভোগ করো হযব, বক বক বিক্টর কমোন্ডোর 
হযবন।কয়টি ক্তিযগে বতক্তর হযব এবৃং বক বকোনটোর কমোন্ডোর হযবন।  



১১ েলুোই ১৯৭১ মুক্তেবনগযর উচ্চপেস্থ িোমক্তরক কমবকতব োযের ববঠযক মুক্তিবোক্তহনীর  ুদ্ধযকৌশল িিযন্ধ 
ক্তবস্তোক্তরত আযলোচনো করো হয়। এই িযিলযন বোৃংলোযেযশর িমস্ত  ুদ্ধোিলযক ১১টি বিক্টযর ভোগ করো 
হযলো।ক্তনধবোরে করো হযলোপ্রক্ততটি বিক্টযরর বনত যত্ব থোকযবন একেন বিক্টর কমোন্ডোর।  

বিক্টর কমোন্ডোররো ক্তনে ক্তনে বিক্টযরর  ুদ্ধ পক্তরচোলনো করযবন। িুষু্ঠভোযব  ুদ্ধ পক্তরচোলনোর িুক্তবধোযথব 
প্রক্ততটি বিক্টরযক আবোর কযয়কটি িোব-যিক্টযর ভোগ করো হযলো। এই বিক্টর ও িোব-যিক্টর গুযলো 
হযে: 

বিক্টর এক: 
িীমোনো: চটগ্রোম ও পোববতু চটগ্রোম বথযক বফনী নেী প বন্ত। 
বিক্টর কমোন্ডোর: বমের ক্তেয়োউর রহমোন (১০ এক্তপ্রল ৭১ বথযক ২৫ েনু ৭১ প বন্ত)। 
বমের রক্তফকুল ইিলোম (২৮ েনু ১৯৭১ বথযক ১৪ বফিয়োক্তর ১৯৭২ প বন্ত)। 
িোব-যিক্টর: 
১. ক্তরক্তশমুখ।কমোন্ডোর: কুোযেন শোমিলু ইিলোম। 
২. শ্রীনগর।কমোন্ডোর: কুোযেন মক্ততউর রহমোন, কুোযেন মোহফুেরু রহমোন। 
৩. মোনুঘোট।কমোন্ডোর: কুোযেন মোহফুেরু রহমোন। 
৪. তোবোল ছক্তে।কমোন্ডোর: িোযেব ন্ট আলী বহোযিন। 
৫. ক্তেমো ক্তগক্তর।কমোন্ডোর: আক্তমব িোযেব ন্ট। 

বিক্টর েইু: 
িীমোনো: বনোয়োখোলী বেলো, কুক্তমিো বেলোর আখোউেো বভরব বরল লোইন প বন্ত এবৃং ফক্তরেপুর ও 
ঢোকোর অৃংশ ক্তবযশষ। 
বিক্টর কমোন্ডোর: বমের খোযলে বমোশোররফ (১০ এক্তপ্রল ১৯৭১ বথযক ২২ বিযেের ১৯৭১ 
প বন্ত)।যমের এটিএম হোয়েোর (২২ বিযেের ১৯৭১ বথযক ১৪ বফব্রুয়োক্তর ১৯৭২ প বন্ত)। 
িোব-যিক্টর: 
১. গঙ্গোিোগর, আখোউেো এবৃং কিবো।কমোন্ডোর: মোহবুব, বলঃ ফোরুক এবৃং বলঃ হুমোয়ুন কবীর। 
২. মদোভব।কমোন্ডোর: কুোযেন গফুর। 
৩. িোলেো-নেী।কমোন্ডোর: মোহবুব হোিোন। 
৪. মক্ততনগর।কমোন্ডোর: বলফযটনুোন্ট ক্তেেোরুল আলম। 
৫. ক্তনভব য়পুর।কমোন্ডোর: কুোযেন আকবর।যলঃ মোহবুব। 
৬. রোেনগর।কমোন্ডোর: কুোযেন েোফর ইমোম, কুোযেন শহীে এবৃং বলঃ ইমোমুজ্জোমোম। 

বিক্টর ক্ততন: 
ক্তিযলট বেলোর হক্তবগঞ্জ মহকুমো, ক্তকযশোরগঞ্জ মহকুমো, আখোউেো বভরব লোইন বথযক উত্তর পূবব ক্তেযক 
কুক্তমিো ও ঢোকো বেলোর অৃংশ ক্তবযশষ। 
বিক্টর কমোন্ডোর: বমের বক এম শক্তফউিোহ (১০ এক্তপ্রল ১৯৭১-২১ েলুোই ১৯৭১ প বন্ত)।যমের এ 
এন এম নুরুজ্জোমোন (২৩ েলুোই ১৯৭১ বথযক ১৪ বফব্রুয়োক্তর ১৯৭২ প বন্ত)। 
িোব-যিক্টর: 
১. আেমবোেী।কমোন্ডোর: কুোযেন আক্তেে, কুোযেন ইেোে। 
২. বোঘোইবোেী।কমোন্ডোর: কুোযেন আক্তেে, কুোযেন ইেোে। 



৩. হোতকোটো।কমোন্ডোর: কুোযেন মক্ততউর রহমোন। 
৪. ক্তিমলো-গোইমনতলো।কমোন্ডোর: কুোযেন এম এি এ ভুাঁ ইয়ো। 
৫. পঙ্কবটি।কমোন্ডোর: কুোযেন নোক্তিম। 
৬. মনতোলো।কমোন্ডোর: কুোযেন এম এি এ ভুাঁ ইয়ো। 
৭. ক্তবেয়নগর।কমোন্ডোর: কুোযেন এম এি এ ভুাঁ ইয়ো। 
৮. কোলোেরো।কমোন্ডোর: বলঃ মেমুেোর। 
৯. কলকক্তলয়ো।কমোন্ডোর: বলঃ বগোলোম বহলোল বমোযশবে 
১০. বোমুক্ততয়ো।কমোন্ডোর: বলঃ িোঈে। 

বিক্টর চোর: 
িীমোনো: ক্তিযলট বেলোর পবূবোিল এবৃং বখোয়োই িোযয়স্তোগঞ্জ বরললোইন বোযে পূবব ও উত্তর ক্তেযক ক্তিযলট 
বেলোর েোউক্তক িেক প বন্ত। 
বিক্টর কমোন্ডোর: বমের ক্তচত্তরঞ্জন েত্ত (১০ এক্তপ্রল ১৯৭১ বথযক ১৪ বফব্রুয়োক্তর ১৯৭২ প বন্ত)  
িোব-যিক্টর: 
১. েোলোলপুর।কমোন্ডোর: মোহবুবর রব িোেী 
২. বোেোপুক্তঞ্জ।কমোন্ডোর: কুোযেন এ রব 
৩. আমলো ক্তমে।কমোন্ডোর: বলফযটনুোন্ট েক্তহর 
৪. কুক্তকতোল।কমোন্ডোর: ফ্ল্োইট বলফযটনুোন্ট কোযের ও কুোযেন শক্তরফুল হক। 
৫. বকলোি শহর।কমোন্ডোর: বলফযটনুোন্ট ওয়োক্তকউজ্জোমোন। 
৬. কোমোলপুর।কমোন্ডোর: কুোযেন এনোম। 

বিক্টর পোাঁচ: 
িীমোনো: ক্তিযলট েোউক্তক িেক বথযক ক্তিযলট বেলোর িমগ্র উত্তর ও পক্তিমোিল। 
বিক্টর কমোন্ডোর: বমের মীর শওকত আলী (১০ এক্তপ্রল ১৯৭১ বথযক ১৪ এক্তপ্রল ১৯৭২ প বন্ত)। 
িোব-যিক্টর: 
১. মুিোপুর।কমোন্ডোর: িোযেব ন্ট নোক্তের, মুক্তিয োদ্ধো ফোরুক ক্তছযলন বিযকন্ড ইন কমোন্ড 
২. েোউক্তক।কমোন্ডোর: িোযেব ন্ট বমের ক্তবআর বচৌধুরী 
৩. ক্তশলো।কমোন্ডোর: কুোযেন বহলোল 
৪. বভোলোগঞ্জ।কমোন্ডোর: বলফযটনুোন্ট তোযহর উক্তেন আখঞ্জী। 
৫. বোলোট।কমোন্ডোর: কুোযেন িোলোউক্তেন, িোযেব ন্ট গক্তন, এনোমুল হক বচৌধুরী। 
৬. বোরোেেো।কমোন্ডোর: কুোযেন মিুক্তলম উক্তেন। 

বিক্টর ছয়: 
িীমোনো: িমগ্র রৃংপুর বেলো এবৃং ক্তেনোেপুর বেলোর ঠোকুরগোাঁও মহকুমো। 
বিক্টর কমোন্ডোর: উইৃং কমোন্ডোর বমোঃ খোযেমুল বোশোর (১০ এক্তপ্রল ১৯৭১ বথযক ১৪ বফব্রুয়োক্তর 
১৯৭২ প বন্ত)। 
 

িোব-যিক্টর: 
১. ভেনপুর।কমোন্ডোর: কুোযেন নেরুল, ফ্ল্োইট বল: িেরুক্তেন এবৃং কুোযেন শোহক্তরয়োর। 



২. পোটগ্রোম।কমোন্ডোর: মক্ততয়োর রহমোন। 
৩. িোযহবগঞ্জ।কমোন্ডোর: কুোযেন নওয়োযেশ উক্তেন। 
৪. বমোগলহোট।কমোন্ডোর: কুোযেন বেযলোয়োর। 
৫. ক্তচলোহোটী।কমোন্ডোর: ফ্ল্োইট বলঃ ইকবোল। 

বিক্টর িোত: 
িীমোনো: ক্তেনোেপরু বেলোর েক্তক্ষেোিল বগুেো, রোেশোহী এবৃং পোবনো বেলো।যিক্টর কমোন্ডোর: বমের 
নোেমুল হক (১০ এক্তপ্রল বথযক ১৯৭১ বথযক ২৭ বিযেের ১৯৭১ প বন্ত)।েঘূবটনোয় ক্তনহত। 
বমের কোেী নুরুজ্জোমোন (২৮ বিযেের ১৯৭১ বথযক ১৪ বফব্রুয়োক্তর ১৯৭২ প বন্ত)  
িোব-যিক্টর: 
১. মোলন।কমোন্ডোর: কুোযেন মক্তহউক্তেন েোহোঙ্গীর। 
২. তপন।কমোন্ডোর: বমের নোেমুল হক। 
৩. বমযহক্তেপুর।কমোন্ডোর: কুোযেন মক্তহউক্তেন েোহোৃংগীর, িুযবেোর ইক্তলয়োছ। 
৪. হোমেোপুর।কমোন্ডোর: কুোযেন ইক্তদ্র্ি 
৫. আক্তেনোবোে।কমোন্ডোর: অেোনো মুক্তিয োদ্ধো। 
৬. বশখ পোে।কমোন্ডোর: কুোযেন রক্তশে। 
৭. বঠোকরোবোেী।কমোন্ডোর: িুযবেোর ময়ুোযজ্জম। 
৮. লোল বগোলো।কমোন্ডোর: কুোযেন ক্তগয়োিউক্তেন বচৌধুরী। 

বিক্টর আট: 
িীমোনো: িমগ্র কুক্তষ্টয়ো ও  যশোর বেলো। 
ফক্তরেপুযরর অক্তধকোৃংশ এলোকো এবৃং বেৌলতপুর-িোতক্তক্ষরো িেযকর উত্তরোৃংশ।যিক্টর কমোন্ডোর: বমের 
আবু ওিমোন বচৌধুরী (১০ এক্তপ্রল ১৯৭১ বথযক ১৭ এক্তপ্রল ১৯৭১ প বন্ত) 
বমের এম এ মঞ্জুর (১৪ আগস্ট ১৯৭১ বথযক ১৪ বফব্রুয়োক্তর ১৯৭২ প বন্ত)। 
িোব-যিক্টর: 
১. বয়েো।কমোন্ডোর: কুোযেন খদকোর নোেমুল হুেো। 
২. হোক্তকমপুর।কমোন্ডোর: কুোযেন িোক্তফউিোহ। 
৩. বভোমরো।কমোন্ডোর: কুোযেন িোলোউক্তেন, কুোযেন শোহোবুক্তেন। 
৪. লোলবোেোর।কমোন্ডোর: কুোযেন এ আর আেম বচৌধুরী। 
৫. বনপুর।কমোন্ডোর: কুোযেন বমোস্তোক্তফেরু রহমোন। 
৬. ববনোযপোল।কমোন্ডোর: কুোযেন আবুল হোক্তলম, কুোযেন বতৌক্তফক ইলোহী বচৌধুরী। 
৭. ক্তশকোরপুর।কমোন্ডোর: কোযেন বতৌক্তফক ইলোহী বচৌধুরী, কুোযেন েোহোঙ্গীর 

বিক্টর নয়: 
িীমোনো: বেৌলতপুর িোতক্তক্ষরো িেক বথযক খুলনোর েক্তক্ষেোিলএবৃং বক্তরশোল ও পটুয়োখোলী বেলো। 
বিক্টর কমোন্ডোর: বমের এম এ েক্তলল (১০ এক্তপ্রল ১৯৭১ বথযক ২৪ ক্তেযিের ১৯৭১ প বন্ত) 
বমের েয়নলু আযবেীন (২৪ ক্তেযিের ১৯৭১ বথযক ১৪ বফব্রুয়োক্তর ১৯৭২ প বন্ত)। 
িোব-যিক্টর: 
১. তোক্তক 



২. ক্তহঞ্জোলগঞ্জ 
৩. শমযির নগর 

বিক্টর েশ: 
িীমোনো: বকোন আিক্তলক িীমোনো বনই। বনৌবোক্তহনীর কমোযন্ডো িোরো গঠিত। শত্রুপযক্ষর বনৌ োন 
ধ্বৃংযির েনু এযেরযক ক্তবক্তভন্ন বিক্টযর পোঠোযনো হযতো। 
বিক্টর কমোন্ডোর: মুক্তি ুযদ্ধর িববোক্তধনোয়ক আতোউল গক্তন ওিমোনী। 

বিক্টর এগোর: 
িীমোনো: ক্তকযশোরগঞ্জ মহকুমো বোযে িমগ্র ময়মনক্তিৃংহ ও টোঙ্গোইল বেলো।নগর বোেী ও আক্তরচো বথযক 
ফুলছক্তে।বোহোেরুোবোে বথযক  মুনো নেী তীর অিল । 
বিক্টর কমোন্ডোর: বমের ক্তেয়োউর রহমোন (২৬ েনু ১৯৭১ বথযক ১০ অযক্টোবর ১৯৭১ প বন্ত) 
বমের আবু তোযহর (১০ অযক্টোবর ১৯৭১ বথযক ০২ নযভের ১৯৭১ প বন্ত)। 
ফ্ল্োইট বলফযটনুোন্ট এম হোক্তমেিুোহ খোন (০২ নযভের ১৯৭১ বথযক ১৪ বফব্রুয়োক্তর ১৯৭২ প বন্ত)। 
িোব-যিক্টর: 
১. মোনকোরচর।কমোন্ডোর: ফ্ল্োইট বলফযটনুোন্ট এম হোক্তমেিুোহ খোন 
২. মোযহন্দ্রগঞ্জ।কমোন্ডোর: বমের আবু তোযহর, বলঃ মোন্নোন 
৩. পুরোখোক্তিয়।কমোন্ডোর: বলফযটনুোন্ট হোযশম। 
৪. ধোলু।কমোন্ডোর: বলফযটনুোন্ট তোযহর, বলফযটনুোন্ট কোমোল। 
৫. রৃংগ্রো।কমোন্ডোর: মক্ততউর রহমোন। 
৬. ক্তশভোবোেী।কমোন্ডোর: ইক্তপ আর এর েকু্তনয়র কক্তমশন অক্তফিোরযের মযধু ভোগ কযর বেয়ো হয়। 
৭. বোঘমোরো।কমোন্ডোর: ইক্তপ আর এর েকু্তনয়র কক্তমশন অক্তফিোরযের মযধু ভোগ কযর বেয়ো হয়। 
৮. মোযহশযখোলো।কমোন্ডোর: ইক্তপ আর এর েকু্তনয়র কক্তমশন অক্তফিোরযের মযধু ভোগ কযর বেয়ো হয়। 

কযনবল ওিমোনী ক্ততনটি ক্তিযগে বফোিব গঠন করযলন এই বফোিবগুযলোর নোমকরে করো হযলো তোযের 
অক্তধনোয়কযের নোযমর আেু অক্ষর ক্তেযয়।১ম, ৩য় এবৃং ৮ম ইস্ট ববঙ্গল বরক্তেযমন্ট ক্তনযয় গঠিত 
হযলো 'যেে' বফোিব।এর অক্তধনোয়ক বমের ক্তেয়োউর রহমোন।  
৪থব, ৯ম এবৃং ১০ম ইস্ট ববঙ্গল বরক্তেযমন্ট ক্তনযয় গঠিত হযলো 'যক' বফোিব।এর অক্তধনোয়ক বমের 
খোযলে বমোশোররফ। ১৯৭১ এর অযক্টোবর মোযি,২য় এবৃং ১১তম ইস্ট ববঙ্গল বরক্তেযমন্ট ক্তনযয় গঠিত 
হযলো 'এি' বফোিব।এর অক্তধনোয়ক বমের বক এম িক্তফউিোহ।  

পোক্তকস্তোক্তন বিনুযের ক্তবরুযদ্ধ  ুযদ্ধ বোৃংলোযেযশর অভুন্তযর িোমক্তরক বোক্তহনীর পোশোপোক্তশ আরও কযয়কটি 
িশে বগক্তরলো বোক্তহনীও িৃংগঠিত হযলো।এই িকল বোক্তহনীর মযধু প্রথযম  োর নোম আযি বিটি হযে 
কোযেক্তরয়ো বোক্তহনী । 
১৭ হোেোর ক্তনয়ক্তমত মুক্তিয োদ্ধো ও ৭০ হোেোর বস্বেোযিবক ক্তনযয় এই ক্তবশোল বোক্তহনী গযে বতোযলন 
টোঙ্গোইযলর কোযের ক্তিক্তেকী। 

কোযেক্তরয়ো বোক্তহনীর পোশোপোক্তশ িশে বগক্তরলো প্রক্ততযরোধ গযে বতোযলন ক্তিরোেগযঞ্জর লক্ততফ ক্তমেব ো 
বোক্তহনী, ক্তঝনোইেযহর আকবর বহোযিন বোক্তহনী, ফক্তরেপুযরর বহমোযয়ত বোক্তহনী, বক্তরশোযলর কুেিু বমোিো 



বোক্তহনী ও গফুর বোক্তহনী!! ময়মনক্তিৃংযহর আফিোর বোক্তহনী ও আফতোব বোক্তহনী! িববহোরো পোটিব র 
বনতো ক্তিরোে ক্তশকেোরও বক্তরশোযল তোাঁর বোক্তহনীযক িৃংগঠিত করযলন।  

ভোরযতর বিনোবোক্তহনীর বগক্তরলো  ুদ্ধ ক্তবযশষজ্ঞ বমের বেনোযরল ওবোযনর িক্তক্রয় িহয োক্তগতোয় 
আযরকটি বোক্তহনী গঠিত হযলো।এর নোম মুক্তেব বোক্তহনী। মকু্তেববোক্তহনীর িেিুযের বেরোেযুন প্রক্তশক্ষে 
বেয়ো হযলো। ছোত্রলীগ বনতো বশখ ফেললু হক মক্তে, বতোফোযয়ল আহমে, আবেরু রোজ্জোক এবৃং 
ক্তিরোেলু আলম খোন ক্তছযলন এই বোক্তহনীর িৃংগঠক। 

মুক্তেব বোক্তহনীর গঠন ও কমবধোরো ক্তছল রহিুময়! এর গঠন ক্তনযয় েযুটো মতবোে প্রচক্তলত ক্তছযলো।প্রথম 
মতবোেটি হযে: 
'কোযরো কোযরো ধোরেো ক্তছযলো আমোযের মকু্তি ুদ্ধ ক্তভযয়তনোম  ুযদ্ধর মতই েীঘবস্থোয়ী হযব! বিইযক্ষযত্র 
িম্ভোবু ক্তবকল্প বনত যত্বর প্রযয়োেন হযব।আর বিই বপ্রোয়েযনর বমোকোযবলো করযতই মুক্তেব বোক্তহনী গঠন 
করো হযয়ক্তছল।  
ক্তিতীয় মতবোেটি হযে: 
আওয়োমী লীযগর েোনপন্থী অৃংযশর কো বক্রযম িক্তন্ধহোন ক্তছযলন মুক্তেব বোক্তহনীর িৃংগঠকরো! মকু্তেবনগর 
িরকোযরর উপরও ওরো পুযরোপুক্তর ক্তনভব োর ক্তছযলন নো! 

 ুদ্ধযক্ষযত্র অনুোনু মুক্তিয োদ্ধোর িযঙ্গ মুক্তেব বোক্তহনীও  ুদ্ধ কযরযছ। মুক্তেব বোক্তহনী  ুদ্ধ কযরযছ েক্তক্ষে 
ও েক্তক্ষে-পক্তিম রেোঙ্গযন। ঢোকোর আযশ পোযশও ওরো ববশ ক্তকছু েঃুিোহক্তিক অক্তভ োন কযরযছ।মুক্তেব 
বোক্তহনীর িেিুরো বগক্তরলো রেযকৌশযল ক্তবযশষভোযব প্রক্তশক্তক্ষত ক্তছল। ওরো ক্তছল তুলনোমূলকভোযব উন্নত 
অেশযে িক্তজ্জত! 

... ... ... বহুক্তেন পর গতকোল ক্তবযকযল ক্তনউমোযকব যট ক্তগযয়ক্তছলোম।ক্তেলীপ আর আক্তম।ঢোকো শহর 
এখন আতৃংযকর শহর,ভযয়র শহর আর অক্তবশ্বোযির শহর!য যকোন িময় ব  কোউযক ধযর ক্তনযয়  োযে 
পোক্তকস্তোক্তন বিনুরো। বকোন কোরন ছোেোই!আমরো  খন ক্তনউমোযকব যটর বগযটর কোছোকোক্তছ,যিই িময় 
একটি েলপোই রৃংযয়র িোক এযি থোমযলো আমোযের িোমযনই।আমোযের েেুযনরই বমরুেন্ড ক্তেযয় শীতল 
পোক্তনর বস্রোত বযয় বগল ব ন!ভযয়র আযরো কোরন হযলো আমোযের েেুযনরই পযকযট ঢোকো 
ক্তবশ্বক্তবেুোলযয়র পক্তরচয়পত্র। 
আমোরটোয় বলখো: 
অনবব রহমোন, প্রথম বষব, অথবনীক্তত ক্তবভোগ। 
ক্তেলীযপরটোয় বলখো: 
ক্তেলীপ বিন, প্রথম বষব, আইন ক্তবভোগ। 
 

আমোযের পক্তরচয়পত্র বেখযত চোইযলই আমরো ক্তনক্তিত ধরো পেযবো! 
ঢোকো ক্তবশ্বক্তবেুোলযয়র ছোত্রযের উপর ওযের ক্তবশোল ঘ নো, ক্তবশোল বক্ষোভ আর ক্তবশোল ভয়! বকননো,িব 
আযদোলন ব  েোনো ববযধযছ এই ক্তবশ্বক্তবেুোলযয়ই! 

ওরো আমোযের বেখযলো।ক্তকন্তু ক্তবক্তচত্র কোরযন ওযের বকোন ভোবোনতর হযলো নো! আমরো  যন্ত্রর মযতো 
হোটযত হোটযত ওযের বথযক েযূর িযর এলোম।হোটযত হোটযত একিময় ওযের ে িটি িীমোর 



বোইযর।হোাঁটক্তছলোম আর মযন মযন ভোবক্তছলোম: 
মোনুষ  ুদ্ধ কযর মোনুযষর িোযথ ক্তকন্তু আমোযের  ুদ্ধ শুরু হযয়যছ মোনুষরুপী একেল েোযনোয়োযরর 
িোযথ! এই েোযনোয়োযররো একযচোখো বেযতু, খনুী, ইতর, ধষবক আর নরযকর কীট! 
ওরো আমোযের ফুযলর মযতো িমোে, িৃংিোর আর বেশটোযক নস্ট কযর বফলযছ!এযকবোযর ওযের নস্ট 
বীরয র মযতো! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

উক্তনশ. 

এগোযরোটি বিক্টর, ক্ততনটি ক্তিযগে বফোিব আর অযনকগুযলো বগক্তরলো ফ্রযন্টর অধীযন  ুদ্ধ চলযছ। ুদ্ধ 
করযছন বীর মুক্তিয োদ্ধোরো! রোেধোনী বথযক শুরু কযর বেযশর আনোযচ কোনোযচ ছক্তেযয় পযেযছ এই 
 ুদ্ধ।।এগুযলোর িবই িিে  ুদ্ধ! এই িিে  ুযদ্ধর বোইযরও চলযছ আযরকটি  ুদ্ধ।ঐ  ুযদ্ধর নোম 
কূটননক্ততক  ুদ্ধ! লন্ডযন বযি ঐ  ুদ্ধ করযছন আযরক মুক্তি োদ্ধো।এই মুক্তি োদ্ধোর নোম ক্তবচোরপক্তত 
আবু িোঈে বচৌধুরী! 

মুক্তি ুেযধর স্বপযক্ষ ক্তবশ্ব েনমত গেোর েযনু, প্রবোিী বোেোক্তলযের িৃংঘবদ্ধ করোর েযনু, আমোযের 
মুক্তির িৃংগ্রোযম ঝোাঁক্তপযয় পেোর েনু, প্রবোযির পযথ-প্রোন্তযরই ক্ততক্তন উন্মিু কযরযছন আযরো একটি 
বিক্টর। ক্তেন-রোত কযঠোর পক্তরেম কযর, পরম ক্তনষ্ঠোর িৃংযগ ক্ততক্তন ঘুযর ববেোযেন ইউযরোপ, 
আযমক্তরকো ও অনুোনু নোনো বেযশর পযথ পযথ! আর গযে বতোলযছন মুকক্তত ুেযধর পযক্ষ প্রবোিী 
েনমত! মুকক্তত ুেযধর পযক্ষ ক্তবশ্ব েনমত! 

আক্তম বোবোযক ক্তেযজ্ঞি করলোম,'বোবো, তুক্তম উনোযক বচযনো'? 
বোবো বলযলন,'অবশুই ক্তচক্তন।উক্তন আমোযের ঢোকো ক্তবশ্বক্তবেুোলযয়র ক্তভক্তি! 
তোর ক্তপতো আব্দুল হোক্তমে বচৌধুরী পূবব পোক্তকস্তোন প্রোযেক্তশক পক্তরষযের ক্তেকোর ক্তছযলন।আবু িোঈে 
বচৌধুরী কলকোতো ক্তবশ্বক্তবেুোলয় বথযক আইন ক্তবষযয় স্নোতযকোত্তর ক্তেগ্রী অেব ন কযরন। তোরপর ইৃংলুোন্ড 
বথযক বুোক্তরস্টোক্তর পোি কযরন। ১৯৬০ িোযল ক্ততক্তন পূবব পোক্তকস্তোযনর অুোেযভোযকট বেনোযরল ক্তছযলন। 
১৯৬১ িোযল হোইযকোযটব র ক্তবচোরপক্তত ক্তন ুি হন। ১৯৬৯ িোযল ঢোকো ক্তবশ্বক্তবেুোলযয়র উপোচো ব 
হন।তখন বথযকই আক্তম উনোযক খুব কোছ বথযক েোক্তন! 

ক্তক েোক্তনি অনবব,ঘটনোর শুরু হযয়যছ একোত্তযরর িোযলর মোচব  মোযি ।ক্তবচোরপক্তত আবু িোঈে বচৌধুরী 
তখন েোক্ততিৃংযঘর মোনবোক্তধকোর কক্তমশযনর অক্তধযবশযন ব োগেোযনর েনু িপক্তরবোযর বেযনভো 
ক্তগযয়যছন। বেযনভোয় থোকোকোলীন িমযয়ই ক্ততক্তন বেযনভোর একটি পক্তত্রকোয় ঢোকো ক্তবশ্বক্তবেুোলযয়র 
ে’ুেন ছোযত্রর ম তুু িৃংবোে বেযখন।এই ম তুু িৃংবোযে ক্ততক্তন েোরুন মমবোহত হন।২৫যশ মোচব  পোক্তকস্তোন 
েতূোবোযির মোধুযম ক্ততক্তন পূবব পোক্তকস্তোন প্রোযেক্তশক ক্তশক্ষো িক্তচবযক একটি ক্তচঠি বলযখন।ঐ ক্তচঠিযত 
ক্ততক্তন বযলন: 
'আমোর ক্তনরে ছোত্রযের উপর গুক্তল চোলোযনোর পর আমোর ভোইি চুোযিলর থোকোর বকোন  ুক্তিিঙ্গত 
কোরে বনই। তোই আক্তম পেতুোগ করলোম'। 

বোবোর কোযছ এই গল্প বশোনোর পর পরই  
ক্তবচোরপক্তত আবু িোঈে বচৌধুরীর প্রক্তত আমোর আগ্রহ ও েদ্ধো ববযে বগল বহুগুন।আক্তম ক্তবচোরপক্তত 



আবু িোঈে বচৌধুরীর কমবকোন্ড খুব মনয োগ িহকোযর প বযবক্ষে করযত থোকলোম। 
একোতু্তযরর বিই উত্তোল ক্তেনগুযলোযক ক্তনযয় ক্তবচোরপক্তত বচৌধুরী পযর একটি বই ক্তলযখক্তছযলন।বইটির নোম 
‘প্রবোযির মকু্তি ুযদ্ধর ক্তেনগুক্তল’।ঐ বইযত ক্ততক্তন ২৬যশ মোযচব র বনবনো ক্তেযয়যছন এইভোযব: 

'প্রক্তত ঘণ্টোয় ক্তবক্তবক্তি খবর ক্তেক্তেল, ঢোকো বোইযরর েগৎ বথযক ক্তবক্তেন্ন হযয় বগযছ, গুরুতর ক্তকছু 
ঘযটযছ, কত গুরুতর বিটো বলো  োযে নো। একোত্তযরর ছোক্তিযশ মোচব  িকোলযবলো এই খবর বপল 
ক্তবশ্ববোিী। আক্তম এযকবোযর স্তক্তম্ভত হযয় ক্তগযয়ক্তছলোম। প্রক্তত মুহূযতব  প্রতুোশো করক্তছলোম ঢোকো বথযক 
আযপোষ আযলোচনোর িযন্তোষেনক িৃংবোে। 

মযন হযলো পুযরো বেযনভো শহর কোাঁপযছ। বরযফ ঢোকো পোহোে আর বেযনভো বলযকর ওপর িূয বর 
ক্তকরে ক্তকছুই আে বচোযখ পেযছ নো! বকবলই মযন হযে ঢোকো ক্তবশ্বক্তবেুোলযয়র কথো।ছোত্রছোত্রী, ক্তশক্ষক 
ক্তশক্তক্ষকোযের কথো। একটো েোরুে অক্তস্থরতো আমোযক বপযয় বিযলো! 

 থোরীক্তত িোযে েশটোয় বেযনভোর েোক্ততিৃংঘ প্রোিোযে মোনবোক্তধকোর কক্তমশযনর কোে শুরু হযলো। 
বচয়োরমুোযনর অনুমক্তত ক্তনযয় িভোর প্রোরযম্ভ ক্তবক্তবক্তির খবযরর উযিখ কযর বললোম, ঢোকো 
ক্তবশ্বক্তবেুোলযয়র ভোইি চুোযিলর ক্তহযিযব আক্তম শক্তঙ্কত হযয় পযেক্তছ। আক্তম এখনই আপনোযের কোছ 
বথযক ক্তবেোয় ক্তনক্তে। আেযকই লন্ডযন ক্তফযর  োব এবৃং বিখোন বথযক িম্ভব হযল ঢোকোয়। আেযকর 
িন্ধুোয় বতব মোন অক্তধযবশযনর িমোক্তপ্ত প বন্ত থোকযত পোরক্তছ নো।লন্ডযন বনযমই শুনলোম ইয়োক্তহয়ো খোযনর 
েটুি বঘোষেো আওয়োমী লীগ ববআইক্তন িৃংগঠন আর বশখ মকু্তেব বেশযদ্র্োহী। এই বঘোষেোর পক্তরেোম ক্তক 
বুঝযত বোক্তক রইল নো'! 

লন্ডন বপৌাঁযছ ঢোকো বথযক পোঠোযনো বটযলক্স বপযলন ক্তবচোরপক্তত আবু িোঈে বচৌধরুী।েোনযত পোরযলন 
পযুরো ঘটনো। বক্ষোযভ, েঃুযখ, ববেনোয় এবৃং ঘ নোয় ক্তবহ্বল হযয় ক্ততক্তন ক্তিটিশ পররোষ্ট্র মন্ত্রেোলযয়র েক্তক্ষে 
এক্তশয়ো ক্তবভোযগর প্রধোন ইয়োন িোেোরলুোন্ডযক বলযলন, ‘এই মুহূতব  বথযক পোক্তকস্তোন িরকোযরর িোযথ 
আমোর আর িম্পকব  রইল নো। বেশ বথযক বেশোন্তযর  োব, আর ঢোকোয় পোক্তকস্তোক্তন বিনুযের এই 
ক্তনমবমতোর কথো ক্তবশ্ববোিীযক েোনোব'! 

এই ঘটনোর পর পরই ক্তবচোরপক্তত আব ুিোঈে বচৌধুরী ব যটযন অবস্থোনরত িববস্তযরর বোেোক্তলযের িভো 
আহ্বোন কযরন। বি িভোযতই 'বোৃংলোযেশ মুক্তি িৃংগ্রোম পক্তরষে' গঠিত হযলো।হযলো এর চোরটি আিক্তলক 
কক্তমটি । লন্ডযনর ১১ নের বগোক্তরৃং িেযক এই কক্তমটিগুযলোর িের েপ্তর ক্তছল। 

মুক্তেব নগযরর প্রবোিী িরকোর ক্তবচোরপক্তত আবু িোঈে বচৌধুরীযক 'ক্তবযশষ েতু' ক্তহযিযব ক্তনযয়োগ 
ক্তেযলো।ক্তবচোরপক্তত বচৌধরুীর বনত যত্ব ‘বোৃংলোযেশ ক্তমশযনর' েপ্তর বখোলো হযলো।  থোরীক্তত বিখোযন িব 
ধরযনর কূটননক্ততক কমবকোণ্ড চলযত থোকযলো।  

লণ্ডযনর হোমযিোে বুোৃংযক ‘বোৃংলোযেশ ফোন্ড’ নোযম একটি একোউন্ট বখোলো হযলো। ক্তবচোরপক্তত আবু 
িোঈে বচৌধুরী এবৃং ব টিশ এম.ক্তপ েন বস্টোন হোউি ঐ এুোকোউন্ট পক্তরচোলনোর েোক্তয়যত্ব ক্তছযলন। আর 
এ ফোযন্ডর এুোকোউযন্টট বেনোযরল ক্তছযলন েনোব মক্তেবুর রহমোন। 

পোক্তকস্তোক্তনরো প্রক্ততক্তনয়ত ক্তবচোরপক্তত বচৌধুরীযক প্রোন নোযশর হুমক্তক ক্তেযয়যছ! তোাঁর প্রোেহোক্তনর আশঙ্কোয় 
স্কটলুোন্ড ইয়োেব  িববক্ষে তোাঁযক প্রহরো ক্তেযয়যছ। ক্তকন্তু অকুযতোভয়, অেমু িোহিী এই মোনুষটির ক্তছল 



একটিই কথো: ‘লন্ডযনর রোস্তোয় আমোর শবযেহ পযে থোকযব তব ুপোক্তকস্তোযনর িযঙ্গ আযপোি কযর 
বেযশ ক্তফরব নো।’  

িবোধীনতোর আযগ ক্ততক্তন ক্তফযরন ক্তনও! ক্তবশোল এক কমব জ্ঞ বশষ কযর ক্ততক্তন বেযশ ক্তফরযলন 
িবোধীনতোর পযর।হযলন িবোধীন বোৃংলোযেযশর ক্তিতীয় রোষ্ট্রপক্তত! 

ক্তবশ্বক্তবযবক েোগ্রতকোরী এই মহোন বনতোর অবেোন বোেোক্তল েোক্তত বকোযনোক্তেনই ভুলযব নো! ক্তবস্ম ত 
হযব নো! িবুে পতোকোর মোযঝ লোল িূয বর মযতোই ক্তবচোরপক্তত আবু িোঈে বচৌধুরীও ক্তচর েোগরুক 
হযয় থোকযবন আমোযের স্ম ক্ততর বভতযর।আমোযের বুযকর বভতযর! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ক্তবশ.      

১৯৭১ িোযলর বম মোযির বশষক্তেযক এক ক্তবযকযল বোবো আমোযক বলযলন,'অনবব তুই ক্তক েোক্তনি নুতন 
একটো বোক্তহক্তনর উদ্ভব হযয়যছ'? 
আক্তম বললোম,'মুক্তিবোক্তহনী, মুক্তেববোক্তহনী এবৃং কোযেক্তরয়ো বোক্তহনীর পোশোপোক্তশ আযরো নুতন বোক্তহনী? 
ক্তক নোম এই বোক্তহনীর'? 
বোবো বলযলন,'এই বোক্তহনী মুক্তিয োদ্ধোযের ক্তবপযক্ষ কোে করযব।পোক্তকস্তোক্তন িোমক্তরক বোক্তহনীযক িহোয়তো 
প্রেোযনর উযেযশু এই বোক্তহনীর েন্ম।এই বোক্তহনীর নোম 'রোেোকোর' বোক্তহনী। 

বোবো আযরো বলযলন,'১৯৭১ িোযলর বম মোযি খলুনোয় প্রথম রোেোকোর বোক্তহনী গঠিত হয়। খোনেোহোন 
আলী বরোযে একটি আনিোর কুোযম্প ৯৬ েন েোমোয়োযত ইিলোমী কমী িমন্বযয় েোমোয়োযত ইিলোমীর 
পূবব পোক্তকস্তোন শোখোর িহকোরী আমীর মোওলোনো এ বক এম ইউিুফ প্রথম বরেোকোর বোক্তহনী গঠন 
কযরন। তযব পরবতীকোযল েনগযের কোযছ 'যরেোকোর' শব্দটি 'রোেোকোর' শযব্দ পক্তরেত হয়। 
রোেোকোর’ ফোক্তিব শব্দ। এর অথব ’যস্বেোযিবী’। কক্তথত আযছ ব  এই 'রোেোকোর' বোক্তহনী প্রক্ততটি িেিু 
ধমীয় পিুতক বকোরআন ছুাঁ যয় এই মযমবও শপথ ক্তনযতো ব : 
'I shall bear true allegiance to the constitution of Pakistan as framed by law and shall 
defend Pakistan, if necessary, with my life'! 
অথবোৎ, 'আক্তম আইযনর মোধুযম প্রক্ততক্তষ্ঠত পোক্তকস্তোযনর িৃংক্তবধোযনর প্রক্তত িক্ততুকোর আনুগতু প্রেশবন 
করব এবৃং েীবন ক্তেযয় হযলও পোক্তকস্তোনযক রক্ষো করব'। 
পরবতীকোযল বেযশর অনুোনু অৃংযশও রোেোকোর বোক্তহনী গযে বতোলো হয়।প্রথম প বোযয় রোেোকোর 
বোক্তহনী েোক্তয়তব ক্তছল শোক্তন্ত কক্তমটির উপর'! 
এইটুকু বযল বোবো থোমযলন। 

পরবতীযককোযল স্বোধীনতো  ুযদ্ধর পুযরোটো িময় েযুেই আক্তম 'রোেোকোর' বোক্তহনীর কমবকোন্ড খুব কোে 
বথযক অবযলোকন কযরক্তছ।পোক্তকস্তোন িরকোর 'রোেোকোর অক্তেব নুোি-১৯৭১'েোক্তর কযর আনিোর 
বোক্তহনীযক রোেোকোর বোক্তহনীযত রূপোন্তক্তরত কযরন। তযব এর বনত ত্ব ক্তছল পোক্তকস্তোনপন্থী স্থোনীয় 
বনতোযের হোযত। পোক্তকস্তোযনর প্রক্ততরক্ষো মন্ত্রেোলয় ৭ই বিযেের েোক্তরক ত এক অধুোযেশ বযল 
রোেোকোর বোক্তহনীর িেিুযের বিনোবোক্তহনীর িেিুরূযপ স্বীক ক্তত বেয়ো হয়।রোেোকোর বোক্তহনীর প্রোথক্তমক 
প বোযয়র প্রক্তশক্ষযের বময়োে ক্তছল ১৫ ক্তেন। পরবতী প বোযয় রোেোকোর বোক্তহনী একটি স্বতন্ত্র 
অক্তধেপ্তযরর ম বোেোয় উন্নীত করো হয়।  



'রোেোকোর' এর পোশোপোক্তশ 'আলবের এবৃং আলশোমি' নোযমও ে'ুযটো গ্রুপ ক্তছল।এই েটুি গ্রুপ ক্তছল 
পুোরোক্তমক্তলটোক্তর ধোযচর। মলুত বেথযস্কোয়োে টোইযপর।ছোত্র িযের প্রধোন মক্ততউর রহমোন ক্তনেোক্তম ঢোকো 
ইউক্তনভোরক্তিটি হযত এযের কো বক্রম শুরু কযরন।আল বেরযের মলূ টোযগবট ক্তছল আমোযের বেযশর 
বুক্তদ্ধেীক্তব িমোে।  োরো বোৃংলোর স্বোধীন অক্তস্তযত্তর এবৃং আেযশব ক্তবশ্বোিী ক্তছযলন।আলবের বোক্তহক্তনর 
িুত্রপোত ঘযট েোমোলপুর বথযক। এযের রোেোকোযরর মত িোৃংক্তবধোক্তনক ববধতো ক্তছলনো। ক্তকন্তু এরো 
পোক্তক হোনোেোর বোক্তহক্তনর পুোরোলোল বোক্তহনী ক্তহযিযব কোে কযরযছ। 

পোক্তকস্তোন বিনোবোক্তহনীর পবূবোিলীয় প্রধোন বেনোযরল ক্তনয়োেীর প ষ্ঠযপোষকতোয় এই বোক্তহনী গঠিত 
হযয়ক্তছল।বের  ুযদ্ধর আেশব এই বোক্তহনী মলূমন্ত্র হযলও, এযের মূলকোে ক্তছল পোক্তকস্তোনী বোক্তহনীর হোযত 
আমোযের মুক্তিয োদ্ধোযের তুযল বেয়ো, নোরী ধষবে এবৃং ধষবযে িহোয়তো করো। আল বের বোক্তহনীর 
আর একটি মূল কোে ক্তছল িন্ত্রোি ও রোেননক্ততক গেহতুোর মোধুযম েনমযন আতঙ্ক ি ক্তষ্ট করো! বম 
মোযি রোেোকোর বোক্তহনী গঠযনর আযগই এক্তপ্রল মোযি গঠিত হয় আল বের বোক্তহনী। । 

পোক হোনোেোর বোক্তহনীর বেোির রোেোকোর, আল-বের, আল-শোমস -এর অপকমব বযল বশষ করো  োযব 
নো।পুযরো ঢোকো শহযর এযের ক্তনেস্ব ক্তকছু বিন্টোর ক্তছল।িোধোরে নোগক্তরক, বুক্তদ্ধেীবী, িরকোক্তর - 
ববিরকোক্তর কমবচোরীযরর অকোরযন ধযর ক্তনযয় ক্তগযয় ক্তন বোতন ও হতুোর েনু এরো এই বিন্টোর 
বুবহোর করযতো।এই বিন্টোরগুযলো পরবতীযত বধুভূক্তম ক্তহযিযব পক্তরক্তচক্তত লোভ কযর। 

ঢোকো শহযর এই রকম অযনকগুযলো বধুভূক্তমিমূহ ক্তছল।এগুযলো মযধু  
রোযয়রবোেোর বধুভূক্তম, 
ক্তমরপুর বধুভূক্তম, শহীে বকু্তদ্ধেীবী বগোরস্থোন, ক্তমরপুর ১, ঢোকো 
নুরী মিক্তেে পোশ্ববস্থ বধুভূক্তম, 
েিোেখোনো বধুভুক্তম, পোম্প হোউি, ক্তমরপুর, হক্তররোমপুর বধুভুক্তম:  
রোইনযখোলো বধুভুক্তম, ঢোকো 
বোেলো কযলে বধুভূক্তম: ক্তমরপুর ১, ঢোকো 
ক্তশয়োল বোক্তে বধুভুক্তম ও ঢোকো 
মুিক্তলম বোেোর বধুভূক্তম ক্তছল অনুতম। 

বিই ক্তেনটোর কথো আমোর পক্তরস্কোর মযন আযছ। েনু মোযির ক্তিতীয় িপ্তোহ।ক্তেনটো ক্তছল 
শুক্রবোর।বোবো এবৃং আক্তম েেুযনই েিুোর নোমোে পযর এযি েপুুর এর খোবোর বখযত বযিক্তছ।ঠিক 
বিই িময়ই বোিোয় বফোনটো ববযে উঠল।আক্তম ক্তগযয় বফোনটো বরলোম। 
ওপোশ বথযক কোন্নো ক্তবেক্তেত কযে ক্তেলীপ বলযলো,'অনবব,ওরো বোবোযক ধযর ক্তনযয় বগযছ।' 
আক্তম বললোম,'ওরো,মোযন কোরো'? 
ক্তেলীপ বলযলো,'িোেো বপোষোযকর ক্ততনেন বলোক। কথোবোতব ো শুযন মযন হল রোেোকোর।বোবোযক ওরো 
ক্তেজ্ঞোিোবোে এর েযনু ক্তনযয় বগযছ।তযব বকোথোয় বিটো েোনোয় ক্তন'! 
আক্তম বললোম,'ক্তেলীপ তুই,রোখ।আক্তম আর বোবো এখনই আিক্তছ'। 
বোিোয় ক্তগযয় ক্তবস্তোক্তরত বশোনোর পর বোবো বলযলন,'রমনো থোনোর অক্তফিোর ইন চোেব  আমোর ছোত্র।যেক্তখ 
ওখোন বখোাঁেখবর ক্তনযয় ক্তকছু করো  োয় ক্তকনো'! 
বোবো চযল বগযলন রমনো থোনোর ক্তেযক। 
ক্তকছুক্ষযনর মযধু বোিোয় এযলন ক্তেলীপ একমোত্র মোমো।উক্তন থোযকন তোক্ততবোেোর।যপশোয় বুবিো ী। উক্তন 



উনোর পক্তরচত বলোকেন ধযর ক্তেলীযপর বোবোর বখোাঁেখবর বনয়ো শুরু করযলন। 
পযরর ে'ুক্তেন ক্তেলীযপর বোবো প্রযফির বিন-এর বকোন বখোাঁেখবর পোওয়ো বগল নো।যখোাঁেখবর পোওয়ো 
ত তীয় ক্তেন। 

রমনো থোনোর অক্তফিোর ইন চোেব  এর মোরফত বখোাঁে পোওয়ো বগল প্রযফির বিনযক ক্তনযয়  োওয়ো 
হযয়ক্তছল মীরপুযরর বোৃংলো কযলে বধুভুক্তমযত।ঐখোযনই ক্তন োতব ন কযর খনু করো হয় তোযক আম 
গোযছর ক্তনযচ। 

এই গঠনোর িোতক্তেযনর মোথোয় ক্তেলীপ, ওর মো এবৃং ওর মোমো চযল বগযলন কলকোতো।আর ক্তেলীযপর 
বোবো? আমোর বিন কোকু? ক্ততক্তন হযয় বগযলন েরু আকোযশর তোরো! 

বিন কোকু মোরো  োবোর পর প্রক্তত রোযতই আমোর ঘমু ভোৃংযতো রোত েপুুযর।ক্তনযের ছোয়োযকও মযন 
হযতো বযেো অপক্তরক্তচত! ক্তনযের অেোযন্তই আক্তম চযল ব তোম ছোযে! ছোযের উপর বথযক তোকোতোম 
ক্তনযচ।যেখতোম ক্তনযচ ঘুক্তমযয় আযছ একটি িভুতো, একটি শহর আর একটি বেশ।ঐ বেযশ বকউই 
েীক্তবত বনই।চোরপোশটোয় তোকোতোম।যকোথোও বকউ বনই।এক িময় তোকোতোম আকোযশর ক্তেযক।খুব 
েযুরর একটি তোরো ব ন আমোর কোযন ক্তফি ক্তফি কযর বলযছ 'অনবব, তুক্তম নো বযলক্তছযল আমোযের 
গনতযন্ত্রর চোাঁে অক্তচযরই রোহুমুি হযব! গনতযন্ত্রর বিই চোাঁে অক্তচযরই রোহুমিু হযব ক্তক'! 

বিন কোকু মোরো  োবোর ক্ততন ক্তেযনর মোথোয় আক্তম চযল বগলোম মকু্তি ুযদ্ধ! কোরন গনতযন্ত্রর চোাঁেযক 
ব  অক্তচযরই রোহুমিু করযত হযব! গভীর রোযত ক্তনথর হযয় ঘুক্তমযয় পেো একটি িভুতো, একটি শহর 
আর একটি বেশ, ব  বেযশ বকউই েীক্তবত বনই, বিই বেযশ ব  আবোযরো প্রোযনর বেোয়োর আনযত 
হযব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

একুশ.    

আক্তম  খন আক্তন্ধ গ্রোযম এযি বপৌাঁছোলোম তখন িযন্ধুয় হয় হয়! আমোর িোমযনই বছোটট একটি 
মিক্তেে।ওই মিক্তেযের ফোাঁক-যফোাঁকর ক্তেযয় বেখো  োচযছ ক্তেগনত বরখোর ওপোযি িু বটো েুক্তব েুক্তব। 
চোক্তরক্তেযক বকবল লোল আর লোল।ওই লোলযক ম্লোন কযর ক্তেযয় একিময় িু ব েুযব বগল! পোযশর 
মিক্তেে বথযক হোল্কো িুযর বভযি এল আ োন! 

আক্তম মযন মযন ভোবলোম: 
'Every sunset brings the promise of a new dawn'! 
মযন মযন আযরো ভোবলোম: 
'আমোযের েীবযন ওই নুতন প্রভোযতর আর কত বেরী? ঐ প্রভোত ক্তক আযেৌ আিযব? নো িব ক্তকছু 
তক্তলযয়  োযব অমোক্তনশোর বঘোর অেধকোযর'! 

আক্তম এযিক্তছ 'কোযেক্তরয়ো বোক্তহনী'র  
বহেযকোয়োটব োর টোঙ্গোইযলর িখীপুযর।প্রতুন্ত পোহোক্তে অিযল। এখোযনই আক্তন্ধ গ্রোযম রযয়যছ একটি 
মুক্তিয োদ্ধো প্রক্তশক্ষে বকন্দ্র। এই বকযন্দ্রর েোক্তয়যত্ব কমোন্ডোর শওকত বমোযমন শোহেোহোন। 

িন্ধোর পর পরই আক্তম, কমোন্ডোর শওকত বমোযমন শোহেোহোন মুযখোমুক্তখ হলোম । 
আক্তম উনোযক বললোল,'চোচো, আমোর নোম অনবব রহমোন।আমোর মোযয়র বোেী টোঙ্গোইল।আমোর নোনো 
আক্তরফুর রহমোন বচৌধুরী।কোযের ক্তিক্তেকী- 
পক্তরবোযরর িোযথ আমোযের আযগ বথযকই বচনো-েোনো ক্তছল।আক্তম উনোর িোযথ বেখো বেখো করযত 
চোই'! 

শোহেোহোন চোচো ভুরু বকোচকোযলন। 
ক্ততক্তন বলযলন,'আক্তম বতোমোর নোনো এবৃং মো, েেুনযক ক্তচক্তন।যতোমোযকও বছোটযবলোয় বেযখক্তছ েু'যয়ক 
বোর।যতোমোর হয়যতো মযন বনই।আে রোযত কোযের ক্তিক্তেকী'র এখোযন আিোর কথো আযছ।যিই প বন্ত 
অযপক্ষো কযরো।তুক্তম ক্তনিচয়ই খুব ক্লোন্ত। এখন খোওয়ো েোওয়ো ও ক্তবেোম কযরো'! 
আক্তম বললোম,'ক্তে চোচো'! 

কোযের ক্তিক্তেকী এযলন রোত নটোর ক্তেযক।তোর রুযম আমোর েোক পেযল ঠিক বিোয়ো নয়টো'র 
ক্তেযক।রুযম ঢুযকই িোলোম ক্তেযয়, তোর হোযত তুযল ক্তেলোম আমোর মোযয়র একটি ক্তচঠি।মো ক্তলযখযছন: 
'আমোর নোম েো. লুৎফুর নোহোর বচৌধুরী।আক্তম আপনোযের টোঙ্গোইযলর আক্তরফুর রহমোন বচৌধুরীর 
বমযয়।আমোর বছযল অনবযবর বচোযখ আপক্তন িোক্ষোত 'যচ গুযয়ভোরো'! বেশ-মোত কোর এই এই কঠিন 



িমযয় আপক্তন ব  প্রক্ততযরোধ আর মুতক্তক িৃংগ্রোম গযে তুযলযছন তো অননু িোধোরন।আপনোর এই 
অননু িোধোরন েযল ও ব োগ ক্তেযত ইেকু।' 

ক্তচটি পেোর পর কোযের ক্তিক্তেকী চোচো আমোর ক্তেযক তোক্তকযয় বলযলন,'যতোমোযের পক্তরবোযরর িোযথ 
আমোযের পক্তরবোযরর অযনক িখু ক্তছল।যতোমোর নোনো আক্তরফুর রহমোন বচৌধরুী খুব ভোল বলোক 
ক্তছযলন।যতোমোর মো, আমোযের এলোকোয় অযনক ভোল ভোল কোে করযছন।আমোর পক্তরস্কোর মযন আযছ 
উক্তন আমোযের এলোকোয় প্রথম আই কুোম্প চোলু কযরক্তছযলন এবৃং গরীব বরোগীযের েযনু ক্তবনোমুযলু 
বচোযখর ছোক্তন কোটোযনোর বুবস্থো কযরক্তছযলন।আমরো তখন নোইন ক্তকৃংবো বটযন পক্তে'! 
এইটুকু বযল উক্তন থোমযলন। 

তোরপর িরোিক্তর আমোর বচোযখর ক্তেযক তোক্তকযয় আমোযক ক্তেযজ্ঞি করযলন,'তুক্তম মুকক্তত ুেযধ ব যত 
চোও বকন'? 
আক্তম বললোম,'চোচো, নতেোনু হযয় িোরো েীবন বোাঁচোর বচযয় শ্বোধীন হযয় এক মুহূতব  বোাঁচোও উততম'! 
ক্ততক্তন বলযলন,'বোবো, মকু্তি োদ্ধো হযত অযনক কিট।ক্তেযনর পর ক্তেন অনোহোযর বো অধবোহোযর থোকযত 
হযব।কখযনো কখযনো পাঁক্তচশ-ক্ততক্তরশ মোইল হোটযত হযব, রোযতর পর রোত বযন-েৃংগযল মশোর কোমে 
বখযত হযব। ুদ্ধ বতো বকবল শুরু! এই  ুদ্ধ কযব কখন বশষ হযব তো আমরো বকউই তো েোক্তন 
নো।যভযব বেখ! বেযশর েযনু এক বে তুোগ, এত বে ক্তততীক্ষো করযত পোরযব ক্তক নো? ক্তবক্তলযয় 
ক্তেযত পোরযব ক্তকনো ক্তনযের েীবন! 

অনবব, আে বতোমোযক আক্তম একটি কোক্তহনী বশোনোব।ক্তবশোল এই কোযেক্তরয়ো বোক্তহনীর প্রথম 
ক্তরকুরটযমনযটর গল্প। 
ওটো ক্তছল ৮ই বম,১৯৭১। স্থোন িখীপুর সু্কল মোঠ।আমোর ইযে ক্তছল ক্তবশ েন নুতন মুক্তি োদ্ধো 
বনব।ক্তকন্তু ক্তবযকযল সু্কল মোযঠ  খন বপৌছুলুম তখন বলোযক বলোকোরেু।যিখোযন ছোত্র, তরুন,  ুবক, 
ক ষক, মধু বয়িী ও ব দ্ধ িব ক্তমক্তলযয় প্রোয় ে'ুহোেোর বলোক। 

লোইযন েোক্তেযয় শুরু হযলো বোছোই পবব।িবোইযক একই প্রে- নো বখযয় থোকযত পোরযব বতো? পক্তচশ 
মোইল একটোনো হোটযত পোরযব বতো? গুক্তলর শব্দ শুনযল ভয় পোযব নো বতো? 

উত্তযর িবোর একই কথো-পোরযবো, িব পোবযরো! লোইযন েোাঁেোযনো কোযরো কোযরো গোযয় কযষ ে'ুক্ততন ঘো 
ববতও মোরো হযলো।ক্তকন্তু ওযের মুযখ বতমন বকোন ভোবোতির হযলো নো।একেনযক বতো পযনর ক্তবশখোনো 
ববত মোরোর পযরও বি একটুও 'উহ-আহ' করযলো নো।পযর তোর েোমো উাঁচু কযর বেখো বগল, ক্তপযঠ 
প্রক্ততটি আঘোযতর গনগযন েোগ! বিক্তেন চোর-পোাঁচেন বলোকযক হোেোযরো বলোযকর িোমযন বথযক 
প্রচন্ডভোযব ববত বমযর মুক্তি ুেযধ বনওয়ো হযয়ক্তছল! 

আমোর পক্তরস্কোর মযন আযছ একটি বছযলর কথো।যছযলটির নোম ছোমশু।বোেী আমোযের এই আনক্তধ 
গ্রোযমই।ঐ বছযলটিও এযিযছ মুক্তিবোক্তহনীযত নোম বলখোযত।যছযলটিযক  খন বলো হযলো বতোমোযর 
ববতরোঘোত করো হযব। 
ও তখন বলযলো,'যবত বকন গুক্তল করযলও আক্তম বকোন বকোন নেোচেো করযবো নো'!  

আক্তম বললোল,'যতোমোযক গুক্তলই করো হযব।এই কথো বলোর পযরও বছযলটির বকোন ভোবোনতর 
হযলোনো।ক্তক েোযনো অনবব, বছযলটিযক আক্তম ক্তনঘবোত গুক্তল কযরক্তছলোম।তযব আমোর বদুযকর নলটি ক্তছল 



ওর মোথো বখযক এক ক্তবঘত উপযর! এর পযরও বছযলটির নযেক্তন একচুল! 
এই বছযল মুক্তি ুেযধ  োযব নো, বতো বক  োযব বল'। 

এটুকু বলোর পর উক্তন থোমযলন। 
আক্তম ওখন পুযরো ঘটনোটো অনুধোবন ও উপলক্তব্ধ করোর বচস্টো করক্তছ। 

ক্ততক্তন আমোর বচোযখ বচোখ বরযখ বলযলন,'অনবব, বতোমোর কথোবোতব ো আমোর পছদ হযয়যছ।তুক্তম ইযে 
হযল আমোযের ববিোমক্তরক শোখোয় ব োগ ক্তেযত পোযরো অথবো িরোিক্তর  ুযদ্ধ অৃংশগ্রহে করযত পোযরো'! 
আক্তম বললোম,'যেযশর মকু্তির েযনু আক্তম ম তুুর েনু প্রস্তুত! আক্তম িরোিক্তর  ুযদ্ধ অৃংশ বনব'! 

পরক্তেন িকোল বথযকই শুরু হযলো আমোর বিক্তনৃং! স্থোন আক্তন্ধ মকু্তিয োদ্ধো প্রক্তশক্ষে বকন্দ্র। কমোন্ডোর 
শওকত বমোযমন শোহেোহোন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

বোইশ.        

আমোর বিক্তনৃং শুরু হযলো পুযরোেযম।এখোযন এযি েোনলোম ব , কোযেক্তরয়ো বোক্তহনীর ববশ কযয়কটি 
ক্তবভোগ রযয়যছ।এই ক্তবভোগ গুযলো হযে: 
িোমক্তরক ক্তবভোগ। 
ববিোমক্তরক ক্তবভোগ। 
ববতোর, বটক্তলযফোন ও ব োগোয োগ ক্তবভোগ। 
েনিৃংয োগ ক্তবভোগ। 
খোেু ক্তবভোগ। 
ক্তচক্তকতিো ক্তবভোগ। 
ক্তবচোর ও কোরোগোর ক্তবভোগ এবৃং িের েপ্তর প্রক্ততরক্ষো ক্তবভোগ। 

কোযেক্তরয়ো বোক্তহনী পক্তরচোক্তলত হযতো িোমক্তরক কোয়েোয়। এই বোক্তহনীর বহেযকোয়োটব োর িক্তন্নক্তহত মিুোিযল 
একটি হোিপোতোলও স্থোপন করো হযয়ক্তছল। বিখোযন আহত মুক্তিয োদ্ধোযের ক্তচক্তকৎিো বেওয়ো হযতো।  

টোঙ্গোইল ও পোযশর ক্ততনটি বেলো ঢোকো, ময়মনক্তিৃংহ ও পোবনোর ক্তবস্তীেব এলোকোয় কোযেক্তরয়ো বোক্তহনীর 
মুক্তিয োদ্ধোরো এযকর পর এক আঘোত বহযন হোনোেোর বোক্তহনীযক প ুবেস্ত কযরন। কোযের ক্তিক্তেকীর 
বনত যত্ব পক্তরচোক্তলত হয় ববশ কযয়কটি অিোধোরে বগক্তরলো ুদ্ধ।এবৃং ববশ কযয়কটি িিুখ ুদ্ধও! 

মুক্তিয োদ্ধোর বিক্তনৃং-কুোযম্পই আমোর িোযথ আলোপ হযলো িোঈযের।িোঈযের বোেী টোৃংগোইল।আমোর 
মযতো িোঈেও ঢোকো ক্তবশ্বক্তবেুোলযয়র প্রথম বযষবর ছোত্র।ক্তবষয় ইক্ততহোি, বিই িুবোযে বি আমোর বোবোযক 
বচযন।যিই ক্তহযিযব প্রথম বখযকই ওর িোযথ আমোর খুব খোক্ততর।ও এযিযছ মকু্তি ুেযধর শুরুযতই। 

রোযতর খোবোযরর পর ব ক্তেন বকোন অপোযরশন থোকযতো নো বিক্তেন আমরো ে'ুেযন ক্তমযল অযনক গল্প 
করতোম।ওই গযল্প কখযনো আমোযের বোবো-মো, ভোই-যবোযনর কথো থোকযতো।কখযনো বো বেযশর 
রোেননক্ততক পক্তরক্তস্থক্ততর কথো থোকযতো।আবোর কখযনো থোকযতো পুরোযনো বকোন অপোযরশযনর কথো।যিই 
রকমই একটি অপোযরশযনর কথো বিক্তেন শুক্তনযয়ক্তছল িোঈে। 

১২ই েনু,১৯৭১। 
অপোযরশন: বিোর  ুদ্ধ। 
িকোযল বথযক আে খুব ফুরফুযর বমেোযে আযছন আমোযের বনতো কোযের ক্তিক্তেকী।িকোল ঠিক 
িোতটোর িময় তোযক বটক্তলযফোযন িুপ্রভোত েোনোযলন কমোন্ডোর ফেলুর রহমোন।ক্তমক্তনট পযনযরো পর 
লোক্তবযবর পক্ষ বথযক এল িুপ্রভোত।এর পর আযশ পোযশর ববশ কযয়কটো কুোম্প বথযক এল িপু্রভোত 
বোনী।ভোযলোই কোটক্তছল িকোলটো। 



ঠিক িোযে আটটোর িময় আবোর বফোন ববযে উঠল।যফোন কযরযছন কমোন্ডোর ফেলুর রহমোন।এবোর 
গলোয় উযত্তোেনো আর উৎকেো! 
কমোন্ডোর ফেলুর রহমোন েোনোযলন,'িুোর, আপনোর েযনু বে ধরযনর একটো খবর আযছ।কোক্তলহোক্তত 
বথযক পোক-হোনোেোর বোক্তহনী বিোর রোস্তো ধযর এক্তগযয় আিযছ।খুব একটো পক্তরস্কোর খবর পোওয়ো 
 োয়ক্তন।তযব তোযের িৃংখুো একশ'র কম নয়।তোরো িকোল আটটোর ক্তেযক রওনো ক্তেযয়যছ।আমোর 
ধোরনো তোরো পোছচোরোযনর কোছোকোক্তছ এযি বগযছ'! 

বটক্তলযফোন কোযের ক্তিক্তেকী বলযলন,'কমোন্ডোর ফেলুর রহমোন আপক্তন আমোযক বটক্তলযফোযন অগ্রবতী 
ঘোাঁটির িোযথ ক্তমক্তলযয় ক্তেন'! 
অগ্রবতী ঘোাঁটির বটক্তলযফোযনর েোক্তয়তবযত ব  ক্তছল বি বটক্তলযফোন ধযরই ক্তছল।যি খুব উচ্চস্বযর 
বলযলো,'আক্তম চোরোযনর অগ্রবতী ঘোাঁটি কুক্তমিো বখযক বলক্তছ'। 

ফেলুর রহমোন এর বটক্তলযফোন বছযে ক্তেযয় অগ্রবতী ঘোাঁটি খবর েোনযত চোইযলন কোযের 
ক্তিক্তেকী।অগ্রবতী ঘোাঁটি বথযক ব  বটক্তলযফোযন কথো বলক্তছযলো তোর নোম ক্তপনটু।বয়ি আটোর-
উক্তনশ।বোেী কোউখোলী।ক্তপনটু বলযলো, আমরো ক্তমক্তনট খোযনক আযগ খবর বপযয়ক্তছ ব  কোক্তলহোক্তত বথযক 
ক্তমক্তলটোক্তর আিযছ।এযের উযেশু  ক্তে বিো হযয় থোযক, তোহযল তোরো পোছচোরোন প বন্ত এযি বগযছ বযল 
মযন হয়'! 

এর পর কোযের ক্তিক্তেকীর ক্তনযেব যশ আমরো বমোট বতর েন মুক্তি োদ্ধো বিো বোেোযরর নেীর পোযে 
এলোম।ওটোই ক্তছল আমোর প্রথম অপোযরশন।পোচোরোন বখযক আিো রোস্তোটো ে'ুপোযশর েলোভূক্তমর উপর 
কুক্তমযরর ক্তপযঠর মত হযয় আযছ।িুযতোর মযতো রোস্তোটো ব ন িৃংযগোপযন ঢুযক ক্তগযয়ক্তছ বিোর বভতযর।ঐ 
রোস্তোর েপুোযশ আমরো পক্তেশন ক্তনলোম।েোন পোযশর পযনর গযের মযধু ে'ুেন।বোম পোযশর কুক্তে 
গযের মযধু ক্ততনেন।।বোম পোযশ একশ'গে েযুর আযরো ে'ুেন।েোযন পোযশ একশ' গে পর পর 
ে'ুেন কযর বমোট ছয়েন।কখন,যকোথোয় এবৃং ক্তকভোযব এুোটোক করযত হযব এ ক্তবষযয় ক্তবস্তোক্তরত ক্তনযেবশ 
আমরো আযগই বপযয়ক্তছ।যনতোর হোযতর লোইট বমক্তিন গোযনর বথযক গুক্তল বছোেোটোযকই মযন করযব হযব 
 ুযদ্ধর শুরু।ঐ িৃংযকত বশোনোর িোযথ িোযথ আমোযের ঝোক্তপযয় পেযত হযব।এর আযগ বকোনভোযবই 
গুক্তল বছোেো  োযব নো।েরুু েরুু বযক্ষ ওই ক্তচকন রোস্তোর উপযর আমোযের ে িটি ক্তনবদ্ধ।শত্রুর 
অযপক্ষোয় বতর েন মুক্তি োদ্ধো!এয ন অনন্ত কোযলর অযপক্ষো! 

ওই অযপক্ষোর পোলোও বশষ হযলো এক িময়।েযুর বেখো  োযে ক্তমক্তলটোক্তর বহর।একটোর িোযথ আযরকটো 
ক্তনরোপে েরুুত্ব বেোয় বরযখ ওরো এক্তগযয় আিযছ আমোযের ক্তেযকই।মলু েলটি তখন আমোর এল.এম.ক্তে 
নযলর প্রোয় হোেোর গে েযুর।বিো-চোরোযনর মোঝোমোক্তঝ এযি ওরো বথযম  োয়।এরপর েশ েযনর একটি 
অগ্রবতী েল আিযত আিযত খুব িতকব তোর িোযথ বিোর ক্তেযক এগুযত থোযক।চোরপোযশ বকোন বলোকেন 
বনই।েনমোনবশূনু বিোর অবস্থো বেযখ ওযের মযন িযদহ েোযগ।কোরন কোক্তলহোক্তত বথযক বিোর রোস্তোর 
ধরোর িময় ওযের কোযছ খবর ক্তছল ব  বিোর মুক্তিবোক্তহনী এযিযছ।ক্তকন্তু বিোর এখন ম ত 
নগরী।একটো কুকুর প বন্ত বনই।ওরো মযন হয় ভয় বপল। 

চোরক্তেক লক্ষু কযর ওরো ববপযরোয়ো গুক্তল চোলোযত শুরু করযলো।যপছযনর মূলেল বথযকও পাঁক্তচশ-
ক্ততক্তরশটির মরটোর বিল ক্তনযক্ষপ করযলো।িোমযনর েল বখযকও বিোর ক্তেযক েশ-পযনযরোটি রযকটযশল 
ক্তনযক্ষপ করযলো! 



িবক্তকছুই ঘটযলো আমোযের বচোযখর িোমযন।ক্তকন্তু আমরো বকোন িোরো শব্দ করলোম নো।েোাঁযত েোাঁত বচযপ 
িব িহু কযর বগলোম।এযত কযর পোক হোনোেোর বোক্তহনীর মযন এই ভোযবর উযদ্র্ক হযলো ব , 
মুক্তিবোক্তহনী এযলও ওরো ভযয় পোক্তলযয়যছ। 

এবোর ওরো আযরো িোমযন আগোযত শুরু করল।অগ্রবতী েলটি আমোর এল.এম.ক্তে নযলর প্রোয় িত্তর-
আক্তশ গযের মযধু চযল এযিযছ।এখযনো পুযরোপুক্তর বরযজ্ঞর মযধু আযিক্তন।আমোর হোত ক্তনশক্তপশ 
করযছ।উযত্তেনোয় আমোর েম বন্ধ হযয় আিযছ।আক্তম তখন অযপক্ষো করক্তছ বনতোর লোইট-যমক্তিন 
গোযনর শব্দ বশোনোর েযনু।এখনও পুযরোপুক্তর বরযজ্ঞ আযিক্তন।আর একটু অযপক্ষো মোত্র।ক্তকন্ত বিই িমযয়ই 
ঘটল ক্তবপ বয়।েোন ক্তেযক এযকবোযর বশষপ্রোযন্ত িহ-য োদ্ধো রক্তফক 'ক্তমি ফোয়োর' কযর বিযলো বনতোর 
আযগই। 

'ক্তমি ফোয়োর' িোযথ িোযথ শত্রুপক্ষ আমোযের উপক্তস্তক্তত বটর বপযয় বগল এবৃং তক্তেৎ গক্ততযত পক্তেশন 
বনয়োর বচস্টো করযলো।ক্তকন্তু পক্তরযবশ ওযের প্রক্ততকুযল।িোমযনর ব  েশেন আমোযের এল.এম.ক্তের 
িত্তর-আক্তশ গযের মযধু এযি ক্তগযয়ক্তছল,তোযের পক্তেশন বনওয়োর বকোন েোয়গো বনই।এইবোর বনতোর 
িোযথ িোযথ আমরোও এল.এম.ক্তের গুক্তল চোেব  করলোম।আমোযের লক্ষু িোমযনর েশেন। 

প্রোয় শ'চোযরক গুক্তল বছোেোর পর িোমযনর েলটির ক্তেযক আবোযরো ে িটি ক্তেলোম।যেক্তখ ে'ুেন বুযক বহযট 
ক্তপছু হটোর বচস্টো করযছ।ওযেরযক লক্ষু কযর পর পর চোর-পোাঁচ রোউন্ড গুক্তল ছুেলোম।ঠিক একই 
িমযয় প্রথম েযলর আযরকেন, রোস্তোর পোশ ক্তেযয় পোক্তন ছুযয় ছুযয় বপছযন  োক্তেল।ওযক লক্ষু কযরও 
আমরো গুক্তল ছুেলোম।ক্তকন্তু ওর গক্ততযরোধ হযলো নো।আর পযনযরো-ক্তবশ গে ক্তপক্তছযয় ব যত পোরযল ও 
বি আেোল বপযয়  োযব। 

িহ-য োদ্ধো একেযনর কোযছ ক্তছল বেোনোলো বদুক।ছেরো ভক্ততব ।ঐ বেোনোলো বদকু ক্তেযয় ক্ততক্তন গুক্তল 
করযলন ওই ক্তমক্তলটোরীযক।ও হোটোচলো বথযম বগল। 
ক্তকন্ত চলযত থোকযলো  ুদ্ধ।েীঘব চোর ঘনটো বুোপী।যশযষ হোনোেোর বোক্তহনীর মুখু উযেশু  ুদ্ধ ক্তছল 
নো।ক্তছল ম তযেহ উদ্ধোর।ম তযেহ উদ্ধোযরর েযনু ওরো মক্তরয়ো হযয় বচস্টো চোলোয়।ক্তকন্তু ম তযেহগুযলো 
উন্মুি প্রোন্তযর মুক্তিবোক্তহনীর এত কোযছ ক্তছল ব  তো িৃংগ্রহ করো হোনোেোরযক পযক্ষ বমোযটই িমভব 
ক্তছল নো। 

চোরঘনটো  ুদ্ধ বশযষ চোরটো েোযনোয়োযরর লোশ উদ্ধোর করো হযলো।ওই লোশগুযলো ক্তনযয় আিো হযলো 
বিোর সু্কল মোযঠ।িুেরু বোশোইল, কোউলেোনী, রোমপরু, পুযবর ববেোবোক্তে, বযহরোতলী ও কোক্তলয়োন 
বথযক েযল েযল বলোক এযলো এই লোশ বেখযত।প্রোয় েশ-পযনযরো হোেোর বলোক! এয ন বকবল লোশ 
বেখো নয়, এয ন হোনোেোর বোক্তহনীর লোশগুযলোযক বকন্দ্র কযর বোৃংগোক্তলর ক্তবেয় উৎিব! 

চোরটি লোযশর বেহ তিোক্তশ করো হযলো।প্রথম েযনর কোছ বথযক পোওয়ো বগল একশ টোকোর ছয়টো 
বনোট ও একটি ঘক্তে।ক্তিতীয় েযনর বথযক পোওয়ো বগল ক্ততক্তরশ টোকো, উেুব বলখো এক টুকযরো কোগে 
এবৃং েনক্তপ্রয় ক্তচত্র নোক্তয়কোর নীযলোর ছক্তব।ত তীয় েযনর পযকযট পোওয়ো বগল বিোনোর হোর, রুমোযল 
বোাঁধো ক্ততনযট আৃংটির ও পোাঁচ-ছয় ভক্তর ওেযনর একটি বিোনোর বচইন।চতুথব েযনর কোছ বখযক 
পোওয়ো বগল বতর'শ টোকো, একটি ঘক্তে, কযয়কেন পক্তিম পোক্তকস্তোনী ক্তচত্রোক্তভযনতরী ছক্তব, ক্তকছু 
চুক্তে,মোলো ও আৃংটিরিহ িোত ভক্তর বিোনো। 



প্রথম ক্তিদ্ধোনত বনয়ো হযয়ক্তছল ব  লোশগুযলোযক  থোয োগু ম বোেোর েোফন করো হযব।ম তযেহগুযলোযক 
মোযঠর মোঝখোযন রোখো হযয়যছ।মুক্তি োদ্ধোরো লোশগুযলোর চোরপোযশর প্রোয় চক্তিশ-পনচোশ হোত েোয়গো 
েযুে ববস্টনী কযর আযছ।েনতোর শত চোযপর মুযখও তোরো ববস্টনী িৃংকুক্তচত হযত ক্তেযে নো।তবুও 
ে'ুএকেন হঠোৎ কযর ববস্টনী বভে কযর বভতযর টুযক লোশ এর গোযয় থু থ ুক্তছটোচযছন,লোক্তথ 
মোরযছন।তোও আবোর েোনপোযয় নয়,বোমপোযয়। 
বকউ আবোর উন্মোযের মযতো ক্তচৎকোর করযছ- 'হোয় হোয়!এই িীমোর, এই এক্তেেরো আমোর স্বোমীযক 
হতুো কযরযছ'!যকউ কপোযল করোঘোত কযর বলযছন,'এরো আমোর বছযলযক হতুো কযরযছ'!যকউ আবোর 
বুক চোপরোযত চোপরোযত বলযছ,'এই েিোেরো আমোর বেোকোনপোট,ঘরবোক্তের জ্বোক্তলযয় ক্তেযয়যছ'। 

অবযশযষ লোশগুযলোযক কলোগোযছর 
বভলোয় কযর ভোক্তিযয় বেয়ো হযলো!  
এই উপলযক্ষ নেীর পোযর েযেো হযয়যছ অযনক বোৃংগোক্তল মো ও ববোযনরো।তোযের অযনযকই ক্তবস্ময় 
হতবোক।অযনযকই বচোযখই আনযদর কোন্নো।আবোর অযনযকর মযন ক্তবশোল প্রে,'আমোযগো এই গুেো গুেো 
বপোলোরো ক্তক কইরো ওই ভুইটটো ক্তমক্তলটোরীযগো মোরযলো'? 

 

 

 

 

 

 

 

 

বতইশ.      



েলুোই-এর ত তীয় িপ্তোযহ আমোর বিক্তনৃং বশষ হযলো।এখন আক্তম ক্তি নট ক্তি বথযক শুরু কযর বস্টন 
গোন এবৃং লোইট বমক্তিন িবই চোলোযত পোক্তর।পোক্তর হোত ববোমো ও বগ্রযনট চোেব  করযতও! ে'ুযয়ক বোর 
বছোটখোযটো ে'ুযয়কটো অপোযরশযনও অৃংশ ক্তনযয়ক্তছ।  

ওটো ক্তছল আগযস্টর শুরু। বষবোকোল। চোক্তরটিযক বথ বথ পোক্তন! এক িকোযল আমোযের ববতোর ন্ত্র ধরো 
পেযলো ব , ঢোকোর িেরঘোযট ই.ক্তপ.আর বেটিযত ববশ কযয়কটি বে বে েোহোযে বগোলো-বোরুে 
ববোঝোই করো হযে।উযেশু, উত্তরোিযল ক্তবযশষ কযর রৃংপুর িীমোন্ত হোনোেোর বোক্তহনীযক অে ও বগোলো-
বোরুে িরবরোহ করো।খবরটির িতুতো  োচোইযয়র েযন আযশপোযশ বুোপক বখোাঁেখবর বনওয়ো হযলো 
এবৃং  মুনো নেীযত বশুন ে ক্তষ্টর রোখযত ভুয়োপুযরর বলোকোল ইউক্তনটযক ক্তনযেবশ পোঠোযলো হযলো। 

িব আশৃংকো আর েল্পনো-কল্পনোর পক্তরিমোক্তপ্ত ঘটিযয় ৯ই আগস্ট, ক্তিরোেকোনক্তে ঘোযট হোনোেোর 
বোক্তহনীর িোতটি েোহোে এযি বনোৃংগর বফলযলো! েোহোেগুযলোর ক্ততনটি আকোযর ক্তবশোল।আর েযুটো 
ি যত্ন ক্তত্রপল ক্তেযয় ঢোকো। 

েোহোযের উপর আযরো বখোাঁেখবর বনওয়োর েযনু আমোযের কমোন্ডোর বমের হোক্তবব ছদ্মযবযশ ধযর 
েোহোযের কোযছ  োওয়োর ক্তিদ্ধোনত বনন। ছদ্মযবশধোরী এইিব মুক্তি োদ্ধোর মযধু ক্তছযলন কমোন্ডোর 
হোক্তবব, বমোতোহোর বহোযিন, ক্তেয়োউল হক, বগোলোম নবী, িোমোে গোমো, বরেোউল কক্তরম,লতুফর 
রহমোন,যছোট ফেলু,েোমযিে আলী,আকবর আলী,ছোলোম এবৃং আক্তম।আমরো বকউ বকউ ধরলোম 
বেযলর ছদ্মযবযশ।আবোর বকউ ধরলোম মুেী বেোকোনীর ছদ্মযবশ।আমোযের কোযরো হোযত মোছ ধরোর 
িরমোজ্ঞোক্তে,কোযরো হোযত তোেো মোছ,কোযরো হোযত বপোেো বোক্তের চমচম,কোর হোযত খোক্তি, আবোর কোযরো 
হোযত মুরক্তগ। 

 খন েোহোযের কোছোকোক্তছ বগলোম ওখন ওরো আমোযেরযক ক্তচনযত পোরযলো নো! পোক্তকস্তোক্তন বিনোযের 
ববশ কযয়কেন আমোযের িোযথ ক্তবক্তভন্ন ক্তবষয় ক্তনযয় কথো বলযলো। এই িুয োযগ আমরো েোহোযে 
ক্তমক্তলটোরী িৃংখুো এবৃং েোহোে িম্পযকব  অযনক খুাঁটিনোটি তথু বেযন  োই।  

ব ই েইু েোহোযে আমোর ক্তগযয়ক্তছলোম ওই েইু েোহোযের নোম ক্তছল 'এি.ইউ. ইক্তঞ্জক্তনয়োরি এল ক্তি- ৩' 
এবৃং 'এি.টি. রোেন'।প্রোপ্ত তযথুর ওপর ক্তভক্তত্ত কযর কমোন্ডোর বমের হোক্তবব, আবু বমোহোিে এনোযয়ত 
কক্তরম, বরেোউল কক্তরম, বিয়ে ক্তেয়োউল হক, আব্দলু আলীম তোলুকেোর, কুোযেন বমোতোযহর আলী 
ক্তমঞো, আব্দুল হোক্তমে বভোলো এবৃং আক্তম িহ স্থোনীয় বনত ব যদর িৃংযগ আমরো আলোযপ বিলোম এবৃং 
এই মযমবও ক্তিদ্ধোন্ত ক্তনলোম ব  আমরো েোহোে আক্রমে করযবো! 

কমোন্ডোর বমের হোক্তবযবর পরোমযশব অক্তত দ্রুত মোটিকোটো বথযক ক্তনকরোইল প বন্ত রোস্তোর পোশ ক্তেযয় 
বোৃংকোর বতক্তর করো হয়। 
ক্তবক্তভন্ন স্থোযন এুোেুি বক্তিযয় প্রক্ততরক্ষো বুুহ বতক্তর করো হয়।১০ আগস্ট রোযত বমের হোক্তবব িহ মোত্র 
১৮ েন বগক্তরলো মুক্তিয োদ্ধো ক্তনযয় আমরো নেীর পোযে অবস্থোন বনই। 

১১ আগস্ট, ১৯৭১ িোল। েপুুর ববলো। মোথোর ওপর প্রচনে বরৌদ্র্তোপ। েোহোেবহর আযস্ত আযস্ত 
 মুনো নেীর পূবব তীর বঘাঁযষ উত্তর ক্তেযক এক্তগযয় চলক্তছযলো। বছোট আকোযরর েযুটো এবৃং বে আকোযরর 
একটি েোহোে ক্তনক্তববযে চযল বগল। বমের হোক্তবব ক্তকছু বলযলন নো। বহযরর ক্তিতীয় েোহোেটি ধীযর 
ধীযর নেীর পূববপোে বঘাঁযষ ব যতই গযেব  ওযঠ বমের হোক্তবযবর গুক্তল। িোযথ িোযথ আমোযের বগোলো-



বোরুেও!পোক্তকস্তোক্তন বিনোরোও স্কটযবোট বথযক ববশ কযয়কটি গুক্তল বছোাঁযে। এমতোবস্থোয় বপছযন পেো 
েোহোে েযুটো উত্তর ক্তেযক অগ্রির নো হযয় েক্তক্ষে ক্তেযক পোক্তলযয়  োয়। িোমযনর েোহোে েযুটোও 
ক্তিরোেগযঞ্জর ক্তেযক পোক্তলযয়  োয়। আক্রোন্ত েোহোেটি মুক্তিয োদ্ধোযের অবস্থোন বথযক পোাঁচ/ছয়শত গে 
েযূর েুযবো বোলচুযর আটযক  োয়।েোহোে আটযক  োওয়োর িোযথ িোযথ ববশ কযয়কেন খোনযিনো বছোট 
বছোট গোনযবোযট দ্রুত ক্তিরোেগযঞ্জর ক্তেযক পোক্তলযয়  োয়। েোহোে বথযক হোনোেোরযের বকোন গুক্তল আিযছ 
নো।  

ইযতোমযধু ে’ুেন নোক্তবক েোহোযের ছোযের ওপর েোাঁক্তেযয় বোাঁচোও, বোাঁচোও ক্তচৎকোর ক্তেযয় পোক্তনযত 
ঝোাঁক্তপযয় পযে। ঘটনোস্থল বথযক প্রোয় ক্ততন ক্তকযলোক্তমটোর েযুর ভোটি বথযক তোযেরযক উদ্ধোর করো হয়। 
তোযের একেন েোহোযের িোযরৃং বগোলোম বমোস্তফো। িোযরৃং এর ক্তনকট বথযক বমের হোক্তবব বেযন বনন 
ব , েোহোযে ক্তবপলু পক্তরমোে অে ও বগোলো-বোরুে রযয়যছ।  

অতঃপর বমের হোক্তবযবর ক্তনযেব যশ েোহোযের িোযরৃং বগোলোম বমোস্তফো, বিয়ে ক্তেয়োউল হক, বমোতোযহর 
আলী ক্তমঞো িোমোে গোমো এবৃং আক্তম বছোট একটি বনৌকোয োযগ েোহোযে ওযঠ পক্তর।েোহোযের উপর 
উযঠই বেক্তখ উপযর ছক্তেযয় ক্তছটিযয় রযয়যছ ২০/২৫ েন খোনযিনোর লোশ।েোহোযের ক্তনচতলো বথযক 
ক্ততনতলো প বন্ত ক্তছযলো হোলকো, ভোরী অে এবৃং বগোলো-বোরুযে ভক্ততব ।  

এরপর কমোন্ডোযরর ক্তনযেব যশ মুক্তিয োদ্ধো ও বস্বেোযিবকরো বছোট বছোট বনৌকোয োযগ েোহোে বথযক অে-
শে ও বগোলো-বোরুে খোলোি কযর ক্তনরোপে স্থোযন িক্তরযয় বনয়। প্রোয় ছয় ঘন্টো িময়বুোক্তপ পোাঁচশত 
বস্বেোযিবক েোহোযের প্রোয় ৪০ ভোগ অে উদ্ধোর কযরন।  

কমোন্ডোর হোক্তবযবর আশৃংকো ক্তছল পোক্তকস্তোনীরো ব যকোন িময় ক্তফযর পোেো আঘোত হোনযত পোযর।তোই 
রোত নয় ঘটিকোয় এিটি রোেন েোহোযের টুোৃংক বথযক বতল এযন অে ও বগোলো-বোরুে ববোঝোই 
এিইউ ইক্তঞ্জক্তনয়োিব-এলক্তি-৩ নোমক েোহোযে বতল বঢযল ক্তেযয় আগুন ধক্তরযয় বেয়ো হয়।প্রচনে শযব্দ 
বগোলো-বোরুে ফুটযত থোযক। েোহোযের আগুন ে’ুযশো বথযক ক্ততনশত ফুট প বন্ত ওপযর ওঠো-নোমো 
করক্তছযলো।  

অে, বগোলোবোরুে ধ্বৃংি হওয়োর ক্তবকট শযব্দ প্রকক্তম্পত হযয় ওযঠ আশপোযশর গ্রোমোিল।যি এক 
মহো জ্ঞ অনুষ্ঠোন! কযয়কক্তেন ধযর জ্বলক্তছল েোহোযের আগুন। হোেোর হোেোর উৎফুি বলোকেন বি 
আগুযনর ক্তশখো বহুেরূ বথযক প্রতুক্ষ কযরযছ এবৃং আনযদ বফযট পযেযছ। 
 

পযর েোহোযের লগবুক ও মুভযমন্ট কভোযরর ক্তহযিব বথযক েোনো  োয় ব , েোহোযে ক্তবপুল পক্তরমোে 
অে ও বগোলোবোরুে ক্তছল। 

েোহোে আক্রমযে িফল বনত ত্ব বেওয়োর কোরযে কমোন্ডোর হোক্তববরু রহমোযনর নোম পযর হযয়  োয় 
'েোহোে মোরো হোক্তবব’এ। 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

চক্তিশ.                       

'অপোযরশন িোরচলোইযট'র পযরও হোনোেোর বোক্তহনী ক্তবক্তভন্ন িমযয়, ক্তবক্তভন্ন এলোকোয় হোমলো, অক্তিিৃংয োগ 
ও গনহতুোর কোে অবুহত বরযখযছ।এটো িোধোরন েনগযনর মযধু বুপক ভয়-ভীক্তত ঢুক্তকযয় 
ক্তেযয়যছ।এই ভয় হোনোেোর বোক্তহনীর হোযত ক্তনমবমভোযব হতুো আর অতুোচোযরর ভয়! এই ভযয়ই অযনক 
বোৃংগোক্তল িীমোন্ত পোক্তে ক্তেযয় চযল বগযছন পোযশর বেশ ভোরযত।এযেরযক বলো হযতো 
শরেোথী! 



এক্তপ্রল মোি বথযকই শরেোথীযের ভোরত  োওয়ো শুরু হয়।শরেোথীরো িবোই েযল েযল ঢুযকক্তছযলো।যকোন 
েযল একহোেোর, বকোন েযল ে'ুহোেোর, বকোন েযল পোাঁচ হোেোর।আবোর বকোযনো বকোযনো েযল ক্তবশ 
হোেোযররও ববক্তশ মোনুষ ক্তছযলো।পচক্তশম বৃংগ, আিোম, ক্তত্রপুরো এবৃং বমঘোলয়।প্রক্ততটি শরেোথীরো 
ক্তশক্তবযরই এই অবস্থো।যকোথোও বকোথোও শরেোথীযের এই িৃংখুো ঐ এলোকোয় বমোট েনিৃংখুোযকও 
ছোক্তেযয় বগযছ।য মন বমঘোলয়। 

শরেোথীযের এই িৃংখুোটো বম মোযি এযি েোাঁেোয় ১৫ লক্ষ। েযুনর মোঝোমোক্তঝ হয় প্রোয় ৫০ লক্ষ। 
আগযস্ট ৭০ বথযক ৭৫ লক্ষ। বিযেেযর ৮৫ লক্ষ এবৃং বশষক্তেযক িৃংখুোটো ক্তগযয় বপৌযছ বকোটির ঘযর। 
প ক্তথবীর ইক্ততহোযি এত কম িমযয় এত ববশী শরেোথী হবোর ঘটনো ক্তবরল। 

প্রথম ক্তেযক বোৃংলোযেশ বথযক  োওয়ো শরেোথীযের ৬০ শতোৃংশই ক্তছযলো ক্তহদু ধমবোবলেী। বোক্তক ৪০ 
শতোৃংশ ক্তছযলো মিুক্তলম। পযরর ক্তেযক ক্তহদু িৃংখুোনুপোত আরও ববযে  োয়। 

বোৃংলোযেযশ বথযক  োত্রো কযর িবোই ব  ক্তনরোপযে ভোরযত প্রযবশ করযত বপযরযছন তোও ঠিক 
নয়।েঙ্গযলর মধু ক্তেযয়, নেী পোক্তে ক্তেযয়, খোক্তল পোযয়, বোচ্চো কোাঁযধ ক্তনযয় মোইযলর পর মোইল পোক্তে 
ক্তেক্তেযলন একেল শরেোথী।ঐ েযল ক্তছল ৫০-৬০ েযনর একটি কোযফলো। হঠোৎ কযরই ওরো খবর 
পোয় পোক্তকস্তোক্তনরো আিযছ। তখন তোরো পোট বক্ষযত লুক্তকযয় পযে। ক্তকন্তু এক মক্তহলোর কোযছ বোচ্চো 
ক্তছল। বোচ্চো বকাঁ যে উঠযল িবোই মোরো পেযব। তোই,মো িবোইযক বোাঁচোযনোর েনু িন্তোযনর মুখ বচযপ 
ধযর। চযল  োয় হোনোেোর বোক্তহনী।ক্তকন্তু বোচ্চোর নেোছেো এযকবোযরই বন্ধ।বোচ্চোটি মোরো বগযছ।তোর 
হতুোকোরক মো ক্তনযেই।ক্তনয়ক্ততর ক্তক ক্তনযববোধ পক্তরহোি! 

পক্তরহোযির ঐিব নোেকু মহূুযতব  আমোর মযন পযে বশকিক্তপয়যরর বমকযবথ নোটযকর বিই ক্তবখুোত 
উক্তি: 
'Life ... is a tale 
Told by an idiot, full of sound and fury, 
Signifying nothing'! 

ক্তকন্তু আক্তম ব  মকু্তি োদ্ধো।আমোর কোযছ েীবন মোযন বতো স্বোধীকোর, স্বোধীনতো আর এই বেযশর 
মুক্তি! আক্তম ব  আমোর ভোযয়র রি ছুযয় শপথ কযরক্তছ, ববোযনর লজ্জো ছুযয় শপথ কযরক্তছ, 
বিনকোকুযক কথো ক্তেযয়ক্তছ ব  প বন্ত এই বেযশর মকু্তি নো আিযব আক্তম প্রোনপযন লযে  োব।তোই 
আমোর েযনু বশকিক্তপয়যরর বমকযবথ নো।আমোর েযনু রবোটব  ফ্রস্ট বিই কক্তবতো: 
'The woods are lovely, dark and deep, 
But I have promises to keep, 
And miles to go before I sleep, 
And miles to go before I sleep'! 

িবোই ছুযট চযলযছ িোমযনর ক্তেযক।ওযের বপছযন শত্রু।িোমযন অেোনো গন্তবু।এই কোযফলোয় িোক্তমল 
হযয়যছ আবোল-ব দ্ধ-বক্তনতো! ওযের িোযথ আযরো িোক্তমল হযয়যছ পযথর েপুোযশ কযলরো মযর  োওয়ো 
শযবর েগূবন্ধ! পক্তথমযধুই অযনযকই হযয়যছন ক্তমক্তলটোরী গুক্তলর ক্তশকোর, অযনযক মোরো বগযছন 
অনোহোযর।আবোর অযনযক মযরযছন কযলরো ভুযগ!  



ঐ প্রথম আমোযের আকোযশ আর েক্তমযন বেখো বগল রোে শকুন, ক্তহমোলয়ী শকুন, কোলো শকুন আর 
ধলো শকুন। েযল েযল বলোক মরযছ।আর চোরক্তেযক িব শকুযনর মহো উৎিব! এক শকুন এর হোত 
পোক্তলযয় ক্তনরোপে আেযয় বপৌছবোর আযগই অযনক শরেোথীই হযয় বগযলন আযরক শকুযনর খোেু!  

শুরুযত শরেোথী কুোমযপর ভোর ক্তছল রোেু িরকোযরর উপর।ক্তকন্তু বরোে বরোে  খন হোেোযরো 
শরেোথী এযি ক্তভে েমোযত শুরু করযলন তখন িব বুবস্থো ব ন বভৃংযগ পেযলো।যকক্তন্দ্রয় িরকোর 
তখন কলকোতোয় শরেোথীযের েযনু ত্রোন েপ্তর খুযল বিযলন।এর েোক্তয়তযব ক্তছযলন কযনবল 
লুথরো।খবযরর কোগে, েোকটিযকট ও বরক্তভক্তনউ স্টুোমপ এর উপযর বিোযনো হযলো শরেোথী িোেব চোেব ! 

পোশোপোক্তশ আযরো এক্তগযয় এল ববিরকোরী প্রক্ততষ্টোনগুযলোও।এযের মযধু ক্তছল কোিো, অক্সফোম, রোমক ষ্ণ 
ক্তমশন ও ভোরত বিবোেম িৃংঘ। 

বোৃংলোযেযশ ক্তক হক্তেযলো তো ক্তবযশ্বর ববক্তশরভোগ বেশগুযলোই েোনযতো নো।  খন শরেোথী ক্তশক্তবযর কমবরত 
ক্তবযেশী িোৃংবোক্তেকরো কুোযম্প কযলরোয় আক্রোন্তযের ম তুুর বেবনো ক্তেযলন এবৃং বিই খবর পক্তত্রকোর 
প্রথম প ষ্ঠোয় আিযলো, তখনই বভযি উঠল করুন হৃেয়ক্তবেোরক এক ে যশুর।শরেোথী ক্তশক্তবযর লোখ লোখ 
ক্তশশু এই ম তুু প ক্তথবী আযগ কখযনো বেযখক্তন। েলুোইযয়র বনুোর ক্তকছু ক্তকছু শরেোথী কুোম্প বভযি 
বগযলো।ওযের ক্তক েেুবশোর, ক্তক বভোগোনক্তত! 

ঐ িময় বোৃংলোযেশ এর পযক্ষ ইক্ততবোচক মতোমযতর েযনু িোক্ষু িৃংগ্রহ করোর উযেুোগ বনয়ো 
হয়।ক্তবশ্ববযরেু ৬০ েন মোনবোক্তধকোর বনতো বোৃংলোযেশ এর পযক্ষ িোক্ষু প্রেোন কযরন।পরবতীযত এটি 
ক্তবক্তভন্ন বেযশর রোষ্ট্রপ্রধোনযের কোযছ পোঠোযনো হযয়ক্তছযলো।এটোই পযর 'যটক্তস্টযমোক্তন অব ক্তিক্সটি’ নোযম 
ইক্ততহোযি স্থোন বপযয়যছ। 

বোৃংলোযেশী শরেোথী ক্তশক্তবর পক্তরেশবন করযত কলকোতোয় আযিন মোক্তকব ন ক্তিযনটর এেওয়োেব  
বকযনক্তে।নেীয়ো বেলোর ক্তবক্তভন্ন শরেোথী ক্তশক্তবর িযরেক্তমন পক্তরেশবন কযর অশ্রুিেল বচোযখ ক্ততক্তন 
শরেোথীযের মোনযবতর েীবন োপযনর ক্তচত্র তুযল ধযর িোৃংবোক্তেকযের েোনোযলন, এটি ইক্ততহোযির বে 
মোনক্তবক ক্তবপ বয়। ক্ততক্তন ক্তবশ্ববোিীযক শরেোথীযের পোযশ এযি েোাঁেোযত ও িোহোয ুর হোত বোক্তেযয় 
বেওয়োর আহ্বোন েোনোযলন। বেযশ ক্তফযর ক্তগযয় ক্ততক্তন বোৃংলোযেযশর পযক্ষ েনমতও গযে 
বতোযলন।'যটক্তস্টযমোক্তন অব ক্তিক্সটি'র একেন স্বোক্ষর েোতোও ক্ততক্তন। 

এিময় কলকোতোয় ক্তছযলন মোেোর বতযরিো। 'ক্তমশনোক্তরে অব চুোক্তরটি'র ক্তনযয় ক্ততক্তনও ছুযট 
আিযলন।বোৃংলোর অিহোয় মোনুযষর পোযশ েোাঁেোযত। ১৯৭১-এর েনু বথযক নযবের প বনত্ম একোক্তধক 
শরেোথী ক্তশক্তবযর মোেোর বতযরিোর 'ক্তমশনোক্তরে অব চুোক্তরটি' বিবো ও িম্ভোবু িোহো ু প্রেোন কযরযছ। 

শরেোথী ক্তশক্তবযরর বিই উত্তোল আর অশোন্ত িময়গুযলোযক ক্তনযয় িোৃংবোক্তেক ও বলখক েন ক্তপলেোর 
ক্তলযখযছন: 
‘ঝোাঁযক ঝোাঁযক শকুন বনযম এযিযছ। তীক্ষ্ণ বঠোাঁট ক্তেযয় ক্তছযে খুযে খোযে মরো মোনুযষর বেহ। তোযের 
বচোখ চক চক করযছ। ক্তকন্তু ম ত মোনুযষর িৃংখুো এত ববশী ব  শকুযনর বখযয় বশষ করযত পোরযছ 
নো। শকুনযেরও খোওয়োয় অরুক্তচ এযি বগযছ। মরো মোনুযষর গো বথযক ক্তছাঁ যে খুাঁযে বফযলযছ েোমো 
কোপে। তোযের অযনযকর তখযনো গো গরম। িযবমোত্র মযরযছ। পযথ ঘোযট নোলো নেবমোয়—িববত্রই 
কযলরোয় মরো মোনুষ পযে আযছ। েন িোর বেখযত বপযয়যছন একটি ক্তশশুর ম তযেহ। ক্তশশুটির গোযয় 



একটি শোক্তের অৃংশ বপাঁচোযনো। তোাঁর হতভোগী মো বপাঁক্তচযয় পটুুক্তল বোক্তনযয়যছ। িোযকর চলোর িময় অিুস্থ 
ক্তশশুটি মোরো বগযছ। চলন্ত িোক থোযমক্তন। ম ত বছযলর েনু িোক থোমোযনো বকোযনো মোযনই হয় নো। 
আরও অযনক ম তপ্রোয় মোনুষ এই িোযকই ধুাঁকযছ। আযগ বপৌাঁছোযত পোরযল হয়যতো বকোযনো হোিপোতোল 
পোওয়ো ব যত পোযর। তোযের িুয োগ ক্তমলযত পোযর ক্তচক্তকৎিোর। ববাঁযচও ব যত পোযর। এই আশোয় িময় 
নষ্ট করযত বকউ চোয় নো। ক্তশশুটির পটুুলী করো ম তযেহটিযক িোক বথযক রোস্তোর পোযশ ধোন বক্ষযত 
ছুযে বফলো বেওয়ো হযয়যছ'! 

 

 

 

 

 

 

 

 

পাঁক্তচশ.         

বিক্তেন ক্তছল ব হেক্ততবোর।যকোন অপোযরশন ক্তছল নো।ক্তবযকল এর ক্তেযক কমোন্ডোর এর রুযম আমোর 
েোক পেল।কমোন্ডোর এর রুযম েোক পেোর মোযন 'হয় ভোল অথবো খোরোপ বকোন' িৃংবোে।শুধু শুধু 
তোর রুযম েোক পেোর বকোন কোরন বনই।আক্তম তোর রুযম  োক্তে আর মযন মযন ভোবক্তছ গত এক 
িপ্তোযহ বকোন 'ভোল অথবো খোরোপ বকোন কোে কযরক্তছ' ক্তক-নো? নো, বতমন ক্তকছু মযন করযত 
পোরলোম নো। 

কমোন্ডোর এর রুযম ঢুযক তোযক িোলোম ক্তেলোম এবৃং ক্তেযজ্ঞি করলোম,'চোচো, আমোয় বেযকযছন'? 
ক্ততক্তন বলযলন,'হুো, বতোমোর একটো ক্তচটি আযছ।ক্তচঠিটো এযিযছ আমোযের বনতো কোযের ক্তিক্তেকী 
নোযম।যতোমোর বোবোর ক্তচঠি।এই বযল ক্ততক্তন আমোর হোযত একটি খোম ধক্তরযয় ক্তেযলন'। 
আক্তম খুব ি যত্ন খোমটো ক্তনলোম এবৃং ক্তেযজ্ঞি করলোম,'আর ক্তকছু'? 



কমোন্ডোর বলযলন,'নো'। 
উনোর কোছ ক্তবেোয় ক্তনযয় আক্তম ক্তফরলোম আমোর আস্তোনোয়। 

ক্তচঠি খলুলোম।ওখোযন েযুটো ক্তচঠি।একটি বোবো-মোযয়র।আযরকটি ক্তেলীযপর।বোবো-মো ক্তলযখযছন: 

বোবো অনবব, 
আমোযের বেোয়ো ক্তনি।যকোথোয় আক্তছি, বকমন আক্তছি ক্তকছুই েোক্তননো।তযব ব খোযনই থোক্তকি ভোল 
থোক্তকি।যতোর বছোটভোই অনল ভোল আযছ।আমরো আক্তছ এরকম! ক্তকছুক্তেন আযগ ক্তেলীপ একটি ক্তচঠি 
পোঠিযয়যছ।ওই ক্তচঠিটো আমোযের ক্তচঠির িোযথ ক্তেলোম। 
ক্তনযের প্রক্তত বখয়োল রোক্তখি। 
ইক্তত 
বোবো ও মো। 

ক্তেলীযপর ক্তচঠিটো ববশ বে।ও ক্তলযখযছ। 

অনবব, 
বতোযক কখযনো এভোযব ক্তচঠি ক্তলখযবো তো আক্তম কল্পনোয়ও ভোক্তবক্তন! আিযল বোস্তব মোযঝ মোযঝ 
কল্পনোযকও হোর মোনোয়।এই ব মন আমোর বোবোর ম তুুটো! বোবো বতো কোযরো বকোন ক্ষক্তত কযরন 
ক্তন।তোর পযরও বোবোযক চযল ব যত হল। 

বোবোর ম তুুর পর আমরো বে অিহোয় ববোধ করলোম।মোমো এযি বলযলন চল আমরো ওপোযর চযল 
চোই।কলকোতোয় মোমোর একটো বোক্তে ক্তছল আযগ বখযকই।আমবো রোক্তে হলোম।পক্তিমবযঙ্গর নেীয়ো 
বেলোর ববতোই গ্রোম আর বোৃংলোযেযশর িীমোন্তযঘাঁষো শহর বমযহরপুযরর মোঝখোযন ব  িীমোন্ত, ওই িীমোন্ত 
ক্তেযয়ই আমরো ভোরযত টুযকক্তছ।ওখোন বথযক কলকোতো। 

বমযহরপুর-চুয়োেোেো-কুক্তষ্টয়ো-রোেবোেী-ফক্তরেপুর-ঢোকো আর ক্তবক্রমপুযরর বথযক প্রক্ততক্তেন হোেোর 
হোেোর মোনুষ বিযন-বোযি-িোইযকযল-গরুর গোক্তেযত অথবো পোযয় বহাঁযট বমযহরপরু এযি েমোযয়ত হযতো। 
ওখোযন বথযক ওরো পক্তিম ক্তেযকর বুক্তেযপোাঁতো খোলপোেো িীমোন্ত ক্তেযয় নেীয়ো বেলোর ববতোই, 
কক্তরমপুর, ক্তশকোরপুর, চোপেোর বে আদুক্তলয়ো, কলুোেীিহ ক্তবক্তভন্ন স্থোযন ছক্তেযয় পেযত।এটো ক্তছল 
শরেোথীযের একটি রুট।এইরকম আযরো বগোটো েযশক রুট ক্তছল শরেোথীযের েযনু। 

কলকোতোয় আমরো উঠলোম মোমো বোক্তেযত।তখন কলকোতোর উপশহর িেযলক ক্তিটির শরেোথী ক্তশক্তবযর 
২ লোখ ৫০ হোেোযররও ববক্তশ বোেোলী শরেোথী । ক্তেয়োরো নোযমর একটি কুোযম্প ক্তছল ৩০ হোেোযররও 
অক্তধক শরেোথী। হোিনোবোে বরলওযয় বস্টশযনও ক্তছল হোেোর হোেোর শরেোথী।  

কলকোতোয়  োওয়োর পযরর িপ্তোযহ আক্তম িেযলক ক্তিটির শরেোথী ক্তশক্তবযর  োই।ওখোযনই আলোপ হযলো 
েকু্তলয়োন ফ্রোক্তিি এর িোযথ।েকু্তলয়োন ফ্রোক্তিি অকিফোম এর বে কমবকতব ো।িরকোরী উযেোযগর 
পোশোপোক্তশ ব কয়টি এন.ক্তে.ও শরেোথী ক্তশক্তবযরর েোক্তয়তব ক্তনযয়যছ অকিফোম তোযের মযধু অনুতম! 
ওর কোযছই েোনো বগল শরেোথী আিল িৃংখুো।ওর মযত এলোকো ক্তহযিযব শরেোথী িৃংখুো ক্তছল ক্তনম্নরূপ: 



পক্তিমবঙ্গঃ ৭৪,৯৩,৪৭৪ েন 
ক্তত্রপুরোঃ১৪,১৬,৪৯১ েন 
বমঘোলয়ঃ ৬,৬৭,৯৮৬েন 
আিোমঃ৩,১২,৭১৩ েন 
ক্তবহোরঃ৮,৬৪১ েন 
বমোটঃ৯৮,৯৯,৩০৫ েন 

২২যশ েনু,১৯৭১  
ওয়োক্তশৃংটন বেইক্তল ক্তনউযে James Foster এর একটো ক্তরযপোটব  প্রকোক্তশত হয়। ঐ ক্তরযপোিব যটর 
ক্তশযরোনোম ক্তছল: 
'600,000 of 5 million Refugees Have died'. ওটো ক্তছল েনু মোযির বশযষর ক্তেযক কথো।পযর 
ক্তরফুউক্তেও িৃংখুো েোেোয় প্রোয় েশ ক্তমক্তলয়যন। 

েকু্তলয়োন ফ্রোক্তিযির িোযথ আলোপ কযর আক্তম ওই িেযলক ক্তিটির শরেোথী ক্তশক্তবযর ভলোয়নটির 
ক্তহযিযব কোে ক্তনলোম।কী ব  েকু্তববষহ ক্তছল শরেোথীযের বি েীবন, তো ভোষোয় প্রকোশয় করো  োয় 
নো।বোাঁচোর েনু মোনুষ েযল েযল শরেোথীে ক্তশক্তবযর ক্তগযয়যছ, অযনযকই আর বফযরক্তন। বরোযগযশোযক 
ভুযগ অথবো নো বখযয় বশষ প বন্ত ম তুুর বকোযল ঢযল পেযত হযয়যছ।অগক্তেত বোেোক্তলযক।  

শরেোথীে ক্তশক্তবযর, পযথর পোযশ পযে থোকত লোশ। বোবো-যছযলর লোশ, বছযল-বোবোর লোশ, আত্মীয়-
আত্মীযয়র লোশ! বেযখও বেখত নো ব ন বকউ। লোশ কবর বেওয়োর বো েোহ করোরও েোয়গো ক্তছল 
নো। একিযঙ্গ েশ বথযক ক্তত্রশটি লোশ ক্তবশোল গতব  কযর মোটিচোপো বেওয়ো হযতো। আেয় ক্তশক্তবরগুযলোযত 
মোরো  োয় প্রোয় ছয় লোখ মোনুষ! ক্তক ক্তনিঠুর বোৃংলোক্তরর ক্তনয়ক্তত! 

িেযলক ক্তিটির শরেোথী ক্তশক্তবযর বেখো হযলো বকোন এক মোযয়র িোযথ।ঐ মো, পোক্তকস্তোক্তন হোনোেোর 
বোক্তহনীর তোেো বখযয় ব ক্তষ্টর মযধু িন্তোনযক বকোযল কযর িীমোন্ত পোক্তে ক্তেযয় এযিযছ ক্তশক্তবযর। ক্তকন্তু 
এযি বেযখ বোচ্চোটি ম ত। বোচ্চোর বকোন বরোগ ক্তছল নো, ক্তছল একটুখোক্তন েযুধর অভোব। ক্তবপযের মযধু 
মোযয়রও বখয়োল ক্তছল নো বোচ্চোযক বুযকর েধু খোওয়োযনোর কথো। আযরক মোযয়র ক্তছল ছয় িন্তোন।ক্তকন্তু 
বি  খন কুোযম্প বপৌছোয় তখন তোর বকোযলর িন্তোন ছোেো আর বকউ েীক্তবত ক্তছল নো! 

েযল েযল মোনষু শরেোথী ক্তশক্তবযর আিক্তছযলো কযষ্টর ববোঝো বহন কযর। ভয়ৃংকর িব ঘটনোর স্বোক্ষী 
হযয়ক্তছযলো এযককেন। বকউ হয়যতো বদুযকর নযলর িোমযন বথযক ববাঁযচ ক্তফযর এযিযছ, বকউ ধষবযের 
ক্তশকোর হযয়, বকউ শরীযর গুক্তল ক্তনযয়। 

কত ধক্তষবতো ঘুযমর মযধু পোগযলর মত ক্তচৎকোর কযর উঠযতো। বকউ আবোর িোরোক্ষে প্রলোপ বকযতো। 
কত ধক্তষবতো মুক্তিয োদ্ধোযের বেখো বপযয় বলযতো আমোযক বুযলট ক্তেযয় বশষ কযর েোও। 
বকোন ধক্তষবতো আবোর গভব বতী হওয়োর কোরযে িমোযে লজ্জোর েনু অক্তববোক্তহত হওয়োর পযরও শরনোথী 
ক্তশক্তবযর ক্তগযয় মোথোয় ক্তিাঁেরু ক্তেযয় থোকযতো।  

এই এক বকোটি মোনুষ েীঘব পথ পোক্তে ক্তেযয়যছ শুধু গুক্তল বখযয় নো মযর  োবোর েনু।ক্তকন্তু ম তুু 
তোযের ক্তপছু ছোযেক্তন, এই হতভোগু মোনুষগুযলো নো বখযয় মযরযছ, অিুযখ ভুযগ মযরযছ, ওষুযধর 
অভোযব মযরযছ,ঠোন্ডোয়,জ্বযর কোতযর কোতযর মযরযছ।ক্তশশুরো ভযয় থর থর কযর বকাঁ যপযছ,অপুক্তষ্টযত হোর 



ক্তেক্তরক্তেযর শরীর ক্তনযয় বকোন এক ক্তবষণ্ণ েপুুযর টুপ কযর মযর বগযছ। োরো ববাঁযচক্তছল তোযের 
ববক্তশরভোগ ক্তেন গুযনযছ ম তুুর অযপক্ষোয়! 

এত বশোক,এত ম তুুর মোযঝও েযুয়কটো খবর আমোযের অনুযপ্ররনো ব োগোয়।যিই রকম একটি খবর 
বশয়োর করযবো বতোর িোযথ।১৯৭১-এর মোঝোমোক্তঝ একটো িময়। মকু্তি ুযদ্ধর তখন উতু্তঙ্গ প বোয়। 
প্রক্ততক্তেন শযয় শযয় মুক্তিয োদ্ধো ভোরত বথযক বিক্তনৃং বশষ কযর বোৃংলোযেশ ক্তফযর  োযেন।যেশ মোত কোযক 
মুি করোর প্রক্ততজ্ঞোপূরযে। কলকোতোর বুযক শরেোথীযের একেন অরুন নদী।ক্তিদ্ধোন্ত ক্তনযলন বেযশর 
েনু অনুরকম ক্তকছু করোর। বদুক হোযত  ুদ্ধ করোর িোমথবু  তোর আযছ। তযব তোরযচযয়ও বে এক 
প্রক্ততভো ক্তেযয়যছন তোযক ঈশ্বর। িোাঁতোর। অক্তবরোম িোাঁতযর  োওয়োর ক্তবরল ক্ষমতো তোর!চোাঁেপুযরর 
বছযল ক্ততক্তন। পদ্মো-যমঘনোর িঙ্গযমই িোাঁতোর বকযট মোনুষ। 

৮৮ ঘণ্টো ৫৬ ক্তমক্তনট একটোনো িোাঁতযর একটো ক্তবশ্বযরকেব  গযেক্তছযলন মোক্তকব ন িোাঁতোরু বমোর। অরুন 
নদী ক্তিদ্ধোন্ত ক্তনযলন তোর বরকেব টোই ভোেোর।যরকেব টোযক ক্ততক্তন ভোৃংগযবন একেন মুক্তিয োেধোর 
ক্তহযিযব।তোযত কযর পুযরো ক্তবশ্ব েোনযব আমোযের মহোন মুক্তি িৃংগ্রোমর কথো! 

পক্তরকল্পনো ক্তনযয় বেখো করযলন েরূপোিোর িোাঁতোযরর ক্তকৃংবেন্তী এবৃং গুরু িযেন েোযির িযঙ্গ। 
ক্তবক্রমপুযরর ক ক্তত িোাঁতোরু িযেন েোি প্রথম এক্তশয়োন ক্তহযিযব ইৃংক্তলশ চুোযনল পোক্তে ক্তেযয়ক্তছযলন। 
পোশোপোক্তশ ১৯৫৬ িোযলর বমলযবোনব অক্তলক্তম্পযক পোক্তকস্তোন িোাঁতোর েযলর িেিুও ক্তছযলন ক্ততক্তন।  

অরুযনর বুযকর মযধু ব  আগুনটো ক্তধক্তক ক্তধক্তক জ্বলক্তছযলো তো বটর বপযয়ক্তছযলন িযেন েোি। রোেী 
হযলন তোযক িোহো ু করযত। িযেন েোযির তত্বোবধোযনই ববৌবোেোর ক্তেমযনক্তিয়োযম কযঠোর বিক্তনৃংযয় 
নোমযলন অরুন। 

তোরপর,১৯৭১ িোযলর ৮ অযক্টোবর।িকোল িোযে আটটোয় কলকোতো কযলে বস্কোয়োযরর পকুুযর নোমযলন 
অরুন। আযয়োেযনর উযিোধন করযলন কলকোতোয় বোৃংলোযেযশর হোই কক্তমশনোর বহোযিন আলী। 
মুোযনেোর ক্তহযিযব আযছন িযেন েোি।যকোযনো েঘূবটনো ঘটযল অরুনযক উদ্ধোযরর েনু বতক্তর ভোরযতর 
ক্ততন ক ক্তত িোতোরু ক্তপযক িরকোর, ক্তেলীপ বে ও পযরশ েত্ত।  

আটটো পয়ক্তত্রযশ িোাঁতোর কোটো শুরু করযলন অরুন নদী।িোাঁতযর চলযলন অক্তবরোম! এক িুয বোেয় 
বথযক আযরক িুয বোেযয়! িন্ধোরোত বথযক রোত গভীযর।মোথোর উপযর বখোলো আকোশ।ঐ আকোযশর 
বমযঘর িোযথ বখলো কযর চোাঁে।চোাঁযের বভতর অনবরত চরকো কোযট এক বুেী। অরুন নদী িোাঁতোর 
কোযটন আর ভোযবন চোাঁযের বুেী ক্তেন-রোত বকন চরকো কোযট! 

িুনিোন রোযত হৃংিক্তমথুযনর মযতো পোক্তনযত েোনো ঝোপটোন একেন অরুন নদী! বুযক তোর কত 
আশো! কত স্বপ্ন! 

১২ অযক্টোবর রোত ২টো ৪০ ক্তমক্তনযট থোমযলন অরুন। ক্লোক্তন্তযত ক্তবষন্ন েযুচোখ।িোরো শরীর 
অবিোেগ্রস্ত।ক্তেঘীর পোযর শরীরটোযক এক্তলযয় ক্তেযয় েষ্ট উচ্চোরযে বলযলন- 'েয় বোৃংলো'! 

থোমোর আযগ টোনো ৯০ ঘন্টো ৫ ক্তমক্তনট িোাঁতোর বকযটযছন অরুন । ক্তবক্তি বমোযরর ক্তবশ্বযরকেব  
বভযঙ্গযছন ঘণ্টোখোযনক আযগই! ছুযট এযলন  ুদ্ধকোলীন বোৃংলোযেযশর প্রধোনমন্ত্রী তোেউক্তেন আহযমে 



এবৃং মন্ত্রী কোমরুজ্জোমোন। বিই ক্তবশ্বযরকযেব র িোক্ষী ক্তছযলন ক্তকৃংবেন্তীর নোয়ক উত্তম কুমোর এবৃং 
চলক্তচ্চত্রকোর িতুক্তেৎ রোয়।  

ক্তবশ্বযরকেব  গেোর এই অিোমোনু কীক্ততব র েনু এক লক্ষ রুপী পুরস্কোর বেওয়ো হযয়ক্তছল অরুনযক। 
পুযরোটোই ক্ততক্তন েোন কযরযছন মুক্তিয োদ্ধোযের েনু গঠিত তহক্তবযল। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ছোক্তিশ.      

আমোযের মুক্তি ুেযধ কোযের ক্তিক্তেকী বকোন বিক্টর কমোন্ডোর ক্তছযলন নো৷ মুক্তি ুযদ্ধর আযগ ক্ততক্তন 
পোক্তকস্তোন বিনোবোক্তহনীর নন-কক্তমশনে অক্তফিোর ক্তছযলন। বিই কোযের ক্তিক্তেকী পোক্তকস্তোন হোনোেোর 
বোক্তহনীর ক্তবরুযদ্ধ  ুদ্ধ কযরযছন লক্ষোক্তধক ব োদ্ধো ক্তনযয়৷ একোত্তযর ১৮ হোেোর িশে wব োদ্ধো আর ৭২ 
হোেোর বস্বেোযিবী ক্তেযয় বতক্তর হয় তোাঁর ক্তবশোল বোক্তহনী! নোম ‘কোযেক্তরয়ো বোক্তহনী'৷  

মোযঝ মোযঝই আমোর ক্তনযের মযন প্রে বেযগযছ ব , এত অল্প িমযয় এত মোনষুযক ক্তকভোযব ক্ততক্তন 
একক্তত্রত কযরক্তছযলন? ে'ুবয়ক বোর বনতো কোযের ক্তিক্তেকীযকও প্রেটো কযরক্তছ।  

উত্তযর ক্ততক্তন বযলযছন, ‘িক্ততুকোর অযথব কোযেক্তরয়ো বোক্তহনী প ক্তথবীর বগক্তরলো  ুযদ্ধর ইক্ততহোযি এক 
ক্তবস্ময়৷ ক্তকন্তু এই বোক্তহনী গঠযন আক্তম বকোন ভূক্তমকো রোক্তখক্তন৷িোধোরে মোনুষ, আমোর নোমটো এই 
বোক্তহনীর নোযমর িযঙ্গ  ুি কযরযছ৷এর পুযরো ক ক্ততত্ব এই বোক্তহনীর িকল িেিুযের'! 



এই বগক্তরলো বোক্তহনী  ুযদ্ধর িময় টোঙ্গোইল অিযল েবুবোর প্রক্ততযরোধ গযে তুযলক্তছল৷ একোত্তযর, 
পোক্তকস্তোক্তন বিনোরো ব িব এলোকোয় ক্তবযশষ িকু্তবধো করযত পোযরক্তন, তোরই একটি হযে টোঙ্গোইল৷  

 

িন্মুখ  ুযদ্ধ ক্ততক্তন ক্তছযলন পোক বোক্তহনীর কোযছ রীক্ততমতো ক্তবভীক্তষকো! এই অকুযতোভয় মুক্তিযিনো 
ভূয়োপুযরর কোযছ মোকরোই'র  ুযদ্ধ আহত হন৷ এখনও আমোর পক্তরষ্কোর মযন পযে বিইক্তেনটির 
কথো,১৬ই আগস্ট,১৯৭১। ক্ততন ক্তেন ধযর  ুদ্ধ চলক্তছল৷যনতোর হোযত এবৃং পোযয় গুক্তল লোযগ ১৬ই 
আগস্ট।আক্তম তখন তোর পোযশই ক্তছলোম। 

গুক্তলক্তবদ্ধ হবোর পর প্রচন্ড বুোথোয় কুকযে উযঠ ক্ততক্তন বলযলন,'বোৃংলোযেযশর স্বোধীনতোর েযনু আক্তম 
েীবন ক্তেযত নো পোরযলও শরীযরর পক্তবত্র রি ক্তেযত বপযরক্তছ৷এরেযনু আক্তম বগৌরবযবোধ কক্তর'! 

আহত হওয়োর পর, ঐ প্রথম ক্ততক্তন ভোরযত  োন।এ ক্তবষযয় ক্ততক্তন ক্তনযেই বযলযছন,'আক্তম আহত 
হওয়োর পযর আমোর মযন হযয়ক্তছল, আক্তম  ক্তে বকোন কোরযে অচল হযয়  োই, তোহযল ওরো আমোযক 
বক্তদ করযত পোযর৷বক্তদ করযল হতুো করযত পোযর৷ বিেনু আক্তম ক্তচক্তকৎিো করযত ভোরযতর িীমোযন্ত 
ক্তগযয়ক্তছলোম'! 

 

 

২০যশ আগস্ট,১৯৭১ 

প্রতুুযষই ভোরযতর উযেযশু রওয়োনো ক্তেযলন কমোন্ডোর কোযের ক্তিক্তেকী।িোযথ তোর বোবো আব্দুল 
আওয়োল ক্তিক্তেকী, বছোট েইুভোই এবৃং ঘক্তনষ্ট ক্তকছু িহ-ব োেধো।ক্ততনক্তেন পোযয় বহযট ২৩যশ আগস্ট 
ক্ততক্তন ভোরযতর েোলুযত এযি বপৌছোন।ততক্ষযন তোর হোত ও পোযয়র ক্ষতস্থোন ফুযল বগযছ।গোযয় ১০৪ 
ক্তেক্তগ্র জ্বর। 

কোযের ক্তিক্তেকী ভোরযত অপক্তরক্তচত ক্তছযলন নো।ইক্ততমযধুই তোর নোম বেযশর গক্তন্ড বপক্তরযয় ভোরযতও 
বপৌযছযচ।তোছোেো কোযের ক্তিক্তেকীর ক্তবযশষ েতূ ক্তহযিযব ইক্ততমযধুই েবুোর ভোরত ভ্রমন কযরযছন 
মুক্তিয োেধো নূরুন নবী।ে'ুবোরই তোর িোযথ বেখো হযয়যছ ভোরতীয় বিনোবোক্তহনীর ক্তিযগক্তেয়োর িোনৎ 
ক্তিৃং, বমের বেনোযরল ক্তগল এবৃং বলফযটনুোনট বেনোযরল অযরোরোর িোযথ। 

তোই ভোরতীর বিনো কত পক্ষ কোযের ক্তিক্তেীকর আহত হবোর খবর এবৃং তোর ভোরযতর ঊযেযশু  োত্রো 
িবই অবগত ক্তছযলন।েোলুযত প্রযবশ করো মোত্রই তোযক অভুথবনো েোনোন ক্তিযগক্তেয়োর িোনৎ ক্তিৃং!   
বিখোন বথযক তোযক ক্তনযয়  োওয়ো হয় বমঘোলযয়র তুরোর কোযছ রওশনোরো কুোযম্প।িোযথ তোর বোইশেন 
িহ-ব োেধো।ওখোযনই তোর ক্তচক্তকৎিোর বুবস্থো করো হয়।কযয়কক্তেযনর মধুই তোর হোত ও পোযয়র ক্ষত 
ভোল হযত শুরু কযর। 



ভোরত অবস্থোন কোযলই তোর িোযথ িোক্ষোত হয় বমের বেনোযরল ক্তগল এবৃং বলফযটনুোনট বেনোযরল 
অযরোরোর িোযথ।আযরো বেখো হয় বোৃংলোযেশ মুক্তি বোক্তহনীর বল: কযনবল ক্তেয়োউর রহমোন এবৃং বমের 
তোযহযরর িোযথ।২০যশ বিযেের ক্ততক্তন টোৃংগোইযলর উযেযশু ভোরত তুোগ কযরন। 

২০যশ আগস্ট, ওরো কমোন্ডোর ক্তনযয় চযল বগল ভোরযত।আক্তম ক্তফযর এলোম কুোযম্প।কমোন্ডোর ক্তঘযর কত 
কথো, কত স্ম ক্তত।হোযত ধযর ক্ততক্তন আমোযক বদুক ক্তচক্তনযয়যছন।শত্রু ক্তচক্তনযয়যছন, আর ক্তচক্তনযয়যছন শত্রু 
বযধর উপোয়! ওই রোযত আমোর মন খোরোপ খুব হযলো।আক্তম কোাঁেলোম। প্রচন্ডভোযব কোাঁেলোম। 

িহ-ব োদ্ধো িোঈযের কোযছ বছোট একটি িোিক্তেিটোর।ওটোর নব ঘকু্তরযয় ঘকু্তরযয় ও ধরযলো স্বোধীন 
বোৃংলো ববতোর বকন্দ্র।ওখোযন বোেযছ: 

'তীর হোরো এই বঢউযয়র িোগর 

পোক্তে বেযবো বর। 

আমরো ক'েন নবীন মোক্তঝ 

হোল ধযরক্তছ, 

শি হোযত বর। 

 

 

েীবন কোযট  ুদ্ধ কযর, 

প্রোযের মোয়ো িোঙ্গ কযর, 

েীবযনর স্বোে নোক্তহ পোই।। 

 

ঘরবোক্তের ঠিকোনো নোই, 

ক্তেনরোক্তত্র েোনো নোই, 

চলোর িীমোনো িঠিক নোই। 

 

েোক্তন শুধু চলযত হযব, 

এ তরী বোইযত হযব, 

আক্তম ব  িোগর মোক্তঝ বর। 

 



েীবযনর রযে মনযক টোযন নো, 

ফুযলর ওই গন্ধ বকমন েোক্তননো, 

বেোছনোর ে শু বচোযখ পযে নো,  

তোরোও বতো ভুযল কভু েোযক নো। 

 

ববশোযখর ওই রুদ্র্ ঝযে, 

আকোশ  খন বভযঙ্গ পযে' 

বছাঁেো পোল আযরো ক্তছাঁ যে  োয়। 

 

হোতছোক্তন বেয় ক্তবেুু ৎ আমোয়, 

হঠোত বক ব  শঙ্খ বশোনোয়, 

বেক্তখ ওই বভোযরর পোক্তখ গোয়। 

 

তব ুতরী বোইযত হযব, 

বখয়ো পোক্তে ক্তেযতই হযব, 

 তই ঝে উঠুক িোগযর'! 

এই গোযনর পর পরই ববযে উঠযলো বজ্রব  কযের বিই আহবোন: 

'আর  ক্তে একটো গুক্তল চযল, আর  ক্তে আমোর বলোকযেরযকর উপযর হতুো করো হয়, বতোমোযের উপর 
কোযছ আমোর অনুযরোধ রইযলো প্রযতুক ঘযর ঘযর েগূব কযর বতোল, বতোমোযের  ো ক্তকছু আযছ তোই 
ক্তনযয় শত্রুর বমোকোযবলো করযত হযব… …' 

উেোর কযের ওই গোন আর বজ্রব  কযের ওই ভোষন বশোনোর পর আমোর মনটো ভোল হযয় বগল।আক্তম 
ব ন নূতন কযর েীবযনর মোযন খুাঁযে বপলোম! 

আক্তম মযন মযন বললোম: 

'মম এক হোযত বোাঁকো বোাঁযশর বোশক্তর আর হোযত রেতূর '! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

িোতোশ.    

স্বোধীন বোৃংলো ববতোর বকযন্দ্রর অনুিঠোনগুযলো ক্তছল আমোযের বপ্ররনোর উৎি।ক্তবযশষ কযর 
মুক্তিয োদ্ধোযের।িোরোক্তেযনর ক্লোক্তন্ত বশযষ প্রোয়ই আমোরো একটি িোনক্তেটিটোযরর চোরপোযশ বগোল হযয় 
বিতোম। কখযনো শুনতোম 'চরমপত্র'।কখযনো শুনতোম 'েিোযের েরবোর’। আবোর কখযনো ক্তবযভোর হযয় 
ব তোম বেশোতব ববোধক গোযন।আর মোযঝ মোযঝ থোকযতো ম ত িক্তজ্ঞবনী িুরোর মযতো বৃংগবেধুর 
ভোষন! 

'চরমপত্র' ক্তিক্তরেটি পক্তরকল্পনো কযরন আবেলু মোন্নোন।ঢোকোইয়ো ভোষোয় এর ক্তিে এবৃং উপস্থোপযকর 
ভূক্তমকোয় ক্তছযলন এম.আর আখতোর মুকুল। বুক্ততক্রমধমী এই অনুষ্ঠোনটি েনগযের কোযছ ক্তবপুলভোযব 
িমোে ত হয়।এযত একইিযঙ্গ ক্তছল তীক্ষ্ণ বুঙ্গ ও েোতীয়তো ববোযধর প্রকোশ। ো েনগযের বনক্ততক 
মযনোবল ও আত্মক্তবশ্বোি ব ক্তদ্ধযত ক্তবরোট ভূক্তমকো পোলন কযরক্তছল। 



'েিোযের েরবোর'-এ বেনোযরল ইয়োক্তহয়ো খোযনর অমোনক্তবক চক্তরত্র ও পোশক্তবক আচরেযক তুযল ধরো 
হযতো। এই বুঙ্গোত্মক ক্তিক্তরযে বেনোযরল ইয়োক্তহয়ো খোযনর নোম ক্তছল ‘যকিো ফযতহ খোন’। ‘যকিো ফযতহ 
খোন’এর চক্তরযত্র অক্তভনয় কযরন রোে ুআহযমে।তোর হোক্তি এখযনো আমোযের কোযন ঝৃংকোর 
বতোযল!'েিোযের েরবোর' পক্তরচোলনো করযতন কলুোে ক্তমত্র।  

'েয় বোৃংলো, বোৃংলোর েয়, 
হযব হযব হযব, হযব ক্তনিয় 
বকোটি প্রোে একিোযথ বেযগযছ অন্ধরোযত 
নতুন িূ ব ওঠোর এই বতো িময়'। 

এই গোনটি স্বোধীন বোৃংলো ববতোর বকযন্দ্রর িচূনো িঙ্গীত ক্তহিোযব প্রচোক্তরত হযতো।এই গোনটি ক্তলযখযছন 
গোেী মোেহোরুল আযনোয়োর এবৃং িুর কযরযছন আযনোয়োর পোরযভে। 

আযরো ক্তকছু গোন ক্তছল।অমোক্তনশোর রোযত ক্তবেুু ৎ-এর ঝলকোক্তন মযতোই ঐ গোন! ঐ গোযনর আযলোযতও 
মুক্তিয োদ্ধোরো আশোয় বুক ববাঁযধযছন।উৎিোযহ িোমযন এক্তগযয়যছন! এই গোনগুযলো হযে: 

'কোরোর ঐ বলৌহকপোট,  
বভযঙ্গ বফল কর বর বলোপোট,  
রি-েমোট ক্তশকল পূেোর পোষোে-যবেী।  
ওযর ও তরুে ঈশোন,  
বোেো বতোর প্রলয় ক্তবষোে  
ধ্বৃংি ক্তনশোন উেুক প্রোচীর প্রোচীর বভক্তে।  

গোেযনর বোেনো বোেো,  
বক মোক্তলক, বক বি রোেো,  
বক বেয় িোেো মিু স্বোধীন িতুযক বর?  
হো হো হো পোয় ব  হোক্তি, ভগবোন পরযব ফোাঁক্তি,  
িববনোশী ক্তশখোয় এ হীন তথু বক বর!  
গীক্ততকোর: কোেী নেরুল ইিলোম। 

'যশোন একটি মকু্তেবযরর বথযক 
লক্ষ মুক্তেবযরর কেস্বযরর ধ্বক্তন-প্রক্ততধ্বক্তন 
আকোযশ বোতোযি ওযঠ রেী 
বোৃংলোযেশ, আমোর বোৃংলোযেশ।। 

এই িবুযের বুযক বচরো বমযঠো পযথ 
আবোর ব   োব ক্তফযর, আমোর 
হোরোযনো বোৃংলোযক আবোর বতো ক্তফযর পোব 
ক্তশযল্প-কোযবু বকোথোয় আযছ 
হোয়যর এমন বিোনোর খক্তন।। 



ক্তবশ্ব কক্তবর ‘যিোনোর বোৃংলো’, 
নেরুযলর ‘বোৃংলোযেশ’, 
েীবনোনযদর ‘রূপিী বোৃংলো’ 
রূযপর ব  তোর বনই বকো বশষ, বোৃংলোযেশ'। 
গীক্ততকোর: বগৌরীপ্রিন্ন মেমুেোর। 

'যমোরো একটি ফুলযক বোাঁচোযবো বযল  ুদ্ধ কক্তর 
বমোরো একটি মুযখর হোক্তির েনু অে ধক্তর 
ব  মোটির ক্তচর মমতো আমোর অযঙ্গ মোখো 
 োর নেী েল ফুযল ফযল বমোর স্বপ্ন আাঁকো 

ব  বেযশর নীল অেযর মন বমলযছ পোখো 
িোরোটি েনম বি মোটির েোযন বক্ষ ভক্তর। 

বমোরো নতুন একটি কক্তবতো ক্তলখযত  ুদ্ধ কক্তর 
বমোরো নতুন একটি গোযনর েনু  ুদ্ধ কক্তর 
বমোরো একখোনো ভোযলো ছক্তবর েনু  ুদ্ধ কক্তর 
বমোরো িোরো ক্তবযশ্বর শোক্তন্ত বোাঁচোযত আেযক লক্তে'। 
গীক্ততকোর: বগোক্তবদ হোলেোর। 

'আমোর ভোইযয়র রযি রোেোযনো একুযশ বফব্রুয়োক্তর 
আক্তম ক্তক ভুক্তলযত পোক্তর 
বছযলহোরো শত মোযয়র অশ্রু গেো এ বফব্রুয়োক্তর 
আক্তম ক্তক ভুক্তলযত পোক্তর 
আমোর বিোনোর বেযশর রযি রোেোযনো একুযশ বফব্রুয়োক্তর 
আক্তম ক্তক ভুক্তলযত পোক্তর'। 
গীক্ততকোর: আবেলু গোফফোর বচৌধুরী। 

'এক িোগর রযির ক্তবক্তনমযয়, 
বোৃংলোর স্বোধীনতো আনযল  োরো 
আমরো বতোমোযের ভুলবনো। 
ে:ুিহ ববেনোর কন্টক পথ ববযয় 
বশোষযের নোগপোশ ক্তছাঁেযল  োরো 
আমরো বতোমোযের ভূলব নো।। 

 ুযগর এ ক্তনষু্ঠর বন্ধন হযত 
মুক্তির এ বোরতো আনযল  োরো 
আমরো বতোমোযের ভুলব নো'। 
গীক্ততকোর: বগোক্তবদ হোলেোর। 



'পূবব ক্তেগযন্ত ি ূব উযঠযছ 
রি লোল, রি লোল, রি লোল 
বেোয়োর এযিযছ েন-িমুযদ্র্ 
রি লোল, রি লোল, রি লোল।। 

বোাঁধন বছাঁেোর হযয়যছ কোল, 
হযয়যছ কোল, হযয়যছ কোল, হযয়যছ কোল'। 
গীক্ততকোর: বগোক্তবদ হোলেোর। 

'িোলোম িোলোম হোেোর িোলোম 
িকল শহীে স্মরযে, 
আমোর হৃেয় বরযখ ব যত চোই 
তোযের স্ম ক্ততর চরযে।।  

মোযয়র ভোষোয় কথো বলোযত 
স্বোধীন আশোয় পথ চলোযত 
হোক্তিমুযখ  োরো ক্তেযয় বগল প্রোে 
বিই স্ম ক্তত ক্তনযয় বগযয়  োই গোন 
তোযের ক্তবেয় মরযে, 
আমোর হৃেয় বরযখ ব যত চোই 
তোযের স্ম ক্ততর চরযে।। 
গীক্ততকোর: ফেল-এ-যখোেো। 

'ক্তবচোরপক্তত বতোমোর ক্তবচোর করযব  োরো 
আে বেযগযছ এই েনতো, এই েনতো।। 
বতোমোর গুক্তলর, বতোমোর ফোাঁক্তির, 
বতোমোর কোরোগোযরর বপষে শুধযব তোরো 
ও েনতো এই েনতো এই েনতো।। 

বতোমোর িভোয় আমীর  োরো, 
ফোাঁক্তির কোযঠ ঝুলযব তোরো।। 
বতোমোর রোেো মহোরোেো, 
করযেোযর মোগযব ক্তবচোর।। 
ঠিক ব ন তো এই েনতো'। 
গীক্ততকোর: িক্তলল বচৌধুরী। 

'যনোঙ্গর বতোল বতোল 
িময় ব  হল হল 
বনোঙ্গর বতোল বতোল।। 



বহইয়ো বর, বহইয়ো বহো, 
ও মোক্তঝ ভোই, মোক্তঝ ভোই'। 
গীক্ততকোর: নঈম গওহর। 

'যছোটযের বেযের িকযলর 
গক্তরযবর ক্তনঃযস্বর ফক্তকযরর 
আমোর এ বেশ িব মোনুযষর, িব মোনুযষর।। 

বনই বভেোযভে বহথো চোষো আর চোমোযর, 
বনই বভেোযভে বহথো কুক্তল আর কোমোযর। 
ক্তহদু, মুিক্তলম, ববৌদ্ধ, ক্তিস্টোন, বেশ মোতো এক িকযলর। 
ক্তশল্পী: রথীন্দ্রনোথ রোয় 

তীর হোরো এই বঢউযয়র িোগর 
পোক্তে বেযবো বর। 
আমরো ক'েন নবীন মোক্তঝ 
হোল ধযরক্তছ, 
শি হোযত বর। 

েীবন কোযট  ুদ্ধ কযর  
প্রোযের মোয়ো িোঙ্গ কযর, 
েীবযনর স্বোে নোক্তহ পোই।। 
মূল িৃংগীত ও িুরকোরঃ আযপল মোহমুে। 

স্বোধীন বোৃংলো ববতোর বকযন্দ্রর এই গোনগুযলো ক্তছল এযককটি বগ্রযনে। পোথবকু এই ব , বগ্রযনে একবোর 
ছুাঁ যে ক্তেযল ক্তনঃযশষ হযয় ব ত, ক্তকনতু মুক্তি ুেযধর এই গোনগুযলো আমোযের বচতনোয় বোর বোর ক্তফযর 
এযিযছ বগ্রযনে হযয়! উক্তজ্জবীত কযরযছ আমোযের বচতনোযক। 

মূলত চটগ্রোযমর কোলুরঘোট ববতোর বকন্দ্র বথযক স্বোধীন বোৃংলো ববতোর বকযন্দ্রর এর প্রোথক্তমক  োত্রো 
শুরু হয়। এই বকন্দ্র বথযকই বোৃংলোযেযশর স্বোধীনতো বঘোষেো করো হযয়ক্তছল। 

১৯৭১-এর ৩০ মোচব  পোক্তকস্তোন ক্তবমোন বোক্তহনী কোলুরঘোট ববতোর বকন্দ্র লক্ষু কযর বুোপক ববোমোবষবে 
কযর। ফযল এটি অচল হযয়  োয়। বকন্দ্রটি ৩ এক্তপ্রল ১৯৭১ িোযল ভোরযতর ক্তত্রপুরো রোযেুর বোগোফোয় 
একটি শটব ওযয়ভ িোিক্তমটোযরর িোহোয ু এর ক্তিতীয় পযববর কোে শুরু কযর। পরবতীকোযল েশেযনর 
একটি িম্প্রচোর েল ক্তনযয় এই ববতোর বকন্দ্র শোলবোগোন ও বোগোফো হযয় ববলুক্তনয়ো ফযরস্ট ক্তহলি 
বরোযে স্থোনোন্তক্তরত হয়। নতুন প বোযয় ববতোর বকন্দ্রটির িৃংগঠযন মূল উযেুোিো ক্তছযলন বরক্তেও 
পোক্তকস্তোযনর ক্তিে বলখক ও গোয়ক ববলোল বমোহোিে। তোাঁর অনু িহয োগীরো ক্তছযলন আবেিুোহ-
আল-ফোরুক, আবুল কোযশম িন্দ্বীপ, কোেী হোক্তববউক্তেন আহযমে মক্তন, আক্তমনরু রহমোন, রক্তশেলু 
বহোিোইন, এ.এম শরফুজ্জোমোন, বরেোউল কক্তরম বচৌধরুী, বিয়ে আবেিু শোযকর ও মুস্তফো 
মযনোয়োর।কোলুরঘোট বথযক বনওয়ো িোিক্তমটোরটির বকোন  োক্তন্ত্রক গোইে বই ক্তছল নো। েযলর একমোত্র 
ইক্তঞ্জক্তনয়োর িেিু আবেিু শোযকর এটিযক কো বক্ষম কযর বতোযলন। এই পযববর বেনক্তদন কমবিূক্তচর মযধু 



ক্তছল িকোল ৮.৩০ ক্তমক্তনট বথযক ৯টো প বন্ত এবৃং ক্তবকোল ৫টো বথযক ৭টো প বন্ত অনুষ্ঠোন িম্প্রচোর 
করো। 

বম মোযির ২৫ তোক্তরখ বকন্দ্রটি কলকোতোয় স্থোনোন্তক্তরত হয় এবৃং একই ক্তেযন বিখোযন এটি তোর 
কো বক্রম শুরু কযর। ১৯৭১ িোযলর ৬ ক্তেযিের ভোরত বোৃংলোযেযশর স্বোধীনতো ও অস্থোয়ী িরকোরযক 
আনুষ্ঠোক্তনক স্বীক ক্তত বেওয়োর পর স্বোধীন বেযশর ববতোর বকযন্দ্রর নতুন নোম হয় ‘বোৃংলোযেশ ববতোর’। 

 

 

 

 

 

 

 

 

আটোশ.    

বোৃংলোযেশ-ভোরত িীমোন্তযক িৃং ুি কযরযছ একটি রোস্তো।এই রোস্তোটির নোম  যশোর বরোে।ঐক্ততহোক্তিক 
 যশোর বরোে। এই বরোে ক্তঘযর আযছ মুক্তি ুেযধর অযনক গল্প আর অযনক অেোনো কোক্তহনী। 

একোত্তযর মুক্তি ুযদ্ধর বোৃংলোযেশ বথযক ভোরযত  োওয়ো শরেোথীযের মূল পথ ক্তছল এই  যশোর বরোে 
এবৃং তোর আযশপোযশর রোস্তো। ক্তকভোযব এই পথটি বতক্তর হযলো এ ক্তনযয় রযয়যছ ক্তকৃংবেন্তী।ইক্ততহোি 
বলযছ ১৮৪২ িোযল তৎকোক্তলন স্থোনীয় েক্তমেোর কোলী বপোেোযরর প ষ্ঠযপোষকতোয় ক্তনক্তমবত হয় ‘ যশোর 
বরোে’।  

েক্তমেোর মোযয়র গঙ্গো স্নোযন  োওয়োর িুক্তবধোর েনুই ক্ততক্তন িেকটি ক্তনমবোে কযরন। বিটো ক্তনযয় রযয়যছ 
গল্প—েক্তমেোর কোলী বপোেোযরর মো গঙ্গো স্নোযনর উযেযশু  োত্রো কযর বেরোয় ওঠযত চোইযল মোক্তঝ 
তোযত বোাঁধিোযধন।  
মোক্তঝ বযলন, ‘যতোমোর বছযল ক পে েক্তমেোর। বতোমোযক বনৌকোয় ক্তনযল কক্তে পোওয়ো  োযব নো।’  
মো বোক্তে ক্তফযর বছযলযক এ কথো েোনোযল কোলী বপোেোযরর িিোযন লোযগ। ক্ততক্তন িত বনন িেক 



ক্তনমবোযের। ১৮৪০ িোযল  যশোর শহযরর বকচর বথযক ভোরযতর নেীয়োর গঙ্গোঘোট প বন্ত িেক 
ক্তনমবোযের কোে শুরু হয়। হোেোর হোেোর েক্তমক রোত-ক্তেন কোে কযর ১৮৪২ িোযল িেক ক্তনমবোযের 
কোে বশষ কযরন। ঐ িমযয় এই ক্তনমবোে কোযে বুয় হযয়ক্তছল ২ লোখ ৫৮ হোেোর কক্তে। শুধু রোস্তো 
ক্তনমবোেই নয়, গঙ্গো স্নোযন মো ব ন গোযছর ছোয়োয় ব যত পোযরন বিেনু রোস্তোর ে’ুধোযর েক্তমেোর 
কোলীবোব ুক্তবযেশ বথযক দ্রুতবধবনশীল বরইক্তি গোযছর চোরো এযন লোক্তগযয়ক্তছযলন। 

 যশোর বথযক কলকোতো কোলীবোবুর এই রোস্তোর নোম ‘ যশোর বরোে’। তযব ইক্ততহোি বলযছ আযরক 
ববক্তশ! শুধু  যশোর ববনোযপোল বরোে ক্তকৃংবো কলকোতো অবক্তধ নয়, খুলনো শহর প বন্ত বুোপ্ত এই 
 যশোর বরোে। এর বেঘবু খুলনো মহোনগযরর বলোয়োর  যশোর বরোে বথযক কলকোতোর শুোমবোেোর পোাঁচ 
মোথোর বমোে প বন্ত  ো ক্তকনো বেযঘব প্রোয় ১৯০ ক্তকযলোক্তমটোর।  

এক্তপ্রল মোযির মোঝোমোক্তঝ বথযক বোৃংলোযেশ অৃংযশ পোকবোক্তহনীর কযঠোর অবস্থোযনর কোরযে িরোিক্তর 
 যশোর বরোে ধযর কলকোতো  োওয়োটো িহে ক্তছল নো। এেযনু িোধোরে মোনুষ  যশোর বরোযের পোযশর 
গ্রোযমর রোস্তো ধযর কলকোতো বপৌাঁছোযনোর উপোয় ববর কযর বনয়। নযভেযরর বশষ ক্তেযক  যশোর 
বরোযের ক্তঝকরগোছোয় কযপোতোক্ষ নযের ওপর ক্তনক্তমবত ক্তিেটি পোকযিনোরো উক্তেযয় বেয়। এর প্রধোন 
কোরে ক্তছল  যশোর বরোে হযয় কলকোতোর িোযথ ভোরযতর িেক ব োগোয োগ বন্ধ কযর বেওয়ো।  

২ ক্তেযিের ১৯৭১, ভোরযতর ক্তবরুযদ্ধ পোক্তকস্তোন  ুদ্ধ বঘোষেো কযর। এ িময় ক্তমত্রবোক্তহনী গঠন হযল 
ভোরত বথযক বিনুরো বোৃংলোযেযশ প্রযবযশর েনু প্রথযম অযপক্ষোক ত স্বল্প েরূত্ব ও িেক ব োগোয োযগর 
তোৎক্ষক্তেক িুক্তবধোর েনু বচৌগোছোর িীমোন্ত পথ ববযছ বনয়। এখোনকোর ভয়ঙ্কর িোঙ্ক ুদ্ধ ৭১-এর 
মুক্তি ুযদ্ধর ইক্ততহোযি িবযচযয় বে িোঙ্ক ুদ্ধ বযল ইক্ততহোযির পোতোয় স্থোন কযর ক্তনযয়যছ। বচৌগোছোর 
 ুযদ্ধ পোক্তকস্তোক্তনযের ক্তবপ বয় চূেোন্ত রূপ ক্তনযল তোরো  যশোর শহর হযয় খলুনোর ক্তেযক পোলোযত শুরু 
কযর। 

বচৌগোছো িীমোন্ত ক্তেযয় প্রথযম ক্তমত্রবোক্তহনী প্রযবশ করযলও বি পথটি ব োগোয োযগর েনু খুব মি ে ক্তছল 
নো। এেনু বিই  যশোর বরোেযকই প্রধোন িেযক পক্তরেত করযত হয়। ভোরতীয় পেোক্ততক ও 
আটিব লোক্তর বোক্তহনীর প্রধোন প্রযবশপথই হযয় ওযঠ  যশোর বরোে। এেনু ক্তঝকরগোছোর ক্তবধ্বস্ত ক্তিযের 
ক্তনযচ কযপোতোক্ষ নযের ওপর বতক্তর করো হয় ববোটক্তিে। িোধোরেত বিনোবোক্তহনী  ুদ্ধকোলীন িমযয় নেী 
পোরোপোযর হোওয়ো ভক্ততব  বনৌকো িোক্তেযয় এ ববোটক্তিে বতক্তর কযর। এ ক্তিে ক্তেযয় বগোলো-বোরুেবোহী 
িোমক্তরক  োন ক্তনক্তববযে পোর হযত পোযর। 
৬ ক্তেযিের  যশোর মুি হযল ঐক্ততহোক্তিক আযরক ঘটনোর িোক্ষী হযয় ওযঠ এই  যশোর বরোে। 

১১ ক্তেযিের  যশোর শহযরর টোউন হল ময়েোযন স্বোধীন বোৃংলোযেযশর প্রথম েনিভো অনকু্তষ্ঠত হয়। 
প্রবোিী িরকোযরর অস্থোয়ী রোষ্ট্রপক্তত বিয়ে নেরুল ইিলোম, প্রধোনমন্ত্রী তোেউেীন আহযমেিহ বনত ব দ 
এই েনিভোয় ভোষে বেন। তোরো ওইক্তেনই আবোর কলকোতো ক্তফযর  োন। তোযের আিো- োওয়োর 
পযথরও িোক্ষী এই ঐক্ততহোক্তিক  যশোর বরোে। 

শুধু তোযের আিো- োওয়োর িোক্ষী নয়, এই বরোে লক্ষ লক্ষ শরেোথীর আিো- োওয়োর িোক্ষী হযয় 
ইক্ততহোযির পোতোয় নোম ক্তলক্তখযয়যছ। এই বরোে ক্তবেয়ী বোেোক্তলর ঘযর ক্তফযর আিোর িোক্ষী। এই বরোে 
িন্তোনহোরো ক্তপতোর, ক্তপতোহোরো িন্তোযনর অথবো বীরোৃংগো নোরীর ববেনোরও িোক্ষী হযয় আযছ। 



এই বরোযে আযরো এযিক্তছযলন মোক্তকব ন কক্তব, বলখক ও গীক্ততকোর অুোযলোন ক্তগিবোগব।ক্ত ক্তন ১৯৫০-এর 
েশযকর ক্তবট প্রেন্ম এবৃং ক্তবপরীত িৃংস্ক ক্তত আযদোলযনর বনত স্থোনীয় বুক্তি। ক্ততক্তন িোমক্তরকতন্ত্র, 
অথবননক্ততক বস্তুবোে এবৃং ব ৌন ক্তনপীেন ক্তবষযয় বেোরোযলোভোযব প্রক্ততবোে কযরন। শুরুযত ক্তগিবোগব 
তোর 'হোউল' মহোকোযবুর েনু িববোক্তধক পক্তরক্তচত হন; ব খোযন ক্ততক্তন মোক্তকব ন  ুিরোযষ্ট্রর পুাঁক্তেবোযের 
ধ্বৃংিোত্মক শক্তিযক ক্তনদো কযরন। 

অুোযলন ক্তগিবোগব ১৯৭১ িোযল বোৃংলোযেযশর স্বোধীনতো  ুযদ্ধর বশষ ক্তেযক ভোরযতর কলকোতোয় 
এযিক্তছযলন। কলকোতোর ববশ কযয়কেন িোক্তহক্ততুযকর িোযথ তোর বনু্ধত্ব ক্তছল  োর মযধু একেন িুনীল 
গযঙ্গোপোধুোয়। ক্ততক্তন িুনীযলর বোক্তেযতই উযঠক্তছযলন। তখন বোৃংলোযেশ বথযক অযনক শরেোথী পক্তিমবঙ্গ 
ও িীমোন্তবতী অনুোনু শহযর আেয় ক্তনযয়ক্তছল।অযনক ব ক্তষ্ট হওয়োয় তখন  যশোর বরোে পোক্তনযত েুযব 
ক্তগযয়ক্তছল। িেক পযথ নো বপযর ক্তগিবোগব অবযশযষ বনৌকোয় কযর বনগোাঁ বপক্তরযয় বোৃংলোযেযশর  যশোর 
িীমোযন্ত বপৌাঁযছন। তোর িোযথ িুনীল গযঙ্গোপোধুোয়ও ক্তছযলন। তোরো  যশোর িীমোন্ত ও এর আশপোযশর 
ক্তশক্তবরগুযলোযত বিবোিকোরী শরেোথীযের েেুবশো প্রতুক্ষ কযরন। 

িফর বশযষ ক্তনউ ইয়যকব  ক্তফযর টোনো ক্ততন ক্তেন বযি অুোযলন ক্তগিবোগব ক্তলযখক্তছযলন একশ বোয়োনযনো 
লোইযনর বিই ঐক্ততহোক্তিক কক্তবতো 'September On Jessore Road'.১৯৭১ িোযলর ১৪ নযভের 
কক্তবতোটি ক্তনউইয়কব  টোইমি-এ প্রকোক্তশত হয়।  

ঐ কক্তবতোয় অুোযলন ক্তগিবোগব তোর, একোন্তই ক্তনেস্ব খোপছোেো ঢযে  যশোর বরোে ভ্রমযের কোক্তহক্তন 
বয়োন কযরন:  
ক্ততক্তন বয়োন কযরন কলকোতো অক্তভমুযখ উিোস্তুযের ক্তমক্তছল, শরেোথীক্তশক্তবযরর বনোৃংরো পক্তরযবশ, বপট-
বফোলো বোচ্চোযের খোবোযরর েনু লোইন ধরো ও নবেোত ক্তশশুযের েোয়ক্তরয়ো আক্রোন্ত শীেব হোত-পো। 
এই পোশোপোক্তশ মোনক্তবক ক্তবপ বযয়র প্রক্তত মোক্তকব ন  িুরোযষ্ট্রর ক্তনক্তলবপ্ততো! অুোযলযনর প্রে মোক্তকব ন 
ক্তবমোনযিনো ও বনৌবোক্তহনী বিখোযন ত্রোে ক্তনযয়  োযে নো বকন? কোরন, তোরো বুস্ত ‘উত্তর লোওযি 
ববোমো বষবে’ আর নোপোম ববোমোয় ‘উত্তর ক্তভযয়তনোমযক বরবোে করোয়’! পরবতী িমযয় কক্তবতোটি 
ক্ততক্তন ক্তবক্তভন্ন স্থোযন পোঠ কযরন। বোৃংলোযেযশর অিহোয় মোনুযষর পোযশ েোাঁেোযত িবোর কোযছ িোহোয ুর 
েনু হোত পোযতন। মুক্তি দু্ধযক শোক্তেত করোর েনু কক্তবতোর মোধুযম গযে বতোযলন ক্তবশ্ব েনমত। 

Allen Ginsberg এর কক্তবতো 'September On Jessore Road' 

Millions of babies watching the skies 
Bellies swollen, with big round eyes 
On Jessore Road–long bamboo huts 
Noplace to shit but sand channel ruts 

Millions of fathers in rain 
Millions of mothers in pain 
Millions of brothers in woe 
Millions of sisters nowhere to go 



One Million aunts are dying for bread 
One Million uncles lamenting the dead 
Grandfather millions homeless and sad 
Grandmother millions silently mad 

Millions of daughters walk in the mud 
Millions of children wash in the flood 
A Million girls vomit & groan 
Millions of families hopeless alone 

Millions of souls nineteenseventyone 
homeless on Jessore road under grey sun 
A million are dead, the million who can 
Walk toward Calcutta from East Pakistan 

Taxi September along Jessore Road 
Oxcart skeletons drag charcoal load 
past watery fields thru rain flood ruts 
Dung cakes on treetrunks, plastic-roof huts 

Wet processions Families walk 
Stunted boys big heads don’t talk 
Look bony skulls & silent round eyes 
Starving black angels in human disguise 

Mother squats weeping & points to her sons 
Standing thin legged like elderly nuns 
small bodied hands to their mouths in prayer 
Five months small food since they settled there 

on one floor mat with small empty pot 
Father lifts up his hands at their lot 
Tears come to their mother’s eye 
Pain makes mother Maya cry 

Two children together in palmroof shade 
Stare at me no word is said 
Rice ration, lentils one time a week 
Milk powder for warweary infants meek 



No vegetable money or work for the man 
Rice lasts four days eat while they can 
Then children starve three days in a row 
and vomit their next food unless they eat slow. 

On Jessore road Mother wept at my knees 
Bengali tongue cried mister Please 
Identity card torn up on the floor 
Husband still waits at the camp office door 

Baby at play I was washing the flood 
Now they won’t give us any more food 
The pieces are here in my celluloid purse 
Innocent baby play our death curse 

Two policemen surrounded by thousands of boys 

Crowded waiting their daily bread joys 
Carry big whistles & long bamboo sticks 
to whack them in line They play hungry tricks 

Breaking the line and jumping in front 
Into the circle sneaks one skinny runt 
Two brothers dance forward on the mud stage 
Teh gaurds blow their whistles & chase them in rage 

Why are these infants massed in this place 
Laughing in play & pushing for space 
Why do they wait here so cheerful & dread 
Why this is the House where they give children bread 

The man in the bread door Cries & comes out 
Thousands of boys and girls Take up his shout 
Is it joy? is it prayer? “No more bread today” 
Thousands of Children at once scream “Hooray!” 

Run home to tents where elders await 
Messenger children with bread from the state 
No bread more today! & and no place to squat 
Painful baby, sick shit he has got. 



Malnutrition skulls thousands for months 
Dysentery drains bowels all at once 
Nurse shows disease card Enterostrep 
Suspension is wanting or else chlorostrep 

Refugee camps in hospital shacks 
Newborn lay naked on mother’s thin laps 
Monkeysized week old Rheumatic babe eye 
Gastoenteritis Blood Poison thousands must die 

September Jessore Road rickshaw 
50,000 souls in one camp I saw 
Rows of bamboo huts in the flood 
Open drains, & wet families waiting for food 

Border trucks flooded, food cant get past, 
American Angel machine please come fast! 
Where is Ambassador Bunker today? 
Are his Helios machinegunning children at play? 

Where are the helicopters of U.S. AID? 
Smuggling dope in Bangkok’s green shade. 
Where is America’s Air Force of Light? 
Bombing North Laos all day and all night? 

Where are the President’s Armies of Gold? 
Billionaire Navies merciful Bold? 
Bringing us medicine food and relief? 
Napalming North Viet Nam and causing more grief? 

Where are our tears? Who weeps for the pain? 

Where can these families go in the rain? 
Jessore Road’s children close their big eyes 
Where will we sleep when Our Father dies? 

Whom shall we pray to for rice and for care? 
Who can bring bread to this shit flood foul’d lair? 
Millions of children alone in the rain! 
Millions of children weeping in pain! 



Ring O ye tongues of the world for their woe 
Ring out ye voices for Love we don’t know 
Ring out ye bells of electrical pain 
Ring in the conscious of America brain 

How many children are we who are lost 
Whose are these daughters we see turn to ghost? 
What are our souls that we have lost care? 
Ring out ye musics and weep if you dare– 

Cries in the mud by the thatch’d house sand drain 
Sleeps in huge pipes in the wet shit-field rain 
waits by the pump well, Woe to the world! 
whose children still starve in their mother’s arms curled. 

Is this what I did to myself in the past? 
What shall I do Sunil Poet I asked? 
Move on and leave them without any coins? 
What should I care for the love of my loins? 

What should we care for our cities and cars? 
What shall we buy with our Food Stamps on Mars? 
How many millions sit down in New York 
& sup this night’s table on bone & roast pork? 

How many millions of beer cans are tossed 
in Oceans of Mother? How much does She cost? 
Cigar gasolines and asphalt car dreams 
Stinking the world and dimming star beams– 

Finish the war in your breast with a sigh 
Come tast the tears in your own Human eye 
Pity us millions of phantoms you see 
Starved in Samsara on planet TV 

How many millions of children die more 
before our Good Mothers perceive the Great Lord? 
How many good fathers pay tax to rebuild 
Armed forces that boast the children they’ve killed? 



How many souls walk through Maya in pain 
How many babes in illusory pain? 
How many families hollow eyed lost? 
How many grandmothers turning to ghost? 

How many loves who never get bread? 
How many Aunts with holes in their head? 
How many sisters skulls on the ground? 
How many grandfathers make no more sound? 

How many fathers in woe 
How many sons nowhere to go? 
How many daughters nothing to eat? 
How many uncles with swollen sick feet? 

Millions of babies in pain 
Millions of mothers in rain 
Millions of brothers in woe 
Millions of children nowhere to go 

(New York, November 14-16, 1971) 

ক্তবখুোত এই কক্তবতো ক্তনযয় 'September On Jessore Road' ক্তনযয় গোন কযরযছন খুোক্ততমোন ক্তশল্পী 
বগযয়যছন বব ক্তেলোন।  

কক্তবতোটি বোৃংলোয় ভোষোন্তর কযরযছন খোন বমোহোিে ফোরোবী, ব টি পেযল বচযখ পোক্তন আটযক রোখো 
 োয় নো। েইু বোৃংলোর েনক্তপ্রয় িঙ্গীতক্তশল্পী বমৌিুক্তম বভৌক্তমক অতুন্ত আগ্রহ ও আন্তক্তরকতোর িযঙ্গ এই 
বোৃংলো কক্তবতোর ভোবোনুবোে কযরন এবৃং িরুোযরোপ কযর গোনোকোযর ক্তনযয় আযিন। 

বিযেের অন  যশোর বরোে (গোন) 

'শত শত বচোখ আকোশটো বেযখ 
শত শত শত মোনুযষর েল 
 যশোর বরোযের ে-ুধোযর বিত 
বোাঁযশর ছোউক্তন, কোেোমোটি েল 

কোেোমোটি মোখো মোনুযষর েল 
গোেোগোক্তে হযয় আকোশটো বেযখ 
আকোযশ বিত মরো ঈশ্বর 
নোক্তলশ েোনোযব ওরো বল কোযক 



ঘরহীন ওরো ঘুম বনই বচোযখ 
 ুযদ্ধ ক্তছন্ন ঘরবোক্তে বেশ 
মোথোর ক্তভতযর ববোমোরু ক্তবমোন 
এই কোযলো রোত কযব হযব বশষ 

শত শত মুখ হোয় একোত্তর 
 যশোর বরোে ব  কত কথো বযল 
এত মরো মখু আধ মরো পোযয় 
পূবব বোৃংলো কলকোতো চযল 

িময় চযলযছ রোেপথ ধযর 
 যশোর বরোযেযত মোনুযষর ক্তমক্তছল 
বিযেের হোয় একোত্তর 
গরুগোক্তে কোেো রোস্তো ক্তপক্তছল 

লক্ষ মোনুষ ভোত বচযয় মযর 
লক্ষ মোনুষ বশোযক বভযি  োয় 
ঘরহীন ভোযি শত শত বলোক 
লক্ষ েননী পোগযলর প্রোয় 

ক্তরক্তফউক্তে ঘযর ক্তখযে পোওয়ো ক্তশশু 
বপটগুযলো িব ফুযল বফাঁ যপ ওযঠ 
এইটুকু ক্তশশু এতবে বচোখ 
ক্তেযশহোরো মো কোর কোযছ বছোযট 

বিযেের হোয় একোত্তর 
এযতো এযতো শুধু মোনুযষর মুখ 
 ুদ্ধ ম তুু তবুও স্বপ্ন 
ফিযলর মোঠ বফযল আিো িুখ 

কোর কোযছ বক্তল ভোত রুটি কথো 
কোযক বক্তল কর কর কর ত্রোে 
কোযক বক্তল ওযগো ম তুু থোমোও 
মযর  োওয়ো বুযক এযন েোও প্রোে 

কোাঁযেো কোাঁযেো তুক্তম মোনুযষর েল 
বতোমোর শরীর ক্ষত ক্তেযয় ঢোকো 
েননীর বকোযল আধযপটো ক্তশশু 
এ বকমন বোাঁচো, ববাঁযচ মযর থোকো 



বছোট বছোট তুক্তম মোনুযষর েল 
বতোমোর ঘযরও ম তুুর ছোয়ো 
গুক্তলযত ক্তছন্ন বেহ-মন-মোটি 
ঘর বছযেযছো বতো মোটি ক্তমযছ মোয়ো 

বিযেের হোয় একোত্তর 
ঘর বভযঙ্গ বগযছ  ুযদ্ধর ঝযে 
 যশোর বরোযের ে’ুধোযর মোনুষ 
এত এত বলোক শুধু বকন মযর 

শত শত বচোখ আকোশটো বেযখ 
শত শত শত ক্তশশু মযর বগল 
 যশোর বরোযের  ুদ্ধযক্ষযত্র 
বছাঁেো িৃংিোর িব এযলোযমযলো 

কোেোমোটি মোখো মোনুযষর েল 
গোেোগোক্তে হযয় আকোশটো বেযখ 
আকোযশ বিত মরো ঈশ্বর 
নোক্তলশ েোনোযব ওরো বল কোযক 

ঘরহীন ওরো ঘুম বনই বচোযখ 
 ুযদ্ধ ক্তছন্ন ঘর-বোেী-যেশ 
মোথোর ক্তভতযর ববোমোরু ক্তবমোন 
এই কোযলো রোত কযব হযব বশষ 

শত শত মুখ হোয় একোত্তর 
 যশোর বরোে ব  কত কথো বযল 
এত মরো মখু আধ মরো পোযয় 
পূবব বোৃংলো কলকোতো চযল 

এত মরো মখু আধ মরো পোযয় 
পূবব বোৃংলো কলকোতো চযল'! 

'যিযেের অন  যশোর বরোে’ কক্তবতোটি পেযল বববর পোক্তকস্তোক্তনযের ক্তনমবমতো আর ন শৃংিতোর ক্তচত্র 
ব যনো বভযি ওযঠ বচোযখর িোমযন।মন ক্তিি হযয় উযঠ, বচোখ ক্তভযে  োয়! মন তোর খোাঁচো বছযে 
মুহূযতব ই চযল  োয় একোত্তযরর বিই রেোঙ্গযে।  

'September On Jessore Road' তোই আমোযের স্বোধীনতো  ুযদ্ধর অমর, কোলেয়ী আর েীবন্ত 
মহোকোবু! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

উনক্ততক্তরশ.       

১ আগস্ট,১৯৭১  
আযমক্তরকোর ক্তনউইয়কব  শহযরর বমক্তেিন বস্কোয়োর গোযেব ন-এ অনুক্তষ্ঠত হযলো 'কনিোটব  ফর বোৃংলোযেশ’। 

এ কনিোযটব র প্রোন-পুরুষ ক্তছযলন ক্তবখুোত ভোরতীয় িৃংগীতজ্ঞ পক্তণ্ডত রক্তবশঙ্কর। পক্তণ্ডত রক্তবশঙ্ক েন্ম 
ভোরযতর পক্তিম বোৃংলোয়। ঐ িময় ক্ততক্তন বোি করযতন কুোক্তলযফোক্তনবয়োর অৃংগরোযেুর হক্তলউযে। 
১৯৭১ িোযল ভোরযত আক্তেত শরেোথীযের ে:ুখ-েেুবশোর খবযর ক্ততক্তন বোৃংলোযেযশর প্রক্তত িহমমী হযয় 
ওযঠন। ক্ততক্তন তোযের, ক্তবযশষ কযর ক্তশশুযের িোহো ু করযত উন্মুখ হযয় ওযঠন।  

রক্তবশঙ্কর বোৃংলোয় ববশ ক্তকছু গোন বোাঁযধন এবৃং অুোযপল বরকেব  বথযক একটি গোযনর অুোলবোমও ববর 
কযরন। এই বরকেব  ক্তবক্তক্র বথযক ব  পক্তরমোন টোকো আযি, প্রয োেযনর তুলনোর তো ক্তছল ক্তনতোন্তই 
নগেু। ১৯৭১ িোযলর বম মোযি ক্ততক্তন বুঝযত পোযরন ব , বে একটো ক্তকছু করো েরকোর। বিই িময় 
ক্ততক্তন বনু্ধ েেব  হুোক্তরিযনর কোযছ একটি চুোক্তরটি কনিোযটব র পক্তরকল্পনোর কথো েোনোন।ক্তবটলি বুোযন্ডর 
েেব  হুোক্তরিযনর িযঙ্গ পক্তণ্ডত রক্তব শঙ্কযরর িম্পকব টো ক্তছল গুরু-ক্তশযষুর মত। রক্তব শঙ্কযরর কোযছ 
িঙ্গীযত তোক্তলম বনওয়োর েনু হুোক্তরিন ভোরযতও এযিক্তছযলন।  

 ক্তেও বছর খোযনক হয় ক্তবটলি বভযে বগযছ; ক্তকন্তু েেব  হুোক্তরিযনর েোনযতন, তোর পরও ক্তবটলযির 
ভোবমূক্ততব যক কোযে লোগোযনো  োযব।হুোক্তরিন িযঙ্গ িযঙ্গ রোক্তে হযয়  োন।  



এই কনিোটব  উপলযক্ষই হুোক্তরিযনর হোক্তরযয়  োওয়ো বনু্ধরো েযেো হযয়ক্তছযলন এক মযি। ১৯৭০ িোযল 
বভযে  োওয়ো ক্তকৃংবেন্তীতুলু বুোন্ড েল ক্তবটলি এর িেিুরো ছক্তেযয় ক্তছটিযয় ক্তগযয়ক্তছযলন। হতোশোয় 
ক্তনমক্তজ্জত হযয়ক্তছযলন অযনযকই।অযনযকই আিি হযয় পযরন বনশোয়। হুোক্তরিযনর আহ্বোযন ‘কনিোটব  ফর 
বোৃংলোযেশ’ তোযেরযক আবোর একক্তত্রত কযর। বোৃংলোযেযশর অযচনো মকু্তিয োদ্ধো বনু্ধযের েনু তোরো িরু 
ও কণ্ঠ বমলোন এক মযি েোক্তেযয়! 

ভি-েশবকরো বভযে পযেক্তছল কনিোটব টি বেখোর েনু। ১ আগস্ট ১৯৭১ িোযলর বিই কনিোযটব  
মুোক্তেিন বস্কোয়োর গোযেব যনর ৪০ হোেোর আিযনর একটিও খোক্তল ক্তছল নো। েশবকযের এই অভূতপূবব 
িোেোয় ক্তশল্পীরোও েোরুে উজ্জীক্তবত।  

ক্তবযকল বথযক রোত প বন্ত অনুক্তষ্ঠত পুযরো কনিোটব টি েইুভোযগ ক্তবভি ক্তছল। প্রথমটি পক্তণ্ডত রক্তব শঙ্কর 
ও তোর েযলর পক্তরযবশনো এবৃং পযররটি েেব  হুোক্তরিন ও অনুযের।প্রথযমই মযি আযিন 'কনিোটব  ফর 
বোৃংলোযেশ' এর প্রোন-পুরুষ পক্তণ্ডত রক্তবশঙ্কর। 

ক্ততক্তন বযলন, ‘এই কনিোটব  বকবল একটি অনুষ্ঠোন নয়, এর এক বোতব ো রযয়যছ। আমরো রোেনীক্তত 
করোর বচষ্টো করক্তছ নো। আমরো ক্তশল্পী। তযব বোৃংলোযেযশ আে ব  তীি  ন্ত্রেো, ববেনো ও েঃুযখর 
ঘটনো ঘটযছ, আমোযের িৃংগীত ক্তেযয় আমরো তো আপনোযের উপলক্তব্ধ করোযত চোই। আমরো তোযের 
কথোও উপলক্তব্ধ করোযত চোই,  োরো বোৃংলোযেশ বথযক শরেোথী হযয় ভোরযত এযিযছ।’ তোরপর রক্তব 
শৃংকর ও আক্তল আকবর খোন কনিোটব  শুরু কযরন। তোযের িযঙ্গ তবলোয় ক্তছযলন ওস্তোে আিো রোখো 
এবৃং তোেুরোয় কমলো চক্রবতী।রক্তবশঙ্কর ও আলী আকবর খোাঁ বিতোর ও িযরোযের  ুগলবদী ক্তেযয় 
শুরু কযরন।এর ক্তশযরোনোম ক্তছল ‘বোৃংলো ধুন’।  

তোযের পক্তরযবশনোর পরপরই বস্টযে আযিন েশবকযের বহু কোক্তিত েেব  হুোক্তরিন ও অনুোনুরো। 
বমোট ১৫টি গোন পক্তরযবশন কযরন তোরো। বভোকোযল ক্তছযলন েেব  হুোক্তরিন, ক্তবক্তল বপ্রস্টন, ক্তরৃংযগো 
স্টোর, ক্তলওন রোযিল ও বব ক্তেলোন। বোেু যন্ত্র ক্তছযলন: ক্তগটোযর এক্তরক ক্লুোেন, ক্তক-যবোেব  ক্তবক্তল 
বপ্রস্টন, ববি ক্তগটোযর ক্তলওন রোযিল, ড্রোমি ক্তরযঙ্গো স্টোর,ক্তরেম ক্তগটোর বেক্তি এে বেক্তভি,অুোকুক্তস্টক 
ক্তগটোর টম ইভোি ও ক্তপট হুোমি। 

েেব  হুোক্তরিন িোৃংবোক্তেকযের কোযছ বলযলন,'বনু্ধ এযি আমোর কোযছ িোহো ু চোইল। আমরোও েোক্তেযয় 
বগলোম বনু্ধর পোযশ'।আর েেব  হুোক্তরিযনর বিই বনু্ধটি হযেন ক্তবখুোত বিতোর বোেক পক্তণ্ডত রক্তব 
শঙ্কর। 

কনিোযটব র িফলতো ক্তছল রক্তবশঙ্কর ও হুোক্তরিযনর কল্পনোরও বোইযর। তোাঁরো বভযবক্তছযলন, এ বথযক ২০ 
হোেোর েলোযরর মযতো উঠযব। ক্তকন্তু কনিোটব  বশযষ আয় েোাঁেোয় প্রোয় আেোই লোখ েলোর। 
ইউক্তনযিযফর মোধুযম এ অথব ত্রোযের কোযে বুয় করো হয়। এই কনিোযটব র বোেী এর বভনুু যক 
ছোক্তেযয়ও ধ্বক্তনত-প্রক্ততধ্বক্তনত হযত থোযক। িৃংবোেপযত্র বতো ছক্তব ছোপো হয়ই, ক্তবযশ্বর ক্তবক্তভন্ন টিক্তভ 
চুোযনযল বিটো িম্প্রচোক্তরত হয়।  

এরপর ক্ততনটি কুোযিযট ববর হযলো 'কনিোটব  ফর বোৃংলোযেশ’ অুোলবোমটি। ক্তশগক্তগরই তো িোরো েকু্তনয়োর 
তোক্তলকোর শীযষব চযল আযি। অুোলবোযমর মলূ প্রেযে ক্তছল বরোগো ক্তশশুর শূনু থোলো হোযত ক্তনযয় বযি 
থোকোর একটি ে শু! ছক্তবটি মুহূযতব  বোৃংলোযেযশর প্রক্ততমূক্ততব  হযয় ওযঠ। অুোলবোযম একটি ফুটযনোট ক্তছল, 



তোযত: 
'একটি পক্তরকক্তল্পত িন্ত্রোযির রোেত্ব কোযয়ম’ ও 'ক্তহটলোর কত ব ক ইহুক্তে ক্তনধযনর পর িবযচযয় েঘনু ও 
ন শৃংি এই হতুোকোযণ্ডর েনু পোক্তকস্তোক্তন বিনোবোক্তহনীযক েোয়ী করো হয়'! 

কনিোযটব র বশষ িৃংগীতটি ক্তছল েেব  হুোক্তরিযনর বলখো।ক্তবযশষ গোন।ক্তবষয়: 'বোৃংলোযেশ’। মনযচর িোমযন 
আিীন চক্তিশ হোেোর েশবক বিক্তেন শুযনযছ বিই গোন।পযর শুযনযছ িোরো ক্তবযশ্বর অগক্তেত মোনুষ। 
অিোধোরে বিই গোন।  

গোযনর শুরুর কথোগুক্তল ক্তছল: 
'মোই বফ্রন্ড বকম টু ক্তম 
উইথ িুোেযনি ইন ক্তহে আইে;  
বটোল্ড ক্তম েুোট ক্তহ ওয়োযন্টে বহল্প,  
ক্তবযফোর ক্তহে কোক্তি েোইে।  

অলযেো আই কুেন্ট ক্তফল েু বপইন 
আই ক্তনউ আই হুোে টু িোই;  
নোউ আই অুোম আিক্তকৃং অল অব ইউ টু বহল্প আি বিভ িোম লোইভি'! 

মূহুযতব র মযধু মোনবতোর বোনী ব ন ইথোযর ইথোযর ছক্তেযয় পেযলো এক বগোলোধব বথযক আযরক 
বগোলোযধব! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

ক্ততক্তরশ.     

২০ আগস্ট, ১৯৭১ 
শুক্রবোর 
মোশরুর ক্তবমোনঘোাঁটি 
করোক্তচ, পোক্তকস্তোন। 

আে িকোযলর আকোশটো কুয়োিোচছ ও বমঘলো।মোশরুর ক্তবমোনঘোাঁটির রোনওযয়গুযলোও বকমন ব ন 
িুোাঁতিুোযত হযয় আযছ।নবীন পোইলটযের প্রক্তশক্ষযের েযনু ক্তেনটি বতমন ভোল নয়। 

ফ্ল্োইট ক্তশক্তেউযলর ক্তেযক বচোখ ববোলোযলন ফ্ল্োইট বল: মক্ততউর রহমোন।মোচব  মোযি ঢোকোয় ক্রুোক 
েোউযনর পর বথযকই তোযক গ্রোউযন্ডে কযর রোখো হযয়যছ।বোৃংগোলী পোইলটরো ক্তবমোন ক্তছনতোইযয়র বচস্টো 
করযত পোযর এই বভযব পোক্তকস্তোন এয়োরযফোিব কত পক্ষ িব বোৃংগোক্তল অক্তফিোরযকই গ্রোউযন্ডে 
কযরযছ।ফ্ল্োইৃং-এর ধোযর কোযছও ওযেরযক ক্তভেযত ক্তেযে নো।অথচ ক্ততক্তন একেন কমবুোট 
পোইলট।তোযক বেয়ো হযয়যছ ফ্ল্োইট বিফটি অক্তফিোযরর কোে। 

িকোল ন'টো বথযক আকোশ পক্তরস্কোর হযত শুরু করযলো।িকোল এগোযরোটোর ক্তেযক আকোশ ব ন 
এযকবোযর শরযতর আকোশ।চোক্তরক্তেযক নীল মোযঝ মোযঝ এখোযন বিখোযন বপাঁেো তুযলোর মযতো বমঘ।ঐ 
বমযঘ এখোন বথযক বভযি ববেোয় ওখোযন অথবো ওখোন বখযক বভযি ববেোয় এখোযন।ওই বমযঘ ব িটি 
হয় নো কখযনোই! 



ফ্ল্োইট বল: মক্ততউর রহমোযনর মুযখ হোক্তি ফুটল।যচোখ েযুটোও ব ন বনযচ উঠল একটু।পুরু িোনগ্লোযির 
ওপোযশ ঐ নোচন কোযরো বচোযখই পেযলো নো।মুিঠিবেধ হযলো ওর হোত, বচোয়োযল বোযঘর ক্তক্ষপ্রতো! কী 
করযত  োযে বি বুোপোযর মক্ততউর ক্তনক্তিত আর ে ঢ়প্রক্ততজ্ঞ।িকোযলর ক্তেযক আবহোওয়ো ক্তকছুটো খোরোপ 
থোকোয় তোর পক্তরকল্পনোটো প্রোয় বভযস্ত ব যত বযিক্তছল। ক্তকন্ত এখন শরযতর আকোযশর মতই ঝরঝযর 
তোর বমেোে। 

পোঞ্জোবী পোইলট রশীে ক্তমনহোে উড্ডয়যনর প্রুোকটিি করোর েনু টি-৩৩ ক্তবমোন ক্তনযয় রোনওযয় ধযর 
আগোক্তেযলো। হঠোৎ ক্তবমোনটির িোমযন এক্তগযয়  োন মক্ততউর রহমোন, ইশোরো ক্তেযয় রশীেযক বুঝোযলন 
ক্তবমোযনর বপছযনর ক্তেযক িমিুো রযয়যছ।  

মক্ততউর রহমোন ক্তছযলন পোক্তকস্তোক্তন পোইলট অক্তফিোর রশীে ক্তমনহোযের প্রক্তশক্ষক আর বিফটি 
অক্তফিোর। তোই তোর ক্তবমোন ক্তনযয় বটক অফ করোর ঠিক আগ মুহুযতব  মক্ততউযরর ইশোরো বপযয় ইযে 
নো থোকযলও ক্তবমোন থোমোযলন ক্তমনহোে। টুোক্তক্সৃংরত কুোযনোক্তপযখোলো ক্তবমোনটো থোমযতই মক্ততউর 
ক্তবমোযনর পোখোয় লোক্তফযয় উযঠ বিোেো পোইলযটর বপছযনর ক্তিতীয় আিনটোয় বযি বগযলন। তোরপর 
ক্তমনহোযের মুযখর মোস্ক িক্তরযয় বক্লোরফমব বভেো রুমোলটো ক্তমনহোযের নোযক বচযপ ধরযলন। ধ্বস্তোধক্তস্ত 
করযত করযত জ্ঞোন হোরোল ক্তমনহোে।ক্তকন্তু জ্ঞোন হোরোবোর আযগ ক্তবমোন ক্তছনতোইযয়র বমযিেটো কযিোল 
টোওয়োযর ক্তেযয় বগযলন ক্তমনহোে।এরপর, অজ্ঞোন ক্তমনহোে রশীেযক বপছযনর ক্তিযট বঠযল পোঠিযয়, 
ক্তবমোনটি দ্রুত ভোরত িীমোযন্তর ক্তেযক চোক্তলযয় ক্তনযত  োক্তেযলন মক্ততউর।  

এয়োরিোক্তফক কযিোল টোওয়োযরর বরক্তেওযত হঠোৎ বভযি এল 'ব্লুবোেব  ওয়োন ক্তিক্স ক্তিক্স ইে 
হোইেুোকে'!'ব্লুবোেব  ওয়োন ক্তিক্স ক্তিক্স ইে হোইেুোকে'! 

মুহুযতব র বভতর মোশরুর ক্তবমোনঘোাঁটি িচক্তকত হযয় উঠল। কতব বুরত এয়োর িোক্তফক কযিোলোর ফ্ল্োইট 
বলঃ আযিম রশীে বমযিেটো শুযন মুহুযতব র েনু অিোর ববোধ করযলন ব ন। বি ধোতস্ত হযয় উঠবোর 
আযগই টি-৩৩ ক্তবমোনটো রোনওযয় ধযর হুি কযর উযে ববক্তেযয় বগল, তোরপর ক্তনয়ম মত েোযন টোনব 
নো ক্তনযয় বোাঁযয় বমোে ক্তনযয় খুব ক্তনচু ক্তেযয় উযে েরূ ক্তেগযন্ত অে শু হযয় বগল।মক্ততউর ঐ ক্তবমোযনর 
নোম ক্তেযয়ক্তছযলো 'নীল পোক্তখ'! 

বিোযলো ফ্ল্োইৃং এর িময় টি-৩৩ ক্তবমোযনর বপছযনর ক্তিযট পুোরোিটু থোযকনো।তোই ক্তিটটো অযনক ববক্তশ 
ক্তনচু হযয় থোযক। এযত িুক্তবধো হল েরূ বথযক মযন হযব পোইলট একোই আযছ ক্তবমোযন।ক্তকন্ত অিুক্তবধো 
হযলো: একেন পোইলযটর েনু  তটো ে ক্তস্টিীমো আবশুক, ততটো পোওয়ো  োযব নো। অগতুো প্রোয় 
অযন্ধর মতই ক্তবপেেনকভোযব বটক অফ করযলন মক্ততউর।তোরপর েোযন টোনব নো ক্তনযয় বোযয় টোনব 
ক্তনযয়  তটো িম্ভব ক্তনচু ক্তেযয় উযর চলযলন ব ন রোেোযর তোর ক্তবমোনটোর অবস্থোন ধরো নো পযে। 
বপছযন িুোেল কযর ছুযট আিো ফোইটোর ক্তবমোযনর হোত বথযক বোাঁচযত হযল এর বকোন ক্তবকল্প বনই। 

িোক্তফক কযিোলোর ফ্ল্োইট বলঃ আযিম রশীে প্রথযমই বুোপোরটো বিক্টর অপোযরশি কমোন্ডোরযক 
েোনোযলো।ব্লুবোেব -১৬৬ এর এই ঘঠনোয় ক্ততক্তন ক্তবচক্তলত।তোই ক্তিদ্ধোন্ত বেবোর বেযল ক্ততক্তন একগোেো প্রে 
করযত থোকযলন।  



িোক্তফক কযিোলোর ফ্ল্োইট বলঃ রশীে তোর বফোনটো বশষ কযরই িময় নস্ট নো কযর িরোিক্তর এয়োর 
ক্তেযফি এলোটব  হোযট কল ক্তেযলন। এয়োর ক্তেযফি এলোটব  হোযট িবিময় েযুটো  দু্ধক্তবমোন উেবোর েনু 
প্রস্তুত অবস্থোয় থোযক, বুোপোরটোযক এয়োরযফোযিবর ভোষোয় বযল ‘িুোেক্তলৃং।’ 

বলঃ রশীে ওখোযন ক্তনযেবশ পোঠোযলন,  
'আ টি-থোটিব  ইে ক্তবইৃং হোইেুোকে, িুোেল'! ক্তনযেবশ পোওয়োর পরপরই েযুটো এফ-৮৬  ুদ্ধক্তবমোন 
আকোযশ পোখো বমলল। পোযশর বোেীন ক্তবমোনঘোাঁটি বথযক আরও েযুটো এফ-৮৬ আকোযশ পোখো বমলল। 
উযেশু ব্লুবোেব -১৬৬ খুাঁযে বোর করো। 

ক্তকন্তু ব্লুবোেব -১৬৬ খুব ক্তনচু ক্তেযয় উযে  োক্তেল বযল বকোন রোেোরই এর অবস্থোন িনোি করযত 
পোরক্তছল নো। এফ-৮৬  ুদ্ধক্তবমোযনর পোইলযটরো তোই অযন্ধর মত আকোযশ এপোশ ওপোশ উেযত 
লোগল, ক্তকন্তু বরক্তেওযত ব্লুবোেব -১৬৬ বক এমনিব হক্তেতক্তে করযত লোগল ব ন তোরো িোমযনই 
ব্লুবোেব যক পক্তরস্কোর বেখযত পোযে আর ব যকোন মুহুযতব  গুক্তল কযর এযক ভূপোক্ততত করযত  োযে। ক্তকন্তু 
ব্লুবোেব -১৬৬ এর বরক্তেও তখন িমু্পনব ক্তনরব। িমযয়র ক্তহযিব বলযছ এতক্ষযন ব্লুবোেব -১৬৬ 
পোক্তকস্তোযনর আকশ িীমো প্রোয় বপক্তরযয় বগযছ। তোই হোলযছযে ক্তেযয় িবোই ব্লুবোযেব র-১৬৬ এর 
পোক্তকস্তোনী পোইলট ক্তমনহোেযক ইযেক্ট কযর ববক্তরযয় আিোর ক্তনযেবশ ক্তেযত লোগল।ব্লুবোেব -১৬৬ এর 
বরক্তেও তখনও িমু্পনব ক্তনরুত্তর। 

ভোরত িীমোন্ত বথযক আর মোত্র কযয়ক ক্তমক্তনট বোক্তক। এিময় রশীযের জ্ঞোন ক্তফযর আযি। শুরু হয় 
ধস্তোধক্তস্ত। িববশক্তি ক্তেযয় িবক্তকছু ঠিক রোখোর বচষ্টো করযলন মক্ততউর। ক্তকন্তু নো, আর পোরযলন নো। 
ধস্তোধক্তস্তর এক প বোযয় রশীে ইযেক্ট িুইচ চোপযল মক্ততউর ক্তবমোন বথযক ক্তছটযক পযেন। ক্তকন্তু 
পুোরোিটু নো থোকোযত ক্ততক্তন মোটিযত পযে শহীে হন। তোাঁর ম তযেহ ক্তবমোন ক্তবধ্বযস্তর স্থোন হযত প্রোয় 
আধ মোইল েযূর পোওয়ো  োয়। 

মক্ততউর রহমোন ক্তবমোন বথযক ক্তছটযক পরোর ক্তকছুক্ষন পযর, ক্তনয়ন্ত্রনহীন ক্তবমোনটি রশীেিহ ভোরত-
িীমোন্ত হযত মোত্র ৩৫ মোইল েযূর পোক্তকস্তোযনর ক্তিনু্ধ প্রযেযশর খোটো অিযলর ক্তেদোগ্রোম এলোকোয় বোক্তলর 
পোহোযে আছযে পযে। 
মোশরুর ক্তবমোনঘোাঁটির ৬৪ নটিকুোল মোইল েযূর ব খোযন মক্ততউযরর ক্তবমোনটো ক্তবধ্বস্ত হয়, বিখোন 
বথযক আর মোত্র ক্ততন ক্তমক্তনযটর পথ েযুরই ক্তছল ভোরত িীমোন্ত।  

ভোরতীয়রো পোক্তকযের কযথোপকথন ইন্টোরযিে কযর ততক্ষযন মক্ততউযরর কথো বেযন ক্তগযয়ক্তছল এবৃং 
ক্তকছু ভোরতীয়  ুদ্ধ ক্তবমোন ভোরযতর আকোযশ বঢোকোর পর মক্ততউযরর ক্তবমোনযক পোক্তক  ুদ্ধক্তবমোন 
বথযক বোাঁচোযত আকোযশ টহলও ক্তেক্তেল। 

পোঞ্জোবী পোইলট রশীে ক্তমনহোেযক পোক্তকস্তোন বিনোবোক্তহনীর িযবোচ্চব  িন্মোন 'ক্তনশোন-ই-হোয়েোর' উপোক্তধ 
বেয়ো হয়।তোর নোযম পোক্তকস্তোন এয়োরযফোরযির একটি ঘোাঁটি নোমকরন করো হয়।করোক্তচর শহযরর 
একোক্তধক রোস্তোর নোম বেয়ো হযয়যছ তোর নোযম। 

পোক্তকস্তোন িোমক্তরক কত ব পক্ষ মক্ততউর রহমোযনর ম তযেহ উদ্ধোর কযর মশরুর ক্তবমোন ঘোাঁটির চতুথব 
বেেীর কমবচোরীযরর কবরস্তোযন বকোনরকম ধমীয় অনুিঠোনোক্তে ছোেোই েোফন কযর।তোর কবযরর গোযয় 
বে বে হরযফ ক্তলখো ক্তছল 'গোেোর'! 



৩০ আগস্ট,১৯৭১ 
েোমোযতর পক্তত্রকোর বেক্তনক িৃংগ্রোযম মক্ততউর রহমোন ক্তনেোমী একটি একটি উপ-িমপোকীয় 
ক্তলযখন।শীযরোনোম 'আমরো গক্তববত'।পোঞ্জোবী পোইলট রশীে ক্তমনহোেযক ম তুুযত তোর এই গবব! 

১ বিযেের ,১৯৭১ 
'শহীে ক্তমনহোযের েীবযনর বশষ মূহুতব ' শীযরোনোযম আযরকটি বলখো বলযখন। 

৭ বিযেের ,১৯৭১ 
ছোত্র িৃংঘ এর প্রধোন মক্ততউর রহমোন ক্তনেোমী ক্তমনহোযের ক্তপতোর কোযছ একটি বশোক-বোরতো 
পোঠোন।যিই বশোক-বোরতোয় ক্ততক্তন 'মক্ততউরযক ভোরযতর এযেন্ট বযল উযিখ কযরন।ওখোযন ক্ততক্তন আযরো 
উযিখ কযরন ব , পোক্তকস্তোনী ছোত্রিমোে তোর পুযত্রর মহোন আত্মতুোযগ গক্তববত।ভোরতীয় েোলোল ও 
এযেযন্টর বমোকোযবলোয় মহোন ক্তমনহোযের বগৌরব উেেল ভূক্তমকো অকু্ষন্ন রোখযত তোরো বদ্ধ পক্তরকর'! 

েীঘব ৩৫ বছর পর, ২০০৬ িোযলর ২৩ েনু বীরযেষ্ঠ ফ্ল্োইট বলফটুোন্ট মক্ততউর রহমোযনর বেহোবযশষ 
পোক্তকস্তোন হযত বোৃংলোযেযশ ক্তফক্তরযয় আনো হয় এবৃং পেূব রোষ্ট্রীয় ম বোেোয় ২৬েনু ক্তমরপুর শহীে 
বুক্তদ্ধেীবী কবরস্থোযন পুনরোয় তোযক িমোক্তহত করো হয়। 

বীযরর কবযর বলখো ক্তছল 'গোেোর'। ৩৫ বছর ধযর ক্তক ক্তনিঠুর  োতনো।  

ক্তক ক্তনযববোধ পক্তরহোি!  

এ ব  ক্তবরোট পোপ! 
বীরযেষ্ঠ ফ্ল্োইট বলফটুোন্ট মক্ততউর রহমোন,২৬ েনু,২০০৬, আমোযের 'পোপ-মুক্তির' ক্তেন!  
আমোযের 'শুদ্ধতোর ক্তেন'! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

একক্তত্রশ.      
খুব িম্ভবত ওটো ক্তছল েনু মোযির মোঝোমোক্তঝ বকোন একটো িময়।'আকোশবোনী কলকোতো'যথযক একটি 
ক্তবব ক্তত প্রচোর করো হযলো। োযত অনুযরোধ করো হযলো: বোৃংলোযেযশর িমস্ত ফুটবল বখযলোয়োরযের ক্তবযশষ 
একটি েোয়গোয় ব োগোয োগ করোর েযনু। 
বঘোষেোর পর পরই ৪০ েন বখযলোয়োে মুক্তেবনগর কুোযম্প ব োগ বেন। বিখোন বথযক ৩০ েন 
বোছোই কযর স্বোধীন বোৃংলো ফুটবল েল গঠন করো হয়। পযর আযরো একেনযক অন্তভুব ি করযল িেিু 
িৃংখুো ৩১ হয়।  
মুক্তি ুযদ্ধর পযক্ষ েনমত অেব ন এবৃং মুক্তিয োদ্ধোযের িোহো ুোযথব অথব িৃংগ্রযহর উযেযশু ভোরযতর 
ক্তবক্তভন্ন স্থোযন প্রেশবনী ফুটবল মুোযচ অৃংশ বনয়োই ক্তছল এই েলটির উযেশু! প ক্তথবীর ইক্ততহোযি 
 ুদ্ধকোলীন প্রথম ফুটবল েল এটি।বতব মোযন ক্তফক্তলক্তস্তন ফুটবল েল এ ধরযনর তহক্তবল িৃংগ্রহ ও 
েনমত গঠন করযছ। 
'স্বোধীন বোৃংলো ফুটবল েল' ২৩ েলুোই মুক্তেবনগর বথযক নক্তেয়োয় বপৌাঁযছ। নক্তেয়োর ক্তেক্তি েীপককোনত্ম 
বঘোষ এবৃং বেোটব ি অুোযিোক্তিযয়শযনর িোধোরে িম্পোেকিহ অনু কমবকতব োরো েলটিযক অভুথবনো 
েোনোন। পরক্তেন ক ষ্ণনগর বস্টক্তেয়োযম নক্তেয়ো একোেযশর ক্তবপযক্ষ স্বোধীন বোৃংলো ফুটবল েল প্রথম 
বখলযত নোযম। এই ক্তেন বমযহরপুর িীমোন্ত এলোকো ক্তেযয় ক্তবপুলিৃংখুক বোৃংলোযেক্তশ মুোচ উপযভোগ করযত 
বস্টক্তেয়োযম আযি। বখলো শুরুর আযগ েোতীয় পতোকো ক্তনযয় মোঠ প্রেক্তক্ষে কযরন েযলর িেিুরো। এ 
িময় েোতীয় িঙ্গীতও বোেোযনো হয়। মুোচটি ২-২ বগোযল ড্র হয়। স্বোধীন বোৃংলো েযলর হযয় প্রথম 
বগোল কযরন শোহেোহোন।  
স্বীক ক্তত ছোেো বোৃংলোযেযশর পতোকো ওেোযনোর েোযয় পরক্তেন নক্তেয়োর ক্তেক্তিযক চোকক্তরচুুত করো হয়। 
'স্বোধীন বোৃংলো ফুটবল েল' েযলর আইক্তেয়োটো ববর হযয়যছ শোমিুল হযকর মোথো বথযক। েযুনর বিই 
েরূন্ত ক্তেনগুযলোযতই কলকোতোয় ক্ততক্তন প্রক্ততষ্ঠো কযরন বোৃংলোযেশ ক্রীেো িক্তমক্তত। ক্তিদ্ধোন্ত বনন একটি 



ফুটবল েল গঠযনরও। োরো িোরো ভোরতেযুে বখযল েনগযনর িমথবন ও েনমত আেোয় করযব 
আমোযের স্বোধীন বোৃংলোর স্বীক ক্ততর েনু। তোর িোহোয ু এক্তগযয় এযলন িক্তমক্ততর প্রথম বিযক্রটোক্তর 
লুতফর রহমোন, বকোচ আলী ইমোম ও ইস্ট এন্ড ক্লোযবর িোযবক ফুটবলোর িোঈেরু রহমোন পুোযটল। 
িোযবক ক্তবক্তিক্তব মুোযনেোর তোনক্তভর মোেহোর ইিলোম তোন্নো ক্তছযলন েলটির মুোযনেোর। তোর 
ভোষোয়,'ভোরযতর ব খোযনই ক্তগযয়ক্তছ আমরো, িোধোরে মোনুযষর প্রচণ্ড িোেো বপযয়ক্তছ'! 
৮ আগস্ট কলকোতোর অনুতম ফুটবল পরোশক্তি বমোহনবোগোযনর খুোতনোমো ফুটবলোর বগোস্টপোযলর 
নোযম গেো একোেযশর ক্তবপযক্ষ পরবতী মুোচ বখযল স্বোধীন বোৃংলো েল।মূলত বমোহনবোগোযনর 
বখযলোয়োেরোই এই েযলর হযয় মোযঠ নোযমন। এভোযব ক্তবক্তভন্ন এলোকোয় বমোট ১৬টি মুোচ বখযল 'স্বোধীন 
বোৃংলো ফুটবল েল'।স্বোধীনতো িৃংগ্রোযমর পযক্ষ েনমত গযে বতোলোর পোশোপোক্তশ ফোন্ড িৃংগ্রহ কযর এই 
েল।মুোচগুযলো বথযক আয়ক ত পোাঁচ লোখ টোকো মুক্তি ুযদ্ধর ফোযন্ড েমো বেয়ো হয়। 
বিক্তেন ক্তছল ১৬ ক্তেযিের। 
'স্বোধীন বোৃংলো ফুটবল েল' মুোচ ক্তছল  
মুেোইযয়- 'মহোরোষ্ট্র একোেযশর' ক্তবরুযদ্ধ।ঐক্তেন 'মহোরোষ্ট্র একোেযশর' পযক্ষ বখযলক্তছযলন স্বয়ৃং নবোব 
মনিুর আলী খোন পযতৌক্তে।ইক্তন একিময় ভোরতীয় ক্তক্রযকট েযলর অক্তধনোয়ক ক্তছযলন।ঐ বখলোয় ক্ততক্তন 
একটি বগোলও কযরন। মোযঠ বযি ঐ বখলো উপযভোগ কযরক্তছযলন স্বয়ৃং ক্তেলীপ কুমোর! মুোচটি বেযখ 
ক্ততক্তন 'স্বোধীন বোৃংলো ফুটবল েল' এর ফোযন্ডর এক লক্ষ রুক্তপ অনুেোন বেন। 
প ক্তথবীর ইক্ততহোযি  ুদ্ধকোলীন প্রথম ফুটবল েযলর িেিুরো ক্তছযলন: 
অক্তধনোয়ক েোকোক্তরয়ো ক্তপনু্ট। 
িহ-অক্তধনোয়ক প্রতোপ শৃংকর হোেরো। 
কোেী িোলোহউক্তেন। 
নওযশরউজ্জোমোন। 
বলঃ নুরুন্নবী। 
তোিক্তলম। 
আইনুল হক। 
বখোকন (রোেশোহী)। 
লুৎফর ( যশোর)। 
বশখ আশরোফ আলী 
অমযলশ বিন। 
হোক্তকম ( যশোর)। 
আক্তমনুল ইিলোম িুরুে (বক্তরশোল)। 
ক্তবমল (চটগ্রোম)। 
িুভোষ চন্দ্র িোহো (নরক্তিৃংক্তে)। 
মুক্তেবর রহমোন। 
কোয়যকোবোে। 
ক্তছরু । 
িোত্তোর। 
িনক্তেৎ। 
বমোযমন । 
িোঈেরু রহমোন পুোযটল 



বপয়োরো। 
এনোযয়তুর রহমোন খোন। 
শোহেোহোন । 
অক্তনরুদ্ধ। 
ক্তনহোর। 
বগোক্তবদ কুনু্ড। 
আলী ইমোম। 
লোলু ও 
মোহমুে। 
 
'স্বোধীন বোৃংলো ফুটবল েল'-এর এইিব বখযলও োেযের ঘোযে বকোন বদুক ক্তছল নো, হোযত বকোন 
বগ্রযনে ক্তছল নো।ক্তকন্তু েোক্তিব, শটব ি আর পোযয় বুট ক্তেযয় পতোকোর মোন রোখযত তোরো ঘুযর 
ববক্তেযয়যছন িোরো ভোরতবষব! গযে তুযলযছন েনমত, িহমক্তমবতো আর ফোন্ড! 
  
মুক্তিয োেধোরো  ুদ্ধ কযরযছন িরোিক্তর, িোমনো িোমক্তন।এর বোইযর ক্তছল আযরক  ুেধ।এগুযলো ক্তছল 
কলম  ুদ্ধ, ববতোর  ুেধ, িোৃংস্ক ক্ততক  ুেধ, কূটননক্ততক  ুদ্ধ আর বখযলোয়োক্তে  ুদ্ধ। িব ক্তমক্তলযয়ই 
ক্তছল আমোযের 'মহোন মুক্তি ুেধ'! 

বিই ক্তহযিযব এরোও মুক্তিয োদ্ধো! 

অনুরকম একেল মুক্তিয োদ্ধো! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

বক্তত্রশ.      

১৮ নযেরব,১৯৭১ 

এই েীবযন ক্তকছু ক্তকছু ঘটনো, ক্তকছু ক্তকছু স্ম ক্তত আযছ  ো কখযনোই ভুলবোর নয়, কখযনোই মুযছ 
বফলবোর নয়! আমোর েীবযন এই রকম ক্তকছু ঘঠনো ঘযঠক্তছল উক্তনশযশো একোতু্তযর। 

বে একটো অপোযরশন বশষ কযর ওই ক্তেন আমরো ঘযর ক্তফরক্তছ। ঘর মোযন আমোযের কুোম্প! 
আমোযের আঠোযরোেযনর একটি েল।কুোম্প বথযক আমোযের েরুুত্ব প্রোয় এগোর মোইল। ক্তবযকল বথযকই 
আমরো হোটক্তছ।আমরো ক্লোন্ত! আমরো কু্ষধোতব ! তোরপযরও আমরো হোটক্তছ। 

আমোযের িোমযন একটো েল।ওই েযল আযছ চোরেন।যপছযন একটো েল।ওই েযল আযছ আটেন।মোযঝর 
েযল আমরো ছয়েন।আমরো হোটক্তছ গ্রোমু রোস্তোর ক্তেযয়।িোঈে আর আক্তম পোশোপোক্তশ হোটক্তছ।প্রোয় চক্তিশ 
ঘন্টো আমোযের বপযট বকোন েোনোপোক্তন পযেক্তন।আমরো বকউই বকোন কথো বলক্তছ নো।মযন হযে এয ন 
অন্তহীন  োত্রো! বকোথোয় এর শুরু, বকোথোয় এর বশষ বকউই তো েোক্তন নো।ক ষন পযক্ষর বেোছনো 
আমোযের ক্তপছু ক্তনযয়যছ।আমরো ব খোযন  োক্তে, ওই বেোছনোও বিখোযন  োযে! 

ক্তনরবতো ভৃংগ কযর িোঈে বলযলো,'অনবব বতোর ঘক্তেযত কটো বোযে বর'! 
ঘক্তে হোতযে আক্তম বললোম,'ন'টো েশ'। 
ঘক্তেযত হোত ক্তেযতই আমোর মযন পেযলো বিন কোকুর কথো। বমক্তিক পরীক্ষোয় ক্তেলীপ ও আক্তম 
েেুযনই স্টুোনে কযরক্তছলোম।যিন কোকু আমোযের ে'ুেনযক উপহোর ক্তেযয়ক্তছযলন ে'ুযটো ঘক্তে।যরক্তেয়োম 
 ুি ক্তিটিযেন ঘক্তে। অেধকোযরও  ো জ্বলজ্বযল কযর! 

বিন কোকু তুক্তম এখন বকোথোয় আছ? বকমন আছ? শুযনক্তছ মোনষু মযর বগযল আকোযশর তোরো হযয় 
 োয়! তুক্তমও ক্তক আকোযশর তোরো হযয় বগযছ? চোাঁযের পোযশ ওই ব  বছোট একটি তোরো ওটোইক্তক 
তুক্তম! 



িোঈে বলযলো,'শীযতর রোত গুযলো অযনক লেো তোই নোযর'? 
আক্তম বললোম,'হুো, ঠিক বযলক্তছি।অযনক, অযনক লেো।ঠিক আমোযের ে:ুযখর মযতো'! 
িোঈে বলযলো,'অনবব,ওই লেো রোযতর পযরও ক্তকন্তু িদুর একটো বভোর হয়। বরোযেলো,ক্তশক্তশরক্তিি 
বভোর।প্রতুোশোর বভোর'! 
আক্তম বললোম, 'িোঈে,আমরো িবোই বিই বভোযরর অযপক্ষোয়'! 

কমোন্ডোর কোযের ক্তিক্তেকীর ক্তনযেব যশ আমরো হোাঁটো থোমোলোম।আমরো এখন েোক্তেযয় আক্তছ ক্তবশোল এক 
গোযছর ক্তনযচ।যেোছনোর আযলো গোযছর পোতোর ফোাঁক ক্তেযয় এযি পেযছ আমোযের গোাঁযয়।হোল্কো একটো 
ছোয়োও পযেযছ আমোযের।চোরপোশটোযক মযন হযে আক্তধযভৌক্ততক! 

আমোর মযন হযলো বক ব ন েযূরর প্রোন্তর বথযক েোকযছ 'আয়, আয়.... … …আয় আয়'! মযন হযলো 
বহু  ুগ আযগ বেোছনো েোক্তবত ওই প্রোন্তযরর েোক বপযয়ই প্রোিোে বছযে পযথ বনযমক্তছযলন রোেপুত্র 
বগৌতম ববৌদ্ধ। আর মযন মযন বযলক্তছযলন েীবনোনদ েোযশর বিই কক্তবতো: 

'অথব নয়, কীক্ততব  নয়, স্বেলতো নয় - 
আযরো এক ক্তবপন্ন ক্তবস্ময় 
আমোযের অন্তগবত রযির ক্তভতযর 
বখলো কযর; 
আমোযের ক্লোন্ত কযর; 
ক্লোন্ত - ক্লোন্ত কযর'! 

িক্তেত ক্তফযর বফলোম কমোন্ডোর কথোয়। 
কমোন্ডোর বলযলন,'আমোযের ক্তকছু খোবোর েোবোর িৃংগ্রহ করোর েরকোর'। 
আমোরো ব খোনটোয় েোক্তেযয় আক্তছ ব খোন বখযক ক্তবশ-পাঁক্তচশ গে েযূরই ববশ কযয়কটো বোেী-ঘর বেখো 
 োযে। 
কমোন্ডোর চোরেযনর একটি েলযক বলযলন'ওই বোেী গুযলো ব যয় খোবোর-েোবোযরর বকোন বুবস্থো করো 
 োয় ক্তকনো বি বখোাঁে ক্তনযত'। 
আমরো চোরেন ক্তমযল আগোলোম। 
বখোাঁে ক্তনযয় েোনো বগল ঐ বোক্তেটির এই এলোকোর বমমবোযরর বোেী। ক্ততক্তন আমোযের বনতো কোযের 
ক্তিক্তেকীযক ভোলভোযবই বচযনন।এবৃং ক্ততক্তন আমোযেরযক িবোইযক তোর আক্তথতু গ্রহন করোর অনুযরোধ 
েোক্তনযয়যছন। 
ক্তফযর এযি বনতোযক কথোটো েোনোলোম। 

আমরো  খন বমেোর বোেীযত ক্তগযয় উঠলোম তখন রোত প্রোয় িোযে নয়টো।। প্রথযমই ক্ততক্তন আমোযের 
আপুোক্তয়ত করযলন ক্তচেো- মুক্তে ও গুে ক্তেযয়।িোযথ টিউব ওযয়যলর পোক্তন।আমোযের কোযছ মযন হযলো 
এ ব ন অম ত! 

খোবোযরর পর পরই বমেোর আমোযের বনতোযক বলযলন,'আপনোযের বিবোর একটো িুয োগ ক্তেন।আে 
রোতটো আমোর বোক্তেযতই কোটোন।আক্তম একটু খোবোযরর বুবস্থো কক্তর'! 
িোরো ক্তেযনর অক্লোন্ত পক্তরেযম পর ওই ক্তচেো-মকু্তে আর গুে বখযয় আমোযের শরীর বছযে 



ক্তেযয়ক্তছযলো।আমরো ইক্ততমযধুই ঘযর ও বোরোনেোয় বযি বযি ক্তঝমচুক্তছলোম।যনতো আমোযের কথো ক্তবযবচনো 
কযর িিক্তত ক্তেযলন। 

ততক্ষযন রোত প্রোয় এগোযরোটো। গন্ড গ্রোযমর েযনু এটো ক্তনশুক্তত রোত!ক্তকনতু এই ক্তনশুক্তত রোযতও 
আযশপোযশর বোেীঘর বথযক অযনযকই আমোযেরযক বেখযত এযলন। োরো বেখযত এযলন তোযের মযধু 
বকউ বকউ অবোক ক্তবস্মযয় আমোযের মুযখর ক্তেযক তোক্তকযয় আযছন।যকউ বকউ তোক্তকযয় আযছন 
আমোযের লোইট বমক্তশন গোন বো বস্টন গোযনর ক্তেযক।যকউ বকউ রোযেুর ক্তবস্ময় ক্তনযয় শুনযছন 
আমোযের মুযখর কথো!ওই প্রথম আমোর মযন হযলো, মুক্তিয োেধোরো ব ন মোনুষ নন।ওরো ব ন ক্তভন 
গ্রযহর প্রোনী!ক্তকছুক্ষন আযগ মহোকোশ চযে আমরো ব ন বনযমক্তছ এই গন্ড গ্রোযম।িকযলর েীবনেোতো, 
মুক্তি েোতো আর ত্রোনকতব ো হযয়! 
ক্তবধোতোর কোযছ আমোর একটোই অনুযরোধ,আক্তম েনম েনম ধযর মুক্তিয োদ্ধো হযয় বোাঁচযত 
চোই।মুক্তিয োদ্ধো হযতই মরযত চোই।পযরর েযন্মও আক্তম মুক্তিয োদ্ধো হযত চোই! 

একটো খোক্তি েবোই করো হযয়যছ।উনুযন ভোত আর েোল পোক করো হযে! আযয়োেন বেযখ মযন হযে 
আযরো ে'ুক্ততন ঘন্টো লোগযব খোবোর বতক্তর হযত।একবোেীযক আমোযের আঠোযরোেযনর স্থোন িৃংকুলোন হযব 
নো ক্তবধোয় আাঁযশ পোযশর কযয়ক বোেীযত আমোযের থোকোর বুবস্থো করো হযলো।আমরো ক্তিদ্ধোন ক্তনলোম 
খোওয়ো বরক্তে হওয়োর আযগর িময়টো আমরো একটু ক্তবেোম বনযবো।তোই ক্ততনযট েযল ভোগ হযয় আমরো 
ক্ততন বোেীযত ছক্তেযয় পেলোম।যনতো রইযলন বমেোর বোেীযত।ঠিক হযলো, খোবোর বরক্তে হযল আমরো 
িবোই আবোর একক্তত্রত হযবো এবৃং খোবোর খোযবো। 

কমোন্ডোর এর িোযথ বমেোর বোেীযত রইযলন েশেন।ওই বোেীর বপছযনর একটি বোেীযত পোাঁচেন।তোর 
বপছযনর একটি বোেীযত আমর ক্ততনেন।িুশোন্ত েো, িোইে ও আক্তম। 

িুশোন্ত েো আমোযের েবুছযরর ক্তিক্তনয়র। মুক্তি ুেযধর িময় উক্তন আনদযমোহন কযলযে বথযক ক্তব.এ 
পরীক্ষো ক্তেযয়ক্তছযলন।উনোর মো ময়মনক্তিৃংযহর একটো কযলযের অধুক্ষ।আক্তম  খন প্রথম মকু্তি ুেযধ 
ব োগ ক্তেলোম, তখন মো'র কথো বভযব প্রোয়ই আমোর মন খোরোপ হযতো। 
তখন িুশোন্ত েো'ই আমোযক িোন্তনো ক্তেযতন। 

িুশোন্ত েো আমোযক বলযতন,'ক্তক েোক্তনি অনবব বছোটযবলোয় আক্তম বদুক খুব ভয় বপতোম।িব বছযলরো 
 খন বখলনো বদকু ক্তনযয় বখলো করযতো, আক্তম তখন খুব ভয় বপতোম।ভযয় বখলো বছযে পোক্তলযয় 
ব তোম! শযব বরোযত িবোই  খন বপোটকো বফোটোযতো আক্তম তখনও খুব ভয় বপতোম।মোযঝ মোযঝই 
মোযয়র বপছযন ক্তগযয় লুকোতোম।মো আমোযক বলযতন ভয় ক্তকযর িুশোন্ত, এ বতো বপোটকো, আিল নয়! 

৩০যশ এক্তপ্রল রোযত রোেোকোর-রো আমোর বোবোযক ধযর ক্তনযয় বগল।ে'ুক্তেন পযর তোর লোশ পোওয়ো বগল 
নেীর পোযে।বোবোর বশষ ক তু কযর, তোর পযরর ক্তেনই মো'যক বফযল আযরক মো'যক বোাঁচোযত আক্তম 
চযল এলোম  ুযদ্ধ! প্রথম প্রথম আমোর ক্তকয  কিট হযয়যছ, অনবব।বদুক, বগোলো গুক্তল আর হুোনে 
বগ্রযনযের শব্দ! ক্তেযনর পর ক্তেন মো'যক নো বেখোর কিট!  

প্রথম ব ক্তেন িফল অপোযরশন বশযষ কুোযম্প ক্তফরলোম, বিক্তেন রোযতই মো'যক একটি ক্তচঠি ক্তলখলোম।নো, 
ক্তচঠিটি আক্তম মো'যক বপোস্ট কক্তরক্তন।ক্তচঠিটি আযছ আমোর কোযছই।বুযকর বোম পযকযট! ওটো ওখোযনই 



থোযক।িব িময়! অনবব, আক্তম  ক্তে কখযনো মোরো  োই, তোহযল ক্তচঠিটো আমোর মোযয়র কোযছ বপৌযছ 
বেবোর অনুযরোধ রইযলো! এ অনুযরোধ শুধু বতোমোর কোযছ নয়, এ অনুযরোধ িবোর কোযছ'! 

আযরক ক্তেন গভীর রোযত মো'র েনু আমোর খুব মন খোরোপ হযলো।কুোযম্পর ববযে শুযয় শুযয় আক্তম 
কোাঁেক্তছলোম! 
ওই রোযত িুশোন্ত েো বুক পযকট বথযক ববর কযর মো'যক বলখো তোর ক্তচঠিটো আমোযক বেখোযলন। িুশোন্ত 
েো ক্তলযখযছন: 

মো, 

এক মো'যক বছযে আক্তম  ুযদ্ধ ক্তগযয়ক্তছ আযরক মো'যয়র েযনু! ঈশ্বযরর কোযছ আমোর একটোই প্রোথবনো, 
ঈশ্বর ব যনো আমোর েইু মো'যকই স্বোধীন এবৃং িুস্থ রোযখন। েননী েন্ম ভূক্তমি স্বগবোেপী 
গক্তরয়িী।েননী ও েন্মভূক্তম স্বযগবর বচযয়ও বেষ্ট! 

বতোমোর বছযল 
িুশোন্ত। 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
বতক্তত্রশ.       

১৯ নযেভর,১৯৭১ 

রোত বোযরোটোর পর পোযে  োয় কুোযলনেোযরর পোতো, কুোযলনেোযরর ক্তেন।যিই ক্তহযিযব আে ১৯ 
নযেভর,১৯৭১। রোত বেে'টোর ক্তেযক আমোযের েোক পেযলো বমেোর বোেীযত।খোবোযরর েযনু।ক্তগযয় 
বেক্তখ ক্তবশোল আযয়োেন।ভোত, েোল, িবক্তে এবৃং নতূন আলু ক্তেযয় পোক করো খোক্তির মোৃংি।বহুক্তেন 
পর আমরো িবোই ত পক্তত িহকোযর বখলোম।যশষ কযব এই রকম খোবোর বখযয়ক্তছ তো মযন করযত 
পোরলোম নো! 

খোবোর বখযয় আমরো িবোই  োর  োর ক্তবছোনোয় চযল এযিক্তছ।এবোর ক্তবেোযমর পোলো।িোঈে আর আক্তম 
এক খোযট।িশুোন্ত েো অনু খোযট।ক্তবছোনোয়  োবোর পোাঁচ ক্তমক্তনযটর মোথোয় িশুোন্ত েো ও িোঈে গভীর 
ঘুযম অযচতন! আমোর ঘুম আিযছ নো।আক্তম শুযয় শুযয় কখযনো বোবোর কথো ভোবক্তছ।কখযনো মো'র 
কথো ভোবক্তছ।আবোর কখযনো ভোবক্তছ বছোট ভোই অনযলর কথো! এইিব ভোবযত ভোবযত কখন ব  
ঘুক্তমযয় পযেক্তছ তো মযন বনই। 

ঘুম ভোৃংগযলো প্রচনে বগোলো গুক্তলর শযব্দ! ঘুম ভোৃংযতই বেক্তখ হুোনে বগ্রযনে শব্দ! হুোনে বগ্রযনে 
শযব্দ শুযনই বুঝলোম ওটো চোেব  কযরযছ আমোর িহ-য োদ্ধোরো।তোর মোযন আমোরো ক্তমক্তলটোক্তর বো 
রোেোকোর িোর আক্রোন্ত হযয়ক্তছ।এত রোযত এখোযন ক্তমক্তলটোক্তর বো রোেোকোর এযলো বকোথো বখযক? তোর 
মোযন বমেোর আমোযেরযক িুোপ কযরযছ।আমোযের েযনু খোবোর-েোরোযরর বুবস্থো কযর ওক্তেযক 
ক্তমক্তলটোক্তর বো রোেোকোরযের খবর ক্তেযয়যছ।আযশ পোযশ ক্তনশচয়ই বকোন ক্তমক্তলটোক্তর বো রোেোকোর কুোম্প 
আযছ! 

মোনুষ এত নীচ, এত কু্রর! রোযগ, ে:ুযখ আর ঘ নোয় আমোর িমস্ত বচতনো আেন্ন হযয় রইযলো।মযন 
হযলো বমেোরযক েুোন্ত পুযত বফক্তল! 

আমোযের ক্ততনেযনর হোযতই বস্টন গোন।পযকযট হুোনে বগ্রযনে।েোনোলো খুযল একবোর বেযখ ক্তনলোম 
চোরপোশটো।যগোলো গুক্তল ও হুোনে বগ্রযনযের শব্দ আিযছ বমেোর বোেীর ক্তেক বখযক।যমেোর বোেীর 
আর আমরো ব ই বোেীযত েোক্তেযয় আক্তছ এই ে'ুবোেীর মোঝখোযন আযরকটো বোেী।আমরো ঘর বখযক 
বোইযর এলোম।বোেীর েকু্তেযকর িীমোনোটো টোলু হযয় বনযম ক্তগযয়যছ ফিক্তল েক্তমর ক্তেযক। আমরো 



একক্তেযকর টোলুযত বনযম এলোম।ওখোন বখযক আিযত আিযত আগোলোম বমেোর বোেীর ক্তেযক।কখযনো 
বুযক বহযট, কখযনো বো বরোল কযর! আমরো এখন বমেোর বোেীর টোলু িীমোনোর বভতযর। 

চোাঁযের আযলোয় অেষ্ট ভোযব বেখো  োযে ক্তমক্তলটোক্তরযের বছোটোছুটি। 
বমেোর বোেীর উঠোন লক্ষু কযর আক্তম একটি বগ্রযনে ছুেলোম।ঐ বগ্রযনযেযক ফযলো করযলো আযরো 
ে'ুযটো বগ্রযনযে! একটি িোঈযের আযরকটি িুশোন্ত েো'র! 

এর পর পরই শুরু হযলো শীলো ব িটির মযতো গুক্তল! গুক্তল বখল িোঈে, গুক্তল বখল িুশোন্ত েো! আক্তম 
ওযের ক্তেযক এগুযত  োযবো, বিই মূহুযতব  একটো গুক্তল এযি লোগযলো আমোর বোম পোযয়! আক্তম জ্ঞোন 
হোরোলোম! এরপর বকোন ক্তকছুই আমোর মযন বনই! 

কপোযল একটি বমোলোযয়ম পরযশ আমোর ঘুম ভোৃংগযলো এবৃং জ্ঞোন ক্তফরযলো ঐক্তেন িকোযল।জ্ঞোন বফরোর 
পর  োযক বচোযখর িোমযন বেখলোম তোযক আক্তম ক্তচক্তন নো।শোনত, বিৌমু এক নোরী মূক্ততব ! প্রথযম মযন 
হযয়ক্তছল আমোর মো! ক্তকনতু পযর মযন হল, নো। আমোর িোমযন ব  বযি আযছ তোযক আক্তম আযগ 
কখযনো বেযখক্তছ বযল মযন হযলো নো। 

ক্তপপোিোয় আমোর বুক বফযট  োযে।আক্তম ইশোরোয় বললোম,'পোক্তন'! 
বমযয়টো চযল বগযলো।ক্তফযর এযলো ে'ুক্তমক্তনট পযর।একো নন।িোযথ আযর ক্ততন চোরেন।আক্তম আেলো ভ'যর 
পোক্তন বখলোম।ওরো আমোযক ধরোধক্তর কযর ক্তনযয় এযলো আযগর রোযত ব ই ঘযর ক্তছলোম বিই ঘযরর 
বোরোনেোয়।তোরপর আনযলো িোইেযক।ওর হোযত গুক্তল বলযগযছ। 

িবযশযষ আনযলো িুশোন্ত েো'যক।েোেোযক ওরো রোখযলো বোরোনেোয়।নীরব, নীথর ও েদনহীন একটি 
বেহ! ওই বেযহ প্রোন বনই! গুক্তলটো বলযগযছ বুযকর বোম পোাঁেযর। ব খোনটোয় ক্তচঠিটো ক্তছল।আক্তম 
বখোেোযত বখোেোযক েোেোর কোযছ বগলোম।বুক পযকট বখযক ক্তচঠিটো ববর কযর বমযল ধরলোম।েোেো 
বুযকর উপযরই! ক্তচঠিটোর গোযয় ছোপ ছোপ রি! এখযনো শুযকোয় ক্তন! ক্তচঠিটোযক আক্তম শুযকোযত 
ক্তেলোম।িুশোন্ত েো'র মো র কোযছ ওই ক্তচঠি ব  আমোযকই বপৌাঁছুযত হযব! 

এর পর উযঠোযন এযলন আমোযের কমোন্ডোর।তোর ক্তপযছ ক্তপযছ আমোযের বোকী িহ-য োদ্ধোরো।ওরো 
এযনযছ চোরটি লোশ! েটুি হোনোেোর বোক্তহনীর, একটি রোেোকোযরর। চতুথব লোশটি ক্তছল 
বমেযরর।ক্তমক্তলটোক্তরর ও রোেোকোযরর বোকী িেিুরো ব   োর মযতো কযর পোক্তলযয়যছ! 

েপুুযর ওই চোরটি লোযশর েোফন করো হযলো পোযশর বগোরস্তোযন। িশুোন্ত েো'যক ক্তনযয়  োওয়ো হযলো উত্তর 
পোেোর শশ্মোনঘোযট।পোযয়র বুোথো ও হোযতর বুোথো উযপক্ষো কযর আক্তম ও িোইে ে'ুেযনই বগলোম 
শশ্মোনঘোযট। 

ক্তবে ক্তবে কযর মন্ত্র পেক্তছযলো পুযরোক্তহত। 
এরই মযধুই কমোন্ডোযরর বনত ত্ব িুশোন্ত েো'যক আমরো গোেব  অফ অনোর ক্তেযয়ক্তছ ।যশষ ক্তবযকযলর 
িুনিোন নীরবতোযক ছোক্তপযয় জ্বল জ্বল কযর জ্বযল উঠল ক্তচতো। আগুযনর েোউ েোউ শযব্দ চোপো পেযল 
পুযরোক্তহযতর মন্ত্র। 



আমোর মুখ ক্তেযয় িন্তপবযে ববক্তরযয় এযলো মো'যক বলখো িুশোন্ত েো'র ক্তচঠির বশষ ে'ুযটো লোইল: 
'েননী েন্ম ভূক্তমি স্বগবোেপী গক্তরয়িী।েননী ও েন্মভূক্তম স্বযগবর বচযয়ও বেষ্ট'! 

 

 
বচৌক্তত্রশ.         

িুশোন্ত েো'যক ক্তচতোয় পুক্তেযয় আমরো  খন বমেোর বোেীযত ক্তফযর এলোম রোত তখন আটটো। শীযতর 
রোত।চোক্তরক্তেযক হোল্কো কুয়োিো পযেযছ।আকোযশ গতরোযতর মত চোাঁে উযঠযছ।চোাঁযের পোযশ তোরোও আযছ 
অযনক।ওই তোরোর ক্তেযক তোক্তকযয় আক্তম মযন মযন ভোবলোম িুশোন্ত েো'ক্তক আকোযশর তোরো হযয় 
ক্তগযয়যছ নো এখযনো হয়ক্তন! মোনুষ ম'যর বগযল িোযথ িোযথ আকোযশর তোরো হযয়  োয়? নোক্তক তোযক 
অযপক্ষো করযত হয়? কতক্তেযনর এই অযপক্ষো? এই প্রথম আমোর খুব েোনযত ইযে হযলো! 

আমোর আযরো েোনযত ইযে হযলো আে িকোযল বক আমোর ঘুম ভোৃংক্তগযয়ক্তছল? বক আমোর জ্ঞোন 
ক্তফক্তরযয়ছযলো? একবোর মযন হযলো আমোর মো।ক্তকন্তু নো, ওই বমযয়টির বয়ি হযব বষোল বো িযতর। 
বমযয়টি শোন্ত, বিৌমু ও বগৌর বযনবর! এযকবোযর ব ন িোক্ষোত বেবী মূক্ততব ! 

বেবী আমোর প্রক্তত প্রিন্ন হযয়ক্তছযলন। আমোর ক্তেযক তোক্তকযয়ক্তছল।এক ক্তমক্তনট বো ে'ুক্তমক্তনট।আমোর কোযছ 
মযন হযলো অনন্তকোল! আমোর খুব ইযে হযে বেবীর িোযথ আবোর কথো বক্তল। 

কমোন্ডোর ক্তিদ্ধোনত ক্তনযলন আে রোতটো আমরো এখোযনই থোকযবন।আমোযের শরীর ভোল থোকযল 
িকোযলই আমরো রওয়োনো হযবো, কুোযম্পর উযেযশু।আযগর মযতোই ক্ততনযট েযল ভোগ হযয় আমরো ক্ততন 
বোেীযত ছক্তেযয় পেলোম।এবোর আমোযের েযল িুশোন্ত েো'র বেযল এযলন েলুোল ভোই। 

েলুোল ভোই আমোযের আমোযের বছর পোাঁযচযকর ক্তিক্তনয়র। ছোত্র ইউক্তনয়যনর কযরন। উনিতু্তযরর বিই 
উত্তোল ক্তেনগুযলোযত রোেপযথই ক্তছযলন।শহীে আিোে বিক্তেন মোরো বগযলন েলুোল ভোই ক্তছযলন তোর 
পোযশই! েলুোল ভোইযয়র বোেী ঘোটোইল।মুক্তি ুযদ্ধর শুরু বথযকই উক্তন কোযেক্তরয়ো বোক্তহনীযত 
আযছন।উনোর বোবো একেন মুিক্তলম ক্তলগোর। 

রোযত েলুোল ভোইযক বললোম,'েোেো, আপনোর বোবোর খবর ক্তক'? 
েলুোল ভোই বলযলন,'২৫যশ মোযচব র পর বখযক আক্তম আর বোেী  োই নো।তোই বোবোর খবর বলযত 
পোরব নো।তযব বলোকমুযখ শুযনক্তছ মোি েযুয়ক আযগ উক্তন এলোকোর 'শোক্তন্ত কক্তমটি'র বমেোর হযয়যছন! 

িোঈে বলযলো,'েলুোল ভোই, শোক্তন্ত কক্তমটির আিল উযেশুটো ক্তক'? 
েলুোল ভোই বলযলন,'শোক্তন্ত কক্তমটি গঠযনর প্রধোন উযেশু ক্তছল পোক্তকস্তোযনর িশে বোক্তহনীযক িোহো ু 
করো এবৃং বেশযক ক্তবক্তেন্নতো বথযক রক্ষো কযর পোক্তকস্তোক্তন হুকুমত বেোয় রোখো'! 



েলুোল ভোই আযরো বলযলল বতোমোযের মযন আযছ ক্তকনো েোক্তননো।তোরপযরও বক্তল ঘঠনোটো। 

৪ঠো এক্তপ্রল ১৯৭১। 
নুরুল আক্তমন, বগোলোম আ ম ও খোেো খোয়রুক্তেনিহ ১২েন পোক্তকস্তোনপন্থী বনতো, পোক্তকস্তোন 
বিনোবোক্তহনীর বেনোযরল Tikka Khan খোযনর িোযথ বেখো কযরন এবৃং বোৃংগোক্তলর ক্তবযদ্র্োহীযের ক্তবরুযদ্ধ 
রুযখ েোেোবোর কথো বঘোষনো কযরন।পূবব পোক্তকস্তোযন শোক্তন্ত পুনরুদ্ধোযর ১০ এক্তপ্রল ১৪০ িেিু ক্তবক্তশষ্ট 
‘ঢোকো নোগক্তরক কক্তমটি’ গঠন কযরন।এই কক্তমটির প্রধোন হন মুিক্তলম লীগ বনতো খোেো খযয়রউেীন।  

বনত ত্ব ক্তনযয় বকোদযলর কোরযে ফক্তরে আহমযের বনত যত্ব আযরো একটি কক্তমটি করো হয়।এর নোমকরে 
হয় 'পূবব পোক্তকস্তোন শোক্তন্ত ও কলুোে কোউক্তিল'। এ কোউক্তিযলর প্রধোন হন ফক্তরে আহমে এবৃং 
িোধোরে িম্পোেযকর েোক্তয়যত্ব ক্তছযলন ক্তপ.ক্তে.ক্তপ বনতো নূরুজ্জোমোন।  

িেিুযের মযধু ক্তছযলন মওলোনো আবেলু মোন্নোন, েলুমত আলী খোন, বগোলোম আ ম, মোহমুে আলী, 
ইউিুফ আলী বচৌধুরী ওরযফ বমোহন ক্তময়ো, বিয়ে আক্তেেলু হক ওরযফ নোন্নো ক্তময়ো, পীর বমোহযিন 
উক্তেন ওরযফ েেু ুক্তময়ো, রোেো ক্তত্রক্তেব রোয় এবৃং এ.এি.এম বিোলোয়মোন। 

১৩ই এক্তপ্রল,১৯৭১। 
এক্তেন বেোহযরর নোমোযের পর বোয়তুল বমোকোররম বথযক একটি ক্তমক্তছল ববর করো হয়।শহযরর ক্তবক্তভন্ন 
অৃংশ বথযক ক্তবহোক্তর এবৃং বোেোক্তল েোলোলরো বুোন্ড পোটিব , পোক্তকস্তোযনর পতোকো, বুোনোর ও বফসু্টনিহ 
বোয়তুল বমোকোররযমর িোমযন এযি েযেো হয়।ক্তমক্তছযলর িোমযন একেন বঘোেোর ক্তপযঠ কযর 
পোক্তকস্তোযনর পতোকো বহন করক্তছযলো।ক্তমক্তছলটি ঢোকোর প্রধোন প্রধোন িেক প্রেক্তক্ষে কযর চকবোেোর 
মিক্তেযের িোমযন ক্তেযয় অগ্রির হযয় ক্তনউ মোযকব যটর বমোযে ক্তগযয় বশষ হয়। 

পোক্তকস্তোনী েোলোলযের বলোগোযনর ভোষো ক্তছল: 

'ভোরযতর েোলোক্তল চলযব নো 
ওয়োতোনযক গোেোযরোযি হুাঁক্তশয়োর 
আমক্তরক্তক িমরোযেোযি হুাঁক্তশয়োর 
িৃংগ্রোম নো শোক্তন্ত - শোক্তন্ত, শোক্তন্ত' 

'পোক্তকস্তোযনর উৎি ক্তক - লো ইলোহো ইিোিোহু 
পোক্তকস্তোক্তন বফৌে ক্তেদোবোে' 

'টিক্কো খোন - ক্তেদোবোে 
কোযয়যে আ ম - ক্তেদোবোে 
ইক্তদরো গোন্ধী - মুেব োবোে' 

'আিোহতো'লো বমযহরবোন - ধ্বৃংি কর ক্তহদুস্তোন'! 

ক্তমক্তছযল বুোনোর আর বফসু্টনগুযলোর ভোষো ক্তছল বোৃংলো, উেুব এবৃং ইৃংযরক্তে! কযয়কটি বুোনোর আর 
বফসু্টযনর নমুনো: 



'পোক চীন - ক্তেদোবোে' 
'েসু্ক তকোরীরো েরূ হও 
মুিক্তলম েোহোন এক হও' 

'ভোরতযক - খতম কর 
ভোরতযক ধ্বৃংি কর 
পোক্তকস্তোনযক রক্ষো কর'। 

ক্তমক্তছলকোরীরো বহন করক্তছযলো:  
ইয়োক্তহয়ো খোন, আইয়ুব খোন, কক্তব ইকবোল, ক্তলয়োকত আলী খোন, ফোযতমো ক্তেন্নোহ, িেব োর আব্দুর রব 
ক্তনশতোর, ক্তমেব ো গোক্তলব, বমোহোিে আলী ক্তেন্নোহ িহ আরও অযনক পোক্তকস্তোক্তন বুক্তিযত্বর ছক্তব।  

ঐ ক্তমক্তছযলর িোমযন বখযক বনত ত্ব বেন বগোলোম আ ম এবৃং খোেো খযয়রউেীন। 
পযর িোরো বেযশ ছক্তেযয় পযে এই 'শোক্তন্ত কক্তমটি'! 

ক্তক েোযনো অনবব।ক্তক েোযনো িোঈে, ব  উযেশু ক্তনযয় ওরো শোক্তন্ত কক্তমটির গঠন কযরক্তছল ওরো ওই 
উযেশু বথযক অযনক েযূর িযর এযিযছ। এখন শোক্তন্ত কক্তমটির মোযনই হোনোেোর বোক্তহনীর গনহতুো যজ্ঞ 
ক্তনরবক্তেন্ন িমথবন ব োগোযনো! হতুো, ধষবে এবৃং লুটপোযট িক্তক্রয়ভোযব অৃংশগ্রহন।তোই এই বোক্তহনীর 
প্রক্ততটি িেিুযকই আক্তম মযন প্রোযনর ঘ নো কক্তর! িুয োগ বপযলই আক্তম তোযেরযক অপমোন করযবো, খুন 
করযবো! 
বি  ক্তে আমোর েন্মেোতো ক্তপতো হন, তোযকও! 

েলুোল ভোইযয়র কথোর পযর আমরো বকউই বকোন কথো বলযত পোরলোম নো।িবোই ক্তনিুপ! 

ে'ুক্তমক্তনট পর কথো বললোম আক্তম। 
আক্তম বললোম,'েোেো, আে িকোযল একটি বমযয় আমোর জ্ঞোন ক্তফক্তরযয়যছ।আক্তম ওর িোযথ কথো বলযত 
চোই'! 
েলুোল ভোই বলযলন,'যতোমরো বি, আক্তম আিক্তছ'! বযল উক্তন চযল বগযলন অনুঘযর। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
পয়ক্ততক্তরশ.  
েলুোল ভোই ক্তফযর এযলন পোাঁচ ক্তমক্তনযটর মযধু। একো নন। িোযথ আযরো ক্ততনেন।ক্ততনেনযকই উক্তন 
আমোযের িোযথ পক্তরচয় কক্তরযয় ক্তেযলন। 
 
প্রথম েন রক্তমে ম ধো।আমরো ব  বোেীযত আক্তছ তোর গ হকতব ো। ক্তিতীয় েন মোনিী। মোনিী 
ক্তমত্র।আমোর উদ্ধোরকোক্তরনী।ত তীয় েন মোনিীর মো।মোনিীযক আক্তম আমোর ক তজ্ঞতো েোনোলোম এবৃং 
বললোম,'আিোহ আপনোর ভোল করুন'।কথোটো বলযতই মোনিী কোাঁেযত শুরু করযলো। 
 
আক্তম অপ্রস্তুত ববোধ করলোম।আক্তম মোনিীযক বললোম,'নো বেযন বকোন কোরযন আপনোযক ে:ুখ ক্তেযয় 
থোকযল আক্তম ক্ষমো প্রোথী'!এ কথোয় মোনিীর কোন্নো আযরো বোেযলো।এতক্ষন কোাঁেক্তছযলো নীরযব।এখন 
শুরু করযলো ফুক্তপযয় ফুক্তপযয় কোন্নো। ক্তবিতকর এই িব পক্তরক্তস্তক্ততযত ক্তক করযত হয় তো আমোর 
মুক্তিয োেধোর বিক্তনৃংযয় ক্তছল নো।তোই চুপচোপ তোক্তকযয় রইলোম বমযঝর ক্তেযক! 
 
এবোর মুখ খুলযলো মোনিী।মোনিী বলযলো,'আমরো বোবোযক বোাঁচোযত পোক্তরক্তন! 
আক্তম বললোম,'কোরো মোরযলো আপনোর বোবোযক? 
মোনিী বলযলো,'ক্তমক্তলটোক্তররো।বোবোযক ওরো মোরযলো ৩০যশ মোচব  িকোযল! বোবো তখন ক্তছযলন তোর স্বযনবর 
বেোকোযন।পুরযনো টোকোয়।যেোকোন বখযক বেযক বোইযর এযন বোবোযক গুক্তল করো হয় রোস্তোর 
উপযর।বোবোর লোশ প বন্ত আমরো পোইক্তন।ওরো ক্তনযয় বগযছ'! 
 
আপনোরো এই ঘঠনো েোনযলন কখন? ক্তেযজ্ঞি কক্তর আক্তম। 
এবোর মুখ খুলযলন মোনিীর মো িীতো ক্তমত্র। 
ক্ততক্তন বলযলন,'রক্তমে ম ধো ভোই ক্তছযলন আমোযের বেোকোযনর মুোযনেোর।ওইক্তেন ক্ততক্তন বেোকোযনই 
ক্তছযলন।মোনিীর বোবোর লোশ ক্তমক্তলটোক্তররো ক্তনযয়  োবোর পর পরই রক্তমে ভোই আমোযের বোিোয় 
আযিন।রক্তমে ভোই, মোনিীর বোবোর খুব কোযছর বলোক ক্তছযলন।ক্ততক্তন এযিই বলযলন ববৌক্তে, িববনোশ 
হযয় বগযছ।ক্তমক্তলটোক্তররো মোনিীর বোবোযক বমযর বফযলযছ।বোাঁচযত হযলনআমোযেরযক এখনই পোলোযত 
হযব।যিই বখযকই আমরো এখোযন।রক্তমে ভোই, আমোযের আেয় ক্তেযয়যছন, মোথোর উপযর ঘর ক্তেযয়যছন 
আযরো ক্তেযয়যছন অনন'! 
 
আক্তম বললোম,'মোিী, িব ক্তকছুর মোক্তলক আিোহ।রক্তমে চোচো উক্তিলো মোত্র'! 
রক্তমে চোচোও আমোযের িোযথ একমত। 
রক্তমে চোচো বলযলন,'ক্তক েোযনো বোবোরো, আক্তম ক্তবচক্তলত ক্তছলোম মোনিীর েযনু। ক্তে ক্তমক্তলটোক্তররো ওযক 
ধযর ক্তনযয়  োয়! বিইেযনুই তোেোহুযেো কযর ঢোকো বথযক পোক্তলযয় এখোযন চযল এযিক্তছ! এখোযন প্রথম 
ভোলই ক্তছলোম। ক্তকন্তু িমিুো হযলো 'রোেোকোর' ও 'শোক্তন্ত কক্তমটি' গঠন হওয়োর পর। প্রোয়ই 'রোেোকোর' 



ও 'শোক্তন্ত কক্তমটি'র বলোকেন গ্রোযম আযি। ওরো মোনিী ও তোর মো'বক ক্তমক্তলটোক্তরর হোযত তুযল ক্তেযত 
চোইযতো। বমেোর এর িোযথ বেন-েরবোর কযর এতক্তেন এটো বঠক্তকযয়ক্তছ। এলোকোর ববশ ক্তকছু রোেোকোর 
ও ক্তমক্তলটোক্তরর ম তুুযত এখন ওযের উৎপোত ক্তকছুটো কমযব।তোরপযরও আমোযের িোবধোন হযত হযব'! 
 
রক্তমে চোচো আযরো বলযলন,'আমরো িবোই ভীষন ক্লোন্ত।কোল আপনোযের অযনকেরূ হোটযত হযব।এখন 
িবোই ক্তবেোম ক্তনন'! 
মোনিী ও তোর মো আমোযের কোছ বথযক ক্তবেোয় ক্তনযয় চযল বগযলন অনুরুযম।চযল বগযলন রক্তমে 
চোচোও! 
 
েলুোল ভোই ঘুক্তমযয় পেযলন পোচক্তমক্তনযটর মযধুই।িোঈে ঘুক্তমযয়যছ তোরও আযগ! আমোযের কথো-বোতব োর 
অযনক ক্তকছুই বি বশোযনক্তন।নো শুযন ভোলই কযরযছ! ক্তক লোভ এত ে:ুখ আর এত কিযটর কথো 
শুযন। 
 
আমোর ঘুম আিযছ নো।বোর বোর মযন পেযছ মোনিীর কথো।ওর মোযয়র কথো।ওর বোবোর অকোল 
ম তুর কথো! 
আহো! চোাঁযের মযতো ফুটফুযট ঐটুকুন একটো বমযয়! মোথোর েপুোযশ েযুটো ববনী েকু্তলযয় ওর বতো এখন 
কল্পনো পোখোর ভর ক্তেযয় ঘুযর ববেোযনোর ক্তেন।অথচ ওর ক্তপছু ক্তনযয়যছ মতুুুভয়! এিব ভোবযত 
ভোবযত কখন ব  আক্তম ঘকু্তমযয় পযেক্তছ তো আমোর ক্তনযেরও মযন বনই! 
 
ঘুম ভোৃংগযলো একটো শযব্দ।ঘুম ভোৃংযগযতই আক্তম তোকোলোম ঘক্তের ক্তেযক।ঘক্তেযত িময় ছয়টো 
েশ।আমোর ক্তবছোনোর পোযশ একটি বছোট েোনোলো। শযব্দর উৎি েোনোলোর ওপোযশ।আক্তম আিযত কযর 
েোনোলো খলুলোম।খুযল অবোক হলোম।রোযত ঘুমুবোর আযগ ক্তচন্তো কযরক্তছলোম মোনিীর এখন ববনী েকু্তলযয় 
িবপযন বভযি ববেোবোর ক্তেন! েরুুনতপনোর ক্তেন! 
আমোর বচোযখর িোমযন আক্তম তোই বেখক্তছ! 
 
মোনিী েোক্তেযয় আযছ ক্তশউক্তলতলোয়।মোথোর ে'ুপোযশ ে'ুবটো ববনী।মোযঝ মোযঝই তোকোযে উপযর গোযছর 
ক্তেযক। আর গোছ ধযর ক্তেযে ঝোক্তক।ওই ঝোাঁক্তকর শযব্দই আমোর ঘুম বভৃংযগযছ। 
 
এইমোত্র মোনিী ক্তশউক্তল গোযছ একটি ঝোক্তক ক্তেল।পুযরো গোছটো বকযপ উঠযলো।যকযপ উঠলোম আক্তমও! 
গোছ বথযক ফুল এযি পেযলো ক্তশউক্তল তলোয়, মোনিীর নোযক মুযখ এবৃং িোরো শরীযর। 
এ বে িুদর ে শু! 
এ বে অপোরক্তথব ে শু!  
মোনিীযক মযন হল স্বযগবর বেবী! আর আক্তম মরতযলোযকোর মোনুষ! 
আমোর মুখ ক্তেযয় ববক্তরযয় এল: 
 
'আক্তে এ প্রভোযত রক্তবর কর 
বকমযন পক্তশল প্রোযের পর, 
বকমযন পক্তশল গুহোর আাঁধোযর প্রভোতপোক্তখর গোন! 
নো েোক্তন বকন বর এত ক্তেন পযর েোক্তগয়ো উঠিল প্রোে। 



েোক্তগয়ো উযঠযছ প্রোে, 
ওযর উথক্তল উযঠযছ বোক্তর, 
ওযর প্রোযের বোিনো প্রোযের আযবগ রুক্তধয়ো রোক্তখযত নোক্তর'! 
 
আক্তম অবোক হযয় তোক্তকয় ক্তছলোম মোনিীর ক্তেযক। 
বচতনো ক্তফযর বপলোম মোনিীর কথোয়। 
মোনিী বলযলো,'ভোইয়ো, ফুল বনযবন'? 
আক্তম বললোম,'হুো বনযবো'! 
মোনিী বকোন ক্তকছু নো বযল চযল বগল।আক্তম তোক্তকযয় রইলোম ওর চযল  োওয়ো পযথর ক্তেযক। 
 
মোনিী েোনোলোর পোযশ ক্তফযর এযলো েশ ক্তমক্তনযটর মোথোয়।আমোযক বলযলো,'পকুুর ঘোযঠ ব যত'! 
আক্তম মন্ত্র মুযগ্ধর মযতো ছুযট বগলোম পুকুর ঘোযঠ। 
 
মোনিী আমোযক বছোট একটি ক্তচরকুট ক্তেল।িোযথ একটি ক্তশউক্তল ফুযলর মোলো! ক্তচরকুট এখন পেো 
 োযব নো।ওটো পেযত হযব কুোযম্প বপৌযছ! 
 
ক্তচরকুট পযকযট আর ক্তশউক্তল ফুযলর মোলো বুক পযকযট বরযখ আমরো নোমলোম পযথ।গন্তবু আক্তন্ধ গ্রোম! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ছক্তত্রশ.  
বিক্তেন িকোযল মোনিীযক কথো ক্তেযয়ক্তছলোম ব  কুোযম্প বপৌাঁছোযনোর আযগ ওর ক্তচরকুট টি খুলযবো নো, 
পেযবোও নো।ক্তকন্তু পযথ বনযমই আক্তম প্রথযম ব  কোেটি করলোম তো হযলো ওর ক্তচরকুট টি খুযল 
বফললোম। পযেও বফললোম! ক্তচরকুটটি আক্তম একবোর ে'ুবোর নয়, পেলোম বোর বোর! 
 
ক্তক েোযনো মোনিী, 'Nothing is unfair in love and war'! ভোলবোিো আর  ুেযধ িবক্তকছু ববমোলুম 
মোক্তনযয়  োয়! তোই বতোমোর কোযছ ক্ষমো চোক্তে নো!  
ক্তচরকুযট মোনিী ক্তলযখযছ: 
 
অনবব ভোইয়ো, 
আমোর েীবযন থোযক নো! একিময় েোেযুক আমোর খুব ভোল লোগযতো, বিই েোে ুচযল বগযলন আমোর 
বকশযর।বোবোযক খবু ভোল লোগযতো, বিই বোবোও চযল বগযলন বিযন্তর এক িকোযল! 
আপক্তনও ক্তক চযল  োযবন বহমযন্তর এক বভোযর?  
অনবব ভোইয়ো, িবোই এমন বকন? 
 
ইক্তত 
মোনিী। 
 
আযগ কখযনো ভোক্তবক্তন, মোনিীর ক্তচরকুট পযে এই প্রথম আমোর মযন হযলো আিযলই আমরো িবোই 
এমন বকন? নোক্তক এ আমোযের অযঘোগ ক্তনয়ক্তত? 
 
ওই রোযত িোঈে আর আক্তম স্বোধীন বোৃংলো ববতোর বকন্দ্র শুনলোম।ওখোযন আযপল মোহমুে গোইযছন: 
 
'বমোরো একটি ফুলযক বোাঁচোযবো বযল  ুদ্ধ কক্তর 
বমোরো একটি মুযখর হোক্তির েনু অে ধক্তর 
ব  মোটির ক্তচর মমতো আমোর অযঙ্গ মোখো 
 োর নেী েল ফুযল ফযল বমোর স্বপ্ন আাঁকো 
 
ব  বেযশর নীল অেযর মন বমলযছ পোখো 
িোরোটি েনম বি মোটির েোযন বক্ষ ভক্তর 
বমোরো নতুন একটি কক্তবতো ক্তলখযত  ুদ্ধ কক্তর 
বমোরো নতুন একটি গোযনর েনু  ুদ্ধ কক্তর 
 



বমোরো একখোনো ভোযলো ছক্তবর েনু  ুদ্ধ কক্তর 
বমোরো িোরো ক্তবযশ্বর শোক্তন্ত বোাঁচোযত আেযক লক্তে 
ব  নোরীর মধ ুবপ্রযমযত আমোর রি বেোযল 
ব  ক্তশশুর মোয়ো হোক্তিযত আমোর ক্তবশ্ব বভোযল 
 
ব  গ হ কযপোত িুখ স্বযগবর েয়ুোর বখোযল 
বি শোক্তন্তর ক্তশক্তবর বোাঁচোযত শপথ কক্তর 
বমোরো একটি ফুলযক বোাঁচোযবো বযল  ুদ্ধ কক্তর 
বমোরো একটি মুযখর হোক্তির েনু অে ধক্তর' 
 
গোনটি শুনযত শুনযত আমোর মযন পেযলো বেযশর কথো, মুক্তির কথো আর মোনিীর কথো! 
মোনিীর গল্পটো আমোর বুযকর মযধু ব ন বগযথ বগযছ! 
আক্তম ক্তক মযন মযন মোনিীযক ভোলযবযি বফযলক্তছ? 
হয়যতো বো! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
িোইক্তত্রশ. 
    
৩ ক্তেযিের,১৯৭১ 
ক্তবযকল পোাঁচটোয় বরক্তেও পোক্তকস্তোন িৃংক্তক্ষপ্ত এক ক্তবযশষ িৃংবোযে প্রচোর কযর ব  ‘ভোরত পক্তিম 
পোক্তকস্তোযনর িীমোন্তেযুে আক্রমে শুরু কযরযছ। ক্তবস্তোক্তরত খবর এখযনো আিযছ।’ 
  
পোাঁচটো ৯ ক্তমক্তনযট বপযশোয়োর ক্তবমোনবদর বথযক ১২টি  ুদ্ধক্তবমোন উযে  োয় কোশ্মীযরর শ্রীনগর ও 
অনন্তপুযরর উযেযশু।িোরযগোেো ক্তবমোনঘোাঁটি বথযক আটটি ক্তমযরে ক্তবমোন উযে  োয় অম তির ও 
পোঠোনযকোযটর ক্তেযক। েটুি  ুদ্ধক্তবমোন ক্তবযশষভোযব বপ্রক্তরত হয় ভোরত ভূখযণ্ডর গভীযর আগ্রোয় আঘোত 
করোর উযেযশু। বমোট ৩২টি  ুদ্ধক্তবমোন অৃংশ বনয় এই আক্রমযে।এই অক্তভ োযনর বকোেযনম ক্তছল 
'অপোযরশন বচৃংক্তগি খোন'! 
 
৩রো ক্তেযিের ক্তবযকযল প্রধোনমন্ত্রী ইক্তদরো গোন্ধী বকোলকোতোর ক্তিযগে পুোযরে ময়েোযন এক ক্তবশোল 
েনিভোয় বি তোেোনকোযল ভোরযতর ক্তবক্তভন্ন ক্তবমোন ঘোাঁটিযত পোক্তকস্তোযনর উক্তিক্তখত ক্তবমোন-আক্রমে 
শুরু হয়। অক্তবলযে ক্ততক্তন ক্তেিী প্রতুোবতব ন কযরন। মক্তন্ত্রিভোর েরুক্তর ববঠযকর পর মধুরোক্তত্রর ক্তকছু 
পযর ববতোর বি তোয় ক্ততক্তন েরুক্তর অবস্থো বঘোষেো কযর বযলন, 'এতক্তেন ধযর বোৃংলোযেযশ ব   ুদ্ধ 
চযল আিক্তছল তো ভোরযতর ক্তবরুযদ্ধ  ুযদ্ধ পক্তরেত হযয়যছ'।ভোরতও এর েবোযব পোক্তকস্তোযনর ক্তবরুযদ্ধ 
 ুদ্ধ বঘোষেো কযর এবৃং তোযের পক্তিম িীমোযন্ত পোক্তকস্তোযনর হোমলো প্রক্ততহত কযর।  
 
বকোলকোতো বথযক বিক্তেন িন্ধুোয় ক্তেিী বফরোর আযগই ইষ্টবোন কমোযন্ডর বেনোযরল অযরোরো-যক ক্তেিীর 
বিনোিের বথযক হুকুম বেয়ো হল পূবব পোক্তকস্তোযন িববোত্মক হোমলো চোলোবোর েনু।  
বেনোযরল অযরোরোর অক্তধযন বেয়ো হল ৩টি স্বয়ৃংিমূ্পেব আক্তমব বকোর। ২য়, ৩৩শ এবৃং ৪থব বকোর। 
এছোেোও বেয়ো হল ‘কমুু ক্তনযকশন বেোন বহেযকোয়োটোিব’ এবৃং আযরো একটি ভ্রোমুমোন আক্তমব ইউক্তনট।  
এছোেো ২য় বকোযরর অক্তধযন বেয়ো হযয়ক্তছল অক্ততক্তরি একটি ক্তমক্তেয়োম আমবোে বরক্তেযমন্ট এবৃং একটি 
লোইট আমবোে বরক্তেযমন্ট। এই বকোযরর কমোন্ডোর ক্তছযলন বল: বেনোযরল টি.এন.রোইনো।যহেযকোয়োটোিব 
ক ষ্ণনগর। এই বকোযরর অক্তধযন বেয়ো হযয়ক্তছল অক্ততক্তরি আযরো একটি ক্তমক্তেয়োম আটিব লোরী বরক্তেযমন্ট 
ও একটি ইক্তঞ্জক্তনয়োরি এর ক্তিক্তেৃং ইউক্তনট। 
 
৩৩ বকোযরর কমোন্ডোর ক্তছযলন বল: বেনোযরল এম.এল থোপপো। বহেযকোয়োটোিব ক্তশক্তলগুরী। এই বকোযরর 
অক্তধযন বেয়ো হযয়ক্তছল অক্ততক্তরি একটি লোইট আমবোে বরক্তেযমন্ট, একটি ক্তমক্তেয়োম আটিব লোরী 
বরক্তেযমন্ট এবৃং একটি ইক্তঞ্জক্তনয়োরি এর ক্তিক্তেৃং ইউক্তনট।  
১০১ কমুুক্তনযকশন বেোযনর কমোন্ডোর ক্তছযলন প্রথমক্তেযক বল: বেনোযরল ক্তগল পযর বল: বেনোযরল 
নোগরো। বহেযকোয়োটোিব বগৌহোটি।  



৪থব বকোযরর বহেযকোয়োটোিব ক্তছল আগরতলোয়। বকোর কমোন্ডোর ক্তছযলন বল: বেনোযরল িোগোত ক্তিৃং।এই 
বকোযরর অক্তধযন অক্ততক্তরিভোযব বেয়ো হয় একটি ক্তমক্তেয়োম আটিব লোরী বরক্তেযমন্ট এবৃং ে’ুযটো লোইট 
আমবোে বরক্তেযমন্ট। িব ক্তমক্তলযয় পবূব রনোঙ্গযন ক্তবপুল পক্তরমোযন ভোরতীয় বিনু। তোর িোযথ ক্তছল 
প বোপ্ত পক্তরমোযের রেিম্ভোর।  
 
বিই িময় পবূব পোক্তকস্তোযন অবক্তস্থত প্রোয় ১ লক্ষ খোনযিনোর ক্তবরুযদ্ধ  ুদ্ধ করোর েনু এ ধরযের 
ক্তবশোল বোক্তহনী বমোতোয়ন করোর প্রযয়োেন ক্তছল নো। এই ক্তবশোল বিনু িমোযবশ ঘটোযনো হযয়ক্তছল 
গেচীযনর তরফ বথযক  ক্তে বকোন িোমক্তরক পেযক্ষপ বনয়ো হয় তোর বমোকোযবলো করোর লযক্ষুই। 
ভোরযতর িোমক্তরক বোক্তহনী বোৃংলোযেযশর মুক্তিবোক্তহনীর িোযথ  ুি হযয় ব ৌথবোক্তহনী গঠন কযর এবৃং 
বোৃংলোযেযশর অভুন্তযর প্রযবশ কযর। 
 
৪ঠো ক্তেযিের বথযক ভোরতীয় স্থলবোক্তহনীর িিুখ অক্তভ োন শুরু হয় চোরটি অিল বথযক:  
এক: পূযবব ক্তত্রপুরো রোেু বথযক ক্ততন ক্তেক্তভশযনর িমবোযয় গঠিত ৪থব বকোর ক্তিযলট-িোহ্মেবোক্তেয়ো-
কুক্তমিো-যনোয়োখোলী অক্তভমুযখ। 
েইু: উত্তরোিল বথযক ে’ুক্তেক্তভশযনর িমবোযয় গঠিত ৩৩তম বকোর রৃংপুর-ক্তেনোেপুর-বগুেো অক্তভমুযখ। 
ক্ততন: পক্তিমোিল বথযক ে’ুক্তেক্তভশযনর িমবোযয় গঠিত ২য় বকোর  যশোর-খুলনো-কুক্তষ্টয়ো-ফক্তরেপুর 
অক্তভমুযখ। 
চোর: বমঘোলয় রোযেুর তুরো বথযক ক্তেক্তভশন অযপক্ষো কম আর একটি বোক্তহনী েোমোলপুর-ময়মনক্তিৃংহ 
অক্তভমুযখ। 
 
ব ৌথবোক্তহনীর প্রবল আক্রমযের মুযখ িোরো বেযশর িীমোন্তবতী  ুদ্ধযক্ষত্রগুযলো বথযক পোক্তকস্তোনীরো ক্তপছু 
হটযত শুরু কযর। এযকর পর এক পোক্তকস্তোনী ঘোাঁটির পতন হযত থোযক। িব বিক্টযরই ভোরতীয় 
বোক্তহনীর অগ্রির হওয়োর েনু রোস্তো কযর ক্তিেযহে বতরী কযর ক্তেক্তেল মুক্তিবোক্তহনীর বীর 
মুক্তিয োদ্ধোরোই। ঐ িমস্ত ক্তিেযহে বতরী করো িম্ভব হযয়ক্তছল বযলই অক্তত িহযেই শত্রুপযক্ষর ক্তেযফি 
বভে কযর ঢোকো অক্তভমুযখ তক্তরৎ গক্ততযত এক্তগযয় ব যত বপযরক্তছল ভোরতীয় ক্তমত্র বোক্তহনী।ভোরতীয় 
বিনো বোক্তহনীর স্ট্রোযটক্তে ক্তছল  ত তোেোতোক্তে িম্ভব শত্রুপযক্ষর ক্তেযফি লোইন বভে কযর তোযের 
'উইথড্র' এবৃং 'কোট অফ' কযর,তোযেরযক বছোট বছোট অৃংযশ ক্তবভি কযর পরোক্তেত কযর ঢোকো 
অবযরোধ করো এবৃং পোক বোক্তহনীযক িোযরন্ডোর করযত বোধু করো। 
 
পোক্তকস্তোনীরো অল্প ক্তকছু েোয়গোয় তোযের িোমক্তরক শক্তি েে কযরক্তছল।য ৌথবোক্তহনী তোযের এক্তেযয় 
অতুন্ত দ্রুতগক্ততযত ঢোকোর ক্তেযক এক্তগযয় ব যত থোযক। বোৃংলোযেযশর আপোমর েনতোও স্বতঃফূতব ভোযব 
মুক্তিয োদ্ধোযের িহোয়তোয় এক্তগযয় আযি। 
  
৬ ক্তেযিের: ভোরতীয় বিনুবোক্তহনীর আক্রমযে পোক বোক্তহনী ছোম বথযক িযর ব যত বোধু হয়। পূবব 
রেোঙ্গযে ভোরতীয় বোক্তহনী ক্তহক্তল ও বফনী েখল কযর। ক্তহক্তলযত প্রচনে  ুদ্ধ হয়। মোরো  োয় বহু 
ভোরতীয় বিনু। ভোরত ধোরেো করযত পোযরক্তন ক্তহক্তল েখল করযত ব যয় তোর এযতো বিনু ক্ষয় হযব।  
 
৭ ক্তেযিের: ভোরত  যশোর, কুক্তষ্টয়ো, ক্তিযলট ও বমৌলভীবোেোর েখল কযর। মোক্তকব ন  ুিরোষ্ট্র 
েোক্ততিৃংযঘর িোধোরে পক্তরষযে শোক্তন্ত প্রস্তোব উঠোয়। বিোক্তভযয়ত ইউক্তনয়ন এবৃং ভোরত ছোেো আর িব 



বেশ শোক্তন্ত প্রস্তোযবর পযক্ষ বভোট বেয়। ভোরত িোধোরে পক্তরষযের শোক্তন্ত প্রস্তোবযক মোযন নো। অস্বীকোর 
কযর শোক্তন্তর পযক্ষ ক্তবশ্ব েনমতযক। ব যহতু েোক্ততিৃংযঘর িোধোরে পক্তরষযের বকোন প্রস্তোব তোর বকোন 
িেিু বেযশর েযনু বোধুতোেনক নয়, তোই ভোরত এই প্রস্তোবযক অস্বীকোর করযত পযর।  ক্তেও 
একমোত্র বিোক্তভযয়ত ইউক্তনয়ন ও ভোরত ছোেো িবযেশই িোধোরে পক্তরষযে বভোট ক্তেযয়ক্তছল  ুদ্ধ বযন্ধর 
পযক্ষ। 
  
৮ ক্তেযিের: ভোরত কত ব ক কুক্তমিো ও িহ্মেবোক্তেয়ো েখল ও ঢোকোর পযথ  োত্রো শুরু। ১০ ক্তেযিের 
ভোরতীয় বোক্তহনী কত ব ক বমঘনো নেী অক্ততক্রম। ১১ ক্তেযিের েোমোলপরু ও ময়মনক্তিৃংহ েখল। ১২ 
ক্তেযিের ভোরতীয় বোক্তহনী বোৃংলোযেশ েখযলর প বোযয় বপৌযছ  োয়।  
১৪ ক্তেযিের মোক্তকব ন  ুিরোষ্ট্র ক্তনরোপত্তো পক্তরষযে আর একটি  ুদ্ধ ক্তবরক্তত প্রস্তোব উত্থোপন কযর। ক্তকন্তু 
এবোযরও বিোক্তভযয়ত ইউক্তনয়ন ক্তভযটো প্রেোন কযর। ফযল প্রস্তোবটি বোক্ততল হযয়  োয়। ১৫ ক্তেযিের 
ভোরতীয় পেোক্ততক বোক্তহনী ঢোকো প্রযবশ করযত আরম্ভ কযর।  
 
আনুষ্ঠোক্তনক  ুদ্ধ বঘোষেোর মোত্র ১৩ ক্তেযনর মোথোয় ব ৌথবোক্তহনী ঢোকোর কোছোকোক্তছ বপৌাঁযছ  োয়। এর 
আযগই ক্তবমোন হোমলো চোক্তলযয় ঢোকোর িকল িোমক্তরক ক্তবমোন ঘোাঁটির রোনওযয় ক্তবধ্বস্ত কযর বেয়ো হয়।  
তৎকোলীন পোক্তকস্তোনী উধ্ববতন অক্তফিোররো পক্তিম পোক্তকস্তোন বথযক আশ্বোি বপযয়ক্তছল উত্তযর চীন ও 
েক্তক্ষযে আযমক্তরকো বথযক তোযের েনু িহোয়তো আিযব, ক্তকন্তু বোস্তযব তোর বেখো বমযল নো। 

 

 

 

 

 

 

 



 

আটক্ততক্তরশ.     

ভোরযতর ক্তবমোনঘোাঁটিযত পোক্তকস্তোযনর 'অপোযরশন বচৃংক্তগি খোন' ক্তছল অতক্তকব ত এবৃং অনক্তভযপ্রত! এই 
অনক্তভযপ্রত আক্রমযের কোরযনই ভোরত আনুষ্ঠোক্তনকভোযব পোক্তকস্তোযনর ক্তবপযক্ষ  দু্ধ বঘোষেো কযর।এই 
 ুদ্ধ বঘোষনোর পর পরই মোক্তকব ন বপ্রক্তিযেন্ট ক্তরচোেব  ক্তনক্সন ও পররোষ্ট্র িক্তচব বহনক্তর ক্তকক্তিঞ্জোযরর 
মধুকোর বটক্তলযফোন কযথোপকথনঃ  

ওয়োক্তশৃংটন ক্তেক্তি, ৩ ক্তেযিের ১৯৭১, িকোল ১০টো ৪৫ ক্তমক্তনটঃ 

ক্তনক্সনঃ বতো পক্তিম পোক্তকস্তোযন আবোর িমিুো বেখো ক্তেযয়যছ। 
ক্তকক্তিঞ্জোরঃ তোরো  ক্তে  ুদ্ধ ছোেোই তোযের বেযশর অযধবকটো হোরোয়, তোহযল তোরো ধ্বৃংি হযয়  োযব। 
এই  ুযদ্ধও তোরো হয়যতো ধ্বৃংি হযব, তযব অন্তত তোরো লেযত লেযত পরোক্তেত হযব।  
ক্তনক্সনঃ এই পোক্তকস্তোন িমিুো বতোমোযক অিসু্থ কযর ক্তেযে। ব ভোযব ভোরতীয়রো কযর ক্তেযে 
পোক্তকস্তোনীযের  ক্তেও আমরো ইক্তদরোযক (ভোরযতর তেোনীন্তন প্রধোনমন্ত্রী ইক্তদরো গোন্ধী) িতকব  কযর 
ক্তেযয়ক্তছলোম। তোযের বলনু  খন ভোরত েোক্তব কযর ব  তোরো পোক্তকস্তোযনর িোরো আক্রোন্ত হযে, এটি 
এতই হোিুকর বশোনোয় ব ন রোক্তশয়ো েোক্তব করযছ তোরো ক্তফনলুোন্ড িোরো আক্রোন্ত।  

ওয়োক্তশৃংটন ক্তেক্তি, ১০ ক্তেযিের ১৯৭১, িকোল ১০টো ৫১ ক্তমক্তনট 

এক িপ্তোহ পর,  খন  ুযদ্ধ পক্তিম পোক্তকস্তোযনর বশোচনীয় অবস্থো, ক্তমত্র বোক্তহনী পূবব পোক্তকস্তোযন 
পোক্তকস্তোনী ক্তেযফি লোইন বভযঙ্গ েবুবোর গক্ততযত এক্তগযয় চযলযছ, উপমহোযেযশর আকোশ বথযক পোক্তকস্তোনী 
এয়োরযফোযিবর বশষ ক্তচিটুকু মুযছ বগযছ। অনুক্তেযক পক্তিম পোক্তকস্তোন ফ্রযন্ট পোক্তকস্তোন আক্তমব ভি 
মযনোবযল অযপক্ষো করযছ কখন ভোরতীয় বিনো ও ক্তবমোন বোক্তহনী একয োযগ আক্রমে কযর।  

ক্তনক্সনঃ আমরো শুধু পক্তিম পোক্তকস্তোনযক রক্ষো করযত চোই। বুি।  
ক্তকক্তিঞ্জোর: একিোটক্তল! 
ক্তনক্সনঃ তোহযল কুোক্তরয়োরগুযলোযক অগ্রির হযত বলুন। 
ক্তকক্তিঞ্জোরঃ কুোক্তরয়োর এবৃং তোর িোযথর িবক্তকছুই অগ্রির হযে। েেব োযনর ৪টি ক্তবমোন ইক্ততমযধু 
পোক্তকস্তোযন বপৌাঁযছযছ। আযরো ২২টি আিযছ। আমরো বিৌক্তে এবৃং তুক্তকব যের িোযথ কথো বযলক্তছ, তোরো 
আযরো ৫টি বেওয়োর বুোপোযর িিক্তত েোক্তনযয়যছ। তোরমোযন বকোন িমোধোন নো হওয়ো প বন্ত আমরো 
চোক্তলযয় ব যত পোরযবো। 

  
ক্তনক্সনঃ আপক্তন ক্তক চোইক্তনেযের অনুযরোধ করযবন ক্তকছু বিনু পোঠোযনোর অথবো অন্ততপযক্ষ ক্তকছু বিনু 



পোঠোযনোর হুমক্তক বেওয়োর? 
ক্তকক্তিঞ্জোরঃ অবশুই। 
ক্তনক্সনঃ তোযের হয় হুমক্তক ক্তেযত হযব, নোহয় তোযের বিনু পোঠোযত হযব। ব যকোন একটি। আপক্তন 
বুযঝযছন আক্তম ক্তক বলযত চোইক্তছ? 
ক্তকক্তিঞ্জোরঃ ক্তজ্ব। 

 
ক্তনক্সনঃ ফরোিীযের ক্তেযয় পোক্তকস্তোযনর কোযছ ক্তকছু ক্তবমোন ক্তবক্তক্র করযল বকমন হয়? 
ক্তকক্তিঞ্জোরঃ তোরো ইক্ততমযধুই তো করযছ।  
ক্তনক্সনঃ আযরো অযনক আযগই করো উক্তচত ক্তছযলো। চোইক্তনেরো ভোরতীয়যের িতকব  কযরক্তন। 
ক্তকক্তিঞ্জোরঃ হুোাঁ। 
ক্তনক্সনঃ তোযের  ো করযত হযব, ক্তকছু একটো কযর বেখোযত হযব। একটো ক্তেক্তভশন মুভ করো ব যত 
পোযর। ক্তকছু িোক মভু করো ব যত পোযর। ক্তকছু ক্তবমোন ওেোযনো ব যত পোযর। আপক্তন েোযনন, এগুযলো 
ইক্তঙ্গতপূেব আচরে। আমরো ক্তকছু করক্তছ নো। বহনক্তর আপক্তন েোযনন।  
ক্তকক্তিঞ্জোরঃ ক্তজ্ব। 

  
ক্তনক্সনঃ ক্তকন্তু এই ভোরতীয়রো কোপুরুষ, ঠিক? 
ক্তকক্তিঞ্জোরঃ ঠিক, ক্তকন্তু রোক্তশয়োর িোহো ু বপযল তোরো ক্তক করযব বলো  োয় নো। আপক্তন েোযনন, 
রোক্তশয়োনরো ইরোন, তুরষ্ক এবৃং আযরো অযনক বেশযক হুমক্তক ক্তেযয়যছ। তোরো একটো েঘনু বখলো শুরু 
কযরযছ।  

বম, ১৯৭১:  

ক্তনক্সনঃ ভোরতীয়যের েনু েরকোর…. 
ক্তকক্তিঞ্জোরঃ তোরো েোত েোরে 
ক্তনক্সনঃ একটো ক্তবশোল েকু্তভব ক্ষ। ক্তকন্তু তো হযব নো, তযব েকু্তভব ক্ষ নো হযলও একটো  ুদ্ধ েরকোর। 
ভোরতীয়রো একটো  ুযদ্ধ েক্তেযয়  োক। 
ক্তকক্তিঞ্জোরঃ ওই এলোকোয় তোরোই হল িবযচযয় আগ্রোিী। ১৯৭১ এর এই  ুদ্ধটো িোমক্তরক ক্তহিোযব তোযের 
েনু খুব ভোযলো িমযয় এযিযছ। িমূ্পেব বপশোেোর আক্তমব বনক্তভ এবৃং এয়োরযফোিব, ক্তকৃংবেন্তী িুোম 
মোযনকি’র বনত ত্ব এবৃং রোেননক্ততকভোযব ক্তবরক্ততহীন আন্তেব োক্ততক লক্তবৃং, একটি ক্তবখুোত েযয়র ক্তভক্তত্ত 
স্থোপন কযরযছ।  

মুক্তি ুদ্ধ বোঙ্গোলীযের স্বোধীকোর আেোযয়র  ুদ্ধই ক্তছযলো নো, িমযয়র িোযথ িোযথ এটি হযয় উযঠক্তছযলো 
একটি ক্তবশ্ব  ুযদ্ধর েোমোমো ও।ঐ  ুযদ্ধর একক্তেযক  ুিরোস্ট্র, ব যটন এবৃং িম্ভোবু তোক্তলকোয় 
চীন।অনুক্তেযক ভোরত ও রোক্তশয়ো। মোযঝ বোৃংলোযেশ! শক্তির ভোরিোমু রক্ষোর বোৃংলোযেশ তখন েোবোর 
গুটি।  

তৎকোলীন েইু পরোশক্তি বিোক্তভযয়ত ইউক্তনয়ন ও  িুরোষ্ট্র এই  ুযদ্ধ ক্তবপরীত ভূক্তমকোয় আক্তবভূব ত হয়। 
 ুিরোযষ্ট্রর বপ্রক্তিযেন্ট ক্তনক্সন বযঙ্গোপিোগযর শক্তিশোলী মোক্তকব ন িপ্তম বনৌ বহর পোঠোযনোর আযেশ বেন। 



এর েবোযব বিোক্তভযয়ত ইউক্তনয়ন তোর ক্তনেস্ব বনৌ বহর পোঠিযয় িপ্তম বনৌ বহরযক বোৃংলোযেশ  ুযদ্ধ 
অৃংশগ্রহযে ক্তনরুৎিোক্তহত কযর। 

ক্তনক্সন-ক্তকক্তিজ্ঞোযরর এই আলোপচোক্তরতো বথযকই ববোঝো  োয় ব , ১৯৭১ এর বোৃংলোযেশ  ুদ্ধ কতটো 
আন্তেব োক্ততক রুপ ধোরে কযরক্তছযলো। েেব োন, ইরোন, তুরষ্ক এবৃং ফ্রোি পোক্তকস্তোনযক ক্তমক্তলটোক্তর 
এয়োরক্রোফট ক্তেযয় িোহো ু কযরক্তছযলো। বনক্ততক এবৃং িোমক্তরক িোহো ু কযরক্তছযলো  ুিরোষ্ট্র,  িুরোেু ও 
চীন।  

 ক্তেও ক্তনক্সন-ক্তকক্তিজ্ঞোযরর কযথোপকথযন আযিক্তন, ইউ এ ই এক বস্কোয়োড্রন ফোইটোর এয়োরক্রোফট এবৃং 
ইযদোযনক্তশয়ো কমপযক্ষ একটি  ুদ্ধ েোহোে পোঠিযয়ক্তছযলো পোক্তকস্তোনযক িহোয়তো করযত।  

এ িময় ক্তভযয়তনোম  ুযদ্ধর কোরযে িপ্তম বনৌবহযরর ববক্তশর ভোগ েোহোে ক্তভযয়তনোযমর কোছোকোক্তছ 
ক্তছল। ১৯৭১ িোযলর ১০ ক্তেযিের িপ্তম বনৌবহযরর কযয়কটি েোহোে ক্তনযয় 'টোস্কযফোিব ৭৪' গঠন করো 
হয়। েোহোেগুযলো ক্তিঙ্গোপুযর একত্র হযয় বযঙ্গোপিোগর অক্তভমুযখ  োত্রো শুরু কযর।  

এই বহযরর েোহোেগুযলোর মযধু প্রধোন েোহোেটি হযলো 'USS Enterprise'। তৎকোলীন ক্তবযশ্বর িবযচযয় 
বে ক্তবমোনবোহী েোহোে এটি। েোহোেটি ৭৫টি েক্তঙ্গ ক্তবমোন বহন কযর আিক্তছল,  োর ববক্তশর ভোগই 
ক্তছল F-4 Phantom ফোইটোর। ওই িময় েোহোেটিযত ক্তনউক্তক্লয়োর ববোমোও ক্তছল। িপ্তম বনৌবহযরর 
আযরকটি েোহোে 'USS Tripoli'। এটি একটি অুোক্তিক্তভয়োি অুোিে ক্তশপ। এযত ২০০০ বমক্তরন 
বিনোর বুোটোক্তলয়ন ও ২৫টি বহক্তলকেোর ক্তছল।  

িপ্তম বনৌবহযর আযরো ক্তছল 'USS King', 'USS Decatur' এবৃং 'USS Parsons' নোযমর ক্ততনটি 
গোইযেে ক্তমিোইল বেস্ট্রয়োর এবৃং চোরটি গোন বেস্ট্রয়োর- ব গুযলোর নোম 'USS Bausell', 'Orleck, 
McKean 'এবৃং 'Anderson'। এ ছোেো এই বহযর ক্তছল একটি ক্তনউক্তক্লয়োর অুোটোক িোবযমক্তরন।  

রোক্তশয়ো তোর আযগর অক্তভজ্ঞতো এটো েোনত ব , ক্তবযশ্বর ব খোযনই িৃংঘোত বো  ুদ্ধ পক্তরক্তস্থক্তত উদ্ভব 
হয়, বিখোযন স্বোথব েক্তেত থোকযল আযমক্তরকো তোর ক্তবমোনবোহী রেতরী িপ্তম বনৌবহর পোঠোয়। ওই 
অক্তভজ্ঞতোর আযলোযক নযভেযরর বশষক্তেক বথযক ক্তেযিের-এর ১৩ তোক্তরখ প বন্ত রোক্তশয়ো ষষ্ঠ 
বনৌবহর, রুশীয় ভোষোয় 'যশিতোই বফ্ল্োত' এর ২১ টি রেযপোত ভোরত মহোিোগযর পোঠিযয় বেয় । 
ইক্ততমযধু িপ্তম বনৌবহযরর গক্ততক্তবক্তধ প বযবক্ষযের েনু রোক্তশয়ো একটি উপগ্রহ উৎযক্ষপে কযর। 

১০ ক্তেযিের,১৯৭১ ভোরতীয় ইযন্টক্তলযেি একটি আযমক্তরকোন বমযিে ইন্টোরযিে কযর,  ো বথযক 
ইক্তঙ্গত পোওয়ো  োয় ব  িপ্তম বনৌবহর,  ো টনক্তকন উপিোগযরর ঘোাঁটিযত ক্তছযলো,  ুদ্ধযক্ষযত্রর ক্তেযক 
অগ্রির হযে। 

এক্তেযক ভোরতীয় বনৌবোক্তহনী আযগ থোকযতই তোযের ক্তবমোনবোহী েোহোে ‘INS Vikrant' ও অনুোনু 
েোহোযের িোহোয ু বযঙ্গোপিোগযর নুোভোল ব্লযকে ক্তেযয় বরযখক্তছল। 

িপ্তম বনৌবহর বযঙ্গোপিোগযরর ক্তেযক রওনো বেওয়োর পর চটগ্রোম বদযরর িব েোহে ধ্বৃংশ কযর 
বেওয়ো হয়  োযত কযর িপ্তম বনৌবহযরর বকোন েোহোে বোৃংলোযেশী েোহোযের িোযথ িৃংঘষব ছোেো 
এযেযশর কোছোকোক্তছ আিযত নো পোযর। 



রোক্তশয়োর 'যশস্তোই বফ্ল্োত'  বনৌবহযরর একটি মোইনিুইপোর েোহোে, একটি বেস্ট্রয়োর, একটি বুোটল 
টুোৃংক কুোক্তরয়োর েোহোে ও একটি িোবযমক্তরন আযগ বথযকই ভোরত মহোিোগযর অবস্থোন করক্তছল । ৫ 
ক্তেযিের আরও একটি মোইনিুইপোর েোহোে ও একটি বেস্ট্রয়োর ভোরত মহোিোগযর বপৌছোয়। ৭ 
ক্তেযিের ভ্লোক্তেভস্তক বথযক ১ টি ক্তনউক্তক্লয়োর ববোমোবোহী ক্তমিোইল িহ বুোটলকু্রেোর, ও একটি 
ক্তনউক্তক্লয়োর িোবযমক্তরন রওনো বেয়। ১০ ক্তেযিের িপ্তম বনৌবহযরর বযঙ্গোপিোগযর অক্তফক্তিয়োল  োত্রো 
শুরুর পর ১৩ ক্তেযিের রোক্তশয়ো বঘোষনো বেয় িপ্তম বনৌবহরযক বঠকোযত তোরো আরও একটি 
ক্তনউক্তক্লয়োর ববোমোবোহী ক্তমিোইলিহ বুোটলকু্রেোর, একটি ক্তনউক্তক্লয়োর গোইযেে ক্তমেোইল িোবযমক্তরন, 
একটি ক্তনউক্তক্লয়োর এুোটোক িোবযমক্তরন এবৃং একটি বেস্ট্রয়োর পোঠোযব। 

মোক্তকব ন িপ্তম বনৌবহর মোলযয়ক্তশয়ো ও ক্তিঙ্গোপুযরর মধুবতী মোলোক্কো প্রেোলী বপক্তরযয় দ্রুতগক্ততযত এক্তগযয় 
আিক্তছল, তখনই মোক্তকব ক্তনযের বগোযয়দো উপগ্রযহর কুোযমরোয় বযঙ্গোপিোগযর আযগ বথযক বমোতোযয়ন করো 
'যশিতোইযফ্ল্োযতর' উপক্তস্থক্তত ধরো পেল।  

ঘুযর বগল  ুযদ্ধর গক্তত-প্রক ক্তত।আযমক্তরকো বুঝল এখন িোমযন আগোযনো মোযন ক্তনক্তিত ফোাঁে।এই ফোাঁে 
বে  ুযদ্ধর! এই ফোাঁে ক্তবশ্ব  ুযদ্ধর !২৪ ঘণ্টোর েনু ক্তনিল কযর রোখো হযলো িপ্তম বনৌবহযরর 
গক্ততযবগ!২৪ ঘণ্টো ক্তচন্তো-ভোবনো করোর পর মোক্তকব ন  ুিরোষ্ট্র বকোমল কযণ্ঠ বঘোষেো করল, িপ্তম 
বনৌবহর বোৃংলোযেশ বথযক মোক্তকব ন নোগক্তরকযের উদ্ধোর করযতই বযঙ্গোপিোগযরর ক্তেযক অগ্রির হযে।ক্তকন্তু 
ঐ িময় আযমক্তরকোন নোগক্তরক এযেযশ ক্তছল ৬০-৭০ েন  োরো ববর হওয়োর িুয োগ বেওয়ো িযেও 
এযেযশ রযয় ক্তগযয়ক্তছল । 

১৯৭০-১৯৭৫, এই পোাঁচ বছর রোশোন পুোক্তিক্তফক ক্তফ্ল্যটর কমোন্ডোর ক্তছযলন অুোেক্তমরোল 
কু্রগক্তলয়োকভ।অবিযরর পর, এক টিক্তভ িোক্ষোৎকোযর ক্ততক্তন িপ্তম বনৌবহর ক্তনযয় তোাঁর অক্তভজ্ঞতোর কথো 
বুি কযরন।  

ক্ততক্তন বযলন, 'চীফ কমোন্ডোযরর আযেশ ক্তছযলো ব , আযমক্তরকোনরো আিোমোত্র আমোযের 
িোবযমক্তরনগুযলোযক িোরযফযি তুযল আনযত হযব,  োযত তোাঁরো বেখযত পোয় ব  আমোযের ক্তনউক্তক্লয়োর 
িোবযমক্তরন তোযের পযথ বোধো ি ক্তষ্ট কযরযছ। আযমক্তরকোন বনক্তভর  োত্রোপযথ বিোক্তভযয়ত কু্রেোর, 
বেস্ট্রয়োর এবৃং েোহোে ক্তবধ্বৃংিী বক্ষপেোে িক্তজ্জত ক্তনউক্তক্লয়োর িোবযমক্তরন বোধো হযয় েোাঁেোয়। আমরো 
তোযের আটযক বেই এবৃং তোযেরযক করোক্তচ চটগ্রোম বো ঢোকোর ক্তেযক অগ্রির হযত বোধো বেই।  

এই িমযয় রোক্তশয়োনরো ক্তিটিশ ও আযমক্তরকোনযের একটি বমযিে ইন্টোরযিে কযর,  োযত ক্তিটিশ 
কুোক্তরয়োর বুোটল গ্রুপ কমোন্ডোর অুোেক্তমরোল ক্তেমন গেব ন িপ্তম বনৌবহযরর কমোন্ডোযরর উযেযশু 
বযলন, িুোর আমরো বেক্তর কযর বফযলক্তছ। রোক্তশয়োনযের ক্তনউক্তক্লয়োর িোবযমক্তরন এবৃং প্রচুর িৃংখুক 
 ুদ্ধ েোহোে আমোযের পযথ বোধো ি ক্তষ্ট কযর েোাঁক্তেযয়যছ। ক্তিটিশ বনৌবহর মোেোগোস্কোযরর ক্তেযক চযল 
 োয়, অপরক্তেযক িপ্তম বনৌবহর বযঙ্গোপিোগযর প্রযবযশর আযগই বথযম ব যত বোধু হয়'! 

১৮ ক্তেযিের,১৯৭১ 
ে'ুক্তেন আযগই পূবব রেোঙ্গযনর িব ক্তকছু ঠোন্ডো হযয় ক্তগযয়যছ।হোনোেোর বোক্তহনী আত্মিমপবে কযরযছ ক্তমত্র 
বোক্তহনীর কোযছ।িপ্তম বনৌবহরযক বযঙ্গোপিোগর বথযক পোঠিযয় বেয়ো হযয়যছ ভোরত মহোিোগর। 



৭ েোনুয়োরী,১৯৭১ 
িপ্তম বনৌবহরযক বফরত পোঠোযনো হযয়যছ ক্তভযয়তনোম রনোঙ্গযন। 

এর পর িপ্তম বনৌবহর ক্তনযয় আর বকোন উচুবোচচ কযরক্তন আযমক্তরকো! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

উনচলক্তলশ. 

বছোট েযুটো গল্প। 

প্রথম গল্পটি ক্তকযশোর মকু্তিয োদ্ধো বোহোউক্তেযনর। ক্তিতীয় গল্পটি শরেোথী ক্তশক্তবযরর এক ব দ্ধোর।েযুটো 
গযল্পর িোযথ েক্তেযয় আযছন ভোরতীয় প্রধোনমন্ত্রী শ্রীমক্তত ইক্তদরো গোন্ধী! 

১৯৭১-এর বিই উত্তোল ক্তেনগুযলো। পক্তিম বৃংযগর 'েয়বোৃংলো ওয়োযেব ' ক্তচক্তকৎিোধীন ক্তছযলন ক্তকযশোর 
মুক্তিয োদ্ধো বোহোউক্তেন। বিই হোিপোতোল পক্তরেশবযন এযিযছন ভোরতীয় প্রধোনমন্ত্রী ইক্তদরো গোন্ধী।যছোট 
এই ক্তকযশোরযক মুক্তি ুযদ্ধ অৃংশ গ্রহন করযত বেযখ  োরপর নই ক্তবক্তস্মত হন প্রধোনমন্ত্রী ইক্তদরো 
গোন্ধী।ক্ততক্তন পরমআযবযগ েক্তেযয় ধযরন ক্তকযশোর মুক্তিয োদ্ধো বোহোউক্তেনযক। 

একটি বেযশর প্রধোনমন্ত্রী এভোযব পযরর বেযশর একেন িোধোরে ক্তকযশোরযক মোত যস্নযহ এভোযব েক্তেযয় 
ধরযত পোযরন, বিটো ক্তকযশোর মুক্তিয োদ্ধো বোহোউক্তেযনর কল্পনোরও বোইযর! আনদ প্রকোযশর বকোযনো 
ভোষোই খুাঁযে পোক্তেযলন নো ক্তকযশোর বোহোউক্তেন । তোর কোযছ মযন হযয়ক্তছল ক্ততক্তন ব ন ঐ মুহূযতব ই 
আবোযরো  ুদ্ধযক্ষযত্র ক্তফযর বগযছন! এযকর পর এক ধ্বৃংি কযর চযলযছন শত্রুবোক্তহনীযক।এযকর পর এক 
খতম কযর চযলযছন শত্রুবোক্তহনীর বেোির রোেোকোর, আল বের আর আলিোমিযক! এটো ক্তছল ইক্তদরো 
গোন্ধী িযিোক্তহনী শক্তি! 

ক্তিতীয় গযল্প, পক্তিম বৃংযগর এক শরেোথী ক্তশক্তবর পক্তরেশবন করযত এযিযছন ইক্তদরো গোন্ধী। 
ক্তনরোপত্তোকমীরো আগযল বরযখযছ তোাঁযক। শরেোথী ক্তশক্তবযরর এক ব দ্ধো এই ক্তনরোপত্তো ববষ্টনী বভযে 
বকমন কযর ব ন বপৌাঁযছ বগযলন ইক্তদরো গোন্ধীর এযকবোযর কোযছ। ঐ ব দ্ধো কোাঁযেো কোাঁযে হযয় তোাঁযক 
বলযলন,'মো, আপক্তন আমোযের বোাঁচোন।’ 

ইক্তদরো গোন্ধী গভীর মমতোয় হোত রোখযলন বিই ব দ্ধোর কোাঁযধ। বলযলন,'ক্তচন্তো করযবন নো। আপনোরো 
আমোযের অক্ততক্তথ। ভোরতীয়যের কোযছ অক্ততক্তথ হযেন বেবতো।’ 

১৯৭১ িোযলর ৬ ক্তেযিের ভোরত স্বীক ক্তত ক্তেযয়ক্তছল বোৃংলোযেশযক। ভোরযতর তৎকোলীন প্রধোনমন্ত্রী 
ইক্তদরো গোন্ধী ওইক্তেন একটি ক্তচঠি ক্তেযয়ক্তছযলন মুক্তেবনগযর বোৃংলোযেশ িরকোযরর প্রধোনমন্ত্রী তোেউেীন 
আহমেযক। ক্তচঠিযত ইক্তদরো গোন্ধী বোৃংলোযেশযক স্বীক ক্তত বেওয়োর বুোপোযর ভোরত িরকোযরর ক্তিদ্ধোযন্তর 
কথো েোনোন এবৃং ভোরযতর পোলবোযমযন্ট ওইক্তেন িকোযল এ ক্তবষযয় তোর ক্তবব ক্ততর কথোও উযিখ 
কযরন।  

বোৃংলোযেশযক স্বীক ক্তত ক্তেযয় বলখো ইক্তদরো গোন্ধীর বিই ক্তচঠি স্বোধীনতো  ুযদ্ধর বশযষর ক্তেনগুযলোয় 
মুক্তেবনগর িরকোরযক অনযুপ্ররেো েকু্তগযয়ক্তছল। বিই ক্তচঠিটি ক্তছল ভোষোটি ক্তছল এই রকম: 



নয়ো ক্তেক্তি 

ক্তেযিের ৬, ১৯৭১ 

মোনুবর েনোব তোেউেীন আহমে, 

গেপ্রেোতন্ত্রী বোৃংলোযেযশর প্রধোনমন্ত্রী, 

মুক্তেবনগর। 

 

ক্তপ্রয় প্রধোনমন্ত্রী, 

আপক্তন ও িিোক্তনত ভোরপ্রোপ্ত রোষ্ট্রপক্তত বিয়ে নেরুল ইিলোম ৪ ক্তেযিের আমোযক ব  বোতব ো 
পোঠিযয়যছন, তো ভোরত িরকোযরর মযধু আমোর িহকমী ও আমোযক গভীরভোযব েশব কযরযছ। 
আপনোরো  োর আযত্মোৎিগী বনত ত্ব ক্তেযেন বিই গেপ্রেোতন্ত্রী বোৃংলোযেশযক আনষু্ঠোক্তনক স্বীক ক্তত বেওয়োর 
ব  অনুযরোধ কযরযছন তো আবোরও ক্তবযবচনো কযরযছ ভোরত িরকোর। আক্তম আনযদর িযঙ্গ 
আপনোযের েোনোক্তে ব , বতব মোন পক্তরক্তস্থক্ততর আযলোযক ভোরত িরকোর এ স্বীক ক্তত প্রেোযনর ক্তিদ্ধোন্ত 
ক্তনযয়যছ।  

এ ক্তবষযয় আে িকোযল আমোযের পোলবোযমযন্ট আক্তম একটি ক্তবব ক্তত ক্তেযয়ক্তছ। তোর অনুক্তলক্তপ এর িযঙ্গ 
 ুি করলোম। বোৃংলোযেযশর েনগেযক অবেবনীয় েেুবশোর বভতর ক্তেযয় ব যত হযয়যছ। আপনোযের 
 ুবিমোে স্বোধীনতো ও গেতযন্ত্রর েনু আযত্মোৎিগী িৃংগ্রোযম ক্তনযয়োক্তেত। একই মূলুযবোধ রক্ষোর লেোই 
করযছ ভোরযতর েনগেও। আমোর বকোযনো িযদহ বনই ব , উেুযম ও তুোযগ এই বনু্ধত্ব মহোন 
উযেুোযগ আমোযের আত্মক্তনযবেন ও আমোযের েইু বেযশর েনগযের বমত্রী িুে ঢ় করযব। পথ  ত েীঘবই 
বহোক এবৃং ভক্তবষুৎ ক্তনমবোযের েোযক আমোযের েইু বেযশর েনগযের তুোযগর পক্তরমোে  তই বহোক, 
আক্তম ক্তনক্তিত ব  আমরো ক্তবেয়ী হব।  

আক্তম বুক্তিগতভোযব আপনোযক, আপনোর িহকমীযের এবৃং বোৃংলোযেযশর বীর েনগেযক আমোর 
অক্তভনদন ও শুযভেো েোনোক্তে। আক্তম একই িযঙ্গ আপনোর মোধুযম গেপ্রেোতন্ত্রী বোৃংলোযেযশর ভোরপ্রোপ্ত 
রোষ্ট্রপক্তত বিয়ে নেরুল ইিলোমযক আমোর িযববোচ্চ িিোন জ্ঞোপন করক্তছ। 

আপনোর ক্তবশ্বস্ত  

শ্রীমক্তত ইক্তদরো গোন্ধী। 

 

২৫ মোযচব র কোলরোক্তত্র বখযক শুরু কযর ক্তবেযয়র ক্তবেযয়র বিই শুভক্ষন প বন্ত শ্রীমক্তত ইক্তদরো গোেধী 
বোৃংলোযেযশর েনগযনর পোযশ ক্তছযলন।ক্তছযলন তোর পযরও।কখযনো ছোয়ো হযয় কখযনোবো মোয়ো হযয়!২৫ 
মোযচব র কোলরোক্তত্র পর পরই ২৭ মোচব  ১৯৭১, ক্ততক্তন ভোরযতর বলোকিভোয় ভোষে েোনকোযল বোৃংলোযেযশ 
পোক্তকস্তোক্তন বোক্তহনীর হতুো জ্ঞ তুযল ধযরন।যিইিোযথ ক্তনযেযের করেীয় িম্পকব  ধোরেো বেন। 



৩১ মোচব ,১৯৭১  

বোৃংলোযেযশর মুক্তি ুযদ্ধ িববোত্মক িোহো ু-িহয োক্তগতোর েনু ক্ততক্তন ভোরতীয় বলোকিভোয় প্রস্তোব উত্থোপন 
কযরন এবৃং তো িববিিক্ততক্রযম গ হীত হয়। 

০৩ এক্তপ্রল,১৯৭১ 

আওয়োমী লীযগর িোধোরে িম্পোেক তোেউক্তেন আহযিে, শ্রীমক্তত ইক্তদরো গোন্ধী িোযথ িোক্ষোৎ 
কযরন।আযলোচনোকোযল তোেউক্তেন আহযিে বোৃংলোযেশ িরকোর গঠন ও ক্তনযেযক িরকোযরর প্রধোনমন্ত্রী 
ও বঙ্গবনু্ধযক িরকোরপ্রধোন করোর কথো বুি কযরন এবৃং ইক্তদরো গোন্ধীর িহয োক্তগতো চোন। 

০৪ এক্তপ্রল,১৯৭১ 

ক্তনক্তখল কৃংযগ্রি কক্তমটির অক্তধযবশযন ভোষেেোনকোযল ইক্তদরো গোন্ধী বযলন, 'বোৃংলোযেযশর বুোপোযর ভোরত 
নীরব েশবযকর ভূক্তমকো পোলন করযত পোযর নো'! 

০৭ এক্তপ্রল,১৯৭১ 

ইক্তদরো গোন্ধী, তোেউক্তেন আহযিে িযঙ্গ ববঠক কযরন। বোৃংলোযেযশর স্বোধীনতো িৃংগ্রোমীযের েনু 
আেয় ও রোেননক্ততক কোে পক্তরচোলনোর িুয োগিহ িোক্তববক িোহো ু প্রেোযনর আশ্বোি পুনঃবুি কযরন। 

১০ এক্তপ্রল,১৯৭১ 

মুক্তেবনগর িরকোর গঠন িম্পযকব  অবক্তহত হন। 

১৩ এক্তপ্রল,১৯৭১ 

লযষ্নৌযত বোৃংলোযেযশর প্রক্তত িমথবযনর প্রিযঙ্গ চীনযক উযেশ কযর ইক্তদরো গোন্ধী বযলন,'পোক্তকস্তোযনর 
প্রক্তত চীযনর িমথবন ভোরতযক তোর অবস্থোন বথযক ক্তবচুুত করযত পোরযব নো'! 

কৃংযগ্রযির প্রক্ততক্তনক্তধ িভোয় ক্ততক্তন বোৃংলোযেযশর ক্তবষয়টি এখন আর পোক্তকস্তোযনর অভুন্তরীে ক্তবষয় নয় 
তো ব ৌক্তিকভোযব বুোখুো কযরন। 

 

 

 

০৭ বম,১৯৭১ 

িক্তিক্তলত ক্তবযরোধীেযলর িযঙ্গ ক্ততক্তন েরুক্তর ববঠক কযরন। এ ববঠযক বোৃংলোযেযশর ও মকু্তিয োদ্ধোযের 
িোক্তববক িহোয়তোর ক্তিদ্ধোন্ত গ হীত হয়। ঐ ববঠযক ভোরতীয় মিুক্তলম লীগ ও করন ক্তিৃং এ ক্তিদ্ধোযন্তর 



ক্তবযরোক্তধতো কযরন। ক্তকন্তু ইক্তদরো গোন্ধী তোর ক্তিদ্ধোযন্ত অটল থোযকন। বকন্দ্রীয় মক্তন্ত্রিভোর ববঠযকও 
ক্ততক্তন বোৃংলোযেশ প্রিযঙ্গ একই মযনোভোব বুি কযরন। 

১৩যম,১৯৭১ 

ববলযগ্রযের রোেধোনী বুেোযপযস্ট অনুক্তষ্ঠত ক্তবশ্বশোক্তন্ত কৃংযগ্রযির িযিলযন বোৃংলোযেশ িরকোযরর প্রক্ততক্তনক্তধর 
অৃংশগ্রহে। ভোরতীয় প্রক্ততক্তনক্তধরো িযিলযন বোৃংলোযেশ পক্তরক্তস্থক্তত বুোখুো কযরন এবৃং বোৃংলোযেযশর 
মুক্তি ুযদ্ধর প্রক্তত ভোরযতর িোহো ু-িহয োক্তগতো পুনঃবুি কযরন। িযিলযন ইক্তদরো গোন্ধীর বোেী পোঠ 
করো হয়। উপক্তস্থত ৮০টি রোযষ্ট্রর প্রক্ততক্তনক্তধরো করতোক্তলর মোধুযম তোযত িমথবন েোনোন। 

১৫ ও ১৬ বম,১৯৭১ 

ইক্তদরো গোন্ধী পক্তিম বোৃংলো, আিোম ও ক্তত্রপুরোয় ক্তবক্তভন্ন শরেোথী ক্তশক্তবর পক্তরেশবন কযরন। 
শরেোথীযের েেুবশো বেযখ ক্ততক্তন বুক্তথত হন এবৃং বযলন, বোৃংলোযেযশর মোনুষ িৃংগ্রোযম িোফলু লোভ 
করযব। 

১৭ বম,১৯৭১ 

বনগোাঁ, হলক্তে বোক্তেিহ ক্তবক্তভন্ন শরেোথী ক্তশক্তবর পক্তরেশবন কযরন। েমেম ক্তবমোনবদযর িোৃংবোক্তেকযের 
প্রযের েবোযব  থোিমযয় বোৃংলোযেশযক স্বীক ক্তত বেয়ো হযব বযল মন্তবু কযরন। 

২৩ বম,১৯৭১ 

ইক্তদরো গোন্ধী, ক্তমশযরর বপ্রক্তিযেন্ট আযনোয়োর িোেোত-এর কোযছ একটি ক্তচঠি ক্তলযখন। ঐ ক্তচঠিযত ক্ততক্তন 
বোৃংলোযেশ বথযক আগত বোেোক্তলযের ভোরযত আেয় বনয়োয়, বেযশর মযধু অথবননক্ততক, িোমোক্তেক ও 
রোেননক্ততক গুরুতর অবস্থো বতক্তর হযয়যছ বযল েোবী কযরন।ক্ততক্তন এ বুোপোযর ব হৎ শক্তির বেশগুযলোর 
প্রক্ততক্তক্রয়ো  যথষ্ট নয় বযল েোনোন। ক্ততক্তন আরও ক্তলযখন ব , শরেোথী িমিুো িমোধোযন ব হৎ 
শক্তিগুযলো পোক্তকস্তোযনযক রোেী করোযত বুথব হযল ভোরত েোতীয় স্বোথবরক্ষোয় প্রযয়োেনীয় বুবস্থো গ্রহযে 
বোধু হযব। 

০৩ েলুোই,১৯৭১ 

লযষ্নৌযত ইক্তদরো গোন্ধী বযলন, ক্তবযশ্বর বেশগুযলো বোৃংলোযেশ ক্তবষযয় এখযনো ততটো গুরুত্ব ক্তেযে নো। 
ক্ততক্তন উযিগ প্রকোশ কযর বযলন, বোৃংলোযেশ িমিুো ক্তভযয়তনোম িমিুোর মযতো িোরোক্তবযশ্ব িোেো 
েোগোযব।   

 

০৫ েলুোই,১৯৭১ 

কৃংযগ্রযির িৃংিেীয় িভোয় বযলন, তোর িরকোর বোৃংলোযেশ িম্পযকব  ত্বক্তরত বকোন ক্তিদ্ধোন্ত বনযব নো। 
কোরে তোযত িমিুো আরও েটিল হযত পোযর। 



০৭ েলুোই, ১৯৭১ 

ইক্তদরো গোন্ধী, মোক্তকব ন ফযরন বিযক্রটোক্তর বহনক্তর ক্তকক্তিঞ্জোরযক বযলন, পোক্তকস্তোযন মোক্তকব ন অে িরবরোযহ 
এই অিযলর শোক্তন্ত প্রক্তত হুমক্তক হযয় েোাঁক্তেযয়যছ। 

ভোরযতর প্রধোনমন্ত্রী শ্রীমতী ইক্তন্ধরো গোন্ধী ক্তবযশ্বর িব রোষ্ট্র ও িরকোরপ্রধোযনর কোযছ ভোরত িরকোযরর 
পযক্ষ বপ্রক্তরত এক বোতব োয় বশখ মুক্তেযবর েীবনরক্ষোয় ও তোর মুক্তির েোক্তবযত ইয়োক্তহয়ো খোযনর ওপর 
চোপ ি ক্তষ্টর আহ্বোন েোনোন। ক্ততক্তন আশঙ্কো প্রকোশ কযরন, পোক্তকস্তোন িরকোর প্রহিনমূলক ক্তবচোযরর 
নোযম বশখ মুক্তেবযক হতুো করযল বোৃংলোযেযশর অবস্থো আরও ভয়োবহ রূপ বনযব। 

১১ আগস্ট,১৯৭১ 

ইক্তন্ধরো গোন্ধী, ক্তবযশ্বর ২০টি রোযষ্ট্রর প্রধোনযের কোযছ বশখ মকু্তেযবর প্রোেরক্ষোর েনু প্রভোব খোটোযনোর 
আহ্বোন েোনোন। 

১২ আগস্ট,১৯৭১ 

েোক্ততিৃংযঘর বিযক্রটোক্তর বেনোযরলযক ইিলোমবোে ক্তগযয় বশখ মকু্তেযবর ক্তবচোর বন্ধ করোর আহ্বোন 
েোনোন। বোৃংলোযেশ িম্পযকব  অনুোনু বেযশর অনীহোর েনু ক্ততক্তন েঃুখ প্রকোশ কযরন। 

বক্রমক্তলযন বিোক্তভযয়ত বনতো বিেযনভ, বপোেগক্তনব ও বকোক্তিগযনর িযঙ্গ বোৃংলোযেশ প্রিযঙ্গ ছয় ঘণ্টো 
আযলোচনো কযরন। বিোক্তভযয়ত প্রধোনমন্ত্রী বকোক্তিক্তগন প্রেত্ত বভোেিভোয় ভোষেেোনকোযল ইক্তদরো গোন্ধী 
বযলন, বোৃংলোযেযশর েনগে পোক্তকস্তোন িরকোযরর িযঙ্গ এক মরেপে  ুযদ্ধ ক্তলপ্ত। এটো ভোরত-পোক্তকস্তোন 
িমিুো নয়, এটো আন্তেব োক্ততক িমিুো। এ িমিুো িমোধোযন আন্তেব োক্ততক িোেো অতুন্ত কম। এ প বন্ত 
৯০ লোখ শরেোথী ভোরযত আেয় ক্তনযয়যছ। বিোক্তভযয়ত বনতোরো বোৃংলোযেশ ক্তবষযয় ভোরযতর িযঙ্গ 
িৃংহক্তত প্রকোশ কযরন। 

২৯ বিযেের,১৯৭১ 

বিোক্তভযয়ত-ভোরত  ুি ইশযতহোর প্রকোশ। মযস্কো ক্তবশ্বক্তবেুোলযয় ক্তশক্ষোথীযের উযেযশ প্রেত্ত ভোষযে 
শ্রীমতী গোন্ধী বোৃংলোযেশ প্রযে ভোরযতর ভূক্তমকো তুযল ধযরন। 

০৩ অযক্টোবর,১৯৭১ 

বিোক্তভযয়ত বপ্রক্তিযেন্ট ক্তনযকোলোই পেগক্তনব ক্তেললী িফর কযরন। রোষ্ট্রপক্তত ক্তভক্তভ ক্তগক্তর ও প্রধোনমন্ত্রী 
ইক্তদরো গোন্ধীর িযঙ্গ প থক আযলোচনো ও ববঠক কযরন। হুোনযয়র উযেযশ  োত্রোকোযল পেগবক্তন বযলন, 
'বিোক্তভযয়ত ইউক্তনয়ন বোৃংলোযেযশর ক্তবষযয় একটি রোেননক্ততক িমোধোযন বপৌাঁছোযনোর েনু বতব মোন রুশ-
ভোরত িম্পযকব র মযনোভোযবর ক্তভক্তত্তযত িম্ভোবু িব রকম িোহোয ুর প্রস্তোব ক্তেযয়যছ'! 

১৯ অযক্টোবর,১৯৭১ 



ক্তনউ ইয়কব  টোইমি পক্তত্রকোর প্রক্ততক্তনক্তধর িযঙ্গ িোক্ষোৎকোযর শ্রীমক্তত ইক্তন্ধরো গোন্ধী বযলন, ভোরত কখনও 
পোক্তকস্তোযনর িযঙ্গ  ুযদ্ধর উস্কোক্তন বেযব নো। আযমক্তরকোর িমোযলোচনো কযর ক্ততক্তন বযলন, আযমক্তরকো 
পোক্তকস্তোনযক আধুক্তনক  ুদ্ধোে ক্তনযয় বোেোক্তলযের হতুো করযত িোহো ু করযছ। 

২১ অযক্টোবর,১৯৭১ 

ভোরযতর প্রধোনমন্ত্রী ইক্তদরো গোন্ধী ও  ুযগোিস্নোক্তভয়োর বপ্রক্তিযেন্ট ব োযশফ টিযটো এক  ুি ক্তবব ক্ততযত 
পোক্তকস্তোনযক িোবধোন কযর ক্তেযয় িমিুোর শোক্তন্তপেূব িমোধোযনর েনু ববআইক্তন বঘোক্তষত আওয়োমী 
লীগপ্রধোন বশখ মুক্তেবরু রহমোযনর মুক্তিেোন অবশু প্রযয়োেন বযল েোনোন। 

২৪ অযক্টোবর,১৯৭১  

ইক্তদরো গোন্ধী, বোৃংলোযেশ পক্তরক্তস্থক্তত ও শরেোথী িমিুো িম্পযকব  ক্তবশ্ববোিীযক িববযশষ অবস্থো েোনোযনোর 
উযেযশ ১৯ ক্তেযনর ক্তবশ্ব িফযর ববর হন। 

৩১ অযক্টোবর,১৯৭১ 

ইক্তদরো গোন্ধী ক্তিযটন িফর কযরন। ক্তিযটযনর প্রধোনমন্ত্রী অুোওয়োেব  ক্তহযথর িযঙ্গ বোৃংলোযেশ ক্তবষযয় 
ে’ুঘণ্টোবুোপী আলোপ কযর পক্তরক্তস্থক্তত িম্পযকব  ধোরেো বেন। ক্ততক্তন বোৃংলোযেযশর স্বোধীনতো িৃংগ্রোযম 
ক্তিযটযনর িহোয়তো চোন এবৃং আওয়োমী লীগ প্রধোন বশখ মুক্তেবরু রহমোযনর মুক্তি ক্তবষযয় ভূক্তমকো 
রোখোর আহ্বোন েোনোন। 

০২ নযভের,১৯৭১ 

ক্তবক্তবক্তি’র িৃংবোেেোতো মোকব  টোক্তলর িযঙ্গ েীঘব িোক্ষোৎকোযর বোৃংলোযেশ প্রযে ভোরযতর ে ক্তষ্টভক্তঙ্গ তুযল 
ধযরন। 

০৩ নযভের,১৯৭১ 

আযমক্তরকোর বপ্রক্তিযেন্ট ক্তরচোেব  ক্তনক্সযনর িযঙ্গ আযলোচনোর েনু লন্ডন বথযক ওয়োক্তশৃংটন বপৌযছন। 

০৫ নযভের,১৯৭১ 

১২৫ ক্তমক্তনট ববঠক কযরন বপ্রক্তিযেন্ট 

ক্তনক্সযনর িযঙ্গ। শ্রীমতী ইক্তদরো গোন্ধী তোযক বোৃংলোযেশ প্রযে ভোরযতর অবস্থোন বুোখুো কযরন। 

 

০৬ নযভের,১৯৭১ 



 ুিরোযষ্ট্রর কলক্তেয়ো ক্তবশ্বক্তবেুোলযয় ভোষে বেন। ভোষযে ক্ততক্তন বোৃংলোযেযশর মকু্তি িৃংগ্রোযমর পটভূক্তম 
বুোখুো কযরন এবৃং বযলন, বশখ মকু্তেবুর রহমোন একেন অিোধোরে বনতো। তোর িযঙ্গ অনু কোরও 
তুলনো চযল নো।  

০৭ নযভের,১৯৭১ 

৪ ক্তেযনর িফযর ফ্রোযির পযথ  োত্রো কযরন। িোৃংবোক্তেকযের েোনোন, ইয়োক্তহয়ো খোযনর িযঙ্গ তোর 
আযলোচনোর ক্তকছু বনই। ক্ততক্তন বশখ মুক্তেবরু রহমোযনর িযঙ্গ আযলোচনোর মোধুযমই িমিুোর িমোধোন 
হযত পোযর বযলও মন্তবু কযরন। 

০৮ নযভের,১৯৭১ 

পুোক্তরযি এক বটক্তলক্তভশন িোক্ষোৎকোযর শ্রীমতী ইক্তদরো গোন্ধী বযলন, 'বপ্রক্তিযেন্ট ইয়োক্তহয়ো খোযনর িযঙ্গ 
ভোরত-পোক্তকস্তোন িমিুো ক্তনযয় আযলোচনোয় বিযত প্রস্তুত। ক্তকন্তু বোৃংলোযেশ ক্তনযয় বকোন আযলোচনো 
নয়'! ফরোক্তি বপ্রক্তিযেযন্টর বেয়ো বভোেিভোয় শ্রীমতী গোন্ধী বোৃংলোযেযশ পোক্তকস্তোক্তন বোক্তহনীর গেহতুোর 
ক্তচত্র তুযল ধযরন। 

১০ নযভের,১৯৭১ 

৪ ক্তেযনর িফযর ক্ততক্তন পুোক্তরি বথযক েোমবোক্তনর উযেযশ  োত্রো কযরন। েোমবোন বপৌযছ চুোযিলর উইক্তল 
িোযন্টর িযঙ্গ েীঘব আযলোচনো কযরন। 

১১ নযভের,১৯৭১ 

পক্তিম েোমবোক্তনর চুোযিলর উইক্তল িোন্ট শ্রীমতী ইক্তদরো গোন্ধীর িফর উপলযক্ষ বোৃংলোযেশ িমিুোর 
রোেননক্ততক িমোধোযনর েনু িহয োক্তগতোর আশ্বোি বেন। ক্ততক্তন শরেোথীযের িোহো ুোযথব ১৪০ বকোটি 
েলোর েোযনর বঘোষেো বেন।  

১৪ নযভের,১৯৭১ 

ক্তবযেশ িফরযশযষ ক্তেললী ক্তফযর শ্রীমতী ইক্তদরো গোন্ধী বঘোষেো কযরন ব , বোৃংলোযেযশ  ক্তে িোমক্তরক 
অক্তভ োন অগতুো চোলোযতই হয়, আমরো তো করব। ক্ততক্তন এ মোযির বশযষর ক্তেযক অথবো আগোমী 
মোযির প্রথম ক্তেযক চূেোন্ত িোমক্তরক অক্তভ োন চোলোযনোর আভোি বেন। ভোরতীয় মক্তন্ত্রিভোর রোেনীক্তত 
ক্তবষয়ক কক্তমটির িভোয় ক্ততক্তন ইয়োক্তহয়ো খোনযক আন্তেব োক্ততক বনতো কত ব ক রোেননক্ততক িমোধোযন িিত 
হওয়োর েনু এক িপ্তোহ িময় প্রেোযনর কথো বযলন। 

 

 

২৭ নযভের,১৯৭১ 



ইক্তদরো গোন্ধী বযলন, বোৃংলোযেশ ক্তবষযয় এখযনো একটি রোেননক্ততক িমোধোযন বপৌাঁছোযনোর িময় আযছ। 
পোক্তকস্তোন ইেো করযল বশখ মুক্তেবযক মকু্তি ক্তেযয় একটি রোেননক্ততক িমোধোযন আিযত পোযর। 
পোক্তকস্তোযনর বিনোশোিক ইয়োক্তহয়ো খোনযক ঈযের শুযভেো েোক্তনযয় পোক্তকস্তোযন ভোরযতর রোষ্ট্রেতূ শ্রী 
অযটযলর মোধুযম বশখ মুক্তেবযক মুক্তি বেয়োর পরোমশব বেন। ক্ততক্তন বোৃংলোযেশ প্রযে ইয়োক্তহয়ো খোযনর 
আযলোচনোর প্রস্তোব প্রতুোখুোন কযরন এবৃং বযলন, বোৃংলোযেশ িম্পযকব  আযলোচনোর একমোত্র অক্তধকোর 
বশখ মুক্তেবুর রহমোযনর রযয়যছ। 

৩০ নযভের,১৯৭১ 

রোেুিভোয় ভোষযে বোৃংলোযেশ বথযক িব পোক্তকস্তোক্তন বিনো ক্তফক্তরযয় এযন বোেোক্তলযের হোযত ক্ষমতো বছযে 
বেবোর আহ্বোন েোনোন। 

৩ ক্তেযিের,১৯৭১ 

পক্তিম বৃংযগ এক েনিভোয় ক্ততক্তন ভোরত ও পোক্তকস্তোযনর রোেননক্ততক ধোরোর ববপরীতু তুযল ধযরন। 
ভোষে চলোকোযল েোনযত পোযরন ব , পোক্তকস্তোন ভোরত আক্রমে কযরযছ। ভোষে িৃংযক্ষপ কযর ক্ততক্তন 
ক্তেক্তি্ল চযল  োন। মক্তন্ত্রিভোর েরুক্তর ববঠযক বযি।প্রক্ততরক্ষো বোক্তহনীর কমবকতব োযের িযঙ্গ আযলোচনো 
কযরন।রোত ১২টো ২০ ক্তমক্তনযট ভোরতবোিীর উযেযশ ভোষে বেন। ভোষযের মলূ ক্তবষয় ক্তছল বোৃংলোযেশ 
প্রিঙ্গ। ক্ততক্তন পোক্তকস্তোক্তন বিনোবোক্তহনীযক িববশক্তি ক্তেযয় বমোকোক্তবলো করোর ে ঢ় প্রতুয় বুি কযরন এবৃং 
বযলন, ‘েয় আমোযের িুক্তনক্তিত।’ 

৬ ক্তেযিের,১৯৭১ 

বলোকিভোয় ভোষে ক্তেযত ক্তগযয় ইক্তদরো গোন্ধী ভোরত কত ব ক বোৃংলোযেশযক স্বীক ক্তত প্রেোযনর কথো 
বঘোষেো কযরন। 

১০ ক্তেযিের,১৯৭১ 

ক্তেললী ক্তবশ্বক্তবেুোলযয় গুরুত্বপূেব ভোষে বেন। ক্ততক্তন পোক্তকস্তোযনর িযঙ্গ  ুযদ্ধর প্রিযঙ্গ বযলন ভোরত 
তখনই ক্তবেয়ী হযব  খন বোৃংলোযেশ ও বশখ মুক্তেব মুি হযব। ক্ততক্তন ভোরতীয় বিনোবোক্তহনীর িযঙ্গ 
মুক্তিয োদ্ধোযের বীরযত্বর কথোও বযলন। ক্ততক্তন বযলন, ১২ বছযরর সু্কযল পোঠরত বোলকও মোত্র কযয়ক 
ক্তেযনর প্রক্তশক্ষে ক্তনযয় পোক্তকস্তোক্তন বোক্তহনীর িযঙ্গ িিুখ ুযদ্ধ অবতীেব হযয়যছ। 

১৩ ক্তেযিের,১৯৭১ 

েোক্ততিৃংযঘর মহোিক্তচব উথোযন্টর কোযছ পত্র বলযখন। পযত্র ক্ততক্তন বযলন পোক্তকস্তোক্তন বোক্তহনীর িযঙ্গ 
বোৃংলোযেযশর ক্তনেস্ব বিনোবোক্তহনী মোত ভূক্তমযক েখলেোর মুি করযত  ুদ্ধ করযছ। ক্ততক্তন বোৃংলোযেযশর 
বিবু বশোনোর েনু েোক্ততিৃংযঘর প্রক্তত আহ্বোন েোনোন। 

১৫ ক্তেযিের,১৯৭১ 



আযমক্তরকোর বপ্রক্তিযেন্ট ক্তনক্সযনর কোযছ অক্ততেরুক্তর বোতব ো পোঠোন। বোতব োয় ক্ততক্তন ২৫ মোচব  বথযক 
বোৃংলোযেযশ পোক্তকস্তোক্তন বোক্তহনীর হতুো জ্ঞ ও অতুোচোযরর বেবনো বেন। শরেোথীযের েেুশবোিহ 
বোৃংলোযেযশর বোস্তবতো তুযল ধযরন। ক্ততক্তন মোক্তকব ন বপ্রক্তিযেন্টযক স্মরে কক্তরযয় বেন ব , তোর প্রস্তোব 
মযত, বশখ মুক্তেবযক মুক্তি ক্তেযয় পোক্তকস্তোন  ক্তে আযলোচনোর মোধুযম রোেননক্ততক িমোধোন করত 
তোহযল  ুদ্ধ এেোযনো ব ত। ক্তকন্তু ব যহতু পোক্তকস্তোক্তনরো বকোন কথোই বশোযনক্তন, তোই  ুযদ্ধর মোধুযমই 
িমিুোর িমোধোন হযব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

চক্তিশ.  

১০ ক্তেযিের, ১৯৭১। 

আে িোরো রোত চলযলো মকু্তিয োদ্ধোযের িোাঁেোক্তশ আক্রমে। প্রচণ্ড বগোলোগুক্তলর শযব্দ ক্তবক্তনদ্র্ রোত 
কোটোযলো শহর ও শহরতক্তলর আযশ পোযশর িবোর! ময়মনক্তিৃংহ-েোমোলপুর, টোঙ্গোইযলর ধনবোেী, 
মধুপুর, ঘোটোইল ও কোক্তলহোতী উপযেলোর এযলঙ্গো প বন্ত আমরো শত্রুমুি কযরক্তছ।এর ক ক্ততত্ব কোযেক্তরয়ো 
বোক্তহনীর! এই এলোকোয় এখন বকোন হোনোেোর বোক্তহনী বনই।রোেোকোর বোক্তহনীর ববক্তশর ভোগই 
পোক্তলযয়যছ। োরো আযছ তোরো েনতোর বরোষোনযল!  

১১ ক্তেযিের, ১৯৭১  

আে প্রতুুযষ ক্তমত্রবোক্তহনীর ে'ুহোেোর ছত্রীযিনো আমোযের িোযথ ব োগ ক্তেযয়যছ!১১ ক্তেযিের বভোযর 
ক্তমত্রবোক্তহনী ও আমরো ব ৌথভোযব টোঙ্গোইল িোক্তকব ট হোউযে আক্রমন চোলোলোম।ক্তকছুক্ষযনর মযধুই আমরো 
িোক্তকব ট হোউযের েখল ক্তনলোম।তোরপযর এযলো পুযরো শহযরর েখল।১১ ক্তেযিের, ১৯৭১ শত্রুমুি হযলো 
টোৃংগোইল শহর!  

ক্তক আনদ! ক্তক শোক্তন্ত! 

বলোকেন িব বনযম এযলো রোস্তোয়। ‘েয় বোৃংলো’ বলোগোযন মুখক্তরত হযয় উঠযলোএই শহর আর এই 
েনপে! পযরর ে'ুক্তেন কোটযলো বঘোযরর মযধু।শহযররই এক মুক্তিয োেধোর বোিোয় বখযক বগলোম 
আমরো।িন্ধোর পযর প্রক্ততক্তেন স্বোধীন বোৃংলো ববতোর বকন্দ্র শুক্তন। ওখোযন িব রি গরম করো বেযশর 
গোন।যিক্তেন শুনলোম বগৌরী প্রিন্ন মেমুেোর বলখো অৃংশুমোন রোযয়র িুর করো গোন: 

'বশোন একটি মুক্তেবযরর বথযক 

লক্ষ মুক্তেবযরর কেস্বযরর ধ্বক্তন-প্রক্ততধ্বক্তন 

আকোযশ বোতোযি ওযঠ রেী 

বোৃংলোযেশ, আমোর বোৃংলোযেশ।। 

 

 



এই িবুযের বুযক বচরো বমযঠো পযথ 

আবোর ব   োব ক্তফযর, আমোর 

হোরোযনো বোৃংলোযক আবোর বতো ক্তফযর পোব 

ক্তশযল্প-কোযবু বকোথোয় আযছ হোয়যর এমন বিোনোর খক্তন।। 

 

ক্তবশ্ব কক্তবর ‘বিোনোর বোৃংলো’, 

নেরুযলর ‘বোৃংলোযেশ’, 

েীবনোনযদর ‘রূপিী বোৃংলো’ 

রূযপর ব  তোর বনই বকো বশষ, বোৃংলোযেশ। 

 

েয় বোৃংলো বলযত মন বর আমোর 

এখনও বকন ভোযবো আবোর 

হোরোযনো বোৃংলোযক আবোর বতো ক্তফযর পোব 

অন্ধকোযর পূববোকোযশ-, উঠযব আবোর ক্তেনমক্তে'! 

গোনটো শুযন মযন পেযলো বৃংগবনু্ধ বশখ মুক্তেবরু রহমোযনর কথো।উক্তন এখন বকোথোয়? পোক্তকিতোনীরো 
ক্তক উনোযক বমযর বফযলযছ? নোক্তক বেযলর অন্ধকোর প্রযকোযষ্ঠ ক্তনববোিন ক্তেযয়যছ? বকউ বকউ বযলন 
বেশযদ্র্োক্তহতোর কোরযন পোক্তকস্তোযন উনোর বগোপন ক্তবচোর হযয়যছ।উক্তন ক্তেন গুনযছন ফোাঁক্তির কোিযঠ 
বঝোলোর!২৫ বশ মোযচব র ক্তকছুক্তেন পযর, বশষবোর পক্তত্রকোয় উনোর ছক্তব বেযখক্তছলোম করোচী 
এয়োরযপোরযট।পোক্তকস্তোনীযের হোযত বদী! তোরপর বখযকও উনোর আর বকোন বখোাঁে বনই! 

রোযত ঘুমুযত  োওয়োর আযগ িোঈেযক বললোম,'িোঈে, হোযত েযুটো কোে আযছ।তুই আমোযক ক্তকছুটো 
িময় ক্তেযত পোরক্তব'? 

িোঈে বলযলো,'ক্তক কোে'? 

আক্তম বললোম,'প্রথম কোে হযে মোনিীযের বখোাঁে করো।ক্তিতীয় কোে হযে িুশোন্ত েো'র মোযয়র কোযছ 
তোর ক্তচঠিগুযলো বপৌযছ বেয়ো'! 

িোঈে বলযলো,'হুো, আক্তম বতোযক িময় বেযবো'! 



পরক্তেন িকোযল আমরো আমোযের ভোরপ্রোপ্ত কোমোনেোযরর িোযথ আলোপ করলোম।য যহতু আমোযের হোযত 
এই মূহুযতব  বকোন অপোযরশন বনই তোই ক্ততক্তন আমোযের ছুটি ক্তেযত রোক্তে হযলন। 

মোনিীরো ব  গ্রোযম আেয় ক্তনযয়যছ তোর নোম ফুলপুর।আমরো ফুলপুযর এযি বপৌছুলম েপুুযরর পর 
পর।প্রথযমই বগলোম বমের বোেী।ও বোেীযত বকউ বনই।যমেোর বোেীর পযরই রক্তমে ম ধোর বোেী। 
মোনিীরো ক্তছল ওই বোক্তেযতই।ওই বোক্তেযতও বকউ বনই! ক্তবস্তর েোকোেোক্তক করোর পরও বকোন িোেো 
শব্দ পোওয়ো বগল নো।এযকবোযর ফোাঁকো। 

এর পর বগলোম পোযশর বোেীযত।গতবোযরর অপোযরশযন এই বোেীযত আমোর িহ-ব োদ্ধোযের বকউ বকউ 
ক্তছযলন।এই বোেীর মোক্তলযকর নোম আব্দুল গফুর।গফুর চোচো আমোযের বেযখই ক্তচনযত পোরযলন।আমরো 
গফুর চোচোযক তোর কুশলোক্তে ক্তেযজ্ঞি করলোম।আযরো ক্তেযজ্ঞি করলোম রক্তমে ম ধো, মোনিী ও তোর 
মোযয়র কথো। 

গফুর চোচো বলযলন,'িপ্তোহ খোযনকআযগ এই এলোকোয় রোেোকোর ও শোক্তন্ত কক্তমটির বলোযকরো একটো 
হোমলো চোলোয়।ওই হোমলোর খবর রক্তমে ম ধো ভোই েোনযত পোযরন একক্তেন আযগ।তখনই ক্ততক্তন এ 
ক্তনযয় আমোর িোযথ আলোপ কযরন।ক্ততক্তন মোনিী ও তোর মোযয়র বুোপোযর ববশ উক্তিি ক্তছযলন।ওইক্তেনই 
ক্ততক্তন পক্তরবোর পক্তরেনিহ গ্রোম বছযে পোক্তলযয়  োন।িোযথ কযর ক্তনযয়  োন মোনিী ও তোর মো'বক!' 

আক্তম ক্তেযজ্ঞি করলোম,'উনোরো বকোথোয় ক্তগযয়যছন এ ক্তবষযয় আপনোযের বকোন ধোরনো আযছ'? 

গফুর চোচো বলযলন,'নো, বোবো আমোযের বকোন ধোরনো বনই'! 

গফুর চোচোর এই িহে িরল স্বীকোযরোকক্ততযত আমোর অন্তযরর গভীযর ববযে উঠযলো এক করুন িুর। 
ওই িুযর ক্তছল অিমযয় নেীর পোে ভোৃংগোর অকলুোে শব্দ! প্রচন্ড ে:ুখযবোধ এযি গ্রোি করযলো 
আমোযক!মযন হচক্তছযলো আক্তম তখনই জ্ঞোন হোরোযবো! 

ক্তকন্তু আক্তম ব  মকু্তি োদ্ধো! আমোর েযনু পথযচযয় বযি আযছ আমোর মো! 

আমোর েযনু পথযচযয় বযি আযছ িুশোন্ত েো'র মো! 

আমোযক বতো থোমযল চলযব নো!  

 

আক্তম ক্তনযেই ক্তনযেযক বললোম: 

'The woods are lovely, dark and deep,  

But I have promises to keep,  

And miles to go before I sleep,  

And miles to go before I sleep'. 



আমরো রওয়োনো ক্তেলোম ময়মনক্তিৃংযহর উযেশু! 

ওটো ক্তছল শীযতর পেন্ত ক্তবযকযল! িূয বর আযলোয় রোস্তোর উপযর আমোযের ছোয়ো পযেযছ।অযনক লেো 
ছোয়ো।আমরো হোটক্তছ।িোযথ িোযথ হোটযছ আমোযের ছোয়োও। 

ক্তনযের ছোয়োযকও মযন হচযছ অেোনো! আর অযচনো! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

একচক্তিশ.  

১৫ ক্তেযিের, ১৯৭১ 

আমরো স্বযেশী বোেোর বপৌাঁছোলোম িন্ধোর পর পর।অযনক ক্ষন ধযর েরেো নক করোর পরও বকোন 
িোেো শব্দ বনই।ভোবলোম বোিোয় বকউ বনই।চযল আিব ভোবক্তছ, তখনই েরেো খুলযলন এক ভদ্র্ 
মক্তহলো।অন্ধকোযরও তোর বগৌর বরন িুেস্ট। 

আক্তম ও িোইে ে'ুেযনই আমোযের পক্তরচয় ক্তেযয় বললোম 'মোিী, আমরো ে'ুেযনই মুক্তিয োেধো। িশুোন্ত 
েো'র আমোযের িোযথ  ুদ্ধ কযরযছন।উক্তন আমোযের িহ-ব োেধো'! 

িুশোন্ত েো'র কথো শুযন উক্তন আমোযেরযক েক্তেযয় ধরযলন।বোেীর বভতযর ঢুকযত ক্তেযলন। ত্ন কযর 
বিোর ঘযর বিোযলন।  

ঘযর ঘযর ব যত বলযলন,'আমোর অক্তভমোনী বছযলটো বকোথোয়? ও আযি ক্তন'? 

আমরো বকউই ক্তকছু বললোম নো। 

উক্তন আমোযেরযক বিযত বলযলন।আমরো িুযবোধ বোলযকর মযতো বিলোম।উক্তনও বিযলন আমোযের 
উযেোক্তেযক। আমোযের মোঝখোযন বছোট একটি বটক্তবল। 

আক্তম বললোম,'মোিীমো, িশুোন্ত েো মুকক্তত ুেযধ শহীে হযয়যছন'! 

মোিীমো ক্তচৎকোর কযর বলযলন,' কযব, বকোথোয়'? 

আমরো তোযক ক্তবস্তোক্তরত েোনোলোম।এরপর বকবল কোন্নো আর কোন্নো! 

আক্তম মোিীমোর কোাঁযধ হোত বরযখ বললোম,'মোিীমো, িশুোন্ত েো উনোর পযকযট রবোরবই একটি ক্তচঠি 
বহন করযতন। ক্তচঠিটো আপনোযক বলখো।ওখোযন আপনোর ঠিকোনোও আযছ'! 

বযলই আক্তম রিমোখো ক্তচঠিটো তোর হোযত ক্তেলোম। মোিীমো কক্তম্পত হোযত ক্তচঠিটো ক্তনযলন। ক্তচঠিটো উক্তন 
বটক্তবযলর উপর বমযল ধরযলন।ক্তচঠিটোর ক্তনযচ ও উপযর বছেো।এখোযন বিখোযন শুক্তকযয়  োওয়ো রি! 
ওর মযধু জ্বল জ্বল করযছ, িুশোন্ত েো'র হোযতর বলখো। 

 

িুশোন্ত েো'র ক্তলযখযছন: 



মো, 

এক মো'বক বছযে আক্তম  ুযদ্ধ ক্তগযয়ক্তছ আযরক মো'বয়র েযনু! ঈশ্বযরর কোযছ আমোর একটোই প্রোথবনো, 
ঈশ্বর ব যনো আমোর েইু মো'বকই স্বোধীন এবৃং িুস্থ রোযখন। েননী েন্ম ভূক্তমি স্বগবোেপী 
গক্তরয়িী।েননী ও েন্মভূক্তম স্বযগবর বচযয়ও বেষ্ট! 

বতোমোর বছযল 

িুশোন্ত। 

বভযবক্তছলোম ক্তচঠি পেোর পর মোিীমো'র কোন্নো আযরো বোেযব।নো, উক্তন কোন্নো থোমোযলন।আচাঁল ক্তেযয় 
বচোযখর েল মুছযলন।আমোযেরযক ক্তবে ক্তবে কযর বলযলন,'বছযলটো বছোটযবলো বথযক অক্তভমোনী! ব ক্তেন 
ওরো ওর বোপযক ধযর ক্তনযয় বগল বিক্তেনও িুশোন্ত িোরো রোত বেযগ ক্তছল! বকোন কোননো কোটি বনই! 
পরক্তেন িকোযল  খন ওর বোবোর লোশ পোওয়ো বগল নেীযত তখনও ওর বচোযখ বকোন েল ক্তছল 
নো।বোবো বশষক তু কযর এযিও িুশোন্ত চুপচোপ।  

পোলোযলো পরক্তেন বভোযর। িুশোন্ত ওইটুকুন বছোট বুযক এক অক্তভমোন! এত বক্ষোভ'! 

আক্তম বললোম,'মোিীমো, িশুোন্ত েো'র বুোযগ আযরো ে'ুবটো ক্তচঠি পোওয়ো বগযছ'! বযল আক্তম ক্তচঠি েযুটো 
তোর হোযত তুযল ক্তেলোম। ে'ুবটো ক্তচঠি ক্ততক্তন পেযলন। 

প্রথম ক্তচঠিযত ক্তলখো ক্তছল: 

মো, 

তুক্তম  খন আমোর এই পত্র পোযব আক্তম তখন বতোমোর কোছ বথযক ব োেন ব োেন েযূর। মো,ওরো 
শুধু আমোর বোবোযকই মোযরক্তন। ওরো বমযরযছ আযরো শত-িহস্র বোবোযক!িব িন্তোন  ক্তে চুপ কযর 
বযি থোযক তোহযল বতো এযেযশ আর বকোন বোবোই অবক্তশষ্ট থোকযব নো। 

মো, আক্তম েোক্তন তুক্তম আমোযক  ুযদ্ধ ব যত বেযব নো কোরন আক্তম বতোমোর একমোত্র িন্তোন!তোই 
বতোমোযক নো বযলই আক্তম  ুযদ্ধ চযল এযিক্তছ। আমোর েযনু বেোয়ো কযরো, মো! 

বতোমোর 

িুশোন্ত। 

 

 

 

ক্তিতীয় ক্তচঠিযত ক্তলখো ক্তছল: 



মো, 

গতকোল রেোঙ্গন বথযক ক্তফযর এযিক্তছ আমোযের বছোট কুোযম্প।কুোম্প বলযত গভীর েৃংগযল বছোট 
একটি কুাঁ যেঘর।এখোযন ক্তেযনর আযলো বপৌাঁছুয়নো।রোযত ক্তনষক কোযলো অন্ধকোর।মোটির প্রেীযপর আযলোয় 
ক্তনযের ছোয়োযক মযন হয় ভূত! অথবো অপচছোয়ো! 

বোইযর একনোগোযে ব িটি হযে।যিই িোযথ এযলোপোতোরী ঝে! বশো বশো বোতোি।ওই বোতোযির ক্তকছু 
অৃংশ ববেোর ফোাঁক ক্তেযয় ঢুযক পযেযছ আমোযের ঘযর! 

আহো! ক্তক কিট আমোযের! 

একপোযশ বগোলগোল হযয় বযিযছ িোত েন মুক্তিয োেধো। স্বোধীন বোৃংলো ববতোর বকন্দ্র শুনযব বযল। 
অনু পোযশ মোটির উপযর ক্তবছোনো বপযত শুযয় আযছ একেন গুক্তলক্তবদ্ধ মুক্তিয োেধো।গতকোযলর 
অপোযরশযন ওর বোম হোযত গুক্তল বলযগযছ।আমোর উপর েোক্তয়তব পযেযছ ওর বেখো শুনোর।আক্তম 
ক্তকছুক্ষন আযগ কোপে ক্তেযয় ওর ক্ষতস্থোযন বিাঁযক ক্তেযয়ক্তছ প্রেীযপর আযলোয়। ওই একই প্রেীযপর 
আযলোয় এখন বতোমোযক ক্তচটি ক্তলখক্তছ। 

গতকোল আমরো বোইশ েন হোনোেোরযক হতুো কযরক্তছ।আমোযের মযরযছ একেন।আহত হযয়যছ 
একেন।ক্তক েোযনো মো, হোনোেোররো মোনুষ হতুো করযছ, আর আমরো হতুো করক্তছ মোনুষ নোযমর পশু! 

বতোমোর 

িুশোন্ত। 

পুনি: 

মো, কুোম্প বখযক বলখো এই ক্তচটিগুযলোর বকোনটোই বতোমোযক বপোস্ট কক্তরক্তন।মযনর িুপ্ত ইযে ক্তছল,  ক্তে 
কখযনো ক্তবেয়ী হযয় ক্তফক্তর, তোহযল মুযখোমকু্তখ বযি ক্তচঠিগুযলো বতোমোযক পযে বশোনোব! আর ক্তফযর 
 োযবো আমোর েীবযনর বিই বেষ্ঠ ক্তেনগুযলোযত। আর  ক্তে বকোনক্তেন নো ক্তফক্তর, তোহযল বকউ একেন 
বতোমোযক এই ক্তচঠিগুযলো ক্তেযয়  োযব।  োযত কযর, এই ক্তচঠি পযে তুক্তম বুঝযত পোর ক্তক অদু্ভত আর 
ক্তক মক্তহমোময়ী েীবন ক্তছল বতোমোর বছযলর! 

বতোমোর 

িুশোন্ত। 

এইবোর ক্তচঠি পযে কোাঁেযত শুরু করযলন মোিীমো! এই কোন্নোর উৎি হৃেযয়র খুব 
গভীযর।অক্তচনপুযর।য খোনটোয় আমোযের কোযরো বকোন প্রযবশোক্তধকোর বনই।নো িোঈযের! নো আমোর! 



 

 

ক্তবয়োলক্তলশ.     

ভোরতীয় বগোযয়নেো িৃংস্থো ক্তরিোচব  এন্ড এুনোলোইক্তেৃং উইৃংি িৃংযক্ষযপ 'র'।এফ.ক্তব.আই, বমোিোে এবৃং 
বক.ক্তে.ক্তব'র মযতো 'র' এর উপযর বই বলখো হযয়যছ প্রচুর বই। ওই রকম একটি বইযয় বোৃংলোযেযশর 
মুক্তি ুেধ ক্তনযয় গুরুত্বপূেব ও বকৌতূহল েোগোযনো ক্তকছু তযথুর িক্তন্নযবশ করো হযয়যছ।বইটির 
নোম:'Inside Raw:The story of Indian’s the secret Service'. বলখক অযশোকো রোইনো।বইটিযত 
আমোযের মুক্তি ুেযধর বশষক্তেযকর ে শুোবলীর বনবনো করযত ক্তগযয় বলখক বযলযছন: 

'ঘটনো দ্রুত গক্তেযয় চলযলো । পোক্তকস্তোনী প্রক্ততযরোযধর িীপগুযলো এক্তেযয় ভোরতীয় বোক্তহনী দ্রুত অগ্রির 
হযলো ঢোকোর ক্তেযক । ভোরতীয় Raw এযেন্টযের পক্তরযবক্তশত তযথুর ক্তভক্তত্তযতই পোক্তকস্তোনী প্রক্ততযরোধ 
বোক্তহনীর বচোযখ ধুলো ক্তেযয় এভোযব অগ্রির হওয়ো িম্ভব হযয়ক্তছযলো । পোক্তকস্তোনীরো অযনক েোয়গোয় 
তীি প্রক্ততযরোধ গযে তুযলক্তছল ।  

ক্তকন্তু মুক্তি বোক্তহনীর িোরো নোযেহোল হযয় এবৃং ভোরতীয় বোক্তহনীর অবুোহত িোফযলু তোরো হযতোেুম 
হযয় পযেক্তছযলো । ঢোকো ও তোর আশ পোযশর উপর ক্রমোগত আক্রমন পোক্তকস্তোনী ইস্টোনব কমোন্ডযক 
স্থক্তবর কযর ক্তেযয়ক্তছযলো এবৃং এখোন বথযক বিনুরো বকোন ক্তনযেবশনোই পোক্তেযলো নো। 

েোক্ততিৃংযঘ পোক্তকস্তোনী প্রক্ততক্তনক্তধরো  খন  ুদ্ধ ক্তবরক্ততর বচষ্টো চোলোক্তেল, ভোরত তখন ১২ই ক্তেযিের 
ঢোকোর উপর চূেোন্ত আঘোযতর েনু বতক্তর হক্তেযলো । এিময় ভোরতীয় বগোযয়দোরো একটো ববতোর 
বোতব ো ধযর বফযল,  ো ঢোকোর উপর চূেোন্ত আঘোত এবৃং পোক্তকস্তোনী বিনুযের আত্মিমপবযের ক্তনক্তমত্ত 
হযয় েোাঁেোয়! 

বিই ববতোর বোতব োটি ক্তছল এরকম: 

'আমরো েপুুর বোরটোয় গভনবর হোউযে ববঠযক বিক্তছ!’  

এ বোতব ো বথযক এটো ধযর বনয়ো হযলো একটো উচ্চপ বোযয়র ববঠক বিখোযন হযত  োযে । ববঠকটি 
বোনচোল করোর পক্তরকল্পনো বনয়ো হযলো । ক্তকন্তু িমিুো হযলো ভোরতীয় ক্তবমোন বোক্তহনীর ইস্টোনব কমোন্ড 
ববোমো বষবযের লক্ষুস্থল গভনবর হোউযের অবস্থোন ক্তচক্তিত করযত পোরক্তছল নো । ক্তবমোন এবৃং 
বিনোবোক্তহনী বহেযকোয়োটব োযর িকল বেৌেোযেৌক্তে বুথবতোয় প ববক্তিত হযলো । বযয়  োক্তেযলো িময় । 
ক্তবষয়টো অনু িৃংস্থোর কোযছ পোঠোযনো হযলো । RAW –এর ব িব এযেন্ট ঢোকোয় কোে করক্তছল দ্রুত 
তোাঁযের একটি ক্তমটিৃং েোকো হযলো । এ এযেন্টযের মযধু একেন তোর কোযছ অবক্তশষ্ট ঢোকোর একটো 
প বটন মুোপ মোত্র ক্তেযত পোরযলো । মুোপটোর অবস্থো ক্তছল খুবই খোরোপ । তব ুবকোন রকযম তোযক 



ক্তভক্তত্ত ক্তহযিযব ক্তনযয় আকোশ বথযক বেখো  োয়, এমন একটো ভূক্তম ক্তচি ক্তনক্তেবষ্ট কযর গভনবর হোউেযক 
ক্তচক্তিত করো হযলো । RAW- এর বতক্তর এ ক্তনযেবশনো মুোপটি ক্তবমোন বোক্তহনীর পোইলযটর কোযছ 
বপৌছোযনো হযলো । ভোরতীয় ক্তবমোন বোক্তহনীর ববলো ১২ টোর ক্তেযক বকোলকোতো বথযক আকোযশ উেযলো। 
ববোমো বফলো হযলো । 

পযর পোওয়ো তযথু েোনো ক্তগযয়ক্তছযলো, গভনবর মোক্তলক বেৌযে বনযম ক্তগযয়ক্তছযলন ভু- গভব স্থ বোৃংকোযর । 
নোমো  পযেক্তছযলন । ক্তকছুক্ষন পযর ববক্তরযয় এযি তোর মন্ত্রীিভোর িহয োগীযের িযমত ক্ততক্তন পেতুোগ 
কযরক্তছযলন।(MR. A. M Malik, the governor wrote the draft of his cabinet resignation 
letter to the president Yahiya with shaking ball point on a scrap of office paper as 
the Indai MIG- 21s destroyed his official residence.All morning Mr. Malik and his 
cabinet had been unable to decide whether to resign or hang on. The Indian air raids 
finally decided him. The resignation effectively throws all responsibility for a last ditch 
stand on the east Pakistan army commander Lt. Gen. A.A.K Niajy, who yesterday 
vowed to fight to the last man.The Times, Dec15,1971) 

তোরপর বরেক্রযির ক্তনয়ন্ত্রেোধীন বহোযটল ইন্টোর কক্তন্টযনন্টোযল তোরো আেয় ক্তনযয়ক্তছযলন । তখন 
পোক্তকস্তোন িরকোযরর একমোত্র প্রক্ততক্তনক্তধ ক্তহযিযব িোমক্তরক প্রশোিক বেনোযরল ক্তনয়োেীর উপযর  ুদ্ধ 
পক্তরচোলনোর িমস্ত েোক্তয়ত্ব ক্তগযয় পেযলো । বোৃংলোযেযশর মুক্তি  ুদ্ধ তখন প্রোয় বশষ । এর েকু্তেন পর 
ক্তনয়োেী আত্মিমপবে করযলন। আর বোৃংলোযেযশর েন্ম হযলো।(Inside Raw :The story of Indian’s 
the secret Service, page:60-66). 

 

১৬ ক্তেযিের ১৯৭১  

বভোর ছয়টো। চোরক্তেযক তখযনো হোল্কো অন্ধকোর আর ঘন কুয়োশো।ঐ হোল্কো অন্ধকোর আর ঘন 
কুয়োশোর আিতরন বভে কযর পুবব ক্তেগযন্ত িূ ব উক্তক ক্তেযে।একই িমযয় ক্তমরপরু ক্তিযের উত্তর পোযশ 
আক্তমনবোেোযর রোস্তোয় খবুই উক্তিি হযয় পোয়চোক্তর করযছন ক্তমত্রবোক্তহনীর বমের বেনোযরল নোগরো । 
িোযথ আযছন রযয়যছন কোযেক্তরয়ো বোক্তহনী প্রধোন কোযের ক্তিক্তেকী, ক্তশখ লোইট ইনফুোনক্তির হরযেব ক্তিৃং 
ক্লোর ও ভোরতীয় ১৩ গোেব যির িন্তু ক্তিৃং।  

ক্তমরপুর ক্তিযের িমূ্পেব কযিোল তখন ক্তমত্রবোক্তহনীর কমোযন্ডো বুোটোক্তলয়যনর হোযত। এই কমোযন্ডো 
বোক্তহনীযক ১১ ক্তেযিের রোযত টোঙ্গোইযলর কোযছ ‘এয়োর ক্তস্ট্রযপ’ ভোরতীয় িোিযপোটব  বেন বথযক 
পুোরোিুু টয োযগ নোমোযনো হযয়যছ।িোযথ আযরো নোমোযনো হযয়যছ ৩.৭ ইক্তি কোমোন ও প্রচুর অেিহ।  

তখন টোঙ্গোইল িোক্তকব ট হোউযি অবস্থোন করক্তছযলন পলোয়নরত ক্তবশোল বোক্তহনীিহ পোক্তকস্তোনী ৯৩ 
ক্তিযগযের ক্তিযগক্তেয়োর কোক্তের। ক্ততক্তন খবর বপযলন, তোাঁযের িোহোয ুর েনু চীনো বিনুরো অেশেিহ 
অবতরে করযছ। খবরটো ক্তছল িমূ্পেব ক্তমথুো ও ভুল। ভুল ভোঙ্গোর পর ক্তিযগক্তেয়োর কোক্তের ত্বক্তরত 
গক্ততযত তোর ক্তবশোল বোক্তহনী ক্তনযয় পোক্তলযয় ঢোকোর ক্তেযক রওনো হযল পযথর মযধু তোযের গক্ততযরোধ 
কযর িমূ্পেব ক্তনক্তিি কযর বেয় কোযেরীয়ো বোক্তহনী।  



ক্তিযগক্তেয়োর কোক্তের বগ্রফতোর হন। এরপর কোযেরীয়ো বোক্তহনী ও কমোযন্ডো বোক্তহনী কোক্তলয়োনকর ও 
িোভোর হযয় ক্তমরপরু ক্তিযের কোযছ আযিন। খবর ক্তছল ক্তমত্রবোক্তহনী ব ন ক্তমরপুর ক্তিে ক্তেযয় ঢোকোয় 
প্রযবশ করযত নো পোযর। এেনু পোক্তকস্তোনী বোক্তহনীর ওপর কেো ক্তনযেবশ ক্তছল,ব মন কযরই বহোক 
ক্তমরপুর ক্তনযেযের েখযল রোখযত প্রযয়োেযন ক্তিে উক্তেযয় ক্তেযত হযব। এই বগোপন খবর ক্তমত্রবোক্তহনীর 
কোযছ আিোর িযঙ্গ িযঙ্গ কমোযন্ডো বোক্তহনী ক্তমরপুর ক্তিযের িমূ্পেব েোক্তয়ত্ব ক্তনযয় বনয়। এর পরও 
পোক্তকস্তোন বোক্তহনী বমের িোলোমযতর বনত যত্ব অযনকবোর ব থো বচষ্টো কযরক্তছল। ক্তকন্তু কমোযন্ডো বোক্তহনীর 
বুোটোক্তলয়ন প্রচণ্ড আক্রমযে ক্তকছু বিযনুর লোশ বফযল তোরো ক্তপছু হটযত বোধু হয়। 

বমের বেনোযরল নোগরোশষে একটো ক্তবষযয় খুবই ক্তচক্তন্তত ব  ভোরতীযয়ৌ বোক্তহনী প্রধোন বেনোযরল 
মোযনক’শ বরক্তেও মোরফত বেনোযরল ক্তনয়োেীযক তোর িমূ্পেব বোক্তহনীিহ ১৬ ক্তেযিের িকোল ৯টোর 
মযধু আত্মিমপবে করযত আহ্বোন েোক্তনযয়ক্তছযলন। ক্ততক্তন আরও বযলক্তছযলন, এর পরও  ক্তে আমোর 
আযবেন বমোতোযবক আপক্তন  ক্তে পুযরো বোক্তহনীিহ ১৬ ক্তেযিের িকোল ৯টোর মযধু আত্মিমপবে নো 
কযরন, তোহযল আমোর ক্তমত্রবোক্তহনীযক েযল, স্থযল ও আকোযশ পূযেবোেুযম ঢোকোর বুযক আঘোত হোনোর 
েনু ক্তনযেবশ ক্তেযত আক্তম বোধু হব। ক্ততক্তন এই আহ্বোন উেুব ও ইৃংযরেীযত প্রচোরপত্র আকোযর 
ক্তবমোনয োযগ িোরোবোৃংলোযেযশ ক্তবতরে কযরন।  

বমের বেনোযরল নোগরো ক্তমরপুর ক্তিযের কোযছ েোাঁক্তেযয় বোর বোর হোত ঘক্তের ক্তেযক তোক্তকযয় 
বেখক্তছযলন। ঘক্তেযত তখন িকোল িোতটো। এর মযধু ক্তিযগক্তেয়োর ক্লোর কোযছ খবর এযলো বেনোযরল 
ক্তনয়োেী ক্তবক্তভন্ন বিক্টযর ও ঘোাঁটিযত িকোল ছয়টো বথযক  ুদ্ধ বন্ধ করোর মুোযিে পোঠোচযছন। বিই 
মুোযিে ইন্টোরযিে করো হযয়যছ।  

বমের বেনোযরল নোগরো বছোট কোগযে বেনোযরল ক্তনয়োেীযক একটি ক্তচঠি ক্তলখযলন।হোযতর কোযছ িক্তন্ধর 
েযনু িোেো পতোকো পোওয়ো বগল নো।তোই িোেো েোমো ক্তছযে বোনোযনো হযলো িোেো পতোকো।ওই পতোকো 
লোগোযনো হযলো েীযপ।কমোযন্ডো বুোটোক্তলয়যনর ে’ুেন অক্তফিোর ওই েীপ ক্তনযয় রওয়োনো হযলন বেনোযরল 
ক্তনয়োেী উযেযশু।িোযথ বেনোযরল নোগরো ক্তচঠি।ওই ক্তচঠিযত বলখো ক্তছল: 

ক্তপ্রয় আবেিুোহ, 

আমরো এযি বগক্তছ।যতোমোর িব বভলক্তক খতম হযয় ক্তগযয়যছ।আমরো বতোমোযক চোরপোশ বথযক ক্তঘযর 
বফযলক্তছ।বকু্তেধমোযনর মযতো আত্মিমপেব কর।নো হযল বতোমোর ধ্বৃংি অক্তনবো ব।আমরো কথো ক্তেক্তে, 
আত্মিমপেব করযল বেযনভো কনযভনশন অনু োয়ী বতোমোযের িোযথ আচরন করো হযব।যতোমোযক 
ক্তবযশষভোযব ক্তলখক্তছ, আত্মিমপেব করযল বতোমোর েীবযনর ক্তনশচয়তো বেয়ো হযব। 

 বতোমোরই 

 বমের বেনোযরল নোগরো 

 ১৬/১২/৭১ ইৃং ০৮-৩০ ক্তমক্তনট। 

েোমো ক্তেযয় বোনোযনো িোেো ফ্ল্ুোগ উক্তেযয় ওই েীপটো  খন ইস্টোনব কমোন্ড বহে বকোয়োটব োযর প্রযবশ 
করযলো, ক্তেউটিরত পোক্তকস্তোনী বিনুরো অবোক ক্তবস্মযয় ভোরতীয় েীপটোর ক্তেযক তোক্তকযয় ক্তছল। ঘক্তে 



িময় তখন িকোল নয়টো। বহেযকোয়োটব োযর বযি আযছন পোক্তকস্তোনী বিনোবোক্তহনীযত টোইগোর নোযম 
পক্তরক্তচত বেনোযরল ক্তনয়োেী, বমের বেনোযরল েোমযিে, বমের বেনোযরল রোও ফরমোন আলী এবৃং 
বনৌবোক্তহনী প্রধোন ক্তরয়োল এুোেক্তমরোল শক্তরফ। ে’ুেন অক্তফিোর বেনোযরল ক্তনয়োেীযক িোমক্তরক কোয়েোয় 
িুোলুট ক্তেযয় বেনোযরল নোগরোর ক্তচঠিটি তোর হোযত ক্তেযলন। ক্তচঠি পযে বেনোযরল ক্তনয়োেীর মুখ 
মুহূযতব ই ফুোাঁকোযি হযয় বগল।  

ক্তচঠিটো বিখোযন উপক্তস্থত িকযল পযে িলো পরোমশব কযর ঠিক করযলন ব  ক্তমত্রবোক্তহনী  খন আমোযের 
এযকবোযরই িোরপ্রোযন্ত এবৃং এযের প্রক্ততযরোধ করোর মযতো আমোযের  যথষ্ট ক্তরেোভব  বোক্তহনী ও অেশে 
বনই, তখন নোগরো  ো বলযছ তোই করোই বেয়।  

অবযশযষ আত্মিমপবযের ক্তিদ্ধোনত ক্তনযলন ক্তনয়োেী। ক্ততক্তন ক্তমরপুর ক্তিযের ক্তেযক পোঠোযলন েযনু বমের 
বেনোযরল েোমযশেযক।উযেশু বমের বেনোযরল নোগরোযক ইস্টোনব কমোযন্ডর বহে বকোয়োটব োযরর ক্তনযয় 
আশো।যমের বেনোযরল েোমযশে ক্তমত্র বোক্তহনীর বমের বেনোযরল নোগরোযক িৃংযগ ক্তনযয় ছুটযলন ইস্টোনব 
কমোযন্ডর বহে বকোয়োটব োযরর ক্তেযক।  

ক্তেযিের বভোর।শহযর তখন কোরক্তফউ।ওই কোরক্তফউ বভে কযর ইস্টোনব কমোযন্ডর বহে বকোয়োটব োযরর 
ক্তেযক ছুযট চযলযছ েযুটো গোেী। প্রথমটো ক্তেপ। বিখোযন বযি আযছন বমের বেনোযরল েোমযশে। 
ক্তিতীয়টো পতোকো উেোযনো মোক্তিবক্তেে ববনে।ওখোযন বযি আযছন ক্তমত্র বোক্তহনীর বমের বেনোযরল 
নোগরো ক্তিযগক্তেয়োর িোনক্তিৃং বোবোক্তে, ক্তিযগক্তেয়োর হরযের ক্তিৃং ও বঙ্গবীর কোযের ক্তিক্তেকী। 

িকোল েশটো পোাঁচ ক্তমক্তনযট েযুটো গোক্তে ইস্টোনব কমোযন্ডর বহে বকোয়োটব োযরর িোমযন এযি েোাঁেোযলো।যমের 
বেনোযরল নোগরো, ক্তিযগক্তেয়োর িোনক্তিৃং বোবোক্তে, ক্তিযগক্তেয়োর হরযের ক্তিৃং ও বঙ্গবীর কোযের ক্তিক্তেকী 
প্রযবশ করযলন বল: বেনোযরল ক্তনয়োেীর অক্তফযি।িকোল েশটো েযশ অক্তফি কক্ষ ঢুকযলন বল: 
বেনোযরল ক্তনয়োেী।যমের বেনোযরল নোগরো ও বল: বেনোযরল ক্তনয়োেী ক্তিটিশ আক্তমবযত একিোযথ 
কক্তমশন পোওয়োর পর একই একোযেমীযত প্রক্তশক্ষন ক্তনযয়ক্তছযলন।তোরো পরের পরেযরর পক্তরক্তচত। 

ক্তনয়োেী নোগরোযক েক্তেযয় ধযর তোর কোাঁযধ মোথো বরযখ ফুক্তপযয় কোাঁেযত লোগযলন। ক্তবেক্তবে কযর 
কোাঁেযত কোাঁেযতই বলযলন:'আমোর আেযকর এই অপমোযনর েনু েোয়ী রোওয়োলক্তপক্তন্ডর বোস্টোেব রো'! 

ক্তনয়োেীর বফোাঁপোযনো একটু থোমযতই বমের বেনোযরল নোগরো, ক্তনয়োেীর িোযথ এক এক কযর পক্তরচয় 
কক্তরযয় ক্তেযলন ক্তিযগক্তেয়োর িোনক্তিৃং বোবোক্তে, ক্তিযগক্তেয়োর হরযের ক্তিৃং ও বঙ্গবীর কোযের ক্তিক্তেকীযক। 

কোযের ক্তিক্তেকীযক পক্তরক্তচত কক্তরযয় ক্তেযত ক্তগযয় বমের বেনোযরল নোগরো বলযলন,'ইক্তনই মুক্তি বোক্তহনীর 
একমোত্র প্রক্ততক্তনক্তধ।ইক্তন বতোমোর পরম বনু্ধ, বিই ক্তবখুোত কোযের ক্তিক্তেকী'! 

কোযের ক্তিক্তেকী নোমটো শুনযতই ক্তনয়োেী আবোর বচয়োর বচযে উযঠ েোক্তেযয় ক্তিতীয়বোর তোযক িোমক্তরক 
অক্তভবোেন করযলন এবৃং হোত বোক্তেযয় ক্তেযলন হুোনে বিক করোর েযনু।হোত বোেোযলন নো কোযের 
ক্তিক্তেকী! 

ক্তনয়োেী হোত এক্তগযয় ক্তেযয় বরযখযছ অথচ কোযের ক্তিক্তেকী হোত বমলোযেন নো।এটো বেযখ ক্তবচক্ষন 
বেনোযরল নোগরোর বুোপোরটো বুঝযত বেক্তর হযল নো। 



বেনোযরল নোগরো, কোযের ক্তিক্তেকীযক বলযলন,'আপক্তন কী করযছন? হোত বমলোন।আপনোর িোমযন 
পরোক্তেত বিনোপক্তত।পরোক্তেযতর িোযথ হোত নো ক্তমলোযনো বীরযত্বর অবমোননো'! 

উত্তযর কোযের ক্তিক্তেকী বলযলন,'পরোক্তেযতর িোযথ হোত নো ক্তমলোযনো বীরযত্বর অবমোননো! হয় হউক! 
ক্তকনতু  োরো ক্তশশু ও নোরীহতুো কযরযছ, মো-ববোনযের ধষবে কযরযছ, তোযের িোযথ হোত ক্তমক্তলযয় আক্তম 
আিোহ কোযছ েবোব ক্তেযত চোইনো।আমোয় ক্ষমো করুন'! 

কোযের ক্তিক্তেকীর কপোযল ততক্ষযন েমো ক্তবনে ুক্তবনে ুঘোম! হোযতও ক্তবনে ুক্তবনে ুঘোম। 

এই ঘোম মুকক্ততয োেধোর ঘোম! 

এই ঘোম ঘ নোর!  

এই ঘোম ক্তধক্কোযরর! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

বততোলক্তলশ.  

১৬ ক্তেযিের, ১৯৭১। 

েপুুর প্রোয় একটো। বহক্তলকেোযর কযর ঢোকোয় এযলন ভোরতীয় বিনোবোক্তহনীর পূববোিলীয় কমোযন্ডর ক্তচফ 
অব স্টোফ বমের বেনোযরল বে এফ আর েুোকব।তোর িোযথ আত্মিমপবযের কোগেপত্র ও েক্তলল 
েস্তোযবে।ইস্টোনব কমোযন্ডর বহেযকোয়োটব োযর ক্তমত্রবোক্তহনীর বমের বেনোযরল েুোকব আর পোক্তকস্তোন 
বিনোবোক্তহনীর ক্তনয়োক্তের মযধু  খন আত্মিমপবে চুক্তি ক্তনযয় ের কষোকক্তষ চলক্তছল তখন পোক্তকস্তোক্তন 
বোক্তহনীর ক্তনরোপত্তো প্রে ক্তছল আযলোচনোর মূখু ক্তবষয়। ঢোকোয় তখন পোক্তকস্তোক্তন বিনু আর নোনো রকম 
আধোিোমক্তরক বোক্তহনীর বলোকেন ক্তমক্তলযয় বমোট ৯৪ হোেোর িেিু আটকো পযেক্তছল।  

বমের বেনোযরল েুোকব তোাঁর 'িুোযরন্ডোর অুোট ঢোকো: বোথব অব আ বনশন' বইযয় ক্তলযখযছন: 

'পোক্তকস্তোযনর পূববোিলীয় কমোযন্ডর অক্তধনোয়ক বলফযটনুোন্ট বেনোযরল এ এ বক ক্তনয়োক্তে বরিযকোিব 
ময়েোযন আত্মিমপবে নো কযর বিনোক্তনবোযি তোাঁর িের েপ্তযরই আত্মিমপবযের বুোপোযর চোপোচোক্তপ 
করক্তছযলন।যিটো ব  বকবল েনিমযক্ষ অবমোননো এেোযনোর েনু, তো নয়। এর বপছযন ক্তনযেযের ক্তপঠ 
বোাঁচোযনোর ক্তচন্তোও কোে কযরক্তছল'! 

বলফযটনুোন্ট বেনোযরল ক্তনয়োক্তের এই ভীক্তত ব  খুব অমূলক বো অবোস্তব ক্তছল, তোও নয়। এক্তবষযয় 
কোযের ক্তিক্তেকী তোর স্বোধীনতো ’৭১ বইযয় ক্তলযখযছন: 

'ভোরযতর পূববোিলীয় কমোযন্ডর অক্তধনোয়ক বলফযটনুোন্ট বেনোযরল েগক্তেৎ ক্তিৃং অযরোরো আর 
ক্তনয়োক্তেযক বহনকোরী গোক্তে  খন লোখ লোখ েনতোর ক্তভে বঠযল বরিযকোিব ময়েোযনর ক্তেযক এযগোক্তেল, 
তখন একোক্তধকবোর বিই বহযরর গক্তত রুদ্ধ হযয়  োয়। ক্তক্ষপ্ত েনতো ক্তনয়োক্তেযক ক্তছক্তনযয় বনওয়োর বচষ্টো 
কযর। তোরো বলক্তছল ক্তনয়োক্তেযক আমোযের হোযত েোও। ও খুনী। ও আমোযের লক্ষ লক্ষ বলোক 
বমযরযছ, আমরো ওর ক্তবচোর করব।’ 

বেনোযরল ইয়োক্তহয়ো বেনোযরল মোযনকশ'র ক্তনকট একটি আযবেযন েোনোযলন ব , পোকবোক্তহনী 
আত্মিমপবযন প্রস্তুত তযব তোযের শুধু একটি প্রোথবনো ব  আত্মিমপবন গ্রহন করযব ভোরতীয় 
বিনোনোয়যকরো । কোরে ভোরত বেযনভো কনযভনশন িোরো ক্তনয়ক্তন্ত্রত ।বোৃংলোযেশ বেযনভো কনযভনশযন 
িই কযরক্তন।তোই বোৃংলোযেযশর বেযনযরযলর ক্তনকট আত্মিমপবন করো িম্ভব নয় । কোরে,  মুক্তিবোক্তহনী 
 ক্তে প্রক্ততযশোধমূলক হতুো চোলোয় তযব আন্তেব োক্ততক আইন বো বেযনভো কনযভনশন তোযের রক্ষো 
করযত পোরযব নো ।  



বেনোযরল েুোকব ক্তলযখযছন: 

'আত্মিমপবে ক্তনযয় আযলোচনোয় িোবুস্ত হয়, ১৬ ক্তেযিের আত্মিমপবযের েক্তলল স্বোক্ষক্তরত হযলও ক্তনয়োক্তে 
ও তোর বোক্তহনী তখনই অে িমপবে করযব নো। বেনোযরল েুোকব ১৮ ক্তেযিের প বন্ত তোযের অে 
রোখোর অনুমক্তত বেন। ফযল পোক্তকস্তোক্তন বোক্তহনী  ুদ্ধবদী হযলও ঢোকো বিনোক্তনবোযি তোযের অবস্থোন 
ক্তছল িশে'।  

এ এক অভূতপূবব ও অদু্ভত পক্তরক্তস্থক্তত! 

পোক্তকস্তোনীরো, বকন মুক্তিবোক্তহনীর কোযছ আত্মিমপবে কযরক্তন এটোর একটো বুোখুো ক্তেযয়যছন মকু্তি ুেযধর 
িববোক্তধনোয়ক এম.এ.ক্তে ওিমোনী।এমএ.ক্তে ওিমোনী ভোষুমযত: 

' ুদ্ধবদীযের বুোপোযর আন্তেব োক্ততক নীক্ততমোলো আযছ  োর অনু নোম বেযনভো কনযভনশন। বোৃংলোযেশ 
এই কনযভনশযন স্বোক্ষরকোরী বেশ নয় বযলই বিই নীক্ততমোলো মোনযত মকু্তিবোক্তহনী বোধু ক্তছযলো নো। 
তোই তোযের হতুো করযল বো তোযের উপর অতুোচোর করযল বলোর থোকযতো নো ক্তকছু। পোক্তকস্তোনীরো 
বেযনশুযন বি ঝুক্তক বনয়ক্তন। তোছোেো ৯০ হোেোর  দু্ধবদীযক খোওয়োযনো পেোযনো তেোরক করোর 
ক্ষমতোও  ুদ্ধক্তবধ্বস্ত বোৃংলোযেযশর ক্তছযলো নো। তখনও ক্তনযের খোওয়োটোই ব  বেোযট নো'! 

ক্তবযকল বিোয়ো চোরটোর ক্তেযক অক্তধনোয়ক বল. বেনোযরল েগক্তেৎ ক্তিৃং অযরোরো পরোক্তেত অক্তধনোয়ক 
বল. বেনোযরল আমীর আবেিুোহ খোন ক্তনয়োেীিহ আত্মিমপবে মযি উপক্তস্থত হযলন।  

চোরক্তেযক তখন েশ লোখ েনতোর ক্তবেয় উিোি! আর ময়েোযন উপক্তস্থত হোেোর হোেোর মকু্তিয োদ্ধোর। 
তোযের হোযত আযিয়োে।ওই আযিয়োে তোক করো আকোযশর ক্তেযক।ওই আযিয়োে বথযক ববক্তরযয় আিযছ 
অক্তবরোম বগোলোবষবে! 

ক্তবযকল ৪টোর ববযে ২১ ক্তমক্তনযট এযলো বিই িক্তন্ধক্ষন। ক্তবযশ্বর অনুতম বেষ্ঠ িোমক্তরক বোক্তহনীর 
পরোক্তেত অক্তধনোয়ক বল. বেনোযরল ক্তনয়োেী কোাঁপো কোাঁপো হোযত স্বোক্ষর করযলন আত্মিমপবযের েক্তলযল! 

স্বোক্ষর করোর পর পোক্তকস্তোযনর অক্তধনোয়ক বল. বেনোযরল ক্তনয়োেী বকোমর বথযক ক্তরভলবোর ও ববে 
এবৃং কোাঁধ বথযক র ুোক্তঙ্কযয়র িব বুোে খুযল বল. বেনোযরল েগক্তেৎ ক্তিৃং অযরোরোর হোযত ক্তেযলন। 
এরপর মোযঠ উপক্তস্থত পোক্তকস্তোযনর িোমক্তরক কমবকতব োরো িোক্তরবদ্ধভোযব েোাঁক্তেযয় বকোমর বথযক অে, 
ববে এবৃং কোাঁধ বথযক র ুোক্তঙ্কযয়র বুোে খুযল িোমযন মোটিযত বরযখ ক্তেল! 

এই ে শু অবযলোকন করযলন মোযঠ উপক্তস্তত েশ লক্ষ েনতো, মুক্তিয োেধো আর শতোক্তধক বেশী-
ক্তবযেশী িোৃংবোক্তেযকরো! মযন হযলো ব ন িমগ্র ক্তবশ্ব কযয়ক ক্তমক্তনযটর েনু স্তব্ধ হযয় থমযক েোক্তেযয়যছ। 
আর অবোক ক্তবস্মযয় বেখযছ প ক্তথবীর বুযক নূতন ইক্ততহোি ি ক্তষ্টর বিই শুভক্ষন! 

 

আত্মিমপবে েক্তলযলর ভোষু ক্তছল: 



The Pakistan eastern command agree to surrender all Pakistan armed forces in 
Bangladesh to Lieutenant General Jagjit Singh Aurora General, officer-commanding in 
chief of the Indian and Bangladesh forces in the eastern theatre. This surrender 
includes all Pakistan land, air and naval forces and civil armed forces. They are 
currently located to the nearest regular troops under the command of Lieutenant 
General Jagjit singh. 

The Pakistan eastern command shall come under orders of Lieutenant-General Jagjit 
Singh Aurora as soon as this instrument has been signed, Disobedience of orders will 
be regarded as breach of the surrender terms and will be dealt with in accordance 
with the accepted laws and usages of war. The decision of Lieutenant General Jagjit 
Singh Aurora will be final, should any doubt arise as to the meaning or interpretation 
of surrender terms. 

Lieutenant General Jagjit Singh Aurora gives a solemn assurance that personnels who 
surrender shall be treated with dignity and respect that soldiers are entitled to in 
accordance with provisions of the Geneva Convention and guarantees the safety and 
well-being of all Pakistan military and para-military forces who surrenders, protection 
will be provided to foreign nationals, ethnic minorities and personnels of West Pakistan 
origin by the forces under the command of Lieutenant General Jagjit singh Aurora. 

এর ঠিক ক্ততন ক্তেন পর ১৯ ক্তেযিের ঢোকো বিনোক্তনবোযির গলফ মোযঠ বশষ অে িমপবে কযর 
পোক্তকস্তোক্তন বোক্তহনীর ৩০ হোেোর বিনু। ওযের বনত ত্ব বেন বমের বেনোযরল রোও ফরমোন আলী। 
ক্তমত্রবোক্তহনীর পযক্ষ ভোরতীয় বিনোবোক্তহনীর বমের বেনোযরল িগৎ ক্তিৃং ওই অে গ্রহে কযরন! 

 

 

 

 

 

 

 



 

বচৌচক্তিশ  

১৫ই ক্তেযিের রোযত িুশোন্তেোর মো'র কোযছ তোর ক্তচঠিগুযলো বপৌযছ ক্তেযয়, ক্তকছুটো িময় তোর িোযথ 
কোটিযয়, আক্তম ও িোঈে েেুযনই বললোম,'মোিীমো আে আমরো আক্তি'। 

মোিীমো বলযলন,'এত রোযত বকোথোয়  োযব'? 

আক্তম বললোম,'বোঘমোরোয় মুক্তিয োেধোযের একটি বগোপন কুোম্প আযছ।আমরো ওখোযনই  োযবো'! 

মোিীমো বলযলল,'বতোমোযের কোযছ আমোর একটো আবেোর আযছ'! 

আমরো বললোম,'ক্তক আবেোর মোিীমো'? 

মোিীমো বলযলল,'গত নয়মোি বতোমরো  ুদ্ধ কযরযছো।বযন েৃংগযল কোটিযয়যছো।কখযনো অনোহোযর কখযনো 
অধবোহোযর! আমোর িুশোন্তও তোই কযরযছ।আমোযক একবোর িুয োগ েোও বতোমোযেরযক বপট পুযর 
খোওয়োযনোর! এযত কযর আক্তম একটু শোক্তন্ত পোযবো। আযরো ববশী শোক্তন্ত পোযব িশুোযন্তর আতমো'!  

মোিীমোর এই কথোর উপযর আমরো বকোন কথো বলযত পোরলোম নো।আমরো ে'ুেযনই ক্তনরুত্তর! 

মোিীমো গ হপক্তরচোক্তরকোযক তোেো ক্তেযলন রোন্নোর ব োগোর- ন্ত্র করোর।আমোযেরযক তোেো ক্তেযলন হোত মুখ 
ধুযয় খোক্তনকক্ষন ক্তবেোম বনওয়োর।মোিীমো পথ বেক্তখযয় আমোযের ক্তনযয় এযলন িশুোন্তেোর ঘযর। 

পক্তরপোটি কযর িোেোযনো একটি ঘর।একপোযশ একটি খোট।খোযটর পোযশ পেোর বটক্তবল।ঘযরর মোঝখোযন 
বছোট একটি বগোল বটক্তবল।যটক্তবযলর চোরপোযশ চোরটো আরোম বকেোরো।যেয়োযল ঝুলযছ ে'ুবটো ছক্তব।একটি 
িুশোন্তেোর।অনুটি বেখযত অক্তবকল িুশোন্তেো! শুধু বয়ি ববক্তশ আর মোথোয় চুল কম। নো বলযলও 
বুঝযত অিুক্তবধো হয় নো ব , ওটো িুশোন্তেোর বোবো! 

মোিীমো বলযলন,'েোযনো, আক্তম প্রক্ততক্তেন অযপক্ষোয় ক্তছলোম িুশোন্ত আিযব।প্রক্ততক্তেন ওর ঘর ঘুক্তছযয়ক্তছ, 
ক্তবছোনো ঘুক্তছযয়ক্তছ।ওর পথ বচযয় ক্তেন গুযনক্তছ! বশষ প বন্ত ও এযলো নো।এযল বতোমরো!এযলো ওর ক্তচঠি! 

হোয় ক্তবধোতো! 

হোয় ক্তনয়ক্তত'! 

বযলই ক্ততক্তন আবোযরো ফুাঁ ক্তপযয় ফুাঁ ক্তপযয় কোাঁেযত শুরু করযলন! 



আক্তম বলললোম,'মোিীমো, িশুোন্তেো বেযশর েযনু েীবন ক্তেযয়যছন।ওরো বীর, ওরো মযরও অমর।িুশোন্তেো 
ববাঁযচ খোকযবন, আমোযের মোযঝই'! কথোটো বযল আমোর গলোও ভোক্তর হযয় এযলো।আক্তমও কোাঁেযত শুরু 
করলোম! এবোর বুঝলোম এই কোন্নোর উৎি বকোথোয়? এ কোন্নোর উৎি ভোলবোিোয়! 

খোবোযরর বটক্তবযল আমোযের েোক পেযলো রোত একটোয়।ভোত, েোল, িবক্তে আর আল ুক্তেযয় ক্তেযমর 
বঝোল! অম যতর মযতো লোগযলো বখযত! আমরো আকনঠ েুযব বগলোম মোিীমোর বস্নযহর পরযশ! 

িুশোন্তেোর রুযম ঘুযমোযতো এলোম রোত ে'ুবটোয়।ক্তবছোনোয় শুযয়ই ঘুক্তমযয় পেযলো িোঈে।আমোর ঘুম এযলো 
নো।বোথরুযম  োযবো বযল বোক্তের বোইযর এলোম।বোথরুযম বিযর এযি েোাঁেোলোম বোক্তের বভতযরর 
আৃংক্তগনোয়।বহু ক্তেযনর পুরযনো বোক্তে।চোরপোশটো গোছ-গোছোক্তল ক্তেযয় বঘরো।চোরক্তেযক হোল্কো 
কুয়োিো।বোরোনেোয় একটি বোক্তত জ্বলযছ।ওই বোক্ততর ম ে ুআযলোয় বেখো  োযে পযলিতোরো খিোযনো 
বোক্তের বেওয়োল।আযশপোযশর বকোন গোছ বথযক বেযক উঠযলো একটো ক্তনশোচর পোক্তখ। 

ক্তক পোক্তখ ওটো? 

লক্ষী পুোাঁচো? হযত পোযর। 

লক্ষী পুোাঁচোর েোযকর িোযথ িোযথই আাঁযশ পোযশর বকোন েৃংগল বখযক বেযক উঠযলো একটি তক্ষক! 

আমোর বচোখ বগল আকোযশ।আকোযশ ক্ষয়ো চোাঁে।চোাঁযের পোযশ অযনক তোরো।যকোনটোই বমযঘ বঢযক 
বনই।আমোর মযন পেযলো ক্তেলীযপর কথো।বহুক্তেন আযগ ক্তেলীপযক বযলক্তছলোম 'বেক্তখি, আমোযের 
গনতযন্ত্রর চোাঁেটো অক্তচযরই রোহুমুি হযব'! 

আমোযের রোহুমুক্তির ক্তেন ক্তক এযি বগযছ?  

মযন হয় আমোযের অযপক্ষোর পোলো বশষ! 

রুযম ক্তফযর ক্তবছোনোয় বগলোম।মযন পেযলো বোবোর কথো।মো'র কথো।যছোটভোই অনযলর কথো! ওযের 
কথো ভোবযত ভোবযতই ঘুক্তমযয় পেলোম। 

হন্তেন্ত হযয় আমোযক েোকযছন িুশোন্তেোর। আক্তম ঘুম বথযক উঠলোম। 

উক্তন বলযলল,'চল নেীর পোযে  োই'! 

আক্তম বললোম,'এত িকোযল নেীর পোযে ব যয় ক্তক করযব'? 

উক্তন বলযলন,'কোে আযছ।েরুরী কোে'! 

আক্তম িুযবোধ বোলযকর মযতো উনোযক অনুিরন করলোম।আমরো এযিক্তছ িহ্মপুযত্রর পোযে।নেীর পোে 
ধ'বর হোটযত হোটযত আমরো আমরো এলোম নেীর চেোয়।ওখোযন একটি লোশ।হোত বোাঁধো, বচোখ 
বোধো।উপুে করোযনো। আক্তম ও িশুোন্তেো কোযছ বগলোম।ে'ুেযন ক্তমযল অযনক কিযট লোশটো ক্তচৎ 
করলোম। বচহোরোর ক্তেযক তোক্তকযয় বেক্তখ, আমোর বোবো!  



আক্তম ক্তচৎকোর কযর বললোম, ‘বোবো' বোবো’! 

আমোর ঘুম ভোৃংগযলো।ভোৃংগযলো িোঈযের ঘুম! 

পোযশর মিক্তেে বথযক বভযি আিযছ আেোযনর িুর! শীযতর রোযতও আমোর পযুরো শরীর ঘোম! 

এই রকম ে:ুস্বপ্ন আক্তম েীবযন কখযনো বেক্তখক্তন! 

আক্তম ঢোকোয় ক্তফরলোম বষোলই ক্তেযিের রোযত।ঢোকো তখন উৎিযবর নগর, ক্তবেযয়র 
বকন্দ্রস্থল।চোরক্তেযক ক্তবেযয়র বলোগোন, ক্তমক্তছল আর ফোাঁকো গুক্তলর শব্দ।ঐ িব শব্দ ছোক্তপযয় আমোর 
কোযন এযলো আমোর বোবোর ক্ততযরোধোযনর খবর! আমোর মোযয়র কোন্নো! আমোর বছোট ভোই অনযলর 
কোন্নো।আমোর ক্তনযের ববোবো কোন্নো!  

হোয় বেশ! 

হোয়  ুদ্ধ! হোয় স্বোধীনতো! 

বোবো-মো েেুনযকই কথো ক্তেযয়ক্তছলোম পরোধীন বেযশ ক্তফরযবো নো, বেশ স্বোধীন কযর ক্তফরযবো।বোব-মো 
েেুযনই আমোযক কথো ক্তেযয়ক্তছযলন আমোর েযনু স্বোধীন বেযশ অযপক্ষো করযবন। 

বোবো তোর কথো রোযখন ক্তন। রোখযত পোযরন ক্তন! 

বোবো তুক্তম ক্তক বেখযত পোক্তেযল চোরক্তেযক ক্তবেযয়র ঐ উৎিব! বোবো তুক্তম ক্তক শুনযত পোক্তেযল 
ক্তবেয়-ক্তমক্তছযলর শব্দমোলো!তুক্তম ক্তক শুনযত পোক্তেযল আমোর কোন্নো, আমোর ভোইযয়র কোন্নো, আমোর 
মোযয়র কোন্নো! আমোযের িকযলর কোন্নো! 

েো ইক্তন্ডয়োন এক্সযপ্রি 

ক্তেযিের ২০, ১৯৭১ 

'েোিোর, িোৃংবোক্তেক, বলখক ও অধুোপকযের ম তযেহ গতব  খুাঁযে পুাঁযত বফলো হয়'! 

আত্মিমপবযনর এক িপ্তোহ আযগ প্রোয় ১২০ েযনর মত বেযশর শীষব স্থোনীয় েোিোর, বলখক, 
িোৃংবোক্তেক ও বকু্তদ্ধেীক্তবযক হতুো করো হয়। কোরক্তফউ চলোকোলীন িমযয় নোরী পুরুষ ক্তনক্তববযশযষ তোাঁযের 
বোক্তে বথযক তুযল বনয়ো হয়। তোাঁযের িম্পযকব  ক্তকছুই েোনো  োয় ক্তন  তক্ষন নো প বন্ত ৩৫ েযনর 
লোশ বপছযন হোত বোধো অবস্থোয় একটি ইযটর ভোটোয় পোওয়ো  োয়। 

এই খবর েোবোনযলর মত ছক্তেযয় পযে। ম তযের মযধু একেন ক্তছযলন েোঃ ফেযল রোক্তি, ঢোকো 
বমক্তেযকল কযলযের একেন স্বনোমধনু হৃেযরোগ ক্তবযশষজ্ঞ। আযরো ক্তছযলন েোঃ আলীম বচৌধুরী, চকু্ষ 
বরোগ ক্তবযশষজ্ঞ। েনোব ক্তনেোমুক্তেন, ক্তবক্তবক্তির িৃংবোেেোতো এবৃং পোক্তকস্তোযনর ২ টি িৃংবোে এযেক্তির 
একটি, পোক্তকস্তোন বপ্রি ইন্টোরনুোশনোযলর প্রক্ততক্তনক্তধ; বমোঃ শহীেিুোহ কোয়িোর, ক্তবখুোত বলখক এবৃং 
একটি পক্তত্রকোর  ুগ্ম িম্পোেক; ক্তমযিি আখতোর ইমোম, ঢোকো ক্তবশ্বক্তবেুোলয় এর একটি মক্তহলো হযলর 



প্রযভোস্ট; ঢোকো ক্তবশ্বক্তবেুোলযয়র বোৃংলো ক্তবভোযগর প্রধোন অধুোপক মুনীর বচৌধুরী। েঃ িযন্তোষ ভটোচো ব, 
ইক্ততহোযির অধুোপক; েনোব ক্তিরোে উক্তেন, বেক্তনক ইযত্তফোক এর িম্পোেক িহ আযরো অযনক। 

 

অম তবোেোর পক্তত্রকো 

ক্তেযিের ২০, ১৯৭১ 

'আত্মিমপবযনর পূযবব বুক্তদ্ধেীক্তব হতুো ক্তছল পূযববর পক্তরকল্পনো'! 

ঢোকো িক্তচবোলয় বথযক অরুে ভটোচোয বর ভোষুমযত, ক্তেযিের ১৯, ১৯৭১। 

েনোব রুহুল কুেিু, বোৃংলোযেশ িরকোযরর িক্তচব, আত্মিমপবযনর পূযবব এইরকম বুক্তদ্ধেীক্তব ক্তনধযনর 
েনু পোক্তকস্তোক্তন বেনোযরলযের তীি ভোষোয় ক্তনদো েোনোন। 

 

েনোব রুহুল কুেিু কোন্নোয় বভযে পযর েোনোন, 'বোৃংলোযেশযক পঙ্গ ুকযর বেয়োর েনু বেযশর বিরো 
েোিোর, অধুোপক, প্রশোিক এবৃং বুদ্ধীেীক্তবযের হতুো করো হয়। ক্ততক্তন বযলন,  খন আক্তম এই 
ঘটনোর েনু পোক্তকস্তোক্তন আক্তমব বেনোযরল রোও ফরমোন আলী ও তোর িেিুযের ক্তেযক আৃংগুল তুক্তল, 
তখন তোরো বযল, এই কোে আধো িোমক্তরক বফোিব ও রোেোকোযররো কযরযছ।ক্তকন্ত আক্তম েোক্তন, মলূ 
পক্তরকল্পনো করো হযয়ক্তছল ঢোকো বিনোক্তনবোযি। এই বেনোযরলযের িেুষ্ট ক্তনযেব যশ আধো িোমক্তরক 
বোক্তহনীর িেিুরো বক্তদযের কুোন্টনযমযন্টর বভতযরই হতুো করত'! 

 

েো টোইমি, লন্ডন 

ক্তেযিের ৩০, ১৯৭১ 

আত্মিমপবযনর পূযববই বুক্তদ্ধেীক্তবযের হতুো করো হয় -ক্তপটোর বহযেলহোটব ি 

বকউই েোযন নো, বকোন প্রকোর িক্তক্রয় রোেনীক্ততর িোযথ নো থোকো কতেন বুক্তদ্ধেীক্তব, েোিোর, 
িোৃংবোক্তেক এবৃং  ুবকযক ক্তচরক্তেযনর েনু গুম করো হযয়যছ।ঢোকো ক্তবশ্বক্তবেুোলযয়র বোৃংলো ক্তবভোযগর 
িহকোরী অধুোপক আযনোয়োর পোশোর েী ক্তমযিি মহক্তিনো পোশো তোাঁর স্বোমীযক বখোাঁেোর েনু িম্প্রক্তত 
এযকর পর এক গেকবযর  োন। বিখোযন অযনক বুক্তদ্ধেীক্তবর লোশ পোওয়ো  োয়। 

অযনযকর মযতোই ভোরতীয় বিনোবোক্তহনীর হোযত আত্মিমপবযনর মোত্র েইু ক্তেন আযগ প্রযফির পোশোযক 
বগ্রফতোর করো হয় এবৃং রোেোকোর কুোযম্প ক্তনযয়  োওয়ো হয়। 

বিই একই িকোযল, েেুন িহকমী েনোব রোক্তশেলু হোিোন, ইৃংযরেী ক্তবভোযগর বলকচোরোর এবৃং প্রযফির 
িযন্তোষ ভটোচো ব, ইক্ততহোি ক্তবভোযগর অধুোপকযক একই রোেোকোর গ্রুযপর িশে িেিুরো তুযল বনয়। 



পোক্তকস্তোক্তন ক্তপ্রেনোর-অব-ওয়োর েোনোয় ব  তোাঁরো এই ক্তবষযয় ক্তকছুই েোনত নো। ক্তকন্ত প্রমোে পোওয়ো 
 োয় ব  একেন ক্তিক্তনয়র অক্তফিোযরর িরোিক্তর ক্তনযেব যশই রোেোকোযররো এই কোে চোলোয়। 

বমোঃ ক্তনেোমউক্তেন নোযমর একেযনর নোম তোাঁর বেযস্ক পোওয়ো  োয়। পোযশ একটি মন্তবু বলখো ক্তছল: 

'অনুপ্রোক্তেত করো বিবু'! তোাঁর নোমটিযত একটি ক্তচি বেখো হযয়ক্তছল। 

এই অক্তভ োযনর একমোত্র ববাঁযচ  োওয়ো বুোক্তি, েনোব বেযলোয়োর বহোযিন, গ্রীনলুোন্ড মোযকব ন্টোইল 
বকোম্পোক্তনর প্রধোন ক্তহিোবরক্ষক েোনোন ব , 'ক্তেযিেযরর ১৪ তোক্তরযখ একেল রোেোকোর তোাঁযক তোাঁর 
বোিো বথযক তোযক বটযন ক্তহচযে ক্তনযচ নোমোয় এবৃং একটি বোযি কযর কোযলো কোপযে বচোখ ববযধ 
ঢোকোর শহরতলীর এক রোেোকোর কুোযম্প ক্তনযয়  োয়। 

পযর তোযক একটি রুযম বঢোকোযনো হয়। ক্তকছুক্ষন পর তোর বচোযখর কোপেটি বখোলো হয়। ক্ততক্তন 
বেখযত পোন তোর িোযথ আযরো অযনক বক্তদ রযয়যছন।  োযের অযনকযক টচব োর করো হযয়যছ, অযনযকর 
হোত ও পোযয়র নখ উপযে বফলো হযয়যছ। 

 

এক ঘন্টো পযর তোযের ক্তেজ্ঞোিোবোে শুরু করো হয়। বক্তদযের ববক্তশরভোগ ক্তছযলন েোিোর, িোৃংবোক্তেক, 
আইনেীক্তব ও ক্তশক্ষক। পযর তোযের বোযি কযর ঢোকোর পোযশর একটো েলোভূক্তমযত ক্তনযয় আিো 
হয়।রোেোকোযররো একটি বে গোযছর ক্তনযচ বক্তদযের একক্তত্রত কযর, ব খোযন প্রোয় ১৩০ েযনর মত 
বলোক ক্তছল।  

কযয়কেন বক্তদ তোযের ক্তেযজ্ঞি কযর, 'বকন তোযের হতুো করো হযে'? 

একেন রোেোকোর তোযের চুপ করযত বযল এবৃং আযেশ বেয়,'এই ববেন্মোযের বশষ কযর েোও'! 

েনোব হুিোইন বযলন,'তোরো রোইযফল ক্তেযয় বক্তদযের উপর গুক্তল করো শুরু কযর, এবৃং বোক্তকযের 
ববয়যনট ক্তেযয় খকু্তচযয় হতুো করো হয়। আক্তম বকোনমযত আমোর হোযতর বোধন খুলযত িক্ষম হই এবৃং 
নেীর ক্তেযক বেৌে ক্তেযয় অযলৌক্তককভোযব ববাঁযচ  োই'! 

স্বোধীনতো  ুযদ্ধর বশষ প বোযয় এযি পোক্তকস্তোন বোক্তহনী  খন বুঝযত শুরু কযর ব  তোযের পযক্ষ আর 
 ুযদ্ধ বেতো িম্ভব নো, তখন তোরো নবগঠিত বোৃংলোযেশযক িোৃংস্ক ক্ততক, িোমোক্তেক ও ক্তশক্ষোগত ক্তেক 
বথযক েবূবল এবৃং পঙ্গ ুকযর বেয়োর েনু পক্তরকল্পনো করযত থোযক।  

বিই পক্তরকল্পনো অনু োয়ী ১৪ ক্তেযিের রোযত পোক্তকস্তোনী বোক্তহনী তোযের বেশীয় বেোির রোেোকোর, 
আলবের ও আল শোমি বোক্তহনীর িহোয়তোয় বেযশর বেষ্ঠ িন্তোনযের ক্তনে ক্তনে গ হ হযত তুযল এযন 
ক্তনমবম ক্তন বোতযনর পর হতুো কযর। এই পক্তরকক্তল্পত গেহতুোটি বোৃংলোযেযশর ইক্ততহোযি বুক্তদ্ধেীবী 
হতুোকোণ্ড নোযম পক্তরক্তচত। বদী অবস্থোয় বুক্তদ্ধেীবীযের ক্তবক্তভন্ন বধুভূক্তমযত হতুো করো হয়। বেশ 
স্বোধীন হওয়োর পর তোযের ক্ষত-ক্তবক্ষত ও ক্তবক ত লোশ রোযয়রবোেোর এবৃং ক্তমরপুর বধুভূক্তমযত 
পোওয়ো  োয়। অযনযকর লোশ শনোিও করো  োয়ক্তন, পোওয়োও  োয়ক্তন বহু লোশ।  



পোক্তকস্তোনী িোমক্তরক েোন্তোর পযক্ষ এ হতুোকোযণ্ডর মূল পক্তরকল্পনোকোরী ক্তছযলন বমের বেনোযরল রোও 
ফরমোন আলী। আর তোযক তোক্তলকো প্রস্তুক্ততযত িহয োগীতো ও হতুোকোণ্ড বোস্তবোয়যনর বপছযন ক্তছল 
মূলত েোমোয়োযত ইিলোমী কত ব ক গঠিত কুখুোত আল বের বোক্তহনী।বকু্তদ্ধেীবী হতুোর প্রধোন ঘোতক 
ক্তছযলন বের বোক্তহনীর বচৌধুরী মঈনুেীন তোযক বলো হযতো অপোযরশন ইন-চোেব ।আযরো ক্তছযলন প্রধোন 
েিোে আশরোফুজ্জোমোন খোন। 

১৬ ক্তেযিেযরর পর আশরোফুজ্জোমোন খোযনর নোখোলপোেোর বোক্তে বথযক তোর একটি বুক্তিগত েোযয়রী 
উদ্ধোর করো হয়,  োর েটুি প ষ্ঠোয় প্রোয় ২০ েন বকু্তদ্ধেীবীর নোম ও ক্তবশ্বক্তবেুোলযয় তোযের বকোয়োটব োর 
নেরিহ বলখো ক্তছল। তোর গোক্তের ড্রোইভোর মক্তফেকু্তেযনর বেয়ো িোক্ষু অন ুোয়ী রোযয়র বোেোযরর ক্তবল 
ও ক্তমরপুযরর ক্তশয়োলবোক্তে বদ্ধভূক্তম হযত ববশ কযয়কেন বুদ্ধেীবীর গক্তলত লোশ পোওয়ো  োয়  োযের 
বি ক্তনে হোযত গুক্তল কযর বমযরক্তছল। 

বচৌধুরী মঈনুেীন ৭১ িোযল েোমোয়োযত ইিলোমীর বকন্দ্রীয় কক্তমটির িেিু ক্তছযলন। ক্ততক্তন বকু্তদ্ধেীবীযের 
নোম ফরমোন আলী ও ক্তিযগক্তেয়োর বশীর আহযমেযক বপৌাঁযছ ক্তেযতন।এছোেো আযরো ক্তছযলন এ ক্তব এম 
খোযলক মেমুেোর, শহীেিুোহ কোয়িোযরর হতুোকোরী, মোওলোনো আবেলু মোন্নোন,েোঃ আলীম বচৌধুরীর 
হতুোকোরী।আবেলু কোযের বমোিো,কক্তব বমযহরুযন্নিোর হতুোকোরী! 

২৫ মোচব  রোযত অপোযরশন িোচব লোইযটর পক্তরকল্পনোর িোযথ একিোযথই বুক্তদ্ধেীবীযের হতুোর পক্তরকল্পনো 
করো হয়। পোক্তকস্তোনী বিনোরো অপোযরশন চলোকোলীন িমযয় খুাঁযে খুাঁযে বুক্তদ্ধেীবীযের হতুো করযত 
থোযক।ঢোকো ক্তবশ্বক্তবেুোলযয়র অযনক ক্তশক্ষকযক ২৫যশ মোযচব র রোযতই হতুো করো হয়। 

তযব, পক্তরকক্তল্পত হতুোর বুোপক অৃংশটি ঘযট  ুদ্ধ বশষ হবোর মোত্র কযয়কক্তেন আযগ।  ুদ্ধ চলোকোলীন 
িমযয় পোক্তকস্তোনী বিনোবোক্তহনী এবৃং তোযের প্রক্তশক্তক্ষত আধো-িোমক্তরক বোক্তহনী আল-বের এবৃং আল-
শোমি বোক্তহনী একটি তোক্তলকো বতক্তর কযর, ব খোযন এই িব স্বোধীনতোকোমী বুক্তদ্ধেীবীযের নোম অন্তভুব ি 
করো হয়।ধোরেো করো হয় পোক্তকস্তোনী বোক্তহনীর পযক্ষ এ কোযের মূল পক্তরকল্পনোকোরী ক্তছযলন বমের 
বেনোযরল রোও ফরমোন আক্তল।কোরে স্বোধীনতোর পর ধ্বৃংিপ্রোপ্ত বঙ্গভবন বথযক তোর স্বহযস্ত ক্তলক্তখত 
েোযয়রী পোওয়ো  োয়  োযত অযনক ক্তনহত ও েীক্তবত বুক্তদ্ধেীবীর নোম পোওয়ো  োয়। 

এছোেো আইয়ুব শোিন আমযলর তথু িক্তচব আলতোফ গওহযরর এক িোক্ষোৎকোর হযত েোনো  োয় ব , 
ফরমোন আলীর তোক্তলকোয় তোর বনু্ধ কক্তব িোনোউল হযকর নোম ক্তছল। আলতোফ গওহযরর অনুযরোযধ 
রোও ফরমোন আক্তল তোর েোযয়রীর ক্তলস্ট বথযক িোনোউল হযকর নোম বকযট বেন। এছোেো 
আলবেরযের েনু গোক্তের বুবস্থো ক্ততক্তনই কযরক্তছযলন বযল তোর েোযয়রীযত একটি বনোট পোওয়ো  োয়। 

িোরো বেযশ প্রোয় ৯৪২টি বধুভূক্তম ক্তনশোনো পোওয়ো বগযছ। মুক্তিয োদ্ধো ও তোাঁযের পক্তরবোর এবৃং স্থোনীয় 
বলোকেনযের িযঙ্গ কথো বযল এিব বধুভূক্তম খুাঁযে ববর করো িম্ভব হযয়যছ।  

বেক্তনক পক্তত্রকোগুযলো ক্তনযখোাঁে বুক্তদ্ধেীবীযের ক্তনযয় ক্তেযিেযরর ক্তিতীয় এবৃং চতুথব িপ্তোযহ প্রক্ততযবেন 
প্রকোশ কযর। বগোপন তথুিূযত্রর ক্তভক্তত্তযত, ১৮ই ক্তেযিেযর একেল িোৃংবোক্তেক ঢোকোর পক্তিযম, রোযয়র 
বোেোর এলোকোয় পচনশীল, ক্ষত-ক্তবক্ষত লোযশর একটি গে-কবযরর িন্ধোন লোভ কযর। েোক্ততর 
বমধোবী বুক্তিবযগবর বেহগুযলো অতুোচোযরর িুেষ্ট ক্তচি ক্তনযয় ছক্তেযয়-ক্তছটিযয়, এযক-অযনুর নীযচ চোপো 



পযে ক্তছল । লোলমোটিয়োয় শোরীক্তরক প্রক্তশক্ষে বকযন্দ্র িোৃংবোক্তেকরো একটি বদীশোলো আক্তবস্কোর কযর, 
 ো ক্তছল রোেোকোর, আল-বের, আল-শোমিযের প্রক্তশক্ষে বকন্দ্র। 

ঢোকো ইউক্তনভোক্তিবটির ক্তশক্ষক আবুল কোলোম আেোে এবৃং কোমোলউক্তেন, ক্তচক্তকৎিক ফেযল রোিী, 
আব্দুল আক্তলম বচৌধরুী, আবুল খোযয়র এবৃং িোৃংবোক্তেক মুহোিে আখতোর – পচনশীল লোশগুযলো 
পক্তরবোর কত ব ক িনোি করো হয় বিক্তেনই । িোৃংবোক্তেক বিক্তলনো পোরক্তভন এর লোশ িনোি করো হয় 
পযরর ক্তেন। ঢোকো ক্তবশ্ব ক্তবেুোলযয়র ক্তশক্ষক িযন্তোষ চন্দ্র ভটোচো ব, ক্তিরোেলু হক, ফোইেলু মক্তহ এবৃং 
ক্তচক্তকৎিক বগোলোম মুযতব োেো, আেহোরুল হক, হুমোয়ুন কবীর ও মনিুর আলী’র লোশ পরবতীযত 
ক্তচক্তিত করো হয়। লোশ িনোিকরযের িময় শহীে বুক্তদ্ধেীক্তবযের পক্তরবোযরর িেিুযের অযনযকই 
িৃংজ্ঞোহীন হযয় পেক্তছযলন। 

বধুভুক্তমর এক গতব  বথযক  খন বোবোর িনোি করো হযলো তখন িৃংজ্ঞোহীন হযয় পযেক্তছযলন আমোর 
মো'ও! ওটো ক্তছল রোযয়র বোেোর বধুভুক্তমর। বোবোর ক্তপঠ মুযে হোত বোাঁধো, বচোখ বোাঁধো, মোথোর 
েোনক্তেযক গুক্তল, পোাঁেযরর েোনক্তেযক গুক্তল।েোনক্তেযকর বচোখ ববক্তেযয় এযিযছ বচোযখর বোাঁধন 
বপক্তরযয়।বোমক্তেযক ববয়যনট ক্তেযয় ক্ষত-ক্তবক্ষত বুযকর েক্তমন।বুযকর পোাঁের! 

হোয়! ক্তক ক্তবভৎিু বিই ে শু! 

ক্তক ক্তবভৎিু বিই বশোক! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

পয়তোলক্তলশ. 

৮ েোনুয়োক্তর, ১৯৭১।  

আে িকোল ৭টোয় ক্তবক্তবক্তি’র ওয়োল্ডব  িোক্তভব যি প্রচোক্তরত খবযর বলো হযলো বোৃংলোযেযশর স্বোধীনতো 
িৃংগ্রোযমর বনতো বশখ মুক্তেবুর রহমোন ক্তবমোনয োযগ লন্ডযন আিযছন। ক্তকছুক্ষযের মযধুই ক্তবমোনটি 
লন্ডযনর ক্তহথযরো ক্তবমোনবদযর অবতরে করযব।৯ েোনুয়োক্তর িকোযল অক্তফক্তিয়োক্তল ঢোকোয় প্রথম খবর 
আযি বৃংগবেধু বশখ মকু্তেবুর রহমোযনর মুক্তিলোযভর! 

ব যটযনর রোে পক্তরবোযরর একটি ক্তবযশষ ক্তবমোনয োযগ বশখ মকু্তেব ক্তেিী হযয় ঢোকোয় এযি বপৌাঁছোন। 
লন্ডযন এবৃং ক্তেিী উভয় েোয়গোযতই ক্ততক্তন বপযয়ক্তছযলন বীযরোক্তচত িৃংবধবনো।যেনটি ক্তবমোনবদযর 
অবতরে করোর পর বনযম বঙ্গবপররনু্ধ ক্তভআইক্তপ লোউযঞ্জ আিযল তোযক ক্তিটিশ ববযেক্তশক েফতযরর 
উপক্তস্থত ক্তকছু কমবকতব ো স্বোগত েোনোন। ক্তকছুক্ষযের মযধু বিখোযন ক্তিটিশ ফযরন অক্তফযির েক্তক্ষে 
এক্তশয়ো ক্তবভোযগর প্রধোন কমবকতব ো িুোর ইয়োর মোেোরলুোন্ড উপক্তস্থত হযয় েোনোন ক্তিটিশ িরকোর 
বঙ্গবনু্ধযক রোষ্ট্রীয় অক্ততক্তথর ম বোেো ক্তেযয়যছন। 

িকোল ৮টোর মযধুই বঙ্গবনু্ধযক ক্তিটিশ িরকোযরর িিোক্তনত অক্ততক্তথ ক্তহযিযব লন্ডযনর বকন্দ্রস্থযল 
অবক্তস্থত কুোক্তরযেি বহোযটযল ক্তনযয় আিো হয়। অল্প িমযয়র মযধু ক্তিটিশ বলবোর পোটিব র বনতোহুোরল্ড 
উইলিন বঙ্গবনু্ধর িযঙ্গ বেখো করযত এযি বযলন ‘গুে মক্তনবৃং ক্তম. বপ্রক্তিযেন্ট।’ 

বঙ্গবনু্ধর উপক্তস্থক্ততর কথো বেযন হোেোর হোেোর বোেোলী বহোযটল ক্তঘযর ‘েয়বোৃংলো, েয় বঙ্গবনু্ধ’ 
বলোগোন ক্তেযয় আকোশ-বোতোি মুখক্তরত কযর। েপুুযরর ক্তেযক এক েনোকীেব িোৃংবোক্তেক িযিলযন বঙ্গবনু্ধ 
বশখ মুক্তেবুর রহমোন বযলন: 



'এক মুহূযতব র েনু আক্তম বোৃংলোযেযশর কথো ভুক্তলক্তন, আক্তম েোনতোম ওরো আমোযক হতুো করযব আক্তম 
আপনোযের িযঙ্গ বেখো করোর িুয োগ পোব নো, ক্তকন্তু আমোর েনগে মুক্তি অেব ন করযব।’ 

বঙ্গবনু্ধ  খন লন্ডযন বপৌাঁযছন ক্তিটিশ প্রধোনমন্ত্রী এুোেওয়োেব  ক্তহথ ক্তছযলন লন্ডযনর বোইযর। বঙ্গবনু্ধর 
বপৌাঁছোযনোর কথো শুযন পূববক্তনধবোক্তরত কমবিূচী বোক্ততল কযর প্রধোনমন্ত্রী ক্তহথ ১০নৃং েোউক্তনৃং ক্তস্ট্রযট ছুযট 
আযিন। প্রধোনমন্ত্রী ক্তহথ তোযক নেীরক্তবহীন িিোন বেখোন।  

৯ েোনুয়োক্তর লন্ডযন এক েনোকীেব িৃংবোে িযিলযন বশখ মুক্তেব বযলন: 

'বোৃংলোর মুক্তি িৃংগ্রোযম আে আক্তম স্বোধীনতোর অপক্তরিীম ও অনোক্তবল আনদ অনুভব করক্তছ। এই 
মুক্তি িৃংগ্রোযমর চরম লক্ষু ক্তছল স্বোধীন িোববযভৌম গেপ্রেোতন্ত্রী বোৃংলোযেশ। আমোর েনগন  খন 
আমোযক বোৃংলোযেশ ‘রোষ্ট্রপক্তত’ ক্তহিোযব বঘোষেো কযরযছ তখন আক্তম ‘রোযষ্ট্রযদ্র্োহ’ এর েোযয় ম তুুেন্ডপ্রোপ্ত 
আিোমী ক্তহিোযব একটি ক্তনেব ন ও পক্তরতুোি বিযল বক্তদ েীবন কোটোক্তে। পোক্তকস্তোনী কত ব পক্ষ আমোর 
ক্তবরুযদ্ধ ক্তবচোযরর নোযম এক প্রহিন অনুষ্ঠোযনর আযয়োেন কযর। শুনোক্তন অযধবক িমোপ্ত হবোর পর 
পোক কত ব পক্ষ আমোর পক্ষ িমথবযনর েনু একেন আইনেীবী ক্তনযয়োগ কযর। আক্তম কোরোগোযরর অন্ধ 
প্রযকোযষ্ট ‘ক্তবশ্বোিঘোতক’-এর কলঙ্ক ক্তনযয় ম তুুেযন্ডর েনু অযপক্ষো করক্তছলোম। ক্তকন্তু িবযচযয় 
ক্তবস্ময়কর, আমোর ক্তবচোযরর েনু ব  িোইবুনুোল গঠন করো হযয়ক্তছল তোর রোয় কখনও প্রকোশ করো 
হযব নো। িোযবক বপ্রক্তিযেন্ট ইয়োক্তহয়ো খোন ক্তবচোযরর নোযম প্রহিন অনষু্ঠোন কযর আমোযক ফোাঁক্তিকোযষ্ট 
ঝুলোযনোর ফক্তদ এাঁযটক্তছযলন। ক্তকন্তু ভূযটো এই ম তুুেন্ড কো বকরী করযত অস্বীকোর কযরন। েনোব ভূযটো 
আমোযক নো বলো প বন্ত স্বোধীনতো িৃংগ্রোমীযের ক্তবেয় িম্পযকব  আক্তম ক্তকছুই েোনতোম নো। বেলখোনো 
এলোকোয় ক্তবমোন আক্রমযনর েনু ক্তনযেবশ েোক্তর করোর পর আক্তম ভোরত-পোক্তকস্তোন  ুযদ্ধর কথো 
েোনযত পোক্তর। বেলখোনোয় আমোযক এক ক্তনৃংিঙ্গ ও ক্তনক ষ্টতম কোমরোয় বক্তদ কযর রোখো হযয়ক্তছল। 
ব খোযন আমোযক তোরো বকোন বরক্তেও, বকোন ক্তচঠিপত্র বেয় নোই। এমনক্তক ক্তবযশ্বর বকোথোয় ক্তক ঘটযছ, 
তো েোনযত বেওয়ো হয় নোই। স্বোধীনতো িৃংগ্রোযম বোৃংলোযেযশর েনগযনর মত এযতো উচ্চমূলু, এযতো 
ভয়োবহ ও ক্তবভীক্তষকোময় েীবন েযুভব োগ আর বকোন বেযশর মোনুষযক বভোগ করযত হয় নোই। 
বোৃংলোযেযশ ক্তনমবম হতুোকোন্ড ঘটোযনোর েনু পোক্তকস্তোনী বিনুরো েোয়ী। ক্তহটলোর  ক্তে আে ববাঁযচ 
থোকযতো, বোৃংলোযেযশর হতুোকোযন্ড বিও লজ্জো বপত'! 

প্রখুোত িোৃংবোক্তেক বেক্তভে ফ্রযস্টর কোযছ বেয়ো এক িোক্ষোৎকোযর বঙ্গবনু্ধ তোর কোরোবক্তদ েীবযনর 
অযনক কথোর মোযঝ বযলক্তছযলন: 

'আক্তম েোনতোম, ব  বকোনক্তেন ওরো আমোয় বশষ কযর, ক্তেযত পোযর। কোরে ওরো অিভু, বববর।ওরো 
বেলখোনোয় এমন একটো অবস্থো বতক্তর কযরক্তছল ব  মযন হক্তেল, কতগুযলো কযয়ক্তেযক ওরো িৃংগঠিত 
কযরক্তছল ব ন িকোযলর ক্তেযক আমোর ওপর ঝোাঁক্তপযয় পযে। ওরো আমোযক হতুো করযত পোযর। আমোর 
মযন হয়, আমোযক তেোবধোযনর ভোর ব  অক্তফিোযরর ওপর পযেক্তছল, আমোর প্রক্তত তোর ক্তকছুটো 
িহোনুভূক্তত বেযগক্তছল। হয়যতো বো বি অক্তফিোর এমনও বুঝোযত বপযরক্তছযলন ব , ইয়োক্তহয়ো খোযনর ক্তেন 
বশষ হযয় আিযছ। আক্তম বেখলোম, হঠোৎ রোত ক্ততনটোর িমযয় বি এযি আমোযক বিল বথযক িক্তরযয় 
ক্তনযয় তোর ক্তনযের বোৃংযলোযত েকু্তেন  োবৎ রক্ষো করযলো। এ েইু ক্তেন আমোর ওপর বকোন িোমক্তরক 
পোহোেো ক্তছল নো। েইু ক্তেন পযর এই অক্তফিোর আমোযক আবোর একটো আবোক্তিক কযলোনীর ক্তনেব ন 



এলোকোয় িক্তরযয় ক্তনল। বিখোযন আমোযক হয়যতো চোর পোাঁচ ক্তকৃংবো ছ’ক্তেন রোখো হযয়ক্তছল। এই 
িময়টোযত আমোর অবস্থোন িম্পযকব  ক্তনচু পেস্থ ক্তকছু অক্তফিোর বোযে আর বকউ জ্ঞোত ক্তছল নো। 

ক্তেিী ক্তবমোন বদযর ভোরযতর রোষ্ট্রপক্তত ক্তভ ক্তভ ক্তগক্তর, প্রধোনমন্ত্রী ইক্তদরো গোক্তন্ধিহ মন্ত্রীবগব, 
রোেননক্ততক বনত ব দ ক্তবমোন বদযর এক িমোযবযশ বশখ মুক্তেবযক ক্তবপলু করতোক্তল ও ফুযলর মোলোয় 
স্বোগত েোনোয়। বোৃংলোযেযশর মুক্তি ুযদ্ধ িববোত্মক িহয োক্তগতো করোয় বশখ মুক্তেব ভোরত িরকোর, 
শ্রীমক্তত ইক্তদরো গোক্তন্ধ ও েনগযের প্রক্তত ক তজ্ঞতো প্রকোশ কযরন। শ্রীমক্তত ইক্তদরো গোক্তন্ধ বলযলন: 

'পোক্তকস্তোন িরকোর বশখ মকু্তেবযক বক্তদ করযলও তোাঁর আত্মোযক বক্তদ করযত পোযরক্তন'! 

১০ েোনুয়োক্তর, ১৯৭১। 

িকোল বথযকই বতেগোাঁও ক্তবমোনবদযরর েনতো আিযত শুরু কযরযছ।যেখযত বেখযত ক্তবমোনবদর ভ'বর 
বগল। ভ'বর বগল ক্তবমোন বদযরর আযশপোযশর িব এলোকো।এবোর েনতোর েোাঁেোযলো রোস্তোর 
ে'ুপোযশ।যতেগোাঁও ক্তবমোনবদযরর বথযক বরিযকোযিবর ময়েোন প বন্ত রোস্তোর ে'ুপোযশ বলোযক-বলোকোরেু!  

িবোর বচোযখমুযখ অনুরকম উযত্তেনো । অনুরকম আনদ! বোেোলীর মহোন বনতো বৃংগবনু্ধ আে 
আিযছন। লোযখো েনতো ক্ষযন ক্ষযন বলোগোন ক্তেযে: ‘েয় বোৃংলো! েয় বঙ্গবনু্ধ'! বিই বলোগোন ছক্তেযয় 
পেযছ বতেগোাঁও ক্তবমোনবদযরর শুরু বথযক বরিযকোযিবর ময়েোন প বন্ত! বোৃংলোযেশ ববতোর বথযক এর 
ধোরোক্তববরেী বেয়ো হক্তেল।  

ক্তবমোনবদর ও রোস্তোর ে’ুপোযশ অযপক্ষমোে েনতোর অযপক্ষোর পোলো বশষ! অবযশযষ উক্তন এযলন।যবলো 
১টো ৪১ ক্তমক্তনযট বৃংগবনু্ধ বশখ মুক্তেব িেু স্বোধীনতো প্রোপ্ত বোৃংলোযেযশর মোটিযত প্রতুোবতব ন করযলন! 

বতেগোাঁ ক্তবমোনবদযর এযি বোৃংলোর মোটিযত পো বরযখ প্রথযমই হোত ক্তেযয় মোটির েশব ক্তনযয় মোথোয় 
হোত রোখযলন বৃংগবনু্ধ।য  মোটির স্বোধীনতোর েনু েীবনবোক্তে বরযখক্তছযলন বিই মোটিযত পো ক্তেযয়ই 
আযবযগ বকাঁ যে বফলযলন ক্ততক্তন।হৃেয় ক্তছল তোাঁর ভোরোক্রোন্ত। েযুচোখ ভরো ক্তছল অশ্রু। বোরবোর বচোখ ঐ 
অশ্রু মুছযত থোযকন। ক্তবমোনবদযর ক্ততল ধোরযনর ঠোই বনই। বনতোরোও কোাঁেযত কোাঁেযত তোযক েক্তেযয় 
ধযরন।  

এরপর বতেগোাঁও ক্তবমোনবদর বথযক িোযক চযে রওয়োনো বেন ঢোকো বরিযকোিব ময়েোযনর ক্তেযক।এইটুকু 
মোত্র পথ।যপৌাঁছোযত িময় বলযগ  োয় িোযে ক্ততন ঘণ্টো! তোরপর উত্তোল েনযস্রোযতর িোমযন েোাঁক্তেযয় 
বৃংগবনু্ধ বশখ মুক্তেব অশ্রুভোরোক্রোন্ত কযে বি তো কযরন তোর স্বভোবিুলভ কণ্ঠ ও উচ্চোরযে। 

 োযের প্রোযের ও তুোযগর ক্তবক্তনমযয় বোৃংলোযেশ স্বোধীন হযয়যছ তোাঁযের প্রক্তত ক তজ্ঞতো েোক্তনযয় বিক্তেন 
বঙ্গবনু্ধ ভোষযের শুরুযত বযলন: 

‘স্মরে কক্তর আমোর বোৃংলোযেযশর ছোত্র, েক্তমক, ক ষক, বুক্তদ্ধেীবী, ক্তিপোই, পুক্তলশ, েনগেযক, ক্তহদু, 
মুিলমোনযক হতুো করো হযয়যছ। তোযের আত্মোর মঙ্গল কোমনো কযর, তোযের প্রক্তত েদ্ধো ক্তনযবেন কযর 
আক্তম আপনোযের কোযছ েইু একটো কথো বলযত চোই। 



ক্ততক্তন বযলন, ‘আে বথযক আমোর অনুযরোধ, আে বথযক আমোর আযেশ, আে বথযক আমোর হুকুম 
ভোই ক্তহযিযব, বনতো ক্তহযিযব নয়, বপ্রক্তিযেন্ট ক্তহযিযব নয়, প্রধোনমন্ত্রী ক্তহযিযব নয়, আক্তম বতোমোযের 
ভোই, বতোমরো আমোর ভোই, এই স্বোধীনতো বুথব হযয়  োযব  ক্তে আমোর বোৃংলোর মোনুষ বপট ভযর 
ভোত নো পোয়। এই স্বোধীনতো আমোর পূেব হযব নো  ক্তে আমোর বোৃংলোর মো-ববোযনরো কোপে নো পোয়, 
এই স্বোধীনতো পূেব হযব নো।  ক্তে এ বেযশর মো- ববোযনরো ইজ্জত ও কোপে নো পোয়। এই স্বোধীনতো 
আমোর পূেবতো হযব নো  ক্তে এ বেযশর মোনুষ,  োরো আমোর  ুবক বেেী আযছ তোরো চোকক্তর নো পোয় 
বো কোে নো পোয়! 

ক্ততক্তন বিক্তেন বযলক্তছযলন: 

'আপনোরো আরও েোযনন ব , আমোর ফোাঁক্তির হুকুম হযয়ক্তছল। আমোর বিযলর পোযশই কবর বখোাঁেো 
হযয়ক্তছল। আক্তম মুিলমোন। আক্তম েোক্তন, মুিলমোন মোত্র একবোরই মযর। তোই আক্তম ঠিক কযরক্তছলোম, 
আক্তম তোযের কোযছ নক্তত স্বীকোর করব নো। ফোাঁক্তির মযি  োওয়োর িময় আক্তম বলযবো, আক্তম 
বোেোক্তল, বোৃংলো আমোর বেশ, বোৃংলো আমোর ভোষো। েয় বোৃংলো।  

১৯৭১ িোযলর ২৫ মোচব  রোযত পক্তিম পোক্তকস্তোনী বিনুযের হোযত বক্তদ হওয়োর পযূবব আমোর িহকমীরো 
আমোযক চযল ব যত অনুযরোধ কযরন। আক্তম তখন তোযের বযলক্তছলোম, বোৃংলোযেযশর িোযে িোত বকোটি 
মোনুষযক ক্তবপযের মুযখ বরযখ আক্তম  োব নো। মরযত হযল আক্তম এখোযনই মরব। বোৃংলো আমোর প্রোযের 
বচযয়ও ক্তপ্রয়'! 

ক্ততক্তন েনগেযক িোম্প্রেোক্তয়ক িম্প্রীক্তত রক্ষোর আহ্বোন েোক্তনযয় বযলন ‘আক্তম বেখোয় বেবোর চোই 
েকু্তনয়োর কোযছ শোক্তন্তপূেব বোেোলী রি ক্তেযত েোযন, শোক্তন্তপূেব বোেোলী শোক্তন্ত বেোয় রোখযতও েোযন।’ 

বোেোলী েোক্ততর প্রক্তত অক্তবচল আস্থো ক্তছল তোাঁর। েষ্ট ও িুথবহীন ভোষোয় বঙ্গবনু্ধ বরিযকোিব ময়েোযন 
বিক্তেন বযলক্তছযলন ‘এই বোৃংলোযেযশ হযব িমোেতন্ত্র বুবস্থো, এই বোৃংলোযেযশ হযব গেতন্ত্র, এই বোৃংলোযেশ 
হযব ধমবক্তনরযপক্ষ রোষ্ট্র। 

বরিযকোযিবর েনিভোয় ক্ততক্তন মোইযকর িোমযন েোাঁক্তেযয় ক্তশশুর মযতো কোন্নোয় বভযে পযেন। ভোষযে 
কোন্নোেক্তেত কযণ্ঠ ক্ততক্তন বযলন: 

'ক্তবশ্বকক্তব তুক্তম বযলক্তছযল িোত বকোটি িন্তোযনর বহ মগু্ধ েননী, বরযখছ বোেোক্তল কযর মোনষু 
করক্তন।ক্তবশ্বকক্তব রবীন্দ্রনোথ তুক্তম বেযখ  োও, বতোমোর আযক্ষপযক আমরো বমোচন কযরক্তছ। বতোমোর কথো 
ক্তমথুো প্রমোক্তেত কযর আে ৭ বকোটি বোেোলী  ুদ্ধ কযর রি ক্তেযয় এই বেশ স্বোধীন কযরযছ। বহ 
ক্তবশ্বকক্তব তুক্তম আে েীক্তবত থোকযল বোেোলীর বীরযত্ব মুগ্ধ হযয় নতুন কক্তবতো ি ক্তষ্ট করযত।’ 

 

 

পক্তরক্তশিট: 



আমোর শহীে বুক্তদ্ধেীক্তবও ইক্ততহোিক্তবে বোবো িব িময় বলযতন,'অনবব, ব  েোক্ততর ইক্ততহোি বনই, তোর 
বতব মোন বনই, বনই ভক্তবষুতও'! 

ক্তনযের কোযছ আমোর ক্তনযের প্রে, আমোযেরযতো একটো একটো িম দ্ধ ইক্ততহোি ক্তছল, তোহযল আমোযের 
বতব মোনটো এযতো বঘোলোযট বকন? বিক্তক ওই ইক্ততহোিযক ক্তনযের অেোযন্ত বো েোনযত ভুযল  োবোর 
েযনু? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

এক মুক্তিয োেধোর নো বলো কথো' বইটি ক্তলখযত ক্তগযয় ব  িমস্ত বইযয়র িোহো ু, িহয োক্তগতো ও 
বরফোযরনি বনওয়ো হযয়যছ: 



 

• স্বোধীনতো '৭১: কোযের ক্তিক্তেকী 

• আক্তম ক্তবেয় বেযখক্তছ।এম আর আখতোর মুকুল   

• প্রবোযি মুক্তি ুযদ্ধর ক্তেনগুক্তল।আবু িোঈে বচৌধুরী। 

• একোত্তযরর স্ম ক্তত।বোিন্তী গুহঠোকুরতো। 

• বোৃংলোযেযশর অভুুেয় একেন প্রতুক্ষেশীর ভোষু।যরহমোন বিোবহোন। 

• ঢোকো ক্তবশ্বক্তবেুোলযয় গেহতুো ১৯৭১: রতনলোল চক্রবতী। 

• বোৃংলোযেযশর স্বোধীনতো  দু্ধ েক্তললপত্র: িপ্তম খণ্ড।হোিোন হোক্তফেরু রহমোন িম্পোক্তেত। 

• বোৃংলোযেযশর স্বোধীনতো  দু্ধ েক্তললপত্র: অষ্টম খণ্ড।হোিোন হোক্তফেরু রহমোন িম্পোক্তেত। 

• আমোর একোত্তর ও অনুোনু।ক্তিযেন শমবো। 

• আমোর একোত্তর।আক্তনিুজ্জোমোন। 

: আমোর একোত্তর আমোর  ুেধ: ে: নূরুন নবী 

• ১৯৭১ ঘোতক-েোলোলযের বি তো ও ক্তবব ক্তত।িোইেজু্জোমোন রওশন। 

• স্বোধীন বোৃংলো ববতোর বকন্দ্র: ববলোল বমোহোিে। 

• লক্ষ প্রোযের ক্তবক্তনমযয়: বমের(অবঃ) রক্তফকুল ইিলোম। 

• বগক্তরলো বথযক িিুখ  ুযদ্ধ: মোহবুব আলম। 

• স্বোধীনতো  ুযদ্ধর অপর নোয়যকরো। নুরুজ্জোমোন মোক্তনক। 

• একোত্তযরর ঘোতক-েোলোল:  ো বযলযছ  ো কযরযছ। নূরুল ইিলোম িম্পোক্তেত। 

• বোৃংলোযেযশর স্বোধীনতো  যুদ্ধর আেোযল  ুদ্ধ: অধুোপক আবু িোয়ীে। 

• বোৃংলোযেযশর মুক্তি ুযদ্ধ ইক্তদরো গোন্ধীর ভূক্তমকো।তপন কুমোর বে। 

• পূবব পক্তিম: িুনীল গৃংযগোপোধুোয়। 

• বঙ্গবনু্ধ বশখ মুক্তেব: ক্তকছু নো-বলো িতু বচন এবৃং নো বশোনো িতু কথন।কোেী বমোহোিে 
িোখোওয়োতউিোহ।  



• বেোছনো ও েননীর গল্প, হুমোয়ূন আহযমে। 

• একোত্তযরর রেোঙ্গন অকক্তথত ক্তকছু কথো: নেরুল ইিলোম 

• বোৃংলোযেযশর মুক্তি ুযদ্ধ মোক্তকব ন ভূক্তমকোর বগোপন েক্তলল।আক্তিফ রশীে। 

•  খন ক্রীতেোিঃ স্ম ক্তত ৭১।নোক্তেম মোহমুে। 

• মুক্তি ুদ্ধ ও ভোরযতর শরেোথী কুোযম্পর স্ম ক্তত।যমোঃ ক্তমেোনুর রহমোন  

• বোৃংলোযেযশর অভুুেয় একেন প্রতুক্ষেশীর ভোষু।যরহমোন বিোবহোন। 

• বোৃংলোযেযশর েন্ম রোও ফরমোন আলী খোন। 

• ১৯৭১: বভতযর বোইযর।এ বক খদকোর। 

• স্ম ক্ততময় '৭১। বহনো েোি। 

• েোনবোল ৭১।যবোরহোনউক্তেন খোন েোহোঙ্গীর। 

• একোত্তযরর ক্তেনগুক্তল: েোহোনোরো ইমোম। 

• একোত্তর-ক্তন বোতযনর কেচো: আতোউর রহমোন 

• মুক্তি ুযদ্ধর অপ্রকোক্তশত কথো: আক্ততকুর রহমোন 

• স্বোধীনতো িৃংগ্রোযম প্রবোিী বোঙ্গোলী: আবেলু মক্ততন। 

• মুক্তি ুযদ্ধর ক্তভন্ন ছক্তব: এনোযয়ত মোওলো। 

• েীবযনর  ুদ্ধ  ুযদ্ধর েীবন: কযনবল নুরুন্নবী খোন। 

•  ুদ্ধক্তেযনর কথো: ক্তেম মুোক্তকনযল 

• স্বোধীনতো িৃংগ্রোম: ক্তকশোনচন্দ্র/বরুে বে/অমযলশ ক্তত্রপোঠী। 

• বোৃংলোযেযশর স্বোধীনতো  দু্ধ এবৃং পোক্তকস্তোন: ববোরহোনউক্তেন খোন। 

• মুক্তি ুযদ্ধ বেক্তনক িৃংগ্রোযমর ভূক্তমকো।আলী আকবর টোবী। 

• মুক্তি ুযদ্ধর ক্তছন্ন েক্তললপত্র। মুনতোিীর মোমুন। 

•  ুযদ্ধর স্ম ক্তত।িম্পোেনোঃ ফক্তরে কক্তবর। 

• স্ম ক্ততময় '৭১। বহনো েোি। 



• একোত্তযরর েোযয়রী।িুক্তফয়ো কোমোল। 

• েোনবোল ৭১।যবোরহোনউক্তেন খোন েোহোঙ্গীর। 

• চরমপত্র।এম আর আখতোর মুকুল। 

• একোত্তর-ক্তন বোতযনর কেচো: আতোউর রহমোন। 

• বোৃংলোযেযশর মুক্তি ুদ্ধ: মোহবুব কোমোল। 

• তোেউেীন আহমে: বনতো ও ক্তপতো-শোরক্তমন আহমে। 

• মুক্তি ুযদ্ধ বেক্তনক িৃংগ্রোযমর ভূক্তমকো - আলী আকবর টোবী। 

• মুক্তি ুযদ্ধর ক্তছন্ন েক্তললপত্র। মুনতোিীর মোমুন। 

• ১৯৭১ ঘোতক-েোলোলযের বি তো ও ক্তবব ক্তত।িোইেজু্জোমোন রওশন।  

• ১৯৭১-এর আত্মকথো।যরোযকয়ো ইমোম। 

• ১৯৭১: ভয়োবহ অক্তভজ্ঞতো ।িম্পোেনো: রশীে হোয়েোর। 

• একোত্তযরর রেোঙ্গযন।ক্তনেোমউক্তেন লস্কর। 

• মুক্তি ুযদ্ধর ক্তেন-ক্তেনোন্ত। ে. িো'েত হুিোইন। 

• ক্তবযলযত বোৃংলোর  ুদ্ধ। মেনু-নুল হক। 

• মুক্তি ুযদ্ধ বোৃংলোযেশ ।যমের বেনোযরল বক.এম. িক্তফউিোহ। 

• স্ম ক্তত ও কথো ১৯৭১! অঞ্জলী লোক্তহেী॥ 

• ১৯৭১: বরোে টু ঢোকো ভোয়ো বেমরো।হোক্তমেলু বহোযিন তোযরক বীরক্তবক্রম। 

• ইয়োক্তহয়ো খোন ও মুক্তি দু্ধ।মুনতোক্তির মোমুন। 

• মুক্তেব-ভুযটো-মকু্তি ুদ্ধ। বিোহরোব হোিোন। 

• অখন্ড পোক্তকস্তোযনর বশষ ক্তেনগুক্তল।ক্তে েক্তব্লউ বচৌধরুী।  

• অিহয োযগর ক্তেনগুক্তল মুক্তি ুযদ্ধর প্রস্তুক্ততপবব আতোউর রহমোন। 

• বোেোক্তলর মুক্তির গোন আবেশু শোকুর  

• পোক্তকস্তোযনর কোরোগোযর বশখ মুক্তেযবর বক্তদেীবন আহযমে িোক্তলম, অনুবোে: মক্তফেলু হক।  



• বোৃংলোযেশ: েোক্তত রোযষ্ট্রর উদ্ভব আবুল মোল আব্দুল মুক্তহত  

• মুক্তি ুদ্ধ বকন অক্তনবো ব ক্তছল।ে. কোমোল বহোযিন। 

• মুক্তি ুদ্ধ েন ুদ্ধ আথব-িোমোক্তেক পক্তরযপ্রক্তক্ষত ।আতোউর রহমোন। 

• মুক্তি ুদ্ধ বেটলোইন আগরতলো।হোরুন  

• একোত্তযরর িন্ধোযন: আিোেজু্জোমোন আিোে।  

• মুক্তি ুদ্ধ ও ক্তমত্রবোক্তহনী আিোেজু্জোমোন আিোে।  

• Contribution of India in The War of Liberation of Bangladesh. Salalm Azad. 

• েু ক্তবযিয়োল অফ ইস্ট পোক্তকস্তোন বল. বে. এ এ বক খোন ক্তনয়োক্তে । 

• The Cruel Birth of Bangladesh. Archer K.  

• Witness to surrender. Siddiq Salik. 

• বরইপ অফ বোৃংলোযেশ অুোন্থক্তন মোিকোযরনহোি, অনুবোেঃ রবীন্দ্রনোথ ক্তত্রযবক্তে। 

• বিই েঃুিময়।রবোটব  বপইন, অনুবোে: ক্তিক্তেকুর রহমোন। 

• Discovery if Bangladesh. Stephen M. Gill  

• Surrender at Dacca: Birth of a Nation. Lt. Gen. J F R Jacob. 

: Bullets of '71 

 A freedom fighter's story. Dr. Nutan Nabi with Mush Nabi. 

• মুক্তি ুযদ্ধর ক্তনববোক্তচত প্রবন্ধ।হোরুন হোক্তবব। 

• ক্তনক্তষদ্ধ ক্তনঃশ্বোি।েহুরুল হক। 

• হৃেযয় ৭১ িোপ্তোক্তহক ২০০০ িৃংকলন। 

• স্বোধীনতো  ুযদ্ধর স্ম ক্তত।িম্পোেনোঃ ফক্তরে কক্তবর  

• মুক্তি ুদ্ধঃ আযগ ও পযর পোন্নো কোয়িোর। 

• আত্মকথো ১৯৭১ ক্তনমবযলদু গুে। 

 



 

 

 

 

 

 

 

ছক্তব 

 

আযমক্তরকো প্রবোিী বলখক ক্তিনহো আবুল মনিরু বপশোয় ক্তচক্তকৎিক, অৃংগীকোযর বলখক।'এক 
মুকক্ততয োেধোর নো বলো কথো' তোর ষিট বই। ২০১২ িোযল ববক্তরযয়যছ ভ্রমন িৃংকলন 'বিই িব 
অদু্ভত ভ্রমন'। ২০১৩ িোযল ববক্তরযয়যছ 'হুমোয়ূন: একেন হুোক্তমলযনর বোাঁক্তশওয়োলো'। ২০১৪ িোযল 
ববক্তরযয়যছ িীপ ও েনপযের গল্প'। ২০১৫ িোযল ববক্তরযয়যছ 'েীবনোনদ: িমযয়র ক্তন:িৃংগ নোক্তবক'। 
২০১৬ িোযল ববক্তরযয়যছ উপনুোি 'েীবন এযতো বছোট বকন'। পোঠকক্তপ্রয়তোর কোরযন প্রক্ততটি বইযয়রই 
একোক্তধক িৃংস্করে হযয়যছ। 

'িীপ ও েনপে গল্প' বইটির ক্তিনহো আবুল মনিুর বপযয়যছন 'বোৃংলোযেশ রোইটোিব ফোউযন্ডশন পুরস্কোর। 
'েীবনোনদ: িমযয়র ক্তন:িৃংগ নোক্তবক' বইটির েনু বপযয়যছন কলকোতো বখযক 'আন্তেব োক্ততক রুপিী 
বোৃংলো িোক্তহতু পুরস্কোর'। 

ক্তিনহো আবুল মনিুর ক্তচক্তকৎিো ক্তবজ্ঞোন ক্তনযয়ও বলযখন।২০১১ িোযল আযমক্তরকো বখযক প্রকোক্তশত হযয়যছ 
ক্তচক্তকৎিোক্তবজ্ঞোযনর বই 'Essential Topic and Cases for Anesthesia Oral Boards'. ২০১৩ িোযল 
বইটির ক্তিতীয় িৃংস্করন ববক্তরযয়যছ। 

ক্তচক্তকৎিো ক্তবজ্ঞোযন অবেোযনর েনু ২০১১ তোর নোম এযিযছ 'Cambridge Who'o Who'-বত।২০১১ 
বখযক ২০১৭ টোনো ছ'বছর ধ’বর আযছন 'Leading Physician Of the World'-এর িন্মোক্তনত 
তোক্তলকোয়। 

প্রবোিী হযলও বোৃংলোযেযশর ক্তশল্প ও িোক্তহতু ক্তনযয় ক্তিনহো আবুল মনিুর এর িীমোহীন আগ্রহ।ক্ততক্তন 
এখযনো ক্তবশ্বোি কযরন বোৃংলোযেযশর অিীম িম্ভোবনোয়! 

 


