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সব্াধীনতা o মুিজব বািহনী 
 েমা াফা জবব্ার 

॥ eক ॥ 

eখন ei কথািট বলা যােব না েয, আমরা আমােদর মুি যু , সব্াধীনতার লড়াi বীর মুি েযা া বা তােদর aবদান িনেয় আেলাচনা 
কির না। ব ত চুর আলাপ-আেলাচনা-টক েশা-িনব  েকানটারi েতমন েকান aভাব েনi। িক  খুব সিতয্ কথা হে  eসব 
আেলাচনায় দুিট িবষয় aনুপি ত থােক। থমত 2 মােচ র্র আেগ বাংলােদেশর মুি যুে র িভি পব র্ আেদৗ আেলািচত হয় না। 
িদব্তীয়ত. মুি যুে র eকিট িবশাল েযা াবািহনী আেলাচনায় আেসi না। সব্াধীনতার সুবণ র্জয় ীেক সামেন েরেখ আমােদর মুি যুে র 
দুিট aনােলািকত িবষয়েক পাদ দীেপর আেলাচনায় আনেতi হেব।  

আিম aব i eিট মেন কির েয, থাগতভােবi বাঙালীর বণতা হে  িব তপরায়ণতা। েয কারেণ আমরা চা েরর কথা মেন 
রািখ না বা েয কারেণ আমরা িজয়া-eরশােদর কুকীিত র্র কথা ভুেল যাi। েয কারেণ েবগম খােলদা িজয়ার দুঃশাসন eবং তােরক 
রহমােনর দুন িত আমােদর রেণi থােক না aথবা েগালাম আযম-িনজামী-মুজািহদ-সাকােদর ময র্াদার আসেন বসাi, িকংবা েয 
কারেণ আমরা 3124 সােল জামায়াত-িবeনিপ-েহফাজেতর জঘ  স াস মেন রািখ না, েয কারেণ আমরা হয়ত 3126 সােলর 
আগুেন েপাড়া মানুষগুেলােকo মেন রািখ না; েসi eকi কারেণ আমরা মুি যুে র কৃত iিতহােসর িবশাল o গুরুতব্পূণ র্ a ায়গুেলা 
ায় ভুেল রেয়িছ। িবেশষ কের িবষয়গুেলা যিদ নতুন জে র েছেলেমেয়েদর সামেন iিতহােসর পাতার aনােলািকত a ায়গুেলা 

তুেল ধরেত পাির তেব জািত তার কৃত মুি যুে র iিতহাস স েক র্ জানেত পারেব। eখন িতিরশ বছেরর িনেচ যােদর বয়স, eমন 
aেনকেকi আিম েকবল েগি  পরা িজয়াuর রহমােনর ছিবর কথা মেন করেত পাের বেল েদেখ আসিছ। eরশােদর কথা তারা 
eকদম েভােল না। িক  যিদ েকu জয় বাংলার কথা বেল তাহেল ধের েনয় eিট হেলা আoয়ামী লীেগর দলীয় ে াগান। eিট েয 
ঊনস র সােল জ  িনেয়েছ eবং eকা র সােল পুেরা জািতর ে াগান িছল o বাংলােদেশর মানুষ েয সারা দুিনয়ায় জয় বাংলার েলাক 
িহেসেব পিরিচত হেতা েসিট তারা eেকবাের জােনi না। েখাদ িজয়াuর রহমান েয জয় বাংলা ে াগান িদেয় যু  কেরেছন েসিটo 
oরা েশােনিন। তেব eবার eমন ম  করা দরকার েয, 41 িডেসমব্েরর িনব র্াচেন পুেরা েদশ আরo eকবার eকা েরর মেতাi জয় 
বাংলা ে াগান িদেয় েজেগ uেঠিছল। আিম খুব aবাক হi যখন আমােদর েদেশর শাসিনক কম র্কত র্ারা জয় বাংলা ে াগান িদেয় 
ব  রাখেত সে াচ েবাধ কেরন। eিট যিদ আমােদর মুি যুে র ে াগান হেয় থােক তেব সব র্  সব সময় েকন আমরা সকেলi জয় 
বাংলা ে াগান িদেত পারব না? 

eমিনভােব েকu যিদ বেল েয, বাংলােদেশর মুি যুে র সময় মুিজব বািহনী নামক eকিট বািহনী িছল তেব তারা aবাক হেয় যায়। 
মুিজব বািহনীর যারা মুি েযা ার সব্ীকৃিত েপেয়েছন তারাo িনেজেদর মুিজব বািহনীর পিরচয় েদন না। aথচ আিম ল য্ কেরিছ েয, 
বাংলােদেশর মুি যুে র iিতহােস ছা লীেগর েযসব বীরেযা া যুে  aংশ হণ কেরন তারা ায় সবাi মুিজব বািহনীর সদ  
িছেলন। ায় সকেলরi ধারণা েকবল মুি বািহনী নামক eকিট বািহনীi বাংলােদেশর মুি যু  কেরেছ। আর ধারণা হেলা 
মুি বািহনীর সে  যু  হেয় যু  কেরেছ ভারতীয় েসনাবািহনী। েব ল িলবােরশন েফাস র্ বা িবeলeেফর নাম শুেনেছ eমন েলাক 
হােত গুেনo পাoয়া যায় না। মুিজব বািহনী বা িবeলeফ েয eকi বািহনী েসিটo তারা জােন না। আমােদর িমিডয়াগুেলাo 
পারতপে  চিলত ধারণা eবং হােতর কােছর iিতহােসর বাiের িকছুi তুেল ধরেত চায় না। আমার মেন আেছ, কেয়ক বছর আেগ 
আমরা িবeলeেফর eকিট জাতীয় সে লেনর আেয়াজন করেত স ম হেয়িছলাম। eকিট িটিভ চয্ােনেলর হেয় েসi সে লেনর 
ব  ডকুেম াির আকাের ƣতির কের চার করার জ  ত কেরিছলাম। িক  েসi চয্ােনল ডকুেম ািরিট তখন চার কেরিন। 
তারা আমােদর জািনেয়িছেলন েয, eসব িবষয় নািক শ র্কাতর। aথচ যিদ েকu েকান না েকানভােব eকা েরর 36 মােচ র্র আেগ 
বাংলােদেশর সব্াধীনতার iিতহােসর দুেয়কিট পাতারo স ান কের তেব তােক eিট খুেঁজ েপেতi হেব েয, eকা েরর যু টা 
বাংলােদেশর সব্াধীনতা যুে র েশষ eবং সশ  পব র্ মা । আমরা ঐিতহািসকভােব ভাষা আে ালন o গণতাি ক সং ামগুেলােক 
মুি যুে র িভি  িহেসেব েদখেলo েসসব আে ালেন েকানভােবi eকিট সব্াধীন বাংলােদশ গেড় েতালার কা  েঘাষণা বা েসiসব 
আে ালেনর ল য্ তখন বাংলােদেশর সব্াধীনতা িছল না। েসiসব আে ালন eিট মাণ কেরেছ েয, আমরা পািক ােন েয কারেণ 
থাকেত েচেয়িছলাম েসi কারণগুেলােত পািক ান িবশব্াসঘাতকতা কেরেছ। আমােদর সব্াধীন েদেশর নাগিরক না বািনেয় ঔপিনেবিশক 
দােস পিরণত কেরিছল তারা। আমােদর ভাষা-সািহতয্-সং িত েথেক রাজৈনিতক o aথ র্ৈনিতক aিধকারেক ঔপিনেবিশক শাসেনর 



যাঁতাকেল েফলা হেয়েছ। িক  ষােটর দশেক ভাষা আে ালন, স র দশেক আi বিবেরাধী আে ালন বা ছয় দফার সব্ায় শাসন 
আে ালন নয়, eেকবাের খুব  কের তৎকালীন পূব র্ পািক ানেক বাংলােদশ নামক রা  িহেসেব িত া করার জ  জািতর িপতা 
ব ব  েশখ মুিজবুর রহমানেক েনতৃেতব্ েরেখ eকদল তরুেণর হােত জ  িনেয়িছল সব্াধীন বাংলা িনuি য়াস নামক eকিট aিত  
সংগঠন। েসi সংগঠন eকিট aিত  কাঠােমা েথেক ধীের ধীের বড় হেয় oেঠ eবং কায র্ত eকিট সশ  লড়াi কের বাংলােদশেক 
সব্াধীন করার মূল িনয়ামক শি  িহেসেব কাজ কের। মুিজব বািহনীর জ  হেয়েছ েসi সব্াধীন বাংলা িনuি য়ােসর েনতৃেতব্ eবং েসi 
িব বী সং ািট ষােটর দশক েথেকi বাংলােদেশর সব্াধীনতার জ  িত িনেয়েছ, পিরক না কেরেছ eবং পিরক না বা বায়ন করার 
সকল কাজi সফলতার সে  করেত েপেরেছ। আমরা যিদ eকেপেশ না হi eবং েকবল নয় মােসর লড়াiেতi বাঙালীর মুি  
সং ামেক সীিমত না কির তেব সব্াধীন বাংলা িনuি য়ােসর কথা আমােদর aব i জানেত হেব। eকi সে  জানেত হেব মুিজব 
বািহনী স েক র্। eিট েতমন eকিট বািহনী েয বািহনী বাসী বা a ায়ী বাংলােদশ সরকােরর aধীেন িছল না eবং েজনােরল 
oসমানী ei বািহনীর সব র্ািধনায়কo িছেলন না। ei বািহনী গঠেনর িবষেয় a ায়ী সরকােরর ধানম ী তাজu ীন স ত িছেলন 
না। eমনিক ei বািহনী মুি বািহনীর মেতা সাধারণ বা aিত সহজীকৃত িশ ণo েনয়িন। ei বািহনীর পুেরা িবষয়িট িছল িভ  
মা ার। ei বািহনীর িশ ক েমজর েজনােরল (aব) eসeস oবান মেন কেরন, eমন eকিট বািহনীর েয়াজন িছল ভীষণভােব। 
িতিন eমন মত কাশ কেরন েয, বাংলােদেশর সব্াধীনতার লড়াiটা করার জ  রাজৈনিতক সেচতনতাস  eকিট বািহনীর দরকার 
িছল। 36 মােচ র্র পর পুেরা েদেশ যখন াপক ধব্ংসয  শুরু হয় তখন বাংলােদেশর মুি যুে  aংশ হণ করার নােম যত েলাক 
মুি যুে  েযাগ েদয় তােদর বাছাi করার েকান ব া িছল না। oরা কারা, েকন মুি যুে  eেসেছ eবং তারা a  o িশ ণ িনেয় 
িক করেব েসiসব িবষেয় েকান ত i িছল না। aেনক মুি েযা া দেলর িবরুে  জনগেণর স দ আ সাতসহ নানা ধরেনর 
aিভেযাগ িছল। ভারত o বাংলােদশ uভয় সরকােরর জ  eিট eকিট গুরুতব্পূণ র্ িবষয় িছল েয, u  ডান বা u  বামপ ীরা েযন 
যুে র সুেযাগ না িনেত পাের। িবেশষ কের িপিকংপ ী কিমuিন রা যােত িশ ণ িনেয় a  হােত বাংলােদেশ েবশ করেত না 
পাের েসিট খুবi গুরুতব্পূণ র্ িছল। eখােন eিট uে খ করা দরকার েয, ei িপিকংপ ী রাজনীিতকরা আoয়ামী লীগেক আেমিরকা o 
ভারেতর দালাল িহেসেব গ  কের আসিছল। মুি যু  চলাকােল eেদর েকu েকu মুি েযা ােদর িবরুে  aব ান হণ কেরিছল। 
a িদেক ভারত তখন নকশালবাড়ী আে ালেন তট । বাংলােদেশর সব্াধীনতার িবপে  aব ান চীেনর। বাংলােদেশর চীনপ ীরা 
তাi িপিকংেয়র নীিতেত আ া েরেখ পািক ান-জামায়াত o পাকবািহনীর পােশ দাঁিড়েয়িছল। oরা মুি েযা া হেলo ভারত o 
আoয়ামী লীেগর িবপে  লেড়েছ। সবেচেয় বড় সম ািট িছল মুি যুে  েযাগদানকারী হাজার হাজার তরুণ আসেলi জানত না েকন 
তারা ei যুে  েগেছ। েকন পািক ােনর িবপে  লড়াi েসটাo aেনেকi জানত না। ােমর aিত সাধারণ তরুণ কখনo আেবেগর 
বেশ, কখনo চােপ পেড় aথবা কখনo বীরতব্ দশ র্েনর সুেযাগ েনয়ার জ  িকংবা কখনo কারo িবরুে  ি গত-পািরবািরক 
িতিহংসা বা বায়েনর জ  মুি যুে  েযাগ েদয়। oেদর িশ েণ রাজৈনিতক মিটেভশেনর সুেযাগo িছল না। তখন যিদ eকিট 

রাজৈনিতক আদশ র্ সংবিলত বািহনী মুি যুে র মূল ে ােত aব ান না েনয় তেব কৃত লড়াiটা েক করেব ei ভাবনািট েবিশ িছল 
সব্াধীন বাংলা িনuি য়াস যারা ƣতির কেরিছেলন তােদর। তারা তােদর রাজৈনিতক কম  বািহনীেক যুে  স ৃ  করার eকিট সিঠক 
পথo খুজঁিছেলন। 

আরo eকিট িবষয় মুিজব বািহনীর uে া ােদর িবেবচনায় িছল। েসিট হে  বাংলােদেশর মুি যু িট যিদ লিমব্ত হয় তেব েসi 
লিমব্ত যু িট কারা করেব? মুিজব বািহনীর সংগঠকরা িনেজরা মেন করেতন বাংলােদেশর সব্াধীনতার যু  লিমব্ত হেব। তারা আরo 

েভেবেছন, 36 মােচ র্র পর আকি কভােব যারা যুে  েযাগ িদেয়িছেলন eবং যারা নীিত o আদশ র্ িবষেয় সেচতন িছেলন না তােদর 
িদেয় িক লিমব্ত যু  করা যােব? e ছাড়া তারা িচ া কেরিছেলন ািডশনাল oয়ারেফয়ার িক লিমব্ত যুে র সহায়ক বা যিদ 
িভেয়তনােমর মেতা েগিরলা যু  করেত হয় তেব তার জ  িক মুিজব বািহনীর মেতা eকিট বািহনী গেড় েতালা uিচত নয়? 

যারা ষােটর দশেক সব্াধীন বাংলা িত ার সব্  েদেখিছেলন তারা তখন ভারত সরকােরর কােছ পুেরা িবষয়িট তুেল ধেরন eবং 
aনুেরাধ কেরন েযন eমন eকিট বািহনী গেড় েতালা হয়, েয বািহনী পুেরাপুির রাজৈনিতক আদশ র্েক আ  কের যু  করেব। েশখ 
ফজলুল হক মিণ, িসরাজুল আলম খান, আ র রা াক (মরহুম) eবং েতাফােয়ল আহেমদ িছেলন ei বািহনী গেড় েতালার জ  
থম uে া া। eর পের িছল eকিট ম  পয র্ােয়র েনতৃতব্। eর পর িছল আরo হাজার হাজার েনতাকম । eেকবাের তৃণমূল পয র্ােয় 

িছল লাখ লাখ রাজৈনিতক কম । ধানত বাংলােদশ ছা লীেগর েনতাকম রা গেড় তুেলিছেলন ei বািহনী। মুি যুে র iিতহােসর 
কথা বলেত েগেল ei বািহনীর কথা না বেল পারা যােব না।  

আরo eকিট িবষয় খুবi গুরুতব্ িদেয় বুঝেত হেব েয, eিটi িছল ব ত ব ব , আoয়ামী লীগ বা তার ছা  সংগঠন ছা লীেগর 
িনজসব্ eকিট বািহনী। াসি কভােব ei িটo uেঠ আসেত পাের েয, েকu েকন মুিজব বািহনী িনেয় কথা বেল না? eমনিক 
মুিজব বািহনীর েনতারাo েকন স িট সামেন আেনন না? সব্াধীনতার eত বছর পরo িক আমরা eসব ে র u র খুজঁব না? 
(চলেব) ঢাকা, 26 মাচ র্ 2৯ ॥  


