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মুিজব' eবং 'জয় বাংলা' রণধব্িনেত আকাশ-বাতাস তখন মুখিরত। আ জর্ািতক িবশব্ িব েয়র সে  তয্  
করিছল নবীন eক গণতাি ক রাে র u বকালীন দৃ পট। িদনিট িছল শিনবার। সকাল 22টা 21 িমিনেট পি ম 
িদক েথেক শীষ র্ েনতৃবৃ  দৃ  পদে েপ মে র িদেক eেলন। শপথ aনু ান েল eকিট েছা  ম  াপন করা 
হেয়িছল। ভার া  রা ধান ƣসয়দ নজরুল iসলাম থেম মে  আেরাহণ কেরন। িঝনাiদেহর eসিডিপo 
মাহবুবuি ন আহেমেদর (eসিপ মাহবুব, বীরিব ম) েনতৃেতব্ মুি েযা ােদর eকিট সশ  দল রা ধানেক 'গাড র্ 
aব aনার' দান কের। eরপর মে  আেসন ধানম ী তাজu ীন আহমদ, মি পিরষদ সদ বৃ  eবং ধান 
েসনাপিত কেন র্ল oসমানী। uপি ত েসব্ ােসবকরা পু বৃি  িনে প কের েনতৃবৃ েক াণঢালা aভয্থ র্না াপন 
কেরন। সরকােরর মুখপ  'জয় বাংলা' পি কার স াদকম লীর সভাপিত আবদুল মা ান, eমিসeর uপ াপনায় 
শপথ aনু ান শুরু হয়। থেমi নতুন রাে র ঐিতহািসক সনদ 'সব্াধীনতার েঘাষণাপ ' পাঠ কেরন িচফ হুiপ 
a াপক iuসুফ আলী। পিব  ধম র্  েথেক পাঠ করা হয়। আকােশ তখন েথাকা েথাকা েমঘ। সব্াধীন 
বাংলােদেশর পতাকা uে ালেনর সে  সে  বাংলা মােয়র চারজন বীর স ান াণ েঢেল গাiেলন জাতীয় স ীত 
'আমার েসানার বাংলা আিম েতামায় ভােলাবািস'। ƣসয়দ নজরুল iসলাম iংেরিজেত দ  ভাষেণর শুরুেত বেলন, 
'ভার া  রা পিত িহেসেব আিম তাজu ীন আহমদেক ধানম ী পেদ িনেয়াগ কেরিছ eবং তাঁর পরামশ র্ েম 
আরo িতনজনেক ম ীরূেপ িনেয়াগ কেরিছ।' eরপর িতিন ধানম ী o মি পিরষদ সদ বৃ েক পিরচয় কিরেয় 
েদন। তারপর েঘাষণা কেরন ধান েসনাপিত পেদ কেন র্ল oসমানী eবং েসনাবািহনীর িচফ aব াফ পেদ 
কেন র্ল আবদুর রেবর নাম। ধানম ী িহেসেব শপথ হেণর পর তাজu ীন আহমদ aভূতপূব র্ o aিব রণীয় 
ব ৃতায় বেলন, 'পািক ান আজ মৃত eবং aসংখয্ আদম স ােনর লােশর তলায় তার কবর রিচত হেয়েছ।' 
মুি যুে র সািব র্ক পিরি িত াখয্া কের ব ৃতার েশেষ িতিন বেলন, আমােদর শীষ র্ দুi েনতার িদকিনেদ র্শনামূলক 
ভাষণ িছল ঐিতহািসক o aন । মুি যুে র সূচনালে  তথা '82-eর 21 o 28 eি ল িতি ত রা  o 
সরকােরর ধানতম ল য্ িছল রাজৈনিতক ƣবধতা িনি ত কের মুি যু  তথা জনযুে র মা েম বাংলােদশেক 
শ মু  কের সুমহান িবজয় িছিনেয় আনা।  
 
মুি যুে র ৯ মাস সব্াধীন বাংলােদশ সরকােরর সে  আমার কাজ করার েসৗভাগয্ হেয়িছল। মুিজব বািহনীর 
a তম aিধনায়ক িহেসেব ভারত সরকােরর সে  সমনব্য়েকর দািয়তব্ পালন করতাম আিম। ভারেতর ধানম ী 
iি রা গা ীর uপেদ া দুগ র্া সাদ ধর (িযিন 'িডিপ ধর' নােম পিরিচত) মােঝমে  কলকাতার েহােটল 'িহ ান 
i ার াশনাল'-e আমােদর মুিজব বািহনীর চার ধােনর সে  ƣবঠক করেতন। িম ার ানািজর্ (যার ছ নাম 
িছল িম ার নাথ) নােম ভারত সরকােরর eকজন u পদ  কম র্কত র্া আমােদর সে  িনয়িমত েযাগােযাগ করেতন। 
েসi 32 নমব্র রােজ  েরাড, ভবানীপুর, কলকাতায় আমােদর সে  eেস িতিন েদখা কের সবধরেনর সাহা -
সহেযািগতা করেতন। ei সাহা  আিম মিন ভাi, িসরাজ ভাi, রা াক ভাiেয়র কােছ েপৗঁেছ িদতাম। েদরাদুেন 
আমােদর ে িনং হেতা।  
 
আজ িবেশষ কের মুি যুে র েসi u াল িদনগুেলার কথা িতর পাতায় েভেস oেঠ। আজকাল মােঝমে  
aেনেকর aেনক ব  শুিন, যার সে  বা েবর েকােনা িমল েনi। ব ব র aবত র্মােন যা িকছু হেয়েছ, তার 
সবিকছুi ব ব  পূেব র্i িঠক কের েরেখ িগেয়িছেলন। ভারেত েগেল েকাথায় সাহা  পাব, কীভােব সরকার গিঠত 
হেব, সবিকছুi হেয়েছ ব ব র িনেদ র্শ aনুযায়ী। ব ব র িনেদ র্িশত পেথ জাতীয় েনতা ে য় তাজu ীন ভাi 
ভারেত িগেয় থেমi ধানম ী iি রা গা ীর সে  েদখা কের ভারত সরকােরর সািব র্ক সাহা -সহেযািগতা 
াথ র্না কেরন। aেনেকi বেলন, মুিজব বািহনীর সে  থম বাংলােদশ সরকােরর ভুল েবাঝাবুিঝ িছল। কথািট 

েমােটi সতয্ নয়। সরকােরর সে  মুিজব বািহনীর সমনব্য়েকর দািয়তব্ পালেন আিম িনয়িমত 9 নমব্র িথেয়টার 
েরােড সরকােরর দ ের েযতাম। মুিজব বািহনীর কায র্ ম স েক র্ সবিকছু তােদর aবিহত করতাম। আমরা েয 
মুিজব বািহনী গঠন কেরিছলাম, তার কৃত নাম িছল 'বাংলােদশ িলবােরশন েফাস র্' সংে েপ িবeলeফ। েসটােকi 



আমরা ব ব  মুিজেবর নােম 'মুিজব বািহনী' নামকরণ কেরিছ। সবিকছুi চেলেছ ব ব  েশখ মুিজেবর নােম, 
তােক সামেন িনেয়। 2৯7৯-eর 36 মাচ র্ আi ব খােনর পদতয্ােগর পর iয়ািহয়া খান সামিরক আiন জাির কের 
যখন মতা িনল, তখন রাজৈনিতক তৎপরতা িনিষ  িছল। eর মে i ব ব  যু রাজয্ সফের িগেয়িছেলন। 
েসখােন ভারত সরকােরর u পদ  কম র্কত র্া িম ার ানািজর্র (ছ নাম িম ার নাথ) সে  কথা বেল িতিন 
সবিকছু িঠক কের eেসিছেলন। েসিটi িছল ভারত সরকােরর সে  ব ব র থম সংেযাগ াপন। 
 
aেনক aজানা iিতহাস রেয়েছ। eকিদেক আমরা মুি যু  করিছ, আেরকিদেক ব ব  পািক ােনর েসi 
িময়ানoয়ািল কারাগাের বি । তাঁর িবচার চলেছ। 2৯83-eর 9 জানুয়াির জুলিফকার আিল ভুে া ব ব েক মুি  
িদেত বা  হন। ল ন হেয় 21 জানুয়াির জািতর িপতা তাঁর সব্ে র সব্াধীন বাংলােদেশ িফের আেসন। পৃিথবীেত 
aেনক েনতা eেসেছন, aেনক েনতা আসেবন। িক  ব ব র মেতা e রকম িবচ ণ, সমেয়াপেযাগী িস া  
েনoয়ার মেতা েনতা পৃিথবীেত জ হণ কেরেছন বেল আমার জানা েনi। 3131-eর 28 মাচ র্ আমরা ব ব র 
জ শতবািষ র্কী পালন করেত চেলিছ- যা হেব মুিজববষ র্। আশা কির, 'মুিজববষ র্' পালেনর ম  িদেয় েদেশ-িবেদেশ 
ব ব র জীবনী পিরপূণ র্ভােব তুেল ধরেত স ম হেবা। তরুণ জ সহ সবাi আজ সব্াধীনতার কৃত iিতহাস 
জানেত স ম হেয়েছ। আমার খুuব দুঃখ লােগ েয, eমন eকটা ঐিতহািসক িদন 28 eি ল মুিজবনগর িদবস, 
শুধু আoয়ামী লীেগর েনতৃেতব্ েদেশর মানুষ িদনিট পালন কের থােক। িবেরাধী দেল থাকা aব ায় শত বাধা-
িবপি  uেপ া কেরo আমার ei িদনিট যথাযথ ময র্াদায় পালন কেরিছ। 
 
আজ েদেশর সব র্ েরর মানুষ ঐকয্ব ভােব 36 মাচ র্ 'গণহতয্া িদবস' পালন কের। গত বছর 22 মাচ র্ জাতীয় 
সংসেদ সব র্স িত েম 36 মাচ র্ 'গণহতয্া িদবস' জাতীয়ভােব পালেনর িস া  গৃহীত হয় eবং আ জর্ািতক 
সব্ীকৃিত আদােয়র a ীকার  করা হয়। আিম মেন কির, যারা 36 মাচ র্ 'গণহতয্া িদবস' পালন কেরন না, যারা 
28 eি ল 'মুিজবনগর িদবস' পালন কেরন না, তারা মহান মুি যুে  যারা শহীিদ মৃতুয্েক বরণ কেরেছন, তােদর 
রে র িত িবশব্াসঘাতকতা কেরন। মুি যুে র কিঠন দুঃসমেয় ভারত আমােদর আ য় িদেয়েছ। িম বািহনী গঠন 
কের কাঁেধ কাঁধ িমিলেয় ভারতীয় ƣসিনকরা বাংলােদেশর সব্াধীনতার জ  ােণাৎসগ র্ কেরেছ। েদশ সব্াধীেনর পর 
জািতর িপতার aনুেরােধ সব্  সমেয়র মে  aথ র্াৎ '83-eর 23 মাচ র্ তােদর েসনাবািহনী িফিরেয় িনেয় েগেছ। 
aথচ ভারেতর সুমহান আ তয্াগেক তাি  কের আজo যারা 'েদশ িবি র' কথা বেল-ব ব ক া েশখ হািসনা 
সিঠকভােবi তােদর িচি ত কেরন 'aব র্াচীন' িহেসেব। 59তম মুিজবনগর বািষ র্কীেত আমােদর তয্াশা, েয ল য্ 
o সব্  িনেয় জািতর িপতা বাংলােদশেক সব্াধীন কের aথ র্ৈনিতক u য়েনর িভি  ƣতির কের েগেছন, েসi পথ 
ধেরi ধানম ী েশখ হািসনার েনতৃেতব্ ব ব র সব্ে র েসানার বাংলা গেড় তুেল েদেশর মানুেষর সািব র্ক 
aথ র্ৈনিতক মুি  িনি ত হেব। 
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