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বাঙািলর অিবসংবািদত নতা ও সবকােলর সবে  বাঙািল জািতর িপতা ব ব ু শখ মুিজবুর রহমান তখন
পািক ােনর অ কার কারাগাের। স অব ায় আজ থেক ৪৯ বছর আেগর আজেকর িদেন তােকই রা পিত
কের ঐিতহািসক মুিজবনগর সরকার শপথ হণ কেরিছল। মেহরপুেরর ভেবরপাড়া ােমর বদ নাথতলায়
সাদামাটা  পিরেবেশ  একিট আমবাগােন  সিদন  ব ব রু  অবতমােন  জাতীয়  চার  নতার  অ তম সয়দ
নজ ল ইসলাম অ ায়ী  রা পিত,  তাজউ ীন  আহমদ ধানম ী,  এম মন র  আলী  এবং  এ  এইচ এম
কামা ামান মি সভার সদ  িহেসেব শপথ িনেয়িছেলন। এ শপথ ধু একিট সরকার গঠেনর শপথ িছল
না। এ শপথ িছল অ ােয়র িব ে , অিবচােরর িব ে  জািতেক ঐক ব  করার শপথ। ১৭৫৭ সােলর ২৩
জুন পলাশীর আ কানেন নবাব িসরাজ-উদ- দৗলার পরাজেয়র মধ  িদেয় বাংলার য াধীনতার সূয অ িমত
হেয়িছল তার িঠক ২১৪ বছর পের, ১৯৭১ সােলর ১৭ এি ল মেহরপুেরর মুিজবনগেরর আেরক আ কানেন
বাংলার সই অ িমত াধীনতার সূয আবারও উিদত হেয়িছল। মুিজবনগেরর সই সরকােরর নতেৃ  পের
দীঘ নয় মাস অেনক ত াগ, িতিত া ও সং ােমর পাশাপািশ ি শ লাখ মা- বােনর রে র িবিনমেয় বাঙািল
পরাধীনতার ািন থেক মু  হেয় াধীন জািত িহেসেব আ কাশ কের। আর িব মানিচে  াধীন দশ
িহেসেব বাংলােদশ নামক দশিট জায়গা কের িনল।

সিদেনর সই শপথ হণ অ ানিট কমন িছল। স সময় যারা বয়  িকংবা ত ণ িছেলন তারা অেনেক
ইিতহাসিট জানেলও আজেকর ত ণ জে র অেনেকর কােছ তা হয়েতা এখেনা অজানা। াধীনতা-পরবতী
িবিভ  সমেয় ইিতহাস অেনকবার তিব ত হওয়ার কারেণ কৃত সত  স েক ত ণেদর অেনেক হয়েতা
ওয়ািকবহাল নয়। তাই ঐিতহািসক সত  ঘটনা েলা  ত ণ জে র কােছ তুেল ধরেতই আমার এ ু
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য়াস।  মুিজবনগর  সরকােরর  মি সভার  অ তম  সদ  শহীদ  এম  মন র  আলীর  স ান  িহেসেব
মুি যু কালীন ঘটনা েলা কাছ থেক ত  করার েযাগ অ  অেনেকর তুলনায় হয়েতা আমার একটু
বিশ হেয়িছল। ১৯৭১ সােলর ১৭ এি ল িদনিট িছল শিনবার। মেহরপুেরর বদ নাথতলায় আমবাগােনর

চারিদেক রাইেফল হােত কড়া হরায় িছেলন বীর মুি েযা ারা। ভােরর আেলা ফাটার পরপরই নতবৃৃ
ও  আমি ত  অিতিথেদর  সখােন  আগমন   হেয়  িগেয়িছল।  সমেবত  হেয়িছেলন  দশ-িবেদেশর
সাংবািদকরাও। বলা  বৃি র সে  সে  আ কানন লােক লাকারণ  হেয় যায়। আন -আেবেগ উে িলত
হাজারও কে র ‘জয় বাংলা’, ‘জয় ব ব ’ু, ‘বীর বাঙািল অ  ধেরা, বাংলােদশ াধীন কেরা’, গগনিবদারী

াগােন বদ নাথতলার আকাশ-বাতাস সিদন কি ত কের তুেলিছল। খালা আকােশর িনেচ চৗিক পেত
শপথম  তির করা হেয়িছল। সকাল ১১টায়  হেয়িছল সই কাি ত শপথ অ ান। এেক এেক মে
উঠেলন সয়দ নজ ল ইসলাম,  তাজউ ীন  আহমদ,  এম মন র আলী,  এ এইচ এম কামা ামানসহ
অ রা। অ ােনর েতই বাংলােদশেক ‘গণ জাত ী বাংলােদশ’ েপ ঘাষণা করা হেয়িছল। াধীনতার
সই ঘাষণাপ িটই হেলা  াধীন  বাংলােদেশর ধান  আইিন দিলল যা  আমােদর সংিবধান  এবং সরকার

গঠেনর মূল িভি । এরপর অ ায়ী  রা পিত সয়দ নজ ল ইসলাম এেক এেক তাজউ ীন  আহমদ, এম
মন র  আলী,  কামা ামানসহ  মি সভার  সদ েদর  পিরচয়  কিরেয়  িদেলন।  সই  মি সভার  একজন
সদে র নাম এ লখার মেধ  আনার অিভ ায় িছল না। তেব ইিতহাস বলেত গেল অেনক সময় অেনক িকছু
না চাইেলও িলখেত হয়। সজ ই ওই বইমান, িব াসঘাতক, মীরজাফর যােক সিদন মি সভার সদ  করা
হেয়িছল সই মাশতােকর নামিট উ ারণ করেত হেলা। িব াসঘাতক মাশতাক মেন করেতন জ তার
কারেণ তােকই মুিজবনগর সরকােরর ধান  করা  হেব। িক  জাতীয় চার নতা  মাশতােকর পিরক না
স েক াত িছেলন। হয়েতা স কারেণই তােক মি সভায় নােমমা  রাখা হেয়িছল। বইমান মাশতাক

েযাগ বুেঝ পািক ান ও িসআইএর হেয় কনেফডােরশন গঠন করেত চেয়িছেলন। খ কার মাশতাক কত
বড় মীরজাফর সপিরবাের  জািতর  িপতার হত াকাে র মধ  িদেয়ই তা  আমরা  বুঝেত পাির। মুিজবনগর
সরকারও গঠন করা হেয়িছল ব ব রু িনেদেশ। এ শপথ অ ানিট বাঙািল জািতেক নতুন কের বাচঁার 
দিখেয়িছল,  সাহস জিুগেয়িছল।  পািক ািন  শ র  িব ে  অ  হােত  লড়াইেয়  আমােদর  বীর  সিনকরা

উ ীিবত হেয়িছল। মুিজবনগর সরকার আ কােশর পরপরই হানাদার বািহনী মেহরপুর মহ মা এলাকা
দখল িনেত মিরয়া  হেয় ওেঠ। বশ কেয়কবার তারা  ইিপআর ক া  দখেলর ব থ চ াও চালায়। এেত
মুিজবনগর অত  ঝুঁঁিকপূণ হেয় ওেঠ। এ কারেণ মুিজবনগর শাসন িবধামেতা মু া েল চেল যায়। পের
ভারেতর কলকাতা  থেক মুি যু  পিরচালনা  কের  বাসী  সরকার। এ  বাসী  বাংলােদশ সরকার  িছল
মুি যুে র অ তম ধান তীক। সই বাসী সরকার অত  দ তার সে  মুি যু , রাজৈনিতক কমকা ,

টৈনিতক চারণা  চািলেয়  িব জনমত  গঠন  কেরিছল।  একই সে  এক কািটর  বিশ  উ া  মা েষর
পুনবাসন কায ম অত  ভুােব পিরচালনা কেরিছল। মুি যু কালীন ভারেতর ধানম ী ীমতী ইি রা
গা ী ও তার সরকার এবং স দেশর জনগণ যভােব আমােদর সহায়তা কেরিছেলন তা কােনা িদন ভুলব
না। ইি রা গা ী আমােদর শরণাথীেদর আ য় ও খাবােরর ব ব া কেরন। তার স রা আমােদর স েদর

িশ ণ দন। এমনিক বাংলােদেশর পে  িব জনমত গঠন করেত ইি রা গা ী িবে র িবিভ  দেশ ছেুট
বিড়েয়েছন। সজ  বাংলােদেশর মা ষ সারা জীবন ভারেতর কােছ ঋণী হেয় থাকেব।

এবার আিস মুিজবনগর সরকার সে । সীিমত সামথ  িনেয় মুিজবনগর সরকার য দ তার সে  মুি যু  ও
শাসন পিরচালনা  কেরিছল,  তা  য কােনা  সরকােরর ে  অব ই অ করণীয়  ও অ সরণীয়। তী
িত লতার মেধ ও সই সরকার অত  দ তার সে  মুি যুে  নতৃ  িদেয় এক কািটর ওপর শরণাথীর

জ  াণব ব া, দেশর অভ র থেক লাখ লাখ মুি পাগল ছা -জনতা যুবকেদর িশ ণ িদেয় গিরলা
বািহনী গঠন কের পািক ািনেদর মেধ  ভীিতর সৃি  কেরিছল। একই সে  াধীন বাংলা বতােরর মাধ েম
জনগণেক উ ু  রাখা, িব জনমত গঠনসহ িবিভ  অিব রণীয় কীিত স  কের। সমকালীন িবচাের তা িছল
অতলুনীয় ও অিব রণীয়।

ি তীয়  িব যুে র সময় জামািনর সনাবািহনী  া  দখল কের িনেল জনােরল দ  গল ল ডেন যভােব
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াে র  বাসী  সরকার  গঠন  কেরিছেলন,  অেনকটা  সভােবই  ব ব রু  অ পি িতেত  তার  আদেশর
উ রসূিররা  মুিজবনগর সরকার গঠন কেরিছেলন। পের ভারেতর কলকাতায় অব ান কের তারা  মুি যু
পিরচালনা কেরিছেলন। মুিজবনগর সরকােরর সে  কে ািডয়ার ি  নেরাদম িসহা েকর সরকার তলুনীয়।
যার সে  পলপেটর খমার জ যু  িছল। এেদর সদর দফতর দীঘকাল চীেনর বইিজংেয় িছল। কােনা
কােনা  সময় থাইল াে ডও িছল। িসহা েকর াধীন  কে ািডয়া  সরকার একিদেক বাসী  িছল অ িদেক
দেশর িব ীণ অ ল তােদর দখেল িছল, যখােন তারা সরকার পিরচালনা করত। যাই হাক, বাসী সরকার

১৪ এি ল চুয়াডা ােক রাজধানী  কের সখােন সাবেভৗম বাংলােদেশর াধীনতা  সনদ ঘাষণা  ও াধীন
বাংলােদশ সরকােরর মি সভার শপথ হেণর গাপন িস া  িনেয়িছল। পািক ােনর িসেড ট ইয়ািহয়া
খান  িব বাসীেক  দখােত  চেয়িছল  বাঙািলর  াধীনতার  যু  ভারেতর  মািটেত  বেস  সংঘিটত  হে ।
ইয়ািহয়ার সই চারণা িমথ া মাণ করেতই বাংলােদেশর মািটেত াধীন বাংলােদশ সরকােরর শপথ হণ
অ ােনর িস া  হয়। িক  ভাগ , য কােনাভােবই হাক খবরিট পৗঁেছ যায় পািক ািন হানাদার বািহনীর
কােছ। সজ  ১৩ এি ল চুয়াডা ায় িবমান থেক বৃি র মেতা বামাবষণ কের ওরা। ফেল শপথ অ ান
িপিছেয় যায়। ১৭ এি ল খুবই সতকতার সে  শপথ অ ােনর তািরখ ও ান িনধারণ কেরন জাতীয় চার
নতা। শহীদ এম মন র আলীর স ান িহেসেব আিম দেখিছ,  বাবাসহ জাতীয় চার নতা  কীভােব ছেুট
বিড়েয়েছন। খাওয়া, ঘুম ব  রেখ মুি েযা ােদর সংগিঠত করাসহ মুি সং ামেক বগবান করেত তারা

মােঠর পর মাঠ ােমর পর াম ছেুটেছন। তারা  বাংলােদেশর াধীনতার লে  িছেলন অিবচল। তারা
িনেজেদর  মেধ  য আলাপ-আেলাচনা  করেতন  তােত  াধীন  জািত  িহেসেব বাঙািলর  আ কাশ  িনেয়
কােনা সংশয় িছল না। জাতীয় চার নতা মেন ােণ িব াস করেতন- বাংলােদশ াধীন হেবই হেব। কারণ

জািতর িপতা ব ব ু তােদর সই মে ই দী া িদেয়িছেলন। ব ব ু সশরীের উপি ত না থাকেলও জাতীয়
চার নতা িব াস করেতন ব ব ু তােদর সে ই আেছন। ব ব রু িনেদিশত পেথই তারা িবজেয়র চড়ূা
পযােয় পৗঁছােত পেরিছেলন। জাতীয় চার নতা জীবেনও নতা ব ব রু সে  িছেলন, মরেণও তার সে
িছেলন। নূ নতম বইমািন করেল কারা অভ ের তােদর মৃতু বরণ করেত হেতা না। জীবন িদেয় তারা নতা
ব ব রু িব ােসর মাণ িদেয় গেছন। শহীদ এম মন র আলীর রে র উ রসূির িহেসেব বলেত পাির-
আমােদর র  কােনা িদন বইমািন ও িব াসঘাতকতা করেব না।

াধীনতার পর জািতর িপতা যখন দশ গঠেনর কােজ হাত িদেয়িছেলন, িঠক স সময়ই একদল বইমান,
িব াসঘাতক তােক সপিরবাের হত া কের। এরপর আেরক মানােফক িজয়াউর রহমান মতা দখল কের
বাংলােদশেক অ কােরর িদেক ঠেল দয়। াধীনতািবেরাধীেদর দেশ রাজনীিত করার েযাগ কের দয়।
৩০ লাখ মা- বােনর রে র িবিনমেয় অিজত লাল-সবুেজর পতাকা  তােদর গািড়েত তেুল  দয়। তােদর
মি সভায় ান দয়।  হয় ইিতহাস িবকৃিত। দীঘ ২১ বছর মতার বাইের রােখ াধীনতা  সং ােম
নতৃ দানকারী  আওয়ামী  লীগেক।  হত া  কের  হাজার  হাজার  আওয়ামী  লীগ  নতা-কমীেক।  আওয়ামী

লীগেক িনি  করেত অধশতািধকবার  শখ  হািসনােক হত ার  চ া  করা  হয়।  িক  সৃি কতার  অেশষ
রহমেত িতিন বঁেচ গেছন। শখ হািসনােক মারেত এখেনা বুেলট তাড়া  কের বড়ায়। মৃতু ঝঁুিক িনেয়ও
িতিন জািতর িপতার ে র সানার বাংলােদশ গড়েত িনরলস পির ম কের যাে ন। ধুা-দাির  থেক মু
কের আজ বাংলােদশেক িবে র মানিচে  অন  উ তায় িনেয় গেছন। বাংলােদশ আজ উ য়নশীল দেশ
পিরণত হেয়েছ। দশ উ য়েনর মহাসড়েক এিগেয় চলেছ। নােবলজয়ী অথনীিতিবদ অমত  সন বেলেছন,
কােনা কােনা সূচেক বাংলােদশ ভারত ও পািক ােনর চেয়ও এিগেয় গেছ। তাই আজেকর এই িদেনর দৃ

শপথ হাক- শখ হািসনার নতেৃ ই গেড় তলুব ব ব রু সানার বাংলা।

 

লখক : সভাপিতম লীর সদ

বাংলােদশ আওয়ামী লীগ।
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