
/৪ জুন, ২০১৯ 

 

‘আমি মিরাজুল আলি খান-২’  

বঙ্গব্ ৭ িার্ চ জয় বাাংলাই বললমিললন জয় পামিস্তান বললনমন  

পীর হামববুর রহিান 

মিরাজুল আলি খান বলললিন, বাাংলালেলের স্বাধীনতা আলদালন ও িেস্ত্র যুলে ‘জয় বাাংলা’ স্লাগানটি মনধ চারি ভূমিিা পালন িলর। 

‘জয় বাাংলা’ এিন এিটি স্লাগান যা বাাংলালেলের িেস্ত্র যুলের িিয় মুমিলযাো তথা িিগ্র স্েেবািীলি স্বাধীনতার ললযে ঐিেবে 

উদ্দীপ্ত িলরমিল। এই স্লাগান মিল িেস্ত্র যুেিালীন বাঙামলর স্েরণার উৎি। যুলে িফল অপালরেন স্েলে মুমিলযাোরা ‘জয় বাাংলা’ 

স্লাগান মেলয় জনগণলি মবজলয়র বাতচা স্প ৌঁলি মেত। 

‘আমি মিরাজুল আলি খান’ গ্রন্থ স্থলি েথি েফা চুম্বি অাংে মনলয় গতিাল স্িািবার বাাংলালেে েমতমেলন মরলপার্ চ িরলল িারা 

স্েলে পাঠিলের িলে ব্যাপি আগ্রহ ততমর হয়। রাজনীমতর রহস্য পুরুে বা এি িিয় রাজনীমতলত তার অনুিারীলের িালি 

আোমিি গুরু বা ‘োো’ খ্যাত মিরাজুল আলি খালনর জবানবমদলত বইটি মললখলিন োিসুমদ্দন আহলিে স্পয়ারা, মযমন তার িলঙ্গ 

িাত্রলীলগর িিী স্থলি মুমিযুে িলরলিন এবাং িাাংবামেিতায় মনলবমেত মিললন। িাওলা ব্রাোি চ বইটি এ বির িার্ চ িালি মিতীয় 

িাংস্করণ েিাে িলর। েচ্ছে িলরন মেল্পী ধ্রুব এে। স্বাধীনতা িাংগ্রািী মিরাজুল আলি খান োলর্র েেলির শুরুলত িাত্রলীলগর িাধারণ 

িম্পােি, মনউমিয়ালির অন্যতি িেস্য ও মুমিযুলে মুমজব বামহনীর র্ার েধালনর এিজন মিললন। পাঠিলের জন্য আজ মিতীয় পব চ 

তুলল ধরা হললা। 

মিরাজুল আলি খান বলললিন, ’৬৯ িাললর ১৫ স্িলেম্বর স্িািবার। ঢািা মবশ্বমবদ্যাললয়র িধুর িোমিলন িব চেলীয় িাত্র িাংগ্রাি 

পমরেলের এিটি িভা মিল। িধুর িোমিলনর স্ি িভায় ১৭ স্িলেম্বর ‘মেযা মেবি’ স্য থভালব পাললনর িি চসূমর্ েণয়ন মনলয় 

আললার্না র্লমিল। স্ি িভায় আললার্নার এি পয চালয় রাষ্ট্রমবজ্ঞান মবভালগর মিতীয় বলে চর িাত্র ও িাত্রলীগ স্নতা আফতাব আহিে 

িবাইলি র্িলি মেলয় েথি ‘জয় বাাংলা’ স্লাগানটি মেলল অলনলি তার িলঙ্গ িিস্বলর িণ্ঠ মিলায়। স্িমেন স্লাগানোতালের অলনলিই 

মিললন ‘মনউমিয়াি’ বা  ‘স্বাধীন বাাংলা মবপ্লবী পমরেে’র িেস্য। মনউমিয়াি তখন হালত স্লখা মতন পাতার এিটি পমত্রিার মিছু 

িাংখ্যা েিাে িলরমিল, যার নাি মিল ‘জয় বাাংলা’। 

১৯৭০ িাললর ১৮ জানুয়ামর রমববার স্িমেন পল্টলন আওয়ািী লীলগর জনিভায় মিরাজুল আলি খান ‘জয় বাাংলা’ স্লাগানটি মেলল 

িবার ভাললা স্ললগমিল। িবাই আন্তমরিতার িলঙ্গ ও গভীর আলবলগ গ্রহণ িলরন। বঙ্গব্ স্েখ মুমজবুর রহিালনরও এ স্লাগানটি স্বে 

িলন ধলর। এরপর ১৯৭০-এর ৭ জুন ঢািার স্রিলিাি চ িয়োন বা আজলির স্িাহরাওয়ােী উদ্যালন মবোল জনিভায় বঙ্গব্ িব চেথি 

এই স্লাগানটি ব্যবহার িলরন। 

‘জয় বাাংলা’ স্লাগালনর মবেলয় িাত্রলীলগর দু-এিজন এবাং আওয়ািী লীলগর িবারই স্ ার আপমি মিল স্িবল বঙ্গব্ িাড়া। 

আওয়ািী লীলগর জাতীয় িমিটিলতও এ মনলয় আললার্না হয়। স্িখালন আওয়ািী লীলগর মবরুলে ভারতলেঁো রাজনীমত িরার 

অপের্ারলি ‘জয় বাাংলা’ স্লাগানলি যুমি মহলিলব তুলল ধরা হয়। শুধু জাতীয় িমিটির স্িই িভালতই নয়, িাধারণভালবও বঙ্গব্র 

পর তাজউদ্দীন আহিে িাড়া স্নতালের োয় িবাই ‘জয় বাাংলার’ মবরুলে অবস্থান স্নন। তারা এ ব্যাপালর বঙ্গব্র িালি অমভলযাগ 

িরলল মতমন িরািমর উির মেলয়মিললন এভালব- ‘এ মবেয় মনলয় স্তািালের িাথা  ািাবার েরিার স্নই।’ বঙ্গব্র িালি িিথ চন না 

স্পলয় ‘জয় বাাংলা’ স্লাগালনর মবলরাধীরা এলি ভারলতর ‘জয় মহদ’ ও মি্র ‘মজলয় মিন্ধ’ এর িলঙ্গ মিমললয় এি ধরলনর মবদ্রƒপ 

িরলতন আর ‘জয় বাাংলা’ স্লাগান স্েওয়া িাত্রলীগ িিীলের মবরুলে মবলোেগার িরলতন। 



১৮ জানুয়ামর রমববালরর জনিভার মেনটি মিরাজুল আলি খালনর ভাোয় ‘আিালের িালি মিল স্বাধীনতার ললযে স্প ৌঁিালনার এি 

িমন্ধযণ। স্িমেলনর িি চটি িফল িরার োময়ত্ব মনউমিয়ালির পয স্থলি আিার ওপর অমপ চত হলয়মিল। িাত্রলীলগর িালবি িভাপমত 

তিয়ে িাজহারুল হি বামি িাত্ররাজনীমতর পর বতচিান বঙ্গব্ এমভমনউলয় মবজ্ঞাপনী েমতষ্ঠান গলড় মিললন। বতচিান িানাডা েবািী 

স্ি িিলয়র খ্যামতিান মর্ত্রমেল্পী িািাল আহলিে স্িালনা রাজননমতি েললর িলঙ্গ যুি মিললন না। বয়লি বড় হললও িখ্যতা মিল। 

তালি স্িই মবজ্ঞাপনী েমতষ্ঠালন আনা হললা। তিয়ে িাজহারুল হি বামি ও িািাল আহলিেলি আমি র্ার বাই েে ফুর্ িালপর এি 

টুিলরা িালঠর ওপলর ‘ জয় বাাংলা’ েব্দটি মললখ মেলত বমল। স্লখার পর িাঠটিলি দুই ভালগ ভাগ িরা হয়। তখন স্বলা ৩র্া। ৫র্ায় 

আওয়ািী লীলগর জনিভা। তখন েহলর আওয়ািী লীলগর িমিয় িেস্য ১৫-২০ জলনর স্বমে মিল না। বামিরা তখন খ্যামতিান 

অোডলভালির্ িালাি খান মযমন বঙ্গব্র িািা, তার স্নতৃত্বাধীন ৬ েফার মবরুলে গলড় ওঠা মপমডএি-এ র্লল যায়। এলত আওয়ািী 

লীলগর জনিভা ও অন্যান্য িাাংগঠমনি িায চিলি মনউমিয়াি িেস্যলেরই োময়ত্ব পালন িরলত হলতা। তখন এর রাজননমতি উইাং 

মবএলএফ গঠিত হলয়লি। ঢািা েহলর তার িেস্য তখন োয় িালড় মতন হাজার। 

স্িমেলনর জনিভায় স্লািিিাগি, মনরাপিা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার োময়ত্ব এএলএফ িেস্যলের ওপর স্েওয়া হয়। মূল োময়লত্ব 

মিললন িাজী আলরফ আহলিে ও িাে চাল িমন বলল পমরমর্ত িমনরুল ইিলাি। স্িমেনও জনিভার শুরুলত িমব আল েমফ আহলিে 

 ণ্টাব্যাপী তার গান স্গলয় স্োনাললন। আর ‘জয় বাাংলা’ স্লাগান স্লখা িালঠর খ  দুটির এিাাংে আলগই স্বে উঁচু িলর মনি চাণ িরা 

িলের িাঝািামঝ জায়গায় োমিয়ানায় আর্িালনা হাড চলবালড চর ওপর লামগলয় স্েওয়া হয়। অপরাাংে লাগালনা হয় জনিভা শুরুর ১০-

১৫ মিমনর্ আলগ। মবিাল ৪র্া নাগাে পল্টন আউর্ার স্েমডয়াি জনতার উপমস্থমতলত িানায় িানায় পূণ চ। জনিভার িভাপমত মিললন 

বঙ্গব্ স্েখ মুমজবুর রহিান। শুরুলতই তাজউদ্দীন আহিে বিৃতা িরললন। িলে আরও মিললন তিয়ে নজরুল ইিলাি, খদিার 

স্িােতাি আহিে, িোলেন িনসুর আলী ও গাজী স্গালাি স্িাস্তফা। গাজী স্গালাি স্িাস্তফার ওপর এিটি োময়ত্ব স্েওয়া হলয়মিল, 

মুমজব ভাই স্যন আিালি স্লাগান মেলত বললন। তাজউদ্দীন আহিলের বিলব্যর িিয় মুমজব ভাই বলললন, ‘মিরাজ, স্লাগান স্ে’। 

িথাটি মতমন দুবার বলললন। আমি আলবগ মিমিত ও বমলষ্ঠ িলণ্ঠ জনতালি উলদ্দশ্য িলর বললাি, বাাংলালেলের জন্য আজলির এই 

মেনটি স্মরণীয় হলয় থািলব। মেয়-ভাই স্বালনরা, আপনারা স্েখলিন ওই ওপলর জ্বলজ্বল িরলি দুটি েব্দ ‘জয় বাাংলা’। আসুন, ৭ স্িাটি 

িানুলের পয হলয় আিরা িবাইলি জামনলয় মেই, আিালের পমরর্য় আিরা বাঙামল। আসুন যার িলণ্ঠ যত স্জার আলি িবটুকু মেলয় 

আিরা বলল উঠি ‘জয় বাাংলা’। আজ স্থলি জয় বাাংলালি আিালের ভমবষ্যৎ আলদাললনর স্লাগান মহলিলব ব্যবহার িরা হলব। আমি 

‘জয় বাাংলা’ স্লাগান মেলতই লালখা িলণ্ঠর গগনমবোরী ‘জয় বাাংলা’ স্লাগালনর ধ্বমন পল্টনলি মুখমরত িলর তুলল। স্িমেন বঙ্গব্র 

বিলব্যর আলগ-পলর লালখা বাঙামলর আলবগ আর েতোোয় ‘জয় বাাংলা স্লাগান স্যন এি নবজাগরলণর ইমঙ্গত মেল। 

স্িমেন বঙ্গব্ যখন বিৃতা িরলিন স্ি সুলযালগ িলে বিা খদিার স্িােতাি আহিে আিালি িালি স্ডলি মনলয় বলললন, ‘বাইমড, 

িািডা িাইলর মেলিা। তুমি বললই পারলা, আর স্িউ পারলতা না!’ পৃমথবীর ইমতহালি আলরিজন িানুে রামেয়া মবপ্ললবর স্লাগান 

মহলিলব মেলয়মিল, ‘জমি রুটি স্বাধীনতা’। জালনা স্ি স্লাির্া িোডা? স্লমনন।’ মুমজব ভাইলয়র বিৃতা স্েে আর লালখা িানুলের িলণ্ঠ 

তখন স্লাগান ‘জয় বাাংলা’। এ স্লাগান বাঙামল জামতলি ঐিেবে িলর িেস্ত্র যুেলি ত্বরামিত িলরমিল। রণাঙ্গলন বুলললর্র স্র্লয়ও 

েমিোলী মিল এ ‘জয় বাাংলা’ ধ্বমন। আলদালন িাংগ্রাি এিনমি িেস্ত্র যুলের স্িালনা পয চালয় স্িালনা মেন বাঙামলরা ‘বাাংলালেে 

মজদাবাে’ মিাংবা ‘বাাংলালেে মর্রজীবী’ স্হাি বললমন। িিলয়র ব্যবধালন স্ি ‘জয় বাাংলা’ আজ ১৬-১৭ স্িাটি িানুলের মেয় স্লাগান। 

মুমজব ভাই তার ৭ িালর্ চর ভােণ ‘জয় বাাংলা’ স্লাগান মেলয়ই স্েে িলরমিললন।’ 

মিরাজুল আলি খান বলললিন, আজিাল দু-এিজন অমত পাম  তে জামহর িরলত মগলয় বলার স্র্ষ্টা িরলিন, বঙ্গব্ নামি তার ৭ 

িালর্ চর ভােলণ ‘জয় বাাংলা’ বলার পর ‘জয় পামিস্তান’ বললমিললন। এরা আিলল পেি বামহনীর স্লাি। এরা পামিস্তান থািলত 

পামিস্তামনলের োলামল িরত। ২৫ িালর্ চর আলগর মেন পয চন্ত এরা পামিস্তামনলের হলয়ই িাজ িলরলি। স্েলে না স্পলর এরা ‘বাঙামল 

ব্’ হলয় ওলঠ।  

মিরাজুল আলি খান ’৭০ িাললর জাতীয় মনব চার্ন েিলঙ্গ বলললিন, িািমরি োিলনর অধীলন মনব চার্লনর স্ ােণা এলল িওলানা 

ভািানী, তার ন্যাপ, র্ীনপমন্থ িাত্র ইউমনয়ন ও মিরাজ মিিোলরর পূব চ বাাংলা িব চহারা পাটি চ মবলরামধতা িরল। আিরা মনব চার্লনর 

িােলি জনগলণর ম্যালের্ স্নওয়ার সুলযালগ স্বাধীনতার পলয জনিিথ চনলি িালজ লাগাবার স্ি েল গ্রহণ িরলাি। স্ি িিলয় 

আওয়ািী লীলগ জাতীয় োলেমেি পমরেলে িলনানয়ন স্েওয়ার স্যাগ্যতা িম্পন্ন যলথষ্ট োথী মিল না। আমি মুমজব ভাইলি বললাি, 

র্লিান আলদাললনর িে মেলয় স্বমরলয় আিা োয় দুেজনলি িলনানয়ন মেলত। মতমন তাই িরললন। এলত োথী বািাই িাংির্ স্থলি 

আওয়ািী লীগ মিছুর্া মুি হললা এ িথা মতমন আিালি বললমিললন। আিরা এই োথীলের মনব চার্নী এলািায় মতন স্থলি পাঁর্জন িলর 

মবএলএফ িিীলি ের্ারণায় মনলয়ামজত িরলাি। মনউমিয়ালির স্েড় হাজার িেস্য মনব চার্নী িালজ যুি হললা। এটি স্েখার োময়ত্ব 



মিল িাে চাল িমন ও তার িহলযাগী আ ফ ি িাহবুবুল হলির ওপর। নূলর আলি মিমদ্দিী, আ ি ি আবদুর রব, োজাহান মিরাজিহ 

িাত্রলনতারা িবাই োথীলের পলয স্েেব্যাপী জনিভা িরললন। স্িই িিয় ’৭০ িাললর ১২ নলভম্বর ভয়ঙ্কর ঘূমণ চঝড় ও িামুমদ্রি 

জললাচ্ছ্বালি যা  লর্ স্গল তালত বঙ্গব্ েমযণবলঙ্গর ের্ারিালজ ১৫ মেন ধলর ঢািা স্থলি মবমচ্ছন্ন থািললন। তার স্েি স্িলির্ামর 

আমিনুল হি বােোলি মেলয় ঢািায় মফলর আিার জন্য স্র্মলগ্রাি িরালল উির পাওয়া স্গল না। আমি আবার স্র্মলগ্রাি িরলল িফর 

মিছুর্া িাংমযপ্ত িলর মতমন ঢািায় মফরললন। 

আিরা স্িালনা অবস্থালতই মনব চার্ন স্পিালনার পলয মিলাি না। ৬ েফা ও ১১ েফা না হলল এিেফা িালন স্বাধীনতা এই আওয়াজ 

িারা স্েলে গ্রািগঞ্জ পয চন্ত স্প ৌঁলি মগলয়মিল। োকৃমতি দুলয চাগলি িালজ লামগলয় মনব চার্ন যালত মপমিলয় স্েওয়া না হয় স্িজন্য 

এিমনষ্ঠভালব ের্ারণা র্ামললয় যাওয়া হললা। এমেলি ঢািা মফলর বঙ্গব্ তৎিালীন োহবাগ স্হালর্লল িাংবাে িলেলন ডািললন। 

মবিাল ৫র্ায় িাাংবামেি িলেললন যাওয়ার আলগ স্বে মিছুযণ এিান্ত িথাবাতচা হললা। মনব চার্ন স্থমগত বা মপমিলয় স্েওয়ার পলয 

স্িালনা িথা স্যন না ওলঠ স্ি মবেলয় এিিত হললন। স্েেীয় িাাংবামেিলের তুলনায় মবলেমে িাাংবামেিরা মিগুণ এললন। মলমখত 

বিব্য পালঠর পর মবমভন্ন েলের জবালব পামিস্তান িরিালরর মবিাতাসুলভ আর্রণ ও বাঙামললের েমত অবলহলার মবেয়টি তুলল 

ধরললন। িাাংবামেি িলেললনর স্েে মুহূলতচ লেলনর গামড চয়ান পমত্রিার িাাংবামেি বঙ্গব্লি েে িলর বিললন, যমে তাই হয় 

আপমন মি স্বাধীনতা স্ ােণা িরলবন? দুই মতন স্িলিলের জন্য আমি মবহ্বল হলয় স্গলাি। িী বললবন স্নতা? স্বাধীনতার িথা বলা 

যালব না। আবার অস্বীিার িরাও যালব না। আিালি অবাি িলর মেলয় বঙ্গব্ জবাব মেললন, নর্ ইলয়র্। অথ চাৎ এখমন নয়। এ িথার 

অথ চ এখন নয়, স্বাধীনতার েলয়াজন যখন হলব তখন। এিজন পমরপক্ব েজ্ঞাবান রাজনীমতমবে বঙ্গব্র বুমেিিার পমরর্য় স্েলখ আমি 

উচ্ছ্বমিত। জাতীয় পমরেলের দুটি িাড়া িবিটিলত ও োলেমেি পমরেলে নয়টি িাড়া িবিটি আিন স্পল আওয়ািী লীগ। মনব চার্লনর 

পর জনিত যালত স্িালনাভালবই মভন্ন মেলি না যায় এবাং মনব চামর্ত িেস্যরা মভন্নিত স্পােণ িরলত না পালরন, স্িজন্য মবজয়ী 

োথীলের েপথ স্নওয়ার িি চসূমর্ মহলিলব স্রিলিাি চ িয়োলন মুমজব ভাইলি জনিভা িরার িথা বললতই মতমন রামজ হলয় স্গললন। 

১৯৭১ িাললর ৩ জানুয়ামর লাখ লাখ স্লালির উপমস্থমতলত জনিভালতই েপথ অনুষ্ঠান হললা। এ িভালতই মতমন ‘জয় বাাংলা ও জয় 

পামিস্তান’ দুটি স্লাগান স্েন। এটি মিল তার রাজননমতি রণলি েললর অাংে। েত্রুলি মবভ্রান্ত িরার নানা উপালয়র এিটি। তলব যারা 

তার ৭ িালর্ চর বিৃতার িলঙ্গ এটিলি মিমললয় স্ফললন তালের িতলব মভন্ন। মনব চার্লন মবরার্ িাফলের পর এিমেন তালি বললাি, 

‘আপনার িলঙ্গ আিালের জরুমর িথা আলি।’ আিার িলন হললা-গুরুত্ব মতমন বুঝললন। বলললন, ‘আগািীিাল স্ভার ৫র্ায় আিমব।’ 

আমি ও রাজ্জাি স্ভার ৫র্ায় ধানিমে ৩২ নম্বলর তার বািায় স্গলাি। .....র্ললব    

 


