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বঙ্গবন্ধু ও বাাংলাদেশ: ১৯৭১-এর স্মৃতিচারণ 
 

ড. এ. কে. আব্দুল কোদেন 

 

বাাংলাদেদশর হাজার বছদরর ইতিহাদে বঙ্গবন্ধু কশখ মুতজবুর রহোদনর সুদ াগ্য কনতৃদে স্বাধীন োব বদ ৌে বাাংলাদেশ 

নােে এে নতুন রাষ্ট্র তবশ্ব-ইতিহাদে এে অতবস্মরণীয় ঘটনা। বাাংলাদেশ সৃতির নায়ে, স্বাধীন বাাংলাদেদশর স্বপদে 

তবশ্বজনেি সৃতি এবাং তবদশষ াদব িৎোলীন পূব ব পাতেস্তাদনর েদে োি কোটি জনগণদে এেেদে, এে োতবদি 

দূব বার েদর স্বাধীনিা োংগ্রাদে আত্মহুতি ও ঝাতপদয় পোর অন্যিে কেষ্ঠ নায়ে বঙ্গবন্ধু কশখ মুতজবুর রহোন। অবশ্য 

িাদি েেে যুতগদয়দছ পাতেস্তাতন কুশােন, তজদনাোইড, বেনা, তন বািন ও অোনতবে অিযাচার ও হিযা। কেদশর 

লে-কোটি ছাত্র-জনিা কেতেন বঙ্গবন্ধুর উোত্ত আহ্বাদন জীবন বাতজ করদখ মুতি োংগ্রাদে ঝাতপদয় পদে-েরহুে 

তজয়াউর রহোনও লে কোটি জনিার োদে এোত্ম কঘাষণা েদর স্বাধীনিা যুদে ক াগ কেন। 

 

েম্প্রতি তেছু োংখ্যে স্বাে বাদেষী ও দুি প্রকৃতির কলােজন নতুন েদর ‘তডে-ইন্ফরদেশন’ বা ‘িথ্য-জাতলয়াতি’ শুরু 

েদরদছন এবাং েম্ভ দর োতব েরদছন ক  বঙ্গবন্ধু  খন ২৫ োদচ বর োদলা রাতত্রদি পাে হানাোর-বাতহনীর হাদি ধরা 

তেদলন, িখন তিতন জাতির োদছ কেদনা সুতনতে বি েে বসূতচ তেদয়  ানতন। এেিাবস্থায় তোংেিবব্যতবমূঢ়  ীতি-তবহ্বল 

জাতিদে এে করতডও কঘাষণার োধ্যদেই কেজর তজয়াউর রহোন দূব বার েদর তুলদলন এবাং ফলশ্রুতিদি োত্র ৯ োে 

১০ তেদনর োোয় স্বাধীন বাাংলাদেশ সৃতি হদয় কগল। োর আহ্বাদন তিতন এেন োো তেদলন? কে এ ধরদনর তেোন্ত 

কনবার পতরতস্থতি ও অবস্থা সৃতি েরকলা কে মৃিপ্রায় জাতিদে োংঘবে েরদলা, কে জাতিদে পাতেস্তাতন তন বািন ও 

বেনার োতহনী ঘদর ঘদর গ্রাদে-গদে তুদল ধদর গ্রযানাইট পােদর েদিা শি েবল েদর তুলদলা, োর এ ধরদনর 

স্বাধীনিার ডাে কেবার আইনেঙ্গি অতধোর তছল, কে কেই কলােটি- িা িারা অিযন্ত সুচতুর াদব এোদনার প্রদচিায় 

েহাব্যস্ত। িারা বাাংলাদেদশর বিবোন প্রজদের োদছ ক  ইতিহাে তুদল ধদরদছন, িা অদনেটা  ীশুখৃদের জদের 

েদিা বা ঈশ্বদরর েহাসৃতির েদিা। খৃে-ধে বেদি  ীশু খৃদের জে কোদনা পুরুদষর েহায়িা ছাোই ঘদট- এে 

অদলৌতেে ঘটনা। এেতন এে অদলৌতেে ঘটনা তে বাাংলাদেদশও ঘদটদছ? হঠাৎ েদর এেতেন কেজর তজয়াউর 

রহোন কঘাষণা তেদলন এেন এেটি করতডও কেশন কেদে  ার পতরতধ অিযন্ত েীতেি এবাং কেই োদে োদেই োদে 

োি কোটি জনগণ ‘তনদজদের  া  া আদছ িাই তনদয় ঝাঁতপদয় পেদলা’ এবাং বাাংলাদেশ স্বাধীন হদয় গল। এেন 

েোটি  ারা তবশ্বাে েদরন িারা তে “সুম্মুন, বুেমুন, উতেউন’- মূখব, োলা ও বতধর? 

 

কেজর তজয়াউর রহোন তনশ্চয়ই এেজন তবতশি মুতিদ াো- “কজড কফাদে বর” কেনা-প্রধান। অন্যান্য কেনা-নায়েদের 

েদিা মুতিযুদে িার অবোন তবদশষ াদব স্মরণীয়। িাঁর নৃঃশাংে মৃতুযদি আেরাও কেঁদেতছ। তেন্তু িাই বদল মুতি 

োংগ্রাদের নায়ে, জীতবি অেবা বন্দী মুতজব,  াদে তঘদর বাাংলার োদে োি কোটি জনিা মুতির স্বপ্ন কেদখ,  ার 

আহ্বাদন কছদল বাপদে,  াই  াইদে স্ত্রী স্বােীদে স্বােী স্ত্রীদে পতরিযাগ েদর,  াঁর আহ্বাদন বাপ-োদয়র শি বাঁধন 

কছদে, কবৌ-বাচ্চার আের আপ্যায়ন তবেজবন তেদয় কছদল বা স্বােী মুতিযুদে ক াগোন েদর,  ার আহ্বাদন “শাতন্ত 

েতেটির” কচয়ারম্যাদনর কছদলদেদয় অেবা কবৌ-বাচ্চা লুতেদয় লুতেদয় মুতি বাতহনীদে োহায্য েদর, কেই পরে তপ্রয় 

কনিাদে আজ ইতিহাদের পািা কেদে শুধু পতরিযাি নয়, োতলো তেদয় চতরত্র হরদণর ক  েরোতর উদযাগ ও 
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প্রদচিা- কেটা তনশ্চয়ই ঘৃতণি। ‘স্বাধীনিার নায়ে বঙ্গবন্ধু’ এবাং ‘প্রশােে বঙ্গবন্ধু’- এ দুদটাদে এে েদর ক  িথ্য 

জাতলয়াতি চলদছ িা েতিযই দুৃঃখজনে। এেব িথ্য জাতলয়াতিদি েবদচদয় কবতশ েতিগ্রস্ত হদব কেদশর  তবষ্যৎ 

প্রজেরা। এজদন্য জাতির োেদন েঠিে িথ্য পতরদবশন েরা েেল সুষ্ঠুবুতেেম্পন্ন গুণীজদনর এোন্ত প্রদয়াজন। এটা 

আত্মশুতের অঙ্গ, এটা ধদে বর অঙ্গ। সুিরাাং  ারা এেব িথ্য জাতলয়াতি েরদছন এবাং  ারা এেব িথ্য ক  ত্রুটিপূণ ব িা 

কজদন-শুদনও এর তবদরাতধিা েরদছন না, িারা েে কোষী ববতে! 

 

বঙ্গবন্ধু ও বাাংলাদেশ এে সূদত্র গাঁো। ১৯৭১ োদলর ২৫ োদচ বর োদলা রাতত্রদি  খন হাজার হাজার বাঙাতল 

তজদনাোইদডর তশোর হয় এবাং  খন হানাোর পাে-বাতহনী বঙ্গবন্ধুদে কগ্রপ্তার েদর রাদির অন্ধোদর পাতেস্তাদন 

তনদয়  ায়, িার পূব ব মুহূদিব বঙ্গবন্ধু ঐ অবস্থায় তে েরদি হদব িার তেে তনদে বশনা তবশ্বােী ও তনব বাতচি কনতৃদের 

োদছ করদখ  ান। িার পতরদপ্রতেদি চাটগাঁর তনব বাতচি োাংেে আওয়ােী লীগ কনিা আব্দুল হান্নান কচৌধুরী ২৬ োদচ বর 

উষালদে বঙ্গবন্ধুর কপ্রতরি তনদে বশনার কপ্রতেদি স্বাধীনিার কঘাষণা প্রচার েদরন। বঙ্গবন্ধুদে  খন পাতেস্তাদন তনদয় 

 াওয়া হতিল, কেই এেই েেদয় বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনিা কঘাষণার তনদে বশনা ইোদরর োধ্যদে চাটগাঁয় কপৌদছ  ায়। 

 

আেরা জাতন বঙ্গবন্ধুর ৭ োদচ বর  াষদণর েো। কোহরাওয়ােী উযাদন আেরা স্বশরীদর উপতস্থি তছলাে। কলাগান 

তেদয় তেদয় গলা ফাটিদয়তছ। ঐ  াষদণ তিতন স্পিিৃঃ বদলন, “আতে  তে আর হুকুে কেবার না পাতর, কিােরা 

কিাোদের  া  া আদছ িাই তেদয় শত্রুর কোোতবলা ের… আেরা িাদের  াদি োরদবা, পাতনদি পারদবা বাাংলার 

োটিদে স্বাধীন েদর ছােদবা, ইনশাআল্লাহ।“ সুিরাাং ২৫ োদচ বর অিতেবি  য়াবহ আক্রেণ শুরু হওয়ায় োদে োদেই 

বাাংলার জনগণ  ার  া আদছ িাই তনদয়ই শত্রুর কোোতবলা শুরু েদর। িার জদন্যই চাটগাঁয় পাতেস্তান কবিাদরর 

কবলাল কোহাম্মে, আব্দুল্লাহ আল্ ফারুে ও িাদের েহেেীরা োলুরঘাদটর করতডও কেশদন “স্বাধীন কবিার” বিতর 

েদরন  ার োধ্যদে প্রেেিৃঃ োাংেে হান্নান কচৌধুরী, অিৃঃপর কেজর তজয়া জনগণদে িারা ও ক  মুতি োংগ্রাদে ক াগ 

তেদয়দছন িা জানাদি পাদরন। িারা জাতির ঐ ক্রাতন্ত লদে স্ব স্ব োতয়ে পালন েদরদছন বদল জাতি িাদের োদছও 

ঋণী ও িাদের েো াদব োলাে জানায়। 

 

কেদশর প্রতিটি পদে ঘাদট, আনাদচ-োনাদচ, হাদটবাদট, বাজাদর-বন্দদর জনগণ ক  স্বিৃঃস্ফূিব াদব কবতরদেড বিতর 

েদরন বা লাঠিদোটা, ো-কুোল-বন্দুে তনদয় কবতরদয় আদেন, িাও বঙ্গবন্ধুর আহ্বাদন। কেজর তজয়া ২৬ োদচ ব  খন 

পাতেস্তাতন বদের আদেদশর চাটগাঁ কনৌবন্দদর  াতিদলন জাহাজ কবাঝাই কগালাবারুে, অস্ত্রশস্ত্র খালাে েরার জদন্য  া 

পাে-বাতহনী বাঙাতলদের উপর ব্যবহাদরর জদন্য এদনতছদলা, িখন ঐ োধারণ জনগদণর বিতর কবতরদেদড তিতন 

বাধাপ্রাপ্ত হন এবাং এেিাবস্থায় িার েহদ াগীরা দ্রুি এদে িাদে খবর কেয় ক , বাঙাতল অতফোর ও কজায়ানদের 

পাে-কেনাবাতহনী তনরস্ত্র েদরদছ এবাং বন্দীও েরদছ। এেিাবস্থায় িার কেনা ছাউতনদি  াওয়া ঠিে হদব না। 

িাৎেতণে তনদজর জীবনও োংেটাপন্ন হদি পাদর তবদবচনা েদর কেজর তজয়া তেোন্ত কনন ক , তিতনও মুতিযুদে 

ক াগোন েরদবন।  ারা ঐ কবতরদেড বিতর েদর িার গতি রুে ও তবলতিি েদর িারা তেন্তু িার করতডও-র কঘাষণার 

আদগই বঙ্গবন্ধুর আহ্বাদন “ ার  া আদছ িা তনদয়ই শত্রুর কোোতবলায়” অগ্রের হয়। বস্তুি: বঙ্গবন্ধু োরা জাতিদে 

এেনতে  ারা এে েেদয় অখন্ড পাতেস্তাদন অিযন্ত তবশ্বােী তছল িাদের চক্ষুও খুদল কেন- িারাও িাঁর আহ্বাদন জীবন 

বাতজ করদখ মুতি োংগ্রাদে ঝাতপদেঁ পদে। কেদশর িৎোলীন োদে োি কোটি জনগণ তজয়া বা হান্নান োদহদবর 

কঘাষণা না শুনদলও তনদজদের েেল শতি তেদয়  ার  া আদছ িাই তনদয় হানাোর বাতহনীর তবরুদে ঝাঁতপদয় পেদিা। 
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দুই 

 

পাতেস্তাদনর োেতরে প্রশােে কজনাদরল ইয়াতহয়া জািীয় অতধদবশন বোর তিন তেন আদগ হঠাৎ েদর ভুদটার ধেদে 

এবাং োেতরে জান্তার সুপাতরদশ অতধদবশন স্থতগি েদরন। বাাংলার অতবোংবাতেি কনিা বঙ্গবন্ধু কশখ মুতজব িখন 

পাঁচতেদনর জদন্য োরা প্রদেশব্যাপী লাগািার হরিাল কঘাষণা েদরন- িাঁর আহবাদন কেদশর প্রতিটি নগর-বন্দর, 

অতফে-আোলি, স্কুল-েদলজ, কোোন-পাট,  ানবাহন, ক াগাদ াগ ব্যবস্থা েবতেছুই স্বিৃঃস্ফূিব াদব পূণ ব হরিাল 

পালন েদর। কে েব তেদনর অবস্থা না কেখদল কবাঝাদনা মুশতেল। জাতি িখন বঙ্গবন্ধুর এে আওয়াদজ গ্রযানাইট 

পােদরর েদিা শি-েবল। িাঁর আহ্বাদন ব্যাদের কলন-কেন তবদশষ েদর পূব ব কেদে পতশ্চে পাতেস্তাদন টাো ট্রান্সফার 

বন্ধ েদর কেয়া হয়। ঢাো কবিার “পাতেস্তান করতডও”র পতরবদিব “ঢাো কবিার কেদে বলতছ-“ বলদি শুরু েদর। 

বস্তুিৃঃ পূব ব পাতেস্তাদন কেন্দ্রীয় েরোদরর শােন ব্যবস্থা েম্পূণ ব াদব বন্ধ হদয়  ায়। পূব ব পাতেস্তাদনর িখন এেোত্র 

শােে বঙ্গবন্ধু কশখ মুতজব। বঙ্গবন্ধুর তনজ বাতে ধানেতন্ডর ৩২ নির কেদে প্রতিতেন কেশবােীদে তে তে েরদি হদব, 

তে তে েরদি হদব না- িার তনদে বশনা আেদি োদে। তনৃঃেদন্দদহ বঙ্গবন্ধুর অেহক াগ আদন্দালন এতেে কেদে েহাত্মা 

গান্ধীর অেহক াগ আদন্দালন কেদেও বহুগুণ বতলষ্ঠ ও ব্যাপে। েহাত্মা গান্ধীর আহ্বাদন  ারিবদষ বর ১% কেদে ২% 

 াগ েরোতর েে বচারী হরিাদল শরীে হন, তেন্তু বঙ্গবন্ধুর আহ্বাদন কগাটা পূব ব পাতেস্তাদনর েেল েরোতর েে বচারী 

(কেন্দ্রীয় ও প্রাদেতশে) শিেরা ১০০%  াগ (োেতরে-বাতহনী ছাো) এেনতে পূব ব পাতেস্তান হাইদোদট বর প্রধান 

তবচারপতি, তবচারপতি তব. এ. তেদ্দীেীও অেহদ াগ আদন্দালদন ক াগ কেন- তিতন কপ্রতেদডন্ট ইয়াতহয়ার নতুন 

োেতরে গ ণ বর টিক্কা খাদনর শপে অনুষ্ঠান পতরচালনা েরদি গররাতজ হন। িদব োেতরে বাতহনীদি কেজর তজয়াউর 

রহোনেহ হাদিদগানা স্বল্প-োংখ্যে কেন্দ্রীয় োেতরে েে বচারী িখনও পাতেস্তান েরোদরর আদেশ-তনদষধ পালন 

েদর চদলন। পূব ব পাতেস্তাদনর িৎোলীন োেতরে প্রশােন িখন বার বার েেল েে বচারীদের োদজ ক াগ তেদি 

আদেশ েরদলও আেরা িখন োদজ ক াগোন েতরতন- োদরা করতডওর কঘাষণায় নয়, বঙ্গবন্ধুর নাদে প্রচাতরি 

আওয়ােী লীদগর তনদে বশনাই িখন আোদের তনদে বশে, তবদবে আোদের আদেশ। অিৃঃপর  খন োেতরে প্রশােে 

কজনাদরল ইয়াতহয়া খান বুঝদি পারদলন ক , ইেলাোবাদের শােন পূব ব পাতেস্তাদনর েম্পূণ ব াদব অচল ও অদেদজা 

হদয় পদেদছ, িখন তিতন িাঁর অবস্থান পতরবিবন েদরন এবাং ৬ োদচ ব কঘাষণা তেদলন ক , ২৫ োদচ ব ঢাোয় জািীয় 

অতধদবশন বেদব। িদব তিতন আওয়ােী লীগ েলদে োরা কেশব্যাপী তবশৃঙ্খলার জদন্য োয়ী েদরন। িার বিদব্য পূব ব 

পাতেস্তানবােী েন্তুি হদি পাদরতন। এতেদে এেই েেদয় তিতন কগাপদন পূব ব পাতেস্তাদন আদরা অতধেির পাে-কেনা ও 

কগালাবারুে পাঠাদনা শুরু েদরন এবাং কেজর কজনাদরল টিক্কা খাদনর েদিা এেজন নরতপশাচ হিযাোরীদে পূব ব 

পাতেস্তাদনর গ ণ বর তনদয়াদগর আদেশ কেন। এর ফদল কেদশর প্রতিটি ে া-কশা া াত্রায় তবদশষ েদর ঢাো 

তবশ্বতবযালদয়র ছাত্র-জনিার ে া-কশা া াত্রায় “স্বাধীন বাাংলাদেদশর” োতব কঘাষণা েরা হয় এবাং লাল-েবুজ 

রাংখতচি বাাংলাদেদশর োনতচত্র েিতলি জািীয় পিাো উদত্তালন েরা হয়। 
 

রাওয়ালতপতন্ডর রাউন্ড কটতবল েনফাদরন্স অনুষ্ঠান-োদল (১৯৬৯ োল) আতে ইেলাোবাে ইউতন ারেটির ছাত্র। 

আেরা তছলাে েব বদোট ৭ জন বাাংলাদেতশ ছাত্র-৫ জন অে বনীতিদি, (ড. ওয়াতহেউতদ্দন োহমুে, ড. োহমুদুল আলে, 

ব্যাতরোর আতনসুল ইেলাে, তশল্পপতি এহদিশাে কচৌধুরী ও আতে এবাং এেজন অাংদের (ড. োসুে) এবাং অন্যজন 

পোে ব তবজ্ঞাদনর ছাত্র (ড. বেরুজ্জোন-বিবোদন েযাতলদফাতন বয়ায়)। আোর বে  াই িখন কপ্রতেদডন্ট আইয়ুব খাদনর 

কেতবদনট তডত শদনর উপ-েতচব। িার ফদল েতিপতরষে তব াদগ তে হদি না হদি েেয় েেয় িার খবরাখবর পাতি। 

এেই েেদয় আোর এে  তেপতি তছদলন পাতেস্তান ইনফরদেশন তেতনস্তট্রদি। সুিরাাং তে হদি এবাং েরোদরর 

প্রচার োধ্যদে তে বলা হদি-িার দুদটা  াষণই পাওয়া আোর জদন্য েহজ তছল। 
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এেন অবস্থায় রাজননতিে আদন্দালনদে স্থতগি েরার জন্য তিটিশ োয়োয় উ য় প্রদেদশর রাজননতিে কনিাদের 

তনদয় কপ্রতেদডন্ট আইয়ুব খান রাওয়ালতপতন্ডদি “কগালদটতবল ববঠদের” (আর-টি-তে) আদয়াজন েদরন। এদি 

িৎোলীন পূব ব পাতেস্তান কেদে প্রায় ৩৫ জন রাজনীতিতবে ও িাঁদের েহদ াগী উপদেিারা ক াগোন েদরন। 

 

বঙ্গবন্ধুদে “প্যাদরাদল” ববঠদে আোর জদন্য আইয়ুব খান প্রস্তাব কেন। এ তনদয় িখন োরা কেদশ তুমুল বাে-তবিন্ডা 

ও উৎেন্ঠা চলদছ। এেিবস্থায় মুতহি  াই ত তন িখন কেতবদনট তডত শদনর উপ-েতচব জানাদলন ক , “বঙ্গবন্ধু  তে 

প্যাদরাদল আর-টি-তে কি ক াগোন েরদি গররাতজ হন িাহদল আইয়ুব খান আগরিলার কেইেটি বাতিল েদর িাঁদে 

প্যাদরাল ছাোই আর-টি-তে কি ক াগোন েরার ব্যাপাদর রাজী হদব। এ কগাপন খবরটি িখন ঢাোয় বঙ্গবন্ধুর এোন্ত 

েহদ াগীদের েতেিদবদগ জানাদনার প্রদয়াজদন আোর ঘুে হারাে হদয়  ায়। 

 

বঙ্গবন্ধু কগালদটতবল ববঠে-এ ক াগ তেদি রাওয়ালতপতন্ড আদেন। তেন্তু ঈদের েরদণ কগালদটতবল ববঠে শুরু হবার 

পরতেনই িা স্থতগি হদয়  ায়। বঙ্গবন্ধু িখন অিযন্ত ব্যস্ত। কগালদটতবল ববঠদে ক াগোদনর জন্য উ য় প্রদেশ কেদে 

েব নােী-োেী কনিারা এদেদছন। েবার োদে োোৎ েরদছন। আইয়ুব খাদনর বে  াই তপ-তড-তপ’র কনিা বাহাদুর 

শাদহর রাওয়ালতপতন্ডর বাতেদি িখন ঘন্টার পর ঘন্টা তেটিাং চলদছ। আতে িাঁর োদে ছায়ার েদিা আতছ। বঙ্গবন্ধু 

ঢাো চদল কগদলন। 

 

তিিীয় েফা “কগালদটতবল ববঠে” শুরু হবার আদগ বঙ্গবন্ধু এদে উপতস্থি হদলন লাদহাদর। কেখাদন শলা-পরােশ ব 

েরদবন। বঙ্গবন্ধু লাদহার কপৌৌঁছার পূদব বই ৬-েফার উপর ৮১-পৃষ্ঠার এে নাতিেীর্ঘ ডকুদেন্ট বিতর েরদলন 

ইেলাোবাদে অবস্থানরি বাঙাতল তে-এে-তপ অতফোর ও অধ্যাপেরা। 

 

ডকুদেন্টটি বঙ্গবন্ধুদে কপৌৌঁছাদি হদব কগালদটতবল ববঠদের আদগই। েরোতর অতফোররা িা লাদহাদর তনদয় তগদয় 

বঙ্গবন্ধুর “Think-tank”-এর েেস্যদের বা উপদেিােন্ডলীর োদছ কেবার োহে কনই চােতর  াবার  দয়। 

এেিাবস্থায় ডকুদেন্টটি বঙ্গবন্ধুর োদছ কপৌৌঁছাদনার োতয়ে পেদলা আোর োদছ। জনাব আবুল োল আব্দুল মুতহি 

ডকুদেন্টটা আোর হাদি তেদয় বদল্লন, এটা খুবই কগাপদন বঙ্গবন্ধুর উপদেিা োোল হুদেন, অধ্যাপে কোজাফফর 

আহদেে কচৌধুরী, োরওয়ার কোদশ বে, েওদুে আহদেে-এর হাদি তেদি এবাং বঙ্গবন্ধুদে জানাদি হদব ক  তিতন ক ন 

িাঁর ৬-েফায় অটল োদেন। প্রশােতনে াদব এটা অজবন েম্ভব। আইয়ুব খান হয়দিা ৬-েফায় ছাে তেদি বলদব। 

িদব িারা আদরা বদল্লন ক , এদি েঠিন অবস্থান তনদল আইয়ুব খাঁনদে হয়দিা েতরদয় কেয়া হদব এবাং িখন নতুন 

োশ বাল ল’ জাতর হদব। মুতহি োদহব ও রব কচৌধুরী লাদহাদর কোোয় তগদয় িা তেদি হদব েতবস্তদর তবদলষণ েরদলন। 

লাদহাদর কপৌৌঁছাদল িৎোলীন পাোদবর ফুড তব াদগর ডাইদরক্টার জনাব মুফদল-উর রহোন ওেোনী আোদে তরতে  

েরদলন। মুতহি োদহব িাঁদে কফাদন বদল করদখতছদলন। িাঁর োদে লাদহাদর েে বরি আদরা দুজন বাঙাতল তে-এে-তপ 

অতফোর তছদলন। িাঁরা হদলন কোহাম্মে আলী ও খাদলে শােস্। আোদে ডকুদেদন্টর েো বঙ্গবন্ধু ও িাঁর উপদেিা 

ছাো োউদে বলদি োনা তছল- কে জন্য িাদের আতে তেছুই বতলতন। মুফদল  াই িখন কগালবাদগ ব েরোতর বাতেদি 

োেদিন। িাঁর বাোয় োেদি অনুদরাধ জানাদলন। িদব  খন বঙ্গবন্ধুর উপদেিাদের োদে কহাদটদল কেখা েরদি 

কগলাে, িখন েওদুে আহদেে বদল্লন ঐ এেই কহাদটদল কেদে ক দি। োরা কহাদটদলর অদনেগুদলা রুে ওয়াতজর 

আলী ইন্ড্রােতট্রজ বঙ্গবন্ধুর েলবদলর জদন্য  াো েদর করদখদছ। সুিরাাং কেখাদনই কেদে কগলাে। িখন পূব ব 

পতেস্তাদনর প্রািন জনতপ্রয় গ ণ বর আজে খান ও তবচারপতি এে. এে. মুদশ বেদে আওয়ােী েদলর প্রতিতনতধ তহদেদব 

কগালদটতবল ববঠদে তনদয়  াওয়ার জদন্য িেতবর শুরু েতর। তেন্তু োজ হয় তন। বঙ্গবন্ধু আোর োছ কেদে ডকুদেন্টটি 

তনদয় বদল্লন “Very good, they did a good job” –বদল ডকুদেন্টটি িাজউতদ্দন আহেদের হদি তেদয় তেদলন।  
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বঙ্গবন্ধুর েদলর োদে আতেও রাওয়ালতপতন্ড তফদর এলাে। বঙ্গবন্ধুদে কপ্রতেদডন্ট আইয়ুব খান িার ৬-েফা ছাে তেদি 

বদল্লন। তিতন িাঁদে আশ্বাে তেদলন ক  তিতন  তে ৬-েফার ছাে কেন িাহদল িাঁদে পাতেস্তাদনর প্রধানেিী বানাদবন। 

বঙ্গবন্ধু আইয়ুব খানদে তে বদলতছদলন জাতন না। িদব আোদের বদল্লন, “আতে কেদশর োনুদষর োদে কবঈোনী 

েরদি পারদবা না”। বঙ্গবন্ধুর অনেনীয় েদনা াব ও দৃঢ়-তচত্তিার জদন্য কগালদটতবল ববঠে ক দস্ত কগল।  

 

কগালদটতবল ববঠে ক দস্ত  াওয়ার তেছুতেন পর পাতেস্তাদনর িৎোলীন োেতরে প্রধান কজনাদরল আগা কোহাম্মে 

ইয়াতহয়া খান োেতরে-শােন জাতর েদরন এবাং আইয়ুব খান গতে ছােদি বাধ্য হন। ইয়াতহয়া খান োরা পাতেস্তাদন 

এডাল্্ট কেনচাইদজর ত তত্তদি ১৯৭০ োদল তনব বাচন কেন, ক খাদন আওয়ােী লীগ েল ৬-েফার মুতি েনে তনদয় এেে 

োংখ্যা গতরষ্ঠিা অজবন েদর। 

 

তিন 

েম্প্রতি বাাংলার হাজার বছদরর ইতিহাদের কেষ্ঠ োনব বাাংলার গব ব কশখ মুতজবুর রহোদনর নাে-তনশানা মুদছ কফলার 

কচিা চলদছ এবাং িার স্থদল কেজর তজয়াউর রহোনদে প্রতিতষ্ঠি েরার কচিা হদি। তেন্তু দুৃঃদখর তবষয় ক , ১৯৭১ 

োদলর তবদেদশর পত্র-পতত্রোয় কজনাদরল তজয়ার নাে কোোও খু ৌঁদজ পাওয়া  ায় না- বঙ্গবন্ধু কশখ মুতজব ছাোও, কজ: 

ইয়াতহয়া, ভুদটা, িাজউতদ্দন, ইতন্দরা গান্ধী, কজ: তনয়াজী, কজ: টিক্কা প্রমুদখর নাদোদল্লখ রদয়দছ, তেন্তু তজয়ার নাে কনই। 

খাদলো তজয়া েরোর  তে নতুন ইতিহাে রচনা েরদি চান িাহদল গদবষেদের তহোদব িা হদব তনছে কছদলদখলা 

বা তেথ্যার প্রবেনা। এদি কেদশর বিবোন এবাং  তবষ্যৎ প্রজেরা েতিগ্রস্ত হদব ববতে।  

 

এ প বাদয় আদেতরো যুিরাদষ্ট্র ১৯৭১ োদল প্রাোতশি ও বহুল প্রচাতরি েদয়েটি প্রবদন্ধর তেদে দৃতিপাি প্রদয়াজন 

কবাধ েতর। এর কোন এেটি প্রবদন্ধ বা খবদরর কেজর তজয়ার নােগন্ধ খু ৌঁদজ পাওয়া  ায়তন। 

 

তবশ্বতবখ্যাি হা বাড ব ইউতন ারতেটির ৩ জন তশেে-গাে পাপাদলে, তেদফন োরগলীন ও লী এেদপটজ-৭ এতপ্রল 

১৯৭১ োদল িাদের প্রোতশি গদবষণামুলে প্রবন্ধ  ার তশদরানাে হদি “Pakistani Background to a Crisis: A 

Ripon Society Position Paper”- িাদি উদল্লখ েদর ক , ‘পাতেস্তাদনর কপ্রতেদডন্ট কজনাদরল ইয়াতহয়া খান ও িার 

কোেরদের উস্কনীমূলে আচরদণও আওয়ােী লীগ কনিা কশখ মুতজব বধদ বর োদে আদলাচনার োধ্যদে েম্যোর 

েোধান চান। তেন্তু কজনাদরল ইয়াতহয়া এই সুদ াদগ িার োেতরে শতি বতধ বি েদরন এবাং ২৫ োদচ বর প্ররেে ৩ তেদন 

১৫,০০০ হাজাদর অতধে পূব ব পাতেস্তাতনদের হিযা েদরন’। িারা তনশ্চয়ই তজিদব। িদব প্রশ্ন হদি, েিশি লাদশর 

তবতনেদয় এবাং েি গুরুির ধ্বাংেেদয়র পর। তনব বাচদনর োধ্যদে  কশখ মুতজবুর রহোদনর আওয়ােী লীগ ১৬৯টি 

তেদটর েদধ্য ১৬৭টি েীট লা  েদর (জুলতফোর আলী ভুদটার েল কপদয়দছ োত্র ৮০টি েীট) এবাং িারা কেশ শােদনর 

অবশ্যই েেে। এেিাবস্তায় পাতেস্তাদনর অবস্থা হদি গৃহযুে নয়, এেটি তবদেতশ বেন্যবাতহনীর আদরেটি ববধ ও 

তনব বাতচি কেশ েখদলর প্রদচিা। এেটি জাতিদে মূদলাৎপাটদনর অবস্থা।…এেিাবস্থায় “The American 

Government”must not be a party to the killings of defenseless civilians or the forcible repression of 

the struggle of East Pakistanis for control over their own lives.”  
 

এই এেই েেদয় (এতপ্রল ৯, ১৯৭১) হা বাদড বর আদরা ৩ জন স্বনােখ্যাি অধ্যাপে প্রদফের এডওয়াড ব কেেন, রবাট ব 

ডরফম্যান ও তেদফন োরগলীন আদরেটি প্রবন্ধ,  ার তশদরানাে তছল “Conflict in East Pakistan background  

and Prospects” িার ১ে লাইদন কলদখন “The independence of East Pakistan is inevitable, What started 

as a movement for economic autonomy within the framework of a united:pakistan has been 

irrevocable transferred by the wholesale slaughter of Eeast Pakistani civilians into a movement that 

sooner or later will produce in independent East Pakistan- “Bangladesh is a matter of time.” েদয়ে 
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পৃষ্ঠার প্রবদন্ধর তবদশষ তবদলষদণ কেদশর ঐতিহাতেে, অে বননতিে, রাজননতিে, োাংস্কৃতি, ব্যবো-বাতণতজযে 

তবষয়াতের উদল্লখ েদর িাঁরা কলদখন, “আওয়ােী লীগ এেটি শাতন্তপূণ ব, তনয়েিাতিে েোধান কচদয়তছল। তেন্তু ২৫ 

োদচ ব পাতেস্তাতন শােেদের বব বদরাতচি হােলায় িা আর েম্ভব হদলা না।“ এই প্রবদন্ধর অাংশ তবদশষ িৎোদল 

যুিরাদষ্ট্রর তবত ন্ন ে া-েতেতিদি, ইউ-এে োংদগ্রদের শুনানীদি , কেদনটার-েনদগ্রেম্যাদনর  াষদণ এবাং তবত ন্ন 

প্রচার োধ্যদে বার বার উিৃতি কেয়া হদিা। এই প্রবদন্ধ ৩ জন কলখেই অিযন্ত স্বনােধন্য অে বনীতিতবে এবাং িারা 

“পাতেস্তান কডদ লপদেন্ট এেেপাট ব” তহোদব েেতধে পতরতচি তছদলন। এডওয়াড ব ম্যােন িৎোলীন েেদয় হা বাড ব 

তবশ্বতবযালদয়র ডীন তছদলন। তিতন কপ্রতেদডন্ট কেদনডীর শােনােদল েিী পদে অতধতষ্ঠি তছদলন। 

 

মুতিযুদের েেদয় তবদশ্বর কেদশ কেদশ বাাংলাদেদশর উপর হাজার হাজার প্রতিদবেন প্রোশ পায় এবাং িার 

েবগুদলাদিই বঙ্গবন্ধুর জীবন রোর োতব উত্থাতপি হয়। তনউ ইয়েব টাইেস্ ম্যাগাতজন তলদখ, (The Political Tidal 

Wave that Struck East Pakistan, May 2, 1971):…By the time of this Marchs constitutional crisis, 

Sheikh Mujib’s popularity had reached a peak. For an ordinary Bengali just to touch his clothes was 

a good talisman. His word had become a law. Yet operating form his house in Dhanmondi, he 

remaind friendly and approachable, every day seeing scores of people singly and groups. 
 

 “…Totally unimpressed by wealth or status, he showed an obviously sincere devotion to people. 

He treated every Bengali he met, however poor and humble, as a human being worthy of care, help 

and respect, never forgetting his name and his family circumstances. The Bengalis in return, trusted 

him and believed in his honesty, selflessness, courage and his willingeness to sacrifice himself for 

them.  
 

দুৃঃদখর তবষয়, এেন েণজো পুরুষ  াঁর অবস্থান বাাংলাদেদশর েেল বণ ব, ধে ব, ও রাজননতিে েলীয় োংেীণ বিার 

ঊদধ্বব হওয়া উতচি তছল। আজ  ারা িাঁদে অপোতনি েরার কচিা েরদছ িারাই আেদল অপোতনি হদব। প্রদিযে 

কেদশর প্রজেদের জদন্য আেশ ব পুরুষ রদয়দছ-আদেতরোয় রদয়দছন জজব ওয়াতশাংটন, কজফারেন, তলাংেন, রুজদ ল্ট, 

কজ-এফ-কে ও োটি বন লুোর তোং।  ারদি রদয়দছন েহাত্মা গান্ধী। চীদনর োও কে-তুাং, োন-ইয়াি কেন। তুরদস্কর 

োোল আিাতুেব, পাতেস্তাদনর কোহাম্মে আলী তজন্নাহ, েতেণ আতেোর কনলেন ম্যাদন্ডলা, প্যাদলোইদনর ইয়াতছর 

আরাফাি এবাং মুেলোন জাতির জদন্য রদয়দছন আেশ ব পুরুষ আল্লার রাসূল হয়রি কোহাম্মে কোস্তফা (েৃঃ)। 

বাাংলাদেদশর জদন্য রদয়দছন বঙ্গবন্ধু কশখ মুতজব। এদের জীবনচতরি কেদে জাতি পায় আেশ ব, োহে, োনবিার 

েীো। এদের জীবনচতরি তবদলষণ, গদবষণা আদলাচনা-জাতিদে কেয় অনুদপ্ররণা, সুন্দর জীবদনর তশো। সুিরাাং 

এেব েহৎ জীবদনর উপর োতলো কলপদন িাঁদের  ি েতি হদব িার কচদয় কবতশ েতি হদব কেদশর জনগদণর, 

 তবষৎ প্রজেদের ও কেদশর  তবষ্যদির।  ারা কজদন-শুদন িা অনুধাবন েরদি ব্যে ব, িাদের হয়দিা স্মরণ রাখা 

প্রদয়াজন- “উল্কার” আস্ফলদন “িারোর” েতি হয় না, বরাং উদল্টাটা হয়। উল্কা তনদজর জ্বালায়  স্মীভূি হদয় ছাই 

হদয় তনৃঃদশতষি হয়। আর িারো তনদজর আদলা ছতেদয় কেষ্ঠদের আেদন েোেীন োদে। 

 

 ারা বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি মুদছ কফলার ষে দি তনদয়াতজি িাদের পিন অতনবা ব। 

 

 

 (কলখে বিবোদন বাাংলাদেদশর পররাষ্ট্রেিী) 

 

 

কশখ নজরুল েতৃবে েম্পাতেি ‘বঙ্গবন্ধু কেষ্ঠ বাঙাতল’ 


