
বাাংলাদেদের স্বাধীনতার ঐততহাতিক ঘ াষণা পাঠ 

ঘমাহাম্মে ওমর ফারুক ঘেওয়ান 

১৬ই এতিল। ঊতনেদো একাত্তর িাল। রাত েেটা। মুতিব নগদর একটি বাতিদত বদি আদেন অধ্যাপক ইউছুফ আলী। সিয়ে 

নিরুল ইিলাম িাদহব হঠাৎ এদি উপতিত হদলন। এদিই বলদলন- কালদক অধ্যাপক ইউছুফ আলীদকই স্বাধীনতার ঘ াষণা পাঠ 

করদত হদব। এটা িকদলর তিদ্ধান্ত। সততর থাকার অনুদরাধ কদর ঘবতরদয় ঘগদলন, অদপক্ষা করদলন না। অধ্যাপক ইউছুফ আলী চমদক 

উঠদলন। তাঁর মদনর পে দায় ঘেদি উঠদলা- িাদি িাত ঘকাটি মুতিপাগল বাঙাতলর স্বাধীনতার ঘ াষণাপত্র তততন পাঠ করদেন যা 

আগামীকাল তবদে েতিদয় পিার িাদথ িাদথ েখলোর পাকবাতহনী তক্ষপ্ত হদয় উঠদব। িততদোধ তনদত চাইদব। তখদনা তাঁর মা, স্ত্রী, 

ঘেদল-ঘমদয়, োই-ঘবান তেনািপুদর আদে বদলই শুদনদেন। তদব ঘকমন ও তক অবিায় আদে িাদনন না। তাই তাঁর েয়- েস্যু বব দর 

বাতহনী ঘক্ষদপ তগদয় পতরবাদরর িেস্যদের উপরই িততদোধ তনদত পাদর। িাদথ িাদথ মদন এক অনাস্বাতেত অনুভুততও িাদগ তাঁর 

মদন- তবদে ক’িনার োদে এ স্যদযাগ আদি। একটি নতুন িাততর স্বাধীনতার ঘ াষণা পাদঠর ঘগৌরব- এদতা তাঁর িীবদনর ঘেষ্ঠ 

িম্পে। ১৭ ই এতিল সবদ্যনাথতলার আম্রকানদন তাঁরই কদে ধ্বতনত হদয়তেল বাাংলাদেদের স্বাধীনতার ঐততহাতিক ঘ াষণা।  

ঘি রাদত তাঁর োদলা ঘুম হয়তন। একটা অতিরতা তাঁদক ঘপদয় বদি। মদন আদি নানা কথা, নানা স্মৃতত। বাাংলাদেে স্বাধীন 

হদত যাদে। তকন্তু বঙ্গবন্ধু আি ঘকাথায়? ঘকমন আদেন? আদেৌ ঘেঁদচ আদেন তকনা? তততন এখন তাঁদের মাদে ঘনই- একথা তবোি 

হদত চায় না। তাঁর কদে ধ্বতনত িততটি তনদে দে কাদন বািদে। মদন হদলা, এই ঘতা বঙ্গবন্ধু, কাদেই আদেন। পাদের  দরই হয়ত, ডাক 

পিদব। তনিদন কদক্ষ শুদয় এিব োবদেন তততন। ঘচাদখ ঘুম ঘনই, িততটি মুহূদতদই একটি নতুন অনুভূতত। কতকগুদলা মুখ তাঁর ঘচাদখর 

িামদন োিদে। তাঁর মা, স্ত্রী, ঘেদল-ঘমদয় োই-ঘবান। োিদে গ্রাদমর মানুদষর মুখ। বাাংলাদেদের মানুদষর মুখ তততন ঘেখদত পাদেন। 

স্মৃততর উত্তাপ বািদে, বািদে অতিরতা। িততু কথা হদলা ঘিতেদনর কথা োবদত ঘগদলই তততন আদবগিবণ হদয় পিদতন হয়ত এ তাঁর 

দুব দলতা, হয়ত নয়। তকন্তু এটি তেল তাঁর িীবদনর মধুরতম স্মৃতত।  

পরতেন িকাদলই উদঠ পিদলন। তদব তবপে একটা  টদলা। তাঁর পরদন ঘতা লুতঙ্গ আর পাঞ্জাতব। তাও ঘধায়া নয়। িাদথ 

তিতীয় ঘকাদনা কাপি ঘনই। এখন উপায়! ছুদট ঘগদলন কামারুজ্জামান িাদহদবর আস্তানায়। তাঁর অবিা শুদন কামারুজ্জামান িাদহদবর 

মুদখও ম্লান হাতি। তততন বলদলন এক ঘিট পাঞ্জাতব আদে বদট তদব মাদপ বদিা হদব। তবুও রাতি হদয় ঘগদলন ইউস্যফ িাদহব। 

পাঞ্জাতবর দুদটা পদকটই তেল ঘেঁিা। িাত-আটতেন ঘিে কদরনতন। ঘখাচা ঘখাচা োতি। পদর ঘেখদলন অন্যদের অবিাও িায় এক। 

১৭ই এতিল ঘবলা েেটার তেদক তারা গাতিদত ঘমদহরপুদরর সবেনাথতলায় ঘপৌৌঁোন। স্যদৃশ্য আম্রকানদন তবরাট মঞ্চ। মদঞ্চর 

উপর দুদটা ঘটতবল। িাতখানা ঘচয়ার পাতা রদয়দে। মদঞ্চর ততন পাদে কদয়কদো ঘচয়ার ও ঘবঞ্চ। মদঞ্চর ঠিক িামদন তকছুটা িায়গা 

চাের তবতেদয় ঘেওয়া হদয়দে। একপাদে এমএনএ ও এমতপএগণ, একপাদে ঘেতে-তবদেতে িাাংবাতেক ও ঘিি ফদটাগ্রাফার আর িামদন 

কদয়ক হািার মানুষ। 

সবেনাথতলা বড দার আউটদপাদে তারা চা তবস্কুট ঘখদয় তনদলন। িানীয় িেস্ত্র ঘিায়ানবাতহনী ও আওয়ামী লীগ কমীরাই এর 

ব্যবিা কদরদেন। কদয়কিন বাঙাতল তরুণ তিতেল অতফিারদকও ঘেখদত ঘপদলন। তাদের মাদে দু’িন হদলন- ঘতৌতফক-ই-এলাহী ও 

কুাদেন মাহবুবউদ্দীন। 

চা পাদনর মদধ্যই অিায়ী রাষ্ট্র িধান সিয়ে নিরুল ইিলাম স্বাধীনতার ঐততহাতিক ঘ াষণার পাতাটি তাঁর হাদত তেদলন। 

আর বলদলন, এটি এক্ষুতণ বাাংলায় অনুবাে কদর তনদত। তততন ঘেখদলন ঘ াষণাটি ইাংদরতিদত টাইপ করা। তখন হাদত একেম িময় 

ঘনই। িবাই এদক এদক আম্রকানদনর মদঞ্চর তেদক চদল ঘগদলন। অধ্যাপক ইউছুফ আলী ও বতরোদলর এমতপএ িনাব নুরুল ইিলাম 

ঘ াষণাটি বাাংলায় অনুবাে করতেদলন। অনুবাে ঘকমন হদয়দে ঘিতেদক ঘখয়াল ঘনই। িময় ঘয দ্রুত পার হদয় যাদে। ঘবতে ঘেতর করা 

চলদব না। একটা তনতে দষ্ট িমদয়র মদধ্য অনুষ্ঠান ঘেষ করদতই হদব। 

এমন িময় োত্রদনতা আ ি ম আব্দুর রব ঘেৌদি এদি অধ্যাপক ইউছুফ আলীদক বলদলন, “স্যার, িাতীয় িাংগীত ঘতা ঘকউ 

গাইদত িাদন না। আপনাদকই গাইদত হদব।” 

অধ্যাপক ইউছুফ আলী কদয়কটি ঘেদলদক তনদয় আিদত বলদলন। আব্দুর রব আবার ঘেৌদি তগদয় চার পাঁচিন ঘেদলদক এদন 

তাঁর িামদন উপতিত করদলন। তবনা হারদমাতনয়াদমই ওদের তনদয় তৎক্ষনাৎ বদি ঘগদলন। একটি কাগদি আমার ঘিানার বাাংলা আতম 

ঘতামায় োলবাতি- গাদনর িথম আট লাইন তলদখ ওদের হাদত তেদলন। যত তািাতাতি িম্ভব স্যরটা তুদল ওদেরদক িস্তুত কদর তনদলন 

এবাং বলদলন, “িাতীয় িাংগীদতর পরই আমার ঘ াষণা পাঠ থাকদব। তাই ঘতামাদেরই গাইদত হদব।” 
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অতততথবৃন্দ ও িাাংবাতেকদের িামদন আনুষ্ঠাতনকোদব িাতীয় পতাকা উদত্তালন করা হদলা। বাাংলাদেে মুতিবাতহনীর 

েতক্ষণ-পতিমাঞ্চল কমাদের পক্ষ ঘথদক কুাদেন মাহবুব এবাং কুাদেন এলাহী আনুষ্ঠাতনকোদব িাতীয় পতাকাদক অতেবােন 

িানান। অিায়ী রাষ্ট্রপতত সিয়ে নিরুল ইিলামদক গাড দ অে অনার িোন করা হয়। 

মঞ্চ ঘথদক পতবত্র ঘকারআন পাদঠর স্যর এল। তারা দ্রুত পাদয় ঘিখাদন উপতিত হদলন। অনুবাে কতপদত যদথষ্ঠ কাটাদেিা 

রদয়দে। তকন্তু োদলা কদর ঘলখার তখন আর িময় ঘনই। 

মদঞ্চ উপতবষ্ট তেদলন অিায়ী রাষ্ট্রিধান সিয়ে নিরুল ইিলাম, িধানমন্ত্রী তািউদ্দীন আহমে, পররাষ্ট্র মন্ত্রী খন্দকার 

ঘমােতাক আহমে, মতন্ত্রপতরষদের িেস্য ঘমাহাম্মে মনস্যর আলী ও এ এইচ এম কামারুজ্জামান। িবার ডাদন রদয়দেন িধান ঘিনাপতত 

কদন দল আতাউল গতণ ওিমানী। 

ঘকারআন ঘতলাওয়াত এর পর িাতীয় িাংগীত। িমদবত কদে যখন ‘আমার ঘিানার বাাংলা, আতম ঘতামায় োলবাতি’ 

গাদনর স্যর তখন অলদক্ষু অধ্যাপক ইউছুফ আলীর ঘচাদখ অশ্রু। তততন লক্ষু কদর ঘেখদলন- িবার ঘচাখই অশ্রুতিি। ঘি এক অনন্য 

মুহূতদ। অনাস্বাতেত উষ্ণ অনুভূতত। 

এরপরই টাঙ্গাইদলর এমএনএ আবদুল মান্নান স্বাধীনতার ঐততহাতিক ঘ াষণা পাঠ করদত অধ্যাপক ইউছুফ আলীদক 

আমন্ত্রণ িানাদলন। 

হঠাৎ একটি আিয দ পতরবতদন অনুেব করদলন অধ্যাপক ইউস্যফ আলী। এতক্ষদণর েয়-েীতত, েঙ্কা, আনন্দ, অতিরতা 

ঘথদক ঘযন তততন তনতমদষই মুি ঘবাধ করদলন। ধীর পেদক্ষদপ মদঞ্চ উঠদলন। অিাংখ্য কুাদমরা তাঁদক ত দর ঘরদখতেল। তততন 

স্বাধীনতার ঘ াষণা পাঠ করদলন। পাঠ ঘেদষ ঘ াষণাটি তততন অিায়ী রাষ্ট্রিধান সিয়ে নিরুল ইিলাম িাদহদবর হাদত অপ দণ কদরন। 

তখন ঘবলা আনুমাতনক এগাদরাটা। মতন্ত্রপতরষদের িকদল পরস্পর হাদত হাত তমলাদলন। তখন তুমুল করতাতল। 

এরপরই অিায়ী ঘিতিদডন্ট সিয়ে নিরুল ইিলাম ঘতদিাদ্দীপ্ত োষণ ঘেন। িধানমন্ত্রী তািউদ্দীন আহমে ঘেতে-তবদেতে 

িাাংবাতেকদের নবগঠিত বাাংলাদেে িরকাদরর সবদেতেক নীততর ব্যাখ্যা ঘেন। ওইতেন তবদেতে িাাংবাতেকরা একটা চাতুয দপূণ দ িশ্ন 

কদরন, ‘‘বাাংলাদেদের রািধানী ঘকাথায়’’? তািউদ্দীন উত্তর তেদয়তেদলন ঘয, ‘‘মুতিবনগর’’। ২২ঘে তডদিম্বর বাাংলাদেদের রািধানী 

ঢাকায় িানান্তর না হওয়া পয দন্ত ঘ াতষত রািধানী তেল ‘‘মুতিবনগর’’। 

এরপর চারতেক ঘথদক হািাদরা কদে উচ্চাতরত হদলা- ‘িয় বাাংলা, বঙ্গবন্ধু ঘেখ মুতিব তিন্দাবাে’। ঘলাগাদনর ধ্বতন আেদি 

পিদে আম্রকানদন, পিদে িমদবত িবার হৃেদয়। িাগদরর কদলাল িাদগ িবার িাদণ। হৃেদয়র উষ্ণ আদবদগ এদক অন্যদক বুদক ঘটদন 

ঘনয়। মাথার উপর মধ্যাদের সূয দ ঘযন আদলার স্পদে দ আেীব দাে করদলা িবাইদক। 

# 

ঘলখক-িকল্প পতরচালক, গণদযাগাদযাগ অতধেপ্তর 

১৩.০৪.২০২২         তপআইতড তফচার 

 

 


