
ফীয মুক্তিযমোদ্ধো ক্তদ ক্যোযেন শখ ক্োভোর 

নোযীন মুস্তোপো 
 

জোক্ততয ক্ততো ফঙ্গফন্ধু শখ মুক্তজবুয যভোন  ফঙ্গভোতো শখ পক্তজরোতুন শনছো মুক্তজযফয ফড় শছযর শখ ক্োভোর। ১৯৪৯ 

োযরয ৫ আগস্ট তোক্তযযখ শগোোরগঞ্জ শজরোয টুক্তঙ্গোড়ো গ্রোযভ জন্মগ্রণ ক্যযন ক্োভোর। ১৯৭৫ োযরয ১৫ আগযস্টয ক্োরযোযত 

স্বোধীনতোক্তফযযোধী ত্রুয ক্োপুরুযলোক্তচত োভরোয় ধোনভক্তি  ৩২ নম্বযয প্রথভ ক্তদ ন ক্ততক্তন। আজ তাঁয ৭৩তভ জন্মক্তদযন গবীয শফদনোয 

োযথ স্মযণ ক্যক্তছ ভোত্র ছোক্তি ফছযয থভযক্ মোয়ো এক্ ক্তচযতরুযণয অনন্য অোধোযণ জীফনযক্। আজযক্য তরুণ প্রজন্মযক্ উৎোক্তত 

ক্যোয জন্য এই তরুযণয জীফযনয নোনো ক্তদক্ োভযন ক্তনযয় আো খুফ জরুক্তয। শক্ননো , ফোাংরোযদ এখন ভধ্যভ আযয়য শদ ফযরই এই 

ম্পযদয সুষ্ঠু ব্যফোযযয জন্য চোই যফ বোৎকৃষ্ট ম্পদ, মোয নোভ শদযপ্রক্তভক্-ভোনক্তফক্-শভধোম্পন্ন-আত্মভম বোদোীর জনযগোষ্ঠী।  

১৯৭২ োযরয ৪ জুরোই কুক্তভল্লোয় এক্ জনবোয় বোলণ ক্তদযত ক্তগযয় জোক্ততয ক্ততো ফযরক্তছযরন , “শোনোয ফোাংরো গড়যত যর 

শোনোয ভোনুল য়দো  ক্যযত যফ। ” যুদ্ধক্তফধ্বস্ত ফোাংরোযদযক্ গযড় শতোরোয োোোক্ত শোনোয ভোনুল ততক্তযয ক্োজ ক্ততক্তন শুরু 

ক্যযক্তছযরন। তাঁয ন্তোন ক্তযযফ শক্ফর নয় , ভোনক্তক্ উত্তযোক্তধক্োযী ক্তযযফ শখ ক্োভোর এক্তগযয় এযক্তছযরন শোনোয ভোনুল গযড় 

শতোরোয নতুন শই রড়োইযয়। ভোত্র ২৬ ফছযয তাঁযক্ থোক্তভযয় নো ক্তদযর এই ক্ো জ ক্তটুকু এক্তগযয় শমযত োযত , তো বোফযরই োোক্োয 

জভো য় ভযন। মুক্তিযুযদ্ধয শচতনো শথযক্ ক্তযযয় এযন ফোাংরোযদযক্ দুনীক্তত , মুনোপোযরোবী ভোজ উোয ক্তদযয়ক্তছর সুক্তফধোযবোগী 

যক্োযগুযরো। এয পযর ফোাংরোযদয গযড় উযেযছ শদ -শদযয ভোনুযলয স্বোথ বযক্ এক্ ক্তনক্তভযল জরোঞ্জরী ক্তদযত োযো বয়াংক্য 

দুনীক্ততফোজ, টোক্ো োচোযক্োযী অাং। এযো তোো ছড়োয় , ছক্তড়যয়যছ এতক্োর। শদযয টোক্ো ক্তফযদয োচোয ক্যযযছ , ক্তনযজযদয ঠিক্োনো 

ক্তফযদযই ঠিক্ ক্যযযছ। শদযক্ ব্যফোয ক্যযযছ ভোত্র। এযক্ভ শপ্রক্ষোযট শোনোয ভোনুল যয় েোয শচষ্টোয় এক্োযরয তোরুণ্য মখন 

ক্যযোনো ভোভোযীয ভযতো শম শক্োযনো ক্তফযদ ঝাঁ ক্তযয় ড়যছ ভোনুযলয জন্য , শখ ক্োভোর নোযভয আযরোক্তক্ত শুভ্রতো এই প্রজন্মযক্ 

ো শজোগোয়। ক্ততক্তন শতো এযদয ভযতোই জোগ্রত ক্তছযরন। ক্তছযরন আোদভস্তক্ খাঁটি শদযপ্রক্তভক্।  

২৫শ ভোযচ বয ক্োরযোযত গণতযো শুরু ক্যোয োোোক্ত তীব্র প্রক্ততক্তাংোযোয়ন োক্তক্স্তোন োক্যগোষ্ঠী ধোনভক্তি ফক্তত্র নম্ব য শথযক্ 

শগ্রপতোয ক্যয ফঙ্গফন্ধু শখ মুক্তজবুয যভোনযক্। শগ্রপতোয য়োয আযগই ২৬শ ভোযচ বয প্রথভ প্রযয ফোাংরোযদযয স্বোধীনতো শঘোলণো 

ক্যযন ফঙ্গফন্ধু। ক্তফজয় অক্তজবত নো য়ো ম বন্ত ফ বোত্মক্ যুদ্ধ চোক্তরযয় মোয়োয আফোন জোনোন। ফঙ্গফন্ধুয ক্তযফোযযয ফোইযক্ ফন্দী ক্যয 

যোখো য়  ধোনভক্তিয ১৮ নম্বযযয ফোক্তড়যত। ক্যেোয নজযদোক্তয এক্তড়যয় শক্ৌযর োক্তরযয় মোয়ো শখ ক্োভোরযক্ শগোোরগঞ্জ শজরোয 

ক্োক্তয়োনী থোনোয চোতো ফোজোয শথযক্ দীঘ ব থ োক্তড় ক্তদযয় বোযযত ক্তগযয় োভক্তযক্ প্রক্তক্ষণ শযল শখ ক্োভোর ‘ফোাংরোযদ পোস্টব 

য়োয শক্ো ব’-এয ক্ক্তভন োন। ক্তছযরন প্রধোন শনোক্তত মুোম্মদ আতোউর গক্তণ ভোনীয এইড ক্তড ক্যোম্প (এক্তডক্ত)। 

ফোাংরোযদযয স্বোধীনতো দক্ , বোযযতয দ্মশ্রী পুযস্কোযপ্রোপ্ত ফীয মুক্তিযমোদ্ধো ফীযপ্রতীক্ শরপযটন্যোন্ট ক্যন বর (অফ.) ক্োজী 

োজ্জোদ আরী জক্তযযয োযথ ব্যক্তিগত আরোচোক্তযতোয় জ শখ ক্োভোযরয অনন্য ক্তযচযয়য শখাঁজ শযয়ক্তছরো ভ। ১৯৭১ োযর 

মুক্তজফনগযয শখ ক্োভোযরয োযথ শদখো যর ক্তনযজয শোলোক্ শথযক্ পতুয়ো আয লুক্তঙ্গ এযন ফযরক্তছযরন , জক্তয বোই ! যয ক্তনন্। 

ক্তনযজয খোফোয শথযক্ আযযক্ থোরোয় বোত -ডোর-ফক্তজ ক্তদযয় শখযত ক্তদযয়ক্তছযরন। ঘুভোযনোয জন্য শছযড় ক্তদযয়ক্তছযরন ক্তনযজয ক্তফছোনো। 

এযত ক্তফব্রত যয়ক্তছযরন শখ ক্োভোযরয জক্তয বোই। ফঙ্গফন্ধুপুত্র শক্যনো ক্তফছোনোয় শোযফন নো ! শখ ক্োভোর মৃদু শয ফযরক্তছযরন , আক্তভ 

আনোয ভোথোয উযয থোক্ফ। ক্তফছোনোয োয থোক্ো শটক্তফযরয উয ঘুক্তভযয়ক্তছযরন ক্ততক্তন।  

শখ ক্োভোযরয স্পষ্ট ফিব্য ক্তছর , ফীয মুক্তিযমোদ্ধোয োয থোক্যত চোন ক্ততক্তন। শক্ননো , ফীয মুক্তিযমোদ্ধোযো তাঁয ক্ততোয  ডোযক্ 

োড়ো ক্তদযয় জীফন ফোক্তজ শযযখ ছুযট এযযছন মুক্তিযুযদ্ধ শমোগ শদয়োয জন্য। অভ োক্তক্তোয োযথ যুদ্ধ ক্যযছন। প্রোণ ক্তদযেন। শখ 

ক্োভোর এযয আন্তক্তযক্তোয োযথ ভযন ক্ক্তযযয় শদন, জক্তয বোই! োফধোযন রড়যফন। শেঁযচ থোক্যত যফ।  

মুক্তিযুযদ্ধ ক্তফজয়  ’র ফীয মুক্তিযমোদ্ধোযদয। জোক্তত য ক্ততো ফঙ্গফন্ধু শখ মুক্তজবুয যভোন ক্তপযয এযযছন ক্তপ্রয় ভোতৃভূক্তভযত। 

১৯৭২ োযরয এক্তপ্রর ভোযয প্রথভ ক্তদযক্ ক্োজী োজ্জোদ আরী জক্তয ক্তগযয়ক্তছযরন ধোনভক্তি ফক্তত্র নম্বযয। শখ ক্োভোর ফোইযয ক্তছযরন। 

ক্তপযয এয শদখযরন জক্তয বোইযক্। ফঙ্গফন্ধুযক্ ভজো ক্যয ফযরক্তছযরন, আক্তভ ক্তক্ন্তু জক্তয বোইযয়য ভোথোয উযয ক্তছরোভ! 

ফন্ধুফৎর শখ ক্োভোর এবোযফই আন ক্যয ক্তনযতন ফোইযক্ , আন যয় উেযতন ফোয। ফোাংরোযদ ছোত্ররীগ শক্ন্দ্রীয় 

ক্োম বক্তনফ বোী াংযদয এক্জন দস্য ক্তযযফ ছোত্র যোজনীক্তত শত ভূক্তভক্ো যোখক্তছযরন শখ ক্োভোর। তরুণযদয যোজনীক্তত যচতনতোয 

োোোক্ত শখরোয ভোযে , নোটক্-াংগীত াংস্কৃক্ততয নোনো শক্ষযত্র ম্পৃি থোক্োয আফোন জোক্তনযয় ক্ষোন্ত থোযক্নক্তন ক্ততক্তন , সুযমোগ্য 

শনতৃত্ব শদয়োয োোোক্ত ক্তনযজ ম্পৃি ক্তছযরন এযফ। ’৬৬-শত ফঙ্গফন্ধু ছয় দপো শঘোলণোয য ফোাংরোয যোজননক্ততক্ ক্তযযফয 

দোনো ফাঁযধ ফোঙোক্তরয ঐক্য। ’৬৮-শত ফঙ্গফন্ধুয ক্তফরুযদ্ধ আগযতরো ল ড়মন্ত্র ভোভরো ক্তদযয় তাঁযক্ যোষ্ট্রযরোী ফোক্তনযয় পাঁক্ত ক্তদযত শচযয়ক্তছর 

োক্তক্স্তোযনয োক্যগোষ্টী। ’৬৯-এয গণ অভ্যযত্থোযনয থ শফযয় ফঙ্গফন্ধুযক্ মুি ক্যয এযন ’৭০-এয 
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ক্তনফ বোচযন এক্যচটিয়ো জয় রোব ক্যযর োক্তক্স্তোযনয কূটযক্ৌযর ক্ষভতো স্তোন্তয ক্তনযয় টোরফোোনোয় গণভোনুযলয ভ শতোই 

শখ ক্োভোর জোক্ততয ক্ততো ফঙ্গফন্ধু শখ মুক্তজবুয যভোযনয ৭ই ভোযচ বয বোলণ শথযক্ ক্তনযদ বনো ক্তনযয়ক্তছযরন। ফঙ্গফন্ধুয শঘোলণোয “মোয 

মো ক্তক্ছু আযছ , তো ক্তনযয় প্রস্তুত” থোক্োয ক্তনযদ ব শভযন শখ ক্োভোর আফোনী ক্রীড়োচযক্রয শখরোয ভোযে এরোক্োয প্রোয় ৫০জন তরুণযক্ 

অস্ত্র ক্তযচোরনোয শে ক্তনাং শদয়োয ব্যফস্থো ক্যযক্তছযরন। আগযতরো লড়মন্ত্র ভোভরোয  আোক্তভ অফযপ্রোপ্ত ক্যোযেন ক্ত আরী 

ক্তদযয়ক্তছযরন শেক্তনাং। ফোঙোক্তর তরুণযো মুযখ ক্োড় শেঁযধ অফোঙোক্তর ফোক্তড়গুযরোযত ক্তগযয় হুভক্তক্ ধোভক্তক্ ক্তদযয় ৮০টিয ভযতো অস্ত্র শজোগোড় 

ক্যযক্তছযরন। জোক্ততয ক্ততো স্বোধীনতো শঘোলণোয য এই অস্ত্রগু শরো ক্তনযয় যুযদ্ধ মোন তরুযণয দর। শখ ক্োভোর শগযরন। মুক্তিযুদ্ধ শথযক্ 

ক্তপযয আোয য ক্ততক্তন তাঁয ক্োযজয ধোযোফোক্তক্তো যক্ষো ক্যযযছন। ফোাংরোযদযয ভঞ্চ নোটযক্য অন্যতভ প্রধোন দর ঢোক্ো ক্তথযয়টোযযয 

প্রক্ততষ্ঠোতো দস্য ক্তছযরন শখ ক্োভোর। ঢোক্ো ক্তফশ্বক্তফদ্যোরযয়য স্যোয ক্তরমুল্লোহ্ যরয ফো ক্তল বক্ নোটযক্ ক্তনয়ক্তভত অক্তবনয় ক্যযতন ক্ততক্তন। 

’৭২ োযর ডোক্সুয নোটযক্য দযরয অাং যয় অধ্যোক্ যক্তপকুর ইরোযভয শনতৃযত্ব ক্তদ বুক্তদ্ধজীফী মুনীয শচৌধুযীয অনুফোযদ জজব 

ফোন বোড ব ’য শরখো নোটক্ ‘শক্উ ক্তক্ছু ফরযত োযয নো ’ ভঞ্চস্থ যয়ক্তছর ক্তিভফযঙ্গ। প্রধোন চক্তযযত্র অক্তবনয় ক্যযক্তছযরন শ খ ক্োভোর। 

তাঁয ক্তফযীযত ক্তছযরন শপযযদৌী ভজুভদোয। 
 

ঢোক্ো ক্তফশ্বক্তফদ্যোরযয়য ক্তক্রযক্ট দযরয  -অক্তধনোয়ক্ ক্তছযরন শখ ক্োভোর। ১৯৭৪-’৭৫ শভৌসুযভ শখযরযছন জোতীয় ক্তক্রযক্ট 

রীগ। বক্তরফর -ক্তক্-ব্যোডক্তভন্টযন তাঁয কৃক্ততত্ব ক্তছর ঈল বণীয়। অযোথযরট ক্তযযফ ক্ভ মোনক্তন , ১৯৭৫ োযর স্যোয ক্তরমুল্লোহ্  যরয 

ফোক্তল বক্ ক্রীড়ো প্রক্ততযমোক্তগতোয় ১০০ ক্তভটোয ক্তিযন্ট শযো যয়ক্তছযরন। ক্রীড়োোগর ভোনুলটি শখরোযক্ ব্যফোয ক্যযত শচযয়ক্তছযরন 

োযস্পক্তযক্ শমোগোযমোগ-ম্প্রীক্তত গযড় শতোরোয ক্োযজ। আফোনী ক্রীড়োচযক্রয ব্যয় ক্তনফ বোযয োোোক্ত ভোনুলযক্ ক্তনভ বর ক্তফযনোদন ক্তদযত 

ক্ততক্তন োক্বো দর গযড় তুশরক্তছযরন।   
 

ক্োভোযরয প্রচক্তরত শরোক্গীক্তত -যফীন্দ্র-নজরুর-আধুক্তনক্ গোযনয োযথ যুি ক্যযত শচযয়ক্তছযরন তরুন প্রজযন্ময জন্য এক্দভ 

তোজো স্বোযদয  ঘযোনোয াংগীত। ক্তছযরন শ ভযয়য জনক্তপ্রয় োাংস্কৃক্ততক্ াংগেন স্পন্দন ক্তল্পীযগোষ্ঠীয প্রক্ততষ্ঠোতো।  
 

যোযষ্ট্রয ফযচযয় ক্ষভতোোরী ব্যক্তি য পুত্র , ক্ী দযক্োয ক্তছর তাঁয ছোয়োনযট শতোয শখোয ? নোটযক্য অক্তবনয় ক্যোয ? গোন 

গোয়োয? ব্যোডক্তভন্টন শখরযতন , টুকু যরই য়যতো  ’ত। ক্ততক্তন ক্তক্ন্তু ক্রীড়ো াংগেক্ যরন। ক্তক্ , ফোযস্কটফর, ফুটফযরয ভযতোই 

ক্তক্রযক্ট শখরোযক্ জনক্তপ্রয় ক্যযত চোইযরন। ফুটফরোয োরোহ্উক্তিন শখরযতন শভোোযভডোযন , তোযক্ ক্তনযয় এযরন ক্তনযজয প্রক্ততক্তষ্ঠত ক্লোফ 

আফোনী ক্রীড়োচযক্র। ফড় শফোন শখ োক্তনো ১৯৭৫-এয ৩১ জুরোই শগযরন জোভ বোনীযত। ক্তফযদ শথযক্ ক্ী আনযফন , শছোট বোইযক্ এই 

প্রশ্ন ক্যযর ফড় শফোযনয ক্োযছ শছোট বোই ক্োভোযরয আফদোয ক্তছর , শখযরোয়োড়যদয জন্য অযোক্তডডোযয বুট জুযতো ক্তনযয় আযত। ক্তনযজ 

মখন ক্তফযদয শগযছন , শখযরোয়োড়যদয জন্য ক্রীড়ো োভগ্রী খু ুঁযজযছন। ক্লোযফ এযনযছন ক্তফযদক্ত শক্োচ , মো শই ভয়ক্োয ফোাংরোযদয 

প্রথভ। শক্োরক্োতোয় শখরযত শগযছ আফোনী ফুটফর দর , ফোয গোযয় জোক্ত ব , মো যুদ্ধক্তফধ্বস্ত এক্টি শদযয শখযরোয়োড়যদয অোয়ত্ব 

ছোক্তযয় উন্নত রুক্তচয ক্তযচয় শদয়। মুক্তিযুযদ্ধ  অনন্য অফদোন শযযখযছন , অথচ মুক্তিযমোদ্ধো নদ শননক্তন। চোইযরই উযবোগ ক্যযত 

োযযতন শনোফোক্তনীয ক্তনক্তিত জীফন। ক্ততক্তন ফযাং শদ গযড় শতোরোয াংক্যল্প শনোফোক্তনী শছযড় শনযভ এযরন োধোযণ ভোনুযলয 

ক্োতোযয, ক্তপযয শগযরন ঢোক্ো ক্তফশ্বক্তফদ্যোরযয়য ভোজক্তফজ্ঞোন ক্তফবোযগয ছোত্র ক্তযযফ। বোযরো ছোত্র  ক্তছযরন। প্রধোনভন্ত্রীয শছযর , উযন্তু 

বোযরো ছোত্র ক্তযযফ চভৎক্োয শোগত জীফন শফযছ ক্তনযত োযযতন ক্ততক্তন। অযনযক্য ভযতো উচ্চক্তক্ষোয জন্য ক্তফযদয চযর শমযত 

োযযতন। ক্ততক্তন এফ ক্তক্ছুই ক্যযনক্তন। শদ গড়োয দোয়ফদ্ধতো শথযক্ শমখোযনই ঘোটক্তত শদযখযছন , ছুযট শগযছন পূযণ ক্যযত , শমভন-

১৯৭৪ োশরয ফন্যোয ভয় যোজননক্ততক্ -োভোক্তজক্-োাংস্কৃক্ততক্ াংগেযনয শনতোক্ভীযদয ক্তনযয় ফন্যোতবযদয োোযে ত্রোন ক্তফতযণ 

ক্ভ বসূচীযত ক্ততক্তন ক্তছযরন অগ্রগোভী ক্ভী।  
 

ক্ততো ফঙ্গফন্ধু যোযষ্ট্রয অথ বননক্ততক্-োভোক্তজক্-যোজননক্ততক্ নোনো ক্ষত োক্তযযয় শোনোয ফোাংরো গড়যত শচযয়যছন। শোনোয ফোাংরো 

গড়যত শম শোনোয ভোনুল দযক্োয , পুত্র শখ ক্োভোর শুরু ক্যযক্তছযরন শই শোনোয ভোনুল গড়োয ক্োজ। স্বোধীনতোক্তফযযোধী শফঈভোন ক্তি 

ফঙ্গফন্ধুযক্ ক্রভোগত আঘোত ক্যযযছ , ১৫ আগযস্টয ক্োরযোযতয টভূক্তভ ততক্তযয জঘন্য শচষ্টো চোক্তরযয়যছ। শখ ক্োভোযরয ক্তফরুযদ্ধ 

লড়মন্ত্র ক্তছর এই নীর নক্োয অাং। ক্োপুরুযলোক্তচ ত োভরোয শই যোযত জোক্ততয ক্ততোযক্ যক্ষোয জন্য প্রক্ততযযোধ গযড় তুযরক্তছযরন ফীয 

মুক্তিযমোদ্ধো শখ ক্োভোর। প্রথভ ক্তদ শতো ক্ততক্তনই। জোক্ততয ক্ততো ফঙ্গফন্ধু শখ মুক্তজবুয যভোন  ফঙ্গভোতো শখ পক্তজরোতুন শনছো 

মুক্তজযফয শমোগ্য ন্তোন , শদভোতৃক্োয োী ন্তোনযক্ আভযো ক্তচযতযয োক্তযযয় শপযরক্তছ , ক্তক্ন্তু মত ক্তদন মোযে ততই উজ্জ্বরতয যয় 

উেযছন ক্ততক্তন শদযপ্রযভয ক্তিযত। আভযো বুঝযত োযক্তছ , ফোাংরোযদযক্ স্বন বোরী বক্তফষ্যযতয ক্তখযয ক্তনযয় মোয়োয স্বপ্ন শদখযতন এই 

স্বপ্নফোজ তরুণ। ফড় শফোন শখ োক্তনো মখন ফোাংরোযদযক্ ক্তনযয় তাঁয শোনোরী স্বযপ্নয ক্থো ফযরন , ক্ততো ফঙ্গফন্ধুয আদয বয োযথ 

োযথ বোই শখ ক্োভোযরয অভোপ্ত স্বপ্ন শপ্রযণো শজোগোয় ক্তনিয়ই। ক্রীড়োযপ্রভী , াংস্কৃক্ততফোন প্রধোনভন্ত্রী শখ োক্তনোয ভধ্য ক্তদযয় ডোনো 

শভরযছ শখ ক্োভোযরয স্বপ্ন। এই স্বযপ্নয োপল্য মত অক্তজবত যে , ততই ভক্তভোক্তিত যেন শখ ক্োভোর। 
 

ফীয মুক্তিযমোদ্ধো ক্তদ ক্যোযেন শখ ক্োভোযরয জন্মক্তদযন জোনোই অন্তযযয অন্তঃস্থর শথযক্ শ্রদ্ধ অক্তবফোদন। 


