
ববললে মুবিযুদ্ধ 

ববঘারপবে লামসুবিন চঘৌদৄরী মাবনও 

আচ চযমন ারা ববলে বাাংালেললর মানু ঙবিলে আলঙ, ১৯৭১ াল ো বঙ না। েলব যুিরাচয  আলমবরওাে চবল 

বওছু প্রবাী বাগাব ববা ওরলেন।  এর মলে যুিরালচযই বঙ ব বাবিও াংখ্যও বাগাব। চ মলের ক্ষাবিও বাগাবর বা 

বঙ যুিরালচয। চববলর ভাকই বঙলন ওম বচীবী, েলব চবল বওছু  ঙাত্র বঙলন। ববললে বাগাব চােীেোবালের চঘেনা চবল 

পুরাচনা। এটি প্রাথবমওভালব ববরাচ ওরবঙ মূে প্রকবেলী বাগাব ঙাত্রলের মলে। অবশ্য অন্যান্য বাগাবরা ক্রমান্বলে এলে 

লবরও লেবঙলন। এই চঘেনালও বখলরই ালের েললওই কলি উলে ‘ইস্ট পাবওস্তান াউ’-এ প্রকবেলী ঙাত্রলের এওটি চকাষ্ঠী।  চটি 

এওটি ঙাত্রাবা োে চঔালন ববারে ঙাত্রলের সুলযাক বঙ বাগাবচের অবিওার বনলে রাচনীবে ঘঘ বা ওরার। চ মেটি বঙ 

পূব ব পাবওস্তালনর পর পবিম পাবওস্তালনর উপবনলবলসূভ আঘরলের ওারলে, বাগাবচের ভাা এবাং াংস্কৃবের পর পবিম 

পাবওস্তাবন লাওলের আক্রমলের ওারলে এবাং পবিম পাবওস্তাবন ামবরওচকাষ্ঠী দ্বারা চকাো পাবওস্তালন ামবরও এওনােওলের 

ওারলে ও প্রকবেলী বাগাবচের মলন কভীর চক্ষালভর। চবল ওলেওচন াী এবাং রাচননবেও অবিওার লঘেন বাগাব ঙাত্র 

েঔন যুিরালচয পােরে বঙলন, যালের মলে ববললভালব উলেঔলযাগ্য বঙলন আবমরু ইাম (পলর ব্যাবরস্টার), চাওাবরো চঘৌদৄরী 

(দ্য প্রোে), মদুে আলমে (পলর ব্যাবরস্টার, ওলেও মা আলক প্রোে), আমকীর ওববর (পলর প্রখ্যাে বঘত্র পবরঘাও), বাে 

রবলে, চলঔ আব্দু মান্নান, চকলু চালন, চোচালে ও, আব্দুর রাজ্জাও, লুৎফর রমান লাচাান, আবমর আব, বভওারু 

ইাম চঘৌদৄরী (পলর ব্যাবরস্টার)। বঘন্তা চঘেনাে োরা ওলই বাগাব চােীেোবালের প্রবে আকৃষ্ট বঙলন এবাং েঔন চথলওই 

ভাবলেন স্বািীনো ঙািা পূব ব পাবওস্তালনর মানুলর চওাচনা ভববষ্যে চনই। োলের দৃঢ় ববো বঙ চলঔ মুবচলবর চনতৃলেই বাগাবর 

মুবি ম্ভব। চনতৃে  াাংকেবনও েক্ষো  দ্বারা োরা যুিরাচয প্রবাী ওম বচীবীলের মলে বাগাব চােীেোবালের চঘেনা ববস্তার 

ওরলে থালও, আর এই চঘেনাে উদ্বুদ্ধলের মলে বঙলন চোঙািও আলমে, বমনাচ উবিন আলমে, চমাোবব চঘৌদৄরী, রমচান 

আব প্রমুঔ। মুবিযুদ্ধওাল এঁরা ওলই বক্রে ভূবমওাে বঙলন।  

ালের েললওর মে এবাং চল ভালক বহু ঙাত্র যুিরাচয কমন ওরল বাগাব চঘেনাে উদ্বুদ্ধলের াংখ্যা চবলি যাে। আর চ 

মে যুিরালচয নবাকেলের মলে ববললভালব উলেঔলযাগ্য বঙলন সুোন মামুে লবরফ, চমােে চালন মঞ্জু, (ম্প্রবে প্রোে), 

বচোউবিন মামুে (পলর ব্যাবরস্টার), বনবঔলল ঘক্রবেী, সুলবে আব টিপু  যারা বাগাবচের চঘেনা এবাং আওাঙ্ক্ষার ওথা বাগাব 

ম্প্রোলের বাইলর প্রঘালরর প্রোল চবল ওচন ইাংলরচ, ভারেীে, পাবওস্তাবনলও আকৃষ্ট ওরলে ক্ষম ন। যালের মলে বঙলন 

যুিরালচযর বববলষ্ট ব্যবিে ব্যাবরস্টার থমা উইবোম বওউব (এমবপ), বপোর চলার (এমবপ), চন চস্টান াউ (এমবপ), র্ ব 

ব্রæওলে, চন এনা (মানবাবিওার চনো), মাটি বন এনা (এমলনবস্ট ইন্টারন্যালনালর মাবঘব, কান্ধী লাবন্ত পুরস্কারপ্রাপ্ত), 

মাইলও বান ব (এমবপ), চর্ানাল্ড চঘোথ ব (েযার অন োলন্টর প্রিান), োলরও আব (অক্সলফালর্ বর ঙাত্রলনো এবাং পলর শ্রবমও 

েলর চনো), োরাপে বসু (ইবিো ীক প্রিান), ববকাে ওােবর (পলর ব্যাবরস্টার এবাং বওউব)। ১৯৬৫ াল বঙ্গবন্ধুর ৬ েফার 

োবব যুিরালচযর বাগাব মল আলািন সৃবষ্ট ওলর। চ মলে যুিরালচয আোমী ীক ববলল ভূবমওা এবাং ওম বপন্থা গ্রে 

ওলর যা বঙ মূে বাগাবচের মলে চঘেনালবাি সৃবষ্টর উলিলশ্য। 

১৯৬৯ াল ঘূবে বছলির ক্ষেক্ষবে এবাং এলে পবিম পাবওস্তালনর বনষ্ক্রেোর ওারলে যুিরালচয অবস্থানরে বাগাবচের 

মলে স্বািীনোর োবব প্রওে লে উলে। আকরো িযন্ত্র মামার মলে যুিরালচয অবস্থানরে বাগাবরা ববলল ভূবমওাে চনলম 

পলিন। োরা যুিরালচযর বববলষ্ট আইনচীবী এবাং পা বালমন্ট েস্য ব্যাবরস্টার থমা উইবোম বওউবলও বাাংালেলল চপ্ররে 

ওলরন চই মামাে বঙ্গবন্ধু এবাং অন্যান্যলের পলক্ষ আইবন িাইলের চন্য। ১৯৭০-এর বনব বাঘলন আোমী ীলকর ভূবমি ববচলের 

পর পবিম পাবওস্তাবনলের লেচনও আঘরলের ওারলে বাগাবচের স্বািীনোর প্রবেো বাাংার মাটিলে প্রব ল োর চেউ 

যুিরালচয চপৌৌঁঙাে। স্বাভাববও ওারলেই প্রাথবমও উলদ্যাক বনলে ে ঙাত্রমাচলও। েঔন পাবওস্তান ঙাত্র চফর্ালরলন বঙ ও 

পাবওস্তাবন ঙাত্রলের াংস্থা, েলব এর মলে বাগাব  পাবওস্তাবন ববভাচন বঙ স্পষ্ট।  চই াংস্থার েফের এবাং ওম বওাণ্ড ঘলো 

নাইে বব্রচ এাওাে অববস্থে পাবওস্তান ঙাত্রাবাল। ’৭০-এর বনব বাঘলনর পর রাচনীবেলে দ্রুে পবরবেবলনর ালথ ালথ যুিরালচযর  
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ঙাত্র রাচনীবেলে োর প্রভাব পলর, যার ফল বাগাব ঙাত্ররা পাবওস্তান ঙাত্র চফর্ালরলন চথলও আাো লে চবঙ্গ স্টুলর্ন্ট এওলন 

ওবমটি কেন ওলর ১৯৭১-এর চফব্রুোবর মাল, বচন্নার ঙবব এবাং পাবওস্তালনর পোওা চাবলে চেে ঙাত্রাবা চথলও। এটি কেলনর 

চপঙলন মূ ভূবমওাে বঙলন সুোন মামুে লবরফ, োব আলরাফ, চমােে চালন মঞ্জু, লুৎফর রমান লাচাান, বচোউবিন 

মামুে, বনবঔলল ঘক্রবেী প্রমুঔ। প্রথমে ১২ চন েস্য বনলে কঠিে ইস্ট চবঙ্গ স্টুলর্ন্ট এওলন ওবমটিলে আহ্বােও ওরা ে 

চমাােে চালন মঞ্জুলও, এবাং বদ্বেীে পে চেো ে ঔেওার চমালাররফ চালনলও (পলর ববএনবপ চনো র্. ঔেওার 

চমালাররফ)। এই াংস্থার ঘতুথ ব অবস্থান চেো ে লবফউবিন বুবু মামুে (পলর ব্যাবরস্টার) এবাং পঞ্চম স্থালন রাঔা ে আমালও। 

উলেখ্য চয, দ্য বপএইঘবর্ কলবোর চন্য যুিরালচয আা ঔেওার চমালাররফ িন যাত্রার পূলব ব ঙাত্রীলকর এও তুলঔার চনো 

বলচব বঙ্গবন্ধুর এও বচিা মালপর সবনও বঙলন। পরবেীলে বাাংালেললর স্বািীনোর চন্য পুলরা যুিরাচযব্যাপী চেি লোবিও 

াংগ্রাম পবরে কঠিে ে। বওন্তু চবঙ্গ স্টুলর্ন্ট এওলন ওবমটি বঙ বদ্বেীে ওবমটি। এর আলক ওাবর্ বলফ চবম াললবর চনতৃলে 

ইস্ট চবঙ্গ ববালরলন ফ্রন্ট নামীে াংস্থাটি বঙ প্রথম ওবমটি। মালঘ বর চললর বেলও ববঘারপবে আবু াঈে চঘৌদৄরী িলন এল 

আলোলনর চনতৃে বনল ওবমটিগুলার মলে এওো বনবিে ে এবাং এওই ালথ বস্টোবরাং ওবমটি নালম এওটি চওন্দ্রীে বনেন্ত্রও 

ওবমটি কঠিে ে যার চনতৃলে বঙলন আবচজু ও ভুইো, চলঔ আব্দু মান্নান, ওববর চঘৌদৄরী, মলনাোর চালন, লামসুর রমান। 

এর সৃবষ্টলে ববলল ভূবমওাে বঙলন বভওারুনবনা স্কুলর প্রািন অেক্ষ লুলু বববও বানু। ববঘারপবে আবু াঈে চঘৌদৄরী িলন 

এলই বৃটিল পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার আলও র্কা বউম এবাং ঙাো পররাষ্ট্রমন্ত্রী চর্বন বব বববভন্ন বৃটিল চনতৃবৃলের ালথ সবেও 

ওলর বাগাবচের োববর ওথা চানান। ৭ মাঘ ব বঙ্গবন্ধুর ভালের চন্য আমরা মুবঔলে বঙাম এবাং চবেনই পাবওস্তান দূোবা েঔ 

ওরার চন্য ওলেওলে চাও এওবত্রে লেবঙাম। ববববব বাাংা ববভালক চরাজুর রমান এবাং অন্যান্য ওম বওেবালের ােোে ঐ 

বেনই আমরা বঙ্গবন্ধুর ববেনবেে ভােটি শুনলে চপলরবঙাম। আমরা াইর্ পালওব বমবে লে ববলা চলাভাযাত্রা বনলে পাবওস্তান 

দূোবা েঔলর চন্য এগুলে থাওল দূোবালর ওাঙাওাবঙ চােকাে পুবল  আমালের বািা বেল দূোবা েঔ ম্ভব েবন, েলব 

চবেলনর চলাভাযাত্রা শুদৄ বাগাবচের মলেই নে, ইাংলরচলের ওালঙ পাবওস্তাবনলের দ্বারা কেেযার  ওথা চপৌৌঁঙালে ােও 

লেবঙ।  

বঙ্গবন্ধুর ৭ মালঘ বর ভালের পর আমালের াংস্থার নাম পবরবেবন ওলর বাাংালেল ঙাত্র াংগ্রাম পবরে রাবঔ এবাং এলে 

চই ১২ চলনর বাইলর আলরা অলনওলও েস্য ওরা ে যালের মলে বঙলন ওযামবব্রলচ অোেনরে সুরাইো ঔানম (প্রোে), সেে 

চমাচালে আব (বেবমালন যুিরাচয আোমী ীলকর -ভাপবে), মামুে এ চরৌফ, নুরু আম, আফলরাচ আফকান চঘৌদৄরী 

(পলর ববকলের বপ বপ), আওোর ইমাম (পলর ব্যাবরস্টার), আবনসুর রমান (পলর ব্যাবরস্টার এবাং বৃটিল রাবনর চেো ববই 

চঔোবপ্রাপ্ত), আবমনু ও (পলর ব্যাবরস্টার এবাং মন্ত্রী), আবন আলমে (চনমলের বনব বাী ম্পােও), আবু াান চঘৌদৄরী ওাোর 

(পলর প্রবেমন্ত্রী), আরল আব (পলর ব্যাবরস্টার), াবববুর রমান ভুইো, আব্দু মবচে চঘৌদৄরী মঞ্জু, আব্দু াই(পলর বলে চচা 

বালরর ভাপবে), মুবচব, ফচল রাবি ঔান, সেে ফচল এাী (পলর র্. এাী, ববেববদ্যালের অোপও), বচে আব 

প্রমাবনও (পলর র্. প্রমাবনও, ববেববদ্যালের অোপও), আিার চফরলেৌ াওী প্রমুঔ। বাম রাচনীবের ালথ চবিে বনবঔলল 

ঘক্রবেী, াবববুর রমান, াইদুর রমান বমো (পলর ব্যাবরস্টার), র্া. নুরু আম, চরনু ঘক্রবেী, পবরম গু, শ্যামা প্রাে চখা 

(পলর ব্যাবরস্টার) প্রমুঔরা আলোলন ববলল অবোন চরলঔবঙলন। মাঘ ব মালর শুরু চথলওই আমালের মুখ্য ওম বওাচণ্ডর মলে বঙ 

বৃটিল পা বালমন্ট েস্যলের মলে প্রঘারো ঘাালনা, বফলে ববেরে ইেযাবে। ২৬ মাঘ ব আমরা চেমবন বৃটিল পা বালমলন্ট প্রঘারো 

ঘাালনার মে সুোন লবরফ চানালন চেলল কেেযা শুরু লে চকলঙ, এঔবন প্রিানমন্ত্রীর বাবির েরচাে অনলন শুরু ওরলে লব। 

োর ওথামলো আবম এবাং আফলরাচ আফকান চঘৌদৄরী বিবপাং ব্যাক বনলে বৃটিল প্রিানমন্ত্রীর বাবি, ১০ নাং র্াউবনাং বস্টচের ামলন 

অনলন শুরু ওরাম। চ মে প্রিানমন্ত্রীর বাবির ঘারপালল এলো বনরাপত্তা ব্যবস্থা এবাং চবষ্টবন বঙ না বল ঠিও োর বাবির ামলন 

ফুেপালেই শুরু ে অবস্থান, চটি বঙ যুিরালচয বাাংালেল আলোলনর পলক্ষ এ িরলনর প্রথম পেলক্ষপ।  েঔন চওাচনা েফের 

বঙ না। োই অনললনর ববলা চােকাে ছুলে আলো লে লে বাগাব। স্থানটি পা বালমলন্টর ওালঙ োে পা বালমলন্টর অলনও 

েস্য ঘল আলন আমালের ওথা শুনার চন্য, আলন বহু াাংবাবেও, টুবরস্ট এবাং ািারে ইাংলরচ। আমালের অনললনর ঔবর 

ঙবব বৃটিল চেববভলন এবাং াংবােপলত্র ব্যাপও প্রঘালরর ওারলে চকাো যুিরালচযর ব অঞ্চলর প্রচুর চালওর  আকমন খোে যান  
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বনেন্ত্রলের চন্য পুবললও ববলল ব্যবস্থা বনলে ে। অনললনর প্রেযক্ষ ফাফ বলচব বৃটিল রাচনীবেও, াাংবাবেওলের মলে 

আমালের োববমূ চানাচাবন ে, যার মলে বঙ বাাংালেলল কেেযা বলন্ধ বৃটিল রওালরর স্তলক্ষপ, বাাংালেললও স্বীকৃবে োন, 

পাবওস্তাচন অস্ত্র রবরা এবাং আবথ বও াায্য বন্ধ ওরা। অনলনওাল আমালের ালথ এওাত্মো চখাো ওরলে চযব এমবপ 

এলবঙলন োলের মলে বঙলন মাইলও বান ব, ব্রুর্কা ম্যান, চন চস্টান াউ, আথ বার বেম ব, েবব চচল, চর্বন বব, 

েবন চবন, র্ ব ব্রুওলে, চবর্ গ্রীবফথ। এঙািা এলবঙলন শ্রবমও চনো আথ বার স্কারবক, চগ্রোর িন ওাউবন্প প্রিান চওন ববভাং 

চস্টান, মানবাবিওার চনো চন এনা, এমলনবস্ট প্রিান মাটি বন এনা, াাংবাবেও চর্বভর্ উইম্ববব, চর্বভর্ ফ্রস্ট, বববববর ওম 

চবা, চরাজুর রমান, শ্যাম চাি, েীপঙ্কর চখা।  বেনবেন পর াংে েস্য এবাং প্রািন মন্ত্রী বপোর চলার এল আমালের 

অনলন ভঙ্গ ওরার মে এই মলম ব প্রবেজ্ঞা ওলরন চয  পরবেনই বৃটিল পা বালমলন্ট পাবওস্তাবনলের দ্বারা কেেযা বলন্ধর োবব চাবনলে 

প্রস্তাব উত্থাপন ওরলবন। প্রবেজ্ঞা রক্ষা ওলর বপোর চলার ালব পরবেনই পাবওস্তালনর ববরুলদ্ধ প্রস্তাব পাল ওরান। েলব চবেন মাত্র 

৩০ চন চ প্রস্তালবর পলক্ষ অাংল চনন। ক্রমান্বলে আমালের প্রঘারোর ফল বৃটিল পা বালমলন্ট আমালের মথ বন বািলেই থালও। 

পরবেীলে চঔালন বহুবার পাবওস্তান ববলরািী প্রস্তাব পাল ে যালে আলরা অবিও াংখ্যও েস্য অাংল বনলেবঙলন। এবপ্র মাচ 

যুিরালষ্ট্রর দূোবালর ামলন অনলন ওলরবঙলন ঙাত্র াংগ্রাম পবরলের আব্দু াই  এবাং বরবচো চঘৌদৄরী। চম মাল পাবওস্তান 

বক্রলওে ে ববললে চকল আমরা বৃটিল চনকলের মলে োলের চঔা বচবন ওরার োবব ফোর ালথই চপৌৌঁঙালে চপলরবঙাম বল 

োলের চঔা চেঔলে চাও মাকম েবন। োলের োলন চেো অনুষ্ঠান আমরা পণ্ড ওরলে চপলরবঙাম। বৃটিল পত্র পবত্রওাে 

চঔালবঔ এবাং ববজ্ঞাপন প্রোন আমালের ওম বওাচণ্ডর মলে বঙ।  

পা বালমন্ট েস্যলের মলে িন বা চেো ঙািা িলন অববস্থে বববভন্ন চেললর দূোবাল প্রঘারো ঘাালনা আমালের 

ওায বাববর অাংল বঙ। বৃটিল রাচনীবেওলের মলে প্রঘারো কবেলী ওরার চন্য আমরা মূ বেনটি ে, যথা শ্রবমও ে, রক্ষেলী 

ে এবাং উোরননবেও েগুলার বাব বও লেলন উপবস্থে চথলও প্রঘারো ঘাাোম এবাং বিৃো প্রোন ওরোম, চওননা োলের 

লেনগুলালে লী ব চনো অলনও চববল াংখ্যও েস্য পাো চযলো। এব লেলন আমরা অভূেপূব ব ািা চপলেবঙাম এই 

অলথ ব চয বেনটি েই এও পয বালে বাাংালেললর স্বীকৃবে, কেেযা বন্ধ এবাং পাবওস্তালন াায্য বলন্ধর ব্যাপালর বদ্ধান্ত বনলেবঙ। 

ববললের বববভন্ন ববেববদ্যালে বিৃো এবাং প্রঘারোর মােলম আমরা চ চেললর ঙাত্র এবাং বলক্ষও মালচর মথ বন আোলে ক্ষম 

লেবঙাম। বৃটিল চনকলের মথ বন আোলের চন্য আমরা প্রবেবনেে বববভন্ন এাওাে বমবঙ ওরোম। এবপ্র মাল প ওলনে এবাং 

চমবরলেো প্রলওালপর চনতৃলে ওলেওচন ইাংলরচ বাাংালেললর কেেযাে মম বাে লে ‘এওলন বাাংালেল’ নালম চয াংকেন সৃবষ্ট 

ওলরবঙলন, চই াংকেলনর প্রবেষ্ঠাে এবাং ওম বওাচণ্ড ঙাত্র াংগ্রাম পবরলের ভূবমওা রাঔলে লেবঙ। চই াংস্থার চলন্র পর 

ববললে বাাংালেল মুবি আলোলন নতুন বেকন্ত উলন্াবঘে ে। এলের আলোচলন। ১ আকস্ট চওন্দ্রীে ণ্ডচনর ট্রাফাগ্যার চস্কাোলর 

চয ববলা চেন ে োলে বাগাব-অবাগাব বমল প্রাে ২০ াচার চালওর মালবল ে, যালে ওলেওচন বৃটিল র্ ব এবাং এমবপ 

ভাে বেলে কেেযা বলন্ধ পাবওস্তালনর পর ঘাপ প্রলোক ঙািা বাাংালেললও কূেননবেও স্বীকৃবের োবব চোলন। এর আলক জুাই 

মাল োরা এওই চােকাে লেন ওলরন যঔন শ্রী ববমান বসু বাাংালেললর প্রথম র্াও টিলওে প্রেল বন ওলরন। অকালস্টর লেন 

চলল অপালরলন লমকা নাম িারে ওলর প ওলনে এবাং োর স্ত্রী এলন ওলনলের চনতৃলে এওটি ত্রাে এবাং ষুিবাী কাবির বর 

বাাংালেলল রোনা ে, যবে যললালর পাবওস্তাবন চনারা োলের আেও ওলরবঙ। ফচল াান আলবে (পলর স্যার ফচল 

াান) এওলন বাাংালেললর ওম বওাচণ্ড অাংল বনলেন। শুরু চথলওই পাবওস্তান দূোবালর বেনচন কূেনীবেও যথা মবউবিন 

আলমে, লুৎফ মবেন এবাং াবববুর রমান আলোলনর পলক্ষ অবস্থান বনলেবঙলন। ঙাত্র াংগ্রাম পবরলের পলর বাাংালেল 

মবা পবরলের চন্ ে চচবুলন্নঙা বঔে  আলনাোরা চাালনর চনতৃলে। মবা পবরলের চনতৃলে আলরা বঙলন রালবো ভুইো 

(পলর ব্যাবরস্টার), বমল ঔালের, র্া. াবমা আম, চবনা চমাো, চলফাব, চলব, চফরলেৌব রমান, রাবচো চঘৌদৄরী প্রমুঔ। 
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াাংস্কৃবেও অনুষ্ঠানাবের মােলম প্রঘারো ঘাালনার চন্য ববলল ভূবমওাে বঙলন এনামু ও (পলর চােীে যাদুখলরর 

মাপবরঘাও, র্ক্টর এনামু ও), মুবন্ন রমান, রুবন সুোনা, ফাবমো মঞ্জু মবচে, মুচাবে, আফবরন ওামা প্রমুঔ । অন্যান্য 

ময বাোে ভূবমওা চরলঔবঙলন বলবি আব্দুর রউফ (বযবন পলর আমালের াংববিান ববপবদ্ধ ওলরবঙলন এবাং বফল্ম আওবাইলভর প্রিান 

লেবঙলন), ব্যাবরস্টার াঔাোে চালন, রাবচউ াান রঞ্জু (পলর রাষ্ট্রদূে), লামসু চমালল বে াভলু (পলর ব্যাবরস্টার  

রাষ্ট্রদূে), অোপও ওববর, চাবওউবিন আলমে, সেে চমাবাবির (আলা) চঘৌদৄরী, ব্যাবরস্টার লা চফরলেৌ, ফচল রাবি মামুে 

াান (পলর র্. ফচল রাবি মামুে াান), মবেউর রমান চঘৌদৄরী, কাউ ঔান (যুিরাচয আোমী ীক ভাপবে), সেেবুর 

রমান, আোউর রমান ঔান, রমুচ আব, বমম্বর আব, ইাও, আলমে চালন চচাোে বার, রাজ্জাও ঔান প্রমুঔ। িন ঙািা 

অন্যান্য ললর আলোন লেবঙ। বাবম বাংযালম  চনতৃে চেোলের মলে ববললভালব উলেঔলযাগ্য বঙলন চকলু পালা  োর 

স্ত্রী, চোচালে (েবন) ও প্রমুঔ। ম্যানলঘস্টালর মবেন াললবর নাম উলেঔলযাগ্য। ঙাত্র াংগ্রাম পবরেলও পরামল ব োন ওরলেন 

বঙ্গবন্ধু কলবও এবাং বহু বইলের চঔও আব্দু মবেন এবাং বববববর চরাজুর রমান। চম মাল ফরাবলে অনুবষ্ঠে পাবওস্তানলও 

াায্য চেোর চন্য োো চকাষ্ঠীর সবেলও চযলে আমরা পাবওস্তানলও াায্য না চেোর োবব চানাল াংস্থাটি পাবওস্তানলও 

াায্য প্রোন বন্ধ ওলরবঙ। আমরা ইউলরালপর ওলেওটি চেলল বকলে োলের চনতৃবৃলের মলে পাবওস্তান ওতৃবও ঘাবলে যাো 

কেেযার ওথা চপৌৌঁঙালে চপলরবঙাম। এও মে বাাংালেল চমবর্ওযা এলাবলেলন নালম র্ািারলের াংকেন সেবর ে যালে 

বঙলন র্া. াবওম, র্া. আম, র্া. াবমা আম, র্া. চচাোে বার, র্া. াবফচ চবল ওলেওচন র্ািার। বওছু মলের চন্য র্া. 

চাফরুো চঘৌদৄরী (রোঙ্গলন যাোর আক পয বন্ত) ঐ াংস্থাে বঙলন। মুবচবনকলর এবপ্র মাল বাাংালেল রওার প্রবেবষ্ঠে োর 

পর ববঘারপবে আবু াঈে চঘৌদৄরীলও ববলেলল বাাংালেললর প্রবেবনবি বলচব বনলোক চেো ে। এরপর আমরা ববঘারপবে আবু 

াঈে চঘৌদৄরীর চনতৃলে িলন বাাংালেল বমলন প্রবেষ্ঠা ওরলে ক্ষম ই।  

যুিরাচয রওার েঔন আনুষ্ঠাবনও স্বীকৃবে না বেল আমালের বমলন প্রবেষ্ঠাে চওাচনা বািা চেেবন। যুিরালচযর 

ভারেীে দূোবা াব বক্ষবেও আমালের ােোে বঙ। নলভম্বর মাল শ্রীমবে ইবেরা কান্ধী িলন এল বেবন বাগাব  ভারেীেলের 

এও মালেলন ভাে চেন, যা বাস্তবাবেে ওরলে আমালের  ভূবমওা বঙ। চই ভাে শ্রীমবে কান্ধী ইবঙ্গে বেলন ভারে 

বলকবকর প্রেযক্ষ মলর নামলব। ৬ বর্লম্বর ভারে এবাং ভুোন বাাংালেললও স্বীকৃবে চেোর পর আমরা আনলে চফলে পবি এবাং 

ভারেীে রাষ্ট্রদূেলও িন্যবাে চানালে যাই। ১৬ বর্লম্বর পাবওস্তাবন সন্যলের আত্মমপ বে ঔবলরর পর ও বাগাবই আনলে 

আত্মারা লে রাস্তাে চববিলে পলিবঙ। ববললে অবস্থানরে বাগাবচের ওম বওাচণ্ডর পুলরা বফবরবস্ত বেলে আলরা অলনও বওছু চঔার 

প্রলোচন রলেলঙ, যালের নাম চঔা লেলঙ োর বাইলর আলরা অলনও চাও অবোন চরলঔলঙন,  োলের ওম বওাণ্ড বঙ অলনও 

ব্যাপও। মুবিযুলদ্ধর ৯ মা ওা োরা যুিরাচয এবাং ইউলরালপর অন্যান্য চেলল বাাংালেললর োববর পলক্ষ, পাবওস্তাবন কেেযার 

ববরুলদ্ধ প্রঘারো ঘাবলে মুবিযুলদ্ধর ববলে চনমে সৃবষ্টলে ওায বওর অবোন রাঔলে চপলরবঙলন। োলের এবাং অন্যান্য চেললর 

প্রবাীচের অবোন স্বীওার ওলর রওার ২০১৮ াল প্রবাী আলোনওারীলের মুবিলযাদ্ধা বলচব স্বীকৃবে চেোর চন্য আইন 

প্রেেন ওলরলঙন, চযটি এওটি প্রলাংনীে বদ্ধান্ত, চওননা ববে চনমে সৃবষ্টলে প্রবাী বাগাবচের অবোন অনস্বীওায ব।  

# 

চঔও : আপী ববভালকর (অবঃ) ববঘারপবে           

০৮.১২.২০২১                  বপআইবর্ বফঘার  


