
 
 

স্মৃতির পািায় শপথ তিবস 

তিাফায়য়ল আহয়েি 

েহান ভাষা আতদালয়নর স্মৃতি-তবজতিি তফব্রুয়াতর োস শুরু হয়য়য়ে। োতৃভাষায়ে রাষ্ট্রভাষার ের্ যািায় অতভতষক্ত েরয়ি 

‘রাষ্ট্রভাষা বাাংলা চাই’ তলাগান তুয়ল বাঙাতল জািীয়িাবায়ির বীজ তরাপণ েয়র আোয়ির েহান তনিা জাতির তপিা বঙ্গবন্ধু তশখ মুতজবুর 

রহোয়নর তনতৃয়ে রক্তক্ষয়ী মুতক্তযুয়ের েধ্য তিয়য় তবয়ে োনতচয়ে স্বাধীন বাাংলায়িয়শর অভ্যুিয় ঘয়েয়ে। আর আজ স্বাধীনিার 

সুবণ যজয়ন্তীয়ি িাঁরই সুয়র্াগ্য েন্যা প্রধানেন্ত্রী তশখ হাতসনার তনতৃয়ে বাাংলায়িশ তবয়ে ের্ যািাশালী ও উন্নয়য়নর তরাল েতেয়ল পতরণি 

হয়য়য়ে। গ্রােগয়ের োনুষ অথ যননতিেভায়ব ভায়লা আয়ে। তিয়শর সব যস্তয়রর োনুষ উন্নয়য়নর সুফল পায়ে। রাষ্ট্র ক্রয়েই জনেল্যাণমুখী 

হয়ে।   

তফব্রুয়াতর োস আোয়ির জািীয় জীবয়ন তবয়শষ গুরুেবহ। ১৯৫২-এর েহান ভাষা আয়দালয়ন বাাংলার সাংগ্রােী োেসোজ 

রাজপয়থ বুয়ের রক্ত তেয়ল োতৃভাষা বাাংলায়ে অন্যিে রাষ্ট্রভাষার ের্ যািায় প্রতিতিি েয়র। আর ’৬৯-এর জানুয়াতর ও তফব্রুয়াতর োয়স 

সাংগ্রােী োে-জনিা তিশব্যাপী তুমুল গণআয়দালন সাংঘটিি েয়র তিয়শর োনুয়ষর রাজননতিে অতধোর ‘তভাোতধোর’ অজযন এবাং 

সেল রাজবতদসহ তপ্রয়য়নিা বঙ্গবন্ধু তশখ মুতজবুর রহোনয়ে োরামুক্ত েয়র। সতিুোর অয়থ যই ’৫২-এর রক্তধারা ’৬৯-এর রক্তয়রায়ি 

তেয়শ ’৭১-এ এে সাগর রয়ক্তর তবতনেয়য় স্বাধীন ও সাব যয়ভৌে গণপ্রজািন্ত্রী বাাংলায়িয়শর উয়েষ ঘোয়। বাঙাতলর জািীয় মুতক্তসাংগ্রায়ের 

ইতিহায়স এ-এে ঐতিহাতসে পরম্পরা। 

৬৯-এর ৪ জানুয়াতর  োেলীয়গর ২১িে প্রতিিাবাতষ যেীয়ি োো তবেতবদ্যালয়য়র ‘োেসু’ োর্ যালয়য় আোর সভাপতিয়ে ৪ 

োে সাংগঠয়নর তনতৃয়ে সব যিলীয় োেসাংগ্রাে পতরষয়ির প্রথে সভা অনুতিি হয়। োেসু’র তভতপ তহয়সয়ব সব যিলীয় োেসাংগ্রাে পতরষয়ির 

সেন্বয়ে ও মুখপায়ের িাতয়ে আোর উপর অপ যণ েরা হয়। আতে র্থার্থভায়ব তসই িাতয়ে পালয়নর তচষ্টা েতর। সব যিলীয় োেসাংগ্রাে 

পতরষয়ির িশজন োেয়নিার-োেলীগ সভাপতি প্রয়াি আব্দুর রউফ ও সাধারণ সম্পািে খায়লি তোহাম্মি আলী; োে ইউতনয়ন 

(েতিয়া গ্রুপ) সভাপতি প্রয়াি সাইফুতিন আহয়েি োতনে ও সাধারণ সম্পািে সােসুয়িাহা; োে ইউতনয়ন (তেনন গ্রুপ) সভাপতি 

তোস্তফা জাোল হায়িার ও সাধারণ সম্পািে োহবুবউল্লাহ এবাং এনএসএফ-এর এোাংয়শর সভাপতি প্রয়াি ইব্রাতহে খতলল ও সাধারণ 

সম্পািে ফখরুল ইসলাে মুন্সী; োেসু তভতপ তহয়সয়ব আতে (তিাফায়য়ল আহয়েি) ও তজএস নাতজে োেরান তচৌধুরীর উপতিতিয়ি এে 

সাংবাি সয়ম্মলয়ন োেয়ির ঐেুবে প্লােফে য ‘সব যিলীয় োে সাংগ্রাে পতরষি’ গঠন েয়র-৬ িফায়ে িাতি, েো, তসতেয়োলন সয়েি ১১ 

িফার ৩ নম্বর িফায় অন্তভ্য যক্ত েয়র-ঐতিহাতসে ১১ িফা েে যসূতচ তঘাতষি হয়। বাস্তবি, ১১ িফা তেল ৬ িফারই সম্প্রসাতরি রূপ। র্ায়ি 

ধাতবি তেল বাাংলার োনুয়ষর জািীয় মুতক্তর আোঙ্ক্ষা । 

ঊনসত্তয়রর ২৪ জানুয়াতর গণঅভ্যুত্থায়নর েধ্য তিয়য় আেরা ১১ িফার প্রতি োেশ্রতেে-কৃষে-তপশাজীবী-বুতেজীবীসহ বাাংলার 

সব যস্তয়রর োনুয়ষর সেথ যন আিায় েরয়ি তপয়রতেলাে। এরই প্রতিফলন তিখয়ি পাই আোয়ির তঘাষণার স্বিঃস্ফূিয বাস্তবায়য়ন। আেরা 

তসোন্ত তিয়য়তেলাে গুতলস্তায়ন-এখন তর্খায়ন েহানগর নাট্যেঞ্চ িার পায়শর পােযটির নাে হয়ব শতহি েতিউয়রর নায়ে, ‘েতিউর পােয’; 

তর্টি তেল আইয়ুব তগে, তসটির নােেরণ শতহি আসায়ির নায়ে, ‘আসাি তগে’; আর তিিীয় রাজধানী তহয়সয়ব তঘাতষি আইয়ুব নগয়রর 

নাে পতরবিযন েয়র রাখা হয়, বাাংলার কৃষে িরতি তনিা তশয়রবাাংলা আবুল োয়শে ফজুলল হয়ের নায়ে, ‘তশয়রবাাংলা নগর’। 

মুতক্তোেী তবক্ষুব্ধ জনিা স্বিঃস্ফূিযভায়ব নােগুয়লা পায়ে সব যিলীয় োেসাংগ্রাে পতরষয়ির তসোন্ত বাস্তবায়ন েয়র। পরে শ্রোভয়র উক্ত 



িানগুয়লায়ি শতহিয়ির নায়ে নাোতিি ফলে িাপন েরা হয়। ২৪ জানুয়াতর গণঅভ্যুত্থায়নর পর তিয়শর সব যে গণতবয়ক্ষাভ এেন তেল 

তর্, স্বস্বরশাসে ভীি হয়য় ২৫, ২৬ ও ২৭ জানুয়াতর সান্ধ্ু আইন বলবৎ রায়খ। ২৭ জানুয়াতর োোয় গুতলবষ যয়ণর প্রতিবায়ি তিয়শর সব যে 

গণতবয়ক্ষাভ অব্যাহি থায়ে। ১ তফব্রুয়াতর আইয়ুব খান তবিার ভাষয়ণ রাজননতিে সোয় ািার েথা বয়লন। রাজননতিে তনতৃবৃদয়ে 

োরাগায়র তরয়খ এবাং ১১ িফা আিায় না হওয়া পর্ যন্ত তোয়না সেয় ািা হয়ব না পতরষ্কার জাতনয়য় আেরা আইয়ুব খায়নর বক্তব্য 

প্রিুাখ্যান েতর। ৬ তফব্রুয়াতর আইয়ুব খান পূব য পাতেস্তান সফয়র এয়স এে সাংবাি সয়ম্মলয়ন তিশরক্ষা আইন ও অতে যন্যায়ন্সর প্রয়য়াগ 

বন্ধ্ রাখার তসোন্ত তঘাষণা েয়রন। ১১ িফা িাতবর ২ নম্বর িফাটি তেল, ‘জনসাংখ্যার তভতত্তয়ি জািীয় পতরষয়ির আসন বণ্টনসহ’ ‘প্রাপ্ত 

বয়স্কয়ির তভায়ে প্রিুক্ষ তনব যাচয়নর োধ্যয়ে পাল যায়েন্টাতর গণিন্ত্র প্রতিিা েতরয়ি হইয়ব। বাক্ স্বাধীনিা, ব্যতক্ত স্বাধীনিা এবাং 

সাংবািপয়ের স্বাধীনিা তিয়ি হইয়ব। স্বিতনে ইয়ত্তফাে পতেোর উপর হইয়ি তনয়ষধাজ্ঞা প্রিুাহার েতরয়ি হইয়ব।’ এই িাতবর এোাংশ 

তেয়ন তনয়য় ৮ তফব্রুয়াতর স্বিতনে ইয়ত্তফাে-এর োপাখানা তনউ তনশন তপ্রতন্টাং তপ্রয়সর উপর আয়রাতপি বায়জয়াপ্ত আয়িশ এবাং স্বিতনে 

ইয়ত্তফায়ের উপর তথয়ে তনয়ষধাজ্ঞা প্রিুাহার েরা হয়। ’৬৯-এর ২৫ োচ য আইয়ুব খান পিিুাগ েরয়ল ইয়াতহয়া খান ক্ষেিা গ্রহণ েয়র 

এলএফও (তলগ্যাল তেেওয়ােয অে যার) জাতর েয়র ‘প্রাপ্ত বয়স্কয়ির তভাোতধোর’ প্রিান ও পাল যায়েন্ট তনব যাচয়নর তঘাষণা তিন। ’৬৯-এর 

গণআয়দালয়ন শতহি আসাি-েতিউর-েেবুল-রুস্তে-আলেগীর-সায়জযন্ট জহুরুল হে-েঃ শােসুয়জাহাসহ সেল শতহয়ির রয়ক্তর শপথ 

তনয়য় বয়লতেলাে, ‘এই রক্ত আেরা বৃথা তর্য়ি তিয়বা না।’ শতহয়ির আত্মিান বৃথা র্ায়তন। পরবিী ইতিহাস িা প্রোণ েয়রয়ে। িায়ির 

আত্মিুায়গর ধারাবাতহেিায় আয়দালন আয়রা তবগবান হয়। 

৯ তফব্রুয়াতর এে ঐতিহাতসে তিন এবাং এতিয়নই গণআয়দালন ১ িফায় রূপান্ততরি হয়। এতিন পেন েয়িায়ন সব যিলীয় 

োেসাংগ্রাে পতরষয়ির উয়দ্যায়গ ‘শপথ তিবস’ পাতলি হয়। সব যিলীয় োেসাংগ্রাে পতরষয়ির িশজন োেয়নিা লক্ষ লক্ষ োনুয়ষর সােয়ন 

‘জীবয়নর তবতনেয়য় ১১ িফা িাতব আিায়য়র শপথ গ্রহণ’ েয়র। জনসভা তিা নয় তর্ন তবশাল জনসমুদ্র! চারতিে োনায় োনায় পতরপূণ য। 

তিলধারয়ণর ঠাঁই তনই। তসতিয়নর সুতবশাল ঐতিহাতসে পেন েয়িান সাংগ্রােী জনিায়ে ধারণ েরয়ি পায়রতন। োজ বন্ধ্ তরয়খ িাতব 

আিায়য়-োরখানার শ্রতেে, তেহনতি কৃষে, তনৌোর োত , তজয়ল, োোর, কুোর ও িাঁিী, োে, অতফয়সর তেরাতন, েধ্যতবত্ত, বুতেজীবী-

সেয়লই জনসভায় ছুয়ে এয়সয়ে প্রায়ণর োয়ন। োনুষ ঠাঁই তনয়য়য়ে তেতেয়ায়ের তিািলা-তিনিলার বারাদায়, োতন যয়শ। তর্ তর্খায়ন 

তপয়রয়ে িান েয়র তনয়য়য়ে। গণিরয়ঙ্গ উত্তাল তবশাল তসই জনসভায় আগি জনসাধারণ তেল শৃঙ্খলাবে। িায়ির মুয়খ তেল স্বাতধোয়রর 

দৃপ্ত তলাগান, আর তচাখ-মুখ তেল দুজযয় সিয়ে অেল। তসই অভূিপূব য দৃশ্যপে এখয়না আোর স্মৃতিয়ি অম্লান। তিয়শর তবতভন্নমুখী সেস্যার 

উয়ল্লখ েয়র, ঐতিহাতসে ১১ িফা িাতব ব্যাখ্যা েয়র, োেয়ির রাজনীতি েরার তর্ৌতক্তেিা তুয়ল ধয়র, আইয়ুব খান প্রস্তাতবি তগাল 

তেতবল স্ববঠে প্রয়ে োেসোয়জর অতভেি ব্যাখ্যা েয়র িশজন োেয়নিার প্রয়িুয়ের েয়ে ধ্বতনি হয়য়তেল, ‘অতবলয়ম্ব আইয়ুব খায়নর 

পিিুাগ, বিযোন শাসনিন্ত্র বাতিল, রাজবদীয়ির তনঃশিয মুতক্ত এবাং ১১ িফা িাতবর তভতত্তয়ি তিয়শর জন্য এেটি সম্পূণ য নূিন শাসনিন্ত্র 

প্রণয়য়নর লয়ক্ষু ‘এে োথা এে তভাে’ িাতব অনুর্ায়ী প্রাপ্ত বয়স্কয়ির তভাোতধোয়রর তভতত্তয়ি প্রিুক্ষ তভায়ে গণপতরষি গঠন।’ সব যিলীয় 

োেসাংগ্রাে পতরষয়ির সেন্বয়ে এবাং সভার সভাপতি তহয়সয়ব তপন-পিন নীরবিার েয়ধ্য এেোনা ৪৫ তেতনে বক্তৃিা েতর। তসতিয়নর 

বক্তৃিায় “তপ্রতসয়েয়ন্টর প্রস্তাতবি আয়লাচনা স্ববঠয়ের তক্ষে প্রস্তুয়ির জন্য োে-জনিার েতিপয় িাতব আিায়য় তিয়শ স্বাভাতবে অবিা 

পুনঃপ্রবিযয়নর আহ্বান জানাই। োে-জনিার সতম্মতলি আয়দালয়নর োধ্যয়ে জনগয়ণর পতেো ‘ইয়ত্তফাে’তে আেরা তেতনয়য় এয়নতে। 

তিশরক্ষা আইয়নর প্রয়য়াগ বন্ধ্ েয়রতে। তোজাফফর, আলিাফ প্রমুখ রাজননতিে তনতৃবৃদয়ে োরাগার হয়ি মুক্ত েয়রতে। অপরাপর 

রাজবদীয়িরয়েও আেরা মুক্ত েরয়বা। এ তিয়শর তর্ তপ্রয় তনিা জয়ের পর হয়ি বাাংলার োনুয়ষর জন্য সাংগ্রাে েয়রয়েন, তজল-জুলুে 

তনর্ যািন সহু েয়রয়েন, তসই তশখ মুতজবুর রহোনয়ে অতবলয়ম্ব মুতক্ত তিয়ি হয়ব। োেজনিার িাতব র্তি পূরণ না েরা হয়, তশখ মুতজবসহ 

সেল রাজবতদর র্তি মুতক্ত তিওয়া না হয়, িাহয়ল বাাংলার ঘয়র ঘয়র প্রচণ্ড তবয়ফারণ ঘেয়ব। সেগ্র পাতেস্তায়ন জনসাংখ্যার শিেরা 

৫৬ জন বাঙাতল। অিএব, আোয়ির তবতেন্ন হওয়ার প্রেই ওয়ঠ না। স্বস্বরশাসে আইয়ুব খান রতচি ‘তেন্ডস নে োোর’ গ্রন্থটি বাাংলার 

তোয়না ঘয়র তর্ন না থায়ে। রাজনীতির অথ য র্তি হয় শ্রতেে-কৃষয়ের অতধোর নস্যাৎ েরা, জনগয়ণর তেৌতলে অতধোর হরণ েরা, 

োেসোজ তসই রাজনীতিয়ি তবোস েয়র না। তেন্তু রাজনীতির অথ য র্তি হয়, তিয়শর োে-কৃষে-শ্রতেয়ের ভাগ্য পতরবিযয়নর জন্য নূিন 

সোজ গঠন েরা-োেসোজ তসই রাজনীতি অবশ্যই েরয়ব। োেয়ির ১১ িফা এই দৃতষ্টয়িই প্রণীি হয়য়য়ে এবাং এই ১১ িফা কৃষে-

শ্রতেে তেহনতি োনুয়ষর মুতক্ত সনি। আেরা তশেপতি-জতেিায়রর তেয়ল নই, আেরা কৃষে-েজুর-েধ্যতবয়ত্তর সন্তান। আোয়ির 

োিাতপিার র্তি অতধে ট্যাক্স তিয়ি হয়, িারা র্তি পায়ের ন্যায্য মূল্য না পান িাহয়ল আোয়ির পিায়শানা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। োেয়ির 

পিায়শানার সায়থ তিয়শর সাতব যে অথ যননতিে ও রাজননতিে অবিা তবতেন্ন নয়। পূব য বাাংলার োনুষ তবোসঘািেিার রাজনীতিয়ি 

তবোসী নয়। তপিাল্যায়ণর রাজনীতিই িায়ির  ধে য। ভতবষ্যৎ বাংশধরয়ির েয়ন তবষ েিাবার জন্য তশক্ষাব্যবিার েয়ধ্য সাম্প্রিাতয়েিার 

বীজ েিায়না হয়ে। তেল োতলেয়ির হু ুঁতশয়ার েয়র বলতে, তনয়জয়ির ভাগ্য গিার সয়ঙ্গ সয়ঙ্গ অতচয়রই িারা তর্ন শ্রতেেয়ির ন্যায্য 

পাতরশ্রতেে িায়নর ব্যবিা েয়রন। র্ায়ি ভতবষ্যয়ি িারা আর তনয়জয়ির ফতরয়াি জানায়ি োেয়ির োয়ে ধণ যা তিয়ি বাধ্য না হয়। 

অন্যথায় তিয়শর োেসোজ িায়ির ক্ষো েরয়ব না।” বক্তৃিার তশয়ষ সেয়বি জনিার তুমুল গজযয়নর সায়থ বজ্রেয়ে তলাগান তুতল-‘শপথ 



তনলাে শপথ তনলাে মুতজব তিাোয় মুক্ত েরয়বা; শপথ তনলাে শপথ তনলাে োয়গা তিাোয় মুক্ত েরয়বা।’ ভাবয়ি আজ েয়িা ভায়লা 

লায়গ ঐতিহাতসে শপথ তিবয়সর এই তলাগায়নর দু’টি লক্ষুই সাংগ্রাে ও রক্তক্ষয়ী যুয়ের েধ্য তিয়য় অজযন েয়রতে। তসানার বাাংলার ৩৯ 

জন তসানার সন্তায়নর প্রায়ণর তবতনেয়য় ’৬৯-এর ২২ তফব্রুয়াতর তপ্রয় তনিা বঙ্গবন্ধু তশখ মুতজবয়ে মুক্ত েয়র, ’৭০-এর ঐতিহাতসে 

তনব যাচয়ন ৬ িফা ও ১১ িফার পয়ক্ষ গণরায় তনয়য়, ’৭১-এর েহত্তর মুতক্তযুয়ে ৩০ লক্ষাতধে োনুয়ষর সুেহান আত্মিুায়গর েধ্য তিয়য় 

১৬ তেয়সম্বর তপ্রয় োতৃভূতেয়ে হানািার মুক্ত েয়র তসতিয়নর তসই শপথবােু আেরা অক্ষয়র অক্ষয়র বাস্তবায়ন েয়রতে। এরপর ১৪ 

তফব্রুয়াতর ‘োে’-এর (তেয়োক্রুাটিে অুােশন েতেটি) আহ্বায়ন অধ যতিবস হরিাল পালন ও পেয়নর জনসভায় জনিার িাতবর মুয়খ 

তপ্রয় তনিার েতব বুয়ে ঝুতলয়য় বক্তৃিা েতর। তসতিয়নর জনসভায় সাংগ্রােী জনিায়ে তজজ্ঞাসা েয়রতেলাে, ‘আপনারা েী তপ্রয় তনিা তশখ 

মুতজব োিা তগালয়েতবল স্ববঠে চান? আপনারা েী তপ্রয় তনিা তশখ মুতজয়বর প্যায়রায়ল মুতক্ত চান?’ জনিা সেস্বয়র বয়লতেল, ‘না, চাই 

না।’ িখন বঙ্গবন্ধুর প্যায়রায়ল মুতক্তর েথা প্রচার েরা হয়য়তেল। এ-ব্যাপায়র বঙ্গবন্ধুর তপ্রয় সহধতে যণী বঙ্গোিা তশখ ফতজলাতুয়ন্নো 

মুতজব ঐতিহাতসে ভূতেো পালন েয়রন।  

৬৯-এর ২৪ জানুয়াতর সব যব্যাপী গণঅভ্যুত্থায়নর েধ্য তিয়য় গণআয়দালন সেগ্র জাতিয়ে উজীতবি েয়র ৯ তফব্রুয়াতর এে 

তোহনায় শাতেল েয়রতেল। তসতিন পেয়নর জনসভা তশয়ষ সাংগ্রােী োে-জনিার তবক্ষুব্ধ তেতেল োো তেন্দ্রীয় োরাগায়রর সােয়ন 

তবয়ক্ষাভ প্রিশ যন েয়র এবাং রাজবতদয়ির মুতক্তর িাতবয়ি তলাগান তিয়ি থায়ে। পতরতিতির অবনতির আশিায় আেরা িৎক্ষণাৎ তসখায়ন 

র্াই এবাং তবক্ষুব্ধ োে-জনিায়ে শান্ত েয়র ইেবাল হয়ল (বিযোন শহীি সায়জযন্ট জহুরুল হে হল) তফতরয়য় আতন। স্বস্বরশাসয়ের শি 

উস্কাতন সয়েও আেরা স্বনরায়জুর পয়থ র্াইতন। তনয়েিাতন্ত্রেভায়বই আয়দালন েয়রতে। তনয়জয়ির েয়ধ্য েি ও পয়থর তভন্নিা থাো 

সয়েও আেরা তসতিন ১১ িফা িাতব আিায়য়র প্রয়ে তেলাে ঐেুবে। িলীয় আিশ য তনয়য় পরস্পয়রর েয়ধ্য েিনিিিা থােয়লও আোয়ির 

ব্যতক্তগি ও সাোতজে সম্পেয তেল চেৎোর। এে তেতবয়ল বয়সই আহার েরিাে। তবপয়ি-আপয়ি এয়ে অপয়রর খবর তনিাে এবাং 

হৃদ্যিাপূণ য এই সম্পেযই তেল আোয়ির আয়দালয়নর তভতত্ত। ’৬৯-এর গণআয়দালয়ন আোয়ির সাংগ্রােী ভূতেো, েে যসূতচ পালয়ন তনিা, 

সিিা ও জনিরতি আয়বিন োনুয়ষর হৃিয়য় এয়িাোই সািা জাতগয়য়তেল তর্, বাাংলার োনুষ আোয়ির োথায় তুয়ল তনয়য়তেল। 

ইতিহায়সর তসই তগৌরয়বাজ্জ্বল তসানাতল তিনগুয়লার তিয়ে র্খন তফয়র িাোই, িখন তফয়ল আসা সাংগ্রােী তিনগুয়লার তজুাতিে যয় স্ববপ্লতবে 

বতহঃপ্রোশ-অনন্য-সাধারণ েয়ন হয়!  

আজ তসই তসানাতল অিীয়ির তিয়ে দৃতষ্টপাি েরয়ল েয়ন হয় েী েয়র এো সম্ভব হয়লা? িখন জাতির তপিা বঙ্গবন্ধুর তবচার 

চলয়ে। ‘রাষ্ট্র বনাে তশখ মুতজবুর রহোন ও অন্যান্য’ অথ যাৎ আগরিলা ষির্ন্ত্র োেলা বয়ল তর্ োেলায়ে অতভতহি েরা হয়য়তেল তসই 

োেলার তবচার চলয়ে। বঙ্গবন্ধু তশখ মুতজব িখন ফাঁতসর েয়ঞ্চ। আেরা জাগ্রি োেসোজ শুধু ঐেুবে হইতন, তগাো জাতিয়ে আেরা 

ঐেুবে েরয়ি সক্ষে হয়য়তেলাে। আেরা র্খন পেয়ন তেটিাং েতর, িখন সতচবালয়য়র সেস্ত েে যেিযা-েে যচারী অতফস বন্ধ্ েয়র এই 

পেয়নর জনসভায় ছুয়ে আসয়িা। তসতিয়নর জনসভাগুয়লা শুধু পেন েয়িায়নই সীোবে থােয়িা না, আশপায়শর এলাোসহ সেগ্র 

েতিত ল, শাপলা চের থােয়িা োনায় োনায় পতরপূণ য। তসই তিনগুয়লায়ি আয়দালন-সাংগ্রায়ের েধ্য তিয়য় আেরা সব যব্যাপী গণঅভ্যুত্থান 

সৃতষ্ট েয়রতেলাে; শপথ তিবয়সর তসই জনসমুয়দ্র লক্ষ লক্ষ তলায়ের উপতিতিয়ি েরণপণ শপথ তনয়য়তেলাে; ১৪ তফব্রুয়াতর পেন েয়িায়ন 

রাজননতিে িলসমূয়হর তজাে ‘তেয়োক্রুাটিে অুােশন েতেটি’ িথা ‘োে’-এর োনুষ নুরুল আতেনয়ে প্রিুাখ্যান েয়র েয়ঞ্চ 

আোয়িরয়ে তুয়ল তনয়ল তর্ বক্তৃিা আেরা েয়রতেলাে, তর্ ম্যায়ন্ডে আেরা তনয়য়তেলাে, তসই ম্যায়ন্ডে আেরা অক্ষয়র অক্ষয়র বাস্তবায়ন 

েয়রতে। তসতিন ১৫ তফব্রুয়াতরর প্রথে প্রহয়র রাতেয়বলা সায়জযন্ট জহুরুল হেয়ে হিুা েয়র আবার োরতফউ জাতর েরা হয়, ১৮ তফব্রুয়াতর 

রাজশাহী তবেতবদ্যালয়য়র প্রক্টর ে. শােসুয়জাহায়ে-তর্তন তনয়জর বুে তপয়ি তিয়য় বয়লতেয়লন, ‘আোর োেয়ির গুতল েরার আয়গ 

আোর বুয়ে গুতল চালায়ি হয়ব’, িখনই িাঁর বুয়ে প্রথয়ে গুতল পয়র তবয়য়নে চাতলয়য় িাঁয়ে-তনে যেভায়ব হিুা েরা হয়য়তেল। র্ার 

প্রতিবায়ি সেগ্র তিশ গণজাগরণ-গণতবয়ফারয়ণ তেঁয়প ওয়ঠ এবাং অের একুয়শ তফব্রুয়াতরর ঐতিহাতসে তিয়ন পেন েয়িায়ন লক্ষ লক্ষ 

তলায়ের সােয়ন র্খন তপ্রয় তনিা তশখ মুতজবয়ে ২৪ ঘণ্টার েয়ধ্য তনঃশিয মুতক্তিায়নর আলটিয়েোে তিয়য়তেলাে, র্ার পতরয়প্রতক্ষয়ি ২২ 

তফব্রুয়াতর তপ্রয় তনিায়ে মুতক্ত তিয়ি স্বস্বরশাসে বাধ্য হয়য়তেল। তিইয়শ তফব্রুয়াতর আেরা সব যিলীয় োেসাংগ্রাে পতরষয়ির পক্ষ তথয়ে 

িৎোলীন তরসয়োস য েয়িায়ন আজয়ের তসাহরাওয়ািী উদ্যায়ন গণসাংবধ যনা প্রিান েতর। আতে তসৌভাগ্যবান োনুষ তর্ তসই সভায় 

সভাপতিে েরার দুল যভ তসৌভায়গ্যর অতধোরী। সভার সভাপতি তহয়সয়ব সবার তশয়ষ বক্তৃিা তিওয়ার েথা। তেন্তু ১০ লক্ষাতধে তলায়ের 

সম্মতি তনয়য় তপ্রয় তনিা বঙ্গবন্ধুর আয়গই বক্তৃিা েয়রতেলাে।  

বক্তৃিার এে পর্ যায়য় বয়লতেলাে, তর্ তনিা জীবয়নর তর্ৌবন োটিয়য়য়েন পাতেস্তায়নর োরাগায়র, ফাঁতসর েয়ঞ্চ িাঁতিয়য় মৃতুুয়ে 

আতলঙ্গন েয়রয়েন, তসই তনিায়ে কৃিজ্ঞ বাঙাতল জাতির পক্ষ তথয়ে কৃিজ্ঞ তচয়ত্ত ‘বঙ্গবন্ধু’ উপাতধয়ি ভূতষি েরলাে। ১০ লক্ষাতধে 

তলাে ২০ লক্ষাতধে হাি উয়ত্তালন েয়র আোয়ির সায়থ েে তেতলয়য় বয়লতেল ‘জয় বঙ্গবন্ধু’। নয়ই তফব্রুয়াতরর পর আোয়ির জািীয় 



তনিা িাজউিীন আহেি, যুব তনিা তশখ ফজলুল হে েতণ, আবদুর রাজাে, রায়শি খান তেনন, োে তনিা নূয়র আলে তসতিেীসহ 

র্ারা োরাগায়র বতদ তেয়লন িারা সেয়লই এবাং পরবিীোয়ল পর্ যায়ক্রয়ে েতণ তসাংহ, েতিয়া তচৌধুরীসহ সেল রাজবতদ মুতক্তলাভ 

েয়রন। আগরিলা োেলায় ৩৫ জন আসাতে তেয়লন। িেয়ধ্য সায়জযন্ট জহুরুল হে শতহি হন। আর বাতে ৩৪ জনয়ে তনঃশিয মুতক্তিায়ন 

স্বস্বরশাসে বাধ্য হয়। িখন োরাগার রাজবতদ শূন্য। নয়ই তফব্রুয়াতর আয়দালন আর ১১ িফার েয়ধ্য সীোবে থায়েতন। তসতিন আয়দালন 

এে িফায় চয়ল র্ায়। তপ্রয় তনিা বঙ্গবন্ধু তশখ মুতজবয়ে মুক্ত েয়রই আেরা ঘয়র তফয়রতে।  

স্মৃতির পািায় তভয়স ওয়ঠ আরও শপথ তিবয়সর েথা। তর্টি অনুতিি হয়য়তেল ’৭০-এর তনব যাচয়নর পর ’৭১-এর ৩ জানুয়াতর 

তরসয়োস য েয়িায়ন। নবতনব যাতচি জািীয় ও প্রায়িতশে পতরষি সিস্যয়ির সায়থ তসতিন আোরও শপথ গ্রহয়ণর তসৌভাগ্য হয়য়তেল। 

বঙ্গবন্ধুর তনতৃয়ে আেরা শপথ তনয়য়তেলাে। বঙ্গবন্ধু তসতিন বয়লতেয়লন, ‘৬ িফা আজ আোর না, ৬ িফা আজ আওয়ােী লীয়গর না; 

এই তনব যাচয়নর েধ্য তিয়য় ৬ িফা জনগয়ণর সম্পতত্তয়ি রূপান্ততরি হয়য়য়ে। তেউ র্তি ৬ িফার সায়থ তবশ^াাসঘািেিা েয়র িয়ব 

িায়ে জুান্ত েবর তিওয়া হয়ব এবাং আতে র্তি েতর আোয়েও।’ আবার আেরা শপথ তনয়য়তেলাে ’৭১-এ মুতক্তযুে চলাোয়ল ভারয়ির 

তিরাদুয়ন। মুতজব বাতহনীর অন্যিে অতধানয়ে তহয়সয়ব মুতজব বাতহনীর সিস্যয়ির পাহায়ির উপর ৭ হাজার ফুে উচ্চিায় তেতনাং তশয়ষ 

রণাঙ্গয়ন পাঠাবার প্রাক্কায়ল শপথ গ্রহণ েরািাে এই বয়ল তর্, ‘তপ্রয় তনিা, তুতে তোথায় আয়ো, তেেন আয়ো জাতন না! র্িতিন আেরা 

তপ্রয় োতৃভূতে তিাোর স্বয়ের বাাংলায়িশয়ে হানািার মুক্ত েরয়ি না পারয়বা, িিতিন আেরা োয়য়র তোয়ল তফয়র র্ায়বা না।’ 

প্রতি বের এই তিনগুয়লা জািীয় জীবয়ন তফয়র আয়স। আনয়দর তবষয় জাতির তপিা বঙ্গবন্ধু তশখ মুতজবুর রহোন িাঁর প্রতিটি 

তেটিাংয়য়-আতে িাঁর সফরসঙ্গী তহয়সয়ব তর্িাে-র্খন বক্তৃিা েরয়িন, তসই ’৫২-এর েহান ভাষা আয়দালন, আইয়ুব তবয়রাধী আয়দালন, 

’৬৬-এর ৬ িফা আয়দালন, ’৬৯-এর গণঅভ্যুত্থায়নর েথাগুয়লা বলয়িন। ঐতিহাতসে সািই োয়চ যর বক্তৃিায়ও তিতন ’৬৯-এর 

গণঅভ্যুত্থায়নর েথা উয়ল্লখ েয়রয়েন। আোর লাইয়ব্রতর রুয়ে বয়স র্খন ’৬৯ ও ’৭১-এর তসই তসানালী তিনগুয়লার েতব ও পতেোর পািা 

জুয়ি প্রতিয়বিনগুয়লা তিতখ, িখন আনয়দ বুে ভয়র র্ায় এই তভয়ব তর্, এেতিন আেরা তগৌরয়বাজ্জ্বল এই তিনগুয়লা সৃতষ্ট েয়রতেলাে।  
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