
৭ জুন ছয় দফা উপলক্ষ্যে বিক্ষ্েষ বফচার 

ছয় দফাাঃ েহীক্ষ্দর রক্ষ্ে ললখা 

ল াফাক্ষ্য়ল আহক্ষ্েদ 

প্রব  িছর আোক্ষ্দর জা ীয় জীিক্ষ্ন সা ই জুন  থা ’ছয় দফা বদিস’ বফক্ষ্র আক্ষ্স এিং যথাক্ষ্যাগ্য েয যাদায় আেরা বদনটি পালন 

কবর। এ িছর সা ই জুন  থা ছয় দফা বদিক্ষ্সর ৫৬ ে িাবষ যকী। িাংলাক্ষ্দক্ষ্ের রাজননব ক ইব হাক্ষ্স ছয় দফা ও সা ই জুন অঙ্গাবঙ্গভাক্ষ্ি 

জবিক্ষ্য় আক্ষ্ছ। আোক্ষ্দর জা ীয় মুবে সংগ্রাক্ষ্ের ইব হাক্ষ্স ছয় দফা ও সা ই জুক্ষ্নর গুরুত্ব অপবরসীে। ১৯৬৬-এর এই বদক্ষ্ন েনু বেয়া, 

মুবজবুল্লাহসহ অসংখ্য েহীক্ষ্দর রক্ষ্ে রবি  হয় ঐব হাবসক ছয় দফা। পরি ীক্ষ্  ’৬৯-এর গণআক্ষ্দালক্ষ্নর সূচনালক্ষ্ে এই ছয় দফা দাবি-

কো-লসবেক্ষ্কালনসক্ষ্ে  এগাক্ষ্রা দফায় ধাবর  হক্ষ্য়, ’৭০-এর ঐব হাবসক বনি যাচক্ষ্ন জনগলণর ম্যাক্ষ্েট বনক্ষ্য় এক সাগর রক্ষ্ের বিবনেক্ষ্য় আেরা 

এক দফা  থা স্বাধীন া অজযন কক্ষ্রবছ। জাব র জনক িঙ্গিন্ধু লেখ মুবজবুর রহোন বিচযণ ও দূরদেী লন া বছক্ষ্লন।  াঁর হৃদক্ষ্য়র গভীক্ষ্র 

স  ই প্রিহোন বছল িাংলাক্ষ্দক্ষ্ের স্বাধীন া। বপ্রয় োতৃভূবের স্বাধীন ার িাইক্ষ্র অন্য লকাক্ষ্না বচন্তা  াঁর বছল না। লজল-জুলে-অ োচার-

বনয যা ন সহে কক্ষ্র পরাধীন ার নাগপাে লথক্ষ্ক িাংলাক্ষ্দেক্ষ্ক ব বন স্বাধীন কক্ষ্রক্ষ্ছন। িঙ্গিন্ধু বছক্ষ্লন গণ াবিক-অসাম্প্রদাবয়ক রাজনীব র 

প্রিো। আওয়ােী মুসবলে লীগ লথক্ষ্ক ‘মুসবলে’ েব্দটি িাদ বদক্ষ্য় সি যধক্ষ্ে যর, সি যিক্ষ্ণ যর, সি যক্ষ্েবণর োনুক্ষ্ষর জন্য ব বন আওয়ােী লীক্ষ্গর দরজা 

উনু্মে কক্ষ্রবছক্ষ্লন। ব বন লচক্ষ্য়বছক্ষ্লন িাংলাক্ষ্দে হক্ষ্ি িাঙাবল জা ীয় ািাক্ষ্দর বভবিক্ষ্  অসাম্প্রদাবয়ক, গণ াবিক রাষ্ট্র। যার যার ধে য লসই 

লসই পালন করক্ষ্ি। কাক্ষ্রা ধে য পালক্ষ্ন লকউ হস্তক্ষ্যপ করক্ষ্  পারক্ষ্ি না। জা ীয় আত্মবনয়িণ অবধকাক্ষ্রর অবভপ্রায় লথক্ষ্কই ব বন জাব র উক্ষ্েশ্য 

ছয় দফা কে যসূচী প্রদান কক্ষ্রবছক্ষ্লন। 

িাংলার গণোনুষ ’৬৬-এর সা ই জুন স্বাবধকার ও িঙ্গিন্ধু লেখ মুবজিসহ সকল রাজিদীর মুবের দাবিক্ষ্  আওয়ােী লীক্ষ্গর 

লনতৃক্ষ্ত্ব পাবকস্তান োসকক্ষ্গাষ্ঠীর বিরুক্ষ্ে সি যব্যাপী হর াল পালন কক্ষ্রবছল। স্বস্বরোসক আইয়ুি খান এক্ষ্দক্ষ্ের গণ াবিক েবেক্ষ্ক বনবিহ্ন কক্ষ্র 

সংখ্যাগুরু িাঙাবল জাব ক্ষ্ক লগালােীর শৃঙ্খক্ষ্ল বচরস্থায়ীভাক্ষ্ি শৃঙ্খবল  করার জন্য ষিযি কক্ষ্রবছল। এর বিপরীক্ষ্ , িাংলার প্রাণবপ্রয় লন া 

িঙ্গিন্ধু লেখ মুবজি ’৬৬-এর ৫ লফব্রুয়াবর লাক্ষ্হাক্ষ্র সবিবল  বিক্ষ্রাধী দলসমূক্ষ্হর এক কনক্ষ্ভনেক্ষ্ন িাংলার গণোনুক্ষ্ষর আত্মবনয়িণ 

অবধকাক্ষ্রর দাবি সম্ববল  িাঙাবলর ‘মুবেসনদ’ খ্যা  ঐব হাবসক ‘ছয় দফা দাবি’ উত্থাপন কক্ষ্র  া বিষয়সূচীক্ষ্  অন্তভূ যে করার প্রস্তাি কক্ষ্রন। 

বকন্তু সভার সভাপব  লচৌধুরী লোহািদ আলী ‘ছয় দফা দাবি’ বনক্ষ্য় বিস্তাবর  আক্ষ্লাচনায় অস্বীকৃব  জ্ঞাপন করক্ষ্ল লফব্রুয়াবরর ১১  াবরখ 

িঙ্গিন্ধু লদক্ষ্ে বফক্ষ্র ঢাকা বিোন িদক্ষ্র সংিাদ সক্ষ্িলক্ষ্ন এবিষক্ষ্য় বিস্তাবর  তুক্ষ্ল ধক্ষ্রন ও ২০ লফব্রুয়াবর আওয়ােী লীক্ষ্গর ওয়াবকযং কবেটির 

স্বিঠক্ষ্ক ‘ছয় দফা’ দলীয় কে যসূচী বহক্ষ্সক্ষ্ি গ্রহণ করা হয়। িাংলার োনুক্ষ্ষর মুবেসনদ ‘ছয় দফা’ ল াষণার পর জনে  সংগঠি  করক্ষ্  িঙ্গিন্ধু 

 াঁর সফরসঙ্গীসহ ’৬৬-এর ২৫ লফব্রুয়াবর চট্টগ্রাক্ষ্ের লালদীব  েয়দাক্ষ্নর জনসভায় ‘ছয় দফা’লক ‘নূ ন বদগক্ষ্ন্তর নূ ন মুবেসনদ’ বহক্ষ্সক্ষ্ি 

উক্ষ্ল্লখ কক্ষ্র চট্টগ্রােিাসীর উক্ষ্েক্ষ্শ্য িক্ষ্লন, ‘একবদন সেগ্র পাক-ভারক্ষ্ র েক্ষ্ে বৃটিে সরকাক্ষ্রর জিরদস্ত োসনব্যিস্থাক্ষ্ক উক্ষ্পযা কক্ষ্র এই 

চট্টগ্রাক্ষ্ের জালালািাদ পাহাক্ষ্িই িীর চট্টক্ষ্লর িীর সন্তাক্ষ্নরা স্বাধীন ার প াকা উড্ডীন কক্ষ্রবছক্ষ্লন। আবে চাই লয, পূি য পাবকস্তাক্ষ্নর িবি  

োনুক্ষ্ষর জন্য দাবি আদাক্ষ্য় সংগ্রােী প াকাও চট্টগ্রােিাসীরা চট্টগ্রাক্ষ্েই প্রথে উড্ডীন করুন।’ চট্টগ্রাক্ষ্ের জনসভার পর দক্ষ্লর আসন্ন কাউবিল 

সােক্ষ্ন লরক্ষ্খ ‘ছয় দফা’র লযৌবেক া তুক্ষ্ল ধরক্ষ্  ব বন এক্ষ্কর পর এক জনসভা কক্ষ্রন। এরই অংে বহক্ষ্সক্ষ্ি ২৭ লফব্রুয়াবর লনায়াখাবলর 

োইজবদ, ওইবদনই লিগেগি, ১০ োচ য েয়েনবসংক্ষ্হর মুোগাছা, ১১ োচ য েয়েনবসংহ সদর ও ১৪ োচ য বসক্ষ্লক্ষ্ট অনুবষ্ঠ  জনসভায় জন ার 

দরিাক্ষ্র  াঁর িেব্য লপে কক্ষ্রন। 

‘ছয় দফা’ প্রচার ও প্রকাক্ষ্ের জন্য িঙ্গিন্ধুর লনতৃক্ষ্ত্ব ছয় সদস্য বিবেষ্ট ‘উপ কবেটি’ গঠন এিং  াঁরই নাক্ষ্ে ‘আোক্ষ্দর িাঁচার দাবিাঃ 

ছয় দফা কে যসূচী’ েীষ যক একটি পুবস্তকা মুবি  ও প্রকাবে  হয়। একই িছক্ষ্রর োক্ষ্চ যর ১৮, ১৯ ও ২০  াবরখ বছল আওয়ােী লীক্ষ্গর কাউবিল 

অবধক্ষ্িেন। এবদন কাউবিল সভায় পুবস্তকাটি বিবল করা হয়। দক্ষ্লর বসবনয়র সহসভাপব  স্বসয়দ নজরুল ইসলাক্ষ্ের সভাপব ক্ষ্ত্ব সক্ষ্িলক্ষ্নর 

উক্ষ্বাধনী অবধক্ষ্িেক্ষ্ন কবিগুরু রিীন্দ্রনাথ ঠাকুক্ষ্রর ‘আোর লসানার িাংলা আবে ল াোয় ভাক্ষ্লািাবস’ গী  হয়। িাঙালীর িাঁচার দাবি ‘ছয় 

দফা’লক উপলযে কক্ষ্র ’৬৬-এর োক্ষ্চ য অনুবষ্ঠ  আওয়ােী লীক্ষ্গর ব নবদনব্যাপী কাউবিল অবধক্ষ্িেনটি বছল সবিক্ষ্েষ  াৎপয যপূণ য। লসবদক্ষ্নর 

লসই কাউবিল সভায় আগ  ১৪৪৩ জন কাউবিলর িঙ্গিন্ধুক্ষ্ক পূি য পাবকস্তান আওয়ােী লীক্ষ্গর সভাপব ,  াজউেীন আহেদক্ষ্ক সাধারণ 

সম্পাদক ও বেজানুর রহোন লচৌধুরীক্ষ্ক সাংগঠবনক সম্পাদক পক্ষ্দ বনি যাবচ  কক্ষ্র। ‘ছয় দফা’র বভবিক্ষ্  সংক্ষ্োবধ  দলীয় গঠন ক্ষ্ির একটি 

খসিাও অনুক্ষ্োদন করা হয়। ‘ছয় দফা’ কে যসূচী প্রদাক্ষ্নর সাক্ষ্থ সাক্ষ্থ ‘ছয় দফা’র বভবিক্ষ্  দলীয় গঠন ি এিং লনতৃত্ব বনি যাচক্ষ্ন লয পবরি যন 

সাবধ  হয়  া পরি ীকাক্ষ্ল ‘ছয় দফা’র চূিান্ত পবরণব  এক দফা  থা স্বাধীন ও সাি যক্ষ্ভৌে িাংলাক্ষ্দে গঠক্ষ্নর ইবঙ্গ িাহী বছল। ‘ছয় দফা 

কে যসূচী’ দলীয় কেীক্ষ্দর েক্ষ্ে বিক্ষ্েষ কক্ষ্র আোক্ষ্দর েক্ষ্ া অক্ষ্পযাকৃ   রুণ ছাত্রলীগ লনতৃক্ষ্ত্বর েক্ষ্ে চািক্ষ্ের সৃবষ্ট কক্ষ্র। পরি ীক্ষ্  ‘ছয় 

দফা’ এক্ষ্ াই জনবপ্রয় হক্ষ্য় উক্ষ্ঠবছল লয, িাংলার প্রায় প্রব   ক্ষ্র  ক্ষ্র এই পুবস্তকা সযক্ষ্ে রবয  হক্ষ্য়বছল। ‘ছয় দফা’ সম্পক্ষ্কয িঙ্গিন্ধু িলক্ষ্ ন, 

‘সাঁক্ষ্কা বদলাে, স্বাবধকার লথক্ষ্ক স্বাধীন ায় উন্নী  হওয়ার জন্য।’ িস্তু , ‘ছয় দফা’ বছল স্বাধীন া সংগ্রাক্ষ্ের িীজেি  থা অঙ্কুর। কাউবিল 

অবধক্ষ্িেক্ষ্নর লেষবদন অথ যাৎ ২০ োচ য চরে প্রব কূল আিহাওয়ার েক্ষ্ে ঢাকার পল্টন েয়দাক্ষ্নর জনসভায় দলীয় লন া-কেী ও লদেিাসীর 

উক্ষ্েক্ষ্ে উদাি আহ্বান জাবনক্ষ্য় িঙ্গিন্ধু িক্ষ্লন, ‘চরে  োগ স্বীকাক্ষ্রর এই িাণী লক্ষ্য় আপনারা বদক্ষ্ক বদক্ষ্ক ছবিক্ষ্য় পি–ন। পূি য পাবকস্তাক্ষ্নর 



প্র েন্ত প্রক্ষ্দক্ষ্ের প্রব টি োনুষক্ষ্ক জাবনক্ষ্য় বদন, লদক্ষ্ের জন্য, দক্ষ্ের জন্য, অনাগ কাক্ষ্লর ভািী িংেধরক্ষ্দর জন্য সিবকছু লজক্ষ্ন-শুক্ষ্নই 

আওয়ােী লীক্ষ্গর লন া ও কেীরা এিার সি যস্ব পণ কক্ষ্র বনয়ে াবিক পক্ষ্থ ছয় দফার বভবিক্ষ্  লদেব্যাপী আক্ষ্দালক্ষ্নর জন্য এবগক্ষ্য় আসক্ষ্ছ।’ 

আওয়ােী লীক্ষ্গর এই কাউবিল অবধক্ষ্িেনটি বছল িাঙাবলর ইব হাক্ষ্স িাঁক পবরি যন। যা ’৬৯-এর েহান গণঅভ্যেত্থান, ৭০-এর 

ঐব হাবসক বনি যাচন ও ’৭১-এর েহির মুবেযুক্ষ্ের পটভূবে স্ব বর কক্ষ্রবছল। কাউবিল সভার সোপনী জনসভায় িঙ্গিন্ধু মুবজি িক্ষ্লবছক্ষ্লন, 

‘ছয় দফার প্রক্ষ্ে লকাক্ষ্না আক্ষ্পাে নাই। রাজনীব ক্ষ্ ও লকাক্ষ্না সংবযপ্ত পথ নাই। লনতৃবৃক্ষ্দর ঐক্ষ্কের েক্ষ্েও আওয়ােী লীগ আর আস্থােীল 

নয়। বনবদ যষ্ট আদর্ে ও লসই আদে য িাস্তিায়ক্ষ্নর জন্য বনক্ষ্িবদ  প্রাণ কেীক্ষ্দর ঐক্ষ্কেই আওয়ােী লীগ বিশ্বাস কক্ষ্র। আওয়ােী লীগ লন ার দল 

নয়-এ প্রব ষ্ঠান কেীক্ষ্দর প্রব ষ্ঠান। োবন্তপূণ য ও গণ াবিক আক্ষ্দালক্ষ্নর োেক্ষ্ে এই ছয় দফা আদায় করক্ষ্  হক্ষ্ি। লকাক্ষ্না হুেবকই ছয় দফা 

আক্ষ্দালনক্ষ্ক প্রব ক্ষ্রাধ করক্ষ্  পারক্ষ্ি না। ছয় দফা হক্ষ্ে িাঙাবলর মুবে সনদ।’ স্বভািসুলভ কক্ষ্ে কবিগুরু রিীন্দ্রনাথ ঠাকুক্ষ্রর, ‘যবদ ল ার 

ডাক শুক্ষ্ন লকউ না আক্ষ্স,  ক্ষ্ি একলা চক্ষ্লা লর’ উদ্ধৃ  কক্ষ্র িক্ষ্লবছক্ষ্লন, ‘এই আক্ষ্দালক্ষ্ন রাজপক্ষ্থ যবদ আোক্ষ্দর একলা চলক্ষ্  হয় চলক্ষ্িা। 

ভবিষ্যৎ ইব হাস প্রোণ করক্ষ্ি িাঙালীর মুবের জন্য এটাই সঠিক পথ।’ িঙ্গিন্ধু জানক্ষ্ ন, ‘ছয় দফা’ই লকিল িাঙালীর স্বাবধকার  থা পূণ য 

স্বায়িোসন বনবি  কর অখণ্ড পাবকস্তাক্ষ্নর অবস্তত্ব টিবকক্ষ্য় রাখক্ষ্  পাক্ষ্র। পযান্তক্ষ্র, পবিে পাবকস্তাবন োসকক্ষ্গাষ্ঠীর একটি অব  ক্ষুি অংে 

পািািীরা ‘ছয় দফা’ িাস্তিায়ক্ষ্নর েে বদক্ষ্য় সংখ্যাগুরু িাঙাবলর রাষ্ট্র যে ায় আক্ষ্রাহন লঠকাক্ষ্  সি যেবে বনক্ষ্য়াগ কক্ষ্র-যা পবরণাক্ষ্ে স্বাধীন 

িাংলাক্ষ্দক্ষ্ের লযত্র প্রস্তু  কক্ষ্র। সফলভাক্ষ্ি সোপ্ত আওয়ােী লীক্ষ্গর কাউবিল অবধক্ষ্িেক্ষ্নর পর িঙ্গিন্ধু সারাক্ষ্দে চক্ষ্ষ লিিান।  ২৬ োচ য 

সন্দ্বীপ এিং ২৭ োচ য সা কাবনয়ার বিোল জনসভায় ‘ছয় দফা কে যসূচী’ ব্যাখ্যা কক্ষ্র িেৃ া কক্ষ্রন। এরপর উিরািল সফক্ষ্র যান ’৬৬-এর 

৭ এবপ্রল। ওইবদন পািনা ও নগরিাবির  জনসোক্ষ্িক্ষ্ে িেৃ া কক্ষ্রন। একই োক্ষ্সর ৮  াবরখ িগুিা, ৯  াবরখ রংপুর, ১০  াবরখ বদনাজপুর, 

১১  াবরখ রাজোহী, ১৪  াবরখ ফবরদপুর, ১৫  াবরখ কুবষ্টয়া, ১৬  াবরখ যক্ষ্োর এিং ১৭  াবরখ খুলনায় বিোল সি জনসভায় ছয় দফার 

বিস্তাবর  ব্যাখ্যা-বিক্ষ্েষণসহ িেৃ া কক্ষ্রন। এভাক্ষ্ি সারাক্ষ্দক্ষ্ে ৩৫ বদক্ষ্ন লোট ৩২টি জনসভায় ব বন িেৃ া কক্ষ্রন। বিপুল সংখ্যক জন ার 

অংেগ্রহক্ষ্ণ অনুবষ্ঠ  লাগা ার জনসভায় প্রদি িঙ্গিন্ধুর িেৃ ায় ‘ছয় দফা’র সপক্ষ্য জনে  প্রিল হলয় ওক্ষ্ঠ। ফক্ষ্ল িঙ্গিন্ধু লেখ মুবজিসহ 

আওয়ােী লীগ লনতৃবৃক্ষ্দর উপর লনক্ষ্ে আক্ষ্স স্বস্বরোসক আইয়ুক্ষ্ির বনে যে লগ্রপ্তার-বনয যা ন। প্রক্ষ্ েক লজলায় অনুবষ্ঠ  সভায় প্রদি িেৃ ার 

প্রব পাদ্য বিষয়িস্তুর ওপর বভবি কক্ষ্র িঙ্গিন্ধুক্ষ্ক প্রক্ষ্ েক লজলা লথক্ষ্ক জারীকৃ  ওয়াক্ষ্রন্ট িক্ষ্ল লাগা ার লগ্রফ ার প্রবিয়া চলক্ষ্  থাক্ষ্ক। 

এবপ্রক্ষ্লর ১৭  াবরখ রাবত্র ৪ টায় খুলনায় এক জনসভায় ভাষণদান লেক্ষ্ষ ঢাকা লফরার পক্ষ্থ রেনা থানার জারীকৃ  ওয়াক্ষ্রন্ট অনুযায়ী পাবকস্তান 

লদেরযা আইক্ষ্নর ৪৭ (৫) ধারা িক্ষ্ল পুবলে িঙ্গিন্ধুক্ষ্ক লগ্রফ ার কক্ষ্র। যক্ষ্োর েহকুো হাবকক্ষ্ের এজলাস হক্ষ্  ব বন জাবেন পান। লসবদনই 

রা  ৯টায় বসক্ষ্লক্ষ্ট লগ্রপ্তার, পুনরায় জাবেক্ষ্নর আক্ষ্িদন এিং ২৩  াবরখ জাবেন লাভ। ২৪ এবপ্রল েয়েনবসংক্ষ্হ লগ্রপ্তার, ২৫ এবপ্রল জাবেন। 

‘ছয় দফা’ প্রচারকাক্ষ্ল ব ন োক্ষ্স িঙ্গিন্ধুক্ষ্ক সি যক্ষ্োট ৮ িার লগ্রফ ার করা হয়। এভাক্ষ্িই আইয়ুক্ষ্ির দেন নীব  অব্যাহ  থাক্ষ্ক। একই িছক্ষ্রর 

৮ লে নারায়ণগক্ষ্ির চাষািায় ঐব হাবসক ‘লে বদিস’ স্মরক্ষ্ণ েবেক জন ার এক বিরাট সোক্ষ্িক্ষ্ে েবেকরা িঙ্গিন্ধুক্ষ্ক বিপুল সংিধ যনা জ্ঞাপন 

কক্ষ্র এিং পাক্ষ্টর োলায় ভূবষ  কক্ষ্র।  ভাষণদান লেক্ষ্ষ রা  ১টায় ব বন যখন িাসায় লফক্ষ্রন  খন পাবকস্তান লদেরযা আইক্ষ্নর ৩২ (১) ‘ক’ 

ধারা িক্ষ্ল  াঁক্ষ্ক সহ  াঁর  বনষ্ট রাজননব ক সহকেীক্ষ্দর লগ্রফ ার করা হয়। ‘ছয় দফা’ লদওয়াক্ষ্ক অপরাধ গণ্য কক্ষ্র স্বস্বরোসক আইয়ুি 

িঙ্গিন্ধুক্ষ্ক ‘বিবেন্ন ািাদী’ বহক্ষ্সক্ষ্ি অবভবহ  কক্ষ্র লদেরযা আইক্ষ্নর আও ায় আওয়ােী লীক্ষ্গর উপর অব্যাহ  লগ্রপ্তার-বনয যা ন চালায়। 

সােবরক সরকাক্ষ্রর এক্ষ্হন কায যকলাক্ষ্পর বিরুক্ষ্ে আওয়ােী লীক্ষ্গর আহ্বাক্ষ্ন ১৩ লে সেগ্র প্রক্ষ্দক্ষ্ে ‘প্রব িাদ বদিস’ পাবল  হয়। প্রব িাদ বদিক্ষ্সর 

জনসভায় ‘ছয় দফা’র প্রব  গণোনুক্ষ্ষর বিপুল সেথ যন প্রকাে পায়। হাজার হাজার েবেক এবদন স্ব াঃস্ফূ য হর াল পালন কক্ষ্র এিং পল্টক্ষ্ন 

অনুবষ্ঠ  জনসভায় উপবস্থ  হক্ষ্য় সরকাক্ষ্রর দেন নীব র  ীব্র প্রব িাদ কক্ষ্র। দক্ষ্লর নি-বনি যাবচ  সাধারণ সম্পাদক  াজউেীন আহেদক্ষ্ক 

লগ্রফ ার করা হক্ষ্ল সাংগঠবনক সম্পাদক বেজান লচৌধুরী অস্থায়ী সাধারণ সম্পাদক্ষ্কর দাবয়ত্ব গ্রহণ কক্ষ্রন। লনতৃিক্ষ্দর লগ্রপ্তার-বনয যা ক্ষ্নর 

বিরুক্ষ্ে ২০ লে আওয়ােী লীক্ষ্গর ওয়াবকযং কবেটির স্বিঠক্ষ্ক ‘সা ই জুন’ সি যব্যাপী হর াল আহ্বান করা হয়। সা ই জুক্ষ্নর হর াক্ষ্ল সেগ্র পূি য 

িাংলা লযন অবেগভয। বিক্ষুব্ধ োনুষ স্বাবধকার ও িঙ্গিন্ধুসহ সকল রাজিদীর মুবের দাবিক্ষ্  লসাচ্চার হয়। 

আবে  খন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালক্ষ্য়র ছাত্র, ছাত্রলীক্ষ্গর সাি যযবণক কেী, ইকিাল হল (ি যোক্ষ্ন েবহদ সাক্ষ্জযন্ট জহুরুল হক হল) ছাত্র 

সংসক্ষ্দর বনি যাবচ  বভবপ। সি যজনাি লেখ ফজলুল হক েবণ, বসরাজুল আলে খান, আব্দুর রাজ্জাক, আেীর লহাক্ষ্সন আমু, স্বসয়দ োজহারুল হক 

িাকী, আব্দুর রউফ, খাক্ষ্লদ লোহািদ আলী, নূক্ষ্র আলে বসবেকীসহ আক্ষ্রা অক্ষ্নক্ষ্ক-আেরা লসবদন হর াল কে যসূচী পালক্ষ্নর সি যাত্মক প্রস্তুব  

গ্রহণ কবর। লসবদক্ষ্নর হর াল কে যসূচীক্ষ্  ধে য টী ছাত্র-জন াক্ষ্ক ছত্রভঙ্গ করার জন্য সরকাক্ষ্রর বনক্ষ্দ যক্ষ্ে পুবলে িাবহনী বনবি যচাক্ষ্র গুবলিষ যণ 

কক্ষ্র। পুবলক্ষ্ের গুবলক্ষ্  ল জগাঁয় েবেক েনু বেয়া, আদেজীক্ষ্  মুবজবুল্লাহসহ এগাক্ষ্রা জন েহীদ হন এিং প্রায় আটে’ ললাকক্ষ্ক লগ্রফ ার করা 

হয়। ল জগাঁ বেল্পািক্ষ্ল হর াল সফল করার দাবয়ক্ষ্ত্ব বছক্ষ্লন ছাত্রক্ষ্ন া খাক্ষ্লদ লোহািদ আলী ও নূক্ষ্র আলে বসবেকী।  াঁরা লসখাক্ষ্ন িেৃ া 

কক্ষ্রন। প্রকৃ পক্ষ্য সা ই জুন বছল স্বাবধকার লথক্ষ্ক স্বাধীন ার পক্ষ্থর আরম্ভস্থল  থা যাত্রাবিন্দু। আর আেরা যারা ছাত্রলীক্ষ্গর কেী বছলাে, 

আোক্ষ্দর স্বাধীন ার লচ নার বভবিও স্থাবপ  হক্ষ্য়বছল এবদনটিক্ষ্ ই। 

১৯৫২-এর ২১ লফব্রুয়াবরর েহান ভাষা আক্ষ্দালন লথক্ষ্ক শুরু কক্ষ্র ’৬২-এর ১৭ লসক্ষ্েম্বক্ষ্রর ‘বেযা আক্ষ্দালন’; ‘৬৬-এর ৭ জুন ‘ছয় দফা 

আক্ষ্দালন’; ’৬৯-এর ১৭ লথক্ষ্ক ২৪ জানুয়বরর ‘গণ-আক্ষ্দালন গণ-অভ্যেত্থান’; ৯ লফব্রুয়াবর ১১-দফা িাস্তিায়ন ও িঙ্গিন্ধুর মুবের দাবিক্ষ্  

‘েপথ বদিস’ পালন; স্বস্বরোসক আইয়ুি খাক্ষ্নর পদ োগ; আগর লা ষিযি োেলা প্র োহার ও িঙ্গিন্ধুসহ সকল রাজিবদর বনাঃে য মুবের 



দািীক্ষ্  ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০ ও ২১ লফব্রুয়াবর লাগা ার সংগ্রাে লেক্ষ্ষ ২৪  ণ্টার আবল্টক্ষ্েটাে প্রদান; অ াঃপর ২২ লফব্রুয়াবর সকল 

রাজিবদর মুবের পর িঙ্গিন্ধুর মুবে লাভ এিং ২৩ লফব্রুয়াবর ঐব হাবসক লরসক্ষ্কাস য েয়দাক্ষ্ন (ি যোক্ষ্ন লসাহরাওয়াবদ য উদ্যান) ১০ লযাবধক 

োনুক্ষ্ষর উপবস্থব ক্ষ্  ‘মুে োনি লেখ মুবজি’লক ‘িঙ্গিন্ধু’ উপাবধ প্রদান। পিাক্ষ্ের দেক লথক্ষ্ক িাঙাবলর জা ীয় মুবেসংগ্রাক্ষ্ের লক্ষ্যে গক্ষ্ি 

ল ালা সকল আক্ষ্দালন সংগ্রাক্ষ্ে লনতৃত্ব বদক্ষ্য়ক্ষ্ছ ছাত্রলীগ। এসি েবহোবি  সংগ্রাক্ষ্ের েে বদক্ষ্য় ছাত্রলীগ অজযন কক্ষ্রবছল গণ াবিক  থা 

বনয়ে াবিক আচরণ ও রাজননব ক সংস্কৃব  এিং জয় কক্ষ্র বনক্ষ্য়বছল িাংলার োনুক্ষ্ষর হৃদয় আর সৃবষ্ট কক্ষ্রবছল ইব হাস। অ ীক্ষ্  আোক্ষ্দর 

সেক্ষ্য় ছাত্রলীক্ষ্গর সক্ষ্িলন গঠন ি লো াক্ষ্িক প্রব িছর ২১ োক্ষ্চ যর েক্ষ্ে সম্পন্ন করার িােিাধক া বছল।  া না হক্ষ্ল ব ন সদস্য বিবেষ্ট 

কবেটির কাক্ষ্ছ লনতৃত্ব তুক্ষ্ল বদক্ষ্  হক্ষ্ া। এটাই বছল বিধান এিং গঠন াবিক বিবধ-বিধাক্ষ্নর অন্যথা হওয়ার লকাক্ষ্না সুক্ষ্যাগ বছল না। বিধান 

লো াক্ষ্িক ’৬৯-এর গণ-অভ্যেত্থাক্ষ্নর পর আবে ছাত্রলীক্ষ্গর সভাপব  এিং আসে আব্দুর রি সাধারণ সম্পাদক বনি যাবচ  হক্ষ্য় এক িছর পক্ষ্র 

গঠন ি অনুযায়ী ২১ োক্ষ্চ যর েক্ষ্ে সক্ষ্িলন কক্ষ্র নূক্ষ্র আলে বসবেকী এিং োজাহান বসরাক্ষ্জর কাক্ষ্ছ লনতৃক্ষ্ত্বর দাবয়ত্বভার অপ যণ কক্ষ্র 

আোক্ষ্দর কবেটি বিদায় লনই এিং ২২ োচ য হল  োগ কক্ষ্র গ্রীন লরাক্ষ্ড ‘চন্দ্রেীলা’ নাক্ষ্ে একটি িাসা ভািা কক্ষ্র আবে এিং রাজ্জাক ভাই 

িসিাস শুরু কবর। আজ অ ীক্ষ্ র লসই লসানালী বদনগুক্ষ্লার বদক্ষ্ক যখন বফক্ষ্র  াকাই স্মৃব র পা ায় লদবখ, লসবদক্ষ্নর ছাত্রলীগ বছল িাংলার 

গণোনুক্ষ্ষর অবধকার আদায়  থা ‘মুবজিাদে য’ প্রব ষ্ঠার ভোনগাড য। মূল  িঙ্গিন্ধু মুবজক্ষ্ির বনক্ষ্দ যক্ষ্ে আওয়ােী লীগ-ছাত্রলীক্ষ্গর লনতৃত্বই লসবদন 

সারা লদক্ষ্ে সা ই জুক্ষ্নর কে যসূবচ সফলভাক্ষ্ি পালন কক্ষ্র স্বাবধকাক্ষ্রর পক্ষ্থ এক অনন্য নজীর স্থাপন কক্ষ্র। আর িাংলার লেহন ী োনুষ 

আত্ম োক্ষ্গর অপার েবহোর দৃষ্টান্ত স্থাপন কক্ষ্র পাবকস্তান োসকক্ষ্গাষ্ঠীসহ সেগ্র বিশ্বক্ষ্ক জাবনক্ষ্য় লদয় লয, িঙ্গিন্ধু লেখ মুবজি প্রদি ‘ছয় দফা’ই 

হক্ষ্ে িাঙাবলর জা ীয় মুবের সনদ। 

‘ছয় দফা’লক প্রব হ  করার জন্য পাবকস্তান োসকক্ষ্গাষ্ঠী িহু ষিযি কক্ষ্রক্ষ্ছ। বকন্তু ‘ছয় দফা’র প্রব  িঙ্গিন্ধুর দৃঢ় বস্থর-প্র ীজ্ঞাক্ষ্িাধ 

 াঁক্ষ্ক জনেক্ষ্ন অবধনায়ক্ষ্কর আসক্ষ্ন অবধবষ্ঠ  কক্ষ্র। ’৬৬-এর ৮ লে িঙ্গিন্ধুক্ষ্ক কারাগাক্ষ্র বনক্ষ্যপ কক্ষ্র  াঁর বিরুক্ষ্ে এক্ষ্কর পর এক োেলা 

বদক্ষ্য়ও ‘ছয় দফা’ আক্ষ্দালনক্ষ্ক যখন লরাধ করা যাবেল না,  খন িঙ্গিন্ধুক্ষ্ক ফাঁবসকাক্ষ্ষ্ঠ ঝুবলক্ষ্য় বচর ক্ষ্র  াঁর কে স্তব্ধ কক্ষ্র লদওয়ার জন্য 

স্বস্বরোসক আইয়ুি খান ‘রাষ্ট্র িনাে লেখ মুবজি ও অন্যান্য’ োেলা লদন। ‘ছয় দফা’ দাবি আদাক্ষ্য় এিং িঙ্গিন্ধুক্ষ্ক কারামুে করক্ষ্  িাংলার 

সি যস্তক্ষ্রর োনুষসহ আেরা যারা ছাত্র রাজনীব র সক্ষ্ঙ্গ যুে বছলাে  ারা ’৬৯-এর জানুয়াবরর ৪  াবরক্ষ্খ ছাত্রলীক্ষ্গর প্রব ষ্ঠািাবষ যকীর বদনটিক্ষ্  

সি যদলীয় ছাত্র সংগ্রাে পবরষদ গঠন কক্ষ্র ছয়-দফাক্ষ্ক এগাক্ষ্রা দফায় অন্তভ্য যে কক্ষ্র সারা িাংলার গ্রাক্ষ্ে-গক্ষ্ি-েহক্ষ্র-িদক্ষ্র-কক্ষ্ল-কারখানায় 

ছবিক্ষ্য় বদক্ষ্য়বছলাে। ফলশ্রুব ক্ষ্  এগাক্ষ্রা দফা আক্ষ্দালক্ষ্নর সপক্ষ্য সারাক্ষ্দক্ষ্ে লয গণক্ষ্জায়ার স্ব বর হয়  াক্ষ্  লদক্ষ্ে স্বিপ্লবিক পবরবস্থব র উদ্ভি 

 ক্ষ্ট। এে ািস্থায় োসকক্ষ্েবণ গণ-আক্ষ্দালনক্ষ্ক নস্যাৎ করক্ষ্  আোক্ষ্দর ‘বিবেন্ন ািাদী’ বহক্ষ্সক্ষ্ি বচবত্র  কক্ষ্র।  াক্ষ্দর এই অপপ্রয়াক্ষ্সর 

সমূবচ  জিাি বদক্ষ্  ’৬৯-এর ৯ লফব্রুয়াবর ঐব হাবসক পল্টন েয়দাক্ষ্ন সি যদলীয় ছাত্র সংগ্রাে পবরষক্ষ্দর েপথ বদিক্ষ্সর জনসমুক্ষ্ি িঙ্গিন্ধু 

মুবজক্ষ্ির বনক্ষ্দ যক্ষ্ে িক্ষ্লবছলাে, ‘পূি য িাংলার োনুষ লকানবদন বিবেন্ন াক্ষ্ক প্রেয় লদয়বন এিং বিবেন্ন ায় বিশ্বাসীও নয়। কারণ  ারা সংখ্যায় 

ে করা ৫৬ জন। যবদ কাক্ষ্রা পূি য িাংলার সাক্ষ্থ থাকক্ষ্  আপবি থাক্ষ্ক  ক্ষ্ি  ারা বিবেন্ন হক্ষ্য় লযক্ষ্  পাক্ষ্র।’ লন ার এই বনক্ষ্দ যে আেরা লেষ 

মুহূ য পয যন্ত লেক্ষ্ন চক্ষ্লবছ। পাবকস্তান লসনািাবহনী গণহ ো চালাক্ষ্নার আগ পয যন্ত লকানরকে উগ্র াক্ষ্ক অব  বিপ্লিীপনাক্ষ্ক আেরা প্রেয় লদইবন। 

বনয়ে ক্ষ্ির েক্ষ্েই িঙ্গিন্ধু সংগ্রাে পবরচালনা কক্ষ্রক্ষ্ছন। বিবেন্ন ািাক্ষ্দর অবভক্ষ্যাক্ষ্গ আোক্ষ্দর কখক্ষ্নাই অবভযুে করা যায়বন। আেরা 

আোক্ষ্দর মুবে সংগ্রাক্ষ্ের ন্যায্য া প্রোণ কক্ষ্র মুবেসংগ্রােী বহক্ষ্সক্ষ্িই এবগক্ষ্য় লগবছ। আর এবগক্ষ্য় যাওয়ার লপ্ররণা বহক্ষ্সক্ষ্ি কাজ কক্ষ্রক্ষ্ছ সা ই 

জুক্ষ্নর কে যসূবচ পালনকাক্ষ্ল েবহদক্ষ্দর িীরত্বপূণ য আত্মদান। 

ছয় দফার পক্ষ্য সা ই জুক্ষ্নর হর াল এ টাই সি যব্যাপী বছল লয, স্বস্বরোসক আইয়ুি খান ভী -সিস্ত হক্ষ্য় এসম্পক্ষ্কয প্রব ক্ষ্িদন 

মুিণ ও প্রকাক্ষ্ের উপর সরকাবর বনক্ষ্ষধাজ্ঞা িলিৎ কক্ষ্রবছল। সা ই জুক্ষ্নর সি যাত্মক হর াল কে যসূবচ ও ‘ছয় দফা’র পক্ষ্য জনে  স্ব বরক্ষ্  

স্বদবনক ইক্ষ্িফাক্ষ্কর ভূবেকায় ক্ষুব্ধ হক্ষ্য় ৬৬-এর ১৬ জুন পাবকস্তান প্রব রযা বিবধর ৩২(১) ধারায়  ফাজ্জল লহাক্ষ্সন োবনক বেয়াক্ষ্ক লগ্রপ্তার 

এিং দ্য বনউ লনেন বপ্রবন্টং লপ্রস িাক্ষ্জয়াপ্ত কক্ষ্র। পক্ষ্র, ’৬৯-এর গণ-অভ্যেত্থাক্ষ্নর ফক্ষ্ল স্বদবনক ইক্ষ্িফাক এিং িাক্ষ্জয়াপ্তকৃ  বনউ লনেন বপ্রবন্টং 

লপ্রসটি লফরৎ প্রদাক্ষ্ন স্বস্বরোসক িাে হক্ষ্য়বছল। ‘ছয় দফা’ দাবি আদায় ও পাবকস্তাক্ষ্নর স্বস্বর াবিক োসন লথক্ষ্ক মুবের জন্য সা ই জুক্ষ্ন লয 

সাি যক্ষ্ভৌে পাল যাক্ষ্েক্ষ্ন্টর দাবিক্ষ্  আেরা ছয় দফার পক্ষ্য সংগ্রাে কক্ষ্রবছলাে লসই কে যসূবচর ফলশ্রুব ই হক্ষ্ে আজক্ষ্কর স্বাধীন িাংলাক্ষ্দক্ষ্ের 

জা ীয় সংসদ। সা ই জুন বছল এর সূচনা বিন্দু। আজ ভািক্ষ্  ক  ভাক্ষ্লা লাক্ষ্গ, আোক্ষ্দর জা ীয় জীিক্ষ্ন ে  েবহক্ষ্দর রক্ষ্ে ললখা এবদনটি 

লচ নায় জা ীয় মুবের লয অবেবেখার জন্ম বদক্ষ্য়বছল,  ারই ধারািাবহক ায় ’৭০-এ জুক্ষ্নর ২  াবরক্ষ্খ িঙ্গিন্ধু ও জা ীয় লনতৃবৃক্ষ্দর 

উপবস্থব ক্ষ্  এিং  াঁরই বনক্ষ্দ যক্ষ্ে আনুষ্ঠাবনকভাক্ষ্ি আওয়ােী লীক্ষ্গ লযাগদান কবর। আওয়ােী লীক্ষ্গ লযাগদাক্ষ্নর পর িঙ্গিন্ধু আোক্ষ্ক আসন্ন 

সাধারণ বনি যাচক্ষ্ন জা ীয় পবরষক্ষ্দ েক্ষ্নানয়ন লদন এিং োত্র সা াে িছর এক োস পক্ষ্নক্ষ্রা বদন িয়ক্ষ্স আবে পাবকস্তান জা ীয় পবরষক্ষ্দর 

সদস্য বনি যাবচ  হই। এরপর ’৭১-এ িঙ্গিন্ধুর লনতৃক্ষ্ত্ব ও বনক্ষ্দ যক্ষ্ে মুবজি িাবহনীর চার প্রধাক্ষ্নর অন্য ে হক্ষ্য় রেযয়ী মুবেযুক্ষ্ে সবিয় 

অংেগ্রহণ কবর। স্বাধীন ার পর ১০ জানুয়াবর িঙ্গিন্ধু স্বক্ষ্দে প্র োি যন কক্ষ্র ১২ জানুয়াবর প্রধানেিী হক্ষ্য় ১৪ জানুয়াবর প্রব েিীর পদেয যাদায় 

আোক্ষ্ক  াঁর রাজননব ক সবচি বনক্ষ্য়াগ কক্ষ্রন। 

আজ সা ই জুক্ষ্ন অ ীক্ষ্ র অক্ষ্নক স্মৃব  আোর োনসপক্ষ্ট লভক্ষ্স ওক্ষ্ঠ। বিক্ষ্েষ কক্ষ্র িঙ্গিন্ধুর স্মৃব  আোক্ষ্ক ভীষণভাক্ষ্ি নািা 

লদয়। িঙ্গিন্ধুর লেক্ষ্হ আোর জীিন ধন্য। সা ই জুক্ষ্নর লচ নািহ এই বদনটি আোর জীিক্ষ্ন অহ্বান হক্ষ্য় আক্ষ্ছ। সা ই জুক্ষ্ন লয সকল েবহদ 



ভাইক্ষ্য়রা  াঁক্ষ্দর বুক্ষ্কর  াজা রে বদক্ষ্য়, জীিন বদক্ষ্য়, িাংলার োনুক্ষ্ষর মুবের পথক্ষ্ক প্রেস্ত কক্ষ্র বগক্ষ্য়ক্ষ্ছন, আজ  াঁক্ষ্দর পরে েোয় স্মরণ 

কবর।  াঁক্ষ্দর অের প্রাক্ষ্ণর বিবনেক্ষ্য় সংগ্রাে পরম্পরায় এক সাগর রক্ষ্ের বিবনেক্ষ্য় স্বাধীন ও সাি যক্ষ্ভৌে িাংলাক্ষ্দে কাক্ষ্য়ে হক্ষ্য়ক্ষ্ছ। েবহক্ষ্দর 

রক্ষ্ের বিঁবি লিক্ষ্য় জাব র বপ ার সংগ্রােী লচ নার বভবিক্ষ্ত্ব, িঙ্গিন্ধু কন্যা প্রধানেিী লেখ হাবসনার লনতৃক্ষ্ত্ব আজ আেরা উন্নয়ক্ষ্নর নিবদগক্ষ্ন্তর 

সূচনা কক্ষ্রবছ। প্রকৃ পক্ষ্য ঐব হাবসক সা ই জুন বছল আোক্ষ্দর স্বাবধকার ও স্বাধীন ার লচ নার প্রারম্ভ বিন্দু। এই বদনটিক্ষ্  সা ই জুক্ষ্নর 

েবহদক্ষ্দর প্রব  েো বনক্ষ্িদন ক যব্য িক্ষ্ল েক্ষ্ন কবর। 

# 

ললখকাঃ আওয়ােী লীগ লন া; সংসদ সদস্য; সভাপব , িাবণজে েিণালয় সম্পবকয  সংসদীয় স্থায়ী কবেটি 

 


