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৫১ িছর আক্ষ্ে সোটা বিক্ষ্ে বিক্ষ্নর আক্ষ্লা সিাটার আক্ষ্েই িাঙাবলরা সেখাক্ষ্নই বছক্ষ্লন, টিবি িা সরবিও ঘুক্ষ্ল িক্ষ্স 

পক্ষ্েবছক্ষ্লন সুসাংিািটি সোনার জন্য। সিলা েত িােক্ষ্ত থাক্ষ্ে, িাঙাবলর মক্ষ্ন এেটি প্রশ্ন েখন পৃবথিীর মানবচক্ষ্ে উক্ষ্ে আসক্ষ্ি 

নতুন সিেটি, োর নাম হক্ষ্ি িাাংলাক্ষ্িে। িারতীয় সময় বিক্ষ্েল সাক্ষ্ে চারক্ষ্টয় ৯৩ হাজার সসনা বনক্ষ্য় দূি দান্ত প্রতাপ োলী 

ইয়াবহয়া-ভুক্ষ্টার িাবহনী আত্মসমপ দন েরল। তার ১৫/২০ বমবনট পক্ষ্রই পৃবথিীর মানবচক্ষ্ে উক্ষ্ে এল এেটি নতুন সিে িাাংলাক্ষ্িে। 

আমরা েলোতায় িক্ষ্স সিক্ষ্খবছ ৯ মাস ধক্ষ্র সিে স্বাধীন েরার জন্য হাজার হাজার মুবিিাবহনী িারক্ষ্তর সীমান্ত রযা িাবহনী 

বিএসএি এর োক্ষ্ছ সেবনাং বনক্ষ্য় ঝাঁবপক্ষ্য় পক্ষ্েবছল। ৯ মাক্ষ্সর িীর্ দ যুদ্ধ, িারক্ষ্তর সাংসক্ষ্ি বিক্ষ্রাধী িক্ষ্লর সনতারা এেসুক্ষ্র িাবি 

েরক্ষ্ত থাক্ষ্েন ওপার িাাংলার িাঙাবলক্ষ্ির িাঁচাক্ষ্ত হক্ষ্ি। তখনোর প্রধানমন্ত্রী সাংসক্ষ্ি িাঁবেক্ষ্য় প্রবতবিন িলক্ষ্তন, আপনরা সে 

িাবি তুলক্ষ্ছন সস ব্যাপাক্ষ্র আবম সম্পূর্ দ ওয়াবেিহাল। সময়মক্ষ্তা সি ব্যিস্থা সনওয়া হক্ষ্ি। আবমও আপনাক্ষ্ির মক্ষ্তা বচবন্তত, 

উবিগ্ন। 

সসই ন-মাক্ষ্সর র্টনার সতা সোনও বিরাম সনই। ৭ মাক্ষ্চ দর িিৃতায় িঙ্গিন্ধু িক্ষ্লবছক্ষ্লন, ‘এিাক্ষ্রর সাংগ্রাম মুবির 

সাংগ্রাম, এিাক্ষ্রর সাংগ্রাম স্বাধীনতার সাংগ্রাম।’ োে দত এটিই বছল তাঁর স্বাধীনতার সর্াষর্া। সম্প্রবত তাঁর সুক্ষ্োগ্য েন্যা, 

িাাংলাক্ষ্িক্ষ্ের প্রধানমন্ত্রী সেখ হাবসনা, বতবন এেটি িই বলক্ষ্খক্ষ্ছন, িইটির নাম, “মুবজি িাাংলার, িাাংলা মুবজক্ষ্ির”। সসখাক্ষ্ন বতবন 

বলক্ষ্খক্ষ্ছন ‘ঐবতহাবসে িাষর্ েখন বতবন সিন, তখন তাঁর হাক্ষ্ত সোনও োেজ বছল না। বছল না সোন সনাট। সচাক্ষ্খর চেমাটা 

খুক্ষ্ল সটবিক্ষ্ল সরক্ষ্খ বতবন িাষর্টা বিক্ষ্লন ঠিে সস েথা ো তাঁর মক্ষ্ন এক্ষ্সবছল। িাাংলার মানুক্ষ্ষর মক্ষ্ন প্রবতটি েথা সেঁক্ষ্থ 

বেক্ষ্য়বছল। ‘স্বাধীনতা’ েব্দটা বুক্ষ্ে ধারর্ েক্ষ্র বতবন সে বনক্ষ্ি দেনা বিক্ষ্য়বছক্ষ্লন তা সিক্ষ্ের মুবিোমী মানুষ অযক্ষ্র অযক্ষ্র পালন 

েক্ষ্র বিজয় অজদন েক্ষ্রবছল। সোষর্-িঞ্চনার হাত সথক্ষ্ে মুবি সপক্ষ্য়বছল। 

স্বাধীনতার ৫০ িছর পার হক্ষ্য়ক্ষ্ছ। এ িাষক্ষ্র্র আক্ষ্িিন আক্ষ্জা অটুট। পৃবথিীর অন্য সোনও িাষর্ এতবিন ধক্ষ্র 

আক্ষ্িিন ধক্ষ্র রাখক্ষ্ত পাক্ষ্রবন। এই ৫০ িছর ধক্ষ্র এই িাষর্ েতিার এিাং েত জায়োয় িাজাক্ষ্না হক্ষ্য়ক্ষ্ছ! েত মানুষ শুক্ষ্নক্ষ্ছ, তা 

বে েখনও বহসাি েরা সেক্ষ্ছ? োয়বন। প্রবতিছর ৭-মাক্ষ্চ দ িাষর্ িাজাক্ষ্না হক্ষ্ে ঢাো েহর সথক্ষ্ে প্রতেন্ত গ্রাম পে দন্ত, মানুষ এ 

িাষক্ষ্র্ সপ্ররর্া পায়। ১৯৭৫ সাক্ষ্লর পর ২১ িছর সময় সলক্ষ্েক্ষ্ছ এ িাষর্ জনেক্ষ্র্র সামক্ষ্ন সরোবরিাক্ষ্ি প্রচার েরার জন্য। 

১৯৯৬ সাক্ষ্ল িাাংলাক্ষ্িে আওয়ামী লীে রাষ্ট্র পবরচালনার িাবয়ক্ষ্ে আসার পর সরোবর ের্মাধ্যক্ষ্ম এ িাষর্ প্রচার শুরু হয়। আজ 

এই িাষর্ িকুক্ষ্মন্টাবর সহবরক্ষ্টজ িা বিে প্রামান্য ঐবতহে বহক্ষ্সক্ষ্ি স্বীকৃবত সপক্ষ্য়ক্ষ্ছ। জাবতসাংক্ষ্র্র ইউক্ষ্নক্ষ্কা তার সমমবর অি দ্যা 

ওয়ার্ল্দ ইন্টারন্যােনাল সরবজস্টার-এ িঙ্গিন্ধুর ৭-ই মাক্ষ্চ দর িাষর্ অন্তদভুি েক্ষ্রক্ষ্ছ। 

‘দ্যা ওয়ার্ল্দাস সগ্রক্ষ্টস্ট বিক্ষ্চস’ েীষ দে সরিাক্ষ্রন্স িইক্ষ্য় এই িাষর্ স্থান সপক্ষ্য়ক্ষ্ছ। সলখে ও ইবতহাসবিি জোেি এে 

এর বিেক্ষ্সরা িাষর্ বনক্ষ্য় সলখা উই শ্যাল িাইট অন দ্য বিক্ষ্চস দ্য বিক্ষ্চস দ্যাট ইনিোয়াি দ সস্টাবর গ্রক্ষ্েও স্থান সপক্ষ্য়ক্ষ্ছ 

িঙ্গিন্ধুর ৭ মাক্ষ্চ দর িাষর্। িঙ্গিন্ধু িাে বিক্ষ্য়বছক্ষ্লন ‘র্ক্ষ্র র্ক্ষ্র দূে দ েক্ষ্ে সতাল। সাত সোটি মানুষক্ষ্র িািায় রাখক্ষ্ত পারিা না।’ 

সেবরলা যুক্ষ্দ্ধর রনক্ষ্েৌেল বছল এই িাষক্ষ্র্ । পাবেস্তাবন সামবরে োসেরা প্রস্তুত সরক্ষ্খবছল তাক্ষ্ির সমরাস্ত্র। সেখ মুবজি তাঁর 

িাষক্ষ্র্ েী িক্ষ্লন, তা শুক্ষ্নই তারা ঝাঁবপক্ষ্য় পেক্ষ্ি এই ময়িাক্ষ্ন। এয়ার এোটাে েরক্ষ্ি এিাং গুবল েক্ষ্র সমক্ষ্িত মানুষক্ষ্ে হতো 

েক্ষ্র তাক্ষ্ির স্বাধীনতার আোঙ্ক্ষাক্ষ্ে বচরতক্ষ্র স্তব্ধ েক্ষ্র সিক্ষ্ি। বেন্তু ৭ মাক্ষ্চ দর িাষক্ষ্র্র রনক্ষ্েৌেক্ষ্ল িাঙাবল জাবত আেস্ত হক্ষ্য় 

সেল প্রস্তুবত বনক্ষ্ত ঝাঁবপক্ষ্য় পক্ষ্েবছল গ্রাম িাাংলায়। প্রস্তুবত বনক্ষ্য়বছল যুক্ষ্দ্ধর। প্রবতটি র্র পবরর্ত হক্ষ্য়বছল এক্ষ্েেটি দুক্ষ্ে দ। প্রবতটি 

মানুষ হক্ষ্য়বছল এক্ষ্েেজন সোদ্ধা। ওই িাষর্ বছল সেক্ষ্লর সপ্ররর্ার উৎস। আর সস োরক্ষ্র্ই িাঙাবল এত দ্রুত বিজয় অজদন 

েরক্ষ্ত সপক্ষ্রবছল। 

িঙ্গিন্ধুর পবরেল্পনামাবিে আওয়ামী লীক্ষ্ের প্রথম সাবরর সনতারা েলোতায় সপৌৌঁক্ষ্ছ োন। সপৌৌঁক্ষ্ছ োন ৬৯ সাক্ষ্ল 

পূি দিাাংলার বনি দাচক্ষ্ন বনি দাবচত ৩০০জন জনপ্রবতবনবধ এিাং পাবেস্তান জাতীয় পবরষক্ষ্ি পূি দিাাংলার ১৬৯ জন প্রবতবনবধ। তারা 

েলোতায় এেটি বসক্ষ্নমা হক্ষ্ল সিা েক্ষ্র ৫ জন প্রবতবনবধক্ষ্ে সিক্ষ্ছ সনন অস্থায়ী মবন্ত্রসিা েেক্ষ্নর জন্য। সসই েম দসূবচ অনুোয়ী 

এবপ্রল মাক্ষ্সর ১৭ তাবরক্ষ্খ কুবিয়া সজলার সমক্ষ্হরপুক্ষ্র িঙ্গিন্ধুর অনুপবস্থবতক্ষ্ত তাঁর সরোর েঠিত হয়। সসই সরোক্ষ্রর প্রধানমন্ত্রী 

হন তাজউবিন আহক্ষ্মি। েোক্ষ্েন মনসুর আবল, আবু সহনা োমারুজ্জামান গুরুেপূর্ দ িাবয়ে পান। বিক্ষ্িে মন্ত্রে িাবয়ে সিওয়া 

হয় িঙ্গিন্ধুর খুবন খন্দোর সমাস্তােক্ষ্ে। সোক্ষ্ল েলোতা সথক্ষ্ে সিবে-বিক্ষ্িবে ১৫০ জন সাাংিাবিেক্ষ্ে েপথ গ্রহর্ অনুষ্ঠাক্ষ্ন 

বনক্ষ্য় োওয়া হয়। সরোক্ষ্রর পয সথক্ষ্ে বিএসএি তাক্ষ্ির োবেক্ষ্ত েক্ষ্র বনক্ষ্য় সেক্ষ্লও আমরা েনিক্ষ্য়র মক্ষ্ধ্য বনক্ষ্জক্ষ্ির োবেক্ষ্ত 

বছলাম। র্টনাটা খুি সোপন রাখা হক্ষ্য়বছল। তারপর চক্ষ্ল যুদ্ধ যুদ্ধ প্রস্তুবত। বেন্তু পাবেস্তান িাঙাবল হতোয় এে মুহূক্ষ্তদর জন্য সথক্ষ্ম 



থাক্ষ্েবন। অপরবিক্ষ্ে মুবিিাবহনী, মুবজিিাবহনী, সেৌথিাবহনী এিাং বিএসএি জওয়ানরা লোই চালাবেল। িাাংলাক্ষ্িক্ষ্ে কেক্ষ্ে 

সিক্ষ্খবছ মুবিিাবহনীরা পাবেস্তাক্ষ্নর এক্ষ্ের পর এে িাঙ্কার গুবেক্ষ্য় বিক্ষ্য়ক্ষ্ছ। 

সসক্ষ্েম্বর মাক্ষ্স ইবন্দরা োবি উত্তরিক্ষ্ঙ্গ েরর্াথী েোক্ষ্ে এক্ষ্সবছক্ষ্লন। সসখাক্ষ্ন বতবন রাত োটান বেবলগুবের োক্ষ্ছ 

সামবরে িাবহনীর ৩৩ বিবিেক্ষ্নর সির িপ্তক্ষ্র। জওয়ানিক্ষ্র উক্ষ্িক্ষ্শ্য িিৃতা েরক্ষ্ত বেক্ষ্য় রীমতমবত োিী িক্ষ্লবছক্ষ্লন যুদ্ধ হক্ষ্ি। 

সতামরা বে যুক্ষ্দ্ধ বজতক্ষ্ত পারক্ষ্ি? জওয়ানরা িন্দুে উবচক্ষ্য় িক্ষ্লবছক্ষ্লন, ‘‘হামক্ষ্লাে বজক্ষ্তো’’। তারপর বতবন বিবি বিক্ষ্র বেক্ষ্য় 

ওয়াবোংটন চক্ষ্ল োন বনক্সক্ষ্নর োক্ষ্ছ। বনক্সক্ষ্নর োক্ষ্ছ বতবন হাতক্ষ্জাে েক্ষ্র িক্ষ্লবছক্ষ্লন, আপবন পাবেস্তাক্ষ্নর ওপর চাপ সৃবি 

েরুন, োক্ষ্ত িাঙাবল হতো িি েক্ষ্র। পবরবস্থবত ক্রক্ষ্মই জটিল সথক্ষ্ে জটিলতর হক্ষ্ত থাক্ষ্ে। 

সপন্টােন সথক্ষ্ে পাবেস্তানক্ষ্ে েতরেম িাঙাবল হতো েরা োয় তার বনক্ষ্ি দে সিওয়া হয়। ৩ বিক্ষ্সম্বর ইবন্দরা োবি 

েলোতা বিক্ষ্গ্রি প্যাক্ষ্রি গ্রাইক্ষ্ে বিোল এেটি জনসিা েরবছক্ষ্লন। সসবিনই খির আক্ষ্স পাবেস্তান বিবিসহ পাঞ্জাি, হবরয়ানা, 

আগ্রায় সিামািষ দর্ েক্ষ্রক্ষ্ছ। বমটিাং সছক্ষ্ে আমরা আোম রাজিিক্ষ্ন সপৌৌঁক্ষ্ছ সেলাম। সেক্ষ্ট িাঁবেক্ষ্য়বছক্ষ্লন মূখ্যসবচি বনম দল সসনগুপ্ত। 

বতবন েতগুক্ষ্লা সটক্ষ্লক্স িাতদা রীমতমবত োবির হাক্ষ্ত বিক্ষ্লন। উবন িলক্ষ্লন, ‘‘তুবম পক্ষ্ে োও’’। বনম দলিাবু পক্ষ্ে সেক্ষ্লন পাবেস্তান 

সোথায় সোথায় সিামা সমক্ষ্রক্ষ্ছ। আমরাও দ্রুত তার সপছক্ষ্ন িমিম বিমানিন্দক্ষ্র চক্ষ্ল সেলাম। বিমাক্ষ্নর বসবেক্ষ্ত পা বিক্ষ্তই 

আবম প্রশ্ন েক্ষ্রবছলাম পাবেস্তান আক্রমর্ েক্ষ্রক্ষ্ছ। আপবন বেছু িলক্ষ্ছন না। উবন হাত সজার েক্ষ্র িলক্ষ্লন, আমাক্ষ্ে বতন র্ন্টা 

সময় িাও। আবম সরবিওক্ষ্ত জাবতর উক্ষ্িক্ষ্শ্য িাষর্ সিি। বিবিক্ষ্ত বিক্ষ্র বেক্ষ্য় বতবন িাষক্ষ্র্ িক্ষ্লবছক্ষ্লন, পাবেস্তান িাাংলাক্ষ্িে 

আক্রমর্ েক্ষ্রক্ষ্ছ। 

িারত তার সমুবচত জিাি সিক্ষ্ি। িাাংলাক্ষ্িে সহাো, সহাো, সহাো। জয় বহন্দ্, জয় িাাংলা িক্ষ্ল সলাোন বিক্ষ্লন। 

পাবেস্তান সসবিন রাক্ষ্তই িনো সীমান্ত বিক্ষ্য় ৬টি ট্যাঙ্ক পাঠিক্ষ্য়বছল। িারতীয় সামবরে সোক্ষ্য়ন্দািাবহনী সসগুবলক্ষ্ে কেেক্ষ্ত 

বিক্ষ্য়বছল। তারপর িারতীয় ট্যাঙ্ক বিক্ষ্য় তাক্ষ্ির বর্ক্ষ্র রাক্ষ্খ। পক্ষ্র সসই ট্যাঙ্কগুক্ষ্লা গুবেক্ষ্য় সিওয়া হয়। ৭ বিক্ষ্নর মাথায় 

পাবেস্তান িাবহনী চরম পিদু দস্ত হক্ষ্য় পক্ষ্ে। ৯০ েতাাংে িাাংলাক্ষ্িক্ষ্ের এলাো সেৌথিাবহনীর সসনারা িখল েক্ষ্র সনয়। 

১১ বিক্ষ্সম্বর তাজউবিন সরোর েক্ষ্োক্ষ্র এেটি জনসিা েক্ষ্র। সসই জনসিায় তাজউবিন সাক্ষ্হি িক্ষ্লবছক্ষ্লন, ৭ 

বিক্ষ্নর মক্ষ্ধ্য ঢাো িখল েক্ষ্র সনি। আপনারা বনবিক্ষ্ন্ত থাকুন। জয় আমাক্ষ্ির প্রায় হক্ষ্য়ই বেক্ষ্য়ক্ষ্ছ। এবিক্ষ্ে আোেিানী সথক্ষ্ে 

িারক্ষ্তর সামবরেিাবহনীর প্রধান র্নর্ন বহবন্দ, উদু দ, ইাংক্ষ্িবজ ও িাাংলার পাবেস্তাবন সামবরে িাবহনীক্ষ্ে উক্ষ্িশ্য েক্ষ্র িক্ষ্লন 

আপনারা সে সোথায় আক্ষ্ছন জাবন। এখনই িারতীয় সসনার োক্ষ্ছ আত্মসমপ দর্ েরুন, নাহক্ষ্ল আপনারা আর পাবেস্তাক্ষ্ন সিরত 

সেক্ষ্ত পারক্ষ্িন না। 

৫১ িছর আক্ষ্ের র্টনা এখনও আমার িি মক্ষ্ন আক্ষ্ছ। তাজউবিক্ষ্নর  উক্ষ্িশ্য েক্ষ্র িক্ষ্লন সবচিালক্ষ্য় বেক্ষ্য় সিবখ 

(োর নাম আমরা মুবজিনের েক্ষ্রবছলাম) ো ো েরক্ষ্ছ, সেউ সোথাও সনই। চক্ষ্ল সেলাম বহন্দুস্থান সহাক্ষ্টক্ষ্ল। সে র্ক্ষ্র বিবপধর 

থােক্ষ্তন, সসটির িরজা সখালা। বিতক্ষ্র পাঁচজন মন্ত্রী। মাক্ষ্নক্ষ্েে পূি দাঞ্চক্ষ্লর প্রধান জয়িীপ বসাং আক্ষ্রারা, সজনাক্ষ্রল সওেত বসাং, 

সজনাক্ষ্রল সজেি এিাং সজনাক্ষ্রল সিালা সরোর। তাক্ষ্ির সামক্ষ্ন ঢাো েহক্ষ্রর এেটি িক্ষ্ো মানবচে। ঢাো েোন্টনক্ষ্মন্টসহ 

ছাউবনগুক্ষ্লা এেবিক্ষ্ে বচবিত েরা হক্ষ্ে, অন্যবিক্ষ্ে সাধারর্ নােবরেক্ষ্ির িাসস্থান বচবিত েরা হক্ষ্ে। তাজউবিন িলক্ষ্ছন 

সামবরে এলাোয় সিামািষ দর্ েরুন, বসবিবলয়ান এলাোয় সিামািষ দর্ েক্ষ্রিন না। িারতীয় সামবরে িাবহনী তাজউবিক্ষ্নর 

বনক্ষ্ি দে অযক্ষ্র অযক্ষ্র পালন েক্ষ্রবছক্ষ্লন। 

১১ তাবরখ সোক্ষ্লই িারতীয় বিমানিাবহনীর েক্ষ্য়েটি বিমান িাাংলাক্ষ্িক্ষ্ের ওপর চক্কর বিক্ষ্য় আক্ষ্স। পাবেস্তাক্ষ্নর 

হাক্ষ্ত তখন সোনও বিমান িা ট্যাঙ্ক বছল না। ১২ বিক্ষ্সম্বর সপাট দ উইবলয়াম সথক্ষ্ে সজনাক্ষ্রল সজেি পূি দ পাবেস্তাক্ষ্নর িাঙাবল 

হতোর নায়ে সজনাক্ষ্রল বনয়াবজক্ষ্ে সিান েক্ষ্র িক্ষ্লন এখন সতা আপনাক্ষ্ির সোনও অবস্তে সনই। েবি আমাক্ষ্ির সক্ষ্ঙ্গ েথা 

িলক্ষ্ত চান তাহক্ষ্ল এেটু পক্ষ্রই আবম ঢাোয় আসবছ। বনয়াবজ রাবজ হক্ষ্লন। সজনাক্ষ্রল সজেি, সিালা সরোর, সওেত বসাং ঢাো 

েোন্টনক্ষ্মক্ষ্ন্ট বনয়াবজর সক্ষ্ঙ্গ সিখা েক্ষ্র প্রস্তাি সিন। সজেি তাক্ষ্ে িক্ষ্লবছক্ষ্লন, আপবন আপনার পবরিার এিাং ৯৩ হাজার 

সসনাক্ষ্ে বনক্ষ্য় আত্মসমপ দন েরুন। সজেি বনক্ষ্জই আমাক্ষ্ে িক্ষ্লবছক্ষ্লন, েতিার আমরা আত্মসমপ দক্ষ্র্র েথা িলবছ ততিার 

বনয়াবজ পাল্টা িলবছক্ষ্লন, আত্মসমপ দর্ নয়, যুদ্ধবিরবত। তাক্ষ্ির মক্ষ্ধ্য ৪০ বমবনট েথা হয়। সজেি িলক্ষ্লন, সজনাক্ষ্লর আমরা 

বিক্ষ্র োবে। আপনাক্ষ্ির সোনও বনরাপত্তা আমরা বিক্ষ্ত পারক্ষ্িা না। বনয়াবজ সজেিক্ষ্ে িলক্ষ্লন, আমাক্ষ্ে ১০ বমবনট সময় বিন। 

পাক্ষ্ের র্ক্ষ্র বেক্ষ্য় বতবন ভুক্ষ্টার সক্ষ্ঙ্গ েথা িক্ষ্লন। সজেিক্ষ্ে বতবন িক্ষ্লন, তাহক্ষ্ল েখন সাক্ষ্রোর হক্ষ্ি? উত্তক্ষ্র বতবন িক্ষ্লন, 

েলোতা বিক্ষ্র বেক্ষ্য় জানাি। তাক্ষ্ে রাক্ষ্ত জাবনক্ষ্য় সিওয়া হক্ষ্লা বতনবিন পর ১৬ বিক্ষ্সম্বর। সাক্ষ্রোর অনুষ্ঠাক্ষ্ন বনয়াবজ তার 

ব্যাজগুবল খুক্ষ্ল সটবিক্ষ্লর ওপর রাক্ষ্খন। সক্ষ্ঙ্গ সক্ষ্ঙ্গ সোটা পৃবথিীক্ষ্ত এই আনন্দ সাংিাি ছবেক্ষ্য় পোয় িাঙাবলরা উিাক্ষ্স সমক্ষ্ত 

ওক্ষ্ে। বনয়াবজক্ষ্ে বনক্ষ্য় সপাট দ উইবলয়াক্ষ্ম চক্ষ্ল আক্ষ্সন সজেি। তখন রাত ৮টা। আবম বনয়াবজর সাযাৎোর চাইলাম। সজেি 

সিতক্ষ্র বেক্ষ্য় বনয়াবজক্ষ্ে সিাঝাক্ষ্লা আমাক্ষ্ে সাযাৎোর সিওয়ার জন্য। প্রায় ১ র্ন্টা ধক্ষ্র সজেি সচিা েরক্ষ্লও বনয়াবজ িক্ষ্ল সিন 



তাঁর মাথা ধক্ষ্রক্ষ্ছ। েথা িলক্ষ্ত পারক্ষ্িন না। পূি দ িাাংলা এেটি স্বাধীন, সাি দক্ষ্িৌম, ধম দবনরক্ষ্পয রাষ্ট্র বহসাক্ষ্ি জন্ম বনল। পাবেস্তান 

সিক্ষ্ঙ্গ দুই টুেক্ষ্রা হক্ষ্লা। 

েক্ষ্রাল রুম সথক্ষ্ে ইবন্দরা োবিক্ষ্ে সিান েরা হক্ষ্লা। আর ১৫/১৬  বমবনক্ষ্টর মক্ষ্ধ্য আমরা লাক্ষ্হার িখল েরক্ষ্ত পাবর। 

আমাক্ষ্ির সসনারা সেখাক্ষ্ন িাবেক্ষ্য় আক্ষ্ছ তারা বনক্ষ্ি দে চায়। ওয়াররুক্ষ্মর সিস্যক্ষ্ির খির সিওয়া হক্ষ্লা। শ্যামক্ষ্মানক্ষ্েেক্ষ্েও 

তলি েরা হক্ষ্লা। ইবন্দরা োবি এেটু বচবন্তত হক্ষ্য় পেক্ষ্লন। তখনোর িারতীয় প্রবতরযা মন্ত্রী রাজজেজীিন উিবসত হক্ষ্য় 

িলক্ষ্লন িবহনবজ আবম োলই লাক্ষ্হার োি। আপবন লাক্ষ্হার িখল েরার বনক্ষ্ি দে বিন। ইবন্দরা সিার োথা শুক্ষ্ন অথ দমন্ত্রীক্ষ্ে 

িলক্ষ্লন, িারতীয় সসনারা সেখাক্ষ্ন িাঁবেক্ষ্য় আক্ষ্ছ, সসখাক্ষ্নই থাে। আর এক্ষ্োক্ষ্ত হক্ষ্ি না। প্রবতরযা মন্ত্রী বেছুক্ষ্তই রাবজ হক্ষ্েন 

না। ইবন্দরা োবি িলক্ষ্লন, ৬২ সত বচক্ষ্নর সক্ষ্ঙ্গ যুদ্ধ, ৬৫ সত পাবেস্তাক্ষ্নর সক্ষ্ঙ্গ যুদ্ধ, আিার োলই চক্ষ্ল আসক্ষ্ি ৯৩ হাজার 

পাবেস্তাবন সসনা। আমাক্ষ্ির িাণ্ডার শূণ্য শ্যামক্ষ্েই েথায় সায় বিক্ষ্লন। অন্যান্য মন্ত্রীরাও সায় বিক্ষ্লন। আর েলোতা েহক্ষ্র সিখা 

সেল রাস্তায় রাস্তায় বমবছল। তারা সলাোন বিক্ষ্ে, এবেয়ার মবমমূতদ ইবন্দরা োবি যুে যুে বজও। িঙ্গিন্ধুর মুবি চাই। আর এই 

যুক্ষ্দ্ধ (১৩ বিন) আজক্ষ্ের িাাংলাক্ষ্িে আবথ দে বিে সথক্ষ্ে িলীয়ান হক্ষ্য় মাথা উঁচু েক্ষ্র িাঁবেক্ষ্য় আক্ষ্ছ। আমার মক্ষ্ন আক্ষ্ছ, ঢাোর 

েবন্টক্ষ্নন্টাল সহাক্ষ্টক্ষ্লর লবিক্ষ্ত মাইে হাক্ষ্ত সল: সজনাক্ষ্রল সিালা সরোর সাাংিাবিেক্ষ্ির িলক্ষ্ছন ঢাোর রাক্ষ্য়র িাজাক্ষ্র এেটি 

পুকুক্ষ্র েক্ষ্য়েে মৃতক্ষ্িহ পক্ষ্ে আক্ষ্ছ। বতবন আমাক্ষ্ির সসখাক্ষ্ন বনক্ষ্য় সেক্ষ্লন। এরা সেক্ষ্লই বছক্ষ্লন বুবদ্ধজীিী, সাবহবতেে, 

অধ্যাপে, বেযে। ১৩ সথক্ষ্ে ১৬ তাবরক্ষ্খর মক্ষ্ধ্য পাে সসনারা তাক্ষ্ির গুবল েক্ষ্র সমক্ষ্র সসখাক্ষ্ন সিক্ষ্ল বিক্ষ্য়বছল।  সদ্যস্বাধীন 

িাাংলাক্ষ্িক্ষ্ের িবিষ্যতক্ষ্ে ধ্বাংস েরক্ষ্ত সছক্ষ্য়বছল। সিবিছুক্ষ্ে বমথ্যা প্রমার্ীত েক্ষ্র সেখ হাবসনা তাঁর িািার মক্ষ্তাই সিেক্ষ্ে  

এবেক্ষ্য় বনক্ষ্য় োক্ষ্েন।  স্বপ্ন পূরক্ষ্র্র নতুন বিেক্ষ্ন্ত এখন িাাংলাক্ষ্িে।                                         
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