
 সীমাহীন মূল্যে কেনা স্বাধীনতার বিজয়, জানল্যত হল্যি, জানাল্যতও হল্যি বনরন্তর 

মমতাজউদ্দীন পাট ায়ারী 

আমাল্যের স্বাধীনতার ইবতহাস পৃবিিীর আর সি স্বাধীনতাপ্রাপ্ত কেশ এিং জাবতসমূহ কিল্যে নানা বিবশল্যযে বিল্যশষভাল্যি 

আিশ্যেীয় পাঠ্য। এটি এেটি রক্তাক্ত মহান মুবক্তযুল্যের মাধ্যল্যম অবজিত স্বাধীনতা। এর শুরুর ইবতহাস েীর্ ি ২৩ িছল্যরর পাবেস্তাবন 

পরাধীনতার আমলল্যেও ছাবিল্যয় বিটিশ ঔপবনল্যিবশে অন্তত ১০০ িছল্যরর ইবতহাসল্যে ধারণ েল্যর আল্যছ। তল্যি প্রতেক্ষ স্বাধীনতার রক্তাক্ত 

অধ্যায় আমাল্যের ওপর চাবপল্যয় বেল্যয়বছল্যলা পাবেস্তাল্যনর সামবরে শাসেল্য াষ্ঠী এিং তাল্যের রাজননবতে সহায়ে শবক্তসমূহ। ১৯৭১ সাল্যলর 

২৬ মাল্যচ ির প্রিম প্রহল্যর আমাল্যেরল্যে উচ্চারণ েরল্যত হল্যয়বছল্যলা "আজ কিল্যে িাংলাল্যেশ স্বাধীন"... িঙ্গিন্ধুর স্বাধীনতার কর্াষণার মাধ্যল্যম। 

এর েকয়ে র্ণ্টা আল্য ই অপাল্যরশন সাচ িলাইট নাল্যম পাবেস্তাল্যনর সামবরে জান্তা এিং শাসেল্য াষ্ঠী বনরস্ত্র মানুল্যষর ওপর ট্াংে, োমান, 

িন্দুে বনল্যয় ঝাঁবপল্যয় পল্যিবছল্যলা হতোর উল্যেল্যশ্য।  ণতাবিেভাল্যি বনি িাবচত প্রবতবনবধল্যের োল্যছ ক্ষমতা হস্তান্তর না েল্যর পাবেস্তাল্যনর 

সামবরে ও রাজননবতে শাসেল্য াষ্ঠী অপাল্যরশন সাচ িলাইট পবরেল্পনা প্রণয়ন েল্যর কেব্রুয়াবর মাস কিল্যেই। পাবেস্তান কে পূি ি িাংলার 

মানুষল্যে কোল্যনা ভাল্যিই সহে েরল্যত রাবজ বছল্যলা না তার প্রমাণ পাবেস্তান সৃবযর প্রিম কিল্যেই তারা এল্যের পর এে বেল্যয় োবিল্যলা। অিচ 

পূি ি িাংলার জন ণ এেবেন পাবেস্তান নামে রাষ্ট্র লাল্যভর জন্য আল্যদালন েল্যরবছল্যলা। কসই পাবেস্তাল্যনই পূি ি িাংলার জন ল্যণর ভাষা, 

সংস্কৃবত,  ণতাবিে অবধোর, অি িননবতে সমৃবে এিং জীিনোপল্যনর মে িাোের অিস্থা সম্পূণ িরূল্যপ উল্যপবক্ষত হল্যত িাল্যে। এর বিরুল্যে 

আল্যদালন সংগ্রাম, তো , তীবতক্ষা, কেশল্যপ্রম এিং আত্মমে িাোর অবধোর অজিল্যনর জন্য ো বেছু েরা প্রল্যয়াজন বছল্যলা তা িঙ্গিন্ধুর কনতৃল্যে 

বৃহত্তর জন ণ েরল্যত বশল্যেল্যছ। ৬ েো প্রোন েল্যর িঙ্গিন্ধু স্বাধীনতাোমী জন ল্যণর সম্মলু্যে মুবক্তর সনে উপস্থাপন েল্যরন। বনল্যজ এিং 

সহেমীরাসহ সেল্যলই পাবেস্তাবনল্যের করাষানল্যল পল্যিন। কজল্যল োন, িছর িছর োরারুে িাল্যেন। আ রতলা ষিেি মামলায় রাষ্ট্রল্যরাহী 

হল্যয় োঁবসর োল্যষ্ঠ ওঠার অল্যপক্ষায় বছল্যলন। কসোন কিল্যেই মানুষ বপ্রয় কনতাল্যে মুক্ত েরার জন্য  ণঅভ্যেত্থান সৃবয েল্যর। ‘৬৯ এর 

 ণঅভ্যেত্থান কভল্যঙ্গ কেয় পাবেস্তাল্যনর সামবরে বস্বরব্যিস্থাল্যে। তেন সাধারণ বনি িাচন বেল্যত পাবেস্তান িাধ্য হয়। কসই বনি িাচল্যন পূি ি িাংলার 

জন ণ কে ম্যাল্যেট প্রোন েল্যরবছল্যলা তাল্যত হয় পাবেস্তাল্যনর রাষ্ট্রক্ষমতা িাঙ্গাবলর েীর্ িবেল্যনর আল্যদালন সংগ্রাল্যম কিল্যি ওঠা কনতা কশে 

মুবজল্যির হাল্যত বেল্যত হল্যি নতুিা স্বাধীনতার স্বপ্নরযা কশে মুবজিল্যে কেন্দ্র েল্যর িাংলাল্যেশ কেল্যোল্যনা পবরবস্থবত কমাোল্যিলা েরার জন্য 

প্রস্তুবত গ্রহণ েরল্যি। পাবেস্তাল্যনর শাসেল্য াষ্ঠী পূি ি িাংলার জনমানল্যসর এমন পবরিতিনশীলতার সামান্যতম উপলবি েরল্যত পাল্যরবন। এই 

স্বাধীনতার আোঙ্ক্ষার প্রবত জন ল্যণর এই প্রস্তুবত ১৮৫৭ সাল্যলর বসপাহী বিল্যরাল্যহর পর কিল্যেই ধীল্যর ধীল্যর  ল্যি উঠল্যত িাল্যে ো ১৯৪৭ 

পরিতী সমল্যয় দ্রুততর হল্যত িাল্যে। ১৯৭০ এর বনি িাচল্যনর পর স্বাধীনতার িাস্তিতা কেমন বতবর হল্যত িাল্যে, মানুল্যষর মল্যধ্য মানবসেতাও দ্রুত 

কি িান হল্যত িাল্যে। ৭ মাল্যচ ির ঐবতহাবসে করসল্যোস ি ময়োল্যন িঙ্গিন্ধুর েল্যে উচ্চাবরত " এিাল্যরর সংগ্রাম আমাল্যের মুবক্তর সংগ্রাম, 

এিাল্যরর সংগ্রাম আমাল্যের স্বাধীনতার সংগ্রাম"- অল্যনেটাই তেন জানান বেল্যয় ক ল্যলা আমরা স্বাধীনতার চূিান্ত লল্যক্ষে এিার প্রল্যয়াজল্যন 

পাবেস্তাল্যনর বিরুল্যে অস্ত্র হাল্যত তুল্যল কনল্যিা। পাবেস্তাবনরা মল্যন েল্যরবছল্যলা অপাল্যরশন সাচ িলাইট নাবমল্যয় আমাল্যের বনরস্ত্র মানুষল্যে হতো 

েল্যর কপািামাটি নীবত িাস্তিায়ন েরল্যি। বেন্তু পাবেস্তাবনল্যের কসই োল্পবনে বহসাি শুরু কিল্যেই ব্যি ি হল্যত িাল্যে। িঙ্গিন্ধুল্যে কগ্রপ্তাল্যরর পর 

তার কর্াবষত স্বাধীনতার িাণী মানুল্যষর োল্যন কপ ৌঁছাল্যত কেবর হয়বন। মানুষ পাবেস্তাবনল্যের প্রবতল্যরাল্যধ ঝাঁবপল্যয় পল্যি। তেল্যনা আমাল্যের 

প্রবতল্যরাল্যধর কোল্যনা আল্যয়াজনই বছল্যলা না। বেন্তু প্রবতটি মানুষ বুে বচবতল্যয় হাল্যত কেশীয় অস্ত্র বনল্যয় মুল্যে জয় িাংলার কলা ান বনল্যয় ঝাঁবপল্যয় 

পিল্যত িাল্যে বনরস্ত্র জন ল্যণর সশস্ত্র মুবক্তযুে সং ঠিত েরার জন্য। িঙ্গিন্ধুর সহল্যো ী রাজননবতে কনতৃে স্বল্প সমল্যয়র মল্যধ্যই এেটি সশস্ত্র 

মুবক্তযুে সং ঠিত েরার জন্য বনরাপে আশ্রল্যয় ব ল্যয় বিধ উপাল্যয় মুবক্তযুে সং ঠিত েরার সেল পবরেল্পনা প্রণয়ন েরল্যত িাল্যে। ১৯৭১ 

এর ১০ এবপ্রল কসই মাল্যহন্দ্রক্ষণ জাবতর জীিল্যন উপবস্থত হয়। িঙ্গিন্ধুল্যে রাষ্ট্রপবত, বসয়ে নজরুল ইসলামল্যে উপরাষ্ট্রপবত এিং তাজউেীন 

আহমেল্যে প্রধানমিী বনি িাবচত েল্যর এেটি বিধ জনপ্রবতবনবধেশীল সরোর  ঠল্যনর কর্াষণা কেওয়া হয়। পৃবিিীর ইবতহাল্যস এ বছল্যলা এে 

অন্যন্য অসাধারণ ও বিরল ঐবতহাবসে র্টনা। স্বাধীনতা ও মুবক্তযুল্যের ইবতহাল্যস এমনটি আর কোিাও কেো োয় না। আমাল্যের এেটি 

সশস্ত্র মুবক্তল্যোো িাবহনী  ঠল্যনরও কর্াষণা কেওয়া হয়। এেইসল্যঙ্গ স্বাধীনতার কর্াষণাপত্রও প্রচাবরত হয়। জন ণ এসি আল্যয়াজল্যনর েির 

শুল্যন গ্রাম কিল্যে নেী, মাঠ, পাহাি, সীমান্ত অবতক্রম েল্যর ছুল্যট োয় স্বাধীনতাোমী মুবক্তল্যোো বহল্যসল্যি বনল্যজল্যেরল্যে উৎস ি েরার জন্য। 

১৭ই এবপ্রল বিদ্যনাি তলায় এে অনািম্বর অিচ কতজেীপ্ত গুরুেপূণ ি অনুষ্ঠাল্যনর মধ্য বেল্যয় শপি গ্রহণ এিং স্বাধীনতার লক্ষে অজিল্যন দৃপ্তেল্যে 

উচ্চারণ েরা হয় সাল্যি সাত কোটি মানুল্যষর বপ্রয় আিাসভূবম িাংলাল্যেশ রাষ্ট্রল্যে পাবেস্তাবন হানাোরমুক্ত েরার েিা। িাংলাল্যেশ এে চরম 

অবনবিত অিস্থা কিল্যে েীভাল্যি কেশল্যপ্রম, কমধা, মনন ও সৃজনশীল রাষ্ট্রবচন্তার পুন িঠল্যনর মাধ্যল্যম লক্ষে অজিল্যন এেবেল্যে প্রস্তুবত গ্রহণ, 

অন্যবেল্যে মানুষল্যে সমৃ্পক্ত েরা আন্তজিাবতেভাল্যি  ণতাবিে শবক্তসমূহল্যে মুবক্তযুল্যে অংশ কনওয়া জাবতর পল্যক্ষ টানল্যত িাল্যে। এ এে 

চুম্বে আেষ িণ ক্ষমতাসম্পন্ন স্বাধীনতা ও মুবক্তযুে িাংলাল্যেশ সূচনা েল্যরবছল্যলা োর প্রবত ভারতিষ ি, কসাবভল্যয়ত ইউবনয়ন, ইউল্যরাপ, উত্তর 

অোল্যমবরোসহ বিল্যে  ণতাবিে শবক্তসমূহ সমি িন জানাল্যত িাল্যে। তল্যি সামবরে পাবেস্তাবন শবক্তর পল্যক্ষ পৃবিিীর দুই পরাশবক্ত এিং বেছু 

আরি রাষ্ট্র সমি িন জানাল্যলও পূি ি িাংলার জন ণ পাবেস্তাল্যনর বিরুল্যে কশষ রক্তবিন্দু বেল্যয় হল্যলও লিাই েরল্যত কনল্যম পল্যিবছল্যলা। 

পাবেস্তাবন কসনািাবহনী পূি ি িাংলায় অতোচার, বনে িাতন, বনপীিন, লুটপাট, নারী ধষ িণ, অবি সংল্যো ,  ণহতো , পুল, োল্ভাট ি, বিজ ধ্বংস 

েল্যরও মানুষল্যে স্তি েরল্যত পাল্যরবন। এে কশ্রবণর রাজাোর, আলিের, আলশামস এিং পাবেস্তাবন অনু ত িাবহনী সৃবয েল্যরও বনল্যজল্যের 

পাল্যয়র বনল্যচর মাটি শক্ত েরল্যত পাল্যরবন। বেন েকতা এগুবিল্যলা মুবক্তযুে তত সুসং ঠিত হবিল্যলা, তল্যতা কশ্রবণ, কপশা ও িাবহনীর মানুষ 

মুবক্তযুল্যে বনল্যজল্যের যুক্ত েল্যর রণাঙ্গনল্যে সুসবিত েরল্যত িাল্যে। েমাস আল্য ও কে কৃষল্যের হাল্যত বছল্যলা লাঙল, কজায়াল আর চাল্যষর  রু, 

তার হাল্যত এেন কেন ান, কগ্রল্যনড কিামা ো কস পাবেস্তাবনল্যের বিরুল্যে বনল্যক্ষপ েরল্যত পারেশী হল্যয় উল্যঠবছল্যলা। কে শ্রবমে আল্য  েল্যল 

োরোনায় োজ েরল্যতা কসও এেইভাল্যি অস্ত্র হাল্যত তুল্যল বনল্যয়বছল্যলা। কে ছাল্যত্রর হাল্যত িই পুস্তে বছল্যলা তার হাল্যতও স্বাধীনতার অস্ত্র তেন 

কশাভা পাবিল্যলা। কে বশক্ষে ক্লাল্যস পিাল্যতন বতবনও চল্যল ক ল্যলন যুল্যে আর বিল্যেল্যশ জনমত  ঠল্যন। কে বশল্পী কেল্যশ কোল্যনা প্রোল্যর বশল্পচচ িা 

েল্যর জীিন োটাল্যতন বতবনও সীমান্ত পাবি বেল্যয়  ণসং ীত আর স্বাধীন িাংলা কিতাল্যর মানুষল্যে উিীবিত েরার োল্যজ আত্মবনল্যয়া  

েরল্যলন। বিল্যেল্যশ অিস্থানরত কে িাঙাবল েম িেতিা কমাটাল্যমাটি সুল্যেই বছল্যলন বতবনও কেল্যশর স্বাধীনতার জন্য চােবর কছল্যি বিে জনমত 



 ঠল্যন িাংলাল্যেল্যশর পল্যক্ষ আনু তে প্রোশ েরল্যলন। কে সাংিাবেে এেো পবত্রোয় সংিাে কলেল্যতন বতবনও স্বাধীনতার পল্যক্ষ কেল্যশ 

বিল্যেল্যশ কলোল্যলবে শুরু েরল্যলন। বিল্যেশীরাও যুক্ত হল্যলন আমাল্যের স্বাধীনতার পল্যক্ষ কোিাও িা েনসাট ি আল্যয়াজল্যন, কোিাওিা জনমত ও 

অি ি সংগ্রল্যহ । বিল্যেশী কপ্রস, বমবডয়া সি িত্র তেন িাংলাল্যেশ এে স্বাধীনতাোমী রাষ্ট্র ভূবমষ্ঠ হওয়ার আতিনাে ব্যক্ত েরবছল্যলা। ভারল্যতর 

ইবদরা  ান্ধী সরোর কেল্যশ বিল্যেল্যশ িাংলাল্যেল্যশর পল্যক্ষ দৃঢ়ভাল্যি অিস্থান বনল্যয়বছল্যলা। এমনবে পাবেস্তাল্যনর অভেন্তল্যর বেংিা প্রিাল্যস 

অিস্থানরতরাও মুবক্তোমী িাঙ্গাবলর পাল্যশ োঁিাল্যত বিধা েল্যরবন। বিল্যের এপ্রান্ত কিল্যে ওপ্রাল্যন্ত কেল্যশ কেল্যশ জাবতল্যত জাবতল্যত তেন কছাট 

িি অসংখ্য উল্যদ্যা  এই িাংলাল্যেশল্যে বর্ল্যর চল্যলবছল্যলা। িাংলাল্যেল্যশর অভেন্তল্যর পাবেস্তাবনল্যের অতোচার এিং তার বিরুল্যে প্রবতল্যরাধ, যুে, 

আক্রমণ, সীমাল্যন্তর ওপাল্যি আশ্রয় বশবিল্যর ক্ষুধাতি মানুল্যষর েিণা, মুবক্তল্যোোল্যের প্রবশক্ষণ, স্বাধীনতায় কনতৃেোনোরী সরোল্যরর বনর্ঘ িম 

রাত, নানা পবরেল্পনা িাস্তিায়ন, ষিেি কমাোল্যিলা, ভারল্যতর নানা ক াষ্ঠী, কপশার মানুল্যষর প্রসাবরত হাত িাংলাল্যেল্যশর পল্যক্ষ নানা িক্তৃতা 

বিবৃবত, সাহায্য, সহল্যোব তা এসি প্রবতবেন শবক্ত সঞ্চয় েরবছল্যলা িাংলাল্যেশ রাল্যষ্ট্রর স্বাধীনতাল্যে তরাবিত েরল্যত। চরম অবনিয়তা ধীল্যর 

ধীল্যর বনিয়তার বভবত্ত বতবর েরল্যত িাল্যে।  

 

পাবেস্তাবনরা তেন োরা াল্যরর অন্তরাল্যল িঙ্গিন্ধুল্যে হতোর ষিেি আটল্যত িাল্যে। এর বিরুল্যেও জনমত বিল্যে উচ্চাবরত হল্যত 

িাল্যে। পাবেস্তাল্যন অিস্থানরত লক্ষ লক্ষ িাঙাবল কে কেবেল্যে পারবছল্যলা পাবলল্যয় আসার কচযা েরবছল্যলা। আিার অল্যনল্যে িবদে জীিল্যন 

আটল্যে পল্যি ব ল্যয়বছল্যলা। এ এে সীমাহীন বিবচত্র েিণাোয়ে েযের  মৃতুের মুল্যোমুবে বেনাবতপাত েরার অবভজ্ঞতা। এরপরও 

স্বাধীনতার আোঙ্ক্ষা তেল্যনা মানুল্যষর মল্যধ্য বিন্দুমাত্র বচি ধরাল্যত পাল্যরবন। বিল্যের রাজনীবত বিভক্ত হল্যয় োয়। কসাবভল্যয়ত ইউবনয়ন 

িাংলাল্যেল্যশর পল্যক্ষ কভল্যটা প্রোন েল্যর। কিাঝা ক ল্যলা িাংলাল্যেশ িবহবি িল্যে আর িন্ধুহীন নয়। জাবতসংল্যর্ও িাংলাল্যেশ নামে রাল্যষ্ট্রর পল্যক্ষ 

কজারাল্যলা যুবক্ত উত্থাবপত হল্যত িাল্যে। কেল্যশর অভেন্তল্যর  মুবক্তিাবহনী আল্যরা সাহসী হল্যয় উঠল্যত িাল্যে। গ্রাল্যম ল্যে তেন সুসং ঠিত 

মুবক্তল্যোোল্যের আক্রমণ পাবেস্তাবনল্যেরল্যে হটিল্যয় বেল্যত িাল্যে । নল্যভম্বল্যরর ২১ তাবরল্যে ৩ িাবহনীর সমিল্যয় িাংলাল্যেশ কসনািাবহনী  ঠিত 

হয়। এই কসনািাবহনীর চবরল্যত্রই বছল্যলা মুবক্তযুে।  ঠিত কসনািাবহনী ভারতীয় িাবহনীর সল্যঙ্গ বমত্রিাবহনী  ঠন েল্যর। আর তাল্যতই 

পাবেস্তাল্যনর কসনািাবহনীর মািায় রক্ত ট িব ল্যয় উল্যঠ। ৩ বডল্যসম্বর তারা ভারত আক্রমণ েল্যর। সল্যঙ্গ সল্যঙ্গই িাংলাল্যেল্যশর সরোর 

ভারল্যতর বনেট স্বাধীন সাি িল্যভ ম রাল্যষ্ট্রর স্বীকৃবত বিধ উপাল্যয় প্রোল্যনর োবি েল্যর। ৬ বডল্যসম্বর ভারত এিং ভ্যটান িাংলাল্যেশল্যে স্বীকৃবত 

প্রোন েল্যর। ভারতীয় কসনািাবহনী িাংলাল্যেল্যশর কসনা ও মুবক্তিাবহনীর সল্যঙ্গ পূি িাঞ্চলীয় েম্যাল্যের কে ি কনতৃল্যে পাবেস্তাবনল্যের হটাল্যনার 

জন্য প্রল্যিশ েল্যর। পাবেস্তাবন কসনািাবহনী কে িিাবহনীর সম্মলু্যে োঁিাল্যনার সাহস পায়বন। চারবেে কিল্যে সি ঢাো অবভমুল্যে পালাল্যত িাল্যে। 

পল্যি পল্যি প্রবতল্যরাল্যধর মুল্যে পল্যি পাবেস্তাবন কসনািাবহনী। বনরস্ত্র জনতার মুল্যে পাবেস্তাবন কসনািাবহনী েতটা অসহায় হল্যয় পল্যিবছল্যলা কসটি 

কসই সমল্যয় আমাল্যের প্রতেক্ষ অবভজ্ঞতায় ধরা পল্যি। পাবেস্তাবনরা েেন কলজ গুটিল্যয় আসল্যত িাল্যে তেন আলিের, আলশামস িাবহনী ১০ 

তাবরে কিল্যে নতুন েল্যর বুবেজীবিল্যের হতোর নীলনেশা িাস্তিায়ন েরল্যত িাল্যে। পরাজল্যয়র পূি িমুহূল্যতি এই অপশবক্ত িাঙ্গাবল বুবেজীিী 

বনধল্যন গুপ্তর্াতল্যের ভূবমো পালন েল্যর। বেন্তু তাল্যতও িাংলাল্যেল্যশর বিজয় আর পাবেস্তাল্যনর পরাজয় কঠবেল্যয় রাো োয়বন। ১৬ই বডল্যসম্বর 

িতিমান কসাহরাওয়ােী উদ্যাল্যন পাবেস্তাল্যনর ৯৩ হাজার কসনািাবহনী আত্মসমপ িল্যণর েবলল্যল স্বাক্ষর েল্যর অস্ত্র জমা বেল্যত িাধ্য হয়। রবচত হয় 

বিজয় বেিস। ২৬ মাচ ি কে স্বাধীনতা কর্াবষত হল্যয়বছল্যলা অজানা এে  ন্তল্যব্যর আোঙ্ক্ষা বনল্যয় ১৬ই বডল্যসম্বর কসই আোঙ্ক্ষার িাস্তিায়ন 

র্টল্যলা বিজল্যয়র মধ্য বেল্যয়। আমাল্যের স্বাধীনতা অজিল্যন তাই এে নয় দুটি বেন ইবতহাল্যসর ক  রল্যি স্থান েল্যর বনল্যলা। এমনটি পৃবিিীর অন্য 

কোল্যনা কেল্যশ স্বাধীনতার সল্যঙ্গ খ ৌঁল্যজ পাওয়া োল্যি না।  

 

আমাল্যের স্বাধীন রাষ্ট্র পাওয়ার এই সংগ্রাম এে েীর্ ি ঐবতহেমবিত উপাখ্যাল্যন ভরপুর। এই ইবতহাস এেল্যনা অল্যনল্যের োল্যছই 

অজানা। অল্যনে বলবেত েবলল পৃবিিীর নানা প্রাল্যন্ত আমাল্যের অজাল্যন্তই এেল্যনা রল্যয় ক ল্যছ। কেল্যশও প্রবতটি র্ল্যর, গ্রাল্যম, অঞ্চল্যল নয় মাল্যসর 

মুবক্তযুল্যের ইবতহাল্যস সীমাহীন দুুঃেেয েিণা আর ক  রিময় র্টনা অল্যনল্যেই তুল্যল ধরল্যত পাল্যরনবন। েীর্ িবেন কেল্যশর রাজনীবতল্যত মুল্যে 

স্বাধীনতার পল্যক্ষর েিা িলল্যলও অন্তল্যর স্বাধীনতাবিল্যরাধীল্যের রাজে োল্যয়ম বছল্যলা। রাজনীবত, সমাজ ও জনমানল্যসর এে হীনমনস্ক ক াষ্ঠী 

িাংলাল্যেল্যশর স্বাধীনতা, মুবক্তযুে এিং বিজল্যয়র ইবতহাসল্যে কঢল্যে রাোর কচযা েল্যরবছল্যলা। েল্যয়েটি প্রজন্ম বিকৃত ইবতহাস পল্যি িা শুল্যন 

কেশল্যে ভ্যলভাল্যি কেেল্যত ও বুঝল্যত বশল্যেল্যছ। বেন্তু সময় এল্যসল্যছ নতুন েির কশানার। এ েির নতুন নয়, এোত্তল্যররই নানা র্টনার েির ো 

এতবেন চাপা পল্যিবছল্যলা। এেন কেল্যশ কেল্যশ, এোল্যন কসোল্যন হাল্যত তুল্যল বনল্যত হল্যি মুবক্তযুল্যে কসই সি পক্ষ বিপক্ষ শবক্তর নানা েিা ও 

র্টনার িণ িনা। নতুন প্রজল্যন্মর োল্যছ ইবতহাসল্যে এই তথ্য উপাল্যত্ত আমরা েকতা কিবশ তুল্যল ধরল্যত পারল্যিা তকতাল্যিবশ নতুন প্রজন্ম জাতীয় 

কশ ে ি, িীে ি ও ঐবতল্যহে কচতনা ও কপ্ররণার সঙ্গী হল্যি। ইবতহাস অতীল্যতর মহৎল্যে ধারণ েল্যরই িতিমানল্যে ভবিষ্যল্যতর পল্যি চলার বশক্ষা 

কেয়। স্বাধীনতার ইবতহাস বিজল্যয়র এই মাল্যস কে বিশাল সমৃবে বনল্যয় আমাল্যের সম্মলু্যে অল্যপক্ষা েরল্যছ, আমাল্যের  তরুণল্যের হাল্যত ও 

কচতনায় তার এই ঢালা তুল্যল বেল্যত হল্যি। তল্যিই এই মহান ইবতহাল্যসর বশক্ষা আমাল্যের জাতীয় জীিল্যনর অনুষঙ্গ হল্যয় িােল্যি।   
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লেখকঃ অধ্যাপক, ইততহাসতিদ ও গটিষক।                                              তপআইতি তিচার 


