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তিাফায়য়ল আহয়েদ 

জািীয় মুতিসংগ্রায়ের ইতিহায়স ১৯৬৯-এর ২৪ জানুয়াতর এক ঐতিহাতসক তদন। প্রয়িুক োনুয়ের জীবয়ন উজ্জ্বলিে 

তদন আয়ে। আোর জীবয়নও তকছু ঐতিহাতসক ঘটনা আয়ে। ’৬৯ আোর জীবয়নর তেষ্ঠ কালপব ব। এই পয়ব ব আইয়ুয়বর তলৌহ শাসয়নর 

তিত্ কাঁতপয়য় বাংলার োত্রসোজ ’৬৯-এর ২৪ জানুয়াতর গণঅভ্যুত্থান সংঘটিি কয়র ইতিহাস সৃতি কয়রতেল। জািীয় জীবয়ন 

জানুয়াতর োস তফয়র এয়ল ’৬৯-এর গণআয়দালয়নর অতিঝরা তদনগুয়লা স্মৃতির পািায় তিয়স ওয়ে। জীবয়নর তসই তসানালী তদনগুতলর 

প্রতিটি মুহূয়িবর কথা েয়ন পয়ে। অয়নক সেয় িাতব, কী কয়র এটি সম্ভব হয়য়তেল! 

’৬৬-’৬৭তি আতে ইকবাল হল (শহীদ সায়জবন্ট জহুরুল হক হল) োত্র সংসয়দর সহসিাপতি এবং ’৬৭-’৬৮তি ঢাকা 

তবশ্বতবদ্যালয় োত্র সংসদ িথা ডাকসু’র সহসিাপতির দাতয়ত্ব পালন কতর। ঢাকা তবশ্বতবদ্যালয় বাঙালীর জািীয় মুতিসংগ্রায়ের 

সূতিকাগার। বাংলায়দয়শর রাজননতিক ইতিহায়স ’৬০-এর দশয়কর গুরুত্ব অনন্য। এই তবশ্বতবদ্যালয় তথয়কই ’৪৮ ও ’৫২-এর িাো 

আয়দালন, ’৬২-এর তশক্ষা আয়দালন, ’৬৬-এর ৬ দফা ও ’৬৯-এর ১১ দফা আয়দালন হয়য়য়ে। বঙ্গবন্ধু যখন ৬ দফা তদন আতে 

িখন ইকবাল হয়লর সহসিাপতি। ইকবাল হয়লর সহসিাপতির কক্ষ তেল ৩১৩ নম্বর। এই কয়ক্ষ প্রায়শই অবস্থান করয়িন েয়েয় 

তনিা েতণ িাই, তসরাজ িাই এবং রাজ্জাক িাই। জাতির জনক তশখ মুতজবুর রহোন ৬ দফা তদওয়ার পর আোয়দর বলয়িন, 

‘সাঁয়কা তদলাে স্বাতিকার তথয়ক স্বািীনিায় উন্নীি হওয়ার জন্য।’ অথ বাৎ এই ৬ দফার তিঁতে তবয়য় তিতন স্বািীনিায় তপৌৌঁেয়বন। 

তবচক্ষণ তনিা তেয়লন বঙ্গবন্ধু। সুতনতদ বি লক্ষু তনি বারণ কয়র রাজনীতি কয়রয়েন। স্বািীনিার লক্ষু সােয়ন তনয়য়ই ’৪৮-এ োত্রলীগ 

ও ’৪৯-এ আওয়ােী লীগ প্রতিষ্ঠা কয়র েহান িাো আয়দালয়নর েধ্য তদয়য় স্বািীনিার বীজ তরাপণ কয়র ৬ দফায় বাঙাতলর 

আত্মতনয়ন্ত্রণ অতিকার জাতির সােয়ন তপশ কয়রন। ৬ দফা তদওয়ার পর তদয়শর তবতিন্ন তজলায় বঙ্গবন্ধুর নায়ে ১০টি োেলা দায়য়র 

করা হয়। প্রতিটি োেলায় জাতেন তপয়লও নারায়ণগঞ্জ তথয়ক সিা কয়র ঢাকায় তফরার পর ‘পাতকস্তান তদশরক্ষা আইয়ন’ িাঁয়ক 

তগ্রফিার করা হয়। প্রতিবায়দ আওয়ােী লীয়গর ডায়ক ৭ জুন সব বাত্মক হরিায়ল োত্রলীগ অগ্রণী ভূতেকা পালন কয়র। ’৬৮-এর ১৮ 

জানুয়াতর তজল তথয়ক বঙ্গবন্ধু মুতি তপয়লও পুনরায় তজলয়গয়টই তগ্রফিার কয়র অজানা স্থায়ন তনয়য় যাওয়া হয়। প্রথয়ে আেরা 

জানিাে না তপ্রয়য়নিা তকাথায় তকেন আয়েন। ’৬৮-এর ১৯ জুন আগরিলা োেলার তবচার শুরু হয়ল আেরা বুঝয়ি পাতর আইয়ুব 

খান রাষ্ট্রয়রাহীিার অতিয়যাগ তুয়ল বঙ্গবন্ধুয়ক ফাঁতসকায়ষ্ঠ মৃতুুদÐ তদয়ব। আইয়ুব খান প্রদত্ত োেলার নােই তেল ‘রাষ্ট্র বনাে তশখ 

মুতজব ও অন্যান্য।’ আেরা োত্রসোজ এই তগ্রফিায়রর তবরুয়ে গণআয়দালন গয়ে তুতল। 

স্মৃতিকথা তলখয়ি বয়স েয়ন পেয়ে, ডাকসুসহ ৪টি োত্র সংগেয়নর সেন্বয়য় ঐতিহাতসক ১১ দফার তিতত্তয়ি ’৬৯-এর ৪ 

জানুয়াতর সব বদলীয় োত্র সংগ্রাে পতরেদ গয়ে ওোর কথা। েয়ন পয়ে ১১ দফা আয়দালয়নর প্রয়ণিা-োত্রলীগ সিাপতি প্রয়াি আব্দুর 

রউফ ও সািারণ সম্পাদক খায়লদ তোহাম্মদ আলী; োত্র ইউতনয়ন (েতিয়া গ্রæপ) সিাপতি প্রয়াি সাইফুতিন আহয়েদ োতনক ও 

সািারণ সম্পাদক সােসুয়িাহা; োত্র ইউতনয়ন (তেনন গ্রæপ) সিাপতি তোস্তফা জাোল হায়দার ও সািারণ সম্পাদক োহবুবউল্লাহ 

এবং এনএসএফ-এর একাংয়শর সিাপতি প্রয়াি ইব্রাতহে খতলল ও সািারণ সম্পাদক ফখরুল ইসলাে মুন্সীর কথা। োত্রয়নিায়দর 

প্রয়িুয়কই তেয়লন খ্যাতিোন। আতে ডাকসু তিতপ তহয়সয়ব সব বদলীয় োত্র সংগ্রাে পতরেয়দর সেন্বয়ক ও মুখপায়ত্রর দাতয়ত্ব পালন 

কতর। আোর সয়ঙ্গ তেয়লন ডাকসু তজএস নাতজে কােরান তচৌধুরী। ’৬৯-এর ১৭ জানুয়াতর ঢাকা তবশ্বতবদ্যালয়য়র কলািবয়নর 

বটিলায় োত্র সংগ্রাে পতরেয়দর সোয়বশ অনুতষ্ঠি হয়। ১১ দফা প্রণয়য়নর পর এটাই প্রথে কে বসূচী। ডাকসু তিতপ তহয়সয়ব আোর 

সিাপতিয়ত্ব সিা শুরু হয়। তবশ্বতবদ্যালয়য়র বাইয়র গিন বর তোনায়য়ে খান ১৪৪ িারা জারী কয়রন। সিাপতি তহয়সয়ব দাতয়ত্ব তেল 

তসোন্ত তদওয়ার ১৪৪ িারা িাঙয়বা তক িাঙয়বা না। উপতস্থি োত্রয়দর তচায়খমুয়খ তেল ১৪৪ িারা িয়ঙ্গর দৃঢ়িা। ১৪৪ িারা িয়ঙ্গর 

চূোন্ত তসোন্ত তঘােণা কয়র ’শ পাঁয়চক োত্র তনয়য় রাজপয়থ এলাে। পুতলশ বাতহনী আোয়দর উপর লাঠিচাজব কয়র। োত্রলীগ সিাপতি 

আবদুর রউফ ঘটনাস্থয়ল আহি হন। আেরা কুাম্পায়স তফয়র আতস। পরতদন ১৮ জানুয়াতর পুতলশী তনয বািয়নর প্রতিবায়দ তবয়ক্ষাি 

তেতেল ও ঢাকার তশক্ষা প্রতিষ্ঠানগুয়লায়ি িে বঘট কে বসূচী তদই। ১৮ জানুয়াতর বটিলায় জোয়য়ি। যথারীতি আতে সিাপতি। ঢাকা 

তবশ্বতবদ্যালয়সহ সকল তশক্ষা প্রতিষ্ঠায়ন োত্র িে বঘট তেল তবিায় সকায়ল বটিলায় োত্র জোয়য়য়ির পর খÐ খÐ তেতেল এবং 

সহস্র কয়ের উচ্চারণ, ‘তশখ মুতজয়বর মুতি চাই, আইয়ুব খায়নর পিন চাই।’ গিকায়লর তচয়য় আজয়কর সোয়বশ বে। তসতদনও 

১৪৪ িারা বলবৎ তেল। ১৪৪ িারা িয়ঙ্গর তসোন্ত তনয়য় রাজপয়থ তনয়ে এলাে। দাঙ্গা পুতলশ লাঠিচাজব আর টিয়ার তশল তনয়ক্ষপ 

কয়র। তফয়র এলাে কুাম্পায়স। কে বসূচী তনওয়া হয়লা ১৯ জানুয়াতর আেরা প্রয়কৌশল তবশ্বতবদ্যালয় তথয়ক তেতেল করয়বা এবং ১৪৪ 

িারা িাঙয়বা। তসতদন তেল রতববার। ঢাকা তবশ্বতবদ্যালয় বন্ধ। তকন্তু প্রয়কৌশল তবশ্বতবদ্যালয় তখালা তেল। আেরা তেতেল শুরু কতর। 

শুরু হয় পুতলয়শর লাঠিচাজব, টিয়ার তশল তনয়ক্ষপ। তকন্তু তকছুই োনয়ে না োত্ররা। শঙ্কাহীন প্রতিটি োয়ত্রর মুখ। গি দু’তদয়নর তচয়য় 

তেতেল আয়রা বে। পুতলশ গুতল চালায়লা। প্রয়কৌশল তবশ্বতবদ্যালয়য়র োত্র োত্রলীগ কেী আসাদুল হক, বাতে তদনাজপুর, গুতলতবে 



হয়য় লুটিয়য় পয়ে রাজপয়থ। ’৭১-এর েহান মুতিযুয়ে তিতন শহীদ হন। পুতলয়শর তনয বািন ও গুতলবে বয়ণর প্রতিবায়দ ২০ জানুয়াতর 

তসােবার আবার বটিলায় সোয়বয়শর কে বসূচী তদই। ২০ জানুয়াতর ’৬৯-এর গণআয়দালয়নর োইলফলক। এতদন ১১ দফা দাবীয়ি 

ঢাকাসহ প্রয়দয়শর সেস্ত তশক্ষা প্রতিষ্ঠায়ন পূণ ব িে বঘট পাতলি হয়। যখন সিাপতির িােণ তদতি িখন তেল-কারখানা, অতফস-

আদালি তথয়ক দয়ল দয়ল োনুে আসয়ে বটিলা প্রাঙ্গয়ণ। সব বদলীয় োত্রসংগ্রাে পতরেয়দর তসোন্তক্রয়ে তসতদন বয়লতেলাে, ‘যিতদন 

আগরিলা োেলার োেযতন্ত্রক কায বকলাপ ধ্বংস কয়র তপ্রয় তনিা তশখ মুতজবসহ সকল রাজবদীয়দর মুি করয়ি না পারয়বা, 

িিতদন আয়দালন চলয়ব। স্বস্বরশাসক আইয়ুব-তোনায়য়ে শাহীর পিন না ঘটিয়য় বাংলার োত্রসোজ ঘয়র তফরয়ব না।’ পুনরায় ১৪৪ 

িারা িয়ঙ্গর তঘােণা তদলাে। লক্ষ োনুয়ের তেতেল তনয়ে এয়লা রাজপয়থ। তকাথায় তগল ১৪৪ িারা! আেরা তেলাে তেতেয়লর 

োঝখায়ন। তেতেল যখন আয়গর কলািবন বিবোন তেতডয়কল কয়লয়জর সােয়ন ঠিক িখনই গুতল শুরু হয়। আতে, োত্রলীগ সািারণ 

সম্পাদক খায়লদ তোহাম্মদ আলী ও আসাদুজ্জাোন (শহীদ) একসায়থ তেলাে। আোয়দর লক্ষু কয়র এক পুতলশ ইন্সয়পক্টর গুতল 

তোঁয়ে। গুতল লায়গ আসাদুজ্জাোয়নর বুয়ক। সায়থ সায়থ ঢয়ল পয়ে আসাদ। আসাদয়ক িরািতর কয়র তেতডয়কল কয়লয়জর তদয়ক 

তনওয়ার পয়থ আোয়দর হায়ির উপয়রই তস মৃতুুবরণ কয়র। একজন শহীয়দর তশেতনিঃশ্বাস স্পি শুনয়ি পাতিলাে। মৃতুু এয়িা 

কায়ে হায়ির উপর! তেতডয়কয়লর তিঁতেয়ি আসায়দর লাশ রাখা হয়। িাঁর গুতলতবে রিাি শাট বটি সংগ্রায়ের পিাকা কয়র আেরা 

আসায়দর রি ছুৌঁয়য় শপথ তনয়য় সেস্বয়র বতল, ‘আসাদ তুতে চয়ল তগয়ো। তুতে আর তফয়র আসয়ব না আোয়দর কায়ে। তিাোর রি 

ছুৌঁয়য় শপথ করতে, আোয়দর দাবী আদায় না হওয়া পয বন্ত আেরা োয়য়র তকায়ল তফয়র যায়বা না।’ এরপর ছুয়ট তগলাে শহীদ তেনার 

চত্বয়র। আসায়দর েতুুর খবর তঘােণা করলাে তশাকািব জনিার োয়ঝ। আসায়দর রিাি শাট ব সােয়ন তরয়খ সোয়বয়শর উয়িয়শ 

বললাে, ‘আসায়দর এই রি আেরা বৃথা তযয়ি তদয়বা না’ এবং ২১ জানুয়াতর পল্টয়ন আসায়দর গায়য়বানা জানাজা ও ১২টা পয বন্ত 

হরিায়লর কে বসূচী তঘােণা কতর। আোয়দর সত্তা ও অতস্তত্ব আসায়দর রয়ির বন্ধয়ন আবে হয়লা। শহীদ তেনার তথয়ক শুরু হওয়া 

তশাক তেতেল মুহূয়িবই লক্ষ োনুয়ের তবয়ক্ষাি তেতেয়ল পতরণি হয়লা। ইয়িােয়ধ্য তসনাবাতহনী তোিায়য়ন করা হয়য়য়ে। তশাক তেতেল 

যখন ৩ তনিার সোতির কায়ে িখন তসনাসদস্যরা োইয়ক বলয়ে, ‘তডান্ট ক্রস, তডঞ্জার-তডঞ্জার, তডান্ট ক্রস!’ তকন্তু তশাক তেতেল 

তক্ষায়ি উত্তাল। ‘তডঞ্জার’ শয়ের তকান মূল্যই তনই তেতেয়লর কায়ে। তেতেল তনি বয়য় এতগয়য় তগল। ২১ জানুয়াতর পূব বয়ঘাতেি হরিাল 

কে বসূচী পাতলি হয়লা। চারতদক তথয়ক োনুয়ের ঢল নােয়লা পল্টন েয়দায়ন। োইক, েঞ্চ তকছুই তেল না। পল্টয়ন চারাগায়ের ইয়টর 

তবস্টতনর উপর দাঁতেয়য় বিব্য রাখয়ি হয়লা। বিৃিার পর োত্র সংগ্রাে পতরেয়দর পয়ক্ষ ৩ তদয়নর কে বসূচী তঘােণা কতর ঃিঃ ২২ 

জানুয়াতর তশাক তেতেল, কায়লা ব্যাজ িারণ, কায়লা পিাকা উয়ত্তালন। ২৩ জানুয়াতর সন্ধুায় েশাল তেতেল, পয়র কায়লা পিাকাসহ 

তশাক তেতেল। ২৪ জানুয়াতর দুপুর ২টা পয বন্ত হরিাল। ২২ জানুয়াতর ঢাকা নগরীয়ি এেন তকায়না তলাক তদতখতন যাঁর বুয়ক কায়লা 

ব্যাজ তনই। বােীয়ি, অতফয়স সব বত্রই কায়লা পিাকা উেয়ে। একোত্র কুান্টনয়েন্ট োো ঘৃণা প্রকায়শর এই প্রিীতক প্রতিবাদ তেল 

সব বত্র। ২৩ জানুয়াতর শহয়রর সেস্ত অতলগতল তথয়ক স্বিিঃস্ফূিবিায়ব তবর হয় েশাল তেতেল। সেগ্র ঢাকা পতরণি হয় েশায়লর 

নগরীয়ি। ২৪ জানুয়াতর সব বাত্মক হরিাল পাতলি হয়। সব বত্র োনুয়ের একই প্রশ্ন, ‘তশখ মুতজব কয়ব মুতি পায়ব?’ ‘কয়ব আগরিলা 

োেলা তুয়ল তনওয়া হয়ব?’ হরিায়লর পর সেগ্র জনপদ গণঅভ্যুত্থায়নর প্রবল তবয়ফারয়ণ প্রকতম্পি, অতিগিব। জনয়রাে তনয়ন্ত্রণ 

কয়র তনয়েিাতন্ত্রকিা বজায় রাখা তয কি কঠিন তসতদন েয়ে ব েয়ে ব অনুিব কয়রতে। তকছুক্ষয়ণর েয়ধ্য তসনাবাতহনী, ইতপআর এবং 

পুতলশ েতরয়া হয়য় ওয়ে তবয়ক্ষাি দেয়ন। যত্রিত্র গুতল চালায়ি থায়ক। তস গুতলয়িই শহীয়দর িাতলকায় যুি হয় েতিউর, েকবুল, 

আয়নায়ার, রুস্তে, তেলন, আলেগীর, আয়নায়ারাসহ আয়রা অয়নক নাে। লক্ষ োনুে তনয়ে আয়স ঢাকার রাজপয়থ। োনুয়ের পুতঞ্জভূি 

ঘৃণা এেন িয়ঙ্কর তক্ষায়ি পতরণি হয় তয, তবক্ষুব্ধ োনুে সরকারী িবন ও সরকার সেতথ বি পতত্রকায়ি আগুন িতরয়য় তদয়। ‘স্বদতনক 

পাতকস্তান’, ‘েতন বং তনউজ’ এবং ‘পয়গাে’ অতফস িস্মীভূি হয়। আগরিলা োেলার প্রিান তবচারপতি এস রহোন বাসিবন তথয়ক 

এক বয়ে পাতলয়য় যায়। নবাব হাসান আসকাতর, পাতকস্তান জািীয় পতরেদ সদস্য এনএ লস্কর এবং রবীন্দ্র সঙ্গীি তনতেেকারী খাজা 

শাহাবুিীনসহ আয়রা কয়য়ক েন্ত্রীর বাসিবয়ন আগুন তদওয়া হয়। 

 ঢাকার নবকুোর ইন্সটিটিউশয়নর দশে তেণীর োত্র েতিউর রহোয়নর লাশ তনয়য় আেরা পল্টয়ন যাই। লক্ষ লক্ষ োনুয়ের 

অংশগ্রহয়ণ পল্টন েয়দায়ন জানাজা অনুতষ্ঠি হয়। জানাজার পর তবক্ষুব্ধ জনিা গিন বর হাউস আক্রেয়ণ উদ্যি হয়। তবনা োইয়ক 

বিৃিা কয়র জনিায়ক শান্ত কতর। গণতেতেল কয়র েতিউয়রর লাশ তনয়য় ইকবাল হয়লর োয়ে আতস। তয োয়ে এয়সতেয়লন সদ্য-

সন্তানহারা শহীদ েতিউয়রর তপিা জনাব আজহার আলী েতল্লক। তিতন ক্রদনরি অবস্থায় বয়লতেয়লন, ‘আোর তেয়ল চয়ল তগয়ে 

দুিঃখ নাই। তকন্তু আোর তেয়লর এই রি তযন বৃথা না যায়।’ যখন ইকবাল হয়ল তপৌৌঁোই িখনই তরতডওয়ি তঘাতেি হয় ঢাকায় 

কারতফউ। েতিউয়রর পয়কয়ট এক টুকয়রা কাগয়জ নাে-ঠিকানাসহ তলখা তেল, ‘ো-তগা, তেতেয়ল যাতি। যতদ তফয়র না আতস ো, 

েয়ন তকায়রা তিাোর তেয়ল বাংলার োনুয়ের মুতির জন্য, তশখ মুতজয়বর মুতির জন্য জীবন তদয়য়য়ে। ইতি- েতিউর রহোন, ১০ে 

তেণী, নবকুোর ইন্সটিটিউশন। তপিা- আজহার আলী েতল্লক, ন্যাশনাল ব্যাংক কয়লাতন, েতিতঝল।’ কারতফউর েয়ধ্যই েতিউয়রর 

লাশ তনয়য় যাই ন্যাশনাল ব্যাংক কয়লানীয়ি। আেরা তপিাোিার আকুল আিবনায়দর আশঙ্কা করতেলাে। তকন্তু ো শুধু আঁচয়ল তচাখ 



মুয়ে বয়লন, ‘আোর তেয়ল চয়ল তগয়ে দুিঃখ নাই!  আজ তথয়ক তুতে আোর তেয়ল। েয়ন তরয়খা, তয জন্য আোর তেয়ল রি তদয়য় 

তগয়লা, তসই রি তযন বৃথা না যায়।’  

’৬৯-এর ২৪ জানুয়াতর গণআয়দালন-গণতবয়ফারয়ণর েধ্য তদয়য় সংঘটিি হয় গণঅভ্যুত্থান। কারতফউর েয়ধ্য একতদনও 

তথয়ে থায়কতন আোয়দর সংগ্রাে। তদয়শর োনুে সম্পূণ বিায়ব পাতকস্তাতন প্রশাসন বজবন কয়রয়ে। কল-কারখানা, অতফস-আদালি, 

সতচবালয় সব বত্র প্রশাসন তিয়ঙ পয়েয়ে। সরকারী কে বকিবাগণ জনগুরুত্বপূণ ব তবতিন্ন তসোয়ন্তর জন্য িণ বা তদয়িন ইকবাল হয়ল সব বদলীয় 

োত্রসংগ্রাে পতরেয়দর তনতৃবৃয়দর কায়ে। তকছুতদয়নর জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষেিার তকন্দ্রতবন্দু হয়য় ওয়ে ইকবাল হল। গণঅভ্যুত্থায়নর েধ্য 

তদয়য় ১১ দফার পয়ক্ষ োত্র, েতেক, কৃেক, তপশাজীবী ও বুতেজীবীসহ বাংলার সব বস্তয়রর োনুয়ের সেথ বন তপয়য়তেলাে। এরপর সান্ধু 

আইন প্রিুাহৃি হয়ল ৯ তফব্রæয়াতর পল্টন েয়দায়ন োত্রসংগ্রাে পতরেদ ‘শপথ তদবস’ পালন কয়র। শপথ তদবয়স আোর সিাপতিয়ত্ব 

সিা শুরু হয় এবং আেরা ১০ জন োত্রয়নিা ‘জীবয়নর তবতনেয়য় হয়লও ১১ দফা দাবী বাস্তবায়ন করয়বা’ জাতির সােয়ন এই 

অঙ্গীকার ব্যি করার শপথ তনয়য় তসøঃাগান তুতল, ‘শপথ তনলাে শপথ তনলাে মুতজব তিাোয় মুি করয়বা, শপথ তনলাে শপথ 

তনলাে ো-তগা তিাোয় মুি করয়বা।’ ’৬৯-এর ২২ তফব্রæয়াতর তপ্রয় তনিায়ক মুি কয়র তসøঃাগায়নর প্রথে অংশ এবং ’৭১-এর 

১৬ তডয়সম্বর দখলদার পাতকস্তান হানাদারয়দর কবল তথয়ক তপ্রয় োতৃভূতেয়ক মুি কয়র তসøঃাগায়নর তিিীয় অংয়শর পূণ ব বাস্তবায়ন 

কয়রতে। এরপর ১৪ তফব্রæয়াতর হরিাল পালন ও ডায়কর জনসিায় জনিার দাবীর মুয়খ তপ্রয় তনিার েতব বুয়ক ঝুতলয়য় বিৃিা 

কতর। ১৫ তফব্রæয়াতর আগরিলা োেলার অন্যিে আসােী সায়জবন্ট জহুরুল হক ও ১৮ তফব্রæয়াতর রাজশাহী তবশ^তবদ্যালয়য়র 

প্রক্টর ড. শােসুয়জ্জাহার হিুাকাÐতঃর পর পতরতস্থতি অতিগিব হয়য় ওয়ে। সংগ্রােী োত্র-জনিা আগরিলা োেলা প্রিুাহার ও 

তপ্রয়য়নিা বঙ্গবন্ধু তশখ মুতজয়বর মুতির দাবীয়ি উত্তাল হয়য় ওয়ে। োনুে কুান্টনয়েন্ট আক্রেণ কয়র তপ্রয়য়নিায়ক মুি করয়ি চায়। 

২১ তফব্রæয়াতর শহীদ তদবয়স োত্র সংগ্রাে পতরেয়দর সিা তথয়ক স্বস্বরশাসয়কর উয়িয়শ আলটিয়েটাে প্রদান কয়র বতল, ‘২৪ ঘন্টার 

েয়ধ্য আোয়দর তপ্রয়য়নিা তশখ মুতজবসহ সকল রাজবদীর তনিঃশিব মুতি তদয়ি হয়ব।’ ২২ তফব্রæয়াতর িথাকতথি তলৌহোনব আইয়ুব 

খান আোয়দর দাবীর কায়ে নতিস্বীকার কয়র বঙ্গবন্ধু মুতজবসহ সকল রাজবদীয়ক তনিঃশিব মুতি প্রদায়ন বাধ্য হয়।  

২৩ তফব্রæয়াতর আোর জীবয়নর তেষ্ঠতদন। তসতদন সদ্যকারামুি তপ্রয় তনিায়ক সব বদলীয় োত্রসংগ্রাে পতরেয়দর পক্ষ 

তথয়ক গণসংবি বনা প্রদান করা হয়। স্মৃতির পািায় তিয়স ওয়ে তদনটির েতব। এেন একজন েহান তনিার গণসংবি বনা সিায় 

সিাপতিত্ব করার তসৌিাগ্য হয়য়তেল আোর। তসতদয়নর তরসয়কাস ব েয়দান তেল কানায় কানায় পতরপূণ ব,-জনসমুর। তচরাচতরি প্রথা 

িঙ্গ কয়র আয়গই সিাপতির িােণ প্রদায়নর অনুেতি তচয়য় লক্ষ লক্ষ োনুেয়ক অনুয়রাি জাতনয়য়তেলাে। দশ লক্ষাতিক তলাক 

দু’হাি তুয়ল সম্মতি জাতনয়য়তেল। বিৃিায় আতে বঙ্গবন্ধুয়ক ‘তুতে’ বয়ল সয়ম্বািন কয়র বয়লতেলাে, ‘তপ্রয় তনিা, তিাোর কায়ে 

আেরা ঋণী, বাঙাতল জাতি তচরঋণী। কারণ তুতে তজল-জুলুে অিুাচার-তনয বািন সহু কয়রয়ো। তিাোর জীবন তুতে বাঙাতল জাতির 

জন্য উৎসগ ব কয়রয়ো তপ্রয় তনিা। এই ঋণ আেরা তকানতদন তশাি করয়ি পারয়বা না। িাই কৃিজ্ঞ বাঙাতল জাতির পক্ষ তথয়ক কৃিজ্ঞ 

তচয়ত্ত তিাোয়ক একটি উপাতি তদয়য় তসই ঋয়ণর তবাঝাটা আেরা হালকা করয়ি চাই।’ দশ লক্ষাতিক তলাক দু’হাি উয়ত্তালন কয়র 

সম্মতি জানাবার পর তসই তনিায়ক-তযতন জীবয়নর তযৌবন কাটিয়য়য়েন পাতকস্তায়নর কারাগায়র, ফাঁতসর েয়ঞ্চ দাতেয়য় মৃতুুয়ক 

আতলঙ্গন কয়রয়েন-‘বঙ্গবন্ধু’ উপাতিয়ি ভূতেি করা হয়। তুমুল করিাতলর েধ্য তদয়য় তসতদন এই প্রস্তাব গ্রহণ কয়র বাংলার োনুে 

লক্ষ লক্ষ কয়ে ধ্বতন তুয়লতেল, ‘জয় বঙ্গবন্ধু।’ 

তসতদন োত্রসোয়জর তনতৃয়ত্ব বাংলার োনুে সুতনতদ বি আদশ ব ও লক্ষু তনয়য় সংগ্রাে কয়রয়ে। তসানালী তসই তদনগুতলর কথা 

িাবয়ল গয়ব ব বুক িয়র ওয়ে। আেরা োনুয়ের তবশ্বায়সর েয বাদা তদয়য়তে। শহীদ েতিউয়রর ো ক্রন্দনরি অবস্থায় বয়লতেয়লন, 

‘আোর সন্তায়নর রি তযন বৃথা না যায়।’ শহীদ েতিউয়রর রি আেরা বৃথা তযয়ি তদইতন। ২০ জানুয়াতর শহীদ আসায়দর বীয়রাতচি 

আত্মিুায়গর েধ্য তদয়য় তয আয়দালন রয়ি রতঞ্জি হয়, তসই আয়দালয়নর সফল পতরণতি বঙ্গবন্ধুসহ সকল রাজবদীর তনিঃশিব 

মুতি, প্রাপ্তবয়স্কয়দর তিাটাতিকার প্রাতপ্ত, ’৭০-এর তনব বাচয়ন একক সংখ্যাগতরষ্ঠিা লাি এবং পতরয়শয়ে ’৭১-এর েহান মুতিযুয়ে 

এক সাগর রয়ির তবতনেয়য় েহত্তর তবজয় অজবন। আর এসব অজবয়নর তেস তরহায়স বল তেল ’৬৯-এর েহান গণঅভ্যুত্থান-যা 

ইতিহায়সর পািায় স্বণ বাক্ষয়র তলখা আয়ে এবং থাকয়ব তচরতদন। 
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