
ফাাংরাদদদয মুক্তিযুদ্ধ এফাং কনার্ ট পয ফাাংরাদদ 

আপদযাজা নাইচ ক্তযভা 

 

দীঘ ট নয় ভা যিক্ষয়ী যুদদ্ধয ভাধ্যদভ াক্তকস্তাদনয ঘৃণ্যতভ ফফ টদযাক্তচত ক্তনীড়ন থথদক ফাাংরাদদ পৃক্তথফীয বুদক ১৯৭১ 

াদর ১৬ ক্তিদম্বয অজটন কদয ভান স্বাধীনতা। আয এই স্বাধীনতা যুদদ্ধ শুধুভাত্র ফাাংরাদদদয জনগণই নয় , হৃদদয়য যভ  

অনুভূক্তত ক্তদদয় ফাাংরাদদক্তদদয জন্য াাদেয াত ফাক্তড়দয়ক্তছদরন থগার্া ক্তফদেয াড়া জাগাদনা  ‘দ্য ক্তফর্র’ ব্যান্ড দদরয ক্তরি 

ক্তগর্াক্তযস্ট এফাং অন্যতভ কণ্ঠক্তল্পী জজট যাক্তযন। 
 

ফাাংরাদদদয মুক্তিযুদদ্ধয ভান ফন্ধু জজট যাক্তযদনয জন্ম ১৯৪৩ াদরয ২৫ থপব্রুয়াক্তয ইাংল্যাদন্ডয ক্তরবাযপুদর। াংগীত 

তাঁদক ক্তনদয় থগদছ ভানুদলয হৃদয় আক্তঙনায়। াক্তকস্তাক্তনদদয ক্তনভ টভ , ক্তনীড়ন ও দুদ টাদক ১ অগাস্ট ১৯৭১ াদরয যক্তফফায 

ক্তনউইয়কট ক্তটিয ম্যাক্তিন থকায়ায গাদি টদন প্রায় ৪০,০০০ দ টদকয উক্তিক্ততদত অনুক্তিত 'কনার্ ট পয ফাাংরাদদ ' অনুিাদন 

ফাাংরাদদদয কথা ক্তফেফাীদক তুদর ধদযন। থখাদন ক্ততক্তন  'ফাাংরাদদ' ক্তদযানাদভ একটি গান থগদয় থানান। গানটিয ফাাংরা 

অনুফাদ তুদর ধযা দরা – 

 

ফন্ধু আভায এদরা একক্তদন 

থচাখবযা তায ধু ধু াাকায 

ফরদরা থকফর ায়তা চাই 

ফাঁচাদত দফ থম থদর্াদক তায 

থফদনা মক্তদ ফা না-ও থাদক তবু 

জাক্তন আক্তভ, ক্তকছু কযদতই দফ 

কদরয কাদছ ক্তভনক্তত জানাই আজ আক্তভ তাই 

কদয়কটি প্রাণ এদা না ফাঁচাই 

ফাাংরাদদ, ফাাংরাদদ 

থদখক্তছ থখাদন করই ধ্বস্ত 

কত ত প্রাণ থভায ক্তনিঃদল 

থদক্তখক্তন এভন থফদনা অদল 

থতাভযা ফাই দুাত ফাড়াও আয বুদঝ নাও 

ভানুলগুদরাদক ায়তা দাও 

ফাাংরাদদ, ফাাংরাদদ 

থদক্তখক্তন কখদনা এত দুদব টাগ 

থদাাই থতাভযা ক্তপক্তযওনা মুখ, ফদরা এই কথা 

ভানুলগুদরাদক থদফ ায়তা 

ফাাংরাদদ, ফাাংরাদদ 

ভদন দফ থ থতা থকান ীভানায়, আভযা থকাথায় 

কী কদয ফা এদক ছুদড় থদই থপদর 

এত থম থফদনা যাক্তখ দূদয থেদর 

থদদফ না থতাভযা ক্ষুক্তধতদক রুটি াভান্য দুটি 

ভানুলগুদরাদক ায়তা দাও। 

 

ফাাংরাদদদয স্বাধীনতা যুদদ্ধয দক্ষ ও াক্তকস্তাক্তনদদয ক্তনভ টভ গণতযায প্রক্ততফাদদ , একইাদথ যণাথীদদয আক্তথ টক 

দমাক্তগতা এফাং স্বাধীন ফাাংরা থফতায থকদেয াাোদথ ট থই ভদয়য াযা ক্তফে কাঁাদনা াংগীত ক্তল্পীদদয অাংগ্রদণয 

ভাধ্যদভ এই কনাদর্ টয উদদ্যাগ ক্তনদয়ক্তছদরন  থতায ম্রার্ যক্তফ াংকয। তাঁয এ ভান উদদ্যাগ শুধুভাত্র আক্তথ টক দমাক্তগতাই নয় , 

ফাাংরাদদদয সুভান মুক্তিযুদ্ধদক কদযদছ আদযা থগৌযফা ক্তিত ও ভক্তভাক্তিত। ১৯৭১ এয নয় ভাব্যাী ফাাংরাদদদ ঘটিত 

গণতযায কথা , রক্ষ রক্ষ যণাথীয তীব্র মন্ত্রণায কথা পৄদর্ উদেদছ ‘ফাাংরাদদ’ নাভক গাদনয ভাধ্যদভ আয এযই 

ধাযাফাক্তকতায় ইউক্তনদপ জজট যাক্তযদনয অফদাদনয স্মযদণ একটি ক্তফদল পান্ড গেন কদয , মায নাভ থদওয়া য় ‘দ্য জজট 

যাক্তযন পান্ড পয ইউক্তনদপ’। 

 

 ‘কনার্ ট পয ফাাংরাদদ ’ থথদক ১৫ ক্তভক্তরয়ন ভাক্তকটন িরায াংগ্র কদয জজট যাক্তযন ফাাংরাদদদয মুক্তিযুদদ্ধ য 

ায়তায জন্য াোন। ইউক্তনদদপয ভাধ্যদভ তা বাযদতয ফক্তিক্তক্তফদয অপুক্তিয ক্তকায ক্তশুদদয খাফায ও ক্তচক্তকৎায জন্য ব্যয়  
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কযা য়। উদেখ্য থম , থ ভয় এই কনাদর্ ট অাং থনন ক্তন্ডত যক্তফ াংকদযয দে ক্তফেখ্যাত দযাদ ক্তল্পী ওস্তাদ আরী আকফয 

খান ও ক্তকাংফদক্তি তফক্তরয়া ওস্তাদ আোযাখা। 

 

জজট যাক্তযন ও ফাাংরাদদদয মুক্তিযুদ্ধ এক ও ওদতাদপ্রাদতাবাদফ জক্তড়ত। কনার্ ট পয ফাাংরাদদদয ভাধ্যদভ জজট 

যাক্তযন একর্া আক্তিক ম্পদকট আফদ্ধ  দয়ক্তছদরন ফাাংরাদদ ও ফাাংরাদদদয জনগদণয  াদথ। ১৯৭১ এয াক ানাদায 

ফাক্তনীয নাযকীয় তান্ডফ আয তযামজ্ঞ তাঁদক গ বীযবাদফ স্প ট কদয। এ প্রদে যাক্তযদনয স্ত্রী অক্তরক্তবয়া ফদরক্তছদরন , ‘জদজটয 

কাদছ শুদনক্তছ , একাত্তদয ফাাংরাদদদ গণতযা , ধ্বাং আয ানাাক্তন ক্তফম টস্ত কদয তুদরক্তছর যক্তফ াংকযদক। এ ক্তনদয় ভনিঃকদি 

ক্তছর থ। অন্যক্তদদক ক্তনদজয থযকক্তি টাং ক্তনদয় ব্যস্ত ক্তছর জজট। ত্তদয ক্তফর্র থবদঙ মাওয়ায় নতুন কদয কযাক্তযয়ায গড়দত থ 

ভদনাদমাগী দয় ওদে। এ ভয় যক্তফাংকয জানায়, ফাাংরাদদদয জন্য তক্তফর াংগ্রদ একটি কনার্ ট কযদত চায়। এ উদদ্যাদগ থ 

জজটদক াদ থদত চায়। জদজটয ও ভদন দরা এ কাদজ তাঁয ক্তনযুি ওয়া উক্তচত। তাঁয িাদক অদনদক াড়া ক্তদদফ , একাত্তদযয 

উত্তার ক্তদনগুথরায ভাঝাভাক্তঝ ভদয় ওই কনার্ ট আদয়াজন ভদয়াদমাগী ক্তছর। জজট তখন ফফ ক্তিরান , এক্তযক ক্ল্যার্ন , ক্তফক্তর 

থপ্রস্টন, ক্তযাংদগা স্টায , ক্তরওন যাদর , ওস্তাদ আরী আকফয , ওস্তাদ আো যাখা ও যক্তফ াংকযদক ক্তনদয় কনার্ ট আদয়াজন কদয। 

ওই কনার্ ট ক্তদদয়ই ফাাংরাদদদয দে জদজটয ফন্ধন শুরু য়’। 

 

১৯৭১ াদরয জুরাই ভাদ জজট যাক্তযদনয ‘ফাাংরাদদ, ফাাংরাদদ ‘গানটি কযাক্তরদপাক্তন টয়ায র এদেরদয ‘দ্য 

থযকি ট প্লার্’ নাদভয স্টুক্তিওদত ধাযণ কযা দয়ক্তছর। ‘দ্য কনার্ ট পয ফাাংরাদদ’ এয ঠিক ক্ততন ক্তদন আদগ ওই ভাদয ২৮ তাক্তযখ 

গানটি ক্তযক্তরজ কযা য়। জজট যাক্তযদনয াদথ এই গান টিয  প্রদমাজক ক্তছদরন ভাক্তকটন ক্তফখ্যাত প্রদমাজক , াংগীতক্তল্পী ও 

গীক্ততকায াক্তব ট ক্তপক্তর থস্পক্টয। মূরত ক্ততক্তন ক্তপর থস্পক্টয নাদভ ক্তযক্তচত ক্তছদরন , ভাক্তকটন াংগীতক্তল্পী ক্তরওন যাদর , 

থদসাদপান ফাদক ক্তজভ ন ট এফাং ড্রাভায থজভ ক্তর কাল্টনায গানটি ধাযদণ ায়তা কদযন। আদযা ায়তা কদয ন ক্তব্রটি 

াংগীতক্তল্পী ও এক ভদয়য দ্য ক্তফর্র ব্যাদন্ডয ড্রাভায ক্তযাংদগা িায। জজট যাক্তযন আর্টি গান থগদয়ক্তছদরন। অনুিাদনয থল 

ক্তযদফনা ক্তছর অক্তফস্মযণীয় ‘ফাাংরাদদ, ফাাংরাদদ’ গানটি। ২০০৫ াদর নতুন কদয প্রকাক্তত দয়দছ দ্য কনার্ ট পয 

ফাাংরাদদ অযারফাদভয ক্তিক্তবক্তি। দুটি  ক্তিক্তবক্তিয এক থর্ এখদনা াওয়া মায়। একটি ক্তক্তিদত যদয়দছ পুদযা গাদনয অনুিান। 

আদযকটিদত যদয়দছ ক্তল্পী -করাকুরীদদয াক্ষাৎকায , আয থখাদন যদয়দছ কনাটি ট আদয়াজদনয থনথ্য কাক্তনী। পুদযা 

কাজটিয দে যুি ক্তছদরন অক্তরবায যাক্তযন। এছাড়া আদছ ভড়ায ক্তকছু ছক্তফ ও গান। দে আদছ এ কটি ক্তচত্র পুক্তস্তকাও। 

নতুন ক্তিক্তবক্তি ম্পদকট ক্তন্ড ত যক্তফ াংকয ফণ টনা কদযদছন এবাদফ - ৭৫ ফছদযয াংগীতজীফদন মত কনার্ ট কদযদছন , তায ভদধ্য 

ফদচদয় স্মযণীয় দয় আদছ ম্যাক্তিন থকায়ায গাদি টদনয কনার্ ট পয ফাাংরাদদ। নতুন ক্তিক্তবক্তিদত এক াক্ষাৎকাদয এক্তযক 

ক্ল্যার্ন ফদরদছন , এ অনুিান াযা জীফদনয জন্য স্মযণীয় দয় থাকদফ। ক্ততক্তন আদযা ফদরন , াংগীতক্তল্পী ওয়ার্া থম গদফ টয 

একর্া ক্তফলয়, তা থই মুহূদতট বুদঝক্তছরাভ। ক্তযদো স্টায ফদরন , অনুিানটি থমন অনন্য াদজ থদজক্তছর। দ টক -থরাতায উক্তিক্তত 

ক্তছর অদনক। এককথায় , ‘ফাাংরাদদ’ গানটিই ক্তছর পৃক্তথফীয ইক্ততাদ  যুদ্ধক্তফধ্বস্ত একটি থদদয জন্য প্রথভ থকাদনা চযাক্তযটি 

াংগীত। গানটিদক ফরা য় ‘াংগীদতয ইক্ততাদয অন্যতভ ক্তনক্তফড় াভাক্তজক ফিব্য’। ২০০৫ াদর জাক্ততাংদঘয ভাক্তচফ কক্তপ 

আনান কনার্ ট পয ফাাংরাদদদয জজট যাক্তযদনয গাওয়া ‘ফাাংরাদদ, ফাাংরাদদ’ গান ম্বদন্ধ ফদরক্তছদরন , গানটিয ভথধ্য থম 

হৃদয়গ্রাী ফিব্য উদে এদদছ, তা ফাাংরাদদদয াংকর্ ম্পদকট ব্যক্তিগতবাদফ ভানুলদক স্প ট কদযদছ। 
 

জাক্ততয ক্ততা ফেফন্ধু থখ মুক্তজবুয যভাদনয জন্মতফাক্তল টকীদত ও একইাদথ ফাাংরাদদদয স্বাধীনতায ৫০ ফছয 

পূক্ততটদত জজট যাক্তযন ও তাঁয ‘ফাাংরাদদ, ফাাংরাদদ’ গানটি আদযা ফাঙভয় দয় উদেদছ। ফাাংরাদদদয ভান মুক্তিযুদ্ধ এফাং 

কনার্ ট পয ফাাংরাদদ এক অক্তফদেদ্য গাঁথায় ও স্বণ টাক্ষদয থরখা থাকদফ যুদগয য যুগ। াাাক্ত ফাাংরাদদদয স্বাধীনতা যুদ্ধ 

ও ‘ফাাংরাদদ, ফাাংরাদদ’ গানটি ক্তফে চযাক্তযটি প্রথভ াংগীদতয ভম টাদা আফভান স্মযণীয়  দয় থাকদফ। 
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