
আসুন আলরোয লেয অভবমোত্রী ই 

মুা. শলু জাভান 

 

স্বাধীনতায আলরায ভার ালত শনলে ১৯৭২ ালরয ১০ জানুোশয ফাঙাশর জাশতয অশফংফাশদত ননতা, াজায ফছলযয নেষ্ঠ 

ফাঙাশর জোভিয ভিো ফঙ্গফন্ধু শখ মুভজবুয যভোন দীর্ ঘ নে ভা য াশিস্তালনয অন্ধিায িাযা প্রলিাষ্ঠ নথলি মুশি নলে স্বাধীন 

ভাতৃভূশভলত ল ৌযলফ ও ফীযদল ঘ প্রতযাফতঘন িলযন। নশদন স্বাধীন ফাংরালদল, মুি ফাতাল, জনতায মুলে ফঙ্গফন্ধুয দা ঘলণয 

ভধ্য শদলে ফাংরালদলয স্বাধীনতা ও শফজে পূণ ঘতা নলেশছলরা। নশদন নথলি ফাংরালদ মাত্রা িলযশছলরা ‘অন্ধিায নথলি আলরাে’, 

‘যাধীনতা নথলি স্বাধীনতাে’ ও ‘শনযাা নথলি আাে’, ‘অন্যাে নথলি ন্যাে’ এয লথ ।তাই ১০ জানুোশয ফাংরালদলয ইশতাল 

অশফস্মযণীে ও আনলেয শদন, প্রকৃতলে শযপূণ ঘ শফজলেয শদন। আয এই শফজে অজঘন িযলত, জাশতয শতায ননতৃত্ব ফাঙাশর জাশত 

দীর্ ঘ ২৪ ফছয াশিস্তাশন ািলদয অন্যাে, অতযাচায আয জুলুলভয শফরুলে আলোরন– ংগ্রাভ িলযলছ, ফাংরালদলি স্বাধীন যাষ্ট্র 

শললফ প্রশতষ্ঠা িযলত ফঙ্গফন্ধু ফহুফছয নজর নেলেলছন – লেলছন শনদারুণ িষ্ট ও শনম ঘাতন। 

 

ফঙ্গফন্ধু শছলরন অীভ যাজননশতি প্রজ্ঞাম্পন্ন ও দূযদী ননতা। শতশন বুঝলত নলযশছলরন ফাঙাশরয শফজে শন্নিলে এফং 

ফাংরালদলয ভানুললয মুশিয আিাঙ্খা আিাচুম্বী– শুধু প্রলোজন এিটি আহ্বান, এিটি শনলদ ঘনা। তাই ১৯৭১ ালরয ৭ ভাচ ঘ 

যাজনীশতয ভািশফ ফঙ্গফন্ধু নযলিা ঘ ভেদালন রালো জনতালি  শুশনলেশছলরন অভয িশফতা,  

     

“এফোলযয ংগ্রোভ আভোলেয মুভিয ংগ্রোভ, 

   এফোলযয ংগ্রোভ স্বোধীনিোয ংগ্রোভ।” 

 

এই বালণ শছলরা স্বাধীনতায মূরভন্ত্র ও অনুলপ্রযণায উৎ। মূরত এই বাললণয ভাধ্যলভই শতশন ফাংরালদলয স্বাধীনতা 

নর্ালণা িলয শদলেশছলরন এফং মুশিা র জনতা নদ স্বাধীলনয প্রস্তুশত শনলেশছলরা। যফতীলত অলমা  আলোরন চরািারীন 

১৯৭১ ালরয ২৫ ভাচ ঘ িারযালত াশিস্তাশন ানাদায ফাশনী  পূফ ঘশযিশিতবালফ ‘অালযন াচ ঘরাইে’ নালভ ফাঙাশর জাশতয উয 

শুরু িলয এি নৃং তযামজ্ঞ। নই নপ্রোলে অকুলতাবে ফঙ্গফন্ধু ২৬ ভালচ ঘয প্রথভ প্রলয ফাংরালদলয স্বাধীনতা নর্ালণা িলযন 

এফং ফ ঘস্তলযয জন ণলি মুশিযুলে ঝাশলে যায আহ্বান জানান।  

 

ফঙ্গফন্ধুয উশিশত াশিস্তাশন ানাদায ফাশনীয জন্য শছলরা হুভশিস্বরূ, তাই স্বাধীনতা নর্ালণায অব্যফশত য তাঁযা 

ধানভশিয ৩২ নং ফাা নথলি ফঙ্গফন্ধুলি আেি িলয াশিস্তালনয িাযা ালয অন্তশযন িলয।      

 

তৎিারীন াশিস্তান যিায নবলফশছলরা ফঙ্গফন্ধুলি আেি িযলর, তাঁয ও ফাঙাশর জাশতয ভলনাফর নবলঙ্গ মালফ, শিন্তু ফীয 

ফাঙ্গাশরযা ফ ঘস্তলয প্রশতলযাধ  লে নতালর। ফঙ্গফন্ধুয অনুশিশতলতই তালি যাষ্ট্রশত িলয  ঠিত ে প্রফাী যিায মা ‘মুশজফন য 

যিায’ নালভ শযচাশরত ে। মুশজফন য যিালযয ননতৃলত্ব দীর্ ঘ নে ভা এলদলয আাভয জন ণ মুশিযুলে প্রাণণ রোই িলয 

শফজে শছশনলে আলন। আয অন্যশদলি াশিস্তাশন াি ন াষ্ঠী প্রলনয শফচালয ফঙ্গফন্ধুয পাঁশয আলদ নদে, তাঁয িাযা ালযয 

ালই তাঁয জন্য িফয খ ুঁলে। শিন্তু তাঁযা ভান ননতা ফঙ্গফন্ধুলি শফন্দু শযভাণও শফচশরত িযলত ালয নাই।  শতশন শছলরন স্বাধীনতা 

অজঘলনয রলেয শভারলেয ভলতা অের, অশফচর।  তাঁযা ভলন িলযশছলরা পাঁশয আলদ শদলে তাযা ফঙ্গফন্ধুলি ভানশিবালফ দুফ ঘর 

িযলত াযলফ। শিন্তু ফঙ্গফন্ধু শছলরন অীভ াী, ন্যালেয প্রলে শতশন শছলরন প্রস্তয িঠিন ও অের। পাঁশয ভঞ্চ প্রস্তুত নজলনও 

ফঙ্গফন্ধু তাঁয আদ ঘ নথলি শফচুযত নশন। তাঁয নদলপ্রভ, তাঁয া, ফাংরালদ ও ফাংরায ভানুললয প্রশত তাঁয বারফাা আভালদয 

িলরয জন্য অনুিযণীে ও নপ্রযনায উৎ।  

 

ফঙ্গফন্ধুয ডালি াো শদলে ফাংরায ফ ঘস্তলযয কৃলি, েশভি, ছাত্র, জনতা দীর্ ঘ নে ভা যিেেী যুলেয ভাধ্যলভ ১৬ 

শডলম্বয ১৯৭১ শফজে অজঘন িলয। নশদন ৯৫ াজায াশিস্তাশন ননা আত্মভ ঘণ িলয। শফজে অজঘন লরও নদলয ভানুললয িালছ 

তা শছলরা অতৃপ্ত ও অপূণ ঘ। স্বাধীনতা আলোরলন ফাংরায প্রাণপুরুল, ফাংরায স্বপ্নেষ্টা ফঙ্গফন্ধুলি ছাো শফজলোল্লা ও শফজে আনে িযা 

জন লণয লে ম্ভফ শছলরা না। যাজনীশতয ভািশফ ও স্বাধীনতায শিী ছাো শফজে িশফতাটি নরো ম্পন্ন শিলরা না। তাই পুলযা 

জাশত অধীযবালফ অলো িযশছলরা ভান ননতায নদল নপযায। অন্যশদলি ১৬ শডলম্বয শফজে অজঘন লরও স্বাধীনতায িাণ্ডাশয 

ফঙ্গফন্ধু তেলনা শিছুই জানলতন না, াশিস্তাশনযা তালি ির প্রিায তথ্য ও ংফাদ ভাধ্যভ নথলি দূলয নযলেশছলরা। ১৯৭২ ালরয 

লরা জানুোশয ন্ধযাে ভুলটায ালথ াোতিালর ফঙ্গফন্ধু জানলত ালযন, তাঁয স্বলপ্নয নানায ফাংরা স্বাধীন নদ শললফ শফলে 

আত্মপ্রিা িলযলছ, নই ালথ ফাংরায ভানুললয স্বাধীনবালফ নেঁলচ থািায অশধিায প্রশতষ্ঠা নলেলছ।  

 

যফতীলত তৎিারীন ফাংরালদ যিায, বাযত ও যাশো মুশিযুলে ােতািাযী শফশবন্ন যাষ্ট্র ও শফে জনভলতয 

চালয শনিে নশত স্বীিায িলয, ০৮ জানুোশয ১৯৭২, াশিস্তান যিায ফঙ্গফন্ধুলি মুশি শদলত ফাধ্য ে। এিশদলি যুলে যাজে, 

অন্যশদলি ফঙ্গফন্ধুলি ম্মালন মুশি নদওো  শফলেটি াশিস্তাশনযা লজ নভলন শনলত াযশছলরা না। তাই তাযা ফঙ্গফন্ধুলি মুশিয য 

যাশয ফা বাযত লে নদল শপযলত শদলত চাে নাই। তাযা ফঙ্গফন্ধুলি ইযান অথফা তুযস্ক লে নদল নপযায প্রস্তাফ িলয, ফঙ্গফন্ধুও 

তাঁলদয িথা ভালনন নাই, শতশন নফলছ শনলেশছলরন রিন নথলি শদল্লী লে নদল নপযায থ। 

 

 



-২- 

 

৯ জানুোশয নবালয াশিস্তান এোযরাইলন্পয শফভালন িলয ফঙ্গফন্ধু নালভন রিলন এফং নোলন শতশন ‘নভ ফ্লাওোয নেশযজ’ 

নালেলর অফিান িলযন। নালের নথলি শতশন প্রধানভন্ত্রী তাজউশিন আলভলদয ালথ িথা ফলর নদলয েফয ননন। শিলেলনয 

তৎিারীন প্রধানভন্ত্রী এলডাোযথ শথ অফিাল শছলরন শফলদ পলয। শিন্তু ফঙ্গফন্ধুয িথা শুলন শতশন পয ংশেপ্ত িলয নশদনই 

রিলন শপলযন এফং ফঙ্গফন্ধুয ালথ নদো িলযন। ফাংরালদ দ্য স্বাধীন ওো যাষ্ট্র মালি শিলেন তেলনা স্বীকৃশত নদে নাই। শিন্তু 

ফঙ্গফন্ধু এভন ব্যশিত্বম্পন্ন এফং শফার ভালয ননতা শছলরন নম শিটি প্রধানভন্ত্রী ফঙ্গফন্ধুয ালথ াোত িযলত ছুলে এলরন এফং 

ফঙ্গফন্ধুয শনযালদ নদল নপযায জন্য যেযার এোযলপাযলয শবআইশ শল্বায িলভে নজলেয ব্যফিা িযলরন। এছাো শতশন 

ফাংরালদলয স্বীকৃশত এফং অথ ঘননশতি লমাশ তায প্রশতশ্রুশতও শদলেশছলরন। 

 

ফঙ্গফন্ধুলি ফন িযা শিটি শফভান, াইপ্রা ও ওভালন জ্বারাশন শফযশত শনলে ১০ জানুোশয িালর শদল্লীয ারাভ 

শফভানফেলয (ফতঘভালন ইশেযা  ান্ধী শফভানফেয) নৌছাে। নোলন ফঙ্গফন্ধুলি স্বা ত জানালত উশিত শছলরন বাযলতয তৎিারীন 

যাষ্ট্রশত শব শব শ শয এফং প্রধানভন্ত্রী শ্রীভশত ইশেযা  ান্ধী। রিন নথলি শদল্লীয এই মাত্রা লথ ফঙ্গফন্ধু নদলয জন্য জাতীে ঙ্গীত 

শালফ ‘আভায নানায ফাংরা, আশভ নতাভাে বারফাশ’ নফলছ শনলে  াওো শুরু িলযন। শদল্লীলত ইশেযা  ান্ধীয লঙ্গ ফঙ্গন্ধু বাযতীে 

ননা নপযত  শফশবন্ন শফলে শনলে আলরাচনা িলযন। বাযত যিায তাঁলদয যাষ্ট্রশতয যাজং শফভালন িলয ফঙ্গফন্ধুলি 

ফাংরালদল াঠালনায ির প্রস্তুশত গ্রণ িলয। শিন্তু অীভ জ্ঞান আয শফচেনতাম্পন্ন ফঙ্গফন্ধু ম্মালন নই প্রস্তাফ শপশযলে শদলে 

শিটি প্রধানভন্ত্রীয নপ্রশযত শফভালনই নদল নপলযন।  

 

লয রিন ও শদল্লী লে ১০ জানুোশয দুপুয নফরা, ফঙ্গফন্ধু ম্মালন, ভাথা উচু িলয, ফীলযয নফল স্বাধীন নদল শপলয 

আলন ইশতালয ভাভানফ, নদ শপলয াে তাঁয শপ্রে ন্তানলি, জাশত শপলয াে তাঁলদয ভান ননতা জাশতয িশত ফঙ্গফন্ধুলি। 

রে রে জনতা নশদন ‘জে ফাংরা’ নলা ালন ম্ভালণ জাশনলেশছলরা শপ্রে ননতালি, ঢািায যাজথ শযণত লেশছলরা জনমুলে। 

তাই এই শদনটি আভালদয িালছ অতযান্ত ভশভাভে ও তাৎম ঘপূণ ঘ।   

 

নদলয ভানুললয িালছ শপযলত নলয ফঙ্গফন্ধু শছলরন আলফ াপ্লুত, তাঁয নচালে শছলরা আনে-অশ্রু। দীর্ ঘ দ ভা য নদল 

শপলযও শতশন শযফালযয িালছ না নমলে প্রথভ ছুলে শ লেশছলরন ফাংরায ভানুললয িালছ।  নশদন স্বলদল শপলয ফঙ্গফন্ধু ফলরশছলরন, 

“আভভ মুরভোন। আভভ জোভন, মুরভোন ভোত্র একফোযই ভলয। িোই আভভ ঠিক কলযভছরোভ, আভভ িাঁলেয ভনকট নভি স্বীকোয কযলফো 

নো। পাঁভয ভলে মোয়োয ভয় আভভ ফরফ, আভভ ফোঙোভর, ফোংরো আভোয শে, ফোংরো আভোয বোলো।“ আসুন ফঙ্গফন্ধু শেলক শেলেভ, 

োভকিো  অন্যোলয়য কোলছ ভোেো নি নো কযোয ভক্ষো গ্রণ কভয এফং ন্যোয়ভবভিক েীভিভয় ভোজ েভিষ্ঠোয় কলর ঐকযফদ্ধবোলফ 

কোজ কভয।   

 

শেল ভপলয ফঙ্গফন্ধু িাঁয বোললণ ফলরভছলরন, “আভোয শোনোয ফোংরো, আভভ শিোভোয় বোরফোভ”। কভফগুরু যফীন্দ্রনোে 

ঠোকুলযয কভফিো “োি শকোটি ন্তোলনলয, শ মুগ্ধ জননী, শযলখছ ফোঙোভর কলয ভোনুল কযভন”উলেখ কলয ভিভন ফলরভছশরন, “আজ আয 

কভফগুরুয শ কেো ফোংরোয ভোনুললয শফরোয় খোলটনো। ফোংরোলেলয ভোনুল ভফলেয কোলছ েভোন কলযলছ, িাঁযো ফীলযয জোভি, িাঁযো 

ভনলজলেয অভধকোয অজজন কলয ভোনুললয ভলিো ফাঁচলি জোলন”।     

 

ফঙ্গফন্ধু নশদন ফাইলি ভলন িশযলে শদলেশছলরন, স্বাধীনতা অজঘন লেলছ শিন্তু লেমন্ত্র নল েনাই তাই শতশন ফাইলি 

এিতা ফজাে যােলত ফলরশছলরন।আভযা এফছয স্বাধীনতায সুফণ ঘ জেন্তী উদমান িযলত মাশি নই ালথ উদমান িযশছ ফঙ্গফন্ধুয 

জন্তফাশল ঘিী ফা ‘মুশজফ ফল ঘ’; স্বাধীনতায ঞ্চা ফছয যও নদ শফলযাধী শফশবন্ন চক্র শক্রে আলছ, তাই আভালদয িরলি জা  

থািলত লফ। নদ শফলযাধী নমলিান চক্রান্ত ফাই শভলর প্রশতত িযলফা - এই নাি মুশজফ ফলল ঘয অঙ্গীিায।  

 

নই নদ শফলযাধী চক্র ১৯৭৫ ালরয ১৫ আ স্ট ফঙ্গফন্ধুলি শযফালয তযা িলয ফাংরালদলয উন্নেলনয থ নযাধ িযলত 

নচলেলছ; ২০০৪ ালরয ২১ আ স্ট নগ্রলনড াভরা িলয ভানফতায প্রশতি নে াশনালি তযা িযলত নচলেলছ। শিন্তু তাঁযা ফঙ্গফন্ধুয 

আদ ঘ ও স্বপ্ন ধ্বং িযলত ালয নাই। আল্লায অলল যভলত ভাননীে প্রধানভন্ত্রী নে াশনায ননতৃলত্ব ফাংরালদ আজ উন্নেলনয 

নাান নফলে এশ লে মালি। িলরয শম্মশরত প্রলচষ্টা ও লমাশ তাে ভাননীে প্রধানভন্ত্রী নর্াশলত “রূিি-২০২১” ও “রূিি -

২০৪১” ফাস্তফােলনয ভাধ্যলভ ফাংরালদলি এিটি দাশযেমুি, ক্ষুধামুি, আধুশনি ও উন্নত নদ শালফ  লে তুরলত াযলফন– 

ইনাল্লা। ইলতাভলধ্য ফাংরালদ এশোয অন্যতভ অথ ঘননশতি শি শালফ প্রশতষ্ঠা িযলত েভ লেলছ; শফশবন্ন উন্নেন সূচলি 

ােঘফতী নদমূ নথলি এশ লে যলেলছ। উন্নেলনয এই ধাযা অব্যাত যােলত ফাইলি মায মায অফিান নথলি িাজ িযলত লফ।এই 

নদ আভায, আনায, ফায। আসুন ফাই আলরায লথয অশবমাত্রী ই। শো ও জ্ঞালনয আলরাে আলরাশিত িশয শপ্রে ভাতৃভূশভ, 

ফাংরালদলি। 
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