
৭ মার্চে র ভাষণ 
ইততাসয গুরুত্বূণণ একটি চতযত্র ‘তযাজরু আরভ খান’। একজন ফযততক্রভী ফযতিত্ব। ফাঙাতরয স্বাধীনতা ংগ্রাসভয শল মণাসেয 

স্ত্র মুসেয প্রধান ংগঠক এফং স্বাধীনতায প্রধান রুকায। তততনই ফাংরাসেসয ভূর স্থতত!      

 
আসরাচনা কযসফা, 'এবার্রর সংগ্রাম অমার্ের মুক্তির সংগ্রাম, এবার্রর সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম', শলাগাসনয প্রঙ্গ 
তনসে।  
 
স্বাধীন জাততযাষ্ট্র ফাংরাসে প্রততষ্ঠায রসযয, ৭ ভাসচণ য কী এক অসরৌতকক ভুূসতণ  বালণটি অভন অাভানয প্রতভত ফাসকযয 
তভসসর তযশ্রুত ফাচনবতঙ্গ এফং আতঙ্গকগত স্বতন্ত্র ফাঙভেতাে প্রকাতত সেতছসরা, এফং শ বালসণয াফরীর বালাবতঙ্গ 
 ভানতফক কাঠাসভা তছসরা অততভাত্রাে হৃেেস্পী। মা শ ভুূসতণ  উতস্থত কসরয কাসছ ভসন সেতছসরা, এ শমন শকাসনা ঐী 
ফাণী তকংফা  স্বগীে ভভতায স্পসণ উচ্চতকত বালণ। শম বালণ ভানুলসক তাাঁয ভভণভূর শথসক গবীযবাসফ আসফগকতিত, উদ্দীতত 

এফং জাগ্রত কসয তুসরতছসরা। শ বালসণয যসত যসত অনুলঙ্গ সে থাকা তফসরাসয ফাণী ভানুলসক স্ত্র মুসে ঝাাঁতসে ড়সত 

উৎাী কসয শতাসর। এভনতক প্রসোজসন যণীর স্ত্র শমাোয বূতভকাে অফতীণণ কসয। এজনযই ফঙ্গফনু্ধয ৭ ভাসচণ য বালণ 

ফাঙাতরয স্বাধীনতায ফীজভন্ত্র', স্ত্র মুসেয অতনিঃসলণীে শপ্রযণা এফং এগাশযা’ ফছসযয যাধীনতায শকর শবসঙ ফাঙাতরয  
কাতিত 'স্বাধীনতায স্বপ্ন' ফাস্তফােসনয এক তিারী অস্ত্র!       

 
প্রঙ্গত উসেখয , দেতনক ইসেপাসক প্রকাতত ো একটি প্রততসফেসনয প্র তত ম্মতত শালণ কসয ফরতছ , ফঙ্গফনু্ধ শখ 
ভুতজফুয যভাসনয ৭ ভাচণ  শেো ঐততাতক বালণ স্বাধীনতা ংগ্রাসভয ফীজভন্ত্র সে সড়তছসরা তা িূণণরুস ততয। এটি 
শুধুভাত্র যাজননততক েতররই নে , এ বালণ জাততয াংসৃ্কততক তযচে তফধাসনয একটি ম্ভাফনা দততয কসযতছসরা । 
অনযতেসক এ বালণ তথাকতথত তযীতরত ফাচন বতঙ্গসত না তগসে াধাযণ  ভানুসলয ফযফাতযক বালায আের থাকাে 
শগাটা শেসয ভানুলসক আপ্লুত এফং ভুতিয ংগ্রাসভ উদ্বুে কসযতছসরা । আয এ ভন্তফয কসযসছন শেসয াংসৃ্কততক-নাটয 
এফং বালা তফসজ্ঞযা!      

 
দেতনক ইসেপাসক প্রকাতত প্রততসফেন অনুমােী, তফতষ্ট াংসৃ্কততক ফযতিত্ব কাভার শরাানী ফসরন, ‚বালসণ ফঙ্গফনু্ধ শম ব্দগুসরা 
ফযফায কসযতছসরন শগুসরা তছসরা চূড়ান্ত রড়াইসেয তনসেণ, ফতকছুসক ছাতড়সে ফঙ্গফনু্ধ ফরসরন, 'এবার্রর সংগ্রাম অমার্ের 

মুক্তির সংগ্রাম, এবার্রর সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' এযসযই অকুসতাবে ফাঙাতর এফং ফণস্তসযয ভানুল ঝাাঁতসে সড়তছসরন 

ভুতিয চূড়ান্ত রড়াইসে। ঐকযফে ভানুসলয তি শম কত প্রচণ্ড সত াসয তা েখরোয ফাতনী শতা ফসট াযাতফসেয ভানুল 

শেসখতছসরন অফাক তফস্মসে। তততন ফসরন, ফঙ্গফনু্ধয ৭ ভাসচণ য ঐততাতক বালণ কসরয ভসধয সচতনতা এফং শপ্রযণা ৃতষ্ট কসযতছসরা। 
আয শ কাযসণ ভানুল তনতদ্বণধাে প্রাণ তফজণ ন তেসত শসযতছসরন।‛     
 
ফাংরা একাসডতভয ভাতযচারক াভুজ্জাভান খান ফসরন, ‚ফঙ্গফনু্ধ ‚শম বালণ তেসেতছসরন ইততাস তায তুরনা খুাঁসজ াো মাে 

না। আব্রাাভ তরংকসনয শগটিফাগণ এসে ফা তদ্বতীে ভামুসেয ভে চাতচণ সরয বালণ অনয শকান বালসণয সঙ্গ এ বালসণয তুরনা 
চসর না। এসেসয ভাটি ভানুল তনস্বগণ প্রকৃতত এফং জীফনধাযায দফতসষ্টযয সঙ্গ াভঞ্জযূণণ এ বালসণ ভসন ে শমন ফঙ্গফনু্ধ জীফনফযাী 
াধনাে ধীসয ধীসয প্রস্তুত কসয তনসেতছসরন। এভন ভসন ে, ফাঙাতরয াজায ফছসযয েিুঃখ শফেনা, ফঞ্চনা এফং যভতায শকন্দ্র শথসক 

েসূয থাকায ইততা। কৃলক, দকফতণ , উজাততসেয তফসরা প্রবৃততয ফারুে ঠাা উাোসন তায সচতন এফং অফসচতন ভসন বালণটি 

দততয সে প্রকাসয জনয উম্মখু সেতছসরা।‛   

 
একুস েকপ্রাপ্ত তফতষ্ট নাটয ফযতিত্ব নাতয উতদ্দন ইউুপ ফাচু্চ ৭ ভাসচণ য বালণসক আধুতনক ইততাসয অননয যাজননততক তেক-

তনসেণনা এফং আসদারসনয েতরর তসসফ অতবতত কসয ফসরন, ‚এসত বালাগত শম উৎকলণ আসছ তা যীততভত তফষ্মেকয। তততন 

ফসরন, করকাতা শকতন্দ্রক বালায ফাকয প্রকযণ যীততয তফযীসত দ্মাাসড়য বালা  ফাকয প্রকযণ যীততয উসন্ল ঘসটতছসরা এ 

বালসণয ভসধয। এসত কসয শম ঘটনাটি ঘসটসছ তা সে, ফাংরাবালা একটি ুতনতেণষ্ট তেসক ফাাঁক শনে, মা শাাকী বালায তফযীসত 



বাটি ফাংরায ভৃতেকা ংরগ্ন বালা। এ কাযসণ শুধু যাজননততক েতরর  নে,  একটি াংসৃ্কততক তযচে তফধাসনয ম্ভাফনা দততয 

কসযতছসরা এ বালণ।‛   
 
'এসেসয ভাটি ভানুল তনস্বগণ প্রকৃতত এফং জীফনধাযায দফতসষ্টযয সঙ্গ াভঞ্জযূণণ এ বালসণ ভসন ে শমন ফঙ্গফনু্ধ 
জীফনফযাী াধনাে ধীসয ধীসয প্রস্তুত কসয তনসেতছসরন'-এ কথাটিয সঙ্গ একভত নই। কাযণ কথাটি িূণণ তয নে। 
প্রকৃতসয, তাব্দী নে এগাশযা’ ফছসযয যাধীনতায শকর শবসঙ ফাঙাতর জনসগাতষ্ঠয ভসনয গবীসয স্বাধীনতায অজণ সনয 
জনয, শম আকুততসক ছদভে অরঙ্কযসণয ভাধযসভ অযয  বালা তেসে নে; ভূরত জাততয াভতগ্রক আকাংখাসক তুসর 
ধসয গণ-ভানুসলয ছাোসরাসক প্রততবাত ে তা-ই সরা, ‘৭ ভাসচণ য ঐততাতক বালণ!'      

 
৭ ভাসচণ য বালসণয মণােকাসর স্বাধীনতায তফলেসক তুসর ধযসত ফঙ্গফনু্ধ ছাড়া আয শম ক'জন ভানুল এয সঙ্গ জতড়ত তছসরন, তা 
জাতনসে যাখা আফযক। এ মণাসেয জনগসণয আকাংখাসক ছাোরূ তেসত 'তনউতিো' নাসভয শগান ংগঠন এফং তায ততন েয 
তযাজরু আরভ খান, আফেযু যাজ্জাক এফং কাজী আসযপ আসভেসক মথাসমাগয স্থান তেসত সফ। ভসন যাখসত সফ, ইততা 
কখসনা শছসনয তেসক ধাতফত ে না , তসফ কখসনা-কখসনা আভযা ইততাসয ুনযাফৃতে শেখসত াই! আফায এ 
ুনযাফৃতে কখসনা এক-ই যকসভয ে না! উতন তসকয ভাঝাভাতঝ ভসে ভাকণ ফাসেয অনযতভ প্রততষ্ঠাতা তিডতযখ 
এসঙ্গর তায ফনু্ধপ্রততভ ভার্ক্ণফাসেয-ই প্রফিা কারণ ভার্ক্ণ-শক তরখা একটি তচঠিসত তরসখতছসরন , ইততাসয এ ুনযাফৃতে 
িসকণ । আয তায জফাসফ ভার্ক্ণ তরসখতছসরন, ‘যাাঁ,  ইততাসয ুনযাফৃতে কখন শেখা মাে, তসফ প্রথভফায ট্র্যাসজতড সর 
যফতীফায এটি ে প্রন!’       
 
ফঙ্গফনু্ধয উচ্চাতযত ৭ ভাসচণ য এ বালণ মতে স্বাধীনতা ংগ্রাসভয ফীজভন্ত্র সে থাসক তসফ আুন শজসন শনই, ঐততাতক এ বালসণয 

অজানা ইততা এফং এয শনথয কাতনী...    
 

১৯৭১ াসর অসমাগ আসদারন চরাকাসর ুতর, তফতডআয, শফঙ্গর শযতজসভন্ট শথসক ‘তডসপকান’য তযকল্পনা কসয 'তনউতিো'। ৭ 
ভাসচণ য য শথসক স্বাধীনতায মাফতীে প্রচায কণ ভকাণ্ড ফঙ্গফনু্ধ শখ ভুতজফুয যভাসনয নাসভই তযচাতরত সতা। 'তনউতিো'য তোন্ত 

অনুমােী ৩ ভাসচণ  শঘাতলত স্বাধীনতায ইসতাসয এ তফলেটি স্পষ্টবাসফ ফরা আসছ।  'তনউতিো' (তযাজরু আরভ খান,  আফেযু 
যাজ্জাক এফং কাজী আসযপ আসভে), ‘ তফএরএপ’ াই কভান্ড ( তযাজরু আরভ খান, আবু্দয যাজ্জাক, শখ পজরুর ক ভতন এফং 
শতাপাসের আসভে)  আোভীরীগ াই কভান্ড (দেে নজরুর ইরাভ, তাজউদ্দীন আসভে, খদকায শভাতাক আভে এফং 
কযাসেন ভনুয আরী) এয সঙ্গ আসরাচনা কসযই ফঙ্গফনু্ধ শখ ভুতজফুয যভান ৭ ভাসচণ য ঐততাতক বালণ প্রোন কসযন এফং 
অসমাগ আসদারসনয কভণূতচ শঘালণা কসযন। ৭ ভাসচণ য বালসণ ফঙ্গফনু্ধয ভুসখ উচ্চাতযত ‚এবার্রর সংগ্রাম অমার্ের মুক্তির 

সংগ্রাম, এবার্রর  সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম‛ ফাকয ংসমাজসনয কৃততত্ব 'তনউতিো'য। অসমাগ আসদারসনয ভধয তেসে 

'তনউতিো' শেসয ফণত্র ভান্তযার প্রান গসড় শতাসর। আসদারসনয  প্রচণ্ডতায কাযসণ অফাঙাতর প্রান শবসঙ সড়। 
শেসয াতন্ত-ৃিরা ফজাে যাখা , অফাঙাতর প্রাসনয জােগাে আদসরানভুখী প্রান গসড় শতারা, চুতয-ডাকাতত-ন্ত্রা-
যাাজাতন ধযসনয কামণকরা শথসক তফযত থাকায জনয ছাত্র তব্রসগড, মুফ তব্রসগড , নাযী তব্রসগড, শ্রতভক তব্রসগড, কৃলক 
তব্রসগড এফং 'জে ফাংরা ' ফাতনী গঠন কযা ে।  ছাত্র-মুফকসেয ংগ্র কসয স্ত্র মুসেয জনয ংঘটিত কযা ে। 
অফাঙাতর প্রান শবসঙ সড় আয গসড় উসঠ এফ ংগঠন, মাযা যফতীসত বাযসত তগসে মুে প্রস্তুততয জনয 
প্রাথতভকবাসফ প্রধান বূতভকা ারন কসযতছসরা।     

 
বঙ্গবনু্ধর ৭ মার্চে র ঐক্ততহাক্তসক ভাষর্ণ ‘এবার্রর সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম”  ক্তক কর্র যিু হর্া?  
 
১৯৭১ াসরয ৭  ভাচণ  ঢাকায শযসকাণ ভেোসন ( ফতণ ভাসন শাযাোেী উেযান) ফাংরাসেসয স্থতত ফঙ্গফনু্ধ শখ 
ভুতজফুয যভাসনয ঐততাতক বালসণয শছসন যসেসছ এক ঐততাতক ঘটনা।   
 
স্বাধীন জাততযাষ্ট্র ফাংরাসে প্রততষ্ঠায রসযয ১৯৬২ াসরয প্রথভাসধণ তৎকারীন ছাত্রসনতা তযাজরু আরভ খান , আফেযু 
যাজ্জাক এফং কাজী আসযপ আসভে (ততন জনই ছাত্ররীগ শনতা) এয ভন্বসে ততন েয তফতষ্ট শগান ংগঠন 
‘তনউতিো’ ফা ‘স্বাধীন ফাংরা তফপ্লফী তযলে’ গঠিত ে। ঢাকায ল্টসনয আউটায শেতডোসভয েতযণ প্রাসন্ত বতরফর 



শখরায ভাসঠ েণকসেয জনয দততয কাসঠয গযারাযীসত যাসতয য যাত এভন কী গবীয যাত মণন্ত ফহুফায দফঠসক ফস 
ফাঙাতরসেয জনয স্বাধীন ফাংরাসে প্রততষ্ঠায উসদ্দসযই ভূরত ‘তনউতিাো’ গঠসনয তোন্ত ে। 
 
১৯৬২ ার শথসক ১৯৭০ ার মণন্ত তনউতিো ’-এয াংগঠতনক তত্ত্বাফধাসন তৎকারীন ূফণ াতকস্তাসন শগাসন প্রাে 
৭০০০ (াত াজায) েয ংগৃীত ে। ১৯৭০ াসরয নসবম্বয ভাসয প্রথভতেসক তযাজরু আরভ খান এফং আফেযু 
যাজ্জাক ফঙ্গফনু্ধ শখ ভুতজসফয াসথ দফঠক কসযন। দফঠসক শনতৃফৃদ ‘তনউতিো’  ‘তফএরএপ’-এয গঠন এফং াংগঠতনক 
তফসৃ্ততত িসকণ  অফতত কসযন। ‘তনউতিাো’ িসকণ  ফঙ্গফনু্ধ আসগবাসগই অফগত তছসরন না। এ  দফঠসকই তযাজরু 
আরভ খান  আফেযু যাজ্জাক ফঙ্গফনু্ধসক আেস্ত কসযন শম , স্বাধীনতায তফলসে ‘তনউতিো’  এফং ‘তফএরএপ’-এয কভী 
ফাতনী াংগঠতনকবাসফ প্রতযণপ্রাপ্ত  েয। শেসয ফণত্র এভনতক প্রততটি থানা মণাসে ংগঠিত  প্রততযত েযযা 
স্বাধীনতায সয জনভথণন  াংগঠতনক কাজ চাতরসে মাসে। অবযন্তযীণ শম শকাসনা তযতস্থততসক কাসজ রাতগসে 
যাজননততক গণ-আসদারন গসড় তুরসত যভ।   
 
দফঠসক ‘তনউতিো’/‘তফএরএপ’-এয' শনতৃফৃদ ফসরন, এখন প্রসোজন তফসেসয সঙ্গ তফসল কসয প্রততসফত যাষ্ট্র বাযসতয 
সঙ্গ স্বাধীনতায তফলসে শমাগাসমাগ স্থান কযা। বতফলযসত তফসেী াাময সমাতগতায জনয তফসল উসেযাগ গ্রণ কযা 
এফং প্রসোজনসফাসধ স্ত্র ংগ্রাসভয জনয অস্ত্র ংগ্র  শট্র্তনং প্রোসনয ফযফস্থা কযা। 
 
এ দফঠসকয কসেক তেন সয ফঙ্গফনু্ধ শখ ভুতজফ রন্ডসন মান এফং শখাসন বাযসতয প্রধানভন্ত্রী ইতদযা গান্ধীয তফসল 
েসূতয সঙ্গ শমাগাসমাসগয তফলেটি তনতিত কসযন। শ অনুমােী ‘তনউতিো’ শনতৃফৃদ ফাংরাসেসয তিভাঞ্চসরয েু ’টি 
ীভান্ত এরাকা তেসে বাযত শথসক অস্ত্র ংগ্রসয ফযফস্থা িন্ন কসয। এযযই ভাসচণ য ২৫ তাতযখ াতকস্তান ফাতনীয 
আক্রভসণয ভুসখ বাযত শথসক অস্ত্র আনায তফলেটি তবন্নখাসত প্রফাতত ে ; মা যফতীসত স্বাধীনতায জনয স্ত্র মুসেয 
রূ ধাযণ কসয। 
 
১৯৭০ াসরয নসবম্বয ভাসয শসলয তেসক ফঙ্গফনু্ধ ‘তফএরএপ’-এয চায শনতা তযাজরু আরভ খান, আফেযু যাজ্জাক, শখ 
পজরুর ক ভতণ, এফং শতাপাসের আসভেসক শডসক শ্রী তচেযঞ্জন ুতায-এয সঙ্গ তযচে কতযসে শেন। ই তেন প্রথভ 
াযাসতই শ্রী তচেযঞ্জন ুতায ‘তফএরএপ শনতৃফৃদসক ২১ , ড. যাসজন্দ্র শযাড , নেণ ান াকণ , বফানীুয করকাতা-৭০০০২১ 
ঠিকানাটি ভসন যাখসত ফসরন। ‘তনউতিো’ শনতাযা ই ঠিকানাটি ৩/৪ ফায ভুসখ উচ্চাযণ কসয এফং ভুখস্ত কসযন। 
ফঙ্গফনু্ধ তনসজ কসেকফায ঠিকানাটি আড়ান।    

 
১৯৭১ াসরয শপব্রুোতয ভাসয ১৮/১৯ তাতযসখ ফঙ্গফনু্ধ শখ ভুতজফ তফএরএপ-এয চাযসনতা তযাজরু আরভ খান, আফেযু 
যাজ্জাক, শখ পজরুর ক ভতন   শতাপাসের আসভে এফং আোভীরীগ াই কভাসন্ডয শনতা তাজউতদ্দন আসভেসক 
তনসে ফাংরাসেস স্বাধীনতায তফলসে আসরাচনাে ফসন। দফঠসক ফঙ্গফনু্ধ তাজউতদ্দনসক স্বাধীনতায প্রসে তফএরএপ-এয চায 
শনতা িসকণ  তফস্তাতযত তফলসে অফগত কসযন। দফঠসক তততন যাভণ শেন বতফলযসত কখসনা মতে ‘তায’ (ফঙ্গফনু্ধ) 
অনুতস্থতত ঘসট তাসর তফএরএপ-এয চায শনতা তাজউতদ্দন আভসেয সঙ্গ রা-যাভণ কসযই স্বাধীনতায ভস্ত শকৌর 
তনধণাযণ কযসফন। দফঠসক বাযসতয সঙ্গ শমাগাসমাসগয তফলেটি ুনযাে তততন তাজউতদ্দন আসভে  চায শনতাসক 
স্মযণ কতযসে শেন এফং ২১ , ড. যাসজন্দ্র শযাড, নেণ ান াকণ , বফানীুয, করকাতা-৭০০০২১ ঠিকানাটি তততন তাসেয ভসন 
যাখসত ফসরন।  

 
১৯৭১ াসরয ১  ভাচণ  াতকস্তাসনয শপ্রতসডন্ট শজনাসযর ইোতো খান শফতায বালসণ ৩  ভাচণ  তাতযসখ গণতযলসেয 
অতধসফন ফাততর কযসর ছাত্র-জনতা তফযুবু্ধ সে যাস্তাে শনসভ সড়। এ ভে ফঙ্গফনু্ধ শখ ভুতজফ তেরকুায শাসটর 
ূফণাণীসত ারণাসভন্টাতয েসরয দফঠক কযতছসরন। তফযুব্ধ ছাত্র-জনতা শখাসন তগসে উতস্থত সর তততন ( ‘তনউতিো’-এয 
তোন্ত অনুমােী) আসদারন চাতরসে মাোয হুকুভ শেন। শুরু ে স্বাধীনতায জনয প্রতযয আসদারন। ‘তনউতিো’-এয 
ূফণ তোন্ত অনুমােী ২ ভাচণ  ডাকুয তবত আ  ভ আফেযু যফ ঢাকা তফেতফেযারসে ছাত্র ভাসফস স্বাধীন ফাংরাসেসয 
তাকা উসোরন কসযন। ৩  ভাচণ  ঐততাতক ল্টন ভেোসন স্বাধীনতাকাভী ছাত্র-জনতায তফার ভাসফস ছাত্ররীসগয 
াধাযণ িােক াজাান তযাজ ‘স্বাধীনতায ইসতায’ াঠ কসযন। অনুষ্ঠাসন স্বাধীনতায সয চায ছাত্র শনতা নূসয 
আরভ ততদ্দকী, াজাান তযাজ, আ  ভ আফেযু যফ এফং আফেরু কুদ্দু ভাখন থ ফাকয াঠ শসল ‘জেফাংরা 



ফাতনীয উ-প্রধান (শডুটি চীপ) কাভরুর আরভ খান খরু আনুষ্ঠাতনকবাসফ ‘গান পাোয’ কসয স্ত্র মুসেয শঘালণা 
জানান।  

 
ভাসচণ য ৩ তাতযখ যাত ১১/১২টায তেসক ফঙ্গফনু্ধ শখ ভুতজফ তফএরএপ-এয চায শনতাসেয সঙ্গ দফঠক কসযন। দফঠসক 
স্বাধীনতা আসদারসনয তফলে তনসে তফস্তাতযত আসরাচনা ে। তফসল কসয ৭  ভাসচণ য বালসণয তফলে তনসে ফঙ্গফনু্ধসক 
আোভী রীসগয একটি ‘াইকভান্ড’ গঠসনয প্রস্তাফ শেন তফএরএপ ’য চায ছাত্র শনতা। ফঙ্গফনু্ধ ফরসরন , তততন তনসজ 
এযকভই শবসফসছন। 
 
ভাসচণ য ৪ তাতযসখ ফঙ্গফনু্ধ ‘তফএরএপ’য চায শনতা তযাজরু আরভ খান , শখ পজরুর ক ভতণ , আফেযু যাজ্জাক এফং 
শতাপাসের আসভেসক শডসক আোভী রীসগয ‘াইকভান্ড’ গঠন িসকণ  অফতত কসযন। তততন জানান, ফঙ্গফনু্ধয শনতৃসত্বই 
আোভী রীসগয ‘াইকভান্ড’ গঠন কযা সেসছ। ‘াইকভাসন্ড’ অনয মাযা েয সেসছন তাযা সরন , দেে নজরুর 
ইরাভ, তাজউতদ্দন আসভে, খদকায শভাস্তাক আসভে এফং কযাসেন ভনুয আরী। আোভী রীসগয ‘াইকভান্ড’ গঠসনয 
য শথসক ফঙ্গফনু্ধ প্রতত যাসতই আসদারসনয কর তফলে তনসে আোভী রীসগয ‘াইকভান্ড’-এয চায শনতা এফং 
তফএরএপ’য চায শনতায সঙ্গ আসরাচনাে ফসতন। 
 
৫ ভাচণ  তাতযসখ ৭ ভাসচণ য বালসণয তফলে তনসে প্রথসভ তফএরএপ’য ‘াইকভান্ড’ তযাজরু আরভ খান চায শনতায সঙ্গ ফঙ্গফনু্ধয 
আসরাচনা ে। ই তেনই তততন আোভী রীসগয াইকভাসন্ডয সঙ্গ ৭ ভাসচণ য বালসণয তফলোতে তনসে তফস্তাতযত আসরাচনা কসয  
তফএরএপ’য প্রস্তাফ ভূ তাসেযসক অফতত কসযন।  

 
ফঙ্গফনু্ধ ৫ ভাচণ  ৃথকবাসফ ুনযাে ‘তফএরএপ’-এয াইকভাসন্ডয সঙ্গ  বালসণয তফলোতে তনসে আসরাচনাে ফসন। শতেন অতধক 

যাসত ৭ ভাসচণ য বালসণয তফলসে একটি তোন্ত চূড়ান্ত ে। তা সরা, বালণটি খুফই আসফগভেী সত সফ এফং ভূর বালণটিসক ততনটি 

বাসগ তফবি কযা ে। মা সযয তেন ৬ ভাচণ  আোভী রীগ াইকভাসন্ডয কাসছ ফঙ্গফনু্ধ তুসর ধসযন। আোভী রীগ ‘াইকভান্ড’-
এয শনতৃফৃদ প্রস্তাফটি নীততগতবাসফ একভত শালণ কসযন এফং াাাত অসমাগ আসদারন অফযাত যাখায উয গুরুত্বাসযা  
কসযন। ‘অসমাগ আসদারন’ ছাড়া ভূর বালণটিসক শম ততন বাসগ বাগ কযা ে তা সরা-  

 
ক. অতীত ইততা (ংসযস) 
খ. তনফণাচসনয ভযাসন্ডট অনুমােী যভতা স্তান্তয কযা 
গ. নতুফা ‘অসমাগ আসদারন’-এয াাাত স্বাধীনতায আসদারন চাতরসে মাো। 
 
৫ ভাসচণ য গবীয যাসত ‘তফএরএপ’ াইকভান্ড ফঙ্গফনু্ধসক শম ততন তফলসেয উয গুরুত্ব তেসে ফিৃতা শেোয যাভণ শেন তা সরা- 
 
 প্রথভ-ংসযস অতীত ইততাসয ফণণনা 
 তদ্বতীে-অসমাগ আসদারন অফযাতবাসফ তযচারনা কযা 
 তৃতীে-স্বাধীনতা আহ্বান উসেখ কসয ফিৃতা শল কযা। 
 
ফঙ্গফনু্ধ ৬ ভাসচণ য কার শথসকই ‘তফএরএপ’  আোভী রীসগয ‘াইকভান্ড’-এয শনতৃফৃসদয সঙ্গ ফাযফায দফঠক কসযন। দফঠসকয 
এক মণাসে ফঙ্গফনু্ধ ফসরন, আোভী রীগ াইকভান্ড ‘ভুতিয ংগ্রাভ’ ব্দটি তেসে ফিৃতা শল কযায কথা ফসরসছ। তখন ‘তফএরএপ’ 

াইকভান্ড শনতৃফৃদ স্পষ্টবাসফই ফসরন, ‘ভুতিয ংগ্রাভ’  ‘স্বাধীনতায ংগ্রাভ’ ফিৃতায এক রাইসন থাকসত সফ এফং শ রাইন 

তেসেই ফিৃতা শল কযসত সফ। তখন ফঙ্গফনু্ধ আোভী রীগ ‘াইকভান্ড’-এয কাসছ তফলেটি তুসর ধসযন। ৬ তাতযখ তফকার নাগাে 
‘এবার্রর সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবার্রর সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম’ এবাসফ ফিৃতায রাইনটি শঘালণা শেো মণন্ত আোভী 
রীগ ‘াইকভান্ড’ একভত সেসছ ফসর ফঙ্গফনু্ধ ‘তফএরএপ’ শনতৃফৃদসক জানাসরন। 
 
উসেখয, ৪, ৫ এফং ৬ ভাচণ  প্রতত ২/৩ ঘণ্টা অন্তয অন্তয আোভী রীগ াইকভান্ড  ‘তফএরএপ’ াইকভাসন্ডয সঙ্গ ৃথক-ৃথকবাসফ 
বা অনুতষ্ঠত সতা। প্রততটি বায প্রঙ্গ থাকসতা ৭ ভাসচণ য ফিৃতাে তফলোতে। তসফ ৬ ভাচণ  ন্ধযাে ‘তফএরএপ’ ফঙ্গফনু্ধসক ফসরন, 
উি রাইনটি ঘুতযসে ফরসত সফ-অথণাৎ ‘এবার্রর সংগ্রাম অমার্ের মুক্তির সংগ্রাম, এবার্রর সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’। 



এয তকছুযণ সয ‘তফএরএপ’ াইকভান্ডসক ফঙ্গফনু্ধ জানাসরন শম, আোভী রীগ ‘াইকভান্ড’ ‘তফএরএপ’ াইকভাসন্ডয এ প্রস্তাসফ 

একভত আসছ। তখন  ‘তফএরএপ’ াইকভান্ড ৭ ভাসচণ য ফিৃতায জনয ফঙ্গফনু্ধসক সেন্টগুসরা তরসখ শেন। প্রাে ে’ুঘণ্টা সয ফঙ্গফনু্ধ 

প্রথফাসযয ভসতা ‘তফএরএপ’ াইকভান্ডসক শানাসরন তততন কীবাসফ জনবাে ফিৃতা কযসফন। ৬ ভাচণ  যাত ১২ টাে তফএরএপ 

‘াইকভান্ড’-এয সঙ্গ ফঙ্গফনু্ধয ুনযাে আসরাচনা ে। ফঙ্গফনু্ধ আফাসযা ফিৃতাটি আড়াসরন, ‘এবার্রর সংগ্রাম অমার্ের 

মুক্তির সংগ্রাম, এবার্রর সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’ ফসর শল কসযন এফং তজসজ্ঞ কযসরন, শকভন সরা? 

 
আসরাচনায এ সফণ ‘তফএরএপ’ াইকভান্ড খুফ ুক্ষ্ম একটি তফলে ফঙ্গফনু্ধয কাসছ তুসর ধযসরন। তা সরা-‘এবার্রর সংগ্রাম 

অমার্ের মুক্তির সংগ্রাম’ ফরায য জনবা শথসক শম ভহুণভুহু কযতাতর  গজণ ন উঠসফ শ সব্দ ই রাইসনয শল অং 

‘এবার্রর সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’ বাসরাবাসফ শানা মাসফ না। শ কাযসণ জনতায গজণ ন শল োয য ুনযাে ফঙ্গফনু্ধ 

শমন ‘এবার্রর সংগ্রাম অমার্ের মুক্তির সংগ্রাম’, এবার্রর সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’ উসেখ কসযন এফং জেফাংরা ফসর 

ফিৃতা শল কসযন। 
  
তফলেটি তুে ফসর ভসন সর শ ভসেয জনয এ রাইনটি তছসরা ঐী ফাণীয ভসতা। এখন ই অিাতেত (বালণ) ফিৃতাে 

‘এবার্রর সংগ্রাম অমার্ের মুক্তির সংগ্রাম, এবার্রর সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’ ে’ুফায শানা মাে এফং ঠিকই প্রথভফায 

জনতায জেধ্বতনয কাযসণ ই রাইসনয শলাংটি আড়াসর সড় তগসেতছসরা। ুনযাফৃতে কযায কাযসণ ফিৃতাটি ফায কাসছ স্পষ্ট 

সে সঠ। 
  
আজ ফঙ্গফনু্ধয ৭ ভাসচণ য ফিৃতা মখন ভাসঠ-ভেোসন ফাজাসনা ে, তখন তদ্বতীেফাসযয কথাটি শানা মাে। প্রথভফাসযয কথাটি 

িােনা কসয শেো সেসছ। শযতড ফাংরাসে-এয আকণ াইসব তায অিাতেত ফিৃতাটি এখসনা ংযতযত আসছ।  

 
ভধযযাসতয এ আসরাচনা বাে ফঙ্গফনু্ধ উতস্থত ফুতে তেসে ফরসরন, প্রথভফায ই ঘটনা ঘটসর তাসক শমন শকাসনা না শকাসনাবাসফ 
ভঞ্চ শথসকই ভসন কসয শেো ে। তায শ কথায প্রসঙ্গ ধসয আ  ভ আফেযু যফসক ফঙ্গফনু্ধয জাভা-াজাভাে একটু টান শেোয 

তোন্ত ে। 
  
আয এ সরা, স্বাধীনতা ংগ্রাসভয ‘ফীজভন্ত্র’ ফঙ্গফনু্ধয ৭ ভাসচণ য ঐততাতক বালসণয ভূর ইততা!    

 
তযসসল শম কথাটি ফরসত ে, মখন শকউ বাসফতন স্বাধীন ফাংরায কথা, আরাো একটি তাকায কথা, স্বাধীন ফাঙাতরয জাতীে 
যাসষ্ট্রয কথা, মাযা শবসফতছসরন, স্বপ্ন শেসখতছসরন এফং াসত াত শযসখ েীপ্ত  তনবীক থ তনসেতছসরন, ফাঙাতরয জনয একটি স্বাধীন 
জাতীে যাষ্ট্র গড়ায, তাাঁযা আয শকউ নন ১৯৬২’য ছাত্ররীসগয শ ‘ক্ততনজন’ ছাত্রসনতা, তযাজরু আরভ খান, আবু্দয যাজ্জাক এফং  
কাজী আসযপ আসভে আয তাাঁসেয গড়া শগান ংগঠন 'তনউতিো' ফা ‘স্বাধীন ফাংরা তফপ্লফী তযলে’! আেসত, তাাঁযা ততনজন  
ৃথক ৃথক ফযতি সর ফাংরাসে যাষ্ট্র ৃতষ্টয শযসত্র তছসরন এসক অসনযয তযুরুক। আসযা স্পষ্টবাসফ ফরা প্রসোজন,এ ততনজনই 
ফাংরাসে যাসষ্ট্রয ভূর তযকল্পনাকাযী!         
 

 
ক্তভাষ খান 
উন্নেন গসফলক  ভানফাতধকায কভী 
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িােক, াতযক আসরায তভতছর  
 
প্রবন্ধঃ  তযাজরু আরভ খান তনফণাতচত যাজননততক যচনাফরী শথসক ংকতরত। 
 
 


