
ি  ও ি েযা া 

বাংলােদেশর াধীনতা আে ালেনর দীঘ  রাজৈনিতক ইিতহাস আেছ। ১৯৪৭ এর ভারত - পািক ান  িবভে র পর থেকই ব  

পািক ান তথা বতমান বাংলােদেশর রাজৈনিতক অব া েম সং  হেয় উেঠ। এই সং  হওয়ার পয ায়  ভাষা আে লেনর 

ে  থম প লাভ কের। কারণ উ  ভাষােক রা  ভাষা করার িস া েক এেদেশর মা ষ মেন নয়িন। ফেল  হয় িবে াভ 

আে ালন। অবেশেষ ১৯৫২ সােলর ২১ শ ফ য়াির ি  হয় র য়ী ইিতহাস। রং েরর জনগণও এই ভাষা আে ালেন িমিছল 

শাভাযা ায় তঃ তভােব অংশ হণ কের। পরবত েতকােল পািক ািন শাসকেগা ীর শাষণ বষ  এসব িক র িব ে  সারােদেশ 

আে ালন দানা েধ উেঠ। এে ে  রং র িপিছেয় থােকিন। ১৯৭০ সােল িনব াচেনর পর পািক ান সরকার মতা হ া র কেরিন। 

ফেল ১৯৭১ সােলর ৭ই মাচ  জািতর জনক ব ব  শখ িজ র রহমান ঢাকায় িবশাল জনসভায় ঘাষণা কেরন ‘‘এবােরর সং াম 

ি র সং াম, এবােরর সং াম াধীনতার সং াম’’। এরপর ২৫ মাচ  এর ভয়াল কাল রাি র পর  হয় ি । রং রও এই 

মহান ি ে র সে  একা  হেয় উেঠ। 

 াধীনতাকামী রং েরর মা ষ ৩ মাচ  থম  আর  কের। মহান াধীনতা ে র থম শহীদ রং েরর শং  সমজদার। ৩ মােচ  

রং ের ৩ জন াণ হািরেয়েছ এবং এেদর াণদােনর মা েম  হয় রং েরর ি । ি ে  রং েরর সকল ণীর মা ষ 

অংশ হণ কেরন। ৩ মাচ  থেক ৫ মাচ  রং ের কারিফউ চেল। এ অ েলর মা ষ সশ   আর  কের ২৪ মাচ। ২৮ মাচ রাববার 

রং েরর মা ষ জেগ উেঠিছল এক নবেচতনায়। াধীনতা চতনায় উ ু  মা ষ রং েরর িবিভ  অ ল হেত লা েসাটা, তীর ধ ক, 

ব ম ইত ািদ সহেযােগ রং র ক া েম  আ মণ কের বলা ৩ .০০ টার িদেক । াধীনতার চতনায় উ ু  রং েরর মা ষ িবিভ  

অ ল হেত লা েশাঠা, তীর ধ ক, ব ম,দা, ড়াল ইত ািদ সহেযােগ রং র ক া নেম  আ মন কের বলা ৩ .০০  ঘ কার িদেক। 

এেত ক া েমে র পািক ান সনাবািহনীর স রা এ সম  িব  জনতার উপর ঝািপেয় পের এবং অসং  মা ষেক িনম মভােব 

হত া কের। রং েরর অগিনত মা ষ াণ িদেয় ি  কের এক অিব রণীয় ঘটনা। ৩ এি ল ম রােত রং েরর থম গণহত া ঘেট 

দিখগ  হত াকাে র মা েম। এরপর মা েয় বলারখাইল গণহত া, ঝা দার িবল ও প েরর গণহত া, জয়রাম আেনায়ার 

মৗজার গণহত া, সােহবগে র গণহত া, লািহড়ীরহােটর গণহত া, ঘাঘটপােড়র গণহত া, িনসেবতগ  গণহত া, দমদমা ীজ গণহত া, 

জাফরগ  গণহত া িত শংস হত াকাে  রং রবাসী তােদর ি য়জনেক হারায়। পািক ান হানাদার বািহনী ি জীবী হত ার 

নীলকসা অ যায়ী ৩০ শ এি ল ১৯৭১ রং র কারমাইেকল কেলজ ক া ােস অব ারত )অ াপক  িচ  র ন, অ াপক রাম  

অিধকারী ও অ াপক নীল চ বত ( অ াপকগণেক রােতর অ কাের িনম মভােব হত াকের দমদমা ি েজর পাে  এক ব শঝােড় 

গণ কবর দয়। এছাড়াও অ াপক কালাচাদ রায় ও তার ীেক হত া করা হয় এবং এই ধারাবািহকতায় হত া করা হয় অ াপক 

আ র রহমান ও অ াপক সালায়মানেক। এ সময় হানাদার বািহনীর িনয াতেনর ক ল িছল রং র টাউন হল।  

 সমেয়র সােথ সােথ ি  ছিড়েয় পেড় সম  রং ের। ১২ িডেসমবর রং র সনািনবাস ছাড়া সম  রং র ি বািহনীর িনয় েণ 

চেল আেস। ১৩ িডেসমবর গংগাচড়া থানায় সব থম ২১২ জন রাজাকার আ সমপ ণ কের। ১৫ িডেসমবর িত া ীেজ হানাদার 

বািহনীর সােথ ি বািহনীর ল  হয়। ১৬ িডেসমবরও রং র শহর ও শহরতলীেত লড়াই চলেত থােক। ১৭ িডেসমবর 



পািক ািন হানাদার বািহনী যৗথবািহনীর কােছ আ সমপ ণ করার ম  িদেয় স ণ  শ  হয় হ র রং র অ ল। নয়মাস 

অব  মা ষ ঁ েজ পায় ি র আ াদন। বীর ি েযা ােদর অ েতাভয় দশে ম আর অগিণত মা েষর আ ত ােগর িবিনমেয় 

রং ের উিদত হয় াধীনতার রি ম লাল য। 

ঐিতহািসক রং র ক া নেম  ঘরাও    শখ আমজাদ হােসন  

বাংলােদেশর ি ে র ইিতহােস ব েশর লা  আর তীর-ধ ক িনেয় পািক ািন হােয়নােদর আবাস ল ক া নেম  আ মেণর 

ঘটনা বাধকির িথবীর ইিতহােস অবাক কের দওয়ার মেতাই এক  ঘটনা। আর এমিন এক ঘটনাই সিদন ঘ েয়িছেলন রং েরর 

বীর জনতা। একা েরর ২৮ মাচ  রং েরর বীর জনতার ব পিরক না অ যায়ী সিদেনর সই ক া নেম  আ মণ অিভযান যিদ 

সফল হেতা, তা হেল হয়েতা ি ে র ইিতহাস আজ অ ভােব লখা হেতা। ি ে  রং েরর মা েষর সই বীর গাথা কািহনী 

দশ ছেড় বিহিব ে র মা েষরও রাম িশউের ওঠার মেতা িবষয়।  

লত বাংলােদেশ ি ে র চনা হেয়িছল ৩ মাচ  ঢাকা, িসেলট ও রং র থেকই। ইয়ািহয়া খােনর টকৗশেলর িতবােদ ব ব  

২ মাচ  ঢাকায় এবং ৩ মাচ  সারা দেশ হরতাল ডােকন। হরতাল সফল করেত আেগর িদন ২ মাচ  রােত ছা লীগ রং র জলার 

তৎকালীন সভাপিত রিফ ল ইসলাম গালাপ স াল রােডর পা া হাউেসর (বতমান ামীণ টাওয়ার) ছােদ এক সভা ডােকন। 

সভার িস া  অ যায়ী পেরর িদন সকােল দলমত িনিব েশেষ সবাই শহেরর িজেরা পেয়  কাছাির বাজাের জমােয়ত হন। তখেনা 

অ সং ক মা ষ; িক  িমিছল  বর হওয়ার পরই আে  আে  তা প নয় িবশাল িমিছেল। সই িমিছেল িছেলন রিফ ল ইসলাম 

গালাপ, মমতাজ জািকর আহেমদ সা , িসি ক হােসন, শখ আমজাদ হােসন, ইছাহাক চৗ রী, হােরস উি ন সরকার, ল হক, 

ল মা ািফজ, অলক সরকার, ইিলয়াস আহেমদ, আ ল মন র আহেমদ, খ কার গালাম মা ফা বা ল, তয় র রহমান বা , 

সিলম উি ন কিমশনার, মাহ ল বারী, জােয় ল আলম, মাফা ল হােসনসহ হাজােরা বীর জনতা। িমিছল  তৎকালীন 

লতলায় (বতমান শাপলা চ র) ◌ৗছেল সখােন শহীদ খতার ইলাহী, শহীদ রনী রহমান ও িজয়াউল হক স র ন ে  

কারমাইেকল কেলজ থেক আেরক  িমিছল যাগ দয়। সিদেনর ওই িমিছল রলে শন হেয় িফের আসার পেথ বতমান ঘাড়াপীর 

মাজােরর সামেনর তৎকালীন অবাঙািল সরফরাজ খােনর বাসার ওপর উ েত লখা এক  সাইনেবাড  চােখ পেড় িমিছলকারীেদর। 

তাৎ িণক ওই সাইনেবাড  নামােত এিগেয় যান িমিছলকারী স ম ণীর ছা  শং  সমাঝদার, মক ল হােসন শরী লসহ 

অেনেকই। আর ক তখনই ঐ বাসা থেক চালােনা হয় িল। িলিব  হেয় েয় পেড়ন শং  সমাঝদার ও মক ল হােসন 

শরী ল। শহীদ হন শং । ত র এ সংবাদ শহরময় ছিড়েয় পড়েলই গাটা শহর প নয় এক ভয়াল শহের। উ াল হেয় ওেঠ 

রাজপথ। আ েনর লিলহান িশখা েল ওেঠ শহরময়। বাঙািলেদর ােভর আ েন লেত থােক অবাঙািলেদর বািড়ঘর, দাকান ও 

িত ান। লত সিদেনর স ঘটনার ম  িদেয়ই রং ের চনা হয় ি ে র।  

ি  র মা  কেয়ক িদেনর মাথায় ২৮ মাচ  ক া নেম  ঘরাওেয় আিম িছলাম ন  পয ােয়। 

একা েরর ২৫ মােচ র ভয়াল রােতর কথা রণ হেল এখেনা গােয়র রাম িশউের ওেঠ। রাত ১০টায় ক া নেম  থেক  হেলা 

গালা িল। শেনর বা পাড়া থেক  কের সারা শহেরই িল। গালা িলর শে  আকাশ-বাতাস কি ত। বাতােস বা েদর 



গ । কামােনর খ থেক বর হওয়া আ েনর লিকেত আকাশ লাল। ভয়াল ােস সাধারণ মা ষ িনরাপদ আ েয়র খ েজ বািড়ঘর 

ছেড় বিরেয় গেলন। িবেশষ কের ক া নেম সংল  ভগী, ধাপ, রাম রা, পাব তী র, বখিতয়ার র, িনসেবতগ , পীরজাবােদর 

বািড়ঘর ফ কা হেয় গল। জীবেনর ভেয় সাধারণ মা ষ নদীর ধাের ও ত-খামাের আ য় িনেলন। আমার বািড়েতও কউ িছেলন 

না। আিম একা সাহেস ভর কের বািড়ঘর পাহারা িদলাম। ভােত বশ িক  অ ল থেক হতাহেতর খবর পাওয়া গল।  

২৬ মাচ  সকােল গাপেন াধীন বাংলা বতারেকে র খবর পলাম। খবের জানা গল, ২৫ মাচ  রােতই হানাদার বািহনী ব ব েক 

ার কের িনেয় গেছ। ােরর আেগই িতিন বাংলােদেশর াধীনতা ঘাষণা কেরেছন। িতিন বাংলার মা ষেক যা িক  আেছ 

তাই িনেয় ি সং ােম ঝ িপেয় পড়ার আ ান জািনেয়েছন। আমার মেন পড়ল ১৯৬৯ সােলর ১৩ লাই িনসেবতগে র ব শহা েত 

ব ব েক দওয়া সংবধ না সভায় ব ব র ব ে র কথা। এমন সময় বাইের মাটরসাইেকেলর আওয়াজ পাওয়া গল। 

মাটরসাইেকল এেস দ ড়াল আমার উঠােনর ঐিতহািসক ক ঠালগােছর িনেচ। ঐিতহািসক এ কারেণ য, ১৯৬৯ সােলর ১৩ লাই এই 

ক ঠালগােছর তলায় িজপ থািমেয় ব ব  শখ িজব আমার জরাজীণ  বািড় দখেত এেসিছেলন এবং এক কাপ লাল চা পান 

কেরিছেলন। ঘটনা  আমার জ  িছল অ  রকম এক আনে র। আজও সই সমেয়র কথা মেন পেড়। যােহাক, আিম বাইের 

বিরেয় এলাম। সালাম িবিনমেয়র পর মাটরসাইেকেল আেরাহী বলেলন, আমােক িচনেবন না। আিম মাহীগে র মা া মা ার। 

আমােদর এমিপ িসি ক সােহবেক ঁ জিছ। ত েক সারা শহর ঁ েজ আপনার কােছ এলাম। িসি ক সােহবেক ব দরকার। আপিন 

িন য় ত র অব ান জােনন। আমােক জানােল আিম ত র কােছ ◌ৗছােনার চ া করব। আিম বললাম, কী এমন জ ির াপার য 

ত েক হে  হেয় ঁ েজ বড়াে ন? মা া সােহব বলেলন, হ , াপার  গাপনীয় এবং জ ির। আপিন তা আওয়ামী লীেগর থানা 

সভাপিত, আপনােক বলা যায়। আমার কােছ রং র ক া নেমে  অব ানরত একজন ই েব ল রিজেম  অিফসােরর বাতা আেছ। 

সই গাপন বাতা জানার জ  িবেশষ পীড়াপীিড় না কের ত েক িসি ক হােসেনর অব ােনর কথা জানালাম। বললাম, িতিন এখন 

স বত াম ের আেছন। আর কথা না বািড়েয় িতিন াম র অিভ েখ রওনা হেয় গেলন। গাপন বাত া  জানেত না পের আমার 

মন ভারা া  হেয় গল। সকাল  ১০-১১টার িদেক সই গাপন বাতা  জানা গল। ২৮ মাচ  রং র ক া নেম  ঘরাও করেত হেব। 

ক া নেমে র ভতের পি মারা নই, বাইের গেছ; িক  িনংেয়র নােম তারা বাঙািলেদর খতম করার ষড়য  করেছ। এ সময় 

ক া নেম  ঘরাও কের সখােন বাংলােদেশর পতাকা ওড়ােত হেব এবং অ  কেড় িনেত হেব। ক া নেমে  বাঙািল স রা অ  

সাের ার কের জনতার কাতাের িমল হেব। চনা হেব ি ে র। রানী েরর কােছ বলিদ র আিদবাসী স ওতালেদর াম। 

িতিন স ওতাল নতােদর ঘরাও স েক আেলাচনা কের তীর-ধ ক িনেয় আসার ব া করেলন। মর ম আ ল হােসন আহেমদ, 

সং াম কিম র নতা ছােদক আলী, দশ না ইউিপ চয়ার ান জােবদ আলী তামপাট ও দশ নায় যাগােযাগ করেলন। পেরর িদন 

সকােল আিম গলাম বদরগে র আওয়ামী লীগ নতা িখয়ারপাড়ার মিজবর মা ােরর কােছ। মিজবর মা ার আেগই খবর 

পেয়েছন। িতিন লাহানীপাড়ার কম েদর সে  ইিতমে ই যাগােযাগ কেরেছন। আিম গাপাল েরর ছেয়র উি েনর কােছ গলাম। 

িতিন রং র জলা ষক সিমিতর স াদক। আলােপ জানলাম, িতিন ও ত র সংগঠেনর সবাই ঘরাওেয়র জ  ত। রানী েরর 

পসী ােমর আলতাফ মা ােরর কােছ িগেয় জানেত পারলাম, িতিন আেগই লাকমােনর কােছ খবর পেয়েছন। লাকমান িছেলন 

আওয়ামী লীেগর ােসবক বািহনীর ধান। সহকারী ড়ািতপাড়ার তয় র রহমান। আলতাফ হােসন অ াডেভােকেটর বাসায় 

িগেয় জানেত পারলাম িতিন সাংগঠিনক কােজ বিরেয় গেছন। অতঃপর আিম িসওবাজার হেয় পাগলাপীর গলাম। পাগলাপীের 



আিজজার রহমান দা, মা ািফ র রহমান খ নতার কােছ িগেয় িক  বলেত হেলা না। কারণ ত রা আেগই খবর পেয়েছন এবং 

সব া দক িত চালাে ন। পাগলাপীর থেক লািহড়ীরহাট এেস জানেত পারলাম ত রা আেগই খবর পেয়েছন। অতঃপর বািড় িফের 

এলাম। িদন অনবরত মাটরসাইেকল চািলেয় শরীরটা া  হেয়িছল। এক  িব াম িনেয় আবার শহের গলাম। শহের িব  ে  

একটা খবর পলাম, ২৭ মাচ  রােত ইি িনয়ারপাড়ার নছার উিকেলর বািড়েত িম ং হেব। আমার মনটা খারাপ হেয় গল। কারণ 

ঘরাও কায ম চালােত অত  সতকতা অবল ন করা হেয়িছল। িনউ ইি িনয়ারপাড়ার মাহা দ আলী মন রেক বললাম, নছার 

উিকেলর বাসায় না বেস অ  কােনা জায়গায় বসা উিচত। কারণ িনউ ইি িনয়ারপাড়ায় বসবাসরত জন পািক ািন বািহনীর সে  

যাগােযাগ কের। তােদর আিম ক া নেম  যাওয়া-আসা করেত দেখিছলাম।  

বািড় িফের এলাম। ২৮ মাচ  সকােল আিম আর ইয়ািছন আলী িনসেবতগ  ঘাঘট ি েজর তমাথায় দ ড়ালাম। লাকজন আসেব িক 

আসেব না_এ রকম একটা সে েহ আমার মেন উে ক হেয়িছল। এক  অজানা আশ ায় েকর ভতরটা র র কের ক পিছল। 

দখেত দখেত ১০টা বেজ গল। রা ায় লাকজন দখা যাে । তারপর অভাবনীয় ঘটনা ঘেট গল। পি ম থেক হাজার হাজার 

মা ষ িমিছল কের আসেছন। সবার হােত ব েশর লা , ছারা, ব ম, ড়াল, ই-চারটা তীর-ধ কও  দখা গল।  

সবার েখ গগনিবদারী াগান 'এস ভাই অ  ধর, ক া নেম  দখল কর'। িমিছেলর স ুেখ কমেরড ছেয়র উি ন। তার পরই এল 

মিজবর মা ােরর ন ে  এক িবরাট িমিছল। রাঘাট, বড়বাড়ী হেয় লাকজন আসা  হেলা। খবর পলাম, বলিদ র থেক 

আ ল গিণর ন ে  স ওতাল বািহনী তীর-ধ ক িনেয় রওনা হেয়েছ। রানী েরর পসী বালারহাট, গাপাল র সব জায়গা থেকই 

লাকজন েট আসেছন। পাগলাপীেরর লাকজন লািহড়ীরহাট হেয় আসেছন। ত েদর সে  যাগ হেয়েছ বলরাম ও আ ল েসর 

বািহনী। এ ছাড়া ঐিতহািসক ক া নেম  ঘরাও অিভযােন তৎকালীন ছা েনতা অেলাক সরকার, রিফ ল ইসলাম গালাপ, আ ল 

মন র আহেমদ সব া দকভােব জিড়ত িছেলন।  

ক া নেমে র পছেন এখন যখােন 'র েগৗরব' দ িড়েয় আেছ, সখােন সবাই সমেবত হেলন। লােক লাকার । আমােদর হােত 

ব েশর লা  আর হানাদারেদর হােত আ িনক অ । সবাই লা  ঘারােত ঘারােত ক া নেমে র িদেক এিগেয় চলল। ঐিতহািসক 

বালারখাইল পার হেয় ক া নেম  মােকেটর কােছ পৗঁছেত না পৗঁছােতই  হেয় গল মিশনগােনর িল। আমার সামেনই ই-

িতনজন িলিব  হেলন। তখন জনতার ছ ভ  হওয়া  হেলা। আিম আর মিজবর মা ার ঘাঘট নদী পার হেয় িহ পাড়ায় েক 

গলাম। িহ পাড়ার লাকজন তখন বািড়ঘর ছেড় িনরাপদ জায়গায় আ য় িনেয়েছন। মিজবর মা ারসহ আিম পি েম এিগেয় 

গলাম। ক া নেম  দখেলর আশা ভ  হওয়ায় আমার মানিসক অব া ভীতিব ল হওয়ার মেতা। পের নলাম, ঘরাও অিভযােন 

ঘরাও অিভযােন অেনক লাক হতাহত হেয়েছন। গার িমেলর িচিকৎসােকে  অেনক আহত লােকর িচিকৎসা হে । ত েদর কােছ 

নলাম, ফরার পেথ নদীর পােড় ত রা অেনক লাশ পেড় থাকেত দেখেছন। এমন  হওয়ার কথা িছল না। আমার তখন নছার 

উি েনর গাপন িম ংেয়র কথা মেন হেলা। ওই িম ংেয়র খবর ওখানকার পািক ািনেদর সহায়তাকারী ক া নেমে র গােয় া 

িবভােগ ◌ৗেছ িদেয়িছল। ক া নেম  ঘরাওেয়র জ  সমেবত হেয়িছল ৬০ থেক ৭০ হাজার লাক। সবাই ষক, ম র, ম িব  

ও ছা - বক। আমার িব াস, যিদ এই ঘরাও অিভযােনর খবর ক া নেমে র গােয় ারা না জানেত পারত, তাহেল িন য় আমরা 

ক া নেম  দখল কের বাংলােদেশর পতাকা উড়ােত পারতাম। 



পািক ানপ ীরা কউ কউ বেল, ওটা িছল আমােদর হঠকারী িস া ; িক  আমার িব াস, জনতার ঐক ব  েচ া কখেনা িবফল 

হয় না। ঘরাওেয় িলিব  হেয় িনহত হেয়িছেলন ায় ই শতািধক লাক।  

১৯৬৯ সােলর ১৩ লাই িনসেবতগে র ব শহা র ব ে  ব ব  বেলিছেলন, 'ব শহা র ব েশর লা  িনেয় তির থেকা। ছয় দফা 

নয়, এক দফা িত ার খবর পােব।' সই খবর হেয়িছল ২৬ মাচ। জনতার ঐক ব  েচ ায় ি ে র ম  িদেয় এক দফা কােয়ম 

হেয়িছল। শত-সহ  মা েষর েকর তাজা রে  রি ত হেয় বাংলােদেশর পতাকা উেড়িছল। জ  িনেয়িছল াধীন-সাব েভৗম  

আজ ঐিতহািসক রং র ক া নেম  ঘরাও িদবস  য না িনউজ েয়ি েফার ডটকম 

 আজ রং রবাসীর ঐিতহািসক  এক অিব রণীয় বীর , আ ত াগ আর গৗরবগ থার িদন। ১৯৭১ সােলর ২৫ মােচ র কােলারাি েত 

িনরপরাধ াধীনতাকামী বা ালী জািতর ওপর পশািচক হামলা আর গনহত া র মা  িতনিদেনর মাথায় িতবাদী রং রবাসী 

৭১-এর ২৮ মাচ  লা - সাঠা, তীর-ধ ক িনেয় রং র ক া নেম  ঘরাও কের জ  িদেয়িছল এক অন  ইিতহােসর। ২৬ মাচ  

আ ািনক ভােব ি  র মা  একিদন পরই রং রবাসী ক া নেম  ঘরাও কের য ইিতহাস ি  কেরিছল- স পথ ধেরই 

িচত হেয়িছল ি ে র সশ  সং াম। একা েরর ৩ মাচ। িমিছল আর াগােন িতবাদ খর হেয় উেঠিছল গাটা রং র। 

িতবাদ খর মা েষর িমিছেল িনিব চাের চালােনা হয় িল। শহীদ হন দেশর থম শহীদ িকেশার শং সহ আেরা িতনজন। তােদর 

র দােনর মা েম উ াল হেয় ওেঠ রং র। াধীনতাকামী মা ষ সংগ ত হেত থােক। িত হণ কের সশ  সং ােমর। এরই 

অংশ িহেসেব রং র ক া নেম  ঘরাও এর ঐিতহািসক িস া  হণ কের াধীনতাকামী মা ষ। িদন ন ক হয় ২৮ মাচ। ঘরাও 

অিভযােন যাগ দয়ার আ ান জািনেয় রং েরর িবিভ  হােট-বাজাের ঢাল িপটােনা হয়। আর এ আ ােন অ ত ব  সারা মেল। 

সাজ সাজ রব পেড় যায় চািরিদেক। যার যা আেছ তাই িনেয় ক া নেম  আ মেণর জ  িত নয় এ অ েলর ধম  বন  িনিব েশেষ 

ছা , ষক, দীনম রসহ সকল পশার সং ামী মা ষ। রং েরর আিদবাসীরাও তীর-ধ ক িনেয় িত িনেত থােক। এে ে  

িমঠা র উপেজলার ওরাও স দােয়র তীর াজ স ওতালেদর িমকা িছল উে খেযা । তীর-ধ ক, বলম, দা, বশ া িনেয় তারা 

যাগ িদেয়িছল ঘরাও অিভযােন।  

সিদন ২৮ মাচ  ৭১ রাববার সকাল থেক রং েরর িবিভ  এলাকার মা ষ সংগ ত হেত থােক। সময় যত এিগেয় আেস উ াপ আর 

উে জনা যন ততই বাড়েত থােক। সকাল ১১টা বাজেত না বাজেতই সাজ সাজ রব পেড় যায় চািরিদেক। জলার িমঠা র, 

বলদী র, মানজাই, রানী র,তামপাট, পা চড়া, িড়হাট, গ াচড়া, াম র, দমদমা, লালবাগ, গেনশ র, দােমাদর র, 

পাগলাপীর, সােহবগ  সহ িবিভ  এলাকা থেক হাজার হাজার মা ষ একি ত হেত থােক। সবার হােত লা - সাটা, তীর-ধ ক, বশ া, 

বলম, দা ও ড়াল। 

ানীয় ি েযা া, বীন লাকজন, রং র ক া নেম  ঘরাও অিভযােন অংশ নয়া লাকজন এবয় মজর নািসেরর লখা ’ ে  

ে  াধীন ’ বই থেকে◌ জানা যায়, ক া নেমে র িদেক যখন ায় ৩০ হাজার মা ষ এ ি েলন, তখন এক পয ােয় ক া নেম  

থেক ায় ১০  জীপ বিড়েয় এেস তােদর িমিছল ল  কের এ েত থােক। এক পয ােয় জীপ থেক  হয় একটানা মিশনগােনর 



এেলাপাথারী িলবষ ণ। মা  কেয়ক িমিনেট থেম যায় আমােদর সব কালাহল। চািরিদেক ত জা রে  রি ত ছয় শতািধক লাশ 

আর লাশ। স এক ম গীয় বব রতা। েতই িলিব  মা ষ েলার লাল রে  ঢেক গল মােঠর স জ ঘ স। ছ ভ  িমিছেল 

তখনও যারা আহত অব ায় েচ িছেলন তারা ি গিবিদক েট গল। েরা এলাকার বাতাস ষ  মা েষর আতনােদ ভারী হেয় 

উঠেলা। মিশনগােনর িলেত যােদর  ঘেটিছল তােদর িনথর দহ মােঠর মে  পেড় রইল। সিদন অকাতের যারা াণ িদেয়েছ 

তােদর রে র ¯◌্রাে◌ত বেয় গেছ পা বত  ঘাঘট নদী িদেয়।  

ঘটনার ত দশ  এবং স সময় রং র ক া নেম  কম রকত ২৯ ক ােভলরী রিজেমে র মজর নািসর উি ন তার “ ে  ে  

াধীনতা” ে  স িদেনর বণ নায় উেলখ কেরেছন, য  আিম দখলাম তা চমেক যাবার মেতাই। দি ণ িদক থেক হাজার 

হাজার মা ষ সাির েধ এিগেয় আসেছ সনা ছাউিনর িদেক। তােদর েত েকর হােতই দা-ক িচ, তীর-ধ ক, বশ া, বলেমর মেতা 

অিত সাধারণ সব অ । বশ বাঝা যাি ল এরা সবাই ানীয়। সার ব ধা মা ষ িপ েড়র মেতা লা - সাঠা বলম হােত েমই এিগেয় 

আসেছ ক া নেমে র িদেক। এ সময় ক া নেম  থেক গাটা দেশক জীপ বিড়েয় আেস এবং িমিছল ল  কের  হয় একটানা 

মিশনগােনর িলবষ ণ। মা  ৫ িমিনেট চািরিদক িন  হেয় যায়। অসং  লাশ পের থােক মােঠ। আহতেদর আতনােদ গাটা 

এলাকার আকাশ বাতাস যন ভারী হেয় উঠেলা। াধীনতাকামী রং েরর মা ষ ক া নেম  ঘরাওেয়র ম িদেয়  কেরিছল 

মহান ি । ২৮ মাচ  ি  তথা পাক হানাদার বািহনীর সােথ এটাই তােদর েখা িখ থম । 

ঐিতহািসক িনসেবতগ  ব িমেত “র  গৗরব” নােম িনিম ত হয় এক  িত । যা আজও িনরেব দ িড়েয় রেয়েছ। িত বছর 

এই িদেন ানীয় জনগেনর উে ােগ নানা অ ােনর মে  িদেয় পািলত হয় ক া নেম  ঘরাও িদবস।  

আগামীকাল ধবার িদবস  উপলে  ঝলা সাশন এবং ৬ নং স েরর ি েযা ােদর প  থেক শহেরর উপকে  িনসেবতগে  

শহীদেদর িতর উে ে  িনিম ত র েগৗরেব িদনভর িব ািরত কম িচর আেয়াজন করা হেয়েছ। 
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