মহান িবজয় িদবস
আজ ১৬ িডেসম্বর, মহান িবজয় িদবস। ৪৯ বছর আেগ এই িদেন স্বাধীন
বাংলা েবতার েথেক প্রচািরত হেয়িছল নয় মােসর যুদ্ধ েশেষর গান।
সমেবত কণ্েঠ শব্দৈসিনকরা েগেয় উেঠিছেলন, ‘িবজয় িনশান উড়েছ ওই,
বাংলার ঘের ঘের, মুক্িতর আেলা ওই জ্বলেছ।’ েসই আেলার ঝর্ণাধারায়
প্রজ্বিলত হেয় উেঠিছল িবশ্ব মানিচত্ের এক নতুন েদশ বাংলােদশ।
েগৗরেবর, আনন্েদর, অহঙ্কােরর, আত্মমর্যাদার ও আত্েমাপলব্িধর িদন
আজ। িবজেয়র েগৗরেব েগৗরবান্িবত হওয়ার িদন।
েদদীপ্যমান,

প্রসন্ন,

আেলািকত

িবজয়

িদবস

মােনই

বাঙালীর

নবজন্মকাল। বর্বর পািকস্তানী হানাদার েসনাবািহনী আর তােদর এ
েদশীয় েদাসর শান্িত কিমিট, রাজাকার, আলবদর, আলশামস বািহনীেক
চূড়ান্তভােব পরািজত করার িদন। আজ স্বাধীন জািত িহেসেব মাথা উঁচু
কের দাঁড়াবার িদন। িবজেয়র এই িদেন মুক্িতযুদ্েধ শহীদেদর
আত্মত্যাগ ও সম্ভ্রম হারােনা মা-েবানেদর গভীর শ্রদ্ধার সঙ্েগ
স্মরণ কির। তােদর রক্েত, অবদােন মুক্ত হেয়িছল স্বেদশ। উড়েছ পত পত
কের স্বাধীন েদেশর লাল-সবুজ পতাকা। সােড় সাত েকািট মানুেষর অসীম
ত্যাগ আর সাহিসকতার ফসল িছল মুক্িতযুদ্েধর িবজয়। রাজৈনিতক
েনতৃত্েবর অকুেতাভয় সংগ্রাম, রাজৈনিতক িনর্েদশনায় লড়াই কেরেছন
মুক্িতেযাদ্ধারা, যােদর অবদান এই স্বাধীন েদশ।
একাত্তেরর ২৫ মার্চ রােত পািকস্তানী হানাদার বািহনী িনরস্ত্র
বাঙালীর ওপর েমিশন গান, কামান, ট্যাঙ্ক িনেয় ঝাঁিপেয় পেড়িছল।
শুরু কেরিছল িনর্িবচার হত্যাযজ্ঞ। রুেখ দাঁিড়েয়িছল বাঙালী
বঙ্গবন্ধুর আহ্বােন। তুেল িনেয়িছল হােত প্রিতেরােধর অস্ত্র। গেড়
তুেলিছল দুর্গ। সম্মুখসমের জীবনবািজ েরেখ লড়াই কেরিছল। েসিদন
েকবল পািকস্তানী েসনার সঙ্েগ নয়, তােদর এ েদশীয় েদাসরেদর
িবরুদ্েধও লড়াই করেত হেয়েছ। িবজেয়র চূড়ান্ত মুহূর্েত আলবদর,
রাজাকাররা
বাঙালীর
শ্েরষ্ঠ
সন্তানেদরও
হত্যা
কের।
মুক্িতেযাদ্ধােদর আক্রমেণ পািকস্তানী হানাদার ও তােদর সহেযাগীরা
পর্যুদস্ত হেয় আত্মসমর্পেণ বাধ্য হয়।
িডেসম্বর িবেকেল মুক্িতবািহনী ও িমত্র

েরসেকার্স ময়দােন ১৬
বািহনীর কােছ িনঃশর্ত

আত্মসমর্পণ কের পািকস্তানী েসনারা। দখলদার বািহনীর দখলমুক্ত হয়
বাংলােদশ।
যুদ্ধিবধ্বস্ত েদশ যখন পুনর্গঠেনর পেথ িঠক তখন স্বাধীনতািবেরাধী

শক্িত মাথা তুেল দাঁড়ায়। পঁচাত্তেরর ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুেক হত্যার
পর সামিরক স্ৈবরশাসকরা পরািজত শক্িতর শুধু পুনর্বাসন নয়, রাষ্ট্র
ক্ষমতায়ও অংশীদার কের। স্বাধীনতার পর পর যুদ্ধাপরাধীেদর িবচার
অব্যাহত থােক। িকন্তু সামিরক জান্তা শাসকরা েস িবচােরর পথ রুদ্ধ
কের েদয়। সাজাপ্রাপ্তসহ িবচারাধীনেদর কারাগার েথেক মুক্ত কের
রাজনীিতর েচৗহদ্দীেত িনেয় আেস। শাসকরা মুক্িতযুদ্েধর ইিতহাসেক
িবকৃতই েকবল নয়, ধামাচাপা িদেয় রােখ, যােত পরবর্তী প্রজন্ম
ইিতহাস ধারণ করেত না পাের। িকন্তু যুদ্ধাপরাধীেদর িবচােরর দািব
ক্রমশ প্রকট হেত থােক। েশখ হািসনা ক্ষমতায় এেস িবচােরর প্রক্িরয়া
শুরু কেরন িনর্বাচনী ওয়াদানুযায়ী। িবচােরর বাণীেক নীরেব িনভৃেত
েকঁেদ েফরার পথ রুদ্ধ কের েদন। মানবতািবেরাধী অপরােধ অিভযুক্ত
যুদ্ধাপরাধীেদর মামলার রায় প্রদান ও শাস্িত হেয়েছ। মুক্িতযুদ্েধর
লক্ষ্য িছল একিট স্বাধীন ও সার্বেভৗম রাষ্ট্র প্রিতষ্ঠা। েয
রাষ্ট্েরর মর্মবাণী হেব গণতন্ত্র। েয রাষ্ট্ের জািত-ধর্ম-বর্ণ
িনর্িবেশেষ সবাই মুক্িতর আস্বাদ িনেয় বসবাস করেব। জাতীয়তাবাদ,
গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও
বাংলােদশ নামক রাষ্ট্রিট

ধর্মিনরেপক্ষতার আদর্শ
জঙ্গীবাদ, সন্ত্রাসবাদ,

েমৗলবাদেক প্রিতহত কের আবার ঘুের
সমূেল উৎখাত করাই এখন লক্ষ্য।

দাঁিড়েয়েছ।

িনেয় গিঠত
ধর্মান্ধতা,

ওইসব

অপশক্িতেক

