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োরির রিিা বঙ্গবনু্ধর ঐরিহারসক ৭ মার্চে র িণূোঙ্গ ভাষণ 
 

 ‘‘এফারযয ংগ্রাভ ভুক্তিয ংগ্রাভ, এফারযয ংগ্রাভ স্বাধীনতায ংগ্রাভ’’ ... ফঙ্গফনু্ধ শখ ভুক্তজফুয যভারনয 

করেয এই বালণ ফাঙাক্তর জাক্ততরক উজ্জীক্তফত করযক্তছর। ১৮ ক্তভক্তনট স্থাযী এই বালরণ ক্ততক্তন ূফব াক্তকস্তারনয 

ফাঙাক্তররেযরক স্বাধীনতা ংগ্রারভয জনয প্রস্তুত যায আফান জানান।  

ফঙ্গফনু্ধ শখ ভুক্তজফুয যভারনয ৭ ভারচব য বালণরক ঐক্ততাক্তক েক্তরর ক্তররফ স্বীকৃক্তত ক্তেরযরছ ইউরনরকা। এ 

বালণরক স্বীকৃক্তত ক্তেরয শভভক্তয অফ েয যার্ল্ব  ইন্টাযনযানার শযক্তজস্টারয (এভডাক্তিউ) তাক্তরকাবুি কযা 
রযরছ। এভডক্তিউ-শত এটাই প্রথভ শকারনা ফাংরারেক্ত েক্তরর, মা আনুষ্ঠাক্তনক  স্থাযীবারফ ংযক্তিত রফ। 
১২টি বালায বালণটি অনুফাে কযা য। ১৯৭১ াররয ৭ ভাচব  ঢাকায যভনায অফক্তস্থত শযরকাব ভযোরন 

(ফতব ভান শাযাযােী উেযান) শেযা ফঙ্গফনু্ধয শই ঐক্ততাক্তক বালণটি কাররয করেয াঠকরেয জনয 

হুফহু প্রকা কযা ররা : 

"আজ েুুঃখ-বাযাক্রান্ত ভন ক্তনরয আনারেয াভরন াক্তজয রযক্তছ। আনাযা ফই জারনন এফং ফুরঝন। 

আভযা আভারেয জীফন ক্তেরয শচষ্টা করযক্তছ- আজ ঢাকা, চট্টগ্রাভ, যংুয  মরারযয যাজথ আভায বাইরযয 

যরি যক্তিত রযরছ। 
আজ ফাংরায ভানুল ভুক্তি চায-তাযা ফাাঁচরত চায। তাযা অক্তধকায শরত চায। ক্তনফবাচরন আনাযা মূ্পণববারফ 

আভারক এফং আযাভী রীগরক শবাট ক্তেরয জযমুি করযরছন ানতন্ত্র যচনায জনয। আা ক্তছর জাতীয 

ক্তযলে ফরফ, আভযা ানতন্ত্র ততযী কযরফা এফং এই ানতরন্ত্র ভানুল তারেয অথবননক্ততক, যাজননক্ততক  

াংকৃক্ততক ভুক্তি রাব কযরফ। ক্তকন্তু ২৩ ফছরযয ইক্ততা ফাংরায ভানুরলয যি ক্তেরয যাজথ যক্তিত কযায 

ইক্ততা। 



২৩ ফছরযয ইক্ততা ফাংরায ভানুরলয ভুভূলুব আতব নারেয ইক্ততা, যি োরনয করুণ ইক্ততা। ক্তনমবাক্ততত 

ভানুরলয কান্নায ইক্ততা। ১৯৫২ ারর আভযা যি ক্তেরযক্তছ। ১৯৫৪ ারর ক্তনফবাচরন জয রাব করয িভতায 

ফরত াক্তযক্তন। ১৯৫৮ ারর শের াভক্তযক ান জাক্তয করয আইযুফ খান ে ফছয আভারেয শগারাভ করয 

যাখররা। ১৯৬৬ ারর ৬-েপা শেযা ররা এফং এযয এ অযারধ আভায ফহু বাইরক তযা কযা ররা। 

১৯৬৯ ারর গণ-আরদাররনয ভুরখ আইযুরফয তরনয য ইযাক্তযা খান এররন। ক্ততক্তন ফররররন, ক্ততক্তন 

জনগরণয ারত িভতা ক্তপক্তযরয শেরফন, ানতন্ত্র শেরফন, আভযা শভরন ক্তনরাভ। 
তায রযয ঘটনা কররই জারনন। ইযাক্তযা খারনয রঙ্গ আররাচনা ররা-আভযা তারক ১৫ শপব্রুযাক্তয জাতীয 

ক্তযলরেয অক্তধরফন ডাকায অনুরযাধ কযরাভ। ক্তকন্তু ‘শভজক্তযটি’ াটিব য শনতা যা রে ক্ততক্তন আভায 

কথা শুনররন না। শুনররন ংখযারঘু েররয বুরট্টা াররফয কথা। আক্তভ শুধু ফাংরায শভজক্তযটি াটিব য শনতা 

নই, ভগ্র াক্তকস্তারনয শভজক্তযটি াটিব য শনতা। বুরট্টা ারফ ফরররন, ভারচব য প্রথভ প্তার অক্তধরফন ডাকরত, 

ক্ততক্তন ভারচব য ৩ তাক্তযরখ অক্তধরফন ডাকররন। 
আক্তভ ফররাভ, তফু আভযা জাতীয ক্তযলরেয অক্তধরফরন মাফ এফং ংখযাগক্তযষ্ঠ ের যা রে শকউ মক্তে 

নযাময কথা ফরর আভযা তা শভরন শনফ, এভনক্তক ক্ততক্তন মক্তে একজন ন। 
জনাফ বুরট্টা ঢাকা এরক্তছররন। তাাঁয রঙ্গ আররাচনা ররা। বুরট্টা ারফ ফরর শগরছন আররাচনায েযজা ফন্ধ 

নয; আরযা আররাচনা রফ। ভরানা নুযানী  ভুপক্তত ভাভুে ক্তিভ াক্তকস্তারনয অনযানয ারবারভন্টাক্তয 

শনতাযা এররন, তারেয রঙ্গ আররাচনা ররা- উরেয ক্তছররা আরা-আররাচনা করয ানতন্ত্র যচনা কযরফা। 

তরফ তারেয আক্তভ জাক্তনরয ক্তেরযক্তছ ৬-েপা ক্তযফতব রনয শকান অক্তধকায আভায শনই, এটা জনগরণয ম্পে। 
ক্তকন্তু বুরট্টা হুভক্তক ক্তেররন। ক্ততক্তন ফরররন, এখারন এর ‘ডফর ক্তজম্মী’ রত াযরফন না। ক্তযলে কাই খানায 

ক্তযণত রফ। ক্ততক্তন ক্তিভ াক্তকস্তানী েযরেয প্রক্তত হুভক্তক ক্তেররন শম, ক্তযলরেয অক্তধরফরন শমাগ ক্তেরর 

যিাত কযা রফ, তারেয ভাথা শবরঙ শেযা রফ। তযা কযা রফ। আরদারন শুরু রফ শরাযায শথরক 

কযাচী মবন্ত। একটি শোকান খুররত শেযা রফ না। 
তা রে যক্তি জন ক্তিভ াক্তকস্তানী েয এররন। ক্তকন্ত যরা ভাচব  ইযাক্তযা খান ক্তযলরেয অক্তধরফন 

ফন্ধ করয ক্তেররন। শোল শেযা ররা, ফাংরায ভানুলরক, শোল শেযা ররা আভারক, ফরা ররা আভায অনভনীয 

ভরনাবারফয জনযই ক্তকছু যক্তন। 
এযয ফাংরায ভানুল প্রক্ততফাে ভুখয রয উঠররা। আক্তভ াক্তন্তূণব ংগ্রাভ চাক্তররয মাফায জনয যতার 

ডাকরাভ। জনগণ আন ইচ্ছায রথ শনরভ এররা। 
ক্তকন্তু ক্তক শরাভ আভযা? ফাংরায ক্তনযস্ত্র জনগরণয উয অস্ত্র ফযফায কযা ররা। আভারেয ারত অস্ত্র শনই। 

ক্তকন্তু আভযা যা ক্তেরয শম অস্ত্র ক্তকরন ক্তেরযক্তছ ফক্তুঃত্রুয াত শথরক শেরক যিা কযায জরনয, আজ শ অস্ত্র 

ফযফায কযা রচ্ছ আভায ক্তনযী ভানুলরেয তযা কযায জনয। আভায েকু্তখ জনতায উয চররছ গুক্তর। 
আভযা ফাংরায ংখযাগক্তযষ্ঠ ভানুল মখনই শেরয ানবায গ্রণ কযরত শচরযক্তছ, তখনই লড়মন্ত্র চরররছ-

আভারেয উয ঝাাঁক্তরয রড়রছ। 
 



 

ইযাক্তযা খান ফরররছন, আক্তভ নাক্তক ১০ই ভাচব  তাক্তযরখ শগাররটক্তফর তফঠরক শমাগোন কযরত শচরযক্তছ, তাাঁয ারথ 

শটক্তররপান আভায আরা রযরছ। আক্তভ তাাঁরক ফররক্তছ আক্তন শেরয শপ্রক্তরডণ্ট, ঢাকায আুন শেখুন আভায 

গযীফ জনাধাযণরক ক্তক বারফ তযা কযা রযরছ, আভায ভারযয শকার খাক্তর কযা রযরছ ।  
আক্তভ আরগই ফরর ক্তেরযক্তছ শকান শগাররটক্তফর তফঠক রফ না। ক্তকরয শগাররটক্তফর তফঠক? কায শগাররটক্তফর 

তফঠক? মাযা আভায ভা শফারনয শকার ূনয করযরছ তারেয ারথ ফরফা আক্তভ শগাররটক্তফর তফঠরক ? শতযা 

তাক্তযরখ ল্টরন আক্তভ অরমারগয আফান জানারাভ। ফররাভ, অক্তপ-আোরত, খাজনা-টযাক্স ফন্ধ করুন। 

আনাযা শভরন ক্তনররন। 
ঠাৎ আভায রঙ্গ ফা আভারেয রঙ্গ আররাচনা না করয একজরনয রঙ্গ াাঁচ ঘণ্টা তফঠরকয য ইযাক্তযা খান 

শম ফিৃতা করযরছন, তারত ভস্ত শোল আভায  ফাংরায ভানুরলয উয চাক্তরয ক্তেরযরছন। শোল কযররন 

বুরট্টা- ক্তকন্তু গুরী করয ভাযা ররা আভায ফাংরায ভানুলরক। আভযা গুরী খাই, শোল আভারেয- আভযা ফুররট 

খাই, শোল আভারেয। 
ইযাক্তযা ারফ অক্তধরফন শডরকরছন। ক্তকন্ত আভায োফী াভক্তযক আইন প্রতযাায কযরত রফ, 

শনাফাক্তনীরক ফযাযারক ক্তপক্তযরয ক্তনরত রফ, তযায তেন্ত কযরত রফ। তাযয ক্তফরফচনা করয শেখরফা 

ক্তযলরে ফরফা ক্তক ফরনা না। এ োফী ভানায আরগ ক্তযলরে ফায শকান প্রশ্নই রঠ না, জনগণ আভারক শ 

অক্তধকায শেযক্তন। যরিয োগ এখরনা শুকাযক্তন, ীেরেয যি ভাক্তড়রয ২৫ তাক্তযরখ ক্তযলরে শমাগ ক্তেরত মাফ 

না। 
বাইরযযা, আভায উয ক্তফশ্বা আরছ? আক্তভ প্রধানভন্ত্রীে চাইনা, ভানুরলয অক্তধকায চাই। প্রধান ভন্ত্রীরেয 

শরাব শেক্তখরয আভারক ক্তনরত ারযক্তন, পাাঁীয কারষ্ঠ ঝুক্তররয ক্তনরত ারযক্তন। আনাযা যি ক্তেরয আভারক 

লড়মন্ত্র ভাভরা শথরক ভুি করয এরনক্তছররন। শক্তেন এই শযরকারব আক্তভ ফররক্তছরাভ, যরিয ঋণ আক্তভ যি 

ক্তেরয শাধ কযরফা; ভরন আরছ? আরজা আক্তভ যি ক্তেরযই যরিয ঋণ শাধ কযরত প্রস্তুত। 
আক্তভ ফরর ক্তেরত চাই, আজ শথরক শকাটব -কাচাযী, াইরকাটব , ুপ্রীভ শকাটব , অক্তপ, আোরত, ক্তিা 

প্রক্ততষ্ঠানভু অক্তনক্তেবষ্ট-কাররয জনয ফন্ধ থাকরফ। শকান কভবচাযী অক্তপ মারফন না। এ আভায ক্তনরেব।  

গযীরফয মারত কষ্ট না য তায জনয ক্তযক্সা চররফ, শেন চররফ আয ফ চররফ। 
শেন চররফ- তরফ শনাফাক্তনী আনা-শনযা কযা মারফ না। কযরর মক্তে শকান েঘূবটনা ঘরট তায জনয আক্তভ োযী 
থাকরফা না। 
শরক্রটাযীরযট, ুপ্রীভ শকাটব , াইরকাটব  জজরকাটব   যকাযী, আধা-যকাযী এফং স্বাযত্তাক্তত ংস্থাগুররা 

ফন্ধ থাকরফ। শুধু ূফব ফাংরায আোন-প্রোরনয ফযাঙ্কগুররা ে-ুঘন্টায জনয শখারা থাকরফ। ূফব ফাংরা শথরক 

ক্তিভ াক্তকস্তারন টাকা শমরত াযরফন না। শটক্তরগ্রাপ, শটক্তররপান ফাংরারেরয ভরধয চারু থাকরফ। তরফ, 

াংফাক্তেকযা ফক্তক্তফবরশ্ব ংফাে াঠারত াযরফন। 
 

 



 

এরেরয ভানুলরক খতভ কযা রচ্ছ, ফুরঝ শুরন চররফন। েযকায রর ভস্ত চাকা ফন্ধ করয শেযা রফ।  

আনাযা ক্তনধবাক্তযত ভরয শফতন ক্তনরয আরফন। মক্তে একটি গুরী চরর তারর ফাংরায ঘরয ঘরয েগূব গরড় 

তুররফন। মায মা আরছ তাই ক্তনরয ত্রুয শভাকারফরা কযরত রফ। যাস্তা ঘাট ফন্ধ করয ক্তেরত রফ। আভযা 

তারেয বারত ভাযরফা-াক্তনরত ভাযরফা। হুকুভ ক্তেফায জনয আক্তভ মক্তে না থাক্তক, আভায কভীযা মক্তে না 
থারকন, আনাযা আরদারন চাক্তররয মারফন। 
শতাভযা আভায বাই, শতাভযা ফযাযারক থারকা, শকউ ক্তকছু ফররফনা। গুরী চারারর আয বার রফ না। াত 

শকাটি ভানুলরক আয োফীরয যাখরত াযফা না। ফাঙ্গারী ভযরত ক্তরখরছ, তারেয শকউ োফারত াযরফ না।  

ীেরেয  আতরেয ক্তযফারযয জনয আযাভী রীগ াাময কক্তভটি করযরছ। আভযা াারমযয শচষ্টা 
কযরফা। আনাযা শম মা ারযন ক্তেরয মারফন। 
াত ক্তেরনয যতারর শম ফ শ্রক্তভক অংগ্রণ করযরছন, কাযক্তপউয জনয কাজ কযরত ারযনক্তন-ক্তল্প 

ভাক্তরকযা তারেয ুরযা শফতন ক্তেরয শেরফন। 
যকাযী কভবচাযীরেয ফক্তর, আক্তভ মা ফক্তর তা ভানরত রফ। কাউরক শমন অক্তপর শেখা না মায। এ শেরয 

ভুক্তি না যা মবন্ত খাজনা-টযাক্স ফন্ধ থাকরফ। আনাযা আভায উয শছরড় শেন, আরদারন ক্তকবারফ 

কযরত য আক্তভ জাক্তন। 
ক্তকন্তু হুাঁক্তযায, একটা কথা ভরন যাখরফন, আভারেয ভরধয ত্রু ঢুরকরছ, ছদ্মরফর তাযা আত্মকররয ৃক্তষ্ট 

কযরত চায। ফাঙ্গারী-অফাঙ্গারী, ক্তদ-ুভুরভান ফাই আভারেয বাই, তারেয যিা কযায োক্তযে আভারেয।  

শযক্তড, শটক্তরক্তবন  ংফােি মক্তে আভারেয আরদাররনয খফয প্রচায না করয তরফ শকান ফাঙ্গারী শযক্তড 

এফং শটক্তরক্তবরন মারফন না। 
াক্তন্তূণববারফ পযারা কযরত াযরর বাই বাই ক্তারফ ফা কযায ম্ভাফনা আরছ, তা না রর শনই। 

ফাড়াফাক্তড় কযরফন না, ভুখ শেখারেক্তখ ফন্ধ রয শমরত ারয। 
প্রস্তুত থাকরফন, ঠাণ্ডা রর চররফ না। আরদারন  ক্তফরিাব চাক্তররয মারফন। আরদারন ক্তঝক্তভরয ড়রর তাযা 

আভারেয উয ঝাাঁক্তরয ড়রফ। ৃংখরা ফজায যাখুন। ৃংখরা ছাড়া শকান জাক্তত ংগ্রারভ জযরাব কযরত 

ারয না। 
আভায অনুরযাধ প্ররতযক গ্রারভ, ভল্লায, ইউক্তনযরন, আযাভী রীরগয শনতৃরে ংগ্রাভ কক্তভটি গরড় তুরুন। 

ারত মা আরছ তাই ক্তনরয প্রস্তুত থাকুন। যি মখন ক্তেরযক্তছ, যি আয শেরফা। এরেরয ভানুলরক ভুি করয 

ছাড়রফা ইনাল্লা। 
‘‘এফারযয ংগ্রাভ, ভুক্তিয ংগ্রাভ, এফারযয ংগ্রাভ, স্বাধীনতায ংগ্রাভ। 
জয ফাংরা।" 

 


