
ভূমিকা : ১৯৭০ সালে পাকিস্তালের প্রথম জাতীয় পকরষলের কের্ বাচলে আওয়ামী 

েীগ ১৬৭ আসলে জয়ী হলয় ৩১৩ আসেকর্কিষ্ট জাতীয় পকরষলে সংখ্যাগকরষ্ঠতা 

োভ িলর। কিন্তু পাকিস্তালের িাসেক্ষমতা আওয়ামী েীলগর িালে হস্তান্তর িরলত 

পশ্চিম পাকিস্তাকে িাসিলগাষ্ঠী অস্বীিৃকত জাোলে দেলির রাজনেকতি পকরকিকত 

চরম অর্েকতর কেলি দেলত থালি। হঠাৎ ১ মাচব আিশ্চিিভালর্ দজোলরে ইয়াকহয়া 

সমগ্র জাকতলি স্তকিত িলর জাতীয় পকরষলের অকিলর্িে অকেকেবষ্টিালের জেয 

িকগত িরলে পূর্ ব পাকিস্তালের রাজনেকতি পকরকিকত ভয়ার্হ রূপ িারণ িলর। 

র্াংোর মােুষ তীব্রলক্ষাভ ও আলরালি দেলে পলে। তারা অলপক্ষা িরলত 

থালি র্ঙ্গর্নু্ধ দিখ্ মুশ্চজলর্র র্কেষ্ঠ িণ্ঠস্বলরর েীপ্ত দ াষণার জেয। সিলের 

অলপক্ষার সমাকপ্ত  টেলয় র্াংোলেলির স্বািীেতার িপকত র্ঙ্গর্নু্ধ দিখ্ মুশ্চজর্ুর 

রহমালের িণ্ঠ গলজ ওলঠ ৭ মাচব তৎিােীে দরসলিাস ব ময়োলের জেসমুলের 

সামলে। কতকে দসকেে দপি িলরে কর্লের ইকতহালস এি অেেয সািারণ ভাষণ। 

মাত্র ১৯ কমকেলের ভাষলণ কতকে র্াঙাকের সংগ্রালমর ইকতহালসর পুলরা িযােভাস 

তুলে িলরে। তার এ ভাষণ কর্লের প্রথম ও সর্ বলিষ মুলখ্ উচ্চাকরত কু্ষেতম 

িােজয়ী মহািালর্যর অেুপম েৃষ্টান্ত। ২০১৭ সালের দিলষর কেলি র্াংোলেলির 

স্বািীেতার প্রথম র্াতবা ৭ মালচবর ভাষণ ইউলেলকার Memory of the World 

Register-এ অন্তভুবক্ত হলয়লে। স্বীিৃকত দপলয়লে ইউলেলকা িতৃবি ‘কর্ে প্রামাণয 

ঐকতহয’ কহলসলর্। 

 

মিশ্ব প্রািাণ্য ঐমিহ্য : েুদ্ধ ও সামাশ্চজি কর্পে বয় এর্ং কর্েজলুে েুেপাে, অনর্ি 

র্াকণজয, কর্োি, সংরক্ষলণর অপে বাপ্ত উলেযাগ ও অথ বায়লের অভালর্ ঝুুঁ কিলত থািা 

গুরুত্বপূণ ব েকথগুলোলি সংরক্ষণ ও র্যর্হালর সলচতেতার তাকগলে UNESCO 

১৯৯২ সালে Memory of the World Register িম বসূকচ চােু িলর। এর মূে েক্ষয 

হলো পৃকথর্ীর্যাপী েকেলয় থািা গুরুত্বপূণ ব োকেকেি তথযাকে সংরক্ষণ ও দসগুলো 

সািারণ মােুলষর জেয সহজেভয িরা। এ তাকেিায় ঠা ুঁই দপলত হলে পে বাপ্ত 

গ্রহণলোগযতা ও ঐকতহাকসি প্রভার্ থািলত হয়। ১৪ সেসযকর্কিষ্ট আন্তজবাকতি 

পরামি বি িকমটে (IAC) পুঙ্খােুপুঙ্খ োচাই-র্াোইলয়র মািযলম এই দরশ্চজস্টালর 

অন্তভুবশ্চক্তর দোগয েকেেসমূলহর োম সুপাকরি িলর। এরপর কেয়ম অেুোয়ী তা 

আেুষ্ঠাকেিভালর্ দ াষণা িলরে UNESCO’র মহাপকরচােি। UNESCO ১৯৯৭ 

সাে দথলি প্রকত েুই র্ের পরপর Memory of the World Register প্রণয়ে িলর 

আসলে। দিালো েকেলের কর্ে প্রামাণয ঐকতহয কহলসলর্ UNESCO’র স্বীিৃকত 

অতযন্ত তাৎপে বপূণ ব। এর মিয কেলয় ঐ েকেলের আন্তজবাকতি গ্রহণলোগযতা ও 

ঐকতহাকসি প্রভালর্র কর্ষয়টে স্বীিৃত হয়। আর এ তাকেিাভুক্ত িরার মিয কেলয় 



কর্লের কর্কভন্ন অঞ্চলে ঐকতহাকসি  েো সংরক্ষণ ও সর্ার িালে দপ ৌঁোলোর 

কর্ষয়টে কেশ্চিত হয়। 
 

৭ িার্চের ভাষর্ণ্র মিশ্বস্বীকৃমি : ২৪-২৭ অলটার্র ২০১৭ ফ্রালের পযাকরলস 

ইউলেলকার সের েপ্তলর অেুটষ্ঠত সংিাটের আন্তজবাকতি পরামি বি িকমটে (IAC) 

কর্লের কর্কভন্ন দেি দথলি পাঠালো ১৩০টে ঐকতহাকসি ও গুরুত্বপূণ ব েকেে, েকথ ও 

র্ি্তৃতালি োচাই-র্াোই িলর ৭৮টে কর্ষয়লি সংিার Memory of the World 

Register-এ অন্তভুবশ্চক্তর সুপাকরি িলর। এরপর ৩০ অলটার্র ২০১৭ UNESCO’র 

মহাপকরচােি ইকরো দর্ালিাভা ঐ ৭৮টে কর্ষয়লি Memory of the World 

Register-এ অন্তভুবশ্চক্তর িথা আেুষ্ঠাকেিভালর্ দ াষণা িলর। এর মলিয র্ঙ্গর্নু্ধর ৭ 

মালচবর ভাষণ অেযতম। এোই UNESCO’র এ োর্ৎ স্বীিৃকতপ্রাপ্ত ৪২৭টে প্রামাণয 

ঐকতলহযর মলিয প্রথম অকেকখ্ত ভাষণ। 

 

র্ঙ্গর্নু্ধর ৭ মালচবর ভাষণলি ‘কর্ে প্রামাণ ঐকতহয’ কহলসলর্ স্বীিৃকত দপলত 

UNESCO-দি প্রলয়াজেীয় তথয ও েকেে সরর্রাহ িলরে োলের পযাকরলস কেেকু্ত 

র্াংোলেলির িায়ী প্রকতকেকি দমা. িকহেেু ইসোম ও মুশ্চক্তেদু্ধ জােু লরর ট্রাকস্ট 

মকেেুে হি। এ জেয র্াংোলেলির পক্ষ দথলি ঐ স্বীিৃকতর স্বপলক্ষ ১০টে 

প্রলয়াজেীয় েকথ, প্রমাণপত্র ও তথয জমা দেয়া হয়। প্রলয়াজেীয় তথয সংগ্রলহর 

দক্ষলত্র সহলোকগতা িলর তথয মন্ত্রণােয়। 

 

৭ মালচবর ভাষণলি ঐকতহাকসি েকেে কহলসলর্ স্বীিৃকত দচলয় র্াংোলেলির পক্ষ 

দথলি ১২ পৃষ্ঠার এি আলর্েে িরা হলয়কেে, োলত এর ঐকতহাকসি দপ্রক্ষাপে ও 

গুরুত্ব তুলে িরা হয়। ঐ আলর্েলের পকরলপ্রকক্ষলত পরীক্ষা ও মূেযায়ে িলর েুই 

র্েলরর প্রশ্চরয়া দিলষ এলি কর্ে প্রামাণয ঐকতহয কহলসলর্ স্বীিৃকত দেয়া হয়। 

 

এ সম্পর্কে ইউর্ের্কার ভাষয : The speech effectively deaclared the 

independence of Bangladesh. The speech constitutes a faithful 
documentation of how the failure of post-colonial nation-states to develop 
inclusive, democratic society alienates their population belonging to 
different ethnic, cultural, linguistc or religious groups. The speech was 
extempore and there was no written script. 
 

অথ বাৎ ইউলেলকার কর্লর্চোয় র্ঙ্গর্নু্ধর ৭ মালচবর ভাষণ িাে বির অলথ ব র্াংোলেলির 

স্বািীেতার দ াষণা কেলয়লে। এ ভাষণ দগাো কর্লের উত্তর-ঔপকেলর্কিি রাষ্ট্রসমূলহর 

সর্ বজেীে গণতাকন্ত্রি সমাজ প্রকতষ্ঠার র্যথ বতার এি অিােয প্রামাকণি েকেে। 

র্ঙ্গর্নু্ধর ৭ মালচবর ভাষণটে কেে এিটে উপকিত-র্ি্তৃতা অথ বাৎ ভাষণটের দিালো 



কেকখ্ত রূপ কেে ো। জাতীয়তার্াে, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এর্ং িম বকেরলপক্ষতা 

র্াংোলেলির সংকর্িালের এই চার মূেেীকত র্ঙ্গর্নু্ধর ৭ মালচবর ভাষলণ সুস্পষ্টভালর্ 

েুলে উলঠলে। ভাষলণ র্ঙ্গর্নু্ধ র্াঙাকে জাতীয়তার্ালের িথাই র্লেলেে। কতকে 

র্াংোর মােুলষর অথ বনেকতি, সাংকৃকতি ও রাজনেকতি মুশ্চক্তর িথা র্লেলেে। তাুঁর 

র্ি্তৃতায় র্াঙাকে জাকতর উপর তৎিােীে পশ্চিম পাকিস্তাকে িাসিলের 

কেে বাতলের িারণ র্ণ বো কেলয়লেে। 

 

র্রং তাুঁর িালে গুরুত্বপূণ ব কর্ষয় কেে গণতলন্ত্রর গুণগত মাে। ৭ মালচবর ভাষলণ তাই 

কতকে র্লেলেে: “আকম র্েোম অযালসম্বকের মলিয আলোচো িরর্ এমেকি আকম 

এ পে বন্তও র্েোম, েকে দিউ েযােয িথা র্লে, আমরা সংখ্যায় দর্কি হলেও 

এিজে েকেও দস হয় তার েযােয িথা আমরা দমলে দেলর্া।” 
 

৭ িার্চের ঐমিহ্ামসক ভাষর্ণ্র গুরুত্ব : এ ভাষলণর মিয কেলয় র্াঙাকে জাকত 

কর্ে ইকতহালস েতুে এি কিিলর দপ ৌঁলে োয়। ৭ মাচব র্ঙ্গর্নু্ধর উদ্দীপ্ত দ াষণায় 

র্াঙাকে জাকত দপলয় োয় স্বািীেতা ও দগকরোেুলদ্ধর কেি-কেলেবিো। এর পরই 

দেলির মুশ্চক্তিামী মােুষ  লর  লর চূোন্ত েোইলয়র প্রস্তুকত কেলত শুরু 

িলর। র্ঙ্গর্নু্ধ দিখ্ মুশ্চজর্ুর রহমালের এ র্জ্র কেোলে আসন্ন মহামুশ্চক্তর আেলে 

র্াঙাকে জাকত উজ্জীকর্ত হলয় ওলঠ। েগু েুগ িলর দিাকষত-র্শ্চঞ্চত র্াঙাকে 

ইস্পাতিটঠে েৃঢ়তা কেলয় একগলয় োয় িাঙ্ক্ষিত মুশ্চক্তর েলক্ষয। র্ঙ্গর্নু্ধর ৭ মালচবর 

ভাষলণ রাজনেকতি কেি-কেলেবিোর পথ িলরই ৯ মালসর রক্তক্ষয়ী েুলদ্ধ োলখ্া 

প্রালণর কর্কেমলয় কর্েমােকচলত্র আত্মপ্রিাি িলর স্বািীে সার্ বলভ ম র্াংোলেি। 

র্ঙ্গর্নু্ধর ৭ মালচবর ভাষলণর গুরুত্ব কেলচ তুলে িরা হলো : 

 

১. গণ্ির্ের ডাক : র্ঙ্গর্নু্ধ তার ১০৯৫ তথা ১১০৮ িলের ভাষলণ গণতন্ত্র প্রকতষ্ঠা 

এর্ং দেলির িাসেতন্ত্র ততকরর আিুে আলর্েে ও তীব্র আিাঙ্খা দপি িলরে। 

কতকে র্লেে, ‘কের্ বাচলের পর র্াংোলেলির মােুষ সম্পূণ বভালর্ আমালি ও আওয়ামী 

েীগলি দভাে দেে। আমালের েযািোে অযালসম্বকে র্সলর্, আমরা দসখ্ালে 

িাসেতন্ত্র ততকর িরলর্া এর্ং এ দেিলি আমরা গলে তুেলর্া’।গণতন্ত্র প্রকতষ্ঠায় তার 

এ ভাষলণর গুরুত্ব অপকরসীম। 

 

২. বিষর্িযর ইমিহ্াস উপস্থাপে : র্ঙ্গর্নু্ধ ভাষলণর প্রথম পাকিস্তাে আমলের 

েী ব দতইি র্েলরর তর্ষমযমূেি ইকতহাস তুলে িলরে। ১৯৪৭ সালে ভারতর্ষ ব 

কর্ভশ্চক্তর মিয কেলয় পাকিস্তাে রালষ্ট্রর জন্ম হওয়ার পর দথলি পশ্চিম পাকিস্তাে 

তৎিােীে পূর্ ব পাকিস্তােলি দিাষণ ও িাসে িরলত থালি, গলে ওলঠ তর্ষলমযর 

পাহাে। সামকরি র্াকহেীর কতেটে সের েপ্তরই কেে পশ্চিম পাকিস্তালে। 



দসোর্াকহেীলত ৯৫ ভাগই কেে পশ্চিম পাকিস্তাকে, অথ বনেকত দক্ষলত্র এ তর্ষময কেে 

আরও র্যাপি। র্যাংি, র্ীমা, র্াকণজয, সরিাকর-দর্সরিাকর, কর্লেকি কমিেসমূলহর 

দহড অকেস কেে পশ্চিম পাকিস্তালে। েলে অর্ালি অথ ব পাচার সহজ হয়। পূর্ ব 

পাকিস্তালের পাে দথলি অশ্চজবত তর্লেকিি মুো র্যয় হলতা পশ্চিম পাকিস্তালে। 

অথচ িৃষি েযােয মূেয দপত ো। কিল্প িােিারখ্াো অকিিাংি হলতা পশ্চিম 

পাকিস্তালে। েলে পূর্ ব পাকিস্তাে কেে পশ্চিম পাকিস্তালের ওপর কেভবরিীে। 

রাজনেকতি দক্ষলত্র আচরণ কেে কর্মাতাসুেভ। পূর্ ব র্াংোর জেলেতা আরু্ে 

িালিম েজেুে হিসহ জেকপ্রয় দেতৃরৃ্েলি রাজনেকতিভালর্ কেশ্চিয় রাখ্ার 

দচষ্টা িরা হয়। এমেকি ১৯৭০ সালের কের্ বাচলে আওয়ামী েীগ কেরঙ্িুি 

সংখ্যাগকরষ্ঠতা অজবে িরা সলেও ক্ষমতা হস্তান্তলর গকেমকস আরি িলর। েলে 

জেগণ এসর্ তর্ষলমযর প্রকতর্ালে স্বায়ত্তিাসে এর্ং স্বাকিিালরর োকর্ দতালে। আর 

তখ্েই পাি-দগাষ্ঠীর অলের দেকেহাে কিখ্া জ্বলে উলঠ কেরীহ জেগলণর ওপর। 

 

৩. মের্ োির্ের পণ্ োঙ্গ মচত্র : র্ঙ্গর্নু্ধর ভাষলণ র্াঙাকে জাকতর ওপর েী ব দতইি 

র্েলর দে কেম বম কেে বাতে চাোলো হলয়লে তার কচত্র েুলে উলঠলে। জাকতর জেি 

তার ভাষলণর তৃতীয় োইলেই র্লেে কিন্তু েুুঃলখ্র কর্ষয় আজ ঢািা, চট্টগ্রাম 

রাজিাহী রংপুলর আমার ভাইলয়র রলক্ত রাজপথ রশ্চিত হলয়লে- কতকে ভাষলণ 

পাকিস্তােী িাসিলগাষ্ঠীর ২৩ র্েলরর িাসোমেলি র্াংোর মােুলষর রলক্তর 

ইকতহাস কহলসলর্ উলেখ্ িলরে। কতকে র্লেে ‘২৩ র্েলরর ইকতহাস মুমূ বষ ব ের-োরীর 

আতবোলের ইকতহাস’। ১৯৫২ সালের ভাষা আলোেলে পাি র্াকহেী রক্ত ঝকরলয়লে। 

পশ্চিমা দগাষ্ঠী দচলয়লে হতযােলের মিয কেলয় পূর্ ব র্াংোর মােুষলি েমে িলর 

রাখ্লত। 

 

৪. সংগ্রািী চচিোর ডাক : স্বায়ত্তিাসে ও স্বাকিিালরর োকর্লত র্াঙাকে জাকত দে 

সংগ্রালমর সূচো িলর আত্মাহুকত দেয় র্ঙ্গর্নু্ধ তার ভাষলণ তা তুলে িলরলেে। 

োোকেি দথলি র্শ্চঞ্চত, কেপীকেত, োকিত জেগণ তালের োকর্ দমলে দেয়ার জেয 

আলোেে চাোলত থালি। মৃতুযর মুলখ্ও কেভবলয় একগলয় োয় এর্ং রলক্ত রশ্চিত হয় 

রাজপথ। দেিলি মকু্ত িরার জেয জেগণ কেয়মতাকন্ত্রি আলোেে চাোলেও পাি 

সামকরি র্াকহেী গুকে চাোয় কেরীহ জেগলণর ওপর। তর্ুও সংগ্রামী জেগণ কপেপা 

হয়কে। 

 

৫. িাঙামি জািীয়িািাদ : র্ঙ্গর্নু্ধ তার ভাষলণ র্াঙাকে জাতীয়তার্ালের দচতো 

েুটেলয় তুলেলেে। কতকে র্াঙাকে জাতীয়তার্াে প্রকতষ্ঠায় কহে,ু মুসেমাে, র্াঙাকে, 

অর্াঙাকে সর্ার িথাই র্লেলেে। র্ঙ্গর্নু্ধ ৭ মালচবর ভাষলণ র্াঙাকে জাতীয়তার্াে 

দেভালর্ েুটেলয় তুলেলেে, তা আজ পে বন্ত কর্লের দিালো দেতা িরলত পালরকে। 



কতে দসকেে সমগ্র র্াঙাকে জাকতর মলিয এিতার জেন্ত কিখ্ার কর্লফারণ  োলত 

সক্ষম হলয়কেলেে তার সলমাহেী র্ক্তলর্যর মািযলম, ো পরর্তীলত স্বািীেতা েুলদ্ধর 

প্রিাে হাকতয়ার কহলসলর্ িাজ িলরকেে। 

 

৬. িাঙামির ঐকয : র্ঙ্গর্নু্ধ দিখ্ মুশ্চজলর্র দেতৃলত্ব র্াঙাকে জেগণ ঐিযর্দ্ধ 

আলোেে গলে দতালে। ১৯৭০-এর কের্ বাচলে আওয়ামী েীগ কেরঙ্িুি 

সংখ্যাগকরষ্ঠতা অজবে িলর। ঐিযর্দ্ধ জেগণলি দেলখ্ই র্ঙ্গর্নু্ধ ৭ মালচবর ভাষলণ 

স্বািীেতার ডাি দেে। দেিলি মকু্ত িরার জেয সমগ্র জাকত ঐিযর্দ্ধভালর্ 

আলোেলে ঝাুঁকপলয় পলে। 

 

৭. চেিৃর্ত্বর প্রমি আেগুিয : সিে দেকণ ও দপিার মােুষ দিখ্ 

মুশ্চজলর্র দেতৃলত্ব আলোেে চাকেলয় োওয়ার জেয েৃঢ় আিা প্রিাি িলর, তারা 

তার আহ্বালে সাো দেয়। র্ঙ্গর্নু্ধর আহ্বালে জগণ রাস্তায় দেলম আলস। গলে দতালে 

পাির্াকহেীর কর্রুলদ্ধ প্রকতলরাি। 

 

৮. অর্ েেীমি, রাজেীমি ও সাংকৃমিক িুক্তি : র্ঙ্গর্নু্ধ দসকেে তার ১৯ কমকেলের 

ভাষলণ মােুলষর রাজনেকতি, অথ বনেকতি ও সাংকৃকতি মুশ্চক্তর অকভপ্রায় 

আলর্গাপ্েুত অথচ র্কেষ্ঠ িলণ্ঠ প্রিাি িলরে। কতকে োকরেয মুক্ত, দভাোকিিার 

প্রলয়াগ িরলত পালর এর্ং মাতৃভাষায় কেকর্ বলে িথা র্েলত পালর এমে রাষ্ট্র প্রকতষ্ঠার 

প্রতযািা র্যক্ত িলর র্লেে, ‘এলেলির মােষু অথ বেীকত, রাজেীকত ও সাংকৃকতি মুশ্চক্ত 

পালর্’। 

 

৯. প্রশাসমেক মদকমের্দেশো : র্ঙ্গর্নু্ধর ভাষলণর প্রিাসকেি গুরুত্বও 

অপকরসীম। কতকে র্লেে, ‘প্রলতযি গ্রালম, প্রলতযি মহোয় আওয়ামী েীলগর 

দেতৃলত্ব সংগ্রাম পকরষে গলে দতাে এর্ং দতামালের ো আলে তাই কেলয় প্রস্তুত 

থাি’। 

 

১০. চগমরিা র্ুর্ের মের্দেশো : কতকে অলে সঙ্ক্ষজ্জত পাকিস্তাকে হাোোর র্াকহেীর 

আরমণলি প্রকতহত িলর কর্জয় কেকেলয় আেলত দে দি িে প্রলয়ালগর কেলেবিোর 

কেলয়লেে তা, খ্ুর্ই গরুত্বর্হ। কতকে র্লেে, ‘প্রলতযি  লর  লর েুগ ব গলে দতাে, 

দতামালের ো কিেু আলে তাই কেলয় িতর্ুর দমািাকর্ো িরলত হলর্, রাস্তা াে ো ো 

আলে আকম েকে হুিুম দের্ার ো পাকর দতামরা র্ন্ধ িলর দেলর্, আমরা ভালত মারর্, 

আমরা পাকেলত মারর্’। 

 



১১. িুক্তি সংগ্রার্ির চ াষণ্া : জাকতর জেি র্ঙ্গর্নু্ধ দিখ্ মুশ্চজর্ুর রহমাে ৭ 

মালচবর ভাষলণ এই র্লে মুশ্চক্তর সংগ্রাম দ াষণা িলরকেলেে দে, ‘এর্ালরর সংগ্রাম 

মুশ্চক্তর সংগ্রাম, এর্ালরর সংগ্রাম স্বািীেতার সংগ্রাম’। তার এই কেষ্কম্প দ াষণা 

র্াঙাকে জাকতলি মুশ্চক্তেুলদ্ধ ঝাুঁকপলয় পেলত দপ্ররণা কেলয়কেে। জাকতর উলদ্দলিয এই 

কেে তার েদু্ধপূর্ ব দিষ ভাষণ। তাই এলত কতকে েুলদ্ধর কেিকেলেবিো কেলয় পস্তুকতর 

িথা র্লেকেলেে। তখ্ে র্াঙাকের হালত দিালো অে কেে ো। তাই োর ো আলে তা 

কেলয়  লর  লর েুগ ব গলে দতাোর আহ্বাে জাোে। তার এই সংগ্রাম দ াষণায় দে 

পশ্চিমালের অতযাচার র্ৃশ্চদ্ধ পালর্ তা কতকে িারণা িলরকেলেে। দসজেয তৎিােীে 

হাোোর িাসিলের সলঙ্গ সম্পূণ ব অসহলোকগতা প্রেি বলের কেলেবি দেে। কতকে তার 

অেেয ভাষলণ মুশ্চক্তসংগ্রালমর দে শ্চক্তিতা তুলে িলরকেলেে। 

 

১২. চার দামি : র্ঙ্গর্নু্ধ তার ঐকতহাকসি ভাষলণ সসু্পষ্টভালর্ চারটে োকর্ দপি 

িলরে, ো র্াঙাকে জাকতর ইকতহালস এর গুরুত্ব অলেি র্াকেলয় কেলয়লে। িারণ 

তার এই োকর্গুলো তালি দেে কর্শ্চিন্নতার্ােীর অপর্াে ো কেলত পালর তার 

অেযতম হাকতয়ার কহলসলর্ প্রমাকণত হলয়লে। তার োকর্গুলো কেে (i) সামকরি 

আইে মাি বাে ে উইথড্র িরলত হলর্ (ii) সমস্ত সামকরি র্াকহেীর দোিলের 

র্যারালি কেকরলয় কেলয় দেলত হলর্ (iii) দেভালর্ হতযা িরা হলয়লে তার তেন্ত িরলত 

হলর্ এর্ং (iv) জেগলণর প্রকতকেকির িালে ক্ষমতা হস্তান্তর িরলত হলর্। 

 

উপসংহ্ার : পকরলিলষ র্ো োয়, র্ঙ্গর্নু্ধ দিখ্ মুশ্চজর্ ১৯৭১ সালের ৭ মাচব ঢািার 

ঐকতহাকসি দরসলিাস ব ময়োলে প্রায় ১০ োখ্ জেতার সামলে দে দতলজাদ্বীপ্ত 

জ্বাোময়ী িাকর্যি ভাষণ কেলয়কেলেে তা র্াঙাকের মলে আগুে িকরলয় কেলয়কেে। 

র্াঙাকেলি স্বািীেতা োলভর জেয উন্মত্ত িলরকেে ্ র্াংোর মােুষ র্ণ ব-দগাত্র ও িম ব 

ভুলে কগলয় দেলির জেয হাকসমুলখ্ জীর্ে কেলত িপথ িলরকেে। ইউলেলকা এ 

ভাষণলি পৃকথর্ীর গুরুত্বপূণ ব োকেকেি ঐকতহয কহলসলর্ স্বীিৃকত দেয়ার এর মািুে ব, 

দেষ্ঠত্ব ও গরুত্ব এর্ং র্াঙাকে জাকতর সংগ্রালমর ইকতহাস এখ্ে পৃকথর্ীর োো প্রালন্ত-

েকেলয় র্হু-ভাষী মােুলষর মলিয েকেলয় পেলর্। এটে এখ্ে শুি ু র্াংোলেলির েয় 

র্রং সারা কর্লের সম্পলে পকরণত হলয়লে। কর্ে সংিার স্বীিৃকতর মািযলম কর্ের্যাপী 

গলর্ষণা হলর্, কর্লিষ িলর োোলেষী তরুণ সমালজর মলে এটে িাে পালর্। 
 


