
জাতির তিিা বঙ্গবনু্ধ শেখ মুজজবুর রহমান-এর ৭ই মার্চের ঐতিহাতিক ভাষণভাইর্েরা আমার; আজ দুুঃখ 

ভারাক্রান্ত মন তনর্ে আিনার্দর িামর্ন হাজজর হর্েতি। আিনারা িবই জার্নন এবং বুর্েন। আমরা 

আমার্দর জীবন তদর্ে শচষ্টা কর্রতি। তকন্তু দুুঃর্খর তবষে, আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজোহী, রংিুর্র 

আমার ভাইর্ের রর্ে রাজিথ রজিি হর্ের্ি।আজ বাংলার মানুষ মুজে চাে, বাংলার মানুষ বা াঁচর্ি চাে, 

বাংলার মানুষ িার অতিকার চাে। তক অনযাে কর্রতিলাম, তনব োচর্ন বাংলার্দর্ের মানুষ িম্পূণ েভার্ব 

আমার্ক আওোমী লীগর্ক শভাট শদন। আমার্দর নযােনাল এর্িম্বলী বির্ব, আমরা শিখার্ন োিনিন্ত্র 

তিোর করর্বা এবং এই শদের্ক আমরা গর়্ে িুলর্বা, এর্দর্ের মানুষ অথ েননতিক, রাজননতিক ও 

িাংসৃ্কতিক মুজে িার্ব। তকন্তু দুুঃর্খর তবষে, আজ দুুঃর্খর ির্ঙ্গ বলর্ি হে, শিইে বৎির্রর করুণ ইতিহাি 

বাংলার অিযাচার্রর, বাংলার মানুর্ষর রর্ের ইতিহাি। শিইে বৎির্রর ইতিহাি মমুূষু ে নরনারীর 

আিেনার্দর ইতিহাি; বাঙলার ইতিহাি এর্দর্ের মানুর্ষর রে তদর্ে রাজিথ রজিি করার ইতিহাি। ১৯৫২ 

িার্ল রে তদর্েতি। ১৯৫৪ িার্ল তনব োচর্ন জেলাভ কর্রও আমরা গতদর্ি বির্ি িাতর নাই। ১৯৫৮ িার্ল 

আইেুব খান মাে োল ল’ জাতর কর্র দে বৎির ির্ েন্ত আমার্দর শগালাম কর্র শরর্খর্ি। ১৯৬৬ িার্ল িেদফা 

আর্দালর্ন ৭ই জরু্ন আমার শির্লর্দর গুতল কর্র হিযা করা হর্ের্ি। ১৯৬৯-এর আর্দালর্ন আইেুব 

খার্নর িিন হওোর ির র্খন ইোতহো খান িার্হব িরকার তনর্লন, তিতন বলর্লন, শদর্ে োিনিন্ত্র শদর্বন, 

গণিন্ত্র শদর্বন। আমরা শমর্ন তনলাম।িারির্র অর্নক ইতিহাি হর্ে শগল, তনব োচন হর্লা। আতম শেতির্েন্ট 

ইোতহো খান িার্হর্বর ির্ঙ্গ শদখা কর্রতি। আতম, শুিু বাংলার নে, িাতকস্তার্নর শমজতরটট িাটটের শনিা 

তহিার্ব িার্ক অনুর্রাি করলাম, ১৫ই শফবররুোতর িাতরর্খ আিতন জািীে িতরষর্দর অতির্বেন শদন। তিতন 

আমার কথা রাখর্লন না, তিতন রাখর্লন ভুর্ট্টা িার্হর্বর কথা। তিতন বলর্লন, েথম িপ্তার্হ মাচে মার্ি হর্ব। 

আমরা বললাম, টিক আর্ি, আমরা এর্িম্বলীর্ি বির্বা। আতম বললাম, এর্িম্বলীর মর্িয আর্লাচনা করর্বা; 

এমনতক আতম এ ির্ েন্ত বললাম, র্তদ শকউ নযার্য কথা বর্ল, আমরা িংখযাে শবতে হর্লও, একজনও র্তদ শি 

হে, িার নযার্য কথা আমরা শমর্ন শনব।জনাব ভুর্ট্টা িার্হব এখার্ন এর্িতির্লন, আর্লাচনা করর্লন। বর্ল 

শগর্লন শর্, আর্লাচনার দরজা বন্ধ না, আরও আর্লাচনা হর্ব। িারির অনযানয শনিৃবৃর্দর ির্ঙ্গ আলাি 

করলাম, আিনারা আিুন বিুন, আমরা আলাি কর্র োিনিন্ত্র তিোর কতর। তিতন বলর্লন, িজিম 

িাতকস্তার্নর শমম্বাররা র্তদ এখার্ন আর্িন, িাহর্ল কিাইখানা হর্ব এর্িম্বলী। তিতন বলর্লন, শর্ র্ার্ব িার্ক 

শমর্র শফর্ল শদওো হর্ব। র্তদ শকউ এর্িম্বলীর্ি আর্ি িাহর্ল শির্োোর শথর্ক করাচী ির্ েন্ত শদাকান 

শজার কর্র বন্ধ করা হর্ব। আতম বললাম, এর্িম্বলী চলর্ব। িারির হিাৎ ১ িাতরর্খ এর্িম্বলী বন্ধ কর্র 

শদওো হর্লা।ইোতহো খান িার্হব শেতির্েন্ট তহিার্ব এর্িম্বলী শের্কতির্লন। আতম বললাম শর্, আতম 

র্ার্বা। ভুর্ট্টা িার্হব বলর্লন, তিতন র্ার্বন না। ৩৫ জন িদিয িজিম িাতকস্তান শথর্ক এখার্ন আির্লন। 

িারির্র হিাৎ বন্ধ কর্র শদওো হর্লা। শদাষ শদওো হর্লা বাংলার মানুষর্ক, শদাষ শদওো হর্লা আমার্ক। 

বদরু্কর মুর্খ মানুষ েতিবাদমুখর হর্ে উিল।আতম বললাম, োতন্তিূণ েভার্ব আিনারা হরিাল িালন 

কর্রন। আতম বললাম, আিনারা কলকারখানা িব তকিু বন্ধ কর্র শদন। জনগণ িা়ো তদল। আিন ইচ্ছাে 

জনগণ রাস্তাে শবতরর্ে ি়েল। িারা োতন্তিূণ েভার্ব িংগ্রাম চাতলর্ে র্াওোর জনয দৃঢ় েতিজ্ঞাবদ্ধ হর্লা।তক 

শিলাম আমরা? শর্ আমার িেিা তদর্ে অস্ত্র তকর্নতি বতহুঃেিররুর আক্রমণ শথর্ক শদের্ক রক্ষা করার 

জনয, আজ শিই অস্ত্র বযবহার হর্চ্ছ আমার শদর্ের গরীব-দুুঃখী আিে মানুর্ষর তবরুর্দ্ধ, িার বুর্কর উির 

হর্চ্ছ গুলী। আমরা িাতকস্তার্নর িংখযাগুরু। আমরা বাঙাতলরা র্খনই ক্ষমিাে র্াবার শচষ্টা কর্রতি, িখনই 

িারা আমার্দর উির োাঁতির্ে ির়্ের্িন। শটতলর্ফার্ন আমার ির্ঙ্গ িার কথা হে। িার্ক আতম বর্লতিলাম, 

জনাব ইোতহো খান িার্হব, আিতন িাতকস্তার্নর শেতির্েন্ট, শদর্খ র্ান তকভার্ব আমার গরীর্বর উির্র, 

আমার বাংলার মানুর্ষর উির্র গুলী করা হর্ের্ি, তক কর্র আমার মার্ের শকাল খাতল করা হর্ের্ি। আিতন 



আিুন, শদখুন, তবচার করুন। তিতন বলর্লন, আতম তিদ্ধান্ত তনর্েতি ১০ই িাতরর্খ রাউন্ড শটতবল কনফার্রন্স 

োকব।আতম বর্লতি, তকর্ির তবিক বির্ব, কার ির্ঙ্গ বির্বা? র্ারা আমার মানুর্ষর বুর্কর রে তনর্ের্ি 

িার্দর ির্ঙ্গ বির্বা? হিাৎ আমার ির্ঙ্গ িরামে ে না কর্র িাাঁচ ঘণ্টা শগাির্ন তবিক কর্র শর্ বকর িৃিা তিতন 

কর্রর্িন, িমস্ত শদাষ তিতন আমার উির্র তদর্ের্িন, বাংলার মানুর্ষর উির তদর্ের্িন।ভাইর্েরা 

আমার,২৫ িাতরর্খ এর্িম্বলী কল কর্রর্ি। রর্ের দাগ শুকাে নাই। আতম ১০ িাতরর্খ বর্ল তদর্েতি শর্, ওই 

েহীর্দর রর্ের উির িা তদর্ে তকিুর্িই মুজজবরু রহমান শর্াগদান করর্ি িার্র না। এর্িম্বলী কল কর্রর্ি। 

আমার দাতব মানর্ি হর্ব: েথম, িামতরক আইন মাে োল ল’ উইথরর করর্ি হর্ব, িমস্ত িামতরক বাতহনীর 

শলাকর্দর বযারার্ক শফরি তনর্ি হর্ব, শর্ভার্ব হিযা করা হর্ের্ি িার িদন্ত করর্ি হর্ব, আর জনগর্ণর 

েতিতনতির কার্ি ক্ষমিা হস্তান্তর করর্ি হর্ব। িারির তবর্বচনা কর্র শদখর্বা, আমরা এর্িম্বলীর্ি বির্ি 

িারর্বা তক িারর্বা না। এর িূর্ব ে এর্িম্বলীর্ি বির্ি আমরা িাতর না।আতম, আতম েিানমতন্ত্রত্ব চাই না। 

আমরা এর্দর্ের মানুর্ষর অতিকার চাই। আতম িতরষ্কার অক্ষর্র বর্ল তদবার চাই শর্, আজ শথর্ক এই 

বাংলার্দর্ে শকাটে-কাচাতর, আদালি-শফৌজদাতর, তেক্ষা েতিষ্ঠান অতনতদেষ্টকার্লর জনয বন্ধ থাকর্ব। গরীর্বর 

র্ার্ি কষ্ট না হে, র্ার্ি আমার মানুষ কষ্ট না কর্র, শি জনয িমস্ত অনযানয জজতনিগুর্লা আর্ি শিগুতলর 

হরিাল কাল শথর্ক চলর্ব না। তরকো, গরুর গাত়ে চলর্ব, শরল চলর্ব, লঞ্চ চলর্ব; শুি ুশির্ক্রটাতরর্েট, 

িুতেম শকাটে, হাইর্কাটে, জজর্কাটে, শিতমগভণ ের্মণ্ট দপ্তরগুর্লা, ওোিদা শকান তকিু চলর্ব না।২৮ িাতরর্খ 

কম েচারীরা শবিন তনর্ে আির্বন। এর ির্র র্তদ শবিন শদওো না হে, আর র্তদ একটা গুতল চর্ল, আর র্তদ 

আমার শলাকর্দর হিযা করা হে, শিামার্দর কার্ি আমার অনুর্রাি রইল,- ের্িযক ঘর্র ঘর্র দুগ ে গর়্ে 

শিাল। শিামার্দর র্া তকিু আর্ি িাই তনর্ে েিররুর শমাকার্বলা করর্ি হর্ব, এবং জীবর্নর ির্র রাস্তাঘাট র্া 

র্া আর্ি িব তকিু, আতম র্তদ হুকুম তদবার নাও িাতর, শিামরা বন্ধ কর্র শদর্ব। আমরা ভার্ি মারর্বা, আমরা 

িাতনর্ি মারর্বা। শিামরা আমার ভাই, শিামরা বযারার্ক থার্কা, শকউ শিামার্দর তকিু বলর্ব না। তকন্তু আর 

আমার বরু্কর উির গুলী চালাবার শচষ্টা কর্রা না। িাি শকাটট মানুষর্ক দাবার্ে রাখর্ি িারবা না। আমরা 

র্খন মরর্ি তের্খতি, িখন শকউ আমার্দর দমার্ি িারর্ব না।আর শর্ িমস্ত শলাক েহীদ হর্ের্ি, 

আঘািোপ্ত হর্ের্ি, আমরা আওোমী লীর্গর শথর্ক র্দু্দর িাতর িার্দর িাহার্য করর্ি শচষ্টা করর্বা। র্ারা 

িার্রন আমার তরতলফ কতমটটর্ি িামানয টাকা িেিা শিৌৌঁতির্ে শদর্বন। আর এই িািতদন হরিার্ল শর্ 

িমস্ত শ্রতমক ভাইরা শর্াগদান কর্রর্িন, ের্িযকটা তের্ের মাতলক িার্দর শবিন শিৌৌঁিার্ে শদর্বন। 

িরকাতর কম েচারীর্দর বতল, আতম র্া বতল িা মানর্ি হর্ব। শর্ ির্ েন্ত আমার এই শদর্ের মুজে না হর্ব 

খাজনা-টযাক্স বন্ধ কর্র শদওো হর্লা, শকউ শদর্ব না। মর্ন রাখর্বন, েিররুবাতহনী ঢুর্কর্ি, তনর্জর্দর মর্িয 

আত্মকলহ িৃটষ্ট করর্ব, লুটিাট করর্ব। এই বাংলাে তহদ ুমুিলমান বাঙাতল অবাঙাতল র্ারা আর্ি িারা 

আমার্দর ভাই। িার্দর রক্ষার দাতেত্ব আিনার্দর উির্র। আমার্দর শর্ন বদনাম না হে। মর্ন রাখর্বন 

শরতেও শটতলতভের্নর কম েচারীরা, র্তদ শরতেওর্ি আমার্দর কথা না শোর্নন, িাহর্ল শকান বাঙাতল শরতেও 

শেের্ন র্ার্বন না। র্তদ শটতলতভেন আমার্দর তনউজ না শদে, শকান বাঙাতল শটতলতভের্ন র্ার্বন না। দইু 

ঘণ্টা বযাংক শখালা থাকর্ব র্ার্ি মানুষ িার্দর মােনািত্র তনবার িার্র। তকন্তু িূব েবাংলা শথর্ক িজিম 

িাতকস্তার্ন এক িেিাও চালান হর্ি িারর্ব না। শটতলর্ফান শটতলগ্রাম আমার্দর এই িূব েবাংলাে চলর্ব এবং 

তবর্দর্ের ির্ঙ্গ তনউজ িািার্ি চালার্বন। তকন্তু র্তদ এর্দর্ের মানুষর্ক খিম করার শচষ্টা করা হে, 

বাঙাতলরা বরু্ে শুর্ন কাজ করর্বন। ের্িযক গ্রার্ম, ের্িযক মহল্লাে আওোমী লীর্গর শনিৃর্ত্ব িংগ্রাম 

িতরষদ গর়্ে শিাল এবং শিামার্দর র্া তকিু আর্ি িাই তনর্ে েিরিরিি থার্কা। মর্ন রাখবা, রে র্খন 

তদর্েতি, রে আর্রা তদব। এ শদর্ের মানুষর্ক মুে কর্র িা়ের্বা ইনোল্লাহর। এবার্রর িংগ্রাম আমার্দর 

মুজের িংগ্রাম, এবার্রর িংগ্রাম স্বািীনিার িংগ্রাম। জে বাংলা। জে বাংলা। 


