
ঐতিহাতিক ৭ই মার্চের ভাষণঃ পটভূতম ও িাৎপর্ ে  

 

৫০ বছর আর্ে ঐতিহাতিক ররির্কাি ে ময়দার্ে বঙ্গবনু্ধ িাাঁর জীবর্ের রেষ্ঠ 

ভাষণটট তদর্য়তছর্েে। ১০ েক্ষাতিক রোর্কর িামর্ে পাতকস্তাতে দিুুর্দর 

কামাে-বন্দকু-রমতিেোর্ের হুমতকর মুর্ে বঙ্গবনু্ধ রিে মুজজব ওই তদে 

বজ্রকর্ে র াষণা কর্রে- ‘এবার্রর িংগ্রাম আমার্দর মুজির িংগ্রাম, এবার্রর 

িংগ্রাম স্বািীেিার িংগ্রাম।’  

কী পতরতিতির্ি বঙ্গবনু্ধ রিই ইতিহাি তবেুাি ভাষণ তদর্য়তছর্েে? 

১৯৭০-এর ৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত পাডিস্তান জাতীয় পডরষসের ডনর্ বাচসন শেখ মুজজরু্র রহমাসনর 

শনতৃসে আওয়ামী লীগ ডনরঙ্িুে েংখযাগডরিতা লাভ িসর। ৭ ডিসেম্বসরর ডনর্ বাচসন পূর্ ব 

পাডিস্তাসনর ১৬৯ আেসনর মসযয শেখ মুজজরু্র রহমাসনর শনতৃসে আওয়ামী লীগ পায় ১৬৭ষ্ঠি 

আেন র্াডি ২ষ্ঠি আেন পায় ডপডিডপ। ৭ ডিসেম্বসরর ডনর্ বাচসনর পর তৎিালীন োমডরি 

শেডেসিন্ট শজনাসরল ইয়াডহয়া খান ’৭১-এর ৩ মাচব ঢািায় জাতীয় পডরষসের অডযসর্েন আহ্বান 

িসরন। 

ডিন্তু পজিম পাডিস্তাসনর ডপডপডপ শনতা শজি এ ভুসটা এর্ং পাডিস্তান োমডরি চক্র েংখযাগডরি 

েসলর িাসে অর্ বাৎ আওয়ামী লীসগর িাসে ক্ষমতা হস্তান্তসরর র্যাপাসর ষড়যন্ত্র শুরু িসর। 

১মাচেঃ  
এই ডেসন জাডতর উসেসেয ভাষণ শেয়ার ির্া ডেল পাডিস্তাসনর তোনীন্তন শেডেসিন্ট ইয়াডহয়া 

খাসনর।োরা শেসের মানুষ তাই শরডিও আর শিডলডভেন খুসল র্সে র্ািসলা তার ির্া শোনার 

জনয।ডিন্তু শেের্ােীসি হতাে িসর,ইয়াডহয়ার যায়গায় অনয আসরিজন এসে শ াষণা 

িরসলা,"পরর্তী শ াষণা না আো পয বন্ত শেডেসিন্ট ইয়াডহয়া খান জাতীয় পডরষসের অডযসর্েন 



র্াডতল িসরসেন।ডতডন পাডিস্তাসনর র্তবমান পডরডিডতসি এিষ্ঠি গভীর রাজননডতি েংিি 

ডহসেসর্ উসেখ িসরসেন।" 

তখন তীব্র শক্ষাসভ শেসি পরসলন র্ঙ্গর্নু্ধ শেখ মুজজরু্র রহমান।ডতডন র্াঙাডল জনগসণর মুজির 

িাি ডেসলন।েংর্াে েসেলসন র্ঙ্গর্নু্ধ র্সলন এষ্ঠি শিান গণতন্ত্র নয় র্রং এষ্ঠি পাডিস্তাডন 

োেিসের স্বৈরাচারী মসনাভাসর্র র্ডহিঃেিাে মাত্র।আমরা র্াঙাডলরা  ৃণাভসর এই শ াষণা 

েতযাখযান িরলাম এর্ং ২ মাচব ঢািা ও ৩ মাচব োরাসেের্যাপী র্াংলার োযারণ মানুষ হরতাল পালন 

িরসর্।পরর্তী ডেি ডনসেবেনার জনয আপনারা(র্াঙাডলরা) ৭ মাচব পয বন্ত অসপক্ষা িরুণ। 

এরপর র্াঙাডল জাডতর ইডতহাসে ের্মর্াসরর জনয ৈাযীনতার শলাগান ডেল, “র্ীর র্াঙাডল অস্ত্র 

যসরা, র্াংলাসেে ৈাযীন িসরা।" শুরু হসলা অেহসযাগ আসদালন ।গষ্ঠিত হসলা ৈাযীন র্াংলা োত্র 

েংগ্রাম পডরষে। 

২ মাচেঃ  

ঢািা এডেন ডেসলা হরতাসলর নগরী, ডমডেসলর নগরী এর্ং িারডেউর নগরী।ডেসনর হাইলাইি ডেসলা 

ডর্শ্বডর্েযালসয় োত্রেংগ্রাম পডরষসের জাতীয় পতািা উসতালন। 

েিাল শর্সিই ডমডেল ডেসলা ডর্শ্বডর্েযালয়মুখী। স্মরণিাসল এমন োত্র েমাসর্ে শেসখডন শিউ! 

ডনউমাসিবসির শমাড় শর্সি নীলসক্ষসতর েড়ি ডেসয় পার্ডলি লাইসব্রডর পয বন্ত যার ডর্স্তার। এডেন 

র্িতলায় ওসড় ৈাযীন র্াংলাসেসের পতািা, ওড়ায় োত্রলীসগর শনতৃোযীন োত্রেংগ্রাম 

পডরষে।েমাসর্ে শেসষ ডর্োল এি ডমডেল রি ও লাষ্ঠি উডচসয় ঢািা েহর েেডক্ষন 

িসর।উসেখসযাগয র্যাপার হসে এডেন শর্সি পূর্ ব পাডিস্তাসন পাডিস্তান ির্ািা এিরিম হাওয়া 

হসয়যায় র্াঙালীসের মুখ শর্সি। র্ঙ্গর্নু্ধ শেখ মুজজরু্র রহমান েন্ধযায় তার শেে িনোসরসে 

র্ারর্ার র্াংলাসেে উচ্চারণ িসরন।োরা েহসর েরিাসরর শপসিায়া র্াডহনী হরতাল শিিাসত মাসি 

নাসম। পঞ্চাে জসনর মসতা গুডলডর্দ্ধ ঢািা শমডিসিল িসলজ হােপাতাসল ভডতব হন। এসের 

শর্েীরভাগই শতজগাাঁও এলািার। শতজগাাঁও পডলসিিডনি সু্কসলর োত্র্ আজজজ শমাসে বে ও 

মামুনসি গুডলডর্দ্ধ অর্িায় হােপাতাসল আনার পর আজজজ মারা যান। 

োমডরি আইন েোেসির তরসে এডেন িারডেউ জাডর িরা হয়। েডতডেন েন্ধযা ৭িা শর্সি 

পরডেন েিাল ৭িা পয বন্ত এই িারডেউ পরর্তী ডনসেবে না শেওয়া পয বন্ত অর্যহত র্ািসর্ র্সল 

শ াষণা িরা হয়। েন্ধযায় এি েংর্াে েসেলন িসরন শেখ মুজজরু্র রহমান যাসত ডনরস্ত্রসের উপর 

গুডল র্ষ বসণর তীব্র ডনদা িরা হয়। পরডেন ৩ মাচব শর্সি ৬ মাচব পয বন্ত োরাসেসে অয বডের্ে (শভার 

৬িা শর্সি েুপুর ২িা) হরতাসলর িাি শেন মুজজর্।পরডেন োত্রেংগ্রাম পডরষসের েসঙ্গ স্বর্িি 

শেসষ পল্টসন এি েমাসর্সের শ াষণা শেন ডতডন। 

৩মাচেঃ   

ডনহতসের স্মরসণ পালন িরা হয় শোি ডের্ে ।পল্টসন োত্রলীগ ও শ্রডমি লীসগর েভায় েযান 

অডতডর্ র্ঙ্গর্নু্ধ আসর্গজডড়ত িসে র্সলন, “আডম র্াডি আর না র্াডি, র্াংলার ৈাডযিার 

আসদালন শযন শর্সম না র্াসি। র্াঙাডলর রি শযন র্রৃ্া না যায়। আডম না র্ািসল- আমার 

েহিমীরা শনতৃে ডেসর্ন। তাসেরও যডে হতযা িরা হয়, ডযডন জীডর্ত র্ািসর্ন, ডতডনই শনতৃে 

ডেসর্ন। শয শিাসনা মূসলয আসদালন চালাইয়া শযসত হসর্- অডযিার েডতিা িরসত হসর্।” 

র্ঙ্গর্নু্ধ আসগই শ াষণা িসরডেসলন, ৭ মাচব শরার্র্ার শরেসিাে ব ময়োসন ডতডন পরর্তী িম বপন্থা 

শ াষণা িরসর্ন। 

৪মাচেঃ  

গন ডর্সক্ষাসভ িালমািাল ডেল ৪ মাচব ১৯৭১। ডেন যতই যাজেল এি েোর োর্ী অর্যাৎ ৈাযীনতার 

আিাঙ্খার তীব্রতা ততই র্জৃদ্ধ পাজেল । এ ডেন োমডরি জান্তার োন্ধযআইন ভঙ্গ িসর রাজপসর্ 



শনসম আসে হাজার হাজার মানুষ ।খুলনায় র্াঙালী অর্াঙালীসের মাসে েং ষ ব হয় এই ডেন। ঢািায় 

আওয়ামী লীসগর েংেেীয় েসলর েভায় হরতাসল েমন পীড়সনর ডনদা জানাসনা হয় ।লাগাতার 

হরতাসলর এই ডেসন ঢািা েহ োড়া শেে অচল হসয় পসড় ।পূর্ ব পাডিে্হান মডহলা পডরষসের শনত্রী 

িডর্ েুডেয়া িামাল ও মাসলিা শর্গম শযৌর্ ডর্র্ডৃতসত ৬ ই মাচব র্ায়তুল শমািাররম এলািায় 

েডতর্াে িম বেূডচ পালসনর আহব্বান জানান ।এই ডেসন  সি এি গুরুেপূন ব  িনা । এই ডেসন 

শরডিও পাডিে্হান ঢািা'র নাম পডরর্তবন িসর রাখা হয় ‘ঢািা শর্তার শিন্দ্র’। শে ডেসনর শেই 

 িনা চলমান আসদালসন নতুন মাত্রা শযাগ িসর ।যা আমাসের মুজির পর্সি এডগসয় শনয় । 

৬মাচেঃ  

৭ মাসচবর এিডেন আসগ অর্ বাৎ ৬ মাচব শজ. ইয়াডহয়া খান শিডলসোসন ির্া র্সলন পাডিস্তান জাতীয় 

পডরষসে েংখযাগডরি েসলর শনতা, আওয়ামী লীগ েযান র্ঙ্গর্নু্ধ শেখ মুজজরু্র রহমাসনর েসঙ্গ। ৬ 

মাচব এও শ াষণা িরা হসলা শয, ২৫ মাচব ঢািায় জাতীয় পডরষসের অডযসর্েন অনুষ্ঠিত 

হসর্।পডরডিডতর চাসপ ভীতেন্ত্রস্ত পূর্ ব পাডিস্তান োমডরি েের েপ্তর শর্সি ডর্ডভন্নভাসর্ শেখ 

মুজজর্ ও আওয়ামী লীগসি এই শমসেজ শেয়া হয় শয, ৭ মাচব শযন শিাসনাভাসর্ই ৈাযীনতা শ াষণা 

না িরা হয়। ৭ মাচব জনেভাসি শিন্দ্র িসর িামান র্োসনা হয়। এমনডি আযুডনি অস্ত্রেস্ত্র েস্তুত 

রাখা হয়। শমজর ডেজেি োডলি তার গ্রসন্থ ডলসখসেন, পূর্ ব পাডিস্তাসনর জজওডে ৭ মাসচবর 

জনেভার োক্কাসল আওয়ামী লীগ শনতাসি স্পষ্ট জাডনসয় শেন, “পাডিস্তাসনর েংহডতর ডর্রুসদ্ধ 

শিাসনা ির্া র্লা হসল তা েিভাসর্ শমািাসর্লা িরা হসর্। ডর্শ্বাে াতিসের (র্াঙাডল) হতযার জনয 

িযাংি, িামান, শমডেনগান ের্ই েস্তুত রাখা হসর্। েসয়াজন হসল ঢািাসি মাষ্ঠির েসঙ্গ ডমডেসয় 

শেয়া হসর্। োেন িরার জনয শিউ র্ািসর্ না ডিংর্া োডেত হওয়ার জনযও ডিেু র্ািসর্ না।” 

৭মাচেঃ  
এমন এি িষ্ঠিন েংিিময় পডরডিডতসত র্ঙ্গর্নু্ধ শেখ মুজজর্ ৭ মাচব শরেসিাসে ব তাাঁর ঐডতহাডেি 

ভাষণ েোন িসরন। র্ঙ্গর্নু্ধ পাডিস্তাসনর োমডরি িতৃবপক্ষসি চারষ্ঠি েতব ডেসয় ভাষসণর শেষাংসে 

র্জ্রিসে শ াষণা িসরন, “এর্াসরর েংগ্রাম, আমাসের মুজির েংগ্রাম, এর্াসরর েংগ্রাম, ৈাযীনতার 

েংগ্রাম।” 

 

বঙ্গবনু্ধ রিে মুজজবুর রহমাে-এর ৭ই মার্চের ঐতিহাতিক ভাষণঃ  
 

ভাইসয়রা আমার; আজ েুিঃখ ভারাক্রান্ত মন ডনসয় আপনাসের োমসন হাজজর হসয়ডে। আপনারা 

ের্ই জাসনন এর্ং রু্সেন। আমরা আমাসের জীর্ন ডেসয় শচষ্টা িসরডে। ডিন্তু েুিঃসখর ডর্ষয়, আজ 

ঢািা, চটগ্রাম, খুলনা, রাজোহী, রংপুসর আমার ভাইসয়র রসি রাজপর্ রজিত হসয়সে। 

আজ র্াংলার মানুষ মুজি চায়, র্াংলার মানুষ র্া াঁচসত চায়, র্াংলার মানুষ তার অডযিার চায়। ডি 

অনযায় িসরডেলাম, ডনর্ বাচসন র্াংলাসেসের মানুষ েমূ্পণ বভাসর্ আমাসি আওয়ামী লীগসি শভাি 

শেন। আমাসের নযােনাল এসেম্বলী র্েসর্, আমরা শেখাসন োেনতন্ত্র স্বতয়ার িরসর্া এর্ং এই 

শেেসি আমরা গসড় তুলসর্া, এসেসের মানুষ অর্ বননডতি, রাজননডতি ও োংসৃ্কডতি মুজি পাসর্। 

ডিন্তু েুিঃসখর ডর্ষয়, আজ েুিঃসখর েসঙ্গ র্লসত হয়, শতইে র্ৎেসরর িরুণ ইডতহাে র্াংলার 

অতযাচাসরর, র্াংলার মানুসষর রসির ইডতহাে। শতইে র্ৎেসরর ইডতহাে মুমূষু ব নরনারীর 

আতবনাসের ইডতহাে; র্াঙলার ইডতহাে এসেসের মানুসষর রি ডেসয় রাজপর্ রজিত িরার 

ইডতহাে। ১৯৫২ োসল রি ডেসয়ডে। ১৯৫৪ োসল ডনর্ বাচসন জয়লাভ িসরও আমরা গডেসত র্েসত 

পাডর নাই। ১৯৫৮ োসল আইয়ুর্ খান মাে বাল ল’ জাডর িসর েে র্ৎের পয বন্ত আমাসের শগালাম 

িসর শরসখসে। ১৯৬৬ োসল েয়েো আসদালসন ৭ই জসুন আমার শেসলসের গুডল িসর হতযা িরা 



হসয়সে। ১৯৬৯-এর আসদালসন আইয়ুর্ খাসনর পতন হওয়ার পর যখন ইয়াডহয়া খান োসহর্ 

েরিার ডনসলন, ডতডন র্লসলন, শেসে োেনতন্ত্র শেসর্ন, গণতন্ত্র শেসর্ন। আমরা শমসন 

ডনলাম।তারপসর অসনি ইডতহাে হসয় শগল, ডনর্ বাচন হসলা। আডম শেডেসিন্ট ইয়াডহয়া খান 

োসহসর্র েসঙ্গ শেখা িসরডে। আডম, শুযু র্াংলার নয়, পাডিস্তাসনর শমজডরষ্ঠি পাষ্ঠিবর শনতা ডহোসর্ 

তাসি অনুসরায িরলাম, ১৫ই শের্্রুয়াডর তাডরসখ আপডন জাতীয় পডরষসের অডযসর্েন শেন। 

ডতডন আমার ির্া রাখসলন না, ডতডন রাখসলন ভুসটা োসহসর্র ির্া। ডতডন র্লসলন, ের্ম েপ্তাসহ 

মাচব মাসে হসর্। আমরা র্ললাম, ষ্ঠিি আসে, আমরা এসেম্বলীসত র্েসর্া। আডম র্ললাম, এসেম্বলীর 

মসযয আসলাচনা িরসর্া; এমনডি আডম এ পয বন্ত র্ললাম, যডে শিউ নযাযয ির্া র্সল, আমরা 

েংখযায় শর্ডে হসলও, এিজনও যডে শে হয়, তার নযাযয ির্া আমরা শমসন শনর্। 

জনার্ ভুসটা োসহর্ এখাসন এসেডেসলন, আসলাচনা িরসলন। র্সল শগসলন শয, আসলাচনার েরজা 

র্ন্ধ না, আরও আসলাচনা হসর্। তারপর অনযানয শনতৃর্সৃদর েসঙ্গ আলাপ িরলাম, আপনারা 

আেুন র্েুন, আমরা আলাপ িসর োেনতন্ত্র স্বতয়ার িডর। ডতডন র্লসলন, পজিম পাডিস্তাসনর 

শমম্বাররা যডে এখাসন আসেন, তাহসল িোইখানা হসর্ এসেম্বলী। ডতডন র্লসলন, শয যাসর্ তাসি 

শমসর শেসল শেওয়া হসর্। যডে শিউ এসেম্বলীসত আসে তাহসল শপসোয়ার শর্সি িরাচী পয বন্ত 

শোিান শজার িসর র্ন্ধ িরা হসর্। আডম র্ললাম, এসেম্বলী চলসর্। তারপর হিাৎ ১ তাডরসখ 

এসেম্বলী র্ন্ধ িসর শেওয়া হসলা।ইয়াডহয়া খান োসহর্ শেডেসিন্ট ডহোসর্ এসেম্বলী শিসিডেসলন। 

আডম র্ললাম শয, আডম যাসর্া। ভুসটা োসহর্ র্লসলন, ডতডন যাসর্ন না। ৩৫ জন েেেয পজিম 

পাডিস্তান শর্সি এখাসন আেসলন। তারপসর হিাৎ র্ন্ধ িসর শেওয়া হসলা। শোষ শেওয়া হসলা 

র্াংলার মানুষসি, শোষ শেওয়া হসলা আমাসি। র্দসুির মুসখ মানুষ েডতর্ােমুখর হসয় 

উিল।আডম র্ললাম, োডন্তপূণ বভাসর্ আপনারা হরতাল পালন িসরন। আডম র্ললাম, আপনারা 

িলিারখানা ের্ ডিেু র্ন্ধ িসর শেন। জনগণ োড়া ডেল। আপন ইোয় জনগণ রাস্তায় শর্ডরসয় 

পড়ল। তারা োডন্তপূণ বভাসর্ েংগ্রাম চাডলসয় যাওয়ার জনয েৃঢ় েডতজ্ঞার্দ্ধ হসলা। 

ডি শপলাম আমরা? শয আমার পয়ো ডেসয় অস্ত্র ডিসনডে র্ডহিঃেত্রুর আক্রমণ শর্সি শেেসি 

রক্ষা িরার জনয, আজ শেই অস্ত্র র্যর্হার হসে আমার শেসের গরীর্-েুিঃখী আতব মানুসষর ডর্রুসদ্ধ, 

তার রু্সির উপর হসে গুলী। আমরা পাডিস্তাসনর েংখযাগুরু। আমরা র্াঙাডলরা যখনই ক্ষমতায় 

যার্ার শচষ্টা িসরডে, তখনই তারা আমাসের উপর োাঁডপসয় পসড়সেন। শিডলসোসন আমার েসঙ্গ 

তার ির্া হয়। তাসি আডম র্সলডেলাম, জনার্ ইয়াডহয়া খান োসহর্, আপডন পাডিস্তাসনর 

শেডেসিন্ট, শেসখ যান ডিভাসর্ আমার গরীসর্র উপসর, আমার র্াংলার মানুসষর উপসর গুলী িরা 

হসয়সে, ডি িসর আমার মাসয়র শিাল খাডল িরা হসয়সে। আপডন আেুন, শেখুন, ডর্চার িরুন। 

ডতডন র্লসলন, আডম ডেদ্ধান্ত ডনসয়ডে ১০ই তাডরসখ রাউন্ড শিডর্ল িনোসরে িাির্।আডম র্সলডে, 

ডিসের স্বর্িি র্েসর্, িার েসঙ্গ র্েসর্া? যারা আমার মানুসষর রু্সির রি ডনসয়সে তাসের েসঙ্গ 

র্েসর্া? হিাৎ আমার েসঙ্গ পরামে ব না িসর পাাঁচ  ণ্টা শগাপসন স্বর্িি িসর শয র্ি্তৃতা ডতডন 

িসরসেন, েমস্ত শোষ ডতডন আমার উপসর ডেসয়সেন, র্াংলার মানুসষর উপর ডেসয়সেন। 

ভাইসয়রা আমার, 

২৫ তাডরসখ এসেম্বলী িল িসরসে। রসির োগ শুিায় নাই। আডম ১০ তাডরসখ র্সল ডেসয়ডে শয, ওই 

েহীসের রসির উপর পা ডেসয় ডিেুসতই মুজজরু্র রহমান শযাগোন িরসত পাসর না। এসেম্বলী িল 

িসরসে। আমার োডর্ মানসত হসর্: ের্ম, োমডরি আইন মাে বাল ল’ উইর্্র িরসত হসর্, েমস্ত 

োমডরি র্াডহনীর শলািসের র্যারাসি শেরত ডনসত হসর্, শযভাসর্ হতযা িরা হসয়সে তার তেন্ত 

িরসত হসর্, আর জনগসণর েডতডনডযর িাসে ক্ষমতা হস্তান্তর িরসত হসর্। তারপর ডর্সর্চনা িসর 

শেখসর্া, আমরা এসেম্বলীসত র্েসত পারসর্া ডি পারসর্া না। এর পূসর্ ব এসেম্বলীসত র্েসত আমরা 



পাডর না।আডম, আডম েযানমডন্ত্রে চাই না। আমরা এসেসের মানুসষর অডযিার চাই। আডম পডরষ্কার 

অক্ষসর র্সল ডের্ার চাই শয, আজ শর্সি এই র্াংলাসেসে শিািব-িাচাডর, আোলত-শেৌজোডর, ডেক্ষা 

েডতিান অডনডেবষ্টিাসলর জনয র্ন্ধ র্ািসর্। গরীসর্র যাসত িষ্ট না হয়, যাসত আমার মানুষ িষ্ট না 

িসর, শে জনয েমস্ত অনযানয জজডনেগুসলা আসে শেগুডলর হরতাল িাল শর্সি চলসর্ না। ডরিো, 

গরুর গাডড় চলসর্, শরল চলসর্, লঞ্চ চলসর্; শুযু শেসক্রিাডরসয়ি, েুডেম শিািব, হাইসিািব, জজসিািব, 

শেডমগভণ বসমণ্ট েপ্তরগুসলা, ওয়াপো শিান ডিেু চলসর্ না। 

২৮ তাডরসখ িম বচারীরা শর্তন ডনসয় আেসর্ন। এর পসর যডে শর্তন শেওয়া না হয়, আর যডে এিিা 

গুডল চসল, আর যডে আমার শলািসের হতযা িরা হয়, শতামাসের িাসে আমার অনুসরায রইল,- 

েসতযি  সর  সর েুগ ব গসড় শতাল। শতামাসের যা ডিেু আসে তাই ডনসয় েত্রুর শমািাসর্লা িরসত 

হসর্, এর্ং জীর্সনর তসর রাস্তা াি যা যা আসে ের্ ডিেু, আডম যডে হুিুম ডের্ার নাও পাডর, শতামরা 

র্ন্ধ িসর শেসর্। আমরা ভাসত মারসর্া, আমরা পাডনসত মারসর্া। শতামরা আমার ভাই, শতামরা 

র্যারাসি র্াসিা, শিউ শতামাসের ডিেু র্লসর্ না। ডিন্তু আর আমার রু্সির উপর গুলী চালার্ার 

শচষ্টা িসরা না। োত শিাষ্ঠি মানুষসি োর্াসয় রাখসত পারর্া না। আমরা যখন মরসত ডেসখডে, তখন 

শিউ আমাসের েমাসত পারসর্ না।আর শয েমস্ত শলাি েহীে হসয়সে, আ াতোপ্ত হসয়সে, আমরা 

আওয়ামী লীসগর শর্সি যেুর পাডর তাসের োহাযয িরসত শচষ্টা িরসর্া। যারা পাসরন আমার ডরডলে 

িডমষ্ঠিসত োমানয িািা পয়ো শপৌৌঁডেসয় শেসর্ন। আর এই োতডেন হরতাসল শয েমস্ত শ্রডমি 

ভাইরা শযাগোন িসরসেন, েসতযিিা ডেসের মাডলি তাসের শর্তন শপৌৌঁোসয় শেসর্ন। েরিাডর 

িম বচারীসের র্ডল, আডম যা র্ডল তা মানসত হসর্। শয পয বন্ত আমার এই শেসের মুজি না হসর্ খাজনা-

িযাক্স র্ন্ধ িসর শেওয়া হসলা, শিউ শেসর্ না। মসন রাখসর্ন, েত্রুর্াডহনী ঢুসিসে, ডনসজসের মসযয 

আত্মিলহ েষৃ্ঠষ্ট িরসর্, লুিপাি িরসর্। এই র্াংলায় ডহদ ুমুেলমান র্াঙাডল অর্াঙাডল যারা আসে 

তারা আমাসের ভাই। তাসের রক্ষার োডয়ে আপনাসের উপসর। আমাসের শযন র্েনাম না হয়। 

মসন রাখসর্ন শরডিও শিডলডভেসনর িম বচারীরা, যডে শরডিওসত আমাসের ির্া না শোসনন, তাহসল 

শিান র্াঙাডল শরডিও শেেসন যাসর্ন না। যডে শিডলডভেন আমাসের ডনউজ না শেয়, শিান র্াঙাডল 

শিডলডভেসন যাসর্ন না। েুই  ণ্টা র্যাংি শখালা র্ািসর্ যাসত মানুষ তাসের মায়নাপত্র ডনর্ার পাসর। 

ডিন্তু পূর্ বর্াংলা শর্সি পজিম পাডিস্তাসন এি পয়োও চালান হসত পারসর্ না। শিডলসোন 

শিডলগ্রাম আমাসের এই পূর্ বর্াংলায় চলসর্ এর্ং ডর্সেসের েসঙ্গ ডনউজ পািাসত চালাসর্ন। ডিন্তু 

যডে এসেসের মানুষসি খতম িরার শচষ্টা িরা হয়, র্াঙাডলরা রু্সে শুসন িাজ িরসর্ন। েসতযি 

গ্রাসম, েসতযি মহোয় আওয়ামী লীসগর শনতৃসে েংগ্রাম পডরষে গসড় শতাল এর্ং শতামাসের যা 

ডিেু আসে তাই ডনসয় েস্তুত র্াসিা। মসন রাখর্া, রি যখন ডেসয়ডে, রি আসরা ডের্। এ শেসের 

মানুষসি মুি িসর োড়সর্া ইনোোহ।্ এর্াসরর েংগ্রাম আমাসের মুজির েংগ্রাম, এর্াসরর েংগ্রাম 

ৈাযীনতার েংগ্রাম। জয় র্াংলা। জয় র্াংলা। 

 

রমাঃিাজ্জাদরু রহমাে 

িহকারী তিক্ষক 

জাতেয়ারপাড় িরকাতর প্রাথতমক তবদুােয় 

রকাম্পােীেঞ্জ,তির্েট। 
 

 


