
৭ মার্ চ উপলক্ষ্যে বিক্ষ্েষ বির্ার 

কেন বিবন রাজনীবির েবি 

পরীবযৎ কর্ৌধুরী 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘ভারিী’ পবিোয় ১২৮৭ সাক্ষ্লর ভাক্ষ্ে এিং আষাক্ষ্ে পরপর দুটি প্রিন্ধ কলক্ষ্েন। িাঁর প্রিন্ধ দুটির নাম 

যথাক্রক্ষ্ম ‘িাঙাবল েবি নয়’ এিং ‘িাঙাবল কেন েবি নয়’। অথ চাৎ িাঙাবল েবি নয় কস দািী বিবন েক্ষ্রক্ষ্েন এিং কসই দািীর পক্ষ্য 

প্রমাণ হাবজর েরার কর্ষ্টা েক্ষ্রক্ষ্েন অন্য প্রিক্ষ্ন্ধ। িক্ষ্ি িাঙাবলর মক্ষ্ে রিীন্দ্রনাথসহ অক্ষ্নক্ষ্েই অসংখ্য োক্ষ্লাত্তীণ চ েবিিা বলক্ষ্ে কেক্ষ্েন 

যা বিশ্ব সাবহক্ষ্িের অঙ্গক্ষ্ন বিক্ষ্েষ ময চাদার আসক্ষ্ন ঠাঁই কপক্ষ্য়ক্ষ্ে। জীিনানন্দ দাে িক্ষ্লবেক্ষ্লন, ‘সেক্ষ্লই েবি নন। কেউ কেউ েবি; 

েবি– কেননা িাক্ষ্দর হৃদক্ষ্য় েল্পনার এিং েল্পনার বভিক্ষ্র বর্ন্তা ও অবভজ্ঞিার স্বিন্ত্র সারিত্তা রক্ষ্য়ক্ষ্ে এিং অক্ষ্নে েিাব্দীর পাোপাবে 

আধুবনে জেক্ষ্ির নি নি োব্য বিবেরণ িাক্ষ্দর সাহায্য েরক্ষ্ে।‘ 

সাবহক্ষ্িের েবিিা ও েবি প্রসক্ষ্ঙ্গ আক্ষ্লার্না এই বনিক্ষ্ন্ধর মুথ্য বিষয় নয়। এোক্ষ্ন আক্ষ্লার্না েরক্ষ্িা রাজনীবির েবি ও 

েবিিা বনক্ষ্য়। কে কসই রাজনীবির েবি? কোনটিই িা রাজনীবির েবিিা? 

েবি আবু জাির ওিায়দুল্লাহ িাঁর ‘আবম বেংিদবন্তর েথা িলবে’ েবিিায় বলক্ষ্েক্ষ্েন ‘আবম েবি এিং েবিিার েথা িলবে। 

/ সেস্ত্র সুন্দক্ষ্রর অবনিায চ অভ্যেত্থান েবিিা/ সুপুরুষ ভাক্ষ্লািাসার সুেণ্ঠ সঙ্গীি েবিিা/ বজহ্বায় উচ্চাবরি প্রবিটি মুক্ত েব্দ েবিিা/ 

রক্তজিার মক্ষ্িা প্রবিক্ষ্রাক্ষ্ের উচ্চারণ েবিিা।/ আমরা বে িাঁর মক্ষ্িা েবিিার েথা িলক্ষ্ি পারক্ষ্িা/ আমরা বে িাঁর মক্ষ্িা স্বােীনিার 

েথা িলক্ষ্ি পারক্ষ্িা।”  

এ কযন ১৯৭১–এর ৭ মার্ চ করসক্ষ্োস চ ময়দাক্ষ্ন জাবির বপিা িঙ্গিন্ধু কেে মুবজবুর রহমাক্ষ্নর ভাষণক্ষ্ে কয িাঙাবল হৃদক্ষ্য় োরণ 

েক্ষ্রন, বিবন ভািক্ষ্িই পাক্ষ্রন েবি আবু জাির ওিায়দুল্লাহ কিাে হয় কসই ঐবিহাবসে ভাষণক্ষ্ে মক্ষ্ন করক্ষ্ে েবিিাটি বলক্ষ্েক্ষ্েন। 

িাঙাবলরা না হয় সমস্ত আক্ষ্িে বনক্ষ্য় এভাক্ষ্ি ভািক্ষ্ি পাক্ষ্রন। বেন্তু যেন যুক্তরাক্ষ্ের বনউজউইে ম্যাোবজন িাঙাবল জাবির বপিা িঙ্গিন্ধু 

ও ৭ মাক্ষ্র্ চর ভাষক্ষ্ণর ওপর প্রচ্ছদ প্রবিক্ষ্িদন েরক্ষ্ি বেক্ষ্য় রাজনীবির েবি ও েবিিা প্রসঙ্গ টাক্ষ্নন িেন  আক্ষ্িক্ষ্ের উক্ষ্ে এে বনক্ষ্ম চাহ 

উপলবির বিশ্বায়ন কদবে আমরা। 

যুক্তরাক্ষ্ের বনউজউইে ম্যাোবজক্ষ্নর সম্পাদে ও প্রবিক্ষ্িদে জীিনানন্দ দাক্ষ্ের েথাগুক্ষ্লা জানক্ষ্িন বেনা জানা যায়বন। িক্ষ্ি 

আমরা কদক্ষ্েবে ১৯৭১ সাক্ষ্লর ৫ এবপ্রল বনউজউইে ম্যাোবজন িাক্ষ্দর প্রচ্ছদ প্রবিক্ষ্িদন েক্ষ্র িঙ্গিন্ধুক্ষ্ে বনক্ষ্য়। এই প্রবিক্ষ্িদক্ষ্ন িাঁক্ষ্ে 

অবভবহি েরা হয় 'রাজনীবির েবি' বহক্ষ্সক্ষ্ি। 

কসই প্রবিক্ষ্িদক্ষ্নর এে পয চাক্ষ্য় িলা হক্ষ্য়ক্ষ্ে, ‘বিবন (কেে মুবজবুর রহমান) রাজনীবির এেজন েবি, প্রক্ষ্েৌেলী নন, আর 

িাঙাবলক্ষ্দর মক্ষ্ে োবরেবর বদক্ষ্ের কর্ক্ষ্য় বেল্পেলার প্রবি অবেেির ক াঁে রক্ষ্য়ক্ষ্ে। কস োরক্ষ্ণ মুবজক্ষ্ির বনজস্ব স্টাইল ঠিে িাই, যা 

ওই এলাোর সি কেবণ ও আদক্ষ্ে চর কলােক্ষ্ে সংেঠিি েরার জন্য দরোর।‘ 

েেন এই অবভোয় িঙ্গিন্ধু কেে মুবজবুর রহমানক্ষ্ে অবভবহি েরা হক্ষ্য়বেল?  ১৯৭১ সাক্ষ্লর ৭ মার্ চ করসক্ষ্োস চ ময়দাক্ষ্নর 

উত্তাল জনসমুক্ষ্ের সভামক্ষ্ে যেন বিবন েবির হৃদক্ষ্য়র েল্পনার বভিক্ষ্রর বর্ন্তা ও অবভজ্ঞিা কথক্ষ্ে উৎসাবরি ১১০৭টি েব্দ িলক্ষ্লন। যা 

বেল অনিদ্য রাজননবিে েোবরেমাটিে বিভায় সবিি। সুবনপূণ েব্দর্য়ন ও স্বিঃস্ফূিচ িােে বিন্যাক্ষ্স োঁথা এেটি মহাোব্য। 

২. 

জাবির বপিার ৭ মাক্ষ্র্ চর ভাষক্ষ্ণ কয িহুমাবিেিা বেল িা সি চজনবিবদি। এ প্রসক্ষ্ঙ্গ বিবেষ্ট বেযাবিদ অোপে ড. আিদুল 

োক্ষ্লে-এর এেটি মন্তব্য প্রবণোনক্ষ্যাগ্য। িাঁর কলো ‘িঙ্গিন্ধুর উদারিা এিং উত্তরাবেোর’ গ্রক্ষ্ের এে পয চাক্ষ্য় বলক্ষ্েক্ষ্েন, ‘দাে চবনে 

যারা, িাঁরা এই ভাষক্ষ্ণ িঙ্গিন্ধুক্ষ্ে আবিষ্কার েক্ষ্রক্ষ্েন এেজন প্রখ্যাি দাে চবনে বহক্ষ্সক্ষ্ি, সমাজবিজ্ঞানীরা িাঁক্ষ্ে িলক্ষ্ি কর্ক্ষ্য়ক্ষ্েন এেজন 

সমাজবিজ্ঞানী বহক্ষ্সক্ষ্ি, েবি সাবহবিেেরা িঙ্গিন্ধুর এই ভাষণটিক্ষ্ে ব্যাখ্যা েরক্ষ্ি কযক্ষ্য় উক্ষ্ল্লে েক্ষ্রক্ষ্েন ভাষণটি িাংলা সাবহক্ষ্িের 

সি চক্ষ্েষ্ঠ েবিিা।‘ সেক্ষ্লই কযমন েবি হক্ষ্ি পাক্ষ্রন না, কিমবন পৃবথিীর সি রাজনীবিবিদও েবির ময চাদা পান না।‘েভন চক্ষ্মন্ট অি দ্য বপপল, িাই 



দ্য বপপল অোন্ড ির দ্য বপপল উইল কনভার কপবরে ফ্রম দ্য আথ চ’ এর মক্ষ্িা উবক্তসমৃদ্ধ কপ্রবসক্ষ্ডন্ট আব্রাহাম বলংেক্ষ্নর ১৮৬৩ সাক্ষ্লর বিখ্যাি 

কেটিসিাে চ িক্তৃিা, ১৯৬৩ সাক্ষ্লর মাটি চন লুথার বেংক্ষ্য়র ‘আই হোভ অো বিম’ ভাষণ অথিা ১৯৪০ সাক্ষ্লর উইনস্টন র্াবর্ চক্ষ্লর ‘উই শ্যাল িাইট অন 

দ্য বিক্ষ্র্স’ ভাষণ বেংিা ১৯৪৭ সাক্ষ্লর জওহরলাল কনক্ষ্হরুর ‘অো ট্রাইস্ট উইথ কডবস্টবন’কে কিা োক্ষ্ব্যর সাক্ষ্থ তুলনা কেউ েক্ষ্রনবন। অথর্ এগুক্ষ্লা 

বিক্ষ্শ্বর কসরা ভাষক্ষ্ণর িাবলোয় উপক্ষ্রর বদক্ষ্েই আক্ষ্ে।  অন্তি বিনট োরক্ষ্ণ িঙ্গিন্ধুর ভাষণটি অনন্য স্বেীয়িা রাক্ষ্ে। এে. ভাষণটি অবলবেি; 

দুই. িাৎযবণে ও সুদূরপ্রসারী প্রভাক্ষ্ি এেটি েবক্তোলী উপস্থাপনা; বিন. ভাষক্ষ্ণর মাক্ষ্  মাক্ষ্  আেবলে ও কলাোয়ি ভাষার প্রক্ষ্য়াে। 

িঙ্গিন্ধুর ৭ মাক্ষ্র্ চর ভাষণ বেল এেটি অবিমোল যা কথক্ষ্ে েবিক্ষ্য় পক্ষ্িবেল মুবক্তযুক্ষ্দ্ধর দািানল । কয যুক্ষ্দ্ধর মে বদক্ষ্য় জন্ম 

হক্ষ্য়বেল এেটি স্বােীন রাক্ষ্ের, যার নাম িাংলাক্ষ্দে। এই ঐবিহাবসে ভাষণ শুধু িাংলাক্ষ্দক্ষ্ের মানুক্ষ্ষর হৃদয়ক্ষ্েই নািা কদয়বন, সারাবিক্ষ্শ্ব 

আক্ষ্লািন তুক্ষ্লবেল। এ ভাষক্ষ্ণর মে বদক্ষ্য় সমগ্র িাঙাবল জাবিক্ষ্ে মুবক্তর কমাহনায় দাঁি েবরক্ষ্য়বেক্ষ্লন জাবির বপিা। কসবদন কেিল 

িাংলাক্ষ্দে নয়, পুক্ষ্রা বিশ্ব বুক্ষ্  বেক্ষ্য়বেল এ্ই ভাষক্ষ্ণর মে বদক্ষ্য় বিবন মুবক্তোমী সাক্ষ্ি সাি কোটি মানুক্ষ্ষর জন্য সামবগ্রে 

বদেবনক্ষ্দ চেনা বদক্ষ্য় কেক্ষ্েন। 

কসবদন িঙ্গিন্ধু ভাষাবেক্ষ্ল্পর সুবনপূণ োরবেক্ষ্রর মক্ষ্িাই শুরু েরক্ষ্লন এভাক্ষ্ি, ‘ভাইক্ষ্য়রা আমার। আজ-দুঃে ভারাক্রান্ত মন 

বনক্ষ্য় আপনাক্ষ্দর সামক্ষ্ন হাবজর হক্ষ্য়বে। আপনারা সিই জাক্ষ্নন এিং কিাক্ষ্ ন, আমরা আমাক্ষ্দর জীিন বদক্ষ্য় কর্ষ্টা েক্ষ্রবে। বেন্তু  দুঃক্ষ্ের 

বিষয়, আজ ঢাো, র্ট্টগ্রাম, খুলনা, রাজোহী, রংপুক্ষ্র আমার ভাইক্ষ্য়র রক্ষ্ক্ত রাজপথ রবিি হক্ষ্য়ক্ষ্ে। আজ িাংলার মানুষ মুবক্ত র্ায়, 

িাংলার মানুষ িাঁর্ক্ষ্ি র্ায়, িাংলার মানুষ িার অবেোর র্ায়। েী অন্যায় েক্ষ্রবেলাম?’  

অসাোরণ োবব্যে কদ্যািনা বনক্ষ্য় এে মহাোক্ষ্ব্যর সূর্না কযন। এরপর িঙ্গিন্ধু টানা প্রায় ১৯ বমবনট িক্ষ্ল কেক্ষ্লন অমর 

মহাোব্য। ভয়ানে র্াপ আর টানটান উক্ষ্ত্তজনার মক্ষ্েও অবলবেি ভাষক্ষ্নর কোথাও থমক্ষ্ে যানবন িঙ্গিন্ধু।  

পুক্ষ্রা ভাষণজুক্ষ্ি বেল আসন্ন যুক্ষ্দ্ধর রণক্ষ্েৌেল ও িাংলাক্ষ্দক্ষ্ের স্বােীনিার ক াষণা। িক্ষ্ি িা বেল কিে কেৌেক্ষ্ল, েবিিার 

মক্ষ্িা আক্ষ্ি আক্ষ্ি। ‘বিবন এ কদক্ষ্ের মানুক্ষ্ষর অবেোক্ষ্রর েথা িক্ষ্লক্ষ্েন। বিবন জানক্ষ্িন, কোন পবরবস্থবিক্ষ্ি কোন েরক্ষ্নর বসদ্ধান্ত 

বনক্ষ্ি হয়। িাই এই ভাষক্ষ্ণর মােক্ষ্ম িঙ্গিন্ধু জাবির সামক্ষ্ন কেিল এেটি স্বােীন রােই উপস্থাপন েক্ষ্রনবন, এর ভবিষ্যৎ েী হক্ষ্ি িা-

ও তুক্ষ্ল েক্ষ্রন।  

৯০টি িাক্ষ্েে সংলাক্ষ্পর পর সংলাক্ষ্প বেল দ্বন্দ্ব ও রক্ষ্সর নানান প্রেরণ। দুঃে, কযাভ, উক্ষ্ত্তজনা, োবন্ত, কেৌক্ষ্য চর িািচা কপৌৌঁক্ষ্ে 

বদক্ষ্ি ভারি নাট্য োক্ষ্স্ত্রর বিবভন্ন রক্ষ্সর সমাহার কদো কেক্ষ্ে ৭ মাক্ষ্র্ চর ভাষক্ষ্ণ। েব্দ গুক্ষ্ন গুক্ষ্ন র্রণ গুক্ষ্ন গুক্ষ্ন ঠিে যিদূর কেক্ষ্ল 

মািাবিবরক্ত না হয়, ঠিে কসই মাক্ষ্পই ভাষণটির বিস্তার, র্িাই উৎরাই কদো কেক্ষ্ে। কোথাও বেল না অবিেথন, না বেল পুনরুবক্ত। কোন 

প্রোর জিিা োিাই  ক্ষ্ির কিক্ষ্ে েথা িক্ষ্ল বেক্ষ্য়বেক্ষ্লন িঙ্গিন্ধু।  

িাঁর অিয়ক্ষ্ি বেল বপছু না হঠার দৃেিা, সাক্ষ্ি সাি কোটি িাঙাবলর জন্য উপক্ষ্র্ পিা আক্ষ্িে যা িাঁর অবভব্যবক্ত িা িবড 

ল্াংগুক্ষ্য়ক্ষ্জ উদ্ভাবসি হক্ষ্য়বেল। করসক্ষ্োস চ ময়দাক্ষ্ন উপবস্থি আক্ষ্িেমবথি দে লয জনমানুক্ষ্ষর জন্য বেল িািচা, িািচা বেল পাবেস্তানী 

োসেক্ষ্োষ্ঠী এিং বিশ্বিাসীর প্রবিও। 

িঙ্গিন্ধু যা বিশ্বাস েক্ষ্রক্ষ্েন, কভক্ষ্িক্ষ্েন এিং িাস্তিসম্মি মক্ষ্ন েক্ষ্রক্ষ্েন- সুবর্বন্তিভাক্ষ্ি িাই ভাষক্ষ্ণ িক্ষ্লক্ষ্েন। ৭ই মাক্ষ্র্ চর 

িক্তক্ষ্ব্যর আক্ষ্ের বদন  েী কভক্ষ্িবেক্ষ্লন- িা বনক্ষ্য় িাঁরই েন্যা ও প্রোনমন্ত্রী কেে হাবসনা ‘ঐবিহাবসে ৭ মাক্ষ্র্ চর ভাষণ: বেছু স্মৃবি’ 

েীষ চে এে প্রিক্ষ্ন্ধ বলক্ষ্েক্ষ্েন, কসবদন সাহস ও অনুক্ষ্প্ররণা বদক্ষ্য় িঙ্গমািা কেে িবজলাতুক্ষ্ন্নো মুবজি িঙ্গিন্ধুক্ষ্ে িক্ষ্লক্ষ্েন, ‘সামক্ষ্ন 

কিামার লাঠি, কপেক্ষ্ন িন্দুে। কিামার মক্ষ্ন কয েথা আক্ষ্ে তুবম িাই িলক্ষ্ি। অক্ষ্নক্ষ্ে অক্ষ্নে েথা িক্ষ্লক্ষ্ে। কিামার েথার ওপর সামক্ষ্নর 

অেবণি মানুক্ষ্ষর ভাগ্য জবিি, িাই তুবম বনক্ষ্জ কযভাক্ষ্ি যা িলক্ষ্ি র্াও বনক্ষ্জর কথক্ষ্ে িলক্ষ্ি। তুবম যা িলক্ষ্ি কসটাই ঠিে হক্ষ্ি’। 

এেজন সাথ চে েবির মক্ষ্িাই হৃদক্ষ্য়র েভীক্ষ্র বনক্ষ্জর আত্মপবরর্য়, আপন সংস্কৃবি, ঐবিহে, সামাবজে ও রাজননবিে 

ইবিহাসক্ষ্ে োরণ েক্ষ্র কসই উপলবি কথক্ষ্ে কসবদন ভাষণ বদক্ষ্য়বেক্ষ্লন িঙ্গিন্ধু। বসপাবহ বিক্ষ্োহ, সাঁওিাল বিক্ষ্োহ, োক্ষ্রা-হাজং বিক্ষ্োহ, 

কৃষে বিক্ষ্োহ, নীল বিক্ষ্োহসহ অবিভক্ত ভারক্ষ্ি বব্রটিে োসেক্ষ্োষ্ঠীর বিরুক্ষ্দ্ধ সং টিি সি আক্ষ্ন্দালন-সংগ্রামক্ষ্ে অন্তক্ষ্র োরণ 

েক্ষ্রবেক্ষ্লন। িারই করে েক্ষ্র ভাষক্ষ্ণ স্পষ্টভাষায় সিেচ িািচা বদক্ষ্ি পারক্ষ্লন, ‘আর যবদ এেটা গুবল র্ক্ষ্ল……।‘ 



অিীি বিক্ষ্েষণ, িিচমাক্ষ্নর মূল্ায়ন এিং আোমীর ভািনা বদক্ষ্য় সাবজক্ষ্য় েীক্ষ্র েীক্ষ্র িঙ্গিন্ধু ভাষণটিক্ষ্ে বনক্ষ্য় কেক্ষ্েন 

পবরণবির বদক্ষ্ে – ‘রক্ত বদক্ষ্য়ই রক্ষ্ক্তর ঋণ কোে েরক্ষ্ি হক্ষ্ি’।  সিক্ষ্েক্ষ্ষ িলক্ষ্লন, ‘এিাক্ষ্রর সংগ্রাম, মুবক্তর সংগ্রাম। এিাক্ষ্রর সংগ্রাম, 

স্বােীনিার সংগ্রাম।  ক্ষ্র  ক্ষ্র দূে চ েক্ষ্ড়ে কিাক্ষ্লা। কিামাক্ষ্দর যার যা বেছু আক্ষ্ে, িাই বনক্ষ্য়ে েত্রুর কমাোক্ষ্িলায় প্রস্তুি থাক্ষ্ো’।আর কিা 

বেছু িলার িাবে কনই। কসই েবিিার মক্ষ্িাই রূপোেক্ষ্য় বুব ক্ষ্য় বদক্ষ্লন িাঙাবলক্ষ্ে বে েরক্ষ্ি হক্ষ্ি। 

প্রবমি িাংলা ব্যিহাক্ষ্রর পাোপাবে সাোরণ মানুক্ষ্ষর মক্ষ্িাই বিবন ব্যিহার েক্ষ্রক্ষ্েন আেবলে ও কলৌবেে বুবল। িাঙাবলক্ষ্দর 

উক্ষ্েক্ষ্শ্য েরণীয় সম্পক্ষ্েচ িলার সময় বিবন সক্ষ্র্িনভাক্ষ্িই ব্যিহাবরে জীিক্ষ্নর বুবল ও িাক ভবঙমা ব্যিহার েক্ষ্রক্ষ্েন যার মে বদক্ষ্য় 

কদক্ষ্ের মানুক্ষ্ষর প্রবি সহমবম চিা ও সমক্ষ্িদনা প্রোক্ষ্ের পাোপাবে মাটি ও মানুক্ষ্ষর জন্য িাঁর র্াবরবিে দৃেিাও প্রোে কপক্ষ্য়ক্ষ্ে।  

িাই বিবন বেেক্ষ্ির ভাষায় িক্ষ্লক্ষ্েন, ‘দািাক্ষ্য় রােক্ষ্ি পারিা না’। অন্তর কথক্ষ্ে উৎসাবরি আেবলেিায় ব্যিহার েক্ষ্রক্ষ্েন 

– জীিক্ষ্নর িক্ষ্র, হুকুম কদিার নাও পাবর, িক্ষ্ল কদিার র্াই, মক্ষ্ন রােিা। বনঃসক্ষ্ন্দক্ষ্হ এই বিবর্িেময় েক্ষ্ব্দর ব্যিহাক্ষ্রর মে বদক্ষ্ি 

ভাষণটি অনন্য বিভিমবিি হক্ষ্ি কপক্ষ্রবেল। েক্ষ্ব্দর সুবনপুণ োবরের োিা এ লাবলিে েিাক্ষ্না দ:সাে োজ। 

৩. 

বনউজউইক্ষ্ের কসই প্রবিক্ষ্িদক্ষ্ন কলো হক্ষ্য়বেল, কেে মুবজি িার জনসাোরক্ষ্ণর োক্ষ্ে বেক্ষ্লন এেজন নায়ে। সভা-সমাক্ষ্িক্ষ্ে 

লাে লাে কলােক্ষ্ে আেষ চণ েরক্ষ্ি পাক্ষ্রন। আর সভা-সমাক্ষ্িক্ষ্ে আক্ষ্িেপূণ চ ভাষায় কদওয়া িার ভাষণ সমস্ত জনসাোরণক্ষ্ে মন্ত্রমুগ্ধ 

েক্ষ্র কিক্ষ্ল। জননে কূটনীবিক্ষ্ের ভাষ্য, িার সক্ষ্ঙ্গ এোেী আক্ষ্লার্না েরক্ষ্ি কেক্ষ্লও বিবন এমনভাক্ষ্ি েথািািচা িক্ষ্লন, কযন বিবন 

প্রায় ষাট হাজার কলাক্ষ্ের উক্ষ্েক্ষ্ে িক্তৃিা েরক্ষ্েন। িক্ষ্ি বিবন েেক্ষ্নাই এেজন কমৌবলে িত্ত্বোক্ষ্রর ভান েক্ষ্রন না।   

ভাষক্ষ্ণ স্বােীনিার কর্ক্ষ্য় মুবক্ত েব্দটা িঙ্গিন্ধু কিবে ব্যিহার েক্ষ্রক্ষ্েন। এটি বেল েবির মক্ষ্িা  কেৌেক্ষ্ল বিেল্প েব্দর্য়ন।  

শুরুক্ষ্ি িক্ষ্লক্ষ্েন, ‘আজ িাংলার মানুষ মুবক্ত র্ায়’। আিার  কেক্ষ্ষ দু’িার ‘মুবক্ত’ েব্দ ব্যিহার েক্ষ্রক্ষ্েন, প্রথক্ষ্ম, ‘এ কদক্ষ্ের মানুষক্ষ্ে 

মুক্ত েক্ষ্র োড়েক্ষ্িা ইনোল্লাহ’ এিং পক্ষ্র ‘এিাক্ষ্রর সংগ্রাম আমাক্ষ্দর মুবক্তর সংগ্রাম, এিাক্ষ্রর সংগ্রাম স্বােীনিার সংগ্রাম’। আশ্চক্ষ্য চর 

সাক্ষ্থ লযে েরক্ষ্ি হয়, ভাষািাবত্ত্বে িা পুক্ষ্রাদস্তুর েবি না হক্ষ্য়ও ‘স্বােীনিা’ ও ‘মুবক্ত’ েব্দদুক্ষ্টার পৃথে কদ্যািনা বুক্ষ্  বিবন এভাক্ষ্িই 

িক্ষ্ল কেক্ষ্লন।  

িঙ্গিন্ধুর ৭ মাক্ষ্র্ চর ভাষণ বনক্ষ্য় কনাক্ষ্িল বিজয়ী েন ভোেব্রাইড িক্ষ্লক্ষ্েন, ‘কেে মুবজবুর রহমান বু ক্ষ্ি কপক্ষ্রবেক্ষ্লন, কেিল 

কভৌেবলে স্বােীনিাই যক্ষ্থষ্ঠ নয়, প্রক্ষ্য়াজন মানুক্ষ্ষর মুবক্ত, কেঁক্ষ্র্ থাোর স্বােীনিা। আর এ সক্ষ্িের প্রোে  ক্ষ্ট ৭ মাক্ষ্র্ চর ভাষক্ষ্ণ’।  

অমিচে কসন িক্ষ্লক্ষ্েন, ‘বিবন বেক্ষ্লন মানিজাবির পদপ্রদে চে।…িাঁর সািলীল বর্ন্তাোরার সঠিে মূল্ শুধু িাংলাক্ষ্দে নয় সমস্ত পৃবথিীও 

স্বীোর েরক্ষ্ি’। বিক্ষ্দল েোক্ষ্রা িক্ষ্লক্ষ্েন, এটি শুধুমাি ভাষণ নয়, এটি এেটি  রণক্ষ্েৌেক্ষ্লর অনন্য দবলল’। কগ্রট বব্রক্ষ্টক্ষ্নর সাক্ষ্িে 

প্রোনমন্ত্রী অোডওয়াড চ বহথ িক্ষ্লক্ষ্েন, ‘পৃবথিীর ইবিহাক্ষ্স যিবদন পরােীনিা কথক্ষ্ে মুবক্তর জন্য সংগ্রাম থােক্ষ্ি, িিবদন কেে মুবজবুর 

রহমাক্ষ্নর ৭ মাক্ষ্র্ চর ভাষণটি মুবক্তোমী মানুক্ষ্ষর মক্ষ্ন বর্র জােরুে থােক্ষ্ি। এ ভাষণ সারাবিক্ষ্শ্বর মুবক্তোমী মানুক্ষ্ষর অনুক্ষ্প্ররণা’। 

পবশ্চমিক্ষ্ঙ্গর প্রয়াি সাক্ষ্িে মুখ্যমন্ত্রী কজোবি িসু িক্ষ্লক্ষ্েন, ‘৭ মাক্ষ্র্ চর ভাষণ এেটি অনন্য দবলল। এক্ষ্ি এেবদক্ষ্ে আক্ষ্ে মুবক্তর কপ্ররণা। 

অন্যবদক্ষ্ে আক্ষ্ে স্বােীনিার পরিিী েম চ পবরেল্পনা।’  

‘বিক্ষ্শ্বর ইবিহাক্ষ্স এ রেম আর এেটি পবরেবল্পি এিং বিন্যস্ত ভাষণ খু ৌঁক্ষ্জ পাওয়া যাক্ষ্ি না, কযোক্ষ্ন এেই সংক্ষ্ে বিপ্লক্ষ্ির 

রূপক্ষ্রো কদয়া হক্ষ্য়ক্ষ্ে এিং সাক্ষ্থ সাক্ষ্থ কদে পবরর্ালনার বদেবনক্ষ্দ চেনাও কদয়া হক্ষ্য়ক্ষ্ে’ িক্ষ্ল মন্তব্য েক্ষ্রক্ষ্ে থমসন রয়টাস চ , বিবিবস, 

এএিবপ, দ্য ওয়াবেংটন কপাস্ট, আনন্দিাজার পবিোসহ আন্তজচাবিে েণমােমগুক্ষ্লা। 

প্রবিিের ৭ মার্ চ আমাক্ষ্দর জীিক্ষ্ন এে অন্য রেম উপলয হক্ষ্য় আক্ষ্স। ১৯৭১ সাক্ষ্লর এ বদক্ষ্ন িঙ্গিন্ধুর কদয়া ভাষণ সি 

েরক্ষ্নর অন্যায়-অবির্াক্ষ্রর বিরুক্ষ্দ্ধ িজ্রতুল্ ক াষণা বহক্ষ্সক্ষ্ি কযন বিরাজ েক্ষ্র। কয ভাষণ আক্ষ্িক্ষ্ে টেিে েক্ষ্র ফুক্ষ্ট, আিার বুবদ্ধ ও  

-৪- 



কেৌেক্ষ্লর বনবম চবিও  ক্ষ্ট কস ভাষণ িক্তা ও কোিা উভক্ষ্য়রই মবস্তষ্ক ও হৃদয়ক্ষ্ে যুেপৎ সবক্রয় রােক্ষ্ি িাে। িঙ্গিন্ধুর 

িাবিিার জাদুক্ষ্ি ভাষণটি বেল এে িাক্ষ্র িাঁো। এই গুণপনাগুক্ষ্লার জন্যই োক্ষ্লাত্তীণ চ বেক্ষ্ল্পর ময চাদা কপক্ষ্য়  ভাষণটি এোন্ন িের পরও  

হক্ষ্য় উক্ষ্ঠক্ষ্ে আমাক্ষ্দর জন্য এে অবনঃক্ষ্েষ কপ্ররণার উৎস।  

# 
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