
৭ মার্ চ উপলক্ষ্যে বিক্ষ্েষ বির্ার 

িঙ্গিন্ধুর ৭ মাক্ষ্র্ চর ভাষণ, স্বাধীন িাাংলাক্ষ্েে প্রবিষ্ঠার 

পূি চ-ক্ষ্ াষণা ও অবভযাত্রা 

অধ্যাপক মমিাজউদ্দীন পাক্ষ্ ায়ারী 

১৯৭১ সাক্ষ্লর ৭ মার্ চ িাবরক্ষ্ে ঢাকা ররসক্ষ্কাস চ ময়োক্ষ্ন লয লয মানুক্ষ্ষর সমু্মক্ষ্ে োঁবিক্ষ্য় রসই সমক্ষ্য়র রাজননবিক 

আক্ষ্দালক্ষ্নর অবিসাংিাবেি রনিা িঙ্গিন্ধু রেে মুবজবুর রহমান ১৯ বমবনক্ষ্ র রয ভাষণটি প্রোন কক্ষ্রবিক্ষ্লন , িা িঙ্গিন্ধু রেে মুবজবুর 

রহমাক্ষ্নর রাজননবিক জীিক্ষ্নর জন্যই শুধু নয়, পূি চ িাাংলার সাক্ষ্ি সাি রকাটি মানুক্ষ্ষর রসই সমক্ষ্য়র আো, আকাঙ্ক্ষা িাস্তিায়ন, র্োক্ষ্লঞ্জ 

গ্রহণ , ইবিহাস বনম চাণ এিাং সমগ্র জাবিক্ষ্ক স্বাধীনিা ও মুবিযুক্ষ্ে প্রস্তুি করার এক অবিিীয় রাজননবিক িাৎপয চমবিি র াষণার 

েবলল বহক্ষ্সক্ষ্ি ইবিহাক্ষ্স স্থান কক্ষ্র বনক্ষ্য়ক্ষ্ি। রসকারক্ষ্ণই প্রবিিির ৭ মার্ চ িাবরেটি িাাংলাক্ষ্েক্ষ্ের জািীয় জীিক্ষ্ন এক অবিস্মরণীয় 

ঐবিহাবসক বেিস বহক্ষ্সক্ষ্ি বিক্ষ্র আক্ষ্স । ১৯৭১ সাক্ষ্ল িঙ্গিন্ধুর প্রেত্ত এই ভাষণটি পরিিী   নাপ্রিাহক্ষ্ক স্বাধীনিার আক্ষ্দালক্ষ্নই 

সীমািে রাক্ষ্েবন, িাাংলাক্ষ্েে রাক্ষ্ের স্বাধীনিার র াষণা প্রোন এিাং মুবিযুে সাংগঠিি করার এক বিস্ময়কর রযত্র প্রস্তুি কক্ষ্রবিক্ষ্লা। 

২৫ মার্ চ িাবরক্ষ্ে পাবকস্তাক্ষ্নর সামবরক িাবহনী অপাক্ষ্রেন সার্ চলাই  নাবমক্ষ্য় রয গণহিো শুরু কক্ষ্রবিক্ষ্লা িা রুক্ষ্ে বেক্ষ্ি এিাং স্বাধীনিার 

র াষণা প্রোন করক্ষ্ি িঙ্গিন্ধুক্ষ্ক ৭ মাক্ষ্র্ চর ধারািাবহকিায় বিিীয়িার ভািক্ষ্ি হয়বন। । এোন রেক্ষ্ক িঙ্গিন্ধুর র াবষি স্বাধীনিা েী চ ৯ 

মাস এক রিযয়ী মুবিযুক্ষ্ের মধ্য বেক্ষ্য় জনগক্ষ্ণর অাংেগ্রহক্ষ্ণ সম্পন্ন হয়। রসকারক্ষ্ণ ৭ মার্ চ িাাংলাক্ষ্েক্ষ্ের স্বাধীনিা সাংগ্রাম এিাং 

মুবিযুক্ষ্ের অবিক্ষ্েদ্য অাংে বহক্ষ্সক্ষ্ি ইবিহাক্ষ্স স্থান কক্ষ্র বনক্ষ্য়ক্ষ্ি। 

 

িঙ্গিন্ধুর েরাজ কণ্ঠ রেক্ষ্ক রসবেন রয ভাষণটি উচ্চাবরি হক্ষ্য়বিক্ষ্লা িা সমাগি লয লয জনিাক্ষ্ক এক্ষ্িা াই আবিষ্ট 

কক্ষ্রবিক্ষ্লা রয রনিা িঙ্গিন্ধু এিাং জনিা রযক্ষ্না একাকার হক্ষ্য় উক্ষ্েবিক্ষ্লন, িঙ্গিন্ধুর মুে রেক্ষ্ক উচ্চাবরি প্রবিটি েব্দ ও িাকে রযক্ষ্না 

জনগক্ষ্ণর প্রাক্ষ্ণর কো। জনগণ রনিা িঙ্গিন্ধুর দৃঢ় কক্ষ্ের সক্ষ্ঙ্গ একাত্মিা প্রকাে করক্ষ্ি োক্ষ্ক। রনিা িঙ্গিন্ধুও জনিাক্ষ্ক িার আক্ষ্িগ, 

ভাক্ষ্লািাসা এিাং িাক্ষ্ের র্াওয়া পাওয়া িাস্তক্ষ্ি রূপ রেওয়ার কঠিন র্োক্ষ্লঞ্জক্ষ্ক রাজনীবির পক্ষ্ে এবগক্ষ্য় রনওয়ার রাস্তা প্রেে চন করক্ষ্লন। 

িার উচ্চাবরি প্রবিটি েব্দ ও িাকে রযমন সুগঠিি বিক্ষ্লা রিমবন ইবিহাক্ষ্সর পে মাবিক্ষ্য় আসা এক বনজচলা আক্ষ্দালন সাংগ্রাক্ষ্মর পে 

রিক্ষ্য় আসা ইবিহাস িাক্ষ্ি উপস্থাবপি হবেক্ষ্লা। রযোক্ষ্ন রোষণ-িঞ্চনা, আত্মিোগ, রিপাি  ক্ষ্ বিক্ষ্লা বনরীহ , বনরস্ত্র, বুভুক্ষু মানুক্ষ্ষর 

ওপর, যা বিক্ষ্লা িাঙ্গাবলর ওপর পাবকস্তাবনক্ষ্ের োসন- রোষণ টিবকক্ষ্য় রাোর বনবমক্ষ্ত্ত । ভাষক্ষ্ণ বিবন জনগক্ষ্ণর অবধকার কীভাক্ষ্ি িার 

িার লবিি হক্ষ্য়বিক্ষ্লা, পূি চ িাাংলার জনগণ কীভাক্ষ্ি পাবকস্তান রােব্যিস্থা রেক্ষ্ক এক্ষ্কর পর এক অমানবিক আর্রণ এিাং আ াি 

রপক্ষ্য়বিক্ষ্লা, রসটি বিবন জাবির রনিা বহক্ষ্সক্ষ্ি কীভাক্ষ্ি প্রিেয কক্ষ্রক্ষ্িন িার িণ চনাও বেক্ষ্য়ক্ষ্িন। ভাষক্ষ্ণ ২৩ িিক্ষ্রর পাবকস্তান রাক্ষ্ে 

িাাংলা ও িাঙ্গাবলর অবস্তক্ষ্ের অিক্ষ্হলার ও দুঃোসক্ষ্নর বর্ত্র বিবন বনখ ুঁিভাক্ষ্ি তুক্ষ্ল ধক্ষ্রক্ষ্িন। রসই অিস্থায় একজন রাজননবিক 

আক্ষ্দালক্ষ্নর প্রধান রনিা বহক্ষ্সক্ষ্ি িার অনুভূবির প্রকাে এই ভাষক্ষ্ণর িক্ষ্ত্র িক্ষ্ত্র বিবন প্রকাে কক্ষ্রবিক্ষ্লন । উপবস্থি জনিা িার রসই 

ধ্ববনর প্রবিধ্ববন করবিক্ষ্লা এিাং সমে চন জাবনক্ষ্য়বিক্ষ্লা পরিিী করণীয় বনক্ষ্ে চেনার প্রবি।  

 

িঙ্গিন্ধু রেে মুবজবুর রহমান ভাষক্ষ্ণর শুরুক্ষ্িই জনগক্ষ্ণর প্রবি আস্থা ররক্ষ্ে িক্ষ্লবিক্ষ্লন, “আপনারা সিই জাক্ষ্নন এিাং রিাক্ষ্েন। 

“ কারণ এই সমক্ষ্য় রয আক্ষ্দালন সারা রেেব্যাপী িবিক্ষ্য় পক্ষ্িবিক্ষ্লা িা রযমবনভাক্ষ্ি সিার জানা বিক্ষ্লা একইভাক্ষ্ি রসই আক্ষ্দালক্ষ্ন 

জনগক্ষ্ণর অাংেগ্রহণও বিক্ষ্লা স্বিুঃস্ফুিচভাক্ষ্ি। জনগণই একসময় রভাক্ষ্ র অবধকাক্ষ্রর জন্য িঙ্গিন্ধুর রেওয়ার ৬ েিার আক্ষ্দালক্ষ্ন যুি 

হক্ষ্য়বিক্ষ্লা। রগা া জাবি িেন পাবকস্তাবন োসকক্ষ্গাষ্ঠীর বিরুক্ষ্ে ঐকেিে হক্ষ্য়বিক্ষ্লা, সাংগঠিি কররবিক্ষ্লা ৬৯ এর গণঅভুেত্থান আর 

িাক্ষ্িই স্বস্বরোসক আইয়ুি োনক্ষ্ক বিোয় বনক্ষ্য় োসকক্ষ্গাষ্ঠী যমিার হািিেল  টিক্ষ্য় মক্ষ্ন কক্ষ্রবিক্ষ্লা জনগক্ষ্ণর আকাঙ্ক্ষা েমন করা 

যাক্ষ্ি । বকন্তু রসই ষিযন্ত্র রেষপয চন্ত টিক্ষ্ক বন। সাধারণ বনি চার্ন পাবকস্তানক্ষ্ক বেক্ষ্ি হক্ষ্য়বিক্ষ্লা। এই বনি চার্ক্ষ্ন পূি চ িাাংলার জনগণ একাট্টা 

হক্ষ্য় রয রায় প্রোন কক্ষ্রবিক্ষ্লা িাক্ষ্ি পাবকস্তান রােব্যিস্থার প্রবি পূি চিাাংলার জনগক্ষ্ণর মক্ষ্নাভাি প্রকাবেি হক্ষ্য় যায়। এটি বুেক্ষ্ি 

রপক্ষ্রই পাবকস্তাক্ষ্নর সরকার বনি চাবর্ি প্রবিবনবধক্ষ্ের হাক্ষ্ি যমিা হস্তান্তর করক্ষ্ি গবিমবস করবিক্ষ্লা। ১ মার্ চ িাবরক্ষ্ে ইয়াবহয়া োন ৩ 

িাবরক্ষ্ে শুরু হক্ষ্ি যাওয়া জািীয় পবরষক্ষ্ের অবধক্ষ্িেন স্থবগি করার পর পূি চিাাংলা প্রবিিাক্ষ্ে রজক্ষ্গ উক্ষ্ে। এোক্ষ্ন জনগণ সকল   নার 

প্রিেযেেী বিক্ষ্লা। জনগণ ইয়াবহয়ার এই র াষণার প্রবিিাে কক্ষ্র রাস্তায় রনক্ষ্ম আক্ষ্স। এটিক্ষ্ক েমন করক্ষ্িই গুবল কক্ষ্র হিো করা হয় 

বনরীহ প্রবিিােকারীক্ষ্ের । রসকারক্ষ্ণই িঙ্গিন্ধু উচ্চারণ করক্ষ্লন , “ আর যবে এক া গুবল র্ক্ষ্ল, আর যবে আমার রলাকক্ষ্ের হিো করা 

হয়, রিামাক্ষ্ের কাক্ষ্ি আমার অনুক্ষ্রাধ রইল, প্রক্ষ্িেক  ক্ষ্র  ক্ষ্র দগ চ গক্ষ্ি রিাল। “ এোক্ষ্নই িঙ্গিন্ধু জনগণক্ষ্ক ঘুক্ষ্র োঁিাক্ষ্নার রয আহ্বান 

জানাক্ষ্লন িাক্ষ্ি পাবকস্তাক্ষ্নর প্রবি িার কক্ষ্োর মক্ষ্নাভাি এিাং হ ুঁবেয়াবর উচ্চাবরি হক্ষ্য়বিক্ষ্লা । িার এই উচ্চারণ পূি চিাাংলার জনগণক্ষ্ক 

িেন অসীম সাহস যুবগক্ষ্য়বিক্ষ্লা। মানুষ িাক্ষ্ের সমু্মক্ষ্েই এমন একজন রনিাক্ষ্ক রেেক্ষ্ি পাক্ষ্েন বযবন পাবকস্তাক্ষ্নর যমিাধরক্ষ্ের 

রমাক্ষ্ ও ভয় কক্ষ্রন না। জনগণ ২৩ িিক্ষ্রর োসন, রোষক্ষ্ণর অবভজ্ঞিার মধ্য বেক্ষ্য় রিক্ষ্ি ওো রনিাক্ষ্কই িাক্ষ্ের সমু্মক্ষ্ে রেেক্ষ্ি পাক্ষ্েন। 

যার কাক্ষ্ি অবধকার আোক্ষ্য় বনভ চক্ষ্য় রনতৃে রেওয়ার েবি খ ুঁক্ষ্জ পাওয়া যাক্ষ্ি। বিবন পাবকস্তাবনক্ষ্ের বিরুক্ষ্ে রুক্ষ্ে োঁিাক্ষ্নার কোই 



উচ্চারণ কক্ষ্রবিক্ষ্লন। এর মাধ্যক্ষ্ম মানুক্ষ্ষর প্রিোো নতুন মাত্রায় রজক্ষ্গ ওক্ষ্ে । রয স্বাধীনিার আকাঙ্ক্ষা মানুক্ষ্ষর মক্ষ্ন এিবেন রজক্ষ্গ 

উক্ষ্েবিক্ষ্লা রসটি িাস্তক্ষ্ি রূপ রেওয়ার রনতৃে রসবেন সামক্ষ্ন রেেক্ষ্ি রপক্ষ্য়বিক্ষ্লা মানুষ। ৭ মাক্ষ্র্ চর ভাষক্ষ্ণ িঙ্গিন্ধু িঞ্চনার ইবিহাস রুক্ষ্ে 

রেওয়ার মাধ্যক্ষ্ম মুবির পক্ষ্ের কো উচ্চারণ করক্ষ্লন। এর জন্য বিবন  ক্ষ্র  ক্ষ্র দগ চ গক্ষ্ি রিালার আহ্বান জানাক্ষ্লন। কারণ রনিা 

জাক্ষ্নন পাবকস্তাক্ষ্নর বিরুক্ষ্ে রুক্ষ্ে োঁিাক্ষ্ি হক্ষ্ল  ক্ষ্র  ক্ষ্র দগ চ গক্ষ্ি তুলক্ষ্িই হক্ষ্ি। পাবকস্তাবনরা ৭০ এর রভাক্ষ্ র পর পূি চ িাাংলার জনগণক্ষ্ক 

পাবকস্তাক্ষ্নর নাগবরক্ষ্কর অবধকাক্ষ্রর রর্াক্ষ্ে রেেক্ষ্ি র্ায়বন। িারা গণরায়ক্ষ্ক ধূবলসাৎ করার জন্য জািীয় অবধক্ষ্িেন স্থবগি র াষণা 

কক্ষ্রক্ষ্ি। রকক্ষ্না না এই পবরষক্ষ্ের অবধক্ষ্িেন ঢাকায় অনুবষ্ঠি হক্ষ্ল পূি চিাাংলার জনগণ পাবকস্তাক্ষ্নর োসন যমিায় অবধবষ্ঠি হক্ষ্ি। রসটি 

িারা বকছুক্ষ্িই রমক্ষ্ন বনক্ষ্ি র্ায় বন। িাক্ষ্ের এই রমক্ষ্ন না রনওয়ার বিষয়টি পূি চ িাাংলার জনগণও রমক্ষ্ন বনক্ষ্ি পাক্ষ্রবন। রসকারক্ষ্ণই ১ 

িাবরে রেক্ষ্ক পূি চিাাংলা উত্তপ্ত হক্ষ্য় উক্ষ্েবিক্ষ্লা। হরিাল, অসহক্ষ্যাগ, স্বাধীনিার পিাকা উক্ষ্ত্তালন, “পদ্মা, রম না, যমুনা, রিামার আমার 

ঠিকানা “ রলাগান উচ্চারক্ষ্ণ রয সাহসী ধ্ববন প্রবিধ্ববনি হবেক্ষ্লা রসটি বিক্ষ্লা পাবকস্তাক্ষ্নর প্রবি অনাস্থারই িবহুঃপ্রকাে । রসই অনাস্থা 

মাক্ষ্ন হক্ষ্ে স্বাধীনিা। িঙ্গিন্ধু জনমক্ষ্নর এই প্রস্তুবি ও পবরিিচন লযে কক্ষ্রই  িক্ষ্লবিক্ষ্লন,“ রিামাক্ষ্ের যা বকছু আক্ষ্ি িাই বনক্ষ্য় েত্রুর 

রমাকাক্ষ্িলা করক্ষ্ি হক্ষ্ি, এিাং জীিক্ষ্নর িক্ষ্র রাস্তা া  যা যা আক্ষ্ি সিবকছু, আবম যবে হকুম বেিার নাও পাবর, রিামরা িন্ধ কক্ষ্র রেক্ষ্ি। 

“ এই কঠিন িিব্য উচ্চারক্ষ্নর মধ্য বেক্ষ্য় িঙ্গিন্ধু বুবেক্ষ্য় বেক্ষ্লন রয, পাবকস্তাবন োসকক্ষ্গাষ্ঠী িাক্ষ্ক ৭ িাবরক্ষ্ের পর অগ্রসর হক্ষ্ি নাও 

বেক্ষ্ি পাক্ষ্রন। বকন্তু রনিা জনিার আক্ষ্িগ-উক্ষ্ত্তজনা, র্াওয়া-পাওয়া এিাং মক্ষ্নাভাি রেক্ষ্ে বুেক্ষ্ি রপক্ষ্রবিক্ষ্লন রয এই জনিা এেন আর 

রপিক্ষ্নর বেক্ষ্ক নয়, সমু্মক্ষ্ের বেক্ষ্কই ছুক্ষ্  যাক্ষ্ি অবনি চান গবিক্ষ্ি। রসকারক্ষ্ণ বিবন উচ্চারণ করক্ষ্লন, “এিাক্ষ্রর সাংগ্রাম আমাক্ষ্ের মুবির 

সাংগ্রাম, এিাক্ষ্রর সাংগ্রাম স্বাধীনিার সাংগ্রাম।“ এোক্ষ্ন িঙ্গিন্ধু স্পষ্ট কক্ষ্র রয বিষয়টি সিাইক্ষ্ক িক্ষ্ল বেক্ষ্লন িা বুেক্ষ্ি কাক্ষ্রারই িাবক 

রইল না। রাজনীবির ব্যাখ্যা বিক্ষ্েষক্ষ্ণ িঙ্গিন্ধুর এই িিব্যক্ষ্ক দটি ধারায় রেেক্ষ্ি হক্ষ্ি। প্রেমি, রযক্ষ্হতু ৩ মার্ চ রেক্ষ্ক অসহক্ষ্যাগ 

আক্ষ্দালন র্ক্ষ্ল আসবিক্ষ্লা। রস আক্ষ্দালন ৭ িাবরক্ষ্ের পর র্াবলক্ষ্য় রনওয়ার বনক্ষ্ে চে িঙ্গিন্ধু বেক্ষ্লন। িাই বনয়মিাবন্ত্রক ধারায় অসহক্ষ্যাগ 

আক্ষ্দালক্ষ্নর গবি রয পবরণবি রনক্ষ্ি িাক্ষ্ি সামবরক স্বস্বরোসক্ষ্কর যমিায় োকার সুক্ষ্যাগ অিবেষ্ট োকক্ষ্ি না। িাক্ষ্ক অিশ্যই যমিা 

রিক্ষ্ি বিোয় বনক্ষ্ি হক্ষ্ি। বিিীয়ি, পাবকস্তাক্ষ্নর সামবরক সরকাক্ষ্রর বিরুক্ষ্ে সূবর্ি অসহক্ষ্যাগ আক্ষ্দালন রেষপয চন্ত বনয়মিাবন্ত্রক ধারায় 

পাবকস্তাক্ষ্নর পিন   াক্ষ্নার কো। বকন্তু যমিা না রিক্ষ্ি যবে আঁকক্ষ্ি ধক্ষ্র োকক্ষ্ি র্ায় িাহক্ষ্ল বনরস্ত্র জনগক্ষ্ণর ওপর আ াি হানা 

িািা বিিীয় রকাক্ষ্না পে োসকক্ষ্গাষ্ঠী রিক্ষ্ি রনক্ষ্ি না। রসক্ষ্যক্ষ্ত্র িাঙ্গাবলর ওপর আক্রমণ   ক্ষ্ল স্বাধীনিার ন্যায়সঙ্গি অবধকার প্রবিষ্ঠার 

পাল্টা আক্রমণ অবনিায চ হক্ষ্য় উেক্ষ্ি। িঙ্গিন্ধু এই দটি পেই িার উি আহ্বাক্ষ্নর মধ্য বেক্ষ্য় রোলা ররক্ষ্ে বেক্ষ্লন। সকক্ষ্লই বুেক্ষ্ি 

পারবিক্ষ্লন অসহক্ষ্যাগ আক্ষ্দালক্ষ্নর পবরণবিক্ষ্ি পাবকস্তাবনরা যমিা িািক্ষ্ি না, পূি চিাাংলাও িোগ করক্ষ্ি না। সুিরাাং বিিীয় সেস্ত্র 

পক্ষ্েই িারা জনগক্ষ্ণর উত্থানক্ষ্ক েমন করক্ষ্ি র্াইক্ষ্ি। রসকারক্ষ্ণই িঙ্গিন্ধু  ক্ষ্র  ক্ষ্র দগ চ গক্ষ্ি রিালার, যার যা আক্ষ্ি িাই বনক্ষ্য় েত্রুর 

রমাকাক্ষ্িলা করক্ষ্ি প্রস্তুি হওয়ার আহ্বান জানাক্ষ্লন। কক্ষ্িা বনগূঢ় সিে লুবকক্ষ্য় বিক্ষ্লা িঙ্গিন্ধুর এমন রিক্ষ্জােীপ্ত , প্রজ্ঞােীপ্ত িজ্রকক্ষ্ের 

মক্ষ্ধ্য। রগা া ভাষক্ষ্ণর বনয চাসটি রযক্ষ্না এোক্ষ্নই এক্ষ্স মানুষক্ষ্ক সেস্ত্র হওয়ার পক্ষ্ে নাবমক্ষ্য় বেক্ষ্লা। বিবন ভাষণ রেষ কক্ষ্রক্ষ্িন বকন্তু 

আক্ষ্দালনক্ষ্ক স্বাধীনিা অজচক্ষ্নর পক্ষ্ে র্বিক্ষ্য় বেক্ষ্লন । রসই পে প্রবিবেন প্রেস্ত হক্ষ্ি োকক্ষ্লা। পাবকস্তাবনরা ঢাকায় এক্ষ্স িয়সালা 

করার রর্ষ্টা করক্ষ্লা বকন্তু িয়সালার বনয়মিাবন্ত্রক পক্ষ্ে িারা অগ্রসর হয়বন । িক্ষ্ল ১৬ িাবরে রেক্ষ্ক ইয়াবহয়া োন আক্ষ্লার্নার র বিক্ষ্ল 

িক্ষ্স আসক্ষ্ল রগাপক্ষ্ন অপাক্ষ্রেন সার্ চলাইক্ষ্ র প্রস্তুবি বনবেক্ষ্লা। অন্যবেক্ষ্ক িঙ্গিন্ধু সাক্ষ্ি সাি রকাটি মানুষক্ষ্ক স্বাধীনিার জন্য সেস্ত্র 

মক্ষ্ন্ত্র উজ্জীবিি হক্ষ্ি প্রস্তুবি বনক্ষ্ি সময় বেক্ষ্লন। ২৫ মার্ চ িাবরে পাবকস্তাবনরা অপাক্ষ্রেন সার্ চলাই  নাবমক্ষ্য় রয গণহিো শুরু কক্ষ্রবিক্ষ্লা 

িার পবরণবিক্ষ্ি িারা রর্ক্ষ্য়বিক্ষ্লা পূি চিাাংলায় মানুষ নয় রপািামাটির িাস্তিায়ন। বকন্তু এই মাটি কক্ষ্িা উত্তপ্ত হক্ষ্য় উক্ষ্েবিক্ষ্লা রসটি িারা 

উপলবি করক্ষ্ি পাক্ষ্রবন, এই মাটির সন্তানরা অপাক্ষ্রেন সার্ চলাইক্ষ্ র আগুন বনবভক্ষ্য় বেক্ষ্ি লয লয বুক বর্বিক্ষ্য় বেক্ষ্য়বিক্ষ্লা। রসই বুক 

ধারণ কক্ষ্রবিক্ষ্লা ৭ মার্ চ িাবরক্ষ্ে ররসক্ষ্কাস চ ময়োক্ষ্ন িঙ্গিন্ধুর রেওয়া রিক্ষ্জােীপ্ত ভাষণক্ষ্ক । এটি বিক্ষ্লা মুবিযুে পূি চ স্বাধীনিার মক্ষ্ন্ত্র 

প্রজ্ববলি সাক্ষ্ি সাি রকাটি মানুক্ষ্ষর হাক্ষ্ি এক্ষ্ককটি অবিবেো।  

 

রয রনিা জাবিক্ষ্ক পরাধীনিার গ্লাবন রেক্ষ্ক মুি করক্ষ্ি স্বাধীনিার মন্ত্র িবিক্ষ্য় বেক্ষ্ি জাক্ষ্নন বিবন ইবিহাক্ষ্সর যণ , িাস্তিিা 

এিাং স্বাধীনিা অজচক্ষ্নর উপায়ক্ষ্ক রাজননবিক প্রজ্ঞা বেক্ষ্য়ই প্রেে চন কক্ষ্রন। িঙ্গিন্ধু ৭ মাক্ষ্র্ চর সবন্ধযক্ষ্ণ োঁবিক্ষ্য় সাক্ষ্ি সাি রকাটি 

মানুষক্ষ্ক স্বাধীনিার আক্ষ্লাক্ষ্কাবিি পে রেবেক্ষ্য় বেক্ষ্লন। বকন্তু রকাক্ষ্না হেকারী বসোন্ত র্াবপক্ষ্য় বেক্ষ্লন না। কারণ অবনিায চ স্বাধীনিার 

জন্য আর বকছুবেন অক্ষ্পযা করক্ষ্ি হক্ষ্ি। িক্ষ্ি রকাক্ষ্না অিস্থাক্ষ্িই ৭ িাবরক্ষ্ে স্বাধীনিার চূিান্ত নয় , বনক িিী র াষণা উচ্চারণ করাই 

রকিল রযক্ষ্ি পাক্ষ্র। রসটিই বিবন রসবেন করক্ষ্লন। যবে ৭ িাবরক্ষ্েই বিবন স্বাধীনিার চূিান্ত র াষণা বেক্ষ্িন িাহক্ষ্ল পাবকস্তাবনক্ষ্ের িাক 

করা ট্যাঙ্ক, িন্দুক, কামান, রমবেনগান ররসক্ষ্কাস চ ময়োক্ষ্ন লয লয মানুক্ষ্ষর ওপর শুধু নয়, রগা া রেক্ষ্ের মানুক্ষ্ষর ওপর বনবযপ্ত হক্ষ্িা। 

িাক্ষ্ি রনতৃে রযমন এক জায়গাক্ষ্িই পাবকস্তাবনক্ষ্ের হাক্ষ্ি বনহি হক্ষ্িা। বনরস্ত্র মানুষও িাক্ষ্ের হাি রেক্ষ্ক িাঁর্ক্ষ্ি পারক্ষ্িা না। পাবকস্তান 

রাে বিশ্বক্ষ্ক বুবেক্ষ্য় বেক্ষ্িা রেে মুবজি স্বাধীনিাকামী নয় বিবেন্নিািােী রনিা। বকন্তু িঙ্গিন্ধু রিা বিক্ষ্লন ২০ েিক্ষ্কর স্বাধীনিা 

আক্ষ্দালক্ষ্নর অন্যিম রসরা রনিা । িাই ৭ মার্ চ বিবন জনিাক্ষ্ক বনক্ষ্য় স্বাধীনিার েী চ আক্ষ্দালক্ষ্নর সঠিক পক্ষ্ে পেযাত্রা শুরু করক্ষ্লন। 

এই যাত্রাক্ষ্ক সামবরক িাবহনী ২৫ িাবরে গণহিো র্াবলক্ষ্য় স্তি কক্ষ্র বেক্ষ্ি রর্ক্ষ্য়বিক্ষ্লা, এর বিরুক্ষ্ে স্বাধীনিার ন্যায্য প্রবিক্ষ্রাধ, জনিার 

জনযুক্ষ্ে রূপান্তবরি হক্ষ্য় প্রবিউত্তর রেওয়া হক্ষ্লা। এই যুেই স্বাধীন িাাংলাক্ষ্েে রাে উপহার বেক্ষ্য়বিক্ষ্লা। ৭ মার্ চ স্বাধীনিার ইবিহাস 



বনম চাক্ষ্ণর এক ঐবিহাবসক পেযাত্রার বেন। রসই যাত্রার রনতৃে বেক্ষ্লন িঙ্গিন্ধু। কক্ষ্ণ্ঠ বিক্ষ্লা িার অমর এক রাজননবিক ভাষণ, যা 

পৃবেিীর ইবিহাক্ষ্স স্বাধীনিার রেষ্ঠ েবলল বহক্ষ্সক্ষ্ি স্বীকৃবি লাভ কক্ষ্রক্ষ্ি।  
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