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বŋবnুর ৭ই মােচ%র ভাষণ
ভােয়রা আমার,
আজ, dঃখভরাkাn মন িনেয় আপনােদর সামেন হািজর হেয়িছ। আপনারা সবই জােনন এবং
!বােঝন। আমরা আমােদর জীবন িদেয় -চ/া কেরিছ। িকnt dঃেখর িবষয় - আজ ঢাকা, চ"gাম,
খুলনা, রাজশাহী, রংপুের আমার ভাইেয়র রেk রাজপথ রি0ত হেয়েছ। আজ বাংলার মানুষ মুিk
চায়। বাংলার মানুষ বাঁচেত চায়। বাংলার মানুষ তার আt অিধকার চায়। কী অন#ায় কেরিছলাম?
িনব$াচেনর পের বাংলােদেশর মানুষ সmূণ"ভােব আমােক, আওয়ামী লীগেক +ভাট "দন। আমােদর
ন"াশনাল এেসmিল বসেব, আমরা %সখােন শাসনতnt -তয়ার করেবা। এবং এই !দশেক আমরা
গেড় তু লেবা। এেদেশর মানুষ অথ-ৈনিতক, রাজৈনিতক, সাংsৃিতক মুিk পােব। িকnt dঃেখর িবষয়
আজ dঃেখর সেŋ বলেত হয়, !তইশ (২৩) বcেরর কrণ ইিতহাস, বাংলার অত(াচােরর,
বাংলার মানুেষর রেkর ইিতহাস। !তইশ (২৩) বcেরর ইিতহাস, মুমষ
ূ " নর-নারীর আত'নােদর
ইিতহাস। বাংলার ইিতহাস, এ "দেশর মানুেষর রk িদেয় রাজপথ রি#ত করার ইিতহাস।
উিn$েশা বায়াn (১৯৫২) সােল রk িদেয়িছ। উিn$!শা চুয়াn (১৯৫৪) সােল িনব(াচেন জয়লাভ
কেরও আমরা গিদেত বসেত পাির নাই। উিn$!শা আটাn (১৯৫৮) সােল আইয়ুব খাঁন মাশ*াল ল’
জাির কের ১০ বcর পয#n আমােদর &গালাম কের &রেখেছ। উিn$!শা !ছষি% (১৯৬৬) সােল
ছয় (৬) দফার আেnালেনর সাত-ঐ জুেন আমার )ছেলেদর gিল কের হত2া করা হেয়েছ। উিn$
!শা ঊনসtুেরর (১৯৬৯) আেnালেন আইয়ুব খাঁেনর পতন হওয়ার পের যখন ইয়ািহয়া খাঁন
সােহব সরকার িনেলন, িতিন বলেলন, !দেশ শাসনতnt !দেবন, গণতnt %দেবন। আমরা %মেন
িনলাম।
তারপের অেনক ইিতহাস হেয় ,গেলা, িনব$াচন হেলা। আপনারা জােনন, /দাষ িক আমােদর?
আজেক িতিন, আিম $pিসেডn ইয়ািহয়া খাঁন সােহেবর সেŋ +দখা কেরিছ; আপনারা জােনন,
আলাপ আেলাচনা কেরিছ। আিম পাক - !ধু বাংলা নয়, পািকsােনর )মজিরিট পািট%র 'নতা
িহসােব তাঁেক অনুেরাধ করলাম, পেনেরাই (১৫) !ফbrয়াির তািরেখ আপিন জাতীয় পিরষেদ
অিধেবশন (দন। িতিন আমার কথা রাখেলন না, িতিন রাখেলন ভুে+া সােহেবর কথা। িতিন
বলেলন, pথম সpােহ মাচ$ মােস হেব। িতিন মাইন%া িনেলন। আমরা বললাম িঠক আেছ
আমরাএেসmিলেত বসেবা। আমরা আলাপ আেলাচনা করেবা। আিম বললাম - বkৃতার মেধ* এেসmিলর মেধ* আেলাচনা করব। এমনিক আিম এ পয#n বললাম, যিদ $কউ !নেয%া কথা বেল,
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আমরা সংখ(ায় *বশী হেলও, একজন যিদও )স হয় তাঁর !নেয%া কথা আমরা 'মেন 'নব। জনাব
ভুে$া সােহব এখােন এেসিছেলন, আেলাচনা করেলন, বেল $গেলন !য আেলাচনার দরজা বn না,
আেরা আেলাচনা হেব। তারপের অন#ান# !নতৃবৃnেদর সেŋ আলাপ করলাম| আপনারা আসুন
বিস, আমরা আলাপ কের শাসনতnt .তয়ার কির। িতিন বলেলন, পি#ম পািকsােনর +মmাররা
যিদ এখােন আেস তাহেল কসাইখানা হেব এেসmিল। িতিন বলেলন, !য যােব তােক %মের %ফেল
!দওয়া হেব। যিদ $কউ এেসmিলেত আেস, তাহেল !পেশায়ার !থেক করািচ পয-n !দাকান !জার
কের বn করা হেব। তার পেরও যিদ !কউ আেস তােক ছnছাড় করা হেব। আিম বললাম,
এেসmিল চলেব।
তারপের হঠাৎ ১ তািরেখ এেসmিল বn কের &দওয়া হেলা। ইয়ািহয়া খান সােহব !pিসেডn
িহসােব এেসmিল !ডেকিছেলন। আিম বললাম !য আিম যােবা। ভুে+া সােহব বলেলন িতিন যােবন
না। পঁয়িtশ (৩৫) জন সদস% পি(ম পািকsােনর !থেক এখােন আসেলন। তারপের হঠাৎ বn
কের $দওয়া হেলা। !দাষ !দওয়া হেলা বাংলার মানুষেক। !দাষ !দওয়া হেলা আমােক। বn কের
!দয়ার পের এেদেশর মানুষ pিতবাদমুখর হেয় উঠল।
আিম বললাম, শািnপুণ(ভােব আপনারা হরতাল পালন কেরন। আিম বললাম, আপনারা
কলকারখানা সব িকছু বn কের .দন। জনগণ সাড়া িদেলা। আপন ইcায় জনগণ রাsায় 0বিরেয়
পড়েলা। তারা শািnপূণ"ভােব সংgাম চািলেয় যাওয়ার জন$ িsর pিতjবd হেলা। কী #পলাম
আমরা? যা আমার পয়সা িদেয় অst িকেনিছ, বিহঃশtrর আkমণ #থেক #দশ #ক রkা করার
জন#, আজ #সই অst ব)বহার হেc আমার #দেশর গরীব dঃখী িনরst মানুেষর িবrেd। তার
বুেকর উপের হেc gিল। আমরা পািকsােনর সংখ.াgr। আমরা পািকsােনর সংখ.াgr। আমরা
বাŋািলরা যখনই kমতায় যাওয়ার 0চ2া কেরিছ, যখনই এেদেশর মািলক হবার )চ+া কেরিছ,
তখনই তাঁরা আমােদর উপর ঝাঁিপেয় পেড়েছন। তারা আমােদর ভাই। আিম বেলিছ তােদর কােছ
এ কথা %য আপনারা &কন আপনার ভাইেয়র বুেক gিল মারেবন। আপনােদর রাখা হেয়েছ যিদ
বিহশtr আkমণ কের, তার !থেক !দশটােক রkা করার জন(। তারপের উিন বলেলন !য,
আমার নােম বেলেছন আিম নািক বেল, sীকার কেরিছ !য দশ (১০)-ঐ তািরেখ রাউn )টিবল
কনফােরn হেব। আিম উনােক এ কথা বেল িদবার চাই, আিম তােক তা বিল নাই। !টিলেফােন
আমার সেŋ তার কথা হয়। তােক আিম বেলিছলাম, জনাব ইয়ািহয়া খাঁন সােহব, আপিন
পািকsােনর )pিসেডn। !দেখ যান, ঢাকায় আেসন, কীভােব আমার গরীেবর উপের, আমার
বাংলার মানুেষর বুেকর উপের gিল করা হেয়েছ। কী কের আমার মােয়র (কাল খািল করা হেয়েছ,
কী কের মানুষেক হত+া করা হেয়েছ। আপিন আসুন, !দখুন, িবচার কrন, তারপের আপিন িঠক
কrন - আিম এই কথা বেলিছলাম। আিম !তা অেনক আেগই বেলিছ িকেসর আর.িট.িস.? কার
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সেŋ বসেবা? যারা আমার মানুেষর বুেকর রk িনেয়েছ, তাঁেদর সেŋ বসেবা? আমার সেŋ পরামশ*
না কের, বা আমােদর সেŋ আেলাচনা না কের, পাঁচ ঘ1া 2গাপেন 4বঠক কের !য বkৃতা িতিন
কেরেছন এবং !য বkৃতা কের এেসmিল কেরেছন, সমs $দাষ িতিন আমার উপের িদেয়েছন।
বাংলার মানুেষর উপের িদেয়েছন।
আিম পির&ার িমিটং এ বেলিছ, !য এবােরর সংgাম আমার মুিkর সংgাম, এবােরর সংgাম
sাধীনতার সংgাম।
ভােয়রা আমার,
পঁিচশ (২৫) তািরেখ এেসmিল কল কেরেছ। রেkর দাগ +কায় নাই। আিম দশ (১০) তািরেখ
বেল িদেয়িছ (য, ঐ শহীেদর রেkর উপর িদেয় পাড়া িদেয় আর.িট.িস.-!ত মুিজবুর রহমান
!যাগদান করেত পােরনা। এেসmিল কল কেরেছন, আমার দািব মানেত হেব। pথম, সামিরক
আইন মাশ'াল ল’ উইথ$ করেত হেব। সমs সামিরক বািহনীর !লােকেদর ব"ারােক 'ফরত িদেত
হেব। %যভােব হত*া করা হেয়েছ তার তদn করেত হেব। আর, জনগেণর pিতিনিধর কােছ kমতা
হsাnর করেত হেব। তারপের িবেবচনা কের /দখেবা, আমরা এেসmিলেত বসেত পারেবা িক
পারেবানা। এর পূেব*, এর পূেব' এেসmিলেত বসা, আমরা ... এেসmিলেত বসেত আমরা পািরনা।
জনগণ !সই অিধকার আমােক *দয় নাই।
ভােয়রা আমার, (তামরা আমার উপর িব.াস আেছ?
আিম pধানমিntt চাই না। আমরা এ (দেশর মানুেষর অিধকার চাই। আিম পির1ার অkের বেল
!দবার চাই, !য, আজ #থেক এই বাংলােদেশ, !কাট%কাচাির, আদালত ফইজদারী, িশkা pিত!ান
অিনিদ%&কােলর জন- বn থাকেব। গরীেবর যােত ক& না হয়, যােত আমার মানুষ ক, না কের,
!সইজন& সমs অন#ন# িজিনসgেলা আেছ, !সgেলার হরতাল কাল !থেক চলেবনা। িরকশা
!ঘাড়াগািড় চলেব, !রল চলেব, ল" চলেব। !ধু $সেkটািরেয়ট, সুিpম &কাট*, হাইেকাট',
জজেকাট%, !সিমগভান"েমn দpরgেলা, ওয়াপদা &কােনা িকছু চলেবনা। আঠাইশ (২৮) তািরেখ
কম#চারীরা !যেয় !বতন িনেয় আসেবন। এরপের যিদ (বতন (দওয়া না হয়, আর যিদ একটা gিল
চেল, আর যিদ আমার !লােকর উপর হত&া করা হয়, !তামােদর উপর কােছ আমার অনুেরাধ
রইেলা, pেত$ক ঘের ঘের দূগ$ গেড় #তাল। #তামােদর যা িকছু আেছ তাই িনেয় শtrর +মাকােবলা
করেত হেব। এবং জীবেনর তের রাsাঘাট যা যা আেছ, সবিকছু , আিম যিদ hকুম )দবার নাও
পাির, !তামরা বn কের 'দেব। আমরা ভােত মারেবা, আমরা পািনেত মারেবা। +তামরা আমার
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ভাই, !তামরা ব'ারােক থােকা, !কউ !তামােদর িকছু বলেবনা। িকnt আর আমার বুেকর উপর
gিল চালাবার &চ'া কেরা না। ভােলা হেবনা। সাত $কািট মানুষেক দাবায় রাখেত পারবানা। আমরা
যখন মরেত িশেখিছ তখন )কউ আমােদর দমােত পারেবনা।
আর #য সমs #লাক শহীদ হেয়েছ, আঘাতpাp হেয়েছ, আমরা আওয়ামী লীেগর &থেক যdুর
পাির তাঁেদর সাহায, করেত !চ#া করেবা। যারা পােরন আমার িরিলফ কিমিটেক সামান% টাকা
পয়সা %পৗঁিছেয় %দেবন। আর এই সাত (৭) িদন হরতােল *য সমs /িমক ভাইরা #যাগদান
কেরেছন, pেত$কটায় িশেlর মািলক তােদর $বতন !পৗছােয় !দেবন। সরকারী কম-চারীেদর বিল,
আিম যা বিল তা মানেত হেব। -য পয/n আমার এই #দেশর মুিk না হেব, খাজনা-ট"াk বn কের
!দওয়া হেলা, !কউ !দেব না। !শােনন মেন রাখেবন, শtr বািহনী ঢু েকেছ, িনেজেদর মেধ)
আtকলহ সৃি' করেব, লুটতরাজ করেব। এই বাংলায় িহnু-মুসলমান, বাŋািল -নন বাŋািল, যারা
আেছ তারা আমােদর ভাই, তােদর রkার দািয়t আপনােদর উপের। আমােদর 'যন বদনাম না
হয়। মেন রাখেবন 'রিডও !টিলিভশেনর কম,চারীরা, যিদ $রিডওেত আমােদর কথা না $শােন,
তাহেল !কান বাŋািল !রিডও !sশেন যােবননা। যিদ 'টিলিভশন আমােদর িনউজ না 'দয়, !কান
বাŋািল !টিলিভশেন যােবননা। দ ুই (২) ঘnা ব"াŋ !খালা থাকেব, যােত মানুষ তাঁেদর মায়নাপt
!নবার পাের। িকnt পূব- বাংলা !থেক পি1ম পািকsােন, এক পয়সাও চালান হেত পারেবনা।
!টিলেফান !টিলgাম আমােদর এই পূব1 বাংলায় চলেব, এবং িবেদেশর সেŋ িনউজ পাঠােত হেল
আপনারা চালােবন। িকnt যিদ এই #দেশর মানুষেক খতম করার #চ!া করা হয়, বাŋািলরা
বুেঝ%েন কাজ করেবন।
আিম অনুেরাধ করিছ, আপনারা আমােদর ভাই, আপনারা $দশেক এেকবাের জাহাnােম +ংস
কের িদেয়ননা। জীবেন আর !কানিদন আপনােদর মুখ $দখােদিখ হেবনা। যিদ আমরা
শািnপূণ(ভােব আমােদর ফয়সালা করেত পাির তাহেল অnতপেk ভাইভাই িহসােব বাস করার
সmাবনা আেছ । !সইজনz আপনােদর অন ুেরাধ করিছ, আমার এই 'দেশ আপনারা িমিলটাির
শাসন চালাবার )চ*া আর করেবন না। িdতীয় কথা, pেত-ক gােম, pেত-ক মহlায়, pেত-ক
ইউিনয়েন, pেত)ক সাবিডিভশেন আওয়ািমলীেগর !নতৃেt সংgাম পিরষদ গেড় *তাল। এবং
!তামােদর যা িকছু আেছ তাই িনেয় pstত থােকা। মেন রাখবা, রk যখন িদেয়িছ রk আেরা
!দেবা। এ "দেশর মানুষেক মুk কের ছাড়েবা ইনশাlাহ।
এবােরর সংgাম আমােদর মুিkর সংgাম। এবােরর সংgাম sাধীনতার সংgাম।
জয় বাংলা।

	
  

