
জাতির তিিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুতজবুর রহমানের  

৭ই মানচ ের ঐতিহাতিক ভাষনের উির শিতমোর  

ভাষে  

মােেীয় প্রধােমন্ত্রী  

শেখ হাতিো  

ওিমােী স্মৃতি তমলোয়িে, রতববার, ২৬ ফাল্গুে ১৪১৯, ১০ মাচ ে ২০১৩  

 

তবিতমল্লাতহর রাহমাতের রাতহম  

িম্মাতেি িভািতি,  

িহকমীবৃন্দ,  

আনলাচকবৃন্দ,  

িমনবি সুতধমন্ডলী,  

আিিালামু আলাইকুম।  

একাত্তনরর ৭ই মাচ ে। বাঙাতল জাতির জীবনে এক অতবস্মরেীয় তিে। একাত্তনরর এতিনেই িানে িাি শকাটি বাঙাতলর 

মুতিিািা, িব েকানলর িব েনেষ্ঠ বাঙাতল, জাতির তিিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুতজবুর রহমাে শরিনকাি ে ময়িানে স্বাধীেিার ডাক শিে।  

শে জাতি বার বার তবনিেীনির হানি তেে োতিি হনয়নে, প্রিাতরি হনয়নে শিই জাতি আজ স্বাধীেিার সুস্পষ্ট িথতেনি েেো 

িায়। একাত্তনরর ৭ই মাচ ে বঙ্গবন্ধু শিাহরাওয়ািী উদ্যানে বাঙাতলর শেষ্ঠ মহাকাব্যটি রচো কনরে। তিতে মুতিিাগল ১০ লাখ 

মানুনষর িামনে িাঁর ঐতিহাতিক তিদ্ধান্ত শ াষো কনর বনলে, ‘‘এবানরর িংগ্রাম আমানির মুতির িংগ্রাম, এবানরর িংগ্রাম 

স্বাধীেিার িংগ্রাম। জয় বাংলা।''  

তবনের শোতষি, তেিীতেি, তেে োতিি গেমানুনষর তকংবিন্তী শেিা বঙ্গবন্ধুর এ অনমা  বােী এক-দুই তিে, মাি বা বেনরর 

প্রস্ত্ত্ততির ফিল েয়। এর প্রতিটি েনের বুেে, প্রতিটি বানকের তবন্যাি তিতে শুরু কনরতেনলে ১৯৪৭ িাল শথনক। তিজাতি িনের 

তভতত্তনি ভারিবষ ে শভনঙ্গ িাতকস্তানের জনের শুরু শথনকই।  

প্রায় েিভাগ বাঙাতল অধ্যেতষি পূব ে িাতকস্তাে আর বানরাে মাইল দূনর তবতভন্ন জাতি-শগাষ্ঠী ও ভাষা-ভাষী তেনয় িতিম 

িাতকস্তাে। অতমনলর জে শিখাে শথনকই।  

শুরু শথনকই িতিম িাতকস্তানের রাজনেতিক শেতৃত্ব বাঙাতলনির িাতবনয় রাখনি শুরু কনর। আথ ে-িামাতজক প্রতিটি শেনে 

বাঙাতলনিরনক ন্যায্য অতধকার শথনক বতিি কনর।  

১৯৪৮ িাল শথনকই বাঙাতলরা বিোর তবরুনদ্ধ প্রতিবাি শুরু কনর। বঙ্গবন্ধু ৪ জানুয়াতর োেলীগ প্রতিষ্ঠা কনরে। এনি 

শিনের োেনির মনে তবরাট িাো িনে। তজন্নাহ, তলয়াকি, োতজমুতিেনির কানে বাংলার শকানো স্থােই শেই। অথচ িাতকস্তানের 

৫৫ েিাংে মানুনষর ভাষা বাংলা। বঙ্গবন্ধুর শেতৃনত্ব ঢাকায় োে-জেিা আনন্দালে-তবনোভ চাতলনয় োয়। আনি ১৯৫২ িানলর 

একুনে শফব্রুয়ারী। বাঙাতল বুনকর রি তিনয় মাতৃভাষার মে োিা প্রতিষ্ঠা কনর। িারির শথনক বাঙাতল আর রাজিথ োনেতে।   

সুতধমন্ডলী,  

চুয়ান্ননি যুিফ্রনের তেব োতচি িরকারনক শকন্দ্রীয় মুিতলম লীগ িরকার ষেেন্ত্র কনর মাে ১ মাি ২৭ তিনের মাথায় 

বরখাস্ত কনর। ১৯৫৬ িানল যুিফ্রে আবার িরকার গঠে কনর। তকন্তু ষেেন্ত্র তিছু োনেতে। আটান্ননি আনি আইউনবর িামতরক 

োিে। জাতির তিিার শেতৃনত্ব বাঙাতল জাতি আনন্দালে চাতলনয় োয়।  

বাঙাতলর স্বাতধকার, স্বায়ত্বোিে ও আত্মতেয়ন্ত্রনের অতধকার আিানয়র লনেে বঙ্গবন্ধু ১৯৬৬ িানল ঐতিহাতিক ৬-িফা 

িাতব শিে কনরে। বাঙাতলর এ মুতি িেি বাস্তবায়নে আনন্দালে িারা শিনে েতেনয় িনে। ঊেিত্তনরর গেঅভ্যেত্থানের মে তিনয় 

আইউনবর িিে হয়। আনি ইয়াতহয়া।  



িত্তনর অনুতষ্ঠি হয় িাধারে তেব োচে। বঙ্গবন্ধুর শেতৃনত্ব আওয়ামী লীগ জািীয় িতরষনির ৩১৩টি আিনের মনে ১৬৭টি 

আিনে জয়ী হনয় তেরঙ্কুে িংখ্যাগতরষ্ঠিা লাভ কনর। আর প্রানিতেক িতরষনির ৩১০টি আিনের মনে ২৯৮টিই িায় আওয়ামী 

লীগ।  

ইয়াতহয়া-ভ্যনটা েতুে ষেেনন্ত্র তলপ্ত হয়। ভ্যনটা েমিার ভাগ চাে। িামতরক বাতহেীও েমিা হািোো করনি চায় ো। ৩ 

মাচ ে ঢাকায় জািীয় িংিনির অতধনবেে আহ্বাে কনরও িয়লা মাচ ে িা স্থতগি কনর। বাঙাতল তবনোনভ শফনট িনে।  

একাত্তনরর িয়লা মাচ ে লানখা বাঙাতল বাঁনের লাঠি হানি খন্ড খন্ড তমতেল তেনয় এর প্রতিবাি জাোয়। বঙ্গবন্ধু লানখা 

জেিার িামনে অিহনোগ আনন্দালে ও ধম ে টিহ েয় তিনের আনন্দালে কম েসূচী শ াষো কনরে। আর বনলে, ৭ মাচ ে শরিনকাি ে 

ময়িানে জেিভা হনব। শিখানে তিতে িরবিী কম েসূচী শ াষো করনবে।  

সুতধবৃন্দ,  

১৯ তমতেনটর এই ভাষেই বাঙাতল জাতিনক মুতিযুনদ্ধ ঝাঁতিনয় িেনি উিুদ্ধ কনর। বাঙাতলনক স্বাধীেিার মূলমনন্ত্র উিীপ্ত 

ও িীতেি কনর। এমে  টো তবনের ইতিহানি তবরল। আর এজন্যই এটি তবনের শেষ্ঠ ভাষে। বঙ্গবন্ধুর এ ঐতিহাতিক ভাষেটির 

তুলো শুধ্য এটিই। এমে গতিময়, িাৎিে েময়, সুদুরপ্রিারী ভাষে ইনিাপূনব ে শকানো শেিা তিনয়নেে বনল জাো শেই।  

একতিনক চূোন্ত িংগ্রানমর ডাক, অিরতিনক অিাম্প্রিাতয়ক শচিোনক িমুন্নি রাখার আহ্বাে। আবার শখনট খাওয়া 

িাধারে মানুষগুনলার কল্যােতচন্তা।  

অনেক গনবষক এ ভাষেটির িানথ যুিরানের আধ্যতেক গেিনন্ত্রর রূিকার শপ্রতিনডে আব্রাহাম তলংকনের ১৮৬৩ িানল 

জাতির উনিনে গ্যাটিিবানগ ে শিয়া ভাষনের তমল খ ুঁনজ িাে।  

শকউ শকউ ১৯৪০ িানল তিিীয় তবেযুদ্ধকানল তব্রনটনের জেগেনক োৎিী জাম োেীর তবরুনদ্ধ ঝাঁতিনয় িোর জন্য প্রধােমন্ত্রী 

উইন্সটে চাতচ েনলর ঐতিহাতিক শবিার ভাষেটির িানথ তমল খ ুঁনজ িাে। তকন্তু এ দুটিই তেল তলতখি বিৃিা।  

বঙ্গবন্ধু শকানো তলতখি বিৃিা েয়, আনত্মািলতি শথনক তিতে এই জয়গাে শুতেনয়নেে। এটি তেল িাঁর িী ে রাজনেতিক 

জীবনের স্বপ্ন, িাধো, িংগ্রাম ও িোনগর ফিল। এ ভাষনের ির ‘‘তেউজউইক'' বঙ্গবন্ধুনক ‘‘রাজেীতির কতব'' আখ্যা শিয়।  

বঙ্গবন্ধুনক শপ্ররো তিনয়নেে, িরামে ে তিনয়নেে, মনোবল যুতগনয়নেে আমার শেহময়ী মা, বঙ্গমািা শবগম ফতজলাতুে 

শেো মুতজব। তেতে তেভৃনি শথনক স্বাধীেিা িংগ্রানমর প্রতিটি আনন্দালে িতরচাতলি কনরনেে। তবনেষ কনর জাতির তিিা েখে 

শজনল থাকনিে শিই তিেগুনলানি।  

সুতধমন্ডলী,  

একাত্তনরর ৭ই মাচ ে িকাল শথনকই হাজার হাজার মানুষ তমতেল কনর জনো হনি থানক শিাহরাওয়ািী উদ্যানে। অনেক 

োরীও এনিতেনলে শিতিে। িবার হানি বাঁনের লাঠি। অনেনক এনিনেে িীর-ধনুক তেনয়। দুপুনরর আনগই শিাহরাওয়ািী উদ্যানে 

শলানক শলাকারণ্য হনয় োয়।  

োে-যুবিমাজ ও রাজেীতি িনচিে িাধারে মানুনষর প্রবল প্রিোো বঙ্গবন্ধু আজ স্বাধীেিার শ াষো শিনবে। লে লে 

মানুনষর কনে একই ধ্বতে, বীর বাঙাতল অস্ত্র ধর, বাংলানিে স্বাধীে কর। জয় বাংলা।  

জাতির তিিা ধীনর-সুনস্থ ভাষে শুরু কনরে। তক চমৎকার সূচোিব ে। ভাইনয়রা আমার, আজ দুুঃখ-ভারাক্রান্ত মে তেনয় 

আিোনির িামনে হাতজর হনয়তে।  

বঙ্গবন্ধুর এই ভাষনের প্রতিটি লাইেই উদ্ধৃতিনোগ্য। বাঙাতল জাতির জন্য আজীবে িানথয়। ভাষনের শুরুনি তিতে বায়ান্নর 

ভাষা আনন্দালে শথনক শুরু কনর একাত্তনরর শফব্রুয়াতর িে েন্ত বাঙাতল জাতির ওির শে বিো, অিোচার, তেে োিে করা হনয়নে িার 

একটি ইতিহাি িংনেনি বে েো কনরে।  

এক িময় িাঁর হৃিয় কথা বলনি শুরু কনর। িখে ‘‘আিতে'' িনম্মাধে তুতমনি চনল শগনে। বলনলে, শিামানির কানে 

আমার অনুনরাধ রইল, প্রনিেক  নর  নর দুগ ে গনে শিানলা। তিতে বনলে, শিামানির ো তকছু আনে, িাই তেনয় েত্রুর শমাকানবলা 

করনি হনব।  



চূোন্ত িে োনয় তগনয় বাঙাতল জাতিনক আহবাে জাতেনয় বলনেে, প্রনিেক গ্রানম, প্রনিেক মহল্লায় আওয়ামী লীনগর শেতৃনত্ব 

িংগ্রাম িতরষি গনে শিানলা এবং শিামানির ো তকছু আনে িাই তেনয় প্রস্ত্ত্তি থানকা। িারিরই বজ্র কনে আওয়াজ উনঠ, ‘‘মনে 

রাখবা, রি েখে তিনয়তে, রি আরও শিব। তকন্তু এ শিনের মানুষনক মুি কনর োেনবা, ইেোল্লাহ।''  

সুতধবৃন্দ,  

বঙ্গবন্ধুর এ তচরঞ্জীব ভাষনে িাঁর অিাধারে মােতবক গুোবলী প্রকাে শিনয়নে। অিহনোগ আনন্দালনের ফনল গরীব 

জেনগাষ্ঠীর োনি কষ্ট ো হয় শিজন্য তিতে তরক্সা, শরল, লি, শ াোর গােী চালু রাখার তেনি েে শিে। একতিনক েতমক-কম েচারীনির 

কানজ শেনি তেনষধ কনরে। অন্যতিনক ২৮ িাতরনখ তগনয় শবিে তেনয় আিার তেনি েে শিে। এজন্য দুই  ণ্টা ব্যাংক শখালা রাখার 

তেনিে ে শিে। এজন্যই বঙ্গবন্ধু মহাে শেিা। িব েকানলর িব েনেষ্ঠ বাঙাতল।  

এ ভাষনে িাঁর অিামান্য দূরিতে েিার প্রমােও িাওয়া োয়। িরািতর স্বাধীেিার শ াষো তিনল বাঙাতল জাতিনক তবনে 

তবতিন্নিাবািী তহনিনব তচতিি করা হনিা। বাঙাতল জাতির ওির ব্যািক ধ্বংিেজ্ঞ চালানোর অযুহাি শিি। অিরতিনক 

আনন্দালনের শজায়ারনক স্বাধীেিা শ াষোর কম শকানোতকছুনিই িন্তুষ্ট করা োনব ো। জাতির তিিা িাই বলনলে, এবানরর িংগ্রাম 

আমানির মুতির িংগ্রাম। এবানরর িংগ্রাম স্বাধীেিার িংগ্রাম। এই কঠিে িমনয় এি ভারিাম্যপূে ে বিৃিা শিয়া বঙ্গবন্ধুর িনেই 

িম্ভব তেল। এনকই বনল তভেোতর তলডার।  

িাঁর স্বাধীেিা িংগ্রানমর শ াষোর িরই বাঙাতল জাতি িানির প্রিোতেি তেনি েেো শিনয় োয়। শুরু হয় মুতিযুদ্ধ। ো 

িতরেি রূি িায় ২৬শে মানচ ের প্রথম প্রহনর। বঙ্গবন্ধু  বাংলানিনের স্বাধীেিা শ াষো কনরে।  

েয় মাি রিেয়ী যুনদ্ধর মে তিনয় বাঙাতল জাতি একাত্তনরর ১৬ই তডনিম্বর তবজয় অজেে কনর। িাই ৭ই মানচ ের ভাষে 

যুগ যুগ ধনর বাঙাতল জাতিনক অতিস্ফুতলনঙ্গর ন্যায় উজ্জীতবি কনর রাখনব। আজনকর িরুে প্রজনের শপ্ররোও একই সূনে গাঁথা।    

বাঙাতল হনয়ও োরা ১৯৪৭ িাল শথনকই ৯৯ েিাংে বাঙাতলর শচিোর িানথ তেনজনির িম্পৃি করনি িানরতে িারা 

বায়ান্ননি তবনরাতধিা কনরনে। যুিফ্রনের তবরুনদ্ধ ষেেন্ত্র কনরনে। ৬ িফা বােচাল করনি শচনয়নে। িত্তনরর তেব োচনের ফলাফলনক 

প্রশ্নতবদ্ধ করনি শচনয়নে। মুতিযুনদ্ধর তবনরাতধিা কনরনে। বাঙাতলনির হিো, তেে োিে, লুেে, অতিিংনোগ, ধষ েে কনরনে। জাতিনক 

শমধাশূন্য করনি শচনয়নে। িারাই চক্রান্ত কনর জাতির তিিানক িিতরবানর হিো কনরনে। পঁচাত্তনরর ির তজয়াউর রহমাে িানির 

োেকিো হে। আর ২০০১ িানল খানলিা তজয়া িানিরনক িিাকা শিয়। জঙ্গী-িন্ত্রািী হনি মিি শিয়। োর কুফল শভাগ করনে 

শিে, বাঙাতল জাতি।  

তবএেতি'র শেতৃনত্ব জামাি-তেতবর যুদ্ধািরাধীনির তবচার বাধাগ্রস্ত করনি চায়। তবচার হনবই। মিিিািানিরও তবচার 

হনব। ৯৫ েিাংে জেগে ো চায় িা রুখনব িাহি কার।  

সুতধমন্ডলী,  

বঙ্গবন্ধু ৭ই মাচ ে মুতির িংগ্রানমর শে ডাক তিনয়তেনলে িা আজও অতজেি হয়তে। আমরা তেয়ােব্বইনয় তকছুদূর 

এতগনয়তেলাম। তবএেতি-জামাি শজাট শিেনক আবারও তিেনে তেনয় োয়। এবার আমরা রূিকল্প ২০২১ বাস্তবায়ে করতে। তেো, 

স্বাস্থে, কৃতষ, শোগানোগ, িথ্যপ্রযুতি, ববনিতেক িম্পকেিহ প্রতিটি খানি শিে এতগনয় োনি। আমরা একটি ক্ষুধামুি, িাতরদ্র্েমুি 

িমৃদ্ধ শিাোর বাংলা প্রতিষ্ঠা কনর জাতির তিিার স্বপ্ন পূরে করনবা। আসুে, মুতিযুনদ্ধর আিে ে তেনয় িবাই তমনল আত্মতেনয়াগ কতর। 

জয় আমানির অতেবাে ে।  

শখািা হানফজ।  

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  

বাংলানিে তচরজীবী শহাক। 


