
বাাংলাদেশবাসীর উদেদশযেঃ বঙ্গবনু্ধ শশখ মুজিবুর রহমাদের শেতৃদে গঠিত বাাংলাদেশ সরকাদরর পক্ষ শেদক 

প্রধােমন্ত্রী তািউেীে আহমদের শবতার ভাষণ  

 

স্বাধীন বাাংলাদেদের বীর ভাইদবাদনরা, 

 

বাাংলাদেদের সাদে সাত ক াটি মুক্তিপাগল গণ-মানুদের কনতা বঙ্গবনু্ধ কেখ মুক্তিবুর রহমান ও তার সর াদরর পক্ষ 

কেদ  আক্তম আপনাদেরদ  আমার সাংগ্রামী অক্তভনন্দন িানাক্তি। আমরা শ্রদ্ধাভদর স্মরণ  রক্তি তাদের যারা 

বাাংলাদেদের স্বাধীনতা রক্ষা  রদত ক্তগদে তাদের মূলযবান িীবন আহুক্তত ক্তেদেদিন। যতক্তেন বাাংলার আ াদে চন্দ্র-সূযয-

গ্রহ-তারা রইদব, যতক্তেন বাাংলার মাটিদত মানুে ো দব, ততক্তেন মাতৃভূক্তমর স্বাধীনতা রক্ষার সাংগ্রাদমর বীর েহীেদের 

অমর সৃ্মক্তত বাঙাক্তলর মানসপদে ক্তচর অম্লান ো দব। 

 

২৫দে মাচয  মাঝরাদত ইোক্তহো খান তার রিদলালুপ সাাঁ দিাো বাক্তহনীদ  বাাংলাদেদের ক্তনরস্ত্র মানুদের ওপর কলক্তলদে 

ক্তেদে কয নর-হতযাযদের শুরু  দরন তা প্রক্ততদরাধ  রবার আহ্বান িাক্তনদে আমাদের ক্তপ্রে কনতা বঙ্গবনু্ধ কেখ মুক্তিবুর 

রহমান বাাংলাদেদের স্বাধীনতা ক ােণা  দরন। আপনারা সব  াদলর সব কেদের স্বাধীনতা সাংগ্রামী মানুদের সাদে আি 

এ াত্ম। পক্তিম-পাক্ত স্তাক্তন হানাোর বাক্তহনীর ক্তবরুদদ্ধ কয প্রক্ততদরাধ আপনারা গদে তুদলদিন তা এমন এ  ইক্ততহাস সৃক্তি 

 দরদি কয, পৃক্তেবীর সমস্ত স্বাধীনতা ামী মানুদের  াদি আপনাদের এই অভূতপূবয সাংগ্রাম সবয াদলর কপ্ররণার উৎস 

হদে রইল। প্রদতয ক্তেদনর স্বাধীনতা সাংগ্রাদমর ক্তেনপক্তি আমাদের মুক্তি সাংগ্রাদমর ইক্ততহাসদ  সমৃদ্ধ  রদি, ক্তবদের 

 াদি আমাদের কগৌরব বৃক্তদ্ধ  রদি। 

 

আপনাদের অেময সাহস ও মদনাবল, যা ক্তেদে আপনারা রুদখ োাঁ ক্তেদেদিন ইোক্তহোর ভাোদে েসুযদের ক্তবরুদদ্ধ, তার 

মধয ক্তেদে আপনারা এইদেই প্রমাণ  দরদিন কয, যুদ্ধদক্ষত্রাস্তীণয ধ্বাংসাবদেদের মধয ক্তেদে ধূক্তল- াো আর রিিাপ মুদি 

এ  নতুন বাঙ্গাক্তল িাক্তত িন্ম ক্তনল। পৃক্তেবীর  াদি আমরা ক্তিলাম োক্তিক্তপ্রে মানুে। বনু্ধ-বাৎসদলয, মাো ও হাক্তস ান্নাে, 

গান, সাংসৃ্কক্তত আর কসৌন্দদযযর িাোে গদে ওঠা আমরা ক্তিলাম পল্লী-বাাংলার মানুে। পৃক্তেবী ভাবত, আমরাও ভাবতাম, 

যুদ্ধ রণডাং া আমাদের কেদ  অদন  দূদর। ক্ত ন্তু আি? 

 

আমাদের মানক্তব  মূলযদবাধ ও আেদেযর পতা া সমুন্নত করদখ আমরা আবার প্রমাণ  দরক্তি কয, আমরা ক্তততুমীর-সূযয 

কসদনর বাংেধর। স্বাধীনতার িদনয কযমন আমরা িীবন ক্তেদত পাক্তর, কতমক্তন আমাদের কেে কেদ  ক্তবদেেী েত্রু 

সসনযদের ক্তচরতদর হটিদে ক্তেদতও আমরা সক্ষম। আমাদের অেময সাহস মদনাবদলর  াদি েত্রু যত প্রবল পরাক্রম 

কহা  না ক ন, পরািে বরণ  রদত বাধয। আমরা যক্তে প্রেম আ াত প্রক্ততহত  রদত বযেয হতাম তাহদল নতুন স্বাধীন 

প্রিাতন্ত্রী বাাংলাদেে হেত ক্ত িুক্তেদনর িনয হদলও ক্তপক্তিদে কযত। আপনারা েত্রুদসনাদের েযাঙ্ক ও কবামারু ক্তবমাদনর 

কমা াদবলা  দরদিন এবাং আপনাদের যার হাদত কয অস্ত্র ক্তিল তাই ক্তনদে রুদখ োাঁ ক্তেদেদিন এবাং তাদেরদ  ক্তপিু হদে 

ক্তগদে ক্তনি ক্তেক্তবদর আশ্রে ক্তনদত বাধয  দরদিন। বাাংলাদেে আি স্বাধীন, বাাংলাদেদে আি মুি। সবদেক্তে  সাাংবাক্তে রা 

আি স্বাধীন বাাংলাদেদের কয ক ান িােগাে ক্তবনা বাধাে  ুদর কবোদত পাদরন এবাং আপনাদের এ ক্তবিদের  ো তারা 

বাইদরর িগৎদ  িানাদিন। 

 

আি প্রক্ততদরাধ আদন্দালদনর  ো গ্রাম-বাাংলার প্রক্ততটি  দর কপৌাঁদি কগদি। হািার হািার মানুে আিদ র এই স্বাধীনতা 

সাংগ্রাদম কযাগ ক্তেদেদিন। কবঙ্গল করক্তিদমন্ট ও ই.ক্তপ.আর.-এর বীর বাঙাক্তল কযাদ্ধারা এই স্বাধীনতা সাংগ্রাদমর কয যুদ্ধ 

তার পুদরাভাদগ রদেদিন এবাং তাদেরদ  ক ন্দ্র  দর পুক্তলে, আনসার, মyিাক্তহে, আওোমী লীগ, কস্বিাদসব  বাক্তহনী, 



িাত্র, শ্রক্তম  ও অনযানয হািার হািার সাংগ্রামী মানুে এই যুদদ্ধ কযাগ ক্তেদেদিন। অক্তত অল্প সমদের মদধয এদেরদ  সমর 

ক ৌেদল পারেেী  রা হদেদি ও েত্রুদের  াি কেদ  ক্তিক্তনদে কনো অস্ত্র ও কগালাবারুে ক্তেদে বাাংলার এ 

মুক্তিবাক্তহনীদ  েত্রুদের কমা াদবলা  রার িদনয প্রস্তুত  রা হদেদি। সাগরপাদরর বাঙ্গাক্তল ভাইদেরা কয কযখাদন 

আদিন আমাদেরদ  অস্ত্র ও অনযানয সাহাযয পাঠাদিন। 

 

ক্তসদলে ও কুক্তমল্লা অঞ্চদল কবঙ্গল করক্তিদমদন্টর কমির খাদলে কমাোররফদ  আমরা সমর পক্তরচালনার োক্তেত্ব ক্তেদেক্তি। 

খাদলে কমাোররদফর কনতৃদত্ব আমাদের মুক্তিবাক্তহনী অসীম সাহস ও  ৃক্ততদত্বর সাদে েত্রুর সদঙ্গ কমা াদবলা  রদিন 

এবাং েত্রু কসনাদেরদ  ক্তসদলে ও কুক্তমল্লা  যান্টনদমদন্টর িাউক্তনদত ক্তফদর কযদত বাধয  দরদিন। আমাদের মুক্তিবাক্তহনীর 

েীঘ্রই েত্রুদ  ক্তনিঃদেে  দর কেবার সাং ল্প গ্রহণ  দরদি। 

 

চট্টগ্রাম ও কনাোখাক্তল অঞ্চদল সমর পক্তরচালনার ভার পদেদি কমির ক্তিোউর রহমাদনর ওপর। কনৌ, স্থল ও ক্তবমান 

বাক্তহনীর আক্রমদণর মুদখ চট্টগ্রাম েহদর কয প্রক্ততদরাধবুযহ্ গদে উদঠদি এবাং আমাদের মুক্তিবাক্তহনী ও বীর চট্টদলর 

ভাইদবাদনরা কয সাহক্তস তার সাদে েত্রুদ  কমা াদবলা  দরদিন, স্বাধীনতা সাংগ্রাদমর ইক্ততহাদস এই প্রক্ততদরাধ 

স্ট্যাক্তলনগ্রাদডর পাদে স্থান পাদব। এই সাহক্তস তাপূণয প্রক্ততদরাদধর িনয চট্টগ্রাম আিও েত্রুর  বলমুি রদেদি। 

চট্টগ্রাম েহদরর ক্ত িু অাংে িাো চট্টগ্রাম ও সমূ্পণয কনাোখাক্তল কিলাদ  ‘মুি এলা া’ বদল ক ােণা  রা হদেদি। 

 

মেমনক্তসাংহ ও োঙ্গাইল অঞ্চদলর োক্তেত্ব কেো হদেদি েক্তফউল্লাহর ওপর। মেমনক্তসাংহ ও োঙ্গাইল এলা া সমূ্পণযভাদব 

মুি  দর আমাদের মুক্তিবাক্তহনী ঢা ার ক্তেদ  অগ্রসর হবার প্রস্তুক্তত ক্তনদি। পূবযাঞ্চদলর এই ক্ততনিন বীর সমর পক্তরচাল  

ইদতামদধয সবঠদ  ক্তমক্তলত হদেদিন এবাং এ দযাদগ ঢা া রওনা হবার পূদবযই পূবযাঞ্চদলর েত্রুদের কিাে কিাে 

ক্তেক্তবরগুদলাদ  সমূদল ক্তনপাত  রবার পক্তর ল্পনা গ্রহণ  দরদিন। 

 

েক্তক্ষণ-পক্তিম অঞ্চদল ই.ক্তপ.আর.-এর বীর কসনানী কমির ওসমাদনর ওপর োক্তেত্ব কেো হদেদি কুক্তিো ও যদোর 

কিলার। কুক্তিোর ঐক্ততহাক্তস  ক্তবিদের পর আমাদের মুক্তিবাক্তহনীর সমস্ত এলা া কেদ  েত্রুবাক্তহনীদ  ক্তবতাক্তেত 

 দরদি এবাং েত্রুদসনা এখন যদোর  যান্টনদমন্ট খুলনা েহদরর এ াাংদে আশ্রে ক্তনদত বাধয হদেদি। কমির িক্তলদলর 

ওপর ভার কেওো হদেদি ফক্তরেপুর-খুলনা-বক্তরোল-পেুোখাক্তলর। 

 

উত্তরবদঙ্গ আমাদের মুক্তিবাক্তহনী কমির আহমদের কনতৃদত্ব রািোহীদ  েত্রুর  বল কেদ  সমূ্পণয মুি  দরদিন। 

কমির নিরুল হ  সসেেপুদর ও কমির নওোদিে রাংপুদর েত্রুবাক্তহনীদ  সমূ্পণয অবদরাধ  দর ক্তবব্রত  দর 

তুদলদিন। ক্তেনািপুর, পাবনা ও বগুো কিলাদ  সমূ্পণয মুি  রা হদেদি। রাংপুর ও সসেেপুর  যান্টনদমন্ট এলা া 

িাো বাক্ত  অাংে এখন gy³। 

 

স্বাধীনতা সাংগ্রাদম আমাদের এই অভূতপূবয সাফলয ভক্তবেযদত আরও নতুন সাফদলযর ক্তেোরী। প্রক্ততক্তেন আমাদের 

মুক্তিবাক্তহনীর েক্তি কবদে চদলদি। এ ক্তেদ  কযমন হািার হািার মানুে মুক্তিবাক্তহনীদত কযাগ ক্তেদি কতমক্তন েত্রুর 

আত্মসমপযদণর সাংখযা ক্তেন ক্তেন কবদে চদলদি। আর এ ই সদঙ্গ আমাদের ক্তনেন্ত্রদণ আসদি েত্রুর ক দে কনো হাক্ততোর। 

এই প্রােক্তম  ক্তবিদের সাদে সাদে কমির ক্তিোউর রহমান এ টি কবতার ক ন্দ্র গদে কতাদলন এবাং কসখান কেদ  

আপনারা শুনদত পান স্বাধীন বাাংলাদেদের প্রেম  ণ্ঠস্বর। এখাদনই স্বাধীন, প্রেম স্বাধীন বাাংলাদেে সর ার গঠদনর  ো 

ক ােণা  রা হে। 

 



আপাততিঃ আমাদের স্বাধীন বাাংলাদেে সর াদরর প্রধান  াযযালে স্থাক্তপত হদেদি েক্তক্ষণ-পক্তিম অঞ্চদলর মুি 

এলা াে। পূবযাঞ্চদলর সর াক্তর  াি পক্তরচালনার িদনয ক্তসদলে-কুক্তমল্লা এলা াে বাাংলাদেে সর াদরর আদর টি 

 াযযালে স্থাপন  রা হদেদি। 

 

আমরা এখন পৃক্তেবীর ক্তবক্তভন্ন কেদের সাংবােপদত্রর প্রক্ততক্তনক্তধ, কূেননক্তত  ও রািননক্তত  প্রক্ততক্তনক্তধদের আমন্ত্রণ িানাক্তি, 

তারা কযন স্বচদক্ষ এবাং সদরিক্তমদন কেদখ যান কয স্বাধীন বাাংলাদেে আি সদতয পক্তরণত হদেদি। সাদে সাদে আমরা 

সমস্ত বনু্ধরাষ্ট্র ও পৃক্তেবীর সমস্ত সহানুভূক্ততেীল ও মুক্তি ামী মানুদের  াদি ও ‘করডক্রস’ ও অনযানয আিিয াক্তত  

সাংস্থার  াদি সাহাদযযর আহ্বান িানাক্তি। যারা আমাদের সাহাযয  রদত ইিু  অেচ ববযর ইসলামাবাে েক্তি যাদের এই 

মানক্তব   ািেুকু  রবার ক্তবরুদদ্ধ ক্তনদেধ উঁক্তচদে োাঁ ক্তেদেদি তারা এখন স্বাধীন বাাংলাদেে সর াদরর সাদে সরাসক্তর 

কযাগাদযাগ স্থাপন  রদত পাদরন। 

 

আমরা যক্তেও ক্তবদেে কেদ  পাঠাদনা ত্রাণ-সামগ্রীর িনয  ৃতে, ক্ত ন্তু এো ভুদল কগদল চলদব না কয, আিদ র ক্তেদন 

বাাংলাদেদের িদনয সবদচদে বে ত্রাদণর বাণী বদে আনদত পাদর উপযুি এবাং পযযাপ্ত হাক্ততোর, যা ক্তেদে বাাংলাদেদের 

মানুে হানাোরদের ক্তবরুদদ্ধ রুদখ োাঁ োদত পাদর এবাং রক্ষা  রদত পাদর তার ও তার ক্তপ্রে পক্তরিদনর িান, মান আর 

সম্ভ্রম। 

 

বৃহৎ েক্তিবদগযর অস্ত্রাগাদরর আধুক্তন  সরিাদম সক্তিত কিনাদরল ইোক্তহোর হানাোর বাক্তহনী আি আমাদের োক্তিক্তপ্রে 

ও ক্তনরস্ত্র বাঙাক্তলর  ণ্ঠ স্তব্ধ  দর কেোর এ  সপোক্তচ  উন্মত্ততাে মত্ত। আমরা কসইসব বৃহৎ েক্তিবদগযর  াদি 

মানবতার নাদম আদবেন িানাক্তি, কযন এই হতযা ারীদের হাদত আর অস্ত্র সরবরাহ  রা না হে। এ সমস্ত অস্ত্র কেো 

হদেক্তিল ক্তবদেেী েত্রুর আক্রমণ কেদ  কেেদ  রক্ষা  রার িদনয- বাাংলার ক্তনষ্পাপ ক্তেশুদেরদ  ও ক্তনরপরাধ নর-

নারীদ  ক্তনক্তবযচাদর হতযার িদনয ক্তনিেই এ অস্ত্র তাদের হাদত তুদল কেো হেক্তন। বাাংলাদেদের  ৃে  শ্রক্তমদ র মাোর 

 াম পাদে কফদল  িাক্তিয ত সবদেক্তে  মুদ্রার ক্তবক্তনমদে কয অস্ত্র ক না হদেদি এবাং যাদের ো াে ইোক্তহো খাদনর এই 

েসুয বাক্তহনী পুি, আি তাদেরদ ই ক্তনক্তবযচাদর হতযা  রা হদি। আমরা অস্ত্র সরবরাহ ারী েক্তিবদগযর  াদি আদবেন 

িানাক্তি কয, শুধু অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ  রদলই চলদব না, কয অস্ত্র তাদের হাদত তুদল কেওো হদেদি কস অস্ত্র ক্তেদে সাদে 

সাত ক াটি বাঙ্গাক্তলদ  স্তব্ধ  দর কেওোর প্রোস বন্ধ  রদত হদব। 

 

পৃক্তেবীর িনমতদ  উদপক্ষা  দর আিও ইোক্তহোর ভাোদে েসুযরা বাাংলাদেদের বুদ  ক্তনক্তবযচাদর গণহতযা চাক্তলদে 

যাদি। তাই আমরা সমস্ত কেদের  াদি অস্ত্র সাহাযয চাক্তি এবাং যারা িাতীে িীবদন স্বাধীনতাদ  সদবযাচ্চ মূলয ক্তেদে 

এদসদিন ও ক্তনদিদের কেদেও হানাোরদের ক্তবরুদদ্ধ লোই  দরদিন তারা আমাদের এ ডাদ  সাো না ক্তেদে পারদব না 

এ ক্তবোস আমরা রাক্তখ। 

 

ক্তবদেক্তে বনু্ধ রাষ্ট্রসমূদহর  াদি কয অস্ত্র সাহাযয আমরা চাইক্তি তা আমরা চাইক্তি এ টি স্বাধীন রাষ্ট্র ক্তহদসদব, -এ টি স্বাধীন 

কেদের মানুে আর এ টি স্বাধীন কেদের মানুদের  াদি। এই সাহাযয আমরা চাই েতয হীনভাদব এবাং আমাদের স্বাধীনতা 

সাংগ্রাদমর প্রক্তত তাদের শুদভিা ও সহানুভূক্ততর প্রতী  ক্তহদসদব, -হানাোরদের রুদখ োাঁ োবার এবাং আত্মরক্ষার অক্তধ ার 

ক্তহদসদব, কয অক্তধ ার মানবিাক্ততর োেত অক্তধ ার। বহু বিদরর সাংগ্রাম, তযাগ ও ক্ততক্ততক্ষার ক্তবক্তনমদে আমরা আি 

স্বাধীন বাাংলাদেদের পত্তন  দরক্তি। স্বাধীনতার িদনয কয মূলয আমরা ক্তেদেক্তি তা ক ান ক্তবদেেী রাদষ্ট্রর উপ-রাষ্ট্র হবার 

িনয নে। পৃক্তেবীর বুদ  স্বাধীন সাবযদভৌম এ টি োক্তি ামী কেে ক্তহসাদব রাষ্ট্র পক্তরবারদগাষ্ঠীদত উপযুি স্থান আমাদের 

প্রাপয। এ অক্তধ ার বাাংলাদেদের সাদে সাত ক াটি মানুদের িন্মগত অক্তধ ার। 



 

আমাদের বাঙ্গাক্তল ভাইদেরা, আপনারা পৃক্তেবীর কয ক ানও প্রাদি োকুন না ক ন, আিদ  মাতৃভূক্তমর এই দুক্তেয দন স ল 

প্র ার সাহাযয ক্তনদে আপনাদেরদ  এক্তগদে আসদত হদব। ক্তবদেে কেদ  অেযসাংগ্রহ  দর অস্ত্র ক্ত দন আমাদের মুি 

এলা াে পাঠিদে ক্তেন, যাদত  দর আমাদের মুক্তিবাক্তহনীর সসক্তনদ রা অক্ততসত্বর কসই অস্ত্র বযবহার  রদত পাদর তার 

মাতৃভূক্তমদ  রক্ষা  রবার  াদি। 

 

ইদতামদধযই আমাদের বাাংলাদেদের  দর  দর প্রদতযদ ই ক্তনদিদের হাদত অস্ত্র তুদল ক্তনদেদিন। যাদের হাদত আিও 

আমরা আধুক্তন  অস্ত্র তুদল ক্তেদত পাদরক্তন তাদের আহ্বান িানাক্তি, যার হাদত যা আদি তাই ক্তনদে লোই অাংে ক্তনন। 

আমাদের ক্তস্থর ক্তবোস কয, েীঘ্রই আপনাদের হাদত আমরা আধুক্তন  অস্ত্র তুদল ক্তেদত পারব। ইদতামদধয প্রদতযদ  

আধুক্তন  অস্ত্র বযবহাদরর কেক্তনাং কনবার িদনয ক্তন েবতী সাংগ্রাম পক্তরেদের সদঙ্গ কযাগাদযাগ  রুন। যাদের হাদত 

আধুক্তন  অস্ত্র কনই তাদেরও এই িনযুদদ্ধ গুরুত্বপূণয োক্তেত্ব এবাং ক্ষমতা রদেদি। েত্রুর িত্রী ও গুপ্তবাক্তহনীদ  অদ দিা 

 দর কেবার  াদি আপক্তন সক্তক্রে অাংেগ্রহণ  রদত পাদরন। সমূ্মখ সমদর  াি না  রদত পারদলও আপক্তন রাস্তা ক দে 

পুল উক্তেদে ক্তেদে এবাং আদরা নানাভাদব আপনার উপক্তস্থত বুক্তদ্ধ ক্তেদে েত্রুদ  হেরান ও  াবু  রদত পাদরন। নেীপদে 

েত্রু যাদত না আসদত পাদর তার সম্ভাবয সমস্ত বযবস্থা আপনাদ ই গ্রহণ  রদত হদব ও সবক্তেদ   ো দৃক্তি রাখদত 

হদব। নেীপদে সমস্ত কফক্তর, লঞ্চ ও ফ্ল্যাে অদ দিা  দর ক্তেদত হদব। এ সমস্ত োক্তেত্ব পালন  রার িদনয স্থানীে সাংগ্রাম 

পক্তরেদের কনতৃদত্ব কিাে কিাে েদল সাংগঠিত হদত হদব। এর িদনয আপনার এলা ার সমর পক্তরচালদ র সাদে সাংগ্রাম 

পক্তরেদের মাধযদম কযাগাদযাগ  রদত হদব এবাং তার আদেে ও ক্তনদেয েনাবলী কমদন চলদত হদব। 

 

যুদদ্ধ অাংে কনো িাোও বাাংলাদেেদ  সব ক্তে  ক্তেদে বাাঁ ক্তচদে রাখবার োক্তেত্বদ ও অবদহলা  রদল চলদব না। 

োসন াদযয অক্তভে ও সাংক্তিি বাঙ্গাক্তল অক্তফসারদের মদধয যারা এখদনা আমাদের সাদে কযাগ ক্তেদত পাদরনক্তন, তারা কয 

কযখাদনই োকুন না ক ন, আমরা তাদেরদ  মুি এলা াে চদল আসদত আহ্বান িানাক্তি। অনুরূপভাদব আমরা আহ্বান 

িানাক্তি সমস্ত বুক্তদ্ধিীবী, কে ক্তনক্তসোন, ইনক্তিক্তনোর, সাংবােপত্রদসবী, কবতার ক্তেল্পী, গাে  ও চারুক্তেল্পীদের, তারা কযন 

অনক্ততক্তবলদে বাাংলাদেে সর াদরর সাহাদযয এক্তগদে আদসন। আমাদের সামদন বহুক্তবধ ও  াি তার িদনয বহু 

পারেেীর প্রদোিন এবাং আপনারা প্রদতযদ ই স্বাধীন বাাংলাদেদের কসবাে আত্ম-ক্তনদোগ  রবার সুদযাগ পাদবন। আমরা 

ক্তবদেে  দর সমস্ত রািননক্তত  েদলর কনতাদেরদ  বাাংলাদেদের এই সাং বদ্ধ িনযুদদ্ধ সাক্তমল হদত আহ্বান িানাক্তি। 

বাাংলাদেদের স্বাধীনতা রক্ষার সাংগ্রাদম সাদে সাত ক াটি মানুদের এই ঐক্ততহাক্তস  প্রক্ততদরাধ ও প্রক্ততরক্ষা আদন্দালনদ  

ক্তচরাচক্তরত রািননক্তত  গক্তির ঊদধ্বয  রাখবার িনয আমরা আদবেন িানাক্তি। 

 

হানাোর েত্রুবাক্তহনীর সাদে ক ান প্র ার সহদযাক্তগতা  রা বা সাংশ্রব রাখা চলদব না। বাাংলাদেদে আি ক ান মীর 

িাফদরর স্থান কনই। যক্তে ক উ হঠাৎ  দর কনতা কসদি েত্রু সসদনযর িত্রিাোে রািননক্তত  কগার কেদ  গাদত্রাত্থান 

 রদত চাে, যাদেরদ  গত সাধারণ ক্তনবযাচদন বাাংলার মানুে  ৃণযভাদব প্রতযাখযান  দরদি, তারা যক্তে এই সুদযাদগ 

বাাংলাদেদের সাদে ক্তবোস াত তা  দর, বাাংলাদেদের স্বােযক্তবদরাধী  াযয লাদপ ক্তলপ্ত হে, তদব বাাংলাদেদের মানুে 

তাদেরদ  ক্তনক্তিহ্ন  দর কেদব, তারা সাদে সাত ক াটি বাাংলাদেেবাসীর করােবক্তহ্নদত জ্বদল খা  হদে যাদব। 

 

আমাদের মদন রাখদত হদব কয আমাদের কেদের উপর এ ো যুদ্ধ চাক্তপদে কেওো হদেদি।  াদিই স্বাভাক্তব  

িীবনযাত্রা বযাহত হদত বাধয। হেত ক াোও ক্তনতয প্রদোিনীে ক্তিক্তনদসর  ােক্তত কেখা কযদত পাদর। আমাদের উক্তচত 

হদব যতদূর সম্ভব বযে সাংদ াচ  রা এবাং ক্তিক্তনসপত্র  ম বযবহার  রা। কো ানোর ও বযবসােীদের  াদি ক্তবদেে 



অনুদরাধ তারা কযন মিুেোক্তর ও  াদলাবািাক্তরর ক্তবরুদদ্ধ বযবস্থা গ্রহণ  দরন এবাং ক্তিক্তনসপদত্রর োম যাদত সাধারণ 

কলাদ র ক্রে ক্ষমতার বাইদর না যাে তার ক্তেদ  দৃক্তি রাদখন। 

 

এ যুদদ্ধ কয আমাদের িে অবেযম্ভাবী তাদত সদন্দদহর  ারণ কনই। আপনারা ইদতামদধয সাহস ও তযাদগর ক্তবক্তনমদে কয 

ক্তবিে অিয ন  দরদিন েত্রুপক্ষ আিদ  তা স্পিই বুঝদত কপদরদি। তারা কভদবক্তিল কয, আধুক্তন  সমরসিা এবাং 

 ামাদনর গিয দনর ক্তনদচ স্তব্ধ  দর কেদব বাঙ্গাক্তলর ভক্তবেযৎ আো-ভরসা। আর কচাখ রাক্তঙদে ভে কেক্তখদে বাঙ্গাক্তলদ  

তারা বুদের ক্তনদচ ক্তনদষ্পেণ  রদব। ক্ত ন্তু তাদের কস আো আি ধূক্তলসাৎ হদে কগদি। আমরা তাদের মারমুখী আক্রমদণর 

ক্তবরুদদ্ধ লোই  দর টিদ  আক্তি এবাং তাদেরদ  কয প্রক্ততক্তনেত হটিদে ক্তেক্তি এদত তাদের সমস্ত েেযন্ত্র বযেয হদে 

কগদি। তাদের খােয ও সরবরাদহর স ল পে আি বন্ধ,-ঢা া সাদে আি তাদের কযাগাদযাগ ক্তবক্তিন্ন। উদোিাহাি 

কেদ  খাবার কফদল এদেরদ  ইোক্তহো খান আর কবক্তেক্তেন টিক্ত দে রাখদত পারদব না। ওদের জ্বালাক্তন সরবরাদহর লাইন 

আমাদের মুক্তিবাক্তহনী বন্ধ  দর ক্তেদেদি। ইোক্তহোর উদোিাহাি আর কবক্তেক্তেন বাাংলাদেদের আ াদে কেখা যাদব না। 

বাাংলাদেদের সাদে সাত ক াটি উত্তাল সমুদদ্রর মাঝখাদন ওরা আিদ  ক্তবক্তিন্ন দ্বীদপর মত। বাাংলাদেদের আ াদে 

েীঘ্রই ঝদের মাতন শুরু হদি। ওরা িাদন ওরা হানাোর। ওরা িাদন ওদের ক্তবরুদদ্ধ পৃক্তেবীর সমস্ত মানুদের ভ্রুকুটি ও 

 ৃণা। ওরা ভীত,-ওরা সন্ত্রস্ত, মৃতুয ওদের সামদন পরািদের পদরাোনা ক্তনদে হাক্তির। তাই ওরা উন্মাদের মদতা 

ধ্বাংসলীলাে কমদত উদঠদি। 

 

পৃক্তেবী আি সিাগ হদেদি। পৃক্তেবীর এই অিম বৃহৎ রাষ্ট্র বাাংলাদেদের ক্তেদ  তাক্ত দে আদি ক্তবদের মানুে কযখাদন ওরা 

এ ধ্বাংদসর কখলাে কমদত উদঠদি। ক্তবদের মানুে আি আর ইসলামাবাে সর াদরর আইন-েৃঙ্খলা রক্ষার ক্তমেযা যুক্তি 

আর অিুহাত স্বী ার  দর ক্তনদত রাক্তি নে। কয সমস্ত সাাংবাক্তে  বাাংলাদেদের এই যুদদ্ধর ভোবহতা ও নৃোংসতা কেদ  

অবযাহক্তত কপদেদিন তারা ইোক্তহোর এই অনযাে ও অমানক্তব  যুদ্ধ আর ধ্বাংসলীলার ক্তবরুদদ্ধ ক্তনন্দা িানাদিন। 

অপরপদক্ষ কয সমস্ত সাাংবাক্তে  আমাদের মুি এলা া পক্তরেেযন  রদিন তারা বদে ক্তনদে যাদিন বাাংলাদেদের 

মানুদের এই বীর প্রক্ততদরাধ যুদদ্ধর খবর আর বদে ক্তনদে যাদিন ইোক্তহো সর াদরর ধ্বাংস ও তাÛবলীলার চাকু্ষে 

প্রমাণ। 

 

ইদতামদধয কসাক্তভদেত রাক্তেো এবাং ভারতবেয এই ক্তনক্তবযচার গণহতযার ক্তবরুদদ্ধ তাদের হুাঁক্তেোক্তর উচ্চারণ  দরদি এবাং 

কসাক্তভদেত রাক্তেো অক্তবলদে এই হতযাযে ও ক্তনপীেন বন্ধ  রার আহ্বান িাক্তনদেদি। কগ্রে বৃদেনও বাাংলাদেদের এই 

অবস্থা সম্পদ য  সিাগ হদে উদঠদি। কয সমস্ত পাক্ত স্তাক্তন ক্তবমান মৃতুযর সরিাম ক্তনদে ঢা া আসার পদে জ্বালাক্তন সাংগ্রহ 

 রক্তিল, তাদেরদ  জ্বালাক্তন সরবরাহ  রদত অস্বী ৃক্তত িাক্তনদেদি আমাদের প্রক্ততদবেী রাষ্ট্র ক্তসাংহল ও ব্রহ্মদেে। 

 

যক্তেও ক ান ক ান কেে বাাংলাদেদের  েনাবলীদ  পাক্ত স্তাদনর অভযিরীণ বযাপার বদল অক্তভক্তহত  দরদিন, তবু এ 

 ো এখন ক্তেবযদলাদ র মত সতয হদে কগদি কয, সাদে সাত ক াটি মানুেদ  ক্তপদে মারার কচিা, তাদের  িাক্তিয ত 

স্বাধীনতাদ  বযেয  দর কেবার েেযন্ত্র এ টি আিিয াক্তত  বযাপাদর পক্তরগক্তণত হদেদি এবাং এই সমসযা আি পৃক্তেবীর 

সমস্ত মানুদের ক্তবদব দ  নাো ক্তেদি। বাাংলাদেদের সর াদরর পক্ষ কেদ  আমরা ক্তবদেদে অবস্থানরত বাঙ্গাক্তল 

ভাইদের বাাংলাদেদের পদক্ষ িনমত সৃক্তি ও পৃক্তেবীর দৃক্তি আ েযণ  রদত অনুদরাধ িাক্তনদেক্তি। পৃক্তেবীর ক্তবক্তভন্ন 

রািধানীদত আমরা আমাদের প্রক্ততক্তনক্তধ পাঠাক্তি এবাং ক্তবদেদের সমস্ত রাদষ্ট্রর  াদি কূেননক্তত  স্বী ৃক্তত ও আমাদের 

স্বাধীনতা ও আত্মরক্ষার সাংগ্রাদম সাহাযয ও সহানুভূক্তত কচদে পাঠাক্তি। 

 



আমাদের কয সমস্ত ভাইদবান েত্রু বক্তলত েহরগুদলাদত মৃতুয ও অসম্মাদনর নাগপাদে আবদ্ধ, আক্তেম নৃোংসতার 

ক্তবরুদদ্ধ সাংগ্রাম  দর সাহস ও ক্তবোদসর সাদে মুক্তির পে কচদে আদিন তাদেরদ  আমরা এ  মুহূদতয র িদনয ভুলদত 

পাক্তরনা। যারা আমাদের সাংগ্রাদম েক্তর  হদত চান তাদের িদনয রইল আমাদের আমন্ত্রণ। যাদের পদক্ষ কনহাতই মুি 

এলা াে আসা সম্ভব নে তাদেরদ  আমরা আোস এবাং কপ্ররণা ক্তেক্তি বাাংলাদেদের সাদে সাত ক াটি মানুদের পক্ষ 

কেদ , েহীে ভাই কবানদের ক্তবদেহী আত্মার পক্ষ কেদ । েহীদের রি বৃো কযদত পাদর না। ইনোআল্লাহ্, িে 

আমাদের সুক্তনক্তিত। 

 

আমাদের যু× েী যস্থােী হদব না বদল আমাদের ক্তস্থর ক্তবোস;  ারণ প্রক্ততক্তেনই আমাদের েক্তি বৃক্তদ্ধ হদি এবাং আমাদের 

এই সাংগ্রাম পৃক্তেবীর স্বী ৃক্তত পাদি। ক্ত ন্তু আমাদের মুক্তিবাক্তহনীর হাদত কেে পরািে কমদন কনওোর আদগ েত্রুরা 

আদরা অদন  রি ক্ষে আর ধ্বাংসলীলা সৃক্তি  রদব। তাই পুরাতন পূবয পাক্ত স্তাদনর ধ্বাংসাবদেদের ওপর নতুন 

বাাংলাদেে গদে কতালবার সাং দল্প আমাদের সবাইদ  প্রক্ততোবদ্ধ হদত হদব। আমাদের এই পক্তবত্র োক্তেত্ব পালদন এ  

মুহূদতয র িদনযও ভুদল কগদল চলদব না কয এ যুদ্ধ গণযুদ্ধ এবাং সক্ততয ার অদেয এ  োই বলদত হে কয এ, যুদ্ধ 

বাাংলাদেদের দুিঃখী মানুদের যুদ্ধ। কখদে খাওো সাধারণ  ৃে , শ্রক্তম , মধযক্তবত্ত, িাত্র-িনতা তাদের সাহস, তাদের 

কেেদপ্রম, তাদের ক্তবোস, স্বাধীন বাাংলাদেদের ক্তচিাে তাদের ক্তনমগ্নপ্রাণ, তাদের আত্মাহুক্তত, তাদের তযাগ ও ক্ততক্ততক্ষার 

িন্ম ক্তনল এই নতুন স্বাধীন বাাংলাদেে। সাদে সাত ক াটি মানুদের সক্তম্মক্তলত প্রদচিাে ফলপ্রসূ হদে উঠু  আমাদের 

স্বাধীনতার সম্পে। বাাংলাদেদের ক্তনরন্ন দুিঃখী মানুদের িনয রক্তচত কহা  এ  নতুন পৃক্তেবী, কযখাদন মানুে মানুেদ  

কোেণ  রদব না। আমাদের প্রক্ততো কহা  কু্ষধা করাগ কব ারত্ব আর অোনতার অক্তভোপ কেদ  মুক্তি। এই পক্তবত্র 

োক্তেদত্ব ক্তনদোক্তিত কহা  সাদে সাত ক াটি বীর বাঙ্গাক্তল ভাই কবাদনর সক্তম্মক্তলত মদনাবল ও অসীম েক্তি।  

 

যারা আি রি ক্তেদে উবযর  রদি বাাংলাদেদের মাটি, কযখাদন উৎ ক্তেযত হদি স্বাধীন বাাংলাদেদের নতুন মানুে, 

তাদের রি আর  াদম কভিা মাটি কেদ  গদে উঠু  নতুন গণতাক্তন্ত্র  সমািবযবস্থা; গণ-মানদসর  লযাদণ সাময আর 

সুক্তবচাদরর ক্তভক্তত্তপ্রস্তদর কলখা কহা  ‘িে বাাংলা’, ‘িে স্বাধীন বাাংলাদেে’। 

 


