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গণিজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর িথম মপ্রন্ত্রসভার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান 

গণিজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর িধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের ভাষণ 

 
আমি বঙ্গবনু্ধ শেখ িুমিবুর রহিানের বাাংলানেনের সরকানরর পক্ষ শেনক আিানের সাাংবামেক বনু্ধনেরনক আন্তমরক ধেযবাে িাোমি এই 

িেয শে, তারা আিানের আিন্ত্রনে স্বাধীে বাাংলানেনের িাটি শেনখ োবার িেয বহু কষ্ট কনর, বহু দূর দূরান্ত শেনক এখানে উপমিত 

হন়েনেে। 

 
আমি মকেু বলবার আনে প্রেনিই বাাংলানেে সরকানরর পক্ষ শেনক আন্তমরক ধেযবাে িাোমি আিানের সাংবােপত্রনসবী এবাং মেউি 

এনিমির প্রমতমেমধনেরনক শে, তারা বাাংলানেনের সানে সাত শকাটি িােুনের স্বাধীেতা রক্ষার সাংগ্রানি আোনোো সিেথে মেন়ে মেন়েনেে 

এবাং সতয কো প্রকাে করনত শেষ্টা কনরনেে। েমেও ই়োমহ়ো সরকার তানেরনক এবাং তার শসই েসুয বামহেী মবনেেী সাাংবামেকনের 

শেতনর আসনত শে়েমে, োরা শেতনর মেনলে তানেরও িবরেমি কনর ২৫ তামরখ রানতই শবর কনর মেন়েনেে। আমি আপোনেরনক আনরা 

ধেযবাে মেমি, আন্তমরক কৃতজ্ঞতা িাোমি এই িেয শে, আিার বাাংলানেনের সানে সাত শকাটি িােুনের শে সাংগ্রাি, স্বাধীেতার সাংগ্রাি, 

শসই সাংগ্রাি শকাে অবিানতই োনত বযাহত ো হ়ে এবাং শকাে অবিানতই শসই সাংগ্রািনক েুল বযাখযা ো শে়ো হ়ে শসিেয আপোরা 

আপ্রাে শেষ্টা কনরনেে, সঠিক পে শেমখন়েনেে। 

 
আমি বাাংলানেে সরকার পক্ষ শেনক বাাংলার সানে সাত শকাটি িােুনের পক্ষ শেনক, বঙ্গবনু্ধ শেখ িুমিবুর রহিানের পক্ষ শেনক, আনবেে 

িাোনবা েমবেযনতও আপোরা ে়ো কনর শেষ্টা করনবে োনত সঠিক সাংবাে পমরনবমেত হ়ে, োনত শকানো দুষৃ্কতকামর বা শকাে েত্রু বা 

এনিন্ট েুল বযাখযা মেন়ে আিানের আনদালনের শকাে রকি েুল বযাখযা করনত ো পানর, েুল শবাঝানত ো পানর। শসই সানে আমি 

আপোনেরনক আরও অেুনরাধ িাোনবা আিানের বাাংলানেে সরকানরর পক্ষ শেনক শে হযান্ড আউট োনব শসটানকই বাাংলানেে সরকানরর 

সঠিক োেয বনল ধনর শেনবে, শসটানকই মেমি মহনসনব ধনর মেনবে। আর আমি আপোনেরনক আরও একটি অেুনরাধ িাোনবা িামেো 

মকোনব শসটা সম্ভব হনব, আিানের বাাংলানেনের িাটি শেনক আপোরা মকোনব সাংবাে সাংগ্রহ করনত পারনবে, মকোনব বাাংলানেে 

সরকানরর সানে মল়োনিাোঁ  করনত পানরে শসই বযাপার আপোরা মেন্তা কনর শেখনবে এবাং শসই বযাপানর আপোনের পরািেথ আিরা অতযন্ত 

সােনর, আেনদর সানে গ্রহে করব। এখে আমি বাাংলানেে সরকানরর পক্ষ শেনক আিার োেয তুনল ধরব। 

 
“বাাংলানেে এখে েুনে মলপ্ত। পামকিানের ও ঔপমেনবেবােী মেপীেনের মবরুনে িাতী়ে স্বাধীেতা েুনের িাধযনি আত্ম-মে়েন্ত্রোমধকার 

অিথ ে োো আিানের হানত আর শকােও মবকল্প শেই। 

 
বাাংলানেনের েে-হতযার আসল ঘটোনক ধািাোপা শে়োর লনক্ষয পামকিাে সরকানরর অপপ্রোনরর িুনখ মবশ্ববাসীনক অবেযই িাোনত 

হনব মকোনব বাাংলার োমন্তকািী িােুে সেস্ত্র সাংগ্রানির পমরবনতথ  সাংসেী়ে পেমতনকই শবনে মেন়েমেল। তনবই তারা বাাংলানেনের 

েযা়েসঙ্গত আো-আকাঙ্ক্ষানক সমতযকার োনব উপলমি করনত পারনবে। 

 
পামকিানের িাতী়ে সাংহমত রক্ষার শেে শেষ্টা মহনসনব আও়োিী লীে পূেথ আন্তমরকতার সানে ৬-েফার আনলানক বাাংলানেনের িেয 

স্বা়েিোসে শেন়েমেনলে। ১৯৭০-এ আও়োিী লীে এই ৬-েফা মেবথােেী ইেনতহানরর মেমিনতই পামকিাে িাতী়ে পমরেনের শিাট ৩১৩টি 

আসনের িনধয বাাংলানেে এর িেয বরাদ্দ ১৬৯ টি আসনের িনধয শিাট ১৬৭টি আসে লাে কনরমেল। মেবথােেী মবি়ে এতই েূোন্ত মেল শে, 

আও়োিী লীে শিাট েতকরা আমেটি শোট শপন়েমেল। এই মবিন়ের েূোন্ত রান়েই আও়োিী লীে িাতী়ে পমরেনে একক সাংখযােমরষ্ঠ েল 

মহনসনব আত্মপ্রকাে কনরমেল। 

 
স্বোবতঃই মেবথােে পরবতী সি়েটি মেল আিানের িেয এক আোি়ে মেে। কারে সাংসেী়ে েেতনন্ত্র িেেনের এিমে েূোন্ত রা়ে মেল 

অেূতপূবথ। দুই প্রনেনের িেেেই মবশ্বাস কনরমেনলে শে এবার ৬-েফার মেমিনত উে়ে প্রনেনের িেয একটি গ্রহেনোেয েঠেতন্ত্র প্রে়েে 

সম্ভব হনব। তনব মসনু্ধ এবাং পাঞ্জানবর সাংখযােমরষ্ঠ আসে লােকারী পামকিাে মপপলস পাটিথ  তানের মেবথােে অমেোনে ৬-েফা শক এমেন়ে 

মেন়েমেল। কানিই ৬-েফানক গ্রহে বা প্রতযাখযাে করার িেয িেেনের কানে এই েনলর িবাবমেমহ মেল ো। শবলুমেিানের শেতৃিােী়ে েল 

েযােোল আও়োিী পাটিথ  মেল ৬-েফার পূেথ সিেথক। উির-পমিি সীিান্ত প্রনেনের প্রোবোলী েযােোল আও়োিী পাটিথ ও ৬-েফার 



আনলানক পূেথ প্রানেমেক স্বা়েিোসে এর মবশ্বাসী মেল। কানিই প্রমতমি়োেীলনের পরাি়ে সূেোকারী ৭০-এর মেবথােনে পামকিাে 

েেতনন্ত্রর আোপ্রে েমবেযনতরই ইমঙ্গত বহে কনরমেল। 

 
আো করা মেন়েমেল শে, িাতী়ে পমরেে আহবানের প্রস্তুমত মহনসনব প্রধাে প্রধাে রািনেমতক েলগুমল আনলােো়ে বসনব। এিেই 

আনলােোর প্রিাব এবাং পাল্টা প্রিানবরর ওপর েঠেতনন্ত্রর বযাখযা উপিাপনের িেয আও়োিীলীে সবসি়েই সম্মত মেল। তনব এই েল 

মবশ্বাস কনরনে শে, েোেথ েেতামন্ত্রক িূলযনবাধনক িাগ্রত রাখার িেয শোপেী়ে সনম্মলনের পমরবনতথ  িাতী়ে পমরেনে েঠেতনন্ত্রর ওপর 

মবতকথ  হও়ো উমেত। এরই শপ্রমক্ষনত আও়োিী লীে শেন়েমেল েোসত্ত্বর িাতী়ে পমরেে আহবানের িেয। আও়োিী লীে আসন্ন িাতী়ে 

পমরেে অমধনবেনে উপিাপনের লনক্ষয একটি খসো েঠেতনন্ত্রর কানি শলনে শেল এবাং এ ধরনের একটি েঠেতন্ত্র প্রে়েনের সব 

আইেেত এবাং বািব মেক ও তারা পরxক্ষা কনর শেখল। 

 
পামকিানের রািনেমতক েমবেযনতর ওপর আনলােোর িেয শিোনরল ই়োমহ়ো খাে এবাং শেখ িুমিনবর প্রেি গুরুত্বপূেথ ববঠক অেুমষ্ঠত 

হ়ে িােু়োমর’৭১-এর িাঝািামঝ সিন়ে। এই ববঠনকর শিোনরল ই়োমহ়ো খাে আও়োিী লীনের ৬-েফা মেমিক কিথসূমেনক মবনেেে 

করনলে এবাং ফল মক হনত পানর তাও মেমিত েরসা মেনলে আও়োিী লীনের পক্ষ শেনক। মকন্তু প্রিামবত েঠেতন্ত্র সম্পনকথ  ই়োমহ়ো খাে 

তার মেিস্ব বক্তবয প্রকানে মবরত োকনলে। মতমে এিে এক োব শেখানলে শে, ৬-েফা়ে সাাংঘামতক আপমিিেক মকেুই মতমে খুোঁনি 

পােমে। তনব পামকিাে মপপলস পাটিথ র সানে একটি সিনঝাতা়ে আসার উপর মতমে শিার মেনলে। 

 
পরবতী আনলােো অেুমষ্ঠত হ়ে পামকিাে মপপলস পাটিথ  এবাং আও়োিী লীনের সানে ঢাকা়ে ২৭ িােু়োমর’৭১। িোব েুনটা এবাং তার েল 

আও়োিী লীনের সানে েঠেতনন্ত্রর ওপর আনলােোর িেয এ সিন়ে কন়েকটি ববঠনক মিমলত হে। ই়োমহ়োর েযা়ে েুনটাও েঠেতনন্ত্রর 

অবকাঠানিা সম্পনকথ  শকােও সুমেমেথ ষ্ট প্রিাব আে়েে কনরেমে। বরাং মতমে এবাং তার েল ৬-েফার বািব ফল মক হনত পানর শস সম্পনকথ  

আনলােোর প্রমত অমধক ইিুক মেনলে। শেনহতু এ বযাপানর তানের প্রমতমি়ো মেল ো সূেক, এবাং শেনহতু এ মেন়ে তানের শকানো বতমর 

বক্তবয মেল ো, শসনহতু, এ শক্ষনত্র একটি গুরুত্বপূেথ আনপাস ফরফূ়ে আসাও সম্ভব মেল ো। অেে দুই েনলর িনধয িতানেকয দূর করার 

িেয প্রনেষ্টার দু়োর সবসি়েই শখালা মেল। এই আনলােো ববঠক শেনক এটাও স্পষ্ট হন়ে শেল শে, শকাে পেথা়ে শেনক আনপাস ফিুথলা়ে 

আসা সম্ভব শস সম্পনকথ ও িোব েুনটার মেিস্ব শকাে বক্তবয মেল ো। 

 
এখানে একটি কো আরও পমরষ্কারোনব বনল রাখা েরকার শে, আও়োিী লীনের সানে আনলােো়ে অেলাবিা সৃমষ্ট হন়েনে এ ধরনের 

শকােও আোসও পামকিাে মপপলস পাটিথ  ঢাকা শেনক আনে মেন়ে োেমে। উপরন্তু তারা মেি়েতা মেন়ে শেনলে শে, আনলােোর িেয সব 

েরিাই শখালা রন়েনে এবাং পমিি পামকিানের অেযােয শেতৃবৃনদর সানে আলাপ আনলােোর পর পামকিাে মপপলস পাটিথ  আও়োিী 

লীনের সানে মিতী়ে েফা়ে আনরা অমধক ফলপ্রসূ আনলােো়ে বসনবে, অেবা িাতী়ে পমরেনেও তারা মেন্নোনব আনলােো়ে বসার িেয 

অনেক সুনোে পানবে। 

 
পরবতী পেথান়ে িোব েুনটা িাতী়ে পমরেনের অমধনবেে ব়েকনটর মসোন্ত সবাইনক মবমিত ও হতবাক কনর। তার এই মসোন্ত এ িেযই 

সবাইনক আরও শবমে মবমিত কনর শে, শেখ িুমিনবর োমব শিাতানবক ১৫ শফব্রু়োমর িাতী়ে পমরেনের অমধনবেে আহ্বাে ো কনর 

শপ্রমসনেন্ট ই়োমহ়ো েুনটার কোিতই ৩ িােথ  িাতী়ে পমরেনের অমধনবেে শেনকমেনলে। পমরেে ব়েকনটর মসোন্ত শঘােোর পর েুনটা ও 

পমিি পামকিানের অেযােয সিি েনলর সেসযনের মবরুনে েীমতপ্রেেথনের অমেোে শুরু কনরে। এ অমেোনের উনদ্দেয মেল তানেরনক 

পমরেনের অমধনবেনে শোেোে শেনক মবরত রাখা। একানি েুনটার হিনক েমক্তোলী করার িেয িাতী়ে মেরাপিা পমরেনের শে়োরিযাে 

ও ই়োমহ়োর ঘমেষ্ঠ সহের শল. শিোনরল ওির বযমক্তেতোনব পমিি পামকিােী শেতানের সনঙ্গ শেখা কনর তানের ওপর পমরেনের 

অমধনবেনে শোেোে ো করার িেয োপ মেনত োনকে। িোব েুনটা ও শল. শিোনরল ওিনরর োপ সনত্ত্বও মপ.মপ.মপ. ও কাই়ুেি লীনের 

সেসযেে বযতীত অপর েনলর সিি সেসযই ৩ িােথ  িাতী়ে পমরেনের অমধনবেনে শোেোনের িেয মবিানে পূবথবাাংলা়ে েিনের টিমকট বুক 

কনরে। এিেও আশ্বাস পাও়ো োমিল শে, মপ.মপ.মপ.র বহু সেসয েলী়ে মসোনন্তর মবরুনে মবনরাহ শঘােো কনর ঢাকা়ে আসনত পানরে। 

বাাংলানেনের মবরুনে এোনব েুক্তফ্রন্ট েঠে কনরও েখে শকানো কূলমকোরা পাও়ো োমিল ো, তখে ১ িােথ  অমেমেথ ষ্টকানলর িেয িাতী়ে 

পমরেনের অমধনবেে িুলতমব শঘােো কনরে শিোনরল ই়োমহ়ো তার শোি েুনটানক খুমে করার িেয। শুধু তাই ে়ে, শিোনরল ই়োমহ়ো 

পূবথ বাাংলার েেেথর আহসােনকও বরখাি করনলে। েেেথর আহসাে ই়োমহ়ো প্রোসনে িধযপমি বনল পমরমেত মেনলে। বাঙ্গামলনের 

সাংমিশ্রনে শকনে শে িমন্ত্রসো েঠিত হন়েমেল তাও বামতল কনর সরকানরর সিি ক্ষিতা পমিি পামকিামে মিমলটামর িান্তার হানত তুনল 

শে়ো হল। 

 



এিতাবিা়ে ই়োমহ়োর সিি কােথিিনক শকােিনিই েুনটার সানে েিানন্ত মলপ্ত হন়ে বাাংলানেনের েে-রা়ে বােোল করার প্র়োস োো 

আর মকেু োবা ো়ে ো। িাতী়ে পমরেেই মেল একিাত্র িাে শেখানে বাাংলানেে তার বক্তবয কােথকমর করনত পারত এবাং রািনেমতক েমক্ত 

প্রেেথে করনত পারত। এটানক বােোল করার শেষ্টা েলনত োনক। েলনত োনক িাতী়ে পমরেেনক সমতযকার ক্ষিতার উৎস ো কনর একটা 

‘ঠুনটা িেন্নানে’ পমরেত করার.......। 

 
িাতী়ে পমরেে অমধনবেে িমেনতর প্রমতমি়ো ো হনব বনল আেঙ্কা করা হন়েমেল তাই হন়েনে। ই়োমহ়োর এই বস্বরাোরী কানির মবরুনে 

প্রমতবানের িেয সারা বাাংলানেনের িােুে স্বতঃসূ্ফতথ োনব রািা়ে শেনি পনে। শকেো বাাংলানেনের িােুে বুঝনত শপনরমেল শে ক্ষিতা 

হিান্তনরর শকাে ইিা ই়োমহ়ো খানের শেই এবাং মতমে পালথানিন্টামর রািেীমতর োনি তািাো করনেে। বাাংলানেনের িেেে এটা 

স্পষ্টোনব বুঝনত শপনরমেল শে, এক পামকিানের কাঠানিানত বাাংলানেনের েযা়ে সঙ্গত অমধকার আোন়ের শকাে সম্ভাবো শেই। ই়োমহ়ো 

মেনিই আহবাে কনর আবার মেনিই শেোনব িাতী়ে পমরেনের অমধনবেে বন্ধ কনর মেনলে তা শেনকই বাঙামল মেক্ষা গ্রহে কনরনে। তাই 

তারা এক বানকয পূেথ স্বাধীেতা শঘােোর িেয শেখ িুমিবুর রহিানের ওপর োপ মেনত োনকে। শেখ িুমিব এতেসনত্ত্বও সিসযার একটা 

রািনেমতক সিাধানের িেয শেষ্টা করনত োনকে। ৩ িােথ  অসহনোে কিথসূমের আহ্বাে িাোনত মেন়ে মতমে েখলোর বামহেীনক 

শিাকানবলার িেয োমন্তর অস্ত্রই শবনে মেন়েমেনলে। তখনো মতমে আো কনরমেনলে শে, সািমরক েি তানের জ্ঞােবুমে মফনর পানব। েত ২ 

ও ৩ িােথ  ঠান্ডা িাো়ে সািমরক েি কতৃথ ক হািার হািার মেরস্ত্র মেরীহ িােুেনক গুমল কনর হতযা করার িুনখ বঙ্গবনু্ধর অমহাংস অসহনোে 

আনদালনের েমির পৃমেবীর ইমতহানস মবরল। 

 
শেখ সানহনবর অসহনোে আনদালে আি ইমতহানসর অন্তেথত। অসহনোে আনদালনের শক্ষনত্র মতমে সৃমষ্ট করনলে এক েতুে ইমতহাস। 

বাাংলানেনে ১ িােথ  শেনক ২৫ িােথ  পেথন্ত অসহনোে আনদালে শেোনব এমেন়ে শেনে িুমক্ত আনদালনের ইমতহানস তার েমির খুোঁনি 

পাও়ো োনব ো। এত কােথকরী অসহনোে আনদালে শকাোও সাফলয লাে কনরমে। পূেথ অসহনোে আনদালে েলনে শেনের সবথত্র। েতুে 

েেেথর শল. শিোনরল টিক্কা খানের েপে অেুষ্ঠাে পমরোলো করার িেয পাও়ো শেল ো হাইনকানটথ র শকাে মবোরপমত। পুমলে এবাং 

পামকিাে মসমেল সামেথ সসহ েে-প্রোসে মবোনের কিথোরীেে কানি শোে মেনত অস্বীকার কনরে। িেেে শসোবামহেীর সরবরাহ বন্ধ কনর 

মেল। এিেমক সািমরক েপ্তনরর অসািমরক কিথোমরেে তানের অমফস ব়েকট করনলে। শকবল কানি শোেোে শেনক মবরত শেনক তারা 

ক্ষান্ত হনলে ো, অসািমরক প্রোসে ও পুমলে মবোনের শলানকরাও সমি়ে সিেথে ও মেনিনের আেুেতয প্রকাে করনলে শেখ সানহনবর 

প্রমত। তারা স্পষ্টোনব শঘােো করনলে শে, আও়োিী লীে প্রোসনের মেনেথ ে োো তারা অেয কানরা মেনেথ ে শিনে েলনবে ো। 

 
এই অবিার িুনখািুমখ হন়ে আেুষ্ঠামেকোনব ক্ষিতাসীে ো হন়েও অসহনোনের িনধয বাাংলানেনের অেথনেমতক ও প্রোসমেক বযবিার 

োম়েত্ব স্বহনি গ্রহনে আও়োিী লীে বাধয হল। এ বযাপানর শুধু আপাির িেেেই ে়ে, বাাংলানেনের প্রোসে ও বযবসা়েী সম্প্রোন়ের িযেথহীে 

সিেথে লাে তারা কনরমেনলে। তারা আও়োিী লীনের মেনেথ েোবলী সবথান্তকরনে িাো শপনত মেনলে এবাং সিসযাবলীর সিাধানে আও়োিী 

লীেনক একিাত্র কতৃথ পক্ষ বনল গ্রহে করনলে। অসহনোে আনদালনের ফনল বাাংলানেনের প্রোসমেক বযবিা়ে ফাটল ধরনল শেখা শে়ে 

োোমবধ দুরূহ সিসযা। মকন্তু এসব সিসযাবলীর িনধযও বঙ্গবনু্ধর মেনেথ নে শেনের অেথনেমতক ও প্রোসমেক েপ্তনরর কাি েোরীমত এমেন়ে 

োমিল। বাাংলানেনের শকাে আইোেুে কতৃথ পক্ষ ো োকা সনত্বও পুমলনের সহনোমেতা়ে আও়োিী লীে শস্বিানসবকেে আইে েৃঙ্খলা 

রক্ষার শে আেেথ িাপে কনরমেনলে, তা স্বাোমবক সিন়েও অেযনের অেুকরেী়ে হও়ো উমেত। আও়োিী লীে ও ঐমতহামসক অসহনোে 

আনদালনের প্রমত িেেনের সবথামধক সিেথে দৃনষ্ট শিোনরল ই়োমহ়ো তার শকৌেল পাল্টানলে। ৬ িােথ  ই়োমহ়োনক একটা কেফ্রনন্টেনের 

িেয উনিিো সৃমষ্টনত দৃঢ় প্রমতজ্ঞ বনল িনে হল। শকেো তার ঐ মেনের প্রনরােোিূলক শবতার বকৃ্ততা়ে সঙ্কনটর সমূ্পেথ োম়েত্ব োপানলে 

আও়োিী লীনের ওপর। অেে মেমে মেনলে সঙ্কনটর িপমত শসই েুনটা সম্পনকথ  মতমে একটি কোও বলনলে ো। িনে হ়ে মতমে ধারো 

কনরমেনলে শে বঙ্গবনু্ধ শেখ িুমিবুর রহিাে ৭ িােথ  শরসনকাসথ ি়েোনে বাাংলানেনের স্বাধীেতা শঘােো করনবে। অেুরূপ উনেযাে গ্রহে করা 

হনল তা মেিূথল করার িেয ঢাকার শসোবামহেীনক করা হ়ে পূেথ সতকীকরে। শল. শিোনরল ই়োকুব খানের িনল পাঠানো হল শল. 

শিোনরল টিক্কা খােনক। এই রেবেল শেনক প্রিাে পাও়ো ো়ে সািমরক িান্তার ঘৃেয িনোোনবর পমরে়ে। 

 

মকন্তু ইনতািনধয িুমক্তপােল িােুে স্বাধীেতা লানের িেয পােল হন়ে ওনঠ। এ সনত্ত্বও শেখ িুমিব রািনেমতক সিাধানের পনে অটল 

োনকে। িাতী়ে পমরেনে শোেোনের বযাপানর মতমে শে ৪-েফা প্রিাব শপে কনরে তানত শেিে একমেনক প্রমতফমলত হন়েনে িেেনের 

ইিা, অপরমেনক োমন্তপূেথ সিাধানে শপৌোঁোনোর িেয ই়োমহ়োনক শে়ো হ়ে তার শেে সুনোে। 

 
বতথ িাে অবিার পমরনপ্রমক্ষনত এটি অবেযই সুস্পষ্ট প্রতী়েিাে হ়ে শে, োমন্তপূেথ উপান়ে পামকিানের রািনেমতক সঙ্কট মেরসনে মবদুিাত্র 

ইিা ই়োমহ়ো এবাং তার শিোনরলনের মেল ো। তানের একিাত্র লক্ষয মেল বাাংলানেনে সািমরক েমক্তনক শিারোর করার িেয কালনক্ষপে 



করা। ঢাকা সফর মেল আসনল বাাংলানেনে েে-হতযা পমরোলোর িেয প্রস্তুমত গ্রহে করা। এটা আি পমরষ্কার শবাঝা োনি শে, অেুরূপ 

একটি সঙ্কট সৃমষ্টর পমরকল্পো শবে আনেোনেই শে়ো হন়েমেল। 

 
১ িানেথ র ঘটোর সািােয মকেু আনে রাংপুর শেনক সীিান্ত রক্ষার কানি মেন়োমিত টযাঙ্কগুনলা শফরত আো হ়ে। ১ িােথ  শেনক অগ্রামধকানরর 

মেমিনত পমিি পামকিােী শকাটিপমত বযবসা়েী পমরবারসিূনহর সানে শসোবামহেীর শলাকনের পমরবার পমরিেনেরনকও শকউ পমিি 

পামকিানে পাঠানো হনত োনক। ১ িানেথ র পর বাাংলানেনের সািমরক েমক্ত েনে শতালার কাি ত্বরামিত করা হ়ে এবাং তা ২৫ িােথ  পেথন্ত 

অবযাহত েমতনত েনল। মসাংহনলর পনে মপ.আই.এর কিামেথ়োল ফ্লাইনট সাো শপাোনক সেস্ত্র বামহেীর শলাকনের বাাংলানেনে আো হনলা। 

মস ১৩০ পমরবহে মবিােগুনলার সাহানেয অস্ত্র এবাং রসে এনে বাাংলানেে স্তুমপকৃত করা হ়ে। 

 
মহসাব মেন়ে িাো শেনে ১ িােথ  শেনক ২৫ িানেথ র িনধয প্রন়োিেী়ে সাি সরঞ্জািসহ অমতমরক্ত এক মেমেেে বসেয বাাংলানেনে আিোমে 

করা হ়ে। বযাপারটা মেরাপে করার িেয ঢাকা মবিােবদরনক মবিাে বামহেীর মে়েন্ত্রনে আো হ়ে। সিগ্র মবিােবদর এলাকা়ে আটিথ লামর ও 

শিমেেোনের িাল মবিার করা হ়ে। োত্রীনের আেিে-মেেথিনের উপর কনঠার মে়েন্ত্রে বযবিা োলু করা হ়ে। ধ্বাংসাত্মক কােথকলাপ ও 

হতযাকাণ্ড সাংেঠনে শেমোংপ্রাপ্ত একেল এস. মি. কিানন্ডা বাাংলানেনের মবমেন্ন গুরুত্বপূেথ শকনে শেনে শে়ো হ়ে। ২৫ িানেথ র পূবথবতী দুই 

মেনে ঢাকা ও বস়েেপুনর শেসব কুকান্ড ঘনট এরাই শসগুনলা সাংঘটে কনরমেল। সািমরক হিনক্ষনপর অিুহাত সৃমষ্টর উনদ্দনেয িােী়ে ও 

অিােী়েনের িনধয সাংঘেথ সৃমষ্টর িাধযনি একটা উনিিোর পমরনবে খাো করাই মেল এসনবর উনদ্দেয। 

 
প্রতারো বা েন্ডামির এই স্ট্রানটমি শোপে করার অাংে মহনসনবই ই়োমহ়ো শেখ িুমিনবর সানে তার আনলােো়ে আনপাসিূলক িনোোব 

গ্রহে কনরমেনলে। ১৬ িােথ  আনলােো শুরু হনল ই়োমহ়ো তৎপূনবথ ো ঘনটনে তার িেয দুঃখ প্রকাে কনরে এবাং সিসযার একটা 

রািনেমতক সিাধানের িেয আন্তমরক আগ্রহ প্রকাে কনরে। শেখ িুমিনবর সানে আনলােোর এক গুরুত্বপূেথ পেথান়ে ই়োমহ়োর কানে 

িােনত োও়ো হন়েমেল আও়োিী লীনের ক্ষিতা হিান্তনরর ৪-েফা েনতথ র প্রমত সািমরক িান্তার িনোোব মক? িবানব ই়োমহ়ো িাোে 

শে, এ বযাপানর তানের শতিে শকাে আপমি শেই। মতমে আো কনরে শে, ৪-েফা েতথ  পূরনের মেমিনত উে়ে পনক্ষর উপনেষ্টােে একটা 

অন্তবথতীকালীে োসেতন্ত্র প্রে়েনে সক্ষি হনবে। 

 

আনলােোকানল শে সব শিৌমলক প্রনে িনতকয প্রমতমষ্ঠত হ়ে শসগুমল হলঃ 

১। িােথাল ল বা সািমরক আইে প্রতযাহার কনর শপ্রমসনেনন্টর একটি শঘােোর িাধযনি একটা শবসািমরক সরকানরর কানে ক্ষিতা হিান্তর। 

২। প্রনেেগুমলনত সাংখযা েমরষ্ঠ েলসিূনহর কানে ক্ষিতা হিান্তর। 

৩। ই়োমহ়ো শপ্রমসনেন্ট োকনবে এবাং শকেী়ে সরকার পমরোলো করনবে। 

৪। িাতী়ে পমরেনের পূবথ ও পমিি পামকিানের সেসযেে পৃেক পৃেকোনব ববঠনক মিমলত হনবে। 

 
আি ই়োমহ়ো ও েুনটা িাতী়ে পমরেনের পৃেক পৃেক অমধনবেনের প্রিানবর মবকৃত বযাখযা মেনিে। অেে ই়োমহ়ো মেনিই েুনটার 

িনোে়েনের িেয এ প্রিাব মেন়েমেনলে। এ প্রিানবর সুমবধা বযাখযা করনত মেন়ে ই়োমহ়ো শসমেে মেনিই বনলমেনলে শে, ৬-েফা হল 

বাাংলানেনের এবাং শকনের িধযকার সম্পকথ  মেেথন়ের এক মেেথ রনোেয েীলেক্সা। পক্ষান্তনর এটার প্রন়োে পমিি পামকিানের িেয সৃমষ্ট 

করনব োোরূপ অসুমবধা। এিতাবিা়ে পমিি পামকিােী এি.এে.এ.নের পৃেকোনব বনস ৬-েফার মেমিনত রমেত োসেতন্ত্র এবাং এক 

ইউমেট বযবিা মবনলানপর আনলানক একটা েতুে ধরনের বযবিা েনে শতালার সুনোে অবেযই মেনত হনব। 

 
শেখ িুমিব এবাং ই়োমহ়োর িধযকার এই েীমতেত িনতনকযর পর একটি িাত্র প্রে শেনক ো়ে এবাং তা হল অন্তবথতী পেথান়ে শকে এবাং 

বাাংলানেনের িনধয ক্ষিতা বন্টে। এনক্ষনত্রও উে়েপক্ষ এই িনিথ একিত হন়েমেনলে শে, ৬-েফার মেমিনত অদূর েমবেযনত শে োসেতন্ত্র 

হনত োনি শিাটািুটি তার আনলানকই শকে ও বাাংলানেনের িনধয ক্ষিতা বন্টে হনব। 

 
অন্তবথতীকালীে িীিাাংসার এই সম্পনকথ  একটা পমরকল্পো বতমরর উনদ্দনেয শপ্রমসনেনন্টর অেথনেমতক উপনেষ্টা িোব এি.এি. আহিেনক 

মবিানে কনর ঢাকা আো হ়ে। আও়োিী লীে উপনেষ্টানের সানে আলাপ আনলােো়ে মতমে স্পষ্ট োনব এই কো বনলে শে, রািনেমতক 

িনতকয প্রমতমষ্ঠত হও়োর পর ৬-েফা কােথকমর করার প্রনে দুলথে শকাে সিসযা শেখা শেনব ো। এিেমক অন্তবথতী পেথান়েও ো। 

 
আও়োিী লীনের খসোর ওপর মতমে শে মতেটি সাংনোধেী শপে কনরমেনলে তানত এ কোই প্রিামেত হন়েমেল শে, সরকার এবাং আও়োিী 

লীনের িনধয তখে শে বযবধােটুকু মেল তা েীমতেত ে়ে, বরাং শকাো়ে শকাে েব্দ বসনব শস মেন়ে। ২৪ িানেথ র ববঠনক োোর সািােয 



রেবেলসহ সাংনোধেীগুমল আও়োিী লীে গ্রহে কনর। অতঃপর অন্তবথতীকালীে োসেতন্ত্র েূোন্তকরনের উনদ্দনেয ই়োমহ়ো ও িুমিনবর 

উপনেষ্টানের শেে েফা ববঠনক মিমলত হও়োর পনে আর শকানো বাধাই মেল ো। 

 
এ প্রসনঙ্গ একটা মিমেস পমরষ্কার কনর বলনত হ়ে, শকাে পেথান়ে আনলােো অেলাবিার সমু্মখীে হ়েমে। অেে ই়োমহ়ো বা তার উপনেষ্টারা 

আোস ইমঙ্গনতও এিে শকাে কো বনলেমে শে, তানের এিে একটা বক্তবয আনে ো শেনক তারা েেেে করনত পানরে ো। 

 
েেহতযানক ধািা-োপা শে়োর িেয ই়োমহ়ো ক্ষিতা হিান্তনর আইেেত েত্রো়োর প্রনেও আি শিাচু্চমরর আশ্র়ে মেন়েনেে। আনলােো়ে 

মতমে এবাং তার েলবল একিত হন়েমেনলে শে, ১9৪৭ সানল োরতী়ে স্বাধীেতা আইনের িাধযনি শেোনব ক্ষিতা হিান্তর করা হন়েমেল 

মতমেও শসোনব একটা শঘােোর িাধযনি ক্ষিতা হিান্তর করনবে। ক্ষিতা হিান্তনরর আইেেত েত্রো়োর বযাপানর েুনটা পরবতীকানল শে 

ফযাোঁ কো তুনলনেে ই়োমহ়ো তাই অেুনিােে কনরনেে। আিনেথর বযাপার, ই়োমহ়ো ঘুোক্ষনরও িুমিবনক এ সম্পনকথ  মকেু িাোেমে। ক্ষিতা 

হিান্তনরর িেয িাতী়ে পমরেনের একটা অমধনবেে বসার েরকার ই়োমহ়ো েমে আোনস ইমঙ্গনতও এ কো বলনতে তাহনল আও়োিী লীে 

মেি়েই তানত আপমি করত ো। শকেো এিে একটা সািােয বযাপারনক উনপক্ষা কনর আনলােো বােোল করনত শে়ো ো়ে ো। তাোো 

িাতী়ে পমরেনের সাংখযাগুরু েল মহনসনব আও়োিী লীনের ে়ে করার মকেুই মেল ো। শেনের দুই অাংনের িাতী়ে পমরেনের সেসযনের 

পৃেক পৃেক ববঠনকর শে প্রিানব আও়োিী লীে সম্মমত মেন়েমেল, তা শুধু েুনটানক খুমে করার িেযই করা হন়েমেল। এটা শকাে সি়েই 

আও়োিী লীনের শিৌমলক েীমত মেল ো। 

 
২৪ িােথ  শিোনরল ই়োমহ়ো এবাং আও়োিী লীে উপনেষ্টানের িনধয েূোন্ত ববঠনক িোব এি. এি. আহিে তার সাংনোধেী প্রিাব শপে 

কনরে। এই খসো প্রিানবর বযাপানর েূোন্ত মসোন্ত গ্রহনের িেয শিোনরল পীরিাোর আহ্বানে একটা েূোন্ত ববঠক অেুমষ্ঠত হও়োর কো 

মেল। দুঃনখর মবে়ে শকাে েূোন্ত ববঠক অেুমষ্ঠত হ়েমে। বরাং িোব এি. এি. িাহিুে আও়োিী লীেনক ো িামেন়ে ২৫ িােথ  করােী েনল 

শেনলে। 

 
২৫ িােথ  রাত ১১টা োোে সিি প্রস্তুমত সম্পন্ন হ়ে এবাং শসোবামহেীর েহনর ‘পমিেে’ গ্রহে করনত োনক। িধযরামত্র োোে ঢাকা েহনরর 

োমন্তমপ্র়ে িেেনের উপর পমরোলো করা হ়ে েে-হতযার এক পূবথ মেমেথ ষ্ট কিথসূমে। অেুরূপ মবশ্বাসঘাতকতার েমির সিসািম়েক ইমতহানস 

শকাোও খুোঁনি পাও়ো োনব ো। ই়োমহ়ো আও়োিী লীেনক শেেমে শকাে েরিপত্র। অেবা শিমেেোে, আটিথ লামর সুসমিত টযাঙ্কসিূহ েখে 

িােুনের ওপর ঝাোঁ মপন়ে পেল ও ধ্বাংসলীলা শুরু কনর মেল তার আনে িামর করা হ়েমে শকাে কারমফউ অেথ ার। পরমেে সকানল শল. 

শিোনরল টিক্কা খাে তার প্রেি সািমরক মেনেথ ে িামর করনলে শবতার িারফত। মকন্তু ৫০ হািার শলাক তার আনেই প্রাে হামরন়েনেে মবো 

প্রমতনরানধ। এনের অমধকাাংেই মেল োরী ও মেশু। ঢাকা েহর পমরেত হ়ে েরককুনণ্ড, প্রমতটি অমলেমল ও আোনেকাোনে েলনত লােল 

মেমবথোনর গুমল। সািমরক বামহেীর শলাকনের মেমবথোনর অমিসাংনোনের িুনখ অন্ধকানর মবোো শেনে শে সব িােুে শবর হও়োর শেষ্টা করল 

তানেরনক মেমবথোনর হতযা করা হ়ে শিমেেোনের গুমলনত। 

 
আকমিক ও অপ্রতযামেত আিিনের িুনখ ও পুমলে ও ই.মপ.আর. বীনরর িনতা লনে শেল। মকন্তু দুবথল মেরীহ িােুে শকাে প্রমতনরাধ মেনত 

পারল ো। তারা িারা শেল হািানর হািানর। পামকিানের শপ্রমসনেনন্টর মেনেথ নে শসোবামহেী শে বযাপক েেহতযা োমলন়েনে আিরা তার 

একটা মেেথ রনোেয তামলকা প্রস্তুত করমে এবাং েীঘ্রই তা প্রকাে করব। িােব সেযতার ইমতহানস শে, সব ববথরতা ও মেষু্ঠরতার কামহেী আিরা 

শুনেমে, এনের ববথরতা ও মেষু্ঠরতা তার সবমকেুনক ম্লাে কনর মেন়েনে। 

 
পামকিাে শসোবামহেীনক শলমলন়ে মেন়ে ২৫ িােথ  রানত ই়োমহ়ো ঢাকা তযাে করনলে। োও়োর আনে মতমে তানেরনক মেন়ে শেনলে বাঙ্গামল 

হতযার এক অবাধ লাইনসি। শকে মতমে এই ববথরতার আশ্র়ে মেন়েমেনলে, পরমেে রাত ৮টার সি়ে মবশ্ববাসীনক িাোনো হল এর বকমফ়েত। 

এই মববৃমতনত মতমে েরনিধেজ্ঞ সাংেঠনের একটা বযাখযা মবশ্ববাসীনক িাোনলে। তার বক্তবয একমেনক মেল পরস্পর মবনরাধী এবাং অেযমেনক 

মেল মিেযার শবসামতনত েরা। িাত্র ৪৮ ঘন্টা আনেও শে েনলর সানে মতমে োমন্তপূেথ ক্ষিতা হিান্তনরর বযাপানর আলাপ-আনলােো 

োলামিনলে শস েনলর শলাকনের শেেনরাহী ও েলটিনক অনবধ শঘােোর সানে বাাংলানেনের পমরমিমত বা আলাপ-আনলােো়ে শকাে 

সঙ্গমত খুোঁনি শপল ো মবশ্ববাসী। বাাংলানেনের একিাত্র প্রমতমেমধত্বেীল এবাং িাতী়ে পমরেনে সাংখযাগুরু আসনের অমধকারী আও়োিী লীেনক 

শব-আইমে শঘােো কনর েে-প্রমতমেমধনের হানত তার ক্ষিতা হিান্তনরর ও়োোনক সানে সাত শকাটি বাঙ্গামলর অবাধ িত প্রকানের প্রমত 

তািাো োো িােুে আর মকেু োবনত পারল ো। তার বক্তবয শেনক এ কো সুস্পষ্টোনব প্রমতোত হল শে, ই়োমহ়ো আর েুমক্ত বা 

বেমতকতার েত্রো়ো়ে আশ্র়ে মেনত োে ো এবাং বাাংলানেনের িােুেনক মেিূথল করার িেয িমঙ্গ আইনের আশ্র়ে মেনত বেপমরকর। 

 



পামকিাে আি িৃত এবাং অসাংখয আেি সন্তানের লানের তলা়ে তার কবর রমেত হন়েনে। বাাংলানেনে শে েত সহস্র িােুনের িৃতুয হন়েনে 

তা পমিি পামকিাে এবাং পূবথ পামকিানের িনধয একটা দুলথঙ্ঘ্য প্রােীর মহনসনব মবরাি করনে। পূবথ-পমরকমল্পত েে-হতযা়ে িি হন়ে ওঠার 

আনে ই়োমহ়োর োবা উমেত মেল মতমে মেনিই পামকিানের কবর রেো করনেে। তারই মেনেথ নে তার লাইনসিধারী কসাইরা িেেনের 

ওপর শে ধ্বাংসলীলা োমলন়েনে তা শকানোিনতই একটা িাতী়ে ঐনকযর অেুকূল মেল ো। বেথেত মবনিে এবাং একটা িামতনক ধ্বাংস কনর 

শেও়োই মেল এর লক্ষয। িােবতার শলেিাত্র এনের িনধয শেই। উপরও়োলানের মেনেথ নে শপোোর বসমেকরা লঙ্ঘ্ে কনরনে তানের 

সািমরক েীমতিালা এবাং বযবহার কনরনে মেকামর পশুর িত। তারা োমলন়েনে হতযােজ্ঞ, োরী ধেথে, লুটতরাি, অমিসাংনোে ও মেমবথোনর 

ধ্বাংসলীলা। মবশ্ব সেযতার ইমতহানস এর েমির শেই। এসব কােথকলাপ শেনক এ কোরই আোস শিনল শে, ই়োমহ়ো খাে ও তার সাঙ্গ-

পাঙ্গনের িনে দুই পামকিানের ধারো দৃঢ়োনব শপ্রামেত হন়ে শেনে। েমে ো হত তাহনল তারা একই শেনের িােুনের উপর এিে মেিথি 

ববথরতা োলানত পারত ো। এই মেমবথোনর েেহতযা আিানের িেয রািনেমতক মেক শেনক অেথহীে ে়ে। তার এ কাি পামকিানের মবন়োোন্ত 

এই িিথামন্তক ইমতহানসর শেে অধযা়ে ো ই়োমহ়ো রেো কনরনেে বাঙ্গামলর রক্ত মেন়ে। বাাংলানেে শেনক মবতামেত হও়ো বা মেিূথল হও়োর 

আনে তারা েেহতযা ও শপাো িাটি েীমতর িাধযনি বাঙ্গামল িামতনক শেে কনর মেন়ে শেনত ো়ে। ইতযবসনর ই়োমহ়োর লক্ষয হনলা 

আিানের রািনেমতক, বুমেিীবী িহল ও প্রোসে বযবিানক মেিূথল করা, মেক্ষা প্রমতষ্ঠাে, কারখাো, িেকলযােিূলক প্রমতষ্ঠােসিূহ ধ্বাংস 

করা এবাং েূোন্ত পেথান়ে েহরগুনলানক ধূমলসযাৎ করা, োনত একটি িামত মহনসনব শকােমেেই আিরা িাো তুনল োোঁ োনত ো পামর। 

 
ইনতািনধযই এ লক্ষয পনে শসোবামহেী অনেকদূর এমেন়ে শেনে। শে বাাংলানেেনক তারা েীঘথ ২৩ বের মেনিনের স্বানেথ লামেন়েনে, শোেে 

কনরনে, তানেরই মবো়েী লামে উপহার মহনসনব শসই বাাংলানেে সবথনক্ষনত্র পামকিাে শেনক ৫০ বের মপমেন়ে পেল। অসউইনির পর েে-

হতযার এিে িঘেযতি ঘটো আর ঘনটমে। অেে বৃহৎ েমক্তবেথ বাাংলানেনের ঘটোর বযাপানর উটপামখর েীমত অেুসরে কনরনেে। তারা েমে 

িনে কনর োনকে শে, এতিারা তারা পামকিানের ঐকয বিা়ে রাখার বযাপানর সহা়েতা কনরনেে, তা’হনল তারা েুল কনরনেে। শকেো 

পামকিানের েমবেযত সম্পনকথ  ই়োমহ়ো খাে মেিনিও শিাহিুক্ত। 

 
তানের শবাঝা উমেত শে, পামকিাে আি িৃত এবাং ই়োমহ়ো মেনিই পামকিানের হতযাকারী। স্বাধীে বাাংলানেনে আি একটা বািব সতয। 

সানে সাত শকাটি বাঙ্গামল অনি়ে িনোবল ও সাহনসর িাধযনি স্বাধীে বাাংলানেনের িন্ম মেন়েনে এবাং প্রমতমেে হািার হািার বাঙ্গামল 

সন্তাে রক্ত মেন়ে এই েতুে মেশু রাষ্ট্রনক লামলত-পামলত করনেে। দুমে়োর শকাে িামত এ েতুে েমক্তনক ধ্বাংস করনত পারনব ো। আি 

শহাক কাল শহাক দুমে়োর শোট বে প্রমতটি রাষ্ট্রনকই গ্রহে করনত হনব এ েতুে িামতনক। িাে মেনত হনব মবশ্ব রাষ্ট্রপুনঞ্জ। 

 
সুতরাাং রািেীমত এবাং িােবতার স্বানেথ আি বৃহৎ েমক্তবনেথর উমেত ই়োমহ়োর ওপর োপ সৃমষ্ট করা, তার লাইনসিধারী হতযাকারীনের 

খাোঁ ো়ে আবে করা এবাং পমিি পামকিানের মফমরন়ে মেনত বাধয করা। আিানের সাংগ্রািনক শসামেন়েট ইউমে়েে, োরত এবাং মবনশ্বর 

অেযােয শেনের স্বাধীেতা মপ্র়ে িােুে শে সিেথে মেন়েনেে তা আিরা মেরকাল কৃতজ্ঞতার সানে িরে করব। েেেীে, িামকথ ে েুক্তরাষ্ট্র, ফ্রাি, 

শগ্রট মিনটে ও অেযােয শেনের কাে শেনকও আিরা অেুরূপ সিেথে আো কমর এবাং তা শপনল শসিেয তানেরনক অমেেদে িাোনবা। 

প্রনতযকটি রানষ্ট্রর উমেত তানের মেি মেি পেথান়ে পামকিানের ওপর োপ সৃমষ্ট করা এবাং তারা েমে তা কনরে তাহনল ই়োমহ়োর পনক্ষ 

বাাংলানেনের মবরুনে আর একমেেও হািলা অবযাহত রাখা সম্ভব ে়ে। 

 
িেসাংখযার মেক শেনক বাাংলানেে হনব মবনশ্বর অষ্টি বৃহৎ রাষ্ট্র। আিানের একিাত্র লক্ষয হনব ই়োমহ়োর শসোবামহেীর সৃষ্ট েি ও 

ধ্বাংসস্তুনপর ওপর একটা েতুে শেে েনে শতালা। এ একটা দুরূহ ও মবরাট োম়েত্ব। শকেো আনে শেনকই আিরা মবনশ্বর েমররতি িামত 

সিূনহর অেযতি। এোো একটা উজ্জ্বল েমবেযনতর িেয িােুে এক ঐমতহামসক সাংগ্রানি মলপ্ত হন়েনে। তারা প্রােপনে সাংগ্রানি মলপ্ত 

হন়েনে। তারা প্রাে মেনি অকাতনর। সুতরাাং আিানের আো আিরা বযেথ করনত পামর ো। তানের েমবেযৎ উজ্জ্বল করনতই হনব। 

 
আিার মবশ্বাস, শে িামত মেনি প্রাে ও রক্ত মেনত পানর, এত তযাে স্বীকার করনত পানর, শস িামত তার োম়েত্ব সম্পােনে মবফল হনব ো। এ 

িামতর অটুট ঐকয িাপনের বযাপানর শকাে বাধা মবপমি টিকনত পানর ো। 

 
আিানের এই অমিত্ব রক্ষার সাংগ্রানি আিরা কািো কমর মবনশ্বর প্রমতটি শোট বে িামতর বনু্ধত্ব। আিরা শকাে েমক্ত, ব্লক বা সািমরক 

শিাটেুক্ত হনত োই ো- আিরা আো কমর শুধুিাত্র শুনেিার িনোোব মেন়ে সবাই মেঃসাংনকানে আিানের সাহােয করনত এমেন়ে 

আসনবে। কানরা তানবোনর পমরেত হও়োর িেয আত্ম-মে়েন্ত্রনের েীঘথ সাংগ্রানি আিানের িােুে এত রক্ত শে়েমে, এত তযাে স্বীকার করনে 

ো। 

 



আিানের এই িাতী়ে সাংগ্রানি, তাই আিরা রাষ্ট্রী়ে স্বীকৃমত এবাং ববেম়েক ও বেমতক সিেথনের িেয মবনশ্বর িামতসিূনহর প্রমত আকুল 

আনবেে িাোমি। এ বযাপানর প্রমতটি মেনের মবলম্ব শেনক আেনে সহস্র িােুনের অকাল িৃতুয এবাং বাাংলানেনের িূল সম্পনের মবরাট 

ধ্বাংস। তাই মবশ্ববাসীর প্রমত আিানের আনবেে, আর কালমবলম্ব করনবে ো, এই িুহূনতথ  এমেন়ে আসুে এবাং এতিারা বাাংলানেনের সানে 

সাত শকাটি িােুনের মেরন্তে বনু্ধত্ব অিথ ে করুে। 

 
মবশ্ববাসীর কানে আিরা আিানের বক্তবয শপে করলাি, মবনশ্ব আর শকাে িামত আিানের শেন়ে স্বীকৃমতর শবমে োমবোর হনত পানর ো। 

শকেো আর শকাে িামত আিানের শেন়ে কনঠারতর সাংগ্রাি কনরমে, অমধকতর তযাে স্বীকার কনরমে। "ি়ে বাাংলা।” 

 


