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১ 

মওলানা ভািানী িম্প্রসর্ পূবববাাংলা, পসিমবে, আিাম, সিপুরা সনঙ্গে যকু্তবাাংলা গঠঙ্গনর দাবী উত্থাপন কঙ্গরঙ্গেন। 

এর পসরঙ্গপ্রসিঙ্গর্ আমাঙ্গদর সনম্নসলসির্ বক্তবয সপশ করা হঙ্গছেঃ 

পূবববাাংলার িমাঙ্গজর বর্বমান িমিযা হঙ্গছ ভারর্ীে িম্প্রিারণবাদীঙ্গদর উৎিার্ কঙ্গর পূবব বাাংলার উপর র্াঙ্গদর 

উপসনঙ্গবসশক সশাষণ ও লনু্ঠঙ্গনর অবিান ঘটাঙ্গনা, একই িাঙ্গথ সিাসভঙ্গের্ িামাসজক িাম্রাজযবাদ, মাসকব ন িাম্রাজযবাঙ্গদর 

সনর্ত ঙ্গে িাম্রাজযবাদীঙ্গদর সশাষণ উৎিার্ করা এবাং র্াঙ্গদর দালাল েে পাহাঙ্গের প্রসর্সনসি আওোমীলীগ জার্ীে 

সবশ্বািঘার্ক ফ্যাসিস্ট িরকারঙ্গক উৎিার্ করা, এজনয জার্ীে শত্রু ির্ঙ্গমর মািযঙ্গম জার্ীে মসুক্তর গণযদু্ধ শরু ু

করা। 

পূবববাাংলার জনগণ এ িাংগ্রাঙ্গমর জনয প্রস্তুর্। র্ারা স্বর্সু্ফর্বভাঙ্গব আওোমীলীগ, র্ার পদঙ্গলহী কুকুর মঙ্গকাপন্থীঙ্গদর 

মিযকার ঘতণয দিযুঙ্গদর ির্ম করঙ্গে।  

এ অবস্থাে আওোমীলীগ জার্ীে সবশ্বািঘার্ক ফ্যাসিস্ট, র্াঙ্গবদার িরকার এবাং র্াঙ্গদর প্রভুঙ্গদর  সথঙ্গক জনগঙ্গণর 

দতসি অনযি িরাঙ্গনার অথব হঙ্গছ র্াঙ্গদর বাাঁসচঙ্গে সদওো।   

কাঙ্গজই বর্বমাঙ্গন যকু্ত বাাংলার কথা বলার অথব হঙ্গলা এ মহান িাংগ্রাম সথঙ্গক জনগঙ্গণর দতসি অনযি িরাঙ্গনা....। 

২ 

পসিমবাাংলা, আিাম, সিপুরার জনগণ সনঙ্গজঙ্গদর মসুক্তর জনয সনঙ্গজরাই িাংগ্রাম করঙ্গবন। র্াঙ্গদর উপঙ্গর পসরচাসলর্ 

জার্ীে ও অনযানয সনপীেঙ্গণর সবরঙু্গদ্ধ র্ারা সনঙ্গজরাই লেঙ্গবন, সনঙ্গজরাই সনঙ্গজঙ্গদর ভাগয সনিবারণ করঙ্গবন। ইহা 

র্াঙ্গদর পসবি ও অলাংঘণীে অসিকার।  

পসশমবাাংলা, আিাম, সিপুরািহ ভারঙ্গর্র িকল সনপীসের্ জাসর্ এবাং জনগঙ্গণর ভারর্ীে িম্প্রিারণবাদী 

শািকঙ্গগাষ্ঠীসবঙ্গরািী নযাযয িাংগ্রাম আমরা িমথবন কসর, র্াঙ্গদর িাঙ্গথ কাাঁঙ্গি কাাঁি সমসলঙ্গে আমরা আমাঙ্গদর একই শত্রু 

এবাং দসিণ এসশোর প্রসর্সিোর সকন্দ্র ভারর্ীে িম্প্রিারণবাদঙ্গক ধ্বাংি করঙ্গবা।  

পসিম বাাংলা, আিাম, সিপুরার জনগণ ভারঙ্গর্র িাঙ্গথ থাকঙ্গবন, না সবসছন্ন থাকঙ্গবন র্া সনণবে করার অসিকার 

আমাঙ্গদর সনই। এটা র্ারাই সনিবারণ করঙ্গবন।  

৩ 

সভঙ্গের্নাম, লাওি, কঙ্গম্বাসিো প্রভত সর্ সদঙ্গশর জনগঙ্গণর সনঙ্গজঙ্গদর ভাগয সনঙ্গজরাই সনণবে করার অসিকার হরণ কঙ্গর 

র্া সনিবারঙ্গণর দাসেে সনঙ্গেঙ্গে মাসকব ন িাম্রাজযবাদীরা। র্ারা সবশ্ব জনগঙ্গণর ভাগয সনিবারঙ্গণরও বযথব প্রঙ্গচিা চালাঙ্গছ। 

সিাসভঙ্গেট িামাসজক িাম্রাজযবাদীরা একই ভাঙ্গব সবঙ্গশ্বর জনগঙ্গণর ভাগয সনেন্ত্রঙ্গণর ভূসমকা সনঙ্গছ। ভারর্ীে 

িম্প্রিারণবাদীরাও পূবব বাাংলার জনগঙ্গণর ভাগয সনেন্ত্রঙ্গণর ভার সনঙ্গেঙ্গে।  
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এ িকঙ্গলর প্রকত র্ উঙ্গেশয হঙ্গছ সবসভন্ন সদশ, জাসর্ ও জনগণঙ্গক পদানর্ করা, লনু্ঠন ও সশাষণ করা, জার্ীে মসুক্ত, 

গণর্ন্ত্র, িমাজর্ন্ত্র, কসমউসনজম প্রসর্হর্ করা। 

ইহা পুঙ্গরাঙ্গনা ও নো উপসনঙ্গবশবাদীঙ্গদর এবাং িম্প্রিারণবাদীঙ্গদর িািারণ কমবপদ্ধসর্।   

মওলানা ভািানী যকু্ত বাাংলার কথা বঙ্গল পসিমবাাংলা, আিাম, সিপুরার জনগঙ্গণর ভাগয সনিবারঙ্গণর দাসেে সনঙ্গেঙ্গেন। 

ইহা সক পুঙ্গরাঙ্গনা ও নো উপসনঙ্গবশবাদী ও িম্প্রিারণবাদীঙ্গদর অনরুপূ কাযবকলাপ নে? পূবববাাংলার জনগণ কিনও 

এ িরঙ্গণর অপরািমলূক কাজ করঙ্গবন না।  

৪ 

যকু্ত বাাংলার দাবী পসিমবাাংলা, আিাম, সিপুরার জনগঙ্গণর দতসি ভারর্ীে িম্প্রিারনবাদী শািকঙ্গগাষ্ঠী সবঙ্গরািী মহান 

িাংগ্রাম সথঙ্গক িসরঙ্গে আনারও একর্ট বযথব প্রঙ্গচিা। 

কাঙ্গজই এ দাবী ভারর্ ও পূবব বাাংলার জনগঙ্গণর সবপ্লবী িাংগ্রাম ও িাংগ্রামী মমিীর িাঙ্গথ সবশ্বািঘার্কর্া বযর্ীর্ 

আর সকেুই নে। 

মাসকব ন িাম্রাজযবাঙ্গদর সনর্ত ঙ্গে িাম্রাজযবাদীরা এ িরঙ্গণর পসরকল্পনা [১] প্রণেন কঙ্গরসেল আইেুবী আমঙ্গল।  

বর্বমাঙ্গন ভারর্ীে িম্প্রিারণবাদ ও সিাসভঙ্গের্ িামাসজক িাম্রাজযবাঙ্গদর িাঙ্গথ র্াঙ্গদর দ্বন্দ্ব এবাং পূবব বাাংলার ও 

ভারঙ্গর্র সবপ্লব নিযাৎ করার জনয এ পসরকল্পনা পনুরজু্জীসবর্ করা র্াঙ্গদর পঙ্গি অস্বাভাসবক নে। 

সবভ্রাসিকর রাজনীসর্ক মওলানা ভািানীর পঙ্গি এ িরঙ্গনর ষেযঙ্গন্ত্রর সশকার হওো অস্বাভাসবক নে।  

৫ 

“একর্ট জাসর্ হঙ্গছ ঐসর্হাসিকভাঙ্গব সবকসশর্ স্থােী মানবঙ্গগাষ্ঠী যা গঠির্ হে িািারণ ভাষা, সভৌঙ্গগাসলক এলাকা, 

অথবননসর্ক জীবন এবাং মানসিক প্রকত সর্ যা িািারণ িাংকত সর্ঙ্গর্ রূপ লাভ কঙ্গরঙ্গে এ িকঙ্গলর সভসিঙ্গর্।” [২] 

পূবববাাংলা (বতর্টশ উপসনঙ্গবসশক দিযুঙ্গদর শািনকাঙ্গল যা পূবববে সেল) সেল কসলকার্ার পিাদভূসম, সির্টশ িমথবক 

সহন্দু িমবাবলম্বী জসমদার, সজার্দার ও প্রসর্সিোশীলঙ্গদর দ্বারা এিানকার জনগণ িমীে, রাজননসর্ক, অথবননসর্ক ও 

িাাংকত সর্কভাঙ্গব সনপীসের্ হঙ্গেঙ্গে। 

পূবববাাংলার জনগণ পুাঁসজবাঙ্গদর সবকাঙ্গশর প্রসিোে ১৯০৫ িাঙ্গল পূবববঙ্গের পতথক প্রঙ্গদশ স্থাপন অথবাৎ বেভে 

পসরকল্পনাঙ্গক িমথবন কঙ্গর। 

পরবর্ীকাঙ্গল র্ারা পাসকস্তাঙ্গনর পঙ্গি সভাট প্রদান কঙ্গর। 

পাসকস্তাঙ্গন সযাগদাঙ্গনর পরবর্ী িমে পূবববাাংলার জনগণ িািারণ ভাষা, সভৌঙ্গগাসলক এলাকা, অথবননসর্ক জীবন ও 

িাংকত সর্র সভসিঙ্গর্ ঐকযবদ্ধ জাসর্ সহঙ্গিঙ্গব সবকাশ লাভ কঙ্গর, সনঙ্গজঙ্গদর জার্ীে সবকাঙ্গশর অিরাে দরূ করার জনয 

িাংগ্রাম কঙ্গর যা সবকাশ লাভ কঙ্গর িশস্ত্র জার্ীে মসুক্তযঙু্গদ্ধ। 
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কাঙ্গজই ঐসর্হাসিকভাঙ্গব পূবব বাাংলার জনগণ একর্ট পতথক মানব সগাষ্ঠীঙ্গর্ সবকাশ লাভ কঙ্গর যার রঙ্গেঙ্গে িািারণ 

ভাষা, সভৌঙ্গগাসলক এলাকা, অথবননসর্ক জীবন ও িাংকত সর্।   

এ কারঙ্গণ পূবব বাাংলার জনগণ ঐসর্হাসিকভাঙ্গব একর্ট িমূ্পণব জাসর্ঙ্গর্ সবকাশ লাভ কঙ্গরঙ্গে।  

কাঙ্গজই যকু্তবাাংলা না হঙ্গল পূবব বাাংলার জনগণ অঙ্গিবক জাসর্ বা সবসছন্ন জাসর্ রঙ্গে যাে—এ বক্তবয মাকব িবাদ 

সবঙ্গরািী। 

পূবববাাংলার জনগণ জার্ীে মসুক্ত ও গণর্ঙ্গন্ত্রর জনয পাক-িামসরক ফ্যাসিস্টঙ্গদর জার্ীে সনপীেঙ্গনর সবরঙু্গদ্ধ িশস্ত্র 

িাংগ্রাম কঙ্গরন। 

এ মহান িাংগ্রাম বঙু্গজব াো সনর্ত ঙ্গের সবশ্বািঘার্কর্াে সবপঙ্গথ পসরচাসলর্ হে। 

সকন্তু এঙ্গর্ লি লি জনগণ অাংশগ্রহণ কঙ্গরন ও আত্মবসলদান কঙ্গরন।  

এর্ মহান ও রক্তিেী িাংগ্রাঙ্গমর পরও যারা বঝুাঙ্গর্ চান পূবব বাাংলার জনগণ একর্ট জাসর্ নে, অঙ্গিবক জাসর্, 

যকু্ত না হঙ্গল পূবব বাাংলার জনগণ জাসর্গর্ ভাঙ্গব সদ্বিসির্ থাকঙ্গব, র্ারা িমূ্পণবরঙূ্গপ কল্পনার রাঙ্গজয বাি কঙ্গরন। 

পূবব বাাংলার জনগণ কিনও সনঙ্গজঙ্গদরঙ্গক অঙ্গিবক জাসর্ বা িসির্ জাসর্ সহঙ্গিঙ্গব মঙ্গন কঙ্গরনসন। র্াহঙ্গল র্ারা িশস্ত্র 

িাংগ্রাঙ্গমর িমে যকু্তবাাংলার দাসব সপশ করঙ্গর্ন। 

মওলানা ভািানীর যকু্ত বাাংলার দাবী জনগণ সথঙ্গক িমূ্পণব সবসছন্ন ও কাল্পসনক। 

৬ 

পূবব বাাংলার জনগণ, সনঙ্গজঙ্গদর শসক্তর উপর সনভব র কঙ্গর স্বািীনর্া ও উঙ্গেযাগ সনঙ্গজঙ্গদর হাঙ্গর্ সরঙ্গি সনঙ্গজঙ্গদর মসুক্তর 

জনয সনঙ্গজরাই লোই করঙ্গবন, এবাং ভারর্ীে  িম্প্রিারণবাদ সবঙ্গরািী িাংগ্রামরর্ সবসভন্ন জাসর্ ও জনগঙ্গণর িাংগ্রাঙ্গমর 

িাঙ্গথ একাত্ম হঙ্গবন। একই িাঙ্গথ র্াঙ্গদর হঙ্গে মনসস্থর করার িম্প্রিারণবাদী, বতহৎ জাসর্িূলভ অপরািমলূক 

কাযবকলাপঙ্গক সবঙ্গরাসির্া করঙ্গবন।  

ভারঙ্গর্র সবসভন্ন জাসর্ (পসিমবেিহ) ও জনগণ সনঙ্গজঙ্গদর শসক্তর উপর সনভব র কঙ্গর স্বািীনর্া ও উঙ্গেযাগ 

সনঙ্গজঙ্গদর হাঙ্গর্ সরঙ্গি সনঙ্গজরাই মসুক্তর জনয িাংগ্রাম করঙ্গবন, এ প্রসিোে র্ারাই সস্থর করঙ্গবন র্ারা ঐকযবদ্ধ ভারঙ্গর্ 

থাকঙ্গবন না সবসছন্ন হঙ্গবন। আমরা র্াঙ্গদর মসুক্তর িাংগ্রামঙ্গক িমথবন কসর। 

► পূবব বাাংলার িববহারা পার্টব —সজন্দাবাদ 

► কমঙ্গরি সিরাজ সিকদার—সজন্দাবাদ 

► পূবব বাাংলার অিমাপ্ত জার্ীে গণর্াসন্ত্রক সবপ্লব িম্পন্ন করনু 

► যকু্তবাাংলার দাবী পূবববাাংলা ও ভারর্ীে সবপ্লব সবঙ্গরািী দাবী 

► স্বািীন, গণর্াসন্ত্রক, শাসিপূণব, সনরঙ্গপি, প্রগসর্শীল পূবববাাংলার প্রজার্ন্ত্র কাঙ্গেম করনু 

সনাট  

১। Bengsam অথবাৎ, বাাংলা ও আিাম সনঙ্গে “সবেিাম” 

২। J. V. Stalin, Marxism & The National Question, P-16 ■ 


