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হপ্রচবডন্ড ফাযাও ফাভা’য ভন্তফয
জাওাততা
আবোবনচা চফশ্বচফদযার
জাওাততা, আবোবনচা
৯:৩০ এ. এভ
হপ্রচবডন্টঃ টাচযভা ওাচহ্। তাচযভা ওাচহ্, বনও ধনযফাদ, ধনযফাদ ফাআবও, ারাভাত াকী। (ওযতাচর)
এঔাবন, আবোবনচায চফশ্বচফদযারব অাটা তযন্ত অনেদাও। চক্ষও, ওভতিাযী এফং ছাত্র-ছাত্রীকণ, এফং ডঃ
গুচভরায রুচরা হাভানচি, অনাবদয অবতচথতায জনয বনও বনও ধনযফাদ। (ওযতাচর)

অারা-ভুারাআওুভ ডযান ারাভ হজাহ্বতযা। এআ

বযথতনা হদায জনয ধনযফাদ। জাওাততায

জনকনবও ধনযফাদ এফং, আবোবনচায জনকনবও ধনযফাদ।

ুরাং ওাভুং চনহ্। (ওযতাচর) আবোবনচা চপবয অবত হবয অচভ তযন্ত ঔুী বচছ, আ এআ জনয হম
চভবর অভায াবথ অবত হবযবছ। এফছয ফায দুবও চভথযা মাত্রায য অচভ টর চছরাভ হম, হম হদচট
অভায ওাবছ এতটাআ থতফ হ হদব অভাবও ভ্রভন ওযবতআ বফ। দুবতাকযফত, এআ ভ্রভণচট তযন্ত ল্প
ভবয জনয ববছ, ন্তু অকাভী এও ফছবযয ভবধয আবোবনচা মঔন ূফত এচায ীলত বফঠবওয জনয
স্বাকচতও হদ বফ তঔন অফায চপবয অায
আ । (ওযতাচর)
অচভ অয চওছু ফরায ূবফত, াম্প্রচতও ুনাচভ এফং অবেচকচযয েুযৎাবত আবোবনচা’ মাযা ক্ষচতগ্রস্ত
ববছন- চফবল ওবয মাযা তাবদয বারফাায জনবদযবও াচযববছন, এফং মাযা স্থানান্তচযত ববছন তাবদয
জনয অচভ ফরবত িাআ হম অনাবদয ওথা অভাবদয ন্তবয এফং প্রাথতনা অবছ। অচভ অনাবদয ফাআবও
জানাবত িাআ হম, ফ ভবয ভতই, এআ প্রাওৃচতও দূবমতাবক া হদায জনয মুক্তযাষ্ট্র আবোবনচায
, এফং
আ আ
’
,
আ
ই
ই
আ
আ আ
আ
অচভ এওচট হছাট চফফৃচত চদব শুরু ওযবত িাআঃ আবোবনচা ফাচজান দাচয চডচড াা। (ওযতাচর) অচভ প্রথভ
এআ হদব অচ মঔন অভায ভা হরাবরা হাবটাবযা নাবভয এওজন আবোবনচা
চফফা ওবযচছবরন।
এফং এওজন তরুণ ফারও চাবফ – এওজন ফারও চাবফ অচভ এওচট চবন্ন জকবত
। চওন্তু
আবোবনচান জনকন
দ্রুত আ
অন খ
স্বাচ্ছ
নুবুচত এবন ।

জাওাততা – এঔন, হআ চদনগুবরাবত জাওাততাবও হফ নয যওভ হদঔাবতা। হকাটা যচট বফবন চদব বযা চছর
হমগুবরা ভাত্র ওবও তরায হফচ উঁিু চছর না। হটা চছর ১৯৬৭, ৬৮ –হতাভাবদয চধওাংযআ তঔন জন্ম
চন।(াচ) ওবওচট ভাত্র উঁিু বফবনয ভবধয হাবটর আবোবনচা চছর এওচট ফড় বফন, এফং হওনাওাটা ওযায
জনয শুধু এওচট ভাত্র চডাটতবভন্টার হোয চছর মাবও ফরা ত াচযনা । ফচভচরব এআ চছর (ওযতাচর)
হফতিাও এফং হফবভা এগুবরা চদবআ অভযা খুবয হফড়াতাভ। হআ চদনগুবরাবত এআ মান মন্ত্রিাচরত মাবনয
িাআবত ংঔযা হফচ চছর। এফং অজ অনাবদয হম ফড় ভাড়ওগুবরা ববছ হগুবরা তঔন চছর না,
চধওাংআ অস্তযীন যাস্তা এফং ওযাভংগুবরাবত
বতা।
এযয, অভযা হভবন্টঙ্গ
িবর অচ, হওাথা – (ওযতাচর) – হআ, হভবন্টঙ্গ
য চওছু চওছু ফাচো
এঔাবনআ অবছ। (ওযতাচর) এফং, এঔাবন অভযা এওটা হছাট ফাচড়বত ফফা ওচয, অভাবদয ফাচড়য াভবন
এওটা অভ কাছ চছর। এফং অচভ, খুচড় উড়াবত চকব, ধান হক্ষবতয া চদব হদৌবড়, পচড়ং ধযায ভবধয চদব
এফং যাস্তায াব দাড়া
ট্ট হদাওান হথবও াতা এফং ফাবা হওনায ভবধয চদব আবোবনচাবও
বাবরাফাবত চচঔ।(ওযতাচর) হআ যাস্তায াবয হদাওাচনয ডাওগুবরা অভায অজ ভবন বড়। াতা! (াচ)
এ
, আ ভবন অবছ ভানুলগুবরাবও –- হআ ফৃদ্ধা এফং ফৃদ্ধবও মাযা াঁচ ভুবঔ অভাবদযবও
স্বাকত জাচনবচছর; ই হছবরবভববদযবও, মাযা চফবদী চশুবও প্রচতবফীয ভত এফং ফন্ধুয ভত অন ওবয
চনবচছর; এফং হআ চক্ষওবদযবও মাযা অভাবও এআ হদ ম্পবওত
াাময ওবযচছর।
হমবতু আবোবনচা কবড় উবঠবছ াজায দ্বী, এফং ত ত বালা চনব, এফং ভানুলগুবরা এববছ চফচবন্ন ঞ্চর
 াম্প্রদাচও হকাত্র হথবও, হজনয এআবদব ওাটান অভায ভটা অভাবও ফ ভানুবলয জনয চবন্ন ভানফতাবও
প্রংা ওযায ফযাাবয াাময ওবযবছ। এফং মঔন অভায ৎ ফাফা নযানয বনও আবোবনচাবনয ভত এওজন
ভুরভান চাবফ ফড় ববছন, চতচন তযন্ত দৃঢ়বাবফ চফশ্বা ওযবতন হম ফ ধভতআ ন্মান াফায হমাকয। এফং এআ
থ ধবযআ –(ওযতাচর) এআ থ ধবযআ চতচন আবোবনচায ংচফধাবন ধভতী নীরতায উদ্দীনায প্রচতপরনচট
স্থান ওবযচছবরন, এফং হটাআ অজ এবদবও ফযাঔযা ওযায উৎাফযঞ্জও বফচে। (ওযতাচর)
এঔন, অচভ এঔাবন িায ফছয চছরাভ –- এ
ই ভ অভায বফবও কবড় তুরবত াাময ওবযচছর;
এ
ই ভ হমটা
অভায ুেয হছা হফান,
’ জন্ম; আ ,
এওচট ভ মা
অভায ভাবয
এভন এওচট
অভায ভা যফততী ২০ ফছয আবোবনচাবত ফায
ফায চপবয
এঔাবন থাওায জনয, ওাজ ওযায জনয এফং ভ্রভবণয জনয „
আ
’
আবোবনচায গ্রাবভ ুবমাক ুচফধা ফৃচদ্ধয জনয তায াধনায ফাস্তফাবনয হিো, চফবল ওবয
নাযী এফং ফাচরওাবদয জনয। এফং অচভ এত হফচ ন্মাচত হফাধ ওবযচছ – (ওযতাচর) অচভ তযন্ত ন্মাচনত হফাধ
ওবযচছ মঔন হপ্রচবডন্ট মুবধাআুবনা কতযাবত যাষ্ট্রী হবাবজয ভ অভাবও অভায ভাবয ক্ষ হথবও, হম ওাজ
চতচন ওবযচছবরন তায স্বীওৃচত স্বরু এওচট ুযস্কায স্তান্তয ওবযন। অজ মচদ চতচন কচফতত বতন ওাযন াযা
জীফবনয জনয অভায ভা, আবোবনচা এফং তায জনকনবও তায হৃদবয ওাবছ ধবয হযবঔ চছবরন। (ওযতাচর)
অচভ াাআবত চপবয অায জনয চফভাবন িড়ায য হথবও কত িায দবও বনও চওছুযআ চযফততন ববছ।
অনাযা মচদ অভাবও চজবে ওবযন –- থফা অভায হম হওান াঠী মাযা অভাবও হআ ভব চিনত –অভায ভবন না অভযা হওউআ ওল্পনা ওযবত হ চছরাভ হম অচভ হওান এওচদন মুক্তযাবষ্ট্রয চবডন্ট ব

জাওাততা
াধাযণ

অফ। (ওযতাচর) এফং এবদয ভবধয ঔুফ ওভআ অবছ মাযা আবোবনচায কত িায দবওয এআ
চট ওল্পনা ওযবত াযবতন।

হম জাওাততাবও হওান এওচদন অচভ জানতাভ তা অজ ফৃচদ্ধ হব ১ হওাচট ভানুবলয বয
, াবথ
উবঠ এববছ অওা হছাঁা ফ বফন মা হাবটর আবোবনচাবও হছাট ওবয চদববছ এফং ংস্কৃচত  ফাচণবজযয
হওন্দ্র চাবফ উন্নবনয পরতায জনয হিো ওবয মাবচ্ছ।
অভায আবোবনচা ফন্ধু
অচভ
ই ভাবঠ াচন ভচল  ছাকর চনব হদৌড়াতাভ, --(াচ) আ
আবোবনচা এওচট নূতন প্রজন্ম চফবশ্ব
-- অয ফায িাআবত ফবিব হফচ হর হপান এফং াভাচজও হনটাওত দ্বাযা -- ংমুক্ত ব
। এফং
মঔন
আবোবনচা এওচট নূতন জাচত চাবফ বযন্তবযয চদবও দৃচে চনফদ্ধ ওয , আ
এওচট
উন্নত আবোবনচা এচা প্রান্ত ভাাকযী ঞ্চর এফং চফশ্ব থতনীচতবত প্রধান বূচভওা ারন ও’
।
(ওযতাচর)
এঔন, এআ চযফততনচট যাজনীচত মতন্ত’ প্রাচযত বচ্ছ। মঔন অভায ৎ ফাফা এওজন ফারও চছবরন তঔন চতচন
তায ফাফা এফং ফড় বাআবও আবোবনচায স্বাধীনতায মুবদ্ধ জীফন উৎকত ওযায জনয ফাচড় ছাড়বত হদবঔচছবরন।
ংঔয আবোবনচা
মাযা তাবদয এআ ভান হদবয জনয জীফন উৎকত ওবযচছবরন, তাবদয স্মৃচতবও
ম্মান হদঔাবনায জনয ই ফীয
চদফ আ এঔাবন অবত হবয ঔুী বচছ
অচভ মঔন জাওাততা অচ, হটা চছর ১৯৬৭ ার, এফং তঔন চছর এভন এওটা ভ, মঔন এআ হদবয বনও
ংব চছর দ্বন্ধ  মন্ত্রণাদাও ফস্থা। এফং, মচদ অভায ৎ ফাফা াভচযও ফাচনীবত ওাজ ওবযচছবরন, হআ
ভবয যাজননচতও অবোরবনয এআ চংতা এফং তযায চধওাংআ অভায জানা চছর, ওাযণ এআ ফযাাবয
অভায আবোবনচা চযফাযফকত এফং ফন্ধুযা হওান অবরািনা ওযবতানা। আবোবনচায নযানয বনও
চযফাবযয ভত হআ ভবয স্মৃচতগুবরা অভায চযফাবয এটা এওটা দৃয উচস্থচতয ভত চছর। আবোবনচ
তাবদয স্বাধীনতা হবচছর, চওন্তু ভাবঝ ভাবঝ তাযা এআ চফলগুবরা চনব তাবদয আবচ্ছয ওথা ফরবত ব
হত।
তায য হথবও, আবোবনচা এওচট াধাযণ কণতাচন্ত্রও চফফততবনয -- ভাধযবভ তাবদয চনবজবদয ওভত দ্ধচত
এঁবও চনববছ „ এওচট ফজ্র ওচঠন ওচিয ান হথবও জনকবনয াবন চপবয এববছ। াম্প্রচতও ফছযগুবরাবত,
চফশ্ব অা এফং শ্রদ্ধ চেবত হঔবছ আবোবনচা’ াচন্তূনতবাবফ ক্ষভতা স্তান্তয এফং যাচয চনফতাি
। এফং চঠও হমভন অনাবদয চনফতাচিত হপ্রচবডবন্টয এফং অআন
প্রননওাযীযা অনাবদয কণতবন্ত্রয প্র ও চাবফ চফযাজ ওযবছ, এওআবাবফ অনাবদয এআ কণতন্ত্রচট চটবও
থাওায জনয এটাবও ুযচক্ষত ওযা ববছ এটায
ভাধযবভঃ এওচট ফহুভুচঔ নাকচযও ভাজ;
যাজননচতও দর এফং এওতা কবড় হতারায ভাধযবভ; এওচট
প্রিায ভাধযভ এফং ম্পৃক্ত নাকচযও মাযা
চনচিত ওবযবছ হম –- আবোবনচাবত „ কণতন্ত্র হথবও আ চছবন চপবয মাফায হওান উা হনআ।
চওন্তু মচদ অভায তারুবণযয এআ বূচভচট বনও বাবফআ চযফ
ববছ, আবোবনচাবও বাবরাফাায জনয
অচভ হম চজচনগুবরা চবঔচছ „ নীরতায হআ উদ্দীণা হমটা অনাবদয ংচফধাবন হরঔা আ ;
অনাবদয ভচজদ, ভচেয এফং কীজতা এবও বযয াব দাঁচড়ব তাযআ প্র ও চাবফ
ওযবছ, এফং
অনাবদয জনকবনয
- তা এঔন হফঁবি অবছ। চববনওা টুংকার আওা –

ভবধয এওতা। (ওযতাচর) চফবশ্বয ওাবছ আবোবনচায উদাযবণয এটাআ বরা চবচি, এফং হজনযআ
এওচফং তাব্দীবত আবোবনচা হযওভ ংব গুরুত্ব নত বূচভওা ারন ওযবফ।
তএফ অজ, অচভ আবোবনচা চপবয এবচছ ফন্ধু চাবফ, চওন্ত এওজন হপ্রচবডন্ট চাবফ এবচছ
অভাবদয দুআ হদবয ভবধয এওচট কবীয  দৃঢ়
ং দাচযত্ব
।(ওযতাচর)
এফং ফহু ম্প্রদা
হদবয ওাযবন; প্রান্ত ভাাকবযয উব াবয প্রচতবফী চাবফ; এফং আ
ফ চওছুয উবদ্ধত কণতবন্ত্রয ওাযবন –- মুক্তযাষ্ট্র এফং আবোবনচা
ই চবন্ন স্বাথত এফং চবন্ন ভূরযবফাবধয
ফন্ধবন এওবত্র
কতওার, প্রচবডন্ট মধুবু না এফং অচভ মুক্তযাষ্ট্র এফং আবোবনচায ভবধয এওচট নূতন,
ং দা
হখালণা চদবচছ। অভযা চফচবন্ন চফলব অভাবদয যওাবযয ভধয ফন্ধন ফৃচদ্ধ ওযচছ, এফং „ চঠও হমভন
ই
- অভযা অভাবদয জনকবনয ভবধয ফন্ধন ফৃচদ্ধ ওযচছ। এ
ভতায ই ংীদাচযত্ব,মায
চবচিচট
াযস্পচযও স্বাথত এফং াযস্পচযও ম্মা
।
অভায অজবওয ফাচও ভচটবত, অচভ অভায ই
-অচভ মঔন হথবও এঔাবন হথবওচছ আবোবনচায
ই
„
মুক্তযাবষ্ট্রয জনয এফং চফবশ্বয জনয তযন্ত গুরুত্বূনত –
ফরবত িাআ অচভ চতনচট
চফলব গুরুত্ব অবযা ওযবফা হমগুবরা
চনচফড়বাবফ ম্পওতমুক্ত, এফং ভানুবলয গ্রকচতয জনয
হভৌচরও
„ উন্নচত, কণতন্ত্র, এফং ধভতী চফশ্বা।
প্রথবভ, মুক্তযা এফং আবোবনচায ভধযওায ফন্ধুবত্বয ম্পওতচট উন্নচতয জনয অভাবদয াযস্পচযও স্বাথতবও
এচকব চনব হমবত াবয।
অচভ মঔন আবোবনচা অচ, তঔন ত এটা ওল্পনা ওযা ওচঠন বতা হম ওাবকা এফং জাওাততায
চযফাযগুবরায
ংমুক্ত বত াবয।
অভাবদয থতনীচত এঔন বফচশ্বও, আ আবোবনচা
এআ বফচশ্বও থতনীচতয
এফং
উব চদওআ হদবঔবছঃ ৯০’এয দবওয এচায থতননচতও
হথবও এফং ফযাফা ফাচণবজযয ওাযবন রক্ষ রক্ষ ভানুবলবও
’ উচঠব
চনব অা। এয থত ওী - এফং ম্প্রচতও থতননচতও ভয হথবও অভযা মা চবঔচছ - হটা বরা যস্পবযয
পরতা অভাবদয ংীদাচযত্ব অবছ ।

আবোবনচায হম ংচট ফৃচদ্ধ াবচ্ছ এফং ভৃদ্ধ বচ্ছ হঔাবন অবভচযওায ং অবছ, ভৃচদ্ধয াবথ
াবথ হটা আবোবনচায জনকবনয ভবধয ফন্টন বচ্ছ „ ওাযন এঔানওায ভধযচফবিয উত্থান ভাবনআ বরা
অভাবদয বণযয জনয নূতন ফাজায, চঠও হমভনবাবফ আবোবনচা হথবও অা বণযয জনয অবভচযওা
অনাবদয এওচট ফাজায। হজনয অভযা আবোবনচাবত অবযা হফচ চফচনবাক ওযচছ, এফং, অভাবদয
যপ্তাচন প্রা ৫০ তাং ফৃচদ্ধ হববছ, অভযা অবভচযওান  আবোবনচানবদয জনয দ্বায ঔুবর চদচচ্ছ
মাবত তাযা এবও বযয াবথ ফযফা ওযবত াবয।
আবোবনচাবত অবভচযওায এওচট ংচদাচযত্ব অবছ মা চফশ্ব থতনীচতবও এওচট ওাঠাবভাবত অনায জনয
চধওায তাবদয বূচভওা ারন ওযবত হদ। হফ চদন িবর হকবছ, মঔন ভাত্র াত ফা অটচট হদব
এওচত্রত ব চফশ্ব ফাজাবযয চদও চস্থয ওযত। হজনযআ চজ ২০’আ এঔন অন্তজতাচতও থতননচতও

বমাচকতায হওন্দ্রস্থর, মাবত নূতন অত্নপ্রওা ওযা আবোবনচায ভত হদগুবরা চফশ্ব থতনীচতবত
চনবদতনা হদায জনয হাচ্চায বত াবয এফং অয ফড় দাচত্ব ারন ওযবত াবয। এফং চজ ২০’এয
দূনতীচত-দভন দবরয হনতৃবত্বয ভাধযবভ, স্বচ্চতা  জফাচদচতায উদাযণ ব আবোচা চফশ্ব ভবঞ্চয হনতৃত্ব
চদবফ ।(ওযতাচর)
অবভচযওায আবোবনচা এওচট ংচদাচযত্ব অবছ মা দ্বাযা চটবও থাওায ভত উন্নচতয জনয প্রবিো
িাচরব মা, ওাযণ হমবাবফ এআ গ্রকচতচট অবছ হটাআ অভাবদয জীফবনয ভান এফং এআ ৃচথফীচটবও
স্বাস্থ ম্মত যাঔায ফযাাবয চস্থয ওযবফ। এফং, হজনযআ অভযা চফশুদ্ধ চক্তয প্রমুচক্ত উদ্ভাফন ওযচছ মাবত
তা চদব চবল্প চক্তয ঞ্চায ওযা মা এফং আবোবনচায ফহুভুরযফান প্রাওৃচতও ম্পবদয ুযক্ষা ওযা
মা – এফং অবভচযওা, অনাবদয হদবয চক্তারী হনতৃত্ববও চফবশ্বয জরফাু চযফততন হভাওাচফরা
বফচশ্বও প্রবিো এচকব অবত স্বাকত জানা।
ফচওছুয ঊববত, আবোচনবায জনকবনয এআ পরতা অবভচযওায ংচদাচযত্ব অবছ। চদবনয এআ
চবযানাবভয চনবি, অভাবদযবও ফযআ অভাবদয জনকবনয ভধয হতু ফন্ধন বতচয ওযবত বফ, ওাযন
অভাবদয চনযািা এফং ভৃচদ্ধচট এঔন ংীদাচযয চবচিও। এফং, অভাবদয চফোনী এফং
কবফলণাওাযীবদয ভবধয বমাচকতা ফৃচদ্ধ ওবয এফং নূতন উবদযাক্তাবদযবও উৎাচত ওযায ভাধযবভ চঠও
হআ ওাজচটআ অভযা ওযচছ--। এফং অচভ চফবলবাবফ প্রীত হম অভযা ঙ্গীওাযফদ্ধ বচছ হম অভাবদয
মায মায হদব ড়াবরঔা ওযা অবভচযওান এফং আবোবনচান ছাত্রবদয ংঔযা চদ্বগুণ ওবযচছ। (ওযতাচর)
অভযা অভাবদয অবভচযওান স্কুরগুবরাবত অয চধও ংঔযায ছাত্র িাআ, এফং িাআ অয চধও
অবভচযওান ছাত্র-ছাত্রী এআ হদব এব ধযন ওরুও।(ওযতাচর) এআ নূতন তাচব্দবত তরুণবদয ভধয
হফাঝাড়া এফং ফন্ধন মাবত অয ফৃচদ্ধ া, অভযা হফযাাবয ওবঠাযবাবফ হিো ওযবত িাআ।
অভাবদয বদনচেন জীফবন এআ চফলগুবরা অবরআ গুরুত্ব ফন ওবয। প্রওৃত বথত, ভৃচদ্ধ ফরবত, শুধুভাত্র
ফৃচদ্ধয ায, এফং জভা-ঔযবিয ঔচতাবনয ংঔযাবওআ ফুঝা না। এটা বচ্ছ এওচট চশু এআ ৃচথফীবত
চযফততন অনায জনয হম দক্ষতা দযওায তা চঔবত াযবছ চওনা, হ ম্পবওত। এটা বচ্ছ হআ ম্পবওত
হম, এওচট বার ধাযনা ফযফায ফৃচদ্ধয জনয গ্রণ ওযা ববছ, নাচও দূনতীচত দ্বাযা হটাবও শ্বারুদ্ধ ওযা
ববছ। এটা হআ ংক্রান্ত হমঔাবন হআ চক্তগুবরা হমগুবরা জাওততাবও ফদবর চদববছ- অচভ অবক
এওভব জানতাভ – প্রমুচক্ত এফং ফাচণজয এফং জন প্রফা এফং বণযয যফযা – মা ওর
আবোবনচাবনয জনয ুেয জীফনচট ফুচঝব হদ, ফ ভানুবলয জনয, এওচট জীফন মা চিচিত ওযা
ববছ অত্নন্মান এফং ুবমাক দ্বাযা।
এঔন এআ ধযবণয ভৃচদ্ধচট কনতবন্ত্রয বূচভওা হথবও চফচচ্ছন্ন।
অজ, অভযা প্রা শুবন থাচও হম, কণতন্ত্র থতননচতও ভৃচদ্ধয থ ব দাচড়ববছ। এটা হওান নূতন মুচক্ত
ন। চফবল ওবয চযফততবনয ভ এফং থতননচতও চনিতায ভ, বনবও ত ফরবফন ভৃচদ্ধয
বথ যাবষ্ট্রয ক্ষভতা মাফায জনয জনকবনয চধওাযচট ফাচণবজযয চফচনভব হছাট বথ মাাটাআ জ।
চওন্তু অচভ মঔন বাযত পয ওযরাভ, অচভ তা হদচঔচন, এফং অচভ এঔাবন, আবোবনচাবত তা
হদচঔনা। অনাবদয এআ জতনচট হদচঔব হদ হম কনতন্ত্র এফং ভৃচদ্ধ এবও যবও াাময ওবয।

হমভন, হমবওান কণতবন্ত্রয বথআ অনাযা হজবন থাওবফন হম খটন খবটবছ। অবভচযওায হক্ষবত্র তা অরাদা
ন। অভাবদয চনবজবদয ংচফধান ফবরবছ অয “চনঔুত এওতায” জনয ফাযংফায হিো িাচরব হমবত, এফং
তঔন হথবওআ অভযা এআ থচট ধবযআ িবরচছ। অভযা বধবমতয াবথ কৃমুদ্ধবও য ওবযচছ, এফং অভযা অভাবদয
ওর নাকচযওবও ভ চধওায হদায জনয ওে ওবযচছ। চওন্তু ংবক্ষব ফরবত হকবর এটাআ হ প্রবিো মা
অভাবদযবও অয ভৃদ্ধারী এফং চক্তারী বত ুবমাক ওবয চদববছ, অবযা ুবমাক ওবয চদববছ অয
নযা, অয ভুক্ত ভাজ কড়বত।
নযানয হদবয ভত মাযা কত তাব্দীবত চনবফচও ান হথবও হফয ব এববছ, আবোবনচা অনাবদয
বাবকযয কন্তফয চস্থয ওযায জনয ংগ্রাভ ওবযবছ এফং তযাক স্বীওায ওবযচছর। হটাআ র এআ ফীয চদফবয
ফচওছু – এওচট আবোবনচা মা আবোবনচআানবদয জনয। চওন্তু হল মতন্ত অনাযা চদ্ধান্ত চনববছন হম
স্বাধীনতায থত এটা বত াবয না হম, এওচট চনবফচবওয ক্ত াতবও চনবজবদয এওজন হরৌ ভানফবও চদব
প্রচতস্থান ওযা।
ফযআ কণতবন্ত্রয থ চফৃঙ্খরাূনত। প্রবতযবও প্রতযাওচট চনফতািবনয পরাপরবও ছে ওবয না। অচন অনায
উত্থান এফং তবনয হবতয চদব মাবফন। চওন্তু এআ থচট থতফ, এফং এটা ফযারট হদায িাআবত বনও হফচ
চওছু। এট এওচট চক্তারী প্রচতষ্ঠানবও তায চক্ত যীক্ষা ওযা –চক্তবও হওন্দ্রীবূত ওবয। এটা ভুক্ত ফাজাযবও
ঔুবর হদ মাবত হওান ফযচক্ত উন্নচতয জনয হিো ওযবত াবয। এটায জনয এওচট ভুক্ত প্রিায ভাধযভ এফং স্বাধীণ
চফিায ফযফস্থায দযওায  মাবত ফযফায দূয ওযা ম্ভফ , এফং জফাফচদচতা চনচিত ওযা মা। এটায জনয
এওচট ভুক্ত ভাজ ফযফস্থা এফং চক্র নাকচযও দযওায  মাবত ভাবজয বফলভয এফং চফিাযবও চফতাচযত ওযা
মা।
এআ চক্তগুবরাআ আবোবনচাবও গ্রয ওযাবনায ওাবজ িাচরওা চক্ত চাবফ ওাজ ওযবফ। এফং এয জনয
দযওায বফ দূনতীচত য ওযাবও প্রতযাঔযান ওযা মা ুবমাবকয বথ ফাধা ব দাঁড়া, স্বচ্ছতায ঙ্গীওায মা
প্রবতযও আবোবনচানবও তায যওাবযয এওচট ংচদায ওযবফ; এফং এওচট চফশ্বা হম আবোবনচানবদয
স্বাধীণতা মায জনয আবোবনচানযা মুদ্ধ ওবযবছ মা এআ ভান জাচতবও এওতাফদ্ধ হযবঔবছ।
হটাআ বচ্ছ হআ আবোবনচানবদয ফাততা মাযা এআ কণতাচন্ত্রও কল্পচট বতচয ওবযবছ –মাযা অজ হথবও ৫৫ ফছয
ূবফত ুযাফাায মুবদ্ধ মুদ্ধ ওবযচছর; ১৯৯০ াবর হম ফ িাত্র-ছাত্রী কণতবন্ত্রয দাচফবত াচন্তূনতবাবফ এচকব
চকবচছর, হআ হনতাবদয জনয মাযা এআ নূতন তাব্দীবত াচন্তূনতবাবফ ক্ষভতা স্তান্তবয যাচজ বচছর। ওাযণ,
হল মতন্ত, এটাআ নাকচযওবদয চধওায ব দাঁড়াবফ হমটা এআ াধাযণ নুানটাযা মা াফাং হথবও হভযাউচও
মতন্ত চফস্তৃত এগুবরাবও এওাবথ কাঁথায। --(ওযতাচর) – এওচট ফাধযতা হমঔাবন এবদব জন্ম হনা প্রচতচট
চশুবও ভান দৃচেবত হদঔা বফ, তাযা জাবা হথবওআ অুও চওংফা অবি হথবওআ অুও; ফাচর হথবওআ অুও
চওংফা াুা হথবওআ অুও। (ওযতাচর) হমঔাবন ওর আবোবনচাবনয ভান চধওায অবছ।
এআ প্রবিোচট হআ উদাযণ মতন্ত চফস্তৃত মা আবোবনচানযা এঔন চফবদব স্থান ওযবছ। আবোবনচা এঔন
উবদযাক চনবচ্ছ ফাচরয কণতবন্ত্রয হপাযাভ স্থান ওযায জনয, এওচট ভুক্ত অবরািনায হক্ষত্র হমঔাবন হমঔাবন
হদগুবরা তাবদয চবেতাগুবরা বাকাবাচক ওযবত াযবফ এফং কণতন্ত্র রারন ওযবত ফবি বার িিতাগুবরায
ওথা অবরািনা ওযবত াযবফ। অচান’এয হবতবয ভানফাচধওাযবযয জনয অয ভবনাবমাক অওলতণ ওযায জনয
আবোবনচা প্রথবভআ ফস্থান চনবচছর। দচক্ষণূফত এচায জাচতগুবরায ফযআ তাবদয চনবজবদয বাকয কড়ায
চধওায যাবঔ, এফং মুক্তযাষ্ট্র তাবদয হআ চধওাবযয দৃঢ় ভথতও। চওন্তু দচক্ষণূফত এচায জনকন ফযআ
তাবদয চনবজবদয বাকয কড়ায চধওায যাবঔ। এফং হজনযআ ম্প্রচত অভযা ফাভতায চনফতািনবও চনো ওবযচছ, এটা

নাচছর ফাদ, নাচছর চনযবক্ষ। হজনযআ অভযা অনাবদয হাচ্চায নাকচযও ভাজবও এআ ্নিবরয চফযীবত
প্রচতবক্ষয াবথ ওাজ ওবয মাায জনয ভথতন চদব মাচচ্ছ। ওাযণ, হওান হদবয ীভাবন্তয াবয এব
ভানফাচধওাবযয প্রচত ন্মান প্রদতন হথবভ মাফায হওান ওাযন হনআ।
াবত াত যাঔা, হটাআ বচ্ছ কণতবন্ত্রয এফং উন্নবনয ফচওছু – এওচট প্রফণতা, হম চওছু চওছু ভূরযবফাধ
াফতজনীন। স্বাধীনতা চফীন ভৃচদ্ধ অবযও ধযবণয দাচযদ্রতা। হমবতু বনও অা-উদ্দীনা অবছ হমগুবরা ভানুল
বাকাবাচক ওবয – এটা জানায স্বাধীনতা হম অনায হনতায অনায ওাবছ জফাচদচতা অবছ, এফং তাবদয াবথ
চদ্বভত হালণ ওযায জনয অনাবও ফচে ওযা বফ না; চক্ষা াায ুবমাক এফং চনজ ভমতাদায াবথ ওাজ
ওযবত াযা; হওান যওভ ব  ীফদ্ধতা না হথবও চনবজয চফশ্বাবয িিতা ওযবত াযা। এআগুবরা াফতজচনন
ভূরযবফাধ, এগুবরাবও ফযআ ফ মাকা ারন ওযবত বফ।
এফায, ধভত বরা িূড়ান্ত চফল মা অচভ অজ অবরািনা ওযবত িাআ, এফং কনতন্ত্র এফং উন্নবনয ভত –এটা
আবোবনচা আচতাবয জনয এওচট হভৌচরও চফল।
নযানয এচান জাচতয ভত হমগুবরাবও অচভ এআ মাত্রা পয ওযচছ, আবোবনচা অবাচত্নও চফলবয
তবপ্রাতবাবফ জচড়ত – এওচট মাকা হমঔাবন ভানুল আশ্বযবও চফচবন্নবাবফ উানা ওবয। এআ ুষ্ঠ চবন্নতায াবথ
াবথ, এটা চফবশ্ব ভুরভানবদয ফবিব ফড় অফা স্থর – এআ তযচট অচভ ফারও ফস্থা জানবত াচয মঔন
অচভ ভগ্র জাওাততা এফাতবদয জনয ডাওচট শুনবত াআ।
চঠও হম ওাযবণ ফযচক্তবদযবও শুধুভাত্র তাবদয চফশ্বাবয চবচিবত ঙ্গাচত  না, আবোবনচাবও এয ভুরভান
জনকবনয িাআবত চধওবাবফ ঙ্গাচত ওযা ববছ। চওন্তু অভযা এ জাচন হম মুক্তযাষ্ট্র এফং ভুরভান
ম্প্রদাবয ভবধয কত বনও ফছয হথবও চংতায ম্পবওতয হদঔা চদববছ। হপ্রচবডন্ট চাবফ এআ ম্পওতচটবও
হভযাভত ওযায জনয অচভ এটাবও গ্রাচধওায চাবফ চনবচছ। (ওযতাচর) হআ প্রবিোযআ ং চাবফ কত জুবন
অচভ ওাবযা চকবচছরাভ, াযা চফবশ্বয ভুরভান এফং মুক্তযাবষ্ট্রয ভধয নূতন ূিনায অহ্বান ওবযচছ – মা
অভাবদযবও অভাবদয াথতওযগুবরাবও হছবন হপবর অভাবদয জনয এওচট থ বতচয ওযবফ।
অচভ তঔন ফবরচছরাভ, এফং এঔন অফায ফরফ, এওচট ভাত্র বালন ওঔনআ ফছয ফছবযয ুযান চফশ্বাবও ভুবছ
হপরবত াবয না। চওন্তু অচভ তঔন চফশ্বা ওবযচছরাভ এফং এঔন চফশ্বা ওচয হম অভাবদয ওাবছ এঔন
ছে ওযায ভত থ অবছ। অভযা অভাবদয াথতওয চদব ংকাচত বত াচয, এফং অভাবদয বচফলৎচটবও
এওচট চফশ্বা এফং বেবয চদবও হঠবর চদবত াচয। থফা অভযা ওচঠন চযশ্রভ ওযায থচট হফবছ চনবত
াচয হমঔাবন অভযা চবন্ন স্বাবথত ফায ফায অভাবদয প্রবিো িাচরব হমবত াচয, এফং ধাব ধাব গ্রকচতয
প্রবিো চনবজবদযবও ঙ্গীওাযফদ্ধ ওযবত াচয। এফং অচভ অনাবদযবও প্রচতো ওযবত াচয হম –হমবওান
ধযবণয চফদআ অুও না হওন মুক্তযাষ্ট্র ভানুবলয উন্নচতয জনয ঙ্গীওাযফদ্ধ থাওবফআ। অভযা তাআ। এটাআ অভযা
ওবযচছ। এফং এটাআ অভযা ওযফ।
এঔন, বনও ফছয হথবওআ উবিজনায ওাযনগুবরাবও অভযা ঔুফ বারবাবফআ জাচন – এফং এআ ওাযণগুবরা বচ্ছ
হআ ওাযণ হমগুবরাবও অচভ ওাবযাবত ভাধাবনয জনয ফবরচছরাভ। হআ বালবণয বয ১৭ ভা হওবট হকবছ,
এযভবধয অভযা চওছুটা গ্রকচত রাব ওবযচছ, চওন্তু এঔন অভাবদয বনও ওাজ ওযবত বফ।

অবভচযওা, আবোবনচাবত, এফং ভগ্র চফবশ্ব এঔন চনবদতাল ভানুল িযভন্থীবদয চংতায রবক্ষয চযনত
বচ্ছ। অচভ এটা চযস্কাযবাবফ ফবরচছ হম, অবভচযওা আরাবভয াবথ এঔন না, এফং ওঔনআ মুবদ্ধ চরপ্ত বফ
না। এয চযফবতত, অভাবদয ফাআবও এও াবথ ওাজ ওযবত বফ অর-ওাদা এফং তাবদয বমাচকবদযবও
যাচজত ওযায জনয –মাবদয হওান ধবভতযআ হনতা ায হমাকযতা হনআ „„ আরাবভয ভত চফশ্ব ধবভতয জনয এটা
বার চওছু ন। চওন্তু মাযা চনবজবদযবও কড়বত িা তাযা হমবন চওছুবতআ তাবদয ওাবছ ফযতা স্বীওায না ওবয মাযা
তাবদযবও বং ওযবত িা। এফং এটা অবভচযওায এওায ওাজ ন। তযওায বথত, এঔাবন আবোবনচা,
অনাযা এআ িযভন্থীবদযবও এফং এআ ধযবণয চংতাবও চনভূতর ওযায ফযাাবয বনওটা গ্রয ববছন।
অপকাচনস্তাবন, অভযা হজাটবুক্ত জাচতগুবরায াবথ অপকান যওাবযয চক্ত ফৃচদ্ধ ওযায জনয ওাজ ওবয মাচচ্ছ
মাবত তাযা তাবদয বচফলযৎচট চনযাদ ওযবত াবয। অভাবদয ংীদাচযবত্বয স্বাথতচট বরা মুদ্ধ চফদ্ধস্ত এআ হদব
াচন্ত কবড় হতারা – এভন এওচট াচন্তূনত চযবফ হমঔাবন চংতাওাযী িযভন্থীবদয জনয হওান ব চনফা
কবড় উঠবফনা না, এফং হটাআ অপকানফাীবও অায অবরা হদ।
এযআ ভবধয, অভযা অভাবদয এওচট প্রধান ঙ্গীওাবযয ফযাাবয অগ্রয বত হবযচছ – আযাও মুদ্ধ ফবন্ধ অভাবদয
প্রবিো। অভায প্রচবডচিয অধীবন প্রা ১০০,০০০ বনয অজ আযাও হছবড়বছ। (ওযতাচর) আযাচওযা তাবদয
চনযািায ম্পুনত দাচত্ব চনববছ। আযাও মঔন তাবদয যওায কঠন ওযবফ তঔন অভযা হআ যওাযবও অভাবদয
ভথতন চদব মাফ, এফং অভযা অভাবদয ফ বনযবও হদব চপচযব অনফ।
ভধযপ্রাবিয শুরুবতআ অভাবদযবও দুখতটনা এফং ভ্রাচন্তয াবথ হভাওাচফরা ওযবত বচছর, চওন্তু াচন্তয প্রবিো
অভযা টর চছরাভ। আস্রাআর এফং হবরস্টাআন ুনযা যাচয ংরাব শুরু ওবযবছ, চওন্তু এঔন ংঔয ফাধা
অবছ। এআ ফযাাবয হওান চফভ্রাচন্ত থাওবর িরবফ না হম াচন্ত  চনযািা ঔুফ বজ এব মাবফ। চওন্তু হওান
বে যাঔা িরবফ না হমঃ নযা, এফং ফায স্বাথত যক্ষা  এযওভ এওচট পরাপবরয জনয অবভচযওা হওান
প্রবিোআ ফাচও যাঔবফ না – দুআচট যাষ্ট্র আস্রাআর এফং যাবরটাআন, াাাচ াচন্তবত এফং চনযািায াবথ
ফফা ওযবছ, এটাআ অভাবদয রক্ষয।
ফ চফলগুবরাবও ভাধান ওযায জনয ফাচজয চযভানচট বনও হফচ। অভাবদয ৃচথফী হমটা হছাট ব এবছ
এফং মঔন ঐ চক্তগুবরা হমগুবরা অভাবদয ংস্পবত অব তাযা ুবমাকগুবরাবও ফাধাভুক্ত ওবয চদববছ এফং
ম্পদ হঢবর চদববছ, তাযা এভনচও তাবদযবও ক্ষভতান ওবয, মাযা ভৃচদ্ধবও রাআনিুযত ওযবত িা। ফাজাবয
চফবোচযত এওচট হফাভা চনতয চদবনয ফাচণচজযও ফযস্ততা ফাধা চদব বনি শুরু ওবয চদবত াবয। ওাবন ওাবন
ছড়ান এওচট গুজফ প্রওৃত তযবও িাা চদব চদবত াবয এফং াচন্তবত ফফা ওযা ম্প্রদাগুবরায ভবধয
চংতা শুরু ওচযব চদবত াবয। এআ দ্রুত চযফততবনয মুবক দ্ববন্ধয ংস্কৃচতবত, ভানুল চাবফ অভযা হমগুবরাবও
বাকাবাচক ওবয িচর হগুবরা ওঔবনা ওঔবনা াচযব হমবত াবয।
চওন্তু অচভ চফশ্বা ওচয হম অবভচযওা এফং আবোবনচায আচতাচট অভাবদযবও অা চদবত াবয। এটা এওচট
আচতা মা অভাবদয জাতী নীচতফাওয চাবফ হরঔা বত াবয। মুক্তযাবষ্ট্র অভাবদয নীচতফাওযচট বরা আ
প্লুচযফা উনাভ – বনবওয ভবধয এওজন। চববভওা টুঙ্গার আওা – চফচবন্নতায ভবদ্ধ এওতা –-(ওযতাচর) অভ দুচট
জাচত মাযা চবন্ন থ াচয চদব এববছ। তা বে অভাবদয জাচত হদঔা হম হওাচট হওাচট ভানুল মাযা চবন্ন
চফশ্বা হালন ওবয তাবদযবও স্বাধীনবাবফ এও তাওায চনবি এওতাফদ্ধ ওযা ম্ভফ। এফং অভযা এঔন কবড়
তুরচছ হআ ংীদাচযবত্বয ভানফতা – মুফও জনকন দ্বাযা, মাযা এবও বযয স্কুবর ড়াশুনা ওযবফ; নূতন

উবদযাচকবদয ভাধযবভ মাযা ফন্ধন কড়ায জনয চনযরবাবফ হিো ওযবফ মা অভাবদযবও ভৃচদ্ধয চদবও এচকব চনব
মাবফ; এফং হভৌচরও কণতাচন্ত্রও ভূরযবফাধগুবরাবও এফং ভানফ উদ্দীণাগুবরাবও গ্রণ ওযায ভাধযবভ।
অচভ এঔাবন অায ূবফত, অচভ আচতওরার ভচজবদ চকবচছরাভ – এওচট উানার, অচভ মঔন জাওাততা
চছরাভ হটা তঔন নভতানাধীন চছর। এফং অচভ এয হফবয উঠা চভনাবযয, এয কম্বুজ এফং বযথতণায স্থানচটয
প্রংা ওচয। চওন্তু এটায নাভ এফং আচতাচট আবোবনচা হওন ভান তা ফবর হদ। আচটওরার থত বচ্ছ
স্বতন্ত্র, এফং এয চনভতাণ ওাজচট চছর জাচতয স্বাধীনতায জনয ংগ্রাবভয জনয যীক্ষায এওচট ং। এছাড়া, াজায
াজায ভুরভাবনয এআ উানায এআ আভাযবতয নওাট ওবযচছবরন এওজন ঔৃস্টান স্থচত। (ওযতাচর)
এযওভআ আবোবনচায উদ্দীণা। এভনআ  আবোবনচায দতবনয ফাততা, যানওাচরা। (ওযতাচর) দ্বীুবঞ্জয
াবয হমঔাবন আশ্ববযয ুেযতভ চওছু ৃচেয চনদতন অবছ, াচন্তয জনয হদা এওচট দ্বী মা ভাাকবযয উবয
হববল উবঠবছ, হঔাবন ভানুল মঔনআ িা তঔনআ তায আশ্বযবও উানা ওযবত াবয। আরাভ হঔাবন চযেুচটত
ব অবছ, ওন্তু হঔাবন নযানয চফশ্বাগুবরায ফস্থান অবছ। কণতবন্ত্রয অত্নপ্রওাবয ভাধযবভ হঔানওায উন্নচত
হজাযদায বচ্ছ। প্রানকচতাচও ঐচতযগুবরা হঔাবন বধবমতয াবথ য ওযা , মচদ এঔন হঔাবন নূতন
চক্তয অকভন শুরু ববছ।
এটা ফরা মাবফবন হম আবোবনচা ঔুঁতীন চছর। হওান হদআ হযওভ ন। চওন্তু এঔাবন অভযা জাচতকত চফববদ,
ঞ্চর এফং ধভতবও হতুফন্ধবন অফদ্ধ ওযায ক্ষভতা হবত াচয – এটা, চনবজবও নয ভানুবলয ভধয হদঔায
ক্ষভাতা ভাধযবভ। হম নয জাচতয ন্তান ব দূয হদ এঔাবন এবচছর, অচভ এঔাবন অায য হম ংফধতনায
াআ তায ভবধয হআ উদ্দীনা হদঔবত াআঃ ারাভাত হডটাং । অভায এআ পবয এওজন ঔৃস্টান ব ভচজবদ
চকব, অভায পয ম্পবওত চজবে ওযা বচছর এযওভ এওজন হনতায ওথায ভবধয াআ “ভুরাভানবদযবও
কীজতা ঢুওবত হদা । অভযা ফাআ অল্লাহ্য নুাযী।
হটাআ ঐশ্বচযও চক্তয জ্ববর উঠা, মা অভাবদয ফায ভবধযআ ফা ওবয। অভযা বে ওটতা এফং তাাআ
চদবত াচযনা। আবোবনচা এফং অবভচযওায কল্পগুবরা অভাবদযবও আচতফািও ওযা উচিত, ওাযন এটা
অভাবদযবও ফবর হদ হম আচতা ভানুবলয ভৃচদ্ধয বক্ষ; এওাতা, চফবচক্তয িাআবত চক্তারী; এফং এআ
ৃচথফীয ওর ভানুল এওাবথ াচন্তবত ফফা ওযবত াবয। অভাবদয এআ দুআ জাচত হমন চফশ্বাবয াবথ,
অত্নচফশ্বাবয াবথ, হকাটা ভানফ জাচতবও এআ বতযয ংীদায ওবয এও ংবক ওাজ ওবয হমবত াবয।
হফাকাআ, হনুটা, াা, হভঙ্গুওাবওন, হওাডা, হরুরু, যাচওাত, আবোবনচাঃ
হটচযভা ওাচ এযাটা। হটচযভা ওাচ। অারা-ভুারাআওুভ। অনাবদযবও ধনযফাদ
হল
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