
 

 التاريخي الذي ألقاه   السابع من مارس خطاب
 أب األمة ، بنجاباندو الشيخ مجيبور رحمن

أُدرج هذا  الخطاب في السجل الدولي العالمي ، وهو قائمة باألرث التاريخي الهام في العالم والتي أصدرتها منظمة األمم  

  المتحدة للتربية والعلم والثقافة(UNESCO) سنة 2017.

 

 

 
لكددن األمددر  قدددمنا حياتنددا لاددرح ا صدد  ،همون كل شيء. لقد  اليوم اظهر أمامكم بقلب مثقل. أنتم تعرفون وتف  ،إخواني

 .إخوانناالمؤلم هو أن شوارع دكا وتشيتاغونغ وكولنا وراجشاهي ورانجبور ملطخة بدماء 
مددا لكن...البناددالي الحصددول حلدده حقددوقهم.    اآلن الشعب البناالي الحرية. يريد الشعب البناالي العيش. يريد الشددعبيريد  

  الخطأ الذي ارتكبناه؟

سنضددع و بأغلبية ساحقة بالنسبة لي. جمعيتنا الوطنية سددتجلسو لصالح رابطة حواميبأصواتهم    أدله شعب بنا ديش  لقد  
سه من دواحي األويتمتع شعب هذا البلد بالحرية االقتصادية والسياسية والثقافية. الدستور هناك وسوف نبني هذا البلد. وس

ن الماضددية. التدداريخ الدددموي للبنادداليين الددذين ووالعشددر ةالتاريخ المثيددر للشددفقة للسددنواث الث ثدد كم بأن اذكرحلي  ،  الشديد
خ بكاء الرجال والنساء المحتضددرين. تدداريخ عشرون حاما هو تاريالتعرضوا للتعذيب في بنا ديش نفسها. تاريخ الث ثة و

 البناالي هو تاريخ تلطيخ الشوارع بدماء شعب هذا البلد.
  

بإح ن األحكددام ولم نتمكن حته من تشكيل الحكومة.  حيث ،1954بعد فوزنا في انتخاباث حام   1952دمائنا حام    سفكث
بالرصددا    شعبيلمدة حشر سنواث. خ ل "حركة النقاط السث" ، قُتل    دا  ، جعلنا أيوب خان حبي  1958ي حام  العرفية ف

حيث اغتصب يحيه خددان  1969 . بعد سقوط أيوب خان أدى إله مايسمه "الحركة الجماهيرية" حام1966يونيو    7في  
كانث هندداك . ماقيل اصبح في الماضيبعد ذلك  و  .حله ذلك  وقال إنه سيعطي الدستور والديمقراطية للحزب. اتفقنا  السلطة

انتخاباث. أنتم تعلمون أن الذنب لم يكن ذنبنا. اليوم التقيث الرئيس يحيه خان وناقشث معه كددل شدديء. كددوني زحدديم لدديس 
 فبراير. 15فقط للبناال ولكن لحزب األغلبية في باكستان ، طلبث منه حقد الجمعية الوطنية في 

 
ال بددأس . سددنجلس فددي  لم يتفق معي ، بل استجاب لمطلب السيد بوتو بعقد الجمعية في األسبوع األول مددن مددارس. قلنددا   

 ندداالجمعية. ذهبث إله حد القول إنه إذا اقتر  أي شخ  ، حته لو كان بمفرده شيئ ا معقددوال  ، فإننددا ، حلدده الددرغم مددن أن
غيددر مالددق وسدديكون هندداك  و إله هنددا. تشدداور معنددا وقددال إن بدداب المناقشددة األغلبية سوف نقبل االقترا . أته السيد بوت

"تعالوا واجلسوا مع ا من فضلكم. دحونددا نعددد الدسددتور مددن خدد ل لهمالمزيد من المناقشاث. ثم تحدثنا مع قادة آخرين وقلنا  
تتحول إله مسلخ. قال إن من سيأتي المناقشة '. قال السيد بوتو إنه إذا جاء أحضاء غرب باكستان إله هنا ، فإن الجمعية س

سيقتل. إذا حضروا إله الجمعية ، ثم من بيشاور إله كراتشي ، سيتم إغدد ج جميددع المتدداجر بددالقوة. انددا قلددث أن الجمعيددة 
مارس. كرئيس ، استدحه السيد يحيه خددان الجمعيددة. قلددث إننددي سأحضددر.   1ستستمر ، ثم فجأة ، تم إغ ج الجمعية في  

ا من غرب باكستان. ثم فجأة ، تم إغ ج الجمعية. تم إلقدداء   قال السيد بوتو إنه لن يفعل. جاء إله هنا خمسة وث ثون حضو 
اللوم حله الشعب البناالي. لقد تم إلقاء اللوم حلي أيضا. بسددبب ا غدد ج ، اقددتحم أهددل هددذا البلددد االحتجدداج. قلددث لهددم أن 

ج جميع المطاحن والمصانع. استجاب الندداس. خددرج الندداس بشددكل يراقبوا )ا ضراب( بطريقة سلمية ، وطلبث منهم إغ 
 .حفددددددددوي إلدددددددده الشددددددددوارع. وقددددددددد تعهدددددددددوا بشدددددددددة بمواصددددددددلة المقاومددددددددة بشددددددددكل سددددددددلمي

 
ماذا حصلنا؟ إن األسلحة التي اشتريناها حله حساب أموالنا لحماية الب د من غزو األحداء األجانددب ، تُسددتخدم اآلن ضددد 

؛. نحن غالبية الشعب الباكستاني. كلما حاولنا نحن البناددال الحصددول حلدده مل حله إسقاطهموتع  الفقراء والعزل في ب دنا
السلطة ؛ نحاول أن نحكم هذا البلد بصفته وطننا ، احتدوا حليدده. هددم اخوتنددا. سددألتهم "لمدداذا يجددب أن تطلقددوا النددار حلدده 

السيد يحيه إننددي وافقددث حلدده حقددد مددؤتمر مائدددة   أخيكم؟ لقد تم نشركم لحماية هذا البلد من هجوم األحداء األجانب". قال
مارس. قلث ال شيء من هذا القبيل بالنسبة له ، لقد تحدثث معه حبر الهاتف ، فقلث له "الجنددرال يحيدده   10في    مستديرة

 خان ، أنث رئيس باكستان. تعال إله دكا وشاهد كيف يتم إسقاط شعبي البناالي المسكين. كيف يددتم إفددران حضددن أمهاتنددا
من أبنائهن. كيف يقتل شعبي. تعال ، "انظر وتنصف ثم تنتهي. هذا بالضبط ما قلته له. أخبرته منددذ فتددرة طويلددة ، لمدداذا؟ 

سدداحاث مددن  5من؟ هل نجلس معهم .. مع مددن سددفك دمدداء شددعبي .. بدددون استشددارة معددي أو أي نقدداش معنددا فجددأة بعددد 
 كددل اللددوم حلددي مباشددرة ، مباشددرة حلدده شددعب البناددالياالجتمدداع السددري ألقدده يحيدده خددان خطابدده الددذي ألقدده فيدده 

الحشود تقول العار والعار.. لقد قلث في االجتماع النضال هذه المرة هو نضالنا من أجل التحرر ، النضال هذه المددرة هددو 
 النضال من أجل استق لنا.

 



 
 إخواني  
 

مددارس أن مجيددب الددرحمن ال  10مارس. ح ماث الدددم لددم تجددف بعددد. لقددد قلددث بوضددو  فددي  25استدحث الجمعية في  
، يطأ دماء الشهداء. لقد دحوا الجمعية. يجب أن يقبلوا مطالبتي: أوال  ، يجددب  فريق المادة المستديرةيستطيع أن ينضم إله  

الجيش العودة إله الثكناث. يجب أن يكون هناك تحقيق في الطريقة التي تددم سحب األحكام العرفية. يجب حله جميع أفراد 
بها تنفيذ حملياث القتل ؛ ويجب تسليم السلطة لممثلددي الشددعب. حندددها فقددط ، سددننظر فيمددا إذا كددان بإمكاننددا الجلددوس فددي 
 .الجمعيدددددة أم ال. قبدددددل ذلدددددك ال يمكنندددددا الجلدددددوس فدددددي المجلدددددس. لدددددم يمنحندددددي النددددداس هدددددذا الحدددددق

 
 انياخو

 
هل تثقون بي؟ )الجموع تقول نعم نعم( ال أريددد رئاسددة الددوزراء. نريددد أن نؤسددس حددق شددعب هددذا البلددد. أريددد أن أقددول  

بعباراث واضحة أنه من اآلن فصاحد ا ، ستظل جميددع المحدداكم والقضدداة والمكاتددب والمؤسسدداث التعليميددة فددي بددنا ديش 
 مالقة إله األبد.

ا من الاد ، سيتم وضع األشياء التالية خددارج لضمان حدم إلحاج أي معاناة ب  الفقراء ، ولضمان حدم معاناة شعبي ، احتبار 
النطاج. ستعمل حرباث الريكاشة والعرباث الصايرة ؛ سيتم تشايل القطاراث وإط ج السكك الحديدية. لكن األمانة العامة 

كسددتانية لددن تعمددل بعددد االن. يسددحب جميددع المددوظفين هيئددة تنميددة الميدداه البا والمحكمة العليا ومكاتب محكمة القضاة مثل
رواتبهم في اليوم الثامن والعشرين من الشهر. إذا لم تدددفع الرواتددب ؛ إذا تددم إطدد ج رصاصددة أخددرى وقتددل شددعبي مددرة 
أخرى ، فإن طلبي لك هو ؛ بناء حصن في كل بيث. واجه العدو بكل ما لديك. في حال لم أستطع إحطاءك أي أمر آخر ، 

 .لددددددددك ؛ أغلددددددددق جميددددددددع الطددددددددرج والطددددددددرج السددددددددريعة إلدددددددده أجددددددددل غيددددددددر مسددددددددمه أقددددددددول
 

 م احدسوف نجوحهم حته الموث. سنجعلهم يذهبون ب  ماء ونخنقهم حته الموث. انتم اخواننا. الزموا ثكناتكم. لن يقول لك
ضددعين للقهددر. منددذ أن مددن الندداس خا إبقدداء سددبعة    م. ال يمكددنكمإط ج النار حلينا. هذا لن يفيدك  واأي شيء. لكن ال تحاول

تعلمنا أن نموث ، ال يمكن ألحد أن يسيطر حلينا. نحن من رابطة حددوامي سددنبذل قصددارى جهدددنا لمسدداحدة مددن يحتضددن 
الشهادة ومن أصيب بجرو . أولئك القادرين ، يرجه تقديم الدحم المالي الخا  بكم ، كل ما تستطيعون لصندوج ا غاثة 

أيددام. تعليمدداتي  7انع الرواتددب لجميددع العمددال الددذين شدداركوا فددي "القصددف" لمدددة مصدد الاب  حصدد مددن الدينا. وسيدفع كل  
إطاحة ما أقول. من اآلن فصاحدا لن يتم دفع الضرائب حته تتحقددق حريددة ب دنددا.   مللمسؤولين الحكوميين هي يجب حليك
 .أ فدددي النهدددبأن العددددو قدددد اخترقندددا ليخلدددق انقسددداماث بينندددا ويبدددد واوتدددذكر والدددن يددددفع أحدددد أي شددديء. اسدددمع

 
الهندوس والمسلمون والبنااليون وغير البنااليين ، كل من يعيش في بنا ديش هددم إخواننددا. مسددؤولية حمددايتهم تقددع حلدده 

فددي احتبدداركم  احاتقكم. تأكدو من حدم تشويه سمعتنا بأي شكل من األشكال. موظفو ا ذاحة والتلفزيون. يرجه أن تضددعو
ريق الراديو ، فلن يذهب اي بناالي إله محطة الراديو. إذا لم يتم بددث أخبارنددا حددن طريددق أنه إذا لم يتم بث كلماتنا حن ط
إله محطة التلفزيون. وسيبقه الحضر مفتوحا لمدددة سدداحتين كددل يددوم ليحصددل الندداس حلدده  التلفزيون ، فلن يذهب بناالي

ن. سددتظل خدمددة الهدداتف والتلاددراف رواتبهم. ولكن من شرج بنا ديش، لن يُسمح بتحويل بيزة واحدة إله غددرب باكسددتا
سارية في شرج بنا ديش. يجب أن يستمروا في إرسال أخبارنا إلدده وسددائل ا حدد م األجنبيددة. ولكددن إذا كددان هندداك أي 
 .تحدددددرك شدددددرير  بدددددادة شدددددعب هدددددذا البلدددددد ، البنادددددال ، فسددددديتعين حلددددديكم أن تراقبدددددوا بحدددددذر شدددددديد

 
تجعلوا هذا البلد جحيما وتدمروه. لن نرى وجه بعضنا البعح في المسددتقبل. إذا اسددتطعنا حددل   أال  إخواني  أطلب منكم أنتم

األمور بطريقة سلمية ، فيمكننا حله األقل أن نعيش كأخوة. هذا هو السبب في أنني أطلب مددنكم ؛ ال تحدداولوا إدارة الحكددم 
قاطع فرحي يجب تأسيس "مجلس مقاومة" تحث قيادة العسكري في بلدي. ثانيا  ، في كل قرية ، كل محلة ، كل وحدة وكل 

رابطة حوامي. وكونوا مستعدين بكل مالديكم. ضعوا في احتباراتكم أنه بما أننا تبرحنا بالدم ، فسوف نعطي المزيد. بحمددد 
ال من أجددل هللا سنحرر أهل هذا البلد بالتأكيد. النضال هذه المرة هو النضال من أجل تحررنا. النضال هذه المرة هو النض

 .استق لنا
 
 تعيش بنا ديش((
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 مضمار رامنا ، دكا ،
 بنا ديش. 

 


