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লড়া  ন ী শখ হািসনা 

মাহা দ শাহজাহান 

াধীন বাংলােদেশর িত াতা ব ব  শখ িজ র রহমােনর েদশ ত াবতন িদবস এক । আর ব ব ক া শখ হািসনার েদশ 
ত াবতন িদবস । িপতা-ক ার এই িতন  ত াবতন িদবসই িব াপী আেলাড়ন ি  কের। ৮ জা য়াির পািক ািন কারাগার থেক 
ি র পর ল ন ও ভারত হেয় ব ব  ১৯৭২ সােলর ১০ জা য়াির তার ে র াধীন সানার বাংলায় ত াবতন কেরন। ব ব  হত ার 

পর ৬ বছেরর িনবািসত জীবন শেষ ১৯৮১ সােলর ১৭ ম আওয়ামী লীেগর সভােন ী িহেসেব শখ হািসনা েদেশ িফের আেসন। এরপর 
সনাসমিথত অিনবািচত সরকােরর সে  লড়াই কের ২০০৭ সােলর ৭ ম েদেশ ত াবতন কেরন শখ হািসনা। তেব ি তীয়বার ২০০৭ 

সােল শখ হািসনা সনাসমিথত সরকােরর সে  যভােব লড়াই কের দেশ আেসন, এর কােনা লনা হয় না। ৩ কা  টাকার চ দাবািজর 
মামলা, েনর মামলায় চাজিশট, ফতাির পেরায়ানা, সবেশষ ‘রাে র জ  িবপ নক ি ’ ঘাষণা কেরও শখ হািসনােক ফখ ীন 
সরকার িবেদেশর মা েত আটেক রাখেত পােরিন। এক  মতাসীন সরকােরর সে  একজন মা েষর এমিনভােব লড়াই করার অন  
নিজর িব  রাজনীিতেত ি তী  েঁজ পাওয়া যােব না। শখ হািসনার রাজৈনিতক জীবন পযােলাচনা করেল দখা যােবÑ িতিন তার িস া  
থেক এক লও সের আেসন না। িতিন দশ ও জািতর ােথ যখন যা ভােলা মেন কেরেছন, তা বা বািয়ত কেরেছন। িবএনিপ আমেল 

মা রা-ব ড়া উপিনবাচেন াপক কার িপর পর শখ হািসনা ত াবধায়ক সরকােরর অধীেন িনবাচেনর দািব তােলন এবং দািব মানেত 
খােলদা িজয়ােক বা  কেরন। আবার ত াবধায়ক প িতেক মতা দখেলর হািতয়ার িহেসেব বহার করেল ব ব ক া এ প িত 
বািতল কেরন। আরও এমন অেনক উদাহরণ দয়া যােব য, জনেন ী দশ ও জািতর ােথ যা যথাথ মেন কেরেছন, তা বা বািয়ত করেত 
সবশি  িনেয়াগ কেরেছন। 

নয় মােসর র য়ী ে  ১৯৭১ সােলর ১৬ িডেস র বাঙািল জািত িবজয় অজন কের। নবজাত রাে র জনেকর অবতমােন জনগেণর 
কােছ াধীনতা এবং িবজয়েক তখন অ ণ মেন হি ল।  েদেশ ব ব  িফের এেল বাংলার অ ণ াধীনতা ণতা পায়। ১৯৮১ সােল 
শখ হািসনা েদশ িফের ব ব র বাংলােদশেক েঁজ পানিন। ি ে  বীরউ ম খতাবধারী জনােরল িজয়া তার ৬ বছেরর উিদ-

শাসেন ি ে র বাংলােদশেক ‘িমিন পািক ােন’ পিরণত কেরন। িজয়া-এরশাদ-খােলদার বাংলােদশ আর মানােয়ম খােনর ব 
পািক ােনর মে  কােনা পাথক  িছল না। পািক ােনর তা া ঘাতক সদার িজয়া তার ৬ বছেরর শাসনামেল ি র মহানায়ক, 

াধীনতার জনক, সবকােলর সবে  বাঙািল িজেবর নাম ায় েছ ফেলন। াধীনতািবেরাধী িজয়ােক তার সাে াপা রা াধীনতার 
ঘাষক িহেসেব চার করেত থােক। সই পািক ান মাকা বাংলােদেশ জীবেনর িঁক িনেয় েদেশ িফের এেস ি ে র বাংলােদশেক 
নঃ িত া কেরন জনেন ী শখ হািসনা। 

শখ হািসনা ২০০৭ সােলর ৭ ম েদেশ িফের আেসন সনাসমিথত িতন উ ীেনর (ফখ ীন, মইনউ ীন ও ইয়াজউি ন) সরকােরর 
সে  সরাসির লড়াই কের। িক ক ন পিরি িতেত ব ব ক া ৭ ম দেশ িফের আেসন তা জানেত হেল আমােদর এক  পছেন িফের 
যেত হেব। ব ব  হত ার ১৯ বছর পর ১৯৯৬ সােল শখ হািসনার ন ে  আওয়ামী লীগ মতায় আেস। থমবার ধানম ী হেয় বই 

ভােলাভােব দশ পিরচালনা কেরন শখ হািসনা। ২০০১ সােল ষড়যে র িনবােচন শখ হািসনার দল আওয়ামী লীগেক হািরেয় দয়া হয়। 
াধীনতািবেরাধী জামায়াত-িশিবরেক সে  িনেয় খােলদা িজয়া ও তদীয়  তােরক রহমান দেশ স ােসর রামরাজ  কােয়ম কেরন। 

ময়াদ শেষ সংিবধান লংঘন কের খােলদা িজয়া দলীয় রা পিত ইয়াজউি ন আহামদেক একই সে  ত াবধায়ক সরকােরর ধান 
উপেদ া বািনেয় তার কােছ মতা হ া র কেরন। রা পিত ইয়াজউি ন ধান উপেদ ার পদ দখল কের কার িপর িনবাচেন আবারও 
খােলদা-িনজামীেক মতায় বসােনার নীলনকশা ণয়ন কেরন। শখ হািসনা আে ালেনর ক ন কম িচ দান কেরন। খােলদা গংেয়র 
েরাচনায় রা পিত ইয়াজউি ন দেশ হ ে র পিরি িত ি  করেল সনা ধােনর সমথেন ফখ ীন আহমেদর ন ে  এক  

অসাংিবধািনক ত াবধায়ক সরকার মতা দখল কের। 

ত াবধায়ক সরকােরর ধান উপেদ া ফখ ীন আহেমদ হেলও মতার ক িব েত িছেলন সনা ধান মইন ইউ আহেমদ। খােলদা 
িজয়া সনা ধান মইন ইউ আহেমদেক সরাসির মতা িনেত অ েরাধ কেরিছেলন। সনাসমিথত ফখ ীন সরকার মতা দখল করেল 
আওয়ামী লীগ উ িসত না হেলও অ িশ হয়িন। সবার ধারণা িছল, ফখ ীন সরকার অ  সমেয়র মে  িনবাচন অ ান করেব। আওয়ামী 
লীগসহ সবাই জানেতা, িনবাচেন িবশাল সং াগির তা িনেয় আওয়ামী লীগ মতায় িফের আসেব। দেশর মা ষ িব েয়র সে  ল  



করল, ই বড় দেলর ই ন ীেক রাজনীিত থেক ের রেখ সনাসমিথত সরকার ৫-৭ বছর মতায় থাকার পিরক না িনেয় অ সর 
হে । ওই সময় নােবল র ার জয়ী ড. ইউ সেক মতায় বসােনার জ ও চ া করা হয়। ড. ইউ স রাজৈনিতক দল গঠেনর ঘাষণাও 
িদেয়িছেলন। িক  কাি ত সাড়া না পাওয়ায় দল গঠন স ব হয়িন। সনা ধান মইন ইউ আহেমদ ২০০৭ সােলর ১১ জা য়াির রা পিত 
ইয়াজউি নেক ধান উপেদ ার পদ থেক সিরেয় ড. মাহা দ ইউ সেক ধান উপেদ ার পেদ বসােত চেয়িছেলন। ১১ জা য়াির রােত 
সনা কমকতারা বাসায় িগেয় ধান উপেদ ার পদ হণ করেত ড. ইউ সেক আম ণ জানান। ড. ইউ স ওই পদ হণ করেত িবনেয়র 

সে  অ ীকার কেরন। সনা কমকতারা তার পছে র অ  কােনা নাম িদেত ড. ইউ সেক অ েরাধ কেরন। 

যত র জানা যায়, বাংলােদশ াংেকর সােবক গভনর ড. ফখ ীেনর নাম ড. ইউ সই িসেল  কের দন। ১২ জা য়াির ধান উপেদ ার 
পদ হণ কেরন ড. ফখ ীন আহেমদ। অ  ব েক দখেত আওয়ামী লীগ সভােন ী ২০০৭ সােলর ১৫ মাচ ি গত সফের 

রাে  যান। সনাসমিথত ফখ ীন সরকার তখন শখ হািসনােক িবেদেশ রেখ িবএনিপ চয়ারপারসন খােলদা িজয়ােক দেশর বাইের 
পাঠােনার পিরক না নয়। এ সময় সনাসমিথত সরকার িন  ধান িনবাচন কিমশনার (িসইিস) হঠাৎ কের ঘাষণা কেরন ‘ দড় বছেরর 
আেগ সাধারণ িনবাচন অ ান স ব নয়।’ শখ হািসনা েঝ গেলন আলামত িবধার নয়। মতা দখলকারীরা মতাকাল দীঘািয়ত 
করার ষড়য  করেছ। প কের থাকেত পারেলন না িবেদশ সফররত শখ হািসনা। ৬ এি ল রাে র ািরডা থেক িসইিসর ব ে র 
তী  িতবাদ কের আওয়ামী লীগ সভােন ী বেলন, ‘িনবাচন অ ােন িবল  করেল জনগেণর ধয িত ঘটেব। যত র স ব তাড়াতািড় 
জাতীয় িনবাচন অ ান করেত হেব।’ শখ হািসনার িতবাদী ব  মতাসীনরা সহজভােব হণ কেরিন। মা  ৩ িদেনর মাথায় ৯ 
এি ল শখ হািসনার িব ে  ৩ কা  টাকার চ দাবািজর মামলা দােয়র করা হয়। 

জৈনক তা ল ইসলাম তজগ ও থানায় এ মামলা কেরন। মামলার কথা েন  হন শখ হািসনা।  ব ব ক া ি গত সফর 
সংি  কের অিতশয় ততার সে  দেশ ফরার ঘাষণা দন। সরকার এবং তােদর রি েদর ধারণা িছল, মামলার কথা েন শখ 
হািসনা ধীের ে  পদে প নেবন এবং তার সফর িক টা হেলও িবলি ত হেব। িক  বা েব ঘটল এর িবপরীত। এিদেক সরকােররও 
লজ টােনার েযাগ নই। চ দাবািজর মামলার ২ িদন পর ৬ মাস আেগর ২০০৬ সােলর ২৮ অে াবর প েন সিহংসতার ঘটনায় শখ 

হািসনাসহ ৪২ জন দলীয় নতাকম র িব ে  আদালেত চাজিশট দািখল করা হয়। চাজিশেটর কথা েন ১১ এি ল ২০০৭ ওয়ািশংটেন এক 
সভায় শখ হািসনা  িতি য়া  কের বেলন, হয়রািন ও ভয় দখােতই তার িব ে  চ দাবািজর মামলা দােয়র এবং েনর মামলায় 
চাজিশট দয়া হেয়েছ। সাহসী িজেবর ঃসাহসী ক া জােরর সে  বেলন, ‘ েয়াজেন জীবন দব িক  কােনা অ ােয়র কােছ মাথা 
নত করব না।’ িতিন বেলন, িনবাচন িনেয় টালবাহানা করায় মতাসীনরা জনসমথন ও হণেযা তা হািরেয় ফেলেছ। ওই িদনই বাতা 
সং া এিপর সে  এক সা াৎকাের জনেন ী বেলন, ‘তার িব ে  আনা হত া ও চ দাবািজর মামলা উে েণািদত, িভি হীন ও িম া। 
আইিন পেথই মামলার মাকািবলা করা হেব। হয় করেতই এ মামলা দয়া হেয়েছ। আিম িনধািরত তািরেখর আেগই আমার দেশ িফের 
যাব। ইিতমে  িবমােনর িকটও কাটা হেয় গেছ।’ 

আওয়ামী লীগ সভােন ীর দেশ আসার কথা িছল ২৩ এি ল। আেরা ৯ িদন এিগেয় িতিন ১৪ এি ল দেশ ফরার ঘাষণা দন। শখ 
হািসনার ঃসাহসী কমকা  এবং দেশ ফরার তািরখ এিগেয় আনায় সনাসমিথত সরকােরর কতা ি রা হতভ  হেয় পেড়ন। এ সময় 
সরকার িক টা িপ  হেট। সরকােরর প  থেক বিনধািরত তািরেখ দেশ িফরেত শখ হািসনার িত অ েরাধ জানােনা হয়। ১১ এি ল 
আওয়ামী লীেগর সাধারণ স াদক আব ল জিলল এক স ি িফংেয় বেলন, ‘সরকােরর একজন  পযােয়র কমকতা রাে  
আমােদর ন ী এবং ঢাকায় আমার সে  কথা বেলেছন। ওই কমকতা ন ীর দেশ আসার তািরখ পিরবতন না কের ব িনধািরত ২৩ 
এি ল আসার জ  অ েরাধ জািনেয়েছন।’ ( দিনক সংবাদ, ১২.৪.২০০৭) 

সরকার চেয়িছল শখ হািসনা দেশ না এেল বগম িজয়ােক এ েযােগ িবেদেশ পা েয় দয়া হেব। ই ে র িব ে  পবতসম ন িতর 
অিভেযাগ থাকার কারেণ বগম িজয়ার িবেদেশ যাওয়ার াপাের তমন জারােলা আপি  করার কথা নয়। ওই অব ায় শখ হািসনােক 
আেমিরকায় রেখ ওই সমেয়র মে  বগম িজয়ােক িবেদশ রেণর িত চেল। ফখ ীন গং মেন কেরিছেলন বগম িজয়ােক িবেদেশ 
পাঠােনার পর শখ হািসনােক হয়েতা িঝেয় িঝেয় হেলও আরও িক িদন বাইের রাখা যােব। িবেদেশ যাওয়ার াব েন বগম িজয়া 
তার ই েক সে  িনেয় যাওয়ার কথা বেলন। িক  ফতার ত তােরক রহমােনর িব ে  ন িতসহ হেরক রকেমর বড় বড় অিভেযাগ 
থাকায় তােক কােনাভােবই ওই সময় বাইের যেত দয়া হেব না বেল বগম িজয়ােক জানােনা হয়। অগত া বগম িজয়া কিন   
কােকা এবং ই ব েক িনেয়ই িবেদেশ পািড় জমােত স ত হন। ওই সময় জানাজািন হেয় যায়, বগম িজয়া য কােনা সময় 

িবেদেশর উে েশ দশত াগ করেবন। 

২১ এি ল ২০০৭ বগম িজয়া কারাগােরর বাইের িবেশষ ব ায় অিতশয় গাপেন বি   তােরক রহমােনর সে  িবদায়ী সা াৎ 
কেরন। তখন িবএনিপ ন ীর িবেদশ যা ার াপাের সবাই শতভাগ িনি ত হেয় যান। বগম িজয়া িবেদেশ চেল গেল শখ হািসনােক য 
সরকার কােনাভােবই দেশ িফরেত দেব না, এ িচ ায় অি র শখ হািসনা যত ত স ব দেশ িফরেত একরকম মিরয়া হেয় ওেঠন। 



শখ হািসনা হয়েতা তখন এ িবষয়  ভেব উি  িছেলন য, ই বড় দেলর শীষ ন ী িবেদেশ থাকেল সনাসমিথত সরকার আবার ৫-৭ 
বছেরর জ  মতায় েক বসেব। গণত  িত া িবলি ত হেব। ওই অব ায় বগম িজয়ার দশ ত ােগর েবই শখ হািসনা দেশ 
িফরেত সবশি  িনেয়াগ কেরন। তখন সরকার দখল, খােলদা কােনা সম া নয়। ধান সম া শখ হািসনা। শখ হািসনা যিদ দেশ 
চেলই আেসন, তাহেল খােলদােক িবেদেশ পা েয়ই লাভ কী? তাছাড়া ওরা জানেতা, হািসনােক য কােনাভােব বাইের আটকােত পারেল, 
খােলদােক িবেদেশ পাঠােত তােদর জ  কােনা সম াই হেব না। 

 দশ ও জািতর ােথর কথা মাথায় রেখই জনগেণর ন ী মামলা, হামলাসহ জীবেনর িঁক িনেয়ই েদেশ ফরার সকল িত হণ 
কেরন। িক  কােনাভােবই যখন আওয়ামী লীগ সভােন ীর িবেদেশ থাকেত রািজ হি েলন না, তখনই সরকার তার দেশ ফরার াপাের 
এক অ ুত িনেষধা া আেরাপ কের বেস। ২০০৭ সােলর ১৮ এি ল রা  ম ণালেয়র জাির করা সেনােট সােবক ধানম ী, - ’বার 
জাতীয় সংসেদ িবেরাধীদলীয় ন ী, দেশর সবেচেয় বড় রাজৈনিতক দেলর সভােন ী ব ব ক া শখ হািসনােক ‘জাতীয় িনরাপ ার 
জ  িবপ নক ি ’ ঘাষণা কের তার দেশ আসার াপাের িনেষধা া জাির কের। এরপরও শখ হািসনা দেম গেলন না। চ দাবািজর 
মামলা, েনর মামলায় চাজিশট, ফতাির পেরায়ানা, ‘জাতীয় িনরাপ ার জ  িবপ নক ি  ঘাষণা’ কােনা িক েকই পেরায়া 
করেলন না অসম সাহসী িজেবর ঃসাহসী ক া। শখ হািসনার ন ে র এটাই সবেচেয় বড় বিশ  য, জাতীয় ােথ দেশর জনগেণর 
জ  িপতার মেতাই য কােনা ত াগ ীকার এমনিক েক পয  আিল ন করেত সবদা ত থােকন। 

এভােব পবতসম বাধার েখ ২৩ এি ল (২০০৭) ি শ এয়ারওেয়েজ ঢাকা ফরার ঘাষণা িদেয় শখ হািসনা ওয়ািশংটন থেক ১৯ এি ল 
ল ন পৗেঁছন। ২২ এি ল িসএমএম আদালত প ন সিহংসতা মামলার চাজিশট হণ কের শখ হািসনা ও মাহা দ নািসমসহ ৩ জেনর 
িব ে  ফতাির পেরায়ানা জাির কেরন। বাংলােদশ সরকােরর অ েরােধ বধ কাগজপ  থাকা সে ও ২২ এি ল ি শ এয়ারওেয়জ শখ 
হািসনােক িবমােন উঠার অ মিত দয়িন। সনাসমিথত সরকােরর দমন-নীিতর েখ শখ হািসনার েদেশ ফরার আ লতা ও া লতায় 

 দেশর মা ষ নন, িবেদেশর মা ষও িশ হন। সাহস, দশে ম এবং মা িম ও িপ িমেত িফের আসার অদ  আকা ার জ  
শখ হািসনা রাতারািত িব েন ীেত পিরণত হন। ২৩ এি ল িবে র ৪১  দেশর ১৫১  শীষ ানীয় দিনক পি কায় শখ হািসনা িবষয়ক 

খবর ছাপা হেয়িছল বেল এক  সমী ায় উে খ করা হয়। 

শষ পয  ফখ ীন সরকার িপ  হটেলা। দশ-িবেদেশর সমােলাচনার েখ ২৫ এি ল ২০০৭ ধবার উপেদ া পিরষেদর এক  
আ ািনক বঠেক শখ হািসনার দেশ ফরার িনেষধা া ত াহােরর িস া  ঘাষণা করা হয়। ওই বঠেকর পর আরও বলা হয়, বগম 
খােলদা িজয়ােক িবেদেশ রেণর াপােরও সরকার কােনা চাপ দয়িন বা এখনও িদে  না। এরপর ৭ ম ২০০৭ আওয়ামী লীগ 
সভােন ী েদশ ত াবতন করেল জ ির অব ার মে ও হাজার হাজার লাক ন ীেক সাদর অভ থনা জািনেয় িমিছল সহকাের ৩২ 
ন েরর ব ব  ভবেন িনেয় আেসন। সিদন যিদ বল িত ল পিরি িতেত শখ হািসনা দেশ না আসেতন, তাহেল িক ঘটত? ােগজ 
িনেয় তির বগম িজয়া  কােকােক িনেয় িবেদেশ চেল যেত বা  হেতন। িজয়া-এরশােদর মেতা একতরফা িনবাচেন িবধাবাদীেদর 
িনেয় সরকার গঠন করা হেতা। হয়েতা ৫-১০ বছর এমিনভােব অপশাসন কােয়ম থাকেতা দেশ। 

লড়াই কের ব ব ক া দেশ আসােতই বগম িজয়ােকও িবেদেশ যেত হয়িন। আর এজ ই বগম িজয়ারও শখ হািসনার কােছ ঋণী 
থাকা উিচত। ২০০৮ সােলর ২৯ িডেস র অ ি ত রণকােলর অবাধ, ু ও িনরেপ  িনবাচেনর িসংহভাগ িত  অব ই শখ 
হািসনার। িজয়া, এরশােদর রশাসন থেক দশেক গণতে র পেথ আনার বিশরভাগ িত ও ব ব  ক ােক িদেতই হেব। ২০০৬ 
সােল ইয়াজউি েনর রতে র িব ে  শখ হািসনার ন ে  মহােজাটই লড়াই-সং াম কেরেছ। ১৯৯৬ সােলর ১৫ ফ য়াির একদলীয় 
িনবাচেন বগম িজয়া মতা জবরদখল কেরিছেলন। শখ হািসনার আে ালেনর ফেলই িতিন পদত াগ করেত বা  হেয়িছেলন। িবএনিপ 
ন ী বগম খােলদা িজয়ার িতবাদ, িতেরাধ, বজন ও স াসী আে ালেনর েখ জনেন ী শখ হািসনার সাহস, ঢ়তা, ি  ও ার 

জ ই ২০১৪ সােলর ৫ জা য়াির জাতীয় িনবাচন অ ি ত হেয়িছল। ইিতহাস একিদন িলখেবÑ ব ব ক া শখ হািসনার ন ে  এেদেশ 
বারবার বি  গণত  ন ার হেয়েছ। তেব িবিভ  সমেয় িবেশষ কের সনাসমিথত ত াবধায়ক সরকােরর আমেল ি জীবী, লখক, 
সাংবািদক ও বসরকাির টিলিভশন সত  কােশর াপাের িবেশষ অবদান রেখেছ। সিত কার অেথ আমােদর দেশর জনগণই হে  

ত নায়ক। বাংলােদেশর ইিতহােস শখ হািসনা ‘গণত  ন ােরর’ ন ী িহেসেবই ািত লাভ করেবন। আর এ জ ই গত ৩৮ বছের 
গণত িবেরাধী ও াধীনতািবেরাধী শি  ব ব  ক ােক বারবার হত ার ষড়য  কেরেছ। পরম ক ণাময় মহান ি কতা ব ব  ক ােক 
সব িবপেদ-আপেদ র া কেরেছন 

লখক: সা ািহক বাংলাবাতা স াদক 

 


