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ঐিতহািসক েদশ ত াবতন 

মাহা দ শাহজাহান 

 

১৭ ম বাঙািল জািতর জীবেন এক  ঐিতহািসক িদন। আজ থেক ৩৮ বছর আেগ ১৯৮১ সােলর এ িদেন শখ হািসনা াধীন বাংলােদেশ িফের 
আেসন। িতিন েদেশ িফের ৩০ লাখ শহীেদর তাজা র  এবং ৪ ল ািধক মা- বােনর স েমর িবিনমেয় িতি ত ি ে র বাংলােদশেক 
েঁজ পানিন। বীর-উ ম খতােব িষত ি েযা া নামধারী রশাসক জনােরল িজয়াউর রহমান তার সােড় ৫ বছেরর শাসনামেল ব ব র 

বাংলােদশেক আই ব- মানােয়েমর ব পািক ােন পা িরত কেরেছন। হাজার বছেরর  বাঙািল, ি ে র মহানায়ক িজেবর নাম েছ 
ফলা হেয়েছ। ি ে র রণ িন ‘জয় বাংলা’ িনিষ । বাংলােদশ বতার পািক ািনেদর অ করেণ ‘ রিডও বাংলােদশ’ এবং জয় বাংলা হেয়েছ 

‘িজ াবাদ’। ি েযা ারা জেল। াধীনতািবেরাধীরা ধানম ী, ম ী, ি কার। ব ব  হত া-ষড়যে র ধান হাতা ঘাতক সদার িজয়াউর 
রহমান দেশর সব মতার মািলক- মা ার। রা িপতার আ ী ত িন ফা ক-রশীদরা ি ডম পা  গঠন কের রাজনীিত করেছ। বাঙািল 
জািতর সই ক ন িদেন মা  ৩৪ বছর বয়েস আওয়ামী লীেগর সভােন ী িহেসেব অ কারা  বাংলােদেশ িফের আেসন। সিদন রাজধানীেত 
ঝড় ি  হয়। রাজপেথ িছল ঢ় ত য়ী লাখ লাখ মা ষ। রাজধানী ঢাকার অিল-গিল থেক  কের িমেটালা িবমানব র পয   মা ষ আর 
মা ষ। ব ক ার আগমেন হঠাৎ কের ম  মা ষ েলা যন জেগ উেঠ। ঝড় ি র মে  জনস ে  িজবক া সিদন ঢ়তার সে  বেলনÑ 
‘সবিক  হািরেয় আিম আপনােদর মােঝ িফের এেসিছ। বাংলার মা েষর পােশ থেক ি সং ােম অংশ নয়ার জ  আিম এেসিছ। আিম 
আওয়ামী লীেগর ন ী হওয়ার জ  আিসিন। আপনােদর বান িহেসেব, মেয় িহেসেব, ব ব র আদেশ িব াসী আওয়ামী লীেগর একজন কম  
িহেসেব আিম আপনােদর সে  থাকেত চাই।’ ব িদন পের ি কামী মা ষ নেত পল জয় বাংলা িন। িজয়া চ  তা ব ব  িজেবর সে  
ি ে র বাংলােদশেকও হত া কের ফেলেছ। সিদন কমন িছল শখ হািসনার মেনর অব া। ৬ বছর আেগ যখন িতিন জামািনর উে ে  

ঢাকা ছেড় যান তখন বাবা-মা আদােরর ছা  রােসলসহ ৩ ভাই, নবিববািহতা ই া ব সহ আরও জনরা িছেলন। তারা আজ কউ নই। িক 
িনমমভােব হত া করা হেয়েছ! ছা  রােসল ১৫ আগে র কালরােত মিলন েখ ক দেত ক দেত বলিছল, ‘আমােক মােয়র কােছ িনেয় যাও।’ 
এিজেদর বংশধর এক মা ষ পী জােনায়ার অ  একজনেক বললÑ ওেক ওর মােয়র কােছ িনেয় যাও। িক ণ পর িলর আওয়াজ পাওয়া 
যায়। ঠা া মাথায় িশ  রােসলেক হত া করা হয়। বগম িজব িলিব  াণহীন ব ব েক দেখ অেঝাের ক দেত ক দেত বেলন, ‘ তামরা 
আমােকও মের ফল।’ এরপর এেক এেক সবাইেক হত া কের নরঘাতক িজয়ার লিলেয় দয়া মা ষ পী জােনায়াররা। ৬ বছর পর দেশ ফরা 
শখ হািসনােক সিদন ৩২ ন েরর বািড়েত পয  যেত দয়া হয়িন। অধ গ পর ক া শখ হািসনােক পেয় বাংলার জনগণ যন িপতা ব ব  
শখ িজবেকই িফের পল। 

পরিদন ১৯৮১ সােলর ১৮ ম অসা দািয়ক বাংলােদেশর তীক, ি  এবং ি েযা ােদর ক র দিনক সংবােদর এক িরেপােট উে খ 
করা হয় : ‘... রাজধানী ঢাকা গতকাল (১৭ ম) িমিছেলর শহের পিরণত হেয়িছল। সকাল থেক রাত পয  িমিছল।  িমিছল আর িমিছল। 

চ  ঝড়- ি ও িমিছেলর গিতেরাধ করেত পােরিন। াগােনও ভাটা পেড়িন। লােখা কে র সø◌াগান নগরীেক কি ত কেরেছ। গতকােলর 
ঢাকা ৯ বছর আেগর কথাই বারবার মেন কিরেয় িদেয়েছ। ১৯৭২ সােলর ১০ জা য়াির যিদন ব ব  শখ িজব পািক ােনর কারাগার থেক 

 হেয় েদেশ এেসিছেলন, সিদন জন হারােনার থা েল িগেয়ও লাখ লাখ জনতা রা ায় নেম এেসিছল নতােক এক নজর দখার জ । 
গতকালও হেয়েছ তাই। ব ব  শখ িজেবর ক া শখ হািসনােক এক নজর দখার জ  ঢাকায় মা েষর ঢল নেমিছল। িমেটালা 
আ জািতক িবমানব র ও শেরবাংলা নগর পিরণত হেয়িছল জনস ে । ফামেগট থেক িমেটালা িবমানব র পয  ািফক ব  িছল ায় ৬ 
ঘ া।’ 



১১ ম ১৯৮১ ‘িনউজউইক’-এ িবেশষ  িদেয় ব  আইেটম িহেসেব কািশত এক িরেপােট বলা হয় : ১৯৭৫ সােল সামিরক চ  ক ক 
মতা দখলকােল িনহত িপতা শখ িজ র রহমােনর রাজৈনিতক উ রািধকািরণী িহেসেব িনেজেক িতি ত করার জ  শখ হািসনা 
ঢ় িত । শখ হািসনা বেলন, িতিন িনহত হওয়ার আশ ায় শি ত নন; এমন িক য সরকােরর মাকািবলা করেবন তার শি েক িতিন বাধা 

বেল গ  করেবন না। িতিন বেলন, ‘জীবেন িঁক িনেতই হয়। েক ভয় করেল জীবন মহ  থেক বি ত হয়।’ িতিন আরও বেলন, ‘ যসব 
কাজ অ ািধকার পাওয়ার যা  বেল আিম িবেবচনা কির তার মে  থাকেব দেশর েত ক  মা েষর ণ গণতাি ক অিধকার নঃ িত া 
করা।’ িনেজর কত  পালেন তার িপতার অবদান সহায়ক হেব বেল িতিন মেন কেরন। ‘তার (ব ব র) িত বাংলােদেশর জনগেণর ীিত ও 
ভােলাবাসা িছল অপিরিমত’, শখ হািসনা বেলন। ‘আমােক (আওয়ামী লীেগর) সভােন ী িনবািচত কের পেরা ভােব তােকই স ান দখােনা 
হেয়েছ। আিম তার অসমা  কমকা  স  করেত পারব।’ (িনউজউইক, ১১ ম ১৯৮১) আওয়ামী লীেগর সভােন ী িনবািচত হওয়ার িক কাল 
পর এক সাংবািদক সা াৎকাের শখ হািসনা বেলন, িতিন িশগিগরই দেশ িফের বাংলােদেশর িনহত রা পিত শখ িজ র রহমােনর 
হত াকারীেদর িবচােরর জ  এক  আে ালন গেড় লেবন। িতিন আরও বেলন, ‘আমার িপতার হত াকারীরা এবং তােদর সহেযাগীেদর কা  
িবচােরর মা েম উপ  শাি দােনর দািব উ াপন করাই হেব আমার থম কাজ।’ বতমান পিরি িতেত দেশ ফরা তার পে  িনরাপদ হেব 
িক নাÑিজে স করা হেল িতিন বেলন, ‘ সই িন য়তা কউ িদেত পাের না। আিম হয়েতা এক  িঁক িনি । িক  আমার িপতা য আদেশর 
জ  আজীবন সং াম কেরেছন তা ব িচেয় রাখেত হেল এই িঁক িনেতই হেব।’ ড. এমএ ওয়ােজদ িময়া ‘ব ব  শখ িজবেক িঘের িক  
ঘটনা ও বাংলােদশ’ ে  ( . ৩০০) িলেখেছন : ‘১৯৮১ সােলর ১৩-১৫ ফ য়াির অ ি ত সে লেন শখ হািসনার সভােন ী হওয়ার খবর  
তারা একিদন পের জেনেছন। ১৬ ফ য়াির ল ন থেক ফােন সব থম সভােন ী হওয়ার খবর তারা অবিহত হন। ল ন থেক জানার িক ণ 
পর ঢাকা থেক শখ সিলম ফােন শখ হািসনােক এ খবর  দন। এরপর ঢাকা ও ল ন থেক আরও অেনক টিলেফােন হািসনােক অিভন ন 
জানান।’ িতিন আরও িলেখেছন, ‘২৪ ফ য়াির দেলর কেয়কজন শীষ নতা ঢাকা থেক িদি  যান। ২৮ তািরখ পয  তারা শখ হািসনার সে  
কেয়ক  বঠক কেরন।’ তেব এর আেগ কাউি েলর েব কউ কউ শখ হািসনােক সভােন ী পেদ াথ  হওয়ার াব করেল ড. ওয়ােজদ 
তােত মত দনিন। শখ হািসনা সভােন ী িনবািচত হওয়ার পর পািক ানপি রা এবং জ. িজয়ার চলাচা -◌ারা সারা দশ িলফেলট-হ া িবল 
িবিলেয় তার েদশ ত াবতেন বাধা ি র অপেচ া চালায়। অবেশেষ সব বাধা-িবপি  অিত ম কের জািতর জনেকর ক া ১৭ ম ১৯৮১ 
বীরেবেশ ঢাকায় আেসন। এর পেরর ইিতহাস সবার জানা। িতিন দেলর হাল ধরার পর নতাকম েদর মে  াণ া য শৗযবীয িফের আেস। এরই 
মে  দেলর সাধারণ স াদক আব র রা াক ১৯৮৩ সােল সদলবেল দল ছেড় বাকশাল গঠন কেরন। এ জ  দলেক চরম  িদেত হেয়েছ। 
এরশাদিবেরাধী আে ালেনর সময় এ দল ত াগ িছল চরম আ ঘাতী। অেনেকর মেত, ’৯১-এর িনবাচেন দেলর পরাজেয়র জ  বাকশাল কম 
দায়ী নয়। কারণ বাকশােলর াথ রা যখােন যা ভাট পেয়েছন সই ভাট িছল আওয়ামী লীেগর। আর আওয়ামী লীেগর অ ত: ২০/২৫ জন 

াথ  সামা  ভােটর বধােন ওই িনবাচেন হের িগেয়িছেলন। ’৯১-এর িনবাচেনর পর আব র রা াক দেল িফের আেসন। েদেশ আসার পর 
শখ হািসনার ন ে  এরশােদর রশাসেনর িব ে  আে ালন  হয়। শখ হািসনা, িবএনিপসহ সব িবেরাধী দল িনেয় ’৮৬-এর িনবাচেন 

অংশ িনেত আ হী িছেলন। উে  এক ইÑ দশ থেক সামিরক শাসেনর অবসান করা। িক  কথা িদেয়ও িনবাচন থেক সের দ ড়ায় িবএনিপ। 
সবদলীয় আে ালেন ’৯০ সােল রশাসেকর পতন হেলও ল ন ে  িছেলন শখ হািসনা ও আওয়ামী লীগ। এরপর আওয়ামী লীগেক ’৯৬ 
সােল মতায় িনেয় যান ব ব ক া। গত ায় অধশতেক শখ হািসনার শাসনকাল (১৯৯৬-২০০১) সেবা ম বেল িবেবিচত। িচরায়ত ঘাটিতর 
দশ বাংলােদশ তার আমেল খাে  য়ংস ণ হয়। ২০০১ সােল শখ হািসনা নরায় মতায় এেল বাংলােদেশর চহারা বদেল যেতা। 

ষড়যে র ওই িনবাচেন আওয়ামী লীগেক পরািজত করা হয়। তেব ২০০৭ সােল িনবাচন হেল শখ হািসনার িবজয় িছল অব াবী।  
আওয়ামী লীগ সভােন ীেক মতার বাইের রাখার জ ই ওয়ান-ইেলেভন এেসিছল। ন িতর মামলা, ২০০৭ সােল লড়াই কের আেমিরকা থেক 
দেশ আসা, জল থেক ি , ২৯ িডেস েরর িনবাচেন মহােজােটর মহা িবজয়,  ইেমেজর লাক িনেয় মি সভা গঠন, কিথত িবিডআর 

িবে ােহর অবসােন কৗশলী িস া  ইত ািদ ঘটনায় শখ হািসনা ধানম ী থেক টস ান-এ পিরণত হেয়েছন। শখ হািসনার ন ে র বড় 
বিশ  হেলা, িতিন তার িপতা আমােদর মহান নতা ব ব র মেতাই অসম সাহসী। ি কতার অপার মিহমায় বারবার র খ থেক িতিন 

িফের এেসেছন। সা িতক িপলখানা হত াযে র পর ই ার াশনাল হরা  িবউন/িনউইয়ক টাইমস-এর ১৪-১৫ মাচ সং ায় কািশত এক 
সা াৎকাের বাংলােদেশর ধানম ী শখ হািসনা  হেস বেলেছন, ‘আিম থামব না, এসব ষড়য  উ াটন করেতই হেব। আিম িনেজর 
জীবেনর জ  ভীত হেয় পড়েল গাটা জািত ভীত হেয় পড়েব। আিম জািন, িক  েলট আমায় তাড়া করেছ।’ সিত ই শখ হািসনার ভাে র সে  
আজ গাটা জািতর ভা  জিড়েয় গেছ। সবেশেষ শখ হািসনা আজ  একজন ধানম ী নন, িতিন বাংলার মা েষর াণকতা ও ি র 

তীক। িতিন  ব ব ক া বা তার রাজৈনিতক উ র ির নন, িতিন াধীনতার তীক, িতিন সম  বাংলােদেশর তীক।’ িপতা-মাতা-
ভাইসহ গাটা পিরবার হািরেয় ৬ বছর িনবািসত জীবন শেষ জীবেনর িঁক িনেয় িতিন ১৭ ম ১৯৮১ েদেশ এেস দেলর হাল ধেরিছেলন বেলই 
আওয়ামী লীগ তার ন ে  চারবার মতায় এেসেছ। িতিন সিদন না আসেল আওয়ামী লীগ আজ সিলম লীেগর পিরণিত বরণ করেলও 
আ য হওয়ার িক  থাকেতা না। বাংলা ও বাঙািলর কােছ ১৭ ম ন ীর েদশ ত াবতেনর তাৎপয অপিরসীম। শখ হািসনা ন ে  আেছন 
বেলই আওয়ামী লীগ আজ ঐক ব । আর আওয়ামী লীগ রেয়েছ বেলই াধীনতািবেরাধী শি  বাংলােদশেক এখনও ‘িমিন পািক ান’-এ 
পা িরত করেত পােরিন।  

১২ ম ২০১৯, [ লখক : সা ািহক বাংলাবাতা স াদক] 

 


