
ইিতহাস িবকিৃতর উিচত জবাব িদেয় গেছন এমিপ েশমা ॥
ধানম ী

কািশত: ১১ - জলুাই, ২০১৯ ১২:০০ এ. এম.

সংসেদ শাক াব

িবেশষ িতিনিধ ॥ সংসদ সদ  েশমা ইমােমর মৃতু েত জাতীয় সংসেদ সবস ত শাক াব গৃহীত হেয়েছ।
বধুবার শাক ােবর ওপর আেলাচনায় অংশ িনেয় সরকার ও িবেরাধীদলীয় সদ  তার িৃতর িত গভীর া
জানান। এ সময় সংসদ নতা ও ধানম ী শখ হািসনা বেলন, এমিপ িনবািচত হওয়ার পর াধীনতার ঘাষণা
সং া  িবষেয় সংসেদ সিঠক ইিতহাস জািতর সামেন তুেল ধেরেছন। বােজট আেলাচনায় দয়া তাঁর ব েব  অেনক
অজানা তথ  উেঠ এেসেছ। যটা ইিতহাস িবকতৃকারীেদর উিচত জবাব বেলও িতিন ম ব  কেরন।

ীকার ড. িশরীন শারিমন চৗধুরীর সভাপিতে  এই আেলাচনায় আরও অংশ নন সরকারদলীয় সংসদ সদ
আিমর  হােসন  আম,ু  তাফােয়ল  আহেমদ,  বগম  মিতয়া  চৗধুরী,  মাহা দ  নািসম  ও  শাহাজান  খান  এবং
িবেরাধীদলীয় উপেনতা রওশন এরশাদ ও িবেরাধীদলীয় ধান ইপ মিশউর রহমান রা া। আেলাচনা শেষ য়াত
সংসদ সদে র আ ার শাি  কামনা কের মানাজাত করা হয়। শাক াব হেণর পর রীিত অ যায়ী বািক
কায ম িগত রেখ সংসেদর অিধেবশন আজ বহৃ িতবার িবেকল সােড় ৪টা পয  মলুতিব করা হয়। সংসেদর
রীিত অ যায়ী চলমান সংসেদর কান সদে র মতুৃ  হেল তার ওপর আেলাচনার শেষ ওই িদেনর জ  অিধেবশন
মলুতিব করা হেয় থােক।

আেলাচনায় অংশ িনেয় ধানম ী বেলন, াধীনতা সং াম ও মহান মিু যু  এবং ’৭৫ পরবতী আওয়ামী লীগেক
সংগিঠত রাখার ে  কত মা েষর য ভূিমকা িছল, তা বেল শষ করা যােব না। েশমা বগম িছেলন তােদর মেধ
অ তম। এই িনযািতত নতাকমীরা যােত মলূ ািয়ত হয়, একটু  ি  পায়, আিম সটা চ া কির। িতিন বেলন,

েশমা বগম অত  িনেবিদত াণ িছেলন। একটা যেুগ মেয়েদর লখাপড়া করা কিঠন িছল, িতিন সই সময়
লখাপড়া  কেরেছন। িতিন  িশি কা  িছেলন। আিম বাবা-মা-ভাই  সব  হািরেয়  যখন  দেশ  িফির তখন ব ব রু

আদেশর সিনক ও তাঁর সহচর আওয়ামী লীেগর নতাকমীেদর কাছ থেক আিম অ ে রণা পেয়িছ। েশমা বগম
এবং তার ামী ইমাম উি ন িছেলন তােদর অ তম।

ধানম ী বেলন, েশমা বগম কখনও বেলনিন আমার জ  িকছু কর। উিন কখনও িকছু চানিন। িনবাচেনর আেগ
একিদন িতিন আমার সে  িনবাচন িবষেয় িকছু কথা বলেত এেসিছেলন। তখন আমার বান শখ রহানা বলল
উনােক সংরি ত আসেনর এমিপ করেত হেব। আিম বেলিছলাম করা হেব। িনবাচেনর পর উনােক বেলিছলাম
একটা ফরম িনেয় পূরণ কের দন। এেত িতিন খুব খুিশ হেয়িছেলন। িতিন বােজট অিধেবশেন ব ব রু াধীনতার
ঘাষণা িনেয় য ব ব  িদেলন, সটা ঐিতহািসক তথ । যারা ব ব রু াধীনতার ঘাষণা িনেয় িব া  ছাড়ায় তােদর

জ  একটা সিঠক জবাব িদেয়িছেলন। এটা ইিতহাস িহেসেবও সংসেদ সংরি ত থাকল বেল িতিন উে খ কেরন।

য়াত েশমা ইমাম অসাধারণ ব ি ে র অিধকারী  িছেলন বেল ম ব  কেরন িবেরাধীদলীয় উপেনতা রওশন
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এরশাদ। িতিন বেলন, েশা বছর আেগ নারীেদর জ  বগম রােকয়া য কাজিট কেরিছেলন, এই সমেয় এেস
েশমা সই কাজিট কেরেছন। িতিন সারাজীবন নারী মিু  ও নারী িশ ায় িনেবিদত থেকেছন। িতিন মুি যেু

অংশ িনেয়িছেলন। াধীন দেশ িনযািতত নারীেদর পনুবাসেন িবেশষভােব কাজ কেরেছন। মা ষ ও মানবতার জ
কাজ করার কারেণ আ াহ তােক জা াতবাসী করেবন বেল িতিন আশা কাশ কেরন।

রাজনীিতেত ইমাম উি েনর পিরবােরর অবদােনর কথা তুেল ধের বীণ সংসদ সদ  আিমর হােসন আমু বেলন,
সই সমেয় আওয়ামী লীগ নতােদর পিরবার ঝঁুিকেত থাকত। সই ঝুঁিকর মেধ  আওয়ামী লীেগর আদেশ অটল

িছেলন েশমা ইমাম। শত অত াচােরর মাধ েম ব ব রু সিনকরা আওয়ামী লীগেক িটিকেয় রেখেছ। ব ব রু
সিনকরা যতই কেম যাে  আওয়ামী লীগ ততই বল হে ।

সােবক ম ী তাফােয়ল আহেমদ বেলন, ইমাম উি ন আহেমদ ও েশমা ইমাম ’জনই ব ব রু খুবই ঘিন জন
িছেলন। য কারেণ ব ব  ু েশমা ইমামেক নারী পনুবাসেনর দািয়  িদেয়িছেলন। িতিন সফলতার সে  সই দািয়
পালন কেরেছন। িবিনমেয় িতিন স ানও পেয়েছন।

সােবক ম ী মিতয়া চৗধুরী বেলন, েশমা ইমামরা যখন কাজ  কেরেছন তখন তােদর পথ মা ীণ িছল না।
ামীেক জলখানা রেখ একিদেক লু, অ িদেক পিরবার সামেলেছন িতিন। অথচ সবসময় সাধারণ জীবন-যাপন

কেরেছন িতিন।

য়াত সংসদ সদ  েশমা ইমামেক মহীয়সী নারী আখ ািয়ত কের সােবক ম ী মাহা দ নািসম বেলন, ফিরদপুের
আওয়ামী লীগ নতাকমীেদর আ য় িছল ওই বািড়েত। ক ীয় নতারাও যখােন আ য় িনেতন। পশায় ধান
িশ ক এই নারীেক স ািনত কেরেছন ধানম ী শখ হািসনা। এমিপ িনবািচত হেয় িতিন অেনক অজানা তথ
আমােদর জািনেয় গেছন।

িশ া িব ার ও সমাজ সবামূলক কােজ তণৃমেূল রাজনীিত করা এই সংসদ সদে র অবদােনর কথা তুেল ধেরন
িবেরাধীদলীয় ধান ইপ মিশউর রহমান রা া। িতিন বেলন, াধীনতা যেু র পর িনযািতত নারীেদর জ  েশমা
ইমাম যা কেরেছন তা আমােদর অন কাল মেন রাখেত হেব।

েশমা বগেমর ব ব  সং হ করেত ধানম ীর আ ান ॥ বাসস জানায়, বােজট আেলাচনায় সংসদ সদ  েশমা
বগেমর  দয়া  ব ব  সং হ  করার  আ ান  জািনেয়  ধানম ী  শখ হািসনা  বেলেছন,  তার  ব েব  ব ব রু
াধীনতার ঘাষণা স েক িব াি  দূর হেব এবং এটা বইমান মুনােফকেদর জ  একিট উিচত িশ া হেয় থাকেব।

বধুবার সংসেদ সরকারী দেলর সদ  েশমা বগেমর মতুৃ েত আনীত শাক ােবর ওপর আেলাচনায় অংশ িনেয়
ধানম ী এসব কথা বেলন। িতিন বেলন, ব ব ু ২৬ মােচর াধীনতার ঘাষণার িবষেয় েশমা বগম বােজট

ব তৃায় য ঐিতহািসক সত  তুেল ধেরিছেলন, তা নতুন জে র মেধ  াধীনতার ঘাষণা স েক িব াি  দূর হেব।

শখ হািসনা বেলন, ‘ েশমা বগম তার ব তৃায় য ধু ইিতহােসর সত  ঘটনা তুেল ধেরেছন, তাই নয়। যেহতু
িতিন একজন িশি কা িছেলন, সেহতু িশ ার িবষেয়ও িতিন অেনক পরামশ িদেয় গেছন। মেয়েদর িকভােব
আরও  িশি ত  কের  াবল ী  করা  যায়,  এজ  উনার  অেনক  পরামশ  িছল।  তার  বােজট  ব ব  বইমান
মনুােফকেদর জ  একিট উিচত িশ া হেয়েছ। এই ব ব টাও আমােদর জ  একিট রণা, তার ব ব টা সং হ
কের পড়েল-বাংলােদেশর মহান মিু যু , াধীনতার ঘাষণার ইিতহাস এবং সই সােথ নারী জাগরণ, নারী িশ ার
ওপর অেনক তথ  জানা ও িশখা যােব।’
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িতিন বেলন, েশমা  বগম একজন িনেবিদত াণ  মা ষ িছেলন। মা েষর কল ােণ  িতিন তার জীবন উৎসগ
কেরেছন।

ধানম ী বেলন, ‘একটা সময় মেয়েদর িশ া-িদ া হণ কিঠন িবষয় িছল, বরী পিরেবেশ িতিন িশ া লাভ কের
ফিরদপেুর িশ ার আেলা ছিড়েয় দয়ার কাজ কেরেছন।’ িতিন বেলন, জািতর িপতা ব ব ু শখ মিুজবরু রহমান ৬
দফা দয়ার পর সংসার, স ান ও অগিণত নতাকমীেদর দখা নার পাশাপািশ ৬ দফার পে  আ িরকতার সে
কাজ কেরেছন।

শখ হািসনা বেলন, ১৯৭১ সােল জািতর িপতা ৭ মােচর ভাষেণ াধীনতার ঘাষণায় ঘের ঘের গ গেড় তালার
আ ান জািনেয়িছেলন। ব ব রু এই আ ােন সাড়া িদেয় সারােদেশ আওয়ামী লীেগর নতাকমী ও সাধারণ মা ষ
ঘের ঘের গ গেড় তােলন। িতিন বেলন, ১৯৭১ সােল পািক ান বািহনী ারা িনযািতত নারীেদর খঁুেজ বর কের
পনুবাসন, িচিকৎসা দয়ার ে  েশমা বগম ও তার ামী ইমাম উি ন আহেমদ িনেবিদত াণ হেয় কাজ
কেরেছন।

স াদক, মু াকর ও কাশক: মাহা দ আিতকউ াহ খান মা দ (এম এ খান মা দ), উপেদ া স াদক: তায়াব খান, িনবাহী স াদক:
েদশ রায়। স াদক কতকৃ াব জনক ঠ িশ  পিরবার-এর সদ  িত ান যথা েম াব ি টাস িল: ও জনক ঠ িল: থেক মিু ত ও
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