
বাংল
িনজসব্ িত

 

জািতর িপত
বছর পর e
িনেয় েলখা
aনুেরােধ ি
কথামালা ড
ব ব ক

িটেত আ
পাশাপািশ 
ােদিশক 

বাংলার রাজ
লীগ িত
ƣবষ মূলক
রেয়েছ। ফু
েজল o েজ
রা পিত। 
বংশপিরচয়
বেল সেমব্া
রেয়েছ সর
আকােশর 

লােদেশর
িতেবদক    

তা ব ব  েশ
eিট কািশত 
খা। 2৯78 সাে
িনেজর জীবনী
ডােয়িরর পাত
া েশখ হািসনা

আ জীবনী েল
সামািজক o 
মুসিলম ছা লী
জনীিত, েক ী
া, যু  গঠ

ক শাসন o 
ফুেট uেঠেছ ব
জেলর বাiেরর

‘aসমা  আ
য়। e ে  সব
াধন কেরেছন
রল-সতয্ সব্ীকাে
িদেক েচেয় েচ

শর সব্

শখ মুিজবুর রহম
হয় াকাের
েল ঢাকা েস
ী েলখা শুরু কে
তায় িলেখিছেল
ার হােত। েসi

লখার ে াপ
রাজৈনিতক ক

লীগ o মুসিলম 
ীয় o ােদিশক
গঠন o িনব র্াচেন
াসাদ ষড়যে

ব ব র রাজৈন
র জীবন, মা-বাব
আ জীবনী’ ে
বেচেয় েবিশবা
। িতিন িছেলন
েরাি । ব ব
চেয় ভাবিছ েস

ার a

হমােনর থম 
। িট মূলত
াল েজেল বি

কেরিছেলন ব ব
লন িতিন। দীঘ
i ডােয়িরর েলখ

পট, েলখেকর 
কম র্কা , দুিভ র্
লীেগর রাজনী
ক মুসিলম লীগ
ন িবজয়ী হেয়
র িব ◌ৃত িব
নিতক মানস-গ
াবা, ী-স ান 
ে  ব ব  a
ার eেসেছ েহাে
ন তাঁর রাজনীি

 েলেখন, ‘ঢাক
সাহরাoয়াদ  স

aসমা

 

 ‘aসমা  আ
ত 2৯49-4৯ ে
ি  aব ায় স
ব  েশখ মুিজবু
ঘ র্িদন পর 31
খা পােঠা ার ক

বংশপিরচয়, জ
ভ র্ , িবহার o
ীিত, েদশিবভাে
গ সরকােরর a
য় সরকার গঠন
িববরণ eবং e
গঠন, নীিত-আ
o পিরবার-পি

aকপেট বেল 
ােসন শহীদ েস
ীিতর ে রণা। 
াকা েক ীয় কা
সােহেবর কথা

/ 32 আগ

 জীবন

আ জীবনী’।
েথেক 2৯66 স
সহধিম র্ণী েশখ
বুর রহমান। ক
115 সােল েস
কের কাশ পা

জ , ƣশশব, 
 কলকাতার দ
েগর পরবত  স

aপশাসন, ভাষা
ন, আদমজীর দ
eসব িবষেয় ব
আদশ র্-েনতৃতব্ স
িরজেনর কথাo
েগেছন তাঁর 

সাহরাoয়াদ র ক
যােক বেল র

কারাগােরর েছা
। েকমন কের 

গ , 312৯ 

নকথা 

বাংলােদেশর 
সাল পয র্  সময়
খ ফিজলাতুে ছ
কারাবি  aব
সi ডােয়ির আ
ায় ব ব র aস

ল o কেল
দা া, েদশভাগ
সমেয় েথেক 2
ষা আে ালন, ছ
দা া, পািক ান
ব ব র তয্
স েক র্ িব ত
o বেলেছন বাং
জীবনকথা। 

কথা। ব ব  
রাজৈনিতক গুরু

 েকাঠায় বেস
তাঁর সােথ আ

সব্ ার মৃতুয্
য়কােলর ঘটনা
ছা o ব -বা
ায় িনেজর জী

আিব ত হেয় 
aসমা  আ জী

লেজর িশ াজী
গ, কলকাতােক
৯65 সাল পয র্
ছা লীগ o আ
ন েক ীয় সরক

 aিভ তার 
ত পিরচয়। 
ংলােদেশর িত
শুরুেতi িদে
তাঁেক শহীদ স
রু। ে র শুরু
স বেস জানালা
আমার পিরচয় হ

তুয্র বহু 
া বাহ 
বেদর 

জীবেনর 
আেস 
ীবনী। 

জীবেনর 
কি ক 
য র্  পূব র্ 
আoয়ামী 
কােরর 
বণ র্না 
িটেত 

িত াতা 
েয়েছন 
সােহব 
রুেতi 
া িদেয় 
হেলা। 



েকমন কের তারঁ সাি  েপেয়িছলাম। কীভােব িতিন আমােক কাজ করেত িশিখেয়িছেলন eবং েকমন কের তাঁর 
ে হ আিম েপেয়িছলাম।’ 2৯49 সােলর িদেক (29 বছর বয়স) যখন েসাহরাoয়াদ  তাঁেদর ল পিরদশ র্েন 
আেসন তখন েথেক। তেব সরাসির িতিন রাজনীিতেত জিড়েয় পেড়ন 2৯52 সােল তাঁর াি ক পরী ার পর 
েথেক। েততাি েশর দুিভ র্ে র সময় িতিন পুেরাপুির মাঠপয র্ােয়র কম  িহেসেব িনেজেক িনেয়ািজত কেরন। ব ব  
জানাে ন, রাজনীিত করেত িগেয় পিরবার েথেক কখেনাi বাধা া  হনিন। বরং তাঁর বাবা তাঁেক সব সময় 
uৎসাহ েজাগােতন eবং ীর কাছ েথেকo কখেনা িপছুটান েপেত হয়িন। িতিন জানাে ন, তাঁর বাবা তাঁেক 
বেলিছেলন, “বাবা রাজনীিত কর আপি  করব না,  পািক ােনর জ  সং াম করছ e েতা সুেখর কথা, তেব 
েলখাপড়া করেত ভুিলo না। েলখাপড়া না িশখেল মানুষ হেত পারেব না। আর eকটা কথা মেন েরখ, 
‘sincerity of purpose and honesty of purpose’ থাকেল জীবেন পরািজত হবা না।” 

েশেরবাংলা e েক ফজলুল হেকর কথাo eেসেছ বারবার। তৎকালীন সমেয় েশেরবাংলার জনি য়তা েকমন িছল 
েসটা েবাঝােত eকিট কথা uে খ কেরন িতিন। “eক িদেনর কথা মেন আে , আবব্া o আিম রাত দুiটা পয র্  
রাজনীিতর আেলাচনা কির। আবব্া আমার আেলাচনা শুেন খুিশ হেলন। শুধু বলেলন, েশের বাংলা e েক ফজলুল 
হক সােহেবর িবরুে  েকােনা ি গত আ মণ না করেত। eকিদন আমার মা-o আমােক বেলিছেলন, ‘বাবা 
যাহাi কর, হক সােহেবর িবরুে  িকছুi বিলo না।’ েশের বাংলা িমিছিমিছi ‘েশের বাংলা’ হন নাi। বাংলার 
মািটo তাঁেক ভােলােবেস েফেলিছল। যখনi হক সােহেবর িবরুে  িকছু বলেত েগিছ, তখনi বাধা েপেয়িছ।” 

িটেত ব ব  তাঁর রাজনীিতর আেরক গুরু মoলানা ভাসানীর স  uে খ কেরেছন। ব ব র দীঘ র্ সমেয়র 
রাজৈনিতক সহকম  ƣসয়দ নজরুল iসলাম, কামরু ামান, তাজu ীন আহমদ, কয্াে ন মনসুর আলী আর 
খ কার েমাশতাক আহেমেদর uে খo পাoয়া যায় স েম। 

আ জীবনীেত বাঙািলর সব্ভাব িনেয় আ সমােলাচনাo কেরেছন ব ব । িতিন িলেখেছন, “আমােদর বাঙািলর 
মে  দুiটা িদক আেছ। eকটা হল ‘আমরা মুসলমান, আেরকটা হল, আমরা বাঙািল।’ পর কাতরতা eবং 
িবশব্াসঘাতকতা আমােদর রে র মে  রেয়েছ। েবাধ হয় দুিনয়ার েকান ভাষায়i ei কথাটা পাoয়া যােব না, 
‘পর কাতরতা’। পেরর  েদেখ েয কাতর হয় তােক ‘পর কাতর’ বেল। ঈষ র্া, েদব্ষ সকল ভাষায়i পােবন, 
সকল জািতর মে i িকছু িকছু আেছ, িক  বাঙািলেদর মে  আেছ পর কাতরতা। ভাi, ভাiেয়র u িত েদখেল 
খুিশ হয় না। ei জ i বাঙািল জািতর সকল রকম গুণ থাকা সে o জীবনভর aে র aতয্াচার স  করেত 
হেয়েছ। সুজলা, সুফলা বাংলােদশ স েদ ভিত র্। eমন uব র্র জিম দুিনয়ার খুব a  েদেশi আেছ। তবুo eরা 
গিরব। কারণ যুগ যুগ ধের eরা েশািষত হেয়েছ িনেজর েদােষ। িনেজেক eরা েচেন না, আর যতিদন িচনেব না 
eবং বুঝেব না ততিদন eেদর মুি  আসেব না।” 

ব ব  খুব সু র কের তাঁর মণ বণ র্না িলেখেছন। তাজমহেল িগেয় ব ব র েভতের েয েরামাি কতার কাশ 
েপেয়েছ তার সুিনপুণ বণ র্না িদেয়েছন। িতিন িলেখেছন, ‘সূয র্ যখন a  েগল, েসানালী রঙ আকােশ ছুেট আসেছ। 
মেন হেলা, তােজর েযন আর eকটা নতুন রূপ। স য্ার eকটু পেরi চাঁদ েদখা িদল। চাঁদ a কার েভদ কের 
eিগেয় আসেছ আর সােথ সােথ তাজ েযন েঘামটা েফেল িদেয় নতুন রূপ ধারণ কেরেছ। কী aপূব র্ েদখেত! 
আজo eকুশ বৎসর পের িলখেত বেস তােজর রূপেক আিম ভুিল নাi, আর ভুলেতo পারব না।’ ভাষা 
আে ালেনর শুরু েথেকi জিড়েয় িছেলন ব ব । েজল েখেটেছন েসi আে ালেন। বাংলার পে  েযৗি ক াখয্া 
তুেল ধেরেছন িতিন আ জীবনীেত। ‘পূব র্ পািক ান আoয়ামী মুসিলম লীগ’ যখন িত া হয় তখন ব ব  েজেল। 
দল িত ার খবর েপেয় তাঁর িতি য়া, ‘আিম মেন কেরিছলাম, পািক ান হেয় েগেছ সা দািয়ক রাজৈনিতক 
িত ােনর দরকার নাi। eকটা aসা দািয়ক রাজৈনিতক িত ান হেব, যার eকটা সু ু ািনেফে া থাকেব। 

ভাবলাম, eখেনা সময় আেস নাi, তাi বাiের যারা আেছন তারা িচ া ভাবনা কেরi কেরেছন।’ রণেযাগয্ েয 
পের ‘পূব র্ পািক ান আoয়ামী মুসিলম লীগ’ েথেক মুসিলম বাদ িদেয় aসা দািয়ক রূপ েদoয়া হেয়িছল। 



ে র েয সময়কাল তার ায় aেধ র্ক সময় ব ব  েজেল পার কেরেছন। বাঙািল জািতর রা  িবিনম র্াণ করেত 
িগেয় িনেজর পিরবারেক েয বি ত কেরেছন তা eকিট মম র্ শ  ঘটনার েভতর িদেয় ফুেট uেঠেছ। ব ব  
িলেখেছন, ‘eকিদন সকােল আিম o েরণু (ব ব র সহধিম র্ণী েশখ ফিজলাতুে ছা) িবছানায় বেস গ  করিছলাম। 
হাচু (েশখ হািসনা) o কামাল িনেচ েখলিছল। হাচু মােঝ মােঝ েখলা েফেল আমার কােছ আেস আর আবব্া আবব্া 
বেল ডােক। কামাল েচেয় থােক। eক সময় কামাল হািচনােক বলেছ, “হাচু আপা হাচু আপা, েতামার আবব্ােক 
আিম eকটু আবব্া বিল।’ আিম আর েরণু দুজেনi শুনলাম। আে  আে  িবছানা েথেক uেঠ েযেয় oেক েকােল 
িনেয় বললাম, ‘আিম েতা েতামারo আবব্া।’ কামাল আমার কােছ আসেত চাiত না। আজ গলা ধের পেড় রiল। 
বুঝেত পারলাম, eখন আর o স  করেত পারেছ না। িনেজর েছেলo aেনক িদন না েদখেল ভুেল যায়। আিম 
যখন েজেল যাi তখন oর বয়স মা  কেয়ক মাস।” সহধিম র্ণী েশখ ফিজলাতুে ছার কথা eেসেছ নানাভােব। 
‘শুনলাম আমার িববাহ হেয়েছ’—eভােবi 24 বছর বয়েস িশশু েরণুেক িববাহ করার কথা বণ র্না কেরেছন 
ব ব । 

2৯63 সােল চীেন শাি  সে লেন েযাগ িদেলন ব ব । 489 জন সদ  48িট েদশ েথেক eেসেছন। িবিভ  
েদেশর েনতারা ব  িদে ন। পূব র্ পািক ান েথেক ব ব  eবং আতাuর রহমান খান ব  িদেলন। ব ব  
ব ৃতা করেলন বাংলায়। আতাuর রহমান খান েসটা iংেরিজ কের িদেলন। e সে  িতিন িলেখেছন, ‘iংেরিজ 
েথেক চীনা, রুশ o য্ািনশ ভাষায় িতিনিধরা শুনেবন। েকন বাংলায় ব ৃতা করব না? ভারত েথেক মেনাজ বসু 
বাংলায় ব ৃতা কেরেছন। পূব র্ বাংলার ছা রা জীবন িদেয়েছ মাতৃভাষার জ । বাংলা পািক ােনর সংখয্াগুরু 
েলােকর ভাষা। কিবগুরু রবী নাথেক না জােন eমন িশি ত েলাক চীন েকন দুিনয়ায় a া  েদেশo আিম খুব 
কম েদেখিছ। আিম iংেরিজেত ব ৃতা করেত পাির। তবু আমার মাতৃভাষায় বলা কতর্ । আমার ব ৃতার পের 
মেনাজ বসু ছুেট eেস আমােক জিড়েয় ধের বলেলন, ‘ভাi মুিজব, আজ আমরা দুi েদেশর েলাক, িক  আমােদর 
ভাষােক ভাগ করেত েকu পাের নাi। আর পারেবo না। েতামরা বাংলা ভাষােক জাতীয় ময র্াদা িদেত েয তয্াগ 
সব্ীকার কেরছ, আমরা বাংলা ভাষাভাষী ভারতবেষ র্ েলােকরাo তার জ  গব র্ aনুভব কির।’ 

চীন মণ িনেয় েলখার েশষ পয র্ােয় সমাজতে র িত ব ব র aনুরাগ কাশ েপেয়েছ। িতিন িলেখেছন, ‘আিম 
িনেজ কিমuিন  নi। তেব সমাজতে  িবশব্াস কির eবং পুিঁজবাদী aথ র্নীিতেত িবশব্াস কির না। eেক আিম 
েশাষেণর য  িহেসেব মেন কির। ei পুিঁজপিত সৃি র aথ র্নীিত যতিদন দুিনয়ায় থাকেব ততিদন দুিনয়ার মানুেষর 
uপর েথেক েশাষণ ব  হেত পাের না। পুিঁজপিতরা িনেজেদর সব্ােথ র্ িবশব্যু  লাগােত ব পিরকর।’ বাংলােদশ আর 
ব ব  সমাথ র্ক। হাজার বছর ধের বাঙািল েয সব্াধীন ভূখে র সব্  েদেখেছ তার সফল রূপায়ণ ব ব র হােত। 
বাঙািলর রাজৈনিতক u ান পেব র্ জিড়েয়েছন, েনতৃতব্ িদেয়েছন। ব ব র রাজৈনিতক দশ র্ন o ভাবনার িমেশেল 
বাংলােদেশর তৎকালীন রাজৈনিতক ে াপট uেঠ eেসেছ ‘aসমা  আ জীবনী’েত। 3123 সােল িট কাশ 
কেরেছ iuিপeল। িট eরi মে  িবেশব্র িবিভ  ভাষায় aনূিদত হেয়েছ। 

 


