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রা পিত- ধানম ীর শাক

িবেশষ  িতিনিধ  ॥  ভারতীয়  উপমহােদেশর বাম  রাজনীিতর  পুেরাধা  ব ি ,  াধীন  বাংলােদেশর  পিতেদর
অ তম, মিুজবনগর সরকােরর উপেদ াম-লীর সবেশষ সদ , বাংলােদশ াশনাল আওয়ামী পািট ( াপ) ধান
অধ াপক মাজাফফর আহমদ আর নই। বার স া ৭টা ৪৫ িমিনেট িতিন রাজধানীর এ ােপােলা হাসপাতােল
ইে কাল  কেরন  (ই া  িল ািহ...রািজউন)।  তার  বয়স  হেয়িছল  ৯৭  বছর।  িতিন  বাধক জিনত  িবিভ  রােগ
ভগুিছেলন।  পিরবােরর  সদ রা  জানান,  গত  কেয়ক  িদন  ধের  িতিন  রাজধানীর  এ ােপােলা  হাসপাতােলর
আইিসইউেত লাইফ সােপােট িছেলন। তার মৃতু র িবষয়ািট িনি ত কেরন ােপর আ জািতক িবষয়ক স াদক
পিরেতাষ দবনাথ।

অধ াপক মাজাফফর আহমদ মুি যু কালীন বাসী  বাংলােদশ সরকােরর উপেদ া পিরষেদর একমা  জীিবত
সদ  িছেলন। জীবন সায়াে  এেস বািরধারার পাক  রােড মেয়র বািড়েত থাকেতন িতিন। গত ১৪ আগ
অধ াপক মাজাফফরেক এ ােপােলা হাসপাতােল ভিত করা হয়। এ ক’িদন তােক হাসপাতােলর আইিসইউেত রাখা
হয়। অবেশেষ সখােনই িতিন শষ িন াস ত াগ কেরন।

অধ াপক মাজা ফর আহমেদর মতুৃ েত শাক ও গভীর ঃখ কাশ কেরেছন রা পিত মাঃ আব ল হািমদ ও
ধানম ী শখ হািসনা। এক শাকবাতায় মর েমর িবেদহী আ ার মাগিফরাত কামনা ও তার শাকস  পিরবােরর

সদ েদর িত গভীর সমেবদনা জানান রা পিত।

শাক িববিৃতেত ধানম ী শখ হািসনা অধ াপক মাজাফফর আহমেদর দীঘ রাজৈনিতক জীবেন দেশর মহান
াধীনতা ও মিু যু  এবং িবিভ  গণতাি ক আে ালেনর ভিূমকার কথা রণ কেরন। ধানম ী বেলন, ‘ দেশর
গিতশীল রাজনীিতেত তার অবদান জািত িচরিদন ার সে  রণ করেব।’ শাক িববিৃতেত ধানম ী মর েমর

পিরবােরর শাকাহত সদ েদর িত সমেবদনা জানান ও িবেদহী আ ার মাগেফরাত কামনা কেরন।

১৯২২ সােলর ১৪ এি ল িম ার দবী ার উপেজলার এলাহাবাদ ােম মাজাফফর আহমদ জ হণ কেরন।
িতিন ঢাকা িব িবদ ালয় থেক অথনীিতেত স ানসহ াতক ও াতেকা র িড ী আজন কেরন। পরবতীেত িতিন
ইউেনসেকা িডে ামা িড ীও লাভ কেরন। কিৃতে র সে  িশ া জীবন শষ কের িতিন অধ াপনার পশায় যাগ
িদেয়িছেলন।  থেম  চ াম  সরকারী  কেলজ  পের  ঢাকা  কেলজ  এবং  তারপর  ঢাকা  িব িবদ ালেয়  অথনীিত
পিড়েয়েছন। ১৯৫২ থেক ১৯৫৪ সাল পয  ঢাকা িব িবদ ালেয়র অথনীিত িবভােগ অধ াপনা কেরন। ১৯৫৪ সােল
অধ াপনা ছেড় িদেয় স ণূভােব রাজনীিতর সে  স ৃ  হন িতিন। ১৯৫২ সােল িতিন ভাষা আে ালেন অংশ
িনেয়িছেলন। ১৯৫৪ সােলর িনবাচেন িতিন যু ে টর াথী িহেসেব জয়ী হেয়িছেলন। ১৯৫২ সােলর ২৪ অে াবর
আিমনা আহেমদেক িবেয় কেরন। আর একমা  মেয় আইিভর জ  হয় ১৯৫৫ সােল।

যুদকালীন সরকােরর উপেদ া অধ াপক মাজাফফর আহমদ আর নই » প... http://www.dailyjanakantha.com/print/details/article/442889/

1 of 3 8/27/2019 4:04 PM



বণাঢ  রাজৈনিতক জীবেনর অিধকারী অধ াপক মাজাফফর আহেমদ ব ব ু  শখ মিুজবরু রহমােনর ঘিন  ব ু
িছেলন। ি িটশ িবেরাধী আে ালন, ভাষা আে ালন ও াধীনতা যেু  তার ভিূমকা অিব রণীয়। বাংলােদশ রা

িত ার য ধারাবািহক লড়াই-সং াম তােত অধ াপক মাজাফফর আহেমেদর বড় অবদান রেয়েছ। ১৯৭১ সােলর
২৫ মাচ রােত ঢাকার কাকরাইেল মাজাফফর আহমেদর বাবার বািড় ল  কের গালা িল  হেল িতিন বাসা
থেক বিরেয় যান। এরপর সীমা  পিরেয় চেল যান ভারেতর আগরতলায়।

িতিন মিু যেু র একজন অ তম সংগঠক। াপ-িসিপিব-ছা  ইউিনয়েনর যৗথ গিরলা বািহনীরও িতিন অ তম
সংগঠক। একা ের াপ ও  কিমউিন  পািট-ছা  ইউিনয়েনর কমীেদর িনেয় পািক ানী  সনাবািহনীর িব ে
লড়েত িবেশষ গিরলা বািহনী গেড় তালায় নতৃ  দন মাজাফফর আহমদ। িশ ণ শেষ ওই বািহনী ঢাকা,
নরিসংদী, িম া, নায়াখালী, চ াম, রংপুরসহ িবিভ  রণা েন মিু যুে  অংশ নয়।

মিু যু কালীন সরকাের সবদলীয় উপেদ া কিমিটর সদ  িছেলন অধ াপক মাজাফফর। তাজউ ীন আহমদেক
আ ায়ক  কের  ছয়  সদে র মুি যু কালীন  বাসী  সরকােরর উপেদ াম-লী  গঠন  করা  হেল  তােত  অধ াপক
মাজাফফর আহমদেকও সদ  করা হয়।

বাংলােদেশর পে  আ জািতক সমথন আদায় ও জনমত গেড় তালার জ  িতিন সািভেয়ত ইউিনয়নসহ িবিভ
দশ সফর কেরেছন। জািতসংেঘও িতিন বাংলােদশ সরকােরর িতিনিধ িহেসেব যাগ দন। জািতসংেঘর সাধারণ

পিরষেদ যাগ িদেয় বাংলােদেশর াধীনতার পে  িব জনমত গঠেন ভিূমকা পালন কেরন মাজাফফর আহমদ।

দশ াধীন হওয়ার পর মি  িনেত অ ীকার করা মাজাফফর আহমদ ২০১৫ সােল বাংলােদশ সরকােরর সেবা
বসামিরক  স াননা াধীনতা  পুর ারও হণ কেরনিন। িতনবছর আেগ সরকার তােক াধীনতা পদক  িদেত
চেয়িছল। িতিন সিবনেয় তা হেণ অপারগতা কাশ কেরন।

দীঘ রাজৈনিতক জীবেন িতিন একািধকবার কারাবরণ কেরেছন। ১৯৭৯ সােলর িনবাচেন অধ াপক মাজাফফর
সংসদ সদ  িনবািচত হন। ১৯৮১ সােল রা পিত িনবাচেন িতিন াপ-িসিপিব ও গিতশীল গণতাি ক শি র াথী
হেয় িত ি তা কেরন।

ােপর িসিডয়াম সদ  ী আিমনা আহেমদ আওয়ামী লীেগর মেনানয়েন নবম সংসেদর সংরি ত আসেনর
সাংসদ িছেলন।

বষীয়ান এই রাজনীিতিবেদর মতুৃ েত িবিভ  রাজৈনিতক দেলর নতা, ম ী ও বুি জীবী মহল শাক কাশ কেরেছন।
তার মতুৃ েত শাক জািনেয়েছন িবএনিপর ভার া  চয়ারপাসন তােরক রহমান ও দেলর মহাসিচব িমজা ফখ ল
ইসলাম আলমগীর।

এ  ছাড়া  মওলানা  ভাসানীর  নতৃে  াশনাল  আওয়ামী  পািটর  ( াপ)  অ তম  িত াতা  সদ  অধ াপক
মাজাফফর আহমেদর মতুৃ েত গভীর শাক ও ঃখ কাশ কেরেছন বাংলােদশ ােপর চয়ারম ান জেবল রহমান

গািণ  ও  মহাসিচব  গালাম  মা ফা  ভঁূইয়া।  শাক  বাতায়  তারা  বেলন,  বাংলােদেশর  জাতীয়  রাজনীিতেত
িকংবদি তলু  এ নতার মৃতু েত দশ হারাল একজন অিভভাবক রাজনীিতকেক।

জীবেন অধ াপক মাজাফফর আহমদ কখনও অ ােয়র সে  আেপাস কেরনিন ম ব  কের াপ নতারা বেলন,
মিু যুে  অবদান প সরকার ২০১৫ সােল তােক াধীনতা পদেকর জ  মেনানীত করেলও িতিন সিবনেয় তা
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িফিরেয় দন। তার মেত, রাজনীিতর অথ দশ এবং মা েষর সবা। পদ বা পদিবর জ  কখনও রাজনীিত কেরনিন
িতিন। পদক িদেল বা িনেলই য মা ষ স ািনত হয়, এ দৃি ভি েত িতিন িব াসী িছেলন না।
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