
 
েসামবার, 39 aে াবর 312৯, 23 কািত র্ক 2537 

জ শতবেষ র্র পেথ েশখ মুিজব: iিতহােসর পুনপ র্াঠ 
ব ব  মা  41 বছেরর রাজৈনিতক জীবেন েকবল পািক ান আমেলi 29 বার কারারু  হেয় 23 বছর েজেল কািটেয়েছন। 35িট 
মামলা িতিন সাহেসর সে  লেড়েছন eবং দুiবার মৃতু্যর সামেন দািঁড়েয় েদশবাসীর aকু  ভােলাবাসায় িফের eেসেছন। িতিনi 
থম েনতা িযিন মাতৃভাষায় থম জািতসংেঘ ভাষণ িদেয় বাংলা ভাষার মুখ u ল কেরন। পৃিথবীর আর েকােনা েনতা জািতসংেঘর 

দা িরক ভাষা ছাড়া তার সব্ভাষায় জািতসংেঘ ভাষণ িদেয়েছন িকনা েস iিতহাস আমােদর aজানা। 

 
সব র্কােলর সব র্ে  বাঙািল জািতর িপতা ব ব  েশখ মুিজবুর রহমান (2৯31-2৯86)। তার েনতৃেতব্i পরাধীন বাংলােদশ সব্াধীন হয়। 2৯58 
সােল পািক ান o ভারত সব্াধীন হoয়ার পর েথেকi ব ব  সব্াধীন বাংলার সব্  েদখেত থােকন। িতিন বহুবার তার ভাষেণ eবং েলখায় e কথা 

 কেরন। দীঘ র্িদন জনমত গঠন কের গণতাি ক েনতৃেতব্র ম িদেয় 2৯82 সােলর 27 িডেসমব্র সব্াধীনতা লাভ কের বাংলােদশ।  
 
ব ব  িকংবদি  জনেনতা। তার িতিট কম র্i বাঙািলর জ  aনুসরণীয়। বাঙািলেক িতিন িনেজর জীবেনর েচেয়o েবিশ ভােলাবাসেতন। তার 
ভাষণ-িববৃিতর িত ল য্ করেল আমরা ei সেতয্র িতধব্িন শুনেত পাi। 3131 সােলর মােচ র্ ব ব র জ শতবষ র্ uদ্ যািপত হেব। ব ব র 
জ শতবষ র্ িঘের েদেশ eবং েদেশর বাiের নানামুখী কম র্কা  সংঘিটত হেব। eসব কম র্কাে  ব ব র কীিত র্গাথা িবশব্বাসী জানেত পারেব। 
ব ব -ক া েশখ হািসনার েনতৃেতব্ বাংলােদশ eখন িবেশব্র বুেক u য়েনর েরাল মেডল। ব ব র েনতৃেতব্ যু িবধব্  বাংলােদশ েযভােব ঘুের 
দাঁিড়েয়িছল েশখ হািসনার েনতৃেতব্o বাংলােদশ েসভােবi ঘুের দাঁিড়েয়েছ। িকছু িকছু িন ক মানুষ eখেনা ব ব  o আoয়ামী লীগ স েক র্ 
বােনায়াট কথা বেল জািতেক িব া  করার েচ া করেছ। তােদর কি ত িম াচােরর জ i আজ iিতহােসর পুনপ র্াঠ জরুির।  
 
2৯65 সাল। েশখ মুিজব তখন 45 বছেরর যুবক। যু  িনব র্াচেন েশখ মুিজব াথ  হেলন oয়ািহদু ামােনর িবপে । েস সময় েগাপালগে র 
েমাট েভাট িছল 73,67৯, তখন মিহলা েভাটাররা েভাট িদেতন না। দ  েভাট 3৯,298। যু ে র াথ  েশখ মুিজবুর রহমান পান 2৯,473 
েভাট, মুসিলম লীগ াথ  oয়ািহদু ামান পান ৯,67৯ েভাট, সব্ত  াথ  শরীফ শামসুি ন পান 667 েভাট। 2৯65 সােলর িনব র্াচেন কীভােব 
েশখ মুিজব গণমানুেষর সব্তঃ ত র্ েভােট িনব র্ািচত হেয়িছেলন তার চমৎকার িববরণ আেছ aসমা  আ জীবনীেত। যারা েশখ মুিজেবর েনতৃতব্ 
িনেয়  েতােলন তােদর aসমা  আ জীবনী পড়ার aনুেরাধ জানাi। 
 
2৯81 সােলর িনব র্াচন িনেয়o তৎকালীন েনতােদর মেন নানা িদব্ধা িছল। েশখ মুিজব o তার দল েসi িনব র্াচেন ঐিতহািসক িবজয় লাভ কের। 
2৯81 সােলর িনব র্াচনi সব্াধীন বাংলােদেশর ভাগয্ িনধ র্ারণ কের েদয়। eরপর যিদ আমরা 2৯82 সােলর সে  আিস, তাহেল েদখব- বাংলার 
িতিট মুি েযা া ব ব র নােমi মুি যুে  জীবন িদেত ত হেয়িছল। েসi সমেয়র েস্ াগানগুেলার িত মেনােযাগী হেলi e কথার সতয্তা 

িমলেব।  
 
আিম eকিদন িনজ েচােখ েদেখিছ েশখ মুিজব কাকরাiেল মািনক িময়ার বািড় েথেক েবর হে ন। তার েদখা হয় পাঁচ েথেক দশ বছেরর িশশু 
েমাচ র্ার সে । তারা পাটকািঠর মাথায় লাল কাগজ ে েধ িনশান বািনেয় সািরব  হেয় ঘুরেছ আর বলেছ- 'েতামার েনতা, আমার েনতা েশখ মুিজব, 
েশখ মুিজব।' 'ভুে ার মুেখ লািথ মার, বাংলােদশ সব্াধীন কর।' 
 
আশার পতাকােক েকu িনি  করেত পাের না। আর তাi aযুত জনতা '7৯-eর গণআে ালেনর মা েম ফাঁিসর ম  েথেক িছিনেয় eেসিছল 
তােদর জীবন আর সং ােমর তীক েশখ মুিজবেক। েসi সং ােমর জীব  সা ী আিম। 33 েফ য়াির ছা -জনতার িমিছল যাি ল 
কয্া নেমে র িদেক। তৎকালীন পাক মটের বত র্মােন বাংলামটেরর সামেন আমরা যারা েনতৃতব্ িদি লাম তারা হাত ধের ািরেকট কের িমিছল 



i াটেনর িদেক িনেয় েযেত চাiলাম। সং ামী জনতা আমােদর মারেত শুরু করল। তারা বলল, eখনi কয্া নেমে  িগেয় েশখ মুিজবেক মু  
কের আনব। আিমসহ কেয়কজন আহত হলাম, তেব িমিছল i াটেনর িদেক িফিরেয় িদেত স ম হলাম। কারণ আমরা জনতাম eবং েদখলাম 
পািক ািন েসনাবািহনী ঢাকা eয়ারেপােট র্র বারা ায় েমিশনগান তাক কের আেছ। eমন aব ায় পািক ািনরা ভেয় েশখ মুিজবেক তার বাসায় 
েরেখ েগল। মুহূেত র্ e খবর ছিড়েয় পড়ল, জনতা 43 নমব্র ধানমি র িদেক ছুটেলন।  
 
eখােন iিতহােসর আেরকিট কথা না বলেলi নয়- eরশােদর শাসনকােল 2৯94 সােল আমােদর 26 দেলর 45 জন েনতােক েচাখ ে েধ িনেয় 
িগেয়িছল কয্া নেমে র েজেল, েসখান েথেক 28 িদন পর েক ীয় কারাগাের। আমরা িছলাম িভআiিপ ি জনার, তাi িবশ েসেল রাখা হেয়িছল। 
eকিদন রােত eকজন িসপািহ বলল পােশi েদoয়ািন। েসi েদoয়ািন ফটেক থাকেতন েশখ সােহব। আগরতলা ষড়য  মামলায় যখন তােক 
জিড়েয় িদল, তখন eখান েথেক পািক ােনর সামিরক বািহনী eেস রােতর a কাের েজেলর সব বি  যখন তালাব , তখন তােক েজার কের 
সিরেয় িনেয় েগল কয্া নেমে । ei ঘটনা ঘেটিছল 2৯79 সােল। েস বলল, েয িসপািহেদর পাহারায় েরেখিছল েজল কতৃর্প , েসo িছল তােদর 
মে । কয্া নেমে  যখন েযেতi হেব তখন আর বাধা না িদেয় েশখ সােহব েবিরেয় eেলন েদoয়ািন ফটেকর বারা া েথেক। সামেনর মাঠ 
েথেক eকমুেঠা মািট িতিন হােত তুেল িনেলন। মেন হি ল েযন ফািঁসর মে র িদেক বাংলার িদরাম আবার হাসেত হাসেত a সর হে ন। 
eকমুেঠা মািট তুেল কপােল েঠিকেয় েযন বলেলন : বাংলা মা আমার। আিম েতামায় ভােলাবািস। তারপর আমােদর জিড়েয় ধের বলেলন: 'যাi 
ভাi, েতামরা আমায় েদায়া কেরা।' আেরকিদন রােত oi িসপািহ বেলন- জাতীয় চার েনতার হতয্াকাে র সময়o আিম েসিদন েজলখানায় 
পাহারায় িছলাম। তাজu ীন সােহব পািন পািন বেল িচৎকার করিছেলন, পের তােক েবেয়ােনট িদেয় খুিঁচেয় হতয্া কের।  
 
েকu েকu বেলন ব ব  সব্াধীনতা চানিন, েকu বেলন ব ব  বাংলােদশ চানিন। েকu বেলন িতিন ভাষা আে ালেনর সে  জিড়ত িছেলন না। 
েকu বেলন িতিন পতাকা oড়ানিন। আবার েকu বেলন িতিন পািক ািনেদর কােছ আ সমপ র্ণ কেরেছন। eসেবর জবাব েদয়ার েকােনা েয়াজন 
েনi। eর জবাব eকিট। 37 মাচ র্ রােত েরিডo মারফত iয়ািহয়া সােহব েয ভাষণ িদেয়িছেলন তােত শুধু eকিট নামi u ািরত হেয়িছল েশখ 
মুিজব। 'মুিজব, iজ e ে iটর টু  েনশন, িদজ টাiম িহ uiল নট েগা আনপািনসড।' েদশবাসী িজ াসা করুন তােদর েয মানুষ িকছুi করল 
না, বাংলােদশ চাiল না, পতাকা uড়ােলা না, তার oপর পািক ািনেদর েকন eত রাগ? তাহেল আজ বাংলােদশসহ সারা িবেশব্ মুিজববষ র্ পািলত 
হে  েকন? িফিলি েন েকন েশখ মুিজেবর নােম সড়ক হে ? 
 
ব ব  মা  41 বছেরর রাজৈনিতক জীবেন েকবল পািক ান আমেলi 29 বার কারারু  হেয় 23 বছর েজেল কািটেয়েছন। 35িট মামলা িতিন 
সাহেসর সে  লেড়েছন eবং দুiবার মৃত্ুযর সামেন দাঁিড়েয় েদশবাসীর aকু  ভােলাবাসায় িফের eেসেছন। িতিনi থম েনতা িযিন মাতৃভাষায় 
থম জািতসংেঘ ভাষণ িদেয় বাংলা ভাষার মুখ u ল কেরন। পৃিথবীর আর েকােনা েনতা জািতসংেঘর দা িরক ভাষা ছাড়া তার সব্ভাষায় 

জািতসংেঘ ভাষণ িদেয়েছন িকনা েস iিতহাস আমােদর aজানা। 
 
বাংলা ভাষার স ােন পৃিথবী াপী 32 েফ য়াির আজ আ জর্ািতক মাতৃভাষা িদবস িহেসেব uদ্ যািপত হে । বাঙািল িহেসেব eটা আমােদর জ  
গেব র্র িবষয়। eমনিক 2৯82 সােলর 8 মাচ র্ রমনার েরসেকাস র্ ময়দােন েয ঐিতহািসক ভাষণ িদেয় ব ব  পেরা ভােব বাংলােদেশর সব্াধীনতা 
েঘাষণা কেরিছেলন েসটাo আজ iuেনে া সব্ীকৃত িবশব্ঐিতে র aংশীদার। eরপেরo িক ব ব  স েক র্ আমােদর ভুল ভাঙেব না। 
 
2৯86 সােলর 26 আগ  সপিরবাের িনম র্মভােব ব ব েক হতয্া কের বাংলােদশিবেরাধী চ । eর েপছেন িছল েদিশ-িবেদিশ ষড়য । ব ব  
হতয্ার 8৯ িদন পর ঢাকার েক ীয় কারাগােরর েভতর জাতীয় চার েনতা- ƣসয়দ নজরুল iসলাম, তাজu ীন আহমদ, কয্াপেটন eম মনসুর 
আলী eবং eeiচeম কামারু ামানেকo িনম র্মভােব হতয্া কের খ কার েমাশতাক কিথত 'সূয র্ স ােনরা'। আজ ব ব  আমােদর মে  না 
থাকেলo তার আদশ র্ আেছ, আেছ তার কীিত র্ o কম র্। ব ব র আদশ র্ আর কম র্i আমােদর পথ েদখােব। রবী নাথ ঠাকুর িলেখিছেলন- 
 
oi মহামানব আেস;/িদেক িদেক েরামা  লােগ/মত র্য্ধূিলর ঘােস ঘােস।/ সুরেলােক েবেজ oেঠ শ ,/ নরেলােক বােজ জয়ড / eেলা মহাজে র 
ল । 
 
uপির u  পঙ্ ি গুেলা রবী নাথ ঠাকুর েকন বেলিছেলন জািন না, তেব আজ মেন হে  iিতহােসর মহানায়ক ব ব েক uে  কেরi েযন 
কথাগুেলা বলা হেয়েছ। aেনেকi eখন ব ব েক িনেয় গেবষণা করেছন, বড় বড়  িলখেছন। iেতামে  আমার কােছo দশজন eেসেছন 
ব ব সং া  ত -uপা  সং হ করেত। শুধু েলখক-গেবষকi নন- eক সময় যারা ব ব র িবরুে  কথা বেলেছন, আজ তারাo ব ব র িত 

ায় নত হে ন। eসব সুেযাগস ানী েলখক-গেবষকেদর uে ে  বলেত iে  কের- 'eতিদন েকাথায় িছেলন?' ব ব -হতয্ার পের েতা eেদর 
েদখা যায়িন। 2৯8৯ সােল েফসর মিতন েচৗধুরীর েনতৃেতব্ আমরা যখন ব ব  পিরষদ গঠন কির তখন ব ব র নাম u ারণ করাo িনিষ  
িছল। েসi সমেয় যারা ব ব র আদশ র্ বুেক ধারণ কের েজল, জুলুম, িনয র্াতন সেয়িছ- তারাo িবি ত হি  েদেশ-িবেদেশ ব ব র নবজাগরণ 
েদেখ। েনতাজী সুভাষ বসুর নােম 'িবিড়' েবর হেয়িছল। ব ব র নােম েযন oরকম িকছু না হয় েস িবষেয় আমােদর ল য্ রাখেত হেব। আজ 
বাঙািল ে  ব ব র নােম সম  িবেশব্ iিতহােসর নতুন a ােয়র সৃি  হেয়েছ। আবহমানকােলর বাহমান মানুষ তার নােম u ী  হেব 
aনু ািণত হেব, aনুরিণত হেব, 'জয় বাংলা, জয় ব ব ' ধব্িনেত।  
 
েমানােয়ম সরকার: রাজনীিতিবদ o কলািম  
 


