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 আসসালামু আলাইকুম।  

আি আমার মা শবগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিন্নবর িন্মবাজষ িকী। আিন্নকর এই জিন্নন আজম গভীর শ্রদ্ধার সান্নে তাঁন্নক 

স্মরণ করজছ।   

১৯৭৫ সান্নলর ১৫ই আগস্ট কালরান্নত আমার জপতা সব িকান্নলর সব িন্নশ্রষ্ঠ বাঙাজল, িাজতর জপতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর 

রহমান্ননর সান্নে আমার মাতান্নকও জনম িমভান্নব হতযা করা হয়।  

হতযা করা হয় আমার জতন ভাই - কযান্নেন শেখ কামাল, শল. শেখ িামাল এবং িে বছন্নরর শেখ রান্নসল, দুই 

ভাইন্নয়র নবপজরণীতা স্ত্রী সুলতানা কামাল ও শরািী িামাল, বঙ্গবন্ধুর সন্নহাির শেখ নান্নসর, ভজিপজত কৃষক শনতা আব্দুর রব 

শসরজনয়াবত, যুবন্ননতা শেখ ফিলুল হক মজন এবং তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আরজু মজন, শববী শসরজনয়াবত, সুকান্ত বাবু, আজরফ, 

আব্দুল নঈম খান জরন্টুসহ আমান্নির পজরবান্নরর ১৮িন সিস্যন্নক। হতযা করা হয় বঙ্গবন্ধুর সামজরক সজিব কন্নন িল িাজমলন্নক। 

আজম সকল েহীন্নির প্রজত গভীর শ্রদ্ধা িানাজি এবং তাঁন্নির জবন্নিহী আত্মার মাগন্নফরাত কামনা করজছ। 

শছাটন্নবান শরহানান্নক সান্নে জনন্নয় ১৫ জিন আন্নগ ইউন্নরান্নপ স্বামীর কম িিন্নল শগলাম। জফন্নর এন্নস আর কাউন্নক শপলাম 

না। 

সুজধবৃন্দ, 

িাজতর জপতা সম্পন্নকি আমরা সবাই কম-শবজে িাজন। যজিও এন্নতা জবোল ব্যজিত্বন্নক সম্পূণ িরূন্নপ িানা কারও পন্নে 

সম্ভব নয়। জকন্তু আমার মা সম্পন্নকি মানুষ ব ব সামাযই ই িান্নন। 

কারণ জতজন সরাসজর রািনীজতর সান্নে সম্পৃি জছন্নলন না। তন্নব, জতজন অন্তরান্নল শেন্নক আমার বাবান্নক অন্ননক 

গুরুত্বপূণ ি রািননজতক জসদ্ধান্ত গ্রহন্নণ সহায়তা করন্নতন। বঙ্গবন্ধু জবজভে সমন্নয় যখন শিলখানায় োকন্নতন তখন তাঁর অবতিমান্নন 

সংগঠন পজরিালনার প্রন্নয়ািনীয় সব ব্যবিা জতজন করন্নতন। 

ব ব কম বয়ন্নসই জতজন আমার বাবার ঘন্নর এন্নসজছন্নলন। তারপর শেন্নক জিরিীবন জছন্নলন বাবার সুখদুঃন্নখর সােী, 

রািননজতক সংগ্রান্নমর শনপথ্য উৎসাহিাত্রী।  

আমার মা জছন্নলন বন্নলই বাবা জনজবিধায় মন্ত্রীত্ব শছন্নে জিন্নত শপন্নরজছন্নলন। বছন্নরর পর বছর কারাগান্নর জছন্নলন। যখন 

বাইন্নর োকন্নতন তখন ব্যস্ত োকন্নতন আন্নন্দালন আর সংগঠন জনন্নয়। একবার শভন্নব শিব ন, শয পজরবান্নরর প্রধান একবার শিন্নল 

আবার এই বাইন্নর, শস পজরবান্নরর জযজন গৃহকত্রী তাঁর কী অবিা হন্নয়ন্নছ? তাঁন্নক কী পজরমাণ কষ্ট সহয করন্নত হন্নয়ন্নছ। জক 

পজরমাণ সাহস, েজি আর মন্ননাবল জনন্নয় সংসার পজরিালনা জকংবা সন্তানন্নির মানুষ করন্নত হন্নয়ন্নছ। 

আব্বা যখন শিন্নল োকন্নতন, আমার মা শুধু সংসার, শছন্নলন্নমন্নয় জনন্নয়ই ব্যস্ত োকন্নতন না। িন্নলর শনতা কমীরা 

আসন্নতন তাঁর কাছ শেন্নক জিক-জনন্নি িেনা জনন্নত। জতজন তাঁন্নির সাহস শিাগান্নতন, পরামে ি জিন্নতন। সংগঠন িালান্ননার 

প্রন্নয়ািনীয় অে িও তাঁন্নকই শিাগাে করন্নত হত। 

আব্বা শিন্নল োকার সময় আম্মা তাঁন্নক শিখন্নত শযন্নতন। আব্বা িন্নলর শনতাকমীন্নির শখাঁিখবর তাঁর মাধ্যন্নমই 

শপন্নতন। আবার আব্বার জিক-জনন্নি িেনা আমার মান্নয়র মাধ্যন্নমই শনতাকমীন্নির কান্নছ শপ ৌঁন্নছ শযত। 

আম্মা তাঁন্নক সবসময় উজ্জীজবত কন্নরন্নছন। ধধর্য্ি ধন্নর পজরজিজত শমাকান্নবলা করার পরামে ি জিন্নয়ন্নছন। এভান্নবই 

আব্বার রািননজতক সহন্নযাগী জহন্নসন্নব আম্মা তাঁর িাজয়ত্ব পালন কন্নরন্নছন।  



 
 

তাঁর তযাগ, জনষ্ঠা বঙ্গবন্ধুন্নক জনজভ িকজিন্নে শিন্নের কাি করন্নত সাহার্য্ কন্নরন্নছ। ইন্নি করন্নল জতজন স্বামীন্নক রািনীজত 

শেন্নক সজরন্নয় এন্নন সংসান্নর মন্ননান্নযাগ জিন্নত বলন্নত পারন্নতন। সুন্নখ-স্বািন্নন্দ িীবন-যাপন করন্নত পারন্নতন। আমার মা তা 

কন্নরনজন বন্নলই আমরা আি স্বাধীন-সাব িন্নভ ম বাংলান্নিে শপন্নয়জছ। 

আম্মার উৎসান্নহই বঙ্গবন্ধু তার ‘অসমাপ্ত আত্মিীবনী’ জলন্নখজছন্নলন। অসমাপ্ত আত্মিীবনীর শুরুন্নত বঙ্গবন্ধু জলন্নখন্নছন -

‘আমার সহধজম িনী একজিন শিলন্নগন্নট বন্নস বলন্নলন ‘‘বন্নসই শতা আছ, শলখ শতামার িীবন্ননর কাজহনী।’’ বললাম ‘‘জলখন্নত শয 

পাজর না; আর এমন কী কন্নরজছ যা শলখা যায়! আমার িীবন্ননর ঘটনাগুজল শিন্নন িনসাধারন্নণর জক শকান কান্নি লাগন্নব? 

জকছুই শতা করন্নত পারলাম না। শুধু এইটুকু বলন্নত পাজর, নীজত ও আিন্নে ির িযই  সামাযই  একটু তযাগ স্বীকার করন্নত শিষ্টা 

কন্নরজছ।’’ 

-‘আমার স্ত্রী যার নাক নাম শরনু- আমান্নক কন্নয়কটা খাতাও জকন্নন শিলন্নগন্নট িমা জিন্নয়জছল। শিল কর্তিপে যোরীজত 

পরীো কন্নর খাতা কয়টা আমান্নক জিন্নয়ন্নছন। শরনু আরও একজিন শিলন্নগন্নট বন্নস আমান্নক অনুন্নরাধ কন্নরজছল। তাই আি 

জলখন্নত শুরু করলাম।’ 

বঙ্গবন্ধু যখন আগরতলা ষেযন্ত্র মামলায় কারাবন্দী তখন অন্ননন্নকই বঙ্গবন্ধুন্নক প্যান্নরান্নল মুজি শনওয়ার িযই  িাপ 

প্রন্নয়াগ কন্নরজছল। আমার মা’শক ভয় শিখান্ননা হন্নয়জছল, পাজকস্তানীন্নির েতি না মানন্নল জতজন জবধবা হন্নবন। আমান্নক ভয় 

শিখান্ননা হন্নয়জছল, আমরা ভাই-শবান্ননরা এজতম হব। 

শকান ভন্নয়র কান্নছ জতজন মাো নত কন্নরনজন। বঙ্গবন্ধুন্নক সাহস জুজগন্নয়জছন্নলন। বঙ্গবন্ধু প্যান্নরান্নলর প্রস্তাব প্রতযাখ্যান 

কন্নরন। গণঅভ্যযত্থান্ননর িান্নপ পাজকস্তান সরকার আব্বান্নক জনঃেতি মুজি জিন্নত বাধ্য হয়। 

১৯৭১ এর ৭ মাি ি। শসাহরাওয়ািী উদ্যান্ননর িনসভায় যাওয়ার আন্নগ আব্বা শবনরুন্নম জবশ্রাম শনওয়ার সময় আম্মা আর 

আজম তাঁর সান্নে জছলাম। আম্মা বন্নলজছন্নলন, ‘শতামার মন যা িায় তুজম তাই বলন্নব’।   

২৬ শে মান্নি ির প্রেম প্রহন্নর স্বাধীনতা শঘাষণা শিওয়ার পর পরই পাক শসনারা আমান্নির বাজেন্নত আক্রমণ কন্নর। 

আব্বান্নক শগ্রফতার কন্নর জনন্নয় যায়। আম্মা পান্নের বাজেন্নত আশ্রয় শনন। আব্বান্নক শগ্রফতান্নরর আন্নগই আমার ভাই শেখ কামাল 

মুজিযুন্নদ্ধ িন্নল যায়। পাজকস্তানীন্নির হাত শেন্নক বাঁিার িযই  এরপর আমরা এক বাজে শেন্নক অযই  বাজেন্নত আশ্রয় জনন্নত োজক।   

প্রায় মাস দু’শয়ক এভান্নব পাজলন্নয় োকার পর মগবািান্নরর একটি বাজে শেন্নক আমান্নির আটক কন্নর ধানমন্ডীর ১৮ 

নম্বর সেন্নকর একটি বাজেন্নত জনন্নয় আসা হয়। শসই বােীর কন্নঠার জনরাপো শভি কন্নর আমার ভাই শেখ িামাল মুজিযুন্নদ্ধ 

শযাগ শিয়। আমরা ১৭ জনন্নসম্বর পয িন্ত বন্দী অবিায় এ বাজেন্নত অবিান কজর। 

মুি হওয়ার পর তখনও আমরা িাজন না আব্বা শেঁন্নি আন্নছন জকনা? অবন্নেন্নষ ১৯৭২ সান্নলর ৮ িানুয়াজর জবজবজস’র 

খবন্নর আমরা িানন্নত পারলাম আব্বা পাজকস্তান্ননর কারাগার শেন্নক মুজি শপন্নয়ন্নছন। 

এ সময়টায় আম্মার শয মন্ননাবল আমরা শিন্নখজছ, তা কল্পনা করা যান্নব না। স্বামীন্নক পাজকস্তানীরা ধন্নর জনন্নয় শগন্নছ, 

দুই শছন্নল মুজিযুন্নদ্ধ, জতজন জতন সন্তানসহ গৃহবন্দী। সবার সান্নে শযাগান্নযাগ জবজিে। অসীম সাহস এবং ধধর্য্ি জনন্নয় আমার মা এ 

পজরজিজত শমাকাজবলা কন্নরন্নছন। 

শিে স্বাধীন হওয়ার পর সম্ভ্রমহারা জনয িাজততা নারীন্নির িযই  আমার মা নারী পুনব িাসন শকন্দ্র গন্নে শতান্নলন। তান্নির 

জিজকৎসা, পুনব িাসন ও িীজবকার ব্যবিা কন্নরন। 

আমার মা অতযন্ত সাধারণ িীবন যাপন করন্নতন। আমান্নিরও একই আিন্নে ি জতজন মানুষ কন্নরন্নছন। আব্বা পাজকস্তান 

আমন্নল মন্ত্রী জছন্নলন। িা শবান্নন ির শিয়ারযানান জছন্নলন। স্বাধীনতার পর প্রধানমন্ত্রী এবং রাট্রপতপজত জছন্নলন। জকন্তু আমার মান্নয়র 

মন্নধ্য শকান পজরবতিন হয়জন। জতজন আন্নগ শযভান্নব িীবনযাপন করন্নতন, আব্বার রাট্রপতীয় িাজয়ত্ব পালন্ননর সময়ও একইভান্নব 

সহি-সরল িীবনযাপন কন্নরন্নছন।  

িাজতর জপতার শনর্তন্নত্ব ৩০ লাখ েহীন্নির রি আর দু’লাখ মান্নয়র আত্মতযান্নগর জবজনমন্নয় আমরা আমান্নির স্বাধীনতা 

শপন্নয়জছ। এই স্বাধীনতার জপছন্নন আমার মা শবগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিন্নবর অবিান হয়ত জিরজিন শলাকিক্ষুর আোন্নলই শেন্নক 

যান্নব।   

সুজধবৃন্দ, 

প্রায় সান্নে ৯-মাস পাজকস্তান্ননর কারাগান্নর বন্দী োকার পর িাজতর জপতা ১৯৭২ সান্নলর ১০ িানুয়াজর শিন্নে জফন্নর 

আন্নসন। পাজকস্তান্ননর কারাগান্নর জতজন অমানজবক জনয িাতন্ননর জেকার হন্নয়জছন্নলন। তাঁন্নক ফাঁজসকান্নষ্ঠ ঝুলান্ননার ষেযন্ত্র কন্নরজছল 



 
 

তখনকার পাজকস্তানী োসন্নকরা। জকন্তু আল্লাহর অন্নেষ রহমন্নত জতজন কারাগার শেন্নক মুি হন্নয় শিন্নে জফন্নর আন্নসন। শিন্নে 

জফন্নর জতজন একটা জিনও জবশ্রাম শননজন। যুদ্ধ-জবধ্বস্ত শিেন্নক পুনগ িঠন্ননর িযই  জতজন সকলন্নক জনন্নয় কান্নি ঝাঁজপন্নয় পন্নেন। 

িাজতর জপতার জিন্তা-শিতনায় যখন শিে এবং শিন্নের মানুন্নষর কল্যাণ, তখন একিল অমানুষ ষেযন্ত্র করজছল 

বঙ্গবন্ধুন্নক জিরতন্নর পৃজেবীর বুক শেন্নক সজরন্নয় শিওয়ার। 

জসংহ-হৃিয় বঙ্গবন্ধু বুঝন্নত পান্নরনজন তান্নির ষেযন্ত্র। বুঝন্নত পান্নরনজন পরাজিত েজি তাঁন্নক হতযা কন্নর শিেন্নক নব্য 

পাজকস্তান বানান্ননার যেযন্ত্র করন্নছ। 

বঙ্গবন্ধুর সরলতা, মানুন্নষর উপর অগাধ জবশ্বাস এবং সহকমীন্নির উপর আিা এতটাই সুদৃঢ় জছল শয, জতজন কখনই 

জিন্তা কন্নরনজন এন্নিন্নের মানুষ তাঁর েজতসাধন করন্নত পান্নর। রাট্রপতপজত হন্নয়ও জতজন ৩২ নম্বন্নরর বাজে শছন্নে যানজন। বাংলার 

মাটিন্নত তাঁন্নক শকউ মারন্নত পান্নর, এটা জতজন কখনও কল্পনা কন্নরনজন। 

জকন্তু শিজে-জবন্নিজে ষেযন্ত্রকারীরা তাঁন্নক হতযা কন্নর। ঘাতন্নকরা শুধু বঙ্গবন্ধুন্নকই হতযা কন্নর োন্ত হয়জন, তারা 

পজরবান্নরর ১৮ িন সিস্যন্নক হতযা কন্নর। 

তান্নির ভয় জছল, বঙ্গবন্ধুর পজরবান্নরর শকউ যজি শেঁন্নি োন্নকন, বাংলান্নিন্নের মানুষ তাঁন্নির অবলম্বন কন্নর আবার ঘুন্নর 

িাঁোন্নব। এই ভন্নয়ই ব নীরা গৃহবধু, অন্তঃসত্ত্বা মা, জেশু কাউন্নক িীজবত রান্নখজন।  

আমরা দু’শবান শসজিন শিন্নের বাইন্নর না োকন্নল আমান্নিরও হতযা করা হত। জকন্তু মহান আল্লাহর অদৃশ্য ইোরায় 

আমরা জবন্নিন্নে জছলাম। আমরা শেঁন্নি আজছ, জকন্তু জপতামাতা, ভাই, আত্মীয়-স্বিনন্নক শছন্নে এ শেঁন্নি োকাটা বেই কন্নষ্টর, 

যন্ত্রণার। 

ঘাতন্নকরা বঙ্গমাতান্নক হতযা কন্নরন্নছ। জকন্তু তাঁর আিে িন্নক হতযা করন্নত পান্নরজন। জতজন আিও শেঁন্নি আন্নছন এন্নিন্নের 

লে-শকাটি বাঙাজল নারীর মন্নধ্য। তাঁর িাজরজত্রক গুণাবলী নতুন প্রিন্নন্মর মন্নধ্য সঞ্চাজরত শহাক - এই কামনা কজর।  

আি মা শবগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব-এর িন্মজিবস পালন উপলন্নে আন্নয়াজিত অনুষ্ঠান্নন তাঁর প্রজত গভীর শ্রদ্ধা 

িানাজি। 

শখািা হান্নফি। 

িয় বাংলা, িয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলান্নিে জিরিীবী শহাক। 

... 


