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আমার মা ও িাজতর জপতার সহধমীজন, বঙ্গমাতা শবগম ফজিলাতুন শনছা মুজিনবর িন্মজিনন এই মহীয়সী নারীর
প্রজত গভীর শ্রদ্ধা িানাজি। আি তাঁর ৮৭তম িন্মবাজষ িকী। জতজন ১৯৩০ সানলর এই জিনন শগাপালগনের টুজঙ্গপাড়ায় িন্মগ্রহণ
কনরন।
আগস্ট বাঙাজলর শোনকর মাস। আজম গভীর শ্রদ্ধার সনঙ্গ স্মরণ করজছ, সব িকানলর সব িনশ্রষ্ঠ বাঙাজল, িাজতর জপতা
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমাননক। ১৫ আগনস্টর েজহিনির জবনিহী আত্মার মাগনফরাত কামনা করজছ। স্মরণ করজছ, মুজিযুনদ্ধ
৩০ লাখ েজহি ও সম্ভ্রম হারাননা দু’ লাখ মা-শবাননক।
১৯৭৫ সানলর ১৫ই আগস্ট কালরানত স্বাধীনতা জবনরাধী ঘাতকচক্র িাজতর জপতার সনঙ্গ বঙ্গমাতা শবগম ফজিলাতুন
শনছা মুজিবনকও জনমিমভানব হতযা কনর। হতযা কনর আমার জতন ভাই-মুজিনযাদ্ধা কযানেন শেখ কামাল, মুজিনযাদ্ধা শল. শেখ
িামাল এবং শেখ রানসল, দুই ভাইনয়র নবপজরণীতা স্ত্রী-সুলতানা কামাল ও শরািী িামালনক।
শসজিন হতযা করা হয়-িাজতর জপতার সনহাির শেখ নানসর, ভজিপজত কৃষক শনতা আব্দুর রব শসরজনয়াবত, যুবননতা
শেখ ফিলুল হক মজন এবং তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আরজু মজন, শববী শসরজনয়াবত, সুকান্ত বাবু, আজরফ, জরন্টুসহ আমানির
পজরবানরর ১৮িননক। িাজতর জপতার সামজরক সজচব কনন িল িাজমলনকও হতযা করা হয়।
সুজধবৃন্দ,
বঙ্গমাতা সম্পনকি মানুষ খুব সামান্যই িানন। জতজন অতযন্ত সািাজসনধ ও প্রচার জবমুখ জছনলন। তাই বঙ্গমাতার
অবিান শলাকচক্ষুর আড়ানলই শেনক শগনছ।
শবগম মুজিব খুব অল্প বয়নস মা-বাবানক হারান। আমার িািা-িািীর কানছ শবনড় ওঠার সময় অল্প বয়নস তাঁর মনে
সাহস, জবচক্ষণতা ও দূরিজেিতা গনড় উনঠজছল।
বঙ্গমাতা জছনলন স্বামী-সংসার অন্তঃপ্রাণ বাঙাজল নারী এবং শোজষত-জনপীজড়ত িনসাধারণনক মুজির শচতনায়
িাজগনয় শতালার সংগ্রানম স্বামীর পানে োকা সহনযাদ্ধা। আম্মা অননক গুরুত্বপূণ ি রািননজতক জসদ্ধান্ত গ্রহনণ আব্বানক সহায়তা
করনতন।
আম্মা শিলখানায় শিখা করনত শগনল আব্বা তাঁর মােনমই িলীয় শনতাকমীনির শখাঁিখবর শপনতন। আব্বার জিকজননি িেনা আম্মা শনতাকমীনির শপ ৌঁছানতন। আব্বা কারাবন্দী োকনল সংসানরর পাোপাজে সংগঠন চালাননার অে ি আম্মা শযাগাড়
করনতন।
আম্মা চাইনল স্বামীনক সংসানরর চার শিয়ানল আবদ্ধ করনত পারনতন। জকন্তু জতজন কখনও ব্যজিগত-পাজরবাজরক সুখস্বািনন্দযর জিনক তাকানজন। ফনল আমরা সন্তানরা বজিত হনয়জছ এবং আম্মানকই সনব িাচ্চ তযাগ স্বীকার করনত হনয়নছ।
আমার মানয়র শভাগ জবলাজসতার প্রজত শমাহ জছল না বনলই আব্বা জনজবিধায় মন্ত্রীত্ব শছনড় জিনত শপনরজছনলন। বছনরর
পর বছর কারাগানর জছনলন। কারাগার শেনক মুি হনল ব্যস্ত োকনতন আনন্দালন-সংগ্রাম আর সংগঠন জননয়।
পজরবানরর প্রধান বারবার শিনল শগনল শসই পজরবানরর গৃহকর্ত্রীর কী অবিা হয়? শকমন সাহস, েজি আর মননাবল
োকনল শসই গৃহকর্ত্রী সংসার পজরচালনা করনত পানরন!

আমার মানয়র অনুভূজত সম্পনকি বলনত জগনয় িাজতর জপতা তাঁর ‘অসমাপ্ত আত্মিীবনী’শত জলনখনছন-‘‘শরণু আমানক
যখন একাকী শপল, বলল, শিনল োক আপজি নাই। তনব স্বানিযর জিনক নির শরখ। শতামানক শিনখ আমার মন খুব খারাপ
হনয় শগনছ। শতামার শবাঝা উজচত আমার দুজনয়ায় শকউ নাই। শছাটনবলায় বাবা-মা মারা শগনছন, আমার শকউই নাই। শতামার
জকছু হনল বাঁচব জক কনর? শেঁনিই শফলল।’’
আম্মা মানুনষর মুজির িন্য আব্বার সংগ্রামী শচতনা বুঝনতন এবং সহনযাজগতা করনতন। আব্বাও আম্মার সাহস,
মননাবল, তযাগ, জবচক্ষণতা, দুঃখ-কষ্ট সব বুঝনতন।
১৯৫১ সানলর ঘটনা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছাজব্বে-সাতাে মাস জবনাকারনণ কারাবন্দী োকার পর- মুজির
িাজবনত অনেন করনত জগনয় মুমূর্ষ ি হনয় পনড়ন। তখন শেষ বাতিা মনন কনর চারিননর কানছ চারখানা জচঠি জলনখজছনলন। শসই
জচঠি সম্পনকি বলনত জগনয় িাজতর জপতা আম্মার সম্পনকি তাঁর ভাবনার কো জলনখনছন।
আব্বা ‘অসমাপ্ত আত্মিীবনী’শত আম্মা সম্পনকি জলনখনছন, ‘‘শরণুর িো কী হনব? তার শতা শকউ নাই দুজনয়ায়। শছাট
শছনলনমনয় দুইটার অবিাই বা কী হনব? তনব আমার আব্বা ও শছাট ভাই ওনির শফলনব না, এ জবশ্বাস আমার জছল। জচন্তা েজি
হাজরনয় শফলজছলাম হাজচনা, কামালনক একবার শিখনতও পারলাম না।’’
সুজধবৃন্দ,
আম্মার উৎসানহই িাজতর জপতা ‘অসমাপ্ত আত্মিীবনী’ জলনখজছনলন। ‘‘অসমাপ্ত আত্মিীবনী’’র শুরুনত জতজন শস
সম্পনকি জলনখনছন - ‘‘আমার সহধজমিনী একজিন শিলনগনট বনস বনলন- বনসই শতা আছ, শলখ শতামার িীবননর কাজহনী।’’
এই প্রসনঙ্গ িাজতর জপতা তাঁর িীবনী গ্রনে আরও বনলন, ‘‘আমার স্ত্রী যার ডাক নাম শরনু- আমানক কনয়কটা খাতাও
জকনন শিলনগনট িমা জিনয় জগনয়জছল। শিল কর্তিপক্ষ যোরীজত পরীক্ষা কনর খাতা কয়টা আমানক জিনয়নছন। শরণু আরও
একজিন শিলনগনট বনস আমানক অনুনরাধ কনরজছল। তাই আি জলখনত শুরু করলাম।’’
বঙ্গবন্ধুনক আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় প্যানরানল মুজি জননত চাপ শিওয়া হয়। মা’শক ভয় শিখাননা হনয়জছল‘পাজকস্তানীনির েতি না মাননল জতজন জবধবা হনবন’। জকন্তু মা শকান েনতি মুজিনত রািী হনজন। আব্বাও প্যানরানল মুজির প্রস্তাব
প্রতযাখান কনরন। শেষ পয িন্ত গণঅভ্যযত্থানন পাজকস্তান সরকার আব্বানক জনঃেতি মুজি জিনত বাে হয়।
১৯৭১ এর ৭ই মাচ।ি শসাহরাওয়ািী উদ্যাননর িনসভায় যাওয়ার আনগ দুপুনর খাওয়ার পনর আব্বা জবশ্রাম জনজিনলন।
আম্মা এবং আজম তাঁর সানে জছলাম। শসজিন িাজতর জপতা কী বলনবন- শস সম্পনকি অনননক অননক পরামেি শিন। আম্মা
বনলজছনলন, ‘শতামার শচনয় বাংলার মানুষনক শক ভাল িানন। শতামার মন যা চায়-তুজম তাই বলনব।’ ২৬শে মানচরি প্রেম
প্রহনর িাজতর জপতা স্বাধীনতা শঘাষণার পরই পাজকস্তানী শসনারা আমানির বাজড় আক্রমণ কনর। আব্বানক শগ্রফতার কনর জননয়
যায়। কামাল ততক্ষনণ মুজিযুনদ্ধ চনল শগনছ। আমরা শগ্রফতার এড়ানত এক বাজড় শেনক অন্য বাজড়নত আশ্রয় জননত োজক।
মাস দু’শয়ক এভানব োকার পর পাজকস্তানী বাজহনী মগবািানরর একটি বাজড় শেনক আমানির আটক কনর ধানমজন্ডর
১৮ নম্বর সড়নকর একটি বাজড়নত জননয় আনস। শসই বাজড়র কনঠার জনরাপিা শভি কনর িামালও মুজিযুনদ্ধ চনল যায়।
শিে স্বাধীননর পরও আমরা িাননত পাজরজন, আব্বা শেঁনচ আনছন জক-না। স্বাধীননর ২২ জিন পর ১৯৭২ সানলর ৮ই
িানুয়াজর জবজবজস িানায়, ‘আব্বা পাজকস্তাননর কারাগার শেনক মুজি শপনয়নছন।’
মুজিযুনদ্ধর ৯ মাস আম্মার শয মননাবল শিনখজছ, তা জছল কল্পনাতীত। স্বামীনক পাজকস্তানীরা ধনর জননয় শগনছ। দুই
শছনল রণাঙ্গনন যুদ্ধ করনছ। জতন সন্তানসহ জতজন গৃহবন্দী। শযাগানযাগ এনকবানর জবজিন্ন জকন্তু আম্মা মননাবল হারানজন।
অসীম সাহস এবং ধধর্য্ি জননয় আম্মা শসই পজরজিজত শমাকাজবলা কনরন। জতজন আল্লাহনক স্মরণ করনতন। ৭১’র
মুজিযুদ্ধকানল পাজকস্তানী বাজহনীর হানত বন্দী অবিায় আম্মা অজধকাংে সময় হানত তসজবহ জননয় পড়নতন।
৭১-এ জবিয় এনলা ১৬ই জডনসম্বর। আমরা মুজি শপলাম ১৭ই জডনসম্বর। শিনানরল জনয়ািী আত্মসমপিন কনরনছ। জকন্তু
পাকবাজহনী আমানির গৃহবন্দী কনর শরনখনছ। আম্মা শসজিন পাজকস্তানী হাজবলিারনক শডনক বনলন, ‘শতামানির জনয়ািী
সানরন্ডার কনরনছ, শতামরাও কনরা (হাজতয়ার ডাল শিা)।’
শিে স্বাধীন হওয়ার পর সম্ভ্রমহারা জনয িাজততা নারীনির িন্য আমার মা নারী পুনব িাসন শকন্দ্র গনড় শতানলন। তানির
জচজকৎসা, পুনব িাসন ও িীজবকার ব্যবিা কনরন।
বঙ্গমাতা জবলাজসতা প্রশ্রয় শিনজন। শছনলনমনয়নির শসই আিনেিই গনড় শতানলন। আব্বা পাজকস্তান আমনল মন্ত্রী
জছনলন। চা শবানড ির শচয়ারম্যান জছনলন। স্বাধীনতার পর প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপজত জছনলন। জকন্তু আমানির মনে জবিজবলাজসতার শমাহ কখনও ধতজর হয়জন। আমার মানয়র কারনণই এটা সম্ভব হনয়নছ।

সুজধবৃন্দ,
পাজকস্তানন িাজতর জপতানক ফাঁজসকানষ্ঠ শঝালাননার শচষ্টা হয়। সানড় নয় মানসর বন্দীিো শেনক মুজি শপনয় ১৯৭২
সানলর ১০ই িানুয়াজর জতজন শিনে জফনর আনসন।
ি ও অে িননজতক মুজির কানি হাত শিন। তখননই শুরু হয় গভীর ষড়যন্ত্র। িাজতর জপতার
িাজতর জপতা শিে পুনগঠন
মানুনষর প্রজত অগাধ জবশ্বাস এবং সহকমীনির উপর আিা জছল। রাষ্ট্রপজত হনয়ও জতজন ধানমজন্ডর ৩২ নম্বনরর বাজড়নত
োকনতন।
ঘাতকচক্র ভীত জছল, বঙ্গবন্ধুর পজরবানরর শকউ শেঁনচ োকনল বাংলানিনের মানুষ আবার ঘুনর িাঁড়ানব। তাই খুনীরা
গৃহবধু, অন্তঃসত্ত্বা মা, জেশু কাউনক বাঁচনত শিয়জন।
আল্লাহর অদৃশ্য ইোরায় আমরা দুই শবান শস সময় জবনিনে জছলাম। জবনিনে যাওয়ার সময় সবাইনক শরনখ শগলাম।
১৫ জিন পনর শুজন শকউ শনই। জপতামাতা, ভাই, আত্মীয়-স্বিন সব হাজরনয় শেঁনচ োকা শয কত কষ্ট-যন্ত্রণার!
িাজতর জপতানক সপজরবানর হতযার পর ৬ বছর আমানির দুই শবাননক শিনে জফরনত শিয়জন। এই সময় প্রজতটা মুহুতি
আমানির শেঁনচ োকার লড়াই করনত হনয়নছ। শিনে শফরার পর শসনাোসক শিনানরল জিয়া ধানমজন্ডর ৩২ নম্বনরর স্মৃজত
জবিজড়ত বাজড়নত প্রনবে করনত শিয়জন।
মুজিযুনদ্ধর শচতনা নস্যাৎ করনত িাজতর জপতানক স্বপজরবানর হতযা করা হয়। তার পর ঘাতকরা শিেটানক
মুজিযুনদ্ধর শচতনার উনটারনে চজড়নয় শিয়। শিে জবনরাধী শসই ষড়যন্ত্র এখনও অব্যাহত আনছ। বতিমান িজঙ্গবাি ’৭৫-এ
িাজতর জপতানক সপজরবানর হতযার ধারাবাজহকতায় সৃষ্ট জবষ শফাঁড়া।
ঘাতনকরা বঙ্গমাতানক হতযা কনরনছ। তাঁর আিেিনক হতযা করনত পানরজন। বঙ্গমাতা শবগম ফজিলাতুন শনছা মুজিবতযানগর মজহমা, শিেনপ্রম আর মানুনষর প্রজত ভালবাসার আিনেি বাঙাজলর হৃিনয় শেঁনচ আনছন, জচরকাল শেঁনচ োকনবন। তাঁর
গুণাবলী ও মানজবক মূল্যনবানধ নতুন প্রিন্ম উজ্জীজবত শহাক - এই কামনা কজর।
বঙ্গমাতা শবগম ফজিলাতুন শনছা মুজিব-এর িন্মজিবনসর অনুষ্ঠানন তাঁর প্রজত সমগ্র িাজতর পক্ষ শেনক গভীর শ্রদ্ধা
িানাজি। আপনানির সবাইনক ধন্যবাি।
শখািা হানফি।
িয় বাংলা, িয় বঙ্গবন্ধু
বাংলানিে জচরিীবী শহাক।
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