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প্রধানমন্ত্রী
সমেয়র িচত্র েডস্ক : প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপিত েশখ
হািসনা বেলেছন, তার দল প্রিতষ্ঠালগ্ন েথেকই জনগেণর ভাগ্য
পিরবর্তেন কাজ কের যাওয়ায় েদেশর মানুেষর কােছ েনৗকা ছাড়া আর
েকােনা িবকল্প েনই।
িতিন বেলন, ‘তারা (েদশবাসী) জােন েনৗকা আওয়ামী লীেগর িনর্বাচনী
প্রতীক এবং েনৗকা ছাড়া তােদর গিত নাই। েকননা, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায়
এেসেছ িনেজর ভাগ্য গড়ার জন্য নয়, বরং অেনক মানুেষর ভাগ্য গড়েত
এবং জন্মলগ্ন েথেক েসই আদর্শ িনেয়ই রাজনীিত কের যাচ্েছ।’
িতিন সকেলর অংশগ্রহণমূলক িনর্বাচন িবষেয় িবএনিপেক উদ্েদশ্য কের
আরও বেলন, ‘েনতৃত্ব শূন্য েকান দল িনর্বাচন করেব আর জনগণ েভাট
েদেব িক েদেখ। ঐ েচার, ঠকবাজ, এিতেমর অর্থ আত্মস্যাৎকারী অথবা
খুন, অস্ত্র েচারাকারবারী, সাজাপ্রাপ্ত আসামী তােদরেক জনগণ েভাট
েদেব েদশ পিরচালনার জন্য? তারােতা তা েদেব না। বাংলােদেশর মানুষ
এ ব্যাপাের যেথষ্ট সেচতন।’
প্রধানমন্ত্রী এবং বাংলােদশ আওয়ামী লীেগর সভাপিত েশখ হািসনা আজ
সকােল দেলর ৭৩তম প্রিতষ্ঠাবার্িষকী উপলক্ষ্েয আেয়ািজত আেলাচনা
সভায় সভাপিতর ভাষেণ এ কথা বেলন।
িতিন গণভবন েথেক িভিডও কনফােরন্েসর সাহায্েয দলীয় কার্যালয় ২৩,
বঙ্গবন্ধু এেভিনউ এর মূল অনুষ্ঠােন ভার্চ্যুয়ািল যুক্ত হন।
েশখ হািসনা বেলন, আমরা পদ্মা েসতু কেরিছ িনেজেদর অর্েথ অথচ এটা
িনেয় িবএনিপ প্রশ্ন েতােল, যােদর আপাদমস্তক দুর্নীিতেত ভরা তারা
আবার প্রশ্ন েতােল েকান মুেখ? েস প্রশ্নও িতিন উত্থাপন কেরন।
প্রধানমন্ত্রী বেলন, ওরােতা িকছুই কের েযেত পােরিন। জািতর িপতা
তাঁর প্রথম জাপান সফের েয যমুনা েসতু করার উদ্েযাগ েনন েসটা
তাঁেক হত্যার পর ক্ষমতায় আসা িজয়াউর রহমান বন্ধ কের েদন। পের
এরশাদ ক্ষমতায় এেস আবার উদ্েযাগ েনন েসতুিট করার। িকন্তু খােলদা

িজয়া ক্ষমতায় আসার পর েসতুর কাজ খুব েবিশ এেগােত পােরিন কারণ
সবজায়গায় তােদর িছল কিমশন খাবার অভ্েযস। মােয়র জন্য, দুই েছেলর
জন্য, ফালুর জন্য-অমুক-তমুকেক ভােগ ভােগ িদেত িদেত েসখােন আর েকউ
কাজ করেত পারেতা না। ’৯৬ সােল সরকাের এেস আওয়ামী লীগ এই যমুনা
েসতুর সঙ্েগ েরল লাইন, িবদ্যুত ও গ্যােসর লাইন জুেড় িদেয় এেক
বহুমুখী কেরেছ।
তাঁর সরকার েস সময় িবশ্ব ব্যাংেকর পরামর্শ না শুেন েসখােন েয
েরললাইন সংযুক্ত কের পরবর্তীকােল েসটাই সবেথেক লাভজনক প্রতীয়মান
হয়। েয কারেণ নতুন একিট েডিডেকেটড েরল েসতু করার জন্য তারা আবারও
িফের আেস।
বাংলােদেশর স্বাধীনতায় েনতৃত্ব দানকাির সংগঠন আওয়ামী লীগ এেদেশর
পল্লী প্রকৃিত এবং মািট ও মানুেষর কল্যাণ যতটা উপলদ্িধ করেত পাের
আর েকউ ততটা বুঝেব না। কারণ, তােদর মেন এখেনা রেয় েগেছ ‘েপয়ারা
পািকস্তান’। তাছাড়া, িজয়া, খােলদা এমনিক এরশাদ কােরা জন্মই
বাংলােদেশ নয়। েযমনিট িতিন এবং জািতর িপতা এই মািটরই সন্তান,
বেলন িতিন।
মািটর টােন, নাড়ীর টােনই তাঁরা এেদেশর মানুেষর ভাগ্য িবিনর্মােণ
কােজ েলেগেছন উল্েলখ কের িতিন বেলন, আওয়ামী লীেগর আদর্শই হচ্েছ
জনগেণর েসবা করা।
আেলাচনা সভায় সভাপিত মন্ডলীর অন্যতম সদস্য এবং সােবক মন্ত্রী
েবগম মিতয়া েচৗধুরী এমিপ, জাহাঙ্গীর কিবর নানক, আব্দুর রহমান,
রাজশাহী িসিট কর্েপােরশেনর েময়র এএইচএম খায়রুজ্জামান িলটন
েমাফাজ্জল েহােসন েচৗধুরী মায়া বীর িবক্রম বক্তৃতা কেরন।

ও

আেরা বক্তৃতা কেরন দেলর যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব-উল-আলম
হািনফ এমিপ, আন্তর্জািতক িবষয়ক সম্পাদক ড. শাম্মী আহেমদ,
েকন্দ্রীয় সদস্য পারভীন জামান কল্পনা, মহানগর উত্তর এবং দক্িষেণর
সভাপিত েশখ বজলুর রহমান ও আবু আহেমদ মান্নাফী।
দেলর প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ড. আব্দুস েসাবহান েগালাপ এমিপ
গণভবন েথেক অনুষ্ঠানিট সঞ্চালনা কেরন।
প্রধানমন্ত্রী বেলন, বানভাসী মানুেষর পােশ আওয়ামী লীগ েযমন
দাঁিড়েয়েছ েতমিন প্রশাসন, সশস্ত্র বািহনী, পুিলশসহ আইনশৃঙ্খলা
রক্ষাকাির বািহনীর সদস্যরা েসখােন কাজ কের যাচ্েছন। প্রিতিনয়ত

তােদর উদ্ধার ও িচিকৎসা প্রদান, খাদ্য প্রদান ও অন্যান্য সহায়তা
প্রদােন েসখােন এতটুকু গািফলিত েনই।
িতিন বেলন, প্রথম িদন েথেকই আমরা এই বানভাসী মানুেষর পােশ আিছ।
প্রধানমন্ত্রী বেলন, েয সব প্রত্যন্ত অঞ্চেল েকউ েযেত পারেছ না
েস সব জায়গার খবর পাওয়ার সঙ্েগই িতিন সশ¯◌্রবািহনী মারফত
েহিলকপ্টাের কের েসখােন সাহায্য পাঠাচ্েছন, উদ্ধার তৎপরতা
চালােনা বা খাদ্য েপৗঁছােনা হেয়েছ। অথচ যারা আজ পর্যন্ত বন্যায়
বানভাসী মানুষেক এক মুেঠা খাবারও িদেত পােরিন, তােদর পােশ
দাঁড়ায়িন, ঘের বেস তারা েকবল মায়া কান্না করেছ, এটাই তােদর
চিরত্র।
মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্িতযুদ্ধ এবং েদেশর সকল গণতান্ত্িরক
আন্েদালেন েনতৃত্বদানকারী সংগঠন বাংলােদশ আওয়ামী লীগ ১৯৪৯ সােলর
এই িদেন পুরান ঢাকার েক এম দাস েলেনর ঐিতহ্যবাহী েরাজ গার্েডেন
প্রিতষ্ঠা লাভ কের। তখন এর নাম িছল পূর্ব পািকস্তান আওয়ামী
মুসিলম লীগ। পরবর্তী সমেয় অসাম্প্রদািয়ক রাজৈনিতক আদর্েশর অিধকতর
প্রিতফলন ঘটােনার জন্য এর নাম আওয়ামী লীগ করা হয়। ১৯৫৪ সােলর
িনর্বাচেন িবজেয়র পর ১৯৫৫ সােল অনুষ্িঠত আওয়ামী মুসিলম লীেগর
কাউন্িসেল দেলর নাম েথেক মুসিলম শব্দিট বাদ েদয়া হয়। আর ‘পূর্ব
পািকস্তান’ শব্দ দুইিট বাদ পেড় বাংলােদেশর স্বাধীনতা যুদ্েধর সময়
েথেক। প্রিতষ্ঠার সময় জািতর িপতা বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমান
কারাগাের আটক িছেলন। তাঁেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক করা হয়।
সম্প্রিত লন্ডন েথেক একিট ‘ইউিটউব’ চ্যােনেল প্রচািরত তােরক
রহমােনর বক্তব্েয ‘৭৫ এর পরািজত শক্িত’ কথািটর উল্েলখ করায় েসটা
িনেয় আেলাচনা সভায় বক্তােদর বক্তব্েযর প্েরক্িষেত প্রধানমন্ত্রী
িনেজও তীব্র ক্েষাভ প্রকাশ কেরন।
িতিন বেলন, িবএনিপ’র প্রিতষ্ঠাতা সামিরক শাসক িজয়াউর রহমান ও তার
স্ত্রী খােলদা িজয়া েয জািতর িপতা বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমানেক
হত্যার সঙ্েগ জিড়ত েসটা বঙ্গবন্ধুর খুনীেদর সমর্থন িদেয় তােদর
েছেল তােরক রহমান প্রমাণ কেরেছ।
েশখ হািসনা বেলন, কারণ এই খুনীেদরেক িবচােরর হাত েথেক মুক্ত
কেরিছল িজয়াউর রহমান এবং ইনেডমিনিট অর্িডন্যান্স জাির কের
খূনীেদর দায়মুক্িত িদেয় িবিভন্ন দূতাবােস চাকির িদেয় পুরষ্কৃত
কেরিছল।

সরকার প্রধান বেলন,আজেক যখন শুনলাম খােলদা িজয়ার েছেল তােরক
রহমান স্েলাগান েদয় ‘৭৫’ এর পরািজত শক্িত’-এর মধ্য িদেয় েস এটাই
প্রমাণ কেরেছ েয, তার বাবা এবং মা দ’◌ুজেনই বাংলােদেশ
পািকস্তােনর দালাল িছল এবং বাংলােদেশর স্বাধীনতােক সম্পূর্ণ
নস্যাৎ করেত েচেয়িছল। েয কারেণ মুক্িতযুদ্েধর আদর্শ ও ইিতহাস এেক
এেক মুেছ েফেল িদেয়িছল। এমনিক জািতর িপতার নামটা পর্যন্ত মুেছ
েফেলিছল। আর পািকস্তািন েসনােদর পদেলহন কের চলাটাইেতা তােদর
অভ্যাস। তারা েতা স্বাধীনতার েচতনােতই িবশ্বাস কের না।
প্রধানমন্ত্রী বেলন, এটাই হচ্েছ বাস্তবতা। এটাই মেন করেত হেব এবং
এটা মেন কের এেদরেক করুনা করেত হেব। িকন্তু এরা চক্রান্তকারী,
ষড়যন্ত্রকারী েসটাও মেন রাখেত হেব।
িজয়াউর রহমােনর হােত সশস্ত্র বািহনীর কর্মকর্তা-ৈসিনক খুন হওয়ার
কথা উল্েলখ কের প্রধানমন্ত্রী বেলন, গুম, খুন এটা েতা িজয়াউর
রহমানই শুরু কেরিছল েসই ‘৭৫-এর পর যখন েস রাষ্ট্রপিত হয়। খােলদা
িজয়া এেসও েতা আমােদর কত েনতাকর্মীেক হত্যা কেরেছ। এরশােদর আমেলও
আমােদর েনতাকর্মী িনর্যািতত হেয়েছ।
তােরক রহমানেক েদেশ আসেত েদয়া হচ্েছ না বেল কিতপয় িবএনিপ েনতার
অিভেযাগ খন্ডন
প্রধানমন্ত্রী।

কের

প্রকৃত

িচত্র

আেলাচনা

সভায়

তুেল

ধেরন

িতিন বেলন, ২০০৭ সােল তােরক তখনকার তত্ত্বাবধায়ক সরকােরর কােছ
মুচেলকা িদেয়িছল েয, েস আর রাজনীিত করেব না। এই শর্েত েস কারাগার
েথেক মুক্িত িনেয় িবেদেশ পািড় জমায়। এটা েতা িবএনিপ েনতােদর ভুেল
যাওয়ার কথা না।
‘কােজই তােক েতা েকউ িবতািড়ত কের নাই। েসচ্ছায় চেল িগেয়িছল।
তারপের আর েস িফের আেসিন। একজন রাজৈনিতক েনতার যিদ এই সাহস না
থােক িফের আসার েস আবার েনতৃত্ব েদয় কীভােব’, প্রশ্ন েতােলন
িতিন।
িজয়াউর রহমানেক িনহত হেত হেয়িছল ও তার লাশও েকউ খুঁেজ পায়িন েসই
কথা স্মরণ কিরেয় িদেয় সরকার প্রধান বেলন, ‘পাপ বাপেকও ছােড় না।’
সরকার প্রধান বেলন, মৃতেদহ সৎকােরর নােম একটা বাক্স িনেয় সংসদ
ভবেনর বর্তমান িজয়ার কবেরর জায়গায় েরেখ েদয়া হেয়েছ এবং েসখােন
িগেয় ফুল এবং মালাও েদয়া হয়। িকন্তু েসখােন খােলদা িজয়ার স্বামীও

নাই আর িবএনিপ েনতাও নাই। এটা হেলা বাস্তবতা। বাস্তব সত্যটা
একিদন না একিদন প্রকাশ হেব।
িনেজর জীবেন আসা নানা বাঁধা, ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত সফলভােব
েমাকােবলা কের এিগেয় যাওয়ার কথাও দেলর েনতাকর্মীেদর সামেন তুেল
ধেরন বঙ্গবন্ধু কন্যা।
িতিন বেলন, এিতেমর অর্থ আত্মস্যাৎ কের সাজা েপেয়েছ খােলদা িজয়া।
শুধু এিতেমর অর্থ আত্মস্যাতই নয়, নাইেকা, গ্যাটেকা এ রকম বহু
মামলা ঝুেল আেছ। খােলদা িজয়ােতা েকার্েটই েযেত চাইেতা না।
প্রত্েযকিট প্রকল্প েথেক তারা দুর্নীিত কের টাকা বািনেয়েছ।
দুর্নীিত কেরই যিদ টাকা না বানােব তাহেল িবেদেশ তােরক রহমান এত
িবলাসবহুল জীবন যাপন কের কীভােব? কত টাকা খরচ কের ব্িরিটশ নাগিরক
েসেজ েসখােন েকাম্পািন খুেলেছ এবং ধরা পেড় যাবার এক বছর পের
েসখােন বাংলােদশী নাগিরক িহেসেব পিরচয় িদেয়েছ। কারণ, আমরা কথা
তুেলিছলাম একজন সাজাপ্রাপ্ত বাংলােদশীেক ব্িরেটন নাগিরকত্ব েদয়
কী কের। কােজই একই বেল েচােরর মার বড় গলা।
প্রধানমন্ত্রী বেলন, আওয়ামী লীগ িনেজর ভাগ্য গড়েত আেসিন, জনগেণর
ভাগ্য গড়েতই এেসেছ এবং আওয়ামী লীেগর প্রিতষ্ঠা লগ্ন েথেক যিদ
বাংলােদেশর ইিতহাস পর্যােলাচনা করা যায়, আজ পর্যন্ত এেদেশর
মানুেষর যতটুকু অর্জন সবটুকুই আওয়ামী লীেগর হােত। আর আওয়ামী লীগ
যখনই সরকাের এেসেছ এ েদেশর মানুেষর ভাগ্েযর পিরবর্তন ঘেটেছ।
িতিন বেলন, এ জন্য বার বার আওয়ামী লীগেক ক্ষমতায় আসেত েদয়া হয়িন,
যােত কের েদেশর মানুষেক আেরা েবিশ েশাষণ ও িনর্যাতন করেত পাের
তারা।
২১ বছর পর সরকার গঠন কের ’৯৬ সােল আওয়ামী লীগ যা অর্জন কেরিছল
পরবর্তী িবএনিপ-জামায়াত েজাট সরকার সবই নস্যাৎ কের। খােলদা িজয়ার
প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন েদশেক জঙ্িগবাদ ও সন্ত্রােসর অভয়ারণ্েয
পিরণত এবং টানা পাঁচ বার দুর্নীিতেত চ্যাম্িপয়ন কের।
েসই অসম্মানজনক জায়গা েথেক েদেশর ভাবমূর্িতর আমূল পিরবর্তন ঘিটেয়
তাঁর সরকার আজ েদশেক একিট সম্মানজনক অবস্থায় আনেত েপেরেছ, বেলন
িতিন।
প্রধানমন্ত্রী বেলন, আজেকর বাংলােদশ িবশ্েব উন্নয়েনর েরাল মেডল

এবং উন্নয়নশীল েদেশর মর্যাদা অর্জন কেরেছ।

