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ধানম ী  ও  আওয়ামী  লীগ  সভােন ী  শখ হািসনা  বেলেছন,  সদ  অ ি ত একাদশ জাতীয়  সংসদ
িনবাচেন িবএনিপ যাগ  াথীেদর মেনানয়ন িদেত পােরিন। আর এ কারেণ িনবাচেন তােদর ভরাডুিব
হেয়েছ। নীিত-স াস তােদর ভরাডুিবর কারণ। িবএনিপর মলূ িলডাররা নীিত ও স ােসর দােয় অিভযু
এবং আদালেতর রােয় অিভযু । তােদর একজন কারাগাের ও অ জন পলাতক। তরাং  তােদর মলূ
নতৃে র অভাব িছল। আর জনগণ উ য়েনর ফল পেয় ও উ য়ন কমকা ড দেখই আওয়ামী লীগেক
ভাট িদেয় িনবািচত কেরেছ। িবএনিপ-জামায়ােতর স াসী কমকাে ডর জবাব জনগণ ব ালেটর মাধ েম

িদেয়েছ। গতকাল সামবার গণভবেন একাদশ জাতীয় িনবাচন পযেব েণ আসা ৩০ দেশর পযেব ক ও
সাংবািদকেদর সে  মতিবিনময়কােল িতিন এসব কথা বেলন। মতিবিনময়কােল িবেদিশ পযেব ক ও
সাংবািদকেদর িবিভ  ে র জবাব দন ধানম ী।

শখ হািসনা বেলন, ‘একাদশ জাতীয় সংসদ িনবাচন ু হেয়েছ। ভােট কােনা কারচিুপ হয়িন। কােনা
অিনয়েমর অিভেযাগ পেল িনবাচন কিমশন (ইিস) ব ব া িনত, িনবাচন ব  কের িদত। কারণ িনবাচন
কিমশন স ণূ  াধীন ও  একিট িনরেপ  িত ান।’  সাংবািদকেদর এক ে র জবােব শখ হািসনা
বেলন,  আিম যখন ধানম ী  হই  তখন সকল মা েষরই  ধানম ী।  সবাইেক র া  দওয়া  আমার
দািয় ।  ভােটর অিধকার মা েষর,  ভাট  দওয়ার সময়  মা ষ  যােক ইে  তােক দেব।  িবএনিপর
পরাজেয়র কারণ সে  িতিন আরও বেলন, িনবাচেন িবএনিপ সাতিট আসন পেয়েছ তােদর িনেজেদর
কারেণ। িনবাচেন অংশ িনেলও তােদর ধান ক হেব তা তারা দখােত পােরিন। আর আইনজীবী িহেসেব
ড. কামাল হােসন খুবই ভাল। িক  িতিন যখন তার দল গণেফারাম িত া কেরন তখন থেকই তার
িনবাচন পিরচালনা করার ভােলা অিভ তা নই, জতারও কােনা অিভ তা নই।  িতিন বেলন, িবএনিপ
আমেল নীিত,  স াস,  জ ীবাদ,  ৬৩ জলায় একেযােগ িসিরজ বামা হামলা ইত ািদর কারেণ মা ষ
তােদর ত াখান কেরেছ। আর আমরা িবি ত হেয় ল  কেরিছ- তারা (িবএনিপ-জামায়াত ও ঐক ট)
িনবাচনী কান কাজ কেরিন। কেয়কজেনর ত পরতা ল  করা গেলও অেনেকই এ াি িভিট না কের 

াপাগা ডা ছাড়া সরকম িকছ ুকেরিন।

িবেরাধী রাজৈনিতক দেলর নতাকমীেদর ওপর িনযাতন-িনপীড়েনর অিভেযাগ িবষেয় আল জািজরার এক
সাংবািদেকর  ে র  জবােব  শখ  হািসনা  বেলন,  ‘ দখুন,  িনবাচেনর  পের  কয়  ঘ া  পার  হেয়েছ?

মতাসীন দল িহেসেব আমরা িক  এখনও িতপে র সে  িব প কােনা আচরণ কিরিন। অথচ ২০০১
সােল িবএনিপ-জামায়াত আমােদর কমীেদর মেরিছল। নারীেদর ধষণ কেরেছ, বািড়ঘর পুিড়েয় িদেয়েছ।
আমােদর সংসদ সদ  ও নতাকমীেদর হত া কেরেছ। আমােদর অেনক খারাপ অিভ তা হেয়েছ। আমরা
িক  তমনটা কিরিন। আমােদর নতাকমীরা িবেরাধী দলেক কােনা হয়রািন কেরিন। বরং িবেরাধী দেলর
হামলায় আমােদর ায় ২০ নতাকমী াণ হািরেয়েছন।

িনবাচন কিমশেনর এখিতয়ার সে  ধানম ী বেলন,  িনবাচন কিমশন াধীন।  িবএনিপ-ঐক ে টর
অিভেযাগ তদ  করার মতা তােদর রেয়েছ। আেরক সাংবািদেকর ে র জবােব িতিন বেলন, আমরা
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সিহংসতা ঠকােত যেকানও পদে প নব। আমােদর দেশ ব দলীয় গণতাি ক ব ব া রেয়েছ। সবাই
রাজৈনিতক চচা করেব। িক  আমরা সিহংসতা ও পে ালেবামার রাজনীিত সমথন করব না।

িনবাচেন িবএনিপর কম আসন পাওয়ার িবষেয় উদাহরণ তুেল ধের শখ হািসনা বেলন, তারা মেনানয়ন
বািণজ  কেরেছ। যারা িনবাচেন পাস করার মেতা াথী তােদর মেনানয়ন না িদেয় টাকা িনেয় অ েদর 
মেনানয়ন িদেয়েছ। উদাহরণ তুেল িতিন বেলন, ধামরাইেয়র িবএনিপর জনি য় নতা িজয়াউর রহমান,
নারায়ণগে র তমরু  আলম  খ কার ও  িসেলেটর ইনাম  আহেমদ  চৗধরুীর  মেতা  জনি য়  নতােদর
মেনানয়ন  না  িদেয়  এমন িকছু  নতােদর  মেনানয়ন  দয়া  হেয়েছ;  যােদর এলাকার মা ষ  চেন  না।
এমিনভােব সারােদেশই কােনা কােনা ােন িতন চারজনও িছল তােদর াথী। কৃত পে  ক িনবাচন
করেত পারেব সটাই তােদর অেনক াথী বেুঝই উঠেত পােরিন। এ ছাড়াও তােদর আরও বলতা িছল।
য কারেণ ঐক ে টর এমন ভরাডুিব হেয়েছ।

‘আপনার এ িবপুল িবজেয়র পছেনর ম ািজকটা কী?’ িবেদশী সাংবািদকেদর এমন ে র জবােব শখ
হািসনা বেলন, ম ািজক িকছুই না। দেশর জনগেণর কথা িবেবচনা কের দেশর মা ষ যন ভােলা থােক
সজ  কাজ কেরিছ। গত ১০ বছের দেশর মা েষর জীবন যা ার মান বেড়েছ, বিৃ  বিৃ  পেয়েছ,

িশি েতর হার বেড়েছ।  াথিমক থেক  কের িডি  পয  মেয়েদর পড়ােশানা  ি  করা হেয়েছ।
এছাড়া িশ েক যােত েুল পাঠায় স জ  মােয়র মাবাইল ফােন টাকা পাঠােনা হয়। এেত িশ ার হার
বেড়েছ। যবুকেদর জ  চাকিরর ব ব াসহ িনং িদেয় িবেদেশ পাঠােনা হে । বসরকাির খাত উ ু

করার কারেণ  চাকিরর েযাগ বেড়েছ।  এছাড়া  মা েষর মাথািপছু  আয় বেড় গেছ,  ইত ািদ কারেণ
বতমান  সরকােরর  জনি য়তা  বেড়েছ।  য  কারেণ  মজিরিট  আসন  আমরা  পেয়িছ।  ভােটর  সময়
মাবাইেল ই টারেনট সংেযাগ ব  রাখা সে  এক ে র জবােব িতিন বেলন, অগিণত মা ষ ই টারেনট

ব বহার কেরেছ। আমার তা মেন হয় অেনক ব বহার করেল ই টারেনট এমিনেতই া হেয় যায়।

রয়টােসর এক সাংবািদক  কেরন, িনবাচন কিমশেনর মখুপা  বেলেছন, অেনক ােনই ভাট বানচােলর
চ া করা  হেয়েছ।  আমরা িক আশা  করেত পাির,  িনবাচন কিমশন িকংবা  সরকার এই ঘটনার তদ

করেব? জবােব ধানম ী বেলন, ‘অব ই তারা করেত পাের। অতীেতও এমন তদ  কেরেছ তারা।’ এ
সময় িবেদিশ পযেব কেদর িভসা জিটলতা, সি য় িবেরাধী দেলর অভাব ও রািহ া শরণাথীেদর িনেয়ও
কথা বেলন ধানম ী। আল-জািজরার এক িতেবদক বেলন, এবার িবেদিশ পযেব েকর সংখ া অেনক
কম।  িভসা  জিটলতায়  অেনেকই  আসেত  পােরনিন।  জবােব  ধানম ী  বেলন,  ‘তােদর  অেনেকই
রাজৈনিতক দেলর সে  সংি । তাই তােদর আসার ব াপাের উ সািহত করা হয়িন।  এছাড়া সরকােরর
প  থেক আনে েলর িনবাচন পযেব ণমলূক িতেবদন তুেল ধরা হয়।’ আলজািজরার ওই সাংবািদক
আবােরা  কেরন, বাংলােদেশ অেনকিদন ধেরই সরকােরর এক  আিধপেত  সিহংসতা হেয় আসেছ।
আপিন িক সই পিরি িতর পিরবতন আনেবন? জবােব ধানম ী বেলন, ‘আপিন অতীেতর িনবাচন েলার
ইিতহাস দখেল জানেত পারেবন,  ২০০১ সােল ত কালীন মতাসীন জাট িবএনিপ-জামায়াত কীভােব
আমােদর ওপর চড়াও হেয়িছল। আমােদর এই িবষেয় িত  অিভ তা রেয়েছ। িক  আমরা তমনটা কির
না। মতাসীন দল িকংবা িবেরাধী দল াধীন। িবেরাধী দল িনবাচেন িজতেতই পাের। িক  আমােদর
নতাকমীরা তােদর কানও রকম হয়রািন কেরনিন। বরং িবেরাধী দেলর হামলায় আমােদর ায় ২০ জন
নতাকমী াণ হািরেয়েছন। আিম তােদর িনবাচেন আসার আ ান জািনেয়িছ, সংলাপ কেরিছ। আিম অেনক

সময় ব য় কেরিছ, যন তারা িনবাচেন অংশ নয়। আমরা তােদর ওপর চড়াও হেত চাই না। আমরা
দেশর উ িত চাই।’ শখ হািসনা বেলন, ‘আমােদর দেশর ব দলীয় গণতাি ক ব ব া রেয়েছ। সবাই

রাজৈনিতক চচা করেব। িক  আমরা সিহংসতা ও পে ালেবামার রাজনীিত সমথন করব না।’  আেরক
সাংবািদক  কেরন, সংসেদ সি য় িবেরাধীদল না থাকায় িক আপিন িচি ত? আপিন িক শি ত য,
আরও সিহংসতা হেত পাের।

এ সময় অ াে র মেধ  ধানম ীর আ জািতক িবষয়ক স াদক ড. গওহর িরজভী, জাতীয় িনবাচন
পিরচালনা কিমিটর কা- চয়ারম ান এইচ িট ইমাম মখু উপি ত িছেলন।

িডেস ের আওয়ামী লীেগর আেরা একিট িবজয় হেলা

ধানম ী ও আওয়ামী লীগ সভােন ী শখ হািসনা আওয়ামী লীেগর নতেৃ  মহােজােটর সদ  অ ি ত
একাদশ জাতীয় সংসদ িনবাচেনর িবজয়েক দশবাসীর জ  মহান িবজেয়র মাস িডেস েরর আেরা একিট
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

িবজয় বেল অিভিহত কেরেছন। মহােজাট িবপুলভােব িবজয় অজন করায় রাজৈনিতক নতৃবৃ ,  িসিনয়র
বসামিরক ও সামিরক কমকতাগণ গতকাল সামবার রাজধানীর গণভবেন িগেয় শখ হািসনােক ফেুলল

অিভন ন জানােত গেল তােদর উে েশ ধানম ী আেরা বেলন, ‘এ িবজয় তারঁ ব ি গত কান লােভর
জ  নয়, বরং এই িবজয় দশ ও জনগেণর িত আেরা বড় ধরেনর দািয়  বািড়েয় দয়। িতিন বেলন,
‘আিম মেন কির পুনঃিনবািচত করায় জনগেণর িত কাজ করার বড় ধরেনর েযাগ সিৃ  হেলা এবং জািতর
িপতা ব ব  ু শখ মিুজবরু রহমােনর অসমা   বা বায়ন করেত পারেবা।’

ধানম ী দশবাসীেক ২০১৯ সােলর নববেষর েভ া জানান। নতৃবৃ  ও কমকতাগণ ধানম ীেক
ফলু িদেয় েভ া জানান। নতৃ  ও কমকতােদর মেধ  িছেলন রা ম ী আসা ামান খান, ধানম ীর
উপেদ া ড. তৗিফক-ই এলাহী চৗধরুী, ইকবাল সাবহান চৗধরুী, ম ী পিরষদ সিচব, ধানম ীর মখু
সিচব, িতন বািহনীর ধানগণ, মহা-পুিলশ পিরদশক, জন শাসন সিচব, ধানম ীর স সিচব, যাব’র
িডিজ এবং িবিজিবর ঊ তন কমকতারা। ব ব রু ছাট ক া ও ধানম ী শখ হািসনার বান শখ
রহানা এবং ধানম ীর ক া সায়মা ওয়ােজদ হােসন পুতলু এসময় উপি ত িছেলন।
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