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েশখ হািসনার হাত ধেরi বাংলােদশ িবশব্বাসীর কােছ িব য় 
েশখ হািসনার হাত ধেরi বাংলােদশ u য়েনর মহাসড়েক eক িব য় িবশব্বাসীর কােছ। বত র্মােন িবেদিশরাo 
বাংলােদেশর সাফে র u িসত শংসা করেছন। েদেশ o েদেশর বাiের িভশনাির িলডার িহেসেব েশখ হািসনার 
েয ঈষ র্ণীয় সাফ  তা eক কথায় aসাধারণ। 

 

aয্াডেভােকট েশখ সালাহ্ uি ন আহেমদ 

eকজন সফল রা নায়ক িহেসেব েশখ হািসনার aবদান আজ আ জর্ািতকভােব সব্ীকৃত। iেতামে  িতিন শাি , 
গণত , সব্া য্ o িশশু মৃত্ুযর হার াস, ত যুি র বহার, দাির য্ িবেমাচন, u য়ন eবং েদেশ েদেশ জািতেত 
জািতেত েসৗ াতৃতব্ o স ীিত িত ার জ  ভূিষত হেয়েছন ময র্াদাপূণ র্ aসংখয্ পদক, পুর ার আর সব্ীকৃিতেত। 
রা নায়ক েশখ হািসনা। ামবাংলার ধুেলামািট আর সাধারণ মানুেষর সে i েবেড় uেঠেছন। রাজৈনিতক পিরবাের 
জ  েনয়ায় িকেশার বয়স েথেকi তার রাজনীিতেত পদচারণা। ল, কেলজ, িবশব্িব ালয় জীবেন ছা লীেগর 
েন ী িহেসেব িতিন আi বিবেরাধী আে ালন o 7 দফা আে ালেন সি য়ভােব aংশ েনন। 2৯78 সােল u  
মা িমক পাস কেরন। ঢাকার বকশীবাজােরর পূব র্তন i ারিমিডেয়ট গভন র্েম  গাল র্স কেলেজ a য়নকােল িতিন 
কেলজ ছা ী সংসেদর (িভিপ) পেদ িনব র্ািচত হন। 2৯77 সােল ব ব  u ািপত 7-দফা দািবেত তদানী ন পূব র্ 
পািক ােন eক aভূতপূব র্ জাতীয় জাগরণ সৃি  হয়। শাসকেগা ী ভীতস  হেয় ব ব েক ে ার কের। শুরু হয় 
চ  দমন-িনয র্াতন। আটক থাকা aব ােতi ব ব র িবরুে  পািক ািন শাসকেগা ী দােয়র কের আগরতলা 

ষড়য  মামলা। তার জীবন o পিরবােরর oপর েনেম আেস গভীর শ া o দুঃসহ দুঃখ-ক । ei ঝেড়া 
িদনগুেলােতi কারাবি  িপতা ব ব র আ েহ পরমাণু িব ানী ড. eম e oয়ােজদ িময়ার সে  েশখ হািসনার 
িবেয় হয় 2৯79 সােল। িবেয়র িকছুিদন পর শুরু হয় 22-দফা আে ালন, '7৯-eর গণaভু্য ান। েশখ হািসনা 
ছা লীগ েন ী িহেসেব তােত সি য়ভােব aংশ েনন। 2৯86-eর 26 আগ  কালরােত ঘাতেকর িনম র্ম বুেলেট 
ব ব  সপিরবাের িনহত হন। e সময় িবেদেশ থাকায় ে েচ যান ব ব ক া েশখ হািসনা o েশখ েরহানা। 
2৯92 সােলর 24-26 েফ য়াির। আoয়ামী লীেগর িদব্-বািষ র্ক সে লন। জািতর eক াি লে  েশখ হািসনার 



aনুপি িতেত তােক দেলর সভাপিত িনব র্ািচত করা হয়। ডাক আেস েদশমাতৃকার হাল ধরার। সামিরক শাসকেদর 
র চ  o িনেষধা া uেপ া কের 2৯92 সােলর 28 েম সব্েদশ তয্াবত র্ন কেরন েশখ হািসনা। eরপর দীঘ র্ 27 
বছর ধের সামিরক জা া o ƣসব্রশাসেনর িবরুে  চেল তার eকটানা aকুেতাভয় সং াম। েজল-জুলম, aতয্াচার 
েকােনািকছুi তােক তার পথ েথেক টলােত পােরিন eক িব । 2৯৯7 সােলর 23 জুেনর জাতীয় সংসদ িনব র্াচেন 
আoয়ামী লীেগর িবজেয়র ম  িদেয় েশখ হািসনা থমবােরর মেতা বাংলােদেশর ধানম ী িনব র্ািচত হন। তার 
সরকােরর আমেলi ভারেতর সে  সব্া িরত হয় ঐিতহািসক গ ার পািন ব ন চুি । স ািদত হয় পাব র্তয্ 
চ াম শাি  চুি । বাংলােদশ aজর্ন কের খাে  সব্য়ংস ণ র্তা। বৃি  7 দশিমক 5 শতাংশ ছািড়েয় যায়। 
মু া ীিত েনেম আেস 2 দশিমক 6৯ শতাংেশ। দাির য্ াস পায়। খা , িশ া, সব্া য্, কৃিষ, ীড়াসহ িতিট 
ে ে  ঘুের দাড়ঁায় বাংলােদশ। বাংলােদেশর iিতহােস েশখ হািসনার থমবােরর (2৯৯7-3112) শাসনকাল 
িচি ত হয় সব্ণ র্যুগ িহেসেব। 3112 সােলর ষড়য  o কারচুিপর িনব র্াচেনর পর িবeনিপ-জামায়াত েজাট সরকার 
গঠন কের। e সময় দমন-িনপীড়েনর মা েম েজাট সরকার সারা েদেশ কােয়ম কের ােসর রাজতব্। হতয্া করা 
হয় 32 হাজার দলীয় েনতাকম েক। 3115 সােলর eকুেশ আগ  তদানী ন িবeনিপ-জামায়াত েজােটর সরকাির 
মদেত আoয়ামী লীেগর শাি  সমােবেশ চালােনা হয় পিরকি ত ে েনড হামলা; েশখ হািসনােক হতয্া করাi িছল 
মূল ল য্। গুরুতরভােব আহত হেলo আল াহর aেশষ রহমেত ােণ ে েচ যান িতিন। তেব ei হামলায় 
আoয়ামী লীগ েন ী আiিভ রহমানসহ 35 জন েনতাকম  িনহত হন। িচরতের প  হেয় যান aসংখয্ েনতাকম । 
বাংলােদশ পিরণত হয় মৃত্ুয uপতয্কায়। 
 
3119 সােলর 3৯ িডেসমব্র aনুি ত হয় নবম জাতীয় সংসদ িনব র্াচন। aিজর্ত হয় ঐিতহািসক িবজয়। eককভােব 
আoয়ামী লীগi লাভ কের িতন চতুথ র্াংেশর েবিশ আসন। 311৯ সােলর 7 জানুয়াির িদব্তীয়বােরর মেতা েদেশর 
ধানম ীর দািয়তব্ভার হণ কেরন িতিন। গিঠত হয় মহােজাট সরকার। 3125 সােলর 6 জানুয়াির দশম জাতীয় 

সংসদ িনব র্াচেনর ম  িদেয় িফিরেয় িনেয় আেসন েদেশ সাংিবধািনক ধারাবািহকতা eবং েশখ হািসনা তৃতীয়বােরর 
মেতা ধানম ীর দািয়তব্ভার েনন। 3129 সােলর eকাদশ জাতীয় সংসদ িনব র্াচেন সব দেলর aংশ হেণ aনুি ত 
িনব র্াচেনর মা েম েরকড র্ সৃি  কের িতিন চতুথ র্বােরর মেতা েদশ পিরচালনার সুেযাগ েপেয়েছন। তার গৃহীত 
পদে েপ েদশবাসী আজ তার সুফল পাে । aিমত স াবনার েদশ িহেসেব বাংলােদশ eিগেয় চেলেছ a িতেরা  
গিতেত। eক বণ র্াঢয্ সং ামমুখর জীবন েশখ হািসনার। মুি যুে র ৯ মাস িতিন গৃহবি  েথেকেছন। সামিরক 
ƣসব্রশাসনামেলo েবশ কেয়কবার তােক কারািনয র্াতন েভাগ o গৃহবি  থাকেত হেয়েছ। বারবার তার জীবেনর 
oপর ঝুিঁক eেসেছ। a ত 2৯ বার তােক হতয্ার aপেচ া করা হেয়েছ। জীবেনর ঝুিঁক িনেয়o িতিন aসীম 
সাহেস তার ল য্ aজর্েন েথেকেছন aিবচল। সহজ সারে  ভরা তার ি গত জীবন। েমধা-মনন, কেঠার 
পির ম, সাহস, ƣধয র্, েদশে ম o তয্ােগর আদেশ র্ গেড় uেঠেছ তার আকষ র্ণীয় ি তব্। েপাশােক-আশােক, 
জীবনযা ায় েকাথাo িবলািসতা বা কৃি মতার েকােনা ছাপ েনi। িন াবান ধািম র্ক িতিন। িনয়িমত ফজেরর নামাজ 
o েকারআন েতলoয়ােতর মা েম তার িদেনর সূচনা ঘেট। পিব  হজ ত পালন কেরেছন কেয়কবার। িময়ানমার 
সরকােরর ভয়াবহ িনয র্াতেন আ য়হীন 6 ল ািধক েরািহ া শরণাথ েক বাংলােদেশ আ য় িদেয় তােদর a , ব , 
িশ া o িচিকৎসা িনি ত কের 'িবশব্ মানবতার িবেবক' িহেসেব শংিসত হেয়েছন িতিন। জািতসংেঘর চলিত 
aিধেবশেন িবশব্ েনতারা তার ei মানিবক দৃ াে র শংসায় প মুখ। িনখাদ েদশে ম, দূরদিশ র্তা, দৃঢ়েচতা 
মানিসকতা o মানিবক গুণাবিল তােক আসীন কেরেছ িবশব্ েনতৃেতব্র আসেন। eকিবংশ শতা ীর aিভযা ায় িদন 
বদেলর মা েম আধুিনক বাংলােদশ গড়ার সুিনপুণ কািরগর েশখ হািসনা। িতিনi বাঙািলর জাতীয় ঐেকয্র তীক 
eবং ভরসার েশষ আ য় ল। জািতর িপতা ব ব  েশখ মুিজবুর রহমান েয সব্  েদখেতন েসi সব্  আজ ব ব  
ক া জনেন ী েশখ হািসনা বা বায়ন কের যাে । সব্ে া ত েদশ েথেক বাংলােদশ u য়নশীল েদেশ u রণ 
কেরেছ ধানম ী েশখ হািসনার েনতৃেতব্। ধানম ী েশখ হািসনার শংসা কের িবেশব্র িবিভ  সং ার েনতারা o 
গণমা ম নানা uপািধ িদেয়েছন। েসগুেলার িকছু তুেল ধরা হেলা; েলিড aব ঢাকা-যু রা  িভি ক ভাবশালী 



িবজেনস াগািজন 'েফাব র্স'। মাদার aব িহu ািনিট-ি িটশ িমিডয়া। কািরশ ািটক িলডার-িমসেরর রা দূত 
মাহামুদ i ত। ােচয্র নতুন তারকা-সংযু  আরব আিমরােতর সংবাদপ  খািলজ টাiমস। িবেশব্o েনতা-
ভারেতর িবেজিপর ভাiস ে িসেড  o সংসদ সদ  ড. িবনয় ভাকর। নারী aিধকােরর - কানাডার 
আ জর্ািতক u য়নম ী েমির ড িবেবu। িবশব্ শাি র দূত- কলিমব্য়া িবশব্িব ালেয়র িপস য্ািডস িবভােগর িতন 
িশ ক। মানিবক িবেশব্র ধান েনতা- a েফাড র্ েনটoয়াক র্ aব িপস নামক সং া। েজায়ান aব আকর্- ল া 
গািড র্য়ান। িবশব্ মানবতার আেলাকবিত র্কা- েনােবল িবজয়ী ƣকলাশ সতয্থ । িবশব্ মানবতার িবেবক- কলিমব্য়ার 
ে িসেড  জুয়ান ানুেয়ল সে াস। িবরল মানবতাবাদী েনতা- তুরে o ে িসেড  িরেসপ তাiেয়প eরেদায়ান। 
e ছাড়া তার কম র্দ তা o মহানুভবতার জ  িতিন িবশব্বাসীর কাছ েথেক aসংখয্ পদক o স াননা েপেয়েছন।  
\ হেশখ হািসনা বারবার বুেলট o ে েনেডর মুখ েথেক ে েচ েফরা বি িশখা। িতিন তার জীবন বাংলার েমহনিত 
দুঃখী মানুেষর ক ােণ uৎসগ র্ কেরেছন। রাজনীিতর মা েম মানুেষর ক াণi তার রাজনীিতর দশ র্ন। 2৯86 
সােলর 26 আগ  জািতর জনকেক হতয্ার পর 2৯92 সােলর শুরুেত দেলর দািয়তব্ িনেয় দলেক শুধু চারবার 
রা ীয় মতায়i আেননিন, েদশেকo eিগেয় িনেয়েছন aেনক দূর। ব ব র েসানার বাংলা গড়েত েযমন 
দৃঢ় িত  েতমিন মুি যুে র েচতনায় eকিট uদার গণতাি ক o aসা দািয়ক বাংলােদেশর িত িব িতিন। তার 
দ  েনতৃেতব্ েদশ সব িদক িদেয় eিগেয় েগেছ। 
 
2৯86 সােল জািতর িপতা ব ব  েশখ মুিজবুর রহমানেক সপিরবাের হতয্া করা হয়। oi সমেয় জাম র্ািনেত 
থাকার কারেণ ে েচ যান ব ব র রে র u রসূির দুi ক া বত র্মান ধানম ী েশখ হািসনা o েশ েরহানা। 
দীঘ র্িদন িনব র্ািসত জীবন কাটান তারা। 2৯92 সােল েশখ হািসনােক আoয়ামী লীেগর সভােন ী িনব র্ািচত করা 
হয়। েদেশ িফের eেস দলেক েগাছােত িতিন সারােদেশ সাংগঠিনক সফর কেরন। দীঘ র্ 47 বছর দেলর 
সভােন ীর দািয়েতব্ রেয়েছন িতিন। িতিন রা ীয় মতায় িছেলন বেলi র চ  uেপ া কের যু াপরােধর িবচার 
স  হেয়েছ। বাংলােদেশর u য়েনর জ  েশখ হািসনা aপিরহায র্। আoয়ামী লীেগর েময়াদকােল গত দুi 
েময়ােদ েয aভূতপূব র্ u য়ন হেয়েছ, তা নিজরিবহীন।  েশখ হািসনার হাত ধেরi বাংলােদশ u য়েনর মহাসড়েক 
eক িব য় িবশব্বাসীর কােছ। বত র্মােন িবেদিশরাo বাংলােদেশর সাফে র u িসত শংসা করেছন। েদেশ o 
েদেশর বাiের িভশনাির িলডার িহেসেব েশখ হািসনার েয ঈষ র্ণীয় সাফ  তা eক কথায় aসাধারণ।  
 
aয্াডেভােকট েশখ সালাহ্ uি ন আহেমদ: রাজৈনিতক িবে ষক,aয্াডেভােকট বাংলােদশ সুি ম েকাট র্ o সভাপিত 
সাuথ eিশয়ান ল' iয়াস র্ েফারাম 
 


