
/ 5 eি ল, 312৯ 

েশখ হািসনার িবক  েশখ হািসনা  
শাবান মাহমুদ  

 

আoয়ামী লীেগর রাজনীিত o সরকােরর েনতৃতব্দােন েশখ হািসনার িবক  েশখ হািসনাi। দেলর েনতা-কম রাi 
শুধু নন, আoয়ামী লীেগর শুভাকা ী, নাগিরক সমাজ eবং মুি যুে র পে র শিরকরাo eমনিট মেন কেরন। 
আoয়ামী লীেগর সব র্েশষ কাuি েল েশখ হািসনা দেলর সভােন ীর দািয়তব্ েথেক সের দাঁড়ােনার aিভ ায়  
কের নতুন েনতৃতব্েক eিগেয় আসবার আহব্ান জািনেয়িছেলন। িক  েকu eিগেয় আসা েতা দূর কথা েশখ হািসনার 
িবক  কাuেক ভাবেতi রািজ হনিন েনতা-কম রা। eকাদশ জাতীয় সংসদ িনব র্াচেন িবজয়ী eবং েদেশর 
চারবােরর ধানম ী েশখ হািসনা জাম র্ািন সফরকােল eক সা াৎকাের বেলিছেলন, আগামীেত তার দল িবজয়ী 
হেলo িতিন আর ধানম ী হেবন না। ায়i িতিন বেল আসেছন েয, তার বয়স হেয়েছ, িতিনo া  হন। 
aেনক হেয়েছ, আর নয়। িক  জাতীয় o আ জর্ািতক রাজনীিতর ে াপেট পয র্েব করাo মেন কেরন আoয়ামী 
লীেগর রাজনীিতেত eখেনা েশখ হািসনার িবক  েনতৃতব্ েযমন ƣতির হয়িন েতমিন দল মতায় eেল েদশ চালনার 
দািয়তব্ িনেত তার মেতা রা নায়েকািচত, া  েনতৃতব্ দেল েনi। িবশব্রাজনীিতেতo তার েচেয় aেনক েবিশ 
বয়েস aিভ , সফল রাজনীিতকরা দল o রাে র েনতৃতব্ িদেয়েছন। স েরাধব্র্ হেলo েশখ হািসনা eখেনা 
শারীিরকভােব েযমন স ম েতমিন কেম র্o বয়েসর তুলনায় যেথ  সচল। সরকার পিরচালনা করেত িগেয় দল eবং 
েদশ পিরচালনায় িতিদন 29 ঘ া িনর র কাজ কেরন। তাহা েদর নামাজ o েকারআন িতলাoয়াত আর ƣদিনক 
পি কা পােঠর ম  িদেয় শুরু হoয়া িদেন িতিন ফাiেলর পর ফাiল খুিঁটেয় খুিঁটেয় পেড়ন। eবং যথাযথ ব া 
েনন। তার কােছ েকােনা ফাiল আটেক থােক না। মি সভা ƣবঠক েথেক শুরু কের eকেনেকর ƣবঠেকর সব 
eেজ া o ক  স েক র্ িতিন oয়ািকবহাল থােকন। দেলর তৃণমূল পয র্  িতিট েনতা-কম  স েক র্ েযমন 



পির ার ধারণা রােখন, েযাগােযাগ রােখন, েতমিন িতিট ম ণালেয়র কাজকম র্ eমনিক িবিভ  েপশাজীবীর 
কম র্কা  স েক র্o পির ার ধারণা রােখন। 

2৯86 সােলর 26 আগ  কালরােত ঘাতেকর হােত িপতা-মাতা, পিরবার-পিরজনসহ সবাiেক হািরেয় িদি র 
িনব র্ািসত দীঘ র্ েবদনাদায়ক সময় aিত ম কের 2৯92 সােলর iেডন কাuি েল আoয়ামী লীেগর সভােন ী 
িনব র্ািচত হেয়িছেলন ঐেকয্র তীক িহেসেব। সামিরক শাসনকবিলত a কার সমেয় গণতে র বািতঘর হেয় 
সব্জন হারােনর েবদনা িনেয় েদেশ িফের ƣবরী ে ােতর িবপরীেত সাঁতার কাটার মেতা aসীম সাহিসকতার সে  
গণতে র সং াম গেড় তুেলিছেলন। দীঘ র্ 49 বছের িতিন আoয়ামী লীেগর সব েনতা-কম র আেবগ-ভােলাবাসা, 

া, আ য় o ঐেকয্র িঠকানা হেয় দাঁিড়েয়েছন। বার বার তার জীবেনর oপর হামলা eেসেছ। কারাদহন 
eেসেছ। তবু িতিন মাথা নত কেরনিন। কিঠন o কেঠার সং ােমর ম  িদেয় আoয়ামী লীগেক ব ব র পর 
িতিনi ঐিতে র u রািধকািরতব্ বহন কের েদেশi নয়, uপমহােদেশর a তম জনি য় রাজৈনিতক দেল পিরণত 
কেরন। eমনিক সব গণতাি ক শি র বৃহৎ ঐকয্ গেড় তুেল ছা সমােজর আে ালেনর aিভভাবকতব্ িনেয় 
সামিরক শাসেনর কবল েথেক বাংলােদশেক মু  কের গণতে র নবযা ায় দীঘ র্ 32 বছর পর আoয়ামী লীগেক 
মতায় আেনন। রা ীয়ভােব aৈবধ শাসকেদর জমােনা পােপর জ াল সাফসুতেরা কের ব ব র ঘাতকেদর 

িবচার কের তােদর ফাঁিসেত েঝালান। জনমত গেড় গণরায় িনেয় eকা েরর মানবতািবেরাধী aপরাধীেদর িবচার 
কের ফাঁিসেত ঝুিলেয় িদেত িগেয় িবশব্ েমাড়লেদর র চ  uেপ া কেরন। ব ব র ডােক সব্াধীন বাংলােদেশ 
জািতর িপতার aসমা  েসানার বাংলা িত ার লড়াiেয় িতিন eখন িনরলস পির ম করেছন। কেঠার হােত 
স াসবাদ-জি বাদ দমন কের মাদক o দুন িতর িবরুে  কিঠন লড়াiেয় aবতীণ র্ হেয়েছন। েদশেক aথ র্ৈনিতক 
u য়েন িবেশব্র কােছ িব য়কর u তায় িনেয়েছন। েদশ eখন u য়েনর মহাসড়েক। রাজৈনিতক ি িতশীলতা 
সৃি  কের েদিশ-িবেদিশ িবিনেয়াগেক শুধু uৎসািহতi কেরনিন, ত যুি র িব বo ঘিটেয় িদেয়েছন। েশখ 
হািসনার হাত ধের েদেশর a গিতেক eক কথায় aথ র্ৈনিতক u য়েনর িচ পট েদেখ হােমশাi aেনেক বলেছন, 
মাহািথেরর হাত ধের েয মালেয়িশয়ার u ান ঘেটেছ, িলকুয়ােনর হাত ধের েয িস াপুর পৃিথবীেত মাথা চু কেরেছ 
েশখ হািসনার হাত ধের বাংলােদশ u য়নশীল েদেশর কাতারব ী হেয় u ত-আধুিনক রাে র েচহারা িনেত 
যাে । a িদেক দেলর সারা েদেশর eখন যারা েনতৃতব্ িদে ন তােদর সংখয্াগির  aংশi েশখ হািসনার সৃ  
কম । েশখ হািসনার আে ালন-সং ােম দৃঢ়তার সে  বার বার রাজপেথ েনেম তারা েন ীর িত তােদর 
আনুগেতয্র aি পরী ায় u ীণ র্ হেয়েছন। ei কম রাi তােক া-ভােলাবাসায় গণতে র মানসক া েথেক 
েদশর  uপািধেত ভূিষত কেরেছন। ei কম রাi তার েদেশ আসার পর ে াগান তুেলিছেলন- ‘েশখ হািসনা ভয় 
নাi আমরা আিছ লােখা ভাi’। ei কম রাi আবার ে াগান িদে ন- ‘েশখ হািসনার হােত যত ণ েদশ, পথ 
হারােব না বাংলােদশ’। েনতা-কম েদর সব আেবগ-aনুভূিত আ েয়র িঠকানা েশখ হািসনা; তাi তারা দল o 
সরকােরর েনতৃতব্ েথেক তােক সের দাঁড়ােত িদেত নারাজ। আগামী aে াবর কাuি েলo িতিন সরেত চাiেলo 
তারা তা হেত েদেব না। েনতা-কম রা মেন কেরন যত িদন িতিন স ম-সু  থাকেবন তত িদনi েনতৃতব্ েদেবন। 
তার েনতৃেতব্ দেলর সাফ i েকবল aিজর্ত হয়িন, রা o u য়েনর সড়ক ধের িশ িব েবর িদেক যাে । 

আoয়ামী লীেগর a তম ে িসিডয়াম সদ  সােবক বািণজয্ম ী কেন র্ল (aব.) ফারুক খান eমিপ e সে  
বাংলােদশ িতিদনেক বেলন, ‘আoয়ামী লীেগর েনতৃেতব্র ে  েশখ হািসনা আমােদর িবক হীন eবং a িতদব্ ী 
েন ী। িতিন বাংলােদেশর গণমানুেষর েন ী িহেসেব িনেজেক িতি ত কেরেছন দীঘ র্ আে ালন o সং ােমর ম  
িদেয়। গত 49 বছের আoয়ামী লীেগর সভােন ী িহেসেব িতিন েকবল েদেশর াচীন ei রাজৈনিতক দলিটর 
সভােন ীi নন, েদেশর সব রাজৈনিতক দেলর কােছ eকজন aপিরহায র্ েন ী িহেসেব িনেজেক মাণ কেরেছন। 
তার সুদ  েনতৃেতব্র কারেণ েদেশর 27 েকািট মানুষ মেন কের েশখ হািসনার কােছi িনরাপদ বাংলােদশ।’ সােবক 
ei ম ী বেলন, ‘েদেশর মানুষ েয সব্ে র বাংলােদশ েদেখ েসi বাংলােদশ িনম র্ােণর জ  eকমা  েশখ 
হািসনােকi বার বার েয়াজন। েদশ eখন েয u য়েনর মহাসড়েক ছুেট চেলেছ তা গ ে  েপৗঁছােত হেল েশখ 



হািসনার মেতা দ , েযাগয্ o সাহসী েনতার মেতাi eকজন রা নায়ক েয়াজন। আমরা মেন কির আoয়ামী 
লীেগ েশখ হািসনার জায়গা পূরেণর মেতা েকােনা েনতা আমােদর দেল েনi। েশখ হািসনার সুেযাগয্ েনতৃেতব্i দল 
eবং রা  পিরচািলত হেব। eিটi আoয়ামী লীগ েনতা-কম  o েদশবাসীর তয্াশা।’ 

আoয়ামী লীেগর ভার া  সাধারণ স াদক মাহবুব-uল আলম হািনফ বেলন, ‘সােবক রা পিত িজয়াuর রহমান 
মতা দখেলর পর আoয়ামী লীগেক শুধু িখ ত করাi নয়, িনঃেশষ করারo েচ া কেরিছেলন। িক  ব ব র 

আদেশ র্র দল সামিয়ক দুব র্ল করেত পারেলo িজয়াuর রহমান তার মেনর তয্াশা পূরণ করেত পােরনিন। শত 
িতকূলতার মােঝ 2৯92 সােলর 28 েম েশখ হািসনা েদেশর মািটেত পা রােখন eবং আoয়ামী লীেগর েনতৃেতব্র 

হাল ধেরন। দেলর সভােন ী িহেসেব দািয়তব্ েনoয়ার পর দীঘ র্ তয্াগ আর সং ােমর ম  িদেয় দলীয় েনতা-
কম েদর কােছ েশখ হািসনা পিরণত হন আ ার িঠকানায়। ঘুের দাঁড়ায় দল। দীঘ র্ 32 বছর সং ােমর পর 2৯৯7 
সােল আoয়ামী লীগ মতায় আেস। যার পুেরা কৃিততব্ ব ব ক া েশখ হািসনার। মতার পাঁচ বছের েদশবাসী 
পায় eকজন সফল ধানম ীেক। িক  পাঁচ বছর পরi আবার শুরু িবeনিপ-জামায়ােতর দুঃশাসন। e সময় 
আoয়ামী লীগসহ সব্াধীনতার পে র রাজৈনিতক দল eবং কম -সমথ র্কেদর oপর েয স াস-িনয র্াতন চেল তার 
িভতর িদেয় নতুন কের মািণত হয় েশখ হািসনার েকােনা িবক  েনi। পরপর টানা িতনবােরর ধানম ী েশখ 
হািসনা eখন শুধু বাংলােদেশi নন, িবেশব্র aেনক রাজনীিতিবেদর কােছ aনুকরণীয়। েশখ হািসনা শুধু ধানম ী 
িহেসেবi নন, িতিন eখন িবশব্েনতায় পিরণত হেয়েছন। েশখ হািসনা িতেল িতেল আoয়ামী লীগেক েযভােব 
িতি ত কেরেছন, দলেক সংগিঠত কেরেছন তা ভিব ৎ জে র কােছ হেয় থাকেব aনুসরণীয়। িতিন শুধু 

আoয়ামী লীগ েনতা-কম েদর কােছi নন, বরং সব র্ েরর মানুেষর কােছ eকজন সুদ  ধানম ী িহেসেবo 
a গ । কােজi আoয়ামী লীেগ েনতৃতব্ পিরবত র্েনর েকােনা সুেযাগ েনi। েশখ হািসনার িবক  েশখ হািসনাi।’ 

বাংলােদশ াংেকর সােবক গভন র্র ড. আিতuর রহমান বাংলােদশ িতিদনেক বেলন, ‘েশখ হািসনার িবক  েশখ 
হািসনাi। িক  েনতৃতব্ গেড় তুলেত হেব। তার িত েনতা-কম েদর েয পিরমাণ আ া রেয়েছ a  েকােনা েনতার 
িত তা েনi। ফেল িতিন জােনন তার িবক  েনতৃতব্ েক হেত পােরন। িতিন েতা আর আজীবন থাকেবন না। 

িক  e েদশ eবং দল পিরচালনার জ  eখন েথেকi তার সুেযাগয্ u রসূির খুেঁজ িনেত হেব েনতা-কম েদর।’ 
ঢাকা িবশব্িব ালেয়র সােবক uপাচায র্ iেমিরটাস a াপক e েক আজাদ েচৗধুরী বাংলােদশ িতিদনেক বেলন, 
‘e uপমহােদেশ আoয়ামী লীগ aেনক পুরেনা সংগঠন। e সংগঠেন নতুন েনতৃেতব্র াপাের ধানম ী আেগi 
iি ত িদেয়েছন। িক  আিম মেন কির, আoয়ামী লীেগর মেতা বৃহৎ সংগঠন পিরচালনা করার জ  েয স মতা, 
দূরদিশ র্তা eবং রাজৈনিতক া েয়াজন তা বত র্মােন eকমা  েশখ হািসনারi রেয়েছ। হেত পাের দীঘ র্িদন ধের 
িতিন দেলর দািয়েতব্ রেয়েছন। তার eখন িব ােমর েয়াজন। িক  দেলর েনতারা েশখ হািসনা ছাড়া বত র্মােন 
কাuেক েমেন েনেবন না। তৃণমূেলর কম রাo eমনটা ক না কেরন না। বত র্মােন েশখ হািসনার িবক  েকu ক না 
কের না।’ ei িশ ািবদ আরo বেলন, ‘আoয়ামী লীেগর মে  েশখ হািসনার িবক  বত র্মােন েনi। ধানম ী 
িহেসেবo িতিন েদশেক, েদেশর জনগণেক eকিট পয র্ােয় িনেয় যাoয়ার েচ া করেছন। eতটা িভশন িনেয় সামেন 
eিগেয় যাoয়ার মেতা তার িবক  স ব নয়।’ 

 


