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‘র  o u রািধকােরর সি িলত aন  আদশ র্ েশখ হািসনা’ 
াফ িরেপাট র্ার ॥ রে র o u রািধকােরর সি িলত eক aন  আদেশ র্র নাম ধানম ী েশখ হািসনা। তাi িতিন aসহায় 

েরািহ ােদর eেদেশ আ য় িদেয় িবেশব্র ে টস ানেদর aিত ম কের মানবতার eক u ল দৃ া  াপন কেরেছন। তাi েতা িতিন 
মাদার aব িহu ািনিট। মূলত রাজনীিত হেত হেব িনেজেক uৎসগ র্ করার জ , aপেরর ক ােণ, েদেশর ম েলর জ । েস 
রাজনীিতর ধারাবািহকতা েশখ মুিজব েথেক েশখ হািসনা। শিনবার িবেকেল রাজধানীর জাতীয় ে স ােব ‘ব ব  েশখ মুিজবেক 
িনেয় িকছু ঘটনা o রটনা’ eবং ‘মাদার aব িহu ািনিট জনেন ী েশখ হািসনা’ শীষ র্ক দুিটর ে র কাশনা uৎসেব ধান aিতিথর 
ব ৃতায় গৃহায়ন o গণপূত র্ম ী শ ম েরজাuল কিরম eসব কথা বেলন। সােবক ত  সিচব ƣসয়দ মারগুব েমােশ র্েদর সভাপিতেতব্ 
aনুি ত কাশনা uৎসেব oয়া র্ iuিনভািস র্িট aব বাংলােদেশর uপাচায র্ a াপক ড. আবদুল মা ান েচৗধুরী, সােবক সিচব ড. 
েমাহা দ আ ল মিজদ, বশর প aব েকা ািনর েচয়ার ান o িসio আবুল বশর আবু uপি ত িছেলন। 

ম ী বেলন, রে র u রািধকার o আদেশ র্ u রািধকার যখন সি িলত হয় তখন aন , aসাধারণ, বণ র্াঢয্ aব ান সৃি  হয়। েসটাi 
হে ন েশখ হািসনা। িময়ানমােরর মানুষেদর িবপ  aব ায় যখন সারা িবশব্ শুধু িববৃিত িদেয়, uেদব্গ কাশ কের দায়সারা দািয়তব্ 
পালন কেরেছ, সমুে র িবশালতার মেতা হৃদয় আর পাহােড়র মেতা u তার দৃঢ়তা ধারণ করা ব ব  ক া েশখ হািসনা িনেদ র্শ 
িদেলন, বড র্ার খুেল দাo। িবপ  মানুষেদর মৃতুয্পুরী েথেক র ায় আমােদর দািয়তব্ রেয়েছ। সারা িবশব্ েদখল u য়নশীল eকিট েছা  
রা , েসi রাে র ে টস ান, সারা দুিনয়ার ে টস ানেদর aিত ম কের মানবতার eকটা u ল দৃ া  াপন করেলন। েস 
কারেণi তােক বলা হয় মাদর aব িহu ািনিট। ম ী বেলন, কীিত র্র ম  েথেক যারা aমরতব্ লাভ করেত পাের েতমন মহৎ মানুেষর 
আেলাচনা েথেক িনেজর ান aজর্ন করা যায়। aব েয়র ে াত েথেক আমােদর ƣনিতকতা o মূ েবাধেক র া করার জ  আমােদর 
রণীয় o বরণীয় মানুষেদর জীবনেক aনুসরণ করা দরকার। আমােদর পূব র্পুরুষ েশের বাংলা e েক ফজলুল হক, মoলানা আ ল 

হািমদ খান ভাসানী, েহােসন শহীদ েসাহরাoয়াদ  e জািতেক পরাধীনতার শৃ ল েথেক মু  করার জ  িবিভ ভােব aবদান েরেখ 
েগেছন। তােদর রাজনীিত যােক িঘের িবকিশত হেয়েছ, িতিন হেলন iিতহােসর বরপু , সমকালীন িবেশব্ িনয র্ািতত, িনে িষত 
মানুেষর মুি  আে ালেনর িত িব, আমােদর সব্াধীনতার পিত, সব র্কােলর সব র্ে  বাঙালী জািতর িপতা ব ব  েশখ মুিজবুর 
রহমান। গণপূত র্ম ী বেলন, ব ব েক িনেয় জঘ তম িম াচার হেয়েছ। eক সময় মািণত হেলা েসিট সতয্ নয়। তাি ক 
রাজনীিতর েকu েকu বেলিছেলন েশখ মুিজব ধানম ী হoয়ার জ  আ ালন করেছ। িক  iিতহােসর বণ র্াঢয্ ধারায় u ল হেয় 
থাকল, েশখ মুিজবেক ধানম ীর াব েদয়ার পরo িতিন তা তয্াখয্ান কের বলেলন, আিম চাi বাংলার মানুেষর aিধকার।  

ম ী আরo বেলন, মনু তব্েবাধ, েচতনা, মূ েবাধ, সততা e জায়গাগুেলা িবসজর্ন িদেল আমােদর আর পশুর সে  দূরতব্ থােক না। 
ব ব  হতয্ার পর আiন কের বলা হেলা ব ব র খুনীেদর িবচার করা যােব না। 2৯8৯ সােল িজয়াuর রহমান যখন রা পিত, 
eটােক তখন সংিবধােনর aংশ করা হেলা। কত িনকৃ  জায়গায় আমরা েযেত পাির েয, জািতর জনকেক হতয্া করা হেয়েছ, eর 
িবচার করা যােব না। িতিন বেলন, আমরা ভয় র িবচারহীনতার সং িতেত িছলাম। 41 লাখ মানুষেক খুন করা মানুষেদর 2৯86 
সােলর 42 িডেসমব্র তালা খুেল িদেয় েবর কের েদয়া হেলা। তােদর িবচার হেব না। সব্াধীন বাংলােদেশর মািটেত তােদর গািড়েত 
পতাকা uড়ল। আজেক তােদর দাি কতা চূণ র্ হেয়েছ। আজ ব ব র খুনীরা দাি কতা িনেয় বলেত পাের না- খুন কেরিছ, আমােদর 
েকu িকছু করেত পারেব না। ভােলােতব্র িনয র্াস আমরা সকেল িমেল িনেত চাi uে খ কের ম ী বেলন, আমােদর যারা মহামানব, 
যারা বরপু , যারা সূয র্স ান তােদরেক আমােদর ধারণ করেত হেব, লালন করেত হেব, িবশব্াস করেত হেব। iিতহােসর দায়ব তা 
কাuেক মা করেব না। aি িতশীলতার েভতর েথেক বাংলােদেশ রাজনীিতর eকটা ভয় র িচ  eেসিছল। 2৯86 সােলর 26 
আগ  েসi ধারাবািহকতায় ব ব েক হতয্া করা হেলা। 32 বছর পর ব ব  ক া েশখ হািসনা রা  মতায় eেস বাংলােদেশ 
মুি যুে র েচতনা সু িতি ত কেরেছন। আজ আমরা u য়নশীল েদশ েথেক u ত রাে র িদেক েপৗঁেছ যাি । eমন eকিট সমেয় 
‘ব ব  েশখ মুিজবেক িনেয় িকছু ঘটনা o রটনা’ eবং ‘মাদার aব িহu ািনিট জনেন ী েশখ হািসনা’  দুিটর কাশনা aতয্  
সমেয়াপেযাগী। ব ব র 8 মােচ র্র ভাষণ যতবার পড়া হয় ততবার তার েভতর েথেক দাশ র্িনক িচ া েবিরেয় আেস। eকিট ভাষেণ 
aতীেতর কথা বলা হেয়েছ, ভিব েত কী করেত হেব েসটাo বলা হেয়েছ। eটা িবেশব্র িব য়। aপরিদেক মােয়র ভূিমকায় েদিখ 
েশখ হািসনােক। রা ায় পেড় থাকা মানুষেক যখন িতিন বুেক েটেন েনন তখন েদিখ িতিন eকজন মানবতাময়ী মা। 

 


