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ধানম ী বলেলন সরােতর িনরা ছাড় পােব না 

িনজ  িতেবদক    

 
ফনীর সানাগাজীর মাদরাসাছা ী সরাত জাহান রািফেক যারা আ েন িড়েয় হত া কেরেছ, তােদর কউ ছাড় পােব না বেল 

জািনেয়েছন ধানম ী শখ হািসনা। িতিন বেলন, ‘ সরাতেক আ েন িড়েয় হত ার িন া জানােনার ভাষা নই। যারা বারকা পের 
সরােতর শরীের আ ন লািগেয় হত া কেরেছ, তারা কউ ছাড় পােব না। তােদর সবাইেক িবচােরর আওতায় আনা হেব।’   গতকাল 

বার িবেকেল ধানম ী ত র সরকাির বাসভবন গণভবেন আওয়ামী লীেগর উপেদ াম লীর বঠেক দওয়া চনা ব ে  এসব 
কথা বেলন। শখ হািসনা বেলন, ‘আমরা মেয় েক ব চােত সেবা  চ া কেরিছ। িক  ঃখজনক, মেয়  আমােদর ছেড় চেল 
গল। তােক হত া করা হেয়েছ বারকা পের হাত- খ ঢেক। ওেক আ ন দওয়া হেয়েছ। এরা কউই ছাড় পােব না।’ 

ধানম ী বেলন, ‘আমরা মেয় েক উ ত িচিকৎসার জ  িস া ের পাঠােত চেয়িছলাম। তেব তার শারীিরক অব া িস া ের 
িনেয় যাওয়ার মেতা িছল না। িস া েরর িচিকৎসকেদর সে  কথা বেল, তােদর সে  পরামশ কের এখােন িচিকৎসা চেলেছ। িক  
ভা  মেয় েক ব চােনা গল না। িবনা কারেণ মেয় েক হত া করা হেলা। এর সে  জিড়ত কাউেক ছাড়ব না। া লক শাি  

তােদর পেতই হেব।’ 

িড়েয় মা ষ হত ার পথ িবএনিপ দিখেয়েছ অিভেযাগ কের ব ব ক া শখ হািসনা বেলন, ‘এ ঘটনার টা কারা কেরিছল? 
২০১৩ সােল িনবাচন প  করার নােম য ালাও- পাড়াও অি স াস কেরেছ। িক  তারা িনবাচন ঠকােত পােরিন। আবার ২০১৫ 
সােল সরকারেক উৎখাত করার নােম সারা দেশ অি স াস ি  কের। এই দেশ এমন বীভৎস ঘটনা সই পািক ান আমেল আমরা 
দেখিছ। ১৯৭১ সােল পাক হানাদার বািহনী যখন দেশর মা েষর ওপর হামলা  কের তখন তারা বি েত আ ন িদত। আ ন 
দওয়ার পর যখনই তারা ঘর থেক বিরেয় এেলা তখনই তারা তােদর িল কের হত া করত। এভােব তারা ব  মা ষ হত া কেরেছ। 

িবএনিপর আমেলও এ রকম ঘটনা ঘেটেছ।’ 

ধানম ী বেলন, ‘এক  রাজৈনিতক দল িবএনিপ ২০ দলীয় জাট কেরেছ। সই ২০ দেল আেছ াধীনতািবেরাধী দল জামায়াত। এই 
িবএনিপ-জামায়াত জীব  মা েষর গােয় প ল ঢেল আ েন িড়েয় মা ষ মেরেছ। এ ছাড়া বােস, েন, লাের আ ন িদেয়ও 
মা ষ িড়েয়েছ। এই য যখােন সখােন মা ষ িড়েয় মারা হে  এই পথটা তা িবএনিপই দিখেয় গেছ। আিম মেন কির এ েলা 

িতহত করেত সামািজক সেচতনতা ি  হওয়া দরকার।’ 

ধানম ী বেলন, ‘বাংলােদশ অথৈনিতকভােব ম া িছল, বতমােন আমােদর দেশর অথনীিত শি শালী। বার গিতেত দশ এিগেয় 
যাে , দশ এিগেয় যােব—এই এিগেয় যাওয়া কউ িতহত করেত পারেব না। জি বাদ মাথাচাড়া িদেয় উেঠিছল, িক  বতমান 
সরকার তা মাকােবলা কের দশেক জি বাদ  কেরেছ। আমােদর দেশর নানা সামািজক সম াও দখা িদেয়েছ। সবেচেয় 
ভাে র িবষয় হেলা সব সম ায় যারা ভােগ তােদর বিশর ভাগই িন বেগর মা ষ।’ 

ব ব েক িনেয় নাটক- লখােলিখর িবষেয় ব ব ক া বেলন, জািতর জনক ব ব  শখ িজ র রহমােনর জীবনীিনভর কােনা 
ধরেনর নাটক িনমাণ, লখােলিখ বা ীড়া ান- নােম  আেয়াজেনর জ  ব ব  শখ িজ র রহমান মেমািরয়াল াে র 
অ েমাদেনর েয়াজন নই। বঠেক উপি ত িছেলন উপেদ া পিরষদ সদ  আিমর হােসন আ , তাফােয়ল আহেমদ, এইচ  
ইমাম, অ াডেভােকট ইউ ফ হােসন মা ন, অ াপক আ ল খােলদ, অ াপক হািমদা বা  খ। 

 


