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86 o 2/22’র পর কার কী ভূিমকা সব জািন : ধানম ী  

 

আমার েসৗভাগয্ নানামুখী ষড়যে র পরo দলটােক মতায় রাখেত পারিছ-  eমন ম  কেরেছন আoয়ামী লীগ সভােন ী ধানম ী 
েশখ হািসনা। জািতর িপতা ব ব  েশখ মুিজবুর রহমােনর হতয্াকা  eবং 2/22 সমেয়র দেলর িভতেরর ষড়যে র ে াপট িনেয় 
িতচারণ কের িতিন eমন ম  কেরন। গতকাল িবকােল আoয়ামী লীেগর কায র্িনব র্াহী সংসদ o uপেদ া পিরষেদর রু দব্ার 

ƣবঠেক দলীয় সভােন ী েশখ হািসনা ে াভ কাশ কের e কথা বেলন। ƣবঠেক দেলর uপেদ া পিরষেদর সদ  মুকুল েবাস আেরক 
uপেদ া পিরষেদর সদ  িশ ািবদ ড. খ কার বজলুল হেকর নাম িনেয় বেলন, জািতর িপতার হতয্াকাে র িবচার েচেয় সব্া র 
সং হ করেত ei খ কার বজলুল হেকর কােছ িগেয়িছলাম। িক  িতিন সব্া র করেত aসব্ীকার কেরন। eখন  িতিন আoয়ামী 
লীেগর বড় েনতা। aেনক কথা বেলন। a িদেক দেলর ে িসিডয়াম সদ  কেন র্ল (aব.) মুহা দ ফারুক খােনর নাম uে খ কের 
মুকুল েবাস বেলন, িতিন পািক ােনর আিম র্ িছেলন। মুি যুে র সমেয় রংপুের 9 জন মুি েযা ােক হতয্া কের পািক ােন চেল যান। 
িতিন eখন আoয়ামী লীেগর বড় েনতা। e সময় ধানম ী তােক থািমেয় িদেয় বেলন, থােমা, তুিম েতা eকটা eকটা কের বলছ। 
আমার কােছ aেনক ত  আেছ। aেনেক aেনক িকছুi কেরিন। 2৯86 সােলর পর েক কী কেরেছ তা আমার জানা আেছ। 
ধানম ী বেলন, শুধু ’86-eর েকন, 2/22 সমেয় েক কী কেরেছ আমার মেন েনi? কার কী ভূিমকা িছল তা জািন। আমার সামেনi 

েতা aেনেক আেছ। আিম েতা ম ীo বািনেয়িছ। িক  আিম িক ভুেল েগিছ কার কী ভূিমকা িছল? আ াহর কােছ শুকিরয়া েয, eত 
ষড়যে র পরo দলটােক মতায় রাখেত পারিছ। uপি ত eকািধক েনতা বাংলােদশ িতিদনেক eসব কথা জানান। দেলর uপেদ া 
পিরষেদর সদ  মুকুল েবাসo oi কথা বেলেছন বেল বাংলােদশ িতিদেনর কােছ সব্ীকার কেরন। মুকুল েবােসর কথা ধানম ী 
ভােলাভােব হণ কেরনিন বেল uপি ত eকািধক েনতা জানান। তেব ƣবঠেক uপি ত থাকেলo ড. খ কার বজলুল হক o কেন র্ল 
(aব.) মুহা দ ফারুক খান েকােনা কথা বেলনিন বেল জানা েগেছ। 

িপিছেয় যাে  সাংগঠিনক সফর : রমজােনর আেগ রংপুেরর তারাগ  o গ াচড়া uপেজলা সে লেনর ম  িদেয় আoয়ামী লীেগর 
তৃণমূল সফেরর কথা থাকেলo তা আর হে  না। 35 eি ল েথেক জাতীয় সংসেদর aিধেবশন শুরু হেল ানীয় eমিপরা ঢাকায় 
থাকেবন। আর 8 েম েথেক শুরু হে  রমজান মাস। eসব মাথায় েরেখ আগামী ঈেদর আেগ তৃণমূল সফের আপাতত না আoয়ামী 
লীেগর। গতকাল দলিটর uপেদ া পিরষদ o কায র্িনব র্াহী সংসেদর েযৗথসভায় eমনটাi uেঠ eেসেছ আেলাচনায়। সভায় দেলর যু  
সাধারণ স াদক আবদুর রহমান সাংগঠিনক সফেরর কম র্সূিচ িনেয় আেলাচনার সূ পাত কেরন। e সময় ধানম ী বেলন, আগামী 
35 eি ল েথেক জাতীয় সংসেদর aিধেবশন বসেছ। eমিপরা aিধেবশেন েযাগ েদেবন। েস কারেণ সংসদ েশষ হেল সাংগঠিনক 
সফের েবর হেত হেব। eকi সে  সে লনo করেত হেব। ƣবঠক সূ  জািনেয়েছ, ƣবঠেক 3131 সােল জািতর িপতার 
জ শতবািষ র্কী o 3132 সােল সব্াধীনতার সুবণ র্জয় ী uদযাপন তৃণমূল পয র্ায় পয র্  পালেনর িস া  িনেয়েছ আoয়ামী লীগ। e জ  
জাতীয় কিমিটর পাশাপািশ আoয়ামী লীেগর েজলা-মহানগর পয র্ােয় কিমিট গঠন করার িনেদ র্শ িদেয়েছন ধানম ী। মুিজব বষ র্ 
eেকবাের তৃণমূেল ছিড়েয় িদেত াপক কম র্সূিচ িনেত িনেদ র্শ েদন ধানম ী। আoয়ামী লীগ সভােন ী ধানম ী েশখ হািসনার 
সভাপিতেতব্ ƣবঠেক আিমর েহােসন আমু, েতাফােয়ল আহেমদ, eiচ িট iমাম, eস e মােলক, iি িনয়ার েমাশাররফ েহােসন, মুকুল 
েবাস, মাহবুব-uল আলম হািনফ, আবদুর রহমান, আহমদ েহােসনসহ দেলর uপেদ া পিরষদ o েক ীয় েনতারা ব ৃতা কেরন। 



তৃণমূল েথেক আoয়ামী লীগেক েঢেল সাজােনা হেব : আoয়ামী লীগ সভােন ী ধানম ী েশখ হািসনা বেলেছন, eেকবাের তৃণমূল 
পয র্ায় েথেক আoয়ামী লীগেক নতুন কের েঢেল সাজােনা হেব। e জ  আমরা আট িবভােগর জ  আটিট কিমিট কেরিছ। e 
কিমিটগুেলার দািয়তব্ থাকেব তৃণমূলেক নতুন কের েঢেল সাজােনার। ধানম ী বেলন, সাধারণত রা  পিরচালনা করেত েগেল aেনক 
সময় সরকার ধীের ধীের মানুেষর কাছ েথেক হািরেয় যায় বা তােদর জনি য়তা াস পায়। িক  আ াহর রহমেত আoয়ামী লীগ 
সরকাের আসার পর েথেক জনগেণর আ া িবশব্াস আমরা aজর্ন কেরিছ, জনি য়তা আরo বৃি  েপেয়েছ। ƣবঠক সে  ধানম ী 
েশখ হািসনা আরo বেলন, আমরা জািতর িপতার জ শতবািষ র্কী uদযাপন করব। e uদযাপেনর ল য্ িনেয়i িবিভ  কম র্সূিচ 
িনেয়িছ। সরকািরভােবo কিমিট কেরিছ, ব া িনেয়িছ। পািট র্র পে o আমরা পদে প িনেয়িছ eবং eকটা কিমিটo কেরিছ। েসi 
কিমিটর মা েম েঘাষণা িদেয়িছলাম 3131 সাল েথেক 3132 সাল। 3131 সােল জািতর িপতার জ শতবািষ র্কী o 3132 সােল 
সব্াধীনতার সুবণ র্জয় ী আমরা uদযাপন করব। e সময়টােক মুিজববষ র্ িহেসেব েঘাষণা িদেয়িছ। েসi পিরে ি েত আমরা আজেক 
eখােন আলাপ-আেলাচনা করব। জনি য়তা বৃি র কারেণ eকাদশ জাতীয় সংসদ িনব র্াচেন জনগণ আoয়ামী লীগেক সমথ র্ন কের 
জািনেয় েশখ হািসনা বেলন, eবােরর িনব র্াচন, েযটা হেয় েগল; যিদ িনব র্াচেনর িদেক তাকান েদখেবন সব ে িণ-েপশার মানুষ 
আoয়ামী লীগেক সমথ র্ন কেরেছ। েযটা aতীেত কখেনা েদখা যায়িন। িতিন বেলন, eমনিক বসায়ী স দায় ঐকয্ব  হেয় 
আoয়ামী লীগেক সমথ র্ন কেরেছ। কৃষক, িমক, িশ ক, ছা ; সবেচেয় বড় কথা যারা থমবােরর েভাটার, নবীন েভাটার সবাi 
আoয়ামী লীগ সরকারেক আবার েচেয়েছ, তােদর েসবা করার জ  মানুষ েভাট িদেয়েছ। িবeনিপ-জামায়াত েনতৃতব্াধীন েজােটর 
ভরাডুিবর কথা তুেল ধের আoয়ামী লীগ সভােন ী েশখ হািসনা বেলন, aপরিদেক িবeনিপ-জামায়ােতর aব ানÑ েযেহতু িমিলটাির 
িডকেটটর মতা দখল কের মতায় িগেয় eসব দল গঠন কেরেছ, খুব সব্াভািবকভােব তারা হে  পরজীবীর মেতা। িনব র্াচনেক তারা 
মেন কেরেছ বসা। িটিকট েবেচ তারা িকছু পয়সা কামাi কের িনেয়েছ, িক  িনব র্াচেনর িত তােদর খুব eকটা নজর িছল না। েশখ 
হািসনা বেলন, জাতীয় eবং আ জর্ািতকভােব যখন সােভ র্ করা হেয়িছল, েসi সােভ র্েত তখন েথেক  েয আoয়ামী লীগেক জনগণ 
চায়। জনগণ আoয়ামী লীগেক েভাট েদেব eবং আoয়ামী লীগ আবার মতায় আসেব। তারা িনব র্াচন করার জ  eকটা িনব র্াচন 
করা আর বািণজয্ করার oপর গুরুতব্ িদেয়েছ। যার জ  তােদর ei হাল। িবeনিপ-জামায়াত আমেলর কথা uে খ কের ধানম ী 
বেলন, যাi েহাক দুন িত, সব্জন ীিত, স াস, জি বাদ eগুেলাi িছল তােদর কাজ। আজ েদেশর মানুষ a ত শাি  পাে । eবােরর 
নববষ র্ সবাi uৎসাহ-u ীপনায় uদযাপন কেরেছ জািনেয় েশখ হািসনা বেলন, eবার াপকভােব নববষ র্ uদযাপন হেয়েছ। ে িণ-
েপশা িনিব র্েশেষ সবাi e uৎসবটা কেরেছ। আমরা িক  নববষ র্ ভাতাo িদি । বাংলােদশেক ধা, দাির য্মু , u ত-সমৃ  েদশ 
িহেসেব গেড় েতালার তয্য় পুন র্  কেরন িতিন। জািতর িপতার aবদােনর কথা তুেল ধের ধানম ী বেলন, যু িবধব্  সব্াধীন 
েদশটা জািতর িপতার েনতৃেতব্ যখন u য়েনর পেথ যা া শুরু কের তখনi 26 আগে র িনম র্ম ঘটনা ঘেট। িনম র্মভােব জািতর 
িপতােক সপিরবাের হতয্া করা হয়। ব ে র শুরুেতi আoয়ামী লীগ সভােন ী 28 eি ল মুিজবনগর সরকার গঠেনর ে াপট 
বণ র্না কেরন। িতিন বেলন, বাংলােদশ আজ ধামু , দাির য্মু  হoয়ার পেথ। আমরা ায় 51 ভাগ েথেক 32 ভােগ দািরে য্র হার 
নািমেয় eেনিছ। মানুেষর আিথ র্ক স লতা বাড়েছ। eটাi জািতর জনেকর সব্  িছল। জািতর িপতা েচেয়িছেলন, বাংলােদশ হেব 
ধামু , দাির য্মু  েসানার বাংলােদশ। দলিটর ভার া  সাধারণ স াদক মাহবুব-uল আলম হািনেফর স ালনায় সভায় আoয়ামী 

লীেগর কায র্িনব র্াহী সংসদ o uপেদ া পিরষেদর ায় সব সদ  uপি ত িছেলন। 

যুবলীেগর েশাডাuন : eিদেক আoয়ামী লীগ সভােন ী ধানম ী েশখ হািসনা রাজধানীর 34 ব ব  eিভিনuেয় দেলর েক ীয় 
কায র্ালেয় আসার পেথ রা ার দুi পােশ দাঁিড়েয় াপক েশাডাuন কের দেলর সহেযাগী সংগঠেনর হাজার হাজার েনতা-কম । 
মহানগর আoয়ামী লীগ, যুবলীগ o ছা লীেগর হাজার হাজার েনতা-কম  মৎ  ভবন েথেক শুরু কের গুিল ােনর নূর েহােসন চতব্র 
পয র্  রা ার দুi পােশ দাঁিড়েয় ধানম ীেক aিভবাদন জানান। eর মে  ঢাকা মহানগর দি ণ যুবলীেগর েশাডাuন িছল েচােখ 
পড়ার মেতা। যুবলীেগর লাল-সবুেজর পতাকা, সবুজ কয্াপ o েগি  পিরিহত হাজার হাজার েনতা-কম  রা ার দুi পােশ দাঁিড়েয় 
‘রা নায়ক েশখ হািসনার আগমন, শুেভ া সব্াগতম’, ‘েন ী েতামার দুi নয়ন, বাংলােদেশর u য়ন’, ‘েশখ হািসনা-যুবলীগ, যুবলীগ-
েশখ হািসনা’ ে াগান িদেত থােক। নূর েহােসন চতব্ের দাঁিড়েয় ei েশাডাuেনর েনতৃতব্ েদন ঢাকা মহানগর দি ণ যুবলীগ সভাপিত 
iসমাiল েচৗধুরী স াট। e ছাড়াo ঢাকা মহানগর দি ণ আoয়ামী লীগ, ছা লীগ, ঢাকা িবশব্িব ালয় ছা লীগ, গাহ র্ য্ aথ র্নীিত 
কেলজ, iেডন মিহলা কেলজ ছা লীগ, আoয়ামী লীগ o েসব্ ােসবক লীেগর েনতারা ধানম ীেক সব্াগত জানান। 

েরািহ ােদর িফরেতi হেব : িনয র্াতেনর মুেখ িময়ানমার েথেক পািলেয় বাংলােদেশ আ য় েনoয়া  েরািহ ােদর aব i িনজ 
বাসভূিমেত িফের েযেত হেব বেল ম  কেরেছন ধানম ী েশখ হািসনা। িবিডিনuজ। গতকাল স য্ায় গণভবেন সংযু  আরব 
আিমরােতর আ জর্ািতক সহেযািগতা িবষয়ক িতম ী িরম i ািহম আল হািশিম ধানম ীর সে  েসৗজ  সা াৎ করেত eেল িতিন 
eকথা বেলন। ধানম ীর েপস সিচব iহসানুল কিরম ƣবঠেকর আেলাচনা স েক র্ সাংবািদকেদর জানান। 

 


