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ধানম ী  শখ  হািসনা
িবেদেশ িনবািসত অব ায়
আওয়ামী লীেগর সভাপিত
িনবািচত  হওয়ার  কথা
তেুল  ধরেত  িগেয়
আেবগা তু  কে
বেলেছন,  পঁচা েরর  পর
এত  বড় দািয়  আমােক
িনেত  হেব  এটা  কখেনা
আিম  ভািবিন,  চাইওিন।
এটা  িচ ােতও  িছল  না।
িতিন  বেলন,  লুজীবন
থেকই  রাজনীিতর  সে

জিড়ত  িছলাম।  কেলজ
এবং  ইউিনভািসিটেত
ছা লীেগরই  সদ
িছলাম।  তেব  কখেনা
কােনা বড় পাে  িছলাম

না,  পা  িনেয়  িচ া
কিরিন,  চাইওিন  কখেনা।

বরং আমরা পদ সিৃ  কের সবাইেক পেদ বসােনার দািয় টাই পালন করতাম।

গতকাল বার গণভবেন ব ব ু ক া শখ হািসনার  েদশ ত াবতন িদবস উপলে  আওয়ামী লীগ
ও সহেযাগী  সংগঠেনর নতা-কমীেদর সে  েভ া  িবিনময়কােল  িতিন  আেরা  বেলন,  ‘ দশ এিগেয়
যাে , এিগেয় যােব। বাংলােদশ এখন িবে  উ য়েনর রাল মেডল। উ য়েনর ধারা অব াহত রাখেত হেব।
এই দশটা যন আবােরা াধীনতািবেরাধী ও যু াপরাধীেদর হােত না যায়। কউ যন দেশর মা েষর
ভাগ  িনেয় িছিনিমিন খলেত না পাের। সিদেক সবাইেক সতক থাকেত হেব।’ 

টানা  িতন ময়াদসহ চতুথ  ময়ােদ দেশর ধানম ী এবং  টানা  ায় চার দশক ধের দেশর বহৃ ম
রাজৈনিতক দল আওয়ামী লীেগর নতৃ  িদে ন শখ হািসনা। িতিন বেলন, ‘ মতায় থেক দেশর জ
কাজ করার কারেণই মা েষর আ া ও িব াস অজন কেরেছ আওয়ামী লীগ। সই আ া ও িব াস আমরা
দখেত পেয়িছ এবােরর িনবাচেন। নারী-পু ষ থেক  কের থমবার ভাটার হওয়া ত ণরা সবাই

আওয়ামী লীগেক ভাট িদেয় তােদর আ া, িব াস ও সমথন ব  কেরেছ।’

শখ হািসনা বেলন, ‘এর কারণ হেলা—আমরা য মতায় থেক মা েষর জ  কাজ কেরিছ, মা েষর
জ  ?উ য়ন কেরিছ,  মা েষর ভাগ  গড়ার জ  য কাজ েলা কেরিছ,  সটা  মা ষ  উপলি  করেত

  িবেশষ িতিনিধ
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

পেরেছ। যেকােনা রাজৈনিতক নতার জ  এটা অত  পূণ য, মা েষর আ া-িব াস অজন করা।
নইেল মতায় থাকেল সাধারণত মা েষর জনি য়তা  াস পায়।  িক  আমরা মতায় এেস মা েষর
আ া-িব াস অজন করেত পেরিছ বেলই মা েষর ভাট আমরা পেয়িছ। জনি য়তা ও সমথন েটাই
বেড়েছ।’

ধানম ী বেলন, ‘বাংলােদেশর মা েষর মযাদা ু ন হাক, বাংলােদেশর ভাবমিূত ু ন হাক, গত ৩৮
বছের এমন কােনা  কাজ আিম বা আমার পিরবােরর কােনা সদ  কখেনা কিরিন। িনেজেদর চাওয়া-
পাওয়ার জ  কাজ কিরিন, কাজ কেরিছ দেশর মা েষর জ । সবসময় িচ া কেরিছ মা ষেক কী িদেত
পারলাম, মা েষর জ  কতটু  করেত পারলাম।’ িতিন বেলন, ব ি গত জীবেন কী পলাম, না পলাম
সই িচ া কির না। দেশর মা েষর জ  কতটু  করেত পারলাম, কতটু  িদেত পারলাম সটাই হে

সবেচেয় বড় কথা।’

ব েব র একপযােয় ‘টানা ৩৮ বছর দেলর সভাপিত থাকা বাধহয় একটু বিশ হেয় যাে ’ বেল ম ব
কেরন শখ হািসনা। তখন উপি ত নতাকমীরা সম ের ‘না’ বেল ওেঠন। তারা শখ হািসনার উে েশ
বেলন, ‘আপিনই সিঠক নতা, আপনার হােতই দশ ও দল িনরাপদ। আপনােকই এ দািয়  চািলেয় যেত
হেব।’ জবােব শখ হািসনা নতাকমীেদর উে েশ বেলন, ‘আমার মেন হয় আপনােদরও সময় এেসেছ,
তাছাড়া বয়সও হেয়েছ, এ িবষয় েলা তা দখেত হেব।’

১৯৮১ সােল দেশ ফরার িৃত রণ কের শখ হািসনা বেলন, বাংলােদেশ যখন িফেরিছলাম, সিদন
আকাশ মেঘঢাকা িছল। চ  ঝড়-বিৃ  হি ল। াইটিট বাংলার মািট ছঁুেয়েছ, ােক কের আমােদর িনেয়
আসা হে । ওই সময় ঝড়-বিৃ  উেপ া কের হাজার হাজার মা ষ এেসিছল। ব ব েুক সপিরবাের হত ার
সই িনমম ঘটনার কথা রণ কের িতিন বেলন, জুলাই মােসর ৩০ তািরেখ ছাট বান রহানােক িনেয়

আিম  জামািনেত িগেয়িছলাম।    মা  ১৫ িদেনর মাথায় নলাম,  আমােদর কউ নই,  আমরা িনঃ ।
আমােদর দেশও আসেত দওয়া হেলা না। দেশর জ  িকছু করার তািগদ থেকই িফের এেসিছেলন
উে খ কের ধানম ী বেলন, আিম িস া  িনলাম দেশ আসব। আিম জািন না কী করব, কাথায় থাকব,
কই যাব। অেনক বাধা, অেনক িবপি । তব ুিস া  িনলাম, আমােক আসেতই হেব।

েদশ ত াবতন িদবস উপলে  আওয়ামী লীগ সাধারণ স াদক ওবায় ল কােদরসহ দলিটর শীষ ও
সহেযাগী  সংগঠেনর নতারা  ধানম ীেক ফুল িদেয় েভ া জানান।  এ সময় অ েদর মেধ  দেলর

িসিডয়াম  সদ  সয়দা সােজদা চৗধরুী,  বগম মিতয়া চৗধরুী,  ড.  আ রু রা াক,  যু  স াদক
মাহববু-উল-আলম  হািনফ,  আ রু রহমান,  সাংগঠিনক স াদক আ ফ  ম  বাহাউি ন  নািছম,  খািলদ
মাহমদু চৗধরুী, এেক এম এনামলু হক শামীম মখু উপি ত িছেলন।

স ত, ১৯৭৫ সােলর ১৫ আগ  জািতর িপতা সপিরবাের িনহত হওয়ার পর বশ কেয়ক বছর িবেদেশ
িনবািসত থেক ১৯৮১ সােলর ১৭ ম দেশ িফের আেসন ব ব  ুক া শখ হািসনা।
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