
সাত দশ
েমাহা দ শা
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িহেসেব আo
iিতহােস েক
িবশব্ রাজনীিত
eকিট সব্াধীন
কেরেছন। আ
আoয়ামী লী
রেয়েছন ব
eটুকু বলেত
ক াi সেব র্া
যায়, eেক a
েদশেক eিগ

eটা িঠক, আ
আoয়ামী লী

পািক ােনর 
েশখ মুিজবেক
েয কতবার ে
েরিড থাকত
পািরবািরক জ

ে িসেড  আ
ততিদন সূেয
‘েকান সরকা
েশখ মুিজবেক
পয র্  িতিন ক
আকৃিতর েদশ

2৯5৯ সােলর
পূব র্ বাংলার 

ei সে লেন
েকeম দাশ 
aিতিথ িছেল
েথেক সংি
হক ‘মূল দাি
সারা েদশ েথ

শেক আoয়া
াহজাহান 

2৯ আoয়ামী লীে
oয়ামী লীেগর aজ
কান সব্াধীন ভূখ
িতর হাজার বছের
ন েদশ িত ার 
আoয়ামী লীেগর 
ীেগর েনতৃেতব্র পু
ব ক া েশখ হা

ত পাির, কিঠন চড়
র্া  aবদান েরেখ

aপেরর পিরপূরক
গেয় িনে ন তার ক

আoয়ামী লীগ, ব
ীগ গঠেনর পর েথ

33 বছের ায় 2
েক দু’বার ফাঁিসর 
ে ফতার হেয়েছন
। েজলখানােক ব
জীবন িছল না। ে

আi ব খােনর চাটু
য র্র মুখ েদখেত প
কাির কম র্কত র্া েশখ
েক দমােত পােরিন
কািময়াব হন। ত
দশ দীঘ র্কাল িটেক

লর 29, 2৯ o 31
েনতােদর eকাংশ

েনর িতি য়া িহ
েলেন aবি ত ের
লন জনেনতা মoল

 ব  রােখন
িব’ নামক eকিট 
থেক শ’িতেনক 

ামী লীেগর a

েগর 81তম িত
জর্ন aেনক। আo
 িছল না। আoয়
রর iিতহােস eক
েকান িদব্তীয় নিজ
81 বছরেক েমাট
পুেরাভােব িছেলন 
ািসনা। িপতা o ক
ড়াi-uতরাiেয়র 
খেছন। ব ব , ব
ক। ভারেতর বত র্ম
ক া েশখ হািসন

ব  eবং েশখ হ
থেকi পি মা েশ

23 বছর েশখ মুিজ
মে  েযেত হেয়

ছন, eর সিঠক িহস
বলা হেতা মুিজেব
েজল েথেক েবর 

াটুকার গভন র্র েমা
পারেব না।’ aথ র্াৎ
খ মুিজেবর েমেয়ে
িন। আসেল েশখ
তরুণ েনতা েশখ মু
ক থাকেব না।  

1 জুন পূব র্ব  মুস
শেক পািক ােনর

হেসেবi দীঘ র্িদন 
েরাজ গােড র্ন হলরু
লানা আবদুল হাি
। সভায় পূব র্ বাংল
িলিখত পুি কায়
িতিনিধ oi সে

aজর্ন o 

ত াবািষ র্কী। আo
oয়ামী লীেগর সব
য়ামী লীগ aতুলনী
কিট রাজৈনিতক দ
িজর েনi। েশখ মু
টা দােগ দু’ভােগ 
েশখ মুিজবুর রহ
ক ার মে  আo
েভতর িদেয় 81 
বাংলােদশ, আoয়
মান ধানম ী নে
না।’ 

হািসনােক কিঠন 
শাষক, শাসক o 

িজবেক েজেল a
য়েছ। েশখ মুিজব
হসাব e পয র্  েক
বর িদব্তীয় বাসভব
হেয় েনৗকায়, সা

মানােয়ম খান ক
ৎ মুিজবেক েজেল
েক িবেয় করেল ত
খ মুিজেবর ল য্ ি
মুিজবসহ a  েন

সিলম লীেগর িদব্তী
র িবরুে  ষড়য ক

ধের  পূব র্ পা
রুেম আতাuর রহ
িমদ খান ভাসানী
লায় eকিট আসে
য় পািক ান রাে র

লেন uপি ত হ

 29 জু

থ র্তা 

oয়ামী লীগ e uপ
বেচেয় বড় aজর্ন
নীয় রাজৈনিতক গু
দেলর eকজন েন
মুিজব তার 5 দশে
ভাগ করা যায়। 
হমান। মাঝখােন 
oয়ামী লীেগ কার
বছেরর আoয়ামী

য়ামী লীগ o েশখ
ের  েমািদ যথাথ

পিরি িত েমাকাি
পািক ান সামিরক

রীণ রাখা হয়। 
ব তার কিঠন রাজ
কu িদেত পােরিন
বন। বাংলা o বা
সাiেকেল o ে েট

কা  েঘাষণা িদেয়
লর েভতেরi থাক
তােক চাকিরচুয্ত
িছল আoয়ামী লী
নতারা পািক ান 

তীয় কাuি েল মুস
কারী িহেসেব aিভ

পািক ােনর রাজৈন
হমান খােনর সভ
ী। েশেরবাংলা eে
েনর uপিনব র্াচেন
র ভিব ৎ, জনগে
হন। ei সে ল
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পমহােদেশর a
ন সব্াধীন বাংলােদ
গুণাবলীস  িবশব্
নতার eকক েনতৃ
শেকর রাজৈনিতক

2৯86 সােলর 2
7 বছর বাদ িদে

র aবদান েবিশÑ
মী লীগেক আজেক
খ হািসনা eেক a
থ র্i বেলেছন, ‘ব

ািবলা কের আজে
রক চ  e দেলর 

 শুধু পূব র্ বাংলার 
জৈনিতক জীবেন 
ন। েজেল যাoয়ার
াঙািলর দুঃখী মানু
ট সারা বাংলা ঘুের

য়িছেলন, ‘আিম য
কেত হেব। েমানা
ত করা হেব।’ িক
ীেগর েনতৃেতব্ িতি

ন সৃি র a বিহত

সিলম লীেগর থ
িভযু  কেরন। 

নিতক েনতারা 2৯
ভাপিতেতব্ eকিট স
েক ফজলুল হক 

ন িবজয়ী ােদিশক
গেণর তয্াশা iত
লেনi পািক ােনর

তম াচীন দল
দশ। বাঙািল জািত
বশব্মােনর eকজন
তৃেতব্ মা  33 বছে
ক জীবেন aেনক 
26 আগ  িনহত 
েয় 49 বছর ধের

Ñ েসi িবচােরর ভ
কর aব ােন আন

aপেরর সে  a া
ব ব বাংলােদশ 

েকর aব ােন আ
র িবেরািধতা কের 

র মানুেষর পে  
েকানিদন আ েগ
র জ  eকিট েছা
নুেষর েনতা েশখ 
র আoয়ামী লীগে

যতিদন গভন র্র থ
নােয়ম খান eমন 

 ফাঁিসর মে  িন
তিন বাংলােদশেক 
ত পেরi বুেঝ েফ

থম সািরর েনতা 

৯5৯-eর 34 জুন
সে লেন িমিলত
সে লেন িকছু
ক পিরষদ সদ
তয্ািদ িবষেয় ব
র থম িবেরাধী দ

। রাজৈনিতক দল
িতর হাজার বছের
ন েনতা ƣতির কের
ছেরর কম সমেয়র
aস বেক স ব 

ত হoয়ার পূব র্ পয র্
র দেলর েনতৃেতব্ 
ভার iিতহােসর
নেত িনঃসে েহ 
া ীভােব জিড়ত
সৃি  কেরেছন। আ

আসেত হেয়েছ। 
আসেছ। 

া  কথা বলার 
গাপেন যানিন। িত
া  েবিডং সব সম
মুিজেবর েকান 
েক সংগিঠত কের

থাকব, েশখ মুিজব
কথাo বেলিছেল
িনেয়o সাহেসর ব
সব্াধীন করেবন

ফেলন, e a ুত 

েচৗধুরী খািলকু

জুন ঢাকার িটকাটুিল
ত হন। eেত ধা
েণর জ  uপি
 (eমeলe) শাম

 uপ াপন কে
দল ‘পূব র্ পািক া

ল 
রর 
রেছ। 
র মে  
ব
য র্  

। তেব 
িপতা-

। বলা 
আর 

জ  
িতিন 
ময়i 

রেছন। 

ব 
লন, 
বরপু  
। েশষ 

ামান 

িলর 
ান 
ত 
মসুল 
েরন। 
ান 



আoয়ামী মুসিলম লীগ’ গঠন করা হয়। মoলানা ভাসানীেক সভাপিত o শামসুল হকেক সাধারণ স াদক কের 51 সদ িবিশ  
aগ র্ানাiিজং কিমিট গঠন করা হয়। যুবেনতা েশখ মুিজব কারাগাের েথেকi মা  3৯ বছর বয়েস দেলর থম যু  স াদক িনব র্ািচত 
হন। কিমিটর a  েনতারা হেলনÑ সহ-সভাপিত aয্াডেভােকট আতাuর রহমান খান, সাখাoয়াত েহােসন (ঢাকা েচমব্ােরর 
ে িসেড ), আলী আহমদ eমeলe, aয্াডেভােকট আলী আমজাদ খান, aয্াডেভােকট আবদুস সালাম খান, 3নং যু  স াদক 
েখা কার েমাশতাক আহমদ, সহ-স াদকÑ eেকeম রিফকুল েহােসন eবং েকাষা Ñ iয়ার েমাহা দ খান। 

কারাগার েথেক যু  স াদক িনব র্ািচত েশখ মুিজব মুি লাভ কেরন জুলাiেয়র েশষ িদেক। েজল েথেক েবর হেয় িতিন িবরাজমান 
খা  সংকেটর িবরুে  আে ালন সংগিঠত কেরন। মুিজব েসে মব্ের 255 ধারা ভে র দােয় ে ফতার হেয় কেয়কিদন পর েবর হেয় 
আেসন। aে াবের আoয়ামী মুসিলম লীেগর সভায় পূব র্ পািক ােনর মুখয্ম ী নূরুল আিমেনর পদতয্াগ দািব কেরন েশখ মুিজব।  

2৯64 সােলর ৯ জুলাi পূব র্ পািক ান আoয়ামী লীেগর কাuি ল aিধেবশেন েশখ মুিজব দেলর সাধারণ স াদক িনব র্ািচত হন। eর 
আেগ শামসুল হক aসু  হেয় পড়েল িতিন ভার া  সাধারণ স াদক িহেসেব দািয়তব্ পালন কের আসিছেলন। সব্াধীনতা লােভর 
মা  9 বছেরর মাথায় 2৯66 সােলর 34 জুন আoয়ামী লীগ কায র্করী পিরষেদর সভায় িস া  হয় েয, ‘পূব র্ পািক ােনর সব্ায় শাসন 
েদয়া না হেল দলীয় সদ রা আiনসভা েথেক পদতয্াগ করেবন।’ eভােবi আoয়ামী লীগ সব্ায় শাসন দািবর মা েম সব্াধীনতার 
েসাপান ƣতির কের। েগাড়া েথেকi পািক ান েভেঙ বাংলােদশ িত ার দৃঢ় তয্য় েয েশখ মুিজেবর িছল, তা গণপিরষেদর দ  
তার ব  েথেকi েবাঝা যায়। 36 আগ  (2৯66) করািচেত পািক ান গণপিরষেদ দ  ব ে  েশখ মুিজব বেলন, ‘আমরা 
বহুবার দািব জািনেয়িছ েয, আপনারা পূব র্ পািক ানেক বাংলা নােম ডােকন। বাংলা শ টার eকটা িনজসব্ iিতহাস আেছ, আেছ eর 
eকটা ঐিত । ei নাম আপনারা আমােদর জনগেণর সে  আলাপ-আেলাচনার মা েম পিরবত র্ন করেত পােরন। আপনারা যিদ oi 
নাম পিরবত র্ন করেত চান, তাহেল আমােদর বাংলায় আবার েযেত হেব eবং েসখানকার জনগেণর কােছ িজে স করেত হেব তারা 
নাম পিরবত র্নেক েমেন েনেব িকনা।’ eভােব আiনসভায় পি ম পািক ািনেদর আপনারা আর পূব র্ পািক ািনেদর আমরা বেল uে খ 
কের মুিজব জানান িদেলন, পািক ান eক সময় দুi টুকরা হেয় যােব। 

oi বছরi (2৯66) 32 aে াবর দেলর িবেশষ কাuি েল আoয়ামী মুসিলম লীগ েথেক ‘মুসিলম’ শ  তয্াহােরর িস া  েনয়া হয়। 
কাuি েল েশখ মুিজব িদব্তীয়বােরর মেতা সাধারণ স াদক িনব র্ািচত হন। 2৯67 সােলর 35 জুলাi আoয়ামী লীেগর সভায় শাসেন 
সামিরক বািহনীর িতিনিধেতব্র িবেরািধতা কের eকিট িস া  গৃহীত হয়। 2৯68 সােলর 41 েম েশখ মুিজব পুেরা সময় দেলর 
সাধারণ স াদক িহেসেব দািয়তব্ পালেনর জ  মি তব্ েছেড় েদন। আoয়ামী লীগ আজেক ব ব  o দেলর েসi আদশ র্ েথেক দূের 
সের eেসেছ। oi সময় িস া  িছল, িযিন ম ী হেবন, িতিন দেলর সভাপিত o সাধারণ স াদকসহ গুরুতব্পূণ র্ পেদ থাকেত 
পারেবন না। 2৯83 সােল দেলর িবেশষ কাuি েল aথ র্ম ী তাজu ীন আহমদ সাধারণ স াদক পদ েছেড় িদেল িজ র রহমান েসi 
পেদ িনব র্ািচত হন। 2৯85 সােল ব ব  সভাপিতর পদ েছেড় েদন। মি তব্ েছেড় oi পেদ আেসন eeiচeম কামারু ামান। 
আজেকর আoয়ামী লীেগ চলেছ িঠক তার uে াটা। আoয়ামী লীেগ শত শত uপ-স াদক রেয়েছন। eরা িনেজেদর েক ীয় েনতা 
বেল পিরচয় েদন। eকিট দেল eভােব শত শত েক ীয় েনতা থাকেত পাের না। গঠনতে  তােদর ময র্াদা িনধ র্ারণ কের েদয়া uিচত। 

আoয়ামী লীেগর iিতহাস, বাংলােদেশর iিতহাস। eকিট মা  িনবে  ei ঐিত বাহী দল সমব্ে  েকােনািকছুi েলখা স ব নয়। 
আi েবর সামিরক শাসেনর েবড়াজােলর মে  2৯75 সােলর 36 জানুয়াির েশখ মুিজেবর বাসভবেন aনুি ত সভায় আoয়ামী লীগ 
পুনরু ীিবত করা হয়। 2৯77 সােলর 31 মাচ র্ েশখ মুিজব সভাপিত o তাজu ীন আহমদ সাধারণ স াদক িনব র্ািচত হন। 6 
েফ য়াির লােহাের িবেরাধী দলগুেলার জাতীয় সে লেন 7-দফা দািব েপশ কেরন বাংলার েনতা মুিজব। আoয়ামী লীগ েনতারা 4 
মােসর চারণায় ছয়-দফােক জনি য় দািবেত পিরণত কের েতােলন। eরপর আবার শুরু হেলা ে ফতার, হয়রািন, িনয র্াতন। 
আoয়ামী লীগ, িমক লীগ, ছা লীেগর হাজার হাজার েনতাকম েক ে ফতার করা হয়। েবশ কেয়কবার ে ফতার o জািমেন মুি র 
পর ’77-eর 9 েম রােত মুিজব, তাজu ীনসহ বড় েনতােদর ে ফতার করা হয় েদশর া আiেন। ে ফতােরর িতবােদ o ছয় 
দফার সমথ র্েন ƣসব্র-সামিরক শাসেনর মে i 8 জুন সফল হরতাল পালন করা হয়। eরপর মুিজবেক হতয্ার জ  নয়া ষড়য  কের 
আi ব-েমানােয়ম চ । 2৯79-eর 4 জানুয়াির েশখ মুিজবেক eক নমব্র আসািম কের 46 জেনর িবরুে  দােয়র করা হেলা 
আগরতলা ষড়য  মামলা। 28 জানুয়াির রােত ব শাদু র্ল মুিজবেক মুি  িদেয় েজলেগেট পুনরায় ে ফতার কের েসনািনবােস আটক 
রাখা হয়। ষড়য  মামলার িবচার শুরু হয় 2৯ জুন। e সময় েজেল েথেকi েশখ মুিজব বাংলার মানুেষর মুকুটহীন স ােট পিরণত 
হন। গণaভুয্ ােন 2৯7৯-eর 33 েফ য়াির ষড়য  মামলা তয্াহার কের মুিজবসহ 45 জনেক মুি  েদয়া হেলা। eর আেগ 26 
েফ য়াির a তম আসািম সােজর্  জহুরুল হকেক ঢাকা কারাগাের গুিলেত হতয্া কের পািক সামিরক চ । 34 েফ য়াির েরসেকাস র্ 
ময়দােন লাখ লাখ েলােকর সমােবেশ েশখ মুিজবেক ব ব  uপািধেত ভূিষত করা হয়। ’7৯-eর 6 িডেসমব্র ব ব  েসাহরাoয়াদ র 
রণসভায় পূব র্ পািক ােনর নামকরণ কেরন বাংলােদশ। 



2৯7৯-eর 36 মাচ র্ আi েবর িবদােয়র পর েজনােরল iয়ািহয়া রা মতা দখল কেরন। আেগi বেলিছ, আoয়ামী লীগ o ব ব র 
বড় aজর্ন বাংলােদশেক সব্াধীন েদেশ পিরণত করা। ’81-eর 8 িডেসমব্র পািক ান জাতীয় পিরষেদর িনব র্াচেন পূব র্ বাংলায় 27৯ 
(273+8) আসেনর মে  আoয়ামী লীগ 278 (271+8) আসন েপেয় িনর শ সংখয্াগির তা লাভ কের। 28 িডেসমব্র ােদিশক 
পিরষেদর িনব র্াচেন পূব র্ পািক ােন 411 আসেনর মে  399িট পায় আoয়ামী লীগ। িনব র্ািচত িতিনিধেদর কােছ মতা হ া ের 
টালবাহানা শুরু কের iয়ািহয়ার সামিরক চ । 8 মাচ র্ েরসেকাস র্ ময়দােন ব ব  পািক ািনেদর কামান-ব েকর সামেন কারা ের 
বাংলােদেশর সব্াধীনতা েঘাষণা কেরন। 34 মাচ র্ ব ব র বাসভবনসহ সারা বাংলােদেশ সব্াধীন বাংলার পতাকা uড়ােনা হয়। 36 মাচ র্ 
রােত পািক ান সামিরক চ  বাংলার িনর  মানুেষর oপর যু  চািপেয় েদয়। oi রােত ে ফতার হoয়ার পূেব র্ ব ব  বাংলােদেশর 
সব্াধীনতা েঘাষণা কেরন। 

28 eি ল েমেহরপুেরর আ কানেন যু  পিরচালনার জ  বাসী সরকার শপথ হণ কের। শ র হােত ব ী ব ব  মুিজবেকi করা 
হয় রা পিত। ব ব র নােমi মুি যু  পিরচািলত হয়। েদিশ-িবেদিশ ষড়য  সে o তাজu ীন-নজরুলেদর েযাগয্ পিরচালনায় 
2৯82-eর 27 িডেসমব্র েদশ চূড়া  িবজয় aজর্ন কের। ’83-eর 21 জানুয়াির সব্াধীন বাংলােদেশর িত াতা ব ব  সব্েদেশ িফের 
আেসন। ব ব র েনতৃতব্াধীন আoয়ামী লীগ সরকার মা  দশ মােস জািতেক সব র্মহেল হণেযাগয্ সংিবধান uপহার েদয়। সরকার 
a  সমেয় িবেশব্র ায় সব েদেশর সব্ীকৃিত আদায় কের। সব্াধীনতার শ রা সােড় িতন বছেরর মাথায় সপিরবাের ব ব েক হতয্া 
কের। িজয়ার সামিরক চ  আoয়ামী লীগেক ধব্ংস করেত 2৯89 সােল িবeনিপ গঠন কের। িজয়া, eরশাদ, খােলদা িতনজনi 
জািতর িপতা হতয্ার িবচার ব , িগত o আ সব্ীকৃত খুিনেদর পুর ত কেরন। 2৯92 সােলর েফ য়ািরেত আoয়ামী লীগ েনতৃেতব্র 
কামড়াকামিড়র মে  িদি  বাসী ব ব  ক া েশখ হািসনা দেলর সভােন ী িনব র্ািচত হন। 28 েম েদেশ িফের িতন ভােগ িবভ  
আoয়ামী লীগেক ঐকয্ব  কেরন েশখ হািসনা। 

ব ব  হতয্ার পর 4 মােসর মে  2৯86 eর 8 নেভমব্র েসনা ধান িজয়া uপ ধান সামিরক আiন শাসক িহেসেব রা মতা দখল 
কেরন। eরপর িতিন ধান সামিরক আiন শাসক o রা পিতর গিদ িছনতাi কের সব র্ময় মতার aিধকারী হন। ঘাতক সদ র্ার 
িজয়া শুধু ব ব  হতয্া-ষড়যে  মদদ েদনিন, িতিন ব ব  o মুি যুে র েগৗরবময় iিতহাসেক স ণ র্ভােব মুেছ েফলার aপেচ া 
কেরন। িতিন সব্াধীনতািবেরাধী পািক ােনর দালালেদর মতায় বসান। মুি যুে  েনতৃতব্দানকারী দল আoয়ামী লীগেক ধব্ংস কেরন। 
iিতহাস eকিদন বলেব, মুি েযা া িজয়া কৃতপে  সব্াধীনতাযুে  aনু েবশকারী িছেলন। িজয়া, eরশাদ o খােলদা িতনজনi 
পািক ােনর ে তা া। e িতন কুচ ী মুি যুে র বাংলােদশেক িমিন পািক ােন পিরণত কেরন। ব ব ক া েনতৃেতব্ eেস মুি যুে র 
বাংলােদশেক িফিরেয় আেনন। িজয়া-eরশাদ েতা সব্াধীন বাংলােদশেক ায় পূব র্ পািক ােন রূপা িরত কেরিছল। 2৯92 সােল েশখ 
হািসনা আসেল িজয়ার বানােনা পূব র্ পািক ােনi িফের আেসন। জীবেনর ঝুিঁক িনেয় রাজনীিত কের ব ব ক া আoয়ামী লীগেক 
ভারতীয় কংে েসর ধারায় িফিরেয় eেনেছন। 

2৯58 সােল েদশ সব্াধীন হoয়ার পর ভারতীয় কংে স eকাধাের 41 বছর মতায় িছল। কংে েসর েনতৃেতব্i ভারত সব্াধীন হয়। 
সব্াধীনতািবেরাধী িজয়া চ  বাংলােদশ সব্াধীন হoয়ার সােড় িতন বছেরর মাথায় রা িপতােক হতয্া কের আoয়ামী লীগেক মতাচুয্ত 
কের। েশখ হািসনা জনক হতয্ার 32 বছর পর আoয়ামী লীগেক মতায় আেনন। ব ব ক া 3119 েথেক পর পর 4 বার 
িনব র্াচেনর মা েম মতায় eেনেছন। য র জানা যায়, গণতাি ক িবেশব্ েভােটর মা েম eভােব a  েকান েনতা েশখ হািসনার 
মেতা 5 বার িনব র্াচেন জয়ী হেয় সরকার গঠন করেত স ম হয়িন। 

গত কেয়ক বছর ধের েদেশ েকােনা শি শালী গঠনমূলক িবেরাধী দল েনi। েকu েকu মজা কের বেলন, কেয়ক বছর ধের eেদেশর 
িবেরাধী দেলর িনয় ণo করেছন ধানম ী েশখ হািসনা। আমরা েদেখিছ, ব ব  হতয্ার পর িজয়া চ  আoয়ামী লীগেক িনি  
করার জ  সব ধরেনর চ া -ষড়য  কেরেছন। eকi সে  2৯88, ’89 o 2৯92 সােল মিতিঝল iেডন া েণ আoয়ামী লীেগর 
4িট কাuি েল তয্ দশ  িছলাম। oi সময় েনতা িনব র্াচেন তৎকালীন নীিতিনধ র্ারকরা aমাজর্নীয় থ র্তার পিরচয় িদেয়েছন। যিদo 
oiসব েনতােদর মে  ায় সবারর দেলর জ  েদেশর জ  aেনক তয্াগ িতিত া রেয়েছ। আoয়ামী লীেগর েনতাকম সহ বাঙািল 
জািত ভাগয্বান েয, েশষ পয র্  েশখ হািসনা দেলর হাল ধেরিছেলন। আর তা না হেল িজয়া-eরশােদর আoয়ামী লীগিবেরাধী চ া  
eবং চা র-পরবত  আoয়ামী লীগ েনতােদর েনতা িনব র্াচন-িবষয়ক থ র্তা- আoয়ামী লীগেক হয়েতা বহু আেগi মুসিলম লীেগ 
পিরণত করত। 

তেব eকটা কথা সব্ীকার করেতi হেব, আoয়ামী লীেগর মূল শি  হে  তৃণমূল। িবিভ  সমেয় বড় বড় েনতারা েকu েকu দেলর 
সে  েবiমািন কেরেছন। তৃণমূেলর কারেণ দল আজo ে েচ রেয়েছ। সবেশেষ eকথা েজার িদেয় বলা যায়, েশখ হািসনার েনতৃেতব্র 
ঔ ে র কারেণi আoয়ামী লীগ সাত দশক পেরo ম  গগেনর সূেয র্র মেতা জব্লজব্ল করেছ।  


