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েখেত বেস ব  eমিপ eকসময় িজে স করেলন, eবার বিরসi হয়েতা েটাির দেলর েনতৃেতব্ বসেবন, েতামােদর 
েদেশর খবর কী? েশখ হািসনার িবক  েকােনা েনতা েতা শুধু আoয়ামী লীেগ নয়, েতামােদর েদেশo েদখিছ না, 
তাহেল দেলর পরবত  েনতা েক হেবন, ভিব েত ধানম ীi বা েক হেবন? uপমহােদেশ eতকােলর 
পিরবারত o aচল হেত চেলেছ। ভারেত রাহুল গা ীর পিরণাম েদখেল েতা। বললাম, বাংলােদশ িনেয় eসব 
ভাবনা eখন েকu ভাবেছ না। সামেন আoয়ামী লীেগর জ  আেরা পাঁচ বছর পেড় আেছ। েশখ হািসনা eখেনা 
দেলর েনতৃেতব্র হাল ধের আেছন eবং েদেশর ধানম ীর পেদo আসীন। েদেশর রাজনীিতo eখন েমাটামুিট 
ি িতশীল। আশা করা যায়, aথ র্ৈনিতক পিরক নাগুেলার বা বায়ন গিতশীল রাখেত পারেল আগামী িনব র্াচেনo 
মানুষ েশখ হািসনার েনতৃেতব্i আoয়ামী লীগেক মতায় চাiেব। 

ব  eমিপ বলেলন, আগামী পাঁচ বছের বাংলােদেশ কী হেব তুিম তা জােনা না। হািসনা েঘাষণা িদেয়েছন পরবত  
িনব র্াচেন িতিন েনতৃতব্ েদেবন না। মতায়o থাকেত চান না। e aব ায় েশখ হািসনার eবং তাঁর দেলরi েতা 
uিচত আoয়ামী লীেগর জ  eখনi eকজন েযাগয্ o দ  েনতা খুেঁজ েবর করা eবং সময় থাকেত তাঁেক 
জনগেণর কােছ পিরিচত কের েতালা। না হেল খােলদািবহীন িবeনিপর েয দশা হেয়েছ, হািসনািবহীন আoয়ামী 
লীেগর িক েসi aব া হেব না? তাঁেক বললাম, বাংলােদশ স েক র্ তাঁর ধারণার সে  আমার ধারণার eকটা 
পাথ র্কয্ আেছ। aব  আমােদর দুজেনর ধারণার মে  কার ধারণা সফল হেব, তা বলেত পাির না। থেম েশখ 
হািসনার আগামী িনব র্াচেন, যা eখেনা পাঁচ বছর দূের, তােত েনতৃতব্ না েদoয়ার স েক র্ বিল? চার-চারবার 
েদেশর ধানম ী থাকার পর েশখ হািসনা িন য়i াি েবাধ করেছন eবং যথাথ র্ভােবi রাজনীিতর স ুখ সাির 
েথেক সের েযেত চাiেছন। eটা aেনক েদেশর জনি য় েনতাi চান। িক  জনগেণর িবপুলভােব আ াভাজন 
েকােনা েনতা যিদ েদেখন, েদেশর ক ােণর সব্ােথ র্i তাঁেক মতায় রাখেত জনগণ u ুখ, তাহেল তাঁেক িস া  
বদলােত হয়। eকবার iসরােয়েলর সে  যুে  পরাজেয়র পর জামাল নােসর িমসেরর ে িসেড  পেদ i ফা 
িদেয়িছেলন। িক  কায়েরার রাজপেথ u াল জনগেণর দািবেত তাঁেক পদতয্াগপ  তয্াহার করেত হেয়িছল। 



eটা েশখ হািসনার জীবেনo ঘেটেছ। eরশােদর আমেল eক সাধারণ িনব র্াচেন িবপয র্েয়র পর েশখ হািসনা দেলর 
েনতৃেতব্ i ফা িদেয়িছেলন। দেলর েনতাকম রা শুধু নয়, সাধারণ মানুষ রা ায় েনেম eেসিছল তাঁর পদতয্াগপ  
তয্াহার করার দািবেত। তাঁেক পদতয্াগপ  তয্াহার করেত হেয়িছল। ভিব েতo েশখ হািসনা দেলর েনতৃতব্ 

েছেড় রাজনীিতর েপছেনর সািরেত েযেত চাiেল eকi aব ার u ব ঘটেব। তা ছাড়া তাঁর রাজনীিত েথেক 
aবসর হেণর বয়সo হয়িন। বত র্মােন তাঁর বয়স 83 বছর। পাঁচ বছর পেরo িতিন 91 বছর বয়েস েপৗঁছােবন 
না।  গল, চািচ র্ল, িরগয্ান, মাহািথর মুখ েনতা বয়েসর েতায়া া কের মতায় থােকনিন। যিদ েদেশর সব্ােথ র্ 
েয়াজন পেড় তাহেল স মতা থাকা পয র্  হািসনা েকন মতায় থাকেবন না? iসরােয়েলর েনতািনয়াহু eবার 

িনেয় কত দফা মতায় আেছন? 

ি িটশ eমিপ ব েক বললাম, খােলদািবহীন িবeনিপর আজ েয aব া, হািসনািবহীন আoয়ামী লীেগর েসi aব া 
হেব তা মেন কির না। িবeনিপর জ  কয্া নেমে  eবং েনতৃতব্ ি  o পিরবারিভি ক। জনগেণর মে  ei 
দেলর েকােনা িশকড় (r oot ) েনi। ei দেলর পিরণিত ঘটেত চেলেছ মুসিলম লীেগর মেতা। a িদেক 
আoয়ামী লীেগর জ  গণ-আে ালন েথেক। দেল েনতৃতব্ o নীিতর মিববত র্ন হেয়েছ। েনতৃেতব্o বারবার বদল 
ঘেটেছ। দলিটর জ  মূলত মoলানা ভাসানী o েশখ মুিজেবর েনতৃেতব্। পের শহীদ েসাহরাoয়াদ  eেস েক ীয় 
েনতৃেতব্ বেসন। মoলানা ভাসানীর পর পূব র্ পািক ান আoয়ামী লীেগর সভাপিত হন মাoলানা আবদুর রশীদ 
তকর্বাগীশ। 

শহীদ েসাহরাoয়াদ র মৃতুয্র পর নoয়াবজাদা নসরু াহ খান আoয়ামী লীেগর েক ীয় েনতৃেতব্ বেসন। ছয় দফা 
আে ালেনর সময় েশখ মুিজব কারাগাের বেস আoয়ামী লীেগর সভাপিত হন। তাঁর মৃতুয্র পর েবগম েজাহরা 
তাজu ীন o আবদুল মােলক দেলর েনতৃতব্ হণ কেরিছেলন। িলখেত ভুেল েগিছ, ব ব  যখন েদেশর 
ধানম ী, তখন দেলর েনতৃতব্ েছেড় িদেয়িছেলন কামারু ামােনর oপর। সব র্েশষ েশখ হািসনা দেলর সভােন ী 

িনব র্ািচত হন eবং eখেনা আেছন। তাঁর েনতৃেতব্i দল আবার শাসন মতায় িফের আেস eবং eখেনা শাসন 
মতায় আেছ। 

দেলর েনতৃেতব্র মেতা নীিতরo পিরবত র্ন হেয়েছ বহুবার। ভাসানী o েসাহরাoয়াদ র েনতৃেতব্ আoয়ামী লীগ িছল 
eকিট মডােরট সা দািয়ক দল। ব ব  েশখ মুিজেবর েনতৃেতব্ দলিট গেড় oেঠ aসা দািয়ক েসা াল 
েডেমা য্াট দল িহেসেব। েশখ হািসনার েনতৃেতব্ দলিট মডান র্ o েসকুয্লার েডেমা য্াট পািট র্। িতিট সংকেট 
আoয়ামী লীেগর ঘুের দাঁড়াবার শি  আেছ eবং েনতৃতব্িবহীন aব ায় নতুন েনতা ƣতিরর স মতা আেছ। 
ব ব র মৃতুয্র পর চরম েনতৃতব্হীন aব ায় দলিট িক নতুন েনতৃতব্ ƣতিরেত স মতা েদখায়িন? হািসনা-েনতৃতব্ িক 
uেঠ আেসিন? 

আমার ব  েশষ কের ব  ি িটশ eমিপেক বেলিছ, aব i বাংলােদেশর গণত  িচরকাল eক দল, eক 
েনতািনভ র্র থাকুক তা েদেশর মানুষ চায় না। িক  িবeনিপ, জাতীয় পািট র্, জামায়াত—eরা গণতাি ক দল নয় 
eবং আoয়ামী লীেগর িবক  দলo নয়। বাংলােদেশ আoয়ামী লীেগর িবক  eকিট aসা দািয়ক গণতাি ক দল 
o েনতৃতব্ গেড় oঠা দরকার। আজেকর সুধীসমাজ নামক েগা ীর ছড়ােনা িব াি  েথেক েদেশর মানুষ চূড়া ভােব 
মু  হেল জনগেণর চািহদা, আে ালন o uে াগ েথেক িবক  রাজৈনিতক দল o েনতৃতব্ গেড় uঠেব বেল আমার 
িবশব্াস। পচা শামুেক বারবার জনগেণর পা কাটেব না।   
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