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বায়াে ার ভাষা আে ালন, াধীনতা সং াম থেক  কের বতমান সময় পয  বাঙািলর যত িকছু মহত্
অজন সবই অিজত হেয়েছ আওয়ামী লীেগর নতৃে । একিট জািতর কােছ াধীনতার চেয় বড় িকছু হেত
পাের না। জািতর িপতা ব ব ু শখ মিুজবরু রহমােনর নতৃে  দীঘ ৯ মাস র য়ী যেু র মাধ েম ৩০
লাখ শিহেদর রে র িবিনমেয় আমরা একিট াধীন দশ উপহার পেয়িছ। যু িব  বাংলােদশেক এিগেয়
িনেত ব ব ু য পিরক না ণয়ন কেরিছেলন, তা িতিন বা বায়ন কের যেত পােরনিন। পঁচা েরর ১৫
আগ  সপিরবাের তােক হত ার  মধ  িদেয়  পািক ািন  পরািজত শি  বাংলােদেশর অ যা া  িপিছেয়
িদেয়িছল। ঘাতকরা জাতীয় চার নতােকও কারাগাের িনমমভােব হত া কের। আইেনর শাসন  হেয়
যায়। ব  হেয় যায় অথনীিতর চাকাও। সামিরক শাসন ও রত  জািতর ওপর জগ ল পাথেরর মেতা
চেপ বেস।  হয় হত া ও ষড়যে র রাজনীিত। িজয়াউর রহমান মতা দখল কের ব দলীয় গণতে র

নােম াধীনতািবেরাধী জামায়াতেক রাজনীিত করার েযাগ কের দন। এক সাগর রে র িবিনমেয় অিজত
লাল-সবেুজর পতাকা াধীনতািবেরাধীেদর গািড়েত গািড়েত তেুল দন। আওয়ামী লীগ নতাকমীেদর ধের
ধের হত া করা হয়। হাজার হাজার নতাকমীেক কারাগাের ফেল রাখা হয়। চরম সই সংকটাপ  অব ায়
১৯৮১ সােলর ফ য়ািরর মাঝামািঝ অ ি ত আওয়ামী লীেগর কাউি েল ব ব ু ক া শখ হািসনােক
সংগঠেনর সভাপিত িনবািচত করা হয়। দীঘ ছয় বছেরর িনবাসন জীবন শেষ ১৯৮১ সােলর ১৭ ম িতিন

েদশ ত াবতন কের আওয়ামী লীেগর নতৃ  হণ কেরন। শখ হািসনার নতৃে   হয় বাঙািলর
ভাট ও ভােতর অিধকার িত ার সং াম। অেনক ঘাত- িতঘাত আে ালন-সং াম জীবনদােনর পর দীঘ

  মাহা দ নািসম এমিপ
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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।

|

২১ বছর পর শখ হািসনার নতৃে  ১৯৯৬ সােলর ২৩ জুন িত াবািষকীর িদেন আওয়ামী লীগ সরকার
গঠন কের। তখন থেক দশ মিু যেু র চতনায় িফের আেস। গণত েক ািত ািনক প দওয়ার লে
সংসদেক সকল কমকাে র ক িব েত পিরণত করা হয়। ভারেতর সে  অমীমাংিসত পািন ব ন চিু
করা হয়। পাবত  চ ােম শাি চিু  কের দীঘ িদেনর হানাহািন র পাত ব  করা হয়। আইেনর শাসন
চালু হয়। ২১ শ ফ য়াির মযাদা পায় আ জািতক মাতভৃাষা িদবেসর। শখ হািসনার নতেৃ  এই পাচঁ
বছেরর সময়কাল জািতর ইিতহােস এক বণ সময় িহেসেব িবেবিচত হয়। এরপর ২০০১ সােল িবএনিপ-
জামােতর  মতায়  আেরাহেণর  মাধ েম  দশ  াধীনতািবেরাধী  শি  হােত  চেল  যায়।   জি  উ ান
ঘিটেয়     পুেরা  দশেক পিরণত  করা  হয়  মতুৃ  উপত কায়।  আওয়ামী  লীগেক নতৃ শূ  করেত শখ
হািসনার ওপর এেকর পর এক েনড হামলা চালােনা হয়। ২০০৪ সােলর ২১ আগ  শখ হািসনােক
হত ার লে  েনড হামলা চালােনা হয়। এেত নারী ন ী আইভী রহমানসহ ২৪ জন নতাকমী িনহত
হয়। জি বাদ,  স ােসর পাশাপািশ হাওয়া ভবন কি ক লটুপােটর রাজ  কােয়ম করা হয়।  পছে র
লােকর কােছ মতা হ া র করেত িগেয় িবএনিপ-জামায়াত সরকার দেশ এক অরাজক পিরি িতর সিৃ

কের। এরই ধারাবািহকতায় দেশ জ ির অব া জাির করা হয়। সনা সমিথত ত াবধায়ক সরকার িমথ া
মামলা িদেয় ফতার কের শখ হািসনােক। তােক রাজনীিত থেক িবি  করার ষড়য   হয়। শীল
সমাজ নামধারী একিট গা ী মাইনাস ট ুফরমলুা দয়। দেলর অেনক নতাও তােদর সে  যু  হেয় সই
ফরমলুা বা বায়েনর চ া চালায়। িক  আওয়ামী লীগ কমীরা শখ হািসনার পােশ িছেলন বেলই তারা স
িদন সই মাইনাস  ফরমলুা  বা বায়ন  করেত পােরিন। িবিভ  আে ালন সং ােম মাণ হেয়েছ, সারা
দেশ ছিড়েয় থাকা িনেবিদত াণ কমীরাই আওয়ামী লীেগর মলূ  শি । যখনই আওয়ামী লীগ কােনা

সংকেট পেড়েছ,  তখনই কমীরা  দঢ়ৃ—ই াত ঐক  গেড় তুেল আওয়ামী  লীগেক র া  কেরেছ।  তী
জনমেতর কােছ ষড়য কারীরা পরািজত হয়। এরপর সব দেলর অংশ হেণ শাি পূণ িনবাচেনর পর শখ
হািসনার নতৃে  আবারও আওয়ামী দশ পিরচালনার েযাগ লাভ কের। সই থেক টানা তৃতীয় ময়ােদ
শখ হািসনার নতেৃ  আওয়ামী লীগ দশ পিরচালনার েযাগ পেয়েছ। শখ হািসনার নতৃে  বাংলােদশ
বার  গিতেত  এিগেয়  চলেছ।  দেশর  আথ-  সামািজক  অব া  অতীেতর  য- কােনা  সমেয়র  চেয়

শি শালী। ইেতামেধ  বাংলােদশ উ য়নশীল দেশর তািলকায় ান কের িনেয়েছ। মাথািপছু আয় ১৭৫২
মািকন ডলাের উ ীত হেয়েছ। আমরা এখন ােটলাইট যেুগ েবশ কেরিছ। বাংলােদশ এখন িব সভায়
আ মযাদাশীল জািত িহেসেব িতি ত। ২০২১ সােলর মেধ  মধ ম আেয়র দশ এবং ২০৪১ সােলর
মেধ  উ ত সমৃ  দশ িহেসেব বাংলােদশেক এিগেয় িনেয় যেত আওয়ামী লীগ সরকার কাজ কের যাে ।
জািতর িপতা ব ব ু শখ মিুজবরু রহমান ধুা, দির মু  ে র সানার বাংলা গেড় তলুেত চেয়িছেলন।
িক  ঘাতকরা তােক সই েযাগ দয়িন। ব ব ু য  দেখিছেলন, তার ক া ধানম ী শখ হািসনা
সই  বা বায়েন িদনরাত কাজ কের যাে ন। আওয়ামী লীেগর িনেবিদত াণ লাখ লাখ নতাকমী শখ

হািসনার   নতৃে  ব ব রু  বা বায়েন তার পােশ থাকেব। এর মধ  িদেয়ই বাংলােদশ কাি ত গ েব
পৗঁছােব।

n লখক : িসিডয়াম সদ , বাংলােদশ আওয়ামী লীগ
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