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আওয়ামী লীেগর িসিডয়াম সদ  শখ ফজললু কিরম সিলম বেলেছন, ছা  ইউিনয়েনর মনন প
(বতমােন ওয়াকাস পািট সভাপিত রােশদ খান মনন) ব ব রু িবেরািধতা করত। মিতয়া প ব ব রু
িবেরািধতা করত না। গতকাল রিববার সংসেদ ২০১৯-২০ অথবছেরর ািবত বােজেটর ওপর সাধারণ
আেলাচনায় অংশ িনেয় িতিন একথা বেলন। এসময় শখ সিলেমর বােম এক আসন পেরই িনজ আসেন
মিতয়া চৗধরুী উপি ত িছেলন, তেব মনন এসময় সংসেদ উপি ত িছেলন না।আওয়ামী লীেগর ৭০তম

িত াবািষকীর  িদেন  দলিটর  ইিতহাস  তেুল  ধের  শখ  সিলম  বেলন,  এনএসএফ  থেম  ব ব রু
িবেরািধতা কেরেছ, পের কেরিন। মনন-মিতয়া প এেদর সবাইেক িমেলই ছা  সং াম পিরষদ। সই
পিরষেদর আ ায়ক িহেসেব  তাফােয়ল আহেমদ  ব ব েুক ‘ব ব ’ু  উপািধ  দন।  জনগেণর সামেন
ওয়াদা কের তারা ব ব  ুউপািধ িদল, কত বড় িনল —পের তারা ব ব  ুবেল না। িতিন বেলন, অেনেক
বাংলােদেশর জািতর িপতা সাজেত চায়। এরা কাথায় িছল? ১৯৬৯ সােলর ৫ িডেস র সাহরাওয়াদী
উদ ােন ব ব  ু য ভাষণ দন সখােনই বাংলােদশ নামটা দন।

িবএনিপর িত াতা িজয়াউর রহমােনর সমােলাচনা কের শখ সিলম বেলন, িজয়াউর রহমান ক িছেলন?
আমার কােছ মাণ আেছ। যেু র সময় পািক ািন সনা আসলাম বগ তােক িচিঠ লেখ। সই িচিঠ আমার
কােছ আেছ। য লাক দেশর জ  যু  কের তার কােছ পাকেসনা িচিঠ িলেখ ‘তুিম ভােলা কাজ কেরছ।
তামার জ  পরবতী উপহার অেপ া করেছ। তুিম তামার পিরবার িনেয় উি  হইও না।’ িতিন বেলন,

িজয়া িছল পািক ািন এেজ ট। িজয়ার পিরবার পি ম পািক ােন করািচেত বসবাস করত। িপতামাতােক
মতৃু র পর পািক ােন কবর দওয়া হয়। এখােন কােনািদন তারা আেসিন। গণঅভু ােনর সময় িবেশষ
দািয়  িনেয় আইএস-এর কমকতা  িহেসেব তােক ঢাকায় পাি ং  দওয়া হয়। আর তার ী  খােলদা
িজয়াও একই।

শখ সিলম আেরা বেলন, মিু যেু র সময় গণহত ার িবচাের িশমলা চিু  হয়। সই চিু েত ১৯৩ জন
পাকেসনা কমকতার িবচার হওয়ার কথা িছল, যটা পািক ােনর করার কথা িছল। অথচ ১৯৯২ সােল
যু াপরাধী  জানযয়ুা  মারা  গেল  খােলদা  িজয়া  ধানম ী  থাকাব ায়  শাকবাতা  পাঠান।  কী  মহ ত!
এমনিক িতিন যখন পািক ান সফের যান তার কবর পয  িজয়ারত কেরন। এরা পািক ােনর এেজ ট
িহেসেব িত কেরেছ, ব ব েুক হত া কেরেছ। িতিন  রেখ বেলন, মিু েযা া াধীনতাকামী মা ষ িক
মিু েযা ােদর হত াকারীেদর িবচার ব  করেত পাের?  াধীনতািবেরাধীরা  কাথাও রাজনীিত  করেত
পাের? তারা পািলেয় বড়ায়। িক  ভাগ  আমােদর দেশ তারা রাজনীিত কের।
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ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।
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