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জাসদ  সভাপিত হাসা ল হক ই  বেলেছন,  রাজৈনিতক আদশ ও নীিতর
ে ই জাসদ ব ব রু িব ে  রাজৈনিতক অব ান হণ কেরিছল। জাসদ

কখেনাই  ব ব রু  িব ে  ষড়য  কেরিন।  জাসদ  ব ব রু  সরকােরর
রাজৈনিতক িবেরািধতা করেলও ব ব রু খুিনেদর সে  হাত মলায়িন, আপস
কেরিন। বরং জাসদ ব ব রু খুিনেদর িব ে  িতেরাধ-সং াম গেড় তােল।
গতকাল  রিববার  রাজধানীর  ব ব ু  অ ািভিনউ  শহীদ  কেনল  তােহর
িমলনায়তেন সদ য়াত জাসেদর ায়ী কিমিটর সদ  ও মািনকগ  জলা
জাসেদর  সভাপিত  ইকবাল  হােসন  খােনর শাকসভায়  িতিন  এসব  কথা
বেলন।

ই  বেলন, আজ আওয়ামী লীেগর কিতপয় নতা জাসেদর িব ে  ষড়যে র অপবাদ িদে ন তােদর আেগ
িনেজেদর চহারা আয়নায় দখা উিচত। ৬০-এর দশেক ছা লীেগর কারা খ কার মা ােকর অ সারী
িছল, ৬০-এর দশেক ছা লীেগর অভ ের িসরাজুল আলম খান-আ রু রা াক-কাজী আেরেফর নতৃ াধীন
িনউি য়ােসর পিরচালনায় াধীনতার লে  আপসহীন িব বী সং ােমর িবপরীেত দািঁড়েয় কারা পািক ান
রা  কাঠােমার মেধ ই পূব পািক ােনর ায় শাসেনর পে  ওকালিত করেতন, ১৯৭৫ সােলর ১৫ আগ
ব ব ু হত ার পর কারা খ কার মা ােকর সে  হাত িমিলেয়িছল, কারা অ  িনেয় ইে ফাকসহ িবিভ
পি কা অিফেস িগেয় শখ মিুজবরু রহমােনর নােমর আেগ ব ব  ুনা িলখেত মিক িদেয়িছল, কারা িজয়ার
আ েল  ডলার-পাউে ডর ব বসায় কের কািটপিত হেয় এখন বেড়া বেড়া নীিত কথা বেল—তা দশবাসী
জােন।

জাসদ  সভাপিত  বেলন,  আওয়ামী  লীেগর  কারা  ১/১১  পরবতীেত  শখ  হািসনােক  মাইনাস  করেত
চেয়িছল, শখ হািসনা  কােদর উে েশ বেলিছেলন,  ‘আই াব ফরিগেভন, বাট নট ফরগেটন’,  তাও
দশবাসী জােন। িতিন বেলন,  আজ আওয়ামী লীগ ও জাসদসহ মিু যেু র সপ  শি র রাজৈনিতক

ঐেক র সাফেল র  ওপরই  শখ  হািসনার সরকার  দাঁিড়েয়  আেছ,  িবএনিপ-জামায়াত-জি বাদ  িবপয
হেয়েছ।  তরাং  যারা  এখন পিরকি তভােব  জাসেদর িব ে  িবেষাদগাের নেমেছ  তারা  মিু যেু র
সপে র শি র রাজৈনিতক ঐক  ন াত্ করেত চাইেছ।

ই  বেলন, জাসদ সং াম কের, ষড়য  কের না। খ কার মা ােকর ৮৩ িদেনর শাসেন কেয়কশ জাসদ
কমী িনহত-িনযািতত হন, জাসদ নতাকমীেদর িঠকানা হয় কারাগার। িতিন আেরা বেলন, জাসদ ব ব রু
হত াকাে র  ফলেভাগী  না,  বরং  যারা  আজ জাসদেক ষড়য কারী  িহেসেব  অপবাদ  িদে ন  তােদর
অেনেকই ব ব েুক হত ার ফলেভাগী। িতিন বেলন, জাসদ াধীনতা-সং ামী,  মিু েযা া, জনগেণর
অিধকার িত ার সং াম  ও সমাজবদেলর সং ােমর আপসহীন কমী-সংগঠক- নতােদর দল।  য়াত
ইকবাল হােসন খান ও হাজার হাজার শিহদ নতাকমীর জীবন থেক িশ া িনেয় জাসদ নতাকমীেদর
জনগেণর পােশ দািঁড়েয় জনগেণর অিধকার িত া  ও  সমাজবদেলর সং ােম  অিবচল থাকার আ ান
জানান।

  ইে ফাক িরেপাট
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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।

|

জাসদ সভাপিত বেলন, গহৃ ািল সংেযাগসহ সব ধরেনর সংেযাগ ও ব বহাের গ ােসর মলূ বিৃ  সাধারণ
মা েষর জীবনযাপন ব য়  বিৃ  করেব।  িতিন  গ াস  খােতর সং ার না  করা,  নীিত  ও  অপচয় এবং
এলএনিজ আমদািনেত বাড়িত মলূ  দওয়ার দায় সাধারণ মা েষর ওপর না চাপােনার জ  সরকাের িত
আ ান জানান। ঢাকা মহানগর জাসেদর সম য়ক মীর হাসাইন আখতােরর সভাপিতে  শাকসভায় আেরা
ব ব  রােখন—জাসেদর সাধারণ স াদক িশরীন আখতার এমিপ,  সহসভাপিত আফেরাজা হক রীনা,
যু  সাধারণ স াদক অ াডেভােকট হািববরু রহমান শওকত মখু।
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