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ড. িমlন িব াস

28  েসেpmর  pধানমntী
েশখ হািসনার জnিদন। ei
েসেpmর মাসিট েহাক তার
শাসনকােলর  িনিবড়
মলূয্ায়েনর  মাস।  সারা
বছরi িবিভn iসুয্েত িতিন
েদশ-িবেদেশ  আেলািচত
হেcন  িকn  তার  জn
মাসিটেক  আমরা  িবেশষ
তাtপেযর্  aিভিষk  করেত
চাi।  েসেpmর  মােস
আমােদর  ‘মহান  িশkা
িদবস’  পািলত  হয়,  যার

সে  েশখ হািসনার সmকর্  আেছ; আেছ ‘আnজর্ ািতক সাkরতা িদবস’; যা তার সরকােরর মলূয্বান aজর্ ন
িহেসেব গণয্। আেরা আেছ িbিটশিবেরাধী আেnালেনর েনtী pীিতলতার আtা িত িদবস। িযিন েদেশর
sাধীনতা,  সাবর্েভৗমt  রkায়  আtা িত  েদন  e  মােসi।  সব  িমেল  তয্ােগ,  aজর্ েন  o  সাফেলয্  eকিট
মিহমািnত মাস হেলা ‘েসেpmর’। 
জনেনtী েশখ হািসনা েকন জনগেণর আsার pতীেক পিরণত হেয়েছন? e pে র utর aেnষেণ দ-ুeকিট
pসে র  aবতারণা  করা  যায়।  pথমত,  েশখ  হািসনা  ছাtজীবন  েথেকi  রাজনীিতসmৃk। 1967  সােল
ঢাকা িব িবদয্ালেয় পড়ার সময় তার সহপাঠীরা sৃিতচারণ কের বেলেছন, হািসনার িছল eকটা আকষর্ণীয়
kমতা, সবার সে  খুব সহেজi িমশেত পারেতন। eেকবাের সহজ-সরল আnিরকতায় ভরা মন। সবার মন
জয় করার eকটা মুgময় kমতা িছল তার। েববী মoদদু িলেখেছন, ‘তার সে  আমার মেনর িমল িছল
যেথ । িবেশষ কের বiপড়া, গান েশানা, আ া, সভায় o িমিছেল যাoয়া eবং ছাtরাজনীিতর কাজকমর্
করা।  যিদo  দজুেন  দiু  সংগঠেন,  তার  পরo  আমােদর  মেধয্  বnুেtর  সmকর্  েবশ  ঘিন  িছল।  তার
কথাবাতর্ া, িচnাভাবনার সে o তখন েথেক আিম সহমমর্ী হi। তার জনদরিদ মন আেছ, যা আমােক sশর্
কের থােক। তার pথম পছn বiপড়া। বi uপহার েপেল িতিন সবেচেয় েবিশ খুিশ হেয় থােকন। ’
িপতার  রাজৈনিতক  আদশর্,  আেnালন-সংgাম-কারাবিn  জীবন  সবi  িতিন  ৈশশব-ৈকেশার  েথেকi
েদেখেছন। ei aিভjতা তােক িপতার আদশর্ utরািধকারী িহেসেব গেড় েতােল। িতিন যখন আিজমপুর
গালর্স sুেল a ম ে িণর ছাtী, তখন েনতৃt িদেয় ছাtীেদর িনেয় িশkা আেnালেন ঢাকা িব িবদয্ালেয়র
বটতলার িবেkাভ সমােবেশ েযাগ েদন। eসময় পুিলশ তােদর oপর লািঠচাজর্  কেরিছল। eরপর ঢাকার
uc  মাধয্িমক  মিহলা  কেলেজর  ছাtী  সংসদ  িনবর্াচেন  সহ-সভাপিত  িনবর্ািচত  হেয়  কেলেজর  ছাtীেদর
সমসয্া সমাধান o সাংsৃিতক কমর্সূিচেত েনতৃt েদন। কেলেজ শিহদ িমনার pিত ায় তার aবদােনর কথা
েলখা আেছ েশখ হািসনার িনেজর রচনায়।  িতিন িলেখেছন, ‘আমােদর েদেশ ছাtরাজনীিতর ঐিতহয্ িছল
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার, ঢাকা-1215
েথেক pকািশত o মিুহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড,
ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।

aনয্ায়-aিবচােরর িব েd েখ দাঁড়ােনার আেnালন করার জনয্। ছাtরাজনীিতর ei ঐিতহয্ ন  করার
জনয্ eবং আiয়ুব খােনর আমেলi ছাtরাজনীিতেত astধারীেদর মহড়া  হয়। েমধাবী গিরব ছাtেদর
aথর্ িদেয় ছাtরাজনীিত ংেসর ei চkাn আজo িবদয্মান (sুল জীবেনর িকছু sৃিতকথা, সাদা কােলা)।’
িব িবদয্ালেয় পড়ার সময় uনসtেরর গণ-aভুয্tান, eকাtেরর aসহেযাগ আেnালন o মিুkযুেd aংশ
েনন  িতিন।  তার  িপতার  রাজৈনিতক  জীবনেক  খুব  ঘিন ভােব  েদখার  সুেযাগ  হেয়িছল  বেলi  িতিন
ব বnুর  মেতা  বাংলার মানুষেক  গভীরভােব  ভােলাবােসন।  িdতীয়ত, 1981  সােলর  17  েম  আoয়ামী
লীেগর সভােনtী হেয় sেদশ pতয্াবতর্ ন কের িতিন বেলেছন, ‘আমার eকমাt দািয়t িপতার aধরা sp
সফল করা।’ েশখ হািসনা pায়শi বেল থােকন, ‘জনগেণর ভাত o েভােটর aিধকার pিত া করাi আমার
রাজনীিত।’ িশ েদর মেধয্ ভিবষয্t েদখেত ভােলাবােসন, ‘িশ রা আমােদর েদশ o জািতর ভিবষয্t।
আমােদর বতর্ মানেক utসগর্ কের তােদর ভিবেষয্ক আনn, ujjল, sিs o শািnময় কের তুলেত হেব।’
িতিন েদেশ গণতnt pিত ায় আেnালন o সংgাম, সntাস o জি বােদর িব েd সাহসী েযাdা, িব শািn
pিত ায়  েসাcার  pবkা  eবং  রাজৈনিতক  দরূদিশর্তার  কারেণ  তােক  িবেশষভােব  শািn  পুরsার  o
সmানীয় ডkেরট িডিg েদয়া হয়। তার শাসনকােল েদখা েগেছ েয েকােনা সংকট মহূুেতর্  িকংবা pিতkল
পিরিsিতেত েশখ হািসনা tিরত িসdাn েনন। 1982 েথেক আজ পযর্n aেনক েলা রাজৈনিতক িসdাn
িতিন pচ  দঢ়ৃতার সে  িনেয়েছন। pিতkল পিরেবশ, সহকমর্ীেদর শত বাধা eবং সুশীল সমাজ িকংবা
aনয্ানয্ রাজৈনিতক  দেলর  িচnা-েচতনা  সm ূণর্ েপ তার  িবপেk  থাকার  পরo িতিন eিগেয়  িগেয়েছন।
1986 সােলর সংসদ িনবর্াচেন aংশ িনেয় eবং পরবতর্ীকােল আবার সংসদ েথেক েবর হেয় আসা eকিট
িবশাল  বয্াপার  িছল।  1991  সােলর  পর  িবeনিপিবেরাধী  আেnালেন  সফলতা,  1996  সােলর  সরকার
pধান  িহেসেব  সাফলয্  েযমন  tপূণর্  ঘটনা;  েতমিন  1/11’র  েpkাপেট  aিত  dত  িসdাn  gহণ
aননয্সাধারণ।  সব  েশেষ  2014  সােলর  5  জানয়ুািরর  িনবর্াচন  িতিন  কেরিছেলন  দরূদশর্ী  রাজৈনিতক
িসdােn— িবেরাধীপkসহ তাবt দিুনয়ার kমতাবান রা শিkর মিকধমিক uেপkা কের েকবল িনেজর
দেলর aিst রkা o জনগেণর sােথর্।
2018  সােলর  িনবর্াচেন  জয়লাভ  কের  আoয়ামী  লীেগর  েনতৃtাধীন  সরকার  গিঠত  হoয়ার  পর  েদেশ
রাজৈনিতক  িsিতশীলতা  eেসেছ।  eমনিক  িহnু জনেগা ীর  oপর  হামলা-aতয্াচার িনমূর্ল  করা  হেয়েছ।
মানেুষর  pাতয্িহক  জীবেন  sিs  িফের  eেসেছ।  িবেদিশ  রাে র  kমাগত  aিভনnেন  মুখিরত  eখন
বাংলােদেশর  pিতিট  আিঙনা;  aিফস-আদালত,  িশkাpিত ান।  িবsয়করভােব  আমরা  লkয্  করলাম
েযসব বয্িk িনবর্াচেনাtর সমােলাচনায় মখুর িছেলন তারা eখন সরকােরর ণগােন আেলািড়ত; িটিভর
টকেশােত তারা বতর্ মান সরকােরর চয্ােল  েমাকািবলার  কৃিতেt আনিnত। তবু aপpচার েথেম েনi।
েদশ o জািতর কলয্ােণর sােথর্ eকিট aবাধ, সু ু  o িনরেপk িনবর্াচেনর মাধয্েম গণতntেক আেরা সুদঢ়ৃ
িভিtর oপর pিতি ত কেরেছন pধানমntী েশখ হািসনা। যােত আমােদর ত ণ pজn eকিট সুnর সমাজ
পায়। eকিট সুnর সmাবনাময় বাংলােদশ আমরা সবাi িমেল গেড় তুলেত পাির। সব েভদােভদ ভুেল 2021
সােলর মেধয্ গেড় তুিল kুধা, দািরdয্ o িনরkরতামkু আধুিনক বাংলােদশ, জািতর িপতার sেpর েসানার
বাংলা— ei pতয্াশা েশখ হািসনার সবসমেয়র জনয্। আর eজনয্i ‘েসেpmর’ মাস েহাক তার শাসনকাল
মলূয্ায়েন sতnt o tবহ eকিট মাস।
n েলখক : aধয্াপক, জগnাথ িব িবদয্ালয়
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