
সংখ ালঘ ুবেল িনেজেদর খােটা করেবন না ॥ ধানম ী
কািশত: ০৫ - সে র, ২০১৯ ১২:০০ এ. এম.

িবেশষ িতিনিধ ॥  ধানম ী শখ হািসনা িহ  স দােয়র উে েশ বেলেছন, সংখ ালঘু  বেল িনেজেদর খােটা
করেবন না। অ ত আওয়ামী লীগ যখন মতায় থােক আমরা ভাগ-বােটায়ারা কের দিখ না। এই দশ আপনােদর,
এই মািট আপনােদর, এই জ ভিূম আপনােদর। আিম আপনােদর  করেত চাই, আপনারা িক এই রাে র নাগিরক
না? তাহেল িনেজেদর ছাট কের দখেবন কন? আওয়ামী লীগ ধমীয় ভদােভেদ িব াস কের না, করেবও না।
বধুবার ধানম ীর সরকারী বাসভবন গণভবেন আেয়ািজত জ া মীর েভ া িবিনময় অ ােন শখ হািসনা আরও
বেলন, আমরা সব সময় বিল য, ধম যার যার, উৎসব সবার। ধম যার যার রা  সবার। ব ব ু  আমােদর য
সংিবধান িদেয় গেছন সখােনও িক  ধম িনরেপ তার কথা বলা রেয়েছ। ধম িনরেপ তা মােন ধমহীনতা নয়।

ধানম ী বেলন, এই দেশ সব ধেমর াধীনতা থাকেব। আমােদর সংিবধােনর য চার মলূনীিত সখােনও তাই বলা
আেছ। আমােদর ধেমও তাই বলা হেয়েছ, যার যার ধম স স পালন করেব। য কারেণ আিম যখন মসিজদিভি ক
িশ া বা বায়েনর চ া করলাম, তখন মি রিভি ক িশ াও চালু কির। ধমীয় িশ ার পাশাপািশ াক- াথিমক
িশ া দয়া হে । আমরা ইমামেদর িশ েণর ব ব া িনেয়িছ। সই সে  পুরিহত- সবািয়েতর িশ েণর ব ব াও
করা হেয়েছ। ী ান ধম, বৗ  ধম, িহ  ধম কল াণ া  কের িদেয়িছ আমরা। াে র পাশাপািশ শারদীয়

েগাপেুজায় ধানম ীর াণ তহিবল থেক আলাদা কের ই কািট টাকা িদেয় আসিছ।

েভ া িবিনময় অ ােন খাদ ম ী সাধন চ  মজুমদার, ধম িতম ী শখ মাহা দ আব াহ, বাংলােদশ পজূা
উদযাপন  পিরষেদর  সভাপিত  িমলন  কাি  দ ,  সাধারণ  স াদক  িনমল  মার  চ াটািজ,  জ া মী  উদযাপন
পিরষেদর সভাপিত  গৗরা  দ,  সাধারণ  স াদক  িবমল  কাি  দ,  এ াডেভােকট  চ ন  তালকুদার,  মহানগর
সাবজনীন পুেজা উদযাপন পিরষেদর সভাপিত শেল  নাথ মজমুদার, িহ  ধমীয় াে র ত পাল, সােবক নতা
দবাশীষ পািলত মখু ব ব  রােখন।

ধানম ী বেলন, ব ব ু এ দেশর মা েষর সে  িমেশ িগেয়িছেলন। তােদর ভাগ  পিরবতেন কাজ কেরেছন। বাবার
পােশ ছায়ার মেতা িছেলন আমার মা। তাঁর িনেজর জীবেনও কান চািহদা িছল না। দাদা-দািদ বাবােক সমথন
কেরেছন। ’৭৫ এ আমরা আপনজন হািরেয়িছলাম, বাঙালী হািরেয়িছল সব আশা-ভরসা। লােখা শহীেদর রে র
িবিনমেয় আমরা াধীনতা পেয়িছ। সই াধীনতােক ব থ কের দয়া, বাংলােদশেক একিট ব থ রাে  পিরণত
করেত চেয়িছল এই সব খুনী ও াধীনতািবেরাধী, যারা ব ব েুক হত ার পরবতীেত মতায় অিধি ত হেয়িছল।

ব ব রু এই ক া বেলন, বাবার পদা  অ সরণ কের আিম কাজ  কেরিছলাম। আজ এ দেশর মা েষর ভাগ
পিরবতেন স ম হেয়িছ। তােদর আশার আেলা দখােত, তােদর ভতের আ িব াস িফিরেয় আনেত স ম হেয়িছ।
আজ তারা উ ত জীবেনর  দখেত  কেরেছ। এই দশ আপনােদর। ১৯৯১ সােল মি র ভা া হেয়েছ। আমরা
ছুেট িগেয়িছ। ঢাকার মি র েলাও ভে  দয়া হেয়িছল। ২০০১ সােল িবএনিপ মতায় আসার পের বৗ  ধেমর
লাকজনও রহাই পায়িন। িবএনিপর কাজই িছল ংসা ক। সব সময় িবেভদ সৃি র চ া কেরেছ।
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ধানম ী িব বানেদর িত আ ান জািনেয় বেলন, আপনারা অেনেকই অথশালী আেছন। িনেজরাও যিদ াে
অ দান দন তাহেল  অেথর পিরমাণ  বিৃ  পায়। সই টাকা িদেয় অ -দির েদর সহায়তা  করা যেত পাের।
িহ ধমীয় কল াণ া  আইন ী ান ধমীয় কল াণ া  আইন, বৗ  ধমীয় কল াণ া  আইন কের িদেয়িছ।
সখােন আমরা িসড মািন িহসােব থেম অ দান িদেয়িছলাম তারপর আরও অ দান বািড়েয়িছ। এখন সখােন ায়

১০ কািট টাকা জমা রেয়েছ। এে ে  আিম অ েরাধ করব, এখােন তা অেনেকই অথশালী স দশালী আেছ
আপনােদর কল াণ াে  আপনারা িনেজরাও িকছু িকছু যিদ অ দান দন তাহেল এখােন অথ আরও বিৃ  পায় এবং
তার মাধ েম আপনারা অসহায় দির  বা অ  মা ষেক সহেযািগতা করেত পােরন। আিম মেন কির, এটা সকেলরই
দািয় , াে র অ  আরও বৃি  করা। সই সে  সে  আমরা আমােদর মেতা িদেয় যাি ।

মসুলমান ধেম উ রািধকার সূে  স ি  আইন তথা হবা আইেনর নারীেদর অিধকােরর স ি  রিজি  কের কথা
তেুল ধের শখ হািসনা বেলন, আমােদর মসুলমান ধেম মেয়েদর জ  িক  স ি েত অিধকার দয়া আেছ। বাবার
বািড়র স ি েতও যমন আমার অিধকার আেছ। ামীর বািড়র স ি েতও িক  আমােদর অিধকার আেছ। িক
িহ  ধেম সটা িছল না। আমরা সখােন িক  ইেতামেধ  উ রািধকার স ি টা রিজে শন করা, আেগরকার
সাধারণ আইেন করেত গেল অেনক টাকা রিজে শন িফ লাগত। এ কথাটা যখনই আমােক বলা হেয়েছ তখিন
আমােদর ওই হবা মা  এক শ’ টাকা িদেয় যভােব রিজে শন করা যায়, আমরা স ব ব াটা কের িদেয়িছ। কারণ
আপনার উ ারািধকার আপনার স ি  পােব। সখােন আবার আলাদা কের রিজে শন ি  বিশ িদেত হেব কন?
আর আমরা যিদ সটা ভাগ কির তাহেল অ  ধমাবল ীরা কন সই েযাগটা ভাগ করেব না। অথাৎ সকেলর
সমান েযাগ। এই েযাগটা িক  আমরা কের িদেয়িছ। সকল ধেমর জ ই এটা কের দয়া হেয়েছ।

িহ  ধমাবল ীেদর িবিভ  পূজায় িবেশষ অ দান ধানম ীর কল াণ তহিবল থেক িতবছর ই কািট টাকা দয়া
হেয় থােক উে খ কের শখ হািসনা বেলন, আমােদর সব সময় এটাই ল  থাকেব য, আমােদর েত কটা ধম,
আমােদর ঈদ বেলন, আপনােদর পেুজা বেলন, বৗ  পূিণমা বেলন, অথবা বড়িদন। এখন আমার মেন হয় পৃিথবীর
মেধ  বাংলােদেশই বাধহয় সব থেক বিশ এই ধমীয় একটা পিরেবশ এত র আ িরক পিরেবেশ েত কটা
ধমা ান সকেল িমেলিমেশ আমরা উদযাপন কির। এখােন িক  কান ি ধা  থােক না। সবাই িমেলই সব
অ ােন আমরা যাই।

সাবজনীন বাংলা নববষ উদযাপেনর কথা তুেল ধের ধানম ী বেলন, আমােদর দেশ িকছু লাক থােক, অেনেকই
ানপাপী আেছ। পেহলা বশাখ এটা নািক িহ য়ািন। স াট আকবর এই পেহলা বশাখ হালখাতা খােল এবং

উৎসবটা আেয়াজন কেরিছেলন। তাহেল এখন সটােক অ  ধম বেল ঠেল িদেল হেব িক কের? আমরা এখন
সখােন উৎসব ভাতা িদেত  কেরিছ। কারণ ১৯৯৩ সােল যখন পেহলা বশাখ নতুন শতা ীেত আমরা পদাপণ

কির, এই ১৪০০ সাল উদযাপন করার জ  কিমিট কির। তখন িবএনিপ মতায় িছল। তখন িক  তারা আমােদর
বাধা িদেয়িছল, এটা করা যােব না। তােদর মাথায় িক থােক সটা তা জােননই আপনারা? সটা করেত দেব না।
জার কের আমরা সটা উদযাপন কেরিছলাম। আমরা সরকাের এেস এখন এটা উৎসব ভাতা িদেয়িছ এবং সকেল

িমেলই িক  এই উৎসবটা উদযাপন করিছ।

ধানম ী িবএনিপ-জামায়ােতর কেঠার সমােলাচনা কের বেলন, িবএনিপ-জামায়াত জােটর চির টাই এ রকম।
কারণ আপনারা জােনন য, তারা িকভােব অত াচার কের, িনযাতন কের, িবিভ  ঘটনার পর আপনােদর মি র ভা া
হেয়েছ, অত াচার করা হেয়েছ। ১৯৯১ সাল আমার এখনও মেন আেছ গম এলাকা সখােনও মি র েলােত হামলা
করা হেয়েছ, ভা া হেয়েছ। নানাভােব িনযাতন করা হেয়েছ। িহ  স দােয়র ওপর চরম অত াচর িনযাতন হেয়িছল।
তখন আমরা ছুেট িগেয়িছ, সকেলর কােছ।
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িতিন বেলন, ২০০১ সােল িবএনিপ-জামায়াত জাট সরকার মতায় আসার পর তােদর কাজই িছল এই ধরেনর
ংসা ক কায ম চালােনা। আর আমরা তা আ মেণর িশকার মুসলমান তা আেছই। এইভােব তারা সবসময়

একটা িবেভদ সৃি র করার এই েচ া চািলেয়েছ। িক  আওয়ামী লীগ কখনও এেত িব াস কের না। আমরা মেন
কির, এই দশ সকেলর।

িহ  স দােয়র উে েশ শখ হািসনা বেলন, িনেজেদর ওই সংখ ালঘ ুসংখ ালঘ ুনা বেল, এই মািট আপনােদর, এই
দশ আপনােদর, এই জ ভূিম আপনােদর। কন িনেজেদর মেধ ই এই িব াস থাকেব না। অ ত আওয়ামী লীগ

যতিদন মতায় আেছ এবং আওয়ামী লীগ আেছ তখন তা এইভােব আমরা কখনও ওইরকম ভাগ বােটায়ারা কের
দিখ না েত কটা ে ই সকেল উপযু  হেল সমান েযাগ পােব, সটাই আমরা িন ত কির। সটা আপনারা

িন য়ই জােনন। আিম সবসময় এটা িন এবং আমার খুব খারাপ লােগ য আপনারা এভােব িনেজেদর কন খােটা
কের দখেবন।

ধানম ী বেলন, বাংলােদশ আমােদর সকেলর। যখন মুি যেু  সবাই অংশ হণ কেরেছন। যখন বেুকর র  ঢেল
িদেয়েছ, এক ভাইেয়র র  আেরক ভাইেয়র সে  িমেশ গেছ। সই র  তা কউ ভাগ করেত যায়িন, ভাগ করেত
পােরিন, ভাগ করেত পাের না। যখন আমােদর এখান থেক শরণাথী গল ভারেত। ভারেতর য়াত ধানম ী ইি রা
গা ী তােদর আ য় িদেলন। ভারেতর জনগণ তখন িনেজরা না খেয় শরণাথীেদর খাওয়ােলা, তখন িক তারা ক
িহ , ক মুসলমান, ক ী ান সটা তা দেখিন। শরণাথীেদর সকেলর পােশ দাঁিড়েয় তােদর সহেযািগতা কেরেছ।
তােদর পােশ দাঁিড়েয়েছ। এটা আমরা ভুলব িক কের? কােজই এই অবদানটা সটাও তা আমােদর মেন আেছ।
সখানকার মা ষ িকভােব আমােদর শরণাথীেদর পােশ দাঁিড়েয়িছল।

শারদীয় েগাৎসব উপলে  িহ  স দােয়র িত আগাম েভ া জািনেয় ধানম ী বেলন, উৎসবটা ভালভােব
হাক। আমরা আমােদর সাধ মেতা চ া কির। আমােদর আইনশৃ লা র াকারী সং া, গােয় া সং া সবসময়

তৎপর থােক, এমনিক আমরা কিমউিনিট পুিলিশং কের েত কিট এলাকায় এলাকায় শাি  শৃ লা বজায় রাখার
চ া চালাই এবং সখােন আপানেদরও সহেযািগতা চাই। কারণ িদেন িদেন পেুজার িক  বাড়েছ। এটা মাথায় রাখেত

হেব, যত বিশ বাড়েব ততেবিশ িনরাপ া িদেত হেব। আপনারাও ভলাি টয়ার িঠক করেবন এবং েত কিট জায়গায়
যন একটা শাি  শৃ লা বজায় থােক সজ  সহেযািগতা করেবন।

ধানম ী বেলন, একসময় দেশ যখন বামা হামলা এবং অি স াস  হল। ঈেদর জামায়াত সখােন আমােদর
িহ  যুবসমােজর ভাইেয়রা তারা িক  সই এলাকা পাহারা িদেয়েছ, কউ যন এখােন কান গ- গাল করেত না
পাের। আবার পুেজার সময় আমােদর মসুলমান ছেলরা ভলাি টয়ার কেরেছ, সখােন যােত কউ কান গ ডেগাল
করেত না পাের। এই য একটা স দয়তা, এেকর িত এেকর সহমিমতা এই িজিনসটাই আমােদর সবেথেক বড়
অজন। কােজই বাংলােদেশ আজেক সই র পিরেবশটা আেছ, এই পিরেবশটাই আমােদর ধের রাখেত হেব।
দায়া করেবন, বাংলােদশ এিগেয় যাে । বাংলােদশ এিগেয় যােব। জািতর িপতার ে র সানার বাংলা, ধুামু

দাির মু  বাংলােদশ ইনশা াহ আমরা সকেল িমেল গেড় তুলব সকেলর সি িলত েচ ায়।
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