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pধানমntী  o  আoয়ামী  লীেগর
সভােনtী  েশখ  হািসনা  বেলেছন,
বাংলােদেশ েযন আর খুিনেদর রাজt
না  হয়।  যারা  খুিন,  সntাসী,
মিুkেযাdা  হতয্াকারী,  তােদর  হােত
েযন kমতা না যায়। েদশ unয়েনর
েয গিতেত চলেছ, তা েযন aবয্াহত
থােক। জনগণেক েসi েখয়াল রাখেত
হেব।  গতকাল  রিববার  িবকােল
           রাজধানীর  কৃিষিবদ
iনিsিটuশন  িমলনায়তেন
েশাকাবহ েজল হতয্া িদবস uপলেkয্
আেয়ািজত  আেলাচনা  সভায়
সভাপিতর  বkৃতায়  িতিন  আেরা
বেলন,  ভিবষয্েত  15  আগs  o  3
নেভmেরর  েজল  হতয্াকাে র
েনপেথয্র  ষড়যntকারী  o
মদতদাতােদরo  িবচার  হেব।  ei
রহসয্  udাটন  হেব  eবং
ষড়যntকারীরাo ধরা পড়েব।
কারাবিn  খােলদা  িজয়ার  নাম
uেlখ  না  কের  pধানমntী  বেলন,
‘খুিনেদর িনেয় eত মায়াকাnা েকন?

েজনােরল িজয়া eকজন খুিন। তার stী (খােলদা িজয়া) o েছেলo (তােরক রহমান) তাi। তারা (খােলদা
িজয়া)  শত  শত  মানষুেক  হতয্া  কেরেছ,  21  আগs  েgেনড  হামলা  চািলেয়েছ,  িবেরাধী  দেল  থাকেতo
aিgসntাস চািলেয় শত শত মানষুেক বীভtস কায়দায় হতয্া কেরেছ। eিতেমর টাকা আtসাt করার দােয়
দি ত হেয় িযিন eখন কারাগাের, তােদর িনেয় eত মায়াকাnা েকন? িচিকtসা িনেয় eত কথা েকন?’

িবeনিপর বতর্ মান েনতৃেtর কড়া সমােলাচনা কের েশখ হািসনা আেরা বেলন, ‘eকিট দেলর (িবeনিপ)
েনtী,  িযিন  eিতেমর  টাকা  আtসাt  কের  দি ত  হেয়  কারাগাের  রেয়েছন।  যােক  (তােরক  রহমান)
ভারpাp েচয়ারপাসর্ন করা হেলা, েস-o দনুর্ীিতর মামলায় দি ত পলাতক আসািম! িবeনিপ eকজন ভােলা
েলাকেক  েপল  না  দেলর  দািয়t  িদেত।  তাi  যারা  eখন  িবeনিপ  কেরন,  eত  মায়াকাnা  কেরন,  আসেল
তােদর েম দ  o আtসmানেবাধ আেছ িক না, সেnহ হয়।’
েশখ হািসনা বেলন, ‘ব বnুর খুিন, 3 নেভmর েজল হতয্াকা  eবং যুdাপরাধীেদর িবচার o িবচােরর

  িবেশষ pিতিনিধ
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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।

|

রায় আমরা কাযর্কর কেরিছ। eেদর যারা েদাসর বা ষড়যntকারী, হয়েতা আমরা আজেক তােদর িবচার
কের েযেত পারলাম না, আমরা করার েচ া করব বা আগামীেত যারা আসেব তারা করেব। কারণ iিতহাস
েকােনা  িদন  মেুছ  েফলা  যায়  না।  ei  ষড়যntকারীরাo  eকসময়  ধরা  পড়েব।  কারণ  iিতহাস  কাuেক
েকােনা  িদন  kমা  কের  না।’  সারােদেশ  চলমান  সntাস,  জি বাদ,  মাদক  o  দনুর্ীিতর  িব েd  aিভযান
aবয্াহত রাখার েঘাষণা িদেয় pধানমntী বেলন, ‘আমরা aনয্ায়েক p য় িদiিন, েদব না। েদেশর মানষু
েযন সুnর o unত জীবন পায়, েস জনয্ কাজ কের যািc।’
িবeনিপ-জামায়াত েজােটর kমতার পাঁচ বছেরর দঃুশাসন eবং পরবতর্ী সমেয় aিgসntােসর কথা তুেল
ধের  pধানমntী বেলন, ‘েদেশর িকছু মানুষ আেছ, তারা সহেজi aতীেতর ঘটনা al সমেয়i ভুেল যান।
eখন  aেনেক  কারাবিn  দি ত  eকজনেক  িনেয়  মায়াকাnা  কেরন।  িকn  তােদর  িক  পচঁাtর-পরবতর্ী
হতয্াকাে র িশকার পিরবার, িবeনিপ-জামায়াত েজাট সরকােরর আমেল হাজার হাজার আoয়ামী লীগ
েনতাকমর্ীেক হতয্ার পর তােদর পিরবার, 21 আগs েgেনড হামলায় িনহত o প tু িনেয় েবেঁচ থাকা eবং
aিgসntােস বীভtস কায়দায় হতয্ার িশকার পিরবােরর আতর্ নােদর িচt েচােখ পেড় না?’

খােলদা িজয়ার িচিকtসা িনেয় িবeনিপর েনতাসহ িকছু মানেুষর বkেবয্র জবাব িদেত িগেয় pধানমntী
uদাহরণ  তুেল  ধের  বেলন,  ‘খােলদা  িজয়া  েসনাpধােনর  stী  িহেসেব  aেনক  সুেযাগ-সুিবধা  িনেয়েছন।
মিুkেযাdা েমাsািফজরু রহমানo েসনাpধান িছেলন। িকn kমতায় eেস খােলদা িজয়া তােক িসeমeiেচ
িচিকtসা পযর্n িনেত েদনিন। eখন তার িচিকtসা িনেয় eত কথা েকন? েকান মেুখ তারা কথা বেলন?’ 

ব বnু  হতয্াকাে র  সে  িজয়াuর  রহমান  জিড়ত  uেlখ  কের  pধানমntী  বেলন,  ‘ব বnু
হতয্াকাে  েবiমান-েমানািফক  খুিন  েমাশতােকর  সে  িজয়াo  oতেpাতভােব  জিড়ত।  ব বnুর
হতয্াকাে র সে  জিড়ত িছল বেলi খুিন েমাশতাক িজয়ােক েসনাpধান বািনেয়িছল। েমাশতােকর পতেনর
পর  েজনােরল  িজয়া  eকাধাের  সামিরক  শাসক  eবং  রা পিত  িবচারপিত  সােয়মেক  হিটেয়  aৈবধভােব
িনেজেক রা পিত েঘাষণা কের। ei িজয়াi kমতায় eেস সংসেদ iনেডমিনিট আiন কেরিছল।’
শিহদ  জাতীয়  চার  েনতার  pিত  গভীর  dা  জািনেয়  pধানমntী  বেলন,  কারাগার  হেc  eকিট  সুরিkত
জায়গা। েসi কারাগাের বিnেদর হতয্া করার মেতা জঘনয্ ঘটনা পৃিথবীর iিতহােস েনi। খুিন খnকার
েমাশতােকর িনেদর্ েশ জাতীয় চার েনতােক হতয্া করা হেয়েছ। eর সে  আেরা কারা জিড়ত, েসটাo িকn
iিতহােস আেছ। eকিদন তােদরo িবচার হেব।
আেলাচনা সভায় আoয়ামী লীেগর েpিসিডয়াম সদসয্ েমাহাmদ নািসম বেলন, জাতীয় চার েনতা ব বnুর
pে  কখেনা আপস কেরনিন। জীবন িদেয় তা pমাণ কের েগেছন। eটা ধু eেদেশ নয়, িবে র জনয্ িবরল
দৃ াn।  সভায়  আেরা  বkবয্  রােখন  দলিটর uপেদ া  পিরষেদর  সদসয্  আিমর  েহােসন  আম,ু  েতাফােয়ল
আহেমদ, দেলর সাধারণ সmাদক o েসতুমntী oবায়দলু কােদর, যুg সাধারণ সmাদক মাহববু uল আলম
হািনফ, জাহা ীর কিবর নানক, কথাসািহিতয্ক o সাংবািদক আিনসুল হক, দেলর সাংগঠিনক সmাদক o
uপমntী বয্ািরsার মিহবলু হক েচৗধুরী নoেফল pমখু। েকndীয় pচার সmাদক o তথয্মntী ড. হাছান
মাহমেুদর পিরচালনায় আেলাচনা সভার েতi 15 আগs o 3 নেভmর হতয্াকাে র িশকার জাতীয়
চার েনতার sরেণ দাঁিড়েয় eক িমিনট নীরবতা পালন করা হয়।
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