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যুবলীভের জাতীয় কংভেভে প্রধানমন্ত্রী  
দুননীততবাজ যয- ই য াক ছাড়ব না  

 

যো রাওয়ার্নী উর্যাভন েতকাল যুবলীভের েপ্তম কংভেভে প্রধানমন্ত্রী যেখ  াতেনা  াত যনভড় কাউতিলরভর্র 
শুভেচ্ছা জানান। ছতব : বােে  

েন্ত্রাে, জতিবার্, মার্ক, দুননীততভত জড়াভনা তবপথোমীভর্র প্রতত আবারও কভ ার হুঁতেয়াতর উচ্চারণ কভরভছন 
আওয়ামী লীে েোপতত ও প্রধানমন্ত্রী যেখ  াতেনা। তততন োফ জাতনভয় তর্ভয়ভছন, অপকমনকারী যয- ই য াক, 
তাভর্র প্রতত যকাভনা ে ানুেূতত থাকভব না। েতকাল েতনবার দুপভুর যুবলীভের েপ্তম জাতীয় কংভেভে (েভেলন) 
এমনতি জানান তততন। 

যুবলীভের জাতীয় কংভেভের প্রথম অতধভবেন অনুতিত  য় ঐতত াতেক যো রাওয়ার্নী উর্যাভন। 

উভবাধনী ওই অনুিাভন প্রধান অতততথর বক্তভবয যেখ  াতেনা বভলন, ‘চলার পভথ যকউ যতর্ তবপভথ যায় এবং 
েন্ত্রাে,  জতিবার্,  মার্ক,  দুননীততভত জড়ায়,  যে যয- ই য াক আতম তাভর্র ছাড়ব না। কারণ তাভর্র 
প্রতত আমার যকাভনা ে ানুেূতত থাকভব না। কারণ তর্ন- রাত পতরশ্রম কতর যর্ভের মানুভের জন্য। এই 
যর্ে জাততর তপতা শুধু স্বাধীন কভর তর্ভয় যান নাই, এ যর্ভের মানুভের আথন- োমাতজক মুতক্তর জন্য তততন 
বভুকর রক্ত তর্ভয় যেভছন, এই কথািা আমাভর্র মভন রাখভত  ভব। কাভজই এই যর্ে বযথন  ভত পাভর না। এই 
যর্েভক আমরা েফল কভর তভুলতছ, এই েফলতার পতাকা তনভয়ই আমরা এতেভয় যাব।’ 

োমতরক োেকভর্র েমাভলাচনা কভর যেখ  াতেনা বভলন, ‘ছাত্রভর্র  াভত অস্ত্র,  মার্ক তুভল তর্ভয় তাভর্র 
বযব ার করা  ভতা অববধোভব ক্ষমতাভক কুতক্ষেত করার  াততয়ার ত ভেভব। এ যর্ভের মানুভের 
আোমী তর্ভনর যকাভনা স্বপ্ন তছল না। েতবষ্যৎ তকোভব চলভব যে তবেভয় যকাভনা তচন্তা তছল না। 
যখনই  যারা ক্ষমতায় এভেভছ অববধোভব  তযা, কুয, েড়যভন্ত্রর মধয তর্ভয়, েংতবধান লঙ্ঘন কভর, তারা 
ক্ষমতাভক উপভোে করা, তবলাে- বযেভনর মভধয তর্ন কািাভনা আর এ যর্ভের মানুেভক বতিত করা—এিাই 



তছল বাস্তবতা।’ তততন বভলন,  ‘একিা যর্ে েভড় তুলভত  ভল েব যথভক যবতে প্রভয়াজন আমাভর্র 
যুবেমাভজর যমধা,  তাভর্র মনন ,  েতক্তভক কাভজ লাোভনা; যারা যর্েভপ্রভম উবুদ্ধ  ভয় তযাভের মভনাোব 
তনভয় কাজ করভব যর্ে েড়ার জন্য। একজন রাজনীতততবর্ যয  ভব তার জীবভন যে আর্েন থাকভত  ভব।’ 

যেখ  াতেনা বভলন, ‘মার্ক,  েন্ত্রাে,  দুননীতত—এেব যথভক রূ্ভর থাকভত  ভব। তনভজ কী যপভয়তছ,  কী 
পাব,  কী পাব না যেই তচন্তা যথভক রূ্ভর যথভক যর্ভের মানুভের জন্য কী করব, মানুেভক কতিকুু তর্ভত 
পারব, মানুভের কলযাভণ কতিুকু কাজ করভত পারব যেই তচন্তা মাথায় যরভখ যারা কাজ কভর তারা েফল  ভত 
পাভর। তভব হ্াুঁ, দুননীতত কভর িাকা বানাভত পাভর। চাুঁর্াবাতজ, েন্ত্রাে, জতিবার্ কভর অভনক িাকা বানাভত পাভর, 
এই িাকা তর্ভয়  য়ভতা যজৌলুে করভত পাভর, চাকতচকয বাড়াভত পাভর, আন্তজনাততক বড় বড় ব্র্যাভডের তজতনে 
পরভত পাভর; তকন্তু তাভত েোন পাওয়া যায় না।  য়ভতা মানুে অবাক  ভয় যর্খভত পাভর; তকন্তু েোন পাওয়া 
যাভব না এবং যেিা তর্ভয় মানুভের হৃর্য়ও জয় করা যায় না।  য়ভতা তনভজর যোভের যেতর তর্ভয় একিা আত্মতুতি 
পাওয়া যযভত পাভর; তকন্তু যর্ভের মানুভের কাভছ মযনার্া পাওয়া যায় না। এিাই  ভচ্ছ বাস্তবতা।’ 

যুবলীভের যনতাকমনীভর্র উভেভে যেখ  াতেনা বভলন, “যেখ ফজলুল  ক মতন যখন  যুবলীে েভড় যতাভলন 
তখন যথভকই যর্ভের রাজবনততক অিভন অভনক অবর্ান যরভখভছন। এমনতক আমরা যখন 
স্বস্বরাচারতবভরাধী আভদালন কভরতছ, যেখাভনই যেই নূর য াভেন ‘েণতন্ত্র মুতক্ত পাক,  স্বস্বরাচার তনপাত যাক’ 
বভুক- তপভ  তলভখ তমতছভল এভেতছল,  তাভক গুতল কভর  তযা করা  ভয়তছল।” তততন বভলন,  ‘প্রভতযকিা 
আভদালন- েংোভমই আমাভর্র যুবলীভের কমনীভর্র অবর্ান রভয়ভছ। প্রভতযকিা যক্ষভত্র আতম যর্ভখতছ 
যুবলীে অেণী েূতমকা তনভয়ভছ।...কাভজই আমরা চাই যুবলীে একিা আর্তেনক েংে ন ত ভেভব েভড় উ ভব। 
তাভর্র যযন যকাভনা রকম বর্নাম না  য়, তারা যযন েোন তনভয় চলভত পাভর এবং আর্েন তনভয় চভল, তারা যযন 
যর্ভের কলযাভণ কাজ কভর। এই তর্ভক লক্ষয যরভখই এই েংে নিা েভড় তুলভত  ভব। যেই লক্ষয তনভয়ই 
আমাভর্র কাজ।’ 

আওয়ামী লীে েোপতত বভলন, ‘আমাভর্র েব েময় জাততর তপতার আর্েন তনভয় চলভত  ভব।’ তততন 
বভলন,  ‘আর যযন েতবষ্যভত যকউ এ বাংলাভর্ভের মানুভের ওপর যোেণ,  অতযাচার,  তনযনাতন করভত 
না পাভর। তৃণমূল পযনায় যথভক মানুভের আথন- োমাতজক অবস্থার যযন উন্নতত  য়।’ 

যুবলীভের েপ্তম জাতীয় কংভেভের উভবাধনী অতধভবেভন েোপততত্ব কভরন েভেলন প্রস্তুতত কতমতির আহ্বায়ক 
চয়ন ইেলাম। বক্তবয যর্ন আওয়ামী লীভের োধারণ েম্পার্ক ওবায়দুল কাভর্র, যুবলীভের োধারণ েম্পার্ক 
 ারুনুর রেীর্, যপ্রতেতেয়াম ের্স্য মুতজবরু র মান যচৌধুরী, যবলাল য াভেন প্রমুখ। 

 


