
ছা  রাজ
সুজেনর েগাল

সােবক o বত
eখন কৃ প
তারা।  

গতকাল জাত
‘বাংলােদেশর
আলী iমাম 
খান েমনন, ি
uপেদ া আম
iuিনয়েনর স

আবু সাiিয়দ
িগেয়েছ। e 
চলেছ। িক
েথেক শুরু ক
কীভােব আব
কের েদয়া দ

আ স ম আব
বলেত না পা
রাজনীিতর ম
মতাচুয্ত ক

রােশদ খান 
আেস না। দ

মাহমুদুর রহ
সিঠক কথা ব
সংকেট। eর

আমানu াহ
েনতৃতব্ দাo
মানবািধকার

আলী iমাম 

নুরুল হক নুরু
কারেণ ছা লী

জনীিত জাতী
লেটিবেল সােবক

বত র্মান ছা  েনতা
 চলেছ। দেলর

তীয় ে স ােব সু
র ছা রাজনীিত o
মজুমদার। ƣবঠেক
িসিপিবর সভাপিত
মানu াহ আমান
সােবক সাধারণ স

দ বেলন, ছা  রাজ
aব া েথেক দূর
 সব িকছু a কা

কের হােলর আবর
বরার হতয্াকা- হে
দরকার। 

বদুর রব বেলন, ব
পাের। িক  তােদর
মা েমi e েদেশ
করেত হেব। 

েমনন বেলন, eক
দেলর সাংগঠিনক

হমান মা া বেলন
বলেত হেব। খাে
র িবরুে  িক কথ

হ আমান বেলন, ে
। e েদেশর বুি জ
র িফিরেয় eেন ঐ

মজুমদার বেলন,

রু বেলন, নবব্iেয়র
লীগ লাগামহীন হেয়

তীয় রাজনীিত
ক ছা েনতারা 

ারা বেলেছন, ছা
র সাংগঠিনক িনয়

সুশাসেনর জ  না
o াসি ক ভাবন
েক সােবক ত  
িত মুজািহদুল iস
ন, সুজেনর সাধার
স াদক রুিহন 

াজনীিতেক জাতীয়
র করেত ঐকয্ 
কাের হািরেয় যায়িন
রার হতয্ার িবচাে
হেলা? eটা ছা  র

বত র্মান সরকার ি
র কথা বলেত হে
শ সব্াধীনতা eেসি

কিট ছা  সংগঠেন
ক িনয় ণ েথেক মু

, ছা  রাজনীিত ম
েলদা িজয়ােক েযভ
থা বলা যােব না? 

েদেশ বত র্মােন ঐ
জীবী সমাজ, সাে

ঐিত  িফিরেয় আ

, িশ ার গুণগত 

য়র পর e েদেশ ছা
য় পেড়েছ। িবeনিপ

িত েথেক িব

রাজনীিতেক জা
য় ণ েথেক মু  হ

নাগিরক (সুজন) আ
না’ শীষ র্ক ƣবঠেক
িতম ী a াপক

সলাম েসিলম, ডাক
রণ স াদক বিদ
েহােসন ি  o 

য় রাজনীিত েথেক
েয়াজন রেয়েছ। 
িন। তাহেল গণজ
েরর আে ালন হ
রাজনীিত না থাকা

িনেজেদর পাপ আ
েব। সব্াধীনতা, স
িছল। ছা  রাজনী

েনর সাংগঠিনক 
মু  হেত পারেল 

মােন জাতীয় রাজ
যভােব েজেল রাখা
কথা বলেত হেব

ঐিতহািসক পিরব
েবক ছা  েনতারা

আনেত হেব। 

মান বৃি  েপেল,

া  রাজনীিতেত িক
িপ মতায় থাকেল
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বযু  করেত

াতীয় রাজনীিত েথ
হেত পারেল e েদ

আেয়ািজত eক ে
ক সভাপিততব্ কের
ক আবু সাiিয়দ, 
াকসুর সােবক িভি
দuল আলম মজুম
সাংবািদক aজয়

ক িবযু  করেত হ
মুজািহদুল iসলা

জাগরণ ম , েকাট
হেতা না। বুেয়েট 
কার কারেণ হেয়েছ

আড়াল করেত ছা
সাব র্েভৗমতব্েক র
নীিত িনিষ  করার

ধান কীভােব রাজ
e েদেশর ছা রা

জনীিতর বড় জায়
খা হেয়েছ, তা a
ব। 

বত র্ন েয়াজন। ড
রা েতামােদর পােশ

 ছা  রাজনীিত e

ক  হয়িন। শুধুমা
ল হয়েতা ছা দলo

সমব্র 312৯ 

ত হেব 

েথেক িবযু  করে
েদেশর ছা  রাজনী

েগাল েটিবল ƣবঠ
রন সুজেনর িনব র্া
আ স ম আবদুর

ভিপ মাহমুদুর রহম
মদার, ডাকসুর বত
য় দাশগু  মুখ ব

হেব। বত র্মােন জ
লাম েসিলম বেলন
টা সং ার আে
ছা  রাজনীিত স
ছ। ছা  রাজনীিত

া  রাজনীিত িনিষ
া করার জ  েদ

র মেতা িন ুর o 

াজৈনিতক দেলর 
রাজনীিত eিগেয় য

য়গা। সেতয্র পে
ায়। েদেশ eক

ডাকসুর বত র্মান ি
শ আেছ। েদশ, 

ei কলুিষতা েথে

 দলীয় েলজুড়বৃি
o eমন লাগামহীন 

েত হেব। েকননা
নীিত eিগেয় যােব

ঠেক eসব কথা ব
র্াহী সদ  o সাে

র রব, oয়াক র্াস র্ প
মান মা া, িবeনি
ত র্মান িভিপ নুরুল
ব  রােখন। 

জাতীয় রাজনীিত 
ন, ছা  রাজনীিতে
ালন, িনরাপদ স

সব সময়i িনিষ
িত িনিষ  করা িঠক

িষ  করেত চাে
দেশ ছা  রাজনীিত
িনম র্ম িস া  েন

ধান হেত পাের
যােব। 

ে  তারু েক সব
কটা aনাচার চলেছ

িভিপ নুরুল হক নু
মানুষ, গণত  পু

েক মুি  পােব। 

ি  ছাড়া। আoয়ামী
হেয় পড়ত।  

া ছা  রাজনীিতেত
েব বেল মেন কের

বেলন তারা। 
েবক মি পিরষদ 
পািট র্র সভাপিত র
িপ েচয়ারপারসেন
ল হক নুরু, ছা  

লুেটরােদর হােত
তেত eখন কৃ প
সড়েকর আে ালন

 িছল। িক  েসখ
ক হেব না। aবা

। যােত ছা রা ক
িত থাকেত হেব।
নয়া সরকারেক 

র? eটা আমার ম

ব সময় থাকেত হ
েছ। েদশ আজ গ

নুরেক বলেবা, তু
পুনঃ িত া, 

ী লীগ মতায় থাক

ত 
রন 

সিচব 
রােশদ 
নর 

ত চেল 
 

ন 
খােন 
ািরত 

কথা 
। ছা  

মাথায় 

হেব। 
গভীর 

তুিম 

কার 


