
মহান  িবজয়  িদবস  uপলেkয্  আoয়ামী  লীগ  সভাপিত  o
pধানমntী েশখ হািসনা গতকাল ম লবার আnজর্ ািতক সেmলন
েকেnd আoয়ামী লীগ আেয়ািজত আেলাচনা সভায় বkবয্ েদন
—েফাকাস বাংলা

     

pকাশ : 18 িডেসmর 2019, 00:00 | িpn সংsরণ

pধানমntী o আoয়ামী লীেগর সভােনtী েশখ হািসনা বেলেছন, ‘পািকেpমী যারা, তারা িবেদেশi থাক আর েজলখানায়i থাক,

তােদর চkাn িকn থাকেবi। মুি েময় িকছু দালাল থাকেত পাের, িকn বাঙািলেক েকu দাবােয় রাখেত পােরিন; দাবােয় রাখেত
পারেবo না। েসটা আমরা pমাণ কেরিছ।’ িতিন বেলন, sাধীনতািবেরাধী চk বাংলােদেশর িব েd েকােনা ষড়যnt কের সফল
হেত পারেব না। গতকাল ম লবার রাজধানীর ব বnু আnজর্ ািতক সেmলন েকেnd মহান িবজয় িদবস uপলেkয্ আoয়ামী লীগ
আেয়ািজত  আেলাচনা  সভায়  সভাপিতর বkেবয্  িতিন  আেরা  বেলন, ‘পািকsন  েথেক আমরা  আলাদা  হেয়  বাংলােদশ sাধীন

  ি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।

|

কেরিছ। aথর্ৈনিতক, রাজৈনিতক, সামািজক o সাংsৃিতকভােব, নীিত-আদিশর্কভােব, েযভােবi েহাক পািকsােনর     oপের
আমরা থাকব।’ ‘আজেক সিতয্i তা আমরা আিছ’ uেlখ কের eটা ধের রাখার আhান জানান িতিন।

জািতর িপতােক  সপিরবাের হতয্ার কথা  uেlখ  করেত িগেয়  pধানমntী  p েরেখ  বেলন,  ‘eত  বেড়া  eকটা  ঘটনা  (ব বnু
হতয্া), বাংলােদেশর েকােনা েলাক জানেত পারল না? েকu েকােনা পদেkপ িনল না? লাশ পেড় থাকল 32 নmের! েসi কথা
আিম eখেনা ভািব। eত বেড়া সংগঠন, দেলর eত েনতা েকাথায় িছল তখন? মােঝ মােঝ আমার জানেত iেc কের, েকu সাহেস
ভর কের eিগেয় আসেত পারল না? বাংলার সাধারণ মানুষ েতা ব বnুর সে  িছল।’

e সময় দেলর েনতাকমর্ীেদর ব বnুর আদশর্ িনেয় সততার সে  িনেজেদর গেড় েতালার আhান জািনেয় pধানমntী বেলন, ‘কী
েপলাম বা কী েপলাম না, েসিট বেড়া কথা নয়। েদেশর মানষুেক কী িদেত পারলাম েসটাi বেড়া কথা। aথর্ িনেয় েকu কবের
েযেত পারেব না। িকn aেনেকর aথর্pািp eকিট বেড়া েনশা। ei দরুােরাগয্ বয্ািধ (aথর্িলpা) েথেক মুk হেয় জনগেণর জনয্
কাজ করেল e েদশ আেরা unত হেব eবং eিগেয় যােব।’ 

েশখ হািসনা বেলন, ‘sাধীনতার পর যারা (যুkরা ) বেলিছল, বাংলােদশ sাধীন হেল কী হেব, তলািবহীন ঝুিড় হেয় থাকেব।
েসi েদেশর বতর্ মােন দািরেdয্র হার 18 শতাংশ। আমােদর লkয্ হেc, আমােদর দািরেdয্র হার েসi েদশ েথেক 1 শতাংশ হেলo
কমাব। শত ষড়যnt হেলo বাংলােদশ aথর্ৈনিতকসহ সব িদক েথেক eিগেয় যােc। দািরেdয্র হার আমরা 20 শতাংেশ কিমেয়
আনেত েপেরিছ, আেরা কমাব।’

ব বnুেক হতয্ার পর দীঘর্ 21িট বছর বাংলােদশেক বয্থর্ রাে  পিরণত করার ষড়যেntর কথা uেlখ কের তারi কনয্া েশখ
হািসনা বেলন, sাধীনতার পর মাt সােড় িতন বছের ব বnু যুdিব s েদশেক গেড় তুেল sেlাnত েদেশ পিরণত কেরিছেলন।
ব বnুেক  হতয্ার  পর  সব  যুdাপরাধীেক  মুিk  িদেয়  রাজনীিতেত  pিত া  করা,  যুdাপরাধীেদর  pধানমntী  o  মntী  বািনেয়
বাংলােদেশ  aসাmpদািয়ক  o  মিুkযুেdর  েচতনােক  পুেরা  ংস  কের  েদoয়ার  ষড়যnt  চেল।  িতিন  বেলন,  iিতহাস  সতয্েক
aনুসnান কের। সতয্i িটেক থােক, িমথয্া কখেনা িটেক থােক না—eটা আজ pমািণত হেয়েছ।

মহান িবজয় িদবেস দেলর েনতাকমর্ী, েদিশ-pবাসী সব সমথর্কসহ েদশবাসীেক েভcা o aিভনnন জািনেয় pধানমntী বেলন,

‘16 িডেসmর আমরা িবজয় aজর্ ন কির, পািকsািন হানাদাররা আtসমপর্ণ কের। 16 িডেসmর েদশ িবজয় aজর্ ন করেলo
আমরা মুিk পাi পরিদন 17 িডেসmর।’ বিnদশায় থাকার ঐ সমেয়র নানা ঘটনার sৃিতচারণ কেরন েশখ হািসনা।

pধানমntী েশখ হািসনার সভাপিতেt আেলাচনা সভায় আেরা বkবয্ রােখন uপেদ া পিরষেদর সদসয্ আিমর েহােসন আমু,

েতাফােয়ল আহেমদ, সভাপিতম লীর সদসয্ েবগম মিতয়া েচৗধুরী, সােবক মntী েমাফাjল েহােসন েচৗধুরী মায়া বীর িবkম,

যুg-সাধারণ সmাদক জাহা ীর কিবর নানক, ঢাকা মহানগর utর আoয়ামী লীেগর সাধারণ সmাদক eস e মাnান কিচ o
মহানগর  দিkেণর  সাধারণ  সmাদক  মায়ুন  কিবর।  sাগত  বkবয্  রােখন  দেলর  সাধারণ  সmাদক  o  েসতুমntী  oবায়দলু
কােদর। েকndীয় pচার সmাদক তথয্মntী ড. হাছান মাহমুেদর পিরচালনায় আেলাচনা সভায় কিবতা আবৃিt কেরন েকndীয়
কাযর্িনবর্াহী সংসেদর সদসয্ aধয্াপক েমিরনা জাহান কিবতা।

সভায়  আoয়ামী  লীেগর  সাধারণ  সmাদক  eবং  সড়ক  পিরবহন  o  েসতুমntী  oবায়দলু  কােদর  বেলন,  ‘িবজেয়র  48তম
বািষর্কীেত আমরা গবর্ কের বলেত পাির, আমরা মাথা uঁচু কের দাঁিড়েয়িছ। জািতর িপতা ব বnুর বাংলােদেশ েশখ হািসনা
সবর্kণ েজেগ আেছন বেল বাংলােদশ িনি েn ঘুমােত পাের।’ দলীয় েনতাকমর্ীেদর িতিন বেলন, ‘আমরা aতীেতর ভুল েথেক
িশkা িনেয় আজেক আমােদর pধানমntী েশখ হািসনার িd aিভযােন d হেয় নবতর পথযাtা সূচনা করব, eটাi েহাক
আমােদর শপথ।’
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