
     
 

আমার বয়স হেয়েছ, আগামীেত আপনােদর নতুন েনতৃt খুঁজেত হেব
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জনগেণর আsা o িব াস aজর্ ন eবং সংগঠনেক আরo শিkশালী করেত আoয়ামী লীেগর েনতাকমর্ীেদর
pিত আhান জািনেয়েছন pধানমntী েশখ হািসনা। িতিন বেলন, ‘মানুেষর আsা o িব াস aজর্ ন করেত
হেব, মানষু যােত আবার sতঃsূতর্ ভােব েভাট িদেয় আমােদর িনবর্ািচত কের eবং আমরা েযন েদশেসবা
কের েযেত পাির। জািতর িপতার sেpর েসানার বাংলােদশ গড়েত পাির।’
িতিন বেলন, ‘eখােন কাuিnলররা আেছন- সংগঠনেক শিkশালী কের গেড়  তুলেত হেব। আর  জািতর
িপতার  েয  আদশর্  েসi  আদশর্  েমেনi  চলেত  হেব।’ গত  দশ  বছের  বাংলােদশ  aেনক  eিগেয়েছ।  েদেশর
unয়েন aেনক কাজ কেরিছ। আমােদর আরo aনকদরূ eিগেয় েযেত হেব। েসেkেt দেলর েনতাকমর্ীেদর
বলব- সংগঠনেক শিkশালী করেত হেব। eজনয্ মানুেষর আsা o িব াস জ ির। কী েপলাম, কী েপলাম
না েস িচnা না কের মানুেষর কলয্ােণ o েমৗিলক aিধকার পূরেণ সবাiেক কাজ করেত হেব। 
শিনবার  দপুুের  রাজধানীর  iি িনয়াসর্  inিটিটuশন  িমলনায়তেন  আoয়ামী  লীেগর  িtবািষর্ক  জাতীয়
কাuিnেলর িdতীয় aিধেবশেন সূচনা বkেবয্ eবং দেলর সভাপিত পুনিনর্বর্ািচত হoয়ার পর pিতিkয়ায়
িতিন eসব কথা বেলন। 
নবমবােরর মেতা সভাপিত িনবর্ািচত করায় কাuিnলরেদর uেdেশ pধানমntী বেলন, বাবা-মা, ভাiসহ
সবাiেক েরেখ আমরা দiু েবান িবেদেশ িগেয়িছলাম। িকn েদেশ eেস পিরবােরর কাuেক িফের পাiিন।

  যুগাnর িরেপাটর্
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িকn  সারা  েদেশর  মানেুষর  ভােলাবাসা  েপেয়িছ,  দেলর  েনতাকমর্ী-সমথর্কেদর  মেধয্  আমার  বাবা-মার
ভােলাবাসা  েপেয়িছ।  িতিন  বেলন,  ‘আপনারা  েয  দািয়t  আমােক  িদেয়েছন,  তা  পালন  করার  েচ া
করব। িকn আমার বয়স হেয়েছ, আমার বয়স eখন 73। তাi আগামীেত আপনােদর নতুন েনতা খুজঁেত
হেব, নতুন েনতৃt আনেত হেব।’ e সময় ‘েনা েনা’ েsাগান িদেয় েগাটা পয্ােnল pকিmত কের েতােলন
সারা েদশ েথেক আসা কাuিnলররা। 
pধানমntী  বেলন,  বাংলােদশ  আজ  সব  িদক  েথেক  eিগেয়  যােc,  eিগেয়  যােবi।  েদেশর  ei  unয়ন  o
agযাtার  ধারাবািহকতা  েযন  থােক,  েসটাi  আমরা  চাi।  নানা  চড়াi-uতরাi,  চkাn-ষড়যnt  েপিরেয়
আoয়ামী লীগ eখন aেনক শিkশালী o বহৃৎ রাজৈনিতক দল। তাi দলেক আরo শিkশালী কের গেড়
তুলেত হেব। 
1981 সাল েথেক 38 বছর ধের আoয়ামী লীেগর সভাপিত িহেসেব েনতৃt েদয়া pধানমntী জািতর িপতা
ব বnু েশখ মুিজবুর রহমােনর aবদান o আoয়ামী লীগেক গেড় েতালার কথা তুেল ধেরন। িতিন বেলন,
জািতর িপতা eমনভােব সংগঠনিট গেড় েতােলন eবং eর মাধয্েম সমg জািতেক ঐকয্বd কের েদেশর
sাধীনতা aজর্ ন কেরন। আoয়ামী লীেগর তয্ােগর iিতহাস তুেল ধের িতিন বেলন, বাংলােদেশর যত aজর্ ন
রেয়েছ, তা করেত িগেয় সবেচেয় েবিশ শহীদ হয় আoয়ামী লীেগর েনতাকমর্ীরাi। 
1975 সােলর 15 আগs সপিরবাের জািতর িপতােক হতয্া করার পর বাংলােদেশ গণতnt িছল না।  েদেশ
হতয্া, kয্, ষড়যেntর রাজনীিত pিত া করা হয়। তখন গণতnt নয়, কারিফu গণতnt চেলেছ, ৈsরশাসন
চেলেছ। দনুর্ীিত, aপশাসন, েমধাবী ছাtেদর হােত ast aথর্ তুেল িদেয় aবkেয়র মাধয্েম পুেরা েদশেকi
ংেসর িদেক িনেয় যাoয়া হেয়িছল। 

pধানমntী  বেলন,  েযসব  েজলায়  eখনo  সেmলন  হয়িন,  েস েলা  dত  েশষ  করেত  হেব।  িতিন  বেলন,
জািতর িপতা েয লkয্ িনেয় েদশ sাধীন কেরিছেলন, েসi sাধীনতার aিধকার যােত মানষু পায়, েসটা
আমােদর িনি ত করেত হেব। 
েশখ হািসনা বেলন, েদেশর মানেুষর ভাগয্ পিরবতর্ ন, kুধা-দািরdয্মkু বাংলােদশ গেড় েতালা eবং িবে র
দরবাের মযর্াদা িনেয় চলেব- জািতর িপতা েসi লkয্ িনেয় েদশেক sাধীন কেরেছন। তাi আমােদর eকটাi
লkয্- ব বnুর েসi sp পূরণ করা। েসটা আমরা পূরণ করব। েদশেক আমরা kুধা-দািরdয্মkু ব বnুর
sেpর েসানার বাংলা িহেসেব গেড় তুলব। যা েদেখ আমার বাবা-মার আtা েযন শািn পায়। লােখা শহীেদর
আtতয্াগ েযন বথৃা না যায়।
িতিন বেলন, িব সভায় েদেশর মানষু sায়ীভােব মাথা তুেল দাঁড়ােত পাের েসi লkয্ িনেয় কাজ করিছ।
ব বnুেক  হতয্ার  পর  দীঘর্  21িট  বছর  েদেশর  জনগেণর  ভাগয্  িনেয়  যারা  িছিনিমিন েখেলিছল, তােদর
িব েd আমােদর সংgাম করেত হেয়েছ। দীঘর্ 21 বছর পর আoয়ামী লীগ যখন kমতায় আেস তখনi
েদেশর  মানষু  বুঝেত  পাের  সরকার  জনগেণর  েসবক,  সরকার  জনগেণর  কলয্াণ  করেত  পাের।  কারণ
আoয়ামী লীগ  kমতায়  eেল  জনগণ  িকছু  পায়, েদেশর unয়ন  হয়। আoয়ামী  লীগ  kমতায়  eেল  েদশ
eিগেয় যায়।
িবeনিপ-জামায়াত সরকােরর সমােলাচনা কের েশখ হািসনা বেলন, kমতায় যারা uেড় eেস জেুড় বেস,
তারা ধু িনেজেদর ভাগয্ গেড়। জনগেণর কলয্াণ করেত পাের না। ei েয ঋণেখলািপ কালচার, সntাস,
জি বাদ,  মাদক  o  েমধাবী  ছাtেদর  হােত  ast  তুেল  িদেয়  তারা  সমাজটােকi  ংস  করেত  েচেয়িছল।
েকােনা েদশ যিদ সুিনিদর্  লkয্ িনেয় চলেত না পাের, েসi েদশ েয ংেসর পেথ যায়, েসটাi তখন pমাণ
হেয়েছ। eকমাt আoয়ামী লীগ kমতায় আসার পরi েদেশর মানেুষর ভােগয্র unত হয়, েসটা আজেক
pমািণত।
িতিন  বেলন,  ব বnুর  আtজীবনী  o  কারাগােরর  েরাজনামচার  পর  আমরা  eখন  মিুkযুেdর  সময়
ব বnুর িব েd েযসব eসিব (েsশাল bা ) িরেপাটর্  কেরিছল েসসব সংgহ কের খ  খ  বi আকাের
pকাশ করিছ। ei িরেপােটর্  sাধীনতা সংgােমর িবিভn tপূণর্ iিতহাস, aেনক েনতার নাম o ঘটনা
েযসব কােলর িববতর্ েন হািরেয় েগেছ, েসসব তথয্ eসব িরেপাটর্  েথেক েদেশর মানষু o ত ণ pজn জানেত
পারেব।
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1981 সােল েদেশ িফের আসার মহূুতর্ িট বণর্না করেত িগেয় pধানমntী বেলন, যখন েদেশ িফের আিস তখন
কী aবsা িছল? ব বnুেক সপিরবাের হতয্া করার পর খুিনরা েভেবিছল আoয়ামী লীগ আর েকােনা িদন
দাঁড়ােত  পারেব  না,  kমতায়  েযেত  পারেব  না।  িকn  আoয়ামী  লীগ  জনগেণর  সমথর্ন  িনেয়  টানা
তৃতীয়বারসহ েমাট চারবার kমতায় eেস েদেশর মানুেষর েসবা কের যােc। েদেশর দিরdতা 41 ভাগ
েথেক কিমেয় eখন 20 ভােগ আনেত আমরা সkম হেয়িছ। 
েশখ  হািসনা  বেলন,  ’75-eর  পর  জািতর  িপতার  নাম  মেুছ  েফলার  aেনক  ষড়যnt  হেয়েছ।  িকn  সতয্
iিতহাস কখনo মুেছ েফলা যায় না। জািতর িপতার ঐিতহািসক 7 মােচর্ র ভাষণ iuেনেsা কতৃর্ ক িবে র
সবর্ে  ভাষণ িহেসেব pামাণয্ দিলেল sান েপেয়েছ। ব বnুর জnশতবািষর্কী iuেনেsা eকসে  পালেনর
িসdাn িনেয়েছ। 
সরকােরর  unয়ন  o  সফলতার  িচt  তুেল  ধের  আoয়ামী  লীগ  সভাপিত  বেলন,  বাংলােদশ  eখন  সারা
িবে র  সামেন  unয়েনর  েরাল  মেডল।  আমরা  eখন  unয়নশীল  েদেশর  মযর্াদা  aজর্ ন  কেরিছ।  আমরা
unয়েনর গিত ধের েরেখ েদশেক আরo unত করেত চাi। লkয্ িsর থাকেল েয েদেশর unয়ন করা যায়,
আমরা তা pমাণ কেরিছ। আমােদর আরo eিগেয় েযেত হেব। 
‘সংগঠেনর সুনাম-ঐিতহয্ ধের রাখেত হেব’ : eিদেক 21তম কাuিnেলর পের শিনবার সnয্ায় আoয়ামী
লীেগর  েনতারা  গণভবেন  pধানমntীেক  েভcা  জানােত  েগেল  কাuিnেলর  সবিকছু  ভােলাভােব  সmn
হoয়ায়  সবাiেক  আnিরক  aিভনnন  o  ধনয্বাদ  জানান  িতিন।  েশখ  হািসনা  বেলন,  আিম  আপনােদর
সবাiেক ধনয্বাদ o aিভনnন জানাi। সবাi আnিরকতার সে  কাজ কেরেছন। সব uপ-কিমিট তােদর
দািয়t সু ু ভােব পালন কেরেছ। আপনােদর সহেযািগতায় আজেক আিম eখােন, না হেল সmব িছল না।
কােজi সংগঠেনর সুনাম o ঐিতহয্ ধের রাখেত হেব।
েশখ হািসনা বেলন, বাংলােদশ আoয়ামী লীগ হেc জনগেণর দল। যারা uেড় eেস জেুড় বসা দল তােদর
মানেুষর  pিত  েকােনা  দায়বdতা  েনi।  িকn  আমােদর  আেছ।  আoয়ামী  লীগ  মানেুষর  কথা  মানেুষর
aিধকােরর  কথা  বলার  জনয্  গেড় uেঠিছল। eটা  সব সময় মেন  রাখেত হেব। দেলর  মান-সmান  েযন
থােক।  মানুেষর  আsা-িব াস  েযন  aজর্ ন  করা  যায়,  েসিদেক  লkয্  েরেখ  সবাi  সংগঠনেক  গিতশীল
করেবন। আমােদর সহেযাগী সংগঠন েলা েসভােবi গেড় uঠুক। সহেযাগী সংগঠেনর েয েলার সেmলন
কেরিছ  তােদর  পূণর্া  কিমিট  করা  দরকার।  eটা  dত  করা  দরকার।  aেনক েলােক  আমরা  সময়
িদেয়িছলাম িকn িডেসmর মাস aতয্n বয্s মাস, কােজi করা যায়িন। েসজনয্ আগামী মােস eটা আবার

 করব। আপনারা dত পূণর্া  কিমিট কের েফলেবন eটা আমরা চাi। 
েনতাকমর্ীেদর  জািতর  িপতার  aসমাp  আtজীবনী  পড়ার  আhান  জািনেয়  ব বnুকনয্া  বেলন,  pেতয্ক
েনতাকমর্ীর aসমাp আtজীবনী o কারাগােরর েরাজনামচা পড়া uিচত। েসখান েথেক aেনক aিভjতা
পাoয়া যায়।  
েশখ  হািসনা  বেলন,  জািতর  িপতার  হােত  গড়া  ei  সংগঠন।  আমরা  সংগঠনটােক  গেড়  েতালার  েচ া
কেরিছ। আমােদর  eখন েনতাকমর্ী aেনক। সবাiেকi মাথায় রাখেত হয়। eেকক সময় eেককজনেক িদেত
হয়। আগামীেত েযন সংগঠনটা ভােলাভােব চেল েসi বয্বsা িনেত হেব। েয সেmলন েলা হয়িন েস েলা
খুব  তাড়াতািড়  কের  েফলেত  হেব।  আর  আগামীেত  সেmলন েলা  যথাযথ  সময়মেতা  করেত  হেব।  না
করেল েসi কিমিট েলা আমরা েভেঙ েদব। সংগঠেন শৃ লা িনেয় আসেত হেব, eটা মাথায় রাখেত হেব।
eছাড়া  েযেহতু  আমরা  দীঘর্িদন  সরকাের  আিছ-  দীঘর্  িদন  kমতায়  থাকেল  aেনক  সময়  সংগঠন  বা
সরকােররo বদনাম হয়। িকn আমরা জনগেণর কােছ gহণেযাগয্তা ধের রাখেত েপেরিছ। eটা েযন ধের
রাখেত পাির, aবয্াহত রাখেত পাির েসভােবi সব েনতাকমর্ীেক কাজ করেত হেব। eমন িকছু না করা,
যার ফেল পািটর্ র বদনাম হয়। সরকােরর বদনাম হয়। েদেশর বদনাম হয়। আমরা aেনক unয়ন কাজ
কের যািc। েস েলা েযন যার যার eলাকায় ভােলামেত চেল েসটা েদখেত হেব। 
pধানমntী  বেলন,  আমােদর  েয  aিভযানটা-  জি বাদ,  সntাস,  দনুর্ীিত,  মাদক  সntােসর  িব েd  eটা
aবয্াহত থাকেব। eটা না করেল আমরা unয়ন করেত পারব না। জািতর িপতা আমােদর sাধীনতা িদেয়
েগেছন।  তার  sেpর  েসানার  বাংলা  আমরা  গড়েত  চাi।  েসটােক  সামেন  েরেখi  সব  পিরকlনা  িনিc।
েস েলা আমরা বাsবায়ন কের েযেত চাi। কােজi আিম বলব, kমতায় আসা, eখােন সংগঠন শিkশালী
থাকা eকাni দরকার। শিkশালী থাকেল েয েকােনা aবsা েমাকােবলা করা যায়। আমরা েসটা করেত
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পারিছ।
বkেবয্র েশেষর িদেক িনেজর বয়স িনেয় েনতাকমর্ীেদর সে  রিসকতা কের েশখ হািসনা বেলন, বয়স েতা
কম হেলা না। েমেঘ েমেঘ েবলা aেনক হেয়েছ। eকািশ সােল eেসিছ। তখন মাt েচৗিtশ বছর বয়স। তখন
আoয়ামী লীেগর দািয়tভার েনi। eখন বয়স 73 বছর। কােজi eটা মাথায় েরেখi আগামী িদেনর েনতৃt
আপনারা গেড় তুলেবন েসটাi আিম চাi।
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