েশখ হািসনা: দুর্গম পথযাত্রী
।।নািসর উদ্িদন ইউসুফ।।

হাজার বছেরর শ্েরষ্ঠ বাঙািল জািতর িপতা বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর
রহমােনর জ্েযষ্ঠ কন্যা েশখ হািসনা সম্পর্েক এই স্বল্প পিরসেরর
িনবন্েধ িবেশষ িকছু েলখা সম্ভব নয়। তার দীর্ঘ ৪০ বছেরর রাজৈনিতক
জীবেনর িবিচত্র ঘটনাবিল, সাহিসকতা ও সাফল্য একিট গেবষণাধর্মী
গ্রন্েথর দািব রােখ। িতিন েয ভগ্ন অবস্থা েথেক বাংলােদশেক একিট
উন্নয়নশীল েদেশ রূপান্তর কেরেছন েসটা িনেয়ও িবিভন্ন গ্রন্থ রচনার
দািব রােখ। েশখ হািসনা এমন এক সময় বাংলােদেশর রাষ্ট্র পিরচালনার
দািয়ত্ব িনেয়িছেলন েসটা িছল কৃষ্ণপক্ষ।

১৫ আগস্ট ১৯৭৫, বঙ্গবন্ধুেক সপিরবাের হত্যা করার পর বাংলােদশ
রাষ্ট্র মুক্িতযুদ্েধর েচতনা েথেক েযভােব িবচ্যুত হেয়িছল, েসটা
আজেকর িদেন বেস ভাবাও যায় না। ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ ৈদবাৎ েবঁেচ যান
বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা েশখ হািসনা ও েশখ েরহানা। তারপর শুরু হয়
বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যার এক অিনর্িদষ্ট জীবন। অেনকটা শরণার্থী
জীবন। ভারেতর প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর গুণমুগ্ধ শ্রীমিত ইন্িদরা
গান্ধী দু’েবানেক িদল্িলেত আশ্রয় েদন।
ইন্িদরা
গান্ধী
কন্যার
মেতা
তােদর
দু’েবানেক
বুেক
তুেল
িনেয়িছেলন। িকন্তু তারপরও আমােদর বুঝেত হেব েসটা হচ্েছ পরবাস।
েসিট ৩২ নম্বেরর প্িরয় গৃহ নয়। স্েনহ নীড় নয়। েসিট েবগম
ফিজলাতুন্েনছার মাতৃেকাল নয়। েসিট িপতা েশখ মুিজবুর রহমােনর
িবশাল হৃদেয়র বক্ষ নয়। পরবােস সম্মান িছল, আদর িছল। িকন্তু সব
েথেকও আবার িকছুই িছল না।

েসই

শূন্যতা

েথেক

যাত্রা

শুরু

মানুষ

দুজেনর।

েছাট

েবান

েশখ

েরহানা লন্ডেন, বড় েবান েশখ হািসনা ভারেতর িদল্িলেত। জীবেনর
দািবেত দু’েবান দুই িভন্ন েদেশ প্রবাস জীবনযাপন শুরু কেরন। েসটা
িভন্ন একটা অসহনীয় সংগ্রাম বেট। মানুেষর জীবেন এই রকম সংগ্রাম
সচরাচর হয় না। একিদেক িবেদশ িবভুঁইেয় আশ্রয়, অন্যিদেক সন্তানেদর

মানুষ করা। আেরকিদেক রেয়েছ তার রাজনীিত এবং িপতৃহত্যার িবচার।
এসব িকছু িমিলেয় তােদর জন্য যখন একিট জিটল সময় উপস্িথত হেয়িছল।
িকন্তু আমরা িক অবাক হেয় লক্ষ কির ধীর-সুস্িথর তারা, স্িথত হেয়
তােদর লক্ষ্য এবং উদ্েদশ্য বাস্তবায়েন সেচষ্ট হন। প্রবাস জীবেনর
কষ্ট, হত্যাকারীেদর দুই েবানেক হত্যার ষড়যন্ত্র এই সকল িকছুেক
মাথায় িনেয় তারা পথ হাঁটিছেলন।

েশখ হািসনার সম্বল তার িপতার জীবেনর শক্িত ও সাহস এবং প্রজ্ঞা।
েশখ হািসনা তার জীবেনর শ্েরষ্ঠধন েছাট েবান েশখ েরহানার সােথ
পরামর্শ কের িতিন িসদ্ধান্ত িনেলন েদেশ িফের আসেবন। েসিট একিট
দুঃসাহসী িসদ্ধান্ত। েকননা তখন বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীরা রাজনীিত,
সমাজ, ব্যবসা সকল িকছুেতই অিধষ্ঠ। ’৭১-এর পরািজতরা তখন রাষ্ট্র
ক্ষমতার অংশীদার। বঙ্গবন্ধু হত্যাকারী ও একাত্তেরর মুক্িতযুদ্েধ
পরািজত যুদ্ধাপরাধীরা তখন রাষ্ট্র পিরচালনা করেছ। েস এক অসম্ভব
সময়, েদেশ গণতন্ত্র েনই, ধর্মিনরেপক্ষতা েনই। সংিবধান েথেক চার
মূলনীিত গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মিনরেপক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ
উৎপািতত। এবং জািতর িপতা েশখ মুিজবুর রহমােনর নামিট সংিবধান েথেক
মুেছ িদেয়িছল। একিট িনর্িদষ্ট ধর্মেক সংিবধােনর প্রধান িনয়ন্ত্রক
করা হেয়িছল। েসই রকম একিট দুঃসমেয়র ১৯৮১ সােলর ১৭ েম েশখ হািসনা
স্বেদশ প্রত্যাবর্তন করেলন। তারপর েথেক শুরু হেলা তার এক নতুন
জীবন। েশখ হািসনার জন্য িবপদসংকুল জীবন আর বাঙািল জািতর জন্য
আশাবাদী জীবন।

েদেশ িফের এেস িতিন তার িপতার প্রাণপ্িরয় সংগঠন আওয়ামী লীগেক
পুনর্গিঠত করার কােজ হাত িদেলন। পাশাপািশ গণতন্ত্র পুনরুদ্ধােরর
আন্েদালন শুরু করেলন। তার সুদূরপ্রসারী পিরকল্পনায় রাষ্ট্েরর চার
মূলনীিত প্রিতষ্ঠা কের িতিন বাংলােদশেক মুক্িতযুদ্েধর েচতনার
বাংলােদেশ রূপান্তর করার প্রত্যয় েঘাষণা করেলন। তারপর আমরা
েদেখিছ িক এক কিঠন দুর্গম পথ তােক পািড় িদেত হেয়েছ। িকন্তু িতিন
েথেম থােকনিন, থমেক যানিন। িতিন জানেতন বাংলার মানুষ তার িপতা
েশখ মুিজবুর রহমানেক েয শ্রদ্ধা ও ভােলাবাসার আসেন বিসেয়িছল েসটা
ক্ষিণেকর জন্য হয়েতাবা দৃশ্যমানতার বাইের েযেত পাের। িকন্তু েসিট
িচরিদেনর জন্য মানুেষর হৃদেয়র মিণেকাঠায়, স্মৃিতেত ও েচতনায়
স্থািপত রেয়েছ। এখন শুধু তােক আিবষ্কার করার পালা এবং েসই কাজিট
িতিন কেরেছন।

ছাত্রেদর সংগিঠত কেরেছন, কৃষকেদর সংগিঠত কেরেছন, রাজৈনিতক
কর্মীেদর সংগিঠত কেরেছন, বুদ্িধজীবীেদর সংগিঠত কেরেছন, সংস্কৃিত
কর্মীেদর সংগিঠত কেরেছন, নারীেদর সংগিঠত কেরেছন। এসব িকছু িমিলেয়
িতিন জনগেণর েয আস্থা অর্জন কেরেছন তার শক্িতেত েয সংগ্রাম সূচনা
কেরন েসই সংগ্রাম হচ্েছ মুক্িতযুদ্ধিবেরাধী শক্িতেক বাংলার মািট
েথেক িচরিদেনর জন্য উচ্েছদ করা। গণতন্ত্র প্রিতষ্ঠা করা,
স্ৈবরাচােরর পতন ঘটােনা। ধর্মান্ধ েমৗলবাদী ও যুদ্ধাপরাধীেদর
িবরুদ্েধ তার অনমনীয় মেনাভাব বাংলােদশ এবং িবশ্বেক িবস্িমত
কেরেছ। এিট একিট চমৎকার উদাহরণ হেত পাের ১৯৮১ েথেক ২০২০ সাল, ৪০
বছর িনরন্তর মৃত্যু ফাঁেদর মধ্য িদেয় িতিন িনর্ভীক পেথ চেলেছন।

নব্বইেয়র গণ-অভ্যুত্থােনর মধ্য িদেয় স্ৈবরাচােরর পতন ঘিটেয় িতিন
’৯২-েত জাহানারা ইমােমর আহ্বােন যুদ্ধাপরাধীেদর িবচােরর দািবেত
গণ-আদালেত সক্িরয় ভূিমকা পালন কেরন। তার প্রিতশ্রুত প্রিতিট কথা
িতিন েরেখিছেলন। আমােদর েসই সংগ্রামী িদনগুেলার কথা মেন করেল েয
দুজন মানুেষর েচহারা আমােদর সামেন সবেচেয় েবিশ উজ্জ্বল হেয় ওেঠ,
তারা হচ্েছন- কিব েবগম সুিফয়া কামাল এবং েশখ হািসনা। এই দুজন
শিহদ জননী জাহানারা ইমামেক প্রত্যক্ষ সহেযািগতা িদেয়েছন এবং
সর্বেতা সাহায্য কেরেছন। যার মধ্য িদেয় গণ-আদালেতর মেতা একিট
ঐিতহািসক আদালত গঠন সম্ভব হয়। েসাহরাওয়ার্দী উদ্যােন ২৬ মার্চ
১৯৯২ আমরা যুদ্ধাপরাধী েগালাম আযমেক মৃত্যুদ-তুল্য একিট অপরােধর
জন্য শনাক্ত করেত েপেরিছলাম।

েসই আদালত েথেক সরকারেক আহ্বান জািনেয়িছল েগালাম আযমসহ সকল
যুদ্ধাপরাধী ও মানবতািবেরাধীেদর িবচার করেত হেব। িকন্তু তখন
ক্ষমতায় অিধষ্িঠত জাতীয়তাবাদী শক্িত যুদ্ধাপরাধীর িবচার না কের
উল্েটা গণ-আদালেতর সংগঠকেদর িবরুদ্েধ গ্েরফতাির পেরায়ানা জাির
কের। েশখ হািসনা এর প্রিতবােদ সারােদেশ সরকার প্রিতেরােধর ডাক
েদন। যুদ্ধাপরাধীেদর কৃতকর্ম িনরূপেণ েয কিমশন হয় েসখােনও েশখ
হািসনার একিট বড় ভূিমকা রেয়েছ। আমরা যখন সারা বাংলােদশ ঘুের
েবিড়েয়িছ ‘ঘাতক দালাল িনর্মূল কিমিট’র পক্ষ েথেক। তখন আমরা
েদেখিছ কীভােব িতিন প্রিতিট েজলা-উপেজলায় আমােদর পক্েষ সংগিঠত
কেরেছন আওয়ামী লীগেক এবং মুক্িতযুদ্েধর পক্েষর দলগুেলােক।

গণ-আদালেতর প্রিত তার প্রশ্নহীন শর্তহীন সমর্থন িছল। িতিন জানেতন
এিটেক িতিন ক্ষমতার জন্য ব্যবহার করেবন না। এই আদালত মানবতার
ইিতহােস বাঙািলর ভূিমকােক উজ্জ্বল করেব। ন্যায়িবচার প্রিতষ্ঠার
ক্েষত্ের এই গণ-আদালত একিট বড় ভূিমকা পালন করেব। গণতন্ত্র
প্রিতষ্ঠার ক্েষত্ের এবং মানব মুক্িতর আন্েদালেনর েয সংগ্রাম
পৃিথবীব্যাপী চলেছ েসখােন আমােদর গণ-আদালত একিট বড় অনুঘটক িহেসেব
কাজ করেব। একিট অনুপ্েররণা িহেসেব কাজ করেব। এিট েশখ হািসনা
বুেঝিছেলন এবং বুেঝিছেলন বেলই িতিন সমর্থন িদেয়িছেলন।

তারপর দীর্ঘ ২১ বছর পর আওয়ামী লীগ রাষ্ট্র পিরচালনার জন্য জনগণ
কর্তৃক েভােটর মাধ্যেম িনর্বািচত হয়। দীর্ঘ ২১ বছর পর বঙ্গবন্ধুর
রক্েতর
উত্তরািধকারী
েশখ
হািসনা
প্রধানমন্ত্রী
িহেসেব
দািয়ত্বপ্রাপ্ত হন। ২১ বছেরর েসনাশাসন স্ৈবরশাসন, অপশাসেন
িবপর্যস্ত
বাংলােদশেক
গণতান্ত্িরক
এবং
জনগেণর
কল্যাণমূলক
রাষ্ট্ের পিরণত করার ক্েষত্ের িতিন মহাচ্যােলঞ্েজর সম্মুখীন হন।
একিদেক প্রশাসেন পািকস্তােনর ভূত। অন্যিদেক ভঙ্গুর অর্থনীিত ও
আইন-শৃঙ্খলার
িবশৃঙ্খল
পিরস্িথিত,
িবচারহীনতা
িবপর্যস্ত বাংলােদশ। েশখ হািসনা ভীত হেলন না।

বরঞ্চ
করেত।

উদ্যমী হেলন মৃতপ্রায় বাংলােদশ
অর্থৈনিতক সংস্কােরর কর্েম হাত

সব

িমিলেয়

রাষ্ট্রেক পুনরুজ্জীিবত
িদেলন প্রথেম। একইসােথ

িবচার ব্যবস্থা ও আইেনর শাসন প্রিতষ্ঠা কের রাষ্ট্ের িবশৃঙ্খলা
আনায়
সেচষ্ট
হেলন।
মুক্িতযুদ্েধর
েচতনািবেরাধী
িশক্ষা
কার্যক্রমেক পাল্িটেয় মুক্িতযুদ্েধর েচতনার িশক্ষা কার্যক্রম
পুনরায় চালু করেলন। ২১ বছেরর জঞ্জাল সিরেয় ব্যর্থ প্রায় রাষ্ট্র
বাংলােদশেক সাফল্েযর মহাসড়েক উিঠেয় এেন সম্ভাবনার িদগন্ত
উন্েমাচন করেলন। জািতর িপতা েশখ মুিজবুর রহমােনর হত্যার িবচার
কার্যক্রম শুরু করার উদ্েযাগ িনেলন। তােক অেনেক পরামর্শ িদেলন
বঙ্গবন্ধু-হত্যার িবচােরর জন্য িবেশষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করেত।
িতিন তা নাকচ কের িদেলন। এবং সাধারণ আদালেত প্রচিলত আইিন
প্রক্িরয়ায় িতিন তার িপতা বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমান ও
শাহাদাতবরণকারী পিরবােরর সদস্যেদর হত্যাকাণ্েডর িবচার কার্যক্রম
শুরু করার পদক্েষপ িনেলন।

আইেনর শাসেনর প্রিত এবং সংিবধান সৃষ্ট িবচার প্রক্িরয়ার প্রিত
তার অিবচল আস্থা ও আনুগত্য ইিতহােস উদাহরণ হেয় থাকেব।
যুদ্ধাপরাধীেদর িবচােরর জন্য প্রস্তুিত িতিন গ্রহণ করেলন।
সংস্কৃিত চর্চার জন্য সারােদেশ নতুন পিরসর সৃষ্িটর উদ্েযাগ গ্রহণ
করেলন। কৃিষ ও িশল্প-কলকারখানায় উৎপাদন সৃষ্িটেত উদ্েযাগী হেলন।
সব িমিলেয় বাংলােদশ রাষ্ট্র নতুন কের সচল হেলা। িকন্তু
ষড়যন্ত্রকারীরা বেস িছল না। প্রশাসনসহ রাষ্ট্র এবং সমােজর
সর্বত্র যুদ্ধাপরাধী ও বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীেদর ব্যাপক অবস্থান
েশখ হািসনার দুর্গম পথ চলােক স্তব্ধ কের িদেত চাইেছ। বারংবার তার
ওপর, তার জীবেনর ওপর হামলা হেয়েছ। িতিন েবঁেচ েগেছন। িনর্ভীক
হািসনা তার লক্ষ্েয েপৗঁছােনার জন্য অিবচল থাকেলন। ভীতসন্ত্রস্ত
ষড়যন্ত্রকারীরা প্রশাসনেক কােজ লািগেয় ২০০১-এর িনর্বাচেন আওয়ামী
লীগেক পরািজত কের। েস এক মহাষড়যন্ত্েরর ইিতহাস। েদেশ েনেম এেলা
কৃষ্ণপক্ষ। িবশৃঙ্খলা, িবচারবিহর্ভূত হত্যাকাণ্ড, প্রশাসনেক
দলীয়করণ ইত্যািদর মাধ্যেম েদেশ সৃষ্িট হেলা ৈনরাজ্যকর পিরস্িথিত।
জীবেনর ওপর হুমিক িনেয় েশখ হািসনা েবিরেয় পড়েলন বাংলােদেশর ৬৪
হাজার গ্রােম। দুঃশাসেনর িবরুদ্েধ সংগিঠত করেত লাগেলন জনগণেক। এর
মােঝ ঘেট েগল ২১ আগস্েটর ভয়াল েসই হত্যাকাণ্ড। সরকাের অিধষ্িঠত
জাতীয়তাবাদী দল ও ধর্মান্ধ জঙ্িগেগাষ্ঠীর েযৗথ ‘েশখ হািসনা হত্যা
িমশন’ পিরচািলত হেলা ২১ আগস্ট। ঢাকার বঙ্গবন্ধু এিভিনউেত েশখ
হািসনার সভা চলাকােল মুহুর্মুহু গ্েরেনড ও গুিলর আক্রমেণ িছন্নিবচ্িছন্ন হেয় যায় মানুেষর শরীর। ২২ জন সাধারণ মানুষ িনহত হয়।
২০০-র েবিশ মানুষ আহত হেয় পঙ্গুত্ববরণ কেরন। হত্যাকারীেদর মূল
লক্ষ্য েশখ হািসনা ৈদবক্রেম েবঁেচ যান। এই েবঁেচ যাওয়ায় েযন-বা
নতুন জীবন িসদ্িধ। এ েযন পুরােণর ‘কাকুনুস পংখী’ আগুন ও ভস্ম
েথেক যার জন্ম হয় পুনঃপুন।

অসংখ্য হত্যা আক্রমণেক ব্যর্থ কের িদেয় েশখ হািসনা এমনভােব পুেরা
জািতেক সংগিঠত করেলন েয ২০০৮ সােলর িনর্বাচেন িতিন িনরঙ্কুশ
সংখ্যাগিরষ্ঠতা অর্জন কের পুনরায় রাষ্ট্র পিরচালনার দািয়ত্ব
গ্রহণ করেলন। ১৯৭০-এর িনর্বাচেন বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমানেক
েযমন জনগণ বাংলােদেশর রাষ্ট্র প্রিতষ্ঠার লক্ষ্েয পািকস্তােনর
েশষ িনর্বাচেন িনরঙ্কুশ সংখ্যাগিরষ্ঠতা প্রদান কেরিছল। েতমিনভােব
২০০৮
সােলর
িনর্বাচেন
বাংলােদেশর
জনগণ
েশখ
হািসনােক
মুক্িতযুদ্েধর েচতনার আধুিনক উন্নয়নশীল বাংলােদশ িবিনর্মােণর
জন্য িনরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রদান কেরন।

আমরা েপলাম এক নতুন েশখ হািসনােক। গত এক দশেক বঙ্গবন্ধু-হত্যার
িবচার সম্পন্ন করেলন। যুদ্ধাপরাধী ও মানবতািবেরাধীেদর িবচােরর
লক্ষ্েয িবেশষ ট্রাইব্যুনাল গঠন কের যুদ্ধাপরাধীেদর শাস্িত
িনশ্িচত কেরেছন। যুদ্ধাপরাধী দল িহেসেব জামাত আদালত কর্তৃক
িনিষদ্ধ হেয়েছ। ’৭২-এর সংিবধানেক সংিবধােনর পুনঃস্থািপত কেরেছন।
িকন্তু েসনা ও স্ৈবরশাসক কর্তৃক সংিবধােনর েয দুিট ক্ষত সৃষ্িট
কেরিছল। েসই দুিট ক্ষত এখন পর্যন্ত িবেমাচন করা সম্ভব হয়িন।
িনশ্চয়ই েশখ হািসনা েসই ক্ষত সািরেয় মুক্িতযুদ্েধর েচতনায় রিচত
১৯৭২-এর সংিবধান পূর্ণাঙ্গরূেপ জািতেক উপহার েদেবন। এই দশেক েশখ
হািসনা েদেশর অবকাঠােমা ও তথ্যপ্রযুক্িতর িবস্ময়কর উন্নয়ন
ঘিটেয়েছন। রাস্তাঘাট, ব্িরজ িনর্মাণ েথেক শুরু কের সকল রকম
অবকাঠােমাগত উন্নয়েনর েরকর্ড িতিন কেরেছন। ফসল উৎপাদেন িবল্পব
ঘিটেয়েছন।

৭ েকািট মানুেষর েদেশ যখন মঙ্গা-দুর্িভক্ষ অবস্থা িছল। েসই
বাংলােদেশ আজেক ১৬ েকািট মানুষ িতন েবলা েখেয়-পের উদ্বৃত্ত ফসেলর
িবিনময়মূল্েয েশৗিখনতা উপেভাগ করেছন। প্রাথিমক িশক্ষা ও নারী
িশক্ষায় িতিন েয কর্মপিরকল্পনা িনেয়েছন তা যুগান্তকারী। নারীেদর
স্নাতক পর্যন্ত অৈবতিনক কেরেছন। প্রাথিমক িশক্ষা অৈবতিনক কেরেছন।
প্রাথিমক িবদ্যালেয়র িশক্ষার্থীেদর জন্য প্রিত বছর ৩৪ েকািট বই
পেহলা জানুয়াির িবনামূল্েয ছাত্রেদর মধ্েয িবতরণ করা হয়, যা
িবশ্ববাসীেক
িবস্িমত
কেরেছ।
জনগেণর
স্বাস্থ্যেসবা
িনশ্িচত
কেরেছন।
গ্রােম
গ্রােম
স্বাস্থ্য
েকন্দ্র
িনর্মাণ
কের
স্বাস্থ্যেসবা িনশ্িচত কেরেছন। মুক্িতেযাদ্ধা ভাতা, বয়স্ক ভাতা ও
িবধবা ভাতার ব্যবস্থা কেরেছন। বীরাঙ্গনােদর সম্মােনর সােথ সমােজ
প্রিতষ্ঠা কেরেছন।

আজ বাংলােদেশর গড় আয়ু ৭১ বছর। জািতসংঘ কর্তৃক িনর্ধািরত উন্নয়েনর
৫িট সূচেক আজ বাংলােদশ দক্িষণ এিশয়ার সকল েদশ েথেক এিগেয়। েশখ
হািসনার েনতৃত্েব স্বপ্েনর পদ্মােসতু প্রায় সম্পন্ন হওয়ার পেথ।
রাজধানী ঢাকােক িঘের েমট্েরােরল ও এক্সপ্েরস-এর কাজ দ্রুতগিতেত
এিগেয় িনচ্েছন। বাংলােদশ আজ উন্নয়েনর েরাল মেডল।

অবকাঠােমাগত

উন্নয়েন

এবং

মানব

উন্নয়েন

েশখ

হািসনার

েনতৃত্েব

বাংলােদশ েয অবািরত সাফল্য েদিখেয়েছ তা এক কথায় িবশ্বনন্িদত।
জঙ্িগবাদ েমাকািবলায় তার সাহিসকতা সারািবশ্েব প্রশংিসত। িকন্তু
মাদ্রাসা িশক্ষা অিনয়ন্ত্িরত থাকার কারেণ জঙ্িগবাদ েমৗলবােদর
হুমিক
বাংলােদেশ
েথেকই
যাচ্িছ।
েকননা
প্রিতিদন
পিবত্র
ধর্মগ্রন্েথর নানারকম অপব্যবহােরর মাধ্যেম তরুণেদর িবভ্রান্ত
করেছ। এই িনষ্পাপ তরুণরা জঙ্িগবাদেক তােদর একমাত্র করণীয় বেল মেন
করেছ। তাই একমুখী িশক্ষানীিত প্রণয়ন কের জািতেক সমূহিবপদ েথেক
রক্ষা করা এখনও সম্ভব। িবজ্ঞান, ইিতহাস, ভাষা, সংস্কৃিত, সমাজ,
ধর্ম সকল িকছু একিট িশক্ষা পাঠ্যক্রেমর আওতায় এেন, ওই িশক্ষা
পদ্ধিতেত পিরচািলত করাই আজেকর িদেন দািব। এটা একমাত্র বঙ্গবন্ধুকন্যা েশখ হািসনার পক্েষই সম্ভব।

ধর্ম বাদ েদওয়ার কথা হচ্েছ না। ধর্মেক েরেখই এসব কথা হচ্েছ। সকল
ধর্েমর সম-অিধকার থাকেব এই েদেশ। অর্থাৎ সকল ধর্েমর িশক্ষার
িনশ্চয়তা আমােদর স্কুলগুেলােত আমােদর শ্েরিণকক্েষ থাকেত হেব। েসই
দািবিট অন্তত েশখ হািসনার কােছ তার জন্মিদেন করেত পাির।

আর আমােদর েদেশ েযই ব্যািধটা রেয়েছ, েসই ব্যািধটা আমরা সবাই
জািন। েসটা হচ্েছ দুর্নীিত। েসই দুর্নীিত েথেক আমরা মুক্ত হেত
পােরিন। সুতরাং উন্নয়েনর েয েজায়ার উেঠেছ,
দুর্নীিত একিট বড় বাধা িহেসেব দাঁিড়েয়েছ।

েসই
এবং

েজায়াের ওই
আন্তর্জািতক

ষড়যন্ত্র রেয়েছ এর েপছেন। েযমন ’৭৪-৭৫ সােল এই েদেশ আন্তর্জািতক
ষড়যন্ত্র এবং েদশীয় ষড়যন্ত্েরর কারেণ আমরা জািতর িপতােক
হািরেয়িছ। িঠক েতমিন কের এখনও েসই ষড়যন্ত্র রেয়েছ। বৃহৎ
শক্িতগুেলা বাংলােদেশর িদেক তার েচাখ িনবন্ধ কেরেছ। েকননা এিট
একিট গুরুত্বপূর্ণ জনেগাষ্ঠী এবং েভৗেগািলক অবস্থােন রেয়েছ। এবং
এর রাষ্ট্রক্ষমতায় এমন এক নারী রেয়েছন িযিন পৃিথবীর েয েকােনা
িবশ্বেনতার সমকক্ষ। প্রজ্ঞায়, জ্ঞােন, ভিবষ্যৎদ্রষ্টা িহেসেব
িতিন এক অভূতপূর্ব নিজর ৈতির কেরেছন। তারা জােনন েয এই মানুষিট
েযভােব িবশ্ব েনতায় পিরণত হচ্েছন, তােত কের স্বার্থন্েবষী
মহলসমূেহর অস্বস্িতর সৃষ্িট হচ্েছ। তাই েশখ হািসনার জীবেনর হুমিক
রেয়ই যাচ্েছ।

িকন্তু আমরা জািন েয েশখ হািসনা সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ কের, সকল

বাধা অিতক্রম করেবন। িনশ্িচতভােব এই রাষ্ট্রিটেক এমন একিট
রাষ্ট্ের পিরণত করেবন েয রাষ্ট্রিট ১৯৭১-এর মুক্িতযুদ্েধর েচতনার
সােথ সংগিতপূর্ণ। েয রাষ্ট্রিট স্বপ্ন তার িপতা, জািতর িপতা
বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমান েদেখিছেলন।

আমরা একিট ধর্মিনরেপক্ষ গণতান্ত্িরক মানুেষর সম-অিধকােরর এবং
বাঙািল সংস্কৃিতর আবেহ দুর্নীিতমুক্ত একিট সমাজ এবং রাষ্ট্র চাই।
এবং েসিট েশখ হািসনার জীবনদশায় তার েনতৃত্েবই প্রিতষ্ঠা করেত
চাই।

েশখ হািসনা দীর্ঘজীবী েহাক। বাংলােদশ দীর্ঘজীবী েহাক।

জয় বাংলা

জয় বঙ্গবন্ধু।

েলখক: সংস্কৃিতজন

সূত্রঃ উত্তরণ (বাংলােদশ আওয়ামী লীেগর মুখপত্র)

