‘নিমেনশন েতা েশখ হািসনা েদেবন
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ঢাকা : ১ িমিনট ২ েসেকন্েডর ওই িভিডওেত েদখা যায়, বক্তৃতায় িতিন
বলেছন, নিমেনশন েতা েশখ হািসনা েদেবন না। নিমেনশন েদেবন তারা। এই
বক্তব্য িনেয় দেলর েভতের-বাইের সমােলাচনার ঝড় বইেছ।
আওয়ামী লীেগর ‘নিমেনশন েতা েশখ হািসনা েদেব না- নিমেনশন েদব
আমরা’। এমন দাম্িভকতা েদখােলন চুয়াডাঙ্গা েজলার জীবননগর উপেজলা
আওয়ামী লীেগর সভাপিত েগালাম েমার্তুজা।
গত েরাববার েজলার ডামুড্যা উপেজলা আওয়ামী লীেগর উদ্েযােগ স্থানীয়
এমিপ আলী আজগর টগেরর এক িনর্বাচনী জনসভায় বক্তৃতাকােল িতিন এমন
দাম্িভকতা েদখান। তার এই বক্তব্য সামািজক েযাগােযাগ মাধ্যেম
ভাইরাল হেয়েছ।
িভিডওেত িতিন বেলন, ‘একজন পরীক্িষত মানুষ। আমরা ওই েকাথায় েথেক
উেড় েমের জুেট এেস এখােন বলেছ নিমেনশন পাব। েতামােদর েভাট িদবা।
আমরা িক তাই িদব? িক বেলন? (এ সময় উপস্িথত েলাকজন না বেলন)।
আমার কথা হেলা- নিমেনশন েতা েশখ হািসনা েদেব না। নিমেনশন েতা
আমােদর কথা মেতা। আিম আিছ, দামুড্যা সভাপিত ঝন্টু িময়া আেছ। ওনার
সােথ ওনার পুেরা কিমিট আেছ। আমার সােথ আমার জীবননগেরর পুেরা
কিমিট আেছ।
নিমেনশন েতা েশখ হািসনা েদেব না। নিমেনশন েদব আমরা। আমরা যখন সই
করব, নিমেনশন পােব হাজী আজগর আলী টগর। আেছন সকল েচয়ারম্যানগণ।
েমম্বারগণ, মিহলা লীগ েনত্রী, কৃষক লীগ, স্েবচ্ছােসবক লীগ,
ছাত্রলীগ।’
আওয়ামী লীগ েনতার এই বক্তব্েযর সমােলাচনা কের েজলা ছাত্রলীেগর
সভাপিত েমাহাইেমন হাসান েজায়ার্দ্দার অিনক েফসবুেক িলেখেছন ‘ঝেড়র
গিতেত েশয়ার েহাক………….িধক্কার জানাই জীবননগর উপেজলা আওয়ামী লীেগর
তথাকিথত সভাপিত, চরম জনিবচ্িছন্ন েনতা েগালাম েমার্তুজা সােহবেক।
১৯৯১ সােল জাসদ েথেক েযাগ েদওয়া বর্তমান জীবননগর উপেজলা আওয়ামী

লীেগর অেযাগ্য নামমাত্র সভাপিত েগালাম েমার্তুজার দুঃসাহস েদখুন,
িতিন চুয়াডাঙ্গা-২ এর বর্তমান এমিপ আলী আজগেরর গত ৬/১০/১৮ ইং
তািরেখ কার্পাসডাঙ্গায় িবএনিপ-জামায়ােতর জনসভায় বলেতেছন নিমেনশন
েতা েশখ হািসনা েদেবন না নিমেনশন েদব আিম (েমার্তুজা) আর
দামুড্যা উপেজলা আওয়ামী লীেগর সভাপিত ঝন্টু।
নিমেনশন েদওয়ার মািলক আিম আর ঝন্টু। আমরা দুইজন সই করেল মেনানয়ন
পােবন আলী আজগর টগর। েশখ হািসনা মেনানয়ন েদেবন না, েদব আমরা। এই
সকল বাম সংগঠেনর েলােকর এত দুঃসাহস হয় িক কের েয েদশরত্মেক তুচ্ছ
কের?
তাহেল িক এই েগালাম েমার্তুজা েদশরত্ম েশখ হািসনার েচেয়
ক্ষমতাধর? আিম চুয়াডাঙ্গা েজলা আওয়ামী লীেগর সভাপিত-সাধারণ
সম্পাদক এবং বাংলােদশ আওয়ামী লীেগর সাধারণ সম্পাদক কােদর স্যােরর
দৃষ্িট আকর্ষণ করিছ, অিবলম্েব এই েগালাম েমার্তুজােক দল েথেক
বিহষ্কােরর দািব জানাই।
েয েলাক েনত্রীেক তুচ্ছ-তাচ্িছল্য করেত পাের তার আওয়ামী লীেগ
থাকার েকােনা অিধকার নাই। অিত দ্রুত তােক দলীয় সকল কর্মকাণ্ড
েথেক বিহষ্কার না করেল চুয়াডাঙ্গা েজলা ছাত্রলীগ বৃহত্তর
কর্মসূিচ প্রদান করেত বাধ্য হেব। জয় েহাক েদশরত্ম েশখ হািসনার।’
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