গণতন্ত্র হরণ
িমর্জা ফখরুল

করা

হেয়েছ

:

িনউজ েডক্স : িবএনিপর মহাসিচব িমর্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বেলেছন,
ফ্যািসবােদর িবরুদ্েধ আজেক েগাটা জািত লড়াই করেছ। শুধুমাত্র
িবএনিপ নয়, আজেক সমগ্র জািত ভুক্তেভাগী।

আমােদর গণতন্ত্রেক হরণ করা হেয়েছ। মুক্ত সমাজ ব্যবস্থােক হরণ করা
হেয়েছ। মুক্ত সাংবািদকতােক হরণ করা হেয়েছ। একটা িনর্যাতনমূলকিনবর্তনমূলক, শাসনব্যবস্থা চািপেয় েদওয়া হেয়েছ। এখান েথেক মুক্িত
পাওয়ার জন্েয সবাইেক একেযােগ কাজ করেত হেব।

িবএনিপর
প্রিতষ্ঠাতা
েচয়ারম্যান
িজয়াউর
রহমােনর
৪০তম
মৃত্যুবার্িষকী উপলক্েষ েরাববার (৩০ েম) সকাল সােড় ৯টায় েশের
বাংলা নগের িজয়ার সমািধেত ফুল িদেয় শ্রদ্ধা জানােনার পর
সাংবািদকেদর িমর্জা ফখরুল এসব কথা বেলন। বাংলািনউজ

িমর্জা ফখরুল বেলন, িজয়াউর রহমান িবভক্ত জািতেক ঐক্যবদ্ধ
কেরিছেলন। েয েদশেক তলািবহীন ঝুিড় বলা হেতা েসখান েথেক একিট
সমৃদ্ধ বাংলােদেশ পিরণত কেরিছেলন। িতিন উন্নয়েনর িভত্িত স্থাপন
কেরিছেলন। আজেক আমরা তােক স্মরণ করিছ, েসই সােথ স্মরণ করিছ িযিন
গণতন্ত্র প্রিতষ্ঠা কেরেছন েসই েনত্রী খােলদা িজয়ােক। আিম স্মরণ
করিছ ১৯৭১ সােল স্বাধীনতাযুদ্েধ যারা শহীদ হেয়েছন তােদর। স্মরণ
করিছ আওয়ামী ফ্যািসবােদর যাতাকেল দীর্ঘ সমেয় েয অসংখ্য েনতাকর্মী
খুন, গুম িনর্যািতত হেয়েছন তােদর।

িতিন বেলন, দুর্ভাগ্য আমােদর এই জািত লড়াই কেরিছল উদার
গণতান্ত্িরক রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার জন্য। আওয়ামী লীগ অত্যন্ত
সেচতনভােব উদার গণতান্ত্িরক েয রাষ্ট্রব্যবস্থা তােক ধ্বংস কের
িদেয় আবারও ছদ্মেবেশ একদলীয় শাসনব্যবস্থা প্রিতষ্ঠা করার কাজ
শুরু কেরেছ। অত্যন্ত পিরকল্িপতভােব এই েদেশ েয উদার গণতান্ত্িরক
রাজনীিত েসই রাজনীিত বন্ধ কের িদচ্েছ এবং তারাই আজেক এখােন
সাম্প্রদািয়তকা উগ্রবােদর জন্ম িদচ্েছ। আমরা মেন কির েয আওয়ামী
লীগ এই েদেশর স্বার্েথর জন্য কখনওই েকােনা শুভ কাজ কেরিন। এই
েদশেক িনর্মােণর জন্য তারা কখনওই েকােনা ভাল কাজ কেরিন।
শুধুমাত্র ধ্বংসই কেরেছ।

িবএনিপ

মহাসিচব

বেলন,

েগাটা

জািতর

কােছ

আহ্বান

আসুন

আমরা

ঐক্যবদ্ধ হই। ১৯৭১ সােল েয উদার গণতান্ত্িরক রাষ্ট্রব্যবস্থার
জন্েয, একিট মুক্ত সমােজর জন্েয আমরা েয যুদ্ধ কেরিছলাম, েসই
আকাঙ্ক্ষােক পূরণ করার জন্য আমরা আবার লড়াই সংগ্রাম শুরু কির।

এসময় িবএনিপর স্থায়ী কিমিটর সদস্য গেয়শ্বর চন্দ্র রায়, নজরুল
ইসলাম খান, আিমর খসরু মাহমুদ েচৗধুরী, ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু,
দপ্তেরর
চলিত
দািয়ত্েব
থাকা
ৈসয়দ
এমরান
সােলহ
প্িরন্স,
আন্তর্জািতক িবষয়ক সম্পাদক অ্যাডেভােকট মাসুদ আহেমদ তালুকদার,
স্েবচ্ছােসবক িবষয়ক সম্পাদক মীর শরাফত আলী সপু, েচয়ারপারসেনর
প্েরস উইংেয়র সদস্য শায়রুল কিবর খান প্রমুখ উপস্িথত িছেলন।

