জল হতা িদবেস অেিলয়া আওয়ামী লীেগর সভা
৩ নেভর জল হতা িদবস উপল শাক ও আেলাচনা সভা কেরেছ অেিলয়া আওয়ামী লীগ।
রাববার (৫ নেভর ) স&া ৭টায় িসডিনর এক+ট িমলনায়তেন এ সভার আেয়াজন করা হয়। আেয়াজক
সংগঠেনর সভাপিত ড. আ/ুর রা1ােকর সভাপিতে2 ও সাধারণ স5াদক ড. আবুল হাসনাৎ িম7েনর
স8ালনায় সভায় 9ধান আেলাচক িছেলন 9খাত কলািম; অজয় দাশ<= এবং অিতিথ িছেলন ঢাকা
মহানগর দিণ ছা@লীেগর সােবক সভাপিত শিফকুল ইসলাম।

সভায় আরও বCব রােখন— অেিলয়া ছা@লীেগর 9িতEাতা সাধারন স5াদক অপু
সােরায়ার,অেিলয়া যুবলীেগর মিহউGHন চৗধুরী, অেিলয়া যুবলীেগর সাধারন স5াদক ও কKীয়
যুবলীেগর সহ-স5াদক নামান শামীম,অেিলয়া আওয়ামী লীেগর 9চার স5াদক জুেয়ল
তালুকদার,সাংগঠিনক স5াদক মিশউর রহমান Mদয়, সাংগঠিনক স5াদক আলাউGHন অেলাক,
যুN-সাধারন স5াদক ফয়সাল মিতন, যুN-সাধারন স5াদক হাOন অর রশীদ, সহ-সভাপিত ডা.
একরাম চৗধুরী, সহ-সভাপিত শাহ আলম, কিব ও কলািম; ডঃ শাখাওয়াৎ নয়ন, সহ-সভাপিত
মুGCেযাQা এনােয়তR র রিহম বলাল,একুেশ একােডমীর 9িতEাতা সভাপিত নহাল নয়ামুল বারী ও
সবজনাব
S
নজOল ইসলাম।

অনুEােনর TOেত জািতর জনক বUবন্ধু শখ মুGজবুর রহমান এবং তার ঘিনE রাজৈনিতক সহেযাQা
জাতীয় চার নতা Yসয়দ নজOল ইসলাম, তাজউHীন আহমদ, কােZন মনসুর আলী এবং এএইচএম
কামO1ামােনর 9িত [Qা \াপেন এক িমিনট দাঁিড়েয় নীরবতা পালন করা হয়। অনুEােন বCারা
বেলন, ১৯৭৫ সােলর ১৫ আগ;, ৩ নেভর এবং ২০০৪ সােলর ২১ আগ; একই সূে@ গাঁথা। জাতীয়
চার নতার অনতম খুিন খeকার মাশতাক আহেমদ মুGCযুেQর সময় থেকই পািকfােনর চর িহেসেব
কাজ কেরেছন। বUবন্ধু শখ মুGজবুর রহমানেক হতার পর তার যাগ রাজৈনিতক উgরসূরীেদরও
হতা করা হয়, যন বাংলােদেশ মুGCযুেQর চতনা স5ূণ hংস9া=
S
হয়। এরই ধারাবািহকতায় সামিরক
শাসক জনােরল Gজয়াউর রহমান মতায় এেস বাংলােদেশর রাজনীিতেক কলুিষত কেরন,যার মাTল
জািত আেজা িদেয় যােj।
বCারা তােদর বCেব জাতীয় চার নতার সংkামী রাজৈনিতক জীবেনর িবিভl ঘটনা তR েল ধের
জলহতার রাজৈনিতক 9িত তR েল ধেরন। তারা বেলন, মুশতাক-Gজয়ারা য দশিবেরাধী ষড়যm
TO কেরিছেলন, তা আজও শষ হয়িন। আজও বাংলােদেশর িবOেQ, বUবন্ধু কনা শখ হািসনার
িবOেQ ষড়যm চলেছ। দেশ-িবেদেশ বUবন্ধুর Yসিনকেদর তাই সতকS থাকেত হেব। সবাইেক ঐকবQ
থেক 9ধানমmী শখ হািসনার হাতেক শGCশালী করেত হেব। বUবন্ধুর oেpর সানার বাংলা িবিনমােণ
S
শখ হািসনার কােনা িবকq নই।

