(বাাংলাদেদের ওয়ার্কার্ক পার্টক আদয়ার্িত “বাাংলাদেদের স্বাধীনতা ও িাতীয়
মুর্ির্াংগ্রাম র্মন্বয় র্র্মর্টর ৫০ বছর ও উপমহাদেদে র্াম্প্রোর্য়র্ ের্ির
পুনরুত্থান” েীর্কর্ ওদয়র্বনাদরর মূ লপত্র র্হদর্দব উপস্থার্পত)

।। রাদেে খান মমনন ।।
এবছর বাাংলাদেদের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উেযাপিত হদে। এই উেযািদন বাাংলাদেদের স্বাধীনতা
সাংগ্রাদের ক্রেধারা এবাং ঐ স্বাধীনতা সাংগ্রাদে বঙ্গবন্ধু শেখ েুপজদবর শনতৃত্বোদনর পবষয়পি সপিকভাদব
উিস্থাপিত হদলও ঐ স্বাধীনতা লড়াইদয় বােিন্থীদের ভূপেকার পবষয়পি অনুদেপখতই শেদক শেদছ।
পবদেষ কদর বাাংলাদেদের নয় োদসর েুপিযুদ্ধ ও তার প্রাক-িদবণ বােিন্থীদের শয বপলষ্ঠ এবাং এক
িযণাদয় অগ্রোেী ভূপেকা পছল তা শকবল অনুদেপখতই নয়, অস্বীকৃতও বদি। তদব শকাদনা কাদলর শকাদনা
ইপতহাস শকউ েুদছ শেলদত িাদরপন। বাাংলাদেদের স্বাধীনতা সাংগ্রাে ও বঙ্গবন্ধুর শনতৃদত্বর কো
জনের্দক ভুপলদয় শেয়ার শয ক্ষোহীন অিদষ্া হদয়পছল তাদক শভে কদর স্বাধীনতার
সুবর্ণজয়ন্তীকাদলই নয় এই সবণসেদয় তা ঐ পবভ্রাপন্ত, পবকৃপত ছাপিদয় উদি এদসদছ। স্বাধীনতা যুদদ্ধ
বােিন্থী ধারার উিপস্থপত, প্রাক-িদবণ তাদের অগ্রোেী ভূপেকাদক তাই যতই উদেখ বা স্বীকার করা
নাদহাক তাও শয একসেয় শেেবাসী শ্রদ্ধার সাদে স্মরর্ করদব, শসপিও আদোঘ সতয।
বাাংলাদেদের স্বাধীনতার লড়াইদয় ১৯৭১-এর ২রা জুন পছল একপি অনবেয পেন। এপেন এদেদের
বােিন্থীরা েুপিযুদ্ধকাদল বােেহদল শয পবভ্রাপন্ত পছল তাদক কাপিদয় উদি জাতীয় েুপিসাংগ্রাে সেন্বয়
কপেপি েিন কদরপছল। এই কপেপি শযেন একপেদক বাাংলাদেদের প্রবাসী সরকাদরর প্রপত অকুন্ঠ সেেণন
জাপনদয়পছল, শতেন ভারদতর োপিদত ও বাাংলাদেদের অভযন্তদর েত প্রপতকূলতা কাপিদয় শেদের
শষৌদ্দপি জায়োয় পনজস্ব লড়াই িপরষালনা কদরপছল, শেদের অভযন্তদরই েুিাঞ্চল েিন কদরপছল।
িাোিাপে প্রপতপি শসক্টদর শসক্টর কোন্ডারদের অধীদন শয সকল বাপহনী েদড় উদিপছল তাদতও এই
কপেপির অনুসারীরা শকবল অাংেগ্রহর্ই কদর নাই, িাপকস্তাপন বাপহনী ও রাজাকারদের সাদে লড়াইদয়
সাহস ও েৃঢ়পষত্ততার িপরষয় পেদয়দছ, হাপসেুদখ োহোত বরর্ কদরদছ। এখাদন উদেখ করা প্রদয়াজন
শয, আেরতলার শেলাঘদর শয েুপিদযাদ্ধারা প্রপেক্ষর্ পনদয়পছল, ২ নম্বর শসক্টরসহ ঢাকা েহানেদর
িাপকদের বযপতবযস্তু রাখদত, রুদখ পেদত যারা অাংে পনদয়পছল তারা এই বােিন্থী কেণীবাপহনীর অাংে
পছল। আর এিা শস সেদয়র আওয়ােী লীে শনতৃত্বদক এেনই ক্ষুদ্ধ কদরপছল তারা শসনা সেরদক পেদয়
শসিা শভদঙ্গ পেদত শষদয়দছ।
শস যাই শহাক স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী িালদনর সেয়কাদল এই ‘জাতীয় েুপিসাংগ্রাে সেন্বয়
কপেপির’ও িঞ্চাে বছর িূর্ণ হদে। সুবর্ণ জয়ন্তীকাদল এই ‘জাতীয় েুপিসাংগ্রাে সেন্বয় কপেপি’র প্রধান
েওলানা ভাসানীর প্রপত অকৃপিে শ্রদ্ধা জ্ঞািন করপছ। বস্তুত িাকবাপহনীর হাদত িাঙ্গাইল িতদনর পেন
৩ এপপ্রল’৭১ নরপসাংেীর পেবিুর, শেদক েয়েনপসাংহ ও পকদোরেঞ্জ ঘুদর আপে আর বন্ধু সহকেণী রদনা
েওলানা ভাসানীর কাদছ তার পবন্নাফেদরর অবস্থান স্থদল শিৌৌঁছদু ল পতপন প্রেদে শয কোপি আোদের

বদলন তা’ হদলা িাক-বাপহনীর সাদে প্রপতদরাধ সাংগ্রাে েড়দত শেদের সকল বােিন্থীদের সাদে
শযাোদযাে করা। আর তার পিতীয় কো পছল জাপতসাংদঘর েহাসপষব উোন্টসহ পবে^ শনতৃবৃদের কাদছ
অপবলদম্ব বাতণা শপ্ররদর্র। পতপন ঐ রাদতই আোদক ও রদনাদক ঐ বাতণা শলখার জনয বদলন। পকন্তু
িাপকস্তাপন হানাোরবাপহনীর ঐ আক্রেদর্র অবস্থায় ঐ বাতণা পকভাদব িািাব শভদব আেরা কুল িাইপন।
তাদক বরাং আেরা ভারদত যাওয়ার জনয অনুদরাধ কপর। আোর ‘একজীবন’ প্রেে িবণ ও রদনার ‘েতাব্দী
শিপরদয়’ বইদয় এ পবষদয় েওলানা ভাসানীর শয উত্তর পছল তা আোর পলদখপছ। পতপন বদলপছদলন,
ইপেরা জওহরলাদলর শেদয়। জওহরলাল আোর বন্ধু পছল। ভারদত শেদল ওরা আোর োোয় কদর
রাখদব। পকন্তু সুভাষ শবাদসর অবস্থা শেখপন? শস শেদে পেরদত িাদর নাই। ঐ বইদতই আেরা উদেখ
কদরপছ িরপেন সকাদল িাক-বাপহনী সদন্তাদষ েওলানা ভাসানীর বাড়ী আক্রের্ কদর ও সদন্তাদষর
েরবার হদল আগুন পেদল েওলানা ভাসানী রাস্তার উির পেদয় শসিা শেখার কো বদলন। পকছুক্ষর্ ির
পেদর এদস আেরা শেপখ েওলানা ভাসানী শনই পিছদনর ধান শক্ষদত েূদর তার অিসৃয়োন অবয়ব শেখা
যাপেল।
েওলানা ভাসানী িাঙ্গাইল শেদক নেীিদে পসরাজেঞ্জ হদয় আসাে পেদয় ভারত প্রদবে কদরন।
পসরাজেঞ্জ শেদক সােী পহসাদব ভাসানী নযাদির েুরাদুজ্জাোন ও ওয়ালী নযাদির সাইেুল আলেদক
শনৌকায় তুদল শনন। েওলানা ভাসানী আসাদে শিৌৌঁছদু ল আসাদের কতৃণৃৃিক্ষ তাদক সােদর স্বােত জানায়
এবাং ভারদতর তৎকালীন শকন্দ্রীয় েন্ত্রী ও িরবতণীদত ভারদতর রাষ্ট্রিপত, আসাদের পবপে্ রাজনীপতপবে
েখরুদ্দীন আলী আহদেে সাদহব তাদক পেেী পনদয় যান। বাাংলাদেদের েুপিযুদদ্ধর নয়োদস ভারতীয়
শকন্দ্রীয় সরকার তাদক আর জনসেদক্ষ আসদত শেয়পন। তারা তাদক পনরািত্তা শহোজদত পবপভন্ন সেয়
ভারদতর পবপভন্ন জায়োয় রাদখন। তদব এই সেয়কাদলও েওলানা ভাসানী বাাংলাদেদের স্বাধীনতা
সাংগ্রাদের নযাযযতার কো বদল পবশ্ব শনতৃবৃে পবদেষ কদর জাপতসাংদঘর েহাসপষব উোন্ট, ষীদনর
শষয়ারেযান োও শজ োং প্রেুদখর কাদছ বাতণা িািান যা ভারদতর শকন্দ্রীয় সরকার শস শেদের ের্োধযদে
পবদেষ গুরুত্ব পেদয় প্রকাে কদর। এভাদব েওলানা ভাসানীর বাতণা-পববৃপত ভারতীয় ের্োধযদে প্রকাে
করা হদলও েওলানা ভাসানী শকাোয় পকভাদব অবস্থান করদছন তা রহসযজনকই রদয় যায়। িপিেবাাংলা
রাজয পবধানসভার পবদরাধী েল শনতা পসপিআই(এে)-এর কেদরড শজযাপতবসু এ বযািাদর ভারত
সরকারদক বারবার প্রশ্ন কদরও জবাব িানপন। েওলানা ভাসানীদক হাপরদয় িাঙ্গাইল শেদক আপে
নরপসাংেীর পেবিুদর ‘কপেউপনস্ট পবপ্লবীদের িূবণ বাাংলা সেন্বয় কপেপি’র েুপিযুদদ্ধর শহড শকায়ািণাদর
এদস জানদত িাপর শয সেন্বয় কপেপির শনতা কাজী জাের আোর জনয খবর শরদখ শেদছন িূবণ বাাংলার
কপেউপনস্ট িাপিণর শনতা শেদবন পেকোর জাপনদয়দছন শয এপপ্রদলর ২৯ তাপরখ জলিাইগুপড়দত বােিন্থী
েলসেূদহর এক ববিক হদব। শসখাদন েওলানা ভাসানী আসদবন। আপে আর রদনা শযন খবর িাওয়াোি
আেরতলায় পেদয় শসখানকার পসপিআই (এে) শনতৃদত্বর সাদে শযাোদযাে কপর। তারা আোদের
শসখাদন শিৌৌঁদছ শেদবন। পতপন শ্রপেক শনতা আবুল বাোরদক পনদয় জলিাইগুপড় ববিদক শযাে পেদত ষদল
যান। আোর ইপতেদধয শেরী হদয় যাওয়ায় ১লা শে কুপেোর পষওড়া হদয় আেরতলা শিৌৌঁছাই। ইপতেদধয
ঐ ববিদকর তাপরখ অপতক্রান্ত হওয়ায় আপে িরবতণী খবদরর জনয আেরতলায় অদিক্ষায় করদত োপক।
িদর জানদত িাপর শয পনধণাপরত সেয় বােিন্থীদের ঐ ববিক অনুপষ্ঠত হদলও েওলানা ভাসানী শসখাদন
উিপস্থত হনপন বা তাদক উিপস্থত হদত শেয়া হয় পন। নযাি শনতা েপেউর রহোনদক তার বন্ধু িপিে
বাাংলার উিেুখযেন্ত্রী পিগুনা শসন কো পেদয়পছদলন শয পতপন ভারত সরকারদক বদল েওলানা ভাসানীদক

ঐ ববিদক উিপস্থত হবার বযবস্থা কদর শেদবন। েওলানা ভাসানী ঐ ববিদক উিপস্থত না হওয়ায় শসখাদন
শকান পসদ্ধান্ত হয়পন। অনযপেদক নযাি শনতা েপেউর রহোন তার ক’পেন ির সীোন্ত শিপরদয় বাাংলাদেদে
পেদর যান ও িাপকস্তাপন বাপহনীর কাদছ আমসমসেিণর্ কদরন।
এপেদক ভারদতর কপেউপনস্ট িাপিণর (োকণসবােী) সহায়তায় আেরা শেদের সকল বােিন্থী েল ও
গ্রুিগুপলর সাদে শযাোদযাে কপর। পকন্তু িূবণ িাপকস্তাদনর কপেউপনস্ট (এে-এল) যার শনতা পছদলন
েহম্মে শতায়াহা-আবদুল হক-সুদখেু েপস্তোর, তারা ষারু েজুেোদরর শনতৃত্বাধীন ভারদতর
কপেউপনস্ট িাপিণ (োকণসবােী-দলপননবােী)-র লাইন অনুসাদর আদেই শশ্রর্ীেত্রু খতদের লাইন গ্রহর্
কদরপছল। তারা ইপতেদধয বাাংলাদেদের েুপিযুদ্ধদক ঐ পসপিআই(এে-এল) এর েূলযায়ন অনুযায়ী
‘দুই কুকুদরর কােড়াকােপড়’ বদল অপভপহত কদর েুপিযুদ্ধ পবদরাধী অবস্থান গ্রহর্ কদরদছ। অিরপেদক
িূবণ বাাংলার কপেউপনস্ট িাপিণ (েপতন-আলাউপদ্দন) প্রেে পেদক িাবনা অঞ্চদল িাকবাপহনীর পবরুদদ্ধ
বীদরাপষত লড়াই করদলও তারাও পকছুপেদনর েদধয একই িে শনয়।
এই অবস্থায় একপেদক েওলানা ভাসানীর হপেস িাওয়া যাদে না, অনযপেদক এই সকল বােেলগুপলর
েুপিযুদ্ধ পবদরাধী অবস্থান বােিন্থীদের জনয এক পবরাি সেসযার সৃপ্ কদর। আেরা যারা (কপেউপনস্ট)
পবপ্লবীদের ‘িূবণ বাাংলা সেন্বয় কপেপি’ েিন কদরপছলাে তারা ১৯৭০-এর ২২ শে শেব্রুয়াপর িূবণ
িাপকস্তান ছাি ইউপনয়ন (দেনন) গ্রুদির েহীে পেবদসর জনসভায় ‘স্বাধীন জনের্তাপন্ত্রক িূবণ বাাংলার’
শঘাষর্া পেদয় এপহয়ার সােপরক আোলদতর েণ্ডাদেে লাভ কপর। এ অবস্থায় আমসমদোিদন আেরা
স্বাধীনতার জনয সেস্ত্র লড়াইদয়র প্রস্তুপত গ্রহর্ করদত োপক। তদব ১৯৭১-এর ২৫ োদষণর রাদত
ের্হতযার শপ্রক্ষািদি িাপকস্তান হানাোর বাপহনী শয প্রষণ্ডতা পনদয় আক্রের্ শুরু কদর ঐ িপরপস্থপত
সম্পদকণ আোদের শকান সেযক ধারর্াই পছল না। তারিরও ২৫ োদষণর কাদলা রাদতর ির কােুণ উদি
শেল আেরা ঢাকার অেূদর নরপসাংেীর পেবিুদর ঘাৌঁপি বতরী কদর প্রপতদরাধ লড়াই শুরু কদরপছলাে।
ভারদতর পবপভন্ন শসক্টদর পবদেষ কদর আেরতলার শেলাঘর, পনভণয়িুর প্রভৃপত কযাদম্প শেদক আোদের
কেণীরা েুপিযুদদ্ধর প্রপেক্ষর্ শনয়া শুরু কদর। ঢাকা শেদক িাপলদয় আসা পবপডআর িুপলদের শেদল
যাওয়া অস্ত্র আোদের প্রেে অস্ত্র পছল। এভাদব শেদের অভযন্তদর েুপিযুদদ্ধর শুরুদতই ‘কপেউপনস্ট
পবপ্লবীদের িূবণ বাাংলা সেন্বয় কপেপির’ কেণীরা পেবিুর ছাড়াও উত্তরাঞ্চদলর পেনাজিুর, রাংিুদর,
বপরোল, পিদরাজিুর, বাদেরহাি, সাতক্ষীরা, ষট্টগ্রাে, কুপেো ও পসদলদি েুপিযুদদ্ধর কাযণক্রে শুরু
কদরপছলাে। প্রদয়াজন পছল এর আনুষ্ঠাপনক সাাংেিপনক রূি পেদয় সেস্ত লড়াইদক ঐকযবদ্ধ করা।
এই শক্ষদি ভারদতর কপেউপনস্ট িাপিণর (োকণসবােী) প্রাজ্ঞ ও অপভজ্ঞ শনতৃবৃদের িরােদেণ জুন োদসর
১লা ও ২রা তাপরখ কলকাতায় েুপিযুদ্ধরত সকল বােিন্থী েপিদক পনদয় ববিদকর আদয়াজন কপর।
এখাদন একপি কো উদেখদযােয ভারদতর কপেউপনস্ট িাপিণর (োকণসবােী) প্রবীর্ শনতৃবৃে আেরা পক
নীপত বা শকৌেল শনব, শকান সাাংেিপনক িেদক্ষি শনব শস সম্পদকণ শকান েতােত পেদত সবসেয় পবরত
োকদতন। তাদের কো পছল তারা তাদের ও অনয শেদের পবপভন্ন লড়াই ও জাতীয় েুপিসাংগ্রাদের
অপভজ্ঞতার কো বলদত িাদরন। পকন্তু আেরা পক করব শসিা আোদেরই পনধণারর্ করদত হদব। তদব
আোদের কাজ এপেদয় পনদত সবণপ্রকার সাাংেিপনক ও আপেণক সহায়তা তারা প্রোন কদরপছদলন।
কেদরড শজযাপতবসুর শনতৃদত্ব পসপিআই(এে) ইপতেদধয ‘বাাংলাদেে সহায়তা তহপবল’ েদড় তুদলদছ।

ঐ শনতৃবৃদের বিবয পছল ভারত সরকারদতা প্রবাসী সরকারদক ও েুপিদযাদ্ধাদের সহায়তা করদছ।
আোদের সাংেৃহীত এই অেণ বােিন্থীদের কাদজ লাগুক। ভারদতর কলকাতায় অবস্থানরত ভাসানী
নযািসহ পবপভন্ন বােিন্থী গ্রুদির েদধয আদলাষনা কদর কলকাতায় বােিন্থীদের কতণবযকেণ পনধণারর্ ও
তাদের িপরষাপলত েুপিযুদ্ধদক একপি সাাংেিপনক কািাদোয় আনার জনয ১লা ও ২রা জুন এক
সদম্মলদনর আদয়াজন করা হয়। পসপিআই(এে) শবদলঘািার এক স্কুদল ঐ ববিদকর বযবস্থা কদর শেন।
খাওয়া-োওয়া শেদক শুরু কদর ববিদকর পনরািত্তা পবধাদনর োপয়ত্ব পসপিআই(এে) -এর স্থানীয় শনতৃত্ব
গ্রহর্ কদর। এর কারর্ পছল একপেদক ভারত সরকার বাে-কপেউপনস্টদের েুপিযুদদ্ধ ভূপেকা পনদয়
সপেহান পছল, তাই তারা সবণো তাদের নজরোপরদত শরদখপছল। অনযপেদক নকোলরা, যারা কলকাতার
পবপভন্ন এলাকা পনয়ন্ত্রর্ করত, তারা েুপিযুদদ্ধর ববরী পছল।
পেনাজিুদরর প্রবীর্ ভাসানী নযাি শনতা এযাডদভাদকি বরো ষক্রবতণীর সভািপতদত্ব অনুপষ্ঠত উি
সদম্মলদন ভাসানী নযাি, কপেউপনস্ট পবপ্লবীদের িূবণ বাাংলা সেন্বয় কপেপি, িূবণ বাাংলার কপেউপনস্ট িাপিণ
(দেদবন পেকোর), শ্রপেক-কৃষক কেণী সাংঘ, বাাংলাদেদের কপেউপনস্ট িাপির্ (হাপতয়ার), িূবণ বাাংলা
কৃষক সপেপত, িূবণ বাাংলা শ্রপেক শেডাদরেন, বাাংলাদেে শ্রপেক শেডাদরেন (িূবণ িাপকস্তান শ্রপেক
শেডাদরেন) এবাং িূবণ বাাংলা পবপ্লবী ছাি ইউপনয়দনর প্রপতপনপধরা উিপস্থত পছদলন। ২রা জুন সদম্মলন
সবণ সম্মপতক্রদে েওলানা ভাসানীদক প্রধান কদর ‘জাতীয় েুপিসাংগ্রাে সেন্বয় কপেপি’ েিন কদর এবাং
একপি শঘাষর্া গ্রহর্ কদর। শঘাষর্ার সূিিাদত বলা হয় “সম্প্রপত েওলানা ভাসানী ঐকযবদ্ধভাদব
বাাংলাদেদের েুপিসাংগ্রােদক অগ্রসর কপরয়া লওয়ার জনয শয আহ্বান ও পনদেণে পেয়াদছন তাহাদক
অবলম্বন কপরয়া…. রাজফনপতক ও ের্সাংেিদনর প্রপতপনপধরা এক সদম্মলদন পেপলত হইয়া ‘জাতীয়
েুপি সাংগ্রাে সেন্বয় কপেপি’ েিন কপরয়াদছন এবাং সবণসম্মপতক্রদে পন¤শৃœৃাি শঘাষর্া প্রর্য়ন
কপরয়া বাাংলাদেদের জনেদর্র পনকি উিপস্থত কপরদতদছন।”
শঘাষর্ায় স্বাধীনতা ও েুপিযুদদ্ধর শপ্রক্ষািি বর্ণনা কদর বলা হয় “… এই সেন্বয় কপেপির আশু লক্ষয
হইল সুপনপেণ্ কেণসূষী ও কেণিদ্ধপতর পভপত্তদত বাাংলাদেদের সরকার ও েুপিসাংগ্রাদের সকল েপির
সপহত সাংদযাে ও সেন্বয় সাধন কপরয়া জাতীয় েুপিযুদ্ধদক সােদলযর িদে অগ্রসর কপরয়া লওয়া।”
শঘাষর্ায় জাতীয় েুপিসাংগ্রােদক সেল করার জনয আওয়ােী লীেসহ সকল রাজফনপতক েল, গ্রুি,
ের্সাংেিন, শশ্রর্ী সাংেিন ও শেেদপ্রপেক বযপিবেণদের পনদয় একপি ‘জাতীয় েুপিফ্রন্ট’ েিদনর
আহ্বান জানান হয়।
সেন্বয় কপেপি েিদনর এক পক দু’পেন ির শেেী-পবদেেী সাাংবাপেকদের সােদন এক সাাংবাপেক
সদম্মলদন সেন্বয় কপেপি েিন ও তার শঘাষর্ার কো প্রকাে করা হয়। জনাকীর্ণ ঐ সাাংবাপেক সদম্মলদন
অদনক প্রদশ্নর েদধয প্রধান প্রশ্ন পছল এিা প্রবাসী সরকাদরর পবকল্প শকান সাংেিন পকনা। সাংবাে
সদম্মলদন িপরস্কার করা হয় শয সেন্বয় কপেপি প্রবাসী সরকারদক সহদযাপেতার িাোিাপে েুপিযুদদ্ধ
সকল েত িে, সাংেিন ও বযপির ঐকযবদ্ধ করা ও তাদের সকদলর অাংেগ্রহর্ পনপিত করদতই সেন্বয়
কপেপি েিন ও তার শঘাষর্া গ্রহর্ কদরদছ। সদম্মলদনর সাংবাে আনেবাজার শেদক ভারতীয় সকল
িপিকা ও আন্তজণাপতক ের্োধযদে গুরুদত্বর সাদে প্রষার করা হয়। ভারদতর কপেউপনস্ট িাপিণর
(োকণসবােী) েুখিি ের্েপিদত সেন্বয় কপেপির শঘাষর্া িূর্ণ িৃষ্ঠা বযািী ছািা হয়।

সদম্মলদনর পসদ্ধান্ত অনুসাদর জাতীয় েুপিসাংগ্রাে সেন্বয় কপেপি িক্ষ শেদক কাজী জাের আহেে ও
হায়োর আকবর খান রদনা বাাংলাদেদের প্রবাসী সরকাদরর প্রধানেন্ত্রী তাজউপদ্দন আহেদের সাদে
শেখা কদর তাদক জাতীয় েুপিসাংগ্রাে সেন্বয় কপেপি েিন, বাাংলাদেদের প্রবাসী সরকারদক
সহদযাপেতা, জাতীয় েুপিফ্রন্ট েিনসহ সদম্মলদনর সকল পসদ্ধান্ত অবেত কদরন। পকন্তু পতপন ইপতবাষক
সাড়া না পেদয় বরঞ্চ েুপিযুদদ্ধ বাে কপেউপনস্টদের একাাংে অেণাৎ নকোলিন্থীদের েুপিযুদ্ধ পবদরাধী
কেণকান্ড সম্পদকণ অপভদযাে উত্থািন কদরন। তাদক বলা হয় শয েওলানা ভাসানীর শনতৃত্বাধীন এই
কপেপি নকোলদের ঐ সকল কেণকাদন্ডর পবদরাপধতা কদর এবাং তার সাদে এর শকান সম্পকণ নাই। এক
সেয় পকছুিা উত্তপ্ত পবতকণ হদল আবদুস সাোে আজাদের হস্তদক্ষদি িপরপস্থপত োন্তÍ হয়। তদব
প্রধানেন্ত্রী তাজউপদ্দন জানান শয পতপন ভারতীয় শোদয়ো বাপহনীর সাদে কো বদল এ বযািাদর
জানাদবন। সম্ভবত পতপন ‘জাতীয় েুপিসাংগ্রাে কপেপি’ ভপবষযদত প্রবাসী সরকাদরর পবকল্প হদয় উিদত
িাদর এই অনুোন কদরপছদলন। আর ইপতেদধয েদলর অভযন্তদর আওয়ােী লীদের তরুর্ শনতৃত্ব তার
সরকাদরর পবদরাপধতায় ভারতীয় শসনা বাপহনীর সহায়তায় েুপিবাপহনীর সোন্তরাল ‘েুপজব বাপহনী’
েদড় শতালার শয উদেযাে পনদয়দছ তা পনদয় পবব্রত পছদলন। েদলর শনতৃদত্বর একাাংে পবদেষ কদর
খেকার শোেতাক প্রেে শেদকই স্বাধীনতার প্রশ্ন পনদয় সাংেয় সৃপ্ কদর ষদলপছল।
প্রবাসী সরকাদরর এ ধরদর্র অসহদযাপেতার েদনাভাদবর কারদর্ েুপিযুদদ্ধর নয়োদস তাদের সাদে
জাতীয় েুপি সাংগ্রাে সেন্বয় কপেপির আর শযাোদযাে হয়পন। একপেদক প্রবাসী সরকাদরর এ ধরদর্র
অস্বীকৃপত ও ভারতীয় কতৃণিদক্ষর ববরী েদনাভাদবর কারদর্ জাতীয় েুপিসাংগ্রাে সেন্বয় কপেপিদক এক
বড় ধরদনর প্রপতকূল অবস্থায় েুপিযুদদ্ধ পনদজদের ভূপেকা রাখদত হয়। শেদের ১৪পি অঞ্চদল পনদজদের
বাপহনীর শনতৃদত্ব িাকবাপহনী ও রাজাকার বাপহনীদক শোকাদবলা করা প্রপতদরাধ লড়াইদয়র এক অননয
েৃ্ান্ত স্থািন কদর। এর বাইদর েুপিবাপহনীর শসক্টর কোন্ডারদের সাদে শযাোদযাে কদর তাদের অধীদন
প্রপেক্ষর্ গ্রহর্, েুপিবাপহনীদত অন্তভূণি হদয় পবপভন্ন লড়াইদয় অাংেগ্রহদর্র কাজদকও এপেদয় শনয়। এই
অবস্থা শসদেম্বর-অদক্টাবর োদস ভারতীয় শোদয়ো কতৃণিক্ষ কাজী জাের ও হায়োর আকবর খান
রদনাদক দু’পেন অনেণল শজরার োধযদে ‘জাতীয় েুপিসাংগ্রাে সেন্বয় কপেপি’র উদদ্দেয ও লক্ষয সম্পদকণ
অবেত হওয়ার শষ্া কদর। তারা শেষ িযণন্ত জাতীয় েুপিসাংগ্রাে সেন্বয় কপেপিদক অেণ ও অস্ত্র পেদত
রাপজ হয়। তদব কপেপি অেণ প্রোদনর প্রস্তাব গ্রহর্ না কদর অস্ত্র প্রোদনর উির শজার শেয়।
ইদতােদধয েুপিযুদ্ধ শেষ প্রাদন্ত ষদল এদসদছ। ভারদতর প্রধানেন্ত্রী ইপেরা োন্ধী পবশ্ববযািী তার
কূিফনপতক সের শেদষ বাাংলাদেদের েুপিযুদদ্ধ প্রতযক্ষ ভূপেকা পনদত শোিােুপি োনপসক পসদ্ধান্ত
পনদয়দছন। এই শপ্রক্ষািদি ভারতীয় কতৃণিক্ষ উদেযাে পনদয় েওলানা ভাসানীদক প্রধান কদর প্রবাসী
সরকাদরর উিদে্ােন্ডলী েিন কদর। এিা পছল বাাংলাদেদের েুপিযুদদ্ধ বােদের অাংেগ্রহর্ সম্পদকণ
একোি স্বীকৃপত। উিদে্ােন্ডলী েিদনর উদদ্দেয পছল েুপিযুদদ্ধ বাাংলাদেদের সব রাজফনপতক েলই
শয একেত শসিা পবশ্বদক শেখাদনা।

েওলানা ভাসানীর সভািপতদত্ব ঐ উিদে্ােণ্ডলীর একপি োি সভা হয়, যার সপষি প্রপতদবেন
ভারদতর ের্োধযেসেূদহ বযািকভাদব প্রষার করা হয়। অবেয ইদতািূদবণ েওলানা ভাসানী তার ভারত
প্রবাদসর সােী সাইেুল ইসলাে ও েুরাদুজ্জাোনদক কাজী জাের ও আোর কাদছ িািাদনা এক পষপিদত
িূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া েুপিযুদদ্ধ শকান ধরদর্র আদিাদসর কো উিদল তার পবদরাপধতা করদত বদলন।
কারর্ ইদতােদধয িাপকস্তাদনর সাদে কনদেডাদরেন েিদনর েধয পেদয় একিা আদিাস েীোাংসার
প্রস্তাব খেকার শোস্তাকরা এদনপছল। শসই উদেযাে বযেণ কদর শেয়া হদলও জাতীয় ও আন্তজণাপতক
িযণাদয় এদহন উদেযাে শেদে পছল না। েওলানা ভাসানী আোদের কাদছ িািাদনা পষপি শেষ কদরপছদলন
রপব িাকুদরর িাংপি পেদয়, “যপে শতার ডাক শুদন শকউ না আদস তদব একলা ষলদর।”
ইদতােদধয বাাংলাদেে-ভারত শযৌে কোন্ড েিন ও িাক-ভারত যুদদ্ধর েদধয পেদয় বাাংলাদেদের
েুপিযুদ্ধ অপতদ্রুত সেদয় পবজদয়র প্রাদন্ত উিনীত হয়। জাতীয় েুপিসাংগ্রাে সেন্বয় কপেপির অধীনস্ত
সকল বাপহনীই এই সেদয় বীরত্বিূর্ণ লড়াইদয়র স্বাক্ষর রাদখ। শক্ষি পবদেদষ শযৌে বাপহনীর শিৌৌঁছার
িূদবণই িাপকস্তাপন বাপহনীর ঘাৌঁপির ির ঘাৌঁপির িতন ঘিায়।
শষালই পডদসম্বর ঢাকার শরসদকাসণ েয়োদন িাপকস্তানী বাপহনীর আমসমসেিণদর্র েধয পেদয় বাাংলাদেদের
েুপিযুদদ্ধর আনুষ্ঠাপনক সোপপ্ত ঘদি। জাতীয় েুপি সাংগ্রাে সেন্বয় কপেপি শষালই পডদসম্বর ’৭১
েুপিযুদদ্ধর সেল সোপপ্তদত সদন্তাষ প্রকাে কদর সােদনর পেদন কতণবযকেণ সম্পদকণ এক পেক পনদেণেক
বিবয প্রোন কদর। পববৃপতর শেদষ বলা হয়, “আজদকর এই েুহুদতণ আোদের পবদেষ কাজপি রপহয়াদছ
তাহার জনয পবপভন্ন রাজফনপতক সাংেিদনর এবাং সেগ্র জনেদর্র একতার প্রদয়াজনীয়তা িূদবণর ষাইদতও
শবেী। সা¤ৃরাজযবাে ও প্রপতপক্রয়ার ষড়যন্ত্র ও ধ্বাংসামসমক কাযণকলাি প্রপতহত করা, স্বাভাপবক অবস্থার
প্রবতণন ও োপন্ত প্রপতষ্ঠা এবাং অেণফনপতক জীবন ষালু কপরবার জনয সকল ের্তাপন্ত্রক েপিগুদলাদক
ঐকযবদ্ধ করার কাদজ আেরা সরকারদক উদেযাে গ্রহর্ কপরবার জনয আহবান জানাইদতপছ। সরকাদরর
উদেযাদে শয সকল ের্কপেপি েপিত হইদব তাহাদত সাংগ্রাদে অাংেগ্রহর্কারী সকল রাজফনপতক েল ও
েদতর প্রপতপনপধদত্বর বযবস্থা কপরদত হইদব। আেরা সাংপি্ সকল সাংেিদনর কেণীদেরদক এই প্রােপেক
েিনেূলক কাদজ আমসমপনদয়াে করা, জনেদর্র েদধয বযািক ঐদকযর পভপত্ত প্রপতষ্ঠা করা এবাং এই
বযািাদর সরকাদরর সাদে সপক্রয় সহদযাপেতা কপরবার জনয আহবান জানাইদতপছ। ”
জাতীয় েুপিসাংগ্রাদের সেন্বয় কপেপির সহদযাপেতার প্রস্তাব শযেন প্রবাসী সরকার গ্রহর্ কদরপন,
শতেপন বাাংলাদেে সরকারও সেন্বয় কপেপির এই আহ্বাদন কান শেয়পন। বাাংলাদেে িরবতণীদত
িাপকস্তান আেদলর িুরাদনা রাজফনপতক ও প্রোসপনক কািাদো িুর্ঃপ্রপতষ্ঠা করা হদয়দছ। শস একই
রাজনীপতর িুনরাবৃপত্ত ঘদিদছ নবযস্বাধীন বাাংলাদেদে। আর তারই পক্রয়া প্রপতপক্রয়ায় ের্পবদরাধী েপি
ষড়যদন্ত্রর োধযদে জাপতর পিতাদক সবাংদে হতযা কদর ক্ষেতা েখল কদরদছ। বাাংলাদেে পিপছদয় শেদছ
েুপিযুদদ্ধর িে শেদক বহুেূর, যারই ধারাবপহকতা বহন করদত হদে স্বাধীনতার িঞ্চাে বছর
সুবর্ণজয়ন্তীদতও।

॥২॥

১৬ পডদসম্বর ১৯৭১, বাাংলাদেদের েুপিযুদদ্ধর উিেহাদেদের রাজনীপতর এক অননয পেন। েুপিযুদদ্ধর
েধয পেদয় বাাংলাদেদের রাদষ্ট্রর অভুযেয় পি-জাপত তদের পভপত্তদত উিেহাদেদের পবভাজনদক সেূদল
আঘাত কদরপছল। ঐ রাজনীপতদক িরাপজত কদর কৃপিে িাপকস্তান রাদষ্ট্রর িতন ঘপিদয় িাপকস্তাদনর
িূবণাাংদে বাঙাপলর জাপত রাষ্ট্র কাদয়ে কদরপছল।
পকন্তু পি-জাপততদের রাজনীপতদক েেণেূদল আঘাত করা শেদলও ধেণীয় পবভাজদনর রাজনীপত ও ধেণীয়
সাম্প্রোপয়কতাদক সেূদল উৎিািন করা যায় নাই। বাাংলাদেে জাপত রাদষ্ট্রর অপস্তত্বদক অস্বীকার করা
সম্ভব না হদলও সাম্প্রোপয়কতার শয পবষবাষ্প উিেহাদেেদক আেন্ন কদর শরদখপছল তার িপরিূর্ণ
অবসান ঘিাদনা সম্ভব হয় নাই। সাম্প্রোপয়কতার আেণসাোপজক পভপত্তদক অিুি শরদখ এিা সম্ভবও পছল
না।
িাপকস্তাদনর কারোর শেদক েুি হদয় বাাংলাদেদে পেদর বঙ্গবন্ধু তার প্রেে বিৃতাদতই স্প্ভাদব
বদলন শয, জনসাংখযার পেক পেদয় বাাংলাদেে িৃপেবীর পিতীয় েুসপলে রাষ্ট্র হদলও বাাংলাদেে শকান
ধেণীয় রাষ্ট্র হদব না, বাাংলাদেদে পহেু-েুসপলে-দবৌদ্ধ-খৃ্ান সকল ধদেণর োনুদষর সোন অপধকার
োকদব। বাাংলাদেদে ধদেণর রাজনীপতর শকান জায়ো হদব না।
বঙ্গবন্ধুর এই শঘাষর্ার সুস্প্ প্রপতেলন ঘদি বাাংলাদেদের সাংপবধাদন। সাংপবধাদনর ষার েূলনীপতদত
যুৃুি করা হয় ধেণপনরদিক্ষতার পবধান। সাংপবধাদনর পবধাদন সাম্প্রোপয়কতার সাংজ্ঞাদকও সুপনপেণ্ করা
হয়। ধেণপভপত্তক রাজনীপত ও রাজফনপতক েলেিন ও তাদের প্রতযক্ষ-িদরাক্ষ কাযণকলািদক পনপষদ্ধ করা
হয়।
সাংপবধাদন বঙ্গবন্ধু এই পবধান সাংদযাজন সাম্প্রোপয়কতা ও ধেণীয় পবভাজদনর পবরুদদ্ধ সুস্প্ অবস্থান
পনদলও নতুন বাাংলাদেে রাদষ্ট্রও অতীদতর সাম্প্রোপয়কতার অন্তঃদরাত পবরাজোন পছল। বঙ্গবন্ধুর প্রবল
বযপিদত্বর কাদছ এই সাম্প্রোপয়কতা ও সাম্প্রোপয়ক ধযান-ধারর্া োৌঁড়াদত না িারদলও বাাংলাদেে
িরবতণীদত ভারতীয় কতৃি
ণ দক্ষর ঔদ্ধতযিূর্ণ আষরর্, বাাংলাদেদের রাজনীপতদক পনয়ন্ত্রদর্র শষ্া জনের্
শসভাদব গ্রহর্ করদত িাদরপন। এপেদক অপত ডান অপত বাে উভয় িক্ষ শেদক বাাংলাদেদের েুপিযুদ্ধদক
ভারদতর েখলোপরদত্বর সাদে তুলনা অিপ্রষার ভারদতর পবরুদদ্ধ জনেদন পবরূিতা সৃপ্ কদর।
বাাংলাদেদের েুপিযুদদ্ধ িরাপজত িাপকস্তান ও তাদের এদেেীয় সহদযােীরা ষুি কদর বদস োদকপন।
তারা বাাংলাদেেদক ‘েুসপলে বাাংলা’ পহসাদব অপভপহত কদর প্রষার ষালায়।
এপেদক েুপিযুদদ্ধর বাাংলাদেদের রাজফনপতক-প্রোসপনক কািাদোদত শকান িপরবতণন আদসপন বরাং
িুরাতন বযবস্থায়ই নতুন বাাংলাদেদে িুনঃস্থাপিত করা হয়। বােসহ পবপভন্ন রাজফনপতক েদলর জাতীয়
ঐদকযর ডাক েুপিযুদ্ধ ষলাকাদলও শযেন প্রতযাখাত হদয়দছ, এখনও আবার প্রতযাখযাত হয়। েলবাপজ,

দুনণীপত, লুিিাি জনেদর্র পনয়পত হদয় োৌঁড়ায়। বঙ্গবন্ধুর আহবাদন েুপিদযাদ্ধারা অস্ত্র সেিণর্ করদলও
পবপভন্ন েল, শোষ্ঠী ও বযপির হাদত বহু অস্ত্র রদয় যায়। অপতবােদের তরে শেদক অবযাহতভাদব
বাাংলাদেদের স্বাধীন অপস্তদত্বর অস্বীকৃপত, সেস্ত্র লড়াই, োনা লুি, বযাাংক লুদির ঘিনা শেদে
পস্থপতেীলতা আনার শক্ষদি বাধা হদয় োৌঁপড়দয়পছল। পবপভন্ন রাদষ্ট্রর পবদেষ কদর েুসপলে রাষ্ট্রসেূদহর
বাাংলাদেেদক স্বীকৃপত একিা বড় ইসুয হদয় োৌঁপড়দয়পছল। এই অবস্থায় ওআইপস সদম্মলনদক শকন্দ্র কদর
িাপকস্তাদনর সাদে বাাংলাদেে ও েুসপলে রাষ্ট্রসেূদহর সম্পকণ স্বাভাপবক করদর্র িরও শসৌেী আরব
বাাংলাদেেদক তার ধেণপনরদিক্ষ অবস্থান শেদক সদর আসদত স্বীকৃপতর েতণ পহসাদব উিপস্থত বাাংলাদেে
পকছুিা ষাদির েুদখ পছল। শসৌেী আরবদক শকন্দ্র কদর জাোদতর শনতৃদত্ব স্বাধীনতা পবদরাধীরা তাদের
বাাংলাদেে পবদরাধী তৎিরতা অবযাহত রাদখ।
শেদের অভযন্তদর এই িপরপস্থপত শোকাপবলা করদত ভারদতর কপেত িরােদেণ বাাংলাদেে সরকার িযারাপেপলিাপর বাপহনী-রক্ষীবাপহনী েিন কদর। রক্ষীবাপহনীর আষরদর্ই সরকার ও সরকারী েদলর পনযণাতন
পনিীড়দনর হাপতয়ার পহসাদব বযবহৃত হদত োদক। রক্ষীবাপহনীর সাদে ভারদতর পবএসএে-এর
শিাোদকর পেল োকায় অদনদকই রক্ষীবাপহনীদক ভারদতর িদরাক্ষ বাপহনী পহসাদব ের্য করদত োদক।
এ পনদয় বযািক প্রষারও ষদল। শসনাবাপহনীসহ িুপলে-পবপডআর রক্ষীবাপহনীদক তাদের িযারালাল বাপহনী
পহসাদব েদন করদত োদক।
এই সেয় বাাংলাদেদে উিুযণিুপর বনযার কারদর্ শেদে তীব্র খােযাভাব সৃপ্ হদল োপকণন যুিরাষ্ট্র এই
সুদযাদে পকউবায় োপকণন পনদষধাজ্ঞা উদিক্ষা কদর বাাংলাদেে িাি রপ্তানী করার োপস্ত পহসাদব পিএল
৪৮০ -এর েে েধযসাের শেদক পেপরদয় পনদল বাাংলাদেদে ষরে দুপভণদক্ষর সৃপ্ হয়। সরকাদরর তরে
শেদক দুপভণক্ষাবস্থার অস্বীকৃপত ও ষরে অবযবস্থািনার কারদর্ প্রায় ছয়লাখ োনুষ েৃতুযবরর্ করদল
িপরপস্থপতর আরও অবনপত ঘদি।
এই অবস্থায় দুনণীপত, শষারাষালান, বনরাজয, প্রোসপনক পবদরাপধতা শোকাপবলায় বঙ্গবন্ধু োসন বযবস্থায়
আেূল িপরবতণন আনদত সাংসেীয় বযবস্থার িপরবদতণ রাষ্ট্রিপত িদ্ধপত, জাতীয় ঐদকযর নাদে সব েল
পবলুপ্ত কদর একপি জাতীয় েল েিন, পনবণাষদনর প্রােণীতার শক্ষদিও শকবলোি জাতীয় েদলর
েদনায়নদকই একোি পবষয় করা হয় এবাং পতপন পনদজও আজীবদনর জনয রাষ্ট্রিপত হন।
বঙ্গবন্ধু রাজফনপতক শক্ষদি িপরবতণদনর িাোিাপে প্রোসপনক শক্ষদিও িপরবতণন আদনন। েহকুোসেূহ
ইদতােদধয শজলায় উন্নীত হদয়দছ। শজলা সেূদহ শজলা েভর্ণর পনদয়াে পেদয় তাদের হাদত স্থানীয়
সরকাদরর োপয়ত্ব অিণদর্র কেণসূষী শঘাষর্া কদরন। তদব প্রোসপনক শক্ষদি তার েূল িাদেণি পছল
উিপনদবপেক আেদলর প্রোসপনক কািাদো শভদঙ্গ সরকাপর কেণষারীদের জনপ্রপতপনপধদের অধীনস্ত
করা। সরকারী কেণষারী ও জাতীয় েল-যার নােকরর্ করা হয় বাকোল- তাদত শযাে পেদত বলা
হয়।আর অেণফনপতক শক্ষদি শয িপরবতণদনর সূষনা করার কো পতপন শঘাষর্া কদরন শসিা হদলা কৃপষদক্ষদি
বাধযতােূলক সেবায় বযবস্থার প্রবতণন। এর আদে িািসহ বৃহৎ পেল্পসেূহ জাতীয়করর্ করা হদয়পছল।
তদব পবপভন্ন সেয় বযপি িুৌঁপজর সদবণাচ্চ সীো বাড়াদনা হয়।

বঙ্গবন্ধু এই িপরবতণনদক পিতীয় পবপ্লব আর শোপষদতর ের্তন্ত্র বদল অপভপহত কদরন। েদল েদল
উৎসাহভদর পবপভন্ন শশ্রর্ী-দিোর োনুষ বাকোদল শযাে পেদলও ইদতােদধয পতপন বাকোদলর শয কপেপি
শঘাষর্া কদরন তা তার িূবণতন আওয়ােী লীদেরই প্রাধানয পছল। আওয়ােী লীদেরই সাদড় পতনবছদর
বারবার ঐকয করার কো বদল শেষ িযণন্ত নযাি ও কপেউপনস্ট িাপিণ ের্তাপন্ত্রক ঐকয প্লািেরে বতরী
হয়, তারা সরাসপর বাকোল এ শযাে পেদলও বাকোল কপেপিদতও তাদের পবদেষ স্থান হয়পন।
এই অবস্থায় জনের্ ও সরকার পবদরাধীরা ‘বাকোল’-দক নতুন শবাতদল িুরান েে বদলই পবদবষনা
কদর। এবাং এই োসনবযবস্থা িপরবতণনদক ‘েযাপসবােী’ বযবস্থা পহসাদব আখযাপয়ত কদর। অনযপেদক
গ্রােীর্ শজাতোর েহাজন এেনপক েধয কৃষক বাধযতােূলক সেবায় বযবস্থাদক গ্রহর্ কদরপন, বরাং
পনদজদের জপে হারাদনার ভয় শিদয়দছ, অনযপেদক প্রোসদনর অভযন্তদর এবাং বাঙাপল ধপনকদোষ্ঠীর
সোজতদন্ত্রর শয পবদরাপধতা পছল তা আরও তীব্র হয়।
বঙ্গবন্ধু এই িপরবতণদনর েদধয ধেণপনরদিক্ষতার আেেণদক বারবার শজার পেদলও স্বাধীনতা পবদরাধী
েপি ও ধেণবােী শোষ্ঠীরা এদক ‘ধেণহীনতা’ বদল প্রেে শেদক প্রষার কদর।
এই রাজফনপতক ডাোদডাদল ষড়যদন্ত্রর েপি পবদেষ সুদযাে গ্রহর্ কদর। সােপরক বাপহনীর পকছু
অপেসার ১৯৭৫-এর ১৫ আেস্ট বঙ্গবন্ধুদক সিপরবাদর হতযা কদর শেদে এক বড় ধরদর্র রাজফনপতক
িপরবতণন ঘিায়। সবদষদয় দুভণােযজনক শয শসনাবাপহনীর সকল অপধনায়ক, িুপলে প্রোসন ও
শবসােপরক প্রোসন অপতদ্রুততার সাদে শসনাবাপহনীর ঐ ক্ষুদ্র অাংে আওয়ােী লীদের েন্ত্রী, বঙ্গবন্ধুর
অপতঘপনষ্ঠ খেকার শোেতাকদক বঙ্গবন্ধুর জায়োয় রাষ্ট্রিপত শঘাষর্া করদল, তার কাদছ অপত
অল্পসেদয়র েদধয আমসমসেিণর্ কদর। অনযপেদক বঙ্গবন্ধুর লাে তার িুদরা িপরবারসহ ধানেপন্ডর ৩২
নম্বদর তার বাসভবদনর িদড় োকা অবস্থায়ই বঙ্গবন্ধুর েন্ত্রীসভার ষারজন সেসয উি-রাষ্ট্রিপত বসয়ে
নজরুল ইসলাে, প্রবাসী সরকাদরর প্রধানেন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কতৃণক িেষুযত তাজউপদ্দন আহদেে, বাকোদলর
প্রধানেন্ত্রী কযাদেন েনসুর আলী, পেল্পেন্ত্রী কাোরুজ্জাোন বাদে অনযরা অিরাদের েদধযই
অভুযত্থানকারীদের সেপেণত খেকার শোেতাক সরকাদরর েন্ত্রীসভায় শযােোন কদর।
অিরপেদক আওয়ােী লীদের তরুর্ অাংে, যারা েুপিযুদদ্ধ প্রধান ভূপেকায় পছল, তারা পবেূঢ় হদয় যায়,
আমসমদোিন কদর, অেবা িরবতণীদত শগ্রেতার হয়। দু’একপি জায়ো ছাড়া শেদের শকাোও শকান
প্রপতবাে পবদক্ষাভ হয়পন। বরাং যারা এতপেন বাকোল ও বঙ্গবন্ধুর একান্তজন বদল িপরপষত পছল তারা
পভন্নস্বদর কো বলদত োদকন। বঙ্গবন্ধু ইদতােদধয ষারপি সাংবােিি ছাড়া সব সাংবােিি বন্ধ কদর
পেদয়পছদলন, শস সব সাংবােিিও অভুযত্থাদনর সেেণদন োৌঁড়ায়।
স্বাধীনতার িঞ্চাে বছদর উিেহাদেদে পবদেষ কদর বাাংলাদেদে সাম্প্রোপয়কতার উত্থান প্রসদঙ্গ বলদত
পেদয় এর শপ্রক্ষািি বলদত এই েীঘণ বর্ণনা পেদত হল এই কারদর্ শয, ঐ রাজফনপতক িপরবতণদনর প্রধান
আঘাত এদসপছল বাাংলাদেদের সাংপবধান ও বঙ্গবন্ধুর ধেণপনরদিক্ষতার নীপতর উির। খেকার শোেতাক
ক্ষেতা গ্রহর্ কদর প্রেে শয বিৃতা কদর তার শুরুই পছল িাপকস্তান োসকদের ‘পবসপেোহ’ পেদয়। শস

জাতীয় শিাোক পহসাদব ‘শোেতাক িুপি’ প্রষলদনর উদেযাে শনয়। এেনপক শস শয পনবণাষদনর িপরকল্পনা
শঘাষর্া কদর তারও সেয় শবদছ শনয় েুসলোনদের িপবি ‘লায়লাতুল কেদরর’ পেন। অিরপেদক শসনা
অপেসারদের অনযতে প্রধান বযপি কদনণল োরুদকর পব্রপিে পেউপজয়াদে রপক্ষত েপলদল তার শেওয়া
বিবয শেদক জানা যায় শয, বঙ্গবন্ধুর ধেণপনরদিক্ষতার নীপতর কারদর্ই তারা তাদক হতযা কদরপছল।
এরির শসনাবাপহনীদত অভুযত্থান িাল্টা অভুযত্থাদনর েধয পেদয় খেকার শোেতাক পনদয়ােকৃত নতুন
শসনাপ্রধান পজয়াউর রহোন ক্ষেতায় অপধপষ্ঠত হদল জাপতর উদদ্দদেয শেয়া ভাষর্ শুরু কদরন িাপকস্তাপন
শসনানায়কদের েত ‘পবসপেোহ’ পেদয়। আর োি এক বছদরর োোদতই সােপরক েরোদন সাংপবধাদন
শয সাংদোধনী আদনন তাদত জাতীয় েল অেণাৎ একপি োি েল ‘বাকোল’ বাে পেদয় বহুেদলর
প্রবতণদনর শঘাষর্া পেদলও, তার ঐ সাংদোধনী েূল পবষয়বস্তু পছল সাংপবধাদনর প্রস্তাবনায় ‘পবসপেোহ’র প্রবতণন, ষার েূলনীপত শেদক ধেণপনরদিক্ষতার নীপত িপরিূর্ণ পবদলাি, সোজতন্ত্রদক সাোপজক
নযায়পবষার পহসাদব সাংজ্ঞায়ন ও সাংপবধাদনর নয় পবপধদত সাম্প্রোপয়কতার শয সুপনপেণ্ বযাখযা পছল তার
পবদলাি সাধন। পজয়াউর রহোন পক কারদর্ সাংপবধাদন ধেণপভপত্তক রাজফনপতক েল েিদনর পনপষদ্ধ করার
ধারাদক িপরবতণন কদর নাই, শবাঝা না শেদলও, তার জারীকৃত রাজফনপতক েল পনবন্ধন (পিপিআর)এর নীপতোলায় ধেণপভপত্তক েল েিদনর সুদযাে উন্মুি কদর শেয়া হয়। অনযপেদক ইদতািূদবণই তার
উি-প্রধান সােপরক আইন প্রোসক পবোন বাপহনী প্রধান এয়ার োেণাল শতায়াদবর ঐ ধেণপভপত্তক
েলগুদলা পনদয় শসাহরাওয়ােণী উদেযাদন ‘সীরাত সদম্মলন’ অনুষ্ঠাদনর উদেযাে শনয়। অবেয েওলানা
ভাসানীর কপিন প্রপতবাে ও হুৌঁপেয়াপরদত শসিা সম্ভব হয়পন। তদব ইদতােদধযই বাাংলাদেদের স্বাধীনতা
পবদরাধী েলগুদলা প্রকাদেযই তাদের তৎিরতা শুরু কদর। স্বাধীনতা পবদরাধী ‘জাোদত ইসলাে’,
‘ইসলাপেক শডদোদক্রপিক লীে’ (আইপডএল) পিপিআর এর অধীদন রাজফনপতক েল পহসাদব পনবন্ধন
শনয়। অনয েুসপলে লীেসহ ধেণবােী রাজফনপতক েলগুদলাও পনবন্ধন লাভ কদর। এপেদক শজলখানায়
শয সকল স্বাধীনতা পবদরাধী বযপি োলাল আইদন শজদল পছল তাদের কারাোর শেদক েুপি শেয়া হয়।
বাপতল করা হয় োলাল আইন। শযসব যুদ্ধািরাধীর নােপরকত্ব বাপতল করা হদয়পছল, তাদের নােপরকত্ব
িূর্বণহাল করা হয়। ঐ যুদ্ধািরাধীদের িাদলর শোো অধযািক শোলাে আজে, শয শসৌেী আরদব বদস
িূবণ িাপকস্তান িুর্রুদ্ধার কপেপির প্রধান পহসাদব এযাবতকাল বাাংলাদেে পবদরাধী তৎিরতা িপরষালনা
করপছল, তার অসুস্থ োদক শেখার অজুহাদত শেদে পেদর আসদত অনুেপত শেয় পজয়াউর রহোন।
শোলাে আজে শেদে পেদরই তার িাপকস্তানী িাসদিািণ পছৌঁদড় শেদল। এবাং তার নােপরকত্ব না োকদলও
পনপবণদে বাাংলাদেদে অবস্থান কদর জাোতসহ ধেণবােী শোষ্ঠী ও বযপিদের ঐকযবদ্ধ ও সাংেপিত করদত
োদক।
সােপরক োসক পজয়াউর রহোদনর সাংপবধান সাংদোধনী-যা িরবতণীদত ১৯৭৯ এর িালণাদেদন্টর
সাংপবধাদনর িঞ্চে সাংদোধনী পহসাদব অনুদোেন িায়-তাই বাাংলাদেদে সাম্প্রোপয়কতা ও ধেণবােী
রাজনীপতর েূল পভপত্ত পহসাদব কাজ কদর। আদেই বলা হদয়দছ বাাংলাদেদের েুপিযুদ্ধ পি-জাপততে ও
সাম্প্রোপয়কতার েেণেূদল আঘাত করদলও তাদক সেূদল উৎিাপিত করদত িাদরপন। বাাংলাদেে
িরবতণীদত বাাংলাদেদের সাংপবধাদনর ধেণপনরদিক্ষতার পবষয়দক ‘ধেণহীনতা’ বদল বযািক প্রষার,
েুসপলে বাাংলার শিাোন এসবই শেদে ধেণবােী রাজনীপত িুর্রুজ্জীপবত করার প্রয়াস ষদল। পজয়াউর
রহোদনর এই সাাংপবধাপনক িেদক্ষি এদক শকবল আনুষ্ঠাপনক ববধতাই শেয় নাই, রাষ্ট্রীয় শিাষকতাও

প্রোন কদর, উৎসাপহত কদর। পজয়াউর রহোন তার ক্ষেতাদক পিপকদয় রাখদত জনেদর্র েদধয সুপ্ত
সাম্প্রোপয়ক শষতনাদক পভপত্ত কদর ‘ভারতপবদরাপধতা’শক রাজনীপতর েূল পভপত্ত পহসাদব প্রপতষ্ঠা কদর।
এিাও ক্রোেত সাম্প্রোপয়ক রাজনীপত ও েদনাভাবদক আরও িেপবত কদর।
পজয়াউর রহোদনর পনহত হবার অল্পিদরই ক্ষেতা েখলকারী আদরক সােপরক োসক শজনাদরল
এরোে পজয়ার এই সাম্প্রোপয়ক সাংপবধান সাংদোধনীদক আরও িাকাদিাি কদর সাংপবধাদনর অ্ে
সাংদোধনীদত ইসলােদক ‘রাষ্ট্রধেণ’ -এর েযণাো শেয়। শজনাদরল এরোে তার োসদনর শুরু শেদকই
োদ্রাসাপভপত্তক সাংেিনসেূদহর সাদে েহরে েহরে, িীরদের আস্তানায় ঘন ঘন েেন, পনপেণ্ েসপজদে
নাোজ িড়দবন বদল স্বদে শেদখদছন বদল প্রষার, ভারদত বাবরী েসপজে ভাঙ্গা পনদয় শস শেদে শয
সাম্প্রোপয়ক োঙ্গা সাংঘপিত হয় তার সুদযাে পনদয় বাাংলাদেদে সাম্প্রোপয়ক োঙ্গা শুরু করার অিদষ্ার
েধযপেদয় োনুদষর েদধয এক ধরদনর ধেণবােী ও সাম্প্রোপয়ক পষন্তা শষতনাদক আরও আনুষ্ঠাপনক রূি
শেয়।
এরোে পবদরাধী নব্বইদয়র ের্অভুযত্থাদন েুপিযুদদ্ধর শষতনায় রাষ্ট্র িপরষালনা’র অঙ্গীকার বযি করা
হদলও জাোদতর সহদযাপেতায় ক্ষেতায় আদরাহর্ কদর পবএনপি ও খাদলো পজয়া ঐ সাম্প্রোপয়ক
রাজনীপতদক এপেদয় শনন। তার প্রতযক্ষ িৃষ্ঠদিাষকতায় জাোত নােপরকত্বহীন শোলাে আজেদক
প্রকাদেয ‘আেীর’ পনবণাষন করদল তার পবদরাপধতায় যুদ্ধািরাদধর পবষার ও শোলাে আজদের োৌঁপসর
োপবদত েহীে জননী জাহানারা ইোদের শনতৃদত্ব ঘাতক োলাল পবদরাধী পনেূণল কপেপির আদোলন
শুরু হদল খাদলো পজয়ার সরকার শসাহরাওয়ােণীর উেযাদন শোলাে আজদের প্রতীকী পবষাদর
অাংেগ্রহর্কারীদের পবরুদদ্ধ রাষ্ট্রদদ্রাহ োেলাও শেন। ইদতযেদধয আদোলদনর ষাদি, শোলাে আজেদক
শগ্রপ্তার করদলও সুপ্রীে শকাদিণর রাদয়র োধযদে তাদক নােপরকত্ব প্রোন ও কারাোর শেদক েুি কদর
এবার প্রকাদেযই জাোদতর স্বাধীনতা পবদরাধী শেৌলবাে-সাম্প্রোপয়কতা পবদরাধী তৎিরতার সুদযাে
কদর শেন।
জাোদতর ধেণবােী রাজনীপতর সাদে আদিাস করদত আওয়ােী লীেও পিপছদয় োদকপন। আওয়ােী লীে
পবএনপির কদয়কপি উি-পনবণাষদন ষূড়ান্ত শভাি পরপোংদক পভপত্ত কদর েলীয় সরকাদরর অধীদন নয়,
তোবধায়ক সরকাদরর অধীন পনবণাষন প্রোদনর শয আদোলন শুরু কদর তাদত জাোত ও জাতীয়
িাপিণদক যুি কদর। আদোলন সেলতার েুখ শেখদল পছয়ানব্বইদত শয পনবণাষন হয় তাদত আওয়ােী
লীে একইভাদব ধেণদক তাদের প্রষাদরর উিজীবয কদর। আওয়ােী লীদের পনবণাষনী সকল শিাস্টার
পহজাব িরা শেখ হাপসনার শোনাজাতরত ছপবই েুখযত বযবহার করা হয়। পনবণাষদন জাোত তার েূলপেি
পবএনপিদক শভাি শেয়ায় হাপসনার িদক্ষ পনরঙ্কুে সাংখযােপরষ্ঠতা লাভ করা সম্ভব হয়পন। আওয়ােী লীে
নব্বইদয়র আদোলদনর িরাপজত এরোে ও তার ’৮৮ এর শভািারহীন পনবণাষদন পনবণাপষত পবদরাধী
েলীয় শনতা আ স ে রদবর জাসেদক পনদয় ‘ঐকযেদতর’ সরকার েিন কদর।

এখাদন উদেখ করা প্রদয়াজন, ৮৬-এর এরোদের আদিাদষর পনবণাষন বজণদনর েদধয পেদয় েপিত বাে
িাৌঁষেল, ‘৯০ এর পতনদজাদির আদোলদনর পভপত্তদত সাংঘপিত ের্অভুযত্থাদন অনযতে েূখয ভূপেকা
িালন ও পবএনপি-জাোদতর সাদে আদিাষ ও ধেণবােী রাজনীপতর পবরুদদ্ধ সবণপ্রকার শসাচ্চার োকদলও
আওয়ােী লীে পবএনপির পবকল্প পহসাদব পবকল্প রাজফনপতক ও অেণফনপতক কেণসূপষ পেদয় দুইেদলর
সেেূরদত্ব স্বতন্ত্র অবস্থান গ্রহর্ কদর। েহীে জননী জাহানারা ইোদের শনতৃত্বাধীন ঘাতক োলাল পনেূণল
আদোলন ও অবাধ পনরদিক্ষ পনবণাষদনর োপবদত সােদনর সাপরদত লড়াই করদলও ’৯১-এর পনবণাষদন
তাদের কদয়কপি আসন োকদলও, ’৯৬-এর পনবণাষদন েপিত িালণাদেদন্ট একপি আসনও িায়পন।
বাাংলাদেদে এই প্রেে শকান বােেদলর িালণাদেদন্ট প্রপতপনপধত্ব পছল না।
একুে বছর ির আওয়ােী লীে ক্ষেতায় পেদয় বঙ্গবন্ধু হতযার পবষার কাজ শুরু করদত সক্ষে হদলও,
তাদের প্রপতশ্রুত বাহাত্তদরর সাংপবধাদন পেদর শযদত িাদরপন, শসিা িালণাদেদন্ট তাদের দুই-তৃতীয়াাংে
সাংখযােপরষ্ঠতা না োকায় সম্ভবও পছল না। তদব এই সেয়কাদল প্রধানেন্ত্রী শেখ হাপসনা ধেণপভপত্তক
েলগুদলাদক তার িদক্ষ রাখার শষ্া অবযাহত রাদখন। োদ্রাসা পেক্ষার পবিুল পবস্তার, েসপজেপভপত্তক
প্রােপেক পেক্ষা কেণসূপষ ইপতেদধযই শেদে আধুপনক পেক্ষার েূলধারার বাইদর এক বড় সাোপজক েপির
জন্ম শেয়, যা ধেণপভপত্তক রাজফনপতক েল, পবদেষ কদর জাোদতর রাজফনপতক পভপত্তদক প্রসাপরত কদর।
এপেদক িৃপেবীদতও সত্তর েেদকর শেষভাে শেদক ইসলাপেক রাজনীপতর উত্থান ঘদি। ইরাদনর ইসলাপে
পবপ্লবী সরকার প্রপতষ্ঠা, েধযপ্রাদষযর শিদরা ডলাদরর িৃষ্ঠদিাষকতা, ইসলাপে অেণনীপতর প্রষলন ও
সদবণািপর আেোপনস্তাদন তাদলবান েুজাপহেদের ক্ষেতা েখল ও ইসলাপে োসন প্রপতষ্ঠা- এসবই
বাাংলাদেদের ধেণবােী েল ও শোষ্ঠীদক উৎসাপহত কদর। বাাংলাদেদেও ধেণবােী রাজনীপতর দ্রুত পবস্তার
ঘদি। বড় দু’পি েল আওয়ােী লীে ও পবএনপি তাদের সেেণন লাদভর জনয প্রপতদযাপেতায় পলপ্ত োদক।
একইভাদব আওয়ােী লীদের োসনােদল ভারদতর সাদে সহদযাপেতািূর্ণ সম্পকণ িুনঃপ্রপতষ্ঠা, েঙ্গার
িাপন ষুপিদত িাপনর কে পহসযা গ্রহর্ কদর বাাংলাদেদের স্বাদেণর প্রপত পবশ্বাসঘাতকতা, িাবণতয
োপন্তষুপির োধযদে বাাংলাদেদের এক েেোাংে অাংেদক ভারদতর হাদত তুদল শেয়া এবাং সদবণািপর
আওয়ােী লীদের ‘ধেণপনরদিক্ষতা’র শলাোনদক শসই িুরাদনা কায়োয় ধেণহীনতার অপভদযাে তুদল
পবএনপি-জাোত ষার েদলর ঐদকযর আদোলদনর েধয পেদয় তারা পনবণাষদন পনরাংকুে পবজয় লাভ কদর।
ঐ পনবণাষদনর পিছদন পবষারিপত লপতদের তোবধায়ক সরকার, পবদেষ কদর শসনাবাপহনীর প্রতযক্ষ
হস্তদক্ষি োকদলও, আওয়ােী লীে োসদনর েলবাপজ, দুনণীপত, েখলোপর ও এলাকাপবদেদষ সন্ত্রাসী
রাজত্ব কাদয়দে জনের্ পবপি্ পছল। এই সুদযাে পনদয়পছল ষারেলীয় শজাি। আওয়ােী লীদের এক
পনবণাষনী শিাস্টাদর ‘কুকুদরর োোয় িুপি’শক ষারেল তাদের পনবণাষনী প্রষাদর আওয়ােী লীদের
ধেণহীনতার প্রোর্ পহদসদব হাপজর কদর। ষারেল শকবল পনবণাষদন পবজয় লাভ কদরই ক্ষান্ত োদক নাই,
পনবণাষদনর িরিরই ভয়াবহ সাম্প্রোপয়ক সপহাংস আক্রের্ ও আওয়ােী লীদের শনতা-কেণীদের উির
আক্রের্ শুরু কদর। শেদের পবপভন্ন স্থাদন এই সাম্প্রোপয়ক হােলায় পহেু-খৃ্ান জনদোষ্ঠী ষরে
উৎিীড়দনর সম্মুখীন হয়। বহু প্রার্হাপন, হােলা, ঘরবাড়ী লুি ও ধষণদর্র ঘিনা ঘদি। আওয়ােী লীদের
কদয়ক হাজার শনতা-কেণী ঘরছাড়া-এলাকা ছাড়া হয়।

এই সাম্প্রোপয়ক সপহাংসতার পবরুদদ্ধ িাৌঁষেল, যা ইপতেদধয বােফ্রদন্ট রূিান্তপরত হদয়দছ তারা েৃঢ়
ভূপেকা গ্রহর্ করদলও আওয়ােী লীেসহ অনযানয েপি সাংেিদনর পনবণাষদনাত্তর পবিযণস্ত অবস্থায়
শসভাদব প্রপতদরাধ েদড় তুলদত িাদরপন। তদব পবএনপি-জাোত ষারেদলর সরকারদক ঐ সাম্প্রোপয়ক
সপহাংসতা বদন্ধ বাধয করদত সক্ষে হয়।
একানব্বইদয়র পনবণাষদন পবএনপি-জাোদতর সহায়তায় সরকার েিন করদল স্বাধীনতাপবদরাধী
সাম্প্রোপয়ক শেৌলবােী শোষ্ঠী তার ছিছায়ায় তারা রাজনীপত, প্রোসন, অেণনীপতদত তাদের পেকড়ও
পবস্তৃত করা শুরু কদর। তাদের ছাি সাংেিন ছািপেপবরদক পেদয় তারা রাজোহী পবে^পবেযালয়,
ষট্টগ্রাে পবে^পবেযালয়, রাংিুর কারোইদকল কদলজ, পবপভন্ন শেপডকযাল ও িপলদিকপনকযাল
ইন্সপস্টপিউিসহ পবপভন্ন পেক্ষা প্রপতষ্ঠাদন সপহাংসতার োধযদে তাদের েখলোপরত্ব কাদয়ে কদর। এই
সপহাংসতায় তাদের প্রধান ধরর্ পছল প্রপতিদক্ষর শষাখ শতালা, হাত-িা, রেকািা ও গুপলবষণর্ করা।
তাদের আক্রেদর্র েূল লক্ষযবস্তু পছল বােিন্থী ছাি সাংেিদনর ছািদনতা-কেণীরা। কারর্ তারা জানত
আওয়ােী লীেদক বােিন্থীদের কবলেুি করদত িারদল তারা পবএনপি’র ছিছায়ায় শেদের
রাজনীপতদত একেি প্রভাব পবস্তার করদত িারদব। তাদের ঐ সকল সপহাংস আক্রেদর্ পনহত েহীে
জাপেল আখতার রতন, রীেু শষৌধুরী, শেবােীষ রুিে, োরুক, জুদয়দলর নাে এখাদন পবদেষভাদব
স্মরর্ করপছ। তদব তাদের আক্রেদর্ আরও অসাংখয বাে ও প্রেপতেীল শনতা কেণীরা পনহত হয়,
অদনদক হাত, িা, শষাখ হারায় এবাং তাদের বহু ছািবাস অপিেগ্ধ হয়।
এবার ষারেদলর সরকার প্রপতপষ্ঠত হওয়ায় এই স্বাধীনতা পবদরাধী সাম্প্রোপয়ক শেৌলবােী শোষ্ঠীও
েন্ত্রীত্ব লাদভর োধযদে সরাসপর ক্ষেতার অাংেীোর হয়। ইদতােদধয িৃপেবীদত আরও িপরবতণন ঘদিদছ
িাপকস্তানসহ েধযপ্রাষয ও আপফ্রকার পবপভন্ন শেদে ইসলােী জঙ্গীবােী শোষ্ঠীর তৎিরতা গুরুতর রূি
লাভ কদরদছ। বাাংলাদেদেও পবএনপি-জাোদতর ছিছায়ায় হুপজ, শজএেপব নাদের প্রায় ১৯পি জঙ্গীবােী
শোষ্ঠী সাংেপিত তৎিরতা শুরু কদর। রাজোহী অঞ্চদল পসপদ্দকুর রহোন বাাংলা ভাই ও োইখ আব্দুর
রহোদনর শনতৃদত্ব জঙ্গীবােী তৎিরতা পবোল পবস্তৃপত লাভ কদর। রাজোহী, নাদিার, ষািাইনবাবেঞ্জ,
োইবান্ধা, পসদলি, জাোলিুর, েয়েনপসাংদহ বাাংলা ভাই, োইখ আব্দুর রহোদনর শজএেপব শেদের
পবপভন্ন প্রতযন্ত এলাকায় ভাল ও কাযণকর কতৃণত্ব প্রপতষ্ঠা কদর। ১৭ আেস্ট ২০০৫ সদন েুপন্সেঞ্জ শজলা
বাদে শজএেপব একদযাদে একই সেয় শেদের ৬৩পি শজলায় শবাো পবদফারর্ ঘিনার েধয পেদয়
তাদের েপির প্রেেণন ঘিায়। পবএনপি শনিী খাদলো পজয়া এই জপঙ্গবােী তৎিরতাদক ‘পেপডয়ার
প্রষারর্া’ বদল উপড়দয় পেদলও, জাতীয় ও আন্তজণাপতক ষাদি তাদের পবরুদদ্ধ বযবস্থা পনদত বাধয হয়।
পকন্তু তারা তাদের শেৌলবােী-জপঙ্গবােী শোষ্ঠীর িৃষ্ঠদিাষকতা ছাদড়পন। বরঞ্চ ২০০৪ সাদলর ২১ আেস্ট
‘হুপজ’শক পেদয় আওয়ােী লীদের জনসভায় শবাো পবদফারর্ কপরদয় শেখ হাপসনাসহ আওয়ােী লীদের
শনতৃত্বদক সেূদল পবনাে করার উদেযাে শনয়। একুদে আেদস্টর এই শবাোবষণদর্র ঘিনাদক পভন্নখাদত
শঘারাদনার জনয তাদক ভারতীয় ‘র’-এর কাজ বদল প্রপতষ্ঠা করার শষ্া শনয়। তারা একুদে আেদস্টর
শবাো হােলার পবষারও কদরপন। বরাং ‘জজ পেঞা’ নািক সাপজদয় আওয়ােী লীদের শনতাকেণীদের
শগ্রপ্তার ও পনযণাতন কদর।

২০০৬ সাদল পবএনপি-জাোত পবদরাধী ১৪ েদলর আদোলন ষূড়ান্ত িযণাদয় শিৌৌঁছাদল শসনা হস্তদক্ষদি
পবএনপি-জাোত োসদনর অবসান ঘিদলও দুই বছদরর শসনাোসন বাাংলা ভাইদয়র শজএেপব, ২১
আেস্ট শগ্রদনড হােলার েূল পবষারসহ জপঙ্গবােী-দেৌলবােী তৎিরতা বদন্ধ পকছু বযবস্থা পনদলও শেদে
শয সাম্প্রোপয়ক তৎিরতা ও োনপসকতার পবস্তৃপত শরাদধ শকান উদেযাে শনয়পন। বরাং বাাংলাদেদের সকল
োসকদোষ্ঠীর েতই েপক্ষর্িন্থী সাম্প্রোপয়ক রাজনীপতদকই িদরাক্ষভাদব উৎসাপহত কদরদছ।
২০০৮ সাদলর পনবণাষদন আওয়ােী লীদের শনতৃত্বাধীন ১৪ েদলর পবজদয়র েধয পেদয় অসাম্প্রোপয়ক
ের্তাপন্ত্রক রাজনীপতর ধারায় শেে পেদর আদস। পকন্তু শয আো পনদয় শেেবাসী বাহাত্তদরর সাংপবধাদন
িপরিূর্ণভাদব প্রতযাবতণদনর অদিক্ষা কদরপছল তা ঘদিপন। িঞ্চেে সাংদোধনীদত সাংপবধাদন ষার রাষ্ট্রীয়
েূলনীপত, সাম্প্রোপয়কতার সাংজ্ঞা িুনঃস্থাপিত করা হদলও, আওয়ােী লীে পবদেষ কদর তার শনিী
প্রধানেন্ত্রী শেখ হাপসনার ইোনুসাদর সাংপবধাদনর প্রস্তাবনায় পজয়াউর রহোন কতৃণক সপন্নদবপেত
‘পবসপেোহ’শক ভাষান্তর কদর অনয ধেণালম্বীদের বুঝ শেয়ার এবাং একইভাদব এরোদের প্রবপতণত
‘রাষ্ট্রধেণ ইসলাে’শক একইভাদব বহাল শরদখ তাদক অনয ধেণাবলম্বীদের গ্রহর্দযােয করদত নতুন একপি
বাকয সাংদযাজন করা হয় যার েধয পেদয় সকল ধদেণর সেঅপধকাদরর কো বলা হয়। ওয়াকণাসণ িাপিণ ও
জাসে সাংপবধান সাংদোধনী কপেপি ও সাংদোধনী গ্রহর্কাদল পবভপি শভাদি পভন্নেত পলপিবদ্ধ করদলও
তার শকান প্রকাে ঘদিপন সাংপবধাদনর সাংদোধনীদত। োদিও বাে রাজফনপতক েল ও পবপভন্ন সাোপজক
সাংেিন শকান কাযণকর জোদয়ত বা আদোলন েদড় তুলদত না িারায় এ পবধানপি পনপবণদঘœই অপস্তত্ব
বজায় রাদখ।
সাংপবধাদন রাষ্ট্রধেণ ইসলাে ও ধেণপনরদিক্ষতার সাাংঘপষণক এই অবস্থান বাাংলাদেদের সাম্প্রোপয়ক
শেৌলবােী রাজনীপতর জপিল অবস্থািাই তুদল ধদর। বােদের আোংকা সতয িপরর্ত কদর বরাং এদত
সোজ ও রাদষ্ট্র সাম্প্রোপয়ক োনপসকতাই আরও িপরিু্ হয়। প্রধানেন্ত্রী শেখ হাপসনা সাহদসর সাদে
যুদ্ধািরাধীর পবষার সম্পন্ন করদত সক্ষে হদলও, যুদ্ধািরাদধর ঐ পবষারদক ষযাদলঞ্জ কদর জাোত শেদে
এক ষরে সপহাংস িপরপস্থপতর সৃপ্ কদর। অনযপেদক শেদে সরকাদরর নারী নীপত, পেক্ষানীপত, েুিবুপদ্ধর
ষষণার পবরুদদ্ধ নতুন নাদে শহোজদত ইসলাদের ছিছায়ায় সকল ধেণবােী েল সাংেপিত হয় এবাং ৫ শে
২০১৩ সাদল তারা রীপতেত অভুযত্থান ঘিাদত শষ্া কদর- যাদত পবদরাধী পবএনপি, জাতীয় িাপিণ েরীক
হয়। শহোজদতর ৫ শে’র ঐ সোদবে ও অভুযত্থান শষ্ায় পকছু আওয়ােী লীে শনতা-কেণীরাও যুি হদয়
িদড়পছল। তদব শেষ েুহূদতণ আইন েৃাংখলাবাপহনীর বলপ্রদয়াদে তাদের োিলা ষত্বর শেদক হপিদয় শেয়া
সম্ভব হদলও ইপতেদধয পবোল অঞ্চল জুদড় অিুযৎসব, লুিিাি ও ভাাংষুদরর ঘিনার সাক্ষী শরদখ যায়।
সবদষদয় দুভণােযজনক ঘিনা পছল আল জাপজরাসহ পকছু আন্তজণাপতক প্রষার োধযে ও বাাংলাদেদের
অভযন্তদর োনবাপধকার নােধারী পকছু সাংেিন এদক ইসলাপে রাজনীপত ও আদলে-ওলাোদের হতযাকাবদল পেেযা পষি ও বর্ণনায় বযািক প্রষার কদর। এর িপরর্াদে আওয়ােী লীে শেদের প্রায় প্রপতপি পসপি
কদিণাদরেদন শহদর যায়।
ইপতেদধয আওয়ােী লীে সরকার শহোজদতর সাদে সপন্ধ স্থািদন উদেযােী হয় এবাং তার েলীয় পকছু
শনতা ও শসনাবাপহনীর কেণকতণার োধযদে তাদের োপব শেদন পনদয় িািযিুস্তদক তাদের ইোনুযায়ী
সাংদোধন আদন। নারীনীপত কাযণকর করা শেদক সরকার পবরত োদক এবাং সবণদেষ শহোজদতর োপব

অনুসাদর কওেী োদ্রাসার সদবণাচ্চ িরীক্ষা সনে ‘োওরাদয় হাপেস’শক স্নাতদকাত্তর েযণাো প্রোন কদর।
অনযপেদক কওেী োদ্রাসা কতৃণিক্ষ প্রধানেন্ত্রী শেখ হাপসনাদক ‘কওেী জননী’ উিাপধ শেয়। পকন্তু এই
সেদঝাতা শয কত িুনদকা পছল তার প্রোর্ িাওয়া যায় স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীদত শহোজদতর
বঙ্গবন্ধুর ভাস্কযণ শভদঙ শেলা এবাং সবণদেষ ভারদতর প্রধানেন্ত্রী নদরন্দ্র শোেীর ঢাকা সেরদক শকন্দ্র
কদর শেদের পবপভন্ন স্থাদন ভয়াবহ সপহাংসতার ঘিনা ঘিাদনাসহ আদরকিা অভুযত্থান প্রদষ্ায়।
শহোজদতর পবরুদদ্ধ আওয়ােী লীে সরকার শেষ িযণন্ত বযবস্থা পনদল এই অভুযত্থান প্রদষ্ার পবষয়পি
শবপরদয় এদসদছ। অেণাৎ শহোজতদক যতই শতাষর্ করা শহাক না শহোজত তার শেৌলবােীসাম্প্রোপয়ক রাজনীপত শেদক সদর আদসপন-আসদব না। আওয়ােী লীেসহ শেেবাসী যত দ্রুত এিা
বুঝদব ততই েঙ্গল।
অনযপেদক পসপরয়া-ইরাক সীোদন্ত পবস্তীর্ণ জায়ো েখল কদর আইপসএস-এর কতৃণত্ব েখদলর ির
বাাংলাদেদে জপঙ্গবােী রাজনীপত নতুন রূি শনয়। সরকার ববপশ্বক পবদবষনায় বাাংলাদেদে শকান
আইপসএস নাই বদল অস্বীকার কদর ষলদলও বাাংলাদেদের এক শশ্রর্ীর তরুর্দের েদধয তা পবদেষ
উন্মােনা বতপর কদর। শখলােত প্রপতষ্ঠার আকাক্সক্ষায় তাদের শকউ শকউ শেে শছদড় পসপরয়া-ইরাদক
‘পহজরত’ কদর। অিরপেদক শেদের অভযন্তদর পবপভন্ন স্থাদন েুপিবুপদ্ধ ষষণার বযপিবেণ-দলখক-প্রকােকব্লোর, যাজক, িুদরাপহত, পভন্ন েতাবলম্বী ইোেদের নৃোংসভাদব হতযা করার উিুযণিুপর ঘিনা ঘদি।
এর সদবণাচ্চ প্রকাে ঘদি ২০১৬ সাদলর ২ জুলাই রেজান োদসর সন্ধযায় হপল আপিণজান নােক
শরস্টুদরদন্ট সেস্ত্র হােলা ষাপলদয় শেেী-পবদেেী বযপিদের হতযার ঘিনায়। আইনেৃাংখলা বাপহনী অপভযান
ষালাদত পেদয় পনদজরাও আহত-পনহত হয়। সবণদেদষ শসনাবাপহনী কোদন্ডা অপভযান ষাপলদয় আইপসএস
সেসযদের হতযার েধয পেদয় অপভযাদনর িপরসোপপ্ত ঘদি।
হপল আপিণজাদনর ঘিনার িরও ঢাকাসহ শেদের পবপভন্ন স্থাদন পবপভন্ন সেয় অপভযান ষাপলদয় আইপসএসএর অনুসারীদের হতযা ও শগ্রপ্তার অবযাহত োদক। সরকার এদের নাে শেন ‘নবয শজএেপব’। অবদেদষ
িপরপস্থপত পনয়ন্ত্রদর্ এদসদছ। আইপসএস, আল-কায়ো-ভারত, আনসার আল ইসলাে, শজএেপব, নবয
শজএেপব, আোহর েল পবপভন্ন নাদে এই সব সেস্ত্র জপঙ্গ গ্রুিগুদলার অবস্থান এখনও রদয়দছ। তেয
শযাোদযাে োধযদে প্রষারাপভযান ষাপলদয় তারা উচ্চ, উচ্চ েধযপবত্ত, ইাংদরপজ োধযদে িড়াশুনা করা
পবপভন্ন কদলজ-পবশ্বপবেযালদয়র পেক্ষােণীদের পরক্রি কদর। এদের প্রধান পরক্রুপিাং শকন্দ্র অবেয শেদের
োদ্রাসাগুদলা। সরকার এই ধেণীয় জপঙ্গদোষ্ঠীদক পনয়ন্ত্রর্ করদত িুপলদের আইনেৃাংখলা পবভাদে
কাউন্টার শিরপরজে ইউপনি খুদলদছ। তারা সবণো এই জপঙ্গ কাযণক্রে েপনিপরাং করদছ।
শেদে ইসলাপে জপঙ্গ তৎিরতা কদে এদলও ইপতেদধয শেৌলবােী-সাম্প্রোপয়ক প্রষারর্া, জনেদর্র েদধয
সাম্প্রোপয়ক োনপসকতাও পবোলভাদব বৃপদ্ধ শিদয়দছ। এই শেৌলবােী সাম্প্রোপয়ক প্রষাদরর োধযে
ওয়াজ ও ইসলাপে জনসভাসেূহ। এসব ইউপিউব-এ প্রষার হয় এবাং লক্ষ লক্ষ েেণক িায়। লাইক ও
শেয়ার িদড় প্রষুর।

েত েে বছদর বতণোন অসাম্প্রোপয়ক ের্তাপন্ত্রক বযবস্থার সরকাদরর আেদলই শেদে কক্সবাজাদর রােুর
শবৌদ্ধপবহার, ব্রাহ্মর্বাপড়য়ার নাপসরনেদর পহেু েপেরসহ পহেুগ্রাে, শভালাসহ পবপভন্ন স্থাদন শবে
কদয়কপি বড় ধরদনর সাম্প্রোপয়ক সপহাংস ঘিনা ঘদি। এর বাইদর শেসবুদক স্টযািাস শেয়াদক শকন্দ্র
কদর উদত্তজনা সৃপ্র ঘিনা অহরহ ঘদি ষদলদছ। এর সবণদেষ প্রকাে ঘদি সুনােেদঞ্জর োোয়
শহোজদতর শনতৃদত্ব পহেুগ্রাে আক্রের্, েপের-পবগ্রহ ভাাংষুর, োরপিি ও লুিিাদির ঘিনায়।
দুভণােযক্রদে এসব শক্ষদি শহোজত বা ঐ জাতীয় বযপিরা শনতৃদত্ব োকদলও আওয়ােী লীে ও তার
সহদযােী সাংেিদনর েধয ও পনম্নস্তদরর কেণীরাও যুি হদয় িদড়। জাোত-পবএনপি শতা রদয়দছই।
অেণাৎ উিেহাদেদের সবণপ্রেে ধেণপনরদিক্ষ রাষ্ট্র বাাংলাদেদে বতণোদন যখন শঘাপষত অসাম্প্রোপয়ক
ের্তাপন্ত্রক সরকার রদয়দছ শসখাদন শেৌলবাে সাম্প্রোপয়কতার ক্রে পবস্তার ঘিদছ। এই সাম্প্রোপয়ক
শেৌলবােীদের েূল সাংেপিত েল জাোদত ইসলাপে শকার্িাসা অবস্থায় িড়দলও তারা দ্রুত
িুনঃসাংেপিত হদে। পবদরাধী েল পহদসদব পবএনপি অকাযণকর হদয় িদড়দছ। বােসাংেিনসেূদহর েপি
ক্ষীর্, তারা পবভি ও িরস্পদরর সাদে পবপেন্ন। এই অবস্থায় একোি েপিোলী েল পহদসদব আওয়ােী
লীে ও তার প্রধান প্রধানেন্ত্রী শেখ হাপসনা েিভাদব ক্ষেতায় োকদলও পনবণাষন ও শভাদির স্বাদেণ
তাদের পবপভন্ন সেয় জাোত-দহোজদতর সাদে সেদঝাতা, িৃপেবীবযািী ধেণবােী উত্থাদনর শপ্রপক্ষদত
তাদের শনতা-কেণীদের েদধয তার প্রভাব- সব পেপলদয় আওয়ােী লীদের েধযস্তদরর শনতৃত্ব
সাম্প্রোপয়ক-দেৌলবােী ধযান ধারর্া িারা প্রভাপবত। বঙ্গবন্ধু শয আওয়ােী লীে শরদখ পেদয়পছদলন তার
ষপরদির আেূল িপরবতণন ঘদিদছ। আওয়ােী লীদের শঘার সেেণক পবপে্ সাাংবাপেক-কলাপেস্ট আব্দুল
োফ্োর শষৌধুরী তার সাম্প্রপতক শলখায় আওয়ােী লীেদক শসই প্রেে পেদকর আওয়ােী েুসপলে লীে
পহদসদব আখযাপয়ত কদরদছন। েপি সােেণয পবদবষনায় অসাম্প্রোপয়ক ের্তাপন্ত্রক েপির দুবণল এই
অবস্থাদনর কারদর্ বাাংলাদেদে সােদনর শয শকান িপরবতণদন সাম্প্রোপয়ক-দেৌলবােী েপির উত্থাদনর
আেঙ্কা। এবাং শসিা শযেন বাাংলাদেদের জনয শতেপন উিেহাদেদের জনযও এক অন্ধকারেয় ভপবষযত
সৃপ্ করদব। বাাংলাদেদের আজ সকল অসাম্প্রোপয়ক ের্তাপন্ত্রক রাজফনপতক েল, সাোপজক সাংেিন,
শশ্রর্ী-দিো, নারী ও ছাি-যুব সাংেিদনর প্রধান কতণবয এই সাম্প্রোপয়কতা-দেৌলবাদের এই উত্থানদক
প্রপতহত করা। বাাংলাদেদের সাংপবধাদন পবধৃত ধেণপনরদিক্ষ রাষ্ট্র পহদসদব বাাংলাদেদের অবস্থানদক
সবণামসমকভাদব সুেৃঢ় করা।
॥৩॥
বাাংলাদেে শয রাষ্ট্রপিদক শভদঙ্গ শবপরদয় এদসদছ পি-জাপত তদের পভপত্তদত প্রপতপষ্ঠত শসই িাপকস্তান রাষ্ট্র
উিেহাদেদে ধেণীয় রাজনীপতর বাহক পহদসদব এখনও পিদক আদছ শকবল নয়, িাপকস্তান রাদষ্ট্রর ধেণীয়
জপঙ্গবােী তৎিরতা িাদের শেে ভারত, এেনপক শেে পহদসদব বাাংলাদেেদকও ক্ষপতগ্রস্ত করদছ।
কাশ্মীরদক শকন্দ্র কদর ভারদতর অভযন্তদর িাপকস্তাপন ইসলাপে জপঙ্গ শোষ্ঠীর সন্ত্রাসী তৎিরতা শস শেদের
োসকদোষ্ঠীদক পহেু জাতীয়তাবােী উন্মােনা সৃপ্র সুদযাে পেদে, অিরপেদক বাাংলাদেদেও েত পতন
েেক শেদক শয জঙ্গীবােী রাজনীপতর উত্থান ঘপিদয়দছ তারও সূি িাওয়া যায় িাপকস্তাদন। িাপকস্তাদনর
োদ্রাসায় শযেন আেোপনস্তাদনর তাদলবান বতরী কদরদছ শতেপন বাাংলাদেদের পবপভন্ন ধেণবােী েদলর

অেণ ও শেৌলবােী ধযানধারর্ার সূি িাপকস্তানী এই সব োদ্রাসা, ও তাদের ইসলােী জঙ্গীবােী
সাংেিনসেূহ।
সাতষপেদে িাপকস্তান প্রপতষ্ঠার িরিরই পজন্নাহ সাদহব িাপকস্তানদক সবণধদেণর োনুদষর রাষ্ট্র পহসাদব
শঘাষর্া করদলও ক্ষেতাসীন েুসপলে লীে তাদের িূবণতন রাজনীপত পহসাদব িাপকস্তানদক েুসপলেদের
আলাো আবাসভূপে পহসাদব পবদবষনা করত। আর তাই পজন্নাহর েৃতুযর অল্প িদরই রাজনীপতর শখলায়
সােপরক-দবসােপরক আেলারা িাপকস্তান োসদনর পনধণারক হদয় উিদল তারা এই ইসলােী ঝান্ডাদক
ক্ষেতার েূল হাপতয়ার পহসাদব বযবহার করা শুরু কদর। িাপকস্তাদন িূবণ ও িপিে অাংদের েদধয শয
পবস্তর োরাক তার েদধয তারা ইসলােদকই ঐদকযর সূি পহসাদব হাপজর কদর িাপকস্তাদনর উভয় অাংদে
এই তাহাপজব তেদ্দুন প্রপতষ্ঠায় ব্রতী হয়। তারিরও িঞ্চাদের প্রেেভাে িযণন্ত ইসলাদের এই পজপের
োকার িরও কাপেয়ানী োঙ্গার সেয় িাপকস্তান জাোদতর েওদুেীদক িযণন্ত োৌঁপৃসর আদেে পেদয়পছল।
পকন্তু নয় বছর ির ১৯৫৬ সাদল েৃহীত সাংপবধাদন িাপকস্তানদক ইসলােী প্রজাতন্ত্র পহসাদব শঘাষর্া করা
হয়। িাপকস্তাদনর রাষ্ট্র প্রধান িদে শকান অেুসপলে নােপরকদক পনদয়াে শেয়া হদবনা বদল পবধান করা
হয়।
িাপকস্তাদনর এই ইসলােী প্রজাতন্ত্রই শসনা োসকদের হাদত িদড় বাাংলাদেেদক একপি ধেণীয় রাদষ্ট্র
িপরর্ত কদর। বাাংলাদেদের েুপিযুদ্ধকাদল িাপকস্তাদনর অখ-তা রক্ষায় তাদের একোি শিাোন পছল
‘ইসলাে’ যা বাাংলাদেদের োনুষ গ্রহর্ কদরপন। ১৯৭১ এর িাপকস্তান ক্রোেত কট্টর ইসলােী শেদে
রূিান্তর লাভ করদত োদক। জুলপেকার আলীর ভুদট্টার হাত পেদয় আহেেীয়া (কাপেয়ানী) সম্প্রোয়দক
অেুসপলে শঘাষর্া করা হয়। শজনাদরল পজয়াউল হদকর আেদল ব্লাসদেেী আইন শকবল িাসই করা
হয়পন, অেুসপলে শতা বদিই, এেনপক েুিেনা েুসপলেদের এই আইদন পবষার কদর োৌঁপস িযণন্ত শেয়া
হয়। শজনাদরল পজয়াউল হকই িাপকস্তানদক তাদলবান েুজাপহেদের শরপনাং অেণ ও অস্ত্র সহায়তা প্রোন
কদর যার িপরর্াদে আেোপনস্তাদন তাদলবানী োসন প্রপতপষ্ঠত হয়। এ শক্ষদি িাপকস্তান পছল োপকণনীদের
পেি।
শসই ধারাবাপহকতা এখনও ষলদছ। িাপকস্তাদনর জঙ্গীদোষ্ঠীগুপল বহুপেন ধদরই রাষ্ট্রীয় শিাষকতা শিদয়
এদসদছ। শবনপজর ভুদট্টা, নওয়াজ েরীে, শসনা োসক শোোররে ও সবণদেষ ইেরান খান শকউই এই
বৃত্ত শেদক শবরুদত িাদরপন। িাপকস্তান কাযণত এখন একপি জঙ্গী রাষ্ট্র পহসাদব অবস্থান করদছ। িাপকস্তান
রাদষ্ট্র অসাম্প্রোপয়ক ের্তাপন্ত্রক েপিসেূহ োো তুদল োৌঁড়াবার শষ্া করদলও শস শেদের োসদন
অদঘাপষত শসনা পনয়ন্ত্রর্ তাদক োৌঁড়াদত শেয়পন, এখনও পেদে না। উিেহাদেদে সাম্প্রোপয়কতা ও
শেৌলবাে পবস্তাদরর শক্ষি পহসাদব অবস্থান করদছ িাপকস্তান।

॥৪॥
উিেহাদেদের সবণবৃহৎ শেে ভারত বৃপিে োসন শেদক েুি হদয় দ্রুততার সাদে শয সাংপবধান গ্রহর্
কদর, তাদত ধেণপনরদপ্রক্ষতার পবধান সাংযুি না করা হদলও জওহরলাল শনদহরু প্রেে শেদকই ভারতদক
একপি অসাম্প্রোপয়ক ও ধেণপনরদিক্ষ রাষ্ট্র পহসাদব েদড় তুলদত ব্রতী হন। উিেহাদেদের পবভপি,
পবদেষ কদর িাঞ্জাব ও বাাংলার পবভপি শয সাম্প্রোপয়ক ক্ষপত ও েরর্ােণী সেসযার সৃপ্ কদর তাদত
রাজনীপতদত একপি অসাম্প্রোপয়ক বাতাবরর্ বতরী করা দুরূহ পছল। তারিরও শনদহরুর কাংদগ্রসসহ
বাে প্রেপতেীল ও ের্তাপন্ত্রক অির সকল রাজফনপতক েলসেূহ অসাম্প্রোপয়ক রাজনীপতর িতাকাই
তুদল ধদর। এ শক্ষদি বযপতক্রে পছল পহেু েহাসভা, জনসাংঘ ও রাষ্ট্রীয় শসবক সাংঘ। তারা কট্টর
পহেুত্ববাদের কো বদল পবপভন্ন সেয় পবপভন্ন সাম্প্রোপয়ক োঙ্গা সাংেপিত করদত সক্ষে হদলও
রাজফনপতকভাদব ভারদতর জনের্ তাদক কখনও গ্রহর্ কদরপন। পকন্তু আপের েেক শেদক, পহেুত্ববাদের
আবরদর্ শয সাম্প্রোপয়ক উত্থান ঘিদত োদক তার শেদক এেনপক শনদহরুর ধেণপনরদিক্ষ কাংদগ্রসও এই
প্রভাদবর বাইদর োদকপন।
বাবরী েসপজে ধ্বাংদসর েধয পেদয় পহেুত্ববাদের শয জয়যািা শুরু হয় তাই এখন ভারদতর রাষ্ট্রক্ষেতায়
ভারদত ধেণীয় পবভাজন রাষ্ট্রীয় নীপতদত িপরর্ত কদরদছ। পসএএ ও এনআরপস ইপতেদধয এই ধেণীয়
পবভাজনদক আইনী রূি পেদয়দছ। সম্প্রপত িপিেবাাংলা ও আসাে রাদজয শয পনবণাষন হদয়দছ তা হদয়দছ
এই ধেণীয় পবভাজন নীপতর পভপত্তদত। িপিে বাাংলায় এই নীপত জয় লাভ করদত না িারদলও বড় োি
েখল কদরদছ। আর আসাে রাদজয শকবল েুসপলেরা নয় বাঙাপল পহেুরাও ষরে অপনিয়তায়।
ভারদতর উত্তর প্রদেে, গুজরাি, কনণািদক শো-োাংস পনপষদ্ধ করদর্র িাোিাপে তাদক শকন্দ্র কদর
হােলা-হতযা, ভারদতর শেৌরব পবদরাধী ধেণবদর্ণর পবদয়দক ‘লাভ পজহাে’-এ পনপষদ্ধ করার েদধয পেদয়
ভারদতর অসাম্প্রোপয়ক ের্তাপন্ত্রক েপিদক বড় ধরদর্র িরীক্ষার সম্মুখীন কদরদছ।এিা স্বপস্তর পবষয়
শয োহীনবাে আদোলদনর প্রপত জনেদর্র সপক্রয় সেেণন, ছয় োস বযািী ষলা কৃষদকর আদোলন,
শ্রপেক-কৃষক, শিোজীবী োনুদষর অভূতিূবণ ঐকয, কদরানার ভয়াবহতার েদধয এক ধদেণর োনুদষর
প্রপত আদরক ধদেণর োনুদষর সহনাভূপতর হাত বাপড়দয় শেয়া, ভারদতর সাম্প্রোপয়কতা পবদরাধী
লড়াইদক এক নতুন োিা পেদয়দছ। পকন্তু সাম্প্রোপয়ক ও ধেণবােী রাজনীপতর উত্থান এখনও রুদ্ধ হয়
নাই। ভারতদক তার অসাম্প্রোপয়ক ের্তাপন্ত্রক িদে পেপরদয় আনা শস শেদের ের্তাপন্ত্রক েপির সােদন
প্রধান ষযাদলঞ্জ পহসাদব উিপস্থত। শসিা তারা কতখাপন এপেদয় পনদত সক্ষে হদবন তা তাদের ঐকযবদ্ধ
িেদক্ষদির উির পনভণর করদছ।

॥৫॥
উিেহাদেদের এই সাম্প্রোপয়ক উত্থাদনর অপভঘাত প্রপতদবেী রাষ্ট্রগুদলার উির রদয়দছ। এক শেদের
শেৌলবােী সাম্প্রোপয়ক েপি শজারোর হওয়া িাের্^বতণী শেেগুদলার সাম্প্রোপয়ক অিেপিগুদলাদক
আরও উৎসাপহত ও েপিোলী কদর। এদের পবদরাধী ধেণীয় অবস্থাদনর িরও সাম্প্রোপয়কতা ও
শেৌলবােী রাজনীপতর প্রদশ্ন একপি ঐকযসূি আদছ। উিেহাদেদের অসাম্প্রোপয়ক ের্তাপন্ত্রক
ধেণপনরদিক্ষ েপিগুদলাও তাই এদক অিদরর িাদে োৌঁড়াদনার জনয ঐকযবদ্ধ হদত হদব, িারস্পপরক
ঐ ঐদকযর সূি খুৌঁদজ শবর কদর তাদক সাংেপিত রূি পেদত হদব।
বাাংলাদেে তার িঞ্চাে বছর অপতক্রান্ত কদরদছ। ভারত-িাপকস্তানও স্বাধীন শেে পহসাদব তাদের
অপস্তদত্বর ৭৫ বছর িূর্ণ করদত ষদলদছ। একপবাংে েতাব্দীর িৃপেবী যখন তেযপ্রযুপি, কৃপিে বুপদ্ধেত্তা
তো ষতুেণ পেল্প পবপ্লদবর যুদে প্রদবে কদরদছ তখন উিেহাদেদে এই সাম্প্রোপয়ক িপরপষপতদক েূর
কদর নতুন পবদে^র আধুপনকতে শেে ও সভযতা পহসাদব প্রপতপষ্ঠত করদত হদব।
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