বঙ্গবন্ধু ও বাকশাল
অধ্যাপক শামস্ রহমান
আধ্ুননক গণতানিক রাজনীনততত এক রাজনননতক দল অনয দলতক রাজনননতকভাতব ঘাতেল
কতর রাজনননতক সুনবধ্ার জনয। সসটাই স্বাভানবক। তা সদতশ-নবতদতশ সমানভাতব নবদযমান।
বাাংলাতদতশ নবএননপ সহ অনযানয দল, নবতশষ কতর ১৯৭৫’এর রাজনননতক পট-পনরবতততনর পর
যারা রাষ্ট্রীে ক্ষমতাে আতস, তারা আওোমী লীগতক ঘাতেল করার জনয ‘বাকশাল’ (বাাংলাতদশ
কৃষক শ্রনমক আওোমী লীগ) শব্দটি বযবহার কতর আসতে দীঘত নদন সেতক। ইদাননাং বযবহাতরর
মাত্রাটা সবশ সবতেতে। ঠিক এই সেক্ষাপতট গত এক সপ্তাতহ েধ্ানমিী সশখ হানসনা অন্তত দুটি
অনুষ্ঠাতন বাকশাতলর উদ্ধৃনত নদতে বতলতেনঃ ‘বঙ্গবন্ধু সশখ মুনজবুর রহমান েবনততত বাকশাল
নেল একটি সতবত াত্তম পন্থা’। এই ননতে রাজনননতক মহতল নানা েতের জন্ম নদতেতে। এই সব েে
সেতক একটি েধ্ান েে সবনেতে আতস আর তা হতে – ততব নক বততমান আওোমী লীগ সরকার
নতু ন কতর বাকশাতলর নদতক অগ্রসর হতে?
এই েতের উত্তর সখাোঁজার জনয আমাতদর েেতম জানা েতোজন - বাকশাল নক? সকনই বা বঙ্গবন্ধু
এই ধ্রতণর এক রাজনননতক, েশাসননক এবাং অেত নননতক পদ্ধনত েবতততনর েোস ননতেনেতলন?
সারা জীবন সয রাজনীনতক ওতেস্টনমন্সটার স্টাইতলর গণততি নবশ্বাসী নেতলন, নতনন নক কারতণ
বাকশাল পদ্ধনত েণেন কতরন এবাং তার দ্রুত বাস্তবােতনর পদতক্ষপ সনন। রাজনননতকভাতব
স্পশত কাতর এই নবষেটা সাধ্ারণ জনগন এবাং নবতশষ কতর আমাতদর েজতন্মর কাতে এখনও
অস্বে বা সঘালাতট বতল আমার ধ্ারণা। আর এই ধ্ারণা সেতকই আজতকর এ সলখার েোস।
উননশয পোঁচাত্তর সতন ২৫ সশ জানুোরী ১৯৭৫ বাাংলাতদশ কৃষক শ্রনমক আওোমী লীগ, সাংতক্ষতপ
বাকশাল পদ্ধনত েবতততন বাাংলাতদতশর এক অাংশ অষতন্তাষ েকাশ কতর, নীরতব েনতবাদ কতর।
অনয এক অাংশ েচারণা চালাে এই বতল সয, বাকশাল েবতততনর মাতে নচরস্থােীভাতব
বাাংলাতদতশর সেনসতেন্ট হওোই বঙ্গবন্ধু মুখয উতেশয। এখাতনই সশষ নে – অনয আর এক অাংশ
ষেযি কতর - অরাজনননতক পন্থাে বঙ্গবন্ধু র সরকারতক উৎখাত করার জনয (অবশয এ ষেযি
চলনেল স্বাধ্ীনতার পর সেতকই)। উনিশয পোঁচাত্ততরর ১৫ই আগষ্ট সপনরবাতর বঙ্গবন্ধু তক হতযার
মাতে ষেযিকারীতদর এই েতচষ্টা সফল হে।
বাকশাল েবতততন যারা অষতন্তাষ েকাশ কতর তারা মূলতঃ নতন সশ্রণীতত ভুক্ত।
একঃ স্বাধ্ীনতা নবতরাধ্ী জামাত, রাজাকার, আলবদর, মসনলম লীগ সহ উগ্র োনপনন্থ সগানষ্ঠ,
যাতদর রাজনীনত নননসদ্ধ হে ৭১’এর ভুনমকার জনয।
দুইঃ উগ্র বামপনন্থ সগানষ্ঠ; এবাং
নতনঃ নশনক্ষত মধ্যনবত্ত ও বুনদ্ধজীবী সশ্রণীর এক অাংশ। নভি নভি দৃনষ্ট সকাণ সেতক তারা
বাকশাতলর নবতরাধ্ীতা করতলও, তাতদর মন্তবয নেল অনভি। েতযক্ষ বা পতরাক্ষভাতব তারা
সবাই সজার েচারণা চালাে এই বতল সয, বাকশাল েবতততন গণততির মৃতুয হতব, মানবানধ্কার
লাংনঘত হতব। যারা ৭০ দশতক এ ধ্রতনর মন্তবয কতর, তারা আজও সসই একই ভাতব ভাতব।

তৃ তীে শ্রণীভুক্ততদর এই বাস্তবতাটা স্মরণ কনরতে সদওো েতোজন সয উিেনশীল সদতশ শুধ্ু মাত্র
বহুদলীে পদ্ধনতর মাধ্যতমই সয গণতানিক একানধ্কত্ব (democratic pluralism) অনজতত হতব, তা
েতযাশা করা ভুল। কারণ নবতশ্ব বহু সদতশই বহুদলীে পদ্ধনতর চালু োকতলও গণতানিক
একানধ্কত্ব অনজতত হেনন। সযমন, বহুদলীে গণতানিক পদ্ধনতর নাতম নজম্বানবোতত রবাটত
মুগাতবর দল শাসন কতরতে োে চনিশ বের। সমনিতকাতত নদ ইন্সটিটিশনযাল সরভু লুশনারী দল
সস সদশ শাসন কতর সত্তু র বেতরর অনধ্ক। সতমনন ভাতব নসাংগাপুতর, মাতলনশোে, সসাহাতততার
ইতদাতননসোে, মাতকতাতসর নফনলনপতন্স। দশতকর পর দশক এই সব দল ননজ ননজ সদশ শাসন
কতরতে বহুদলীে গণতানিক পদ্ধনতর নাতম। উদাহরণ আতরা অতনক।
বাকশাল একটি কতন্সপ্ট যার বাস্তবােতনর জনয গঠিত হতেনেল বহুদতলর সমন্বতে একটি
রাজনননতক প্লাটফমত । আওোমী লীগ এই প্লাটফতমত র েধ্ান দল হতলও বাাংলাতদশ নযশনাল
আওোমী পাটিত (নযাপ), বাাংলাতদশ কনমউননষ্ট পাটিত, জাতীে পাটিত সহ সোট সোট আরও সবশ
কতেকটি দল বাকশাতলর অন্তভুক্ত হে। সমাট কো স্বাধ্ীনতা যুতদ্ধর সমে যুদ্ধ পনরচালনার জনয
সয সব দল উপতদষ্টা পনরষতদর সদসয নেল, মূলত সসই সব দল ননতেই গঠিত হে বাকশাল।
অনযানয দল সযমন জাতীে সমাজতানিক দল (জাসদ) (যার জন্ম স্বাধ্ীনতার পর), পূবত বাাংলা
সবত হারা পাটিত তখন আন্ডার-গ্রাউতন্ড সেতক তৎকালীন সরকাতরর নবরুতদ্ধ নাশকতা তৎপরতাে
চালাে। সসই সাতে স্বাধ্ীনতার পর মসনলম লীগ, জামাত-ই-ইসলামী নননসদ্ধ হে ৭১’এ তাতদর
ভুনমকার জনয। জনগন-তকনিক গণমুনখ একটি রাজনননতক প্লাটফতমত র মধ্য নদতে সদতশর
রাজনননতক নস্থনতশীলতা নফনরতে এতন অেত নননতক উিনত নননিত করাই নেল বাকশাতলর েধ্ান
উতেশয। ততব এটাও সতয এ বযবস্থা নেল সামনেক। বঙ্গবন্ধু ননতজই বতলনেতলনঃ ‘এটা অস্থােী
(বযবস্থা), সমে এতল এটা সনরতে নওো হতব’ (েেম আতলা, অগাস্ট ২০১৭, সতাোব খান,
ততকালীন সমতে বঙ্গবন্ধু র সেস সসতেটারী)। রাতষ্ট্রর এক নবতশষ পনরনস্থনততত নবতশষ েতোজতন
েবনততত হে বাকশাল।
এবার নফতর আনস সসই আতগর েতে - সারা জীবন সয মানুষটি ওতেষ্টনমন্সটার স্টাইতলর গণততি
নবশ্বাসী নেতলন, নতনন নক কারতণ বাকশাল পদ্ধনত েণেন কতরন? আমরা নক একবারও সভতব
সদতখনে সকান্ রাজনননতক, অেত নননতক, সামানজক অবস্থার পনরতেনক্ষতত এই পদতক্ষপটি সনো
হে? এটা আমাতদর এবাং নবতশষ কতর আমাতদর েজতন্মর জানা ও সবাোর নবতশষ েতোজন।
সদশ রাজনননতকভাতব স্বাধ্ীন হতেতে মাত্র। চানরনদতক ধ্বাংস আর অভাতবর োপ। তখন
আন্তজতানতক বাজাতর খাদয সামগ্রীর সহ অনযানয নজননতসর দাম সবে যাে অনত দ্রুত। সযমন,
১৯৭০-৭৪ মাতে জ্বালানন সততলর দাম বযতরল েনত সবতে যাে োে নে গুণ (Statistica, OPEC
crude oil price, access, 10 Dec., 2017); চাতলর দাম োে চার গুণ; গতমর দাম আোই গুণ,
এবাং নচননর দাম োে েে গুণ (World Data: 1850-2015 - by Roger and Ritchie)। ফতল,
সভাক্তার মূলয সূচক (consumer price index – CPI) বৃনদ্ধ পাে ৫২ শতাাংশ, ৩৩ শতাাংশ এবাং ২১
শতাাংশ যোেতম ১৯৭২, ১৯৭৩ এবাং ১৯৭৪ সতন। মূদ্রাস্ফীনতর ফতল োনন্তক কৃষক, কৃনষ এবাং
শহুতর শ্রনমকতদর েকৃত আে অনত দ্রুত কমতত োতক (Islam, N, 2005, The Making of a Nation
Bangladesh – An Economist’s Tale, The University Press Limited, Dhaka)। উতিখয, সসই
সমে বাাংলাতদতশ ভুনমহীন মানুতষর সাংখযা নেল জনসাংখযার োে ৪০ ভাগ (Osmani, S R, 1987,
The Food Problem in Bangladesh, UN WIDER Working Paper 29, November)। ফতল

তাতদর জীবন ধ্ারতণর ক্ষমতা দ্রুত হ্রাস সপতত োতক। যনদও ১৯৭৪ সতন ধ্াতনর ফলন ১৯৭৩’এর
ফলন সেতক অনধ্কতর নেল, তোনপ, ১৯৭৪’এ বনযার কারতণ পাতটর আবাদ বযাপকভাতব
ক্ষনতগ্রস্ত হে। ফতল, কৃষক শুধ্ু কযাশ আে সেতকই বনিত হেনন, পরবনতত আমন চাতষর উপরও
এর সননতবাচক েভাব পতর (Islam, N, 2005, The Making of a Nation Bangladesh – An
Economist’s Tale, The University Press Limited, Dhaka)। তাতত মানুতষর মতন অভাতবর
আশঙকা সবতে যাে। সসই সাতে সস্পকুতলটিভ (speculative) বাজার আচার-আচরণ পনরনস্থনত
আরও নাজুক কতর তু তল। পত্র-পনত্রকাে সতয-নমেযাে সরকার নবতরাধ্ী েচারণা তখন তু তঙ্গ।
সরকাতরর সকাষাগাতর পযত াপ্ত ববতদনশক মূদ্রা না োকাে এবাং নবশ্ব বাজাতর খাদযশতষযর দাম দ্রুত
গনততত সবতে যাওোে (যা পূতবত বযাখযা কতরনে) ঘারনত পূরতণ খাদয আমদানন বযাহত হে
দারুনভাতব। তখন বাাংলাতদতশর ঋণতযাগযতা (creditworthiness) ছিল অতযন্ত ননতে। ফতল স্বল্প
সমোনদ কমানসত োল সেনেতটর আওতাে সবশ কতেকটি খাদয আমদানন যুনক্ত হতেও বানতল হতে
যাে। ১৯৭৪’এর সসতপ্টম্বর – অতটাবতর সযখাতন েতোজন নেল ২৫০ সেতক ৩০০ হাজার টন
খাদযশতষযর, সসখাতন আমদানন করা সম্ভব হতেনেল মাত্র ২৯ সেতক ৭০ হাজার টন। নূরুল
ইসলাম পনরনস্থনততক বযাখযা কতরন এভাতবঃ ‘there were very little foreign exchange
resources and that prices in the world market were sky high. Even if by some turn of luck
we could get commercial credit and were able to purchase, we could not possibly ship it
on time. There was a great demand on shipping space in view of many countries rushing
to buy food in the face of the worldwide food crisis’ (Islam, N, 2005, p. 224: The Making
of a Nation Bangladesh – An Economist’s Tale, The University Press Limited, Dhaka)।
এই নেল সানবত ক পনরনস্থনত।
ততব ধ্বাংস আর অভাতবর মাতেও নব গঠিত আওোমী লীগ সরকাতরর কাতে মানুতষর েতযাশা
নেল সীমাহীন এবাং সসটাই হেততা স্বাভানবক। সরকার যখন জনগণতক নূনতম ননতয েতোজনীে
সপ োঁতে নদতত নহমনশম খানেল, ঠিক সসই সমে বৃহত্তর নবতরাধ্ী দল নহতসতব আত্নেকাশ কতর জাসদ
(জাতীে সমাজতানিক দল)। তাতদর উতেশয সদতশ সমাজতি েনতষ্ঠা করা। ততব তাতদর কাতে
মাতিত র সমাজতি তত ববজ্ঞাননক বতল মতন হেনন। তাই জাসতদর সমাজততির আতগ জুতে সদে
‘ববজ্ঞাননক’ নামক এক নবতশষন। তখন জাসতদর গণবানহনী বাাংলাতদতশর গ্রাতম-গতে এবাং
শহরতলীতত সৃনষ্ট কতর এক ত্রাতসর রাজত্ব। ক্ষু তদ বযবসােীতদর উপর অতযাচার, কৃষতকর উপর
জুলুম, োনা আেমণ ও অস্ত্র লুট, গুপ্ত হতযা – এসব নেল েনতনদনকার ঘটনা। এসব কমত কান্ড
নবল্পতবর অাংশ নহতসতব জানহর করতলও, বাস্ততব তা নেল হটকানরতা। এসবই সয হটকানরতা নেল
তা স্পষ্ট হতে যাে যখন সদনখ ১৯৭৫ পর ববজ্ঞাননক সমাজতি ও কনমউননজতমর সলবাস সেতে
দতলর সনতাতদর সকউ রাতারানত ধ্তমত র নাতম রাজনীনতর োন্ডা উোতত- সযমন জাসতদর
েনতষ্ঠাতা সভাপনত সমজর(অবঃ) এম এ জনলল। নকাংবা সামরীকততির বীর বসননকপেতপ
আত্নেকাশ কতর- সযমন জাসতদর েনতষ্ঠাতা সাধ্ারন সম্পাদক আ স ম আব্দুর রব। তার এ
রাজনননতক পেপ এখনও বদলানন। তাই আজ এ দল, কাল অনয আর এক দল এবাং এ কতরই
চলতে। এবাতরর ননবত াচতন জামাততর সাতে নবএননপ’র ধ্াতনর শীষ ননতে লতেতেন। জাসতদর
সকউ সকউ আবার মিীতত্বর শপদ সনে রাজাকার-আল বদরতদর সাতে এনক কাতাতর- সযমন,
শাহজাহান নসরাজ।

তারা েততযতক সসই সমতের জাসতদর শীষত স্থানীে সনতা। মাত্র ৩-৪ বেতরর মাোে তাতদর পতক্ষ
নক ববজ্ঞাননক সমাজততির আদশত সেতক ধ্মীে, সামনরক একনােকতি নকাংবা স্বাধ্ীনতা
নবতরাধ্ীতদর আদতশত নবশ্বাসী হওো বা নমতল যাওো নক সম্ভব? ততবনক উতেশয নেল রাজনননতক
হটকানরতার মধ্য নদতে নবয স্বাধ্ীনতা োপ্ত সদতশর অেত নননতক কমত কান্ডতক বযহত করা? তাহতল
তা কার সাতেত ? কাতদর হতে? এ নবষেটা গতবষণার দানব রাতখ। রাতষ্ট্রর অতযন্ত গুরুত্বপূণত এই
অধ্যাে ননতে রাষ্ট্রনবজ্ঞানীরা শীঘ্রই গতবষণাে মতনাননতবশ করতবন বতল আনম আশ কানর।
অস্বীকার করার উপাে সনই সসই সমে জাসদ ববজ্ঞাননক সমাজততি উদ্বুদ্ধ করতত সপতরনেল
হাজার হাজার সমধ্াবী যুবকতক, যারা হতে উতে গণবানহনীর সনেে সদসয। জাসতদর
হটকারীতার পনরক্ষা-নননরক্ষার মাতে নবনষ্ট হে এই সব অতনক যুবকতদর উজ্জ্বল ভনবষযৎ। এর
জনয জাসতদর রাজনননতক এবাং তাত্ত্বীক গুরুরা দােী। নকশালবােী আতদালতনর সনতাতদর মত
জাসতদর সনতৃ নবদতদরও নক জানতর কাতে মাফ চাওো উনচত?
জাসদ যখন ত্রাতসর পনরতবশ সৃনষ্ট কতর, তখন সুতযাগ বুতে সগাপতন সাহাতযযর হাত বানেতে সদে
স্বাধ্ীনতা নবতরাধ্ী চে। এখাতন উতিখয, মািত বাদী-তলনননবাদী কনমউননস্ট পাটিতর একাাংশ
জামাত মসনলম লীতগর মত বাাংলাতদতশর স্বাধ্ীনতার নবতরানধ্তা কতর এবাং স্বাধ্ীনতার পর
আওোমী লীগ সরকাতরর নবরুতদ্ধ সশস্ত্র যুদ্ধ শুরু কতরন। অেত ও অতস্ত্রর জনয তারা পানকস্তাতনর
কাতে ধ্রনা নদততও নপে পা হেনন। পানকস্তাতনর ততকানলন েধ্ানমনি ভুতটার কাতে অেত ও
অস্ত্র সচতে আতবদন কতর (সসাহরাব হাসান, আগস্ট ০৮, ২০১৬, েেম আতলা)।
এসব সদতশর অভযন্ততর ঘটে যাওয়া ঘটনা।
সদতশর বাইতর তখন নক ঘটনেল? বাাংলাতদশতক রাজনননতক স্বীকৃনত সদওো সতা দূতরর কো,
‘৭১’এ সশস্ত্র যুতদ্ধ পরানজত হতে পানকস্তানী সরকার বাাংলাতদতশর নবরুতদ্ধ এক েনি যুতদ্ধর েস্তুনত
সনে। ফতল, স্বাধ্ীনতার পরানজত শনক্ততক পুনরাে একতাবদ্ধ করার জনয আনেত ক ও সামনরক
সাহাযয েদান কতর। সস উনদ আরব সহ সবশ কতেকটি আরব সদশ বাাংলাতদশতক রাজনননতক
স্বীকৃনত দাতন তখনও নবরত। মানবতাতক উতপক্ষা কতর সকবল আিনলক ও নবশ্ব রাজনীনততত
ভারসাময রক্ষার জনয গণেজাতনি চীন শুধ্ু বাাংলাতদতশর গণ মানুতষর স্বাধ্ীনতা সাংগ্রাতমর
নবতরাধ্ীতাই কতরনন, বঙ্গবন্ধু সরকাতরর সমে পযত ন্ত বাাংলাতদশতক স্বীকৃনত দাতন নবরত োতক।
আর মানকতণ যুক্তরাষ্ট একনদতক বাাংলাতদতশর স্বাধ্ীনতা যুতদ্ধর নবতরানধ্তা কতর, অনযনদতক যুতদ্ধ
পানকস্তানতক সামনরক এবাং আনেত কভাতব সাহাযয কতর। টয ট ান মূল্লে পাছ স্তাল্নর সংহছি
রক্ষার টক্ষল্ে ছনক্সন ছিল বদ্ধপছর র। তাই উতপক্ষা কতর ২৫ সশ মাতচতর বাঙানল ননধ্ন। ননিতনর
পেতদর মানুতষর সাংখযা নেল খুব কম। ততব পেতদর কতেকজতনর মতধ্য ইোনহো খান নেল
একজন (Bass, G. 2013, The Blood Telegraph, p. 7)। অনেছিল্ , যুক্তরাতষ্ট্রর সষ্টট
নেপাটততমতন্টর বারবার বযখযা সদওো সততযও সহনরী নকনসোতরর ধ্ারণা নেল আওোমী লীগ ও
বাঙানল রাজনননতকভাতব বাম (নকনসোর বতল - "Mr President (ছনক্সন), ... the Bengalis...
are by nature left’ (Bass, G, 2013, The Blood Telegraph, p. 87)। আর তা সেতক ধ্ীতর ধ্ীতর
নকনসোতরর কাতে বঙ্গবন্ধু হতে উতে নফতেল কযতরার পর নদ্বতীে ঘৃণয বযানক্ত। সদয স্বাধ্ীনতা
োপ্ত সদতশর ধ্বাংসস্তুতপর উপর বতস যখন বঙ্গবন্ধু সরকাতরর সদতশর আেত -সামানজক অবস্থার
উিনতর েতচষ্টাে মতনাননতবশ করার কো, তখন অভযন্তরীন েনত নবপ্লবীতদর সামলাততই বযস্ত
োকতত হে, ঠিক সসই সমে ননিন-নকনসোতরর মানকতণ েশাসন নপ এল ৪৮০ অধ্ীতন খাদয

সামগ্রী সরবরাহ নানা অজুহাতত োে নে মাস েুনলতে রাতখ। সশতষ নকউবার সাতে পাতটর
বযাতগর বযবসা করার দাতে খাদয সরবরাহ চু নক্ত বানতল কতর সদে, আর যার বযাপক েভাব
পতে ১৯৭৪’এর দুনভততক্ষর তীব্রতাে। েে হতে - এটা নক ঘতট শুধ্ুই নকউবার সাতে বাননতজযর
কারতণ, নানক এটা ঘতট ১৯৭১’এ উপমহাতদতশর নজও-পনলটিিতস সহতর যাওোর ফতল? নবষেটা
নকেু টা হতলও সবাোর জনয একটি ঘটনার অবতারনা করনে। ১৯৭৩’এর অগাতষ্ট বাাংলাতদতশর
অেত মিী তাজউনেন আহতমদ মানকতণ পররাষ্ট্র সনচতবর সাতে সাক্ষযাৎ কতর খাদযশষয সাহাতযযর
জনয আতবদন কতরন। তখন তাতক মানকতণ পররাষ্ট্র সনচব যুদ্ধাপরাধ্ী নবচার বন্ধ করার জনয
পরামশত নদতে এ নবষতে এক লম্বা নফনরনস্ত সদন। মানকতণ পররাষ্ট্র সনচতবর উপতদশ সদওোর
বক্তবযটি নূরুল ইসলাম এভাতব তু তল ধ্তরতেনঃ ‘When the Bangladesh Finance Minister
called upon the US Secretary of State in August 1973, primarily to appeal for food aid, ….
he (Secretary of State) gave his “occasional advise” for the speedy settlement of disputes
with Pakistan. Referring to the proposal of Bangladesh for “war crimes” trials of the
Pakistan army, he (Secretary of State) confirmed that humanity never learned from “war
crimes” trials’.
এখাতনই সশষ নে। বাোফ্রা যুতদ্ধর (১৯৬৭-৭০) েসঙ্গ সটতন বতলনঃ ‘He appreciated that the
Nigerian government was pragmatic in not having “war crimes” trials following the Biafran
war’, এবাং তাজউনেনতক উপতদশ সদনঃ ‘it was “not good to have such trials” (Islam, N,
2005, p. 235: The Making of a Nation Bangladesh – An Economist’s Tale, The University
Press Limited, Dhaka)। সসই সমে মানকতণ পররাষ্ট্র সনচব হেততা নদ্বতীে মহাযুতদ্ধর পর
নূতরম্বাতগত র যুদ্ধাপরাধ্ী ট্র্যাতলতরর কো সম্পূণতপেতপ ভুতল যান!
এ সবই নেল সসই সমতের বনহঃনবত তশ্বর চাপ। সদতশর নভততরর েনতনবল্পবী এবাং সশস্ত্র সদশতদ্রাহীতদর
েনতহত কতর েশাসনতক দূনীনতমুক্ত কতর এাং সসই সাতে বনহঃনবত তশ্বর উপননতবনশক শনক্ততক
সামনলতে, সবত স্ততর স্বাধ্ীনতার মূলযতবাধ্ েনতষ্ঠার মধ্য নদতে অেত নননতক মুনক্ত লাভই নেল
বঙ্গবন্ধু র বাকশাতলর উতেশয।
েে হতে – এসব নক সম্ভব হততা? আজ োে পেতানিশ বের পর এই েেটির অবতারণা হেততা
অবান্তর। তবুও! যনদ একটু ভানব - ১৯৭২ সেতক ৭৫ মাতে নক হনেল জাতীে গুরুত্বপূণত
নবষেগুনলর ননতে? এবাং তার সাতে তু লনা কনর নক ঘতটতে ১৯৭৫’এর পর এই সব নবষেগুনল
ননতে? তাহতল হেততা বা নকেু টা হতলও ধ্ারনা জন্মাতত পাতর – নক হতত পারততা বাকশাল
েনতনষ্ঠত হতল, অন্তত দশ বেতরর জনয হতলওঃ






যুদ্ধাপরাধ্ীর নবচার শুরু হতেনেল তা ননিেই সশষ হতে সযত দীঘত নদন আতগই। আমাতদর
২০১৩-১৪ পযত ন্ত অতপক্ষা করতত হত না। সযমন তনেৎ গনততত ঘতটতে নদ্বতীে নবশ্বযুতদ্ধর
যুদ্ধাপরাধ্ীর নবচার।
যুদ্ধাপরাধ্ী ও স্বাধ্ীনতা নবতরাধ্ী দল পুনরাে রাজনননতকভাতব েনতনষ্ঠত হতত পারততা
না। স্বাধ্ীনতা অজততনর এত অল্প সমতের মাতে পৃনেবীর সকান সদতশ স্বাধ্ীনতা নবতরাধ্ী
শনক্তর রাতষ্ট্রীে ক্ষমতাে আসা এ এক ননজরনবহীন ঘটনা।
ধ্মত ননতে রাজনীনত করা বন্ধ হত। সসই সাতে অবযহত োকততা ধ্মত ননরতপক্ষতার আদশত
বাস্তবােতন। ধ্মত নভনত্তক রাজনীনত সমাতজ ননতে আতস ববষময। সয সদশ যততবশী





ববষমযমূক্ত তারা তততবশী সৃজনশীল। নবষেটা এখন েমানণত। ধ্মত ননরতপক্ষতা শুধ্ু মাত্র
একটি রাজনননতক বা মাননবক নবষে নে, এর একটা অেত নননতক নদকও আতে।
নবকৃত হত না বাাংলাতদতশর স্বাধ্ীনতার ইনতহাস। সয জানত তার ইনতহাস সঠিকপেতপ
গ্রনন্থত করতত অপারক, সস জানত বননতকভাতব েেনবদ্ধ হতব েজতন্মর পর েজতন্ম। োে
পিাশ বের ধ্তর ৭১’এর ইনতহাস সগাপন সরতখ অেবা সতয-নমেযাে েকাশ কতর
পানকস্তাতনর রাজতননতক এবাং সুশীল সমাজ আজ নতু ন েজতন্মর সামতন খাননকটা
নবব্রত। তার েমাণ পানকস্তাতনর নমনেোে েকানশত সাম্প্রনতক খবরাখবর এবাং
রাজনননতক বক্তবয ও নবতেষণ। জাপান এবাং অতষ্ট্রনলোর একই অবস্থা।
বাকশাল েবতততন বাাংলাতদতশ রাজনননতক নস্থনতশীলতা নফতর আসততা। অেত নননতক
উিেতন রাজনননতক নস্থনতশীলতা অপনরহাযত । গত দশ বেতর রাজনীনত এবাং অেত নীনতর
এই সনমকরণটি েমাণ কতরতে সশখ হানসনা সরকার।

এককোে, জাতীে মূলযতবাতধ্ নদধ্ানবভক্ত হত না বাাংলাতদশ। আজ োে অধ্ত শত বের পরও
সদশ জাতীে মূলযতবাতধ্ নদধ্ানবভক্ত। নবভক্ত নশক্ষক নশক্ষতক; আমলাততি; নচনকৎসকনচনকৎসতক, এককোে, পুর সুশীল সমাতজ। স্বাধ্ীনতা অজততন সযমন জানত ধ্মত নননবত তশতষ
সবাইতক এক মতি সতমবত হওো েতোজন, যা বাঙ্গানল জানত েমাণ কতরতে বঙ্গবন্ধু র সনতৃ তত্ব,
স্বাধ্ীনতার মূলযতবাধ্ রক্ষাততও সতমনন েতোজন। সসই সাতে বাকশাল েবতততন েনতনবল্পবীতদর
েনতহত কতর অভযন্তরীণ রাজনননতক নস্থনতশীলতা নফনরতে এতন, দ্রুত অেত নননতক উিনত সাধ্ন
করা সম্ভব নেল।
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