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রাজনীিতেত িবেরাধীেদর জন্য েকান স্থান িছল না।তার শাসনামেল
িবেরাধী পত্র-পত্িরকার জন্যও েকান স্থান িছল।বরং িনেজর রাজনীিতেত
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ধ্বংেসর
রাজনীিত।পািকস্তান ভাঙ্গার কােজ িতিন েয আগরতলায় িগেয়িছেলন এবং
তৎকালীন ভারতীয় সরকােরর কােছর েয সাহায্য েচেয়িছেলন -েসিট আজ আর
েগাপন িবষয় নয়।
গণতান্ত্িরক রাজনীিতর মূল কথা,েদশ ও েদেশর রাজনীিত পিরচািলত হেব
জনগেণর রােয়র িভত্িতেত।এখােন ক্ষমতাসীনেদর েখয়ালখুিশ চেল না।েসিট
হেল তােক গণতন্ত্র না বেল িনেরট স্ৈবরাচার বলা হয়।েশখ মুিজব জনগণ
েথেক
রায়
িনেয়েছন
িঠকই,িকন্তু
েয
ওয়াদা
িদেয়
রায়
িনেয়েছন,িনর্বাচেনর পর তার ধাের কােছও যানিন।িনর্বাচিন িবজেয়র পর
িনেজর রাজৈনিতক েগালেপাষ্টই পাল্েট েফেলেছন।পািকস্তান ভাঙ্গার
িসদ্ধান্তিট িনেয়েছন িনর্বাচেনর বহুবছর আেগই।িনেজর রাজনীিতর
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তাকানিন।সত্তেরর িনর্বাচেন িতিন েভাট িনেয়েছন পূর্ব পািকস্তােনর
জন্য অিধক প্রােদিশক স্বায়ত্তশাসন আদােয়র ওয়াদা িদেয়। েকান
িনর্বাচিন জনসভােতই স্বাধীনতার কথা বেলনিন।বরং আওয়ামী লীেগর
িনর্বাচিন ইশিতহাের িছল পািকস্তানেক মজবুত করার অঙ্গীকার।অখণ্ড
পািকস্তােনর পক্েষ েশখ মুিজব ৮ দফা িলগ্যাল ফ্েরমওয়ার্েকও
স্বাক্ষর কেরেছন।পূর্ব পািকস্তােনর অিধক স্বায়ত্তশাসন িনেয় এমন

িক অখণ্ড পািকস্তােনর অস্িতত্েব িবশ্বাসীর আপত্িত থাকার কথা
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িদেয়েছ।িকন্তু মুিজব তােদরেক েধাকা িদেয়েছন।
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যারা
জাতীয়তাবাদী,
সমাজতন্ত্ির ও তীব্র ইসলাম িবেরাধী তােদর পক্ষ েথেক সচারাচর বলা
হয়, সত্তেরর িনর্বাচেন আওয়ামী লীেগরিবজয় িছল স্বাধীন বাংলােদশ
প্রিতষ্ঠার পক্েষ গণরায় বা েরফােরন্ডাম। বলা হয়, এ গণরায়
বাস্তবায়ন করেতই নািক একাত্তেরর যুদ্ধ। বলা হয়, মুক্িতযুদ্েধর
েচতনার কথা। তারা একথাও বেল, েস েচতনািটর নািক িবজয় ঘেটিছল
সত্তেরর িনর্বাচেন। তােদর কােছ মুিজেবর অপরাধ, িনর্বাচেন িবজেয়র
পরও
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শাসনতান্ত্িরক সমস্যা ও েকন্দ্ের ক্ষমতার ভাগাভািগ িনেয় ইয়ািহয়া
ও ভূট্েটার সােথ আলােপ বেসেছন? সুতারাং তােদর অিভেযাগ, মুিজব
বাংলােদেশর স্বাধীনতা চানিন। অিভেযাগ, স্বাধীনতা চাইেল িতিন
ভারেত না িগেয় েকন পািকস্তানীেদর কােছ ধরা িদেলন? এ অপরােধ তােদর
অেনেক মুিজবেক স্বাধীনতার শত্রু বেল অিভিহত কের থােক। েশখ
মুিজেবর িবরুদ্েধ এমন অিভেযাগ মূলত েসসব চীনপন্থীেদর,যারা এক সময়
ভাষানী ন্যােপর সােথ জিড়ত িছল
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মূল
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হেলা,স্বাধীন বাংলােদশ প্রিতষ্ঠায় মুিজবর রহমােনর েচেয় িজয়াউর
রহমানেক বড় কের েদখােনা। েস লক্ষ্য পূরেণ িজয়াউর রহমানেক তারা
স্বাধীনতার েঘাষক বেল অিধক গুরুত্ব েদয়। এসব কথা িবএনিপ
প্রিতষ্ঠার আেগ ও মুিজেবর জীবদ্দশােত েতমন প্রচার পায়িন। অথচ চীন
েয পািকস্তান েভঙ্েগ বাংলােদশ সৃষ্িটেক ভারতীয় আিধপত্যবাদী
প্রেজক্ট মেন করেতা এবং আজেকর বাংলােদশ েয তারই িশকার -েস কথািট
এসব বামপন্থীরা বেল না।

িনর্বাচন ও প্রতারণা
প্রশ্ন হেলা, সত্তেরর িনর্বাচেন আওয়ামী লীেগর িবজয়েক িক আেদৗ
পািকস্তান েথেক স্বাধীন বাংলােদশ সৃষ্িটর পক্েষ গণরায় বলা যায়? এ
িনেয় িমথ্যাচারিট িবশাল। িবষয়িট তাই িবচােরর দাবী রােখ। িকন্তু
বাংলােদেশ েস িবচার আজও হয়িন। অগিণত মানুষ এখেনা িমথ্যার েজায়াের
ভাসেছ। সত্য তােদর কােছ এখেনা তুেল ধরা হয়িন। প্রশ্ন হেলা,
িবষয়িট িক এেতাই দুর্েবাধ্য? সত্তেরর িনর্বাচেন আওয়ামী লীেগর

িবজয়িট স্বাধীনতার প্রশ্েন জনগেণর রায় বা েরফােরন্ডাম গণ্য হেল
েশখ মুিজব েকন মার্েচ ইয়ািহয়া খান ও ভূট্েটার সােথ পািকস্তােন
সরকার গঠন ও শাসনতন্ত্র িনেয় আেলাচনায় বসেলন? অথচ েরফােরন্ডাম
হেল সঙ্গত কারেণই বাংলােদেশ স্বাধীন েদশ রূেপ িনর্বাচেনর পরপরই
আত্মপ্রকাশ করেতা। তা িনেয় কােরা মেন েকান সংশয় বা প্রশ্ন উঠেতা
না। িনর্বাচেনর পর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধও হত না। এবং হাজার হাজার
পূর্বপািকস্তানী পািকস্তান বাঁচােত রাজাকার হত না। একাত্তেরর
ভূিমকা িনেয় জনগেণর মােঝ েয িবভক্িত জন্ম িনেয়েছ তা েতা মূলত
েরফােরন্ডাম না হওয়ার কারেণ। এমন িক আওয়ামী লীেগর পক্ষ েথেকও
সত্তেরর িনর্বাচেন স্বাধীন বাংলােদেশর ইস্যু েতালা হয়িন। েভাট
চাওয়া হেয়েছ, ৬ দফার আেলােক স্বায়ত্তশাসন প্রিতষ্ঠার লক্ষ্েয।
আওয়ামী লীগেয িনর্বাচিন েমিনেফস্েটা প্রকাশ কের,তােতও স্বাধীন
বাংলােদশ প্রিতষ্ঠার েকানরূপ অঙ্গীকার িছল না। েস েমিনেফস্েটােত
েকান েচতনার কথাও িছল না। বরং িছল েকারআন-সূন্নাহ িবেরাধী েকান
আইন না ৈতিরর অঙ্গীকার।
পািকস্তান েভঙ্েগ স্বাধীন বাংলােদেশর প্রিতষ্ঠােকান মামুিল িবষয়
িছল না, এিট িছল অিত গুরুতর িবষয়। বাঙালীেদর উপর পািকস্তােনর
মানিচত্রিট
১৯৪৭ সােল

েকান পশ্িচম পািকস্তানী েজারপূর্বক চািপেয় েদয়িন।
েকান পাঞ্জাবী েসনাদল যুদ্ধ কের পূর্ব বাংলােক

পািকস্তানভূক্ত কেরিন। বরং পািকস্তােনর সৃষ্িটেত মূল ভূিমকািট
িছল বাঙালী মুসিলমেদর। মাত্র ২৪ বছর আেগ ১৯৪৬ সােল পািকস্তান
প্রশ্েন শতকরা প্রায় ৯৬% ভাগ বাঙালী মুসিলম েভাটার েভাট িদেয়
েদশিট প্রিতষ্ঠা কেরিছল। ফেল েস েদশিটর িবনাশ িক একিট সাধারণ
িনর্বাচেনর েভােট করা যায়? সাধারণ িনর্বাচন হয় রাজনীিত,অর্থনীিত,
িবেদশনীিতর নানা ইস্যু িনেয়; েদশিট থাকেব িক থাকেব না েস ইস্যুেত
নয়। এরূপ গুরুত্বপূর্ণ িবষেয় িসদ্ধান্ত িনেত েয েকান েদেশর
বুদ্িধজীবী, সমাজিবজ্ঞানী, আেলম-উলামা, রাজীনীিতিবদ ও সাধারণ
জনগণ েদশভাঙ্গার পিরণিত িনেয় বহুবছরধের িচন্তা-ভাবনা কের।
পরস্পের পক্েষ-িবপক্েষ িবষদ আলাপ-আেলাচনা হয়। জিম েকনা, িভটায় ঘর
েতালা বা নতুন ব্যবসা শুরুর ব্যাপােরও মানুষ মােসর পর মাস
িচন্তাভাবনা কের িসদ্ধান্ত েনয়। আর েদেশর মানিচত্র বদলােনার িবষয়
েতা িবশাল। এর সােথ জিড়ত েদশবাসীর শত শত বছেরর ভিবষ্যৎ।
পািকস্তান নােম নতুন একিট
রাষ্ট্র
িনর্মাণ
িনেয়
ভারতীয়
মুসিলমগণ
কেয়ক
দশক
িচন্তাভাবনা কেরেছ। পক্েষ-িবপক্েষ তা িনেয় চুলেচড়া

ব্যাপী
িবচার-

িবশ্েলষণও হেয়েছ। ভারত েভঙ্েগ মুসিলম সংখ্যাগিরষ্ঠ প্রেদশগুিল
িনেয় আলাদা রাষ্ট্েরর প্রস্তাবিট প্রথেম েপশ কেরন দার্শিনক কিব
আল্লামা ইকবাল। রাজনীিতর ময়দােন পািকস্তান গড়ার প্রস্তাবিট অিত
গুরুত্বপূর্ণ িবষয় রূেপ প্রথেম েপশ করা হয় ১৯৪০ সােল লােহােরর
িমন্েটা পার্েক মুসিলম লীেগর সর্বভারতীয় সম্েমলেন।েস প্রস্তাবিট
রােখন বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী েশের বাংলা ফজলুল হক। এরপর ৬
বছর ধের চেল পক্েষ-িবপক্েষ লাগাতর িবতর্ক ও িচন্তাভাবনা। িবষয়িটর
উপর জনমত যাচােয় ১৯৪৬ সােল অনুষ্িঠত হয় েরফােরন্ডাম। পািকস্তান
প্রিতষ্ঠার িবষয়িট যখন িরফােরন্ডােম ৯৬% ভােগর েবশী েভােট
অনুেমািদত হয় তখন তৎকালীন ব্িরিটশ শাসক ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্েরেসর
কােছ েস রােয়র িবেরাধীতায় আর েকান দিলল থােকিন।

ফ্যািসবাদ ও জািলয়ািত
িকন্তু পািকস্তান েভঙ্েগ স্বাধীন বাংলােদশ প্রিতষ্ঠার প্রশ্েন
িসদ্ধান্ত েনয়া হেয়েছ েস িবষেয় েকান রূপ জনমত যাচাই না কেরই।
জনগেণর িবরুদ্েধ এিট হেলা
১৯৭০’েয়র
িনর্বাচেন
তারা

আওয়ামী লীেগর
েভাট
িনেয়েছ

সবেচেয় বড় অপরাধ।
পািকস্তােনর
জন্য

শাসনতন্ত্র িনর্মােণর অঙ্গীকার িদেয়, অথচ েস সাংসদগণ শাসনতন্ত্র
ৈতির কেরেছন বাংলােদেশর। এভােব বাংলােদেশর সৃষ্িটেতই ঘেটেছ িবশাল
জািলয়ািত। িবষয়িটেক তারা দেলর িকছু েনতার েগাপন িবষয় রূেপই
েরেখেছ। এবং জনগণেক আস্থায় েনয়িন। জনগেণর বদেল মুিজব আস্থায়
িনেয়েছন ভারত সরকার ও ভারতীয় গুপ্তচরেদর। তাই ১৯৭০েয়র িনর্বাচনেক
স্বাধীনতার প্রশ্েন েরফােরন্ডাম বা গণরায় বলার প্রশ্নই উেঠনা।
হঠাৎ কেরই একাত্তেরর মার্েচর প্রথম সপ্তােহ দলিটর েনতাকর্মীগণ
পািকস্তান েভঙ্েগ বাংলােদেশর স্বাধীনতার কথা বলা শুরু কের। শুরু
হয় স্বাধীন বাংলােদেশর পতাকা উড়ােনার উৎসব। আওয়ামী লীেগর বাইেরও
েদেশ বহুদল িছল, বহু আেলম-উলামা ও বুদ্িধজীবী িছল, এবং িছল িবশাল
জনগণ। িকন্তু তােদরেক এ িবষেয় মত প্রকােশর সুেযাগ েদয়া হয়িন। অথচ
পািকস্তান প্রিতষ্ঠাকােল ভারতীয় জাতীয় কংগ্েরস, িহন্দু মহাসভা ও
জিময়েত উলামােয় িহন্দ’েয়র ন্যায় পািকস্তান িবেরাধী দলগুেলাও
েদশিটর প্রিতষ্ঠা রুখেত সর্বশক্িত িদেয় প্রচার চালােনার সুেযাগ
েপেয়িছল। অথচ আওয়ামী লীেগর জঙ্িগেদর পক্ষ েথেকই মার্েচর প্রথম
সপ্তাহ েথেকই েদেশ যুদ্ধাবস্থা সৃষ্িট করা হয়। এবং িবলুপ্ত হয়
শান্িতপূর্ণ সভা-সিমিত ও আলাপ-আেলাচনার পিরেবশ। েদেশ প্রিতষ্ঠা
পায় প্রচণ্ড ফ্যািসবাদী প্রক্িরয়া। সৃষ্িট হয় ত্রােসর রাজত্ব।

েদশ েকান িদেক যােব বা েদেশর ভিবষ্যৎ িক হেব -তা িনেয় কথা বেলেছ
একমাত্র মুিজব ও তার সঙ্িগরা। িছনতাইকািরর কবেল পড়েল অিধকাংশ
মানুেষর মুেখ ভাষা থােক না; সবাই েটর পায় সশস্ত্র সন্ত্রাসীর
সােথ আেলাচনা অর্থহীন। চািরিদেক তখন িনরবতা েছেয় যায়। বাংলােদেশর
সাধারণ মানুষ ও আওয়ামী লীেগর প্রিতদ্বন্িদ দলগুেলার েনতাকর্মীেদর
অবস্থািট িছল অিবকল তাই। উপমহােদেশর রাজনীিতর ইিতহােস এিটই হেলা
সবেচেয় বড় িছনতাইেয়র ঘটনা। অথচ তৎকালীন পূর্ব পািকস্তােন বহু
প্রবীন রাজনীিতিবদ,আেলম-উলামা ও বুদ্িধজীবী িছেলন। ফ্যািসবােদর
উগ্রমুর্িত েদেখ তারাও েসিদন িনরব হেয় যান। িনরব হেয় যায় সাধারণ
জনগণও।সন্ত্রােসর সামেন েস িনরবতােকই বাঙলী জাতীয়তাবাদীগণ তােদর
পািকস্তান ভাঙ্গার প্রেজক্েটর প্রিত গণসমর্থণ বেলেছ। ১৯৪৭ সােল
পািকস্তান সৃষ্িট কােল এভােব কাউেক িনরব হেত হয়িন।
স্বাধীনতার িবষয়িটেক িনর্বাচন কােল আেলািচত না হেলও িনর্বাচেনর
পর এিটেকই মূল ইস্যু বানােনা হয়। জনগেণর উপর দলীয় িসদ্ধান্তেক
চািপেয় েদয়া হয়।এেতাবড় গুরুত্বপূর্ণ িবষয়িট িনছক আওয়ামী লীগ,
মস্েকাপন্থী ন্যাপ, চীনপন্থী ন্যােপর একাংশ এবং কম্যুিনস্ট
পার্িটর ন্যায় ইসলাম েথেক দূের সরা দলগুিলর িনজস্ব প্রেজক্েট
পিরণত হয়। এভােব স্বাধীনতার প্রশ্েন যুদ্ধ শুরু করা হয় জনগেণর
রায় না িনেয়ই। এভােব বাংলােদশ প্রিতষ্ঠার যাত্রািট শুরু হয়
জনগেণর মােঝ গভীর িবভক্িত িনেয়।এবং েস িবভক্িতেক আজও নানা ভােব
গভীরতর করা হচ্েছ। ১৯৭১’েয়র মার্েচর প্রথম সপ্তাহ েথেকই সমগ্র
েদেশ িনরস্ত্র অবাঙালী এবং তােদর ঘরবািড় ও ব্যবসায়ী প্রিতষ্ঠােনর
উপর
হামলা
শুরু
হয়।
অপরিদেক
ভীতসন্ত্রস্থ
রাখা
হয়
পািকস্তানপন্থী
রাজৈনিতক
দলগুেলার
িনরস্ত্র
েনতাকর্মীেদর।
সৃষ্িটকরা হয় আইনশৃঙ্খলাহীন এক যুদ্ধকালীন অবস্থা। সমােজর
দুর্বৃত্তেদর জন্য সৃষ্িট হয় লুটপােটর েমাক্ষম সময়। এরূপ অবস্থায়
িক রাজৈনিতক িবচার-িবেবচনার সুেযাগ থােক? যুদ্ধ শুরুর কারণ,
প্েরিসেডন্ট ইয়ািহয়া খান পািকস্তান জাতীয় পিরষেদর (পার্লােমন্ট)
৩রা মার্চ অনুষ্িঠতব্য ৈবঠকিট ১লা মার্চ মুলতিব কেরিছেলন। িকন্তু
েসিট িক পািকস্তান ভাঙ্গা ও পািকস্তােনর িবরুদ্েধ যুদ্ধ শুরুর
কারণ হেত পাের? ৈবঠক মুলতিব হেল েসিট আবার শুরুও করা যায়। িকন্তু
েদশ েভঙ্েগ েগেল তা িক আবার েজাড়া লাগােনা যায়? িকন্তু ইয়ািহয়া
খােনর ৈবঠক মুলতিব করার েঘাষণািটেকই স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরুর কারণ
রূেপ েঘাষণা েদয়া হয়।

প্রিতশ্রুিত ভঙ্েগর রাজনীিত
িনর্বাচিন িবজেয়র পর েশখ মুিজেবর হােত েকন েসিদন ক্ষমতা েদয়া
হয়িন –আওয়ামী লীগ ও তার িমত্রেদর েসিটই মূল অিভেযাগ। জাতীয় পিরষদ
তথা সংসেদর ৈবঠকেক মুলতিব করােক তারা মুিজেবর িবরুদ্েধ ষড়যন্ত্র
বেল প্রচার কের। ইয়ািহয়া খান েকন ৈবঠক েকন মুলতিব করেলন -েসিটর
কারণও তারা খিতেয় েদখেত রাজী নয়। মেন রাখেত হেব, তখন েদেশ েকান
শাসনতন্ত্র িছল না। তাই সত্তেরর িনর্বাচেনর পর িনর্বািচতেদর
প্রথম দািয়ত্বিট িছল অখণ্ড পািকস্তােনর জন্য একিট শাসনতন্ত্র
ৈতির। স্মরণেযাগ্য হেলা, েয িলগ্যাল ফ্েরমওয়ার্ক দিললিট স্বাক্ষর
কের েশখ মুিজব ও তার দল িনর্বাচেন অংশ েনয় তােত িনর্বাচেনর পর
পরই সংখ্যাগিরষ্ঠ দেলর কােছ ক্ষমতা হস্তান্তেরর শর্ত িছল না।
েদেশর সামিরক শাসক রূেপ প্েরিসেডন্ট ইয়ািহয়া খান েদশ চালােতন
সামিরক আইন অনুযায়ী; ক্ষমতা হস্তান্তর হেল েস আইনও তুেল িনেত
হত।প্রশ্ন হেলা, িনর্বাচন েশেষ সােথ সােথ ক্ষমতা অর্পণ করেল েদশ
চলেতা েকান আইন অনুযায়ী? ফেল একমাত্র শাসনতন্ত্র ৈতিরর পরই
সুেযাগ িছল েস শাসনতন্ত্র অনুযায়ী েদশ শাসেন িনর্বািচতেদর হােত
ক্ষমতা হস্তান্তেরর।শাসনতন্ত্র ৈতিরর জন্য সময় েবঁেধ েদয়া হেয়িছল
১২০ িদন তথা ৪ মাস। এিটই িছল ৮ দফা িলগ্যাল ফ্েরম ওয়ার্েকর
সুিনর্িদষ্ট িবষয়। শাসতন্ত্র ৈতিরর কাজ েশষ না অবিধ এ ৪ মাস েদশ
চলেব সামিরক আইন অনুযায়ী –এ নীিতমালায় স্বাক্ষর কেরই েশখ মুিজব
িনর্বাচেন অংশ েনন। অথচ িনর্বাচেন িবজয়ী হওয়ার পর েশখ মুিজব
িনেজর স্বাক্ষীিরত েস নীিতমালােক আঁস্তাকুেড় েফেল েদন এবং
ইচ্ছকৃত ভােবই ভূেল যান, েসরূপ েকান নীিতমালা আেদৗ িছল এবং তােত
িতিন স্বাক্ষর কেরিছেলন। মার্েচর তৃতীয় সপ্তােহ ইয়ািহয়া ও
ভূট্েটার সােথ আেলাচনা চলা কােল দািব েতােলন, সামিরক আইন তুেল
েনয়ার ও আশু ক্ষমতা হস্তান্তেরর। ইিতহােস মুিজেবর এরূপ আচরণ েয
তার িনজ ওয়াদার সােথ িবশ্বাসঘাতকতা গণ্য হেব –তা িনেয় িক সন্েদহ
আেছ? বাঙালী েসক্যুলার বুদ্িধজীবীগণ মুিজেবর এরূপ ওয়াদাভঙ্েগর
িবষয়িটেক ইচ্ছাকৃত ভােবই ইিতহােসর বই েথেক লুিকেয়েছন।
েয কারেণ সংসেদর ৈবঠক মুলতিব করা হেয়িছল –তা িনেয়ও িক েকান
িনরেপক্ষ পর্যােলাচনা হেয়েছ? ৈবঠক মুলতিবর েঘাষণােক বাঙালী বা
মুিজেবর িবরুদ্েধ ষড়যন্ত্র বলা হেয়েছ। িবষয়িট িক তাই? মুলতিবর
কারণিট িছল, মুিজব, ভূট্েটা ও পািকস্তােনর অন্যান্য রাজৈনিতক
েনতৃবৃন্েদর মােঝ শাসনতান্ত্িরক ইস্যুগুিল িনেয় অচলাবস্থা।
পািকস্তােন তখন ৫িট প্রেদশ। েকান একিট প্রেদশ িক অন্য

প্রেদশগুিলর উপর তার িনেজর ইচ্ছা চািপেয় িদেত পাের? েসিট েতা
সংখ্যাগিরষ্েঠর স্ৈবরাচার। ভারতীয় িহন্দুগণ েতমন একিট স্ৈবরাচার
মুসিলমেদর উপর চািপেয় িদেব -েস ভেয়ই েতা পািকস্তান সৃষ্িট হেলা।
গণতন্ত্েরর রাজনীিত হেলা আেপাষরফা ও সমােঝাতার রাজনীিত। এ
রাজনীিতেত সংখ্যাগিরষ্ঠ ও সংখ্যালিঘষ্ঠ –উভেয়র স্বার্থই গুরুত্ব
পায়; েকউ কােরা উপর অিবেবচক হয় না। তাই পািকস্তােনর আর ৪িট
প্রেদেশর েনতােদর সােথ আলাপ-আেলাচনা না কের শাসনতন্ত্র ৈতরী
অসম্ভব িছল। অথচ মুিজব তােত রাজী িছল না। মুিজব ও তার আওয়ামী
লীেগর দাবী িছল, েযেহতু তার দল পািকস্তােনর জাতীয় সংসেদর
েমেজািরিট, অতএব শাসনতন্ত্র রচনার দািয়ত্বিট তােদর। এবং অন্য
কােরা েস অিধকাের হস্তক্েষেপর অিধকার েনই। এমন একিট সমস্যার
উদ্ভব হেয়িছল ১৯৫৬ সােলর শাসনতন্ত্র রচনার সময়।তখনও িছল ৫িট
প্রেদশ। ভারতীয় ও মার্িকন যুক্তরাষ্ট্েরর সংিবধােনর অনুকরেণ
সংসেদর িনন্ম ও উচ্চ পিরষদ রাখার কথা উেঠিছল। িনন্ম পিরষেদর
সদস্য িনর্বািচত হেব জনসংখ্যার অনুপােত,িকন্তু উচ্চ পিরষেদ
প্রিতিট প্রেদশ সমান সংখ্যক সদস্য পাঠােব েযমনিট মার্িকন
যুক্তরাষ্ট্েরর
িসেনেট
হেয়
থােক।
এরূপ
শাসনতন্ত্ের
শর্ত
থােক,িনন্ম পিরষেদ পাশ হওয়া েয েকান আইনেক অবশ্যই উচ্চ পিরষদ
দ্বারা অনুেমািদত হেত হেব। তখন পূর্ব পািকস্তােন িছল মাত্র একিট
প্রেদশ, এবং
পশ্িচম পািকস্তােন িছল পাঞ্জাব, িসন্ধু, সীমান্ত
প্রেদশ ও েবলুিচস্তান -এ ৪িট প্রেদশ। ফেল িনন্ম পিরষেদ পূর্ব
পািকস্তানীরা সংখ্যাগিরষ্ঠতা েপেলও উচ্চ পিরষেদ তােদর আসন সংখ্যা
হত ৫ ভােগর মাত্র এক ভাগ। তখন েস সমস্যা এড়ােত েদেশর উভয় অংেশর
সংসদ সদস্যেদর মােঝ আেপাষরফা হয়। মীমাংসা হয়, পশ্িচম পািকস্তােনর
৪িট প্রেদশেক েভঙ্েগ একিট প্রেদশ করার এবং েদেশর জাতীয় সংসেদ
পূর্ব ও পশ্িচেমর উভয় প্রেদেশর সমান সংখ্যক আসন বরাদ্েদর। আওয়ামী
লীেগর েনতা েসাহরাওয়ার্দীসহ অন্যান্য পূর্ব পািকস্তানীরা েস
সমতার িবধানেক েমেন েনন। িকন্তু ১৯৭১েয় এেস েস মীমাংিসত
িবষয়গুেলা আবার নতুন কের উত্িথত হয়। এবং উত্িথত হয় নানা প্রেদশ
েথেক প্রােদিশক স্বায়ত্বশাসেনর িবষয়ও। তাই িবষয়িট এেতা সহজ-সরল
িছল না েয, সংসেদর ৈবঠক বসেব এবং সংসেদর সংখ্যাগিরষ্ঠ সদস্যগণ
িনেজেদর ইচ্ছা মত একিট সংিবধান প্রেণায়ন কের েফলেব। অথচ আওয়ামী
লীগ েসিটই চাচ্িছল। েতমন প্রেচষ্টা হেল অন্য প্রেদেশর সংসদ
সদস্যগণ েয েস সংসেদ েযাগ িদেব না –েস েঘাষণািটও বার বার েদয়া
হচ্িছল। তাই জরুরী িছল সংসেদর ৈবঠক বসার আেগই রাজৈনিতক দলগুেলার
মােঝ আেপাষরফা।

ট্েরাজান হর্সেদর দখলদাির
প্েরিসেডন্ট ইয়ািহয়া খান চাচ্িছেলন, সংসেদ বসার আেগ নানা দেলর
মােঝ িবরাজমান িবেরাধগুিল িনেয় আেলাচনা ও সমােঝাতার একিট পিরেবশ
সৃষ্িট েহাক। তাছাড়া শাসনন্ত্র প্রণেয়ােনর জন্য বরাদ্দকৃত সময়িট
িছল মাত্র ১২০িদন। পািকস্তােনর প্রথম শাসনতন্ত্র রচনায় েলেগিছল ৯
বছর। সংসেদ প্রেবেশর আেগ িবেরাধগুিলর মীমাংসা না হেল রাজপেথর
িহংসাত্মক লড়াই তখন সংসেদর অভ্যন্তের শুরু হেতা। সংসেদর ৈবঠক
হওয়ার কথা িছল ঢাকায়। রাজৈনিতক েনতােদর মােঝ এমন সিহংস লড়াইেয়
ঢাকায় ১৯৫৪ সােল প্রােদিশক পিরষেদর ৈবঠেক েডপুিট স্পীকার জনাব
শােহদ আলী খুন হেয়িছেলন। েস খুেন আওয়ামী লীেগর েনতারা জিড়ত
িছেলন। রাজৈনিতক েনতৃবৃন্দেক আেরা সময় েদয়াই িছল জাতীয় পিরষেদর
ৈবঠক মুলতিবর মূল উদ্েদশ্য। অথচ ক্ষমতা হােত েপেত েদির হওয়ায়
আওয়ামী লীেগর েনতাকর্মীরা তখন পাগলপ্রায়। েকানরূপ েদির তােদর
সইিছল না। ইয়ািহয়ার পক্ষ েথেক েস মুলতিবেক েশখ মুিজবসহ আওয়ামী
লীেগর েনতৃবৃন্দ বাঙালীর িবরুদ্েধ ষড়যন্ত্র রূেপ আখ্যায়ীত কের
এবং েগাটা পিরস্িথিতেক আেরা অস্িথর কের েতােল।
একাত্তেরর মার্েচর শুরুেতই মেন হচ্িছল একিট সুেযাগসন্ধানী মহল
স্েরফ যুদ্ধাবস্থা ও অরাজকতা সৃষ্িটর বাহানা খুঁজিছল। এরা িছল
আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীেগর একিট জঙ্িগ গ্রুপ,অখণ্ড পািকস্তােনর
িনেয় যােদর েকান আগ্রহই িছল। তােদর পািকস্তােন ভাঙ্গার প্রকল্প
িছল ষােটর দশেকর মাঝামািঝ েথেকই। -(আব্দুর রাজ্জাক, ১৯৮৭)।
ইয়ািহয়া খােনর ৈবঠক মুলতিব েঘাষণািটেক তারা িনেজেদর লক্ষ্য পূরেণ
েমাক্ষম বাহানা িহসােব েবেছ েনয়।সুেযাগসন্ধানী ভারতও েতমন একিট
মওকার অেপক্ষায় িছল। এ জঙ্িগগ্রুেপর েনতাকর্মীরা িছল ভারেতর
ট্েরাজান হর্স (Trojan Horse)-যারা পািকস্তােনর ধ্বংসকল্েপ
দীর্ঘকাল উৎেপেত বেস িছল। েখাদ আওয়ামী লীগ এেদর হােত িজম্িমেত
পিরণত হয়। হঠাৎ শুরু করা পািকস্তান ভাঙ্গার এ যুদ্ধেক জােয়জ
করেতই আওয়ামী লীেগর েনতাকর্মীগণ বলা শুরু কের সত্তেরর িনর্বাচনই
স্বাধীনতার পক্েষ েরফােরন্ডাম। অথচ এিট িছল িরফােরন্ডােমর ভূল
ব্যাখ্যা। পািকস্তান ভাঙ্গা ও স্বাধীন বাংলােদশ গড়া িনেয়
েরফােরন্ডাম হেল সাধারণ মানুষতােত িবপুল হাের অংশ িনত। কারণ
পািকস্তান ভাঙ্গার িবষয়িট মামুিল িবষয় িছল না। েসিট িছল বাঙালী
মুসলমানেদর আগামী বহুশত বছেরর জন্য ভাগ্য িনর্ধারেণর িবষয়। িনছক
ক্ষমতা দখেলর িনর্বাচেন অেনেকই েভাট েকন্দ্ের যায় না এবং েভাটও

েদয় না। সত্তেরর িনর্বাচেন প্রধান িবষয়গুিল িছল প্রােদিশক
স্বায়ত্তশাসন লাভ, েকন্দ্রীয় সরকাের ন্যায্য প্রিতিনিধত্ব এবং
পািকস্তােনর দুই প্রেদেশর মােঝ ৈবষম্য কিমেয় আনা। েস িনর্বাচনিট
কখেনাই পািকস্তান ভাঙ্গার িবষয় রূেপ িবেবিচত হয়িন। এবং এ িবষয়িট
ধরা পেড় ঢাকা েথেক প্রকািশত েস সমেয়র পত্িরকাগুিলর পাতায় নজর
বুলােল।

িনর্বাচন ও মুিজেবর মুেখাশ
সরকার গঠেন িনর্বাচন আর স্বাধীনতা ইস্যুেত জনমত যাচাই –এ দুিট
িবষয় এক নয়।সরকার গঠেন একিট দল কতিট আসন েপল মাত্র েসিটই গণনায়
আনা হয়, প্রাপ্ত েভােটর অনুপাত নয়।েয দলিট েবশী িসট পায় তােকই
সরকার গঠন করেত বলা হয়। তাই বহুদলীয় িনর্বাচেন েভাট ভাগাভাগীর
ফেল শতকরা িতিরশ বা পঁয়ত্িরশ ভাগ েভাট েপেলই সরকার গঠন করা যায়,
শতকরা ৫১ ভাগ েভাট লােগ না। িবেলত,ভারত বা বাংলােদেশর িনর্বাচন
তার উদাহরণ। িকন্তু েকান একিট িবষেয় েরফােরন্ডাম হেল তােত িবজয়ী
হেত কমপক্েষ ৫১% ভাগ েভাট লােগ। সত্তেরর িনর্বাচেন শতকরা মাত্র
৫৬ জন পূর্ব পািকস্তানী েভাটার েভাটেকন্দ্ের েভাট িদেয়িছল।
ভাষানী ন্যাপসহ অেনেকই িনর্বাচন বর্জন কেরিছল। অর্থাৎ শতকরা ৪৪
জন েভাটােরর কােছ িনর্বাচন েকান আকর্ষণই সৃষ্িট করেত পািরিন।
তােদর মধ্েয শতকরা ৭৫ জন েভাট িদেয়িছল আওয়ামী লীগেক। এর অর্থ
দাঁড়ায়, আওয়ামী লীগ েভাট েপেয়িছল তৎকালীন পূর্ব পািকস্তােনর
তািলকাভূক্ত সমগ্র েভাটােরর শতকরা মাত্র ৪২ ভাগ। েভাটদাতােদর
অিধকাংশ তথা শতকরা ৫৮ ভাগ আওয়ামী লীগেক েভাট েদয়িন। অথচ মাত্র
৪২% ভাগ েভাট েপেয় পূর্ব পািকস্তান েথেক দলিট িসট েপেয়িছল মাত্র
২িট িসট বােদ সবগুিল। বহুদলীয় িনর্বাচেন সচারাচর এমনিটই ঘেট। ফেল
এ কথা িক কের বলা যায়, ১৯৭০ সােলর িনর্বাচেন পূর্ব পািকস্তােনর
মানুষ স্বাধীন বাংলােদশ সৃষ্িটর পক্েষ েভাট িদেয়িছল? তাছাড়াও কথা
রেয়েছ, বাংলােদেশর স্বাধীনতা েতা িনর্বাচেন েকান ইস্যুই িছল না।
১৯৭০’েয়র িনর্বাচেন স্বাধীনতা েকান ইস্যু হেল তার পক্েষ-িবপক্েষ
েসিদন একিট েরফােরন্ডাম অপিরহার্য িছল। েরফােরন্ডােম প্রার্থী
থােক না। েভাট হয় একিট িবেশষ ইস্যুর পক্েষ বা িবপক্েষ। ফেল
প্রার্থীর মােঝ েভাট িবভক্ত হয় না। যিদ পািকস্তান ভাঙ্গািনেয়
েরফােরন্ডাম হত তখন মুসিলম লীেগর িতন গ্রুপ, নুরুল আমীেনর
েনতৃত্বাধীন পািকস্তান িডেমাক্রািটক পার্িট, জামায়ােত ইসলামী,

িনজােম ইসলামী, কৃষক-শ্রিমক পার্িট, জিময়েত উলামােয় ইসলামীর মত
তৎকালীন পািকস্তানপন্থী দলগুেলার মধ্েয িক েভাট ভাগ হত? েদেশর
আেলম-উলামা ও পীর-মাশােয়খগণযারা মুসিলম েদেশর িবভক্িতেক হারাম
মেন কেরিছেলন -তারা িক িনর্িলপ্ত থাকেতন? এমন িক আওয়ামী লীেগরও
বহু প্রবীন সদস্য অখণ্ড পািকস্তােনর পক্েষ থাকেতা। মুিজব যখন ৬
দফা প্রস্তাব েপশ কেরন তখন পূর্ব পািকস্তােনর ১৭িট েজলার মােঝ
১৪িট েজলার আওয়ামী লীগ েনতাই দেল েছেড় িদেয়িছল। -(আব্দুর
রাজ্জাক, ১৯৮৭)। তখন দলিট ৬ দফাপন্থী ও িপিডএমপন্থী -এ দুই ভােগ
িবভক্ত হেয় যায়। (িপিডএম: এিট হেলা পািকস্তান িডেমাক্রািটক
মুভেমন্ট -যা িছল আইয়ুেবর স্ৈবরাচার িবেরাধী বহুদলীয় েজাট)। তাই
পািকস্তান েভঙ্েগ স্বাধীন বাংলােদশ সৃষ্িট িনেয় েরফােরন্ডাম হেল
সংখ্যাগিরষ্ঠ বাঙালী মুসিলম েয ১৯৪৬’েয়র ন্যায় অখণ্ড পািকস্তােনর
পক্েষ রায় িদত –তা িনেয় িক সন্েদহ থােক? েখাদ মুিজব েসিট বুঝেতন
–তাই পািকস্তান ভাঙ্গার িবষয়িট িতিন িনজ মেন েগাপন েরেখেছন। তা
িনেয় েরফােরন্ডােমর কথা িতিন কখেনাই মুেখ আেননিন। িনর্বাচন কােল
তার মুেখাশিট িছল একজন পািকস্তানীর। তাই যখনই তােক প্রশ্ন করা
হেয়েছ েয ৬ দফা পািকস্তানেক দুর্বল করেব তখনই বেলেছন, ৬ দফা
পািকস্তানেক আেরা মজবুত করেব। অথচ িনর্বাচেনর পর
িনর্বাচনী ফলাফলেকই হাইজ্যাক কেরেছন। পািকস্তােনর
িনর্মােনর
পািকস্তান

িতিন পুরা
শাসনতন্ত্র

ওয়াদা িদেয় িনর্বাচন িজেত েস িনর্বাচেনর ফলাফেক
ভাঙ্গার হািতয়াের পিরণত কেরেছন। পার্লােমন্ট কাউেক

প্রধানমন্ত্রী বানােত পাের, আইন বা বােজট িবষেয়ও িসদ্ধান্ত িনেত
পাের। িকন্তু েদশেক িবভক্ত করেত বা অন্যেদেশর কােছ িবক্রয় করেত
পাের না। েসিট আেদৗ পার্লােমন্টারী িবষয় নয়, বরং েদেশর জনগেণর
িসদ্ধান্ত েনয়ার িবষয়। অথচ মুিজব এক্েষত্ের জনগণেক েস অিধকার
েদনিন। পািকস্তান ভাঙ্গা বা স্বাধীনতার িবষেয় জনগণ েথেক েকান
কােলই রায় েনয়া হয়িন। এমনিক তার িনজ দেলও এ িনেয় েকান আেলাচনা
হয়িন। িসদ্ধান্ত িতিন একা িনেয়েছন। িনর্বাচেন িবজেয়র পর িতিন তার
রাজনীিতর েগালেপাষ্টই পাল্িটেয় েফেলেছন। িলগ্যাল ফ্েরমওয়ার্েকর
েয রুল েমেন িতিন িনর্বাচেন েনেমেছন েসিট রুলগুিলও িতিন মােননিন।
এিট িক গণতান্ত্িরক রাজনীিতর নীিত?

মুেখাশিট প্রতারণার
মুিজেবর মুেখাশিট িছল প্রতারণার।
রাজনীিতর
কথা।
অথচ
তার
িভতেরর

িতিন বলেতন
রূপিট
িছল

গণতান্ত্িরক
স্ৈবরাচারী

ফ্যািসস্েটর।তেব েস মুেখাশিট খেস পড়েত েযমন েদরী হয়িন;ফেল তার
মূল চিরত্রিট জনগেণর কােছ েবশী িদন েগাপন থােকিন। মুিজেবর
রাজনীিতর লক্ষ্যিট িছল স্েরফ িনজ স্বার্থ হািসল। জনগেণর মতামেতর
প্রিত তার সামান্যতম শ্রদ্ধােবাধ িছল না।একবার িনর্বািচত হেল
িতিন আর জনগেণর ইচ্ছা-অিনচ্ছার েতায়াক্কা করেতন না। ভাবেতন,
িনর্বাচেনর মাধ্যেম জনগণ তােক যা ইচ্ছা তাই করবার অিধকার িদেয়
িদেয়েছ। রাজনীিত িনেয় তার িনেজর স্বপ্ন িছল। িকন্তু িনেজর েস
স্বপ্েনর কথা জনগণেক বেলনিন। জনগণ েথেক েস স্বপ্েনর পক্েষ
অনুেমাদেনর প্রেয়াজনও েবাধ কেরনিন। অথচ েস স্বপ্ন পূরেণ েদেশর
িচহ্িনত শত্রু বা শয়তােনর সাহায্য িনেতও তার আপত্িত িছল না।
িনেজর েস স্বপ্ন পূরেণ যুদ্ধ, মানব হত্যা বা গণতন্ত্র হত্যােতও
তার িবেবেক দংশন হত না। েসিটই মুিজেবর রাজনীিতেত বার বার েদখা
েগেছ। বাংলােদশীেদর জীবেন একাত্তেরর যুদ্ধ, বাকশালী স্ৈবরাচার ও
১৯৭৪ সােলর দুর্িভক্ষ েতা তখন এেসেছ যখন িতিন িছেলন েদশিটর
রাজনীিতর কর্ণধার। ইচ্ছা করেল িতিন এগুেলা রুখেত পারেতন। িতিন
বরং ষড়যন্ত্র কেরেছন ভারতীয় গুপ্তচরেদর সােথ িমেল -যা িছল এমন িক
আওয়ামী লীেগর দলীয় নীিতিবরুদ্ধ।–(অেশাক রায়না, ১৯৯৬)। জনগণ ও
জনমেতর িবরুদ্েধ মুিজেবর অিবশ্বাস ও অশ্রদ্ধার িবস্েফারণিট ঘেট
তার শাসনামেল।
েশখ মুিজেবর মেন পািকস্তান ভাঙ্গার স্বপ্নিট িছল পািকস্তান
সৃষ্িটর শুরু েথেকই। েসিট ১৯৪৭ সাল েথেকই। েস কথািট িতিন সদর্েপ
বেলেছন পািকস্তান েথেক েফরার
েরসেকার্েসর জনসভায়। (মুিজেবর

পর
েস

১৯৭২ সােলর ১১ জানুয়াির
উক্িতিট েলখক িনজ কােন

শুেনেছন।) পািকস্তান ভাঙ্গার স্বপ্নিট েদখেতা ভারতও। ফেল ভারেতর
সােথ অিভন্ন লক্ষ্েয কাজ করািট মুিজেবর কােছ সহজ হেয় যায়। িকন্তু
পূর্ব পািকস্তােনর জনগণ পািকস্তান ভাঙ্গার স্বপ্ন না েদেখ ১৪
আগষ্ট উদযাপন কেরেছ স্বাধীনতা িদবস রূেপ। একাকী স্বপ্ন েদখা আর
গণতান্ত্িরক রাজনীিত করা েতা এক কথা নয়। গণতান্ত্িরক রাজনীিত চেল
জনগেণর মতামত ও রােয়র িভত্িতেত, কােরা েগাপন স্বপ্েনর িভত্িতেত
নয়। িনজ স্বপ্েনর িভত্িতেত শত্রু েদেশর সােথ ষড়যন্ত্র করা
যায়,িকন্তু েসিট েতা গণতান্ত্িরক রাজনীিতর রীিত নয়। গণতান্ত্িরক
রাজনীিত চেল জনগেণর স্বপ্েন িভত্িতেত। মুিজেবর স্বপ্েন একদলীয়
বাকশাল প্রিতষ্ঠার স্বপ্ন থাকেল -েসিট তার িনেজর ব্যক্িতগত
িবষয়।বাংলােদেশর জনগণ েকন তার ভূক্তেভাগী হেব? তার স্বপ্েনর
ভূবেন ভারেতর েগালামী মধুর লাগেল েসিটও তার িনেজর ব্যাপার, জনগণ
েকন তা কবুল করেব? অথচ িতিন তার িনেজর পছন্েদর িবষয়েক জনগেণর উপর

চািপেয় িদেয়েছন। এখােনই মুিজেবর গুরুতর অপরাধ। ভয়ানক অপরাধীরাও
সমােজ বন্ধু পায়, দেল েলাকও পায়। িকন্তু তােত অপরাধ িক জােয়জ হয়?
মুিজেবর উিচত িছল, পািকস্তান ভাঙ্গা িনেয় তার িনজ স্বপ্েনর কথািট
১৯৭০ এর িনর্বাচেনর বহু বছর পূর্েবই জনগণেক জািনেয় েদয়া। তােত
জনগণ একিট যুদ্ধ েথেক েবঁেচ েযত। গণতান্ত্িরক রাজনীিতর েসিটই েতা
রীিত। িনজ স্বপ্ন মেন লুিকেয় েরেখ অন্য কথা বেল জনগণেক েধাকা
েদয়ািট িনেরট ষড়যন্ত্র, রাজনীিত নয়। মুিজেবর রাজনীিত িছল মূলত
েসরূপ একিট গভীর ষড়যন্ত্র –যা করা হেয়িছল ভারতীয় গুপ্তচরেদর সােথ
িনেয়, বাংলােদেশর জনগণেক িনেয় নয়।মুসিলম লীগ স্বাধীন পািকস্তান
সৃষ্িটর কথািট বেলিছল সাতচল্িলেশর ৭ বছর আেগ ১৯৪০ সােল। অথচ
মুিজব ঘুনাক্ষেরও স্বাধীন বাংলােদেশর কথা মুেখ আেননিন। বরং প্রিত
জনসভায় পািকস্তান িজন্দাবাদ ধ্বিন িদেয়েছন। এমনিক েরসেকার্েসর
ময়দােন ১৯৭০’েয়র িনর্বাচিন জনসভােত এবং ১৯৭১’েয়র ৭ই মার্েচর
জনসভােতও িদেয়েছন। (েলখক িনেজ েস জনসভা দু’িটেতই উপস্িথত িছেলন
এবং মুিজেবর েস উক্িতও িনজ কােন শুেনেছন)। জনগেণর সামেন িতিন
হািজর হেয়েছন িনেরট পািকস্তানী রূেপ। এসবই িছল মুেখাশ পরা
রাজৈনিতক অিভনয়; এবং েসিট জনগণেক েধাকা েদয়ার জন্য। প্েরিসেডন্ট
ইয়ািহয়ার েদয়া ৮ দফা িলগাল ফ্েরমওয়ার্েক স্বাক্ষর কের অখণ্ড
পািকস্তােনর পক্েষ িতিন িলিখত ভােব কসম েখেয়েছন। আওয়ামী লীেগর
১৯৭০’েয়র িনর্বাচিন েমিনেফস্েটােতও অখণ্ড পািকস্তােনর প্রিত
অঙ্গীকার িছল। এসব েদখার পর িক কােরা মেন সন্েদহ জােগ েয মুিজব
পািকস্তান ভাঙ্গার স্বপ্ন েদখেতন ১৯৪৭ সাল েথেক? তৎকালীন পূর্ব
পািকস্তানীরা েসিট ভােবিন। পািকস্তান সরকারও েসিট ভােবিন। কথা
হল, েকান মুসলমান যখন েকান িকছুেত স্বাক্ষর েদয় বা ওয়াদা েদয় েসিট িক এেতাই তুচ্ছ? মহান আল্লাহতায়ালার খাতায় েসিট েতা তার
জন্য এক অলংঘনীয় কসম বা অঙ্গীকাের পিরণত হয়। েকান মুসলমান িক েস
কসম বা অঙ্গীকার ভাঙ্গেত পাের? ১৯৭০’েয়র িনর্বাচেন জনগণ েতা তােক
অখণ্ড পািকস্তােনর পক্েষর ব্যক্িত রূেপ েজেনই েভাট িদেয়েছ। অথচ
১৯৭০’েয়র িনর্বাচেনর পর েস স্বাক্ষিরত কসম বা অঙ্গীকার ভঙ্গ
আওয়ামী লীেগর রাজনীিতর মূল এেজন্ডায় পিরণত হয়। কথা হেলা,েনতাগণই
যিদ ওয়াদা ভঙ্গ কেরন এবং িবশ্বাসেযাগ্য না হন -তেব েস সমােজর
রাজনীিত,রীিত নীিত ও ব্যবসাবািণজ্েয পারস্পািরক আস্থা বা িবশ্বাস
েবঁেচ থােক িক কের? ঈমান বা িবশ্বাসই মুসিলেমর প্রধান গুণ।
িকন্তু ওয়াদাভঙ্গই যােদর রাজনীিত তােদর েস ঈমানিট েকাথায়?

অপরাধ িনহতেদর িবরুদ্েধ
দূর্েযােগ বা যুদ্েধ নরনারী দূের থাক গবাদী পশু মারা েগেলও সভ্য
েদেশ একিট শুমাির হয়, ক্ষয়ক্ষিতরও পিরমাপ হয়। অথচ একাত্তেরর
গৃহযুদ্েধ কতজন মানুষ মারা েগল েস পিরসংখ্যান গ্রাম-গঞ্জ েথেক
িতিন েনয়া হয়িন। অসংখ্য মানুষ েযমন পািকস্তান েসনাবািহনীর হােত
মারা েগেছ, েতমিন মারা েগেছ মুক্িত বািহনীর হােতও। হাজার হাজার
িবহাির েযমন মারা েগেছ, েতমিন মারা েগেছ হাজার হাজার বাঙালী
মুসলমান ও িহন্দু। লুটতরাজ ও েদশত্যােগর মুেখ পেড়েছ েযমন বহু
লক্ষ িহন্দু, েতমিন লুটতরাজ ও িনজ ঘর েথেক বিহষ্কােরর মুেখ পেড়েছ
বহু লক্ষ অবাঙালীও। তােদর সবাই িছল মানুষ। এসব ভয়ানক অপরাধগুিল
শুধু পাক-আর্িম বা িবহারীেদর হােত ঘেটিন। মুক্িতবািহনী ও আওয়ামী
লীেগর েনতাকর্মীেদর হােতও ঘেটেছ। অন্ততঃ মৃেতর খাতায় তােদর
প্রত্েযেকর নামিট আসা উিচত িছল। েদেশর প্রিতিট েজলা, প্রিতিট
থানা ও প্রিতিট ইউিনয়েনর েলাকেদর জানার অিধকার িছল একাত্তের
তােদর মধ্য েথেক কতজন িনহত হেয়িছল। আফগািনস্তান ও ইরােকর উপর
হামলায় মার্িকন বািহনী কতজন আফগান ও ইরাকীেক হত্যা কেরেছ েস
িহসাব রােখিন। মশা-মািছ মারেল েযমন গণনা হয় না, েতমিন গণনা হয়িন
িনহত আফগান ও ইরাকীেদরও। িকন্তু িনেজেদর েলাকেদর মােঝ কত হাজার
িনহত বা আহত হেয়েছ েস িহসাব তারা িঠকই েরেখেছ। ইরাকীেদর
মার্িকনীরা েয কতটা তুচ্ছ ভাবেতা এবং তােদর সােথ তােদর আচরণ েয
কতটা িবেবকহীন িছল এ হল তার প্রমাণ। েস েদশ দুিটেত
মার্িকনারা
িছল আগ্রাসী হানাদার। প্রশ্ন হেলা, একাত্তের
িশশুেদর সােথ মুিজেবর আচরণও িক িভন্নতর িছল?

মৃত

নরনারী

ও

বাংলােদেশর মানুেষর দুঃখ শুধু এ নয় েয, যুদ্েধ তারা আপনজনেদর
হািরেয়েছ। বরং বড় দুঃখ, তােদর মৃত আপনজেনরা সরকােরর কােছ েকান
গুরুত্বই েপল না। েকাথায়, িকভােব এবং কােদর হােত তারা মারা েগল
েস িহসাবিটও হল না। েকান েরিজস্টাের বা নিথপত্ের তােদর েকান নাম
িনশানাও থাকেলা না। েশখ মুিজব ও তাঁর সরকােরর অপরাধ তাই িনহতেদর
সােথও। গদীদখল ছাড়া আর সব িকছুই েয েশখ মুিজব ও তার দেলর কােছ
গুরুত্বহীন -এিট হেলা তারই প্রমাণ। আওয়ামী বাকশালী পক্ষ শুধু িনজ
দেলর ক্ষয়ক্ষিতটােক বড় কের েদখােনার েচষ্টা কেরেছ। অন্য পক্েষর
ব্যথা-েবদনা ও ক্ষয়ক্ষিত সামান্যতম ধর্তব্েযর মধ্েযও আেনিন।
পিরবােরর প্রিত সদস্যই জানেত চায় তার আপনজন িকভােব মারা েগল এবং
েক তার হত্যাকাির। বাংলােদেশর ইিতহােস মুিজব ও তার দলীয় েনতােদর
প্রচণ্ড গুণকীর্তন থাকেলও অিত প্রেয়াজনীয় েস তথ্যিটই েনই। জািতর

তথ্যভাণ্ডার এক্েষত্ের শূন্য। আর এভােব অসম্ভব করা হেয়েছ সিঠক
ইিতহাস রচনা। অথচ তথ্য সংগ্রহ ও তা সংরক্ষেণর দািয়ত্ব িছল মুিজব
সরকােরর। েকান েদশপ্েরিমক সরকার িক এেতাটা দািয়ত্বহীন হেত পাের?
কথা হল, বাংলােদেশর মত একিট জনবহুল েদেশ িক গণনাকািররও অভাব িছল?
বস্তুত েযিটর অভাব িছল েসিট সরকােরর সিদচ্ছার। বরং প্রকট ভােব
কাজ কেরেছ সত্যেক েগাপন করার তাড়না। তাই সিঠক পিরসংখ্যান এবং
প্রেয়াজনীয় তথ্য সংগ্রহ না কেরই চলেছ ইিতহাস েলখার কাজ।

েয প্রশ্ন হাজার বছর পেরও উঠেব
িমথ্যা ভাষেণ পিরসংখ্যান লােগ না।মাঠঘাট ও গ্রামগঞ্জ খুঁেজ তথ্য
সংগ্রহ করাও লােগ না। েসজন্য প্রেয়াজন একখািন জ্িবহবা এবং
লাগামহীন েখয়াল খুিশ। িনখুত পিরসংখ্যােনর গরজেতা তােদরই যারা
সত্য বলায় অভ্যস্থ, েস সােথ িমথ্যা পিরহােরও সতর্ক। স্বাধীনতার
লক্ষ্েয রক্তদান েয েকান
রক্তদােনর নােম িমথ্যাচার

জািতর জন্যই অিত
হেল তােত ইজ্জত

গর্েবর। িকন্তু
বােড় না, বরং

িবশ্বব্যাপী পিরিচিত বােড় নীিতভ্রষ্ট িমথ্যুক রূেপ। আর প্রিতিট
সভ্য মানুষই িমথ্যুকেক ঘৃনা কের। ফেল িমথ্যাচাের যা বৃদ্িধ পায়
তা হেলা িবশ্বেজাড়া অপমান। মুিজব িনেজ অসত্য তথ্য িদেয় েসিটই
বািড়েয়েছন। আর িমথ্যা েতা সর্বপ্রকার দুর্বৃত্িতর জনক। বাংলােদশ
েয ভােব পরপর ৫ বার িবশ্ব মােঝ সবেচেয় দুর্নীিতগ্রস্ত েদেশর
েখতাব েপল -তার িভত্িতমূলিট েতা এরূপ িমথ্যাচর্চার মধ্য িদেয়ই
শুরু হেয়িছল। ভূয়া গর্ব বাড়ােনার সহজ হািতয়ার রূেপ ব্যবহৃত হয়
িমথ্যা। েস তািগেদ েশখ মুিজবও তাঁর িচরািচরত অভ্যাসিট িনয়ন্ত্রেণ
রাখেত পােরনিন, মুেখ যা এেসেছ তাই বেলেছন। িতিরশ লাখ িনহেতর
তথ্যিট েয িবশ্বাসেযাগ্য নয় -েসিটও িতিন বুেঝ উঠেত পােরনিন।
বুঝার েচষ্টাও কেরনিন। সম্ভবতঃ তার িবশ্বাস িছল, পাকবািহনী এখন
পরািজত, েদশবাসীও তার অনুগত, ফেল িতিরশ লাখ বা ষাট লােখর কথা
বলেলও তার িবরুদ্েধ প্রিতবােদর সাহস ক’জেনর? েসিটেক আেরা রঙ চঙ
লািগেয়
িবশ্বময়
প্রচােরর
কােজ
েমাসােহবী
েলখেকর
সংখ্যাও
বাংলােদেশ েসিদন কম িছল না। েকউ েসিদন প্রিতবাদ কেরিন িঠকই,
িকন্তু এেত তাঁর িনজ চিরত্র েয িনরেব মারা েগল েস হুশ িক তার
িছল? ভিবষ্যৎ প্রজন্েমর কােছ িতিন িচহ্িনত হেয় েগেলন িমথ্যুক
রূেপ।
শত শত বছর পরও প্রশ্ন উঠেব –েশখ মুিজব েকাথা েথেক েপেলন িতিরশ

লাখ িনহেতর সংখ্যা? প্রশ্ন উঠেব,কারা, কেব, িকভােব এবং কতিদেন
িতিরশ লাখ মানুষ গণনার কাজিট সমাধা কেরিছল? েকাথায় েস গণনার
কাগজপত্র? তারা তখন িনহতেদর পিরচয় জানেত চাইেব। অসত্য চর্চার
নায়কগণ ইিতহােস এভােবই সবার সামেন িববস্ত্র ও ব্যক্িতত্বহীন হয়।
ইসলােমর ইিতহােস অিত িবজ্ঞ ব্যক্িত হেলন হযরত আলী (রাঃ)। তাঁর
জ্ঞান ও প্রজ্ঞা িনেয় মহান নবীজী (সাঃ) বেলিছেলন, “আিম ইলেমর ঘর,
আর আলী হল তার দরজা।” হযরত আলী (রাঃ)’র জ্ঞানসমৃদ্ধ বহু মূল্যবান
কথা আজও মুসিলম িবশ্েব বহুল প্রচািরত। মানুেষর ব্যক্িতত্েবর
সংজ্ঞা িদেত িগেয় িতিন বেলিছেলন,“ব্যক্িতর ব্যক্িতত্ব তার
িজহ্বােত।” অর্থাৎ ওয়াদা পালন ও সত্য কথেন। েয কারেণ ব্যক্িতর
ঈমান েভঙ্েগ যায় েসিট িমথ্যা বলায়। িমথ্যুক ওয়াদা ভঙ্গকারীগণ তাই
শুধু ঈমানহীনই নয়, ব্যক্িতত্বহীনও। মানুেষর মূল্যমান িনর্ধারেণ
আজও সত্যাবািদতাই সবেচেয় বড় মাপকািঠ;িবপুল েদহ, েদেহর বল বা বড়
বড় বক্তৃতামালা নয়। একজন ব্যক্িত েয দুর্বৃত্ত েসিট প্রমােণর
জন্য এটুকুই যেথষ্ট েয েস িমথ্যাবাদী। দুর্বৃত্তেদর মােঝ তার যত
সমাদরই থাক,সভ্য সমােজ েস তখন মূল্য হারায়। েকান িমথ্যাচারী
ব্যক্িতেক ভক্িত করা বা মান্য করা েকানঈমানদারী নয়। ইসলামী
রাষ্ট্ের েকান িমথ্যাবািদর হােত শাসনক্ষমতা েদয়া দূের থােক, তােক
আদালেত সাক্ষ্যদােনর অিধকারও েদয়া হয় না। েকান হাদীস বর্ণনাকাির
িমথ্যাচারী প্রমািণত হেল তার েথেক বর্িণত েকান হাদীসই গ্রহণ করা
হয় না। বাংলােদেশর ইিতহােস সম্মানজনক স্থানলােভ এখােনই মুিজেবর
মূল বাধা। এবং েসিট তার িনেজর সৃষ্ট। তাই মুিজবেক িনেয় তার
ভক্তরা যাই বলুক, মুিজব তার িনেজর মান িনেজই িনর্ধারণ কের েগেছন।
গ্রন্থপঞ্িজ
আব্দুর
রাজ্জাক।সাক্ষাতকার,সাপ্তািহক
জানুয়াির।

েমঘনা;ঢাকা:

১৯৮৭,৪ঠা

অেশাকা রায়না।ইনসাইড র’:ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থার অজানা অধ্যায়,
(বাংলা
অনুবাদ)
অনুবাদ,
েলঃ
(অবঃ)
আবু
রুশদ,ঢাকা:রুমী
প্রকাশনী,১৯৯৬।

