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রাজৈনিতক ি তব্ uপি ত না থাকেলo কিমিট গঠন বা েঘাষণা না হoয়ায় পির ার হয়িন e uে ােগ কারা শি  েযাগাে ন। তেব 
eক ে র জবােব আেয়াজকরা জািনেয়েছন াির ার আবদুর রা াক e uে ােগ েনi। গু ন িছল জামায়ােতর সং ারপ ীেদর e 
তৎপরতায় সহায়তা রেয়েছ সরকােরর। িক  গতকাল aনু ােনর আেগ সমনব্য়ক মিজবুর রহমান ম েক ঘ াখােনেকর মেতা েহােটেল 
আটেক েরেখিছল পুিলশ।  
 
aনু ান চলাকােল aনু ান ল o েহােটল 82eর বাiের aব ান করিছেলন েগােয় া সং ার সদ সহ েপাশাকধারী পুিলেশর eকিট 
িটম। তেব েশষ পয র্  কাuেক ে ার কেরিন পুিলশ। aনু ােন নারীেদর uপি িতo িছল েচােখ পড়ার মেতা। জামায়ােতর 
সং ারপ ীেদর e uে াগ িনেয় াপক েকৗতুহল রেয়েছ রাজৈনিতক মহেল। জামায়াত েযমন তােদর িবেরাধীতা করেছ েতমিন সতকর্ 
পয র্েব েণ মতাসীন আoয়ামী লীগ।  
 
2৯ দফার েঘাষণাপে  বলা হয়, মু  সব্াধীন বাংলােদশ সৃি র পটভূিম aেনক দীঘ র্। 63’র ভাষা আে ালন, 65-েত যু ে র িবজয়, 
73’র িশ া আে ালন, 77’র ছয় দফা দািব, 7৯-eর গণaভুয্ ান, 2৯81-eর ঐিতহািসক িনব র্াচন- সবi বাংলােদেশর সব্াধীন 
aি তব্ েঘাষণার িভি  ƣতির কেরিছল। ছয় দফার িত াপক গণস িতর কাশ ঘেটিছল 81-eর িনব র্াচেন। মাoলানা ভাসানীর 
েনতৃেতব্ সংগিঠত 7৯-eর গণaভুয্ ান পািক ােনর কারাগার েথেক মু  কেরিছল ব ব  েশখ মুিজবুর রহমানেক। বায়া র াণ 
িবসজর্নকারী ভাষা আে ালেনর েভতের জ  িনেয়িছল আমােদর সব্াধীন রা গড়ার সব্ ।  
 
বলা হয়, 2৯82 সােল ƣবষ  o দুঃশাসেনর িবরুে  যু  কের আমরা আবারo সব্াধীনতা িফের পাi। নতুন রাে র আদিশ র্ক িভি  o 
সামি ক aিভ ায় িহেসেব মুি যুে র েঘাষণাপে  সা , মানিবক ময র্াদা o সামািজক সুিবচার- ei িতনিট মূলনীিতেক হণ করা 
হেয়িছল। েঘািষত ei িতন নীিতর িত সমথ র্ন, িবশব্াস o বা বায়েন a ীকারাব  হেয় জনগণ মুি যুে  aংশ হণ কেরিছল। 
সব্াধীন রা  িহেসেব বাংলােদেশর জে র পর কখেনাi ei িত িতর পূণ র্ বা বায়ন ঘেটিন। আজ পয র্  যারাi বাংলােদশ শাসন 
কেরেছন, তােদর েতয্েকi মুি যুে র ei েমৗিলক িত িত র া করেত থ র্ হেয়েছন।  
 
সরকােরর সমােলাচনা কের বলা হয়, সুদীঘ র্ সং ামী ঐিত , aজ  aিধকার aজর্েনর আে ালেন o সশ  যুে র ম  িদেয় জ  
েনয়া বাংলােদশ আজ aিধকারহীন, aিনরাপদ o ƣসব্রতাি ক রাে  পিরণত হেয়েছ। গুম-খুন, ে ফতার-িনয র্াতন, িবনা িবচাের 
কারােভাগ িকংবা িন  কে র চাপা আতর্নাদ িনেয় ে েচ থাকার eক িবভীিষকাময় জনপেদর নাম বাংলােদশ। সব্াধীনতার পর েথেক 
সব সরকারi জনগেণর কৃত রাজৈনিতক মতায়েনর পথেক রু  কেরেছ। বাংলােদেশর মানুষ কখেনাi aভী  গণতে র সব্াদ 
পায়িন। েঘাষণাপে  রাজৈনিতক দলগুেলার াপাের বলা হয়, eকপে র থ র্তােক পুিঁজ কের a প  মতায় eেসেছ। 
aনাকাি ত র পাত, আে ালন, জব্ালাo-েপাড়াo, সংঘাত-সংঘষ র্ o মানুেষর সব্তঃ ত র্ গণসং াম সবi হেয়েছ। িক  আজo মানুষ 
সিতয্কার সব্াধীনতা eবং সুশাসেনর েদখা পায়িন। েদশবাসীেক িতিনয়ত লড়াi করেত হেয়েছ দুঃশাসেনর িবরুে , যা আজo 
a াহত আেছ eবং e লড়াi আরo কিঠন হেয়েছ।  
 
eকাদশ জাতীয় িনব র্াচনেক েভােটর eকিট মহড়া uে খ কের বলা হয়, eকাদশ জাতীয় সংসদ িনব র্াচন eটা  কের িদেয়েছ েয, 
সরকার o িব মান রাে র কােছ নাগিরক িহেসেব আমােদর aি তব্ eবং i া-aিন ার েকােনা মূ  েনi। িবেরাধী েজাটসমূেহর 
পে  মানুেষর িবপুল সমথ র্ন দৃ মান হেলo তারা েয ƣসব্রতাি ক রা যে র িবরুে  আে ালন করার সাম র্ রােখ না, েসটাo 
পির ারভােব মািণত হেয়েছ। eভােব গণতে র সব পথ রু  হেয় যাoয়া eবং মুি র েকােনা আশা ক িদকিনেদ র্শনা না থাকা 
েদেশর ঐকয্, সংহিত o aি েতব্র জ  eকিট ভয়ংকর হুমিক। েঘাষনাপে  aিভেযাগ করা হয়, রাে র সব র্ ের ািত ািনক কাঠােমা, 
শৃ লা o ভারসা  েভেঙ পেড়েছ। জাতীয় সব্াথ র্ সুর া o িনরাপ া, নাগিরক aিধকােরর িন য়তা eবং সাংিবধািনক দায়-
দািয়তব্পালেনর aনুপযু  হেয় পেড়েছ রাে র িতিট a । eকiসে  সামািজক িত ান, নাগিরক uে াগ, সংবাদমা ম েকui আর 
িনিব র্ে  িনভ র্েয় মতাসীনেদর aিনয়েমর সমােলাচনা, সতয্ কাশ o জবাবিদিহতার দািবেত েসা ার হেত পারেছ না। মতােক 
িনর শ করার u  বাসনায় সংিবধান পিরবত র্ন কের িবচার িবভাগেক িনব র্াহী কতৃর্েতব্র aধীন  করার মিরয়া েচ া কেরেছ সরকার। 
মতার পৃথকীকরণসহ যা িকছু ািত ািনক সুর া ƣতির করা হেয়িছল তার ায় সবগুেলাi আজ aকায র্কর। েঘাষণাপে  েদেশর 

আিথ র্ক খাত o পররা নীিতর পিরি িত তুেল ধের সরকােরর সমােলাচনা করা হয়। েদেশ eকিট িতিনিধতব্শীল সরকার না থাকায় e 
পিরি িত ƣতির হেয়েছ বেলo তারা মেন কেরন।  
 
েঘাষণাপে  বলা হয়, iিতহােসর eমন দুঃসহ পিরি িতেত েসi েদেশর নবীণ o তরুণেদর ঘুের দাঁড়ােত হয়। ি  o সংকীণ র্ দলীয় 
সব্ােথ র্ েচেপ বসা ƣসব্রাচারেক রুেখ দাঁড়ােনা ছাড়া জািতর সামেন a  েকােনা পথ েখালা থােক না। আে াপলি  েথেক েকu না েকu 
eিগেয় eেস পথ হারােনা জািতেক িদশা েদন, নতুন রাজনীিতর দরজা েখােলন। তাi আমরাo িবশব্াস কির, চিলত o পিরিচত 



ধারার েকu নয়, বাংলােদশেক আজ েনতৃতব্ েদয়ার জ  eিগেয় আসেত হেব eকদল নতুন মানুষেক। েসi uপলি  েথেকi আমরা 
মহান ei কতর্  পালেনর িস া  িনেয়িছ। েঘাষণাপে  বলা হয়, িকেশার-তরুণেদর আশা জাগািনয়া িনরাপদ সড়ক o েকাটা সং ার 
আে ালন পুেরা েদশবাসীেক ঐকয্ব  কেরেছ। তরুণ জ  ei রা  েমরামেতর দািব তুেলেছ। ei দািব ায়িবচার o 
সব্াধীনতাকামী িতিট নাগিরেকর আ িরক আকা ার িতধব্িন। eেক স ব o সফল কের েতালাi আমােদর uে ােগর a তম 
ধান ল য্।  

 
আমরা মেন কির- আমােদর সামেন দুিট চয্ােল  uপি ত, যা হে - বাংলােদেশর রাজনীিতর পুনিব র্ াস o বাংলােদশ রাে র 
পুনগ র্ঠন। eজ  eকিট নতুন রাজৈনিতক uে াগ, u মী েনতৃতব্ o গিতশীল সংগঠেনর aিভেষক জরুির। আমরা িবশব্াস কির, 27 
েকািট মানুেষর aিধকারহীন ei aসহনীয় বি তব্ ঘুিচেয়, সব্াধীন স ায় িবকিশত সৃি শীল বাংলােদশ গড়েত eখন েয়াজন aিধকার 
িত ার রাজনীিত। আমরা েতয্ক নাগিরেকর ধম য় সব্াধীনতায় িবশব্াস কির, িক েকােনা ধম র্িভি ক রাজৈনিতক দল গঠন করব না। 

আমরা েযরাজৈনিতক দল গঠন করেত যাি  তা হেব ধম র্, জািত, িল  িনিব র্েশেষ সকেলর জ  হণেযাগয্, u ু  eকিট াটফম র্। 
মানিবক স মতার পিরপূণ র্ িবকাশ, uৎকষ র্ aজর্ন, কাজ সৃি  o ি  uে াগ িব ত হoয়ার পেথ aনাকাি ত বাধা aপসারণi হেব 
আমােদর গৃহীত নীিত। আমােদর aনুে রণার a তম uৎস ল iসলােমর uদার ঐিত , সাে র দশ র্ন eবং iনসাফ িত ার 
দািয়তব্ানুভূিত।  
 
আমরা ƣনিতক গুণাবিল, আি ক িশ া eবং মূ েবাধ তািড়ত aিধকােরর রাজনীিত িত ায় তী। বলা হয়, আমরা মেন কির, 
জাতীয় জীবেনর eত গভীর স ট সে o িবিভ  দল, েগা ী o ধারা মতাদিশ র্ক িবভাজন eবং িবভি র কারেণ ঐকয্ব  হেত পারেছ 
না। জাতীয় ঐকয্ কখেনাi েকােনা দল eবং দলীয় আদেশ র্ িবশব্াস াপন কের সূিচত হয় না। eর জ  েয়াজন সকেলর aি তব্, 
সমসব্াথ র্ o ময র্াদা সুর ায় সবার কােছ হণেযাগয্ সব র্জনীন মূলনীিত। বাংলােদেশর সব্াধীনতার েঘাষণাপে  uে িখত মূলনীিত; সা , 
মানিবক ময র্াদা o iনসাফ আমােদর জাতীয় ঐেকয্র পাটাতন। মুি যুে র আকা ােক ধারণ কের িত ত বাংলােদশ রা  গেড় 
তুলেত হেল জাতীয় জীবেনর সকল aজর্ন o ঐেকয্র জায়গাগুেলা সমিনব্ত কের নতুন বাংলােদেশর িভি  ত করা েয়াজন। 
eজ  a ত িতনিট িবষেয় জাতীয় ঐকয্মেতর েকােনা িবক  েনi। েসগুেলা হে - ক. সব্াধীনতা, সাব র্েভৗমতব্ o গণ িতর া; খ. 
মানবািধকার, সুশাসন o জবাবিদিহতা; গ. aথ র্ৈনিতক u িত, সমতা eবং ক াণরা  িত া। আমরা uপেরা  িবষয়গুেলােক 
াধা  িদেয় রাজনীিতর পুনিব র্ াস o রাে র পুনগ র্ঠেন জাতীয় ঐকয্মত সৃি েত কাজ করব। সমনব্য়ক মিজবুর রহমান ম  বেলন, 

আপাতত ei uে াগ সমনব্য় করার দািয়তব্ আমােক েদয়া হেয়েছ। আমরা পাঁচিট পৃথক কিমিট গঠন কেরিছ। কিমিটগুেলা হে - 
রাজৈনিতক াবনার খসড়া ণয়ন কিমিট; জনসংেযাগ o a ভুর্ি  ত াবধান কিমিট; গণমা ম, সামািজক মা ম o ত -
যুি িবষয়ক কিমিট; aথ র্ সং হ সং া  াবনা eবং পিরক না কিমিট eবং সাংগঠিনক কাঠােমা াবনা, কম র্েকৗশল eবং 

পিরক না কিমিট। কিমিটেত আমােদর সােথ সরাসির স ৃ  ি েদর পাশাপািশ েদেশ o িবেদেশ কম র্রত আমােদর িচ ার শুভাথ , 
িবেশষ  ি বগ র্o a ভুর্  রেয়েছন।  
 
সংবাদ সে লেন a েদর মে - জাহা ীরনগর িবশব্িব ালেয়র েফসর িদলারা েচৗধুরী, সােবক িতম ী নািজমuি ন আল আজাদ, 
মানবতািবেরাধী aপরাধ াiবুয্নােল িববাদী পে র a তম আiনজীবী aয্াডেভােকট তাজুল iসলাম, চ াম িবশব্িব ালেয়র 
েফসর কামাল uি ন, েফসর আবদুল হক, েগালাম ফারুক, সােবক uপেজলা ভাiস েচয়ার ান aয্াডেভােকট েমা ফা নূর, 

মাoলানা আবদুল কােদর, বসায়ী নাজমুল হুদা aপু, াির ার েজাবােয়র আহেমদ ভূiয়া, িবমান বািহনীর সােবক কমকত র্া 
সালাহuি ন o iসলামী ছা িশিবেরর ঢাকা িবশব্িব ালয় শাখার সােবক সভাপিত eহসান জুবােয়র মূখ uপি ত িছেলন।  
গত 26i েফ য়াির জামায়ােতর সহকারী েসে টাির েজনােরল েথেক পদতয্াগকারী াির ার আবদুর রা ােকর সে  ei uে ােগর 
েকােনা স ক র্ আেছ িকনা eমন ে  মিজবুর রহমান ম  বেলন, ei ি য়ার সে  িতিন যু  নয়। তেব আমরা েদেশ-িবেদেশ 
aেনেকর কাছ েথেক পরামশ র্ িনেয়িছ। আমরা েকােনা ধম র্িভি ক রাজৈনিতক দল গঠন করব না। জামায়াতসহ েকােনা রাজৈনিতক 
দেলর সে  আমােদর েকােনা স ক র্ েনi। আবার ei uে ােগর েপছেন মতাসীন আoয়ামী লীেগরo েকােনা মদদ েনi। ei 
রাজৈনিতক দল হেব iিতবাচক বাংলােদশ গড়ার নতুন কায র্ ম।  
 
জামায়ােতর েভতর সং ােরর াব িদেয়িছেলন, তা বা বায়ন না হoয়ার কারেণ নতুন রাজৈনিতক দল গঠন করেছন িক না জানেত 
চাiেল িতিন বেলন, েযেহতু আমরা aতীত েথেক বত র্মােন eেস েপৗঁেছিছ, eখন েয িচ াটা লালন করিছ, েসi িচ ার মে  যারা 
আমােদর সে  যু  হেয়েছন ei িচ া িনেয়i আমরা কাজ করিছ। eখন েকােনা সং ােরর দায়দািয়তব্ বা িচ া আমােদর েনi। 
আমরা বেলিছ eটা eকিট স ণ র্ নতুন uে াগ। eর াথিমক ে সটা আজেক েপেয়িছ। বািকটা সামেন আপনােদর জানােবা। aপর 
eক ে র জবােব িতিন বেলন, আমােদর সে  িবিভ  ধম র্ বেন র্র েলাক থাকেত পাের। আজেক যারা eখােন eেসেছন তােদর দল 
মেতর পাথ র্কয্ থাকেত পাের। েক আসেব েক যােব েসটা বড় িবষয় নয়। আমরা সকল দেলর েলাকেদর আহব্ান জািনেয়িছ। দলমত 



িনিব র্েশেষ সকেলর িত আমােদর আহব্ান। আমরা েকােনা তেতব্র চচ র্া করেবা না। আমরা aিধকার েকি ক রাজনীিতর চচ র্া করব। 
বাংলােদেশ যেতাগুেলা আে ালন হেয়েছ দল মেতর uেধব্র্ মানুেষর aিধকােরর িভি েত। েসi aিভ তাটাi আমােদর aনু ািণত 
কেরেছ।  
 
িলিখত ব ে  বেলেছন আমরা েকােনা ধেম র্র িভি েত রাজৈনিতক দল গঠন করব না। আবার বেলেছন আমােদর ে রণার uৎস 
iসালােমর uদার, সাে র দশ র্ন o iনসাফ িত ার দািয়তব্ানুভূিত। িবষয়টা সাংঘিষ র্ক হেয় েগল িকনা? eমন েশর জবােব িতিন 
বেলন, eটা সাংঘিষ র্ক না। কারণ aনুে রণা আর েকােনা িকছুর িভি েত কাজ করা eক িজিনস না। আমরা বেলিছ আমােদর আদশ র্ 
ঐিতহািসক aিভ তা। আবার বেলিছ গণআকা ার বাংলােদশ। মানুেষর আকা ােক েক  কের রাজনীিতটােক শুরু করেত চাi। 
বাংলােদশ আoয়ামী লীগ মুি যুে র িবষয়টােক ফলাo কেরেছ। িক  মুি যুে  সব দলমেতর েলােকরা িছল। িক  তারা েনতৃতব্ 
েদয়ার কারেণ তােদর aনুসারীর সংখয্া েবেড়েছ। যখন মানুেষর দািব o েয়াজনেক েক  কের eকটা বহািরক জায়গা গেড় oেঠ 
তখন েসখােন eকটা রাজৈনিতক চচ র্া গেড় oেঠ। আমরা েসi রকম eকটা uে ােগর িচ া করিছ। eকi সে  বলিছ আমরা eখেনা 
েশষ কিরিন। েকবল eকটা াটফম র্ দাড় কিরেয়িছ। মানব্েয় আমরা িঠক করব আমােদর আদশ র্ িক হেব eবং a া । েসিদন 
আপনােদর সবাiেক আমােদর সে  েযাগ েদয়ার জ  আহব্ান জানােবা।  
 
eখােন যারা eেসেছন তারা aেনেকi জামায়ােত iসলামী েথেক eেসেছন। তাহেল িক আমরা বলেত পাির জামায়াত েভে  নতুন 
eকিট রাজৈনিতক দেলর আ কাশ? eমন ে র জবােব িতিন বেলন, আপিন বলেত পােরন না। কারণ আপিনi বলেছন আিম 
মেন কির, ধারণা কির। ei ধরেণর aব ায় িকছু না বলাi ভােলা। আমরা ভাঙা গড়ার রাজনীিতেত িবশব্াস কিরনা। বাংলােদেশর 
ভাঙাগড়ার রাজৈনিতর aতীত aিভ তা ভােলা নয়। আমরা eকটা নতুন uে াগ শুরু করিছ। আমরা মেন কির সকল রাজৈনিতক দল 
uপলি  েথেক বাংলােদশ গড়ার জ  eিগেয় আসেবন।  
 
সব্াধীনতার সমেয় জামায়ােত iসলামীর ভূিমকা িনেয় জািতর কােছ মা চাoয়ার েয়াজন আেছ বেল মেন কেরন িকনা? eবিষেয় 
িতিন বেলন, কাuেক যিদ তালাক েদয়া হয়। আবার তার কােছ যিদ তার পূেব র্র স েক র্র িবষেয় জানেত চাoয়া হয় তাহেল eটা তার 
জ  eকটা িব তকর । আিম েযেহতু েসখােন েনi। েস স েক র্ েকান িকছু বলা আমার uিচৎ নয় বেল আিম মেন কির। eছাড়া 
মা চাoয়ার িবষয়িট িলিখত ব ে i বেলিছ।  

 
পুণ র্া  নাম িনেয় জািতর সামেন আসেত কেতা সময় লাগেব eমন ে র জবােব ম  বেলন, আমরা যথাস ব ত সমেয়র মে  
নামসহ রাজৈনিতক দল িহেসেব আ কাশ করব। আমরা iিতমে  কাজ শুরু কেরিছ। আজ আনু ািনকভােব েঘাষণা িদি । আমরা 
আগামী িতন মােসর মে  নতুন দল িনেয় সি য় হoয়ার আশা রেয়েছ। ei uে ােগর সে  সরকােরর েকান স ক র্ আেছ িকনা 
জানেত চাiেল ম  বেলন,  aেনেক ei uে ােগর সে  সরকােরর েযাগসাজস থাকার সে হ করেব, eটাi সব্াভািবক। িক  
আমােদর সে  সরকােরর েকান স ক র্ েনi। কারo মদত বা uে  বা বায়ন করেত আমরা আিসিন। aেনক বাধা-িবপি  
eেসিছল আমােদর uপর। সামেনo আসেব, তারপর আমরা eিগেয় যাব।  
 


