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শখ হািসনার রাজনীিতর ৩৭ বছর 
মজর জনােরল এ ক মাহা াদ আলী িশকদার িপএসিস (অব.) 

আর কয়িদন পেরই ১৭ ম, ধানম ী শখ হািসনার িনবাচেনা র রাজনীিতর ৩৮ বছর ণ হে । নািতদীঘ একটা সময়। এই সমেয় 
বাংলােদশ ও শখ হািসনার জীবেনর ওপর িদেয় বেয় যাওয়া নািমর ঝেড়া হাওয়া এবং উ ল সানািল রিবর আেলাকছটা, েটাই 
আমরা ত  কেরিছ। বাবা, মা, ছাট ভাই িশ  রােসলসহ পিরবােরর সব সদে র মমাি ক ােজিডর িনদা ণ বদনাময় দেয় ১৯৮১ 
সােলর ১৭ ম শখ হািসনা যখন বাংলােদেশর মা েত পা রােখন তখন থম সামিরক শাসক িজয়াউর রহমান আওয়ামী লীগ দমেনর 
জ  পািক ােনর চাইেতও ভয়াবহ খড়গহে  দ ায়মান। িনেজর িপতার বািড় ধানমি র ৩২ ন েরর বাসায় শখ হািসনা েবশ করেত 
পারেলন না। বলা হেলা, সামিরক আইেনর ম আেছ ঢাকা যােব না। িজয়াউর রহমান ততিদেন সামিরক আইেনর ফরমান বেল 
ি ে র বাংলােদশ বলেত যা বাঝায় স েক কবর  কের ফেলেছন। িক  বাংলােদেশর ি কামী মা েষর অ র থেক স েক েছ 
ফলেত পােরনিন। অ ের থাকেলও ি ে র মৗিলক আইেডি  জয় বাংলা ও ব ব  কাে  েখ উ ারণ করার সাহস কারও িছল 

না। পািক ােনর িব ে  ২৩ বছেরর গৗরেবা ল সং ােমর অ ে রণাদায়ী সব ঘটনাবিল এবং একা েরর ি ে র মৗিলক আদশ 
ধমিনরেপ  রা  ব ােক িবদায় করা হেয়েছ। একা েরর ঘাতক বািহনী এেদশীয় পরািজত শি  জামায়াত- সিলম লীেগর উ াসবাহী 

ন ানও এর মে  ঘেট গেছ িজয়াউর রহমােনর হাত ধের। বাংলােদশ আেরক  আলাদা পািক ান হওয়ার পেথ হ টেছ জার কদেম। 
ি েযা ারা সব ই অবেহিলত এবং অবাি ত। এ রকম একটা পিরি িত মাথায় িনেয় আওয়ামী লীেগর হাল ধেরন শখ হািসনা। তারপর 

৩৮ বছর, এখন ২০১৯। লখার এই পযােয়  িবষেয়র ওপর ি য় পাঠকেদর ি  আকষণ করেত চাই। থমত, তখন বাংলােদশ যভােব 
পািক ােনর পেথ হ টা  কেরিছল তা যিদ অ াহত থাকত তাহেল িনি ত কের বলা যায় এতিদেন বাংলােদেশর ও আজেকর 
পািক ােনর মেতা হেতা, যখােন আজ পািক ােনর ি জীবীসহ ধানম ী পয  বলেছন, বাংলােদশ থেক আজ তােদর অেনক িক  
িশ া নওয়ার আেছ। ি তীয়ত, ি ে র সব গৗরেবা ল ইিতহাসেক িব িত ও আড়াল করার য  েচ া  হেয়িছল তার সে  

লনা করেল অব ই বলা যায়, বাংলােদশ আজ আবার ি ে র আদেশর ওপর নঃ িতি ত হওয়ার মহাসড়েকর ওপর উেঠ দী  
পদে েপ ড়া  লে র িদেক এিগেয় যাে । আর িক  িবেবচনায় না আনেলও উপের উি িখত  িবশাল অজেনর জ  শখ হািসনা 
বাংলােদেশর ইিতহােস অন  হেয় থাকেবন। িজয়াউর রহমােনর পর ি তীয় সামিরক শাসক এরশাদ বাংলােদশেক পািক ািনকরেণর পেথ 
আেরক ধাপ এিগেয় িদেয়েছন সংিবধােন রা ধেমর বতন কের। এর থেক এখেনা আমরা বর হেত পািরিন। ই সামিরক শাসক রা ীয় 
অ েনর সবে ে  য মহা জ াল ি  কেরেছন তা এক এক কের পির ার করেছন শখ হািসনা, সব দায় যন তার একার। কী আর করা, 
িতিন য ব ব র মেয়। ধম য় রাজনীিতর বতন এবং সংিবধােন রা ধম সি েবিশত কের ধমা  উ বাদী জি  তিরর শকড় গাড়েলন 
ই সামিরক শাসক আর এখন তার ছাবল থেক বাংলােদেশর মা ষেক  করার দায় মাথায় িনেয়েছন ব ব ক া শখ হািসনা। 

২০১৫ সােলর অে াবর মােস এক  গেবষণাধম  িতেবদেন জামািনর িনরাপ া িবে ষক িসগি ড উলফ বেলেছন, বাংলােদেশর ই 
সামিরক শাসক ক ক িনেজেদর বধতার ঘাটিত রেণর জ  স লার রাজনীিতর বদেল ধমা য়ী রাজনীিতর বতন এবং ধেমর কাড 

বহােরর পিরণিতেতই বাংলােদেশ জি বােদর গাড়াপ ন ঘেটেছ। তরাং িসগি ড মেন কেরন ই সামিরক শাসকই বাংলােদেশর 
জি বােদর ল হাতা। এই জি বাদ আজ কতবড় িবপ নক অিভশাপ ডেক এেনেছ স  এখন আমরা সবাই হােড় হােড় টর পাি । 
অ িদেক বি ক জি বােদর উ ান ও িব াের সারা িবে র িনরাপ া আজ ভয়ানক মিকর মে  পেড়েছ। এমতাব ায় জি বােদর 
ছাবল থেক বাংলােদশেক শখ হািসনা যভােব র া কেরেছন তা এক কথায় অভাবনীয় ও িব য়কর। িনয়ার তাবৎ মা ষ বলেছ জি  

দমেন বাংলােদশ এখন রাল মেডল। একবার ভেব দ ন, ২০১৬ সােল ঢাকার লশােনর হিল আ জান রে ার য় জি েদর ভয় র 
আ মণ এবং তৎসমেয়র পিরি িতর কথা। তারপর গত ায় িতন বছের িশকােগা থেক ািরস, ােসলস, উ র আি কা, ম াচ , 
পািক ান, ল া, ইে ােনিশয়া, িনউিজ াে র মা েত জি  তৎপরতায় রে র ঢউ বেয় গেলও বাংলােদশ অত  সফলভােব 
জি েদর সব পিরক না ও িত থ কের িদেত স ম হেয়েছ। বাংলােদেশর ১৭ কা  মা েষর জ  ি দায়ক পিরেবশ আজ ি  
হেয়েছ জি বােদর িব ে  শখ হািসনার িজেরা টলাের  নীিতর কারেণ। িব  শাি  িত ায়ও শখ শি শালী িমকা রাখেছন। ২০১১ 
সােল জািতসংেঘর সাধারণ পিরষেদ শখ হািসনার উ ািপত শাি র মেডল াব ১৯৩  দশ ভাট িদেয় পাস কেরেছ। িনজ দেশর 
অভ রীণ জি  দমেন িজেরা টলােরে র সে  িতিন ঢ়ভােব ঘাষণা কেরেছন, অ  কােনা দেশর জি  স াসী সশ  িবে াহীেদর জ  
বাংলােদেশর িম বহার করেত দওয়া হেব না।  ঘাষণা নয়, বা েব তার া র রেখেছন। ২০০১-২০০৬ ময়ােদ িবএনিপ-
জামায়ােতর শাসনামেল বাংলােদেশর িম বহার কের পািক ােনর গােয় া সং া আইএসআই ভারেতর উ র- বা েলর রাজ েলােত 
সশ  িবি তাবাদী গা ীেক অ শ  িশ ণসহ সব কার সহেযািগতা ও সমথন িদি ল। ২০০৯ সােল মতায় এেস শখ হািসনা স  
স ণ ব  কের দন। ভারেতর স াসী িবি তাবাদীেদর বাংলােদশ থেক িবতািড়ত কেরন। ওই পিরি িত এতিদন অ াহত থাকেল 



বাংলােদশসহ সম  অ েলর িনরাপ া আজ পারমাণিবক মিকর মে  পেড় যত। কারণ তােত ভারত-পািক ােনর মে  ণা   
বেধ যাওয়ার িব ল আশ া িছল এবং তা একবার বেধ গেল ই প ই পারমাণিবক অ  বহােরর িদেক ধািবত হেতা, য  পািক ান 

একবার করেত যাি ল ১৯৯৯ সােল কারিগল ে র সময়। তরাং এ কথা বলা অ ি  হেব না, শখ হািসনার ন ে র েণই 
উপমহােদশ পারমাণিবক অে র ংসয  থেক র া পেয়েছ। অেনক ঘটনার গভীর িবে ষণ এবং স  আ জািতক অ েন যথাথভােব 

েল ধরা হয় না িবধায় তার স ক ায়নও হয় না। শখ হািসনার ে  সটাই হেয়েছ। দ ন, ২০০৯ সােল আেমিরকার িসেড  
বারাক ওবামা থমবার মতায় এেসই িমসেরর আল আজাহার িব িব ালেয় েট যান এবং সখােন ল ািধক ছাে র উে েশ ব ৃতায় 
অ ীকার কেরন িতিন ােল াইন সম ার া  সমাধান করেবন এবং আ ধেমর সহাব ােনর জায়গা  িনি ত করেবন। তােত সারা 
িবে র মা েষর মে  একটা িবশাল আশাবােদর ি  হয়। পেরর বছেরই বারাক ওবামা শাি েত নােবল র ার পান। বাংলােদেশ পাবত  
চ ােমর ভয়ানক া ঘাতী র রেণর অবসান শখ হািসনা যভােব ঘ েয়েছন তা শাি  িত ার এক অন  িব য়কর উদাহরণ। 
১৯৯৬ সােল ২১ বছর পর আওয়ামী লীগ মতায় আেস এবং থমবােরর মেতা ধানম ী হন শখ হািসনা। সরকােরর দািয়  নওয়ার 
মা  দড় বছেরর মাথায় ১৯৯৭ সােলর ৩১ িডেস র অ  কােনা তীয়পে র সংি তা িতেরেক সবার স ি েত যভােব শাি ি  
স াদন করেলন তা এক কথায় অভাবনীয়। িবে র ব  দেশর সশ  িবে ােহর ইিতহাস পশাগত কারেণই পড়েত হেয়েছ। তীয়পে র 
ম তা িতেরেক টকসই শাি  াপন এবং িতেবশী দশ থেক ায় ৪০ হাজার দশছাড়া মা ষেক দেশ িফিরেয় এেন পির ণভােব 

নবাসন যভােব হেয়েছ তার উদাহরণ অ  কােনা দেশর বলায় দখা যায় না। এ  দশ ও রাে র জ  য কতবড় অজন তা এখন 
ল ার িদেক ি  িদেলই বাঝা যায়। তািমল সশ  িবে াহীেদর সে  অেনক চ া কেরও ল া শাি ণ উপােয় সমাধান করেত 

পােরিন। সই সংকেটর সমাধান সামিরক প ায় করার পিরণিতেত ল া তার সাবেভৗম  হারােত বেসেছ এবং আ িলক ও বি ক 
শি ধর রাে র রাজৈনিতক খলার দাবার ঁ েত পিরণত হেয়েছ। এই কেয়কিদন আেগ ল ায় য ভয়াবহ জি  আ মণ ঘেট গল 
তার সে  কারা জিড়ত স স েক স ুখভােগর আ মণকারীেদর একটা আপাত পিরচয় পাওয়া গেলও এ কথা কউ িনি ত কের 
বলেত পারেছন না য, এর পছেন তািমল িবে াহ দমেনর লেগিস কাজ কেরিন বা অ  কােনা বিহেদশীয় অ  শি র হাত নই। 

তরাং শখ হািসনার ৩৭ বছেরর রাজনীিতর ায়েন অব ই বলেত হেব ১৯৭৫ সােলর লয়কাে র জর ধের বাংলােদশ অ কারময় 
সং ারা , ধমা তার িদেক ধািবত হি ল স েক থািমেয় িতিন বাংলােদশেক আবার আেলাকময়তার পেথ িফিরেয় আনেত স ম 

হেয়েছন। বাংলােদশ আজ িব  দরবাের মযাদার আসেন অিধি ত, যখােন ২০০১-২০১৬ ময়ােদর দশা দেখ িবে র বড় বড় িবে ষকরা 
বেলিছেলন, আগামীেত আেরক  আফগািন ান হেত যাে  বাংলােদশ। তেব ব ব র মেয়র কােছ মা েষর ত াশা ও াি র মে  
এখেনা অেনক ঘাটিতও রেয়েছ। ন িত দমন, শাসন ও সামািজক লা িত ায় মা ষ আরও অেনক িক  আশা কের। তেব দেশ-
িবেদেশ বাংলােদশেক িঘের গভীর ষড়য  ও চ া  চলেছ িবধায় শখ হািসনােক অেনক ভেবিচে  ধীর পদে প িনেত হে  সটাও বাঝা 
যায়। শখ হািসনার রাজৈনিতক পিরপ তার একটা িবে ষণ লক উদাহরণ িদেয় লখা  শষ করব। সমসািয়ককােল ভারেতর য়াত 
ধানম ী ইি রা গা ী িনঃসে েহ অত  শ  নাভ ও র ি স  একজন িলডার িছেলন। ১৯৬৯ সােল িনজ দল কংে েস ভাঙন ধের। 
মারারিজ দশাইর মেতা িবগ অে ল িভ  দল গঠন কেরন। তারপেরও ১৯৭১ সােল প ম লাকসভা িনবাচেন ৩৫২ আসন াি  এবং 

১৯৭১ সােল বাংলােদেশর াধীনতা ত  সশ  সমথন ও অ ত ব সফলতার ম  িদেয় ইি রা গা ীর রাজৈনিতক িব তার সেবা  
সাপােনর পির টন দখা যায়। িক  ১৯৭১ সােল অ ি ত িনজ আসেনর িনবাচনেক ক  কের ১৯৭৫ সােল এলাহাবাদ হাই কােটর 

একটা আেদেশর াপটেক সারা দেশ জ ির অব া জািরর মা েম য মহা ল কের বেসন স  ইি রা গা ীর মেতা া শি র 
অিধকারী নতার কাছ থেক ত ািশত িছল না। এর পিরণিতেত ইি রা গা ীর পােয়র তলা থেক যভােব জিমন সের গল তােত ১৯৭৭ 
সােল মতা ত হেয় ১৯৮০ সােলর িনবাচেন নরায় ৩৫১ আসন িনেয় িফের এেলও দিশ-িবেদিশ ষড়যে র কবেল পেড় ১৯৮৪ সােলর 
৩১ িডেস র িনজ বাসভবেনর িব  দহর ীর িলেত িনহত হেলন। ১৯৭১ সােলর ে র জর ধের পি মা িবে র শি ধর রা  স ত 
কারেণই ইি রা গা ীর ওপর ি  িছল। তােত দশ ও দেলর িভতের এেনিম উইিদন (Enemy Within) এবং িবেদিশ ষড়যে  
ইি রা গা ী শষ পয  িনেজর া শি র পরী ায় হের যান। তােতই মহাসবনাশ হেয় যায়। এবার বাংলােদেশর িদেক তাকাই। ২০১৪ 
সােলর িনবাচন ও ২০১৫ সােল ৯২ িদন িবএনিপ-জামায়ােতর লাগাতার ালাও- পাড়াও মা ষ হত া এবং তােত দিশ-িবেদিশ 
ষড়য কারীেদর সংি তায় ধানম ী শখ হািসনা ইি রা গা ীর মেতাই এক ক ন পরী ায় পেড়িছেলন। এেনিম উইিদন এবং দিশ-
িবেদিশ ষড়য কারীরা শখ হািসনার জ  অেনক উসকািনর পথ তির কের। িক  িতিন নাভ শ  রেখেছন, ধযহারা হনিন। তার ফেল 
বাংলােদশ এক মহা িবপদ থেক েচ যায়। তেব ষড়য কারীরা িপ  হটেলও থেম নই। গত ৩৭ বছের শখ হািসনা অেনক ক ন 
পরী ায় উ ীণ হেয়েছন। বাংলােদেশর মা েষর মে  িবশাল আশাবােদর ি  হেয়েছ। সই আশার পথ ধের ড়া  ল  ি ে র 
আদশসংবিলত ধা ও দাির  বাংলােদশ গড়েত চাইেল আগামী আরও ১০ বছর শখ হািসনার কােনা িবক  নই। 

লখক : রাজৈনিতক ও িনরাপ া িবে ষক। 

 


