
মুিজবক া লাল বাতা িদেয়েছন, অ াকশন  ক ন
পীর হািববুর রহমান

ছা লীেগর রাজৈনিতক ইিতহােস এই থম নানা কেল াির অিনয়ম সংগঠনিবেরাধী কমকা- আদশচু িতর
পেথ চাঁদাবািজ ও মতার বপেরায়া দাি কতার অিভেযােগ সভাপিত পদ থেক রজওয়া ল হক চৗধুরী
শাভন ও সাধারণ স াদক পদ থেক গালাম রা ানীেক অব াহিত দওয়া হেয়েছ। ঢাকা িব িবদ ালেয়র

উপাচাযসহ িবিভ  পাবিলক িব িবদ ালেয়র উপাচাযরা যখন িনলে র মেতা ছা লীগেক িনেজেদর ােথ
ব বহার কেরেছন, তােদর অ ায় আবদার পূরণ কেরেছন, িনেজেদর াথ হািসল কেরেছন তখন জাহা ীরনগর
িব িবদ ালেয়র উপাচায অধ ািপকা ফারজানা ইসলাম শাভন  রা ানীর ৮৬ কািট টাকা অ ায় চাঁদা দািবর
কােছ নত না হেয় ধানম ী শখ হািসনার শরণাপ  হেয়েছন। মুিজবক া শখ হািসনার তখন সে র বাঁধ
ভেঙ গেছ।  িতিন যথাযথ অ াকশন িনেয়েছন।  শাভন-রা ানীেক তােদর দািয়  থেক অব াহিত িদেয়

ছা লীেগর িসিনয়র সহ-সভাপিত আল নািহয়ান খান জয় ও থম যু  সাধারণ স াদক লখক ভ াচাযেক
সংগঠেনর ভার া  সভাপিত ও সাধারণ স াদেকর দািয়  িদেয়েছন। মুিজবক া শখ হািসনােক এ জ

দয়িনঃসৃত আেবগ-অ ভূিত থেক অিভন ন জানাই।

ঢাকা  িব িবদ ালেয়র উপাচায যখােন আে ালনরত ছা ছা ীেদর  িব ে  ছা লীগেক ব বহার  কেরেছন,
িনেজেক  অবেরাধ  থেক  ু  করেত  ডেকেছন,  জাহা ীরনগর  িব িবদ ালেয়র  িভিস  সিট  কেরনিন।

ধানম ীর কােছ ায়িবচার চেয় তার শতভাগ পেয়েছন। শাভন-রা ানীর এই অব াহিতর মধ  িদেয়
ব ব ুক া শখ হািসনা ধু আওয়ামী লীেগর তৃণমূল থেক ক  পয  দেলর স াসী, নীিতবাজ, লুেটরা

িবধােভাগী ও মতার দে  অ  িবতিকতেদর জ  যমন লাল বাতা িদেয়েছন, তমিন িব িবদ ালেয়র
িভিস  থেক  শাসেনর  কমকতা,  ম ী-এমিপ  ও  নতােদর  ছা লীগেক  ব বহার  না  করার  কিঠন  সংেকত
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িদেয়েছন। একই সে  ছা লীগসহ সব সহেযাগী সংগঠেনর নতা-কমীেদর জ  ঁিশয়াির উ ারণ কেরেছন।
মুিজবক া শখ হািসনা টানা তৃতীয়বার মতায় এেস অ  রাজনীিতর িশকার শাভন-রা ানীেক িবদায়
করার মধ  িদেয় এই বাতা জািতর সামেন িদেয়েছন। িতিন যা বেলিছেলন তা-ই সেত  পিরণত কেরেছন। িতিন
বেলিছেলন, স াসী ও অপরাধীেদর কােনা দল নই। অপরাধী য দেলরই হাক তার কােনা ছাড় নই।

াধীনতার পর এমনভােব উ ািসক দাি ক ছা লীেগর সশ  েপর মহড়া, পা া  মহড়াকােল তৎকালীন
সাধারণ স াদক মর ম শিফউল আলম ধান মহসীন হেলর সেভন মাডােরর জ  সংগঠন থেকই বিহ ার
হনিন, আইেনর খড়েগ যাব ীবন দে ড কারাব ী হেয়িছেলন। সনাশাসক িজয়াউর রহমান মতায় এেস

ধানেক মুি  িদেয়িছেলন। শাভন-রা ানী অ  রাজনীিতর িশকার এ কারেণ বলিছ আমােদর রাজনীিত
িদেন  িদেন  আদশচু ত হেয়েছ।  এক সময় য  রাজনীিত  িছল  গণমুখী  মানবকল াণ  ও আ ত ােগর  সই
রাজনীিত িবচু ত হেত হেত লাভ-লালসা নীিতহীনতার পেথ গড়ােত গড়ােত দ  আর গণিবেরাধী ভূিমকায়ই
অবতীণ  হয়িন,  অথিব  ও স দ গড়ার সহজ বাহেন  পিরণত হেয়েছ। অথচ আদিশক রাজনীিতটা  িছল
সততার িনেলাভ সাদামাটা সহজ সরল জীবেনর। িযিন য দলই ক ন না কন রাজনীিতেক বািণিজ কীকরেণর
পেথ কখেনা ননিন। িদেন িদেন রাজনীিতটা সই কিঠন সাধনার পথ ছেড় গৗরব অহ ার ও ঐিতে র
উ রািধকাির  ভুেল িগেয় রীিতমেতা পােপর পেথ হাঁটা  কেরেছ। এখন রাজনীিত মােনই অেঢল অথ,
িব ৈবভব, মতার দ  ও ভাগিবলােসর িনল  বহায়াপনার জীবনযাপন। এখােন িনেবিদত াণ আদিশকরা
কাণঠাসা,  অসহায়।  তবুও  এেদেশর  সংখ াগির  রাজৈনিতক  নতা-কমী  সই  আদেশর  ঐিতে র

উ রািধকাির  বহন করেলও তারা রাজনীিতর ময়দােন দৃ মান হেত পারেছন না। আদশহীন রাজনীিতর
কােলা পাহাড় তােদর আড়াল কের রেখেছ। দেশর সংখ াগির  জনগেণর আকা া চাপা িদেয় রেখেছ।
মুিজবক ােকই এই কােলা পাহাড় সিরেয় রাজনীিতর ঐিত  িফিরেয় আনেত হেব।

আমােদর জািতর মহান নতা ব ব ু শখ মুিজবুর রহমােনর অসমা  আ জীবনীর িতিট শ  দেয় িচ ায়-
চতনায় নূ নতম লালন করেল কউ অসৎ পেথ পা বাড়ােত পাের না। এমনিক তার সারা জীবেনর রাজনীিতর

সততা িনেলাভ ত ােগর িচরেচনা চির  উপলি  করেল তার নােম কউ অসৎ রাজনীিতর পেথ পা বাড়ােত
পাের না। ’৬৯-এর গণঅভু ােনর নায়ক ডাক  িভিপ ও ছা লীগ সভাপিত তাফােয়ল আহেমদ যখন দািয়
থেক িবদায় িনি েলন তখন ডাক র িনবাচেন  ছা ছা ীেদর সরাসির  ভােটর মাধ েম নতৃ  িনবাচেনর

দরজা খুেলিছেলন তৎকালীন উপাচায িবচারপিত আবু সাঈদ চৗধুরী। মুি যুে র এই মহান সংগঠক ও াধীন
বাংলােদেশর  রা পিত  আবু  সাঈদ  চৗধুরী  সরাসির  ভাট  িদেত  গেল  ছা লীগ  থেকই  বাধার  স ুখীন
হেয়িছেলন। এর আগ পয  িবিভ  হেলর িনবািচত িতিনিধেদর ভােট ডাক র িভিপ-িজএস িনবািচত হেতন।
িবচারপিত আবু  সাঈদ চৗধুরী  সিদন ব ব ু  শখ মুিজবুর রহমানেক টিলেফান কের পিরি িত অবিহত
কেরিছেলন। জবােব ব ব ু শখ মুিজবুর রহমান বেলিছেলন, ‘িব িবদ ালেয়র উপাচায িহেসেব িত ােনর
সকল িস া  নওয়ার এখিতয়ার আপনার। ছা লীগ যিদ ভােট পরািজত হয়, পরািজত হেব আপনার িস া ই
চূড়া ’। সই ডাক  িনবাচেন থম সরাসির ভােট িভিপ িনবািচত হেয়িছেলন আ স ম আব র রব ও িজএস
হন আব ুল ুস মাখন।

তাফােয়ল আহেমদ এক রণসভায় বেলিছেলন, তােদর সময় কােনা ছা েনতাই িব িবদ ালেয়র েকৗশল
িবভাগ  িচনেতন  না।  ব ব ু  তখন  জেল।  পািট  অিফেসর  ভাড়া  িতন  মােসর  আটকা  পেড়েছ।  আব র
রা াকেক বািড়ওয়ালা ভাড়ার জ  চাপ িদেল িতিন ই হােত িমনিত কের সময় িনেয় তােক মাটরসাইেকেল
তুেল বগম ফিজলাতুন নছা মুিজেবর কােছ িগেয়িছেলন। বগম মুিজব তখন আব র রা ােকর হােত ৫০০
টাকা িদেল িতিন এেস অিফস ভাড়া িদেয় বািকটা সংগঠেনর কােজ ব য় কেরিছেলন। ষােটর ছা লীগ নতা
আেনায়ার হােসন ম ু একবার গে  বেলিছেলন, ব ব ু যখন জেল তখন ফরেদৗস আহেমদ কােরিশ
তােক িনেয় বগম মুিজেবর কােছ িগেয়িছেলন ছা লীেগর সে লেনর আিথক সহেযািগতার জ । ফরেদৗস
কােরিশর রাজনীিত স েক সেচতন বগম মুিজব বেলিছেলন, নতা জেল আিম টাকা দব কাথা থেক?

তারা যখন বিরেয় আসিছেলন তখন বগম মুিজব ম ুেক পছন থেক ডাক িদেল িতিন সামেন িগেয় বলেলন-
কািক আ া িকছু বলেবন? বগম মুিজেবর জবাব িছল তার টাকা লাগেব? ম ু না বলেল িতিন বেলিছেলন
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তােদর দরকার হেল এেস িনেয় যাস।

ষােটর দশক বাদ িদলাম ’৭৫-এর ১৫ আগে র পর এক কিঠন ঃসমেয় ওবায় ল কােদর ও বাহালুল
মজ ন চু ুর  নতৃে  ছা লীগ সারা  দেশ ব ব ুর  আদেশর চতনা  ও শি েক ত ণেদর মেধ  ছিড়েয়
িব িবদ ালয় ও কেলজ েলােত এবং জলা পযােয় শি শালী জনি য় সংগঠেন পিরণত কেরিছেলন। সই
কিঠন ঃসমেয় দীঘপথ তারা পািড় িদেয়েছন। খেয় না খেয় সংগঠেনর জ  পির ম কেরন। ’৭৫-এর পের

নামগ  জলা ছা লীেগর থেম আ ায়ক ও পের  বার  সে লেন সভাপিত হেয়িছেলন আমার অ জ
মিতউর রহমান পীর। সনাশাসক িজয়াউর রহমান নামগ  যােবন এই সংবাদ পেয় আেগর িদন আপন
ভাইেয়র  মেতা  সংগিঠত  ছা লীেগর  নতা-কমীরা  কােলা  পতাকা  িনেয়  শহের  দীঘ  বাইসাইেকল  িমিছল
কেরিছেলন। গােয় া ও পুিলেশর তৎপরতার মুেখ গভীর রােত নদী পার হেয় সই সমেয়র ছা েনতারা

রমার ওপাের আিমর হােসন রজার ত াবধােন মুিড় পািন খেয় িতন িদন িতন রাত কািটেয়িছেলন। সারা
দেশর িচ ই এমন িছল। স সমেয় ওবায় ল কােদর ছা লীেগর সভাপিত িহেসেব েন কের িসেলট িগেয়

চারিট  ফির  পার  হেয়  খবর স াদক িমজা র  রহমান  িমজানেক  িনেয়  ব  কে  নামগ  পৗঁেছ  ছা
গণজমােয়েত ব ৃতা  কেরিছেলন। সাধারণ  হােটেল সংগঠেনর কমীরা  িনেজরা  চাঁদা  তুেল  থাকা-খাওয়ার
ব ব া  কেরিছেলন।  মােলক  উিকল,  আব র  রা াক,  সয়দা  জাহরা  তাজউ ীন  জনসভা  করেত  গেল
ছা লীগ মাইিকং চারণা সকল িত করেলও ছা লীেগর কােনা জলা নতা মে  ওেঠনিন। আওয়ামী
লীেগর জলা নতারাই িছেলন মে । তারা শৃ লভােব মােঠর মেধ  বেস াগান তুেলিছেলন। এমনিক

লতান মাহা দ মন র আহমদ যখন ডাক  িভিপ িনবাচন কেরন টাকার িচ া তােক করেত দিখিন। ব ব া
কেরেছন আওয়ামী লীগ সভােন ী শখ হািসনা আর আব স সামাদ আজাদ। লতান মন ররাও সারা দশ
বােস চেড় সফর কেরেছন। শাভন-রা ানীর আেগর কিমিটর ছা লীগ সভাপিত সাহাগ ও সাধারণ স াদক
জািকর হিলক াের উেড় পাবনার িসে রীেত গেল বড় ব িথত হেয়িছলাম। সাহাগেক িজে স করেল স
বেলিছল, তৎকালীন ভূিমম ী শাম র রহমান শরীফ িডলু তােদর হিলক াের িনেয়েছন। লতান মন েরর
পর হািববুর রহমান হািবব, অসীম মার উিকল, মাঈনউি ন হাসান চৗধুরী, ইকবালুর রিহম, এনামুল হক
শামীম,  ইসাহাক আলী  খান  পা া,  বাহা র  বপাির,  অজয়কর খাকনসহ অেনেকই সংগঠেনর সভাপিত-
সাধারণ  স াদক  হেয়েছন।  তােদর  িনেয়  তা  এমন  িবতক  কল  ওেঠিন।  আওয়ামী  লীেগর  একদল  
রাজনীিতেক বািণেজ র পেথ টেন িনেয় অথিব  যখন গেড়েছন তখন তােদর শি  ভাির করেত ছা লীগেক
অেথর মােহ লােভর জােল ফেলেছন। এভােবই িনেজরা ন  হেয়েছন। অ জেদরও টেনেছন।

ছা লীেগর সভাপিত-সাধারণ স াদকেক সব সময় সংগঠন চালােত এমনিক ব ি গত খরেচর জ  শখ
হািসনা  একিট  িনিদ  অথ  বরা  িদেয়  এেসেছন।  কােনা  কমসূিচর  খরচ  জুিগেয়েছন।  িক  পরবতীেত
করেপােরট হাউেস যাওয়া-আসা, ট ডারবািজ, কিমশন ও কিমিট বািণজ   হয় এবং তা িবকাশ লাভ কের।
ছা  রাজনীিত  থেক  যুবরাজনীিত  হেয়  আওয়ামী  লীগ  রাজনীিতেত  িবিনেয়ােগর  রাজনীিতর  মাধ েম
রাজনীিতেক বািণিজ কীকরণ  হেত থােক। আদশ িনবািসত হয়, স ীন হেয় ওেঠ করেপােরট বািণেজ র

িত ান।  যখােন  লস  নই,  লাভ  আর  লাভ।  শাভন-রা ানীর  আেগও  অেনেক  কেরেছন।  এরা  সীমা
ছািড়েয়িছল। আদেশর রাজনীিতর সে  অপিরিচত মতার দে  বতমান নতৃ  দখেছ আওয়ামী লীেগর
নতা-এমিপেদরও অেনেক সারা দেশ রমরমা বািণজ  করেছন। যুবলীগও তখন নেম গেছ, ছা লীগও বেস
নই। য সংগঠন বা নতা কিমিট িদেয় লাখ লাখ টাকা নয়, য নতা বা সংগঠেন লাখ লাখ টাকা িদেয় পদিব
কনা যায় সই সংগঠেন বা সসব পদধারীেদর কােছ ব ব ু  ও শখ হািসনার আদশ থাকেত পাের না।

মুিজবক া শখ হািসনা অেনক অি য় সত  বেলেছন দেলর ওয়ািকং কিমিটেত। গাটা দেশর মা ষ সই
িচরসত  জেনেছন। ১০ বছের রাজনীিতেত এেস য অবাচীন একিট জলা আওয়ামী লীেগর সাধারণ স াদক
হেয় শহের াসাদ িনমাণ করেছ, ধানমি ডেত ১০ কািট টাকার াট কেরেছ আওয়ামী লীেগ হাওয়া ভবন

াইেলর রাজনীিতর চচা করেছ এ ধরেনর িবতিকতেদর িচি ত কের মুিজবক ােকই সৎ আদশবানেদর
তৃণমূল থেক নতৃে  আনেত হেব। সিদন যােদর ভাত খাওয়ার টাকা িছল না, সিদন যারা বািড় ভাড়া িদেত
িহমিশম খেয়েছ ১০ বছর দল মতায় থাকায় বধ ব বসা-বািণজ  ছাড়া তারা কীভােব অিভজাত এলাকায়
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দািম ােট িকেন, ব তল ভবন কের, দািম গািড় চেড়? এই িহেসব মুিজবক ােকই দল বাঁচােত করেত হেব।
লুেটরা, চাঁদাবাজ, তদিবরবাজ, মেনানয়ন ও কিমিট বািণেজ র সে  জিড়ত নতােদর িদেয় ব ব ু বা শখ
হািসনার আওয়ামী লীগ জনি য় হেত পাের না। ছা লীেগর নতুন নতােদর পেয় যারা উ াস করেছন তােদর
এখন আ সমােলাচনার সময়, উ াস নয়। িবমােন চেড়, হিলক াের উেড় িবমানব ের িভআইিপ লাউ
দখল কের রানওেয় পয  দলবল িনেয় যাওয়া, সািকট হাউস ও তারকা হােটেল থাকা ব  করেত হেব।
আওয়ামী লীগ নতােদরও িনেজর টাকায় দশ-িবেদশ সফেরর খরচ জাগােত হেব। মুিজবক া শখ হািসনা
লাল বাতা িদেয়েছন এবার অ াকশন  ক ন। দেলর ন রা িঠক হেয় গেল, িবধাবাদীরা িবতািড়ত হেল
গাটা দশ িঠক হেয় যােব। জনগেণর শি  শখ হািসনার সে  থাকেব। ত াগী-আদশবানেদর তােকই খুঁেজ

আনেত হেব।

ক  থেক তৃণমূেল দেলর দািয়ে  থেক কারা লুটপাট করেছ, ভাগিবলােস, বািণেজ  কারা িবতিকত তােদর
তািলকা কের ব ব া িনেত হেব। তমিন দেলর নতৃ  থেক দূের রাখা আদশবানেদর খুঁেজ বর করার কিঠন
কাজিটও তােকই করেত হেব। অপরাধীেদর তািলকা কের সাংগঠিনক ব ব া িনেত হেব। আইেনর আওতায়
আনেত হেব। শাভন-রা ানীেকও আইেনর আওতায় আনা দরকার। রা ানীর আর ডাক  িজএস থাকার
নিতক অিধকার নই।
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