
সব িনেদশ ধানম ীেক িদেত হেব?
কািশত: ০৩ - অে াবর, ২০১৯ ১২:০০ এ. এম.

মমতাজ লিতফ

ব িদন ধেরই সবার মেুখ মুেখ ঘুরেছ য, ১) সব কাজ করার িনেদশ কন ধানম ীেকই িদেত হয়? ২) জামায়াত-
িবএনিপর ক াডাররা কন আওয়ামী লীেগ অ েবশ কের চ হেয় ঢেুক ফাল হেয় বর হওয়ার কাজিট চািলেয়
যেত পারেছ?

এখন য কান সাধারণ-অসাধারণ  ঘটনা ঘটেলই ম ী-সংসদ সবার মেুখ এক রা-  ‘ ধানম ী জনেন ী িনেদশ
িদেয়েছন!’ িবষয় িক? এটাও কান ষড়যে র অংশ নয়েতা?

১৯৭২ থেক ব ব েুক অেনক িবষেয় একক িস া  িনেত হেয়িছল স সমেয় সদ  াধীন ংস া  দেশর
অবকাঠােমা থেক  কের িতিট ে  অসংখ  কমসূচী হেণর জ । েয়াজনীয় পদে প হণ করেত হি ল,
য েলা আজ দখা যাে  এতটাই জ রী এবং দূরদৃি স  িছল য, জািতর িপতার অসাধারণ া, দূর সারী

িচ া ও ধারণা আমােদর িবি ত করেছ। িক  ভুেল গেল চলেব না, স সময়ই মুি যু িবেরাধী শি  তাঁর, তাঁর
পিরবােরর সদ েদর স েক েকৗশেল চির হািনকর চারণা চালাি ল দশী-িবেদশী শি র সহেযািগতায়। যার
মেধ  অ তম িছল দির বা ব ব ব েুক রশাসক, সাম  জিমদার িহেসেব চার করা। এ চারণা  হেয়
িগেয়িছল  যখন ‘বাকশাল’  গিঠত হেয়িছল, যিট  িছল দল-মত িনিবেশেষ জািতেক মিু যু িবেরাধীেদর িবপে
ঐক ব  করার একিট রাজৈনিতক  াটফম। পাশাপািশ  এর পিরপূরক  িহেসেব  জলা গবনর ব ব ার  মাধ েম

শাসনেক জনগেণর দারেগাড়ায় পৗছঁােনার পদে পিট মা  ১৬ আগ  একিট সে লেনর মাধ েম সূিচত হওয়ার
কথা িছল! এর ফল হেতা সূদূর সারী। কননা, সদ  যু জয়ী আমলা, শাসেনর কমকতারা তখন িছল পেুরাপিুর
মিু যুে র চতনাধারী, যারা ত  জলায় সদ  মিু যু  কের এেসেছন। তারা এই জনকল াণমুখী কায মকিট
সফলভােব বা বায়ন করেতন এবং দির  াম ও মফ লবাসী সব রকম সবা সহেজ লাভ করত। এিদেক সবজু
িব ব চলেছ কিৃষখােত। অ িদেক জনসংখ া িনয় ণ কায মও চলেছ সমান তােল, যমন পািক ান আমেলর শষ
িদেক  হেয়িছল! যাই হাক, ’৭৫-এর ১৫ আগ  বাঙালী ধু য জািতর জনক ও তাঁর পিরবারেকই হািরেয়েছ তা
নয়, তােদর মিু যু ও সামিয়কভােব এর িবেরাধীপে র কােছ ষড়যে র মাধ েম পরািজত হেয়িছল।

এখন আমােদর মেন এ  উেঠেছ- কন িবশাল জ ী দমন, মাদক ব বসা দমন এবং সেবাপির হাজার হাজার কািট
টাকার নীিত দমেনর মেতা অপরােধ িনযু , এর িবশাল উপকারেভাগী, িবশাল মতাবান নানা পশার ব ি র
িব ে  অিভযান চালােনার একমা  িনেদশদাতা িহেসেব সরকারী দেলর উচঁ-ুিনচু সব পযােয়র নতারা ধানম ীর
নাম উ ারণ করেছন কন? তাহেল তােদর এত দীঘিদেনর রাজনীিত িক কানভােবই দািয় বান কেরিন?

 উেঠেছ-

১. ধানম ীেক সামেন এিগেয় িদেয় সরকারী দেলর সব নতা িক এই নীিত দমন অিভযান থেক িনেজেদর িকছুটা
িবযু  রাখেছন? তারা িনরাপদ দূরে  সের থাকেছন িক?
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আিম তা ল ায় মাথা েয় থািক যখিন আওয়ামী লীেগর নতারা বীরদেপ এ অিভযান য ধানম ীর িনেদেশ
চলেছ, সিট বারংবার ঘাষণা কেরন! কন ওনারা লি ত বাধ করেছন না? এ  না কের পাির না।

২. আমার - কন এই বৃ , া ন ছা দল কমী, হত ার অিভেযােগ অিভযু  অপরাধী হাজার হাজার কািট
টাকার িঠকাদাির কাজ পেয়েছ বড় বড় সরকারী ম ণালেয়র কমকতােদর কাছ থেক? নিছ, এই িবশাল বিডগাড
িনেয় চলা মািফয়ার উ ােনর ফেল ভাল িঠকাদাররা ট ডাের অংশ ননিন এবং ট ডাের এমন সব শত আেরাপ কের
িমথ া অিভ তা যু  কেরেছ ম ণালেয়র উ  পদািধকারী আমলা- েকৗশলীরা! জনগণ আশা কের, তােক অেনক
অ ােয়র মাধ েম যসব িঠকাদাির কাজ দয়া হেয়িছল, সসব বৃ  সহায়ক কমকতােদরও তদ  কের উপযু
শাি র ব ব া করা হেব। নতুবা এই নীিতর িব ে  িজেরা টলাের  ব থ হেয় যােব। একবার যিদ সাপ মাথািট মু
করেত পাের, তাহেল ধু ধানম ী নয়, সরকােরর সব ম ী- নতা সবাইেক সবশি  িদেয় স ছাবল দেব। এ
কথািট রেণ রাখেত অ েরাধ করিছ। য কাি ত কাজিট  হেয়েছ সিট িক  কান অব ায় কান রকম ভেয়র
কােছ যন মাথা না নায়ায় এবং তদ , িবচার ও দ  দােনর শষ র পয  হােত নয়া কায মিট স  করেত
হেব। নতুবা, কারও িন ার নই।

৩. জািতেক রণ কিরেয় িদেত চাই, ব ব ু তাঁর অসীম কম শলতার ারা নীিতর িব ে  যােদর িতিন ‘চাটার
দল’ নােম অিভিহত করেতন, তােদর চাকিরচু ত কেরিছেলন, যােদর মেধ  আমলা িছল সবািধক। এর িকছুিদন পরই
১৫ আগে  ব ব রু হত াকা- এবং এর পর পর ৩ নেব র ঢাকা জেল তাজউ ীন, সয়দ নজ ল, মন র আলী ও
কাম ামােনর মেতা উ ল রাজনীিতক, ব ব রু যাগ  সহচর চার জাতীয় নতােক হত া করা হয় এবং ৩ থেক
৭ নেব েরর মেধ   িহেসেব উি িখত সনা িবে াহ ও সনা িবশৃ লায় হত া করা হয় বীর মিু েযা া খােলদ
মাশাররফ, কেনল হায়দার, কেনল নাজমলু দাসহ কিতপয় সনােক।

আওয়ামী লীগ সরকার ও দলেক সতক কের িদেয় বলেত চাই, ‘কান টানেল মাথা আসা’র মেতাই দলও সরকােরর।
শাসেনর আমলা, যারা এসব বৃ েক িঠকাদািরর কাজ েলা িদেয়েছ, থানা-পুিলেশর যারা নােকর ডগায় বৃ েদর

সরল সহজ যবুকেদর জয়ুার ফাঁেদ ফেল শূ হ  করার কাজিট িদেনর পর িদন চািলেয় যেত িদেয়েছ তােদর সবাই
এত েণ একেজাট হেয় গেছ। তারা কান ি তীয় ১৫ আগে র ষড়য  করেছ িকনা, স িবষেয় গােয় ােদর তথ
সং হ কের ততম সমেয় এেদর ফতার, িঠকাদাির কাজ ব  কের নতুন িঠকাদার িনেয়াগ দয়া দরকার। কান
আইনী পদে প হেণ িবল  করা যােব না। এমনিক এেদর জািমনও যােত দয়া না হয়, স িবষেয় আইনজীবীেদর
অ েরাধ করেত হেব। আইনজীবীেদর জ ীেদর জািমেনর জ  না দাঁড়ােনার অ েরাধ আেগও করা হেয়িছল, যিট
তারা মােননিন। এবাের, এই বৃ েদর জািমন দয়া হেব আরও আ িবনাশী, এেত কান সে হ নই।

একটা কথা মেন পড়েছ- ধানম ী যখন আমলা ও সরকারী কমকতােদর বতন ি ণ কেরন, তখন আমােদর
অেনেকরই মেন হেয়িছল একটা কথা সমােজ চিলত আেছ- ‘ ভাব যায় না ম’ ল’। আমলারা অেনক অেথর ক
নাড়াচাড়া কেরন। দীঘিদেনর চুিরর অভ াস সই টাকার পােসে টজ লােভর মধ  িদেয় জ  িনেয়েছ। স অভ াস িক
চেল যােব? দখেত পাি , যা সে হ কেরিছলাম তাই ঘটেছ। পােসে টেজর অেথর লাভ থেক ওরা মু  হেত
পােরিন! ওরা ওেদর পছে র বৃ  িঠকাদারেকই হাজার কািট টাকার িঠকাদাির কাজ অিভ তা না থাকা সে ও
কৗশেল িদেয়েছ। আমলােদর ফাইল আটেক কাজ ব  রাখা যমন দেখিছ, তমিন বৃ ে মী আমলারা এখনও

বহাল তিবয়েত আেছ দখেত পাি । বতন ি ণ কের কান লাভ হেয়েছ িক?

এিদেক ব াংেক ঋণেখলাপী, শয়ারবাজার লেুটরাও বহাল তিবয়েত আেছ। ওরাও নীিতবাজেদর তািলকার ওপেরই
অব ান কের। ওরাও বাতা পেয়েছ। সে হ হয়, ওরাও ওেদর সে  িমেল কান ষড়যে  িনেয়ািজত িকনা!
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এখন আওয়ামী লীগ সরকার ও দলেক িনজ  উৎস থেক বৃ েদর অপতৎপরতার তথ  সং হ করেত হেব। ওেদর
পিরকি ত কান আস  েযাগ-ষড়য  মাকােবলা করার জ  ত থাকেত হেব। ত ণ জ  দশে িমক।
তােদরও জািতর বতমান াি কােল মুি যেু র সরকােরর পােশ উপযু  সহায়তা িদেত ত থাকেত হেব।
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