
৭২ সােলর সংিবধান িবে র  সংিবধান ॥ ীকার

কািশত: ০৫ - নেভ র, ২০১৯ ১২:০০ এ. এম.

াফ িরেপাটার ॥ ৭২-এর সংিবধান িবে র  সংিবধান উে খ কের ীকার িশরীন শারিমন চৗধুরী বেলন,
একিট শাসনতে র জ  ব ব ু দীঘ ২৩ বছর সং াম কের গেছন। এই সমেয় নানা ঘাত- িতঘাত, ব না এবং
সং ােমর মধ  িদেয় অিজত াধীনতার ফল দশবাসীর কােছ পৗঁেছ িদেত িতিন মুি যুে র  চতনায় ুধা-
দাির মু  দশ গড়েত জািতেক এই  সংিবধান উপহার িদেত স ম হেয়িছেলন। যার চার মূলনীিতর মাধ েম
সামািজক ায়-িবচার ও সাধারণ মা েষর কল ােণর কথা উে খ করা হেয়েছ।

সামবার ীমেকাট বার িমলনায়তেন ৪৮তম সংিবধান িদবস পালন উপলে  আেয়ািজত এক অ ােন িতিন
এসব কথা বেলন। ৭১-এর ঘাতক দালাল িনমূল কিমিটর আইন সহায়ক কিমিট ব ব ুর রাজৈনিতক দশন ও
১৯৭২-এর সংিবধান  শীষক আেলাচনা সভার আেয়াজন কের। অ ােন ধান অিতিথর ভাষেণ ীকার আরও
বেলন,  ৭২ সােলর ৪ নেব র শাসনতে  অ েমাদন  উপলে  ব ব ু  য  ভাষণ  িদেয়িছেলন তাও আেলাচনা
গেবষণার িবষয়। য দশেনর িভি েত িতিন এই ভাষণ দান কেরিছেলন জািতর ইিতহােস তা গৗরেবা ল।

িতিন  বেলন,  িবে র  সব  দেশ  সংিবধান  রেয়েছ,  যা  অ সরণ  কের  তারা  দশ  পিরচালনা  কের  থােক।  দশ
পিরচালনার জ  এই সংিবধানই ধান শাসনত । রা  পিরচালনার মৗিলক নীিত এর উপর িনভর কের পিরচািলত
হেয় থােক। অ  দেশ সংিবধােনর চেয় পৃথক এ কারেণ আমােদর সংিবধান াধীনতা সং াম, মুি যুে র নীিত
আদশ ও মূল েবােধর িতফলন রেয়েছ। বাইের থেক এেস কউ এটা আমােদর দয়িন। সং াম ও আ ত ােগর
মাধ েম অজন করেত হেয়েছ।

িতিন বেলন, ব ব ু ণীত এই সংিবধােন কান রাজতে র সংিবধান নয়। এক ব ি র শাসন নয়। এটা সাবেভৗম
বাংলােদেশর  সংিবধান।  সখােন  রা  পিরচালনায়  জনগেণর  ই ার  িতপালেনর  ওপর  জার  দয়া  হেয়েছ।
জনগেণর ভােটর মাধ েম শাসন ব ব া িনধািরত হেব। দশ াধীেনর পর অ  সমেয়র মেধ  ব ব ুর কাছ থেক
জািত এই সংিবধান উপহার পেয়েছ।

িতিন বেলন, সংিবধােন চার মূলনীিতর মাধ েম নাগিরক অিধকার িত ায় অসা দািয়ক ও মুি যুে র চতনায়
দশ পিরচালনার িবষয়িটর ওপর জার দয়া হেয়েছ। চার মূলনীিতেত য চতনার মাধ েম দেশর াধীনতা অজেন

ধম-বণ-িনিবেশেষ দেশর সব নাগিরক ঝাঁিপেয় পেড়িছল জাতীয়তাবােদর মাধ েম, সই চতনা িতফিলত হেয়েছ।
ব ব ু তাঁর ভাষেণ সংিবধােন সাধারণ মা েষর কল ােণর জ  গণত  িত ার কথা বেলেছন। নাগিরেকর অিধকার

িত া ও ায়-িবচার পাওয়ার অিধকার এই নীিতেত িত া পেয়েছ। শাষণ-ব না থেক মুি  পেত গণত
একটা অপিরহায িবষয়।

ীকার চার মূলনীিতর িবষেয় আরও উে খ কেরন, অসা দািয়ক দশ িত ার জ  সখােন ধমিনরেপ তার
কথা উে খ করা হেয়েছ। িক  ব ব ু সংিবধান অ েমাদন উপলে  দয়া তাঁর ভাষেণ এই িবষেয়র  ব াখ া
িতিন িদেয়েছন। িতিন বেলেছন, ধমিনরেপ তা মােন ধমহীনতা নয়। এই দেশ সবাই াধীনভােব যার যার ধম
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পালন করেত পারেব। এেত কউ বাধা িদেত পারেব না।

ধু  সংিবধান  ণয়ন  কেরই  িতিন  বেস  থােকনিন।  সংিবধানেক  অথবহ  করেত  এই  মূলনীিতর  িভি েত  দশ
পিরচালনা করেত িতিন ভিব ত জ েকই নানা  িনেদশনা িদেয় গেছন। িক  এই সংিবধােনর ফল কতটা
মা েষর কােছ পৗঁেছেছ তা আজ িবচায িবষয়। াধীনতার ফল িতিন দেখ যেত না পারেলও তাঁর েযাগ  ক া
শখ হািসনা এই সংিবধােনর আেলােক ুধা-দাির মু  এবং উ ত দশ গড়েত সং াম কের যাে ন। তাঁর নতৃে

এখন দশ এিগেয় চেলেছ। তাঁর নতৃে  দেশ দাির  ৪০ ভাগ থেক নেম ২১ ভােগ এেসেছ। সামািজক িনরাপ া
কমসূচীর মাধ েম, শখ হািসনা দেশর সাধারণ মা েষর জীবন মােনা য়েন কাজ কের যাে ন। ফেল দশ এখন
িবে  উ য়েনর রাল মেডেল পিরণত হেয়েছ। ৪১ সােলর মেধ  ুধা-দাির মু  দশ গড়েত সব ণী- পশার
মা ষেক িনজ িনজ দািয়  পালেনর আ ান জানান। আর এর ফেলই ব ব ুর ে র সানার বাংলা গেড় উঠেব
উে খ কেরন।

অ ােন  ব ৃতাকােল  বাংলােদশ  বার  কাউি েলর  ভাইস  চয়ারম ান  এ াডেভােকট  মাহা দ  ইউ ফ হােসন
মায়ুন  বেলন,  বাংলােদশ মুি যুে র  চতনায় িতি ত অসা দািয়ক দশ। এই চতনা ন াত করেত নানা

ধরেনর ষড়য  চলেছ।  এটা  ভদ কেরই আমােদর এিগেয় যেত হেব।  বাঙালীর  িব ে  এই ষড়যে র  দশ
াধীেনর আগ থেকই  হেয়েছ। ৭২ সােলর সংিবধান শষ কের মৗলবাদী চতনায় দশ গড়ার চ া চালােনা

হেয়েছ। িক  বাঙালী এর িব ে  বারবারই েখ দাঁিড়েয়েছন।

লখক সাংবািদক শাহিরয়ার কিবর বেলন, মুি যু  িনছক একিট ভূখ- লাভ বা পতাকা বদেলর জ  হয়িন। নয়
মাসব াপী এই যু  িছল কৃত অেথই মুি যু ।  দেশর কৃষক িমক মহনিত মা ষ এই মুি যুে  অংশ হণ
কেরিছল তােদর সািবক মুি র আশায়। জনগেণর এই আকা া মূত হেয়িছল ৭২-এর সংিবধােন। িতিন বেলন,
৭২-এর সংিবধান কাযকর থাকেল দেশ আজ ধেমর নােম এত িনযাতন, হানাহািন, স াস, বামাবািজ ও র পাত
হেতা না।

অ ােন িবচারপিত শাম ল দার সভাপিতে  অ েদর মেধ  আরও ব ৃতা কেরন ীমেকাট বােরর সভাপিত এ
এম িআামন উি ন, একা েরর ঘাতক দালাল িনমলূ কিমিটর আইন সহায়ক কিমিটর সভাপিত খা কার আ ুল
মা ান, ঢাকা আইনজীবী সিমিতর সভাপিত এ াডেভােকট গাজী শাহ আলম মুখ।
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