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রকেমর দৃি ভি গত পাথ র্কয্ িছল। আমােদর oপর থেমi সাং িতক আঘাত হানা হয় 2৯59 সােলর মাচ র্ মােস। রা ভাষার ে  
পািক ােনর বড়লাট মুহা দ আলী িজ াহ্ ঢাকায় eেস সাফ জািনেয় িদেলন- ‘uদু র্ াল িব, uiল িব aয্া  মা  িব  ে ট 
াংগুেয়জ aব পািক ান।’ েয েদেশর 67 শতাংশ নাগিরেকর ভাষা বাংলা, েসেদেশ মা  7 শতাংশ নাগিরেকর uদু র্ ভাষা রা ভাষা 

হয়? eটা েতা েমেন েনয়া যায় না। েসিদন বাঙািলরা তা েমেনo েনয়িন; ‘েনা’ ‘েনা’ বেল দৃ  কে  িতবাদ কেরিছল। তারপরo 
আমরা আলাদা হেত চাiিন, েচেয়িছলাম uদু র্র সে  সমান ময র্াদায় বাংলােকo রা ভাষা করা েহাক। িক  পি ম পািক ািনেদর 
েগাঁয়াতুর্িমর মা া eতটাi েবেড় িগেয়িছল েয, ভাষার দািবেত ’63 সােল আমােদর যুবকেদর াণ িদেত হল। সালাম, রিফক, জবব্ার, 
বরকতেদর রে  রাজপথ রি ত হল। িদব্তীয় আঘাত রাজৈনিতক। uদাহরণ িহেসেব আেস 2৯65-eর িনব র্াচন। ‘পূব র্ বাংলার মুি  
সং ােমর iিতহােস 2৯65 সােলর িনব র্াচন o যু  গঠন eকিট গুরুতব্পূণ র্ a ায়। বাঙািল জািত, বাংলা ভাষা o সং িত eবং 
বাঙািলর iিতহাস o ঐিতে র িবরুে  মুসিলম লীগ েনতৃেতব্র কায র্কলাপ o পািক ািন শাসকেদর ছয় বছেরর েশাষেণর িবরুে  e 
িনব র্াচন িছল ‘ ালট িব ব’ (ড. আবু েমা. েদেলায়ার েহােসন, বাংলােদেশর iিতহাস : 2৯16-2৯82, পৃ া : 349)। মুসিলম লীেগর 
িবরুে  পির ার মতামত  কের e েদেশর মানুষ যু ে র পে  রায় েদয়। 348 আসেনর মে  334 আসেন জয়লাভ কের 
যু ; আর মুসিলম লীেগর বরােত েজােট 21িট আসন। েশের বাংলা eেক ফজলুল হেকর েনতৃেতব্ গিঠত হয় 25 সদ িবিশ  
মি সভা। েশখ মুিজবুর রহমান িছেলন কৃিষ, সমবায়, প ী u য়ন ম ণালেয়র দািয়েতব্। িক  গণরায়েক পি ম পািক ািন 
শাসকেগা ী মানেত পােরিন। aগণতাি কভােব eবং িম া aিভেযােগ মা  67 িদেনর মাথায় 2৯65 সােলর 41 েম মি সভা েভেঙ 
েদয়া হয়। আমরা  হেলo তা েমেন িনেত হেয়িছল। 

তৃতীয় আঘাতিট শাসিনক o aথ র্ৈনিতক। 2৯69 সােলর 38 aে াবর মতায় আসীন হন িফ  মাশ র্াল আi ব খান। সামিরক 
শাসেনর ম  িদেয় িতিন দশ বছর গণত েক িনব র্াসন েদন। aেনেক আi ব খােনর 21 বছরেক ‘u য়েনর দশক’ বলেত 
ভােলাবােসন। eিট পি ম পািক ােনর জ  সিঠক হেত পাের; িক  পূব র্ পািক ােনর ভােগয্ 2৯58 েথেক 2৯81 সাল পয র্  ƣবষ  
ছাড়া িকছুi েজােটিন। আমরা জনসংখয্ার 67 শতাংশ aথচ আi ব খােনর 2৯69-71 মি সভার 23 জেনর মে  বাঙািল িছল 
িতনজন (36 শতাংশ), 2৯71-73েত িছল 37 শতাংশ। িসeসিপ aিফসােরর কথা যিদ বিল তাহেল েদখা যােব 2৯71 সােল 42 জন 
aিফসােরর মে  বাঙািল িছল 21 জন (43.4 শতাংশ)। 2৯73 সােলর পািক ান েক ীয় সিচবালেয়র পিরসংখয্ান েদখেল থমেক 
যােবন। 2৯ জন সিচেবর মে  eকজনo বাঙািল িছল না। যু  সিচব 26 শতাংশ, uপসিচব 2৯ শতাংশ, শাখা কম র্কত র্া িছল মা  22 
শতাংশ। aথ র্াৎ েমাট ৯65 জন u পদ  কম র্কত র্ার মে  বাঙািল িছেলন মা  22৯ জন (23 শতাংশ)। সামিরক বািহনীর aব া েতা 
আরo নাজুক। 2৯74 সােল লবািহনীেত বাঙািল কিমশ  aিফসার িছল 6 শতাংশ, িবমানবািহনীেত 28 শতাংশ আর েনৗবািহনীেত 
6 শতাংশ। ভাবা যায়! aথ র্ৈনিতক ƣবষ  েতা আকাশেছাঁয়া। েক ীয় াংক, বীমাসহ িবেদিশ িমশনগুেলার েহড aিফসগুেলা পি ম 
পািক ােন থাকায় aবােধ aথ র্ পাচার করা স ব হেয়িছল। ‘iসলামাবাদ’ নােম েগাটা eকটা রাজধানীi বািনেয় েফলল আমােদর 
টাকায়। 2৯76-77 েথেক 2৯79-7৯ সােল আমরা সরকাির খােত 839 েকািট টাকা জমা িদেয়িছলাম। িবপরীেত আমােদর রাজসব্ 
খােত বরা  েদয়া হেয়িছল 595 েকািট টাকা। aথচ পি ম পািক ান জমা কেরিছল 2892 েকািট টাকা আর খরচ বািগেয় িনেয়িছল 
276৯ েকািট টাকা। পািক ান আমেল 8751 িমিলয়ন ডলােরর ƣবেদিশক সাহাে র মে  আমােদর ভােগয্ জুেটিছল মা  3135 
িমিলয়ন ডলার আর ভাগয্বান পি মারা েপেয়িছল 6727 িমিলয়ন ডলার। 2৯7৯ সােল পূব র্ পািক ােনর মাথািপছু আয় িছল 442 টাকা 
আর পি ম পািক ািনেদর েবলায় তা িছল 644 টাকা- আমােদর েচেয় 72 শতাংশ েবিশ। সব্া য্ খােতর aব ার কথা শুনেবন? পি ম 
পািক ােনর জনসংখয্ার িবপরীেত ডা ার িছল 23 হাজার 511 জন আর আমােদর জ  িছল 8 হাজার 711 জন। হাসপাতােল 
েবেডর সংখয্া পি মােদর জ  িছল 37 হাজার আর বাঙািলেদর ললােট িছল মা  7 হাজার। eতটা ƣবষ  েমেন িনেয় eকi রাে  
বাস করা যায়? 

বাস করা যায় না জািন। তাi আi ব শাসনেক বাঙািল িবনা বােকয্ েমেন েনয়িন। ঊনস ের গণaভুয্ ােনর মা েম তােক গিদ েথেক 
নামােনা হয়। 2৯7৯ সােলর 36 মাচ র্ iয়ািহয়া খান মসনেদ বেস পািক ােন সাধারণ িনব র্াচেনর েঘাষণা েদন। 2৯81 সােলর 
িডেসমব্ের পািক ােন সাধারণ িনব র্াচন হয়। িনব র্াচেন ব ব র েনতৃতব্াধীন আoয়ামী লীগ জাতীয় পিরষেদর েমাট 424 আসেনর মে  
278 আসেন জয়লাভ কের। িতদব্ ী জুলিফকার আলীর পািক ান িপপলস পািট র্ (িপিপিপ) পায় মা  99িট আসন। ােদিশক 
পিরষেদ েমাট 421 আসেনর 3৯9িটi িজেত েনয় আoয়ামী লীগ। সুতরাং ব ব র হােত মতা িদেয় েদয়াi িছল iয়ািহয়ার জ  
ফরজ কাজ। িক  iয়ািহয়া গিড়মিস করেত লাগেলন। নানা ছুেতায় িতিন সময়ে পণ করেত লাগেলন। 

eিদেক 2৯65 সােলর কথা রেণ েরেখ বাংলার জনগণ িদনেক িদন ি  হেয় uঠিছেলন। তারা িনি ত হেয় িগেয়িছেলন, 
পি মােদর সে  আর থাকা চলেব না। eর eকটা চূড়া  িবিহত হoয়া দরকার। মানুেষর e সব্ েক বা ব রূপ িদেত ব ব  েশখ 
মুিজবুর রহমান 2৯82 সােলর 8 মাচ র্ জনগণেক uপহার িদেলন ঐিতহািসক েসi ভাষণ- যােক আিম বিল মুি কামী মানুেষর 
মহাকা । ‘‘ব ত বাঙািল জািতর সব র্ে  কা  গীতা িল নয়, বলাকা নয়, েসানার তরী নয়, ‘আর দাবায়া রাখবার পারবা না’। 



সহ ািধক বছেরর পরাধীন জীবেনর aি েতব্র িত সরাসির aসব্ীকৃিত জািনেয় e u ারেণর মা েম েগাটা জািতর িচ েলােক িতিন 
eমন eকটা aনমনীয় আকা ার সৃি  কেরিছেলন যা আমােদর মুি যুে র িবরাট eক ে রণা িহেসেব কাজ কেরেছ। e েগৗরব েশখ 
মুিজবেক aব i িদেত হেব’’ (আহমদ ছফা, েশখ মুিজবুর রহমান o a া  ব , পৃ া 32)। oi ভাষেণ iয়ািহয়া িদেশহারা! 
িক  বাঙািলরাo তত েণ িস া  চূড়া  কের েফেলেছ- হয় ময র্াদা িনেয় বাঁচব, নয়েতা মরব। iয়ািহয়াo কম েসয়ানা িছেলন না। 
িতিন eবং ভুে া মুিজেবর সে  আেলাচনার নাম কের পূব র্ পািক ােন সমর শি  বাড়ােত লাগেলন। aবেশেষ 2৯82 সােলর 36 মাচ র্ 
রােত বব র্র পি ম পািক ািন বািহনী ঝাঁিপেয় পড়ল িনরীহ-িনর  বাঙািলর oপর। ব ব েক ে ফতার কের পি ম পািক ােন িনেয় 
যাoয়া হল। েযখােন শাি ি য় বাঙািলেক হতয্ার মা েম িনি  করার মেতা হীন প া aবলমব্ন করা হেয়িছল, েসখােন আমােদর 
a  হােত তুেল েনয়া ছাড়া আর কী uপায় িছল? আমরা তাi a  হােত তুেল িনেয়িছলাম। নয় মাস যু  কের 2৯82 সােলর 27 
িডেসমব্র আমরা সব্াধীন বাংলােদেশর জ  িদেয়িছ। eিট আমােদর জ  aপিরহায র্ িছল। eতখািন আ দােনর ম  িদেয় আমরা 
সব্াধীন বাংলােদেশর েয সংিবধান ণয়ন কেরিছলাম তার চারিট মূলনীিত হল- জাতীয়তাবাদ, সমাজত , গণত  o ধম র্িনরেপ তা। 
রা  আমােদর কথা িদেয়িছল e চার মূলনীিতর আদেল e েদেশ eকিট রাজৈনিতক o aথ র্ৈনিতক সমাজ গেড় েতালা হেব। রা  
িকংবা সরকার eর কতখািন করেত েপেরেছ তার eকটা িহসাব a ত িবজেয়র মােস েনয়া েয়াজন। যিদ জাতীয়তাবােদর কথায় 
আেসন তেব েদখেবন আমােদর মনেন ’82-e যতখািন জাতীয়তােবাধ িছল, তা aেনকখািন াস েপেয়েছ। মুি যুে র েচতনায় 
‘আমার’ বলেত েকােনা শ  িছল না, িছল ‘আমােদর’, সম  জািতর। েস জায়গায় eখন ‘আমার’ eবং ‘আিম’ েগেড় বেসেছ। ফেল 
সামািজক সব্াথ র্ বাদ িদেয় আমরা ƣনিতক-aৈনিতক ি গত সব্াথ র্ হািসেল ম  হেয় uেঠিছ। মূলনীিতর িদব্তীয় ‘সমাজত ’ কায র্ত রা  
o সরকােরর িচ াধারা েথেক eেকবােরi মুেছ েগেছ, েসখােন সমব্ল হেয় েদখা িদেয়েছ পুিঁজবাদ o েশাষণবাদ। তৃতীয়িট ‘গণত ’। 

eর aব া নতুন কের িকছু বলার েনi। শুধু eটুকু বলব েয, জনগণ আজকাল ‘গণত ’ আর ‘ƣসব্রতে ’র মে  তফাৎ করেত 
পারেছন না। বািক রiল ‘ধম র্িনরেপ তা’। iংেরিজ েসকুয্লার শে র বাংলা করা হেয়েছ ধম র্িনরেপ তা। িক  ধম র্িনরেপ তা বলেত 
eখােন েবাঝােনা হেয়েছ সব ধেম র্র মানুেষর শাি পূণ র্ সহাব ান eবং সমান নাগিরক সুিবধা াি । া,ঁ eখনo e েদেশর aিধকাংশ 
মানুষi সা দািয়ক স ীিতেত িবশব্াস কের। তেব eর িবপরীেত সা দািয়ক শি র uপি িতেক aসব্ীকার করা যােব না। আমরা 
সা দািয়কতােক িনয় েণ রাখেত েপেরিছ; িক  িনমূ র্ল করেত পািরিন। সািব র্ক িবেবচনােক আমেল িনেয় বলা েযেত পাের, গত ায় 
61 বছর সমেয় আমােদর তয্াশার aেনকখািনi aপূণ র্ েথেক েগেছ, িবেশষ কের সংিবধােনর মূলনীিতর আেলােক। আমরা 
আগামীেত ei েচতনার ঘাটিত পূরণ করেত চাi, কারণ শহীদেদর কােছ আমরা e িবষেয় িত িতব । 

মুঈদ রহমান : a াপক, aথ র্নীিত িবভাগ, iসলামী িবশব্িব ালয় 


