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যভােব কাশ হেলা াধীনতা িবেরাধীেদর তািলকা

থম ধােপ ১০ হাজার ৭৮৯ জন াধীনতািবেরাধীর তািলকা কাশ কেরেছ সরকার। এই তািলকায় রেয়েছ
একা েরর রাজাকার, আলবদর, আলশামেসর কমীেদর নাম। তািলকা কােশর পর এরই মেধ  এ িনেয়
দশজুেড় চলেছ আেলাচনা-সমােলাচনা। এই তািলকা িকভােব করা হেলা খাঁজ িনেয় জানা  গেছ,  রা

ম ণালয় াধীনতািবেরাধীেদর য তািলকা মুি যু  ম ণালেয় পািঠেয়েছ, তা ১৯৭২ সােল তির করা।

রা  ম ণালেয়র ঊ তন এক কমকতা নাম কাশ না করার শেত কােলর ক েক বেলন, ‘বছরখােনক আেগ
রাজাকােরর তািলকা কােশর উেদ াগ নয় সরকার। তখন মুি যু  ম ণালয় থেক রা  ম ণালেয়র কােছ
তািলকা চাওয়া হয়। পের রা  ম ণালেয় াধীনতািবেরাধীেদর তািলকা আেছ িক না, তা খুঁেজ দখা হয়।
খুঁজেত িগেয় ধুলাবািলর আ র পড়া কেয়কিট ফাইল পাওয়া যায়। ওই ফাইল েলা থেক উ ার করা হয় ১০
হাজার ৭৮৯ জেনর নাম। সই নাম েলাই মুি যু  ম ণালয় কাশ কেরেছ।’

মুি যু িবষয়ক ম ণালেয়র ম ী আ ক ম মাজাে ল হকও একই কথা বেলেছন। িতিন গত রিববার তািলকা
কােশর িদন সাংবািদকেদর বেলন,  ‘আমরা কােনা  তািলকা  তির করিছ না। যারা  একা ের রাজাকার,

আলবদর,  আলশামস ও াধীনতািবেরাধী  িহেসেব  পািক ান  সরকার  কতকৃ  িনেয়াগ া  হেয়েছন,  সসব
পুরেনা নিথ রা  ম ণালেয় সংরি ত িছল। সটাই কাশ করিছ।’ িতিন আেরা বেলন, ‘তৎকালীন িবিভ
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জলার রকড ম থেক এবং ওই সমেয় িবিজ েস ছাপােনা তািলকাও সং েহর চ া চলেছ। যাচাই-বাছাই
কের ধােপ ধােপ আেরা তািলকা কাশ করা হেব।’  

কািশত তািলকায় অেনেকর বাবার নাম ও ােমর নাম-িঠকানা না থাকায় সমােলাচনা হে । একিট ােম
একই নােম বশ িকছু লাক থাকেত পাের। ধু নাম কােশর কারেই তািলকা িনেয় এই সমােলাচনা হে ।

রা  ম ণালেয়র  জনিনরাপ া  িবভােগর  অিতির  সিচব  (রাজৈনিতক  ও  আইিসিট)  আবু  বকর  িছ ীক
গতকাল সামবার িবেকেল টিলেফােন কােলর ক েক বেলন, ‘এসব িবষেয় মুি যু  ম ণালয় বলেত পারেব।
আমােদর কােছ তািলকা চাওয়া হেয়িছল। য েলা পাওয়া গেছ স েলা পাঠােনা হেয়েছ।’

রা  ম ণালেয়র সংি  এক কমকতা বেলন, ‘পুরেনা য তািলকা পাওয়া গেছ সিটেত কােনা ধরেনর
সংেযাজন-িবেয়াজন, কােনা ধরেনর পিরবতন-পিরমাজন না কেরই পািঠেয় দওয়া হয় মুি যু  ম ণালেয়।
এই তািলকা ১৯৭২ সােল কারা িকভােব কেরিছেলন, স িবষেয় িবশদ িকছু জানা যায়িন। এ ছাড়া বাহা র
সােল এই তািলকা ফাইলবি  হওয়ার পর অেনকবার সরকার পিরবতন হেয়েছ। সামিরক সরকারও মতায়
িছল। তেব ওই ফাইল েলা িনেয় কউ নাড়াচাড়া কেরিন। ফেল ফাইেল নতুন কােনা িবষয়ও যু  হয়িন।’ 

িতিন আেরা বেলন, ‘পুরেনা য তািলকা পাওয়া গেছ, তােত যভােব তথ  রেয়েছ সভােবই দওয়া হেয়েছ।
মুি যুে র সময় যাঁরা রাজাকার, আলবদর, আলশামস িছেলন তাঁরা ওই সমেয় অেনেক বয়  িছেলন। যাঁরা
রাজনীিত সেচতন িছেলন এবং পািক ােনর কাছ থেক িবধা পােবন—এমন িচ া করার মেতা বয়স হেয়িছল
তাঁরা রাজাকার, আলবদর, আলশামেস যাগ িদেয়িছেলন।’

স াদক : ইমদা ল হক িমলন,
ভার া  স াদক : মা ফা কামাল,
ই  ওেয়  িমিডয়া প িলিমেটেডর পে  ময়নাল হােসন চৗধুরী কতৃক ট-৩৭১/এ, ক-িড, ব রা, বািরধারা থেক

কািশত এবং ট-িস/৫২, ক- ক, ব রা, িখলে ত, বা া, ঢাকা-১২২৯ থেক মুি ত।
বাতা ও স াদকীয় িবভাগ : ব রা আবািসক এলাকা, ট-৩৭১/এ, ক-িড, বািরধারা, ঢাকা-১২২৯। িপএিবএ  :
০২৮৪০২৩৭২-৭৫, ফ া  : ৮৪০২৩৬৮-৯, িব াপন ফান : ৮১৫৮০১২, ৮৪০২০৪৮, িব াপন ফ া  : ৮১৫৮৮৬২,
৮৪০২০৪৭। E-mail : info@kalerkantho.com
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