
রাজাকােরর তািলকা িগত: সরােনা হেয়েছ
ম ণালেয়র ওেয়বসাইট থেক
যাচাই-বাছাই শেষ ২৬ মাচ কাশ * াগত জানােলন মুি যু  গেবষকরা

কাশ : ১৯ িডেস র ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

গেজটভু  মিু েযা ােদর  নাম  থাকায়  ােভর  মেুখ  সংেশাধেনর  জ  সদ  কািশত  রাজাকােরর
তািলকা িগত করা হেয়েছ।  অিধকতর যাচাই-বাছাই  শেষ আগামী ২৬ মাচ  ফর রাজাকারেদর নাম

কাশ করা হেব বেল জািনেয়েছন মিু যু িবষয়ক ম ী আ ক ম মাজাে ল হক।

তুমলু িবতেকর মেধ  ধানম ী শখ হািসনা বধুবার েয়াজনীয় িনেদশনা িদেল মিু যু িবষয়ক ম ণালয়
তািলকািট িগত কের। িবকােলই ম ণালেয়র ওেয়বসাইট থেক সিরেয় নয়া হয় রাজাকারেদর নাম।
ম ণালেয়র এ পদে পেক াগত জািনেয়েছন মিু যু িবষয়ক গেবষকরা। তােদর দািব, এ জ  দায়ী
ব ি েদর িচি ত কের শাি  িদেত হেব।  পাশাপািশ  সংি  ব ি েদর সম েয় িনভলু তািলকা  কাশ
করেত হেব। খবর সংি  সেূ র।

এ  সে  জানেত  চাইেল  মিু যু িবষয়ক ম ী  আ ক ম  মাজাে ল  হক বধুবার যগুা রেক বেলন,
রাজাকােরর তািলকায় গেজটভু  মিু েযা ার নাম থাকা এবং নানা অিভেযাগ ওঠায় সংেশাধেনর জ
এিট িগত করা হেয়েছ। আরও অিধকতর যাচাই-বাছাই কের আগামী ২৬ মাচ আবার রাজাকােরর নাম

কাশ করা হেব।

এর আেগ িতিন মািনকগে  মিু েযা ােদর সমােবেশ ব তৃা দন। সখােন বেলন, ২৫ বছর মতায় িছল
াধীনতািবেরাধীরা।  ওই  সময়  রা  ম ণালেয়র  কাগজপ  কারচিুপ  কের  রাজাকােরর  তািলকায়

  উবায় াহ বাদল
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মিু েযা ার নাম িলেখ রাখেত পােরন। এটা আমােদর ক নার বাইের িছল। সই কারেণ ভুলটা হেয়
গেছ। এ জ  আিম ঃখ কাশ করিছ।

ঘণৃ  ব ি েদর সে  মিু েযা ােদর নাম আসায় বধুবারও দশব াপী াভ-িবে াভ অব াহত িছল। এর
িতবােদ িবিভ  জলায় মানবব ন, অবেরাধ এবং অব ান কমসিূচ পািলত হেয়েছ। আওয়ামী লীেগর

কাযিনবাহী সংসেদর বঠেক খাদ ধানম ী তার সচূনা ব েব  এ তািলকার সে  কথা বেলন।

আওয়ামী লীেগর সাধারণ স াদক ও সতুম ী ওবায় ল কােদর বেলেছন, তািলকা সংেশাধেনর িনেদশ
িদেয়েছন  ধানম ী।  রা ম ী  বেলেছন,  আমরা  রাজাকার,  আলবদর,  আলশামেসর  তািলকা
মিু যু িবষয়ক ম ণালেয় পাঠাইিন। দালাল আইেন অিভযু েদর বাদী-িববাদী এবং শাি  কিমিটর িকছু
সদে র নাম পািঠেয়িছ।

এিদেক িদনভর াভ-িবে ােভর পর িবকােল তািলকা িগত ঘাষণা িদেয় ওেয়বসাইট থেক ত াহার
কের নয় মিু যু িবষয়ক ম ণালয়। মহান িবজয় িদবেসর আেগর িদন ১৫ িডেস র সংবাদ সে লন কের
‘একা েরর রাজাকার,  আলবদর,  আলশামস ও াধীনতািবেরাধী  তািলকার থম পব’  িশেরানােম  ১০
হাজার ৭৮৯ জেনর নাম  কাশ কের মিু যু িবষয়ক ম ণালয়।  এেত  মিু েযা া,  শহীদ  পিরবােরর
সদ ,  মিু যেু  শহীেদর  ী,  আ জািতক  অপরাধ  াইবু নােলর  ধান  িসিকউটর,  মিু যেু র
সংগঠকসহ অেনেকর নাম আেস।

যারা াধীনতা আে ালেন িবিভ  পযােয় পূণ ভূিমকা রােখন। ঘণৃ  ব ি েদর সে  মিু েযা ােদর
নাম  আসায়  সারা  দেশ  িতবােদর  ঝড়  ওেঠ।  মিু েযা া,  মিু যেু র  সংগঠক,  গেবষকসহ  িবিভ

িণ- পশার মা ষ তী  িতি য়া ব  কেরন। এ অব ায় তািলকার ভিব ৎ িনেয়ও  দখা দয়।
বধুবার ঘাষণা  দয়া  হয়-  নাম  সংেশাধেনর জ  আেবদন করেত হেব  না।  ম ণালয় িনজ উেদ ােগ
সংেশাধন করেব। তেব ম লবােরর ঘাষণার পিরে ি েত তািলকা থেক িনেজর নাম বাদ দয়ার জ
বধুবার িতন  ম ণালেয়  আেবদন কেরন  বীণ  আইনজীবী  ও  আ জািতক অপরাধ  াইবু নােলর িচফ

িসিকউটর গালাম আিরফ িটপু।

রাজাকােরর তািলকা িগেতর ঘটনােক াগত জািনেয়েছন িবিশ  মিু েযা া ও মিু যু  গেবষকরা। তারা
িবতিকত  তািলকার  জ  দায়ী  ব ি েদর  িচি ত  কের  আইেনর  আওতায়  আনার  দািব  জািনেয়েছন।
পাশাপািশ কনসান ব ি েদর সম েয় িনভুল তািলকা কাশ করার জ  অ েরাধ জানান।

এ সে  জানেত চাইেল িবিশ  ইিতহাসিবদ ও মিু যু িবষয়ক গেবষক অধ াপক ড. মনুতাসীর মামনু
যগুা রেক বেলন, আমরা এটােক াগত জানাি । কারণ আমরাই মিু যু িবষয়ক ম ীেক বেলিছলাম-
এটা িনেয় যন আর িব াি  না  ছড়ােনা  হয়। উিন এটা কেরেছন,  আগামী মােচ  কাশ ক ন কােনা
সম া নই।

তেব কন এমন হল, এর জ  কারা দায়ী, তা িনেয় তদ  হওয়া উিচত। আমরা চাই- উিন ‘কনসান’
লাকেদর িনেয় যাচাই-বাছাই কের িনভুল তািলকা েতর পর কাশ ক ন। েয়াজেন আরও সময় িনক।

তারপরও  একিট  িনভুল  রাজাকােরর  তািলকা  আমরা  চাই।  একা েরর  ঘাতক দালাল  িনমূল  কিমিটর
সভাপিত শাহিরয়ার কিবর যগুা রেক বেলন, রাজাকােরর তািলকািট ধু িগত করাই যেথ  নয়; এরকম
কন হল, কন এমন পিরি িত এর তদ  করেত হেব। আমরা িনেজরাও তদ  করব। তািলকা তিরর

প িত িনেয়ও আমােদর আপি  রেয়েছ। তরাং আেগর প িতেত তািলকা করা হেল আবারও একই ভলু
হেব। এ িবষেয় আমরা বহৃ িতবার (আজ) ঢাকা িরেপাটাস ইউিনিটেত সংবাদ সে লন কের িব ািরত

িতি য়া জানাব।

সরকােরর এ পদে পেক াগত জািনেয়েছন বাংলােদশ স র কমা ডাস ফারােমর মহাসিচব ও িবিশ
মিু েযা া  শ ৈসিনক হা ন  হাবীব।  িতিন  যগুা রেক  বেলন,  ব াপক সমােলাচনার  মেুখ  রাজাকার-

াধীনতািবেরাধীেদর তািলকা ম ণালয় থেক ত াহার কের নয়াটা  ভ পদে প। কারণ য তািলকা
িব াি  তির কের এবং একই সে  মিু েযা া ও শহীদ পিরবােরর সদ েদর অ ভু  কের, সটা কারও
কােছ হণেযাগ  হেত পাের না। মিু যু িবষয়ক ম ী ২৬ মােচর মেধ  অিধকতর এবং িনিবড় পরী া-
িনরী ার পর
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ভার া  স াদক : সাইফলু আলম,  কাশক : সালমা ইসলাম
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অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

য তািলকািট কােশর িত িত িদেয়েছন, আমরা তার জ  অধীর আ েহ অেপ ায় থাকব।

ম ণালেয়র িব ি
পের  বধুবার  রােত  মিু যু িবষয়ক  ম ণালেয়র  সংবাদ  িব ি েত  জানােনা  হয়,  গত  ১৫  িডেস র
মিু যু িবষয়ক ম ণালয় থেক রাজাকার,  আলবদর,  আলশামস, শাি কিমিট  ও  াধীনতািবেরাধী  ১০
হাজার ৭৮৯ জেনর তািলকা কাশ করা হয়। তািলকা কােশর পর িবিভ  মহল থেক অিভনি ত করা
হেয়েছ।  আবার  তািলকায়  িকছু  ভুল- িটর  জ  তী  সমােলাচনাও  হেয়েছ।  এেত  আরও  বলা  হয়,

াধীনতার পে র শি র মেধ  যােত কােনা  ভুল  বাঝাবিুঝ  না  হয়,  সজ  রাজাকােরর কািশত
তািলকা িগত কেরেছন মিু যু িবষয়কম ী আ ক ম মাজাে ল হক।

মিু যু িবষয়ক  ম ীর  উ িৃত  িদেয়  িব ি েত  আরও  বলা  হয়,  ইিতমেধ  ধানম ী  এ  তািলকা
যাচাই-বাছাই কের সংেশাধেনর িনেদশনা িদেয়েছন। কী ি য়ায় ততম সমেয় দশব াপী যাচাই-বাছাই
স  কের কৃত তািলকা কাশ করা  যায়,  স ব াপাের িবিভ  মহেলর সে  আেলাচনা  েয়াজন।
আগামী ২৬ মাচ মহান াধীনতা িদবেস এ তািলকা কােশর েচ া থাকেব বেল মিু যু িবষয়ক ম ীর
বরাত িদেয় িব ি েত জানােনা হয়।
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