
বাাংলাদেদের ধ্বাংসাত্মক ও হ াংসাত্মক রাজনীহি 

মমা াম্মে ওমর ফারুক মেওয়ান  

 

রাজনীতি হল া ককান কেলের বা সমালজর সংখ্যাগতরষ্ঠ জনগলের অতিকার ও স্বার্ থ আোলের একটি পদ্ধতি কেখালন 

তনেমিাতিকভালব ককান রাজননতিক ে  মিামি ব্যক্তকরলের মাধ্যলম জনগেলক উদ্বুদ্ধ কলর, সংগঠিি কলর, কভাটাতিকার প্রলোগ 

কলর, সংখ্যাগতরষ্ঠিা অজথন কলর রাষ্ট্রীে বা সমালজর সমালজর ক্ষমিাে আসীন হলে প্রেত্ত প্রতিশ্রুতির বাস্তবােন কলর। এখালন মিপার্ থকয 

র্ালক, ঐকযিাও র্ালক, মলির তবলরাতিিা র্ালক আবার সংহতিও র্ালক। পুলরা প্রতিোটাই এখন তবলে একটা স্বীকৃি পদ্ধতিলি এলস 

কগলে। রাজনীতির সব থলেষ কর্া হল া জনগলের কালে প্রতিশ্রুতির আল ালক সংখ্যাগতরলষ্ঠর সমর্ থন আোে এবং প্রতিশ্রুতি বাস্তবােন। 

এর বাইলর ক্ষমিাসীন হওোর পর্ অনবি। 

এর আল ালক বাং ালেলের রাজনীতি তবলেষে করা কেলি পালর। সংখ্যাগতরষ্ঠ জনগলের সমর্ থলন কপলে বাং ালেে আওোমী 

 ীগ ক্ষমিাসীন। তনব থাচতন প্রতিশ্রুতি অনুোেী এলকর পর এক উন্নেন কাজ বাস্তবােন করলে। তভেন ২০৩১ এবং ২০৪১ ক াষো কলর 

িার আল ালক এতগলে চল লে। উন্নেলনর তবতভন্ন িথ্য-উপাত্ত িার প্রমাে। জনগলের প্রিযাো প্রলিযকটি রাজননতিক ে  তনেমিাতিক 

উপালে ক্ষমিাসীন হলে জনগলের প্রিযাো কমটালব। 

তকন্তু যুদের সাদে িাল হমহলদয় পৃহেবী আধুহনকিার হেদক অগ্রসর  দলও মেদের হবদরাধী রাজননহিক েলগুদলা উদটা পদে 

 াটদে। ধ্বাংসাত্মক ও হ াংসাত্মক কার্ যকলাপ িাঁদের রাজনীহির মূল  াহিয়ার  দয় োঁহিদয়দে। রাজনীহি মর্খাদন সিিা, স নেীলিা 

ও বন্ধুপ্রহিম ও হনয়মিাহিক  ওয়ার কো, মসখাদন উদটা েত্রুিা বািদে হেন হেন। রাজননহিক হেষ্টাচার, মসৌজন্যদবাধ,  শ্রদ্ধাদবাধ 

এসব হেন হেন  াহরদয় র্াদে একদশ্রহির রাজনীহিহবেদের কাে মেদক। হেন হেন মেদের রাজনীহিদক গ্রাস করদে হ াংসা-হবদেষ, 

প্রহিহ াংসা ও অসিয বক্তৃিা-হববৃহির সংস্কৃতির কবড়াজাল । অস ায় জনেি মেখদে রাজনীহির এই মচারাবাহল মখলা, ডুলব মরলে 

কচারাবাত লি। 

 

 মেদের রাজননহিক েলগুদলা আধুহনক মন ও মননেীলিা কর্লক তপছু হটার কারি হল া- ধমীয় মোঁিাহম, কম 

তেতক্ষি/অধ যহেহিি গ্রাদমর মানুষগুদলাদক ভুল বুহিদয় রাজননহিক ফায়ো আোদয়র মচষ্টা, ধ যদমর সাদে রাজনীহিদক গুহলদয় মফলা এবাং 

রাজননহিক প্রহিপিদক ঘাদয়ল করদি ধম যদক ঢাল হ দসদব ব্যব ার, ধদম যর অপব্যাখ্যা হেদয় মানুষদক হবভ্রান্ত করা ইিযাহে। এোিাও 

মনতৃদের দুব যলিা ও সাাংেনহনক হতি েক্ত না  ওয়া, মেদের প্রহি আনুেিয, মেেদপ্রম, মুহক্তযুদ্ধ, স্বাধীনিা সম্পদকয পরবিী বাংেধরদের 

হনকট সঠিক িথ্য তুদল না ধরা, হনজ েদল েিিি চচ যা না োকা, হতন্ন েলমদির প্রহি অশ্রদ্ধা ও অসহ ষ্ণুিা  প্রভৃহি অন্যিম কারি।   
 

আদরা হকছু গুরুেপূি য হবষদয়র হেদক িাকাদনা র্ায়- ১৫ আেস্ট ১৯৭৫ সাদল বঙ্গবন্ধু সপহরবাদর ো ােি বরি করার পর 

এবং বঙ্গবন্ধুর হিযার তবচার োতবলি আওয়ামী লীে কি হেন  রিাল কদরদে? কিটি োিী তাাংচুর কদরদে? অেচ বঙ্গবন্ধু হেদলন 

কেলের প্রর্ম প্রধানমিী, রাষ্ট্রপহি ও বাাংলাদেদের স্থপহি এবাং একটি বি েদলর প্রধান মনিা। ২০০৪ সাদলর ২১ আেস্ট আওয়ামীলীদের 

সতাদনত্রী মেখ  াহসনা’র জনসতায় প্রকাদে মবামা  ামলা ও মানুষ খুন করার পর আওয়ামীলীে কি হেন  রিাল কদরহেল?  

  হবপরীদি মেখা র্ায় ২০১৪ সাদল জািীয় সাংসে হনব যাচনদক মকন্দ্র কদর মেেব্যাপী ধ্বাংসলীলা, জ্বালাও-দপািাও আদদালনস  

একটানা নব্বই হেন  রিাল পালন করা  দয়হেল। ২০১৩ সাল  ৩৬৫ তেলনর মলধ্য ২১৫ তেন হরিাল  কেলকলে। এর ককানটা কেেব্যাপী, 

ককানটা তনতে থষ্ট অঞ্চ জুলড়। অন্যহেদক যুদ্ধাপরাধ ও খুদনর োদয় মোলাম আজম, মহিউর র মান হনজামী, সাঈেীসহ মুজাহ দের 

মগ্রফিার এবাং আন্তযজাহিক যুদ্ধ আপরাধ ট্রাইবুনাদল হবচার শুরু  বার পর এবাং সব যদেষ কাদের মমাল্লার ফাঁহস হওোর পর  মেদে মর্তাদব 

খুন,  িযা, লুটিরাজ, মানুষ তহিয োহি জ্বাহলদয় মেওয়া, জীবন্ত মানুষদক পুহিদয়  িযা, রাষ্ট্রীয় সম্পে/স্থাপনায়  ামলা, আগুন মেওয়া, 

মরললাইদনর হিপার উপদি মফলাস  মর্তাদব নােকিা আর ননরাজয চালাদনা  দয়দে, িাদি প্রমাহিি  য় মেদে এই ধ্বাংসাত্মক ও 

হ াংসাত্মক রাজনীহির বীজ বপন কদরদে স্বাধীনিাহবদরাধী, ধম যান্ধ মোষ্ঠী ও িাদের মেেোনকারী হকছু রাজননহিক েল ও মোষ্ঠী।  

এক পতরসংখ্যালন জানা োে কে, ১৯৯১-৯৬ সাল  তবএনতপ ক্ষমিাে র্াকাকাল  রাজননতিক সতহংসিাে ১৭৪ জন মারা োে। 

১৯৯৬-২০০১ আওোমী  ীলগর প্রর্ম োসনামল  মারা োে ৭৬৭ জন মানুষ। তবএনতপ তদ্বিীে কমোলে ক্ষমিাে র্াকাকাল  ২০০১-

২০০৭ সাল  হরিা  সহ অন্যান্য কারলে মৃত্যযবরে কলর ৮৭১ জন। িত্ত্বাবিােক আমল  ২০০৭-০৮ সাল  মারা োে ১১ জন। এবার 

আওোমী  ীগ আমল  ২০০৯ কর্লক ৮ নলভম্বর ২০১৩ সা  পে থন্ত মারা কগলে ৫৬৪ জন। হরিাল র সতহংসিাে ২০১৩ সাল র ২৬ 

অলটাবর কর্লক ১৬ নলভম্বর পে থন্ত কমাট ১০ তেলন তনহি হলেলে ২৭ জন, আহি হলেলে এক হাজালররও কবতে। ককলট , কপলরা , 

কবামাে অতিেগ্ধ হলেলে ৭৬ জন। এলের মলধ্য ১৩ তেশু ও তিনজন প্রতিবন্ধী রলেলে। শুধু আগুলন পুলড়ই মারা কগলে ৬ জন। ৪৯০টি 

োনবাহলন আগুন কেওো হলেলে। কেড় হাোলরর কবতে ককলট  তবলফারে  লটলে এবং উদ্ধার হলেলে আট েিাতিক (দেতনক সকাল র 

খবর, ১৭ নলভম্বর ২০১৩) । 

 

েেম জািীে সংসে তনব থাচলনর প্রর্ম বষ থপুতিথর তেলন ২০১৪ সাল র ৫ই জানুোতর ঢাকাে সমালবে করলি না কেওোর  টনালক 

ককন্দ্র কলর ৬ই জানুোতর কর্লক অতনতে থষ্টকাল র অবলরালির োক কেে তবএনতপ। এ অবলরাি একে’ তেন পার কলরলে। অবলরাি-হরিাল  



কপলরা  কবামাে অতিেগ্ধ হলে মারা কগলেন ১৫৩ জন। এই সমলে ঢাকা কমতেকযা  কল লজর িথ্য অনুোেী কপলরা  কবামাে অতিেগ্ধ 

হলে ভতিথ হলেলেন ১৮১ জন, তচতকৎসা অবস্থাে মারা োন ২২ জন।  

 

২০১৪ সাল র কেব্রুোতর মালস জািীে সংসলে প্রিানমিী কেখ হাতসনার িথ্য অনুোেী, তবএনতপ-জামাি কজালটর অবলরাি-

হরিাল র প্রর্ম ৫২ তেলনর নােকিাে ১  াখ ২০ হাজার ককাটি টাকারও কবতে আতর্ থক ক্ষতি হলেলে। এই সমলে কমপলক্ষ ১০১ জলনর 

মৃত্যয এবং সহস্রাতিক আহি হলেলেন। ১ হাজার ১৭৩টি োনবাহলন অতিসংলোগ করা হলেলে।   

   

ঢাকা কচম্বার অব কমাস থ অযান্ড ইন্ডাতিজ (তেতসতসআই) ওই সমলে এক পতরসংখ্যালন বল লে, এক তেলনর হরিাল  ক্ষতি হে 

১ হাজার ৬০০ ককাটি টাকা। তবতজএমই-এর িথ্য মলি, একতেলনর হরিাল  কপাোক খালি ক্ষতির পতরমাে ১৪০ ককাটি টাকা। পতরবহে 

মাত কলের মলি, গাতড় চ াচ  বন্ধ র্াকাে ১ তেলন কমপলক্ষ ২৫০ ককাটি টাকার ক্ষতি হলে। 

 

 বাাংলাদেদের মানুষ োহন্ত হপ্রয়। িারা দু’মবলা অন্ন, হচহকৎসা, হেিা ও বাসস্থান মপদল সদন্তাষ্ট। িারা চায় না মেদের এই 

অপরাজনীহি। িারা চায় োহন্ত, আইদনর োসন, বাক ও ব্যহক্ত স্বাহধনিা। জনেি ঘৃিাতদর প্রিযাখ্যান কদরদে এই জ্বালাও-মপািাও, 

 রিাদলর মি ধ্বাংসাত্মক ও হ াংসাত্মক রাজনীহিদক। িারা চায় রাজননহিক েলগুদলার মদে েিিদির চচ যা, জীবন র্াপদনর হনরাপত্তা, 

োহন্তদি বসবাস করার মি সুদর একটি মেে। হ াংসাত্মক, ধ্বাংসাত্মক, জ্বালাও-মপািাও এর মি রাজনীহি মর্ িারা পেদ কদরন িা 

কলেকটি রাজননহিক েদলর মেওহলয়াপনা মেদক কবাঝা র্ায়। িালের উপ তি করলি হলব যুদ্ধাপরািীলের সালর্ গ াগত  কলর 

বাং ালেলে জনগলের সমর্ থন পাওো োলব না। এখন বাং ার মানুষ বুঝলি তেলখলে, প্রকৃি ইতিহাস জানলি কপলরলে, উগ্রবােী 

সাম্প্রোতেক কগাষ্ঠীলক তচলন কেল লে। িাোড়া ক্ষমিাসীন হওোর সংতক্ষপ্ত পর্ সংসে রুদ্ধ কলর তেলেলে। বাং ার জনগে কস পলর্ 

কাউলক ক্ষমিাে কেলি তেলব না।  

 জািীে সংসে তনব থাচন খুব দূলর নে। তনব থাচনলক ককন্দ্র কলর আবার িমীে উগ্রবােী েতক্ত, জ্বা াও কপাড়াও েতক্ত মার্াচাড়া 

তেলে উঠলি পালর। তবতভন্ন তেবসলক সামলন করলখ আবারও কেলের স্থীতিেী িা নষ্ট করলি পালর। িারা তবতভন্ন ইস্যযলি গুজব েতড়লে, 

সরকার তবলরািী অপপ্রচার কলর জনগেলক তবভ্রান্ত করার পাঁেিারা করলি পালর। এই উগ্রবােী ও জ্বা াও কপাড়াও েতক্ত োলি মার্াচাড়া 

তেলে উঠলি না পালর কসতেলক সিকথ দৃতষ্ট রাখলি হলব।  

 

আসুন, রাজননহিক প্রহিহ াংসা ও ধ্বাংসাত্মক রাজনীহি পহর ার কদর আধুহনক ও সমৃদ্ধোলী বাাংলাদেে েিার মনতৃেোনকারী 

েহক্তদক স ায়িা কহর। ধ্বাংসাত্মক ও হ াংসাত্মক রাজনীহির পহরবদিয োহন্তপূি য ও যুহক্তহনত যর েিিাহিক চচ যা কহর, র্া মানুদষর কল্যাি 

ও মেঁদচ োকার স্বপ্নদক উৎসাহ ি কদর। এমন রাজননহিক েলদক সমে যন কহর। রাজনীহি ম াক আেহে যক, মসবামূখী ও মানুদষর 

কল্যাদির জন্য হনদবহেি। রাজনীহিহবেরা ম াক সৎ, মেেদপ্রহমক, পরমমি সহ ষ্ণু ও মেেদক এহেদয় হনদয় র্াওয়ার প্রধান কুেীলব -

এমন প্রিযাো কদর জনেি।  

# 

 

মলখক: পহরচালক, েিদর্াোদর্াে অহধেপ্তর, ঢাকা 
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