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মািনক খানঃ সরকাির চাকিরেত েকাটা প্রথা তুেল িদেত সাধারন ছাত্র
অিধকার সংরক্ষণ পিরষেদর ব্যানাের আন্েদালেনর ডাক িদেল সাধারন
িশক্ষার্থীেদর সাড়া িমলেছ না। ঈেদর পর হাক ডাক েছেড় আন্েদালনকারী
েনতারা মােঠ নামেলও িশক্ষার্থীেদর অংশগ্রহণ িছল েনহাতই হােত
েগানা। গুিট কেয়ক েনতাকর্মী পিরস্িথিত উত্তপ্ত করার েচষ্টা করেলও তা ব্যর্থ হয়। গত
কেয়ক িদেন ঢাকা িবশ্বিবদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর িবশ্বিবদ্যালয় এবং
রাজশাহী িবশ্বিবদ্যালয়সহ কেয়কিট িশক্ষা প্রিতষ্ঠােন কর্মসূচী
পালেনর েচষ্টা করা হেলও িশক্ষার্থীেদর অংশগ্রহণ িছল না। এর উপর
ছাত্রলীেগর মারমুখী অবস্থােনর কারেণ মােঠ দাঁড়ােতই পােরিন
আন্েদালনকারীরা। অথচ মাত্র েদড় দু’মাস আেগ েকাটা িবেরাধী
আন্েদালেন ঢািবসহ সারা েদেশর িশক্ষা
প্রিতষ্ঠান অগ্িনগর্ভ হেয় ওেঠ।
েকাটা িবেরাধী আন্েদালেন সম্পৃক্ত কেয়ক জেনর সােথ আলাপ কের জানা
যায়, ঈেদর পর বড় ধরেণর আন্েদালেনর পিরকল্পনা থাকেল সাধারন
িশক্ষার্থীেদর সাড়া না েমলায় তারা হতাশ। এর কারণ িহেসেব
আন্েদালেন েনতৃত্ব েদয়া কেয়কজন েনতার প্রশ্নিবদ্ধ ভূিমকােক দায়ী
করেছন তারা। তােদর মেত, সরকার প্রধান িহেসেব প্রধানমন্ত্রী েশখ
হািসনা সুিনর্িদষ্টভােব েকাটা না রাখার পক্েষ েঘাষনা িদেয়িছেলন।
তার েঘাষনার প্রিত আন্েদালনকারী েনতােদর আস্থা রাখা উিচত িছল ।
িকন্তু তারা প্রধানমন্ত্রীর প্রিত আস্থা না েরেখ সরকারেক িবব্রত
ও েবকায়দায় েফলেত নানা অপেকৗশেলর আশ্রয় েনয়। তারা হটকারীতামূলত ও
সরকারেক েবকায়দায় েফলেত িবিভন্ন কর্মসূচী েঘাষনা কের। েনতােদর
েফইসবুেকর মাধ্যেম উস্কািনমূলক িবিভন্ন েপাষ্ট েদয়া হয়। েদশেক
অস্িথিতশীল করেত গুিট কেয়ক েনতার উস্কািনমুলক বক্তব্য প্রচােরর
কারেণ আস্থা হািরেয় েফেল সাধারন িশক্ষার্থীরা। ফেল আন্দালেন আর
জনসমর্থন িমলেছ না।
আন্েদালেন
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িকছু কারণ খুঁেজ পাওয়া যায়। সাধারন িশক্ষার্থীরা প্রধানমন্ত্রীর
েঘাষনার প্রিত পিরপূর্ণ আস্থা রাখার কথা বেলেছন তারা।
আন্েদালেন েনতৃত্ব েদয়া িকছু েনতার অতীত কর্মকান্ড প্রকাশ হওয়া,
আন্েদালেনর
নােম
সরকার
িবেরাধী
কার্যক্রম
পিরচালনা,
আন্েদালনকালীন সরকারেক িবপেদ েফলেত েকৗশেল েফইসবুেক মৃত্যুর গুজব
ছিড়েয় উত্েতজনা ছড়ােনা, িভিসর বাসভবেন ন্যাক্কারজনকভােব হামলা,
ছাত্রলীগ েনত্রীর িবরুদ্েধ রগ কাটার মত িমথ্যা গুজব ছিড়েয়
অগ্িনগর্ভ পিরস্িথিত সৃষ্িট করা, িশিবর-ছাত্রদেলর েনতা-কর্মীেদর
েকৗশেল অংশগ্রহণ ও সিহংসতা সৃষ্িট এবং সরকার িবেরাধীেদর সঙ্েগ
েনত্রীবৃন্েদর েগাপন েযাগােযাগ েরেখ আন্েদালন পিরচালনার অিভেযাগ।
এছাড়া েকাটা বািতল িনেয় সরকার প্রধান িহেসেব প্রধানমন্ত্রী েশখ
হািসনা সুিনর্িদষ্ট েঘাষনা িদেলও তা আস্থায় না েরেখ িবিভন্ন
কর্মসূচী েদয়া হয়। যা সরকার িবেরাধী কর্মসূচী বেল অেনেকর ধারনা ।
বাংলােদেশর মুক্িতযুদ্ধ বাঙালীর আেবগ ও স্পর্শকাতর একিট িবষয়।
অথচ
মুক্িতেযাদ্ধােদর
িনেয়
আন্েদালনকারী
েনতৃস্থানীয়েদর
কুরুিচপূর্ণ মন্তব্য এবং মূলত মুক্িতেযাদ্ধা েকাটা টার্েগট কের
তা বািতেল েকৗশেলর আশ্রয় েনয়া হয়। সরকার সকল েকাটা তুেল েদয়ার
কথা বলেলও ভিবষ্যেত মুক্িতেযাদ্ধার সন্তানেদর জন্য স্েপশাল েকান
পরীক্ষার মাধ্যেম চাকিরর ব্যবস্থা করা যােব না মর্েম সংবাদ
সম্েমলেনর মাধ্যােম তার েজারােলা দাবী জনসম্মুেখ উপস্থাপন করার
মাধ্যেম তােদর উদ্েদশ্য পিরস্কার হয়। এর ফেল আন্েদালনকারী
েনতােদর কুটেকৗশল বুঝেত কােরা বাকী থােক না।
িনেজরা বঞ্চনার িশকার হেবন এই আশংকায় চাকিরেত িপিছেয় পড়া েজলার
িশক্ষার্থীেদর আন্েদালেন অংশগ্রহেণ অনীহা েদখা েদয়। “েকাটা বািতল
িনেয়
এখনই
প্রজ্ঞাপন
জাির”
আন্েদালনকারী
েনতােদর
েজার
জবরদস্িতমুলক এমন আচরন সাধারন কর্মীরা ভালভােব গ্রহণ কেরিন।
সরকার িবেরাধীেদর সােথ আন্েদালনকারী েনতােদর েগাপন সম্পৃক্ততাও
ভাল েচােখ েনয়িন িশক্ষার্থীরা। এসব কারেণ সাধারন িশক্ষার্থীেদর
আন্েদালেন অংশগ্রহেণ অনীহা প্রকাশ করেত েদখা যায়।
আন্েদালন সংগ্রােম সম্পৃক্ত িছল এমন কেয়ক জেনর সােথ কথা বেল জানা
েগেছ, তারা প্রধানমন্ত্রীর প্রিত আস্থাশীল। তারা আশা প্রকাশ
কেরন, েকাটা এেকবাের বািতল নয়, সংস্কােরর মধ্েয গ্রহণেযাগ্য একটা
সমাধান করেবন সরকার।
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