তৃ তীয় মাtা
আদশর্ eবং uেdশয্:
aপার pাকৃ িতক েসৗnযর্য্, েকািট মানুেষর pানশািkেত সমৃd, aিমত সmাবনার েদশ বাংলােদশ।
aথচ জেnর েগাড়া েথেকi sাধীনতা যুেdর পরািজত ধমর্াn েমৗলবািদ শিk আমােদর pােনর েদশিটেক
সামেনর িদেক eিগেয় েযেত বাধা সৃিs কের আসেছ। 1971 eর sাধীনতা যুেdর সময় আমােদর সূযয্র্
সnানেদর হtা কের, দুবলর্ মা েবানেদর uপর aতয্াচার কেরi oরা kাn হয়িন, oরা ছাtেদর রগ েকেটেছ,
িশkকেদর হtা কেরেছ, চাiিনজ kড়াল িদেয় েকেট টু কেরা টু কেরা কেরেছ মানুেষর েদহ। pগািতশীল
েলখকেদর হtা কের, জি েদর মদদ িদেয়, েজলায় েজলায় েবামা ফািটেয় tােসর সৃিs কের পৃিথবীর বুেক
শািnিpয় বাংলােদশীেদর আত বাদী িহেসেব িচি ত কের বাংলােদেশর aপূরনীয় kিত সাধন কেরেছ।
আমােদর গতানুগিতক সংবাদ মাধয্ম iেচছ থাকা সেtto েমৗলবািদ ei চk o ধমর্ িভিtক
রাজনীিতর িবরুেd েতমন িকছু বলেত পারেছ না কারন eেত তােদর pান নােশর েযমন ভয় থােক েতমিন
থােক সংবাদ মাধয্ম বn হেয় যাবার আশংকা। sাধীনতা যুেdর পরবত সমেয় eসব দল তােদর েনতৃ েt
িচি ত eবং aিভযুk যুdাপরািধেদর বহাল েরেখ eটাi pমান কেরেছ েয eসব দল sাধীনতা তথা
বাংলােদেশর কলয্াণ o pাগািতর পিরপিn। বাংলােদেশর েকামলমিত ধমর্pান মানুেষর pােনর aনুভূিতেক
বয্বহার কের oরা েদশিটেক pগািতর পথ েথেক িবচু য্ত করেত চায়। sাধীনতার eত বছর পেরo
বাংলােদেশর সংিবধান, জাতীয় পতাকা eবং জাতীয় সংগীত eর pিত eেদর িবnু মাt dা েনi। eখনo
তােদর দলীo েকান আচার aনুষঠােন জাতীo সংগীত বাজােনা হয় না। বাংলােদেশ গনতnt pিতষঠার েচষটা
েক বয্থর্ কের, iসলািম শাসনতnt কােয়ম কের oরা েদশিটেক আফগিনsােনর মত িপছেনর িদেক েঠেল িদেত
চায়।
তৃ তীয় মাtা বাংলােদেশর িকছু সেচতন নাগিরক eর সমnেয় গিঠত eকিট সংগঠন । eর মূল
লkয্ হল বাংলােদেশ ধমর্ িভিtক রাজনীিত বn কের রাষ eবং ধমর্েক পুেরাপুির আলাদা করেত জনমত
গঠন করা o 1971 eর ঘাতক দালালেদর িচি ত কের তােদর শািs দািব করা। েয সব দল o েলাক
ধমর্ েক kৎিসত ভােব বয্বহার কের, ধেমর্র নােম নানা aপকমর্ কের পিবt ধমর্েক কলুিসত করেছ o
বাংলােদশেক িপছেনর িদেক েঠেল িদেচছ তােদর aপকেমর্র মুখশু আধুিনক িমিডয়ার(oেয়বসাiট, চয্ট রুম
itািদ) dারা মানুেষর সামেন েখালাখুিল ভােব তু েল ধরা। পাশাপািশ, বাংলােদেশর িশl, সািহতয্, সংsিত
ৃ েক
লালন কের বাংলােদেশর sাধীনতার সিঠক iিতহাস aনুসnান o aধয্য়ন করা। জািতেক ধমর্াn
েমৗলবািদেদর iিতহাস িবকৃ িতর kচk েথেক মুk কের েসi aিমত সাmাবনা েক আহরন করেত সাহাযয্
করা।

