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সািভেয়ত ইউিনয়ন ও চেকাে াভািকয়ার স ক
িব

রাজনীিতর ইিতহােস

চেকাে াভািকয়া একিট

পূ ণ রা । ি তীয় িব যু ে র পূ েব

চেকাে াভািকয়া িছল একিট উ ত ধনতাি ক রা । এখােন গণতাি ক ঐিতহ িছল তেব এখােন
কিমউিন

রাে র

ভাবও কান অংেশ কম িছল না। তারা িছল দেশ ি তীয় বৃ হ ম দল। চক

শাসক দল কিমউিন েদর
এখানকার সংখ ালঘুেদর

ভাব বৃ ি েত আতি ত িছেলন। জামািনর নাৎিস শাসক িহটলার

াথর ার

ােথ চেকাে াভািকয়ােক

ধনতাি ক দশ েলা িহটলারেক বাধা দওয়ার কান
কেরিছল। তােদর িহটলার তাষেণর

াস করেত চেয়িছেলন। পুঁিজবাদী

য়াস কেরিন। বরং তারা তােক তাষণ

উদাহরণ হল ১৯৩৮ সােলর িমউিনখ চুি । ি তীয়

িব যু ে র সময় িহটলার চেকাে াভািকয়ােক দখল কেরিছল। িহটলােরর িব ে
দল িত

িতেরাধ আে ালন

থেক চেকাে াভািকয়ােক মু

কেরিছল। ১৯৪৫ সােল সািভেয়ত লালেফৗজ জামািনর হাত
কেরিছল।

১৯৪৬ সােল সাধারন িনবাচন অনু ি ত হেয়িছল। এই িনবাচেন কিমউিন
ভাট পেয়িছল। এই িনবাচেনর পর এক যু
দািয়

নন ি েম

মািকনী

িছল

সরকার গিঠত হেয়িছল।
হণ করার িস া

ািলেনর কােছ িবনা মেঘ ব পােতর মেতা।

ভাব পড়েল পূ ব ইউেরােপর কিমউিন

ািলন অনু ভব কেরিছল এখােন

১৯৪৮ সােল

সম িবেরাধী দলেক উে দ কের একদলীয় কিমউিন

এর ফেল স ূ ণভােব চেকাে াভািকয়া কিমউিন
িনয়ি ত হেয়িছল।

ধানম ী িহসােব

িনেয়িছল। চক সরকােরর

বলেয় ফাটল ধরেব।

চেকাে াভািকয়ােত সািভেয়ত িন ন বজায় রাখেত।
ধানম ী গটওয়া

দল ৩৮ শতাংশ

গটঅয়া । িতিন অন ান দেলর সােথ সহেযািগতা কের চলেত চেয়িছেলন।

১৯৪৭ সােল চক সরকার মাশাল পিরক না ক
এই িস া

চক কিমউিন

ািলন

চেয়িছেলন

ািলেনর িনেদেশ চক
শাসন

িত া কেরন।

রাে পিরণত হেয়িছল এবং স ূ ণভােব মে া

চেকাে াভািকয়ার সােথ সািভেয়ত রািশয়ার স ক বিশিদন ব ু পূ ণ িছলনা। চক জনগণ
শ

পািটর নতৃে

ভাবেক ভােলাভােব মানেত চায়িন। মে ার িনেদেশ চক কিমউিন

এবং

মতায় আনা হয় আেলকজা ার ডুবেচক

শাসেন পিরবতন আেস আ িনন নেভাতিনর পিরবেত

ক। িতিন র ণশীল ও উ সং ারপ ীেদর মেধ একিট ভারসাম র ার চ া কেরিছেলন। িতিন
হািজর কেরিছেলন ‘ াগ বস

পিরক না’। িতিন আভ রীণ ও বেদিশক

অনু সরণ কেরিছেলন। চেকাে াভািকয়ার জাতীয় ও সং ৃ িতক ঐিতহ েক
সমাজতে র সােথ ব ি

িদেয়িছেলন, সািভেয়ত কাযাবলীর িব ে
ে

পেয়িছল।

িবিভ

লখা এই সময় সংবাদপে

শাসেন যমন গণত ীকরণ
িছলনা।

াধীনতা িফিরেয়
কািশত হয়।

হেয়িছল তমনই অথৈনিতক

হয় িবেক ীকরণ। চেকাে াভািকয়ােত য ধরেনর সমাজত

চেয়িছেলন তা মােটই সািভেয়ত অনু সৃত সমাজত

পািট ত

পিরেবশ চ িছেলন। পুরােনা

ীকৃিত দওয়ার কথা উেঠিছল। িতিন সংবাদপে র

াট দলেক

রাজৈনিতক ব ীরা মুি

িদেয়িছেলন। িতিন

াধীনতা এবং গণতে র িমলন চেয়িছেলন। চক কিমউিন

যােত সবিকছু ভােলাভােব আেলাচনা করা যায় তার জন িতিন মু
সস াল ডেমা

নতুন নীিত

ে

ডুবেচক

িত া করেত

াভািবক কারেণ ডুবেচেকর এই

কমসূ চীেক সািভেয়ত রািশয়া মেন িনেত পােরিন। সািভেয়ত রািশয়া ডুবেচেকর এইসব কমপ ােক
সমাজতে র
পররা

িত িব াসঘাতকতা বেল মেন কেরিছল।
ে ও ডুবেচক এক

অ ু িলেহলেন চক

ত

নীিতেক অনু সরণ কেরিছেলন।

সািভেয়ত রািশয়ার

শাসন চলেত রাজী হয়িন। চেকাে াভািকয়া পি ম জামািনর সােথ স ক

াপেন অ সর হেয়িছল। িক

পি ম জামািনর সােথ সািভেয়ত রািশয়ার স ক ভােলা িছল না।

াভািবক কারেণই সািভেয়ত রািশয়া চক

জাতে র এই পদে পেক মানেত পােরিন। চক

শাসন যু েগা ািভয়া ও রামািনয়ার সােথ ভােলা স ক রাখার চ া কেরিছল। সািভেয়ত রািশয়া
এটাও ভােলাভােব মানেত পােরিন। চেকাে াভািকয়ার রাজধানী

ধান কেস ু েক স ধনা দওয়া হেয়িছল তা িছল সািভেয়ত

ধান মাশাল িটেটা এবং রামািনয়ার
রািশয়ার

কােছ

কাটা

ঘােয়

নু েনর

িছেটর

মেতা

চেকাে াভািকয়ােক িনয় েন রাখার জন ওয়ারশ চুি ভু
কের। ১৯৬৮ সােলর ২৩ শ মাচ

ােগ যভােব যু েগা ািভয়ার রা

সেডেন ছয়িট কিমউিন

হণ কেরিন। এই সে লন িস া

িনেয়িছল

অসহ

ব পার।

সািভেয়ত

যু রা

দশ িলর সােথ এেকর পর এক বঠক
রা িমিলত হেয় ডুবেচেকর নীিতেক

চেকাে াভািকয়ার নীিত সমাজতে র পে

িতকারক। মে া থেক ডুবেচক ক ডেক পািঠেয় তার নীিতেত পিরবতেনর কথা বলা হয়, িক
ডুবেচক তা মানেত অ ীকার কেরন।

চেকাে াভািকয়ার এই অনমনীয় মেনাভাব

ইউিনয়েনর মেন ভীিতর স ার কের, মেন হয় য চেকাে াভািকয়া কিমউিন

সািভেয়ত

বলেয় ভাঙন

ধরােনার চ া করেছ। চেকাে াভািকয়ােক সমেঝ দওয়ার জন সািভেয়ত ইউিনয়ন ১৯৬৮ সােল

২০ শ আগ

চেকাে াভািকয়া আ মণ কের। পূ ব জামািন, পাল া , হাে ির ও বুলেগিরয়া

চেকাে াভািকয়ায় সনা পািঠেয়িছল।
ডুবেচক সািভেয়ত রািশয়ার এই আ াসনেক মানেত পােরিন। ১৯৫৬ সােল সািভেয়ত হাে ির
আ মণ কেরিছল, হাে ির
সািভেয়ত আ মণ
চূ ড়া

িতেরাধ গেড় তুেলও ব থ হেয়িছল। এই অিভ তা থেক ডুবেচক

িতেরােধ কান ব ব া

অধঃপতন িছল তা চক কিমউিন

হণ কেরিন। িক

এই আ মণ য মাকসবােদর

পািটর বুঝেত অসু িবধা হয়িন। সািভেয়ত ইউিনয়ন

ডুবেচক ও তার সহকমীেদর ব ী কের মে ােত পাঠােনা হয়। ১৯৬৮ সােলর ২৬ শ আগ
চেকাে াভািকয়ার সােথ একিট চুি

কের। এই চুি র

ারা

চেকাে াভািকয়া

ইউিনয়েনর সকল দাবী মেন িনেত বাধ হেয়িছল। ডুবেচকেক সািভেয়ত মুি
পুনরায়

মতায় এেসিছেলন। সািভেয়ত ইউিনয়ন ও চেকাে াভািকয়ার চুি

সািভেয়ত সন চক দেশ থাকেব। সািভেয়ত এেতও স

মে া

সািভেয়ত

িদেয়িছল। িতিন
ত বলা হেয়িছল য

িছল না কারন তারা জানেতা ডুবেচক

ক িনয় েন রাখা কিঠন িবষয়। গণতাি ক ঐিতহ ও অিধকােরর

িত ডুবেচেকর িছল গভীর

আ া। িতিন সািভেয়ত িনয় েন চলেত রাজী িছেলন না। তাই সািভেয়ত ইউিনয়ন ডুবেচক ক
মতা থেক অপসারেণর পিরক না করেত থােক। ডুবেচক ক অপসারণ কের মে া িনেজেদর
পছ

মেতা

াফ

সাক ক

মতায় এেনিছল। িতিন ডুবেচেকর নীিত ক পিরহার কের

সািভেয়ত রািশয়ার ইে পূ রণেকই বিশ

িদেয়িছল। অপসািরত ডুবেচক ক

রা দূ ত করা হেয়িছল। িকছু িদন পর তােক কিমউিন

থেম তুরে

দল থেক বিহ ার করা হয়।

চেকাে াভািকয়ায় ডুবেচেকর নতৃে ষােটর দশেক য গণত ীকরেণর উেদ াগ নওয়া হেয়িছল
তা িক ব থ হয়িন। ঐ ঐিতহ ক অনু সরণ কের আিশর দশেক পূ ব ইউেরােপ সািভেয়ত রািশয়ার
ভােবর িব ে
গণত

িতবাদ

হেয়িছল। ১৯৮৯ সােল চেকাে াভািকয়া সহ সম

পূ ব ইউেরােপ

জ লাভ কেরিছল। ষােটর দশেক চক – সািভেয়ত ইউিনয়ন স ক িনেয় িবতক

হেয়িছল তার অবসান ঘেট।

