আওয়ামী
রাজনীিত

লীেগর

সন্ত্রােসর

ডাকািত ফ্যাসীবােদর
আগুেনর উত্তাপ আর কয়লার কােলা রং কখেনাই আলাদা হয় না। আওয়ামী লীগ
েথেকও েতমিন আলাদা করা যায় না তার চিরত্র, ঐিতহ্য ও দলীয়
সংস্কৃিত। েসিট েযমন গণতন্ত্র ধ্বংেসর, েতমিন অটল ভারত-প্েরম এবং
রাজৈনিতক সন্ত্রােসর। এবং েসিট দলিটর জন্ম েথেকই। প্রিতেদেশ
প্রিতিট রাজৈনিতক দেলরই একিট আদর্শ থােক। মানুষ েস আদর্শ
বাস্তবায়েন দলবদ্ধ হয়,েস লক্েষ শ্রম েদয়,েমধা েদয়,অর্থ েদয় এবং
প্রেয়াজেন প্রাণও েদয়। েস লক্ষ্েয সমাজতন্ত্িরেদর রেয়েছ েযমন
সমাজতান্ত্িরক দল, েতমিন ইসলামপন্িথেদর রেয়েছ ইসলািম দল। িকন্তু
আওয়ামী লীেগর আদর্শ েকানিট? দেলর আদর্শ ধরা পেড় দেলর নীিত,কর্ম ও
আচরেণ। আওয়ামী লীেগর প্রিতষ্ঠা বহুকাল আেগ,দলিট কেয়কবার ক্ষমতায়ও
েগেছ। ফেল েগাপন থােকিন তার নীিত,কর্ম ও আচরণ। আর তােত প্রকাশ
েপেয়েছ
আদর্শ।
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রিহত
কেরিছেলন
মতপ্রকােশর স্বাধীনতা। ক্ষমতায় বেসই েশখ মুিজব েদশবাসীর জন্য
আইনিসদ্ধ
মতবােদর
একিট
তািলকা
েবঁেধ
িদেয়িছেলর,েসিট
িছল
জাতীয়তাবাদ,সমাজতন্ত্র ও ধর্মিনরেপক্ষবাদ। এর বাইের েকান আদর্শ
িনেয় রাজনীিত করা বা িভন্ন দল গড়ােক শাস্িতেযাগ্য েফৗজদাির অপরাধ
েঘািষত কেরিছেলন। এমনিক আল্লাহর েবঁেধ েদয়া একমাত্র আদর্শ
ইসলামেক িনেয়ও নয়। ফেল তার বাংলােদেশ েকান ইসলামী দল িছল না।
ডাকাতেদর অপরাধ, তারা অন্েযর সম্পদ দখেল বা লুণ্ঠেন সন্ত্রাস
কের,এবং েস সন্ত্রােস অস্ত্র ব্যবহার কের। তােদর ডাকািত ব্যক্িতর
িবরুদ্েধ। আর ফ্যাসীবােদর ডাকািত হল েদশ এবং সমগ্র েদশবাসীর
িবরুদ্েধ। তারা সন্ত্রােস নােম রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখেল। ডাকােতর
সন্ত্রােস
রাজনীিত
নাই,
ভণ্ডামীও
নাই।
িকন্তু
রাষ্ট্রীয়
ক্ষমতাদখেলর সন্ত্রােস রাজনীিত হল মূল হািতয়ার। সন্ত্রােসর সােথ
েসখােন রাজনীিত েযমন আেছ েতমিন প্রতারণাও আেছ।েস কারেণই ১৯৭০
সােলর িনর্বাচেন েশখ মুিজব আট আনা েসর চাউল খাওয়ানার ওয়াদা
কেরিছেলন। ১৯৭২-৭৩-এ তলাহীন ঝুিড় এবং ১৯৭৪-এ ভয়াবহ দুর্িভক্ষ
উপহার িদেল িক হেব,সত্তেরর িনর্বাচেন িতিন েসানার বাংলা গড়ার
প্রিতশ্রুিত
শুিনেয়িছেলন।
েদশ
ও
েদশবাসীর
উপর
ডাকািতেত

িনর্বাচন,রাজপেথর জনসভা এবং িমিছলও পিরনত হয় সন্তােসর িশকার।
িনর্বাচেনর আেগই রাজপেথর দখল েনওয়ার এটাই ফ্যাসীবাদী সনাতন
েকৗশল। িহটলার েসিট জার্মানীেত কেরিছল। আর আওয়ামী লীগ েস েকৗশেলর
প্রেয়াগ
কেরেছ
অতীেতর
প্রিতিট
িনর্বাচেন।
এ
িনবন্েধ
েস
সন্ত্রােসর িকছু উদাহরণ েদয়া হেব। মুেখ গণতন্ত্েরর কথা বেল েশখ
মুিজব েযমন একদলীয় বাকশালী স্ৈবরাচার প্রিতষ্ঠা কেরিছল, েতমিন
স্বাধীনতা ও সার্বেভৗমত্েবর কথা বেল িতিন ইিতহাস গেড়িছেলন ভারেতর
সােথ ২৫ সালা দাসচুক্িতর। উন্নয়েনর ওয়াদা িদেয় েডেক এেনিছেলন
েদশীয় িশল্েপ ধ্বংস, অর্থৈনিতক দুর্গিত ও ভয়ানক দুর্িভক্ষ।
ক্ষুদার্ত মানুষ তখন উচ্িছষ্েটর েখাঁেজ কুকুেরর সােথ আস্তাকুঁেড়
প্রিতেযািগতায় েনেমিছল। মিহলারা তখন লজ্জা িনবারেণ মাছধরা জাল
পড়েত বাধ্য হেয়িছল। নবাব শােয়স্তা খােনর আমেলর “ধেণ-ধােন
পুষ্েপভরা” বাংলা তখন িবশ্ববাসীর কােছ পিরিচত েপেয়িছল তলাহীন
িভক্ষার ঝুিড় রূেপ। বাংলােদেশর ইিতহােস এই হল মুিজবামল। হাজার
বছেরর ইিতহােস আর েকান আমেলই আন্তর্জািতক অঙ্গেণ েদশিটর এত
অপমান জুেটিন।

েশখ মুিজেবর বক্তৃতা ও রাস্তায় লিগ–ৈবঠা
েশখ মুিজব তাঁর শাসনামেল সকল রাজৈনিতক দলেক িনিষদ্ধ কের একমাত্র
দল বাংলােদশ কৃষক-শ্রিমক আওয়ামী লীগ (সংক্েষেপ বাকশাল) প্রিতষ্ঠা
কেরিছেলন। িনিষদ্ধ কেরিছেলন সকল িবেরাধী দলীয় পত্র-পত্িরকা। এমন
একদলীয় শাসন,এমন সর্বনাশা দুর্িভক্ষ এবং মতামত প্রকােশর উপর এমন
কেঠার িনেষধাজ্ঞার ইিতহাস প্রিতেবশী ভারত ও পািকস্তােন নাই।
েনপাল এবং শ্রীলংকােতও নাই। অথচ েস স্ৈবরাচাির মুিজবই হল আওয়ামী
লীেগর শ্েরষ্ঠ েনতা ও শ্েরষ্ঠ আদর্শ। যারা ইসলােমর প্রিতষ্ঠা চায়
তারা েকারআন-হাদীেসর চর্চা বাড়ায়। কারণ েকারআন-হাদীেসর জ্ঞােন
ইসলােমর প্রিতষ্ঠায় মানুষ েবশী েবশী একিনষ্ঠ ও আত্মত্যাগী হয়।
ডাকাত সর্দােরর বার বার দীর্ঘ বক্তৃতা শুেন িশষ্যরা েতমিন বড়
ডাকাত হয়। গণতন্ত্র-হত্যাকাির একজন বাকশালী েনতার বক্ততার
ক্যােসট হাজার বার শুিনেয়ও িক তাই গণতন্ত্েরর প্রিতষ্ঠা বােড়?
তখন েতা বরং কর্মীরা উৎসাহ পায় লিগ ৈবঠা িনেয় রাস্তায় মানুষ
হত্যায়। এবং উৎসব বােড় অন্য দেলর িমিছল-িমিটং পণ্ড করা বা
যাত্রীভর্িত বােস আগুণ ধিরেয় িনরীহ মানুষ হত্যায়। এমন সিহংসতাও
তখন িশষ্যেদর কােছ গণতান্ত্িরক রাজনীিত মেন হেয়। েশখ মুিজেবর ৭
মার্েচর ভাষণ হাজােরা বার শুিনেয়ও তাই েদেশ রাজৈনিতক সহনশীলতা

বােড়িন। গণতন্ত্রও প্রিতষ্ঠা পায়িন। অন্যেদর মােঝ দূের থাক,েখাদ
আওয়ামী লীগ কর্মীেদর জীবেনও তােত ৈনিতক িবপ্লব আেসিন। বরং েবেড়েছ
নীিতহীনতা এবং িবপর্যয়।

অজ্ঞতার িবপদ
িবষেক িবষরূেপ জানাটা জীবন বাঁচােনার জন্য জরুরী। নইেল িবষ পােন
প্রাণনাশ ঘেট। েদশেক বাঁচােত হেলও েতমিন েদেশর শত্রুেদর িচনেত
হয়। এক্েষত্ের অজ্ঞতা হেল েদেশর জন্য মহািবপদ। আর েস অজ্ঞতা দূর
করেত হেল রাজনীিতেত যােদর িবচরণ তােদর ইিতহাস জানািট জরুরী। কারণ
তারাই ঘুেরিফের েদেশর ড্রাইেভট িসেট বেস। চািরত্িরক গুণাগুণ,
েপশাগত েযাগ্যতা ও শারীরীক সুস্থ্যতা না েজেন কাউেক এমনিক বােসর
বা
ট্েরেনর
চালক
করােতও
মহা
িবপদ।
েনশােখার
মদ্যপ,দািয়ত্বজ্ঞানহীন দুর্বৃত্ত বা অন্ধ মানুষও তখন চালেকর িসেট
বসার সুেযাগ পায়। এেত দুর্ঘটনায় প্রাণনাশ ঘেট যাত্িরেদর। তাই
অন্যান্য দেলর সােথ আওয়ামী লীেগর ইিতহাসেকও েদশবাসীর সামেন তুেল
ধরার কাজিট অিত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আওয়ামী লীগ একিট বৃহৎ
রাজৈনিতক দল। ক্ষমতায় িগেয়ই শুধু নয়, ক্ষমতার বাইের েথেকও দলিট
েদেশর জন্য অপূরণীয় ক্ষিতর সামর্থ রােখ। তাই েদেশর কল্যােণ অিত
অপিরহার্য হল দলিটর প্রকৃত পিরচয় জানা। এ ক্েষত্ের ব্যর্থ হেল
ক্ষিতিট হেব িবশাল। িকন্তু বাংলােদেশ েস কাজিটই যথার্থ ভােব
হয়িন। বরং যা হেয়েছ তা হল,সুেকৗশেল দলিটর মূল চিরত্রিটেক েগাপন
করার। েশখ মুিজেবর ১৯৭০-এ িবপুল িনর্বাচনী িবজয় এবং ৭ই মার্েচর
জ্বালাময়ী ভাষেনর বাইেরও দলিটর িবশাল ইিতহাস আেস। বাংলােদশী
ছাত্রেদর কােছ েস ইিতহাসিট জানা ইিতহাস-ভূেগাল, িফিজক্সেকিমষ্ট্রী
বা
িচিকৎসা
শাস্ত্েরর
জ্ঞান-লােভর
েচেয়
কম
গুরুত্বপূর্ণ
নয়।
কারণ
স্েরফ
ইিতহাস-ভূেগাল,
িফিজক্সেকিমষ্ট্রী,িচিকৎসা বা কািরগির জ্ঞান বািড়েয় েদশেক বাঁচােনা যােব
না। এমন িক রাস্তাঘাট,কলকারখানা,কৃিষ উৎপাদন বা িবেদেশ েলাক
রপ্তািন বািড়েয়ও নয়। েদশ বাঁচােত হেল েদেশর শত্রুেদর েচনার
িবকল্প নাই। তাছাড়া কারা েদেশর শত্রু বা মীরজাফর -েস সত্যিট
েগাপন করা মহাপাপ। ইসলােম এিট কিবরা গুনাহ। কারণ তােদর না েচনার
িবপদিট েতা িবশাল। এমন জ্ঞানলােভর ক্েষত্ের তাই কাযা েনই,
কাফ্ফরাও েনই। বরং এ ক্েষত্ের গাফলিত হেল জািতর জীবেন েগালামী
েনেম আেস শত শত বছেরর জন্য। এমন মহাপােপর কারণই ১৭৫৭ সােল বাংলার
স্বাধীনতা লুণ্িঠত হেয়িছল। আগ্রাসী ইংেরজেদর হােত েসিদন েয

পরাজয়িট ঘেটিছল েসিট অর্থিনতক পশ্চাদপদতার কারেণ নয়। ৈসন্য
সংখ্যার কমিতর কারেণও নয়। এমনিক িশল্েপ অনগ্রসরতার কারেণও নয়।
বরং েস
সময় েতা িবশ্েবর িবস্ময়কর মসিলন িশল্প িছল বাংলায়, যা
রপ্তানী হত ইউেরােপ। তখন িসরাজুদ্েদৗলার ৈসন্যসংখ্যা িছল ইংেরজ
ৈসন্েযর েচেয় প্রায় দশগুণ েবশী। তােদর হােত বড় বড় কামানও িছল।
িকন্তু েস িবশাল বািহনী পরাজয় েঠকােত পািরিন। ১৭৫৭ সােলর েস
েশাচনীয় পরাজয়িট ঘেটিছল েদেশর মীরজাফরেদর না েচনার কারেণ। তােত
ফল দাঁিড়েয়িছল,মীর জাফেরর ন্যায় জঘন্য িবশ্বাসঘাতকেক েসিদন
শাস্িত না িদেয় েদেশর েসনাপিত বানােনা হেয়িছল।
নবাব িসরাজুদ্েদৗলার ন্যায় শাসকেদর অজ্ঞতায় মীর জাফেররা েযমন
েসনাপিত হয়,জনগেণর অজ্ঞতায় েতমিন শত্রুরাওই তারা েনতা হওয়ার
সুেযাগ পায়। তাই জনগণেক অজ্ঞ রাখােতই তােদর িবজয় ও আনন্দ।
অজ্ঞতার বড় িবপদিট হল,একই গর্েত পা তখন বার বার পেড়। তাই
বাংলােদেশ ইিতহাস জ্ঞান
সাম্রাজ্যবাদী
শাসেনর

ইচ্ছা কেরই বাড়ােনা হয়িন। েসিট
ব্িরিটশ
আমেল,
েতমিন
আজ।ও।

েযমন
তাই

বাংলােদশীেদর িবপদ ১৭৫৭ সােল পলাশীেত েশষ হয়িন। একাত্তেরও েশষ
হয়িন। ২০১১ সােল এেসও েশষ হয়িন। ১৯৭১ েথেক ১৯৭৫-এ সীমাহীন ভারতীয়
লুন্ঠন,তলাহীন
িভক্ষার
ঝুিলর
পিরচয়,১৯৭৪
সােল
ভয়াবহ
দুর্িভক্ষ,মুিজেবর হােত গণতন্ত্র-হত্যা, রক্িষবািহনীর হােত ৩০
হাজার বাংলােদশী হত্যার ন্যায় ভয়াবহ ঘটনাগুিলও েতা ঘেটেছ একই
কারেণ। আজও
বাংলােদেশর রাজনীিত,অর্থনীিত,সংস্কৃিত এবং িমিডয়া
েযভােব আগ্রাসী ভারেতর হােত অিধকৃত, িছনতাই হেয়েছ েযভােব
তালপট্িট
দ্বীপ,লুণ্িঠত
হচ্েছ
েযভােব
পদ্মা,িতস্তা
ও
ব্রহ্মপুত্েরর পািন এবং সীমান্েত তারকাঁটায়
েযভােব মানুষ -েসগুিলর কারণও িক িভন্নতর?

ঝুেল

লাশ

হচ্েছ

িবষধর েগাখরা শাপ িবছানায় িনেয় ঘুমােল প্রাণ বাঁেচ না। েস িবপদ
েথেক বাঁচেত হেল েচাখ েখালা রাখেত হয়। েতমিন িচহ্িনত সন্ত্রাসী ও
গণতন্ত্রহত্যাকাির,িবেদশী চর এবং ক্ষমতািলপ্সু ব্যক্িতেক বন্ধু
মেন কের েনতা বানােল,এবং তােক েভাট িদেয় ক্ষমতায় বসােল েদশও
বাঁেচ না। তাই শ্েরষ্ঠ জ্ঞান স্েরফ িবষাক্ত মশামািছ,শাপিবচ্ছু,েরাগজীবানূর জ্ঞান নয়; অিত গুরুত্বপূর্ণ হল সমােজর িবষধর
শাপেদর পিরচয়িট যথার্থ জানা। মশামািছ, শাপ-িবচ্ছু ও েরাগজীবানূর
আক্রমেন বহু হাজার েলাক মারা েগেলও তােত জািত পরািজত বা অিধকৃত
হয় না। তলাহীন িভক্ষার ঝুিলও হয় না। িবশ্েবর বহুেদেশ এমন মহামাির
বহুবার এেসেছ। িকন্তু ছদ্দেবশী শত্রুেক েনতা বানােল েদশ অিধকৃত

হয়। মুিজব আমেল বাংলােদশ ২৫ সালা দাসচুক্িতেত আবদ্ধ হেয়িছল এবং
িভক্ষার ঝুিল রূেপ িবশ্বব্যাপী পিরিচিত েপেয়িছল েতা এমন এক
ব্যর্থতার কারেণই। এ িবপদ েথেক বাঁচার জন্য উন্নত স্বাধীন
েদশগুেলা
শুধু
কলকারখানা,হাসপাতাল,স্কুল-কেলজ,গেবষণাগার
ও
রাস্তাঘাট গেড় না,শত শত েকািট টাকা ব্যােয় ইিতহাস চর্চা ও
েনতােদর আচরনিবিধ জানার িবশাল িবশাল প্রিতষ্ঠানও গেড়। তােদর
পিলিসর উপর গেবষণা কের। শত শত েকািট টাকা ইিতহাস িনেয় বইও েলেখ
এবং জনগেণর মােঝ েস জ্ঞােনর চর্চাও বাড়ায়। হার্ভার্ড, েকম্ব্িরজ,
অক্সেফার্ড িবশ্বিবদ্যালয় িবখ্যাত শুধু তােদর িবজ্ঞান-িবষয়ক
গেবষণাগােরর জন্য নয়, বরং ইিতহাস-িবষয়ক িবশাল িবশাল প্রিতষ্ঠােনর
কারেণ।
িকন্তু
বাংলােদেশ
েস
কাজিট
হয়িন।
ফেল
বাংলােদেশ
মশামািছ,শাপ-িবচ্ছু,েরাগজীবানূর আক্রমেণ মানুষ মরা কমেলও িবপদ
কেমিন। বরং ধ্বংেসর িদেক েদশ দ্রুত েধেয় চেলেছ আভ্রন্তরীণ শত্রুর
কারেণ।েদশ আজ অিধকৃত এসব শত্রুেদর হােত।

সন্ত্রাস সংসেদ ও রাজপেথ
আওয়ামী

লীেগর

ক্েষত্ের

যা

ঐিতহািসক

সত্য

তা

হল,বাংলােদেশর

ইিতহােস এটাই একমাত্র দল যা গণতন্ত্েরর নােম ক্ষমতায় িগেয়
গণতন্ত্রেকই দাফন কের এবং প্রিতষ্ঠা কের একদলীয় বাকশালী শাসন।
স্বাধীন
মতপ্রকাশেক
িবেরাধীেদর
দমেনর

তারা
কােজ

দণ্ডনীয়
হািতয়াের

অপরােধ
পিরনত

পিরনত
কেরিছল।
কেরিছল
েদেশর

আদালত,িবচারক,পুিলশ ও প্রশাসনেক। েসিট েয শুধু মুিজবামেল তা নয়,
যখনই দলিট ক্ষমতায় েগেছ তখনই েস কাজিট কেরেছ। এমনিক অন্যেদর উপর
সন্ত্রােস অিত িনষ্ঠুরতার পিরচয় িদেয়েছ ক্ষমতার বাইের থাকা
কােলও। আওয়ামী লীগ তার সন্ত্রােসর রাজনীিত হঠাৎ শুরু কেরিন। দশিবশ বছর আেগও নয়। বরং েসিটর শুরু দলিটর জন্ম েথেকই। এবং
সন্ত্রােসর েস রাজনীিত শুধু মাঠকর্মী বা ক্যাডারেদর হােত
সীমাবদ্ধ থােকিন। েসিটর েহাতা িছল মূল েনতারাই। তাছাড়া অন্যদেলর
জনসভা ও িমিছল পণ্ড করার মধ্েযও েস সন্ত্রাস সীমাবদ্ধ থােকিন,বরং
সন্ত্রাস হেয়েছ েখাদ সংসদ ভবেন। েস সন্ত্রাস েয শুধু হাতাহািত বা
মারিপেঠও সীমাবদ্ধ িছল, তা নয়। গিড়েয়েছ মানুষ খুেণ। লিগৈবঠা িনেয়
কর্মীেদর হােত মানুষ খুেনর আেগই নৃশংস িনষ্ঠুরতায় েসিদন
পারঙ্গমতা েদিখেয়িছল দলিটর সংসদীয় সদস্যরা। ১৯৫৪ সােলর িনর্বাচেন
যুক্তফ্রন্েটর শরীক দল রূেপ আওয়ামী লীগ েসিদন পূর্ব পািকস্তােনর
প্রােদিশক পিরষেদ িবপুল সংখ্যক আসন পায়, িকন্তু তােদর েস িবজেয়

গণতান্ত্িরক মূল্যেবাধ িবজয়ী হয়িন, সংসেদরও েগৗরব বােড়িন। বরং
দলিটর দলীয় সাংসদেদর মােরর আঘােত প্রাণ হারান তৎকালীন পূর্ব
পািকস্তান প্রােদিশক পিরষেদর িডপুিট স্পীকার জনাব শােহদ আলী। েস
খবর েসিদন িবশ্ববাসী েজেনিছল। আওয়ামী লীেগর েনতাগণ এভােব েসিদন
চুনকািল েলপন কেরিছল পািকস্তােনর মুেখ এবং পথ কের িদেয়িছল সামিরক
শাসেনর।
আওয়ামী লীেগর প্রিতষ্ঠাতা িছেলন মাওলানা ভাষানী। িকন্তু িনেজর
প্রিতষ্িঠত দেল িতিন েবশী িদন থাকেত পােরনিন। দ্বন্দ শুরু হয়
আেরক েনতা জনাব েসাহরাওয়ার্দীর সােথ। ভাষানী আওয়ামী লীগ েছেড়
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্িট (ন্যাপ) নােম নতুন দল গেড়ন। ন্যাপ তখন
আওয়ামী লীেগর প্রবল প্রিতপক্ষ রূেপ আত্মপ্রকাশ কের। ফেল আওয়ামী
সন্ত্রােসর খড়গ পের এ দলিটর উপর। ১৯৫৭ সােলর ২৫েশ জুলাই মাওলানা
ভাষানীর েনতৃত্েব পূর্ব ও পশ্িচম পািকস্তােনর সমমনা েবশ িকছু
েনতা ও কর্মী এক রাজৈনিতক সম্েমলেন িমিলত হেয়িছেলন ঢাকার রুপমহল
িসেনমা হেল। পশ্িচম পািকস্তান েথেক েস সভায় েযাগ েদন খান আব্দুল
ওয়ালী খান, িময়া ইফতারখান উদ্দীনসহ বহু রাজৈনিতক ব্যক্িতত্ব। তখন
আওয়মী লীগ েনতা েসাহরাওয়ার্দী পািকস্তােনর প্রধানমন্ত্রী, আর
পূর্ব পািকস্তােনর মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান। আওয়ামী লীেগর
েসক্েরটাির তখন েশখ মুিজব। েসসােথ িতিন মন্ত্রীও িছেলন। জনসভা
পণ্ড করার মূল দািয়ত্ব িছল তারই উপর। তখন বাসভর্িত গুণ্ডা এেন
ন্যােপর সভা পণ্ড করা হয়। েস িদনিটেত পুিলশ বািহনীর কার্যকলাপ
িছল আেরা ন্যাক্কারজনক। হামলাকাির গুণ্ডােদর িবরুদ্েধ েকান
ব্যবস্থা না িনেয় তারাও বরং গুণ্ডােদর সােথ হামলায় েযাগ েদয়।
পািকস্তােন ইিতহােস েসিটই িছল সরকাির দেলর পক্ষ েথেক সর্বপ্রথম
রাজৈনিতক
সন্ত্রাস।
িবেরাধীেদর
িপটােত
েসিদন
রক্িষবািহনীর
প্রেয়াজন পেড়িন, পুিলশেকই তারা েস কােজ ব্যবহার কেরিছেলন। রুপমহল
িসেনমা হেল হামলা সত্ত্েবও েস সভায় ন্যাশনাল আওয়ামী পার্িট
(ন্যাপ)এর জন্ম হয়। পেরর িদন ২৬ েশ জুলাই িছল পল্টেন ন্যােপর
জনসভা। মাওলানা ভাষানীসহ পশ্িচম পািকস্তান েথেক আগত েনতােদর েস
জনসভায় ভাষন েদবার কথা। িকন্তু আওয়ামী লীগ েস জনসভা হেত েদয়িন।
আওয়ামী লীেগর গুণ্ডাবািহনীর ঝিটকা েবেগ েস জনসভার উপর হামলা কের।
দক্িষেণ নবাবপুর েরলক্রিসং, উত্তের পুরেনা পল্টন, পশ্িচেম কার্জন
হল এবং পশ্িচেম মিতিঝল এ িবস্তীর্ণ এলাকা এক কুরুক্েষত্র পিরণত
হয়। ভন্ডুল হেয় যায় ভাষানীর জনসভা। সংসদীয় গণতন্ত্েরর নােম
এভােবই গণতন্ত্র চর্চােক েসিদন অসম্ভব করা হেয়িছল।

সত্তেরর িনর্বাচেন আওয়ামী লীেগর প্রধাণ স্ট্রােটজী হয়,িনর্বাচেনর
আেগই রাজপেথ দলীয় দখলদাির প্রিতষ্ঠা করা। েকৗশল হয়,অন্য কাউেক
িনর্বাচনী প্রচার চালােত না েদয়া। তােদর এ লক্ষ্য পূরেণ জামায়ােত
ইসলামীেক তারা প্রধান শত্রু মেন কের। ফেল এ দলিটর িবরুদ্েধ
আওয়ামী লীেগর সন্ত্রাস িছল আেরা িহংসাত্মক ও গুরুতর। ১৯৭০ সােলর
১৮ই জানুয়াির পল্টন ময়দােন িছল জামায়ােত ইসলামীর িনর্বাচনী
জনসভা। েস জনসভায় মাওলানা মওদূদীর বক্তৃতা েদয়ার কথা। িকন্তু েস
জনসভা আওয়ামী লীেগর িবশাল গুণ্ডাবািহনী হেত েদয়িন। হামলা চািলেয়
িতনজনেক েসিদন শিহদ কের, আহত কের কেয়ক হাজার। দলীয় অিফেস বেস েশখ
মুিজব িনেজ বেলিছেলন, মাওলানা মওদূদী িকভােব পল্টেন িমিটং কের
েসিট েদেখ িনব। মুিজেবর েস কথা আিম েসিদন িনজ কােন শুেনিছ। পেরর
রিববার অর্থাৎ ২৫েশ জানুয়াির িছল মুসিলম লীেগর জনসভা। মুসিলম
লীেগর েকন্দ্রীয় সভাপিত জনাব ফজলুল কােদর েচৗধুরীর বক্তৃতা েদয়ার
কথা। আওয়ামী লীেগর গুণ্ডারা েস জনসভাও হেত েদয়িন। েসিদনও পল্টন
ময়দােন িনেজ উপস্িথত েথেক আওয়ামী লীেগর সন্ত্রাসীেদর ইটপাথর
মারার েস দৃশ্য স্বেচােখ েদেখিছ। এর পেরর রিববার িছল পেহলা
েফব্েরয়াির।
েসিদন
পল্টন
ময়দােন
িছল
জনাব
নূরূল
আমীেনর
েনতৃত্বাধীন পািকস্তােন িডেমাক্রািটক পার্িটর জনসভা। েসিদন পল্টন
ময়দােনর েস মঞ্েচ উপস্িথত িছেলন েমৗলিভ ফিরদ আহম্মদ, জনাব মাহমুদ
আলী, আিজজুল হক নান্নাহ িময়া, ইউসুফ আলী েচৗধুির েমাহন িময়া,
এ্যাডেভােকট আব্দুস সালাম খানসহ বহু েনতৃবৃন্দ। দেলর েনতা জনাব
নূরুল আমীন তখনও মঞ্েচ আেসনিন। আওয়ামী লীগ েনতারা েস জনসভাও হেত
েদয়িন,শুরুেতই হামলা শুরু হয়। েকান েকান েনতার মাথার পাথর
পেড়,এমনিক জনসভা পণ্ড করার পর েফরতগামী েনতােদর উপরও তারা হামলা
হয়।

িজহাদ বনাম রাজনীিত
েদশ-েসবা,সমাজ-েসবা,জনেসবা তথা ব্যক্িত ও রাষ্ট্েরর কল্যােন িকছু
করার মাধ্যম হল রাজনীিত। আত্মত্যাগী মানুষ এখােন েমধা েদয়, শ্রম
েদয়, এমনিক প্রাণও েদয়। রাজনীিতেক আরবীেত বলা হয় ‘িসয়াসা’।
েকারআন ও হাদীেস ‘িসয়াসা’র েকান উল্েলখ নাই। তেব যা আেছ তা হল,
ব্যক্িত, সমাজ ও রাষ্ট্েরর কল্যােণ সর্বাত্মক আত্মিনেয়ােগর
প্েররণা। আেছ ইক্বামেতর দ্বীন তথা দ্বীেনর প্রিতষ্ঠার কথা। আেছ
আল্লাহর েকারআনী িবধােনর িবজেয় অর্থদান,শ্রমদান এমনিক প্রাণদােনর
তািগদ। ইসলােম এিট পিবত্র ইবাদত। এিট পিবত্র িজহাদ। মুসলমােনর

এটাই রাজনীিত। রাষ্ট্ের ও সমােজ আল্লাহর প্রিতিনিধত্ব বা
েখলাফেতর দািয়ত্ব পালন িনছক নামায-েরাযা-হজ্ব-যাকাত পালেন হয় না।
এ জন্য অপিরহার্য হল িজহােদ তথা আল্লাহর শিরয়িত িবধান প্রিতষ্ঠার
রাজনীিতেত অংশগ্রহণ। নামায-েরাযা-হজ্ব-যাকাত পালেন ব্যক্িতর
জীবেন আধ্যাত্িমকতা আেস। আেস তাকওয়া। আর েস তাকওয়ািট হল,আল্লাহর
অবাধ্যতা েথেক বাঁচার সার্বক্ষিণক েচতনা। এিট হল তাঁর হুকুম
পালেন লাগাতর অঙ্িগকার। এমন তাকওয়া েথেকই েমােমন পায় আল্লাহর
দ্বীেনর পূর্ণ অনুসরেণর প্েররণা। ঈমানদােরর কাজ হল,তাকওয়া-িনর্ভর
িনেজর েস আধ্যাত্িমক পিরবর্তনেক স্েরফ মসিজদ বা িনজ-গৃেহর মােঝ
সীমাবদ্ধ না েরেখ সমাজ ও রাষ্ট্েরর অঙ্গেণ িনেয় যাওয়া। ঈমানদােরর
রাজনীিত হল মূলত েস কােজরই বাহন। পিবত্র েকারআেন ঈমানদােরর মূল
িমশন রূেপ যা বর্ণনা করা হেয়েছ তা হল, “আমারু িবল মারুফ”, “েনহী
আিনল মুনকার” এবং িলইউযিহরাহু আলাদ্দীিন কুল্িলহী”। এর অর্থ
“ন্যােয়র
আেদশ”,
“অন্যােয়র
িনর্মূল”
এবং
“সকল
মতবাদ,আদর্শ ও ধর্েমর উপর ইসলােমর িবজয়”। নবীজী(সাঃ)র যুেগ আজেকর
ন্যায় রাজৈনিতক দল
িজহােদ
অর্েধেকর

িছল না, রাজনীিতও িছল
েবশী
সাহাবী
শহীদ

না। িছল িজহাদ। েস
হেয়
েগেছ।
তেব

েসক্যুলািরষ্টেদর কােছ িজহাদ নাই, শাহাদতও নাই। যা আেছ তা হল
ক্ষমতা দখেলর লক্ষ্েয দল গড়া, দলাদিল করা, িমথ্যা ওয়াদা িদেয়
দলভাির করা এবং গদীর স্বার্েথ সকল উপােয় জনগণেক প্রতারণা করা।
এিটই হল, েমিকয়ােবলীর “পিলিটক্স” তথা েসক্যুলার রাজনীিত।

সবেচেয় বড় ডাকািত
েমহনত,
ত্যাগস্বীকার
বা
লড়াই
শুধু
ঈমানদারগণই
কের
না।
ডাকাতরাও রাত জােগ, েমহনত কের, এমনিক প্রাণও েদয়। ডাকাতরা হানা
েদয় ব্যক্িতর ঘের বা েদাকােন। িকন্তু প্রিতেদেশ সবেচেয় বড় ডাকািত
হয় েদেশর রাজনীিতর ময়দােন। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কুক্িষগত করার
লক্ষ্েয এখােন ময়দােন নােম েদেশর সবেচেয় দুর্ধষ্য ডাকাতরা। তােদর
লক্ষ্য, সমগ্র রাষ্ট্রীয় সম্পেদর উপর দখলদাির প্রিতষ্িঠত করা।
নৃশংসতায় এরা িহংস্র পশুেকও হার মানায়। মানব ইিতহােস সবেচেয় বড়
রক্তপাত ঘেটেছ েতা এসব বড় বড় ডাকাতেদর কারেণ। বাংলােদেশও সবেচেয়
েবশী রক্তপাত ঘিটেয়েছ তারা। েসিট েযমন একাত্তের,েতমিন আজও ।
িনেজেদর গিদ-দখেলর েস প্রেজক্টেক বেলেছ জনগেণর অিধকার আদােয়র
রাজনীিত। অথচ বাস্তেব েসিট িছল জনগণেক অিধকারহীন করার ষড়যন্ত্র।
তাই আওয়ামী লীেগর িবজেয় েশখ মুিজেবর গিদলাভ সম্ভব হেলও ডাকািত

হেয়েছ জনগেণর েমৗিলক অিধকাের, যা এমনিক ইয়ািহয়া বা আইয়ুেবর আমেলও
ঘেটিন। এটাই িছল বাংলােদেশর ইিতহােস সবেচেয় বড় ডাকািত। এেত লুট
হেয়েছ েমৗিলক মানিবক অিধকার। েস লুেট রাজনীিতেত একেচিটয়া বাকশালী
মেনাপিল েবেড়িছল আওয়ামী লীেগর। িনেজেদর েস একেচিটয়া মেনাপিল
বাড়ােত প্রেয়াজেন তারা িবেদশী ডাকাতেদরও েডেক আেন। একাত্তের
ভারতীয় বািহনীেক বাংলােদেশ েডেক আনার প্েরক্ষাপট িনর্িমত হেয়িছল
েতা এভােবই। ফেল েসিদন বাংলােদেশর হাজার হাজার েকািট টাকার
মালামাল এবং যুদ্ধাস্ত্র ভারেত ডাকািত হেয় যায়। ধ্বিসেয় েদয়
সীমান্ত তথা অর্থনীিতর তলা। িবিণমেয় উপহার েদয় এক তলাহীন িভখারী
বাংলােদেশর। েডেক আেন ভয়ানক দুর্িভক্ষ,যােত মৃত্যু ঘেট বহু লক্ষ
বাংলােদশীর। িবগত বহু শত বছের বাংলােদেশর সকল ডাকাত এবং সকল
িহংস্র পশু িমেলও এত মৃত্যু, এত দুঃখ ও এত অপমান উপহার েদয়িন যা
ভারতীয় ডাকাত ও তার বাংলােদশী বাকশালী সহেযাগীরা একাত্তর েথেক
পঁচাত্তর -এ চার বছের িদেয়েছ।

ডাকািতর েচেয়ও নৃশংস
ডাকাতেদর তবুও িকছু িবিধমালা থােক। তারা িদবােলােক ডাকািত কের
না। যাত্রীভর্িত বােসও আগুন েদয় না। িবত্তহীন গরীব মানুষেকও
লুণ্ঠেনর লক্ষ্য বানায় না। িকন্তু ক্ষমতােলাভী রাজৈনিতক ডাকাতগণ
নৃশংসতা ঘটায় দীবােলােক। তােদর নৃশংসতায় সবেচেয় েবশী মারা পেড়
িনঃস্ব গরীেবরা।এবং ধিন হয় সবেচেয় ধিনরা। তাছাড়া েলাভটা েযখােন
িবশাল নৃশংসতাও েসখােন িবকট। বাংলােদেশর আওয়ামী রাজনীিতেত েস
নৃশংসতা েয কতটা প্রকট তার িকছু উদাহরণ েদয়া যাক। হরতাল
বাংলােদেশ নতুন িকছু নয়। বহু দল বহু বছর ধেরই হরতাল কের আসেছ।
ব্িরিটশ এবং পািকস্তােন আমেলও হরতাল হেয়েছ। িকন্তু বােস আগুণ
িদেয় যাত্রীেদর হত্যা করা বা গােয় েপট্েরাল েঢেল কাউেক পুিড়েয়
মারা এক ভয়াবহ নতুন নৃশংসতা। আর বাংলােদেশর রাজনীিতেত েসিট
আমদানী কেরিছল আওয়ামী লীগ েনতাকর্মীগণ তােদর িনেজেদর ডাকা
হরতালগুেলােত। আর তা িনেয় আওয়ামী লীগ েনতােদর মেন েকান অনুেশাচনা
নাই, আফেসাসও নাই। ১৯৯৩ সােল যাত্রাবাড়ীেত আওয়ামী লীেগর ডাকা
হরতােলর িদেন-দুপুের বােস আগুণ লািগেয় ১৮ জন যাত্রীেক পুিড়েয়
মারা হয়। ২০০৪ সােলর ৪ই জুলাই িছল আেরকিট হরতােলর িদন। েসিদন
েশরাটেনর সামেন একিট েদাতালা বােস আগুণ িদেয় হত্যা করা হয় ১০ জন
িনরীহ বাসযাত্রীেক। ২০০৫ সােলর ২১েম হরতােলর িদেন আিমর েহােসন
নামক এক িসএনিজ চালকেকর গােয় েপট্েরাল েঢেল আগুণ েদয়। ২৫েশ েস

ঢাকা েমিডেকল কেলজ হাসপাতােল েস মারা যায়। ২০০৫ সােল জানুয়াির
মােস িমরপুর এক নম্বর েসকশেন হরতােলর আেগর রােত হরতােলর সমর্থেণ
একিট বাসেক লক্ষ কের েবামা ছুঁড়া হয়। িকন্তু েবামািট পেড় মিফজ
নামক একজন িরকশাচালেকর উপর। গার্েমন্ট শ্রিমক মিফজ ৮ সন্তােনর
সংসার চালােত েস িদেন ফ্যাক্টরীেত কােজর পাশাপািশ রােত িরকশা
চালােতা। ঐ সময় েস বাচ্চােদর জন্য দুধ িকনেত িরকশা িনেয় রাস্তায়
েবর হেয়িছল। িকন্তু আওয়ামী লীেগর সন্ত্রাসী তাঁেক আর দুধ িকেন
তার ক্ষুদার্ত সন্তানেদর কােছ িফরেত েদয়িন। েস িফেরিছলই িঠকই,তেব
লাশ হেয়। ২০০৬ সােলর ২৮েশ অক্েটাবর জামায়ােত ইসলামীর একিট
িমিছেলর উপর আওয়ামী লীেগর কর্মীগণ গিল-ৈবঠা িনেয় হামলা কের। েস
হামলায় িনহত হয় ৫ জন জামাতকর্মী, আহত হয় বহু শত। ২০০৫ সােলর ৬ই
েফব্েরয়ািরর হরতােল আশরাফ িসদ্িদকী নামক একজন পুিলশেক আওয়ামী লীগ
কর্মীরা িপিটেয হত্যা কেরিছল। ২০০৬ সােলর ১৩ই নেভম্বর ৈদিনক
“প্রথম আেলা” খবর ছােপ, “১৪ দেলর অবেরােধর প্রথম িদেন ১৫-২০িট
গািড় ভাঙচুর ও অগ্িণসংেযাগ হয়। সাভাের ৮িট গািড় ভাঙচুর হয়।” ২০০৪
সােলর ৮ই জুন ৈদিনক ইত্েতফাক িরেপার্ট ছােপ, “চার দলীয় সরকােরর
প্রথম িতন বছের হরতােল ২৫িট িবআরিটর বাস েপাড়ােনা হয়।” ২০০৬
সােলর ৭ই িডেসম্বর ৈদিনক যায়যায় িদন প্রিতেবদন ছােপ, ১৩ িদেনর
অবেরাধ ও সিহংস রাজৈনিতক কর্মসূচীেত ৭৭ জন মারা যায়, ২৮০০ আহত হয়
এবং ১৮০০ পঙ্গু হয়। েদেশর ক্ষিত হয় ৬ হাজার েকািট টাকা।

খুিনেদর বাঁচােত েশখ হািসনা
স্ৈবরাচাির

দুর্বৃত্ত

এরশাদ

তখন

ক্ষমতায়।

তখন

েদেশর

প্রধানমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খান। এরশাদ িবেরাধী আন্েদালন তখন
েবগবান হওয়ার পেথ। েশখ হািসনােক েস আন্েদালন েথেক দূের সরােনার
ষড়যন্ত্র আেট এরশাদ। লক্ষ্য,িনেজর স্ৈবরাচারেক শক্িতশালী ও
দীর্ঘায়ীত করা। েস পিরকল্পনায় ধরা েদয় েশখ হািসনা। িবিণমেয়
এরশােদর কাছ আদায় কের েনয় বহু সুেযাগ-সুিবধাও। দলীয় খুিনেদর
বাঁচােত েশখ হািসনা েয সুিবধাগুেলা আদায় কেরিছেলন তার একিট
উদাহরণ েদয়া যাক। েস সময় রাজশাহী িবশ্বিবদ্যালেয়র দুইজন িশিবর
কর্মীেক িনর্মম ভােব হত্যা কের আওয়ামী লীগ সমর্থক ছাত্রলীেগর
কর্মীরা। ইেটর উপর তােদর মাথা েরেখ ইটিদেয় মগজ েথথেল েদয়া
হেয়িছল। িদনদুপুের সংঘিটত েস নৃশংস হত্যাকাণ্েড জিড়ত থাকার
অপরােধ আদালত কেয়কজন ছাত্রলীগ কর্মীেক শাস্িত েদয়। এমন দুর্বৃত্ত
খুিনেদর পক্ষ িক েকান সভ্য মানুষ েনয়। খুিণেদর ঘৃণা করা েতা

মানুেষর অিত েমৗিলক মানিবক গুণ। িকন্তু েস সন্ত্রাসী খুণীেদর
পক্ষ েনয় েশখ হািসনা। জনাব আতাউর রহমান খান তার স্মৃতীচারণ বইেত
িলেখেছন, এরশােদর সােথ আলাপ করেত এেস েশখ হাসীনা দাবী তুলেলন
িতিন েকান আলাপই করেবন না যিদ না শাস্িতপ্রাপ্ত উক্ত ছাত্রলীগ
কর্মীেদর মূক্িত েদয়া হয়। িনজদলীয় সন্ত্রাসী খুিনেদর িনয়ন্ত্রেন
রাখার সামর্থ েশখ হািসনার িছল না। সামর্থ িছল না তােদর কৃত খুেনর
ন্যায় জঘন্য অপরাধেক ঘৃণা করার। েতমিন এরশােদর িছল না েশখ
হািসনার দাবীর কােছ নত না হওয়ার মত ৈনতীক েমরুদণ্ড। হািসনার
দাবীর মুেখ স্ৈবরাচাির এরশাদ েস সাজাপ্রাপ্ত খুিণেদর মুক্িত
িদেয়িছল।
কারণ
এরশােদর
কােছ
গুরুত্বপূর্ণ
িছল
িনজ
গদীর
িনরাপত্তা,েক েকাথায় খুণ হল বা সন্ত্রাস ঘটেলা েসিট দমেন তার
েকান আগ্রহ িছল না। তার লক্ষ্য িছল, রাজৈনিতক প্রিতপক্ষ দমন।
আওয়ামী লীেগর রাজনীিতেত সন্ত্রাস েয কতটা প্রবল, েশখ হািসনার
কােছ িনজ দেলর খুিনেদরেক খুেণর শাস্িত েথেক বাঁচােনাটা েয কতটা
গুরুত্বপূর্ণ -এ হল তার প্রমাণ। িনেজর িপতা ও পিরবাের অন্যেদর
খুেনর িবচার িনেয় িতিন আদালত বিসেয়েছন। িকন্তু বহু হাজার মানুষ
েয প্রিত মােস খুন হচ্েছ তােদর িবচার কই? তাঁর দৃষ্িটেত িক
অন্যেদর জীবেনর েকান মূল্যই েনই। প্রধানমন্ত্রী রূেপ তার
দায়বদ্ধতা িক শুধু িনজ দল ও পিরবােররর প্রিত? স্বজনহারা দুঃখী
পিরবােরর িক ন্যায় িবচার চাওয়ার েকান অিধকারই নাই? ফ্যাসীবাদী
রাজনীিতেত অন্যেদর িবচার চাওয়া দূের থােক বাচার অিধকারই েদয়া
হয়না। িহটলােরর ফ্যাসীবাদী শাসেন তাই গ্যাস েচম্বাের ৬০ লাখ
ইহুদীেদর িবনািবচাের হত্যা করা হেয়িছল। মুিজবামেলও লাশ হেয়িছল ৩০
হাজার িবেরাধী দলীয় কর্মী।, তােদর পিরবারগুেলা হািরেয়িছল ন্যায়
িবচার চাওয়ার অিধকার। েশখ হািসনা তাঁর িপতার েস ফ্যাসীবাদী
আদর্শেকই আজ

অনুসরণ কের চেলেছন।

আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় েগেল পুিলশ ও প্রশাসেনর প্রধানতম নীিত হেয়
দাঁড়ায় দলীয় েনতা ও দুর্বত্তেদর বাঁচােনা। েস লক্ষ্য পুরেন েশখ
মুিজেবর প্রেয়াজন পেড়িছল িবশাল রক্িষবািহনী গেড় েতালার। আর আজ
েস অিভন্ন কাজিটই করেছ পুিলশ,র্যাব,প্রশাসন,আদালত এবং আদালেতর
সরকাির উিকলগণ। তােদর কাজ হেয়েছ জনগেণর হাত েথেক সন্ত্রাসীেদর
প্রেটশকন েদয়া। আওয়ামী লীগ কর্মীগণ রাস্তায় িমিছল িনেয় নামেল আেগ
িপেছ পুিলশ বািহনী তােদরেক পাহারা েদয়। জনমানবহীন গভীর জঙ্গেল
মানুষ খুণ বা ব্যািভচার হেল শাস্িত হয় না। কারণ েসখােন পুিলশ
নাই,আইন আদলত না। জঙ্গল েতা পশুেদর জন্য, েলাকালয় েছেড় জঙ্গেল
বসবাস করার িবপদ তাই ভয়ানক। িকন্তু জঙ্গেলর আইনহীনতা েনেম এেসেছ

বাংলােদেশর জনপেদ। ফেল খুন এবং ধর্ষেণও শাস্িত হয় না। খুণ, ধর্ষণ
ও সন্ত্রােস বেনর পশুর ন্যায় দুর্বৃত্তেদর এত িনর্ভীক হওয়ার েহতু
েতা েসটাই। েশখ হািসনা নব্বইেয়র দশেক যখন প্রথমবার ক্ষমতায়
এেসিছেলন তথন জাহাঙ্িগর িবশ্বিবদ্যালেয়র এক ছাত্রলীগ েনতা ধর্ষেন
েসঞ্চুরীর উৎসব কেরিছল। েস খবর পত্রপত্িরকায় বড় বড় েহিডংেয় ছাপা
হেয়িছল। েয েকান সভ্য েদেশই ধর্ষণ শাস্িতেযাগ্য অপরাধ। তাই েস
নরপশুেক িতিন আদালেত তুেলনিন,একিদেনর জন্যও েকান রূপ শাস্িত
েদনিন। েশখ হািসনার নীিত-ৈনিতকতা ও িবচােরর মানদণ্ড েয কতটা
িভন্ন এ হল তার নমুনা।
প্রশ্ন হল,অপরাধীর কৃত অপরােধর িবরুদ্েধ
শাস্িতর েদয়ার আগ্রহ জন্েম? ডাকাত দেলর
বরং ডাকাতেদর মধ্েয েক কতটা নৃশংস ভােব
ডাকাত সর্দােরর কােছ েবশী গুরুত্ব পায়।

ঘৃনা না থাকেল িক তােক
সরদােরর েসিট থােক না।
ডাকািত করেলা েসিটই বরং
েশখ হািসনার কােছ দেলর

সন্ত্রাসীেদর কদর েতা এজন্যই প্রবল। ফেল পুিলেশর সামর্থ নাই
তােদর আদালেত েতালার। একই অবস্থা িছল েশখ মুিজেবর। তাই মুিজেবর
আমেল েকািট েকািট টাকার িরিলেফর কম্বল ও অন্যান্য মালামাল চুির
হেয়েছ, কােলাবাজারীেদর হােত হাজার হাজার েকািট টাকার সম্পদ ভারেত
পাচার হেয়েছ, ছাত্রলীগ েনতােদর হােত বহু ছাত্র খুণ হেয়েছ। িকন্তু
েসসব অপরােধ কাউেক িক একিদেনর জন্যও শাস্িত হেয়েছ? বরং গাজী
েগালাম েমাস্তাফােদর মত হাজার হাজার দুর্বৃত্ত িছল তাঁর িনত্যেদর
সহচর। তােদর কাউেক িক িতিন দল েথেক এক িদেনর জন্যও বিহস্কার
কেরেছন? তােদর িনেয় বরং দলীয় দফতর, দলীয় সভা,মন্ত্রীসভা ও
প্রশাসন রমরমা কেরেছন। এখন বরং ক্ষমতায় যাওয়ােত ছাত্র লীগ ও
আওয়ামী লীগ েনতাকর্মীেদর উপর সন্ত্রােসর দায়ভার কেমেছ। েস কােজ
েনেমেছ পুিলশ ও র্যািপড এ্যাকশন ব্যািটিলয়েনর েবতনভূক েসপাইরা।
এক সময় অন্যেদর রাজপেথর িমিছল ও জনসভা পণ্ড করেত আওয়ামী লীেগর
েনতাকর্মীরা িনেজরা ময়দােন নামেতা,েনতা-কর্মীেদর লিগৈবঠা িনেয়
েপটােত। আর আজ
েস কােজ নামেছ সরকাির প্রশাসন, পুিলশ ও র্যাব।
রাজপেথ তারা িবেরাধী দলীয় েনতােদর যেথচ্ছাচাের লািঠেপটা করেছ,
সংসেদর এমিপ এবং িবেরাধী দলীয় িচপহুইপেক সম্প্রিত গােয়র কাপড়
খুেল িপিটেয়েছ,বুেকর উপর পা তুেল িপষ্ঠ করেছ পুিলশ। েদশ-িবেদেশর
পত্রপত্িরকায় েস ছিব ছাপাও হচ্েছ।

নৃশংস রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস

সম্প্রিত বহু পত্র-পত্িরকায় ছিব ছাপা হেয়েছ,সরকার জামায়াত
েনতােদর পােয় দণ্ডেবিড় পিড়েয়েছ। এমন দণ্ডেবিড় সাধারণত খুিণ বা
ডাকাতেদর পড়ােনা হয়। অথচ এ েনতারা কাউেক খুণ কেরেছন বা েকাথাও
ডাকািত কেরেছন েস প্রমাণ েনই। এমনিট করা হেয়েছ স্েরফ জনগেণর
েচােখ তােদরেক েহয় করা বা ৈদিহক ও মানিসক ভােব তােদরেক িনর্যািতত
করার লক্ষ্েয। একই উদ্েদশ্েয িবএনিপ,ইসলামী ঐক্যেজাট ও িহযবুত
তাহিরেরর কর্মীেদরও িনষ্ঠুর ভােব িপিটেয়েছ রাজপেথ। অন্যেদর কষ্ট
েদয়ার মধ্েযই হািসনা ও তার সরকােরর আনন্দ। এিট িনছক ৈনিতক েরাগ
নয়, ভয়ানক মানিসক েরাগ। িচিকৎসাস্ত্েরর ভাষায় এিট স্যািডইজম। এমন
মানিসক েরােগর কারেণ অন্যেদর ঘর েথেক েবর কের রাস্তায় টানার
মধ্েয তােদর আনন্দ। েস আনন্দিট পাওয়ার লক্ষ্েযই শত শত
িবেরাধীদলীয় েনতাকর্মীেদর গ্েরফতার করা হয় এবং গ্েরফতােরর পর েজল
খানায় জঘন্য অপরাধীেদর সােথ রাখা হয়।এবং পুিলেশর হােত সপ্তাহর পর
সপ্তাহ িরমাণ্েড েদয়া হয়। েস আনন্দিট পাওয়ার লক্ষ্েযই ধর্ষেণ
েসঞ্চুিরর পর ছাত্রলীগ কর্মীরা উৎসব কের। শুধু গ্েরফতারকৃত
েনতাকর্মীর দণ্ডেবিড় নয়, এমনিক ধর্িষতা নারীর সীমাহীন যাতনাও
তােদর েয কতটা পুলক েদয় এ হল তার নিজর। এমন এক িনষ্ঠুর আনন্দেবাধ
িনেয়ই েশখ মুিজব িসরাজ িসকদার হত্যার পর েদেশর সংসেদ দাঁিড়েয়
তৃপ্িতভের বেলিছেলন,“েকাথায় আজ িসরাজ িসকদার?” বাংলােদেশর িবপদ,
েদশ আজ এরূপ ভয়ানক অপরাধীেদর হােত অিধকৃত। শুধু পদ্মা, েমঘনা বা
িতস্তার পািন নয়, সমগ্র েদশেক ভারেতর হােত তুেল েদয়ােতই তােদর
আনন্দ। সন্ত্রাস এখন আর স্েরফ দুর্বৃত্ত সন্ত্রাসীেদর মেনাপিল
নয়,এিট এখন সরকাির প্রশাসেনর হািতয়ার। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রােসর এ এক
ভয়ংকর রূপ। শাসন ক্ষমতায় এর আেগ আইয়ুব খান এেসেছন, ইয়ািহয়া খানও
এেসেছন। মুিজবসহ বহু আওয়ামী লীগ েনতারা আগরতলা ষড়যন্ত্েরর ন্যায়
বহু গুরুতর অিভেযােগ গ্েরফতার হেয়েছন। িকন্তু তােদরেক িক একিদেনর
জন্যও িরমাণ্েড িনেয় শারীরীক ভােব অত্যাচার করা হেয়েছ? কাউেক িক
পােয় দণ্ডেবিড় পড়ােনা হেয়েছ? েশখ মুিজব েতা েজেল প্রথম শ্েরনী
েপেয়েছন। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও একাত্তের েদেশাদ্রহী মামলার
আসামী হওয়া সত্ত্েবও তার পােয় দণ্ডেবিড় পড়ােনা দূের থাক,পুিলশ িক
একিট আঁচড়ও িদেয়িছল? অথচ প্েরিসেডন্ট ইয়ািহয়ার মুখাকৃিতেক িহংস্র
পশুবৎ কের েস ছিব েদশময় প্রচার করা হেয়েছ। িকন্তু েয অপরাধ েশখ
হািসনা করেছ তাঁেক আজ
িক বলা যােব? সরকাির ভােব এত খুণ,এত
সন্ত্রাস ও এত দানবীয় িনর্যাতেনর পর েশখ হািসনা ও তার সরকারেক
মানবীয় বলেল ইয়ািহয়া বা আইয়ুব খানেক িক বলা যােব? ৩/১০/১১

