িনর্বাচেন
েভাট-ডাকািতর
অসভ্যতা ও অিত পেজিটভ িবষয়
েয েকান িবেবকহীন নৃশংস স্ৈবরাচািরর ন্যায় েশখ হািসনার ভাবনািট
িছল িনর্বাচেন স্েরফ তার িনেজর ও িনজ দেলর িবজয় িনেয়। িবজয়িট
ন্যােয়র পেথ হেলা, না অন্যােয়র পেথ হেলা, িনর্বাচেন কতটা নৃশংস
ভােব েভাট ডাকািত হেলা এবং েভাট প্রেয়াগ েথেক জনগণেক কতটা বঞ্িচত
করা হেলা – েশখ হািসনার মােঝ েস ভাবনার েলশমাত্রও নাই। অথচ েস
ভাবনার মােঝই েতা মানুেষর নীিত-ৈনিতকতা ও সভ্য িবেবকেবাধ। েস
ভাবনা না থাকাটাই েতা চরম অসভ্যতা। এরূপ চিরত্রিট একান্তই
ডাকাতেদর। ডাকাতেদর কােছ গৃহস্েথর ঘর েথেক অর্থলুটটাই মূল। কতটা
নৃশংসতা ও বর্বরতার সােথ ডাকািত হেলা, কতজন েস ডাকািতেত মারা
পড়েলা -েস ভাবনা তােদর থােক না।
তেব সাধারণ েচার-ডাকাতেদর েথেক েশখ হািসনা ও তার দলীয়
েচারডাকাতেদর একিট বড় রকেমর পার্থক্য সহেজই নজের পেড়। েসিট হেলা,
েচার-ডাকাতগণ যত খারাপ চিরত্েররই েহাক, তােদরও মান-সন্মােনর ভয়ভাবনা থােক। এজন্যই তারা রােতর আঁধাের িনেজেদর পিরচয় অিত েগাপন
েরেখ ডাকািত কের। কারণ, ডাকাতেদরও েছেলেমেয়, পিরবার পিরজন িনেয়
জনগেণর মােঝ বসবােসর ভাবনা থােক। শুধু পুিলেশর ভয় নয়, িনেজর
পিরবােরর েলাকজন, আত্মীয়স্বজন এবং পাড়া-প্রিতেবশী িক বলেব েস
লজ্জা-শরমও থােক। এজন্য ডাকািত করেত
িগেয় ধরা পড়েল ডাকােতরা
লজ্জায় পারেল গ্রাম েছেড় অন্যত্র চেল যায়। িকন্তু েস লজ্জা-শরম
েযমন হািসনার নাই, েতমিন তার দেলর েনতাকর্মীেদরও নাই। নইেল
মানুেষর েচােখর সামেন তারা েকন েভাট-ডাকািতেত নামেব?
লজ্জা থাকার কারণ সম্প্রিত ঢাকার এক অিভজাত স্কুেলর ছাত্রী নকল
করেত িগেয় ধরা পড়ায় আত্মহত্যা কেরেছ। িকন্তু লজ্জা না থাকার
কারেণ েশখ হািসনার নৃশংস ডাকািত েশেষ উৎসব কেরেছ। েয পুিলেশরা
তােক ডাকািতর ফসল ঘের তুেল িদেয়েছ তােদর খুিশ করেত ১২ই জানুয়াির
েদেশর ৬৩৩িট থানার সবগুিলেত সরকাির খরেচ িবশাল েভােজর আয়াজন করা
হেয়েছ। এবং েকন্দ্রীয় ভােব েভােজর আেয়াজন করা হেয়েছ ঢাকার পুিলশ
সদর দফতের। এবং েসিট ১৩ই জানুয়ািরেত। ব্িরিটশ আমেল এবং পািকস্তান
আমেল জনগেণর রাজস্েবর অর্েথ পুিলশেদর এমন েভাজ কখেনাই হয়িন। কারণ
এভােব ডাকািতর ফসল তারা কােরা ঘের তুেল েদয়িন। প্রশ্ন হেলা,
েদেশর দিরদ্র জনগণ িক ডাকাতেদর িবজয় ও িবজয় েশেষ আনন্দ বাড়ােত

রাজস্ব েদয়? পুিলেশর প্রিত এরূপ বাড়িত
তােদর সংশ্িলষ্টতাই প্রমাণ কের না?

আদর িক েভাটডাকািতেত

সাধারণ ডাকাতগণ এভােব ধরা পড়েল এরূপ উৎসব দূের থাক, লজ্জায়
গ্রামছাড়া হেতা। কারণ, ডাকােতরা ডাকািত করেলও তােদর লজ্জা বেল
িকছু থােক। এজন্যই তারা রােত লুিকেয়, েচহারা েঢেক ডাকািত কের।
িকন্তু েশখ হািসনার েস লজ্জা-শরেমর েকান বালাই নাই। অথচ নবীজী
(সাঃ)র হাদীস, লজ্জা ঈমােনর অর্েধক। অর্থাৎ যার লজ্জা নাই, তার
ঈমানও নাই। প্রশ্ন হেলা, েয ব্যক্িত সামান্য েভােটর লাভ সামলােত
পাের না, তার হােত েদেশর স্বাধীনতা এবং েদেশর লক্ষ লক্ষ েকািট
টাকার সম্পদ িনরাপদ থাকেব েকমেন?
িকন্তু হািসনা এবার েভাট-ডাকািতেত হােত নােত ধরা পেড়েছ। েভাটদান
শুরুর আেগই েভােটর বাক্স ভরা হেয়েছ। েযখােন ভরেত েদরী হেয়েছ
েসখােন দলীয় মাস্তােনরা েভাট েকন্দ্ের দাঁিড়েয় তােদর েচােখর
সামেন েভাটারেদর েনৗকায় িসল মারেত বাধ্য কেরেছ। েভাট েকন্দ্ের
ধােনর শীেষর েপািলং এেজন্টেক ঢুকেত েদয়া হয়িন। ধােনর শীেষর পক্েষ
েকাথাও িমিছল হেব এবং েপাষ্টার লাগােনা হেব েস সুেযাগও েদয়িন।
শুধু তাই নয়, ধােনর শীেষর েভাট েদয়ািট ধরা পড়েল েভাটারেক
িনর্যাতেনর িশকার হেত হেয়েছ। েনায়াখালীেত ৪ সন্তােনর এক মা’েক
ধােনর শীেষ েভাট েদয়ােত ধর্ষণ করা হেয়েছ। েস খবরিট পত্িরকােত
ছাপা হেয়েছ। রাজশাহীর তােনােরর কলমা গ্রােম ধােন শীেষ েবশী েভাট
পড়ায় েস গ্রােম যানবাহন চলাচল বন্ধ কের েদয়া হেয়েছ। বন্ধ করা
হেয়েছ কৃিষক্েষেত গভীর নল কূেপর পািন। গ্রােমর বাইের েবরুেল
মারধর করা হেয়েছ। খবরিট েছেপেছ ঢাকার েডইলী স্টার। েশখ হািসনা ও
তার দলীয় কর্মীেদর হােত মানবতািবেরাধী এরূপ অসংখ্য অপরাধ ঘেটেছ।
প্রশ্ন হেলা, এরূপ ভয়ংকর ডাকাত ধরেত িবচার িবভাগীয় তদন্ত বা
িবেদশী পর্যেবক্ষকেদর সাক্ষীসাবুেদর প্রয়জন পেড় িক? েদেশর েকািট
েকািট মানুষ এ ডাকািতর সাক্ষী। প্রত্যক্ষ সাক্ষী কেয়ক লাখ সরকাির
কর্মচাির। এরূপ ডাকাতেদর িবচার না করাটাই েতা অসভ্যতা। অথচ
হািসনার কাজ হেয়েছ েস অসভ্যতার সােথ িনেজ জিড়ত হওয়া এবং েসিটেক
প্রবলতর করা। যুদ্ধাপরােধর িবচােরর ধুয়া তুেলেছ স্েরফ িনেজর
মানবাধীকার িবেরাধী নৃশংস অপরাধেক আড়াল করেত।
েদেশর নর-নারী, িকেশার-িকেশারী ও িশশুসহ সকল স্তুেরর মানুষ জানেত
পারেলা েশখ হািসনা কত নীচু মেনর নৃশংস ডাকাত। েকান েদেশর
প্রধানমন্ত্রী েয এেতাটা খারাপ হেত পাের েসিট হয়েতা তারা

েকানিদনই ভােবিন। সাধারণত েচার-ডাকােতরা গৃহস্েথর সবিকছু লুেট
েনয় না। গরু-বাছুর, তালাবািট, ঘেরর দরজা-জনালা খুেল েনয় না।
িকন্ত েশখ হািসনা ও তার সহেযাগী ডাকােতরা েকান িকছুই েছেড় েদয়িন,
সবটাই িনজ পেকেট তুেল িনেয়েছ। ফেল েশখ হািসনা তার প্রিতদ্বন্িদ
িবএনিপর প্রার্থীর জন্য েকান েকান েভাটেকন্দ্ের একিট েভাটও
ছােড়িন। হািসনা েগাপালগঞ্জ-৩ আসেন
২ লাখ ২৯ হাজার ৫৩১ েভাট
িনেয়েছ। েসখােন িবএনিপর এস এম িজলানী সকল েভাটেকন্দ্র িমিলেয়
েপেয়েছন মাত্র ১২৩ েভাট। েকান সুস্থ্য মানুষ িক এমনিট ভাবেত
পাের? সুষ্ঠ ভােব েভাট পড়েল কখেনাই এমনিট হয় না; িকন্তু েভােটর
উপর ডাকািত হেল এমনিটই হয়।
তেব এ েভাট-ডাকািতর িনর্বাচেনর একিট িবশাল পেজিটভ িদক আেছ।
িবেরাধী েজাট েহের িগেয় প্রমাণ কেরেছ েশখ হািসনা কত বড় নৃশংস
অপরাধী এবং েদেশর জন্য কতটা ভয়ংকর। এভােব নগ্ন ভােব েশখ হািসনার
কদর্য েচহারািট েদেশর আপামর মানুেষর সামেন আসািট জরুরী িছল। এিট
িঠক, িকছু েবঈমান জােতর মানুষ িচরকালই গরু-ছাগলেক েদবতা মেন কের।
অতীেত এজােতর েচতনাশূণ্যগণ েফরাউনেকও ভগবান বেলেছ। আওয়ামী লীেগর
মােঝ েস জােতর মানুষ অসংখ্য হেলও বাংলােদেশর অিধকাংশ মানুষ েসরূপ
নয়। হািসনার চিরত্রিট তােদর সামেন আসািট অিত জরুরী িছল। ভাল
হেয়েছ েয, েশখ হািসনা িনেজই তার কুৎিসত চিরত্র িনেয় েদশবাসীর
সামেন িনেজ হািজর হেয়েছ।
িতন শত িসেটর মােঝ ১৬০ িসট দখেল িনেলও িক তােক সরকার েথেক েকউ
সরােত পারেতা? িকন্তু েসিট হেল তােত
দীর্ঘস্থায়ী িবপদ বাড়েতা
েদেশর স্বাধীনতার, গণতন্ত্েরর ও ভিবষ্যেতর। তােত িবেরাধী দেলর
িকছু িসট বাড়েলও তােত ভয়ানক িবপদ বাড়েতা েদশ ও েদশবাসীর। তােত
হািসনার চিরত্েরর কদর্যতািট িবশ্বজুেড় ঢাকা পড়েতা। ঢাকা পড়েতা
২০১৪ সােলর েভাট ডাকািতর দুর্নাম। ঢাকা পড়েতা তার গুম, খুন,
চুির-ডাকািত এবং িবচােরর নােম িনরপরাধ মানুষ হত্যার রাজনীিত।
েদেশর ইিতহােসর বইেয়ও তার একিট সন্মানজনক স্থান থাকেতা। িকন্তু
মহান আল্লাহতায়ালা েসিট চানিন। িতিন েচেয়েছন, মানবতা িবেরাধী এ
ভয়ানক অপরাধীর মুেখাশিট খুেল েফলেত। যােত মানুষ অদূর ভিবষ্যেত
কাঠগড়ায় তুেল তার অপরােধর িবচার করেত পাের। যােত ইিতহােসর বইেয়
িনেজর কুকর্ম িনেয় মীর জাফেরর ন্যায় হাজার হাজার বছর েবঁেচ থােক।
মহান আল্লাহতায়ালা যােক িবশ্ববাসীর সামেন অপমািনত করেত চান তার
স্বাভািবক কাণ্ডজ্ঞানটুকু িতিন েকেড় েনন। এমন কাণ্ডজ্ঞানশূন্যতার কারেণই েশখ হািসনা িনেজই িনেজর বস্ত্র খুেল উলঙ্গ েবেশ

িবশ্ববাসীর সামেন হািজর হেয়েছন। নইেল ধােনর শীেষর প্রার্থীেক িনজ
আসেন প্রায় িতন লাখ েভােটর মােঝ েকন ১২৩ েভাট েদয়ার ব্যবস্থা
করেবন। প্রিতদ্বন্দী প্রার্থীেক এক লাখ বা ৫০ হাজার েভাট িদেলও
তার িবজয় িক তােত েঠেক থাকেতা? এভােব িনর্বাচেন েশখ হািসনা
িজতেলও তােত িবেরাধী দলগুিলর ফায়দািট হেয়েছ িবশাল। হািসনার আসল
চিরত্রিট মানুেষর সামেন তুেল ধরার কােজ তােদর িনেজেদর আর মােঠ
নামেত হচ্েছ না। অথচ হাজার হাজার জনসভা কের বা শত শত বই েলেখ িক
েস কাজিট করা সম্ভব হেতা?
আওয়ামী লীগেক স্েরফ িনর্বাচেন হারােনার মােঝ েদেশর েতমন কল্যান
নাই। কারণ তােত হািসনা ও তার দল হারেলও ক্যান্সার িনর্মূল হেতা
না। অতীেত দলিট বহুবার হারেলও তার েদশ-ধ্বংসী িবষ েবঁেচ আেছ।
বাংলােদেশর কল্যােণ যা জরুরী তা হেলা বাকশালী ফ্যািসবাদীেদর আমূল
িনর্মূল। এ জন্য িনর্বাচন নয়, অপিরহার্য হেলা একিট প্রচণ্ড
গণিবপ্লব –যা িনর্মূল কের ছাড়েব এ ভয়ংকর অপরাধীেদর। আর
গণিবপ্লেবর জন্য জরুরী হেলা েদেশর প্রিতিট নারী, িশশু, যুবক,
যুবতীর মেন েশখ হািসনার নৃশংস ডাকাত চিরত্েরর নগ্ন রূপিটেক গভীর
ভাের ক্ষুিধত করা। তেব েস কাজিট অিত প্রবল ভােবই হেয়েছ। এবং
িবেরাধী দলেক েসিট করেত হয়িন। িবেরাধী দেলর হােত েস সামর্থ্যও
িছল না। অথচ েশখ হািসনা ও তার দেলর েলাকজনই অিত সুচারু ভােব এবং
প্রবল ভােব েস কাজিট কের িদেয়েছ। এবােরর িনর্বাচেনর এিটই হেলা
িবশাল পিজিটভ িদক। জনগণ েভাট ডাকািতর এ করুণ স্মৃিত আর েকান
কােলই ভুলেব না। বাংলার ইিতহাস েথেকও তা আর েকান িদন হািরেয়
যােব। জঘন্য অপরাধীেদর েতা এভােবই মহান আল্লাহতায়ালা হাজার হাজার
বছর বাঁিচেয় রােখন।
হািরেয় েযেত েদনিন।
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এখন িবেরাধী দলগুিলর
কাজ হেলা, জনগেণর মেন জমাট বাধা েস গভীর
ঘৃণােক গণিবপ্লেব রূপ েদয়া। তেব একােজ জনগেণর িনেজর দািয়ত্বিটও
কম নয়। েদশ েকান দল বা েকান েনতা-েনত্রীর নয়। েদশ সবার। তাই েদশ
েথেক েচার-ডাকাত তাড়ােনার দায়ভারিটও সবার। তাছাড়া েদশবাসী কতটা
েচার-ডাকাত মুক্ত সভ্য পিরেবেশ বসবাস করেত চায় েসিটর পিরচয় িমলেব
েতা ডাকাত তাড়ােনার েস লড়াইেয়র মধ্য িদেয়। পাড়ায় আগুন লাগেল আগুণ
তাড়ােনার েচেয় গুরুত্বপূর্ণ িকছু থােক না। েতমিন েদশ ডাকােতর
দখেল েগেল ডাকাত িনর্মূেলর েচেয় গুরুত্বপূর্ণ িকছু থােক না।
রবীন্দ্রনাথ বেলিছেলন, “েহ িবধাতা, সাত েকািট প্রাণীের েরেখেছা
বাঙালী কের, মানুষ কেরািন।” বাঙালী কতটা মানুষ রূেপ েবেড় উেঠেছ

এবার েস পরীক্ষা েদয়ার পালা। মুসিলম রূেপ দািয়ত্বিট েতা আেরা
েবশী।
রাষ্ট্রপ্রধান রূেপ েয আসেন বেসেছন েখাদ নবীজী সাঃ েস
আসেন হািসনার মত এক েভাট ডাকাতেক েমেন িনেল ও তােক মাননীয়
প্রধানমন্ত্রী বলেল িক ঈমান থােক? েদশ যখন েচার-ডাকাতেদর দখেল
িগেয়িছল তখন ডাকাত তাড়ােত িনেজর কী ভূিমকা িছল -েরাজ হাশেরর
িবচার িদেন েস প্রশ্ন েতা অবশ্যই উঠেব। শত্রুিনর্মূেল নবীজী
(সাঃ)র শতকরা ৭০ ভােগর েবশী সাহাবা শহীদ হেয়িছেলন। অথচ বাংলােদেশ
ক’জন তােদর অর্থ, শ্রম, সময় ও রক্েতর েকারবানী িদচ্েছ ইসলােমর
শত্রু এবং মানবতার শত্রু িনর্মূেল? ১০/০১/১৯

