বাংলােদেশ অপরাধীেদর
বর্িধষ্ণু অসভ্যতা

শাসন

ও

অিধকৃিত অপরাধীেদর
গেবষক

ও

কলািমস্ট

জনাব

বদরুদ্দীন

উমর

এক

িনবন্েধ

িলেখিছেলন,

েদেশ

উম্মােদর শাসন চলেছ। তাঁর মূল্যায়নিট সিঠক নয়। বাংলােদেশর পিরস্িথিত তার
েচেয়ও

ভয়াবহ।

উম্মােদর

শাসন

বলেল

েস

ভয়াবহতার

সিঠক

প্রকাশ

ঘেট

না।

উম্মাদেদর েদশ শাসেনর সামর্থ্য থােক না। েজেন বুেঝ অপরাধও তারা কের না।
েসিট স্েবচ্ছায় এবং সজ্ঞােন কের অপরাধীরা। এিট তাই উম্মাদনা নয়, বরং
িনেরট অসভ্যতা। এ অসভ্যতা রাস্তাঘাট, প্রাসাদ ও জাঁকজমক েপাষাক-পিরচ্ছদ
িদেয় ঢাকা যায়। িমশেরর দুর্বৃত্ত িফরাউনগণ বহু িবস্ময়কর িপরািমড গেড়ও েস
অসভ্যতা

ঢাকেত

পািরিন।

উম্মােদরা

যা

কের,

েসিট

কের

তােদর

মানিসক

িবকলঙ্গতার কারেণ। ফেল তারা যা কের েসিট েযমন সজ্ঞােন কের না, েতমিন মিটভ
িনেয়ও কের না। েস সামর্থ্যও তােদর থােক না। ফেল তারা খুন করেল িবচার হয়
না। েস খুন িনেয় গেবষণাও হয় না। িকন্তু বাংলােদেশ যারা শাসন ক্ষমতায়,
তারা আেদৗ উম্মাদ নয়,মিটভহীনও নয়। তােদর প্রিতিট কর্েমর িপছেন রেয়েছ
সুস্পষ্ট রাজৈনিতক িবশ্বাস।রেয়েছ সুিনর্দ্িদষ্ট মিটভ,রেয়েছ দীর্ঘ িদেনর
পিরকল্পনা ও প্রস্তুিত। তােদর মিটভ আেদৗ েকান েগাপন িবষষ নয়। েস মিটভিট
তখনও সুস্পষ্ট ভােব প্রকাশ েপেয়িছল যখন তারা সকল দেলর সম্মিতেত গৃহীত
িনরেপক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার িবিধেক িবলুপ্ত কেরিছল। মিটভিট তখনও েগাপন
থােকিন যখন ২০১৪ সােল েভাটার িবহীন িনর্বাচেনর মাধ্যেম ক্ষমতায় আেস।
েভাটডাকািত ও ষড়যন্ত্েরর মাধ্যেম ক্ষমতায় থাকার েস মিটভিট আবার প্রকাশ
পায় ২০১৮ সােলর ৩০েশ িডেসম্বেরর তথাকিথত িনর্বাচেন। েদেশর প্রশাসন ও
সরকার যখন অপরাধীেদর থােক অিধকৃত হয় তখন অন্যান্য রাজৈনিতক ও সামািজক
দুর্বৃত্তরাও আপরােধ উৎসাহ পায়। ফেল েদেশ দূর্নীিতর সয়লাব আেস।
নিজর

বাংলােদশ।

ফেল

েদেশ

আজ

শুধু

অপরাধই

বাড়েছ

না,

বাড়েছ

এবং তারই
অপরাধীেদর

সীমাহীন আিধপত্য ও েদৗরাত্ম। বস্তুতঃ েদশ আজ তােদরই দখেল। েদেশর আইনআদালত, পুিলশ, প্রশাসন,েসনাবািহনী ও িমিডয়া েনেমেছ তােদর প্রিত সহায়ক
ভূিমকায়। েযমনিট িছল ঔপিনেবিশক ব্িরিটশ শাসনামেল তােদর ভূিমকা। িনরীহ
জনগণ এখােন েযমন শক্িতহীন, েতমিন প্রিতরক্ষাহীন।
সভ্যতার

েযমন

সুস্পষ্ট

মানদণ্ড

আেছ,

েতমিন

আেছ

অসভ্যতারও।

সভ্যতার

মানদণ্ড এ নয় েয, েদশ মানব-রপ্তািন, বস্ত্র- রপ্তািন, িচংিড়-রপ্তািনেত
ইিতহাস গড়েব এবং দুর্বৃত্িতেত িবশ্েব ৫ বার প্রথম হেব। সভ্যতার মানদণ্ড
হেলা আইেনর শাসন, ন্যায়িবচার ও জনগেণর ব্যক্িতস্বাধীনতা। িকন্তু শত শত

মানুষেক যখন িবনািবচার হতা করা, গুম করা হয়, েকেড় েনয়া হয় কথা বলার
স্বাধীনতা এবং িবচােরর নােম িবেরাধীেদর ফাঁিসেত ঝুলােনা হয় –েসিট িক েকান
সভ্যতা? এিটেক সভ্যতা বলেল অসভ্যতা েকানিট? েদেশ মশামািছ যখন বােড় তখন
েরাগেভাগও বােড়। কারণ, মশামািছ কখনই একাকী আেসনা, সােথ নানারূপ েরাগেভাগও
আেন। েতমিন অপরাধীরা যখনক্ষমতা পায় তখন বােড় অপরাধ। দৃর্গন্েধর ন্যায়
তােদর দুষ্কর্মও পিরেবশেক িবিষেয় েতােল। দৃর্গন্ধময় আবর্জনার উপস্িথিত
অন্ধব্যক্িতও েটর পায়। েতমিন েদশ অপরাধ কর্েম ভের েগেল েসিট বুঝেত িক
বাঁিক থােক েদশ কােদর দখেল? ২০০৮ সােল আওয়ামী লীগ েজােটর ক্ষমতায় আসার পর
িতন বছর ধের েদেশ অপরাধকর্েমর সুনামী শুরু হেয়িছল। তখন ৈদিনক “আমার েদশ”
পত্িরকা ২৬েশ িডেসম্বর (২০১১সাল) সংখ্যায় সরকােরর িতন বছেরর অপরাধ কর্েমর
একিট িরেপার্ট েছেপিছল।

িলেখিছল, েস িতন বছের খুন হেয়িছল ১২ হাজার,

িবচারবিহর্ভূত হত্যাকাণ্ড ঘেটিছল ৩৫৯িট এবং গুম হেয়িছল ১০০ জন। সাংবািদক
িনহত হেয়িছল ৪ জন এবং গ্েরফতার হেয়িছল ৩ জন। িবিভন্ন স্থান েথেক সাদা
েপাশাকধারীেদর হােত আটক প্রায় ১শ’ জেনর েখাঁজ েমেলিন,তারা িচরতের হািরেয়
েগেছ এেদেশর বুক েথেক। পত্িরকািট আেরা িরেপার্ট কেরিছল, রাজধানী ঢাকােতই
চলিত বছর গুম হেয়িছেলর ৩০ জন। ১৬ জেনর লাশ উদ্ধার করা হেয়িছর নদী, হাওর ও
জঙ্গল েথেক। গুম হেয় যাওয়া িবএনিপ েনতা ও ঢাকার ৫৬ নং ওয়ার্ড কিমশনার
েচৗধুরী আলেমরও েকােনা হিদস েমেলিন। ভয়ানক দুশ্িচন্তার আেরা কারণ হেলা,
সরকার মুক্িত িদেয়েছ ২২ জন ফাঁিসর আসামীেক। কারণ, েস অপরাধীগণ িছল সরকাির
দেলর। ফেল সরকােরর অবস্থানিট সুস্পষ্ট। তােদর অবস্থানিট অপরাধীেদর পক্েষ।
অপরাধীগণও আইন-আদালত েথেক িনেজেদর বাঁচােত দেল দেল সরকাির দেলর েসপাহীেত
পিরণত হচ্েছ।

বন্দুেকর নল জনগেণর িবরুদ্েধ
িবপেদর আেরা কারণ, জনগণ শুধু খুিন, সন্ত্রাসী ও েপশাদার দুর্বৃত্তেদর
হামলার িশকারই নয়,অপরাধ দমেনর নােম েযসব সরকাির বািহনীেক ময়দােন নামােনা
হেয়েছ

তােদর

অিভেযােগ
হত্যাকাণ্ড

বন্দুেকর

র্যািপড
চািলেয়

নলও

এ্যাকশন
যাচ্েছ

এখন

জনগেণর

ব্যািটিলয়ন
ক্রসফায়ােরর

িদেক।
তথা
নােম।

আপনজন–হারা
র্যােবর
আওয়ামী

পিরবারগুেলার

িবরুদ্েধ।
লীগ

র্যাব

িবেরাধী

দেল

থাকাকােল ক্রসফায়ােরর কেঠার িবেরািধতা করিছল। িকন্তু এখন েসিট ভূেল েগেছ।
র্যােবর মধ্েয অপরাধীেদর সংখ্যা দুেয়ক জন নয়, শত শত। ৈদিনক “আমার েদশ’েয়
প্রকাশ, র্যােবর েদয়া তােদর িনজস্ব পিরসংখ্যান অনুযায়ী ২০১০ সােলর মাত্র
এক

বছেরই

র্যােবর

৭৫৬

জন

সদস্েযর

িবরুদ্েধ

নানা

অপরােধ

জিড়ত

থাকার

অিভেযাগ প্রমািণত হেয়েছ। এিট এক িবশাল সংখ্যা। এেদর মধ্েয ৩১৪ সদস্যেক
গুরুদণ্ড, ৩১০ জন লঘুদণ্ড এবং ১৩২ জনেক স্ব-স্ব িহনীেত েফরত পাঠােনা

হেয়েছ। অর্থাৎ েয শিরষা ভূত ছাড়ােব তার মধ্েযই এখন ভূেতর বাসা।
খুন

শুধু

রােতর

আঁধাের

হচ্েছ

না,

মানুষ

খুন

হচ্েছ

িদেনদুপুের

এবং

প্রকাশ্য রাজপেথ।সরকাির বািহনীর হােত েকউ খুন হেল িক েস খুেনর িবচার হয়?
র্যাব বা পুিলেশর িবরুদ্েধ েকস করেত থানায় যােব, েস সাহস ক’জেনর? েযন
জঙ্গেলর অরাজকতা। জঙ্গেল িহংস্র পশুর হােত েকউ িনহত হেল েস পশুর িবরুদ্েধ
েকান পুিলশই তদন্েত নােম না। আদালতও সমন জাির কের না।ফেল তা িনেয় েকান
িবচারও বেস না। বাংলােদেশ েস িশকারী জন্তুিটর স্থানিট িনেয়েছ পুিলশ,র্যাব
ও সরকাির দেলর গুণ্ডারা। র্যাব ও পুিলশ পিরণত হেয়েছ েদেশর সবেচেয় সংগিঠত
সন্ত্রাসী

প্রিতষ্ঠােন।

এেদর

হােত

সংগিঠত

হত্যাকাণ্ডেক

বলা

হচ্েছ

িবচারবিহর্ভূত হত্যাকাণ্ড। সভ্য েদেশ হত্যার প্রিতিট ঘটনাই গুরুতর অপরাধ।
তাই প্রিতিট হত্যাকাণ্েডরই িবচার হয়, কেঠার শাস্িতও হয়। িবচােরর আেগ
খুিনেদর উপর েথেক মামলা তুেল েনয়া মহাপরাধ। হত্যা হত্যাই – েকান হত্যােক
িবচারবিহর্ভূত কের তােক আলাদা মর্যাদা েদয়ার িবধান েকান সভ্য েদেশ েনই।
বাংলােদেশর সরকাির খুিনবািহনীর এ এক নব্য আিবস্কার। ভাবটা এমন,এরা জঘন্য
অপরাধী,িবচার হেল এেদর প্রাণদণ্ড হেতাই। তাই েক েনয় তােদর গ্েরফতার, এবং
গ্েরফতার েশেষ িবচাের অপরািধ প্রমােণর ঝােমলা? তাই সরকাির বািহনী কাজ
হেয়েছ,িবচােরর আেগ তােদর হত্যা করা! খুেনর মত একিট গুরুতর অপরাধেক এভােব
তারা লঘুতর কের িনেয়েছ। এমন খুেনর কাজ প্রথেম শুরু কেরিছেলন স্বয়ং েশখ
মুিজবুর রহমান, এবং েসিট িসরাজ িসকদােরর হত্যার মধ্য িদেয়। আওয়ামী লীগ
মুিজেবর েস ধারােক সযত্েন শুধু ধেরই রােখিন, তীব্রতরও কেরেছ।
অথচ সভ্য সমােজ গুরুতর অপরাধীরও িবনা িবচাের হত্যা করার অিধকার কােরা
থােক না, এমন িক েদেশর রাজা বা রাষ্ট্রপ্রধােনরও থােক না। এিট এক িনেরট
সন্ত্রাস। িনহত ব্যক্িতিট তখন লাশ হেয় িবদায় েনয়। রাষ্ট্েরর জীিবতেদর
েথেক েস আর েকানিদন পানাহার চাইেব না, অর্থও চাইেব না। িকন্তু জীিবতেদর
কােছ তার একমাত্র চাওয়ািট হেলা,খুিনর শাস্িত। িবচােরর েস দায়ভার েরেখ যায়
জীিবতেদর কাঁেধ। সভ্যেদেশ জনগেণর পক্ষ েথেক িনহতেদর প্রিত েস দায়ভারিট
পালন কের সরকার। েস দায়ভারিট যথার্থ ভােব পািলত না হেল খুিনরা প্রশ্রয়
পায়, তােত প্রিতষ্িঠত পায় খুেনর কালচার। বাংলােদেশ েতা েসিটই হেয়েছ।
প্রলয়ংকির প্লাবন েঠকােত হেল সরকারেক বহু েকািট টাকা ব্যেয় বাঁধ িদেত হয়,
নইেল লাখ লাখ মানুেষর প্রাণ বাঁেচ না। েতমিন েদেশ খুেনর সয়লাব েঠকােত হেল
যত অর্থব্যয়ই েহাক খুিনেদর িবচার করেত হয়। এমন খুেনর িবচােরর উদাহরণ
সৃষ্িট হয় ৩/০১/১২ তািরেখ লন্ডেনর এক আদালেত। েসিদন েথেক ১৮ বছর আেগ
স্েটেফন লেরন্স নােম এক কৃষ্ণাঙ্গ যুবক দক্িষন পূর্ব লন্ডেনর এক রাস্তায়
বর্নবাদী হামলায় িনহত হেয়িছল। েস হত্যার তদন্ত ও িবচার হেয়েছ িতনবার।
প্রথম দুইবাের অপরাধীেক সনাক্ত করেত পুিলশ ব্যর্থ হেয়িছল। িকন্তু আদালত

হাল ছােড়িন। খুন যখন ঘেটেছ, খুিনও িনশ্চয় আেছ। অতএব খুঁেজ েবর করেতই হেব।
েশষ বাের দুইজন খুিনেক সনাক্ত করা সম্ভব হেয়েছ এবং আদালত তােদর শাস্িতও
িদেয়েছ। শুধু তদন্ত কােজ ব্যয় হেয়েছ ৪০ লক্ষ পাউন্ড -যা প্রায় ৫০ েকািট
টাকার সমান। রাষ্ট্েরর এ িবিনেয়াগ শুধু একিট খুেনর িবচাের নয়,বরং লক্ষ
লক্ষ মানুষেক খুিনেদর হাত েথেক বাঁচােনার তািগেদ। লন্ডেনর রাস্তায় গভীর
রােত

মিহলাও

রাস্তায়

একাকী

নামেত

পাের

েতা

েস

িবিনেয়ােগর

কারেণই।

রাষ্ট্ের জনগেণর জানমােলর িনরাপত্তা িনছক রাস্তাঘাট, কল-কারখানা বা স্কুল
কেলজ িনর্মােন বােড় না। বােড় সুিবচার প্রিতষ্ঠার মাধ্যেম। ইসলােম একাজ
ফরজ। িবচারক এ মামলার রােয় বেলেছন,খুেনর সােথ আেরা ব্যক্িত জিড়ত িছল,অতএব
পুিলশেক অন্য খুিনেদর খুঁেজ েবর করা। ফেল পুিলেশর কাজ এখনও েশষ হয়িন।
িকন্তু বাংলােদেশর আদালেত ন্যায় িবচার মারা পেড়েছ ক্ষমতাসীন রাজৈনিতক
েনতােদর হােত। েকান খুেনর মামলার িবচার হেব িক হেব না েস িসদ্ধান্ত েনয়
রাজৈনিতক

েনতারা।

িনজ

দেলর

েনতাকর্মীেদর

বাঁচােত

তদন্েতর

আেগই

খুেনর

মামলা েযমন তুেল েনয়া হয়, েতমিন সাজাপ্রাপ্ত খুিনেদর েছেড়ও েদয়া হয়।
েনতারা শুধু আইনবিহর্ভূত হত্যার িনর্েদশই েদন না, েতমন হত্যা িনেয় বুক
ফুিলেয় গর্বও কেরন। েযমন িসরাজ িশকদােরর হত্যার পর েশখ মুিজব সংসেদ তাই
বুক

ফুিলেয়

বেলিছেলন,

“েকাথায়

আজ

িসরাজ

িশকদার।”

েশখ

হািসনার

িনেজই

বেলেছন এক খুেনর বদেল দশ খুন করেত। পুিলশ ও আদালত পিরনত হেয়েছ রাজৈনিতক
হািতয়ার। পুিলেশর কাজ হেয়েছ,সরকােরর রাজৈনিতক প্রিতপক্ষেক গ্েরফতার কের
িরমাণ্েড

িনেয়

িরেমাণ্েডর

েপটােনা।

নােম

আদালেতর

পুিলেশর

হােত

কাজ
তুেল

হেয়েছ,িবেরাধী
েদয়া

এবং

দলীয়

তােদর

েনতাকর্মীেদর

কারারুদ্ধ

করার

ব্যবস্থা করা। বাংলােদেশ প্রিতবছর বহু হাজার খুন হয়, িকন্তু কিট খুেনর
তারা িবচার করেত সমর্থ হন? ক’জেনরই বা শাস্িত েদন? শত

শত খুনী েযখােন

প্রকাশ্েয ঘুরেছ, তােদর না গ্েরফতার না কের রাজৈনিতক িবেরাধীেদর শােয়স্তা
করার

মতলেব

বছেরর

পর

গ্েরফতার

কের

তােদর

িবরুদ্েধ

মামলা,

মামলার

সাক্িষসাবুদ ও নিথপত্র ৈতির এবং পুিলশী িরমাণ্েড িনেয় িনর্যাতন করািট
রীিত হেয় দাঁিড়েয়েছ। েযমনিট হচ্েছ যুদ্ধাপরাধীেদর িবচােরর নােম । ফেল
আদালত ভের উেঠেছ হাজার হাজার িমথ্যা মামলায়। বাংলােদেশ জীিবতরা েযমন
বঞ্িচত হচ্েছ েবঁেচ থাকার অিধকার েথেক,েতমিন মৃতরা বঞ্িচত হচ্েছ ন্যায়
িবচার েথেক। অথচ িনহতেদরও েবঁেচ থাকার ন্যূন্যতম মানিবক অিধকার িছল।
খুিনর হােত অহরহ িছনতাই হচ্েছ েস অিধকার। মানব জীবেন এিটই সবেচেয় বড়
িছনতাই। পিবত্র েকারআেন বলা হেয়েছ, েয ব্যক্িত কাউেক (িবনা িবচাের) হত্যা
কের েস েযন সমগ্র মানব জািতেক হত্যা করেলা। আইেনর দৃষ্িটেত এিটই সবেচেয়
বড় অপরাধ। আর সরকােরর সবেচেয় বড় অপরাধ হেলা েস হত্যাকাণ্েডর িবচার না
করা।

র্যােবর

হােত

িবচারবিহর্ভূত

হত্যা

এবং

েস

হত্যার

বাংলােদেশর সরকার সুস্পষ্ট জিড়ত উভয় অপরােধর সােথই।

িবচার

না

কের

প্রশাসন িজম্িম খুিনেদর হােত
দালান-েকাঠা, রাস্তাঘাট,কেলজ-িবশ্বিবদ্যালয় বা কলকারখানার কমিত থাকেলও েস
সমাজেক

অসভ্য

বলা

যায়

না।

নবীজী

(সাঃ)র

সময়

দালান-েকাঠা,রাস্তাঘাট,

িবশ্বিবদ্যালয় বা কলকারখানায় িবল্পব আেসিন। িকন্তু মানুষ েপেয়িছল মানিবক
অিধকার িনেয় েবঁেচ থাকার পূর্ণ অিধকার, েপেয়িছল ন্যায় িবচােরর অিধকার।
হাজার হাজার টাকা ব্যেয় তখন িবচার িকনেত হেতা না। বরং িবনা খরেচ সুিবচার
িনশ্িচত করািট িছল সরকােরর মূল দািয়ত্ব।েকান মানুষ যখন মুসলমান হয় তখন েস
নামায-েরাযা পালন কের। েস ব্যক্িতিট যিদ রাষ্ট্রক্ষমতা হােত পায় েস তখন
ন্যায় িবচার প্রিতষ্ঠা কের। এেতই ঈমােনর পিরচয়। হােত তসিবহ, মাথায় পিট,
ঘন ঘন মাজার িজয়ারত এবং ওমরাহ পালেন ভণ্ডািমও থাকেত পাের। অপরাধী ব্যক্িত
শাসক হেল সুিবচার প্রিতষ্ঠায় েযমন তার আগ্রহ থােক না, েতমিন সামর্থ্য
থােক না অন্যায় ও অপরাধেক ঘৃনা করার।অথচ একিট জািত কতটা সভ্য বা অসভ্য
তার িবচার হয় অপরাধীেদর প্রিত ঘৃনা ও তােদর িবরুদ্েধ িবচােরর আেয়াজন
েদেখ। অথচ বাংলােদেশর সরকােরর তা িনেয় ভাবনা েনই। িবচােরর আেয়াজনও েনই।
র্যাব ও পুিলেশর হােত প্রিত বছর বহুশত মানুেষর মৃত্যূ ঘেট। হাজার হাজার
মানুষ িনহত হচ্েছ রাজৈনিতক গুণ্ডা এবং সন্ত্রাসীেদর হােত। িকন্তু তা িনেয়
িবচার েনই। বরং সরকার ব্যস্ত খুিনেদর মাফ কের েদয়ায় এবং তােদর িবরুদ্েধ
দােয়রকৃত মামলা তুেল েনয়ায়। একিট সরকােরর জন্য এর েচেয় বড় অপরাধ আর িক
হেত পাের? অথচ এরূপ অপরাধীেদর হােতই েদশ আজ িজম্িম।
সরকার জােন, িনহতগণ েকানিদনই তােদর িবরুদ্েধ কৃত নৃশংস খুেনর ঘট্না িনেয়
িমিছল করেব না, েভাট িদেতও আসেব না। েকানিদনই তারা আদালেত িবচার িনেয়ও
আসেব না। তারা েতা িচরকােলর জন্য হািরেয় েগেছ। িকন্তু েভাট িদেব এবং
িনর্বাচনী িবজেয় সাহায্য করেব েতা পুিলশ, র্যাব ও দলীয় গুণ্ডা বািহনী।
ফেল তােদর শাস্িত িদেল তার পক্েষ লািঠ ধরেব েক? িনর্বাচন কােল িবেরাধীেদর
দমন এবং তাঁর পক্েষ জাল েভােটর আেয়াজনই বা েক করেব? রাজৈনিতক স্বার্থটাই
এখােনই বড়। ফেল গুরুত্ব পােচছ িনহতেদর কথা ভূেল খুিনেদর িনেয় ক্ষমতায়
থাকার রাজনীিতেক মজবুত করা। ফেল খুিনরা পিরনত হেয়েছ রাজৈনিতক যুদ্েধর
অৈবতিনক ৈসিনেক। ফেল খুিনেদর গ্েরফতার ও তােদর িবচােরর িবষয়িট আস্তাকুঁেড়
িগেয় পেড়েছ। এ এক িনদারুন িজম্িমদশা।
মানবািধকার সংগঠনগুেলার তথ্য অনুযায়ী আওয়ামী লীগ শাসেনর ২০০৯, ২০১০ ও
২০১১ সােলর নেভম্বর পর্যন্ত প্রায় িতন বছের (৩৫ মােস) ৩৫৯ জন ব্যক্িত
িবচারবিহর্ভূত হত্যাকাণ্েড িনহত হন। এর মধ্েয রেয়েছন ২০০৯ সােল ১৫৪ জন,
২০১০

সােল

১২৭

জন

ও

২০১১

সােলর

নেভম্বর

পর্যন্ত

১১

মােস

৭৮

জন।

আন্তর্জািতক

মানবািধকার

সংগঠন

অ্যামেনস্িট

ইন্টারন্যাশনােলর

িরেপার্েট

উল্েলখ করা হেয়েছ, ২০০৪ সােল র্যােবর যাত্রা শুরুর পর েথেক এ পর্যন্ত
র্যােবর িবরুদ্েধ ৭০০ েলাকেক হত্যার অিভেযাগ উেঠেছ। পুিলেশর িবরুদ্েধও
অিভেযাগ িবস্তর। হরতাল চলাকােলর জাতীয় সংসদ ভবেনর সামেন িবেরাধীদলীয় িচফ
হুইপ জয়নুল আবিদন ফারুেকর ওপর পুিলেশর িনর্মম িনর্যাতন কের। েগােয়ন্দা
পুিলেশর (িডিব) হােত আটক হেয় প্রাণ হারান িবিশষ্ট আইনজীবী এম.ইউ. আহেমদ।
িবএনিপ েনতা ও িডিসিসর সদ্য িবদায়ী েময়র সােদক েহােসন েখাকােক পুিলেশর
সামেন দুর্বৃত্তেদর ছুিরকাঘাত, ৈদিনক আমার েদশ সম্পাদক মাহমুদুর রহমানেক
আটক

কের

অন্ধকার

প্রেকাষ্েঠ

েরেখ

িনর্মম

িনর্যাতন

ও

বস্ত্রহীন

করা

–এগুেলা হেলা অিত ন্যক্কারজনক ঘটনা। গ্েরফতার কের িনেয় সরকাির বািহনী
দীর্ঘ িদেনর জন্য শয্যাশায়ী ও পঙ্গু কেরেছ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর পুত্র
তােরক িজয়ােকও। েযেদেশ েনতৃস্থানীয় েলাকেদরই মানবািধকােরর এরূপ অবস্থা েস
েদেশ সাধারণ মানুষ েয কতটা অসহায় েসিট িক বুঝেত বাঁিক থােক? েপশাদার
অপরাধীরা আজ আর শুধু ডাকাত পাড়া ও সন্ত্রাসীেদর দেল নয়, স্থান কের িনেয়েছ
পুিলশ বািহনী ও র্যােবর দেল এবং সুেযাগ েপেলই তারা মানুষ িশকার করেছ। কথা
হেলা, েদেশর রাজনীিত, পুিলশ ও প্রশাসেনর মােঝ যখন এরূপ অপরােধর কালচার,
তােত িক কখেনা সভ্যসমাজ গেড় উেঠ? তােত বরং তীব্রতর হয় অসভ্যতা।

সরকােরর মূল কাজঃ জাহান্নােমর আগুণ েথেক জনগণেক বাঁচােনা
জনজীবেন রাষ্ট্েরর প্রভাব অপ্রিতেরাধ্য। কারণ, েদেশর ড্রাইিভং িসেট থােক
সরকার। েদশ েকান িদেক যােব েসিট িনর্ধারণ কের ক্ষমতাসীন সরকার। তাই েকান
সভ্য সরকােরর কাজ শুধু রাস্তাঘাট, কলকারখানা, দালান-েকাঠা ও ব্যবাসাবািণজ্েয উন্নয়ন আনা নয়; বরং জনগণেক দুর্বৃত্তেদর সৃষ্ট আযাব ও অসভ্যতা
েথেক

মুক্িত

েদয়া।

এবং

সবেচেয়

গুরুত্বপূর্ণ

দািয়ত্বিট

হেলা

পরকােল

জাহান্নােমর আগুণ েথেক তােদরেক মুক্িত েদয়া এবং জান্নােতর পেথ েনয়া ।
এজন্য

জরুরী

হেলা,

রাষ্ট্রীয়

অর্থ

ও

িবশাল

অবকাঠােমােক

কােজ

লািগেয়

ব্যাপক েসাসাল ইঞ্িজনীয়ািরং। এ জন্য জরুরী হেলা, উপেযাগী ইসলামী িশক্ষা ও
সংস্কৃিত। েস মহান িমশনেক সফল করেতই রাষ্ট্র-প্রধােনর আসেন েখাদ মহান
নবীজী (সাঃ) বেসিছেলন। এভােবই িতিন িশিখেয় যান রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার আসেন
সমােজর সবেচেয় েযাগ্য ও ন্যায়পরায়ন ব্যক্িতেক বসােনা কতটা গুরত্বপূর্ণ।
তাই তাঁর ইন্েতকােলর পর েস আসেন বেসিছলন শ্েরষ্ঠ সাহাবাগণ।মুসিলমেদর হােত
েস আমেল মানব ইিতহােসর সর্বশ্েরষ্ঠ সভ্যতা গেড় উঠার মূল কারণ েতা এিট। এ
আসেন দুর্বৃত্তেক বসােনা হারাম। েসিট হেল রাষ্ট্ের দুর্নীিতর েজায়ার আেস।
প্রশ্ন হেলা, রাষ্ট্রপ্রধােনর েয আসেন বেসিছেলন েখাদ নবীজী (সাঃ) ও তাঁর

মহান সাহাবীগণ -েস আসেন েভাট-ডাকাত, দুর্বৃত্ত ফ্যািসস্ট ও কােফরশক্িতর
দাসেদর বিসেয় িক সভ্য-সমাজ িনর্মােণর স্বপ্ন েদখা যায়?

বরং তারা েযিট

কের তা হেলা, জনগণেক জাহান্নােম েনয়ার জন্য প্রবল েসাসাল ইঞ্িজনীয়ািরং।
একােজ তারাও ব্যবহার কের েদেশর িশক্ষা-সংস্কৃিত ও প্রশাসিনক অবকাঠােমা।
এজন্যই ইসলােম সর্বশ্েরষ্ঠ ইবাদত হেলা জনগণেক দুর্বৃত্ত জােলম সরকার েথেক
মুক্িত েদয়া ও ইসলামী রাষ্ট্েরর িনর্মাণ। ইসলােম এিটই হেলা িজহাদ। েস
সমােজ ইসলামী রাষ্ট্র নাই এবং জনজীবেন িজহাদ েনই েস সমােজ প্রবলতর হয়
জাহান্নােমর পেথ চলার স্েরাত। স্েরফ নামায-েরাযা ও তাসিবহ-তাহিলল িদেয় েস
স্েরােতর টান েথেক িনেজেক বাঁচােনা অিত কিঠন। ২/৩/২০১৯

