েভাটদান
িক
েচার-ডাকাতেদর
িনর্মূেল না িবজেয়?
েয আযাব দুর্বৃত্তেদর িবজয়ী করায় –
সমােজর সবেচেয় জঘন্য অপরাধ স্েরফ খুন-খারািব, চুির-ডাকািত,
সন্ত্রাস বা ব্যিভচারী নয়। বরং ভয়ানক অপরাধ হেলা সত্য ও ন্যােয়র
প্রিতপক্ষ হওয়া এবং িমথ্যা, অন্যায়, স্ৈবরাচার ও জুলুেমর পক্েষ
খাড়া হওয়া। গুরুতর অপরাধ এখােন মহান আল্লাহতায়ালার িবরুদ্েধ
িবদ্েরাহাত্মক যুদ্েধর। েয সমােজ এমন মানুেষর সংখ্যা েবশী -েস
সমােজ িফরাউেনর মত দুর্বৃত্তগণও ভগবান রূেপ প্রিতষ্ঠা পায়। এবং
শাপ-শকুন, গরু-ছাগল এবং মুর্িতও তখন েদবতা রূেপ পূজা পায়।
িহটলার, নেরন্দ্র েমাদী, েশখ মুিজব এবং েশখ হািসনার ন্যায় খুনী ও
নৃশংস স্ৈবরাচারীগণও তখন রাজনীিতর অঙ্গেণ অনুসাির পায় এবং
িনর্বাচেন দাঁড়ােল েভাটও পায়। েরাগাগ্রস্ত একিট সমােজর এিটই হেলা
আলামত। রাজনীিত তখন জুলুেমর হািতয়াের পিরণত হয়। অথচ মুসিলম
জীবেনর িমশন হেলা, “আমারু িবল মা’রুফ ও েনহী আিনল মুনকার” অর্থঃ
“মা’রুফ বা ভাল কােজর প্রিতষ্ঠা এবং অন্যােয়র িনর্মূল”।
পাড়ায় আগুন লাগেল হাত-পা গুিটেয় বেস থাকািট পাপ। েতমিন
শাস্িতেযাগ্য অপরাধ হেলা, েদশ অপরাধীেদর হােত অিধকৃত হেল নীরব ও
িনস্ক্রীয় থাকা।
িজহাদ তখন সামর্থ্যবানেদর উপর ফরজ হেয় যায়।
নীরব ও িনস্ক্রীয় থাকার পাপ েয মহান আল্লাহতায়ালার পক্ষ েথেক
প্রিতশ্রুত আযাব েডেক আেন -েসিটই ইিতহােসর গুরুত্পূর্ণ িশক্ষা।
পিবত্র েকার’আেন েস হুিশয়ািরিট বার বার েশানােনা হেয়েছ। ফেল েস
অপরােধর ঘটনািট গণহাের ঘটেলা অথচ আযাব আসেলা না –সচরাচর েতমনিট
ঘেট না। সংখ্যাগিরষ্ঠ
জনগেণর এরূপ পােপর কারেণ রাষ্ট্র অিধকৃত
হয় জােলম দুর্বৃত্তেদর হােত। তখন আযাব অিনবার্য হয় জনগেণর উপর।
বাংলােদশীগণ তাই েরহাই পায়িন ১৯৭০‘েয় েশখ মুিজেবর ন্যায় ইসলােম
অঙ্িগকারশূণ্য বাকশালী স্ৈবরাচারী এবং ভারতীয় চরেক িনর্বািচত
করার শাস্িত েথেক। তখন েভাটদােনর মাধ্যেম ক্ষমতাসীন জােলম শাসেকর
পােপর সােথ েবেড়েছ জনগেণর সংশ্িলষ্টতা। ফেল তােদর উপর এেসেছ
যুদ্ধ ও দুর্িভক্ষ। এেসেছ ভারতীয় পদেসবার রাজনীিত, লুণ্ঠন ও
দাসত্ব। এবং পািন শূণ্য হেয়েছ বাংলােদেশর নদ-নদী। শাস্িত এেসেছ

েশখ হািসনার ন্যায় স্ৈবরাচারীেক িবজয়ী করােতও। ফেল এেসেছ শাপলা
চত্ত্বর ও িপল খানার হত্যাকাণ্ড, এেসেছ েশয়ার মার্েকট লুণ্ঠন এবং
এেসেছ
েভাট-ডাকািত,
বাংক-ডাকািত,
সন্ত্রাস
এবং
গুম-খুেনর
রাজনীিত। দ্িবতীয় িবশ্বযুদ্েধ ৫০ লােখর েবশী জার্মান নাগিরক িনহত
হেত হেয়েছ িহটলােরর ন্যায় ফ্যািসস্টেক িনর্বািচত করার পােপ। েস
সােথ িবধ্বস্ত হেয়েছ জার্মানীর শতািধক নগরী।
যারা খুন-খারািব, চুির-ডাকািত বা পিততাবৃত্িত কের -তােদর
সংখ্যািট প্রিত সমােজই নগন্য। ফেল তােদর কারেণ েকান সমাজ বা
সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না। অথচ রাষ্ট্র পরািজত হয় বা েভঙ্েগ যায়
এবং সভ্যতার িবনাশ ঘেট -অিধকাংশ মানুেষর রাজৈনিতক পােপর কারেণ।
েসিট ঘেট জনগণ যখন িমথ্যা, দুর্বৃত্িত ও জুলুেমর পক্ষ েনয়।
পরকােল েয িবপুল সংখ্যক মানুষ েকািট েকািট বছেরর জন্য
জাহান্নােমর আগুেন িগেয় েপৗঁছেব তােদর অিধকাংশই েয খুিন, েচার,
ডাকাত, সন্ত্রাসী বা ব্যািভচাির হেব -তা নয়। তােদর অিধকাংশই
জাহান্নােমর বািসন্দা হেব সত্য ও ন্যােয়র িবরুদ্েধ দাঁড়ােনার
কারেণ। তােদর অপরাধিট এখােন স্ৈবরাচাির দুর্বৃত্তেদর পক্ষ েনয়ায়।
ব্যর্থতািট এখােন িবেবকমান মানুষ রূেপ েবেড় উঠায়। বস্তুতঃ
িবেবেকর েস পরীক্ষািট প্রিত ব্যক্িতেক প্রিত মুহুর্েত িদেত হয়।
মৃত্যু অবিধ এ পার্িথব জীবেনর প্রিতিট মুহুর্তই হেলা পরীক্ষাপর্ব। মহান আল্লাহতায়ালার পক্ষ েথেক পিবত্র েকার’আেন েস েঘাষণািট
এেসেছ এভােব, “িতিন েসই মহান সত্ত্বা িযিন জীবন ও মৃত্যুেক
সৃষ্িট কেরেছন এজন্য েয িতিন পরীক্ষা করেবন েক আমেলর িদক িদেয়
েতামােদর মধ্েয উত্তম; িতিন সর্বশক্িতমান ও ক্ষমাশীল।” –(সুরা
মূলক, আয়াত ২)। ফেল মহাপ্রজ্ঞাময় েস মহান স্রষ্টার পক্ষ েথেক
অর্িপত েস পরীক্ষােক অস্বীকার করায় িক কল্যাণ আেছ? কল্যাণ েতা েস
পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়ায়। নইেল রেয়েছ জাহান্নােমর আযাব। পরীক্ষার
েস ভয়িট যখন েচতনার ভূবেন প্রিতষ্ঠা পায়, স্ৈবরাচাির দুর্বৃত্েতর
পক্েষ েভাট দান দূের থােক, ঈমানদার মাত্রই তখন েস জােলেমর
িনর্মূেল আমৃত্যু মুজািহেদ পিরণত হয়।

ঈমােনর েয পরীক্ষািট েভাটদােন
িনর্বাচেন েভাটদানিট আেদৗ েকান মামূলী িবষয় নয়। মানব জীবেন এিট
এক গুরুত্বপূর্ণ িবষয়। েভাটদােনর মাধ্যেম ব্যক্িতর ঈমান-আক্বীদা,
িবেবক ও িবচারেবাধ কথা বেল। তাই েবঈমান ও ঈমানদােরর েভাটদান

কখেনাই একই রূপ হয় না। ব্যক্িতর ঈমান শুধু নামায-েরাযা, হজ্বযাকােত ধরা পেড় না। ধরা পেড় রাজনীিত ও েভাটদােনও। েভাটদান
বস্তুতঃ মহান আল্লাহতায়ালার সামেন সাক্ষ্যদােনর িবষয়। সাক্ষ্য
িদেত হয় মহান আল্লাহতায়ালার দুষমনেক দুষমন বেল এবং বন্ধুেক বন্ধু
বেল। ফেল েভাটদােন মেনর েগাপন িবষয়িট সামেন েবিরেয় আেস। তখন
প্রকাশ পায়, েক মহান আল্লাহতায়ালার এেজন্ডার পক্েষ রায় িদল এবং
েক শয়তােনর এেজন্ডা পূরেণ েভাট িদল। ফেল েভাটদােনর মধ্য িদেয় ধরা
পেড় েক ঈমাদার আর েক েবঈমান। যিদ েভাটদােনর মধ্য িদেয় প্রিতষ্ঠা
পায় মহান আল্লাহতায়ালার এেজন্ডা -তেব েবাধগম্য কারেণই েসিট এক
িবশাল ইবাদত। িকন্তু েয েভাটদােন িবজয়ী হয় ইসলােমর শত্রুপক্ষ এবং
প্রিতষ্ঠা পায় শয়তােনর এেজন্ডা –েসিট পিরণত হয় ভয়ানক এক কিবরা
গুনাহ’েত। তাই েভাটদােনর ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ িবষয়িটেক েছাট কের
েদখার সুেযাগ েনই। পিরতােপর িবষয় হেলা, গুরুত্বপূর্ণ এ িবষয়িটেক
েছাট কের েদখার কারেণই িনর্বাচন-কােল বাংলােদেশর ন্যায় মুসিলম
সংখ্যাগিরষ্ঠ েদশগুিলেত গণহাের কিবরা গুনাহর ন্যায় ভয়ানক পাপ
সংঘিটত হয়। গুনাহর েস আেয়াজেন মহা ধুমধােম িনর্বািচত হয় িচহ্িনত
েচার-ডাকাত, েভাট-ডাকাত, খুিন, সন্ত্রাসী, স্ৈবরাচারী এবং জােলম,
ফােসক, কােফর ও মুনািফেকর ন্যায় ইসলােমর পিরিচত শত্রুগণ।
প্রশ্ন

হেলা,

েকানিট

মহান

আল্লাহতায়ালার

এেজন্ডা

এবং

েকানিট

শয়তােনর এেজন্ডা –েসিট িক এেতাই অস্পষ্ট বা েগাপন িবষয়? মহান
আল্লাহতায়ালার এেজন্ডা েতা তাঁর িনজ ভূিমেত িনেজর সার্বেভৗমত্েবর
প্রিতষ্ঠা। েসখােন প্রিতষ্ঠা পােব একমাত্র তাঁরই নািযলকৃত শিরয়ত
ও হুদুেদর আইন। প্রিতষ্ঠা পােব শুরা, িজহাদ ও েখলাফেতর ন্যায়
ইসলােমর েমৗল িবধান। অপর িদেক েকাথাও েগাপন নয় শয়তােনর এেজন্ডাও।
শয়তােনর এেজন্ডািট হেলা, মহান আল্লাহতায়ালার সার্বেভৗমত্েবর বদেল
তার আজ্ঞাবহ রাজা-বাদশাহ, জনগণ, দল, পার্লােমন্ট ও দলীয় এমিপ’েদর
সার্বেভৗমত্েবর প্রিতষ্ঠা। শয়তান চায়, মুসিলম জীবন েথেক শিরয়ত,
হদুদ, শুরা, েখলাফত, িজহাদ ও ইসলামী িশক্ষ-সংস্কৃিতর িবলুপ্িত।
শয়তােনর েস এেজন্ডা িনেয়ই বাংলােদেশর রাজনীিতেত অিত সক্িরয় হেলা
প্রিতিট েসক্যুলািরস্ট, ন্যাশনািলস্ট ও েসাসািলস্ট দল। এরাই হেলা
ইসলােমর আত্মস্বীকৃত দুষমন এবং েদশী-িবেদশী কােফরেদর অিত পছন্েদর
দল। ফেল তােদরেক িবজয়ী করেত যারা েভাট েদয় -তােদরেক িক ঈমানদার
বলা যায়? ইসলােমর শত্রুেদর িবজয়ী করার লক্ষ্েয এরূপ েভাটদান েতা
কিবরা গুনাহ। মুসিলম ভূিমেত এরূপ লাগাতর কিবরা গুনাহ হচ্েছ
ইসলােমর শত্রুেদর িনর্বািচত করার মধ্য িদেয়। গণহাের েস কিবরা
গুনাহর কারেণ মুসিলম ভূিমেক অিধকৃত করেত ইসলােমর শত্রুেদর েকান

যুদ্ধই করেত

হচ্েছ না।

প্রিতিট কর্ম এবং পথচলার প্রিতিট পদক্েষপই ব্যক্িতর জীবেন
গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা িনেয় হািজর হয়। জাহান্নােমর আগুণ েথেক
বাঁচািট িনর্ভর কের েস অর্িপত পরীক্ষায় পােশর উপর। িবরামহীন েস
পরীক্ষার মােঝ প্রিত মুহুর্ত বাঁচেত হয় কৃতকার্য হওয়ার েচতনা
িনেয়। মানব জীবেন সবেচেয় বড় েযাগ্যতািট ধরা পেড় েস পরীক্ষায়
পােশর মধ্েয; িডগ্িরধারী, অর্থশালী বা
ক্ষমতাশালী হওয়ােত নয়।
েপশাদারী
সাফল্েয িবপুল অর্থ ও সুনাম জুটেলও েস কারেণ েকউ
জান্নােত যােব না। জান্নােতর পেথ পরীক্ষার িসেলবাসিট েযমন িভন্ন,
েতমিন িভন্ন হেলা েটক্সট বুক। েস েটক্সট বুকিট হেলা পিবত্র
েকার’আন। এবং পরীক্ষার অঙ্গণিট স্েরফ নামায-েরাযা, হজ্ব-যাকাত বা
তাসিবহ-তাহিলেল সীিমত নয়। পরীক্ষা হয় রাজনীিত, িশক্ষা-সংস্কৃিত,
যুদ্ধ-িবগ্রহসহ জীবেনর প্রিত অঙ্গণ জুেড়। পরীক্ষা হয় িনর্বাচেন
েভাটদান বা রায়দােনর ক্েষত্েরও। স্ৈবরাচারী জােলেমর
েভাটদােন েযমন ঈমানদারী েনই, েতমিন মানবতাও নাই।

পক্েষ

েজেন বুেঝ ট্েরেনর নীেচ মাথা েদয়ােত জীবন বাঁেচ না। েতমিন ঈমান
বাঁেচ না ইসলােমর িচহ্িনত শত্রুেদর পক্েষ েভাট িদেল। বস্তুতঃ
িনর্বাচন কােল ঈমােনর মূল পরীক্ষািট হয় সিঠক পাত্ের েভাটদােন।
িহদােয়েতর গ্রন্থ রূেপ পিবত্র েকার’আেনর মূল িমশনিট হেলা, জীবেনর
প্রিত অঙ্গেণ পথ েদখােনা। ফেল েকার’আেনর জ্ঞােন ব্যক্িত পায়
পরীক্ষা-পােশর সামর্থ্য। েস সামর্থ্যিট প্রকাশ পায় সত্যেক িমথ্যা
েথেক পৃথক করায়। েস সামর্থ্েযর বেলই ঈমানদার ব্যক্িত সত্েযর পক্ষ
েনয় এবং িনর্বাচেন েযাগ্যতম ব্যক্িতেক েভাট েদয়। এমন সামর্থ্েযর
কারেণই প্রাথিমক যুেগর মুসিলমগণ েখালাফােয় রােশদার েযাগ্য
খিলফােদর িপছেন খাড়া হবার ৈনিতক বল েপেয়িছেলন। অপরিদেক ব্যক্িতর
ঈমানশূণ্যতা এবং েস সােথ অেযাগ্যতািট ধরা পেড় গুম-খুন ও
স্ৈবরাচারী রাজনীিতর পক্েষ েভাট দােন এবং তােদর পক্েষ লািঠ ধরায়।
ঈমােনর এরূপ শূণ্যতা িক নামায-েরাযা ও হ্জ্ব-যাকােত পালেনর
মাধ্যেম দূর করা যায়? প্রশ্ন হেলা, গুম-খুন ও স্ৈবরাচারী
রাজনীিতর পক্েষ যারা েভাট িদল এবং লািঠ ধরেলা দুর্বৃত্ত শাসকেদর
শাসন বাঁচােত -তারা িক পরকােল জান্নােতর ধাের কােছও িভড়েত পারেব?

নবী-রাসূলেদর মূল
িমথ্যার িবরুদ্েধ

িমশনিট িছল মানুেষর মােঝ সত্যেক েচনা এবং
দাঁড়ােনার সামর্থ্য গেড় েতালা। তাঁরা েসিট

কেরেছন ওহীর জ্ঞােনর প্রিতষ্ঠা িদেয়। ওহীর জ্ঞান অজ্ঞতার েঘার
অন্ধকােরর মােঝ আেলা েদখায়। পিবত্র েকারআন হেলা ওহীর জ্ঞােনর
সর্বেশষ ও সর্বশ্েরষ্ঠ ভাণ্ডার। অপরিদেক শয়তান ও তার অনুসারীেদর
িমশনিট সম্পূর্ণ িবপরীত। েসিট হেলা, িমথ্যার প্রিতষ্ঠা এবং
সত্েযর িবলুপ্িত। এিটই মূলতঃ জাহান্নােমর পথ। এ পেথ প্রলুব্ধ
করােত শয়তােনর মূল অস্ত্রিট হেলা জািহিলয়াত বা অজ্ঞতা। জািহিলয়াত
অন্ধকাের অসম্ভব হয় মহান আল্লাহতায়ালার িনদর্শনাবলীর দর্শনলাভ।
অসম্ভব কের েকানিট ন্যায় এবং েকানিট অন্যায় -েসিট সনাক্ত করা।
জািহলী সমােজ এজন্যই নমরুদ, িফরাউন, আবু েজহল, িহটলার, স্টালীন,
ট্রাম্েপর মত অিত দুর্বৃত্তেদর জনগণ িচনেত ভূল কের এবং তােদরেক
েনতা িনর্বািচত কের। বাংলােদেশও বস্তুত েসিটই হেয়েছ। ফেল নৃশংস
স্ৈবরাচাির
এবং
গুম-খুন,
েভাট-ডাকািত,
ব্যাংক-ডাকািত
ও
সন্ত্রােসর নায়কগণও িনর্বাচেন েভাট পায় এবং অেনক সময় িবপুল েভােট
িনর্বািচতও হয়।
েচার-ডাকাতগণ িনেজেদর দুষ্কর্ম বাড়ােত রােতর অন্ধকারেক ভালবােস।
ইসলােমর শত্রুগণও েতমিন ভালবােস জািহিলয়ােতর অন্ধকারেক। তাই
ক্ষমতায় েগেল তােদর এেজন্ডা হয়, পিবত্র েকার’আেনর আেলা িনিভেয়
েদয়া। েতমন একিট
উদ্েদশ্যেক সামেন েরেখই পিবত্র েকারআেনর
জ্ঞানার্জন েথেক দূের রাখা হচ্েছ স্কুল, কেলজ ও িবশ্বিবদ্যালেয়র
ছাত্র-ছাত্রীেদর। ফেল বাংলােদেশর ছাত্র-ছাত্রীগণ তােদর িশক্ষা
জীবন েশষ করেছ পিবত্র েকারআন েথেক েকানরূপ জ্ঞানার্জন না কেরই।
পাচ্েছ না েকারআন বুঝার সামর্থ্য। অথচ জ্ঞানার্জেনর অঙ্গেণ
ইসলােম েযিট ফরেজ আইন তথা নরনারীর উপর বাধ্যতামূলক তা ডাক্তারী,
ইঞ্িজিনয়ািরং বা িবজ্ঞােনর িবষেয় জ্ঞানার্জন নয়, েসিট
পিবত্র েকার’আেনর জ্ঞানার্জন। পিবত্র েকার’আেনর জ্ঞােন

হেলা
অজ্ঞ

থাকািট তাই কিবরা গুনাহ। অথচ বাংলােদেশর িশক্ষাব্যবস্থা ছাত্রছাত্রীেদর উপর চািপেয় েদয়া হেয়েছ কিবরা গুনাহর পাপ। ফেল অসম্ভব
হচ্েছ প্রকৃত মুসিলম রূেপ েবেড় উঠা। ফেল মুসিলম সমােজ ডাক্তার,
ইঞ্িজিনয়ার, কৃিষিবদ, িহসাবিবদ বা িবজ্ঞানী সংখ্যা বাড়েলও বাড়েছ
না প্রকৃত মুসিলেমর সংখ্যা। ফেল পরাজয় বাড়েছ ইসলােমর। ফেল মুসিলম
ভূিম অিধকৃত হচ্েছ শুধু িবেদশী শত্রুেদর হােতই নয়, বরং ভয়ানক
েদশী শত্রুেদর হােত। িনর্বাচেন ইসলােমর শত্রুপক্েষর িবজেয়র এিটই
হেলা মূল িবপদ। তখন বার বার িনর্বাচন কেরও েকান লাভ হয়না।

েয িবশাল সামর্থ্যিট েভােটর

গণতন্ত্র ব্যক্িতর সামেন িবপ্লেবর এক িবশাল দরজা খুেল েদয়।
গণতন্ত্র না থাকেল শাসন ক্ষমতা েথেক দুর্বৃত্তেদর সরােত অিনবার্য
হয় রক্তাক্ষয়ী যুদ্ধ। েসরূপ যুদ্েধ েযমন িবপুল সংখ্যক মানুেষর
প্রাণনাশ হয়, েতমিন িবপুল আকাের সম্পদনাশও হয়। অথচ গণতান্ত্িরক
েদেশ দুর্বৃত্ত শাসন েথেক মুক্িতর েস লড়াইিট যুদ্ধ ছাড়াই সম্ভব।
েসিট িনর্বাচেনর মাধ্যেম। তেব েস িবপ্লেব েয েযাগ্যতািট অিত
জরুরী েসিট হেলা সুস্থষ্ঠ িবেবকেবাধ ও িবচার ক্ষমতার। েস
েযাগ্যতািট দুর্বৃত্ত ও িমথ্যুকেদর েচনার। রণাঙ্গেণর সামিরক
যুদ্ধিট একজন অিশক্িষত ভাড়ােট দুর্বৃত্ত ৈসিনকও েয েকান পক্েষ
লেড় িদেত পাের। িকন্তু
এমন দুর্বৃত্ত ব্যক্িত সত্যবাদী ও
ন্যায়পরায়ন মানুেষর পক্েষ কখেনাই েভাট িদেত পাের না। কারণ,
ন্যায়পরায়ন মানুেষর পক্েষ েভাটদােনর েস সামর্থ্যিট তার থােক না।
কারণ, েস জন্য চাই সত্যপ্েরম। চাই, দুর্বৃত্তেদর ঘৃণা করার
সামর্থ্য। েস সামর্থ্েযর জন্য চাই আেলািকত মন। সর্েবাপির মেনর
ভূবেন চাই, ওহীর জ্ঞানপুষ্ট ঈমােনর আেলা। ফেল েস সমােজ
জাতীয়তাবাদ,
েসক্যুলািরজম,
বর্ণবাদ,
েগাত্রবােদর
ন্যায়
জািহিলয়ােতর প্লাবন, েস সমােজ সত্যবাদী ও ন্যায়পরায়ন ব্যক্িতগণ
অজানা ও অবেহিলত েথেক যায়। তােদর পক্েষ িবজয় তখন অসম্ভব হয়।
িনর্বাচেন

েভাটদান

এজন্যই

মামূলী

িবষয়

নয়।

প্রিতিট

েভাটােরর

জীবেন এিট হািজর হয় অিত গুরুত্বপূর্ণ এক পরীক্ষা িনেয়। পরীক্ষা
হয়, েচার-ডাকাত, েভাট-ডাকাত, সন্ত্রাসী, স্ৈবরাচারী ও খুিনেদর
ন্যায় ভয়ানক অপরাধীেদর েচনার এবং তােদর পরািজত করায় িনেজর অর্থ,
রক্ত, শ্রম ও সামর্থ্েযর িবিনেয়ােগর। এিট মহান আল্লাহতায়ালার
পক্ষ েথেক িনর্ধািরত একিট পরীক্ষা। পরীক্ষা-কক্েষ প্রিতিট
ব্যক্িতেক িনেজর পরীক্ষা িনেজ িদেত হয়। এখােন নকল চেল না। তাছাড়া
এিট েযমন পরীক্ষার পথ, েতমিন জাতীয় জীবেন িবপ্লব সাধেনর পথও।
জাতীয় িবপ্লেবর স্িটয়ািরং মহান আল্লাহতায়ালা এখােন প্রিতিট
নাগিরেকর হােত িদেয়েছন। জািতেক সামেন িনেব না িপছেন িনেব, ডােন
িনেব না বােম িনেব বা েথেম থাকেব -েস িসন্ধান্ত েনয়ার দায়ভারিট
িতিন জনগণেক িদেয়েছন। এ প্রসঙ্েগ
মহান আল্লাহতায়ালার সুস্পষ্ট
েঘাষণািট হেলা, “িনশ্চয়ই আল্লাহতায়ালা েকান জািতর অবস্থার
পিরবর্তন কেরন না -যতক্ষণ না তারা িনেজরা িনেজেদর অবস্থার
পিরবর্তন কের।” –(সুরা রা’দ, আয়াত ১১)। অনুরূপ েঘাষণা এেসেছ সুরা
আনফােলও। বলা হেয়েছ, “িবষয়িট হেলা, িনশ্চয়ই আল্লাহ েকান জািতর
উপর অর্িপত তাঁর িনয়ামতেক পিরবর্তন কেরন না -যিদ না তারা িনেজরা
িনেজেদর
অবস্থার
পিরবর্তন
কের।
আল্লাহ
শ্রবনকারী
এবং

সর্বজ্ঞানী।” -(আয়াত ৫৩)।

হািসনার অপরাধনামা এবং জনগেণর দায়ভার
বাংলােদেশর রাজনীিতেত এখন দু’িট পক্ষ। একিট ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ
ও তার িমত্রেদর পক্ষ এবং অপরিট িবেরাধী িশিবেরর। ক্ষমতাসীন দেলর
রাজনীিত এখন আর েগাপন িবষয় নয়। িবগত ১০ বছর যাবত জনগণ েশখ
হািসনার নৃশংস স্ৈবরাচার স্বেচােখ েদেখ আসেছ। তার ১০ বছেরর শাসেন
েদশ জুেড় যা অিত প্রবলতর হেয়েছ তা হেলা গুম, খুন, চুিরডাকািত,
সন্ত্রাস, ধর্ষেণর ন্যায় ভয়ানক অপরােধর রাজনীিত। বাংলােদেশর
েচার-ডাকাতেদর সবেচেয় বড় সংখ্যািট আজ েকান ডাকাত দেল নয়; বরং
েসিট সরকাির দেল। কারণ সরকাির দেল থাকেল ব্যাংক-ডাকািত, চুিরডাকািতর সুেযাগ েযমন অধীক, েতমন সুেযাগ থােক িবচােরর েথেক
পলায়েনর। এ সুেযাগিট েবসরকাির েচার-ডাকাতেদর থােক না।
েশখ হািসনার অপরােধর তািলকািট িবশাল। তার সরকার িক প্রসব করেত
পাের তা ইিতমধ্েযই েদিখেয় িদয়েছন। পুণরায় িনর্বািচত হেল েস
অপরােধর তািলকাই আেরা দীর্ঘায়ীত হেব। তার অপরােধর তািলকায় রেয়েছ
শাপলা চত্ত্বেরর মুসল্লী হত্যা, িপলখানায় ৫৩ জন সামিরক অিফসার
হত্যা, দুই বার েশয়ার মার্েকেট লুণ্ঠন, ২০১৪ সােলর েভাট-ডাকািত,
গণতন্ত্র হত্যা, তত্ত্বাবধায়ক সরকােরর িবিধ িবলু্প্িত এবং
যুদ্ধাপরাধীেদর িবচােরর নােম রাজৈনতীক প্রিতপক্ষ িনর্মূেলর
ষড়যন্ত্রমূলক িবচার। তার আমেলই শত শত রাজৈনতীক েনতা-কর্মী েযমন
িনহত হেয়েছন, েতমিন গুমও হেয়েছন। তার আমেলই রাষ্ট্রীয় ব্যাংেকর
েসানা তামা হেয় েগেছ। হািরেয় েগেছ কয়লা খিনর বহু হাজার টন মওজুদ
কয়লা। তার মন্ত্রীেদর দূর্নীিতর কারেণ িবশ্ব ব্যাংক তার
বরাদ্দকৃত অর্থ তুেল েনয় পদ্মা েসতু প্রকল্প েথেক। অথচ েসিট না
হেল পদ্মা েসতুর উপর িদেক আজ গািড় চলেতা।
েশখ হািসনা সম্প্রিত
ওয়াদা িদেয়েছন, সামিরক অিফসারেদর পিরবােরর জন্য িদনরাত ২৪ ঘন্টা
গািড় ব্যবস্থা করেবন। এ েঘাষণার লক্ষ্য, আগামী িনর্বাচনেক সামেন
েরেখ সামিরক বািহনীেক পেকেট রাখা। িনর্বাচনেক সামেন েরেখ এরূপ
মূলা ঝুলােনা েয েকান গণতান্ত্িরক েদেশ েব-আইনী। েশখ হািসনার
চালবাজীিট এখােন সুস্পষ্ট। িতিন জােনন, সামিরক অিফসারেদর তুষ্ট
করেত িবশাল অংেকর অর্থিট তার িনজ পেকট েথেক যাচ্েছ না। েসিট
যাচ্েছ জনগেণর রাজস্েবর অর্থ েথেক। এিট হেলা হািসনার কইেয়র েতেল
কই ভাজার েকৗশল। জনগেণর রাজস্েবর অর্েথ এিট হেলা তার গিদ

বাঁচােনার ষড়যন্ত্র।
জনগেণর ঘােড় এখন িবশাল দায়ভার। মানুেষর িবেবক বা মনুষ্যত্ব ধরা
পেড় সত্য-িমথ্যা এবং ন্যায়-অন্যােয় মােঝ পার্থক্য িনর্ণেয় এবং
অপরাধীেদর িবরুদ্েধ বীরদর্েপ দাঁড়ােনােত। বাঘ-ভালুক জঙ্গল েছেড়
রাস্তায় নামেল েস িহংস্র জীেবর িবরুদ্েধ দ্রুত রাস্তায় নামাটাই
সভ্য মানুেষর রীিত। নইেল সমােজ শান্িত িবনষ্ট হয়। েস েবাধটুকু
এমন িক ছাগল-েভড়ার মােঝও থােক। ফেল তারা শুধু ঘাস-পািনই েচেন না,
েচেন িহংস্র বাঘ-ভালুকেদরও। ফেল প্রাণ বাঁচােত তারা সাধ্যমত
েদৗড়ায়। এবং স্েবচ্ছায় তারা আত্মসমর্পণ কের না। িকন্তু বহু
মনুষ্যজীব ছাগল-েভড়ার েচেয়ও অধম। তােদর ব্যর্থতািট শত্রু-িমত্র,
ন্যায়-অন্যায়, সৎ ও
দুর্বৃত্েতর মােঝ পার্থক্য িনর্ণেয়। এেদর
কারেণ মুসিলম ভূিমেত ইসলাম পরািজত হয়; এবং প্রিতষ্ঠা পায় কােফর
শক্িতর অিধকৃিত। পিবত্র েকারআেন এমন ব্যর্থ মানুষেদর ব্যাপাের
বলা হেয়েছ, “উলাইিয়কা কা’আল আনয়াম, বাল হুম আদাল”
হেলা পশুর ন্যায়, বরং তােদর েচেয়ও িনকৃষ্ট।
বাংলােদেশর বুেক এরূপ পশুবৎ মানুষেদর সংখ্যািট
ব্যর্থতা েযমন মনুষ্যরূপী িহংস্র বাঘ-ভালুকেদর

অর্থঃ ওরাই

িবশাল।
েচনায়,

তােদর
েতমিন

ঘৃণ্য কদর্যতািট হেলা িবপুল সংখ্যায় দেল িভেড় েস িহংস্র পশুর
পালেক িবজয়ী করায়। এেদর কারেণই অতীেত েশখ মুিজেবর ন্যায় বাকশালী
স্ৈবরাচাির, খুিন, িমথ্যাচাির এবং িবেদশীেদর স্বার্েথর একান্ত
েসবাদাসও িনর্বাচেন িবপুল েভােট িবজয়ী হেয়েছ। এবং ভারতীয় কােফর
বািহনী ঢুকেত েপেরেছ বাংলােদেশর অভ্যন্তের।
বর্তমােন তারা
ইিতহাস গেড়েছ, স্ৈবরাচাির েশখ হািসনার েনতৃত্েব চলা গুম, খুন,
বাংক-ডাকািত, েভাট-ডাকািত, দুর্নীিত ও সন্ত্রােসর রাজত্েবর
িবরুদ্েধ প্রিতেরােধ না েনেম। তাই বাংলােদেশর ইিতহােস শুধু েশখ
মুিজব এবং েশখ হািসনাই তােদর স্ৈবরাচারী নৃশংসতা ও িবশাল
অপরাধনামা িনেয় েবঁেচ থাকেব না; েবঁেচ থাকেব জনগণও। েসিট অপরাধী
চক্েরর হােত িনেজেদর আত্মসমর্পেণর ইিতহাস িনেয়। আজ েথেক বহুশত
বছর পরও নতুন প্রজন্ম িনেজেদর পূর্বপুরুষেদর েস কদর্য ইিতহাস পেড়
িবস্মেয় হতবাক হেব। ২৩/১২/২০১৮

