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এবং

েশখ হািসনার অমনুষ্যনীিত
েশখ হািসনার রাজনীিত, িবেদশনীিত ও শাসননীিত েয কতটা িবেবকবর্িজত
ও অমানিবক েসিট িক েকান েগাপন িবষয়? বহুবার বহু বীভৎস্যতা িনেয়
েসিট ইিতমধ্েয প্রকাশ েপেয়েছ। একিট লােশর বদেল দশিট লাশ েফলার
রাজনীিত,লিগ-ৈবঠা িনেয় িবেরাধী দলীয় কর্মীেদর হত্যা,যাত্রী ভর্িত
বােস আগুণ,েলখক-সাংবািদক-আেলম ও িবেরাধী দলীয় েনতােদর গুম-খুণ ও
গ্েরফতাির –এমন কার্যকলাপেক িক সুস্থ্য ও িবেবকমান মানুেষর
রাজনীিত বলা যায়? অথচ এরূপ অমনুষ্যনীিতই হেলা েশখ হািসনার
রাজনীিত। েস নীিতরই পুনঃরায় প্রকাশ ঘটেলা মজলুল েরািহঙ্গা
প্রসঙ্েগ তাঁর বক্তব্েয। গতকাল ২৭/০৭/১২ তািরেখ আল -জািজরা
ইংেরজী িটিভ চ্যােনেলর সােথ সাক্ষাতকাের িতিন যা বেলেছন েসিট
েযমন হৃদয়শূণ্য েতমিন মানবতাশূন্য। িতিন বেলেছন,েরািহঙ্গােদর
জন্য বাংলােদেশ েকান স্থান নাই।যুক্িত েদিখেয়েছন,বাংলােদশ একিট
জনবহুল েদশ,অতএব েরািহঙ্গােদর জন্য আশ্রয় েদয়ার প্রশ্নই উেঠ না।
িতিন বেলেছন,“সমস্যািট মায়ানমােরর।অতএব িবেদশীেদর উিচত,এ িনেয়
বাংলােদেশর উপর চাপ সৃষ্িট না কের মায়ানমােরর উপর চাপ সৃষ্িট
করা।”
আল -জািজরার সাংবািদেকর প্রশ্ন িছল,“হত্যা ও িনর্যাতন েথেক
প্রােণর ভেয় েরািহঙ্গা মুসলমােনরা যখন বাংলােদেশ প্রেবশ করেত
েচষ্টা করিছল তখন বাংলােদেশর েকাষ্টাল গার্ডগণ তােদর ঢুকেত
েদয়িন,এবং বলপূর্ব্বক তােদরেক মায়ানমাের প্রেবেশ বাধ্য কেরিছল।
এিট িক অমানিবক নয়?” জবােব হািসনা বেলন,“না,এিট সিঠক নয়।
বাংলােদেশর েকাষ্টাল গার্ডগণ েরািহঙ্গােদর সােথ েকানরূপ অমানিবক
আচরণ কেরিন,তােদরেক বরং খাদ্য, পানীয় ও ঔষধ িদেয়েছ এবং মায়ানবাের
েফরত যাওয়ার ব্যাপাের রাজী কেরেছ।” উক্ত সাংবািদক প্রশ্ন
কেরন,“আপনার সরকার িক মায়ানমাের সরকােরর সােথ েরািহঙ্গােদর এ
সংকট িনেয় েকান রূপ েযাগােযাগ কেরেছ? জবােব বেলন,“হাঁ আমরা
েযাগেযাগ কেরিছ”। েস েযাগােযােগ মায়ানমার সরকােরর কােছ তাঁর
সরকােরর িক দাবী িছল েসিট না বেল েশখ হািসনা কার্যতঃ মায়ানমার
সরকােরর মুখপাত্ের পিরণত হন এবং বেলন, “মায়ানমার সরকার সমস্যার
সমাধাের েচষ্টা করেছ। অবস্থার উন্নিত ঘেটেছ এবং উদ্বাস্তু আসাও

বন্ধ হেয়েছ।” আল জািজরার সাংবািদক তার এ জবােব িবস্িমত হেয়
প্রশ্ন কেরন,“প্রধানমন্ত্ির আপিন এসব িবশ্বাস কেরন?” েশখ হািসনার
মুেখ এ প্রশ্েনর েকান জবাব িছল না। িতিন বরং িবব্রত হন এবং নীরব
হেয় যান। মায়ানমার সরকােরর নীিত েয পিরবর্তন হেয়েছ তার প্রমাণ
েকাথায়? ক’িদন আেগই েসেদেশর প্েরিসেডন্ট সকল েরািহঙ্গােদর তার
েদেশ েথেক অপসারেণর দাবী কেরেছন।
আল
জািজরার
সােথ
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েশখ
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মূল
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িছল,বাংলােদশ একিট জনবহুল েদশ অতএব েরািহঙ্গােদর জন্য েদশিটেত
জায়গা েকাথায়? িকন্তু সমস্যা িক জনবহুল হওয়া িনেয়? সমস্যা েতা
হৃদয়হীনতায়। কাউেক িবপেদ জায়গা েদয়ার জন্য ঘেরর জায়গািটর েচেয় বড়
প্রেয়াজন হেলা মেনর জায়গার। মেন জায়গা না থাকেল েদশ িবশাল হেলও
তখন িবপদগ্রস্েতর জন্য েকান জায়গা থােক না। আজ েথেক ৫০ বছর আেগ
বাংলােদেশর জনসংখ্যা আজেকর তুলনায় অর্েধকও িছল না। িকন্তু তখনও
েদেশ অভাব িছল। প্রচণ্ডতা দািরদ্রতা িছল। সর্বক্েষত্ের নানারূপ
পশ্চাদপদতা িছলও। েদেশ তখনও দুর্িভক্ষ আসেতা। িকন্তু েস অভােবর
িদেনও বাংলার মানুষ ভারত েথেক প্রাণ বাঁচােত আসা লক্ষ লক্ষ
মুসলমানেদর জন্য জায়গা কের িদেয়েছ। কারণ তখন জনগণ ও সরকােরর মেন
তােদর জন্য িবশাল জায়গা িছল। অথচ েশখ মুিজব ও তার দেলর কারেণ
বাংলােদশ শুধু িভক্ষার তলাহীন ঝুিড় রূেপই িবশ্বব্যাপী পিরিচিত
পায়িন, রাজনীিতেতও প্রিতষ্ঠা িদেয়েছ প্রকট িভক্ষুক-সংস্কৃিত। ফেল
বাংলােদেশর আওয়ামী সরকার শুধু হাত েপেত িনেতই জােন, িদেত নয়।
েরািহঙ্গােদর প্রেবেশর িবরুদ্েধ এজন্যই তারা সীমান্েত েকাষ্টাল
গার্ড বেসেয়েছ।
বাস্তবতা হেলা,মানুষ শুধু েপট িনেয় আেস না,বরং িবস্ময়কর েমধা এবং
কর্মক্ষম হাত-পা িনেয়ও আেস।েমধার কারেণ িবশ্েবর জনসংখ্যা িবগত শত
বছের বহুগুণ বাড়েলও তার েচেয়ও েবশী েবেড়েছ সম্পদ। ফেল আজ েথেক
হাজার বছর আেগ িবশ্েবর স্বল্পসংখ্যক মানুষ েয রূপ বাস করেতা েস
তুলনায় বহুগুণ েবশী প্রাচুয্য িনেয় বাস কের আজেকর মানুষ। তাছাড়া
মানুেষর পানাহােরর দািয়ত্ব েতা মহান আল্লাহর। েকান ব্যক্িতই তার
েরেযক ছাড়া জন্ম েনয় না। ঈমানদােরর েতা এিটই িবশ্বাস। েস িবশ্বাস
না থাকেল তােক িক মুসলমান বলা যায়? িকন্তু েশখ হািসনা েয েচতনা
িনেয় কথা বেলেছন েসখােন েস ঈমান েকাথায়? বাংলােদেশ প্রিতবছর বহু
লক্ষ েলাক জন্মসূত্ের েযাগ িদচ্েছ। আজ েথেক ৩০ বছর পর বাংলােদেশর
জনসংখ্যা আজেকর তুলনায় দ্িবগুণ হেব। ৬০ বছর পর হয়েতা ৪ গুণ হেব।
জনসংখ্যা েতা এভােবই বােড়। তখন িক বাংলােদেশর মানুষ খাদ্যাভােব ও

স্থানাভােব িবলুপ্ত হেয় যােব? দ্িবগুণ বা চারগুণ জনসংখ্যার
দায়ভার েতা বাংলােদশেকই েসিদন বইেত হেব। ইনশাল্লাহ তারা শুধু
েবঁেচই থাঁকেব না উন্নিতও করেব। বাংলােদেশর প্রধান সম্পদ পাট
নয়,চা বা িচংিড় মাছ নয়। গার্েমন্টস বা পশুচর্মও নয়। বরং েসিট
েদেশর জনগণ। আল্লাহর এ শ্েরষ্ঠ সৃষ্িটেক আপদ বা েবাঝা বলেল শুধু
েস শ্েরষ্ঠ সৃষ্িটরই
অপমান হয় না,বরং চরম অবমাননা হয় মহান
স্রষ্টা মহান আল্লাহর। েশখ হািসনা ও তাঁর সরকার আল্লাহর িবরুদ্েধ
েস অবমাননার রাজনীিতই কের চেলেছ। তাছাড়া প্রাণ বাঁচােত আসা েকান
মানুষই প্রিতেবশীর ঘের আজীবন বসবােসর জন্য আেস না। আশ্রয় চায়
সীিমত সমেয়র জন্য। িবপদ েকেট েগেল তারা দ্রুত িনজ ঘের িফের যায়।
কারণ প্রিতেবশীর ঘর তা যত ভালই েহাক, কখেনাই িনজ ঘেরর মত হয় না।
তারা েতা চায় তা তােদর িনজ ঘরিট দ্রুত আবার বােসর েযাগ্য েহাক।
তাই আশ্রয়দাতা প্রিতেবশী েদশগুিলর লক্ষ্য হয়,উদ্বাস্তুেদর িনজ
ঘের িফের যাওয়ার মত একিট পিরস্িথিত দ্রুত সৃষ্িট করা। রাজনীিত
েতা এভােবই মানিবক পিরচয় পায়।
হাতছাড়া হেলা মহাসুেযাগ
িবশ্েবর দরবাের বাংলােদেশর মান-মর্যাদা ইিতমধ্েযই তলায় েঠেকেছ।
েশখ হািসনার িপতার আমেল বাংলােদশ পিরিচিত েপেয়িছল িভক্ষার তলাহীন
ঝুিল রূেপ। আওয়ামী লীগ তখন ইিতহাস গেড়িছল ব্যাপক দূর্নীিত এবং
ভয়াবহ দুর্িভক্ষ সৃষ্িটেত। েশখ হািসনার আমেল বাংলােদশ আবার মুিজব
আমেলর েস পুেরান পিরিচিত িফের েপেয়েছ। েদশিট এখন আবার িবশ্েবর
অিত দূর্নীিতগ্রস্ত েদশ। সম্প্রিত সরকাির দেলর ভয়ানক দূর্নীিতর
কারেণ পদ্মা েসতু িনর্মােণ বরাদ্দকৃত ঋণও বািতল কের িদল
িবশ্বব্যাংক ও অন্যান্য সাহায্যদানকাির সংস্থা। িঠক এ মূহুর্েত
েরািহঙ্গা িবষেয় মানবতা ও মানিবক অিধকােরর পক্ষ িনেয় মাথা উঁচু
কের িবশ্ব মােঝ দাঁড়ােনার সুেযাগ এেসিছল বাংলােদেশর। েয গৃেহ ১০
জন মানুেষর ভাত পাক হয় েস গৃেহ ২ জন েমহমান খাওয়ােত সমস্যা হওয়ার
কথা নয়। েয বাংলােদেশর জনগণ ১৬ েকািট মানুেষর আহার েজাগােত পাের
তারা িক মায়ানমার েথেক প্রাণ বাঁচােত আসা এক বা দুই লাখ মানুষেক
কেয়কিট মাস বা বছর খাওয়ােত পারেতা না? ইেমজ সৃষ্িটর এমন সুেযাগ
িফ বছর আেস না। আেস মােঝ মধ্েয। িকন্তু জািতর নীিত-ৈনিতকতা ও
মান-মর্যাদার পরীক্ষা এর মধ্য িদেয়ই হেয় যায়। িকন্তু বাংলােদশ েস
পরীক্ষায় দারুণ ভােব েফল কেরেছ। তাছাড়া েরািহঙ্গা সংকট েযেহতু
একিট আন্তর্জািতক িবষয়, তােদর বসবাস ও পানাহােরর খরচ েজাগােত
জািতসংঘ এবং অসংখ্য আন্তর্জািতক সংস্থা এিগেয় আসেতা। পািকস্তােন

৩০ লাখ আফগান যখন আশ্রয় িনেয়েছ তখন তােদর সাহায্েয েদশিটেত হাজার
হাজার েকািট টাকার ৈবেদিশক সাহায্যও এেসেছ। িবেদশীরা েতা আর
িবপর্যস্ত মানুষেক সমুদ্ের বা আকােশ ভাসমান েরেখ খাওয়ােত পাের
না? এমন দুর্েযাগ মুহুর্েত প্রিতেবশী েদশেক উদ্বাস্তুেদর জন্য
শুধু মাথােগাঁজার জায়গা িদেত হয়,বাঁিক দায়ভার অন্যরা িনেয় েনয়।
েস সুেযাগটুকুই বাংলােদশ সরকার েদয়িন। বাংলােদশ িনেয় এজন্যই
আন্তর্জািতক মহেলর প্রচণ্ড হতাশা।
হািসনা সরকােরর বড় অপরাধ, মজলুেমর পক্ষ েনয়ার জন্য েয ৈনতীক বল
দরকার েসিট এ সরকার েদখােত পােরনিন। ৈনতীক বল েতা আেস সুনীিত
েথেক। যােদর িবশ্বজুড়া পিরিচিত দুর্নীিতবাজ রূেপ,েসরূপ একিট
সরকােরর পক্েষ েসিট থাকার কথাও নয়। বাংলােদেশর ক্েষত্ের নীিত
হওয়া উিচত িছল, প্রােণ বাঁচেত আসা েরািহঙ্গােদর আশ্রয় িদেয়
মায়ানমার সরকােরর উপর আন্তর্জািতক চাপ সৃষ্িট করা। একােজ
বাংলােদেশ সরকার িবশ্েবর অিধকাংশ েদেশর সমর্থণ েপত। সমর্থণ েপত
প্রায় ৬০িট মুসিলম েদেশর। তখন ১৬ েকািট মানুেষর বাংলােদশ একিট
শান্িতকামী ও মানবতাবাদী েদশ রূেপ একিট গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চিলক
শক্িত রূেপ আত্মপ্রকােশর সুেযাগ েপত। িকন্তু েশখ হাসীনার সরকার
েস পেথ এগুয়িন। বরং েবেছ িনেয়েছ অমানিবক িবেবকশূণ্যতার
বাংলােদশ েয স্েরফ জনসংখ্যােতই েবেড়েছ,মানবতায় নয় -েসিটই

পথ।
েশখ

হািসনার সরকার িবশ্ববাসীর সামেন পুণঃরায় প্রকাশ কের িদল।
তেব

েশখ

হািসনার

আহাম্মকও।
েসিট
পররাষ্ট্রমন্ত্রী

সরকার
প্রকাশ
িদপুমিন

শুধু

েয

অমানিবক

কের
িদল
এবং আওয়ামী

তাই

নয়,

প্রচণ্ড

সরকােরর
মন্ত্রীরা।
লীগ সরকােরর েবশিকছু

গুরুত্বপূর্ণ
েনতৃবৃন্দ
েরািহঙ্গােদর
িনর্মূল
প্রক্িরয়ােক
বাংলােদেশর জামায়াত-িশিবেরর কাণ্ড বেল িচত্িরত কেরেছ। শুধু
মানিবক গুণ নয়, ইিতহাস-জ্ঞানও েয েনহােয়ত কম েসিটও িক এর পর
বুঝেত বাঁকী থােক? েরািহঙ্গােদর িবরুদ্েধ িনর্মূল প্রক্িরয়ার যখন
শুরু,তখন বাংলােদেশ জামায়াত বা িশিবর বেল িকছু িছল না। বার্িমজ
জািতয়তাবাদীেদর হােত েরািহঙ্গােদর িনর্মূল প্রক্িরয়া শুরু হয়
শতািধক বছর আেগ। েথেম েথেম লাগাতর চলেছ েস িনধন প্রক্িরয়া। ভয়াবহ
হত্যাকাণ্ডিট ঘেট ১৯৪২ সােল। তখন চলিছল দ্িবতীয় িবশ্বযুদ্ধ।
মায়ানমােরর ব্িরিটশ শাসকগণ তখন জাপানীেদর হােত মার খাচ্িছল। েস
অরাজক পিরস্িথিতেত বার্িমজগণ তখন িনর্মূলকর্েম নােম। ১৯৪২ সােলর
২৮েশ মার্চ তািরেখ ৫,০০০ েরািহঙ্গা মুসলমানেক িনর্মম ভােব হত্যা
করা হয়। এর পর চলেত থােক েথেম েথেম মুসিলম িনধন। এরূপ িনর্মূল

প্রক্িরয়ার ফেল মায়ানামাের েবৗদ্ধ জনসংখ্যা বাড়েলও এ এলাকায়
মুসিলম েরািহঙ্গােদর সংখ্যা বােড়িন। বরং েসখােন বৃদ্িধ েপেয়েছ
রাখাইন সম্প্রদােয়র মারমুেখা েবৗদ্ধেদর সংখ্যা। িবিভন্ন সূত্ের
প্রকাশ,েরািহঙ্গা মুসলমানেদর সংখ্যা বহু বছর আেগ প্রায় দশ লাখ
িছল। িকন্তু েস সংখ্যা এখন ৮ লােখর েবশী নয়। লাগাতর এ িনর্যাতন
েথেক বাঁচেত প্রায় িতিন লাখ েরািহঙ্গা আশ্রয় িনেয়েছ বাংলােদেশ।
প্রায় ২৪ হাজার আশ্রয় িনেয়েছ মালেয়িশয়ায়।বহু েরািহঙ্গা মুসলমান
বহু কষ্েট দূরবর্তী থাইল্যান্ড,ভারত,ব্রুনাই,েসৗিদ আরব এবং
পািকস্তােনও আশ্রয় িনেয়েছ। েশখ হািসনা বা িদপুমিন িক এরপরও
বলেবন,েরািহঙ্গা িনর্মূেলর এ দীর্ঘ প্রক্িরয়ািট জামায়াত-িশিবেরর
কাণ্ড?
আেলািড়ত িবশ্ব এবং অনড় হািসনা
েরািহঙ্গােদর িবরুদ্েধ পিরচািলত এ িনর্মূল প্রক্িরয়া েশখ হািসনা
ও তার আওয়ামী মহেল েকান িবেবকেবাধ জাগ্রত না করেল িক হেব,িবশ্েবর
বহুেদেশ তা ইিতমধ্েযই যেথষ্ট আেলাড়ন সৃষ্িট কেরেছ। এমনিক ভারেতর
মত একিট অমুসিলম েদেশ বহু গুরুত্বপূর্ণ অমুসিলম রাজৈনিতক েনতারা
রাজধানী িদল্িলর রাজপেথ েনেম এেসেছন। পত্িরকায় প্রকাশ,িদল্িলস্থ্
মায়ানমােরর দূতাবােসর সামেন ভারেতর সমাজবাদী দল,ইউনাইেটড জনতা
দল, িসিপআই, ইন্িডয়ান ন্যাশন্যাশ লীেগর েনতারা েরািহঙ্গােদর
িবরুদ্েধ পিরচািলত হত্যাকাণ্ড বন্েধর দাবীেত ধর্না িদেয়েছন।
তাঁরা প্রধানমন্ত্রী মনেমাহন িসংেয়র উপর চাপ িদচ্েছন,এ গণহত্যা
দমেন তার সরকার েযন উদ্েযাগ েনয়। গত ২৭/০৭/১২ তািরেখ জুম্মার
নামায েশেষ হাজার হাজার মানুেষর িবশাল িমিছল হেয়েছ মায়ানমার েথেক
বহু দূের েতহরােনর রাজপেথ। অথচ ঢাকায় তার অর্েধক মানুেষর িমিছলও
এ অবিধ হয়িন। হাজার হাজার মানুেষর ঢল েনেমিছল করাচীর রাজপেথ।
িমিছল হেয়েছ পািকস্তােনর অন্যান্য শহের। এ গণহত্যা ও িনর্যাতেনর
িবরুদ্েধ তুমুল েলখােলিখ হেয়েছ নবজাগিরত িমশরসহ মধ্যপ্রাচ্েযর
প্রায় সকল েদেশর পত্র-পত্িরকায়। সুস্থ্য েদেহ ক্ষুদ্র মািছ বসেলও
সবল হাতখািন েতেড় আেস। িকন্তু অসাড় েদেহ েজাের ধাক্কা লাগােলও তা
খাড়া হয় না। েরািহঙ্গা প্রসঙ্েগ বাংলােদেশর সরকােরর নীরবতাই
প্রমাণ কের িবেবেক কতটা অসুস্থ্য এ সরকােরর কর্তব্যক্িতরা।
মায়ানামার মার্িকন যুক্তরাষ্ট্র নয়। রািশয়া বা
সামিরক স্ৈবরাচার কবিলত একিট অনুন্নত েদশ।
স্বািধনতা ও েদেশর সংখ্যালঘুেদর িবরুদ্েধ
পিরচািলত যুদ্ধিট নতুন িকছু নয়। এ িনেয়

চীনও নয়। দীর্ঘকাল
গণতন্ত্র,ব্যক্িতমায়ানমার সরকােরর
মায়ানমােরর সরকার

ইিতমধ্েযই পৃিথবী জুেড় বহু বদনাম কুিড়েয়েছ। কােরন িবদ্েরাহসহ বহু
িবদ্েরাহ বহু যুগ ধের চলেছ মায়ানমার সরকােরর িবরুদ্েধ। এমন একিট
বহুল পিরিচত অমানিবক সরকােরর িবরুদ্েধ অিত সহেজই বাংলােদেশ সরকার
একিট বিলষ্ঠ ভূিমকা িনেত পারেতা। িবশ্বপিরস্িথিত ও আঞ্চিলক
পিরস্িথিত বাংলােদেশর পক্েষ িছল। মজলুম েরািহঙ্গােদর পক্েষ
দাঁড়ােল িবশ্েবর বহুেদশ ও বহুসংস্থা বাংলােদশেক বাহবা িদত।
বাংলােদেশ েয প্রায় ৩ লাখ েরািহঙ্গা এতকাল বসবাস করেছ তােদরও
েফরত পাঠােনার জন্য চাপ সৃষ্িটর জন্য এিট িছল েমাক্ষম সময়।
িকন্তু হািসনা সরকার েস পেথ এগুয়িন। বরং ধেরেছ িভন্ন পথ। েসিট
মানবতা-িবেরাধী পথ। ফল দািড়েয়েছ, েশখ হািসনার মগেজর সুস্থ্যতাই
িনেয় িবেদশী সাংবািদেকর সন্েদহ েজেগেছ। আল-জািজরার সাংবািদেকর
প্রশ্েন েতা েস সংশয়ই ফুেট উেঠেছ।

রাজনীিত েযখােন ছাগলনীিত
গরু-ছাগেলর

একিট

নীিত

আেছ।েসিট

স্েরফ

ৈজবীক

ভােব

বাঁচা।

এমন

বাঁচার মধ্েয পােশর প্রিতেবশীর প্রিত েকান কল্যাণ-িচন্তা থােকনা।
েকান নীিতেবাধ বা দািযত্বশীলতাও থােক না। পশু েতা এজন্যই পশু।
এজন্যই পশু েথেক েকানরূপ মানিবক আচরণ আশা করা যায় না। গরু-ছাগেলর
িবশাল পাল েথেক একিটেক ধের িনেয় েচােখর সামেন গলায় ছুিড় চালােলও
তােত গরু-ছাগেলর ঘাস-পাতা খাওয়ায় েছদ পেড় না। পিবত্র েকারআেন
ঈমানহীন মানুষেক শুধু পশু নয়,পশুর েচেয়ও অধম বলা হেয়েছ।
প্রিতেবশীর েবদনায় বহু মানুষও েয পশুর মতই েবদনাহীন হয় েস প্রমাণ
িক কম? েশখ হািসনা ও তাঁর দল আওয়ামী লীেগর েসিটই হেলা নীিত। তাই
েরািহঙ্গা মুসলমানেদর যতই জবাই করা েহাক বা তােদর নারীেদর যতই
ধর্ষণ করা েহাক ও তােদর ঘরবাড়ীেত যতই আগুণ েদয়া েহাক, তােত েশখ
হািসনা ও তার অনুসািরেদর মেন সামান্যতম দংশনও হয় না। গুজরােত যখন
িতন হাজােরর েবশী মুসিলম নারী-িশশু-বৃদ্ধেক হত্যা করা হেলা,এবং
মুসিলম বস্িতেত আগুণ েদয়া হেলা,তখনও আওয়ামী িশিবের তাই েকান
প্রিতবাদ উেঠিন। প্রিতবাদ তখনও উেঠিন যখন উগ্র িহন্দুরা
অেযাধ্যায় বাবরী মসিজদেক উৎসবভের ধ্বংস কের। তখনও আওয়ামী তখনও
িনন্দায় রাস্তায় নােমিন যখন ১৯৮৩ সােল আসােমর েনলীেত ৫০০০
মুসলমানেদর একিদেন িনর্মম ভােব হত্যা করা হয়। অথচ তা িনেয় েসিদন
সমগ্র মুসিলম িবশ্েব আেলাড়ন উেঠিছল। এই েতা ক’িদন আেগ আসােমর
েকাকরাজের মুসলমানেদর িবরুদ্েধ হত্যাকাণ্ড পিরচািলত হেলা। িকন্তু
তার িবরুদ্েধও িক আওয়ামী লীগ েনতােদর পক্ষ েথেক েকান িকছু বলা

হেয়েছ? কাশ্মীেরর মুসলমান দীর্ঘ ৬০ বছর ধের হত্যা,ধর্ষণ ও
েজলজুলুেমর মধ্েয আেছ িকন্তু তা িনেয় িক আওয়ামী লীগ েকান িদনও িক
েকান প্রিতবাদ কেরেছ? অথচ বাংলােদেশ েকান িহন্দু বা েবৗদ্ধেদর
গােয় আঁচড় লাগেল তা িনেয় িফল্ম বািনেয় শাহিরয়ার কিবেরর ন্যায়
আওয়ামী ঘরানার ক্যাডারগণ তা িবশ্বময় প্রচার কের।তােদর দায়বদ্ধতা
েয েকাথায় এরপরও িক বুঝেত বাঁিক থােক?

মায়ানমার সরকােরর ফ্যাসীবাদী স্ট্রােটজী
জািতসংেঘর ধারণা অনুযায়ী সাম্প্রিতক হামলােত ৫০ েথেক ৯০ হাজার
েরািহঙ্গা মুসলমান িনেজেদর ঘরবাড়ী েথেক স্থানচ্যুত হেয়েছ। তেব
ঘরবািড় েথেক েরািহঙ্গােদর উচ্েছদ করাটাই মায়ানমার সরকােরর
একমাত্র অপরাধ নয়। িহউমান রাইট্স ওয়ােচর মেত তােদরেক দাস-শ্রিমক
রূেপ কাজ করেতও বাধ্য করা হচ্েছ। িবেয়শাদী করেত তােদরেক সরকার
েথেক অনুমিত িনেত হয়।পত্িরকায় প্রকাশ,সন্তােনর সংখ্যা অনুর্দ্ধ
দুই জন রাখেতও তােদর উপর চাপ েদয়া হয়। েদেশর এক স্থান েথেক
অন্যস্থােন েযেতও তােদরেক সরকার েথেক অনুমিত িনেত হয়। আেরা
গুরুতর িবষয় হেলা,েরািহঙ্গােদর িবরুদ্েধ সিহংস পিলিসর েনতৃত্ব
িদচ্েছ েবৗদ্ধ পুেরািহতগণ। তারা েরািহঙ্গােদর কালা ও বর্বর রূেপ
আেরািহত করেছ। অথচ তারা ভূেল েগেছ েবৗদ্ধধর্েমর প্রিতষ্িঠতা
িবহােরর েগৗতম বুদ্ধও শ্েবতাঙ্গ বা েগৗর বর্েণর িছেলন না।
িবিভন্ন এনিজও সূত্ের প্রকাশ,েরািহঙ্গােদর কােছ ত্রাণ েপৗঁছেতও এ
েবৗদ্ধ পুেরািহতগণ বাধা িদচ্েছ। েরািহঙ্গা-অধ্যুিষত এলাকার
িবিভন্ন রাস্তায় ও স্থাপনায় তারা েপাষ্টার এঁেট িদেয়েছ এ
হুিশয়াির জািনেয় েয,েরািহঙ্গােদর সােথ েযন েকানরূপ
রাখা হয় এবং তােদর েকানরূপ সাহায্য করা না হয়।

সংশ্রব

না

তেব েরািহঙ্গা িনমূল প্রক্িরয়ায় শীর্েষ রেয়েছ েসেদেশর সরকার। গত
১৯/৭/১২ মায়ানমােরর প্েরিসেডন্ট েথন েসইন বেলেছন,“েরািহঙ্গা
সমস্যার সমাধােনর একমাত্র পথ হেলা তােদরেক সকলেক মায়ানমার েথেক
সিরেয় িনেয় েকান তৃতীয় েদেশ বা জািতসংেঘর তত্বাবধােন েকান ত্রান
িশিবের রাখা।” অিত সহজ সমাধান! িতিন েয কতটা অসুস্থ্য েচতনার
জীব,তা িক এর পরও বুঝেত বাঁিক থােক? যারা কট্েটার বর্ণবাদী বা
জািতয়তাবাদী তারা এরূপ িনর্মূল প্রক্িরয়ার বাইের েকান িকছু েযন
ভাবেতই পাের না। এমন এক েচতনা িনেয়ই িহটলার জার্মানীেত বসবাসরত
ইহুদীেদর গ্যাস েচম্বাের ঢুিকেয় তােদর িনর্মূেলর পিরকল্পনা

িনেয়িছল। আর বাঙালী জািতয়তাবাদীরা একাত্তের িবহারী সমস্যার
সমাধান করেত েচেয়িছল তােদরেক হত্যা কের বা তােদরেক পািকস্তােন
পািঠেয় িদেয়। হাজার হাজার িবহারীেক তখন উৎসবভের হত্যাও করা
হেয়িছল এবং উৎখাত করা হেয়িছল তােদর ঘরবাড়ী ও ব্যবসা-বািণজ্য
েথেক। ঘরবাড়ী হারােনা েস হাজার হাজার িবহারীরা িবগত ৬০ বছেরর
েবশী কাল ধের বস্িতেত বসবাস কের েস বর্ণবাদী বাঙালীেদর
অমনুষ্যনীিতরই সাক্ষর বহন করেছ। আর আজ েস অিভন্ন অমুনষ্যনীিতর
িশকার হচ্েছ েরািহঙ্গা মুসলমানরা।এখােনও কারণ অিভন্ন। েসিট ভাষা
ও বর্ণিভত্িতক কট্েটার জািতয়তাবাদী ফ্যািসবাদ। মায়ানমাের েসিট
বার্িমজ
জািতয়তাবাদ।
তােদর
কথা,মায়ানমার
শুধু
বার্িমজেদর
জন্য,এখােন অবার্িমজ েরািহঙ্গােদর েকান স্থান েনই। িকন্তু কথা
হেলা, েয মায়ানমাের শত শত বছর ধের েরািহঙ্গারা বসবাস করেলা তারা
যিদ েস মায়ানমাের স্থান না পায় তেব অন্যরা েকন তােদরেক স্থান
িদেব? তারা েদেখ না েয পাশ্ববর্তী মালেয়িশয়ার জনসংখ্যার শতকরা
প্রায় ৪০ ভাগ হেলা তারা যারা েস েদেশ িগেয়িছল চীন ও দক্িষণ ভারত
েথেক। তােদরেক েসখােন িনেয় িগেয়িছল ঔপিনেবিশক ব্িরিটশ শাসেকরা।
মালেয়িশয়া েথেক ব্িরিটশ শাসেকরা চেল েগেছ, িকন্তু চাইিনজ এবং
ভারতীয় তািমলেদর িক েসেদশ েথেক িনর্মূল করা হেয়েছ? বহু লক্ষ
ভারতীয় ও চাইিনজ ছিড়েয় আেছ আফ্িরকা, ইউেরাপ এবং আেমিরকার
বহুেদেশ। নানা ভাষা,
সম্প্রদােয়র উপস্িথিত

নানা বর্ণ ও নানা
িবশ্েবর প্রিতেদেশ।

ধর্েমর সংখ্যালঘু
তারা েসসব েদেশর

অর্থনীিত, রাজনীিত, িশক্ষা-সংস্কৃিত ও প্রশাসেন গুরুত্বপূর্ণ
ভূিমকাও পালন করেছ। এিটই েয েকান সুস্থ্য সমােজর নীিত। িকন্তু
েরািহঙ্গােদর েস অিধকার িদেত রাজী নয় মায়ানমার সরকার। অথচ
িময়ানমােরর মুসলমানেদর বসবাস শত শত বছর পূর্ব েথেক। আরাকােন এক
সময় সুলতািন শাসনও িছল। দীর্ঘকাল ধের বাংলা ভাষা চর্চা েপেয়েছ
আরাকান রাজ্যসভায়। কিব আলাওল িছেলন আরাকান রাজ্যসভার সভাকিব।
মায়ানমাের মুসলমানেদর এ দীর্ঘ উপস্িথিত ও ঐত্হ্যেক মায়ানমাের
বর্ণবাদীরা িনর্মূল করেত চায়। কথা হেলা এতবড় ভয়ানক অপরােধর
িবরুদ্েধ িনন্দা করেত িক িবশাল মানবতা লােগ?
েশখ হািসনার আদর্িশক আত্মীয়
েকান েদেশর জাতীয়তাবাদী ফ্যািসস্টেদর িনন্দা করার মত ৈনতীক বল
অপরেদেশর ফ্যািসষ্টেদর থােক না। তােদর মধ্েযও একিট আদর্িশক বন্ধন
থােক। তাই জার্মানীেত যখন ইহুদীেদরেক হাজাের হাজার গ্যাস
েচম্বাের পাঠােনা হচ্িছল েস নৃশংসতার িনন্দা িবশ্েবর েকান

জািতয়তাবাদী বা বর্ণবাদীরা কেরিন। বরং বহু ভারতীয় ও বাঙালী
জািতয়তাবাদীরা েতা িহটলােরর ন্যায় েস বর্বর ব্যক্িতিটর সােথ
বন্ধুত্বও গেড়েছ। লক্ষণীয় হেলা, মায়ানমােরর বর্ণবাদী প্েরিসেডন্ট
েথন েসইন ও তার সিহংস অনুসািরেদর সােথ েশখ হািসনা ও তাঁর
রাজৈনিতক ক্যাডারেদর ভাষাগত পার্থক্য থাকেলও আদর্িশক পার্থক্য
নাই। বরং আদর্িশক িদক িদেয় তারা বরং পরস্পেরর ঘিনষ্ট আত্মীয়। েয
অপরাধিট েশখ মুিজেবর ফ্যাসীবাদী ক্যাডারগণ অতীেত িবহারীেদর সােথ
কেরেছ এবং আজ করেছ তােদর রাজৈনিতক প্রিতপক্েষর িবরুদ্েধ, েসিটই
েতা বার্িমজ ফ্যািসষ্টগণ করেছ েরািহঙ্গা মুসলমানেদর সােথ। ফেল
েকান ৈনতীক বল িনেয় েশখ হািসনা বার্িমজ নৃশংসতার িনন্দা করেব?
বরং েশখ হািসনা ও তার মন্ত্রীরা পিরণত হেয়েছ মায়ানমার সরকােরর
িনর্লজ্জ স্তাবেক। তারা মায়ানমার সরকারেক দায়ী না কের বরং দায়ী
কেরেছন বাংলােদেশর ইসলামপন্িথেদর। মায়ানমাের েরািহঙ্গােদর জন্য
অবস্থার উন্নিত হেয়েছ েস সার্িটিফেকটও িদেয়েছন েশখ হািসনা। আল
জািজরা িটিভর সােথ সাক্ষাতকাের েতা েশখ হািসনা েসিটই বেলেছন। কথা
হেলা,মায়ানমাের যিদ অবস্থার উন্নিত হেয়ই থােক তেব েকন বাংলােদেশ
িতন লাখ েরািহঙ্গা মুসলমােনর অবস্থান? তােদরেক েকন েসখান েথেক
েফরত পাঠােনা হচ্েছ না?

৩০/০৭/১২

েশখ হািসনার অমনুষ্যনীিত
েশখ হািসনার রাজনীিত, িবেদশনীিত ও শাসননীিত েয কতটা িবেবকবর্িজত
ও অমানিবক েসিট িক েকান েগাপন িবষয়? বহুবার বহু বীভৎস্যতা িনেয়
েসিট ইিতমধ্েয প্রকাশ েপেয়েছ। একিট লােশর বদেল দশিট লাশ েফলার
রাজনীিত,লিগ-ৈবঠা িনেয় িবেরাধী দলীয় কর্মীেদর হত্যা,যাত্রী ভর্িত
বােস আগুণ,েলখক-সাংবািদক-আেলম ও িবেরাধী দলীয় েনতােদর গুম-খুণ ও
গ্েরফতাির –এমন কার্যকলাপেক িক সুস্থ্য ও িবেবকমান মানুেষর
রাজনীিত বলা যায়? অথচ এরূপ অমনুষ্যনীিতই হেলা েশখ হািসনার
রাজনীিত। েস নীিতরই পুনঃরায় প্রকাশ ঘটেলা মজলুল েরািহঙ্গা
প্রসঙ্েগ তাঁর বক্তব্েয। গতকাল ২৭/০৭/১২ তািরেখ আল -জািজরা
ইংেরজী িটিভ চ্যােনেলর সােথ সাক্ষাতকাের িতিন যা বেলেছন েসিট
েযমন হৃদয়শূণ্য েতমিন মানবতাশূন্য। িতিন বেলেছন,েরািহঙ্গােদর
জন্য বাংলােদেশ েকান স্থান নাই।যুক্িত েদিখেয়েছন,বাংলােদশ একিট
জনবহুল েদশ,অতএব েরািহঙ্গােদর জন্য আশ্রয় েদয়ার প্রশ্নই উেঠ না।
িতিন বেলেছন,“সমস্যািট মায়ানমােরর।অতএব িবেদশীেদর উিচত,এ িনেয়
বাংলােদেশর উপর চাপ সৃষ্িট না কের মায়ানমােরর উপর চাপ সৃষ্িট
করা।”

আল -জািজরার সাংবািদেকর প্রশ্ন িছল,“হত্যা ও িনর্যাতন েথেক
প্রােণর ভেয় েরািহঙ্গা মুসলমােনরা যখন বাংলােদেশ প্রেবশ করেত
েচষ্টা করিছল তখন বাংলােদেশর েকাষ্টাল গার্ডগণ তােদর ঢুকেত
েদয়িন,এবং বলপূর্ব্বক তােদরেক মায়ানমাের প্রেবেশ বাধ্য কেরিছল।
এিট িক অমানিবক নয়?” জবােব হািসনা বেলন,“না,এিট সিঠক নয়।
বাংলােদেশর েকাষ্টাল গার্ডগণ েরািহঙ্গােদর সােথ েকানরূপ অমানিবক
আচরণ কেরিন,তােদরেক বরং খাদ্য, পানীয় ও ঔষধ িদেয়েছ এবং মায়ানবাের
েফরত যাওয়ার ব্যাপাের রাজী কেরেছ।” উক্ত সাংবািদক প্রশ্ন
কেরন,“আপনার সরকার িক মায়ানমাের সরকােরর সােথ েরািহঙ্গােদর এ
সংকট িনেয় েকান রূপ েযাগােযাগ কেরেছ? জবােব বেলন,“হাঁ আমরা
েযাগেযাগ কেরিছ”। েস েযাগােযােগ মায়ানমার সরকােরর কােছ তাঁর
সরকােরর িক দাবী িছল েসিট না বেল েশখ হািসনা কার্যতঃ মায়ানমার
সরকােরর মুখপাত্ের পিরণত হন এবং বেলন, “মায়ানমার সরকার সমস্যার
সমাধাের েচষ্টা করেছ। অবস্থার উন্নিত ঘেটেছ এবং উদ্বাস্তু আসাও
বন্ধ হেয়েছ।” আল জািজরার সাংবািদক তার এ জবােব িবস্িমত হেয়
প্রশ্ন কেরন,“প্রধানমন্ত্ির আপিন এসব িবশ্বাস কেরন?” েশখ হািসনার
মুেখ এ প্রশ্েনর েকান জবাব িছল না। িতিন বরং িবব্রত হন এবং নীরব
হেয় যান। মায়ানমার সরকােরর নীিত েয পিরবর্তন হেয়েছ তার প্রমাণ
েকাথায়? ক’িদন আেগই েসেদেশর প্েরিসেডন্ট সকল েরািহঙ্গােদর তার
েদেশ েথেক অপসারেণর দাবী কেরেছন।

আল

জািজরার

সােথ

সাক্ষাতকাের

েশখ

হািসনার

মূল

যুক্িতিট

িছল,বাংলােদশ একিট জনবহুল েদশ অতএব েরািহঙ্গােদর জন্য েদশিটেত
জায়গা েকাথায়? িকন্তু সমস্যা িক জনবহুল হওয়া িনেয়? সমস্যা েতা
হৃদয়হীনতায়। কাউেক িবপেদ জায়গা েদয়ার জন্য ঘেরর জায়গািটর েচেয় বড়
প্রেয়াজন হেলা মেনর জায়গার। মেন জায়গা না থাকেল েদশ িবশাল হেলও
তখন িবপদগ্রস্েতর জন্য েকান জায়গা থােক না। আজ েথেক ৫০ বছর আেগ
বাংলােদেশর জনসংখ্যা আজেকর তুলনায় অর্েধকও িছল না। িকন্তু তখনও
েদেশ অভাব িছল। প্রচণ্ডতা দািরদ্রতা িছল। সর্বক্েষত্ের নানারূপ
পশ্চাদপদতা িছলও। েদেশ তখনও দুর্িভক্ষ আসেতা। িকন্তু েস অভােবর
িদেনও বাংলার মানুষ ভারত েথেক প্রাণ বাঁচােত আসা লক্ষ লক্ষ
মুসলমানেদর জন্য জায়গা কের িদেয়েছ। কারণ তখন জনগণ ও সরকােরর মেন
তােদর জন্য িবশাল জায়গা িছল। অথচ েশখ মুিজব ও তার দেলর কারেণ
বাংলােদশ শুধু িভক্ষার তলাহীন ঝুিড় রূেপই িবশ্বব্যাপী পিরিচিত

পায়িন, রাজনীিতেতও প্রিতষ্ঠা িদেয়েছ প্রকট িভক্ষুক-সংস্কৃিত। ফেল
বাংলােদেশর আওয়ামী সরকার শুধু হাত েপেত িনেতই জােন, িদেত নয়।
েরািহঙ্গােদর প্রেবেশর িবরুদ্েধ এজন্যই তারা সীমান্েত েকাষ্টাল
গার্ড বেসেয়েছ।

বাস্তবতা হেলা,মানুষ শুধু েপট িনেয় আেস না,বরং িবস্ময়কর েমধা এবং
কর্মক্ষম হাত-পা িনেয়ও আেস।েমধার কারেণ িবশ্েবর জনসংখ্যা িবগত শত
বছের বহুগুণ বাড়েলও তার েচেয়ও েবশী েবেড়েছ সম্পদ। ফেল আজ েথেক
হাজার বছর আেগ িবশ্েবর স্বল্পসংখ্যক মানুষ েয রূপ বাস করেতা েস
তুলনায় বহুগুণ েবশী প্রাচুয্য িনেয় বাস কের আজেকর মানুষ। তাছাড়া
মানুেষর পানাহােরর দািয়ত্ব েতা মহান আল্লাহর। েকান ব্যক্িতই তার
েরেযক ছাড়া জন্ম েনয় না। ঈমানদােরর েতা এিটই িবশ্বাস। েস িবশ্বাস
না থাকেল তােক িক মুসলমান বলা যায়? িকন্তু েশখ হািসনা েয েচতনা
িনেয় কথা বেলেছন েসখােন েস ঈমান েকাথায়? বাংলােদেশ প্রিতবছর বহু
লক্ষ েলাক জন্মসূত্ের েযাগ িদচ্েছ। আজ েথেক ৩০ বছর পর বাংলােদেশর
জনসংখ্যা আজেকর তুলনায় দ্িবগুণ হেব। ৬০ বছর পর হয়েতা ৪ গুণ হেব।
জনসংখ্যা েতা এভােবই বােড়। তখন িক বাংলােদেশর মানুষ খাদ্যাভােব ও
স্থানাভােব িবলুপ্ত হেয় যােব? দ্িবগুণ বা চারগুণ জনসংখ্যার
দায়ভার েতা বাংলােদশেকই েসিদন বইেত হেব। ইনশাল্লাহ তারা শুধু
েবঁেচই থাঁকেব না উন্নিতও করেব। বাংলােদেশর প্রধান সম্পদ পাট
নয়,চা বা িচংিড় মাছ নয়। গার্েমন্টস বা পশুচর্মও নয়। বরং েসিট
েদেশর জনগণ। আল্লাহর এ শ্েরষ্ঠ সৃষ্িটেক আপদ বা েবাঝা বলেল শুধু
েস শ্েরষ্ঠ সৃষ্িটরই
অপমান হয় না,বরং চরম অবমাননা হয় মহান
স্রষ্টা মহান আল্লাহর। েশখ হািসনা ও তাঁর সরকার আল্লাহর িবরুদ্েধ
েস অবমাননার রাজনীিতই কের চেলেছ। তাছাড়া প্রাণ বাঁচােত আসা েকান
মানুষই প্রিতেবশীর ঘের আজীবন বসবােসর জন্য আেস না। আশ্রয় চায়
সীিমত সমেয়র জন্য। িবপদ েকেট েগেল তারা দ্রুত িনজ ঘের িফের যায়।
কারণ প্রিতেবশীর ঘর তা যত ভালই েহাক, কখেনাই িনজ ঘেরর মত হয় না।
তারা েতা চায় তা তােদর িনজ ঘরিট দ্রুত আবার বােসর েযাগ্য েহাক।
তাই আশ্রয়দাতা প্রিতেবশী েদশগুিলর লক্ষ্য হয়,উদ্বাস্তুেদর িনজ
ঘের িফের যাওয়ার মত একিট পিরস্িথিত দ্রুত সৃষ্িট করা। রাজনীিত
েতা এভােবই মানিবক পিরচয় পায়।

হাতছাড়া হেলা মহাসুেযাগ

িবশ্েবর দরবাের বাংলােদেশর মান-মর্যাদা ইিতমধ্েযই তলায় েঠেকেছ।
েশখ হািসনার িপতার আমেল বাংলােদশ পিরিচিত েপেয়িছল িভক্ষার তলাহীন
ঝুিল রূেপ। আওয়ামী লীগ তখন ইিতহাস গেড়িছল ব্যাপক দূর্নীিত এবং
ভয়াবহ দুর্িভক্ষ সৃষ্িটেত। েশখ হািসনার আমেল বাংলােদশ আবার মুিজব
আমেলর েস পুেরান পিরিচিত িফের েপেয়েছ। েদশিট এখন আবার িবশ্েবর
অিত দূর্নীিতগ্রস্ত েদশ। সম্প্রিত সরকাির দেলর ভয়ানক দূর্নীিতর
কারেণ পদ্মা েসতু িনর্মােণ বরাদ্দকৃত ঋণও বািতল কের িদল
িবশ্বব্যাংক ও অন্যান্য সাহায্যদানকাির সংস্থা। িঠক এ মূহুর্েত
েরািহঙ্গা িবষেয় মানবতা ও মানিবক অিধকােরর পক্ষ িনেয় মাথা উঁচু
কের িবশ্ব মােঝ দাঁড়ােনার সুেযাগ এেসিছল বাংলােদেশর। েয গৃেহ ১০
জন মানুেষর ভাত পাক হয় েস গৃেহ ২ জন েমহমান খাওয়ােত সমস্যা হওয়ার
কথা নয়। েয বাংলােদেশর জনগণ ১৬ েকািট মানুেষর আহার েজাগােত পাের
তারা িক মায়ানমার েথেক প্রাণ বাঁচােত আসা এক বা দুই লাখ মানুষেক
কেয়কিট মাস বা বছর খাওয়ােত পারেতা না? ইেমজ সৃষ্িটর এমন সুেযাগ
িফ বছর আেস না। আেস মােঝ মধ্েয। িকন্তু জািতর নীিত-ৈনিতকতা ও
মান-মর্যাদার পরীক্ষা এর মধ্য িদেয়ই হেয় যায়। িকন্তু বাংলােদশ েস
পরীক্ষায় দারুণ ভােব েফল কেরেছ। তাছাড়া েরািহঙ্গা সংকট েযেহতু
একিট আন্তর্জািতক িবষয়, তােদর বসবাস ও পানাহােরর খরচ েজাগােত
জািতসংঘ এবং অসংখ্য আন্তর্জািতক সংস্থা এিগেয় আসেতা। পািকস্তােন
৩০ লাখ আফগান যখন আশ্রয় িনেয়েছ তখন তােদর সাহায্েয েদশিটেত হাজার
হাজার েকািট টাকার ৈবেদিশক সাহায্যও এেসেছ। িবেদশীরা েতা আর
িবপর্যস্ত মানুষেক সমুদ্ের বা আকােশ ভাসমান েরেখ খাওয়ােত পাের
না? এমন দুর্েযাগ মুহুর্েত প্রিতেবশী েদশেক উদ্বাস্তুেদর জন্য
শুধু মাথােগাঁজার জায়গা িদেত হয়,বাঁিক দায়ভার অন্যরা িনেয় েনয়।
েস সুেযাগটুকুই বাংলােদশ সরকার েদয়িন। বাংলােদশ িনেয় এজন্যই
আন্তর্জািতক মহেলর প্রচণ্ড হতাশা।

হািসনা সরকােরর বড় অপরাধ, মজলুেমর পক্ষ েনয়ার জন্য েয ৈনতীক বল
দরকার েসিট এ সরকার েদখােত পােরনিন। ৈনতীক বল েতা আেস সুনীিত
েথেক। যােদর িবশ্বজুড়া পিরিচিত দুর্নীিতবাজ রূেপ,েসরূপ একিট
সরকােরর পক্েষ েসিট থাকার কথাও নয়। বাংলােদেশর ক্েষত্ের নীিত
হওয়া উিচত িছল, প্রােণ বাঁচেত আসা েরািহঙ্গােদর আশ্রয় িদেয়
মায়ানমার সরকােরর উপর আন্তর্জািতক চাপ সৃষ্িট করা। একােজ
বাংলােদেশ সরকার িবশ্েবর অিধকাংশ েদেশর সমর্থণ েপত। সমর্থণ েপত
প্রায় ৬০িট মুসিলম েদেশর। তখন ১৬ েকািট মানুেষর বাংলােদশ একিট

শান্িতকামী ও মানবতাবাদী েদশ রূেপ একিট গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চিলক
শক্িত রূেপ আত্মপ্রকােশর সুেযাগ েপত। িকন্তু েশখ হাসীনার সরকার
েস পেথ এগুয়িন। বরং েবেছ িনেয়েছ অমানিবক িবেবকশূণ্যতার পথ।
বাংলােদশ েয স্েরফ জনসংখ্যােতই েবেড়েছ,মানবতায় নয় -েসিটই েশখ
হািসনার সরকার িবশ্ববাসীর সামেন পুণঃরায় প্রকাশ কের িদল।

তেব েশখ হািসনার সরকার শুধু েয অমানিবক তাই নয়, প্রচণ্ড
আহাম্মকও।
েসিট
প্রকাশ
কের
িদল
সরকােরর
মন্ত্রীরা।
পররাষ্ট্রমন্ত্রী িদপুমিন এবং আওয়ামী লীগ সরকােরর েবশিকছু
গুরুত্বপূর্ণ
েনতৃবৃন্দ
েরািহঙ্গােদর
িনর্মূল
প্রক্িরয়ােক
বাংলােদেশর জামায়াত-িশিবেরর কাণ্ড বেল িচত্িরত কেরেছ। শুধু
মানিবক গুণ নয়, ইিতহাস-জ্ঞানও েয েনহােয়ত কম েসিটও িক এর পর
বুঝেত বাঁকী থােক? েরািহঙ্গােদর িবরুদ্েধ িনর্মূল প্রক্িরয়ার যখন
শুরু,তখন বাংলােদেশ জামায়াত বা িশিবর বেল িকছু িছল না। বার্িমজ
জািতয়তাবাদীেদর হােত েরািহঙ্গােদর িনর্মূল প্রক্িরয়া শুরু হয়
শতািধক বছর আেগ। েথেম েথেম লাগাতর চলেছ েস িনধন প্রক্িরয়া। ভয়াবহ
হত্যাকাণ্ডিট ঘেট ১৯৪২ সােল। তখন চলিছল দ্িবতীয় িবশ্বযুদ্ধ।
মায়ানমােরর ব্িরিটশ শাসকগণ তখন জাপানীেদর হােত মার খাচ্িছল। েস
অরাজক পিরস্িথিতেত বার্িমজগণ তখন িনর্মূলকর্েম নােম। ১৯৪২ সােলর
২৮েশ মার্চ তািরেখ ৫,০০০ েরািহঙ্গা মুসলমানেক িনর্মম ভােব হত্যা
করা হয়। এর পর চলেত থােক েথেম েথেম মুসিলম িনধন। এরূপ িনর্মূল
প্রক্িরয়ার ফেল মায়ানামাের েবৗদ্ধ জনসংখ্যা বাড়েলও এ এলাকায়
মুসিলম েরািহঙ্গােদর সংখ্যা বােড়িন। বরং েসখােন বৃদ্িধ েপেয়েছ
রাখাইন সম্প্রদােয়র মারমুেখা েবৗদ্ধেদর সংখ্যা। িবিভন্ন সূত্ের
প্রকাশ,েরািহঙ্গা মুসলমানেদর সংখ্যা বহু বছর আেগ প্রায় দশ লাখ
িছল। িকন্তু েস সংখ্যা এখন ৮ লােখর েবশী নয়। লাগাতর এ িনর্যাতন
েথেক বাঁচেত প্রায় িতিন লাখ েরািহঙ্গা আশ্রয় িনেয়েছ বাংলােদেশ।
প্রায় ২৪ হাজার আশ্রয় িনেয়েছ মালেয়িশয়ায়।বহু েরািহঙ্গা মুসলমান
বহু কষ্েট দূরবর্তী থাইল্যান্ড,ভারত,ব্রুনাই,েসৗিদ আরব এবং
পািকস্তােনও আশ্রয় িনেয়েছ। েশখ হািসনা বা িদপুমিন িক এরপরও
বলেবন,েরািহঙ্গা িনর্মূেলর এ দীর্ঘ প্রক্িরয়ািট জামায়াত-িশিবেরর
কাণ্ড?

আেলািড়ত িবশ্ব এবং অনড় হািসনা

েরািহঙ্গােদর িবরুদ্েধ পিরচািলত এ িনর্মূল প্রক্িরয়া েশখ হািসনা
ও তার আওয়ামী মহেল েকান িবেবকেবাধ জাগ্রত না করেল িক হেব,িবশ্েবর
বহুেদেশ তা ইিতমধ্েযই যেথষ্ট আেলাড়ন সৃষ্িট কেরেছ। এমনিক ভারেতর
মত একিট অমুসিলম েদেশ বহু গুরুত্বপূর্ণ অমুসিলম রাজৈনিতক েনতারা
রাজধানী িদল্িলর রাজপেথ েনেম এেসেছন। পত্িরকায় প্রকাশ,িদল্িলস্থ্
মায়ানমােরর দূতাবােসর সামেন ভারেতর সমাজবাদী দল,ইউনাইেটড জনতা
দল, িসিপআই, ইন্িডয়ান ন্যাশন্যাশ লীেগর েনতারা েরািহঙ্গােদর
িবরুদ্েধ পিরচািলত হত্যাকাণ্ড বন্েধর দাবীেত ধর্না িদেয়েছন।
তাঁরা প্রধানমন্ত্রী মনেমাহন িসংেয়র উপর চাপ িদচ্েছন,এ গণহত্যা
দমেন তার সরকার েযন উদ্েযাগ েনয়। গত ২৭/০৭/১২ তািরেখ জুম্মার
নামায েশেষ হাজার হাজার মানুেষর িবশাল িমিছল হেয়েছ মায়ানমার েথেক
বহু দূের েতহরােনর রাজপেথ। অথচ ঢাকায় তার অর্েধক মানুেষর িমিছলও
এ অবিধ হয়িন। হাজার হাজার মানুেষর ঢল েনেমিছল করাচীর রাজপেথ।
িমিছল হেয়েছ পািকস্তােনর অন্যান্য শহের। এ গণহত্যা ও িনর্যাতেনর
িবরুদ্েধ তুমুল েলখােলিখ হেয়েছ নবজাগিরত িমশরসহ মধ্যপ্রাচ্েযর
প্রায় সকল েদেশর পত্র-পত্িরকায়। সুস্থ্য েদেহ ক্ষুদ্র মািছ বসেলও
সবল হাতখািন েতেড় আেস। িকন্তু অসাড় েদেহ েজাের ধাক্কা লাগােলও তা
খাড়া হয় না। েরািহঙ্গা প্রসঙ্েগ বাংলােদেশর সরকােরর নীরবতাই
প্রমাণ কের িবেবেক কতটা অসুস্থ্য এ সরকােরর কর্তব্যক্িতরা।

মায়ানামার মার্িকন যুক্তরাষ্ট্র নয়। রািশয়া বা চীনও নয়। দীর্ঘকাল
সামিরক স্ৈবরাচার কবিলত একিট অনুন্নত েদশ।
স্বািধনতা ও েদেশর সংখ্যালঘুেদর িবরুদ্েধ

গণতন্ত্র,ব্যক্িতমায়ানমার সরকােরর

পিরচািলত যুদ্ধিট নতুন িকছু নয়। এ িনেয় মায়ানমােরর সরকার
ইিতমধ্েযই পৃিথবী জুেড় বহু বদনাম কুিড়েয়েছ। কােরন িবদ্েরাহসহ বহু
িবদ্েরাহ বহু যুগ ধের চলেছ মায়ানমার সরকােরর িবরুদ্েধ। এমন একিট
বহুল পিরিচত অমানিবক সরকােরর িবরুদ্েধ অিত সহেজই বাংলােদেশ সরকার
একিট বিলষ্ঠ ভূিমকা িনেত পারেতা। িবশ্বপিরস্িথিত ও আঞ্চিলক
পিরস্িথিত বাংলােদেশর পক্েষ িছল। মজলুম েরািহঙ্গােদর পক্েষ
দাঁড়ােল িবশ্েবর বহুেদশ ও বহুসংস্থা বাংলােদশেক বাহবা িদত।
বাংলােদেশ েয প্রায় ৩ লাখ েরািহঙ্গা এতকাল বসবাস করেছ তােদরও
েফরত পাঠােনার জন্য চাপ সৃষ্িটর জন্য এিট িছল েমাক্ষম সময়।
িকন্তু হািসনা সরকার েস পেথ এগুয়িন। বরং ধেরেছ িভন্ন পথ। েসিট
মানবতা-িবেরাধী পথ। ফল দািড়েয়েছ, েশখ হািসনার মগেজর সুস্থ্যতাই
িনেয় িবেদশী সাংবািদেকর সন্েদহ েজেগেছ। আল-জািজরার সাংবািদেকর

প্রশ্েন েতা েস সংশয়ই ফুেট উেঠেছ।

রাজনীিত েযখােন ছাগলনীিত
গরু-ছাগেলর একিট নীিত আেছ।েসিট স্েরফ ৈজবীক ভােব বাঁচা। এমন
বাঁচার মধ্েয পােশর প্রিতেবশীর প্রিত েকান কল্যাণ-িচন্তা থােকনা।
েকান নীিতেবাধ বা দািযত্বশীলতাও থােক না। পশু েতা এজন্যই পশু।
এজন্যই পশু েথেক েকানরূপ মানিবক আচরণ আশা করা যায় না। গরু-ছাগেলর
িবশাল পাল েথেক একিটেক ধের িনেয় েচােখর সামেন গলায় ছুিড় চালােলও
তােত গরু-ছাগেলর ঘাস-পাতা খাওয়ায় েছদ পেড় না। পিবত্র েকারআেন
ঈমানহীন মানুষেক শুধু পশু নয়,পশুর েচেয়ও অধম বলা হেয়েছ।
প্রিতেবশীর েবদনায় বহু মানুষও েয পশুর মতই েবদনাহীন হয় েস প্রমাণ
িক কম? েশখ হািসনা ও তাঁর দল আওয়ামী লীেগর েসিটই হেলা নীিত। তাই
েরািহঙ্গা মুসলমানেদর যতই জবাই করা েহাক বা তােদর নারীেদর যতই
ধর্ষণ করা েহাক ও তােদর ঘরবাড়ীেত যতই আগুণ েদয়া েহাক, তােত েশখ
হািসনা ও তার অনুসািরেদর মেন সামান্যতম দংশনও হয় না। গুজরােত যখন
িতন হাজােরর েবশী মুসিলম নারী-িশশু-বৃদ্ধেক হত্যা করা হেলা,এবং
মুসিলম বস্িতেত আগুণ েদয়া হেলা,তখনও আওয়ামী িশিবের তাই েকান
প্রিতবাদ উেঠিন। প্রিতবাদ তখনও উেঠিন যখন উগ্র িহন্দুরা
অেযাধ্যায় বাবরী মসিজদেক উৎসবভের ধ্বংস কের। তখনও আওয়ামী তখনও
িনন্দায় রাস্তায় নােমিন যখন ১৯৮৩ সােল আসােমর েনলীেত ৫০০০
মুসলমানেদর একিদেন িনর্মম ভােব হত্যা করা হয়। অথচ তা িনেয় েসিদন
সমগ্র মুসিলম িবশ্েব আেলাড়ন উেঠিছল। এই েতা ক’িদন আেগ আসােমর
েকাকরাজের মুসলমানেদর িবরুদ্েধ হত্যাকাণ্ড পিরচািলত হেলা। িকন্তু
তার িবরুদ্েধও িক আওয়ামী লীগ েনতােদর পক্ষ েথেক েকান িকছু বলা
হেয়েছ? কাশ্মীেরর মুসলমান দীর্ঘ ৬০ বছর ধের হত্যা,ধর্ষণ ও
েজলজুলুেমর মধ্েয আেছ িকন্তু তা িনেয় িক আওয়ামী লীগ েকান িদনও িক
েকান প্রিতবাদ কেরেছ? অথচ বাংলােদেশ েকান িহন্দু বা েবৗদ্ধেদর
গােয় আঁচড় লাগেল তা িনেয় িফল্ম বািনেয় শাহিরয়ার কিবেরর ন্যায়
আওয়ামী ঘরানার ক্যাডারগণ তা িবশ্বময় প্রচার কের।তােদর দায়বদ্ধতা
েয েকাথায় এরপরও িক বুঝেত বাঁিক থােক?

মায়ানমার সরকােরর ফ্যাসীবাদী স্ট্রােটজী
জািতসংেঘর ধারণা অনুযায়ী সাম্প্রিতক হামলােত ৫০ েথেক ৯০ হাজার

েরািহঙ্গা মুসলমান িনেজেদর ঘরবাড়ী েথেক স্থানচ্যুত হেয়েছ। তেব
ঘরবািড় েথেক েরািহঙ্গােদর উচ্েছদ করাটাই মায়ানমার সরকােরর
একমাত্র অপরাধ নয়। িহউমান রাইট্স ওয়ােচর মেত তােদরেক দাস-শ্রিমক
রূেপ কাজ করেতও বাধ্য করা হচ্েছ। িবেয়শাদী করেত তােদরেক সরকার
েথেক অনুমিত িনেত হয়।পত্িরকায় প্রকাশ,সন্তােনর সংখ্যা অনুর্দ্ধ
দুই জন রাখেতও তােদর উপর চাপ েদয়া হয়। েদেশর এক স্থান েথেক
অন্যস্থােন েযেতও তােদরেক সরকার েথেক অনুমিত িনেত হয়। আেরা
গুরুতর িবষয় হেলা,েরািহঙ্গােদর িবরুদ্েধ সিহংস পিলিসর েনতৃত্ব
িদচ্েছ েবৗদ্ধ পুেরািহতগণ। তারা েরািহঙ্গােদর কালা ও বর্বর রূেপ
আেরািহত করেছ। অথচ তারা ভূেল েগেছ েবৗদ্ধধর্েমর প্রিতষ্িঠতা
িবহােরর েগৗতম বুদ্ধও শ্েবতাঙ্গ বা েগৗর বর্েণর িছেলন না।
িবিভন্ন এনিজও সূত্ের প্রকাশ,েরািহঙ্গােদর কােছ ত্রাণ েপৗঁছেতও এ
েবৗদ্ধ পুেরািহতগণ বাধা িদচ্েছ। েরািহঙ্গা-অধ্যুিষত এলাকার
িবিভন্ন রাস্তায় ও স্থাপনায় তারা েপাষ্টার এঁেট িদেয়েছ এ
হুিশয়াির জািনেয় েয,েরািহঙ্গােদর সােথ েযন েকানরূপ সংশ্রব না
রাখা হয় এবং তােদর েকানরূপ সাহায্য করা না হয়।

তেব েরািহঙ্গা িনমূল প্রক্িরয়ায় শীর্েষ রেয়েছ েসেদেশর সরকার। গত
১৯/৭/১২ মায়ানমােরর প্েরিসেডন্ট েথন েসইন বেলেছন,“েরািহঙ্গা
সমস্যার সমাধােনর একমাত্র পথ হেলা তােদরেক সকলেক মায়ানমার েথেক
সিরেয় িনেয় েকান তৃতীয় েদেশ বা জািতসংেঘর তত্বাবধােন েকান ত্রান
িশিবের রাখা।” অিত সহজ সমাধান! িতিন েয কতটা অসুস্থ্য েচতনার
জীব,তা িক এর পরও বুঝেত বাঁিক থােক? যারা কট্েটার বর্ণবাদী বা
জািতয়তাবাদী তারা এরূপ িনর্মূল প্রক্িরয়ার বাইের েকান িকছু েযন
ভাবেতই পাের না। এমন এক েচতনা িনেয়ই িহটলার জার্মানীেত বসবাসরত
ইহুদীেদর গ্যাস েচম্বাের ঢুিকেয় তােদর িনর্মূেলর পিরকল্পনা
িনেয়িছল। আর বাঙালী জািতয়তাবাদীরা একাত্তের িবহারী সমস্যার
সমাধান করেত েচেয়িছল তােদরেক হত্যা কের বা তােদরেক পািকস্তােন
পািঠেয় িদেয়। হাজার হাজার িবহারীেক তখন উৎসবভের হত্যাও করা
হেয়িছল এবং উৎখাত করা হেয়িছল তােদর ঘরবাড়ী ও ব্যবসা-বািণজ্য
েথেক। ঘরবাড়ী হারােনা েস হাজার হাজার িবহারীরা িবগত ৬০ বছেরর
েবশী কাল ধের বস্িতেত বসবাস কের েস বর্ণবাদী বাঙালীেদর
অমনুষ্যনীিতরই সাক্ষর বহন করেছ। আর আজ েস অিভন্ন অমুনষ্যনীিতর
িশকার হচ্েছ েরািহঙ্গা মুসলমানরা।এখােনও কারণ অিভন্ন। েসিট ভাষা
ও বর্ণিভত্িতক কট্েটার জািতয়তাবাদী ফ্যািসবাদ। মায়ানমাের েসিট

বার্িমজ
জািতয়তাবাদ।
তােদর
কথা,মায়ানমার
শুধু
বার্িমজেদর
জন্য,এখােন অবার্িমজ েরািহঙ্গােদর েকান স্থান েনই। িকন্তু কথা
হেলা, েয মায়ানমাের শত শত বছর ধের েরািহঙ্গারা বসবাস করেলা তারা
যিদ েস মায়ানমাের স্থান না পায় তেব অন্যরা েকন তােদরেক স্থান
িদেব? তারা েদেখ না েয পাশ্ববর্তী মালেয়িশয়ার জনসংখ্যার শতকরা
প্রায় ৪০ ভাগ হেলা তারা যারা েস েদেশ িগেয়িছল চীন ও দক্িষণ ভারত
েথেক। তােদরেক েসখােন িনেয় িগেয়িছল ঔপিনেবিশক ব্িরিটশ শাসেকরা।
মালেয়িশয়া েথেক ব্িরিটশ শাসেকরা চেল েগেছ, িকন্তু চাইিনজ এবং
ভারতীয় তািমলেদর িক েসেদশ েথেক িনর্মূল করা হেয়েছ? বহু লক্ষ
ভারতীয় ও চাইিনজ ছিড়েয় আেছ আফ্িরকা, ইউেরাপ এবং আেমিরকার
বহুেদেশ। নানা ভাষা, নানা বর্ণ ও নানা ধর্েমর সংখ্যালঘু
সম্প্রদােয়র উপস্িথিত িবশ্েবর প্রিতেদেশ। তারা েসসব েদেশর
অর্থনীিত, রাজনীিত, িশক্ষা-সংস্কৃিত ও প্রশাসেন গুরুত্বপূর্ণ
ভূিমকাও পালন করেছ। এিটই েয েকান সুস্থ্য সমােজর নীিত। িকন্তু
েরািহঙ্গােদর েস অিধকার িদেত রাজী নয় মায়ানমার সরকার। অথচ
িময়ানমােরর মুসলমানেদর বসবাস শত শত বছর পূর্ব েথেক। আরাকােন এক
সময় সুলতািন শাসনও িছল। দীর্ঘকাল ধের বাংলা ভাষা চর্চা েপেয়েছ
আরাকান রাজ্যসভায়। কিব আলাওল িছেলন আরাকান রাজ্যসভার সভাকিব।
মায়ানমাের মুসলমানেদর এ দীর্ঘ উপস্িথিত ও ঐত্হ্যেক মায়ানমাের
বর্ণবাদীরা িনর্মূল করেত চায়। কথা হেলা এতবড়
িবরুদ্েধ িনন্দা করেত িক িবশাল মানবতা লােগ?

ভয়ানক

অপরােধর

েশখ হািসনার আদর্িশক আত্মীয়
েকান েদেশর জাতীয়তাবাদী ফ্যািসস্টেদর িনন্দা করার মত ৈনতীক বল
অপরেদেশর ফ্যািসষ্টেদর থােক না। তােদর মধ্েযও একিট আদর্িশক বন্ধন
থােক। তাই জার্মানীেত যখন ইহুদীেদরেক হাজাের হাজার গ্যাস
েচম্বাের পাঠােনা হচ্িছল েস নৃশংসতার িনন্দা িবশ্েবর েকান
জািতয়তাবাদী বা বর্ণবাদীরা কেরিন। বরং বহু ভারতীয় ও বাঙালী
জািতয়তাবাদীরা েতা িহটলােরর ন্যায় েস বর্বর ব্যক্িতিটর সােথ
বন্ধুত্বও গেড়েছ। লক্ষণীয় হেলা, মায়ানমােরর বর্ণবাদী প্েরিসেডন্ট
েথন েসইন ও তার সিহংস অনুসািরেদর সােথ েশখ হািসনা ও তাঁর
রাজৈনিতক ক্যাডারেদর ভাষাগত পার্থক্য থাকেলও আদর্িশক পার্থক্য
নাই। বরং আদর্িশক িদক িদেয় তারা বরং পরস্পেরর ঘিনষ্ট আত্মীয়। েয
অপরাধিট েশখ মুিজেবর ফ্যাসীবাদী ক্যাডারগণ অতীেত িবহারীেদর সােথ
কেরেছ এবং আজ করেছ তােদর রাজৈনিতক প্রিতপক্েষর িবরুদ্েধ, েসিটই

েতা বার্িমজ ফ্যািসষ্টগণ করেছ েরািহঙ্গা মুসলমানেদর সােথ। ফেল
েকান ৈনতীক বল িনেয় েশখ হািসনা বার্িমজ নৃশংসতার িনন্দা করেব?
বরং েশখ হািসনা ও তার মন্ত্রীরা পিরণত হেয়েছ মায়ানমার সরকােরর
িনর্লজ্জ স্তাবেক। তারা মায়ানমার সরকারেক দায়ী না কের বরং দায়ী
কেরেছন বাংলােদেশর ইসলামপন্িথেদর। মায়ানমাের েরািহঙ্গােদর জন্য
অবস্থার উন্নিত হেয়েছ েস সার্িটিফেকটও িদেয়েছন েশখ হািসনা। আল
জািজরা িটিভর সােথ সাক্ষাতকাের েতা েশখ হািসনা েসিটই বেলেছন। কথা
হেলা,মায়ানমাের যিদ অবস্থার উন্নিত হেয়ই থােক তেব েকন বাংলােদেশ
িতন লাখ েরািহঙ্গা মুসলমােনর অবস্থান? তােদরেক েকন েসখান েথেক
েফরত পাঠােনা হচ্েছ না?
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