লুণ্িঠত
স্বাধীনতা
প্রহসেনর িনর্বাচন

এবং

গণতন্ত্র িক স্েরফ িনর্বাচন? –

িনর্বাচন
এখন
মুেখােশ
পিরণত
হেয়েছ
বর্বর
স্ৈবরশাসকেদরও।
দুশ্চিরত্র ব্যািভচািরগণও েযমন ভদ্র েলবােস জনসম্মুেখ হািজর হয়,
েতমিন অিতশয় বর্বর স্ৈবরাচারীও ঘটা কের িনর্বাচেনর আেয়াজন কের
এবং েস িনর্বাচন িনেয় বড়াইও কের। েসসব িনর্বাচেন মধ্যপ্রাচ্েযর
অেনক স্ৈবর-শাসক েতা শতকরা ৯৫ ভােগর েবশী েভাট-হািছল িনেয় গর্ব
কের। এর কারণ, িনর্বাচেনর আলংকািরক মূল্য। তাই স্ৈবর-শাসকেদর
আগ্রহ স্েরফ িনর্বাচন িনেয়, গণতন্ত্র প্রিতষ্ঠা িনেয় নয়। স্ৈবরশাসকগণ েস অিত িনয়ন্ত্িরত িনর্বাচনেক িনেজেদর গণতন্ত্ির হওয়ার
পক্েষ সাফাই রূেপ েপশ কের। স্বাধীনতার অর্থ স্েরফ িবেয়শাদী,
ঘরবাধা, েখলাধুলা ও পানাহােরর স্বাধীনতা নয়, বরং েসিট রাষ্ট্র,
সমাজ ও রাজনীিত িনেয় মত প্রকােশর স্বাধীনতা িনেয় বাঁচা। এিটই
হেলা গণতন্ত্েরর মূল কথা। েস গণতান্ত্িরক অিধকার লুণ্িঠত হেল তাই
লুণ্িঠত হয় স্বাধীনতা। গণতান্ত্িরক স্বাধীনতা জনগণেক িদেল তােত
িবপদ খাড়া হয়স্ৈবরাচারী সরকােরর িবরুদ্েধ। িকন্তু িনয়ন্ত্িরত
িনর্বাচেন েস ভয় থােক না।
সরকার-িনয়ন্ত্িরত িনর্বাচেনর
অর্থ হেলা, িনর্বাচেন কারা িজতেব
েস িবষয়িট িনর্ধারেণর অিধকার েভাটারেদর হাত েথেক িছিনেয় সরকােরর
হােত সীিমত করা। এিট হেলা উলঙ্গ ইেলকশন ইঞ্িজনীয়ািরং। েস কােজ
ব্যবহৃত হয় সমগ্র প্রশাসন। এমন িনর্বাচেন অসম্ভব হয় জনপ্িরয়তাহীন
অিতশয় বর্বরস্ৈবরাচারী সরকারেক পরািজত করা। এর প্রমাণ িসিরয়া ও
িমশেরর িনর্বাচন। িসিরয়ার স্ৈবর-সরকার চার লােখর েবশী মানুষেক
হত্যা কেরেছ। এবং ৬০ লােখর েবশী নাগিরকেক েদশছাড়া কেরেছ। সরকার
িটেক আেছ রািশয়া ও ইরানী ৈসন্যেদর সহয়তা িনেয়। অথচ িনর্বাচেন
স্ৈবরশাসক বাশার আল-আসাদ শতকরা ৯০ ভােগর েবশী েভাট পায়। েতমিন
ঘেট িমশেরও। েভাটারেদর েভাট িদেত বাধ্য করা হয় স্েরফ িনর্বাচেনর
কসেমিটক ভ্যালু বাড়ােত। মােঠ িনজ দেলর িরফাির থাকেল েখলায় েহের
যাওয়ার ভয় থােক না। প্রিতপক্েষর েখলাওয়াড়েদর িবরুদ্েধ েযমন
ইচ্ছামত েপনাল্িট েদয়া যায়, েতমিন লাল কার্ড েদিখেয় মােঠর বাইেরও
পাঠােনা যায়। বাংলােদেশ েতমন লালকার্ড ইিতমধ্েয েদখােনা হেয়েছ

িবএনিপ েনত্রী খােলদা িজয়া ও তাঁর পুত্র তােরক িজয়ােক। লাল কার্ড
েদখােনা হেয়েছ পুরা সংগঠন জামায়ােত ইসলামীেকই। ঠুনেকা বাহানায়
েজেল পাঠােনা হেয়েছ ব্যািরস্টার মঈনুল েহােসনেক।
অথচ গণতন্ত্েরর আন্তর্জািতক মােনর একিট স্বীকৃত সংজ্ঞা রেয়েছ। এর
অর্থ স্েরফ ৫ বছর পর পর িবেশষ এক িদেন ঘটা কের িনর্বাচন নয়।
গণতন্ত্েরর অর্থ স্েরফ জনগেণর েভাটদানও নয়। বরং এিট হেলা
শান্িতপূর্ণ ভােব শাসক িনর্বাচন ও েদশ পিরচালনার একিট সভ্যতর
সংস্কৃিত। সরকার কীরূেপ িনর্বািচত হেব এবং প্রশাসেনর অঙ্গেণ
জনগেণর মতামত কীরূেপ প্রিতফিলত হেব – তা িনেয় গণতন্ত্র েদয় একিট
উন্নত ও ভদ্র নীিত মালা। সরকার ও প্রশাসেনর উপর জনগেণর
িনয়ন্ত্রণিটই হেলা গণতন্ত্েরর মূল কথা। জনগণ যখন েস িনয়ন্ত্রণিট
হারায়, তখন েসিটেক আর েস গণতন্ত্র বলা যায় না। েসিট তখন িনেরট
স্ৈবরতন্ত্ের রূপ েনয়। রাষ্ট্র ও সমাজিবজ্ঞােনর ময়দােন গণতন্ত্র
হেলা এক
ইিতহােসর

অিত কল্যাণকর আিবস্কার। এমন একিট সভ্য নীিত
বুেক সর্ব প্রথম প্রিতষ্ঠা িদেয়িছল ইসলাম। েয

মানব
যুেগ

রাজপুত্র না হেল েকউ ক্ষমতায় বসার স্বপ্নও েদখেতা না, েস যুেগ
আবু বকর (রাঃ), উমর (রাঃ), উসমান (রাঃ), আলী (রাঃ)’র ব্যক্িতগণ
রাষ্ট্রীয় প্রধান হেয়েছন েকান রাজপুত্র না হেয়ই। এমন একিট ভদ্র
রীিতেত রাষ্ট্েরর প্রধান হেত েযমন যুদ্েধর প্রেয়াজন পেড় না,
েতমিন প্রেয়াজন
িনর্বাচেনরও।

পেড়

না

বাকশালী

রাজনীিত

ও

েভাট

ডাকািতর

লুণ্িঠত স্বাধীনতা
রাষ্ট্রপিরচালনায়
প্রশাসিনক
ত্রুিট-িবচ্যুিত
এবং
েদেশর
প্রিতরক্ষা, আইন-শৃঙ্খলা, িশক্ষা-সংস্কৃিত, ও িবেদশ নীিতর ন্যায়
গুরুত্বপূর্ণ িবষয় িনেয় জনগণ তােদর মতামতিট শুধু িনর্বাচেনর িদেন
নয়, বরং প্রিত মাস, প্রিতিদন ও প্রিতমুহুর্েত জানায়। সরকােরর
দািয়ত্ব হেলা জনগেণর েস মতামেতর প্রিত গুরুত্ব েদয়া। একমাত্র
তখনই রাষ্ট্েরর িসদ্ধান্ত এবং রীিত-নীিতর উপর জনগেণর িনয়ন্ত্রণিট
নজের পেড়। জনগেণর েস িনয়ন্ত্রণিটস্ৈবরাচারী শাসেন থােক না, বরং
েসখােন নজের পেড় স্ৈবর-শাসক, রাজা, রাজপুত্র, রাজকণ্যা, দলপিত বা
েগাত্রপিতর
িনয়ন্ত্রণ।
সরকােরর
উপর
জনগেণর
িনয়ন্ত্রণিট
প্রিতষ্িঠত হয় িনর্বাচেনর মাধ্যেম িনেজেদর প্রিতিনিধ িনর্বাচেনর
মধ্য িদেয়। তেব স্বচ্ছ ও িনরেপক্ষ িনর্বাচন গণতন্ত্েরর অিত

অপিরহার্য অঙ্গ হেলও তার েচেয়ও গুরুত্পূর্ণ হেলা সংসেদর বাইেরও
গণতান্ত্িরক পিরেবেশর প্রিতষ্ঠা েদয়া। েসিট হেলা স্বাধীন ভােব
মতামত প্রকােশর স্বাধীনতা। মাছ েযমন পািন ছাড়া বাঁেচ না, েতমিন
গণতান্ত্িরক শাসন প্রক্িরয়াও মত প্রকােশর স্বাধীন পিরেবশ ছাড়া
বাঁেচ না। সরকােরর নীিতেত েযমন প্রিতিদন পিরবর্তন আেস, জনগণও
েতমিন প্রিতিদন েস নীিতর উপর িনেজেদর অিভমত ব্যক্ত কের। েস অিভমত
লাগাতর প্রকােশর জন্য চাই কথা বলা ও েলখা-েলিখর স্বাধীনতা।
এক্েষত্ের জনগেণর অধীকার না বাঁচেল স্বাধীনতা বাঁেচ না। অথচ
বাংলােদেশ েস স্বাধীনতা েবঁেচ নাই। েদশিটেত ৫ বছর পর পর িনর্বাচন
হেলও িবলুপ্ত করা হেয়েছ মত প্রকােশর েস গণতান্ত্িরক পিরেবশ।
জনগেণর মত-প্রকােশর িবষয়িট স্েরফ ৫ বছর পর েভাটদােনর িবষয় নয়,
বরং েসিট এক অবাধ ও িবরামহীন স্বাধীন প্রক্িরয়া। অথচ েস
গুরুত্বপূর্ণ িবষয়িটই বাংলােদেশ গুরুত্বই পায়িন। বরং ফ্যািসবািদ
কায়দায় হত্যা করা হেয়েছ েস স্বাধীনতােক।
জনগণ িনেজেদর মতামত স্বাধীন ভােব ব্যক্ত কের েযমন িমিটং-িমছল ও
বক্তৃতা-িববৃিতেত,
েতমিন
িটিভ,
পত্র-পত্িরকা,
েসিমনারিসম্েপািজয়াম, ওয়াজ মহিফল, ক্লাসরুম ও মসিজেদর িমম্বের। এগুিলর
কারেণ সমগ্র েদশ পিরণত হয় সংসেদ। জনগেণর েস সংসদেক সমৃদ্ধ করেত
অপিরহার্য হেলা, কথা বলা ও েলখােলিখর স্বাধীনতা। চাই, িমিটংিমিছল ও েসিমনার-িসম্েপািজয়ােমর মুক্ত অঙ্গণ। চাই, স্বাধীন পত্রপত্িরকা ও ইেলকট্রিনক িমিডয়া। িনর্বািচত সদস্যেদর সংসেদ কথা বলেত
হেল স্পীকােরর অনুমিত লােগ। িকন্তু েদশব্যাপী িবস্তৃত েস সংসেদ
কথা বলেত কােরা অনুমিত লােগ না। উম্মুক্ত এ গণসংসেদ কথা বেল
কেলজ-িবশ্বিবদ্যালেয়র িশক্ষক, িবচারপিত, উিকল, ধর্মীয় িচন্তািবদ,
রাজৈনতীক েনতাকর্মী, পত্িরকার কলািমস্ট, েলখক, বুদ্িধজীবী,
েপশাজীবী, মানবাধীকার কর্মী, সমাজকর্মীসহ নানা েপশা ও নানা মেতর
মানুষ। ফেল সংসেদ যা আেলাচনা হয়, তার েচেয় অধীক জ্ঞানগর্ভ আেলাচন
হয় জনগেণর এ মুক্ত সংসেদ। উদাহরণ স্বরূপ, িবেলেতর পত্র-পত্িরকা
গুেলােত েয মােনর গভীর আেলাচনা হয় তা িক ব্িরিটশ পার্লােমন্েট
হয়? বরং বাস্তবতা হেলা, ব্িরিটশ পার্লােমন্েটর সদস্যেদর লাগাতর
িশখেত হয় পত্িরকার কলামগুেলা েথেক। তাছাড়া আেরা সত্য িবষয় হেলা,
বছেরর েবশীর ভাগ িদন পার্লােমন্েটর েকান ৈবঠক বেস না। যখন বেস
তখনও অিধকাংশ সময় েকেট যায় সরকাির ও িবেরাধী দলীয় এমিপেদর
রাজৈনিতক িবতর্েক; ফেল েসখােন জ্ঞানগর্ভ আেলাচনা বা গভীর
িচন্তাভাবনার সুেযাগ থােক সামান্যই। অথচ িবেলেত পত্র-পত্িরকা
একিদেনর জন্যও বন্ধ হয় না। রাজপেথ জনগেণর সংসদ বেস প্রিতিদন। ফেল

এমিপগণ পার্লােমন্েট বেস যা েশেখ বা িনর্েদশনা পায়, তার েচেয়
বহুগণ েবশী েশেখ ও িনর্েদশনা পায় পার্লােমন্েটর বাইের
জমজমাট
মুক্ত গণ-পার্লােমন্ট েথেক। েদেশর জনগণও িনয়িমত জ্ঞান পায় এবং
আেলািকত হয় েস গণসংসেদর আেলাচনা েথেক।

িনিষদ্ধ জনগেণর সংসদ
তাই গণতান্ত্িরক মুল্যেবাধ ও সমাজ িনর্মােণ গুরুত্বপূর্ণ হেলা
েদশব্যাপী িবস্তৃত উম্মুক্ত সংসদ। এ গণসংসেদর আেলাচনায় অংশ েনয়
েদেশর নীরব েমেজািরিট। কেলজ-িবশ্বিবদ্যালেয়র িবজ্ঞ প্রেসফর,
জ্ঞানসাধক বুদ্িধজীবী, িবখ্যাত আেলম বা িচন্তািবদেদর সংসদ
িনর্বাচেন িবজয়ী হওয়ার সামর্থ্য থােক না। ফেল সংসেদ প্রেবশ কের
িনেজর অিভমত ব্যক্ত করার দ্বার তােদর জন্য বন্ধ। তারা কথা বেলন
উম্মুক্ত সংসেদ। সংসদীয় িনর্বাচেন িজতেল হেল েতা চাই, দলীয়
িটেকট। ময়দােন চাই, দলীয় ক্যাডার। দলীয় িটিকট ও দলীয় ক্যাডারেদর
সহেযািগতা েপেত হেল চাই, দল ও দলীয় েনতার প্রিত পূর্ণ আনুগত্য।
চাই, সদা ভাঁড় হওয়ার সামর্থ্য। েস সামর্থ্য জ্ঞান-তাপসেদর থােক
না। িকন্তু রাষ্ট্র, সমাজ ও জনগেণর কল্যােণ তােদর সুিচন্িতত
অিভমতগুিলেক িক অবেহলা করা যায়? েসিট করেল িক রাষ্ট্র বাঁেচ
ভয়ানক অকল্যাণ েথেক? তােদর মুখ িদেয় িচন্তাশীল িবেবক কথা বেল।
রাষ্ট্র পিরচালনােক তাই উন্নততর ও সভ্যতর করার ক্েষত্ের
িনরেপক্ষ িনর্বাচনই শুধু গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং অিত গুরুত্বপূর্ণ
হেলা
রাজপথ,
ক্লাসরুম,
মসিজদ-মাদ্রাসা,
েরিডও-িটিভ
ও
পত্রপত্িরকায় মতামত প্রকােশর স্বাধীনতা। স্েরফ িনর্বাচনেক যারা
গণতন্ত্র বেল -তােদর ভ্রান্িতিট মূলতঃ গণতন্ত্র না বুঝার। েদেশর
এ মুক্ত সংসদ বন্ধ করেল েযমন গণতন্ত্র বাঁেচ না, েতমিন জনগেণর
স্বাধীনতাও বাঁেচ না। দািয়ত্বশীল ও জনকল্যাণশীল সরকােরর দািয়ত্ব
তাই স্েরফ স্বচ্ছ িনর্বাচন অনুষ্ঠান নয়, বরং িচন্তা-ভাবনা ও মত
প্রকােশর স্বাধীনতােক বাঁিচেয় রাখা এবং জনগেণর সংসদ েথেক উত্িথত
পরামর্শগুেলা গ্রহণ করা। গণতান্ত্িরক রাজনীিতর এখােনই প্রকৃত
কল্যাণ। এেত সরকােরর সােথ সংশ্িলষ্টতা বােড় জনগেণর। এবং েস সােথ
সরকােরর উপর আস্থা বােড় জনগেণরও।
সংসেদর বাইেরর মুক্ত সংসেদর গুরুত্বিট অন্য িদক িদেয়ও অপিরসীম।
পার্লােমন্েটর বাইের যারা েদশ, সমাজ ও জনগেণর কল্যাণ িনেয়
িচন্তা-ভাবনা কের তারা েযমন সরকার পক্েষর হেত পাের, েতমিন

িবপক্েষরও হেত পাের। েযসব েদেশ রাজৈনিতক দেলর সংখ্যা ৪িটর অিধক,
েসসব েদেশ ক্ষমতায় েযেত শতকরা ৩৫ ভােগর েবশী েভাটােরর েভাট লােগ
না। বাংলােদেশ িবএনিপ এবং আওয়ামী লীগ এ দুিট বড় দেলর কােরাই দলীয়
েভাটারেদর সংখ্যা শতকরা ৩৩-৩৫ ভােগর েবশী নয়। ফেল ক্ষমতায় িগেয়
তারা প্রিতিনিধত্ব কের সংখ্যালিঘষ্ঠ জনগেণর। অথচ ক্ষমতাসীন দেলর
বাইের থােক বাঁিক ৬০% বা ৬৫% ভাগ েভাট। ফেল েদেশর সংখ্যাগিরষ্ঠ
জনগণ বক্তব্য ধ্বিনত হয় পার্লােমন্েটর বাইের বসা জনগেণর মুক্ত
সংসেদ। েসিট পত্র-পত্িরকা, িমিটং-িমিছল, েসিমনার-িসম্েপািজয়াম ও
ওয়াজ-মাহিফেলর মাধ্যেম। ফেল তােদর মতামত অগ্রাহ্য করেল মারা পেড়
গণতন্ত্র। তখন প্রিতষ্ঠা পায় িনেরট স্ৈবরতন্ত্র। বাস্তবতা
হেলা,স্ৈবরাচারী
সরকার
েযমন
েভাট-ডাকািতর
মাধ্যেম
সংসদেক
অকার্যকর কের, েতমিন মতপ্রকােশর অধীকার েকেড় িনেয় অকার্যকর কের
জনগেণর মুক্ত সংসদেকও।স্ৈবরাচারী সরকােরর এিটই হেলা সবেচেয় বড়
নাশকতা। অিবকল েসিটই ঘেটেছ বাংলােদেশ –েসিট েযমন হেয়েছ মুিজেবর
বাকশালী স্ৈবরাচাের, েতমিন এরশাদ ও মঈেনর সামিরক স্ৈবরাচাের।

অপরাধিট ভয়ানক নাশকতার
পত্র-পত্িরকা, রাজপথ, জনসভা বা ক্লাসরুেম যারা িনজ িনজ িবেবেকর
প্রিতধ্বিন ঘটায় েকান স্ৈবরশাসকই তােদর সহ্য কের না। কারণ, তারা
জােন িবেবেকর স্বাধীনতায় স্ৈবরাচার বাঁেচনা। িবেবকমান স্বাধীন
মানুষেদর নীরব কের েদয়ািট এজন্যই িবশ্েবর সকলস্ৈবরাচারী শাসকেদর
মূল এেজন্ডা। তাইস্ৈবরাচারী শাসকেদর হােত
তােদর হােত িবপুল হাের শুধু িবেবকহত্যাই

ঘেট নৃশংস নাশকতা।
হয়না, গণহত্যাও হয়।

এজন্যই
েযেদশস্ৈবরাচারী
শাসেকর
হােত
অিধকৃত
হয়,
েসেদেশ
িবেরাধীেদর িবরুদ্েধ গুম, খুন, ফাঁিস ও িনর্যাতেনর অপরাধও ব্যাপক
আকার ধারণ কের। েদেশর প্রশাসন, পুিলশ, েসনাবািহনী ও আদালত তখন
শাসেকর আজ্ঞাবহ
দােস পিরণত হয়। বাংলােদশ তাই ২০১৩ সােল শাপলা
চত্ত্বেরর ন্যায় গণহত্যা েযমন ঘেটেছ, েতমিন মুিজবামেল িবচারবিহর্ভুত হত্যাকাণ্েড প্রাণ হািরেয়েছ ৩০ হাজােরর েবশী মানুষ। একই
কারেণ প্রখ্যাত কলািমস্ট জামাল খােসাগীেক ইস্তাম্বুেলর েসৗিদ
কনস্যুেলেট েডেক িনেয় েসৗিদ সরকােরর সন্ত্রাসীগণ শুধু হত্যাই
কেরিন, হত্যা কের তার লাশেক টুকেরা টুকেরা কের এিসেড েঢেল গােয়ব
কের িদেয়েছ। নৃশংসতায় এতটাই বর্বর েয মৃত্যুর পর সামান্যতম পাওনা
নামােয জানাজাও তারা জন্য বরাদ্দ কেরিন। এরাই আবার িনেজেদরেক
মক্কা ও মিদনার ন্যায় পিবত্র স্থােনর খােদম বেল দািব কের?

স্ৈবরশাসেকর আচরণ বাংলােদেশ িক কম নৃশংস ও ভয়ানক? একই রূপ
নৃশংসতায় বাংলােদেশও বহু েনতােক েযমন ফাঁিসেত ঝুলােনা হেয়েছ,
েতমিন বহু ইিলয়াস আলীেকও গােয়ব কের েদয়া হেয়েছ। তেব প্রশ্ন হেলা,
েদশ স্ৈবরচািরেদর হােত অিধকৃত হেব এবং এরূপ নৃশংসতা আসেব না েসিটই বা কীরূেপ ভাবা যায়? জনপেদ িহংস্র জন্তু-জােনায়ার ঢুকেল েস
জন্তুেদর েপেট অেনকেকই গােয়ব হেয় হেত হয়। েসিটই িনয়ম।
েতমিনস্ৈবরাচারী শাসেকর হােত েকান েদশ অিধকৃত হেল েস েদেশর
অসংখ্য মানুষেক গােয়ব হেত হয় স্ৈবর-শাসেকর েপেট। বাংলােদেশ েসিট
েযমন মুিজব আমেল হেয়েছ, এখন হািসনার আমেলও হচ্েছ। এজন্যই সভ্য
মানুেষরা জনপদ েথেক শুধু িহংস্র জন্তু-জােনায়ারেকই তাড়ায় না,
রাষ্ট্েরর বুক েথেক স্ৈবরাচারও িনর্মূল কের। বস্তুতঃ এর মধ্েযই
সভ্য মানুেষর রুিচশীলতা। এজন্যই মানব জািতর সবেচেয় প্রিসদ্ধ ও
গর্েবর ইিতহাস হেলা,স্ৈবরাচারী শাসেকর িনর্মূল ও গণতান্ত্িরক
সমােজর িনর্মাণ। এবং অপমান, ভীরুতা ও নীচুতার ইিতহাস হেলা,
স্ৈবর-শাসেকর কােছ আত্মসমর্পেণর। পিরতােপর িবষয় হেলা, বাংলােদেশর
১৭ েকািট মানুেষর হােত েস অপমােনর ইিতহাসই িনর্িমত হচ্েছ িবগত এক
যুগ ধের। পিরতােপর িবষয় হেলা, িবেরাধী দলগুিলর পক্ষ েথেক
প্রহসেনর এ িনর্বাচেন অংশ িনেয় স্ৈবরশাসেকর নৃশংস
ন্যায্যতা
ও
ৈবধতা
েদয়ার
েচষ্টাও
হচ্েছ।
ফেল

অসভ্যতােক
বাংলােদেশ

গণতন্ত্েরর পেথ বাধা শুধু নৃশংস স্ৈবর-শাসক নয়। প্রজ্ঞাহীন িকছু
িবেরাধী দলও। স্ৈবরশাসেকর পক্ষ েথেক কলা ঝুলােলই তারা েসিদেক
দ্রুত ছুেট। তারা েভেব েদেখ না, িহংস্রপশু-কবিলত গহীন জঙ্গেলর
েপেট িকছু িবল্িডং ও িকছু রাস্তা িনর্মাণ করেলই েসখােন িনরাপদ
সমাজ গেড় উেঠ না। েতমিন স্ৈবরাচার-কবিলত েদেশ িকছু রাস্তাঘাট,
িকছু ইমারত, িকছু কলকারখানা এবং ৫ বছর পর পর প্রহসেনর িনর্বাচন
হেলই সভ্য রাষ্ট্র িনর্িমত হয় না।
সভ্যতর রাষ্ট্র িনর্মােণ জরুরী হেলা, মানুষরূপী িহংস্র পশুেদর
িনর্মূল ও িবেবকমান মানুষেদর অবােধ বাড়েত েদয়া। পিবত্র েকার’আেনর
ভাষায় তা হেলা, “আ’িমরু িবল মারুফ ওয়া েনহী আিনল মুনকার” অর্থাৎ
“অন্যােয়র িনর্মূল এবং ন্যােয়র প্রিতষ্ঠা”। এিটই মুসিলম-জীবেনর
মূল িমশন। এমন িমশেনর কারেণই মহান আল্লাহতায়ালা সমগর মানব জািতর
মােঝ মুসিলম উম্মাহেক শ্েরষ্ঠ মানেবর মর্যাদা িদেয়েছন। কারণ এমন
িমশন িনেয় বাঁেচ না। সারা জীবন নামায-েরাযা, হজ্ব-যাকাত আদায়
কেরও যিদ েস িমশেন অংশ েনয়ার সামর্থ্য গেড় না উেঠ -তেব বুঝেত হেব
মুসিলম হওয়ার েযাগ্যতা তার মধ্েয েনই। এমন ব্যক্িত মুেখ মুসিলম
হওয়ার
দািব
করেলও
বুঝেত
হেব
েসিট
তার
মুনািফকী।

প্রিতেদেশস্ৈবরাচারী শাসকগণ এেদর মধ্য েথেকই অনুগত ৈসিনক পায়।
নইেল শাপলা চত্ত্েবর গণহত্যা ও ২০০৬ সােল ২৮ অক্েটাবেরর
হত্যাকাণ্ড িক েকান মুসিলম ৈসিনকেক িদেয় করােনা েযত?
স্ৈবরতান্ত্িরক েচতনা িনেয় রাজা-বাদশাহেদর ন্যায় স্ৈবরশাসক হওয়া
যায়, িকন্তু গণতন্ত্েরর চর্চার পেথ প্রকাণ্ড বাধা হেলা এরূপ
স্ৈবর-েচতনা। এিট জরুরী নয়, প্রত্েযক নাগিরকেক সরকাির দেল বা
অন্য েকান রাজৈনিতক দেল েযাগ িদেয় েদশপ্েরেমর পিরচয় িদেত হেব।
েসিট সম্ভব দলীয় রাজনীিতর বাইের েথেকও। গণতান্ত্িরক রাষ্ট্েরর
গুণিট হেলা, িচন্তাশীল, সৃষ্িটশীল ও েদশপ্েরিমক নাগিরকেদর জন্য
িবস্তৃত স্থান েছেড় েদয়। এভােব িনর্দলীয় ব্যক্িতেদর জন্যও সুেযাগ
কের েদয় েদেশর কল্যােণ সৃষ্িটশীল ভূিমকা রাখার। েসিট হেত পাের
কথা, কর্ম ও েলখনীর মাধ্যেম। বস্তুতঃ এমন জ্ঞানবান ব্যক্িতরাই
েতা েদশবাসীর সামেন জ্ঞােনর মশাল জ্বািলেয় রােখ এবং েদশবাসীেক
অিবরাম পথ েদখায়। েয েদেশ এমন ব্যক্িতেদর সংখ্যা অিধক েস েদশ
দ্রুত সামেন এগুয়। যুক্তরাষ্ট্র, জাপান বা িবেলেতর ন্যায়
িশল্েপান্নত েদশগুিলর অিধকাংশ সৃষ্িটশীল মানুষগুিল েতা এরূপ
িনর্দলীয় েগাত্েরর। অথচ স্ৈবরশাসকেদর কাজ জ্ঞােনর েস মশালগুেলা
িনিভেয় েদয়া। কারণ, চুির-ডাকািত ও নানারূপ অপরােধর জন্য প্রেয়াজন
পেড় অন্ধকােরর।
ইিতহাস সাক্ষ্য েদয়, মুসিলমগণ তখনই সবেচেয় শক্িতশালী িবশ্বশক্িতর
জন্ম িদেয়িছল যখন তােদর মােঝ েকানরূপ রাজৈনিতক, মজহাবগত বা
েফরকাগত দেলর অস্িতত্ব িছল না। িছল না ভাষা, বর্ণ, অঞ্চেলর নােম
েকান দল। পরবর্তীকােল দেলর সংখ্যা েবেড়েছ এবং েবেড়েছ রাষ্ট্েরর
উপর েস সব দেলর িনরংকুশ অিধকৃিতও। স্ৈবরশাসকেদর েস অিধকৃিতর
কারেণ রাষ্ট্েরর অঙ্গন েথেক জ্ঞানবান ব্যক্িতগণ দূের হঠেত বাধ্য
হেয়েছন। মানব সমােজর সবেচেয় শ্েরষ্ঠ েনক কর্ম হেলা জ্ঞান িবতরণ।
মানব উন্েনায়েনর এিটই হেলা মূল চািব। পৃিথবীপৃষ্েট েস জ্ঞান হেলা
শ্েরষ্ঠ েনয়ামত। িকন্তু মত প্রকােশর স্বাধীনতা িছনতাই হেল সমােজ
েস েনক কর্েমর অবসান ঘেট। েদশপ্েরিমক নাগিরকগণ তখন বঞ্িচত হয়
েদশ-েসবার মহত্তর কােজ সংশ্িলষ্ট হেত। তখন েদেশ বােড় অজ্ঞতার
অন্ধকার। রাষ্ট্েরর উপর েথেক তখন িবলুপ্ত হয় চিরত্রবান,
প্রজ্ঞাবান
ও
জ্ঞানবান
েদশপ্েরিমকেদর
িনয়ন্ত্রণ।
ব্যক্িতস্বাধীনতা ও গণতন্ত্র তখন কবের েযেত বাধ্য হয়। তখন
রাষ্ট্েরর উপর প্রবলতর হয় স্ৈবরাচারী শাসেকর নৃশংসতা। এিটই হেলা
স্ৈবরতন্ত্েরর সবেচেয় ভয়ংকর নাশকতা। বাংলােদশ আজ েস নাশকতারই

িশকার।

স্ৈবরশাসেকর এেজন্ডাঃ িনর্বাচিন িবজয় ও ৈবধতা অর্জন
দীর্ঘ ৫ বছর পর িনর্বাচন আেস মাত্র একিদেনর জন্য। িকন্তু ৫ বছর
েময়ােদর বাঁিক িদনগুিল যিদ কােট স্বাধীনতাহীন নৃশংস দুঃশাসেন,
তখন িক েস িনর্বাচেনর েকান মূল্য থােক? েতমন একিট িনর্বাচনেক িক
গণতন্ত্েরর অংশ বলা যায়? স্বচ্ছ ও িনরেপক্ষ িনর্বাচন অনুষ্ঠােনর
িনেয়ত কখেনাই স্ৈবর-সরকােরর থােক না। তারা চায়, িনেজেদর অধীেন
িনয়ন্ত্িরত িনর্বাচন। িনয়ন্ত্িরত িনর্বাচেন স্ৈবরাচারী সরকােরর
লক্ষ্য হেলাঃ েয েকান রূেপ িবজয়; এবং িবজেয়র মধ্য িদেয় ৈবধতা
অর্জন। িবজেয়র ন্যায় ৈবধতাও তােদর কােছ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ,
ৈবধতা না থাকেল শুধু েদেশ নয়, িবেদেশও গ্রহণেযাগ্যতা থােক না।
ৈবধতা অর্জেনর লক্ষ্েয স্ৈবর-শাসকগণ তাই প্রেয়াজেন িবপুল অর্থ
িদেয় ময়দােন সাঁজােনা প্রিতদ্বন্িদ
েজনােরল
এরশাদ
প্রথেম
জাসদেক
ও

নামায়। েস লক্ষ্য পূরেণ
পরবর্তীেত
েশখ
হািসনােক

নািমেয়িছল। স্ৈবরাচারী সরকােরর গােয় গণতন্ত্েরর কসেমিটক লাগােত
এরা কাজ কেরিছল গৃহপািলত িবেরাধী দল রূেপ। েস েকৗশলিট এখন
স্ৈবরশাসক হািসনারও। পূর্েবর ন্যায় এবােরর িনর্বাচেনও েশখ হািসনা
সাঁজােনা
প্রিতদ্বন্িদেদর
মােঠ
নামােনার
পিরকল্পনা
করেছ।
স্ৈবরশাসেকর িনয়ন্ত্িরত িনর্বাচেনর অংশ িনেয় েকান ভদ্র ও সভ্য
মানুেষর িবজয় অসম্ভব। তােত িবপুল ব্যবধােন তােদর পরাজয়ই শুধু
বােড়। এবং িবজয় বােড় একমাত্র স্ৈবরচাির অপশক্িতর। এজন্যই
বাংলােদেশ প্রবর্িতত হেয়িছল তত্ত্বাবধায়ক সরকােরর িবধান। হািসনা
েসিট আদালতেক িদেয় িবলুপ্ত কেরেছ স্ৈবরশাসনেক িফিরেয় আনেত। ফেল
আবার িফের এেসেছ প্রহসেনর িনর্বাচন।
তেব সমস্যা হেলা, বাংলােদেশ এরূপ প্রহসেনর িনর্বাচেনর কদরও
িবশাল। কারণ েদেশ েছাট মন ও েছাট িচন্তার েলাকেদর সংখ্যািট
িবপুল। িনর্বাচেন অংশ িনেয় তারা েযমন বড় েচয়াের বসেত চায়, েতমিন
সমােজ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্িত রূেপ পিরিচত হেত চায়। ফেল িনর্বাচেন
িবজেয়র সামান্যতম আশা না থাকেল িক হেব, প্রিতদ্বন্িদ রূেপ খাড়া
হওয়ার মধ্য িদেয় তারা িনেজেদর পিরিচিতিট বাড়ায়। ফেল িনর্বাচন যতই
িনয়ন্ত্িরত ও প্রহসেনর েহাক, এসব েছাট েলাকেদর িনর্বাচন েথেক
দূের রাখািট অসম্ভব। পঙ্গপােলর
মত েধেয় চেল েস িনর্বাচেন অংশ
িনেত। আগামী িনর্বাচনেক সামেন েরেখ েস েদৗড় ইিতমধ্েযই শুরু

হেয়েছ।
গণতন্ত্র চর্চা েতা তখনই ফায়দা েদয় যখন িনর্বাচন ও িনর্বাচেন
েভাটদােনর সােথ অধীক গুরুত্বপূর্ণ গণ্য হয় প্রিতিদেনর বাকস্বাধীনতা, েলখােলখী ও মতামত প্রকােশর স্বাধীনতা। গণতন্ত্র
প্রিতষ্ঠা েপেল জনগণ পায় প্রিতিদন ও প্রিতমুহুর্েত স্বাধীন ভােব
মতপ্রকােশর স্বাধীনতা। েসিট েযমন পায় সরকাির দেলর সদস্যরা, েতমিন
পায় িনর্দলীয় ও িবেরাধী দেলর সদস্যগন। সবারই এখােন সম-অিধকার,
কােরা েকান বাড়িত অিধকার থােক না। এমন পিরেবেশ সরকাির দল লাভবান
হয়, িবেরাধীদলীয় ও িনর্দলীয় ব্যক্িতেদর পরামর্শগুিল গ্রহণ কের।
িকন্তু জনগেণর প্রিতিট িদন ও প্রিতিট মুহুর্ত যিদ কােট
স্ৈবরশাসেনর যাঁতাকেল, তখন িবলুপ্ত হয় সৃষ্িটশীল মানুষেদর
িচন্তাভাবনা ও সৃষ্িটর সামর্থ্য। স্ৈবর-শাসেনর িবশাল নাশকতা ঘেট
বস্তুতঃ এ অঙ্গেণ।

পরাধীনতার নাশকতা
পরাধীনতা সব সময়ই
অপরিদেক স্বাধীনতা

েদশবাসীর জীবেন
িবস্েফারণ ঘটায়

পঙ্গুত্ব ও বন্ধাত্ব আেন।
প্রিতভা ও শক্িতর। জনগেণর

জীবেন েস পরাধীনতািট আেন েযমন িবেদশী লুেটরা শাসক, েতমিন েদশী
স্ৈবরশাসক। ব্যক্িতজীবেন েস পরাধীনতা হেলা গণতান্ত্িরক অিধকােরর
িবলুপ্িত। েসিটই েতা স্ৈবরশাসকেদর এেজন্ডা। ফেল েদশবাসীর
িবরুদ্েধ নাশকতায় িবেদশী শাসক ও েদশী স্ৈবরশাসক -উভয়ই সম-অপরাধী।
অথচ
সৃষ্িটশীল
িচন্তা-ভাবনা
ও
আিবস্কােরর
ক্ষমতায়
িবশাল
িবস্েফারণ ঘেট যিদ জনগণেক স্বাধীনতা েদয়া হয়। ব্িরিটশেদর জীবেন
েস সৃজনশীল িবপ্লবিট তখন এেসিছল যখন রাজার স্ৈবরশাসন েথেক তারা
মুক্িত লাভ কেরিছল। মুক্িতর েস লড়াইেয় ১৬৪৯ সােল তারা রাজা
চার্লস-প্রথম’েয়র িশেরাচ্েছদ কেরিছল। এরপর েথেক রাজা স্েরফ
নােমমাত্র রাজায় পিরণত হয়। ব্িরিটশেদর সৃজনশীল েস স্বাধীনতারই
প্রমান, মাত্র সােড় ছয় েকািট মানুেষর েদশ হওয়া সত্ত্েবও তারা
পৃিথবীর েয েকান েদেশর তুলনায় সবেচেয় েবশী পুস্তক রপ্তানী কের।
সম্প্রিত পত্িরকায় প্রকাশ, যুক্তরাজ্য িবেদেশ বছের ৩.৪ িবিলয়ন
পাউন্ড অর্থাৎ প্রায় ৫ িবিলয়ন ডলােরর বই রপ্তািন কের। অথচ ১৭
েকািট মানুেষর বাংলােদশ সবিকছু িমিলেয় রপ্তািন কের ৩৬.৬ িবিলয়ন
ডলার।

বাংলােদেশর দুর্গিতর বড় কারণ, স্ৈবর-সরকােরর িনয়ন্ত্রণিট শুধু
েভাটদােনর উপর নয়, িচন্তাভাবনা ও সৃজনশীলতার উপরও। আর েসিট ধরা
পেড় পত্িরকা ও পুস্তক প্রকােশর ক্েষত্ের। িবেলেত বই ছাপােত বা
পত্িরকা প্রকােশ সরকার েথেক েকান অনুমিত লােগ না। অথচ বাংলােদেশ
অিত দুরুহ ব্যাপার হেলা সরকার েথেক পত্িরকা বা বই প্রকাশনার
অনুমিত পাওয়া। ফেল জনসংখ্যায় িতনগুণ হেল িক হেব, গ্েরট ব্িরেটেনর
তুলনায় বাংলােদেশ পত্র-পত্িরকা ও পুস্তেকর প্রকাশনা ৫০০ ভােগর
একভাগও হেব না। বুদ্িধবৃত্িতর অঙ্গেণ বাংলােদশীেদর ব্যর্থতািট
এভােবই প্রবল ভােব ধরা পেড়। অথচ েদেশর উন্নয়েন মূল ইঞ্িজনিট হেলা
েদশবাসীর বুদ্িধবৃত্িতক বল; েদেহর বল নয়। খিনজ বা কৃিষ সম্পদও
নয়। অথচ েসিটই সবেচেয় েবশী িনয়ন্ত্িরত হয় বা মারা পেড়
স্ৈবরশাসেন। প্রাথিমক যুেগর মুষ্িটেময় মুসিলমগণ েযরূপ দ্রুত
সর্ববৃহৎ িবশ্বশক্িত রূেপ আিবর্ভুত হেয়িছল তার কারণিট হেলা,
জনগেণর ব্যক্িতস্বািধনতায় আমূল িবপ্লব এেসিছল। তােত জনগেণর জীবেন
এেসিছল প্রচণ্ড ক্ষমতায়ন। তখন মুষ্িটেময় িকছু মানুষও প্রকাণ্ড
একিট েদশদখেল েবর হেতা। বখিতয়ার িখলিজর েনতৃত্েব মাত্র ১৭ জন
ৈসিনক দখল কেরিছল বাংলােদশ। তািরক িবন িযয়ােদর েনতৃত্েব ক্ষুদ্র
এক বািহনী দখল কেরিছল স্েপন। সাহাবােদর আমেল ক্ষমতায়েনর প্রমাণ,
একজন সাধারণ মুসল্িল জুম্মার নামােয েখাতবা িদেত দণ্ডায়মান খিলফা
উমর (রাঃ)েক অিত িনর্ভেয় প্রশ্ন কেরন, আপনার গােয় ডবল সাইেজর
জামা কীরূেপ এেলা? েকাথা েথেক েপেলন বাড়িত কাপড়? খিলফােক েস
প্রশ্েনর ৈকিফয়ত িদেয় েখাতবা িদেয় হেয়েছ। অথচ খিলফা উমর (রাঃ)
িছেলন বাংলােদেশর েচয় প্রায় ৫০ গুণ বৃহৎ রাষ্ট্েরর শাসক।
ব্যক্িতর ক্ষমতায়েনর এরূপ উদাহরণ সমগ্র মানব ইিতহােসর আর েকাথাও
িক নজের পেড়?
িনয়ন্ত্রনহীন ব্যক্িত-স্বাধীনতার ফেল েসকােল িবশাল িবপ্লব এেসিছল
মুসিলমেদর বুদ্িধবৃত্িতেত। অিত অল্প সমেয়র মধ্েয আরবী ভাষায় গেড়
উেঠিছল জ্ঞান-িবজ্ঞােনর িবশাল ভাণ্ডার। অন্য েয েকান ভাষার
তুলনায় আরবী ভাষা তখন দ্রুত সামেন এিগেয় যায়। অথচ পিবত্র
েকারআেনর পূর্েব আরবী ভাষায় েকান িকতাবই িছল না; িছল স্েরফ কিবতা
ও কািসদা। জ্ঞােনর ভাণ্ডাের সমৃদ্িধ এেল উন্নত হয় েযমন িশক্ষাসংস্কৃিত ও প্রশাসন, েতমিন সমৃদ্ধ হয় রাষ্ট্রীয় অবকাঠােমা ও
অর্থনীিত। তখন দ্রুত বােড় রাজৈনিতক ও সামিরক শক্িতও। মুসিলমেদর
হােত সর্বশ্েরষ্ঠ সভ্যতার জন্ম হেয়িছল েতা এ পেথই। অথচ
স্ৈবরাচারী শাসেকর হােত েদশ অিধকৃত হেল ঘেট উল্েটািট। িনেজেদর
স্ৈবরশাসন বাঁচােত তারা শক্িতহীন কের েদশবাসীেক। জনগেণর শক্িতেক

তারা ভয় পায় এবং তােদর দুর্বলতার মধ্েযই তারা িনেজেদর ভিবষ্যৎ
েদখেত পায়।
প্রশ্ন হেলা, জনগণেক শক্িতহীন করেল িক েদেশর স্বাধীনতা বাঁেচ?
তখন শক্িতহীন ও পরাধীন হয় েদশ। ফেল স্ৈবরশাসকগণ জনগেণর জীবেন
শুধু বুদ্িধবৃত্িতক, সাংস্কৃিতক, অর্থৈনিতক ও সামিরক পঙ্গুত্বই
আেন না, বরং েদশেক িবেদেশর েগালােম পিরণত কের। বাস্তবতা হেলা, েস
েগালামীই েচেপ বেসেছ বাংলােদশীেদর ঘােড়। তারই প্রমাণ, এক েকািট
কাশ্মীরীেদর স্বাধীনতা েকেড় িনেত েযখােন
ভারতেক ৬ লােখর েবিশ
ৈসন্য েমাতােয়ন করেত হয়; অথচ ১৭ েকািট মানুেষর বাংলােদশেক পরাধীন
ও পদানত রাখেত ভারেত একিট গুিলও ছুড়েত হয়না। খাঁচায় আবদ্ধ জীবেক
পাহারা িদেত হয় না। দীর্ঘকাল খাঁচায় রাখেল েস বদ্ধ জীব
স্বাধীনতার স্বাদ হািরেয় েফেল; ফেল খাঁচার দরজা খুেল িদেলও আর
েবরুেত চায় না। ভারেতর জন্য েতমন একিট সুিবধাজনক অবস্থা খাঁচায়
আবদ্ধ বাংলােদশ িনেয়। েশখ হািসনা পিরণত হেয়েছ এ খাঁচার
পাহারাদাের। মুিজব েতমন একিট ভূিমকা পালেনর জন্যই ভারেতর সােথ ২৫
সালা চুক্িত কেরিছেলন।
পরাধীনতার আলামতগুিল এখন আর েগাপন িবষয় নয়। ভারতভূিমর মধ্য িদেয়
ভারতীয় পণ্যবাহী ট্রাক েযমন কলকাতা বা েমাম্বাই যায়, বাংলােদেশর
মধ্য িদেয় েতমিন আগরতলা ও চট্রগ্রােম যায়। অথচ একাত্তেরর আেগ এিট
অভাবনীয় িছল। শুধু তাই নয়, ভারতীয় েনতােদর দরজায় ধর্ণা িদেত শুধু
সরকার-দলীয় েনতাগণই নয়, িবএনিপ ও জাতীয় পার্িটর েনতারাও দল েবঁেধ
িদল্িলেত িগেয় হািজর হয়। আগামী িনর্বাচন কীরূপ হেব এবং িবেরাধী
দলেক কতটা ছাড় েদয়া হেব –েস িবষয়গুিল জানার জন্য তােদরেক েচেয়
থাকেত হয় িদল্িলর শাসকমহেলর িদেক। হািসনা িনেজও ক্ষমতায় িটেক আেছ
ভারেতর েদয়া লাগাতর লাইফ সােপার্েট। প্রশ্ন হেলা, েকান স্বাধীন
েদেশ িক কখেনা এমনিট হয়? একাত্তেরর আেগ এেদেশর মািটেতও িক কখেনা
এমনিট হেয়েছ? প্রশ্ন হেলা, এটাই িক একাত্তেরর অর্জন? এর নাম িক
স্বাধীনতা? এিটেক স্বাধীনতা বলেল পরাধীনতা কােক বেল? ৩/১১/২০১৮
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