ি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।

িফরাউন,

নমরুদেদর

তাই

ইিতহাস

েথেক

িতিন

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

আওয়ামী
শাসন
মুেখ বাংলােদশ

এবং

িবপর্যেয়র

িবপর্যয়িট মুসলমান থাকা িনেয়
বাংলােদশ আজ ভয়ানক িবপর্যেয়র মুেখ। েসিট শুধু রাজৈনিতক নয়। নয়
িনছক
সামিরক,
িশক্ষা-সাংস্কৃিত,
অর্থনীিত
ও
আইন-শৃঙ্খলার
ক্েষত্ের। বরং সবেচেয় বড় িবপর্যয়িট ঘটেছ মুসলমানেদর মুসলমান থাকা
িনেয়। আওয়ামী লীগ শুধু েদেশর সরকার, পার্লােমন্ট, প্রশাসন বা
রাজনীিতর ময়দান দখল িনেয় খুিশ নয়, তারা প্রবল ভােব দখেল িনচ্েছ
সাংস্কৃিতক ও বুদ্িধবৃত্িতক ময়দানও। দখলদাির প্রিতষ্ঠা করেছ
মুসলমানেদর ঈমােনর ভূবেনও। আওয়ামী লীগ শুধু একিট রাজৈনিতক দল নয়,
বরং আিবর্ভুত হেয়েছ রাজৈনিতক, সামািজক ও আদর্িশক শক্িত রূেপ।
তারা এখন ইসলােমরও ব্যাখা েদওয়া শুরু কেরেছ। েকানিট িজহাদ আর
েকানিট িজহাদ নয়, েকানিট ইসলাম-সম্মত আর েকানিট অৈনসািলক েস
ব্যাখাও েদওয়া শুরু কেরেছ। তারা েস ব্যাখা িদচ্েছ ভারত ও
মার্িকনীেদর সােথ অিভন্নতা েরেখ।
বাংলােদেশ এখন প্রচন্ড ভােব অিধকৃত িনজেদেশর ইসলােমর িবপক্ষ
শক্িতর হােত। তারা েস অিধকার েপেয়েছ িনর্বাচেনর মাধেম। তােদর েস
িবপুল িবজেয় শুধু েয েদেশর আভ্যন্তরীন ইসলােমর িবপক্ষ শক্িতই

খুিশ হেয়েছ তা নয়, খুিশ হেয়েছ ইসলাম-িবেরাধী িচহ্িনত িবেদশী
শক্িতও। প্রিতেবশী ভারত সরকার ও তার িমিডয়া েস খুিশ েগাপন
রােখিন। সরকাির ভােব ভারত েয কতটা খুিশ হেয়েছ েসিট বুঝা যায়
ভারেতর পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রনব মুখার্িজর বক্তব্য েথেক। প্রণব
মুখার্িজ বেলেছন, ভারত সরকার েশখ হািসনা সরকােরর িবরুদ্েধ েকান
হুমিক আসেল ভারত িনশ্চুপ বেস থাকেব না। লক্ষ্যণীয় হেলা, ১৯৭৪
সােলর দুর্িভক্েষ বাংলােদেশর মানুষ ইিতহােসর অিত কিঠন িবপেদর
মুেখামুিখ হেয়িছল। ক্ষুদার্ত মানুষ তখন প্রাণ বাঁচােত আস্তাকুেড়
উচ্িছষ্ট খুঁেজেছ, কুকুর িবড়ােলর সােথ লড়াই কেরেছ, রাস্তায় বুিমও
েখেয়েছ। লজ্জা ঢাকেত তখন মিহলারা মাছধরা জাল পড়েত বাধ্য হেয়িছল।
িকন্তু ভারত বাংলােদেশর েস িবপেদর িদেন এিগেয় আেসিন। েকান আর্িথক
সাহায্যও েপশ কিরিন। বরং েদশিটর সীমান্ত ফুেটা কের িবেদশ েথেক
প্রাপ্ত খয়রাতী মাল েটেন িনেয়েছ িনজ েদেশ। মুিজব তখন কেয়ক েকািট
ছাপার কাজ িদেয়িছল ভারেতর ছাপাখানায়। ভারত তখন তার েচেয় বহুগুণ
েবশী গুণ েবশী েনাট েছেপ বাংলােদেশর অর্থনীিতেক রশাতেল ডুিবেয়
েদয়। এভােব বািড়েয়েছ বাংলােদেশর মানুেষর যাতনা ও মৃত্যু।
বাংলােদশ পিরণত হয় আন্তর্জািতক িভক্ষার ঝুিল। িবশ বছেরর যুদ্েধও
দিরদ্র
আফগািনস্তােনর
ভাগ্েয
এমন
েখতাব
জুেটিন।
জুেটিন
িভেয়তনােমর ভাগ্েযও। একিট েদশেক িভক্ষার ঝুিলেত পিরণত হেত েয
শুধু যুদ্ধ লােগ না, বরং লােগ অিবরাম েশাষণও -েসিটই েসিদন
বাংলােদেশ সত্য রূেপ প্রিতষ্ঠা েপেয়িছল। ভারত েয বাংলােদেশর
সাধারণ মানুেষর বন্ধু নয়, বরং রক্ষক হেলা একিট িবেশষ পক্েষর,
প্রনব মুখার্িজ েসিটই প্রকাশ কেরেছ। তার েস বক্তব্েয এিটই প্রমাণ
হেয়েছ, বাংলােদেশ ভারেতর িনজস্ব এেজন্ডা রেয়েছ। এবং েস এেজন্ডাের
বাস্তবায়েন ভারেতর কােছ আওয়ামী লীগ েয অপিরহার্য প্রনব মুখার্িজ
েসিদেকই ইঙ্িগত কেরেছন।
িনেজেদর রাজৈনিতক দখলদািরটা স্থায়ী করেত আওয়ামী লীগ এখন
বাংলােদেশর মানুেষর মেনর ভূবেন আমূল পিরবর্তন আনেছ। ইসলামী
সভ্যতার িনর্মােন শুরুেত ইরান গুরুত্বপূর্ণ ভূিমকা পালন কের। এ
িবশাল ভূ-খন্ডিট এক সময় মুসিলম উম্মাহর একিট শক্িতশালী অংশ িছল।
েখালাফােয় রােশদার পর আরবগণ যথন ভাতৃঘািত সংঘােত িলপ্ত হয় তখন
েকারআেনর বড় বড় েমাফাচ্েছর, িবজ্ঞানী, িচিকৎস্যক, কিব-সািহত্িযক
ও দার্শিনক জন্ম েনয় ইরােন। ইমাম আবু হািনফা, আব্দুল কােদর
িজলানী, আল ফারাবী, আল রািজ, ইবেন িসনা, ইমাম আল গাজ্জালী, েশখ
সাদী, মাওলানা রুমী সহ বহু প্রিতভার জন্ম ইরােন। তারা শুধু
মুসিলম উম্মাহর েগৗরব িছল সমগ্র মুসিলম উম্মাহর। প্রখ্যাত সমাজ-

িবজ্ঞানী ইবেন খুলদুেনর অিভমত, ইসলােমর উদ্ভব আরেব হেলও ইসলািম
সভ্যতার িনর্মান ঘেট ইরােন। আব্বাসী খিলফার দুর্বল সমেয় েস ইরানই
িবিচছন্ন হেয় মুসিলম উম্মাহ েথেক। আর েস িবচ্িছন্নতােক স্থায়ী
রূপ িদেতই ইরােনর জািতয়তাবাদী শাসেকরা পাল্েট েদয় েদশিটর ধর্মীয়
েচতনা। জন্ম েদয় িশয়া মতবাদ। সাফাভী শাসকেদর েস বলপূর্বক ধর্মীয়
পিরবর্তেন লক্ষ লক্ষ সূন্নী মুসলমানেক হত্যা করা হয়। ফেল িনছক এক
রাজৈনিতক প্রেয়াজেন এককােলর সূন্নী ইরান পিরণত হয় িশয়া রাষ্ট্ের।
প্রিতেবশী মুসিলম রাষ্ট্র েথেক এভােবই গড়া হয় ইরান িঘের িবভক্িতর
িবশাল প্রাচীর। ইরানীরা মুেখ যাই বলুক আজও তারা সমগ্র মুসিলম
উম্মাহ েথেক বস্তুতঃ পৃথক েস ঐিতহািসক পৃক্ষাপেট। এেদশিটর িশয়া
শাসেকরা ইউেরাপীয় শাসকেদর সামিরক সহয়তা িনেয় বার বার হামলা
চািলেয়েঠছ উসমািনয়া েখলাফেতর পূর্ব সীমান্েত। মুসিলম েসনাবািহনী
যখন সমগ্র বলকান, গ্রীস, ক্িরিময়াসহ িবশাল পূর্ব ইউেরাপ দখল কের
অস্ট্িরয়ার রাজধানী অবরুদ্ধ কের েফেল েসসময় ইরান িবশাল চাকু
ঢুিকেয় েদয় উসমািনয়া েখলাফেতর িপেঠ। পূর্ব সীমান্েত শুরু হয় িশয়া
হামলা। মুসিলম েসনাদল তখন িভেয়না েথেক অবেরাধ তুেল িপছু হটেত
বাধ্য হয়। ইরােনর েস হামলা না হেয় ইউেরােপর ইিতহাস হয়েতা িভন্ন
ভােব িলিখত হেতা। েস সময় েথেকই ইরােনর প্রিতভা ও সামর্থ নানা
ভােব ব্যয় হেয় আসেছ মুসলমানেদর রক্ত ঝরােত। সম্প্রিত আফগািনস্তান
ও ইরােক েয মার্িকন হামলা হেলা তােত সাহায্য ও সর্বাত্মক সমার্থণ
িদেয়েছ ইরান। এখন তারা সাহায্য িদচ্েছ ভারত ও পাশ্চাত্েযর
পািকস্তান িবেরাধী আগ্রাসেন। বাংলােদশও একই ভােব ব্যবহৃত হচ্েছ
উপমহােদেশ মুসিলম শক্িতর উত্থান রুখবার কােজ। অথচ ১৯৪৭েয়
বাংলােদেশর মুসলমানেদর কারেণই জন্ম িনেয়িছল িবশ্েবর সর্ব বৃহৎ ও
সবেচেয় শক্িতশালী মুসিলম রাষ্ট্র পািকস্তান। এ রাষ্ট্রিট গড়ায় েয
সংগঠনিট কাজ কেরিছল েসিট হেলা মুসিলম লীগ। এবং েস মুসিলম লীেগর
প্রিতষ্ঠা ঘেটিছল ঢাকায়। পািকস্তান প্রস্তাবিটও উত্থাপন কেরিছল
বাংলার ফজলুল হক। িকন্তু পরবর্িতেত আওয়ামী লীগ আিবর্ভুত হয় কােফর
শক্িতবর্েগর অিত িবশ্বস্ত িমত্ররূেপ। তােদর কােছ ইসলাম ও মুসিলম
স্বার্েথর প্রিত অঙ্িগকারবদ্ধতা িচত্িরত হয় সাম্প্রদািয়কতা
রূেপ।এজন্যই তােদর িবজয়িট ভারতসহ সকল মুসিলম িবেরাধী শক্িতর কােছ
এতটা উৎসব পিরণত হয়। এমন একিট ইসলাম িবেরাধী েচতনার কারেণ
প্রিতেবশী েদেশ হাজার হাজার মুসিলমেক পুিড়েয় হত্যা বা েসেদেশর
মুসিজদ ধ্বংস করা হেলও আওয়ামী লীেগর েনতা-কর্মীেদর মুেখ েকান
প্রিতবােদর ধ্বিন উেঠ না, প্রিতবােদ রাজপেথও নােম না। পত্িরকায়
েকান িববৃিতও েদয় না।

লক্ষ্য ইসলািম েচতনািবনাশ
ইসলািম েচতনা েথেক িভন্নতর এক েচতনা-রাজ্য িনর্মােনরই স্বার্েথই
আওয়ামী লীগ সরকার তার সকল সামর্থ িবিণেয়াগ করেছ ইসলািম েচতনার
িবনােশ। ইরােনর স্ৈবরাচাির শাসেকরা েযখােন রাষ্ট্রীয় অর্েথ
পিরচর্যা িদেয়িছল িশয়া ধর্মমেতর, এরা েশখােন িদচ্েছ েসকুলার
েচতনার। এজন্যই মুসিলম জনগেণর েদওয়া রাজস্েবর িবপুল অর্থ ব্যয়
হচ্েছ নাচগাণ েশখােনার কােজ। অথচ ইসলােম নাচগান হারাম। কারণ
মানুেষর এ পার্িথব জীবন একিট পরীক্ষা েকন্দ্র। নারীপূরুষ এখােন
ব্যস্ত তােদর জীবেন সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা িদেত। এ
পরীক্ষায় েফল করেল তারা েকান চাকুির হারােব বা িডগ্ির েপেত
ব্যর্থ হেব তা নয়। বরং পিরণিতিট হেব অিত ভয়ংকর। িনক্িষপ্ত হেব
জাহান্নােমর দাউদাউ কের জ্বলা িবশাল আগুেণ। পরীক্ষার েকান হেল িক
নাচগােনর আেয়াজন চেল? তাই প্রকৃত মুসলমানেদর হােত ইিতহােসর
সর্বশ্েরষ্ঠ সভ্যতা িনর্িমত হেলও নাচগান পিরচর্যা পায়িন। যখন
েপেয়েছ তখন মুসলমান আর প্রকৃত মুসলমান থােকিন। তারা পিরনত হেয়েছ
শয়তােনর েসবেক। ইসলােমর সত্যপথ েথেক মুসলমান তরুন-তরুনীেদর
িবভ্রান্ত করার কােজ নাচগান সব সময়ই একিট সফল হািতয়ার। শয়তানী
শক্িতবর্গ অতীেতর ন্যায় আজও েসিট সর্বত্র প্রেয়াগ করেছ।
বাংলােদেশ যতই বাড়েছ কােফরেদর পুিজ িবিণেয়াগ ততই বাড়েছ এ
শয়তান হািতয়ারিটর ব্যাপক প্রেয়াগ। কােফরেদর অর্েথ এনিজওগুিল এখন
নাচগােনর
চর্চােক
মাঠপর্যােয়
িনেয়
েগেছ।
পাপচর্চার
এ
ক্েষত্রগুেলা এখন প্রিতষ্ঠান বা ইনস্িটিটউশন রূেপ গেড় উেঠেছ। ফেল
এনিজওগুেলার প্রিতষ্িঠত স্কুেলর হাজার হাজার েমেয়রা এখন আর
েনেচেগেয় আনন্দ প্রকােশ েকানরূপ সংেকাচ েবাধ কের না। আর েযখােন
নাচগাণ বােড় েসখােন বােড় মদ্যপান ও ব্যািভচার। আর বাংলােদেশ
েসগুিলও বাড়েছ সমান তােল। েবশ্যাবৃত্িত তাই এখন আর পিততাপল্িলেত
সীমাবদ্ধ নয়, েসিট উপিচেয় আবািসক মহল্লায় েনেম এেসেছ। ফল
দািড়েয়েছ এই ব্যিভচার এখােন সংক্রািমত করেছ বাংলােদেশর অিধকাংশ
মানুষেক। প্রায় দশ বছর আেগর এক জরীেপ প্রকাশ, বাংলােদেশর
অর্েধেকর েবশী যুবক িববােহর আেগই েযৗন কর্েম িলপ্ত হয়।
বাংলােদেশর ন্যায় একিট মুসিলম েদেশর জন্য এিট এক ভয়াবহ খবর।
ইসলািম েচতনার িবনাশ েয কতটা মহামাির রূপ েপেয়েছ এ হেলা তার
নিজর। পাশ্চাত্য-করেণর এিটই হেলা স্বাভািবক রূপ। পাশ্চাত্য েদেশ
এিট আর েকান হারাম কর্ম নয়, বরং স্বীকৃিত েপেয়েছ ৈবধ-কর্ম রূেপ।

তােদরেক বলা হয় েসক্স-ওয়ার্কার। েস অিভন্ন পাশ্চাত্য মূল্যেবাধই
িবশ্েবর কােফর শক্িতবর্গ এখন বাংলােদেশও প্রিতষ্িঠত করেত চায়। েস
লক্ষ্েযই শুরু কেরেছ েসাসাল ইঞ্িজনীয়ািরং। একােজ িলপ্ত এমন িক
জািতসংঘও। ইঞ্িজনীয়ারগন এতকাল রাস্তাঘাট-ব্িরজ িনর্মান করেতা, আর
এখন েসাসাল ইঞ্িজনীয়ারীংেয়র নােম তারা তােদর অর্থ, েমধা ও
প্রযুক্িতর িবিণেয়াগ করেছ েসকুলার ধাঁেচর সমাজ-সংস্কৃিত, েচতনা ও
রাষ্ট্র িনর্মােনর। আর একােজ প্রথম প্রেয়াজন হেলা, জনগেণর েচতনা
রাজ্য েথেক ইসলােমর অপসারণ। যােক বলা হয় িড-ইসলামাইেজশন।
বাংলােদেশর বহু িটিভ েনট-ওয়ার্ক, অসংখ্য পত্র-পত্িরকা, শত শত
এনিজও কাজ করেছ েস েসাসাল ইঞ্িজনীয়ািরং প্রেজক্েটর আঁওয়াতায়।
ইসলােমর নবজাগরণ প্রিতেরােধর এিটই হেলা তােদর মূল স্ট্রােটিজ।
একােজ কােফর েদশ েথেক আসেছ হাজার হাজার েকািট টাকার পুঁিজ।
আল্লাহর দ্বীেনর প্রচার ও প্রসার রূখেত এিটই এখন কােফর
শক্িতবর্েগর সম্িমিলত গ্েলাবাল স্ট্রােটজী। এলক্ষ্েয তারা মুসিলম
েদেশর
ইসলােম
অঙ্িগকার-শূন্য
দলগুেলার
সােথ
গেড়
তুেলেছ
েকায়ািলশন। বাংলােদেশর সরকার ও তার সহেযাগী েসকুলার এনিজওগুেলা
হেলা েস েকায়ািলশেনরই অংশ।

নারী রপ্তানীর অর্থনীিত
সরকােরর ইসলািম েচতনা িবনােশর কাজ দ্রুত ফল িদচ্েছ। বাংলােদেশ
ইসলািম েচতনাধারীেদর নানা ভােব েহয় করা বা িনর্যাতন করা এখন তাই
উৎসবকর্ম। রাজপেথ তােদর লিগ ৈবঠা িনেয় দািড়-টুিপধািরেদর হত্যা
করেলও পত্িরকার পাতায় েসিট িনন্দনীয় না হেয় বরং প্রশংসনীয় হয়।
এরই আেরক সফলতা হেলা, বাংলােদশ এখন বাজার ধেরেছ নারী রপ্তািনেতও।
েদেশিট এখন থাইল্যান্ড, িফিলপাইেনর ন্যায় েদেশল পথ ধেরেছ। িবেদশী
দুর্বৃত্তেদর গৃেহই শুধু নয়, বাঙ্গালী পিততােদর িভড় েবেড় চেলেছ
েকালকাতা, েবাম্বাই ও করাচীর পিততাপল্িলেতও। অর্েথর িপেছ
েদৗঁড়ােত থাকেলও েসিট েয কত দ্রুত জাহান্নােমর পেথ িনেয় যায এ
হেলা তার নমুনা। অথচ বাংলােদেশর েসকুলারেদর মূল এেজন্ডা হেলা
নরনারীেদর অর্েথর িপেছ েদৗড়ােত েশখােনা, সত্যদ্বীন বা ইসলােমর
িপেছ নয়। ইসলােমর িপেছ েদৗড়ােনােক বরং তার েমৗলবাদ বেল শুধু
িনন্দনীয় নয়, িনর্মূলেযাগ্যও েঘাষণা করেছ। জনগেণর মন েথেক ইসলািম
েচতনা িবলুপ্িতর লক্ষ্েযই এখন ২১েশ েফব্েরয়াির, ২৫ েশ মার্চ, ১৬ই
িডেসম্বর, পেহলা ৈবশাখ, রবীন্দ্র জয়ন্িতর ন্যায় িদবসগুিল আর ঐ
িবেশষ িদেন পািলত হয় না, পািলত হচ্েছ মাসািধক কাল ব্যাপী। তখন

ইসলািম েচতনা িবনােশর পাঠদােন পাঠশালা পিরণত হয় সারােদশ। অথচ
ইসলােমর পিরিচিত বাড়ােত আওয়ামী লীগ একিট আেলাচনা সভা বা
েসিমনােরর আেয়াজন কেরেছ তার নিজর েনই। অথচ এরাই বেল “আমরাও
মুসলমান”। ইসলািম েচতনা িবনােশর কােজ রাষ্ট্রীয় পুঁিজ িবিণেয়ােগর
িবপুল পুঁিজ িবিণেয়াগ হচ্েছ িবশ্েবর কােফর েদশগুেলার। েস পুঁিজেত
েদেশর নগর-বন্দর, গ্রাম-গঞ্েজ িবপুল ভােব ফুেল েফঁেপ উঠেছ
বাংলােদেশর হাজার হাজার এনিজও। কােফর রাষ্ট্রগুেলার ইসলামিবেরাধী এেজন্ডা বাস্তবায়েন এরাই হেলা তােদর ঘিনষ্ট িমত্রপক্ষ।
েস অিভন্ন লক্ষ্য বাস্তবায়েন গেড় তুেলেছ এক িনেরট পার্টনারিশপ।

সাংস্কৃিতক আিধপত্য েথেক রাজৈনিতক আিধপত্য
আদর্িশক বা সাংস্কৃিতক আিধপত্েযর পথ ধেরই আেস রাজৈনিতক আিধপত্য।
তখন েস রাজৈনিতক আিধপত্য স্থাপেন শত্রু পক্েষর আর যুদ্ধ লড়েত
হয়িন। শুরু েথেকই মার্িকন যুক্তরাষ্ট্রসহ সকল সাম্রাজ্যবাদী
রাষ্ট্েরর স্ট্রােটজী িছল অন্যেদর অভ্যন্তের িনেজেদর সাংস্কৃিতক
ও আদর্িশক দ্বীপ গড়া। তুরস্ক, িমশর, পািকস্তানসহ অিধকাংশ মুসিলম
েস দ্বীপগুেলা হেলা ক্যান্টনেমন্ট, অিফসপাড়া, আদালত, পিততালয় ও
ব্যাংিকং েসক্টর। এগুেলার সীমান্ত পাশ্চাত্য েচতনা ও মূল্যেবােধর
সােথ একাকার। ইসলােমর হারাম-হালােলর িবধান এসব জাগায় অচল। তারাই
এখন পাশ্চাত্েযর কােফর শক্িতর একিনষ্ঠ িমত্র। পািকস্তােন তারাই
হাজার হাজার মুসলমানেদর হত্যা করেছ অিতশয় আনন্দ িচত্েত। তুরস্েক
তার স্কুেলর েমেয়েদর মাথায় রুমাল বাধেত িদেতও রাজী নয়। িমশের এরা
ইসলামপন্িথেদর রাজনীিতর ময়দােন আসেত িদেতও রাজী নয়। এখন তারা
েসরূপ অিভন্ন দ্বীপ গড়েছ রাজনীিতর অঙ্গেনও। আর বাংলােদেশর
রাজনীিতর আওয়ামী লীগ হেলা তােদর েস দ্বীপ। একজন পশ্িচমা
দুর্বৃত্ত বাংলােদেশর পিততালেয় েয সমাদার েসিট েচতনাগণ অিভন্নতার
কারেণই। েতমিন এক অিভন্নতার কারেণই ভারতীয় েনতারাও অিত আপনজন
রূেপ গৃহীত হয় আওয়ামী লীগ েনতােদর আসের। এ সম্পর্ক অিত গভীরতা
েপেয়িছল আওয়ামী লীগ েনতা েশখ মুিজেবর আমেলই। ভারতীয় স্বার্েথর
েসবক রূেপ দািয়ত্ব-পালেনর অঙ্িগকার িনেয় ষােটর দশেকই িতিন আগড়তলা
িগেয়িছেলন। ভারতীয় গুপ্তচর িচত্তরঞ্জন সুেতার বা কািলপদ ৈবদ্যরা
িছেলন েস আমল েথেকই িছেলন তারা ঘিনষ্ঠ সহচর। িতিনই ভারেতর হােত
তুেল িদেয়িছেলন বাংলােদেশর “িতন িবঘা” ভূিম । সীমান্ত বািণজ্েযর
নােম িতিনই েদেশর সীমান্ত তুেল িদেয়িছেলন, এবং এভােব সুেযাগ কের
িদেয়িছেলন অবাধ লুণ্ঠেনর। যার ফেল দুর্িভক্ষ েনেম এেসিছল

বাংলােদশীেদর জীবেন। িতিনই অনুমিত িদেয়িছল ফারাক্কা বাঁধ চালুর।
এখন ভারত পিরকল্পনা িনচ্েছ ব্রম্মপুত্র নদীর উজােন “িটপাই বাধ”
েদওয়ার। দখেল িনচ্েছ বঙ্গেপাসাগের েজেগ উঠা তালপাট্িট দ্বীপ।
ভারত বাংলােদেশর জন্য েনপােল যাওয়ার জন্য ২০-৩০ মাইেলর কিরেডার
িদেত রািজ হচ্েছ না, অথচ বাংলােদেশর মাঝখান িদেয় ৫০০ মাইেলর
কিরেডার চায়। ভারেতর মধ্য িদেয় েনপাল ও ভূটােন যাওয়ার কিরেডার
বাংলােদেশর যতটা অপিরহার্য অবস্থা েসরূপ নয় ভারেতর জন্য। ভারত
তার পূর্বাঞ্চেল েযেত পাের তার িনজ ভূিমর মধ্য িদেয়। অথচ এরপর
চাপ িদ্চ্েছ েস কিরেডার আদােয় এবং আওয়ামী লীগ তা িনেয় িবেবচনাও
করেছ।

আওয়ামী লীেগর িবজয় ও িবপর্যেয়র কবেল বাংলােদশ
আওয়ামী লীেগর িবজেয় বাংলােদেশর উপর িবপর্যয় আসেছ নানা ভােব। যখনই
এ দলিট ক্ষমতায় েগেছ তখনই িবপর্যয় এেসেছ েদেশর েসনাবািহনীর উপর।
মুিজব আমেল েসনাবািহনীর েচেয় েবশী গুরুত্ব েপেয়িছল রক্িষবািহনী।
আওয়ামী লীেগর এবােরর িবজেয় েদেশর রাজধানীেত িনহত হেলা ৫৭ জন েসনা
অিফসার। রক্তাত্ব শত্রুতা সৃষ্িট হেলা েসনাবািহনী ও িবিডআেরর
মােঝ। িপলখানার রক্ত শুকােলও মেনর মােঝ েয িবভক্িত ও ঘৃনা সৃষ্িট
হেলা েসিট িক দূর হবার? এখন কথা উঠেছ িবিডআেরর িবলুপ্িতর। সরকার
ভাবেছ, িবিডআেরর নাম ও েলবাস পাল্িটেয় আেরকিট বািহনী গড়ার।
সরকােরর ধারণা, সমস্যা শুধু িবিডআর নামিট িনেয়। ভাবটা েযন,
ফাইলপত্র ও অিফস আদালেতর গা েথেক ‘িবিডআর’
েলবাসিট উেঠ িগেয় েসনা-অিফসারেদর বুেক গুিল

নামিট বা তােদর
চালািলেয়েছ। তাই

আওয়ামী লীগ ‘িবিডআর’ নামিট ও তার েলবাসিট িবলূপ্ত করেত চায়।
িকন্তু যারা গুিল চালােলা, যারা েস হত্যাযজ্েঞ েনতৃত্ব িদল তােদর
িবচাের অগ্রগিত েকাথায়?
দুর্েযাগ েনেমেছ েদেশর িশক্ষাঙ্গেন। চরদখেলর ন্যায় েসখােন
দখলদািরত্ব প্রিতষ্িঠত হেয়েছ আওয়ামী ক্যাডার বািহনীর। শুধু িভিস
বা প্িরন্িসেলর অিফেসই নয়, দখলদািরত্ব প্রিতষ্িঠত হেয়েছ আবািসক
হলগুেলার িসটগুেলার উপরও। আওয়ামী ক্যাডার বািহনীর অনুমিত ছাড়া
েসখােন েকউ থাকেত পারেব না। একই রূপ হাত পেড়েছ েদেশর কৃিষ ও
িশল্পাঙ্গেনও। সরকােরর বািণজ্যনীিতর কারেণ ভারত েথেক অবােধ ঢুকেছ
ভারতীয় িনম্মমােনর সস্তাপন্য। ফেল বাজার হারাচ্েছ বাংলােদেশর
িনজস্ব পণ্য। বাংলােদেশর কৃষকগণ তাই বাজার না েপেয় রাস্তায় উপর

তােদর দুধ েঢেলেছ। বন্ধ হেয়েছ েদেশর িনজস্ব সূতা ৈতরীর কারখানা।
হাত পেড়েছ েদেশর তাঁতীেদর গােয়ও। মুিজবামেলও এমনিটই ঘেটিছল। তখন
েদশী কারখানায় তালা লাগােনা শুরু হেয়িছল। আগুেন ভস্িমভূত হেয়িছল
বহু পােটর গুদাম। িভক্ষাবৃত্িত ছাড়া েদেশর জন্য তখন আর রাস্তাই
েখালা রাখা হয়িন।

আক্েরাশ ইসলােমর িবরুদ্েধ
তেব আওয়ামী সরকােরর মূল আক্েরাশ শুধু িশক্ষা, িশল্প, কৃিষ বা
েসনাবািহনীর উপর নয়, বরং
েসিট ইসলাম ও তার েমৗল-িবশ্বােসর
প্রিত। এিটেকই তারা তােদর রাজনীিতর মূল শত্রু ভােব। ইসলােমর েস
িবশ্বাসেক েমৗলবাদ বেল েসিটর িনর্মূেল তারা েকাঁমড় েবেধেছ।
সম্প্রিত তারা উদ্েযাগ িনেয়েছ, েদেশর শাসনতন্ত্র েথেক “সর্বশক্িত
মহান আল্লাহর উপর আস্থা ও িবশ্বাস” কথািট উচ্েছদ করেব। এ উচ্েছদ
কােজ তারা েদেশর েসকুলার আদালতেক হািতয়ার রূেপ েবেছ িনচ্েছ।
অতীেত েদেশর েসকুলার আদালত েথেক এ রায় হািসল কেরিছল েয
“সর্বশক্িত
শাসতনন্ত্র

মহান আল্লাহর উপর আস্থা ও িবশ্বাস” কথািট
িবেরাধী। িবএনিপ সরকার ঢাকা হাইেকার্েটর েস

েদেশর
রােয়র

িবরুদ্েধ সুপ্িরম েকার্েট আিপল কিরিছল। িকন্তু বর্তমান আওয়ামী
লীগ সরকােরর কােছ েস রায়িট এতটাই মনঃপুত হেয়েছ েয েস রােয়র
িবরুদ্েধ তারা আর আিপল করেব না। “সর্বশক্িত মহান আল্লাহর উপর
আস্থা ও িবশ্বাস” কথািট এমিনেতই বািতল হেয় যােব। এভােবই বািতল
হেব ইসলােমর একিট েমৗিলক িবশ্বাস। সরকার এখন উদ্েযাগ িনেয়েছ
েদেশর েসকুলার আদালেতর সাহায্েযই তারা সংিবধান েথেক উচ্েছদ করেব
“িবসিমল্লািহর রাহমািনর রািহম”। বাংলােদেশর আদালেত ব্যিভচার েকান
হারাম কর্ম নয় যিদ েসিট দুইপক্েষর সম্মিতেত হয়। হারাম নয় সূদও।
িকন্তু েস আদালেতই িনিষদ্ধ হেলা “সর্বশক্িত মহান আল্লাহর উপর
আস্থা ও িবশ্বাস”। এমন আদালত েথেক মুসলমান আর িক আশা করেত পাের?
এজন্য েতা েকারআেন শুধু নামায-েরাযা-হজ-যাকােদর তািগদ েদওয়া
হয়িন। তািগদ েদওয়া হেয়েছ শিরয়ত িভত্িতক আদালেতর প্রিতষ্ঠায়।
ইসলােম এিট অিতশয় গুরুত্বপূর্ণ িবষয়। জিমেনর উপর কােফরেদর
দখলদারীর িবলুপ্িত ও আল্লারহর সার্বেভৗমত্েবর প্রিতষ্ঠার সবেচেয়
গুরুত্বপূর্ণ কাজ েতা এ শিরয়ত প্রিতষ্ঠার কাজ। একােজ যার উদ্েযাগ
নাই মহান আল্লাহতায়ালা তােক কােফর, জােলম ও ফােসক এ িতনিট
িবেশষেণ আখ্যায়ীত কেরেছন। সুত্রঃ সুরা মােয়দার পর পর িতনিট আয়াত
(৪২,৪৩ ও ৪৪)। েচার-ডাকাত, ব্যািভচারী, সূদেখার বা খুনীেকও

েকারআেনর েকাথাও িতিন এভােব আখ্যায়ীত কেরনিন। এ দািয়ত্ব তাই শুধু
মসিজদ-মাদ্রাসা প্রিতষ্ঠার মধ্য িদেয় সািধত হেত পাের না। শিরয়েতর
প্রিতষ্ঠা এখােন অপিরহার্য। শয়তােনর মূল শত্রুতািটও মূলতঃ এখােন,
নামায-েরাযা-হজ-যাকাত িনেয় নয়। মার্িকন যুক্তরাষ্ট্রসহ িবশ্েবর
তাবত কােফর েদশ মুসলমানেদর মসিজদ স্থাপেন বাধা েদয় না। বরং জিম ও
অর্থ িদেয় সাহায্যও কের। ব্িরিটশ সরকার এককােল ভারেত আিলয়া
মাদ্রাসাও প্রিতষ্ঠা কেরেছ। েহাটাইস হাউেস মার্িকন প্েরিসেডন্ট
ইফতািরর দাওয়াতও েদয়, ঈেদর পূর্ণঃিমলনী কের। িকন্তু িবশ্েবর
েকাথাও শিরয়ত প্রিতষ্ঠার সামান্য প্রমান েপেল তারা েসখােন
তৎক্ষনাৎ যুদ্ধ শুরু কের। আফগািনস্তােন মার্িকন হামলার মূল কারণ
েতা এিটই। একই লক্েষ তারা এখান িমজাই মারেছ পািকস্তােনর
অভ্যন্তুের। এবং েকায়ািশন গড়েছ পািকস্তােনর েসকুলার সরকার ও
আর্িমর সােথ।
সব গরুই েযমন ঘাস খায়, েতমিন সবেদেশর েসকুলারেদর আচরণ একই রূপ
ইসলাম িবেরাধী। তুরস্েকর আদালেত কতজন ব্যািভচারী বা সূদেখার
দন্িডত হেয়েছ েস খবর েনই। িকন্তু েসেদেশর একজন িশশুও আদালত েথেক
মাথায় রুমাল বাধার অনুমিত পায়িন। রুমাল বাধা েসখােন অপরাধ। অথচ
মিহলােদর মাথা না-ঢাকা বা িবপর্দা হওয়া হেলা আল্লাহর িবরুদ্েধ
সুস্পষ্ট িবদ্েরাহ। এমন িবদ্েরাহীর নামায-েরাযা িক কবুল হয়? কবুল
হয় িক েকান েদায়া। সম্ভব হয় িক তার পক্েষ মুসলমান হওয়া? কারণ,
মুসলমান হওয়ার অর্থই আল্লাহর প্রিতিট হুকুেমর প্রিত পূর্ণ
আনুগত্য। আর িবদ্েরাহীেক বলা হয় কােফর। আল্লাহর িবরুদ্েধ েস
িবদ্েরােহর েস ধ্বিনই এখন আওয়ামী লীেগর রাজনীিতেত। এক প্রশ্েনর
জবােব আওয়ামী লীগ সরকােরর এ্যাটর্িন েজনােরল সম্প্রিত সাফ জািনেয়
িদেয়েছন, “িবসিমল্লািহর রাহমািনর রািহম” সংিবধােনর েকান অংশই নয়।
তার ◌াভাষায় তাই েসিটর সংিবধােন থাকার েকান অিধকারই নাই। েযখােন
ইসলাম ও আল্লাহর নাম, তােদর কােছ েসিটই সাম্প্রদায়ীকতা। আল্লাহর
উপর আস্থা তােদর কােছ েযমন সাম্প্রদািয়ক কুসংস্কার, েতমিন
প্রগিত-িবেরাধীও। তােদর সাফ জবাব, এমন কুসংস্কার (?) ও প্রগিতিবেরাধী (?) িবশ্বাসেক তারা শাসনতন্ত্ের স্থান িদেত রািজ নয়।
শুধু তাই নয়, তারা বাদ িদচ্েছ রাষ্ট্রীয় ধর্ম রূেপ ইসলামেকও। কথা
হেলা, এমন কাজ িক েকান ঈমানদােরর হেত পাের? মুসলমােনর কাজ েতা
শুধু শাসনতন্ত্ের ইসলামেক রাষ্ট্রীয় ধর্ম রূেপ েঘাষনা েদওয়া নয়,
বরং দািয়ত্ব হল আল্লাহর িবধােনর পিরপূর্ণ প্রিতষ্ঠা করা। েস শুধু
মুেখই আল্লাহু আকবর বলেব না, কর্েমর মধ্য িদেয়ও েস সাক্ষী িদেব।
েসিট শুধু মসিজেদ নয়, শাসতন্ত্েরও ধ্বিণত হেব। মার্িকনীরা ডলােরর

েনােটর উপর বড় বড় হরেফ িলেখ “WE TRUST IN GOD” অর্থ আমরা আল্লাহর
উপর আস্থা রািখ। আল্লাহর িনর্েদশেক তারা কতটুকু মােন এখােন েসিট
বড় কথা নয়, আল্লাহর প্রিত এিট তােদর ণ্যূনতম ভদ্রতা বা শালীনতা।
িকন্তু মহান আল্লাহর সােথ আওয়ামী লীগ েনতা-কর্মীরা েস শালীন
আচরণটুকুও করেত রাজী নয়। আল্লাহর িবরুদ্েধ তােদর অশালীন ও অভদ্র
আচরেণর মাত্রা এতটাই তীব্র েয, আল্লাহর আইন তথা শিরয়তেক তারা
বাংলােদেশর আদালত-গৃেহ ঢুকেত রাজী নয়। এমন িক বরদাশত করেত রািজ
নয় শাসনতন্ত্ের আল্লাহর নামেকও। আল্লাহর সােথ এর েচেয় বড় অশালীন
ও উদ্ধত আচরন আর িক হেত পাের? আরও লক্ষণীয়, আল্লাহ রাব্বুল
আলামীেনর নােমর সােথ এমন অশালীন আচরেনর পরও তা িনেয় রাজপেথ েকান
প্রিতবাদ েনই, েকান আন্েদালন নাই। এরপরও িক একিট েদেশর জনগণ
আল্লাহর েনয়ামত েপেত পাের? এিট েতা আযাবপ্রাপ্িতর পথ। েকারআেন
বর্িনত আদ-সামুদ েগাত্র, বিন ইসরাইল ও মাদাইেনর অিধবাসীেদর
অবাধ্যতা বা আল্লাহর িবরুদ্েধ িবদ্েরাহ িক এর েচেয়ও গুরুতর িছল।
তােদর কােছ আল্লাহর সুস্পষ্ট েকারআন িছল না যা বাংলােদশীেদর কােছ
আেছ। িকন্তু েস েকারআনী িবধােনর প্রেয়াগিট েকাথায়?

মুসিলম হওয়ার দায়বদ্ধতা
মুসিলম হওয়ার সবেচেয় দায়বদ্ধতা হেলা, েস হেব আল্লাহর অিত অনুগত
খিলফা বা প্রিতিনিধ। রাষ্ট্েরর প্রিতিনিধর কাজ হেলা রাষ্ট্েরর
আইেনর সর্বত্র অনুসরণ ও প্রেয়াগ। েস দািয়ত্ব “আিমও মুসলমান” শুধু এ কথা বলার মধ্য িদেয় পািলত হয় না। আল্লাহর খিলফা বা
প্রিতিনিধ হওয়ার েচতনা মুসিলম মেন প্রচন্ড এক িবপ্লবী েচতনার
জন্ম েদয়। সরকােরর িডিস, এসিপ বা কিমশনার হওয়ার েচেয়ও এ েচতনার
শক্িত এবং দািয়ত্বেবাধ অেনক েবশী। কারণ সরকােরর িডিস, এসিপ বা
কিমশনার হওয়ায় িকছু েবতন বা বাড়ী-গাড়ী জুেট, েবেহশত পাওয়ার
প্রিতশ্রুিত েতা েমেল না। এমন এক েচতনা িনেয় ঈমানদার যখন
জায়নামােয দাঁড়ােব তখন েস আনুগত্েয েসজদায় লুিটেয় পড়েব। আর যখন
েস রাজনীিতেত প্রেবশ করেব তখন আল্লাহর সার্বেভৗমত্ব ও তাঁর আইন
তথা শিরয়তেক প্রিতষ্ঠার কােজ িনেজর জানমাল িবিলেয় িদেব। নবীজীর
শতকরা ৬০ ভাগ সাহাবা েস কােজ শুধু অর্থ ও শ্রম-দানই কেরনিন,
প্রাণও িদেয়েছন। িকন্তু আওয়ামী লীগ েনতা-কর্মীগেণর িবপুল ভাগ
িনেজেদর মুসলমান রূেপ দাবী করেলও েস িবিণেয়াগিট কই? দািয়ত্ব-পালন
দূের থাক, তারা এখন েকামড় েবঁেধেছ েস দািয়ত্বপালেনর েচতনােক
িবলুপ্ত করায়। েখলাফেতর দািয়ত্বপালেনর েচতনােক তারা বলেছ

েমৗলবাদ। বলেছ রাজাকােরর েচতনা। আর েস ইসলািম েচতনার িবলুপ্িত
সাধেনর েচতনােক বলেছ একাত্তেরর েচতনা। মহান আল্লাহতায়ালার সােথ
এমন অশালীন ও অবাধ্য আচরণ িক ব্যক্িত ও জািতর জন্য েকান কল্যাণ
েডেক আেন? আল্লাহর িবরুদ্েধ মুিজেবর অবাধ্য আচরণ সত্তেরর দশেক
বাংলােদেশর বুেক আযাব েডেক এেনিছল। লক্ষ লক্ষ মানুষ তখন না েখেয়
বা প্রলয়ংকির জেলাচ্ছ্বােস েভেস িগেয় মেরেছ। আদ-সামুদ েগাত্র,
মাদােনর অিধবাসী, নমরুদ বা িফরাউেনর বািহনীরও এত েলাকক্ষয় হয়িন
যতটা বাংলােদেশর বুেক ঘেট যাওয়া েসসব প্রলয়ংকির আযােব। প্রচন্ড
তান্ডব েনেম এেসিছল মুিজেবর পিরবােরর উপরও। এমন ঘটনা গােছর ঝরাপাতা পড়ার ন্যায় মামূলী ব্যাপার িছলনা। অথচ ঝের পড়া পাতািটও
মািটেত পেড় আল্লাহর অনুমিত িনেয়। আল্লাহর অনুিমত ছাড়া েকান
সামুদ্রীক ঝেড়র িক সামর্থ আেছ মানুষ হত্যা দূের থাক গােছর একিট
মরা পাতা েফলার? মানুষ েতা বােচ মের েতা আল্লাহর অনুমিত িনেয়ই।
প্রশ্ন হেলা আওয়ামী লীগ েনতােদর িক েস িবশ্বাস আেছ? আল্লাহর
িনয়ামতেক িনয়ামত আর আযাবেক আযাব বলার সামর্থ সবার থােক না। েস
সামর্থ আেস একমাত্র ঈমােনর বেল। েসিটই হেলা ইসলািম েচতনা।
েসকুলার েচতনায় েস সামর্থ িনর্িমত হয় না। এজন্যই আল্লাহর আযাবেক
তারা আযাব বলেত চায় না। বেল প্রাকৃিতক দুর্েযাগ। আর এভােব আযাবেক
প্রাকৃিতক দুর্েযাগ বেল আল্লাহর কুদরতেকই তারা আড়াল করেত চায়।
আড়াল করেত চায় আল্লাহর সােথ তােদর কৃত কদর্য আচরণেকও। অথচ
ঈমানদার হওয়ার জন্য েচতনার এ সামর্থটুকু অিত ণ্যূনতম প্রেয়াজন।
এটুকু না থাকেল িক তােক মুসলমান বলা যায়? আর েতমন একিট িবশ্বাস
থাকেল েকান ব্যক্িত িক “সর্বশক্িত মহান আল্লাহর উপর আস্থা ও
িবশ্বাস”
এর
ন্যায়
কথািট
শাসতন্ত্র
েথেক
িবলুপ্িত
করেত
পাের? আওয়ামী ক্ষমতায় এেসিছল নতুন প্রিতশ্রুিতেত। িকন্তু কার্যতঃ
তারা অনুসরণ করেছ েশখ মুিজেবর েসই পুরেনা নীিতেকই। ফেল মুিজবী
আমেলর ন্যায় আজও চলেছ আল্লাহর আযাবেক অিত দ্রুত নীেচ নািমেয় আনার
কােজ।
েস
লক্ষ্েযই
আজ
তীব্রতা
পাচ্েছ
আল্লাহর
প্রকাশ্য
অবাধ্যতায়। ষড়যন্ত্র হচ্েছ ইসলাম ও ইসলােমর অনুসািরেদর িবরুদ্েধ।
ইসলামপন্িথেদর িনর্মূেল আঁতাত গড়া হচ্েছ ইসলাম-িবেরাধী কােফরেদর
সােথ। ফেল িবপর্যয় েয অিনবার্য তা িনেক সামান্যতম সন্েদহ আেছ?
তেব কথা এহেলা এ অবস্থায় েদেশর সংখ্যাগিরষ্ঠ মানুষ েকান পথিট
েবেছ িনেব? আল্লাহর িবরুদ্েধ এমন িবদ্েরােহর মুেখ জনগেণর নীরবতা
িক আেদৗ ঈমানদারীর লক্ষণ? আল্লাহর খিফফার দািয়ত্ব িক এ
িবদ্েরােহর নীরব দর্শক হওয়া। রাষ্ট্েরর িবরুদ্েধ েকান িবদ্েরাহ
হেত েদখেল েকান রাজকর্মচাির িক েসিট নীরেব েদেখ? তােত িক তার
চাকির থােক? অথচ মুসলমানেদর অপরাধ আজ এরেচেয়ও গুরুতর। আল্লাহর

খিলফা বা প্রিতিনিধ হওয়া সত্ত্েবও মুসলমানগণ আল্লাহর িবরুদ্েধ
পিরচািলত এ িবদ্েরােহর মুেখ নীরব বা িনরেপক্ষ থাকেছ তা নয়, বরং
েভাট িদচ্েছ, অর্থ িদচ্েছ, েমধা ও শ্রম িদচ্েছ েস িবদ্েরাহী
শক্িতিটর পক্েষ। ফেল আযাব শুধু সরকারেক নয়, জনগণেকও েয িঘের ধরেব
তা িনেয় িক সামান্যতম সন্েদহ আেছ। তখন শান্িত, সুখ, িনরাপত্তা
িবদায় েনয় প্রিতিট ঘর েথেক। িনরাপত্তার েখােজ মানুষ তখন ঘর েছেড়
বেন জঙ্গেলও আশ্রয় েনয়। বাধ্য হয় েদশ ছাড়েতও। মুিজব আমেল েতা
েসিটই ঘেটিছল। আজও িক বাংলােদশ অিত দ্রুততার সােথ েসিদেকও েধেয়
চলেছ না?

আওয়ামী
রাজনীিত

লীেগর

সন্ত্রােসর

ডাকািত ফ্যাসীবােদর
আগুেনর উত্তাপ আর কয়লার কােলা রং কখেনাই আলাদা হয় না। আওয়ামী লীগ
েথেকও েতমিন আলাদা করা যায় না তার চিরত্র, ঐিতহ্য ও দলীয়
সংস্কৃিত। েসিট েযমন গণতন্ত্র ধ্বংেসর, েতমিন অটল ভারত-প্েরম এবং
রাজৈনিতক সন্ত্রােসর। এবং েসিট দলিটর জন্ম েথেকই। প্রিতেদেশ
প্রিতিট রাজৈনিতক দেলরই একিট আদর্শ থােক। মানুষ েস আদর্শ
বাস্তবায়েন দলবদ্ধ হয়,েস লক্েষ শ্রম েদয়,েমধা েদয়,অর্থ েদয় এবং
প্রেয়াজেন প্রাণও েদয়। েস লক্ষ্েয সমাজতন্ত্িরেদর রেয়েছ েযমন
সমাজতান্ত্িরক দল, েতমিন ইসলামপন্িথেদর রেয়েছ ইসলািম দল। িকন্তু
আওয়ামী লীেগর আদর্শ েকানিট? দেলর আদর্শ ধরা পেড় দেলর নীিত,কর্ম ও
আচরেণ। আওয়ামী লীেগর প্রিতষ্ঠা বহুকাল আেগ,দলিট কেয়কবার ক্ষমতায়ও
েগেছ। ফেল েগাপন থােকিন তার নীিত,কর্ম ও আচরণ। আর তােত প্রকাশ
েপেয়েছ
আদর্শ।
মুেখ
গণতন্ত্েরর
কথা
বলেলও
আওয়ামী
লীেগর
ইিতহাস,বহুদলীয়
গণতন্ত্রেক
কবের
পাঠােনার।
রিহত
কেরিছেলন
মতপ্রকােশর স্বাধীনতা। ক্ষমতায় বেসই েশখ মুিজব েদশবাসীর জন্য
আইনিসদ্ধ
মতবােদর
একিট
তািলকা
েবঁেধ
িদেয়িছেলর,েসিট
িছল

জাতীয়তাবাদ,সমাজতন্ত্র ও ধর্মিনরেপক্ষবাদ। এর বাইের েকান
িনেয় রাজনীিত করা বা িভন্ন দল গড়ােক শাস্িতেযাগ্য েফৗজদাির
েঘািষত কেরিছেলন। এমনিক আল্লাহর েবঁেধ েদয়া একমাত্র
ইসলামেক িনেয়ও নয়। ফেল তার বাংলােদেশ েকান ইসলামী দল িছল

আদর্শ
অপরাধ
আদর্শ
না।

ডাকাতেদর অপরাধ, তারা অন্েযর সম্পদ দখেল বা লুণ্ঠেন সন্ত্রাস
কের,এবং েস সন্ত্রােস অস্ত্র ব্যবহার কের। তােদর ডাকািত ব্যক্িতর
িবরুদ্েধ। আর ফ্যাসীবােদর ডাকািত হল েদশ এবং সমগ্র েদশবাসীর
িবরুদ্েধ। তারা সন্ত্রােস নােম রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখেল। ডাকােতর
সন্ত্রােস
রাজনীিত
নাই,
ভণ্ডামীও
নাই।
িকন্তু
রাষ্ট্রীয়
ক্ষমতাদখেলর সন্ত্রােস রাজনীিত হল মূল হািতয়ার। সন্ত্রােসর সােথ
েসখােন রাজনীিত েযমন আেছ েতমিন প্রতারণাও আেছ।েস কারেণই ১৯৭০
সােলর িনর্বাচেন েশখ মুিজব আট আনা েসর চাউল খাওয়ানার ওয়াদা
কেরিছেলন। ১৯৭২-৭৩-এ তলাহীন ঝুিড় এবং ১৯৭৪-এ ভয়াবহ দুর্িভক্ষ
উপহার িদেল িক হেব,সত্তেরর িনর্বাচেন িতিন েসানার বাংলা গড়ার
প্রিতশ্রুিত
শুিনেয়িছেলন।
েদশ
ও
েদশবাসীর
উপর
ডাকািতেত
িনর্বাচন,রাজপেথর
িনর্বাচেনর আেগই

জনসভা এবং িমিছলও পিরনত হয় সন্তােসর িশকার।
রাজপেথর দখল েনওয়ার এটাই ফ্যাসীবাদী সনাতন

েকৗশল। িহটলার েসিট জার্মানীেত কেরিছল। আর আওয়ামী লীগ েস েকৗশেলর
প্রেয়াগ
কেরেছ
অতীেতর
প্রিতিট
িনর্বাচেন।
এ
িনবন্েধ
েস
সন্ত্রােসর িকছু উদাহরণ েদয়া হেব। মুেখ গণতন্ত্েরর কথা বেল েশখ
মুিজব েযমন একদলীয় বাকশালী স্ৈবরাচার প্রিতষ্ঠা কেরিছল, েতমিন
স্বাধীনতা ও সার্বেভৗমত্েবর কথা বেল িতিন ইিতহাস গেড়িছেলন ভারেতর
সােথ ২৫ সালা দাসচুক্িতর। উন্নয়েনর ওয়াদা িদেয় েডেক এেনিছেলন
েদশীয় িশল্েপ ধ্বংস, অর্থৈনিতক দুর্গিত ও ভয়ানক দুর্িভক্ষ।
ক্ষুদার্ত মানুষ তখন উচ্িছষ্েটর েখাঁেজ কুকুেরর সােথ আস্তাকুঁেড়
প্রিতেযািগতায় েনেমিছল। মিহলারা তখন লজ্জা িনবারেণ মাছধরা জাল
পড়েত বাধ্য হেয়িছল। নবাব শােয়স্তা খােনর আমেলর “ধেণ-ধােন
পুষ্েপভরা” বাংলা তখন িবশ্ববাসীর কােছ পিরিচত েপেয়িছল তলাহীন
িভক্ষার ঝুিড় রূেপ। বাংলােদেশর ইিতহােস এই হল মুিজবামল। হাজার
বছেরর ইিতহােস আর েকান আমেলই আন্তর্জািতক অঙ্গেণ েদশিটর এত
অপমান জুেটিন।

েশখ মুিজেবর বক্তৃতা ও রাস্তায় লিগ–ৈবঠা
েশখ মুিজব তাঁর শাসনামেল সকল রাজৈনিতক দলেক িনিষদ্ধ কের একমাত্র

দল বাংলােদশ কৃষক-শ্রিমক আওয়ামী লীগ (সংক্েষেপ বাকশাল) প্রিতষ্ঠা
কেরিছেলন। িনিষদ্ধ কেরিছেলন সকল িবেরাধী দলীয় পত্র-পত্িরকা। এমন
একদলীয় শাসন,এমন সর্বনাশা দুর্িভক্ষ এবং মতামত প্রকােশর উপর এমন
কেঠার িনেষধাজ্ঞার ইিতহাস প্রিতেবশী ভারত ও পািকস্তােন নাই।
েনপাল এবং শ্রীলংকােতও নাই। অথচ েস স্ৈবরাচাির মুিজবই হল আওয়ামী
লীেগর শ্েরষ্ঠ েনতা ও শ্েরষ্ঠ আদর্শ। যারা ইসলােমর প্রিতষ্ঠা চায়
তারা েকারআন-হাদীেসর চর্চা বাড়ায়। কারণ েকারআন-হাদীেসর জ্ঞােন
ইসলােমর প্রিতষ্ঠায় মানুষ েবশী েবশী একিনষ্ঠ ও আত্মত্যাগী হয়।
ডাকাত সর্দােরর বার বার দীর্ঘ বক্তৃতা শুেন িশষ্যরা েতমিন বড়
ডাকাত হয়। গণতন্ত্র-হত্যাকাির একজন বাকশালী েনতার বক্ততার
ক্যােসট হাজার বার শুিনেয়ও িক তাই গণতন্ত্েরর প্রিতষ্ঠা বােড়?
তখন েতা বরং কর্মীরা উৎসাহ পায় লিগ ৈবঠা িনেয় রাস্তায় মানুষ
হত্যায়। এবং উৎসব বােড় অন্য দেলর িমিছল-িমিটং পণ্ড করা বা
যাত্রীভর্িত বােস আগুণ ধিরেয় িনরীহ মানুষ হত্যায়। এমন সিহংসতাও
তখন িশষ্যেদর কােছ গণতান্ত্িরক রাজনীিত মেন হেয়। েশখ মুিজেবর ৭
মার্েচর ভাষণ হাজােরা বার শুিনেয়ও তাই েদেশ রাজৈনিতক সহনশীলতা
বােড়িন। গণতন্ত্রও প্রিতষ্ঠা পায়িন। অন্যেদর মােঝ দূের থাক,েখাদ
আওয়ামী লীগ কর্মীেদর জীবেনও তােত ৈনিতক িবপ্লব আেসিন। বরং েবেড়েছ
নীিতহীনতা এবং িবপর্যয়।

অজ্ঞতার িবপদ
িবষেক িবষরূেপ জানাটা জীবন বাঁচােনার জন্য জরুরী। নইেল িবষ পােন
প্রাণনাশ ঘেট। েদশেক বাঁচােত হেলও েতমিন েদেশর শত্রুেদর িচনেত
হয়। এক্েষত্ের অজ্ঞতা হেল েদেশর জন্য মহািবপদ। আর েস অজ্ঞতা দূর
করেত হেল রাজনীিতেত যােদর িবচরণ তােদর ইিতহাস জানািট জরুরী। কারণ
তারাই ঘুেরিফের েদেশর ড্রাইেভট িসেট বেস। চািরত্িরক গুণাগুণ,
েপশাগত েযাগ্যতা ও শারীরীক সুস্থ্যতা না েজেন কাউেক এমনিক বােসর
বা
ট্েরেনর
চালক
করােতও
মহা
িবপদ।
েনশােখার
মদ্যপ,দািয়ত্বজ্ঞানহীন দুর্বৃত্ত বা অন্ধ মানুষও তখন চালেকর িসেট
বসার সুেযাগ পায়। এেত দুর্ঘটনায় প্রাণনাশ ঘেট যাত্িরেদর। তাই
অন্যান্য দেলর সােথ আওয়ামী লীেগর ইিতহাসেকও েদশবাসীর সামেন তুেল
ধরার কাজিট অিত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আওয়ামী লীগ একিট বৃহৎ
রাজৈনিতক দল। ক্ষমতায় িগেয়ই শুধু নয়, ক্ষমতার বাইের েথেকও দলিট
েদেশর জন্য অপূরণীয় ক্ষিতর সামর্থ রােখ। তাই েদেশর কল্যােণ অিত
অপিরহার্য হল দলিটর প্রকৃত পিরচয় জানা। এ ক্েষত্ের ব্যর্থ হেল

ক্ষিতিট হেব িবশাল। িকন্তু বাংলােদেশ েস কাজিটই যথার্থ ভােব
হয়িন। বরং যা হেয়েছ তা হল,সুেকৗশেল দলিটর মূল চিরত্রিটেক েগাপন
করার। েশখ মুিজেবর ১৯৭০-এ িবপুল িনর্বাচনী িবজয় এবং ৭ই মার্েচর
জ্বালাময়ী ভাষেনর বাইেরও দলিটর িবশাল ইিতহাস আেস। বাংলােদশী
ছাত্রেদর কােছ েস ইিতহাসিট জানা ইিতহাস-ভূেগাল, িফিজক্সেকিমষ্ট্রী
বা
িচিকৎসা
শাস্ত্েরর
জ্ঞান-লােভর
েচেয়
কম
গুরুত্বপূর্ণ
নয়।
কারণ
স্েরফ
ইিতহাস-ভূেগাল,
িফিজক্সেকিমষ্ট্রী,িচিকৎসা বা কািরগির জ্ঞান বািড়েয় েদশেক বাঁচােনা যােব
না। এমন িক রাস্তাঘাট,কলকারখানা,কৃিষ উৎপাদন বা িবেদেশ েলাক
রপ্তািন বািড়েয়ও নয়। েদশ বাঁচােত হেল েদেশর শত্রুেদর েচনার
িবকল্প নাই। তাছাড়া কারা েদেশর শত্রু বা মীরজাফর -েস সত্যিট
েগাপন করা মহাপাপ। ইসলােম এিট কিবরা গুনাহ। কারণ তােদর না েচনার
িবপদিট েতা িবশাল। এমন জ্ঞানলােভর ক্েষত্ের তাই কাযা েনই,
কাফ্ফরাও েনই। বরং এ ক্েষত্ের গাফলিত হেল জািতর জীবেন েগালামী
েনেম আেস শত শত বছেরর জন্য। এমন মহাপােপর কারণই ১৭৫৭ সােল বাংলার
স্বাধীনতা লুণ্িঠত হেয়িছল। আগ্রাসী ইংেরজেদর হােত েসিদন েয
পরাজয়িট ঘেটিছল েসিট অর্থিনতক পশ্চাদপদতার কারেণ নয়। ৈসন্য
সংখ্যার কমিতর কারেণও নয়। এমনিক িশল্েপ অনগ্রসরতার কারেণও নয়।
বরং েস
সময় েতা িবশ্েবর িবস্ময়কর মসিলন িশল্প িছল বাংলায়, যা
রপ্তানী হত ইউেরােপ। তখন িসরাজুদ্েদৗলার ৈসন্যসংখ্যা িছল ইংেরজ
ৈসন্েযর েচেয় প্রায় দশগুণ েবশী। তােদর হােত বড় বড় কামানও িছল।
িকন্তু েস িবশাল বািহনী পরাজয় েঠকােত পািরিন। ১৭৫৭ সােলর েস
েশাচনীয় পরাজয়িট ঘেটিছল েদেশর মীরজাফরেদর না েচনার কারেণ। তােত
ফল দাঁিড়েয়িছল,মীর জাফেরর ন্যায় জঘন্য িবশ্বাসঘাতকেক
শাস্িত না িদেয় েদেশর েসনাপিত বানােনা হেয়িছল।

েসিদন

নবাব িসরাজুদ্েদৗলার ন্যায় শাসকেদর অজ্ঞতায় মীর জাফেররা েযমন
েসনাপিত হয়,জনগেণর অজ্ঞতায় েতমিন শত্রুরাওই তারা েনতা হওয়ার
সুেযাগ পায়। তাই জনগণেক অজ্ঞ রাখােতই তােদর িবজয় ও আনন্দ।
অজ্ঞতার বড় িবপদিট হল,একই গর্েত পা তখন বার বার পেড়। তাই
বাংলােদেশ ইিতহাস জ্ঞান ইচ্ছা কেরই বাড়ােনা হয়িন। েসিট েযমন
সাম্রাজ্যবাদী
শাসেনর
ব্িরিটশ
আমেল,
েতমিন
আজ।ও।
তাই
বাংলােদশীেদর িবপদ ১৭৫৭ সােল পলাশীেত েশষ হয়িন। একাত্তেরও েশষ
হয়িন। ২০১১ সােল এেসও েশষ হয়িন। ১৯৭১ েথেক ১৯৭৫-এ সীমাহীন ভারতীয়
লুন্ঠন,তলাহীন
িভক্ষার
ঝুিলর
পিরচয়,১৯৭৪
সােল
ভয়াবহ
দুর্িভক্ষ,মুিজেবর হােত গণতন্ত্র-হত্যা, রক্িষবািহনীর হােত ৩০
হাজার বাংলােদশী হত্যার ন্যায় ভয়াবহ ঘটনাগুিলও েতা ঘেটেছ একই

কারেণ। আজও
বাংলােদেশর রাজনীিত,অর্থনীিত,সংস্কৃিত এবং িমিডয়া
েযভােব আগ্রাসী ভারেতর হােত অিধকৃত, িছনতাই হেয়েছ েযভােব
তালপট্িট
দ্বীপ,লুণ্িঠত
হচ্েছ
েযভােব
পদ্মা,িতস্তা
ও
ব্রহ্মপুত্েরর পািন এবং সীমান্েত তারকাঁটায় ঝুেল লাশ হচ্েছ
েযভােব মানুষ -েসগুিলর কারণও িক িভন্নতর?
িবষধর েগাখরা শাপ িবছানায় িনেয় ঘুমােল প্রাণ বাঁেচ না। েস িবপদ
েথেক বাঁচেত হেল েচাখ েখালা রাখেত হয়। েতমিন িচহ্িনত সন্ত্রাসী ও
গণতন্ত্রহত্যাকাির,িবেদশী চর এবং ক্ষমতািলপ্সু ব্যক্িতেক বন্ধু
মেন কের েনতা বানােল,এবং তােক েভাট িদেয় ক্ষমতায় বসােল েদশও
বাঁেচ না। তাই শ্েরষ্ঠ জ্ঞান স্েরফ িবষাক্ত মশামািছ,শাপিবচ্ছু,েরাগজীবানূর জ্ঞান নয়; অিত গুরুত্বপূর্ণ হল সমােজর িবষধর
শাপেদর পিরচয়িট যথার্থ জানা। মশামািছ, শাপ-িবচ্ছু ও েরাগজীবানূর
আক্রমেন বহু হাজার েলাক মারা েগেলও তােত জািত পরািজত বা অিধকৃত
হয় না। তলাহীন িভক্ষার ঝুিলও হয় না। িবশ্েবর বহুেদেশ এমন মহামাির
বহুবার এেসেছ। িকন্তু ছদ্দেবশী শত্রুেক েনতা বানােল েদশ অিধকৃত
হয়। মুিজব আমেল বাংলােদশ ২৫ সালা দাসচুক্িতেত আবদ্ধ হেয়িছল এবং
িভক্ষার ঝুিল রূেপ িবশ্বব্যাপী পিরিচিত েপেয়িছল েতা এমন এক
ব্যর্থতার
েদশগুেলা

কারেণই। এ িবপদ েথেক বাঁচার জন্য উন্নত স্বাধীন
শুধু
কলকারখানা,হাসপাতাল,স্কুল-কেলজ,গেবষণাগার
ও

রাস্তাঘাট গেড় না,শত শত েকািট টাকা
েনতােদর আচরনিবিধ জানার িবশাল িবশাল

ব্যােয় ইিতহাস চর্চা ও
প্রিতষ্ঠানও গেড়। তােদর

পিলিসর উপর গেবষণা কের। শত শত েকািট টাকা ইিতহাস িনেয় বইও েলেখ
এবং জনগেণর মােঝ েস জ্ঞােনর চর্চাও বাড়ায়। হার্ভার্ড, েকম্ব্িরজ,
অক্সেফার্ড িবশ্বিবদ্যালয় িবখ্যাত শুধু তােদর িবজ্ঞান-িবষয়ক
গেবষণাগােরর জন্য নয়, বরং ইিতহাস-িবষয়ক িবশাল িবশাল প্রিতষ্ঠােনর
কারেণ।
িকন্তু
বাংলােদেশ
েস
কাজিট
হয়িন।
ফেল
বাংলােদেশ
মশামািছ,শাপ-িবচ্ছু,েরাগজীবানূর আক্রমেণ মানুষ মরা কমেলও িবপদ
কেমিন। বরং ধ্বংেসর িদেক েদশ দ্রুত েধেয় চেলেছ আভ্রন্তরীণ শত্রুর
কারেণ।েদশ আজ অিধকৃত এসব শত্রুেদর হােত।

সন্ত্রাস সংসেদ ও রাজপেথ
আওয়ামী লীেগর ক্েষত্ের যা ঐিতহািসক সত্য তা হল,বাংলােদেশর
ইিতহােস এটাই একমাত্র দল যা গণতন্ত্েরর নােম ক্ষমতায় িগেয়
গণতন্ত্রেকই দাফন কের এবং প্রিতষ্ঠা কের একদলীয় বাকশালী শাসন।

স্বাধীন
মতপ্রকাশেক
তারা
দণ্ডনীয়
অপরােধ
পিরনত
কেরিছল।
িবেরাধীেদর
দমেনর
কােজ
হািতয়াের
পিরনত
কেরিছল
েদেশর
আদালত,িবচারক,পুিলশ ও প্রশাসনেক। েসিট েয শুধু মুিজবামেল তা নয়,
যখনই দলিট ক্ষমতায় েগেছ তখনই েস কাজিট কেরেছ। এমনিক অন্যেদর উপর
সন্ত্রােস অিত িনষ্ঠুরতার পিরচয় িদেয়েছ ক্ষমতার বাইের থাকা
কােলও। আওয়ামী লীগ তার সন্ত্রােসর রাজনীিত হঠাৎ শুরু কেরিন। দশিবশ বছর আেগও নয়। বরং েসিটর শুরু দলিটর জন্ম েথেকই। এবং
সন্ত্রােসর েস রাজনীিত শুধু মাঠকর্মী বা ক্যাডারেদর হােত
সীমাবদ্ধ থােকিন। েসিটর েহাতা িছল মূল েনতারাই। তাছাড়া অন্যদেলর
জনসভা ও িমিছল পণ্ড করার মধ্েযও েস সন্ত্রাস সীমাবদ্ধ থােকিন,বরং
সন্ত্রাস হেয়েছ েখাদ সংসদ ভবেন। েস সন্ত্রাস েয শুধু হাতাহািত বা
মারিপেঠও সীমাবদ্ধ িছল, তা নয়। গিড়েয়েছ মানুষ খুেণ। লিগৈবঠা িনেয়
কর্মীেদর হােত মানুষ খুেনর আেগই নৃশংস িনষ্ঠুরতায় েসিদন
পারঙ্গমতা েদিখেয়িছল দলিটর সংসদীয় সদস্যরা। ১৯৫৪ সােলর িনর্বাচেন
যুক্তফ্রন্েটর শরীক দল রূেপ আওয়ামী লীগ েসিদন পূর্ব পািকস্তােনর
প্রােদিশক পিরষেদ িবপুল সংখ্যক আসন পায়, িকন্তু তােদর েস িবজেয়
গণতান্ত্িরক মূল্যেবাধ িবজয়ী হয়িন, সংসেদরও েগৗরব বােড়িন। বরং
দলিটর দলীয় সাংসদেদর মােরর আঘােত প্রাণ হারান তৎকালীন পূর্ব
পািকস্তান প্রােদিশক পিরষেদর িডপুিট স্পীকার জনাব শােহদ আলী। েস
খবর েসিদন িবশ্ববাসী েজেনিছল। আওয়ামী লীেগর েনতাগণ এভােব েসিদন
চুনকািল েলপন কেরিছল পািকস্তােনর মুেখ এবং পথ কের িদেয়িছল সামিরক
শাসেনর।
আওয়ামী লীেগর প্রিতষ্ঠাতা িছেলন মাওলানা ভাষানী। িকন্তু িনেজর
প্রিতষ্িঠত দেল িতিন েবশী িদন থাকেত পােরনিন। দ্বন্দ শুরু হয়
আেরক েনতা জনাব েসাহরাওয়ার্দীর সােথ। ভাষানী আওয়ামী লীগ েছেড়
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্িট (ন্যাপ) নােম নতুন দল গেড়ন। ন্যাপ তখন
আওয়ামী লীেগর প্রবল প্রিতপক্ষ রূেপ আত্মপ্রকাশ কের। ফেল আওয়ামী
সন্ত্রােসর খড়গ পের এ দলিটর উপর। ১৯৫৭ সােলর ২৫েশ জুলাই মাওলানা
ভাষানীর েনতৃত্েব পূর্ব ও পশ্িচম পািকস্তােনর সমমনা েবশ িকছু
েনতা ও কর্মী এক রাজৈনিতক সম্েমলেন িমিলত হেয়িছেলন ঢাকার রুপমহল
িসেনমা হেল। পশ্িচম পািকস্তান েথেক েস সভায় েযাগ েদন খান আব্দুল
ওয়ালী খান, িময়া ইফতারখান উদ্দীনসহ বহু রাজৈনিতক ব্যক্িতত্ব। তখন
আওয়মী লীগ েনতা েসাহরাওয়ার্দী পািকস্তােনর প্রধানমন্ত্রী, আর
পূর্ব পািকস্তােনর মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান। আওয়ামী লীেগর
েসক্েরটাির তখন েশখ মুিজব। েসসােথ িতিন মন্ত্রীও িছেলন। জনসভা
পণ্ড করার মূল দািয়ত্ব িছল তারই উপর। তখন বাসভর্িত গুণ্ডা এেন

ন্যােপর সভা পণ্ড করা হয়। েস িদনিটেত পুিলশ বািহনীর কার্যকলাপ
িছল আেরা ন্যাক্কারজনক। হামলাকাির গুণ্ডােদর িবরুদ্েধ েকান
ব্যবস্থা না িনেয় তারাও বরং গুণ্ডােদর সােথ হামলায় েযাগ েদয়।
পািকস্তােন ইিতহােস েসিটই িছল সরকাির দেলর পক্ষ েথেক সর্বপ্রথম
রাজৈনিতক
সন্ত্রাস।
িবেরাধীেদর
িপটােত
েসিদন
রক্িষবািহনীর
প্রেয়াজন পেড়িন, পুিলশেকই তারা েস কােজ ব্যবহার কেরিছেলন। রুপমহল
িসেনমা হেল হামলা সত্ত্েবও েস সভায় ন্যাশনাল আওয়ামী পার্িট
(ন্যাপ)এর জন্ম হয়। পেরর িদন ২৬ েশ জুলাই িছল পল্টেন ন্যােপর
জনসভা। মাওলানা ভাষানীসহ পশ্িচম পািকস্তান েথেক আগত েনতােদর েস
জনসভায় ভাষন েদবার কথা। িকন্তু আওয়ামী লীগ েস জনসভা হেত েদয়িন।
আওয়ামী লীেগর গুণ্ডাবািহনীর ঝিটকা েবেগ েস জনসভার উপর হামলা কের।
দক্িষেণ নবাবপুর েরলক্রিসং, উত্তের পুরেনা পল্টন, পশ্িচেম কার্জন
হল এবং পশ্িচেম মিতিঝল এ িবস্তীর্ণ এলাকা এক কুরুক্েষত্র পিরণত
হয়। ভন্ডুল হেয় যায় ভাষানীর জনসভা। সংসদীয় গণতন্ত্েরর নােম
এভােবই গণতন্ত্র চর্চােক েসিদন অসম্ভব করা হেয়িছল।
সত্তেরর িনর্বাচেন আওয়ামী লীেগর প্রধাণ স্ট্রােটজী হয়,িনর্বাচেনর
আেগই রাজপেথ দলীয় দখলদাির প্রিতষ্ঠা করা। েকৗশল হয়,অন্য কাউেক
িনর্বাচনী প্রচার চালােত না েদয়া। তােদর এ লক্ষ্য পূরেণ জামায়ােত
ইসলামীেক তারা প্রধান শত্রু মেন কের। ফেল এ দলিটর িবরুদ্েধ
আওয়ামী লীেগর সন্ত্রাস িছল আেরা িহংসাত্মক ও গুরুতর। ১৯৭০ সােলর
১৮ই জানুয়াির পল্টন ময়দােন িছল জামায়ােত ইসলামীর িনর্বাচনী
জনসভা। েস জনসভায় মাওলানা মওদূদীর বক্তৃতা েদয়ার কথা। িকন্তু েস
জনসভা আওয়ামী লীেগর িবশাল গুণ্ডাবািহনী হেত েদয়িন। হামলা চািলেয়
িতনজনেক েসিদন শিহদ কের, আহত কের কেয়ক হাজার। দলীয় অিফেস বেস েশখ
মুিজব িনেজ বেলিছেলন, মাওলানা মওদূদী িকভােব পল্টেন িমিটং কের
েসিট েদেখ িনব। মুিজেবর েস কথা আিম েসিদন িনজ কােন শুেনিছ। পেরর
রিববার অর্থাৎ ২৫েশ জানুয়াির িছল মুসিলম লীেগর জনসভা। মুসিলম
লীেগর েকন্দ্রীয় সভাপিত জনাব ফজলুল কােদর েচৗধুরীর বক্তৃতা েদয়ার
কথা। আওয়ামী লীেগর গুণ্ডারা েস জনসভাও হেত েদয়িন। েসিদনও পল্টন
ময়দােন িনেজ উপস্িথত েথেক আওয়ামী লীেগর সন্ত্রাসীেদর ইটপাথর
মারার েস দৃশ্য স্বেচােখ েদেখিছ। এর পেরর রিববার িছল পেহলা
েফব্েরয়াির।
েসিদন
পল্টন
ময়দােন
িছল
জনাব
নূরূল
আমীেনর
েনতৃত্বাধীন পািকস্তােন িডেমাক্রািটক পার্িটর জনসভা। েসিদন পল্টন
ময়দােনর েস মঞ্েচ উপস্িথত িছেলন েমৗলিভ ফিরদ আহম্মদ, জনাব মাহমুদ
আলী, আিজজুল হক নান্নাহ িময়া, ইউসুফ আলী েচৗধুির েমাহন িময়া,
এ্যাডেভােকট আব্দুস সালাম খানসহ বহু েনতৃবৃন্দ। দেলর েনতা জনাব

নূরুল আমীন তখনও মঞ্েচ আেসনিন। আওয়ামী লীগ েনতারা েস জনসভাও হেত
েদয়িন,শুরুেতই হামলা শুরু হয়। েকান েকান েনতার মাথার পাথর
পেড়,এমনিক জনসভা পণ্ড করার পর েফরতগামী েনতােদর উপরও তারা হামলা
হয়।

িজহাদ বনাম রাজনীিত
েদশ-েসবা,সমাজ-েসবা,জনেসবা তথা ব্যক্িত ও রাষ্ট্েরর কল্যােন িকছু
করার মাধ্যম হল রাজনীিত। আত্মত্যাগী মানুষ এখােন েমধা েদয়, শ্রম
েদয়, এমনিক প্রাণও েদয়। রাজনীিতেক আরবীেত বলা হয় ‘িসয়াসা’।
েকারআন ও হাদীেস ‘িসয়াসা’র েকান উল্েলখ নাই। তেব যা আেছ তা হল,
ব্যক্িত, সমাজ ও রাষ্ট্েরর কল্যােণ সর্বাত্মক আত্মিনেয়ােগর
প্েররণা। আেছ ইক্বামেতর দ্বীন তথা দ্বীেনর প্রিতষ্ঠার কথা। আেছ
আল্লাহর েকারআনী িবধােনর িবজেয় অর্থদান,শ্রমদান এমনিক প্রাণদােনর
তািগদ। ইসলােম এিট পিবত্র ইবাদত। এিট পিবত্র িজহাদ। মুসলমােনর
এটাই রাজনীিত। রাষ্ট্ের ও সমােজ আল্লাহর প্রিতিনিধত্ব বা
েখলাফেতর দািয়ত্ব পালন িনছক নামায-েরাযা-হজ্ব-যাকাত পালেন হয় না।
এ জন্য অপিরহার্য হল িজহােদ তথা আল্লাহর শিরয়িত িবধান প্রিতষ্ঠার
রাজনীিতেত অংশগ্রহণ। নামায-েরাযা-হজ্ব-যাকাত পালেন ব্যক্িতর
জীবেন আধ্যাত্িমকতা আেস। আেস তাকওয়া। আর েস তাকওয়ািট হল,আল্লাহর
অবাধ্যতা েথেক বাঁচার সার্বক্ষিণক েচতনা। এিট হল তাঁর হুকুম
পালেন লাগাতর অঙ্িগকার। এমন তাকওয়া েথেকই েমােমন পায় আল্লাহর
দ্বীেনর পূর্ণ অনুসরেণর প্েররণা। ঈমানদােরর কাজ হল,তাকওয়া-িনর্ভর
িনেজর েস আধ্যাত্িমক পিরবর্তনেক স্েরফ মসিজদ বা িনজ-গৃেহর মােঝ
সীমাবদ্ধ না েরেখ সমাজ ও রাষ্ট্েরর অঙ্গেণ িনেয় যাওয়া। ঈমানদােরর
রাজনীিত হল মূলত েস কােজরই বাহন। পিবত্র েকারআেন ঈমানদােরর মূল
িমশন রূেপ যা বর্ণনা করা হেয়েছ তা হল, “আমারু িবল মারুফ”, “েনহী
আিনল মুনকার” এবং িলইউযিহরাহু আলাদ্দীিন কুল্িলহী”। এর অর্থ
“ন্যােয়র
আেদশ”,
“অন্যােয়র
িনর্মূল”
এবং
“সকল
মতবাদ,আদর্শ ও ধর্েমর উপর ইসলােমর িবজয়”। নবীজী(সাঃ)র যুেগ আজেকর
ন্যায় রাজৈনিতক দল িছল না, রাজনীিতও িছল না। িছল িজহাদ। েস
িজহােদ
অর্েধেকর
েবশী
সাহাবী
শহীদ
হেয়
েগেছ।
তেব
েসক্যুলািরষ্টেদর কােছ িজহাদ নাই, শাহাদতও নাই। যা আেছ তা হল
ক্ষমতা দখেলর লক্ষ্েয দল গড়া, দলাদিল করা, িমথ্যা ওয়াদা িদেয়
দলভাির করা এবং গদীর স্বার্েথ সকল উপােয় জনগণেক প্রতারণা করা।
এিটই হল, েমিকয়ােবলীর “পিলিটক্স” তথা েসক্যুলার রাজনীিত।

সবেচেয় বড় ডাকািত
েমহনত,
ত্যাগস্বীকার
বা
লড়াই
শুধু
ঈমানদারগণই
কের
না।
ডাকাতরাও রাত জােগ, েমহনত কের, এমনিক প্রাণও েদয়। ডাকাতরা হানা
েদয় ব্যক্িতর ঘের বা েদাকােন। িকন্তু প্রিতেদেশ সবেচেয় বড় ডাকািত
হয় েদেশর রাজনীিতর ময়দােন। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কুক্িষগত করার
লক্ষ্েয এখােন ময়দােন নােম েদেশর সবেচেয় দুর্ধষ্য ডাকাতরা। তােদর
লক্ষ্য, সমগ্র রাষ্ট্রীয় সম্পেদর উপর দখলদাির প্রিতষ্িঠত করা।
নৃশংসতায় এরা িহংস্র পশুেকও হার মানায়। মানব ইিতহােস সবেচেয় বড়
রক্তপাত ঘেটেছ েতা এসব বড় বড় ডাকাতেদর কারেণ। বাংলােদেশও সবেচেয়
েবশী রক্তপাত ঘিটেয়েছ তারা। েসিট েযমন একাত্তের,েতমিন আজও ।
িনেজেদর গিদ-দখেলর েস প্রেজক্টেক বেলেছ জনগেণর অিধকার আদােয়র
রাজনীিত। অথচ বাস্তেব েসিট িছল জনগণেক অিধকারহীন করার ষড়যন্ত্র।
তাই আওয়ামী লীেগর িবজেয় েশখ মুিজেবর গিদলাভ সম্ভব হেলও ডাকািত
হেয়েছ জনগেণর েমৗিলক অিধকাের, যা এমনিক ইয়ািহয়া বা আইয়ুেবর আমেলও
ঘেটিন। এটাই িছল বাংলােদেশর ইিতহােস সবেচেয় বড় ডাকািত। এেত লুট
হেয়েছ েমৗিলক মানিবক অিধকার। েস লুেট রাজনীিতেত একেচিটয়া বাকশালী
মেনাপিল েবেড়িছল আওয়ামী লীেগর। িনেজেদর েস একেচিটয়া মেনাপিল
বাড়ােত প্রেয়াজেন তারা িবেদশী ডাকাতেদরও েডেক আেন। একাত্তের
ভারতীয় বািহনীেক বাংলােদেশ েডেক আনার প্েরক্ষাপট িনর্িমত হেয়িছল
েতা এভােবই। ফেল েসিদন বাংলােদেশর হাজার হাজার েকািট টাকার
মালামাল এবং যুদ্ধাস্ত্র ভারেত ডাকািত হেয় যায়। ধ্বিসেয় েদয়
সীমান্ত তথা অর্থনীিতর তলা। িবিণমেয় উপহার েদয় এক তলাহীন িভখারী
বাংলােদেশর। েডেক আেন ভয়ানক দুর্িভক্ষ,যােত মৃত্যু ঘেট বহু লক্ষ
বাংলােদশীর। িবগত বহু শত বছের বাংলােদেশর সকল ডাকাত এবং সকল
িহংস্র পশু িমেলও এত মৃত্যু, এত দুঃখ ও এত অপমান উপহার েদয়িন যা
ভারতীয় ডাকাত ও তার বাংলােদশী বাকশালী সহেযাগীরা একাত্তর েথেক
পঁচাত্তর -এ চার বছের িদেয়েছ।

ডাকািতর েচেয়ও নৃশংস
ডাকাতেদর তবুও িকছু িবিধমালা থােক। তারা িদবােলােক ডাকািত কের
না। যাত্রীভর্িত বােসও আগুন েদয় না। িবত্তহীন গরীব মানুষেকও
লুণ্ঠেনর লক্ষ্য বানায় না। িকন্তু ক্ষমতােলাভী রাজৈনিতক ডাকাতগণ

নৃশংসতা ঘটায় দীবােলােক। তােদর নৃশংসতায় সবেচেয় েবশী মারা পেড়
িনঃস্ব গরীেবরা।এবং ধিন হয় সবেচেয় ধিনরা। তাছাড়া েলাভটা েযখােন
িবশাল নৃশংসতাও েসখােন িবকট। বাংলােদেশর আওয়ামী রাজনীিতেত েস
নৃশংসতা েয কতটা প্রকট তার িকছু উদাহরণ েদয়া যাক। হরতাল
বাংলােদেশ নতুন িকছু নয়। বহু দল বহু বছর ধেরই হরতাল কের আসেছ।
ব্িরিটশ এবং পািকস্তােন আমেলও হরতাল হেয়েছ। িকন্তু বােস আগুণ
িদেয় যাত্রীেদর হত্যা করা বা গােয় েপট্েরাল েঢেল কাউেক পুিড়েয়
মারা এক ভয়াবহ নতুন নৃশংসতা। আর বাংলােদেশর রাজনীিতেত েসিট
আমদানী কেরিছল আওয়ামী লীগ েনতাকর্মীগণ তােদর িনেজেদর ডাকা
হরতালগুেলােত। আর তা িনেয় আওয়ামী লীগ েনতােদর মেন েকান অনুেশাচনা
নাই, আফেসাসও নাই। ১৯৯৩ সােল যাত্রাবাড়ীেত আওয়ামী লীেগর ডাকা
হরতােলর িদেন-দুপুের বােস আগুণ লািগেয় ১৮ জন যাত্রীেক পুিড়েয়
মারা হয়। ২০০৪ সােলর ৪ই জুলাই িছল আেরকিট হরতােলর িদন। েসিদন
েশরাটেনর সামেন একিট েদাতালা বােস আগুণ িদেয় হত্যা করা হয় ১০ জন
িনরীহ বাসযাত্রীেক। ২০০৫ সােলর ২১েম হরতােলর িদেন আিমর েহােসন
নামক এক িসএনিজ চালকেকর গােয় েপট্েরাল েঢেল আগুণ েদয়। ২৫েশ েস
ঢাকা েমিডেকল কেলজ হাসপাতােল েস মারা যায়। ২০০৫ সােল জানুয়াির
মােস িমরপুর এক নম্বর েসকশেন হরতােলর আেগর রােত হরতােলর সমর্থেণ
একিট বাসেক লক্ষ কের েবামা ছুঁড়া হয়। িকন্তু েবামািট পেড় মিফজ
নামক একজন িরকশাচালেকর উপর। গার্েমন্ট শ্রিমক মিফজ ৮ সন্তােনর
সংসার চালােত েস িদেন ফ্যাক্টরীেত কােজর পাশাপািশ রােত িরকশা
চালােতা। ঐ সময় েস বাচ্চােদর জন্য দুধ িকনেত িরকশা িনেয় রাস্তায়
েবর হেয়িছল। িকন্তু আওয়ামী লীেগর সন্ত্রাসী তাঁেক আর দুধ িকেন
তার ক্ষুদার্ত সন্তানেদর কােছ িফরেত েদয়িন। েস িফেরিছলই িঠকই,তেব
লাশ হেয়। ২০০৬ সােলর ২৮েশ অক্েটাবর জামায়ােত ইসলামীর একিট
িমিছেলর উপর আওয়ামী লীেগর কর্মীগণ গিল-ৈবঠা িনেয় হামলা কের। েস
হামলায় িনহত হয় ৫ জন জামাতকর্মী, আহত হয় বহু শত। ২০০৫ সােলর ৬ই
েফব্েরয়ািরর হরতােল আশরাফ িসদ্িদকী নামক একজন পুিলশেক আওয়ামী লীগ
কর্মীরা িপিটেয হত্যা কেরিছল। ২০০৬ সােলর ১৩ই নেভম্বর ৈদিনক
“প্রথম আেলা” খবর ছােপ, “১৪ দেলর অবেরােধর প্রথম িদেন ১৫-২০িট
গািড় ভাঙচুর ও অগ্িণসংেযাগ হয়। সাভাের ৮িট গািড় ভাঙচুর হয়।” ২০০৪
সােলর ৮ই জুন ৈদিনক ইত্েতফাক িরেপার্ট ছােপ, “চার দলীয় সরকােরর
প্রথম িতন বছের হরতােল ২৫িট িবআরিটর বাস েপাড়ােনা হয়।” ২০০৬
সােলর ৭ই িডেসম্বর ৈদিনক যায়যায় িদন প্রিতেবদন ছােপ, ১৩ িদেনর
অবেরাধ ও সিহংস রাজৈনিতক কর্মসূচীেত ৭৭ জন মারা যায়, ২৮০০ আহত হয়
এবং ১৮০০ পঙ্গু হয়। েদেশর ক্ষিত হয় ৬ হাজার েকািট টাকা।

খুিনেদর বাঁচােত েশখ হািসনা
স্ৈবরাচাির
দুর্বৃত্ত
এরশাদ
তখন
ক্ষমতায়।
তখন
েদেশর
প্রধানমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খান। এরশাদ িবেরাধী আন্েদালন তখন
েবগবান হওয়ার পেথ। েশখ হািসনােক েস আন্েদালন েথেক দূের সরােনার
ষড়যন্ত্র আেট এরশাদ। লক্ষ্য,িনেজর স্ৈবরাচারেক শক্িতশালী ও
দীর্ঘায়ীত করা। েস পিরকল্পনায় ধরা েদয় েশখ হািসনা। িবিণমেয়
এরশােদর কাছ আদায় কের েনয় বহু সুেযাগ-সুিবধাও। দলীয় খুিনেদর
বাঁচােত েশখ হািসনা েয সুিবধাগুেলা আদায় কেরিছেলন তার একিট
উদাহরণ েদয়া যাক। েস সময় রাজশাহী িবশ্বিবদ্যালেয়র দুইজন িশিবর
কর্মীেক িনর্মম ভােব হত্যা কের আওয়ামী লীগ সমর্থক ছাত্রলীেগর
কর্মীরা। ইেটর উপর তােদর মাথা েরেখ ইটিদেয় মগজ েথথেল েদয়া
হেয়িছল। িদনদুপুের সংঘিটত েস নৃশংস হত্যাকাণ্েড জিড়ত থাকার
অপরােধ আদালত কেয়কজন ছাত্রলীগ কর্মীেক শাস্িত েদয়। এমন দুর্বৃত্ত
খুিনেদর পক্ষ িক েকান সভ্য মানুষ েনয়। খুিণেদর ঘৃণা করা েতা
মানুেষর অিত েমৗিলক মানিবক গুণ। িকন্তু েস সন্ত্রাসী খুণীেদর
পক্ষ েনয় েশখ হািসনা। জনাব আতাউর রহমান খান তার স্মৃতীচারণ বইেত
িলেখেছন, এরশােদর সােথ আলাপ করেত এেস েশখ হাসীনা দাবী তুলেলন
িতিন েকান আলাপই করেবন না যিদ না শাস্িতপ্রাপ্ত উক্ত ছাত্রলীগ
কর্মীেদর মূক্িত েদয়া হয়। িনজদলীয় সন্ত্রাসী খুিনেদর িনয়ন্ত্রেন
রাখার সামর্থ েশখ হািসনার িছল না। সামর্থ িছল না তােদর কৃত খুেনর
ন্যায় জঘন্য অপরাধেক ঘৃণা করার। েতমিন এরশােদর িছল না েশখ
হািসনার দাবীর কােছ নত না হওয়ার মত ৈনতীক েমরুদণ্ড। হািসনার
দাবীর মুেখ স্ৈবরাচাির এরশাদ েস সাজাপ্রাপ্ত খুিণেদর মুক্িত
িদেয়িছল।
কারণ
এরশােদর
কােছ
গুরুত্বপূর্ণ
িছল
িনজ
গদীর
িনরাপত্তা,েক েকাথায় খুণ হল বা সন্ত্রাস ঘটেলা েসিট দমেন তার
েকান আগ্রহ িছল না। তার লক্ষ্য িছল, রাজৈনিতক প্রিতপক্ষ দমন।
আওয়ামী লীেগর রাজনীিতেত সন্ত্রাস েয কতটা প্রবল, েশখ হািসনার
কােছ িনজ দেলর খুিনেদরেক খুেণর শাস্িত েথেক বাঁচােনাটা েয কতটা
গুরুত্বপূর্ণ -এ হল তার প্রমাণ। িনেজর িপতা ও পিরবাের অন্যেদর
খুেনর িবচার িনেয় িতিন আদালত বিসেয়েছন। িকন্তু বহু হাজার মানুষ
েয প্রিত মােস খুন হচ্েছ তােদর িবচার কই? তাঁর দৃষ্িটেত িক
অন্যেদর জীবেনর েকান মূল্যই েনই। প্রধানমন্ত্রী রূেপ তার
দায়বদ্ধতা িক শুধু িনজ দল ও পিরবােররর প্রিত? স্বজনহারা দুঃখী
পিরবােরর িক ন্যায় িবচার চাওয়ার েকান অিধকারই নাই? ফ্যাসীবাদী

রাজনীিতেত অন্যেদর িবচার চাওয়া দূের থােক বাচার অিধকারই েদয়া
হয়না। িহটলােরর ফ্যাসীবাদী শাসেন তাই গ্যাস েচম্বাের ৬০ লাখ
ইহুদীেদর িবনািবচাের হত্যা করা হেয়িছল। মুিজবামেলও লাশ হেয়িছল ৩০
হাজার িবেরাধী দলীয় কর্মী।, তােদর পিরবারগুেলা হািরেয়িছল ন্যায়
িবচার চাওয়ার অিধকার। েশখ হািসনা তাঁর িপতার েস ফ্যাসীবাদী
আদর্শেকই আজ
অনুসরণ কের চেলেছন।
আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় েগেল পুিলশ ও প্রশাসেনর প্রধানতম নীিত হেয়
দাঁড়ায় দলীয় েনতা ও দুর্বত্তেদর বাঁচােনা। েস লক্ষ্য পুরেন েশখ
মুিজেবর প্রেয়াজন পেড়িছল িবশাল রক্িষবািহনী গেড় েতালার। আর আজ
েস অিভন্ন কাজিটই করেছ পুিলশ,র্যাব,প্রশাসন,আদালত এবং আদালেতর
সরকাির উিকলগণ। তােদর কাজ হেয়েছ জনগেণর হাত েথেক সন্ত্রাসীেদর
প্রেটশকন েদয়া। আওয়ামী লীগ কর্মীগণ রাস্তায় িমিছল িনেয় নামেল আেগ
িপেছ পুিলশ বািহনী তােদরেক পাহারা েদয়। জনমানবহীন গভীর জঙ্গেল
মানুষ খুণ বা ব্যািভচার হেল শাস্িত হয় না। কারণ েসখােন পুিলশ
নাই,আইন আদলত না। জঙ্গল েতা পশুেদর জন্য, েলাকালয় েছেড় জঙ্গেল
বসবাস করার িবপদ তাই ভয়ানক। িকন্তু জঙ্গেলর আইনহীনতা েনেম এেসেছ
বাংলােদেশর জনপেদ। ফেল খুন এবং ধর্ষেণও শাস্িত হয় না। খুণ, ধর্ষণ
ও সন্ত্রােস বেনর পশুর ন্যায় দুর্বৃত্তেদর এত িনর্ভীক হওয়ার েহতু
েতা েসটাই। েশখ হািসনা নব্বইেয়র দশেক যখন প্রথমবার ক্ষমতায়
এেসিছেলন তথন জাহাঙ্িগর িবশ্বিবদ্যালেয়র এক ছাত্রলীগ েনতা ধর্ষেন
েসঞ্চুরীর উৎসব কেরিছল। েস খবর পত্রপত্িরকায় বড় বড় েহিডংেয় ছাপা
হেয়িছল। েয েকান সভ্য েদেশই ধর্ষণ শাস্িতেযাগ্য অপরাধ। তাই েস
নরপশুেক িতিন আদালেত তুেলনিন,একিদেনর জন্যও েকান রূপ শাস্িত
েদনিন। েশখ হািসনার নীিত-ৈনিতকতা
িভন্ন এ হল তার নমুনা।

ও

িবচােরর

মানদণ্ড

েয

কতটা

প্রশ্ন হল,অপরাধীর কৃত অপরােধর িবরুদ্েধ ঘৃনা না থাকেল িক তােক
শাস্িতর েদয়ার আগ্রহ জন্েম? ডাকাত দেলর সরদােরর েসিট থােক না।
বরং ডাকাতেদর মধ্েয েক কতটা নৃশংস ভােব ডাকািত করেলা েসিটই বরং
ডাকাত সর্দােরর কােছ েবশী গুরুত্ব পায়। েশখ হািসনার কােছ দেলর
সন্ত্রাসীেদর কদর েতা এজন্যই প্রবল। ফেল পুিলেশর সামর্থ নাই
তােদর আদালেত েতালার। একই অবস্থা িছল েশখ মুিজেবর। তাই মুিজেবর
আমেল েকািট েকািট টাকার িরিলেফর কম্বল ও অন্যান্য মালামাল চুির
হেয়েছ, কােলাবাজারীেদর হােত হাজার হাজার েকািট টাকার সম্পদ ভারেত
পাচার হেয়েছ, ছাত্রলীগ েনতােদর হােত বহু ছাত্র খুণ হেয়েছ। িকন্তু
েসসব অপরােধ কাউেক িক একিদেনর জন্যও শাস্িত হেয়েছ? বরং গাজী

েগালাম েমাস্তাফােদর মত হাজার হাজার দুর্বৃত্ত িছল তাঁর িনত্যেদর
সহচর। তােদর কাউেক িক িতিন দল েথেক এক িদেনর জন্যও বিহস্কার
কেরেছন? তােদর িনেয় বরং দলীয় দফতর, দলীয় সভা,মন্ত্রীসভা ও
প্রশাসন রমরমা কেরেছন। এখন বরং ক্ষমতায় যাওয়ােত ছাত্র লীগ ও
আওয়ামী লীগ েনতাকর্মীেদর উপর সন্ত্রােসর দায়ভার কেমেছ। েস কােজ
েনেমেছ পুিলশ ও র্যািপড এ্যাকশন ব্যািটিলয়েনর েবতনভূক েসপাইরা।
এক সময় অন্যেদর রাজপেথর িমিছল ও জনসভা পণ্ড করেত আওয়ামী লীেগর
েনতাকর্মীরা িনেজরা ময়দােন নামেতা,েনতা-কর্মীেদর লিগৈবঠা িনেয়
েপটােত। আর আজ
েস কােজ নামেছ সরকাির প্রশাসন, পুিলশ ও র্যাব।
রাজপেথ তারা িবেরাধী দলীয় েনতােদর যেথচ্ছাচাের লািঠেপটা করেছ,
সংসেদর এমিপ এবং িবেরাধী দলীয় িচপহুইপেক সম্প্রিত গােয়র কাপড়
খুেল িপিটেয়েছ,বুেকর উপর পা তুেল িপষ্ঠ করেছ পুিলশ। েদশ-িবেদেশর
পত্রপত্িরকায় েস ছিব ছাপাও হচ্েছ।

নৃশংস রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস
সম্প্রিত বহু পত্র-পত্িরকায় ছিব ছাপা হেয়েছ,সরকার জামায়াত
েনতােদর পােয় দণ্ডেবিড় পিড়েয়েছ। এমন দণ্ডেবিড় সাধারণত খুিণ বা
ডাকাতেদর পড়ােনা হয়। অথচ এ েনতারা কাউেক খুণ কেরেছন বা েকাথাও
ডাকািত কেরেছন েস প্রমাণ েনই। এমনিট করা হেয়েছ স্েরফ জনগেণর
েচােখ তােদরেক েহয় করা বা ৈদিহক ও মানিসক ভােব তােদরেক িনর্যািতত
করার লক্ষ্েয। একই উদ্েদশ্েয িবএনিপ,ইসলামী ঐক্যেজাট ও িহযবুত
তাহিরেরর কর্মীেদরও িনষ্ঠুর ভােব িপিটেয়েছ রাজপেথ। অন্যেদর কষ্ট
েদয়ার মধ্েযই হািসনা ও তার সরকােরর আনন্দ। এিট িনছক ৈনিতক েরাগ
নয়, ভয়ানক মানিসক েরাগ। িচিকৎসাস্ত্েরর ভাষায় এিট স্যািডইজম। এমন
মানিসক েরােগর কারেণ অন্যেদর ঘর েথেক েবর কের রাস্তায় টানার
মধ্েয তােদর আনন্দ। েস আনন্দিট পাওয়ার লক্ষ্েযই শত শত
িবেরাধীদলীয় েনতাকর্মীেদর গ্েরফতার করা হয় এবং গ্েরফতােরর পর েজল
খানায় জঘন্য অপরাধীেদর সােথ রাখা হয়।এবং পুিলেশর হােত সপ্তাহর পর
সপ্তাহ িরমাণ্েড েদয়া হয়। েস আনন্দিট পাওয়ার লক্ষ্েযই ধর্ষেণ
েসঞ্চুিরর পর ছাত্রলীগ কর্মীরা উৎসব কের। শুধু গ্েরফতারকৃত
েনতাকর্মীর দণ্ডেবিড় নয়, এমনিক ধর্িষতা নারীর সীমাহীন যাতনাও
তােদর েয কতটা পুলক েদয় এ হল তার নিজর। এমন এক িনষ্ঠুর আনন্দেবাধ
িনেয়ই েশখ মুিজব িসরাজ িসকদার হত্যার পর েদেশর সংসেদ দাঁিড়েয়
তৃপ্িতভের বেলিছেলন,“েকাথায় আজ িসরাজ িসকদার?” বাংলােদেশর িবপদ,
েদশ আজ এরূপ ভয়ানক অপরাধীেদর হােত অিধকৃত। শুধু পদ্মা, েমঘনা বা

িতস্তার পািন নয়, সমগ্র েদশেক ভারেতর হােত তুেল েদয়ােতই তােদর
আনন্দ। সন্ত্রাস এখন আর স্েরফ দুর্বৃত্ত সন্ত্রাসীেদর মেনাপিল
নয়,এিট এখন সরকাির প্রশাসেনর হািতয়ার। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রােসর এ এক
ভয়ংকর রূপ। শাসন ক্ষমতায় এর আেগ আইয়ুব খান এেসেছন, ইয়ািহয়া খানও
এেসেছন। মুিজবসহ বহু আওয়ামী লীগ েনতারা আগরতলা ষড়যন্ত্েরর ন্যায়
বহু গুরুতর অিভেযােগ গ্েরফতার হেয়েছন। িকন্তু তােদরেক িক একিদেনর
জন্যও িরমাণ্েড িনেয় শারীরীক ভােব অত্যাচার করা হেয়েছ? কাউেক িক
পােয় দণ্ডেবিড় পড়ােনা হেয়েছ? েশখ মুিজব েতা েজেল প্রথম শ্েরনী
েপেয়েছন। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও একাত্তের েদেশাদ্রহী মামলার
আসামী হওয়া সত্ত্েবও তার পােয় দণ্ডেবিড় পড়ােনা দূের থাক,পুিলশ িক
একিট আঁচড়ও িদেয়িছল? অথচ প্েরিসেডন্ট ইয়ািহয়ার মুখাকৃিতেক িহংস্র
পশুবৎ কের েস ছিব েদশময় প্রচার করা হেয়েছ। িকন্তু েয অপরাধ েশখ
হািসনা করেছ তাঁেক আজ
িক বলা যােব? সরকাির ভােব এত খুণ,এত
সন্ত্রাস ও এত দানবীয় িনর্যাতেনর পর েশখ হািসনা ও তার সরকারেক
মানবীয় বলেল ইয়ািহয়া বা আইয়ুব খানেক িক বলা যােব? ৩/১০/১১

আওয়ামী
লীেগর
মানবহত্যা
গণতন্ত্রহত্যার রাজনীিত

ও

হত্যাপাগল স্বরাষ্টমন্ত্রী –
আওয়ামী লীেগর রাজনীিতর মূল এেজণ্ডািট িক –তা িনেয় এখনও িক কােরা
সন্েদহ আেছ? েসিট েদেশর শান্িত-শৃঙ্খলা,অর্থৈনতীক উন্নয়ন বা
জনকল্যাণ নয়। বরং েসিট েয েকান ভােব ক্ষমতায় থাকা। এবং েস
লক্ষ্েয রাজৈনতীক শত্রুেদর িনর্মূল। েসিটর শুরু েশখ হািসনা েথেক
নয়,তার িপতা মুিজব েথেক। িনছক গদীেত থাকািট িনশ্িচত করেত েশখ
মুিজব গণতন্ত্রেকই কবের পািঠেয়িছেলন,এবং প্রিতষ্ঠা কেরিছেলন
একদলীয় বাকশালী স্ৈবরাচার। হত্যা কেরিছেলন ৩০ হাজােরর েবশী
রাজৈনতীক েনতা-কর্মী। েশখ মুিজব েদশেক িভক্ষার ঝুিল রূেপ িবশ্বময়
পিরিচত কেরিছেলন। একমাত্র তার আমেলই মানুষ অভােবর তাড়নায় মাছধরা

জাল পড়েত বাধ্য হেয়িছল। আজও
আওয়ামী লীগ মুিজেবর েস েদশধ্বংসী
িনর্মূেলর রাজনীিত েথেক িবন্দুমাত্র সেরিন। েদেশ সন্ত্রাস
বাড়েছ,বাড়েছ
দ্রব্যমূল্য,বাড়েছ
পািন-গ্যাস-িবদ্যুৎসংকট,বাড়েছ
দূর্নীিত –িকন্তু তা িনেয় সরকােরর হুশ েনই। সরকােরর নজর স্েরফ
িবেরাধীেদর হত্যা,গুম ও িনর্যাতন করায় এবং এভােব গদীেত থাকায়। েস
লক্ষ্যপুরেণই েশখ হািসনা তত্ত্বাবধায়ক সরকােরর িবধানেক আস্তাকুের
েফেলেছ।
েদেশ পুিলশ বািহনী রেয়েছ,র্যাব আেছ,েসনাবািহনীও আেছ। িকন্তু
তােদর দ্বারা রাজৈনতীক শত্রু-িনর্মূেলর এেজণ্ডািট ইচ্ছামত পািলত
না হওয়ায় আওয়ামী লীেগর েনতৃবৃন্দ ছাত্রলীগ ও যুবলীগ েনতােদর
ময়দােন নামেত বেলেছন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মিহউদ্দীন খান আলমগীর
প্রকাশ্য জনসভায় তােদর প্রিত জামায়াত-িশিবর িনর্মূেলর িনর্েদশ
িদেয়েছন। প্রশ্ন হেলা,িনর্মূেলর অর্থ িক? িনর্মুেলর অর্থ কাউেক
আিলঙ্গণ বা চুম্বন করা নয়। বরং েসিট িনেরট হত্যা। এিট বুঝেত িক
েবশী িবদ্যাবু্দ্িধ লােগ? এতিদন েদেশ মশামািছ িনর্মূেলর অিভযান
হেতা। েস িনর্মূেলর অর্থ হেতা কীটনাশক ঔষধ িছিটেয় মশামািছর হত্যা
বা িবনাশ। আওয়ামী লীেগর মন্ত্রীগণ আজ যখন িনর্মূেলর েঘাষণা েদন
তখন েদশ েথেক মশামািছ িনর্মূেলর কথা বুঝান না। বুঝান রাজৈনতীক
শত্রু িনর্মূেলর। মুিজব আমেল েস শত্রু বলেত বুঝােনা হেতা জাসদ ও
চীনপন্িথ কম্যুিনস্টেদর। আর এখন ইসলামপন্িথরা।
েকান

সভ্যেদেশ

েকান

মন্ত্রী

বা

রাজৈনতীক

দেলর

েকান

েনতা

প্রিতপক্ষ িনর্মূেলর এমন প্রকাশ্য েঘাষণা িদেব েসিট িক ভাবা যায়?
এখােন অপরাধ েতা হত্যায় উৎসাহ েদয়ার। এিট েতা রাজৈনতীক সন্ত্রাস।
েকান সভ্য েদেশ এ অপরােধ কােরা রাজনীিতর অিধকার দূের থাক,তােক
েতা িনশ্িচত েজেল েযেত হয়। অথচ মিহউদ্দীন খান আলমগীর এখনও
মন্ত্রী। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এমন িনর্েদেশ হ্ত্যাপাগল খুনীরা যখন
রাস্তায় েনেম কাউেক খুন কের -তখন েস খুেনর দায়ভার েতা
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর। েয েদেশ সুস্থ্য আইন-আদালত আেছ েস েদেশ েয
খুন কের তােকই শুধু েজেল েনয়া হয় না,েস খুেনর িপছেন েয গডফাদারিট
উৎসাহ েজাগায় তােকও ডান্ডােবির পড়ােনা হয়। সম্প্রিত িনহত
িবশ্বিজৎ দােশর বড় ভাই মািনক দাশ েস েমাটা িবষয়িট সহেজই বুঝেত
েপেরেছন। তাই ঢাকায় এক সমােবেশ িতিন তাঁর ভাইেয়র খুেনর অপরােধ
স্বরাষ্টমন্ত্রীেক িরমান্েড েনয়ার দাবী তুেলেছন।
রাজৈনতীক শত্রু িনর্মূেলর লক্ষ্েয আওয়ামী লীেগর েনতাকর্মীরা আজ
েথেক িতিরশ বছর আেগ ঘাতক দালাল িনর্মূল কিমিট গঠন কেরিছল। হত্যা

বা
িনর্মূেলর
েয
রাজনীিতিট
সাধারণতঃ
বেনজঙ্গেল
লুকােনা
আন্ডারগ্রাউন্ড সন্ত্রাসীেদর কাজ,আওয়ামী লীগ েস রাজনীিতেকই
বাংলােদেশর প্রকাশ্য রাজপেথ নািমেয় আেন। ঢাকার রাজপেথ েস
সন্ত্রাসী রাজনীিতর ভয়ংকর রূপিট েদশবাসী এবং েস সােথ িবশ্ববাসী
েদখেলা িবশ্বিজত দােশর নৃশংস হত্যার মধ্য িদেয়। িবশ্বিজৎ অতীেতর
সকল িনর্বাচেন আওয়ামী লীগেক েভাট িদেয়িছল। েস একজন।িহন্দু।
খুিনরা েয ছাত্রলীেগর েসিট জানেতা বেলই েস িনেজর িহন্দু পিরচয়িট
বার বার েপশ কেরেছ। িহন্দুরা েয আওয়ামী লীেগর িবশ্বস্ত
েভাটব্যাংক েসিট িবশ্বিজৎ তােদর জািনেয় িদেয় িনেজর প্রাণ বাঁচােত
েচেয়িছল। নইেল েস মরেণর মুহুর্েত তার মগেজ েস েয িহন্দু েস পিরচয়
েদয়ার েখয়াল আসেব েকন? িকন্তু তােত তাঁর প্রাণ বাঁেচিন।
হত্যাপাগল পশুরা কখেনা কােরা ধর্ম েদেখ না,ছাত্রলীেগর খুিনেদর
কােছ িবশ্বিজেতর িহন্দুপিরচয়ও তাই গুরুত্ব পায়িন। খুিন েতা
অন্যেক খুেণর আেগ তার িনেজর িবেবকেক আেগ খুন কের। িবেবক েবঁেচ
থাকেল েকউ িক রাজপেথর িনরীহ মানুষেক খুন কের? আর ছাত্রলীগ েয এমন
খুনীেদর
িদেয়
পিরপূর্ণ
েসিট
িক
প্রমােণর
অেপক্ষা
রােখ?
বাংলােদেশর িহন্দুেদর জিমজমা ও তােদর মন্িদেরর ভূিম েকান
মাওলানা-েমৗলভীর
হােত
জবরদখল
হয়িন।
হেয়েছ
আওয়ামী
লীেগর
েনতাকর্মীেদর হােত। সম্প্রিত রাজধািন ঢাকায় এক মন্িদেরর িবশাল
জিম আওয়ামী লীগ েনতােদর হােত েবদখল হেয়েছ,এবং েস িবষেয় পত্িরকায়
িরেপার্টও এেসেছ। আওয়ামী লীগ েয শুধু িহন্দুেদর নয়,েকান মানুেষরই
বন্ধু হেত পাের না,েসিট বাংলােদেশ বহু
পারেলও িবশ্বিজত প্রাণ িদেয় বুেঝ েগেছ।

মানুষ

এখনও

বুঝেত

না

আওয়ামী লীেগর খুেনর রাজনীিত
প্রশ্ন হেলা,ছাত্রলীেগ এত খুিন ও এত সন্ত্রাসী িক কের সৃষ্িট
হেলা? মশা-মািছ হঠাৎ েবেড় উেঠ না,েস জন্য দূিষত পিরেবশ চাই।
সন্ত্রােসর পিরচর্যােতও েতমিন উপেযাগী রাজৈনতীক সংস্কৃিত চাই।
আওয়ামী লীগ েসিটই সৃষ্িট কেরেছ। েচঙ্িগস খাঁ ও হালাকু খাঁ েদশজয়
ও লুন্ঠেনর স্বার্েথ তার েগাত্েরর হত্যাপাগল েলাকেদর িনেয় ভয়ংকর
এক েসনাবািহনী গেড় তুেলিছল। েস বািহনীর েলােকরা েবেড় উেঠিছল অিত
েরাগাগ্রস্ত েচতনা িনেয়। ভয়ংকর িনষ্ঠুরতাই িছল তােদর চিরত্েরর
প্রধান রূপ। লােখা লােখা িনরাপরাধ নারী-পুরুষ,িশশু-বৃদ্ধ মানুষেক
েস বর্বর ৈসিনেকরা আনন্দিচত্েত হত্যা করেত পারেতা। হত্যার পর
তােদর কর্িতত মাথা িনেয় উৎসবও করেতা। ঘরবািড়,মসিজদ-মাদ্রাসা ও

লাইব্েররীগুেলােত তারা আগুন িদত। বাগদাদ,সমরকন্দ,েবাখারার ন্যায়
মুসিলম সভ্যতার িবশাল িবশাল নগরগুিলেক তারা উৎসব ভের ধ্বংস
কেরেছ। এসব নগরীর লাখ লাখ নাগিরকেদর তারা হত্যা কেরেছ। তেব
েচতনার এ ভয়ংকর েরােগ শুধু হালাকু-েচঙ্িগজ ও তার েসনাবািহনীর
েলােকরাই আক্রান্ত হয়িন। কেলরা-যক্ষা-এইড-েয়র সংক্রামক জীবাণূ
সমাজ েথেক িনর্মূল হয় না,নানা জনপেদ তা বার বার িফের আেস। েতমিন
সংক্রামক রুগ্ন েচতনাও মারা যায় না। হালাকু-েচঙ্িগেজর েচতনাও তাই
বহু েদেশ বহু হালাকু-েচঙ্িগজ-িহটলােরর জন্ম িদেয়েছ। েশখ মুিজব ও
েশখ হািসনারাও েয েস সংক্রামক েচতনায় ভয়ানক ভােব আক্রান্ত েস
প্রমাণ িক কম? তেব মুিজব ও হািসনা তারা অনুসািরেদর িনেয় েকান
ডাকাত দল গেড়নিন,হালাকু েচঙ্িগেজর ন্যায় েকান েসনাবািহনীও
গেড়নিন। গেড়েছন রাজৈনতীক দল। েস দলিট হেলা বাংলােদশ আওয়ামী লীগ।
লক্ষ্য,প্রিতপক্ষ
িবেরাধী
দলগুেলার
িনরস্ত্র
েনতা-কর্মীেদর
িনর্মূল করা এবং েদেশর উপর দখলদাির প্রিতষ্ঠা করা। মুিজেবর
সন্ত্রাস েথেক মাওলানা ভাসানীর ন্যাপ েযমন রক্ষা পায়িন,রক্ষা
পায়িন মুসিলম লীগও। রক্ষা পায়িন চীনপন্িথ কম্যুিনস্টরা। েতমিন
আজ
রক্ষা পাচ্েছ না জামায়ােত ইসলািম ও িবএনিপর েনতা-কর্মীরা।
েচঙ্িগজ খাঁ ও হালাকু খাঁ’েদর িবশাল সাম্রাজ্য স্থাপেনর িপছেন
েকান উন্নত আদর্শ ও ন্যায়নীিত িছল না,িছল িহংস্র পাশিবকতা। মুিজব
ও তাঁর দল আওয়ামী লীেগর রাজৈনতীক িবজেয়র িপছেনও েকান উন্নত আদর্শ
ও ন্যায়নীিত নাই। েশখ মুিজেবর রাজনীিত সবেচেয় বড় িবজয়িট এেসিছল
১৯৭০ সােল
সন্ত্রােসর

িনর্বাচেন। অথচ েসিট এেসিছল িনেরট
মাধ্যেম। েস িনর্বাচেন অন্য েকান

েধাকাবািজ ও
দলেক মুিজব

িনর্বাচিন প্রচাের নামেতই েদয়িন। শুিনেয়িছেলন আট আনা েসর চাল
খাওয়ানার িমথ্যা প্রিতশ্রুিত। পািকস্তান আমেলর পূর্ব পািকস্তানেক
িতিন শ্মশান বেলিছেলন,েস শ্মশােনর বুেক িতিন েবেহশত নািমেয় আনার
ওয়াদা িদেয়িছেলন। অথচ বাস্তেব উপহার িদেয়িছেলন ভয়ানক দুর্িভক্ষ যােত বহুলক্ষ মানুেষর মৃত্যু ঘেটিছল। ওয়াদা িদেয়িছেলন বহুদলীয়
পার্লােমন্টাির গণতন্ত্েরর। অথচ প্রিতষ্ঠা কেরিছেলন একদলীয়
বাকশালী স্ৈবরাচার। েদশবাসীর সােথ ভন্ডামী আর কােক বেল? আর তাঁর
সন্ত্রাসী দুর্বৃত্িত? িতিন ১৯৭০ সােল ১৮ জানুয়ািরেত পল্টেন তাঁর
দলীয় কর্মীরা জামায়ােত িমিটংেয় হামলা কের িতনজন িনরপরাধ মানুষেক
হত্যা কেরিছল এবং আহত কেরিছল শত শত িনরীহ মানুষ। এভােব পন্ড কের
িদেয়িছল জামায়ােতর জনসভা। েস িনর্বাচিন জনসভায় মাওলানা মওদূদীর
বক্তৃতার কথা িছল। ঐ একই স্থােন ২৫ জানুয়ািরেত জনসভা িছল জনাব
ফজলুল কােদর েচৗধুিরর েনতৃত্বাধীন মুসিলম লীেগর। েসিটও হেত

েদয়িন। েস ময়দােন নূরূল আমীন সােহেবর েনতৃত্বাধীন িপিডিপর জনসভাও
হেত েদয়িন। এই হেলা আওয়ামী লীেগর সংসদীয় গণতান্ত্িরক রাজনীিতর
নমুনা। দলিট ১৯৭০-েয়র িনর্বাচেন একই রূপ সন্ত্রাস জাির েরেখিছল
রাজধানীর বাইেরও। এভােব েকান দলেকই তারা জনগেণর কােছ েযেত েদয়িন।
েয েকান সভ্যেদেশই গণতন্ত্র হত্যা এক গুরুতর অপরাধ। প্রিতেদেশ েস
অপরােধ অপরাধীেক প্রাণদন্ড েদয়া হয়। িবেলেত গণতন্ত্র হত্যার
অপরােধ েদেশর রাজা প্রথম চার্লসেক সপ্তদশ শতাব্দীেত মৃত্যুদণ্ড
েদয়া হেয়িছল। গণতন্ত্েরর হত্যাকাির হুসনী েমাবারেক আজ েজেল রাখা
হেয়েছ। িনিষদ্ধ করা হেয়েছ তার দলেক। িলিবয়ার গাদ্দাফীেকও হত্যা
করা হেয়েছ। িনিষদ্ধ করা হেয়েছ তার দলেক। িতউিনিসয়ার প্েরিসেডন্ট
িবন আলীেক েদশ েথেক পলায়ন কের বাঁচেত হেয়েছ। িকন্তু বাংলােদেশ
গণতন্ত্র হত্যাকাির েশখ মুিজব ও তার দেলর শাস্িত হয়িন। ১৯৭৫
প্রাণ হািরেয় েস অপরােধর শাস্িত েথেক মুিজব েবঁেচ িগেয়িছেলন।
মুিজব েসিদন মারা েগেলও আওয়ামী লীগ তােত েবঁেচ িগেয়িছল। নইেল
েসিদন েস বাকশালী দুঃশাসেনর শাস্িতস্বরূপ আওয়ামী লীগেক িশকড়শুদ্ধ
িনর্মূল হেত হেতা। িকন্তু েসিট না হওয়ায় িবপদ েবেড়েছ বাংলােদেশর
জনগেণর। গণতন্ত্রহত্যাকাির েস দলিট এখনও পুেরান িশকড় িনেয় েবঁেচ
আেছ এবং আজ আবার বাকশালী স্ৈবরাচার িফিরেয় আনার সুেযাগ েপেয়েছ।
ফল দাঁিড়েয়েছ,বাংলােদেশ আজ শুধু গণতান্ত্িরক স্বাধীনতাই িবপন্ন
হয়িন,িবপন্ন হেয়েছ জনগেণর জানমালও। িবশ্বিজৎ খুন হেয়েছ,ইিলয়াস
আলী গুম হেয়েছ এবং বহু জামায়াত-িশিবরকর্মী িনহত ও িনর্যািতত
হচ্েছ েতা েস িবপন্নতা িনেয়ই।

আদালত এখন েমেঠা আদালত
আওয়ামী আক্রমেনর িশকার েদেশর িবচার-আদালতও। কারণ স্বাধীন িবচার
বাঁচেল দুর্বৃত্ত ও খুিনেদর বাঁচািট অসম্ভব হেয় উেঠ। তাই ডাকাত
পাড়ায় ন্যায়-িবচােরর সািলশ বেস না। বরং চেল ডাকাত-িবেরাধীেদর
িনর্মূেলর আেয়াজন। েতমন একিট লক্ষ্যেক সামেন িনেয়ই আওয়ামী লীগ
েদেশর আদালতেক েমেঠা আদালেত পিরণত কেরেছ। েমেঠা আদালেতর েস
মেডলিট তারা খাড়া কেরিছল নব্বইেয়র দশেক। নব্বইেয়র দশেক আওয়ামী
লীগ ক্ষমতায় িছল না। িকন্তু ক্ষমতার বাইের থাকেলও রাজৈনতীক
শত্রুিনধেনর এেজণ্ডা েথেক তারা সের দাড়ায়িন। েস এেজণ্ডা িনেয়ই
তারা েসিদন মােঠ আদালত বিসেয়িছল। েসিট সহেরায়ার্িদ উদ্যােনর
মােঠ। এরূপ েমেঠা আদালেত আসামীর িবরুদ্েধ েযমন বহু উিকল

থােক,েতমিন উিকেলর েচেয়ও পক্ষপাতদুষ্ট বহু িবচারক থােক। িকন্তু
থােক না আসামীর পক্েষ েকান উিকল। থােক না আদালেত আসামীর কথা বলার
সুেযাগ। েতমন একিট েমেঠা আদালত িনেয়ই আওয়ামী লীেগর অহংকার। েস
আদালেতর মেডল িনেয় তিড়ঘিড় কের যুদ্ধাপরাধী িবচােরর নােম তারা
আদালেতর বাইের আেরক আদালত গেড়েছ। নাম িদেয়েছ আন্তর্জািতক অপরাধ
ট্রাইবুনাল। এ আদালেত সাক্ষ্য িদেত এেস আদালেতর সামেন েথেক
পুিলেশর হােত সাক্ষীও হাইজ্যাক হেয় েগেছ। আজ
অবিধ তার েকান
সন্ধান েমেলিন। এই হেলা িবচােরর নমুনা!েকান িকছুেক আন্তর্জািতক
করেত হেল িনজ েদেশর বাইের অন্যেদেশর েলাকেদর সােথও তার
সংশ্িলষ্টতা বাড়ােত হয়। ‘িদ েহগ’-েয় েয আন্তর্জািতক আদালত রেয়েছ
তােত নানা েদেশর িবচারক েযমন আেছ,েতমিন উিকলও আেছ। িকন্তু
বাংলােদেশর আন্তর্জািতক আদালেত েস সেবর বালাই নাই। একজন ব্িরিটশ
আইনিবদ এ আদালেত আসামী পক্েষর উিকল হেত েচেয়িছেলন। িকন্তু তাঁেক
অনুমিত েদয়া হয়িন। আন্তর্জািতক অপরাধ ট্রাইবুনােলর নােম মস্করা
আর কােক বেল!
লক্ষণীয় হেলা,িনজামূল হেকর ন্যায় েযসব ব্যক্িতেদর হািসনা সরকার
িবচারক রূেপ বিসেয়েছ তারা নব্বইেয়র দশেক সহেরায়ার্িদ উদ্যােনর
েমেঠা আদােলেতর েলাক। িবচারক পেদ আসীন হেলও আসেল তারা আওয়ামী
লীেগর দলীয় ক্যাডার। েয আওয়ামী ক্যাডারগণ রাজপেথ িবশ্বিজৎেদর মত
িনরীহ মানুষেদর হত্যা করেলা তারাই আজ
মাথায় িনরপরাধ মানুষ হত্যার ষড়যন্ত্র

িবচারেকর েবেশ ঠান্ডা
করেছ। এ লক্ষ্য তােদর

ভিবষ্যেতর পিরকল্পনািট আেরা ভয়ানক। শুধু একিট বা দুিট গৃেহ
ডাকািত করেল ডাকাতেদর অস্িতত্ব বাঁেচ না। চাই লাগাতর ডাকািত।
িনেজেদর বাঁচার স্বার্েথ ডাকািতেক তারা তাই একিট
ইন্সিটিটউশন রূেপ বাঁিচেয় রাখেত চায়। ইসলামপন্িথরা েয

েপশাগত
আওয়ামী

লীেগর িচরকােলর শত্রু েসিট আওয়ামী লীগ বুেঝ। ফেল শত্রুিনধেনর েস
প্রক্িরয়ােকও তারা যুগ যুগ চালু রাখেত চায়। তাই অধ্যাপক েগালাম
আযম, মাওলানা িদলাওয়ার েহােসন সাঈদী বা মাওলানা িনজামীর মত
েলাকেদর ফাঁসীেত ঝুিলেয়ই তারা িবচােরর কাজ েশষ করেত রািজ নয়।
মানবািধকার িবেরাধী অপরােধর অিভেযাগ এেন িনেজেদর সকল রাজৈনতীক
শত্রুেদর িনর্মূেলর এ ধারােক তারা যুগ যুগ অব্যাহত রাখেত চায়।
তােদর যুক্িত,একাত্তেরর রাজাকারেদর অেনেকর মৃত্যু হেলও নতুন
রাজাকার জন্ম িনচ্েছ। এ নতুন রাজাকারেদরও তার িবচার চায়। তােদর
খুেনর কােজ আদালেতর িবচারকেদর তারা ব্যবহার করেত চায়। আওয়ামী
লীেগর েনতাগণ তােদর েস িহংস্র অিভপ্রােয়র কথা েগাপনও রােখিন।
আেরা েঘাষণা িদেয়েছ,স্েরফ জামায়াত েনতােদর িবচার িনেয় তারা খুিশ

নয়,জামায়ােতর সমর্থণ িনেয় যারা ক্ষমতায় িগেয়েছ তােদরেকও তারা
কাঠগড়ায় তুলেব। অর্থাৎ আদালেত তুলেব িবএনিপর েনতােদরও। েতমন একিট
লক্ষ্য পূরেণ আন্তর্জািতক অপরাধ ট্রাইবুনাল নােমর এ েমেঠা
আদালতেক তারা একিট প্রািতষ্ঠািনক িভত্িত িদেয় বাঁিচেয় রাখেত চায়।
কারা একাত্তের অস্ত্র হােত ময়দােন িছল েসিট এখােন গুরুত্বপূর্ণ
নয়,কােরা এখন আওয়ামী লীগ ও তােদর প্রভু ভারেতর িবরুদ্েধ কথা বেল
এবং কারা শিরয়েতর প্রিতষ্ঠা চায় েসিটই গুরুত্বপূর্ণ। েসগুিল
িচত্িরত হচ্েছ মানবতািবেরাধী অপরাধ রূেপ। শাস্িতেযাগ্য অপরাধ
রূেপ িচহ্িনত হচ্েছ ঘের িজহাদ ও শিরয়িত িবধান িবষয়ক বই রাখািটও।
এ অপরােধ অপরাধীেদর তািলকায় তারা িদন িদন নতুন নাম েযাগ করেত
থাকেব। এবং যােক ইচ্ছা তােক তারা কাঠগড়ায় তুলেব। আদালত এভােব
ব্যবহৃত িনর্যাতেনর হািতয়ার রূেপ। িহটলােরর গ্যাস েচম্বাের িগেয়
ভস্ম হওয়ার জন্য িক ইহুদীেদর অপরাধী হওয়ার প্রেয়াজন পড়েতা?
িবশ্বিজৎেক িনহত হওয়ার জন্যও িক অপরাধী হেত হেয়েছ? েতমিন আওয়ামী
ক্যাডারেদর আদালেত শাস্িত পাওয়ার জন্যও িক অপরাধী হওয়ার প্রেয়াজন
পড়েব?
এসব
েমেঠা
আদালেত
রায়
েলখা
হয়
গ্েরফতােরর
বহু
আেগই,গ্েরফতার ও িবচােরর মহড়া েদয়া হয় শুধু একিট আনুষ্ঠািনকতা
পূরেণর লক্ষ্েয। সরকার এমন আদালত েথেক শুধু একিট রােয়র জন্য
পাগল,িবচােরর জন্য নয়। আন্তর্জািতক অপরাধ ট্রাইবুনােলর প্রধান
িবচারপিত িনজামূল হক ও ব্রােসল্স-এ অবস্থানরত িজয়াউদ্দীেনর মােঝর
দীর্ঘ স্কাইপী আেলাচনায় েতা েস সত্যিটই েবিরেয় এেসেছ।
“আমার েদশ” পত্িরকািট এক অিত সাহসী ও স্মরণীয় কাজ কেরেছ। সত্য
েগাপন করা ইসলােম হারাম। আর েসিট প্রকাশ করা অিত পূণ্যময় কাজ। আর
“আমার েদশ” েয সত্যিট প্রকাশ করেছ েসিট েকান মামূলী িবষয় নয়।
বাংলােদেশর ১৬ েকািট মানুেষর িনরাপত্তা ও ন্যায়িবচার লােভর সােথ
এিট জিড়ত। “আমার েদশ” পত্িরকায় িববরণিট ছাপা না হেল জনগেণর েস
গুরুত্বপূর্ণ সত্যিট অজানা েথেক েযত। িনজামূল হক নােমর এই আওয়ামী
ক্যাডারও তখন ইিতহােস িবচারক রূেপ স্বীকৃিত েপেয় েযত এবং বহাল
তিবয়েত থাকেতা। প্রশ্ন হেলা,িবচারকরূপী আওয়ামী লীেগর এমন ক্যাডার
িক শুধু িনজামূল হক একা? বাংলােদেশর আদালতগুিল েতা তােদর দ্বারা
এখন
পিরপূর্ণ।
এমন
িবচারকেদর
কারেণই
েতা
আদালেতর
রােয়
তত্ত্বাবধায়ক সরকােরর িবধানিট েবআইনী েঘািষত হেয় েগেলা। এবং আর
গভীর রাজৈনতীক সংকেট িগেয় পড়েলা েদশ। েস রােয়র সােথ সুপ্িরম
েকার্েটর সােবক প্রধান িবচারপিত খায়রুেলর পেকেট চেল েগেল
বাংলােদশ সরকােরর ত্রাণতহিবল েথেক বহু লক্ষ টাকা।

েশখ হািসনার সন্ত্রাস
মুিজব মারা েগেছ। িকন্তু মুিজেবর গণতন্ত্র হত্যার েচতনািট মেরিন।
তা দারুন ভােব েবঁেচ আেছ আওয়ামী লীেগর েনতা-কর্মী ও ক্যাডারেদর
মােঝ। িবেরাধীেদর িনর্মূেলর নীিতই িছল মুিজেবর রাজনীিত। েস
নীিতিট েয আওয়ামী লীেগ কতটা প্রকট,েসিট শুধু রাজপেথ িনরীহ মানুষ
হত্যােতই প্রকাশ পাচ্েছ না। ফুেট উঠেছ েনতােদর বক্তৃতািববৃিতেতও। সারদা’র পুিলশ এ্যাকােডমীেত প্রদত্ত এক বক্তৃতায় েশখ
হািসনা বেলেছন,“পুিলশ েযন ৈধর্েযর সােথ জামায়াত-িশিবরেক প্রিতহত
কের।” িকন্তু প্রশ্ন হেলা,জামায়াত িশিবরেক েকন প্রিতহত করা হেব?
তারা িক বাংলােদেশর নাগিরক নয়? রাজনীিতর অিধকার িক তােদর েমৗিলক
মানবািধকার নয়? েস অিধকাের হাত েদয়া েতা সন্ত্রাস। অথচ েস
সন্ত্রােসর রাজনীিতেত েনেমেছন েশখ হািসনা। বাংলােদশ কােরা িপতার
তালুক বা জিমদাির নয়। বাংলােদেশর মািটেত েশখ হািসনা ও তার দেলর
রাজনীিতর যতটা অিধকার আেছ, জামায়াত-িশিবর কর্মীরও েস পিরমান
অিধকার আেছ। তা েথেক এক িবন্দু কম নয়। জামায়াত-িশিবরেক প্রিতহত
করা ও িনর্মূল করা যিদ সুস্থ্য রাজনীিত হয়,তেব আওয়ামী লীগেক
প্রিতহত করা ও িনর্মূল করাও েতা ন্যায্য রাজনীিত। এেত িক েদেশ
সংঘাত বাড়েব না? এমন প্রিতহত করার রাজনীিত িক কােরা মানবািধকােরর
উপর হামলা নয়? আর এমন হামলা িক শাস্িতেযাগ্য েফৗজদাির অপরাধ নয়?
তাছাড়া রাজনীিতেত েকান দলেক প্রিতহত করার দািয়ত্ব েকন পুিলশ
িনেব? বরং পুিলেশর দািয়ত্ব হেলা,যারা অন্যেদর রাজনীিত প্রিতহত
করার নােম তােদর মানিবক অিধকাের হাত েদয় তােদরেক গ্েরফতার করা ও
েকার্েট চালান েদয়া।
েয েকান েদেশই িবিভন্ন দেলর মােঝ রাজৈনতীক লড়াই থােক। তেব েসিট
হেত হেব রাজৈনতীক ভােব। পুিলশ িদেয় নয়। দলীয় গুন্ডােদর িদেয়ও নয়।
সরকার িক জােন না েয েদশ আজ ভয়ানক িবপর্যেয়র মুেখ। েচারেদর হােত
েদেশর েশয়ার বাজার েথেক ২০-৩০ হাজার েকািট টাকা চুির হেয় েগেছ।
হলমার্ক গ্রুফ একাই চুির কের িনেয়েছ েসানালী ব্যাংেকর বহু হাজার
েকািট টাকা। দূর্নীিতর কারেণ পদ্মা ব্রীেজর কাজ বন্ধ হেয় েগেছ।
েচারেদর েদৗরাত্ম েদেখ িবশ্বব্যাংক ঋণদান েথেক হাত গুিটেয়
িনেয়েছ। হাজার হাজার মানুষ পেথঘােট সন্ত্রাসীেদর হােত িনঃস্ব
হচ্েছ,বহু হাজার মানুষ পেথঘােট মারা যাচ্েছ,শত শত মিহলা ধর্িষতাও
হচ্েছ। অথচ প্রধানমন্ত্রী এিনেয় পুিলশেক সক্িরয় হেত নিসহত
কেরনিন। কারণ একটাই। তা হেলা,এসব খুিন,সন্ত্রাসী,েচারডাকাত এবং

ধর্ষকগণ প্রধানমন্ত্রীর রাজৈনতীক শত্রু নয়। তারা সরকােরর
ব্যর্থতার সমােলাচকও নয়। আাওয়ামী লীগ সরকােরর পদত্যাগ দাবী কের
তারা রাস্তােত নােম না,হরতালও কের না। ফেল তােদর দমন করািট
সরকােরর প্রােয়ািরিট নয়। িকন্তু যারা তাঁর অপশাসেনর িবরুদ্েধ
িবক্েষােভ রাস্তায় নােম, িতিন তােদর িনর্মূল চান। এবং পুিলশেক
িনর্েদশ িদচ্েছন তােদরেক প্রিতহত করেত।

িবশ্বিজৎ দােশর খুনই িক প্রথম খুন?
িবশ্বিজৎেক
িনর্মম
হত্যার
পর
েডইলী
স্টার,সমকাল,কােলর
কন্ঠ,মানবজমীণ,প্রথম আেলার ন্যায় আওয়ামী ঘরানার পত্িরকাগুিলও
এরূপ িনষ্ঠুর হত্যার িনন্দা কেরেছ। তারাও িবচার দাবী কেরেছ।
আওয়ামী রাজনীিতর সমর্থক কলািমস্টেদর অেনেক িনন্দা কের কলামও
িলেখেছন। িকন্তু প্রশ্ন হেলা,বাংলােদেশর রাজনীিতেত িক এটাই প্রথম
খুন? এই প্রথম েযন তােদর িবেবক মৃত অবস্থা েথেক েজেগ উঠেলা। এিট
িক এজন্য েয িবশ্বিজৎ দাশ একজন িহন্দু? মুিজব আমেল হাজার হাজার
মানুষ িবশ্বিজৎেয়র ন্যায় িনহত হেয়েছ। হাজার হাজার িনহত হচ্েছ
হািসনার আমেল। িকন্তু েকান একিট খুেনরই িক িবচার হেয়েছ? মুিজব
আমেল েযমন হয়িন, হািসনার আমেলও হচ্েছ না। ২০০৬ সােলর ২৮ অক্েটাবর
জামায়ােতর সমােবেশ হামলা কের ৬ জন িনরীহ মানুষেক হত্যা কেরিছল।
হত্যার পর আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীেগর েনতাকর্মীরা লােশর উপর
নাচানািচ কেরিছল। েস হত্যা িক িবশ্বিজৎ হত্যার েচেয় কম নৃশংস
িছল? িমিছল করা মানিবক অিধকার। েস অিধকার খুেনর মধ্য িদেয় িছিনেয়
েনয়া হেয়িছল। তাই এ অপরাধ েযমন খুেনর অপরাধ েতমিন মানাবািধকার
িবেরাধী অপরাধ। িকন্তু আওয়ামী লীেগর েস খুিনেদর আজও
শাস্িত
হয়িন। তা িনেয় েকান মামলাও হয়িন। িকন্তু ২০০৬ সােলর ২৮ অক্েটাবের
েস নৃশংস হত্যা িনেয় িক আজেকর ন্যায় পত্রপত্িরকায় এত েলখােলিখ
হেয়িছল? ছাপা হেয়িছল িক েকান ছিব? হেয়িছল িক এত িটিভ টক েশা? না
হওয়ার কারণ িক এিট,িনহতরা িহন্দু িছল না? এরশােদর শাসনামেল
রাজশাহীর দুইজন িশিবর কর্মীেক েযভােব খুন করা হেয়িছল েসিট িক কম
বীভৎস ও িনষ্ঠুর? িশিবর কর্মীেদর মাথা ইেটর উপর েরেখ অন্য ইট
িদেয় েজাের েজাের গুিতেয় গুিতেয় মাথার খুিল ভাঙ্গা হেয়িছল।
আদালেত েস নৃশংস খুেনর িবচারও হেয়িছল। খুিনেদর শাস্িতও হেয়িছল।
িকন্তু েস খুিনেদর শাস্িত েভাগ করেত হয়িন। েস গুরুতর অপরােধর
শাস্িত দুর্বৃত্ত এরশাদেক িদেয় েশখ হািসনা মাফ কিরেয় িনেয়িছল।
িকভােব
মাফ
কিরেয়িছল
েস
িববরন
িদেয়েছন
এরশােদর
তৎকালীন

প্রধানমন্ত্রী আতাউর রহমান খান তার স্মৃিতচারণ মূলক বইেত। এরশাদ
তখন তাঁর গদী বাঁচােত িমত্র খুঁজিছল। িমত্র রূেপ কােছ েভড়ােত
চাচ্িছল
েশখ
হািসনােক।
েস
অিছলায়
হািসনােক
দাওয়াত
কের
প্েরিসেডন্েটর অিফেস আনা হয়।আতাউর রহমান খান িলেখেছন,এরশােদর
অিফেস ঢুেক েশখ হািসনা েগাঁ ধরেলন,রাজশাহীর িশিবরকর্মী হত্যার
অপরােধ সাজাপ্রাপ্ত খুিনেদর প্রথেম শাস্িত মােফর ওয়াদা িদেত
হেব,এবং েসিটর পরই িতিন আেলাচনায় বসেবন। এরশােদর কােছ তার গদীর
স্বার্থটাই িছল বড়। খুিনেদর শাস্িত তার কােছ েকান িবেবচ্য িবষয়ই
িছল না। িনেজেদর গদী বাঁচােত এমন স্ৈবরাচািররা সাজাপ্রাপ্ত
খুিনেদর সাজা মাফ করেত েযমন রাজী,েতমিন প্রস্তুত হাজার হাজার
খুিনেক রাস্তায় নামােতও। এক্েষত্ের স্ৈবরাচাির এরশাদ,স্ৈবরাচাির
হািসনা ও স্ৈবরাচাির মুিজেবর মােঝ িক েকান পার্থক্য আেছ?
স্ৈবরাচাির আইয়ুবও উনসত্তেরর গণ-আন্েদালেনর প্েরক্ষাপেট িনেজর
গদী বাঁচােত েশখ মুিজেবর উপর েথেক আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ন্যায়
অিত সত্য মামলািটও তুেল িনেয়িছেলন। এবং তাঁর ন্যায় এক েদশধ্বংসী
ভয়ংকর অপরাধীেক রাজনীিত করার সুেযাগ
বাঁচােনার েচেয় আইয়ুব খােনর কােছ গদী

িদেয়িছেলন। পািকস্তান
বাঁচােনাই েসিদন েবশী

গুরুত্বপূর্ণ িছল।
প্রিত েপশার েলােকরাই িনজ েপশায় সফলতা িনেয় উৎসব কের। খুেনর পর
তাই উৎসব কের খুিনরা। পত্িরকায় প্রকািশত হেয়েছ,িবশ্বিজৎেয়র
হত্যার পরএ খুিনরা তাই উৎসব কেরেছ। িবশ্বিজৎেয়র রক্েত হাত রািঙেয়
জগন্নাথ িবশ্বিবদ্যালেয়র ছাত্রলীগ েনতার জন্মিদেন খুিনরা েস রােত
নাচাচািচ কেরেছ। নব্বইেয়র দশেক জাহাঙ্িগরনগর িবশ্বিবদ্যালেয়র
ছাত্রলীগ েনতারা েতমিন এক উৎসব কেরিছল। েসিট িছল ধর্ষেন
েসঞ্চুিরর উৎসব। েস খবরও পত্িরকায় প্রকািশত হেয়িছল। সমগ্র মানব
ইিতহােস এ িছল এক িবরল ৈপশািচক উৎসব। জঘন্য অপরাধীরও এমন রুচী
সচারচর থােক না। পিততাপল্িলেত এমন উৎসব হয় না। িকন্তু এমন
অপরাধীেদর িভড় আওয়ামী লীেগ। তৎকালীন হািসনা সরকারও েস জঘন্য
অপরাধীেদরেক শাস্িত েদয়ার প্রেয়াজনীয়তা েবাধ কেরনিন। তােক খুঁেজ
তাঁর পুিলশ তাই গ্েরফতার কেরিন।
অপরাধ কর্েমর পর উৎসব করা –এিট ছাত্রলীগ বা যুবলীগ কর্মীেদর
ব্যক্িতগত বদ-অভ্যাস নয়,বরং এিটই আওয়ামী লীেগর সংস্কৃিত। েস
সংস্কৃিতর গুরু েখাদ েশখ মুিজব। িসরাজ িসকদােরর হত্যার পর তাই
েশখ মুিজব সংসেদ দাঁিড়েয় উৎসব-মুখর আনন্দ িনেয় বেলিছেলন,“েকাথায়
আজ িসরাজ িসকদার?” আওয়ামী েনতাকর্মীেদর মােঝ েতমিন এক উৎসব

মুখরতা িনেয় এেসিছল ১৯৭১েয়র িডেসম্বের ঢাকা স্েটিডয়ােম। েস উৎসেব
হাতপা বাঁধা রাজকারেদর েবেয়ােনট িদেয় খুঁিচেয় খুঁিচেয় হত্যা
কেরিছল কােদর িসদ্িদক। বাংলােদেশর েকান েলখক,েকান সাংবািদক বা
েকান পত্িরকা সম্পাদেকর েচােখ েস নৃশংসতা েসিদন নৃশংসতা মেন
হয়িন। অথচ কােদর িসদ্িদকীর হােত রাজকার হত্যার েস উৎসবিট নৃশংস
বর্বরতা রূেপ ধরা পেড়িছল িবেদশী সাংবািদকেদর েচােখ। টাইম
ম্যাগািজনসহ িবশ্েবর বহু পত্িরকায় েস িনর্মম হত্যাকান্েডর ছিব
ছাপা হেয়িছল। েস বীভৎসতা েসিদন িবশ্বময় প্রচারও েপেয়িছল। আজ
যারা িবশ্বিজৎ হত্যার পর মানবতার বড় বড় বুিল আওড়াচ্েছন তারাও
েসিদন কােদর িসদ্িদকীর েস বর্বরতােক িনেয় উৎসব কেরিছল।
ডাকােতর পল্লীেত অন্যায়েক অন্যায় এবং জুলুমেক জুলুম বলা যায় না।
বরং েস েসখােন হয় িনষ্ঠুরতা ও বর্বরতা িনেয় উৎসব। িহটলােরর
জামানায় গ্যাস েচম্বাের লক্ষ লক্ষ ইহুদীর মৃত্যুেতও জার্মানীেত
তাই প্রিতবাদ হয়িন। প্রিতেদেশ ফ্যািসস্টরা একই ভােব মানুেষর
িবেবকেক হত্যা কের। বাঙালীর িবেবেক আওয়ামী লীগ েয কতটা পচন
ধিরেয়েছ আওয়ামী লীগ,যুবলীগ ও ছাত্রলীেগর কর্মীেদর কর্ম ও আচরণ
হেলা তারই প্রমাণ। আজও েস পচন িনেয় েবঁেচ আেছ দলিটর হাজার হাজার
েনতা,কর্মী ও সমর্থক। বাংলােদশ েতা এসব
দুর্বৃত্িতেত িবশ্েব ৫ বার প্রথম হেয়েছ।

দুর্বৃত্তেদর

কারেণই

খুিনরা িক শাস্িত পােব?
িবশ্বিজৎেয়র হত্যার পর অেনেকই আজ িবচার চাচ্েছ। িবচার চাইেলই িক
িবচার পাওয়া যায়? জামগাছ েথেক আম পাওয়া যায় না। িফরাউন-আবু
লাহাব-আবু েজেহলেদর সুিবচার সম্ভব হেয় তােদর িবনােশর েকন
প্রেয়াজন েদখা িদল? ডাকাতেদর িবরুদ্েধ িবচার শুরু িবচার শুরু হেল
ডাকাত দল বাঁেচ না। ডাকাত-সর্দারগণ তাই িবচাের আগ্রহী নয়। বরং
েকান ডাকাত েকাথাও িবপেদ পড়েল ডাকাত-সরদােরর দািয়ত্ব হয় েস িবপদ
েথেক তােক উদ্ধার করা। েচঙ্িগজ খান কখেনাই তার নৃশংস খুিন
ৈসিনকেদর িবচার কেরিন। িহটলারও কেরিন। মুিজব-হািসনাও কেরিন। বরং
উৎসাহ িদেয়েছ িবেরাধীেদর িনধেন। অথচ তােদর আেশ পােশ ভয়ানক
অপরাধীেদর
িদবারাত্র অবস্থান। পদ্মা-ব্রীজ িনেয় দূর্নীিতর সােথ
সােবক েযাগেযাগ মন্ত্রী আবুল েহােসন জিড়ত েস প্রমাণ নানা মহল
েথেক হািজর করেলও হািসনা তার িবচার হেত িদেত রাজী নয়। চােপর মুেখ
দূদক মামলা রুজু করেলও েসিট কেরেছ আবুল েহােসনেক বাদ িদেয়।

কারণ,আবুল েহােসন দেলর ক্যাডার। হািসনার রাজনীিতর বড় এেজণ্ডা
হেলা সাজাপ্রাপ্ত দলীয় ক্যাডারেদর েয েকান ভােব মুক্ত করােনা।
ভারতেক েস েদেশর ভূিম,পদ্মার পািন বা েদেশর মধ্যিদেয় কিরেডার
িদেত রাজী। িকন্তু িনজদেলর অপরাধীেদর বাঁচােত তাঁর নীিতেত েকান
নড়চড় েনই। বাংলােদেশর আদালেত সাজা েপেয়েছ এমন খুিনেদর মধ্য েথেক
২৫ জনেক িবগত ৪০ বছের প্েরেসেডন্েটর পক্ষ েথেক ক্ষমা করা হেয়েছ।
েস ২৫ জেনর মধ্েয ২১ জনেক ক্ষমা করা হেয়েছ আওয়ামী লীগ শাসনামেল।
কারণ, সাজপ্রাপ্তরা এসব খুিনরা হেলা আওয়ামী লীেগর ক্যাডার।
েশখ মুিজেবর ন্যায় েশখ হািসনাও জােন,আওয়ামী লীেগর শক্িতর উৎস
দেলর সুেবাধ কর্মীরা নয়। বরং েসিট েফনীর জয়নাল হাজাির,লক্িষপুেরর
আবু তােহর,নারায়নগঞ্েজর শািমম উসমান,ঢাকার ডা.ইকবােলর মত হাজার
হাজার সন্ত্রাসী খুিন। েয সন্ত্রাসী শক্িতর বেল হালাকু-েচঙ্িগেসর
হােত িবশাল ভূিম অিধকৃত হেয়িছল,েস সন্ত্রাসী শক্িতর েজােরই
বাংলােদেশ আজ
আওয়ামী লীেগর হােত অিধকৃত। নইেল দলিট বহু পূর্েব
আবর্জনার স্তুেপ িগেয় পড়েতা। ক্ষমতায় থাকা অবিধ আওয়ামী লীগ তাই এ
খুেনর িবচার করেব না। মুিজেবর
নারীপুরুষেক িনর্মম ভােব হত্যা

শাসনামেল হাজার হাজার িবহারী
করা হেয়েছ। বহু হাজার িবহার

রমনীেক ধর্ষনও করা হেয়েছ। িবহারীেদর কেয়ক লক্ষ ঘরবািড় ও েদাকানপাট আওয়ামী লীেগর সন্ত্রাসীরা জবর দখল কের িনেয়েছ। েকান সভ্য
েদেশ এমন অপরাধ হয় না। আজ
রামুেত েবৗদ্ধেদর িবরুদ্েধ কৃত
বাঙালীর অপরােধর িবরুদ্েধ কথা উঠেছ,িকন্তু একাত্তের িবহারীেদর
িবরুদ্েধ েয অকথ্য িনর্যাতনিট হেলা তার িবরুদ্েধ বাঙালীর
প্রিতবাদ ৈক? গণদাবীর চােপ যিদ িবশ্বিজৎ হত্যার িবচার হ্য়ও তবুও
িক খুিনেদর শাস্িত হেব? আদালেতর পক্ষ েথেক েতা বহু আওয়ামী লীগ
কর্মীরই শাস্িত হেয়েছ। িকন্তু েস শাস্িত প্রেয়ােগর সামর্থ িক
আদালেতর আেছ? েসিট েতা েশখ হািসনার হােত। তাঁর তাঁেবদার
প্েরিসেডন্ট িজল্লুর রহামান েতা িদবারাত্র অেপক্ষায় বেস আেছন এমন
খুিনেদর মুক্ত কের িদেত।

েচষ্টা কলংক ঢাকার
বাংলােদশ ডাকাতপাড়া নয়,বর্বর দস্যুকবিলত হালাকু-েচঙ্িগেজর েদশও
নয়। েদশবাসী সবাই আওয়ামী লীেগর ক্যাডারও নয়। এ েদেশর বহু েকািট
মানুষ মানিবক পিরচয় িনেয় বাঁচেত চায়। আওয়ামী লীেগর ভয় েবেড়েছ
মানবতাসম্পন্ন এসব মানুষেদর িনেয়। িবশ্বিজৎ হত্যার পর আওয়ামী

লীেগর ভাবমুর্িত েয েদেশ-িবেদেশ ড্েরেন িগেয় পেড়েছ েসিট দলিটর
অেনেকই েটর েপেয়েছ। পত্র-পত্িরকায় খুিনেদর হামলার রক্তাত্ব ছিব
ছাপার িবষয়িট বাংলােদেশর রাজনীিতেত এক ঐিতহািসক িবষয়। রাজৈনতীক
খুেনর এরূপ সিচত্র িববরণ আর কখেনা এভােব সামেন আেসিন। এমন বীভংস
বর্বরতার িনন্দা জানােত েবশী মানবতা লােগ না। ফেল আওয়ামী লীগ
েনতা-কর্মীেদর কান্ড েদেখ আম-জনগণও িধক্কার িদচ্েছ। িমিডয়ার এ
সাহসী কর্ম শুধু খুিনেদরই নয়,আওয়ামী লীগ সরকােরর আসল েচহারাও
জনগেণর সামেন জািহর কের িদেয়েছ। আওয়ামী লীেগর চিরত্েরর উপর এখন
আর েকান পর্দা নাই।
িবপদ বুেঝ আওয়ামী লীগ এখন শুরু কেরেছ চুনকািল মাখা ভাবমুর্িতর
উপর
হুয়াইটওয়ােশর
েচষ্টা।
শুরু
কেরেছ
নতুন
প্রপাগাণ্ডা।
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহীউদ্দীন খান আলমগীর ও প্রধানমন্ত্রীর প্েরস
সিচব আবুল কালাম আজাদ দািব কেরেছন,হামলাকারীরা ছাত্রলীেগর কর্মী
নন। অথচ তারা েয উভ্য়ই িমথ্যুক েসিটর প্রমাণও এেসেছ। খুিনরা েয
ছাত্রলীেগর কর্মী তা িনেয় প্রথম আেলা ১৫/১২/১২ তািরেখ একিট িবশাল
অনুসন্ধানী িরেপার্ট েছেপেছ। েসিটর িকছু অংশ এরূপঃ “িবশ্বিজৎ দাশ
হত্যার ঘটনায় মূল অিভযুক্তরা জগন্নাথ িবশ্বিবদ্যালেয়র ছাত্রলীেগর
েনতা-কর্মী। কেয়কজেনর পিরবার ও এলাকাবাসী এবং ছাত্রলীেগর
িবশ্বিবদ্যালয় শাখার কেয়কজন েনতার সঙ্েগ কথা বেল এ তথ্য পাওয়া
েগেছ। জানা েগেছ,িবশ্বিজৎ হত্যার ঘটনায় গ্েরপ্তার হওয়া জগন্নাথ
িবশ্বিবদ্যালেয়র ছাত্র এইচ এম িকবিরয়ার পুেরা পিরবারই আওয়ামী
লীেগর সমর্থক। গতকাল গ্রােমর বািড়েত েগেল িকবিরয়ার বাবা প্রথম
আেলােক বেলন,আেগ েকােনা দেলর সঙ্েগ সম্পৃক্ত না থাকেলও জগন্নাথ
িবশ্বিবদ্যালেয়র মেনািবজ্ঞান িবভােগ ভর্িত হওয়ার পর ছাত্রলীেগর
রাজনীিত শুরু কের িকবিরয়া। িকবিরয়ার বড় ভাই আসাদুজ্জামান
শাহজালাল
িবশ্বিবদ্যালয়
ছাত্রলীেগর
সাংগঠিনক
সম্পাদক।
গ্েরপ্তারকৃত কাইয়ুম িময়াও জগন্নাথ িবশ্বিবদ্যালয় ছাত্রলীেগর
কর্মী। রাজন তালুকদােরর ধারােলা অস্ত্েরর আঘােত িবশ্বিজৎ েবিশ
আহত হন বেল জািনেয়েছ িবশ্বিবদ্যালয় ছাত্রলীেগর েনতারা। রাজন
পুেরা এলাকায়ই ছাত্রলীেগর সক্িরয় কর্মী িহেসেব পিরিচত।গতকাল
গ্রােমর েলাকজন জানায়,রাজন ছাত্রলীেগর সক্িরয় কর্মী। এলাকায়ও
দেলর িমিছল-িমিটংেয় েস অংশ েনয়।রাজেনর বাবা প্রথম আেলােক
বেলন,“রাজন ছাত্রলীেগর রাজনীিত কের। েস িবশ্বিবদ্যালয় শাখার
আহ্বায়েকর (সােবক) কাছাকািছ থােক।” একই কথা বলল গতকাল গ্েরপ্তার
হওয়া সাইফুেলর পিরবার। জগন্নাথ িবশ্বিবদ্যালেয়র ইিতহাস িবভােগর
ছাত্র
সাইফুেলর
গ্রােমর
বািড়
নরিসংদীর
মেনাহরদী
উপেজলার

চন্দনাবাড়ীর পূর্বপাড়ায়। সাইফুেলর এলাকার সহপাঠীরা প্রথম আেলােক
বেলন,জগন্নাথ
িবশ্বিবদ্যালেয়
ভর্িতর
পর
সাইফুল
ছাত্রলীেগর
রাজনীিতেত জিড়েয় পেড়।রােশদুজ্জামান ওরেফ শাওেনর গ্রােমর বািড়
খুলনার পাইকগাছার নািছরপুর গ্রােম। বাবা লুৎফর রহমান বেলন,“ঢাকায়
যাওয়ার পের ছাত্রলীগ করা শুরু করল।’ জগন্নাথ িবশ্বিবদ্যালেয়র
মেনািবজ্ঞান িবভােগর ছাত্র আবদুল্লাহ আল মামুেনর গ্রােমর বািড়
িদনাজপুেরর পার্বতীপুর উপেজলার খিললপুর সরদারপাড়ায়। আওয়ামী লীেগর
স্থানীয় কেয়কজন েনতা বেলন, মামুনেক তাঁরা ঢাকার ছাত্রলীেগর একজন
বড় েনতা িহেসেবই জােনন। চাপািত িদেয় িবশ্বিজৎেক কুিপেয়েছ রিফকুল
ইসলাম ওরেফ শািকল। তাঁর বাবা আনসার িময়া বেলন,‘ঢাকায় রাজনীিতেত
জিড়েয় েস উচ্ছৃঙ্খল হেয় পেড়।’ মীর েমা.নূের আলম ওরেফ িলমন
রংপুেরর পীরগাছা উপেজলার ৈককুড়ী ইউিনয়েনর শুল্িলপাড়া গ্রােমর মীর
েমা.নুরুল ইসলােমর েছেল। নুরুল ইসলাম বংশানুক্রেম আওয়ামী লীেগর
সমর্থক বেল িতিন জানান। েখাঁজ িনেয় জানা েগেছ, িবশ্বিজৎ হত্যায়
জিড়ত যাঁেদর নাম-ছিব গণমাধ্যেম এেসেছ তাঁরা প্রত্েযেকই জগন্নাথ
িবশ্বিবদ্যালেয় ছাত্রলীেগর কর্মী।”

েহেলপড়া েদয়ােল শক্ত ধাক্কা
আওয়ামী লীেগর েদয়াল এখন েহেল পেড়েছ। এ েদয়াল গুিড়েয় েদয়ার এখনই
সময়। প্রেয়াজন শুধু আেরকিট শক্ত ধাক্কার। েদরী হেল তারা আবার
েদয়াল শক্ত করার সুেযাগ পােব। আওয়ামী লীগ শুধু জামায়াত-িশিবেরর
শত্রু নয়। স্েরফ িবএনিপরও নয়। িহযবুত তাহরীেররও নয়। বরং তােদর
শত্রুতা সমগ্র েদশবাসীর সােথ। গ্রােম িহংস্র বাঘ ঢুকেল বা
গ্রামবাসীর ঘের আগুণ লাগেল িক িববাদ চেল? সবাইেক েজাট েবঁেধ তখন
েস বাঘ বধ করেত হয় বা আগুণ থামােত হয়। গ্রাম বাঁচেল গ্রােমর
রাজনীিতও বাঁচেব। েতমিন িবেদশীেদর েকােল পুষ্ট স্ৈবরাচািরেদর হাত
েথেক বাংলােদশ বাঁচেল বাংলােদেশর রাজনীিতও বাঁচেব। িবপেদর এ
মুহুর্েত েয েকান িববাদই িবপর্যয় আনেব। এ মহুর্েত প্রেয়াজন হেলা
দল-মত িনর্িবেশেষ সকল েদশবাসীর মােঝ একতা। বাংলােদেশ এখন আওয়ামী
লীেগর দস্যুেদর হানা পেড়েছ। এ দস্যুেদর হাত েথেক েদশেক মুক্ত
করেত না পারেল বহু িবশ্বিজৎেকই লাশ হেত হেব। বহু িনরীহ মানুষেক
েজেলর িনর্যাতন েপাহােত হেব। বহু েলাকেকই গুম হেত হেব। বহু িনরীহ
মানুেষর ঘরবাড়ী ও েদাকানপােটও আগুণ লাগেব। এবং সমগ্র েদশ ভের
উঠেব প্রচন্ড অশান্িতেত।

তাছাড়া প্রিতিট ঈমানদােরর একিট বাড়িত দািয়ত্বও আেছ। েসিট িনছক
রাজনীিতর নয়, বরং িজহােদর। আওয়ামী লীগ শুধু জুলুমবাজই নয়,তারা েয
ইসলােমর িবপক্ষ শক্িত েস সত্য েতা তারা েগাপন কিরিন। আল্লাহ
হুকুেমর িবরুদ্েধ িবদ্েরাহই তােদর রাজনীিতর মূল কথা। আল্লাহর
পিবত্র শিরয়তী িবধানেক তারা আবর্জনার স্তুেপ রাখেত চায়। অথচ
প্রিতিট ঈমানদােরর উপর ঈমানী দায়বদ্ধতা হেলা েসিটেক েদেশর আইনআদালেত বসােনার। মু’িমন ব্যক্িত শুধু রুিট-রুজীর ধান্ধায় বাঁেচ
না। তােক বাঁচেত হয় আল্লাহর দ্বীেনর িবজেয়র সার্বক্ষিণক ভাবনা
িনেয়। ফেল এমন জােলম এবং আল্লাহর িবরুদ্েধ এমন িবদ্েরাহীর
িবরুদ্েধ িজহাদ েয খােলছ িজহাদ তা িনেয় িক েকান সন্েদহ থােক?
বাংলােদেশর মুসলমানেদর জন্য আজ বরং মহােসৗভাগ্েযর িদন। েসিট
এজন্য েয,িজহােদর পিবত্র অঙ্গেণ পিরণত হেয়েছ বাংলােদেশর প্রিত
ইঞ্িচ ভূিম। িজহােদর পিবত্র ভূিমর তালােশ তােক এখন আর
িফিলস্িতন,িসিরয়া,কাশ্িমর,েচচিনয়া,আরাকান বা আফগািনস্তােন যাওয়ার
প্রেয়াজন েনই। েস ভূিম এখন তার পােয়র তলায়। হানাদার কুচক্ির
শয়তান এখন তার হােতর নাগােল। হেজ িগেয় শয়তােনর মুর্িতেত পাথর
মারা েথেক এ সাক্ষােৎ শয়তােনর মুেখ আঘাত হানার সওয়াব িক কম?
িজহােদর এ ময়দােন েমাজািহদগণ নামেল আল্লাহর িফেরশতারাও েয নামেব
েসিট েতা সুিনশ্িচত। ফেল িবজয় েয এভােব িনশ্িচত হেব তা িনেয়ও িক
সন্েদহ আেছ? ১৬/১২/১২

আওয়ামী লীেগর ঘৃণার রাজনীিত
এবং সংঘােতর পেথ বাংলােদশ
িনর্বাচেনর পূর্েব আওয়ামী লীগ ও তার িমত্রেদর মূল লক্ষ্য িছল,
েযভােবই েহাক িনর্বাচনী জয়। এজন্য তারা িমত্রতা গেড়েছ সামিরকেবসামিরক নানা পক্েষর সােথ। িবজেয়র পর এবার তােদর এেজন্ডা

িনেজেদর রাজৈনিতক দখলদািরর স্থায়ী রূপ েদওয়া। েস লক্ষ্েয এখন
তারা দখলদাির জমােত চায় েদশবাসীর মেনর ভূবেন। কারণ, একমাত্র
েচতনার মানিচত্েরর সােথই স্থায়ী েযাগসূত্র হেলা রাজৈনিতক
মানিচত্েরর। এিট পাল্েট েগেল তাই পাল্েট যায় রাজৈনিতক মানিচত্রও।
এজন্যই রাজৈনিতক িবজেয়র পর পরই প্রিতিট েকৗশিল রাজৈনিতক পক্ষ্যই
সাংস্কৃিতক ও আদর্িশক িবজেয় মনেযাগী হয়। ইরােনর জািতয়তাবাদীরা
িছল এক্েষত্ের অিত ধুরন্ধর। তারাই রাজৈনিতক িবচ্িছন্নতার পর
আদর্িশক ও ধর্মীয় িবচ্িছন্নতােক পাকােপাক্ত কের। ইিতহাস েথেক তার
একিট উদাহরণ েদওয়া যাক। ইসলামী সভ্যতার িনর্মােণ শুরুেত
গুরুত্বপূর্ণ ভূিমকা পালন কের ইরান।
এ িবশাল ভূ-খন্ডিট এক সময় মুসিলম উম্মাহর একিট শক্িতশালী অংশ
িছল। েখালাফােয় রােশদার পর আরবগণ যথন ভাতৃঘািত সংঘােত িলপ্ত হয়
তখন েকারআেনর বড় বড় েমাফাচ্েছর, িবজ্ঞানী, িচিকৎস্যক, কিবসািহত্িযক ও দার্শিনক জন্ম েনয় ইরােন। ইমাম আবু হািনফা, আব্দুল
কােদর িজলানী, আল ফারাবী, আল রািজ, ইবেন িসনা, ইমাম আল গাজ্জালী,
েশখ সাদী, মাওলানা রুমীসহ বহু প্রিতভার জন্ম ইরােন। তারা শুধু
ইরােনর েগৗরব িছেলন না, েগৗরব িছেলন সমগ্র মুসিলম উম্মাহর।
প্রখ্যাত সমাজ-িবজ্ঞানী ইবেন খুলদুেনর মেত ইসলােমর উদ্ভব আরেব
হেলও ইসলািম সভ্যতার িনর্মান ঘেট ইরােন। আব্বাসী খিলফার দূর্বল
সমেয় েস ইরানই িবচ্িছন্ন হয় মুসিলম উম্মাহ েথেক। বলা যায় মুসিলম
ইিতহােস ইরানই হেলা জািতয়তাবাদী িবচ্িছন্নতার গুরু। ইরানী
শাসেকরা েস িবচ্িছন্নতােক স্থায়ী রূপ িদেতই পাল্েট িদেত হাত েদয়
েসেদেশর মানুেষর ধর্মীয় েচতনায়। জন্ম েদয় িশয়া মতবাদ। সাফাভী
শাসকেদর েস বলপূর্বক ধর্মীয় পিরবর্তেন লক্ষ লক্ষ সূন্নী
মুসলমানেক হত্যা করা হয়। ফেল িনছক এক রাজৈনিতক প্রেয়াজেন এককােলর
সূন্নী ইরান পিরণত হয় িশয়া রাষ্ট্ের। প্রিতেবশী মুসিলম রাষ্ট্র
েথেক এভােবই গড়া হয় ইরান িঘের িবভক্িতর িবশাল প্রাচীর। মুসিলম
উম্মাহর সংখ্যাগিরষ্ঠ অংশ েথেক িবভক্িত গেড় েতালার স্বার্েথই
জন্ম েদয়া হয় এবং েস সােথ পিরচর্যা পায় তীব্র ঘৃণােবাধ। িশয়ােদর
েস ঘৃণা েথেক হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত উমর (রাঃ), হযরত উসমান
(রাঃ), হযরত আেয়শা (রাঃ)র ন্যায় নবীজীর অিত প্িরয় ব্যক্িতরাও
েরহাই পানিন। ইরানীরা মুেখ যাই বলুক আজও তারা সমগ্র মুসিলম
উম্মাহ েথেক িবচ্িছন্ন েস ঐিতহািসক প্েরক্ষাপেটই। এভােব সুেযাগ
হািরেয়েছ মুসিলম উম্মাহর েনতৃত্বদােন। কারণ িবচ্িছন্নতাবাদী
েচতনায় আর যাই েহাক েকান কােলই েকান বৃহৎ জনেগাষ্িঠর েনতা হওয়া
সম্ভব নয়। তখন েথেকই ইরােন েলাপ পায় প্যান-ইসলািমক েচতনা, এবং

েবেড় উেঠ বর্ণবাদী েচতনা। েসসােথ েবেড় উেঠ মুসিলম উম্মাহর ক্ষিত
সাধেনর েচতনা। ক্ষিতসাধেনর েস েচতনােতই এেদশিটর িশয়া শাসেকরা
ইউেরাপীয় শাসকেদর সামিরক সহয়তা িনেয় বার বার হামলা চািলয়েছ
উসমািনয়া েখলাফেতর পূর্ব সীমান্েত। মুসিলম েসনাবািহনী যখন সমগ্র
বলকান, গ্রীস, দক্িষণ রািশয়া, ক্িরিময়াসহ িবশাল পূর্ব ইউেরাপ দখল
কের অস্ট্িরয়ার রাজধানী অবরুদ্ধ কের েফেল েস সময় ইরান চাকু
ঢুিকেয় েদয় উসমািনয়া েখলাফেতর িপেঠ। ইিতহােসর েস গুরুত্বপূর্ণ
অধ্যােয় পূর্ব সীমান্েত শুরু হয় িশয়া হামলা। মুসিলম েসনাদল তখন
িভেয়না েথেক অবেরাধ তুেল িপছু হটেত বাধ্য হয়। ইরােনর েস হামলা না
হেল ইউেরােপর ইিতহাসই হয়েতা িভন্নভােব রিচত হেতা। েস সময় েথেকই
ইরােনর প্রিতভা ও সামর্থ্য নানা ভােব ব্যয় হেয় আসেছ মুসলমানেদর
রক্ত ঝরােত। সম্প্রিত আফগািনস্তান ও ইরােক েয মার্িকন হামলা হেলা
তােত সাহায্য ও সর্বাত্মক সমার্থণ িদেয়েছ ইরান। এখন তারা সাহায্য
িদচ্েছ
ভারত
ও
পাশ্চাত্েযর
পািকস্তান
িবেরাধী
আগ্রাসেন।
বাংলােদেশর বাঙ্গালী বর্ণবাদীরা আজ একই ভােব েস মধ্যযুগীয় ইরানী
বর্ণবাদীেদর পথ ধেরেছ। তারা িনেজরা িবচ্িছন্ন হেয়েছ উপমহাদেশর
অন্য মুসলমানেদর েথেক। এবং সর্েবাভােব ব্যবহৃত হচ্েছ উপমহােদেশ
মুসিলম শক্িতর উত্থান রুখবার কােজ। ইসলািম উম্মাহ েথেক তারা েয
কতটা িবচ্িছন্ন এবং ঘৃণা েয তােদর কতটা মজ্জাগত তারই প্রমাণ
হেলা, আজও পািকস্তােনর খন্িডত হওয়ার সম্ভাবনা েদখেল শুধু ভারতীয়
কােফর বা ইসরাইেলর ইহুদীরাই খুিশ হয় না, আনন্েদর বন্যা বইেত থােক
আওয়ামী মহেলও। অবাঙ্গালীেদর িবরুদ্েধ আওয়ামী লীগ েনতাকর্মীেদর েস
ঘৃণা েথেক আল্লামা ইকবােলর ন্যায় মহান কিবও েরহাই পানিন। অথচ
আল্লামা
ইসলােমর

ইকবাল িছেলন মুসিলম উম্মাহর কিব। িতিন িছেলন প্যানকিব। মাতৃভাষা পাঞ্জাবী হওয়া সত্ত্েবও িতিন কিবতা

িলেখেছন উর্দু ও ফার্সী ভাষায়। তার নােম ঢাকা িবশ্বিবদ্যালেয়র
একিট হেলর নাম িছল। িকন্তু আওয়ামী লীগ তার নাম েসখান েথেক মুেছ
েদয়। অথচ িতিন বাঙ্গালী মুসলমানেদর েকান ক্ষিতই কেরনিন।
জািতয়তাবাদী েচতনা মানুষেক েয কতটা িবদ্েবষপূর্ণ ও িবেবকশূণ্য
কের এ হেলা তার নমুনা। এমন িবেবক শূণ্যতার কারেণই একজন িভন্ন
ভাষার বা িভন্ন এলাকার িনরপরাধ মানুষও হত্যা করা বা তােক তার বসত
বাড়ী েথেক েবর কের বা তার সম্পেদর উপর দখল জমােনা জািতয়তাবাদীেদর
জন্য আেদৗ অপরাধ মেন হয় না।
অথচ প্যান-ইসলািম েচতনা একিট জনেগাষ্িঠেক মুসিলম উম্মাহর কল্যােণ
েয কতটা সৃষ্িটমুিখ কের তারও প্রমাণ বাংলার মুসলমান। ১৯৪৭এ
বাংলােদেশর মুসলমানেদর কারেণই জন্ম িনেয়িছল িবশ্েবর সর্ব বৃহৎ ও

সবেচেয় শক্িতশালী মুসিলম রাষ্ট্র পািকস্তান। মুসলমানেদর হােত
িদল্লী িবজেয়র পর এিটই িছল ভারেতর মুসিলম ইিতহােসর সবেচেয়
গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এ রাষ্ট্রিট গড়ায় েয সংগঠনিট কাজ কেরিছল েসিট
হেলা মুসিলম লীগ। এবং েস মুসিলম লীেগর প্রিতষ্ঠা ঘেটিছল ঢাকায়।
পািকস্তান প্রস্তাবিটও উত্থাপন কেরিছল বাংলার ফজলুল হক। িকন্তু
পরবর্িতেত আওয়ামী লীগ আিবর্ভুত হয় কােফর শক্িতবর্েগর অিতিবশ্বস্ত
িমত্ররূেপ।
তােদর
কােছ
ইসলাম
ও
মুসিলম
স্বার্েথর
প্রিত
অঙ্িগকারবদ্ধতা িচত্িরত হয় সাম্প্রদািয়কতা রূেপ। এজন্যই তােদর
প্রিতবােরর িনর্বাচনী িবজয় ভারতসহ সকল কােফর শক্িতর কােছ এতটা
উৎসেব পিরণত হয়। এমন একিট ইসলাম িবেরাধী েচতনার কারেণ প্রিতেবশী
েদেশ হাজার হাজার মুসলমানেক পুিড়েয় হত্যা বা েসেদেশর মুসিজদ
ধ্বংস করা হেলও আওয়ামী লীেগর েনতা-কর্মীেদর মুেখ েকান প্রিতবােদর
ধ্বিন উেঠ না, প্রিতবােদ রাজপেথও নােম না। পত্িরকায় িববৃিতও েদয়
না। প্যান-ইসলািম েচতনা েথেক এিট সম্পূর্ণ এক িভন্নতর েচতনা। এমন
েচতনার িনর্মান হেত পাের একমাত্র প্যান-ইসলািম েচতনার িবনােশর পথ
ধেরই। আওয়ামী লীগ সরকার তার সকল সামর্থ িবিণেয়াগ করেছ েস ইসলািম
েচতনার িবনােশ। তারা এিটেক বেল রাজাকােরর েচতনা। ইরােনর
স্ৈবরাচাির শাসেকরা প্যান-ইসলািম েচতনার িবনােশ রাষ্ট্রীয় অর্েথ
পিরচর্যা িদেয়িছল ইরানী বর্ণবাদ ও িশয়া ধর্মমেতর। আর আওয়ামী লীগ
েশখাচ্েছ বাঙ্গালী জািতয়তাবাদ ও ইসলাম-মূক্ত েসকুলার েচতনার।
এলক্ষ্েয মুসিলম জনগেণর েদওয়া রাজস্েবর িবপুল অর্থ ব্যয় হচ্েছ
নাচগান েশখােনার কােজ। অথচ ইসলােম নাচগান হারাম। কারণ, মানুেষর এ
পার্িথব জীবনেক পিবত্র েকারআেন আল্লাহপাক অিভিহত কেরেছন একিট
পরীক্ষােকন্দ্র রূেপ। নারীপুরুষ এখােন ব্যস্ত তােদর জীবেন সবেচেয়
গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা িদেত। এ পরীক্ষায় েফল করেল তারা েকান
চাকুির হারােব বা িডগ্ির েপেত ব্যর্থ হেব তা নয়। বরং পিরণিতিট
হেব ভয়ংকর। িনক্িষপ্ত হেব জাহান্নােমর আগুেন। পরীক্ষার হেল িক
নাচগােনর আেয়াজন চেল? এমন একিট েচতনার কারেণই মুসলমানেদর হােত
ইিতহােসর সর্বশ্েরষ্ঠ সভ্যতা িনর্িমত হেলও নাচগান পিরচর্যা
পায়িন। যখন েপেয়েছ তখন মুসলমান আর প্রকৃত মুসলমান থােকিন। পিরণত
হেয়েছ শয়তােনর একিনষ্ঠ েসবেক। ইসলােমর সত্যপথ েথেক মুসলমান তরুনতরুনীেদর িবভ্রান্ত করার কােজ নাচগান সব সময়ই একিট সফল হািতয়ার।
শয়তানী শক্িতবর্গ অতীেতর ন্যায় আজও েসিট সর্বত্র প্রেয়াগ করেছ।
এবং বাংলােদেশ আজ েসিট হচ্েছ অিত ব্যাপক ভােব। কােফরেদর অর্েথ
এনিজওগুিল এখন নাচগােনর চর্চােক মাঠপর্যােয় িনেয় েগেছ। অথচ
ব্িরিটশেদর শাসনামেলও এমনিট হয়িন। পাপচর্চার এ ক্েষত্রগুেলা এখন
ইনস্িটিটউশন রূেপ গেড় উেঠেছ। এনিজওেদর প্রিতষ্িঠত স্কুেলর হাজার

হাজার েছেলেমেয়রা েনেচেগেয় আনন্দ প্রকােশ এখন আর েকানরূপ সংেকাচ
েবাধ কের না। েয লজ্জােক ঈমােনর অর্েধক বলা হেয়েছ েসিটেকই তারা
িবদায় িদেয়েছ েছাটেদর িশশুমন েথেক। আর েযখােন নাচগান বােড় েসখােন
মদ্যপান ও ব্যািভচার বাড়েব েসিটই েতা স্বাভািবক। অেনকটা কান
টানেল মাথা আসার মত। আর বাংলােদেশ েসগুিল তাই বাড়েছ অিত সমান
তােল। েবশ্যাবৃত্িত তাই এখন আর পিততাপল্িলেত সীমাবদ্ধ নয়, েসিট
উপিচেয় আবািসক মহল্লায় ঢুেকেছ। ফেল ব্যিভচাের সংক্রািমত হচ্েছ
বাংলােদেশর অিধকাংশ মানুষেক। প্রায় দশ বছর আেগর এক জরীেপ প্রকাশ,
বাংলােদেশর অর্েধেকর েবশী যুবক িববােহর আেগই েযৗন কর্েম িলপ্ত
হয়। বাংলােদেশর ন্যায় একিট মুসিলম েদেশর জন্য এর েচেয় ভয়াবহ খবর
আর িক হেত পাের? অথচ ইসলােমর দুষমনেদর জন্য এিট এক মহা-উৎসেবর
িবষয়। িড-ইসলামাইেজশন েয কতটা সফল ভােব হচ্েছ এ হেলা তার বড়
প্রমাণ।
পাশ্চাত্য েদেশ েকান কুকর্মই এখন আর হারাম নয়। েসিট ব্যািভচার
েহাক, সমকািমতা েহাক বা মদ্যপান েহাক। জােয়জ বলেছ পুরুেষর সােথ
পুরুেষর িববাহেকও। পিততােদর বলা হয় েসক্স-ওয়ার্কার। েস অিভন্ন
পাশ্চাত্য মূল্যেবাধই িবশ্েবর কােফর শক্িতবর্গ এখন বাংলােদেশ
প্রিতষ্িঠত করেত চায়। পাশ্চাত্েযর েভাগবাদী পাপাচােরর কােছ
খৃষ্টানধর্েমর ধর্মীয় েনতা ও অনুসািরগণ েযমন আত্মসমর্পণ কেরেছ,
তারা চায়
আত্মসমর্পণ

ইসলােমর অনুসািরগণ েসরূপ আত্মসমর্পণ করুক। এবং
না করাটােক বলেছ েমৗলবাদ। েস েমৗলবাদ িনর্মূেলর

লক্ষ্েয তারা একিদেক েযমন শুরু কেরেছ েসাশাল ইঞ্িজনীয়ািরং েতমিন
অপরিদেক
শুরু
কেরেছ
প্রকান্ড
যুদ্ধ।
ইঞ্িজনীয়াররা
এতকাল
রাস্তাঘাট, ব্িরজ ও কলকারখানা িনর্মাণ করেতা, আর এখন েসাশাল
ইঞ্িজনীয়ারীংেয়র নােম িনেজেদর অর্থ, েমধা ও প্রযুক্িতর িবিণেয়াগ
করেছ েসকুলার ধাঁেচর সমাজ-সংস্কৃিত, েচতনা ও রাষ্ট্র িনর্মােণর
কােজ। আর তােদর েস লক্ষ্যপুরেণ অপিরহার্য গণ্য হচ্েছ, জনগেণর
েচতনা েথেক ইসলােমর অপসারণ। যােক বলা হয় িড-ইসলামাইেজশন।
বাংলােদেশর বহু িটিভ েনটওয়ার্ক, অসংখ্য পত্র-পত্িরকা, শত শত
এনিজও কাজ করেছ েস েসাশাল ইঞ্িজনীয়ািরং প্রেজক্েটর আঁওতায়।
ইসলােমর নবজাগরণ প্রিতেরােধর এিটই হেলা তােদর মূল স্ট্রােটিজ।
একােজ কােফর েদশ েথেক আসেছ হাজার হাজার েকািট টাকার পুঁিজ।
আল্লাহর দ্বীেনর প্রচার ও প্রিতষ্ঠা রূখেত এিটই এখন কােফর
শক্িতবর্েগর সম্িমিলত গ্েলাবাল স্ট্রােটজী। এলক্ষ্েয তারা মুসিলম
েদেশর ইসলােম অঙ্িগকার-শূন্য দলগুেলার সােথ গেড় তুেলেছ িনিবড়
েকায়ািলশন। বাংলােদেশর সরকার ও তার সহেযাগী েসকুলার এনিজওগুেলা

হেলা েস েকায়ািলশেনরই অংশ। ইসলািম েচতনা িবনােশর কাজ ফলও িদচ্েছ।
জনগেণর সহেযািগতাও পাচ্েছ। বাংলােদেশ ইসলািম েচতনাধারীেদর নানা
ভােব েহয় করা বা িনর্যাতন করা এখন তাই গণ্য হচ্েছ উৎসবকর্ম রূেপ।
রাজপেথ লিগ-ৈবঠা িনেয় দািড়-টুিপধািরেদর হত্যা করেলও পত্িরকার
পাতায় তাই েসিট িনন্দনীয় না হেয় বরং প্রশংসনীয় হয়। এরই আেরক
সফলতা হেলা, বাংলােদশ এখন বাজার ধেরেছ নারী রপ্তািনেতও। েদেশিট
এখন থাইল্যান্ড, িফিলপাইেনর ন্যায় েদেশর পথ ধেরেছ। িবেদশী
দুর্বৃত্তেদর গৃেহই শুধু নয়, বাঙ্গালী পিততােদর িভড় েবেড় চেলেছ
েকালকাতা, েবাম্বাই ও করাচীর পিততাপল্িলেতও। একাজ প্রথম শুরু
কেরিছল েশখ মুিজব। িতিন গৃহপিরচািরকার কাজ িদেয় েতহরােন বহু শত
মিহলােক পািঠেয়িছেলন। কথা হেলা, বৃদ্ধ মিহলােকও েযখােন ইসলােম
একাকী হজ্েব যাওয়ার অনুমিত েদয়না েসখােন একজন যুবিত মিহলা
অপিরিচত ব্যক্িতর ঘের গৃহপিরচািরকার কাজ িনেয় িবেদেশ যায় িক কের?
অর্েথর িপেছ েদৗঁড়ােত থাকেলও েসিট েয কত দ্রুত জাহান্নােমর পেথ
িনেয় যায এ হেলা তার নমুনা। বাংলােদেশর েসকুলারেদর মূল এেজন্ডা
হেলা নর-নারীেদর অর্েথর িপেছ েদৗড়ােত েশখােনা, সত্যদ্বীন বা
ইসলােমর িপেছ নয়। ইসলােমর িপেছ েদৗড়ােনােক বরং েমৗলবাদ বেল
েসিটেক
িনর্মূলেযাগ্যও
বলেছ।
মাইক্েরাক্েরিডেটর
ব্যবসায়ী
এনিজওগুেলা সূদেক ঘের ঘের প্রচিলত কেরেছ। এতবড় জঘন্য হারাম কাজ
এমনিক ঔপিনেবিশক ব্িরিটশ কােফরেদর শাসনামেলও এতটা ব্যপ্িত পায়িন।
জনগেণর মন েথেক ইসলািম েচতনা িবলুপ্িতর লক্ষ্েযই এখন ২১েশ
েফব্েরয়াির, ২৫ েশ মার্চ, ১৬ই িডেসম্বর, পেহলা ৈবশাখ, রবীন্দ্র
জয়ন্িতর ন্যায় িদবসগুিল এখন আর শুধু ঐ িবেশষ িদেন পািলত হয় না,
পািলত হচ্েছ মাসািধক কালব্যাপী।
ইসলািম েচতনা িবনােশর পাঠদােন এ মাসগুেলােত পাঠশালায় পিরণত হয়
সারােদশ। অথচ ইসলােমর পিরিচিত বাড়ােত আওয়ামী লীগ একিট আেলাচনা
সভা বা একিট েসিমনােরর আেয়াজন কেরেছ েস নিজর েনই। অথচ এরাই েজার
গলায় বেল “আমরাও মুসলমান”। বাংলােদেশ ইসলািম েচতনা িবনােশর এ
কােজ রাষ্ট্রীয় পুঁিজর পাশাপািশ িবপুল পুঁিজ িবিণেয়াগ হচ্েছ
কােফর েদশগুেলারও। েস পুঁিজেত েদেশর নগর-বন্দর, গ্রাম-গঞ্জ জুেড়
ফুেল-েফঁেপ উঠেছ বহু হাজার এনিজও। ইসলাম-িবেরাধী এেজন্ডা
বাস্তবায়েন তারা েদশী-িবেদশীেদর সােথ গেড় তুেলেছ এক িনেরট
পার্টনারিশপ।
আদর্িশক বা সাংস্কৃিতক আিধপত্েযর পথ ধেরই আেস রাজৈনিতক আিধপত্য।
একবার আদর্িশক বা সাংস্কৃিতক আিধপত্য প্রিতষ্িঠত হেল রাজৈনিতক

আিধপত্য-স্থাপেন শত্রুপক্েষর কােছ যুদ্ধ-লড়াটা তখন অপ্রেয়াজনীয়
হেয় পেড়। শুরু েথেকই মার্িকন যুক্তরাষ্ট্রসহ সকল সাম্রাজ্যবাদী
রাষ্ট্েরর
স্ট্রােটজী
িছল
অন্যেদেশর
অভ্যন্তের
িনেজেদর
সাংস্কৃিতক ও আদর্িশক দ্বীপ গড়া। তুরস্ক, িমশর, পািকস্তানসহ
অিধকাংশ
মুসিলম
েদেশ
েস
দ্বীপগুেলা
হেলা
ক্যান্টনেমন্ট,
অিফসপাড়া, আদালত, পিততালয় ও ব্যাংিকং েসক্টর। এগুেলার সীমান্ত
পাশ্চাত্য েচতনা ও মূল্যেবােধর সােথ একাকার। ইসলােমর হারামহালােলর িবধান এসব জাগায় অচল। তারাই এখন পাশ্চাত্েযর কােফর
শক্িতর একিনষ্ঠ িমত্র। পািকস্তােনর সামিরক বািহনী তাই আজ িনজ
েদেশ হাজার হাজার মুসলমান হত্যা করেছ অিতশয় আনন্দ-িচত্েত।
তুরস্েক েদেশর ৈসিনকরা স্কুেলর েমেয়েদর মাথায় রুমাল বাধেত িদেতও
রাজী নয়। িমশের এরা রাজী নয় ইসলামপন্িথেদর রাজনীিতর ময়দােন আসেত
িদেত। এখন পাশ্চাত্েযর েসকুলািরস্টগণ েসরূপ অিভন্ন দ্বীপ গড়েছ
রাজনীিতর অঙ্গেনও। আর বাংলােদেশর রাজনীিতেত আওয়ামী লীগ হেলা
তােদর
েস
অভয়
দ্বীপ।
একজন
পশ্িচমা
দুর্বৃত্ত
ব্যিভচাির
বাংলােদেশর পিততালেয় বা মেদর আসের েয সমাদারিট পায় েসিট েতা
েচতনাগত অিভন্নতার কারেণই। েতমিন এক অিভন্নতার কারেণই ভারতীয়
েনতারাও অিত আপনজন রূেপ গৃহীত হয় আওয়ামী লীগ েনতােদর আসের। আর
ভারেতর সােথ আওয়ামী লীেগর েস গভীর সম্পর্কিট নতুন িবষয় নয়। েসিট
গভীরতা েপেয়িছল আওয়ামী লীগ েনতা েশখ মুিজেবর আমেলই। ভারতীয়
স্বার্েথর েসবক রূেপ দািয়ত্ব-পালেনর অঙ্িগকার িনেয় িতিনই আগড়তলা
িগেয়িছেলন। এবং েসিট ষােটর দশেক। ভারতীয় গুপ্তচর িচত্তরঞ্জন
সুেতার বা কািলপদ ৈবদ্যরা িছেলন েস আমল েথেকই তার ঘিনষ্ঠ িমত্র।
িতিনই ভারেতর হােত তুেল িদেয়িছেলন বাংলােদেশর “িতন িবঘা” ভূিম ।
সীমান্ত বািণজ্েযর নােম িতিনই েদেশর সীমান্ত তুেল িদেয়িছেলন, এবং
এভােব সুেযাগ কের িদেয়িছেলন অবাধ লুণ্ঠেনর। যার ফেল দুর্িভক্ষ
েনেম এেসিছল বাংলােদশীেদর জীবেন। িতিনই অনুমিত িদেয়িছল ফারাক্কা
বাঁধ চালুর। এখন ভারত পিরকল্পনা িনচ্েছ ব্রম্মপুত্র নদীর উজােন
“িটপাই বাধ” েদওয়ার। ফারাক্কার কারেণ মরুভূিম হেত চেলেছ উত্তর
বঙ্েগর িবশাল ভূ-ভাগ। এখন একই প্রক্িরয়ার িশকার হেত যাচ্েছ িসেলট
িবভাগ। দখেল িনচ্েছ বঙ্গেপাসাগের েজেগ উঠা তালপট্িট দ্বীপ। ভারত
বাংলােদেশর জন্য েনপােল যাওয়ার জন্য ২০-৩০ মাইেলর কিরেডার িদেত
রািজ হচ্েছ না, অথচ বাংলােদেশর মাঝখান িদেয় ৫০০ মাইেলর কিরেডার
চায়। ভারেতর মধ্য িদেয় েনপাল ও ভূটােন যাওয়ার কিরেডার বাংলােদেশর
যতটা অপিরহার্য েসরূপ অবস্থা ভারেতর জন্য নয়। ভারত তার
পূর্বাঞ্চেল েযেত পাের তার িনজ ভূিমর মধ্য িদেয়। অথচ এরপরও ভারত
চাপ িদচ্েছ েস কিরেডার আদােয় এবং আওয়ামী লীগ েসিট িবেবচনাও করেছ।

আওয়ামী লীেগর িবজেয় প্রিতবােরই িবপর্যয় এেসেছ নানা ভােব। প্রচন্ড
িবপর্যয় এেসেছ েসনাবািহনীর উপরও। মুিজব আমেল েসনাবািহনীর েচেয়
েবশী গুরুত্ব েপেয়িছল রক্িষবািহনী। আওয়ামী লীেগর এবােরর িবজেয়
েদেশর রাজধানীেত িনহত হেলা ৫৭ জন েসনা অিফসার। শত্রুতা সৃষ্িট
হেলা এবং অিবশ্বাস বাড়েলা েসনাবািহনী ও িবিডআেরর মােঝ। িপলখানার
রক্ত শুকােলও মেনর মােঝ েয িবভক্িত ও ঘৃনা সৃষ্িট হেলা েসিট িক
দূর হবার? এেত িক েদেশর প্রিতরক্ষা দৃঢ়তা পায়? এখন কথা উঠেছ
িবিডআেরর িবলুপ্িতর। সরকার ভাবেছ, িবিডআেরর নাম ও েলবাস পাল্িটেয়
আেরকিট বািহনী গড়ার। সরকােরর ধারণা, সমস্যা শুধু িবিডআর নামিট ও
েপাষাকিট িনেয়। ভাবটা েযন, ফাইলপত্র ও অিফস আদালেতর গা েথেক
‘িবিডআর’ নামিট বা তােদর েলবাসিট উেঠ িগেয় েসনা-অিফসারেদর বুেক
গুিল চািলেয়েছ। তাই আওয়ামী লীগ সমাধান খুঁজেছ ‘িবিডআর’ নামিট ও
তার েলবাসিট িবলূপ্িতর মােঝ। িকন্তু যারা গুিল চালােলা, যারা েস
হত্যাযজ্েঞ েনতৃত্ব িদল তােদর িবচাের অগ্রগিত েকাথায়?
দুর্েযাগ

েনেমেছ

েদেশর

িশক্ষাঙ্গেনও।

চরদখেলর

ন্যায়

েসখােন

দখলদািরত্ব প্রিতষ্িঠত হেয়েছ আওয়ামী ক্যাডার বািহনীর। শুধু িভিস
বা প্িরন্িসপােলর অিফেসই নয়, দখলদািরত্ব প্রিতষ্িঠত হেয়েছ আবািসক
হলগুেলার িসটগুেলার উপরও। আওয়ামী ক্যাডার বািহনীর অনুমিত ছাড়া
েসখােন েকউ থাকেত পারেব না। দলীয় িনয়ন্ত্রণ আসেছ িবশ্বিবদ্যালেয়
ভর্িতর ক্েষত্েরও। লাশ হচ্েছ ছাত্ররা। ব্যাপক অবনিত ঘেটেছ
আইনশৃঙ্খলার। বাড়েছ চাঁদাবাজী, সন্ত্রাসী ও খুনখারাবী। একই রূেপ
হাত পেড়েছ েদেশর কৃিষ ও িশল্পাঙ্গেনও। সরকােরর বািণজ্যনীিতর
কারেণ ভারত েথেক অবােধ ঢুকেছ ভারতীয় িনম্মমােনর সস্তা পন্য। ফেল
বাজার হারাচ্েছ বাংলােদেশর িনজস্ব পণ্য। িকছুিদন আেগ তাই
বাংলােদেশর কৃষকরা বাজার না েপেয় রাস্তার উপর তােদর দুধ েঢেলেছ।
েস ছিব িটিভেত েদখােনা হেয়েছ। েদেশ বন্ধ হচ্েছ িনজস্ব সূতা ৈতরীর
কারখানা। হাত পেড়েছ েদেশর তাঁতীেদর গােয়ও। মুিজবামেলও এমনিটই
ঘেটিছল। তখনও েদশী কারখানায় তালা লাগােনা শুরু হেয়িছল। আগুেন
ভস্িমভূত হেয়িছল বহু পােটর গুদাম। বাজাের প্লাবন এেসিছল তখন
ভারতীয় পণ্েযর। িশল্প-কৃিষ-বািণজ্য এভােব এেকর পর এক িবধস্ত বা
েবদখল হেল িক েস েদেশর জনগেণর কােছ িভক্ষাবৃত্িত ছাড়া আর েকান
রাস্তা েখালা থােক? কথা হেলা এভােব িক একিট েদেশর প্রিতষ্ঠা
বােড়? বােড় িক সম্মান?
েদেশর িবপর্যয় বাড়ােত আওয়ামী লীগ আেরকিট আত্মঘািত পথও েবেছ
িনেয়েছ। আর েসিট হেলা রাজৈনিতক িবভক্িত ও ঘৃনার রাজনীিতর। ইিতহাস

েথেক খুঁেজ খুঁেজ তারা িবভক্িতর সূত্র গুেলা রাজৈনিতক ময়দােন
িনেয় আসেছ। যুদ্ধ-অপরােধর মত ৩৮ বছেররও পুরেনা িবষয়েক তারা
রাজনীিতেত েটেন আনেছ। যারা ক’িদন আেগ িদনদুপুের িনহত ৫৭ জন েসনাঅিফসার হত্যার একিট সুষ্ঠ িবচার করেত িহমিসম খাচ্েছ, এবং এখন
েকান আশার আেলা েদখােত পারেছ না তারা আবার ৩৮ বছর পুেরান অপরােধর
িবচার করেব। কান্ডজ্ঞান আেছ এমন েকান ব্যক্িত িক েসিট িবশ্বাস
করেত পাের? েশখ মুিজেবর ২০ টাকা মণ দের চাল খাওয়ােনা বা েশখ
হািসনার প্রিত পিরবাের একজেনর চাকুিরদােনর ন্যায় িনর্বাচনী
ওয়াদার মতই এিট এক প্রকান্ড িমথ্যাচার। িবচার শুধু গলাবাজীেত হয়
না, চাক্ষুষ প্রমাণ ও সাক্ষী-সাবুদও হািজর করেত হয়। অপরাধী েক
অপরাধীরূেপ প্রমােণর দািয়ত্ব সরকােরর। এবং িবচারেক গ্রহণেযাগ্য
করেত না পারেল িনেজেদর রাজৈনিতক গ্রহণেযাগ্যতাও েয আস্তাকুেড়
পড়েব েস েখয়াল িক তােদর আেছ? ঘৃণার রাজনীিতর িশকার হেয়েছন েশখ
মুিজব িনেজ ও তার পিরবার। িসরাজ িসকদােরর হত্যার পর সংসেদ িতিন
ঘৃনা ও দম্ভভের বেলিছেলন, “েকাথায় আজ িসরাজ িসকদার?” িকন্তু েস
কথা বলার পর িতিনও েবশী িদন বাঁেচনিন। িসরাজ িসকদােরর ন্যায়
িতিনও লাশ হেয়েছন। িকন্তু মেন হচ্েছ আওয়ামী লীগ অতীেতর ইিতহােস
েথেক েকান িশক্ষাই েনয়িন। তারা রাজনীিতেত েজায়ার েদেখেছ ভাটাও
েদেখেছ। ভাটার সময় মুিজেবর লাশ িসিড়েত পেড় থাকেলও েস লাশ েকউ
তুলেত এগুয়িন। ঘৃণা েপট্েরােলর েচেয়ও িবস্েফারক। একবার েসিট
ছিড়েয় পড়েল সহেজ েসিট থােম না। লক্ষ লক্ষ মানুষেক েসিট সােথ িনেয়
যায়। ইউেরাপ এক সময় এ ঘৃণার কারেণ দারুন ভােব িবধ্বস্ত ও জনশুন্য
হেয়িছল। তাই তারা নানা জািতেত িবভক্ত ইউেরাপেক এখন এক করেত
ব্যস্ত। আেরকিট ধ্বংসযজ্ঞ তারা এড়ােত চায়। ইিতহাস েথেক
িশক্ষা েনয় তােদর আচরণিট এমনই হয়। আজেকর ইরাক হেলা

যারা
আেরক

দৃষ্টান্ত। অিতশয় ঘৃণার কারেণ মানুষ েসখােন িনেজই পিরণত হচ্েছ
েবামায়। েফেট পড়েছ রাজপেথ, মসিজেদ ও বাজাের। পাঁচ লােখরও েবশী
মানুেষর েসখােন মৃত্যু ঘেটেছ। আেরক উদাহরন আলেজিরয়া।
রাজনীিত হেলা একতা ও সম্পৃিত গড়ার নীিত। একমাত্র েস পেথই রাষ্ট্র
সামেন এেগায়। েদশবাসীও িনেজেদর মধ্েয সংহিত খুঁেজ পায়। তাই
েযেদেশ রাজনীিত পিরপক্কতা পায় েসেদেশর রাজনীিতেত একতা ও সম্পৃিত
গুরুত্ব পায়। এবং েলাপ পায় সংঘাত। হ্রাস পায় দল-উপদেলর সংখ্যা।
অন্য ভাষা, অন্য এলাকা ও অন্য নগেরর মানুষেক রাজৈনিতক কর্মীরা
তখন আপন করেত েশেখ। িকন্তু আওয়ামী লীগ ও তার িমত্ররা েস পেথ চলেত
রাজী নয়। শুরু েথেক ঘৃণা ও িবচ্িছন্নতাই তােদর রাজনীিতর মূল
পুঁিজ। মশামািছ েযমন নর্দমার েনাংরা পািনেত েবঁেচ থােক, েতমিন

এরাও বাঁেচ ঘৃণার স্তুেপ িশকড় ঢুিকেয়। ফেল একতা, েসৗহার্দ ও
সম্পৃিতর চর্চা তােদর হােত বাড়েবই বা েকমন কের? পািকস্তান আমেল
অবাঙ্গালীেদর ঘৃণা করাই িছল তােদর রাজনীিতর মূল পুঁিজ, েযাগ্যতা
নয়। তােদর েযাগ্যতা েতা আজও ইিতহাস। মানুষ েসিট মুিজব আমেল েযমন
স্বেচাক্েষ েদেখেছ েতমিন আজও েদখেছ। তােদর এখনকার ঘৃণা েদেশর
ইসলামপন্িথেদর িবরুদ্েধ। তাছাড়া সাম্প্রিতক িনর্বাচনী িবজয়
প্রচন্ডভােব তােদরেক দাম্িভকও কেরেছ। এেত তারা ধরােক সরা জ্ঞান
করেছ। েপট্েরাল িছটােনার ন্যায় তারা শুধু ঘৃণাই ছিড়েয় যাচ্েছ।
লিগৈবঠা িনেয় রাজপেথ মুসল্িল হত্যা, যাত্রীভরা বােস েপট্েরাল
েবামা মারা বা ইসলামপন্িথেদর িনর্মূেলর হুমিক েদওয়া-েস ঘৃণার
রাজনীিতরই ফসল। িকন্তু ভূেল যাচ্েছ, ঘৃণার েয বীজগুিল তারা
অিবরাম িছটাচ্েছ একসময় তা ফলবান িবশাল বৃক্েষ পিরণত হেব। এবং েস
িবষবৃক্েষ শান্িত নয়, একমাত্র ঘৃণার েবামাই ফলেব। আর ঘৃণার েস
েবামাগুিল একবার ফাটা শুরু করেল তােদর রাজনীিতই শুধু অসম্ভব হেব
না, হাত পড়েব তােদর অস্িতত্েবও। সংঘাতিট আেরা রক্তাত্ব হওয়ার
িনশ্িচত কারণ হেলা, এক পক্েষর কােছ েসিট পিবত্র িজহােদ পিরণত
হেব। েদশ তখন আেরক ইরাক, আেরক আফগািনস্তান বা আলেজিরয়ায় পিরণত
হেব। আওয়ামী লীগ িক েজেনবুেঝ েদশেক েস িদেকই ধািবত করেছ?

আওয়ামী দুঃশাসেনর দুই পর্বঃ
মুিজব-আমল ও হািসনা-আমল
আওয়ামী দুঃশাসন ও হািসনা বড়াই –
মানব চিরত্ের পিরবর্তন আেস তার ৈদহীক গুেণর কারেণ নয়। জলবায়ু,
ভূেগাল বা সম্পেদর গুেণও নয়। বরং ধ্যান-ধারনা ও িবশ্বােসর কারেণ।
ধ্যান-ধারনা ও িবশ্বাস পাল্েট েগেল তাই চিরত্রও পাল্েট যায়। নবীরাসূলগণ তাই মানব চিরত্র পাল্টােত তােদর িবশ্বােস হাত িদেয়েছন।
নবীজী (সাঃ)র আমেল সাহবােদর চিরত্ের েয মহান িবপ্লব এেসিছল এবং
েযভােব িনর্িমত হেয়িছল সর্বকােলর সর্বশ্েরষ্ঠ সভ্যতা -েসিট জীবন

ও জগত িনেয় তােদর িবশ্বােস আমূল িবপ্লব আসার কারেণ। েস িবশ্বাস
পাল্টােত কাজ কেরেছন মহান আল্লাহর নািযলকৃত ওহীর জ্ঞান িনেয়। েস
রূপ েকান ধ্যান-ধারণা ও জ্ঞােনর িবপ্লব আওয়ামী লীেগর েনতাকর্মীেদর জীবেন িবগত সত্তর বছেরও আেসিন। বরং তােদর সর্বাত্মক
প্রয়াস পুরেনা ও ব্যর্থ িবশ্বাসগুেলােক ধের রাখায়। ফেল আওয়ামী
লীেগর বয়স বাড়েলও দলিটর সােথ সংশ্িলষ্ট ব্যক্িতেদর জীবেন েকানরূপ
চািরত্িরক পিরবর্তন আেসিন। বরং বয়েসর ভাের েচারডাকােতর জীবেন
েযমন চুিরডাকািতেত নৃশংস অিভজ্ঞতা আেস েতমিন নৃশৃংসতা এেসেছ
আওয়ামী লীেগর েনতাকর্মীেদর জীবেনও। ফেল রাজৈনতীক সমােবশ করা,
িমিছল করা,পত্িরকা প্রকাশ করার ন্যায় জনগেণর েমৗিলক অিধকার হনেন
মুিজব েযরূপ বাকশালী একদলীয় শাসন চালু কেরিছল, হািসনা েসিট করেছ
বাকশাল চালু না কেরই।
মুিজব েদেশ লাল বািহনী, রক্িষবািহনী, দলীয় স্েবচ্ছােসবী বািহনী
নািমেয় িতিরশ-চল্িলশ হাজার মানুষ খুন কেরিছল, িকন্তু ঢাকার
রাজপেথ একরােত ৭ হাজার ৫ শত ৮৮ জন েসনা ও পুিলশ নািমেয় শত শত
মানুষ হত্যার ন্যায় নৃশংসতা েদখােত ভয় েপেয়িছল। ফেল তার হােত
শাপলা চত্ত্বেরর ন্যায় গণহত্যা হয়িন।িকন্তু েশখ হািসনা েস
গণহত্যািট ঘিটেয়েছ েকানরূপ দ্িবধাদ্বন্দ না কেরই, এবং েতমন একিট
ভয়ানক নৃশংসতার পরও হািসনা বলেছ েস রােত িকছুই হয়িন। দূর্নীিতেত
েদশ েছেয় েগেছ,অথচ তারপরও হািসনার বড়াই,েদশ তার আমেলই সবেচেয়
েবশী উন্নিত কেরেছ। েদশ েয কতটা দ্রুত দূর্নীিতেত ডুেব যাচ্েছ
েসিটর িকছুটা িববরণ পাওয়া যায় সম্প্রিত েশখ হািসনার প্রিত েলখা
জৈনক লােয়কুজ্জামােনর েলখা একিট েখালা িচিঠেত। েস িচিঠ েথেক
িকছুটা উদ্ধৃিত েদয়া যাকঃ “মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, একটু েখাঁজ-খবর
িনেয় েদখুন মন্ত্রী-এমিপরা িক কেরেছন এলাকায়। .. তারা আচারআচরেণ, চলেন-বলেন েকবল আপনােকই তুষ্ট রােখ বাক্যবােণ, কারণ আপিন
হচ্েছন তােদর কামাই-জামাই করার তািবজ। ..বড় হচ্েছ মালপািন।
বৃহত্তর ফিরদপুর েথেক িনর্বািচত একজন এমিপ আেগ ভাঙাচুরা একটা
গািড় ব্যবহার করেতন, এখন তার দািম গািড় িতনিট। আেগ থাকেতন
েছাট্ট একিট ফ্ল্যােট, এখন ঢাকায় একািধক ফ্ল্যােটর মািলক। ওই
এমিপর িনর্বাচনী এলাকার দলীয় কর্মীেদর অিভেযাগ, যারা টাকা িনেয়
আেসন তারা এমিপর বাসার েদাতলায় েযেত পােরন, যারা টাকা আেনন না
তােদর িঠকানা িনেচ, তারা ওপেরর তলায় েপৗঁছেত পােরন না।
..চট্টগ্রােম বনকর্মীেদর ত্রািহ অবস্থা, েচেটপুেট যারা খাচ্েছ
তােদর িকছু বলার ক্ষমতা েনই বনকর্মীেদর। এক ক্ষমতাধর মন্ত্রীর
িনকট আত্মীয় তারা। হয়েতা আপনার কােছ িরেপার্ট আেছ অথবা েনই- কম

কের হেলও ১০০ এমিপেক এলাকায় েযেত হয় হয়েতা পুিলশ না হয় প্রাইেভট
বািহনী িনেয়। ..কেয়ক মাস আেগ রাজশাহীর এক এমিপেক িনেজর িনর্বাচনী
এলাকা েথেক িফরেত হেয়েছ দু’হােত িপস্তেলর গুিল ছুড়েত ছুড়েত।
িবক্ষুব্ধ কর্মীেদর েরাষানল েথেক জীবন বাঁচােত গুিল ছুেড় পালােত
হেয়েছ এমিপেক। এক কিমউিনস্ট মন্ত্রীর ভাগ্েন িকভােব লুেট খাচ্েছ
ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ দুই দপ্তেরর েটন্ডার- েচাখ েমলেলই তা েদখা
যােব। ওই কিমউিনস্ট মন্ত্রী ঢাকার প্লট বরাদ্দ িদচ্েছন তার
িনর্বাচনী এলাকার িনকট আত্মীয়েদর নােম। সরাসির েকাটার ওই প্লট
েপেত অন্যরা েগেল িতিন বেল েদন প্রধানমন্ত্রীর সুপািরশ লাগেব।
বৃহত্তর ফিরদপুেরর আেরক জাঁদেরল মন্ত্রীর েসানার ভাই েতা এলাকায়
মন্ত্রীর জনপ্িরয়তা তলািনেত এেন েঠিকেয়েছন। েজলার সব কােজ
মন্ত্রীর ভাইেয়র পার্েসন্েটজ লাগেব, কােজর আেগ বািড়েত তার ভােগর
টাকা েপৗঁেছ িদেত হয়। মন্ত্রী আবার জনসভােত ভাইেয়র প্রশংসা কের
বেলন, এমন ভাই পাওয়া যায় কপাল েফের। িনশ্চুপ হেয় যান কর্মীরা,
ধমেকর ভেয় েকউ সত্য কথাটা বেলন না মন্ত্রীেক। দক্িষণ-পশ্িচম
এলাকার এক েজলা সদেরর হায়ার করা একদা বাম েনতা এমিপ েতা বহাল
তিবয়েত লুেট যাচ্েছন তার দুই পুত্রধন আর এক মেদর ব্যবসায়ী আওয়ামী
লীগ েনতােক সঙ্েগ িনেয়। ওই েজলার পােশ সীমান্ত এলাকার আেরক এমিপ
পুেরা িনর্বাচনী এলাকার টাকা েরাজগােরর েসক্টরগুেলা িতন ভােগ ভাগ
কের এক ভাগ েরেখেছন িনেজর হােত, অন্য দুই েসক্টেরর একিট িদেয়েছন
েছেলেক, আেরকিট বউেক। উত্তরবঙ্েগর এক মন্ত্রী মােঠ েছেড় িদেয়েছন
তার েছেলেক। টয়েলট িনর্মােণর েটন্ডার হেলও তার েছেল হািজর হয়
েসখােন। দু’চারজন মন্ত্রী-এমিপ বােদ েবিশর ভােগরই একই অবস্থা।
এেতা েগল কামাই েরাজগােরর িদক। এেতা েগল এমিপ-মন্ত্রীেদর কথা।
আপনার আশপাশ িদেয় যারা আেছন তােদর খবর িক? িনেজর এলাকায় তারা কত
িবঘা জিম িকেনেছন, ক’িট িশল্পপ্রিতষ্ঠান কেরেছন একটু খবর িনেলই
জানেত পারেবন ওই সব ফুটন্ত েগালােপর কথা, সর্বেশষ তারা িবিসএস
িনেয়ােগ ডাক তুেলেছন ১০ লাখ কের। ওই সব হচ্েছ আপনার নােগর ডগায়
বেস। আপনার আশপােশই তারা টাকা বানােনার েমিশন বিসেয়েছ”।
আওয়ামী যখনই ক্ষমতায় এেসেছ তখন েয শুধু েদেশর অর্থনীিত, রাজনীিত
সংকেট পেড় তা নয়।প্রচন্ড ধস েনেম আেস েদেশর প্রবাহমান ন্যায়নীিত,
আচার-ব্যাবহার ও মূল্যেবােধও। ভয়ানক দুর্বৃ্ত্িতেত নােম তখন
সমগ্র প্রশাসন। েচারডাকাতগণ তখন েযন প্রবল বল পায়। তােদর কারেণ
তখন ধস নােম েদেশর েশয়ার বাজাের। সীমাহীন ডাকািত শুরু হয় েদেশর
অর্থ ভান্ডাের। সন্ত্রাসীরা তখন দল েবঁেধ প্রকাশ্য রাজপেথ েনেম
আেস। পুিলশ, র্যাব, িবজীবী তখন খুিনেত পিরণত হয়। হলমার্ক,

িডস্িটনী, িবসিমল্লাহ গ্রুেপর ন্যায় েকাম্পানীগুেলা েযভােব হাজার
হাজার েকািট টাকা ডাকািত করেলা েসিট িক আর েকান আমেল হেয়েছ?
সরকাির েচার-ডাকাতেদর কারেণই পদ্মােসতুর বরাদ্দকৃতত ঋণ বািতল হেয়
েগল। ফেল িপিছেয় েগল পদ্মা েসতুর ন্যায় েদেশর অিত গুরুত্বপূর্ণ
একিট প্রকল্প। এেত শুধু পদ্মা েসতু িপিছেয় েগল না, বহু বছেরর
জন্য িপিছেয় েগল সমগ্র েদশ। আমরা এমিনেতই িবশ্েবর বহু েদশ েথেক
নানা ভােব িপিছেয় আিছ। এখন আর িপিছেয় থাকার সময় আেছ? এখন েতা অিত
দ্রুত সামেন এগুেনার সময়।িকন্তু বর্তমান সরকার েস এিগেয় যাওয়াই
অসম্ভব কের েরেখেছ। দূর্নীিতর দােয় পদ্মা েসতু েভস্েত েগেল কী
হেব, েস দূর্নীিতর দােয় কােরা িক েকান শাস্িত হেয়েছ? িবশ্বব্যাংক
এ িনেয় িবশ্বব্যাপী ৈহ ৈচ করেলও হািসনা সরকােরর িক তােত ঘুম
েভঙ্েগেছ? বাংলােদশ মিতিঝেলর শাপলা চত্ত্বের েযভােব শত শত
মানুষেক হত্যা করা হেলা এবং গুম করা হেলা অসংখ্য লাশ হেলা েসিটই
বা আর েকান কােল হেয়েছ? আজ েযভােব ইসলামপন্িথেদর ধের ধের
িনর্যাতন করা হচ্েছ েসিট িক আবু েজহল ও আবু লাহােবর আমেলর
বর্বরতার কথাই স্মরণ কিরেয় েদয় না? শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমােনর েদেশ
এিটই িক ইসলামপন্িথেদর প্রাপ্য? বায়তুল েমাকাররম মসিজেদর েগেট
পুিলশ তালা পর্যন্ত ঝুিলেয়েছ, এভােব মুসল্িলেদর মসিজেদর ঢুকেতও
বাধা েদয়া হচ্েছ। েকান মুসিলম েদেশ িক েসিট ভাবা যায়? সরকার
পিরকল্িপত ভােব েদশেক একিট সংঘােতর মুেখ েঠেল িদেয়েছ।

িমথ্যার সয়লাব ও েবইজ্জিত েদশবাসীর
আবহমান কাল েথেকই মানব জািতর মােঝ দুিট পক্ষ। একিট সত্েযর, অপরিট
িমথ্যার। িনর্েভজাল সত্যিট আেস মহান আল্লাহতায়ালা েথেক। েস সত্য
েথেকই মানুষ পায় েকানিট ন্যায় এবং েকানিট অন্যায় তার একিট
িনর্ভূল ধারণা। েস ধারণািট ৈদহীক বেলও আেস না, কলকারখানায়ও
আিবস্কৃত হয় না। মানব জািতেক সত্েযর সন্ধানিট িদেতই করুণাময় মহান
আল্লাহতায়ালা এ পৃিথবীেক লক্ষািধক নবী ও রাসূল পািঠেয়েছন। েস
মহাসত্য িবধানিট হেলা ইসলাম। মানব জীবেন সবেচেয় বড় কর্মিট হেলা
েস সত্েযর অনুসরণ। এর েচেয় বড় মহৎ কর্ম এ সংসাের দ্িবতীয়িট নাই।
েস সত্য অনুসরেণর ফেলই মু’িমন ব্যক্িত মৃত্যুর পর জান্নাত পায়।
এবং এ পৃিথবীও েনক আমেল ভের উেঠ। এিটই ইসলামী িমশন। অপরিদেক
শয়তান ও তার অনুসািরেদর লক্ষ্য হেলা ইসলােমর েস েকারআনী সত্যেক
সর্বভােব প্রিতেরাধ করা। েস কােজ তােদর মূল অস্ত্রিট হেলা অসত্য
তথা িমথ্যা। যারাই েকারআনী সত্েযর অনুসাির নয়, তারাই মূলত

শয়তােনর অনুসাির। তােদর রাজনীিত, ধর্ম, সংস্কৃিত, ইিতহাস
–সবিকছুই তখন হেয় পেড় িমথ্যা িনর্ভর। সত্েযর অনুসািরেদর পরািজত
করেত তারা তখন িমথ্যােক সর্বভােব বলবান কের। নর্দমার কীট েযমন
আবর্জনায় েবেচ থােক এরাও েতমিন িমথ্যার উপর েবঁেচ থােক। আল্লাহ
প্রদত্ত সত্েযর আেলােক িনিভেয় িদেত শয়তািন পক্ষিট এজন্যই যুেগ
যুেগ িমথ্যার জাল িবস্তার কেরেছ। আর িমথ্যার িবজয় এেল িমথ্যুক
দুর্বৃত্তরাও তখন মর্যাদা পায়। েস িমথ্যার প্রবল েজায়ােরর কারেণই
নমরুদ িফরাউন িবপুল সংখ্যক মানুেষর কােছ েখাদা রূেপ স্বীকৃত
েপেয়েছ। উপাস্য রূেপ
স্বীকৃিত েপেয়েছ েকািট েকািট গরুবাছুর,
শাপশকুন, নদীনালা, পাহাড়-পর্বত ও প্রাণহীন মুর্িত। একই ভােব
িমথ্যার উপাস্যেদর কােছ অিত নৃশংস খুিন ও স্ৈবরাচাির শাসেকরা্ও
রাষ্ট্েরর েনতা, েদেশর বন্ধু, জািতর িপতা এরূপ নানা েখতােব ভুিষত
হেয়েছ। েদেশ শয়তােনর এ পক্ষিট ক্ষমতায় আসেল তাই েস েদেশ িমথ্যার
েজায়ার শুরু হওয়াটাই িনয়ম। বাংলােদশ আজ েস েজায়ােরই প্লািবত।
কারণ, বাংলােদেশ আজ যারা ক্ষমতাসীন তারা ইসলােমর পক্েষর শক্িত
নয়। তােদর অবস্থান েয ইসলােমর িবপক্েষ -েসিট তারা েগাপনও রােখিন।
ইসলােমর শিরয়িত িবধােনর পরাজয় এবং ইসলামপন্িথেদর হত্যা ও
িনর্যাতেনর মােঝই েয তােদর উৎসব -েসিটও তারা জািহর করেছ বার বার।
এেদর কারেণই বাংলােদেশ আজ িমথ্যার প্রচন্ড সয়লাব। েস িমথ্যার
িকছু উদাহরণ েদয়া যাক।
আওয়ামী সরকােরর আিবস্কৃত িমথ্যার সংখ্যা অসংখ্য। েসিট েযমন মুিজব
আমেল, েতমিন হািসনার আমেল। মুিজবামেলই রিচত হেয়িছল একাত্তের
িতিরশ লাখ িনহেতর গাঁজােখাির িমথ্যািট। বলা হেয়িছল, বাংলা ভাষা ও
বাঙালীর
িনর্মূলই
হেলা
পািকস্তান
সরকােরর
মূল
লক্ষ্য।
িমথ্যাচািররা স্বভাবতঃই িবেবকশূণ্য হয়। প্রকট িমথ্যােক সত্য েথেক
পার্থক্য করার জন্য েয কান্ডজ্ঞান লােগ েস কান্ডজ্ঞােনর মৃত্যুটা
এখােন জরুরী, নইেল গরুছাগলেক েযমন েদবতা বলা যায় না,েতমিন
িফরাউন-নমরুদেক ভগবান এবং মুিজেবর ন্যায় বাকশালী গণশত্রুেদর
েনতা, িপতা বা বন্ধু বলার রূিচ সৃষ্িট হয় না। বাংলােদেশর বুেক
আওয়ামী শাসন মূলত েস িমথ্যার আবাদই িবপুল ভােব বািড়েয়েছ। তাই নয়
মােস িতিরশ লাখ মানুষেক হত্যা করেত হেল েয প্রিতিদন ১১ হাজার
মানূষ হত্যা করেত হয় েস িহসাব করার মত িবেবকটুকুও আওয়ামী
বাকশালীেদর িছল না।
সম্প্রিত তারা আেরক িমথ্যা আিবস্কার কের িবশ্ববাসীেক তাক লািগেয়
িদেয়িছল। েসিট রানা প্লাজা ধেস যাওয়ার ১৭ িদন পর েস ধ্বংসস্তুপ

েথেক েরশমােক উদ্ধােরর মধ্য িদেয়। সত্য ঘটনা েথেক মানুেষর নজর
কাড়ার ক্েষত্ের অলীক িমথ্যার েস সামর্থিট িবশাল। হািসনা ও তার
দলবল েসিট বুেঝ,তাই তােদর দ্বারা ঘেট েরশমা কািহনীর আিবস্কার।
িবশ্ববাসীেক েস িমথ্যািট তাক লািগেয় িদেয়িছল। শুধু েদশবাসীর নয়,
িবশ্ববাসীর নজরও েস ঘটনািট েকেড় িনেয়িছল। এভােব সরকার প্রমাণ
করেত েচেয়িছল তার সরকােরর পিরচািলত উদ্ধার কাজিট কতই না চমৎকার ও
সফল। সরকার েতমন একিট অহংকার িনেয়ই েতা উদ্ধারকােজ িবেদশীেদর
সহায়তা দােনর প্রস্তাবেক িফিরেয় িদেয়িছল। িকন্তু িমথ্যা িদেয়
অপরাধীেদর েযমন কলংকেমাচন হয় না,েতমিন েস পেথ তােদর ইজ্জতও বােড়
না। কারণ িমথ্যােক েবশী িদন েগাপন রাখা যায় না। েরশমা উদ্ধােরর
কািহনীিট েয অলীক িমথ্যা িছল -েসিট আজ আিবস্কৃত হেয়েছ। আিবস্কৃত
েস সত্যিট আজ িবশ্বব্যাপী িবপুল প্রচারও পাচ্েছ। লন্ডেনর বহুল
প্রচািরত েডইলী িমরর তা িনেয় এক িনবন্ধ েছেপেছ। েসরূপ খবর ছাপা
হচ্েছ িবশ্েবর অন্যান্য েদেশও। আর এেত কািলমা েলপন হচ্েছ শুধু
েশখ হািসনার মুেখ নয়, বাংলােদশীেদর মুেখও। েদেশ মশা মািছ ও গিলত
আবর্জনার বাড়েল ম্যােলিরয়া,কেলরা ও টাইফেয়েডর ন্যায় েরাগেভাগও
বােড়। তােত মানুেষর মৃত্যুও বােড়। দুিষত পিরেবেশ বসবােসর এিটই
িবপদ। েতমিন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় েগল অথচ বাকশালী স্ৈবরাচার েনেম
আসেলা না,েদেশর সম্পদ লুন্িঠত হেলা না বা পেথ ঘােট মানুষ লাশ
হেলা না –েসিট িক ভাবা যায়? েগাখরা শাপ েযমন িবষ িনেয় চলােফরা
কের,আওয়ামী লীগও েতমিন েবঁেচ থােক গণতন্ত্রধ্বংসী, অর্থনীিত
ধ্বংসী তথা েদশধ্বংসী এক নাশকতামূলক
দুঃশাসন িক েসিটই প্রমাণ করেছ না?

চিরত্র

িনেয়।

হািসনার

মুিজবী দুঃশাসেনর িদনগুিল
মুিজবী দুঃশাসেনর েস িদনগুিল বাংলােদেশর মানুষ আজ প্রায় ভূলেত
বেসেছ। অথচ আওয়ামী লীগ ও আজেকর হািসনা আমেলর এ দুঃশাসন বুঝেত হেল
মুিজবী দুঃশাসন বুঝািট অিত জরুরী। ইিতহাস েথেক িশক্ষা িনেত
ব্যর্থ হয় বেলই েবাকােদর পা একই গর্েত বার বার পেড়। অথচ নবীজী
(সাঃ) বেলেছন, ঈমানেদর পা কখেনাই একই গর্েত বার বার পেড় না। কারণ
অতীত ইিতহাস েথেক তারা িশক্ষা েনয়। িকন্তু বাংলােদেশর মুসলমানেদর
ক্েষত্ের েস জ্ঞানলাভিট ঘেটিন। ফেল একই গর্েত তােদর পা বার বার
পড়েছ। ফেল তােদর জীবেন আওয়ামী দুঃশাসন বার বার েনেম আসেছ। আওয়ামী
েনতাকর্মীেদর কােছ স্বর্ণযুগ হেলা মুিজবামল। নবাব শােয়স্তা খাঁর
আমল তােদর কােছ িকছুই না। মুিজবই হেলা তােদর কােছ সর্বকােলর

সর্বশ্েরষ্ঠ বাঙালী। িকন্তু কীরূপ িছল েস মুিজবামল? মুিজবেক
িচনেত হেল ইিতহােসর েস পাঠিট েনয়া অিত জরুরী। তেব সমস্যা হেলা েস
আমেলর প্রকৃত িচত্রিট বাংলােদেশর পত্র-পত্িরকায় েমেল না।
সুপিরকল্িপত ভােব েস িববরণগুিল গােয়ব করা হেয়েছ। স্থান েপেয়েছ
শুধু মুিজব বন্দনা। িকন্তু েস ইিতহাসিট েবঁেচ আেছ িবেদশী পত্রপত্িরকায়। এ িনবন্েধ েস আমেলর িবেদশী পত্িরকা েথেকই িকছু উদাহরণ
েপশ করা হেব। বাংলােদশ েস সময় েকান ব্যবসা-বািণজ্য, িশল্পসািহত্য,জ্ঞান-িবজ্ঞান বা েখলাধুলায় চমক সৃষ্িট করেত না পারেলও
িবশ্বব্যাপী খবেরর িশেরানাম হেয়িছল দুর্িভক্ষ, দুর্নীিত, হত্যা,
সন্ত্রাস, ব্যর্থ প্রশাসন ও স্ৈবরাচােরর েদশ িহসােব।
১৯৭৪ সােলর ৩০ েশ মার্চ গার্িডয়ান পত্িরকা িলেখিছল,“আলীমুদ্িদন
ক্ষুধার্ত। েস েছঁড়া ছাতা েমরামত কের। বলল, েযিদন েবশী কাজ
েমেল,েসিদন এক েবলা ভাত খাই। েযিদন েতমন কাজ পাই না েসিদন ভােতর
বদেল চাপািত খাই। আর এমন অেনক িদন যায় েযিদন িকছুই েখেত পাই না।”
তার িদেক এক নজর তাকােল বুঝা যায় েস সত্য কথাই বলেছ। সবুজ
লুঙ্িগর নীেচ তার পা দু’িটেত মাংস আেছ বেল মেন হয় না। ঢাকার ৪০
মাইল উত্তের মহকুমা শহর মািনকগঞ্জ। ১৫ হাজার েলােকর বসিত। তােদর
মধ্েয আলীমুদ্িদেনর মত আেরা অেনেক আেছ। েকাথাও একজন েমাটা মানুষ
েচােখ পেড় না। কালু িবশ্বাস বলল,“আমােদর েমেয়রা লজ্জায় েবর হয়
না-তারা নগ্ন।” আলীমুদ্িদেনর কািহনী েগাটা মািনকগঞ্েজর কািহনী।
বাংলােদেশর লক্ষ লক্ষ মানুেষর কািহনী,শত শত শহর বন্দেরর কািহনী।
এ পর্যন্ত িবেদশ েথেক ৫০ লাখ টেনরও েবশী খাদ্যশস্য বাংলােদেশ
পাঠােনা হেয়েছ। িকন্তু যােদর জন্য পাঠােনা হেয়েছ তারা পায়িন।”

আন্তর্জািতক িভক্ষার ঝুিল
১৯৭৪ সােলর ২৭ েসপ্েটম্বর তািরেখ লন্ডেনর িনউ স্েটট্সম্যান
িলেখিছল,“বাংলােদশ আজ িবপদজনক ভােব অরাজকতার মুেখামুিখ। লাখ লাখ
েলাক ক্ষুধার্ত। অেনেক না েখেত েপেয় মারা যাচ্েছ। .. ক্ষুধার্ত
মানুেষর ভীেড় ঢাকায় দম বন্ধ হেয় আেস।.. বাংলােদশ আজ েদউিলয়া। গত
আঠার মােস চােলর দাম চারগুণ েবেড়েছ। সরকাির কর্মচািরেদর মাইেনর
সবটুকু চেল যায় খাদ্য-সামগ্রী িকনেত। আর গরীবরা থােক অনাহাের।
িকন্তু িবপদ যতই ঘিনেয় আসেছ েশখ মুিজব ততই মনগড়া জগেত আশ্রয়
িনচ্েছন। ভাবেছন, েদেশর েলাক এখনও তাঁেক ভালবােস;সমস্ত মুিসবেতর
জন্য পািকস্তানই দায়ী। আেরা ভাবেছন,বাইেরর দুিনয়া তাঁর সাহায্েয

এিগেয় আসেব এবং বাংলােদশ উদ্ধার পােব। িনছক িদবাস্বপ্ন.. েদশ যখন
িবপর্যেয়র িদেক যাচ্েছ,তখনও িতিন িদেনর অর্েধক ভাগ আওয়ামী লীেগর
চাইেদর সােথ ঘেরায়া আলােপ কাটাচ্েছন। .. িতিন আজ আত্মম্ভিরতার
মধ্েয কেয়দী হেয় চাটুকার ও পরগাছা পিরেবষ্িটত হেয় আেছন।…সদ্য
ফুেল-েফঁেপ ওঠা তরুণ বাঙালীরা েহােটল ইন্টারকন্িটেনন্টােলর
শরাবখানায় ভীড় জমায়। তারা েবশ ভালই আেছ। এরাই িছল মুক্িতেযাদ্ধাবাংলােদেশর বীর বািহনী। .. এরাই হচ্েছ আওয়ামী লীেগর বাছাই করা
েপাষ্য। আওয়ামী লীেগর ওপর তলায় যারা আেছন তারা আেরা জঘন্য। ..
শুনেত
রূঢ়
হেলও
িকিসঞ্জার
িঠকই
বেলেছনঃ
“বাংলােদশ
একটা
আন্তর্জািতক িভক্ষার ঝুিল।”
১৯৭৪ সােল ২রা অক্েটাবর,লন্ডেনর গার্িডয়ান পত্িরকায় েজকুইস েলসলী
িলেখিছেলন,“একজন মা ফুঁিপেয় ফুঁিপেয় কাঁদেছ,আর অসহায় দৃষ্িটেত
তার মরণ-যন্ত্রণাকাতর চর্মসার িশশুিটর িদেক তািকেয় আেছ। িবশ্বাস
হেত চায় না, তাই কথািট েবাঝাবার জন্য েজার িদেয় মাথা েনেড় একজন
ইউেরাপীয়ান বলেলন, সকােল িতিন অিফেস যাচ্িছেলন,এমন সময় এক িভখাির
এেস হািজর। েকােল তার মৃত িশশু। ..বহু িবেদশী পর্যেবক্ষক মেন
কেরন বর্তমান দুর্িভক্েষর জন্য বর্তমান সরকারই দায়ী। “দুর্িভক্ষ
বন্যার ফল ততটা নয়,যতটা মজুতদারী েচারাচালােনর ফল”-বলেলন স্থানীয়
একজন অর্থনীিতিবদ।.. প্রিত বছর েয চাউল েচারাচালন হেয় (ভারেত)
যায় তার পিরমাণ ১০ লাখ টন।” ১৯৭৪ সােলর ২৫ অক্েটাবর হংকং েথেক
প্রকািশত ফার ইস্টার্ণ ইেকানিমক িরিভয়্যূ পত্িরকায় লেরন্স
িলফসুলজ িলেখিছেলন,“েসপ্েটম্বর তৃতীয় সপ্তােহ হঠাৎ কের চাউেলর
দাম মণ প্রিত ৪০০ টাকায় উেঠ েগল। অর্থাৎ িতন বছের আেগ স্বাধীনতার পূর্েব েয দাম িছল – এই দাম তার দশ গুণ। এই
মূল্যবৃদ্িধেক এভােব তুলনা করা যায় েয,এক মার্িকন পিরবার িতন বছর
আেগ েয রুিট ৪০ েসন্ট িদেয় িকেনেছ,তা আজ িকনেছ ৪ পাউন্ড িদেয়।
কােলাবাজারী অর্থনীিতর কারসািজেতই এই অস্বাভািবক মূল্যবৃদ্িধ
ঘেট।..২৩েশ েসপ্েটম্বর যুক্তরাষ্ট্র সফের যাওয়ার প্রাক্কােল েশখ
মুিজব েঘাষণা করেলন,“প্রিত ইউিনয়েন একিট কের েমাট ৪,৩০০
লঙ্গরখানা েখালা হেব।” প্রিত ইউিনয়েনর জন্য েরাজ বরাদ্দ হেলা
মাত্র দুমন ময়দা। যা এক হাজার েলােকর প্রিতিদেনর জন্য মাথািপছু
একিট রুিটর জন্যও যেথষ্ট নয়।”
িনউয়র্ক
টাইমস
পত্িরকা
১৯৭৪
সােলর
১৩
িডেসম্বর
তািরেখ
িলেখিছল,“জৈনক েকিবেনট মন্ত্রীর কথা বলেত িগেয় একজন বাংলােদশী
অর্থনীিতিবদ বলেলন, “যুদ্েধর পর তাঁেক (ঐ মন্ত্রীেক) মাত্র দুই

বাক্স িবেদশী িসগােরট িদেলই কাজ হািসল হেয় েযত,এখন িদেত হয়
অন্ততঃ এক লাখ টাকা।” ব্যবসার পারিমট ও পিরত্যক্ত সম্পত্িত
উদ্ধােরর জন্য আওয়ামী লীগারেদর ঘুষ িদেত হয়। সম্প্রিত জৈনক
অবাঙালী িশল্পপতী ভারত েথেক িফের আেসন এবং েশখ মুিজেবর কাছ েথেক
তার পিরত্যক্ত ফার্মািসউিটক্যাল কারখানািট পুনরায় চাল করার
অনুেমাদন লাভ কেরন। েশখ মুিজেবর ভািগনা েশখ মিন -িযিন ঐ
কারখানািট দখল কের আেছন-হুকুম জাির করেলন েয তােক ৩০ হাজার ডলার
িদেত হেব। েশখ মুিজবেক ভাল কের জােনন এমন একজন বাংলােদশী আমােক
বলেলন,“েলাকজন তােক পােয় হাত িদেয় সালাম করুক,এটা িতিন পছন্দ
কেরন। তাঁর আনুগত্য িনেজর পিরবার ও আওয়ামী লীেগর প্রিত। িতিন
িবশ্বাসই কেরন না েয, তারা দুর্নীিতবাজ হেত পাের িকংবা তার সােথ
িবশ্বাসঘাতকতা করেত পাের।”

পেথঘােট লাশ ও জালপড়া বাসন্িত
েদখা যাক,প্রখ্যাত তথ্য-অনুসন্ধানী সাংবািদক জন িপলজার ১৯৭৪ সােল
বাংলােদশ সম্পর্েক িক বেলিছেলন। িতিন ১৯৭৪ সােলর ১৭ই িডেসম্বর
লন্ডেনর েডইলী িমরর পত্িরকায় িলেখেছন,“একিট িতন বছেরর িশশু -এত
শুকেনা েয মেন হেলা েযন মােয়র েপেট থাকাকালীন অবস্থায় িফের েগেছ।
আিম তার হাতটা ধরলাম। মেন হেলা তার চামড়া আমার আঙ্গুেল েমােমর মত
েলেগ েগেছ। এই দুর্িভক্েষর আর একিট ভয়ঙ্কর পিরসংখ্যান এই েয,
িবশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মেত ৫০ লাখ মিহলা আজ নগ্ন েদহ। পিরেধয়
বস্ত্র িবক্ির কের তারা চাল িকেন েখেয়েছ।” িপলজােরর েস বক্তব্য
এবং িবশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার েস অিভমেতর প্রমাণ েমেল ইত্েতফােকর
একিট িরেপার্েট। উত্তর বংেগর এক েজেলপাড়ার বস্ত্রহীন বাসন্িত জাল
পেড় লজ্জা েঢেকিছল। েস ছিব ইত্েতফাক েছেপিছল। িপলজার আেরা
িলেখেছন,“সন্ধা ঘিনেয় আসেছ এবং গাড়ী আঞ্জুমােন মিফদুল ইসলাম-এর
লরীর িপছেন িপছেন চেলেছ। এই সিমিত ঢাকার রাস্তা েথেক দুর্িভক্েষর
েশষ িশকারিটেক কুিড়েয় তুেল েনয়। সিমিতর ডাইেরক্টর ডাঃ আব্দুল
ওয়ািহদ জানােলন,“স্বাভািবক সমেয় আমরা হয়ত কেয়ক জন িভখারীর মৃতেদহ
কুিড়েয় থািক। িকন্তু এখন মােস অন্ততঃ ৬০০ লাশ কুড়াচ্িছ- সবই
অনাহার জিনত মৃত্যু।”
লন্ডেনর
“েডইলী
েটিলগ্রাফ”
১৯৭৫
সােলর
৬ই
জানুয়াির
েছেপিছল,“গ্রাম বাংলায় প্রচুর ফসল হওয়া সত্ত্েবও একিট ইসলািমক
কল্যাণ সিমিত (আঞ্জুমােন মিফদুল ইসলাম) গত মােস ঢাকার রাস্তা,েরল

স্েটশন ও হাসাপাতালগুেলার মর্গ েথেক েমাট ৮৭৯িট মৃতেদহ কুিড়েয়
দাফন কেরেছ। এরা সবাই অনাহাের মেরেছ। সিমিতিট ১৯৭৪ সােলর
েশষার্েধ ২৫৪৩িট লাশ কুিড়েয়েছ- সবগুিল েবওয়ািরশ। এগুেলার মধ্েয
েদড় হাজােররও েবশী রাস্তা েথেক কুড়ােনা। িডেসম্বেরর মৃেতর সংখ্যা
জুলাইেয়র সংখ্যার সাতগুণ।.. েশখ মুিজবেক আজ বাংলােদেশর সবেচেয় বড়
েবাঝা বেল আখ্যািয়ত করা হচ্েছ। েছাট-খােটা স্বজন প্রীিতর
ব্যাপাের িতিন ভারী আসক্িত েদখান। ফেল গুরুত্বপূর্ণ িবষেয়
িসদ্ধান্ত েনয়া বাঁকী পেড় থােক।.. অিধকাংশ পর্যেবক্ষকেদর
িবশ্বাস,আর্িথক ও রাজৈনিতক সংকট েরাধ করার েকান সুিনর্িদষ্ট
কার্যক্রম এ সরকােরর েনই। রাজৈনিতক মহেলা মেন কেরন, মুিজব খুব
শীঘ্রই বাংলােদেশর গণতান্ত্িরক বুিনয়াদ আেরা নষ্ট কের েদেবন।
িতিন িনেজেক প্েরিসেডন্ট েঘাষণা করার পিরকল্পনা করেছন। েডইলী
েটিলগ্রােফর
আশংকা
সত্য
প্রমািণত
হেয়িছল।
েশখ
মুিজব
প্রধানমন্ত্রীর পদ েছেড় প্েরিসেডন্ট হেয়েছন। জরুরী অবস্থা জাির
কেরেছন, আেরা েবশী ক্ষমতা কুক্িষগত কেরেছন। অবেশেষ তােতও খুিশ
হনিন, সকল রাজৈনিতক দলগুেলােক িনিষদ্ধ কের িতিন একদলীয় শাসন
প্রিতষ্ঠা কেরেছন। আওয়ামী লীগ যােক িনেয় গর্ব কের, এ হেলা তার
অবদান।
১৯৭৫

সােলর

২১েশ

মার্চ

িবেলেতর

ব্রাডেফার্ডশায়র

িলেখিছল,“বাংলােদশ েযন িবরাট ভুল। এেক যিদ েভঙ্েগ-চুের আবার িঠক
করা েযত। জািতসংেঘর তািলকায় বাংলােদশ অিত গরীব েদশ। ১৯৭০ সােলর
েশষ িদেক যখন বন্যা ও সামুদ্িরক জেলাচ্ছ্বােস েদেশর দক্িষণ অঞ্চল
ডুেব যায় তখন দুিনয়ার দৃষ্িট এ েদেশর িদেক – অর্থাৎ তদানীন্তন
পূর্ব পািকস্তােনর িদেক িনবদ্ধ হয়। িরিলেফর িবরাট কাজ সেব শুরু
হেয়িছল। এমিন সমেয় পািকস্তােনর িবরুদ্েধ িবদ্েরােহর আগুণ জ্বেল
উঠল। –িকন্তু পশ্িচম পািকস্তােনর িবরুদ্েধ তােদর িবদ্েরাহ যখন
শুরু হেলা,তখন জেয়র েকান সম্ভাবনাই িছল না। একমাত্র ভারেতর
সাগ্রহ সামিরক হস্তক্েষেপর ফেলই স্বল্পস্থায়ী-িকন্তু ভয়াবহ ও
রক্তক্ষয়ী- যুদ্েধর পর পািকস্তােনর পরাজয় ঘেট এবং বাংলােদেশর
সৃষ্িট হয়।” পত্িরকািট িলেখেছ, “উেড়াজাহাজ েথেক মেন হয়,েয েকান
প্রধান শহেরর ন্যায় রাজধানী ঢাকােতও বহু আধুিনক অট্রািলকা আেছ।
িকন্তু িবমান বন্দের অবতরণ করা মাত্রই েস ধারণা চুর্ণ-িবচুর্ণ
হেয় যায়। টার্িমনাল িবল্িডং-এর েরিলং েঘঁেষ শত শত েলাক েসখােন
দাঁিড়েয় আেছ, েকননা তােদর অন্য িকছু করার নাই। আর েযেহতু িবমান
বন্দর িভক্ষা করবার জন্য বরাবরই উত্তম জায়গা।”

পত্িরকািট আেরা িলেখেছ,”আমােক বলা হেয়েছ,অমুক গ্রােম েকউ গান
গায়না। েকননা তারা িক গাইেব? আিম েদেখিছ,একিট িশশু তার েচােখ
আগ্রহ েনই,গােয় মাংস েনই। মাথায় চুল নাই। পােয় েজার নাই। অতীেত
তার আনন্দ িছল না, বর্তমান সম্পর্েক তার সেচতনতা নাই এবং
ভিবষ্যেত মৃত্যু ছাড়া আর িকছু ভাবেত পাের না েস।” েদেশ তখন
প্রচণ্ড দুর্িভক্ষ চলিছল। হাজার হাজার মানুষ তখন খাদ্েযর অভােব
মারা
যাচ্িছল।
েমক্িসেকার
“একেসলিসয়র”
পত্িরকার
সােথ
এক
সাক্ষাৎকাের েশখ মুিজবেক যখন প্রশ্ন করা হেলা, খাদ্যশস্েযর
অভােবর ফেল েদেশ মৃত্যুর হার ভয়াবহ হেত পাের িকনা,েশখ মুিজব জবাব
িদেলন,“এমন
েকান
আশংকা
েনই।”
প্রশ্ন
করা
হেলা,“মাননীয়
প্রধানমন্ত্রী,পার্লােমন্েট িবেরাধীদল বেলন েয,ইিতমধ্েযই ১৫
হাজার মানুষ মারা েগেছ।” িতিন জবাব িদেলন,“তারা িমথ্যা বেলন।”
তাঁেক বলা হেলা,”ঢাকার িবেদশী মহেলা মৃত্যু সংখ্যা আরও েবশী বেল
উল্েলখ কেরন।” েশখ মুিজব জবাব িদেলন,“তারা িমথ্যা বেলন।” প্রশ্ন
করা হেলা,দুর্নীিতর কথা িক সত্য নয়? ভুখােদর জন্য প্েরিরত খাদ্য
িক কােলাবাজাের িবক্রী হয় না..? েশখ বলেলন, “না। এর েকানটাই সত্য
নয়।”(এন্টার প্রাইজ,িরভার সাইড,ক্যািলেফার্িনয়া, ২৯/০১/৭৫)।
বাংলােদশ েয কতবড় িমথ্যাবাদী ও িনষ্ঠুর ব্যক্িতর কবেল পেড়িছল এ
হেলা তার নমুনা। েদেশ দুর্িভক্ষ চলেছ,েস দুর্িভক্েষ হাজার মানুষ
মরেছ েসিট িতিন মানেত রাজী নন। েদেশ কােলাবাজারী চলেছ,িবেদশ েথেক
পাওয়া িরিলেফর মাল সীমান্ত পেথ ভারেত পাড়ী জমাচ্েছ এবং সীমাহীন
দুর্নীিত চলেছ েসিট িবশ্ববাসী মানেলও িতিন মানেত চানিন। অবেশেষ
পত্িরকািট িলেখেছ,“েয সব সমস্যা তার েদশেক িবপর্যস্ত করত েস সেবর
েকান জবাব না থাকায় েশেখর একমাত্র জবাব হচ্েছ তাঁর িনেজর
একচ্ছত্র ক্ষমতা বৃদ্িধ। জনসাধারেণর জন্য খাদ্য না েহাক,তার
অহিমকার
েখারাক
চাই।”
ক্যািলেফার্িনয়া,২৯/০১/৭৫)।

(এন্টার

প্রাইজ,িরভার

সাইড,

কবের েগল গণতন্ত্র
েশখ মুিজব যখন বাকশাল প্রিতষ্ঠা কেরন তখন লন্ডেনর েডইলী
েটিলগ্রােফ িপটার িগল িলেখিছেলন,“বাংলােদেশর প্রধানমন্ত্রী েশখ
মুিজবুর রহমান তাঁর েদশ েথেক পার্লােমন্টারী গণতন্ত্েরর েশষ
িচহ্নটুকু
লািথ
েমের
েফেল
িদেয়েছন।
গত
শিনবার
ঢাকার
পার্লােমন্েটর (মাত্র) এক ঘণ্টা স্থায়ী অিধেবশেন ক্ষমতাশীন

আওয়ামী লীগ িবপুল সংখ্যাগিরষ্ঠতার েজাের েশখ মুিজবেক প্েরিসেডন্ট
েঘাষণা কেরেছ এবং একদলীয় শাসন প্রিতষ্ঠার জন্য তাঁেক ক্ষমতা
অর্পণ কেরেছ। অেনকটা িনঃশব্েদ গণতন্ত্েরর কবর েদয়া হেয়েছ।
িবেরাধীদল দাবী কেরিছল,এ ধরেণর ব্যাপক শাসনতান্ত্িরক পিরবর্তেনর
ব্যাপাের আেলাচনার জন্য িতন িদন সময় েদয়া উিচত। জবােব সরকার এক
প্রস্তাব পাশ করেলন েয,এ ব্যাপােরর েকান িবতর্ক চলেব না। .. েশখ
মুিজব এম.িপ.েদর বলেলন, পার্লােমন্টারী গণতন্ত্র িছল “ঔপিনেবিশক
শাসেনর অবদান”। িতিন েদেশর স্বাধীন আদালতেক “ঔপিনেবিশক ও দ্রুত
িবচার ব্যাহতকারী” বেল অিভযুক্ত করেলন।” অথচ পািকস্তান আমেল েশখ
মুিজব ও তাঁর আওয়ামী লীগ পার্লােমন্টারী পদ্ধিতর গণতন্ত্েরর জন্য
কতই না িচৎকার কেরেছন। তখন পািকস্তােন আইউেবর প্েরিসেডন্ট
পদ্ধিতর গণতন্ত্রই েতা িছল। গণতন্ত্েরর নােম আওয়ামী লীেগর পতাকা
তেল েয কতটা েমরুদণ্ডহীন ও নীিতহীন মানুেষর ভীড় জেমিছল েসিটও
েসিদন প্রমািণত হেয়িছল। এতিদন যারা গণতন্ত্েরর জন্য মাঠঘাট
প্রকম্িপত করত তারা েসিদন একদলীয় স্ৈবরাচাির শাসন প্রবর্তেনর
েকান রূপ িবেরাধীতাই করল না। বরং িবেরাধী দেলর পক্ষ েথেক এতবড়
গুরুতর িবষেয় যখন সামান্য িতন িদেনর আেলাচনার দাবী উঠল তখন
েসিটরও তারা িবেরাধীতা করল। সামান্য এক ঘণ্টার মধ্েয এতবড় একিট
গুরুত্বপূর্ণ িবষেয় িসদ্ধান্ত িনল। অথচ গণতান্ত্িরক েদশগুিলেত এক
টাকা ট্যাক্স বৃদ্িধ হেল েস প্রসঙ্েগও বহু ঘণ্টা আেলাচনা হয়।
েভড়ার পােলর সব েভড়া েযমন দল েবঁেধ এবং েকান রুপ িবচার িবেবচনা
না কের প্রথম েভড়ািটর অনুসরণ কের তারাও েসিদন তাই কেরিছল। আওয়ামী
লীেগর গণতন্ত্েরর দাবী েয কতটা েমকী,েসিটর প্রমাণ তারা এভােবই
েসিদন িদেয়িছল। দলিটর েনতাকর্মীরা েসিদন দেল দেল বাকশােল েযাগ
িদেয়িছল,এরকম একদলীয় স্ৈবরচাির শাসন প্রিতষ্ঠায় তােদর িবেবেক
সামান্যতম দংশনও হয়িন।
১৯৭৪ সােল ১৮ অক্েটাবর েবাষ্টেনর ক্িরশ্িচয়ান সােয়ন্স মিনটের
ডািনেয়ল সাদারল্যান্ড িলেখিছেলন,“গত দুই মােস েয ক্ষুধার্ত জনতা
স্েরােতর মত ঢাকায় প্রেবশ কেরেছ,তােদর মধ্েয সরকােরর সমর্থক
একজনও েনই। বন্যা আর খাদ্যাভােবর জন্য গ্রামাঞ্চল েছেড় এরা
ক্রেমই রাজধানী ঢাকার রাস্তায় িভক্ষাবৃত্িতর আশ্রয় িনচ্েছ।
িকন্তু মেন হচ্েছ সরকার এেদরেক রাজপেথর ত্িরসীমানার মধ্েয ঢুকেত
না িদেত বদ্ধপিরকর। এরই মধ্েয েবশ িকছু সংখ্যকেক বন্দুেকর ভয়
েদিখেয় ক্যাম্েপ িনেয় যাওয়া হেয়েছ। েসখােন সারািদন দুই এক টুকরা
রুিট েখেত পাওয়া যায, মােঝ মােঝ দুই-একটা িপঁয়াজ ও একটু-আধটু দুধ
েমেল। ক্যাম্েপ ঢুকেল আর েবর হওয়া যায় না। “েয েদেশ মানুষেক এমন

খাঁচাবদ্ধ কের রাখা হয় েসটা িক ধরেনর স্বাধীন েদশ”- ক্েরােধর
সােথ বলল ক্যাম্পবাসীেদরই একজন। ক্যাম্েপর ব্লাকেবার্েড খিড়মািট
িদেয় জৈনক কর্মকর্তা আমার সুিবধার্েথ প্রত্েযেকর রুিট খাওয়ার
সময়সূিচর তািলকা িলেখ েরেখেছন। “তািলকায় িবশ্বাস করেবন না”ক্যাম্েপর অেনেকই বলল। তারা অিভেযাগ করল েয, েরাজ তারা এক েবলা
েখেত পায়- এক িক দুই টুকরা রুিট। েকান এক ক্যাম্েপর জৈনক
স্েবচ্ছােসবক
িরিলফকর্মী
জানাল
েয,
“সরকারী
কর্মচারীরা
জনসাধারেণর েকান েতায়াক্কা কের না। তারা বাইেরর জগেত সরকােরর মান
বজায় রাখেত ব্যস্ত। এ কারেণই তারা েলাকেদরেক রাস্তা েথেক ধের
িনেয় যােচছ। িবেদশীরা ভুখা-জনতােক রাস্তায় েদখুক এটা তারা চায়
না।”
১৯৭৪ সােল ৩০ অক্েটাবর লন্ডেনর গার্িডয়ান পত্িরকায় িপটার প্েরসটন
িলেখিছেলন,“এই েসিদেনর একিট ছিব বাংলােদেশর দৃশ্যপট তুেল ধেরেছ।
এক যুবিত মা -তার স্তন শুিকেয় হাঁেড় িগেয় েলেগেছ,ক্ষুধায় েচাখ
জ্বলেছ – অনড় হেয় পেড় আেছ ঢাকার েকান একিট েশেডর নীেচ,কিচ েমেয়িট
তার েদেহর উপর বেস আেছ গভীর ৈনরাশ্েয। দু’জনাই মৃত্যুর পথযাত্রী।
ছিবিট নতুন,িকন্তু িচরন্তন। স্বাধীনতার পর েথেক ঢাকা দুিনয়ার
সবেচেয় -কিলকাতার েচেয়ও -বীভৎস শহের পিরণত হেয়েছ। সমস্ত বীভৎসতা
সত্ত্েবও েকালকাতায় ভীড় করা মানুেষর েযন প্রাণ আেছ,ঢাকায় তার
িকছুই নাই। ঢাকা নগরী েযন একিট িবরাট শরণার্থী-ক্যাম্প। একিট
প্রােদিশক শহর ঢাকা লাখ লাখ জীর্ণ কুটীর,িনর্জীব মানুষ আর
লঙ্গরখানায় মানুেষর সািরেত েছেয় েগেছ। গ্রামাঞ্চেল যখন খাদ্যাভাব
েদখা েদয়,ভুখা মানুষ ঢাকার িদেক ছুেট আেস। ঢাকায় তােদর জন্য
খাদ্য েনই। তারা খাদ্েযর জন্য হাতেড় েবড়ায়,অবেশেষ িমিলেয় যায়।
েগল সপ্তােহ একিট মহেলর মেত শুধুমাত্র ঢাকা শহেরই মােস ৫০০ েলাক
অনাহাের মারা যাচ্েছ। এর েবশীও হেত পাের,কমও হেত পাের। িনশ্িচত
কের বলার মত প্রশাসিনক যন্ত্র নাই।.. জন্েমর পর পর বাংলােদশ
আন্তর্জািতক সাহায্েযর এক অভূতপূর্ব ফসল কুিড়েয়িছলঃ ৫০০ িমিলয়ন
পাউন্ড। আজ সবই ফুিরেয় েগেছ। েকান িচহ্ন পর্যন্ত েনই।
রাজনীিতিবদ, পর্যেবক্ষক, দাতব্য প্রিতষ্ঠান -সবাই একই যুক্িত েপশ
করেছ যা অপরাধেক িনরাপদ করেছ, দািয়ত্বেক করেছ অেকেজা। তােদর
েমাদ্দা যুক্িত হেলা এই েয, বাংলােদেশর ঝুিলেত মারাত্মক ফুেটা
আেছ। যত সাহায্য েদয়া েহাক না েকন, দুর্নীিত, আলেসমী ও সরকারী
আমলােদর আত্মঅহিমকার ফেল অপচেয় ফুিরেয় যােব। েবশী েদয়া মােনই
েবশী েলাকসান।”

অরক্িষত সীমান্ত
পাত্েরর তলায় ফুেটা থাকেল পাত্েরর মালামাল েবিড়েয় যায়,তেব তা
েবশী দূর যায় না। আেশ পােশর জায়গায় িগেয় পেড়। েতমিন বাংলােদেশর
তলা িদেয় েবিড়েয় যাওয়া সম্পদ হাজার মাইল দূেরর েকান েদেশ িগেয়
উেঠিন,উেঠিছল প্রিতেবশী ভারেত। আর এ ফুেটাগুেলা গড়ায় ভারতীয়
পিরকল্পনার কথা িক অস্বীকার করা যায়? পািকস্তান আমেল ২৩ বছের
পািকস্তান সরকােরর সবেচেয় বড় কাজ িছল,সীমান্ত িদেয় েচারাকারবারী
বন্ধ করা। এ কােজ প্রেয়াজেন পশ্িচম পািকস্তানী ৈসন্যেদর বসােনা
হত। অথচ েশখ মুিজব সীমান্ত িদেয় েচারাকারবাির বন্ধ না কের ভারেতর
সােথ চুক্িত কের সীমান্ত জুেড় বািণজ্য শুরু কেরন। এভােব সীমান্ত
বািণজ্েযর নােম েদেশর তলায় শুধু ফুেটা নয়,েস তলািটই ধিসেয় িদেলন।
তলা িদেয় হািরেয় যাওয়া সম্পদ তখন ভারেত িগেয় উঠল। ভারত বস্তুত
েতমন একিট লক্ষ্য হািছেলর কথা েভেবই সীমান্ত বািণজ্েযর প্রস্তাব
কেরিছল। অথচ পািকস্তান আমেল ভারত এ সুিবধার কথা ভাবেতই পােরিন।
অথচ মুিজব েসটাই িবনা দ্িবধায় ভারেতর হােত তুেল িদেলন।
বাংলােদেশর বাজাের তখন আর রােতর আঁধাের েচারাচালানকারী পাঠােনার
প্রেয়াজন পেড়িন। িদন দুপুের ট্রাক-ভর্িত কের বাংলােদেশর বাজার
েথেক সম্পদ তুেল িনেয় যায়। দুর্বৃত্তরা তখন পািকস্তান আমেল
প্রিতষ্িঠত কলকারখানার যন্ত্রাংশ খুেল নােম মাত্র মূল্েয
ভারতীয়েদর হােত তুেল েদয়। তলাহীন পাত্র েথেক পািন েবরুেত সময়
লােগ না,েতমিন েদেশর তলা ধেস েগেল সময় লােগ না েস েদশেক সম্পদহীন
হেত। ভারেতর সােথ সীমান্ত বািণজ্েযর দািড়েয়িছল,ত্বিরৎ েবেগ
দুর্িভক্ষ েনেম এেসিছল বাংলােদেশ। (নতুন সংস্করণ, ৩০/০৬/১৩)

অিধকৃত েদশ এবং েদশ বাঁচােনার
িজহাদ
শত্রুর গ্রােস েদশ
বাংলােদশ আজ আর স্বাধীন েদশ নয়। েদশ অিধকৃত ইসলােমর শত্রু,
গণতন্ত্েরর শত্রু, মানবতার শত্রু এবং িচহ্িনত িবেদশী শত্রুর
ভয়ংকর েজাগালদারেদর হােত। সাম্রাজ্যবাদী শত্রুেদর হাত েথেক
বাঙালী মুসলমানেদর প্রকৃত স্বাধীনতা েমেল ১৯৪৭ সােলর ১৪ আগষ্েট।
েস স্বাধীনতা শুধু ঔপিনেবিশক ব্িরিটশেদর হাত েথেকই নয়,নব্য
িহন্দুসাম্রাজ্য িনর্মােণ দু’পােয় খাড়া আগ্রাসী িহন্দুেদর হাত
েথেকও। বাঙালী মুসলমানেদর েস স্বাধীনতােক ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদী
মহল
শুরু
েথেকই
েমেন
েনয়িন।
কাশ্মীর,হায়দারাবাদ,
েগায়া,
মানভাদেরর ন্যায় মুসিলম বাংলােকও তারা ১৯৪৭ সােলই ভারত-ভূক্ত
করেত েচেয়িছল। তারা েতা েচেয়িছল অখন্ড ভারত। বাঙালী মুসলমানেদর
স্বাধীনতার েস মহান িদনিটেক ভারতীয় সাম্যাজ্যবাদী মহল আজও
িনেজেদর জন্য পরাজেয়র িদন মেন কের। ভারত মাতার েদহ খন্িডত হওয়ার
েবদনায় ভারতীয় িহন্দুগণ েতা এখনও কাতর। তােদর স্বপ্ন েতা েস
খন্িডত ভারতেক আবার একত্িরত করা। ভারতীয় িবেদশ নীিত, সামিরক নীিত
ও স্বেদশ নীিতর েসিট েয েমাদ্দা কথা েসিট িক আজও েকান েগাপন
িবষয়? তাই ১৯৭১ েয় পািকস্তান ভাঙ্গািট তােদর েস লক্ষ্য পূরেণ
প্রথম ধাপ মাত্র, েশষ ধাপ নয়। এজন্যই বাঙালী মুসিলেমর স্মৃিত
েথেক ভারত ১৯৪৭ সােলর ১৪ই আগষ্টেক ভূিলেয় িদেত চায়। তেব েস
লক্ষ্যিট
শুধু
ভারতীয়েদর
নয়,
বাংলােদেশর
বুেক
ভারতীয়
সাম্রাজ্যবােদর েজাগালদার ইসলােমর েঘারতর শত্রু আওয়ামী বাকশালী
পক্ষিটরও। েস স্বাধীনতার িবরুদ্েধ উভেয়র পক্ষ েথেকও প্রচন্ড
ষড়যন্ত্র শুরু হয় ১৯৪৭ সাল েথেকই।বাকশািল মুিজেবর আগরতলা
ষড়যন্ত্েরর মূল েপক্ষপট েতা েস ভারতেসবী এ ইসলাম িবেরাধী েচতনা।
তাই ১৯৪৭ সােলর স্বাধীনতা আন্েদালেনর যারা মহান েনতা িছেলন এবং
ইসলাম ও মুসিলম স্বার্েথর প্রিত যােদর প্রবল অঙ্িগকার িছল তােদর
স্মৃিতেক এ ভারতেসবী পক্ষিট িনেজেদর রিচত ইিতহােসর বই েথেক
িবলুপ্ত কেরেছ, অথবা িভেলন রূেপ খাড়া কেরেছ।
ভারতীয়
িহন্দুেদর
প্রিত
ঔপিনেবিশক
ব্িরিটশেদর
অনুগ্রহ
ও
পৃষ্ঠেপাষকতা িছল িবশাল। অপর িদেক েশাষণ ও িনর্যাতেনর যাঁতাকেল
পেড় মুসলমানগণ। িহন্দুেদর খুিশ করেতই আসাম ও পূর্ববঙ্গ িনেয় গিঠত

১৯০৫ সােলর ঢাকা েকন্দ্রীক নতুন প্রেদশেক ১৯১১ সােল ব্িরিটশ
সরকার রদ কের েদয়। এিট িছল স্েরফ কলকাতা েকন্দ্রীক বাঙালী
িহন্দুেদর কল্যােণ। প্রবল খুিশেত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন ব্িরিটশ
রাজা পঞ্চম জর্েজর প্রিত গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কের কিবতা েলেখন।
েস কিবতায় িতিন রাজা পঞ্চম জর্জেক “জনগণমন-অিধনায়ক জয় েহ ভারতভাগ্যিবধাতা! জয় েহ,জয় েহ,জয় েহ,জয় জয় জয় জয় েহ” বেল িবধাতার
আসেন বসান। এই হেলা রবীন্দ্রনােথর েচতনার মান। অথচ ভারেতর বুেক
ঔপিনেবিশক ব্িরিটশ শাসন িছল িছল দস্যুবৃত্িতর শাসন। বরং বহুলাংেশ
েস শাসন িছল দস্যুবৃত্িতর েচেয়ও খারাপ। দস্যুরা সম্পদ লুন্ঠন
কের, িকন্তু গৃহস্বামীর হাত েকেট উপার্জেনর সামর্থ েকেট েনয় না।
অথচ সাম্রাজ্যবাদী ব্িরিটশগণ েসিট কেরিছল। বাঙালী মুসিলম
তাঁতিশল্পীেদর আঙুলেকেট তারা জগতিবখ্যাত মসিলন িশল্পেক ধ্বংস
কেরিছল। েসিট িছল ব্িরিটশ বস্ত্র িশল্পেক বাজাের প্রিতদ্বন্িদহীন
করার লক্ষ্েয।এমন জােলম সাম্রাজ্যবাদীেদর িবধাতার আসেন বসােনার
জন্য েচতনার পচনিট গভীর হওয়ািট জরুরী। িকন্তু গরুবাছুর,শাপশকুন
বা পুতুলেক যারা ভগবােনর আসেন বসােত পাের তােদর েস মানিসক পচনিট
কম? ব্িরিটশগণ আর যাই েহাক গরুবাছুর বা শাপশকুন নয়। েচতনায় েস
গভীর পচন িনেয় রবীন্দ্রনাথ েযমন ব্িরিটশ রাজােক িবধাতার আসেন
বিসেয়েছন,েতমিন ভারতীয় কংগ্েরস েনতা েমাহনদাস করম চাঁদ গান্িধ
প্রথম িবশ্বযুদ্েধ সাম্রাজ্যবাদী ব্িরিটশ বািহনীর জন্য ৈসন্য
সংগ্রেহ েনেমিছেলন। সাম্রাজ্য রক্ষার েস যুদ্েধ ব্িরিটশেক িবজয়ী
করেত ৭০ হাজােরর েবশী ভারতীয় প্রাণও িদেয়িছল।
বঙ্গভঙ্গ রেদর পর পূর্ব বাংলার মুসলমানেদর মােঝ ব্িরিটশ িবেরাধী
প্রচন্ড ক্েষাভ। েস ক্েষাভেক প্রশিমত করেত ব্িরিটশ সরকার ঢাকায়
একিট
িবশ্বিবদ্যালয়
প্রিতষ্ঠার
ওয়াদা
েদয়।
িকন্তু
ঢাকায়
িবশ্বিবদ্যালয়
প্রিতষ্ঠা
পাক
-কলকাতােকন্দ্রীক
িহন্দু
কােয়মীস্বার্থপরগণ েসিটও চায়িন।পূর্ব বাংলার বুেক িবশ্বিবদ্যালয়
প্রিতষ্ঠার িবরুদ্েধ তারা প্রচন্ড আন্েদালন গেড় েতােল। ফেল ঢাকা
িবশ্বিবদ্যালেয়র প্রিতষ্ঠা েথেম যায়। উচ্চ িশক্ষা িবস্তােরর
িবরুদ্েধ এমন ইতর আন্েদালন মানব ইিতহােসর আর েকাথায়ও হেয়েছ -েস
নিজর েনই। অথচ েসিট হেয়েছ বাংলার বুেক। আেরা িবস্ময়, কলকাতার
রাজপেথ েস ইতর িবক্েষােভ েনতৃত্ব িদেয়েছন েখাদ রবীন্দ্রনাথ
ঠাকুর।অথচ েস রবীন্দ্রনােথর গানই আজ বাংলােদেশর জাতীয় সঙ্িগত!
িবেবকহীনতা আর কােক বেল? িবেবকহীন এরূপ ব্যক্িতেদরেক সম্মান িদেল
েস ভূিমেত িক িবেবকমান মানুষ সৃষ্িট হয়? বরং তােত যা প্রবল ভােব
প্রিতষ্ঠা পায় তা হেলা সত্যেক পরািজত করা ও সত্যেসবী িবেবকমান

মানুষেদব হত্যা করার েপক্ষাপট। এমন এক প্েরক্ষাপেটই বাংলােদশ আজ
ইসলােমর শত্রুপক্েষর হােত অিধকৃত।
ঔপিনেবিশক ব্িরিটশ সাম্রাজ্যবাদীেদর েচেয়ও ভারেতর িহন্দুগণ েয
অিধক সাম্রাজ্যবাদী ও অিধক মুসিলম-িবেরাধী -েস প্রমাণ শুধু
১৯৪৭েয়র পূর্েবই নয়,আজও তারা লাগাতর েপশ কের চেলেছ। ফেল ১৯৪৭েয়র
পর িবগত ৬০ বছের ভারতীয় িহন্দুেদর হােত যত মুসিলম িনহত হেয়েছ বা
যত মুসিলম নারী ধর্িষতা হেয়েছ বা যত মসিজদ ও মাদ্রাসা ধ্বংস
হেয়েছ তা ব্িরিটশ শাসেনর ১৯০ বছের হয়িন। ভারেত প্রায় ২০ েকািট
মুসলমােনর বাস। বাংলােদশ বা পািকস্তােন এত মুসলমান েনই। অথচ
ঢাকা, করাচী বা লােহােরর ন্যায় একিট মাত্র শহের যত মুসিলম
ডাক্তার, প্রেকৗশলী, িবজ্ঞানী,ব্যবসায়ী, িশক্ষািবদ,আেলম, কৃিষিবদ
বা িহসাবিবজ্ঞানী তা সমগ্র ভারেতর মুসলমানেদর মােঝ নাই। ভারতীয়
মুসলমানেদর েয কতটা পিরকল্িপত ভােব দািবেয় রাখা হচ্েছ েসিট
প্রমােণ িক এরপরও েকান দলীেলর প্রেয়াজন পেড়? অথচ বাংলােদেশর
আওয়ামী বাকশালীেদর কােছ ভারেতর এ মুসিলম িবেরাধী েনতারাই হেলা
পুজণীয় ব্যক্িতত্ব। বাকশালী বুদ্িধজীবীগণ েতা ১৯৪৭ সােলর
পািকস্তান সৃষ্িটেক মুসলমানেদর জন্য অনাসৃষ্িট বলেত আজও উদগ্রীব।
প্রশ্ন হেলা,এমন েগালামী েচতনা িনেয় েকউ
িক স্বাধীনতা,
মানবতা,গণতন্ত্র, ইসলাম ও মুসলমােনর বন্ধু হেত পাের?

রবীন্দ্রনােথর ব্যর্থতা ও বাকশালী নাশকতা
েখাদ রবীন্দনােথর মেন বাঙালীর মানব সন্তান রূেপ েবেড় উঠা িনেয়
দারুন সংশয় িছল। তাই িবধাতার িবরুদ্েধ অিভেযাগ তুেল িতিন কিবতা
িলেখেছন, “েহ িবধাতা! সাত েকািট প্রািণের েরেখেছা বাঙালী কের,
মানুষ কেরািন।” প্রশ্ন হেলা, কিব রবীন্দ্রনাথ িনেজও িক প্রকৃত
মানব রূেপ েবেড় উঠেত েপেরিছেলন? েস ব্যর্থতা িক তার িনেজরও কম?
সমােজর অিত িনষ্ঠুর েচার-ডাকােতরাও িশক্ষািবস্তােরর িবরুদ্েধ
কখেনা িমিছল কের না। কারণ তারাও বুেঝ,কােরা িবরুদ্েধ গুরুতর
অপরাধিট অর্থশূণ্য করা নয়, বরং িশক্ষাশূণ্য করা বা তােক িশক্ষা
েথেক বঞ্িচত করা। িশক্ষাশূণ্য করার অর্থ তার তার িবেবক বা
আত্মােক হত্যা করা। তােত অসম্ভব করা হয় মানুষ রূেপ েবেড় উঠার
সামর্থ।েচার-ডাকােতরা অর্থ েকেড় িনেলও েস িবেবক হত্যার েস অপরােধ
হাত বাড়ায় না। অথচ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর েতা েস অপরােধ অপরািধ।
েচতনার মৃত্যু হেল ব্যক্িত েযমন প্রাণহীন পুতুল,ইতর গরুবাছুর ও

িবষাক্ত শাপশকুনেক েদবতার আসেন বসায়,েতমিন ধর্ম ও েদেশর ভয়ানক
শত্রুেকও পুজনীয় ব্যক্িত রূেপ েমেন েনয়। ইসলােমর শত্রু ও িমথ্যার
প্রচারকগণ
েতা
েসিটই
চায়।
তখন
নমরুদ-িফরাউেনর
ন্যায়
দুর্বৃত্তনগণও
ভগবান
রূেপ
স্বীকৃিত
পায়।
গণতন্ত্েরর
দাফনকাির,গণহত্যার নায়ক এবং িবেদেশর েসবাদাসও তখন জািতর িপতা,
জািতর েনতা বা বন্ধুর েখতাব পায়। রবীন্দ্রনােথর ন্যায় ব্যক্িতও
তখন গুরুেদব গণ্য হয়। বাংলােদেশর বড় ব্যর্থতা ও কদর্যতা এ
এখােনই। েদেশর রাজনীিত, আদালত, কেলজ-িবশ্বিবদ্যালয়, প্রশাসন,
েসনাবািহনী, পুিলশ িবভাগ এমন িবেবকশূণ্য মানুেষ পিরপূর্ণ! ফেল
েদেশ প্রবল ভােব েবেড়েছ দুর্বৃত্িত ও িমথ্যাচার। ধর্মকর্ম,
নীিতৈনতীকতা ও িশক্ষা-সংস্কৃিতেত বাংলােদশ িদন িদন দ্রুত িপিছেয়
পড়ার মূল কারণ েতা এিটই। ফেল আজ েথেক শত বছর আেগ বাঙালী
মুসলমােনর েয মান িছল েসিট আজ কল্পনাও করা যায় না। বরং েযিট সহজ
হেয়েছ েসিট হেলা দুর্বৃত্িতেত িবশ্েব বার বার প্রথম হওয়া। এবং
সহজ হেয়েছ েভাটডাকািত, গণতন্ত্র হত্যা ও শাপলা চত্বেরর গণহত্যা।
েশখ মুিজব ও েশখ হািসনার শাসন স্বেচােখ েদখার পরও ইসলাম,
গণতন্ত্র ও মানবতার িবরুদ্েধ তােদর শত্রুতা ও প্রচন্ড নাশকতা
িনেয় িক সন্েদহ চেল? েস গভীর শত্রুতা িক বাকশালী এ মহলিট আেদৗ
েকানিদন
েগাপন
েরেখেছ?
আল্লাহতায়ালার
িবরুদ্েধ
িবদ্েরাহিট
কােফরগণ কখেনাই েগাপেন কের না, তারা েতা েস িবদ্েরাহিট ঢাকেঢাল
িপিটেয় কের। এরূপ িবদ্েরােহর মধ্েযই েতা তােদর আনন্দ। শয়তান েতা
চায়, তার অনুসািরগণ এমন আনন্েদর মােঝই ডুেব থাক। েশখ মুিজবও
েতমিন উৎসব ভের গণতন্ত্র দাফন কের বাকশাল প্রিতষ্ঠা কেরিছল।
আল্লাহর শিরয়েতর িবরুদ্েধ এ বাকশালীেদর আজেকর যুদ্ধিটও েগাপন
িবষয় নয়। েকারআেন বর্িনত পিবত্র শিরয়তী আইেনর িবরুদ্েধ তােদর
িবেষাদগার:এ আইন নািক মধ্যযুগীয় বর্বরতা! অতীেত মুসিলম ভূিমেত
েকান কােফরও িক আল্লাহর পিবত্র আইেনর িবরুদ্েধ এমন িবেষাদগােরর
সাহস েদিখেয়েছ? অথচ বাংলােদেশর বুেক মহান আল্লাহতায়ালার পিবত্র
িবধােনর িবরুদ্েধ এমন িবষ উদিগরণ হচ্েছ আওয়ামী বাকশালীেদর পক্ষ
েথেক। মুরতাদ হওয়ার জন্য িক এটুকুই যেথষ্ঠ নয়? শুধু ইসলােমর
িবরুদ্েধ নয়, মানবতার িবরুদ্েধও িক তােদর িহংস্র যুদ্ধিট লাগাতর
নয়? শুধু মুসিলম রূেপ নয়, স্বাধীন মানুষ রূেপ বাঁচেত িদেতও তারা
রািজ নয়। তাই গণতন্ত্র ও মানবতার িবরুদ্েধ পিরচািলত েস যুদ্েধ
েশখ মুিজব ৩০-৪০ হাজার নাগিরকেক হত্যা কেরিছল। েশখ মুিজেবর েস
িমশনেক চালু রাখেতই েশখ হািসনা ময়দােন নািমেয়েছ দলীয় ক্যাডারেদর
পাশাপািশ র্যাব, িবিজবী, েসনাবািহনী ও পুিলশ।ফেল সমগ্র বাংলােদশ

পিরণত হেয়েছ শাপলা চত্বের।

শত্রুশক্িরর পদতেল েদশ
আওয়ামী বাকশালীগণ যখনই ক্ষমতায় আেস তখনই মহা িবপর্যয় ঘেট। তখন েয
শুধু গণতান্ত্িরক অিধকার িছনতাই হয় তা নয়,হােয়নার হাত পেড় েদশ ও
েদশবাসীর
ইজ্জেত।
িবশ্ববাসীর
সামেন
বাংলােদেশর
মুখ
তখন
কািলমািলপ্ত হয়।এবং দুর্েভাগ বােড় জনগেণর।েসিট েযমন মুিজেবর আমেল
ঘেটিছল,েতমিন হািসনার আমেলও।অথচ েয েকান দািয়ত্বশীল সরকােরর মূল
কাজিট েতা েদেশর মুখ উজ্বল করা ও েদশবাসীর সুখশান্িত বাড়ােনা।
অথচ আওয়ামী বাকশালীেদর েস ভাবনা নাই। আর েসিট থাকার কথাও নয়।কারণ
তােদর রাজনীিতর মূল এেজন্ডা,ভারেতর আগ্রাসী রাজনীিতর েজাগালদাির।
েদেশর স্বাধীনতা সুরক্ষা েযমন নয়,েদশ ও েদশবাসীর ইজ্জত বাঁচােনাও
নয়।তাই ভারত যখন বাংলােদেশ চুির-ডাকািত কের তখন তােদর কাজ হয় েস
লুন্ঠেন েজাগােলর কাজ করা।েসিট সুস্পষ্ট হেয় যায় একাত্তেরই।
ভারতীয় বািহনীর ডাকািত শুরু হয় ১৯৭১ সােলর ১৬ই িডেসম্বের পূর্ব
পািকস্তােনর উপর তােদর দখলদাির প্রিতষ্ঠার পরই। তখন ডাকািতর
লক্ষ্যবস্তু িছল পািকস্তান আর্িমর অব্যবহৃত হাজার হাজার েকািট
টাকার অস্ত্র ও অবাঙালীেদর মািলকাধীন িশল্পকারখানা ও তােদর গৃেহর
সহায় সম্পদ। েস ডাকািতর প্রিতবাদ করেত িগেয় সামিরক বািহনীর
চাকুির হািরেয়িছেলন এবং বন্দী হেয়িছেলন েমজর আব্দুল জলীল। অথচ
বাকশালী েজাগােলরা েসিদন টু’শব্দিট পর্যন্ত কেরিন।বরং তােদর মুেখ
তখন প্রচন্ড ভারত-বন্দনা।েস বন্দনািট এখনও অব্যাহত। আর েয ভাবনা
েথেক জন্ম েনয় এমন ভারত-বন্দনা তােকই তারা বেল একাত্তেরর
েচতনা।বাংলােদেশর
ভূিম,নদ-নদী,সীমান্তু,সম্পদ,নারীপুরুষ,গরুমিহেষর
উপর
ভারতীয়েদর
পক্ষ
েথেক
ডাকািত
হেল
এ
েচতনাধািররা প্রিতবাদ কের না।
এ েজাগালদারেদর ক্ষমতায় যাওয়া এবং ক্ষমতার মসনদেক িটেক থাকািট
সুিনশ্িচত কের ভারত।েসিট েযমন ১৯৭০, ১৯৭১ ও ২০০৮ সােল েযমন েদখা
েগেছ,েতমিন েসিট ২০১৪ সােলও েদখা েগল।বাংলােদেশর বাইের একমাত্র
ভারতই তােদর িনর্ভরেযাগ্য িমত্র।েজাগালদার পালার এ রাজনীিতেত
ভারেতর িবিনেয়াগিট হাজার হাজার েকািট টাকার।আসােমর ৈদিনক
নববার্তা
িলেখেছ,একমাত্র
২০০৮
সােলর
িনর্বাচেনই
ভারেতর
িবিনেয়াগিট িছল ৮০০ েকািট ভারতীয় রুিপর।২০১৪ সােলর িনর্বাচেন
প্রস্তািবত িবিনেয়াগিট িছল ১০০০ েকািট রুিপর।িনর্বাচেনর বাইেরও

তােদর রেয়েছ শত শত েকািটর টাকার িবিনেয়াগ। তেব এ হাজার হাজার
েকািট টাকার িবিনেয়াগিট েয ভারতীয়েদর িনজস্ব ভান্ডার েথেক আসেছ
তা নয়। ডাকাত সর্দার কখনই িনেজর জিমজমা িবক্ির কের ডাকাত পােল
না। েস অর্থিট আেস লুন্িঠত মালামাল েথেক। একই রূপ কইেয়র েতেল কই
ভাজার নীিত ভারতীয়েদর।বাকশালী েজাগালদারেদর সহেযািগতায় ভারত
েপেয়েছ ১৬ েকািট মানুেষর িবশাল বাজার।এর েচেয় ক্ষুদ্রতর বাজােরর
উপর দখল িনেত সাম্রাজ্যবাদী ব্িরেটেশরা ৫ হাজার মাইল দূর েথেক
বহু সাগর ও মহাসাগর পািড় িদেয় এেসিছল। েস বাজার ধের রাখেত যুদ্ধ
কেরিছল এবং েসসব যুদ্েধ জানমােলর িবিনেয়াগও কেরিছল।
ভারতীয়েদর কােছ বাংলােদেশর পিরিচিতিট আেদৗ স্বাধীন েদশ রূেপ
নয়।তারা ভােব,েদশিট তােদর িনজস্ব যুদ্েধর কামাই। ভােব,তারা যুদ্ধ
না
করেল
একাত্তের
বাংলােদেশর
জন্মই
হেতা
না।ফেল
তােদর
যুক্িত,জন্মসূত্েরই ভারেতর কােছ বাংলােদশ দায়বদ্ধ।এখন উিচত আজীবন
ভারেতর পদেসবা কের বাঁচা। সন্তান েযমন িপতােক অস্বীকার করেত পাের
না,বাংলােদশও েতমিন পাের না ভারতেক অস্বীকার করেত।এমন ধারণািট েয
শুধু ভারতীয়েদর -তা নয়। আওয়ামী বাকশালীেদরও।এমন িক বহু অআওয়ামীলীগারেদরও। তাই ভারেতর কাছ েথেক ট্রানিজেটর িফ েনয়ােক এরা
েবয়াদিব মেন কের। কারণ িপতা েথেক েতা আর ভাড়া আদায় করা যায়
না।ভারত চায়,বাংলােদেশর রাজনীিতর উপর দখলদািরটা এমন পদেসবী
েজাগালদারেদর হােতই িচরকাল থাকুক।

ডাকািতর নতুন অধ্যায়
লাগাতর ডাকািত করাই ডাকাতেদর স্বভাব। একিট বা দুিট ডাকািত কের
তারা ক্ষ্যান্ত েদয় না। নীরেব বেস থাকা তােদর স্বভাবও নয়। আওয়ামী
বাকশালীেদর হােত িবগত ৫িট বছর ধের বহু চুির-ডাকািত হেয়েছ। েদশীয়
ব্যাংক িডঙ্িগেয় এ ডাকােতরা িবশ্বব্যাংেকর ভান্ডাের হাত িদেয়িছল।
আর তােত িপিছেয় েগল পদ্মা েসতুর ন্যায় েদেশর সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ
উন্নয়ন প্রকল্প।েভাট ডাকািতর পর্ব সম্প্রিত েশষ হেলা।এবার শুরু
হেত যাচ্েছ ডাকািতর নতুন পর্ব। েসিট আেরা ৫ বছেরর জন্য। তাই শুধু
পদ্মা েসতু নয়,বহু িকছুই িপিছেয় যােব।েথেক যােব সামেন চলা।সরকাের
পক্ষ েথেক এখন বলা হচ্েছ,িবেরাধী দেলর সােথ আর েকান আেলাচনা নয়।
এখন ১৮ দেলর িবেরাধী দলেক আর িবেরাধী দল বলেতও রাজী নয়।এখন
িবেরাধী দেলর আসেন বিসেয়েছ এরশােদর জাতীয় পার্িটেক।েশখ হািসনা ১৮
দলীয় েজােটর েনত্রীেক নিসহত কেরেছন,আগামী ৫ বছেরর জন্য ৈধয্য

ধরেত হেব। অর্থাৎ চুির-ডাকািতেত বাকশালীেদর নতুন কের আেরা ৫িট
বছরিদেত হেব। েদশজুড়া এ ডাকািতেত েশখ হািসনা েয িবেদশী ডাকাতেদরও
েডেক আনেব েস আলামতিটও প্রকট। ভারত এমন লুন্ঠেন দু’পােয় খাড়া।
েযমনিট বাংলােদেশ ভূিমেত তােদরেক একাত্তের েদখা েগেছ। তাছাড়া েয
েদশ দুর্বৃত্িতেত িবশ্েবর ২ শত রাষ্ট্রেক হািরেয় ৫বার প্রথম হয়
েস েদশিট িনেজও েয এমন ডাকাতেদর স্বর্গ ভূিম –তােতও িক সন্েদহ
আেছ? এমন ডাকাতেদর উপস্িথিত েযমন রাজনীিতর ময়দােন,েতমিন প্রশাসন,
পুিলশ ও সশস্ত্র বািহনীেতও।
বাকশালী ডাকাতেদর ডাকািতর লক্ষ্যিট স্েরফ গ্রামীন মানুেষর
অর্থভান্ডার নয়। ডাকািতর টার্েগট শুধু েদশী ব্যাংক,রাজস্বভান্ডার,সরকাির
েটন্ডার,সরকাির
ভূিম,িবেদশী
অনুদােনর
অর্থও
নয়।আধুিনক ডাকাতেদর ডাকািতর সবেচেয় বড় টার্েগটিট হেলা জনগেণর
েভাট।েভাট ডাকািতেত সফল হেল ডাকাতেদর হােত অিধকৃত হেয় যায় সমগ্র
রাষ্ট্র।তখন রাষ্ট্রীয় সম্পেদর উপর ডাকািত সহজ হেয় যায়।তখন
সরকাির ডাকাত দেলর উপর বন্ধ হেয় যায় পুিলশ বািহনী ও আদালেতর
উৎপাত। মঙ্েগািলয়ার ট্রাইবাল ডাকাতগণ েচঙ্িগজ খান ও হালাকু খােনর
েনতৃত্েব দুর্ধর্ষ ডাকাতদল গেড় তুেলিছল।েদেশর পর েদশ তারা দখল
কেরিছল।দখল
েশেষ
ব্যাপক
লুন্ঠনও
কেরিছল।সমরখন্দ,েবাখারা,বাগদাদ,েনশাপুেরর ন্যায় সমৃদ্ধ নগরগুিলেক
শুধু তারা লুন্ঠনই কেরিন,ধ্বংসও কেরেছ। ব্িরিটশ সাম্রাজ্যবাদীরাও
এেদেশ ১৯০ বছর যাবত ডাকািত কেরেছ। তােদর ডাকািত বাংলােদেশ দুইবার
দুর্িভক্ষ ও েস দুর্িভক্েষ লক্ষ লক্ষ মানুেষর মৃত্যু েডেক এেনেছ।
দুর্িভক্ষ েডেক এেনেছ মুিজব আমেলর ডাকািতও।বাংলােদেশর এসব
ডাকাতগণও এখন আর গ্রাম্য ডাকাতদল গেড় না। বরং গেড় রাজৈনিতক ডাকাত
দল।ডাকািতেত তােদর প্রবল আগ্রহিট েযমন মুিজব আমেল প্রমািণত
হেয়েছ,েতমিন এরশাদ ও হািসনার আমেলও।
সন্ত্রাস ও লুন্ঠেনর বাইের ডাকাতদেলর কােছ অন্যেকান এেজন্ডা থােক
না। সন্ত্রাস ও েদশলুন্ঠন ছাড়া হািসনারও েকান বাড়িত এেজন্ডা নাই।
িনর্বাচেন সকল দল ও সকল জনগেণর অংশ্রগহণ বাড়ােত হািসনা সরকােরর
এজন্যই েকান আগ্রহ িছল না। জনগণ েয েভাটদােন অংশ িনল না -তা িনেয়
েশখ হািসনা ও তার দলীয় েনতােদর এ জন্যই েকান আফেসাস নাই। বরং
প্রচন্ড উল্লাস জাল িবজয় িনেয়। বরং েশখ হািসনা ৬/১/১৪ তািরেখ
সাংবািদক সম্েমলেন বেলেছন,“জনগণ যতটুকু েভাট িদেয়েছ এেতই আমরা
সন্তুষ্ট।” সফল ডাকািত েশেষ উল্লাস করাই ডাকাতেদর স্বভাব।ডাকাতগণ
তখন মনেযাগ বাড়ায় ডাকািতলদ্ধ সম্পদ ধের রাখার কােজ। েতমিন হািসনা

সরকােররও এেজন্ডা,েভাট ডাকািতর মাধ্যেম অর্িজত িবজয়েক েয েকান
রূেপ ধের রাখা। ফেল কদর েবেড়েছ েযৗথ বািহনীর। ক্ষমতায় িটেক
থাকােক ৈবধ করেত তামাশার এ িনর্বাচনেকও তারা ৈবধ বলেছ।কথা হেলা
ডাকােতরাও িক েকান কােলও তােদর ডাকািতেক অৈবধ বেল? েফরত েদয় িক
ডাকািতর মাল? তাছাড়া এ েভাট ডাকািতেক েমেন িনেল েদেশর উপর
হািসনার লাগাতর ডাকািতেকও ৈবধতা িদেত হেব। আর েসিট হেল েদশ েয
শুধু মুিজবামেলর ন্যায় তলাহীন িভক্ষার ঝুিল হেব তা নয়,পুরা েদশই
হয়েতা হািরেয় যােব।

লক্ষ্য ইসলাম িনর্মূল
বাংলােদশ আজ েয ভয়ানক িবপর্যয় -েসিট হঠাৎ আেসিন। বরং সৃষ্িঠ করা
হেয়েছ একিট গ্রান্ড পিরকল্পনার অংশ রূেপ। মূল পিরকল্পনাকাির
এখােন
বাকশালী
েজাগালদােররা
নয়,
বরং
েসিট
ভারত।
লক্ষ্য,বাংলােদেশর েমরুদন্ড চূর্ণ করা। লক্ষ্য, দক্িষণ এিশয়ার
পূর্ব প্রান্েত মুসিলম শক্িতর উত্থাণেক িচরতের প্রিতহত করা।
একােজ একাত্তেরর ন্যায় আওয়মী লীগ এবারও একা নয়। একাত্তের
পািকস্তান েভঙ্েগ েগেছ। িকন্তু ১৭িট েকািট বাঙালী মুসলমােনর মােঝ
জাগরেণর েস সুপ্তশক্িত এখনও রেয় েগেছ। এেতই ইসলােমর শত্রু শক্িতর
মােঝ প্রচন্ড দুর্ভাবনা। সমগ্র দক্িষণ এিশয়ার বুেক বাঙালী
মুসলমানরাই েয সবেচেয় বৃহৎ জনশক্িত েসিট ইসলােমর শত্রুপক্ষ ভূেল
যায় িক কের? এ শক্িতই েতা ১৯৪৭সােল পািকস্তােনর সৃষ্িটেক
অিনবার্য কেরিছল। বীজ থাকেল েতা চারাই গজােবই। পািকস্তান েভঙ্েগ
েগেলও ইসলােমর বীজ েতা রেয় েগেছ। তাই তারা এবার বাংলার বুক েথেক
েস বীজ িনর্মূেল হাত িদেয়েছ। তােদর প্রচন্ড ভয়, েস বীজ েথেক না
জািন ভারেতর পূর্ব প্রান্েত আেরক পািকস্তােনর জন্ম হয়।তাই
গুরুত্ব েপেয়েছ তাফিসর মহিফল বন্ধ ও
িজহাদ িবষয়ক বই বােজয়াপ্ত
করার পাশাপািশ আেলমেদর ফাঁিসেত ঝুলােনার কাজ। তাই েস প্রকল্েপর
অংশ রূেপই িটিভ, পত্র-পত্িরকা, ব্লগ, েফসবুক েযােগ লাগাতর হামলা
হচ্েছ আল্লাহতায়ালা, তার রাসূল পাক (সাঃ) ও ইসলােমর িবরুদ্েধ।
ব্িরিটশ আমেলও ইসলােমর িবরুদ্েধ এতবড় ষড়যন্ত্র হয়িন।
িনর্বাচেনর নােম েভাট ডাকািত হেল তার পিরণিত েয িক হয় -েসিট িক
হািসনা জানেতা না? শুধু হািসনা নয়, তার প্রভু ভারতও েসিট জানেতা।
িকন্তু তােদর এেজন্ডা েতা িনর্বাচনেক েকন্দ্র কের েদশেক একিট
মহািবপর্যয় উপহার েদয়া। গ্রামবাসীর ঘের আগুন লাগােত ডাকাতেদর মেন

দুঃখ জােগ না। ডাকাতেদর হত্যায় েয গ্রামবাসী েধেয় আেস তােদর
ঘরবািড়র প্রিত ডাকাতেদর দরদ থাকার কথা নয়। তােদর ঘের আগুণ লাগােত
ডাকােতরা বরং আনন্িদত হয়। েশখ হািসনার অজানা নয় েয, সমগ্র
বাংলােদশ আজ
তার স্ৈবরশাসেনর িবরুদ্েধ উত্তাল। েস িনেজ েদেখেছ
তার স্ৈবরাচাির িপতা ও তার পিরবােরর প্রিত েদশবাসীর আচরণ। েদেখেছ
স্ৈবরাচাির শাসেনর িনর্মূল িনেয় েস সময় েদশবাসীর উল্লাস। এমন িক
আওয়ামী লীেগর সােবক সভাপিত আব্দুল মােলক উিকলও মুিজেবর মৃত্যুেত
বেলিছল “িফরাউেনর পতন হেয়েছ।” ফেল েদশ ও েদশবাসীর জানমাল, িশল্প,
বািনজ্য,অর্থনীিত ও িশক্ষা িনেয় েশখ হািসনার দরদ থাকেব এবং
ধ্বংেসর হাত েথেক েসগুিল বাঁচােত তার সরকার এিগেয় আসেব েসিট িক
আশা করা যায়? িনজ দেলর ভিবষ্যৎ িনেয়ও িক তার ভাবনা আেছ?
ফেল
েদেশর বর্তমান সংকেটর েচেয়ও জিটল সংকেটর শান্িতপূর্ণ সমাধান
িবশ্েবর অন্য েকান েদেশ সম্ভব হেলও বাংলােদেশ েসিট েয অসম্ভব তা
িনেয় িক েকান সন্েদহ আেছ? েশখ হািসনা চাইেলও ভারত েসিট হেত িদেব
না। েসরূপ একিট শান্িতপূর্ণ রাজৈনিতক সমাধান ভারত একাত্তেরও হেত
েদয়িন। ২০১৩ বা ২০১৪ সােলও নয়। কারণ েসিট হেল বাংলােদেশর
েমরুদন্ড ভাঙ্গার কাজিট অসম্পূর্ণ েথেক যােব। তােত অপূর্ণ েথেক
যােব ভারেতর ইসলাম-িবনাশী এেজন্ডা। বাংলােদেশর চলমান সংকট িনেয়
ভারত তাই আনন্েদ ডুগডুিগ বাজাচ্েছ।একাত্তেরর পর ভারত িছিনেয়
িনেয়িছল পাট ও চােয়র বাজার। িছিনেয় িনেয়িছল েবরুবািড় এবং পদ্মা
ও িতস্তার পািন। িছিনেয় িনেয়িছল হাজার হাজার েকািট টাকার
পািকস্তানী অস্ত্র। এবার িছিনেয় িনেব প্রায় ১৫ িবিলয়ন ডলােরর
গার্েমন্টস ও িচংিড় মােছর বাজার।িছিনেয় িনেব সুরমা ও কুিশয়ারার
পািন। পুরাপুির দখেল িনেব েদেশর অভ্যন্তরীণ বাজার। েস সােথ
িছিনেয় িনেব ইসলােমর েমৗল েচতনাও। ভারত বাংলােদশেক বানােত চায়
আেরকিট কাশ্মীর। আেরকিট িসিকম। কুিমেরর কাজ েতা এেকর পর এক িশকার
ধরা। িশকার ধরার েস রাজনীিতই হেলা প্রিতেবশী রাষ্ট্েরর প্রিত
ভারেতর িবেদশ নীিত। ভারত ইিতমধ্েযই কাশ্মীর,জুনাগড়,মানভাদর,
হায়দারাবাদ,িসিকম েপেট পুেরেছ। এখন চায় নতুন িশকার। েস নতুন
িশকারিট
েয বাংলােদশ -তা িনেয় িক আেদৗ েকান সন্েদহ আেছ?

লাগাতর েহাক িজহাদ
এমুহৃর্েত জনগেণর দায়ভার িবশাল। ইসলােমর শত্রুপক্ষিট সব সময়ই
প্রিতেবশী ভারেত জামাই আদর পােব। েযমনিট একাত্তের েপেয়িছল। েস
আদর হািসনা ও তার পিরবার এখনও পায়। িকন্তু বাঙালী মুসলমানেদর

েদশেতা মাত্র এক খানই। তােদর পালাবার স্থান নাই। আর শত্রুর
হামলার মুেখ পৃষ্ঠ প্রদর্শণ করা বা পালােনা েতা কিবরা গুনাহ। েস
কিবরা গুনাহ েতা জাহান্নােম েনয়। বাংলার প্রিতিট মুসলমােনর উপর
মহান আল্লাহতায়ালার পক্ষ েথেক বড় আমানত হেলা এই বঙ্গভূিম। এ
ভূিমেত মহান আল্লাহর পক্ষ েথেক তারা েতা িনেয়াগপ্রাপ্ত খিলফা।
মুসলমােনর ধর্ম েতা অর্িপত আমানেতর েখয়ানত নয়। েস কাজ েতা
মুনািফেকর। মুসলমােনর দািয়ত্ব হেলা আল্লাহর ভূিমেত আল্লাহর
দ্বীেনর পূর্ণ িবজয়। েকান েদেশ সংখ্যাগিরষ্ঠ জনগণ মুসিলম অথচ েস
েদেশ শিরয়ত থাকেব না েসিট িক ভাবা যায়? সাহাবােয় েকরামেদর জীবেন
একিট িদনও িক শিরয়েতর আইেনর প্রিতষ্ঠা ছাড়া অিতবািহত হেয়েছ?
একােজ মুসলমান িক কখেনাই আেপাষ কের? তেব েস লক্ষ্যপূরেণ প্রাথিমক
দািয়ত্ব হেলা,অিধকৃত ভূিমর উপর েথেক দুর্বৃত্তেদর দখলদাির
িনর্মূল। মুসিলম ভূিমেত ইসলােমর শত্রু পক্েষর িবজয় েমেন িনেল
মহান আল্লাহতায়ালার পক্েষ েথেক অর্িপত আমানেতর েখয়ানত হয়।আর
আমানেতর েখয়ানত যা অিনবার্য কের তা েতা মহান আল্লাহতায়ালার
প্রিতশ্রুত আযাব। েস েখয়ানেতর কারেণই বনী ইসরাইেলর উপর প্রচন্ড
আযাব এেসিছল। তাই মুসিলম ভূিম েযখােনই ইসলােমর শত্রুপক্েষর হােত
অিধকৃত,িজহাদ েসখােন অিনবার্য হেয় উেঠ। এ িজহােদ েকান কাজা নাই।
তাই েয অিধকৃত মুসিলম েদেশ িজহাদ েনই েসেদেশর মুসলমানগণ েয
ইবাদেত ব্যর্থ হচ্েছ তা িনেয় িক সন্েদহ থােক? এমন ব্যর্থতা িক
বাংলােদেশর মুসলমানেদর কম?
শত্রুশক্িতর হাত েথেক েদশরক্ষার দািয়ত্বিট প্রিতিট নাগিরেকর। এ
দািয়ত্ব স্েরফ িকছু ইসলািম সংগঠেনর েনতাকর্মীর নয়।এ দািয়ত্ব
সবার। বাংলােদশ আমােদরেক িক িদেয়েছ েসিট বড় কথা নয়।আমরা এেদশেক
শত্রুশক্িতর হাত েথেক বাঁচােত ও আল্লাহর শিরয়ত প্রিতষ্ঠার কােজ
িক কেরিছ েসিটই মূল। মহান আল্লাহর কােছ তা িনেয়ই িবচার
হেব।ইসলােমর শত্রুপক্ষ আজ একতাবদ্ধ। ইসলােমর িনর্মূেল তােদর
এেজন্ডা ও অঙ্িগকার সুস্পষ্ট। তােদর প্রস্তুিতও িবশাল। একতাবদ্ধ
হওয়ািট তােদর কােছ রাজনীিতর
প্রধান েকৗশল। িকন্তু মুসলমােনর
কােছ েসিট ফরজ ইবাদত। এ ফরজ পািলত না হেল কিঠন গুনাহ হয়। তােদর এ
লড়াই স্েরফ ক্ষমতা দখেলর রাজনীিত নয়, বরং পিবত্র িজহাদ।
আওয়ামী বাকশালীরা েয শিরয়েতর প্রিতষ্ঠা রুখেত চায় তা িনেয় িক
কােরা েকানরূপ সন্েদহ আেছ? ফেল তারা েয ইসলােমর শত্রুপক্ষ তা
িনেয়ও িক সামান্যতম সন্েদহ থােক? আর এমন শত্রুশক্িতর িবরুদ্েধ
দাঁড়ােনা েতা শতকরা শতভাগ িজহাদ।শিরয়েতর এমন আত্মস্বীকৃত

শত্রুেদর মুসিলম রাষ্ট্েরর শাসক রূেপ একিদেনর জন্য েমেন েনয়া ও
তােদর শাসনেক দৃর্ঘায়ীত করেত রাজস্ব েদয়া েতা কবীরা গুনাহ।
ইসলােমর এ েমৗিলক কথা বুঝেত িক িবরাট আেলম হওয়ার প্রেয়াজন পেড়?
মুসিলম ভূিম ইসলােমর শত্রুপক্েষর হােত এরূপ অিধকৃত হওয়ার পরও যিদ
িজহাদ ফরজ না হয় তেব িজহাদ আর কেব ফরজ হেব? িজহােদর হুকুম িক তেব
েকারআেনর পৃষ্ঠােত বন্দী থাকেব? আল্লাহর পেথ িজহাদ মু’িমেনর
জীবেন দুিট পিরণিত েদয়। এক, িবজয়। দু্ই, শাহাদত। এছাড়া তৃতীয়
েকান সম্ভাবনা আেছ িক? আর এ দুিট পিরণিতর েকানিট মু’িমেনর কােছ
অপছন্েদর হেত পাের? যারা িজহাদ িবমুখ তােদর িবরুদ্েধ মহান
আল্লাহতায়ালার হুিশয়ািরঃ “েহ ঈমানদারগণ! েতামােদর িক হেলা েয যখন
েতামােদরেক আল্লাহর পেথ অিভযােন েবর হেত বলা হয় তখন েতামরা
ভারাক্রান্ত হেয় ভূতেল ঝুঁেক পড়? েতামরা িক আিখরােতর বদেল
পার্িথব জীবেন পিরতুষ্ট? আিখরােতর তুলনায় পার্িথব জীবেনর েভােগর
উপকরণ েতা অিকঞ্িচৎকর।” –(সুরা তাওবা আয়াত ৩৮)।
শাহদত েদয় মু’িমেন জীবেন সবেচেয় বড় িবজয়। েদয় মৃত্যুহীন জীবন।
েদয় কবেরর আযাব ও েরায হাশেরর িবচার েথেক মুক্িত। েদয় সরাসির
জান্নাতলাভ। মুসলমানগণ যখন একতাবদ্ধ হেয় িজহােদ নােম তখন েস
ময়দােন তারা একাকী থােক না। তােদর সােথ থােকন মহাশক্িতমান মহান
আল্লাহতায়ালা ও তাঁর অপরােজয় েফরশতা বািহনী। িবশ্েবর েকান শক্িতর
িক সামর্থ আেছ েস শক্িতেক পরািজত করার? ফেল িবজয় তখন অিনবার্য
হেয় উেঠ। মুসলমানগণ েয আজ েদেশ েদেশ পরািজত তার কারণ, েস িজহােদ
তারা িনেজেদর জানমােলর িবিনেয়াগ বাড়ায়িন। মসিজেদ নামাযীেদর িভড়
বাড়েলও িজহােদর ময়দান ফাঁকা। অথচ নবীজী (সাঃ) ও সাহাবােয় েকরােমর
আমেল ঘরবািড় েছেড় শত শত মাইল দূেরর িজহােদর ময়দােন হািজর হেতন।
আর আজ িজহােদর ময়দান ঘেরর সামেন এেস হািজর হেলও তােত েলাকসমাগম
নাই। অথচ মু’িমেনর ঈমােনর সবেচেয় বড় পরীক্ষািট হয় িজহােদর
ময়দােন, জায়নামােজ নয়।পিবত্র েকারআেন মহান আল্লাহতায়ালা েস চরম
েঘাষণািট িদেয়েছন এভােব, “েতামরা িক মেন কের িনেয়েছা েয েতামরা
(এমিনেতই) জান্নােত প্রেবশ করেব? অথচ আল্লাহ েতামােদর েক িজহাদ
কেরেছ আর েক ৈধর্য ধেরেছ েসিট এখেনা প্রকাশ কেরনিন?” –সুরা আল
ইমরান আয়াত ১৪২)।

িজহাদঃ এক অিনবার্য পরীক্ষা
চাকুির

জীবেনর

েয

েকান

িবশাল

প্রেমাশেনর

জন্য

অিনবার্য

হয়

পরীক্ষায় পাশ করা। আর মানবজীবেনর সবেচেয় বড় প্রেমাশন েতা হেলা
জান্নাতলাভ। েস িবশাল প্রেমাশন িক মহান আল্লাহতায়ালার পক্ষ েথেক
িনর্ধািরত পরীক্ষািটেত কৃতকার্য হওয়া ছাড়া সম্ভব? আর েস
পরীক্ষািট েয িজহােদর ময়দােন হয় েসিটও িক েকান েগাপন? িকন্তু
পরীক্ষার েস ময়দােন আজেকর মুসলমানেদর উপস্িথিত কই? েস পরীক্ষার
ময়দােন হািজর হনিন এমন েকান সাহাবীেক িক ইিতহােস খুঁেজ পাওয়া
যােব? তাঁরা শুধু হািজরই হনিন, শতকরা ৭০ ভােগর েবশী সাহাবী েতা
শহীদ হেয় েগেছন। অথচ আজেকর মুসলমানেদর শতকরা ৭০ জন দূের থাক,
একজনও িক শাহাদেতর মর্যাদা পাচ্েছ? েসিট হেল বাংলােদেশর েয থানায়
দুই লাখ মানুেষর বববাস েস থানায় ২ হাজার মানুষ শহীেদর মর্যাদা
েপত। েদেশর প্রিত েজলায় এমন িজহাদ শুরু হেল িনর্মূল হেতা আল্লাহর
তাবত শত্রুগণ এবং প্রিতষ্ঠা েপত শিরয়িত িবধান। ১৩০ েকািট মুসলমান
তখন িবশ্বশক্িত রূেপ প্রিতষ্ঠা েপত।
তাই মুসলমােনর দািয়ত্ব স্েরফ নামায-েরাযা, হজ-যাকাত পালন নয়,বরং
িজহােদর েকারআনী হুকুম পালেন আেপাষহীন হওয়া। নইেল চলমান লড়াইিট
িনছক রাজনীিতর সংঘাতই েথেক যােব, েসিট পিবত্র িজহােদ পিরণত হেব
না। রাজনীিতর লড়াইেয় ক্ষমতার রদবদল হয়, িকন্তু তােত আল্লাহর
দ্বীেনর িবজয় আেস না।সরকােরর পতন হেলও তােত শিরয়েতরও প্রিতষ্ঠা
ঘেট না। বাংলােদেশর রাজনীিতেত অতীেত বহু রক্ত ঝেরেছ। বহুবার
সরকােররও পতন ঘেটেছ। িকন্তু তােত ইসলােমর িবজয় আেসিন। েসিটর
কারণ, রাজনীিতর লড়াই স্েরফ ক্ষমতা দখেলর িহংস্র যুদ্ধ রূেপই েথেক
েগেছ। রাজনীিতর েস যুদ্ধগুেলা িজহােদ রূপ েনয়িন। ফেল তােত মহান
আল্লাহতায়ালার
পক্ষ
েথেক
সাহায্যও
জুেটিন।
২০১৪সােলর
৫ই
জানুয়ারীেত বাংলােদেশ েতা শুধু েভাট ডাকািত হেয়েছ। িকন্তু
ইসলােমর প্রিতষ্ঠা ও েদশ বাঁচােনার এ পিবত্র িজহােদ আত্মিনেয়াগ
না বাড়ােল আগামীেত সমগ্র েদশই ডাকািত হেয় যােব। তােত
ধ্বংেসর কাজ আেরা ব্যাপকতর হেব। তখন ঈমান িনেয় বাঁচা ও
ইসলাম
পালনই
বাংলােদেশ
অসম্ভব
হেয়
পড়েব।
তাছাড়া
আল্লাহতায়ালার কােছ িজহাদিবমুখ ব্যর্থ বান্দা রূেপ ভয়াবহ
বাড়েব আেখরােতও। ১১/০১/২০১৫

ইসলাম
পূর্ণ
মহান
আযাব

অপরাধীেদর
রাজনীিত
যুদ্ধাপরাধীেদর িবচার

ও

অপরাধীেদর রাজনীিত –
বাংলােদেশ অপরাধীেদর িবচরন শুধু সন্ত্রাস, চুিরডাকািত, খুণখারাবী বা ব্যিভচারীেত নয়, বরং পুিলশ, প্রশাসন, আদালত, ব্যবসাবািনজ্য ও বুদ্িধবৃ্ত্িতসহ প্রিতিট ক্েষত্ের। বস্তুতঃ সমগ্র
েদশিটই অিধকৃত তােদর হােত। তােদর সবেচেয় বড় ভীড় েদেশর
রাজনীিতেত। অেনেকর কােছই রাজনীিত এখন আর িনঃস্বার্থ জনেসবার
হািতয়ার নয়, ব্যবহৃত হচ্েছ হীন স্বার্থ িশকাের। িহংস্র জীব েযমন
িশকার েশেষ বেন িগেয় আশ্রয় েনয়, েতমিন বহু দুর্বৃত্ত অপরাধীরাও
িনেজেদর প্রাণ বাঁচােত বা কৃত অপরােধর শাস্িত এড়ােত রাজনীিতেত
েযাগ েদয়। অিফস-আদালত, েসনািনবাস, হাট-বাজার বা েলাকালেয় অপরাধ
কর্ম সংঘিটত হেল েসিটর তবুও িবচােরর সম্ভাবনা থােক। িকন্তু
রাজনীিতেত েস সম্ভাবনা েনই। কারণ, আদালত, েসক্েরটািরেয়ট,
ডাকাতপাড়া বা পেথ ঘােট দুষ্কর্েম িলপ্ত েকান অপরাধীেক পুিলশ
ধরেল তার পক্েষ িমিছল হয় না, লিগ ৈবঠা িনেয় তােক বাঁচােত েকউ
যুদ্ধ শুরু কের না। অথচ েকান রাজৈনিতক েনতােক দূর্নীিত বা েকান
িবেদশী শক্িতর গুপ্তচর বা এেজন্ট হওয়ার গুরুতর অিভেযােগ ধরেলও
তার িবচার করা অসম্ভব। িবচােরর আেগই অপরাধী েনতােক িনর্েদাষ
েঘাষনা েদওয়া হয় রাজৈনিতক মঞ্চ েথেক। এবং েস েনতার িবরুদ্েধ
িবচােরর েয েকান উদ্েযাগেক রাজৈনিতক প্রিতিহংসা আখ্যা িদেয় সরকার
ও িবচারকেদরই উল্েটা রাজপেথ লািঠ েদখােনা হয়।
পািকস্তান আমেল তাই েশখ মুিজব এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁর
সাথীেদর িবচার করা সম্ভব হয়িন। অথচ অিভযুক্তরা েয ভারেতর সােথ
িমেল ষড়যন্ত্র কেরিছল তা িনেয় এখন আর িবতর্ক েনই। বরং েস
ষড়যন্ত্েরর সােথ সংশ্িলষ্টতা এখন গণ্য হচ্েছ আত্ম-গিরমার িবষয়
রূেপ। অথচ েদেশর অখন্ডতা ও সার্বেভৗমত্েবর িবরুদ্েধ শত্রুেদেশর
সােথ িমেল ষড়যন্ত্ের িলপ্ত হওয়া েয েকান সভ্য েদেশই মৃত্যদন্ড
বা যাবৎ জীবন কারদন্ড হওয়ার মত মারাত্মক অপরাধ। বাংলােদেশর বহু
েলােকর কােছ আগরতলা ষড়যন্ত্রিট যত েগৗরবময় কর্ম রূেপই গণ েহাক
না েকন, পািকস্তান সরকােরর কােছ েসিট িছল েদেশাদ্েরাহ-মূলক জঘন্য
অপরাধ। ভারত বা অন্য েয েকান েদেশ এরূপ ষড়যন্ত্র হেল েসখােনও
এটােক িভন্ন ভােব েদখা হত না। িকন্তু পািকস্তান সরকার েস অপরােধর

িবচার করেত পািরিন। পািকস্তােনর আদালত েশখ মুিজবেক কাঠগড়ায়
তুেলিছল িঠকই িকন্তু িবচােরর কাজ েশষ করেত পািরিন। আগরতলা
ষড়যন্ত্েরর সােথ সংশ্িলষ্টতা েশখ মুিজবেক েকান শাস্িত েদওয়া
দূের থাক, েসিটই তােক িহেরা বািনেয় েদয়। বাংলােদেশর রাজনীিতেত
অপরাধ কর্েমর নায়কও েয কতটা িবশাল প্রিতষ্ঠা পায় এ হল তার নিজর।
আর এরূপ প্রিতষ্ঠাপ্রাপ্তরাই েদেশর ক্ষমতাসীন দেলর রাজনীিতেক
অপরাধীেদর অভয় অরণ্েয পিরণত কেরেছ।
অর্থহরণ, নারীহরণ, দস্যূবৃত্িত ও েদেশর িবরুদ্েধ গুপ্তচরবৃত্িত
েয েকান সমােজই জঘন্য অপরাধ। তেব বড় অপরাধ হল, জনগেণর মত
প্রকােশর স্বাধীনতা ও রাজৈনিতক অিধকােরর ন্যায় েমৗিলক মানিবক
অিধকার িছিনেয় েনওয়া। এেত লুন্িঠত হয় মানুেষর মানিবক পিরিচিত ও
মর্যাদা। ব্যক্িতর জীবেন অিত মূল্যবান সম্পদ এিট। এ অিধকার
অর্জেন রাষ্ট্ের িবশাল িবপ্লব আনেত হয়। মানুষ উপার্জন বাড়ায়,
উন্নত সমাজ গেড় এবং সভ্য রাষ্ট্র িনর্মান কের েতা েস মানিবক
মর্যাদা বা অিধকার প্রিতষ্ঠার প্রেয়াজেন। মানবতার মূল শত্রু হল
তারাই যারা মানুেষর স্বাধীন মানুষ রূেপ মানুেষর বাঁচার েস
অিধকারই িছিনেয় েনয়। এ অপরাধ হল সমগ্র েদশবাসীর িবরুদ্েধ। ডাকাত
দেলর হামলায় িকছু েলােকর ক্ষিত হেলও তােত সমগ্র জািত িপিছেয় পেড়
না। িকন্তু স্ৈবরাচাির শাসেকরা িবপর্যয় েডেক আেন সমগ্র জািতর
জীবেন। এরাই ইিতহােসর বড় ডাকাত। মানব জািতর যত ক্ষিত এসব
দুর্বৃত্ত স্ৈবরাচািরেদর হােত হেয়েছ তা েচার-ডাকাতেদর হােত হয়িন।
ইিতহােসর পৃষ্ঠায় এরাই স্থান পায় ঘৃন্য কুলাঙ্গার রূেপ। েয েকান
সভ্যেদেশ সামিরক ক্যু ও সরকার িবেরাধীেদর রাজৈনিতক অিধকার হনন এ
জন্যই অিত গুরুতর অপরাধ। এেত সভ্য সমাজ ও রাষ্ট্র িনর্মােনর মূল
লক্ষ্যই ব্যহত হেয় যায়। েদশ তখন পিরণত হয় কারাগাের। িকন্তু
বাংলােদেশর রাজনীিত অপরাধীেদর অভয় অরণ্য হওয়ায় এমন অপরাধ েকান
অপরাধই নয়। েশখ মুিজব গণতন্ত্র হরণ কেরেছন, সকল িবেরাধী দলেক
িনিষদ্ধ
কেরেছন,
সকল
সরকার-িবেরাধী
পত্িরকার
দফতের
তালা
ঝুিলেয়েছন। তার আমেল িনহত হেয়েছ প্রায় ৩০ হাজােরর েবশী িবেরাধী
দলীয় রাজৈনিতক কর্মী। েকান েকান হত্যার পর প্রচন্ড দম্ভ
েদিখেয়েছন েশখ মুিজব স্বয়ং িনেজ। এমন কুরুিচ সচারাচর েকান সভ্য
মানুেষর থােক না। অথচ বন্দী িসরাজ িসকদারেক পুিলিশ েহফাজেত হত্যা
করার পর পার্লােমন্েট দাঁিড়েয় “েকাথায় আজ িসরাজ িসকদার?” বেল
উল্লাস কেরেছন। কাউেক িবনািবচাের হত্যা করার অিধকার েকান ব্যক্িত
বা সরকােররই থােক না। েশখ মুিজেবরও িছল না। িকন্ত্র আওয়ামী লীগ
শাসনামেল কারাধীন অবস্থায় শুধু িসরাজ িসকদারেকই হত্যা করা হয়িন,

প্রাণ হািরেয়েছন মুসিলম লীগ সভাপিত জনাব ফজলুল কােদর েচৗধুির।
েশখ মুিজেবর দলীয় ক্যাডারেদর হােত িনর্মম ভােব িনহত হেয়েছন
েনজােম ইসলামী েনতা েমৗলভী ফিরদ আহম্মদসহ আেরা অেনেক।

েশখ মুিজব ও আওয়ামী লীেগর যুদ্ধাপরাধ
অপরাধ কর্ম প্রিত সভ্য বা অসভ্য সব সমােজই ঘেট। তেব সভ্য সমােজর
ৈবিশষ্ঠ হল েস সমােজ অপরােধর িবচার হয়। আইেনর শাসন প্রিতষ্ঠা
পায়। অথচ অসভ্য সমােজ েসিট হয় না। এভােবই ফুেট উেঠ সভ্য সমাজ
েথেক অসভ্য সমােজর পার্থক্য। অপরাধীর িবচাের সর্ব প্রথম েযিট
জরুরী, েসিট হল অপরাধেক ঘৃণা করা সামর্থ। এবং েস সােথ অপরাধীেক
িনছক অপরাধী িহসােব েদখা। িবচােরর আেগ েক েকান দেলর, েক েকান
ভাষা বা বর্েণর অপরাধীর েস পিরচয়িট গুরুত্ব েপেল সুিবচারই অসম্ভব
হেয় পেড়। তাই সুিবচােরর সামর্থ সবার থােক না। এ জন্য চাই
মানিসক,
চািরত্িরক
ও
ৈনিতক
সুস্থ্যতা।
স্ৈবরাচাির
শাসক,
দুর্বৃত্ত িবচাররক, আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী, ঔপিনেবিশক লুেটরােদর
েস সামর্থ থােক না। তারা েতা িনেজরাই ঘৃন্য অপরােধর নায়ক। তারা
বরং ন্যয় িবচারেকই অসম্ভব কের েতােল। এরা শুধু প্রশাসন ও
রাজনীিতেকই দখেল েনয় না, দখেল েনয় েদেশর আদালতেকও। তােদর অন্যায়
কর্েমর িবরুদ্েধ প্রিতবাদী মানুষেকই তারা রাজৈনিতক শত্রু জ্ঞান
কের এবং িবচার ছাড়াই তােদর হত্যা কের। েস হত্যােক জােযজ করার
জন্য তারা বড়েজার েমেঠা আদালত বসায়। মার্িকন যুক্তরাষ্ট্েরর
েশতাঙ্গ বর্ণবাদীরা েস েদেশর কােলা ও েরড ইন্িডয়ানেদর িনর্মূলেক
জােয়জ করার জন্য েসেদেশ বহু হাজার েমেঠা আদালত বিসেয়েছ। একই
মানিসকতার কারেণ বাংলার মসিলন িশল্েপর তাঁতীরা ঔপিনেবিশক
ইংেরজেদর কােছ শাস্িতেযাগ্য অপরাধ গণ্য হেয়েছ। তােদর েস অপরােধ
হােতর আঙ্গুলও কাটা হেয়েছ। েদেশর শাসনক্ষমতা অপরাধীেদর হােত েগেল
ন্যায় িবচার েয কতটা অসম্ভব হেয় পেড় এ হল তার সামান্য নমুনা।
একই রূপ অবস্থা েশখ মুিজব ও তার অনুসাির আওয়ামী লীগ েনতা-কর্মীবুদ্িধজীবীেদর। আওয়ামী লীগ তৃতীয়বার ক্ষমতায় এেস সুিবচার
প্রিতষ্ঠার বদেল সর্বপ্রথম তার িনজদেলর শত শত েনতা-কর্মীেদর উপর
েথেক দােয়রকৃত মামলা তুেল িনেয়েছ। এর মধ্েয বহু খুেণর মামলাও
রেয়েছ। অথচ েয েকান েদেশ কাউেক িনর্েদাষ বেল খালাস েদওয়ার সামর্থ
েকান সরকােরর থােক না। েস অিধকার একমাত্র আদালেতর। েস সােথ
মামলার বন্যা শুরু হেয়েছ িবেরাধী দেলর েনতা-কর্মীেদর িবরুদ্েধ।

একই রূপ ঘটনা ঘেটেছ সত্তেরর দশেক আওয়ামী শাসনামেল। বহু হাজার
িবহারী, হাজার হাজার রাজাকার , শত শত আেলম ও বহু হাজার বামপন্িথ
কর্মীেক িবনা িবচাের হত্যা করা হেয়েছ। লুন্িঠত হেয়েছ তােদর
ঘরবািড় ও সহায়সম্পদ। লুন্িঠত হেয়েছ িরিলেফর মাল। অপরাধ কর্েমর
প্রচন্ড প্লাবন শুরু হেয়িছল মুিজব আমেল। িকন্তু েশখ মুিজব ও তাঁর
স্ৈবরাচাির সরকার অপরাধীেদর িবরুদ্েধ েকান আইনগত ব্যবস্থাই
েনয়িন।
হাজার হাজার মানুেষর সামেন ঢাকা স্েটিডয়ােম কােদর িসদ্িদকী ৪ জন
হাতপা বাঁধা রাজাকার হত্যা কেরেছ। আন্তর্জািতক আইেন এভােব
বন্দীেদর হত্যা যুদ্ধাপরাধ। িকন্তু আওয়ামী লীগ েস জঘন্য
অপরাধিটেকও অপরাধ রূেপ গণ্য কেরিন। েশখ মুিজব েস অপরাধ কর্মেক
প্রথেম অস্বীকার কেরন, তারপর িনহতরা েযেহতু রাজাকার েসেহতু
েসিটেক জােয়জ েঘাষনা েদন। এ িবষেয় প্রামাণ্য দলীল এেসেছ প্রখ্যাত
ইটালীয়ান সাংবািদক ওিরয়ানা ফালাসীর িরেপার্ট েথেক। িতিন িলেখেছন,
“এরপর ১৮ই িডেসম্বর হত্যাযজ্ঞ সম্পর্েক তার প্রিতক্িরয়া জানেত
চাইেল িতিন রােগ েফেট পেড়ন। িনেচর অংশিট আমার েটপ েথেক েনয়া।
েশখ মুিজব: “ঢাকা স্েটিডয়ােম েকান ম্যাসাকার হয়িন। তুিম িমথ্েয
বলেছা।” ফালাসী: “ঢাকা স্েটিডয়ােম মুক্িতবািহনীর দ্বারা সংঘিটত
ঘটনািট?”েশখ মুিজব: “ম্যাসাকার? েহায়াট ম্যাসাকার?”ফালাসী: “িম.
প্রাইম িমিনস্টার, আিম িমথ্যাবাদী নই। েসখােন আেরা সাংবািদক ও
প্রায় পেনর হাজার েলােকর সােথ আিম হত্যাকান্ড প্রত্যক্ষ কেরিছ।
আিম চাইেল আিম আপনােক তার ছিবও েদখােবা। আমার পত্িরকায় েস ছিব
প্রকািশত হেয়েছ।”েশখ মুিজব: “িমথ্যাবাদী, ওরা মুক্িতবািহনী
নয়।”ফালাসী: “িম. প্রাইম িমিনস্টার, দয়া কের িমথ্যাবাদী শব্দিট
আর উচ্চারণ করেবন না। তারা মুক্িতবািহনী। তােদর েনতৃত্ব িদচ্িছল
আব্দুল কােদর িসদ্িদকী এবং তারা ইউিনফর্ম পরা িছল।”েশখ মুিজব:
“তাহেল হয়েতা ওরা রাজাকার িছল যারা প্রিতেরােধর িবেরাধীতা কেরিছল
এবং কােদর িসদ্িদকী তােদর িনর্মূল করেত বাধ্য হেয়েছ।”ফালাসী:
“িম. প্রাইম িমিনস্টার, ..েকউই প্রিতেরােধর িবেরাধীতা কেরিন।
তারা ভীতসন্ত্রস্ত িছল। হাত পা বাঁধা থাকায় তারা নড়াচড়াও করেত
পারিছল না।”েশখ মুিজব: “িমথ্েযবাদী।”ফালাসী: “েশষ বােরর মেতা
বলিছ,
আমােক
িমথ্েযবাদী
বলার
অনুমিত
আপনােক
েদেবা
না।”
(ইন্টারিভউ উইথ িহস্টরী, ওিরয়ানী ফালাসী। – অনুবােদ
আেনায়ার
েহােসন মঞ্জু)। এই হল েশখ মুিজেবর মানিসকতা। এই হল আওয়ামী লীগ
েঘািষত
সর্বকােলর
েসরা
বাঙালীর
মানবতা,
ৈনিতকতা,
ন্যায়অন্যায়েবাধ ও চিরত্েরর মান। তেব এিট শুধু েশখ মুিজেবর একার

মানিসকতা নয়, এ হল েশখ হািসনাসহ সকল আওয়ামী েনতাকর্মীেদর আসল
রূপ। এরই ফল হল, েয অপরাধিট শুধু ওিরয়ানা ফালাসীর একার দৃষ্িটেত
নয়, সমগ্র িবশ্েবর িবেবকমান মানুেষর দৃষ্িটেত িছল জঘন্য
যুদ্ধাপরাধ -তা েশখ মুিজেবর কােছ আেদৗ অপরাধ গণ্য হয়িন। বরং
গণ্য হেয়েছ বীরত্বপূর্ণ কর্ম রূেপ। এমন মানিসকতা িনেয় িবনা
িবচাের মানুষ হত্যােক জােয়জ মেন করা েযেত পাের, িকন্তু েস
মানিসকতা িনেয় িক ন্যায় িবচারও প্রিতষ্ঠা করা যায়?

িবচােরর নােম রাজৈনিতক প্রিতপক্ষ িনর্মূল
েয েকান অপরােধর ন্যায় যুদ্ধাপরােধর ন্যায্য িবচােরও কােরা
আপত্িত থাকার কথা নয়। িকন্তু তা িনেয় আওয়ামী লীগ ও তার িমত্রেদর
আেদৗ েকান আগ্রহ ও েযাগ্যতা আেছ িক? আওয়ামী লীগ এর আেগও দুইবার
ক্ষমতায় এেসেছ। আগ্রহ থাকেল েস িবচার সত্তেরর দশেকই মুিজব আমেল
হত। অপরােধর আলামাত ৪০ বছর পর অক্ষত থাকার কথা েনয়। েয েকান
যুদ্েধ দুইিট পক্ষ থােক। প্রিত পক্েষই িকছু অপরাধী েলাকও থােক।
তারাই অপরাধ ঘটায়। বহু িনরপরাধ েলাক তখন মারা যায়। সুিবচাের
আগ্রহী হেল উভয় পক্েষর অপরাধীেদরই আদালেতর কাঠগড়ায় তুলেত হয়।
একাত্তেরর সকল অপরাধ শুধু পািকস্তানী েসনাবািহনী কেরেছ েসিট িঠক
নয়। তা হেল হাজার হাজার িবহারীেদর কারা হত্যা করল? কারাই বা
বহুহাজার বন্দী রাজকার এবং হাজার হাজার পািকস্তানপন্িথ িনরস্ত্র
মানুষেক হত্যা করল? তারা িনশ্চয় বজ্রপােত বা েকান প্রাকৃিতক
দুর্েযােগ মারা যায়িন। কারাই বা তােদর ঘরবািড় লুন্ঠন করল?
বসিনয়া ও কসেভার যুদ্েধ বহু অপরাধ সংঘিটত হয়েছ। আন্তর্জািতক
আদালত সার্ব ও মুসিলম এ উভয় পক্েষর অপরাধীেদর িবরুদ্েধ িবচােরর
ব্যবস্থা িনচ্েছ। িকন্তু বাংলােদেশ েসিট কই? িবচােরর এই িক
আন্তর্জািতক মান? আন্তর্জািতক আইেন েয েকান বন্দীেক হত্যা করা
যুদ্ধাপরাধ। িকন্তু িবচােরর নােম এ প্রহসেন বন্দী হত্যাকািরেদর
িবচােরর
েকান
উদ্েযাগই
েনওয়া
হয়িন।
আওয়ামী
লীগ
সরকার
যুদ্ধাপরাধীেদর িবচাের নােম শুধু সরকার-িবেরাধীেদর িবচােরর
উদ্েযাগ িনচ্েছ। বহু মানুষেক তারা েস উদ্েদশ্েয গ্েরফতারও কেরেছ।
িকন্তু েযসব যুদ্ধাপরধারীরা আওয়ামী লীেগ আশ্রয় িনেয়েছ তােদর
িবচােরর উদ্েযাগ কই? কাউেক িবচার করেত হেল তার িবরুদ্েধ সাক্ষী
প্রমাণ আনেত হয়। হত্যার সােথ সরাসির জিড়ত েস প্রমাণ আনেত হয়।
িনছক মুেখর কথায় কােরা হাজেত েতালা যায় না। কারণ এমন কথা েয েকান
ব্যক্িত েয েকান ব্যক্িতর িবরুদ্েধ বলেত পাের। কথা হল, যােদরেক

যুদ্ধাপরাধী বলা হচ্েছ তােদর কােরা িবরুদ্েধ িক এমন ছিবসহ প্রমাণ
আেছ েয তারা রাইেফেলর মাথার েবেয়ােনট িদেয় খুঁিচেয় খুিচেয় মানুষ
হত্যা করেছ? থাকেল সরকােরর েস ছিব প্রকাশ করা উিচত। এবং তার
িভত্িতেত িবচার হওয়া উিচত। কােদর িসদ্িদকীর িবরুদ্েধ েস ছিব আেছ।
িবেদশী পত্িরকা্য় েস ছিব ছাপা হেয়েছ। েস ছিব বহু ওেয়ব সাইেট এখন
প্রামাণ্য দলীল রূেপ েশাভা পায়। ফেল যুদ্ধাপরাধারীেদর িবচাের
আওয়ামী লীগ সরকােরর সামান্যতম আগ্রহ থাকেল েস িবচার কােদর
িসদ্িদকীেক িদেয় শুরু হওয়া উিচত িছল।
আন্তর্জািতক আইেন কাউেক েজারপূর্বক ঘর েথেক রাস্তায় নািমেয় তার
ঘর-বািড় ও সহায়-সম্পদ দখেল েনওয়া অপরাধ। যুদ্ধকােল ঘটেল েসিট
ভয়ানক যুদ্ধাপরাধ। বাংলােদেশ েস অপরাধ েয কতটা বীভৎস ভােব হেয়েছ
তার প্রমাণ হল, কেয়ক লক্ষ িবহারীর হত্যাই শুধু নয়, তােদর সহায়সম্বলহীন বস্িতর জীবন। দ্িবতীয় িবশ্বযুদ্েধ জার্মানীর পরাজেয়র পর
েস েদেশ িহটলােরর নাজী পার্িটর বহু লক্ষ েনতা-কর্মী িছল। িকন্তু
িবজয়ী ব্যক্িতরা তােদর ক’জেনর ঘরবাড়ী দখেল িনেয়েছ? খুন বা
ডাকািত করেল আদালেত শাস্িত হয়, িকন্তু তাই বেল িক
ঘরবাড়ী িছিনেয় িনেয় তার স্ত্রী িশশু পুত্র-কণ্যােক

অপরাধীর
রাস্তায়

নামােনা যায়? এিট িক অমানিবকতা ও অপরাধ নয়? িবশ্েবর েকান
সভ্যেদেশ িক এমন িবধান আেছ? িকন্তু আওয়ামী লীেগর কােছ এ অপরাধ
েকান অপরাধই গন্য হয়িন। তাই জঘন্য অপরাধীেদরেক তােদর অন্যায় ভােব
দখল করা িবহারীেদর ঘরবাড়ীর মািলকানা িদেয় তারা পুরস্কৃত কেরেছ।
কথা হল, এই যােদর ন্যায়েবাধ, মূল্যেবাধ, িবচারেবাধ ও মানবতার
মান, তারা যুদ্ধাপরাধ দূের থাক, েকান িবচােররই িক সামর্থ রােখ?
কারণ, েস জন্য েতা ন্যায়েক ন্যায় এবং অন্যায়েক অন্যায়েক অন্যায়
বলার সামর্থটুকু েতা দরকার?

নৃশংস অপরােধর রাজনীিত
অপরাধ শুধু যুদ্ধকােল ঘেট না। যুদ্ধ ছাড়াও প্রিতেদেশ বহু মানুষ
খুন হয়, বহু নারী ধর্িষত হয়, বহু েদাকানপাঠ ও ঘরবািড় লুন্িঠতও
হয়। অন্যেদেশর তুলনায় বাংলােদেশ েসিট বরং প্রিতিদন েবশী েবশী হয়।
েদশিট েয অপরাধীেদর কতবড় অভয় অরণ্য তার প্রমাণ, অপরাধ কর্েম
বাংলােদশ িবশ্েবর ২০০িটর েবশী রাষ্ট্রেক হািরেয় ৫ বার িবশ্েব
প্রথম হেয়েছ। মুিজব আমেল হাজার হাজার েকািট টাকার িরিলেফর
মালামাল লুন্িঠত হেয়েছ। লুণ্ঠেন লুন্ঠেন দুর্িভক্ষ সৃষ্িট করা

হয়া হেয়েছ। িবশ্েবর দরবাের তলাহীন িভক্ষার ঝুিলর েখতাবও েপেয়েছ।
েয জিমেত গােছর েচেয় আগাছারই িভড় েবশী েস জিমেত আগাছা তুলেত েবগ
েপেত হয় না। প্রশ্ন হল, েযখােন এত অপরাধী, তােদর মধ্য েথেক
ক’জেনর িবচার হেয়েছ? আওয়ামী লীগ তৃতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর
দুর্বৃত্তেদর অপরাধ-কর্ম প্রিতবােরর ন্যায় এবারও প্রচন্ড তীব্রতা
েপেয়েছ। তােদর দলীয় অপরাধীেদর হােত েবদখল হেয় যাচ্েছ সরকাির খাস
জিম, নদীর পাড়, েরেলর জিম, বনভূিম, সমূদ্র ৈসকত, এমনিক
িবশ্বিবদ্যালেয়র আবািসক হল। ডাকািতর িশকার হচ্েছ েদেশর হাটবাজার।
লুটপাঠ হেয় যাচ্েছ রাস্তার পােশর সরকাির গাছ। অপরাধীেদর িবচাের
সরকােরর সামান্যতম ইচ্ছা থাকেল এসব অপরাধকর্েমর নায়কেদর গ্েরফতার
করা হত। তােদর আদালেত েতালা হত। িকন্তু মুিজব েযমন িবচার কেরিন,
তার কন্যা হািসনাও করেছ না। তােদর আগ্রহ অন্যত্র। তারা বরং এসব
অপরাধীেদর িনজ দেল স্থান কের িদচ্েছ। মুিজব আমেল শত শত এমন
অপরাধীর মােঝ এক জঘন্য অপরাধী দুর্বৃত্িতেত আন্তর্জািতক পিরিচিত
েপেয়িছল। তার নাম গাজী েগালাম েমাস্তাফা। েস িছল ঢাকা শহর আওয়ামী
লীেগর সভাপিত এবং বাংলােদশ েরড ক্রস েসাসাইিটর প্রধান। িরিলেফর
মাল লুটলােঠর মাধ্যেম েস েকািট েকািট টাকার মািলক হেয়িছল। েদশীিবেদশী পত্িরকায় তার কীর্তকলােপর বহু িববরণও ছাপা হেয়িছল। িকন্তু
েস জন্য তােক একিদেনর জন্যও আদালেত েযেত হয়িন, েকান েজল-জিরমানাও
হয়িন। বরং েস সব সময়ই েশখ মুিজেবর সমর্থণ েপেয়েছ। ফেল েকান পুিলশ
বা দূর্নীিত দমন িবভােগর েকান কর্মচাির তার েকশও স্পর্শ করেত
পািরিন। আর এখন এমন গাজী েগালাম েমাস্তাফার সংখ্যা আওয়ামী লীেগ
অসংখ্য।
আওয়ামী লীগ অপরাধীেদর দ্বারা েয কতটা অিধকৃত, তােদর শাসনামেল
অপরােধর েজায়ার েয কতটা তীব্রতা পায় এবং দলিটর েনতৃবৃন্দ
অপরাধীেদর িবচার ও শাস্ত্িরর ব্যাপাের েয কতটা উদাসীন তার িকছু
উদাহরণ েদওয়া যাক। প্রথেম েশখ হািসনার আমল েথেক। পের তাঁর িপতার
আমল েথেক।। ১০ই আগষ্ট, ২০১০ তািরেখ “ৈদিনক আমার েদশ” িনম্েমর
খবরিট েছেপেছ, “কুয়াকাটার শত শত একর সরকাির খাস জিম দখল
প্রক্িরয়া েশষ হওয়ার পর এবার প্রভাবশালী দখলদারেদর মূল টার্েগট
কুয়াকাটা ৈসকেতর মূল েবলাভূিম। এরই মধ্েয সমুদ্েরর বালুকােবলার
মূল ৈসকেত িপলার
পুঁেত পিজশন দখেল িনেয়েছ
দখলদাররা। সমুদ্র
তীরেঘঁেষ ওয়াটার েলেভল এিরয়াজুেড় েতালা হেয়েছ অৈবধ স্থাপনা।
ৈসকত-লােগায়া সরকাির খাস জিমর ওপর ১৯৯৮ সােল ৫০ েজেল পিরবােরর
পুনর্বাসেনর জন্য েয আদর্শ গ্রাম করা হেয়িছল, েসই জায়গািটও
কাঁটাতােরর েবড়া িদেয় িঘের েরেখ দখল করা হেয়েছ। অথচ েকািট েকািট

টাকার জিম উদ্ধার িকংবা অৈবধ দখলদার উচ্েছেদর জন্য ভূিম প্রশাসন
িকংবা িবচ ম্যােনজেমন্ট কিমিট েকােনা পদক্েষপ িনচ্েছ না।
কুয়াকাটা ঘুের েদখা েগেছ, িবস্তীর্ণ এলাকাজুেড় িবিভন্ন হাউিজং
েকাম্পািনসহ
এলাকার
প্রভাবশালীরা
েযন
খাস
জিম
দখেলর
প্রিতেযািগতায় েনেমেছ। গেড় উঠেছ এেকর পর এক অৈবধ স্থাপনা। এখন
েদদার দখল করা হচ্েছ ৈসকেতর েবলাভূিম। পর্যটকরা েয িবেচ হাঁটাচলা
করেতন, েসসব স্থানও দখল কের কাঁটাতােরর েবড়া েদয়া হচ্েছ।”
েদেশর রাজনীিত অপরাধী
চক্েরর দ্বারা অিধকৃত হেল তখন শুধু
প্রশাসনই দুর্বৃত্ত কবিলত হয় না্, তােদর দখেল যায় সমগ্র েদশ।
বাংলােদেশর গ্রামাঞ্চল েয কতদ্রুত অপরাধীেদর দখল যাচ্েছ তারও
িকছু সাম্প্রিতক উদাহরণ েদওয়া যাক। “ৈদিনক আমার েদশ” ১০ই আগষ্ট,
২০১০ তািরেখ খবর েছেপেছ, “কুষ্িটয়ার েদৗলতপুর উপেজলায় এ মােস ৫িট
খুন, ৩িট অপহরণসহ একািধক ডাকািতর ঘটনা ঘেটেছ। এছাড়া সন্ত্রাসী
কর্মকাণ্ড এখনও অপ্রিতেরাধ্যভােব চলেছই। এসব অপরাধ কর্মকাণ্ড
ঘটেলও থানা পুিলেশর েতমন েকােনা ভূিমকা েনই। েদৗলতপুর থানার ওিসর
ভূিমকা িনেয়ও জনমেন প্রশ্ন উেঠেছ। আইন-শৃঙ্খলার অবনিতর কারেণ এ
উপেজলার মানুেষর মধ্েয আতঙ্ক িবরাজ করেছ। .. গত ৩রা জুলাই
েহাগলবািড়য়া ইউিনয়েনর দােড়রপাড়া গ্রােমর একিট পাট ক্েষত েথেক
এ্যািন নােমর এক িশশুকন্যার লাশ উদ্ধার কের পুিলশ। সন্ত্রাসীরা
িশশুিটেক অপহরেণর ৫ িদন পর মািট খুঁেড় তার লাশ উদ্ধার করা হয়। ৬
জুলাই মাদক ব্যবসার অর্থ েলনেদনেক েকন্দ্র কের প্রাগপুর
পশ্িচমপাড়া গ্রােম দু’দল মাদক ব্যবসায়ীর মধ্েয সংঘর্েষর ঘটনা
ঘেট। এেত উভয় পক্েষর অন্তত ১০ জন আহত হয়। এ সময় বািড়ঘর ভাংচুর ও
লুটপােটর ঘটনা ঘেট। একই িদন িফিলপনগর ইউিনয়েনর লালদহ মােঠ বুলবুল
ইসলাম নােমর এক ব্যবসায়ী সন্ত্রাসী হামলায় গুরুতর আহত হন। ৭
জুলাই সকােল েহাগলবািড়য়া ইউিনয়েনর তারাগুিনয়া মণ্ডলপাড়া গ্রাম
েথেক গৃহবধূ রঙ্িগলা খাতুেনর লাশ উদ্ধার করা হয়। ৮ জুলাই উপেজলার
চরাঞ্চেল সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা গ্রামবাসীর ওপর হামলা চালায় এবং
গুিলবর্ষণ কের। এেত ১০ জন আহত হয়। ১৬ জুলাই রােত গুিলবর্ষণ ও
েবামা ফািটেয় আদাবািড়য়া গ্রােমর আলম েহােসেনর েছেল ব্যবসায়ী
সুমনেক ৫ লাখ টাকা মুক্িতপেণর দািবেত অপহরণ কের সন্ত্রাসীরা। এ
ঘটনার একিদন পর ২ লাখ টাকা মুক্িতপণ িদেয় ওই ব্যবসায়ী ছাড়া
েপেলও পুিলশ েকােনা পদক্েষপই েনয়িন বেল অপহৃেতর পিরবােরর
অিভেযাগ।
একই
িদন
সকােল
উপেজলার
েহােসনাবাদ
আিকজ
িবিড়
ফ্যাক্টিরেত দু’দল শ্রিমেকর মধ্েয সংঘর্ষ ও েগালাগুিল হেলও পুিলশ
এ ব্যাপাের মামলা বা েকােনা ব্যবস্থা েনয়িন। ১৮ জুলাই উপেজলার

সদর ইউিনয়েনর লাউবািড়য়া ও চুয়ামল্িলকপাড়া গ্রােমর ৩ বািড় েথেক
হােলর বলদসহ ৬িট গরু লুেটর ঘটনা ঘেট। ২৩ জুলাই মিরচা ইউিনয়েনর
দুর্গম নতুনচের এক ব্যবসায়ীর বািড়েত দুর্ধর্ষ ডাকািতর ঘটনা
ঘেটেছ। এ সময় ডাকাতরা ২ রাউন্ড গুিলবর্ষণ কের। ২৪ জুলাই রােত
মিরচা ইউিনয়েনর নতুনচর গ্রােম আসাদুল ইসলাম, শিহদুল, িটক্কা,
বােনজ মণ্ডল, জহুরুল, ইব্রািহম মণ্ডল ও আবদুল হান্নােনর বািড়েত
গণডাকািতর ঘটনা ঘেট। ডাকাত দল এ সময় নগদ টাকা, স্বর্ণালঙ্কারসহ ৫
লাখ টাকার মালামাল লুট কের িনেয় যায়। ২৯ জুলাই রােত িকেশারীনগর
পূর্বপাড়া গ্রাম েথেক েমাশারফ েহােসেনর েছেল মত্স্য খামাির
মােজদুলেক ৩ লাখ টাকা মুক্িতপেণর দািবেত অপহরণ কের সন্ত্রাসীরা।
৩০ জুলাই সকােল খিলসাকুণ্িড ইউিনয়েনর িপপুলবািড়য়া এলাকার একিট
মােঠর েভতর এখিতয়ার েহােসন খান নােমর এক কৃষেকর লাশ উদ্ধার করা
হয়। ৩১ জুলাই ইউএনও’র িনর্েদশ অমান্য কের পুিলেশর সামেনই
েদৗলতপুর উপেজলার প্রভাবশালী ভূিমদস্যু েমাহাম্মদ আলী উপেজলা
পিরষেদর উত্তর পােশ মািনকিদয়াড় সরকাির প্রাইমাির স্কুেলর জিম
দখল কের প্রাচীর িনর্মাণ কের। সরকাির স্কুেলর জিমেত অৈবধভােব
প্রাচীর িনর্মাণ করার এ ঘটনায় ভুক্তেভাগী এলাকাবাসী ভূিমদস্যু
েমাহাম্মদ আলীর িবরুদ্েধ ফুঁেস ওেঠন। ১ আগস্ট িরফােয়তপুর
ইউিনয়েনর ঝাউিদয়া নতুনপাড়া গ্রােম সাহারা খাতুন নােমর স্বামী
পিরত্যক্ত
এক
মিহলােক
কুিপেয়
হত্যা
কের
সন্ত্রাসীরা।
সন্ত্রাসীেদর বাধা িদেত িগেয় তােদর ধারােলা অস্ত্েরর আঘােত পিপ
নােমর এক কেলজছাত্রী গুরুতর আহত হয়। ৪ আগস্ট চকিবলগাথুয়া গ্রােমর
পটল ক্েষত েথেক চায়না খাতুন নােমর এক গৃহবধূর লাশ উদ্ধার কের
পুিলশ। এ হল েশখ হািসনার আমেল অপরাধ দমন ও অপরাধীেদর শাস্িতর
নিজর।
এবােরর উদাহরনিট েশখ হািসনার িপতার আমল েথেক। ১৯৭৩ সােল ৈদিনক
ইত্েতফােকর িকছু খবেরর িশেরানাম িছলঃ “িঝনাইদেহ এক সপ্তােহ আটিট
গুপ্তহত্যা”(০১/০৭/৭৩); “ঢাকা-আিরচা সড়কঃ সূর্য ডুিবেলই ডাকােতর
ভয়” (০২/০৭/৭৩) “বিরশােল থানা অস্ত্রশালা লুটঃ ৪ ব্যক্িত িনহত”
(৪/০৭/৭৩); “পুিলশ ফাঁিড় আক্রান্তঃ সমুদয় অস্ত্রশস্ত্র লুট”
(১২/০৭/৭৩);
“েলৗহজং
থানা
ও
ব্যাঙ্ক
লুট”(২৮/০৭/৭৩);
“দুর্বৃত্েতর ফ্ির স্টাইল” (০১/০৮/৭৩); “পুিলশ ফাঁিড় ও বাজার
লুটঃ লঞ্চ ও ট্েরেন ডাকািত”(৩/০৮/৭৩); “এবার পাইকারীহাের িছনতাইঃ
সন্ধা
হইেলই
শ্মশান”(১১/০৮/৭৩);“চট্টগ্রােম
ব্যাংক
ডাকািত,লালদীিঘেত গ্েরেনড চার্েজ ১৮ জন আহত, পাথরঘাটায় েরঞ্জার
অিফেসর
অস্ত্র
লুট”
(১৫/০৮/৭৩);
“খুন
ডাকািত
রাহাজািনঃ

েনায়াখালীর িনত্যকার ঘটনা,জনমেন ভীিত” (১৬/০৮/৭৩); “২০ মােস
জামালপুের ১৬১৮িট ডাকািত ও হত্যাকান্ড” (১৭/১১/৭৩); “আরও একিট
পুিলশক্যাম্প
লুটঃ
সুেবদরসহ
৩
জন
পুিলশ
অপহৃত”
(১৩/০৭/৭৩);“যেশাের বাজার লুটঃ দুর্বৃত্েতর গুলীেত ২০ জন আহত”
(১৮/০৪/৭৪); “রাজশাহীেত ব্যাংক লুট” (২১/৪/৭৪)। এ হল মাত্র একিট
পত্িরকার খবেরর িশেরানাম। মুিজব আমেলর পত্িরকাগুেলা পড়েল েচােখ
পড়েব এরূপ হাজার হাজার ঘটনা ও বহু হাজার িবেয়াগান্ত খবর।
পািকস্তােনর ২৩ বছেরর ইিতহােস দুর্বৃত্িতর যত না ঘটনা ঘেটেছ
মুিজেবর ৪ বছের তার েচেয় বহু গুণ েবশী ঘেটেছ। বাংলার হাজার বছেরর
ইিতহােস “িভক্ষার ঝুলী”-এ েখতাব জুিটিন, িকন্তু মুিজব েসিট অর্জন
কেরেছন। অথচ িকছু কাল আেগও গ্রামবাংলার অিধকাংশ মানুেষর গৃেহ
কােঠর দরজা-জানালা িছল না। ঘেরর দরজায় চট বা চাটাই টািনেয়
অিধকাংশ মানুষ পিরবার পিরজন িনেয় িনরাপেদ রাত কাটােতা। িকন্তু
মুিজব শুধু খাদ্যই নয়,েস িনরাপত্তাটুকুও েকেড় েনন। িনরাপত্তান
েখাঁেজ তােদরেক ঘর েছেড় বন-জঙ্গেল আশ্রয় খুঁজেত হয়। থানা পুিলশ
িক
িনরাপত্তা
িদেব?
তারা
িনেজরাই
েসিদন
ভুেগিছল
চরম
িনরাপত্তাহীনতায়। দুর্বত্তেদর হােত তখন বহু থানা লুট হেয়িছল। বহু
পুিলশ অপহৃত এবং িনহতও হেয়িছল। মুিজেবর িনেজর দলীয় কর্মীেদর সােথ
তার িনেজর পুত্রও েনেমিছল দুর্বৃত্িতেত। েস সময় ৈদিনক পত্িরকায়
খবর
ছাপা
হেয়িছলঃ
“স্েপশাল
পুিলেশর
সােথ
গুলী
িবিনময়ঃ
প্রধানমন্ত্রীর তনয়সহ ৫ জন আহত”। মূল খবরিটর ছাপা হেয়িছল এভােবঃ
“গত শিনবার রাত সােড় এগােরাটায় ঢাকার কমলাপুর স্েপশাল পুিলেশর
সােথ এক সশস্ত্র সংঘর্েষ প্রধানমন্ত্রী তনয় েশখ কামাল,তার ৫ জন
সাঙ্গপাঙ্গ ও একজন পুিলশ সার্েজন্ট গুলীিবদ্ধ হেয়েছ। েশখ কামাল ও
তার সঙ্গীেদরেক ঢাকা েমিডক্যাল কেলেজর নয়,দশ ও েতত্িরশনম্বর
েকিবেন ভর্িত করা হেয়েছ। আহত পুিলশ সার্েজন্ট জনাব শামীম
িকবিরয়ােক ভর্িত করা হয়রাজারবাগ পুিলশ হাসপাতােল।”-(গণকন্ঠ
১৯/১২/৭৩)।

আওয়ামী লীগ বদলায় না
িদন বদল হেলও আওয়ামী লীগ েয বদলায় না এ হল তার উদাহরণ। এমন এক
দুর্বৃত্তকবিলত দলিট যুদ্ধাপরােধর িবচার করেব েসিট িক আশা করা
যায়? তা এক অলীক স্বপ্ন। যােদর কােছ অপরাধই অপরাধ নয়, তারা
অপরাধীেদর খুঁেজ েবর করেব িক কের? তােদর একমাত্র এেজন্ডা িনেজেদর
রাজৈনিতক প্রিতপক্ষেক িনর্মূল করা। এবং েস িনর্মূল প্রক্িরয়ােক

জােয়জ করেত তারা প্রিতপক্ষেক অপরাধী রূেপ িচত্িরত করেত চায় এবং
গ্েরফতার কের আদালেত তুলেত চায়। তাই প্রকৃত অপরাধীেদর দাপেট
েদশবাসীর জীবেন অশান্িত বাড়েল িক হেব, পুিলশ ব্যস্ত িমথ্যা
মামলা ৈতির করার কােজ। পুিলেশর এখন এিটই সবেচেয় বড় কাজ। ফেল
িমথ্যা মামলা হচ্েছ শত শত নয়, হাজাের হাজার। যুদ্ধাপরাধীেদর
প্রকৃত িবচার তােদর কােছ েকান প্রসঙ্গই নয়। েসিট হেল একাত্তের
যারা যুদ্ধ করল েসই পাক-বািহনীেদর অিফসারেদর তারা আদালেত তুলেতা।
অথচ তােদর কথা তারা এখন মুেখও আেন না। কারণ, পািকস্তানী েসনা
অিফসারগণ আওয়ামী লীেগর রাজৈনিতক প্রিতপক্ষ নয়। তারা েতা চায়,
রাজনীিতর ময়দান েথেক শত্রুর িনর্মূল। ফেল অপরাধ-কর্ম িনর্মূল বা
অপরাধীেদর শাস্িত েদওয়া তােদর প্রােয়ািরিট নয়। কারণ, অপরাধীরা
জনগেণর বা রাষ্ট্েরর শত্রু হেলও আওয়ামী লীেগর শত্রু নয়। তাই
প্রশাসন হাজার হাজার জামাত-িশিবর কর্মীেক গ্েরফতার কেরেছ এবং
তােদর উপর শািররীক ভােব িনর্যাতনও করেছ, িকন্তু অপরােধর েজায়ার
েথেক অপরাধীেদর ধের শাস্িত িদেয়েছ েস নিজর অিত সামান্যই। বরং
তােদরেক িবপুল ভােব আশ্রয় িদচ্েছ িনজ দেল। কারণ, অপরাধী হেলও এসব
সন্ত্রাসী দুর্বৃত্তেদর দলীয় ক্যাডার হওয়ার সামর্থ প্রচুর।
রাজপেথ
তারা
িবেরাধীেদর
অন্ততঃ
লাশ
বানােত
পাের।
প্রধানমন্ত্রীরূেপ
েশখ হািসনার মূল কাজ হল, িনজদলীয় এসব খুিণসন্ত্রাসীেদর গােয় সামান্য আঁচড়িটও লাগেত না েদওয়া। এবং পুিলেশর
কাজ হল, নীরেব দাঁিড়েয় সরকারদলীয়েদর অপরাধকর্মগুেলােক েদখা এবং
প্রেয়াজেন জনগেণর হাত েথেক প্রেটকশন েদয়া।
আওয়ামী

লীেগর

কােছ

এখন

মূল

রাজৈনিতক

প্রিতপক্ষ

হল

িবএনিপ

ও

জামায়ােত ইসলামী। তারা এ দুেটা দলেকই িনর্মূল বা দুর্বল করেত
চায়। েশখ মুিজব িনেজ রাজৈনিতক প্রিতপক্েষর অস্িতত্ব েমেন িনেত
রাজী িছেলন না। িতিন িছেলন এক েদশ এক েনতার নীিতেতই িবশ্বাসী। েস
িবশ্বাস িতিন সযন্েত ছিড়েয়িছেলন তাঁর দলীয় েনতা-কর্মীেদর মােঝ।
তাই একদলীয় বাকশাল কের গণতন্ত্রেকই আস্তাকুঁেড় েফেলিছেলন। েশখ
হািসনাও মুিজেবর পথ ধের চেলেছন। তেব একটু িভন্ন ভােব। একদলীয়
শাসন প্রিতষ্ঠার সাহস তাঁর নাই। েস সামর্থও নাই। কারণ এখন ১৯৭৪
সাল নয়। িবশ্বপিরস্িথিতও এখন িভন্ন। তাছাড়া মুিজব আমেলর ন্যায়
ততটা সবল নয় তাঁর িনেজর দল। দলীয় দুর্বলতার কারেণ তাঁেক বাধ্য
হেত হেয়েছ অন্য ১৩িট দেলর সােথ িমেল িনর্বাচন করেত। তেব
ষড়যন্ত্র, িনর্যাতন ও িমথ্যা মামলা ৈতরীর সামর্থ তার আেছ। তাই
েশখ হািসনা একদলীয় বাকশােলর বদেল আইন-আদালত ও প্রশাসনেক ব্যবহার
করেছন িবেরাধী দেলর েকামর ভাঙ্গার কােজ। একিদেক িবএনিপর িবরুদ্েধ

মামলা আনেছন দূর্নীিতর নােম, অপরিদেক ইসলামপন্িথেদর িবরুদ্েধ
মামলা আনেছন যুদ্ধাপরােধর নােম। অথচ একাত্তের শুধু জামায়ােত
ইসলামীই পািকস্তােনর পক্েষ েনয়িন। বরং েবশীর ভাগ েলাক িছল
জামায়ােত ইসলামীর বাইেরর। তারা িছেলন মুসিলম লীগ, িপিডিপ, িনজােম
ইসলামী, জিময়েত উলামােয় ইসলাম, কৃষক-শ্রিমক পার্িট, পূর্ব
পািকস্তােনর কম্িযউিনষ্ট পার্িট (আব্দুল হেকর)সহ বহু রাজৈনিতক
দেলর। অেনেকই িছেলন অরাজৈনিতক সমাজকর্মী, বুদ্িধজীবী, ব্যবসায়ী ও
স্থানীয় পিরষদগুলীর েনতা। েদেশর ক’জন আেলম বা মাদ্রাসার ক’জন
ছাত্র েস সময় বাংলােদেশর পক্ষ িনেয়িছল? পািকস্তান েভঙ্েগ
বাংলােদশ িনর্মােনর প্রকল্পিট িছল মূলতঃ েদেশর বামপন্িথ ও
ভারতপন্িথ েসকুলািরষ্টেদর প্রকল্প। তারা একাত্তের েভাট েনয়
পািকস্তােনর শাসনতন্ত্র িনর্মােনর প্রিতশ্রুিতেত। িনর্বাচেন
েজতার পর তারা এেজন্ডাই পাল্েট েফেল। যারা ইসলামী েচতনা সর্মৃদ্ধ
িছেলন তারা েসিদন একিট মুসিলম েদশেক ভাঙ্গা হারাম মেন করত।
েযমনিট আজও তারা ইরাক বা সূদােনরর খন্িডত করার িবেরাধী। তােদর েস
িসদ্ধান্েতর মধ্েয বাঙালীর স্বার্থহানী করার ভাবনা িছল না। ১৯৪৭
সাল েথেক ১৯৭১ অবিধ কালেক তারা বাঙালীর পরাধীনতাও ভােবনিন। এমনিক
মুিজবও ভােবনিন। বরং েশখ মুিজব িনেজও ১৯৭০ সােলর িনর্বাচেন
পািকস্তােনর অখন্ডতার পক্েষ কথা েরেখিছেলন দলীয় েমিনেফস্েটােত।
িনর্বাচনী জনসভাগুেলােত পািকস্তান
বাংলােদেশর স্বাধীনতার পক্েষ েকান

িজন্দাবাদ ধ্বিণও িদেয়েছন।
জনসভােতও েকান েঘাষনা িতিন

েদনিন। পঞ্চােশর দশেক িতিন মন্ত্রীও হেয়েছন। মুিজব িনেজ
পািকস্তােনর অখন্ডতার পক্েষ ইয়ািহয়া খােনর িলগাল ফ্েরম ওয়ার্ক
স্বাক্ষর কের িনর্বাচন কেরেছন। একাত্তেরর ২২েশ মার্েচও পশ্িচম
পািকস্তােনর েনতােদর সােথ আেলাচনায় বেসেছন অখন্ড পািকস্তােন
সরকার গঠেনর উপায় েবর করার লক্ষ্েয। তাই পািকস্তােনর পক্ষ
েনওয়ােক িক অপরাধ বলা যায়? েসিট হেল েস অিভেযােগ মুিজেবরও িবচার
হওয়া উিচত।

এেজন্ডাঃ ইসলামপন্িথেদর িনর্মূল
এখন যুদ্ধাপরােধর নােম একাত্তেরর পািকস্তানপন্িথেদর িনর্মূেল েশখ
হািসনার এতটা উদ্েযাগী হওয়ার মূল কারণ িভন্ন। েসিট সম্পূর্ণ
রাজৈনিতক।
েসিট
রাজৈনিতক
প্রিতপক্ষ
িনর্মূেলর
লক্ষ্েয।
পািকস্থানপন্িথ অন্যান্য দলগুিল িবলুপ্ত হেয় যাওয়ায় তারা আর এখন
আওয়ামী লীেগর প্রিতপক্ষ নয়। িকন্তু জামায়ােত ইসলামীর অপরাধ, দলিট

এখনও েবঁেচ আেছ। এবং রাজৈনিতক শক্িতও রােখ। ফেল েস আমেলর
পািকস্তানপন্িথ অেনেকর সােথ আওয়ামী লীগ েনতােদর পািরবারীক
আত্মীয়তা
জমেলও
তারা
িনর্যাতেন
েনেমেছ
জামায়ােত
ইসলামীর
েনতাকর্মীেদর িবরুদ্েধ। তেব জামায়ােত ইসলামীর আেরক অপরাধ তারা
একাত্তের
শুধু
অখন্ড
পািকস্তােনর
পক্েষই
িছল
না,
তারা
ইসলামপন্িথও। এবং ইসলামপন্িথ হওয়াটাই এখন তােদর মূল অপরাধ। কারণ
আওয়ামী লীগ ও তার ভারতপন্িথ েসকুলার িমত্ররা আর যাই েহাক ইসলামী
দেলর অস্িতত্ব েমেন িনেত রাজী নয়। েশখ মুিজবও িনেজও রাজী িছেলন
না। ক্ষমতা হােত েপেয়ই সকল ইসলামীেক িতিন প্রথেম িনিষদ্ধ
কেরিছেলন। তাই আওয়ামী লীেগর দুষমনেদর তািলকায় শুধু জামায়ােত
ইসলামীই নয়, যারাই ইসলােমর েচতনাধাির ও ইসলােমর িবজয়ী আগ্রহী
তারা সবাই। তাই েজল-জুলুম ও িনর্যাতন েনেম আসেছ িহজবুত তাহরীর,
আহেল হাদীস আন্েদালন ও অন্যান্য ইসলামী দেলর কর্মীেদর উপরও।
এমনিক দািড়টুিপ ধারী সাধারণ মুসল্লীরাও অতীেত তােদর লিগ-ৈবঠা
েথেক েরহাই পায়িন।
তেব ইসলামপন্িথেদর িনর্মূল এখন আর শুধু আওয়ামী লীগ ও তার
িমত্রেদর স্ট্রােটজী নয়। এমন এক আগ্রাসী স্ট্রােটজী িনেয় মার্িকন
যুক্তরাষ্ট্র ও তার িমত্ররা যুদ্েধ েনেমেছ আফগািনস্তান, ইরাক,
িফিলস্িতন, ইেয়েমন, আলিজিরয়া, েসামািলয়াসহ বহু মুসিলম েদেশ।
তােদর কােছ রাষ্ট্েরর বুেক ইসলােমর প্রিতষ্ঠার আওয়াজ উঠােনাই
অপরাধ। ইসলােমর অবস্থান তারা মসিজেদর জায়নামােজ েমেন িনেত রাজী,
িকন্তু আদালত, প্রশাসন, িশক্ষা ও অর্থনীিতেত নয়। তােলবানেদর মূল
অপরাধ, ইসলামেক তারা রাষ্ট্রীয় পর্যােয় প্রিতষ্ঠায় আগ্রহী। েসিট
রুখেতই ৪০িট েদেশর ৈসন্য আফগািনস্তােন হািজর হেয়েছ। এবং তােদর
হােত িনহত হেয়েছ হাজার হাজার িনরপরাধ মানুষ। তারা এখনও লাগাতর
হত্যা-কর্ম চািলেয় যাচ্েছ েসেদেশর িনরীহ গ্রামবাসীর উপর। েবামা
েফলেছ িবেয়র মহিফেল। েবামা েফলেছ পািকস্তােনর ইসলামপন্িথেদর
মাথায়। মার্িকনীরা বহু লক্ষ মানুষ হত্যা কেরেছ ইরােক। বাংলােদেশও
আজ একই রূপ স্ট্রােটজী িনেয় অগ্রসর হচ্েছ আওয়ামী লীগ।
ইসলামিবেরাধী এমন িবশ্বেজাড়া আগ্রাসেন মার্িকনীেদর িমত্র শুধু
ভারত ও ইসরাইলই নয়, আওয়ামী লীগও। ফেল তােদর হােত আইেনর শাসন
পদদিলত হেলও মার্িকন প্রশাসন ও তার িমত্রেদর মুেখ তা িনেয়
সামান্যতম প্রিতবাদ নাই। এেত বরং প্রচন্ড খুিশ প্রিতেবশী ভারত।
ভারত েতা চায় কাশ্িমেরর মুসলমানেদর উপর ভারত েযিট করেছ েতমন একিট
যুদ্ধ লাগাতর শুরু েহাক বাংলােদেশর ইসলামপন্িথেদর িবরুদ্েধ। কারণ
বাংলােদেশ ইসলােমর েচতনার উত্থােনর ভেয় ভারতীয় ততটাই িবচিলত যতটা

িবচিলত কাশ্মীের ও আফগািনস্তােন িজহােদর প্রচন্ডতায়। বাংলােদেশও
েয েকান সময় ইসলােমর েজায়ার শুরু হেত পাের েস ভেয় হারাম হেয় েগেছ
তােদর ঘুম। েসিট বুঝা যায় ভারতীয় পত্র-পত্িরকা পড়েল। আওয়ামী
লীগেক তারা ব্যবহার করেছ েস েজায়ার রুখার যায়। তাই বাংলােদেশর
পুিলেশর কাজ হেয়েছ ঘের ঘের হানা িদেয় শুধু ইসলামপন্িথ ছাত্রেদর
গ্েরফতার করা নয়, বরং িজহাদ িবষয়ক বই বােজয়াপ্ত করাও। অথচ নামাযেরাযার ন্যায় িজহাদ ইসলােমর গুরুত্বপূর্ণ িবধান। জীবেন নামাযেরাযা না থাকেল েযমন কাউেক মুসলমান বলা যায় না, েতমিন মুসলমান
যায় না িজহাদ না থাকেলও। িজহাদহীন মুসলমানেক নবীজী (সাঃ) মুনািফক
বেলেছন। নবীজীর আমেল িজহাদ কেরনিন এমন েকান সাহাবা পাওয়া যােব
িক? তাই যুদ্ধাপরাধীেদর িবচােরর নােম বাংলােদেশ আজ যা িকছু ঘটেছ
েসিট েকান িবচ্িছন্ন ঘটনা নয়, বরং মুসলমানেদর িবরুদ্েধ পিরচািলত
গ্েলাবাল যুদ্েধর এিট এক অিবচ্িছন্ন ঘটনা।

িবেদশী শত্রুর ক্রীড়নক হািসনা
তাই যুদ্ধাপরাধীেদর িবচার একিট বাহানা মাত্র। িবচার হেব িক হেব
না েসিট গুরুত্বপূর্ণ নয়, েযিট অিনবার্য েসিট হল বাংলােদেশর
ইসলামপন্িথেদর উপর লাগাতর িনর্যাতন। িদন িদন েসিট বরং তীব্রতর ও
বর্বরতর হেব। েস ব্যাপাের েশখ হািসনা বা আওয়ামী লীেগর িনেজরও
িকছু করার নাই। েস বরং ইসলাম-দুষমন সাম্রাজ্যবাদী শক্িতর হােতর
সামান্য
ক্রীড়নক
মাত্র।
বল
এখন
মার্িকন-েনতৃত্বাধীন
সাম্রাজ্যবাদী েজােটর হােত। আর বাংলােদেশ েস েজােটর পক্ষ েথেক
ইসলামপন্িথেদর দমেনর ভার েপেয়েছ ভারত। একাত্তেরও েতমনই একিট
অবস্থা সৃষ্িট হেয়িছল। আজেকর মত তখনও রাজৈনতীক েখলার িনয়তন্ত্রণ
চেল িগেয়িছল িদল্িলর দরবাের। েস সময় েশখ মুিজেবরও িকছু করার িছল
না। েজনােরল ইয়ািহয়া খান যুদ্ধ পিরহােরর জন্য তৎকালীন পূর্ব
পািকস্তােন পািকস্তান ভাঙ্গার প্রশ্েন েরফােরন্ডােমর প্রস্তাব
িদেয়িছেলন। িকন্তু ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্িদরা গান্িধ েসিট
নাকচ কের িদেয়িছেলন। েস আমেলও ভারতীয় স্ট্রােটজীর বাস্তবায়ন
ছাড়া আওয়ামী লীেগর েযমন েকান এেজন্ডা িছল না, আজও নাই। েস আমেল
েবরুবাড়ী ভারেত হােত তুেল েদওয়া হেয়েছ। আজ েদওয়া হচ্েছ
তালপট্িট। েদওয়া হচ্েছ বন্দর। েস সময় ফারাক্কা বাঁেধর উজােন
গঙ্গার পািন উত্েতালেনর অিধকার েদওয়া হেয়েছ। আজ েদওয়া হেয়েছ
িটপাইমুখ বাঁেধর অিধকার। েদওয়া হচ্েছ ট্রানিজট। েস আমেল ইসলামী
দলগুেলােক িনিষদ্ধ করা হেয়িছল। এবারও িনিষদ্ধ করার পিরকল্পনা

হচ্েছ। মুিজব রক্িষবািহনী গেড়িছেলন। আর েশখ হািসনা পুিলশ, র্যাব
এবং আর্িমেকই রক্িষ বািহনী বািনেয় েছেড়েছ।
ভারেতর এবােরর আবদার, কাশ্মীেরর মুসলমানেদর িবরুদ্েধ ভারত েয
যুদ্ধিট লড়েছ েতমন একিট প্রকান্ড যুদ্ধ শুরু েহাক বাংলােদেশর
ইসলামপন্িথেদর িবরুদ্েধ। তাই যুদ্ধাপরাধীেদর িবচােরর নােম েদশ
জুেড় েয রাজৈনিতক উত্েতজনা ও বীষ িছটােনা হেয়েছ েসিট থামাবার পথ
েশখ হািসনা ও তাঁর সরকােরর হােত েনই। েস ইচ্ছাও েনই। ইচ্ছা কেরই
পথ বন্ধ করা হেয়েছ শান্িতপূর্ণ ভােব েদেশ ইসলােমর িবজয় আনার। ফেল
প্রশাসিনক দুর্বৃত্তেদর আেয়ািজত িনর্বাচেন িজেত যারা এমিপ বা
মন্ত্ির হওয়ার মধ্য িদেয় েদেশ ইসলােমর িবজেয়র স্বপ্ন েদখেতন
তােদর এখন স্বপ্নভঙ্গ হওয়ার িদন। ইসলােমর িবপক্ষ েয শয়তািন শক্িত
নবীজী (সাঃ)র ন্যায় মানব-ইিতহােসর সর্বশ্েরষ্ঠ ব্যক্িতেক ইসলােমর
প্রচার ও প্রিতষ্ঠার কাজ শান্িতপূর্ণ ভােব হেত েদয়িন েস পক্ষিট
আজও হেত িদেব -েসিট িক আশা করা যায়? প্রিতেবশী ভারত েসিট েমেন
িনেব েসিটই বা কীরূেপ িবশ্বাস করা যায়? ইসলােমর িবজয় অর্জন করেত
হয় অর্থ, রক্ত, শ্রম, ছবর ও েমধার িবিণমেয়। আল্লাহপােকর পক্ষ
েথেক েকারবানী েপশ ছাড়া িভন্ন েকান পথ রাখাই হয়িন। ঈমানদারীর
পিরক্ষা েতা হয় এ পেথই। নবীজী (সাঃ) ও সাহাবােয় িকরাম (রাঃ)েকও
েস অিভন্ন পেথই অগ্রসর হেত হেয়েছ। প্রিত যুেগ ঈমানদারীর পরীক্ষা
েতা এ পেথই হয়, িনছক েভাটদােনর মধ্য িদেয় নয়। ঈমানদারেদর জন্য েস
পরীক্ষািটই বাংলােদেশ চরম ভােব শুরু হেয় েগেছ। এখন প্রশ্ন হল,
বাংলােদেশর ইসলামপন্িথরা এ পরীক্ষায় কীভােব অংশ েনয়। আত্মসমর্পণ
এখােন েকান পিলিস নয়, ভীরুতা বা নীরবতা হেত পাের না েকান
স্ট্রােটজী। আত্মসমর্পণ, ভীরুতা ও নীরবতায় েসিট অিনবার্য কের
েসিট আল্লাহর আযাব –েসিট েযমন এ দুিনয়ায়, েতমিন আেখরােত। ফেল
বাংলােদেশর ইসলামপন্িথগণ এখন এক চরম পরীক্ষার মুেখামুিখ। তেব কথা
হল, কিঠন পরীক্ষা ছাড়া িক বড় রকেমর েকান প্রেমাশনও িক আশা করা
যায়? আর ঈমানদােরর জীবেন েস প্রেমাশনিট েতা আেস িনয়ামত ভরা
জান্নাত প্রাপ্িতর মধ্য িদেয়। পিরস্িথিতর মূল্যায়েন বাংলােদেশর
ইসলামপন্িথেদর তাই েবােধাদয় হওয়া উিচত।

অিধকৃত
বাংলােদশ
পরাধীনতা

ও

নতুন

অিধকৃিত ইসলােমর শত্রুপক্েষর –
বাংলােদেশর রাজনীিতর নতুন বাস্তবতা হেলা, েদশিট এখন আর মুসিলমেদর
হােত েনই্। ইসলাম ও মুসিলম –এ দুিট শব্দ পিরত্যক্ত হেয়েছ এেদেশর
মূল পিরিচিত েথেক। বাংলােদেশর উপর বর্তমান অিধকৃিতিট ইসলােমর
শত্রুপক্েষর। মুসিলম হওয়ািট তােদর কােছ েকান গুরুত্বই বহন কের
না। তারা গর্িবত ভারতপন্িথ েসক্যুলার বাঙালী জাতীয়তাবাদী রূেপ।
েদশ শাসেন তারা িনেজরাও স্বাধীন নয়, তাজউদ্দীেনর প্রবাসী সরকােরর
ন্যায় তারাও িদবারাত্র খাটেছ ভারেতর এেজণ্ডা পালেন। তেব
পার্থক্যিট হেলা, তাজউদ্দীেনর বসবাস িছল কলকাতায়, আর হািসনার
অবস্থান ঢাকায়। পািকস্তান আমেল যারা িছল ভারেতর ট্েরাজান হর্স
তথা গুপ্ত ৈসিনক, একাত্তেরর পর তারা অবতীর্ণ হেয়েছ প্রকাশ্েয
ময়দােন। তােদর কারেণ ভারেতর দখলদািরিট স্েরফ বাংলােদেশর রাজৈনিতক
বা
প্রশাসিনক
অঙ্গেণ
নয়;
েসিট
অর্থৈনিতক,
সাংস্কৃিতক,বুদ্িধবৃত্িতক
ও
ধর্মীয়
আক্বীদা-িবশ্বােসর
ক্েষত্েরও।ক্ষমতাসীন েজাটিট েয ভারতপন্িথ েসিট তারা েগাপনও কের
না। ফেল িবশ্বজুেড় বাংলােদেশর পিরিচিত এখন ভারতীয় বলয়ভূক্ত একিট
আশ্রীত েদশরূেপ। ফেল বাংলােদেশ বুেক েভাট ডাকািত বা শাপলা
চত্ত্বেরর ন্যায় গুরুতর অপরাধকর্ম ঘটেলও িবেদশীরা তা িনেয় িকছু
বেল না। তারা ভােব এিট ভারেতর আভ্যন্তরীণ িবষয়। তারা ভােব,
বাংলােদেশর অভ্যন্তের ভারেতরও িকছু করার অিধকার আেছ।
ভারেতর আশ্রেয় ও প্রশ্রেয় বাংলােদেশর উপর ভারেতসবীেদর অিধকৃিত
প্রথেম প্রিতষ্ঠা েপেয়িছল একাত্তের পািকস্তােনর িবরুদ্েধ ভারেতর
যুদ্ধজেয়র ফেল। পরবর্তীেত তা বার বার নতুন জীবন েপেয়েছ েভাট
ডাকািতর মাধ্যেম। এ অিধকৃিতর সােথ শুধু েয বাঙালী জাতীয়তাবাদী
েনতাকর্মী ও সন্ত্রাসী ক্যাডারগণ জিড়ত –তা নয়।বরং জিড়ত েদেশর
প্রশাসন,পুিলশ,
র্যাব,
িবিজিব,
েসনাবািহনী,
িবচার
ব্যবস্থা,িনর্বাচিন কিমশন এবং িমিডয়া। কারণ, ভারতীয় পঞ্চম বািহনী
বা ট্েরাজান হর্সেদর অবস্থান শুধু েদেশর রাজনীিতর অঙ্গেণ নয়,
তােদর
অবস্থান
সর্বস্তের
ও
সর্বপ্রিতষ্ঠােন।
ভারত-িবেরাধী
েনতাকর্মীগণ তাই লাশ হয় শুধু লিগ-ৈবঠা ও িপস্তলধারী রাজৈনিতক
ক্যাডারেদর হােত নয়, আদালেতর িবচারকেদর হােতও। তােদর হােত েভাট

ডাকািতর
িনর্বাচনও
সুষ্ঠ
িনর্বাচন
রূেপ
ৈবধতা
পায়।শাপলা
চত্ত্বেরর হত্যাকাণ্েড তাই রাজৈনিতক গুণ্ডােদর পােশ েসনাবািহনীর
সদস্যেদরও েদখা যায়। তােদর সােথ জিড়ত রেয়েছ বাংলােদেশর িভতের ও
বাইের কর্মরত ভারতীয় গুপ্তচরগণও -যারা কখেনাই চায় না বাংলােদেশর
বুেক জনগেণর েমৗিলক নাগিরক অিধকার প্রিতষ্ঠা পাক। েসিট চাইেল
ভারত সরকার িক কখেনা েশখ মুিজেবর বাকশালী স্ৈবরাচারেক সমর্থন
িদত? সমর্থন িদত িক েভাট ডাকািতর মাধ্যেম প্রিতষ্িঠত েশখ হািসনার
সরকারেক? ভারত চায় না বাংলােদেশর স্বাধীনতা। চায় না, েদশিটর জনগণ
তােদর িনজ িনজ ধর্মকর্ম ও আক্বীদা-িবশ্বাস িনেয় স্বাধীন ভােব
েবেড় উঠুক। ইসলােমর শত্রুপক্েষর েস ষড়যন্ত্র স্েরফ ১৯৭১ েথেক নয়,
বরং ১৯৪৭ সাল েথেকই। তেব হািসনার েসৗভাগ্য হেলা, তার িপতার ন্যায়
তােক আর েচারা পেথ আগরতলায় িগেয় ভারতীয় গুপ্তচরেদর সােথ েগাপন
ৈবঠক করেত হয় না, েস ৈবঠকগুিল বেস বঙ্গভবেন বা গণভবেন।
মুসিলমেদর কীভােব দািবেয় রাখা যায় -েস িবষেয় ভারতীয় শাসকগণ
িসদ্ধহস্ত। েস কােজ তারা হাত পািকেয়েছ ভারত ও কাশ্মীেরর
মুসিলমেদর িবরুদ্েধ নানারূপ িনর্যাতেন েনেম। ভারেত মুসিলমেদর
সংখ্যা প্রায় ২০ েকািট -যা বাংলােদশ বা পািকস্তােন জনসংখ্যার
েচেয় অধীক। অথচ একমাত্র ঢাকা বা করাচী শহের যতজন মুসিলম ডাক্তার,
প্রেকৗশলী,
িবজ্ঞানী,
আইনিবদ,
কৃিষিবদ,
িহসাবরক্ষক,
িশল্পপিত,প্রেফসর এবং সামিরক ও েবসামিরক অিফসার বসবাস কের এবং
তােদর হােত যত গাড়ী ও দালানেকাঠা আেছ তা সমগ্র ভারেতর ২০ েকািট
মুসিলেমর নাই। বাংলােদশ ও পািকস্তােন অন্যান্য শহেরর কথা েতা
বাদই রইেলা। েসেদেশ প্রধানমন্ত্রী মনেমাহন িসংেয়র স্থািপত সাচার
কিমশেনর িরেপার্ট, ভারতীয় মুসিলমেদর অবস্থা েসেদেশর অচ্ছুৎ
নমশুদ্রেদর েচেয়ও খারাপ। শুধু অর্থৈনিতক বা রাজৈনিতক ক্েষত্েরই
নয়, পিরকল্িপত ভােব অসম্ভব করা হেয়েছ ইসলািম িশক্ষালাভ, শিরয়ত
পালন এবং পিরপূর্ণ মুসিলম রূেপ তােদর েবেড় উঠা।েস অিভন্ন
প্রকল্পিট এখন বাংলােদেশর মুসিলমেদর উপরও চািপেয় েদয়া হেয়েছ।
প্রশ্ন হেলা, মহান আল্লাহতায়ালার শিরয়তী িবধান পালন ছাড়া িক
পিরপূর্ণ ইসলাম পালন সম্ভব? েস ব্যর্থতা িনেয় িক সম্ভব,মহান
আল্লাহতায়ালার দরবাের সত্িযকার মুসিলম রূেপ পিরচয় েদয়া? েসরূপ
পিরচয় দানিট েয অসম্ভব েসিট সুস্পষ্ট করা হেয়েছ পিবত্র েকারআেনর
এ েঘাষাণায়ঃ “যারা (েকারআেন) নািযলকৃত িবধান অনুযায়ী িবচার কার্য
পিরচালনা কের না তারা কােফর। –তারা জােলম। –তারা ফােসক।”-(সুরা
মােয়দা আয়াত ৪৪,৪৫,৪৭)। তাই নামায-েরাযা পালেন েযমন আেপাষ কের
না, েতমিন আেপাষ কের না শিরয়ত প্রিতষ্ঠায়।

ইখিতয়ার মহম্মদ িবন বখিতয়ার িখলিজর হােত যখন বঙ্গ িবজয় হয় তখন
বাংলার মুসিলম জনসংখ্যা যখন শতকরা ১০ ভাগও িছল না।অথচ তখনও িতিন
শিরয়ত িভন্ন অন্য েকান আইনেক আদালেত স্থান েদনিন। কারণ মুসিলেমর
কােছ শিরয়তী আইন িভন্ন সব আইনই কুফরী আইন, ফেল মুসিলম ভূিমেত
েসগুিল অৈবধ ও পিরতাজ্য। মুসিলম েযমন িনজ ঘের মুর্িত রাখেত পাের
না, েতমিন িনজ রাষ্ট্ের কুফির আইনও রাখেত পােরনা। তাই েকান েদেশ
মুসিলমগণ শাসনক্ষমতা হােত েপেল প্রথম িদন েথেকই নামায-েরাযা, হজযাকােতর সােথ শিরয়তী আইেনরও প্রিতষ্ঠা শুরু কের। মুসিলম হওয়ার
এিট এক অিনবার্য দায়বদ্ধতা। েসিট না করেল ঈমান থােক না। আর ঈমান
েভঙ্েগ েগেল িক ইবাদত কবুল হয়? কবুল হয় িক েদায়া-দরুদ? ওজু
েভঙ্েগ েগেল েযমন নামায হয় না, েতমিন ঈমান েভঙ্েগ েগেল েকান
ইবাদত ও েদায়াদরুদও কবুল হয় না। এমন িক হেজর িদেন েদায়া কবুেলর
স্থান আরাফেতর ময়দােন িগেয় করেলও কবুল হয় না।ঈমানহীন,আমলহীন ও
শিরয়েতর প্রিতষ্ঠায় অঙ্গীকারহীন ব্যক্িতগণ যিদ মুসিলম হওয়ার দাবী
কের তেব তারা গণ্য হয় মুনািফক রূেপ। এমন ব্যক্িতর নামায-েরাযা,
হজ্-যাকাত, েদায়াদরুদ তােক মুনািফফ হওয়া েথেক বাঁচােত পাের না।
ওহুেদর যুদ্েধর সময় এমন মুনািফকেদর সংখ্যা িছল শতকরা ৩০ ভাগ।
মিদনায় মসিজেদ নববীর জায়নামােজ তােদর েচতনা যায়িন। তারা ধরা পেড়
তখন যখন মুসিলম জীবেন ওহুেদর যুদ্ধ এেস হািজর হয়। নবীজী (সাঃ) েস
যুদ্েধ মিদনা েথেক এক হাজার সঙ্িগ িনেয় িজহােদর উদ্েদশ্েয রওনা
েদন, িকন্তু তােদর মধ্য েথেক ৩০০ জন িছটেক পেড়। তখন ধরা পেড়
তােদর মুনােফকী।নবীজী (সাঃ)র িপছেন নামায পেড় এবং েরাযা েরেখও
তারা মুনািফক হওয়া েথেক বাঁেচিন। বর্তমান সমেয় তােদর সংখ্যা েয
বহুগুণ েবশী হেব তা িনেয় িক সন্েদহ আেছ?
তাই

েয

সমােজ

িজহাদ

েনই

েস

সমােজ

েক

সাচ্চা

ঈমানদার,আর

িক

মুনািফক েসিট েচনার অন্য উপায় েনই। তখন মুসিলম েসেজ ইসলাম ও
মুসিলেমর ভয়ানক ক্ষিত করাটা এরূপ দুর্বৃত্ত ভণ্ডেদর জন্য সহজ হেয়
যায়। তারা তখন টুিপদািড় ও মাথায় কােলা পট্িট েবঁেধ মুসিলমেদর
েধাকা েদয়। এজন্যই তারা িজহােদর শত্রু। কারণ িজহাদ তােদর আসল
েচহারা ফাঁস কের েদয়। িজহাদ বন্ধ কেরতই এ দুর্বৃত্তগণ ইসলােমর
সর্েবাচ্চ ইবাদতেক সন্ত্রাস বেল। বাংলােদেশর ন্যায় মুসিলম
েদশগুলীেত ইসলােমর বড় বড় ক্ষিতগুেলা কােফরেদর দ্বারা হয়িন;হেয়েছ
এসব মুনািফকেদর হােত। ভাষা, বর্ণ, আঞ্চিলকতার নােম মুসিলম িবশ্ব
েযরূপ ৫৭িট েদেশ িবভক্ত -েসিট িক নবীজী (সাঃ)র সূন্নত? এিট েতা
মুনািফকেদর কাজ। নবীজী (সাঃ) ও সাহাবােয় েকরােমর যুেগ তারা িছল
পরািজত, িকন্তু এখন তারা িবজয়ী। ফেল িবপদ েবেড়েছ ইসলাম ও

মুসিলেমর। ভাষা ও ভূেগােলর নােম মুসিলমেদর িবভক্ত রাখা এবং
শিরয়তী িবধানেক পরািজত রাখাই তােদর রাজনীিত। তারা েস িবজয়েক ধের
রাখার জন্য িবশ্েবর তাবৎ কােফর শক্িতর সােথ ৈমত্রী গড়েব েসটাই িক
স্বাভািবক নয়? ব্যক্িতর সাচ্চা ঈমানদাির ধরা পেড় ইসলােমর িবজেয়
আেপাষহীন অঙ্গীকার েথেক। মুনািফকেদর জীবেন েস অঙ্গীকার থােক না।
এ কারেণই তারা দূের থােক িজহােদর ময়দান েথেক। কারণ িজহাদ জান ও
মােলর েকারবানী চায়, স্েরফ কথায় কাজ েদয় না। ফেল জান ও মাল
বাঁচােনা যােদর জীবেনর মূল প্রেজক্ট,তারা পিরণত হয় িজহােদর
শত্রুেত। তারা তখন েজাট বাঁেধ ইসলােমর শত্রুপক্েষর িবজেয়। এ পেথই
তারা তােদর স্বার্থ েদেখ। মহান আল্লাহতায়ালার কােছ মানব জািতর
িবভাজনিট মূলতঃ িতন শ্েরণীেত। এক). ঈমানদার, দুই). কােফর, িতন).
মুনািফক।এবং মহান আল্লাহতায়ালার কােছ মুনািফকগণ গণ্য হয় কােফরেদর
েচেয়ও অধীকতর িনকৃষ্ট জীব রূেপ। মুনািফকেদর িবরুদ্েধ মহান
আল্লাহতায়ালার ক্েরাধ েয কেঠার -েসিট বুঝা যায় পিবত্র েকারআেনর এ
আয়ােতঃ “িনশ্চয়ই মুনািফকেদর অবস্থান হেব জাহান্নােমর আগুেনর
সর্বিনম্ন স্তের, তােদর জন্য জুটেব না েকান সাহায্যকারী।” –(সুরা
িনসা,আয়াত ১৪৫)।তেব এ েকারআনী েঘাষণার মােঝ িবেবকমান মানুেষর
জন্য রেয়েছ আেরকিট কেঠার হুিশয়াির। েসিট হেলা,পরকােল যােদর জন্য
বরাদ্দ জাহান্নােমর সর্বিনম্ন স্থান,দুিনয়ােতও িক তারা েকান
সম্মানজনক স্থান পায়? বরং িবশ্বমােঝ তারা অপমািনত ও অসম্মািনত হয়
দুর্বৃত্িতেত িবশ্বেরকর্ড গেড়।
মুসিলম সমােজ শিরয়েতর গুরুত্বিট অপিরসীম। এছাড়া েকান মুসিলম সমাজ
বা রাষ্ট গেড় উঠেত পাের না। শিরয়ত প্রিতষ্ঠার িবষয়িট েকান
জঙ্িগবাদ বা সন্ত্রাস নয়; নামায-েরাযার ন্যায় এিট ইসলােমর অিত
েমৗিলক ও মামূলী িবষয়। বরং শিরয়ত পািলত না হেল েয ইসলাম পালন হয়
না -েসিটই হেলা ইসলােমর বুিনয়াদী িবশ্বাস। এমন একিট িবশ্বােসর
কারেণই িসরাজদ্েদৗলার আমেলও বাংলার প্রিতিট আদালেত শিরয়তী আইন
িছল। শিরয়তী আইন িছল েমাঘল শািসত ভারেত। িকন্তু ঔপিনেবিশক
ব্িরিটশ কােফরেদর দখলদারী প্রিতষ্ঠার পর িনর্মূল করা হয় শিরয়ত
আইন।কােফরেদর হােত অিধকৃত হওয়ার এিটই হেলা সবেচেয় বড় িবপদ। তখন
অসম্ভব হয় দ্বীনপালন। ব্িরিটশগণ ভারেতর জনসংখ্যার শতকরা একভাগও
িছল না, িকন্তু ভারত জুেড় কুফির ব্িরিটশ আইন প্রেয়াগ করেত তারা
েকানরূপ
িবলম্ব
কেরিন।
অথচ
তােদর
অনুসাির
বাঙালী
েসক্যুলািরস্টেদর দাবী,শিরয়তী আইন প্রিতষ্ঠার জন্য বাংলােদেশর
জনসংখ্যার শতকরা শতভাগ মুসিলম হেত হেব। অথচ নবীজী বা খিলফােয়
রােশদার আমেল মুসিলম ভূিমেত িক শতকরা ৮০ ভাগ মুসিলম িছল? অথচ

বাংলােদেশ শতকরা ৯২ ভাগ মুসিলম। পরাধীনতার কুফলিট গভীর। বেনর
িসংহেক ২০ বছর খাঁচায় বন্দী রাখার পর দরজা খুেল িদেল েস খাঁচার
বাইের যায় না। স্বাধীন ভােব বাঁচায় ও িশকার ধরায় তার রুচী থােক
না। েগালামী জীবন এভােব শুধু বন্দী বাঘ বা িসংেহর অভ্যােসই
পিরবর্তন আেন না, পিরবর্তন আেন মানব সন্তােনর িবশ্বাস, অভ্যাস ও
সংস্কৃিতেতও। অথচ কােফরেদর েগালামীর খাঁচায় বাঙালী মুসিলমেদর
জীবন েকেটেছ ১৯০ বছর।িবশ্বর খুব কম মুসিলম জনেগাষ্িঠর জীবেনই এত
দীর্ঘকালীন কােফর শক্িতর েগালামী এেসেছ। িদল্িলর মুসিলমগণ েগালাম
হেয়েছ বাঙলীেদর ১০০ বছর পর ১৮৫৭ সােল। কােফরেদর িজন্দােন এরূপ
দীর্ঘ েগালামীর ফেল বাঙালী মুসিলেমর জীবেন িবলুপ্ত হেয়েছ পূর্ণ
মুসিলম রূেপ বাঁচার রুচী এবং অভ্যাস।িবলুপ্ত হেয়েছ ইসলােমর সনাতন
িবশ্বাস ও সংস্কৃিত। বরং েচতনার গভীের ঢুেকেছ কুফিরর িশকড়। এবং
িবলুপ্ত হেয়েছ শিরয়ত প্রিতষ্ঠায় আগ্রহ। ফেল িবশ্েবর েকােন েকােন
আজ েযখােন শিরয়েতর প্রিতষ্ঠা িনেয় চলেছ অদম্য িজহাদ, বাংলােদেশ
মাদ্রাসার হুজুর বা মসিজেদর ইমামগণ শিরয়ত প্রিতষ্ঠার কথা মুেখ
আনেত রাজী নয়। তারা ভােবন নামায-েরাযা, হজ-যাকাত,েদায়া-দরুদ ও
তাসিবহ পাঠ এবং বড় েজার তাবলীগ জামায়ােতর ইজেতমায় অংশ েনয়াই হেলা
ইসলাম। এবং ভােবন, পরকােল তােতই মুক্িত িমলেব। কথা হেলা, শিরয়তেক
দূের
সিরেয়
িক
ঈমান
বাঁচােনা
যায়?
পািলত
হয়
িক
মহান
আল্লাহতায়ালার েগালামী। নবীজী ও তার সাহাবােদর জীবেন একিট িদনও
িক শিরয়তী আইেনর বাইের েকেটেছ? শিরয়তী আইেনর প্রিতষ্ঠা বাড়ােত
বার বার তােদরেক িজহােদর ময়দােন নামেত হেয়েছ;েপশ করেত হেয়েছ অর্থ
ও রক্েতর েকারবানী।বাংলােদেশর জন্য আেরক িবপদ হেলা,বাংলােদশ েথেক
ঔপিনেবিশক ব্িরিটশগণ িবদায় হেলও িবদায় েনয়িন এেদেশ জন্ম েনয়া
তােদর মানিসক েগালাম।

ইবাদত েযখােন অপরাধ
কােফরেদর িজন্দােন েগালাম হওয়ার নাশকতািট িবশাল। স্েরফ নামাজেরাযা বা হজ-যাকােতর মাধ্যেম েস ঈমান-িবনাশী নাশকতা েথেক বাঁচা
যায় না। নামাজ-েরাযা,হজ-যাকাত ও েদায়াদরুেদর েস সামর্থ্য থােক না
বেলই অিধকৃত জীবেনর নাশকতা েথেক বাঁচেত ইসলােমর সর্বশ্েরষ্ঠ
প্েরসক্িরপশন হেলা িজহাদ। িজহাদেক এজন্যই প্রিতিট ঈমানদােরর উপর
ফরজ করা হেয়েছ। এরূপ িজহােদ জানমােলর েকারবানীর েচেয় মহান
আল্লাহতায়ালার কােছ উত্তম েনককর্ম েনই। পিবত্র েকারআেনর তাই
েঘািষত হেয়েছ, “িনশ্চয়ই আল্লাহ তােদর ভালবােসন যারা আল্লাহর

রাস্তায় সীসাঢালা প্রাচীেরর ন্যায় সাির েবঁেধ যুদ্ধ কের।” –(সুরা
সাফ. আয়াত ৪)। অতএব যারা মহান আল্লাহতায়ালার ভালবাসা েপেত চান
তােদর সামেন িজহাদ িভন্ন অন্য রাস্তা নাই। এবং িজহােদর িনর্েদশ
পালেন যারা অনীহা েদখায় মহান আল্লাহতায়ালা তােদরেক ঈমােনর দাবীেত
সাচ্চা বলেতও নারাজ। পিবত্র েকারআেন েস েঘাষনািট এেসেছ এভােব,
“একমাত্র তারাই মু’িমন যারা আল্লাহ ও তার রাসূেলর উপর ঈমান আেন,
অতঃপর আর েকানরূপ দ্িবধাদ্বন্েদ েভােগ না এবং িনেজেদর জান ও মাল
িদেয় আল্লাহর রাস্তায় িজহাদ কের। (ঈমােনর দাবীেত) তারাই
সাচ্চা।”–(সুরা হুজরাত, আয়াত ১৫)।িজহাদ েয প্রিতিট ঈমানদােরর উপর
ফরজ এবং িজহাদ েথেক দূের থাকা েয মুনােফকীর লক্ষণ –অিধকাংশ
েমাফাচ্িছরেদর মেত এ আয়াতিট হেলা তার সুস্পষ্ট দিলল। তাই ঈমােনর
দাবীেত েক কতটা সাচ্চা েসিট যাচাইেয় মহান আল্লাহতায়ালার
িনর্েদিশত মাপকািঠিট নামায-েরাযা বা হজ-যাকাত নয়। েবশী েবশী
েদায়াদরুদ পাঠও নয়। েসিট হেলা িজহােদ জান ও মােলর িবিনেয়াগ।
নামায-েরাযা পালেন ও তাসিবহ পােঠ নবীজী (সাঃ)র সাহাবীেদর জীবেন
েকান রূপ কমিত িছল না। িকন্তু এরপরও তারা শুধু নামাযী,েরাযাদার
বা হাজীই িছেলন না, তােদর প্রত্েযেক সশস্ত্র েযাদ্ধাও িছেলন। সকল
সঙ্িগেদর রণাঙ্গেন হািজর করার ক্েষত্ের সমগ্র মানব ইিতহােস মহান
নবীজী (সাঃ)র এিট এক অনন্য সাফল্য। িবশ্েবর আর েকান েনতা িক তার
অনুসািরেদর িসিক ভাগেকও সশস্ত্র েযাদ্ধা রূেপ রণাঙ্গেণ প্রাণদােন
হািজর করেত েপেরেছ? অথচ মহান নবীজী (সাঃ)র সাফল্য এক্েষত্ের
শতভাগ। িজহােদ ঈমানদারেদর এরূপ আত্মদান ও অর্থদােনর কারেণই
মুসিলম ভূিম শত শত বছর যাবত েবঁেচেছ কািফরেদর হােত অিধকৃত হওয়া
েথেক। মুসিলম ভূিমেতা তখনই শত্রুর হােত অিধকৃত হেত শুরু কের যখন
তারা ধর্মপালনেক স্েরফ নামায-েরাযা, হজ-যাকাত ও তাসিবহ পােঠ
সীিমত কের। েস িজহাদী েচতনা বাংলােদেশর ন্যায় অিধকাংশ মুসিলম
েদেশ আজ
অনুপস্িথত। ফেল মুক্িত িমলেছ না শত্রুপক্েষর অিধকৃিত
েথেক।
স্বাধীনতার নােম অিধকাংশ মুসিলম েদেশ যা চলেছ তা হেলা ইসলােমর
শত্রু শক্িতর হােত দীর্ঘ পরাধীনতারই ধারাবািহকতা। েস অিধকৃিত েয
এখেনা েশষ হয়িন েসিট সুস্পষ্ট ভােব বুঝা যায় মুসিলম েদেশর
আদালতগুেলার িদেক তাকােল। েসখােন পূর্ণ অিধকৃিত কুফুরী আইেনর।
েদেশর উপর মুসিলমেদর দখলদািরর প্রমাণ িক মসিজদ-মাদ্রাসা ও
নামাযীর সংখ্যা? ভারেতর ন্যায় কােফর শািসত েদেশ িক মসিজেদর
সংখ্যা িক কম? নামাযীর সংখ্যাও িক নগন্য? েসিট েতা বুঝা যায় েদেশ
সার্বেভৗমত্ব েকান আইেনর। ঈমানদার ব্যক্িত একজন কােফর েথেক

িভন্নতর পিরচয় পায় মহান আল্লাহতায়ালা উপর তার ঈমান ও আমেলর
কারেণ। েতমিন একিট মুসলিমমেদশ কােফর েদশ েথেক িভন্নতর পিরচয় পায়
েসেদেশ শিরয়িত আইেনর প্রিতষ্ঠা েথেক। মহান আল্লাহতায়ালার
সর্বশ্েরষ্ঠ সৃষ্িট ও িনেয়াগপ্রাপ্ত খিলফা রূেপ ঈমানদারেক শুধু
নামায-েরাযা, হজ-যাকাত ও তাসিবহ পাঠ করেল চেল না, তােক অিত
গুরুত্বপূর্ণ অন্য েয দািয়ত্বিট পালন করেত হয় তা হেলা েকারআেন
বর্িনত শিরয়তী আইেনর প্রিতষ্ঠা। বস্তুত েস দািয়ত্ব পালেনর মধ্য
িদেয় প্রকােশ ঘেট মহান রাব্বুল আলামীেনর উপর সাচ্চা ঈমােনর।েস
সাচ্চা ঈমােনর বেলই
ঈমানদার ব্যক্িত হািজর হয় িজহােদর
ময়দােন।যার মধ্েয ঈমােনর েস গভীরতা নাই েস ব্যক্িত সারা জীবন
নামায-েরাযায় কাটােলই কখেনাই িজহােদ হািজর হয়না। িজহাদ মানব
জীবেনর শ্েরষ্ঠ ইবাদত। অন্য েকান ইবাদেত প্রাণ েগেল সরাসির
জান্নাত প্রাপ্িতর নিসব হয়না। িকন্তু িজহােদ প্রাণ েগেল েস
সুেযাগ জুেট। িনহত হওয়ার পরও েস নতুন জীবন পায়। নবীজী (সাঃ)র
সাহাবাগণ িছেলন সর্বকােলর সর্বশ্েরষ্ঠ মানব। তােদর আমেল যত িজহাদ
সংগিঠত হেয়েছ তা আর েকান কােলই হয়িন। ফেল ইসলােমর সমগ্র ইিতহােস
তারাই সবেচেয় গর্েবর। তােদর কর্েমর উপর পিবত্র েকারআেন সন্েতাষ
প্রকাশ কেরেছন েখাদ মহান আল্লাহতায়ালা। মহান আল্লাহতায়ালার কােছ
এরূপ মহান মর্যাদা লােভর কারণ, ইসলােমর প্রচার ও প্রিতষ্ঠায়
তােদর িবিনেয়াগিট িছল সর্বািধক। মুসিলমগণ েসিদন িবশ্বশক্িতর
মর্যাদা েপেয়েছ স্েরফ নামায-েরাযা ও েদায়া-দরুেদর বরকেত নয়, েস
সােথ িবশাল িবিনেয়াগিট িছল জান ও মােলর।িকন্তু বাংলােদশীেদর মােঝ
েকাথায় েস সাচ্চা ঈমানদারী? েকাথায় েস শ্েরষ্ঠ ইবাদত পালেন
আগ্রহ? ইসলােমর িবজেয় েকাথায় েস জানমােলর িবিনেয়াগ? তারা েতা
অর্থ ও েভাট িদেয়েছ, এমন িক প্রাণ িদেয়েছ ইসলােমর শত্রুপক্ষেক
িবজয়ী করেত। এবং িনজ েদেশর িভতের েডেক এেনেছ ভারেতর ন্যায় একিট
কােফর েদশেক। ইসলােমর শত্রুশক্িতর হােত েদশ অিধকৃত হেল সাচ্চা
ধর্মপালন েয কতটা অসম্ভব হয় তার প্রমাণ হেলা বাংলােদশ। ইবাদতও
তখন িনয়ন্ত্িরত হয়। হক কথা বলা এবং িজহােদর ন্যায় ইসলােমর
শ্েরষ্ঠ ইবাদতিট তখন শাস্িতেযাগ্য অপরােধ পিরণত হয়। বরং িসদ্ধ ও
প্রশংসনীয় কর্ম হয় মহান আল্লাহতায়ালার িবরুদ্েধ িবদ্েরাহ ও
ইসলােমর শত্রুশক্িতর িবজেয় অর্থ, শ্রম ও েমধার িবিনেয়াগ।

ভারেতর স্বপ্ন পূরেণর রাজনীিত
েদশ ইসলােমর শত্রুপক্েষর দখেল েগেল েয িবপদগুিল আেস বাংলােদেশ

তার সবগুিলই এেসেছ। আেরা বহু িবপদ েয এখেনা আসার পেথ পাইপ লাইেন
রেয়েছ –তা িনেয়ও িক েকানরূপ সন্েদহ আেছ? বাঙালী মুসিলমেদর
ব্যর্থতা অেনক। তেব বড় ব্যর্থতািট হেলা,তারা ব্যর্থ হেয়েছ বাংলার
মুসিলম ভূিমেত ইসলােমর শত্রুপক্েষর অিধকৃিত রূখেত। অথচ মুসিলম
ভূিমেত কােফর বািহনীর হামলা হেল িজহাদ আর ফরেজ েকফায়া থােক, েসিট
তখন ফরেজ আইন হেয় যায়। নামােয কাজা চেল িকন্তু এ ফরজ পালেন কাজা
চেল না। েস ফরজ পালেন ব্যর্থতা েযমন ১৭৫৭ সােল হেয়েছ, েতমিন
১৯৭১’েয়ও হেয়েছ। যােদর জীেবন এরূপ ভয়ানক ব্যর্থতা, তােদর জীবেন
িক আযােবর েকান েশষ সীমানা থােক? এখন শুধু ব্যর্থতা নয়, শুরু
হেয়েছ িবদ্েরােহর পর্ব। মহান আল্লাহতায়ালার িবরুদ্েধ িবদ্েরাহ
এখন এমন পর্যােয় েপৗেছেছ েয,েদেশ শিরয়েতর প্রিতষ্ঠা দূের থাক,
েযখােনই ইসলাম ও মুসিলম –এ শব্দ দুিট আেছ েসখােনই কাঁিচ চালােনা
হচ্েছ। শুরু হেয়েছ কােফর রাষ্ট্র ভারেতর স্বপ্ন পূরেণর রাজনীিত।
ইসলাম ও মুসিলেমর িবরুদ্েধ ভারেত েযিট ঘেটেছ বা ঘটেছ েসিটই এখন
ঘটেছ বাংলােদেশ। কারণ েসিট না হেল িক ভারেতর স্বপ্ন পূরণ হয়।
েবনারস িহন্দু িবশ্বিবদ্যালেয়র িহন্দু নামিট এখেনা বহাল তিবয়েত
আেছ; িকন্তু আলীগড় মুসিলম িবশ্বিবদ্যালেয়র নাম েথেক মুসিলম
শব্দিট তারা েকেট েফেলেছ। যারা ইসলােমর শত্রুপক্েষ সব েদেশই তারা
একই চিরত্েরর হয়।ভাষা, বর্ণ বা ভূেগােলর নােম তােদর মােঝ
িবভক্িতর েকান েদয়াল থােক না।তাই েদয়াল নাই বাংলােদশ বা ভারেত
বসবাসকাির ইসলােমর শত্রুেদর মােঝও। বাংলােদশ ও ভারেতর মােঝ আজেকর
েয েদয়াল েসিটর জন্ম একাত্তের নয়। েসিট েসক্যুলার বাঙালী
জাতীয়তাবাদীেদরও গড়া নয়। এিট িনেরট পািকস্তােনর িলগ্যাসী। এবং যা
িকছু
পািকস্তানী
েসগুিল
বর্জন
করাই
েসক্যুলার
বাঙালী
জাতীয়তাবাদীেদর রাজনীিত। ফেল তােদর দখলদাির দীর্ঘায়ীত হেল েসিদন
েবশী দূের নয় যখন পািকস্তােনর গড়া েস েদয়ালেকও তারা িবদায় িদেব।
বাংলােদশ তখন িবলুপ্ত হেব ভারেত েকােল। ১৯৪৭ সােল পািকস্তােনর
প্রেদশ রূেপ পূর্ব পািকস্তােনর েয মানিচত্রিট গেড় উঠিছল তার
িপছেন িছল ভারতীয় িহন্দুেদর েথেক িভন্নতর একিট প্রবল েচতনা –তা
পুষ্িট েপেয়িছল প্যান-ইসলািমক মুসিলম ভাতৃত্ব েথেক। মুিজব ও
হািসনার েচতনায় ইসলাম না থাকায় ১৯৪৭’েয়র েস মুসিলম চিরত্রিটও
তােদর রাজনীিতেত েনই। বরং আেছ ভারতীয় িহন্দুেদর েচতনার সােথ
অিভন্নতা। েচতনার েস অিভন্নতার কারেণই তারা ভারতীয় কায়দায়
জাহাঙ্গীরনগর মুসিলম িবশ্বিবদ্যালেয়র নাম েথেকও মুসিলম শব্দিট
েকেট িদেয়েছ। এবং ঢাকা িবশ্বিবদ্যালেয়র সিলমুল্লাহ মুসিলম হল হেয়
েগেছ সিলমুল্লাহ হল। এমন িক কাজী নজরুল ইসলােমর নােমর সােথ ইসলাম
শব্দিটও তােদর সহ্য হয়িন। ফেল ঢাকার কাজী নজরুল ইসলাম কেলজ হেয়

েগেছ নজরুল কেলজ। ঢাকা িবশ্বিবদ্যালেয়র মেনাগ্রােম েকারআেনর আয়াত
িছল, েসিটও মুিজবামেল িবলুপ্ত করা হেয়েছ। ইসলােমর িবরুদ্ধ একই
রূপ ৈবরীতা িনেয় েশখ হািসনা সংিবধান েথেক িবলুপ্ত কেরেছন মহান
আল্লাহতায়ালার উপর আস্থার েঘাষণািট। মুিজেবর ন্যায় হািসনার
রাজনীিতেত্ও ইসলাম ও মুসিলেমর িবরুদ্েধ শত্রুতা েয কতটা তীব্র তা
িক এরপরও বুঝেত বাঁিক থােক? সামান্য ঈমান থাকেল েকান মুসিলম িক
এমন ইসলাম এ মুসিলম িবেরাধী এেজণ্ডা িনেয় রাজনীিত কের? েশখ
মুিজেবর ন্যায় েশখ হািসনা ও তার অনুসািরেদর লক্ষ্য,ভারতীয়
শাসকচক্রেক খুিশ করা।তারা ভােব,ভারত খুশী হেলই তােদর গদী বাঁচেব।
আর ভারতেক খুশী করেত হেল ভারতীয় এেজণ্ডােক অবশ্যই িনেজেদর
এেজণ্ডা রূেপ গ্রহণ করেত হেব। মুিজবেক এজন্যই ২৫ সালা দাসচুক্িত
স্বাক্ষর কেরত হেয়িছল। েছেড় িদেত হেয়িছল ফারাক্কায় পদ্মার পািন
তূেল েনয়ার অধীকার। সীমান্ত বািণজ্েযর নােম ভারতীয় পণ্েযর জন্য
খুেল িদেত হেয়িছল েদেশর সীমান্ত।
তেব হািসনার কােছ ভারেতর দাবীর তািলকািট আেরা িবশাল। ভারত শুধু
বাংলােদেশর িভতর িদেয় কিরেডার িনেয় খুশী নয়। ভারেতর কােছ আেরা
গুরুতর ভয় রেয়েছ। েদশিটর প্রচণ্ড ভয় বাংলােদেশ ইসলােমর উত্থান
িনেয়। এভয় ভারতীয় শাসক মহেলর ঘুম েকেড় িনেয়েছ।মধ্যপাচ্েয ইসলােমর
উত্থান ঠ্যাকােত সমগ্র পাশ্চাত্য শক্িত একেজাট হেয়ও িহমশীম
খাচ্েছ। ভারেতর ভয়, বাংলােদেশ ১৬ েকািট মুসিলেমর জীবেন েজায়ার
উঠেল েস েজায়ার ঠ্যাকােনা িক ভারেতর একার পক্েষ সম্ভব হেব? তখন
অসম্ভব হেব বাংলােদেশ অভ্যন্তের তার িনেজর েলাকেদর বাঁচােনা।
ভারত জােন,বাঙালী মুসিলম জীবেন পািকস্তােনর পক্েষ েজায়ার উঠােতই
১৯৪৭ সােল ভারত িবভক্িত এড়ােনা সম্ভব হয়িন। তােদর ভয়,বাঙালী
মুসিলম আবার ইসলােমর পতাকা িনেয় েজেগ উঠেল আবােরা ভারেতর
মানিচত্েরও হাত পড়েত পাের। ফেল হািসনার উপর চাপােনা দায়ভারও
েবেড়েছ। ইসলাম ও মুসিলেমর িবপক্েষ অবস্থান েনয়া ছাড়া েশখ হািসনার
সামেন িভন্ন পথ নাই। ইসলামপন্িথেদর দমেন ভারত সরকার বাংলােদেশর
প্রশাসন, পুিলশ, র্যাব, েসনাবািহনী ও িবিজবীেক ঠ্যাঙ্গাের িহসােব
ব্যবহার করেত চায়। ফেল ঢাকার শাপলা চত্ত্বের েহফাজেত ইসলােমর
েনতাকর্মীেদর হত্যা ও হত্যার পর তােদর লাশগুেলা ময়লার গািড়েত
তুেল গােয়ব করা এবং িবচােরর নােম জামায়াত ও িবএনিপ েনতােদর ফাঁিস
েদয়ায় হািসনা এতটা িনর্মম। আর এেত শাবাস িমলেছ ভারেতর শাসক মহল
েথেক।কাশ্মীের ভারতীয় বািহনী েয কাজিট করেছ, িদল্িল সরকার চায়
বাংলােদেশ েস কাজিট হািসনা সরকারও করুক। বাংলােদশ তাই আেরক
কাশ্মীর। ইসলাম ও ইসলামপন্িথেদর িনর্মূেল হািসনা এজন্যই এেতাটা

েবপেরায়া।তাছাড়া
একােজ
বাংলােদেশর
অভ্যন্তের
ভারতীয়
পঞ্চম
বািহনীর েলাক িক কম? তারা শুধু রাজনীিতর ময়দােন নয়, তারা দেল
ভারী েদেশর িমিডয়া, পুিলশ, প্রশাসন, েসনাবািহনী এমন িক িবচার
ব্যবস্থােতও। হািসনা সরকােরর এেজণ্ডা েকান েগাপন িবষয় নয়। েদেশর
স্বার্েথর েচেয় তার কােছ গুরুত্বপূর্ণ হেলা িনেজর গদীর স্বার্থ ও
ভারতীয় স্বপ্ন পূরেণর স্বার্থ। েদেশর স্বার্থ গুরুত্ব েপেল বহু
খুন ও বহু হাজার েকািট টাকার ডাকািতর সােথ জিড়তেদর অবশ্যই আদালেত
েতালা হেতা। িকন্তু তা না কের সরকার ব্যস্তু ইসলাম ও রাজৈনিতক
প্রিতপক্ষ িনর্মূেল।

নতুন পরাধীনতা
একাত্তের িভন্ন পতাকা িমলেলও বাঙালী মুসিলমেদর প্রকৃত আজাদী
েমেলিন। বরং িমেলেছ নতুন পরাধীনতা। যােদর হােত বাংলােদশ আজ
অিধকৃত
অপরাধও

তারা সাধারণ েচার-ডাকাত,খুিন বা দুর্বৃত্ত নয়। তােদর
সাধারণ অপরাধ নয়। তােদর অপরাধিট েকািট েকািট জনগণেক

জাহান্নােমর পেথ টানার। এবং তােদর েঘািষত যুদ্ধিট তােদর মহান
অআল্লাহতায়ালার িবরুদ্েধ। এ অপরাধীেদর সামর্থ্য িবশাল। সাধারণ
েচার-ডাকাত, সন্ত্রাসী ও খুিনেদর পেকেট থানা-পুিলশ, েসনাবািহনী,
আইন-আদালত, প্রশাসন ও েদেশর রাজনীিত থােক না। িকন্তু এ
দুর্বৃত্তেদর পূর্ণ দখলদাির েসগুেলার উপরও। তাছাড়া সাধারণ েচারডাকাতগণ জনগেণর পেকেট হাত িদেলও তারা জনগণেক জাহন্নােমর আগুেন
টােন না। রাষ্ট্েরর বুেক তারা েকারআেনর তাফিসর মহিফল িনিষদ্ধ কের
না। আেলমেদরও কারাবন্দী কের না। তারা িনিষদ্ধ কের না িজহাদ িবষয়ক
বই এবং িজহাদেক।িকন্তু যােদর হােত আজ বাংলােদশ অিধকৃত তারা এর
সবগুিলই কের। স্ৈবরাচারী শাসকেদর গুণগান গাওয়ার জন্য েকােনা
কােলই এত ভাঁড়, এত চাটুকার, এত পত্র-পত্িরকা ও এত েরিডও-িটিভ
চ্যােনল িছল না -যা রেয়েছ বাংলােদেশর ন্যায় অিধকৃত রাষ্ট্ের।
অন্ধকারাচ্ছন্ন জােহল সমােজ শাপশকুন, পাহাড়-পর্বত, গরুবাছুর ও
মুর্িতেক েদবতা বলার জন্য েযমন অসংখ্য ভক্ত ও পুেরািহত থােক,
বাংলােদেশও েতমিন ক্ষমতাসীন দুর্বৃত্তেদর প্রশংসা গাওয়ার জন্য
রেয়েছ হাজার হাজার রাজৈনিতক কর্মী, িমিডয়াকর্মী ও প্রশাসিনক
কর্মকর্তা এবং েস সােথ বুদ্িধজীবীর েলবােস িবশাল এক পাল ভাঁড়।
ধর্েমর নােম জািহলী আচার বাঁচােত েযমন প্রিতষ্ঠা পায় হাজার হাজার
পুঁজামণ্ডপ,বাংলােদেশর বুেকও েতমিন দুর্বৃত্তেদর েস দখলদাির
বাঁচােত রাজস্েবর অর্েথ গেড় েতালা হেয়েছ িশক্ষা,সংস্কৃিত ও

িমিডয়ার নােম িবশাল িবশাল সরকাির ও েবসরকাির অবকাঠােমা। মণ্ডপ
গড়া হেয়েছ মুিজেবর ন্যায় বাকশালী স্ৈবরাচািরর প্রিতকৃিতেত ফুল
েদয়ার ও তার প্রশংসা গাওয়ার।গড়া হেয়ছ অসংখ্য নাট্যশালা,
নৃত্যশালা, মদ্যশালা ও পিততাপল্লী। সরকাির ও েবসরকাির পর্যােয়
এরা িদবারাত্র খাটেছ জনগণেক জাহান্নােমর পেথ টানার কােজ। এমন
কােজ তারা একা নয়, তােদর িপছেন রেয়েছ ভারতসহ ইসলামিবেরাধী
আন্তর্জািতক েকায়ািলশন। বাংলােদশীেদর জীবেন তাই আজ
ভয়ানক
দুর্িদন।
েরাগজীবাণু েদেহ ঢুকেল গােয় জ্বর-ব্যাথা উেঠ ও শরীর শয্যাশায়ী
হয়। িচিকৎসা না হেল মৃত্যু ঘেট। েতমিন দুর্বৃত্তেদর হােত েদশ
অিধকৃত হওয়ার িবপদও ভয়ানক। েদেশ তখন চুির-ডাকািত, খুন-খারািব,
ধর্ষণ ও সর্বপ্রকােরর পাপকর্ম বােড়। সরকাির েচার-ডাকাতেদর েথেক
েদেশর সরকাির ব্যাংক ও েকাষাগারও তখন রক্ষা পায় না। দুর্বৃত্িতেত
েদশ তখন বার বার িবশ্বেরকর্ড গেড় এবং ধািবত হয় দ্রুত ধ্বংেসর
িদেক। এমন রাষ্ট্েরর জনগণ বঞ্িচত হয় েকারআনী িশক্ষা, পিরশুদ্ধ
সংস্কৃিত ও জান্নাতমুিখ িসরাতুল মুস্তাকীম েথেক। তখন অসম্ভব হয়
শিরয়তী আইন পালেনর ন্যায় ফরজ কাজ। তখন শাস্িতেযাগ্য েফৗজদাির
অপরাধ গণ্য হয় ইসলােমর সর্েবাচ্চ ইবাদত িজহাদ এবং হক কথা বলা।
িফরাউন-নমরুদ েযমন িনেজেদর অিধকৃত রাষ্ট্ের ইসলাম প্রচার িনিষদ্ধ
কেরিছল, েতমিন ইসলােমর এ আধুিনক শত্রুগণও দখলকৃত রাষ্ট্ের শিরয়ত
পালন ও িজহােদর ন্যায় ইসলােমর ফরজ িবষয়গুিলও িনিষদ্ধ কের। এরূপ
অিধকৃিতর ভয়ানক িবপদিট হেলাঃ রাষ্ট্রীয় জাহাজিট তখন জনগণেক
জাহান্নােমর িদেক িনেত চায়। একারেণই ইসলােম বড় েনককর্মিট স্েরফ
ঘেরর আগুন িনভােনা নয়। স্েরফ ডাকাতেদর হাত েথেক ব্যক্িত বা
জনপদেক বাঁচােনাও নয়।বরং সর্বশ্েরষ্ঠ েনককর্মিট হেলা শত্রুপক্েষর
দখলদাির েথেক রাষ্ট্রেক বাঁচােনা। এ কাজিট স্েরফ অর্থ বা শ্রম
চায় না, জােনর েকারবানীও চায়। শয়তানী শক্িতর দখলদাির েথেক
রাষ্ট্র বাঁচেল েদেশর েকািট েকািট মানুষ পথ পায় জাহান্নােমর আগুণ
েথেক বাঁচারও। বাঁেচ দুর্বৃত্ত শাসেনর দুর্িবসহ যাতনা েথেক।এমন
বাঁচািটই মুসিলম জনগেণর আসল আজাদী। ইসলােম েস কাজ িচত্িরত হেয়েছ
পিবত্র িজহাদ রূেপ। এরূপ পিবত্র কােজ যারা িনহত হয় তােদর মৃত বলা
হারাম েঘাষণা কেরেছন মহান আল্লাহতায়ালা। বলা হেয়েছ তারা
জীিবত;যিদও সাধারণ মানুষ তা অনুধাবন কের না। (সুরা বাকারা, আয়াত
১৫৪)।
বাংলােদেশর বুক েথেক ঔপিনেবিশক দুর্বৃত্তেদর ১৯০ বছেরর অিধকৃিত

েশষ হেয়িছল ১৯৪৭েয়। েশষ হেয়েছ পর্তুিগজ ও মগেদর দস্যুবৃত্িতও।
িকন্তু েশষ হয়িন ইসলামৈবরী েদশী স্ৈবরাচাির দুর্বৃত্তেদর
দখলদাির। বরং িদন িদন তা প্রবলতর হচ্েছ। স্ৈবরাচাির শাসকদেলর
খুিনরা শুধু েয পেথ ঘােট মানুষ খুন করেছ তা নয়; খুেনর কােজ তারা
জনগেণর রাজস্েব পািলত পুিলশ, র্যাব, িবিজিব, েসনাবািহনী ও
আদালতেকও ব্যবহার করেছ। এভােব তারা কইেয়র েতেল কই ভাজেছ। েদেশর
ব্যাংক ও েশয়ার মার্েকট েথেক যারা হাজার হাজার েকািট টাকা ডাকািত
কের িনেয় যায়,পুিলশ তােদর খুঁেজ েবর কের না। েস ডাকাতেদর
গ্েরফতার কের তােদরেক আদালেতও েতােল না। ফেল তােদর শাস্িতও হয়
না। িকন্তু শাস্িত হয়, এমন িক ফাঁিসেত ঝুলােনা হয় রাজৈনিতক
প্রিতপক্ষেক। কারণ, সরকােরর মূল লক্ষ্য রাজৈনতীক প্রিতপক্ষ
িনর্মূল। মুসিলম জীবেনর িমশন ন্যােয়র প্রিতষ্ঠা ও অন্যােয়র
িনর্মূল।িমশন, শিরয়েতর প্রিতষ্ঠা। পিবত্র েকারআেন েসিট স্মরণ
কিরেয় েদয়া হেয়েছ বার বার। ফেল মুসিলম মাত্রই ইিতহাস গড়েব সকল
প্রকার
দুর্বৃত্িতর
িনর্মূেল।
অথচ
বাংলােদশ
ইিতহাস
গড়েছ
উল্েটাপেথ চলায় তথা দুর্বৃত্িতেত।সমগ্র প্রশাসন পিরণত হেয়েছ
দুর্বৃত্িতেক প্রিতষ্ঠা েদয়ার হািতয়াের। প্রিত েদেশই িকছু েচারডাকাত ও নানাজােতর দুর্বৃত্ত থােক। তােদর দমেনর জন্য থােক হাজার
হাজার পুিলশ, েগােয়ন্দা কর্মী ও আদালত। তােদর দিমত করার কাজিট
যথার্থ ভােব না হেল জনজীবেন আযাব েডেক আনার জন্য েস মুষ্িটেময়
দুর্বৃত্তরাই যেথষ্ট। িকন্তু েচার-ডাকাত ও খুনীেদর হােত রাষ্ট্র
অিধকৃত হেল রাষ্ট্েরর প্রশাসন, পুিলশ এবং আদালতও তখন তােদর
সহেযাগী হেয় পেড়। তখন দুর্বৃত্েতর পক্েষ দাঁড়ায় েদেশর মন্ত্রী,
প্রধানমন্ত্রী এমন িক প্েরিসেডন্টও।তােদর সৃষ্ট আযাব
দুর্িবসহ হেয় উেঠ। দুর্বৃত্িতেত িবশ্ব েরকর্ড গড়াও তখন অিত

তখন
সহজ

হেয় যায়। বাংলােদেশ েতা েসিটই হেয়েছ। েদশিটর ইিতহাস তাই কলংক
গড়ার ইিতহাস। েসিট েযমন বাকশালী স্ৈবরাচার প্রিতষ্ঠার ও
দুর্বৃত্িতেত ৫ বার িবশ্বচাম্িপয়ান হওয়ার, েতমিন তলাহীন িভক্ষার
ঝুিল হওয়ার। েতমিন ১৯৭৩-৭৪’েয়র দুর্িভক্েষ লােখ লােখ মৃত্যু
বরেণর। বেন জঙ্গেলর পশুপাখীও েকান কােল এভােব না েখেয় মারা পেড়িন
েয ভােব মারা পেড়েছ মুিজবামেল। এভােব বাঁচেল িক িবশ্বমােঝ ইজ্জত
বােড়?
একাত্তের পািকস্তানেক পরািজত করা িনেয় বাংলােদশ প্রিতবছর দুইবার
উৎসব হয়। প্রিতবারই েসিট মাসব্যাপী; একবার মার্েচ, আেরকবার
িডেসম্বের।বাঙালীর সমগ্র ইিতহােস পািকস্তােনর িবরুদ্েধ এ িবজয়
িচহ্িনত হয় সবেচেয় বড় গর্েবর কাণ্ড রূেপ। িবশ্েবর বহুেদশই বহু

যুদ্ধ জয় কেরেছ, িবশাল িবশাল সাম্রাজ্যও প্রিতষ্ঠা কেরেছ। িকন্তু
বছের মাসব্যাপী এরূপ উৎসব পালেনর ইিতহাস একমাত্র বাঙালী
জাতীয়তাবাদীেদর। অথচ েস িবজয়িট তােদর িনজ বাহুবেল অর্িজত হয়িন।
েসিট িছল ভারতীয় েসনবািহনীর একান্তই িনজস্ব িবজয়। েয পািকস্তানেক
পরাজয় করা িনেয় এেতা উৎসব েস পািকস্তান এখন ৫৭িট মুসিলম েদেশর
মােঝ একমাত্র পারমানিবক েবামার অিধকারী এবং সবেচেয় শক্িতশালী
েদশ। েসেদেশ প্রিতষ্ঠা েপেয়েছ সংসদীয় গণতন্ত্র। অথচ বাংলােদেশর
এখেনা িনেচ নামা েশষ হয়িন। বাংলােদশ সৃষ্িটর ৪৪ বছর পরও বাকশালী
স্ৈবরাচার েথেক মুক্িত েমেলিন। পািকস্তান আমেল ১৯৫৪ সােল েয
মােনর িনর্বাচন হেয়িছল,আজেকর বাংলােদেশ েতমন একিট িনর্বাচন
িনতান্তই স্বপ্েনর িবষয়। বাঙালী জাতীয়তাবাদীেদর জন্য আেরকিট অিত
অপ্িরয় সত্য কথা হেলা, িবগত বহু হাজার বছেরর ইিতহােস বঙ্গীয়
বদ্বীেপর সকল েচার-ডাকাত িমেল যত সম্পদ লুণ্ঠন কেরেছ ও যত মানুষ
হত্যা কেরেছ তার েচেয় েবশী লুণ্ঠন ও েবশী হত্যাকাণ্ড সংঘিটত
হেয়েছ আওয়ামী লীেগর ক্যাডারেদর হােত। একমাত্র মুিজব আমেল ৩০
হাজার মানুষেক িবনা িবচাের হত্যা করা হেয়িছল। বন্দী িসরাজ
িশকদারেক িবচার বিহর্ভূত ভােব হত্যা কের মুিজব সংসেদ দািড়েয়
আস্ফালন কেরিছেলন,“েকাথায় আজ িসরাজ িশকদার?” তার আমেল সরকাির
প্রশাসন, পুিলশ ও রক্িষবািহনী পিরণত হেয়িছল রাষ্ট্রীয় সন্ত্রােসর
হািতয়াের। লুণ্ঠেন লুণ্ঠেন সুজলা সুফলা েদশিটেক তখন তলাহীন
িভক্ষার ঝুিলেত পিরণত করা হেয়িছল। কাপেড়র অভােব নারীগণ বাধ্য
হেয়িছল মাছধরা জাল পড়েত। পূর্বকােল েকান সময় িক রাষ্ট্রীয়
ব্যাংেকর েকাষাগাের ডাকািত হেয়েছ? অথচ েশখ হািসনার আমেল েসিটও
অহরহ হচ্েছ। ডাকাত পাড়ায় ডাকাতেদর িবচার হয় না, বাংলােদেশও এসব
ডাকাতেদর তাই িবচার হয়িন।
েদেশ েরাগেভােগর প্রচন্ড মহামাির েদেখই বুঝা যায়, েরাগ-জীবাণু ও
মশামািছর উপদ্রব কতটা প্রকট। তােত প্রমান েমেল,পিরচ্ছন্ন পিরেবশ
িনেয় বাঁচায় জনগণ কতটা ব্যর্থ। েতমিন সমগ্র রাষ্ট্র জুেড়
দুর্নীিতর সয়লাব েদেখই বলা যায়, েদেশ দুর্বৃত্তরা কতটা িবজয়ী এবং
দুর্বৃত্ত িনর্মূেল েদেশর সরকার ও জনগণ কতটা ব্যর্থ ।
দূর্বৃত্িতেত েয েদশ িবশ্েব ৫ বার প্রথম স্থান অিধকার কের েসেদেশ
দুর্বৃত্তেদর িশকড় েয কতটা গভীর এবং দুর্বৃত্তেদর সংখ্যা েয কত
িবপুল –েসিট বুঝেত িক েবশী িবদ্যা-বুদ্িধ লােগ? দুর্বৃত্ত-অিধকৃত
এমন রাষ্ট্ের িক সভ্য সমাজ িনর্িমত হয়? প্রিতষ্ঠা পায় িক
ন্যায়নীিত ও শান্িত?
বরং যা ব্যাপক ভােব বােড় তা হেলা
লুণ্ঠন,সন্ত্রাস, ধর্ষণ ও খুন। বােড় উলঙ্গতা, অশ্িললতা ও

ব্যািভচার। দুর্বৃত্তেদর হােত েতমন দখলদািরর কারেণ ডাকািত হচ্েছ
স্েরফ ব্যবসায়ী ও গৃহস্েথর ঘের নয়, রাষ্ট্েরর অর্থভান্ডােরও।
সরকাির দেলর ডাকাতেদর হােত সরাকাির ব্যাংক, সরকাির প্রকল্প ও
িবেদশীেদর েদয়া ঋেণর হাজার হাজার েকািট টাকা ডাকািত হেয় যাচ্েছ।
েরহাই পাচ্েছ না তারাও যারা সরকাির চাকুিরেত িনেয়াগ েপেত চায়।
হাত পড়েছ তােদর সবার পেকেট। ডাকাতেদর এখন আর ডাকাত দল গড়েত হয়
না। তারা বরং িনর্ভেয় সরকাির দেল েযাগ েদয়। তােত ডাকািতর পিরিধ
েযমন বােড়, েতমিন প্রেটকশনও বােড়। তখন গ্রামগঞ্েজ েনেম জনগেণর
ঘের হানা েদয়ার প্রেয়াজন পেড় না। রাজৈনতীক েনতাকর্মীর েবেশ
ডাকাতগণ তখন সরাসির হাত েদয় হাজার হাজার েকািট টাকার সরকাির
ভাণ্ডাের। এমন দুর্বৃত্ ডাকাতেদর গােয় হাত েদয়া দূের থাক, জনগণ
প্রাণভেয় তােদর সম্ভ্রম কের চেল। িনরস্ত্র মানুষ সাহস পায় না
ডাকাতেদর িবরুদ্েধ সামান্য প্রিতবােদর। বাংলােদেশ এসব ডাকাতেদর
পুরা িনরাপত্তা িদেত ব্যস্ত েদেশর পুিলশ বািহনী, মন্ত্রী বািহনী,
সরকাির উিকল বািহনী, র্যাব, িবিজিব, েসনাবািহনী ও আদালেতর
িবচারকগণ। এেত ফল দাঁিড়েয়েছ, েয েদেশর মানুষ পেকটমারেক িপিটেয়
হত্যা কের,েসেদেশর মানুষ স্েটট ব্যাংক েথেক হাজার হাজার েকািট
টাকা ডাকািত হেলও প্রিতবাদ িমিছেল নামেত ভয় পায়।

েদশবাসী িক গরু-ছাগল?
বাংলােদেশর মূল সমস্যািট েদেশর ভূিম বা জলবায়ু নয়। বরং েদেশর
সরকার। েদেশর জনগণেক সরকার
সরকােরর পক্ষ েথেক যা িকছু

মানুষ
হচ্েছ

ভাবেতই রাজী নয়। বাংলােদশ
তা েদেখ প্রশ্ন জােগ, েশখ

হািসনা ও সঙ্িগসািথরা শুধু বাংলােদেশর জনগণেকই নয়,িবশ্ববাসীেকও
িক গরু-ছাগেলর েচেয় েবশী িকছু ভােব? গরু-ছাগেলর সামেন লজ্জাশরেমর
িচন্তা থােক না। তােদর সামেন উলঙ্গ হেত তাই ভাবনা জােগ না।
বাংলােদেশর জনগণেক মানুষ ভাবেল েশখ হািসনার সরকার যা করেছ তােত
তার িনেজরই লজ্জা হেতা। মনুষত্ব িবসর্জন িদেল েস শরমটুকুও থােক
না। পশুরা আেরক পশুর সামেন উলঙ্গ হেয় চলােফরা কের েতা েস
পশুত্েবর কারেণ। লজ্জা-শরম না থাকার কারেণই েচােররা চুির কের,
সন্ত্রাসীর ডাকািত কের এবং পিততারা খিরদদারেদর সামেন কাপড় খুেল।
মানবরূপী এসব জীবগুেলা মানব েদহ িনেয় চলােফরা করেলও আসেল তারা
মানবতাশূণ্য। বাংলােদশ সরকােরর আজ েয সীমাহীন দুর্বৃত্িত তা িক
েকান ভদ্রেলাক ভাবেত পাের? এরূপ সততা ও ভদ্রতার জন্য িক দরেবশ
হওয়া লােগ? পরকােল িবশ্বাস েনই এমন বহু নাস্িতকও স্েরফ লজ্জা-

শরেমর কারেণ চুির-ডাকািত বা ব্যািভচাের নােম না। মানুষেক তারা
েধাকাও েদয় না। েলাকলজ্জার ভয় এভােব েকািট েকািট মানুষেক চুিরডাকািত, েধাকাবাজী, ধর্ষন, অশ্িললতা ও েদহব্যবসার পথ েথেক দূের
রােখ। এমন লজ্জাশীল মানুেষরা না েখেয় মারা েযেত রাজী, িকন্তু
পােপর পেথ নােম না। কােরা পেকেট তারা হাত েদয় না। িকন্তু
লজ্জাশরম িবলুপ্ত হেল নানা প্রকােরর দুর্বৃ্ত্িত তখন রীিতেত
পিরণত হয়। েশখ হািসনা ও তার সরকােরর ক্েষত্ের েতা েসিটই হেয়েছ।
েদশবাসীেক যারা গরু-ছাগল ভােব তােদর মেনর েস কুৎিসত ভাবিট প্রকাশ
পায় তােদর কর্ম ও আচরেন। কর্েম ও আচরেন তারা অিত েবপরওয়া ও
ভাবনাশূন্য হয়। কারণ,গরু-ছাগেলর সামেন জবাবেদহীতার ভয় থােক না।
গরু-ছাগল প্রিতবাদী বা িবদ্েরাহী হয় না। তারা ভােব, গরু-ছাগেলর
জন্মই েতা জবাই হওয়ার জন্য। এমন একিট েচতনার কারেণই শাপলা চত্বের
শত শত িনরীহ মুসল্লীেক হত্যা ও আহত করার পরও েশখ হািসনাও তাই
জনসম্মুেখ জবাব েদয়ার প্রেয়াজন মেন কেরিন। এবং তার সামান্যতম
শরমও হয় না হত্যা ও গুেমর রাজনীিত চািলেয় যাওয়ায়। হািসনার
িবশ্বাস, েদশ-শাসেনর ৈবধ অিধকার একমাত্র তার ও তার পিরবােরর। েস
সােথ ভােব, অিধকার রেয়েছ যত্র তত্র মানব হত্যারও। তার আেগ েস
অিধকােরর দাবীদার িছল েশখ মুিজবও। িসরাজ িশকদার এবং েস সােথ
প্রায় ৩০ হাজার মানব হত্যায় িতিন আদালেতর ধার ধােরনিন। এমন ভাবনা
েয শুধু মুিজব ও মুিজবকন্যা হািসনার –িবষয়িট তাও নয়। েস
িবশ্বাসিট সকল মুিজব ভক্তেদর। অতীেত নমরুদ এবং িফরাউেনর ভক্তগণও
মেন করেতা, তােদর স্ৈবরাচাির প্রভুর অিধকারিট শুধু পুঁজা ও
রাজস্ব পাওয়া নয়, বরং যােক ইচ্ছা তােক হত্যা করারও। হত্যা কর্েম
তারা কখেনাই িবচার-আচােরর ধার ধােরিন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও হযরত
মূসা (আঃ)র ন্যায় মানব ইিতহােসর দুই শ্েরষ্ঠ ব্যক্িতর হত্যা
প্রকল্েপ এরূপ জােহল জনগণ তাই নমরুদ ও িফরাউনেক সমর্থণ কেরিছল।
হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও হযরত মূসা (আঃ)েক তারা তােদর জন্মভূিমেত
ইসলাম প্রচােরর সুেযাগ েদয়িন। সুেযাগ েদয়িন বসবােসরও। তােদরেক
তাই নানা েদেশর পেথ পেথ ঘুরেত হেয়েছ। নমরুদ ও িফরাউেনর ন্যায়
প্রিতযুেগর স্ৈবরাচািরগণ এভােবই িনজভক্ত দুর্বৃত্তেদর প্রিতপালন
কের। েশখ হািসনা ও তার স্ৈবরাচাির িপতা মুিজব েস কাজিটই
বাংলােদেশ
ব্যাপক
ভােব
কেরেছন।
বাংলােদেশর
এ
মুিজবভক্ত
দুর্বৃত্তরা ইসলামপন্িথেদর েয শুধু িনজ েদেশ েবঁেচ থাকা অসম্ভব
করেছ তা নয়, ইসলামপন্িথ েনতােদর বাংলার মািটেত জানাজা ও কবর হেত
িদেতও তােদর প্রবল অিনচ্ছা। সম্প্রিত (২০১৫ সােল) েস েঘাষণািট
িদেয়েছ আওয়ামী লীগ সরকােরর জৈনক মন্ত্রী। ইসলামপন্িথগণ েবঁেচ

থাকুক বা মৃত্যুর পর জানাজা পাক -েসিট হেত িদেত তারা রাজী নয়।
অথচ এরূপ বর্বর েঘাষণািট এমনিক নমরুদ ও িফরাউেনর পুঁজারীরাও
েদয়িন।
েশখ হািসনা েয েদশবাসীেক গরুছাগেলর েচেয় েয েবশী িকছু মেন কেরন
না েস প্রমাণিট নতুন কের িদেলন ২০১৪ সােলর জািতসংেঘর সাধারণ
পিরষেদর সম্েমলেন ১৮৫ জেনর িবশাল বহর িনেয় হািজর হেয়। জািতসংঘ
দপ্তরিট কূটনীিতর েকন্দ্র।১৮৫ জেনর েস িবশাল দেলর িক িছল
কূটৈনতীক লক্ষ্য? িতিন িবশাল দল িনেয় আশ্রয় িনেয়িছেলন িনউয়র্ক
শহেরর িবলাসবহুল েহােটেল। েযন প্রেমাদভ্রমন;এবং েসিট জনগেণর
কষ্টার্িজত অর্েথ। ভারেতর প্রধানমন্ত্রী েমাদী জািতসংঘ িগেয়িছেলন
৬৯ জেনর বহর িনেয়। পািকস্তােনর প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীেফর
সফরসঙ্িগ িছেলন মাত্র ১৪ জন। প্রশ্ন হেলা, ভারত বা পািকস্তােনর
েচেয় বাংলােদেশর কূটৈনতীক কাজকর্েমর পিরিধ ও পিরমাণ িক অিধক? মূল
পার্থক্যিট হেলা, েমাদী ও নওয়াজ শরীফ –উভেয়ই িনজ েদেশর জনগণেক
গরু-ছাগল ভােবন না। ফেল জনগেণর সামেন তােদর জবাবেদহীতার ভয় আেছ।
অেহতুক িকছু করেল আগামী িনর্বাচেন েভাট হারাবার ভয়ও আেছ। েস সােথ
লজ্জােবাধও আেছ। িকন্তু েস ভয় হািসনার নাই। নাই েস লজ্জােবাধও।
েমাদী ও নওয়াজ শরীফেক জনগেণর েভাট িনেয় ক্ষমতায় আসেত হয়। িকন্তু
হািসনার েতা েভােটর প্রেয়াজন পেড় না। অর্েধেকর েবশী িসেট
িনর্বাচন না িদেয়ও িতিন িনর্বাচন িজেতন। হািসনার প্রেয়াজন েতা
িবশাল লািঠয়াল বািহনীর। তােদর খুিশ করেতই হািসনার প্রেমাদ
ভ্রমেনর প্রেয়াজনিট তাই নওয়াজ শরীফ ও নেরদ্র েমাদীর েচেয় অিধক।
তাছাড়া এ িবশাল বািহনীর প্রেমাদ ভ্রমেণ েয িবপুল অর্থ ব্যয় হেয়েছ
তার একিট মুদ্রাও হািসনােক িদেত হয়িন। েস অর্থ েগেছ জনগেণর পেকট
েথেক। তাই এরূপ প্রেমাদ ভ্রমণ বছের একবার েকন, মােস মােস করেলই
বা হািসনার ক্ষিত িক? অথচ ১৮৫ জেনর িবলাস ভ্রমেন েয িবপুল অর্থ
ব্যয় করা হেয়েছ তা িদেয় অেনকগুিল স্কুল বা হাসপাতাল গড়া েযত।
িকন্তু স্ৈবরাচাির শাসকেদর মগেজ িক েস িফিকর থােক? তােদর িফিকর
েতা েবশী েবশী লুণ্ঠন এবং িনেজেদর গিদ বাঁচােনা িনেয়।

অস্ত্েরর রাজনীিত
বাংলােদেশ মানবাধীকার, গণতন্ত্র, েভাট বা িনর্বাচেনর রাজনীিত এখন
কবের শায়ীত। েশখ হািসনা চালু কেরেছন িনেরট অস্ত্েরর রাজনীিত। তার
কােছ েভাট নয়, বন্দুেকর নলই হেলা ক্ষমতার মূল উৎস। েশখ হািসনা

তার িপতার পথ ধেরেছন। িনর্বাচেনর রাজনীিত িনিষদ্ধ করেতই েশখ
মুিজব একদলীয় বাকশাল চালু কেরিছেলন। অস্ত্েরর এ রাজনীিতেত
গুরুত্ব পায় অস্ত্রধারী দলীয় ক্যাডার, রক্িষবািহনী, র্যাব,
পুিলশ, েসনাবািহনী ও িবিজিব। এমন রাজনীিতেত যার হােত বন্দুক নাই
তার রাজনীিতও েনই। মুিজেবর হােত তাই শুধু িবেরাধী দলীয় েনতােদর
রাজনীিত মারা পেড়িন, আস্তাকুেরঁ িগেয় আশ্রয় িনেত হেয়িছল তার
িনজদেলর বন্দুকহীন েনতাকর্মীেদরও। মুিজেবর কােছ অস্ত্রধারী দলীয়
ক্যাডার বা রক্িষবািহনীর কমান্ডােরর েয গুরুত্ব িছল তা দেলর
অস্ত্রহীন প্রবীন েনতােদর িছল না। আস্তাকুঁের যাওয়ার েস
মর্মেবদনািট ১৯৭৫ সােল ১৫ই আগষ্েট মুিজেবর মৃত্যুর পর আওয়ামী
লীেগর সােবক েকন্দ্রীয় সভাপিত আব্দুল মােলক উিকল অিত েজার গলায়
প্রকাশ কেরিছেলন। বেলিছেলন,“িফরাউেনর িনপাত হেয়েছ।” দেলর েনতাগণ
েস মৃত িফরাউেনর জানাজাও পেড়িন। বরং খন্েদাকার মুশতােকর সামেন
িগেয় সািরবদ্ধ হেয়েছ তার মন্ত্রীসভায় েযাগ িদেত। অস্ত্েরর
রাজনীিতর এই হেলা পিরনিত। িকন্তু েশখ হািসনা তার িপতার ব্যর্থ
রাজনীিত েথেক েকান িশক্ষাই েননিন। ফেল প্রবল প্রতােপ িফের েগেছন
িপতার অস্ত্েরর রাজনীিতেত। িশক্ষা েনয়িন আওয়ামী লীেগর অন্যান্য
েনতারাও। ফেল মুিজবামেলর ন্যায় েবেড়েছ রাজৈনতীক হত্যা, েবেড়েছ
গুম ও িরম্যান্েড িনেয় িনর্যাতেনর েকৗশল। েশখ মুিজব আইয়ুেবর
কারাগাের িনরাপেদ িছেলন। তােক েগােয়ন্দা পুিলেশর হােত িরমান্েড
িগেয় িনর্যািতত হেত হয়িন। তার গােয় লািঠর বািড় দূের থাক একিট
আঁচড়ও লােগিন। অথচ িতিন িছেলন পািকস্তান ধ্বংসী আগরতলা ষড়যন্ত্র
মামলার প্রধান আসামী। িকন্তু মুিজেবর কারাগাের তার রাজৈনতীক
শত্রুরা িনরাপত্তা পানিন। তাই মুসিলম লীগ েনতা
েচৗধুিরেক েজেলর মধ্েয লাশ হেত হেয়েছ। লাশ হেত

ফজলুল
হেয়েছ

কােদর
িসরাজ

িসকদারেক। লাশ হেত হেয়েছ মুিজব-িবেরাধী িশিবেরর ৩০-৪০ হাজার
রাজৈনতীক েনতা-কর্মীেক। হত্যা, খুন, গুম ও গণতান্ত্িরক অিধকার
লুন্ঠেনর মধ্েযই িছল মুিজেবর পরম আনন্দ। মুিজেবর মানিসক েরাগ
“স্যািডজম” প্রবল ভােব েবঁেচ আেছ হািসনার মােঝও। এ েরােগর প্রধান
লক্ষণ, অন্যেক িনহত বা িনর্যািতত করার মধ্েযই িনেজর আনন্দ।
মুিজেবর ন্যায় েশখ হািসনাও তাই শুরু কেরেছন “এক লােশর বদেল দশিট
লাশ েফলা”র রাজনীিত। েদেশর মানুষ িক বলেব, িবশ্ববাসী িক ভাবেব তা িনেয় েশখ মুিজেবর েকানরূপ েলাকলজ্জা িছল না। েতমিন নাই মুিজবকন্যা হািসনারও।
েভােটর
রাজনীিতেক
িবদায়
েদয়ার
প্রেয়াজেনই
েশখ
হািসনা
তত্ত্বাবধায়ক সরকােরর প্রথােক িবলুপ্ত কেরেছন। কারণিট সুস্পষ্ট।

িনজ দেলর েখেলায়াড়েক িরফাির বানােল িনেজর েখেলায়াড়েদর েপনাল্িট
েথেক বাঁচােনা যায় এবং লাল কার্ড েদখােনা যায় প্রিতপক্েষর
েখেলায়াড়েক।
েভাট
ডাকািতর
িনর্বাচনও
তখন
ৈবধ
িনর্বাচেনর
সার্িটিফেকট পায়। এমন দলীয় িরফাির হেলা িনর্বাচনী কিমশনার। েশখ
হািসনার পক্ষ েথেক িনযুক্ত েরফাির েতা ইিতমধ্েযই লালকার্ড েদিখেয়
িদেয়েছ জামায়ােত ইসলামীেক। ফেল তারা অিধকার হািরেয়েছ রাজৈনতীক
অংশগ্রহেনর। িনর্বাচন এখন প্রহসেনর হািতয়ার। তাই েয িনর্বাচেন
েদেশর অর্েধেকর েবশী িসেট একজন মানুষও েভাট িদল না, এবং েয সব
িসেট িনর্বাচন হেলা েস সব িসেটও শতকরা ৫ ভােগর েবশী েভাটার
হািজরই হেলা না –েতমন এক প্রহসেনর িনর্বাচেনর েদাহাই িদেয় েশখ
হািসনা আজ
ক্ষমতাসীন। দাবী করেছন িতিনই েদেশর িনর্বািচত ও ৈবধ
প্রধানমন্ত্রী। চুির-ডাকািতর অর্থেক িনেজর অর্থ রূেপ দািব করেত
েচার-ডাকােতর
লজ্জা
হয়না।
েতমিন
েভাটডাকািতর
মাধ্যেম
প্রধানমন্ত্রীর িসেট বসেত েশখ হািসনারও লজ্জা হয়না। এমন িনর্লজ্জ
প্রতারণাকািরেদর েথেক িক আেদৗ কল্যাণ আশা করা যায়? েকান িবেবকমান
ভদ্র মানুষ িক এরূপ চুির-ডাকািতেক ৈবধতা েদয়? গরু-ছাগল ও গাছপালা
কখেনাই েচার-ডাকােতর উপদ্রব িনেয় ভােব না। িনর্বাচন িনেয়ও ভােব
না। েভাট ডাকািত হেলও তারা তাই প্রিতবাদ কের না। তাই হািসনারও
দাবী, েদেশর গরু-ছাগল, গাছপালা ও উদ্িভদগণ েযমন তার িনর্বাচিন
িবজয়েক িনঃশব্েদ েমেন িনেয়েছ,েতমিন জনগেণরও উিচত েস িবজয়েক েমেন
েনয়া। িকন্তু সভ্য মানুষ েতা এ িনেয় ভােব। এরূপ িচন্তাভাবনার
মধ্েযই েতা িবেবকেবাধ ও মানবতা। তাই এমন েভাটারহীন ও েভাটহীন
িনর্বাচনেক একজন সভ্য নাগিরক িনর্বাচন রূেপ েমেন েনয় িক কের? এমন
িনর্বাচনেক ৈবধতা িদেল েচার-ডাকাতেদর িক শাস্িত েদয়ার ৈবধতা
থােক? েভাট ডাকাতেদর তুলনায় েচার-ডাকাতেদর অপরাধ েতা নগন্য। তারা
িকছু মানুেষর পেকেট হাত িদেলও সমগ্র েদশবাসীর অিধকার িছনতাই কের
না। েদেশর রাজনীিত, পুিলশ, প্রশাসন, আদালত, েসনাবািহনী, ব্যাংক ও
রাজস্ব ভান্ডােরর উপরও মািলকানা প্রিতষ্ঠা কের না।

লজ্জাহীনতার নাশকতা
মহান নবীজী (সাঃ) লজ্জােক ঈমােনর অর্েধক বেলেছন। যার লজ্জা েনই,
তার
ঈমানও
নাই।
ফেল
িনর্লজ্জ
ব্যক্িতেদর
চিরত্রও
নাই।
চিরত্রহীনেদর সবেচেয় বড় েরাগিট এই লজ্জাহীনতা। মানুষ তােদর েচারডাকাত বলুক, চিরত্রহীন বা লম্পট বলুক, খুিন বা স্ৈবরাচাির বলুক
–তা িনেয় এরূপ অপরাধীেদর একটুও ভাবনা হয় না। ভাবনা েনই বেলই

চুিরডাকািত, েধাকাবািজ, মানুষ খুন ও লাম্পট্েয তােদর সামান্যতম
লজ্জা হয় না। তােদরা লজ্জা হয়না এবং িবেবেক দংশন হয় না
স্ৈবরাচাির শাসেনও। তারা েযমন খুন-খারািব করেত পাের, েতমিন
ধর্ষেণ উৎসবও করেত পাের। লজ্জাশরেমর কারেণই ভদ্র মানুষ সচারাচর
কথা বা ওয়াদার েহরেফর কের না। আর্িথক ক্ষয়ক্ষিত মাথায় িনেয় েস
িনজ চিরত্রেক বাঁচায়, কথা িঠক রােখ। হযরত আলী (রাঃ) বেলেছন,
মানুেষর ব্যক্িতত্ব তার িজহবায়। মানুেষর অিত অমূল্য গুণ হেলা এই
ব্যক্িতত্ব। মানব চিরত্েরর সবেচেয় মূল্যবান এ অলংকারিট গেড় উেঠ
ঈমােনর উপর িভত্িত কের। পরকােল মহান আল্লাহতায়ালার কােছ মহা
পুরস্কারিট জুটেব সমূন্নত ব্যক্িতত্েবর জন্য;সুঠাম ও শক্িতশালী
েদেহর জন্য নয়। েসরূপ ব্যক্িতত্ব েধাকাবাজ িমথ্যুকেদর থােক না।
িজহবা িদেয় কথা বলার সামর্থ্যিট মহান আল্লাহতায়ালা অন্য েকান
জীবেক েদনিন। মহান আল্লাহতায়ালার সর্বশ্েরষ্ঠ সৃষ্িটরূেপ সমগ্র
সৃষ্িটকূেল মানেবর েয মহান মর্যাদা তার অন্যতম কারণ এই িজহবা।
মহান আল্লাহতায়ালার প্রশংসা, সত্েযর পক্েষ সাক্িষ, হেকর প্রচার ও
িমথ্যার িবরুদ্েধ প্রিতবােদর প্রধানতম হািতয়ার হেলা িজহবা। এ
িজহবা িদেয়ই মু’িমন ব্যক্িত তার জীবেনর সর্বশ্েরষ্ঠ েনক কর্মগুিল
কের। একারেণই স্ৈবরাচাির শাসক মাত্রই িজহবার উপর িনয়ন্ত্রন বসায়
এবং বাকস্বাধীনতা েকেড় েনয়। এভােবই মু’িমনেদর তারা িনরস্ত্র কের।
অপর িদেক েবঈমােনরা বড় বড় গুনাহর কােজ ব্যবহার কের এই িজহবােক।
ইসলােমর িবরুদ্েধ যুদ্েধ এই অস্ত্রিটেকই তারা অিধক ব্যবহার কের।
জাহান্নােম যাওয়ার জন্য এজন্যই মানুষ-খুন, ধর্ষন বা চুিরডাকািতর
প্রেয়াজন পেড় না। েদেহর এ ক্ষুদ্র অঙ্গ িদেয়ই েসিট সম্ভব। মহান
আল্লাহতায়ালার িবরুদ্েধ অিবশ্বাস, িবদ্েরাহ ও িমথ্যা উচ্চারনই েস
জন্য যেথষ্ট। এ িজহবা িদেয়ই দুর্বৃত্ত মানুেষরা েদেশ গৃহযুদ্ধ,
সংঘাত ও িবপুল রক্তপাত েডেক আেন। একাত্তের রক্তাক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু
করেত েশখ মুিজবেক তাই একিট তীরও ছুড়েত হয়িন। তােক রণাঙ্গেনও
থাকেত হয়িন। মহান নবীজী (সাঃ)র হাদীসঃ
েয দুিট অঙ্েগর কারেণ
অিধকাংশ েলাক জাহান্নামী হেব তার একিট হেলা িজহবা, অপরিট হেলা
েযৗনাঙ্গ। এ িজহবা িদেয়ই মানুষ শুধু েকান ব্যক্িতেক নয়, সমগ্র
জািতেক েধাকা েদয় ও েস জািতর অস্িতত্বেক িবপন্ন কের। টােন
জাহান্নােমর পেথ। এভােব জািতর জীবেন েডেক আনেত পাের ভয়ানক
দুর্েযাগ। েশখ মুিজব েতা েসকাজিটই কেরেছন। এই িজহবা িদেয়ই িতিন
সমগ্র েদশবাসীেক বার বার েধাকা িদেয়েছন, এবং অর্জন কেরেছন
রাজৈনিতক িবজয়। গণতন্ত্েরর নােম বড় বড় বক্তৃতা িদেয় ক্ষমতায় িগেয়
গণতন্ত্রেকই কবের পািঠেয়িছেলন। েকেড় িনেয়িছেলন অন্যেদর দলগড়া,

মতপ্রকাশ ও রাজনীিতর স্বাধীনতা। প্রিতষ্ঠা কেরিছেলন একদলীয়
বাকশালী স্ৈবরাচার। স্বাধীনতার কথা বলেতন, আর
ভারেতর সােথ সই
কেরিছেলন ২৫ সালা েগালামী চুক্িত। েসানার বাংলা গড়ার প্রিতশ্রুিত
িদেয় উপহার িদেয়িছেলন ভয়ানক দুর্িভক্ষ। েদশবাসীেক িবভ্রান্ত করার
কােজ িপতার ন্যায় একই রূেপ িজহবােক ব্যবহার করেছন েশখ হািসনা।

েরাগিট ঈমানহীনতা
পশুর ক্েষত্ের লজ্জাহীনতিট জন্মগত; েসিট চািরত্িরক দুর্বলতা নয়।
ঈমানহীনতাও নয়। িকন্তু মানব লজ্জাহীন হয় ঈমানহীনতার কারেণ। লজ্জা
হেলা ঈমােনর অলংকার। মানব মেন যখনই ঈমােনর বৃদ্িধ ঘেট, চিরত্র ও
আচরেণও তখন িবপ্লব শুরু হয়। চািরত্িরক েস িবপ্লেব বােড়
লজ্জাশীলতা। মহান নবাজী (সাঃ) িছেলন মানব ইিতহােসর সর্বশ্েরষ্ঠ
ঈমানদার ব্যক্িত;েস কারেণ িছেলন সর্বশ্েরষ্ঠ লজ্জাশীল ব্যক্িতও।
আরেবর অসভ্য মানুষগুেলা ইসলাম কবুেলর সােথ সােথ তাই দ্রুত
উলঙ্গতা, অশ্িললতা ও লজ্জীহীনতা েছেড় মানব ইিতহােসর সর্বশ্েরষ্ঠ
সভ্যতার জন্ম িদেত েপেরিছেলন। এমন লজ্জাশীল মানুষগুেলা িক মহান
আল্লাহতায়ালার দরবাের িনর্লজ্জ হওয়ার কথা ভাবেত পাের? এমন
ঈমানদােররা েদেশর সংিবধান েথেক মহান আল্লাহতায়ালার উপর আস্থার
েঘাষণািট সরায় িক কের? রুেখ িক শিরয়িত আইেনর প্রিতষ্ঠা?
বােজয়াপ্ত কের িক কের িজহাদ িবষয়ক বই? এগুেলা েতা েবঈমািনর
আলামত। অথচ মহান আল্লাহতায়ালার িবরুদ্েধ এরূপ েবঈমািন ও িবদ্েরাহ
িনেয়ই েশখ হািসনা ও তার েসক্যুলার িমত্রেদর রাজনীিত। এমন েবঈমািন
ও িবদ্েরাহ িনেয় েরাজ হাশেরর িবচার িদেন মহান আল্লাহতায়ালার
সামেন একমাত্র িনেরট িনর্লজ্জরাই দাঁড়ােনার সাহস করেত পাের।
ঈমানদািরর লক্ষণ েতা হেলা আল্লাহর প্রিতিট হুকুেমর প্রিত
সর্বাবস্থায় আনুগত্য এবং তাঁর শিরয়িত আইেনর প্রিতষ্ঠা িনেয় অটল
আেপাষহীনতা।
েবঈমানগণ েয কর্ম ও আচরেণ গরু-ছাগেলর েচেয়ও িনকৃষ্টতর হেত পাের েস ভাষ্যিট েকান বান্দার নয় বরং েখাদ মহান আল্লাহতায়ালার।েস
সুস্পষ্ট েঘাষণািট এেসেছ পিবত্র গ্রন্থ আল-েকারআেন। েসিট ব্যক্ত
করেত পিবত্র েকারআেন মহান আল্লাহতায়ালার ব্যবহৃত শব্দমালািট
হেলা, “উলািয়কা কা আল আনয়াম, বাল হুম আদাল”। অর্থঃ “তারাই হেলা
গবািদ পশুর ন্যায়, বরং তার েচেয়ও িনকৃষ্ট”। এরূপ বর্ণনার কারণিটও
সহেজ েবাধগম্য। গরু-ছাগেলরা কখেনাই মহান আল্লাহতায়ালার জিমেন

তাঁর শিরয়তী আইন প্রিতষ্ঠার িবেরাধীতা কের না। পশুরা কখেনাই
কােফর বা মুনািফক হয় না। মহান আল্লাহতায়ালার হুকুেমর িবরুদ্েধ
তারা কখেনাই িবদ্েরাহ কের না। বরং সকল পশু, সকল কীটপতঙ্গ, সকল
গাছাপালা এবং সকল সৃষ্িট মহান আল্লাহতায়ালার নােম িনয়িমত তাসিবহ
পাঠ কের। পিবত্র েকারআেন মহান আল্লাহতায়ালা েস সাক্ষ্যিট বার বার
িদেয়েছন এভােব:“সাব্বাহা িলল্লািহ মা িফস সামাওয়ােত ও মা িফল
আরিদ”, এবং “ইউসাব্িবহু িলল্লািহ মা িফস সামাওয়ােত ও মা িফল
আরিদ।” অর্থ:“আসমান ও জিমেন যা িকছু আেছ তারা সবাই আল্লাহর
তাসিবহ পাঠ কের”। ফেল পশু েথেক মানুেষর শ্েরষ্ঠত্ব স্েরফ তাসিবহ
পােঠ প্রমািণত হয় না। মানুষ পশু নয়, বরং মহান আল্লাহতায়ালা
খিলফা। তাই পশুর উপর মানুেষর শ্েরষ্ঠত্ব িনর্ধািরত হয় মহান
আল্লাহতায়ালার
েযাগ্য
খিলফা
রূেপ
দািয়ত্ব
পালেনর
মধ্য
িদেয়।ঈমানদােরর জীবেন েসিটই হেলা মূল এেজণ্ডা। পশুর এেজণ্ডা েসিট
নয়। খিলফা রূেপ দািয়ত্ব পালেনর প্রধানতম িবষয়িট হেলা ইসলােমর
িবজয় তথা শিরয়েতর প্রিতষ্ঠা। সাহাবােয় েকরােমর জান ও মােলর েবশীর
ভাগ হেয়েছ েখলাফেতর েস দািয়ত্ব পালেন। তাই শিরয়ত প্রিতষ্ঠার িনেয়
মানব সন্তানেক গরু-ছাগল, গাছপালা ও উদ্িভেদর ন্যায় িনরব ও
িনষ্ক্রীয় হেল চেল না। স্েরফ েদায়াদরুেদও েস কাজ সমাধা হয় না।
সাহাবােয় েকরােমর ন্যায় তােকও শিরয়ত িবেরাধী শক্িতর িবরুদ্েধ
লড়াইেয় নামেত হয়।
অথচ েবঈমানেদর জীবেন েযমন তাসিবহ পােঠ রুিচ থােক না, েতমিন রুিচ
থােক না শিরয়ত প্রিতষ্ঠায়। তারা বরং যুদ্ধ শুরু কের শিরয়েতর
প্রিতষ্ঠার িবরুদ্েধ। এমন শয়তানেদর হােত রাষ্ট্র অিধকৃত হেল
মুসিলম জনগণ তখন ব্যর্থ হয় ইসলািম এেজণ্ডা িনেয় বাঁচায়। ব্যর্থ
হয়, প্রকৃত মুসিলম রূেপ জীবন যাপেন। এমন অিধকৃত রাষ্ট্ের তখন বার
বার আযাব েনেম আেস। পশুবৎ েবঈমানেদর উদ্েদশ্যই পিবত্র েকারআেন
বলা হেয়েছ, “তােদর হৃদয় আেছ িকন্তু তা িদেয় তারা উপলদ্িধ কের না,
তােদর েচাখ আেছ িকন্তু তা িদেয় তারা েদেখ না এবং তােদর কর্ণ আেছ
িকন্তু তা িদেয় তারা শ্রবন কের না। এরাই হেলা পশুর ন্যায়, বরং
তার েচেয়ও িনকৃষ্টতর; তারাই গােফল” –(সুরা আ’রাফ আয়াত ১৭৯)।
েবঈমান ব্যক্িতগণ শয়তােনর পক্ষ িনেব এবং ইসলােমর িবজয় েরােধ
যুদ্েধ নামেব –তােদর চিরত্েরর এ ইতর রূপিট িনেয় সর্বজ্ঞানী ও
সর্বস্রষ্টা মহান আল্লাহতায়ালার েচেয় আর েক েবশী জােন? আচরেন এরা
েয পশুর েচেয়ও িনকৃষ্টতর -পিবত্র েকারআেনর েস বর্ণনা িক কখেনা
ভূল হেত পাের? পশুরা মুসিলম ভূিমেক খণ্িডত কের না। আল্লাহতায়ালার
দ্বীেনর ৈসিনকেদর ফাঁিসেত ঝুলায় না;গুিল কের তােদর হত্যাও কের

না। জনপেদ েবামা বর্ষণও কের না। শিরয়তী িবধােনর িবরুদ্েধ আওয়াজও
েতােল না। িবশ্েবর তাবৎ পশু িমেলও সমগ্র ইিতহােস সােড় সাত েকািট
মানুষেক হত্যা কেরিন। িকন্তু পশুর েচেয়ও িনকৃষ্ট জীবরা েসরূপ
হত্যাকাণ্ড ঘিটেয়েছ িবগত দুিট িবশ্বযুদ্েধই। এরাই িসিরয়ার বুেক
িতন লাখ িনরপরাধ মানুষেক হত্যা কেরেছ। বহু লক্ষ মানুষেক হত্যা
কেরেছ আলিজিরয়া, িভেয়তনাম, আফগািনস্তান ও ইরােক। েস হত্যাকাণ্ড
এখনও অব্যাহত রেয়েছ। গ্যাস েচম্বার, আবু গািরেবর েজল,েগায়ান্েতা
নােমা েব’েয়র কারাগার ও শাপলা চত্ত্বর েতা মনুষ্যরূপী এরূপ
িনকৃষ্ট জীবেদরই সৃষ্িট। মহান আল্লাহাতায়ালা তােদর চিরত্েরর ইতর
রূপিট বর্ণনায় েয কতটা িনর্ভূল –এ হেলা তারই প্রমাণ। আেরা কথা
হেলা, েখাদ মহান আল্লাহতায়ালা যােদরেক পশুর েচেয়ও িনকৃষ্ট বেলেছন
তােদর েথেক িক মনুষ্যসুলভ আচরন আশা করা যায়? করা যায় শান্িত
িভক্ষা? তাছাড়া শান্িত িক িভক্ষার িবষয়? ইসলাম শান্িতর ধর্ম।
িকন্তু েস শান্িত অর্জেন শতকরা ৭০ ভােগর েবশী সাহাবােক শহীদ হেত
হেয়েছ। একই রূপ মূল্য িদেয় মু’িমনেদর িকনেত হয় জান্নােতর
শান্িতও। বাংলােদেশর মানুষও শান্িত চায়। িকন্তু েসিট িক ইসলােমর
িবপক্ষ শক্িতেক ক্ষমতায় েরেখ? েসিট িক ইসলােমর পথ? এমন
শত্রুপক্ষেক ক্ষমতায় রাখায় িবপদিট শুধু পার্িথব জীবেন নয়, বরং
তােত ভয়ানক িবপদ বােড় অনন্ত-অসীম আেখরােতর জীবেনও। কারণ, সুসভ্য
সমােজর িনর্মাণই শুধু নয়, ঈমানদার রূেপ েবেড় উঠাও তারা অসম্ভব
কের। ২৮/০৩/২০১৬

অখণ্ড-ভারেতর
েমাহ
ও
বাংলােদেশর অস্িতত্েবর ভাবনা
আসন্ন িক আেরক িবপর্যয়? –
বাংলােদশী মুসলমােনর েচতনার িবভ্রাট েয িদন িদন ভয়ানক রূপ িনচ্েছ
েস প্রমাণ প্রচুর। েরাগ িনেয় জিটল পরীক্ষা-িনরীক্ষার তখনই
প্রেয়াজন হয় যখন েসিট েদেহর মধ্েয লুিকেয় থােক। িকন্তু
বাংলােদেশর মুসলমােনর েচতনার েরাগিট এখন আর লুিকেয় েনই, বরং
সর্বিবধ িসম্পটম িনেয় তার উপস্িথিত জািহর করেছ। জাতীয় জীবেন েকান

েরাগই -তা েস রাজৈনিতক, সামািজক, সাংস্কৃিতক বা ৈনিতক েহাক, হঠাৎ
আেস না। বােড় বহুকাল ধের। ঝড় শুরু হওয়ার আেগ েথেকই আকােশ েযমন
কােলা েমঘ জমেত শুরু কের েতমিন জািতর জীবেনও কােলা েমঘ জমেত থােক
িবপর্েযর বহু আেগ েথেকই। কােলা েমঘ েদেখও ঝেড়র আলামত েটর না
পাওয়ািট অজ্ঞতা। েতমিন মানব জীবেনর ভয়ানক অজ্ঞতা হল, প্রচণ্ড
িবচ্যুিত ও পথভ্রষ্টতার মধ্েয েথেকও তা িনেয় েবােধাদয় না হওয়া। এ
অজ্ঞতা িনরক্ষরতার েচেয়ও ভয়ানক। অথচ বাংলােদেশ েসিটই হচ্েছ। এমন
অজ্ঞতা েয শুধু েদেশর েসক্িযউলার রাজৈনিতক েনতা-কর্মী ও
বুদ্িধজীবীেদর মােঝ িবরাজ করেছ তা নয়, প্রকট রূপ ধারণ কেরেছ
তােদর মােঝও যারা িনেজেদরেক ধর্মভীরু মুসিলম ও ইসলািম আন্েদালেনর
কর্মী বা সমর্থক বেল দাবী কের।
কর্পুর েযমন িদন িদন হাওয়ায় হািরেয় যায়, বাংলােদেশর মানুেষর
আক্িবদা ও আচরণ েথেক ইসলামী িবশ্বাস ও মূল্যেবাধও েযন হাওয়ায়
হািরেয় যাচ্েছ। ফেল আজ েথেক ৫০ েথেক বছর আেগ বাংলার মানুষ
ইসলােমর যতটা কােছ িছল এখন ততটাই দূের। তখন িবছিমল্লাহ বা
আল্লাহর উপর আস্থা িনেয় অন্ততঃ মুসলমানেদর মােঝ িবেরাধ িছল না।
অথচ এখন ঈমােনর েস েমৗল িবশ্বাসিট েদেশর শাসনতন্ত্ের উল্েলখ করাও
অসম্ভব হেয় উেঠেছ। ইসলাম েথেক বাংলােদেশর মানুষ েয কতদূর দূের
সেরেছ এ হল তার নমুনা। আর এ অবস্থা সৃষ্িটর জন্য েযিট সফল ভােব
কাজ কেরেছ েসিট েসক্িযউলার িশক্ষা ব্যবস্থা। এ িশক্ষা ব্যবস্থার
মূল প্রবর্তক িছল ব্িরিটশ শাসেকরা। এর মূল কাজিট মুসলমানেদর ঈমান
বা আল্লাহর উপর আস্থা বাড়ােনা িছল না, িছল ইসলাম েথেক দ্রুত দূের
সরােনা। মহান আল্লাহপাক ও তার রাসূল িক বলেলন েসিট অতীেত েযমন
গুরুত্ব পায়িন, এখনও পাচ্েছ না। বরং গুরুত্ব পাচ্েছ ডারউইন,
ফ্রেয়ড, মার্কস,এঙ্েগলস, ল্যাস্কী, রােসল বা উইলসেনর মত অমুসিলম
ব্যক্িতবর্গ িক বলেলা েসিট। িবষ েযমন েদেহর অভ্যন্তুের ঢুেক
েদেহর প্রাণশক্িত িবনষ্ঠ কের, েসক্িযউলার িশক্ষা ব্যবস্থাও েতমিন
িবনষ্ট করেছ ঈমান। তাই আল্লাহর উপর আস্থা িবলুপ্ত করার লক্ষ্েয
েসক্িযউলার
ও
নাস্িতকেদর
আর
লািঠ
ধরেত
হচ্েছ
না,েদেশর
িশক্ষ্যাব্যবস্থাই েসিট ত্বিরৎ সমাধা করেছ। ফেল েদেশ ৯০ ভাগ
মুসলমান -এ পিরসংখ্যানিট িনছক বইেয়র পাতায় রেয় যাচ্েছ; েদশবাসীর
কাজ-কর্ম, ঈমান-আক্বীদা, নীিত-ৈনতীকতায় নয়। বরং বাড়েছ মঙ্গল
প্রদীেপর কদর। এ িশক্ষা ব্যবস্থার ফেলই সফল ভােব সমাধা হেয়েছ
েকাট-কাছাির, আইন-আদালত, প্রশাসন ও রাজনীিত েথেক ইসলাম সরােনার
কাজ। আল্লাহর দ্বীনিটর এমন িনষ্ঠুর অবমাননা স্বচক্েষ েদখার পরও
রুেখ দাঁড়ােনার েলাক েদেশ শতকরা ২ জনও নাই। থাকেল ঢাকা শহের

শিরয়েতর পক্েষ লক্ষ লক্ষ মানুেষর িমিছল হত। আর শতকরা ৯০ জন
মুসলমােনর েদেশর ইসলােমর এরূপ পরাজয় েডেক আনার জন্য ভারত, ইসরাইল
ও মার্িকন যুক্তরাষ্ট্রসহ তাবত ইসলামী িবেরাধী শক্িতর কােছ কদর
বাড়েছ েদেশর েসক্িযউলার রাজনীিতিবদ, িশক্ষািবদ, বুদ্িধজীবী,
প্রশাসিনক কর্মকর্তা ও এনিজও কর্মীেদর। ভূয়শী প্রশংসা পাচ্েছ
ইসলামেক পরািজত করার এ বাংলােদশী মেডল। ফেল র্যাব বা পুিলেশর
হােত ভয়ানক ভােব মানবািধকার লংিঘত হেলও তা িনেয় পাশ্চাত্েয
শাসকগণ িনন্দা দূের থাক, মুখ খুলেতই রাজী নয়।

কুিশক্ষার িবপর্যয়
শূণ্যস্থান বেল এ জগেত িকছু েনই। শূণ্য স্থান থােক না েচতনা
রাজ্েযও। সুিশক্ষার ব্যবস্থা না হেল েদশবাসীর মেনর ভূবন
কুিশক্ষার দখেল যােবই। তখন ইসলােমর শত্রুপক্েষর িবজেয় অর্থদান,
শ্রমদান ও রক্তদােনর কাজিট কুিশক্ষাপ্রাপ্ত জনগণই িনজ গরেজ সমাধা
কের েদয়। কুিশক্ষা তখন ইসলামেক পরািজত করার কােজ সফল হািতয়ার
রূেপ কাজ েদয়। একারেণ যারা ইসলােমর িবজয় চায় তারাও সর্ব প্রথম
েযিটেক গুরুত্ব েদয় েসিট েদশবাসীর সুিশক্ষা। এবং বন্ধ কের েদয়
কুিশক্ষার সকল প্রিতষ্ঠানেক। এরূপ কাজিট িছল নবী-রাসূলেদর।
মুসলমানেদর দায়ভার েতা েস কাজেক চালু রাখা। মহান আল্লাহতায়ালাও
তাঁর সর্বেশষ নবী (সাঃ)েক সর্বপ্রথম েয পয়গাম িদেয় পািঠেয়িছেলন
তা নামায-েরাযার নয়, বরং জ্ঞানার্জেনর। সাম্প্রিতক কােল ইসলামী
িশক্ষার গুরুত্ব এবং েসক্িযউলার িশক্ষার কুফল যারা সবেচেয় েবশী
বুেঝিছেলন তারা হল ইরানী আেলেমরা। মহম্মদ েরজা শােহর প্রিতষ্িঠত
েদেশর সকল েসক্িযউলার কেলজ-িবশ্বিবদ্যালয়গুেলােক িতন বছেরর জন্য
তাঁরা বন্ধ েরেখিছেলন। িকন্তু ইসলােমর নােম পািকস্তান প্রিতষ্ঠা
েপেলও েদশিটর েনতােদর দ্বারা েসিট হয়িন। যারা ইসলােমর পক্েষর
শক্িত িছল তারাও িবষয়িটেক েতমন গুরুত্ব েদনিন, ফেল ইসলামী
িশক্ষার প্রবর্তন িনেয় আন্েদালনও কেরনিন। এরফেল বহাল তিবয়েত েথেক
যায় ব্িরিটেশর প্রবর্িতত েসক্িযউলা িশক্ষাব্যাবস্থা। পাশ্চাত্েযর
েযৗন িফল্ম এবং রািশয়া ও চীেনর সমাজতান্ত্িরক বই ও পত্র-পত্িরকা
যােত অবােধ প্রেবশ করেত পাের েসজন্য েদেশর দরজা পুরাপুির খুেল
েদয়া হয়। যুবকেদর েচতনায় মহামাির বাড়ােত এগুেলাই পরবর্তীেত ভয়ানক
জীবানূর
কাজ
কের।
পািকস্তান
আমেল
েদেশর
েরলস্েটশন
ও
লঞ্চঘাটগুেলােক েস জীবাণূ-ব্যবসায়ীেদর হােত িলজ েদয়া হেয়িছল।
এভােব েদেশর এবং েসসােথ ইসলােমর ঘেরর শত্রু বাড়ােনা হেয়িছল িবপুল

হাের। পািকস্তান প্রিতষ্ঠার িবরুদ্েধ শুরু েথেকই যারা প্রবল
িবেরাধীতা কেরিছল তারা হল েসক্িযউলার এবং সমাজতন্ত্িররা।
সমাজতন্ত্র মারা েগেছ, িকন্তু মারা যাওয়ার আেগ মরণ েছাবল েমের
যায় পািকস্তােনর বুেক।
পািকস্তােন িছল একিট আদর্িশক রাষ্ট্র যার িভত্িত িছল ইসলাম।
ইসলামই িছল পূর্ব ও পশ্িচম পািকস্তােনর মােঝ একমাত্র েযাগসূত্র।
এমন একিট আদর্িশক েদেশর প্রিত েসক্িযউলার ও ইসলামিবেরাধীেদর দরদ
থাকার কথা নয়। বরং এমন েদেশ তােদর রাজৈনিতক মৃত্যু অিনবার্য।
েসিট তারা বুঝেতা বেলই িদবারাত্র েখেটেছ েদশিটর ত্বিরৎ ধ্বংেস।
েসক্িযউলার কেলজ-িবশ্বিবদ্যালয় েথেক েসিদন যারা েবর হেয়েছন তারা
পািকস্তােনর বা ইসলােমর পক্েষ লািঠ না ধের িনেজেদর শ্রম ও েমধার
িবিণেয়াগ কেরেছন তার িবনােশ। ষােটর দশেক তারা লািঠ ধেরিছেলন
েসািভেয়ত রািশয়া বা চীেনর পক্েষ। আর এখন খাটেছন ভারেতর স্বার্থ
সংরক্ষেণ। একিট উদাহরণ েদয়া যাক। পািকস্তান প্রিতষ্ঠার পর সর্ব
প্রথম েয বাঙালীেক পািকস্তান সরকার বৃত্িত িদেয় িবেলেত পাঠান
িতিন হেলন ঢাকা িবশ্বিবদ্যালেয়র রাষ্ট্রিবজ্ঞােনর িশক্ষক জনাব
আব্দুর রাজ্জাক। অথচ এ আব্দুর রাজ্জাকই িবেলত েথেক িফের এেস েয
কাজিট লাগাতর কেরেছন তা হল পািকস্তােনর িশকড় কাটার কাজ। তৎকালীন
পূর্ব পািকস্তােন এরকম আব্দুব রাজ্জাক িছেলন প্রচুর। এেদরই
অেনেকই এখন খাটেছন ভারেতর পক্েষ। বাংলােদেশর িবশ্বিবদ্যালয়গুেলা
এেদর দ্বারাই ইসলাম-িবেরাধীেদর দুর্েগ পিরণত হেয়েছ। পািকস্তান
েভঙ্েগ েগেলও তােদর িমশন েশষ হয়িন। বাংলােদেশর ভুেগােলর মধ্েযও
তারা ১৯৪৭ েয়র গন্ধ েটর পায়। আর যা িকছু পািকস্তানী তাই েতা
তােদর কােছ ঘৃণ্য।

িহন্দুেদর এেজণ্ডা ও মুসলমােনর এেজণ্ডা
উপমহােদেশর রাজনীিতেত সবসময়ই দুিট পক্ষ িছল। দুই পক্েষর দুিট
িভন্ন এেজণ্ডাও িছল। ফেল ১৯৪৭ সােল রাষ্ট্র িনর্মােনর দুিট
িবপরীত ধারাও িছল। একিট িছল অখণ্ড ভারত িনর্মােনর ধারা। এধারার
েনতৃত্েব িছল কংগ্েরেসর িহন্দু েনতৃবৃন্দ। অপরিট িছল প্যানইসলািমক মুসিলম ধারা। েশষাক্ত এ ধারািটর ফেলই জন্ম েনয়
পািকস্তান। পািকস্তােনর িনর্মােনর মূল িভত্িত িছল িজন্নাহর েদয়া
দ্িব-জািত তত্ত্ব, যার মূল কথা হলঃ িচন্তা-েচতনা,মন ও মনন,নাম ও
নামকরণ,তাহিজব ও তামুদ্দুেদর িবচাের মুসলমানগণ হল িহন্দুেদর েথেক

সম্পূর্ণ এক িভন্ন জািত। তােদর রাজনীিত ও রাষ্ট্র িনর্মােন
লক্ষ্য, িভশন ও িমশন তাই এক ও অিভন্ন হেত পাের। তাই অখণ্ড ও
সংখ্যাগিরষ্ঠ িহন্দু-ভারেতর কাঠােমার মােঝ মুসলমানেদর রাজৈনিতক,
সাংস্কৃিতক ও শিরয়ত অনুসরেণর অিভলাষ পূরণ অসম্ভব। পৃথক ও স্বাধীন
পািকস্তান এ অিভলাষ পূরেণ অপিরহার্য। িহন্দু কংগ্েরস ও ব্িরিটশ
শাসকেদর প্রচণ্ড িবেরাধীতা সত্ত্েবও ১৯৪৭েয় দ্িব-জািতর েস েচতনাই
িবজয়ী হয় এবং প্রিতষ্ঠা পায় পািকস্তান। িকন্তু অখণ্ড-ভারত
িনর্মােনর িহন্দু েনতারা ১৯৪৭েয়র েস পরাজয়েক েমেন েনয়িন।সুেযাগ
খুঁজেত থােক মুসলমানেদর েস িবজয়েক উল্িটেয় েদয়ার। েস সুেযাগ আেস
১৯৭১েয়। ১৯৭১েয় তারা পািকস্তােনর িবরুদ্েধ সামিরক িবজয় লাভ কের
েদশিটর পূর্বাঞ্চেল। ফেল পািকস্তানী েচতনার স্থেল এ অঞ্চেল আবার
েবগবান হয় অখণ্ড ভারেতর িহন্দু ধারা। তেব িহন্দুরা তােদর েস
সাম্প্রদায়ীক প্রকল্পেক মুসলমানেদর কােছ আকর্ষণীয় করেত গােয়
েসক্িযউলািরজেমর েলবাস লাগায়। েসক্িযউলািরজেমর মুসিলম িবেরাধী
আিদরূপিট িনেয় বাংলােদেশর মুসলমানেদর মেন প্রচণ্ড অজ্ঞতা থাকেলও
েস অজ্ঞতা ভারতীয় মুসলমানেদর েনই। বরং ভারেতর মুসিলম িশশুরাও
েসিট বুেঝ। তারা েসিট বুেঝেছ িহন্দুেদর দ্বারা সংঘিটত মুসিলম
িবেরাধী অসংখ্য দাঙ্গায় সহায়-সম্পদ ও আপনজনেদর হািরেয়;েচােখর
সামেন মা-েবানেদর ধর্িষতা হেত েদেখ। িকন্তু িহন্দু-ভারেতর েস
কুৎিসত ভয়ংকর রূপিট পর্দার
মুসলমানেদর েথেক। বরং কুৎিসত

আড়ােল রাখা হেয়েছ বাংলােদেশর
রূেপ িচত্িরত করা হেয়েছ েদেশর

ইসলামপন্িথ এবং একাত্তেরর পািকস্তানপন্িথেদর। আর এভােব িবপুল
সংখ্যক বাংলােদশীর মেন েযমন সৃষ্িট করা হেয়েছ পািকস্তান-িবেরাধী
প্রচণ্ড ঘৃনা,েতমিন লালন করা হেয়েছ অখণ্ড ভারেতর প্রিত েমাহ।
লাগাতর প্রচারণার ফেল বাংলােদশী মুসলমানেদর মেন এ িবশ্বাসও জন্ম
িনেয়েছ েয,পািকস্তােনর সৃষ্িটই ভূল িছল এবং ভূল িছল িজন্নাহর
দ্িব-জািত তত্ত্ব।
পািকস্তানেক যারা অনর্থক অনাসৃষ্িট বেল তারা েয শুধু ভারতীয়
কংগ্েরেসর িহন্দু েনতৃবৃন্দ তা নয়। তােদর সােথ সুর িমিলেয একই
কথা বেল বাংলােদেশর কম্িযউিনষ্ট,নাস্িতক,জািতয়তাবাদী এবং মুসিলম
নামধাির েসক্িযউলািরষ্টগণ। িহন্দু-মুসিলম িমলন ও অখণ্ড ভারেতর
পক্েষ নানা গূণগােনর কথাও তারা বেল। ১৯৭১েয় েথেক বাংলােদেশর সকল
ছাত্র-ছাত্রী এবং জনগণ শুধু তােদর েস ক্যােসটিটই লাগাতর শুেন
আসেছ। অথচ েকন েয বাংলার মুসলমানগণ ১৯৪৭ সােল িবপুল েভােট
পািকস্তােনর পক্ষ িনল েস কথা তারা বেল না।েস সময় েশখ মুিজব স্বয়ং
েকন পািকস্তােনর পক্ষ িনেলন েস কথাও তারা বেল না। বরং বেল,

পািকস্তান সৃষ্িটই ভূল িছল। তােদর েস িনরচ্িছন্ন প্রচারণা কাজও
িদেয়েছ। ফল দাঁিড়েয়েছ, এখন েস প্রচরণায় প্লাবেন েভেস েগেছ বহু
ইসলামপন্িথরাও। ফেল তােদর সােথ সূর িমিলেয় একই কথা বলা শুরু
কেরেছ তারাও যারা িনেজেদর ইসলামী আন্েদালেনর েনতা-কর্মী বা
সমর্থক বেল দাবী কেরন। এেদর অেনেক আবার েখলাফা প্রিতষ্ঠার কথাও
বেলন। ভারতপন্িথেদর সােথ তাঁরাও ভারতীয় বািহনীর িবজেয়র িদেন
উৎসেব েনেমেছন। বাংলােদেশ ইসলািম ধারার রাজনীিতেত এিট এক গুরুতর
িবচ্যুিত, এবং এক িবশাল েচতনা-িবভ্রাট। তারা এখান যা বেলন
একাত্তেরর পূর্েব েকান ইসলামপন্িথর মুেখ তা কখনই েশানা যায়িন।
অমুসিলম পিরেবষ্িঠত এক ক্ষুদ্র েদেশ িনেজেদর িশক্ষা-সংস্কৃিত ও
ধর্ম িনেয় বাঁচেত হেল িচন্তা-েচতনায় বিলষ্ঠ ইম্যুিনিট তথা
প্রিতেরাধ শক্িত চাই। েরােগর িবরুদ্েধ মানব েদেহ ভ্যাকিসন বা
িটকা েস ইম্যুিনিটই বাড়ায়। তখন কেলরা,যক্ষা বা পিলওর মত ভয়ংকর
েরােগর মধ্েয েথেকও মানুষ িনরাপেদ বাঁচেত পাের।েকারআেনর জ্ঞান ও
ইসলােমর দর্শন মূলত ঈমানদােরর েচতনায় েস ইম্যুিনিটই তীব্রতর কের।
তখন উলঙ্গতা, অশ্িললতা ও নানা রূপ কুফিরর মােঝও মুসলমানগণ ঈমান
িনেয় বাঁচেত পাের। িহজরেতর আেগ মক্কার মুসলমানগণ েতা েতমন এক
ইম্যুিনিটর কারেণই বিলষ্ঠ ঈমান িনেয় েবেড় উেঠিছেলন। অথচ মুসিলম
অধ্যুিষত েসক্িযউলার রাষ্ট্রগুেলােত ইম্যুউিনিট গড়ার েস কাজিট
কিঠন। সাম্প্রদায়ীক বা েমৗলবাদ আখ্যা িদেয় েসিট বাংলােদেশর ন্যায়
বহু েদেশ অসম্ভব করা হেয়েছ। মক্কার কােফর সমােজ নবীজীেক েস কাজ
লুিকেয় লুিকেয় করেত হত। এমন প্রকাশ্েয নামায পড়াও িবপদজনক িছল।
দ্বীেনর এ অপিরহার্য কােজর জন্য েয ব্যাপক অবকাঠােমা দরকার েসিট
েযমন কােফর অধ্যুিষত মক্কায় সম্ভব হয়িন, েতমিন েকান অমুসিলম
রাষ্ট্েরও সম্ভব নয়। নবীজীেক তাই মিদনায় িগেয় ইসলামী রাষ্ট্েরর
প্রিতষ্ঠা
করেত
হেয়েছ।
ইসলামী
রাষ্ট্েরর
কাজ
িনছক
হাসপাতাল,রাস্তাঘাট বা
কলকারখানা িনর্মান নয়। বরং েসিট
হল,ঈমানদার রূেপ েবেড় উঠার উপেযাগী পিরেবশ সৃষ্িট করা;অৈনসলােমর
িবরুদ্েধ প্রিতিট নাগিরেকর মেন ইম্যুউিনিট গেড় েতালা। েকান
রাষ্ট্েরর এর েচেয় েকান গুরুত্বপূর্ণ কাজ েনই। খাদ্য-পানীয় েতা
িবশ্েবর সবেদেশই জুেট।এমন িক পশুও না েখেয় মের না। িকন্তু মুসিলম
মন ও মানস প্রকৃত িনরাপত্তা পায় এবং ঈমানী পিরচয় িনেয় েবেড় উেঠ
একমাত্র ইসলািম রাষ্ট্ের। ইসলাম রাষ্ট্র িনর্মান েতা এজন্যই ফরয।
নইেল কুফিরর িবশ্বব্যাপী স্েরােত হািরেয় যাওয়ার সম্ভাবনাই অিধক।
তখন েস শুধু েবঁেচ থােক পৃতৃদত্ত মুসিলম নামিট িনেয়, মুসিলম
চিরত্র িনেয়। েসািভেয়ত রািশয়ার কম্যুউিনস্ট কবিলত মুসলমানগণ েতা

বহুলাংেশ হািরেয় েগেছ েতা একারেণই। একই কারেণ তারা হািরেয় যাচ্েছ
পাশ্চত্েযর েদশগুিলেতও।
বাংলােদশ মুসিলম সংখ্যাগিরষ্ট একিট েদশ হেল িক হেব, ১৯৭১েয় েয
দর্শেনর উপর েদশিট জন্ম িনেয়িছল তােত মুসিলম রাষ্ট্েরর কাঙ্িখত
েস মূল কাজিটই গুরুত্ব হািরেয়িছল। বরং মাথায় েতালা হেয়িছল বাঙালী
জািতয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র ও ধর্মিনরেপক্ষবাদ। অথচ েকারআন ও সূন্নাহ
মেত এ রাষ্ট্েরর এ িতনিট মতবােদর িবশ্বাস করাই কুফির। মুসলমান
হওয়ার অর্থ ধর্ম-িনরেপক্ষ হওয়া নয়, বরং সর্ব-অবস্থায় ইসলােমর
পক্ষ েনয়া। এবং েস পক্ষ েনয়া অর্থ, ইসলােমর িবজেয় িনেজর অর্থ,
শ্রম ও রক্ত েদয়া। শতকরা ৬০ ভােগর েবশী সাহাবী েতা েস কােজ শিহদ
হেয়েছন। মুসলমান কখনও জাতীয়তাবাদী হয় না,হয় প্যান-ইসলািমক। েস
তার পিরচয় ভাষা বা ভূেগাল েথেক পায় না, বর্ণ বা েগাত্র েথেকও নয়।
পায় ঈমান েথেক। আর সমাজতন্ত্র? েসিট আজ েখাদ েসািভেয়ত রািশয়ােতই
আবর্জনার স্তুেপ িগেয় পেড়েছ। অথচ েশখ মুিজব েস আবর্জনাও
মুসলমানেদর মাথায় চািপেয়িছেলন। এবং েস জন্য জনগণ েথেক েকান রায়ও
েননিন। ১৯৭০েয়র িনর্বাচেন এিট েকান ইস্যুও িছল না। েশখ মুিজব
বাঙালী মুসলমানেদর মাথার উপর এ কুফির মতবাদগুিল চািপেয়েছন িনছক
তার প্রভু েদশ ভারত ও রািশয়ােক খুিশ করার জন্য। তাঁর অপরাধ,
একাত্তেরর পর ছাত্র-ছাত্রীেদর মেন কুফির ধ্যান-ধারণা িবরুদ্েধ
ভ্যাকিসন না িদেয় বরং িটকা লািগেয়েছন ইসলােমর িবরুদ্েধ। আর েস
অপরাধ কর্মিট কেরেছন জনগেণর েদয়া রাজস্েবর টাকায়। এ ভােব কিঠন
করা হেয়েছ বাংলােদশী ছাত্র-ছাত্রীেদর মেন ইসলােমর েমৗল িশক্ষার
প্রেবশ। িজহাদ বা শিরয়েতর প্রিতষ্ঠার ন্যায় ইসলােমর এ েমৗল
িবষয়গুেলা বাংলােদেশর মানুেষর কােছ আজ গ্রহন-েযাগ্যতা পাচ্েছ না
েতা একারেণই। এবং নতুন প্রজন্ম পাচ্েছ না ইসলািমক ইম্যুউিনিট।
ফেল েজায়ােরর পািনর ন্যায় তােদর েচতনায় ঢুেকেছ িহন্দু রাজনীিতর
দর্শন -যার মূল কথািট আজও অিবকল তাই যা তারা ১৯৪৭ সােল
পািকস্তােনর প্রিতষ্ঠার িবরুদ্েধ বলেতা। েয েদশিট ইসলামী নয়
েসেদেশ ইম্যুিনিট গড়ার েস ফরয কাজিট কের মসিজদ-মাদ্রাসা, আেলমউলামা, ইসলািম সংগঠন,েলখক, বুদ্িধজীবী ও িচন্তাশীল ব্যক্িতবর্গ।
তাঁরা েসিট কেরন েকারআন-হািদস ও ইসলামী দর্শেনর জ্ঞান বািড়েয়।
নবীজী (সাঃ)র মক্কী জীবন েতা েসিটরই সূন্নত েপশ কের। িকন্তু
বাংলােদেশর সরকার েযমন েস কাজ কেরিন, সিঠক ভােব েসিট হয়িন আেলমউলামােদর
দ্বারাও।
ইসলািম
সংগঠনগুেলা
ব্যস্ত
ক্যাডারবৃদ্িধ,অর্থ-বৃদ্িধ ও েভাট-বৃদ্িধর কােজ, েকারআেনর জ্ঞান ও
ইসলামী দর্শন বাড়ােত নয়। তােদর অর্েথর েবশীর ভাগ ব্যয় হয় দলীয়

আমলা প্রিতপালেন। েস সােথ েদেশর মসিজদ-মাদ্রাসাগুেলাও অিধকৃত।
েসখােন দখল জিমেয় বেস আেছ েসক্িযউলার েমাড়ল-মাতবর, রাজৈনিতক
ক্যাডার ও আেলেমর েলবাস ধারী িকছু রাজৈনিতক েবাধশূন্য ব্যক্িত।
ফেল এসব প্রিতষ্ঠােনর সংখ্যা িবপুল ভােব বাড়েলও ইসলােমর িবজয়
বাড়েছ না। বরং মুসলমানেদর েচতনা রাজ্েয দূষণ বাড়েছ ভয়ানক ভােব।
এমন এক দূষণ প্রক্িরয়াই ফেলই অখণ্ড ভারেতর েমাহ েজেগ উঠেছ এমন িক
ইসলামী আন্েদালেনর কর্মীেদর মােঝও।
১৯৭১েয় বাংলােদেশর মািটেত ভারেতর েয িবশাল সামিরক িবজয় এেসিছল
তােত শুধু পািকস্তােনর ভূেগালই পাল্েট যায়িন,পাল্েট েগেছ
বাংলােদশী মুসলমানেদর মেনর ভূেগালও। ১৬ই িডেসম্বেরর িবজয়-উৎসেবর
সােথ ভারত আেরকিট মহা-উৎসব করেত পাের েচতনা রাজ্েযর এ িবশাল িবজয়
িনেয়। বাঙালী িহন্দুর যখন েরেনসাঁ,মুসলমানেদর উপর এমন আদর্িশক
িবজয় তারা তখনও পায়িন। ইসলাম ও মুসলমানেদর িবরুদ্েধ েশখ মুিজেবর
সবেচেয় বড় অপরাধ হল,িহন্দুেদর েকােল িতিন এরূপ একিট সহজ িবজয়
তুেল িদেয়েছন। সামিরক িবজয় পরািজত েদেশ কখনই একাকী আেস না। সােথ
আেন আদর্িশক, সাংস্কৃিতক ও অর্থৈনিতক িবজয়ও। বাংলােদেশর ভূিমেত
ভারেতর িবশাল িবজয় তাই একাত্তের এেস েথেম যায়িন। িবজেয়র পর িবজয়
আসেছ সর্বক্েষত্ের। একাত্তের তােদর লক্ষ্য শুধু পািকস্তােনর
িবনাশ িছল না, িছল ইসলামী েচতনার িবনাশও। তাছাড়া তােদর এ যুদ্ধিট
িনছক পািকস্তােনর িবরুদ্েধও িছল না, িছল ইসলাম ও বাংলােদেশর
ইসলামপন্িথেদর িবরুদ্েধও। পািকস্তান-িবেরাধী যুদ্ধিট েশষ হেয়েছ
একাত্তেরই। িকন্তু েশষ হয়িন বাংলােদেশর মািট েথেক ইসলামপন্িথেদর
িনর্মূেলর কাজ। তাই ভারত তার পদেলহীেদর িদেয় যুদ্ধ-যুদ্ধ একটা
অস্িথর অবস্থা বজায় েরেখেছ েসই ১৯৭১ েথেকই। তাছাড়া আওয়ামী লীেগর
আচরণ েদেখও েবাঝা যায়, ভারেতর পক্ষ েথেক বাঁিক কাজিট সমাধার মূল
দািয়ত্বিট েপেয়েছ তারাই। েবেছ েবেছ ইসলামী সংগঠন িনিষদ্ধকরণ,
ইসলামী েনতােদর বীনা িবচাের গ্েরফতার, মাদ্রাসার পাঠ্যসূচী ও
মসিজেদ েখাতবার উপর িনয়ন্ত্রণ, অিফেস ও ঘের ঘের িগেয় ইসলামী বই
বােজয়াপ্ত করা -ইত্যাদী নানা কর্মসূচী িনেয় এগুচ্েছ তারা।

ভারেতর বাংলােদশ ভীিত
বাংলােদেশর
ভূিমেত
ভারতীয়েদর
এত
তৎপরতার
মূল
কারণ,তােদর
বাংলােদেশ ভীিত। ভেয়র েস মূল কারণিট হল ইসলাম। ভারতীয়রা েবােঝ,
ইসলামী দর্শন এবং েকারআেনর জ্ঞানই যুগ যুগ ধের েজাগােত পাের

ভারতীয় আিধপত্যবােদর িবরুদ্েধ প্রিতেরােধর শক্িত। অতীেত আফগান
জনগণ েয শক্িতর বেল ব্িরিটশ বািহনী ও পের েসািভেয়ত বািহনীেক
পরািজত কেরিছল েসিট অস্ত্রবল নয়। অর্থবলও নয়। বরং েসিট ইসলামী
েচতনার বেল। আজও তারা মার্িকনীেদর পরাজয় কের চেলেছ েস শক্িতর
বেলই। ১০ বছেরর যুদ্েধ মার্িকন যুক্তরাষ্ট ও তার ৪০িট িমত্রেদশেক
িবন্দুমাত্র িবজেয়র কােছ িভড়েত েদয়িন। আর বাংলােদশীরা আফগানেদর
েথেক সংখ্যায় ৭ গুণ অিধক। এতবড় িবশাল জনশক্িতর মােঝ ইসলািম
েচতনার িবস্েফারণ হেল তােত েকঁেপ উঠেব সমগ্র ভারত। বাংলােদেশর
মূল শক্িত তার ভূেগাল নয়, সম্পদও নয়। বরং এ জনশক্িত। আর এ
জনশক্িতর সােথ ইসলােমর েযাগ হেল জন্ম িনেয় এক মহাশক্িত। মরুর
িনঃস্ব আরেবরা েতা িবশ্বশক্িতেত পিরণত হেয়িছল এমন এক িমশ্রণ
হওয়ােতই। ভারত তাই বাংলােদেশর মানুষেক েকারআেনর জ্ঞান েথেক দূের
সরােত চায়। আর একােজ ভারেতর সুিবধা হল, আওয়ামী লীগেক তারা অিত
আগ্রহী কলােবােরটর রূেপ েপেয়েছ। বাঙালী িহন্দুেদর েচেয়ও এ কােজ
তারা েবশী িবশ্বস্থ ও তাঁেবদার। ভারত েস সুেযাগিটর সদ্ব্যাবহার
করেত চায়। একাত্তেরর িবজয়েক যুগ যুগ ধের রাখার স্বার্েথ আওয়ামী
লীেগর কাঁেধ লাগাতর বন্দুক রাখািটেক তারা অপিরহার্যও ভােব। তেব
এলক্ষ্েয তারা েয শধু আওয়ামী লীগ েনতা-কর্মীেদর উপরই পুঁিজ
িবিণেয়াগ করেছ তা নয়। তােদর স্ট্রােটজী, সব িডম এক ঝুিড়েত রাখা
নয়। তাই িবশাল পুঁিজ িবিণেয়াগ কেরেছ েদেশর িমিডয়া, সাংস্কৃিতক ও
সািহত্যকর্মী, আেলম-উলামা, ছাত্রিশক্ষক, এমন িক ইসলামী দলগুেলার
উপরও। েস হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীেক তারা ভারেত পড়ার সুেযাগও
কের েদেয়েছ। এখন িবপুল পুঁিজ িবিণেয়াগ করেছ েদেশর ইসলামী
দলগুেলার েনতাকর্মী,বুদ্িধজীবী ও িমিডয়ার উপর। ভারত জােন, তােদর
হাত েথেক আওয়ামী লীগ হািরেয় যাওয়ার নয়। ক্ষমতায় থাকার সার্েথ এ
দলিট
িনজ
গরেজই
ভারেত
পক্ষ
িনেব।কারণ,ভারেত
হােত
রেয়েছ
বাংলােদেশর িহন্দু েভাট। আেছ িবশাল রাষ্ট্রীয় পুঁিজ, আেছ ভারতপ্রিতপালীত িবশাল িমিডয়া। িনর্বাচনী জেয়র জন্য এগুেলা জরুরী। তেব
ভারত চায়,অন্যেদরও পক্েষ আনেত।

পািকস্তান আমেলর ব্যর্থতা
পািকস্তান আমেলর বড় ব্যর্থতািট অর্থৈনিতক িছল না। প্রশাসিনকও নয়।
সবেচেয় বড় ব্যর্থতা িছল িশক্ষা, সংস্কৃিত ও বুদ্িধবৃত্িতর
ক্েষত্ের। েস সময় বহু িবশ্বিবদ্যালয়, বহু কেলজ-ক্যােডট কেলজ,
স্কুল, ক্যান্টনেমন্ট ও কলকারাখানা প্রিতষ্িঠত হেয়িছল। িকন্তু ২৩

বছের একখািন বইও এ িনেয় েলখা হয়িন েয েকন পািকস্তান প্রিতষ্ঠা
করা হল। ভারত েতা ১৯৪৭ সােলর আেগ অখণ্ডই িছল। িকন্তু েকন ভাঙ্গার
প্রেয়াজন েদখা িদল? ২৩ বছেরও এ প্রশ্নিটর জবাব েদয়া হয়িন।
বাংলােদেশর ছাত্ররা েদেশ িবেদেশ কত জীবজন্তু, লতা-পাতা, কিবতাপুিথর উপর গেবষণা কের, িপএইচিড িডগ্িরও েনয়। িকন্তু অখণ্ড ভারত
েভঙ্েগ েকন পািকস্তান সৃষ্িট হল তা িনেয় েকান গেবষণা করা হয়িন।
েতমন েকান বইও েলখা হয়িন। আজ েয অখণ্ড ভারেতর কথা বলা হেচছ এবং
েযভােব বাঙালী মুসলমােনর মেন বাড়েছ অখণ্ড ভারেতর েমাহ, েসিট কখনই
এতটা প্রিতষ্ঠা েপত না যিদ েস সময় পািকস্তােনর প্রিতষ্ঠা িনেয়
ছাত্রেদর প্রকৃত ইিতহাস জানােনা হত।রােতর অন্ধকাের সুিবধা হয়
েচার-ডাকাত-দুর্িবত্তেদর, েতমিন অজ্ঞতায় মহা সুিবধা পায় িবেদশী
শত্রুরা। তখন জনপ্িরয়তা পায় তােদর েধাকাপূর্ণ বুিল এবং ক্ষিতকর
ধ্যান-ধারণা। অখণ্ড ভারেতর েমাহ েতা েস কােরণই বাড়েছ। ইসলােম
অজ্ঞ থাকা তাই কবীরা গুনাহ।
“পািকস্তান প্রিতষ্ঠা না হেলই ভাল হত। অখণ্ড ভারেত মুসলমানরা
েমাট জনসংখ্যার প্রায় অর্েধক হত -এ িবশাল জনসংখ্যা শক্িতশালী
মুসিলম শক্িতর জন্ম ঘটােতা।” এরূপ নানা প্রশ্ন অেনেকর। তােদর
িজজ্ঞাসা,“পািকস্তান
প্রিতষ্ঠায়
মুসলমানেদর
েকান
কল্যাণিট
হেয়েছ?” িকন্তু প্রশ্ন হল,অখণ্ড ভারেত বসবাস হেল িক উপমহােদেশর
মুসলমানগণ সত্যই শক্িতশালী হত? ভারেত বসবাসকাির প্রায় ২০ েকািট
মুসলমােনরই বা েকান কল্যাণিট হেয়েছ? বাংলােদেশ বা পািকস্তােন যত
মুসলমােনর বাস তার েচেয় েবশী মুসলমােনর বাস ভারেত। িকন্তু ভারেত
বসবাসরত মুসলমানেদর শক্িত কতটা েবেড়েছ? বরং বঞ্চনা েসখােন
সর্বত্র।প্রধানমন্ত্রী মনেমাহন িসং ভারেতর সংখ্যালঘুেদর প্রকৃত
অবস্থা জানার জন্য িকছু বছর আেগ একিট তদন্ত কিমশন ঘটনা কেরিছেলন।
েস তদন্ত কিমশেনর িরেপার্েট েয তথ্যগুেলা েবিরেয় এেসেছ তা করুণ।
িশক্ষা ও চাকুিরেত মুসলমানেদর অবস্থা ভারেতর অচ্ছুত নমশুদ্রেদর
েচেয়ও খারাপ। ১৯৪৭েয় ভারেতর মুসলমানেদর েয অবস্থা িছল তা েথেক
তারা অেনক িনেচ েনেমেছ। অর্থৈনিতক বঞ্চনার পাশাপািশ তারা িনয়িমত
মারা যাচ্েছ এবং লুটপাঠ ও ধর্ষেণর িশকার হচ্েছ মুসিলম-িবেরাধী
দাঙ্গায়। ভারতীয় জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ১৫ ভাগ মুসলমান হেলও
চাকুিরেত তােদর সংখ্যা শতকরা ৫ ভাগও নয়। পািকস্তােনর ব্যর্থতা
অেনক। তেব েদশিটর অর্জন িক এতই তুচ্ছ? পািকস্তােনর কেলজিবশ্বিবদ্যালগুিলেত যত মুসিলম ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনা কের ভারেত
মুসিলম ছাত্রেদর সংখ্যা তার ৫০ ভােগর এক ভাগও নয়। অথচ একিট েদেশর
মানুষ কতটা সামেন এগুচ্েছ বা কীরূপ বুদ্িধবৃত্িতক ও অর্থৈনিতক

শক্িতসঞ্চয় করেছ তা পিরমােপর একিট িনর্ভরেযাগ্য মাপকািঠ হল
িবশ্বিবদ্যালেয়র ছাত্রসংখ্যা। ভারতীয় মুসলমানেদর মােঝ চাকুিরজীবী
প্রেফশনালেদর সংখ্যাও অিন নগন্য। পািকস্তােনর একমাত্র করাচী শহের
যত ডাক্তার, িশক্ষক, প্রেকৗশলী,আইনিবদ,প্রেফসর, িবজ্ঞানী ও
সামিরক অিফসােরর বসবাস সমগ্র ভারেত মুসলমানেদর মােঝ তা েনই।
তাছাড়া পািকস্তােন যতজন পারমাণিবক িবজ্ঞানী বা পদার্থ িবজ্ঞানীর
বসবাস তা ভারতীয় মুসলমােনর মােঝ দূের থাক, ৫০িটর েবশী মুসিলম
েদেশর মধ্েয আর েকান েদেশই নাই। সম্প্রিত ব্িরিটশ পত্িরকায়
প্রকাশ, পািকস্তােনর আনিবক েবামার সংখ্যা ফ্রান্েসর প্রায়
সমকক্ষ। সমগ্র মুসিলম িবশ্েব একমাত্র তােদর হােতই রেয়েছ আনিবক
েবামাধাির দূরপাল্লার িমজাইল যা ভারতীয় প্রযুক্িতর েচেয় অগ্রসর।
একাত্তর েথেক পািকস্তােন তাই অেনক সামেন এিগেয়েছ। েদশিট আজও
েবঁেচ আেছ েস সামিরক শক্িতর েজােরই। নইেল ভারত ইিতমধ্েয আেরা
কেয়ক টুকেরায় িবভক্ত কের েফলেতা। একাত্তেরর পর ভারতীয় র’ েসিটর
পিরকল্পনাও এঁেটিছল। ভারতীয় সাংবািদক অেশাক রায়না তার বই “Inside
RAW”েয় েস িবষেয় িবস্তর িববরণ তুেল ধেরেছন।সামিরক শক্িতর িবচাের
পািকস্তানই হল সমগ্র মুসিলম িবশ্েব সবেচেয় শক্িতশালী েদশ। আর এ
কারেণই
শক্িতর

েদশিট তার জন্ম েথেকই সকল আন্তর্জািতক ইসলাম-িবেরাধী
টার্েগট। অখণ্ড ভারেত বসবাস করেল মুসলমানেদর িক এরূপ

শক্িত সঞ্চেয়র সুেযাগ িমলেতা? শক্িত সঞ্চেয়র জন্য েতা িনেজর
পােয়র তলায় মািট চাই, স্বাধীনতাও চাই। ভারেতর মুসলমানেদর িক েসিট
আেছ? বন্দীেদর সংখ্যা েজেল যতই বৃদ্িধ পাক তােত িক তােদর শক্িত
বােড়?
বীজ সব জায়গায় গজায় না,েবেড়ও উেঠ না।বেনজঙ্গেল পড়েল গজােলও েবেড়
উেঠ না। ভারেত মুসিলম প্রিতভা েয নাই তা নয়। প্রিতিট িশশুরই থােক
িবপুল সম্ভাবনা। িকন্তু ভারেত মুসিলম িশশুর েবেড় উঠার অনুকূল
পিরেবশই নাই। িহজরত এজন্যই ইসলােম গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। মক্কার
বন্দী জীবন েছেড় িহজরত এজন্যই আল্লাহপাক ফরয কেরিছেলন। িহজরেতর
মাধ্যেমই তাঁরা েসিদন েপেয়িছেলন উর্বর ভূিমেত িগেয় িনজ প্রিতভা
িনেয় েবেড় উঠার সামর্থ। এর ফেল েপেয়িছেলন শক্িতশালী সভ্যতার
িনর্মান ও িবশ্বশক্িত রূেপ মাথা তুেল দাঁড়ােনার সামর্থ।
সাতচল্িলেশর পর ভারত েথেক লক্ষ লক্ষ মুসলমান ভারত েথেক িহযরত কের
পািকস্তান
িগেয়িছেলন
এমন
এক
েচতনায়।
তাছাড়া
পািকস্তােনর
প্রিতষ্ঠা অনর্থক গণ্য হেল শুধু পািকস্তান নয়, স্বাংধীন
বাংলােদেশর প্রেয়াজনীতাও অনর্থক হেয় দাঁড়ায়। তাই পািকস্তােনর
সৃষ্িটেক অনর্থক বা অনাসৃষ্িট বলা বাংলােদেশর অস্িতত্েবর

িবরুদ্েধ এক ভয়ংকর িচন্তা। বাংলােদশ তার সমগ্র মানিচত্রটা েপেয়েছ
মূলত পািকস্তান েথেক। বাংলােদশীলা একাত্তের বা তার পের এ একইঞ্িচ
ভূিমও এ মানিচত্ের বাড়ায়িন। তাই বাংলােদশী মুসলমানেদর ইিতহােস
সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ হল ১৯৪৭েয় অর্িজত স্বাধীনতা। ১৯৭১েয় এেস
পািকস্তান েথেক শুধু িবচ্িছনতা জুেটেছ, স্বাধীনতা নয়। ১৯৭১েয়র
১৬ই িডেসম্বরেক স্বাধীনতা িদবস বলেল তার পূর্েবর পািকস্তানী ২৩
বছরেক উপিনেবিশক িবেদশী শাসন বেল প্রমািণত করেত হেব। িকন্তু েস
পািকস্তানী আমলেক উপিনেবিশক িবেদশী শাসনামল বলেল কােয়েদ আযেমর
মৃত্যুর পর ঢাকার খাজা নািযম উদ্িদন পািকস্তােনর রাষ্ট্রপ্রধান
হন িক কের? বগুড়ার মহম্মদ আলী এবং আওয়ামী লীেগর েসাহেরায়ার্দী
প্রধানমন্ত্রীই বা হন িক কের? িমথ্যা কথায় িহসাব িমলােনা যায় না।
িমথ্যা কথা বলায় আওয়ামী লীেগর িনদারুণ দায়বদ্ধতা আেছ। েস
দায়বদ্ধতা িনেজেদর কৃত অপরাধেক েগৗরবময় করার স্বার্েথ। আেরা
দায়বদ্ধতা হল ভারেতর আগ্রাসী চিরত্রেক আড়াল করার। িকন্তু যারা
আওয়ামী লীেগর েস অপরােধর সােথ জিড়ত নয় এবং িলপ্ত নয় ভারেতর
েলজুড়বৃত্িতেত, অন্তত তােদর েতা সত্য কথাগুেলা িনর্ভেয় বলা উিচত।
বরং একাত্তের েযিট জুেটেছ েসিট হল, ভারতীয় প্রভাব বলেয় প্রেবশ।
১৯৭১েয়র পর েথেক ভারত বাংলােদশেক গণ্য কের তার প্রিতরক্ষা
সীমানার অন্তভূক্ত একিট েদশ। েযমন হায়দারাবােদরর িনযােমর রাজ্য
গন্য হত উপিনেবিশক ব্িরিটশ শাসকেদর কােছ। হায়দারাবােদর িনযাম েস
আমেল িবশ্েবর সবেচেয় ধনী ব্যক্িত িছেলন। অথচ ব্িরিটশ সরকার তাঁেক
িনজেদেশর প্রিতরক্ষায় দূরপাল্লার একখািন কামানও িকনেত েদয়িন।
েদশিটর মধ্য িদেয় ট্রানিজট িনেত জােলর মত েরল লাইন বিসেয়িছল। তাই
১৯৪৮ সােল ভারত-ভূক্ত করেত ভারতেক একিট বুেলটও ছুড়েত হয়িন। এক
দুর্বল আশ্িরত রাষ্ট্েরর অবকাঠােমা ব্িরিটেশরা পূর্ব েথেকই
েসেদেশ িনর্মান কের িগেয়িছল। বাংলােদেশও েতমিন এক অবকাঠােমা
িনর্মান করেছ ভারত ও তার বাংলােদশী সহেযাগীরা। েসিট েযমন
বুদ্িধবৃত্িতক, েতমিন সাংস্কৃিতক ও সামিরক। একমাত্র অজ্ঞতা এবং
বুদ্িধবৃত্িতক মহািবভ্রাটই এ বাস্তব অবস্থািটেক ভুিলেয় িদেত
পাের। অথচ বাংলােদেশর ভারতপন্িথরা েস বুদ্িধবৃত্িতক িবভ্রাটই
বািড়েয় চেলেছ। আর েস অজ্ঞতা ও িবভ্রােটর কারেণই ভারেতর জােল আটকা
বন্দীদশা িনেয়ও আজ ভারতপন্িথ মহেল হচ্েছ মহাউৎসব।

িজন্নাহ িনেয় িবতর্ক ও সাতচল্িলেশর প্রজ্ঞা

পািকস্তােনর প্রিতষ্ঠােক েযসব ইসলামপন্িথ বা েখলাফতপন্িথরা
িবেরাধীতা কেরন তারা েসিটর পক্েষ দিলল খাড়া করেত িগেয় বেলন,
“কােয়েদ আযম মুহম্মদ আলী িজন্নাহ ইসলােম িনষ্ঠাবান িছেলন না।”
িকন্তু কথা হল, আদালেত মামলা লড়েত িগেয় েকউ িক উিকেলর
ধর্মজ্ঞােনর েখাঁজ েনন? বরং তাঁর উকালিতর েযাগ্যতা েদেখন। েদেখন,
িতিন তাঁর মামলািট িজেত িদেত পারেবন িকনা। ১৯৪৭েয় ভারতীয়
মুসলমানেদর সামেন লক্ষ্য েখলাফত প্রিতষ্ঠা িছল না,শিরয়েতর
প্রিতষ্ঠাও িছল না। বরং িছল এমন একিট স্বাধীন মুসিলম রাষ্ট্েরর
প্রিতষ্ঠা েযখােন তারা স্বাধীন ভােব বাঁচবার সুেযাগ পােব। সুেযাগ
পােব ভিবষ্যেত েস েদশিটেক ইসলােমর দুর্গ রূেপ গেড় েতালার। েস সময়
প্রেয়াজন িছল ভারতীয় মুসলমানেদর ঐক্য;েস সােথ প্রেয়াজন িছল এমন
একজন েনতার িযিন েস ঐক্য গেড় েতালার েযাগ্যতা রােখন। আেরা
প্রেয়াজন িছল, স্বাধীন পািকস্তােনর েস েকসিট ব্িরিটশ শাসকেদর
দরবাের বুদ্িধমত্তার সােথ েপশ করার। েঘাড়ার আেগ গািড় জুড়ািট
েবওকুিপ। প্রথেম স্বাধীন রাষ্ট্েরর প্রিতষ্ঠা, তারপর েসিটর
ইসলামীকরণ। তথন শিরয়ত বা েখলাফত প্রিতষ্ঠার দাবী তুলেল েসিটর
িবরুদ্েধ প্রবল িবেরাধীতা আসেতা ভারতীয় িহন্দুেদর পক্ষ েথেক নয়,
বরং ব্িরিটেশর পক্ষ েথেক। েয সাম্রাজ্যবাদী ব্িরিটশ উসমািনয়া
েখলাফতেক ধ্বংস করেলা তােদর শাসনাধীেন েথেক েখলাফত প্রিতষ্ঠার
দাবী তুলেল েসিট িক তারা েমেন িনত? তখন বরং পািকস্তান প্রিতষ্ঠার
প্রকল্পই নর্দমায় িগেয় পড়েতা।
ব্িরিটেশর আদালেত ভারেতর মুসলমানেদর মামলািট েক সুন্দর ভােব েপশ
করেত পারেব েস প্রশ্নিট েসিদন অিত গুরুত্বপূর্ণ িছল। তখন মুসিলম
লীগ িছল বহু ভােগ িবভক্ত। মুসিলম েনতােদর মােঝ তখন প্রিতিট
প্রেদেশ চলিছল প্রচণ্ড িববাদ। বাংলায় ফজলুল হেকর মত েনতা িনছক
ক্ষমতার েলােভ েজাট েবঁেধিছেলেন িহন্দু মহাসভার মত প্রচণ্ড
মুসিলম
িবদ্েবষীেদর
সােথ,গেড়িছেলন
শ্যামা-হক
েকায়ািলশন
মন্ত্িরসভা। সবেচেয় েবশী মুসলমােনর বাস িছল বাংলায়। িকন্তু তাঁরা
সমগ্র ভারেতর মুসলমানেদর িক েনতৃত্ব িদেব,িনেজরাই িলপ্ত িছল
প্রচণ্ড কলহিববােদ। ভারেতর ইিতহােস তখন ক্রান্িতলগ্ন। আগামী বহু
শত বছেরর জন্য তখন ভারেতর নতুন েভৗগিলক ও রাজৈনিতক প্েরক্ষাপট
িনর্িমত হেত যাচ্েছ। েকান জািতেক এমন মুহুর্েতর জন্য শত শত বছর
অেপক্ষা করেত হয়। ব্িরিটেশরা তখন িসদ্ধান্ত িনেয়েছ তারা ভারেতর
শাসনভার ভারতীয়েদর হােত েছেড় িদেয় চেল যােব। যিদ ভারত
সংখ্যাগিরষ্ঠ িহন্দুেদর হােত যায় তেব মহা িবপর্যয় েনেম আসেব
ভারেতর মুসলমানেদর উপর। সংখ্যাগিরষ্ঠতার বেল তারা তখন যা ইচ্েছ

তাই করার সুেযাগ পােব। এমনিট হেল মুসলমানেদর জন্য তখন শুধু মিনব
বদল ঘটেব, স্বাধীনতা আসেব না। বাংলার মুসলমানরা িহন্দু-মানস ও
িহন্দু জিমদারেদর িনর্মম অত্যাচার ও েশাষণ েদেখেছ িনজ েচােখ এবং
িনজ ঘেরর আিঙনায়। েসিটর িবরুদ্েধ তবুও ব্িরিটশ আদালেত অিভেযাগ
েতালা েযত। িকন্তু সমগ্র ভারেতর শাসন যিদ িহন্দুেদর হােত যায় তখন
দুর্িবসহ এক মহািবপর্যয় েনেম আসেব ভারতীয় মুসলমানেদর জীবেন। তাই
িহন্দুেদর হােত রাষ্ট্েরর শাসনভার েগেল তার পিরনিত েয ভয়াবহ হেব
তা িনেয় বাঙালী মুসলমানেদর মধ্েয সামান্যতম সংশয়ও িছল না। বাংলার
মুসলমানেদর মােঝ িশক্ষার হার তখন শতকরা ৭ ভাগও িছল না। িকন্তু েস
িনরক্ষরতা সত্েবও িহন্দু শাসেনর ভয়ানক ভিবষ্যৎ আলামত েটর েপেত
ভূল কেরিন। তাই গান্িধ বা েনেহরুেক তারা বন্ধু রূেপ গ্রহণ
কেরনিন। অথচ বাংলােদেশ আজ
বহু শত প্রেফসর, বহু িবচারপিত, বহু
হাজার আইনজীবী, রাজৈনিতক েনতা ও বুদ্িধজীবী। ১৯৪৭েয় এেদর সংখ্যা
আজেকর তুলনায় শত ভােগর এক ভাগও িছল না। িকন্তু আজেকর এ
িডগ্িরধািররা েয কাণ্ডজ্ঞােনর পিরচয় িদচ্েছন বাংলার িনরক্ষর
গ্রামীন জনগণ ১৯৪৭ সােল তার েচেয় অিধক কাণ্ডজ্ঞােনর পিরচয়
িদেয়িছেলন। কাণ্ডজ্ঞান আেস িবেবেকর সুস্থ্যতা, িচন্তাভাবনার
সামর্থ, বাস্তব অিভজ্ঞতা ও ৈনিতক সততা েথেক। িনছক সার্িটিফেকট
েথেক নয়। তাই িবশ্বিবদ্যালেয় না িগেয়ও নবীজী (সাঃ)র সাহাবাগণ
িছেলন মুসিলম ইিতহােসর শ্েরষ্ঠ জ্ঞানী। িবশ্বিবদ্যালেয়র কুিশক্ষা
বরং মেনর েস মহৎগুেলা ধ্বংসও কের িদেত পাের। বাংলােদেশর আজেকর
িশক্ষাব্যবস্থা েতা েস ধ্বংস প্রক্িরয়ােকই প্রকট ভােব বািড়েয়েছ।
দুর্নীিতগ্রস্ত বাংলােদশ েতা মূলত তােদরই িনজ হােতর সৃষ্িট।
১৯৪৭ সােল বাংলার িনরক্ষর মানুষগুেলা েসিদন তারা ভাষা ও আঞ্চিলক
ক্ষুদ্রতার উর্ধ্েব উেঠ এক অবাঙালী িজন্নাহেক িনেজেদর েনতা রূেপ
গ্রহণ কেরিছেলন, েকান ভারতীয় েসবাদাসেক নয়। গণতন্ত্েরর হত্যাকাির
েকান ফািসষ্ট েনতােকও নয়। এ এক অপূর্ব িবচক্ষণতা। নইেল েসিদন
পািকস্তানই প্রিতষ্ঠা েপত না।জনাব িজন্নাহ িছেলন সর্বভারেত
অন্যতম েসরা আইনজীবী। তাঁর িছল মুসিলম স্বার্েথর প্রিত অটুট
অঙ্িগকার। েস অঙ্িগকারিট যখন িতিন কংগ্েরস করেতন তখনও েদিখেয়েছন।
মুসিলম স্বার্েথর সুরক্ষায় িতিনই ১৪ দফা েপশ কেরিছেলন। মহান
দার্শিনক আল্লামা ইকবােলর দৃষ্িটেত িজন্নাহর েস গুণিট ধরা পেড়িছল
বেলই িতিন তাঁেক ভারেতর িবপর্যস্ত মুসলমানেদর েনতৃত্েবর দায়ভার
িনেত অনুেরাধ কেরিছেলন। এ িবষয়িট হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী
(রহঃ)ও বুঝেতন। িতিনও কংগ্েরসপন্িথ জিময়েত উলামােয় িহন্েদর
িবেরাধীতার মুেখ িজন্নাহর প্রিত সমর্থন েদয়ার জন্য ভারতীয়

মুসলমানেদর প্রিত আহবান জািনেয়িছেলন। েস সময় তাঁর মত সুন্দর কের
ও বিলষ্ঠ ভােব আর েক মুসলমানেদর দাবীিট উত্থান করেত েপেরিছেলন?
অখণ্ড ভারতপন্িথরা িজন্নাহর িবেরাধীতা করেব েসিট স্বাভািবক। কারণ
েসিট তােদর রাজনীিতর মূল িবষয়। ভারেতর মদদপুষ্ট বাঙালীবাদীরাও
তাঁেক ঘৃনা করেব েসিটও স্বাভািবক। েসিট রাজনীিতর িবষয় তােদর
কােছও। িকন্তু যারা ভারতীয় মুসলমানেদর স্বাধীনতা ও কল্যাণ েদখেত
চান তারাও িক িজন্নাহর মহান অবদানেক অস্বীকার করেত পােরন? তার
েনতৃত্েবই গেড় উেঠ িছল িবশ্েবর সর্ব বৃহৎ মুসিলম রাষ্ট্র। িতিনই
িক একমাত্র েনতা িযিন ভারেতর সূন্নী-িশয়া, েদওবন্দী-েবেরলভী,
বাঙালী-িবহারী, পাঞ্জাবী-পাঠান, িসন্িধ-েবলুচ তথা নানা েফরকা ও
নানা ভাষার মুসলমানেদর একত্িরত করেত েপেরিছেলন। এিট িছল এক িবশাল
কাজ। একাজিট অন্য আর কার হােত হেয়েছ? কার হােতই বা হওয়ার
সম্ভাবনা িছল? বহু েনতা ও বহু আেলম এমন মহান কােজ উদ্েযাগ েনয়া
দূের থাক, আগ্রহ পর্যন্ত েদখানিন। ব্যস্ত েথেকেছন িনেজেদর
মাদ্রাসা বা হুজরা িনেয়। সমগ্র ভারেতর মুসলমানেদর একতাবদ্ধ করা
দূের থাক, অিধকাংশ েনতা বা আেলমগণ েতা িনজ েফরকা¸ িনজ মজহাব বা
িনজ প্রেদেশর মুসলমানেদর একতাবদ্ধ করার ক্েষত্েরও েতমন েযাগ্যতাই
েদখােত পােরনিন। বরং েফরকা ও মজহােবর নােম বািড়েয়েছন িবভক্িত ও
িবেভদ। অথচ িবভক্িত ও িবেভদ গড়া হারাম।

খাঁচার জীবন ও স্বপ্ন েদখার সামর্থ
খাঁচার পািখ বাসা বাঁধার িচন্তা কের না। খাবার েখাঁজার িচন্তাও
কের না। খাঁচার বন্দীদশায় েস সামর্থ থােক না। ফেল েস ভাবনাও থােক
না। িকন্তু খাঁচার বাইেরর স্বাধীন পািখেক েস ভাবনা প্রিতমূহুর্েত
করেত হয়। মুসলমান রাষ্ট্র গেড় এজন্য নয় েয, েসখােন েস শুধু ঘর
বাঁধেব, সন্তান পালন করেব ও ব্যবসা-বািণজ্য করেব। বরং তাঁর দায়ভার আেরা িবশাল। েসিট ইসলামী রাষ্ট্র গড়া এবং েস রাষ্ট্ের
শিরয়েতর প্রিতষ্ঠা করা। ঈমানদার হওয়ার এিটই েতা মূল দায়ভার। এ
দায়ভার পালন করেত িগেয়ই মুসলমানগণ িনজ মাতৃভূিম েথেক িহজরত কের
মিদনায় িগেয়িছেলন। এবং িনজ অর্থ, িনজ শ্রম ও িনজ রক্েতর িবিণেয়াগ
ঘিটেয়িছেলন। নবীজী (সাঃ)র আমেল শতকরা ৬০ ভােগর েবশী সাহাবী শহীদ
হেয়েছন েস দায়ভার পালেন। খাঁচার বন্িদদশা িসংহেক েযমন িশকার ধরার
দায়ভার েথেক দূের রােখ, েতমিন অমুসিলম েদেশর বন্িদদশী মুসলমানেক
ভুিলেয় েদয় শিরয়ত প্রিতষ্ঠার দায়ভার। েকেড় েনয় ইসলামী সমাজ ও
সভ্যতার
িনর্মােনর
সামর্থ।
তাই
েকান
অমুসিলেমর
েদেশ
ও

অমুসলমানেদর শাসনাধীেন শিরয়ত বা ইসলামী সভ্যতার প্রিতষ্ঠা ঘেটেছ
ইিতহােস তার নিজর েনই। তাই ব্িরিটশ ভারেতর মুলমানরা েস পরাধীনতার
িদেন ইসলামী রাষ্ট্েরর প্রিতষ্টা দূের থাক, তার স্বপ্নও েদখেত
পািরিন। েস স্বপ্ন েযমন েহােসন আহম্মদ মাদানীর ন্যায় েদওবন্িদ
আেলমগণ েদখেত পািরিন, েতমিন মাওলানা মওদূদীও েদখেত পািরিন।
তাবিলগ জামায়ােতর মাওলানা ইিলয়াসও েদখেত পােরনিন। তারা বড় েজার
মসিজদ-মাদ্রাসা প্রিতষ্ঠা, বই েলখা, পত্িরকা প্রকাশ করা বা ওয়াজনিসহেতর আেয়াজন করেত পারেতন। িকন্তু
ইসলােমর িমশন বা নবীজী
(সাঃ)র সূন্নত শুধু এগুেলা নয়। খাঁচার পরাধীনতার সবেচেয় বড় কুফল
হল, স্বাধীন জীবেনর েস সাধই েকেড় েনয়। েকেড় েনয় লড়বার আগ্রহ। আেন
স্থিবরতা। খাঁচার বাঘেক তাই েছেড় িদেলও েস খাঁচা েছেড় সহেজ
েবিড়েয় আসেত চায় না। তাই যখন উপমহােদশ েথেক ব্িরিটেশর খাঁচা
েভঙ্েগ েবিরেয় আসার িদন ঘিনেয় এল তখনও েদওবন্দী ওলামােদর অেনেক
স্বাধীন পািকস্তান প্রিতষ্ঠােক েমেন িনেত পািরিন। তারা শুধু
পািকস্তােনর প্রিতষ্ঠার িবেরাধীতাই কেরিন, বরং িহন্দুেদর অধীেন
আেরক
খাঁচায়
ঢুকািটেকই
শ্েরয়তর
মেন
করেলা।
পািকস্তােনর
প্রিতষ্ঠার পর সবেচেয় বড় ফায়দািট হল, ১৯৪৭েয়র ১৪ই আগষ্েটর পর
েদশিটর িবশাল মূসিলম জনেগাষ্িঠর স্বপ্নই পাল্েট েগল। ফেল েযসব
েদওবন্দী আেলম বা জামায়ােত ইসলামীর েয সব েনতৃবৃন্দ পািকস্তােন
িহজরত করেলন তারা তখন স্বপ্ন েদখা শুরু করেলন ইসলামী রাষ্ট্র
িনর্মােনর। পািকস্তান প্রিতষ্ঠার এ হল প্রথম এবং সবেচেয বড় সুফল।
দীর্ঘ েগালামী জীবেনর পার এল এক মহা সুেযাগ। জামায়ােত ইসলােমর
েনতারা তখন ব্িরিটশ শাসনাধীন েগালামী জীবেনর দলীয় গঠনতন্ত্র
তাড়াতািড়
পাল্িটেয়
েফলেলন।
িসদ্ধান্ত
িনেলন
পািকস্তােনর
রাজনীিতেত অংশ েনয়ার এবং পািকস্তানেক একিট ইসলামী রাষ্ট্র রূেপ
গেড় েতালার। অপর িদেক ভারেতর জামায়াত বা জিময়েত উলামা িহন্েদর
অবস্থা? তারা এখনও িকছু মাদ্রাসা-মসিজদ গড়া, বই েলখা, ওয়াজ মহিফল
করা িনেয় ব্যস্ত। এর বাইের স্বপ্ন েদখার সামর্থও তােদর সামান্য।

পাশ্চাত্েযর পািকস্তান–ভীিত?
েকানিট খাঁচার পািখ আর েকানিট বেনর পািখ েসিট বুঝেতও েবশী
িবদ্যাবুদ্িধ লােগ না। েতমিন েক স্বাধীন েদেশর মুসলমান আর েক
পরাধীন েদেশর মুসলমান েসিটও বুঝেত েবগ েপেত হয় না। উভেয়র মােঝর
িভন্নতািট েদেহর নয়, েপাষাক-পিরচ্ছদ বা খাদ্েযর নয়, বরং েচতনার
এবং সামর্েথর। পািকস্তান িনেয় মার্িকনী সাম্রাজ্যবাদী মহল ও তার

েদাসররা বড় িচন্িতত। অথচ তােদর েস িচন্তা ভারতীয় মুসলমানেদর িনেয়
েনই। খাঁচার বাঘেক িনেয় িক েকউ িচন্তা কের? যত ভয় েতা বেনর মূক্ত
বাঘেক িনেয়। ফেল ইসলােমর শত্রু পক্েষর িচন্তার কারণ, পািকস্তােন
িজহাদী েচতনা িনেয় েবেড় উঠা িবপুল সংখ্যক মানুষেক িনেয়। তােদর
সামর্থ তারা েদেখেছ আফগািনস্তােনর িজহােদ। আফগান েমাজািহদেদর
সােথ িনেয় তারাই েসািভেয়ত রািশয়ােক পরাস্ত কের েছেড়েছ। তারাই গেড়
তুেলিছল আন্তর্জািতক িজহাদ। েস লড়াইেয় েযাগ িদেত উদ্বুদ্ধ কেরেছ
অন্যান্য েদেশর মুসলমানেদর। তারই ফেল হাজার হাজার মুসলমান ছুেট
এেসেছ সূদুর আল-িজিরয়া, েসৗিদ আরব, িমশর, িলিবয়া, জর্দান, িসিরয়া
েথেক। এিট িছল এমন এক িনেরট িজহাদ যা িনেয় কােরা েকান সন্েদহ িছল
না। িজহাদিট িছল েসািভেয়ত েনতৃত্বাধীন কম্িযউিনষ্ট কােফর
েকায়ািলশেনর িবরুদ্েধ সম্িমিলত মুসলমানেদর। িকন্তু প্রশ্ন হল,
ক’জন ভারতীয় েস িজহােদ েযাগ িদেয়েছ? অথচ ভারত আলিজিরয়া, িমশর বা
েসৗিদ আরেবর ন্যায় আফগািনস্তান েথেক দূেরর েদশ নয়। িকন্তু ভারত
েথেক েকউ আেসিন। খাঁচায় বন্দী মানুষ সামেন মানুষ খুন হেত েদেখও
তাঁেক বাঁচােনার েচষ্টা কের না। কারণ েস সামর্থও তাঁর থােক না।
ফেল েকান সাধারণ ভারতীয় মুসলমান দূের থাক েসেদেশর েকান িবখ্যাত
আেলেমর মােঝও েস িজহাদী েচতনা জােগিন। অথচ বহু হাজার সাধারণ
পািকস্তানীরা েস িজহােদ শিহদ হেয়েছন। শিহদ হেয়েছন এমনিক েসেদেশর
প্েরিসেডন্ট েজয়াউল হক। তােদর েস রক্ত ও েকারবানীর বরকেতই
দুিনয়ার মানিচত্র েথেক েসািভেয়ত রািশয়া িবলুপ্ত হেয়েছ। অথচ এর
আেগও েসািভেয়ত রািশয়া হাঙ্েগরী ও েচেকাস্লাভািকয়ায় সামিরক
আগ্রাসন চািলেয়িছল। েদশ দুিটেক দখলও কেরিছল। িকন্তু েস সময়
েসািভেয়ত রািশয়ার গােয় মার্িকন যুক্তরাষ্ট্র ও তার িমত্ররা িবপুল
িবিণেয়াগ সত্ত্েবও একিট আঁচড়ও িক কাটেত েপেরেছ? কারণ েসখােন বহু
িমত্র েদশ থাকেলও পািকস্তান িছল না।
পািকস্তােনর মাদ্রাসাগুেলােত েয ইসলােমর চর্চা হয় েসখােন নামাযেরাযা, হজ-যাকােতর পাশাপািশ িজহাদ আেছ। শিরয়েতর প্রিতষ্ঠার
তািগদও আেছ। আর েস ইসলামী জ্ঞান চর্চায় েযাগ িদচ্েছ িবশ্েবর নানা
েদেশর যুবক। এখােনই মার্িকনীেদর ভয়। তারা চায়, মুসলমানেদর ইসলাম
চর্চায় নামায-েরাযা, হজ-যাকাত, িবেয়-শাদী ও িবিব তালােকর মসলা
থাকেব -েসটুকুই যেথষ্ট। িকন্তু শিরয়েতর প্রিতষ্ঠা ও িজহাদ থাকেব
এবং েখলাফেতর প্রিতষ্ঠা থাকেব -েসিট হেত পাের না। ভারেত ব্িরিটশ
শাসকরা তােদর দীর্ঘ শাসনামেল ইসলাম চর্চােক এর বাইের েযেত েদয়িন।
মুসলমানেদর স্বাধীন েকারআন চর্চােক তারা েমেন িনেত পাের না।
মার্িকন যুক্তরাষ্ট্র ও তার িমত্ররা পািকস্তানসহ সকল মুসিলম

েদেশর স্কুল-কেলজ ও মাদ্রাসার িসেলবােস সংেশাধন আনেত চাপ িদচ্েছ।
তারা জােন, িজহাদ থাকেল আগ্রাসী েদেশর িবরুদ্েধ প্রিতেরাধ যুদ্ধও
থাকেব। িজহাদ শুরু হেব শিরয়েতর প্রিতষ্ঠা িনেয়ও। শিরয়ত হল
েসক্িযউলার আইন-আদালেতর িবরুদ্েধ এক িবকল্প িবধান, এিট একিট
িবকল্প
মূল্যেবাধ।
অথচ
মার্িকন
যুক্তরাষ্ট্র
েনতৃত্বাধীন
পাশ্চাত্য তােদর আইন-আদালত ও মূল্যেবােধর িবরুদ্েধ েকান িবকল্প
িবধান েমেন িনেত চায় না। আফগািনস্তােন মার্িকনী হামলার মূল কারণ
েতা েসটাই। তারা িবশ্বটােক একিট গ্েলাবাল িভেলজ মেন কের। চায়, েস
গ্েলাবাল িভেলেজ অিভন্ন পাশ্চাত্য মূল্যেবাধ ও আাইেনর প্রিতষ্ঠা।
তােদর ব্যািভচারী বা মদ্যপায়ী নাগিরকগণ েকান মুসিলম েদেশ েবড়ােত
িগেয় শিরয়িত আইেনর মুেখ পড়ুক েসিট তারা েমেন িনেত পােরনা।
মার্িকনীরা এজন্যই েয েকান েদেশ ইসলামী শিরয়ত প্রিতষ্ঠার
িবেরাধী। তােদর অবস্থান তাই আল্লাহর িবরুদ্েধ। আর মার্িকনীরা
েযটা পািকস্তােন বা অন্যান্য মুসিলম েদেশ চায়, ভারত েসিটই
বাস্তবায়ন করেছ তার খাঁচায় অন্তরীণ ভারতীয় মুসলমানেদর উপর। ফেল
ভারতীয় মুসলমানেদর ইসলাম চর্চায় নামায-েরাযা আেছ, হজ-যাকাত এবং
তাবিলগও আেছ। িকন্তু শিরয়েতর প্রিতষ্ঠার েকান ভাবনা েনই। িজহাদও
েনই। ফেল এ এক অপূর্ণাঙ্গ ইসলাম। ভারত সরকার ইসলােমর েস মেডলই
আওয়ামী লীগারেদর িদেয় বাংলােদেশ বাস্তবায়ন করােত চায়। বাংলােদেশর
রাজপেথ তাই শিরয়ত প্রিতষ্ঠার দাবী িনেয় সড়েক মানুষ না নামেল িক
হেব, লাগাতর েবেড় চেলেছ তাবিলগ জামােতর ইজেতমায় েলােকর সমাগম।
এিট িঠক, পািকস্তান আজও
একিট ইসলামী রাষ্ট্র রূেপ প্রিতষ্ঠা
পায়িন। তেব যা প্রিতষ্ঠা েপেয়েছ েসিটও িক বাংলােদেশ বা ভারেত িক
ভাবা যায়? অন্য েকান মুসিলম েদশও িক এতটা এিগেয়েছ। তুরস্েক েতা
েমেয়েদর মাথায় উড়না পেড় িবশ্বিবদ্যালেয় বা কর্মস্থেল যাওয়া
িনিষদ্ধ। অপর িদেক ভারত? েসখােন মসিজদ বা মাদ্রাসা িনর্মান করার
সহেজ অনুমিত েমেল না। ফেল িদল্িল, েমাম্বাইেয়র ন্যায় অেনেক শহের
মানুষ জুম্মার নামায পড়েছ রাজপেথ দাঁিড়েয়। গরু েকারবানী িনিষদ্ধ
করা হেয়েছ বহু প্রেদেশ। অেনক শহের মাইেক আযানও েদওয়ার অনুমিতও
েনই। এই হল ভারতীয় মুসলমানেদর স্বাধীনতা।
পািকস্তান প্রিতষ্টার কেয়ক বছেরর পর সমগ্র উলামা একত্িরত হেয় ২২
দফা ইসলামী মূল নীিত অনুেমাদন কের। আজও েসিট পািকস্তােন
শাসনতন্ত্েরর েমৗিলক অংশ যা ধােপ ধােপ শিরয়েতর প্রিতষ্ঠােক
সরকােরর উপর বাধ্যতামূলক কের েরেখেছ। এবং অসম্ভব কের রেখেছ
শিরয়েতর িবরুদ্েধ েকান আইন প্রণয়ন। ফেল পািকস্তােন শিরয়ত
পিরপূর্ণ ভােব প্রিতষ্িঠত না হেল িক হেব, েস সম্ভাবনা এখনও

িবলুপ্ত হয়িন। প্রবর্িতত কেরেছ ব্লাফেফমী আইন।।আল্লাহ ও তাঁর
রাসূেলর িবরুদ্েধ িলখেল বা বলেল প্রাণদণ্ড হয়। অথচ ভারেত েসিট
ভাবাও যায়। শিরয়েতর প্রিতষ্ঠা িনেয় স্বপ্নও েদখা যায় না। িবল্িডং
প্রিতষ্ঠা করেত হেল ভূিম চাই। পািকস্তান মুসলমানেদর জন্য েসই
ভূিমটা িদেয়েছ। তাই যতিদন পািকস্তােন থাকেব েস সম্ভাবনাও থাকেব।
অথচ বাংলােদেশ আজ শিরয়ত দূের থাক, গঠনতন্ত্ের িবসিমল্লাহ রাখাই
অসম্ভব হচ্েছ। অসম্ভব হেয়েছ িজহােদর উপর বই প্রকাশ করা। িজহাদেক
বলা হচ্েছ সন্ত্রাস। ইসলামী সংগঠনগুেলােক িজহাদী সংগঠন বেল তার
েনতােদর েজেল ঢুকােনা হচ্েছ। বাংলােদেশ প্রকৃত অবস্থা, রাজা যা
কের সভাসদ কের শতগুণ। সভাসদরা িনর্যাতেন বাড়াবািড় কের রাজার মন
জুগােনার সার্েথ। আওয়ামী লীগ েনতাকর্মীরা তাই ভারতীয়েদর েচেয়ও
ভারতীয়। তারা ব্যস্ত ভারতীয় মিনবেদর খুিশ করা িনেয়। ক্ষমতায়
থাকার জন্য ভারতেক খুিশ করািটেক তারা অপিরহার্য মেন কের। তাই
ভারেত িহজাব, ইসলামী সংগঠন বা ইসলাম চর্চার িবরুদ্েধ যা হচ্েছ,
বাংলােদেশ হচ্েছ তার েচেয় অেনক েবশী।

অরক্িষত বাংলােদশ
বােঘর পাল দ্বারা েঘরাও হেল িবশাল হািতও েরহাই পায় না। তাই েয
জঙ্গেল বােঘর বাস েস জঙ্গেলর হািতরাও দল েবঁেধ চেল। বাংলােদেশর
বাস্তবতা হল, মুসিলম িবশ্ব েথেক িবচ্িছন্ন এক েদশ। েঘরাও হেয় আেছ
আগ্রাসী িহন্দুেদর দ্বারা। ফেল বাংলােদশ এক অরক্িষত েদশ। এেদশিটর
সীমাবদ্ধতা প্রচুর। েয েকান েদেশর প্রিতরক্ষার খরচ িবশাল। আর
ভারেতর মত একিট িবশাল আগ্রাসী েদেশর িবরুদ্েধ েস খরচ েতা আেরা
িবশাল। এ বাস্তবতার িদেক েখয়াল েরেখই বাংলার তৎকালীন েনতা খাজা
নািযমউদ্িদন, েসাহেরায়ার্িদ, আকরাম খান প্রমুখ ব্যক্িতবর্গ ১৯৪৬
সােল মুসিলম লীেগর পার্লােমন্টারী সভায় েলােহার প্রস্তােব
সংেশাধনী এেনিছেলন এবং পািকস্তােন েযাগ েদবার পক্েষ িসদ্ধান্ত
িনেয়িছেলন। পূর্ব বাংলা এভােবই পািকস্তােন প্রেবশ কেরিছল েসেদেশর
সবেচেয় বড় প্রেদেশ রূেপ। অথচ এরূপ পািকস্তানভূক্িতেকই আওয়ামী লীগ
েনতাকর্মীরা বলেছ পািকস্তােন উপিনেবিশক শাসন। িনেরট িমথ্যাচার আর
কােক বেল? েকান েদেশ উপিনেবিশক শাসন গড়েত হেল যুদ্ধ লড়েত হয়।
প্রেয়াজন পেড় মীর জাফরেদর। প্রেয়াজন পেড় লর্ড ক্লাইভ ও পলািশর।
প্রশ্ন হল, ১৯৪৭েয় েক িছল েসই মীর জাফর? েক িছল ক্লাইভ? েস মীর
জাফর িক িছেলন েসাহেরায়ার্দী? খাজা নািজমুদ্িদন বা আকরাম খাঁ
যারা বাংলােক পািকস্তান ভূক্ত কেরিছেলন? আর উপিনেবিশক বািহনীই বা

েকাথায়? েমজর িজয়া, েমজর সিফউল্লাহ, েমজর আব্দুল জিলল, েমজর
খািলদ েমাশার্রফ িক তেব েস উপিনেবিশক বািহনীেত েযাগ িদেয়িছেলন?
এিট এক িনেরট িমথ্যাচার।
১৯৪৭েয় পািকস্তােনর প্রিতষ্ঠার পর েদশিটর প্রধানতম সমস্যা িছল
গণতন্ত্র প্রিতষ্ঠার। েস সমস্যার সমাধানিট আেদৗ িবভক্ত হওয়ার
মধ্েয িছল না। গণতন্ত্র প্রিতষ্ঠা েপেল পািকস্তােনর বৃহত্তম
প্রেদশ রূেপ শুধু পািকস্তােনর রাজনীিতেক নয়, সমগ্র মুসিলম
উম্মাহর রাজনীিতেত এবং েস সােথ িবশ্ব রাজনীিতেতও বাঙালী
মুসলমানরা প্রভাব েফলেত পারেতা। িকন্তু েশখ মুিজব েস সুেযাগ
েথেকও তােদরেক বঞ্িচত কেরেছন। এিট তাঁর আেরক অপরাধ। তেব
এক্েষত্ের জনগণও িনর্েদাষ নয়। জনগেণর অপরাধ, তারা িনর্বািচত
কেরেছ গণতন্ত্র হত্যাকাির এক ফািসস্টেক। শুধু েয েভাট িদেয়েছ তা
নয়, অর্থ এবং রক্তও িদেয়েছ। েস সােথ পরম বন্ধু রূেপ গ্রহণ কেরেছ
ভারতীয়েদর। অপর িদেক ভারেতর েমাহ শুধু একাত্তের নয়, আজও
তা
েবঁেচ আেছ সমগ্র বাংলােদশ জুেড়। েসিট গ্রাস করেছ শুধু
েসক্িযউলারেদরই নয়,বহু ইসলামপন্িথেকও। তােদর িবভ্রাট,ভারেতর িবজয়
এবং বাংলােদেশর উপর প্রিতষ্িঠত ভারেতর আিধপত্যেকও তারা িনেজেদর
িবজয় ও িনেজেদর অর্জন বেল উৎসবও করেছ। িচন্তা-েচতনার এ এক ভয়ানক
আত্মঘািত রূপ। েরাগ না সারেল েসিট প্রিতিদন বােড়। েতমিন বােড়
েচতনার েরাগও। তাই েয েরাগ এক সময় ভারতপন্িথেদর িছল েসিট এখন
অন্যেদরও গ্রাস করেছ। বাংলােদেশর স্বাধীন অস্িতত্েবর িবরুদ্েধ এর
েচেয় ভয়ানক হুমিক আর িক হেত পাের? ০৭/০৬/২০১১

