িবিবধ ভাবনা (৩৭)
িফেরাজ মাহবুব কামাল
১. পরাধীনতা িনেয় উৎসব
বাংলােদেশর

সরকার

িবরাট

ধুমধােম

স্বাধীনতার

৫০তম

বার্িষকী

উৎসব

করেত

যাচ্েছ। খবের প্রকাশ ১২ েকািট টাকা ব্যয় করেব দুবাইেয়র িবশ্বিবখ্যাত
টাউয়ার বুর্েজ খিলফায় আেলাক সজ্জা িদেত। িকন্তু এ উৎসব কার স্বাধীনতা
িনেয়? েকান একিট েদশ স্বাধীনতা েপেল স্বাধীনতা পায় েস েদেশর জনগণ। িকন্তু
বাংলােদেশ েকাথায় েস স্বাধীনতা? েদেশর জনগণ স্বাধীন ভােব কথা বলেত পাের
না, িলখেত পাের না এবং িমিছল-িমিটং করেত পাের না। েদশ জুেড় েভাট ডাকািত
করেল সামান্যতম শাস্িতও হয়না। িকন্তু স্বাধীন ভােব কথা বলেল গুম হেত হয়,
েজেল েযেত হয়, িনর্যািতত হেত হয় এবং িনর্মম ভােব লাশ হেত হয়। লাশ হেয়েছ
বুেয়েটর ছা্ত্র আবরার ফাহাদ। সম্প্রিত লাশ হেলা মুশতাক আহম্মদ। েভােটর
অিধকার িছনতাই হেয়ছ বহু আেগই। এেতা িনেরট পরাধীনতা! জনগণ েকন এ পরাধীনতা
উদযাপেন রাজস্ব িদেয় অর্থ েজাগােব?
যারা স্বাধীনতা েপেয়েছ তারা বাংলােদেশর জনগণ নয়, তারা হেলা েচারডাকাত,
েভাটডাকাত
হািসনা।

ও গুম-খুন-সন্ত্রােসর নায়কগণ। পূর্ণ স্বাধীনতা ডাকাত সর্দারনী

জনগণ

স্বাধীনতা

এ

েপেয়েছ

ডাকাত
ভারত।

সর্দারনীর
ভারত

হােত

স্বাধীনতা

িজম্িম।
েপেয়েছ

ডাকাতেদর

সােথ

বাংলােদেশর

অবাধ

পদ্মা

ও

িতস্তাসহ ৫৪িট নদীর পািন তুেল িনেত। তারা স্বাধীনতা েপেয়েছ বাংলােদেশ
মধ্য

িদেয়

বাস

ও

ট্রাক

িনেয়

এপার-ওপার

কিরেডােরর

সুিবধা

েভােগর।

স্বাধীনতা েপেয়েছ বাংলােদেশর সমুদ্র বন্দগুিল ব্যবহােরর।
৩. েকন পতেনর পেথ মুসিলমগণ?
মুসিলম উম্মাহর অবস্থা এমন এক িবশাল বাগােনর ন্যায় েযখােন রেয়েছ ১৫০
েকািট গাছ। িকন্তু েস বাগােনর সব গাছ ফল েদয় না; ফল েদয় গুিট কেয়ক মাত্র।
িকন্তু বাগােনর মািলক মহান আল্লাহতায়ালা চান ফল িদেব বাগােনর প্রিতিট
গাছ, কারণ পানাহার ও আেলাবাতাস িনচ্েছ েতা সব গাছগুেলাই।
িনছক পানাহাের বাঁচার মধ্েয েকান কল্যাণ নাই। সংখ্যায় বৃদ্িধেতও েকান
মর্যদা নাই। মর্যাদা েতা কর্েমর কারেণ। েকার’আেন তাই বলা হেয়েছ, “ওয়া িল
কুল্িল দারাজািতন িমম্মা আিমলু।” অর্থ: সকল মর্যাদা আমেলর মধ্েয। েস
মর্যাদা েযমন জুেট এ দুিনয়ায়, েতমিন আেখরােত। আর নবীজী (সা:)’র হাদীস:
সবেচেয় মর্যাদাকর আমল হেলা জ্ঞানার্জন করা ও জ্ঞানদান করা। তাই যারা

জ্ঞােনর রাজ্েয্ এেগায় তারাই মহান আল্লাহতায়ালার কােছ মর্যাদা পায়। েস
জ্ঞানীরা মর্যাদা পায় িবশ্বমােঝও। অপর িদেক জ্ঞানহীনতা েনয় পতেনর পেথ।
মুসিলমেদর আজেকর পতন, পরাজয় ও মর্যদাহীনতার মূল কারণ, জ্ঞােনর রাজ্েয
পশ্চাদপদতা। প্রশ্ন হেলা, এ জ্ঞানহীেনরা িক আেখরােত েকান মর্যাদা পােব?
৩. বাংলােদেশর েরকর্ড
পশু তাড়ােনার েলাক না থাকেল জনপদ জুেড় পশুরা রাজত্ব পায়। েতমিন েদেশ
েচারডাকাত

তাড়ােনা

ও

তােদর

শাস্িত

েদয়ার

েলাক

না

থাকেল

রাজত্ব

পায়

েচারডাকােতরা। তারই পারেফক্ট উদাহরণ হেলা আজেকর বাংলােদশ। েদেশর পুিলশ,
আদালত ও েসনাবািহনীর কাজ হেয়েছ ডাকাতেদর সুরক্ষা েদয়া। ফেল বাংলােদেশ
জনগেণর েভাট িনর্বাচেনর আেগর রােত ডাকািত হেয় েগেলও েকউ গ্েরফতার হয়না।
েস অপরােধ কােরা েকান শাস্িতও হেলা না। জনগেণর কাজ হেয়েছ এ েচারডাকাতেক
না তািড়েয় ডাকাত সরদারনীেক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলা। েকান সভ্য ব্যক্িত
িক

এমনিট

কের?

এিট

েতা

ডাকাতপাড়ার

সংস্কৃিত।

অথচ

এ

অসভ্য

সংস্কৃিতই

বাংলােদশ প্রিতষ্ঠা েপেয়েছ।
৪. ডাকাত দেলর রীিত
ডাকাত দেলর সরদার কখেনাই তার ডাকাত দেল ভাল েলাকেক েনয় না। কারণ, তােত
ডাকািতেত সাহায্য েমেল না। তাই েস েখাঁেজ জঘন্য চিরত্েরর অিতশয় ঝানু
ডাকাতেক। তখন কদর পায় ডাকাতগণ। এবং অসম্ভব করা হয় ভাল মানুেষর রাজনীিত,
বুদ্িধবৃত্িত ও ইজ্জত িনেয় বাঁচা। তখন ভাল েলােকর পক্েষ রাজনীিত ও সরকাের
থাকা অসম্ভব হয়। েদশ তখন একিট জঙ্গেল পিরণত হয়। েচারডাকাত ও েভাটডাকাতেদর
হােত েদশ অিধকৃত হওয়ার এিটই হেলা সবেচেয় বড় নাশকতা। এজন্যই হািসনার কােছ
েজনােরল আিজেজর এেতা কদর। কারণ, আিজজ উেঠ এেসেছ ডাকাত পিরবার েথেক; তার ৪
ভাই খুিন। এবং েস সােথ েস তার ডাকািত কােজ িবপুল সামর্থ্য েদিখেয়েছ ২০১৮
সােল েভাট ডাকািতেত।
৫. জান্নােতর পথ ও জাহান্নােমর পথ
জান্নােত নানা বর্ণ, নানা অঞ্চল ও নানা ভাষার মানুষ পরস্পের ভাইেয়র মত
েসৗহার্দ ও সম্পৃিত িনেয় বসবাস করেব। েসখােন েকান িববাদ ও িবভক্িত থাকেব
না। ভাষা, বর্ণ ও অঞ্চেলর উর্দ্েধ উেঠ তােদর একিটই পিরচয় হেব েয তারা
মুসিলম।

ঈমানদারেদর

জন্য

এিটই

হেলা

মহান

আল্লাহতায়ালার

েদয়া

একমাত্র

পিরচয়। তাই যারা জান্নােতর েযাগ্য হেত চায় তােদরেক দুিনয়ার বুেক্ও েস
ভােব ভাতৃসুলভ মুসিলম পিরচয় িনেয় বাঁচার েযাগ্যতা অর্জন করেত হয়।
সাহাবাগণ েস কাঙ্িখত সামর্থ্যিট অর্জন কেরিছেলন। তারা বর্ণ, ভাষা, েগাত্র

ও আঞ্চিলক পিরচেয়র উর্দ্েধ উঠেত েপেরিছেলন। িকন্তু মহান আল্লাহতায়ালার
েদয়া েস পিরচয় আজেকর মুসিলমেদর কােছ গুরুত্ব পায়িন। তারা েবেছ িনেয়েছ
বর্ণ, ভাষা, েগাত্র ও আঞ্চিলক পিরচেয় িবভক্িতর েদয়াল গড়ার পথ। মুসিলম
উম্মাহ তাই ৫৭িট জাতীয় ও েগাত্রী রাষ্ট্ের িবভক্ত। বাঙালী, আরব, কুর্িদ,
ইরানী, মালয়ী ইত্যািদ পিরচয় িনেয় েবেড় উঠাটাই তােদর কােছ গুরুত্বপূর্ণ।
িবভক্িতর পথ মাত্রই আযােবর পথ –েস কথা পিবত্র েকার’আেন সুস্পষ্ট ভােব বলা
হেয়েছ। যারা পরকােল জান্নাত েপেত চায় তারা িক েস পথ েবেছ িনেত পাের?
৬. িবশ্েবর সবেচেয় বড় েজলখানা
যখন েকান ভূিমর চারপােশ েদয়াল বা কাঁটা তােরর েবড়া েদয়া হয় তখন েস
জায়গাটা গরুছাগেলর েখায়ার অথবা েজলখানায় পিরণত হয়। েজেলর চার পােশ উঁচু
েদয়াল বা কাঁটাতােরর েবড়া থােক। বাংলােদেশর চারপােশ েস েবড়া িদেয়েছ
ভারত। পািকস্তানী আমেল ভারত এরূপ েবড়া েদয়িন। এ েদয়াল একাত্তেরর অর্জন।
ফেল বাংলােদশ পিরণত হেয়েছ িবশ্েবর সবেচেয় বড় েজলখানায়।
েজলখানার বািসন্দােদর কথাবলা, েলখােলিখ ও িমিটং-িমিছেলর স্বাধীনতা থােক
না। িনর্বাচেন অংশ েনয়া ও েভাটদােনর স্বাধীনতা থােক না। বাংলােদশীেদরও েস
স্বাধীনতা নাই। এেদেশ স্বাধীন ভােব কথা বলেল, েলখােলিখ করেল বা িমিটংিমিছল

করেল

িনর্যািতত

হেত

হয়

এবং

লাশ

হেত

হয়।

এ

হেলা

বাংলােদেশর

স্বাধীনতার অবস্থা –যা িনেয় আবার উৎসবও হচ্েছ!
৭. দেশর ও েদেশর ভাবনা িনেয় বাঁচা
িনেজর স্বার্েথ ও িনজ পিরবােরর স্বার্েথ সবাই িকছু না িকছু কের। েসরূপ
কাজিট পশু-পাখীও কের। িকন্তু েদেশর কল্যােণ েক কতটুকু কের -েস িহসাব বা
েস ভাবনা ক’জেন? েস ভাবনা নাই বেলই বাংলােদশ আজ েচারডাকাতেদর দখেল। অথচ
েক কতটা কাজ দেশর জন্য ও েদেশর জন্য করেলা -পরকােল েস িহসাবই গুরুত্ব
পােব। েস কােজর িভত্িতেত জান্নাত জুটেব।

৮. পরাজেয়র পথ
মহান আল্লাহতায়ালা ঈমানদারেদর একতা পছন্দ কেরন। এবং িতিন ঘৃনা কেরন তােদর
অৈনক্যেক। যারা একতাবদ্ধ হয়, তােদরেক িতিন িবজয় েদন। যারা িবভক্ত হয়
তােদর পরাজয় েদন। মুসিলমগণ িবভক্িতর পথ ধেরেছ। ফেল তারা সর্বত্র পরািজত।
১৯/০৩/২০২১।

