িবিবধ ভাবনা (৪৩)
িফেরাজ মাহবুব কামাল
১. অভাব সভ্য রুিচর
বাঘ এক বাের মাত্র একটা িশকার ধের। েসিট হজম করার পর আেরকিট ধের। েস রীিত
স্ৈবরাচাির শাসকেদরও। তারাও একটা একটা কের রাজৈনিতক শত্রুেদর ঘাড় মটকায়।
ফ্যািসবাদী হািসনা তার িশকার ধরার কাজিট কর্েনল ফারুক ও তাঁর সাথীেদর
িদেয় শুরু কেরিছল। জামায়াত, িবএনিপ ও েহফাজেতর েনতাকর্মীগণ তখন হািসনার
রাজৈনিতক শত্রু িনর্মূেলর েস িনষ্ঠুর তান্ডবিট নীরেব েদখিছল। এরপর আেস
জামায়াত েনতােদর ফাঁসীেত চড়ােনার পালা। তখন িবএনিপ ও েহফাজেত েনতাকর্মীগণ
েসিটেকও নীরেব েদেখেছ। হয়েতা তারা েভেবিছল জামায়াত েতা তােদর েলাক নয়।
অতএব তােদর িনর্মূেল ক্ষিত িক? তাছাড়া িবএনিপ েনতৃত্েব রেয়েছ ভাষানীপন্থী
বামেদর প্রভাব। এ বােমরা েকানকােলই জামায়ােতর বন্ধু িছল না। এরপর এেলা
িবএনিপ এবং িহফাজেতর েনতা-কর্মীেদর গুম ও খুন করার পালা। েদেশর জনগণ
েসিটেক নীরেব েদেখেছ; স্ৈবরাচার তাড়ােত তারা কখেনাই রাস্তায় নােমিন। এখন
হামলা হচ্েছ জনগেণর জানমাল ও ইজ্জেতর উপর। ডাকািত হেয় েগল জনগেণর েভাট
এবং কবের েগল গণতন্ত্র। প্লাবন এেসেছ গুম, খুন, ধর্ষণ ও সন্ত্রােসর। েদশ
এখন দুর্বৃত্তেদর জন্য আপদমুক্ত। তারা যা চায়, এখন িবনা বাধায় তা করেত
পাের।
েনকেড় েযমন কােরা বন্ধু নয়, েতমিন স্ৈবরাচাির দুর্বৃত্ত শাসকগণও কােরা
বন্ধু নয়। তারা সবার শত্রু। তাই মহল্লায় েনকেড় ঢুকেল িবভক্ত হেল চেল না।
তখন ঐক্যবদ্ধ ভােব েনকেড় বধ করেত হয়। স্ৈবরাচাির শাসকগণ িহংস্র পশুর
েচেয়ও েবশী িহংস্র। পশু গণহত্য বা গণধর্ষণ কের না। িকন্তু মানবরূপী পশুগণ
কের। তাই স্ৈবরাচাির শাসক তাড়ােত সভ্য জনগণেক একতাবদ্ধ হেত হয়। িকন্তু
এক্েষত্ের বাংলােদশীেদর ব্যর্থতািট িবশাল। ঘরবাড়ী েথেক আবর্জনা সরােনার
জন্য সভ্য রুিচ লােগ। েতমিন রুিচ লােগ দুর্বৃত্েতর শাসন েথেক মুক্ত হেয়
সভ্য েদশ গড়েত। বাংলােদশীেদর ব্যর্থতা এখােনই। সভ্য রুিচ থাকেল তারা িক
কখেনা গণতন্ত্েরর শত্রু বাকশালী মুিজবেক বঙ্গবন্ধু ও জািতর িপতা বলেতা?
২. তান্ডব গুন্ডা রাজত্েবর
আল জািজরা ডক্যুেমন্টারীেত েসনাপ্রধান েজনােরল আিজেজর ভাই খুিন হািরসেক
বলেত শুনা েগল, “পুিলশই েতা বড় গুন্ডা। পুিলশ থাকেত িক গুন্ডা লােগ?” ২৬
মার্েচ

েমাদীর

ঢাকায়

আগমেনর

িবরুদ্েধ

েদশজুেড়

প্রিতবাদ

িমিছল

হয়।

ব্রাহ্মনবািড়য়া ও হাটহাজারীেত িমিছেলর উপর বাংলােদেশর পুিলশ গুলী কের ২১

জনেক হত্যা কের। এভােব প্রমান কের, খুিন হািরস পুিলেশর চিরত্র িনেয় যা
বেলেছ তা কতটা বাস্তব। বরং পুিলশ েয গুন্ডােদর েচেয়ও েবশী গুন্ডা –েসিটও
তারা

প্রমাণ

কেরেছ।

তােদর

কারেণই

বাংলােদেশ

প্রিতষ্ঠা

েপেয়েছ

িনেরট

গুন্ডারাজত্ব। এবং গুন্ডারাজত্েব যা অসম্ভব হয় -তা হেলা সভ্য ভােব জীবনযাপন। পিরতােপর িবষয় হেলা, বাংলােদেশর জনগণ রাজস্ব েদয় পুিলশেবশী নৃশংস
গুন্ডা প্রিতপালেন।
৩. িনকৃষ্টতর পশুর েচেয়ও
গরু-ছাগেলর পানাহার হেলই চেল। পানাহার েপেল গলায় দিড় িনেয় বাঁচেত তােদর
অসুিবধা হয়না। তখন দিড় িছঁড়েত্ তারা েচষ্টাও কেরনা। অথচ সভ্য মানুেষর
পিরচয়

েতা

এটাই,

তারা

শুধু

পানাহার

িনেয়

ভােব

না,

েভােটর

অিধকার

ও

স্বাধীন ভােব কথা বলা ও েলখােলিখর অিধকারও চায়। তেব মানুষ যখন গরুছাগেলর
পর্যােয় েপৗঁেছ, তারাও তখন স্েরফ পানাহার িনেয় ভােব। গণতন্ত্র ও মানিবক
অিধকার িনেয় তারা ভােব না। এরূপ মানুেষরা গণতন্ত্র উদ্ধাের কখেনা রাস্তায়
নােম না। গরুছাগেলর সংখ্যাবৃদ্িধেত েযমন স্ৈবরচাির শাসক িবপেদ পেড় না,
েতমিন িবপেদ পেড় না এরূপ পশুচিরত্েরর মানুেষর সংখ্যাবৃদ্িধেত। বাংলােদেশ
তাই জনসংখ্যা বাড়েল িক হেব, দুর্বৃত্তেদর শাসন তােত িনর্মূল হয়িন। এবং
বােড়িন মানিবক অিধকার ও গণতন্ত্রচর্চা।
মানুষ গরুছাগেলর স্তের েপৗঁেছ েচতনাশূণ্যতার কারেণ। স্ৈবরাচাির শাসকেদর
মূল কাজ তাই জনগেণর েচতনার আগ্রাসন করা। েচতনার ভূিম িবধ্বস্ত হেল জনগণ
পিরনত হয় গরুছাগল বা তার েচেয়ও িনকৃষ্ট জীেব। বাংলােদেশ েচতনা িবনােশর েস
কাজিট এতই সফল ভােব হেয়েছ েয, িবশ্বিবদ্যালেয়র শত শত িশক্ষক, সুপ্িরম
েকার্ট ও হাইেকার্েটর বহু িবচারপিত, েসনাবািহনীর বহু েজনােরল এবং বহু
বুদ্িধজীবী

২০১৮

সােলর

েভাটডাকািতর

িনর্বাচনেক

সুষ্ঠ

িনর্বাচন

বেল।

গরুছাগলও কখেনা এভােব দুর্বৃত্তেদর পক্ষ েনয় না। পিবত্র েকার’আেন এ ধরেণর
মানুষেদরেক গরুছাগেলর েচেয়ও িনকৃষ্ট বলা হেয়েছ। তােদর চিরত্র িনেয় মহান
আল্লাহতায়ালার িনেজর ভাষ্যিট হেলা: “উলািয়কা কা’আল আনয়াম, বালহুম আদাল।”
অর্থ:

“তারাই

হেলা

গবাদী

পশুর

ন্যায়,

বরং

তার

েচেয়ও

িনকৃষ্ট।”

মহান

আল্লাহতায়ালার এ েকার’আনী বানী েয কতটা িনর্ভূল –তারই িনখুঁত প্রদর্শনী
হচ্েছ বাংলােদেশ। মানুষরূপী এ পশুগুেলা বনজঙ্গেল বাস কের না। বরং বাস কের
জনপেদ। তােদর অবস্থান শুধু সংসেদ নয়, বরং েদেশর আদালত, িবশ্বিবদ্যালয়,
িমিডয়া, বুদ্িধবৃত্িত ও প্রশাসেন। বাংলােদশ েতা এেদর হােতই অিধকৃত। পশুগণ
কখেনাই

গণতন্ত্র

ও

মানিবক

অিধকার

মানবরূপী এ পশুগণ।
৪. সবেচেয় বড় অপরাধী হেলা সরকার

েকেড়

েনয়

না,

িকন্তু

েকেড়

িনেয়েছ

সভ্য েদেশ আইন বানােনা হয় নাগিরকেদর েমৗিলক অিধকার সুিনশ্িচত করার জন্য।
সভ্য সরকােরর কাজ শুধ জনগেণর জানমাল ও ইজ্জেতর সুরক্ষা েদয়া নয়, বরং
তােদর গণতান্ত্িরক অিধকােরর প্রিতরক্ষা েদয়াও। আর অসভ্য েদেশ আইন বানােনা
হয় েস অিধকার েকেড় েনয়ার জন্য। অথচ েকেড় েনয়ার েস কাজই েবশী েবশী হচ্েছ
বাংলােদেশ। তাই জনগেণর অিধকার নাই স্বাধীন ভােব কথা বলা, েলখােলিখ ও
িমিটং-িমিছেলর। েস অিধকার েকেড় েনয়ার জন্য িডিজটাল আইন বানােনা হেয়েছ।
অথচ অপরাধ শুধু মানুেষর প্রাণ ও অর্থ েকেড় েনয়া নয়, অপরাধ হেলা স্বাধীনতা
ও গণতান্ত্িরক অিধকার েকেড় েনয়াও। এিদক িদেয় বাংলােদেশ সবেচেয় অপরাধী
চক্রিট েচার-ডাকাতেদর দলগুিল নয়; বরং েসিট হেলা েদেশর সরকার। হািসনা
সরকার এ কােজ মােঠ নািমেয়েছ তার দলীয় গুন্ডা বািহনীেক। এেদর হােতই নৃশংস
ভােব লাশ হেত হেলা আবরার ফাহাদেক। েকান সভ্য েদেশ িক এমনিট ঘেট? স্ৈবর
শাসকগণ একিট েদেশ েয কীরূপ অসভ্য শাসন প্রিতষ্ঠা িদেত পাের –বাংলােদশ
হেলা তারই নিজর।
৫. সংকট অপূর্ণাঙ্গ মুসিলম হওয়ায়
মুসিলম জীবেন ইবাদেতর পিরিধিট িবশাল। তােক শুধু নামায-েরাযা ও হজ্জ-যাকাত
পালন করেল চেল না। এরূপ ইবাদেতর লক্ষ্য হেলা, ব্যক্িতর জীবেন পিরশুদ্িধ
আনা। িকন্তু মুসিলমেক বাঁচেত হয় এর েচেয় বৃহত্তর লক্ষ্যেক সামেন েরেখ।
েসিট হেলা সমাজ ও রাষ্ট্র্েরর বুেক পিরশুদ্িধ আনা। সভ্যতর সমাজ ও সভ্যতার
িনর্মােণর কাজ েতা একমাত্র তখনই সম্ভব হয়। এবং ইসলাম একমাত্র তখনই িবজয়ী
হয়। েস দািয়ত্ব পালন করেত িগেয় মুসিলম জীবেন অিনবায় হয় িজহােদর ন্যায়
সর্বশ্েরষ্ঠ ইবাদত। তখন ইসলামী রাষ্ট্েরর িনর্মাণ, অন্যােয়র িনর্মূল ও
ন্যােয়র প্রিতষ্ঠা, শিরয়েতর প্রেয়াগ ও ঐক্যগড়া ইত্যািদ বহু ফরজ কাজ তার
জীবেনর িমশেন পিরণত হয়। এরূপ কােজ না নামেল পূর্ণ মুসিলম হওয়া যায় না।
েদেশ পূর্ণ মুসিলম না বাড়েল িবজয়ী হয় শয়তান।
মুসিলমেদর আজেকর বড় সমস্যািট হেলা তােদর ধর্মকর্ম ও ইবাদত স্েরফ নামাযেরাযা ও হজ্জ-যাকােত সীিমত হেয় েগেছ। ফেল সমাজ ও রাষ্ট্র দখেল েগেছ
শয়তানী

শক্িতর

হােত।

অথচ

রাষ্ট্র

ও

সমাজ

শয়তানী

শক্িতর

দখেল

েগেল

ব্যক্িতও িনরাপদ থােক না। রাষ্ট্র েয স্েরােত ভােস ব্যক্িতেকও তখন েস
স্েরােত ব্যক্িতেকও ভাসেত হয়।
৬. বাঙালীর েবওকুিপ
িশকার ধরাই বােঘর স্বভাব। বাঘেক কখেনাই েপাষ মানােনা যায় না, তার সােথ
েদাস্িতও চেল না। েতমিন স্বভাব হেলা ভারেতর ন্যায় আগ্রাসী েদশগুেলার। তাই
শুধু বাঘ-ভালুেকর ন্যায় িহংস্র পশুগুিলেক িচনেল চেল না, দানেবর ন্যায়

েদশগুেলােকও িচনেত হয়। বাঘেক েভড়া মেন কের যারা গলা জিড়েয় ধের -তারাই
বােঘর েপেট যায়। এরূপ েবওকুেপর সংখ্যা বাংলােদেশ
অিত িবশাল। এেদর হােতই বাংলােদেশ রাজনীিত্ ও বুদ্িধবৃত্িত। এরাই ১৯৭১’েয়
ভারেতর গলা জিড়েয় ধেরিছল। ভারতী েসনাবািহনীেক বাংলােদেশ েডেক এেনিছল এবং
ভারতীয় বািহনীেক িবজয়ী কেরিছল। ভারেতর েপেট ঢুকার পর এরাই এখন ভারতেক
গািল েদয়। ১৪/০৪/২০২১

