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অপরাধঃ নৃশংস েদশ ডাকািতর
বাংলার মানুষ েদশিটর সমগ্র ইিতহােস দুইবার ভয়াবহ অপরাধকর্েমর
িশকার হেয়েছ। প্রথমবার েসিট ঘেট ১৭৫৭ সােল ঔপিনেবিশক ইংেরজ
ডাকাতেদর হােত। তােত বাংলার স্বাধীনতার উপরই শুধু ডাকািত হয়িন,
ডাকািতেত িনঃস্ব হেয় েগেছ েদেশর রাজভাণ্ডার, গ্রােম-গঞ্েজ জনগেণর
অর্থভাণ্ডার এবং কৃিষভাণ্ডার। তােত েনেম আেস ১১৭৬ সােলর ভয়ানক
দুর্িভক্ষ -তােত মারা যায় েদশিটর এক-তৃতীয়াংশ জনগণ। দ্িবতীয়বার
ভয়ানক অপরাধকর্মিট ঘেট ২০১৮ সােলর ৩০েশ িডেসম্বের। েসিট ঘেট
েদশীয় ডাকাতেদর হােত। তােত ডাকািতর খপ্পের পেড় সমগ্র েদশ;
ডাকািতর িশকার হয় প্রিতিট প্রাপ্ত-বয়াস্কা নর-নারী। েসিদনিটেত
িছনতাই হেয় যায় েদেশর ভাগ্য িনর্ধারেণ জনগেণর স্বাধীনতা। েস
নৃশংস েভাট-ডাকািতর ফেল জনগণ পিরণত হয় ডাকাতেদর হােত িজম্িম
দর্শেক। েদেশর রাজস্বভাণ্ডার, িবেদশ েথেক পাওয়া েলােনর অর্থ,
সরকাির-েবসরকাির ব্যাংক ও বীমা েকাম্পানী, সরকাির জায়গাজিম এবং
বনভূিমর উপর পূর্ণ-দখলদাির প্রিতষ্িঠত হয় ক্ষমতাসীন ডাকাতেদর।
বাংলােদেশর ইিতহােস স্মরণীয় ঘটনারূেপ এ বর্বর ঘটনাও যুগ যুগ
েবঁেচ থাকেব েয, ২০১৮ সােলর ৩০েশ িডেসম্বর েদেশ একিট সংসদীয়
িনর্বাচন হেয়িছল। েস িনর্বাচেনর িবজয়ী হওয়ার দাবী িনেয় েশখ
হািসনা আজ প্রধানমন্ত্রী। িকন্তু প্রশ্ন হেলা, েয সংসদীয়
িনর্বাচেনর েদাহাই িদেয় েশখ হািসনা ক্ষমতায় অিধষ্িটত -েসিট েয
আেদৗ েকান িনর্বাচন িছল না তা িনেয় িক েকান সন্েদহ আেছ? িনর্বাচন
সুষ্ঠ হওয়ার শর্ত হেলা তােত প্রিতফলন ঘটেত হেব জনগেণর রােয়র।
িকন্তু েস িনর্বাচেন েসিট হয়িন। বরং তােত প্রকাশ েপেয়েছ স্েরফ
েভাট-ডাকাতেদর ইচ্ছার। েসিদেনর েস িবশাল েভাট-ডাকািতর অপরাধিট আজ
দিলল-দস্তােবজ িনেয় িদেনর আেলায় প্রকাশ পাচ্েছ। েসরূপ এক অকাঠ্য
প্রমাণ ২৩/০৭/১৯ তািরেখ ৈদিনক প্রথম আেলা প্রকাশ কেরেছ; এবং েসিট
সুশাসেনর জন্য নাগিরক (সুজন)’েয়র পক্ষ েথেক প্রকািশত িরেপার্েটর
বরাত িদেয়।

গত ৩০ িডেসম্বেরর িনর্বাচেন েভাট-ডাকািতর েস নগ্ন িচত্রিট হেলাঃ
১). ১ হাজার ২৮৫িট েভাট েকন্দ্ের িবএনিপর ধােনর শীষ প্রতীেক
েকােনা েভাটই পেড়িন; ২). ধােনর শীষ ১ শতাংেশর কম েভাট েপেয়েছ ৬
হাজার ৭৫িট েকন্দ্ের; ৩). িবএনিপ েজােটর প্রার্থীরা ১ শতাংশ েভাট
েপেয়েছন ৩ হাজার ৫০১িট েকন্দ্ের এবং ৪). ২ শতাংশ েভাট েপেয়েছন ২
হাজার ৫৩৫িট েকন্দ্ের। ৪০ হাজার ১৫৫িট েকন্দ্েরর ফলাফল িবশ্েলষণ
কের সুজন বলেছ, অিধকাংশ েকন্দ্েরই েনৗকা ও ধােনর শীেষর েভােটর
পার্থক্যিট অস্বাভািবক। তােদর অিভমত হেলা, েয েকান িবচাের
িনর্বাচেনর ফলাফলিট িবস্ময়কর। িবএনিপর প্রার্থীগণ েদেশর েকান
একিট েকন্দ্ের শূণ্য েভাট পােব বা প্রদত্ত েভােটর মধ্েয মাত্র ১
েথেক ২ শতাংশ েভাট পােব েসিট িক িবশ্বাসেযাগ্য? িকন্তু েস
অিবশ্বাস্য কাণ্ডিটই েসিদন ঘেটেছ িনর্বাচেনর নােম। এরূপ িবস্ময়কর
কাণ্ড একমা্ত্র ডাকািতর মাধ্যেমই সম্ভব, েকান িনর্বাচেন নয়।
ডাকািতর মাধ্যেম িনঃস্ব মানুষও মুহুর্েতর মধ্েয েকািট েকািট
টাকার মািলক হয়; এবং বহু েকািট টাকার মািলক মুহুর্েতর মধ্েয
িনঃস্ব িভখারীেত পিরণত হয়। গত িনর্বাচেন েসিটই করা হেয়েছ অিত
পিরকল্িপত ভােব। আওয়ামী লীগ ও তার িমত্র দলগুিল েসিদন পিরিণত
হেয়িছল এক ভয়াবহ ডাকাত দেল। বাংলােদেশর ইিতহােস এ বর্বরতাও যুগ
যুগ েবঁেচ থাকেব।
িনর্বাচেনর পরিদন ৩১ িডেসম্বর িবিবিস বাংলার এক প্রিতেবদেন বলা
হয়, একাদশ জাতীয় সংসদ িনর্বাচেন িবিভন্ন আসেনর ফলাফেল েনৗকা
প্রতীেকর িবপরীেত ধােনর শীেষর েয েভাট পেড়েছ, েসিট িবস্ময়কর।
অেনক আসেন আওয়ামী লীেগর প্রার্থী যত েভাট েপেয়েছন, িবএনিপর
প্রার্থী তার মাত্র ১০ ভােগর ১ ভাগ েভাট েপেয়েছন বেল িনর্বাচন
কিমশেনর ফলাফেল েদখােনা হয়। জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট ও িবএনিপর
প্রার্থীেদর অিভেযাগ, এমনিট সম্ভব হেয়েছ েভােটর আেগর রােত েনৗকায়
িসল িদেয় ব্যালট বাক্স ভর্িত করার কারেণ। কেয়কিট আসেনর েভাট
পর্যােলাচনা কের িবিবিস তার প্রিতেবদেন বেল, িসরাজগঞ্জ-২ আসেন
প্রিতদ্বন্দ্িবতা কেরেছন িবএনিপর রুমানা মাহমুদ ও আওয়ামী লীেগর
হািবেব িমল্লাত। হািবেব িমল্লাত েপেয়েছন ২ লাখ ৯৪ হাজার ৮০৫
েভাট। অন্যিদেক রুমানা মাহমুদ েপেয়েছন মাত্র ১৩ হাজার ৭২৮ েভাট।
অর্থাৎ িবএনিপর েচেয় আওয়ামী লীগ ২ লাখ ৮১ হাজার ৭৭ েভাট েবিশ
েপেয়েছ। অথচ এ আসেন ২০০৮ সােলর িনর্বাচেন িবএনিপর রুমানা মাহমুদ
প্রায় ১ লাখ ২৮ হাজার েভাট েপেয় িনর্বািচত হেয়িছেলন।
নরিসংদী-২ আসেন িবএনিপর স্থায়ী কিমিটর সদস্য আবদুল মঈন খান ১৯৯১

সাল েথেক পরপর িতনিট িনর্বাচেন জয়ী হন। ২০০৮ সােল এ আসেন িবএনিপ
পরািজত হেলও আবদুল মঈন খান ৭০ হাজােরর েবিশ েভাট েপেয়িছেলন।
িকন্তু িবিবিসর প্রিতেবদন অনুযায়ী এবােরর িনর্বাচেন িতিন েপেয়েছন
মাত্র ৭ হাজার ১০০ েভাট। তাঁর প্রিতদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীেগর
প্রার্থী েপেয়েছন প্রায় ১ লাখ ৭৫ হাজার েভাট। িসেলট-১ আসেন
িবএনিপর প্রার্থী প্রায় ১ লাখ ৭৫ হাজার েভােটর ব্যবধােন পরািজত
হন। অথচ মাত্র কেয়ক মাস আেগ অনুষ্িঠত িসেলট িসিট করেপােরশন
িনর্বাচেন েময়র পেদ িবএনিপর প্রার্থী জয়লাভ কেরেছন। িসেলট-১
আসনিটেত অিধকাংশ েভাটার িসেলট মহানগর এলাকায় বসবাস কেরন। মাত্র
কেয়ক মােসর ব্যবধােন একই জায়গায় িবএনিপর প্রার্থী কীভােব এত
িবশাল েভােটর ব্যবধােন পরািজত হেলন, েসিট অেনেকর কােছ িবস্ময়কর
েঠেকেছ। ৩ জানুয়াির প্রথম আেলা িরেপার্ট কের, েভােটর ব্যবধােন
অতীেতর সব েরকর্ড ছািড়েয় েগেছ এবােরর িনর্বাচন। চট্টগ্রােমর ১৬িট
আসেন আওয়ামী লীগ েনতৃত্বাধীন েজাট েযখােন ৮৫ শতাংেশর েবিশ েভাট
েপেয়েছ, েসখােন িবএনিপ েজাট েপেয়েছ মাত্র ১০ শতাংশ েভাট। অথচ এর
আেগর িনর্বাচনগুেলােত এই দুই দেলর েভাট িছল প্রায় সমান। ২০০৮
সােল নবম সংসদ িনর্বাচেন িবএনিপ েজাট চট্টগ্রােমর ১৬িট আসেনর
মধ্েয ৪িটেত িজেতিছল। েসবার তারা চট্টগ্রােম ৪৫ দশিমক ৯৩ শতাংশ
েভাট েপেয়িছল। আওয়ামী লীগ েজাট িজেতিছল ১১িট আসেন। তােদর েভাট
িছল ৪৬ দশিমক ১৫ শতাংশ। একাদশ সংসদ িনর্বাচেন ওই ১৬িট আসেনই
আওয়ামী লীগ ও তার েজােটর প্রার্থীরা জয়ী হন। এবার আওয়ামী লীগ
েজাট েমাট প্রদত্ত েভােটর ৮৫ দশিমক ১৮ শতাংশ েভাট পায়। অন্যিদেক
১৬িট আসেন িবএনিপ েজােটর প্রার্থীরা েপেয়েছন প্রদত্ত েভােটর ১০
দশিমক ৩৯ শতাংশ েভাট। জামানত হািরেয়েছন ১০ জন প্রার্থী।
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বলেছ, ৭৫িট আসেনর ৫৮৬িট েকন্দ্ের যতগুেলা ৈবধ েভাট পেড়েছ, তার স
বগুেলাই েপেয়েছ েনৗকা মার্কার প্রার্থীরা। এসব েকন্দ্ের ধােনর শী
ষ
িকংবা অন্য প্রার্থী েকান েভাটই পানিন। সুজন তুেল ধেরেছ, চট্টগ্র
াম১০ আসেনর কথা। এই আসেন গণসংহিত আন্েদালেনর ৈসয়দ মারুফ হাসান রুমী
শূন্য েভাট েপেয়েছন। েসিট জািনেয়িছেলন িরটার্িনং অিফসার। িকন্তু
িনর্বাচন কিমশন েথেক কািশত েকন্দ্র-িভত্িতক ফলাফেল েদখা যাচ্েছ,
িতিন
২৪৩
েভাট
েপেয়েছন।
েসিট
জািনেয়েছ
সুজন।সুজেনর
প্রিতেবদেন
আেরা
বলা
হেয়েছ,
১০৩

িট আসেনর ২১৩িট েকন্দ্ের শতভাগ েভাট পেড়েছ। এ িবষয়িটও িক
িবশ্বাসেযাগ্য?এরূপ শতভাগ েভাট েতা তখনই পেড় যখন েভাট িদেত
েভাটারেক আসেত হয় না, েস কাজিট কের রােতর আঁধাের বেস ডাকােতরা।
মীর জাফর সুলভ ভূিমকা িনর্বাচিন কিমশেনর
বাংলােদেশর রাজনীিতেত েচার-ডাকাত ও েভাট-ডাকাতেদর মত অপরাধীেদর
সংখ্যািট িবশাল। ফেল িনর্বাচেন েভাট ডাকািত হওয়ার সম্ভাবনািটও
িবশাল। িকন্তু ডাকাত ধরার দািয়ত্ব েতা িনর্বাচিন কিমশেনর। েস
কােজ তােক সহায়তা েদয়ার কােজ িনেয়ািজত িছল েদেশর বহু লক্ষ সামিরক
ও েবসামিরক মানুেষর জনবল। যােত িছল প্রশাসিনক কর্মকর্তা, পুিলশ ও
েসনাবািহনীর েলােকরা। তেব দেল েলাকবল থাকেলই চেল না, িনর্বাচিন
কর্তাব্যক্িতর ডাকাত ধরার যুদ্েধ আেপাষহীন ইচ্ছাও থাকেত হয়।
িবশাল েসনাবািহনী িনেয় মীর জাফেরর ন্যায় ময়দােন নীরেব দাঁিড়েয়
থাকেল যুদ্ধ জয় না। িনর্বাচন কিমশনার বস্তুতঃ েসিটই কেরেছন।
েচােখর সামেন ডাকািত হেলও ডাকাত ধরায় িতিন েকান সিদচ্ছা
েদখানিন। বরং ডাকাত না ধের িতিন ডাকািতর কাজিট িনরাপেদ করেত
িদেয়েছন। এবং
িনর্বাচন।

এভােব

েদশবাসীেক

উপহার

িদেয়েছন

েভাট-ডাকািতর

সুষ্ঠ িনর্বাচন এবং ডাকািতর িনর্বাচেনর ফলাফেলর মােঝ পার্থক্যিট
েয কতটা িবস্ময়কর বা অস্বাভািবক হেত পাের –৩০েশ িডেসম্বেরর
িনর্বাচনিট
িছল
তারই
প্রমাণ।
প্রধান
িনর্বাচন কিমশনার েক এম নুরুল হুদাও সাংবািদকেদর একথা বলেত বাধ্য
হেয়েছন েয, িবিভন্ন েকন্দ্ের শতভাগ েভাট পড়া স্বাভািবক
ঘটনা নয়। িকন্তু প্রশ্ন হেলা, কীরূেপ ঘটেলা েস অস্বাভািবক ঘটনা?
শত ভাগ েভাট িবেশষ একিট দেলর পক্েষ পড়া েয স্বাভািবক নয় –এটুকু
বলেলই িক িনর্বাচিন কিমশনােরর দািয়ত্ব েশষ হয়? তাঁর দািয়ত্ব িক
স্েরফ ফলাফল েঘাষণা করা? েভাট েকন্দ্রগুিলেত েকন এবং কীরূেপ এরূপ
অস্বাভািবক ফলাফল ঘটেলা –েস িবষেয় তদন্েতর দািয়ত্বিট েতা জনগেণর
নয়। িবেরাধী দেলরও নয়। বরং েস দািয়ত্ব েতা িনর্বাচিন কিমশনােরর।
েস কােজর জন্যই িতিন েবতন পান। অথচ েস সাংিবধািনক দািয়ত্বিট িতিন
ইচ্ছা কেরই এিড়েয় েগেছন –েযন িনর্বাচেন অিনয়েমর িকছুই ঘেটিন। তার
েস িনষ্ক্িরয়তার মধ্েযও একিট রাজৈনিতক উদ্েদশ্য িছল –েযমনিট িছল
মীর জাফেরর। েসিট িছল আওয়ামী লীেগর ঘের িনর্বাচিন িবজয়েক েপৗঁেছ
েদয়া।
গত ৩০ িডেসম্বেরর িনর্বাচন েয আেদৗ সিঠক ভােব হয়িন তা িনেয় কােরা

মেনই েকান রূপ সন্েদহ থাকার কথা নয়। সুজেনর িরেপার্ট েসিটই েচােখ
আঙুল িদেয় েদিখেয় িদেয়েছ। েভাট-ডাকািতর অপরাধেক েশখ হািসনা আেদৗ
লুকােত পােরিন। েভাট ডাকািত েয িবশাল ভােব হেয়েছ েস প্রমাণ িবপুল
ভােব চািরিদেক ছিড়েয় িছিটেয় রেয়েছ। েভাটেকন্দ্ের িনেয়ািজত
কর্মকর্তাগণ েযমন েসগুিল িনজ েচােখ েদেখেছ। েতমিন েটর েপেয়েছ
জনগণও। তাছাড়া যত েচষ্টাই েহাক, অপরাধীরা কখেনাই তােদর অপরােধর
আলামত পুরাপুির লুকােত পাের না।
েভাট-ডাকাতরাও জােন তােদর ডাকািত কতটা ব্যাপক ও নৃশংস ভােব
হেয়েছ। িকন্তু েসিট তারা কখেনাই স্বীকার কের না; েসিট কের
ডাকােতর মাল ঘের রাখার স্বার্থ্েয। ডাকােতরা তাই শুধু অিত জােলম
ও নৃশংসই হয় না, অিতশয় িমথ্যাবাদীও হয়। তাই সাংবািদকেদর প্রশ্েনর
জবােব আওয়ামী লীেগর েনতাগণ বলেছ, ধােনর শীেষর প্রার্থীেদর শূণ্য
েভাট পাওয়ার কারণ, িবএনিপ-েনতৃত্বাধীন েজাট িনর্বাচন বয়কট কেরেছ
এবং তােদর েভাটারগণ েভাটই িদেত আেসিন।
েক িদেব অপরাধীেদর শাস্িত?
২০১৮ সােলর ৩০েশ িডেসম্বর বাংলােদেশর মািটেত েয ভয়ংকর অপরাধ ঘেট
েগেছ এবং তােত েদশ েয ডাকাতেদর হােত অধীকৃত হেয়েছ -তা িনেয় িক
সামান্যতম সন্েদহ আেছ? সভ্য ও সুশীল সমােজর আলামত হেলা েসখােন
প্রিতষ্ঠা পায় আইেনর শাসন এবং কার্যকর হয় অপরাধীেদর শাস্িত েদয়ার
রীিত। েসিট না থাকািটই জঙ্গেলর অসভ্যতা। সভ্য মানুেষর পিরচয় তাই
শুধু েপাষাক-পিরচ্ছদ, পানাহাের বা গৃহিনর্মােণ ধরা পেড় না। স্েরফ
টুিপ-দািড় ও নামায-েরাযােতও ধরা পেড় না। ধরা পেড় অপরাধীেদর
িনর্মূেলর আেয়াজন েদেখ। তাছাড়া মশামািছ িনর্মূেল ব্যর্থ হেল তার
আযাবিটও িক কম? তখন েরাগব্যাধীর মহামািরেতই লক্ষ লক্ষ মানুষেক
অকােল মরেত হয়। েতমনিট ঘেট অপরাধীেদর িনর্মূেল ব্যর্থ হেল। তখন
েচার-ডাকাত, খুিন, ধর্ষকগণও েদেশর েনতা, িপতা, বন্ধু ও শাসেকর
পিরচয় িনেয় ঘােড়র উপর েচেপ বেস। তখন পেথ ঘােট িনরপরাধ মানুষেক
গুম, খুণ ও ধর্িষত হেত হয়। তখন িবচােরর নােম কারাবােস বা ফাঁিসেত
ঝুেলও মরেত হয়। বাংলােদেশ েতা অিবকল েসিটই হচ্েছ্।
অপরাধীেদর িনর্মূেল মহান আল্লাহতায়ালার িনর্েদশনামাও িক কম
গুরুত্বপূর্ণ? পিবত্র েকারআেন সুরা ইমরােনর ১১০ নম্বর আয়ােত মহান
আল্লাহতায়ালা মুসিলমেদর সর্বশ্েরষ্ঠ জািত রূেপ েঘাষণা িদেয়েছন।
এবং েকন তােদর প্রাপ্য এ িবেশষ মর্যাদািট, েসিটও িতিন উক্ত আয়ােত
উল্েলখ কেরেছন। এ িবেশষ মর্যাদার কারণ এ নয় েয, মুসিলেমরা েবশী

েবশী নামায-েরাযা পালন কের, হজ্েব যায় বা দান-খয়রাত কের। বরং েস
কারণিট হেলা, তারা ন্যােয়র প্রিতষ্ঠা েদয় এবং রাষ্ট্েরর বুক েথেক
িনর্মূল কের অপরাধীেদর। অথচ বাংলােদেশ হচ্েছ উল্েটািট। যারা
েচার-ডাকাত ও েভাট-ডাকাত এবং যারা খুন-গুম-সন্ত্রােসর রাজনীিতর
েহাতা -তােদরেক িনর্মূল না কের শাসক রূেপ েমেন েনয়া হচ্েছ। এমন
িক িবচার চাওয়া হচ্েছ েচার-ডাকাতেদর কােছ! তােদরেক মহামান্যও বলা
হচ্েছ। েচার-ডাকাতেদর এভােব মাথায় েতালার কারেণ বাংলােদশ িবশ্েবর
প্রায় দুই শতিট রাষ্ট্রেক হািরেয় দুর্নীিতেত ৫ বার প্রথম হেয়েছ।
এ হেলা অপরাধীেদর েমেন েনয়া এবং অপরাধ পিরচর্যা েদয়ার ফল। তারা
অপরােধ েবঈমান কােফরেদরও হার মািনেয়েছ! এ জগতেজাড়া ব্যর্থতা িনেয়
তারা পরকােলই বা মুখ েদখােব কী কের?
গত িনর্বাচেন অিত কুৎিসত ও অস্বাভািবক কাণ্ডিট ঘিটেয়েছ িনর্বাচিন
কিমশনার িনেজ। এিট িনেজই শাস্িতেযাগ্য এক িবশাল অপরাধ। েসিট
হেলা, শতভাগ েভাট পড়া েয একমাত্র েভাট-ডাকািতেতই সম্ভব –েসিট
অন্যরা বুঝেলও তা িনেয় িতিন েকান কথাই বেলনিন। বরং েস অস্বাভািবক
ডাকািতর িনর্বাচনেক িতিন সুষ্ঠ িনর্বাচন বেল চািলেয় িদেয়েছন। এবং
এভােব িতিন েভাট-ডাকাতেদর হােত িবজয় তুেল িদেলন। এিট েয তার
সাংিবধািনক দািয়ত্েবর সােথ চরম গাদ্দাির -েসিট বুঝার সামর্থ্য িক
তার আেছ? িবিবিসর সাংবািদক ও েকািট েকািট সাধারণ মানুষ েসিট েটর
েপেলও িতিন িনেজ েটর না পাওয়ার ভান কেরেছন। এিট হেলা এক চরম
িবেবকশূণ্যতা। এমন িবেবকশূণ্য মানুেষরা েচােখর সামেন ডাকািত হেত
েদেখও েসিট না েদখার ভান কের। বরং ডাকাতেক বাঁচােত ডাকাতেদর পক্ষ
েনয়।
িনেজর
দািয়ত্ব
এড়ােত
িনর্বাচিন
কিমশনার
বেলেছন,
িনর্বাচনকালীন অথবা েগেজট প্রকােশর আেগ েকউ যিদ সুিনর্িদষ্টভােব
অিভেযাগ করেতা, তেব িনর্বাচনকিমশন তা তদন্ত কের েদখেতা। তার
কথা,
েয
িবষেয় েকউ অিভেযাগ কেরিন বা েকােনা সুিনর্িদষ্ট অিভেযাগ আেসিন, ে
গেজট েনািটিফেকশন করার পের আর িকছু করার থােক না। এমন অস্বাভািবক
কথা একমাত্র চরম দািয়ত্বহীন ব্যক্িতরাই বলেত পাের। কথা হেলা, তার
অবস্থান িছল অপরােধর ঘটনাস্থেল এবং অপরাধীেদর মােঝ। সংঘিটত
অপরাধেক িনজ েচােখ েদখার েয সুেযাগ তার হেয়েছ েসিট েদেশর অন্য
েকান ব্যক্িতর ভাগ্েয জুেটিন। িকন্তু িতিন েদেখও না েদখার ভান
কেরেছন। এিটও িক কম অপরাধ।
কথা হেলা, অপরাধ িক কখেনাই তামািদ হয়? যত েদরীেতই েহাক অপরাধীেক

শাস্িত েদয়াই সভ্য সমােজর রীিত। চুির-ডাকািত বা খুেনর সােথ জিড়ত
অপরাধীগণ ১০ বা ২০ বছর পের ধরা পড়েলও তােদরেক শাস্িত েপেত হয়।
তাছাড়া েকাথাও চুির-ডাকািত বা হত্যার ঘটনা ঘটেল অপরাধীেদর ধরার
কাজিট দুেয়ক িদেনর মধ্েযই েশষ করেত হেব -েসিট িক েকান সভ্য আইনআদালেতর িবধান? বরং সুিবচার িনশ্িচত করার স্বার্েথ অপরাধীেদর
ধরার কােজ ইিত টানা যায় না, বরং বছেরর পর বছর েলেগ থাকেত হয়।
অতীেত এমন িক বাংলােদেশও েদখা েগেছ িনর্বািচত হওয়ার দুই-িতন বছর
পরও িবজয়ী প্রার্থীর িবজয়েক অৈবধ েঘাষণা করা হেয়েছ।
জনগণ িক বাঁচেব আত্মসমর্পণ িনেয়?
েচার-ডাকাতেদর ধরার কাজিট েতা রাষ্ট্েরর। রাষ্ট্রেক
আসামীেদর ধরেত হয় এবং তােদর শাস্িতও িদেত হয়। জনগণ
ঘরবািড় ও পানাহার চায় না, চায় সুিবচার। এজন্যই
রাজস্ব েদয়। িকন্তু গত িনর্বাচেন িনর্বাচিনর কিমশন

তাই বাদী হেয়
রাষ্ট্র েথেক
জনগণ সরকারেক
েস দািয়ত্বিট

আেদৗ পালন কেরিন। বরং পােশ দািড়েয়েছ ডাকাতেদর। ফেল েদশ অিধকৃত
হেয়েছ ভয়ানক েভাট-ডাকাতেদর হােত। েকান সভ্য েদেশই ডাকািতর
মাধ্যেম অর্িজত সম্পদ বা ক্ষমতার মািলক েকানিদনই েকান ডাকাত হেত
পাের না। েসিট দশ বছর বা িবশ বছর পের হেলও। েয েদেশ আইন-আদালত
আেছ েসেদেশর িনয়ম েতা এটাই, স্েরফ ডাকািতর মাল েফরত িনেলই িবচার
েশষ হয় না। ডাকািত করার দৃষ্টান্তমূলক শাস্িতও ডাকাতেদর িদেত হয়।
িকন্তু েস সভ্য কাজিট িক বাংলােদেশর চলমান অসভ্য প্েরক্ষাপেট
সম্ভব?
ডাকাতেদর হােত যখন েদশ অিধকৃত হয়, তখন তােদর হােত অিধকৃত হয়
েদেশর আইন-আদালতও। কােদরেক আদালেতর কাঠগড়ায় েতালা হেব এবং
িবচােরর নােম শাস্িত েদয়া হেব -েস হুকুমিটও তখন ডাকাতেদর পক্ষ
েথেক আেস। তখন িবচােরর নােম শাস্িত েদয়া হয় সরকার িবেরাধীেদর।
তাই এমন আদালত েথেক িবচার চাওয়ািটও চরম বুদ্িধহীনতা। িবচােরর
দািয়ত্ব তখন জনগণেক িনেত হয়। তাছাড়া ডাকাতগণ ডাকািতর মাল কখেনাই
স্েবচ্ছায় েফরত েদয়। আদায় কের িনেত হয়। েফরত েনয়ার েস কাজিট অিত
ব্যয়বহুল। েস কাজ তাই দািয়ত্বশীল প্রিতিট সভ্য রাষ্ট্েরর। িকন্তু
েসরূপ সভ্য রাষ্ট্র কখেনাই স্েরফ জনগেণর রাজস্ব দােন বা েভাট
দােন গেড় উেঠ না। একােজ ব্যয় হয় জনগেণর অর্থ, রক্ত, শ্রম ও েমধা।
ইসলােম এিট সর্েবাচ্চ ইবাদত তথা িজহাদ; এ পেথই অপরাধীেদর শাসন
িনর্মূল হয় এবং সুশাসন প্রিতষ্ঠা পায়। তখন িনর্িমত
হয় উচ্চতর
সভ্যতা। এিটই নবী-রাসূলেদর পথ। মুসিলমেদর হােত সর্বকােলর
সর্বশ্েরষ্ঠ সভ্যতা িনর্িমত হেয়িছল েতা এ পেথই।

নামায-েরাযা, হজ্ব-যাকােতর ন্যায় সকল ইবাদেতর কাজ হেলা এরূপ
সর্েবাচ্চ ইবাদেতর জন্য ঈমানদার ৈতির করা। এ পিবত্র কােজ যারা
প্রাণ েদয় তারা পায় িবনা িহসােব জান্নাত। পিবত্র েকারআেন েস
প্রিতশ্রুিত এেসেছ বার বার। নবীজী (সাঃ)র সাহাবাগণ েসিট বুঝেতন
এবং তার উপর আমলও করেতন। ফেল এ পিবত্র িজহােদ শতকরা ৭০ ভােগরও
েবশী সাহাবা শহীদ হেয়েছন। যােদর মােঝ েস িবিনেয়াগ নাই, তােদরেক
বাঁচেত হয় েচার-ডাকাতেদর কােছ নীরব আত্মসমর্পণ িনেয়। েচারডাকাতগণ তখন মাথায় উেঠ এবং জনগেণর অর্েথ তারা িবরামহীন
িবজেয়াৎসবও কের। তখন অসম্ভব হয় িসরাতুল মুস্তাকীেম চলা। প্রশ্ন
হেলা, বাংলােদেশর জনগণ িক বাঁচেব েভাট-ডাকাতেদর কােছ এরূপ অসভ্য
আত্মসমর্পণ িনেয়? ২৪/০৭/২০১৯

