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আওয়ামী রাজনীিতর নাশকতা
প্রত্েযক েনতাই তার অনুসািরেদর জন্য িলগ্যাসী তথা অনুকরণীয়
িশক্ষা েরেখ যায়। েস িলগ্যাসী েবঁেচ থােক অনুসািরেদর রাজনীিত,
সংস্কৃিত ও আচার-আচরেণ। েতমন এক িলগ্যাসী েশখ মুিজবও েরেখ েগেছন।
বাংলােদেশ আজ
েয আওয়ামী-বাকশালীেদর দুঃশাসন চলেছ তার শুরু েশখ
হািসনা েথেক নয়, আজেকর আওয়ামী লীগও নয়; বরং এর শুরু েশখ মুিজেরব
হােত। আজও তা চলেছ মুিজেবর ঐিতহ্য ধের। আওয়ামী লীেগর সর্বসমেয়র
ভাবনা েস মুিজবী ঐিতহ্য আঁকেড় থাকায়। গাছ েযমন িশকড় েথেক শক্িত
সঞ্চয় কের আজেকর আওয়ামী লীগও েতমিন বল পাচ্েছ েস মুিজবী ঐিতহ্য
েথেক। েরাগব্যাধী ও ক্যান্সার সব সময়ই একই রূপ িসম্পটম িনেয়
হািজর হয়। যক্ষা আজ েথেক দশ বছর আেগ েযরূপ উপসর্গ িনেয় হািজর
হেতা আজও েসরূপই আেস। আগামীেতও একই ভােব আসেব। বাংলােদেশর
ইিতহােস আওয়ামী লীগ এক ভয়ানক েরাগ। ফেল দলিট যখনই ক্ষমতায় আেস
তখন একাকী আেস না,সােথ আেন তার স্বভাবজাত িসম্পটমও। আেন ভয়ানক
আযাব। েস আযােবর কারেণ ১৯৭১ েথেক ১৯৭৫’েয় েযরূপ ভয়ানক িবপর্যয়
সৃষ্িট হেয়িছল,েদশিটর সমগ্র ইিতহােস আর েকান কােলই েতমনিট ঘেটিন।
তােত েয শুধু গণতন্ত্র, সুশাসন, েমৗিলক মানিবক অিধকার মারা
িগেয়িছল তা নয়, বরং ভয়ানক দুর্িভক্ষ ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রােস মারা
পেড়িছল লক্ষািধক মানুষ। দলিটর ২০০৮-েয়র িবজয় এবং ২০১৪ ও ২০১৮
সােলর েভাট-ডাকািতর িনর্বাচন বাংলােদেশর জন্য কল্যাণ বেয় আেনিন,
বরং নািমেয় এেনেছ হত্যা-গুম-ধর্ষণ-সন্ত্রাস ও েজল-জুলুেমর এক
ভয়ানক দুঃশাসন।
যক্ষা-কেলরার ন্যায় েকান সংক্রামক েরাগ-ব্যাধীেক বুঝেত হেল
প্রথেম তার জীবাণুেক সনাক্ত করেত হয়। েতমিন আওয়ামী লীেগর দুঃশাসন
বুঝেত হেল বুঝেত হয় তার মূল জীবাণুেক। আর েস ঘাতক জীবাণুিট হেলা
েশখ মুিজব িনেজ। এবং েসিট আজও
েবঁেচ আেছ আওয়ামী লীেগর েনতাকর্মীেদর মােঝ। প্রিতিট িবধ্বংসী জীবাণুরই নাশকতা থােক,মুিজেবর
ক্েষত্ের েস নাশকতািট হেলা তাঁর িবনাশী রাজৈনিতক েচতনা। েস েচতনা
শুধু চিরত্েররই িবনাশ ঘটায় না,েদশ ও েদেশর সংস্কৃিতরও িবনাশ
ঘটায়। েস মুিজবী েচতনায় আনন্দ ও উৎসব েদশ ভাঙ্গােত,গড়ােত নয়।
সর্ববৃহৎ মুসািলম রাষ্ট্র পািকস্তান ভাঙ্গােত তারা েযমন িবপুল

আনন্দ েপেয়েছ,এখন আনন্দ পােছ বাংলােদেশর িবনােশ। েস মুিজবী
নাশকতার বাংলােদেশ প্রথম প্রকাশ ঘেটিছল তাঁর বাহাত্তর েথেক
পঁচাত্তেরর দুঃশাসেন। েকান েদশপ্েরিমক েনতাই েদেশর এক ইঞ্িচ ভূিম
শত্রুর হােত তুেল েদেয় না। অথচ মুিজব আনন্দ িচত্েত বাংলােদেশর
ভূিম েবরুবািড় ইউিনয়ন ভারেতর হােত তুেল িদেয়িছল। মুিজেবর মৃত্যু
ঘেটেছ, িকন্তু তাঁর েস ঘাতক রাজনীিত মারা পেড়িন। বরং আজও
েস
রাজনীিত অিবকল েবঁেচ আেছ তাঁর কন্যা েশখ হািসনা ও আওয়ামী লীেগর
রাজনীিতর মােঝ।
১৯৭৫েয় মুিজেবর মৃত্যু এবং ১৯৭৫ েথেক ১৯৯৬-অবিধ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা
েথেক তাঁর দেলর দূের থাকার ফেল মুিজেবর স্বপ্েনর েস রাজনীিত ও
তাঁর কুকীর্িতগূেলা আত্মেভালা বাঙালীেদর অেনেকই ভূেল িগেয়িছল।
ইিতমধ্েয
অেনেকই
ভূেল
িগেয়িছল
তাঁর
একদলীয়
বাকশালী
স্ৈবরাচার,দলীয়
ক্যাডারেদর
সন্ত্রাস,রক্িষবািহনীর
অত্যাচার,ইসলািম িশক্ষা ও রাজনীিত-িবেরাধী নীিত,সীমাহীন ভারতীয়
লুণ্ঠন,১৯৭৪েয়র ভয়ানক দুর্িভক্ষ,েস দুর্িভক্েষ লক্ষািধক মানুেষর
মৃত্যু এবং অসংখ্য জালপড়া বাসন্িতর কথা। েস স্মৃিত প্রবীনেদর
মােঝ িকছুটা েবঁেচ থাকেলও নতুন প্রজন্েমর তা জানার সুেযাগ
জুেটিন। এেত প্রচণ্ড লাভ হেয়িছল েশখ মুিজেবর। িতিন অেনেকর মেন
েবঁেচ িছেলন িনেজ যা নন তার েচেয়ও এক িবশাল পিরচয় িনেয়। িকন্তু
আজ আবার েস মুিজবী শাসেনর েস স্মৃিত বাংলােদেশ েনেম এেসেছ ভয়ানক
তাণ্ডব িনেয়। ফেল সুেযাগ িমেলেছ আওয়ামী-বাকশালীেদর চিরত্রেক
পুনরায় েদখার।

মুিজেবর অপরাধ
মুিজেবর অপরােধর তািলকািট িবশাল। তাঁর িবশ্বাসঘাতকতা শুধু
গণতন্ত্েরর িবরুদ্েধ নয়।েসিট বাংলােদেশর স্বাধীন অস্িতত্ব ও
ইজ্জেতর িবরুদ্েধও। িতিন িবশ্বমােঝ বাংলােদেশর অপমান বািড়েয়েছন
নানা ভােব। শােয়স্তাখােনর সমৃদ্ধ বাংলােদশেক িতিন িবশ্েবর দরবাের
িভক্ষার তলাহীন ঝুিল রূেপ পিরিচত কেরেছন। িতিনই সর্বপ্রথম েকেড়
িনেয়িছেলন বাকস্বাধীনতা এবং বন্ধ কেরিছেলন সকল িবেরাধী পত্িরকা।
গণতন্ত্রেক িতিন কবরস্থােন পািঠেয়িছেলন এবং উপহার িদেয়িছেলন
প্রকাণ্ড দুর্িভক্েষর। েদেশর ভূিম েবরুবািড় তুেল েদয়ার পাশাপািশ
ভারতেক িদেয়িছেলন পদ্মার উপর ফারাক্কা বাঁধ িদেয় পািন তুেল েনয়ার
অিধকার। েদশেক িতিন পিরণত কেরিছেলন ২৫ সালা দাসচুক্িতেত আবদ্ধ

ভারেতর আজ্ঞাবহ এক করদ রাজ্েয। আওয়ামী লীেগর দুঃশাসন িনেয়
জনাব
বদরুদ্িদন
উমর
িলেখেছন,“একাত্তেরর
যুদ্ধকালীন ৯ মাস ছাড়া পািকস্তান আমেলর েকান কােলই অবস্থা
এতটা খারাপ িছল না যা আওয়ামী শাসনামেল হেয়েছ।”
েশখ মুিজব ১৯৭০’েয়র িনর্বাচেন েভাট িনেয়িছেলন বহুদলীয় গণতন্ত্েরর
নােম,িকন্তু ক্ষমতায় অিধষ্িঠত হেয় েস বহুদলীয় গণতন্ত্রেক িতিন
কবরস্থােন পািঠেয়িছেলন। গণতন্ত্েরর সােথ এতবড় গাদ্দাির ও দুষমিন
পািকস্তানী আমেল েযমন হয়িন,ঔপিনেবিশক শাসনামেলও হয়িন। পািকস্তানী
আমেল েযমন আওয়ামী লীগ িছল, েতমিন মুিজেবর রাজনীিতও িছল। িছল
আওয়ামী লীেগর দলীয় পত্িরকা ইত্েতফাক। েস সময় ভারেতর সােথ আগরতলা
ষড়যন্ত্র কেরও িতিন পাড় েপেয় িগেয়িছেলন। ব্িরিটশ আমেলও মুসিলম
লীগ ও কংগ্েরেসর ব্িরিটশ-িবেরাধী রাজনীিত িছল। িকন্তু মুিজেবর
শাসনামেল েসসব িছল না; িবেরাধী দেলর জন্য েকানরূপ স্থান েছেড়
িদেত রাজী িছেলন না। গণতন্ত্র বলেত িতিন বুঝেতন তাঁর িনজদেলর
স্ৈবরশাসন। িবেরাধীদলীয় েনতাকর্মীেদর জন্য জানমােলর িনরাপত্তা
িনেয় েবঁেচ থাকাই িতিন কিঠন কেরিছেলন। তােদর সােয়স্তা করেত িতিন
পুিলশ ও তাঁর দলীয় সন্ত্রাসী বািহনীর বা্ইেরও েসনা বািহনীর ন্যায়
িবশাল এক রক্িষবািহনী গেড়িছেলন। তােদর িদেয় িতিন প্রায় িতিরশ
হাজার রাজৈনিতক কর্মীেদর হত্যার ব্যবস্থা কেরিছেলন।

িবশ্বাসঘাতকতা ইসলােমর িবরুদ্েধ
মুিজেবর িবশ্বাসঘাতকতা ইসলােমর সােথও কম িছল না। ১৯৭০েয়র
িনর্বাচেন িতিন েভাট িনেয়িছেলন এ ওয়াদা িদেয় েয,তাঁর দল ক্ষমতায়
েগেল ইসলাম িবেরাধী েকান আইন প্রণয়ন করেব না।-(সূত্রঃ আওয়ামী
লীেগর ১৯৭০’েয়র িনর্বাচিন েমিনেফস্েটা)। অথচ ক্ষমতায় যাওয়ার আেগই
িতিন প্রকাণ্ড হারাম কাজ করেলন একিট মুসিলম েদেশ েভঙ্েগ। আর
ক্ষমতায় িগেয়ই িনিষদ্ধ করেলন ইসলাম প্রিতষ্ঠার নােম সংগিঠত
হওয়ােক। ইসলামী েচতনার
িবরুদ্েধ এর েচেয বড় গাদ্দাির ও
িবশ্বাসঘাতকতা আর িক হেত পাের? মুসিলম হওয়ার অর্থই হেলা ইসলােমর
প্রিতষ্ঠায় সর্বেতাভােব সেচষ্ট হওয়া এবং মুসিলমেদর শক্িতবৃদ্িধেত
আত্মিনেয়াগ করা। শক্িতবৃদ্িধর কােজ মুসিলমগণ েয েস শুধু সামিরক ও
অর্থৈনিতক শক্িতই বাড়ােব তা নয়, তারা েদেশর ভূেগালও বাড়ােব। েস
কােজ অর্থ িদেব, শ্রম িদেব এবং েমধা িদেব। প্রেয়াজেন রক্ত তথা
প্রাণও িদেব। স্বয়ং নবীজী (সাঃ)এবং তারা সাহাবীগণ েতা েসটাই

কেরিছেলন। শতকরা ৭০ ভােগর েবশী সাহাবা েস িমশন িনেয় শহীদ হেয়েছন।
ইসলােমর প্রসার এবং মুসিলম রাষ্ট্েরর ভূেগাল ও শক্িতবৃদ্িধর েস
তািগদ িনেয়ই তুর্িক যুবক ইখিতয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ িবন বখিতয়ার
িখলিজ বাংলার বুেক এেসিছেলন বহু হাজার মাইল দূর েথেক। অথচ মুিজব
চেলেছন উল্েটাপেথ। মুসিলমেদর রাষ্ট্রেক ক্ষুদ্রতর করা, মুসিলম
রাষ্ট্েরর
অর্থনীিত
ধ্বংস
করা
এবং
েস
রাষ্ট্ের
ইসলােমর
প্রিতষ্ঠােক প্রিতহত করার িমশন িনেয় রাজনীিতেত েনেমিছেলন েশখ
মুিজব। অথচ এরূপ কাজ েকান মুসিলেমর হেত পাের না, েদেশ েদেশ এরূপ
কাজ কের ইবিলস শয়তান ও তার এেজন্টগণ। এেত অপরাধ আল্লাহর িবরুদ্েধ
িবদ্েরাহ ও যুদ্ধ েঘাষণার। কারণ মুসিলম রাষ্ট্েরর সার্বেভৗমত্ব ও
মািলকানা একমাত্র মহান আল্লাহর; শাসকগণ প্রিতিনিধ মাত্র। “লা
তাফারাক্কু” অর্থ পরস্পের িবভক্ত হেয়ানা –এিট মহান আল্লাহর
হুকুম। তাই েকান মুসিলম রাষ্ট্েরর মুসিলম নাগিরক েদশভাঙ্গায়
যুদ্েধ নামেব েসিট ভাবা যায় না। তাই একাত্তের েকান আেলম বা
ইসলামী দেলর েকান কর্মী পািকস্তান ভাঙ্গায় অংশ েনয়িন। েকান
মুসিলম রাষ্ট্রও একােজ সহায়তা েদয়িন। েসিট িছল িনতান্তুই ইসলািম
েচতনাশূণ্য েসাসািলস্ট, ন্যাশিলস্ট, েসক্যুলািরস্ট ও িহন্দুেদর
প্রেজক্ট। প্রকৃত ঈমানদারগণ এিটেক েসিদন কিবরা গুনাহ েভেবেছ। বরং
এ েদশ বাঁচােনােক তারা িজহাদ েভেবেছ। অথচ ◌াবাভাআলেস িবদ্েরাহ ও
যুদ্েধ েনতৃত্ব িদেয়েছন স্বয়ং মুিজব। এভােব আিবর্ভূত হেয়িছেলন
শয়তােনর এেজন্ট রূেপ। ইসলাম-দুষমণ ভারতীয় সরকার এজন্যই এতটা
প্রাণখুেল মুিজবেক সহায়তা িদেয়িছল।
ক্ষমতালােভর পর মুিজব কম্যুিনষ্টেদরও রাজৈনতীক অিধকার িদেয়িছেলন।
দলগড়া
এবং
সংগিঠত
হওয়ার
ক্যািপটািলস্ট,ন্যাশনািলস্ট,েসক্যুলািরস্ট

অিধকার
িদেয়িছেলন
এবং
িহন্দু-েবৗদ্ধ-

খৃষ্টানেদরও। িকন্তু েস অিধকার িতিন েদেশর ইসলামপন্িথেদর েদনিন।
ইসলামপন্িথেদর উপর এমন কেঠার িনয়ন্ত্রণ এমনিক ব্িরিটশ শাসনামেলও
িছল না। িতিন েকারআেনর আয়াত সিরেয়েছন েরিডও-িটিভ ও িবশ্বিবদ্যালয়
ও িশক্ষােবারর্েডর মেনাগ্রাম েথেক। েযসব প্রিতষ্ঠােনর নােম ইসলাম
ও মুসিলম শব্দ েদেখেছন িতিন েস দু’িট শব্দও সিরেয় িদেয়েছন। ফেল
ঢাকা িবশ্বিবদ্যালেয়র মেনাগ্রাম েথেক “ইকরা িবসেম রাব্িবকা”
শব্দিটও সিরেয় িদেয়েছন। আজ একই পিলিস িনেয় রাজনীিতেত েনেমেছন
তাঁর কন্যা েশখ হািসনা। েশখ হািসনা সংিবধান েথেক “আল্লাহর উপর
আস্থা”র প্রকাশিট িবলুপ্ত কেরেছন। অথচ প্রিত কর্েম ও প্রিত পেদ
আল্লাহর উপর আস্থািট ঈমােনর স্বতঃস্ফুর্ত প্রকাশ।আগুণ েযমন
উত্তাপ িদেবই, মু’িমেনর ঈমান েতমিন মহান আল্লাহর উপর আস্থার

প্রকাশ ঘটােবই। মু’িমন ব্যক্িত তাই কথায় কথায় ইনশাল্লাহ বেল।
মুসলমানেদর সংিবধােন তাই “আল্লাহর উপর আস্থা”র কথািটও থােক।
িকন্তু আওয়ামী-বাকশালীেদর েসিট সহ্য হয়িন।

ব্যর্থতা শত্রু-িমত্র েচনায়
ধর্ম িনেয় বাঁচেত হেল জরুরী হয় অধর্মেক জানা। নইেল ধর্ম বাঁেচ
না। হালােলর সােথ হারােমর িবধান জানা এজন্যই ইসলােম ফরজ। সমােজ
েচার-ডাকাত-ঘুষেখার-ব্যািভচািরেদর েচনা ও তােদর শাস্িতদােনর
কাজিট যথার্থ না হেল েস সমােজ বসবাস অসম্ভব হেয় পেড়। রাজনীিতেতও
েতমিন ফরজ হেলা ইসলাম,েদশ ও গণতন্ত্েরর শত্রুেদরও জানা এবং
জনগেণর সামেন তােদরেক পিরিচত কের েদয়া। কেলজ-িবশ্বিবদ্যালেয়র
িডগ্ির না িনেয়ও প্রােণ বাঁচা যায়, িকন্তু েক শত্রু আার েক িমত্র
-এ জ্ঞানটুকু না থাকেল েদশ তখন রাজৈনিতক দুর্বৃত্তেদর হােত
অিধকৃত হয়। জনগণেক তাই শুধু নামায-েরাযার মাসলা-মাসােয়ল,অক্ষর
জ্ঞান বা পািটগিণেতর িহসাব-িনকাশ েশখােল চেল না। রাজৈনিতক
জ্ঞানদানও
জরুরী।
সমােজর
আবু
লাহাব,আবু
েজহলেদর
ন্যায়
দুর্বৃত্তেদরও িচনেত হয়। অথচ বাংলােদেশ েস জ্ঞানলাভ ও জ্ঞানদােনর
কাজিটই হয়িন। এ দািয়ত্বিট িছল েদেশর েলখক, বুদ্িধজীবী, আেলম সমাজ
ও রাজনীিতিবদেদর। িকন্তু তারা েস দািয়ত্বপালেন ব্যর্থ হেয়েছন।
েদশ ও জনগেণর শত্রুিমত্র েচনায় প্রচণ্ড ফাঁিক রেয় েগেছ। ফেল
েদশ,গণতন্ত্র ও ইসলােমর চরম শত্রুগণ ঢুেক পেড়েছ েদেশর রাজনীিত ও
প্রশাসেন। বাংলােদশ আজ িবষাক্ত শাপেদর হােত তাই কুক্িষগত।েদশ ও
েদেশর জনগণ এখন এেদর হােত আষ্েটেপৗেড় আবদ্ধ। এেদর িবষাক্ত েছাবেল
িবষাক্ত হেয় উেঠেছ সমগ্র প্রশাসন।

শত্রুপক্েষর িবিনেয়াগ ও িবজয়
বাংলােদেশর রাজনীিতেত ইসলােম শত্রুপক্ষ বহুদূর এিগেয় েগেছ। েদেশর
রাজনীিতেত তারাই িবজয়ী পক্ষ। মুিজব তার শাসনামেল এতটা প্রিতষ্ঠা
পানিন, যতটা প্রিতষ্ঠা েপেয়েছন আজ । হাজার হাজার মন্িদেরর
পুরািহতগণ িদবারাত্র খাটেল শাপ-শকুন ও গরু-বাছুেড়র ন্যায়
জােনায়ারেকও ভগবান রূেপ প্রিতষ্টা েদয়া য়ায়। পুরুেষর িলঙ্গেকও
পুজনীয়
করা
যায়।
এভােব
পরািজত
করা
যায়
মহান
আল্লাহর
দ্বীনেক।শয়তােনর িবপুল সংখ্যক এেজন্ট েতা িদবারাত্র একাজিটই কের।

িহটলার, মুেসািলিন,বুশ, ব্েলয়ােরর ন্যায় িনষ্ঠুরগণও েতা এভােব
েনতারূেপ স্বীকৃিত েপেয়েছ। বাংলােদেশ েতা েসিটই ঘেটেছ। ফেল েদেশ
১৫ েকািট মুসলমান থাকেত মহান আল্লাহর শিরয়তী িবধান আস্তাকুঁেড়
িগেয় পেড়েছ। আর আদালেত প্রিতষ্ঠা েপেয়েছ কােফরেদর রিচত আইন। -েয
আইেন সূদ িনিষদ্ধ নয়। িনিষদ্ধ নয় পিততাবৃত্িত। বরং এ আইন
েমাতােবক রাষ্ট্রীয় ভােব প্রহরা েদয়া হয় সূদী ব্যংক ও
পিততাপল্িলেক। েশখ মুিজেবর ন্যায় ইসলামিবেরাধী, মানবতািবেরাধী ও
গণতন্ত্রহত্যাকাির িনষ্ঠুর স্ৈবরাচাির ব্যক্িত েতা প্রিতষ্ঠা
েপেয়েছ েস পেথই। এবং আজ
তাঁর প্রিতষ্ঠা বাড়ােত আদালেতর
িবচারকেদরও লািঠয়াল রূেপ ব্যবহার করা হচ্েছ। তাঁেক স্বাধীনতার
েঘাষক ও জািতর িপতা বলেত হেব –এরূপ হুকুম জাির করা হচ্েছ এখন
আদালেতর কক্ষ েথেক। অথচ বাহাত্তর েথেক পঁচাত্তেরর শাসনামেল এমনিট
িছল না। তখন েকউ তােক সর্বকােলর সর্বশ্েরষ্ঠ বাঙালী বেলিন। তাঁর
প্রিত সম্মান েদখােনার হুকুম িদেয় আদালত েথেকও েসিদন ফরমান জাির
হয়িন।

িবজয়ী শয়তােনর এেজন্ডা
মানুষ মাত্রই স্বপ্ন েদেখ। প্রেতক্েযর জীবেন িনেজেক িনেয় এবং
েদশেক িনেয় িকছু ভাবনাও থােক। জীবন ও জগত িনেয় কােফর েযমন স্বপ্ন
েদেখ, েতমিন ঈমানদারও স্বপ্ন েদেখ। তেব ঈমানদার ও েবঈমােনর
স্বপ্ন কখেনা এক নয়। স্বপ্ন বা ভাবনার মধ্েযই ব্যক্িতর আসল
পিরচয়। এখােন পিরচয় েমেল েযমন ঈমানদািরর, েতমিন েবঈমানীরও।
স্বপ্ন ও ভাবনা েথেকই জন্ম েনয় রাজনীিতর। তাই স্বপ্ন ও ভাবনা না
থাকেল ব্যক্িতর রাজনীিত থােক না। পশুর েসিট থােক না বেল পশুর
পিরচয় িনছক পশু রূেপ। পশুর আস্তাবেল তাই রাজনীিতর জন্ম হয়না।
বস্তুতঃ রাজনীিত হেলা মানুেষর স্বপ্ন পূরেণর হািতয়ার। েস স্বপ্ন
পূরেণ ব্যক্িত েযমন কর্েম নােম,েতমিন রাজনীিতেতও আত্মিনেয়াগ কের।
সময়,শ্রম,অর্থ,েমধার পাশাপািশ এমনিক িনেজর জীবনও িবিণেয়াগ কের।
মুসলমান েতা েস স্বপ্ন পূরেণ শহীদও হয়। শহীেদর রক্ত এখােন
শক্িতশালী অস্ত্র িহসােব কাজ কের। মহান আল্লাহর কােছ ব্যক্িতর
শহীদ হওয়াটাই তাঁর জীবেনর সর্বশ্েরষ্ঠ অর্জন। কারণ ব্যক্িত এখােন
প্রাণ েদয় ব্যবসা বা সম্পত্িত বাড়ােত নয়,বরং আল্লাহর দ্বীেনর
িবজয় বাড়ােত। ফেল মহান আল্লাহর কােছ এর েচেয় বড় েনককর্ম েনই। এমন
েনককর্েমর িবিনমেয় মু’িমন ব্যক্িতিট েরহাই পােব আেখরােত িবচােরর
কাঠগড়ায় জবাবেদহী েথেক। অথচ েস িবচার েথেক অন্যকােরা এত সহেজ

েরহাই েনই।
মু’িমেনর জীবেন এখােন েয স্বপ্ন বা ভাবনািট কাজ কের েসিট আল্লাহর
দ্বীেনর িবজেয়র ভাবনা। এখােন আল্লাহর এেজণ্ডার সােথ মু’িমন তাঁর
িনেজর বাঁচার এেজণ্ডােক এক কের েফেল। েস তখন পিরণত হয় িহজবুল্লাহ
বা আল্লাহর বািহনীর মুজািহদ। তার জীবেন শুরু কের িজহাদ। মহান
আল্লাহর েস সর্বকালীন এেজণ্ডািট েঘািষত হেয়েছ এভােবঃ “িতিনই েসই
মহান আল্লাহ িযিন সিঠক পথ ও সত্যদ্বীনসহ রাসূলেক প্েররণ কেরেছন এ
জন্য েয তাঁর দ্বীন েযন সকল ধর্ম ও মেতর উপর িবজয়ী হয়।” সুরা সাফ
আয়াত ৯, সুরা তাওবাহ আয়াত ৩৩, সুরা ফাতহ আয়াত ২৮)। তাই আল্লাহর
দ্বীনেক
ন্যাশনািলজম,
ক্যািপটািলজম,
েসাসািলজম,েসক্যুলািরজম,িহন্দুধর্ম, খৃষ্টানধর্ম ও অন্য েকান
ধর্েমর উপর িবজয়ী করার িজহাদিট েকান েমৗলবাদী রাজৈনিতক দেলর বা
েকান েমৗলানা-েমৗলভীর এেজণ্ডা নয়। বরং েসিট েখাদ মহান আল্লাহর।
ঈমানদার হওয়ার শর্ত্বই হেলা মহান আল্লাহর েস এেজণ্ডার সােথ
পুরাপুাির একাত্ব হেয় যাওয়া। েস এেজণ্ডার েয েকান িবেরাধীতাই
কুফির বা েবঈমানী। এমন িবেরাধীতা মূলত শয়তােনর কাজ। অথচ েতমন
িবেরাধীতায় েনেমিছেলন েশখ মুিজব। েশখ হািসনা ও তার বািহনীর হােত
আজও েসটাই হেলা মুিজেবর িলগ্যাসী।

দখলদাির শয়তােনর
শয়তান মানুষেক শুধু নামায-েরাযা েথেক িবচ্যুত কের না,বরং তার মূল
টার্েগটিট রাজৈনতীক অঙ্গেনর উপর দখলদাির। কারণ েয েকান জনগণ বা
উম্মাহ শক্িত পায় তার রাজনীিত েথেক। শয়তানী শক্িতর হােত রাজনীিতর
ময়দানিট অিধকৃত হেল ধর্মপালন ও মসিজদ-মাদ্রাসার উপরও তার দখলদাির
প্রিতষ্িঠত হয়। তখন মুসিলম েদশেক খণ্িডত করা বা মসিজদমাদ্রাসাগুেলােক আস্তাবল বানােনা বা েসগুেলােক িজহাদ-শূণ্য করার
কাজ সহজতর হেয় যায়। তখন অিত সহজ হয় ইসলামেক পরািজত করা এবং
মুসলমানেদর
শক্িতহীন
করার
কাজ।
তাই
পুঁিজবাদী,জাতীয়তাবাদী,সমাজবাদী ও ঔপিনেবিশক শয়তানী শক্িত যখনই
সুেযাগ েপেয়েছ তখন মসিজদ-মাদ্রাসা ভাঙ্গায় মনেযাগী না হেয় প্রথেম
েসেদেশর রাজৈনিতক ক্ষমতা হােত িনেয়েছ,এরপর হাত িদেয়েছ ধর্মপালেন।
তাই শয়তােনর অনুচরেদর দখলদািরেত মুসলমানেদর রাজৈনিতক মানিচত্ের
েযমন ধ্বেস েগেছ,েতমিন িবনষ্ট হেয় েগেছ ধর্মীয় িবশ্বাস তথা
েচতনার মানিচত্রও। িবনষ্ট হেয়েছ ইসলােমর সর্েবাচ্চ ইবাদত িজহাদ।

মুসিলম ভূিমেত তারা িনেজরা আিবর্ভূত হেয়েছ সাক্ষাৎ শয়তান রূেপ।
এরূপ ছদ্দেবশী শয়তানেদর কারেণ ভারত ও ইসরাইেলর রাজৈনিতক ভূেগাল
িদন িদন বাড়েত থাকেলও অখণ্ড আরবভূিম েভঙ্েগ ২২িট রাষ্ট্েরর জন্ম
হেয়েছ। এেদর হােত পািকস্তান েভঙ্েগ েগেছ, সূদানও েভঙ্েগ েগেছ।
ইরাক ও আফগািনস্তানও ভাঙ্গার পেথ। অবিশষ্ঠ পািকস্তােনর উপরও
লাগাতর হামলা হচ্েছ। এভােব িদন িদন আনন্দ বাড়েছ এবং েস সােথ
শক্িত বাড়েছ শয়তানী শক্িতর। আর শয়তােনর শক্িতবৃদ্িধর েস উৎসবেক
মুসিলম
নামধাির
শয়তােনর
এেজন্টগণও
িনেজেদর
উৎসেব
পিরণত
কেরেছ।শয়তােনর
এেজণ্ডােক
িনজেদর
এেজণ্ডা
রূেপ
গ্রহণ
কের
বাংলােদেশ তােদর পক্েষ লড়াইিট লড়েছ েসক্যুলার রাজৈনিতক দেলর
কর্িমবািহনী ও বুদ্িধজীবীরা। েদেশর মসিজদ-মাদ্রাসা ভাঙ্গা িনেয়
তারা এতটা উৎসাহী নয়,বরং মূল উৎসাহিট ছলচাতুিরেত রাজৈনতীক অঙ্গন
দখেল েনয়ায়। লক্ষ্য,মহান আল্লাহর এেজণ্ডােক ব্যর্থ কের েদয়া।
ঈমানদােরর তাকওয়া হেলা,শয়তােনর েস এেজণ্ডা েথেক সতর্কতার সােথ
সর্ব-অবস্থায়
দূের
থাকা।
েসিট
েযমন
ধর্ম,অর্থনীিত
ও
সংস্কৃিতেত,েতমিন রাজনীিতেতও।শয়তােনর মূল শয়তািনিট ধরা পেড় তার
রাজনীিতেত,েতমিন রাজনীিতেত ধরা পেড় ঈমানদােরর প্রকৃত ঈমানদাির।
নামায-েরাযা,হজ-যাকােত মুনােফিকটা েতমন ধরা পেড় না,কারণ শয়তান
তার ঝান্ডা বা এেজণ্ডা িনেয় নামােযর কাতাের বা েরাযায় হািজর হয়
না। িকন্তু হািজর হয় রাজনীিতেত। ফেল রাজনীিতেত শুরু হয় প্রচণ্ড
মুনােফিক ও িবদ্েরাহ। শুরু হয় ঈমানদার সাজার ছদ্দেবশ। ফেল
িনর্বাচন কােল রাজনীিতেত বােড় টুিপ,তসিবহ ও মাথায় কােলা পট্িট বা
রুমাল বাধার কদর।বােড় পীেরর ওরস,তাবিলগী এজেতমায় ও দরেবেশর দরগায়
হািজরা
সােজ।

েদয়ার

আগ্রহ।

ইসলােমর

স্বেঘািষত

শত্রুরাও

তখন

ধার্িমক

বন্ধু গণ্য হচ্েছ আল্লাহর শত্রু
ব্যক্িতর েচতনা, চিরত্র, রুিচেবাধ ও জীবনেবােধর সিঠক পিরচয় েমেল
তার বন্ধুেদর েদেখ। সমােজ বা রাজনীিতেত েস ব্যক্িতিট নানা রূেপ
সাজেলও বন্ধুিটেক েবেছ েনয় একান্ত িনেজর মত কের। নইেলন্ধুত্ব জেম
না। েতল ও পািন েযমন িমেশ না,দুই িভন্ন চিরত্েরর মানুেষর মােঝও
েতমিন বন্ধুত্ব জেম না। দুর্বৃত্তরা এজন্যই েকান চিরত্রবান ভােলা
মানুষেক বন্ধু রূেপ গ্রহণ কের না। মদ্যপায়ীরা মদ্যপায়ীেদর,
ব্যািভচািররা
ব্যািভচারীেদর
এবং
ইসলােমর
শত্রুরা
ইসলােমর

শত্রুেদর বন্ধু রূেপ গ্রহণ কের েতা একারেণই। তাই েক কােক বন্ধু
বা শত্রু রূেপ গ্রহণ করেলা েসিট সামান্য িবষয় নয়,বরং মানব জীবেনর
অিত গুরুত্বপূর্ণ িবষয়। এর মধ্য িদেয় িদেয় ধরা পেড় ব্যক্িতর
প্রকৃত ঈমানদাির ও কুফির। িবষয়িট এতই গুরুত্বপূর্ণ েয পিবত্র
েকারআন হালাল-হারােমর পাশাপািশ কােক বন্ধু রূেপ গ্রহণ করেত হেব
েস িবষেয়ও সুস্পষ্ট িনর্েদশনা িদেয়েছ। বলা হেয়েছ,“মু’িমনগণ েযন
ঈমানদারেদর বাদ িদেয় কােফরেদরেক বন্ধরূেপ গ্রহণ না কের। েয েকউ
এরূপ করেব তার সােথ আল্লাহর েকান সম্পর্ক থাকেব না।” -(সুরা আল
ইমরান,আয়াত ২৮)।মহান আল্লাহর পক্ষ েথেক এিট এক মহা হুিশয়াির।
আল্লাহর সােথ বান্দাহর সম্পর্ক থাকেব িক থাকেব না তা িনর্ধািরত
হেব বন্ধু রূেপ েস কােদরেক গ্রহণ করেলা তার উপর। তাই ঈমানদার
ব্যক্িত অিত সতর্ক হেয় যায় বন্ধুরূেপ কাউেক গ্রহণ করার ক্েষত্ের।
তাই মুিজবেক েচনার েমাক্ষম উপায় তার মােঠর বক্তৃতা নয়। বড় বড়
বুিলও নয়। বরং েস জন্য নজর িদেত হেব তাঁর বন্ধুেদর প্রিত।
আল্লাহর হুিশয়াির মুিজেবর কােছ গুরুত্ব পায়িন, গুরুত্ব েপেয়েছ েয
েকান ভােব ক্ষমতায় যাওয়া। তােত েদশ ও েদশবাসীর জানমােলর িবপুল
ক্ষয়ক্ষিত েহাক তা িনেয় েকান ভাবনা িছল না। ক্ষমতালােভর েস
লক্ষ্য িনেয়ই িতিন ভারেতর ন্যায় শত্রু েদেশর সােথ েশখ মুিজব
আগরতলা ষড়যন্ত্র কেরেছন। িতিন অিত ঘিনষ্ট বন্ধু রূেপ েবেছ
িনেয়েছন
মিনিসং,ফিনভূষন
মজুমদার
,িচত্তরঞ্জন
সুেতার,কািলপদ
ৈবদ্য, মনরঞ্জন ধর,ইন্িদরা গান্িধর মত ব্যক্িতেদর। তােদর সােথ
েযমন রাজনীিত কেরেছন,েতমিন তােদর পরামর্শ মত েদশও চািলেয়েছন।
বাংলােদেশর ইসলামপন্িথেদর কােছ মুিজেবর এ েগাপন ষড়যন্ত্র েগাপন
থােকিন। তাই েদেশর হাজার হাজার আেলেমর মধ্য েথেক েকান প্রিসদ্ধ
আেলমই তার কােছ িভেড়িন। মুিজব িনেজও েকান আেলমেক কােছ ডােকনিন।
কাউেক েকান গুরুত্বপূর্ণ পদও েদনিন। িবশ্েব ৫০ িটর েবশী মুসিলম
রাষ্ট্র,িকন্তু কােরা সােথই মুিজেবর বন্ধুত্ব জেমিন। অথচ
বন্ধুত্ব জেমেছ ভারত ও েসািভেয়ত রািশয়ার ন্যায় মুসিলম-দুষমন
েদেশর সােথ। এরপরও িক বুঝেত বাঁিক থােক িতিন েকান পক্েষর েলাক?
গণতন্ত্র ও স্বাধীনতােক মুিজব শুরুেতই আস্তুাকুঁের েফেল িছেলন।
স্বাধীনতার বদেল এেনেছন পরাধীনতা। স্বাধীনতা িদেয়েছন িনজ পিরবার,
িনজ দল ও িনজপ্রভু ভারতেক।
সন্ত্রাস ও লুন্ঠেন তােদরেক েদয়া
স্বাধীনতািট িছল সীমাহীন। মুিজব শাসনামেল েস স্বাধীনতার প্রেয়াগ
এতটাই হেয়েছ েয তােত ১৯৭৪ সােল েদেশ ভয়ানক দুর্িভক্ষ েনেম এেসেছ।
এবং েস দুর্িভক্েষর মাধ্যেমর লক্ষািধক মানুেষর জীবেন মৃত্যু েডেক
আনার ব্যবস্থা কেরেছন। কুকুর শৃগােলর মত মানুষ মেরেছ তখন পেথ

ঘােট। ৩০ হাজােরর েবশী মানুষেক হত্যা কেরেছন রক্িষবািহনী িদেয়।
একাত্তেরর যুদ্েধও এত মানুেষর মৃত্যু ঘেটিন।
পিবত্র েকারআেন বলা হেয়েছ “ইন্নািদনা ইন্দাল্লােহল ইসলাম”।
অর্থঃ িনশ্চয়ই আল্লাহর কােছ একমাত্র গৃহীত ধর্ম হেলা ইসলাম। এর
অর্থ দাঁড়ায় ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্মেক ধর্ম বলাই মহাপাপ। এ পাপ
ব্যক্িতেক কােফের পিরনত কের। অথচ িবশ্বজুেড় ধর্েমর নােম এ ধর্মই
প্রিতষ্ঠা েপেয়েছ। েতমিন েধাকাবািজ হেয়েছ গণতন্ত্েরর সােথ।
মুর্িতপুঁজা, শাপপুঁজা, গরুপুঁজা ও িলঙ্গপুঁজার ন্যায় চরম অধর্ম
েযমন ভারেত ধর্মরূেপ
স্বীকৃত, েতমিন বাংলােদেশ পরাধীনতােক
প্রচার েপেয়েছ স্বাধীনতা বেল। স্বাধীনতার নােম পািকস্তান আমেল
এতবড় ধাপ্পাবািজ হয়িন। পািকস্তান আমেলর েস স্বাধীনতা েযমন মুসিলম
লীগ েনতাকর্মীেদর জন্য িছল েতমিন আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য দেলর
জন্যও িছল। তাই মুিজবেক েসিদন গুম করা হয়িন, িরমান্েড িনেয়
পুিলশী িনর্যাতন করা হয়িন, এবং তােক ডান্ডােবিরও পড়ােনা হয়িন।
বরং েজেল তােক প্রথম শ্েরণী েদয়া হেয়েছ। অথচ আজেকর পরাধীন
বাংলােদেশ েসিট িবেরাধী দলীয় েনতাকর্মীেদর জন্য ভাবাও যায় না।
পিবত্র

েকারআেন

বলা

হেয়েছ,“আল্লাহতায়ালা

ঈমানদােরর

বন্ধু,এবং

িতিন তােদরেক অন্ধকার েথেক আেলার িদেক িনেয় যান। আর যারা কােফর
তােদর বন্ধু হেলা শয়তান। শয়তান তােদরেক আেলা েথেক অন্ধকাের িনেয়
যায়।” –(সুরা বাকারা আয়াত ২৫৭)।ঈমানদার হওয়ার পুরস্কার ও মর্যদা
তাই িবশাল। েস মহা পুরস্কার ও মর্যাদািট হেলা মহান আল্লাহর বন্ধু
হেয় যাওয়ার। আল্লাহর বন্ধু হওয়ার বরকেতই মু’িমেনর জীবেন আেস
আেলাময় সত্যপথ। েস আেলাময় পথ েবেয় মু’িমেনর জীবেন জুেট জান্নাত।
অপর িদেক েবঈমান তথা ইসলােমর িবপক্ষ শক্িত হওয়ার শাস্িত ও
অমর্যাদািটও িবশাল। েসিট শয়তােনর বন্ধু হওয়ার। তখন তার জীবন জুেড়
আেস গভীর অন্ধকার। অন্ধকােরর পথ েবেয় েস জুেট জাহান্নােম।
তেব
মুিজব
িনেজই
শুধু
শয়তােনর
পেথ
যানিন,েটেনেছন
সমগ্র
বাংলােদশেকও।েসিট বাংলােদেশর মািটেত ইসলােমর শিরয়তী িবধােনর
প্রিতষ্ঠা রুেখ। একােজ িতিন ভারেতর কােফর সরকারেক বন্ধু রূেপ
গ্রহণ কেরিছেলন। িতিন িনিষদ্ধ কেরিছেলন সকল ইসলািম দলেক,এবং
সীিমত কেরিছেলন ইসলামচর্চােক। “ইসলাম” ও “মুসিলম” এ দু’িট শব্দেক
িতিন সিরেয়িছেলন বাংলােদেশর নানা প্রিতষ্ঠান েথেক। তাই প্রশ্ন
হেলা,ইসলােমর এরূপ িবরুদ্ধাচারেনর পরও িক েকান ব্যক্িত আল্লাহর
বন্ধু হেত পাের? এরূপ কাজ েতা শয়তােনর ও তার বন্ধুর। প্রশ্ন
হেলা,শয়তােনর এরূপ একিনষ্ট বন্ধুেক েকান ঈমানদার িক িনেজর বন্ধু

রূেপ গ্রহণ পাের? েস ব্যক্িতিট িক হেত পাের ১৫ েকািট মুসিলম
অধ্যুিষত বাংলার বন্ধূ তথা বঙ্গবন্ধু? েসিট বলেল বা েমেন িনেল িক
ঈমান থােক? সমােজর আবু লাহােবেদর ন্যায় ইসলােমর প্রিতষ্ঠািবেরাধীেদর “বন্ধু” বা “জািতর িপতা” বলা ইসলােমর িশক্ষা নয়,নবীজী
(সাঃ)র সূন্নতও নয়। বরং তার িবরুদ্েধ “ধ্বংস েহাক” বলাই েতা মহান
আল্লাহর সূন্নত। “সুরা লাহাব”েয় আবু লাহােবর িবরুদ্েধ েস
স্েলাগানিট শুিনেয়েছন েখাদ মহান আল্লাহতায়ালা। ঈমানদােরর দািয়ত্ব
তাই মহান আল্লাহর েস সূন্নতেক িনষ্ঠার সােথ পালন করা। তাছাড়া
মুিজব ও তাঁর দেলর অপরাধ িক আবু লাহােবর েচেয় কম? আবু লাহাব
মক্কার ন্যায় এক ক্ষুদ্র জনপেদ ইসলােমর প্রসার ও প্রিতষ্ঠা রুখেত
েচষ্টা কেরিছল। আর মুিজব আল্লাহর শিরয়িত িবধােনর িবরুদ্েধ
িবদ্েরাহীর
েবেশ
দাঁিড়েয়িছল
বাংলােদেশর
ন্যায়
এক
িবশাল
জনেগাষ্িঠর েদেশ।
িহন্দু ধর্েম িবশ্বাসী ব্যক্িতিট মািটর পুতুল,শাপ-শকুন ও গরুবাছুড়েক ভগবান বলেব এবং েসগুেলােক ভক্িত ভের পুজা িদেব েসিটই
স্বাভািবক। কারণ েসটাই তার ধর্ম। েতমিন আল্লাহর শিরয়িত িবধােনর
িবরুদ্েধ শত্রুতা েয আওয়ামী-বাকশালীেদর রাজনীিতর মূল লক্ষ্য,তারা
েশখ মুিজবেক “জািতর িপতা” বা “বঙ্গবন্ধু” বলেব েসিটও স্বাভািবক।
কারণ েশখ মুিজব ও তাঁর অনুসািরগণ ইসলােমর প্রিত অঙ্িগকার িনেয়
তারা রাজনীিত কের না এবং েস দাবীও তারা কের না। বরং ইসলােমর
প্রিতপক্ষ হ্ওয়াটাই তােদর িমশন। ফেল ইসলাম-িবনাশী েস রাজনীিতর েস
েনতািটেক তারা সর্বকােলর সর্বশ্েরষ্ঠ বাঙালী বলেব তােত আর িবস্ময়
িকেসর? গরু-বাছুড়,শাপ-শকুন ও মুর্িত যিদ েনােবলপ্রাইজ িবজয়ী েকান
িহন্দু েথেক পুঁজা পায় তােত িক অবাক হওয়ার িকছু থােক? েতমিন
আওয়ামী বাকশালীেদর কােছ েশখ মুিজবও যিদ শ্েরষ্ঠ বাঙ্গালীর েখতাব
পায় তােতই বা িবস্মেয়র িক? িকন্তু যােদর মেন সামান্যতম ঈমান
আেছ,এবং েস ঈমােনর বরকেত নামায-কালাম পেড় এবং আল্লাহর দ্বীেনর
প্রিতষ্ঠায় সামান্য অঙ্িগকারও রােখ তারাও যিদ এমন ব্যক্িতেক
বঙ্গবন্ধু বা জািতর িপতা বেল তেব তার েচেয় িবস্মেযর আর িক থাকেত
পাের? ইসলােমর শিরয়িত িবধােনর প্রিতষ্ঠা রুখা েতা শয়তােনর
এেজণ্ডা। অথচ েস এেজণ্ডা িনেয় রাজনীিত কেরেছন েশখ মুিজব ও তার দল
আওয়ামী লীগ। ফেল তােক বন্ধু বা েনতা বলেল িক ঈমান থােক?

শয়তানেক খুিশ করার রাজনীিত

পাপ শুধু পুতুল পুজা,শর্পপুজা বা গরুপুজা নয়,বরং মহাপাপ ও
শাস্িতেযাগ্য অপরাধ হেলা যারা ইসলােমর শিরয়ত প্রিতষ্ঠার রাজনীিতর
যারা িবেরাধী তােদর সম্মান েদখােনা,তােদর েভাট েদয়া বা তােদর
পক্ষ েনয়া। এ অপরাধ েতা েখাদ আল্লাহর িবরুদ্েধ যুদ্ধ েঘাষনার।
েকারআেনর ভাষায় এরা হেলা “মুফেছদ িফল আরদ”
তথা জিমেনর উপর
ফ্যাসাদসৃষ্িট। মহান আল্লাহতায়ালা এমন ফ্যাসাদেক মানবহত্যার
েচেয়ও জঘন্য ক্ষিতকর বেলেছন। খিলফােয় রােশদার যুেগ এ অপরােধ
মৃত্যুদণ্ড েদয়া হেতা। অথচ িবস্মেয়র িবষয় বাংলােদেশর মত একিট
মুসিলম সংখ্যাগিরষ্ঠ মুসিলম েদেশ েস পাপ এবং েস অপরাধিট হচ্েছ
অহরহ। আল্লাহর হুকুেমর িবরুদ্েধ যুদ্ধ ও িবদ্েরাহ হচ্েছ েদেশর
রাজনীিত,
অর্থনীিত
ও
সংস্কৃিতর
সর্বত্র
জুেড়।
েদশিটেত
পিততাবৃত্িতর ন্যায় প্রকাশ্য ব্যিভচারেকই শুধু আইনগত ৈবধতাই েদয়া
হয়িন,ৈবধতা ও প্রিতষ্ঠা েদয়া হেয়েছ সূদী ব্যাংক ও মেদর ব্যবসােক।
প্রবল ভােব প্রিতষ্ঠা েদয়া হেয়েছ শিরয়ত-িবেরাধী েসক্যুলার
রাজনীিতেক। অপরিদেক অসম্ভব করা হেয়েছ ইসলামপন্িথেদর রাজনীিতেক।
েকান ঈমানদার-অধ্যুিষত েদেশ িক এটা ভাবা যায়? অথচ একিট মুসিলম
েদেশ হওয়া উিচত িছল এর উল্েটািট। ইসলাম িবেরাধী এমন রাজনীিতেত
ভারত ও মার্িকন যুক্তরাষ্ট্েরর ন্যায় েদশ এবং শয়তানই খুিশ হেত
পাের। আর আওয়ামী লীেগর রাজনীিত েতা শয়তানেক খুিশ করার রাজনীিত।
েসিট শুধু আজ নয়, বাংলােদেশর জন্েমর পূর্ব েথেকই।

অসহ্য েদেশর মানিচত্র
তেব ভারেতর করদ রাজ্য বা “িভক্ষার তলাহীন ঝুিল”েত পিরণত করাই
আওয়ামী-বাকশালীেদর একমাত্র এেজন্ডা নয়। কারণ ভারেতর এটাই একমাত্র
লক্ষ্য নয়। ভারত চায় আেরা বড় কাজ। েসিট বাংলােদেশর মািট েথেক
ইসলােম সরােনার। ভারেতর েপেটর মধ্েয ১৬ েকািট মানুেষর েমৗলবাদী
বাংলােদেশর অবস্থান ভারেতর জন্য সবেচেয় বড় হুমকী। এেত েপেটর
মধ্েয টাইম েবামা িনেয় ঘুমােনার িবপদ। বাংলােদেশ ইসলািম েচতনা
েবেড় উঠেল যখন তখন এ েবামা িবস্েফারণ ঘটােত পাের। ফেল ভারত চায় এ
েবামােক বারুদমূক্ত করেত। আর েস বারুদ হেলা েমৗল ইসলাম। ফেল ভারত
চায় িড-ইসলামাইেজশন। অর্থাৎ চায় ইসলাম েথেক দূের সরােত। এবং েসিট
কালচারাল কনভার্শেনর মাধ্যেম।
১৯৪৭ সােল ব্িরিটশ সরকােরর পক্ষ েথেক র্যাডক্িলফ েরােয়দাদ বাংলার
মাঠ-ঘাট ও গ্রাম-গঞ্জ িদেয় এঁেকেবঁেক তৎকালীন পূর্ব পািকস্তােনর

েয মানিচত্রিট এঁেকিছল তার মধ্েয েযিট ফুেট উেঠিছল েসিট বাংলা
ভাষা, অখন্ড বাংলা বা ভাষািভত্িতক বাঙালী জািতর িচত্র নয়,বরং েস
িচত্রিট দুই বাংলার দুই িভন্ন সাংস্কৃিতক িবভাজেনর। তাই
বাংলােদেশর েদেহ আজ ও ১৯৪৭েয়র পািকস্তােনর ছাপ,েস ছাপিট
সাংস্কৃিতক িভন্নতার। এবং েস িভন্নতার মূেল ইসলাম। সাতচল্িলেশ
পািকস্তান
গেড়
উেঠিছল
শুধু
অর্থৈনিতক
প্রেয়াজেন
নয়,বরং
উপমহােদেশর মুসলমানেদর প্রচণ্ডতর এক ধর্মীয় ও সাংস্কৃিতক
প্রেয়াজেন। মুিজব েস পািকস্তানী প্রেজক্টেক েদশিটর সংখ্যাগিরষ্ঠ
পূর্বপািকস্তানী নাগিরকেদর জন্য অসম্ভব কের িদেয়েছন। একাত্তেরর
পর েস প্রেয়াজন েমটােনা এখন অসম্ভব হেয় পেড়েছ। ভারেতর মুসলমানেদর
ন্যায় আজ একই িবপর্যেয় পেড়েছ বাংলােদেশর মুসলমান। মুসিলম িবেরাধী
সাম্প্রদায়ীক ভারতীয় িহন্দুেদর কােছ মুিজব এজন্যই এতটা প্িরয়।
ভারেতর কােছ আজও

অিত অসহ্য হেলা বাংলােদেশর ১৯৪৭-েয়র এ ধর্মীয় ও

সাংস্কৃিতক মানিচত্র। ভারত একাত্তের এেদেশর ভূেগােলর উপর সামিরক
দখলদাির েপেলও েস সাংস্কৃিতক মানিচত্র িবেলাপ করেত পািরিন।
স্বাধীন েদশ রূেপ বাংলােদেশর েবঁেচ থাকার শক্িতর মূল উৎস্যিট
পশ্িচম বাংলা বা ভারত েথেক িভন্নতর এ সাংস্কৃিতক এ মানিচত্র। তাই
শত্রুর নজর পেড়েছ বাংলােদেশর এই সাংস্কৃিতক মানিচত্েরর িদেক।
শত্রুপক্ষ েসিটর িবেলাপ চায়,এবং েসিট বাংলােদেশর মানুষেক ইসলাম
েথেক দূের সরােনার মাধ্যেম। এজন্যই ভারেতর িবিনেয়াগ প্রচণ্ড ভােব
েবেড়েছ বাংলােদেশর সাংস্কৃিতক ময়দােন।

সবেচেয় বড় িবপদ
েশখ মুিজব ভারেতর হােত েদেশর েভৗেগািলক ও অর্থৈনিতক মানিচত্র
তুেল িদেয়িছেলন। েশখ হািসনা তুেল িদচ্েছ েদশবাসীর েচতনার
মানিচত্র। ফেল শয়তানী শক্িতর হােত দ্রুত অিধকৃত হচ্েছ েদেশর ধর্ম
ও িশক্ষা-সংস্কৃিতর অঙ্গন। বাংলার সুলতািন যুেগ ইসলােমর দ্রুত
প্রসার েরােধ ৈচতন্যেদেবর উদ্ভব ঘিটেয়িছল। তার ভক্িত-মূলক গান
মানুষেক ইসলাম েথেক দ্রুত আড়াল কেরিছল। একই লক্ষ্েয বাংলােদেশ
আনা হচ্েছ রবীন্দ্রনাথেক। ৈচতন্যেদেবর ন্যায় তােকও এক মহােদব
রূেপ প্রিতষ্ঠা েদয়া হচ্েছ। এিট এখন আওয়ামী লীগ ও ভারেতর েযৗথ
প্রেজক্ট। একােজ ভারত েথেক শত শত েকািট টাকার অর্থই শুধু আসেছ
না,হাজার হাজার সাংস্কৃিতক ৈসন্যও আসেছ। ফেল বাড়েছ ভারেতর
সাংস্কৃিতক দখলদাির। ১৫ েকািট মুসলমানেদর রাজস্েবর অর্েথ েকারআন-

হাদীস ও নবীচিরত ছাপার ব্যবস্থা না হেল িক হেব,প্রিতবছর শত শত বই
ছাপা হচ্েছ রবীন্দ্রনােথর উপর। বাড়েছ রবীন্দ্রসঙ্িগেতর বছরব্যাপী আেয়াজন। এেত ভ্রষ্টতা বাড়েছ েদেশর নতুন প্রজন্েমর মােঝ।
ধর্মান্তর না হেলও এেত িবপুল ভােব ঘটেছ কালচারাল কনভার্শন। ফেল
আজ
েথেক ৫০ বছরেদশবাসীর জন্য মুসলমান থাকািট যতটা সহজ িছল আজ
ততটাই কিঠন হেয় পড়েছ। বাংলােদেশর জন্য এিটই আজ সবেচেয় বড় িবপদ।
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েয
কারেণ
হত্যা
করা
হেলা
প্েরিসেডন্ট মুহম্মদ মুরসীেক
িমশের এবার িফরাউেনর িদন
অতীেতর িফরাউন যিদ িমশেরর শাসন ক্ষমতায় আবার িফের আসেতা তেব ইসলােমর িবজয়
িনেয় যারা স্বপ্ন েদেখ তােদর উপর অিনবার্য হেতা এক অসহনীয় দুর্িদন। েয
ভয়াবহ িবপদ েনেম এেসিছল হযরত মূসা (সাঃ) ও তার ক্ওম বিন ইসরাইেলর উপর
–েসরূপ িবপেদর মুেখ পড়েত হেতা তােদরও। িনর্মম ভােব তােদর িনর্মূল করা
হেতা এবং বাঁিচেয় রাখা হেতা েকবল িনর্যাতেন িনর্যাতেন তােদর বাঁিক জীবনেক
অিতষ্ট

করার

লক্ষ্েয।

িমশেরর

স্ৈবরাচাির

তেব

শাসক

িফরাউন

েজনােরল

েযিট
আব্দুল

করেতা
ফাতাহ

েসিট

িনখুঁত

আল-িসিস।

ভােব

বরং

করেছ

েস

আিদম

বর্বরতায় েযাগ হেয়েছ আধুিনক নৃশংসতা। তার সরকােরর হােতই েজল খানায় িনহত
হেলা িমশেরর ইিতহােস সর্বপ্রথম িনর্বািচত িসিভিলয়ান প্েরিসেডন্ট ডক্টর
মুহম্মদ মুরসী। উল্েলখ্য হেলা, সরকােরর পক্ষ েথেক সাঁজােনা একিট মামলায়
বহু

আেগই

প্েরিসেডন্ট

প্রাণদন্ড

কার্যকর

করেত

প্রাণদন্ড

পিরকল্িপত

মুরসীেক
েজনােরল

হত্যাকান্ড

প্রাণদন্ড
িসিসর
রূেপ

েদয়া

সরকার
িচত্িরত

হেয়িছল।

ভয়

িকন্তু

পাচ্িছল।

হওয়ার।

ভয়

অবেশেষ

েস
িছল,

তাঁেক

অন্যপেথ িবদায় েদয়া হেলা। েসিট হার্ট এ্যাটােকর েলেবল এঁেট িদেয়।
স্ৈবরাচাির শাসকেদর হােত এমন পিরকল্িপত হত্যাকান্ড িবরল নয়, বরং অিত
স্বাভািবক। শুধু িমশের নয়, মুসিলম িবশ্েবর েযসব েদশ ইউেরাপীয় ঔপিনেবিশক
কােফরেদর হােত অিধকৃত হেয়িছল তাব সবগুিলেত একই রূপ বীভৎসতা। এ েদশগুিলেত

ইসলােম সবেচেয় নৃশংস দুষমেনরা েকান পিততা পল্িলেত জন্ম েনয়িন, বরং তারা
েবেড় উেঠেছ সামিরক বািহনীর ছাউনীেত বা েসক্যুলািরস্টেদর ঘের। ইসলােমর
িবজয় বা েগৗরববৃদ্িধ তােদর ধােত সয় না। এসব েদেশর সামিরক বািহনীর যারা
েরাল

মেডল

বা

তারকা-চিরত্র

তােদর

সামিরক

জীবন

শুরু

হেয়িছল

েদেশর

স্বাধীনতার সুরক্ষায় নয়, বরং েসিট িছল কােফরেদর শাসনেক মুসিলম েদেশ বলবান
ও দীর্ঘায়ীত করার লক্ষ্েয। েযমন পািকস্তােনর েজনােরল আইয়ুব খান, ইয়ািহয়া
খান, িটক্কা খান, িনয়াজীর ন্যায় ব্যক্িতগণ। একই উদ্েদশ্য িনেয় বাংলােদেশ
েসনাবািহনীর

েজনােরল

আতাউল

গিণ

ওসমানীও

ব্িরিটশ

েসনাবািহনীেত

েযাগ

িদেয়িছল। ইসলাম ও মুসিলমেদর িবরুদ্েধ সামিরক বািহনীর েসক্যুলািরস্টেদর
সবেচেয় বড় অপরাধিট হেলা অিবভক্ত ভারেতর নানাভাষী মুসিলমেদর প্যান-ইসলািমক
পািকস্তান প্রেজক্টেক ব্যর্থ কের েদয়ায়। এমন িক তারা বার বার বাধাগ্রস্ত
কেরেছ পািকস্তােন এবং পরবর্তী কােল বাংলােদেশ গণতান্ত্িরক ধারার শাসন
প্রক্িরয়া।
নৃশংস নাশকতািট েসক্যুলািরস্টেদর
মুসিলম

েদেশ

সামিরক

সংস্কৃিতর

অিত

সংস্কৃিতর

েসখােন

বািহনীর

সুরক্িষত

ক্যান্টনেমন্টগুেলা

দ্বীপ।

প্রেবশাধীকার

িনজেদেশর
নাই

–

হেলা

ইউেরাপীয়

ধর্মপ্রাণ

িবেশষ

কের

কােফর

মানুেষর

ইসলামী

েসেদশগুিলেত

েযগুিল

ইউেরাপীয় কােফরেদর কেলানী িছল। এ েসক্যুলার িশক্ষা ও সংস্কৃিতেত গেড় উঠা
অিফসারগণ

ইসলাম

েথেক

এতটাই

িবচ্িছন্ন

েয

মসিজদ-মাদ্রাসার

উপর

েবামা

েফলেতও এরা ইতস্ততঃ কের না -েযমনিট হেয়েছ ইসলামাবােদর লাল মসিজদ ও হাফসা
মাদ্রাসার উপর। এেদর প্রাণ কাঁেপ না নৃশংস গণহত্যােতও। েসক্যুলািরজেমর
আিভধািনক অর্থ ইহজাগিতকতা। অিত ইহজাগিতকতার কারেণই েসক্যুলািরস্টেদর মােঝ
িবলুপ্ত হয় আেখরােতর ভয়। েদেশর প্রিতরক্ষা িক িদেব, তারা বরং ইহজাগিতক
সম্েভাগ বাড়ােত দখেল েনয় িনজ েদেশর অিত মূল্যবান আবািসক এলাকাগুিল। একই
েরাগ পািকস্তান আর্িমর ভগ্নাংশ ও েস অিভন্ন েসক্যুলার সংস্কৃিতর ধারক
বাংলােদশ েসনাবািহনীরও।
েয েকান মুসিলম রাষ্ট্র ভাঙ্গাই কিবরা গুনাহ তথা হারাম। তােত কুফির তথা
অবাধ্যতা হয় মহান আল্লাহতায়ালার েস অলংঘনীয় েকারাআনী িনর্েদেশর যােত বলা
হেয়েছ েতামরা িবভক্ত হেয়া না। বাংলােদেশর ইিতহাস একাত্তের েশষ হয়িন।
বহুশত পরও মুসিলম েদশ ভাঙ্গার ন্যায় হারাম কােজর িবচার ইসলামপ্েরমী মহেল
বার বার বসেব। তখন েস িবচার রুখেত েসক্যুলািরস্ট সন্ত্রাসীরা থাকেব না।
তেব

সবেচেয়

প্রিতইঞ্িচ

চুড়ান্ত
ভূেগাল

ও

বাড়ােত

ভয়ানক

িবচারিট

অতীেত

বহুরক্ত

হেব
ব্যয়

আেখরােত।
হেয়েছ।

মুসিলম
এবং

েস

েদেশর
মুসিলম

ভূেগালেক খন্িডত করার কাজিট িনজ খরেচ কের িদেত রাজী কােফরগণ। ভারত তাই
পািকস্তান

েভঙ্েগ

িদেত

১৯৪৭

েথেকই

দু’পােয়

খাড়া

িছল।

তারা

শুধু

কলােবােরটরেদর
এিগেয়

আেস

অেপক্ষায়

সামিরক

ও

িছল।

েসিট

অসামিরক

েজােট

অঙ্গেণর

১৯৭১’েয়।
বাঙালী

েস

কােজ

সর্বপ্রথম

েসক্যুলািরস্টগণ।

তাই

স্বাধীনতার েঘাষণা িদেত, ভারেতর ন্যায় কােফর েদেশর েকােল িগেয় উঠেত এবং
কােফরেদর অস্ত্র িনেয় যুদ্ধ িনেয় যুদ্ধ করেত বাঙালী েসক্যুলািরস্টেদর
মােঝ েকান ইতস্ততা েদখা যায়িন। ইসলামী েচতনাশূণ্য েসক্যুলার েসনাসদস্যগণই
২০১৩

সােলর

৬ই

েম

শাপলা

চত্ত্বের

বীরদর্েপ

িহফাজেত

ইসলােমর

শত

শত

মুসল্িলেদর িনষ্ঠুর ভােব হ্ত্যা কেরেছ এবং জানাজা ছাড়াই তােদর লাশ ময়লা
েফলার গািড়েত তুেল গােয়ব কের িদেয়েছ।
অিত

অতীেত এ েসক্যুলার েসনাবািহনী েযমন

বর্বর স্ৈবরাশাসকেদর জন্ম িদেয়েছ, েতমিন বর্তমােন কাজ করেছ েভাট-

ডাকাত স্ৈবরশাসেকর িবশ্বস্ত পাহারাদার রূেপ।
মুসিলম িবশ্েব সামিরক সরকারগুিলর

ইসলাম িবেরাধী িনর্মম িনষ্ঠুরতাগুিল

বুঝেত হেল সামিরক বািহনীর অিত েরিডক্যাল েসক্যুলার আদর্িশক প্েরক্ষাপটেক
অবশ্যই সামেন রাখেত হেব। ম্যােলিরয়া সবেদেশ একই রূপ িসম্পটম িনেয় হািজর
হয়।

েতমিন

অবস্থা

েচতনার

েরােগরও।

ফেল

ইসলামী

েচতনা

শূণ্য

েসক্যুলািরস্টেদর চিরত্র সবেদেশ একই রূপ নৃশংস হয়। েস গভীর েরাগই আজ
প্রকট ভােব পাচ্েছ িমশের। িমশেরর ইিতহােস অিত কট্েটার ইসলাম িবেরাধী
সামিরক ব্যক্িতত্ব িছল কর্েনল জামাল আব্দুন নােসর। ইিনও বন্দুেকর েজাের
িসিসর

ন্যায়

িমশেরর

প্েরিসেডন্ট

হন।

আর

সব

েসক্যুলািরস্টেদরই

মূল

দুষমিনিট ইসলােমর িবরুদ্েধ। ইবিলস েকাথাও ক্ষমতা হােত েপেল যা কের -এরাও
অিবকল তাই কের। ইসলােমর িবরুদ্েধ জামাল আব্দুন নােসেরর দুষমিন এতটাই
প্রকট িছল েয, সাইেয়দ কুতুেবর ন্যায় িবশ্বিবখ্যাত েমাফাচ্েছর এবং “িফ
জালািলল েকার’আন’এর ন্যায় প্রিসদ্ধ তাফিসেরর রিচেয়তােক ফাঁিসেত ঝুিলেয়
হত্যা কেরিছল। হত্যা কেরেছ আব্দুল কােদর আওদাসহ আেরা অেনক িবখ্যাত ইসলামী
িচন্তািবদেক।
প্েরিসেডন্ট

আব্দুন
আবুল

নােসেরর

ফাতাহ

পথ

আল-িসিস।

ধেরেছ

িমশেরর

আব্দুন

নােসেরর

বর্তমান
পােশ

স্ৈবরশাসক
দাঁিড়েয়িছল

েসািভেয়ত রািশয়া। স্ৈবরাচাির িসিসেক সমর্থন িদচ্েছ মার্িকন যুক্তরাষ্ট্র
এবং ইউেরাপীয় শাসকগণ ও ইসরা্ইল।
িমশেরর

সামিরক

বািহনীর

অিফসারগণ

এতটাই

কট্েটার

ইসলামিবেরাধী

েয

ইসলাপন্িথেদর সরকাের স্থান েদয়া দূের থাক, তােদরেক েকানরূপ মানিবক অধীকার
িদেতও রাজী নয়। েসিটই প্রকট ভােব প্রকাশ েপল ডক্টর মুরসীর হত্যার মধ্য
িদেয়।

তােদর

কােছ

অসহ্য

িছল

ডক্টর

মুহম্মদ

মুরসীর

ন্যায়

অিত

ইসলামী

ব্যক্িতর িনর্বাচনী িবজয়েক েমেন েনয়া। ফেল তাঁর িনর্বচিন িবজেয়র পরই
ষড়যন্ত্র শুরু হয় অপসারেণর। ক্েষত্র ৈতরী কের থােক রাজপেথ এবং রাজপেথর
বাইের। অর্থ িবতরণ হয় রাজপেথর িবক্েষােভ েলাক বাড়ােত। িবিজেনস িসন্ডেকটেক
উসকােনা হয় দ্রব্যমূল্য বাড়ােত। তার িবরুদ্েধ ক্েষিপেয় েতালা হয় িমশেরর

েসক্যুলার িমিডয়ােক। েস কােজ িবপুল অর্থ িনেয় এিগেয় আেস মধ্যপ্রাচ্েযর
গণতন্ত্েরর েঘারতর শত্রু েসৗিদ আরব ও আরব আিমরাত। আন্তর্জািতক অঙ্গেণ
িবেশষ

কের

মার্িকন

যুক্তরাষ্ট্র

ও

ইউেরাপীয়

েদশগুিলর

সরকারগুিলেক

প্েরিসেডন্ট মুরিসর িবরুদ্েধ ক্েষিপেয় তুলেত সক্িরয় হয় ইসরাইল। কারণ,
মুরসী একাত্মতা েঘাষণা কেরন গাজার অবরুদ্ধ িফিলস্িতনীেদর সােথ। ইসরাইেলর
কােছ েসিট িছল অসহ্য।

িনরস্ত্র প্রিতবাদ এবং পিবত্র িজহাদ েযখােন সন্ত্রাস
ইসলােমর

শত্রুপক্ষ

সন্ত্রােসর

সংজ্ঞাই

পাল্েট

িদেয়েছ।

মার্িকন

যুক্তরাষ্ট্র, ইসরাইল ও তােদর িমত্র পক্ষ সন্ত্রােসর েয সংজ্ঞা িদেয়েছ
েসিটই

গ্রহণ

ইসলােমর

কেরেছ

িবজয়

মুসিলম

বা

েদশগুিলর

শিরয়েতর

েসক্যুলািরস্টগণ।

প্রিতষ্ঠার

লক্েষ

খাড়া

েস

সংজ্ঞা

হওয়ািটই

মেত

সন্ত্রাস।

সন্ত্রাস রূেপ িচত্িরত হয় মার্িকনী বা ইসরাইলী অিধকৃিতর িবরুদ্েধ কথা
বলা।

এমন

িক

সন্ত্রাস

হেলা

িমশেরর

িসিস,

বাংলােদেশর

হািসনা

এবং

মধ্যপ্রাচ্েযর রাজােদর ফ্যািসবাদী অিধকৃিতর িবরুদ্েধ িনরস্ত্র মানুেষর
কথা বলাও। েস িবকৃত সংজ্ঞার প্রেয়াগ হেয়েছ প্েরিসেডন্ট মুরসী এবং তার দল
ইখওয়ানুল মুসিলেমর িবরুদ্েধ।
গাজা বা অিধকৃত িফিলস্িতেনর েয েকান অংশেক উম্মুক্ত েজলখানার েচেয় অধীক
মর্যাদা িদেত ইসরাইল ও তার মিনব মার্িকন যুক্তরাষ্ট কখেনাই রাজী নয়। েস
অবস্থা

পিরবর্তেনর

প্েরিসেডন্ট

মুরসীর

েয

েকান

আেগ

গাজােক

উদ্েযাগই
উম্মুক্ত

িচহ্িনত
েজল

হয়

খানায়

সন্ত্রাস
পিরণত

রূেপ।

করার

কােজ

ইসরাইলেক পূর্ণ সহায়তা িদেয়েছ িমশেরর েহাসনী েমাবারেকর স্ৈবরাচাির সরকার।
ইসরাইেলর

এেজন্ডা

পূরেণ

গাজার

দক্িষণ

সীমান্ত

পাহারা

িদত

িমশেরর

েসনাবািহনী। ইসরাইেলর পক্ষ েথেক আেরািপত িবধানিট িছল, মরেত হেল েজলখানার
মধ্েযই মরেত হেব; পালােনার রাস্তা েদয়া যােব না। েতমিন এক করুণ অবস্থা
িছল গাজাবাসীর। তাই গাজার উপর অতীেত যখন অিবরাম েবামা বর্ষণ হেয়েছ তখন
আহত

গাজাবাসীেদরও

িমশরীয়

েসনাবািহনী

িমশের

ঢুকেত

েদয়িন।

এরূপ

কেঠার

পাহারাদাির কােজ েহাসনী েমাবারেকর সরকার অর্থ েপত মার্িকন যুক্তরাষ্ট্র
েথেক।
িকন্তু মুহম্মদ মুরসীর প্েরিসেডন্ট হওয়ােত িচত্রই পাল্েট যায়। িতিন খুেল
েদন িমশেরর সােথ গাজার সীমান্ত।

িমশেরর এমন স্বাধীন নীিত ইসরাইল ও

মার্িকন যুক্তরাষ্ট্েরর কােছ িছল অিত অসহ্য। ইসরাইল এিটেক তার িনরাপত্তার
প্রিত হুমিক মেন কের। ইসরাইল ও মার্িকন যুক্তরাষ্ট্েরর কােছ জনগেণর েভােট

িনর্বািচত হওয়ািটই বড় কথা নয়, িনর্বািচত হেলও সন্ত্রাসী রূেপ গণ্য হেত হয়
যিদ অবস্থান তােদর স্বার্েথর পক্েষ না হয়। তােদর িবচাের সন্ত্রাসী হওয়ার
জন্য অস্ত্র হােত েনয়ার প্রেয়াজন পেড় না, ইসলাম ও িফিলস্িতেনর পক্েষ কথা
বলাই

যেথষ্ট।

ইখওয়ানুল

মুসিলমুন

এজন্যই

মার্িকন

যুক্তরাষ্ট্েরর

কােছ

সন্ত্রাসী সংগঠন রূেপ গণ্য হয়। সন্ত্রাসী গণ্য হেয়েছ েখাদ প্েরিসেডন্ট
মুরসী।

ফেল

েজনােরল

িসিস

যখন

প্েরিসেডন্ট

মুরসীেক

সামিরক

িমশেরর

শক্িতর

ইিতহােসর

েজাের

একমাত্র

সিরেয়

েদয়

িনর্বািচত

তখন

মার্িকন

যুক্তরাষ্ট্র এবং তার ইউেরাপীয় িমত্রগণ েসিটেক সমর্থণ কের। এবং তােত
উল্লাস জািহর কের ইসরাইল।
িসিসর েস অৈবধ ও অন্যায় সামিরক ক্যু’র িবরুদ্েধ রাজপেথ অবস্থান িনেয়িছল
িমশেরর লক্ষ লক্ষ মানুষ। িকন্তু সামিরক সরকােরর কােছ িনরস্ত্র মানুেষর
শান্িতপূর্ণ েস িবক্েষাভও সহ্য হয়িন –েযমন হািসনার কােছ সহ্য হয়িন শাপলা
চত্ত্বের মুসল্লীেদর শান্িতপূর্ণ অবস্থান। িবক্েষাভ থামােত সামিরক বািহনী
রক্তাত্ব কেরিছল িমশেরর রাজপথ। ২০১৩ সােল ১৪ই আগষ্ট কায়েরার রাবা আল
আদািবয়া স্েকায়াের েদড় হাজার েথেক দুই হাজার িনরস্ত্র নারীপুরুষেক কেয়ক
িমিনেটর মধ্েয েমিশন গান ও কামান েদেগ হত্যা কেরিছল েজনােরল আবুল ফাতাহ
িসিসর সামিরক সরকার। এতবড় গণহত্যায় সােথ জিড়তেদর কােরাই েকান িবচার হয়িন।
মার্িকন

যুক্তরাষ্ট্র

এবং

তার

ইউেরাপীয়

িমত্রেদর

মহেলও

েস

নৃশংস

হত্যাকাণ্ড িনন্িদত হয়িন। েযন ইসলামপন্িথ হেল তােদরেক হত্যা করা েকান
অপরাধই নয়। ফেল েয নৃশংস দমন প্রক্িরয়া ও হত্যাকান্ড চলেছ েসৗিদ আরব,
িসিরয়া ও আরব আিমরােত, অিবকল েসিটই চলেছ িমশের।
ইসলামপন্িথেদর েবঁেচ থাকািটও অসহনীয়
কারারুদ্ধ প্েরিসেডন্ট মুরিসেক হত্যা করায় শুধু িমশেরর ইসলাম িবেরাধী
েসক্যুলার স্ৈবরাচাির চক্রই খুিশ হয়িন, খুিশ হেয়েছ েসৗিদ আরব, আরব আিমরাত
এবং ইসরাইেলর শাসক মহলও। খুিশ হেয়েছ মার্িকন যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্েসর
ন্যায়

পাশ্চত্য

েদশগুেলার

সরকারগুিলও।

স্বস্িতর

িনশ্বাস

েফলেছ

এ

কথা

েভেব, শত্রু িবদায় হেলা। প্েরিসেডন্ট মুরসী িছেলন মধ্যপ্রাচ্েয ইসলামী
জাগরেণর আিদ সংগঠন ইখওয়ানুল মুসিলেমর েনতা। যুদ্ধাংেদহী কােফর েদশগুিলর
েকানিটই

চায়না

েকান

েদেশ

েকান

ইসলামী

সংগঠন

ক্ষমতায়

বসুক

–তা

যত

সংখ্যাগিরষ্ট েভােটই েহাক। এমন িক েজেলর মধ্েয তােদর েবঁেচ থাকািটও তােদর
কােছ

গ্রহণেযাগ্য

নয়।

েজনােরল

আবুল

ফাতাহ

আল

িসিস,

েশখ

হািসনা,

িকং

সালমােনর ন্যায় প্রচণ্ড স্ৈবরাচাির ফ্যািসষ্টেদর শাসনেক তারা সমর্থন িদেত
রাজী, িকন্তু েকান ইসলামী দেলর গণতান্ত্িরক িবজয়েক নয়। তাই নব্বইেয়র দশেক
আলিজিরয়ায়

ইসলামপন্িথেদর

িবজয়

রুখেত

তারা

সামিরক

বািহনীর

ক্ষমতাদখলেক

সমর্থন িদেয়েছ। এবং তারা েমেন েনয়িন িফিলস্িতেনর িনর্বাচেন হামােসর িবশাল

িনর্বাচিন িবজয়েক। গণতান্ত্িরক রাজনীিতেত ইসলামপন্িথেদর িবজয় দূের থাক
করারুদ্ধ

অবস্থায়

তােদর

েবঁেচ

থাকাও

েয

তারা

েমেন

িনেত

রাজী

নয়

–প্েরিসেডন্ট মুরসীর অপসারন এবং বন্দী অবস্থায় তার হত্যা েসিটই নতুন কের
প্রমাণ করেলা।
আরব

িবশ্েব

স্ৈবরাচাির

যুক্তরাষ্ট্র,

জােলম

ফ্রান্স,

শাসকেদর

ইংলান্ড,

মূল

জার্মান

সাহায্যদাতা
মত

পাশ্চত্য

হেলা

মার্িকন

েদশগুিল।

এরাই

মুসিলম িবশ্েব গণতন্ত্েরর মূল শত্রু। তারা জােন স্ৈবরাচাির শাসন িবলুপ্ত
হেল রাৈজনিতক ক্ষমতা যােব ইসলামপন্িথেদর হােত। তােত িবশ্বব্যাপী উত্থান
হেব ইসলােমর। পাশ্চাত্য েসিট হেত িদেত রাজী নয়। আরব িবশ্বেক ২০ টুকেরার
অধীক

খণ্েড

িবভক্ত

কেরেছ

েস

উত্থানেক

রুখেত।

ইসলােমর

উত্থান

রুখার

লক্ষ্েয পাশ্চাত্েযর কােফর শক্িতবর্েগর িনর্ভরেযাগ্য সাহায্যকাির হেলা
এসব স্ৈবরাচাির শাসকগণ। তােদর প্রিতশ্রুিত েপেয়ই স্ৈবরাচাির শাসকগণ অিত
নৃশংস হত্যাকান্ড করেতও িপছপা হয়না। এেদর হােতই িনহত হেত হেলা েসৗিদ
আরেবর প্রখ্যাত েলখক ও কলািমস্ট জামাল খােসাগীেক। তাঁর েদহেক ইেলকট্িরক
করাত িদেয় টুকেরা টুকেরা কের েকেট অ্যািসেড গুিলেয় ড্েরেন মধ্েয গােয়ব
করা হেয়িছল। তাঁর অপরাধ, িতিন িছেলন েসৗিদ সরকােরর সমেলাচক। তাঁর েস
হত্যাকান্ড মার্িকনী যুক্তরাষ্ট্র ও তার িমত্রেদর কােছ অপরাধ গণ্য হয়িন।
বরং ইসলােমর উত্থান রুখেত এবং মুসিলমেদর িবরুদ্েধ হত্যাকান্েড দক্ষতা ও
নৃশংসতা েদখােত পারেল ইসলােমর এ আন্তর্জািতক শত্রুপক্ষ প্রেয়াজনীয় অস্ত্র
এবং অর্থ িদেতও রাজী। তারই নমুনা, ইেয়েমেন েসরূপ এক নৃশংস হত্যাকান্ড
চািলেয়

েযেত

িবপুল

অস্ত্র

পাচ্েছ

েসৗিদ

আরব।

আন্তর্জািতক

মহেল

েস

নৃশংসতার িবরুদ্েধ িনন্দা জানােনারও উপায় েনই। তােদর অিধকৃিত েসসব মহেলও।
িমশর েথেক ইসলামপন্িথেদর িনর্মূেল েজনােরল আল-িসিসর সরকার েযরূপ লাগামহীন
যুদ্েধ েনেমেছ তােতও তারা সর্বপ্রকার সাহায্য িদচ্েছ। এখন গণতান্ত্িরক
আন্েদালেনর গলা িটেপ হত্যায় হাত বািড়েয়েছ িলিবয়া এবং সুদােন। েস কােজ
তােক সহায়তা িদচ্েছ েসৗিদ আরব, আরব আিমরাতসহ গণতন্ত্রিবেরাধী আন্তর্জািতক
চক্র।

বস্তুতঃ

প্েরিসেডন্ট

মুরসী

হত্যাকান্ডিট

স্েরফ

েকান

ব্যক্িত

িবেশেষর হত্যা নয়, এিট মধ্যপ্রাচ্েয গণতন্ত্র হত্যার একিট সুদূরপ্রসাির
ষড়যন্ত্র। এ ষড়যন্ত্েরর মূল লক্ষ্য মুসিলম িবশ্েব ইসলােমর িবজয়েক প্রিতহত
করা।

তাই

এর

সােথ

শুধু

েজনােরল

আন্তর্জািতক িমত্রগণও। ১৯/৬/২০১৯

িসিসর

সরকার

জিড়ত

নয়,

জিড়ত

তার

মানিসক
েরাগীর
হাইজ্যােকর িবপদ
বাংলােদশ

হােত
েদশ
এবং িবপন্ন

মানিসক েরাগীর নৃশংসতা
মানিসক েরােগ আক্রান্ত ব্যক্িত েয কীরূপ ভয়াবহ িবপদ ঘটােত পাের তারই
প্রমাণ হেলা, ২০১৫ সােল জার্মান উইঙ্গস িবমান েকাম্পানীর ১৪৯ যাত্রীর
করুণ মৃত্যু। এিট িছল পিরকল্িপত হত্যাকান্ড। ঘটনািট িবশ্বময় প্রচার পায়।
জার্মান

িচিকৎস্যেকর

কাছ

েথেক

প্রমাণ

েমেল,

িবমােনর

েকা-পাইলট

এ্যাড্িরয়াস লুিবটজ িছল মানিসক েরাগী। েস রীিতমত মানিসক েরােগর িচিকৎস্যা
িনত। তার েরাগিট িছল িডপ্েরশন। িডপ্েরশেনর কারন,েয েমেয় বান্ধবীেক েস
িবেয় করার স্বপ্ন েদেখিছল েস তার সঙ্গ ত্যাগ কের। সঙ্িগ হারােনার েবদনায়
লুিবটজ এতটাই িবমর্ষ হেয় পেড় েয তার মগেজ আত্মহত্যার িচন্তাও বার বার
হানা িদেত শুরু কের।অবেশেষ েস আত্মহত্যার পথই েবেছ েনয়। তেব সােথ ১৪৯
িবমান যাত্রীেক সােথ িনেয় -যার মধ্েয িছল েবশ িকছু স্কুল ছাত্র যারা
জার্মানী েথেক স্েপেন িশক্ষা সফের িগেয়িছল। যার িনেজর জীবন বাঁচােনার
ভাবনা েনই,তার কােছ িক অন্যেদর জীবন বাঁচােনার িবষয়িট গুরুত্ব পায়? েকাপাইলট এ্যাড্িরয়াস লুিবটজ’েয়র কােছ তাই েক িশশু,েক বালক,েক নারী বা েক
িনরীহ যাত্রী -েস ভাবনা গুরুত্ব পায়িন।তার লক্ষ্যিট িছল িনেজর মৃত্যুর
সােথ অন্যেদর মৃত্যু ও দুঃখেকও বািড়েয় েদয়া।
ৈদহীক িবকলাঙ্গতায় েরাগীর ভাল কােজর সামর্থ্য েযমন েলাপ পায়,েতমিন েলাপ
পায় ক্ষিতর সামর্থ্যও। িকন্তু মানিসক িবকলাঙ্গতায় অন্যেক ক্ষিত করা এমনিক হত্যা করার শািররীক সামর্থ্যিট পুরাপুির েথেক যায়। ফেল তারা সমােজ
চলােফরা কের ভয়ানক িহংস্র জীব রূেপ। তােদর িহংস্রতা অেনক সময় িহংস্র
পশুেকও হার মানায়। এককােল এমন মানিসক েরাগীেদরেক তাই মানিসক হাসপাতােল
বন্দী রাখা হেতা।িচিকৎস্যা শাস্ত্েরর উন্নিতর কারেণ এখন তােদরেক িনজ ঘের
িচিকৎস্যা

েদয়া

হয়।

ফেল

তারা

সমােজ

স্বাধীন

ভােব

বসবােসর

সােথ

গুরুত্বপূর্ণ প্রিতষ্ঠােন চাকুির-বাকুিরও কের। িকন্ত্র সমস্যা সৃষ্িট হয়
িনয়িমত

িচিকৎসা

েনয়া

িনেয়।

কেলরা,

ম্যােলিরয়া

বা

িনউেমািনয়ার

েরাগী

িচিকৎসা িনেল েযরুপ পুরাপুির সুস্থ্য হেয় উেঠ মানিসক েরাগীেদর ক্েষত্ের
েসিট ঘেট না। এরূপ মানিসক েরাগেভাগ েতা আজীবেনর। িচিকৎসাও তাই িনেত হয়
আজীবন। িকন্তু সমস্যা হেল মানিসক েরাগীেদর িনয়িমত িচিকৎসা েনয়ার আগ্রহ
থােক না। িচিকৎসার গুরুত্ব েবাঝার সামর্থও তােদর েলাপ পায়। ফেল তারা

সমােজ বাস কের ভয়ানক েরাগ িনেয়ই। এমিন এক েরাগ হেলা িডপ্েরশন। িডপ্েরশেনর
েরাগীেদর জীবন বড়ই িনরানন্দ। জীবেন আনন্দ বা সুখেবাধ তােদর থােক না।
বাইেরর রূপিট যতই চাকিচক্েযর েহাক,তােদর মেনর গভীের সব সময়ই িবষন্নতার
ভাব। আর অন্যেদর জন্য এখােনই িবপদ। যারা জীবেন সুখ পায় না তারা বরং অপেরর
সুেখ আেরা িবমর্ষ ও ইর্ষাকাতর হয়।অন্যেদর আনন্দঘন জীবন েদেখ তােদর দুঃেখর
মাত্রািট আেরা েবেড় যায়। এমন মুহুর্েত অন্যেক দুঃখ েদয়া বা আঘাত েদয়ার
মধ্েয

তারা

তৃপ্িত

খুঁেজ

পায়।

িচিকৎস্যা

শাস্ত্েরর

ভাষায়

এিটই

হেলা

স্যািডজম। সমােজ এরূপ মানিসক েরাগীরাই েচার-ডাকাত ও সন্ত্রাসী হয়,এবং
নানারূপ অপরাধ জগেত ঢুেক। এবং রাজনীিতর অঙ্গেণ তারা প্রচন্ড স্ৈবরাচাির,
অত্যাচাির

ও

গণহত্যার

িডপ্েরেশর

েরাগী

নায়ক

হয়।জার্মান

এ্যাড্িরয়াস

লুিবটজ

উইঙ্গস

চালনা

েকাম্পানীর

করিছল

েস

েয

িবমানিট

িবমােনর

১৪৯

জন

যাত্রীেদর অেনেকই িছল টুিরস্ট -যারা স্েপেন িগেয়িছল তােদর আপনজনেক িনেয়
প্রেমাদ

ভ্রমেন।

স্কুেলর

িকছু

িনশ্চয়ই
আত্মহনেনর

তােদর

আনন্দমুখর

লুিবটেজর
েনশাই

মােঝও

প্রচুর

আনন্দ

তরুন

ছাত্র।

িবমােনর

িবমর্ষ

মনেক

বােড়িন,েবেড়েছ

আেরা

িছল।

মধ্েয

িবিষেয়

অন্যেদর

িবমােন

তােদর

েতােল।ফেল

জীবননােশর

িছল

জার্মান

আনন্দধ্বিন
শুধু

েনশাও।

িনেজর

েস

নৃশংস

ঘটনািটই েস ঘটােলা িবমান িবধ্বস্ত কের। আেরা িবপদ হেলা,ৈদহীক পঙ্গুত্ব
েযরূপ সচরাচর েচােখ ধরা পেড়,মানিসক পঙ্গুত্বিট েস রূপ ধরা পেড় না। মেনর
গভীের েরাগিট লুিকেয় রাখা যায়। িহংস্র বাঘ-ভালুক েথেক মানুষ তাই সাবধান
হেত পারেলও পােশর অসুস্থ্য ও িহংস্র মানুষ েথেক সাবধান থাকার সুেযাগ থােক
না। েকা-পাইলট এ্যাড্িরয়াস লুিবটেজর েরাগিট তাই জার্মান উইঙ্গস িবমান
েকাম্পািনর কর্তৃপক্ষ েটর পায়িন। েটর পায়িন তার সহকর্মী পাইলটও। তাই অবাধ
সুেযাগ পায় শুধু িনেজর আত্মহত্যার নয়,বরং যাত্রীভর্িত িবমান িনেয় ফান্েসর
আল্পস পর্বতমালায় িগেয় আঘাত হানার।ফেল জার্মানীর বেনর সকল িহংস্র পশুগুিল
িবগত শত বছের যত মানুষ হত্যা করেত পািরিন, লুিবটজ একাই তা কের েদখােলা।
মানিসক েরাগীর রাজৈনিতক নৃশংসতা
মানিসক েরাগীরা েয শুধু িবমােনর পাইলট হওয়ার সুেযাগ পায় তা নয়,সুেযাগ পায়
এমনিক

েদেশর

রাজা,প্রধানমন্ত্রী

বা

প্েরিসেডন্ট

হওয়ারও।

তােদর

পাইলট

হওয়ােত বড় েজার কেয়ক শত যাত্রীর জীবননাশ হয়,িকন্তু েদেশর শাসক হওয়ােত
প্রাননাশ হয় লক্ষ লক্ষ মানুেষর। তারা আিবর্ভুত হয় নৃশংস স্ৈবরাচাির শাসক
রূেপ। তখন েদেশ যুদ্ধ বা গৃহযুদ্ধ শুরু কের। আত্মঘািত েস শাসেকর হােত তখন
রাষ্ট্েরর

পুরা

েসনাবািহনী,পুিলশ,আদালত,প্রশাসন

ও

রাজৈনিতক

ক্যাডার

বািহনী আত্মহনেনর নৃশংস হািতয়াের পিরণত হয়। বাংলােদেশ েশখ হািসনার হােত
েদশ অিধকৃত হওয়ায় অিবকল েসিটই ঘেটেছ। তাছাড়া েশখ হািসনার মানিসক েরাগিট
েতা প্রকট। েয েবদনার কারেণ জার্মান েকা-পাইলট লুিবটজ িডপ্িরশেনর েরাগী

েসিট শধু তার প্েরিমকা হারােনার। িকন্তু হািসনা গভীর েবদনািট হেলা তারা
িপতা,মাতা,ভাইসহ পুরা পিরবার হারােনার। তার অিফস,তার গৃহ,তার জীবনযাপেনর
প্রিতিট অঙ্গণ প্রাণহারােনা েস আপন জনেদর ছিবেত পিরপূর্ণ। ফেল িনদারুন
দুঃখ িনেয়ই তার বসবাস। প্রিতমুহুর্েত তার মগেজ যা হানা েদয় তা হেলা তার
মৃত

আপনজনেদর

স্মৃিত।

এমন

স্মৃিত

যিদ

েশখ

হািসনার

মেন

ভয়ানক

মানিসক

েরােগর জন্ম না েদয় তেব বুঝেত হেব েস হয় উদ্িভদ বা গরুছাগল,স্বাভািবক
মানুষ নয়।উদ্িভদ বা গরু-ছাগেলর পােশ আপন েকউ জবাই হেলও প্রিতক্িরয়া হয়
না। গরু তখনও অিবরাম ঘাষ খায়,উদ্িভদ তখনও শান্ত থােক। িকন্তু মানুষ েতা
প্রিতেশাধ পরায়ন হয়। এমন প্রিতেশাধ পরায়ন মানুেষর সুস্থ িবচারেবাধ থােক
না। আপনজন হারােনা এমন িবপর্যস্ত মানুষিট েদেশর েকান গুরুত্বপূর্ণ পেদ
থাকেল জনস্বার্েথ েয েকান সভ্যেদেশ তােক তৎক্ষনাৎ কাজ েথেক অব্যাহিত িদেয়
ঘের পািঠেয় েদয়া হয়,এমন মানিষক েরাগিবেশষজ্েঞর দািয়ত্েব রাখা হয়।
বাংলােদেশর মানুেষর সামেন ভয়ানক িবপেদর কারণ,েদশিটর পাইলেটর িসেট এখন েশখ
হািসনার ন্যায় প্রিতেশাধকামী এক ভয়ানক মানিসক েরাগী।তাছাড়া েশখ হািসনার
মানিসক েরাগিট িক এখনও েকান েগাপন িবষয়? প্রিতিট েরােগরই িসম্পটম আেছ,এবং
েস িসম্পটম েথেকই সনাক্ত হয় তার েরাগ। িনউেমািনয়া বা ম্যােলিরয়া হেল
শরীের তাপ উঠেবই। েতমিন মানিসক ভােব েকউ অসুস্থ্য হেল তার আচরণও লক্ষণীয়
রূেপ পাল্েট যােবই। েস তখন স্বাভািবক ও সুস্থ্য আচরেনর সামর্থ হারায়।
হারায় িবচারেবাধও। পাগেলর েরাগ িনর্ণেয় তাই ল্যাবেরটিরেত পাঠােনা লােগ
না। স্কুেলর িশশুরাও েসিট বুেঝ। ঢাকার শাপলা চত্বের িহফাজেত ইসলােমর
িনরস্ত্র জমােয়ত রুখেত েয েনত্রী হাজার হাজার ৈসিনক,ট্যাংক,েগালাবারুদ ও
েমিশন গান পাঠােত পাের ও হাজার হাজার মানুষেক হতাহত করেত পাের েস িক
মানিসক ভােব আেদৗ সুস্থ্য? মানব ইিতহােসর েকান কােলই িক েকান সুস্থ্য
েনতার পক্ষ েথেক এমন ঘটনা ঘেটেছ? নয় মােসর যুদ্ধ ছাড়া পািকস্তান আমেলর ২৩
বছেরর রাজনীিতেত যত লাশ পেড়েছ তার েচেয় েবশী লাশ পেড়েছ শাপলা চত্বের ২০১৩
সােল ৫ই েম’র ভয়াল রােত। েসিট এই অসুস্থ্যতার কারেণ। দলীয় কর্মীেদর লিগৈবঠা িনেয় কর্মীেদর রাস্তায় নামেত বলা এবং এক লােশর বদেল দশ লাশ েফলেত
বলা িক মানিসক সুস্থ্যতার লক্ষণ? েয ব্যক্িত েদেশর িবেরাধী দলগুেলার
অিফেস তালা ঝুলােত পাের এবং িবেরাধী দলীয় েনত্রীর গৃেহর সামেন বালুভর্িত
ট্রাক

পাঠােত

িনর্বাচেন

পাের

শতকরা

৫

তার

মানিসক

অসুস্থ্যতা

ভাগ

মানুষও

অংশ

িনল

না

িনেয়

িক

েসিটেক

সন্েদহ
েয

জােগ?

ব্যক্িত

েয

সুষ্ঠ

িনর্বাচন বা গণতন্ত্র বেল -তার িবচার ক্ষমতা েয পূর্ণভােব েলাপ েপেয়েছ তা
িনেয়ও িক সন্েদহ জােগ? মানিসক েরােগর এরূপ অসংখ্য লক্ষণ িনেয় েশখ হািসনা
বাংলােদেশ রাজৈনিতক অঙ্গেন িদেনর পর অঘটন ঘিটেয় চেলেছ। েয ব্যক্িতর বসবাস
হওয়া উিচত িছল েকান মানিসক হাসপাতােল,েস এখন বাংলােদশ সরকােরর ড্রাইিভং
িসেট।

পুরােদশ

তাই

হাইজ্যাক

হেয়

েগেছ

তার

মত

ক্রদ্ধ

পাগলীর

হােত।

বাংলােদেশর রাজনীিতেত বর্তমান িবপর্যয় ও হানাহািন মূল কারণ,েশখ হািসনার এ
ভয়ানক

মানিসক

অসুস্থ্যতা।

এমন

মানিসক

অসুস্থ্যতা

িনেয়

আবু

সুিফয়ােনর

স্ত্রী িহন্দা নবীজী (সাঃ)র চাচা এবং ওহুদ যুদ্েধর েসনাপিত হযরত হামযা
(রাঃ)র কিলজা িচিবেয়িছল।িহন্দার মানিসক অসুস্থ্যতার কারণ,হািসনার মত েসও
েস তার িপতা ও ভাইেক হািরেয়িছল। এবং েসিট এক বছর আেগ সংঘিটত বদেরর
যুদ্েধ। তার িপতার মৃত্যু ঘেটিছল হযরত হামযা (রাঃ)র হােত।
মিটভ ভারতীয় স্বার্েথর পাহারাদাির
বাংলােদেশর
রাজনীিতর

রাজনীিতেত
মূল

িহন্দার

অিভপ্রায়

েদেশর

েবেশ

আিবর্ভূত

ইসলামপন্িথ

হেয়েছ

েনতােদর

েশখ

হািসনা।তার

ফাঁিসেত

ঝুলােনা।

কারণ,প্রধান ইসলামপন্িথ দল জামায়ােত ইসলািমই অতীেত তােক প্রধানমন্ত্রী
হেত বাধা িদেয়েছ এবং ভিবষ্যেতও তার রাজনীিতর মূল বাধা হেয় থাকেব। তাই
ইসলািম েনতােদরেক লােশ পিরণত করা তার রাজৈনিতক লক্ষ্য। স্ৈবর শাসেনর আমেল
শুধু েয গণতন্ত্েরর মৃত্যু ঘেট তা নয়,কবের যায় ন্যায়িবচারও। েশখ হািসনার
আক্েরাশ

শুধু

সাধারণ

জনগেণর

১৯৭৫েয়র

িবপ্লেবর

িবরুদ্েধও।

িবরুদ্েধও।জনগেণর

িবরুদ্েধ

নায়কেদর

আক্েরাশ
হািসনার

িবরুদ্েধ

এমনিক

তার

আক্েরােশর

নয়,েসিট
িনজ

কারণ,তার

বাংলােদেশর

দেলর

েনতােদর

িপতার

মৃত্যুর

িদনিটেত তারা রাস্তায় েশাক িমিছল কেরিন। জানাযা বা গােযবানা জানাজাও
পেড়িন। বরং রাস্তায় েনেম প্রচন্ড আনন্দ কেরেছ,িমষ্িট িবতরনও কেরেছ। আর
দলীয় েনতাকর্মীেদর িবরুদ্েধ আক্েরােশর কারণ,তারা তার িপতার লাশেক িসঁিড়েত
েফেল

েখান্দকার

েমাশতােকর

মন্ত্রীসভার

মন্ত্রী

হেত

িভড়

কেরেছ।আেরা

ক্েষাভ,েশখ মুিজেবর মৃত্যুেত েয আব্দুল মািলক উিকল বেলিছেলন “িফরাউেনর
মৃত্যু

হেয়েছ”

তােক

তারা

দেলর

েকন্দ্রীয়

সভাপিত

বািনেয়েছ।

ফেল

েশখ

হািসনার গভীর ষড়যন্ত্র েখাদ আওয়ামী লীেগর িবরুদ্েধও। যারা সািডস্ট তারা
ব্যক্িত জীবেন বড্ড দুঃখী। তারা কােরাই সুখ সহ্য করেত পাের না। তারা চায়
অন্যরাও তােদর ন্যায় গভীর দুঃেখ হাবুডুবু খাক। েস েরাগটাই হািসনার মুল
েরাগ।

আর

েসিটই

ভয়াবহ

অকল্যাণ

এেনেছ

বাংলােদেশর

রাজনীিতেত।

িডপ্েরশন

েরাগী সর্বদাই আত্মমুিখ হয়। তার ভাবনা শুধু তার িনেজর সুখ িববর্িজত জীবন
িনেয়। সমাজ ও েদেশর কল্যােণর ভাবনা তার থােক না। তাই েশখ হািসনাও তাই
আত্মমুিখ,তার রাজনীিতর মূল অঙ্িগকার একমাত্র তার িনেজর ও িনজ পিরবােরর
প্রিত। স্ৈবরাচািরেদর েসিটই িচরাচিরত রীিত। েশখ হািসনা তাই পিরকল্িপত
ভােবই

বাংলােদেশর

মািটেত

আওয়ামী

লীেগর

সাধারণ

েনতাকর্মীেদর

ভিবষ্যেত

শান্িতেত েবঁেচ থাকায় অসম্ভব করেছ। ১৯৭৫ সােল েশখ মুিজব মারা েগেলও তার
দল েবঁেচ িগেয়িছল। িকন্তু েশখ হািসনা ক্ষমতা েথেক অপসািরত হেল এবার মারা
পড়েব েখাদ আওয়ামী লীগ ও তার বহু েনতাকর্মী। পুিলশী প্রেটকশন না েপেল তার
েকান মন্ত্রী িক রাস্তায় একাকী চলাচল করেত পাের? েশখ হািসনারও িক েস সাহস

আেছ? িহটলােরর মৃত্যুর পর তার দল বাঁেচিন,তার দেলর েনতৃবৃন্দও বাঁেচিন।
অনুরূপ

পিরণিত

েয

আওয়ামী

বাকশালীেদর

জন্যও

অেপক্ষা

করেছ

তা

িনেয়

িক

সন্েদহ আেছ? স্ৈবরাচাির শাসকেদর সােথ েতা েসিটই ঘেট।
আওয়ামী বাকশালীেদর জন্য এখন বসন্ত কাল। িকন্তু এরূপ বসন্তকাল িক িচরকাল
থােক? আওয়ামী লীেগর েনতাকর্মীরা না বুঝেলও েসিট তােদর অিভভাবক ভারতীয়
গুপ্তচর সংস্থা ও িদল্িলর শাসক চক্র বুেঝ। তাই িনর্বাচেন েয েকান মূেল
তারা

েশখ

হািসনােক

বসন্তকালেক

ক্ষমতায়

বাঁিচেয়

রাখেত

রাখা।

চায়।তাই

তােদর

বাংলােদেশর

লক্ষ্য,বাকশালীেদর

অভ্যন্তেরও

েয

এ

ভারতীয়

সাম্রাজ্যবােদর শত্রু আেছ -েসিট ভারেতর অজানা নয়। ভারেতর লক্ষ্য,হািসনােক
িদেয় ভারতীয় আিধপত্যাবেদর যারা িবেরাধী তােদর দ্রুত িনর্মূল। এবং ভারতীয়
আিধপত্যবাদ-িবেরাধী

রাজনীিতেক

দ্রুত

েনতাশূণ্য

করা

–িবেশষ

কের

েদেশর

ইসলামপন্িথ িশিবের। েস সােথ েদশেক দ্রুত িড-ইসলামাইজড করা। তাই িনর্বাচেন
েকউ েভাট িদক বা না িদক -েসিট ভারতীয়েদর কােছ আেদৗ েকান প্রশ্ন নয়।তারা
িনর্বাচেনর েতায়াক্কা কের না। তারা চায়, বাংলােদেশর সরকাের েয ব্যক্িতিট
ক্ষমতায় থাকেব েস ব্যক্িতেক অবশ্যই ভারেতর অনুগত দাস হেত হেব। ১৯৭৫ সােল
েশখ

মুিজেবর

মৃত্যুর

পর

হািসনােক

েস

উদ্েদশ্েযই

িদল্িলেত

েরেখ

িনজ

দািয়ত্েব প্রিতপালন কেরেছ এবং গভীর ভােব েপাষ মািনেয়েছ। এখন ভারত তােক
ক্ষমতায় িটিকেয় রাখেত চায় িনছক িনজ স্বার্েথ। লক্ষ্য,হািসনােক িদেয় ভারতিবেরাধীেদর িনর্মূেল সমগ্র রাষ্ট্রীয় প্রশাসেনর ব্যবহার। বাংলােদশ দুর্বল
হেলই েতা তােদর লাভ। এবং শক্িত বাড়েলই তােদর ক্ষিত। বাংলােদশ ১৬ েকািট
মানুেষর েদশ। ১৪শত বছর পূর্েবর মদীনার ন্যায় এিট সামান্য গ্রাম নয়,বরং
িবশ্েবর

সপ্তম

বৃহত্তম

রাষ্ট্র।

মদীনা

েথেক

যিদ

িবশ্েবর

প্রধান

িবশ্বশক্িতর উদ্ভব ঘটেত পাের, আড়াই েকািট মানুেষর েদশ আফগািনস্তানও যিদ
েসািভেয়ত রািশয়া ও মার্িকন যুক্তরাষ্ট্রেক হারােত পাের তেব বাংলােদশই বা
দুর্বল

িকেস?

ভারেতর

এখােনই

ভয়।

তাই

শুধু

পািকস্তােনর

নয়,বাংলােদেশর

েকামর ভাঙ্গাও ভারেতর মূল নীিত। েসিটর প্রমাণ েমেল একাত্তেরই। বাংলােদশেক
দুর্বল

করেতই

১৯৭১েয়

তারা

বাংলােদশ

লুন্ঠেন

নােম।েস

সময়

ঢাকা,

চট্রগ্রাম,কুিমল্লা,যেশার,বগুড়া ও ৈসয়দপুেরর ক্যান্টনেমন্েট তীরধনুক িছল
না,িছল হাজার হাজার েকািট টাকার অস্ত্র যা মাত্র ১৭ িদেনর যুদ্েধ প্রায়
পুরাটাই অব্যবহৃত রেয় িগেয়িছল। েস অস্ত্র েকনায় েবশীর ভাগ অর্থ জুিগেয়িছল
পািকস্তােনর

সংখ্যাগিরষ্ঠ

নাগিরক

বাঙালী

মুসলমানগণ।

অথচ

ভারতীয়

েসনাবািহনী েস অস্ত্র বাংলােদেশ েরেখ যায়িন। ১৯৭১ সােলর ১৬ই িডেসম্বেরর
পর বাংলােদশ ভারেতর কােছ স্বাধীন েদশ রূেপও গণ্য হয়িন -এ হেলা তারই
প্রমাণ।

বরং

গণ্য

হেয়েছ

অিধকৃত

েদশ

রূেপ,আর

পূর্ব

পািকস্তােনর

যুদ্ধাস্ত্র গণ্য হেয়েছ গিণমেতর মাল রূেপ। ভারতীয়গণ তাই সমুদয় অস্ত্রই
িনজ েদেশ িনেয় যায়। অথচ েস অস্ত্র লুন্ঠন িনেয় হািসনা েকান অিভেযাগ েতােল

না। েশখ মুিজবও তা িনেয় েকান কােল অিভেযাগ েতােলিন। েমজর আব্দুল জিলল তা
িনেয়

প্রিতবাদ

করায়

েসনাবািহনীর

চাকুির

হািরেয়িছেলন।

ভারেতর

রাজৈনিতক

লক্ষ্েযর সােথ হািসনা ও তার িপতার রাজৈনিতক লক্ষ্যিটও েয এক ও অিভন্ন –এ
হেলা তার প্রমাণ।
পিরকল্পনা েদশধ্বংেসর
আত্মহনেনও

পিরকল্পনা

পিরকল্পনা

েশখ

লােগ।

হািসনার

েতমিন

বহু।

েস

েদশধ্বংেসও

পিরকল্পনা

পিরকল্পনার

অংশ

লােগ।

রূেপই

েশখ

েসরূপ
হািসনা

বাংলােদেশর ইিতহােসর সবেচেয় বৃহৎ উন্নয়ন প্রকল্প পদ্মা েসতুর িনর্মানেক
বহু বছেরর জন্য িপিছেয় েদয়। অথচ িবশ্বব্যাংক েথেক পদ্মােসতুর জন্য িবশাল
অংেকর অর্থ বরাদ্দ হেয়িছল আজ েথেক ২০১০ সােল । এতিদেন েস েসতুর উপর িদেয়
যান চলাচল শুরু হেয় েযত। েদেশ অশান্িত ও গৃহযুদ্েধর পিরস্িথিতও সৃষ্িট
করা হচ্েছ অিত পিরকল্িপত ভােব। েশখ মুিজবও পিরকল্িপত ভােব েদশেক তলাহীন
ঝুিড়

বািনেয়িছল।

েস

পিরকল্পনার

অংশ

রূেপ

েদেশর

সীমানা

ও

েদশী

বাজার

ভারেতর জন্য খুেল েদয়। শুরু হয় অর্থপাচার,পণ্যপাচার ও পািকস্তান আমেল
প্রিতষ্িঠত কলকারখানার যন্ত্রপাচার। এমনিক পাচার হেয় যায় িবেদশীেদর েদয়া
িরিলেফর সামগ্রীও। একাত্তেরর আেগ িবশ্েবর সবেচেয় বড় পাট ও পাটজাত পণ্য
রপ্তািনকারক েদেশ িছল পািকস্তান। েস পাট উৎপািদত হেতা তৎকালীন পূর্ব
পািকস্তােন।

ভারতেক

হািরেয়

িবশ্ববাজাের

েস

অবস্থায়

েপৗছেত

পািকস্তান

সরকারেক বহু বছর েলেগিছল। িকন্তু েস অবস্থান েথেক দ্রুত নীেচ নামােত
মুিজব ও তার েমাড়ল ভারেতরও িবশাল পিরকল্পনা িছল। েসিট িছল আদমজীর ন্যায়
িবশাল িবশাল জুটিমলগুেলােত তালা ঝুলােনা ও পােটর গুদামগুিলেত আগুন েদয়া।
এেত ফল দাঁড়ােলা,িবশ্েবর সবেচেয় বড় পাট রপ্তািনকারক েদেশ পিরণত হেলা
ভারত। এমন ষড়যন্ত্র লাগাতর চলেল িক েদেশর অর্থনীিত বাঁেচ? জনগেণর জীবনও
িক বাঁেচ? মুিজব আমেল তাই বাংলােদেশর অর্থনীিত বাঁেচিন। বরং সৃষ্িট হেয়েছ
ভয়ানক দুর্িভক্ষ। একাত্তেরর যুদ্েধও এেতা মানুেষর মৃত্যু হয়িন যা হেয়েছ
মুিজেবর সৃষ্ট দুর্িভক্েষ। নারীরা েস সময লজ্জা িনবারেণ মাছধরা জাল পড়েত
বাধ্য

হেয়িছল।

অথচ

েসরূপ

অবস্থা

পািকস্তান

আমেল

যুদ্ধকালীন

৯

মােসও

সৃষ্িট হয়িন। অথচ েসিটই িছল েশখ মুিজেবর গড়া স্বপ্েনর েসানার বাংলা!
মুিজেবর গড়া েস বাংলা িনেয় েশখ হািসনার আজও কত গর্ব! মুিজেবর দুঃশাসন
১৯৭৫েয় েশষ হয়েছ। িকন্তু আজও

েশষ হয়িন তার অসমাপ্ত িমশন। এবং েশষ হয়িন

ভারতীয়েদর

ষড়যন্ত্রও।

বাংলােদশ

িবধ্বংসী

েস

ষড়যন্ত্রেক

পূর্ণতা

েদয়া

িনেয়ই েতা ভারেতর সােথ েশখ হািসনার েকায়ািলশন।
চালেকর রুেম তালা
েশখ হািসনার েযমন তার সফল েভাট ডাকািত িনেয় গভীর ভােব তৃপ্ত,েতমিন তৃপ্ত

তার অিভভাবক েদশ ভারতও। ডাকািতলব্ধ েদেশর পাইলেটর িসটিট এখন হািসনা ছাড়েত
নারাজ। জার্মান িবমান চালক এ্যাড্িরয়াস লুিবটজ িভতর েথেক চালেকর রুেম
তালা লািগেয় িদেয়িছল। মূল পাইলট বহু েচষ্টা কেরও েস রুেম ঢুকেত পািরিন।
যাত্রীভর্িত িবমান িনেয় তাই েস সুেযাগ েপেয়েছ আল্পস পর্বেত আঘাত হানার।
হািসনাও েতমিন েদেশর রাজনীিতর কন্ট্েরাল রুেম তালা লািগেয় িদেয়েছ।যােক
ইচ্ছা তােক ফাঁিস িদচ্েছ,যােক ইচ্ছা তােক ঘর েথেক উিঠেয় িনেয় গুম কের
িদচ্েছ বা ক্রসফায়াের িদেয় হত্যা করেছ। রাজনীিতর ময়দােন িবেরাধী দলগুেলার
জন্য সামান্যতম স্থান ছাড়েতও রাজী নয়। স্বাধীন িমিডয়ােক বন্ধ কের েদয়া
হেয়েছ।জািতসংেঘর

েসক্েরটাির

সংস্থা,এ্যামেনস্িট

েজনােরল,আন্তর্জািতক

ইন্টারন্যাশনাল,আন্তর্জািতক

মানবািধকার

িহউম্যান

রাইটস

ওয়ােচর

ন্যায় বহু প্রিতষ্ঠােনর েকউই তার পাইলেটর িসেট প্রেবশািধকার পাচ্েছ না।
আত্মঘািত পাইলেটর ন্যায় েস েদশবাসীর প্রাণহনেন েনেমেছ। জার্মান েকা-পাইলট
লুিবটজ শুধু একিট িবমানেক প্রাণহনেনর হািতয়ার বািনেয়িছল,আর েশখ হািসনা
েদেশর পুিলশ,র্যাব,িবিজিব,আইন-আদালত ও পুরা প্রশাসনেক প্রাণহেনর হািতয়াের
পিরণত

কেরেছ।জনগেণর

িবরুদ্েধ

প্রিতেশাধ

েনয়ার

এিটই

হেলা

নৃশংস

স্ৈবরাচািরতেদর িচরাচিরত েকৗশল। স্বজন হারােনার এমন প্েরক্ষাপেটই অতীেত
নৃশংস েচঙ্িগজ খান ও হালাকু খােনর জন্ম হেয়েছ,এবং তােত ভয়ানক গণহত্যা
েনেম

এেসেছ

পৃিথবীর

িবশাল

ভূ-ভাগ

জুেড়।তখন

ধ্বংসপুিরেত

পিরণত

হেয়েছ

বাগদাদ,িনশাপুর, সমরকন্দ,েবাখারার ন্যায় বহু সমৃদ্ধ নগরী।

জনগেণর িক করণীয়?
জনগেণর

দায়ভারিট

বাঁচােনা

শুধু

নয়,েদশেক

মানিসক

বাঁচােনাও।

েরাগীেদর
এজন্য

হাত

েথেক

তােদরেক

শুধু

িবমানেক
িহংস্র

বা

ট্েরনেক

বাঘ-ভালুকেক

িচনেল চেল না। িচনেত হয় িহংস্র মানিসক েরাগীগুেলােকও। নইেল স্েরফ ক্ষমতায়
যাওয়ার স্বার্েথ তারা েদেশ ভয়াবহ যুদ্ধ শুরু করেত পাের। েদশও পরাধীন ও
খন্িডত

হেত

পাের।

১৯৭১েয়

েতা

েসিটই

হেয়িছল।

বাংলােদেশর

মানুেষর

বড়

ব্যর্থতািট মূলতঃ িহংস্র মানুষ েচনার ক্েষত্ের।েস ব্যর্থতা েযমন ১৯৭০
িনর্বাচেন

হেয়েছ,েতমিন

২০০৮

সােলর

িনর্বাচেনও

হেয়েছ।

েয

মুিজব

িসরাজ

িশকদারেক হত্যার পর সংসেদ দািড়েয় উল্লাস ভের বলেত পাের,“েকাথায় আজ িসরাজ
িশকদার” বা কেয়ক িমিনেট বহুদলীয় গণতন্ত্রেক কবের পািঠেয় একদলীয় বাকশাল
প্রিতষ্ঠা করেত পাের তার মানিসক অসুস্থ্যতা িক কম?

স্ৈবরাচাির মুিজেবর

হােত েদশ েতা পুরাপুির হাইজ্যাক হেয় িগেয়িছল ১৯৭০েয় িনর্বাচিন িবজেয়র
সােথ

সােথই।

অবেশেষ

েদশ

রক্ষা

পায়

১৯৭৫

সােল

এবং

িফের

আেস

আবার

মানবািধকার। িকন্তু েদশ পুণরায় হাইজ্যাক হেয়েছ আেরক িহংস্র মানিসক েরাগীর
হােত।

েসিট

তারই

কন্যার

হােত।

প্রশ্ন,এখন

করণীয়

কী?

করণীয়

েসটাই

যা

জার্মান উইঙ্গেসর হাইজ্যাককৃত িবমােনর মূল পাইলট কেরিছল। ব্লাক বকেসর
তথ্য

েথেক

জানা

যায়,েস

কুড়াল

িদেয়

ককিপেটর

দরজা

েভঙ্েগ

িভতের

ঢুকেত

েচেয়িছল। েচেয়িছল িবমান চালােনার ড্রাইিভং িসট েথেক লুিবটজেক সরােত এবং
িবমান

চালােনার

দায়ভার

িনেজ

িনেত।

িকন্তু

ইিতমধ্েয

বড্ড

েদরী

হেয়

িগেয়িছল। িবপেদর এরূপ মুহুর্েত সামান্য েদরী হেল এভােবই ভয়ানক মৃত্যু
েনেম আেস। ১৬ েকািট মানুেষর বাংলােদশও আজ
িবপদগ্রস্ত
জনগেণর

হেলা

১৬

দািয়ত্ব

েকািট

হেলা,যত

মানুষ।

শীঘ্র

এ

হাইজ্যােকর িশকার। ফেল ভয়ানক

িজম্িমদশা

সম্ভব

েশখ

েথেক

হািসনােক

মুক্িত
ক্ষমতার

িদেত
আসন

হেল
েথেক

সরােনা। িবলম্ব হেল ভয়াবহ িবপদ েনেম আসেব সমগ্র বাংলােদশীেদর জীবেন।
ইসলােম িজহােদর গুরুত্ব েতা এজন্যই সর্বাধীক।কারণ,এরূপ িবপদ েথেক একমাত্র
মু’িমেনর িজহাদই রক্ষা করেত পাের।
নামায-েরাযা,হজ-যাকাত মানব মেন মহান আল্লাহতায়ালার স্মরণেক জাগিরত রাখার
অিত

গুরুত্বপূর্ণ

মাধ্যম।

িকন্তু

হাইজ্যাককািরেদর

হাত

েথেক

নামায-

েরাযা,হজ-যাকাত বা েদায়া-দরুদ েযমন প্রাণ বাঁচায় না,েতমিন েদশও বাঁচায়
না।

বাঁচায়

না

আল্লাহতায়ালার

েদেশর

িবধােনর।

স্বাধীনতাও।
বাংলােদেশর

এবং

প্রিতষ্ঠা

েকািট

মানুেষর

আেন

না

মহান

নামায-েরাযা

এবং

তাবিলগী ইস্েতমার লক্ষ লক্ষ মানুেষর েদায়ােত তাই স্ৈবরাচাির জােলম শাসেকর
মসনদ একটুও েহেলিন। এরূপ পথ তাই ইসলােমর নয়, নবীজী (সাঃ)র সূন্নতও নয়।
জােলম শাসেকর িনর্মূেল মহান আল্লাহতায়ালার প্েরসক্িরপশন হেলা িজহাদ। েখাদ
নবীজী (সাঃ)েকই তাই জায়নামায েছেড় িজহােদর ময়দােন নামেত হেযেছ। নামাযেরাযা,হজ-যাকােত জােনর েকারবািন েনই।অথচ জােনর েস িবশাল েকারবািন আেছ
িজহােদ।

আর

ইবাদেতর

কদর

েতা

বােড়

েকারবািনর

িবশালতায়।

িজহাদ

এজন্যই

ইসলােমর সর্বশ্েরষ্ঠ ইবাদত। একমাত্র এ ইবাদতিট পালেন প্রাণ েগেল িবনা
িহসােব

তৎক্ষনাৎ

জান্নাতপ্রাপ্িতর

গ্যারান্িট

েমেল।

তখন

কবেরর

আযাব,েরাজহাশেরর ভয়,পুলিসরােতর িবপদ –এর েকানটাই থােক না। থােক না আলেম
বারযােখ

হাজার

হাজার

বছর

অেপক্ষায়

থাকায়

পালা।

মৃত্যুর

পরপরই

মহান

রাব্বুল আলামীন তাঁর এ মহান ৈসিনকেক জান্নাত িদেয় পুরস্কৃত কেরন। েদন
অতুলনীয়

খাদ্যসম্ভার।

িজহাদ

এবং

িজহােদর

ময়দােন

শাহাদত

তাই

মু’িমেনর

জীবেন সবেচেয় েবশী কাঙ্িখত। মহান সাহাবােয় েকরামেদর কােছ সবেচেয় পছন্েদর
পথ িছল তাই িজহাদ ও িজহােদর ময়দােন শাহাদত লাভ। শতকরা ৭০ ভােগর েবশী
সাহাবা তাই আল্লাহর পেথ িজহােদ শহীদ হেয়েছন। মুসিলম েদশগুিলেত ইসলাম আজ
েযরূপ

পরািজত

তার

কারণ

মসিজদ-মাদ্রাসার

কমিত

নয়,

বরং

িজহােদর

অনুপস্িথিত। যারা সরাসির জান্নােত েপৗঁছার পথ েখাঁেজ,তারা সবাই প্রিতিনয়ত
িজহােদর

ময়দান

েখাঁেজ।তাই

িবশ্েবর

চলমান

িবশুদ্ধ

িজহােদর

ময়দানগুিলেত

নানা েদশ ও নানা ভাষার মানুেষর এত িভড়। বাংলােদেশ আজ েয শয়তানী শক্িতর
অিধকৃিত তা েথেক মুক্িতর এিটই একমাত্র পথ। িবগত ১৪শত বছেরর ইিতহােস জােলম

শাসেকর িনর্মূেল েকানকােলই এ ছাড়া িভন্ন পথ িছল না।গতানুগিতক রাজনীিতর
পেথ েয মুক্িত নাই -েসিট ইিতমধ্েয প্রমািনত হেয় েগেছ। বাংলােদেশ এ যাবত
বহু আন্েদালন হেয়েছ। তােত েকবল জান ও মােলর খরচ েবেড়েছ। এবং বহু সরকােরর
পতনও হেয়েছ। িকন্তু তােত িক ইসলােমর প্রিতষ্ঠা এক শতাংশও েবেড়েছ? জুেটেছ
িক স্বাধীনতা। েবেড়েছ িক শান্িত? বরং এসব আন্েদালেন শক্িতশালী হেয়েছ
ইসলােমর শত্রুপক্ষ। একাত্তের িবরাট যুদ্ধ হেলা,অথচ েদশ অিধকৃত হেলা কােফর
শত্রু শক্িতর হােত। এবং ক্ষমতায় বসেলা গণতন্ত্েরর ভয়ানক শত্রু।এেত কবের
েগল মত প্রকাশ ও দল গঠেনর স্বাধীনতা।েস সােথ কবের েগল দলীয় রক্িষবািহনীর
হােত ৩০ হাজােরর েবশী মানুষ।
তাছাড়া স্েরফ িনর্বাচন,েভাটদান,জনসভা,িমিছল,হরতাল বা অবেরাধ পালেনর মধ্য
িদেয় িক িজহাদ পািলত হয়? পািলত হয় িক পিরপূর্ণ ইসলাম। তােত থােক িক মহান
আল্লাহতায়ালার রাস্তায় জান েকারবািনর প্েররণা? এগুিল িক নবীজী (সাঃ)র
েদখােনা পথ? িজহাদ হেব স্েরফ মহান আল্লাহতায়ালার রাস্তায়। িজহােদর লক্ষ্য
স্েরফ

েকান

ইসলািম

দলেক

িনর্বাচেন

িবজয়ী

করা

নয়।

সংসেদ

িকছু

দলীয়

ব্যক্িতর সদস্য পদ পাওয়াও নয়। িনছক েকান ইসলামপন্িথ ব্যক্িতর মুক্িত িনেয়
আন্েদালনও নয়। লক্ষ্য এখােন িবশাল। েসিট হেলা সকল প্রকার দুর্বৃত্ত ও
ইসলােমর

শত্রুপক্েষর

সার্বেভৗমত্ব

ও

তাঁর

িনর্মূল
শিরয়িত

এবং
িবধােনর

েস

সােথ

পিরপূর্ণ

মহান

আল্লাহতায়ালার

প্রিতষ্ঠা।

মু’িমেনর

অর্থদান,শ্রমদান ও আত্মদান এ িজহােদ অপিরহার্য। এছাড়া অন্য েকান কর্মসূিচ
িক েকান কােল মুসিলেমর জীবেন অিধক গুরুত্ব েপেত পাের? ১২/০৪/২০১৫

Murder of President Morsi &
Death of Democracy in Egypt
The premeditated murder
Allowing an ill person to die in prison without medical care is itself
a homicidal crime. Such death is never called natural death, rather a

deliberate murder. It is indeed a horrendous punishable crime; those
who are responsible for it must face the punishment. Such a crime has
exactly been committed against Dr Muhammad Morsi by Egypt’s brutal
dictator President Abbel Fattah al-Sisi. In 2013, within one year of
the election, al-Sisi removed Dr Muhammad Morsi from the Presidency by
a military coup. So, al-Sisi committed another punishable crime by
removing the country’s first and the only elected President to grab
power for himself.
Dr Morsi was known for diabetes and liver disease which required
regular investigation and treatment. Any criminal negligence could
only precipitate his premature death. It was his basic human right to
have

the

necessary

medical

care.

The

Egyptian

law

and

the

international law make it an obligatory duty of the Egyptian
government to provide such care. But an established killer doesn’t
care about the legal obligation. Otherwise how could he make a coup
and kill the people? Hence deprivation of Dr Morsi’s medical care
became a reality. Thus, he was forced to die without the treatment.
Whereas, his treatment need was so crucial that once he collapsed in
his prison cage inside the court because of low blood sugar. In fact,
an enemy like al-Sisi could only ignore the treatment and wished his
early death.

The pure evil
One can seldom expect any kindness, morality or humanity from a proven
mass-murderer, let alone medical care. Al-Sisi deployed the Army to
massacre about 1,500 people in Raba al-Adawiya square in Cairo on 14th
August in 2013. Whoever luckily survived were put in prisons only to
suffer further thuggish torture – both physically and mentally. The
fake courts were staged to put people on death penalty in mass. The
western government didn’t show any interest to stop such brutality of
this new Pharaoh. In fact, none of the western governments showed any
appetite to look into this massive gruesome cruelty. Rather, the
western leaders were seen to rub their shoulders with these brutal
killer in Washington, Paris, Rome, Berlin and many other western

capitals. Thus they stay complicit in the crime by supporting al-Sisi
to practise his worst fascism against the Egyptian opposition. Only a
British MP named Crispin Blunt -the ex-head of the House of Commons’
Selects Committee on Foreign Affairs, agreed to make a short visit in
2018 to Egypt –only while he was approached by Dr Morsi’s helpless
family. The family were desperate to know what is going on to Dr
Morsi’ health. Al-Sisi was not ready to give such an opportunity to
the family or any native Egyptian. The cruelty, inhumanity and
immorality of al-Sisi is so extreme that Dr Morsi was allowed to see
his family only three times in almost 6 years period.
At the end, Mr Blunt could tell some bare truths in his report on
horrendous sufferings of Dr Morsi. He found that Dr Morsi was being
deprived of necessary medical care -as entitled as per Egyptian and
International law. Mr Blunt predicted that Dr Morsi will die
prematurely if he continues to suffer such dire deprivation of the
medical care. The Conservative British Government of Theresa May
didn’t take any heed from such a highly alarming report, rather
preferred to sell more arms to feed al-Sisi’s killing machine. The
other leaders of the western governments that lecture on human rights
and higher values continued to do the same. Whereas, if the report was
timely and properly pursued, Dr Morsi would have survived the easily
preventable death from diabetes and its complication. Since the
Islamists are considered foes by the Islamophobic west, the western
leaders too, like their friend al-Sisi, wished Dr Morsi’s quick death
and not a cure. As a result, Dr Morsi had no option but to face a
premeditated murder. Whereas the same western leaders embrace the
Marxist YPG of Syria and the leftist Mujahedin-e-Khalq of Iran –who
have been involved in the terrorist killings of thousands, as friends
of the west to promote their agenda in the Muslim World.

The disease & the pathology
While deciding the political priority in the developing countries
–especially in the Muslim countries, the western leaders drop issues
like humanity, morality, liberty, rule of law and democratic values
deep into the bins. They stand only for their selfish whims and

strategic interests. Therefore, while supporting the killer regime of
al-Sisi in Egypt or the brutal autocrats of Saudi Arabia, UAE, Bahrain
and others, the morality, humanity and other higher values do not
work. Rather, these killer regimes look perfectly compatible with
their own western imperialistic ideas and values. However, these are
only the symptoms of the western disease; the real disease with its
inherent pathology lies much deeper. The disease is radical secularism
that kills people’s faith, spirituality and accountability in the
hereafter. And the hidden pathology lies in the absence of faith in
Allah –the Almighty Creator and the lack of sense of accountability in
the hereafter. Such an evil pathology could prompt people to generate
evil ideologies to commit and sanctify even the worst crimes. So the
west –the birth place of secularism, could give birth to toxic
ideologies

like

racism,

nationalism,

colonialism,

apartheidism,

imperialism, slavery, ethnic cleansing and even genocide –which have
always been incompatible with any Divine faith of the east. They could
also do the gruesome practice of these evil ideologies and could
manufacture even two World Wars to kill more than 75 million people.
They even could drop nuclear bombs without any moral remorse.
During the colonial occupation, the European secularists with their
moral diseases moved from the birth place to the occupied lands in the
east –birth place of all Divine religions. As a result, they could
disseminate the western disease to the eastern people –especially
among those who closely worked with them and received their secular
education and training. So the worst and the most brutal people in the
Muslim world are born neither in robbers’ dens nor in brothels’ wombs,
but in the military cantonments and in secular institutions.
In the Muslim lands, the Army cantonments worked as the most fortified
cultural islands of the radical secularists and gave zero access to
Islamic ideology and culture. So they could emerge as the worst enemy
of Islam in Muslim lands. In almost every Muslim country, they have
proven to be fully incompatible with ideology of Islam and could be
close friend of the imperialists. For example, those who are
considered the role model in Pakistan Army -like General Ayyub,
Yahiya, Tikka, Niazi didn’t join the Army to serve the Muslims or

Islam, but to defend and strengthen the British occupation of the
Muslim lands. In 1947, the colonial occupation ended in Indian
subcontinent, but the secular belief and culture continued to thrive
in the protected and secluded premises of the military cantonments. So
the ideologically incompatible military elites trained in the secular
cantonments could successfully dismantle the Islamic project of the
Indian Muslims in Pakistan. And in 1971, because of their political
incompetence they could also dismember the united Pakistan.
Any physical disease like malaria or pneumonia shows similar symptoms
all over the world. The same is true with the moral disease. So, the
Army raised by the colonial occupiers are showing the same enmity
against Islam in Pakistan, Bangladesh, Egypt, Syria, Sudan, Algeria,
Libya and other Muslim countries. In Egypt, their toxic venom against
Islam and Muslim Brotherhood has made dark pages of extreme barbarity
in the Muslim history. The secularist Army dictator Jamal Abdun Naser
hanged one of the greatest son of Egypt like Sayid Qutb –the writer of
one of the greatest tafseers of the holy Qur’an. And now al-Sisi
executing the same barbarity against the current Islamists. In Syria,
the Army has turned to be the worst forces of destruction. In Algeria,
the Army generals could indeed metamorphose the whole holy Jihad of
the Algerian Muslims against the French occupiers into radical
secularism cum nationalism. And in Sudan, the Army has badly lost its
war against the secessionists of the South, but has launched its
brutal war against its own people.

Al-Sisi’s crimes & the western complicity
Only because of radical secularism, the western leaders could easily
justify their support for all worst crimes of al-Sisi. Because, such
an evil ideology disconnect people from any moral obligation and
accountability. Because of that, they could also forget al-Sisi’s
gruesome crime that he committed while dislodging the legitimate
President Dr Morsi. In the past, because of the same immorality, the
western war lords and leaders could easily justify and sanctify the
colonial occupation, genocidal killing, ethnic cleansing, slave

trading and other worst crimes in the occupied lands.
President Donald Trump recently mentioned al-Sisi as a great President
doing great jobs against the terrorists. Such appeasement and
appreciation for al-Sissi indeed tells a lot about his own moral
disease. It exposes his own complicity in the crime through his
political and moral endorsement. Such narratives give an expression to
the selfish political and economic agenda of the western powers. Of
course, al Sisi is doing good jobs for the USA and Israel, but not for
the common Egyptians and democracy. He is indeed an Egyptian replica
of Adolf Hitter to do all reprisals against his own people. The
western leaders call him a force of stability. But what stability?
Stability through mass killing? Stability through fake judiciary and
election. Such narratives indeed fully exposes the western hypocrisy
and complicity in crimes. Whereas al-Sisi has proven to be the perfect
model of inhumanity, brutality, extreme fascism in the Middle East.
President Trump’s appreciation shows how they prefer the brutal
dictators to dismantle the democratic institutions in the Muslim
countries.

Like

President

Trump,

other

western

leaders

too,

conveniently forget the facts that more than 60 thousands political
prisoners are languishing in Egyptian jails in dire prison conditions.
Al-Sisi is not working alone. He is indeed showcasing all evil forces
in the Middle East. He is fighting an unending war not only for
himself but also for all anti-democratic and imperialistic forces of
the whole Middle East. This is why, his war is rapidly expanding to
Libya, Sudan and other neighbouring countries too. This is why he
enjoys the support of a bigger global coalition. Unlike the old
pharaoh, this new pharaoh is enjoying the full support of the Jews.
The USA, Israel, the UK, France, King of Saudi Arabia, Shaikh of UAE,
ruler of Bahrain and other autocrats of the Muslim World are also the
part of the coalition. In fact, the death of Dr Morsi gave an
opportunity to expose their true faces and motives. 20.06.2019

ভারতীয় িনর্বাচনঃ
অপরাধীেদর

িবশাল

িবজয়

অপরাধীেদর িনরংকুশ িবজয়
২০১৯ সােলর ভারতীয় পার্লােমন্ট িনর্বাচেন িনরংকুশ িবজয় জুটেলা
ভয়ানক অপরাধীেদর। তােদর িবজেয় ভারেতর ২০ েকািট মুসিলম এবং বহু
েকািট খৃষ্টান ও তথাকিথত দিলত বা অচ্ছুৎেদর জীবেন েয দ্রুত
দুর্গিত েনেম আসেব -তা িনেয় সন্েদহ অিত সামান্যই। েজারদার হেব
আসাম েথেক ৪০ লাখ মানুেষর গােয় বাংলােদশীর েলেবল লািগেয় েয
েদশত্যােগ বাধ্য করার ন্যায় বহুিবধ মুসিলম িবেরাধী উদ্েযাগ। েস
নৃশংসতা ছিড়েয় পড়েব পশ্িচম বাংলােতও। িকন্তু তােত পিরনােম
ক্ষিতগ্রস্ত হেব েয েখাদ ভারত -তা িনেয়ও িক েকান সন্েদহ আেছ?
অপরাধীেদর িবজেয় েকান েদশই লাভবান হয়না। বরং বােড় অপরাধ কর্ম ও
অশান্িত। তাছাড়া িবজয়ী অপরাধীগণ েয ভয়ানক অপরাধী -েস িবষয়িট েকান
েগাপনীয় িবষয় নয়। নেরন্দ্র েমাদী ও তার েসনাপিত অিমত শােহর হাতই
শুধু গুজরােতর মুসিলম রক্েত রঞ্িজত নয়, রক্েতর গন্ধ আেস আেরা
অেনক িবজয়ী এমিপ ও মন্ত্রীেদর গা েথেকও। িনছক অিহন্দু হওয়ার
অজুহােত েয েদেশর ২০ েকািট মানুষেক –যা জার্মান, ইংল্যান্ড বা
ফান্েসর জনসংখার িতনগুেণর অধীক, রাজৈনিতক, প্রশাসিনক ও অর্থৈনিতক
অঙ্গণ েথেক পিরকল্িপত ভােব দূের রাখা হয়, েস েদেশ কল্যাণকর িকছু
িক আশা করা যায়? কল্যাণমুিখ সরকােরর কাজ েতা ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ও
জাত-পােতর উর্দ্েধ উেঠ েদেশর েবকার নাগিরকেদর কাজ েদয়া,
কর্মক্েষত্র েথেক দূের রাখা নয়। অথচ ভারেত ২০ েকািট মুসিলমেদর
অবেহিলত রাখাই হেলা সরকাির নীিত।
ভারতীয়গণ অতীেতর ইিতহাস েথেক েকান িশক্ষাই েনয়িন। প্রায় েদড় শত
বছর আেগ বাংলার িহন্দুেদর জীবেনও েরনাসাঁ এেসিছল। িকন্তু পিরণােম
েস েরনাসাঁ বাঙালী িহন্দুেদর েতমন েকান কল্যাণ েদয়িন। কারণ,
িহন্দুরা িনেজেদর কল্যাণ েচেয়িছল প্রিতেবশী মুসিলমেদর অকল্যাণ
ঘিটেয়। তারা এিগেয় েযত েচেয়িছল িশক্ষা-দীক্ষা, চাকুির-বাকুির ও
অর্থনীিতেত , মুসিলমেদর বাদ িদেয়ই। তােদর েস অপরােধর কারেণই
১৯৪৭’েয় বাংলা িবভক্ত হেয়েছ। এবং বাঙালী িহন্দুরা শুধু ভারতীয়
রাজনীিতেতই প্রভাব হারায়িন, প্রভাব হািরেয়েছ িনজ প্রেদশ পশ্িচম
বাংলােতও। এবােরর িনর্বাচেনর পর পশ্িচম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী
মমতার বানার্িজর আশংকা, গুজরােতর উগ্রবাদী িহন্দুেদর খুেনাখুিন ও

মুসিলম িনপীড়েনর রাজনীিত শুরু হেত যাচ্েছ েখাদ পশ্িচম বাংলায়।
মমতার বানার্িজর আশংকািট আেদৗ িভত্িতহীন নয়। এবােরর সংসদ
িনর্বাচেন ভারতীয় জনতা পার্িট (িবিজিপ)’র সবেচেয় বড় িবজয়িট এেসেছ
পশ্িচম বাংলায়। ২০১৪ সােলর িনর্বাচেন িবজিপ েপেয়িছল রাজ্েযর ৪২িট
েলাকসভা আসেনর মােঝ মাত্র ২িট; এবার েপেয়েছ ১৮িট। এ িবশাল িবজেয়
বলীয়ান হেয় িবিজিপ ইিতমধ্েযই কলকাতাসহ পশ্িচম বাংলার নানা শহের
রাজৈনিতক পিরেবশ লাগাতর অশান্ত ও উত্তপ্ত কের চেলেছ। অরাজকতার
েদাহাই িদেয় ষড়যন্ত্র চলেছ মমতা বানার্জীর সরকারেক হিটেয়
েকন্দ্রীয় শাসন বলবৎ করার। তাছাড়া িবিজিপ েকান রাজ্েয শক্িতশালী
হেল েস রাজ্েয যা দ্রুত িবনষ্ট হয় তা হেলা সাম্প্রদািয়ক সম্পৃিত
ও শান্িতর পিরেবশ। িছটােনা হয় ঘৃনার েপ্ট্েরাল। সৃষ্িট হয় েয
েকান মুহুর্েত সাম্প্রদািয়ক দাঙ্গার আগুন জ্বেল উঠার উপেযাগী
পিরেবশ। েমাদীর শাসনামেল এমনিটই হেয়েছ গুজরােত, এবং আজ তা হেত
যাচ্েছ উত্তর প্রেদেশ। উত্তর প্রেদেশ ঘের গরুর েগাশেতা রাখার
সন্েদেহ মুসিলমেদর িপিটেয় হত্যা করা হচ্েছ। হত্যা করা হচ্েছ গরুব্যবসায়ীেদর। ভারতীয় মুসিলমেদর প্রােণর মূল্য গরুর েচেয়ও নীেচ
েনেমেছ। সরকােরর প্রােয়ািরিট যতটা গরুর িনরাপত্তা িদেত, েসিট েনই
মুসিলেমর জান-মাল ও ইজ্জত বাঁচােত। অবস্থা এতটাই নাজুক েয,
মুসিলম মােয়রা টুিপ মাথায় িদেয় সন্তানেদর মসিজেদ পাঠােত ভয় পায়।
আশংকা এখােন বজরং দল বা আরএসএস গুন্ডােদর হােত পেথ িনহত হওয়ার।
েতমন একিট মুসিলম িবেরাধী সন্ত্রােসর হাওয়াই েবগবান হচ্েছ পশ্িচম
বাংলায়। তেব পশ্িচম বাংলায় খুেনাখুিন শুরু হেল েসিট েয শুধু েয
পশ্িচম বাংলা সীিমত থাকেব না -তা িবশাল পিরবর্তন আনেত পাের সমগ্র
পূর্ব-ভারেতর রাজৈনিতক মানিচত্ের। ভারেত ২০ েকািট মুসিলেমর
িনরাপত্তা েদয়ার দািয়ত্বিট মূলতঃ ভারত সরকােরর। িকন্তু ভারত তােত
ব্যর্থ হেল ২০ েকািট মুসিলম িক তেব িবলীন হেয় যােব? প্রিতেবশী
রূেপ সুস্থ্য আচরেণ িহন্দুগণ ব্যর্থ হেল তােদর জন্য পৃথক ভূিমর
দাবী তখন অিনবার্য হেয় উঠেব। এ ২০ েকািট মুসিলম বাংলােদশ বা
পািকস্তান েথেক িগেয় েসখােন ঘর বাঁেধিন। আসমান েথেকও তারা নািযল
হয়। জন্মসূত্ের তারা ভারতীয়; ফেল ভারত ভূিমেতই িনরাপদ বাসস্থান
পাওয়ািট েয তােদর ৈবধ মানিবক অিধকার -েসিট িক অস্বীকােরর উপায়
আেছ?

মৃত গণতন্ত্র এবং িবজয় ফ্যািসবােদর

িশক্ষা, সংস্কৃিত, দর্শন, নীিত-ৈনিতকতা ও মূল্যেবােধ জনগেণর
স্তের িবপ্লব না এেল িনর্বাচেন িবপুল ভােব িবজয়ী হয় েচার-ডাকাত,
েভাট-ডাকাত, খুিন, ধর্ষক ও সন্ত্রাসীর ন্যায় ভয়ানক অপরাধীরা। তখন
স্ৈবরাচাির খুিনরা শুধু এমিপ বা মন্ত্রী হয় না, বরং েদেশর েনতা,
িপতা, বন্ধু রূেপ প্রিতষ্ঠা পায়। এর উদাহরণ শুধু বাংলােদশ নয়,
বরং সবেচেয় বড় উদাহরণিট হেলা ভারত। গণতন্ত্েরর নােম েসখােন শুরু
হেয়েছ িহন্দু েমজরিটর বর্বর স্ৈবর শাসন। ডাকাত আেরক ডাকাতেক
কখেনাই িনন্দা কের না। ফেল বাংলােদেশ েশখ হািসনা েভাটচুির,
েভাটডাকািত এবং গুম-খুন ও সন্ত্রােসর েয রাজনীিত প্রিতষ্ঠা
িদেয়েছ তা িবপুল প্রশংিসত হচ্েছ ভারতীয় শাসক মহেল। েমাদীর
শাসনামেল ভারেতর অর্থনীিতেত েকান উন্নয়ন ঘেটিন, বরং েবেড়েছ
েবকারত্ব এবং এেসেছ অর্থৈনিতক মন্দা। ঋেণর দায়ভাের আত্মহত্যা
করেছ হাজার গরীব কৃষক। অথচ এরপরও এবােরর িনর্বাচেন িবেজিপ’র
িবজয়িট ২০১৪ সােলর িবজেয়র েচেয়ও িবশাল। এর কারণ, েমাদী
অর্থনীিতেত উন্নিত আনেত না পারেলও এেনেছ উগ্র িহন্দুত্েবর
েজায়ার। ভারেতর ন্যায় েদশগুেলােত অর্থনীিতর েচেয় গুরুত্বপূর্ণ
হেলা ধর্ম –েসিট িহন্দু ধর্ম। এরই ফল হেলা, ৫৪৩ িসেটর
পার্লােমন্েট ২০১৪ সােল িবিজিপ েপেয়িছল ২৮২ িসট এবং এবার েপেয়েছ
৩০৩ িসট। ২০১৪ সােল েপেয়িছল ৩১.৩% েভাট এবং এবার েপেয়েছ ৩৭.৪%।
গণতন্ত্রেক যিদ বলা হয় জনগেণর েভােট েযাগ্যবানেদর িনর্বাচেনর
প্রক্িরয়া -তেব এ িনর্বাচেন গণতন্ত্র শুধু পরািজতই হয়িন, তার
মৃত্যু হেয়েছ। িবজয়ী হেয়েছ িনেরট ফ্যািসবাদ। ভারেতর রাজনীিত
অিধকৃত হেয়েছ ভয়ানক খুিন ও অপরাধীেদর হােত। এরই প্রমাণ, নেরন্দ্র
েমাদীর মন্ত্িরসভায় এবার যারা স্থান েপল তােদর মােঝ িবিভন্ন
ধরেনর েফৗজদাির অপরােধ িবচারাধীন আসািম হেলা ৩৯ শতাংশ। গতবাের
তােদর সংখ্যা িছল ৩১ শতাংশ। িবজয়ীেদর মধ্েয ২০১ এমিপ এমন যারা
নানারূপ অপরােধর আসািম। ভারতীয় গেবষণা সংস্থা এিডআর’েয়র মেত
মন্ত্িরসভার ৫৭ সদস্েযর মােঝ ২২ জেনর িবরুদ্েধই েফৗজদাির মামলা
আেছ। িবষয়িট েকান েগাপন িবষয়ও নয়। অপরাধ জগত েথেক আসা এসব
মন্ত্রীরা িনর্বাচন কিমশেন েদওয়া হলফনামােত তারা িনেজরাই উল্েলখ
কেরিছল েয, েফৗজদাির মামলায় তারা আসামী। িকন্তু তােত তােদর
িনর্বাচেন প্রার্থী হওয়া বা িবপুল েভােট িবজয়ী হওয়ােত েকান বাধা
পেড়িন। তােদর মধ্েয ১৬ জন হেলা এমন অপরাধী যারা খুন ও ধর্ষেণর
ন্যায় গুরুতর অপরােধর আসামী। আদালেত সাতিট মামলা আেছ এমন
ব্যক্িতও মন্ত্রী হেয়েছন। নবিনযুক্ত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অিমত শাহর
িবরুদ্েধ রেয়েছ চারিট মামলা।

এবােরর িনর্বাচনী যুদ্েধ নেরন্দ্র েমাদীর মূল েসনাপিত িছল অপরাধ
জগেতর অিমত শাহ। েমাদীর ন্যায় অিমত শােহর বাড়ীও গুজরােত। তােদর
উভেয়র হাতই িশক্ত হেয়েছ ২০০২ সােল গণহত্যার িশকার মজলুম
মুসিলমেদর রক্েত। মুখ খুলেল এখেনা রক্েতর গন্ধ েবরুয় তােদর মুখ
েথেক। দুর্বৃত্িত িবপুল সমৃদ্িধ িদেয়েছ তােদর সম্পেদ। ২০১২ সােল
িনর্বাচনী হলফনামায় অিমত শাহ তার পিরবােরর
সম্পদ েদিখেয়িছল ১২
েকািট ভারতীয় রুিপ। ২০১৯ সােল েদিখেয়েছ ৩৯ েকািট। ৭ বেছর তার
সম্পেদ েবেড়েছ ২৭ েকািট রুিপ। এত িবপুল অর্থ আকাশ েথেক পেড়িন,
বরং তা হেলা অপরােধর কামাই। ভারেত অিত দ্রুত ধিন হওয়ার সহজ
ব্যবসািট হেলা সরকাির দেল েযাগ েদয়া। এ ব্যবসায় েকান পুঁিজ লােগ
না, লােগ স্েরফ সন্ত্রােসর সামর্থ্য। েস সামর্থ্য থাকেল
রাজৈনিতক পদ এবং ক্ষমতা -উভয়ই জুেট।
ডাকাত দেল সবেচেয় নৃশংস ডাকাতেক সর্দার করা হয়, েতমিন সন্ত্রােসর
রাজনীিতেত সবেচেয় বড় সন্ত্রাসীেক। সন্ত্রােসর েস সামর্থ্য না
থাকেল স্থান জুেট েভাটােরর কাতাের, মন্ত্রী বা এমিপ রূেপ না। এক
কােলর “িট বয়” নেরন্দ্র েমাদীর কপাল খুেল তখন যখন িবেজিপ েনতা
লাল কৃষ্ণ আদভানীর েনতৃত্েব িহন্দুত্েবর েজায়ার শুরু হয়। েমািদ
আদবানীর দৃষ্িট েকেড়িছল ১৯৯২ সােল। েসিট গুজরাত েথেক হাজার হাজার
উগ্র িহন্দুেদর অেযাধ্যা িনেয় ঐিতহািসক বাবরী মসিজদ গুিড়েয় েদয়ার
কােজ িনেয়। বাবরী মসিজদ ধ্বংেস েমাদী িছল আদভানীর অন্যতম
েসনাপিত। বাবরী মসিজদ ভাঙ্গার পুরস্কার স্বরূপ িবিজিপর পক্ষ েথেক
েমািদেক
েদয়া
হয়
গুজরােতর
মুখ্যমন্ত্রীর
পদিট।
গুজরােতর
মুখ্যমন্ত্রী পেদ বসার পরই তার েনতৃত্েব শুরু হয় আেরক নৃশংস
পর্ব। েসিট গুজরােতর মুসিলমেদর উপর হত্যা, ধর্ষণ ও তােদর ঘরবাড়ী
ও েদাকােন আগুণ েদয়ার প্রক্িরয়া। ২০০২ সােল শুরু হয় মুসিলম
িনর্মূেলর গণহত্যা। মুখ্যমন্ত্রী রূেপ েস সময় েমাদীর উপর মূল
দািয়ত্বিট িছল পুিলশেক িনষ্ক্রীয় েরেখ হত্যা, ধর্ষণ এবং ব্যবসায়
আগুণ েদয়ার কােজ িহন্দু গুন্ডােদর পর্যাপ্ত সময় েদয়া। েস
িনধনযজ্েঞ মৃত্যু ঘেট ২ হাজােরর েবশী নরনারী ও িশশুর। পুিড়েয় ছাই
করা
হয়
বহু
হাজার
মুসিলেমর
গৃহ
ও
েদাকানপাট।
েয
সব
আশ্রয়েকন্দ্রগুিলেত গৃহহীন অসহায় মুসিলমগণ স্থান িনেয়িছল েমাদী
েসগুিলও বন্ধ কের েদয়। েসগুিল িচহ্িনত হেয়িছল িশশু উৎপাদেনর
কারখানা রূেপ।

খুন-ধর্ষেণর িবচাের অনুমিত িনেত হেব অপরাধী েথেক!

অপরাধীেদর িবপুল িবজেয় পিরস্িথিত এতটাই পাল্েট েগেছ েয, েকান
খুিন বা ধর্ষেকর িবচােরর আেগ েস অপরাধী েথেক প্রথেম অনুমিত িনেত
হেব। কারণ তারাই মন্ত্রী ও এমিপ। গুজরােত মুসিলম দলন প্রক্িরয়া
এবং ২০০২ সােল মুসিলম গণহত্যার কােজ নেরন্দ্র েমাদীেক েয অিমত
শাহ সর্বপ্রকার সহায়তা িদেয়িছল েসই এখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হােত থােক আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দািয়ত্ব।
গুজরােত যখন মুসিলমেদর হত্যা ও তােদর ঘরাড়ী েপাড়ােনার কাজ মহা
ধুমধােম চলিছল তখন েস হত্যাযজ্ঞ থামােত পুিলশ বািহনী েকান
দািয়ত্ব পালন কেরিন। বরং েযসব পুিলশ অিফসারগণ িনজ উদ্েযােগ
দাঙ্গা থামােত তৎপর হেয়িছল তােদরেক শাস্িত েদয়া হেয়িছল অন্যত্র
বদলী কের। যােদর েনতৃত্েব েসিদন গুজরােত গণহত্যা পিরচািলত হেয়িছল
তােদর হােতই এখন ভারেতর শাসন ভার। ফেল গুজরাত হয় এখন সমগ্র ভারত।
আসাম েথেক তাই ৪০ লাখ মুসিলেমর িবতাড়েনর ষড়যন্ত্র। স্মরণীয় হেলা,
কলকাতায় মুসিলম এলাকার মধ্য িদেয় এবার এক িনর্বাচিন িমিছল
েনতৃত্ব িদেয়িছল অিমত শাহ। েস িমিছল েথেক অকথ্য ভাষায় দু’পােশর
মুসিলমেদর উদ্দ্যশ্য কের গািল গালাজ করা হয়। অসহায় মুসিলেমরা
েসিদন েস অকথ্য গািলগালাজ মুখ বুেজ সহ্য
কেরেছ। প্রিতক্িরয়া
েদখােল েসিদনই শুরু হেতা মুসিলম িনধনমুিখ দাঙ্গা।
নতুন মন্ত্িরসভা গঠেনর ৯ িদন পর নেরন্দ্র েমািদ শ্রীলঙ্কায় যান।
লক্ষ্য
িছল,
খ্িরষ্টানেদর

চার্েচর
উপর
সাম্প্রিতক
প্রিত সহানুভূিত জানােনা।

হামলায়
ক্ষিতগ্রস্ত
এিট িছল িনর্লজ্জ

ভন্ডামী। েমািদ িক ভূেল েগেছ ভারতীয় খৃষ্টানেদর উপর তার িনজ দেলর
েনতাকর্মীেদর নৃশংস হত্যাকান্েডর কথা? েমািদর মন্ত্রীসভায় স্থান
েপেয়েছ উিড়ষ্যার িহ্ন্দু চরমপন্িথেদর েনতা প্রতাপ চন্দ্র
সারাঙ্গী। প্রতাপ সারাঙ্গী সাতিট েফৗজদাির মামলার আসািম। েস হেলা
আরএসএস-িবেজিপ রাজৈনিতক েগাষ্িঠর সবেচেয় আক্রমণাত্মক সংগঠন বজরং
দল উিড়ষ্যার রাজ্েযর সভাপিত। এই দেলর কর্মীরাই ১৯৯৯ সােল
উিড়ষ্যায় অস্ট্েরিলয়ান খ্িরষ্টান যাজক গ্রাহাম স্েটইনেক দুই
েছেলসহ ঘুমন্ত অবস্থায় পুিড়েয় হত্যা কের।এরূপ এক বীভৎস খুেনর
সােথ জিড়ত হওয়া সত্ত্েবও প্রতােপর রাজনীিতর িসঁিড় েবেয় উপের উঠায়
েকান েছদ পেড়িন।
২০০২ সােল ‘বজরং দল’, ‘দুর্গাবািহনী’ এবং
‘িবশ্ব িহন্দু পিরষদ’ িমেল উিড়ষ্যার িবধানসভা ভবেনর েয হামলা
কের, তােতও েনতৃত্েব িছল প্রতাপ সারাঙ্গীর। েস সময় তােক আটকও করা
হেয়িছল। অথচ এ খুিন প্রতাপেক একিট নয় দুিট দপ্তেরর মন্ত্রী করা
হেয়েছ। িবেজিপর কর্মীেদর কােছ েস হেলা ‘উিড়ষ্যার েমািদ। সন্ত্রাস
ও খুেনর সামর্থ্য থাকেল িবিজিপেত েয কীরূপ মূল্য েমল -প্রতাপ

হেলা তারই প্রমাণ।
তেব নৃশংস অপরােধর সােথ জিড়ত হওয়ার কািহনী কােরা কােরা জীবেন
অিমত শাহ ও প্রতাপ চন্দ্েরর েচেয়ও অধীকতর বর্বর ও নৃশংস। তােদরই
একজন হেলা ভূপােলর প্রাগ্য ঠাকুর। এখেনা তােক মন্ত্রী করা হয়িন।
তেব প্রতাপ চন্দ্েরর মন্ত্িরত্ব পাওয়ােত রাস্তা খুেল েগল প্রাগ্য
ঠাকুেরর পথ। ২০০৮-এর েসপ্েটম্বের ভারতজুেড় মুসিলমেদর িবরুদ্েধ
স্থােন স্থােন েয লাগাতর েবামা হামলা চালােনা হয় তার মূল আেয়াজক
িছল প্রাগ্য ঠাকুর। েকাথাও েকাথাও আবার মুসিলমিবেরাধী দাঙ্গায়
িহন্দুেদর উসেক িদেত িহন্দু স্থাপনার উপরও সন্ত্রাসী হামলা
চালােনা হয়। ঘটনাস্থেল পাওয়া েগেছ হামলার কােজ ব্যবহৃত প্রাগ্েযর
েমাটরসাইেকলও। পুিলশী তদন্েত প্রাগ্েযর সংশ্িলষ্টতা ধরা পেড়
‘রাষ্ট্রীয় জাগরণ মঞ্চ’, ‘অিভনব ভারত’ ইত্যািদ নােম বহু েগাপন
িহন্দুত্ববাদী সংগঠেনর সােথ। বহুহত্যার সােথ জিড়ত এ সন্ত্রাসীেক
িবিজিপ ভূপাল আসেন প্রার্থী রূেপ খাড়া কের। মধ্যপ্রেদেশর সােবক
মুখ্যমন্ত্রী দ্িবগিবজয় িসংেক প্রায় চার লাখ েভােটর ব্যবধােন
হািরেয় িবজয়ী হয় প্রাগ্য ঠাকুর।
েভােটর মধ্য িদেয় েভাটােরর মন কথা বেল। প্রাগ্য ঠাকুর, অিমত শাহ
প্রতাপ সারাঙ্গীর মত অপরাধীেদর িবপুল েভােট িবজেয় প্রমাণ েমেল
ভারতীয় েভাটারেদর অন্তের মুসিলম িবদ্েবষী রূপিট কতটা প্রকট। এমন
িবষাক্ত মেনর েভাটারেদর মােঝ িক গণতন্ত্র বাঁেচ? বাঁেচ িক মানিবক
সভ্যতা? এরূপ েদেশ সহেজই সন্ত্রাসী দল গড়া যায়, িকন্তু সভ্য
গণতান্ত্িরক সরকারও িক গড়া যায়?
হত্যাকারীেক
নাথুরাম
গড়েস’েক

িনর্বাচনী প্রচারকােল গান্ধীর
প্রাগ্য
ঠাকুর
প্রকাশ্েযই

েদশপ্েরিমক রূেপ অিভিহত কেরেছ। িকন্তু তার েস উক্িত িবিজিপ’র
কােছ আপত্িতকর মেন হয়িন। ফেল দলীয় প্রার্থী পদ েথেক তােক
প্রত্যাহারও কেরিন। আর সন্ত্রােস তার জিড়ত থাকার িবষয়? প্রাগ্েযর
িবরুদ্েধ সন্ত্রােসর অিভেযাগেক িমথ্যা বলেছ িবিজিপ প্রধান অিমত
শাহ। আেরা িবস্মেয়র িবষয় হেলা, প্রাগ্য ঠাকুেরর িবরুদ্েধ প্রধান
তদন্তকারী পুিলশ কর্মকর্তা েহমন্ত কারকাের’েক রহস্যমূলক ভােব
প্রাণ িদেত হেয়েছ। প্রাগ্েযর সন্ত্রােসর িবরুদ্েধ তদন্েত নামায়
তােকও প্রাণ হারােত হয় সন্ত্রাসী হামলায়।
ভারতীয় গেবষণা সংস্থা এিডআর’েয়র িরেপার্ট মেত েলাকসভায় িনর্বািচত
এমিপ’েদর মােঝ ২৩৩ জেনর িবরুদ্েধ েফৗজদাির অপরােধর মামলা রেয়েছ।
গত সংসেদর েচেয় এ সংখ্যািট ১৪ শতাংশ েবিশ। এখন িবষয়িট সুিনশ্িচত
েয, আগামী িদেন ভারেতর নীিত িনর্ধারণ করেব নেরন্দ্র েমাদী, অিমত

শাহ, প্রতাপ চন্দ্র, প্রাগ্য ঠাকুেরর মত ভয়ানক অপরাধীরা। প্রশ্ন
হেলা, উগ্রবািদেদর হােত অিধকৃত ভারেতর ভিবষ্যৎ েচহারািট েয কতটা
িহংসাত্মক হেব -তা িনেয় অনুমান করািট িক আেদৗ কিঠন? ভারতীয়
জনসংখ্যার ১৫ শতাংশ মুসিলম। সরকাির চাকুিরেত তােদর সংখ্যা শতকরা
৫ ভাগও নয়। উত্তর প্রেদেশ প্রায় ৫ েকািট মুসিলেমর বাস। িকন্তু
িবগত পার্লােমন্েট তােদর মধ্য িদেক একজনও এমিপ হেত পােরিন। এবার
২০ েকািট মুসিলেমর মধ্য েথেক এমিপ’র সংখ্যা মাত্র ২৫ জন। ঢাকা,
করাচী বা লােহােরর মত একিট শহের যত জন মুসিলম ডাক্তার,
ইঞ্িজনীয়ার, উিকল, সরকাির অিফসার, পুিলশ অিফসােরর বাস ভারেতর ২০
েকািট মুসিলেমর মােঝ তার িসিক ভাগও েনই। এরূপ অন্যায় ও অনাচােরর
িবরুদ্েধ কথা বলেল বলা হয় মুসিলেমর পক্েষ পক্ষপািতত্ব। বলা হয়
মুসিলম েতাষণ। েসিটেক িচত্িরত করা হচ্েছ অপরাধ রূেপ। মানবতা েতা
পশুত্ব িনেয় বাঁেচ না, েসজন্য মানিবক পিরচয়িট েতা অপিরহার্য।
িকন্তু ভারতীয় রাজনীিতেত েস মানিবক রূপিট এখন মৃত। আর মানবতার
মৃত্য হেল নরহত্যা, নারী-ধর্ষণ ও অগ্িনসংেযােগর ঘটনাও েয উৎসেব
পিরণত হেব েসিটই েতা স্বাভািবক। উৎসেবর েস প্রচণ্ড রূপিট েদখা
যায় মুসিলম গণহত্যামুিখ দাঙ্গাগুিলেত।

শুরুিট বহু আেগ েথেকই
তেব ভারত জুেড় মুসিলমেদর িবরুদ্েধ েযরূপ হত্যা, ধর্ষণ, িনপীড়ন ও
পেথঘােট দািড় েটেন অপমান করার েয অিভযান চলেছ -েসিট হঠাৎ কের
শুরু হয়িন। শুরুিট শত বছর আেগ েথেক। ভারত আজেকর এ অবস্থায়
েপৗঁেছেছ সংঘবদ্ধ পিরকল্পনা ও প্রস্তুিতর ফেল। এরূপ একিট অবস্থা
সৃষ্িটেত লাগাতর কাজ কেরেছ বহু িহন্দু বুদ্িধজীবী, রাজনীিতিবদ,
ধর্মগুরু ও িমিডয়া কর্মী। ভারেত উগ্র িহন্দুত্ববাদী জাগরণ ও
মুসিলমেদর িবরুদ্েধ ঘৃণার বাণী িনেয় সর্বপ্রথম েয ব্যক্িতিট
রাজনীিত ও বুদ্িধবৃত্িতর অঙ্গণ উত্তপ্ত কেরন িতিন হেলন িবনায়ক
দােমাদর সাভারকার। তার িচন্তাধারায় পুষ্ট হেয় ভারত জুেড়
প্রিতষ্ঠা পায় আরএসএস, িহন্দু মহাসভা, জনসংঘ এবং আজেকর িবিজিপ।
নেরন্দ্র েমাদীর রাজনীিতর শুরু হয় আরএসএস েথেক। সাভারকারই েজাের
েজাের বলা শুরু কেরন, “িহন্দুেদর মূল শত্রু হেলা মুসিলম, ইংেরজগণ
নয়। -(সূত্রঃ (Jaffrelot (2009). Hindu Nationalism: A Reader.
Princeton
University
Press.
pp.
14–15,
86–93. ISBN 1-4008-2803-1) প্রথম িবশ্বযুদ্েধ িতিন িহন্দুেদরেক

ইংেরজেদর পক্েষ যুদ্েধ েযাগ িদেতও উৎসাহ েদন। এবং অিধকৃত আরব
ভূিমেত ইংেরজেদর হােত ইসরাইল প্রিতষ্িঠত হেল েসিটেকও িতিন সমর্থণ
েদন। কংগ্েরেসর ব্িরিটশ িবেরাধী “ভারত ছাড়” আন্েদালেনরও িতিন
িবেরাধীতা কেরন। িতিনই বেলন, “েযসব মুসিলম ভারেতর পুিলশ ও
েসনাবািহনী রেয়েছ তারা হেলা ” traitors” তথা
গাদ্দার। ভারত
সরকারেক িতিন পরামর্শ েদন েসনাবািহনী, পুিলশ এবং সরকাির প্রশাসেন
মুসিলমেদর সংখ্যা কমােত। িনিষদ্ধ করেত বেলন মুসিলমেদর অস্ত্র
কারখানার মািলক বা শ্রিমক হওয়া েথেক। -(সূত্রঃ McKean, Lise
(1996), Divine Enterprise: Gurus and the Hindu Nationalist
Movement, University of Chicago Press, ISBN 97-0-226-56009-0)।
সাভারকােরর পর িহন্দুত্ববাদী উগ্রতার আেরক তারকা হেলা মাধব
সদািশব েগায়ালকার। সাভারকােরর ন্যায় েগায়ালকারও িছল মারাঠী। ১৯৩৮
সােল িহন্দুভারেতর েয রূপেরখািট িতিন েপশ কেরন তা হেলা িনম্নরূপ:
“The non-Hindu people of Hindustan must either adopt Hindu
culture and language, must learn and respect and hold in
reverence the Hindu religion, must entertain no idea but of
those of glorification of the Hindu race and culture…..In a
word, they must cease to be foreigners, or may stay in the
country wholly subordinated to the Hindu nation, claiming
nothing, deserving no privileges, far less any preferential
treatment—not even citizens’ rights.” (“Pakistan and a World
in Disorder—A Grand Strategy for the Twenty-First Century”,
p.78)।

েগায়ালকােরর কথা, “িহন্দুস্থােনর অিহন্দুেদর অবশ্যই িহন্দু
সংস্কৃিত ও িহন্দু ভাষােক গ্রহন করেত হেব। তােদরেক অবশ্যই িশখেত
হেব এবং ভক্িত করেত হেব িহন্দু ধর্মেক। িহন্দু বর্ণ ও িহন্দু
সংস্কৃিতর জয়কীর্তন ছাড়া অন্য েকান েচতনােক তারা প্রশ্রয় িদেত
পারেব না। তারা িকছু দাবীও করেতও পারেব না –এমিন েমৗিলক নাগিরক
অিধকারও নয়।” িহন্দু ভারত িনেয় সাভারকার ও েগায়ালকােরর এিটই হেলা
েসই রূপেরখা যা আজ েকান িকতােব বন্িদ নয়; বরং েসিটর বাস্তবায়েন
েনেমেছ িবিজিপ, আরএসএস, বজরং দল, িশব েসনা, িবশ্ব িহন্দু পিরষেদর
ন্যায় অসংখ্য সংগঠন। তােদর ভারেত
মুসিলমেদর েকান স্থান েনই।
িহটলােরর ন্যায় তারাও রাষ্ট্রক্ষমতা দখেল গণতন্ত্র ও িনর্বাচনেক
ব্যবহার করেছ স্েরফ মই রূেপ। িকন্তু তােদর আসল পথিট হেলা

ফ্যািসবােদর। তােদর কােছ তাই অনুকরণীয় বীর পুরুষ হেলা জার্মানীর
িহটলার ও ইতালীর মুেসািলনী–যা সুস্পষ্ট সাভারকােরর েলখােত।
জার্মান ইহুদীেদর েয স্থােন বিসেয় িহটলার তােদর িনর্মূেল
েনেমিছল, ভারতীয় মুসিলমেদর জন্য বরাদ্দকৃত স্থানিটও হেলা েসিট।
তেব িহটলাের নৃশংস নীিত েথেক িশক্ষা িনেলও তারা িশক্ষা েনয়িন তার
ভয়াবহ পিরণিত েথেক। সামিরক ও অর্থৈনিতক িদক িদেয় িহটলােরর
জার্মানী িছল িবশ্বশক্িত। তা সত্ত্েবও িহটলােরর ফ্যািসবাদ
জার্মানীেক যা িদেয়েছ তা হেলা িনদারুন পরাজয়, নৃশংস বর্বরতা ও
বীভৎস ধ্বংসযজ্ঞ। প্রশ্ন হেলা, িবিজিপর ফ্যািসবাদ ভারতেকও িক
িভন্ন িকছু িদেব? ১৪/০৬/২০১৯

মনেমাহন িসংেয়র বাংলােদশ সফর ও
ভারতীয় স্ট্রােটজী
মনেমাহন িসংেয়র সফর ও আতংক বাংলােদেশ
ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মনেমাহন িসং আগামী ৬-৭ েসপ্টম্বর -এ দুই
িদেনর জন্য বাংলােদশ সফের আসেছন। আশা করা হচ্েছ তাঁর এ সফর কােল
ট্রানিজট, পািনবন্টন, সমূদ্রসীমা, মাইগ্েরশন, িছটমহল ইত্যাদী
িবষয় িনেয় আেলাচনা হেব এবং চুক্িতও সাক্ষিরত হেব। মনেমাহেনর এ
আগমন িনেয় আনন্দ বইেছ বাংলােদেশর ভারতপন্িথ রাজৈনিতক িশিবের। অপর
িদেক আতংক বাড়েছ সংখ্যাগিরষ্ঠ বাংলােদশীর মােঝ। তােদর ভয়, তাঁর এ
সফের হয়েতা বাংলােদেশর আেরা িকছু ভূিম, আেরা িকছু সম্পদ এবং আেরা
িকছু স্বার্থ আবােরা লুন্িঠত হেব! পাকােনা হেব হয়েতা নতুন
ষড়যন্ত্র। হয়েতা বাংলােদশীেদর গলায় পরােনা হেব আেরা িকছু নতুন
িশকল। তেব এমন ভয় অমূলকও নয়। কারণ, ভারেতর সােথ তােদর পূর্েবর
অিভজ্ঞতাগুেলা আেদৗ সুেখর নয়। এ অবিধ েদশিটর সােথ বাংলােদেশর যত
চুক্িতই হেয়েছ তার সবগুিলেতই বাংলােদেশর েলাকসান ছাড়া েকান লাভ
হয়িন।
েশখ হািসনার প্রথমবার ক্ষমতায় আসােত ১৯৯৬ সােল চুক্িত হেয়িছল
গঙ্গার পািনবন্টন িনেয়। তােত পদ্মায় পািন বািড়িন। েস চুক্িত েয

কতটা ব্যর্থ এবং বাংলােদেশর জন্য েয কতটা ক্ষিতকর েসিট েবাঝার
জন্য গভীর গেবষণার প্রেয়াজন েনই, কলকাতায় ভািগরিথর তীের একবার
দাঁড়ােলই েটর পাওয়া যায়। আিম েসিট িনেজ েচােখ েদিখিছ। ফারাক্কায়
বাঁধ িদেয় পািন তুেল িনেয় ৈবশাখ-ৈজষ্েঠর খড়া েমৗসুেমও ভািগরিথেত
আনা হেয়েছ কূল উপচােনা ৈথ ৈথ পািনর েজায়ার। েস পািনেত কলকাতা
বন্দের সমূদ্রগ্রামী জাহাজও চেল। আর পদ্মার বুেক তখন ধুধু করা
ধুসর বািল। জাহাজ দূের থাক, েনৗকা চালােনাও কিঠন। এ বাঁেধর ফেল
দ্রুত মরুভূিম হেত চেলেছ সমগ্র উত্তর বঙ্গ। বাংলােদেশর জলবায়ু ও
ভূপ্রকৃিতর উপর ফারাক্কার বাঁধ েয মরণেছাবল হানেছ েস তথ্য েবিরেয়
আেস এমনিক িবশ্বব্যাংকসহ বহু আন্তর্জািতক সংস্থার গেবষণা
িরেপার্েট। িকন্তু হািসনা সরকার ও আওয়ামী লীগ েনতা-েনত্রীেদর তা
িনেয় দূশ্িচন্তা েনই। তারা বরং গর্ব ভের উৎসব কের েস পািনচুক্িতর
সফলতা িনেয়।
ভারত বাঁধ িদেত শুরু কেরেছ ব্রহ্মপুত্র নদীর উজােন িটপাইমুেখ।
এিট আন্তর্জািতক নদী আইেনর পিরপন্িথ। ভািটর েদশ বাংলােদশ, ফেল
বাংলােদেশর অনুমিত না িনেয় একিট আন্তর্জািতক নদীর উপর উজােন
ভারেতর বাঁধ িনর্মােনর অিধকার েনই। অথচ ভারত বাঁধ িনর্মান শুরু
কেরেছ অনুমিত না িনেয়ই। িকন্তু তা িনেয় হািসনা সরকােরর মুেখ েকান
প্রিতবাদ েনই। অতীেত তাঁর িপতার পক্ষ েথেকও প্রিতবাদ উেঠিন
ফারাক্কা বাঁধ িনেয়। অথচ বাংলােদেশর েদশপ্েরিমকেদর েচােখ এিনেয়
ঘুম েনই। গর্দােন রক্তনালী েচেপ ধরেল তােত ত্বিরৎ প্রাণনাশ ঘেট।
কারণ এেত বাধাপ্রাপ্ত হয় মগেজর রক্ত প্রবাহ। েতমিন নদীর পািন
প্রবাহ বন্ধ হেল মারা পেড় েস েদেশর ভূ-প্রকৃিত। এবং পাল্েট যায়
জলবায়ু। েদশ তখন মরুভূিম হয়। সীমান্ত রক্ষার ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ
তাই েদেশর নদীগুিলর পািনর প্রবাহ রক্ষা করা। তাই েকান েদেশর
েদশপ্েরিমক সরকার শুধু েদেশর মানুষ বা সীমান্ত বাঁচােত যুদ্ধ কের
না, যুদ্ধ কের নদী বাঁচােতও। অথচ তা িনেয় েকান ভাবনা েনই বর্তমান
সরকােরর। বরং েশখ হাসীনাসহ েদেশর তাবত ভারত-ভক্ত রাজনীিতিবদ ও
বুদ্িধজীবীগণ ভারেতর সােথ বন্ধুত্বেক িবশাল অর্জন বেল অিভিহত
করেছন। বছর দুেয়ক আেগ তােদরই কেয়কজন িটপাইমুখ েদখেত ভারেত
িগেয়িছেলন। িফের এেস বেলিছেলন, িটপাইমুখ বাঁেধর ফেল বাংলােদশ
লাভবান হেব। তােত নািক সুরমা, কুিশয়ারা ও েমঘনায় পািন ৈথ ৈথ
করেব। েশখ মুিজবও এমন এক অন্ধ ভারত-ভক্িত িনেয় েভেবিছেলন,
ফারাক্কার ফেল বাংলােদেশর ক্ষিত হেব না। একই রূপ ধারণা িনেয় িতিন
ভারেতর সােথ সীমান্ত-বািনজ্য চুক্িত কেরিছেলন। বেলিছেলন, এেত
ভারত ও বাংলােদশ –উভয় েদেশর বািণজ্য বাড়েব। এবং বাংলােদেশর

অর্থনীিতেত সমৃদ্িধ আসেব। িকন্তু বাস্তেব েসিট হয়িন। ভারেতর
বািণজ্য িবপুল ভােব বাড়েলও দ্রুত সম্পদ পাচার হেয়েছ বাংলােদেশর।
ফেল এেসিছল ভয়াবহ দুিভক্ষ। তােত লক্ষ লক্ষ মানুষ না েখেয় মারা
িগেয়িছল। মিহলারা কাপেড়র অভােব ঝাল পড়েত বাধ্য হেয়িছল।
হািসনা সরকােরর কাজ হেয়েছ তাঁর িপতার স্মৃিতেক শুধু জ্যান্ত করা
নয়, বরং ব্যর্থ রূেপ প্রমািণত তাঁর নীিতগুেলােকও পুনরায় চালু
করা। মুর্িতপুঁজা, গরুপুঁজা, িলঙ্গপুঁজা, স্বর্পপুঁজার ন্যায়
নানা রূপ আিদম অজ্ঞতা ধর্েমর নােম েবঁেচ আেছ বাপদাদার অজ্ঞতার
প্রিত এমন অিতভক্িতর কারেণই। তাই বাংলােদেশর সংিবধােন আবর্জনার
স্তুপ েথেক িফের এেসেছ সমাজতন্ত্র ও েসক্যুলািরজম। আবার শুরু করা
হেয়েছ ভারেতর সােথ আত্মঘাতী সীমান্ত বািণজ্য। তেব এবার েসিট শুধু
সীমান্ত বািনজ্েযর মধ্েয সীমাবদ্ধ নয়, সমগ্র েদশই এখন ভারতীয়
বাজার।
ক্ষুদ্র মেনর মানুেষর িবশাল েদশ
বাংলােদশীেদর দুর্ভাগ্য, প্রিতেবশী রূেপ তারা বৃহৎ েদশ েপেয়েছ
বেট িকন্তু বড় মেনর প্রিতেবশী পাইিন। বেনর বাঘ-ভালুক েযমন
আেশপােশর জীবগুেলােক িনেজর খাদ্য মেন কের এবং যখন তখন েসগুেলা
আহার করােক িনেজর অিধকার ভােব, েতমিন অবস্থা ভারেতর। পাড়ায় বােঘর
আগমন তাই েকান সুখবর আেন না। িদল্িলর সােথ তাজউদ্িদেনর ৭ দফা
চুক্িত এবং েশখ মুিজেবর ২৫ দফা চুক্িত, সীমান্ত বািণজ্যচুক্িত ও
১৯৭৪ সােলর সীমান্ত চুক্িতসহ অন্যান্য বহু িবষেয় ভারেতর েস
আগ্রাসী চিরত্রেকই অিত নগ্ন ভােব প্রকাশ কেরেছ। ভারেতর স্বার্থপর
েছাট মেনর প্রথম প্রকাশ ঘেট যখন একাত্তেরর ১৬ িডেসম্বেরর িবজেযর
পর পািকস্তান আর্িমর অব্যবহৃত হাজার েকািট টাকার অস্ত্র িনজ েদেশ
যায়। পািকস্তােনর সংখ্যাগিরষ্ঠ জনগণ িছল পূর্ব পািকস্তানী। ফেল
েস অস্ত্র েকনায় বাংলােদেশর জনগেণর রাজস্েবর িবপুল অর্থ ব্যয়
হেয়িছল। ভারেতর এ কাণ্ডিট িছল িনতান্তই রুিচহীন এবং অবাক করার মত
িবষয়।
েশখ মুিজব ১৯৭৪ সােল ইন্িদরা গান্িধর সােথ সীমান্ত চুক্িত কের
বাংলােদেশর িনজস্ব ভূিম দক্িষণ েবরুবাড়ী এবং েস ভূিম-সংলগ্ন িছট
মহল ভারতেক িদেয় েদন। প্রিতদােন আঙ্গরেপাতা ও দহগ্রাম -এ দুিট
িছটমহলেক বাংলােদেশর সােথ সংেযাগ করেত বাংলােদশ পােব ভারত েথেক
িতন িবঘা আয়তেনর একিট প্লট। চুক্িতর পর পরই ভারত েবরুবাড়ীেক িনজ
েদেশর সীমানাভূক্ত কের েনয়। পিরবর্তন আেন িনজ েদেশর মানিচত্ের।

এবং সংেশাধন আেন সংিবধােন। িকন্তু বাংলােদশেক ভারত তার প্রাপ্য
িতন িবঘা জিম আজও েদয়িন। ভারেতর সমস্যা, েদশিটর সংিবধােন অন্েযর
ভূিম গ্রাস করার িবধান আেছ, েস লক্ষ্েয সংিবধান সংেশাধন করার
অনুমিতও আেছ, িকন্তু িনজ েদেশর এক ইঞ্িচ ভূিমেকও িবচ্িছন্ন করার
অনুমিত নাই। তাই কাশ্িমর, িনজােমর হায়দারাবাদ, মানভাদর এবং
িসিকমেক
ভারতভূক্ত
করেত
ভারতীয়েদর
েকান
অসুিবধা
হয়িন।
অসাংিবধািনকও মেন হয়িন। িকন্তু প্রচণ্ড সাংিবধািনক বাঁধা হেয়
দাঁড়ায়, বাংলােদশেক মাত্র িতন িবঘা জিম িদেত। অথচ বাংলােদেশর
জন্য এ প্লটিট হল অিত গুরুত্বপূর্ণ। এিট প্রেয়াজন মানিবক
প্রেয়াজেন। অঙ্গরেপাতা ও দহগ্রাম -এ দুিট িছটমহেলর ২০ হাজার
মানুেষর বসবাস ভারেতর অভ্যন্তের, বাংলােদেশর মূল ভূ-খণ্েডর সােথ
েযাগােযােগর এ িতন িবঘা জিমিটই হল একমাত্র সংেযাগ লাইন।
ভারতীয়েদর কথা, তােদর সংিবধােন িতন িবঘা দূের থাক এক ইঞ্িচ জিম
েদয়ারও িবধান েনই। ভাবটা এমন, তারা িদেত চাইেলও সংিবধান িদেত
িদেচছ না। প্রশ্ন হল, এই যিদ সাংিবধািনক আইন হয়, তেব েকন চুক্িত
করা হল? তাছাড়া ভারতীয় সংিবধান েয সংেশািধত হয়িন তা েতা নয়, এ
অবিধ বহু কারেণ বহু বার েসিট সংেশািধতও হেয়েছ। িকন্তু েসিট
সম্পূর্ণ অসম্ভব হেয় দাঁিড়েয়েছ িতন িবঘা জিমর ক্েষত্ের!

ভারতীয়েদর েচেয়ও ভারতীয়
ভারতীয়েদর

েচেয়ও

ভারতীয়

-এমন

বহু

ব্যক্িতর

বসবাস

বাংলােদেশ।

িবেশষ কের রাজনীিত ও বুদ্িধবৃত্িতেত। এমন িক েদেশর শীর্ষ
পর্যােয়। বাংলােদেশর স্বার্থ রক্ষার েচেয় ভারতীয় স্বার্েথর
েসবাটাই তােদর কােছ বড়। সম্প্রিত েতমন এক উদাহরন েপশ করেলন েশখ
হািসনা। ভারত মাত্র িতন িবঘা জিম বাংলােদশেক িদেত রাজী হয়িন। অথচ
েশখ হািসনা িসেলট-েমঘালয় সীমান্েতর তামািবল এলাকার ২৬১ একর
বাংলােদশী ভূিম ভারতেক িদেয় িদেয়েছন। এতবড় গুরুত্বপূর্ণ িবষয়
িনেয় সংসেদ েকান িবতর্ক হয়িন। িবেরাধী দল বা অন্য কােরা সােথ তা
িনেয় পরামর্শও করা হয়িন। িনেজর জিম বা ৈপতীক সম্পত্িত িদেত কােরা
অনুমিত লােগ না, পরামর্শও লােগ না। যােক ইচ্ছা তােক েদয়া যায়।
বাংলােদেশর ২৬১ একর ভূিমেক েশখ হািসনা েযন েসটাই েভেবেছন। অথচ এ
জিমর মািলক েশখ হািসনা নন, বরং েদশ। সরকার িনর্বািচত হয় েদেশর
ভূ-খণ্ড েহফাজেতর জন্য, িবিলেয় েদয়ার জন্য নয়।
তাছাড়া তামািবেলর এ ভূিম িনেয় েকান কােলই েকান িবতর্ক িছল না।

১৯৫৮ সােল ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী জওহারলাল েনেহরু এবং পািকস্তােনর
প্রধানমন্ত্রী িফেরাজ খান নূেনর মােঝ দুই েদেশর সীমান্ত ও িছটমহল
িনেয় আেলাচনা হয় এবং আেলাচনা েশেষ সীমান্ত চুক্িতও হয়। েস সময়ও
িসেলেটর তামািবল সীমান্ত িনেয় েকান কথা উেঠিন। অথচ েসিট িবতর্িকত
করা হয় আওয়ামী লীগ আমেল। িবতর্ক পািকেয় েস ভূিম অবেশেষ িছিনেয়ও
েনয়া হল। গর্েতর কীটও জােন কখন বাইের েবরুেত হয় এবং কখন খাবার
খুঁজেত হয়। েতমিন ভারতও জােন, স্বার্থ উদ্ধােরর েমাক্ষম সময়
েকানিট। তাই েয দাবী পািকস্তান আমেল উঠেলা না, এমন িক েয দাবী
বাংলােদেশর অন্য েকান সরকােরর আমেলও উঠেলা না, েস দাবী উঠেলা
আওয়ামী লীগ শাসনামেল। এবং েসিট পুরণও হেয় েগল। অথচ তামািবল এলাকা
দখেলর জন্য ২০০১ সােলর ১৫-১৬ এপ্িরল তািরেখ এক ব্যােটিলয়ন িবএসএফ
ৈসন্য িনেয় ভারত হামলা কের। বাংলােদেশর িবিডআর েজায়ােনরা েস
হামলা প্রিতহত কের িনেজেদর রক্ত িদেয়। তারা ২১ জন িবএসএফ ৈসন্যেক
হত্যা কের এবং িনেজরা হারায় দুইজন সাথীেক। িকন্তু ২০১১ সােল এেস
ভারতেক েস ভূিম েপেত েকানরূপ যুদ্ধ করেত হল না। ভারেতর হােত েসিট
তুেল িদেয়েছন েদেশর প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনা। প্রশ্ন হল, িবিডআর
েজায়ানরা েয েদশপ্েরম েদখােত েপেরেছ েস েদশপ্েরম তাঁর মধ্েয ৈক?
স্বার্থিসদ্িধর রাজনীিত ও িবেবকহীনতা
১৯৭৪

চুক্িত

স্বাক্ষেরর

১৮

বছর

পর

১৯৯২

সােল

এেস

িতন

িবঘা

কিরেডারিট ভারত খুলেত রািজ হয়। েসিটও িদেন মাত্র কেয়ক ঘন্টার
জন্য, এবং েসিট িলেজর িভত্িতেত। ভারত-বাংলােদেশর সীমান্ত ৪,০৯৮
িকেলািমটার দীর্ঘ। এ সীমান্েতর নানা স্থান িদেয় েচারা পেথ
িদবারাত্র মানুষ পারাপার হয়। েসিট রুখবার সামর্থ ভারেতর েকান
কােলই িছল না। আজও েনই। িকন্তু িতন িবঘার কিরেডারিট িনয়ন্ত্রন
কেরেছ অিত কেঠার ভােব। িনর্ধািরত সময় বােদ পারাপােরর েকান উপায়
েনই। অথচ অঙ্গরেপাতা ও দহগ্রােমর ২০ হাজার বাংলােদশীর ট্রানিজেটর
প্রেয়াজনিট কেয়ক ঘন্টার নয়। েসখােন েকান হাসপাতাল েনই, থানা এবং
েকাট-কাছািরও েনই। এসেবর জন্য িদবারাত্র েয েকান সময় জরুরী
প্রেয়াজন েদখা েদয়। েস প্রেয়াজন েমটােত বাংলােদেশর মূলভূিমেত
আসেত হয়। িকন্তু তােদর জন্য ভারত েস সুেযাগ িদেত রািজ নয়।
েনহােযত এক অমানিবক অবস্থা। অবরুদ্ধ এলাকার েছেলেমেয়েদর কেলজিবশ্বিবদ্যালেয় যাওয়ার সুেযাগও েনই। অথচ ভারতীয়েদর িবেবক তােত
গেলিন। িবএসএফ েসখােন িদবারাত্র পাহারা েদয়। কিরেডারিট েযন তােদর
িনরাপত্তার জন্য বড় হুমিক!
অথচ

বাংলােদেশর

উপর

তােদর

দাবীিট

িবশাল।

িতনিবঘার

কিরেডারিট

িদবারাত্র েখালা রাখােক ভারতীয়রা িনজ িনরাপত্তার প্রিত হুমিক
ভােব। অথচ তারাই বাংলােদেশর পশ্িচম সীমান্ত েথেক পূর্ব সীমান্ত
পর্যন্ত শত শত মাইেলর ট্রানিজট চায়। ট্রানিজট চায় চট্রগ্রাম ও
চালনা বন্দের যানবাহন িনেয় েপৗঁছার জন্যও। এবং েসিট বছেরর প্রিত
িদন, প্রিত রাত ও প্রিত মুহুর্েতর জন্য। একিট নয়, কেয়কিট রুট
িদেয়। শুধু স্থেল পেথ নয়, েনৗ-পেথও। এই হল ভারতীয়েদর িবেবক ও
েচতনার মান! এমন িবেবকহীন স্বার্থপর প্রিতেবশীর সােথ ইচ্ছা করেলই
িক বন্ধুত্ব গড়া যায়? পািকস্তান পােরিন। শ্রীলংকা পােরিন। েনপাল
এবং ভূটানও পারেছ না। ভারত বন্ধুত্ব চায় না, চায় প্রিতেবশীর
আত্মিবসর্জন বা আত্মসমর্পণ। আত্মিবসর্জেনর পথ ধের িসিকম ভারেতর
বুেক গুম হেয় েগেছ। আর মুিজব ধেরিছল আত্মসমর্পেনর পথ। হািসনার
কােছ আজও েসিটই অনুকরণীয় মেডল। ফেল ভারত যা চায় তা েপেত তােদর
মুিজব আমেলও েযমন অসুিবধা হয়িন। হািসনার আমেলও হচ্েছ না। তাই
মুিজব িদেয়িছল দক্িষণ েবরুবাড়ী ইউিনয়ন, আর হািসনা িদল তামািবেলর
২৬১ একর ভূিম। মুিজব িদেয়িছল ফারাক্কার অনুেমাদন, আর হািসনা
িদচ্েছ িটপাইমুেখর বাঁেধর অনুেমাদন। তেব এমন আত্মসমর্পণ
তােদর সামেন িভন্নতর পথও েখালা েনই। এমন আত্মসমর্পেণ

ছাড়া
তারা

প্রচণ্ডভােব দায়বদ্ধও। ভারত েস আত্মসমর্পণিট ক্রয় কেরেছ িবপুল
িবিণেয়ােগর মাধ্যেম। েসিট শুধু একাত্তেরর যুদ্েধ নয়, তার পূর্েব
এবং পেরও। পািকস্তান েভঙ্েগ বাংলােদেশর সৃষ্িট েয ভারেতর িবশাল
িবিনেয়ােগর ফল –তা িনেয় ভারতপন্িথ বুদ্িধজীবী ও রাজনীিতিবদেদর
মেন সন্েদহ নাই। তারা জােন, েশখ মুিজেবর বক্তৃতায় বাংলােদেশ
স্বাধীন হয়িন। মুক্িতবািহনীর দ্বারা িকছু ব্িরজ ভাঙ্গা বা িকছু
পাকেসনা ও রাজাকার িনধেনর ফেলও হয়িন। এমন বহু বক্তৃতা ও বহু
ভারতীয় ৈসন্য হত্যা িবগত ৬০ বছর ধের উলফার িবদ্েরাহী ও কাশ্মীেরর
েমাজািহদেদর দ্বারা হচ্েছ। িকন্তু তােত িক তােদর স্বাধীনতা
এেসেছ? বাংলােদেশর জন্ম হেয়েছ পািকস্তােনর িবরুদ্েধ হাজার হাজার
ভারতী ৈসন্েযর যুদ্ধ ও তােদর প্রাণদােনর িবিনমেয় -েসিট শুধু
ভারেতর দাবী নয়, ভারতপন্িথ বাংলােদশী বুদ্িধজীবী ও রাজনীিতিবদেদর
দাবীও। েস কথািট তারা মােঝ মধ্েয স্মরণও কিরেয় েদয়। ভারতিবেরাধীতােক তারা ভারেতর প্রিত অকৃতজ্ঞতা বা িনমক-হারামী বেল েতা
েস যুক্িতেতই। তাই বাংলােদেশর ভূিম িবিলেয় িদেয় েশখ মুিজব বা েশখ
হাসীনা েযিট করেছন েসিট শুধু তােদর আত্মসমর্িপত নীিত নয়, বরং
িনমক হালালীও। অন্েযর িনমক েখেয় রাজনীিত করেল এ ছাড়া িভন্ন পথ
আেছ িক?
লক্ষ্য রাজৈনিতক ও সামিরক

মনেমাহন িসংেয়র সফের কতগুিল চুক্িত সাক্ষিরত হেব েসিট বড় িবষয়
নয়। েসসব চুক্িত েশখ হািসনার িকছুিদন আেগর িদল্িল সফর কােলও
সাক্ষিরত হেত পারেতা। এ সফেরর আসল লক্ষ্য রাজৈনিতক ও সামিরক।
পাড়ার বড় সন্ত্রাসীিট িনজ দলীয় েছাট সন্ত্রাসীর গৃেহ সময় সময়
িদেন-দুপুের পদধুিল েদয়। লক্ষ্য েখাশআলাপ বা পানাহার নয়, বরং তার
কােছ েস েয কতটা গুরুত্বপূর্ণ েস খবর জািনেয় েদয়া। এবং েস
হুিশয়ািরও েদয়া, তার িবরুদ্েধ িকছু হেল িনস্তার েনই। মনেমাহন িসং
তাই িনছক পাড়া েবড়ােত বা পানাহাের আসেছন না। স্েরফ েখাশআলাপ বা
চুক্িত সই করেতও নয়। দ্িব-পাক্িষক বািণজ্য, অর্থৈনিতক সহেযািগতা,
ট্রানিজট, সীমান্ত চুক্িত ইত্যািদর নােম এ সফর অনুষ্িঠত হেলও আসল
লক্ষ্য, হাসীনা িবেরাধীেদর হুিশয়ার কের েদয়া। আওয়ামী লীগ সরকােরর
সােথ রাজৈনিতক ও সামিরক সহেযািগতা িক কের আেরা েবশী বাড়ােনা যায়
তা িনেয় নতুন রাস্তা েবর করা। িনেজেদর প্রিতষ্িঠত পুতুল সরকার ও
ৈসন্যেদর মনবল বাড়ােত ইরাক ও আফগািনস্তােন মার্িকন প্েরিসেডন্ট
এবং ব্িরিটশ প্রধানমন্ত্রীরাও বার বার সফর কেরন। মনেমাহন িসং
আসেছন েশখ হািসনা মনবল বাড়ােত, েস সােথ বাংলােদেশর িবেরাধীদলীয়
েনতা-কর্মীেদর স্পষ্ট ভােব জািনেয় িদেত েয, েশখ হািসনার সরকার
একা নন। বস্তুত ভারত তাঁেক েয কতটা ভালবােস এবং তাঁর িপছেন েয
কতটা শক্ত ভােব অবস্থান িনেয়েছ েসিট জািনেয় েদয়াই এ সফেরর মূল
উদ্েদশ্য। এমন একিট হুিশয়াির িকছু িদন আেগ পররাষ্ট্রমন্ত্রী
প্রণব মুখার্িজও শুিনেয়িছেলন। িতিন বেলিছেলন, েশখ হািসনার
িবরুদ্েধ িকছু হেল ভারত এবার বেস থাকেব না।
েশখ হািসনা ভালই জােনন, তাঁর ক্ষমতার উৎস জনগণ নয়। েদেশর আর্িম,
পুিলশ বা র্যাবও নয়। বরং ভারত। তাছাড়া বাংলােদেশ ক্ষমতায় থাকার
জন্য জনসমর্থন েকান ফ্যাক্টরও নয়। জনগেণর সমর্থন না িনেয়ও েয এক
যুগ ক্ষমতায় থাকা যায় েসিট েদিখেয় েগেছন সাজাপ্রাপ্ত দুর্বৃত্ত
এরশাদ। আর ব্িরেটেশরা েথেক েগেছ ১৯০ বছর।
হািসনার ক্ষমতািলপ্সা ও আশাহত িবেদশী বন্ধুরা
সম্প্রিত লন্ডেনর প্রখ্যাত সাপ্তািহক পত্িরকা ইেকানিমষ্ট িকছু
সত্য কথা প্রকাশ কেরেছ। েসিট হল, িবগত িনর্বাচেন আওয়ামী লীগ
িবজয়ী হয় ভারেতর িবপুল অর্থ ও সমর্থেনর বেল। এ হল ঢাকাস্থ
কূটৈনতীক মহেলর িভতেরর কথা। িবগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারিট আেদৗ েকান
তত্ত্বাবধায়ক সরকার িছল না, িনরেপক্ষ েতা নয়ই। বরং িছল
ষড়যন্ত্েরর মাধ্যেম িবেদশীেদর চািপেয় েদয়া একিট পক্ষপাতদুষ্ট
সরকার। এেসিছল একিট ষড়যন্ত্রেক প্রিতষ্ঠা িদেত। েস কথা এখন আর

েকান েগাপন িবষয় নয়। েস ষড়যন্ত্েরর সােথ সংশ্িলষ্ট িছল ব্িরিটশ
সরকারও। ফেল িবেলেতর রক্ষণশীল পত্িরকা “ইেকানিমষ্ট”এর েস খবর
অজানা থাকার কথা নয়। েস ষড়যন্ত্েরর সােথ জিড়ত িছল মার্িকন
সরকারও। এসব িবেদশী সরকারগুেলা সম্প্রিত মুখ খুেলেছ এ জন্য নয় েয
তারা িবেরাধী দলগুিলর পক্েষ। মূল কারণিট, েশখ হািসনােক েয কারেণ
তারা ক্ষমতায় এেনিছল এবং তােক রাজনীিতর েয েরাড ম্যাপ েদয়া
হেয়িছল তা েথেক িতিন বার বার িবচ্যুত হচ্েছন। এেতই তােদর
েগাস্বা।
পাশ্চাত্েযর িনর্েদিশত েরােড ম্যােপ বাংলােদেশ ইসলােমর জাগরণ ও
প্রিতষ্ঠা রুখেত যা িকছু করনীয় েস সেবর পূর্ণ অনুমিত থাকেলও
তােদর িনজস্ব েলাকেদর গােয় হাত পড়ুক েসিট তারা কখনই চাইিন। ফেল
েশখ হাসীনার সরকার যখন ইসলামপান্িথেদর রাজপেথ িপটাচ্িছল বা
গ্েরফতার কের িনর্যাতন করিছল তখন তারা মুখ খুেলিন। িকন্তু এখন
খুলেছ। তােদর কথা, েশখ হািসনা ও তাঁর দেলর েলাকরাই তােদর একমাত্র
েলাক নন। বাংলােদেশর রাজনীিত, অর্থনীিত ও সংস্কৃিতর মােঠ তােদর
আেরা বহু িটম রেয়েছ। েস সব িটেম বহু গুরুত্বপূর্ণ েখেলায়াড়ও আেছ।
বহু অর্থ ও বহু যত্েন গৃহপািলত এনিজও কর্তাব্যক্িতগণ হেলন েসসব
েখেলায়াড়েদরই অন্যতম। পাশ্চাত্েযর কথা, েশখ হািসনার সরকারেক চলেত
হেব তােদরেকও সােথ িনেয়।
িকন্তু সমস্যা হল, েশখ মুিজেবর েযমন ব্যক্িতগত এেজণ্ডা িছল, েতমন
এেজণ্ডা রেয়েছ েশখ হািসনারও। েশখ মুিজেবর বাকশালী হওয়ার িপছেন
কাজ কেরিছল তাঁর প্রচণ্ড ক্ষমতািলপ্সা। েস িলপ্সা পূরেণ অন্যরা
এিগেয় না আসেলও ভারত এিগেয় এেসিছল। ফেল িতিন আশ্রয় িনেয়িছেলন
ভারেতর েকােল। এর ফেল তাঁর এক কােলর বহু ভক্তরাই দূের সিরেয়িছল।
এমনিক তােদর হােত তাঁেক িনহতও হেত হেয়িছল। রক্েতর একই িজন প্রভাব
েফলেছ েশখ হািসনার উপরও। ক্ষমতার অিত অদম্য িলপ্সা েশখ হািসনারও।
েস িলপ্সা পূরেণ ব্িরিটশ ও মার্িকনীরা গত িনর্বাচেন সাহায্য
িদেলও ভারত ছাড়া এখন আর েকউ সাহায্য িদচ্েছ না। ফেল তাঁেকও উঠেত
হচ্েছ একমাত্র ভারেতর েকােল। তাছাড়া তার িকছু অদ্ভুদ িবশ্বাসও
আেছ। েস িবশ্বাস অনুযায়ী বাংলার হাজার বছেরর ইিতহােস েশখ মুিজেবর
েচয় শ্েরষ্ঠতর েকউ েযমন েনই, েতমিন আজেকর বাংলােদেশও েশখ
হািসানার
শ্েরষ্ঠতর
েকউ
েনই।
অনুরূপ
িবশ্বাস
তাঁর
দেলর
ক্যাডারেদরও। তাই বাংলােদেশ কাউেক যিদ নেবল প্রাইজ িদেত হয় তেব
েসিট তােকই িদেত হেব। তার দলীয় ক্যাডার বাংলােদেশর এ্যাটর্িন
েজনােরল েতা েসিট প্রকাশ্েয বেলেছন।

েশখ হািসনাসহ আওয়ামী ক্যাডারেদর কােছ ডক্টর ইউনুেসর বড় অপরাধ,
তাঁর নেবল প্রাইজ প্রাপ্িত। এজন্যই িতিন েশখ হািসনা ও তাঁর
ভক্তেদর কােছ ঘৃনার পাত্র। ডক্টর ইউনূসেক তাঁর প্রিতষ্িঠত
গ্রামীন ব্যাংক েথেক হিঠেয় অপদস্থ করা হল, েতমিন এক ঘৃনার
কারেণই। মার্িকন প্রশাসন এ িনেয় খুিশ নয়। খুিশ নয় ব্িরিটশসহ
ইউেরাপীয় সরকারগুিলও। কারণ, ডক্টর ইউনুস তােদর অিত ঘিনষ্ট েলাক।
তাঁর সােথ তােদর সহেযািগতার ইিতহাস দীর্ঘিদেনর। তােদর প্রত্যাশা
িছল এবং েস সােথ অনুমিতও িছল, আওয়ামী লীগ সরকার শুধু ইসলাম
পন্িথেদরও িনর্মূল করেব। িকন্তু েস সীমানা অিতক্রম কের হাত
তুেলেছ ডক্টর ইউনূেসর উপরও। িহলাির ক্িলন্টন তাই বাধ্য হেয় েশখ
হািসনােক জািনেয় িদেত বাধ্য হেয়েছন, কীভােব তাঁেক ক্ষমতায় আনা
হেয়েছ। ব্িরিটেশর একই রূপ ক্েষাভ। ডক্টর ইউনূেসর সম্প্রিত িবেলেত
আগমন এবং ‘গার্িডয়ান’সহ লন্ডেনর নামকরা পত্িরকায় গুেলােত েয ভােব
তাঁর বক্তব্যেক তুেল ধরা হেয়েছ তােতই প্রমাণ েমেল ব্িরিটশ সরকার
হািসনা সরকােরর উপর কীরূপ িবক্ষুব্ধ। এতটাই িবক্ষুব্ধ েয,
বাংলােদেশর পররাষ্ট্রমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, আইনমন্ত্রীসহ
বহুমন্ত্রী লন্ডেন এেসিছেলন তােরক িজয়াসহ আেরা িকছু ব্যক্িতেক
বাংলােদেশ িনেয় িবচার করেত, িকন্তু তারা েকান পাত্তাই পানিন।
হািসনা সরকার তাই আন্তর্জািতক ভােব অিত িবচ্িছন্ন সরকার, েযমনিট
িছল েশখ মুিজেবর সরকার। মুিজেবর েস িনঃসঙ্গতার কারেণ বাংলােদেশ
যখন ভয়াবহ দুর্িভক্ষ েনেম আেস তখন েকান িবেদশী সরকার এিগেয়
আেসিন। বর্তমান সরকােরর এরূপ িনঃসঙ্গ অবস্থায় মনেমাহেনর বাংলােদশ
সফর তাই অিত গুরুত্বপূর্ণ। িনঃসঙ্গ েশখ হািসনার পােশ ভারত েয
প্রবল ভােব আেছ েসিট জািনেয় েদয়ার এিটই সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ সময়।
প্রেয়াজনীয় সময়ও। িনঃসঙ্গ মুিজবেক সাহস েজাগােত এক সময় ইন্িদরা
গান্িধও ঢাকায় ছুেট এেসিছেলন।
ভারতীয় িবিনেয়াগ ও স্বার্থিসদ্িধ
হািসনােক িনেয় পাশ্চাত্য সরকার সমূেহর েয মূল্যায়ন তা েথেক
সম্পূর্ণ িভন্ন মুল্যায়ন ভারেতর। ভারত চায় েশখ মুিজব ও তার
পিরবােরর ইেমজেক প্রবলতর করেত। িবেদশীেদর কােছ মুিজব পিরিচত
িছেলন একজন ব্যর্থ রাষ্ট্রনায়ক রূেপ। তার আমেলর বাংলােদশেক তারা
বেলেছন “িভক্ষার ঝুিল”। অথচ ভারেতর কােছ েস আমলিটই িছল সবেচেয়
স্বর্ণযুগ। েস িবশ্বাস আওয়ামী লীেগর েনতাকর্মীেদরও। এত বড় মেতর
িমল অন্য েকান েদেশর েনতােদর সােথ েনই। ভারেতর এমন িবশ্বস্থ
বন্ধু অন্য েকান েদেশ নাই। এবং েসিটর িপছেন মুিজব পিরবার। ভারেতর

কােছ মুিজব পিরবার তাই মূল্যবান এ্যােসট। এজন্যই মুিজব পিরবার ও
ভারেতর শাসক ইন্িদরা গান্ধী পিরবােরর েযাগসূত্র মজবুত করা তােদর
অন্যতম লক্ষ্য। েস লক্ষ্য পূরেণই সম্প্রিত বাংলােদেশ সফর করেত
এেসিছেলন েসািনয়া গান্ধী। তারা জােন, ভারতীয় স্বার্েথর এতবড় েসবক
ভারত আর েকান কােলই পায়িন। ভারেতর স্বার্েথ েয েকান ভারতীয়র
েচেয়ও মুিজেবর অবদানিট িছল অেনক বড়। ১৯৪৭-এর পূর্েব ভারতীয়
িহন্দুরা চায়িন পািকস্তান প্রিতষ্ঠা পাক। ১৯৪৭-এর পর চায়িন েদশিট
েবঁেচ থাক। পািকস্তান ভাঙ্গেত তােদর লাগাতর ষড়যন্ত্র চেল ১৯৪৭
সাল েথেকই। ১৯৬৫ সােল হাজার হাজার েকািট টাকা ব্যেয় যুদ্ধ লেড়ও
েস েচষ্টা সফল হয়িন। েসিট সফল হয় ১৯৭১ সােল। এবং েসিট মুিজেবর
কারেণ। ফেল খণ্িডত হয় তােদর প্রধানতম শত্রু পািকস্তান। এতবড়
কৃতজ্ঞতার কথা ভারত ভূেল িকভােব?
তৎকালীন পূর্ব পািকস্তান সীমান্েত লক্ষ লক্ষ ৈসন্য রাখেত ভারেতর
হাজার হাজার েকািট টাকা ব্যয় হত। এখন েস ব্যায়ভার েনই। তেব েস
অর্থ বাঁিচেয় ভারত েয শুধু তার অর্থনীিত মজবুত করেছ তা নয়। বরং
িবপুল ভােব িবিনেয়াগ করেছ প্রিতেবশগুেলার েদেশর রাজনীিতেতও। েস
িবিনেয়ােগর
অংশ
রূেপই
গত
িনর্বাচেনর
েশখ
হািসনার
িবপুল
অর্থপ্রাপ্িত ঘেটিছল। বস্তুত বাংলােদেশ ভারেতর মূল িবিনেয়াগিট
কখনই েদেশর কৃিষ বা িশল্েপর ন্যায় অর্থৈনিতক ক্েষত্ের িছল না। আজ
েযমন নয়, েতমিন অতীেতও নয়। বরং ১৯৪৭ সাল েথেকই েসিট িছল তৎকালীন
পূর্ব পািকস্তােনর অভ্যন্তের িবপুল হাের রাজৈনিতক, সাংস্কৃিতক,
বুদ্িধবৃক্িতক তাঁেবদার পালেন। এরাই আজ বাংলােদেশর অভ্যন্তের
ভারতীয় স্বার্েথর বড় পাহারাদার। এরাই গঙ্গার পািন-বন্টন চুক্িতেক
সফল চুক্িত বেল উৎসব কের। এবং িটপাইমুখ বাঁেধর ফেল সুরমা,
কুিশয়ারা ও েমঘনায় পািন ৈথ ৈথ করেব েস িকসসাও েশানায়। এরাই
ভারতীয় সাংস্কৃিতক িশল্িপ ও বুদ্িধজীবীেদর
বন্ধুত্ব ও সম্পৃিতর ঐক্যতান ধের।

সােথ

গলা

জিড়েয়

ভারত সরকার েকান খয়রািত প্রিতষ্ঠান নয়। প্রিতিট িবিনেয়াগ েথেক
মুনাফা েতালাই েসেদেশর সরকার সমুেহর সরকাির দািয়ত্ব। েতমিন
মুনাফা তুলেছ বাংলােদেশর গত িনর্বাচেন তােদর কৃত িবশাল িবিনেয়াগ
েথেকও। েস িবিনেয়ােগরও ফল রূেপ েশখ হািসনা েথেক িবনা যুদ্েধ ভারত
বাংলােদেশর ২৬১ একর জিম িছেনেয় িনল। এখন িনচ্েছ ট্রানিজট। িনচ্েছ
সীমান্ত বািণজ্েযর সুেযাগ। ভারত তার একাত্তেরর িবিনেয়াগ েথেকও
একই ভােব িবপুল মুনাফা তুেলেছ। সূেদ-আসেল তােদর মুনাফা েতালার
সুেযাগ িদেত িগেয় বাংলােদেশর মানুষ েসিদন লােখ লােখ না েখেয়

মেরেছ।
ভারতীয়েদর ইসলামভীিত
ভারতীয়েদর মেন ধেরেছ প্রচণ্ড ইসলামভীিত। তারা েদখেছ, মুসিলম
িবশ্ব জুেড় ইসলােমর পক্েষ িদন িদন তীব্রতর হচ্েছ েজায়ার। মানুষ
িফরেছ ইসলােমর িদেক। তােদর ভয়, ইসলােমর প্রিত এরূপ প্রবল আগ্রহই
বাংলােদশীেদরেক ভারত িবেরাধী করেব। এতকাল একাত্তেরর ঘটনা িনেয়
িবচার বেসেছ েসক্যুলার িচন্তার মেডল িনেয়। এেত অপরাধী গণ্য হচ্েছ
ইসলামপন্িথরা আর মহত্তর রূেপ িচত্িরত হচ্েছ ভারত ও ভারতপন্িথেদর
ভূিমকা। েসক্যুলার মেডেল ব্যািভচারও প্েরম মেন হয়। একাত্তেরর
মূল্যায়েন ইসলামী মেডল গুরুত্ব েপেল ভারত ও ভারতপন্িথরা গণ্য হেব
ঘৃণ্য শত্রু রূেপ। ভারত ও ভারতপন্িথরা তাই ইসলামেক ভয় পায়।
তােদর ভয়, েদশিট তখন ইসলােমর িবপ্লেবর েদেশ পিরনত হেব। েস ভেয়র
কথা ১৯৭২-েয়ই প্রকাশ কেরিছেলন ভারেতর িবেজপী েনতা ও প্রাক্তন
প্রধানমন্ত্রী অটল িবহারী বাজেপয়ী। েস ভেয়র কথা সম্প্রিত প্রকাশ
কেরেছন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মনেমাহন িসং। তাঁর কথায় বাংলােদেশর
২৫% জনগণ ইসলামী েমৗলবাদী সংগঠেনর সমর্থক। তাঁর কােছ এ িচত্রিট
অিত ভয়ংকর। এমন জনসমর্থন েতা পািকস্তােনর েমৗলবাদী সংগঠনগুেলারও
নাই। ফেল বাংলােদেশর েয িচত্রিট মনেমাহন িসংেয়র িচত্তেক সর্বদা
আচ্ছন্ন কেরেছ তা েদেশর চলমান স্ৈবরাচাির শাসন নয়। েভঙ্েগ পড়া
আইনশৃঙ্খলা বা সন্ত্রাসও নয়। সীমান্েতর েচারাচালান বা ভারেতর
সােথ শত শত েকািট টাকার বািণজ্িযক ঘাটিতও নয়।◌ারেতভাভভভারততত বরং
েমৗলবাদী সংগঠেনর প্রিত ২৫% ভাগ জনসমর্থেনর এ িচত্র। পািকস্তােনর
আনিবক েবামার েচেয়ও ভারেতর জন্য এিট িবপদজনক। ভারত জােন,
িবশ্বশক্িতর মঞ্চ েথেক েসািভেয়ত রািশয়ােক েয শক্িত িবদায় িদল
েসিট ন্যােটার সামিরক েজাট নয়। মার্িকনীেদর
পারমানিক অস্ত্রও
নয়। বরং আফগািনস্তােনর েমৗলবাদী দিরদ্র মুসলমােনরা। ইসলাম
তােদরেক অপরােজয় শক্িতেত পিরণত কেরেছ। ভারেতর ভয়, বাংলােদেশর
মানুষও আজ েসিদেকই ধািবত হচ্েছ। ইসলােমর এ জাগরণেক িক ভােব
কীভােব রুখা যায় েসিটই েয এ সফের অত্যািধক গুরুত্ব পােব তা িনেয়
িক সন্েদহ আেছ?
রাজনীিতেত সংঘাত ও ভারতীয় ইন্ধন
বাংলােদেশ ভারেতর প্রধান আগ্রহিট ব্যবসা বািনজ্য নয়, পািনবন্টন
বা সীমান্ত িনয়ন্ত্রনও নয়। বরং েসিট বাংলােদেশর রাজনীিত।
ভারতীয়েদর কােছ তােদর িনজ েদেশর আভ্যন্তরীণ রাজনীিতর েচেয় এিট কম

গুরুত্বপূর্ণ নয়। বাংলােদেশর রাজনীিতর প্রিত তােদর এত আগ্রেহর
কারণ, েদশিটর েভৗগিলক অবস্থান এবং ১৬ েকািট জনগণ। বাংলােদেশর এ
িবশাল জনগণ ভারেতর িবরুদ্েধ িবক্ষুব্ধ হেল িবপর্যেয়র মুেখ পড়েব
ভারেতর প্রিতরক্ষা। িবপর্যস্ত হেব ভারেতর উত্তরপূর্ব সীমান্েতর ৭
িট প্রেদেশ ভারতীয় শাসন। েসখােন এখন রীিতমত যুদ্ধ চলেছ, েমাতােয়ন
রেয়েছ িতন লােখর েবশী ভারতীয় ৈসন্য। অবরুদ্ধ গাজার ১৫ লাখ
িফিলস্িতনী দুশ্িচন্তায় েফেলেছ মধ্যপ্রাচ্যর সবেচেয় শক্িতশালী
েদশ ইসরাইলেক। বাংলােদেশর জনসংখ্যা ১৫ লাখ নয়, ১৬ েকািট|
ভারত চায় বাংলােদশেক েয েকান ভােব িনজ প্রভাব বলেয়র মধ্েয ধের
রাখেত। বাংলােদশেক ভারত িনজ ভূেগােলর বিহর্ভূত েকান িবেদশী
স্বাধীন ভূিম ভােব না। ভােব, িনজ প্রিতরক্ষা সীমানার অন্তর্ভূক্ত
একিট এলাকা রূেপ। ভারতীয়েদর কােছ অজানা নয়, ভারত িবেরাধী ক্েষাভ
শুধু উত্তর-পূর্ব সীমান্েতর ৭িট প্রেদেশ সীিমত নয়, েসিট প্রবল
বাংলােদেশর অভ্যন্তেরও। ভারেতর ভয়, এ ক্েষাভ দ্রুত দিমত না হেল
বাংলােদশীরা িমত্র হেত পাের ওপােরর িবদ্েরাহীেদর। তখন ভারত
িবেরাধী অিভন্ন রণাঙ্গেনর অংেশ পিরনত হেব বাংলােদশও। তাই ভারেতর
স্ট্রােটজী, উত্তর-পূর্ব সীমান্েতর ৭িট প্রেদেশ যুদ্ধ িজতেত হেল
েস যুদ্ধ িজতেত হেব বাংলােদেশর অভ্যন্তেরও। আর বাংলােদেশর
অভ্যন্তের েস যুদ্েধর দায়ভার িদেত চায় েশখ হািসনা ও তার সরকারেক।
তাই হািসনার জন্য ভারত সরকােরর সাহায্য েযমন গুরুত্বপূর্ণ, তার
েচেয়ও েবশী গুরুত্বপূর্ণ হল ভারেতর কােছ হািসনার গুরুত্ব। এ
জন্যই বাংলােদেশর রাজনীিতেত বাড়েছ সংঘাত ও উত্তাপ। েযন একটা
যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব। তাই এ উত্তাপপূর্ণ রাজনীিতর জন্য দায়ী শুধু েশখ
হাসীনা ও তাঁর দলীয় সরকার নয়, বরং েবশী দায়ী ভারত। কারণ, ভারেতর
চানক্য নীিতর মূল কথা, প্রিতেবশী েদেশ িবেভদ ও সংঘাত সৃষ্িট কের
তােক দুর্বল কর, অবেশেষ দখল কর। ভারতীয় মদেদ েসিট েযমন ১৯৭৪ সােল
িসিকেম হেয়িছল, েতমিন ১৯৭১-এ পািকস্তােনও হেয়িছল। দীর্ঘকাল ধের
শ্রীলংকা ও েনপােলও হেয়েছ। আর আজ েসিটই হচ্েছ বাংলােদেশ।
ভারতীয় ড্েরান
ভারেতর উত্তর-পূর্ব সীমান্েতর ৭িট প্রেদেশর যুদ্ধ চলেছ িবগত
প্রায় ৫০ বছেররও েবশী কাল ধের। থামার েকান নামই িনচ্েছ না। বরং
িদন িদন তীব্রতর হচ্েছ। এর মধ্েয ভারেতর িবরুদ্েধ চীনও জিড়েয়
পেড়েছ। ফেল আফগািনস্তােনর েযমন মার্িকনীেদর পরাজয় অত্যাসন্ন,
েতমিন উত্তরপূর্ব সীমান্েতর রাজ্যগুিলেত পরাজয় ঘিনেয় আসেছ
ভারতীয়েদরও। েকান যুদ্ধই েকান েদেশর পক্েষ এখন আর একাকী লড়া

সম্ভব নয়। পারেছ মার্িকন যুক্তরাষ্ট্েরর ন্যায় িবশ্েবর সবেচেয়
শক্িতশালী। তারা ৪০িটর েবশী েদশেক এেনেছ আফগািনস্তােন। এরপরও
িহমিসম খাচ্েছ। ভারতও তার যুদ্েধ পার্টনার চায়। বাংলােদশেক টানেছ
একারেণই। ভারত চায়, বাংলােদেশর মধ্য িদেয় িনরাপদ ট্রানিজট যা
উত্তর-পূর্ব সীমান্েতর ৭িট প্রেদেশ ৈসন্য ও রশদ েপৗঁছেত িদেয়
গুরুত্বপূর্ণ ভূিমকা পালন করেব। এভােব ভারেতর স্ট্রােটজী হল,
চলমান
যুদ্েধর
সােথ
বাংলােদশেক
সরাসির
সম্পৃক্ত
করা।
আফগািনস্তােনর যু্দ্েধ একই ভােব পািকস্তানেক েটেনেছ মার্িকনীরা।
এবং েসিট শুরু হেয়িছল েজনােরল পারেভজ েমাশাররেফর আমেল। তেব
মার্িকনীেদর সােথ েজনােরল েমাশাররফ যতটা জিড়েয়িছল, বর্তমান
জারদারী সরকার জিড়েয়েছ তার েচেয় অেনক েবশী। েমাশাররফেক সিরেয়
েবনিজর ভূট্েটার িপপল’স পার্িট ক্ষমতায় আসার সুেযাগ েপেয়িছল
মার্িকনীেদর সােথ তালবান িবেরাধী যুদ্েধ আেরা িনবীড় পার্টনার
হওয়ার শর্েত। েতমন পার্টনারিশেপ েবনিজর ভূট্ট্েরা রাজী হওয়ােতই
েজনােরল েমাশাররফেক সরেত হেয়েছ। েমাশাররফ ড্েরান হামলার সুেযাগ
েদয়িন, অথচ েস সুেযাগ লাগাতর িদচ্েছ জারদারী সরকার। েসায়ােত বা
ওয়ািজরস্থােন পাক বািহনীর হামলা শুরুেত হয়িন, িকন্তু জারদারীর
আমেল হেয়েছ এবং এখনও হচ্েছ। মার্িকনী প্রেরাচনায় পািকস্তান এখন
সরাসির যুদ্েধ জিড়েয় পেড়েছ িনজ েদেশর তােলবানেদর িবরুদ্েধও। ফেল
সমগ্র পািকস্তান পিরনত হেয়েছ রণাঙ্গেণ।

ইসলােমর জাগরণ রুখেত মার্িকনীরা যা িকছু আফগািনস্তােন করেছ
বাংলােদেশ েসিটই করেত চায় ভারত। এক্েষত্ের ভারত সরকার মার্িকন
যুক্তরাষ্ট্েরর
পার্টনার।
েমালবাদী
িনর্মূেল
পািকস্তােনর
অভ্যন্তের চলেছ মার্িকনীেদর ড্েরান হামলা। অপর িদেক ভারতও বেস
নাই। হািসনা সরকার িনেজই পিরনত হেয়েছ ভারতীয় ড্েরােন। ভারত এ
েজাট সরকারেক ক্ষমতায় আনায় সর্বাত্মক সহায়তা িদেয়েছ এরূপ একিট
লক্ষ্েযেক সামেন েরেখই। ফেল বাংলােদেশর অভ্যন্তের উলফা েনতােদর
উপর আঘাত হানেত ভারতেক মার্িকনীেদর মত ড্েরান হামলা করেত হচ্েছ
না। ইসলামপন্িথেদর ধরেতও তােদর ময়দােন নামেত হচ্েছ না। েস কাজ
েশখ হািসনা িনেজই করেছন। পূর্ব রনাঙ্গেণর বহু িবদ্েরাহী এবং বহু
ইসলামপন্িথ এখন বাংলােদেশর েজেল। বাংলােদশ এভােব জিড়ত হেয় পড়েছ
এক অেঘািষত যুদ্েধ। আর এমন যুদ্ধ শুরু হেল িক সহেজ থােম?
মার্িকনীরা শত েচষ্টা কেরও গত ১০ বছের আফগািনস্তােন থামােত পারেছ
না। এরপর যখন ট্রানিজট িদেয় ভারতীয় রশদ ও ৈসন্য পারাপার শুরু হেব

তখন তার উপর িবদ্েরাহীেদর েয হামলা হেব েস কথা েক হলফ কের বলেত
পাের? েসরূপ হামলা শুরু হেল হামলাকািরেদর উপর ভারতীয় ড্েরােনর
হামলাও েয শুরু হেব তা িনেয়ও িক সন্েদহ আেছ? আজ িবএসএেফর গুিলেত
সীমান্েত বাংলােদশী লাশ হচ্েছ। তখন িনরপরাধ মানুষ িবপুল সংখ্যায়
লাশ হেব েদেশর অভ্যন্তের, েযমনিট হচ্েছ পািকস্তােন। তখন ভারত
িবেরাধীতা িবস্েফারেণ পিরণত হেব, এবং েসিট সমগ্র বাংলােদশ জুেড়।
অকার্যকর হচ্েছ িনর্বাচন
এ যুদ্েধ েশখ হািসনা ও তাঁর দলেক অিবরাম সংশ্িলষ্ট রাখার
স্বার্েথই ভারত অন্য েকান দলীয় বা সামিরক সরকারেক বাংলােদেশ
েদখেত রাজী নয়। তাই ভারেতর মূল স্ট্রােটজী, েশখ হািসনােক েয কেরই
েহাক দীর্ঘকাল ক্ষমতায় রাখা। এজন্য পিরকল্িপত ভােব অকার্যকর করা
হচ্েছ গণতান্ত্িরক িনর্বাচনেক। কাশ্িমের জনসমর্থনহীন েগালাম
মুহাম্মদ বখশী সরকারেক ১১ বছর ক্ষমতায় েরেখ েনেহরু সরকার েযমন
কাশ্িমেরর স্বাধীনতা আন্েদালনেক দমন কেরিছল েতমন নীিত এখান
বাংলােদশেক িঘেরও। অথচ িনর্বাচেনর নােম কাশ্িমেরও বার বার
িনর্বাচন হেয়েছ। িনর্বাচন হেয়েছ জনপ্িরয় কাশ্িমরী েনতাকর্মীেদর
বছেরর পর বছর কারারুদ্ধ কের। ফেল পুতুল বখিশ সরকারেক েকউই হারােত
পািরিন। েযমন আফগািনস্তােনর কারজাইেকও েকউ িনর্বাচেন হারােত
পারেছ না। অিধকৃত েদেশ এমন সাঁজােনা িনর্বাচন ঘটােনায় ভারেতর
অিভজ্ঞতা তাই িবশাল। েশখ হািসনা ভারেতর েস অিভজ্ঞতােক েয কােজ
লাগােব তা িনেয়ও িক েকান সন্েদহ আেছ? বরং ভারতীয় অিভজ্ঞতার
প্রেয়াগ েজােরেশাের শুরুও হেয় েগেছ। ফেল অসম্ভব হেয় উঠেছ
অভঅঅসম্ভব িনদিদিনর্বাচেনর মাধ্যেম েশখ হািসনােক হটােনা। েযমন
অসম্ভব করা হেয়িছল েশখ মুিজেবর ক্েষত্ের। িবেরাধী দলীয় েনতােদর
িবরুদ্েধ পুিলিশ হামলা, মামলা ও কারারুদ্ধ করার েয ব্যাপক তৎপরতা
– েসিট েতা েস লক্ষ্েযই।
মনেমাহন িসংেয়র এ সফের অেনক িকছুরই আেয়াজন হেব। অেনক বড় বড় কথা
হেব, অেনক চুক্িতও হেব। তেব সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ ও অিলিখত
চুক্িতিট হেব েশখ হািসনােক িক কের দীর্ঘকাল ক্ষমতায় রাখা যায় তা
িনেয়। েতমিন একিট পিরকল্পনা েশখ মুিজবেক িনেয়ও হেয়িছল। িকন্তু
েসিট পণ্ড হেয় যায়। মুিজবেক বাঁচােনার েস ব্যর্থতা িনেয় ভারতীয়
র’ এবং িদল্িলর শাসক মহেল আজও মাতম হয়। এবার তারা চায়, আেরা
হুিশয়ার হেয় এবং আেরা সুক্ষ পিরকল্পনা িনেয় অগ্রসর হেত।
তত্ত্বাবধায়ক সরকার িবলুপ্িত, যুদ্ধাপরাধীেদর িবচােরর নােম
ইসলামপন্িথেদর গ্েরফতার ও তােদর উপর িনর্যাতন, সংিবধােনর ১৫ম

সংেশাধন –এসব মূলত েস ভারতীয় প্রেজক্েটরই অংশ িবেশষ। তাই সন্েদহ
েনই, মনেমাহন িসংেয়র এ সফর েশখ হািসনা ও তার সরকােরর জন্য খুবই
গুরুত্বপূর্ণ। অিত গুরুত্বপূর্ণ ভারেতর জন্যও। তেব বাংলােদেশর
স্বাধীনতা ও গণতন্ত্েরর জন্য এ সফের েয েকান কল্যাণই েনই, বরং
সম্ভাবনা বাড়েব েদেশর রাজনীিত আেরা সংঘাতপূর্ণ ও রক্তাত্ব হওয়ার
-তা িনেয় িক েকান সন্েদহ আেছ? ১৬/০৮/১১

মজলুম েরািহঙ্গা মুসিলম
েশখ হািসনার অমনুষ্যনীিত

এবং

েশখ হািসনার অমনুষ্যনীিত
েশখ হািসনার রাজনীিত, িবেদশনীিত ও শাসননীিত েয কতটা িবেবকবর্িজত
ও অমানিবক েসিট িক েকান েগাপন িবষয়? বহুবার বহু বীভৎস্যতা িনেয়
েসিট ইিতমধ্েয প্রকাশ েপেয়েছ। একিট লােশর বদেল দশিট লাশ েফলার
রাজনীিত,লিগ-ৈবঠা িনেয় িবেরাধী দলীয় কর্মীেদর হত্যা,যাত্রী ভর্িত
বােস আগুণ,েলখক-সাংবািদক-আেলম ও িবেরাধী দলীয় েনতােদর গুম-খুণ ও
গ্েরফতাির –এমন কার্যকলাপেক িক সুস্থ্য ও িবেবকমান মানুেষর
রাজনীিত বলা যায়? অথচ এরূপ অমনুষ্যনীিতই হেলা েশখ হািসনার
রাজনীিত। েস নীিতরই পুনঃরায় প্রকাশ ঘটেলা মজলুল েরািহঙ্গা
প্রসঙ্েগ তাঁর বক্তব্েয। গতকাল ২৭/০৭/১২ তািরেখ আল -জািজরা
ইংেরজী িটিভ চ্যােনেলর সােথ সাক্ষাতকাের িতিন যা বেলেছন েসিট
েযমন হৃদয়শূণ্য েতমিন মানবতাশূন্য। িতিন বেলেছন,েরািহঙ্গােদর
জন্য বাংলােদেশ েকান স্থান নাই।যুক্িত েদিখেয়েছন,বাংলােদশ একিট
জনবহুল েদশ,অতএব েরািহঙ্গােদর জন্য আশ্রয় েদয়ার প্রশ্নই উেঠ না।
িতিন বেলেছন,“সমস্যািট মায়ানমােরর।অতএব িবেদশীেদর উিচত,এ িনেয়
বাংলােদেশর উপর চাপ সৃষ্িট না কের মায়ানমােরর উপর চাপ সৃষ্িট
করা।”
আল -জািজরার সাংবািদেকর প্রশ্ন িছল,“হত্যা ও িনর্যাতন
প্রােণর ভেয় েরািহঙ্গা মুসলমােনরা যখন বাংলােদেশ প্রেবশ

েথেক
করেত

েচষ্টা করিছল তখন বাংলােদেশর েকাষ্টাল গার্ডগণ তােদর ঢুকেত
েদয়িন,এবং বলপূর্ব্বক তােদরেক মায়ানমাের প্রেবেশ বাধ্য কেরিছল।
এিট িক অমানিবক নয়?” জবােব হািসনা বেলন,“না,এিট সিঠক নয়।
বাংলােদেশর েকাষ্টাল গার্ডগণ েরািহঙ্গােদর সােথ েকানরূপ অমানিবক
আচরণ কেরিন,তােদরেক বরং খাদ্য, পানীয় ও ঔষধ িদেয়েছ এবং মায়ানবাের
েফরত যাওয়ার ব্যাপাের রাজী কেরেছ।” উক্ত সাংবািদক প্রশ্ন
কেরন,“আপনার সরকার িক মায়ানমাের সরকােরর সােথ েরািহঙ্গােদর এ
সংকট িনেয় েকান রূপ েযাগােযাগ কেরেছ? জবােব বেলন,“হাঁ আমরা
েযাগেযাগ কেরিছ”। েস েযাগােযােগ মায়ানমার সরকােরর কােছ তাঁর
সরকােরর িক দাবী িছল েসিট না বেল েশখ হািসনা কার্যতঃ মায়ানমার
সরকােরর মুখপাত্ের পিরণত হন এবং বেলন, “মায়ানমার সরকার সমস্যার
সমাধাের েচষ্টা করেছ। অবস্থার উন্নিত ঘেটেছ এবং উদ্বাস্তু আসাও
বন্ধ হেয়েছ।” আল জািজরার সাংবািদক তার এ জবােব িবস্িমত হেয়
প্রশ্ন কেরন,“প্রধানমন্ত্ির আপিন এসব িবশ্বাস কেরন?” েশখ হািসনার
মুেখ এ প্রশ্েনর েকান জবাব িছল না। িতিন বরং িবব্রত হন এবং নীরব
হেয় যান। মায়ানমার সরকােরর নীিত েয পিরবর্তন হেয়েছ তার প্রমাণ
েকাথায়? ক’িদন আেগই েসেদেশর প্েরিসেডন্ট সকল েরািহঙ্গােদর তার
েদেশ েথেক অপসারেণর দাবী কেরেছন।
আল

জািজরার

সােথ

সাক্ষাতকাের

েশখ

হািসনার

মূল

যুক্িতিট

িছল,বাংলােদশ একিট জনবহুল েদশ অতএব েরািহঙ্গােদর জন্য েদশিটেত
জায়গা েকাথায়? িকন্তু সমস্যা িক জনবহুল হওয়া িনেয়? সমস্যা েতা
হৃদয়হীনতায়। কাউেক িবপেদ জায়গা েদয়ার জন্য ঘেরর জায়গািটর েচেয় বড়
প্রেয়াজন হেলা মেনর জায়গার। মেন জায়গা না থাকেল েদশ িবশাল হেলও
তখন িবপদগ্রস্েতর জন্য েকান জায়গা থােক না। আজ েথেক ৫০ বছর আেগ
বাংলােদেশর জনসংখ্যা আজেকর তুলনায় অর্েধকও িছল না। িকন্তু তখনও
েদেশ অভাব িছল। প্রচণ্ডতা দািরদ্রতা িছল। সর্বক্েষত্ের নানারূপ
পশ্চাদপদতা িছলও। েদেশ তখনও দুর্িভক্ষ আসেতা। িকন্তু েস অভােবর
িদেনও বাংলার মানুষ ভারত েথেক প্রাণ বাঁচােত আসা লক্ষ লক্ষ
মুসলমানেদর জন্য জায়গা কের িদেয়েছ। কারণ তখন জনগণ ও সরকােরর মেন
তােদর জন্য িবশাল জায়গা িছল। অথচ েশখ মুিজব ও তার দেলর কারেণ
বাংলােদশ শুধু িভক্ষার তলাহীন ঝুিড় রূেপই িবশ্বব্যাপী পিরিচিত
পায়িন, রাজনীিতেতও প্রিতষ্ঠা িদেয়েছ প্রকট িভক্ষুক-সংস্কৃিত। ফেল
বাংলােদেশর আওয়ামী সরকার শুধু হাত েপেত িনেতই জােন, িদেত নয়।
েরািহঙ্গােদর প্রেবেশর িবরুদ্েধ এজন্যই তারা সীমান্েত েকাষ্টাল
গার্ড বেসেয়েছ।

বাস্তবতা হেলা,মানুষ শুধু েপট িনেয় আেস না,বরং িবস্ময়কর েমধা এবং
কর্মক্ষম হাত-পা িনেয়ও আেস।েমধার কারেণ িবশ্েবর জনসংখ্যা িবগত শত
বছের বহুগুণ বাড়েলও তার েচেয়ও েবশী েবেড়েছ সম্পদ। ফেল আজ েথেক
হাজার বছর আেগ িবশ্েবর স্বল্পসংখ্যক মানুষ েয রূপ বাস করেতা েস
তুলনায় বহুগুণ েবশী প্রাচুয্য িনেয় বাস কের আজেকর মানুষ। তাছাড়া
মানুেষর পানাহােরর দািয়ত্ব েতা মহান আল্লাহর। েকান ব্যক্িতই তার
েরেযক ছাড়া জন্ম েনয় না। ঈমানদােরর েতা এিটই িবশ্বাস। েস িবশ্বাস
না থাকেল তােক িক মুসলমান বলা যায়? িকন্তু েশখ হািসনা েয েচতনা
িনেয় কথা বেলেছন েসখােন েস ঈমান েকাথায়? বাংলােদেশ প্রিতবছর বহু
লক্ষ েলাক জন্মসূত্ের েযাগ িদচ্েছ। আজ েথেক ৩০ বছর পর বাংলােদেশর
জনসংখ্যা আজেকর তুলনায় দ্িবগুণ হেব। ৬০ বছর পর হয়েতা ৪ গুণ হেব।
জনসংখ্যা েতা এভােবই বােড়। তখন িক বাংলােদেশর মানুষ খাদ্যাভােব ও
স্থানাভােব িবলুপ্ত হেয় যােব? দ্িবগুণ বা চারগুণ জনসংখ্যার
দায়ভার েতা বাংলােদশেকই েসিদন বইেত হেব। ইনশাল্লাহ তারা শুধু
েবঁেচই থাঁকেব না উন্নিতও করেব। বাংলােদেশর প্রধান সম্পদ পাট
নয়,চা বা িচংিড় মাছ নয়। গার্েমন্টস বা পশুচর্মও নয়। বরং েসিট
েদেশর জনগণ। আল্লাহর এ শ্েরষ্ঠ সৃষ্িটেক আপদ বা েবাঝা বলেল শুধু
েস শ্েরষ্ঠ সৃষ্িটরই
অপমান হয় না,বরং চরম অবমাননা হয় মহান
স্রষ্টা মহান আল্লাহর। েশখ হািসনা ও তাঁর সরকার আল্লাহর িবরুদ্েধ
েস অবমাননার রাজনীিতই কের চেলেছ। তাছাড়া প্রাণ বাঁচােত আসা েকান
মানুষই প্রিতেবশীর ঘের আজীবন বসবােসর জন্য আেস না। আশ্রয় চায়
সীিমত সমেয়র জন্য। িবপদ েকেট েগেল তারা দ্রুত িনজ ঘের িফের যায়।
কারণ প্রিতেবশীর ঘর তা যত ভালই েহাক, কখেনাই িনজ ঘেরর মত হয় না।
তারা েতা চায় তা তােদর িনজ ঘরিট দ্রুত আবার বােসর েযাগ্য েহাক।
তাই আশ্রয়দাতা প্রিতেবশী েদশগুিলর লক্ষ্য হয়,উদ্বাস্তুেদর িনজ
ঘের িফের যাওয়ার মত একিট পিরস্িথিত দ্রুত সৃষ্িট করা। রাজনীিত
েতা এভােবই মানিবক পিরচয় পায়।
হাতছাড়া হেলা মহাসুেযাগ
িবশ্েবর দরবাের বাংলােদেশর মান-মর্যাদা ইিতমধ্েযই তলায় েঠেকেছ।
েশখ হািসনার িপতার আমেল বাংলােদশ পিরিচিত েপেয়িছল িভক্ষার তলাহীন
ঝুিল রূেপ। আওয়ামী লীগ তখন ইিতহাস গেড়িছল ব্যাপক দূর্নীিত এবং
ভয়াবহ দুর্িভক্ষ সৃষ্িটেত। েশখ হািসনার আমেল বাংলােদশ আবার মুিজব
আমেলর েস পুেরান পিরিচিত িফের েপেয়েছ। েদশিট এখন আবার িবশ্েবর
অিত দূর্নীিতগ্রস্ত েদশ। সম্প্রিত সরকাির দেলর ভয়ানক দূর্নীিতর
কারেণ পদ্মা েসতু িনর্মােণ বরাদ্দকৃত ঋণও বািতল কের িদল

িবশ্বব্যাংক ও অন্যান্য সাহায্যদানকাির সংস্থা। িঠক এ মূহুর্েত
েরািহঙ্গা িবষেয় মানবতা ও মানিবক অিধকােরর পক্ষ িনেয় মাথা উঁচু
কের িবশ্ব মােঝ দাঁড়ােনার সুেযাগ এেসিছল বাংলােদেশর। েয গৃেহ ১০
জন মানুেষর ভাত পাক হয় েস গৃেহ ২ জন েমহমান খাওয়ােত সমস্যা হওয়ার
কথা নয়। েয বাংলােদেশর জনগণ ১৬ েকািট মানুেষর আহার েজাগােত পাের
তারা িক মায়ানমার েথেক প্রাণ বাঁচােত আসা এক বা দুই লাখ মানুষেক
কেয়কিট মাস বা বছর খাওয়ােত পারেতা না? ইেমজ সৃষ্িটর এমন সুেযাগ
িফ বছর আেস না। আেস মােঝ মধ্েয। িকন্তু জািতর নীিত-ৈনিতকতা ও
মান-মর্যাদার পরীক্ষা এর মধ্য িদেয়ই হেয় যায়। িকন্তু বাংলােদশ েস
পরীক্ষায় দারুণ ভােব েফল কেরেছ। তাছাড়া েরািহঙ্গা সংকট েযেহতু
একিট আন্তর্জািতক িবষয়, তােদর বসবাস ও পানাহােরর খরচ েজাগােত
জািতসংঘ এবং অসংখ্য আন্তর্জািতক সংস্থা এিগেয় আসেতা। পািকস্তােন
৩০ লাখ আফগান যখন আশ্রয় িনেয়েছ তখন তােদর সাহায্েয েদশিটেত হাজার
হাজার েকািট টাকার ৈবেদিশক সাহায্যও এেসেছ। িবেদশীরা েতা আর
িবপর্যস্ত মানুষেক সমুদ্ের বা আকােশ ভাসমান েরেখ খাওয়ােত পাের
না? এমন দুর্েযাগ মুহুর্েত প্রিতেবশী েদশেক উদ্বাস্তুেদর জন্য
শুধু মাথােগাঁজার জায়গা িদেত হয়,বাঁিক দায়ভার অন্যরা িনেয় েনয়।
েস সুেযাগটুকুই বাংলােদশ সরকার েদয়িন।
আন্তর্জািতক মহেলর প্রচণ্ড হতাশা।

বাংলােদশ

িনেয়

এজন্যই

হািসনা সরকােরর বড় অপরাধ, মজলুেমর পক্ষ েনয়ার জন্য েয ৈনতীক বল
দরকার েসিট এ সরকার েদখােত পােরনিন। ৈনতীক বল েতা আেস সুনীিত
েথেক। যােদর িবশ্বজুড়া পিরিচিত দুর্নীিতবাজ রূেপ,েসরূপ একিট
সরকােরর পক্েষ েসিট থাকার কথাও নয়। বাংলােদেশর ক্েষত্ের নীিত
হওয়া উিচত িছল, প্রােণ বাঁচেত আসা
মায়ানমার সরকােরর উপর আন্তর্জািতক

েরািহঙ্গােদর আশ্রয় িদেয়
চাপ সৃষ্িট করা। একােজ

বাংলােদেশ সরকার িবশ্েবর অিধকাংশ েদেশর সমর্থণ েপত। সমর্থণ েপত
প্রায় ৬০িট মুসিলম েদেশর। তখন ১৬ েকািট মানুেষর বাংলােদশ একিট
শান্িতকামী ও মানবতাবাদী েদশ রূেপ একিট গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চিলক
শক্িত রূেপ আত্মপ্রকােশর সুেযাগ েপত। িকন্তু েশখ হাসীনার সরকার
েস পেথ এগুয়িন। বরং েবেছ িনেয়েছ অমানিবক িবেবকশূণ্যতার পথ।
বাংলােদশ েয স্েরফ জনসংখ্যােতই েবেড়েছ,মানবতায় নয় -েসিটই েশখ
হািসনার সরকার িবশ্ববাসীর সামেন পুণঃরায় প্রকাশ কের িদল।
তেব েশখ হািসনার সরকার শুধু েয অমানিবক তাই নয়, প্রচণ্ড
আহাম্মকও।
েসিট
প্রকাশ
কের
িদল
সরকােরর
মন্ত্রীরা।
পররাষ্ট্রমন্ত্রী িদপুমিন এবং আওয়ামী লীগ সরকােরর েবশিকছু

গুরুত্বপূর্ণ
েনতৃবৃন্দ
েরািহঙ্গােদর
িনর্মূল
প্রক্িরয়ােক
বাংলােদেশর জামায়াত-িশিবেরর কাণ্ড বেল িচত্িরত কেরেছ। শুধু
মানিবক গুণ নয়, ইিতহাস-জ্ঞানও েয েনহােয়ত কম েসিটও িক এর পর
বুঝেত বাঁকী থােক? েরািহঙ্গােদর িবরুদ্েধ িনর্মূল প্রক্িরয়ার যখন
শুরু,তখন বাংলােদেশ জামায়াত বা িশিবর বেল িকছু িছল না। বার্িমজ
জািতয়তাবাদীেদর হােত েরািহঙ্গােদর িনর্মূল প্রক্িরয়া শুরু হয়
শতািধক বছর আেগ। েথেম েথেম লাগাতর চলেছ েস িনধন প্রক্িরয়া। ভয়াবহ
হত্যাকাণ্ডিট ঘেট ১৯৪২ সােল। তখন চলিছল দ্িবতীয় িবশ্বযুদ্ধ।
মায়ানমােরর ব্িরিটশ শাসকগণ তখন জাপানীেদর হােত মার খাচ্িছল। েস
অরাজক পিরস্িথিতেত বার্িমজগণ তখন িনর্মূলকর্েম নােম। ১৯৪২ সােলর
২৮েশ মার্চ তািরেখ ৫,০০০ েরািহঙ্গা মুসলমানেক িনর্মম ভােব হত্যা
করা হয়। এর পর চলেত থােক েথেম েথেম মুসিলম িনধন। এরূপ িনর্মূল
প্রক্িরয়ার ফেল মায়ানামাের েবৗদ্ধ জনসংখ্যা বাড়েলও এ এলাকায়
মুসিলম েরািহঙ্গােদর সংখ্যা বােড়িন। বরং েসখােন বৃদ্িধ েপেয়েছ
রাখাইন সম্প্রদােয়র মারমুেখা েবৗদ্ধেদর সংখ্যা। িবিভন্ন সূত্ের
প্রকাশ,েরািহঙ্গা মুসলমানেদর সংখ্যা বহু বছর আেগ প্রায় দশ লাখ
িছল। িকন্তু েস সংখ্যা এখন ৮ লােখর েবশী নয়। লাগাতর এ িনর্যাতন
েথেক বাঁচেত প্রায় িতিন লাখ েরািহঙ্গা আশ্রয় িনেয়েছ বাংলােদেশ।
প্রায় ২৪ হাজার আশ্রয় িনেয়েছ মালেয়িশয়ায়।বহু েরািহঙ্গা মুসলমান
বহু কষ্েট
পািকস্তােনও

দূরবর্তী থাইল্যান্ড,ভারত,ব্রুনাই,েসৗিদ
আশ্রয় িনেয়েছ। েশখ হািসনা বা িদপুমিন

আরব এবং
িক এরপরও

বলেবন,েরািহঙ্গা িনর্মূেলর এ দীর্ঘ প্রক্িরয়ািট জামায়াত-িশিবেরর
কাণ্ড?
আেলািড়ত িবশ্ব এবং অনড় হািসনা
েরািহঙ্গােদর িবরুদ্েধ পিরচািলত এ িনর্মূল প্রক্িরয়া েশখ হািসনা
ও তার আওয়ামী মহেল েকান িবেবকেবাধ জাগ্রত না করেল িক হেব,িবশ্েবর
বহুেদেশ তা ইিতমধ্েযই যেথষ্ট আেলাড়ন সৃষ্িট কেরেছ। এমনিক ভারেতর
মত একিট অমুসিলম েদেশ বহু গুরুত্বপূর্ণ অমুসিলম রাজৈনিতক েনতারা
রাজধানী িদল্িলর রাজপেথ েনেম এেসেছন। পত্িরকায় প্রকাশ,িদল্িলস্থ্
মায়ানমােরর দূতাবােসর সামেন ভারেতর সমাজবাদী দল,ইউনাইেটড জনতা
দল, িসিপআই, ইন্িডয়ান ন্যাশন্যাশ লীেগর েনতারা েরািহঙ্গােদর
িবরুদ্েধ পিরচািলত হত্যাকাণ্ড বন্েধর দাবীেত ধর্না িদেয়েছন।
তাঁরা প্রধানমন্ত্রী মনেমাহন িসংেয়র উপর চাপ িদচ্েছন,এ গণহত্যা
দমেন তার সরকার েযন উদ্েযাগ েনয়। গত ২৭/০৭/১২ তািরেখ জুম্মার
নামায েশেষ হাজার হাজার মানুেষর িবশাল িমিছল হেয়েছ মায়ানমার েথেক

বহু দূের েতহরােনর রাজপেথ। অথচ ঢাকায় তার অর্েধক মানুেষর িমিছলও
এ অবিধ হয়িন। হাজার হাজার মানুেষর ঢল েনেমিছল করাচীর রাজপেথ।
িমিছল হেয়েছ পািকস্তােনর অন্যান্য শহের। এ গণহত্যা ও িনর্যাতেনর
িবরুদ্েধ তুমুল েলখােলিখ হেয়েছ নবজাগিরত িমশরসহ মধ্যপ্রাচ্েযর
প্রায় সকল েদেশর পত্র-পত্িরকায়। সুস্থ্য েদেহ ক্ষুদ্র মািছ বসেলও
সবল হাতখািন েতেড় আেস। িকন্তু অসাড় েদেহ েজাের ধাক্কা লাগােলও তা
খাড়া হয় না। েরািহঙ্গা প্রসঙ্েগ বাংলােদেশর সরকােরর নীরবতাই
প্রমাণ কের িবেবেক কতটা অসুস্থ্য এ সরকােরর কর্তব্যক্িতরা।
মায়ানামার মার্িকন যুক্তরাষ্ট্র নয়। রািশয়া বা চীনও নয়। দীর্ঘকাল
সামিরক স্ৈবরাচার কবিলত একিট অনুন্নত েদশ। গণতন্ত্র,ব্যক্িতস্বািধনতা ও েদেশর সংখ্যালঘুেদর িবরুদ্েধ মায়ানমার সরকােরর
পিরচািলত যুদ্ধিট নতুন িকছু নয়। এ িনেয় মায়ানমােরর সরকার
ইিতমধ্েযই পৃিথবী জুেড় বহু বদনাম কুিড়েয়েছ। কােরন িবদ্েরাহসহ বহু
িবদ্েরাহ বহু যুগ ধের চলেছ মায়ানমার সরকােরর িবরুদ্েধ। এমন একিট
বহুল পিরিচত অমানিবক সরকােরর িবরুদ্েধ অিত সহেজই বাংলােদেশ সরকার
একিট বিলষ্ঠ ভূিমকা িনেত পারেতা। িবশ্বপিরস্িথিত ও আঞ্চিলক
পিরস্িথিত বাংলােদেশর পক্েষ িছল। মজলুম েরািহঙ্গােদর পক্েষ
দাঁড়ােল িবশ্েবর বহুেদশ ও বহুসংস্থা বাংলােদশেক বাহবা িদত।
বাংলােদেশ েয প্রায় ৩ লাখ েরািহঙ্গা এতকাল বসবাস করেছ তােদরও
েফরত পাঠােনার জন্য চাপ সৃষ্িটর জন্য এিট িছল েমাক্ষম সময়।
িকন্তু হািসনা সরকার েস পেথ এগুয়িন। বরং ধেরেছ িভন্ন পথ। েসিট
মানবতা-িবেরাধী পথ। ফল দািড়েয়েছ, েশখ হািসনার মগেজর সুস্থ্যতাই
িনেয় িবেদশী সাংবািদেকর সন্েদহ েজেগেছ। আল-জািজরার সাংবািদেকর
প্রশ্েন েতা েস সংশয়ই ফুেট উেঠেছ।

রাজনীিত েযখােন ছাগলনীিত
গরু-ছাগেলর একিট নীিত আেছ।েসিট স্েরফ ৈজবীক ভােব বাঁচা। এমন
বাঁচার মধ্েয পােশর প্রিতেবশীর প্রিত েকান কল্যাণ-িচন্তা থােকনা।
েকান নীিতেবাধ বা দািযত্বশীলতাও থােক না। পশু েতা এজন্যই পশু।
এজন্যই পশু েথেক েকানরূপ মানিবক আচরণ আশা করা যায় না। গরু-ছাগেলর
িবশাল পাল েথেক একিটেক ধের িনেয় েচােখর সামেন গলায় ছুিড় চালােলও
তােত গরু-ছাগেলর ঘাস-পাতা খাওয়ায় েছদ পেড় না। পিবত্র েকারআেন
ঈমানহীন মানুষেক শুধু পশু নয়,পশুর েচেয়ও অধম বলা হেয়েছ।
প্রিতেবশীর েবদনায় বহু মানুষও েয পশুর মতই েবদনাহীন হয় েস প্রমাণ

িক কম? েশখ হািসনা ও তাঁর দল আওয়ামী লীেগর েসিটই হেলা নীিত। তাই
েরািহঙ্গা মুসলমানেদর যতই জবাই করা েহাক বা তােদর নারীেদর যতই
ধর্ষণ করা েহাক ও তােদর ঘরবাড়ীেত যতই আগুণ েদয়া েহাক, তােত েশখ
হািসনা ও তার অনুসািরেদর মেন সামান্যতম দংশনও হয় না। গুজরােত যখন
িতন হাজােরর েবশী মুসিলম নারী-িশশু-বৃদ্ধেক হত্যা করা হেলা,এবং
মুসিলম বস্িতেত আগুণ েদয়া হেলা,তখনও আওয়ামী িশিবের তাই েকান
প্রিতবাদ উেঠিন। প্রিতবাদ তখনও উেঠিন যখন উগ্র িহন্দুরা
অেযাধ্যায় বাবরী মসিজদেক উৎসবভের ধ্বংস কের। তখনও আওয়ামী তখনও
িনন্দায় রাস্তায় নােমিন যখন ১৯৮৩ সােল আসােমর েনলীেত ৫০০০
মুসলমানেদর একিদেন িনর্মম ভােব হত্যা করা হয়। অথচ তা িনেয় েসিদন
সমগ্র মুসিলম িবশ্েব আেলাড়ন উেঠিছল। এই েতা ক’িদন আেগ আসােমর
েকাকরাজের মুসলমানেদর িবরুদ্েধ হত্যাকাণ্ড পিরচািলত হেলা। িকন্তু
তার িবরুদ্েধও িক আওয়ামী লীগ েনতােদর পক্ষ েথেক েকান িকছু বলা
হেয়েছ? কাশ্মীেরর মুসলমান দীর্ঘ ৬০ বছর ধের হত্যা,ধর্ষণ ও
েজলজুলুেমর মধ্েয আেছ িকন্তু তা িনেয় িক আওয়ামী লীগ েকান িদনও িক
েকান প্রিতবাদ কেরেছ? অথচ বাংলােদেশ েকান িহন্দু বা েবৗদ্ধেদর
গােয় আঁচড় লাগেল তা িনেয় িফল্ম বািনেয় শাহিরয়ার কিবেরর ন্যায়
আওয়ামী ঘরানার ক্যাডারগণ তা িবশ্বময় প্রচার কের।তােদর দায়বদ্ধতা
েয েকাথায় এরপরও িক বুঝেত বাঁিক থােক?

মায়ানমার সরকােরর ফ্যাসীবাদী স্ট্রােটজী
জািতসংেঘর ধারণা অনুযায়ী সাম্প্রিতক হামলােত ৫০ েথেক ৯০ হাজার
েরািহঙ্গা মুসলমান িনেজেদর ঘরবাড়ী েথেক স্থানচ্যুত হেয়েছ। তেব
ঘরবািড় েথেক েরািহঙ্গােদর উচ্েছদ করাটাই মায়ানমার সরকােরর
একমাত্র অপরাধ নয়। িহউমান রাইট্স ওয়ােচর মেত তােদরেক দাস-শ্রিমক
রূেপ কাজ করেতও বাধ্য করা হচ্েছ। িবেয়শাদী করেত তােদরেক সরকার
েথেক অনুমিত িনেত হয়।পত্িরকায় প্রকাশ,সন্তােনর সংখ্যা অনুর্দ্ধ
দুই জন রাখেতও তােদর উপর চাপ েদয়া হয়। েদেশর এক স্থান েথেক
অন্যস্থােন েযেতও তােদরেক সরকার েথেক অনুমিত িনেত হয়। আেরা
গুরুতর িবষয় হেলা,েরািহঙ্গােদর িবরুদ্েধ সিহংস পিলিসর েনতৃত্ব
িদচ্েছ েবৗদ্ধ পুেরািহতগণ। তারা েরািহঙ্গােদর কালা ও বর্বর রূেপ
আেরািহত করেছ। অথচ তারা ভূেল েগেছ েবৗদ্ধধর্েমর প্রিতষ্িঠতা
িবহােরর েগৗতম বুদ্ধও শ্েবতাঙ্গ বা েগৗর বর্েণর িছেলন না।
িবিভন্ন এনিজও সূত্ের প্রকাশ,েরািহঙ্গােদর কােছ ত্রাণ েপৗঁছেতও এ
েবৗদ্ধ পুেরািহতগণ বাধা িদচ্েছ। েরািহঙ্গা-অধ্যুিষত এলাকার

িবিভন্ন রাস্তায় ও স্থাপনায় তারা েপাষ্টার এঁেট িদেয়েছ এ
হুিশয়াির জািনেয় েয,েরািহঙ্গােদর সােথ েযন েকানরূপ সংশ্রব না
রাখা হয় এবং তােদর েকানরূপ সাহায্য করা না হয়।
তেব েরািহঙ্গা িনমূল প্রক্িরয়ায় শীর্েষ রেয়েছ েসেদেশর সরকার। গত
১৯/৭/১২ মায়ানমােরর প্েরিসেডন্ট েথন েসইন বেলেছন,“েরািহঙ্গা
সমস্যার সমাধােনর একমাত্র পথ হেলা তােদরেক সকলেক মায়ানমার েথেক
সিরেয় িনেয় েকান তৃতীয় েদেশ বা জািতসংেঘর তত্বাবধােন েকান ত্রান
িশিবের রাখা।” অিত সহজ সমাধান! িতিন েয কতটা অসুস্থ্য েচতনার
জীব,তা িক এর পরও বুঝেত বাঁিক থােক? যারা কট্েটার বর্ণবাদী বা
জািতয়তাবাদী তারা এরূপ িনর্মূল প্রক্িরয়ার বাইের েকান িকছু েযন
ভাবেতই পাের না। এমন এক েচতনা িনেয়ই িহটলার জার্মানীেত বসবাসরত
ইহুদীেদর গ্যাস েচম্বাের ঢুিকেয় তােদর িনর্মূেলর পিরকল্পনা
িনেয়িছল। আর বাঙালী জািতয়তাবাদীরা একাত্তের িবহারী সমস্যার
সমাধান করেত েচেয়িছল তােদরেক হত্যা কের বা তােদরেক পািকস্তােন
পািঠেয় িদেয়। হাজার হাজার িবহারীেক তখন উৎসবভের হত্যাও করা
হেয়িছল এবং উৎখাত করা হেয়িছল তােদর ঘরবাড়ী ও ব্যবসা-বািণজ্য
েথেক। ঘরবাড়ী হারােনা েস হাজার হাজার িবহারীরা িবগত ৬০ বছেরর
েবশী কাল ধের বস্িতেত বসবাস কের েস বর্ণবাদী বাঙালীেদর
অমনুষ্যনীিতরই সাক্ষর বহন করেছ। আর আজ েস অিভন্ন অমুনষ্যনীিতর
িশকার হচ্েছ েরািহঙ্গা মুসলমানরা।এখােনও কারণ অিভন্ন। েসিট ভাষা
ও বর্ণিভত্িতক কট্েটার জািতয়তাবাদী ফ্যািসবাদ। মায়ানমাের েসিট
বার্িমজ
জািতয়তাবাদ।
তােদর
কথা,মায়ানমার
শুধু
বার্িমজেদর
জন্য,এখােন অবার্িমজ েরািহঙ্গােদর েকান স্থান েনই। িকন্তু কথা
হেলা, েয মায়ানমাের শত শত বছর ধের েরািহঙ্গারা বসবাস করেলা তারা
যিদ েস মায়ানমাের স্থান না পায় তেব অন্যরা েকন তােদরেক স্থান
িদেব? তারা েদেখ না েয পাশ্ববর্তী মালেয়িশয়ার জনসংখ্যার শতকরা
প্রায় ৪০ ভাগ হেলা তারা যারা েস েদেশ িগেয়িছল চীন ও দক্িষণ ভারত
েথেক। তােদরেক েসখােন িনেয় িগেয়িছল ঔপিনেবিশক ব্িরিটশ শাসেকরা।
মালেয়িশয়া েথেক ব্িরিটশ শাসেকরা চেল েগেছ, িকন্তু চাইিনজ এবং
ভারতীয় তািমলেদর িক েসেদশ েথেক িনর্মূল করা হেয়েছ? বহু লক্ষ
ভারতীয় ও চাইিনজ ছিড়েয় আেছ আফ্িরকা, ইউেরাপ এবং আেমিরকার
বহুেদেশ। নানা ভাষা, নানা বর্ণ ও নানা ধর্েমর সংখ্যালঘু
সম্প্রদােয়র উপস্িথিত িবশ্েবর প্রিতেদেশ। তারা েসসব েদেশর
অর্থনীিত, রাজনীিত, িশক্ষা-সংস্কৃিত ও প্রশাসেন গুরুত্বপূর্ণ
ভূিমকাও পালন করেছ। এিটই েয েকান সুস্থ্য সমােজর নীিত। িকন্তু
েরািহঙ্গােদর েস অিধকার িদেত রাজী নয় মায়ানমার সরকার। অথচ

িময়ানমােরর মুসলমানেদর বসবাস শত শত বছর পূর্ব েথেক। আরাকােন এক
সময় সুলতািন শাসনও িছল। দীর্ঘকাল ধের বাংলা ভাষা চর্চা েপেয়েছ
আরাকান রাজ্যসভায়। কিব আলাওল িছেলন আরাকান রাজ্যসভার সভাকিব।
মায়ানমাের মুসলমানেদর এ দীর্ঘ উপস্িথিত ও ঐত্হ্যেক মায়ানমাের
বর্ণবাদীরা িনর্মূল করেত চায়। কথা হেলা এতবড় ভয়ানক অপরােধর
িবরুদ্েধ িনন্দা করেত িক িবশাল মানবতা লােগ?
েশখ হািসনার আদর্িশক আত্মীয়
েকান েদেশর জাতীয়তাবাদী ফ্যািসস্টেদর িনন্দা করার মত ৈনতীক বল
অপরেদেশর ফ্যািসষ্টেদর থােক না। তােদর মধ্েযও একিট আদর্িশক বন্ধন
থােক। তাই জার্মানীেত যখন ইহুদীেদরেক হাজাের হাজার গ্যাস
েচম্বাের পাঠােনা হচ্িছল েস নৃশংসতার িনন্দা িবশ্েবর েকান
জািতয়তাবাদী বা বর্ণবাদীরা কেরিন। বরং বহু ভারতীয় ও বাঙালী
জািতয়তাবাদীরা েতা িহটলােরর ন্যায় েস বর্বর ব্যক্িতিটর সােথ
বন্ধুত্বও গেড়েছ। লক্ষণীয় হেলা, মায়ানমােরর বর্ণবাদী প্েরিসেডন্ট
েথন েসইন ও তার সিহংস অনুসািরেদর সােথ েশখ হািসনা ও তাঁর
রাজৈনিতক ক্যাডারেদর ভাষাগত পার্থক্য থাকেলও আদর্িশক পার্থক্য
নাই। বরং আদর্িশক িদক িদেয় তারা বরং পরস্পেরর ঘিনষ্ট আত্মীয়। েয
অপরাধিট েশখ মুিজেবর ফ্যাসীবাদী ক্যাডারগণ অতীেত িবহারীেদর সােথ
কেরেছ এবং আজ করেছ তােদর রাজৈনিতক প্রিতপক্েষর িবরুদ্েধ, েসিটই
েতা বার্িমজ ফ্যািসষ্টগণ করেছ েরািহঙ্গা মুসলমানেদর সােথ। ফেল
েকান ৈনতীক বল িনেয় েশখ হািসনা বার্িমজ নৃশংসতার িনন্দা করেব?
বরং েশখ হািসনা ও তার মন্ত্রীরা পিরণত হেয়েছ মায়ানমার সরকােরর
িনর্লজ্জ স্তাবেক। তারা মায়ানমার সরকারেক দায়ী না কের বরং দায়ী
কেরেছন বাংলােদেশর ইসলামপন্িথেদর। মায়ানমাের েরািহঙ্গােদর জন্য
অবস্থার উন্নিত হেয়েছ েস সার্িটিফেকটও িদেয়েছন েশখ হািসনা। আল
জািজরা িটিভর সােথ সাক্ষাতকাের েতা েশখ হািসনা েসিটই বেলেছন। কথা
হেলা,মায়ানমাের যিদ অবস্থার উন্নিত হেয়ই থােক তেব েকন বাংলােদেশ
িতন লাখ েরািহঙ্গা মুসলমােনর অবস্থান? তােদরেক েকন েসখান েথেক
েফরত পাঠােনা হচ্েছ না?
৩০/০৭/১২
েশখ হািসনার অমনুষ্যনীিত
েশখ হািসনার রাজনীিত, িবেদশনীিত ও শাসননীিত েয কতটা িবেবকবর্িজত
ও অমানিবক েসিট িক েকান েগাপন িবষয়? বহুবার বহু বীভৎস্যতা িনেয়
েসিট ইিতমধ্েয প্রকাশ েপেয়েছ। একিট লােশর বদেল দশিট লাশ েফলার
রাজনীিত,লিগ-ৈবঠা িনেয় িবেরাধী দলীয় কর্মীেদর হত্যা,যাত্রী ভর্িত

বােস আগুণ,েলখক-সাংবািদক-আেলম ও িবেরাধী দলীয় েনতােদর গুম-খুণ ও
গ্েরফতাির –এমন কার্যকলাপেক িক সুস্থ্য ও িবেবকমান মানুেষর
রাজনীিত বলা যায়? অথচ এরূপ অমনুষ্যনীিতই হেলা েশখ হািসনার
রাজনীিত। েস নীিতরই পুনঃরায় প্রকাশ ঘটেলা মজলুল েরািহঙ্গা
প্রসঙ্েগ তাঁর বক্তব্েয। গতকাল ২৭/০৭/১২ তািরেখ আল -জািজরা
ইংেরজী িটিভ চ্যােনেলর সােথ সাক্ষাতকাের িতিন যা বেলেছন েসিট
েযমন হৃদয়শূণ্য েতমিন মানবতাশূন্য। িতিন বেলেছন,েরািহঙ্গােদর
জন্য বাংলােদেশ েকান স্থান নাই।যুক্িত েদিখেয়েছন,বাংলােদশ একিট
জনবহুল েদশ,অতএব েরািহঙ্গােদর জন্য আশ্রয় েদয়ার প্রশ্নই উেঠ না।
িতিন বেলেছন,“সমস্যািট মায়ানমােরর।অতএব িবেদশীেদর উিচত,এ িনেয়
বাংলােদেশর উপর চাপ সৃষ্িট না কের মায়ানমােরর উপর চাপ সৃষ্িট
করা।”

আল -জািজরার সাংবািদেকর প্রশ্ন িছল,“হত্যা ও িনর্যাতন
প্রােণর ভেয় েরািহঙ্গা মুসলমােনরা যখন বাংলােদেশ প্রেবশ

েথেক
করেত

েচষ্টা করিছল তখন বাংলােদেশর েকাষ্টাল গার্ডগণ তােদর ঢুকেত
েদয়িন,এবং বলপূর্ব্বক তােদরেক মায়ানমাের প্রেবেশ বাধ্য কেরিছল।
এিট িক অমানিবক নয়?” জবােব হািসনা বেলন,“না,এিট সিঠক নয়।
বাংলােদেশর েকাষ্টাল গার্ডগণ েরািহঙ্গােদর সােথ েকানরূপ অমানিবক
আচরণ কেরিন,তােদরেক বরং খাদ্য, পানীয় ও ঔষধ িদেয়েছ এবং মায়ানবাের
েফরত যাওয়ার ব্যাপাের রাজী কেরেছ।” উক্ত সাংবািদক প্রশ্ন
কেরন,“আপনার সরকার িক মায়ানমাের সরকােরর সােথ েরািহঙ্গােদর এ
সংকট িনেয় েকান রূপ েযাগােযাগ কেরেছ? জবােব বেলন,“হাঁ আমরা
েযাগেযাগ কেরিছ”। েস েযাগােযােগ মায়ানমার সরকােরর কােছ তাঁর
সরকােরর িক দাবী িছল েসিট না বেল েশখ হািসনা কার্যতঃ মায়ানমার
সরকােরর মুখপাত্ের পিরণত হন এবং বেলন, “মায়ানমার সরকার সমস্যার
সমাধাের েচষ্টা করেছ। অবস্থার উন্নিত ঘেটেছ এবং উদ্বাস্তু আসাও
বন্ধ হেয়েছ।” আল জািজরার সাংবািদক তার এ জবােব িবস্িমত হেয়
প্রশ্ন কেরন,“প্রধানমন্ত্ির আপিন এসব িবশ্বাস কেরন?” েশখ হািসনার
মুেখ এ প্রশ্েনর েকান জবাব িছল না। িতিন বরং িবব্রত হন এবং নীরব
হেয় যান। মায়ানমার সরকােরর নীিত েয পিরবর্তন হেয়েছ তার প্রমাণ
েকাথায়? ক’িদন আেগই েসেদেশর প্েরিসেডন্ট সকল েরািহঙ্গােদর তার
েদেশ েথেক অপসারেণর দাবী কেরেছন।

আল
জািজরার
সােথ
সাক্ষাতকাের
েশখ
হািসনার
মূল
যুক্িতিট
িছল,বাংলােদশ একিট জনবহুল েদশ অতএব েরািহঙ্গােদর জন্য েদশিটেত
জায়গা েকাথায়? িকন্তু সমস্যা িক জনবহুল হওয়া িনেয়? সমস্যা েতা
হৃদয়হীনতায়। কাউেক িবপেদ জায়গা েদয়ার জন্য ঘেরর জায়গািটর েচেয় বড়
প্রেয়াজন হেলা মেনর জায়গার। মেন জায়গা না থাকেল েদশ িবশাল হেলও
তখন িবপদগ্রস্েতর জন্য েকান জায়গা থােক না। আজ েথেক ৫০ বছর আেগ
বাংলােদেশর জনসংখ্যা আজেকর তুলনায় অর্েধকও িছল না। িকন্তু তখনও
েদেশ অভাব িছল। প্রচণ্ডতা দািরদ্রতা িছল। সর্বক্েষত্ের নানারূপ
পশ্চাদপদতা িছলও। েদেশ তখনও দুর্িভক্ষ আসেতা। িকন্তু েস অভােবর
িদেনও বাংলার মানুষ ভারত েথেক প্রাণ বাঁচােত আসা লক্ষ লক্ষ
মুসলমানেদর জন্য জায়গা কের িদেয়েছ। কারণ তখন জনগণ ও সরকােরর মেন
তােদর জন্য িবশাল জায়গা িছল। অথচ েশখ মুিজব ও তার দেলর কারেণ
বাংলােদশ শুধু িভক্ষার তলাহীন ঝুিড় রূেপই িবশ্বব্যাপী পিরিচিত
পায়িন, রাজনীিতেতও প্রিতষ্ঠা িদেয়েছ প্রকট িভক্ষুক-সংস্কৃিত। ফেল
বাংলােদেশর আওয়ামী সরকার শুধু হাত েপেত িনেতই জােন, িদেত নয়।
েরািহঙ্গােদর প্রেবেশর িবরুদ্েধ এজন্যই তারা সীমান্েত েকাষ্টাল
গার্ড বেসেয়েছ।

বাস্তবতা হেলা,মানুষ শুধু েপট িনেয় আেস না,বরং িবস্ময়কর েমধা এবং
কর্মক্ষম হাত-পা িনেয়ও আেস।েমধার কারেণ িবশ্েবর জনসংখ্যা িবগত শত
বছের বহুগুণ বাড়েলও তার েচেয়ও েবশী েবেড়েছ সম্পদ। ফেল আজ েথেক
হাজার বছর আেগ িবশ্েবর স্বল্পসংখ্যক মানুষ েয রূপ বাস করেতা েস
তুলনায় বহুগুণ েবশী প্রাচুয্য িনেয় বাস কের আজেকর মানুষ। তাছাড়া
মানুেষর পানাহােরর দািয়ত্ব েতা মহান আল্লাহর। েকান ব্যক্িতই তার
েরেযক ছাড়া জন্ম েনয় না। ঈমানদােরর েতা এিটই িবশ্বাস। েস িবশ্বাস
না থাকেল তােক িক মুসলমান বলা যায়? িকন্তু েশখ হািসনা েয েচতনা
িনেয় কথা বেলেছন েসখােন েস ঈমান েকাথায়? বাংলােদেশ প্রিতবছর বহু
লক্ষ েলাক জন্মসূত্ের েযাগ িদচ্েছ। আজ েথেক ৩০ বছর পর বাংলােদেশর
জনসংখ্যা আজেকর তুলনায় দ্িবগুণ হেব। ৬০ বছর পর হয়েতা ৪ গুণ হেব।
জনসংখ্যা েতা এভােবই বােড়। তখন িক বাংলােদেশর মানুষ খাদ্যাভােব ও
স্থানাভােব িবলুপ্ত হেয় যােব? দ্িবগুণ বা চারগুণ জনসংখ্যার
দায়ভার েতা বাংলােদশেকই েসিদন বইেত হেব। ইনশাল্লাহ তারা শুধু
েবঁেচই থাঁকেব না উন্নিতও করেব। বাংলােদেশর প্রধান সম্পদ পাট
নয়,চা বা িচংিড় মাছ নয়। গার্েমন্টস বা পশুচর্মও নয়। বরং েসিট
েদেশর জনগণ। আল্লাহর এ শ্েরষ্ঠ সৃষ্িটেক আপদ বা েবাঝা বলেল শুধু

েস শ্েরষ্ঠ সৃষ্িটরই
অপমান হয় না,বরং চরম অবমাননা হয় মহান
স্রষ্টা মহান আল্লাহর। েশখ হািসনা ও তাঁর সরকার আল্লাহর িবরুদ্েধ
েস অবমাননার রাজনীিতই কের চেলেছ। তাছাড়া প্রাণ বাঁচােত আসা েকান
মানুষই প্রিতেবশীর ঘের আজীবন বসবােসর জন্য আেস না। আশ্রয় চায়
সীিমত সমেয়র জন্য। িবপদ েকেট েগেল তারা দ্রুত িনজ ঘের িফের যায়।
কারণ প্রিতেবশীর ঘর তা যত ভালই েহাক, কখেনাই িনজ ঘেরর মত হয় না।
তারা েতা চায় তা তােদর িনজ ঘরিট দ্রুত আবার বােসর েযাগ্য েহাক।
তাই আশ্রয়দাতা প্রিতেবশী েদশগুিলর লক্ষ্য হয়,উদ্বাস্তুেদর িনজ
ঘের িফের যাওয়ার মত একিট পিরস্িথিত দ্রুত সৃষ্িট করা। রাজনীিত
েতা এভােবই মানিবক পিরচয় পায়।

হাতছাড়া হেলা মহাসুেযাগ
িবশ্েবর দরবাের বাংলােদেশর মান-মর্যাদা ইিতমধ্েযই তলায় েঠেকেছ।
েশখ হািসনার িপতার আমেল বাংলােদশ পিরিচিত েপেয়িছল িভক্ষার তলাহীন
ঝুিল রূেপ। আওয়ামী লীগ তখন ইিতহাস গেড়িছল ব্যাপক দূর্নীিত এবং
ভয়াবহ দুর্িভক্ষ সৃষ্িটেত। েশখ হািসনার আমেল বাংলােদশ আবার মুিজব
আমেলর েস পুেরান পিরিচিত িফের েপেয়েছ। েদশিট এখন আবার িবশ্েবর
অিত দূর্নীিতগ্রস্ত েদশ। সম্প্রিত সরকাির দেলর ভয়ানক দূর্নীিতর
কারেণ পদ্মা েসতু িনর্মােণ বরাদ্দকৃত ঋণও বািতল কের িদল
িবশ্বব্যাংক ও অন্যান্য সাহায্যদানকাির সংস্থা। িঠক এ মূহুর্েত
েরািহঙ্গা িবষেয় মানবতা ও মানিবক অিধকােরর পক্ষ িনেয় মাথা উঁচু
কের িবশ্ব মােঝ দাঁড়ােনার সুেযাগ এেসিছল বাংলােদেশর। েয গৃেহ ১০
জন মানুেষর ভাত পাক হয় েস গৃেহ ২ জন েমহমান খাওয়ােত সমস্যা হওয়ার
কথা নয়। েয বাংলােদেশর জনগণ ১৬ েকািট মানুেষর আহার েজাগােত পাের
তারা িক মায়ানমার েথেক প্রাণ বাঁচােত আসা এক বা দুই লাখ মানুষেক
কেয়কিট মাস বা বছর খাওয়ােত পারেতা না? ইেমজ সৃষ্িটর এমন সুেযাগ
িফ বছর আেস না। আেস মােঝ মধ্েয। িকন্তু জািতর নীিত-ৈনিতকতা ও
মান-মর্যাদার পরীক্ষা এর মধ্য িদেয়ই হেয় যায়। িকন্তু বাংলােদশ েস
পরীক্ষায় দারুণ ভােব েফল কেরেছ। তাছাড়া েরািহঙ্গা সংকট েযেহতু
একিট আন্তর্জািতক িবষয়, তােদর বসবাস ও পানাহােরর খরচ েজাগােত
জািতসংঘ এবং অসংখ্য আন্তর্জািতক সংস্থা এিগেয় আসেতা। পািকস্তােন
৩০ লাখ আফগান যখন আশ্রয় িনেয়েছ তখন তােদর সাহায্েয েদশিটেত হাজার
হাজার েকািট টাকার ৈবেদিশক সাহায্যও এেসেছ। িবেদশীরা েতা আর
িবপর্যস্ত মানুষেক সমুদ্ের বা আকােশ ভাসমান েরেখ খাওয়ােত পাের
না? এমন দুর্েযাগ মুহুর্েত প্রিতেবশী েদশেক উদ্বাস্তুেদর জন্য

শুধু মাথােগাঁজার জায়গা িদেত হয়,বাঁিক দায়ভার অন্যরা িনেয় েনয়।
েস সুেযাগটুকুই বাংলােদশ সরকার েদয়িন। বাংলােদশ িনেয় এজন্যই
আন্তর্জািতক মহেলর প্রচণ্ড হতাশা।

হািসনা সরকােরর বড় অপরাধ, মজলুেমর পক্ষ েনয়ার জন্য েয ৈনতীক বল
দরকার েসিট এ সরকার েদখােত পােরনিন। ৈনতীক বল েতা আেস সুনীিত
েথেক। যােদর িবশ্বজুড়া পিরিচিত দুর্নীিতবাজ রূেপ,েসরূপ একিট
সরকােরর পক্েষ েসিট থাকার কথাও নয়। বাংলােদেশর ক্েষত্ের নীিত
হওয়া উিচত িছল, প্রােণ বাঁচেত আসা েরািহঙ্গােদর আশ্রয় িদেয়
মায়ানমার সরকােরর উপর আন্তর্জািতক চাপ সৃষ্িট করা। একােজ
বাংলােদেশ সরকার িবশ্েবর অিধকাংশ েদেশর সমর্থণ েপত। সমর্থণ েপত
প্রায় ৬০িট মুসিলম েদেশর। তখন ১৬ েকািট মানুেষর বাংলােদশ একিট
শান্িতকামী ও মানবতাবাদী েদশ রূেপ একিট গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চিলক
শক্িত রূেপ আত্মপ্রকােশর সুেযাগ েপত। িকন্তু েশখ হাসীনার সরকার
েস পেথ এগুয়িন। বরং েবেছ িনেয়েছ অমানিবক িবেবকশূণ্যতার পথ।
বাংলােদশ েয স্েরফ জনসংখ্যােতই েবেড়েছ,মানবতায় নয় -েসিটই
হািসনার সরকার িবশ্ববাসীর সামেন পুণঃরায় প্রকাশ কের িদল।

তেব

েশখ

হািসনার

আহাম্মকও।
েসিট
পররাষ্ট্রমন্ত্রী

সরকার
প্রকাশ
িদপুমিন

শুধু

েয

অমানিবক

কের
িদল
এবং আওয়ামী

গুরুত্বপূর্ণ
েনতৃবৃন্দ
েরািহঙ্গােদর
বাংলােদেশর জামায়াত-িশিবেরর কাণ্ড বেল

তাই

নয়,

েশখ

প্রচণ্ড

সরকােরর
মন্ত্রীরা।
লীগ সরকােরর েবশিকছু
িনর্মূল
িচত্িরত

প্রক্িরয়ােক
কেরেছ। শুধু

মানিবক গুণ নয়, ইিতহাস-জ্ঞানও েয েনহােয়ত কম েসিটও িক এর পর
বুঝেত বাঁকী থােক? েরািহঙ্গােদর িবরুদ্েধ িনর্মূল প্রক্িরয়ার যখন
শুরু,তখন বাংলােদেশ জামায়াত বা িশিবর বেল িকছু িছল না। বার্িমজ
জািতয়তাবাদীেদর হােত েরািহঙ্গােদর িনর্মূল প্রক্িরয়া শুরু হয়
শতািধক বছর আেগ। েথেম েথেম লাগাতর চলেছ েস িনধন প্রক্িরয়া। ভয়াবহ
হত্যাকাণ্ডিট ঘেট ১৯৪২ সােল। তখন চলিছল দ্িবতীয় িবশ্বযুদ্ধ।
মায়ানমােরর ব্িরিটশ শাসকগণ তখন জাপানীেদর হােত মার খাচ্িছল। েস
অরাজক পিরস্িথিতেত বার্িমজগণ তখন িনর্মূলকর্েম নােম। ১৯৪২ সােলর
২৮েশ মার্চ তািরেখ ৫,০০০ েরািহঙ্গা মুসলমানেক িনর্মম ভােব হত্যা
করা হয়। এর পর চলেত থােক েথেম েথেম মুসিলম িনধন। এরূপ িনর্মূল
প্রক্িরয়ার ফেল মায়ানামাের েবৗদ্ধ জনসংখ্যা বাড়েলও এ এলাকায়

মুসিলম েরািহঙ্গােদর সংখ্যা বােড়িন। বরং েসখােন বৃদ্িধ েপেয়েছ
রাখাইন সম্প্রদােয়র মারমুেখা েবৗদ্ধেদর সংখ্যা। িবিভন্ন সূত্ের
প্রকাশ,েরািহঙ্গা মুসলমানেদর সংখ্যা বহু বছর আেগ প্রায় দশ লাখ
িছল। িকন্তু েস সংখ্যা এখন ৮ লােখর েবশী নয়। লাগাতর এ িনর্যাতন
েথেক বাঁচেত প্রায় িতিন লাখ েরািহঙ্গা আশ্রয় িনেয়েছ বাংলােদেশ।
প্রায় ২৪ হাজার আশ্রয় িনেয়েছ মালেয়িশয়ায়।বহু েরািহঙ্গা মুসলমান
বহু কষ্েট দূরবর্তী থাইল্যান্ড,ভারত,ব্রুনাই,েসৗিদ আরব এবং
পািকস্তােনও আশ্রয় িনেয়েছ। েশখ হািসনা বা িদপুমিন িক এরপরও
বলেবন,েরািহঙ্গা িনর্মূেলর এ দীর্ঘ প্রক্িরয়ািট জামায়াত-িশিবেরর
কাণ্ড?

আেলািড়ত িবশ্ব এবং অনড় হািসনা
েরািহঙ্গােদর িবরুদ্েধ পিরচািলত এ িনর্মূল প্রক্িরয়া েশখ হািসনা
ও তার আওয়ামী মহেল েকান িবেবকেবাধ জাগ্রত না করেল িক হেব,িবশ্েবর
বহুেদেশ তা ইিতমধ্েযই যেথষ্ট আেলাড়ন সৃষ্িট কেরেছ। এমনিক ভারেতর
মত একিট অমুসিলম েদেশ বহু গুরুত্বপূর্ণ অমুসিলম রাজৈনিতক েনতারা
রাজধানী িদল্িলর রাজপেথ েনেম এেসেছন। পত্িরকায় প্রকাশ,িদল্িলস্থ্
মায়ানমােরর দূতাবােসর সামেন ভারেতর সমাজবাদী দল,ইউনাইেটড জনতা
দল, িসিপআই, ইন্িডয়ান ন্যাশন্যাশ লীেগর েনতারা েরািহঙ্গােদর
িবরুদ্েধ পিরচািলত হত্যাকাণ্ড বন্েধর দাবীেত ধর্না িদেয়েছন।
তাঁরা প্রধানমন্ত্রী মনেমাহন িসংেয়র উপর চাপ িদচ্েছন,এ গণহত্যা
দমেন তার সরকার েযন উদ্েযাগ েনয়। গত ২৭/০৭/১২ তািরেখ জুম্মার
নামায েশেষ হাজার হাজার মানুেষর িবশাল িমিছল হেয়েছ মায়ানমার েথেক
বহু দূের েতহরােনর রাজপেথ। অথচ ঢাকায় তার অর্েধক মানুেষর িমিছলও
এ অবিধ হয়িন। হাজার হাজার মানুেষর ঢল েনেমিছল করাচীর রাজপেথ।
িমিছল হেয়েছ পািকস্তােনর অন্যান্য শহের। এ গণহত্যা ও িনর্যাতেনর
িবরুদ্েধ তুমুল েলখােলিখ হেয়েছ নবজাগিরত িমশরসহ মধ্যপ্রাচ্েযর
প্রায় সকল েদেশর পত্র-পত্িরকায়। সুস্থ্য েদেহ ক্ষুদ্র মািছ বসেলও
সবল হাতখািন েতেড় আেস। িকন্তু অসাড় েদেহ েজাের ধাক্কা লাগােলও তা
খাড়া হয় না। েরািহঙ্গা প্রসঙ্েগ বাংলােদেশর সরকােরর নীরবতাই
প্রমাণ কের িবেবেক কতটা অসুস্থ্য এ সরকােরর কর্তব্যক্িতরা।

মায়ানামার মার্িকন যুক্তরাষ্ট্র নয়। রািশয়া বা চীনও নয়। দীর্ঘকাল

সামিরক স্ৈবরাচার কবিলত একিট অনুন্নত েদশ। গণতন্ত্র,ব্যক্িতস্বািধনতা ও েদেশর সংখ্যালঘুেদর িবরুদ্েধ মায়ানমার সরকােরর
পিরচািলত যুদ্ধিট নতুন িকছু নয়। এ িনেয় মায়ানমােরর সরকার
ইিতমধ্েযই পৃিথবী জুেড় বহু বদনাম কুিড়েয়েছ। কােরন িবদ্েরাহসহ বহু
িবদ্েরাহ বহু যুগ ধের চলেছ মায়ানমার সরকােরর িবরুদ্েধ। এমন একিট
বহুল পিরিচত অমানিবক সরকােরর িবরুদ্েধ অিত সহেজই বাংলােদেশ সরকার
একিট বিলষ্ঠ ভূিমকা িনেত পারেতা। িবশ্বপিরস্িথিত ও আঞ্চিলক
পিরস্িথিত বাংলােদেশর পক্েষ িছল। মজলুম েরািহঙ্গােদর পক্েষ
দাঁড়ােল িবশ্েবর বহুেদশ ও বহুসংস্থা বাংলােদশেক বাহবা িদত।
বাংলােদেশ েয প্রায় ৩ লাখ েরািহঙ্গা এতকাল বসবাস করেছ তােদরও
েফরত পাঠােনার জন্য চাপ সৃষ্িটর জন্য এিট িছল েমাক্ষম সময়।
িকন্তু হািসনা সরকার েস পেথ এগুয়িন। বরং ধেরেছ িভন্ন পথ। েসিট
মানবতা-িবেরাধী পথ। ফল দািড়েয়েছ, েশখ হািসনার মগেজর সুস্থ্যতাই
িনেয় িবেদশী সাংবািদেকর সন্েদহ েজেগেছ। আল-জািজরার সাংবািদেকর
প্রশ্েন েতা েস সংশয়ই ফুেট উেঠেছ।

রাজনীিত েযখােন ছাগলনীিত
গরু-ছাগেলর একিট নীিত আেছ।েসিট স্েরফ ৈজবীক ভােব বাঁচা। এমন
বাঁচার মধ্েয পােশর প্রিতেবশীর প্রিত েকান কল্যাণ-িচন্তা থােকনা।
েকান নীিতেবাধ বা দািযত্বশীলতাও থােক না। পশু েতা এজন্যই পশু।
এজন্যই পশু েথেক েকানরূপ মানিবক আচরণ আশা করা যায় না। গরু-ছাগেলর
িবশাল পাল েথেক একিটেক ধের িনেয় েচােখর সামেন গলায় ছুিড় চালােলও
তােত গরু-ছাগেলর ঘাস-পাতা খাওয়ায় েছদ পেড় না। পিবত্র েকারআেন
ঈমানহীন মানুষেক শুধু পশু নয়,পশুর েচেয়ও অধম বলা হেয়েছ।
প্রিতেবশীর েবদনায় বহু মানুষও েয পশুর মতই েবদনাহীন হয় েস প্রমাণ
িক কম? েশখ হািসনা ও তাঁর দল আওয়ামী লীেগর েসিটই হেলা নীিত। তাই
েরািহঙ্গা মুসলমানেদর যতই জবাই করা েহাক বা তােদর নারীেদর যতই
ধর্ষণ করা েহাক ও তােদর ঘরবাড়ীেত যতই আগুণ েদয়া েহাক, তােত েশখ
হািসনা ও তার অনুসািরেদর মেন সামান্যতম দংশনও হয় না। গুজরােত যখন
িতন হাজােরর েবশী মুসিলম নারী-িশশু-বৃদ্ধেক হত্যা করা হেলা,এবং
মুসিলম বস্িতেত আগুণ েদয়া হেলা,তখনও আওয়ামী িশিবের তাই েকান
প্রিতবাদ উেঠিন। প্রিতবাদ তখনও উেঠিন যখন উগ্র িহন্দুরা
অেযাধ্যায় বাবরী মসিজদেক উৎসবভের ধ্বংস কের। তখনও আওয়ামী তখনও
িনন্দায় রাস্তায় নােমিন যখন ১৯৮৩ সােল আসােমর েনলীেত ৫০০০
মুসলমানেদর একিদেন িনর্মম ভােব হত্যা করা হয়। অথচ তা িনেয় েসিদন

সমগ্র মুসিলম িবশ্েব আেলাড়ন উেঠিছল। এই েতা ক’িদন আেগ আসােমর
েকাকরাজের মুসলমানেদর িবরুদ্েধ হত্যাকাণ্ড পিরচািলত হেলা। িকন্তু
তার িবরুদ্েধও িক আওয়ামী লীগ েনতােদর পক্ষ েথেক েকান িকছু বলা
হেয়েছ? কাশ্মীেরর মুসলমান দীর্ঘ ৬০ বছর ধের হত্যা,ধর্ষণ ও
েজলজুলুেমর মধ্েয আেছ িকন্তু তা িনেয় িক আওয়ামী লীগ েকান িদনও িক
েকান প্রিতবাদ কেরেছ? অথচ বাংলােদেশ েকান িহন্দু বা েবৗদ্ধেদর
গােয় আঁচড় লাগেল তা িনেয় িফল্ম বািনেয় শাহিরয়ার কিবেরর ন্যায়
আওয়ামী ঘরানার ক্যাডারগণ তা িবশ্বময় প্রচার কের।তােদর দায়বদ্ধতা
েয েকাথায় এরপরও িক বুঝেত বাঁিক থােক?

মায়ানমার সরকােরর ফ্যাসীবাদী স্ট্রােটজী
জািতসংেঘর ধারণা অনুযায়ী সাম্প্রিতক হামলােত ৫০ েথেক ৯০ হাজার
েরািহঙ্গা মুসলমান িনেজেদর ঘরবাড়ী েথেক স্থানচ্যুত হেয়েছ। তেব
ঘরবািড় েথেক েরািহঙ্গােদর উচ্েছদ করাটাই মায়ানমার সরকােরর
একমাত্র অপরাধ নয়। িহউমান রাইট্স ওয়ােচর মেত তােদরেক দাস-শ্রিমক
রূেপ কাজ করেতও বাধ্য করা হচ্েছ। িবেয়শাদী করেত তােদরেক সরকার
েথেক অনুমিত িনেত হয়।পত্িরকায় প্রকাশ,সন্তােনর সংখ্যা অনুর্দ্ধ
দুই জন রাখেতও তােদর উপর চাপ েদয়া হয়। েদেশর এক স্থান েথেক
অন্যস্থােন েযেতও তােদরেক সরকার েথেক অনুমিত িনেত হয়। আেরা
গুরুতর িবষয় হেলা,েরািহঙ্গােদর িবরুদ্েধ সিহংস পিলিসর েনতৃত্ব
িদচ্েছ েবৗদ্ধ পুেরািহতগণ। তারা েরািহঙ্গােদর কালা ও বর্বর রূেপ
আেরািহত
িবহােরর

করেছ।
েগৗতম

অথচ তারা ভূেল েগেছ েবৗদ্ধধর্েমর প্রিতষ্িঠতা
বুদ্ধও শ্েবতাঙ্গ বা েগৗর বর্েণর িছেলন না।

িবিভন্ন এনিজও সূত্ের প্রকাশ,েরািহঙ্গােদর কােছ ত্রাণ েপৗঁছেতও এ
েবৗদ্ধ পুেরািহতগণ বাধা িদচ্েছ। েরািহঙ্গা-অধ্যুিষত এলাকার
িবিভন্ন রাস্তায় ও স্থাপনায় তারা েপাষ্টার এঁেট িদেয়েছ এ
হুিশয়াির জািনেয় েয,েরািহঙ্গােদর সােথ েযন েকানরূপ সংশ্রব না
রাখা হয় এবং তােদর েকানরূপ সাহায্য করা না হয়।

তেব েরািহঙ্গা িনমূল প্রক্িরয়ায় শীর্েষ রেয়েছ েসেদেশর সরকার। গত
১৯/৭/১২ মায়ানমােরর প্েরিসেডন্ট েথন েসইন বেলেছন,“েরািহঙ্গা
সমস্যার সমাধােনর একমাত্র পথ হেলা তােদরেক সকলেক মায়ানমার েথেক
সিরেয় িনেয় েকান তৃতীয় েদেশ বা জািতসংেঘর তত্বাবধােন েকান ত্রান

িশিবের রাখা।” অিত সহজ সমাধান! িতিন েয কতটা অসুস্থ্য েচতনার
জীব,তা িক এর পরও বুঝেত বাঁিক থােক? যারা কট্েটার বর্ণবাদী বা
জািতয়তাবাদী তারা এরূপ িনর্মূল প্রক্িরয়ার বাইের েকান িকছু েযন
ভাবেতই পাের না। এমন এক েচতনা িনেয়ই িহটলার জার্মানীেত বসবাসরত
ইহুদীেদর গ্যাস েচম্বাের ঢুিকেয় তােদর িনর্মূেলর পিরকল্পনা
িনেয়িছল। আর বাঙালী জািতয়তাবাদীরা একাত্তের িবহারী সমস্যার
সমাধান করেত েচেয়িছল তােদরেক হত্যা কের বা তােদরেক পািকস্তােন
পািঠেয় িদেয়। হাজার হাজার িবহারীেক তখন উৎসবভের হত্যাও করা
হেয়িছল এবং উৎখাত করা হেয়িছল তােদর ঘরবাড়ী ও ব্যবসা-বািণজ্য
েথেক। ঘরবাড়ী হারােনা েস হাজার হাজার িবহারীরা িবগত ৬০ বছেরর
েবশী কাল ধের বস্িতেত বসবাস কের েস বর্ণবাদী বাঙালীেদর
অমনুষ্যনীিতরই সাক্ষর বহন করেছ। আর আজ েস অিভন্ন অমুনষ্যনীিতর
িশকার হচ্েছ েরািহঙ্গা মুসলমানরা।এখােনও কারণ অিভন্ন। েসিট ভাষা
ও বর্ণিভত্িতক কট্েটার জািতয়তাবাদী ফ্যািসবাদ। মায়ানমাের েসিট
বার্িমজ
জািতয়তাবাদ।
তােদর
কথা,মায়ানমার
শুধু
বার্িমজেদর
জন্য,এখােন অবার্িমজ েরািহঙ্গােদর েকান স্থান েনই। িকন্তু কথা
হেলা, েয মায়ানমাের শত শত বছর ধের েরািহঙ্গারা বসবাস করেলা তারা
যিদ েস মায়ানমাের স্থান না পায় তেব অন্যরা েকন তােদরেক স্থান
িদেব? তারা েদেখ না েয পাশ্ববর্তী মালেয়িশয়ার জনসংখ্যার শতকরা
প্রায় ৪০ ভাগ হেলা তারা যারা েস েদেশ িগেয়িছল চীন ও দক্িষণ ভারত
েথেক। তােদরেক েসখােন িনেয় িগেয়িছল ঔপিনেবিশক ব্িরিটশ শাসেকরা।
মালেয়িশয়া েথেক ব্িরিটশ শাসেকরা চেল েগেছ, িকন্তু চাইিনজ এবং
ভারতীয় তািমলেদর িক েসেদশ েথেক িনর্মূল করা হেয়েছ? বহু লক্ষ
ভারতীয় ও চাইিনজ ছিড়েয় আেছ আফ্িরকা, ইউেরাপ এবং আেমিরকার
বহুেদেশ। নানা ভাষা, নানা বর্ণ ও নানা ধর্েমর সংখ্যালঘু
সম্প্রদােয়র উপস্িথিত িবশ্েবর প্রিতেদেশ। তারা েসসব েদেশর
অর্থনীিত, রাজনীিত, িশক্ষা-সংস্কৃিত ও প্রশাসেন গুরুত্বপূর্ণ
ভূিমকাও পালন করেছ। এিটই েয েকান সুস্থ্য সমােজর নীিত। িকন্তু
েরািহঙ্গােদর েস অিধকার িদেত রাজী নয় মায়ানমার সরকার। অথচ
িময়ানমােরর মুসলমানেদর বসবাস শত শত বছর পূর্ব েথেক। আরাকােন এক
সময় সুলতািন শাসনও িছল। দীর্ঘকাল ধের বাংলা ভাষা চর্চা েপেয়েছ
আরাকান রাজ্যসভায়। কিব আলাওল িছেলন আরাকান রাজ্যসভার সভাকিব।
মায়ানমাের মুসলমানেদর এ দীর্ঘ উপস্িথিত ও ঐত্হ্যেক মায়ানমাের
বর্ণবাদীরা িনর্মূল করেত চায়। কথা হেলা এতবড় ভয়ানক অপরােধর
িবরুদ্েধ িনন্দা করেত িক িবশাল মানবতা লােগ?

েশখ হািসনার আদর্িশক আত্মীয়
েকান েদেশর জাতীয়তাবাদী ফ্যািসস্টেদর িনন্দা করার মত ৈনতীক বল
অপরেদেশর ফ্যািসষ্টেদর থােক না। তােদর মধ্েযও একিট আদর্িশক বন্ধন
থােক। তাই জার্মানীেত যখন ইহুদীেদরেক হাজাের হাজার গ্যাস
েচম্বাের পাঠােনা হচ্িছল েস নৃশংসতার িনন্দা িবশ্েবর েকান
জািতয়তাবাদী বা বর্ণবাদীরা কেরিন। বরং বহু ভারতীয় ও বাঙালী
জািতয়তাবাদীরা েতা িহটলােরর ন্যায় েস বর্বর ব্যক্িতিটর সােথ
বন্ধুত্বও গেড়েছ। লক্ষণীয় হেলা, মায়ানমােরর বর্ণবাদী প্েরিসেডন্ট
েথন েসইন ও তার সিহংস অনুসািরেদর সােথ েশখ হািসনা ও তাঁর
রাজৈনিতক ক্যাডারেদর ভাষাগত পার্থক্য থাকেলও আদর্িশক পার্থক্য
নাই। বরং আদর্িশক িদক িদেয় তারা বরং পরস্পেরর ঘিনষ্ট আত্মীয়। েয
অপরাধিট েশখ মুিজেবর ফ্যাসীবাদী ক্যাডারগণ অতীেত িবহারীেদর সােথ
কেরেছ এবং আজ করেছ তােদর রাজৈনিতক প্রিতপক্েষর িবরুদ্েধ, েসিটই
েতা বার্িমজ ফ্যািসষ্টগণ করেছ েরািহঙ্গা মুসলমানেদর সােথ। ফেল
েকান ৈনতীক বল িনেয় েশখ হািসনা বার্িমজ নৃশংসতার িনন্দা করেব?
বরং েশখ হািসনা ও তার মন্ত্রীরা পিরণত হেয়েছ মায়ানমার সরকােরর
িনর্লজ্জ স্তাবেক। তারা মায়ানমার সরকারেক দায়ী না কের বরং দায়ী
কেরেছন বাংলােদেশর ইসলামপন্িথেদর। মায়ানমাের েরািহঙ্গােদর জন্য
অবস্থার উন্নিত হেয়েছ েস সার্িটিফেকটও িদেয়েছন েশখ হািসনা। আল
জািজরা িটিভর সােথ সাক্ষাতকাের েতা েশখ হািসনা েসিটই বেলেছন। কথা
হেলা,মায়ানমাের যিদ অবস্থার উন্নিত হেয়ই থােক তেব েকন বাংলােদেশ
িতন লাখ েরািহঙ্গা মুসলমােনর অবস্থান? তােদরেক েকন েসখান েথেক
েফরত পাঠােনা হচ্েছ না?
৩০/০৭/১২

মানিবক সংকেট বাংলােদশ
সংকট িবেবকহীনতার
বাংলােদেশর মূল সংকটিট স্েরফ রাজৈনিতক,অর্থৈনিতক বা প্রশাসিনক
নয়। ব্যর্থতা িনছক গণতন্ত্েররও নয়। বরং মূল সংকটিট মানিবক।
সমস্যা এখােন িবেবকহীনতার। কিঠন েরাগ েযমন নানািবধ িসম্পটম িনেয়

উপস্িথিত জািনেয় েদয়,বাঙালীর িবেবকহীনতাও েতমিন বহুিবধ ব্যর্থতা
িনেয় িবশ্বময় প্রচার পাচ্েছ। েদশিটর হাজার হাজার িবেবকহীন
সন্ত্রাসী
েযমন
আনােচ
কানােচ
মানুষ
খুন,েটন্ডার
দখল,িবশ্বিবদ্যালেয়র
হলদখল,রাস্তার
গাছকাটা,নদীদখল,বনদখল,জিমদখেলর রাজত্ব কােয়ম কেরেছ,েতমিন েসপাইরা
(েফব্েরয়াির ২০১১ সােল) হত্যা কেরেছ ৫৭ জন সামিরক অিফসারেক। এরূপ
িবেবকহীনতায় সাধারণ নাগিরকগণও কম নয়।অপরাধ সনাক্ত না কের িনছক
সন্েদেহর বেশ িনরীহ মানুষেদর িপিটেয় হত্যা করেছ,েযমন ঢাকার
গাবতিলর কােছ আিমনবাজাের িকছুিদন আেগ ৬ জন ছাত্রেক হত্যা করা
হেলা। এরূপ িবেবকহীনতা েকান সভ্যেদেশ হয়না,িকন্তু বাংলােদেশ বার
বার হয়।
েদেশর রাজনীিত ও প্রশাসন অিধকৃত হেয়েছ একই
ব্যক্িতেদর হােত। ফেল সমগ্র েদশজুেড় প্রিতষ্ঠা

রূপ িবেবকহীন
েপেয়েছ সরকাির

তহিবল
তছরুফ,ঘুষ,েধাকাবািজ
ও
ফাঁিকবািজর
রাজত্ব।
আবর্জনা
িনর্মূেল আেপাষ চেল না,আবর্জনা আবর্জনাই। েতমিন আেপাষহীন হেত হয়
অপরাধীেদর িনর্মূেলও। অপরাধীেদর িনর্মূেল সবেচেয় বড় দািয়ত্বিট
হেলা েদেশর িবচার িবভাগ ও পুিলেশর। অথচ েস কােজ তারা ব্যবহৃত
হচ্েছ না। বরং সরকােরর কাজ হেয়েছ,এদুিট প্রিতষ্ঠানেক দলীয়
স্বার্েথ লািঠয়াল রূেপ ব্যবহার করা। পুিলশ এবং িবচার িবভাগ িনেয়
সরকার েনেমেছ িনেজেদর রাজৈনিতক শত্রু িনর্মূেল। ফেল েদশ ও জনগেণর
প্রকৃত শত্রুেদর িদেক নজর েদবার সময় তােদর নাই। গদীর আয়ু দীর্ঘ
করা ছাড়া সরকােরর গুরুত্বপূর্ণ প্রােয়ািরিট নাই। সরকােরর
সমােলাচনা িচহ্িনত হচ্েছ গুরুতর অপরাধ রূেপ,ফেল প্রকৃত অপরাধীরা
েপেয়েছ মূক্ত ময়দান। সরকাির দল জােন,িবচার ও পুিলশ িবভােগ ভাল
েলাক বসােল দলীয় স্বার্েথ তােদরেক ব্যবহার করা যােব না। তােত
ঘিনেয় আসেব তােদর িনেজেদর িবপদ। ফেল এ দুিট িবভােগ পিরকল্িপত
ভােব িনেয়াগ েদয়া হচ্েছ দলীয় ক্যাডারেদর। অপরিদেক েদেশর
প্েরিসেডন্েটর প্রধান কাজ হেয় দাঁিড়েয়েছ আদালেতর সাজাপ্রাপ্ত
িনজদেলর খুিনেদর বাঁচােনা। আর আইনমন্ত্রী তুেল িনচ্েছ সরকাির
দেলর েনতাকর্মীেদর িবরুদ্েধ দােয়রকৃত হাজার হাজার মামলা। ফেল েদশ
েথেক অপরাধ িনর্মূল না হেয় বরং িদন িদন েসিট প্রকটতর হচ্েছ। ফেল
েদশ দ্রুত বসবােসর অেযাগ্য হেয় যাচ্েছ। আর জনগেণর ৈনিতকতা ও
মূল্যেবাধ? সংকট এক্েষত্ের এতটাই গুরুতর েয িবপুল সংখ্যক জনগণ
শুধু িচহ্িনত দুর্বৃত্তেদর েভাটই েদয় না,বরং আগ্রহভের তােদর
পক্েষ িমিছল কের,লািঠ ধের এবং তােদর িবজয় িনেয় উৎসবও কের।

বাংলােদেশ েয েকান উন্নয়েনর পেথ সবেচেয় বড় বাধা হেলা এই
িবেবকহীনতা। েয েকান উন্নয়ন-কােজ পুঁিজ চাই। গাছ েযমন মািট ছাড়া
জন্মায় না,অর্থৈনিতক ও সামািজক উন্নয়নও পুঁিজ ছাড়া গেড় উেঠ না।
তেব
েস
পুঁিজ
স্েরফ
অর্থ-সম্পদ
নয়।
অর্থ-সম্পেদর
েচেয়ও
গুরুত্বপূর্ণ হেলা মানব-সম্পদ। অর্থনীিতর ভাষায় এেকই বলা হয়
েসাসাল ক্যািপটাল বা সামািজক পুঁিজ। এিশয়া ও আফ্িরকার বহুেদশই
প্রাকৃিতক সম্পেদ অিত সমৃদ্ধ। িকন্তু েসসব েদেশ িশল্প-িবপ্লব
আেসিন। সামািজক ও রাজৈনিতক িবপ্লবও আেসিন। িবপুল সম্পদ সত্ত্েবও
এিশয়া-আফ্িরকার বহুেদশ এখনও দান-খয়রাত িনর্ভর। অথচ িবপ্লব এেসেছ
প্রাকৃিতক
সম্পেদ
দিরদ্র
েদেশ।
ইংল্যান্ড,জার্মান,জাপান
ও
েকািরয়া তার উত্তম উদাহরণ। এসব েদেশ অর্থৈনিতক ও রাজৈনিতক
িবপ্লেবর কারণ উন্নত েসাসাল ক্যািপটাল তথা মানিবক উন্নয়ন। মানবউন্নয়ন ছাড়া অর্থৈনিতক,সামািজক ও রাজৈনিতক উন্নয়ন আেস না –এটাই
ইিতহােসর িশক্ষা। অথচ বাংলােদেশ েস কাজিটই হয়িন।
সবেচেয় বড় অপরাধ
প্রিত সমােজই িকছু েরাগাগ্রস্ত মানুষ থােক। তেব িবপর্যয় ঘেট যখন
েস েরাগ মহামাির রূেপ সর্বস্তের েদখা েদয়। বাংলােদেশ েস ভয়াবহ
মহামািরটা ঘেটেছ িবেবেকর রাজ্েয। বরং েদশ আজ
অিধকৃত হেয়েছ
অসুস্থ িবেবেকর মানুষেদর হােত। েশখ মুিজব ও তাঁর দেলর সবেচেয় বড়
অপরাধিট গণতন্ত্র হত্যা ও বাকশালী স্ৈবরাচার প্রিতষ্ঠা নয়। বরং
েসিট হেলা,অমানিবক বা িবেবকহীনতার রাজনীিত। মানুেষর িবেবক বা
মানবতা অনাহাের মারা যায না। েরাগজীবাণূ বা েপাকামাকেড়র কামেড়ও
মারা যায় না। বরং মারা যায় মগেজ িমথ্যা বাসা বাঁধােত। মানবতার
সবেচেয় বড় দূষমণিট িহংস্রপশু বা েরাগজীবানূ নয়,বরং েসিট
িমথ্যাচার। িমথ্যাচােরর কারেণ আল্লাহর আযাব েনেম আেস। পিবত্র
েকারআেন তাই বলা হেয়েছ, “ফািসরু িফল আরেদ,ফানজুর কাইফা কানা
আিকবাতুল েমাকাজ্জাবীন”। অর্থঃ অতঃপর জিমেন ভ্রমন কেরা এবং েদখ
িমথ্যাবাদীেদর িক পিরনাম হেয়িছল। মহান আল্লাহর আযাব নািমেয় আনার
জন্য তাই মুর্িতপুজাির বা নাস্িতক হওয়ার প্রেয়াজন েনই। েস জন্য
িমথ্যাচর্চাই
যেথষ্ঠ।
ঈমানদারেদর
বড়যুদ্ধিট
তাই
িমথ্যার
িবরুদ্েধ। লড়াই এখােন েকারআনী সত্যেক প্রিতষ্ঠা করায়। অথচ েশখ
মুিজেবর রাজনীিতর মূল িভত্িতই িছল িমথ্যার উপর,এবং েস িমথ্যােক
িতিন িবপুল ভােব িবজয়ীও কেরেছন।
িকন্তু িক িছল েশখ মুিজেবর েস িমথ্যা? েকান একক িমথ্যা নয়,েশখ
মুিজব বহু িমথ্যার জনক। তার মুেখ উচ্চািরত িমথ্যািট স্েরফ িতিরশ

লােখর মৃত্যু ও দুই লােখর ধর্ষণ নয়। ভারত বাংলােদেশর বন্ধু,পূর্ব
পািকস্তান
পািকস্তােনর
উপিনেবশ,পািকস্তানীরা
বাঙালীর
শত্রু,বাকশালই
গণতন্ত্র
এবং
বাংলােদেশর
মুক্িত
জািতয়তাবাদ,েসক্যুলািরজম ও সমাজতন্ত্র –শুধু এগুিলও নয়। বরং
মুিজেবর বড় িমথ্যািট উচ্চািরত হেয়িছল মহান আল্লাহ ও তাঁর দ্বীন
ইসলােমর িবরুদ্েধ। ইসলােমর প্রিতষ্ঠায় আেপাষহীন অঙ্িগকার ও েস
লক্ষ্েয েকারবানীই হেলা মানেবর সর্বশ্েরষ্ঠ গুণ। েস গুেণর বেলই
মানুষ মহান আল্লাহর সর্বশ্েরষ্ঠ পুরস্কার জান্নাত পায়। অথচ েতমন
অঙ্িগকারেক েশখ মুিজব সাম্প্রদািয়কতা বেলেছন। েস িমথ্যা িনেয়
িতিন মহান আল্লাহর িবরুদ্েধ যুদ্েধও েনেমিছেলন। েস যুদ্েধর অংশ
িহসােবই শিরয়ত প্রিতষ্ঠার রাজনীিত বা েস লক্ষ্েয দলগড়ােক িতিনই
প্রথম বাংলােদেশর মািটেত আইন কের িনিষদ্ধ কেরেছন। এমন িনেষধাঙ্গা
পািকস্তান আমেল িছল না,এমনিক ব্িরিটশ আমেলও িছল না।পািকস্তান
আমেল
ঢাকা
িবশ্বিবদ্যালয়,ঢাকা
িশক্ষােবার্ড,রাজশাহী
িবশ্বিবদ্যালয়সহ িবিভন্ন প্রিতষ্ঠােনর মেনাগ্রােম েকারআেনর আয়াত
িছল। িকন্তু েশখ মুিজেবর কােছ েসিট সহ্য হয়িন। েস সব স্থান েথেক
েস আয়াতগুিল িতিন িবলুপ্ত কেরিছেলন। িবষ েদহ হত্যা কের,আর িমথ্যা
হত্যা কের িবেবকেক। আর মুিজব েদেশ িমথ্যার প্রবল প্রিতষ্ঠার মধ্য
িদেয় হত্যা কেরেছন বাঙালীর িবেবকেক। আর িবেবেকর মৃত্যু হেল েস
িবেবক িফরাউনেক েখাদা বেল েমেন েনয়, মুর্িতেক ভগবান বেল এবং
িমথ্যুক বেল হযরত মূসা (সাঃ)র ন্যায় মহান নবীেক। তখন েস গরুছাগল,শাপ-শকুন,পাহাড়-পর্বত, নদনদী এমনিক িলঙ্গেকও পুজা েদয়।
মুিজেবর কােছ অিত প্রেয়াজনীয় িছল িমথ্যার প্রচার ও প্রিতষ্ঠা।
েসিট তাঁর রাজৈনিতক স্বার্েথ।তাঁর অনুসািররা তাই শুধু িতিরশ লাখ
িনহত ও দুই লাখ ধর্ষেণর িবষয়িটই প্রিতষ্ঠা কেরনিন,বরং িনেজেক
সর্বকােলর সর্বশ্েরষ্ঠ বাঙালীর ন্যায় আেরক িমথ্যােক প্রিতষ্ঠার
েচষ্ঠা কেরেছ। েস সােথ চিরত্র-হনন কেরেছ েদেশর ইসলামপন্িথেদর।
িহেরাইন ব্যবসায়ীরা চায় মানুষ অিধক সংখ্যায় েনশাগ্রস্ত েহাক।
কারণ তােত িহেরাইেনর কাটেত বােড়। েতমিন স্ৈবরাচাির দুর্বৃত্তরাও
চায় মানুষ িবেবকহীন েহাক। তােত তােদর দুঃশাসনও শ্েরষ্ঠ শাসন রূেপ
নন্িদত
হয়।
স্ৈবরাচািরেদর
রাজনীিতেত
িমথ্যাচর্চা
এবং
িমথ্যাচর্চার পথ ধের জনগেণর িবেবকহত্যা েতা এজন্যই এতটা
প্রােয়ািরিট পায়। মুিজেবর স্ৈবরাচাির দুঃশাসন আওয়ামী বাকশালীেদর
কােছ শ্েরষ্ঠ শাসন েতা েতমন িবেবকহীনতার কারেণই। েকান েদশ কখনই
খরা,প্লাবন,েরাগ-েভাগ বা যুদ্ধ-িবগ্রেহ তলাহীন হয় না। বাংলােদেশ
খরা,প্লাবন ও েরােগর মহামাির বহুবার এেসেছ। িকন্তু তােত েদশ

েকানকােলই িভক্ষার ঝুিড় হয়িন,িবশ্বেজাড়া অপমানও জুেটিন -েযমনিট
মুিজবামেল হেয়েছ। বহুেদশ বছেরর পর বছর যুদ্ধ কেরও তলাহীন হয়না।
েসিট হেল প্রকাণ্ড দুিট ব্শ্িবযুদ্েধর পর ইউেরােপ ভয়ানক
দুর্িভক্ষ হেতা এবং বহুলক্ষ মানুষ েস দুর্িভক্েষ মারা েযত। িকন্ত
েসিট হয়িন। বরং েদশ তলাহীন হয় িবেবকহীনতায়। তখন পুকুরচুির হয়
অিফেস অিফেস এবং েসিট হয় সমগ্র েদশজুেড়।
নর্দমার কীটগুেলা যিদ নর্দমার মধ্েযই িকলিবল কের তেব তােত িবপদ
েদখা েদয় না। িকন্তু ড্েরন উপিচেয় েসগুেলা যখন গৃেহ প্রেবশ কের
তখন
মহামাির
শুরু
হয়।
েতমিন
িবেবকহীন
মানুষগুেলা
ডাকাতপাড়া,পিততাপল্িল,বন-জঙ্গল বা কারাগাের সীমাবদ্ধ থাকেল তােত
েদেশ িবপর্যয় আেস না। িকন্তু েদেশর রাজনীিত,প্রশাসন ও আইন-আদালত
যখন তােদর হােত অিধকৃত হয়,তখন েদশ দ্রুত িবশ্বেরকর্ড গেড়
দুর্বৃত্িতেত। তখন েখাদ রাষ্ট্র পিরণত হয় অপরােধর অবাধ ক্েষত্র।
িহটলােরর একার অপরাধ জার্মানীর সকল অপরাধীর সম্িমিলত অপরােধর
েচেয়ও অিধক। কারণ,িহটলার েদেশর রাজনীিত,প্রশাসন, আদালত ও
েসনাবািহনীেক ভয়ানক অপরাধীেদর হােত তুেল িদেয়িছল। হত্যাকান্ডেক
প্রচণ্ডতর করেত হাজার হাজার খুিনেদর জন্য দরওয়াজা খুেল িদেয়িছল।
তােদর হােত ভয়ানক অস্ত্রও তুেল িদেয়িছল। সমগ্র
অবকাঠােমা ও উপায়-উপকরণ পিরণত হেয়িছল িনর্যাতন ও

রাষ্ট্রীয়
আগ্রাসেনর

হািতয়াের। জাহান্নােমর রাস্তা গেড়িছল সমগ্র রাষ্ট্র জুেড়,এমনিক
েসিটেক বর্িধত কেরিছল প্রিতেবশী েদেশও। নমরুদ-িফরাউন, হালাকুেচঙ্িগজসহ সকল কােফর শাসকেদর েতা েসিটই মূল অপরাধ। অপর িদেক হযরত
মুহম্মদ (সাঃ)এর একার েনক-আমল
েকািট েকািট মানুেষর েনক আমেলর
েচেয়ও অিধক। কারণ িতিন জাহান্নােমর রাস্তা বন্ধ কের জান্নাতমুিখ
িসরাতুল মুস্তািকম গেড়িছেলন রাষ্ট্েরর সমগ্র প্রশস্ততা িনেয়।
িনর্মূল কেরিছেলন দুর্বৃত্ত মানুষেদর েবেড় উঠার ঘাঁিটগুেলা।
নবীজী (সাঃ)র েনক আমেলর ফেলই অসংখ্য মানুষ েযমন িবগত ১৪ শত অবিধ
জান্নােতর পথ েপেয়েছ,েতমিন অনাগত ভিবষ্যেতও েপেত থাকেব। হযরত
মুহম্মদ (সাঃ) েতা এ জন্যই সর্বকােলর সর্বশ্েরষ্ঠ মানুষ। এত বড়
কাজ অন্য েকান নবী বা রাসূেলর দ্বারা হয়িন। মুসলমান হওয়ার অর্থ
হেলা,নবীজীর েস আদর্শেক গ্রহণ করা। তার েস িমশনেক িনেজর িমশন
রূেপ
গ্রহণ
করা।
মহান
আল্লাহতায়ালা
বেলেছন,“েতামরাই
হেল
শ্েরষ্টতম উম্মত, েতামােদর উত্থান ঘটােনা হেয়েছ সমগ্র মানব জািতর
জন্য। েতামরা িনর্েদশ িদেব ন্যায় কর্েমর এবং িফিরেয় রাখেব অন্যায়
কর্ম েথেক। এবং আল্লাহেক িবশ্বাস করেব।” –(সুরা ইমরান, আয়াত
১১০)। তাই শ্েরষ্ঠতম উম্মত হওয়ার পথিট িনছক নামায-েরাযা ও হজ-

যাকােত সীিমত নয়। বরং েসিট ন্যােয়র প্রিতষ্ঠা ও অন্যােয়র
িনর্মূেল িজহাদী িমশন িনেয় বাঁচা। নামায-েরাযা,হজ-যাকাত মূলত
েসরূপ বাঁচােত ঈমানী শক্িত েজাগায়। তাই িনছক রাজনীিতর লক্ষ্েয
মুসলমান রাজনীিত কের না। জািতয়তাবাদ,সমাজবাদ,েসক্যুলািরজম ও
অন্যেকান মতবােদর প্রিতষ্ঠার লক্ষ্েযও রাজনীিত কের না।বরং
মু’িমেনর রাজনীিত হেলা সমাজেক পিবত্র ও সমৃদ্ধ করার রাজনীিত।
এরূপ রাজনীিতেক ইসলােম িজহােদর মর্যাদা েদয়া হেয়েছ। এ রাজনীিতেত
প্রাণ েগেল শাহাদত লাভ এবং বীনা িবচাের জান্নাত লাভ ঘেট। এরূপ
িবশাল পুরস্কার অন্য েকান েনক কােজ েনই।
েয ভ্রষ্টতা বাঁচার িমশেন
মানুষ মাত্রই েকান িমশন িনেয় বাঁেচ – হয় েসিট আল্লাহর আনুগত্েযর
নতুবা িবদ্েরােহর। েচার-ডাকাতেদর জীবেনও িমশন থােক -েসিট আল্লাহর
অবাধ্যতার তথা পােপর। এ পথ শয়তােনর। মহান আল্লাহর িনর্েদিশত
িমশনিট হেলা “আমারু িবল মা’রুফ ওয়া নািহ আিনল মুনকার” অর্থঃ
“ন্যােয়র প্রিতষ্ঠা ও অন্যােয়র প্রিতেরাধ”। মুসলমান সর্বশ্েরষ্ঠ
জািত স্েরফ এ িমশনাট িনেয় বাঁচার কারেণ। এ িমশন েথেক দূের সরার
অর্থ িসরাতুল েমাস্তািকম েথেক িবচ্যুত হওয়া এবং ভ্রষ্টতার শয়তািন
পথেক েবেছ েনয়া। এমন পথভ্রষ্ট ব্যক্িত তখন শয়তােনর িমশন িনেয়
অগ্রসর হয়। েদেশ এমন পথভ্রষ্ট ব্যক্িতেদর সংখ্যা বাড়েল প্লাবন
আেস দুর্বৃত্িতর। তাই েয েকান রাষ্ট্র বা সমােজ সবেচেয় বড়
দুর্বৃত্িত হেলা িসরাতুল মুস্তাকীম েথেক অন্যেদর দূের সরােনা।
েসিট েযমন ব্যক্িতর দ্বারা হেত পাের, েতমিন রাষ্ট্েরর দ্বারাও
হেত পাের। পথভ্রষ্ট করার কােজ রাষ্ট্র জিড়ত হেল তখন েস
িবদ্েরােহর সােথ সকল রাষ্ট্রীয় প্রিতষ্ঠানগুেলা জিড়ত হয়। তখন
রাষ্ট্েরর লক্ষ লক্ষ েলাক-লস্কর েস কােজ িনেয়ািজত হয়। েরিডও-িটিভ
ও পত্র-পত্িরকা তখন শয়তােনর কণ্েঠ পিরণত হয়। েদশ তখন দুর্বৃত্িতর
পেথ দ্রুত এগুয়,এমনিক দুর্বৃত্িতেত দ্রুত িবশ্বেরকর্ডও গেড়।
দূর্বৃত্িতেত বাংলােদেশর িবশ্েব ৫ বার প্রথম হওয়ার কারণিট এ নয়
েয, দুর্বৃত্তরা েদেশর মাঠঘাট,গ্রাম-গঞ্জ ও বনজঙ্গল দখেল িনেয়েছ।
বরং তােদর দখেল েগেছ েদেশর রাজনীিত,পুিলশ,প্রশাসন,আইন-আদালত,
েরিডও-িটিভ ও বুদ্িধবৃত্িত। নামােযর সময় হেল প্রিতিট মুসলমানেক
নামায পড়েত হয়। এবং েরাযার মাস এেল েরাযা রাখেত হয। নইেল েস
কােফর হয়। এখােন েকান অস্পষ্টতা বা আেপাষ েনই। েতমিন েকান
মুসলমান যখনই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হােত পায় তখন তার দািয়ত্ব হয়
ন্যােয়র প্রিতষ্ঠা ও অন্যােয়র প্রিতেরাধ। েসিট না করেল তােক িক

মুসলমান বলা যায়? অথচ েশখ মুিজব ও তাঁর দল কেরেছ উল্েটািট। গাজী
েগালাম েমাস্তাফার (মুিজবামেল ঢাকা আওয়ামী লীেগর সভাপিত এবং
বাংলােদশ েরডক্রেসর সভাপিত িছেলন এবং িরিলেফর মাল লুণ্ঠেন তার
দুর্নীিত িবশ্বময় প্রচার েপেয়িছল) মত হাজার হাজার দূর্নীিতপরায়ন
অপরাধীেদর জন্য িতিন রাস্তা অবাধ খুেল িদেয়েছন। ইসলামী রাষ্ট্র
িনর্মাণ দূের থাক,ইসলােমর নােম সংগিঠত হওয়ােকও মুিজব আইন কের
িনিষদ্ধ কেরিছেলন। দলীয় ক্যাডারেদর িনেয় িতিন রক্িষবািহনী
গেড়িছেলন,এবং তােদর হােত িতিন অস্ত্র তুেল িদেয়িছেলন। আর এখন েস
মুিজবী নীিতর অনুসরণ করেছন তাঁর কণ্যা েশখ হািসনা ও বাকশালীরা
অনুসািররা। তেব পার্থক্য হেলা,এখন মুিজেবর েস রক্িষবািহনীিট েনই।
েস কাজিট করেছ সশস্ত্র দলীয় ক্যাডারগণ –েসিট েযমন পুিলশ ও
র্যােবর েপাষােক েতমিন সাদা েপাষােক।
ধর্ম

পালেন

েকান

জবরদস্িত

েনই।

ইচ্ছা

করেল

েকই

কােফর

হেত

পাের,মুনািফকও হেত পাের। আল্লাহর হুকুেমর িবরুদ্েধ িবদ্েরাহী
হওয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা েশখ মুিজব ও তাঁর অনুসািরেদরও িছল। িকন্তু
অন্যেদর ইসলামী রাষ্ট্র িনর্মােনর িমশন েথেক রুখার েকান অধীকার
তাঁর িছল না। িকন্তু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হােত েপেয় েস গর্িহত কােজ
িতিন বল প্রেয়াগ কেরেছন। এখােন িতিন যুদ্ধ কেরেছন মহান আল্লাহর
িবরুদ্েধ। শিরয়েতর িবধােন এিট গুরুতর অপরাধ। মুসিলম রাষ্ট্ের এমন
অপরাধ সরকার প্রধােনর দ্বারা হেল তখন দ্রুত নীেচ নােম সমগ্র েদশ।
মুিজেবর েস ভূিমকার কারেণই বাংলােদেশর অর্জনিট অিত অপমানকর।
েদশিটর হাজােরা বছেরর ইিতহােস এমন ব্যর্থতার নিজর েনই। বরং অতীেত
শােয়স্তাখােনর বাংলােদশ েরকর্ড গেড়িছল শান্িত ও সমৃদ্িধেত। অথচ
মুিজব েদশিটেক তলাহীন ঝুিড়েত পিরণত কেরেছন। শুধু অর্থনীিতেত
নয়,নীিত-ৈনিতকতা ও মূল্যেবােধর ক্েষত্েরও। েচার-ডাকাত বাংলােদেশর
মািটেত আজেকর ন্যায় শত বছর আেগও িছল। তােদর হােত প্রিতবছর বহু শত
বািড় লুটপাটও হেয়েছ। িকন্তু তােত দুর্বৃত্িতেত িবশ্বেরকর্ড গড়ার
অপমান জুেটিন। মুিজেবর একার অপরাধ এজন্যই বাংলােদেশর ইিতহােসর
সকল অপরাধীেদর েচেয়ও অিধক। বাংলােদেশর রাজনীিতেত আজেকর অপরাধীরা
অগ্রসর হেয়েছ বস্তুতঃ তাঁর ঐিতহ্য ধেরই। অগ্রসর হচ্েছন েশখ
হািসনাও।
আজেকর
ব্যর্থতাও
মূলত
মুিজব
আমেলর
ব্যর্থতারই
ধারাবািহকতা। কথা হেলা, এরূপ ব্যর্থতা িনেয় েকান জািত িক
সভ্যরূেপ বাঁচেত পাের? একবার নয়,হাজার বার িনর্বাচন হেলও িক এ
সমস্যার সমাধান হেব? িবেবকহীনতা ও নীিতহীনতার সমাধান েতা
িনর্বাচন নয়।

বাঙালীর ব্যর্থতা ও রবীন্দ্রনাথ
বাঙালীর মানুষ রূেপ েবেড় উঠার ব্যর্থতািট প্রকট ভােব ধরা পেড়িছল
রবীন্দ্রনােথর েচােখ। েস ব্যর্থতা িনেয় িতিন কিবতা িলেখিছেলন,“েহ
িবধাতা, সাত েকািট প্রাণীের েরেখেছা বাঙালী কের,মানুষ কেরািন।”
উপরুক্ত কিবতার চরেণ বাঙালীর েয পিরচয়িট রবীন্দ্রনােথর দৃষ্িটেত
ধরা পেড়িছল েসিট িনছক প্রাণী রুেপ,মানুষ রূেপ নয়। বাঙালীর
ব্যর্থতার জন্য রবীন্দ্রনাথ মহান আল্লাহ রাব্বুল-আলামীনেক দায়ী
কেরেছন। রবীন্দ্রনাথ অমুসলমান িছেলন,তাঁর িনেজর অপরাধিটও এখােন
কম নয়। তাঁর েস অপরাধিট সম্ভবতঃ অজ্ঞতাপ্রসূত। রবীন্দ্রনােথর
ন্যায় একজন অমুসলমােনর পক্েষ স্রষ্ঠার মানবসৃষ্িঠর রহস্য এবং েস
সােথ মানেবর সামর্থ জানা থাকার কথা নয়। েসিট জানেত হেল মহান
আল্লাহর িনেজর ভাষ্যিট জানা চাই, েসজন্য পিবত্র েকারআেনর জ্ঞান
চাই। মহান আল্লাহতায়ালা বাঙালীেদরেকও অন্যান্য মানুেষর ন্যায়
শ্েরষ্ঠ-সৃষ্িট রূেপ
েফেরশতা-তূল্য হওয়ার

সৃষ্িট
সামর্থ

কেরিছেলন।
েযমন তার

মহৎ গুেণ
আেছ,েতমিন

মহামানব বা
পশুর েচেয়ও

িনকৃষ্ট জীেব পিরণত হওয়ার স্বাধীনতাও আেছ। বাঙালী েবেছ িনেয়েছ
নীেচ নামার পথিট। ফেল এ ব্যর্থতার জন্য পরম করুণাময় মহান
আল্লাহেক দায়ী করািট শুধু অজ্ঞতাই নয়, চরম অকৃতজ্ঞতাও।
বাঙালীরর

মানুষ

হওয়ার

ব্যর্থতা

িনেয়

রবীন্দ্রনাথ

এ

রায়িট

িদেয়িছেলন আজ েথেক প্রায় শত বছেরর েবশী কাল আেগ। যােদর ব্যর্থতা
িনেয় আফেসাস কেরিছেলন তারা িছেলন বাঙালী িহন্দু। েসকােল বাঙালী
বলেত শুধু বাঙালী িহন্দুেদরই বুঝােনা হেতা। মুসলমানগণ গণ্য হেতা
স্েরফ মুসলমান রূেপ। িহন্দু মানেসর েস িচত্রিট ফুেট উেঠেছ এমনিক
শরৎচন্দ্েরর েলখােতও।শরৎচন্দ্র িলেখিছেলন,“আজ
আমােদর পাড়ায়
বাঙালী ও মুসলমানেদর মােঝ েখলা।” শ্রী নীরদ চন্দ্র েচৗধুির
বাঙালী িহন্দুেদরেক িচত্িরত কেরেছন আত্মঘািত রূেপ।িকন্তু েয
বাঙালী িহন্দুেদর ব্যর্থতা িনেয় শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রী
নীরদ চন্দ্র েচৗধুির আফেসাস কেরেছন তােদর সফলতা েসিদন কম িছল না।
তারাই বাংলায় জাগরন এেনিছেলন। বাংলার িহন্দুেদর েস জাগরন
উপমহােদেশর ইিতহােস “বাঙালী েরেনসাঁ” নােম পিরিচত। সমগ্র ভারেতর
স্কুল-কেলজ-িবশ্বিবদ্যালেয়
তখন
ব্যানার্িজ,চ্যাটার্িজ,েবাস,বসু,েঘাষেদর ন্যায় বাঙালী িহন্দুর
েলখা বই পড়ােনা হত। উপমহােদেশর অন্যান্য প্রেদেশর মানুষ িছল
তােদর তুলনায় িশক্ষা,সািহত্য,িবজ্ঞান ও রাজনীিতেত অেনক িপছেন।
ঔপিনেবিশক ব্িরিটশগণ তােদর ভারত শাসেনর কােজ প্রশাসেনর েয েলৗহ-

কাঠােমা গেড় তুেলিছল তা এই বাঙালী বাবুেদর িনেয়ই।
প্রশ্ন হেলা, রবীন্দ্রনাথ আজ েবঁেচ থাকেল িক বলেতন? েসিদন আর যাই
েহাক বাঙালী দুর্বৃত্িতেত ৫ বার িবশ্ব েরকর্ড গেড়িন। গণতন্ত্েরর
নােম িনর্বাচেন িবজয়ী হেয় একদলীয় বাকশালী স্ৈবরাচার কােয়ম কেরিন।
েকেড় েনয়া হয়িন িবেরাধীেদর কথা বলা বা স্বাধীন ভােব েলখােলিখ
করার স্বাধীনতা। পক্িষ-িশকােরর ন্যায় বহু হাজার িবেরাধীদলীয়
কর্মীেদর রক্িষবািহনীর দ্বারা হত্যা করা হয়িন। হরতােলর নােম
যাত্িরভর্িত বােস আগুণ েদয়িন বা লিগ ৈবঠা িনেয় রাস্তায় েসিদন
মানুষ খুণ হয়িন। িনজ েদেশর ৫৭ জন সামিরক অিফসারেক হত্যা কের
তােদর
মৃতেদহেক
িবকৃত
কের
পায়খানার
ড্েরেনও
েফেলিন।
িবশ্বিবদ্যালেয়র ক্যাম্পােস ধর্ষেণ েসঞ্চুরীই হয়িন –েযমনিট
জাহাঙ্গীর নগর িবশ্বিবদ্যালেয় আওয়ীমী লীেগর অনুগত ছাত্রলীগ
কর্মীেদর
দ্বারা
হেয়েছ।
েসিদন
িবেদেশর
পিততাপল্িলেত
ও
ব্যািভচািরেদর গৃেহ েভাগ্যপণ্েযর ন্যায় ব্যবহাের হাজার হাজার
বাঙালী নারী চালানও হয়িন। রবীন্দ্রনাথ েসিদন বাঙালীর মানুষ হওয়ার
ব্যর্থতা িনেয় আফেসাস কেরেছন। মুসলমান না হওয়ার কারেণ ব্যর্থ
মানুষেদর সম্পর্েক মহান আল্লাহতায়ালার িনেজর রায়িট িক -তা িতিন
জানেতন না। মহান আল্লাহতায়ালা এরূপ ব্যর্থ মানুষেদর সম্পর্েক
পিবত্র েকারআেন অিত কিঠন কথা শুিনেয়েছন। বেলেছন,“উলািয়কা কা’আল
আনয়াম,বাল হুম আদাল” অর্থঃ তারা হেলা গবাদী পশুর ন্যায়,বরং তার
েচেয়ও িনকৃষ্ট। উপরুক্ত আয়ােত মহান আল্লাহতায়ালা বুঝােত েচেয়েছন,
আল্লাহ ও তাঁর রাসূলেক যারা িবশ্বাস কের না এবং তাঁর প্রদর্িশত
িসরাতুল মুস্তাকীম েবেয় যারা পথ চেল না তারা শুধু পশুর ন্যায়ই
নয়,ব্যর্থ হয় পশুসুলভ গুণাবলী েপেতও। যারা দুর্বৃত্িতর পেথ চলায়
অন্যসব পাপীষ্ঠেদর হািরেয় িবশ্েব ৫ বার প্রথম হেত পাের, নীেচ
নামার েস যাত্রা-পেথ তােদরেক আর েক হারােত পাের?
িশকার ধরার পর িনহেতর লাশিট েকান পশুই ড্েরেন েফেল না। ধর্ষেণ
পশুরা েসঞ্চুিরও কের না। এক লােশর বদেল িবপক্েষর দশ লাশ েফেল না।
যাত্রীভর্িত বােস আগুণ েদয় না। পশুরা িশকার ধের শুধু েবঁেচ থাকার
স্বার্েথ, ক্ষুধা িমেট েগেল অন্য িশকার ধের না। তাই জঙ্গেল
গাদাগািদ কের লাশ পেড় থােক না। িকন্তু যুদ্ধ ছাড়াই বাংলােদেশ
লােশর ছড়াছিড়। েশখ মুিজব একাই তার শাসানামেল বহু হাজার লাশ
েফেলিছেলন।
েশখ
হািসনা
িনেজও
লাশ
েফলার
রাজনীিত
করেছন
েজােরেশাের। িতিন েঘাষণা িদেয়েছন এক লােশর বদেল দশ লাশ েফলার। শত
শত লাশ েফেলেছ জাসদ ও তার গণবািহনী। সর্বহারার রাজনীিতর নােম বহু

হাজার লাশ েফলেছ মার্কসবাদী সন্ত্রাসীরা। িপলখানায় ৫৭জন অিফসারেক
লাশ
বািনেয়েছ
েসপাইরা।
বার
বার
লাশ
পড়েছ
েদেশর
িবশ্বিবদ্যালয়গুেলােত। বহুবার েসিট হচ্েছ রাজৈনিতক িমিছেল। বহু
মানুষ
মারা
যাচ্েছ
বােসর
চাকায়
িপষ্ঠ
হেয়।
পত্িরকায়
প্রকাশ,বাংলােদেশ প্রিতিদন লাশ হচ্েছ দশ জেনর েবশী। বাংলােদেশর
ইিতহােস এ এক গ্লািনকর ব্যর্থতা। িকন্তু বাংলােদেশর পত্রপত্িরকায়,িটিভ আেলাচনায়,নাটেক ও িসেনমায় বা পাঠ্যপুস্তেক এ
ব্যর্থতার েকান আেলাচনা েনই। বরং এসব ব্যর্থতা েচেপ েরেখ েদশেক
যারা তলাহীন িভক্ষার ঝুিলেত পিরনত করেলা বা িবশ্েবর সবেচেয়
দুর্নীিতগ্রস্ত েদশ বানােলা তােদরেক বাংলার ইিতহােসর সর্বশ্েরষ্ঠ
মানুষ রূেপ িচত্িরত করা হচ্েছ। সমােজ যখন দুর্বৃত্ত বা
পাপাচািররা িবজয়ী হয় তখন তােদর দুর্বৃত্িত ও পাপাচােরর িনন্দা হয়
না,বরং প্রশংিসত হয়। ডাকাতপাড়ায় এজন্যই ডাকািত কর্েমর িনন্দা হয়
না। পিততাপল্িলেত েতমিন িনন্িদত হয় না ব্যািভচার। পাপাচার-কবিলত
সমােজ পাপাচােরর েনতা-েনত্রীগণ বরং বীর বা বীরঙ্গনা রূেপ িচত্িরত
হয়। নমরুদ,েফরাউন,আবু েজেহল ও আবু লাহােবর মত দুর্বৃত্তগণ েতা েস
কারেণই িনজ িনজ দুর্বৃত্তকবিলত সমােজ েনতা রূেপ গৃহীত হেয়েছ। একই
কারেণ বাংলােদেশ েনতৃত্েবর আসন েপেয়েছ ইসলামিবেরাধী দুর্বৃত্ত
েনতাকর্মী ও বুদ্িধজীবীগণ। শুধু রাজনীিত ও বুদ্িধবৃত্িতর ময়দানই
তােদর দখেল যায়িন,দখেল েগেছ েদেশর িশক্ষাব্যবস্থা ও স্কুল-কেলেজর
শ্েরণীকক্ষগুেলাও। ইিতহােসর পাঠ্য বইগুেলােত তাই দুর্বৃত্ত
েনতােদর কুকীর্িতগুেলােক েগৗরবময় কের েদখােনা হয়।
অরণ্েযর অরাজকতা
জঙ্গেল েকউ িনহত হেল খুিনর শাস্িত হয় না। েসখােন আদালত নাই।
িবচারক,উিকল এবং পুিলশও েনই। এক পশু আেরক পশুেক ধিরেয় েদয়
না,সাক্িষও েদয় না। একই রূপ অরণ্েযর অরাজকতা েনেম এেসেছ
বাংলােদেশ। বাংলােদেশ বহুশত আদালত আেছ। বহুহাজার পুিলশ,হাজার
হাজার উিকল এবং বহুশত িবচারকও আেছ। তােদর পালেত রাজস্েবর িবশাল
অর্থ ব্যয় হয়। িকন্তু তােদর সামর্থিট েকাথায়? সাম্প্রিতক এক
িরেপার্েট প্রকাশ, েদেশ প্রিতিদন এগােরা জন খুন হয়। িকন্তু েদেশর
আদালতগুেলার সবগুেলা িমেল িদেন একজন খুিনরও িক শাস্িত িদেত
পারেছ? িবচার হচ্েছ রাজৈনিতক প্রেয়াজেন। খুিন,েচার-ডাকাত ও
সন্ত্রাসীগণ জনগেণর শত্রু,িকন্তু তারা সরকােরর শত্রু নয়। ফেল
তােদর িবচার িনেয় সরকােরর মাথাব্যথা েনই। পুিলশ এবং আদালত ব্যস্ত
সরকার িবেরাধীেদর দমেন। প্রকৃত খুিনরা তাই অভয় অরণ্য েপেয়েছ

বাংলােদশেক। িপলখানা হত্যাকান্েডর খুিনেদর গ্েরফতাের সরকার ঘটনার
িদন েকান উদ্েযাগই েনয়িন। ফেল িদন-দুপুের রাজধানীর মধ্য িদেয় শত
শত খুিন অনায়ােস পািলেয় েযেত েপেরেছ, েযন েখলা েদেখ িফরেছ।
দুষ্েটর দমন,ন্যায়িবচােরর প্রিতষ্ঠা এবং শান্িত ও শৃঙ্খলা
প্রিতষ্ঠায় আগ্রহ আেছ এমন েকান দািয়ত্বশীল সরকার িক অপরাধীেদর
গ্েরফতাের
এতটা
িনস্পৃহ
থাকেত
পাের?
পােশই
ক্যান্টনেমন্ট,েসনাবািহনীেক বলেলও তারা সমগ্র িপলখানা িঘের িফলেত
পারেতা। সরকার িনেজর গিদরক্ষায় েসনাবািহনীর সহায়তা েনয়, িকন্তু
৫৭ জন েসনা অিফসারেদর বাঁচােনার জন্য েসনাবািহনীর সহায়তা েনয়িন।
দািয়ত্বহীনতা আর কােক বেল? অথচ িবেরাধী দলীয় েনতাকর্মীেদর
ধরপাকেড় সরকােরর েকান আলেসমী েনই। নানা বাহানায় তােদর েজেল েতালা
হচ্েছ, তােদর িবরুদ্েধ হাজার হাজার মামলাও দােয়র হচ্েছ। সরকােরর
িবেশষ
আক্েরাশ
ইসলামপন্িথেদর
িবরুদ্েধ।
একাত্তের
অস্ত্র
ধেরেছ,কাউেক খুন কেরেছ বা ধর্ষণ কেরেছ েস প্রমাণ পুিলেশর কােছ
নাই এমন ব্যক্িতেদর ধের সরকার কাঠগড়ায় তুলেছ। তােদর িবচাের েকািট
েকািট টাকা ব্যেয় আদালত গড়েছ এবং িবচারক ও উিকলেদর
িদচ্েছ। পুিলশ, প্রশাসন ও িবচারকগেণর ব্যস্ততা তােদর

িনেয়াগ
ত্বিরৎ

শাস্িত েদয়া িনেয়। অথচ আজ যারা রাস্তায় প্রকাশ্েয অস্ত্র িনেয়
নামেছ,িদনদুপুের মানুষ খুণ করেছ,যােদর ছিব পত্িরকায় ছাপাও
হচ্েছ,তােদর গ্েরফতার িনেয় সরকােরর েকান আগ্রহই েনই। সরকােরর
প্রােয়ািরিট েকাথায় েসিট বুঝেত িক এরপরও িকছু বাঁিক থােক?
ডাকাতেদর দস্যুতায় অেনেকর ক্ষয়ক্ষিত হেলও তােত জািত িবপােক পেড়
না। িকন্তু জািত সংকেট পেড় যিদ রাষ্ট্র িছনতাই হয়।অথচ বাংলােদশ
েসরূপ িছনতাইকারীেদর মুেখ বার বার পড়েছ। এসব িছনতাইকািররা কখেনা
বা েসনাবািহনীর,কখেনা বা রাজৈনিতক বািহনীর েলাক। কখেনা বা িছনতাই
হেয়েছ েভােটর মাধ্যেম,কখেনা বা হেয়েছ অস্ত্েরর মাধ্যেম। েযমন
বাকশালী মুিজব এেসিছল েভােটর মাধ্যেম। অপরিদেক স্ৈবরাচাির এরশাদ
এেসিছল অস্ত্র হােত িনেয়। িকন্তু মানবািধকার পদদলেন ও গণতন্ত্র
হত্যায় উভেয়র সন্ত্রাস ও স্ৈবরাচার িক েকান পার্থক্য রােখ? মুিজব
েকেড় িনেয়িছেলন বাকস্বাধীনতা এবং হত্যা কেরিছেলন গণতন্ত্র। অথচ
মানুেষর ন্যূনতম মানবািধকার শুরুই হয় কথা বলার অিধকার েথেক। েস
অিধকারটুকু েকেড় েনয়ার অর্থ হেলা মানুষেক মানবতাশূণ্য করা। িতিন
লুণ্ঠন কেরিছেলন সভাসিমিত ও পত্িরকা প্রকােশর স্বাধীনতা, এবং
প্রিতষ্ঠা কেরিছেলন বাকশাল। একই অপরাধ কেরিছল এরশাদ। মুিজেবর
বাকশালী দর্শন এবং এরশােদর সামিরক স্ৈবরাচাির দর্শেন েকান
পার্থক্য নাই বেলই ২০০৮ সােল তারা আবার একাকার হেয় েগেছ। জাসদ ও

জাসেদর গণবািহনীর সন্ত্রাসও িভন্ন িছল না মুিজব এবং এরশােদর
সন্ত্রাস েথেক। িপলখানায় েযরূপ হত্যাকাণ্ড ঘেটেছ তার েচেয়ও ভয়ানক
হত্যাকান্ড শুরু কেরিছল কর্েনল তােহর,হাসানূল হক ইনু,আব্দুর
রব,িসরাজুল আলম খান –এসব জাসদ েনতারা। েসপাহীেদর িবল্পেবর নােম
পিরকল্পনা িছল েসনাবািহনী িনর্মূেলর। বহু অিফসারেক তারা হত্যাও
কেরিছল। গণবািহনী গঠন কের হত্যা কেরিছল বহু হাজার মানুষেক। এতবড়
অপরােধর পরও তােদরেকর িবচােরর মুেখামুিখ হেত হয়িন। বরং এরশােদর
আমেল জাসদ গৃহপালীত িবেরাধী দেলর মর্যাদা পায়। আর আজ শািমল কের
েনয়া হেয়েছ সরকাের। এরা সবাই একই ঝাঁেকর ৈক,ফেল আজ ঝাঁেকর ৈক
ঝাঁেক িমেশ েগেছ।
েবেড়েছ মািছচিরত্েরর মানুষ
েকান স্থান কতটা অস্বাস্থ্যকর েসিট পিরমােপর সবেচেয় সহজ মাপকািঠ
হেলা,েসখােন আবর্জনা বা মলমূত্র েফলেল কত দ্রুত কতটা মািছ উেড়
এেস বেস তা েদেখ। পিরচ্ছন্ন পিরেবেশ আবর্জনা েফলেলও তােত মািছ
বেস না। কারণ, পিরচ্ছন্ন পিরেবেশ মশামািছ জন্ম েনয় না। মশামািছ
েবেড় উঠার স্থানগুেলাই িনর্মূল করা হয়। অথচ েসগুিল পিরচর্যা পায়
অস্বাস্থ্যকর পিরেবেশ। েতমিন দুর্বৃত্তকবিলত সমােজ িবপুল ভােব
েবেড় উেঠ দুর্বৃত্তরা,এবং তারা সািরবদ্ধ হয় দুর্বৃত্ত েনতােদর
িপছেন। রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসন পিরণত হয় তােদর অিধকৃত
প্রিতষ্ঠােন। অথচ উন্নত সমােজ কিঠন হেয় পেড় দুর্বৃত্তেদর েবেড়
উঠা। িনর্মূল করা হয় দুর্বৃত্তেদর প্রিতষ্ঠান। ফেল উন্নত সমােজ
দুর্বৃত্ত স্ৈবরাচািরগণ েভাট পায় না। সাহাবােদর আমেলর ইসলািম
রাষ্ট্ের আবু েজহল ও আবু লাহােবর মত দুর্বৃত্তরা তাই বাজার
পায়িন। বস্তুত একিট রাষ্ট্র কত্টা মানবতাশূণ্য ও দুর্বৃত্তকবিলত
েসিট বুঝার জন্য শুধু পিততাপল্িল বা ডাকাত পাড়ার িদেক তাকােনার
দরকার
পেড়
না।
প্েরিসেডন্ট
ভবন,প্রধানমন্ত্রী
ভবন
বা
মন্ত্রীপাড়ার িদেক নজর িদেলই েসিট স্পষ্ট বুঝা যায়। বুঝা যায়
প্রশাসেনর িদেক তাকােল। েসিট আেরা বুঝা যায় িনর্বাচেন দুর্বৃত্ত
প্রার্থীগণ কতটা েভাট পায় তা েদেখ। েদেহর তাপমাত্রা মাপার জন্য
েযমন থার্েমািমটার,েতমিন একিট েদেশর মানুষ মানিবক বা ৈনিতক
পিরচেয় কতটা িপিছেয় আেছ েসিট মাপার মাপকািঠ হেলা দূর্নীিত। েয
েদশ দুর্নীিতেত িবশ্েব ৫ বার প্রথম হয় েস েদেশর ৈনিতকতার
দুরবস্থা বুঝেত িক অন্েধরও অসুিবধা হয়? বাংলােদেশর মানুষ িনেজেদর
েস ৈনিতক পিরচয়িট একবার নয় পর পর পাঁচবার িবশ্ববাসীেক জািনেয়
িদেয়েছ।

বাংলােদেশর মূল সমস্যা ভূিম,ভুেগাল বা জলবায়ু নয়,বরং মািছ
চিরত্েরর মানুষ। এেদর সংখ্যা িবপুল। িদন িদন েস সংখ্যা আেরা
দ্রুত বাড়েছ। আবর্জনার িদেক ছুেট যাওয়া েথেক মািছেক রুখা যায়
না,েতমিন মািছ চিরত্েরর মানুষেদর রুখা যায় না েলাভ-লালসা ও
স্বার্থিশকার েথেক। এরশােদর মত প্রমািণত স্ৈবরাচাির,দন্িডত
অপরাধী এবং চিরত্রহীন ব্যক্িত েযভােব ৫ িসট িনর্বািচত হয় তােত িক
বুঝেত বাঁিক থােক বাংলােদেশর মুল সমস্যািট েকাথায়? প্রশ্ন
হেলা,আজ যিদ মহান আল্লাহতায়ালার পক্ষ েথেক েকান রাসূল েকারআেনর
শিরয়িত িবধান িনেয় বাংলােদেশ হািজর হেতন তেব ক’জন তাঁেক সমর্থণ
করেতা? ক’জন তাঁর দলেক িবজয়ী করেতা? ক’জন শিরয়েতর পক্ষ িনত? আজ
েকান নবী-রাসূল েনই,িকন্তু মহান আল্লাহতায়ালার েস েকারআনী শিরয়ত
েতা রেয় েগেছ। েস শিরয়িত িবধােনর প্রিতষ্ঠাই বা ক’জন সমর্থণ
করেছ? েদেশর আদালেত েতা িবজয়ী হেয় আেছ ব্িরিটেশর কুফির িবধান।
মুসলমান রূেপ বাংলােদশীেদর এ িক িবশাল ব্যর্থতা নয়? েস ব্যর্থতা
িনেয়ই বা হুশ ক’জেনর? এ ব্যর্থতা িনেয় েকউ িক পরকােল সফলতা পােব?
বাংলােদেশর
পত্র-পত্িরকা,িটিভ,গল্প-উপন্যাস
ও
স্কুল-কেলেজর
পাঠ্যপুস্তেক ভুয়সী প্রশংসা করা হয় একাত্তেরর েচতনার ধারকেদর। েস
েচতানধারীেদর জািতর শ্েরষ্ঠ সন্তান রূেপ জািহর করা হয়। িকন্তু েস
িবেশষ েচতনাধাির ব্যক্িতবর্গ কারা? িক তােদর চিরত্র? বাংলােদেশর
ইিতহােস েক প্রথম গণতন্ত্র হত্যাকাির? েক বাকশালী স্ৈবরাচােরর
প্রিতষ্ঠাতা? েক ভারেতর সােথ ২৫ সালা দাসচুক্িত কের? কার আমেল
ভয়ানক দুর্িভক্ষ েনেম আেস যােত বহু লক্ষ মানুষ খাদ্যাভােব মারা
যায়? ৭ই নেভম্বের িসপাহী িবপ্লেবর নােম যারা েসনাবািহনীর
অিফসারেদর হত্যা শুরু কেরিছল তারাই বা কারা? রক্িষবািহনী,
গণবািহনী, সর্বহারা পার্িটর নােম হাজার হাজার মানুষেক নৃশংস ভােব
কারা হত্যা কেরেছ? স্ৈবরাচাির এরশােদর আমেল কারা গৃহপািলত
িবেরাধী দল েসেজ গণতন্ত্েরর সােথ মস্করা কেরেছ? কারা েজনােরল
এরশাদ ও েজনােরল মঈনেক সমর্থণ কেরেছ? বাংলােদেশর ইিতহােস এ
িবষয়গুেলা অিত গুরুত্বপূর্ণ। িকন্তু স্কুল-কেলেজর পাঠ্যপুস্তেক
এগুেলা আেলািচত হয়িন। েদশিবেদেশর ভূেগাল,জলবায়ু,জীবজন্তু বা
কীটপতঙ্েগর জীবনী পড়ােনার েচেয় এ িবেশষ বাঙালী জীবেদর প্রকৃত
ইিতহাস পড়ােনা িক েবশী গুরুত্বপূর্ণ নয়? শাপেক শাপ,িবষেক িবষ
রূেপ না িচনেল বাঁচািট িনরাপদ হয় না। েতমিন জািতর দুর্বৃত্তেদর
না িচনেল জািতরও কল্যাণ হয় না। িহটলার,হালাকু,েচঙ্িগজ ও
মীরজাফরেদরেক মহামানব রূেপ িচত্িরত করা শুরু হেল েস জািতর সাধারণ
মানুষও তােদরেক অনুকরণীয় মেডল চিরত্র রূেপ গ্রহণ কের। ছাত্ররা

তখন তােদর মত হওয়ােক জীবেনর সবেচেয় বড় অর্জন ভােব। েদেশর সরকার,
বুদ্িধজীবী, িশক্ষাপ্রিতষ্ঠান ও িমিডয়ার পক্ষ েথেক িবষাক্ত শাপেক
ভগবান রূেপ কীর্তন গাওয়া শুরু হেল সাধারণ মানুষ তখন শাপেক পুঁজা
েদয়া শুরু কের। বাংলােদেশ েস কাজিট প্রচণ্ড ভােব হেয়েছ। ফেল
গণতন্ত্র-হত্যাকািরও জািতর িপতা রূেপ গৃহীত হেয়েছ। এবং িবপুল
েভাট পায় তাঁর অনুসািররা। সমগ্র পৃিথবীেত সবেচেয় দূর্নীিতগ্রস্ত
েদশ হওয়ার েয অপমানিট বাংলােদেশর জুেটেছ,েসিট ভূিম বা জলবায়ুর
কারেণ নয়। বরং েস জন্য দায়ী েদশবাসীর রুগ্ন েচতনা-চিরত্র ও
মূল্যেবাধ। েস রুগ্নতািট এেসেছ রুগ্ন চিরত্েরর মানুষেদর মেডল
চিরত্র রূেপ গ্রহণ করার কারেণ। একাত্তেরর েচতনাধারীরা এভােব
জািতর গলায় িবশ্বেজাড়া অপমােনর মালা পিড়েয় িদেয়েছ।
রুগ্নতা সর্বস্তের
ব্যক্িতর

রুগ্নতা

েগাপন

থােক

না।

শ্বাসকষ্ট,জ্বর,দুর্বলতা

বা

পঙ্গুত্ব িনেয় েসিট সবার সামেন হািজর হয়। জািতর রুগ্নতা েতমিন
ধরা
পেড়
িবেবকহীনতা,নীিতহীনতা,অপরাধপ্রবনতা,িমথ্যাচার,স্ৈবরাচার,সন্ত্রাস
ও
মধ্য িদেয়। বাঙালীর জীবেন েস রুগ্নতা আজ

নানারূপ
দুর্বৃত্িতর
ভয়ানক রূপ ধারণ কেরেছ।

েসনাবািহনীর ৫৭ জন অিফসারেক েযভােব খুন করা হেলা েসিট িনেজই েকান
েরাগ নয়,বরং িবেবেক েবেড় উঠা ভয়ানক অসুস্থ্যতার লক্ষণ। অিফসারগণ
িক অপরাধ কেরিছল েয তােদরেক খুন কের এবং েদহেক িবকৃত কের
লাশগুেলােক পায়খানার নর্দমােত েফলেত হেব? িবগত দুই িবশ্বযুদ্েধ
বহু েকািট মানুেষরই মৃত্যু হেয়েছ। িকন্তু েকান রণাঙ্গেণই এত
অিফসারেক একিদেন প্রাণ িদেত হয়িন। েকান শত্রু অিফসারেক লাশ হেয়
পায়খানার ড্েরেনও েযেত হয়িন। শত্রু বািহনীর অিফসােরর লােশর সােথ
এমন অবমাননা িহটলােরর ৈসন্যরাও কেরিন। বস্তুতঃ িপলখানায় েসিদন
শুধু লাশেক ড্েরেন েফলা হয়িন,ড্েরেন েফলা হেয়েছ মানবতােক। আর
েসিট েকান দুর্বৃত্ত ডাকাতেদর হােত নয়। বরং তােদর হােত যারা
প্রিতিদন েদশবাসীর রাজস্েবর অর্েথ প্রিশক্ষণ েপেয়েছ জনগেণর
জানমােলর িনরাপত্তা সুরক্িষত করার লক্ষ্েয। খুণ,রাহাজািন বা
সন্ত্রােসর
ন্যায়
জঘন্য
অপরাধ
েকান
ভদ্র
েলাকালেয়
হেল
িবপদগ্রস্তেদর
সাহায্েয
সাধারণ
মানুষ
এিগেয়
আেস।
মানুষ
খুন,িছনতাই বা ধর্ষণ গরু-ছাগেলর সামেন হেল তােদর ঘাস-পাতা খাওয়ায়
েছদ পেড় না। উদ্ধাের তারা এিগেয়ও আেস না। েতমিন অবস্থা হেয়িছল
েসিদন ঢাকায়। রাজধানীর েকন্দ্ের বহু ঘন্টা ধের খুন,ধর্ষণ ও
লুটতরাজ চলেলও েকান িনরাপত্তা বািহনীই েসিদন এিগেয় আেসিন। সরকারও

েকান উদ্েযাগ েনয়িন। বরং খুিনেদর সােথ সরকার িনস্ফল আেলাচনায়
বেসেছ। এই হেলা বাংলােদেশর সরকােরর পিরচয়। সরকার তার কুৎিসত
চিরত্র েসিদন আড়াল করেত পািরিন। এমন একিট সরকার েথেক জনগণ আর িক
আশা করেত পাের?

আেরা লক্ষণীয় হেলা,এমন িবেবকহীনতা েয শুধু িপলখানায় ঘেটেছ তা নয়।
এমন অপরাধ েয িকছু েসপাই,িকছু দুর্বৃত্ত সন্ত্রাসী এবং িকছু
রাজৈনিতক ক্যাডারেদর হােত ঘটেছ তাও নয়।বরং একই রূপ িবেবকহীনতা
িবরাজ করেছ তােদর মােঝও যােদর হােত অিধকৃত েদেশর প্েরিসেডন্ট
ভবন,প্রধানমন্ত্রী ভবন ও সংসদ ভবন। তােদর হােত েয শুধু মানুষ
হত্যা হেয়েছ বা হচ্েছ তা নয়,বরং পদদিলত হেয়েছ এবং হচ্েছ ন্যূনতম
মানিবক অিধকারও। এক্েষত্ের ইিতহােসর সাক্ষ্যিট বড়ই করুণ এবং
িশক্ষাপ্রদ। সর্বকােলর সর্বশ্েরষ্ঠ বাঙালী রূেপ যােক প্রিতষ্িঠত
করার েচষ্টা হচ্েছ তাঁরই হােত সংঘিটত হেয়েছ বাংলােদেশর ইিতহােসর
সেবেচেয় জঘন্য অপরাধ,তাঁর হােত িনহত হেয়েছ গণতন্ত্র এবং
প্রিতষ্িঠত হেয়েছ বাকশালী স্ৈবরাচার। জনগেণর সামেন েনতাগণই হেলা
আদর্শ,তােদর কাছ েথেক কর্মীগণ পায় রাজনীিতর দর্শন, রীিতনীিত ও
সংস্কৃিত। গণতান্ত্িরক রাজনীিতর
স্ৈবরাচাির েনতা েথেক েশখা যায়

রীিতনীিত
না। েখাদ

ও সংস্কৃিত
দলীয় েনতািট

তাই
যখন

িবেরাধীদেলর রাজনীিতেক িনিষদ্ধ কেরন,তখন তার দেলর কর্মীগণ েতা
িবেরাধীেদর েবঁেচ থাকািটই অসম্ভব কের। বাংলােদেশ েতা েসটাই ঘটেছ।
মুিজব-অনুসািরেদর হােত একারেণই ঢাকার রাস্তায় দািড়-টুিপধািরেদর
লিগ-ৈবঠা িনেয় িপিটেয় হত্যার মত ঘটনা ঘেটেছ।
খুিনেদর পক্ষ েনয়ার রুিচ ভদ্রেলােকর থােক না,েসরূপ রুিচ েতা
খুিনেদর।।েয েকান সভ্য েদেশ সভ্য মানুষ মাত্রই খুিনেদর শাস্িত
চায়। এজন্যই জনগেণর রাজস্েবর িবপুল অর্থব্যেয় আদালত বেস। সরকােরর
প্রধানতম দািয়ত্ব আদালেতর িবচারেক দ্রুত,সুষ্ঠ ও িনরেপক্ষ
করা।িকন্তু েসরূপ রুিচ বাংলােদেশর বর্তমান প্েরিসেডন্েটর েযমন
নাই,প্রধানমন্ত্রীরও নাই। তাই খুেনর মামলায় শাস্িতপ্রাপ্ত বহু
অপরাধীর শাস্িত প্েরিসেডন্ট মাফ কের িদেয়েছন। আর েশখ হািসনা েতা
এক
লােশর
বদেল
দশিট
লাশ
েফলেত
বেলন।
িতিন
রাজশাহী
িবশ্বিবদ্যালেয়র সাজাপ্রাপ্ত খুনীর শাস্িত মাফ করেত বাধ্য
কেরিছেলন স্ৈবরাচাির এরশাদেক। কারণ সাজাপ্রাপ্ত খুিনরা িছল তার
দেলর ছাত্রকর্মী। আিশর দশেক িবশ্বিবদ্যালয় ক্যাম্পােস ইেটর উপর
মাথা
েরেখ
ইট
িদেয়
মাথা
েথথিলেয়
হত্যা
কেরিছল
ইসলামী

ছাত্রিশিবেরর দুইজন কর্মীেক। আদালেত েস অপরাধ প্রমািনত হেয়িছল
এবং খুিনেদর শাস্িতও হেয়িছল। িকন্তু েশখ হািসনার কােছ েস শাস্িত
পছন্দ হয়িন। খুিনেদর প্রিত েশখ হািসনার দরেদর েস ইিতহাস এবং
তােদর মুক্িত িনেয় তাঁর আেপাষহীন আব্দােরর কািহনী িলেখেছন েস
সমেয়র প্রধানমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খান তাঁর আত্মকথা-মূলক
বইেত। খুিনেদর মাফ না করেল আেলাচনায় বসেবন না -েসিটই িছল েশখ
হািসনার আবদার। আওয়ামী বাকশালীেদর েস িবেবকহীনতা শুধু েশখ মুিজব
বা েশখ হািসনার একার নয়। েস িবেবকহীনতা িনেয় েবেড় উেঠেছ তােদর
িবশাল কর্মীবািহনী। তারই ফল,আগুন েদয়া হেয়েছ যাত্রীভর্িত বােস।
িবশ্বিবদ্যালয়গুেলােত ছাত্ররা বার বার লাশ হচ্েছ। মানুষ খুন
হচ্েছ রাজপেথ।একই রূপ নৃশংস িবেবকহীনতা একাত্তের েদখা েগেছ
িবহারীেদর িবরুদ্েধ। হাজার হাজার িবহারীেক েযমন হত্যা করা
হেয়েছ,েতমিন তােদর ঘরবাড়ী,েদাকানপাঠ ও ব্যবসা-বািণজ্যেক আত্মসাৎ
করা হেযেছ। েস বর্বরতার িবরুদ্েধ জনগেণর মধ্য েথেক েযমন প্রিতবাদ
উেঠিন,েতমিন প্রিতবাদ উেঠিন বুদ্িধজীবীেদর মধ্য েথেকও। অথচ েয
েকান সভ্যেদেশ েসিট কাঙ্িখত। একাত্তেরর যুদ্েধর তান্ডব ১৬ই
িডেসম্বের েশষ হেয়েছ। িকন্তু েশষ হয়িন একাত্তেরর েচতনার বাঙালী
তান্ডব। নর্দমার পােশ বস্িতেত বাস কের েসিটরই স্বাক্ষর িবগত ৪০
বছেররও েবশী কাল ধের িবহারীরা বহন করেছ। তেব েরােগর ভাইরাস শুধু
রুগ্নব্যক্িতর েদেহ সীিমত থােক না,েসিট দ্রুত অন্যেদর েদেহও
প্রেবশ কের। েরাগ েতা এভােবই ভয়ানক মহামাির ঘটায়। েসিট ঘেট
মানিবক বা চািরত্িরক েরােগর ক্েষত্েরও। বাংলােদেশর মানিবক
সমস্যািটেত তাই শুধু েপশাদার খুিন বা সন্ত্রাসীেদর েরাগ নয়,বরং
তােত প্রবলভােব আক্রান্ত সমগ্র েদশ। বাংলােদেশর সমস্যা েকাথায়
েসিট িক এরপরও বুঝেত বাঁিক থােক?
০৭/০৪/২০১২

েসাসাল

ইঞ্িজিনয়ািরং

ও

সাংস্কৃিতক কনভার্শন
সভ্যতার সংঘাত ও েসাসাল ইঞ্িজিনয়ািরং
ইঞ্িজিনয়ািরং

শব্দিট

এতকাল

ব্যবহৃত

হেয়েছ

প্রেকৗশল

িবজ্ঞান

বুঝােত।গৃহউন্নয়ন,কলকারখানা¸রাস্তাঘাট,ব্িরজ,অস্ত্র,যন্ত্র,যানবা
হন,কম্িপউটার,স্েপসসােয়ন্স
ইত্যাদীর
উন্নয়েনর
ইঞ্িজিনয়ািরং
িবদ্যার অবদান অপিরসীম। যান্ত্িরক সভ্যতার িবস্ময়কর উন্নয়েনর
মূেল বস্তুত এই ইঞ্িজিনয়ািরং। এক্েষত্ের অগ্রগিতর ফেল িবগত একশত
বছের িবজ্ঞান যতটা সামেন এিগেয়েছ তা মানব ইিতহােসর িবগত বহু
হাজার বছেরও এগুয়িন। সবেচেয় দ্রুত এিগেয়েছ িবগত ৫০ বছের। বলা
যায়,পৃিথবীেত যত িবজ্ঞানী আজ
জীিবত আেছ,ইিতহােসর সমগ্র বাঁিক
সমেয় হয়েতা তার িসিক ভাগও জন্ম েনয়িন। তেব যান্ত্িরক উন্নয়ন
িবস্ময়কর গিতেত ঘটেলও েচতনা,মূল্যেবাধ, সংস্কৃিত ও বাঁচবার
রুিচেবােধ মানুষ সামান্যই সামেন এিগেয়েছ। অর্থাৎ মানিবক ও
সামািজক
উন্নয়ন
েস
হাের
হয়িন।
বরং
শঠতা,েশাষণ,উলঙ্গতা,অশ্িললতা,সন্ত্রাস,আগ্রাসন,জািতেভদ
ও
বর্ণেভেদর ন্যায় বহু অসভ্যতা েবঁেচ আেছ তার আিদম কদর্যতা িনেয়।
জ্ঞান-িবজ্ঞােনর সীমা-সরহাদ েনই। আেলাবাতােসর ন্যায় এিটও উদার।
ফেল েয েদেশ ও েয নগের িবজ্ঞােনর আগমন ঘেট েসখােন একই রূপ সুফল
বেয় আেন।পৃিথবী জুেড় যান্ত্িরক উন্নয়েন এভােবই িমল সৃষ্িট হয়।
ফেল সব েদেশর মটরগািড়,েরলগািড়,উেড়া জাহাজ ও ডুেবা জাহাজ একই ভােব
িনর্িমত হয় এবং িচিকৎসা পদ্ধিত,গৃহিনর্মান ও সড়ক িনর্মাণ পদ্ধিতও
একই ধারায় চেল। িকন্তু েস িমলিট মানুেষর ধর্ম,িচন্তা-েচতনা ও
সংস্কৃিতর ক্েষত্ের হয়িন। বরং িচন্তা-েচতনা, ধর্ম ও সংস্কৃিতর
মানিচত্রিট নানা জেন ও নানা জনপেদ িভন্ন িভন্ন। পাশ্চাত্েযর একজন
িবজ্ঞানী েযরূপ মদ্যশালায় িগেয় মদ পান কের বা িহন্দু িবজ্ঞানী
েযরূপ শাপশকুন ও মুর্িতেক পুজা েদয়,েকান মুসিলম িবজ্ঞানী েসিট
কেরনা। ধর্ম, রুিচেবাধ ও সংস্কৃিত িনেয় তােদর ধারণাগুিলও িভন্ন।
আর েস িভন্নতা েথেকই জন্ম েনয় পরস্পের ঘৃনা এবং ঘৃনা েথেক শুরু
হয় সংঘাত। েস ঘৃনা েথেকই মসিজদ, মসিজেদর আযান বা মুসিলম রমনীর
িহজােবর ন্যায় মুসিলম সংস্কৃিতর বহু িকছুই পাশ্চাত্েযর বহু েদেশ
অসহনীয় হেয় পেড়েছ। েস অসহনীয় েচতনার কারেণই পাশ্চাত্েযর
েদশগুিলেত মসিজেদর আযান মসিজেদর বাইের আসেত েদয়া হয়না এবং
দণ্ডনীয় অপরাধ রূেপ েঘািষত হয় মুসিলম মিহলার িহজাব। ফ্রান্েসর
ন্যায় পাশ্চাত্য সভ্যতার েকন্দ্রভূিমেত েতা েসিটই হেয়েছ। একিট

েদেশর জনগণ িক ধরেণর আইন-আদালতেক গ্রহন করেব েসিট তােদর িনজস্ব
ব্যাপার। এখােনই েদশিটর স্বাধীনতা ও সার্বেভৗমত্ব। নামাযেরাযা,হজ-যাকােতর ন্যায় শিরয়ত প্রিতষ্ঠার ব্যাপাের প্রিতিট
মুসিলম দায়বদ্ধ মহান আল্লাহর কােছ। এখােন েকান িবদ্েরাহ বা
অবাধ্যতা চেল না। অথচ েস অিধকার মুসিলম নাগিরকেদর েদয়া হচ্েছ না।
শিরয়েতর প্রিতষ্ঠা রুখেত আফগািনস্তােনর ন্যায় মুসিলম েদশ অিধকৃত
হচ্েছ, মুসিলম ভূিমেত লাগাতর ড্েরান হামলাও হচ্েছ। হামলািট েকান
একিট েদেশ সীিমত নয়, বরং হামলা হচ্েছ বহু েদেশর বহু জনপেদ। বলা
যায় তৃতীয় িবশ্বযুদ্ধ শুরু হেয়েছ নতুন েকৗশল িনেয়। প্রথম এবং
দ্িবতীয় িবশ্বযুদ্ধ ৫ বছেরর েবশী স্থায়ী হয়িন। িকন্তু মুসলমানেদর
িবরুদ্েধ শুরু করা যুদ্ধিটর বয়স দশ বছেরর েবশী হেলও েশষ হওয়ার
নাম িনচ্েছ না। মার্িকন প্রেফসর হান্িটংটন এিটেক বেলেছন “ক্লাশ
অব িসিভলাইেজশন” তথা সভ্যতার লড়াই। তেব েস সংঘােত প্রেফসর
হান্িটংটন দুিট প্রধান প্রিতদ্বন্িদ পক্ষেক সনাক্ত কেরেছন,একিট
পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং অপরিট ইসলাম।পাশ্চাত্য চায়,এ সংঘােত তােদর
িনেজেদর িবজয়। সভ্যতার েস লড়াইিট েয শুধু সামিরক তা নয়,বরং
লাগাতর লড়াইিট হচ্েছ সাংস্কৃিতক ময়দােন। মুসিলম উম্মাহর ঈমান ও
েকামর ভাঙ্গার এ যুদ্ধিট চলেছ েকানরূপ েগালাবারুেদর শব্দ ছাড়াই।
এ যুদ্েধর হািতয়ার হেলা েসাসাল ইঞ্িজিনয়ািরং,এবং লক্ষ্য কালচারাল
কনভার্শন।
প্রত্েযেকই েকান না েকান ভােব েবঁেচ থােক ও জীবন কাটায়;েবঁেচ
থাকার েস প্রক্িরয়ািট হেলা তার সংস্কৃিত। সবাই একই ভােব বাঁেচ
না,জীবনও কাটায় না। ফেল সবার সংস্কৃিতও এক নয়। সমাজ পাল্টােত হেল
েস সংস্কৃিতও পাল্টােত হয়। এখােন পিরবর্তনিট শুরু হয় েচতনা
েথেক।
ধর্ম,দর্শন ও নীিতবাক্য এখােন ইঞ্িজেনর কাজ কের। েসাসাল
ইঞ্িজিনয়ািরংেয়র ক্েষত্ের দর্শন ও ধর্েমর ভূিমকা তাই চুড়ান্ত।
প্রাচীন প্রস্তর যুেগর মানুষ েযরূপ জীবজন্তুর সােথ উলঙ্গ ভােব
বেন বােস কের তার কারণ েসখােন েকান ধর্ম বা দর্শন কাজ কেরিন। তাই
ধর্ম ও দর্শন বই-পুস্তক,মসিজদ-মাদ্রাসা ও ক্লাসরুেম সীিমত থাকেল
উচ্চতর সমাজ বা সভ্যতা িনর্িমত হয় না। েসগুিলর প্রকাশ ঘটােত হয়
মানুেষর
েচতনা-চিরত্র,মূল্যেবাধ,েপাষাকপিরচ্ছদ,সামািজকতা,রুিচ,আচরণ ও কর্েমর মধ্েয। তখন ঘেট সাংস্কৃিতক
কনভার্শন
এবং
েসিটেক
েবগমান
করেতই
প্রেয়াজন
পেড়
েসাসাল
ইঞ্িজিনয়ািরংেয়র তথা প্রেকৗশিল পিরকল্পনার।

ইসলািম সভ্যতার িনর্মান ও েসাসাল ইঞ্িজিনয়ািরং
ইসলাম মানিবক উন্নয়ন চায়,েস উন্নয়েনর মধ্য িদেয় িবশ্বজনীন
সভ্যতার িনর্মান চায়। এিটই ইসলােমর িভশন। ফেল নামায-েরাযা,হজযাকােতর বাইেরও ইসলাম িনজ সংস্কৃিতর প্রসার ও প্রিতষ্ঠা চায়।
সংস্কৃিতর দুিট ধারা,একিট আল্লাহর আনুগত্েযর,অপরিট িবদ্েরােহর।
সন্ত্রাসী,মদ্যপায়ী ব্যািভচাির ও পিততার সংস্কৃিতেত েযিট প্রকাশ
পায় েসিট আল্লাহর হুকুেমর িবরুদ্েধ িবদ্েরােহর েচতনা। অথচ মুসিলম
সংস্কৃিতর মূেল কাজ কের ইবাদেতর স্িপিরট। ইবাদেতর িবধানিট কাজ
কের আল্লাহর অনুগত সুশৃঙ্খল মানুষ গড়ার হািতয়ার রূেপ। ফেল এ
সংস্কৃিত আেস পিবত্রতা। ইসলােমর লক্ষ্য তাই শুধু ধর্মান্তর
নয়,সাংস্কৃিতক কনভার্শনও। েয েকান সভ্যতার িনর্মােন অপিরহার্য
হেলা এই সাংস্কৃিতক কনভার্শন। েসাসাল ইঞ্িজিনয়ািরংেয়র িবষয়িট তাই
শুধু পাশ্চাত্েয িবষয় নয়,ইসলােমরও। বরং পিরকল্িপত সমাজ িবপ্লেবর
ক্েষত্ের সবেচেয় েবশী প্রস্তুিত,ব্যবস্থাপনা ও অবকাঠােমা হেলা
ইসলােমর। ইসলােমর ইবাদত তাই শুধু ব্যক্িত-জীবেন সীিমত নয়,বরং
ইবাদতেক
সর্বব্যাপী
করার
লক্ষ্েয
গেড়
েতালা
হেয়েছ
সামািজক,রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জািতক অবকাঠােমা। আল্লাহর খিলফা রূেপ
প্রিতিট
িনর্মান,

মুসলমােনর
িনেয়াগপ্রাপ্িত,মহল্লায়
মহল্লায়
মসিজদ
ইসলািম রাষ্ট্র-িনর্মান ও হজ-ওমরাহর িবধান েতা েস

অবকাঠােমা। ব্িরজ, রাস্তাঘাট ও সামিরক স্থাপনার ন্যায় সাংস্কৃিতক
অবকাঠােমাও প্রিতরক্ষা চায়,েস সুরক্ষা িনশ্িচত করেতই িজহাদ
আল্লাহর িনর্েদিশত পিবত্র ইন্সিটউশন।তাই েয সমােজ িজহাদ েনই েস
সমােজ ইসলািম শিরয়ত েযমন বাঁেচ না,েতমিন ইসলািম সংস্কৃিতও বাঁেচ
না।
সাংস্কৃিতক িবপ্লেবর কােজ েনতৃত্েবর দািয়ত্ব েযমন আল্লাহর ঘর
মসিজেদর,েতমিন ইসলািম রাষ্ট্েরর। নামায সংঘিটত করাই মসিজেদর মূল
কাজ নয়,লক্ষ্য এখােন নামাযীেদর সাস্কৃিতক কনভার্শনও। েতমিন
রাষ্ট্েরর দািয়ত্বশীেলর কাজও শুধু রাস্তাঘাট গড়া বা অর্থৈনিতক
উন্নয়ন নয়। বরং েসিট পিরপূর্ণ ইসলািম সভ্যতার িনর্মান। আল্লাহর
িমশন এখােন সরকােরর িমশন হেয় যায়। েস িমশনিট হেলা েকারআেন বর্িণত
“িল ইউযিহরাহু আলা দ্বীেন কুল্িলিহ” অর্থাৎ পৃিথবীর সকল ধর্ম ও
মতাদর্েশর উপর ইসলােমর িবজেয়র। ইসলােম এজন্যই সার্বেভৗম শাসেকর
েকান ধারণা েনই,বরং েস ধারণািট েখলাফেতর তথা মহান আল্লাহর
প্রিতিনিধত্েবর। ব্যক্িত,মসিজদ ও রাষ্ট্র সবই এখােন মহান আল্লাহর
িমশন িনেয় একাকার হেয় কাজ কের। গ্রােমর দিরদ্র ঈমানদার

ব্যক্িতিটর িমশন আর রাষ্ট্েরর শক্িতধর শাসেকর িমশেন েকান
পার্থক্য নাই। সবাই এখােন একই রণাঙ্গেন এক ও অিভন্ন িমশন িনেয়
িজহাদ লেড়। েস রণাঙ্গেন সমগ্র উম্মাহ েনেম আেস।
মুসলমান হওয়ার অর্থ হেলা সভ্যতা িনর্মােণর েস দায়ভার কাঁেধ েনয়া।
েস িমশেন জিড়ত হওয়ািটই মু’িমেনর সংস্কৃিত। এমন এক সর্বাত্মক
অংশগ্রহেণর কারেণই উচ্চতর সভ্যতার িনর্মােন সমগ্র মানব ইিতহােস
সবেচেয় েবশী সফলতা েদিখেয়েছ ইসলাম। মানবতার কথা,নারীপুরুেষর
সমতার কথা,েশাষনমুক্িতর কথা,ইনসােফর কথা,দাসমূক্িতর কথা এবং
ধনীদিরদ্েরর পার্থক্য দূরীকরেণর কথা –এ সব বড় বড় কথা অতীেত বহু
ব্যক্িত, বহু ধর্ম ও বহু মতবাদ নানা ভােব বেলেছ। িকন্তু একমাত্র
ইসলামই েসগুিল বাস্তেব পিরণত কেরেছ। ইসলাম দাসমূক্িতেক শ্েরষ্ঠ
ধর্মকর্েম পিরণত হেয়েছ। সমতার িবধান? রাষ্ট্েরর খিলফা আটার বস্তা
িনেজর কাঁেধ তুেল অন্নহীেনর ঘের েপৗেছ িদেয়েছন এবং চাকরেক উেঠর
িপেঠ চিড়েয় িনেজ উেঠর রিশ ধের েটেনেছন। ইসলােমর এ িবস্ময়কর
সফলতার কারণ,ইসলাম শুধু ধর্েম পিরবর্তন আেন না, সাংস্কৃিতক
কনভার্শনও আেন। আমূল িবপ্লব আেন বাঁচার সংস্কৃিতেত। ইসলািম
রাষ্ট্র ও সভ্যতার মূল শক্িত েতা এখােনই। িকন্তু বাংলােদেশর
ন্যায় েযসব েদেশ ইসলািম রাষ্ট্র ও সভ্যতা িনর্িমত হয়িন েসখােন
েদাষিট ইসলােমর নয়। বরং এখােন প্রচণ্ড অসম্পূর্ণতা রেয় েগেছ
সাংস্কৃিতক কনভার্শেন। ইসলামেক মানুষ িনছক নামায-েরাযা,
যাকােতর িবধানেক কবুল করেলও তার সংস্কৃিতেক কবুল কেরিন।

হজবরং

মানুষ েবেড় উেঠেছ জােহলী যুেগর দুর্বৃত্িত,সন্ত্রাস,ব্যিভচার ও
িমথ্যাচার িনেয়।দুর্বৃত্িতেত তার িবশ্েবর দুই শতিটর েবশী
রাষ্ট্রেক ৫ বার হািরেয়ও িদেয়েছ। এিট িক কম বীভৎসতা! জািহলী
যুেগর আরবগণ িক এর েচেয়ও নীেচ িছল? বাংলােদেশর মুসলমানেদর এখােনই
বড় ব্যর্থতা। আর েস ব্যর্থতা েথেক আজ হাজােরা ব্যর্থতা অসংখ্য
ডালপালা িনেয় গিজেয়েছ।
ইসলাম-কবুেলর অর্থ ব্যক্িতর মেন েকারআনী সত্েযর বীজ-েরাপন। আর
সংস্কৃিত হেলা েস বীজ েথেক পত্র-পল্লব, ফুল ও ফেল সুেশািভত িবশাল
বৃক্ষ। িবশাল বৃক্েষর েবেড় উঠােক িনশ্িচত করেত েযমন লাগাতর
পিরচর্যা চাই, েতমিন সাংস্কৃিতক কনভার্শেনর জন্যও চাই লাগাতর
েসাসাল ইঞ্িজিনয়ািরং। মুসিলম রাষ্ট্র ও মসিজদ-মাদ্রাসার বড়
দািয়ত্ব হেলা েস েসাসাল ইঞ্িজিনয়ািরংেক িনশ্িচত করা। পাশ্চাত্য
েদশবাসী একিট িনর্িদষ্ট মূল্যেবাধ ও সংস্কৃিত িনেয় বাঁেচ। েস
মূল্যেবাধ ও সংস্কৃিত বাঁিচেয় রাখেত বহু লক্ষ মদ্যশালা,

নৃত্যশালা, ক্লাব,ক্যািসেনা, পিততাপল্িল েসখােন বছেরর প্রিতিদন
কাজ করেছ। েসগুিলর পােশ কাজ হাজার হাজার কেলজ-িবশ্বিবদ্যালয়,
অসংখ্য পত্র-পত্িরকা ও িটিভ চ্যােনল। েস পাশ্চাত্য সংস্কৃিতেকই
তারা িবশ্বময় করেত
চায়। কারণ তােদর বাঁচািট এখন আর শুধু িনজ
েদেশ সীিমত নয়। তােদর অর্থনীিত, রাজনীিত ও সমরনীিতর েকান সীমানসরহাদ নাই। েসিট িবশ্বব্যাপী। সামিরক, রাজৈনিতক ও অর্থৈনিতক
প্রেয়াজেন অন্যেদেশ তােদর বছেরর পর বছর কাটােত হয়। আফগািনস্তান ও
ইরােক লক্ষািধক মার্িকনী ও ইউেরাপীয়রা অবস্থান িনেয় আেছ দশ
বছেররও েবশী কাল ধের। মাছ েযমন পািন ছাড়া বাঁেচ না, মানুষ েতা
েতমন িনজ সংস্কৃিত ছাড়া বাঁেচ না। তারা েযখােন যায় েসখােন শুধু
পানাহার চায় না, মদ, জুয়া, ব্যািভচার, সমকািমতার ন্যায় আেরা বহু
িকছু চায়। তাই মুসিলম েদেশ তােদর বাঁচািট দুরুহ হেয় পেড়েছ। ফেল
িনজ সংস্কৃিতর প্রসাের তারা েসাসাল ইঞ্িজিনয়ািরং েনেমেছ।
মুসলমানেদর ধর্মান্তর না ঘটােত পারেলও তারা চায় তােদর কালচারাল
কনভার্শন। েস কােজ হািতয়ার রূেপ ব্যবহার করেছ জািতসংঘেক। জািতসংঘ
ব্যক্িত-স্বাধীনতা, নারী-স্বাধীনতা, েপশার স্বাধীনতার নােম একিট
িবিধমালা ৈতরী কেরেছ। েস িবধামালা অনুসাের সমকািমতার ন্যায় ভয়ানক
পাপকর্ম েযমন অন্যায় ও অৈবধ নয়, েতমিন অৈবধ নয় ব্যিভচারও।
পিততােদরেক বলেছ েসক্স ওয়ার্কার। মদ্যপান, জুয়াও তােদর কােছ েকান
অপরাধ-কর্ম নয়। মূল্যেবাধ ও সংস্কৃিতর এই েয পাশ্চাত্েযর সংজ্ঞা,
েসিটেক তারা অন্যেদেশর উপর চািপেয় িদেত চায়। না মানেল েস অবাধ্য
রাষ্ট্রিটর উপর অপেরাধ আেরাপ করেছ, েকাথাও েকাথাও ড্েরান হামলাও
হচ্েছ। েস েসাসাল ইঞ্িজিনয়ািরংেয়র অংশ রূেপ বাংলােদেশর মিহলােদর
েযমন রাস্তায় মািট কাটা বা গাছ পাহারায় িনেয়ািজত করেছ,েতমিন
আফগািনস্তােনর পর্দানিশন মিহলােদর েবপর্দা কের তােদর নাচ-গান
েশখাচ্েছ ও হােত হারমিনয়াম তুেল িদচ্েছ।
বাংলােদেশর ন্যায় মুসিলম েদেশ ইসলােমর অগ্রগিত শুধু ধর্মান্তের
সীিমত রেয় েগেছ। সাংস্কৃিতক কনভার্শেনর কাজ সফল ভােব হয়িন। ফেল
ইসলােমর সভ্যতার িনর্মােন অংশ েনয়ািট জনগেণর জীবন সংস্কৃিতেত
পিরণত হয়িন। বরং অপিরিচত রেয় েগেছ নবীজী(সাঃ)র ইসলাম। নবীজী
(সাঃ)র ইসলাম তােদর অেনেকর কােছ জঙ্িগ ইসলাম মেন হয়। ফেল আরব,
ইরান, তুরস্ক ও আফগািনস্তােনর জনগেণর ইসলাম কবুেলর সােথ সােথ
েসসব েদেশ ইসলাম েযভােব িবশ্বশক্িত ও সভ্যতা রূেপ আিবর্ভুত
হেয়িছল েসিট বাংলােদেশ হয়িন। এেদেশ অন্যেদর ইসলাম-কবুল েযমন েথেম
েগেছ, েতমিন েথেম েগেছ ইসলােমর সাংস্কৃিতক কনভার্শনও। বরং স্েরাত
উল্েটা িদেক প্রবািহত হেত শুরু কেরেছ। মুসলমান দীক্ষা িনচ্েছ

অৈনসলািমক ধ্যান-ধারণা ও সংস্কৃিতেত। েসাসাল ইঞ্িজনীয়ারীং হচ্েছ
ইসলাম েথেক েলাকেদর দূের সরােনার কােছ। মঙ্গলপ্রদীপ ও জীবযন্তুর
মুর্িত িনেয় িমিছল হচ্েছ, মুসিলম মিহলারা িসঁধুর লাগাচ্েছ এবং
প্রবলতর হচ্েছ অশ্িললতা। িহন্দু সংস্কৃিত েথেক মুসলমানেদর েয
িভন্নতা িছল েসিট দ্রুত িবলুপ্ত হচ্েছ।

নতুন স্ট্রােটজী
মুসলমানেদর খৃষ্টান,ইহুদী বা িহন্দু বানােনা এখন আর শত্রু পক্েষর
ইস্যু নয়,ইস্যু হেলা সাংস্কৃিতক কনভার্শন। তারা এখন স্ট্রােটজী
িনেয়েছ ইসলাম েথেক দূের সরােত।মুসিলম েদশগুিলেত আজেকর প্রচারকগণ
গীর্জার পাদ্রী নন,সবাই খৃষ্টানও নন। এসব প্রচারকেদর অেনেক েযমন
স্বেদশী,েতমিন মুসলমান-নামধারীও। ধর্েমর প্রচারকও না হেলও তারা
একিট মেতর প্রচারক। েস মতবাদিট েসক্যুলািরজম। তারা আল্লাহ-রাসূল
বা মুসলমােনর ধর্মীয় িবশ্বােস সরাসির হামলা কের না। তােদর লড়াইিট
সংস্কৃিতর ময়দােন। সংস্কৃিত শুধু গান-বাজনা,েপাষাক-পিরচ্ছদ বা
সািহত্য নয়,বরং মানুষ েয ভােব বাঁেচ এবং েয রুিচ ও মূল্যেবাধ
িনেয় েবেড় উেঠ েসিট। জীবন-ধারেণর েস প্রক্িরয়ায় তথা সংস্কৃিতেত
এতকাল যা প্রভাব েরেখেছ তা হেলা ধর্ম। তাই ধর্ম পাল্েট েগেল
সংস্কৃিতও পাল্েট যায়। আরেবর মানুষ যখন ইসলাম কবুল কের তখন তােদর
গােয়র রং,েদেহর গড়ন বা ভাষা পাল্েট যায়িন। পাল্েট যায় তােদর
সংস্কৃিত। ইসলােমর পূর্েব মদ্যপান, উলঙ্গ নাচগান ও ব্যািভচার না
হেল তােদর উৎসব হেতা না। েস সংস্কৃিতেত পিথকেক লুন্ঠন
করা,কণ্যাসন্তানেক দাফন করা,মানুষেক ক্রীতদাস বানােনা এবং পশুর
ন্যায় মানুষেক হােট েতালা গর্িহত কর্ম গণ্য হত না। বরং এসব িছল
আবহমান আরব সংস্কৃিত।
ঈমান ব্যক্িতর অন্তেরর িবষয়,েসিট েচােখ েদখা যায় না। তেব ঈমান
ধরা পেড় তার বাইেরর রূেপ। ধরা পেড় তার কর্ম ও সংস্কৃিতেত।
জ্ঞানবান হওয়ার মধ্য িদেয় েযমন েসিটর শুরু,েতমিন লাগাতর ইবাদেতর
মধ্য িদেয় েস সংস্কৃিতর পিরশুদ্িধ। তাই যার জীবেন ঈমান ও ইবাদত
নাই,তার জীবেন উচ্চতর সংস্কৃিতও নাই্।সমাজ ও সংস্কৃিতেত এভােবই
ইসলাম আেন পিরশুদ্িধ। ইসলােমর এটাই হেলা েসাসাল ইঞ্িজিনয়ািরং।
পিরকল্িপত ইঞ্িজিনয়ািরং ছাড়া েকান সুন্দর গৃহ বা শহর গেড় উেঠ না।
আধুিনক ইঞ্িজিনয়ািরংেয়র বেদৗলেতই দুর্গন্ধময় বস্িত েথেক সুশ্রী
নগর িনর্িমত হয়। েতমিন েসাসাল ইঞ্িজিনয়ািরং ছাড়া সুন্দর ও সভ্যতর

সমাজ গেড় উেঠ না। ইসলােম কালচারাল কনভার্শন এজন্যই গুরুত্বপূর্ণ।
শুধু ধর্মান্তেরর মধ্েয ইসলােমর প্রচার সীিমত থাকেল তােত ইসলামী
সমাজ,রাষ্ট্র ও সভ্যতার িনর্মাণ ঘেট না। ইসলােমর প্রচার বহুেদেশ
হেয়েছ, েকািট েকািট মানুষ ইসলাম কবুলও কেরেছ। িকন্তু সবেদেশ সবার
সাংস্কৃিতক কনভার্শনিট িঠক মত হয়িন। ইসলাম কবুেলর পরও যিদ
েবপর্দা ভােব চেল,যিদ মাথা নুইেয় সালাম কের বা ইসলােম
অঙ্িগকারশূণ্য ব্যক্িতেক েভাট েদয়,তেব বুঝেত হেব ইসলাম কবুল
করেলও তার সাংস্কৃিতক কনভার্শনিট হয়িন। সাংস্কৃিতক িদক িদেয় েস
ব্যক্িত িহন্দু বা অমুসিলমই রেয় েগেছ। বাংলােদশসহ বহু মুসিলম
েদেশ েস সমস্যািট প্রকট। বাংলােদেশ ইসলােমর প্রচার হেয়েছ
প্রধানতঃ সুিফেদর দ্বারা। নবীজী (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবােয় েকরাম
েয ইসলাম েপশ কেরিছেলন এসব সুিফগণ েস ইসলাম েদেখনিন। েস ইসলােমর
জ্ঞানলাভ েযমন ঘেটিন, েতমিন েস ইসলােমর পূর্ণ প্রকাশও তােদর জীবন
ঘেটিন। তারা েবেড় উেঠেছন পীেরর খানকায়, েকান ইসলািম রাষ্ট্ের নয়।
ফেল অপূর্ণাঙ্গতা রেয় েগেছ তােদর েবেড় উঠায়। তােদর জীবেন ইসলােমর
িজহাদ এবং রাজনীিত েযমন িছল না,েতমিন ইসলােমর সংস্কৃিতও পুরাপুির
িছল না। ফেল তােদর হােত েযসব িহন্দু ইসলাম কবুল কেরন তারা
ইসলােমর সংস্কৃিতর পূর্ণ পিরচয় পায়িন।অথচ ইসলাম কবুেলর অর্থ
পুেরাপুির ইসলােম প্রেবশ। েকারআেন িনর্েদশ এেসেছ,“উদখুলু িফ
িসলেম কা’ফ্ফা” অর্থঃ “েতামরা ইসলােম পুিরপুির প্রেবশ
অর্থাৎ ইবাদত-বন্েদগী,অর্থনীিত,সংস্কৃিত,রাজনীিতর েকান

কেরা”।
অংশেকই

ইসলােমর বাইের রাখা যােব না।

পাশ্চাত্য েবঁেচ আেছ েসক্যুলার সংস্কৃিত িনেয়
পাশ্চাত্য সভ্যতা আজ খৃষ্টান ধর্ম বা অন্য েকান ধর্ম িনেয় েবঁেচ
নাই,েবঁেচ আেছ একিট সংস্কৃিত িনেয়। খৃষ্টান ধর্ম পাশ্চাত্য
েদশগুিলেত প্রভাব হািরেয়েছ অেনক আেগই। এখােন সংস্কৃিত গেড় উেঠেছ
নানা উপাদান িনেয়। তােত েযমন প্রাগ-খৃষ্টান যুেগর ইউেরাপীয়
প্যাগািনজম রেয়েছ,েতমিন গ্রীক ও েরামান সভ্যতার সংস্কৃিত
আেছ,েতমিন খৃষ্টানধর্েমর িকছু প্রভাবও আেছ। তেব এখােন মূল সুরিট
েসক্যুলািরজেমর তথা ইহজাগিতক সুখসম্েভােগর। ইংরাজীেত যােক বলা হয়
েহেডািনজম।
েস
সুখ
সম্েভােগর
তািগেদ
পাশ্চাত্য
শুধু
মদ্যপান,অশ্িললতা ও উলঙ্গতােক হালাল কের েনয়িন জােয়জ কের িনেয়েছ
সমকািমতার ন্যায় আিদম অসভ্যতােকও। িহন্দু ধর্েমর েকান শিরয়ত বা
আইনী িবধান েনয়,ফেল এ ধর্মিটও েবঁেচ আেছ আবহমান এক সনাতন

সংস্কৃিত িনেয়। সাংস্কৃিতক েস আচার এবং ধর্মীয় আচার এখােন একাকার
হেয় েগেছ,উভেয় িমেল িহন্দু সংস্কৃিতর জন্ম িদেয়েছ। েতমিন খৃষ্টান
ধর্েমও হালাল-হারােমর েকান িবধান েনই। এিটও পিরনত হেয়েছ এক
সাংস্কৃিতক শক্িতেত। পাশ্চাত্য চায় েস সংস্কৃিতর পৃিথবীব্যাপী
প্রিতষ্ঠা। েস লক্ষ্েয তারা েদেশ েদেশ সাংস্কৃিতক কনভার্শেন
মনেযাগ িদেয়েছ। এবং চালাচ্েছ েসাসাল ইঞ্িজনীয়ারীং। পাশ্চাত্েযর
অর্েথ প্রিতপালীত হাজার হাজার এনিজও কাজ করেছ বস্তুত েস লক্ষ্েয।
শুরুেত মুসিলম েদশগুিলেত ঔপিনেবিশক খৃষ্টানেদর লক্ষ্য শুধু
লুণ্ঠন িছল না। রাজৈনিতক প্রিতপত্িত প্রিতষ্ঠার সােথ খৃষ্টান
ধর্েমর প্রচারও িছল। তখন হাজার হাজার খৃষ্টান-পাদ্রী ধর্েমর
প্রচার
িনেয়
গ্রােম-গঞ্েজ
ঘুেরেছ।তােদর
েস
প্রেচষ্ঠা
িফিলপাইন,পাপুয়া
িনউিগিন,িফিজ,পূর্বিতমুর,নাগাল্যান্ড,িমেজারােমর অমুসিলমেদর মােঝ সফলতা িমলেলও
বাংলােদেশর মত মুসিলম েদেশ ১৯০ বছেরর শাসেনও েস সফলতা
িমেলিন।মুসলমানেদর
তারা
ইসলাম
েথেক
উল্েলখেযাগ্য
সংখ্যায়
ধর্মচ্যুৎ করেত পােরিন।তােদর হােত বহু মুসিলম েদশ অিধকৃত
হেয়েছ,অজ্ঞতা ও অিশক্ষাও েবেড়েছ,িকন্তু তােদর অবস্থা এতটা পেচিন
েয খৃষ্টান ধর্ম,েবৗদ্ধ ধর্ম বা িহন্দু ধর্েমর ন্যায় অন্য েকান
ধর্ম তারা কবুল করেব। কয়লা েথেক স্বর্ণ, মলমুত্র েথেক মধুেক পৃথক
করেত িবদ্যাবুদ্িধ লােগ না।অজ্ঞতা,ভ্রষ্টতা ও িমথ্যাচারপূর্ণ
ধর্মগুিল েথেক ইসলােমর শ্েরষ্ঠতা বুঝেতও েবশী বুদ্িধ লােগিন।
গ্রােমর মুর্খ মুসলমােনরাও েসিট বুেঝ। ফেল িহন্দু ধর্েমর গরুছাগল,শাপ-শকুন,পাহাড়-পর্বত
ও
পুিলঙ্গ
পুজনীয়
হওয়ার
ন্যায়
প্রকাণ্ড িমথ্যািট েযমন তােদর কােছ িমথ্যা রূেপ ধরা পেড়েছ েতমিন
ধরা পেড়েছ খৃষ্টান ধর্েমর হযরত ঈসার ঈশ্বর হওয়া এবং েস ঈশ্বেরর
শুেল চেড় মারা যাওয়ার িমথ্যািটও। ধর্েমর নােম এরূপ িমথ্যাচার তাই
তারা েমেন েনয়িন।

বাংলােদেশর সাংস্কৃিতক সমস্যা
বাংলােদেশর মূল সমস্যািট িনছক অর্থৈনিতক নয়,বরং েসিট সাংস্কৃিতক।
েস সাংস্কৃিতক সমস্যার কারেণই অসম্ভব হেয় পেড়েছ সুস্থ্য ও
সভ্যমানুষ রূেপ েবেড় উঠায়। েস অসুস্থতা ধরা পড়েছ েদেশর রাজনীিত,
অর্থনীিত ও প্রশাসিনক দূর্নীিতেত। ধরা পড়েছ দ্রুত বর্িধষ্ণু
অশ্িলতা ও পাপাচাের। ইসলাম শুধু আল্লাহ ও তাঁর রাসূেলর উপর

িবশ্বাস
বাড়ায়না।
মানুষেক
শুধু
মসিজদমুিখই
কেরনা।
বরং
মানবতা,শ্িললতা,পিবত্রতা
েযাগ
কের
তােদর
বাঁচােত।
িকন্তু
বাংলােদেশ েসিট ঘেটিন। এখােনই বাংলােদেশর বড় ব্যর্থতা।
সংস্কৃিতর িনর্মােন সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ উপাদানিট হেলা জ্ঞান। এই
জ্ঞােনর কারেণই মুর্খ বাউল,শ্মশানবাসী কাপািলক,জটাধর সাধু এবং
জ্ঞানবান ঈমানদােরর সংস্কৃিত এক হয় না। ইসলােম জ্ঞানার্জন এজন্যই
ফরয। এবং অজ্ঞ থাকাই সবেচেয় বড় পাপ। জ্ঞানার্জন ছাড়া ব্যক্িতর
জীবেন সত্যপথ প্রাপ্িত েযমন অসম্ভব,েতমিন সংস্কৃিতর িনর্মানও
অসম্ভব। তেব েস জ্ঞানার্জেন িবশ্বিবদ্যালয় সহায়ক হেলও,ইসলােমর
ইিতহােসর সবেচেয় অিধক সংখ্যক িবজ্ঞ ব্যক্িত ৈতরী হেয়েছন েস সমেয়
যখন েকান িবশ্বিবদ্যালয়ই িছল না। অপরিদেক বাংলােদেশর কেলজিবশ্বিবদ্যালয়গুেলা ইিতহাস গেড়েছ িবভ্রান্ত,পথভ্রষ্ট ও দুর্বৃত্ত
সৃষ্িটেত। বাংলােদশেক যারা ৫ বার পৃিথবীর সবেচেয় দুর্নীিতগ্রস্ত
েদেশ পিরণত করেলা তারা গ্রােমর মূর্খ রাখাল নয়,বরং কেলজিবশ্বিবদ্যালেয়র িডগ্িরধাির ব্যক্িতবর্গ।তারা েদেশর কদর্যতা
বািড়েয়েছ েদশবাসীেক পথভ্রষ্ট করার মধ্য িদেয়।
একমাত্র

েকারআনী

জ্ঞান

েথেকই

ব্যক্িত

পায়

পায়

শ্িলল

ও

অশ্িলল,পিবত্রতা
ও
অপিবত্রতা
েচনার
সামর্থ।
পায়
িসরাতুল
েমাস্তাকীম। অন্যথায় জীবন িমথ্যাচাের পূর্ণ হেয় উেঠ। েকারআনেক
এজন্যই মহান আল্লাহতায়ালা হুদা বা েফারকান রূেপ িচত্িরত কেরেছন।
হুদা’র অর্থ পথ প্রদর্শক আর েফারকান হেলা সত্য ও িমথ্যার
পার্থক্য
সৃষ্িটকাির।
মুসলমােনর
সংস্কৃিত
এজন্যই
খৃষ্টান,
িহন্দু, িশখ বা প্রকৃিত পুজািরর সংস্কৃিত েথেক িভন্ন। তেব কতটা
িভন্ন তার উদাহরণ েদয়া যাক। ইসলােম পিবত্র-অপিবত্রতার েয
সুস্পষ্ট িবধান তােত মলমূত্েরর ন্যায় গরুর েগাবরও অপিবত্র। তাই
কাপেড় েগাবর লাগেল তার পিবত্রতা থােক না। িকন্তু িহন্দুধর্েম
েসিট িভন্ন। েগাবর লাগােনাটাই এ ধর্েম পিবত্রতা। অপিবত্র আেস বরং
িহন্দুর ঘের মুসলমান আসন িনেল। েগাবর িদেয় েলেপ তখন তােত
পিবত্রতা আনা হয়। গান-বাজনা ও নৃত্য ছাড়া িহন্দুেদর পুজা হয় না।
অথচ ইসলােম েসিটও ভ্রষ্টতা। িসরাতুল েমাস্তািকেম চলায় গান-বাজনা
ও নৃত্য েযমন অমেনােযাগী কের,েতমিন ভ্রষ্টতাও বাড়ায়।

বাংলােদেশর সাংস্কৃিতক অিধকৃিত

বাংলােদেশর ন্যায় অিধকাংশ মুসিলম েদেশর আজেকর বড় সমস্যা এ নয়
েয,েদশগুিল শত্রুর হােত সামিরক ভােব অিধকৃত হেয়েছ। বরং বড় সমস্যা
এবং েস সােথ ভয়ানক িবপেদর কারণ,েদশগুিলর সাংস্কৃিতক সীমান্ত
িবলুপ্ত হেয়েছ এবং তা অিধকৃত হেয়েছ ইসলােমর শত্রুপক্েষর দ্বারা।
েদেশর রাজৈনিতক সীমান্ত িবলুপ্ত না হেলও মুসিলম েদশগুিলর
সংস্কৃিতর মানিচত্র শত্রুপক্েষর দখেল েগেছ। ফেল এেদশগুিলেতও
েসগুিলই অহরহ হচ্েছ যা কােফর কবিলত একিট েদেশ হেয় থােক। মুসিলম
েদেশর সংস্কৃিতও পিরনত হেয়েছ মানুষেক আল্লাহর অবাধ্য রূেপ গড়া
েতালার
ইন্সিটিটউশেন।
পিততাপল্িল,
নােচর
আসর,
িসেনমা
হল,মদ্যশালাই তােদর একমাত্র প্রিতষ্ঠান নয়,বরং গড়া হচ্েছ এবং
নতুন ভােব আিবস্কার করা হচ্েছ আেরা বহু সাংস্কৃিতক আচারেক।
মুর্িতপুজােক বাঁিচেয় রাখেত েযমন হাজােরা মন্িদর,েতমিন পাচাচার ও
ইসলােমর িবরুদ্েধ িবদ্েরাহ বাঁিচেয় রাখেতও গড়া হেয়েছ নানা আচার।
এসব হেলা শয়তােনর েসাসাল ইঞ্িজিনয়ািরং। লক্ষ্য, শয়তােনর আচাের
কালচারাল কনভার্শন। এলক্ষ্েযই পেহলা ৈবশাখ,ভালবাসা িদবস, থার্িট
ফাষ্ট নাইট ইত্যািদ নানা িদবসেক বাঙালীর মুসলমােনর জীবেন জুেড়
েদয়া হেয়েছ। এর ফেল বাংলােদেশর হাজার হাজার মুসিলম সন্তান মসিজেদ
না িগেয় িহন্দুেদর ন্যায় েগরুয়া েপাষাক পড়েছ,মঙ্গলপ্রদীপ হােত
িনেয় েশাভাযাত্রা করেছ, কপােল তীলক পড়েছ,অশ্িলল নাচগানও করেছ।
এসব হেলা মানুষেক পথভ্রষ্ট ও পাপাচাির বানােনার েকৗশল। এরাই
বাংলােদেশর ন্যায় প্রিত েদেশ শয়তােনর পক্েষ লড়াকু ৈসিনক,এবং
তােদর

যুদ্ধাংেদহী রূপ শিরয়েতর প্রিতষ্ঠার িবরুদ্েধ।

অৈনসলািমক

েদেশ

বসবােসর

বড়

িবপদিট

খাদ্যাভাব

নয়,েরাগেভাগ

বা

স্বাস্থ্যহানীও নয়। বরং েসিট িসরাতুল েমাস্তািকম সহেজ খুঁেজ না
পাওয়ার। কারণ রাষ্ট্র,সমাজ ও পিরবার জুেড় তখন যা প্রবলতর হয় তা
সত্যচ্যুিতর তথা পথভ্রষ্টতার। ইসলামী রাষ্ট্েরর মূল দািয়ত্বিট
আল্লাহর রাস্তায় চলার িসরাতুল েমাস্তাকীমিট জনসম্মুেখ তুেল ধরা।
কােফর রাষ্টনায়কগণ কের তার উল্েটািট। জনগেণর দৃষ্িট েথেক তারা
সমােজ িসরাতুল মুস্তাকীমেক লুকায়।কুফর শব্েদর আিভধািনক অর্থও
লুকােনা। তারা বরং পথভ্রষ্টতার পথ গেড়, এবং েস পথগুিল
জাহান্নােমর িদেক টােন।িবভ্রান্িতর েস িভেড় হািরেয় যায় িসরাতুল
েমাস্তাকীম। েস সমােজ দর্শন,িবজ্ঞান,ধর্ম,সািহত্য ও সংস্কৃিতর
নােম জাহান্নােমর ব্যবসায়ীগণ েমােড় েমােড় েদাকান সািজেয় বেস,এবং
অন্যেদরও েস পেথ ডােক। বাংলােদেশ শত শত পিততাপল্িল,শত শত
সূিদব্যাংক,
হাজার
হাজার
এনিজও,বহু
হাজার
সাংস্কৃিতক
সংস্থা,হাজার হাজার িসেনমা হল,মেদর েদাকান েতা েস কাজটাই করেছ।

এমন একিট সমােজ প্রিত পেদ পা েফলেত হয় অিত সতর্কতার সােথ। নইেল
পা জাহান্নােমর গর্েত িগেয় পেড়।
মদ-জুয়া,নােচর
আসর,পিততাপল্িল,সূদীব্যাংক,েসক্যুলার
িশক্ষা
ও
রাষ্ট্র
ছাড়া
েযমন
প্রাশ্চাত্য
সংস্কৃিত
বাঁেচ
না,েতমিন
নবীজী(সাঃ)র িশক্ষা অনুযায়ী রাষ্ট্র,সমাজ,মসিজদ-মাদ্রাসা ও আইনআদালত কাজ না করেল ইসলািম সংস্কৃিতও বাঁেচনা। অথচ বাংলােদেশ এ
গুরুত্বপূর্ণ প্রিতষ্ঠানগুিল অিধকৃত হেয়েছ ইসলােমর িবপক্ষ শক্িতর
হােত। যারা এসব প্রিতষ্ঠােনর কর্মকর্তা তারা নােম মুসলমান হওয়া
সত্ত্েবও ইসলােমর িবজয় িনেয় তােদর েকান অঙ্িগকার নাই। ভাবনাও
নাই। বরং েতমন একিট আগ্রহ থাকাটাই তােদর কােছ েফৗজদাির অপরাধ।
এমন আগ্রহী ব্যক্িতেক তারা িচহ্িনত কের েমৗলবাদী সন্ত্রাসী রূেপ।
তােদর িনর্মূেল বরং তারা িচহ্িনত কােফরেদর সােথ েকায়ািলশন গেড়।

অৈনসলািমক রাষ্ট্েরর িবপদ ও ঈমানী দায়ভার
ইসলািম

রাষ্ট্র

প্রিতষ্ঠার

সবেচেয়

বড়

েনয়ামতিট

হেলা,েসখােন

স্পষ্টতর হয় িসরাতুল েমাস্তাকীম। এবং বন্ধ করা হয় জাহান্নােমর
পথ। এমন রাষ্ট্েরর বরকেত েকািট েকািট মানুষ বাঁেচ জাহান্নােমর
আগুণ েথেক। ইসলামী রাষ্ট্র িনর্মান এজন্যই মানব ইিতহােসর সবেচেয়
বড় েনককর্ম। একােজ সামান্য সময় ব্যয়ও সারারাত তাহাজ্জুদ নামায
পড়ার েচেয়ও শ্েরষ্ঠ। -(হাদীস)। মহান আল্লাহর কােছ তার মর্যাদা
“আনসারুল্লাহ”র তথা আল্লাহর সাহায্যকািরর। একােজ তার শত্রুর হােত
তার মৃত্যু হেল েস পােব শহীেদর মর্যাদা। পােব িবনা িবচাের
জান্নাত। মু’িমেনর এ েমহনত ও েকারবানীর বরকেতই িবজয়ী হয় আল্লাহর
দ্বীন এবং গেড় উেঠ শ্েরষ্ঠতর সভ্যতা। একারেণই শয়তানী শক্িতর
সবেচেয় বড় প্রেজক্ট হেলা রাষ্ট্েরর প্রিতষ্ঠােক অসম্ভব করা। েস
শয়তানী প্রেজক্ট িনেয় বাংলােদেশর রাজনীিতেত েনেমেছ বহু রাজৈনিতক
দল,িবেদশীেদর অর্েথ কাজ করেছ বহু হাজার এনিজও। েদশিটর জন্মকােল
ইসলােমর প্রিতষ্ঠা েযমন লক্ষ্য িছল না। েতমিন আজও
নয়। ইসলােমর
প্রিত অঙ্িগকারেক রাষ্ট্রীয় ভােব িনন্িদত হচ্েছ সাম্প্রদািয়কতা
রূেপ। সাংস্কৃিতক কনভার্শেনর কােজ িবিনেয়াগ হেয়েছ ভারতসহ বহু
কােফর েদেশর শত শত েকািট টাকা। েস িবিনেয়াগ ফলও িদেয়েছ। েস
িবিনেয়ােগর কারেণ,পািকস্তােনর ২৩ বছের যত দুর্বৃত্ত এবং ইসলােমর
যত শত্রু ৈতরী হেয়িছল বাংলােদেশ গত ৪০ বছের হেয়েছ তার েচেয় শতগুণ
েবশী। ফেল কিঠন হেয় পেড়েছ আল্লাহর শিরয়িত িবধান প্রিতষ্ঠার

উদ্েযাগ েনয়া। েদশ দুর্বৃত্িতেত িবশ্েব পর পর ৫বার প্রথম হওয়ার
মূল কারণ েতা শয়তানী শক্িতর এ িবশাল িবিনেয়াগ। শয়তানী শক্িতর েস
িবিনেয়াগ আজ েয শুধু অব্যাহত রেয়েছ তা নয়,বরং বহুগুণ বৃদ্িধও
েপেয়েছ। বাংলােদেশর মুসলমানেদর ভয়ানক িবপদ বস্তুত এখােনই।
ইসলািম চিরত্েরর িনর্মান েযমন জঙ্গেল সম্ভব নয়, েতমিন পীেরর
খানকায়, মসিজেদ বা িনজগৃেহ িনছক েকারআন-হাদীস পােঠর মধ্য িদেয়ও
সম্ভব নয়। মুসলমােনর ঈমান-আক্বীদা কখনই অৈনসলািমক সাংস্কৃিতক
পিরেবেশ েবেড় উেঠ না। েস জন্য ইসলািম রাষ্ট্র ও িজহাদী সংস্কৃিত
চাই। সাহাবােয় েকরাম,তােব ও তােব-তােবয়ীগণ মানব ইিতহােসর শ্েরষ্ঠ
মানুষ রূেপ গেড় উেঠিছেলন েতা ইসলািম রাষ্ট্র এবং েস রাষ্ট্ের
িজহাদী সংস্কৃিতর কারেণই। মুসলমানেদর অর্থ,রক্ত,সময় ও সামর্েথর
সবেচেয় েবশী ভাগ ব্যয় হেয়েছ েতা ইসলািম রাষ্ট্র ও ইসলািম িশক্ষাসংস্কৃিতর িনর্মােন। নামায েরাযার পালন েতা কােফর েদেশও সম্ভব।
িকন্তু ইসলামী শিরয়ত ও ইসলামী সংস্কৃিতর প্রিতষ্ঠা ও পিরচর্যাও
িক অমুসিলম েদেশ সম্ভব? সম্ভব নয় বেলই মুসলমানেদর জীবেন িহযরত
আেস। েস সােথ িজহাদও আেস। অতীেতর ন্যায় আজেকর মুসলমানেদর উপরও
একই দায়ভার। মহান আল্লাহর খিলফা রূেপ এটাই একজন ঈমানদােরর উপর
সবেচেয় বড় দায়ভার। এ লড়ােয় সবাইেক ময়দােন েনেম আসেত হয়। এবং
লড়াইেয়র শুরুিট েকারআনী জ্ঞােনর তরবারী িদেয়। জ্ঞানার্জনেক
এজন্যই নামায-েরাযার আেগ ফরয করা হেয়েছ।
িকন্তু

বাংলােদেশর

ন্যায়

মুসিলম

েদেশ

েস

ফরয

পালেনর

আেয়াজন

েকাথায়? অেনেকই জ্ঞানার্জন করেছ িনছক রুিটরুিজর তালােশ, ফরয আদায়
এখােন লক্ষ্য নয়। প্রচন্ড িবচ্যুিত এখােন জ্ঞানার্জেনর িনয়েত।
ফেল েলািভ,শঠ,ধুর্ত ও িমথ্যাচাির ব্যক্িত এ িশক্ষার বদেল
প্রিশক্ষণপ্রাপ্ত ঘুষেখার,ডাকাত বা সন্ত্রাসীেত পিরনত হচ্েছ। এমন
জ্ঞানচর্চায় রুিট-রুজী জুটেছ িঠকই,িকন্তু জ্ঞানার্জেনর ফরয আদায়
হচ্েছ না। ফেল েদেশ কেলজ-িবশ্বিবদ্যালয় বাড়েলও িজহােদর ময়দােন
েলাকবল বাড়েছ না। ফেল িবপ্লব আসেছ না সমাজ ও রাষ্ট্ের।
বাংলােদেশর মুসলমানেদর জন্য এিট এক িবপদজনক িদক। আগ্রাসী শত্রুর
হামলার মুেখ অরক্িষত শুধু েদশিটর রাজৈনিতক সীমান্তুই নয়,বরং
প্রচন্ড ভােব অরক্িষত েদেশর সাংস্কৃিতক ও আদর্িশক সীমান্তও। ফেল
ইসলােমর মুল িশক্ষা ও সংস্কৃিতই েদশবাসীর কােছ সবেচেয় অপিরিচত
েথেক যাচ্েছ। অজ্ঞতার বেস শত্রুর সংস্কৃিতেকই শুধু আপন কের
িনচ্েছ
না,আপন
কের
িনচ্েছ
তােদর
ইসলামিবনাশী
রাজৈনিতক
এেজণ্ডাও।এবং মুসিলম হত্যায় হােত তুেল িনচ্েছ শত্রুর হািতয়ার।

েদশ তাই দ্রুত অিধকৃত হচ্েছ শত্রুেদর হােত। েসিট েযমন
সামিরক,অর্থৈনিতক ও রাজৈনিতক ভােব,েতমিন সাংস্কৃিতক ভােবও।
শত্রুর েসাসাল ইঞ্িজিনয়ািরং ও সাংস্কৃিতক কনভার্শন এভােবই
বাংলােদেশর ন্যায় একিট মুসিলম েদেশ তােদর িবজয়েক সহজসাধ্য ও কম
ব্যয়বহুল কের তুেলেছ। েস সােথ ভয়ানক ভােব বািড়েয় তুেলেছ েদশবাসীর
আেখরােতর িবপদও। তাই আজেকর লড়াইিট িনছক রাজৈনিতক নয়।স্েরফ
অর্থৈনিতকও নয়।েসিট েযমন শত্রুর হাত েথেক দখলদাির মুক্িতর,েতমিন
ইসলািম রাষ্ট্র ও সংস্কৃিত িনর্মােনর। ২৮/০৪/১২

ঈদ
েকন
মানব
সর্বশ্েরষ্ঠ উৎসব?

সভ্যতার

উৎসবিট মহান আল্লাহতায়ালা-প্রদত্তপৃিথবীর নানা েদেশ নানা ধর্েমর ও নানা জািতর মানুেষর মােঝ শত শত বছর ধের
চেল আসেছ িবিচত্র উৎসব। িকন্তু েস সব উৎসব েথেক ঈদ েয অনন্য ও শ্েরষ্ঠতর
তা

িনেয়

িক

সামান্যতম

সন্েদহ

আেছ?

সামান্যতম

সন্েদহ

চেল

িক

মহান

আল্লাহতায়ালার িহকমত, প্রজ্ঞা ও তাঁর প্রদত্ত িবধানগুিলর কল্যাণধর্মীতা
িনেয়? আল্লাহতায়ালার প্রিতিট সৃষ্িটর মধ্েযই তাঁর অসীম কুদরেতর পিরচয়।
ধরা পেড় মানব কল্যােণ মহান আল্লাহর মহা আেয়াজন। ঈদ সর্বশ্েরষ্ঠ উৎসব
হওয়ার

কারণ,এিট

েকান

মানুেষর

আিবস্কৃত

উৎসব

নয়।

এিট

এেসেছ

মহান

আল্লাহতায়ালা েথেক।মানব সভ্যতার সর্বেশষ্ঠ উৎসব হওয়ার জন্য এই একিট মাত্র
কারণই যেথষ্ঠ। ঈেদর েস সর্বাঙ্গ সুন্দর িবধান,েসিট েয েকান িবেবকবান ও
সুস্থ্য েচতনার মানুেষর েচােখ ধরা পড়েত বাধ্য। আেলাচ্য িনবন্েধর েসিটই
আেলাচ্য িবষয়। িকন্তু তা িনেয় অিবশ্বাস থাকেত পাের একমাত্র তােদর যােদর
অিবশ্বাস আল্লাহতায়ালার অস্িতত্ব, তাঁর প্রজ্ঞা ও তার অপার সৃষ্িট ক্ষমতা
িনেয়।

এখােন

অসুস্থ্যতার

সমস্যা
কারেণ

তােদর
তারা

অসুস্থ্য
েযমন

িবেবেকর,ঈদ

ইসলােমর

উৎসেবর

ইবাদেতর

নয়।এমন

িবধােনর

মধ্েয

মানিসক
েকান

শ্েরষ্ঠত্ব খুঁেজ পায়না েতমিন পায়না মুসলমানেদর ঈদ উৎসেবর মােঝও।
ঈমানদােরর

জীবন

চেল

মহান

আল্লাহতায়ালার

িনর্েদিশত

িসরাতুল

েমাস্তাকীম

েবেয়। এ পেথ চলায় মুসলমােনর জীবেন েযমন প্রচুর ত্যাগ-িততীক্ষা ও জানমােলর েকারবানী আেছ, েতমিন খুিশও আেছ। দুঃখ-েবদনার সােথ উৎসবও আেছ। তেব
েস উৎসেব েমাহচ্ছন্নতা নাই, আেছ পিবত্রতা। মুসিলম িবশ্েবর ঘের ঘের ঈদ তাই
পিবত্র উৎসব বা খুিশ বেয় আেন। এমন খুিশর িদন সারা বছের মাত্র দু’িট। একিট
ঈদুল িফতর, এবং অপরিট ঈদুল আযহা। এ খুিশর িদন দু’িটেত প্রিতিট মুসিলম েদশ
নতুন ভােব সােজ। িকন্তু েকন এ খুিশ বা উৎসব? খুিশ বা উৎসব েতা আেস িবশাল
িবজয় বা বড় িকছু অর্জেনর পর। িকন্তু িক েস িবজয় বা অর্জন, যার জন্য
মুসলমােনরা

ঘের

ঘের

ঈেদর

খুিশ

করেব?

অন্য

ধর্ম

বা

অন্য

জািতর

উৎসব

ইসলােমর এ উৎসেবর পার্থক্য েকাথায়? ঈেদর শ্েরষ্ঠত্বই বা িক? েকনই বা িদন
দু’িট মানব-সংস্কৃিতেত অনন্য? ইসলাম শান্িত ও কল্যােণর ধর্ম, িকন্তু এ
উৎসেব শান্িত ও কল্যাণই বা িক? খৃষ্টান,েবৗদ্ধ ও িশখ ধর্েমর অনুসািররা
তােদর

ধর্েমর

কেরেছ,িকন্তু

প্রচারকেদর
ইসলাম

েসিট

জন্ম
কেরিন।

বা

মৃত্যু

অন্যেদর

িদবসেক

উৎসেবর

উৎসবগুিলর

িদেন

িদনক্ষণ

ও

পিরণত
উপলক্ষ

তােদর মনগড়া,িকন্তু ঈেদর উৎসব ও তার িদনক্ষণ িনর্ধািরত হেয়েছ মহান আল্লাহ
েথেক। িতিন েযমন পিবত্র েকারআন িদেয়েছন এবং নামায-েরাযা,হজ-যাকােতর িবধান
িদেয়েছন,েতমিন

এ

উৎসবিটও

িদেয়েছন।

উৎসেবর

পিরকল্পনায়

ও

উদযাপেনর

েয

িবধানিট মহান আল্লাহতায়ালা েথেক আেস তােত িক েকান ত্রুিট থাকেত পাের?
মুসলমানেদর এ দুিট উৎসেবর েপক্ষাপট েযমন িভন্ন,েতমিন িভন্ন তার লক্ষ্যও।
এ দুিট উৎসেবর েকানিটই েকান িবখ্যাত ব্যক্িতর জন্মিদবস উদযাপেনর লক্ষ্েয
েযমন নয় েতমিন বছেরর সুন্দরতম েকান িদনেক মহামান্িবত করার লক্ষ্েযও নয়।
উভয় উৎসবই িনর্ধািরত হেয়েছ মহান আল্লাহর অনুগত েগালাম রূেপ তাঁর বান্দাহ
কতটা সফল বা িবজয়ী হেলা েস িবষয়িটেক সামেন েরেখ। এিদক িদেয় মানব জািতর
ইিতহােস সবেচেয় সফল এবং িবজয়ী ব্যক্িতিট হেলন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)। িতিন
িবস্ময়কর প্রজ্ঞা েদিখেয়েছন েকান ৈবজ্ঞািনক আিবস্কাের নয়,বরং মহা সত্েযর
আিবস্কাের। এবং সফলতা েদিখেয়েছন েস সত্েযর আেপাষহীন অনুসরেণ। িতিন খুঁেজ
েপেয়েছন মহান আল্লাহেক। মানব জািতর ইিতহােস এরেচেয় বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ
আিবস্কার আেছ িক? ৈবজ্ঞািনক আিবস্কাের ব্যর্থতার কারেণ েকউ জাহান্নােম
যােব না, জাহান্নােম যােব সত্য আিবস্কাের ব্যর্থতার কারেণ। িক আল্লাহর
উপর অটল িবশ্বােস,িক ইবাদেত, িক িহজরেত, িক আত্মত্যােগ – আল্লাহর প্রিতিট
হুকুেম

িতিন

আল্লাহতায়ালা

িনষ্ঠার

সােথ

তাঁর

িনষ্ঠােক

েস

লাব্বােয়ক
িনেয়

বেলেছন।
বার

বার

পিবত্র
গর্ব

েকারআেন

কেরেছন।

মহান

আল্লাহর

িনর্েদেশ িতিন িনজ জন্মস্থান েছেড় নানা েদেশর পেথ পেথ ঘুেরেছন। স্ত্রী
হােজরা এবং িশশুপুত্র ঈসমাইলেক যখন জনমানব শূণ্য মক্কার বুেক েছেড় আসার
িনর্েদশ এেসেছ তখনও িতিন িনেজর ও িনজ-পিরবােরর স্বার্থেক গুরুত্ব েদনিন।
বরং

গুরুত্ব

িদেয়েছন

মহান

আল্লাহর

ইচ্ছােক।

ফেল

আল্লাহতায়ালার

েস

িনর্েদেশর জবােব িতিন ত্বিরৎ লাব্বােয়ক বেলেছন। রাব্বুল আলামীনেক খুিশ

করেত িনজ পুত্র ঈসমাইলেক েকারবানী করেত তাঁর গলায় ছুিড়ও চািলেয়েছন। িনজ
েখয়াল-খুিশ ও িনজ প্রবৃত্িতর িবরুদ্েধ মানব জািতর ইিতহােস এটাই হেলা
সবেচেয় বড় িবজয়। আল্লাহপাক তাঁর এ িবজেয় এতই খুিশ হেয়িছেলন েয তাঁর েস
িবজয়েক িতিন মানবজািতর উৎসেব পিরণত কেরেছন। এবং েসিট ক্িবয়ামত অবিধ।
মুসলমান হওয়ার অর্থ মূলতঃ মহান আল্লাহর প্রিত হুকুেম লাব্বােয়ক তথা “আিম
হািজর

বা

মুসিলম

প্রস্তুত”

নামিটও

বলার

তাঁরই

ধর্ম।

েদয়া।

দ্বীেন

হযরত

ইব্রাহীেমর

ইব্রাহীম

এিটই

(আঃ)র

মূল

মূল

িশক্ষা।

কৃিতত্বিট

হেলা,েখয়ালখুিশ ও প্রবৃত্িতর িবরুদ্েধ আল্লাহর উপর ঈমানেক িতিন িবজয়ী
কেরেছন। েস অটল ঈমান েক ব্যক্ত কেরিছেলন এভােব,“িনশ্চয়ই আমার নামায,আমার
েকারবাণী,আমার েবঁেচ থাকা এবং আমার মৃত্যুবরণ –সবিকছুই আল্লাহর জন্য।”
মহান আল্লাহতায়ালা তাঁর েস প্রদীপ্ত উচ্চারণেক এতটাই পছন্দ কেরেছন েয
পিবত্র

েকারআেন

িনজ

কথাগুেলার

পােশ

হযরত

ইব্রাহীেমর

েস

কথাগুেলােকও

ক্িবয়ামত অবিধ মানবজািতর জন্য িশক্ষণীয় কেরেছন। মানব ইিতহােস এর েচেয় বড়
িবজয় আর িক হেত পারের? এ িবজয় সামিরক িবজয় নয়,শািররীক শক্িত বা কুশলতার
িবজয়ও নয়,বরং কুফিরর উপর ঈমােনর।হযরত ইব্রাহীম হেলন মুসিলম উম্মাহর িপতা।
ঈদুল আজহার িদেন িবশ্েবর মুসলমানগণ বস্তুতঃ িপতার েস িবজয়েক িনেয় উৎসবই
কের না,বরং তার আদর্েশর সােথ একাত্মতাও জািহর কের। এর েচেয় পিবত্র উৎসব
আর িক হেত পাের?
উৎসব প্রবৃত্িতর উপর ঈমােনর িবজয় িনেয়
অপর িদেক ঈদুল িফতর হািজর হয় িবজেয়র আেরক প্েরক্ষাপেট। েসিট মাসব্যাপী
আত্মসংযম,

আত্মপিরসুদ্িধ,

ও

আল্লাহেত

আত্মসমর্পেণর।

উৎসব

আেস

মােহ

রামাদ্বােনর মাসব্যাপী প্রিশক্ষণ েশেষ। অন্য মােস পানাহােরর ন্যায় বহু
িকছুই হালাল, িকন্তু েসগুিলর বহু িকছুই েরাযা কালীন সমেয় হারাম। ঈমানদার
হওয়ার

শর্তই

হেলা

হারাম-হালাল

িনেয়

আল্লাহর

প্রিতিট

হুকুেমর

কােছ

আত্মসমর্পণ করা। েসিট জীবেনর প্রিত মুহুর্েত। “শুনলাম এবং েমেন িনলাম”
–থাকেত হেব এমন এক সদাপ্রস্তুত েচতনা। েতমন একিট েচতনার কারেণ মু’িমন
ব্যক্িত একান্ত িনভৃেতও িকছু খায় না। তীব্র ক্ষুধা বা প্রচণ্ড তৃষ্ণার
মুেখও

খাদ্য

বা

পাণীয়

মুেখ

েদয়

না।

েলাক

েদখােত

মানুষ

নামায

পড়েত

পাের,অর্থদান করেত পাের,এমন িক হজও করেত পাের। িকন্তু েলাক েদখােনার েস
েলাভ িক একান্ত েগাপেন িকছু খাওয়া েথেক িবরত রাখেত পাের? এক্েষত্ের েযিট
কাজ কের তা হেলা আল্লাহর ভয় তথা তাকওয়া। নামায-েরাযা, হজ-যাকােতর ন্যায়
ইসলােম যত ইবাদত তার লক্ষ্য মাত্র একিটই। তা হেলা ঈমানদােরর জীবেন তাকওয়া
বৃদ্িধ। প্রশ্ন হেলা তাকওয়ার অর্থ িক? তাকওয়া হেলা, জীবন যাপেনর প্রিত
পেদ

মহান

আল্লাহতায়ালার

প্রিতিট

হুকুম

ও

তাঁর

প্রদর্িশত

িসরাতুল

মুস্তাকীম েমেন চলার গভীর তাড়না। েস সােথ েস প্রদর্িশত পথ েথেক িবচ্যুিতর

প্রচণ্ড ভয়। যার মধ্েয মহান আল্লাহতায়ালার হুকুম েমেন চলার তাড়না নাই এবং
তাঁর প্রদর্িশত পথ েথেক িবচ্যুত হওয়ার ভয়ও েনই, তার মধ্েয েয িবন্দুমাত্র
তাকওয়াও নাই –তা িনেয় িক সন্েদহ থােক? মহান আল্লাহতায়ালার কােজ েকারবানীর
রক্ত বা েগাশেতা েপৗঁেছ না, রুকু-িসজদাও েপৗঁেছ না। েপৗঁেছ এই তাকওয়া।
ব্যক্িতর প্রকৃত বুদ্িধমত্তা েতা এটাই েয েস তার সকল বুদ্িধবল ও অর্থবলেক
তাকওয়ার বল বাড়ােত ব্যয় করেব। এিটই আেখরােতর মুদ্রা। ব্যক্িতর জীবেন
তাকওয়া সুস্পষ্ট েদখা যায়, -েযমন েদখা যায় মুর্িতপূজা, ব্যক্িত পূজা,
চুির-ডাকািত ও সন্ত্রাসীর ন্যায় দুবৃত্িত। েয ব্যক্িত ঘুষ খায়, সূদ খায়,
সূদ েদয়, িমথ্যা কথা বেল, রাস্তায় েবপর্দা চেল, চুির-ডাকািত ও সন্ত্রাসী
কের এবং েদেশ শিরয়ত, হুদুদ, েখলাফত ও িজহােদর িবরুদ্েধ

রাজনীিত কের -েস

ব্যক্িতর মােঝ িক সামান্যতম তাকওয়া আেছ? েস েতা মহান আল্লাহতায়ালা ও তাঁর
দ্বীেনর দুষমন। েস যিদ সারা বছর রাজা রােখ, শত শত গরুবাছুর েকারবানী কের
বা প্রিত বছর হজ্ব কের -তােত িক তাকওয়ার প্রমাণ েমেল? তােত িক পাপ েমাচন
হয়? বরং েস ব্যক্িতই েতা তাকওয়ার অিধকারী বা প্রকৃত মুত্তাকী েয মাসভর
রামাদ্বােনর েরাযা রােখ এবং আল্লাহর প্রিতিট হুকুমেক েমেন চেল । েসই
বস্তুতঃ িবজয়ী। এ িবজয় েলাভ-লালসা ও প্রবৃত্িতর খােয়শােতর উপর তাকওয়ার
িবজয়। মুিমেনর জীবেন ঈদুল িফতর আেস েস িবজেয়র উৎসব িনেয়।
ঈদুল িফতেরর গুরুত্ব ও শ্েরষ্ঠত্ব বুঝেত হেল েরাযার লক্ষ্য ও উদ্েদশ্য
বুঝা জরুরী। এবং ঈদুল আযহার গুরুত্ব বুঝেত হেল বুঝেত হয় হযরত ইব্রাহীম
(আ:)র জীবেনর িমশন। ব্যক্িতর েস সমঝ-বুঝই ঈদেক ইবাদেত পিরণত কের; এবং
জনগেণর জীবেন জন্ম েদয় গভীর সাংস্কৃিতক িবপ্লেবর। নইেল ঈদ অর্থশূণ্য েথেক
যায়। নামােযর ন্যায় েরাযারও মূল লক্ষ্য হেলা, মুসলমানেদর মেন তাকওয়া বা
আল্লাহভীিত

সৃষ্িট।

পিবত্র

েকারআেন

বলা

হেয়েছ,“েহ

ঈমানদারগণ

েরাযা

েতামােদর উপর ফরয করা হেয়েছ, েযমন ফরয করা হেয়িছল েতামােদর পূর্ববর্তীেদর
উপর েযন েতামরা তাকওয়া তথা আল্লাহর ভয় অর্জন করেত পার।”- সুরা বাকারা,
আয়াত ১৮৩)। আল্লাহর পক্ষ েথেক রহমত,মাগেফরাত এবং আেখরােত নাজাত প্রাপ্িতর
জন্য অপিরহার্য হেলা এই তাকওয়া। জান্নােত প্রেবেশর এিটই হেলা মূল চািব।
তাকওয়া হেলা মু’িমেনর মেন আল্লাহর কােছ জবাবেদহীর সার্বক্ষিণক এমন এক
জাগ্রত েচতনা যা তােক প্রিতিদন ও প্রিতক্ষেণ আল্লাহর প্রিতিট হুকুেমর
আজ্ঞাবহ েগালােম পিরণত কের। ফেল ঈমানদােরর প্রিতিট িদন ও প্রিতিট মুহুর্ত
কােট আল্লাহর প্রিত হুকুেমর আনুগত্য িনেয়। েসিট প্রকাশ পায় তার কথা,কর্ম
ও আচরেণ। আর আল্লাহর েয েকান হুকুেমর আনুগত্যই েতা ইবাদত। তাই ঈমানদােরর
ইবাদত শুধু নামায-েরাযা,হজ-যাকােত সীমাবদ্ধ থােক না,েস েতা সর্বক্ষেণর
আেবদ।

এরূপ

তাকওয়ােক

মু’িমেনর

জীবেন

স্থায়ী

তথা

সার্বক্ষিণক

করাই

রামাদ্বােনর েরাযার মূল লক্ষ্য। মু’িমেনর ঈমান তখন দৃশ্যমান হয় তাঁর
ধর্ম-কর্ম,আচার-আচারণ,ব্যবসা-বািণজ্য, রাজনীিত,সংস্কৃিত, যুদ্ধিবগ্রহ তথা

জীবেনর সর্বাঙ্গ জুেড়। এভােব েরাযা আল্লাহর েগালামীেক ব্যক্িতর জীবেন িচর
অভ্যােস পিরনত কের। তখন েস আল্লাহর েগালাম শুধু নামােয নয়,শুধু েরাযা বা
হজকালীন সমেয় নয় বরং সর্বক্ষেণ এবং সর্বক্েষত্ের। এিটই হেলা মু’িমেনর
জীবেন

সর্বশ্েরষ্ঠ

সার্বক্ষিণক

অর্জন।

ৈসিনেক।

েস

মােহ

তখন

পিরণত

রামাদ্বান

হয়

মহান

তাই

আল্লাহর

ইসলােমর

েসনাদেলর

অিতগুরুত্বপূর্ণ

ট্েরিনংেয়র মাস। ট্েরিনং পর্েবর িশক্ষাগ্রহেণ যারা কৃতকার্য হয় তােদর
িনেয় ট্েরিনং েশেষ েযমন সমাপিন উৎসব হয় েতমনিট আেছ ইসলােমও। ঈদুল িফতেরর
উৎসব েতা েসটাই।
রামাদ্বােনর
েমাত্তাকীেদর

এ

পিবত্র

জন্য

এ

মাসিটেত
মাসিটেত

তাকওয়া
রেয়েছ

অর্জেন

িবশাল

যারা

সুখবর।

সফল

তােদর

হয়,

েসসব

জন্য

মহান

আল্লাহতায়ালা খুেল েদন রহমত,মাগেফরাত এবং নাজােতর দ্বার। এ মােসই রেয়েছ
লায়লাতুল ক্বদর যা হাজার মােসর েচেয় উত্তম। এ পিবত্র মােস যারা েরাযা
রােখ, তারািবহ নামায পেড়, নানািবধ নফল ইবাদত কের এবং িমথ্যা-ইর্ষা-কুৎসািগবত ও নানািবধ খারাপ কর্ম েথেক বাঁেচ এবং লায়লাতুল ক্বদেরর রােত মহান
আল্লাহতায়ালা েথেক মাগেফরােতর সুেযাগ েনয়, এ মাস তােদর জন্য বেয় আেন
জীবেনর সবেচেয় বড় সাফল্য। এ পিবত্র মােসর ইবাদেতর বরকেত মাফ হেয় যায় অতীত
জীবেনর সকল গুনাহ। এবং িবপুল সমৃদ্িধ আেস ঈমােন। মু’িমেনর জীবেন এর েচেয়
বড়

প্রাপ্িত

আর

িক

হেত

পাের?

ব্যবসায়ীক

লাভ,েপশাদাির

সাফল্য,িবপুল

অর্থপ্রাপ্িত বা কর্ম জীবেনর অন্য েকান সফলতায় িক এমন অর্জন ঘেট? এমন
সফলতা খুিশ বেয় আনেব েসিটই িক যথার্থ নয়? আল্লাহতায়ালাও চান,তাঁর অনুগত
বান্দারা জীবেনর এ িবশাল অর্জেনর পর উৎসব করুক। েসই জন্যই িতিন ঈদুল
িফতেরর িবধান িদেয়েছন।
রামাদ্বান হেলা প্রবৃত্িতর িবরুদ্েধ লড়াইেয়র মাস। যুদ্ধজেযর পর েযাদ্ধারা
েযমন

মহাধুমধােম

উৎসব

কের,

ঈমানদােররাও

েতমিন

প্রবৃত্িতর

িবরুদ্েধ

যুদ্ধজেয়র পর উৎসব কের। ঈদুল িফতের ঘেট েস উৎসেবরই আয়াজন। তেব এ পিবত্র
মাসিটেত যারা েরাযা রােখিন এবং তাকওয়া অর্জন কেরিন, প্রকৃত অর্েথই তারা
ব্যর্থ। এ পিবত্র মাসিটেত িনেজেদর িবদ্েরাহী প্রবৃত্িতর িবরুদ্েধ লড়াইেয়
তারা

অংশই

েনয়িন।

ফেল

তারা

িবজয়ী

হেব

কীরূেপ?

বরং

পরািজত

ক্ষুধা,েযৗনতা,অশ্িললতা তথা অবাধ্য প্রবৃত্িতর কােছ। ঈদুল িফতেরর উৎসেবর
িদেন এমন পরািজত ব্যক্িতেদর জন্য খুিশর িকছু েনই। এিদন েতা তােদর জন্য
মাতেমর। তারা েতা মহান আল্লাহর অবাধ্য বান্দাহ। এরূপ অবাধ্যতা েতা কুফির।
তােদর েস অবাধ্যতা িবমূর্ত হয় শুধু রামাদ্বােন নয়, বরং বছেরর অপর ১১িট
মােসও। রামাদ্বােনর এ ব্যর্থতা তােদর জীবেন দুঃখময় িবপর্যয় েডেক আেন। এমন
িবপর্যয়

িনেয়

তারা

উৎসব

কের

িক

কের?

নবীজী

(সাঃ)

তাই

তােদর

জন্য

বেলেছন,“মােহ রামাদ্বােন যারা েরাযা রােখিন তােদর জন্য এ ঈদ খুিশর নয়,

বরং বড়ই অখুিশর।”
আনন্দ েযখােন সার্বজনীন
ইসলােমর কল্যােণর ধর্ম। কল্যাণ চায় ব্যক্িতর সােথ সমষ্িঠরও। কল্যাণ চায়
সমােজর ধনী-দিরদ্র সর্বশ্েরণীর মানুেষর। তাই উৎসেবর মােঝও েস কল্যাণেচতনা

েথেক

ঈমানদারেদর

িবচ্যুিতর

অবকাশ

েনই।

এ

িদেন

সমােজর

সচ্ছল

মানুেষরা আনন্দ করেব করেব আর অভাবী মানুেষরা েস আনন্দ নীরেব েদখেব েস
িবধান ইসলােম নাই। ঈেদর আনন্দ এখােন সার্বজনীন। খুিশর এ িদনিটেত কল্যােণর
ব্যবস্থা
দুস্থ্য

রাখা

হেয়েছ

মানুেষরাও

সমােজর

যােত

অভাবগ্রস্থ

ঈেদর

খুিশেত

দুঃখী

সািমল

মানুেষরও।

হেত

পাের

অনাথ-ইয়ািতম-

েস

জন্য

ঈেদর

জামায়ােত শািমল হওয়ার পূর্েব তােদর হােত িফতরার টাকা েপৗঁেছ িদেত হয়
প্রিতিট স্বচ্ছল মুসলমানেক। নবীজী (সাঃ) হাদীস,েয ব্যক্িত িফতরা না িদেয়
ঈেদর নামােয হািজর হয় তার েরাযা আল্লাহর আরেশর নীেচ শূণ্েয ভাসেত থােক।
তাই েরাযা কবুেলর শর্ত হেলা ঈেদর নামােয হািজর হওয়ার পূর্েব পিরববাের
প্রিতিট সদস্েযর মাথািপছু িফতরা আদায় করা। এিট গরীেবর হক,ধনীর দান বা
কৃপা নয়। সমােজর অভাবগ্রস্থেদর খুঁেজ েবর করার দািয়ত্ব এখােন প্রিতিট
স্বচ্ছল

ব্যক্িতর।

সম্পদ

লােভর

সােথ

সােথ

মু’িমেনর

ঘােড়

এ

এক

বাড়িত

দািয়ত্ব। গরীেবরা এেস তার দরওয়াজায় ধর্ণা িদেব এবং িফতরা িভক্ষা করেব
েসিট ইসলােমর িবধান নয়। এমন িবধােন গরীেবর প্রচ্ণ্ড অসম্মান হয়। এভােব
গরীেবর অসম্মান বািড়েয় িক ঈেদর খুিশ হয়? িনর্িমত হয় িক সামািজক সংহিত?
প্রিতষ্ঠা পায় িক শান্িত? ইসলাম িভক্ষাবৃত্িতর সংস্কৃিত গেড় না, গেড়
দােনর সংস্কৃিত। ইসলাম তাই ধনীেক বরং গরীেবর দরজায় ছুটেত বেল। খিলফা হযরত
উমর (রাঃ) তাই আটার বস্তা িনেজর কাঁেধ চািপেয় ক্ষুদার্ত মানুেষর ঘের
েপৗঁেছ

িদেয়েছন।

সম্পদ-লাভ

এভােবই

মু’িমেনর

জীবেন

অহংকার

না

বািড়েয়

দািয়ত্বেবাধ বাড়ায়। অর্থ এভােবই তাঁেক পরীক্ষার মুেখ েফেল। ইসলাম চায়
সমােজর
মজবুত

ধনী-দিরদ্র
একতা।

িসেমন্েটর

সর্বস্তেরর

দানখয়রাত
কাজ

কের।

স্বচ্ছলব্যক্িতেদর
দিরদ্েরর

েয

িবশাল

আপন

এবং

গরীেবর

দুস্থ
ভাবেত

িবভাজন

মানুেষর

ও

মােঝ

কল্যাণ

দিরদ্র
েশেখ।
িবেভদ

সীসাঢালা
িচন্তা

জনগণ

েশাষন-িনর্ভর
েসিট

েস

তখন

প্রাচীেরর
একতার

িনর্মােণ

সমােজর

হৃদয়বান

পুঁিজবাদী

রাজৈনতীক

ন্যায়

লড়াই

ও

েদেশ

ধনী-

রক্তক্ষয়ী

শ্েরণীযুদ্েধর জন্ম েদয়্, িকন্তু ইসলামী সমােজ েসিট ঘেট না। বরং সমােজর
ধনী ব্যক্িতগণ বুেঝ,অর্থসম্পদ তােদর উপর মহান আল্লাহর পক্ষ েথেক অর্িপত
আমানত। েযরূপ পিবত্র আমানত হেলা তার িনজ জীবন। মু’িমেনর দািয়ত্ব হেলা,
অর্িপত এ আমানতেক আল্লাহরই িনর্েদিশত পেথ ব্যয় করা। নইেল প্রচণ্ড েখয়ানত
হয়। আর েস েখয়ানত ইহকােল আযাব এবং পরকােল জাহান্নাম েডেক আেন। তাই মু’িমন
ব্যক্িত সম্পদশালী হেল জীবন যাপেন স্েবচ্ছাচাির হয় না,এবং স্েবচ্ছাচাির

হয়না সম্পেদর ব্যেয়ও। আর এমন একিট আত্মসেচতন ও আত্মসমর্িপত েচতনার কারেণই
বাংলােদেশর মত একিট দিরদ্র েদেশও ঈদুল িফতেরর উৎসেব বহু শতেকািট টাকা
ধনীর পেকট েথেক গরীেবর ঘের িগেয় েপৗঁেছ। িফতরার অর্েথর সােথ েযাগ হয় বহু
শত েকািট টাকার যাকােতর অর্থ। ফেল আনন্েদর েছায়া লােগ লক্ষ লক্ষ গরীব
মানুেষর ঘের। মুসিলম সমােজ এমন অর্থ হস্তান্তেরর ফেল ক্রয় ক্ষমতা বােড়
বহু েকািট দিরদ্র মানুেষর। ফেল রক্ত-সঞ্চালন হয় অর্থনীিতেত। মুসিলম েদশ
েতা এই ভােবই সামািজক কল্যাণ ও অর্থৈনিতক অগ্রগিতর পেথ এগুয়। একই ভােব
ঈদুল আযহার িদেন হাজার হাজার টন েকারবানীর েগাশত িবতরণ হয় মুসলমানেদর
ঘের। আধুিনক েযাগােযাগ ব্যবস্থার ফেল মক্কা েথেক েকারবানীর েগাশত িগেয়
েপৗেছ বহু হাজার মাইল দূেরর শত শত ইয়ািতম খানা,উদ্বাস্তু িশিবর ও দুস্থ্য
পল্লীেত। অর্থাভােব বা পুষ্িটর অভােব মুসিলম প্রাণ হারােব েসিট একারেণই
অভাবনীয়। এবং েসিট ঘটেল বুঝেত হেব,েস সমাজ েয শুধু িবেবকশূণ্য তাই নয়,
ইসলামশূণ্যও। ইসলােমর প্রাথিমক যুেগ যাকােতর অর্থ েনয়ার েলাক পাওয়া েযত
না মিদনােত। অর্েথর সুষ্ঠ বণ্ঠন হেল প্রিত সমােজই েতমনিট ঘেট। অভাব,
দুর্িভক্ষ ও অনাহাের মৃত্যু েতা সামািজক অিবচার,অর্থৈনিতক েশাষণ,রাজৈনিতক
ও প্রশাসিনক দুর্বৃত্িতর ফল। অতীেত বাংলােদেশ দুর্িভক্ষ েনেম এেসেছ েতা
এগুিলর

ফেল।

একই

কারেণ,দুিনয়ার

সবেচেয়

সম্পদশালী

েদশ

হওয়া

সত্ত্েবও

মার্িকন যুক্তরাষ্ট্েরর বহু নগরীেত বহু দুস্থ্য মানুেষর বাস।
অনন্য উৎসব সমগ্র মানবসংস্কৃিতেত
প্রিত

ধর্েম

এবং

িদনক্ষণ,পর্ব

প্রিত

এবং

জািতর

উপলক্ষও

জীবেনই

আেছ।

উৎসব

িকন্তু

আেছ।

ইসলােমর

আনন্দ
ঈেদ

প্রকােশর

েযরূপ

নানা

সার্বজনীন

কল্যাণ িচন্তা আেছ েসিট িক অন্য ধর্েম আেছ? ইসলােমর ন্যায় অন্য েকান
ধর্েম ধনীেদর উপর দিরদ্রেদর জন্য অর্থদান বাধ্যতামূলক? খৃষ্টান ধর্েম
সবেচেয়

বড়

আেছ,িবস্তর

উৎসব

হেলা

অর্থব্যয়ও

ক্রীসমাস।
আেছ।

এ

িকন্তু

েস

উৎসেব
উৎসেব

িবপুল

সাজ-সজ্জার

যাকাত-িফতরার

আেয়াজন

ন্যায়

গরীব

মানুেষর অর্থদােনর িনর্েদশ েনই। ক্রীসমােসর িদেন েয েভােজর আেয়াজেনর করা
হয় েসগুিল িনতান্তই পািরবারীক। তােত িবপুল আেয়াজন হয় খাদ্য ও পানীেয়র।
মদ্যপান হয়, নাচগানও হয়। িবপুল আদান-প্রদান হয় উপহােরর। িকন্তু েস উৎসেব
দিরদ্র

মানুেষর

িক

ভাগ

আেছ?

েসসব

পািরবারীক

েভােজ

এবং

উপহােরর

আদান

প্রদােন পিরবােরর বাইেরর মানুেষর েকান অিধকার েনই। তাছাড়া ক্রীসমােসর
উৎসেব

প্রকৃিতর

উপর

নাশকতাই

িক

কম?

েকািট

েকািট

গাছ

েকেট

ঘের

ঘের

ক্রীসমাস ট্ির সাজােনা হয়। উৎসেবর পর েস সবুজ গাছগুেলােক আবর্জনার স্তুেপ
েফলা হয়।একই ভােব িবপুল তছরুপ হয় পুঁজা উৎসেব। শত শত েকািট টাকা ব্যেয় ও
হাজার হাজার মুর্িত িনর্মাতার বহু শ্রেম গড়া হয় হাজার হাজার মুর্িত।
িকন্তু এত শ্রম,এত অর্থ,এত কাট-মািট ও রংেয় গড়া মুর্িতগুিল অবেশেষ পািনেত

েফলা হয়। এেত দূিষত হয় নদী ও জলাশেয়র পািন। ভারতীয় িহন্দুেদর বড় উৎসব
হেলা েদয়ালী। েসখােনও িক নাশকতা কম? শত শত েকািট টাকা ব্যয় হয় ৈবদ্যুিতক
বািতেত

শহরগুিল

সাজােত।

িবপুল

অর্থ

ব্যয়

হয়

আতশ

বাজীেত।

তােত

েযমন

পিরেবশদূষণ ঘেট,েতমিন মােঝ মােঝ ভয়ানক দূর্ঘটনাও ঘেট। অথচ এত অর্থব্যেয়র
মােঝ

গরীেবর

অর্থদােনর

েকান

ব্যবস্থা

নাই।

পুজার

মন্ডেপ

আেয়ািজত

হয়

িহন্িদ িফল্িম গান ও অশ্িলল নাচ। ফেল পিবত্রতা েকাথায়? েকান আেয়াজন েতা
তখনই পিবত্রতা পায় যখন েসিট একমাত্র মহানস্রষ্টােক খুিশ করার উদ্েদশ্েয
আেয়ািজত হয়। এবং িযকর হয় তাঁর পিবত্র নােমর। িকন্তু েযখােন িফল্িম গান ও
নােচর অশ্িললতা েসখােন িক পিবত্রতা থােক? ইসলােমর ঈেদ িক এমন অপচয়, এমন
নাচগান

ও

অশ্িললতার

আেয়াজন

আেছ?

বর্ষবরণ,বসন্তবরণ,জাতীয়

িদবস

উপলক্েষ

েদেশ েয উৎসব হয় তােতও কী গরীব মানুেষর েকান কল্যাণ িচন্তা থােক? থােক িক
পিবত্রতা?
অথচ ঈেদর উৎসেবর শুরু আতশবািজ বা উলুধ্বিনর মধ্য িদেয় নয়। এেত নাচগান
েযমন েনই, েতমন মদ্যপানও েনই। বরং িদেনর শুরুিট হয় অজু-েগাছেলর মধ্য
িদেয়। পিরবােরর সবাই পিরধান কের উত্তম েপাষাক। পাঠ করা হয় মহান আল্লাহর
নােম তাকবীর। এভােব িদেনর শুরু েথেকই প্রাধান্য পায় পিবত্রতা। মহল্লার
ঈদগােহ বা মসিজেদ েস হািজর হয় আল্লাহর নােম তাকবীর িদেত িদেত। এিদনিটেত
িবশাল জামায়ােত নামায হয়, েখাতবাহ হয় এবং আল্লাহর দরবাের সমেবত েদায়া হয়।
েদায়া েশেষ এেক অপেরর সােথ েকালাকুিল হয়। এরপর শুরু হয় প্রিতেবশীর গৃেহ
ঈেদর শুেভচ্ছা-সাক্ষােতর পালা। ঈেদর এ িদনিটেত ঘেরর দরওয়াজা সবার জন্য
েখালা। কােরা গৃেহ েমহমান হওয়ার জন্য এ িদেন েকান দাওয়ােতর প্রেয়াজন পেড়
না। আত্মীয় হওয়ারও প্রেয়াজন পেড় না। মহল্লার েয েকউ েয েকান গৃেহ কুশল
িবিনমেয় হািজর হেত পাের। এরূপ িনর্মল আেয়াজন িক অন্য ধর্েম আেছ? ইসলাম
েযমন জামায়াতবদ্ধ ভােব নামায আদােয়র উপর গুরুত্ব েদয়,েতমিন জামায়াতবদ্ধতা
ও সমাজবদ্ধতার গুরুত্ব েদয় উৎসব পালেনও। ঈেদর িদন েবশী েবশী মানুেষর সােথ
েদখা হেব, কুশল িবিনময় হেব এবং েকালােকািল হেব –েতমিন একিট লক্ষ সামেন
েরেখ নবীজী (সাঃ) সূন্নত হেলা ঈদগােহর নামােয এক পথ িদেয় যাওয়া এবং অন্য
পথ িদেয় েফরার।
ঈদ েদয় িমশন িনেয় বাঁচার নব প্রত্যয়
অনর্থক গাছ কাটা দূের থাক,গােছর একিট ডাল ভাঙ্গা বা পাতা েছড়াও ইসলােম
হারাম। ফেল েকািট েকািট বৃক্ষ িনধন কের উৎসব পালন কীরূেপ ধর্মীয় কর্ম
রূেপ গণ্য হেত পাের? অপর িদেক মদ্যপান এবং নাচ-গান ব্যক্িতর মন েথেক
আল্লাহর

স্মরণেক

ধ্যানমগ্নতা,এবং

িবলুপ্ত
িবচ্যুিত

কের।
আেন

িবনষ্ট

িসরাতুল

কের

মুস্তাকীম

সত্যসন্ধানী
েথেক।

অন্য

মানুেষর
বহুজািতর

উৎসেব েযমন মদ্যপান আেছ েতমিন নাচগাণ এবং অশ্িললতাও আেছ। ফেল প্রচণ্ডতা

পথভ্রষ্টতাও আেছ। শয়তান সরাসির আল্লাহেক অস্বীকার করেত বেল না,মুর্িতেকও
পুজা করেত বেল না। হযরত আদম (আঃ)েক ইবিলস কখনই এমন অবাধ্য হেত বেলিন।
িকন্তু িমথ্যা প্রেলাভেন েস ভূিলেয় িদেয়িছল মহান আল্লাহর েদয়া িনর্েদশেক।
ভুিলেয় েদয় আল্লাহর স্মরণ ও আনুগত্য। মদ্যপান ও নাচ-গান েতা েসিটই কের।
ফেল

মুসলমােনর

উৎসেব

েযমন

নাচগান

নাই,

েতমিন

মদ্যপানও

নাই।

েকানরূপ

অশ্িললতাও নাই। সকল প্রকার েভদা-েভদ ভূেল এক জামায়ােত নামায পড়া এবং
অন্যেক

বুেক

জিড়েয়

আিলঙ্গন

করা,িনজঘের

প্রিতেবশীেক

আপ্যয়ন

করা

হেলা

ইসলােমর সংস্কৃিত। এমন আিলঙ্গেণ ও আপ্যায়েন ধনী-দিরদ্র,আিমর-উমরাহ,শাসকপ্রজার মােঝ েকান দুরত্ব রাখার সুেযাগ নাই। বরং সবাইেক একই সমতেল খাড়া
কের। এবং িবলুপ্ত কের বর্ণেভদ, েগাত্রেভদ ও শ্েরণীেভেদর িবভক্িত। উচ্চতর
সমাজ িনর্মােণ অপিরহার্য হেলা মানুেষ মানুেষ এমন ভাতৃত্ব ও েসৗহার্দ।
সভ্যতর ও সমৃদ্ধতর সমাজ িনর্মােণ এমন ভাতৃত্ব হেলা সবেচেয় বড় পুঁিজ তথা
েসাস্যাল ক্যািপটাল। মুসলমােনর জীবেন এিটই েতা মহান িমশন। িমশন এখােন
িবভক্িতর েদওয়াল ভাঙ্গার। প্রকৃত মুসলমান ঈেদর উৎসবমুখর িদেনও েস পিবত্র
িমশন

ভূেল

না।

বরং

েস

িমশন

িনেয়

বাঁচায়

পায়

নব

প্রত্যয়।

সমগ্র

মানবসংস্কৃিতেত এমন পিবত্র ও সৃষ্িটশীল উৎসব িক দ্িবতীয়িট আেছ? (তৃতীয়
সংস্করণ, ২৫/০৭/১৪, দ্িবতীয় সংস্করণ ২/০৮/১৩), প্রথম সংস্করণ ১৭/০৮/১২
(২৯েশ রামাদ্বান, ১৪৩৩)।

