েদশ িনেয় ভাবনা-২
১.
শত েকািট টাকা দােনর েচেয়ও বড় সওয়ােবর কাজিট হয় কাউেক জাহান্নােমর আগুণ
েথেক বাঁচােনােত। তেব এ কােজর জন্য চাই পিবত্র েকার’আেনর গভীর জ্ঞান।
ইসলােম তাই নামায়-েরাযার আেগ জ্ঞানার্জন ফরজ করা হেয়েছ। তাই ঈমানদােরর
কাজ হেলা লাগাতর েস লক্ষ্েয জ্ঞােনর সামর্থ্য বাড়ােনা। এিটই হেলা মানব
জীবেনর সবেচেয় বড় সামর্থ্য। নবীজী (সাঃ) বেলেছন, যার জীবেন দু’িট িদন
অিতবািহত হেলা অথচ তার জ্ঞােনর ভান্ডাের েকান বৃদ্িধ ঘটেলা না -তার জন্য
ধ্বংস।
জান্নােতর এক ইঞ্িচ ভূিমও িহমালেয়র পাহাড় সমান েসানা িদেয়ও েকনা যায় না।
নবী-রাসূলগণ
বাঁচােনার

অর্থদােনর

উপকারিট

জন্য

করার

দুিনয়ােত

জন্যই

তারা

আেসনিন।

জাহান্নােমর

পৃিথবীপৃষ্েঠ

প্েরিরত

আগুণ

েথেক

হেয়িছেলন।

পৃিথবী পৃষ্েঠ এ কাজিটই সর্বশ্েরষ্ঠ কাজ। ইসলামী রাষ্ট্র প্রিতষ্ঠা হেল
েস

কাজিট

রাষ্ট্েরর

কের

রাষ্ট্েরর

এিটই

হেলা

িশক্ষা

সবেচেয়

ও

বড়

সাংস্কৃিতক

কল্যাণ।

প্রিতষ্ঠানগুিল।

এজন্যই

নবীজী

(সাঃ)র

ইসলামী
মিদনায়

িহজরেতর পর িনেজর ঘর না ঘের ইসলামী রাষ্ট্র প্রিতষ্ঠা কেরিছেলন। অথচ
আজেকর মুসিলমগণ ইসলামী রাষ্ঠ প্রিতষ্ঠা না কের স্েরফ মসিজদ-মাদ্রাসার
প্রিতষ্ঠায়
গাদ্দাির

সকল
হচ্েছ

শক্িত

িনেয়াগ

নবীজী(সাঃ)র

করেছ।

প্রিতিট

সর্বশ্েরষ্ঠ

মুসিলম

সূন্নেতর

ভূিমেত

সােথ।

এভােবই

তােদর

েস

গাদ্দািরর কারেণই শয়তান দখল জিমেয়েছ মুসিলম েদশগুিলেত। দািড় রাখা বা টুিপ
মাথায় েদয়ার সূন্নত পালন না হেল এরূপ ভয়ংকর ক্ষিত হয় না, যা হয় ইসলািম
রাষ্ট্র প্রিতষ্ঠা না িদেল

অপরিদেক সবেচেয় পােপর কাজ হেলা কােরা ঘের চুির-ডাকািত করা নয়। বরং েসিট
হেলা কাউেক জাহান্নােমর পেথ ধািবত করা। রাষ্ট্র ইসলাম িবেরাধী শক্িতর
হােত অিধকৃত হেল েস ভয়ানক েগানাহর কাজিট কের েদেশর িশক্ষা ও সাংস্কৃিতক
প্রিতষ্ঠানগুিল

এবং

েস

সােথ

িটিভ

ও

পত্র-পত্িরকাগুিল।

তখন

িশক্ষাপ্রিতষ্ঠােন ১৫-২০ বছর কাটােনার পরও েকার’আন বুঝার সামর্থ্য বােড়
না।

একই রূপ ভয়ংকর ক্ষিততর কাজিট কের েদেশর ইসলামচ্যুৎ েসক্যুলািরস্ট

বুদ্িবজীবীগণ।
তাই েদশ েথেক চুির-ডাকািত, মদজুয়া ও পিততাবৃত্িত িনর্মূল এবং মসিজদমাদ্রাসা প্রিতষ্ঠার েচেয়ও অধীক সওয়ােবর কাজিট হেলা ইসলাম িবেরাধী শক্িতর

হাত েথেক রাষ্ট্রেক মুক্ত করা। এবং পিরপূর্ণ ইসলামী রাষ্ট্র প্রিতষ্ঠা
েদয়া। ইসলােম এিটই সর্বশ্েরষ্ঠ ইবাদত। এেকই বলা হয় িজহাদ। এ কােজ শত্রুর
হােত প্রাণ েগেল িবনা িহসােব সােথ সােথ জান্নােত প্রেবশ করার েসৗভাগ্য
হয়। পিবত্র েকার’আেন েস ওয়াদা বার বার েদয়া হেয়েছ। এবং তােদর মৃত বলা
হারাম

করা

হেয়েছ।

এ

কােজর

যথাযথ

মর্যাদা

নবীজী

(সাঃ)র

সাহাবাগণ

বুেঝিছেলন। েস বুঝার মধ্েযই েতা প্রকৃত ঈমানদাির। ফেল তােদর মধ্য েথেক
শতকরা ৭০ ভাগ িজহােদর ময়দােন শহীদ হেয়িছেলন। অথচ আজেকর মুসিলমেদর মােঝ েস
বুঝ ক’জেনর? যারা িনেজেদরেক অআেলম বা আল্লামা মেন কেরন তােদর মােঝই বা
ক’জেনর? ফেল তারা েবেছ িনেয়েছ েরােগ েভােগ িবছানায় মারা যাওয়ােক। ফেল
শয়তােনর অনুসািরগণ শুধু রাষ্ট্েরর উপর নয়, তােদর ঘােড়র উপরও েচেয় বেসেছ।

২.
অসভ্য েচার-ডাকাত ও খুিন শাসকেদর উপর েখাদ নবীজী (সা:)র জ্ঞানগর্ভ ওয়াজও
কাজ েদয়িন। পিবত্র েকার’আেনর বাণীও তােদর িদেল আছড় কের না। েদায়া-দরুেদও
তােদর

িনর্মূল

করা

যায়

না।

ফেল

তােদর

িনর্মূেল

নবীজী

(সাঃ)

ও

তাঁর

সাহাবােদরও িজহােদ নামেত হেয়েছ। দুর্বৃত্তেদর শাসন িনর্মূল কের তাঁেক
ইসলামী রাষ্ট্র িনর্মাণ করেত হেয়েছ। এবং েস িজহােদ অিধকাংশ সাহাবােক শহীদ
হেত হেয়েছ। শুধু মসিজদ-মাদ্রাসা গেড় িক সভ্য সমাজ ও রাষ্ট্র গড়া যায়?
েসিট সম্ভব হেল বাংলােদশ দুর্বৃত্েত ৫ বার িবশ্ব-চ্যাম্িপয়ান না হেয়
সবেচেয় দুর্নীিতমুক্ত সভ্য েদেশ পিরণত হেতা। কারণ দুিনয়ার আর েকাথাও এেতা
মসিজদ-মাদ্রাসা নাই -যা বাংলােদেশ আেছ।
৩.
েনপাল,

মালদ্বীপ,

শ্রীলংকা

ও

পািকস্তােনর

ন্যায়

িবশ্েবর

বহুেদশ

সভ্য

গণতান্ত্িরক সমাজ প্রিতষ্ঠার পেথ বহুদূর এিগেয় েগেছ। েসসব েদেশর অেনক
ব্যর্থতা থাকেলও এরূপ অসভ্যতা নাই েয, একজন রােতর েভাট-ডাকাতেক মাননীয়
প্রধানমন্ত্রী বেল শ্রদ্ধা জানােত হেব। তােদর িবশাল কৃিতত্ব েয অসভ্য
স্ৈবরাচাির

শাসকেদর

তারা

িবদায়

িদেত

সমর্থ

হেয়েছ।

িকন্তু

১৭

েকািট

বাংলােদশী েস সামর্থ্য এখেনা অর্জন করেত পািরিন। েপাষাক রপ্তানী, িচংিড়
রপ্তানী ও মানব রপ্তানী বািড়েয় িক এ অসভ্যতা ঢাকা যায়?
৪.
েকান

পাড়ায়

েচার-ডাকােতর

আিধপত্য

থাকেল

েস

পাড়ায়

ভদ্রেলােকর

বসবাস

অসম্ভব হেয় পেড়।েতমিন রাষ্ট্র যখন েচার-ডাকাতেদর দখেল যায় তখন িনরীহ
আবরার ফাহােদর িনর্মম ভােব লাশ হেত হয়। তখন শুধু থানা বা েজলখানা গুিলই

নয়, িবশ্বিবদ্যালেয়র হলগুিলও িনর্যাতেনর েকন্দ্ের পিরণত হয়।
৫.
সশস্ত্র

েভাট-ডাকাতেদর

রুখার

সামর্থ্য

যখন

িনরস্ত্র

জনগেণর

পুিলশ এবং েসনাবািহনীও যখন ডাকাতেদর সঙ্িগ হয় এবং িবচারকগণও

থােক

না,

যখন েভাট-

ডাকািতেক আইনিসদ্ধ এবং ডাকাতেদর সরকারেক ৈবধ সরকার বেল -তখন িনর্বাচেনর
মাধ্যেম

েভাট-ডাকাতেদর

সরােনা

যােব

এমনিট

যারা

ভােব

তােদর

মানিসক

েথেক

বাঁচার

িচিকৎসার জন্য পাগলা গারেদ ভর্িত করা উিচত।
৬.
ঈমানদােরর

লক্ষণ,

েস

প্রিতক্ষণ

বাঁেচ

জাহান্নােমর

আগুণ

িচন্তা িনেয়। ফেল পাপ েথেক বাঁচা এবং ভাল কােজ তাড়াহুড়ািট তার মােঝ
প্রবল। অপর িদেক েবঈমান বাঁেচ আেখরাতেক ভূেল; ফেল েস পােপর পেথ না্েম এবং
েচার-ডাকাত ও েভাট-ডাকাত হয়।
৭.
গরুছাগেলরা ঘাস েপেলই খুিশেত মাথা নােড়, গলার রিশটা িনেয় ভােব না। যারা
পশু চিরত্েরর মানুষ তারা সরকােরর চাকুির েপেল খুিশেত িনরপরাধ মানুষেদর
ফাঁিসেত চড়ায় ও িপিটেয় হত্যা কের। বাংলােদেশ এেদর সংখ্যািট িবশাল। এরাই
েদেশর মূল শত্রু। এেদর কারেণই েদশ দুর্বৃত্তেদর দখেল যায়। েকান সভ্য েদেশ
এমনিট ভাবা যায় না।
৮.
১৯৪৭’েয় ভারেতর েপট েকেট পািকস্তােনর জন্ম হেয়িছল পৃিথবীর সর্ববৃহৎ ও
সবেচেয় শক্িতশালী মুসিলম

রাষ্ট্র রূেপ েবেড় উঠার জন্য। ভারেতর গর্ব,

একাত্তের যুদ্ধ কের পািকস্তান েভঁঙ্েগ েগালাম একিট বাংলােদশ জন্ম িদেত
েপেরেছ। এবং এ েগালামীেকই হািসনা ও তার দেলর েলােকরা স্বাধীনতা বেল উৎসব
করেছ। ভারেতর আেরা গর্ব, কাশ্িমরেক েগালাম বািনেয় রাখেত েসখােন বহু হাজার
েকািট টাকা ব্যেয় ৮ লাখ ভারতী ৈসন্য রাখেত হচ্েছ। অথচ বাংলােদেশ েস কাজিট
করেছ েদশিটর েভাট-ডাকাত সরকার এবং সরকােরর অনুগত েসনাবািহনী ও পুিলশ
বািহনী। ফেল কাশ্িমেরর গ্রােম ঢুকেত ভারতীয়রা ভয় পায়, িকন্তু বাংলােদেশর
মধ্য িদেয় চলাচেল বা েদশিটর সমুদ্রবন্দরগুিলেত েপৗঁছেত ভারেতর েস ঝুঁিক
নাই। েসগুিল েযন ভারেতরই িনজস্ব সড়ক ও বন্দর।
৯.

সবেচেয় বড় ডাকািত কােরা গৃেহ হানা েদয়া নয়। বরং েভাট ডাকািতর মাধ্যেম
পুরা েদেশর উপর ডাকািত করা।বাংলােদশ আজ এই ডাকাতেদরই দখেল।
১০.
েদেশ খুন,গুম, ধর্ষণ ও স্ৈবরশাসেনর অসভ্যতা েদেখও েয ব্যক্িত নীরব থােক,
বুঝেত হেব েস িনেজও তােদর ন্যায় অপরাধী অথবা িবেবক শূণ্য। বাংলােদেশ এরূপ
অপরাধী অথবা িবেবক শূণ্য মানুেষর সংখ্যািট অিত িবশাল। ফেল ৭০ লাখ জনসংখার
হংকং’েয় বা ৫০ লাখ জনসংখ্যার েলবানেন েযরূপ লক্ষ লক্ষ মানুেষর িদেনর পর
িদন সরকার িবেরাধী িমিছল হয় -েসিট ১৭ েকািট মানুেষর বাংলােদেশ ভাবাও যায়
না। অথচ হংকং বা েলবানেনর জনগেণর িবপদিট এমন নয় েয, তােদর েদশ বাংলােদেশর
ন্যায় েভাট ডাকাতেদর দখেল েগেছ।

েদশ িনেয় ভাবনা-১
১.
একাত্তের

ভারত

এক

িঢেল

দুই

পািখ

েমেরেছ।

এক).পািকস্তানেক

েভঁঙ্েগেছ।

দুই). বাংলােদশেক েগালাম বািনেয়েছ। এভােব িবপুল ভােব েবেড়ছ ভারেতর শক্িত
এবং

দুর্বল

হেয়েছ

মুসিলমগণ।

ভারেতর

কামান

এখন

২০

েকািট

মুসিলমেদর

িবরুদ্েধ।
ভারতীয় েস প্রকল্েপর সােথ সহেযািগতার েচতনাই হেলা একাত্তেরর েচতনা। আজ েস
েচতনাই িনেয়ই কাজ করেছ েশখ হািসনা ও তার দেলর েলােকরা। ফেল সমুদ্রবন্দর,
কিরেডার, নদীর পািন, গ্যাসসহ ভারত যাচ্েছ েশখ হািসনা তাই িদচ্েছ। কারণ
ভারতেক শক্িতশালী করার জন্য েসগুিল েদয়ােক েশখ হািসনা অপিরহার্য মেন কের।
জািতসংেঘর প্রস্তাব অনুযায়ী কাশ্িমর সমস্যার সমাধান হেত হেব কাশ্িমরীেদর
রােয়র িভত্িতেত। ভারত েস প্রস্তাব না েমেন গােয়র েজাের ভারত ভূক্ত করার
জন্য েসখােন আগ্রাসন চালাচ্েছ। েসখােন গণহত্যা ও দমন প্রক্িরয়া চালােত
ভারত েসখােন ৮ লাখ ৈসন্য সমােবশ কেরেছ। িবশ্েবর মুসিলমগণ কাশ্িমরীেদর
পক্েষ। িকন্তু েভাট-ডাকাত হািসনা ভারেতর পােশ দাঁিড়েয়েছ। এভােব মুসিলম
স্বার্েথর সােথ গাদ্দাির কের ভারেতর পােশ দাঁড়ােনাটাই

হেলা একাত্তেরর

েচতনা। এ েচতনার যারা িবেরাধী তারা শুধু একাত্তেরর রাজাকারই নয়, আজেকর
এবং ভিবষ্যেতর রাজাকারও।

২.
সভ্য শাসেকরা শুধু অর্থৈনিতক উন্নয়ন িনেয় ভােব না, দারুন ভােব
মানব-উন্নয়ন তথা মানেবর চিরত্েরর উন্নয়ন িনেয়। নইেল সভ্য সমাজ
িনর্িমত হয় না। অপর িদেক ডাকাত সর্দােরর মূল ভাবনািট িনজ দেল
ডাকােতর সংখ্যা বৃদ্িধ িনেয়। অসভ্য েভাট-ডাকাত সরকারর মনেযাগিট
তাই জনগেণর চিরত্র ধ্বংস িনেয়। কারণ, এ পেথ দুর্বৃত্ত বৃদ্িধর
সােথ সােথ তার সমর্থকও বােড়। েস প্রেয়াজন েমটােতই েভাট-ডাকাত
হািসনার অসভ্য সরকার পিরকল্িপত ভােব েদেশ েচার-ডাকাত-ধর্ষক ও
সন্ত্রাসীেদর সংখ্যায় িবপুল ভােব বৃদ্িধ ঘটাচ্েছ।
৩.
েভাট ও িমিছেলর অিধকার বৃিটশ ও পািকস্তান আমেলও িছল। তখনও
িনরেপক্ষ িনর্বাচন হেয়েছ। পািকস্তান আমেল শত শত িমিছল ও িমিটং
কেরেছ মুিজব। িকন্তু েভাট-ডাকাত হািসনা েস অিধকার বাংলােদশীেদর
িদেত রাজী নয়। েস েমৗল অিধকার িনিষদ্ধ কেরেছ িনেজর অৈবধ গিদ
বাঁচােত। এিটই হেলা িনেরট অসভ্য শাসেনর দুর্েভাগ।

৪.
েদেশ আইেনর শাসন থাকেল হািসনােক েভাট ডাকািতর অপরােধ েজেল েযেত হেতা।
হািসনা তাই আইেনর শাসেনর বদেল তার দেলর ক্যাডারেদর শাসন প্রিতষ্ঠা
কেরেছ। শুধু পুিলশ বািহনী নয়, আদালেতও ঢুিকেয়েছ তার দলীয় ক্যাডারেদর। ৫.

৫,
েভাট-ডাকাত হািসনােক মাননীয় বলেল একজন দুর্বৃত্তেক সন্মান
করা হয়। এবং তােত দুর্বৃত্িতেক ৈবধতা েদয়া হয়। ইসলােম এিট হারাম। েকার’আন
দুর্বৃত্তেদর িনর্মূেলর হুকুম েদয়, সন্মান করেত নয়।

৬.
েচার-ডাকাত ক্ষমতায় েগেল পুিলেশর কাজ হয় শাসক দেলর খুিন ও েচার-ডাকাতেদর
পাহারা েদয়া। জনগণেক পাহারা েদয়ার গরজ তােদর থােক না। িনেজেদর িনরাপত্তা
িনশ্িচত করেত তাই জনগণেক েচার-ডাকাতেদর সরকারেক হটােত হয়। নইেল অসভ্যতা
িনেয় বাঁচেত হয়। এমন েদেশ হাজার হাজার আবরার ফাহাদ লাশ হেব এবং নুসরত
জাহানেক আগুেণ পুিড়েয় হত্যা করা হেব -েসিটই অিত স্বাভািবক।

৭.
েকান পিরবাের েচার-ডাকাত জন্ম িনেল েস পিরবােরর ইজ্জত থােক না।
েতমিন েকান েদেশ হািসনার ন্যায় েভাট-ডাকাত প্রধানমন্ত্রী হেল
িবশ্বমােঝ েস েদেশরও ইজ্জত থােক না। কারণ, িবশ্ববাসী অন্ধ নয়।
তারা েদেখ, েকান েদেশ কারা ক্ষমতায়। েচার-ডাকাত ও েভাট-ডাকাত
ক্ষমতায় েগেল িবশ্বব্যাপী েসিট খবর হয়। এমন একিট েচতনার কারেণই
যােদর আত্মসম্মান আেছ েসরূপ েকান সভ্য জনগণ কখেনাই অসভ্য েভাটডাকাতেক িনজ েদেশর প্রধানমন্ত্ির রূেপ বরদাশত কের না। েস অসভ্য
শাসন িদেত সভ্য জনগণ তাই যুদ্ধ কের।

৮.
বাংলােদেশ উন্নিত যা হচ্েছ েস কৃিতত্ব জনগেণর। েচার-ডাকাতেদর হােত
না

েগেল

আেরা

উন্নিত

হেতা।

বাংলােদেশর

জনগণ

এক

কােল

েদশ

শ্েরষ্ঠ

বস্ত্রিশল্েপর জন্ম িদেয়িছল। েভাট-ডাকাত হািসনা যা বািড়েয়েছ তা হেলা
খুিন, েচার-ডাকাত ও ধর্ষকেদর সংখ্যা।

৯.
বাংলােদেশ দুর্নীিত দমন কিমশন (দুদক) রেয়েছ। হািসনা ক্ষমতায় আসেলা েভাট
ডাকািতর ন্যায় িবশাল দুর্নীিত কের। িকন্ত েস দুর্নীিতর িবচার কই? েভাটডাকাত হািসনার িবরুদ্েধ ব্যবস্থা না িনেয় দুর্নীিত দমন কিমশন প্রমাণ
কেরেছ এ সংস্থার কর্তাব্যক্িতগণ িনেজরা কতটা দুর্নীিতেত ডুেব আেছ।

১০.
বাংলােদেশর জনগেণর জন্য সবেচেয় লজ্জার িবষয়িট হেলা েচার-ডাকাত ও খুিনেদর
কােছ িবচার িভক্ষা করেত হচ্েছ। সভ্যেদেশ যােদর বসবাস হয় কারাগাের তারাই
সমগ্র েদশেক কারাগাের পিরণত কেরেছ।

িমথ্যার সুনািম এবং দুর্বৃত্তঅিধকৃত বাংলােদশ
িমথ্যার নাশকতা
“িমথ্যা সকল পােপর মা”–এ উক্িতিট েকান সাধারণ িবজ্ঞজেনর কথা নয়। বেলেছন,
সর্বকােলর সর্বশ্েরষ্ঠ মহামানব ও মহাজ্ঞানী হযরত মহম্মদ (সাঃ)। এ উক্িতর
মােঝ লুিকেয় আেছ দুর্বৃত্ত-মুক্ত সভ্য ব্যক্িত, সমাজ ও রাষ্ট্র িনর্মােণর
এক িবপ্লবী দর্শন। রাস্তাঘাট, কৃিষ, কলকারখানা বা তাজমহল িনর্মােণর েচেয়
অধীক

গুরুত্বপূর্ণ

হেলা

মানব-উন্নয়ন।

েস

জন্য

অিত

অপিরহার্য

হেলা

ব্যক্িতর জীবন েথেক িমথ্যা িনর্মূল। অপরিদেক িমথ্যার সুনািমেত গেড় উেঠ এক
অসভ্য ব্যক্িত ও রাষ্ট্র। তখন েদশ ইিতহাস গেড় চুিরডাকািত, েভাট-ডাকািত,
গুম-খুন, সন্ত্রাস ও ধর্ষেণর ন্যায় নানারূপ দুর্বৃত্িতেত। এবং এরই আধুিনক
উদাহরণ হেলা বাংলােদশ। মানব জািতর ইিতহােস সবেচেয় বড় নাশকতািট কখেনাই
েরাগ-জীবানুর হােত ঘেটিন, ঘেটেছ িমথ্যার সুনামীেত। েস নাশকতািট দুিনয়ােতই
েশষ

হয়

না,

পরকােল

জাহান্নােম

টােন।

যুেগ

যুেগ

এিটই

শয়তান

ও

তার

অনুসািরেদর িমশন।
েয শক্িতর বেল মহান নবীজী (সাঃ) সর্বকােলর সর্বশ্েরষ্ঠ সভ্যতার জন্ম িদেত
সফল হেয়িছেলন -েসিট েকান সামিরক বল িছল না। েসিট িছল মুসিলমেদর চািরত্িরক
বল। েস চািরত্িরক বল সম্পন্ন ব্যবসায়ীেদর েদেখই ইন্েদােনিশয়ার জনগণ দেল
দেল

মুসিলম

হেয়

যায়।

েস

চািরত্িরক

বেলর

কারণ,

নবীজী

(সাঃ)

তাঁর

অনুসািরেদর মুক্িত িদেয়িছেলন িমথ্যা বলার পাপ েথেক। এবং অভ্যস্থ করেত
েপেরিছেলন জীবেনর প্রিত পেদ সত্য বলায়। সমােজ সত্যবািদতা এতটাই প্রিতষ্ঠা
েপেয়িছল েয, মৃত্যদন্ডপ্রাপ্ত আসামীেকও িবচারক জািমন িদেত ইতস্ততঃ কেরিন
-এ িবশ্বােস েয, েস ব্যক্িত িফের এেস মৃত্যুদন্ড মাথা েপেত েমেন িনেব।
মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত ব্যক্িতর সত্যবাদীতার উপর প্রবল িবশ্বােস তার পক্েষ
আদালেত জািমন রূেপ খাড়া হওয়া ব্যক্িতরও েসিদন অভাব হয়িন। ওয়াদা মািফক
আদালেত িফের এেস মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামী প্রমাণ কেরেছন, এ জীবেন মৃত্যু
সহনীয়; িকন্তু অসহনীয় িছল ওয়াদা ভঙ্গ কের মহান আল্লাহতায়ালার দরবাের
িমথ্যুক রূপ হািজর হওয়া। এসব ঘটনাগুেলা আজও ইিতহােস অম্লান হেয় আেছ।
ব্যক্িতর চিরত্র ও গুণাগুণ িবচার সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ িবচারিট হয় েস কতটা
সত্যবাদী তা েদেখ। েস িবষয়িট জানার জন্য েকান গেবষণার প্রেয়াজন পেড় না।
েসিট

বুঝা

যায়

মুখ

েথেক

উচ্চািরত

উক্িতর

মােঝ।

এক্েষত্ের

হযরত

আলী

(রাঃ)’র জ্ঞানগর্ভ একিট উক্িত হেলা, “মানুেষর ব্যক্িতত্ব তার িজহবােত”।

এর

অর্থ,

মানুেষর

ব্যক্িতত্ব

তার

ৈদিহক

বংশমর্যাদায় প্রকাশ পায় না। প্রকাশ পায়,
নবীজী

(সাঃ)’র

সাহাবাকুেল

অিত

জ্ঞানী

বল,

অর্থ-সম্পদ,

গােয়র

রং,

মুখ খুলেলই। হযরত আলী (রাঃ)

রূেপ

গণ্য

হেতন।

নবীজী

(সাঃ)র

হাদীস, “আিম জ্ঞােনর গৃহ এবং আলী েস গৃেহর দরজা।” হযরত আলী (রাঃ)’র
জ্ঞােনর েস গভীরতািট ধরা পেড় তার রিচত িকতাব “নাহাজুল বালাগা”র মধ্েয।
কথা হেলা, ব্যক্িতত্েবর অর্থ িক? ব্যক্িতত্ব হেলা চিরত্র, জ্ঞান ও গুেণর
এমন এক িমশ্রন যার িভত্িতেত গেড় উেঠ ব্যক্িতর িনজস্ব এক পিরচয় যা তােক
অন্যেদর

েথেক

পৃথক

কের।

তেব

চিরত্েরর

িনর্মােণ

সবেচেয়

গুরুত্বপূর্ণ

উপাদানিট হেলা সত্যবািদতা। স্েরফ ইট, বািল, েলাহা ও সুড়িক িদেয় ইমারাত
গড়া যায় না। েস জন্য অপিরহার্য হেলা িসেমন্ট। ব্যক্িতর চিরত্ের েতমিন
িসেমন্েটর

কাজ

কের

সত্যবাদীেত।

িমথ্যাবাদীেদর

ৈদিহক

বল,

েমধা,

শ্রম,

কর্মকুশলতা যতই থাক, তােদর েযমন চিরত্র থােক না, েতমিন ব্যক্িতত্বও থােক
না। তােদর পক্েষ অিত সহজ হয় ব্যক্িতত্বহীন ও অপরাধী রূেপ েবেড় উঠা।
সত্যবাদীতা

ব্যক্িতেক

েলাভ-লালসায়

েহেল

পড়া

েথেক

বাঁচায়।

অপরিদেক

িমথ্যুকগণ স্বার্থ হািসেলর সুেযাগ েদখেলই েহেল পেড়। তােদর চিরত্ের েকান
স্থায়ী রূপ থােক না, তারা বহুরূপী হয়। বাংলােদেশর রাজনীিতেত এরাই কখেনা
ফ্যািসস্ট, কখেনা জািতয়তাবাদী, কখেনা চীনপন্িথ, কখেনা ভারতপন্িথ, আবার
কখেনা মার্িকনপন্িথ হয়। কখেনা আবার হজ্ব-ওমরায় যায়, মাথায় পিট বােধ, হােত
তাসিবহ েনয় এবং

তাবিলেগর মজিলেসও হািজর

হয়।

ঈমােনর প্রকাশ সত্যবাদীতায়
মানব সমােজ সর্বদাই দু’িট পক্ষঃ এক). সত্েযর পক্ষ; দুই). িমথ্যা পক্ষ।
ব্যক্িতেক সৎ, ধার্িমক ও েদশপ্েরিমক বানােনার লক্ষ্েয সর্বেচেয় জরুরী
হেলা তােক সত্যবািদ বানােনা। সত্যবািদ হওয়াটাই হেলা জীবেনর সবেচেয় বড়
সাফল্য এবং মানব জীবেন এিটই সবেচেয় বড় িবপ্লব। তেব এ িবপ্লব কখেনাই
পানাহাের আেস না। এজন্য জরুরী হেলা েচতনায় িবপ্লব। েস িবপ্লেবর জন্য
জরুরী হেলা মহান আল্লাহতায়ালা এবং পরকােল িবচার িদেন জবাবেদহীতার উপর
পূর্ণ ঈমান। ঈমানদারীর প্রকাশ েযমন সত্যবাদীতায়, েবঈমানীর প্রকাশ েতমিন
িমথ্যাবাদীতায়। মানব তখনই সত্যাবািদ হয়, যখন েস বুঝেত পাের তার ঘােড়
সর্বাবস্থায় েফরশতা বেস আেছ এবং তার প্রিতিট কথার উপর মহান আল্লাহতায়ালার
পক্ষ

েথেক

লাগাতর

নজরদাির

আেছ।

িসিসিটিভ

িবকল

হয়,

িকন্তু

িনেয়ািজত

েফেরশতারা কখেনাই দািয়ত্ব পালেন ক্ষান্ত েদন না। ঈমানদােরর মেন েয ভয়িট
সব সময় কাজ কের তা হেলা, িমথ্যা বলার অপরােধ তােক পরকােল জবাব িদেত হেব।
ফেল ঈমানদােরর পক্েষ অসম্ভব হয় িমথ্যাচাির হ্ওয়া।
অথচ

আল্লাহতায়ালার

উপর

ঈমান

এবং

পরকােল

জবাবেদহীতার

ভয়

না

থাকােত

সত্যবািদ হওয়া অসম্ভব হয় েবঈমােনর পক্েষ। েক কতটা ঈমানশূণ্য, েস িবষয়িট
অিত

িনখুঁত

ভােব

ধরা

পেড়

েক

কতটা

িমথ্যা

বলেলা

তা

েথেক।

পরকােল

জবাবেদহীতার ভয় না থাকােত েবঈমােনর কথা ও চিরত্েরর উপর েকান লাগাম থােক
না। অথচ ঈমানদােরর উপর েস লাগামিট হেলা তার ঈমান এবং পরকােল জবাবেদহীতার
ভয়।

তাই তােক শুধু পানাহাের হারাম-হালােলর বাছ-িবচার করেল চেল না। তােক

েকানিট সত্য েকানিট িমথ্যা েসিদেক নজর েরেখ প্রিতিট বাক্য উচ্চারণ করেত
হয়। গলায় রিশ না থাকেল গরু েযখােন গাস পায়, েসখােনই মুখ েদয়। হারামহালােলর

িবচার

েস

কের

না।

েতমিন

ঈমানশূণ্য

ব্যক্িতও

েযখােনই

িনেজর

স্বার্থ হািসেলর সুেযাগ েদেখ েসখােন যা খুিশ বেল এবং যা খুিশ তা কের। তার
পক্েষ তখন অসম্ভব হয় সৎ ও চিরত্রবান হওয়া। তােদর সামেন দুর্বৃত্িতর সকল
রাস্তা

তখন

খুেল

যায়।

এমন

একিট

িমথ্যাচাির

জনেগাষ্িঠ

দুর্বৃত্িতেত

িবশ্বব্যাপী েরকর্ড গেড়।
সভ্য সমাজ িনর্মােণ বড় বাধা দুর্বৃত্ত-অিধকৃত সরকার
রাষ্ট্েরর বুক েথেক িমথ্যা এবং েস সােথ দুর্বৃত্ত িনর্মূেলর কাজিট স্েরফ
পুিলশ িদেয় হয় না, েসিট শুরু করেত হয় জনগেণর মােঝ আল্লাহতায়ালার উপর ঈমান
এবং

পরকােল

জবাবেদহীতার

ভয়েক

বদ্ধমূল

কের।

এবং

েস

কােজ

মহান

আল্লাহতায়ালার েদয়া কার্যকর হািতয়ারিট হেলা পিবত্র েকার’আন। তাই ইসলাম
কবুেলর প্রথম মুহুর্েত েয ইবাদতিট প্রথম ফরজ হয় েসিট হেলা েকার’আেনর
জ্ঞানার্জন। মুসিলমেদর উপর ৫ ওয়াক্ত নামায ফরজ হেয়িছল নবীজী (সাঃ)’র উপর
নবুয়েতর দািয়ত্ব েদয়ার ১১ বছর পর। অথচ বাংলােদেশ পিবত্র েকার’আন েথেক
জ্ঞানার্জেনর ফরজ পালেন সবেচেয় বড় বাধািট সৃষ্িট কেরেছ সরকার। সরকােরর
িশক্ষানীিতর কারেণ বাংলােদেশর একজন ছাত্রেক িবশ্বিবদ্যালেয়র িশক্ষা েশষ
করেত হয় পিবত্র েকার’আন েথেক একিট আয়াত না বুেঝই। ফেল ছাত্রেদর মেন
কীরূেপ গেড় উঠেব আল্লাহর ভয়? কীভােব গেড় উঠেব সত্যবািদতা ও চিরত্র? এেত
কেলজ-িবশ্বিবদ্যলেয় পিরণত হেব খুিন, ধর্ষক ও নানারূপ দুর্বৃত্ত উৎপাদেনর
কারখানায়

–েসিট

িক

স্বাভািবক

নয়?

বাংলােদেশর

েমিডক্যাল

ও

েডন্টাল

কাউন্িসল সম্প্রিত িরেপার্ট িদেয়েছ, েদেশ প্রিত বছর ৫ লােখর েবশী িশশুর
জন্ম হয় অপ্রেয়াজনীয় িসজািরয়ােনর মাধ্যেম। যা হয় েদেশর প্রাইেভট ক্িলিনক
ও হাসপাতালগুেলােত। (সূত্রঃ প্রথম আেলা, ১৮.১০.২০১৯)। আর তােত বহু হাজার
েকািট টাকা ডাকািত হেয় যায় জনগেণর পেকট েথেক। েমধাবী ছাত্রগণ েমেডক্যাল
কেলেজ

ঢুেক

কীরূপ

অর্থেলাভী

ডাকােত

পিরণত

হয়

এ

হেলা

তার

প্রমাণ।

ইঞ্িজনয়ািরং ইউিনভার্িসিটেত ঢুেক কীরূপ খুিনেত পিরণত হয় েস প্রমাণ েতা
িমলেলা সম্প্রিত বুেয়েট আবরার হত্যার মধ্য িদেয়। এসব দুর্বৃত্তেদর হােতই
অিধকৃত

বাংলােদেশর

প্রশাসন,

রাজনীিত,

আইন-আদালত,

বুদ্িধবৃত্িত

এবং

সাংবািদকতা। সভ্য মানব, সভ্য সমাজ ও সভ্য রাষ্ট্র িনর্মােণর পেথ সবেচেয়

বড় বাধা দুর্বৃত্তেদর এ অিধকৃিত।

েদশ িক কিবরা গুনাহর আবাদভূিম?
প্রশ্ন হেলা িমথ্যা ও িমথ্যুেকর সংজ্ঞা িক? যা সত্য নয় েসরূপ প্রিতিট
কথাই িমথ্যা। এবং েয ব্যক্িত সমােজ িমথ্যা রটায় েসই িমথ্যুক। েশখ মুিজব ও
েশখ হািসনার অপরােধর তািলকািট িবশাল। তেব সবেচেয় বড় অপরাধিট হেলা, তারা
িনেজরা শুধু িমথ্যুক হয়িন, িমথ্যাচাির বািনেয়েছ বাংলােদেশর বহু েকািট
মানুষেক। শত শত িমথ্যার মােঝ েয িমথ্যািট ছিড়েয় েশখ মুিজব িমথ্যাচািরতায়
িবশ্বেরকর্ড গেড়েছ, েসিট হেলা ১৯৭১’েয় িতিরশ লাখ িনহেতর িমথ্যা। অথচ
একাত্তেরর ৯ মাস যুদ্ধ কােল মুিজব বাংলােদেশ িছেলন না। পািকস্তােনর েজল
েথেক েফরার পেথ িতিন েস িমথ্যািট বেলিছেলন লন্ডেন এক সাংবািদেকর প্রশ্েনর
জবােব। সাংবািদেকর প্রশ্নিট িছল, একাত্তেরর যুদ্েধ বাংলােদেশ কতজন িনহত
হেয়েছ তা িনেয়। েস প্রশ্েনর উত্তরিট েকান ব্যক্িতরই জানার কথা িছল নয়।
কারণ জানেত হেল েস জন্য েতা েদশব্যাপী জিরপ করেত হয়। না েজেন যা বলা হয়,
েসিটই েতা িমথ্যা। তাই েয ব্যক্িত সত্য বলায় আগ্রহী েস েকন িমথ্যুক হওয়ার
ঝুঁিক

িনেব?

ফেল

েশখ

মুিজব

সত্যবাদী

হেল

তার

জবাবিট

হেতা

এরূপঃ

“এ

মুহুর্েত েস সংখ্যা বলা যােব না। একমা্ত্র েদশ ব্যাপী জিরপ কেরই বলা যােব
কত জন িনহত হেয়েছ।” িকন্তু িমথ্যাচাির মুিজেবর সত্য কথা বলা িনেয় েকান
আগ্রহ িছল না। ফেল বলেলন িভত্িতহীন একিট িমথ্যা। িমথ্যা রচনায় তথ্য লােগ
না, জিরেপর প্রেয়াজন পেড় না। বলেলন, িনহত হেয়েছ ৩০ লাখ। েসিট িমথ্যািটই
বাংলােদেশর ইিতহােস ঠাঁই েপল।
প্রশ্ন হেলা, েয িমথ্যা কথািট বেল মুিজব িমথ্যাবািদতায় ইিতহাস গড়েলা, েস
িমথ্যার িক েকান িনরেপক্ষ পিরমাপ হেয়েছ? হয় িন। িমথ্যা বলা এবং িমথ্যােক
স্বীকৃিত েদয়া যখন সংস্কৃিতেত পিরণত হয়, তখন েক কতবড় িমথ্যা বল্েলা -তা
িনেয় েকান িবচার বেস না। েস িমথ্যা িনেয়্ও েকান িচন্তাভাবনা হয় না। বরং
অপরাধ গণ্য হয় িমথ্যার িবরুদ্েধ খাড়া হওয়ািট। একাত্তের বহু মানব িনহত
হেয়েছ। প্রিতিট হত্যাই অপরাধ। িকন্তু িতিরশ লাখ নয়, এক েকািট বা তার েচেয়
েবশী মানুষ িনহত হেলও িমথ্যা বলার নয় কিবরা গুনাহ জােয়জ হয় না। িতিরশ
লােখর িমথ্যােক প্রিতষ্ঠা েদয়ার মধ্য িদেয় েকািট েকািট মানুষ পিরণত হেয়েছ
িমথ্যুেক এবং বাংলােদশ পিরণত হেয়েছ িমথ্যার ন্যায় কিবরা গুনাহ আবােদর
উর্বর ভূিম। এবং অপরাধ গণ্য হয় এ িমথ্যােক িমথ্যা বলা। অথচ সভ্য েদেশ
িমথ্যুক ব্যক্িত অেযাগ্য গণ্য হয় েয েকান সরকাির চাকুিরর জন্েয। েকান
মন্ত্রী িমথ্যা বলেল তার মন্ত্রীত্ব েকেড় েনয়া হয়।

ইসলােমর েগৗরব যুেগ

িমথ্যাবািদগণ অেযাগ্য গণ্য হেতা আদালেত সাক্িষদােনর জন্য; এবং অেযাগ্য

গণ্য হেতা হাদীস বর্ণনার জন্য। িনিষদ্ধ িছল িমথ্যুকেক িশক্ষক বা মসিজেদর
ইমােমর পেদ বসােনা। অথচ বাংলােদেশ মুিজব ও হািসনার ন্যায় িমথ্যাবাদীও
েদেশর

প্রধানমন্ত্রী

হয়!

িমথ্যাবাদী

মুিজবেক

সর্বকােলর

সর্বশ্েরষ্ঠ

বাঙালী রূেপ প্রিতষ্ঠা েদয়ারও েচষ্টা হয়!
িতিরশ লাখ িনহেতর তথ্যিট েয কীরূপ প্রকান্ড িমথ্যা –েসিট সামান্য ভাবেল
একজন প্রাইমাির স্কুেলর ছাত্রও সহেজ েটর পােব। িকন্তু বাংলােদেশ সুপ্িরম
েকার্েটর

িবচারপিত,

িবশ্বিবদ্যালেয়র

প্রেফসর,

পত্িরকার

সম্পাদক

বা

পার্লােমন্েটর সদস্যও এতবড় িবশাল িমথ্যা িনেয় ভাবেত রাজী নয়, েস িমথ্যার
িবরুদ্েধ মুখ খুলেতও রাজী নয়। িমথ্যার কােছ নীরেব আত্মসমর্পেণই তােদর
আনন্দ। িতিরশ লােখর অর্থ িতন িমিলয়ন। একাত্তের বাংলােদেশর েমাট জনসংখ্যা
িছল সােড় সাত েকািট অর্থাৎ ৭৫ িমিলয়ন। েয েকান স্কুল ছাত্রও িহসাব কের
েবর করেত পাের, সােড় ৭ েকািটর (৭৫ িমিলয়ন) মােঝ িতিরশ লাখ (িতন িমিলয়ন)
মানুেষর মৃত্যু হেল প্রিত ২৫ জেন একজনেক মারা েযেত হয়। েয গ্রােম ১ হাজার
মানুেষর বাস েস গ্রােম মারা েযেত হয় ৪০ জনেক। ঘটনাক্রেম েস গ্রােম েকউ
মারা না েগেল পরবর্তী গ্রামিট যিদ হয় ১ হাজার মানুেষর বসবাস তেব েসখান
েথেক মারা েযেত হেব কমপক্েষ ৮০ জনেক। েয থানায় ১ লাখ মানুেষর বাস েসখােন
মারা েযেত হেব ৪ হাজার মানুষেক। প্রিত থানায় ও প্রিত গ্রােম িনহতেদর
সংখ্যা এ হাের না হেল ৩০ লােখর সংখ্যা পূরণ হেব না।
তাছাড়া ৯ মােস িতিরশ লাখ মানুষেক হত্যা করেত হেল প্রিতিদন গেড় ১১, ১১১
জনেক

হত্যা

করেত

হয়।

১৯৭১’েয়

বাংলােদশ

িছল

একিট

গ্রামীন

জনসংখ্যা

অধ্যুিষত একিট েদশ যার প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ জনগণই বাস করেতা গ্রােম।
েসনাবািহনীর

পক্েষ

েযেহতু

প্রায়

৭০

হাজার

গ্রােমর

মােঝ

১০%

গ্রােম

েপৗঁছােত হেল নদীনালা, দ্বীপ, িবল, হাওর ও চের পিরপূর্ণ ৭ হাজার গ্রােম
েপৗঁছেত হয়। েসিট িক পািকস্তান েসনাবািহনীর পক্েষ ৯ মােস েপৗঁছা সম্ভব
িছল? ফেল সহেজই ধারণা করা যায় পািকস্তান েসনাবািহনী শতকরা ৯৫ ভাগ গ্রােমও
েপৗঁছেত পািরিন। ফেল িতিরশ লােখর িবপুল হত্যাকান্ডিট ঘটােত হেতা েজলা,
মহকুমা বা উপেজলা শহের। তখন পাড়ায় পাড়ায় অসংখ্য নারীেক ধর্িষতা হেত হেতা।
এিট িক তাই িবশ্বাসেযাগ্য? েস সময় তৎকালীন পূর্ব পািকস্তােন পাক-বািহনীর
প্রকৃত ৈসন্য সংখ্যা িছল প্রায় ৪৫ হাজার। -(সূত্রঃ েজনােরল িনয়াজীর েলখা
বই

“Betrayal

of

East

Pakistan”,

২০০১)।

যুদ্ধবন্িধ

রূেপ

েযসব

পািকস্তানীেদর ভারেত িনেয় যাওয়া হয় তােদর মধ্েয অর্েধকই িছল েবসামিরক
ব্যক্িত ও তােদর পিরবােরর সদস্য। ৪৫ হাজার পািকস্তানী ৈসন্েযর পক্েষ িক
সম্ভব

িছল

প্রায়

৭০

ইউিনয়েনও

িবল-হাওর,নদী-নালা,দ্বীপ
হাজার

িক

তারা

গ্রােম
েযেত

েপৗছােনা?
েপেরিছল?

ও

চরাভূিমেত

প্রিতিট

প্রকৃত

পিরপূর্ণ

গ্রাম

সত্য

হল,

দূের

একিট
থাক

যুদ্ধকালীন

েদেশর

প্রিতিট
৯

মােস

অিধকাংশ গ্রাম দূের থাক, অিধকাংশ ইউিনয়েনও পাক বািহনী েপৗঁছেত পািরিন।
প্রিতিট গ্রােম ও ইউিনয়েন েগেল সীমান্েত যুদ্ধ করেলা কারা? কারা পাহারা
িদল েদেশর িবমান বন্দর, নদীবন্দর, সবগুেলা েজলা-শহর ও রাজধানী?
জরুরী মানব-উন্নয়ন
৩০ লাখ মানুেষর িনহত হওয়ার এ তথ্য িবশ্েবর দরবাের গ্রহণেযাগ্য হওয়া দূের
থাক, িবশ্বাসেযাগ্য হেত পােরিন বহু ভারতীয় সামিরক অিফসােরর কােছও। ভারতীয়
রাজনীিতিবদগণ িতিরশ লােখর পক্েষ যতই বলুক, যুদ্েধ সংশ্িলষ্ট েকান েকান
ভারতীয় েজনােরলেদর কােছ এিট হাস্যকর িমথ্যা। িবিভন্ন পত্র-পত্িরকায় তােদর
েস অিভমত একবার নয়, বহুবার প্রকাশ েপেয়েছ। িমথ্যাচািরতায় মুিজব কন্যা
হািসনার

েরকর্ডিটও

কম

নয়।

হািসনার

িমথ্যাচার

হেলা,

২০১৮

সােলর

৩০েশ

িডেসম্বেরর েভাট ডাকািতেক িতিন সুষ্ঠ িনর্বাচন বেলেছন। িনর্বাচন সুষ্ঠ
হেল েকউিক প্রদত্ত শতকরা শত ভাগ েভাট পায়। অথচ েসিট হাজার হাজার েভাট
েকন্দ্ের হেয়েছ। পিরতােপর িবষয় হেলা, িবশ্বিবদ্যালেয়র সহস্রািধক িশক্ষকও
েভাট ডাকািতর েস িনর্বাচনেক সুষ্ঠ বেলেছ। িমথ্যুকগণ েকাথায় েপৗঁেছেছ এ
হেলা তার নমুনা। কথা হেলা, েদেশ মশার আবাদ বাড়েলা অথচ ম্যােলিরয়া ও
েডঙ্গুর প্রেকাপ বাড়েলা না –েসিট িক হয়? েতমিন েদেশ িমথ্যাচািরতার সুনািম
এেলা অথচ দুর্বৃত্িতর প্লাবন এেলা না –েসিটও িক ভাবা যায়? িমথ্যা েবঁেচ
থাকেল, েদশবাসীর েচতনা ও চিরত্েরর উপর তার নাশকতা্ও বােড়। তােত েদেশর উপর
অিধকৃত

বােড়

দুর্বৃত্তেদর।

কারণ

িমথ্যা

ও

দুর্বৃত্িত

একত্র

চেল।

দুর্বৃত্ত-অিধকৃত েদশ তখন ইিতহাস গেড় হত্যা, গুম, ধর্ষণ, েভাট-ডাকািতর
িনর্বাচন ও ফ্যািসবাদী স্ৈবরাচাের। মুিজব আমেল বাংলােদশ েয ভােব িভক্ষার
আন্তর্জািতক ঝুিলেত পিরণত হেলা বা এ শতাব্দীর শুরুেত দুর্বৃত্েত িবশ্েব
পর পর ৫ বার িবশ্বেরকর্ড গড়েলা –েসিটর কারণ িক েদেশর ভূিম বা জলবায়ু?
কারণ েতা িমথ্যাচার ও দুর্বৃত্িতর সুনামী। কথা হেলা, বস্ত্র রপ্তািন,
িচংিড় রপ্তািন ও মানব রপ্তািন বািড়েয় িক এ িবপদ েথেক মুক্িত িমলেব?
মুক্িত িমলেব িক স্েরফ রাস্তাঘাট িনর্মাণ ও অর্থেনিতক উন্নয়ন ঘিটেয়? বরং
এজন্য যা জরুরী তা হেলা মানব-উন্নয়ন। মানব-উন্নয়েনর জন্য যা জরুরী তা
হেলা িশক্ষা, সংস্কৃিত ও রাজনীিতর অঙ্গেণ িমথ্যচর্চার িনর্মূল। এবং েস
সােথ জরুরী হেলা সত্যবাদী এবং দুর্বৃত্ত িনর্মূেলর লড়াকু ৈসিনক রূেপ
জনগণেক গেড় েতালা। ২০/১০/২০১৯

আবরার হত্যাঃ দায়মুক্ত িক েশখ
হািসনা?
দুর্বৃত্ত-অিধকৃত রাষ্ট্রঃ দুর্বৃত্তায়েনর মূল হািতয়ার
রাষ্ট্রই মানব সভ্যতার সবেচেয় শক্িতশালী প্রিতষ্ঠান। দুর্বৃত্তেদর হােত
অিধকৃত হেল এিট পিরণত হয় দুর্বৃত্তায়েনর ভয়ানক ও অপ্রিতেরাধ্য হািতয়াের।
তখন

সুনািম

শুরু

হয়

গুম,

খুন,

ধর্ষণসহ

নানারূপ

অত্যাচােরর।

সরকার

প্রধানেক তাই শুধু শাসক হেল চেল না, নাগিরকেদর জন্য দািয়ত্বশীল অিভভাবক
এবং অনুকরণীয় আদর্শও হেত হয়। িকন্তু েয ব্যক্িত েভাট-ডাকািতর মাধ্যেম
প্রধানমন্ত্রী হন, িতিন িক কের অন্যেদর জন্য চিরত্েরর মেডল হেত পােরন।
িতিন েতা মেডল দুর্বৃত্িতর। অথচ শাসেকর আসেন বেসেছন েখাদ নবীজী (সাঃ)।
এিটই নবীজী (সাঃ)র শ্েরষ্ঠ সূন্নত। এভােব িতিন িশক্ষ্যণীয় আদর্শ েরেখ
েগেছন মুসিলম রাষ্ট্ের শাসেকর আসেন েক বসেব এবং কীভােব শািসত হেব েদশ।
নবীজী

(সাঃ)র

ইন্েতকােলর

পর

এ

গুরুত্বপূর্ণ

তাই

শূন্য

থােকিন।

দুর্বৃত্তেদর হােত অিধকৃতও হয়িন। বরং নবীজী (সাঃ)র পর েস আসেন বেসেছন
নবীজী

(সাঃ)র

আদর্েশর

সবেচেয়

কােছর

এবং

মানব

ইিতহােসর

সর্বশ্েরষ্ঠ

েলাকগুিল। বাংলােদেশর েচেয় ৫০ গুণ বৃহ্ৎ রাষ্ট্েরর শাসক হেয়ও একিট মাত্র
উঠ এবং একজন মাত্র সহচরেক িনেয় হযরত উমর (রাঃ) ৫০০ মাইেলর েবশী পথ সফর
কের সরকাির কােজ েজরুজােলম েগেছন। মধ্য রােত িবছানায় না ঘুিমেয় খাদ্েযর
বস্তা িনজ িপেঠ েটেন দুস্থ্য মানুেষর ঘের েপৗঁেছ িদেয়েছন। সর্বকােলর
সর্বশ্েরষ্ঠ সভ্যতা িনর্িমত

হেয়িছল এমন েলাকেদর দ্বারাই। অথচ বাংলােদেশ

সরকাির উদ্েযােগ আরবােবর ন্যায় িবেবকবান েলাকেদর েবঁেচ থাকািটই অসম্ভব
করা হচ্েছ।
মুসিলমেদর শুধু নামায-েরাযা, দািড়-টুিপ ও েপাষাক-পিরচ্ছেদর সূন্নত পালন
করেল চেল না, রাজনীিতর অঙ্গেণ নবীজী (সাঃ)র প্রিতষ্িঠত সূন্নতগুিলও পালন
করেত হয়। নইেল সমাজ জীবেন অিনবার্য় হয় িবপর্যয়। শাসন ক্ষমতা যখন হালাকু,
েচঙ্িগজ, িহটলার বা েকান েভাট-ডাকােতর হােত
হেয়

উেঠ

তা

হেলা

অন্য

েগাত্র,

অন্য

দল

অিধকৃত হয় তখন যা অিনবার্য
ও

অন্য

ধর্েমর

মানুেষর

উপর

গণহত্যা,গণধর্ষণ ও গণিনর্যাতন। বাংলােদেশর মূল সমস্যািট এখােনই। েভাটডাকািতর

অপরােধ

েয

দুর্বৃত্েতর

েজেল

যাওয়া

উিচত

িছল

-েস

এখন

প্রধানমন্ত্রী। িতিন প্রিতষ্ঠা িদেয়েছন, এক লােশর বদেল দশ লাশ েফলার

রাজনীিত। ফেল বাংলােদেশর পেথ ঘােট -এমন িক িবশ্বিবদ্যালয় ক্যাম্পােস,
মানুষ লাশ হচ্েছ। েভাট-ডাকাত প্রধানমন্ত্রীর এমন নীিতর ফেল যারা েকানিদন
খুন কেরিন তারাও েনতােক খুিশ করেত নৃশংস খুিনেত পিরণত হচ্েছ। েসিটই েদখা
েগল বুেয়েট আবরার হত্যার মধ্য িদেয়। বুেয়েটর প্রিতিট ছাত্র্ই অিত েমধাবী।
বুেয়েট ভর্িতর আেগ তােদর েকউই খুিন িছল না। িকন্তু খুিন হেয়েছ বুেয়েট
ভর্িতর পর। খুিন উৎপাদেন বুেয়ট এ ক্েষত্ের েয ইিতহাস গড়েলা –বর্বরতায় তা
িক েকান ডাকাত পল্লীর েচেয় কম? খুিন হওয়ার েস প্রিশক্ষণ েপেয়েছ বুেয়েট
অধ্যয়নরত ছাত্রলীেগর িসিনয়র েনতা-কর্মীেদর হাত ধের। প্রিত হেল টর্চার
েসলসহ খুিন উৎপাদেনর এ িবশাল কারখানািট লাগাতর কাজ কেরেছ িভিসসহ শত শত
িশক্ষেকর েচােখর সামেন। এবং তারা েসিটেক েদেখও না েদখার ভান কেরেছ।
েশখ হািসনার শুধু প্রধানমন্ত্রী নয়, িতিন আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, যুবলীগ,
স্েবচ্ছেসবক

লীেগর

ন্যায়

আওয়ামী

ঘরােনার

সকল

সংগঠেনর

েনতাকর্মীেদর

রাজৈনিতক অিভভাবকও। ফেল রাজৈনিতক অঙ্গেণ এসব সংগঠেনর েনতাকর্মীগণ যা িকছু
কের

তােত

প্রিতফলন

ঘেট

েখাদ

েশখ

হািসনার

রাজৈনিতক

স্বপ্ন,

নীিত

ও

আদর্েশর। েস িবষয়িট সুস্পষ্ট কেরেছ আবরার ফাহাদ হত্যা মামলার আসামী অিনক
সরকার তার জবানবন্দীেত। আসামী অিনক সরকারও একজন েমধাবী ছাত্র। নটরড্যাম
কেলজ েথেক পাস কের েস বুেয়েট ভর্িত হয়। ভর্িতর আেগ েস খুিন িছল না।
িকন্তু িক ভােব খুেনর আসামী হেলা েস িবষয়িট তার জবানবন্দীেত বেলেছ এভােব,
“িসিনয়র

জুিনয়র

েপাষণকািরেদর)

যাই

এভােবই

েহাক,
েপটাতাম।

আমরা

তােদর

িকন্তু

(সরকােরর

দুর্ঘটনাক্রেম

সােথ

িভন্নমত

আবরােরর

মৃত্যু

হেয়েছ। মেতর সােথ না িমলেল কাউেক িপিটেয় েবর কের িদেত পারেল ছাত্রলীেগর
হাই কমান্ড আমােদর প্রশংসা করেতা। ছাত্রলীেগর এ িসস্েটমই আমােদর িনষ্ঠুর
বািনেয়েছ।” (ৈদিনক সংগ্রাম, ১৫.১০.২০১৯)। প্রশ্ন হেলা, ছাত্রলীেগর হাই
কমান্ড েকন এরূপ িনষ্ঠুর নীিত নীেচর ক্যাডারেদর উপর চািপেয় িদত? এর উত্তর
একিটই। ছাত্রলীেগর হাই কমান্ড এমন িনষ্ঠুরতায় নামেতা তােদর অিভভাবক েশখ
হািসনােক খুিশ করেত। কারণ হািসনার িনর্েদশ েতা এক লােশর বদেল দশ লাশ
েফলার। হািসনার কােছ ছাত্রেদর চিরত্র গঠন গুরুত্ব পায়িন। বরং গুরত্ব
েপেয়েছ ছাত্রেদর চিরত্র ধ্বংস কের হেলও িনেজর গিদর িনরাপত্তা েদয়ািট।

ছাত্র রাজনীিতঃ দুর্বৃত্তায়েনর সরকাির হািতয়ার
খুন,

ধর্ষণ,

সন্ত্রাস

ও

িনর্যাতেন

ছাত্রলীেগর

েনতাকর্মীেদর

গলার

রিশ

এভােব িঢল কের েদয়ারও একিট ইিতহাস আেছ। পািকস্তান আমল েথেকই রাজৈনিতক পট
পিরবর্তেনর মূল হািতয়ারিট হেলা ছাত্র-রাজনীিত। তাই যারা সরকার হটােত চায়
বা সরকাের থাকেত চায় -ছাত্র রাজনীিতেত তােদর িবিনেয়াগিট িবশাল। েয েদেশ

সামিরক বািহনীর েলােকরা বার বার হািতয়ার উঁিচেয় ক্ষমতা দখল কের -তােদর
তুষ্ট করেত রাজধানীর অিভজাত এলাকায় বড়

বড় প্লেটর ব্যবস্থা করেত হেয়।

তােদর

ব্যবস্থা

িবিবেদর

জন্য

২৪

ঘন্টা

গাড়ীর

করেত

হয়।

এবং

বাড়ী

িনর্মােণর জন্য তােদরেক অিত কম সূেদ অর্থ েজাগােত হয়। েদেশর েখদমত েযন
একমাত্র

তারাই

কেরন!

েপশাদাির

কােজর

বাইের

িনজ

েদশ

দখেল

ভারতীয়

েসনাবািহনী েসরূপ গুন্ডামী কের না বেলই তােদর েস সুেযাগ-সুিবধা েনই। ফেল
তােদর েযমন প্লট েমেল না, েতমিন স্ত্রীেদর জন্য গািড়ও েমেল না। তাই
েসেদেশ স্কুটার বা মটর সাইেকেল চেড় েসনা অিফসারেদর পািরবািরক কাজ সারেত
হয়।
েদেশ গণতন্ত্েরর মৃত্যু এবং স্ৈবরাচার প্রিতষ্ঠা পাওয়ােত ছাত্রেনতােদর
এখন েপায়াবােরা। একিদেন জনগণ েযমন শক্িতহীন হেয়েছ, েতমিন ক্ষমতা ও কদর
েবেড়েছ

ছাত্র

েনতােদর।

তােদর

সুেযাগ

সুিবধা

েসনাবািহনীর

েচেয়ও

অধীক।

কারণ, প্রিতপক্ষ িনর্মূেল ছাত্র সংগঠেনর ক্যাডারেদর ন্যায় েসনাসদস্যগণ
আবািসক হলগুিলেত িগেয় অপােরশন চালােত অক্ষম। তাছাড়া িপল খানায় ৫৬ েসনা
অিফসারেক খুন কের েসনাবািহনীর েমরুদন্ডই েভঙ্েগ েদয়া হেয়েছ। ফেল বড় বড়
প্লেটর বদেল তােদরেক এখন ফ্লাট িদেলই চেল। িকন্তু কেলজ-িবশ্বিবদ্যালেয়র
ছাত্রেদর সামর্থ্যিট এক্েষত্ের িবশাল। েয েকান সময় সরকােরর জন্য তারা
িবপদ

ঘটােত

পাের।

তাই

তােদর

মনতুষ্িট

কের

চলেত

হয়

সরকারেক।

এজন্যই

লুটপােটর সকল দরজা তােদর জন্য খুেল েদয়া হেয়েছ। ফেল অর্থ-উপার্জেনর জন্য
ছাত্রেনতােদর এখন আর রাত েজেগ েলখাপড়া করা এবং পাশ কের চাকুির করার িফিকর
করেত হয় না। েসনাবািহনীর অিফসারেদর ঢাকায় এক খািন ফ্লােটর মািলক হেত ১০২০ বছেরর চাকুির েশষ করেত হয়। অথচ ছাত্রলীেগর েনতাগণ বহু বািড়র মািলক হয়
এবং বহু েকািট টাকার ব্যাংক ব্যােলন্স গেড় েতােল ছাত্রাবস্থােতই। এ ধরেণর
সুেযাগ

েপেত

তােদর

উপর

অর্িপত

দায়ভারিট

হেলা,

ক্যাম্পাস

েথেক

সরকার

িবেরাধীেদর িনর্মূল। িনর্মূেলর েস প্রক্িরয়ােতই নৃশংস ভােব িনহত হেয়েছ
আবরার ফাহাদ।

রাজনীিত খুিন উৎপাদেনর
অধীক অর্থলাভ এবং সুখ-স্বাচ্ছন্েদর েলােভ েমধাবী ছাত্ররা অতীেত মন িদেয়
েলখাপড়া করেতা। পড়াশুনা েশেষ ভাল চাকুিরর েখাঁজ করেতা। েদেশ ভাল চাকুির
না জুটেল িবেদশী পািড় জমােনার েচষ্টাও করেতা। িকন্তু এখন েস রীিত পাল্েট
েগেছ।

েদেশর

কেলজ

বা

িবশ্বিবদ্যালয়গুেলােত

ভর্িতর

সােথ

সােথ

ছাত্ররা

েদখেত পায় িবপুল অংেকর অর্থপ্রাপ্িতর অবাধ সুেযাগ। এখােনই ছাত্র লীেগর
েনতাকর্মীগণ ব্যস্ত িনজ দেলর ৈসন্য সংগ্রেহ। তােদর নজের পেড় এসব েমধাবী

ছাত্রগণ। সরকার দলীয় এ ছাত্র-ৈসিনকেদর িনর্ধািরত েকান েবতন নাই। তেব যা
আেছ তা েবতেনর েচেয়ও অধীক। তােদর প্রিতপালেন সরকাির প্রেজক্েটর নােম
বরাদ্দ হয় িবপুল অর্থ। েস অর্থপ্রাপ্িতর েলােভ যারা েকানিদনও গুন্ডামী
কেরিন তারাই পিরণত হয় নৃশংস খুিনেত। তােদর িদেয়ই গেড় উেঠ সরকাির দেলর
ক্যাডার বািহনী। প্রিত েহাস্েটেল গেড় উেঠ টর্চার েসল এবং প্রিতষ্ঠা পায়
সন্ত্রােসর

সংস্কৃিত।

ফেল

েদেশর

কেলজ-িবশ্বিবদ্যালয়গুেলােত

আজ

েয

সন্ত্রাস ও খুনখারাবী – তার জন্য িক েকান ডাকাত-পাড়ার খুিনেদর দায়ী করা
যায়। দায়ী েতা েদেশর েভাট-ডাকাত প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনা। িনেজর গিদ
বাঁচােত েযমন েভাট ডাকািতেক জােয়জ কেরেছন, েতমিন িবেরাধীেদর িনর্মূেল
েমধাবী ছাত্রেদরও

নৃশংস খুিনেত পিরণত কেরেছন। ফেল শহীদ আবরার হত্যার

মামলায় িকছু েলাকেক শাস্িত িদেলই িক সমস্যার সমাধান হেব? এজন্য যা জরুরী
তা হেলা েচার-ডাকাত, সন্ত্রাসী ও খুনী উৎপাদেনর েয রাজনীিত প্রিতষ্ঠা
েপেয়েছ তার িনর্মূল। েস িনর্মূেলর কােজ যােক সর্েবাচ্চ শাস্িত েদয়া উিচত
েস ব্যক্িতিট হেলন েদেশর েভাট-ডাকাত প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনা। েদেশর
সরকার প্রধান রূেপ েভাট-ডাকাত গিদেত থাকেল অন্যরাও েচার-ডাকাত ও খুিন
হেতই

উৎসাহ পােব। কারণ, েভাট-ডাকািত কের যিদ েদেশর মািলক-েমাক্তার হওয়া

যিদ ৈবধ হয়, তেব অন্যরাই বা সৎ হেব েকন?

িবচােরর নােম গিদ বাঁচােনার রাজনীিত
সরকার খুিনেদর িবচাের বাধ্য হচ্েছ স্েরফ গণেরাষ দমেনর লক্ষ্েয, েদেশ খুনগুম-সন্ত্রাস বন্ধ েহাক েস লক্ষ্েয নয়। শহীদ আবরার খুন না হেয় যিদ আহত
হেতা

তেব

িবষয়িট

হািসনার

েকশাগ্রও

স্পর্শ

করেতা

না।

তখন

আবরােরর

িপতামাতােক গণভবেন ঢাকা হেতা না। পত্িরকায় বড় েজার খবর হেতা জঙ্িগ িশিবর
কর্মীেক গণেধালাই িদেয় পুিলেশ েসাপর্দ করা হেয়েছ। তখন সরকার ও সরকাির
িমিডয়া তখন তৃপ্িতর েঢকুর কাটেতা। অতীেত এভােবই সরকােরর নােকর ডগার উপর
বেস

শত

শত

ছাত্রেক

পঙ্গু

করা

হেয়েছ।

শাপলা

চত্ত্বেরর

শহীদেদর

ন্যায়

আবরােরর লাশ গুম করেত পারেলও েকান খবর হেতা না। েস েচষ্টাও িক কম হেয়েছ?
পত্িরকায়

প্রকাশ,

িবশ্বিবদ্যালেয়র

খুিনরা

প্রশাসনেক

পুিলশেক

িদেয়

লাশ

েহাস্েটেল
গােয়েবর

ঢুকেত

েচষ্টাও

কেরেছ।

না
এ

িদেয়
নৃশংস

হত্যাকান্ডেক িক ভােব ম্যােনজ করা যায় তা িনেয় িভিসেক ৩৬ ঘন্টা উপেরর
কর্মকর্তােদর সােথ কথা বেলেছন। েসসব েকৗশল ব্যর্থ হওয়ােতই সরকার িবচােরর
েদাহাই িদচ্েছ। অথচ খুেনর িবচাের েভাট-ডাকাত সরকােরর সামান্যতম আগ্রহ
থাকেল শত শত মানুষ েয এ সরকার আমেল গুম-খুেনর িশকার হেয়েছ েসগুিলরও িবচার
হেতা। িবচার হেতা ২০১৯ সােলর ৬ই েম শাপলা চত্ত্বের েয অসংখ মানুষেক খুন
করা হেলা তারও। িবচােরর নােমও সরকার তার গিদ বাঁচােনার রাজনীিত কের। শহীদ

আবরােরর েবলায় েস নাটকই শুরু হেয়েছ। ১৭/১০/২০১৯

শহীদ
আবরােরর
িলগ্যািস
এবং
বন্ধু িনর্বাচেন হারাম চর্চা
ইিতহােস স্থান েপল আবরার
শহীদ আবরার েদশপ্েরম, িবেবকেবাধ, দািয়ত্বেবাধ ও িবচা্রেবােধর এক িবরল
িশক্ষা েরেখ েগল। েস উেঠ এেসিছল কুষ্িটয়ার এক গ্রাম েথেক।েস িছল বুেয়েটর
দ্িবতীয় বর্েষর ছাত্র। িকন্তু েচতনার েয মান েস েদিখেয় েগল েসিট যারা বড়
মােপর

বুদ্িধজীবী,

েলখক,

িভিস,

প্রেফসর,

িবচারক,

রাজনীিতিবদ

রূেপ

গর্বেবাধ কেরন -তােদর মােঝ কতটুকু? অথচ বীরত্ব ও সাহস িনেয় তােদর অেনেকর
বড়াই রেয়ল েবঙ্গল

টাইগােরর সমান। অথচ তারাও সরকােরর ফ্যািসবাদী বর্বরতার

িবরুদ্েধ কােন কােন কথা বলেতও ভয় পায়। তারা ভােব, েদয়ােলরও কান আেছ, না
জািন সরকােরর েগােয়ন্দারা গুম না কের েদয়। অথচ েদশজুড়া ভেয়র রাজত্েব
সাহসী

আবরার

েদয়ার পিরণিত

েসখােন

েফসবুেক

প্রকাশ্েয

স্টাটাস

িদেয়েছ।

এরূপ

স্টাটাস

িক হেত পাের তা িক খুিন কবিলত িবশ্বিবদ্যালেয় বসবাস করার

পরও শহীদ আবরার জানেতা না? আবরােরর মত েমধাবী ছাত্র েসিট অবশ্যই জানেতা।
েজেন বুেঝই েস শহীদ হওয়ার পথিট েবেছ িনেয়েছ।
আবরার শুধু েমধাবী িছল না, ঈমানদারও িছল। েস িনয়িমত নামায পড়েতা এবং
েরাযাও রাখেতা। েস এিটও জানেতা ঈমানদার হেত হেল অবশ্যই সাহসী হেত হয়।
কারণ ঈমান ও সাহস একত্ের চেল। এবং ভীরুতার সােথ চেল েবঈমানী। ভীরুগণ
ঈমােনর দাবী কের বেট, িকন্তু তারা সত্য কথা বলেত ভয়। ফেল কার্যতঃ তারা
মুনািফক

হয়।

মহান

আল্লাহতায়ালা

তাঁর

মহা

িনয়ামত

ভরা

জান্নাত

ভীরু-

কাপুরুষেদর িদেয় ভরেবন –েসিট িক ভাবা যায়? জান্নােতর একিট িবশাল মূল্য
আেছ। েকারআেনর ভাষায় পৃিথবী-পূর্ণ েসানা িদেয়ও তা েকনা যায় না। জান্নাত
েতা তােদর জন্য যারা জান্নােতর মুল্েয মহান অল্লাহতায়ালার কােছ িনেজেদর
জীবন িবক্রয় কের। এবং একমাত্র সাহসীরাই িনজ জীবন িদেয় েস মূল্য পিরেশােধর
সামর্থ্য রােখ। জান্নাত েতা েতমন সাহসীেদরই পুরস্কৃত করার জন্য্। আবরার
েস সাহসীেদরই একজন। অপরিদেক ভীরুতার শাস্িতিট িবশাল; েসিট অসম্ভব কের্
জান্নােত েপৗঁছা। তাই মহান আল্লাহতায়ালার িনর্েদশঃ “তােদর ভয় কেরা না,

আমােক ভয় কেরা”। আবরার িবশাল কৃিতত্ব, েস ভীরুতার উর্ধ্েব উঠেত েপেরিছল।
বুেয়েটর সকল ছাত্রই েমধাবী। বহু হাজার ছাত্র বুেয়ট প্রিতষ্ঠার পর েথেক
পড়াশুনা কের েবিড়েয় েগেছ। গােছর ঝড়া পাতার ন্যায় অেনেকই পৃিথবী েথেক
হািরেয়ও

েগেছ।

যারা

েবঁেচ

আেছ

তারাও

িকছু

িদেনর

মধ্েয

হািরেয়

যােব।

িকন্তু আবরার ব্যিতক্রম। েস ইিতহােস েবঁেচ থাকার পথ কের িনল। এবং েসিট
েমধাবী হওয়ার জন্য নয়, বরং সাহসী ঈমানদার হওয়ার জন্য।
অনন্য শহীদ আবরার
আবরার অনন্য। এবং অনন্য হওয়ার কারণ, েস েকান দেলর ক্যাডার নয়। বাংলােদেশ
রাজৈনিতক দলগুিলর বড় অপকর্মিট হেলাঃ দলীয় কর্মীেদর িবেবকেক তারা শৃঙ্খিলত
কের। শৃঙ্খিলত েস েলাকেদর যা বলেত বলা হয়, তারা তাই বেল। েযভােব েদখেত বা
শুনেত বলা েসই ভােবই েদেখ বা শুেন। এর বাইের তারা ভাবেত, শুনেত বা েদখেত
রাজী নয়। মানুষ েয স্বাধীন িবেবক িনেয় বাঁচেত পাের বা স্বাধীন ভােব মতামত
ব্যক্ত করেত পাের -তা এ খাঁচার পািখরা ভাবেতই পাের না। তােদর বাঁচািট
হেলা, তােদর িনজ দেলর স্বার্েথর সুরক্ষা িনেয় বাঁচা। েকান দেলর সদস্য না
হওয়ােত আবরােরর পক্েষ সম্ভব হেয়েছ দল, দেলর েনতা বা দলীয় দর্শেনর উর্ধ্েব
উেঠ েফসবুেক স্টাটাস েদয়া। েস স্টাটাস িদেয়েছ েদেশর স্বার্থ্য বাঁচােত।
কথা

বেলেছ,

বাংলােদেশর

পািন,

গ্যাস

ও

ভূিমর

উপর

ভারতীয়

আগ্রাসেনর

প্রিতবাদ জানােত।
বাংলােদেশ আবরােরর ন্যায় েমধাবী ছাত্র বহুলক্ষ। িকন্তু ক’জেনর দৃষ্িটেত
ধরা পেড়েছ আগ্রাসী ভারেতর েস কুিটল ষড়যন্ত্র? ক’জন েস আগ্রাসেনর িবরুদ্েধ
মুখ খুেলেছ বা েফসবুেক স্টাটাস িদেয়েছ? ক’জন তার মত িনর্মম ভােব শহীদ
হেয়েছ। এসব েমধাবীগণ অিত ব্যস্ত িনেজেদর ক্যািরয়ার গড়া িনেয়। িনেজেদর
স্বার্থ িনেয় তারা এতটাই ব্যস্ত েয, েদেশর স্বার্থ্ িনেয় ভাবার সময় তােদর
নাই। অন্যরা

যারা ভারতীয় আগ্রাসেনর িবরুদ্েধ কথা বেল এবং েলখােলিখ কের,

তােদরও আবরােরর ন্যায় এতটা িনষ্ঠুর ও েবদনাদায়ক আঘাত সইেত হয়িন।
সংকট আেরা গভীের
আবরােরর জীবেন যা ঘটেলা, তা েকান সামান্য ঘটনা নয়। এিট িবশ্বিবদ্যালেয়র
চত্ত্বের চলমান নৃশংস বর্বরতার একিট খন্ড িচত্র মাত্র। এ নৃশংসতা শুধু
িবশ্বিবদ্যােয়র চত্ত্বেরও সীিমত নয়, এ নৃশংসতা চলেছ সমগ্র েদশ জুেড়। এ
সরকােরর শাসনামেল শত শত মানুষ গুম হেয়েছ এবং খুন হেয়েছ। এবং েস খুন ও
গুেমর িবচার হয়িন। খুিনগণ েথেকেছ িবচােরর উর্দ্েধ। আবরােরর উপর েয নৃশংস
বর্বরতািট ঘটেলা তা চলমান খুন ও গুেমর রাজনীিতরই ধারাবািহকতা। যারা এ
ফ্যািসবাদী

রাজনীিতর

নায়ক,

তােদর

কােছ

িনরপরাধ

মানুঁেষর

জীবেনর

েকান

মূল্য নাই। তারা

ন্যায় িবচার পাক েসিটও তারা চায় না। তাই তারা সত্যেক

ঢাকেত নানারূপ িমথ্যার জাল বুনেছ। ইিতমধ্েযই তারা গুজব রটনা শুরু কেরেছ,
আবরােরর গােয় েকান দাগ নাই। আবরােরর েথথেল যাওয়া রক্তাত্ব িপেঠর িচত্র যা
ইিতমধ্েযই েসাসাল িমিডয়ােত ছাপা হেয়েছ -েসিটও তারা অস্বীকার করেছ। আসামী
পক্েষর

উিকল

কারেণও

হেত

বলেছ,
পাের।

আবরােরর
িক

েদেহর

িবস্ময়কর

দাগগুেলা

িমথ্যা!

উভয়

আঘােতর

বদেল

পক্েষর

চর্ম

উিকলেদর

েরােগর
দািয়ত্ব

সুিবচারেক সুিনশ্িচত করা। বাধাগ্রস্ত করা নয়। িকন্তু েসিটই শুরু হেয়েছ।
অথচ ময়না তদন্েত বলা হেয়েছ, আবরার তার েদেহ প্রচণ্ড আঘাত ও অসহ্য েবদনার
কারেণ মারা েগেছ। ন্যায় িবচােরর শত্রুগণ নানারূপ িমথ্যা রটাচ্েছ আবরার
হত্যার িবচারেক ব্যর্থ করা বা অপরাধীেদর শাস্িতেক লঘু করার লক্ষ্েয। তারা
তাঁেক িশিবর কর্মী রূেপও িচত্িরত করার েচষ্টা কেরেছ। েযন িশিবর কর্মীেদর
ন্যায় িবচার পাওয়ার অিধকার েনই। েযন তারা মারা যােব আবরােরর ন্যায় অসহ্য
েবদনা িনেয়। একমাত্র ফ্যাসীবাদী বর্বরতাই মানুষেক এতটা অসভ্য ও নৃশংস
করেত পাের।
তাছাড়া ন্যায় িবচার িনশ্িচত করার সামর্থ্য েচার-ডাকাতেদর থােক না। েস
সামর্থ্য থােক না েভাট-ডাকাতীর মাধ্যেম ক্ষমতায় বসা একিট অৈবধ সরকােররও।
দুর্বৃত্ত

সরকােরর

কারেণ

বাংলােদেশর

পুিলশ

ও

িবচার

ব্যবস্থার

ব্যর্থতাগুিলও অিত িবশাল। রাজনীিত এখন আর শুধু রাস্তার গুন্ডা ও রাজৈনিতক
দেলর

েনতা-কর্মীেদর

মােঝ

সীিমত

েনই,

েসিট

উেঠ

এেসেছ

আদালেতও।

কােক

িরমান্েড েদয়া হেব, েক শাস্িত পােব এবং েক মুক্িত পােব –িবচারকগণ েস
ফয়সালািট

েনয়

েভাট-ডাকাত

সরকার

প্রধােনর

মুেখর

িদেক

তািকেয়।

পুিলশও

ক্ষমতাসীন দেলর অনুমিত না েপেল খুেনর তদন্েত নােম না, আসামীেদরও ধের না।
তাই আহত আবরােরর েদহ িসঁিড়েত পেড় থাকেলও পুিলশ েসখােন তদন্েত যায়িন। তােক
হাসপাতােল িনেত েকান এ্যামবুেলন্সও পাঠায়িন। কারণ, এসব করেত েতা পুিলশেক
রাজৈনিতক কর্তােদর েথেক অনুমিত িনেত হয়। অপরিদক িবচারকগণ পিরণত হেয়েছ
ক্ষমতাসীন দেলর ক্যাডাের। কােক শাস্িত েদয়া হেব, কােক িনর্েদাষ েঘাষণা
েদয়া

হেব

-েস

িসদ্ধান্ত

েনয়ার

ক্ষমতা

িবচারকেদর

নাই।

তাই

বহু

খুেনর

মামলায় আদালেতর িবচারকগণ এবং তদন্তকাির পুিলশগণ িনহতেদর গােয় আঘােতর েকান
িচ্হ্ন খুঁেজ পায় না। এবং খুঁেজ পায় না খুিনেক। খুেনর েকান কারণও তারা
খুঁেজ পায় না। েযন মৃত ব্যক্িত খুিন ছাড়াই খুন হেয়েছ। েযন েস িনেজই
িনেজেক হত্যা কেরেছ! ফেল কােরা েকান শাস্িতও হয় না। সরকাির দেলর খুিনেক
বাঁচােত িনেষধাজ্ঞা থােক খুজাখুিজর িবরুদ্েধ। ফ্যাসীবাদ প্রিতষ্ঠা েপেল
ন্যায্য

িবচার

ব্যবস্থা

এভােবই

কবরস্থ্ করার েস কাজিট ঘেটেছ বহু
ঘৃনার সামর্থ্য অপিরহার্য েকন?

কবরস্থ
আেগই।

হয়।

বাংলােদেশ

ন্যায্য

িবচার

সভ্য মানবেদর জীবেন শুধু ভালবাসার বল থাকেল চেল না। থাকেত হয় িমথ্যাচার,
দুর্বৃত্িত, গুম, হত্যা, জুলুম ও ধর্ষেণর ন্যায় অপরােধর িবরুদ্েধ ঘৃণার
সামর্থ্য। তােক শুধু শান্িতবাদী হেল চেল না, অন্যােয়র িবরুদ্েধ যুদ্েধও
নামেত হয়। দুর্বৃত্ত িনর্মূেলর যুদ্েধ তােক প্রাণও িদেত হয়। ইসলােমর নবী
(সাঃ)েতা েসিটই িশেখেয় েগেছন। পিবত্র েকার’আন িদেয়েছ ভালবাসা ও ঘৃণার
মানদন্ড। েস মানদন্েড হারাম শুধু মদ্যপান, সূদ-ঘুষ ও শুকেরর েগাশত নয়।
হারাম হেলা দুর্বৃত্তেদর প্রিত শ্রদ্ধা েদখােনা এবং তােদর সােথ িমত্রতা
গড়া। তাই েদশজুেড় শহীদ আবরােরর প্রিত েয গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসার েজায়ার
সৃষ্িট

হেয়েছ,

ফ্যাসীবােদর

েসিট

শুধু

িবরুদ্েধ

আবরার

লড়াই

তােত

েকন্দ্রীক
ব্যর্থ

হেল

হয়।

ভয়ানক

ক্ষিত

ফ্যাসীবােদর

হয়।

িনর্মূেল

অপিরহার্য হেলা, েনক কর্েমর প্রিত ভালবাসার সােথ জুলুেমর িবরুদ্েধ ঘৃণার
সামর্থ্যেক
যােদর

মােঝ

তীব্রতর

করা।

কারণ,

প্রবল

একমাত্র

দুর্বৃত্িতর

তারাই

তার

িবরুদ্েধ

িনর্মূেল

ঘৃনার

িজহােদ

মাত্রািট

নােম।

মহান

আল্লাহতায়ালার কােছ প্িরয় হওয়ার জন্য এ দু’িট গুণই অিত জরুরী।
দুর্বৃত্িতর িবরুদ্েধ ঘৃণার ন্যূনতম সামর্থ্য যার আেছ, েস িক কখেনা এক
দুর্বৃত্ত

েভাট-ডাকাতেক

মাননীয়

প্রধানমন্ত্রী

বলেত

পাের?

এিট

েযমন

অৈনতীক। েতমিন ধর্মীয় ভােব হারাম। এিট জঘন্য পাপাচার। সভ্য ও িবেবকবান
মানুষ কখেনাই েলাহার েকাদালেক েসানার গহনা বেল না। তােক েকাদালই বেল।
নইেল িমথ্যাচার হয়। েতমিন েভাটডাকাতেক েভাটডাকাতই বলেত হয়। তােক মাননীয়
বলেল দুর্বৃত্িতেক সন্মান েদখােনার কবীরা গুনাহ হয়। এ দ্বীেনর সামান্য
িবষয়টুকু বুঝার জন্যও িক েস সব হুজুরেদর মাদ্রাসায় িগেয় িশক্ষা েনয়ার
প্রেয়াজন পেড় যারা দুর্বৃত্ত েভাট-ডাকাতেকও কওমী জননী বেল? সভ্য মানুষেদর
চািরত্িরক

ৈবিশষ্ট্যিট

হেলা,

শ্রদ্ধা

ভের

তারা

স্মরণ

েদেশর

শ্েরষ্ঠ

সন্তানেদর যারা জীবন িবিলেয় েদয় েদেশর স্বার্থেক সুরক্ষা িদেত। েস সােথ
মেন প্রােণ ঘৃণা কের েসসব অসভ্যেদর যারা গুম-খুন-সন্ত্রােসর রাজনীিতেক
প্রিতষ্ঠা েদয় এবং আগ্রাসী শত্রুর সােথ েজাট বােধ। বাংলােদেশ এ দুিট
পক্ষই রেয়েছ। এক িদেক রেয়েছ শহীদ আবেরর মত িনেরট েদশপ্েরমীক। অপরিদেক
রেয়েছ বাকশালীেদর ন্যায় মানবািধকার এবং গণতন্ত্েরর দুষমেনরা।
হারাম হেলা ভারেতর েসবাদাসেক বাংলােদেশর বন্ধু বলা
তেব নানা রূপ দুর্বৃত্িতর সােথ বাংলােদেশ েয হারাম কাজিট অিত ব্যাপক ভােব
হচ্েছ েসিট হেলা এক অপরাধীেক বঙ্গবন্ধু বলার মধ্যিদেয়। মুিজেবর সবেচেয় বড়
পিরচয়

গণতন্ত্েরর

হত্যাকারী

বাকশালী

রূেপ।

তাছাড়া

মুিজবেক

বঙ্গবন্ধ

েখতাবিট েদেশর জনগণ েদয়িন। িদেয়েছ মুিজেবর বাকশালী ও রক্িষবািহনী েচতনার
অনুসািররা। তেব মুিজব শুধু গণতন্ত্র হত্যাকািরই িছল না। তার হােত িনহত
হেয়েছ ৩০ হাজােরর েবশী রাজৈনিতক কর্মী। িনহত হেয়েছ িসরাজ িসকদােরর ন্যায়

বহু

রাৈজিতক

িবচ্িছন্নতা

েনতা।
হেয়

বাংলােদেশর

থােক,

তেব

স্বাধীনতার

েসিট

মুিজব

অর্থ

আেনিন।

যিদ

পািকস্তান

মুক্িতবািহনীও

েথেক

আেনিন।

মুক্িতবািহনী সমগ্র েদশ দূের থাক একিট েজলাও স্বাধীন করেত পািরিন। একিট
যুদ্েধর

মাধ্যেম

পািকস্তান

েথেক

পািকস্তান

েথেক

িবচ্িছন্নতা

িবচ্িছন্নতা

িদেলও

এেন

বাংলােদেশর

িদেয়েছ

স্বাধীনতা

ভারত।

তেব

িমেলিন।

বরং

িদেয়েছ ভারেতর অিধনস্ত েগালামী। মুিজব িছল ভারতীয় ষড়যন্ত্েরর আজ্ঞাবহ
েগালাম মাত্র। তাই বাংলােদেশর আজেকর বাস্তবতা বুঝেত হেল ভারেতর মুসিলম
িবেরাধী

ষড়যন্ত্রেক

অবশ্যই

বুঝেত

হেব।

আবরার

েসিট

বুেঝিছল

বেলই

েস

েফসবুেক স্টাটাস িদেয়িছল। আর েসিট ভারেতর েসবাদাসেদর গােয় আগুন ধিরেয়
িদেয়েছ। ভারেত নীিতেত েকানকােলই েকান অস্পষ্টতা িছল না।এখনও নাই।

ভারেত

মুসিলমেদর িবরুদ্েধ চলেছ লাগাতর যুদ্ধ। চলেছ হত্যা, ধর্ষণ ও িনর্যাতেনর
রাজনীিত। মুসিলমেদর কষ্টেক অিতশয় যন্ত্রনাদায়ক করেত কাশ্মীের চলেছ লাগাত
কার্িফউ।

ভারেত

মুসিলমেদর

সংখ্যা

শতকরা

১৫

ভাগ।

অথচ

চাকুরীেত

তােদর

সংখ্যা শতকার ৫ ভােগরও কম। গরুর েগাশেতা খাওয়ার অিভেযাগ এেন মুসিলমেদর
েসখােন

রাস্তায়

িপিটেয়

হত্যা

করা

হচ্েছ।

ষড়যন্ত্র

হচ্েছ,

আসাম

েথেক

মুসিলম িনর্মূেলর। মাথার টুিপ েকেড় িনেয় বাধ্য করা হচ্েছ, জয় শ্রীরাম
বলেত। এ অবস্থায় েকান মুসিলম িক ভারেতর পক্ষ িনেত পাের? েসিট করেল িক
ঈমান থােক? বাংলােদেশ ফ্যািসবােদর মূল রক্ষক ও অিভভাবক হেলা ভারত। তাই
ফ্যািসবােদর িবরুদ্েধ আন্েদালন তীব্রতর হেল জিড়েয় পড়েব ভারত। এবং েস
লড়াইেয় িবজয়ী হেত হেল ভারেতর ষড়যন্ত্র িনেয় জনগণেক অবশ্যই অবিহত করেত
হেব।
ভারেতর ন্যায় একিট কােফর রাষ্ট্েরর সােথ মুসিলমেদর সম্পর্ক কীরূপ হেব তা
িনেয় পিবত্র েকার’আেনর িনর্েদশনাগুিল অিত সুস্পষ্ট। তােদরেক কখেনাই বন্ধু
রূেপ গ্রহণ করা েযেত পাের না। আর পিবত্র েকার’আেন যা বলা হয়, ইসলােম
েসিটই েতা হারাম। পিবত্র েকার’আেন িনর্েদশনা এেসেছ এভােবঃ “মু’িমনগণ েযন
মু’িমনগণ ব্যতীত কােফরেদর বন্ধুরূেপ গ্রহণ না কের। েয ব্যক্িত েসরূপ
করেব, তার সােথ আল্লাহর েকান সম্পর্ক থাকেব না। …।” –(সুরা আল ইমরান,
আয়াত

২৮।)

এ

িবষেয়

তীব্র

ভােব

হুিশয়ার

করা

হেয়েছ

নীেচর

আয়ােতঃ

“েহ

মুিমনগণ! েতামরা আমার শত্রু এবং েতামােদর শত্রুেদর বন্ধু রূেপ গ্রহণ কেরা
না…..।”
আল্লাহ

–সুরা
ও

মুমতািহনা,

তাঁর

রাসূেলর

আয়াত

১)।

শত্রুেদর

আেরা

বলা

বন্ধুরূেপ

হেয়েছঃ

গ্রহণ

কের

“(েহ

নবী)

-এমন

যারা

মানুষেদর

উপস্িথিত আপিন কখেনাই তােদর মােঝ পােবন না যারা আল্লাহ ও আেখরােতর উপর
ঈমান রােখ….।” –সুরা মুজােদলা, আয়াত ২২)। অর্থাৎ মুসিলম সমােজ কােফরেদর
বন্ধুগণ েশাভা পােব েসিট মহান আল্লাহতায়ালার কাম্য নয়। অথচ বাংলােদেশ
ভারতীয়

কােফরেদর

ঘিনষ্ট

বন্ধুগণ

শুধু

েশাভাই

পায়

না,

বরং

বাংলােদেশর ন্যায় একিট মুসিলম সংখ্যাগিরষ্ঠ রাষ্ট্েরর হর্তাকর্তা।

তারাই

প্রশ্ন হেলা, উপরুক্ত িতনিট েকার’আনী িনর্েদশনার মােঝ িক েকান অস্পষ্টতা
আেছ?

যা

সুস্পষ্ট

তা

হেলা,

ঈমানদার

ব্যক্িত

কখেনাই

একই

সােথ

মহান

আল্লাহতায়ালার পক্ষ এবং ইসলােম অিবশ্বাসী কােফরেদর পক্ষ িনেত পাের না।
তােক অবশ্যই একিট পক্ষেক েবেছ িনেত হয়। েশখ মুিজব এখােন ভারতীয় কােফরেদর
বন্ধু রূেপ গ্রহণ কেরেছ এবং সুস্পষ্ট অবস্থান িনেয়েছ মহান আল্লাহতায়ালা ও
মুসিলমেদর িবরুদ্েধ। মহান আল্লাহতায়ালার িবরুদ্ধ অবস্থান েনয়ার কারেণ,
েশখ মুিজব পিবত্র েকারআেনর আয়াত সিরেয়েছ ঢাকা িবশ্বিবদ্যালেয়র মেনাগ্রাম
েথেক। িনিষদ্ধ কেরেছ সকল ইসলামী দলগুিলেক এবং েসসব দেলর েনতােদর পািঠেয়েছ
কারাগাের।।
হািরেয়েছ

তার

আমেল

পদ্মার

পািন।

বাংলােদশ

হািরেয়েছ

হািরেয়েছ

বাংলােদেশর

স্বাধীনতা।

স্বাক্ষর

ভূিম
কেরেছ

েবরুবাড়ী,
২৫

সালা

দাসচুক্িত। েদশ পিরণত হেয়েছ ভারেতর েগালাম রাষ্ট্ের। হািসনাও তার িপতার
পথ ধেরেছ। েস সংিবধান েথেক সিরেয়েছ মহান আল্লাহতায়ার উপর আস্থার বািনেক।
ফাঁিসেত ঝুিলেয়েছ ইসলামী ব্যক্িতেদর। েস সােথ লাগাতর সমর্থণ িদেয় যাচ্েছ
কাশ্মীেরর চলা ভারেত হত্যা,ধর্ষণ ও গুেমর বর্বরতােক। পদ্মা ও িতস্তার
পািন আনেত

ব্যর্থ হেল িক হেব, সম্প্রিত হািসনা চুক্িত স্বাক্ষর কের েফিন

নদীর পািন ভারতেক িদেয় এেসেছ। সীমান্েত বাংলােদশী নাগিরকেদর ভারত অপহরন
কের িনেয় েগেলও তার িবরুদ্েধ প্রিতবােদর সাহস নাই বাংলােদশ সরকােরর।
বাংলােদেশর পিরস্িথিত তাই গুরুতর। অক্েটাপােসর ন্যায় ভারত চারিদক েথেক
বাংলােদশেক িঘের ধেরেছ। তাই স্েরফ আবরার হত্যার িবচার হেলই েদেশ শান্িত
আসেব না। যারা েদেশর স্বাধীনতা িনেয় যারা ভােব তােদরেক আেরা গভীের হাত
িদেত

হেব।

গুম,

খুন,

ধর্ষন,

স্ৈবরাচার

ও

িবচারহীনতার

কালচার

যারা

প্রিতষ্ঠা িদেয়েছ িনর্মূল করেত হেব তােদরও । ১৩.১০.২০১৯

িনর্মূল েহাক অসভ্য শাসন এবং
প্রিতষ্ঠা পাক সভ্য রাজনীিত
েকন এ গা জ্বালা?
শহীদ আবরােরর নৃশংস হত্যার িবরুদ্েধ ছাত্র ও জনগণ যখন েদশব্যাপী ক্েষেপ
উেঠেছ তখনই সরকাির মহেল শুরু হেয়েছ গা জ্বালা। েস গা জ্বালা িনেয় তারা
আন্েদালেনর িবরুদ্েধ শুরু কেরেছ িমথ্যা রটনা, অিভনয় ও ষড়যন্ত্র । জনগেণর
ক্েষাভেক

তারা

জামায়াত-িশিবেরর

ষড়যন্ত্র

বলেছ।

প্রশ্ন

হেলা

হত্যা

ও

সন্ত্রােসর

িবরুদ্েধ

প্রিতবােদর

দািয়ত্ব

হাছান

মাহমুদ

আন্েদালন
িক

বেলেছন,

শুধু

করা
তােদর?

ছাত্রদল-িশিবর

িক

স্েরফ

েভাট-ডাকাত
আড়ােল

জাময়াত-িশিবেরর
সরকােররর

বুেয়েটর

কাজ?

তথ্যমন্ত্রী

আন্েদালেন

যুক্ত

হেয়েছ। িতিন আেরা বেলেছন, ‘বুেয়ট ছাত্র আবরার ফাহাদ হত্যাকাণ্ডেক পুঁিজ
কের েকউ েযন তােদর স্বার্থ হািসল করেত না পাের। এই ঘটনা িনন্দনীয়, নৃশংস
ও ন্যক্কারজনক।” হাছান মাহমুেদর এরূপ কথার অর্থ িক? রাজনীিত করা এবং
আন্েদালন করা েদেশর প্রিতিট নাগিরেকর েমৗিলক অিধকার। েস অিধকার েযমন
সরকাির দেলর েনতা-কর্মীেদর আেছ, েতমনই আেছ জামায়াত-িশিবর এবং িবএনিপছাত্রদেলর। েস অিধকার আেছ অন্য েয েকান িবেরাধী দলীয় েনতাকর্মীেদর। আর
আন্েদালন করেত হেল েতা মােঠ নামেতই হয়। সরকার িবেরাধীেদর মােঠ নামা েদেখ
তাই সরকাির মহেল এেতা গা জ্বালা েকন? তেব এ গা জ্বালার মূল কারণ, সরকােরর
ফ্যািসবাদী

মানস।

গণতান্ত্িরক

েচতনায়

িবেরাধীেদর

আন্েদালন

ৈবধ

ও

স্বাভািবক মেন হয়। িকন্তু ফ্যািসবােদ েসিট অসহ্য ও িনর্মূল েযাগ্য অপরাধ
গণ্য হয়। তখন ঘেট শাপলা চত্ত্বেরর গণহত্যা। অসংখ্য আবরারেকও তখন নৃশংস
হত্যার িশকার হেত হয়।
িমিছল-িমিটংেয়র অিধকার পানাহােররর ন্যায় প্রিতিট নাগিরেকর েমৗিলক অিধকার।
অতীেত শত শত িমিছল-িমিটং কের আওয়ামী লীগ েস েমৗিলক অিধকােরর প্রেয়াগ
কেরেছ। আজেকর িবেরাধী দল েস অধীকােরর প্রেয়াগ করেল েসিটেক িনন্দনীয়,
নৃশংস ও ন্যক্কারজনক বলা হেব েকন? অথচ সংিবধান েস েমৗিলক অিধকার দােন দল
বা ধর্ম েভেদ নাগিরকেদর মােঝ েকান রূপ কম বা েবশীর তারতর্ম কের না। েস
সাংিবধািনক অিধকার সরকাির দেলর েনতাকর্মীেদর যতটুকু, তা েথেক একটুও কম নয়
িবেরাধীদেলর েনতাকর্মীেদর। িকন্তু হাছান মাহমুেদর ন্যায় েভাট-ডাকাতগণ েস
সম-অিধকার অন্যেদর িদেত রাজী নয়। তােদর কথা, েস অিধকােরর সবটুকু একমাত্র
তােদর। ফেল পািকস্তানী আমল েথেক শুরু কের প্রিতিট সরকােরর আমেল আওয়ামী
লীগ িমিটং-িমিছল করার অিধকার েভাগ করেলও আজ েস অিধকার িবেরাধী দেলর কাউেক
িদেত রাজী নয়। রাজপেথ

জামায়াত-িশিবর বা িবএনিপ-ছাত্রদল েদখেল তােদর

রােতর ঘুম হা্রাম হেয় যায়। শুরু হয় গা জ্বালা। েস গা জ্বালািটই ধরা পেড়
েভাট ডাকাত হাছান মাহমুেদর বক্তব্েয -যা ছাপা হেয়েছ েদেশর পত্র-পত্িরকায়।
িবগত দুিট িনর্বাচেন এ েভাট-ডাকাতগণ জনগেণর েভােটর অিধকার েযরূপ িছনতাই
কেরেছ, েতমিন িছনতাই করেত চায় জনগেণর আন্েদালেনর অিধকার।
ৈনিতক অবক্ষয় ও অপসংস্কৃিতর সুনািম
কাউেক সন্মািনত বলার অর্থ তার পক্েষ সাক্ষ্য েদয়া। তাই সভ্য মানুেষর
ঈমানী দায়ভার হেলা, েস সাক্ষ্য িদেব সত্য এবং ন্যােয়র পক্ষ্েয এবং অন্যায়
ও দুর্বৃত্িতর িবরুদ্েধ। এখােন স্খলন বা িবচ্যুিত হেল বুঝেত হেব তার
ঈমােন েরাগ রেয়েছ। তাই েচার-ডাকাত ও েভাট-ডাকাতেদরেক মাননীয় বলা ধর্মীয়

ভােব ও ৈনতীক ভােব হারাম তথা িনিষদ্ধ। এরূপ িনিষদ্ধ কর্ম সমােজ অবােধ
চলেত থাকেল ডাকািতর ন্যায় শাস্িতেযাগ্য অপরাধও সমােজ সন্মানজনক েপশা রূেপ
প্রিতষ্ঠা পায়। ডাকাতও তখন সমােজ মাননীয় হয়। একই রূপ অপরাধ ঘেট, একজন
পিততােক সিত-সাধ্বী ও পুতঃপিবত্র বলা হেল। তােত েযমন সত্য-েগাপন হয়,
েতমিন গুরুতর গুনাহ হয় একজন অিত িনকৃষ্ট অপরাধীর পক্েষ সাক্িষ েদয়ার।
এরূপ সাক্িষদান িশক্িষত ও িবেবকবান েলাকেদর পক্ষ েথেক হেল সাধারণ মানুষ
িবভ্রান্ত হয় এবং তােত সমােজ দুর্বৃত্তেদর ঘৃণার বদেল তােদর প্রিত সন্মান
েদখােনার সংস্কৃিত িনর্িমত হয়। তাই েসিট কিবরা গুনাহ। অথচ বাংলােদশ েসরূপ
কিবরা গুনাহই েবশী েবশী হচ্েছ। ফেল হািসনার ন্যায় েভাট-ডাকাতও মাননীয় বেল
সম্েবািধত হয়।
একই রূপ কিবরা গুনাহ হয়, ভারেতর আজ্ঞাবহ েগালাম এবং গণতন্ত্র হত্যাকারী
বাকশালী মুিজবেক বঙ্গবন্ধু বলেল। কথা হেলা, গণতন্ত্র হত্যাকাির ব্যক্িত
েদেশর ও জনগেণর বন্ধু হয় িক কের? েচার-ডাকাতগণ মানুষেক িনঃস্ব কের আর্িথক
ভােব। আর গণতন্ত্েরর শত্রুরা িনঃস্ব কের মানবািধকার েথেক। তখন জনগণ হারায়
েভাট েদয়া এবং মতপ্রকােশর স্বাধীনতা। অর্েথর অভােবও িদন চেল। িকন্তু
স্বাধীনতা লুণ্িঠত হেল জনগণ খাঁচায় বন্দী েগালােম পিরণত হয়। অিধকারহীন
মানুেষর পক্েষ তখন অসম্ভব হয় সভ্য মানুষ রূেপ বাঁচা। স্ৈবরাচাির শাসেকরা
তাই

মানবতার

মানবতার

জঘন্যতম

শত্রু

শত্রু।

অপরাধীেদরেক

ইসলােম

ঘৃণা

তাই

করা।

অিতশয়

সম্ভব

েনক

হেল

কর্ম

তােদর

হেলা,

এরূপ

িনর্মূল

করা।

ইসলােম েস িনর্মূেলর কাজিটই হেলা পিবত্র িজহাদ। ব্যক্িতর মােঝ ঘৃণার েস
মাত্রািট যতই গভীর হয়, ততই বােড় সওয়াব। আর গুরুতর পাপ হেলা এরূপ অপরাধীেক
সন্মান েদখােনা। জনগেণর এ পােপ জনপ্িরয়তা ও গ্রহনেযাগ্যতা পায় পািপষ্ট
শয়তান। এবং েস সােথ হত্যােযাগ্য গণ্য আবরােরর ন্যায় িনরীহ সত্যবাদীরা। েস
পাপ েথেক বাঁচেতই সমােজর িবেবকমান এবং ঈমানদার মানুেষরা সেচতন ভােবই
েভাট-ডাকাত হািসনার নােমর আেগ েকাথাও মাননী্য় বলা েথেক িবরত থাকেত বাধ্য।
একই ভােব িবরত থাকেত বাধ্য বাকশালী মুিজবেক বঙ্গবন্ধু বলা েথেক। ব্যক্িতর
ঈমান েতা এভােবই শুধু নামায-েরাযােত নয়, কথার মধ্য িদেয়ও প্রকাশ পায়।
েসিট না হেল ঈমান মারা পড়েত বাধ্য।
শুধু েনক কাজেক ভাল বাসেলই সুশীল ও সভ্য হওয়া যায় না। বরং েস জন্য অর্জন
করেত হয় চুির-ডাকািত, ধর্ষণ, গুম ও হত্যােক মেনর গভীর েথেক ঘৃণা করার
সামর্থ্য।

েবশ্যাবৃত্িত

কের

অর্থ-উপার্জেনর

ন্যায়

েভাট

ডাকািত

কের

প্রধানমন্ত্রী হওয়াও েয অিতশয় ঘৃণ্য িবষয় –েস ধারণািট অিত প্রবল হওয়া
সুশীল ও সভ্য হওয়ার জন্য জরুরী। একমাত্র তখনই রাজনীিত ও বুদ্িধবৃত্িতেত
গেড় উেঠ সুস্থ্য সংস্কৃিত। েদেশ েতমন একিট সুস্থ্য সংস্কৃিত প্রিতষ্ঠা
েপেল

ঘেরর

েমেয়রা

কখেনাই

পিততাবৃত্িতেত

েযাগ

েদয়না।

তখন

সভ্য

ঘেরর

সন্তােনরা েভাট-ডাকািতেত নােম না। িভতের লািলত ঘৃণার কারেণ তারা েভাটডাকাতেক কখেনাই মাননীয়ও বেল না। েভাট-ডাকাত েশখ হািসনােক মাননীয় বলেল এবং
গণহত্যাকাির,

রক্িষবািহনী

িদেয়

৩০

হাজার

মানব

হত্যাকাির

এবং

ভারেতর

েগালাম েশখ মুিজবেক বঙ্গবন্ধু বলেল িনর্িমত হয় ডাকাত পাড়ার অপসংস্কৃিত।
অথচ বাংলােদেশ িবগত ৫০ বছর ধের েস অপসংস্কৃিত গেড় েতালার কাজিটই লাগাতর
হেয়েছ।

েস

অপসংস্কৃিত

প্রবল

ভােব

প্রিতষ্ঠা

পাওয়ার

কারেণই

খুিনরা

ছাত্রেনতা হয়, েভাট-ডাকাত হািসনাও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রূেপ সন্মািনত হয়
এবং গণতন্ত্েরর শত্রু বাকশালী মুিজবও তখন বঙ্গবন্ধু রূেপ িচত্িরত হয়। অথচ
পৃিথবীর আর েকাথাও েভাট-ডাকাত ও একদলীয় শাসন প্রিতষ্ঠার ফ্যািসস্টেদর
সন্মান েদখােনার এরূপ অসভ্যতা েবঁেচ নাই। িকন্তু বাংলােদেশ েস অসভ্যতা
প্রবল হওয়ার কারেণ েদশ দুর্বৃত্িতেত পর পর ৫ বার িবশ্ব েরকর্ড গেড়েছ।
ইিতহােস এ উপার্জন একমাত্র বাংলােদেশর। েসরূপ এক প্রবল অসভ্যতার কারেণই
মুষ্িটেময়

ব্যিতক্রম

ছাড়া

েদেশর

েসনা

অিফসার,

সরকাির

আমলা,

আদালেতর

িবচারপিত, িবশ্বিবদ্যালেয়র িশক্ষক, পত্িরকার সম্পাদক এবং বুদ্িধজীবীগণও
অিত নৃশংস দুর্বৃত্তেদর ঘৃণা করার সামর্থ্য পুরাপুির হািরেয় েফেলেছ। এবং
এ রকম একিট অবস্থার কারেণই েদশপ্েরম গণ্য হচ্েছ হত্যােযাগ্য অপরাধ রূেপ।
এবং আগ্রাসী ভারেতর কােছ আত্মসমর্পণ গণ্য হচ্েছ স্বািধনতা রূেপ। একই
কারেণ হািসনার ন্যায় েভাট-ডাকাতও ক্ষমতার িটেক থাকার সাহসই শুধু পাচ্েছ
না, অেনেকর কােছ মাননীয় রূেপও গণ্য হচ্েছ।
অিভনয় ও প্রতারণার জাল
সম্প্রিত সাংবািদকেদর সামেন স্বভাবসুলভ ভঙ্িগত অিভনয় করেছন েদেশর েভাটডাকাত প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনা। বাংলােদেশর রাজনীিতেত এমন অিভনেয়র কদরও
আেছ। কারণ, এমন অিভনয় িদেয় জনগণেকও সহেজ িবভ্রান্ত করা যায়। েশখ মুিজবও
স্বাধীনতা, বহুদলীয় গণতন্ত্র এবং ৮ আনা েসর চাউল খাওয়ােনার নােম অিভনয়
কের ক্ষমতায় িগেয়িছল। এর পেরর কািহনী েতা ইিতহাস। অিভনেয়র অংশ রূেপই শহীদ
আবরােরর িপতামাতােক েভাট-ডাকাত হািসনা তার অিফেস েডেকেছ। অথচ দুিনয়া েথেক
আবরারেক যারা িবদায় িদল তারা েতা হািসনার দেলরই েপাষা গুন্ডা। এর আেগও
বহু আবরারেক তারা হত্যা কেরেছ হািসনার েঘািষত “এক লােশর বদেল ১০ লাশ
েফলা”র

নীিত

বাস্তবায়ন

করেত

িগেয়।

তার

হােত

গণহত্যা

হেয়েছ

শাপলা

চত্ত্বের। শহীদ হেয়েছ এবং ময়লার গািড়ত লাশ গােয়ব হেয়েছ িহফাজেত ইসলােমর
মুসল্িলেদর।

িপলখানায় হত্যা করা হেয়েছ ৫৬ জন েসনা অিফসারেক। মুিজেবর

ন্যায় হািসনাও একই রূপ অিভনয় করেছ গণতন্ত্েরর নােম। েভােটর স্বাধীনতার
কথা বেল উপহার িদেয়েছ েভাটডাকািত। বাকশালী মুিজেবর ন্যায় হািসনা রাজৈনিতক
দলগুেলােক িনিষদ্ধ না করেলও িনিষদ্ধ কেরেছ তােদর রাজপেথর রাজনীিত। এভােব
মুিজেবর ন্যায় হািসনাও প্রিতষ্ঠা িদেয়েছ অিভনয় ও প্রতারণার এক দুষ্ট

রাজনীিত।
ক’িদন আেগ েভাট-ডাকাত হািসনা অিভনেয়র ঢংেয় সাংবািদকেদর সামেন বেলন, “আমরা
েতা

সকল

ব্যবস্থা

িনেয়িছ।

অতএব

আন্েদালন

েকান?”

ডাকাত

হািসনা

এখােন

ন্যাকা েসেজেছন। েযন িতিন বুেঝন না, আন্েদালন েকন হয়। আন্েদালন িক হয়
স্েরফ একিট খুেনর িবরুদ্েধ? আন্েদালন িক হয় িকছু খুিনেক ফাঁিসেত ঝুলােনার
দািব িনেয়? েদেশ েতা প্রিতিদন বহু মানুষ খুন হয়। তাই একিট বা দশিট খুেনর
ঘটনা িনেয় িক েদশ ব্যাপী েকান আন্েদালন গড়া যায়? আন্েদালন েতা হয়, এমন এক
জােলম

সরকােরর

িনর্মূেল

যার

নীিতই

হেলা

খুন,

গুম,

ধর্ষণেক

রাজনীিতর

হািতয়ার ও কালচাের পিরণত করা। খুেনর অপরােধ আসামীেদর ফাঁিস হেলও তাই
আন্েদালন থােম না। কারণ, আন্েদালন েতা অসভ্য ও অত্যাচাির শাসন ব্যবস্থার
িবরুদ্েধ -যা ফ্যািসবাদেক ধারণ কের ত্রােসর রাজত্েবর প্রিতষ্ঠা েদয়।
অপর িদেক েভাট-ডাকাত হািসনা ও তার অনুসািরগণ বলা শুরু কেরেছ, “আবরােরর
হত্যা িনেয় রাজনীিত হচ্েছ।” কথা হেলা আবরাের ত্যাকান্ডািট িক পািরবািরক
িবষয়? এিট িক টাকা-পয়সা বা জিমজমা সংক্রান্ত িবষয় েয তােত রাজনীিত হেব
না? আবরারেক হত্যা করা হেয়েছ িনেরট রাজৈনিতক কারেণ। েসিট ঘেটেছ েফসবুেক
সরকাির নীিতর িবরুদ্েধ রাজৈনিতক বক্তব্য েদয়ার কারেণ। তাছাড়া রাজনীিত করা
িক েকান িনিষদ্ধ কর্ম? সরকােরর প্রিতিট িসদ্ধান্ত ও কর্মই েতা রাজৈনিতক।
সরকােরর

িনেজর

রাজনীিত

যিদ

িনিষদ্ধ

ও

িনন্দনীয়

না

হয়,

তেব

অন্যেদর

রাজনীিত েকন িনিষদ্ধ ও িনন্দনীয় হেব? প্রশ্ন হেলা, রাজনীিতর িবরুদ্েধ যিদ
েভাট-ডাকাত হািসনার এতই ক্েষাভ, তেব ছাত্রলীগর রাজনীিত েযভােব সন্ত্রাস ও
হত্যার নীিতেত পিরণত হেয়েছ -েস রাজনীিত েকন বন্ধ কেরন না? রাজনীিতেক
ছাত্র লীগ েকান পর্যােয় িনেয় েগেছ তা িক েভাট-ডাকাত হািসনা বুেঝ না?
বুেয়েট

েয

হত্যাকান্ড?

হত্যাকান্ডিট
এ

ধরেণর

ঘটােলা

হত্যার

েসিটই

ঘটনা

িক

ছাত্রলীেগর

বাংলােদেশ

দুেয়কিট

একমাত্র
নয়,

নৃশংস

অসংখ্য

বার

ঘিটেয়েছ ছাত্রলীগ। আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হওয়ার পর সারা েদেশ এভােব বহুশত
ছাত্রেক িপিটেয় হত্যা করা হেয়েছ। অেনেক গুম ও ধর্ষেণর স্বীকার হেয়েছ।
ছাত্রলীগ

এরূপ

নৃশংসতার

তান্ডব

বহু

বছর

ধের

ঘিটেয়

আসেছ।

এরূপ

নৃশংস

অপরােধ সরকার এতিদন তােদরেক পুেরা লাইেসন্স িদেয়িছল। তােদর নীিত িছল গােয়
ছাত্র িশিবেরর ট্যাগ িদেয় েয েকান ইসলামপ্েরমীেক েমের েফলা।
আবরার

হত্যার

পর

ছাত্রগণ

আজ

েজেগ

উেঠেছ।

এরূপ

নৃশংস

হত্যাকান্েডর

িবরুদ্েধ তীব্র প্রিতবাদ ও আন্েদালন হেব -েসিটই েতা অিত স্বাভািবক ও সভ্য
কর্ম। এবং না হওয়ািট অসভ্যতার আলামত। অথচ এরূপ প্রিতবাদ েভাট-ডাকাত অসভ্য
সরকােরর ভাল লােগিন। ছাত্রেদর এমন একিট িবেবকমান আন্েদালনেক তথ্যমন্ত্রী
হাছান মাহমুদ িনন্দনীয় ও ন্যক্কারজনক বেলেছন। কথা হেলা, এেতা বেড়া নৃশংস
ঘটনার পরও ছাত্ররা নীরব থােক িক কের? এরূপ মুহুর্েত নীরব থাকািট েতা চরম

অসভ্যতা।

েসরূপ

স্বাভািবক

নয়?

নীরবতায়
তখন

েদেশ

প্রশ্রয়

অসভ্যতার

পায়

অশুভ

সুনািম

খুিনচক্র।

শুরু
তখন

হেব

–েসিটই

আবরারগণ

লাশ

িক
হয়,

নারীরা ধর্িষতা হয় এবং বীভৎস গুম-খুনও রাজনীিতর হািতয়াের পিরণত হয়। েস
নৃশংস অসভ্যতা েথেক বাঁচােত ছাত্র ও জনগণ আন্েদােলন নামেব -েসিটই েতা
স্বাভািবক।

েস

আন্েদালেন

িশিবর,

ছাত্রদল

ও

অন্যান্য

ছাত্র

সংগঠন

ও

রাজৈনিতক দল জিড়ত হেব -েসিটই েতা অিত প্রশংসনীয় িবষয়। একমাত্র এভােবই েতা
েদশ েভাট-ডাকাত দুর্বৃত্তেদর েথেক মুক্িত েপেত পাের। ১৫/১০/২০১৯

সভ্য ভােব বাঁচার
বাংলােদেশর বাস্তবতা

খরচ

এবং

েসরা কৃিতত্ব েকবল সভ্য-সমাজ িনর্মােণ
মানব জীবেনর সবেচেয় বড় সাফল্যিট স্েরফ পানাহাের বাঁচা নয়, েসিট হেলা সভ্য
ভােব বাঁচা।

তেব সভ্য ভােব বাঁচার খরচিট িবশাল। তখন ঘর বাঁধার পাশাপািশ

সভ্য সমাজ এবং সভ্য রাষ্ট্রও িনর্মাণ করেত হয়। তখন প্রিতষ্ঠা িদেত

হয়

আইেনর শাসন। তখন স্েরফ িহংস্র পশু বা মশামািছ তাড়ােল চেল না; েচার-ডাকাত
ও দুর্বৃত্তেদরও তাড়ােত হয়। তাড়ােনার েস লড়াইেয় প্রাণও িদেত হয়। মানব
সমােজ এিট হেলা সবেচেয় ব্যায়বহুল এবং সবেচেয় পিবত্রতম কাজ। ইসলােম এর
েচেয় বড় ইবাদত েনই। পরকােল এ কাজিট েদয় সর্বশ্েরষ্ঠ পুরস্কার। এ কােজ
শহীদ হেল জুেট িবনা িহসােব জান্নাত। সভ্য সমাজ িনর্মােণর গুরুত্ব বুঝেতন
বেলই এ মহান কােজ ইসলােমর েশষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)েয়র সাহাবীেদর
শতকরা ৭০ ভাগ শহীদ হেয় েগেছন। তােদর েস ত্যােগর িবিনমেয়ই মানব ইিতহােসর
বুেক

সর্বকােলর

সর্বশ্েরষ্ঠ

সভ্যতা

িনর্িমত

হেয়িছল।

তখন

প্রিতষ্ঠা

েপেয়িছল আইেনর শাসন। এবং িনর্মূল হেয়িছল দুর্বৃত্তরা। অথচ অসভ্য ভােব
বাঁচায়

েস

খরচ

নাই।সভ্য

ভােব

বাঁচার

েযাগ্যতা

না

থাকায়

অেনেকই

তাই

অসভ্যতার পথ েবেছ েনয়। তাই িনেকাবার, পাপুয়া িনউ িগিন ও আমাজােনর গভীর
জঙ্গেল বহু মানব সন্তান বসবাস করেছ েকানরূপ ঘর, সমাজ ও রাষ্ট্র না গেড়ই।
অিত

অপ্িরয়

হেলও

সত্য

হেলা,

বাংলােদশ

সর্বার্েথই

একিট

অসভ্য

েদশ।

এ

অসভ্যতার প্রমাণ েতা অসংখ্য। এ রাষ্ট্রিট বর্তমান শতাব্দীিট শুরু কেরেছ
িবশ্েবর প্রায় ২০০িট রাষ্ট্রেক হািরেয় দুর্বৃত্িতেত ৫ বার প্রথম হেয়।

এেদেশ িনর্বাচন হেল েভাট ডাকািত হয়। িবচার হেল িনরপরাধীেদর ফাঁসীেত
ঝুলেত হয়। এবং নেবল প্রাইজ পাওয়া ব্যক্িতেকও েজেল েতালার িনর্েদশ েদয়া
হয়। এবং শত শত খুিন পয়দা হয় িবশ্বিবদ্যালেয়র অঙ্গেণ। ফ্যািসবােদর িনেরট
অসভ্যতা িনেয় েদশ চালাচ্েছ েদেশর অৈবধ ও েভাট-ডাকাত প্রধানমন্ত্রী। েফস
বুেক মতামত িদেল িবশ্বিবদ্যালেয়র অঙ্গেণ লাশ হেত হয়। িবশ্বিবদ্যালেয়ও
ধর্ষেণ েসঞ্চুরীর উৎসব হয় –েযমনিট জাহাঙ্িগর নগর িবশ্বিবদ্যালেয় হেয়িছল।
এেদেশ লুট হয় েশয়ার মার্েকট, ব্যাংক এবং রাষ্ট্রীয় ব্যাংেকর েকাষাগার।
হংকংেয় ২০ লাখ মানুষ িমিটং করেলও েকান লাশ পেড় না। িমিটং করেত সরকার েথেক
অনুমিত

িনেত

হয়

না।

এিট

স্বীকৃত

জনগেণর

েমৗিলক

অিধকার

রূেপ।

অথচ

বাংলােদেশ রাজপেথ িমিছল িমিটং িনিষদ্ধ। জনসভা করেল কামান দাগা হয় –েযমনিট
শাপলা চত্ত্বের হেয়েছ। বন্ধ কের েদয়া হেয়েছ িভন্ন মেতর িটিভ। সরকােররর
সমােলাচনা কের পত্িরকায় িলখেল গুম হেত হয়।
এেদেশর সাধারণ মানুষ দূের থাক, আেলমগণ সস্তায় িবক্ির হেয় যায়। টাকা েপেল
দুর্বৃত্তেদর জননীেকও এরা কওমী জননী বা িনেজেদর জননী বলা শুরু কের। অথচ
যারা প্রকৃত ঈমানদার তােদর রীিত হেলা জান্নােতর েচেয় কম মূল্েয কােরা
কােছ িনেজেক িবক্রয় না করা। এেদেশর েসনাবািহনীর প্রধান একজন গণতন্ত্র
হত্যাকাির বাকশালী, ৩০ হাজার মানব হত্যাকাির জল্লাদ এবং েদশ িবক্রয়কাির
এক দুর্বৃত্তেকও সর্বকােল সর্বশ্েরষ্ঠ বাঙালী বেল। এই হেলা িবদ্যাবুদ্িধর
মান!

প্রশ্ন

হেলা,

এ

মােপর

অসভ্য

েদশ

পৃিথবীেত

দ্িবতীয়িট

আেছ

িক?

ক্যান্সার েরাগীেক েদেহ েয কান্সার আেছ -েস সত্যিট েমেন িনেয়ই িচিকৎসায়
নামেত হয়। েতমিন বাংলােদশ েয চরম একিট অসভ্য েদশ –েস সত্যিট েমেন িনেয়ই
বাংলােদশীেদর েদেশর সংস্কাের নামেত হেব। তাই দায়ভারিট িবশাল। খরেচর অংকও
িবশাল। একােজ দুেয়ক জন নয়, শত শত শহীদ আবরার চাই।

েভাট-ডাকাত হািসনাঃ জনগেণর সবেচেয় বড় শত্রু
সভ্য সমাজ বা রাষ্ট্র িনর্মােণর পেথ সবেচেয় বড় বাধািট নর্দমার কীট বা
িহংস্র জন্তু জােনায়ার েথেক আেস না। েসিট আেস দুর্বৃত্ত শাসকেদর পক্ষ
েথেক। এরাই মানব জািতর সবেচেয় ঘৃণ্যতম দুষমন। িনেজেদর গিদ বাঁচােত তারা
শুধু নাগিরক অিধকারই েকেড় েনয় না, গণহত্যা ও গণধর্ষেণও নােম। িনেজেদর
িনয়ন্ত্রণ অটুট রাখেত এমন িক েদেশর িশক্ষা প্রিতষ্ঠান, পুিলশ প্রশাসন,
আদালত

এবং

িমিডয়ােতও

িনেজেদর

আজ্ঞাবহ

দুর্বৃত্তেদর

েমাতােয়ন

কের।

নবীরাসূলেদরও তাই েকান িহংস্র পশুেদর িবরুদ্েধ লড়েত হয়িন। লড়েত হেয়েছ
মানবরূপী এসব িহংস্র হােয়নােদর িবরুদ্েধ। বাংলােদেশ মানবরূপী এ পশুগণ েয
কতটা িহংস্র ও নৃশংস েসিট ২০১৩ সােল শাপলা চত্ত্বের েদখা েগেছ। তারা

িহফাজেত ইসলােমর শত শত িনরীহ মুসল্লীেদর লাশ েফেলেছ কামান ও েমিশন গান
েদেগ। এবং লাশগুেলা ময়লা েফলার গািড়েত কের অজানা স্থােন গােয়ব কেরেছ।
মুিজব আমেল

েস নৃশংসতা েদেখ এ দুিনয়া েথেকই িবদায় িনেয়েছ ৩০ হাজােরর

েবশী রাজৈনতীক কর্মী। নৃশংসতা েদেখেছ িসরাজ িসকদার। মুিজব তােদরেক ন্যায়
িবচার েদয়া দূের থাক, বাঁচার অিধকারটুকুও েদয়িন। নৃশংসতার িনদারুন েবদনা
িনেয়ই িবদায় িনল শহীদ আবরার ফাহাদ। েসিটও মুিজেবর িশষ্যেদর হােত। েকান
িহংস্র পশুও িক মানুষেক এতেটা যাতনা িদেয় হত্যা কের? অথচ িবস্মেয়র িবষয়
হেলা, বাংলােদেশর মানুষগণ আশা করেছ েদেশর ক্ষমতাসীন দুর্বৃত্তগুেলা তােদর
েকােল ন্যায় িবচার তুেল িদেব? আহাম্মকগণ িচরকাল এভােবই স্বপ্ন েদেখ। এবং
তােদর েস আহাম্মিকর কারেণই যুেগ যুেগ দীর্ঘায়ু েপেয়েছ অসভ্যেদর নৃশংস
শাসন ।
আইেনর শাসন এবং ন্যায় িবচাের েশখ হািসনার যিদ সামান্যতম আগ্রহ থাকেতা তেব
েভাট-ডাকাত হািসনা িনেজই ক্ষমতা েছেড় িনেজর ডাকািতর অপরােধ শাস্িত েপেত
স্েবচ্ছায় কারাগাের েযত। েস িক জােন না ২০১৮ সােলর ২৯েশ িডেসম্বেরর রােত
কীরূপ ডাকািত কের ক্ষমতায় েগেছ? সম্প্রিত বাংলােদেশর িনর্বাচিন কিমশন
তােদর ওেয়ব সাইেট গত িনর্বাচেন েভােটর ফলাফল েছেপেছ। হািসনা েয ভয়ানক
ডাকাত েসিট প্রমােণর জন্য েকান সাক্ষী সাবুেদর প্রেয়াজন েনই। িনর্বাচিন
কিমশেনর িরেপার্টই েস কােজ যেথষ্ট। এমন িক পুরা িরেপার্ট পড়ারও প্রেয়াজন
নাই। েস কােজ নীেচ েদয়া দুিট তথ্যই যেথষ্ট। এক). বলা হেয়েছ ১০৩িট আসেনর
২১৩িট

েকন্দ্ের

শতকরা

১০০

ভাগ

েভাট

পেড়েছ।

দুই).

১৪িট

আসেন

সবগুেলা

েকন্দ্ের অর্থাৎ ৭ হাজার ৬৮৯িট েকন্দ্ের শতকরা ৯০ েথেক ৯৯ ভাগ পেড়েছ।
িনর্বাচেন সকল দল অংশ িনেলও বাংলােদেশর েকান িনর্বাচেনই অতীেত শতকরা
৭০ভাগ েভাটও পেড়িন। ১০০% েভাট িক কের পেড়? এিট একমাত্র েভাট ডাকািতেতই
সম্ভব। কারণ েভাট ডাকািত স্েরফ ব্যালট েপপােরর বান্িডল লােগ, েভাটার নয়।
েভাটার িলষ্েটর বহু েভাটারই থােক মৃত। ভাবটা এমন, কবর েথেক উেঠ এেস
মৃতরাও েভাট িদেয়েছ। নইেল েভাট বাক্েস শতকরা ১০০ ভাগ েভাট পেড় িক কের?

হািসনাঃ সবেচেয় বড় শত্রু আইেনর শাসন প্রিতষ্ঠার
আবরার ফাহাদ শহীদ হওয়ার পর েশখ হািসনা ও তার দেলর মন্ত্রীগণ েকারাস
ধেরেছ, েদেশ আইেনর শাসন আেছ এবং আইন অনুযায়ী িবচার হেব। এিট িনছক জনগণেক
েধাকা েদয়ার জন্য। েসিট রাস্তায় নামা ছাত্রেদর ঘের েফরােনার জন্য। এ অবিধ
শত শত খুন ও গুেমর ঘটনা হেয়েছ। কয়িটর িবচার হেয়েছ। আইেনর শাসন প্রিতষ্ঠায়
সামান্যতম

আগ্রহ

থাকেল

েস

আইেনর

প্রেয়াগ

হেতা

েভাট

ডাকাত

িবরুদ্েধও। তােত হািসনার শুধু প্রধানমন্ত্রীত্বই হারােত হেতা

হািসনার
না, তােক

দীর্ঘ

েময়ােদর

জন্য

েজেল

েযেত

হেতা।

চুির-ডাকািত

করেল

েদরীেত

হেলও

মৃত্যুর অবিধ শাস্িত েদয়ার সুেযাগ থােক। হািসনাই বা তা েথেক বাদ যােব
েকন? তাছাড়া অৈবধ ভােব এতিদন েয ক্ষমতায় আেছ, শাস্িত েতা তােতও বাড়েছ। েস
শাস্িত িক তােক েপেত হেব না? ইন্িদরা গান্িধ এতবড় েভাট ডাকাত িছল না। তার
শাসনামেল

মাত্র একিট

আসেন দুর্নীিতর অিভেযাগ উেঠিছল। েসিট প্রমাণ হওয়ায়

তার প্রধানমন্ত্রীত্ব িগেয়িছল এবং তােক েজেল েযেত

হেয়িছল। অথচ বাংলােদেশ

এ েভাট ডাকাতগণ েজেলর বাইের থােক এবং বড় বড় কথা বেল।
েয ব্যক্িত বাংলােদেশ আইেনর শাসেনর সবেচেয় বড় শত্রু েস হেলা েশখ হািসনা।
েস

প্রমান

প্রচুর।

তেব

একিট

প্রমান

ভূলবার

নয়।

েসিট

উল্েলখ

কেরেছন

এরশােদর এক কােলর প্রধানমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খান। িতিন তার বইেত
িলেখেছন, এরশােদর সােথ েদখা করেত েশখ হািসনা তার দফতের এেসেছন। ৈবঠক শুরু
হওয়ার আেগ দাবী তুলেলন খুেনর েকেস শাস্িতপ্রাপ্ত ছাত্র লীেগর দুই কর্িমেক
প্রথেম মুক্িত িদেত হেব। নইেল িতিন এরশােদর সােথ ৈবঠেক বসেবন না। কারা
িছল আদালেত শাস্িতপ্রাপ্ত ছাত্র লীেগর েস দুই জন কর্মী? েস িববরন িদেয়েছন
জনাব আতাউর রহমান খান। আিশর দশেক আবরােরর মতই অিত নৃশংস ভােব দুইজন িশিবর
কর্মীেক হত্যা করা হয় রাজশাহী িবশ্বিবদ্যালয় ক্যাম্পােস। তােদরেক ইট িদেয়
গুিতেয় সারা েদহ েথথলােনা হয়। গুিড়েয় েদয়া হয় তােদর মাথা খুিল। আদালেতর
িবচাের খুিনেদর শাস্িত হয়। িকন্তু েস শাস্িত হািসনার পছন্দ হয়িন। তাই
এরশাদেক িদেয় েস জঘন্য অপরাধীেদরেক হািসনা মুক্ত কের েনয়। আইেনর শাসন
প্রিতষ্ঠার িবরুদ্েধ হািসনার শত্রুতা কতটা প্রকট -এ হেলা তার প্রমাণ।
এরশাদ েচেয়িছল িনেজর অবস্থান মজবুত করেত। িবএনিপর েমাকােবলায় েস তখন
হািসনােক কােছ টানিছল। হািসনাও এরশােদর েস দুর্বলতা েটর েপেয়িছল। তাই
এরশােদর কােছ খুিনর শাস্িত েদয়ার েচেয় অধীক গুরুত্ব েপেয়িছল িনেজর গিদ
বাঁচােনা।
ডাকাত সর্দার কখেনাই িনজ দেলর ডাকাতেদর িবচার চায় না। বরং চায়, ডাকাতগণ
খুনখারাবী করুক এবং দেল আবার িফের আসুক। খুনখারাবীর শাস্িত িদেল ডাকাত দল
িটেক না। েসিট হেল কম্বেলর পশম বাছার ন্যায় আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ
–এসবই এতিদেন িবলুপ্ত হেয় েযেতা। হািসনা েসিট বুেঝ। তাই তার রাজনীিতর মূল
লক্ষ্য হেলা, িনজ দেলর খুিনেদর আইেনর উর্দ্েধ রাখা। হািসনার েস নীিতর
কারেণই তার দলীয় খুিনরা এতটা েবপেরায়া ভােব খুন-খারাবী করেত পাের। এবং
িবচােরর দাবী িনেয় রাস্তায় না নামেল পুিলশ েযমন এ্যাকশেন আেস না, িবচারও
েতমিন আদালেত উেঠ না। তাছাড়া িবচাের শাস্িত হেলই িক েস শাস্িতর প্রেয়াগ
হেব? িবচােরর রায় বানচাল করার জন্য হািসনার হােত রেয়েছ তার প্রিত অিত
অনুগত এক েগালাম চিরত্েরর প্েরিসেডন্ট। হািসনা যােকই মাফ কের িদেত বলেব,
তােকই মাফ কের েদয়ার জন্য েস দুই পােয় খাড়া। তাই এক আবরার নয়, হাজােরা

আবরার শহীদ হেলও েসিট হািসনার কােছ েকান গুরুত্বপূর্ণ িবষয় নয়। বরং তার
কােছ অিত গুরুত্বপূর্ণ হেলা তার দেলর প্রিতিট খুিনেক বাঁচােনা। নইেল তার
দল বাঁচেব না, তখন তার ক্ষমতাও বাঁচেব না। যারা বাংলােদশেক একিট

সভ্যেদশ

রূেপ গেড় তুলেত চায় তােদরেক এ সহজ সত্য িবষয়িটেক বুঝেত হেব। অপরাধমুক্ত ও
খুন-খারাবীমুক্ত বাংলােদশ গড়েত হেল খুিনেদর েয জন্ম েদয় তােক কাঠগড়ায়
তুলেত হেব। এবং িনর্মূল করেত হেব তার শাসন। এখােন ব্যর্থ হেলা বাঁচেত হেব
দুর্বৃত্তেদর কােছ আত্মসমর্পেণর অসভ্যতা িনেয়। ১২/১০/২০১৯

িবেবকহীন অসভ্যেদর িনর্মূল েকন
অপিরহার্য?
অসভ্যগণ িশক্ষক হয় িক কের?
গত ২০১৮ সােলর ৩০’েয় িডেসম্বর বাংলােদেশ িনর্বাচেনর নােম যা িকছু হেয়েছ
েসিট অিত অসভ্য ও নৃশংস রকেমর এক েভাট ডাকািত। েকান সভ্য েদেশ এমন অসভ্য
কর্েমর
হািসনা

েকান

নিজর

নাই।

িবশ্ববাসীেক

বাংলােদেশও

েদিখেয়

িদল,

নাই।

এ

ক্ষমতায়

েভাট

ডাকািতর

থাকার

মাধ্যেম

খািতের

েস

েশখ
কতটা

দস্যুবৃত্িতেত নামেত পাের। এবং েদখােলা, েস কতটা িনর্লজ্জ হেত পাের েসিটও। মানুষ তােক এ অপকর্েমর জন্য িক বলেব বা ইিতহােস েস কীরূেপ িচত্িরত
হেব -তা িনেয় েশখ হািসনার মেন ভাবনার েলশ মাত্র িছল না। অথচ প্রিতিট সভ্য
মানুেষর মেন েস ভাবনাটাই প্রকট। অন্যরা িক বলেব -েস ভয়িট েলাক-লজ্জা আেছ
এমন মানুষেক চুির-ডাকািতর ন্যায় বদকর্ম েথেক দূের রােখ। কারণ সভ্য মানুষ
মাত্রই েতা সমােজ সুনাম িনেয় বাঁচেত চায়। হািসনার চিরত্র সিঠক ভােব বুঝার
জন্য এই একিট ঘটনাই যেথষ্ট।
প্রিতিট

িনর্বাচন

েকন্দ্ের

েভাট

ডাকািতর

ঘটনািট

ঘেটেছ

২৯

িডেসম্বেরর

রােত। এবং তা ঘেটেছ পূর্বপিরকল্পনা মািফক। এ িনেয় এমন িক বাংলােদেশর
িনরক্ষর মানুষেদর মােঝও েকান িবতর্ক েনই। কারণ, িনেজর েচােখর সামেন ঘেট
যাওয়া ডাকািতেক ডাকািত রূেপ েচনার জন্য িবশ্বিবদ্যালেয়র িডগ্ির লােগ না।
উচ্চ পাওয়ােরর চশমাও লােগ না। িনেজর েভাট িদেত িগেয় জনগণ িনেজরাই বুেঝ
েগেছ তার ব্যালটিট স্বস্থােন নাই। েসিট ডাকাতেদর হােত চেল েগেছ। ফেল েভাট
না িদেয়ই তােক ঘের িফরেত হেয়েছ। েভাট ডাকািতর সাক্িষ তাই েদেশর জনগণ।

এরূপ ডাকািতর ফেল ডাকািত হেয় েগেছ পুরা েদশ। এবং ডাকািতর ফসল িগেয় উেঠেছ
ভারেতর
িপছেন

ঘের।

নেবন্দ্র

জনগেণর

েভাট

েমািদ

নাই।

হািসনার

জােন,

দুর্বলতািট

ক্ষমতায়

থাকেত

বুেঝ।
হেল

জােন,

তার

চাই

হািসনার
ভারেতর

পাহারাদাির। হািসনার অৈবধ সরকারেক সমর্থন িদেয় ভারত তােক পুরাপুির িজম্িম
বািনেয় েফেলেছ। ফেল যা ইচ্ছা তাই চুক্িতর পর চুক্িত কের িছিনেয় িনচ্েছ।
প্রিতবােদর সাহস নাই, ইচ্েছও নাই। এেত হািসনার েকান ক্ষিত নাই, বরং তার
িবশাল লাভিট হেলা ক্ষমতায় থাকার। অথচ এরূপ অৈবধ ভােব তার ক্ষমতায় থাকােত
ভয়ংকর ক্ষিত হচ্েছ বাংলােদেশর। েকান েদেশর সভ্য ও িবেবকমান নাগিরক িক িনজ
েদেশর প্রিত এমন অসভ্য ও ক্ষিতকর কাজেক সমর্থন করেত পাের?
েক সভ্য এবং েক িবেবকবান –েস পিরচয়িট িক কখেনাই ব্যক্িতর েবশভুষায় ধরা
পেড়? েসিট অিত িনখুঁত ভােব ধরা পেড় অন্যায়, অসভ্য ও নৃশংসক কাজেক ঘৃণা
করার মধ্য িদেয়। েস সামর্থ্য েচার-ডাকাত, খুিন-ব্যািভচারীেদর থােক না
বেল্ই তারা অসভ্য। এবং এ অসভ্যেদর কাজ হেলা চুির-ডাকািত, খুন-ব্যািভচােরর
ন্যায় নানারূপ অসভ্য কর্েম ডুেব থাকা এবং অন্যেদর েস কােজ সমর্থণ েদয়া।
এিটই তােদর সংস্কৃিত এবং এর মধ্েয জীবন কাটােনার মধ্েযই তােদর তৃপ্িত।
একিট েদেশ অশান্িতর মূল কারণ, েস েদেশর মশামািছ বা অিতবৃষ্িট ও অনাবৃষ্িট
নয়, বরং তারা হেলা দুর্বৃত্ত শ্েরণীর মানুষ। আর্িথক স্বচ্ছলতা ও অপরূপ
প্রাকৃিতক পিরেবেশর মােঝও তারা প্রকট অশান্িত েডেক আেন। তাই িবেদশ েথেক
অর্থাউপার্জন বাড়েল িক হেব, েচার-ডাকাত ও ক্ষমতােলাভীেদর উপদ্রেব তা সবই
ব্যর্থ হেয় যাচ্েছ। বাড়েছ েকবল দুর্েভাগ।
বাংলােদেশ এরূপ অসভ্য ও নৃশংস েচার-ডাকাত ও তােদর সমর্থকেদর সংখ্যািট
িবশাল। েদেহর েরাগ েযমন েগাপন থােক না, েতমিন েগাপন থােক না চিরত্েরর
েরাগও। েদেহর েরােগ মানুষ অসভ্য বা নৃশংস হয়না। িকন্তু ভয়ংকর রকেমর অসভ্য
ও নৃশংস দানব সৃষ্িট হয় চিরত্েরর েরােগ। তাই বাংলােদেশর বড় বড় ক্ষিতগুেলা
েদেহর েরােগর কারেণ হচ্েছ না। েসিট হচ্েছ চািরত্িরক েরােগর কারেণ। েদেশ
বার বার েভাট ডাকািত হয়, ডাকািত হয় েশয়ার মার্েকট ও ব্যাংেক, আবরার
ফাহােদর ন্যায় হাজার হাজার মানুষ গুম-খুন ও অত্যাচােরর িশকার হয় -তা েতা
এ চিরত্েরর েরােগর কারেণই। তেব বাংলােদশীেদর জন্য অিতশয় পিরতােপর িবষয়
হেলা, েদেশ শুধু েচার-ডাকাতেদর সংখ্যাই িবপুল হাের বােড়িন। েবেড়েছ তােদর
সমর্থনকারীেদর সংখ্যাও। অথচ েকান সভ্যেদেশ ডাকাতেদর েকান বন্ধু থােক না।
অথচ বাংলােদেশ যারা েভাট-ডাকাতেদর সমর্থণ কের েয সব অসভ্য কুলাঙ্গারেদর
সংখ্যািট িবশাল। এবং তােদর বসবাস েকান মদ-জুয়ার পল্লী বা পিততা পল্লীেত
নয়, েসিট ঢাকা িবশ্বিবদ্যালেয়র মত একিট িবশ্বিবদ্যালেয়র অঙ্গেণ। খবের
প্রকাশ, ঢাকা িবশবিবদ্যালেয়র এক হাজােরর েবশী িশক্ষক গত েভাট ডাকািতর
িনর্বাচনেক ডাকািত না বেল সুষ্ঠ িনর্বাচন বেলেছ। েস তথ্যিট এক ছাত্র

জমােয়েত

বেলেছন

ঐ

িবশ্বিবদ্যালেয়রই

অপর

একজন

িশক্ষক।

হয়েতা

অন্যান্য

িবশবিবদ্যালেয়রও একই অবস্থা। এিট মাথায় ঝাঁকুিন লাগােনার মত িবষয়।

িবশ্বিবদ্যালয়গুিল িক ডাকাতপাড়া?
যারা চুির-ডাকািতর সমর্থক হয়, তারাই েতা েচার-ডাকাতেদর সহচর হয়। প্রশ্ন
হেলা, এরূপ িবপুল সংখ্যক ডাকাত সমর্থক িক কের িবশ্বিবদ্যালেয়র িশক্ষক
হেলা? সভ্য েদেশ বর্ণবাদ বা ফ্যাসীবাদেক সমর্থন করাও অপরাধ। এ অপরােধ
কােরা চাকুির থােক না। তেব প্রশ্ন হেলা, িশক্ষক হওয়ার জন্য িক শুধু
িবশ্বিবদ্যালেয়র িডগ্িরধারী হওয়াটাই জরুরী? িডগ্ির েতা েচার-ডাকাতেদরও
থাকেত পাের। িডগ্িরর েচেয়ও েবশী জরুরী এবং অপিরহার্য হেলা িবেবকবান হওয়া।
কারণ অন্যায়েক ঘৃণা এবং ন্যায়েক ভালবাসার সামর্থ্যিট িডগ্ির েথেক আেস না,
আেস িবেবক থােক। তাই বহু িনরক্ষর ব্যক্িতও িবেবকবান হয়। েস িবেবেকর বেলই
তারা ডাকািতেক ডাকািত বেল; এবং েস অসভ্য কর্মিটেক মেনপ্রােণ ঘৃণা কের।
িকন্তু েস সামর্থ্যিট ঢাকা িবশ্বিবদ্যােয়র সহস্রািধক িশক্ষক অর্জন করেত
পােরিন। বাংলােদেশ মূল সমস্যািট েতা এখােনই। িবেবক না থাকেল িশক্ষক হওয়া
দুের

থাক,

রাস্তার

ঝাড়ুদার

হওয়ার

জন্যও

েতা

েস

িবেবকহীন

ব্যক্িতিট

অেযাগ্য। কারণ ঝাড়ুদার হেত হেলও েতা সততা লােগ। নইেল িনর্মূল হয় না
রাস্তার

আবর্জনা।

প্রিতষ্ঠানগুিলেত

বাংলােদেশ

যারা

েভাট

একিট

সভ্যেদশ

ডাকািতর

সমর্থক

হেল

তােদর

সরকাির

চাকুির

েযত।

িশক্ষা
কারণ,

সভ্যেদেশর কাজ শুধু রাস্তা েথেক আবর্জনা সরােনা নয়, িশক্ষাঙ্গণ েথেক
িবেবকহীন

অসভ্যেদর

সরােনাও।

িকন্তু

বাংলােদেশ

সবই

সম্ভব।

েভাট-ডাকাত

েযমন েদেশর প্রধানমন্ত্রী হেত পাের, েতমিন ডাকােতর সমর্থকগণও িশক্ষক হেত
পাের।
অথচ

িশক্ষকেক

শুধু

জ্ঞানদান

করেল

হয়

না,

ছাত্রেদর

সামেন

তােক

উন্নত

চিরত্র ও মূল্যেবােধর মেডল রূেপও িনেজেক েপশ করেত হয়। িকন্তু যারা েভাটডাকাত ও েচার ডাকাতেদর সমর্থক -তারা েসিট পাের না। এমন িশক্ষকেদর হােত
সভ্য মানুেষর বদেল অসভ্য মানুষ সৃষ্িট হয়। এবং সম্প্রিত তারই প্রমাণ
িমলেলা বাংলােদেশর শ্েরষ্ঠ িশক্ষা প্রিতষ্ঠান বুেয়েট। বুেয়েট েয অসভ্য ও
নৃশংস খুিনরা আবরার ফাহাদেক িপিটেয় হত্যা করেলা তারা েকান ডাকাত পাড়ায়
েবেড়

উেঠিন।

েবেড়

উেঠেছ

এই

িবশ্বিবদ্যালেয়।

একই

অবস্থা

েতা

ঢাকা

িবশ্বিবদ্যালেয়। বহু ছাত্র-ছাত্রী েসখােন খুন, গুম, আহত ও ধর্িষতা হেয়েছ।
এরকম িবশ্বিবদ্যালয় েদেশ হাজারিট হেলও িক েদেশর কল্যাণ হেব? েয েদেশর
প্রধানমন্ত্রী িনেজই ভয়ংকর ডাকাত –েস এরূপ দস্যুবৃত্িতর িনন্দাই বা করেব
েকমেন? কুকর্েমর িনন্দােতও েতা উন্নত রূিচ চাই।

সম্প্রিত

পত্িরকায়

প্রকাশ,

জাহাঙ্িগর

নগর

িবশ্বিবদ্যালেয়র

িভিস

েকািট

টাকার ঘুেষর সােথ জিড়ত। এ িক েকান িশক্ষেকর কাজ? অথচ েস ধরেণর কাজ হচ্েছ
িবশ্বিবদ্যালেয়র

অঙ্গেণ।

বহু

িশক্ষকেক

েদখা

েগেছ

ছাত্রীেদর

সােথ

ব্যািভচাের জিড়ত হেত। মশামািছর কামেড় েদশ ধ্বংস হয় না। বন্যােত্ও েভেস
যায়

না।

ধ্বংস

শতাব্দীর

হয়

শুরুেত

এরূপ

অসভ্য

বাংলােদশেক

ও

িবেবকহীন

িশক্ষকেদর

দুর্বৃত্িতেত

সমগ্র

কারেণ।

িবশ্বমােঝ

যারা
৫

এ

বার

শীর্ষস্থােন েপৗঁেছ িদেয়িছল -তারা িক েকান গ্রােম বা বস্িতেত িশক্ষা
েপেয়িছল?

তারা

েতা

িবশ্বিবদ্যালয়গুিল

েয

িছল

িবশ্বিবদ্যালেয়রই

কীরূপ

দুর্বৃত্ত

িডগ্িরধারী।

উৎপাদেনর

িবশাল

বাংলােদেশর

িবশাল

কারখানা

–এেতা তারই প্রমাণ। চালক মাতাল হেল বা ঘুিমেয় ঘুিমেয় গািড় চালােল েতা
দুর্ঘটনা

ঘটেবই।

েতমিন

িশক্ষাদােন

দুবৃত্িত

ও

ফাঁিক

চলেল

ছাত্ররা

চিরত্রহীন, িবেবকহীন এবং নৃশংস খুিন রূেপ েতা েবেড় উঠেবই। েসিট না হওয়াই
েতা বরং অস্বাভািবক।

সভ্য রাষ্ট্েরর িনর্মােণ িজহাদ েকন অিনবার্য?
বাংলােদেশর ব্যর্থতার কারণ অেনক। তেব সবেচেয় বড় কারণিট হেলা, দুর্বৃত্ত
িশক্ষকেদর হােত িশক্ষাঙ্গেণর অিধকৃিত। িশক্ষকেদর মূল ব্যর্থতা্িট হেলা,
সততা

ও

উন্নত

চিরত্েরর

মেডল

রূেপ

ছাত্রেদর

সামেন

িনেজেদর

তুেল

ধরার

ব্যর্থতা। অথচ মানব সভ্যতার এিটই হেলা সবেচেয় পিবত্রতম কাজ। িশক্ষালাভ
েযমন ইবাদত; েতমিন িশক্ষাদানও ইবাদত। যুেগ যুেগ িশক্ষাদােনর েস কাজিট
কেরেছন নবী-রাসূলগণ। নামায-েরাযা ফরজ হেয়েছ অেনক পেড়। িকন্তু জ্ঞানার্জন
ফরজ হেয়েছ েকারআন নািযেলর প্রথম িদন েথেকই। িকন্তু বাংলােদেশ একােজ যারা
েনেমেছ তােদর িবশাল সংখ্যািট হেলা দুর্বৃত্ত শ্েরণীর। ইবাদেতর েস স্িপিরট
তােদর মােঝ নাই। বরং তারা েয কতটা দুর্বৃত্ত -েসিটর প্রমাণ েরেখেছ িবগত
েভাট ডাকািতর িনর্বাচনেক সুষ্ঠ িনর্বাচন বলার মধ্য িদেয়। তােদর মােঝ
িবেবক েবঁেচ থাকেল এরূপ ঢাহা িমথ্যািট িক তারা কখেনা বলেতা? বাংলােদেশর
িবেবকমান মানুেষর উিচত এেদর িচেন রাখা। কারণ েদেশর ও েদশবাসীর িনরাপত্তা
বাড়ােত শুধু িবষাক্ত শাপ ও েপাকামাকড়েক িচনেল চেল না। িচনেত হয় এবং
িনর্মূল করেত হয় এরূপ অসভ্য দুর্বৃত্তেদরও।
যারা ইিতহােস সভ্যতর সমাজ ও রাষ্ট্েরর জন্ম িদেয়েছ তারা সংস্কােরর কাজিট
কখেনাই কৃিষ, কলকারখানা বা পশুপালন িদেয় শুরু কেরিন। শুরুিট কেরিছল মানব
গড়া

িদেয়।

িকন্তু

ক্েষত্রগুেলা

হেলা

বাংলােদেশ

েসিট

দু্র্বৃত্তেদর

হয়িন।

অিধকৃত

বরং

ভূিম।

বাংলােদেশ

িশক্ষাদােনর

িশক্ষাঙ্গণ

ব্যবহৃত

হয়

ছাত্রেদর চিরত্রেক কলুিষত করার কােজ। ফেল েমধাবী ছাত্ররা এখােন এেস খুিন

হয়। এবং ধর্ষক ও েটন্ডারবাজ হয়। এবং তােদর হােত িবশ্বিবদ্যালেয়ও মানুষ
লাশ হয়। অেনেকই িনর্যািতত হয় এবং বহু ছাত্রী ধর্িষতাও হয়। ক্ষমতাসীন দল
এখান েথেক সংগ্রহ কের িনজ দেলর জন্য জঙ্িগ ৈসিনক। জাগরণ মঞ্েচর এক ইসলাম
িবেরাধী

ব্লগার

যখন

িনহত

হল,

েশখ

হািসনা

সােথ

সােথ

তার

বাসায়

ছুেট

িগেয়িছল। তােক বলা হেয়িছল দ্িবতীয় মুক্িতযুদ্েধর ৈসিনক। িকন্তু আবরার
ফাহাদ শহীদ হওয়ার ৩৬ ঘন্টা পরও েশখ হািসনা দূের থাক, বুেয়েটর িভিসও
েসখােন ছুেট যায়িন। কারণ, িবশ্বিবদ্যালেয়র িভিসেদর কাজ হেলা সরকাির দেলর
খুিনেদর িনরাপত্তা েদয়া। তখন অসম্ভব হয়, সরকাির দেলর খুিনেদর হােত যারা
শহীদ হয় তােদর পিরবােরর প্রিত সমেবদনা জানােনা।
তাই বাংলােদশেক ধ্বংেসর হাত েথেক বাঁচােত হেল স্েরফ মশামািছ মারেল চলেব
না। রাস্তার আবর্জনা সরােলও চলেব না। বরং িশক্ষাঙ্গণ েথেক িনর্মূল করেত
হেব দুর্বৃত্ত চিরত্েরর িভিস, িশক্ষক ও ছাত্র নামধারী খুিনেদর। েকান
রাষ্ট্ের

এর

েচেয়

গুরুত্বপূর্ণ

দুর্বৃত্তরাই

হেলা

সবেচেয়

কাজ

অসভ্য,

থাকেত

নৃশংস

ও

পাের

না।

িবেবকহীন

সমােজর
জীব।

বুেক

এেদর

এ

কারেণ

অসম্ভব হয়, সভ্য-সমােজর িনর্মাণ। েদেশর পিততাপল্লী, গাঁজার আখড়া, জুয়ার
আসরগুিল েচার-ডাকাতেদর দখেল েগেল েদশ ধ্বংস হয় না। িকন্তু েদশ ধ্বংস হয়
েদেশর কেলজ-িবশ্বিবদ্যালয় দুর্বৃত্তেদর দখেল েগেল। অথচ বাংলােদেশ েসিটই
হেয়েছ। েকান েদেশর সভ্য নাগিরক িক এ অবস্থায় নীরব ও িনস্ক্রীয় থাকেত
পাের? েস িনস্ক্রীয়তায় িক সভ্যতা ও ভদ্রতা বাঁেচ? সভ্য মানুেষর পিরচয় েতা
এটাই, েস শুধু িনজ ঘেরর আঙ্িগনা েথেকই আবর্জনা সরা্য় না, আবর্জনা িনর্মূল
কের রাষ্ট্েরর অঙ্গণ েথেকও। ইসলােম েতা এিটই হেলা পিবত্র িজহাদ। সভ্য
রাষ্ট্র িনর্মােণর মধ্য িদেয়ই েতা উন্নত সভ্যতা িনর্িমত হয়। একােজ নবীজী
(সাঃ)র

হাজার

মুসিলমগণ
দুর্বৃত্ত

অতীেত

হাজার

সাহাবা

সর্বকােলর

িনর্মূেলর

শহীদ

হেয়েছন।

সর্বশ্েরষ্ঠ

িজহােদ

সফল

বাংলােদেশও িক এ ছাড়া িভন্ন পথ আেছ?

বাংলােদশীেদর

স্েরফ

সভ্যতা

হওয়ােত।

েদায়ায়

িনর্মাণ

সভ্য

কাজ

েদয়িন।

করেত

েপরিছেলন

রাষ্ট্েরর

িনর্মােণ

েরাগ

ও

১১/১০/২০১৯

মূল

অর্িজত েভাগান্িত
বাংলােদশীেদর েয েরাগিট তােদর জীবেন সীমাহীন েভাগান্িত বাড়া্চ্েছ েসিট
কেলরা,

ম্যােলিরয়া,

েডঙ্গু

বা

যক্ষা

নয়;

েসিট

িনতান্তই

ৈনতীক।

েসিট

দুর্বৃত্তেদর ঘৃণা করার বদেল তােদর শ্রদ্ধাভের মাথায় েতালার েরাগ।এ েরেগর
কারেণ

েলাপ

পায়

একান্ত

দুর্বৃত্তেকও

ঘৃণার

করার

সামর্থ্য।

বরং

তােত

সৃষ্িট হয় তার দেল েভড়া এবং তােক েনতা বলার েনশাই প্রবলতর হয়। এ েরােগর
কারেণই অতীেত বাংলােদশীগণ েশখ মুিজেবর ন্যায় গণতন্ত্েরর হত্যাকারী এবং
ভারেতর েসবাদাস এক ফ্যািসস্টেক িনেজেদর েনতা ও বঙ্গবন্ধু বেলেছ। এবং এখনও
বলেছ। ১৯৭০’েয়র িনর্বাচেন এ দুর্বৃত্তেকই িবপুল েভােট িবজয়ীও কেরেছ। অথচ
মুিজব তখনও েফেরশতা িছল না। এবং েস েরােগর প্রেকােপ আজও তারা মুিজেবর
কন্যা এবং মুিজবী আদর্েশর পতাকাবাহীেক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছ।
েচার-ডাকাতেদরেক

েয

ব্যক্িত

িনেজর

বন্ধু

বা

েদেশর

বন্ধু

বা

মাননীয়

প্রধানমন্ত্রী বেল সমীহ কের তােত তার িনেজর চিরত্েরর গভীর েরাগিটও অিত
িনর্ভুল ভােব ধরা পেড়। েস িনেজও েয েচার-ডাকাত, ফ্যািসস্ট ও খুিন হওয়ার
যেথষ্ট উপেযাগী -এভােব েসিটও েস জািনেয় েদয়। দুর্বৃত্তেদর ঘৃনা করা এবং
ন্যােয়র পক্ষ েনয়ার সামর্থ্য এমন েলাকেদর থােকনা। এ েরােগ আক্রান্তরাই
অতীেত নবী-রাসূলেদর িবরুদ্েধ অস্ত্র িনেয় খাড়া হেয়েছ। এবং বাধাগ্রস্ত
কেরেছ

দুর্বৃত্ত

িনর্মূেলর

প্রেচষ্ঠােক।

বাংলােদেশর

প্েরক্ষাপেট

এেদর

সংখ্যািট শুধু আওয়ামী লীেগ নয়, িবএনিপসহ অন্যান্য দেলও িবশাল। এমনিক এ
েরােগর প্রকট প্রেকাপ মাদ্রাসা-মসিজেদর ছাত্র ও হুজুরেদর মােঝও। মুিজবেক
এরাও বঙ্গবন্ধু বলেত পাগল। হািসনােক তারা কওমী জননী বলেছ। ভাইরােসর ন্যায়
এ ৈনতীক েরাগিট ছিড়েয় পেড়েছ সর্বত্র। ঈমানদার হওয়ার শর্ত হেলা, এ ৈনতীক
েরাগ

েথেক

িনেজেক

মুক্ত

করা।

ন্ইেল

অসম্ভব

হয়

ঈমানদার

হওয়া।

প্রকৃত

ঈমানদার কখেনাই েচার-ডাকাত ও েভাটডাকাতেদর ন্যায় দুর্বৃত্ত ও স্ৈবরাচাির
ফ্যািসষ্টেদর বন্ধু িনেজেদর বন্ধু বেল মেন কের না। তােদর িপছেন কখেনা
িজন্দাবাদও বেল না। কারণ েস কােজ প্রবল বাধািট আেস ঈমােনর গভীর েথেক।
েকান ঈমানদার িক শয়তানেক েফেরশতা বলেত পাের? এিট েতা জঘন্য অপরাধ। এিট
দুর্বৃত্তেদর পক্েষ সাক্ষী েদয়ার অপরাধ। এ অপরােধর জগেত েয ব্যক্িতর
িবচরণ, তার িক জাহান্নােম েপৗছার জন্য মুর্িত পূজার প্রেয়াজন পেড়?
যারা

জান্নােত

েপৗঁছেত

চায়

তারা

বাঁচািট

িভন্ন

ধারার।

তারা

অথচ
েযমন

দুর্বৃত্তেদর মেনর গভীর েথেক ঘৃনা কের, েতমিন সর্বসামর্থ্য িনেয় ময়দােনও
নােম তােদর িনর্মূেল।
মহান আল্লাহতায়ালা পিবত্র েকার’আেনর সুরা আল ইমরােনর ১১০ নম্বর আয়ােত
মুসিলমেদর িবশ্বমােঝ সর্বশ্েরষ্ঠ জািত বেলেছন। তেব েয সামর্থ্েযর কারেণ

তােদর এ িবশাল মর্যাদািট িদেয়েছন েসিট এ নয় েয, তারা েবশী েবশী নামাযেরাযা-হজ্ব-যাকাত

পালন

কের।

বরং

এ

কারেণ

েয,

তারা

দুর্বৃত্িত

ও

দুর্বৃত্তেদর িনর্মূেল নােম এবং ন্যােয়র প্রিতষ্ঠা েদয়। িকন্তু বাংলােদেশ
েসিট ঘেটিন; বরং ঘেটেছ সম্পূর্ণ উল্েটািট। ফেল ন্যােয়র প্রিতষ্ঠায় নয়,
েদশ েরকর্ড গড়েছ দুর্বৃত্িতেত। এবং েস েরােগর কারেণই েবগবান হচ্েছ মানুষখুন, নারী ধর্ষণ এবং চুিরডাকািত। এবং েসিট হচ্েছ সরকাির ও েবসরকাির
ভােব। েস অপরাধ েথেক মুক্ত নয় েযমন েদেশর িনর্ভৃত পল্িল, েতমিন রাজধানীর
িবশ্বিবদ্যালেয়র অঙ্গণ। পিরতােপর িবষয় হেলা, বাংলােদেশর এ ৈনতীক েরােগ
েরাগীর সংখ্যািট িবশাল। েকান সুস্থ্য মানুষ িক কখেনা েকান দুর্বৃত্তেক
বন্ধু বেল? েকান ডাকাতেক মাননীয় বেল? েকান সভ্য েদেশ এমনিট ঘেট না।
দুর্বৃত্তেক েজেল েযেত হয়। অথচ এ ৈনতীক েরােগর কারেণ বাংলােদেশ এরূপ
অপরাধ অিত িবপুল ভােব হচ্েছ। ফেল মুিজেবর ন্যায় মানব হত্যা ও গণতন্ত্র
হত্যার

নায়কও

হত্যাকাির

বঙ্গবন্ধুর

েভাট

ডাকাতেকও

েখতাব
েদেশর

পাচ্েছ!

এবং

হািসনার

িবশ্বিবদ্যালেয়র

ন্যায়

িশক্ষক,

গণতন্ত্র

সরকাির

আমলা,

েসনা কর্মকর্তাগণও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেল।
েশখ মুিজব েয কতবড় দুর্বৃত্ত িছল এবং েদেশর কল্যােনর বদেল িনেজর েভাগ
িবলাস

িনেয়

কতটা

ডুেব

িছল

-তারই

িচত্র

তুেল

ধেরেছন

িসঙগাপুেরর

প্রধানমন্ত্রী িল কুয়ান ইউ তার িনেজর ডাইরীেত। ১৯৭৩ সােল মুিজেবর ন্যায়
িতিনও কানাডােত িগেয়িছেলন কমনওেয়লর্থ সন্েমলেন েযাগ িদেত। িতিন িগেয়িছেলন
অন্য যা্ত্রীেদর সােথ একিট যাত্রীবাহী সাধারণ িবমােন চেড়। এভােব িতিন
েদেশর অর্থ বাঁিচেয়েছন এবং েদশেক েপৗঁেছ িদেয়েছন উন্নয়েনর উচ্চ িশখের।
অথচ মুিজব িগেয়িছেলন েবািয়ং ৭০৭’েয়র একিট পুেরা িবমান িনেয়। েযন িতিন
একজন উন্নত িবশ্েবর রাষ্ট্রনায়ক। েস িবমানিট এক সপ্তাহ ধের পেড়িছল অেটায়া
িবমান বন্দের। েশখ মুিজেবর এ কান্ড েদেখই প্রধানমন্ত্রী িল কুয়ান ইউ’েয়র
েচােখ ধরা পেড়িছল মুিজব িনজেদেশর কতবড় শত্রু এবং দুর্বৃত্ত। মুিজেবর েস
স্বার্থপরতা ও

দুর্বৃত্িতর কারেণই বাংলােদশ িবশ্বব্যাপী পিরিচিত পায়

িভক্ষার তলাহীন ঝুিড় রূেপ।
প্রশ্ন হেলা, মাত্র কেয়ক মুহুর্ত েদেখ প্রধানমন্ত্রী িল কুয়ান ইউ মুিজবেক
যতটা সিঠক ভােব তােক িচনেত েপেরিছেলন তা বাঙালীরা েকন িবগত বহু যুগ পরও
িচনেত পারেলা না? কারণ তােদর নীিত শূন্যতা। কাউেক িচনেত হেল শুধু েচােখর
দৃষ্িট নয়, মেনর দৃষ্িটও লােগ। মেনর েস দৃষ্িটিট আেস ব্যক্িতর িবেবক
েথেক। িকন্তু মুিজেবর অপরাধ শধু এ নয় েয, েস গণতন্ত্র হত্যা বা মানবহত্যা
কেরিছল। বরং তার বড় অপরাধ হেলা, েস িবেবক হত্যার ভয়ানক মহামাির ঘিটেয়িছল।
িবেবেকর

েস

মহামািরর

কারেণ

বাংলােদশীরা

শুধু

মুিজবেক

নয়,

তার

প্রভু

ভারতেক বন্ধু রূেপ গ্রহণ কেরিছল। এবং িবপুল সংখ্যায় হত্যা কেরিছল অবাঙালী

মুসিলমেদর। েস িবেবক শূণ্যতার কারেণ আজও তারা মুিজবেক বঙ্গবন্ধু বেল। এবং
েস

িবেবক

শূণ্যতার

কারেণই

বাংলােদশীেদর

প্রকৃত

অর্জনিট

হেলা

ভারেতর

েগালামী। এ েগালামী িনেয়্ই বাঙালীেদর বাঁচেত হেব। এবং পিরত্রােণর েকান
সহজ রাস্তা েনই।
প্রধানমন্ত্রী িল কুয়ান ইউ তার িনেজর ডাইরীেত মুিজবেক িনেয় িক
তা নীেচ েদয়া হেলা:

বেলিছেলন

“Another person I remember from the Ottawa meeting

was Prime Minister Sheikh Mujibur Rahman, …who¸ arrived in style at
Ottawa in his own aircraft. When I landed, I saw a parked Boeing 707
with “Bangladesh” emblazoned on it. When I left, it was still standing
on the same spot, idle for eight days, getting obsolescent without
earning anything. As I left the hotel for the airport, two huge vans
were being loaded with packages for the Bangladeshi aircraft. At the
conference Mujibur Rahman had made a pitch of aid to his country…

So

I made a virtue of arriving by ordinary commercial aircraft, and thus
helped preserved the third world status of Singapore –.
৯/১০/২০১৯

The Indian War on Muslims
The Hindutva war
The worst devastations in human history are not caused by earthquakes,
cyclones or tsunamis. These owe to wars -the crimes exclusively done
by the humans. Only in two World Wars 75 million people are killed.
After the World Wars, millions are killed in Vietnam, Afghanistan,
Iraq and Syria; and the killing continues. The destructiveness of any
war entirely depends on the toxicity of the ideologies of the

warmongers. A virulent killer bug always causes killer disease.
Likewise,

a

killer

ideology

always

causes

deaths,

rapes

and

destructions. What would be the worst stupidity than to be dubious on
its dreadfulness? All worst war-crimes are indeed the works of the
people adherent to the toxic ideologies. In fact, ideologies like
fascism, racism, nationalism, supremacism, imperialism, communism and
religious fanaticism never passed any segment of history without
making bloodbath. Ethnic cleansing, genocidal massacre, wars of
occupation, regional wars, domestic wars and the World Wars indeed owe
to these ideologies. Therefore, wherever these ideologies show their
tide, one can be sure that some worst genocide is looming. In India,
such a war has already been started since its inception; and it is
against the Muslims with the embedded Hindutva fascism in its making.
War has its distinctive and defining markers; it brings gang rapes,
genocidal killings, arsons, occupations, deprivation of human rights
and mass-scale torture in the lives of the stipulated enemies. The
Indian Muslims pass every day and every night amidst such war-crimes.
The ongoing war against the Muslims doesn’t run in the territorial
frontiers; rather in every Muslim enclaves. Any doubt on deadliness of
a killer bug only brings more deaths. Similarly, doubt on dreadfulness
of the toxic ideologies like Hindutva fascism, only exacerbate the
genocide. Fascism has already shown its true face in Europe. The
Muslims in India are now facing the same fate. The Hindutva fascists
formed the world’s largest NGO called Rastriya Shevok Sangha (RSS) not
to share goodwill with the minority compatriots; but to impart
ideological militancy among its members. It was created with the sole
objective to make India a Hindu state. (Andersen, Walter; Damla,
Shridhar, 1987). When M.S Golwalker became the RSS President in 1940,
he set it a goal not to fight against the British. (M.S Golwalker,
1974). During the British raj, the aim was to gain strength and to
make RSS war-ready to fight the Muslims.
From day one of its inception in 1925, RSS was focussed on mobilising
and strengthening the Hindutva recruits to fight against the Muslims.
In 1927, within two years of its creation, the RSS launched its first
Muslim

cleansing

operation

in

its

birth

place

in

Nagpur

in

Maharashtra. Its militants launched an organised attack against the
local Muslims and the campaign went on for 3 days and forced the
Muslims to leave the city. The creation of Pakistan in 1947 infuriated
the RSS cadres; as if they have cut into pieces their mother India.
Now they take the fight against the captivated Indian Muslims. They
consider every Indian Muslim a traitor cum termite and a Pakistani
inside. (Ashish Nandi, 2002). For its terrorist activities, the RSS
was banned 4 times: in 1947, 1948, 1975-77 and 1992.

During British

raj, it was banned for its communal terrorism by the provincial
government of Punjab in 1947. In 1948, it was banned for killing
Gandhi. In 1992, it had banned for destroying the historic Babri
Mosque. Since Norendra Modi -a lifelong member of RSS, became the
Prime Minister, everything changed. The RSS is no more alone in its
mission. Along with this non-state fascist outfit, the whole state
apparatus, the media, the police and the army are now working hand in
hand to attain the Hindutva objective.

The cross-party epidemic
War is fought not only in the battle fields; but also fought on
ideological, cultural and economic premises. Hindutva literature tells
about such an inclusive war against the Muslims. All RSS compounds all
over India indeed work as mini cantonment to train fighters for such a
war. In fact, such a war has already been imposed on all the sectors
of the Muslim life in India. They want not only the full surrender of
the Muslims, but also the full decimation, demoralisation and deIslamisation of the Muslims. For that, they have even deployed violent
criminals as fighters to lynch, rape, torture and kill Muslims even on
local streets and domestic premises. Thus, the Hindutva war has
entered into the Muslim homes and impacted every aspects of the Muslim
lives.
Malaria in India doesn’t differ from malaria in Europe; the same is
true for an ideological disease. Therefore, whatever the German
fascists did against the Jews in Europe, the Hindutva fascists are
doing the same against the Indian Muslims. Like a virus, a toxic

ideology too, never stays confined within the premise of a single
political, religious or terrorist outfit. It shows a cross-party,
cross-country and cross-border epidemic. India is a classic example.
Therefore, its Hindutva epidemic has overwhelmed not only its culture,
politics, media and education; but also the whole spectrum of life.
Hence, the anti-Muslim hatred in Indian politics is not the monopoly
of the RSS-BJP axis, the parties like the Indian National Congress and
many others have also been infected with the same toxicity. Following
examples may help understand the gravity of the issue.
The spell of the Hindutva venom on the Congress politics was fully
exposed during the election campaign of 1989. To appease the Hindu
voters, Rajiv Gandhi –the Congress Party’s sitting Prime Minister
attempted to snatch the Hindutva mantra from RSS-BJP family by
outplaying the issue. For that, he borrowed the Hindutva strategy of
L.K. Advani –the BJP leader. He started his campaign from the district
of Faizabad –known for its historic Babri Mosque. Dispelling the
previous secular stand of the Congress, Rajiv Gandhi took the banner
of Hindutva agenda in his own hand. He promised to inaugurate Rama
Rajya –the rule and the kingdom of Rama, in India. (Pradeep Nayak,
1993). It was a clear departure from the declared political ideology
of the Congress. He even opened the door of the Babri Mosque for the
Hindu worshippers –which was strategically avoided by every Congress
and non-Congress government in the past. But Rajiv Gandhi displayed
his sheer lack of political wisdom and foresightedness. He gave
preference to getting more votes over esteemed values, justice and
respect for minority rights. Such siding with the Hindu majority and
robust Hindutva radicalization of the Congress by Prime Minister Rajiv
Gandhi prompted the Muslims to quickly leave the Congress. However, in
the election, his trick to amass Hindu votes didn’t work. He failed to
defeat the old vanguards of the Hindutva like BJP. As a result of
losing the Muslim votes, the Congress ceased to exist anymore as an
electable contender of power in Indian national politics. It could
only show up as insignificant regional party in some smaller states.
However, Rajiv Gandhi is not the only Congress leader to embrace the
Hindutva ideology. It indeed runs through the veins of many of the

prominent Hindu leaders. Even, Mr. Nehru -the first Prime Minister of
independent India didn’t prove different from any other Hindutva
communal leader. Only a thief can embrace a thief. Likewise, only a
communal leader can embrace another communal leader. So, Nehru showed
his Hindutva color by embracing Mr. Samya Prasad Mukherjee as a member
of his first post-independence cabinet. Mr. Mukherjee was known as one
of the most original gurus of Hindutva radicalization of Indian
politics. He was the former President of Hindu Mahashava and the
founder of Jana Sangha –the mother organizations of today’s BJP.
Embracing him in the cabinet tells a lot; it in fact means embracing
his ideology.
Mr. Narasima Rao -another Congress Prime Minister of India, also
showed a very high level of anti-Muslim venom in his psyche. He joined
politics as an armed terrorist against the Muslim rule in Hyderabad.
(K.S. Komireddi, 2019). While he was the Prime Minister, he allowed
the destruction of Babri Mosque by his premeditated malign inaction.
As a Prime Minister, he had the full power to stop the day-long crime
that was being committed in broad day light. But he preferred to stay
silent. For a man in power, such deliberate silence only proves
complicity in the crime. Another anti-Muslim Hindutva radical in the
Congress and in the highest echelon of India’s power structure was Mr.
Pronab Mukherjee. He was the former President of India. He visited
Nagpur to pay his deep homage to the RSS founder Mr. Hedgewar in 2018.
The issue didn’t stop at his homage; Mr. Mukherjee went further. He
exulted the RSS founder a “great son of Mother India” in the visitor’s
book. Only a man with full endorsement Mr. Hedgewar’s ideology could
write such a high eulogy. On behalf of the RSS, it was acknowledged
that after the visit of Mr. Pronab Mukherjee, the membership of RSS
went high.
Mr. Hedgewar’s ideology and his political objective were never hidden.
Mr. Pronab Mukherjee must be knowing that. Mr. Hedgewar proclaimed
that India was a land only of the Hindus and consistently loathed the
Muslims. He could never swallow the Muslims’ rule and their existence
in India. He considered Muslims’ rule in India as a disgrace for the
Hindus. His obsession to take the revenge from the Muslims prompted

him to form the RSS. His successor, Golwalkar, was an admirer of
Hitler and his policies towards the Jews. He even wrote that Nazi
Germany was a “good lesson for use in Hindusthan to learn and profit
by.” In such writings of Mr. Golwalkar, the implied message is very
clear. The Germans had the Jews and the Indians have the Muslims.
Hitler had nothing to teach Indians on Hindutva. But he had a lot to
teach the Hindus how he could spread the supremacist politics of
hatred against the minorities like Jews. He could also teach how he
mobilised and motivated the Germans to take millions of Jews to the
genocidal gas chambers. Mr. Golwalkar was highly impressed by Hitler’s
quick success in exterminating the Jews; hence asked his Hindu
compatriots to apply the same politics of hatred and the genocidal
methodology against the Indian Muslims. Can a man with an iota of
morality endorse such a toxic ideology? But Mr. Pronab Mukharjee
travelled to Nagpur to pay homage to an icon of such ideology. A
Muslim can easily understand how dreadful to live amidst hordes of
such indoctrinated people. In a conventional war, fear of death runs
only through those who are in the battlefield. But for Muslims, the
whole India had turned into a battlefield. Hence all-time fear of
death runs through every Muslim man, woman and children.

In 1954, a Congress MP named Seth Govind Das moved a resolution in the
Indian parliament for imposing a total ban on cow slaughter. Mr Vasan
Sathe -another leading Hindutva fan in Congress, threatened to resign
from the party if the party opposes the installation of a portrait of
Mr. Savarkar –the original guru of Hindutva politics in India, in the
parliament. (Naqvi, 2019). Moreover, the first post-independence
genocidal massacre of the Muslims that took place in Hyderabad in
1948, wasn’t the work of RSS-BJP thugs. It happened under the watch of
Congress Prime Minister Jawaharlal Nehru. More than 100 thousands
Muslims were killed in that pogrom; and thousands of Muslim women were
raped. Even in Jummu –a southern region in united Kashmir, a massive
genocide took place while the Congress and its leader Nehru were in
the helm of affairs. Prior to Indian occupation in 1947, Jammu had 60
percent Muslim population. But by a planned pogrom in 1948, it was

brought down to 30 percent. The genocide was carried out under the
direct command of Dogra king Maharaja Hari Singh of Kashmir -as a part
of the desperate move in his last days of rule to make Kashmir a Hindu
majority state. Prime Minister Nehru not only kept silence on such
heinous massacre; rather gave safe sanctuary to Hari Singh in
Mumbai.

A mass murderer as a ruler
Political appointments made by a ruling party always reflect its
embedded ideology. Modi played a key role in mobilizing the cadres to
destroy Babri mosque. In early October 2001, the Indian Prime Minister
Atal Bihari Vajpayee summoned Norendra Modi to his residence and
offered him the chief minister’s job of Gujrat. (K.S. Komireddi,
2019). A party like BJP or RSS are always run by a co-operative of
leaders with strong ideological and cultural match. This is why a
Muslim, a secularist or communist is fully incompatible in BJP or RSS
outfits. Mr. Vajpayee is usually projected as moderate in the RSS-BJP
camp. But how a moderate man can match with an extremist killer? How
can he appoint such a killer as a chief minister? Later on, Modi as a
chief minister not only showed his own color, but also revealed Mr.
Vajpayee’s color as well.

A leader is rightly known by his close

friends and the political decision. Modi’s intention, ideology and
motive was not unknown to Mr. Vajpayee. Therefore, his appointment as
the chief minister of Gujrat tells a lot about Mr. Vajpayee’s own
ideology and motive.

It indeed exposed Mr. Vajpayee’s own Hindutva

indoctrination.
Within 4 months of the appointment as the chief minister of Gujrat,
Modi showed his real color.

In 2002, a train carrying Hindu

extremists returning from the site of demolished Babri mosque got
fire. Fifty-eight people burned to death. Mr. Norendra Modi didn’t
wait for the enquiry, rather grab it as a great opportunity to do what
he wanted to do. He instantly called it the work of the Islamic
extremists. Modi’s announcement was enough to incite genocidal
massacre against the Muslims in Gujrat. In one Muslim neighborhood, a

mob of about five-thousands Hindus made their way through a slum and
hacked ninety-seven Muslims to death and a mosque was blown up with
liquefied petroleum. Across the road from the scene of carnage, stood
a reserve police quarters. But no one from there lifted a finger.
(Human Rights Watch, 2002). Thus, as a chief minister, Modi showed his
own complicity in the crime. He need not kill or rape anybody himself;
but his robust inaction worked as huge encouragement for the killers,
the rapists and the arsonists to commit such crimes in thousands.
In an anti-Muslim pogrom, a Muslim of any rank doesn’t make any
difference to be the worst victim. Former MP Ehsan Jafri was a very
prominent Muslim leader of Gujarat. He had close acquaintance with
Sonia Gandhi –the leader of Congress and personally known to Mr.
Vajpayee -the sitting Prime Minister. Despite all such acquaintance,
he was brutally tortured and slaughtered. Mr. Jafri was sheltering
about 250 helpless Muslims in his residence. He spent hours making
desperate calls to Modi’s office, but received no help. Modi turned
deaf. At the end he urged the attackers, “Whatever you want do with
me, do it; but please don’t kill those who have taken shelter in my
house.” But his appeal felt on deaf ears. Mr. Jafri was dragged out of
his house by the Hindu mob, tortured with all possible cruelty and
sliced open with swords. At the end, he was burnt alive. Sixty-nine
people seeking refuge inside Jafri’s house were killed in broad
daylight over seven hours. In a civilized country, the police usually
reach at the crime scene within five to ten minutes. But during the
long period of seven hours, the state police didn’t bother to show up
in the scene to stop this preventable massacre. (Vinod Jose, 2012).
Under Modi’s supervision, more than three thousand Muslims (in some
estimate it is more than five thousands) were butchered, thousands of
women were raped and more than hundred thousand Muslims were made
homeless. Only a deliberate and premeditated inaction can justify such
a crime. After such a criminal inaction, how can Modi deny his
complicity in the genocidal massacre? But still, he didn’t lose the
job. Not a single police officer was sacked or punished for such a
criminal negligence. It is noteworthy that Prime Minister Vajpayee and
the Home Minister Mr. Advani –god fathers of Mr. Modi, didn’t express

any displeasure in public on such carnage. Instead, whatever carnage
they could procure from this protégée, made them happy to hold the
ladder at his footsteps to help him climb up to the Prime Ministerial
post.

Modi: a psychopath
A man of morality usually resigns from his ministerial post for
failing to prevent even a railway accident. But Mr. Modi never showed
an iota repentance or remorse on heinous massacre of thousands of
defenseless people in Gujrat, let alone resigning from the post.
Rather, while responding to a reporter on his failure, he only
lamented on the failure to control the media. As if, the genocidal
pogrom against the Muslims itself wasn’t any crime, rather a big
success! He blamed the unfettered media for giving publicity to that
crime. (K.S. Komireddi, 2019). He would have been very happy if this
carnage had gone unnoticed. Ashish Nandi –a distinguished social
theorist and a clinical psychologist had an opportunity to take
interview from Modi. Mr. Nandi gives a diagnosis on Modi’s psychiatric
ill health based on some explicit and pathognomonic symptoms. Mr.
Nandi wrote, “I still remember the cool, measured tone in which he
(Mr. Modi) elaborated a theory of cosmic conspiracy against India that
painted every Muslim as a suspected traitor and potential terrorist”.
From the interview Nandi emerged ‘shaken’. As if, “he has met a
textbook case of a fascist and prospective killer and perhaps even a
future mass murderer.”–(Ashish Nandi, 2002).
Modi’s role, through commission and deliberate omission, in antiMuslim pogrom in Gujrat in 2002, indeed gives enough evidences to
prove the accuracy of Nandi’s diagnosis. Modi ’-as the chief minister
of Gujrat, has the necessary power, police forces and other security
apparatus under his command to quickly control the carnage. When the
people are being killed, the women are being raped and the houses are
being blazed, the government must show its quick and decisive action.
This is indeed the norm of civilized governance. In such a critical
situation, the government’s inaction for few moments means more

deaths, more rapes and more arson. A single command of the chief
minister was enough to bring all the security forces to the crime
scenes and stop the genocide. But Mr. Modi preferred to stay silent.
His silence worked as an implied message for the killers, the rapists
and the arsonists. They took it as a full license to continue their
crimes for weeks. Only a complicit criminal chief minister of a state
can show such a role at a time when the anti-Muslim pogrom was going
with the full swing. Because of his role, thousands of Muslims were
killed, thousands of Muslim women were raped and more than hundred
thousand people were made homeless destitute. All these crimes were
done with a full jubilation on the street by the Hindutva forces. It
is difficult to disbelieve that the sadistic Modi will not be
celebrating his own contribution in the carnage in private.

The genocidal war
Now the same Modi is the Prime Minister of India. When such a
psychopathic Muslim-hater becomes the Prime Minister of a country with
200 million Muslims, the country is bound to enter into a bloodbath. A
genocidal war then enters into its cities, villages, streets, mosques,
markets and households to kill the so-called enemies. Modi’s home
minister Mr. Amit Shah called the Muslims as termite. How can Mr.
Modi, Mr. Shah and the alike sleep in night with 200 million termite
in their midst? Such sleeplessness will surely make them more delusive
and mad. So, Mr. Ashish Nandi’s diagnosis stands accurate not only for
Mr. Modi, but also for thousands of his Hindutva comrades. Because of
such madness, they enjoy cow urine as holy drink; but can’t drink
water from the fellow humans of so-called lower caste.
India stands as a textbook case of a war-infested country. India
doesn’t have a war on its border against any foreign power. But it has
deployed 800 hundred thousand soldiers to fight a war against an
unarmed civilian population within its own border. It is unprecedented
in human history. India has made a small valley of Kashmir the most
militarized area in the world. Afghanistan is at least ten times
bigger than Kashmir. But the USA never deployed more than 150

thousands soldiers in Afghanistan. Whereas, the USA has to fight a
terrible war against the war-hardened and death defying mujahids. Even
the Soviet troops in Afghanistan was never that high either. The same
is true for the USA army deployment in Iraq. Kashmir has a total
population of about 9 million. In 1971, East Pakistan had 75 million
population. In 1971, the Pakistan Army had to fight a war in its
eastern province against half a million strong Indian Army, Navy and
Air Force and the India-trained Bengali insurgents. But in East
Pakistan, the Pakistan Army didn’t have even one-fifteenth portion of
the Indian soldiers that are now deployed in Kashmir! It beggars
belief! About the army deployment in East Pakistan, Lt. General A.A.K.
Niazi –the Commander of Pakistan Army’s Eastern Command in 1971 wrote:
“The total fighting strength available to me was forty-five thousand
-34,000 from the army, plus 11,000 from CAF (Civil Armed Forces) and
West Pakistan civilian police and armed non-combatants.” (A.A.K Niazi,
1998).
The fascists are always obsessed with the elimination of those who are
dissimilar to their faith, race, color and ideology. So, their war
strategy is totally different from other countries. They need all-time
war in all cities, all villages, all bazars, and all residential
enclaves and even in all forests. Because they see enemies (termites)
everywhere. Therefore, to sustain the war, they need more soldiers in
Kashmir. They also need curfew for an endless period. It is also true
that under the occupation of the Hindutva fascists, the Muslims are
not the only victims. A relentless war also continues against the
Maoists, the Adivasi, the Naga, the Mizo, the Christians, the Sikhs
and many others. And, every war has its huge collateral costs, deaths
and damages. Therefore, with such warmongering madness, these Hindutva
supremacists are killing their own people. They are destroying their
own environment and economy. If 800 thousands soldiers stay in Kashmir
for another ten years and another 400 thousands in north-east India
and in other parts, the Indian economy will collapse automatically.
Then, Pakistan or any proscribed enemy will seldom need to engage in
any combat with India.
So India stands as the worst enemy of its own people. Along with the

unending internal war, worshipping and protecting cows are the two
other most important political agendas of the Hindutva leaders.
Billions of dollars are being spent to build world’s largest sculpture
to glorify their Hindutva icons –as one built in Gujrat for Sarder
Ballav Bhai Patel. As a result, they do not have enough money to look
after their own poverty-stricken people. Therefore, India possesses
not only the largest number of poor people on earth, but also gets the
largest number of the suicidal deaths.

The culture of war-crimes
The Hindutva ideology has given birth to a strong culture of war
crimes. Hence, India doesn’t need a full-fledged war on its border to
have the wartime crimes of genocide, rape and arson; the Indian Muslim
men, women and children have already become the victim of such crimes
even without a war. Inner belief or ideology become visible through
morality, culture and politics. Hence the people of same ideology show
the similar morality, culture and politics almost everywhere.
Therefore, the former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee –the socalled moderate face of RSS-BJP family, didn’t show any discernible
difference from Mr. Modi. Like Modi, he too, showed moral inability to
condemn the bloodbath in Gujrat. While Gujrat was experiencing its
most awful carnage in the history, Mr. Vajpayee was the Prime Minister
of a coalition of about two dozen political parties. He was under
tremendous pressure by those parties to sack Modi from the chief
minister post. Bur he didn’t listen to them. (K.S. Komireddi, 2019).
Instead of sacking or rebuking Modi, he lashed out at the Muslim
victims. While addressing a meeting in Goa, he told that the Muslims
“are not interested in living in peace”. (Vinod Jose, 2012). What did
he mean by “living in peace”? Probably, Mr. Vajpayee had a different
connotation of “living in peace” for the Muslims. Is it living in
graveyards with absolute peace? Or, did he want a very peaceful
submission of the Muslims to rape, arson and massacre?
In a corruptive cultural cum educational milieu, even a man with the
highest university degree turns out to be the worst killer, rapist or

arsonist. In such a situation, ideological sermons, political
lectures, class room teachings and media reports work as powerful
tools to kill people’s morality, humanity and ethical values. Such
corruptive and corrosive endeavours –both by the Hindutva government
and the NGOs, have badly impacted India. As a result, the moral ill
health or death is huge. Because of that, even acts of raping,
lynching, killing and even throwing children into fire have become an
acceptable ethical, political or cultural norm in the society.
Therefore, those who are complicit in such crimes get elected by a
huge margin to the parliament. For the same reason, the former Prime
Minister Atal Bihari Vajpayee and many top ranking Indian political
leaders and intellectuals failed to condemn rape, arson and genocide
committed against the Muslims in Gujrat in 2002. Because of the same
moral death, most of the political parties in India could endorse not
only the annexation of Kashmir but also support the Army’s barbaric
atrocities there.
War brings war crimes. And fascism creates a permissive culture for
the war crimes. Because of that, the German fascists could procure the
necessary manpower to run their politics, administration, genocidal
war, gas chambers and anti-Jews pogrom. In India, the Hindutva
fascists have also been very successful to create such a conducive
culture to run their Hindutva war and the anti-Muslim genocide. This
is why, they could easily find a complicit media, Army, intellectuals
to support endless curfew and war crimes in Kashmir. Under the
fascists’ rule, the whole Germany turned out to be a warzone for a
Jew. The same has happened for a Muslim in India, too: the war has
engulfed the Muslim life everywhere.
Visibly, the psyche of the ruling Hindutva elite is now inundated with
an intense form of immorality, inhumanity and savagery. The Muslims
now face a culture of deaths, rapes, tortures, destruction and other
horrors of collateral war crimes. In such an awful situation, peaceful
survival for the Indian Muslims stands impossible. Establishing the
rule of law and punishing the worst criminals like killers, rapists
and arsonists no more exists as the priority of the government.
Neither the police, nor the judiciary shows any interest in such

things. As if, the Muslims have are no entitlement for these! So, the
killers could kill more than three to five thousands Muslims and rape
thousands in broad day light in Gujrat in 2002 without an iota of
prohibition. The criminals didn’t face any police arrest or judicial
prosecution. The same happened in Nellie in Assam, in 1983. There, the
killers could kill about 10 thousands Muslims in 14 villages, but not
a single killer was prosecuted and punished. Prime Minister Rajiv
Gandhi made a pact with the political patrons of the killers and
pardoned the perpetrators. The police, the law and the judiciary were
kept defunct by the government only to appease the killers. Thus, the
Hindu supremacist thugs are given the full licence to do all heinous
crimes on the Muslims. In this regard, the Congress seldom makes any
discernible difference from the BJP. Hitler gave similar impunity to
the

German

fascists

to

kill

Jews.

So

it

appears,

the

Hindu

supremacists have taken lessons from Hitler –as was advised by their
guru Mr. Golwalkar.

Kashmir is now Gujrat
The anti-Muslim war has attained a new intensity in Kashmir. What
happened in Gujrat under chief minister Modi’s direct watch in 2002,
is now happening under Prime Minister Modi’s watch in Kashmir. But
there is a difference. In Gujrat, the carnage was carried out by the
Hindutva thugs, the police and the provincial administration. In
Kashmir, it is being carried out by the more powerful Indian Army and
the central government. In war zone, the common people are not allowed
to come to the streets. The streets are usually taken over by the
Army. Eight hundred thousand soldiers of the Indian Army are doing the
same in Kashmir by enforcing more than 60 days’ curfew in Kashmir.
Such an act of barbarity has never happened against any civilian
people in the whole human history. As a result, the parents can’t go
to the shops for buying milk. The kidney dialysis patients can’t go to
the hospital for dialysis. The diabetic patients can’t go to the
pharmacy for insulin. The injured patients can’t be taken to the
hospital emergencies. The people are strictly prohibited to do any
work, run any business, earn any money or buy any food. Even in

wartime, people are not deprived of such indispensable liberties. Even
in prison, people are not subjugated with such barbarity.
Mr. Modi and his Hindutva cronies in media, administration and
politics call such subjugation of the Kashmiri people by force as
progression of peace. They call it a route to economic progress. And
they deliberately hide the fact that along with 800,000 soldiers, the
imposed curfew has become a powerful tool to torment the Kashmiri
civilians. In reality, the truth is more awful. What the Hindutva
killers and rapists commit during anti-Muslim riots in other parts of
India, has become every day’s riot in Kashmir. The whole Kashmir has
been turned to genocidal Gujrat. The killing, rape and arson in Gujrat
have taken a pause; but such pause doesn’t exist in Kashmir. The
barbarity is going relentlessly. Therefore, the Muslim men and women
that are killed or raped in Gujrat, Kashmir has at least fifty times
more than that.

The war of terror
War starts and survives on vitriolic hatred against the enemies. For
the Hindutva radicals of India, the perceived enemies are the Muslims.
India has three wars against Pakistan. Every war against Pakistan was
in fact anti-Muslim war. The war against Pakistan has now a pause; but
it continues against the Muslims inside India. War brings not only
deaths, destructions and pain, but also a weaponised propaganda
against the perceived enemies. India is inundated with such propaganda
and war crimes. So, a war of terror has come to the Muslims at their
doorsteps, streets and businesses. On 28 September 2015, Mohammad
Akhlaq, a fifty-year old farm worker, was dragged out of his house in
the town of Dadri, an hour drive from Delhi, by a violent crowd of
young Hindu men incensed by the rumor that he had slaughtered a calf.
They killed Mr. Akhlaq by striking him repeatedly by bricks. They beat
his son to within an inch of his life, assaulted his elderly mother,
and attempted to molest his younger daughter. (Indian Express, 26
December 2015).

Like the party thugs, the Hindutva leaders proved no less heartless.
They displayed their moral inability to condemn such a heinous crime.
Instead, the top-tier leader of the BJP issued posthumous condemnation
of Mr. Akhlaq for wounding the feelings of Hindu by eating beef. He
also threatened that the Hindus should not be expected to remain
silent when a cow is killed. So, the implied message for a Muslim is
very clear: the Hindus have every right to break their silence by
killing Muslims whenever they believe that a cow has been killed. They
need not wait for a probe to establish the allegation –as happened
with Mr. Akhlaq. One BJP MP Mr Shakhi Maharaj announced that he is
ready to kill and get killed for mother (cow).” (News18, 6 October
2015). Similar statement came from the home minister of Gujrat; he
equaled killing of cow or cow progeny with the killing of a human.
(Human Rights Watch, 2019)
But the Hindutva leaders conveniently forget the other side of the
reality. India is the number one exporter of beef in the world. As a
result, millions of Indian cows –worshipped as goddess, turn into
kebab worldwide. Since the agenda is to bring foreign currency, mass
slaughtering of their mother goddess becomes lawful and acceptable
business activity. Using hides of these mothers to make shoes also
becomes the part of their economics. Such acts don’t touch the
religious or emotional fibers of the people like Mr. Shakhi Maharaj.
Nor did Mr. Maharaj get killed for saving mother cow from becoming
kebab. But while politically needed to target the Muslims for
torturing, raping and killing, the narratives on cows take a 180
degree shift. Then, protecting cow becomes a religious duty of a Hindu
and killing a Muslim for eating beef becomes a holy act. In such
politicized

context,

any

police

arrest

or

probe

against

the

perpetrators of crimes turn hugely unwelcome. This is why, the BJP
leaders could even intimidate the police to leave the perpetrators of
murders alone. They could also tell that the Hindus are not in a mood
to tolerate any harassment by the investigating police authorities.
Then, the police enquiry and judicial probe –parts of the civilized
norms, are labelled as harassment! One of the legislator even blamed
the family for the death of Mr. Akhlaq. The crime of the family was
none else but eating beef. (Indian Express, 2 October 2015).

The weaponized propaganda has other horrendous dimensions. It is aimed
at putting tag of Islamic terrorism on the Muslims and justify brutal
police torture and long detention against them. Here is an example. In
the summer of 2007, in Mecca Masjid in Hyderabad, an improvised
explosive device went off in the ablution area and killed 11 people.
About ten thousand people were praying in the mosque at the time of
the incidence. The authority instantly blamed Islamic extremists
coming from Bangladesh and Pakistan. They were also linked with a
Pakistani outfit. Immediately after the incident, 200 Muslims were
arrested. After one year of nerve-wracking detention, 21 people were
charged for prosecution. But all these initiatives were proved fake.
The truth came to the surface only when a repentant Hindu priest arrested by India’s National Investigation Agency, confessed that the
explosion in Mecca Masjid was one of the many similar staged
explosions by a militant Hindu group. He also told that the group is
intimately connected with RSS -the parent body of BJP. The priest also
acknowledged the involvement an of an Indian Army officer. (Swami’s
confession, Frontline, Vol 28, 3 Jan 29 Feb 2011). But in most of the
cases, none of the Hindu priests come forward to tell the truth, hence
the anti-Muslim barbarity continues without any pause. The Hindutva
war thus continues. 06/10/2019.
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